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افتتاحية
       

احلركة  يلمح  ان  البد  امتالكه  نقول  وال  زمنه  من  لالقتراب  يسعى  من   
الدائرة حوله، قريبة كانت ام بعيدة فما عاد للقرب او البعد داللة مثلما كانت، 
مع توسع شبكات االتصال وتفرعها في كل اجتاه، فاالنعزال والوحدة ال ينتجان 
فاملاضي  املفرغة،  حلقاته  في  والدوران  املاضي  الى  العود  وكذلك   , مهما  شيئا 
هو كالكتابات الهيروغليفية يحتاج الى من يفك طالسمه ,ومبا ان ذلك ال ميكن 
حتقيقه , فالبد اذا من النظر الى املستقبل. واقصد بالعود الى املاضي هو العود 
السياسي والعقائدي الذي ينتج االختالف وليس العود الفني الذي ينتج املعرفة..   
ميكن في حقل االعالم مثال دراسة احلجاج عند السفسطائيني , او  امناط األتصال 
االتصال  انواع  او  التوحيدي  ابي حيان  القارئ عند  التوجه نحو  ,او  اجلاحظ   عند 

الشفاهي في القصيدة العربية .. 
كلها مجاالت لدراسات اعالمية  ,ميكن ان تلجأ اليها اجلامعات و مراكز   
من  يفرزه  وما  بعصرها،  تقترن  ان  االعالمية  للبحوث  البد  ذلك  ..ومع  البحوث  
معطيات مذهلة كل يوم والسيما تنوع الصور والقدرة على التعامل معها، وإذ 
بحوث  انتشار  وليس  بها،  املرتبطة  املواضعات  من  كثير  تتغير  الوسائل  تتغير 
نشهد  اذ   , اخملتلفة  ومواضعاته  العصر  منطق  متثل  على  داللة  إال  السيمياء 
تغيرا في املفاهيم، فلكل عصر مصطلحاته اجلديدة، وإذا كانت اللغة هي عماد 
الدراسات السيميائية فان الصورة هي العمود الثاني واملهم , فالعالمة اللغوية 
والعالمة الصورية تتقاربان، وتصبح اللسانيات كما يذهب الى ذلك كلود ليفي 

شتراوس هي التي تقود العلوم جميعا.
ومثلما اصبح تراثنا القدمي رسالة لالنسانية جمعاء اكملت االنسانية    
 , املعاصرة  االنسانية  ان نعمل مع  االن  لنا  بدأناه نحن، فال مناص  الذي  الشوط 
فاحلداثة ليست ملكا لهم  ,بل هي لنا ايضا , لذا فان دخولنا العصر حتى وان 
كان عن طريق االخرين هو ميزة لنا، وهويتنا احلقيقية هي انتاجنا املادي والفكري 

و مقدار انسجامنا مع العصر, فاآلخر مكمل لنا وهو ال يناقضنا ضرورة.

                                                                                  د.محمد رضا مبارك
                                                                                         مدير التحرير
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اثر وسائل االتصال يف السلوك االنتخابي وعالقته بالتباين السياسي لألسرة 
 دراسة ميدانية  جلمهور من طلبة جامعة بغداد

 

                                                                                                ا.م.د.جهاد كاظم العكيلي
                                                                                               كلية االعالم - جامعة بغداد

املستخلص
احدث  مما  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  تغيرات كثيرة على  العراق  شهد   
اجملتمع  ووعي  انعكست على سلوك   عليه حتديات كبيرة  وفرض  اجملتمع  بنية  في  حتوالت عديدة  
عامة والشباب بشكل خاص، وجعل اجملتمع العراقي مير بتحوالت قيميه وثقافية شكلت عنده وعيا 
سياسيا  سبب تعدد وتباين ثقافي وسياسي في داخل االسرة واجملتمع  وساعد على ذلك االنفتاح 
الكبير على العالم اخلارجي بفعل الثورة االتصالية التي شهدها العالم خالل العقدين املنصرمني 
و قد كان للعراق نصيٌب من هذا االنفتاح االعالمي والسياسي الذي شمله بعد االحتالل االمريكي 

عام 2003 مما ترك اثرا كبيراً في السلوك االنتخابي لألسرة في عملية املشاركة االنتخابية  
البحث ركز على دراسة تأثير وسائل االتصال على نشر الوعي السياسي وتعزيز التباين   
واملواضيع  للبرامج  نتيجة تعرضهم  االنتخابي للطلبة  بالسلوك  السياسي في االسرة وعالقتها 

السياسية  املتنوعة عبر البرامج التي يفضلون متابعتها لتلقي املعلومة لكال اجلنسني 
بالعملية  املشاركة  حول  االسرة  افراد  بني  الرؤى  واختالف  تطابق  مدى  دراسة  وكذلك   
او  املواضيع  ومناقشة  وأسرهم   الطلبة  بني  االخر  والرأي  الرأي  ابداء  حرية  دراسة  و  السياسية   
البحث على عينة من طلبة  واعتمد  اخملتلفة  االتصال  تتداولها وسائل  التي  السياسية   البرامج 
الكليات في جامعة بغداد املرحلة الرابعة بفرعيها االنساني والعلمي.واستنتج الباحث  لوسائل 
التي شملت   املتعددة  واملوضوعات  البرامج  عبر  السياسي  الوعي  نشر  في  كبرى  اهمية  االتصال 
وقد  االسرة  ألفراد  الوفيرة  باملعلومات  االتصال  وسائل  اثراء  عن  فضال  العراقي  السياسي  الوضع 
ساعدت وسائل االتصال على تكوين رؤى وأفكار متباينة بني افراد االسرة الواحدة خلق حالة التباين 
السياسي  بني افراد االسرة  بسبب احلوارات واملناقشات بني الطلبة وأسرهم وجود اهمية كبيرة 
للمستوى التعليمي لألسرة في التحفيز والتأثير وإضفاء ثقافة احلوار و حرية الرأي والرأي االخر و 
التقاطع في اختيارات الطلبة مع افراد اسرهم في التصويت وهو مؤشر اخر حلالة التباين واالختالف 
في اختيار الكتل السياسية و الذي مت وفق االسس واملعايير التي اشار اليها الطلبة ومنها الكفاءة 

واخلبرة العلمية ومن ثم اخلبرة السياسية 
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 Abstract
Iraq has seen many changes at the social , economic and political , causing shifts many 
in the structure of society and imposed great challenges reflected on the behavior and 
awareness of society in general and youth in particular , make Iraqi society undergoing 
transformation ad valorem and cultural formed him aware of the political cause of mul-
tiple and varied cultural and political within the family and society helped by the greater 
openness to the outside world by the communications revolution in the world during the 
past two decades. , leaving a large impact in the electoral behavior of the family in the 
process of electoral participation
Research focused on the study the impact of the means of communication to spread 
political awareness and enhance the disparity in the political family and its relationship 
to the electoral behavior of students as a result of their exposure to programs and politi-
cal issues through diverse programs that prefer to follow to receive information for both 
genders
As well as the study of the match and the different visions among family members about 
participating in the political process and the study of freedom of opinion between students 
and their families, and discuss topics or political programs handled by means of different 
communication .my sample was drawn from student in  Baghdad University , they were 
in the fourth stage  of humanitarian and scientific branches .the  Researcher Concluded 
the means of communication have great importance in spreading political awareness 
through programs and subjects multiple , which included the political situation of Iraq as 
well as enrich the means of  communication to information abundant family members 
have helped the   means of communication on the composition of the visions and ideas 
varying between family members create disparity political between family members be-
cause of the dialogues and discussions among students and their families.
There was a great importance of educational level of the family in motivation and influ-
ence and imparted a culture of dialogue and freedom of opinion and intersection in the 
choices of students with their family members to vote, a further state of  Disparity and 
differences in the selection of political blocs, which was in accordance with students 
rules and standards such as scientific competence and experience and there political 
experience
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االطاراملنهجي
1- مشكلة اليحث

تتلخص  مشكلة البحث  في معرفة اراء الطلبة حول اهمية وسائل االتصال في تعزيز معلوماتهم  
السياسية لتكوين ارائهم على الصعيد الشخصي او االسري وانعكاسها على السلوك االنتخابي 
ومعرفة مدى التباين السياسي  احلاصل بني الطلبة وأسرهم اثناء تعرضهم للموضوعات والبرامج 

السياسية عبر وسائل االتصال املتنوعة وتبرز مشكلة البحث في تساؤالت املهمة ابرزها
االسرة  في  السياسي  التباين  وتعزيز  السياسي  الوعي  نشر  في  االتصال  وسائل  تأثير  مدى  1-ما 
وعالقتها بالسلوك االنتخابي للطلبة نتيجة تعرضهم للبرامج واملواضيع السياسية  املتنوعة و 

معرفة البرامج التي يفضلون متابعتها لتلقي املعلومة .
2- ما مدى تأثير توجهات االسره على  توجهات الطلبة في سلوكهم االنتخابي 

3 هل هناك حرية ابداء  الرأي ومناقشات  بني الطلبة وأسرهم حول  املوضوعات السياسية التي 
تتناولها وسائل االتصال -

4- ما حجم مشاركة الطلبة وأسرهم في االنتخابات 
5- ما االسس والقضايا التي اعتمدها الطلبة باختيار الكتلة االنتخابية

6-ما اهم القضايا التي اختلفت فيها وجهات النظر الطلبة مع اسرهم  بشان االنتخابات
7-ما االختالف بني الطالب والطالبات في التوجهات و تطابق الرؤى و اختالف  وجهات نظرهم  

2 - اهمية البحث
شهد العراق تغيرات كثيرة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي مما احدث حتوالت عديدة  
والشباب  اجملتمع عامة  ووعي  انعكست على سلوك   اجملتمع وفرض عليه حتديات كبيرة  بنية  في 
بشكل خاص، وجعل اجملتمع العراقي مير بتحوالت قيميه وثقافية شكلت عنده وعيا سياسيا  سبب 
تعدد وتباين ثقافي وسياسي في داخل االسرة واجملتمع وساعد على ذلك االنفتاح الكبير على العالم 
للعراق  و قد كان  املنصرمني  العقدين  العالم خالل  التي شهدها  االتصالية  الثورة  اخلارجي بفعل 
نصيبا من هذا االنفتاح االعالمي والسياسي الذي شمله بعد االحتالل االمريكي عام 2003 ، اذ شهد 
االنسان العراقي مرحلة  عايش فيها مؤسسات جديدة مثل االحزاب السياسية واجلماعات الدينية 
اقبالُه على وسائل اإلعالم و قد تلقنه هذه املؤسسات والوسائل  وازداد  املدني   ومنظمات اجملتمع 
واملؤسسات  االسرة  بواسطة  تلقاها  التي  االولى  تنشئته  امناط   مع  تتعارض  واجتاهات  مفاهيم 
التعليمية مما ترتب عليه احداث تغيرات جوهرية في السلوك السياسي للفرد و خصوصا  طلبة 
اجلامعات ، ساعدت على تفهم  هويته ووعيه بالعالم السياسي واألحداث السياسية ومهدت لهم 
مرحلة جديدة  للمشاركة الفعلية في احلياة السياسية بفضل عملية التصويت واملشاركة في 

االنتخابات وتولي املناصب القيادية. 
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3- اهداف البحث
متثل اهداف البحث باالتي:

االسرة  في  السياسي  التباين  وتعزيز  السياسي  الوعي  نشر  في  االتصال  وسائل  تأثير  1-معرفة 
وعالقتها بالسلوك االنتخابي للطلبة نتيجة تعرضهم للبرامج واملواضيع السياسية  املتنوعة و 

معرفة البرامج التي يفضلون متابعتها لتلقي املعلومة
2-معرفة  تأثير توجهات ورؤى  االسرة على  توجهات الطلبة في سلوكهم االنتخابي

3-معرفة مدى حرية ابداء  الرأي واملناقشات  بني الطلبة وأسرهم حول  املوضوعات السياسية التي 
تتناولها وسائل االتصال 

4- معرفة  حجم مشاركة الطلبة وأسرهم في االنتخابات
5-معرفة االسس والقضايا التي اعتمدها الطلبة باختيار الكتلة االنتخابية

6 -ملعرفة االختالف بني الطالب والطالبات في التوجهات و تطابق   الرؤى او اختالف  وجهات النظر   
مع اسرهم في املشاركة والتصويت االنتخابي

7- معرفة اهم القضايا التي اختلفت فيها وجهات النظر الطلبة مع اسرهم  

 4-  منهج البحث 
 يعد هذا البحث وصفياً  معتمدا على املنهج املسحي حتقيقا ألهداف بحثنا هذا بغية احلصول على 
املعلومات الكافية والتي ميكن من خاللها جمع املعلومات املناسبة للوصول الى النتائج املطلوبة 

في البحث
والبحوث الوصفية تعد احدى الطرائق االساسية واملهمة التي ميكن اللجوء اليها لدراسة املواقف 

االجتماعية والسلوك االنساني  والتي تعد اسلوب االستبانة احد مكوناتها.)1( 

5 -  جمتمع وعينة البحث 
تكونت عينة البحث من جمهور  الطلبة  في  مجتمع البحث )جامعة بغداد (من املرحلة الدراسية 
الذين  املهمة  االجتماعية  الشرائح  من  يعدون  والذين  والعلمية  االنسانية  الدراسات  في  الرابعة 
ينتمون الى اسر ذات مستويات علمية وثقافية ومهنية متباينة . وقد جلا الباحث الى اختيار عينة 
االناث مقسمة  الذكور و 200 من  واملتمثلة ب 200 طالبا من  يبلغ عددها  400 طالبا  عشوائية  
على اربع كليات ومبعدل 100 طالب من كل كلية من كليات االداب والعلوم السياسية و الهندسة 
والعلوم . معتمدا على جمع املعلومات  عن طريق االستبانة التي مت  توزيعها على املبحوثني داخل 
التي  االستبانة  اسئلة  توضيح  ومت  كلية  لكل  طالبة  و50  طالب   50 مبعدل  الكلية  في  الصفوف 
تضمنت اسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة بغية الوصول الى املعلومة الكافية لتحقيق اهداف البحث 

. وتضمنت االستبانة  محورين
احملور االول يتعلق مبعلومات عن االختصاص العلمي للطالب واملستوى التعليمي ألسرة الطالب )االب 
والبرامج  املواضيع  املفضلة في متابعة  الوسائل  االتصال وحتديد  لوسائل  الطالب  ومتابعة  واألم( 
التي لها شأن  بتعزيز الوعي السياسي للطلبة  وحجم املشاركة في احلوار والنقاش و حرية ابداء 

الرأي والرأي االخر داخل االسرة 
اما احملور الثاني 
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يشمل السلوك االنتخابي املتضمن التصويت في اختيار الكتل السياسية  واملشاركة في العملية 
االنتخابية من قبل الطلبة وأسرهم  وحجم تأثير االسرة في ذلك ومدى تطابق الرؤى او اختالفها  
والتقاطع في االختيارات في عملية التصويت التي حتدد بدورها مدى التباين السياسي احلاصل بني 
التي تختلف وجهات نظر الطلبة مع اسرهم وكذلك معرفة  الطلبه وأسرهم في اهم القضايا 

االسس التي اعتمد عليها  الطلبة في اختيار الكتله االنتخابية 
املرجوة  النتائج  الى  للوصول  الكافية  املعلومات  جمع  في  الرئيسة  األدوات  من  األستبانه  وتعتبر 

ومتماشيا مع طبيعة البحث وأدواته.
 هذا وقد مت عرض االستبانة على عدد من ذوي اخلبرة  وأجريت عليها بعض التعديالت بحسب اتفاق 

اآلراء.
6-حدود البحث: اثر وسائل االتصال على السلوك االنتخابي وعالقته بالتبايني السياسي لالسرة

7-الزمانية :االنتخابات النيابية لعام 2010 
8 -املكانية: طلبة جامعة بغداد

 :االطار النظري
1-مراحل تطور االسرة والوعي السياسي فيها

يتميز اجملتمع العراقي في العقد الثاني من القرن املاضي بكونه مجتمعاً محافظاً وملتزماً   
دينياً كما يتميز بتعدد القوميات واملذاهب واألديان التي كانت تعيش بانسجام اال ان افراد اجملتمع 
املتنوع القوميات واألديان مييلون الى التكتل حول اسرهم من اجل احلصول على التضامن االجتماعي 
الذي ميثل حاجة رئيسية  لدى افراد اجملتمع فيلتف افراد االسرة املمتدة حول اجلد الكبير لألسرة الذي 

غالبا ما كان يعرف بلقب معني ناجم من املهنة التي ميارسها او عن سمة معينة في شخصيته)2(.
ان االعتزاز بالتقاليد والقيم السائدة في اجملتمع والدفاع عنها وحمايتها اعطى للمكونات الثقافية 
الوحدة  والعالقات االسرية بوصفها  النمط االسري  الدميومة واالستمرار فضال عن دميومة  عوامل 
النمط  وتدعيم  القيمي  البناء  ترسيخ  في  اجلوهرية  واإلدارة  االجتماعية  التنشئة  في  االساسية 

الثقافي للجماعة مما يجعلها اكثر متاسكا امام املؤثرات اخلارجية.
السلطة  ابوية  فهي  التقليدية  لألسرة  املميزة  اخلصائص  معظم  العراقية   االسرة  على  ينطبق 
وأبوية السكن وتوزعت ادوار اعضاءها وفقا للعمر واجلنس وقدمت الوظائف االساسية االقتصادية 

واالجتماعية والنفسية ألفرادها )3(.
فهي اسرة ممتدة حتوي اكثر من جيل يفضل فيها الذكور على االناث ولهم السلطة داخل االسرة 
في سلم  االم  بعده  وتأتي  على خطا  كان  لو  واألخير حتى  االول  ورأيه  النافذة  هي  كلمته  وكانت 

املسؤولية والسلطة ورأيها نافذ على االوالد ومن ضمنهم املتزوجون ايضا.
اما عن املرأة انذاك فكانت تشكل احد الركنني الذين يقوم عليهم كيان االسرة فضال عن كونها االم 
والزوجة وربة البيت وكل ذلك يضفي على حقيقتها خطورة بالغة ويجعل لها كيانا وآثارا ظاهرة 
في احلاضر واملستقبل وقد تختلف هذه االثار قوة وضعفا وسلبا وإيجابا خيرا او شرا حسب ما تكون 

عليه حالتها وسلوكها ومركزها في اجملتمع.
ومن اجلدير بالذكر انه لم يسمح للمرأة بالعمل او التعلم بسبب النظرة املتخلفة للمرأة والتي 
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تعدها انسانا خلق لألعمال املنزلية فقط فقد كان يقاس مدى محافظة االسرة على القيم واألخالق 
والتعاليم الدينية من محافظة نسائهم وعدم خروجهم من البيت إال ألمور مهمة )4( . 

اما االبناء الذكور فقد كانوا يربون ليكونوا نسخة من االباء اذ كان الناس يعيبون على االبناء الذين 
يعملوا بأعمال ابائهم او يسيرون على نهجهم لذلك نرى االبناء ينخرطون في العمل مع ابائهم 

منذ الصغر اذ كان شائعا ان يعمل االبن عمل ابيه نفسه.
الثالث  العقدين  التقليدية قد استمر على ما هو عليه طيلة  العراقية  ان وضع االسرة   
والرابع من القرن املاضي. بينما نالحظ ان العقد اخلامس من القرن املاضي شهد تغييراً طفيفاً على 
اجملتمع العراقي بصور عامة واألسرة على وجه اخلصوص وذلك نتيجة دخول التلفزيون فقد مت افتتاح 
مبنى التلفزيون العراقي رسميا بتاريخ )2\5\1956( ولكن بالرغم من ذلك كان التغيير الذي طرأ على 

اجملتمع واألسرة لم يظهر بوضوح في تلك املرحلة وذلك الن التلفزيون كان محدود االنتشار انذاك .
في عقد السبعينات من القرن املاضي حدث تغيير وتطور كبير في واقع اجملتمع واألسرة العراقية 
وذلك نتيجة اتساع انتشار التلفزيون فقد كان لهذا االنتشار الكبير للتلفزيون في تلك احلقبة عدة 
اسباب ومنها محدودية وسائل الترفيه االخرى باإلضافة الى ان االسرة كانت قليلة اخلروج من املنزل 
انذاك لذا فقد وجدت في هذه الوسيلة املتنفس االسهل واألقرب اليها وبذلك اصبح االرتباط وثيق 

بني االسرة والتلفزيون)5( 
وقد انعكس هذا التغيير على التركيبة االسرية بشكل كبير ال ميكن جتاهله نتيجة التحضر ودخول 

االفكار اجلديدة الى اجملتمع العراقي.
وقد حتولت االسرة من اسرة ممتدة الى اسرة صغيرة   نظرا ملتطلبات احلياة العصرية تعددت حاجات 

االسرة وتوجب عليها استغالل مساحة اكبر من املنزل لتحقيق متطلباتها .
وهذا التغيير في الطبيعة االسرية ادى الى تغييرات اخرى في الوظائف والقيم والعالقات االسرية 
داخل االسرة اصبحت اكثر دميقراطية وأصبح لألبناء دور في اتخاذ القرار وتغيرت قيم الوالء والطاعة 
العمياء الى قيم احترام الرأي والطاعة واملطالبة باحترام رأي االبناء كونهم جزءا مهما وحيويا من 

االسرة .
كما تغيرت مكانة املرأة في االسرة من خالل دخول قيم غيرت النظرة الى املرأة بصورة اكثر   
ايجابية انعكست على مكانتها وذلك بفضل حصولها على حقوق جديدة متثلت في حق  التعليم 

والعمل واالشتراك في اتخاذ القرارات )6(
وكان لوسائل االعالم دور كبير في حترير املرأة وذلك ملا حظيت به هذه الوسائل من قوة التأثير املقترن 
بالصورة والصوت وامللتصق باألسرة بشكل يومي ومباشر فالبرامج واملسلسالت واألفالم العربية 
وجه  على  واملرأة  عامة  بصورة  لألسرة  جديدة  قيم  حتمل  كانت  كلها  احمللية  عن  فضال  واألجنبية 

اخلصوص )7(.
في العقود التي تلت العقد السابع من القرن املاضي حدثت تغييرات على اجملتمع واألسرة العربية 
اذ حتولت االسرة من اسرة تقليدية الى اسرة متحضرة وكان من ابرز سمات التحضر قبول االسرة 
للتغيير في التنظيم االجتماعي للمجتمع واملشاركة في الشؤون العامة واحترام اراء وأفكار ومكانة 
املرأة فاألسرة املتحضرة هي االسرة التي تكون على استعداد لتقبل عمليات التحول االجتماعي 

والسياسي التي حتدث في اجملتمع)8(.
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وأيضا من سمات التحضر “ تبلور ومنو الرأي والوعي ألسياسي اذ اصبحت االسرة  العراقية   
على استعداد لتكوين اراء حول العديد من االمور السياسية واالقتصادية  التي تطرأ على اجملتمع 

كما اصبحت اكثر وعي بتنوع االجتاهات الفكرية واآلراء )9( .
و  كذلك “ الطموح التعليمي واملهني “ اذ اصبحت االسرة تعطي قيمة اكبر للتعليم النظامي 
العلوم  ان  تام  باقتناع  تشعر  وأصبحت  الخ   ..... والكتابة  القراءة  مهارات  تعلم  فيه  يتم  والذي   .
والتكنولوجيا تساهم في حل الكثير من املشاكل التي تواجه االنسان وهذه العلوم يتم تلقيها من 
املؤسسات التعليمية النظامية )10( . والتي تعد احد الوسائل املهمة الكتساب الوعي السياسي ، و 
هو االدراك العام للمناخ السياسي وما يحركه من جتاذبات ومخططات من السياسيني داخل القطر 
او خارجه نظراً للترابط العاملي لألحداث . وهذا الوعي يكون حصيلة ، جملموعة من القيم واالجتاهات 
واملبادئ السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعه و ومشاكله 

يحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه إلى التحرك من أجل تطويرها وتغييرها .
ولتكوين الوعي السياسي البد من وجود ما يسمى )الثقافة السياسية ( التي تعد املكون   
االساسي للوعي السياسي وتشمل هذه الثقافة مجموعة من االجتاهات والقيم واملعتقدات التي 
لها ارتباط بالسياسة في اي مجتمع ، وتتضمن هذه االجتاهات والقيم واملعتقدات ممارسات عملية 
حول ما موجود فعال في اجملتمع وحول اهداف وقيم ذلك اجملتمع ، وتعتبر الثقافة السياسية تكرار 
ألنواع مختلفة من التوجهات االدراكية والعاطفية والتقوميية نحو النظام السياسي بشكل عام 

ونحو الذات كفاعل سياسي  .)11(
وللوعي السياسي اهمية كبيرة كونه يعمل على تكوين فكر سياسي واعي في داخل   
االمور من ضمنها االسهام  في جناح عملية  تترتب عليه جملة من  الفكر  ،وهذا  واجملتمع  االسرة 
التمثيل السياسي للمرشحني وخصوصا بعد عام 2003 التي متثلت بوجود نظام  متعدد الهويات 
واالنتماءات السياسية ، فبدون الوعي السياسي تكون عملية التمثيل السياسي غير ذات جدوى 
الن اختيار املرشحني سيخضع ألهواء شخصية او معتقدات طائفية وعرقية او قد يخضع لتأثير 

اجندة خارجية.
خالل  من  صغرهم  منذ  ابنائها  لدى  واالجتاهات  القيم  زرع  عملية  في  االسرة   دور  يبرز    
عملية التنشئة االجتماعية والسياسية  اذ ان القيم واالجتاهات ال تنتقل بالوراثة البيولوجية بل 
تنتقل عن طريق الوراثة االجتماعية اي عملية التنشئة االجتماعية والتي تعني تربية الفرد وإعداده 
ليكون فردا صاحلا متوافقا مع معايير مجتمعه وثقافاته وقيمه واجتاهاته  ،اما فيما يخص التنشئة 
السياسية فاألسرة تعمل على محاولة إلدخال في ذهن الطفل شيء ولو بدائي بسيط عن الواقع 
السياسي من خالل تعريفه على رموز السلطة وبعض األمور املتعلقة بالسياسة من دون ان يكون 
لذلك الطفل أي حتفظات مما يجده في الواقع من األمور السياسية واألحداث والظروف . فقد أكد 
عالم االجتماع الفرنسي )دور كامي( على دور الوالدين واألسرة في تنشئة الفرد ألسياسية وذلك الن 
جميع املكونات الثقافية األولى تكون من األسرة والوالدين ، فاألسرة هي البداية األساسية واألولى 

للبنية السياسية للفرد وهذا يتضح في علم النفس السياسي لدى األطفال )12( .
1-اهمية وسائل االتصال في تشكيل الوعي السياسي وأثره على االسرة واجملتمع 

كثيرا ما يحدث تباين في االسرة ذاتها حول اختيار مرشح سياسي دون اخر يرجع السبب في ذلك 
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الى ان االفراد في مرحلة الشباب تبدأ قدراتهم  اإلدراكية بالنمو. 
 مثل ) القدرة على إدراك أسباب ونتائج أملشكالت والقدرة على تبرير االختيارات ألسياسية والقدرة 
على إدراك آثار حل املشكالت االجتماعية. كما تتميز هذه املرحلة أيضا بنشوء اإلحساس باجلماعية 
إذ ينتقل الفرد من دائرة األنا الضيقة إلى الدائرة االجتماعية أألوسع ويعني ذلك استيعابه لهيكل 
وعمل النظام االجتماعي الكلي واقتناعه بأن التصرف اجلماعي سبيل حلل املشكالت ألسياسية 
وتتميز كذلك مبيالد األطر ألفكرية إذ تتحول املشاعر إلى أفكار إال أن هذه األفكار تظل منقطعة 
وغير ثابتة ، وال تتبلور في صورة مبادئ عامه كما تتناقض مع بعضها ألبعض هذا فضال عن سهولة 

رفضها)13( 
وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن الشاب الذي يقرأ الصحيفة و يتأثر مبا ينشر في صفحاتها من مادة 
سياسية ويكتسب معلومات جديدة، بل وقد يصل األمر إلى حد تكوين الرأي نحو بعض القضايا 
واملوضوعات السياسية ، والبد من االشارة الى ان وسائل االتصال كان لها دور كبير في انتقال االسرة 
من اسرة تقليدية الى اسرة متحضرة وذلك عن طريق االدوار “ االجتماعية والسياسية والثقافية 
بدور اجتماعي وسياسي من خالل حتويل وتعديل مواقف  اذ يقوم االعالم  التي يقوم بها االعالم   “
االدارة  سيما  وال   ، اسياسي  والوعي  والتطور  التحديث  ومواضيع  مسائل  ازاء  وتصرفاتهم  الناس 
واإلصالح ومحاربة الفساد واملشاركة بالراي وتوسيع االفاق الفكرية عند االسرة من خالل منظور 
جديد يتطلب اعتماد امناط سلوكية واساليب عمل اكثر تطورا كما تُعّد هذه املرحلة  مهمة في 

تنشئة الفرد على حتمل واجبات املواطنة)14(. 
ان عملية اكتساب الشاب للخبرات التي تعده للسلوك السياسي السوي هي عملية مهمة تؤهله 
للقيام بدور فعال في العملية ألسياسية والتي تتم غالبا في مرحلة النضج ومن هنا فإن اخلبرات 
التي مير بها تؤثر في مشاركته في العملية ألسياسية ومن األسباب التي جتعل مرحلة الشباب من 
بني أهم مراحل اكتساب التنشئة االجتماعية ألسياسية إن الفرد يبدأ في هذه املرحلة معايشة 
أالتصال    إقباله على وسائل  ويزداد  ألدينية  واجلماعات  السياسية  األحزاب  مؤسسات جديدة مثل 
واألسرة ومن  الرأي  قادة  بني  االواصر  تقوية  بدور اساسي مهم من خالل  االتصال  تقوم  وسائل  اذ 
خالل توسيع احلوار بني جميع افراد اجملتمع وبني اجملتمع والدولة فاالتصال يهدف الى تأكيد اهمية 
مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة احلوار السياسي ودفع الناس باجتاه املشاركة السياسية واتخاذ 

القرارات )15( .
التحوالت  ودعم  للتنمية  املؤاتية  الظروف  خلق  الى  يسعى  اذ  ثقافي  بدور  االتصال  يقوم  كما 
االجتماعية وترسيخ التطور االيجابي في مجال التعليم واالهتمام بالتربية وهكذا فاالتصال يهدف 
الى خدمة قضايا اجملتمع وحتقيق اهداف وغايات اجماعية مستوحاة من حاجات اجملتمع االساسية 

ومصاحله احليوية )16( 
يتعرض الطالب في مراحل الدراسة اجلامعية  لوسائل االتصال مبختلف اجتاهاتها  و مما يعزز وعيه 
بالعالم ألسياسي واألحداث ألسياسية كما إن انتباه الفرد في هذه املرحلة ينمو في مدته ومداه 
هذه  ومتهد  ويسر  في سهولة   استيعاب مشكالت طويلة معقدة  الشاب  فيستطيع  ومستواه، 
املناصب  وتولي  التصويت  السياسية عن طريق عملية  احلياة  الفعلية في  املشاركة  الى  املرحلة  

القيادية. )17(
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فيقوم    ، االتصال  في  حقه  للفرد  يتحقق  املتعددة  وسائله  عبر  االتصالي  الطابع  يسود  عندما   
باستغالل ما يتاح له من موارد اتصالية فإنه يساهم في زيادة القوة اإلعالمية واالتصالية  و القدرة 
بها  اآلخرين  وتشكيل  منظومة قيميه وأخالقية يتماسكون  إلى  املعلومات  و  املعرفة  على نقل 
ويتميزون عن غيرهم وتعمق لديهم التميز احلضاري والثقافي واإلحساس بالهوية ،كما إنه يساهم 
في حتقيق الدميقراطية فكلما ضاق نطاق االتصال في اجملتمع وقلت موارده ضاق نطاق الدميقراطية 
التي تساهم بدورها في  التنمية االتصالية  التنمية هي  التنمية وأولى خطوات  إنه يحقق  ، كما 

حتقيق التنمية السياسية والثقافية .)18(

-االطار امليداني
جدول رقم )1( يبني التحصيل الدراسي ألباء الطلبة

التحصيل 
الدراسي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

63.010.571.8امي

115.563.0174.3ابتدائي

147.0115.5256.3متوسط

4522.55326.59824.5اعدادي

10954.512160.523057.5بكالوريوس

157.584.0235.8شهادة عليا

200100200100400100اجملموع

t- test0.184

عند حتليل عينة البحث من طلبة جامعة بغداد  ملعرفة التحصيل الدراسي ألسر الطلبة  الذين 
ينتمون الى شرائح اجتماعية مختلفة تبني وجود اختالف في املستوى التعليمي آلباء الطلبة حيث 
سجلت شهادة البكالوريوس  اعلى نسبة عند اباء الطلبة من الذكور واإلناث و بنسبة 54.5  و 60.5 
التوالي  ومبعدل 57.5 % من عينة البحث   وتليها مرحلة االعدادية بنسبة  22.5 للذكور  % على 
ونسبة  26.5 لإلناث  ومبعدل   24.5  % اما الشهادات العليا  فكانت بنسبة 7,5 % للذكور و 4% لإلناث 
ومبعدل   5.8%  وهي نسبة قليلة  غير ان االمية قد سجلت اقل النسب بني آباء الطلبة والطالبات 
الى وجود  اختالف  معنوي في املستوى  t  اإلحصائي لم يشير  .  وعند اجراء اختبار  وهي  %1.8  

التعليمي آلباء الطلبة الذكور عن اإلناث  كما هو موضح في اجلدول رقم 1 . 
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جدول رقم )2 (يبني ا لتحصيل الدراسي ألمهات الطلبة

التحصيل 
الدراسي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

126.021.0143.5امي

168.042.0205.0ابتدائي

3417.03216.06616.5متوسط

6231.06934.513132.8اعدادي

6733.58944.515639.0بكالوريوس

94.542.0133.3شهادة عليا

200100200100400100اجملموع

t- test*0.002

كانت نسبة  شهادة البكالوريوس عند امهات الطلبة من الذكور %33.5 اما  اإلناث فكانت   
بنسبة  44.5 % و مبعدل 39 %  وهو اقل بكثير من مستوى التعليمي آلباء  الطلبة وقد سجلت مرحلة 
حملة شهادة االعدادية  ألمهات الطالب والطالبات نسبه   31%  و34.5 % على التوالي ومبعدل 32.8 
% اما مرحلة املتوسطة  فقد سجلت  نسبة 17% عند امهات الطالب و 16 عند امهات الطالبات 
و مبعدل  16.5 %  .  اما في ما يخص الشهادات العليا فقد  كانت بنسبة 3.3% وهي قليلة مقارنة 
مبستوى التعليم آلباء الطلبة  ، واتضح ان االمية عند امهات الطلبة هي ضعف ما هو عليه عند 
اباء الطلبة وهذه ظاهرة  تشكل جانبا سلبيا في مستوى التعليم  عند املرأة بشكل عام . وتبني ان 
هناك فرقا  معنويا بني مستوى التعليمي ألمهات الطالب وأمهات الطالبات ) t- test  0.002(   حيث 

كان  اقل من املستوى التعليمي ألمهات الطالبات وكما هو موضح في جدول رقم 2
ان هذه النسب املذكورة   في جدول رقم 1 و 2 اعاله  ، والتي متثل املستوى التعليمي لألب   
واألم تشير الى  وجود تباين في املستوى التعليمي قي االسرة الواحدة مما قد يسبب حاجزاً ثقافياً 
و يوسع الهوة بني افراد االسرة لتبادل احلوار وتعزيز الرأي في شؤون احلياة العامة وخصوصا  على 
صعيد الوعي السياسي عند املرأة  وقد ينتج عن ذلك تبايناً  واضحاً في االدراك واالستيعاب بني 
اطراف االسرة الواحدة بسب انخفاض املستوى التعليمي للمرأة والذي يؤثر بدوره على طبيعة احلوار 

واملناقشات في الشأن السياسي العراقي داخل االسرة.
و نظراً لكون االسرة هي النواة األولى في بناء شخصية األفراد وجعلهم في حالة انسجام   
مع الواقع الذي يعيشونه لذا جند ان تدني مستوى التعليم داخل االسرة يخلق نوعا من االستبداد 
فاألب واألخ الكبير ميارسان السلطة املطلقة إما بالسلب أملطلق أو باإليجاب املطلق دون ان يكون 
هناك حد وسط في حتليل األوضاع , وهذا احلال ينطبق على الشرق األوسط عموماً حيث يعاني من 
سلطة األبوية و فرض االوامر وإلزام تطبيقها في جو ال يتصف بحرية الرأي بينما  تتطلب العالقات 
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الدميقراطية في االسرة مستوى تعليمي جيد و استقالل اقتصادي مما ميهد لنشوء الدميقراطية في 
األسرة) 19(

جدول رقم ) 3( يبني اهم وسائل االتصال التي يتابعها الطلبة

وسائل االتصال
االناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

13736,69930,8تلفزيون

12332,911535,8االنترنت

8021,47423,1االتصال املباشر

205,3165الصحف

143,7175,3الراديو

374100321100

فيما يخص اهم وسائل االتصال التي يعتمدها الطلبة لتزويدهم  باألخبار و لتعزيز معلوماتهم 
ان  االحصائي  التحليل  نتائج  بينت  فقد   ، السياسية  واملوضوعات  البرامج  من  وخصوصا  العامة 
36.6 % من الذكور يتابعون التلفاز  و 32.9 %  يفضلون االنترنت بينما 21,4 % اعتمد على  االتصال 
املباشر باحلوار مع االهل و االصدقاء كما اعتمد اخرون على الصحف والراديو و بنسب اقل كما يبني 
اجلدول رقم 3 . اما الطالبات فقد سجل التلفاز املرتبة االولى في املتابعة وبنسبة  30.8 % ومن ثم 
يليها االنترنت بنسبة 35.8 % ومن ثم االتصال املباشر باحلوار مع االهل و االصدقاء بنسبة %23,1 
وهي نسب متقاربة مع   الطالب يليها الصحف والراديو بنسب اقل على التوالي . وقد لوحظ عدم 
وجود فارق معنوي في املتابعة لوسائل االتصال بني الطالب والطالبات كما هو واضح في جدول رقم 
)3(  وقد يعود سبب اختيارهم للتلفاز لكونه وسيلة اتصال جماهيريه واسعة االنتشار  وانه يعطي 
احساسا باأللفة و املصداقية والواقعية وذلك باستخدام املؤثرات املنظرية والصوتية وميتاز بسهولة 
وسرعة نقل االخبار فور حدوثها ويساعد على االطالع علي البالد االخرى ومعرفة اخبارها اخملتلفة .

 ويعتبر االنترنت وسيلة اتصال تساعد على تبادل املعلومات مع اشخاص اخرين في مختلف انحاء 
االخبار  على  احلصول  خالله  من  وميكن  منها  واالستفادة  املعلومات  خلزن  وسيلة  انه  كما  العالم 
امليزات  و  الوظائف  االجتماعي كل هذه   والتواصل  واالتصال  واإلعالن عنها  الوظائف  والبحث عن 
التلفاز من حيث  الثانية بعد  جعلت اجلمهور يعتمد عليها كوسيلة لالتصال و قد حلت باملرتبة 

املتابعة
ويأتي هذا االهتمام الكبير بوسائل االتصال وفق املفهوم السائد في نظرية االعتماد على    
وسائل االعالم  والتي  من خاللها  يسعى كل فرد إلى احلصول على املعلومات لتحقيق األهداف 
االجتماعية والنفسية وتعتبر وسائل اإلعالم أحد مصادر املعلومات الهامة والرئيسية التي يعتمد 
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عليها األفراد في العصر احلديث وهي  ضرورة أساسية في اجملتمعات احلديثة ، حيث يستطيع الفرد 
إدراك هذا االعتماد بالتدريج  مبعرفة امور بسيطة متعلقة بحاجات حياته اليومية الى امور أكثر 
شموالً وأكثر تعقيداً كالرغبة في احلصول على معلومات عن العالم اخلارجي لكي يتفاعل معه  
وهنا ميكن حتديد الفكرة االساسية لنظرية االعتماد وهي قدرة وسائل االتصال على حتقيق قدر اكبر 
من  التأثير املعرفي والعاطفي  والسلوكي  ،و يزداد هذا التأثير عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف 
بسبب  اجملتمع  بناء  في  استقرار  عدم  حالة   في  خاصًة  و  ومكثف  متميز  بشكل  املعلومات  نقل 
احلالة  على  ينطبق  ما  وهذا  البالد  في  واألمني  السياسي  االستقرار  عدم  وحالة  والتغيير  الصراع 
العراقية اليوم وبذلك متثل وسائل اإلعالم مصادر رئيسية يعتمد عليها أفراد اجلمهور في استقاء 
التحول   ، االضطراب  حلاالت  اجملتمع  بتعرض  االعتماد  درجة  وتتزايد  أجلارية  األحداث  عن  املعلومات 
الواقع  املزيد من املعلومات من وسائل االتصال لفهم  أفراد اجلمهور الستقاء  الذي يدفع  والصراع 

االجتماعي من حوله)20(

جدول  رقم )4(  يوضح تفضيل الطلبة ملناقشة البرامج  او املوضوعات املطروحة في وسائل 
االتصال مع  االسرة

تفضل 
مناقشة 

البرامج

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

18592.519396.537894.5نعم

147.073.5225.5ال

200100200100400100اجملموع

t- test0.065

التي  للمواضيع  واملتابعة  املشاهدة  في  واالنترنت  التلفاز  على  واضح  اعتماد  هناك  يكون  وعندما 
تخص الواقع العراقي و تهم اجملتمع العراقي بشكل عام واألسرة العراقية بشكل خاص ، فالبد من 
معرفة مدى تواصل الطلبة مع عوائلهم   ملناقشة هذه املوضوعات  ، وقد بني بحثنا ان نسبة 92.5% 
يفضلن  الطالبات  من   %96.5 ونسبة  اسرهم  مع  املواضيع  مناقشة  يفضلون  الذكور  الطلبة  من 
ايضا مناقشة هذه املواضيع مع اسرهم وكالهما يشكالن نسباً عاليًة و ال يوجد فرقاً معنويا في 
النسب  بني كال اجلنسني كما هو واضح في جدول رقم )4(. و يرى الباحث ان هذه املناقشات تزيد من 
وعي  الطلبة  واطالعهم على قضايا اجملتمع  وتعززمن خبراتهم العلمية والعملية في التعامل مع 
االحداث التي متس حياتهم بشكل عام اذ انها تساعد على التجدد واالستمرار بطرح االفكار اجلديدة 
املعلومات السياسية في مجمل  تبادل  تزيد من فرص  و   ، التي حتدث في اجملتمع  للمتغيرات  وفقاً 
القضايا و تساعد على النضوج الفكري  واتساع الثقافته العامة. اال ان البعض قد يرى عدم جدوى  
املناقشات  السياسية الن الوضع السياسي والعملية السياسية  قد ولدت احباطا اثر على قناعات 
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البعض و سبب انعدام التفاعل باحلوار و النقاش معتبرين ان واقع احلال في العراق هو بأمس احلاجة 
الى عمل فعال اكثر منه الى املناقشات.

جدول )5( يوضح مناقشة الطلبة  للبرامج التي يشاهدوها مع  احد افراد  االسرة

تناقش 
البرامج

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

9547.510050.019548.8الوالدين

5427.09145.514536.3االخوة

126.010.5133.3الزوجة

147.063.0205.0االقرباء

2512.521.0276.8كل منهم

200100200100400100اجملموع

t- test0.50

و قد كانت املناقشات التي تدور داخل االسرة غالباً ما تكون مع الوالدين )االب واألم( حيث كان لهما 
نتائج  اثبتته  ما  الطلبة من كال اجلنسني وهذا  ابناءهم  واملناقشات مع  احلوار  االكبر في  النصيب 
التحليل في جدول رقم )5( وتشير النتائج  ان نسبة  47% من الطلبة الذكور يجرون النقاش مع 
والديهم حول البرامج التي يشاهدونها و نسبة 50% من الطالبات يؤكدن بأنهن يناقشن البرامج 
مع والديهم بينما احتل االخوة املرتبة الثانية في مناقشة البرامج التي يشاهدونها ، حيث ان %27 
من الطالب يناقشون البرامج مع االخوة داخل االسرة بينما 45% من الطالبات يناقشن البرامج مع 
،  و هي نسبة  تزيد عن الطالب ورمبا يعود هذا السبب الى طبيعة اجملتمع و  االخوة داخل االسرة 
بحكم تواجد البنت املستمر داخل البيت  مما ميكنها من استغالل هذا الوقت في احلديث واملناقشة 
في مواضيع عدة ومنها ما تشاهده من برامج على شاشات التلفاز وياتي االقرباء والزوجة وكل من 
افراد االسرة بنسب اقل . إال انه لم يسجل فارقاً معنوياً بني اجلنسني في مناقشة البرامج مع افراد 

االسرة كما هو واضح في جدول رقم )5( 
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جدول رقم )6( يوضح مدى وجود حرية إلبداء الرأي والرأي االخر داخل االسرة

حرية إلبداء 
الرأي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

12964.512160.525062.5دائما

6834.07035.013834.5احيانا

31.594.5123.0نادرا

200100200100400100اجملموع

t- test0.20

اما عن مدى حرية ابداء الرأي والرأي االخر داخل االسرة الواحدة فقد اثبتت نتائج البحث وجود حرية 
لتبادل االراء  داخل اسر ألطلبة اذ اكد املبحوثون من الطلبة الذكور وبنسبة 64.5% بأنهم يبدون  
رأيهم مع افراد االسرة حول املواضيع التي تتعلق في الشأن العراقي و بشكل دائم. و كذلك بالنسبة 
للطالبات وبنسبة  60.5%، بينما اشار الطلبة  من كال اجلنسني وبنسبة 34% للذكور ونسبة %35  
للطالبات   بأنهم  احيانا  يتبادلون االراء بحرية مع االسرة وهذه نسبة قليلة مقارنة مع من اشارو 
والطالبات  الطلبة  وقليل جدا من   )6( رفم  و كما هو واضح في جدول  آرائهم  يبدون  دائما  بأنهم 
اشارو بأنهم نادرا ما يبدون ارائهم بحرية داخل االسرة  وقد لوحظ بأنه ال يوجد فارق معنوي بني كال 

اجلنسني في موضوع حرية ابداء الرأي داخل االسرة

جدول رقم )7(  يوضح املواضيع والبرامج السياسية التي يفضل  الطلبة متابعتها مع افراد 
االسرة

املواضيع 
والبرامج

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

نشرات 
اخبار

9346.58442.017744.3

برامج 
حوارية

6432.06231.012631.5

برامج 
خاصة

4321.55427.09724.3

200100.0200100400100اجملموع

t- test0.1
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نشرات  احتلت  فقد  االسرة  مع  ومتابعتها  الطلبة  يفضل  التي  والبرامج  املواضيع  بخصوص  اما 
االخبار املرتبة االولى من قبل كال اجلنسني من الطلبة وبنسبة 46.5 % من الذكور ونسبة 42 % من 
االناث ، وهذا امر متوقع  الن الوضع السياسي واالجتماعي  واخلدمي في العراق غير مستقر و يشغل 
الراي العام بصورة عامة وخصوصا عندما تتناقله نشرات االخبار عبر وسائل االتصال املتنوعة فانه 
مجريات  على  لإلطالع  االخبار  متابعة  الى  الطلبة  من  الواسعة  الشريحة  هذه  يجذب  بالنتيجة 
الوضع في العراق. وتأتي  البرامج احلوارية باملرتبة الثانية في املتابعة من قبل الطلبة ، وبنسبة 32 
% من الذكور ونسبة 31 % من االناث وكما هو واضح في جدول رقم )7( ، اما البرامج اخلاصة فجاءت 
من   %27 وبنسبة  الطالب  من   %21.5 بنسبة  وذلك  اجلنسني   كال  من  املتابعة  في  الثالثة  باملرتبة 
الطالبات. وال يوجد فارق معنوي بني كال اجلنسني من الطلبة في تفضيلهم ملتابعة البرامج ، ومن 
الواضح ان البرامج احلوارية واخلاصة تتناول ما يبث من االخبار  عن احداث وتطورات الوضع العراقي 
من اجل مناقشتها و تسليط الضوء على تفاصيلها واخذ وجهات النظر من قبل االطراف املعنية 
وهذه كلها تغذي الطلبة وأسرهم بأفكار تسهم في  تكوين صوره معينة تساعدهم على اتخاذ 

مواقف او قرارات  و توجهات تخص العملية السياسية و االنتخابية . 

 جدول رقم )8( يوضح  طبيعة املوضوعات السياسية التي يهتم الطلبة  مبتابعتها اكثر من 
غيرها

التحصيل الدراسي

اجملموع الكلياالناثالذكور

ار 
كر

لت
ا

ة 
سب

لن
ا

ية
ئو

امل

رار
ك

لت
ا

ة 
سب

لن
ا

ية
ئو

امل

رار
ك

لت
ا

ة 
سب

لن
ا

ية
ئو

امل

موضوعات تتعلق بالشان 
السياسي الداخلي

13467.010653.024060.0

املوضوعات التي تتعلق  بحقوق 
االنسان وقضايا االسرة االجتماعية

5226.08241.013433.5

املوضوعات التي تتعلق بالية 
النظام الدميقراطي

147.0126.0266.5

200100200100400100اجملموع

t- test0.13

من  اكثر  مبتابعتها  الطلبة   يهتم  التي  السياسية  املوضوعات  طبيعة  عن  مفتوح  سؤال  وفي 
غيرها

فقد كانت االجابات تتمحور في ثالث مواضيع اساسية منها ما يتعلق بالشأن السياسي   
بالنظام  تتعلق  التي  تلك  و  االجتماعية  االسرة  قضايا  و  االنسان  بحقوق  تتعلق  اخرى  و  الداخلي 
في  االولى  املرتبة  الداخلي    السياسي  بالشأن  تعنى  التي  املوضوعات  احتلت  .وقد  الدميقراطي 
املتابعة من كال اجلنسني من الطلبة بنسبة 67%  للذكور و نسبة 53% لإلناث حيث يتضمن الشأن 
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الشغل  هي  والتي  واالقتصادي  والسياسي  االمني  والوضع  باخلدمات  تتعلق  مواضيع  الداخلي 
الشاغل لألسرة العراقية و من اهم تطلعاتها حتسني هذا الواقع ملا له من مردودات ايجابية على 
واقع االسرة واستقرارها. اما ا املوضوعات التي تتعلق بحقوق االنسان وقضايا االسرة فجاءت باملرتبة 
الثانية فقد كانت اجابات الطلبة الذكور نسبة 26% والطالبات نسبة 41% وهذه املوضوعات تتعلق 
بكل ما يتعلق بحقوق االنسان املكفولة بالدستور والتي تضمن حق الفرد واألسرة باحلياة وضمان 
اجابات  في  الثالثة  باملرتبة  حلت  فقد  الدميقراطي  النظام  باليات  يتعلق  ما  في  اما  مستقبلهم 
املبحوثني من كال اجلنسني. وتشير النتائج الى عدم وجود فارق معنوي في اجابات الطالب والطالبات 

كما هو مبني في جدول رقم )8(
جدول رقم )9( يوضح  مدى تأثير  توجهات ورؤى االسرة وقناعاتها على  التوجهات و السلوك  

االنتخابي للطلبة

تأثير 
توجهات 

ورؤى االسرة

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

189.0105.0287.0دائما

8643.010452.019047.5احيانا

9648.08643.018245.5نادرا

200100200100400100اجملموع

t- test*0.01

اما عن تأثير توجهات ورؤى االسرة على توجهات والسلوك  االنتخابي  للطلبة  ، فتشير نتائج الى 
ضعف   التأثير الدائم على القناعات والسلوك  االنتخابي للطلبة  حيث شكل نسبة قليلة من 
اجوبة املبحوثني وهي 9% من الذكور و5% من اإلناث اما الغالبية من الطلبة اشارو في اجاباتهم انهم 
احيانا يتأثرون بتوجهات ورؤى االسرة وذلك بنسبة 43% من الطالب ونسبة 52 %من الطلبات ، اما 
الذين اشارو الى ان  تأثير  االسرة  على   التوجهات والسلوك االنتخابي نادرا فقد كان بنسبة 48 % 
من الطالب و 43% من الطالبات  كما موضح في جدول رقم )9(و يالحظ ايضا وجود  فارق معنوي بني 
كال اجلنسني من الطلبة  في االجابات فشكل الفارق)t- test 0.01=(  وهذا يعني ان  الطالبات يتأثرن 
بتوجهات االسرة  اكثر من الطالب ورمبا يعود السبب الى ان البنات بطبيعتها االنثوية اكثر تقربا 

لألسرة  واالستماع لرؤى للعائلة وتوجهاتها
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جدول )10( يوضح هناك حدود تأثير مختلفة بني الطلبة  و افراد االسرة في موضوع قرار االنتخابي

تأثير 
توجهات 

ورؤى االسرة

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

168.0178.5338.3كبير التأثير

8743.510050.018746.8قليل التأثير

محدود 
التأثير

9748.58341.518045.0

200100200100400100اجملموع

t- test0.23

اما بخصوص  حدود التأثير فهي ايضا تختلف بني افراد االسرة في موضوع القرار أالنتخابي فلم 
يكن هناك تأثير كبير على خيارات الطلبة وأسرهم في اتخاذ القرار االنتخابي وقد شكل نسبة  %8 
من الطالب و 8.5 % من الطالبات  وهي نسبة قليلة  جدا مقارنة بقلة التأثيرعلى القرار االنتخابي   
حيث بلغت النسبة 43.5 %من الطالب ونسبة 50% من الطالبات ، بينما كان التأثير محدوداً لدى 
48.5% من الطالب و41.5% من الطالبات . وقد لوحظ عدم وجود فارق معنوي بني الطلبة من كال 
وأسرهم كما هو  الطلبة  بني  االنتخابي  القرار  اخملتلفة في موضوع  التأثيرات  اجلنسني  في حدود 
واضح في جدول رقم )10( و نظراً لعدم وجود  تاثير كبير من قبل االسرة على توجهات و قناعات 
الطلبة في االنتخابات ، فإن مشاركة الطلبة في التصويت في االنتخابات البرملانية السابقة لعام 
2010 ناجتة عن  قناعات ووعي سياسي متبلور عند الطلبة تدفعهم في املشاركة بالتصويت في 

االنتخابات البرملانية.
جدول رقم )11( مشاركة الطلبة في التصويت في االنتخابات البرملانية السابقة

التصويت 
االنتخابي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

1648219698.036090.0نعم

3618424010ال

200100200100400100اجملموع

t- test*0.00
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وقد تبني ذلك في اجابة املبحوثني من الطلبة مبشاركتهم في االنتخابات ألسابقة فغالبية الطلبة  
قد شاركوا في االنتخابات وبنسبة 82%  من الطالب  ونسبة 98% من الطالبات وهذا مؤشر واضح 
على ان للطلبة دور في العملية السياسية خصوصا في مجال التصويت في االنتخابات  . وقد تبني 

ايضا ان هناك فارق معنوي بني كال اجلنسني من الطلبة في املشاركة بعملية االنتخابات،
وهذا  يشير الى ان نسبة مشاركة البنات في  التصويت باالنتخابات السابقة اكثر من  الذكور)- 

test 0.00( كما هو واضح في جدول رقم )11( 

جدول رقم )12( يوضح مشاركة جميع افراد اسرتك بإدالء بصوتهم في تلك االنتخابات  

التصويت 
االنتخابي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

14673.018793.533383.3نعم

5427.0136.56716.8ال

200100200100400100اجملموع

t- test*0.00

   
قد شاركت  االسرة  غالبية هذه  ان  اتضح  أالنتخابات  في  بالتصويت  الطلبة   اسر  وعن مشاركة 
في العملية االنتخابية وادلو بأصواتهم مما يعكس ذلك ايضا عن وجود دور لألسرة باملساهمة في 
العلمية السياسية وبنسب متفاوتة بني اسر الطالب والطالبات ، فشكلت نسبة املشاركة %73 
من اسر الطلبة الذكور و 93.5% من الطالبات ، اما عن عدم مشاركة اسر الطلبة في التصويت 
فكانت بنسبة 27% من طلبة الذكور و 6.5%من الطالبات ، وهذا يشكل فارق نوعي كبير بني كال 

) t- test= 0.00( اجلنسني اذ ان اسر الطالبات شكلت اعلى نسبة في التصويت
كما هو واضح في جدول  رقم )12( 

جدول رقم )13( يوضح تقاطع  اختيارات الطلبة مع اختيارات قسم من افراد االسرة  في التصويت

التصويت 
االنتخابي

اجملموع الكلياالناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

168841407030877.0نعم

321660309223ال

200100200100400100اجملموع

t- test*0.015
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بعد ان اتضح هناك مشاركة واضحة من قبل الطلبة وأسرهم في أالنتخابات اال  ان هناك تقاطعات 
في عملية االختيار و التصويت بني الطلبة وأسرهم،   وتشير النتائج في جدول رقم )13( ان نسبة 
عالية من كال اجلنسني تقاطعت اختياراتها مع االسرة وجاءت بنسبة 84% من الطلبة الذكور و%70 
من الطالبات اما الذين لم تتقاطع اختياراتهم في التصويت مع اسرهم فقد جاءت بنسبة قليلة 
اذ شكلت نسبة 16% من طلبة الذكور 30% من الطالبات وهذا يؤكد ان هناك تباين  سياسي واضح 
في عملية االختيار  والتصويت في االنتخابات بني الطلبة وأسرهم  وأيضا تؤشر االرقام والنسب 
املذكورة في اجلدول اعاله على وجود فارق معنوي بني كال اجلنسني )t- test  =0.015  ( فنسبة تقاطع 
رأي  له  الطالب اصبح  ان  لنا على  يؤكد  الطالبات وهذا  اكثر منه عند  الذكور مع اسرهم  اختيار 
واضح ومستقل في االختيار و قد حترر من تبعيته للقرار االسري  وذلك بفعل عوامل عديدة دخلت 
في اجملتمع خالل عقد من الزمن ومن اهمها االنفتاح على العالم بفعل وسائل االتصال املتعددة 
التي ساهمت على ايصال املعلومة ونشر الوعي الثقافي والسياسي بالبرامج واملواضيع املتنوعة 

التي تغطي االسرة واجملتمع بشكل مستمر. 
جدول رقم )14(: يوضح طبيعة و اسباب التباين و التقاطع في اختيارات الطلبة مع اسرهم 

اسباب و طبيعة التباين*
االناثالذكور

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار 

عدم القناعة الكافية في بعض الكتل و 
املرشحني

9529.77529.5

8727.28131.9عدم تقدمي املشاريع و اخلدمات

7523.45622.1انعدام البرامج السياسية الواضحة

6319.74216.5االنشغال باملصالح الشخصية و الفئوية

320100254100اجملموع

*ميكن للمبحوث اختيار اكثر من سبب من االسباب املذكورة
وفي سؤال مفتوح عن اسباب و طبيعة التباين و التقاطع في اختيارات الطلبة مع اسرهم   
فقد كانت اجابات املبحوثني من الطالب و الطالبات الذين اشاروا الى وجود  هذا التباين او التقاطع 
بنسبة  و  واملرشحني  الكتل   ببعض   الكافية   القناعة  في مقدمتها عدم  كان  اسباب  الى عدة 
29.7% من الذكور و 29.5% من االناث بينما كان عدم تقدمي اخلدمات و املشاريع البناء الشعب بنسبة 
27.2 % من الذكور و 31.9% من االناث    وكان انعدام  البرنامج  السياسية  الواضحة سببا للتباين 
في 23.4% من الذكور و نسبة 22.1% من االناث  وقد اشار 19.7% من الذكور و 16.5% من االناث الى 
اهتمام الساسة مبصاحلهم الشخصية و الفئوية  وكما هو موضح في اجلدول رقم 14 .ويالحظ 
من اراء املبوحثني وجود وعي سياسي بني فئات الشباب من الطلبة اجلامعيني قد يعزى الى املستوى 
العلمي و الثقافي الذي عززه دور الدراسة اجلامعية و االسرة و دور وسائل االتصال في نشر الوعي 

السياسي و االستقاللية في الرأي و احترام الراي االخر و االفكار املتباينة .
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جدول رقم )15( يوضح  االسس التي اعتمدها الطلبة  في اختيار الكتلة االنتخابية

التصويت االنتخابي

اجملموع الكلياالناثالذكور
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6834.06130.512932.3على اساس مستوى الكفاءة العلمية

6030.04221.010225.5على اساس اخلبرة السياسية

4120.55628.09724.3على اساس الطائفة التي ينتمي اليها

73.5147215.3على اساس البرنامج االنتخابي

31.5136.5164.0بناءا على تاثير االسرة

52.584.0133.3االجتاه السياسي

168.063.0225.5اسباب اخرى

200100200100400100اجملموع

t- test0.304

اما عن االسس التي اعتمدها الطلبة في اختيار الكتلة أالنتخابية فقد اعتمد الطلبة باختيارهم 
 %34 وبنسبة  لالنتخابات  للمرشحني  العلمية  الكفاءة  مستوى  اساس  على  السياسية  للكتلة 
وذلك ألهمية  هذا  االولى  املرتبة  احتلت  النسبة  الطالبات وهذه  و 30.5% من  الذكور  الطلبة  من 
االساس في حتديد الكفاءة العلمية  والقدرات املعرفية والثقافية التي متكن مرشح الكتلة من اداء 
دوره بدراية علمية ومعرفية  في العمل البرملاني املتعدد االدوار واالختصاصات  وتأتي بعدها اخلبرة 
السياسية للمرشح وهي عامل ثاني ومهم ايضا  يفترض ان يتصف به املرشح من قبل الكتله 
السياسية وشكلت نسبة 30% من الطلبة الذكور و نسبة 21% من الطالبات و الذين اكدوا على 
اهمية للخبرة السياسية في العمل البرملاني . وقد كان االختيار على اساس الطائفة  التي ينتمي 
اليها  املرشح   في املرتبة الثالثة وهذا ما اشار اليه الطلبة بإجاباتهم و بنسبة 20.5%من الطلبة 
الذكور  ونسبة 28% من الطالبات وهذا مؤشرا اخر يبني التعامل على اساس الطائفة  التي تنتمي 
لها االسرة ، وهي تشكل ظاهرة غير ايجابية بالعمل السياسي  الن ذلك يدفع بالعمل االنتخابي 
والسياسي الى عدم القدرة على اجناز مشروع وطني مبني  على اساس ثوابت تهم مصلحة الوطن 
وتأثير  االنتخابي  البرنامج  والتي هي  الكتلة  باختيار  اخرى   وعوامل  وقد جاءت اسس    . والشعب 

االسرة واالجتاه السياسي وأسباب اخرى بنسب قليلة كما هو واضح في جدول )15( 
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جدول رقم )16( يوضح اذا كان هناك توافق اراء الطلبة مع االسرة  الختيار  الكتلة االنتخابية

توافق في االراء مع 
اسرتك

اجملموع الكلياالناثالذكور

التكرارالنسبة املئويةالتكرار 
النسبة 

املئوية
التكرار

لنسبة  ا
املئوية

136.54623.55914.8نعم

18793.515476.534185.3ال

200100200100400100اجملموع

باملصالح  االنشغال 
الشخصية و الفئوية

6319.74216.5

t- test*0.000

يتضح ان االسرة العراقية من خالل عينة البحث املتمثلة بالطلبة وأسرهم  تنقسم في اختياراتهم 
في موضوع التصويت واختيار الكتلة النيابية وهذا ينم عن وجود عدم توافق بالرؤى بني افراد االسرة 
املبحوثني من كال اجلنسني يشيرون عن عدم وجود  )16( فغالبية  رقم  مثلما هو واضح في جدول 
توافق بالرؤى فقد شكلت نسبة93.5  %  من الذكور ونسبة  76.5%   من االناث وهذه نسبة عالية 
والتي شملت معدل التكرار 341 من عينة البحث في حني 6.5%  من ذكور الطلبة ونسبة %23.5   
من الطالبات ومبعدل تكرار 59  من عينة البحث اكدو بوجود  توافق باآلراء  وهي نسبة قليلة جدا ، 
واتضح ان هناك فارق نوعي بني كال اجلنسني وشكلت الذكور اعلى نسبة من البنات بعدم التوافق 
بالرؤى مع االسرة )  t- test  0.000 ( كما هو واضح في اجلدول اعاله.   وهذا يعزز النتائج املذكورة في 
البحث و يؤكد على وجود  حالة من التباين السياسي في االسرة العراقية  لتعدد االراء واالختيارات 
غير املتطابقة في رؤى االسرة داخل اجملتمع  وهي ناجمة عن التغيرات التي حصلت داخل اجملتمع في 
منظومته السياسية املتعددة  واالنفتاح على العالم اخلارجي بفعل وسائل االتصال  وتأثيرها في  
تعزيز الوعي السياسي للمواطن عبر البرامج واملوضوعات التي  اشرنا اليها سابقا ، فانعكس  ذلك 
على  االسرة  وعلى سلوكها االنتخابي   بعد عام 2003 فأصبحت حالة االختالف بالرأي في االسرة 
كسلوك ناجت عم تعدد  وسائل االتصال املتمثلة  قي برامج وحوارات التلفاز وموضوعات التواصل 
االجتماعي في االنترنت واالتصال املباشر عبر االصدقاء وأفراد االسرة  وغيرها و التي اسهمت بشكل 

كبير بعدم تطابق رؤى االسرة في بعض جوانب العملية االنتخابية.
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جدول رقم )17( يبني  اهم القضايا التي تختلف بها وجهات نظر الطلبة  مع االسرة

توافق في االراء مع اسرتك

اجملموع الكلياالناثالذكور
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اختالفات تتعلق بتوجهات ايديولوجية لبعض 
افراد االسرة

15477.09748.525263.0

اختالفات تتعلق بالثوابت الوطنية وتقاطعها 
مع املصالح اخلاصة

2010.04321.56315.8

اختالفات تتعلق بأسلوب االختيار من حيث 
جنس املرشحني

147.03919.55313.3

126.02110.5328.0ال يوجد

200100200100400100اجملموع

t- test*0.000

ان  عدم تطابق الرؤى بني االسرة وأبنائها الطلبة ،ناجتة عن اختالف وجهات النظر بقضايا عديدة 
تتعلق بتطلعات االسرة وتوجهاتهم ولكون الطلبة يشكلون اهم شريحة في اجملتمع لها  ميولها 
واجتاهاتها إزاء  الوضع السياسي الذي يعم البالد فالبد ان تكون له وجهات نظر قي قضايا  يختلف 
وانتخاب  االنتخابات  في  املشاركة  املتضمن  السياسي  الصعيد  على  وخصوصا  اسرته  مع  فيها 
النظر بني  ان اهم االختالفات في وجهات   )17( رقم  النتائج في جدول  السياسية. وتشير   الكتل 
الطلبة و اسرهم  تتعلق بتوجهات ايدلوجية مع  بعض افراد االسرة وقد شكلت نسبة 77% من 
الذكور ونسبة 48.5% من االناث وهذا قد يكون امر طبيعي بني االسرة الواحدة  حيث شهدت حالة 
من االنفراج السياسي والتعددية احلزبية بعد عقود من االنغالق السياسي و سياسة احلزب الواحد 
و التعتيم االعالمي فقد اصبح من املمكن االنتماء الي حزب و االعتقاد بأي فكر ايديوجي يراه الفرد  
التي تتعلق بالثوابت الوطنية وتقاطعها مع املصالح  انه يخدم االنسان والوطن. اما االختالفات  
اخلاصة فقد احتلت املرتبة الثانية بنسبة 10% من الطلبة الذكور ونسبة  21.5% من الطالبات ،ثم 
تلتها اختالفات تتعلق بأسلوب االختيار من حيث جنس املرشح و انحياز الذكور في اختيار الذكر 
من املرشحني او االنثى في اختيار املرشحة االنثى اذ جاءت بنسبة 7% من الطلبة الذكور و19.5% من 
الطالبات و هنا يتضح ميول اكبر للطالبات في ترشيح العنصر النسوي في العملية السياسية و 
هذا نابع من وعي و ادراك الطالبة اجلامعية لتزايد دور املرأة و قدرتها على العمل السياسي الناجح 
. اما الذين اكدو بعدم وجود قضايا يختلفون بها مع اسرهم  فهم نسبة قليلة من كال اجلنسني 
وتبني ايضا ان هناك فارق معنوي بني كال اجلنسني في القضايا التي تختلف بها وجهات نظرهم  مع 

)t- test = 0.000( 17 االسرة كما في اجلدول رقم
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النتائج
بعد اجراء التحليل االحصائي توصل الباحث الى نتائج  ذات اهمية واضحة على صعيد اثر وسائل 
االتصال والبرامج املواضيع املتنوعة التي تطرحها على السلوك االنتخابي للطلبة وأسرهم والذين 
ميثلون شريحة اجتماعية مهمة لتوعها و تباينها  من حيث العمر و اجلنس و الثقافة و مستوى 

التعليم . وقد توصل الباحث الى النتائج التالية:
1-ان املستوى التعليمي لألسرة)االب واألم(  كان جيدا حيث سجلت نسبة عالية من حملة شهادة 
ونسبة  الطالبات  امهات  ونسبة 44% من  الطلبة  امهات  33.5%من  ومنهم نسبة   ، البكالوريوس 
54.5  % من اباء الطالب و نسبة 60.5% اباء الطالبات وهذه  النسب تشير الى ان مستوى تعليم اسر 

الطالبات اعلى من مستوى تعليم اسر الطالب و خاصًة امهات الطالبات.
اقبال  اثر على  له  الطالبات كان  اسرة  التعليمي لالسرة وخصوصا عند  املستوى  ارتفاع في  2-ان 
مستوى  الى  يعود  وهذا  الطالب  من  اعلى  نسبة  هي  و   %98 بنسبة  االنتخابات  على  الطالبات 
التعليم اجليد يرتبط بالوعي  ( وهذا يشير الى ان مستوى  ) االب واألم  التعليمي ألسرة الطالبات 

السياسي والشعور باملسؤولية عند االسرة مما يؤثر على السلوك االنتخابي .
3- اتضح ان التلفاز واالنترنت من اهم الوسائل االتصال التي اعتمد عليها الطلبة للحصول على 
الطالبات  و  الطالب  من  كل  تابع  قد  و   ، االنترنت   يليه  االولى  باملرتبة  التلفاز  وكان  معلوماتهم  
البرامج  عبر هذه الوسائل وناقشها  الطلبة مع اسرهم بنسب عالية بلغت  92.5    % من الطالب 
ونسبة 96.5%  من الطلبات  ولم يسجل فارقاً معنوياً بني كال اجلنسني من الطلبة في االعتماد على 
وسائل االتصال ومناقشة البرامج. وتبني ان للوالدين واإلخوة دورا واضحا في احلوار واملناقشة مع 
الطلبة في مضامني البرامج املقدمة في سائل االتصال فقد تناقش 47.5% من الطالب مع الوالدين 
بينما تناقشت 50% من الطالبات مع الوالدين .اما النقاش مع االخوة  فكان في املرتبة الثانية بعد 
الى  اعلى ويعود هذا  الطالبات وهي نسبة   الطالب ونسبة 45.5% من  الوالدين وبنسبة 27% من 
كونها اكثر ارتباطاً بأجواء البيت و العائلة ، وهذا يؤكد على دور وسائل في تعزيز الوعي السياسي 
لألسرة  و خلق جواً من احلوار بني افراد االسرة لتبادل االراء مما قد يحدث تأثيرا على السلوك االنتخابي 

لألسرة
دائمة  حالة  فهناك  االسرة  داخل  في  االخر  والرأي   الرأي  حرية  وجود  على  البحث  نتائج  4-وتشير 
للنقاش وبنسب 64.5% من الطالب ونسبة 60.5 %من الطالبات . اما املواضيع والبرامج السياسية 
بنسبة  االولى  املرتبة  االخبارية  النشرات  فاحتلت  االسرة  افراد  مع  متابعتها  الطلبة  يفضل  التي 
اما عن  اخلاصة  والبرامج  احلوارية  البرامج  تليها  ثم  الطالبات  ونسبة 47% من  الطالب  46.5% من 
طبيعة املواضيع التي تناقش وتفضيلها على االخرى فجاءت املواضيع التي تتعلق بالشأن السياسي 
ومن ثم قضايا تتعلق بحقوق االنسان وقضايا االسرة االجتماعية ولم يالحظ  وجود فارق معنوي بني 

كال اجلنسني من الطلبة في البرامج واملوضوعات التي يتابعها ويفضلها الطلبة.
5-وتشير النتائج الى عدم وجود تأثير دائم  لتوجهات و رؤى االسرة وقناعتها على توجهات الطلبة 
، بل  هنالك هامش بسيط من التأثير يتراوح بني احيانا  وبنسبة 43 %من  وسلوكهم  االنتخابي 
الطالب ونسبة 52 % من الطالبات ونادرا بنسبة 48% من الطالب و43%من الطالبات مع وجود فارق 
معنوي في التأثير بني كال اجلنسني من الطلبة. اما حدود التأثير االسرة على القرار االنتخابي للطلبة 
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فهي قليلة التأثير لدى 43.5% من الطالب و 50% من الطالبات ومحدودة التأثير االسرة على   48.5    % 
من الطالب ونسبة  41.5  % من الطالبات   وال يوجد اي فارق معنوي بني كال اجلنسني من  الطلبة

6-هناك مشاركة كبيرة من قبل الطلبة في االنتخابات وبنسبة 82% من الطالب ونسبة 98% من 
الطالبات  ، اما مشاركة افراد االسرة في االنتخابات فكانت نسبة مشاركة افراد اسر ة الطالب %73 
ونسبة مشاركة  افراد اسرة الطالبات 93.5% مع وجود فارق معنوي بني كال اجلنسني من الطلبة. 
وتشير النتائج ايضا الى وجود تقاطع  في اختيارات الطلبة مع اختيارات افراد االسرة في عملية 
التصويت فقد شكلت نسبة تقاطع الطالب في اختيارهم  مع افراد اسرهم  84%  ونسبة تقاطع 
الطالبات في االختيار مع افراد اسرهم هي 70% مع وجود فارق معنوي بني كال اجلنسني من الطلبة 
7-تشير النتائج  ان اختيار الكتلة االنتخابية كان على اساس مستوى الكفاءة  العلمية اوالً وبنسبة 
34 % من الطالب ونسبة 30.5% من الطالبات يليها  االعتماد على اساس اخلبرة السياسية للكتلة 
االنتخابية بنسبة 30% من الطالب ونسبة 21% من الطالبات  وكان االختيار على اساس الطائفة 
ثالثا  الطائفة وبنسبة 20.5% من الطالب ونسبة 28% من الطالبات ويأتي  بعد ذلك تأثير االسرة 
واالنتماء السياسي وهي بنسبة قليلة جدا وهناك  فارق معنوي بني كال اجلنسني من الطلبة من 

حيث اسس اختيار الكتلة 
وأسرهم وكذاك عدم  الطلبة  بني  االختيارات  تقاطعات في  البحث وجود  نتائج  8-وقد لوحظ من 
توافق اراء الطلبة مع االسرة  في اختيار  الكتلة االنتخابية وبنسبة 96.5% من الطالب ونسبة 73.5  
% من الطالبات فبالرغم من تأثير توجهات االسرة على التوجهات والسلوك االنتخابي للطلبة إال ان 
حالة من التباين السياسي بني الطلبة وأسرهم قد تكون  بسب وجود قضايا تختلف بها وجهات 
نظر الطلبة  مع االسرة والتي اظهرتها نتائج البحث وهي قضايا تتعلق بتوجهات ايدلوجية لبعض 
بالثوابت  تتعلق  الطالبات وقضايا  الطالب ونسبة  48.5 %من  وذلك بنسبة 77% من  االسرة  افراد 
الوطنية وتقاطعها مع  املصالح اخلاصة و  بنسبة 14% من الطالب ونسبة 21.5% من الطالبات اما 
القضايا التي يختلف بها الطلبة مع اسرهم فهي متعلقة بأسلوب االختيار على اساس اجلنس  
كال  بني  معنوي  فارق  وجود  مع  الطالبات  من   %19.5 و  الطالب  من   %14 متثلت  قليلة  نسب  وهي 

اجلنسني اذ ان هنالك ميول للطالبات الختيار العنصر النسوي للعمل السياسي.

االستنتاجات
      بعد عرض اهم النتائج للبحث فقد استنتج الباحث عددا من النقاط املهمة وهي

1-لوسائل االتصال اهمية كبرى في نشر الوعي السياسي عبر البرامج واملوضوعات املتعددة التي 
شملت  الوضع السياسي العراقي فضال عن اثراء وسائل االتصال باملعلومات الوفيرة ألفراد االسرة 
من خالل االنفتاح على العالم عبر وسائل متعددة لالتصال وقد ساعدت على تكوين رؤى وأفكار 
افراد االسرة  بسبب احلوارات  التباين السياسي  بني  الواحدة خلق حالة  افراد االسرة  متباينة بني 
واملناقشات بني الطلبة وأسرهم ،فعززت عندهم سلوكا مستقالً في  للتعامل مع واقع العملية 

االنتخابية في التصويت واالختيار للكتل املرشحة لالنتخاب 
الطلبة  اعتمدها  وقد  الطلبة  واالنترنت من قبل  التلفاز  واضح مبتابعة  اهتمام  ان هناك  2-اتضح 
بشكل  اكثر من وسائل االتصال  االخرى النتقاء االخبار والبرامج واالستفادة من مميزاتهما التي 
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تسهل احلصول على املعلومات  والتواصل االجتماعي بكل خصوصياته .
3-وجود اهمية كبيرة للمستوى التعليمي لألسرة في التحفيز والتأثير وإضفاء ثقافة احلوار و حرية 
الرأي والرأي االخر فقد لوحظ ان مستوى التعليمي ألسرة الطالب)االب واألم( جيدة وانعكست  على  
وجود حالة دائمة للمناقشة واملشاركة من قبل االسرة إلبداء ارائهم حول نشرات االخبار والبرامج 
احلوارية التي تتناول  الشأن السياسي العراقي  ، فاتساع نطاق  حرية احلوار لدى االسرة دون  االنقياد 

االعمى  الذي كانت سائدة في االسرة التقليدية.
4-مشاركة الطلبة وأسرهم في االنتخابات واسعة وقد لوحظ ان مشاركة الطالبات  بنسبة  اعلى 
من الطالب    وهذا يعود الى مستوى التعليمي اجليد ألسر الطالبات ) االب واألم ( والذي شكل نسبة 

اعلى من اسر الطالب .
التباين  اخر حلالة  وهو مؤشر  التصويت  في  اسرهم  افراد  مع  الطلبة  اختيارات  في  التقاطع  5-ان 
واالختالف في اختيار الكتل السياسية و الذي مت وفق االسس واملعايير التي اشار اليها الطلبة ومنها 
الكفاءة واخلبرة العلمية ومن ثم اخلبرة السياسية ، ومن الطلبة من يعزو تصدع العملية السياسية 
الى وجود عناصر في مفاصل احلكومة )نواب او مسئولني (تنقصهم هذه الصفات املهمة في العمل 

الرقابي والتنفيذي في احلكومة العراقية .
6-إن اختبار الكتل االنتخابية وفق االسس املشار اليها اعال ه جعل من حال التوافق باآلراء بني افراد 
االسرة في التصويت  غير متطابقة  بسبب وجود اختالفات في وجهات نظر  االسرة  مع ابنائهم 
الواقع السياسي اجلديد  احلالة تعكس  االيدولوجية وهذه  بالتوجهات  يتعلق  الطلبة خاصة فيما 
في العراق بعد عام 2003 والذي متيز بتنوع االنتماءات والوالءات جلهات حزبية او غير حزبية ،  مما خلق 

تنوعاً سياسياً او فكرياً داخل االسرة اثر على السلوك االنتخابي  عند الطلبة وأسرهم.
اعمق واشمل من قبل  بدراسات  البحث هذا  الضروري استكمال خطوات  انه من  الباحث  7-يجد 
املهتمني في اجلانب االتصالي واالجتماعي   لغرض معرفة حجم التأثير والتغير في سلوك  االنسان 
العراقي   على الصعيد السياسي والعمل االنتخابي  ومدى فاعلية وسائل االتصال إلحداث هذه 

التغيرات .
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وسائط جديدة وإشكاليات قدمية:
التفكري يف أدوات التفكري يف مواقع الشبكات االجتماعية يف املنطقة العربية

                                                                                     د. نصر الدين لعياضي ، أستاذ مشارك
                                                                                                كلية االتصال، جامعة الشارقة

امللخص:                                             
املنطقة  االجتماعية في  الشبكات  إلى مواقع  التي تطرقت  الدراسات  بالنقد  البحث  يتناول هذا 
العربية متسائال عن اضافاتها العلمية في علوم اإلعالم واالتصال. فحاول أن يرفع اللبس عن تعدد 
األسماء التي حاولت أن تعبر عنها. واستعرض أهم املقاربات النظرية واملنهجية التي اعتمدت عليها 
التفاعلية،  الدراسات مثل:  التي استخدمتها هذه  املفاهيم  أهم  ونقاش  العلمية.  مبينا حدودها 
وصحافة املواطن، والفضاء العمومي، ورأسمال االجتماعي. ويبينّ الرهانات املعرفية الستعمالها ألن 
كل مفهوم ينبثق عن تصور معي لهذه املواقع. وألن نقل هذه املفاهيم من سياق اجتماعي وثقافي 

إلى بيئة عربية اسالمية  يطرح الكثير من اإلشكاليات.  
الكلمات املفتاحية: مواقع الشبكات االجتماعية، التفاعلية، صحافة املواطن، الفضاء العمومي، 

راسمال  االجتماعي، امليديا اجلديدة. 
العقد  خالل  العربية  املنطقة  في  االجتماعية  الشبكات  مبواقع  العلمي  االهتمام  تزايد   
األخير. وإن كان هذا االهتمام يساير انشغال البحث العلمي في العالم مبوقع تكنولوجية االتصال 
في اجملتمع أو موقع اجملتمع في تكنولوجية االتصال احلديثة إال أنه يستجيب جملموعة من احلقائق 
املرتبطة بالتطورات التي عاشتها وتعيشها هذه املنطقة من العالم. وميكن أن نوجزها في النقاط 

التالية:
-تطور البنية القاعدية التكنولوجية التي سمحت باتساع االستخدام االجتماعي لشبكة االنترنت، 
عدد  وبزيادة  مشارك.  مليون   55 إلى  ليصل  الفيسبوك  موقع  مستخدمي  عدد  بارتفاع  سمح  مما 

املشتركي في موقع شبكة تويتر لتبلغ 3.7 مليون مشارك.  
اتسم  والذي  بلد عربي منذ مطلع 2011،  أكثر من  احلاصل في  السياسي  التغيير  وتيرة  - تسارع 
بتوتر العالقات االجتماعية واللجوء إلى العنف حلسم الصراع من أجل الوصول إلى السلطة. فهذا 
 “ في  العلمي  التفكير  زاوية  االجتماعية من  الشبكات  مواقع  البحث في  السريع شجع  التغيير 

الدميقراطية الرقمية”،   و” النضال الرقمي”.
الذي  العربية،  املنطقة  في  املثقفي  من  واسع  قطاع  في صفوف  الشقي”  الوعي   “ وطأة  -اتساع 
كثمرة  املادي  التطور  من  االستفادة  يفرض  الذي  املادي  الواقع  إكراهات  يي  التعارض  في  يتجلى 
احلضارة الغربية، واخلوف من الذوبان فيها. وهذا أدى إلى مناقشة دور مواقع الشبكات االجتماعية 
في حماية القيم و الدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية، أو في تعميق االغتراب في عالم أصبح 
سوقا واحدة للسلع املادية والرمزية. ـتأججت فيه احلروب والنزاعات املسلحة بشكل أكبر مما عرفته 
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احلرب الباردة ) البكري: 2009(، ) احلايس: 2012(، ) بن عيسى، كانون: 2012(.
إن غلبة الهاجس السياسي والهواياتي على البحوث حول مواقع الشبكات االجتماعية  في املنطقة 
العربية ال ينفي بوادر االهتمام بهذه املواقع في عملية التعليم ضمن أفق “ التعليم عن بعد” أو “ 

محو األمية اإللكترونية”  أو في مجال اإلدارة والتسويق.

Abstract:
  This paper critically looks at the studies that investigated the Social Network Sites 
in the Arab region asking whether they made a practical addition to the field of  information 
and Communication sciences or not. The paper tried to lift the ambiguity of the variety 
of names , as well as the most important theoretical and methodological approaches 
used by these studies highlighting its scientific limitations. The paper discussed the most 
important concepts used by these studies such as: Interactivity, Citizen Journalism, Public 
Sphere and Social Capital and showed the problems of using them because each concept 
comes out of a specific view to these websites. The importation of these concepts from 
a cultural and social context to an Arab Islamic environment raises so many issues and 
problems. 
Key Words: Social Network Sites, Interactivity, Citizen Journalism, Public Sphere Social 
Capital, New Media  

 إشكالية البحث: 
االجتماعية  الشبكات  مبواقع  اهتمت  التي  األساسية  البحوث  بعض  مراجعة  تثير   
االفتراضية في املنطقة العربية، سواء تلك التي أجنزها باحثون عرب أو أجانب  التساؤل عن القيمة 
وفي  اليومية،  احلياة  اندماجها في  وكيفية  الشبكات  لفهم هذه  التي قدمتها  املضافة  املعرفية 
فهم اجملتمعات العربية اإلسالمية. فما توصلت إليه بعض هذه البحوث من نتائج ال يشكل، في 
اعتقادنا، أرضية صلبة ميكن االستناد إليها للغوص في عمق العالقات االجتماعية، وفهم االتصال 
ثنّل السياسية في املنطقة العربية. وذلك ألنها قدمت مجموعة من  في اجملتمعات العربية، وفي تمَ
النتائج اجلزئية املتعارضة التي ال تصمد أمام تطور األحداث في املنطقة العربية، هذا إن لم تخرج  
عن نطاق” احلس املشترك”  Commun Sense. إن التساؤل عن قصور البحث العلمي في فهم مواقع 
إلى  التي تفضى  التبريرية  النزعة  العربية يستدعي استبعاد  املنطقة  الشبكات االجتماعية في 
د ظاهرة حديثة، ويصعب  القول أن مواقع الشبكات االجتماعية االفتراضية في املنطقة العربية تُعنّ
يتطلب  أن  املنطقي  فمن  مستمرين.  وتطور  تغيير  حالة  في  مازلت  ألنها  وأبعادها  جوهرها  رصد 
البحث فيها الكثير من الصبر والوقت حتى تتراكم املعارف لتلنّم مبختلف جوانبها، وتقدم فهما 

أشمال وأكثر عمقا لها. 
نعتقد أن القصور املذكور ناجم عن عدة التفكير في مواقع الشبكات االجتماعية وحتليلها.   
العربية وبقية مناطق  املنطقة  أي ما هو مشترك بي  الوقوف على ما هو عام،  وهذا يتطلب منا 
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العالم؛ أي التفكير في منهج التفكير في ظاهرة مواقع الشبكات االجتماعية وأدواته. والذي ميكن 
أن نلخصه في السؤال التالي: هل املقاربات النظرية وطرائق البحث الكالسيكية صاحلة لدراسة 

مواقع الشبكات االجتماعية واالفتراضية؟   
الفلسفي  النقاش  إلى  عجالة،  في  ولو  العودة،  تستدعي  السؤال  هذا  مناقشة  إن   
واالبستمولوجي حول العالقة القائمة بي التقنية واجملتمع بعيدا عن كل حتمية، خاصة احلتميتي 
التقنية واالجتماعية. ومراجعة املكتسبات العلمية في مجال البحث عن الشبكات االجتماعية من 
جهة، وتتطلب ،من جهة أخرى، البحث في خصوصيات املنطقة العربية لفهم بعض اإلشكاليات 
اجلديدة التي تثيرها.  ومن أجل ذلك قسمنا هذا البحث إلى ثالثة أقسام أساسية: القسم األول، 
خاص  الثاني:  والقسم  االجتماعية،  الشبكات  مواقع  املسمى:  يطرحها  التي  باإلشكالية  خاص 
النظرية  املقاربات  و  باملفاهيم  خاص  الثالث  والقسم  القدمية،  واإلشكاليات  اجلديدة  بالوسائط 

واملنهجية لدراسة هذه املواقع.
األسماء واألشياء.  

الشبكات مواقع  تتناول  التي  الدراسات  حقل  حتصر  أن  حتاول  التي  املسميات  من  الكثير   تزدحم 
 واإلعالم ( New media )االجتماعية، ميكن أن نذكر منها من باب التوضيح وليس احلصر: امليديا اجلديد
 ،)Social Media )  ،( Schivinski, Dąbrowski واإلعالم االجتماعي ( Alternative Media ) البديل
 والواب 2، ومواقع  ، Social web ( Proulx Millerand ،  Rueff، 2010، 2 ) والواب االجتماعي  ،2013(
 Social Network )،ومواقع التواصل االجتماعي ،Social Networking Sites(  )التشبيك االجتماعي
Sites )، ( Papacharissi: 2010)، ( ) 2007: boyd, Elliso واحلوسبة االجتماعية(  Social Computation 
 والشبكات االجتماعية ، )User-generated Content )UGC واحملتوى املعمم من قبل املستخدمي ، (
 و الشبكات السوسيو ،(Fauré: 2010 ) وتكنولوجية العالقات Stenger, Coutant :الرقمية (   ) 2010

( Rebillard: 2011  ) رقمية
في  االجتماعية  الشبكات  مواقع  موضوع  عاجلت  التي  البحوث  أن  التأكيد  اخلطأ  من   
املنطقة العربية هي وحدها التي تعاني من تضخم املسميات. فالبحث في هذا اجملال احلديث كان 
مفتوحا لكل االجتهادات التي أفرزت الكم املذكور من التعاريف اخملتلفة، وحتى املتعارضة، مما يعسر 
األوجه  ذات  الروسية  الدمية  شكل  أخذ  األخير  فهذا   .2 للواب  بالنسبة  الشأن  هو  كما  فهمها، 
املتعددة. فمن الناحية التقنية يُعرف كمنصة تسمح بنشر احملتويات، ووسيلة لتبادل املعلومات، 
دة رقمية للتفاعل؛ أي كمنظومة تقنية تنحصر في عالقة اإلنسان باآللة. بينما يرتكز تعريفه  وعنّ
بعضهم  املستخدمي  تربط  والتي  يتيحها،  التي  العالقة  طبيعة  في  االجتماعي  الصعيد  على 
ببعض. ورغم الصعوبة التي تكتنف محاولة حتديد مضامي هذه املفاهيم إال أنه  ميكن أن نلتمس 
تطورا محسوسا في رفع اللبس على بعضها وفمَكنّ االشتباك بي بعضها. كما سنوضح ذلك الحقا. 
سياقاتها  من  تنطلق  التي  األجنبية  اللغات  من  اقتبست  العربية  باللغة  املسميات  هذه  جل  ن 
املعرفية. فمن املفروض أن تتيح ترجمتها نوعا من احلوار، وتسمح باختبارها معرفيا. لكن الترجمة 
تعاملت، مع أسف، مع هذه املسميات بقليل من احلذر ودون تقدمي مستساغها النظري واملعرفي. 

فاستخدمتها بشكل متداخل. وانتهت إلى التعامل  معها كُمرمَادِفمَات.  
حتيل الكثير من هذه املسميات إلى سلطة التقنية في التفكير في موقع الشبكات االجتماعية. 
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اللغة  إلى  يترجم  “امليديا” اجلديدة  أبعادا إشكالية. فمفهوم  العلمي  البحث  ويأخذ توظيفها في 
العربية بوسائل اإلعالم اجلديدة الذي يصعب حتديد الواقع الذي يغطيه. فالترجمة تتجاهل االندماج 
 :  )Lynch والفصل في آن واحد احلاصل بي اجلديد والقدمي في وسائل اإلعالم، إلى درجة أن الباحث
القناتي  هاتي  تلك  فهل  اجلديدة.  امليديا  ضمن  التلفزيونيتي  واحلرة   اجلزيرة  قناتي  أدرج    (  2007
الباحثي  بعض  اهتدى  لقد  االفتراضية!   االجتماعية  الشبكات  مواقع  تيز  التي  ذاتها  اخلصائص 
التي تثيرها صفة القدمي واجلديد في وسائل اإلعالم، فأطلقوا   إلى صيغة للتحايل على إشكالية 

مسمى “ اجليل الثاني من وسائل اإلعالم   على امليديا اجلديدة.  
باألداة  اإلعالمية  للوسيلة  يقرن  تصور  عن  اجلديدة  اإلعالم  بوسائل  اجلديدة  امليديا  ترجمة  وتنم   

الناقلة  
للمضمون الذي يتسم بطابعه اإلخباري واإلعالمي. بينما يتعدى معنى “ امليديا” التعريف   
تقني  ( جهاز   : أنه  ينص على  والذي  اإلعالم،  دارسي  أذهان  رُسخ في  الذي  والكالسيكي  البسيط 
 Balle: )( يسمح لألشخاص باالتصال والتعبير عن أفكارهم مهما كانت أشكال هذا التعبير وغاياته
1990، 12).  ويُطرح على مستوى الوساطة Mediation التي ال يُْقرأ نشاطها انطالقا من مضمون 
ما تتداوله أو تتوسطه فقط، بل بالنظر ملا تقيمه من عالقات، وتتيحه من معان إضافية لعملية 
 :Lochard ) (تقوم على التكافؤ بي املتصلي، وعلى الفعل اخلطابي املتبادل) االتصال. إن هذه العملية
2009 ).  لقد ترتب عن اخللط بي املفهومي التعامل مع مواقع الشبكات االجتماعية وكأنها وسائل 
اتصال جماهيرية يُطلب منها القيام مبا تضطلع به هذه األخيرة من أدوار. ويُقيم نشاطها بالسلم 
ذاته الذي نُقيم به منتجات وسائل االتصال اجلماهيري، مثل املوضوعية، واحلياد، واملصداقية ومدى 
إلزام مستخدمي الشبكات االجتماعية مبدونات أخالقية ! لكن وراء اخللط بي املفهومي املذكورين 
يختفي عدم التمييز بي اإلعالم واالتصال. فمجال تدخل وسائل اإلعالم اجلماهيري Mass media هو 
اإلعالم، بينما مجال تدخل مواقع الشبكات االجتماعية هو االتصال. ورغم الترابط بينهما فال ميكن 
 Information ) و احملمول Communication( ) أن نقر أن عالقتهما هي العالقة ذاتها التي جتمع احلامل
ارُك والترابط  ) . فاإلعالم ذو طبيعة معيارية يروم احلقيقة، بينما يحيل االتصال إلى االقتسام والتَّشمَ
( دلنت، 2012، 34) فمشروعية وجود وسائل اإلعالم تكمن في  االجتماعي، وفن التعايش املشترك. 

مدى التزامها باملوضوعية وتقدمي احلقيقة، وفي مسؤولياتها االجتماعية واألخالقية، 
بينما مشروعية مواقع الشبكات االجتماعية  ال تستند إلى هذه املعايير، بل تتجسد في   
إقامة العالقات بي األشخاص ألغراض متعددة: اقتسام جتربة، تبادل املعلومات، تقييم الذات،  وإتاحة 
الفرصة إلقامة صداقات. حقيقة إن مواقع الشبكات تغذى من اإلعالم، لكنها تعمل على تغيير 
حامضه النووي، وفق ما ذهب إليه  الصحافي( Benoit: 2008 ) اخملتص في تكنولوجية االتصال؛ أي 
االهتمام مبا تثيره األخبار من ردات فعل ونقاش ااندماجها في اخلطاب االجتماعي وتوظيفها في بناء 
الذات. فمواقع الشبكات االجتماعية يستمد هي أداة إلقامة عالقة اجتماعية، بكل ما تستلزمه 

من متطلبات، ومادتها في آن واحد.  
ويحيلنا، أيضا، تعريف New Media املستساغ لدى قطاع واسع من الباحثي إلى احلصول   
ويشير  فيه.  املبدعة  واملشاركة  والتفاعل  رقمي  حامل  وبأي  مكان،  وأي  وقت،  أي  في  احملتوى  على 
إلى خاصية أخرى، وهي التعميم املتزامن للمحتويات اجلديدة الذي ال يخضع للضوابط القانونية 
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واألخالقية التي تخضع لها وسائل اإلعالم الكالسيكية(  Schivinski, Dąbrowski : 2013). وهذا 
من  أكثر  احملتوى  على  للحصول  التقنية  لإلمكانية  األهمية  ويولي  عام  واضح،  هو  التعريف، كما 
الشبكات  مواقع  يشخص  ال  وبالتالي  احملتوى،  هذا  انتاج  في  احلاصل  والتغيير  التواصل  عملية 

االجتماعية انطالقا من خصوصيتها االتصالية واالجتماعية. 
أما مفهوم احملتوى املعمم من قبل املستخدمي UGC، الذي شاع استخدامه، في 2005،    
فيشمل مختلف أشكال محتوى الوسائط املتعددة التي تكون في متناول اجلمهور، والتي أنتجها 
املستخدمون النهائيون. ويعتقد الباحثان هينلي وكبالن) Kaplan، Haenlein: 2010 ) أن هذا املفهوم 
يتطلب الشروط الثالثة األساسية التالية،  وهي :1- النشر في موقع الواب أو في مواقع الشبكات 
االجتماعية وجعلها في متناول اجلمهور أو جمهور محدد.2- أن يتضمن جانبا من اإلبداع، 3-يخرج 
عن الروتي الذي يفرضه النشاط املهني. وهكذا جند أن مواقع الشبكات االجتماعية تفلت من هذه 

الشروط ألنها تنشر ما يجري في احلياة اليومية مبا فيه الروتيني واملهني. 
ويقصد مبسمى امليديا االجتماعي social Media  جيل جديد من التكنولوجية الرقمية   
اإلعالم  وسائل  أن  ضمنيا،  ويوحي،  األشكال،  من  العديد  متخذة  األفراد  اجتماعيا  بمَكت  شمَ التي 
الكالسيكية ليست لها أي صلة بكل ما هو اجتماعي!   وينظر في الغالب إلى الفرق بي امليديا 
االجتماعي ووسائل اإلعالم الكالسيكية من زاوية موقع املتلقى وفاعليته. ففي اإلعالم الكالسيكي 
يظل املرسل مرسال لرسالة ذات مالمح عامة تسير في اجتاه عمودي نحو جمهور عام  وواسع وقليل 
التمايز. ويعتقد، عن خطأ، أنه كان ساكنا وسلبيا. بينما املواقع واألدوار تتبدل في امليديا االجتماعي  
social Media  وتتغير. فاملرسل يتحول إلى متلقي واملتلقى يتحول إلى مرسل في عملية اتصالية 
متعددة االجتاهات والتفاعالت. لكن البعض يذهب إلى ما هو أبعد من هذا التشخيص الظاهر ويرى 
أن فهم املديا االجتماعية يتطلب إطارا أكبر يتضمن الوحدات الوظيفية السبع التالية:  بناء الهوية، 
 Groups ) Kietzmann، واجملموعات   ،Reputation السمعة  العالقات،  احلضور،  االقتسام،  النقاش، 

 .)2011 :Hermkens، McCarthy، Silvestre
 ومفهوم الشبكات االجتماعية ليس وليد التقنية احلديثة،  إذ ينسب إلى عالم االجتماع 
 1858-1918) الذي رأى أنه يجسد موقف فكري قبل كل شيء، ويستجلي) Georg Simmel ،األملاني
ما محتوى  من  أكثر  األشخاص  بي  االجتماعية  للعالقات  العامة  األشكال  عن  يكشف   أفق 
 2012).  فحصر مواقع الفيس بوك، واليوتوب، وتويتر، وماي سبيس، وسكندGuichard : ).يتبادلونه
قبل السائد  الشبكات  مفهوم  مع  تتطابق  يجعلها  فقط  اجتماعية  شبكات  مسمى  في   ليف 
واملهنيي، احلرفيي  وشبكات  األصدقاء،  وشبكة  األسرية،  العالقات  شبكة  مثل  االنترنت،   ظهور 
  وشبكة مناصري الفريق الرياضي الفالني ويحيد التكنولوجيا أو يجردها من أي تأثير. بينما ارتباط
 مفهوم الشبكات بالتقنية جعله معطى مجازيا أكثر منه تقنيا ألنه حتول إلى  منط من التفكير
 (Sfez 1994 : ) .وحتليل اجملتمعات الغربية التي يُعتقد أنها تتسم بتفكك اجتماعي وتشذر سياسي
( van Loon: 1996( . إلى العلمي  احلقل  من  االجتماعية  الشبكات  موقع  مفهوم  يُرحل   وهكذا 
 احلقل األيديولوجي ويتحول إلى أداة خلالص اجملتمعات من كل مشاكلها، وليس االتصالية فقط؛ أي
ة التقنية  أنه يقوم بردم الفجوات االجتماعية والسياسية، ويجلب الدميقراطية. وهكذا تقدم الُعدَّ
 كضابط لكل ما هو اجتماعي وسياسي. إن هذه الرؤية لم حتدث قطيعة مع النظرة التي أطرت
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 الكثير من الكتابات العلمية التي تناولت وسائل االتصال عبر تاريخها: املطبعة، اإلذاعة، التلفزيون،
 واالنترنت، وقدمتها على أنها منقذ البشرية ومجسدة للحرية والدميقراطية والعدالة، وغيرها من
 .املثل الذي ظلت تراود البشرية،  ويتجدد األمل في جتسديها كلما طهرت أداة اتصال جديدة

لقد اعتمدنا في هذا املقال على مفهوم مواقع الشبكات االجتماعية التي عرفته الباحثتان بويد 
وإلسون) boyd ،   Ellison : 2007( بأنه منصة للتواصل الشبكي تتيح للمشتركي فيها مبا يلي:

املوقع  مستخدم  من  كل  يقدمها  التي  احملتويات  ترابط  ينشئها  محددة  “بروفيالت”  امتالك   -1
وأصدقاؤه، وبيانات النظام التقني 2- إمكانية عرض العالقات التي ميكن للغير مشاهدتها واإلطالع 
 ،UCG عليها بشكل علني وأمام املأل  3- النفاذ إلى سيل احملتويات املعممة من قبل املستخدمي
والتي جتمع النصوص والصور والفيديو عن األماكن واألشخاص أو العالقات التي يقيمها املشتركون 

في موقع الشبكات االجتماعية. 
لقد فضلنا استخدام هذا املفهوم رغم اقتناعنا بأنه ال يخلو من بعض املأخذ، التي نذكر   
منها : التعاطي مع مواقع الشبكات االجتماعية كمعطى منجز ومنتهي. بينما املتتبع لها يالحظ 
أن بعضها لم يكن يندرج ضمن التعريف املقدم في بداية انطالقها لكنها اكتسبت، بفضل تزايد 
استخدامها أو حتت وطأة املنافسة، اخلصائص املذكورة أعاله بعد أن كانت عبارة عن منصات إلرسال 
النصوص القصيرة أو منتديات للنقاش عبر االنترنت، كما هو الشأن بالنسبة ملوقع Flickr أو املدونات 
إلكترونية )Coutant,Stenger: 2010(. كما أن اعتماد هذا التعريف على وظيفية هذه املواقع يطرح 
مشاكل نظرية ومنهجية على الباحثي. هذا دون األخذ بعي االعتبار أبعاد التطورات التي أدخلت 
على وظائفها الحقا، والتي صنعت تيزها. فموقع اليوتوب Youtube، على سبيل املثال، حتول إلى 
خادم للملفات السمعية-البصرية – الفيديو- أكثر منه شبكة اجتماعية باملفهوم احملدد أعاله، بل 
التلفزيونية  للقنوات  فأعطى  تلفزيونية،  برامج  من  لبث مقاطع  احلاالت منصة  بعض  في  أصبح 
امتدادا للوصول إلى جمهور أخر، ومنح لهذه البرامج  حياة ثانية ونقلها إلى فضاءات اجتماعية 
وثقافية مختلفة عن تلك التي كانت موجهة لها. كما أن التفاوت بي الوظائف التي تتيحها بعض 
املواقع واستخدامها االجتماعي ميكن أن يخرج بعض املواقع  من خانة شبكات اجتماعية . وأوضح 
مثال على ذلك يتجسد في موقع Google+. فهذا األخير يسمح بكسب أصدقاء ومتابعة بعض 
املشتركي لكن هذه لم تكن ضمن وظائفه األساسية، بل ولدت بالصدفة فأضيفت لوظائفه. فهذا 
د في جوهره همزة وصل غير مرئية بي املستخدم والواب، تراقب ما يفعله هذا املستخدم   املوقع يعنّ
وتسجله وتخزنه للمستقبل.  فإذا كانت مواقع الشبكات االجتماعية، مثل فيس بوك، وتيوتر، وماي 
سبيس، و فليكر، ولكندن ولدت في بيئة االنترنت، فقد ظهرت تطبيقات جديدة منافسة في بيئة 
الهواتف الذكية على غرار WeChat  الصينية وKakao Talk  الكورية. واالختالف بي البيئتي واضح. 
الهاتفية  املكاملة   ( االتصال  تروم  الذكي  الهاتف  بيئة  بينما  اقامة عالقات،  تنشد  االنترنت  فبيئة 
والرسائل القصيرة( واملناقشة )Pizani  : 2012 (. حقيقة قد جند في موقع WeChat شيئا من وظائف 
موقع شبكة تويتر، والفيسبوك، و Instagram ، وسكايب، وحتى النصوص القصيرة الصوتية، مثل 
موقع “ walkie-talkie)Pizani  : 2012 ( إال أن مركز ثقل املوقع املذكور يظل االتصال واملناقشة وليس 
إقامة عالقات. وهذا االتصال هو العامل املفسر النتشاره السريع داخل الصي وخارجها. وينطق هذا 
القول على نظيره الياباني Line . فاملطلوب من البحث العلمي عن مواقع الشبكات عدم االكتفاء 



وسائط جديدة وإشكاليات قدمية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. نصر الدين لعياضي

41

بدراسة تأثير الشبكات االجتماعية على اجملتمع، بل البد من التفكير في مالمح اجملتمع في مواقع 
في  االجتماعية  الشبكات  مواقع  على  املضروبة  الشديدة   الرقابة  فرغم  االجتماعية.  الشبكات 
الصي، ونزعة الصينيي التكتمية التي حتول دون البوح بدواخلهم ومشاعرهم، فقد تزايدت شعبية 
الصينية  الثقافة  إلى طبيعة  يرجع  وهذا   .  Renren, Weibo, Qzone الشبكات، مثل بعض هذه 
 :( املتناغمة مع فلسفة مواقع الشبكات االجتماعية والتي تقوم على التعاون والنزعة اجلماعية 
Balagué 2012(. ومواقع الشبكات االجتماعية ال تقف مبنأى عن اخلصائص االجتماعية والعرقية 
 Asian Avenue التي تطبع اجملتمعات املتعددة عرقيا ولسانيا وعقائديا. فأغلب املشتركي في موقع
) الذي أنشئ في 2007(، على سبيل املثال، ينتمون إلى اجلالية األسيوية التي استوطنت الواليات 
املتحدة. و تتكون أغلبية املشتركي في موقع  ( MiGente الذي أنشئ في 2000( من اجلالية الناطقة 
باإلسبانية في الواليات املتحدة األمريكية. وهذا يؤدي بنا إلى القول أن مواقع الشبكات االجتماعية 
املوجود  الثقافي  والتنوع  والديني،    واالجتماعي  العرقي  وامليز  التميز  إنتاج مختلف أشكال  تعيد 
في اجملتمعات. وهذا ال يتنافى مع القول أن بعض مواقع الشبكات االجتماعية تروم اقامة  جماعات 

Communities تتعدى “ األقاليم العرقية” و” اللسانية” و” السياسية”.
الفيلسوف  مع  نستنتج  ان  ميكن  االجتماعية  الشبكات  مواقع  مسمى  حول  النقاش  وكخالصة 
أنه  أي  مفهوم”؛  ماكرو   “ هي  االجتماعية  الشبكات  مبواقع  يسمى  ما  أن  موران  إيدغار  الفرنسي 
املفاهيم  لهذه  وإذا كان  دد.  ويُحمَ يُْشرح  أخرى حتى  ومركزي، يستعي مبفاهيم  واسع جدا  مفهوم 
الفضل في تسليط الضوء على  ظاهرة معقدة، مثل مواقع الشبكات االجتماعية والتداخل بي 
ما هو تقني واجتماعي، فيتضح أن بعضها  ذو طبيعة إجرائية ضعيفة، وحتى ضارة لتشخيص 

  .(  Coutant Stenger, :2010( .مختلف العناصر التي تشكل الظاهرة املذكورة
وسائط جديدة وإشكاليات قدمية في املنطقة العربية؟ 

تشكل البحوث حول مواقع الشبكات االجتماعية في املنطقة العربية استمرارية لبحوث   
االتصال اجلماهيري، إذ أن الكثير منها يسعى إلى تشخيص دور هذه املواقع في التغيير االجتماعي 
والسياسي، وتشكيل الرأي العام، ورفع الوعي، والتأثير على القيم والسلوك االجتماعي وهذا رغم 

االختالف الواضح بي وسائل االتصال اجلماهيري الكالسيكية وهذه املواقع، والتي شرحناها أنفا.  
إن الشبكات االجتماعية تشكل نقطة التقاء بي ما هو شخصي وما هو عام – جماعي- إال أن مركز 
ثقلها هو الفرد الذي يعرض يوميات وخبراته الشخصية، ويبني ذاته في عالقته باآلخر ويسردها. 
ويعبر عن أفكاره الشخصية ومشاعره احلميمية، وينقل األخبار ويعلق عليها. لذا من املفروض أن 
تتجه هذه البحوث في املنطقة العربية إلى التركيز على ما هو شخصي وفردي ومتميز وخاص في 
ظل الثقافة العربية- اإلسالمية التي يعرف فيها الفرد من خالل اجلماعة أو العائلة أو القبيلة،  لكن 
النزر القليل من الباحثي تصدى إلى إشكالية ظهور مواقع الشبكات االجتماعية وتطورها في ظل 
الثقافة العربية التي تتسم بطابعها اجلمعي.  لقد حاول الباحث السعودي عبد اهلل الغذامي إثارة 
هذه النقطة في حديثه عن ظهور املقال الصحفي في الصحف السعودية وتشكيل الرأي الفردي 

املستقل. (  الغذامي: 2005، 129)
والتي  العربية،  البلدان  بعض  تعيشها  التي  العاصفة  السياسية  التغييرات  إن  بالفعل   
لكن  السياسية.  الزاوية  من  االجتماعية  الشبكات  مواقع  عن  البحث  حتفز  داميا  بعدا  أخذت 
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قصورها يظل ناجتا عن تغييب الفرد وهيمنة اجلماعة واستبدال الفعل السياسي العملي بالنشاط 
السياسي الرقمي ضمن تصورات جاهزة رحلت من سياقات مختلفة، كما سنوضحها الحقا في 

مناقشة املفاهيم الرائجة في دراسة هذه املواقع. 
ويسعى القسم األعظم من هذه البحوث في املنطقة العربية إلى محاولة معرفة دور   
مواقع الشبكات االجتماعية في تعزيز الهوية اجلمعية الشاملة التي تصور كمعطى جاهزا وتام 
ومتجانسا. وبهذا لم تطمس مكانة الفرد فقط، بل اعتبرت هذه املواقع كمؤسسات مالكة لتصورات 
شاملة وتامة. وسدت النظر إلى مختلف األقليات االجتماعية والدينية والسياسية املوجودة في 
املنطقة العربية ومختلف الشرائح االجتماعية في تعاملها مع مواقع الشبكات االجتماعية وفق 

ثنائية االنطواء واالندماج. 
إن هاجس الهوية العربية اإلسالمية الذي طغى على بعض البحوث عن مواقع الشبكات   
مَثُّل بعض الباحثي لهذه املواقع الذين يرونها دخيلة عن اجملتمع وفرضت  االجتماعية قد جنم عن تمَ
عليه؟ وستحدث ال محالة قطيعة مع عاداته وتقاليده وقيمه االجتماعية وتنشئ روابط اجتماعية 
كل  أن  يرى  فهم  باستنساخ   يرتبط  ما  بقدر  ثُّل  بتمَممَ يتعلق  ال  األمر  ورمبا  مسبوقة.  غير  جديدة 
  .(14 ،2007 Rebillard : )تكنولوجية جديدة هي عرضة إلنتاج مخيال يبرزها كمنتجة جملتمع جديد
فاخلشية من هذا اجملتمع “املتخيل” هي التي جعلت بعض البحوث تدير ظهرها   لفهم هذه املواقع 
االجتماعية في املنطقة العربية وتتجه إلى تقدمي وصفة ملا يجب أن تكون عليه. وهكذا تسقط 
هذه الوصفة بسهولة في الوعظ واإلرشاد. فلو امضت هذه البحوث إلى الواقع مباشرة، وسألت 
د التي تكون  الُعقمَ مستخدمي هذه املواقع عمنّ يفعلونه فيها بدون أحكام مسبقة، واستنطقت 
القدمي؛ أي  أنها جاءت باجلديد وأدمجته في  املذكورة لتأكدت  املواقع  التي ينشئونها عبر  الشبكة 
أعادت تشكيل  Reconfiguration  التنظيم االجتماعي القدمي، وأعادت إحياء االنتماء إلى مسقط 
والعائلة. فقد  األهل  واملعارف ومنطقة عيش  واألصدقاء  باألهل  االرتباط  أواصر  الرأس، وشدت من 
استطاعت  مواقع الشبكات االجتماعية، على سبيل املثال، أن حتي دور “ جتمعة”( أي جمعية األعيان 
) في منطقة القبائل باجلزائر التي كادت تندثر من خالل ربط أبناء القرى املهاجرين في فرنسا وكندا 
والواليات املتحدة األمريكية ودول اخلليج العربي بقضايا قراهم وإدارتها.  وللتأكيد على استخدام 
الشوفينية  النزعات  وحتى  السالفة  اخملتلفة  االنتماءات  على  للحفاظ  االجتماعية  الشبكات 
وتشجيعها ميكن أن نذكر اجملموعات التي تشكلت في صفحات موقع الفيسبوك على إثر مباراة 
اجلزائر ومصر لتصفيات كأس العالم في 2010، والتي جرت فيها  معركة طاحنة بي املشتركي على 

أساس االنتماء الوطني! 
العربية  املنطقة  في  االجتماعية  الشبكات  مواقع  عن  الدراسات  من  الكثير  أن  ورغم   
استلهمت من البحوث في الدول الغربية إال أنها لم تستنسخ منها تعدد مقاربتها وتنوع مواضيعها 
التي أنضجها تطور استخدامها في مختلف قطاعات النشاط البشري. وإذا كان باإلمكان ايجازها 

فيمكن حصرها فيما يلي: 
1(دراسة هندسة الشبكات االجتماعية التي تستثمر التراث العلمي الذي رسخته دراستها، مثل   
 Jacob L. Moreno ( 1974-1889 :التحليل السوسيومتري الذي أسسه عالم االجتماع األمريكي
ووظفته  الشبكة،  القريب من معنى  البنية  ركزت على مفهوم  التي  األنثربولوجية  والدراسات   ،(
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في البحث عن مواقع الشبكات االجتماعية لفهم كيفية تكون الشبكات ومكوناتها وحركيتها. 
ز بينه وبي واقعه االفتراضي (   لقد حاولت هذه الدراسات أن حتصر مفهوم الرابط االجتماعي لتمينّ
Akoun: 2002 ) وقسمته إلى روابط ضعيفة وأخرى قوية ملعرفة فاعليتها في احلياة الواقعية،  كما 

 ( Lemieux ،   Ouimet: 2004، 44( و  (Cardon : 2011 ).فعلت العديد من البحوث
2(دراسة التفاعالت بي املشتركي في مواقع الشبكات االجتماعية التي تعمل على جعل اليومي 
مرئيا أكثر باإلجابة عن السؤال التالي: ماذا تُْظهر مواقع الشبكات االجتماعية من حياتنا؟ وماذا 
تكشف عن شخصيتنا؟ وهو السؤال الذي يناقش مسألة احلدود بي  الفضاءات العامة واخلاصة 
-Jouët:2000)2011:Hardouin() ، (   :Ve اليومية.( الشبكات االجتماعية وفي حياتنا   في مواقع 

 Levy )  وتأويل هذه التفاعالت في تشكيل الفضاء العمومي .( pra2012Coutant Stenger : 2010
                                                                                                                       (:2008  )،Dahlgren, Relieu(: 2000

أو  املتداولة  اخلبرات  استثمار  أشكال  على  ركزت  التي   الشبكات  مستخدمي  خبرات  3(دراسة 
املشتركة في اكتشاف الذات أو بنائها ( Papacharissi: 2011)، وفي احلفاظ على الرابط االجتماعي 
 )  ،(2011  : Mercklé: 2011)،Latour( : 1992)، ( Scott، Carrington  ) االجتماعي  رأسمال  وتفعيل 

(Fitzgerald: 2008
4(دراسة مواقع الشبكات االجتماعية واملؤسسات التي تعاملت مع الشبكات كرافد في عملية 
التعليم والتدريب والتأهيل أو مطورها، وكوسيط يعزز العالقات املهنية والتنظيمية في املؤسسات 
أن  تعتقد  التي  تلك  املثال،  نذكر منها على سبيل  النتائج،  العديد من  إلى  توصلت  وقد  واإلعالن، 
فاعلية  من  تقلل  الزبون/املستهلك  مالمح  وفق  املشخص  اإلعالن  في  الشبكات  هذه  استخدام 

( Coutant Stenger ، 2010 ) التسويق إن لم تقض على مبرر وجوده
بالطبع، إن البحث في هذه املداخل قد أدى إلى جتديد إشكاليات البحث في مجال علوم   
اإلعالم واالتصال في سياق تطور اجملتمعات الغربية. فمواقع الشبكات االجتماعية التي زادت من 
تدفق األخبار واملعلومات، ومدت في احلقل املرئي للذاتيات واحلميميات وربطت األشخاص املتباعدين 
األمة،  مثل  أيضا،  احلديثة،  بل  فقط،  القدمية  ليس  اجلماعية  الهويات  انحسار  ظل  في  وتتم  تت 
الدولة، النقابة، احلزب، وابتعاد الهيئات الدميقراطية، مثل: البرملانات ووسائل اإلعالم الكالسيكية 
عن مبرر وجودها. ففي هذا اإلطار تبلورت االنشغاالت البحثية املرتبطة بجملة من الثنائيات: العزلة/ 
اإلندماج، احلياة اخلاصة/ واحلياة العامة، احلرية الفردية/ الرقابة اجلمعية – ميكن اإلشارة في هذا املقام 
إلى استثمار أطروحة فوكو: الرقابة والعقاب في دراسة الشبكات االجتماعية  واستبطان املعايير 
والقيم االجتماعية/ التمرد عليها، التمايز/ والتماثل، مبعنى أن قيام األشخاص الذين يستخدمون 
قلق من  يقابله  اآلخرين  اختالفهم عن  والكشف عن  ذاتهم  لعرض  االجتماعية  الشبكات  مواقع 
 ) االجتماعية  الشبكات  مواقع  مستخدمي  قبل  من  محبوبي  وغير  اآلخرين  يشبهون  ال  كونهم 
الدميقراطية/ واتساعها في  البلدان  الواقع في  ). وانحسار املمارسة السياسية في   Smith: 2010
الشبكات االفتراضية. بل أن بعض البحوث تصدت إلى االعتقاد الواهم الذي يبرز مواقع الشبكات 
السياسي،  النشاط  وانحسار  اتصال،  أزمة  من  تعاني  التي  للمجتمعات  جناة  كلوح  االجتماعية 
وتفكك في العالقات االجتماعية، بل ان بعضها برهن على أن هذه املواقع ليست اجتماعية أصال.  

إن االنشغاالت البحثية املذكورة أعاله لم تكتف باالعتماد على نظرية اإلعالم واالتصال اجلماهيري 
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بعض  أن   العلم  مع  هذا  املاضي.  القرن  من  األول  النصف  نهاية  في  تشكلت  التي  الكالسيكية 
الباحثي يعتقدون أن االتصال اجلماهيري كتخصص أكادميي يتكيف مع تطور وسائله    وأشكالها 
الرقمية ويتناغم مع امتدادات امليديا اجلديدة، ألنه يستند إلى األطر البحثية املوجودة، ويعتمد على 

(23 ،2006 : Dewdney , Ride ) .أمناط التحليل القدمية. ويستخدم النظريات واملفاهيم السابقة
 إذا كان هذا الرأى مستساغا في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي، فإنه يحتاج إلى مراجعة في 
ظل تعقد الظاهرة اإلعالمية في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. فشرعية وجود مواقع 
الشبكات االجتماعية تختلف عن شرعية نشاط مؤسسات االتصال اجلماهيري، كما ذكرنا آنفا، 
والتطورات التي طرأت على وسائل االتصال اجلماهيري الكالسيكية بعد أن دمجت التكنولوجيات 
احلديثة فرضت إعادة النظر في استراجتياتها االتصالية. فجمهورها،هذه الكتلة الهالمية اجملهولة 
واجملردة، حتولت إلى مستخدمي ذوي ممارسات مشخصة ومالمح محددة، ومكانة املرسل واملتلقي 

تغيرت في بيئة إعالمية جديدة؟ 
املقاربة النظرية واملنهجية.

الغاية من دراسة مواقع هذه الشبكات. فدراستها  ما سبق عرضه يجرنا للتساؤل عن   
ال تسعى إلى استخراج القواني العامة التي تشرح هذه الظاهرة مثلما تفعل املقاربات الوضعية 
positivism، وميكن تعميمها. وال تنجح في نفي أي مساهمة للفاعل/ مستخدم هذه الشبكات 
النظريات  تتصور  مثلما  الشبكات،  هذه  فيه  تستخدم  الذي  واالجتماعي  الثقافي  السياق  في 
الوظيفية. فهدف الباحث في مواقع هذه الشبكات هو استجالء املعاني التي يشترك في انتاجها 
القول ال ينفي وجود  املواقع وجعلها مفهومة من قبل مستخدمي آخرين. هذا  مستخدمو هذه 
العديد من البحوث التي اعتمدت على البراديغم السلوكي والوظيفي في دراسة مواقع الشبكات 
الوظيفية  املقاربة  إن  العلمية.  ومصداقيتها  املعرفية  جدواها  مسألة  تطرح  لكنها  االجتماعية 
تؤمن أن الوظيفة تسمو على املعاني، بل تنفي وجود املعاني أصال من خالل تأكيدها على أن مواقع 
ذلك، فتعاني من  تعثرت في  وإن  الوظائف.  لتحقيق مجموعة من  أنشئت  االجتماعية  الشبكات 
أن  دون  القول،  وتندثر. فهل ميكن  فتزول  أدوار  بها من  أنيط  مبا  القيام  وإن كفت عن  خلل وظيفي. 
جنانب اخلطأ، أن موقع شبكة الفيسبوك، على سبيل املثال، يقوم باألدوار ذاتها والكاملة في اجملتمع 
اخلليجي  أو املغربي أو املوريتاني، على سبيل املثال؟ لو افترضنا أن لهذه املواقع الوظائف ذاتها في 
كل اجملتمعات العربية فإننا نعجز عن فهم سبب استخدام موقع شبكة تويتر في السعودية أكثر 
 Linkedin من تونس أو األردن. وعن قلة عدد مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية املهنية، مثل

عن نظرائهم من مستخدمي موقع شبكة الفيسبوك بحوالي تسع مرات.   
والتمسك بنظرية التأثير التى أطرت بحوث االتصال اجلماهيري لعقود عديدة في املنطقة   
العربية  وتطبيقها على مواقع الشبكات االجتماعية  ينطلق من براديغم وظيفي يفسر الظاهرة 
الشبكات  مواقع  تتناول  التي  وفالبحوث  ) سبب/نتيجة(.  من سببية خطية  انطالقا  االجتماعية 
االجتماعية وفق نظرية االستخدامات واالشباعات ال تخرج عن براديغم الوظيفي. فهي ال ترى في 
هذه املواقع سوى أداة بسيطة تعمل على تلبية حاجات املستخدمي وإشباعها.  فقد حتولت هذه 
النظرية إلى أداة سحرية جاهزة لتفسير الظاهرة اإلعالمية، مبا فيها مواقع الشبكات االجتماعية. 
االنترنت  مستخدمي  جلنوح  جاهزا  وظيفيا  تبريرا  تقدم  جهة  فمن  صارخ.  تناقض  في  تقع  وبهذا 
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على  أخالقية  مأخذ  الوقت،  ذات  في  وتسجل،  احلاجات)،  إشباع   ) املذكورة  املواقع  استخدام  نحو 
هذا االستخدام الذي يؤدي إلى االدمان واالنحراف! بل لقد زج بهذه النظرية الستقراء عالقة بعض 
الفئات االجتماعية مبواقع الشبكات االجتماعية  في “صناعة” ظاهرة اجتماعية في غاية التعقيد، 
مثل الرأي العام.  وإذا كانت هذه النظرية تنطلق من حاجات كامنة لدى اجلمهور/ املستخدم فإنها 
فيه.  يرغب  ال  أو  يحتاجه  ال  ما  لتفادي  املستخدم  هذا  يستخدمها  التي  االستراتيجيات  تتجاهل 
فاجلهور هو الذي يفرض رغباته على املواقع املذكور مع كل الفرص التي يتيحها واالكراهات التي 
يتعرض لها. فالوظيفية تبرر شرعية كل حتمية: احلتمية التقنية التي تؤمن أن مواقع الشبكات 
فلسفات  تتضمن  وبرامج  تقنية  جتهيزات  تكنولوجية:  ة  ُعدنّ شيء  كل  وقبل  أوال  هي  االجتماعية 
االقتصادية  السياقات  النظر عن  وتقودها قوى محايثة تفرض نفسها على املستخدمي، بصرف 
واالجتماعية والثقافية التي توجد فيها. واحلتمية االجتماعية التي تثمن هيمنة اجملتمع ومؤسساته 
وتفاعالتها على األفراد. وهكذا ففي احلتمية األولى تكون التكنولوجية هي املتغير املستقل، وفي 

احلتمية الثانية يكون اجملتمع/ اجلمهور هو املتغير املذكور. 
إذا كان حتليل مضمون الرسائل النصية والشفهية واملصورة املتبادلة في مواقع الشبكات   
االجتماعية حول العالمة التجارية لسلعة معينة مطلوبا، وحتى ضروريا، في بحوث التسويق، فإن 
تعميم استخدامه الستنتاج التوجهات السياسية أو االيديولوجية للميديا اجلديدة  فرضه التأثر 
باملاركسية والدراسات الثقافية في املنطقة العربية. لكن نتائجه العلمية ظلت محدودة. والسبب 
دراسة مضمون وسائل  “ كالسيكية” استثمرت في  أداة بحث  ذلك ال يكمن فقط في كونه  في 
إعالمية  رسائل  تبث  مركزية  سلطة  تصور  عن  الكشف  قصد  الكالسيكية  اجلماهيري  االتصال 
ألغراض محددة. والكل يعلم أن هذه السلطة غير موجودة في مواقع الشبكات االجتماعية.  بل 
يرجع، أيضا، إلى أن مضمون االتصال يعد ثانويا في مواقع الشبكات االجتماعية مقارنة باالهتمام 
مبن اتصل ومبن؟ ونوعية العالقة التي جتمعهما وكيف تطورت؟ وكيف يوظفها مستخدمو الشبكات 

االجتماعية في حياتهم اليومية؟  وللتأكد من هذه األمر ميكن التأكد من عدد التعليقات وعالمة
ونوعية  وأقواله  أفكاره  على  التعليقات  وعدد  بوك،  الفيس  في  املشترك  صورة  على   Like  

التعليقات.  
وتأسيسا على ما سبق، بدأت البحوث اخلاصة مبواقع الشبكات االجتماعية  تعتمد على   
املقاربة التواصلية The communicational approach  التي ترى أن فهم عملية االتصال التي جتري 
العديد من األطراف يقتضي األخذ بعي االعتبار السياقات، واألوضاع، وعملية إخراج االتصال  بي 
staging ، ورهانات كل شخص.( Mucchielli: 1997).  وتتجسد هذه املقاربة عبر تشغيل البراديغم 
الباحث  وإنتاجها، والتي صاغها  التالية حول املعرفة  الثمانية  الذى ينطلق من املسلمات  البنائي 
والئقة،   ومعقولة  البناء،  منتهية  وغير  ْبِنيمَة،  ممَ املعرفة  إن  وهي:   ،(Mucchielli: 2005  ) ميشلي 
الذات  وجتارب  ألفعال  وتابعة  الغايات،  على  القائمة  والتجارب  الفعل  نحو  وموجهة  ومشروطة، 
العارفة- الباحثي، واألفعال تهيكل املعرفة وهذه األخيرة تهيكل بدورها األفعال والتجارب، وتُشحذ 

املعرفة من خالل تفاعل الذات العارفة بالعالم. 
انتاج يشترك  ثمرة  إنه  بل  يولد جاهزا وكامال وموحدا،  ال  االتصال  الكامن في  املعنى  إن   
فيه املنتج واملتلقي أو وليد التفاوض الضمني الذي يجرى حول مادة االتصال. فلو اسقطنا ما ذكره 
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الفيلسوف األملاني  Wolfgang Iser  عن عملية التأويل على االتصال عبر مواقع الشبكات االجتماعية 
عن  ينجم  وال  ذاتيا،  يولد  ال  االتصال  مواقع  واجهة  عبر  االتصالي  الفعل  معنى  أن  القول  فيمكن 
القياسات اخملتبئة في ثنايا املادة املتداولة بي املتواصلي. فعندما ينتج املتلقى معنى ما من تغريدة  
تويتر أو من تعليق على جدار مستخدم ملوقع شبكة الفيسبوك، فمن املنطقي أن يعبر هذا املعنى 
عن نفسه في صيغة فردية. ومن هذا املنطلق ينمو الشك في املصداقية العلمية للسيمولوجيا 
في دراسة مواد االتصال في مواقع الشبكات االجتماعية. فالدرس السيميائي يفترض وجود “وعي 
سيميائي” يؤطر املمارسة الدالة، ويجعل من الباحث احللقة األساسية  في إنتاج املعنى الذي قد 
يتوافق أو يتعارض مع املعنى الذي قصده مستخدم مواقع الشبكات مع أصدقائه عبر نشره لصوره 
املعنى من قراءته لواجهة موقع  الفائقة في استخالص  الباحث  أو لتعاليقه. ومهما كانت قدرة 
 Usage الشبكات االجتماعية فإنه ال يعوض املستخدم وال يلغيه، كما تؤكد نظرية االستخدامات
التي استعملت لدراسة هذه املواقع- والتي نتحدث عنها الحقا. وال نستطع اجلزم بوجود القراءة 
الواحدة التي يستنتجها الباحث من االتصال ويقول أنها القراءة الفريدة التي يقصدها مستخدمو 

موقع من مواقع الشبكات االجتماعية. 
بجانب البراديغم البنائي، تستعي املقاربة التواصلية  ببراديغم النسق ذي الصلة الوثيقة   
مبفهوم التعقد The Complexity الذي صاغه الباحث الفرنسي إدغار موران لدراسة املواقع املذكورة. 
وينطلق هذا البراديغم من االقتناع بعدم عزل الظاهرة املدروسة، بل يجب فهمها في شموليتها. 
التي تشكل نظاما.(   الظواهر  فالظواهر ال توجد بشكل معزول لكنها تندمج في مجموعة من 
الرؤية البسيطة والتبسيطية للظواهر  إنتاج املعنى فعال معقدا ينفي  Heid:2011) وبهذا يكون 
االتصالية القائمة على السبب والنتيجة. ويشكك في نتائج املقاربة السيمائية للمواقع الشبكات 
االجتماعية التي تكتفي مبضمون النص بدون النظر إلى امتدادات السياقات التي تؤثر عليه. وحتاول 

استقراء املعنى من ثنايا العالمات والرموز التي يتضمنها.   
التفاعالت  لدراستها، مثل  أخرى  مناذج نظرية  إلى  الشبكات  البحوث حول مواقع  وتلجأ   
الرمزية  التي ترى أن البشر يتصرفون جتاه األشياء على أساس ما تعنيه لهم. فاملعاني حُتمَور وتُعدل 
ويتم تداولها وفق تأويل املتصلي.  ورغم أن االتصال املكتوب عبر املواقع املذكورة أصبح يستعي 
بجملة من الرموز التي تقربه من التفاعل احلي الكامن في االتصال املباشر الذي انطلق منه النموذج 
النظري للتفاعالت الرمزية إال أن احلذر العلمي يقضي األخذ بعي االعتبار الفرق بي التفاعل في 
اإلكراهات  من  مجموعة  حتده  الذي  املذكورة  املواقع  عبر  واالتصال  لوجها،  وجها  الفعلي  االتصال 
التي تصاغ بطرق  اتصاله  مادة  وعلنية  املتصلي  أمام  املتصل  واالجتماعية، منها موقف  التقنية 

تتوقف على مدى معرفة املتصل للشخص أو األشخاص الذين يخاطبهم.
وتستعي البحوث املذكورة أيضا بالنموذج النظري لألثنوميتودولوجيا  الذي يكشف عن   
الطرائق التي يستخدمها املتصلون البتداع املعنى والذي يؤدي إلى اكتساب خبرات مشتركة وتعزيز 
حقلهم الداللي. وقد يقتضى توظيف هذا النموذج األخذ بعي االعتبار القواعد والسلوكيات التي 
املواقع املذكورة، والتي يجب احترامها ألنها تكشف عن معايير ضمنية يعترف بها كل  تفرضها 

 )Zammar : 2010، 121 ( .مستخدمي هذه املواقع
بنظرية  االجتماعية  الشبكات  مواقع  دراسة  تستعي  النظرية  املقاربات  هذه  إلى  باإلضافة 
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االستخدام The usage. فرغم أن هذا األخير حتول إلى مفهوم مبتذل من كثرة توظيفه في كل مقام 
 Proulex: 2005(،( (.إال أن التفكير فيه شكل موضوع نظرية مازالت تثير الكثير من اجلدل والنقاش
Jouët: 200 ) ،( Granjon: 2004 ) ،(Chambat: 1994 ) وال ميكن احلديث عن نظرية االستخدام دون 
التوقف عند مساهمة عالم االجتماع الفرنسي ميشال دو سيرتو التي بلورها قبل ظهور االنترنت 
بالبراديغم  االرتباط  وإن كانت نظرية االستخدام شديدة  االفتراضية.  الشبكات االجتماعية  وبروز 
التي  لإلشباعات  أو  يتوسلها  التي  التقنية  دة  للعنّ أدائي  طابع  ذا  االستخدام  يرى  الذي  الوظيفي 
البراديغم  املذكور حررها من  يحققها املستخدم في تعرضه لوسائل اإلعالم، فإن عالم االجتماع 
العلوم  والتكنولوجيا. لقد استعارت  العالقات بي األشخاص  الوظيفي، وكشف عن دالالتها عبر 
االنسانية مفهوم االستهالك من علم االقتصاد، ووظفته لتشخيص عالقة اجلمهور بوسائل إنتاج 

اإلعالم والثقافة. 
واعتبرته فعال سلبيا، لكن العالم املذكور يراه فعال ابداعيا يقوم به األشخاص العاديون.   
شخص  كل  يبتدع  بفضلها  والتي  والناجعة  واللبقة  الصامتة  احليل  تشابك  في  متلبد  ابداع 
طريقته للسير في غابات احملتويات املفروضة.  حقيقة ال يوجد نص مفروض في مواقع الشبكات 
االجتماعية، لكن ما سبق قوله يؤكد أنه ال يجب أن نهتم مبحتويات اخلطابات التي تبثها مواقع 
التركيز على عمليات استخدامها وتوظيفها. فهناك فرق  الشبكات االجتماعية فقط، بل يجب 
بي االستخدام واالستهالك. وقد مت تشبيه االستخدام باألداء     Performance الذي يختلف عن 
الكفاءة Competence. كما يؤكد ذلك اللسانيون ( Luce: 94 ). إن الكفاءة هي مجمل ما يعرضه 
موقع الشبكات االجتماعية أما األداء فهو ما يهتم به املشترك في املوقع ويستخدمه في يومياته. 
فاملستخدم قد ال يهتم بكل ما يبث أو ينشر في موقع من مواقع الشبكات االجتماعية. وقد ال 
يفهم من املواد التي يهتم بها ما قصده املستخدم/املرسل، ألنه ينقل ما نشر في املوقع االفتراضي 

إلى سياقه الثقافي وجتربته االجتماعية والعاطفية ووفق مستواه التعليمي وانشغاله املهني.  
بالطبع إن تعدد النظريات التي يستعي بها الباحثون لفهم ظاهرة مواقع الشبكات االجتماعية 
والوساطة  واالفتراضية،  التفاعلية،  مثل:  إجرائيا،  بعدا  وتعطيها  املفاهيم  من  العديد  توظف 
 ،Citizen Journalismاملواطن وصحافة   ،  Hybridity والهجانة    Convergence واملواءمة  الرقمية، 

واجملال العمومي Pubic Space، ورأسمال االجتماعي Social Capital، وغيرها.
بالطبع إن هذه املفاهيم ولدت في سياق اجتماعي وثقافي محدد. وأفرزتها جتربة بحثية   
لتحليل  ظواهر جديدة ومتشعبة لكنها أصبحت موضوع نقاش سوسيولوجي، حسبما ذهب إليه 
أكثر  العلوم االجتماعية أصبحت محملة  أن  رأى  الذي   ،)2000 :  Beck(األملان أحد علماء االجتماع 
باملفاهيم اجلوفاء: مفاهيم كالسيكية لم تعد تلك سوى االسم ألنها ماتت لعدم جدواها البحثي 
جديدة  مفاهيم  بجانب  وتستخدم  العصر  تطورات  تواكب  حتى  تشكيل  إعادة  إلى  حتتاج  رمبا  أو 
ضرورية.  فبعض املفاهيم التي تريد تشخيص التكنولوجيا اجلديدة وإبراز خصائصها تداخلت مع 
 ،online communities اخلط  على  اجلماعات  مثل  لها،  مترادفات  وأصبحت  اجملاورة  املفاهيم  بعض 
واجملموعات التي تتوسطها الكمبيوترات، أو اجلماعات اإللكترونية، أو اجلماعة التقنو-اجتماعية، مما 

 )Proulx، Toth: 2000 (يدعو إلى احلذر في استعمالها
املنطقة  في  االجتماعية  الشبكات  مواقع  في  البحوث  من  الكثير  في  عليه  نعثر  ال  احلذر  هذا 
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وبنت  بحثها.  توصيفها ملوضوع  وأدرجتها في  املفاهيم جاهزة  استلمت بعض هذه  التي  العربية 
عليها حتليلها دون التساؤل عن حدودها املعرفية، ومدى دقتها ومقدرتها على التعبير عن الوضع 

االجتماعي والثقافي والسياسي في اجملتمعات العربية. 
فمفهوم التفاعلية، على سبيل املثال، الذي أصبح مبتذال من كثرة استخدامه، يوظف   
في الغالب للتمييز بي اإلعالم القدمي واجلديد، كان عبارة عن شعار يروجه أرباب صناعة املعلوماتية 
يُقدم  أصبح  لكنه   .)129  ،2004  :Kirkpatrick( املاضي  القرن  في تسعينيات  مبتكراتهم  لتسويق 
ممارسة  ويتكئ على  إلى ماض  ألنه يستند  الغربية  الدول  في  اجلديد”  “لإلعالم  تأسيسية  كصفة 
واملكاملات  القراء،  وبريد  السبل:  العديد من  فيها عبر  اإلعالم كلمته  إعالمية كان جلمهور وسائل 
عن  لإلنابة  اإلعالمية  الوسيلة  تعينه  الذي   the Ombudsmen الوسيط   خالل  من  أو  الهاتفية 
فقد  العربية  البلدان  في  أما  املؤسسة.  هذه  نشاط  لتطوير  واقتراحاته  شكاويه  فيرفع  اجلمهور 
أن  مبعنى  لها.  بديال  وحتى  للدميقراطية،  ُمرادِف  إلى  وحتول  إيديولوجيا  محتوى  املفهوم  هذا  أخذ 
ة التكنولوجية تتيحه “ آليا”. فهل أخذ جمهور وسائل اإلعالم  وجوده أصبح حتصيل حاصل ألن الُعدنّ
الكالسيكية في العديد من البلدان العربية، التي تتسم بثقافة معادية للرأي اخملالف ناهيك عن 
قضايا؟   من  اإلعالم  وسائل  تثيره  ملا  واملناقش  اإلعالمية  املادة  انتاج  في  الشريك  مكانة  املعارض، 
فتاريخ الصحافة العربية ال يخلو من األمثلة التي تؤكد اقصاء كتابات من النشر في بريد القراء 
أو استغالل هذا البريد لفرض وجهة نظر الصحيفة أو املؤسسة اإلعالمية. أما “صحافة املواطن” 
في شقها املؤسساتي؛ أي املنصات الرقمية التي أنشأتها املؤسسات اإلعالمية الكالسيكية التي 
تلك مواقع لها في شبكة االنترنت  جلمهورها، فليست سوى امتدادا لها ومكبرا صوتها. هذا ما 
التلفزيونية  القنوات  أن  بينّنت  التي  االنترنت  شبكة  في  العربية  الفضائيات  ملواقع  دراسة  أكدته 
العربية الكالسيكية استخدمت مواقع االنترنت من أجل توصيل رسائلها، ولم تستخدمها ملعرفة 
رأي جمهورها وإبرازه ومناقشته.) لعياضي: 2012(. وحتولت “مساهمات” مستخدمي االنترنت في 
مواقع الشبكات االجتماعية إلى منابر للوشاية والهجاء والقدح والتكفير في بعض البلدان التي 

اجتاحها ما أصبح يعرف “بالربيع العربي”.  
وكذلك األمر بالنسبة ملفهوم الفضاء العام الذي اكتسب معنى ايديولوجيا للتعبير عن   
احلداثة. فتعميم استخدامه في احلديث عن مواقع الشبكات االجتماعية جعل معناه يقترب من 
األملاني  الفيلسوف  صاغه  كما  جوهره،  بينما   Communities Virtual االفتراضية  اجلماعة  معنى 
في  بشرية  مجموعة  اشتراك  إن   .17 القرن  في  البرجوازي  األوروبي  اجملتمع  حتول  واكب  هبرماس، 
مواقع الشبكات االجتماعية وتفاعلها فيما بينها ال يؤدى بالضرورة إلى ميالد “ فضاء عمومي” ألن 
“هذه املواقع هي مسارات، وحسابات، ومترجمي ملا نقوله، ونفعله، وملا نحن عليه. مترجمون آليون، 
لعون)أي حتولوا إلى سلعة(، ومُممَولون )Mathias: 2012(. إن منط العالقات االجتماعية اجلديد في  وُمسمَ
ُكل ولم يكتمل بعد. وما يوجد هو منط يجمع بي اجملتمع التقليدي  املنطقة العربية مازال قيد التمَشمَ
والنظام التعاقدي احلديث ) حمدوش: 2012(. وبهذا ميكن االستنتاج بسهولة أن املقومات األساسية 
للفضاء العمومي الهبرماسي غير متوفرة في املنطقة العربية ) لعياضي: 2011(. حقيقة لقد مت 
التراجع عن املقومات املُِؤسسة للفضاء العمومي التي حددها هبرماس، ومنها على وجه اخلصوص 
على  يقوم  اجملتمع  لتنظيم  تصور سياسي  هو  العمومي  الفضاء  لكن  والتداولى.  اجلدالي  طابعه 
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إجماع حول معنى السياسية. فالسياسة في املوروث السلطوي العربي اإلسالمي وحتى الشعبي 
بينما  وجود خصم سياسي،  يقتضي  السلطة  للحصول على  السياسي  التنافس  و  الدهاء.  هي 
يخلو القاموس السياسي العربي من مفهوم اخلصم، بل يوجد العدو. والعدو يتطلب القضاء عليه 
وليس منافسته. إن السياسة هي احلرية التي تضمن لكل شخص مكانته كفاعل في الشأن العام. 
وجتعل األشخاص متساوين ومختلفي في نظرتهم لهذا الشأن.)Delavictoire:2008(. فهل احلرية 
بهذا املفهوم متوفرة في املنطقة العربية؟ حقيقة لقد بدأ التفكير في عالقة الفضاء العمومي 
ليس حيزا  أنه  أي   ( املرئي  لبعده  أهمية  أولت  التي  أرندت  االجتماعية من منظور حنا  بالشبكات 
للحوار بقدر ما هو مشهد عام، مشهد للظهور. فإذا كانت هذه احلياة استعراضا للحياة.، فمن 
املفروض أن يكون لها مشهدا يتيح لألشخاص بالظهور. ومن املفروض، أيضا، وجود مشاهدين؛ أي 
جمهور يتمتع بقدرة على الفعل واحلكم على  ما يظهر.(  إن اإلشكالية التي يثيرها هذا املنظور 
للفضاء العمومي ال تكمن فقط في شرط وجود هذا اجلمهور القادر على احلكم والفعل جتاه ما 
املساواة  على  القائم  االجتماعي  تنظيمها  مستوى  عن  النظر  بصرف  اجملتمعات  كل  في  يظهر 
يكون خاليا من كل  أن  املفروض  الذي من  الظهور  غائية هذا  إلى  تتد  بل  السياسية،  والكفاءات 
أهداف شخصية ونوايا خاصة. وال يستهدف مصالح فئوية مرتبطة باملال أو اللغة أو الدين أو العرق. 
فهل يرتبط الظهور في مواقع الشبكات االجتماعية بالضرورة بالفعل السياسي الذي يدرك لكونه 
مرئيا وظاهرا للعامة؟ سؤال جدير بالطرح إذا علمنا أن األشخاص يتحولون في مواقع الشبكات 
التسويق  عبر  لها  يروجون  سلع  إلى  الوقت  ذات  وفي  سلع،  مروجي  إلى  قصد،  بدون  االجتماعية، 

)Raymond: 2009  ( .واالتصال
استخدم مفهوم “ رأسمال االجتماعي” في أدبيات علم االجتماع بكثرة  نتيجة االعتقاد بتفكك 
العالقات االجتماعية في الدول الغربية التي تعطلت فيها أدواتها للدمج أو التكافل االجتماعيي 
أو تراجعت في ظل األزمات االقتصادية: هذا ما يعبر عنه ارتفاع عدد املعطلي عن العمل واحملرومي 
من سكن قار، ومن اخلدمات الطبية،  غير أن هذا املفهوم حتول في ظل بروز شبكة االنترنت واتساع 
التي تنص على  مقدرتها على استحداث  املزاعم  أداة  حتليل وفهم  إلى  استخدامها االجتماعي 
عالقات اجتماعية جديدة ) mercklé : 2004، 24(. لكن الكثير من البحوث األمبريقية حول استخدام 
االنترنت في الدول الغربية لم تستلم هذا املفهوم جاهزا، بل جعلت منه موضع مساءلة للوقوف 
على فاعليته في فهم ظاهرة االنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية. وقد توصلت إلى مجموعة 
تقوم  لكنها  تغيره  وال  االجتماعي  رأسمال  تضعف  ال  االنترنت  أن شبكة  أبرزها  لعل  النتائج  من 
بدور إضافي في أي االجتاهي  إذ دمج بطرائق أخرى في االتصال.) Papacharissi  : 2011، 129(. فهل 
قامت البحوث عن مواقع الشبكات االجتماعية االفتراضية باملساءلة ذاتها في البيئات الثقافية 
من  مجموعة  هو  عرفه  كما  االجتماعي،  فالرأسمال  واحد؟  آن  في  وتتشابه  تتباين  التي  العربية 
املوارد احلالية واحملتملة املرتبطة بامتالك شبكة دائمة من أشخاص يعرفون بعضهم أو لهم معارف 
خارجيي، بهذا القدر أو ذاك، عن الشبكة املُؤمَِسسة.  بعبارة أخرى إنها تنتمي إلى مجموعة تتكون 
من مجمل العناصر التي ال تتمتع مبجموعة من اخلصائص املشتركة فقط، والتي ميكن ألعضائها 

ذاتهم وغيرهم مالحظتها، بل تتمتع، أيضا، بعالقات دائمة ومفيدة. ( Bourdieu : 1980، ص 2 
تعاطت بعض البحوث التي تناولت مواقع الشبكات االجتماعية في املنطقة العربية مع مفهوم 



وسائط جديدة وإشكاليات قدمية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. نصر الدين لعياضي

50

رأسمال االجتماعي كمعطى منجز، ورأته كتحصيل حاصل؛ أي أن االشخاص يقتسمون، بالضرورة، 
الرؤية  وهذه  االجتماعية.  الشبكات  مواقع  من  موقع  في  اشتراكهم  مبجرد  اجتماعيا  رأسماال 
الفضاءات  في  الدائر  النقاش  على  تقفز  أمبريقية  دراسة  أي  إلى  تستند  ال  التي  الكاريكاتورية 
األكادميية الغربية حول مقومات هذا املفهوم الذي يُبنى ويُعدل ويُهيكل املمارسة. لقد خلص الباحث 

األمريكي كوملن ( Coleman: 1990، 302) هذه املقومات  في العناصر التالية:
 1- التزام الفرد وتوقعاته االجتماعية وعالقات الثقة التي يتمتع بها من قبل أعضاء اجملموعة.2- قدرة 
الفرد على احلصول على اإلعالم واملعلومات.3- املعايير املقبولة من قبل اجلماعة وأشكال العقاب 
التي  التنظيم  مناذج  اجملموعة.5-  في  يتبوؤها كفرد  التي  واملسؤوليات  السلطات  تتخذها.4-  التي 
ينتمي إليها الفرد طواعية. فهل ميلك الباحث في مجال مواقع الشبكات االجتماعية املعطيات 
األمبريقية التي تكشف عن مدى الثقة بي املشتركي في موقع اجتماعي ما؟  ومدى قرب هؤالء 
من  بعضهم البعض في اجملتمعات التي كان مفهوم الصداقة محصورا في عالقة الدم والنسب 
والوالء ملنطقة التي ينحدر منها الفرد. وبدأت الصداقات  تقام على أسس مهنية وهواتية. في ظل 
هذا التحول هل تزداد فاعلية رأسمال االجتماعي في استيعاب اإلعالم واالتصال؟  فما يفيدنا في 
كل هذه املقومات هي تلك املتعلقة باإلعالم واملعلومات. فالبحث عن مواقع الشبكات االجتماعية 
في املنطقة العربية يفتقد اإلجابة عن السؤال التالي: كيف يحصل املواطنون في هذا البلد أو ذاك 
وبأي قناة تصلهم؟ وهل تستنبت مواقع الشبكات االجتماعية رأسماال  واملعلومات،  على األخبار 

اجتماعيا من العدم أو تعيد تشكيله ضمن شبكة واسعة من العالقات؟ 
املدروسة  الظواهر  أداة محايدة ملالحظة  ليست  املفاهيم  أن  مما سبق  أن نستنتج  ميكن   
البنائية  فاملقاربة  لها.  نظرية  الغالب، من مقاربة  في  وفمها يستمد،   تصورا  تقدم  بل  وحتليلها، 
بناء  طور  في  يُعد  الذي  االجتماعي  الواقع  من  كجزء  االجتماعية  الشبكات  مواقع  مع  تتعاطى 
به.   يقومون  ملا  املشاركي  تأويل  على  تقوم  منهجية  مقاربات  تستعمل  لذا  وديناميكي.  متواصل 
وتعدد املقاربات يترجم تعدد الرؤية “ للحقيقة العلمية”،كما يؤكد ذلك”( Mucchielli: 1996 ) الذي 
يرى أن هذه احلقيقة في العلوم االجتماعية واإلنسانية ليست ذاتها املوجودة في العلوم الدقيقة 
ألنها ذات طابع تعددي. فكل مقاربة نظرية “ للواقع” ترتبط بغائية البحث العلمي. فهل ميكن أن 

نفهم غائية البحث العلمي حول مواقع الشبكات االجتماعية في املنطقة العربية؟
ال ميكن أن نستشف غايات هذا البحث من خالل االكتفاء باملفاهيم التي استعرضناها   
أنفا، وال باملقاربات النظرية التي ينطلق منها فقط، بل البد من النظر إلى مقارباته املنهجية وأدواتها. 
فما هي املقاربات واألدوات التي اعتمد عليها بعض الباحثون لقياس تأثير هذه املواقع على الشباب، 
على سبيل املثال؟ لقد استخدموا املنهج الوصفي واملسحي باالعتماد على استبانة، وتوصلوا إلى 
حتديد بعض معالم االستخدام: نسبة املشتركي في بعض املواقع، واملدة الزمنية التي يستغرقها 
التي تؤكد فهما بسيطا  املشتركون في استخدامها، وأماكن االستخدام، وغيرها من املعلومات 

للتأثير يختصر في االستخدام؟ 
يرى( Venturini: 2012)  أن غزارة البيانات الرقمية املتعلقة مبواقع الشبكات االجتماعية   
الكمية  الدراسات  أن  فيبدو  مناسبة.  غير  ملعاجلتها  التقليدية  املناهج  جعلت  ومستخدميها 
احلديثة  االتصال  تكنولوجيات  عن  البيانات  من  الرهيبة  الكمية  إدارة  على  قادرة  غير  النوعية  و 
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ومستخدميها ألنها وجدت في عصر اتسم بندرتها. فعدد البحوث حول شبكة االنترنت في الدول 
الغربية، والواليات املتحدة األمريكية حتديدا، التي تستخدم الدراسات الكمية املرتبطة بالنظرية 
الوضعية بدأت تتراجع، إذ يذكر أن نسبتها بلغت 26.7 %   في الفترة املمتدة من 1996 إلى 2000 

( Tae Kim، Weaver: 2002 ) .72.9% مقارنة بالبحوث غير الكمية التي بلغت
الشبكات  مواقع  ظاهرة  مكونات  أن  مفادها  التي  بالفكرة  باالقتناع  التراجع  هذا  تفسير  وميكن 
 (1996 :Mucchielli ) االجتماعية ال ميكن رؤيتها عبر أدوات القياس، أي أنها على حد تعبير ميشيلي
ال تلك مؤشرات قابلة للقياس مثل املكونات الكيماوية ملعدن ما. فهذه الظاهرة يجب بناءها فكريا 
انطالقا من املعطيات اخلام املتوفرة بكثرة من خالل توظيف املفاهيم والقدرات على اظهار املعنى 

الذي مينحه الفاعلون ملا يقومون به. 
في  االجتماعية  الشبكات  مواقع  تناولت  التي  النوعية  الدراسات  أن  القول  عن  وغني   
الوضعي  الفكر  لهيمنة  يعود  ال  ذلك  في  والسبب  نادرة،  تكن  لم  إن  قليلة جدا  العربية  املنطقة 
تستغني  ألنها  الكيفية  للدراسات  واملوضوعي  العلمي  الطابع  ينفي  الذي  اإلنسانية  العلوم  في 
عن التكميم، بل يرجع، أيضا، إلى التأثر الكبير بالتوجه املاركسي الذي يدرس الظاهر االجتماعية 
اإلعالم  مجال  في  الكيفية  البحوث  استهجان  أن  ييدو  سوسيولوجية.   ماكرو  رؤية  من  انطالقا 
واالتصال  اإلعالم  علوم  خصوصية  جهل  إلى  أصال  يعود  االجتماعية  الشبكات  ومواقع  واالتصال، 
التي يتعمق فهمها باإلجابة  أوال عن سؤال: كيف؟ وليس ملاذا؟ ( Mucchielli: 1996). فاإلجابة عن 
السؤال األخير تنطلق من افتراض وجود عالقات سببية، بينما تعقد العالقات وتشابكها بي التقني 
واالجتماعي، وبي الفرد والبنية االجتماعية، وبي االقتصاد والسياسية، وبي الثقافة واالتصال تنفي 

وجود عالقة رأسية: السبب والنتيجة في علوم االتصال.
رؤية  البحثي ضمن  نشاطهم  في  التفكير  في  الغربية  الدول  في  الباحثي  من  الكثير  لقد شرع 
نقدية وانتهوا إلى القول أأن النظريات السابقة عن اجملتمعات املعاصرة خاطئة ومضللة، لذا نحن 
بحاجة إلى إعادة التفكير في معظم التعارضات الثقافية التي صقلت الفكر الغربي منذ بداية 
العصر احلديث؛ أي بعبارة أدق ال ميكننا أن نبني حتليلنا للثقافة، والهوية والتكنولوجيا انطالقا من 

 ( Samuels : 2009 ) .الصراع بي اخلاص والعام، والفاعل واملوضوع، واإلنسان واآللة
وبصرف النظر عن مدى دقة هذا احلكم، نتساءل متى يحي االنشغال بالتفكير في أدوات التفكير 

العلمي في االتصال واإلعالم في املنطقة العربية كشرط أساسي لتطور البحث.     

اإلحاالت:
 -  حسب التصريح الذي أدلى به فادي سالم مدير برنامج احلوكمة والتجديد في كلية دبي للحكومة 

في التصريح الذي أدلى به ملوقع BisnessIntelligence Midle East  يوم 7/8/2013، أنظر املوقع 
http://www.bi-me.com/main.php?id=62271&t=1    هذا مع العلم  أن تقرير كلية دبي احلكومية 
أكد أن عدد مستخدمي موقع الفيسبوك تضاعف خالل السنتي األخيرين، إذ قفز من 16 مليون 
مستخدم نشيط في جوان 2010 إلى 49 مليون في مارس 2013.  وبلغ عدد مستخدمي موقع تويتر 

2099706 مستخدما نشيطا في نهاية يونيو 2012-   أنظر:
Dubai school government)2012( :Social Media in the Arab World: Influencing Societal and 
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Cultural Change?, Arab social media report Vo 2, n1 , July  
 الذي يحفل بهذه البحوث وااملقاالت العلمية،  Arab Media society  إضافة إلى موقع مجلة  -  
 :أنظر على سبيل املثال إلى البحوث احلديثة التالية
-Johanne Kübler )2011(: Les révolutions arabes et le web 2.0; Tunisie et Égypte; Revue 
Averroès; Numéro 4-5, Spécial «Printemps arabe», 
-Michaël Béchir Ayari ) 2011(:   Non, les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont pas 
des « révolutions 2.0 »; Mouvements  Volume2 )n° 66(- pp )56-61(
- Jeffrey Ghannam )2011(: Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings of 
2011, A Report to the Center for International Media Assistance, retrieved  June , 11, 2013 
from http://www.edots.ps/internews/userfiles/CIMA-Arab_Social_Media-Report_1.pdf
- Marc Lynch )2011(: After Egypt: The Limits and Promise of Online Challenges to the Au-
thoritarian Arab State, Perspectives on Politics, Vol. 9, No. 02. pp. 301-310
- Habibul Haque Khondker )2011( , Role of the New Media in the Arab Spring, Globaliza-
tions, October, Vol. 8, No. 5, pp. 675– 679

الشبكات  مبواقع  اخلاصة  البحوث  لكل  مسحية  بدراسة  يقم  لم  الباحث  أن  اإلقرار  يجب   -   
االجتماعية، بل اعتمد على مجموعة قصدية منها فقط، سيأتي ذكرها في ثنايا البحث أو في 

الهوامش. 
 عن هذا السؤال بالنفي العتقاده أن طرائق البحث الكالسيكية Tommaso Venturini يجيب الباحث  -  
املتوفرة البيانات  لفائض  خالفا  تدرسها،  التي  االجتماعية  الظواهر  عن  البيانات  ندرة  زمن  في   وجدت 
:لدراسة الظواهر ذات الصلة بالتكنولوجية الرقمية، انظر
Tommaso Venturini; Great Expectations méthodes quali-quantitative et analyse des ré-
seaux sociaux;retrieved ; June; 11; 2013 from http://www.medialab.sciences-po.fr/publica-
tions/francais-great-expectations-methodes-quali-quantitative-et-analyse-des-reseaux-
sociaux/   

اجلديد،  واإلعالم  االجتماعي  التواصل  مواقع  بي مفهوم  التداخل  الراوي على  تؤكد بشرى جميل    -   
محل  والثاني  الثاني  محل  األول  املفهوم  يحل  إن  املمكن  ومن  االجتماعي،   واإلعالم  البديل،  واإلعالم 
األول، وهكذا والتفاصيل في ثنايا منت البحث.- أنظر: بشرى جميل الراوي ( 2012 ): دور مواقع االتصال 

االجتماعي في التغير، مجلة الباحث االجتماعي، العراق، عدد 18، ص ( 94-113)
:أنظر -  

Holmes David )2005(: Communication Theory Media, Technology, Society - SAGE Publica-
tions Ltd
  - Charles Arthur )2013(: Google+ isn>t a social network; it>s The Matrix, The Guardian 
Jun. 4, quoted by De la porte Xavier, retrieved  June, 16,2013 from http://www.internetactu.
net/2013/06/10/google-bienvenue-dans-la-matrice/

 يؤكد الباحثة أألمريكية دانا بويد  أن طالب املدارس الثانوية يشتركون في الشبكات االجتماعية  -  
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 :حسب اصولهم العرقية: ما سبيس للزنوج، والفيس بوك للبيض.- أنظر
Boyd Danah )2009(: Les réseaux sociaux reproduisent-ils la ségrégation raciale? Tranlated 
by Nora Bouazzouni; retrieved June 6;2010 from http://www.slate.fr/story/10695/les-reseaux-
sociaux-reproduisent-ils-la-segregation-raciale

  - هذه اإلشكالية التي حاولنا معاجلتها في بحثتنا املوسوم: الفضاء التدويني العربي واستراتيجيات 
بناء الذات وسردها، مجلة الباحث اإلعالمي، 

  - هذا ما أكده الزميل األستاذ عيسى مراح  الذي ذكر للباحث أن مواقع الشبكات االجتماعية أعادت 
فأصبحت  للقرية.  العام  الشأن  إدارة  هيئة  تشكل  كانت  التي  األعيان  جمعية  أي  التجمعة»   » بعث 
دول  عدة  في  املتواجدين  القرية  أبناء  فيها  ويشارك  الفيسبوك  موقع  خالل  من  تتم  باملال  التبرعات 

بالعالم. ويقدمون اقتراحاتهم ويتابعون مدى إجناز املشاريع التي ساهموا في تويلها. 
  - هذا ما قامت به العديد من البحوث، نكتفي بذكر:

Trotter Daniel ) 2012    (: impersonal Surveillance on social media, Canadian Journal of Com-
munication, Vol 37, pp 319-332
 يُي كوبلند  أن موقع الشبكات االجتماعية تصيب مشتركيها باحلزن، وذلك ألن بعضهم ينتقى من -  
 حياته العامة ما هو أجمل ويبرزه للعلن عبر نشره فيها؛ أي صور تكشف عن سعادته مع أفراد اسرته
  أو مع من يحب أمام سيارة فاخرة أو مسكن رائع او مسمبح أو في إجازة، مما يذكر املشتركي احملرومي
 :بواقعهم التعيس. فيشتد حزنهم- أنظر
  Libby Copeland )2011(: Facebook, le réseau antisocial; En donnant aux autres l’air d’être 
heureux, Facebook nous rend tristes; traduit par Antoine Bourguille; retrieved october 7, 
2011 from http://www.slate.fr/story/33355/le-reseau-antisocial 
  - Dubai school government)2012( :Social Media in the Arab World: Influencing Societal and 
Cultural Change?, Arab social media report Vo 2, n1 , July

  - أنظر على سبيل املثال إلى 
- عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود ) 2012(:  دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في 
الشرق  جامعة  اإلعالم،  كلية  إعالم،  ماجستير  األردونيي،  الصحافيي  نظر  وجهة  من  ومصر  تونس 

األوسط، األردن  ، الفصل الدراسي األول 2011/2012 
- مصعب حسام الدين لطفي قتلوني ) 2012(: دور مواقع التواصل االجتماعي « الفيسبوك في عملية 
التغيير السياسي- مصر منوذجا- ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا، 

جامعة النجاح. 
  -  أنظر على سبيل املثال: 

للـفيسبوك - األردنية  اجلامعات  في  العامالت  املتزوجات  اسـتخدام   :(  2012  ) جنادات   عقله   علي 
:واإلشباعات املتحققة منه، مسترجع بتاريخ 5 أغسطس 2013 من املوقع
http://faculty.yu.edu.jo/anejadat/Lists/Published%20Research

-باديس لونيس( 2008 ): جمهور  الطلبة اجلزائريي واالنترنت: دراسة في استخدامات و إشباعات طلبة 
جامعة منتوري - قسنطینة ، رسالة ماجستير، قسم اإلعالم، كلية العلوم اأإلنسانية و اإلجتماعية، 

جامعة قسنطينة، اجلزائر 
  - أنظر:   مبارك زودة  ( 2012 ): دور املواقع االجتماعية في صناعة الرأي العام، الثورة التونسية أنوذجا، 
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رسالة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة احلاج خلضر- باتنة- اجلزائر 
 محمود أحمد محمد الرجبي ( 2012 ) : اجتاهات اخلطاب اإلسالمي في املواقع  اإللكترونية اإلخبارية،  -  
ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، األردن
  - Wolfgang Iser  ( 2007 ):هورس ستينميتز: التلقـــي والتأويـــل، نرجمة منذر العياشي، مجلة 
 نزوى، سلطنة عمان، عدد 49، يناير
-Dan أنظر على سبيل املثال إلى التطبيق العملي الذي قام به كل من البحث الذي أجنزه كل من -  
iel Bonvoisin و Paul de Theux الشبكات موقع  على  اليومية  احلياة  اخراج  غوفمان:  أريفن   لكتاب 
:االجتماعية
  Daniel Bonvoisin ; Paul de Theux  ) 2012( : La « présentation de soi » dans les réseaux 
sociaux;  Retrieved June6; 2013 from http://www.media-animation.be/La-presentation-de-
soi-dans-les.html
 Serge prolex ) 1994(: Une lecture de l>oeuvre de Michel de Certeau l>invention du :نقال عن -  
quotidien; paradigme  de l>activité des usagers;  Revue Communication; Vol 15; n2 automne, 
pp 170-197
  - Philippe Chanial ) 1992(: Espaces publics, sciences sociales et démocratie  Quaderni. N. 
18, Automne. pp. 63-73

املراجع: 
 ، الدولي  املؤتر  ،أبحاث  ثورة اإلعالم، اجلديد  العربية في ظل  الثقافة  الهوية   :  (  2009  ) •البكري فراده 

اإلعالم اجلديد، تكنولوجيا جديدة، لعالم جديد.... جامعة البحرين 7-9 / أبريل ، ص  369- 390
•بن عيسى محمد املهدي، كانون جمال  ) 2012( : مستخدمي االنترنيت في اجملتمع اجلزائري  بين الهوية 
املستقلة والهوية املغتربة، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص بامللتقى الدولي األول حول 
الهوية الهوية واجملاالت االجتماعية في ظل التحوالت السيوسيوثقافية في اجملتمع اجلزائري-  جامعة 

ورقلة،  ص -581 606
تكنولوجيا  تطور  ظل  في  الهوية،  وأزمة  االجتماعية  الشبكات    :)2012  ( جودة  عبدالوهاب  •احلايس 

االتصال والتواصل االجتماعي 6 يناير،  مسترجع بتاريخ 12 يونيو 2013 من املوقع
•حمدوش رشيد ( 2012 ): مسألة الرابط االجتماعي، وسوسيولوجية احلياة اليومية أو املعاش ، مجلة 

إضافات، بيروت، عدد 17 و18، شتاء و ربيع ، ص  111- 125
blog-post.html/01/2012/http://elhyes-abdelwahab.blogspot.com

 ، االجتماعي  الباحث  التغير، مجلة  في  االجتماعي  االتصال  مواقع  دور   :(  2012 بشرى جميل(  •الراوي 
العراق، عدد 18، ص ( 113-94)

•دلنت دومنيك (  2012) : اإلعالم ليس تواصال، دار الفارابي، بيروت
•لعياضي نصر الدين ) 2012(: املواقع اإللكترونية للفضائيات العربية في شبكة االنترنت بي الدواعي 
اجلزائر، عدد   – اإلسالمية، قسنطينة  للعلوم  القادر  عبد  األمير  بجامعة  املعيار»   » والتداعيات، مجلة 

25- سبتمبر 
•لعياضي نصر الدين، قضاء عمومي أو مخيال اعالمي ؟مقاربة نظرية لتمثل التليفزيون في املنطقة 

العربية، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الكويت، اجمللد :31 العدد : 336 
•الغذامي عبد اهلل ( 2005 ):  قصة احلداثة في اململكة العربية السعودية، املركز الثقافي العربي 
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                                                                                                       د.هيمن مجيد حسن
                                                                                               قسم األعالم/جامعة السليمانية

املستخلص:.*
   يتناول هذا البحث موضوعاً متعلقاً بحياة ومستقبل أهم وأكثر شرائح اجملتمع حساسية، وهي 
بال إستثناء، وهو بعنوان )املسلسالت األجنبية  املراهقني واملراهقات، والتي متسنا جميعاً  شريحة 
في الفضائيات الكوردية ودورها قي تنمية الوعي لدى الشباب في إقليم كوردستان(. ويستهدف 
املسلسالت  تلك  تقدمها  التي  واملعارف  املعلومات  وأهمية  نوع  والتأكد من  الكشف  البحث  هذا 
لتلك  التعرض  دوافع  على  والتعرف  وتفسيرها،  عرضها  وكيفية  اخملتلفة  اجملتمعية  الشؤون  عن 
تُدلُنا  بشأنها  ًمحكمة  معرفية  إستنتاجات  إلى  الوصول  عن  فضالً  الزمنية،  ومدته  املسلسالت 
إلدراك اجلوانب اخلفية لهذه املعِضلة اإلجتماعية و دوافعها الواقعية التي تسهل علينا معاجلتها 

بِِحكمة ودراية. 

Abstract
 The dubbing process for the Foreign Dramas by kurdish language became a seri-
ous phenomenon in the Kurdish satellite TV, especially in the past few years. It attracted 
a wide audience, especially young adolescents. And prepared by some break through 
hostile to Kurdish culture and value coordinated by others remedy for the structural gaps 
and lapses have, as a result of climate which is brought into existence globalization and 
secretions variety dimensional saturated value and cognitive effects bearing a strong 
identity of its elements . From here, the problem of this research is the ambiguity of their 
role in a series of developmental processes Kurdish awareness of young people and the 
extent of the impact that caused it .
 It draws this research is important from the theme referred to above , which is still 
an important focus on the priorities of community knowledge, information and technical 
and popular and others, as well as it studies the few that deal with this kind of soap op-
eras and effects of development on the awareness of the youth , which contribute to the 
enrichment of Kurdish Library and alert researchers new interesting its other aspects that 
have not been studied yet.
   This research aims acetic description example, to detect and confirm the type and 
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importance of the information and knowledge provided by these serials for various com-
munity affairs and how they are displayed and interpreted, and to identify the motives of 
exposure receiver to those series and duration of time.
   This research is somewhat descriptive research , which is through the study of the 
facts associated with the variables in question and clarify , targeting recognize indica-
tors laxatives to understand its ties with other phenomena . To achieve the objectives of 
this research, invoke the curriculum survey which demonstrated suitability for this pur-
pose as proven by many scientific research, by which I realized many important results 
, including:
a. The information offered by the Korean series showed by the Kurdish satellite TV in the 
Kurdistan Region are adequate information and relative value , community events and 
crises in general .
b. Sufficiency of those series to provide explanations and public surface phenomena and 
economic crisis and none sank in detail the structural and influential.
c. Creating those negative effects series with the relative majority of respondents to the 
concepts of democracy and public freedoms, taking into consideration the dissenting 
views that compete with such a majority in number.
d. The existence of contradictory assertions and relatively neutral, towards a pseudo- 
interpretations of the Korean Series about the fairness of factional strife in society and 
immortality.
   The study finally, a set of recommendations including:
1. Follow-up young families for their children, especially adolescents and guiding them 
towards View Main asp a age stage dramas.
2. Kurdish interest in drama and study developed and support to bring it to the level of 
competition with foreign drama through productivity and up gradation of art and technol-
ogy. 
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املقدمة :
أو  فردية  تعد ظاهرة  لم  الكوردية بشكل عام  الفضائيات  األجنبية في  املسلسالت  إن سطوة     
إجتاهات جزء  بل أصبحت ظاهرة عامة مسيطرة على  مقتصرة على شريحة مجتمعية معينة، 
ُمرََخباً به في معظم البيوت  اليستهان به من الناس وأحاديثهم اليومية، أي إنها أصبحت ضيفاً 
اليومية  إهتماماتهم  ُسلَم  في  أساسي  كمكِون  نفسها  وُمثَبتة  ميولهم  ُمسَتقِطبة  الكوردية 
األساسية التي يصعب جتاوزها، السيما بعد زوال العائق اللغوي الذي كان سداً منيعاً إلنتشارها، 
يُكن طريقها  لم  ذلك،  رغم  ولكنها  الكوردية.  باللغة  ودبلجتها  الفضائية  القنوات  عاجلته  حيث 
مؤَمنة وخالية من اإلعتراضات، بل هناك أصوات التتناغم مع هذه السطوة وتداعياتها اجملتمعية 

اخملتلفة ويعتبرها من املُشِوهات ملاهية شخصية الفرد الكوردي البنيوية و إفرازاتها الطبيعية.
   ولكنها رغم ذلك، إصبحت واقعاً ملموساً ومؤثراً، خصوصاً في ظل هيمنة الفجوة الدرامية التي 
أفرزها الفرق الثقافي الشاسع بني مجتمعاتنا وتلك اجملتمعات املُنِتجة واملَُصِدرة لتلك املسلسالت، 
بإستمرار  املتجددة  ومزاياه  العصر  هذا  يولدها خصوصيات  التي  والصدمات  عن ضغوطات  فضالً 
العدائي  والتعانق  األسوار  لـ)سقوط  عصراً  بات  إذ  عنه،  واإلستغناء  جتاهله  الميكن  والذي  جتاهنا، 

للثقافات(.. ! 
   إعتمد هذا البحث على طلبة معهد الفنون اجلميلة مجتمعاً ِلِراكه امليداني، ذلك ألنهم األنسب 
الدراسي  تخصصهم  ضمن  تقع  إنها  خصوصاً  وتداعياتها،  الفنية  الظواهر  جتاه  اآلراء  إبداء  في 
املعرفية  ُمتغيراتها  حيث  من  الفئوية  سماتهم  عن  فضالً  املتباينة،  وإفرازاتها  مباهيتها  وُملِمني 

واإلدراكية والسلوكية والعاطفية والعمرية وغيرها ِمن املُشترَكات البنيوية.
أوالً: اإلطار املنهجي للبحث :

•مشكلة البحث وأهميته : 
  أصبحت ظاهرة عرض املسلسالت اإلجنبية في الفضائيات الكوردية محوراً رئيسيياً للجلسات 
والنقاشات اجلارية والادة أحياناً بني األوساط الشعبية عموماً والنخبوية خصوصاً، والتي تدور حول 
ُمخلفاتها السلبية واإليجابية على إجتاهاتهم، وخصوصاً الشباب منهم، جتاه مايدور في محيطهم 
أُختيرت  تقدم،  ما  خلفية  وعلى  هنا  من  التوعوية.  مسيرتهم  في  دورها  و  عام  بشكل  اإلنساني 
مسألة غموض دور املسلسالت األجنبية التي تعرضها الفضائيات الكوردية في العمليات التنموية 

لوعي الشباب في إقليم كوردستان ومدى أثره فيها، مشكلة موضوعية ومعرفية لهذا البحث.
   وتستمد هذا البحث أهميته من مكانة ودور مكوناته الرئيسية واملتجسدة في عنصرين هامني 
اجملتمع  ومنها  عموماً،  اخملتلفة  للمجتمعات  الفوقية  للبناءات  املكِونة  العناصر  من  وتكامليني 
الكوردي في اإلقليم، والتي هي مبثابة القوة الدافعة ملعظم العمليات التطورية والتحديثية فيه، 
ِقبل  ِمن  والتي ميكن األستفادة منها  السياق،  الوحيدة في هذا  الكوردية  الدراسة  أنها  عن  فضالً 

العاملني في اإلختصاصات ذات الِعالقة مبضمونها.  
•أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إدراك جملة من األهداف األساسية التي هي مبثابة العناصر البنيوية للعمليات 
أجل معاجلتنا  إليها من  مبا نصبوا  نتائجها نسبياً  والتي ستلحقنا  للوعي بشكل عام،  التنموية 
للمشكلة التي أجبرنا على إجراء هذا البحث، فضالً عن عدد من األهداف التكميلية املساِعدة لها. 
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وهذه األهداف األساسية هي :
1.الكشف عن نوع وأهمية املعلومات التي تقدمها املسلسالت الكورية املعروضة ِمن ِقَبل الفضائيات 
الكوردية، عن قضايا مجتمعية مختلفة، والتي قد تُساِهم، سلباً أم إيجاباً، في العمليات التوعوية 

للشباب في إقليم كوردستان.
2.التأكد من قيام تلك املسلسالت بتفسير ماتثيرها من القضايا اجملتمعية اخملتلفة التي تساهم 

في توعية الشباب. 
عن  وحقائقها  معلوماتها  عرض  في  املسلسالت  تلك  تعتمُدها  الذي  األسلوب  عن  3.الكشف 
الظواهر والقضايا اجملتمعية اخملتلفة، والذي قد يكون لها األثر امللموس والفعال في تنمية ُقُدرات 
الشباب الفكرية واملعرفية التي تكون قاعدة أساسية ومؤثرة ملاهية الوعي الذي يَُعَبر عن شخصيته 

ُمستقبالً. 
  أما عن أهم األهداف التكميليية، فهي:

الكورية وكشف مداه  املسللسالت  لتلك  التعرض  املتلقي على  التي يجبر  الدوافع  1.التعرف عن 
الزمني.

2.التأكد من اإلهتمام الزمني بتلك البرامج ِم ِقبل القنواة الفضائية، مقارنة بغيرها من البرامج 
اخملتلفة بشكل عام.

•نوع البحث ومنهجه :
يعد هذا البحث من البحوث وعن طريقها تتم دراسة الوقائع واملعطيات املرتبطة مبتغيرات   
موضوع البحث وتوضيحها، مستهدفاً إدراك مايفيد من املؤشرات املَُسِهلة لَفهم أواصرها مع غيرها 
من الظواهر. كما ولتحقيق أهداف هذا البحث، وخصوصاً فيما يرتبط بدراسته امليدانية والوصول 
إلى نتائج دقيقة يُعَتَمد عليها، أُسُتعنَي باملنهج املسحي الذي أُثِبتت مالئمته لهذا الغرض بِناًء على 
ما أثبتتها العديد من التجارب واألبحاث  الِعلمية امليدانية السابقة)1(، حيث قام الباحث بتصميم 
)اإلستبانة( جلمع املعلومات من املبحوثني، ُمعَتِمداً على نتائج الدراسة اإلستطالعية التي أُجريت 

في باديء األمر على عينة إعتباطية لعدد محدود منهم. 
•الصدق والثبات : 

   إعتماداً على الصدق الظاهري، ُعرِضت اإلستبانة على عدد من امُلكمني)*( للتأكد من صالحيتها 
ملوضوع البحث، حيث مت إجراء التعديالت الضرورية وفق مالحظاتهم جتاه فقراتها. أما فيما يتعلق 
بـ)الثبات(، أُسُتخِدم أسلوب تكرار اإلختبار ُمستعيناً مبُعادلة )هولستي( إلدراك درجة ثبات األستبيان، 

إذ بلغت )0.91208(، وهي درجة مقبولة.
•حدود البحث :

والذي جتسد في مركز  أوالً،  املكاني  اجملال  في  املتمثلة  األساسية  اجملاالت  البحث     شملت حدود 
محافظة السليمانية وخصوصاً معهد الفنون اجلميلة فيها، واجملال الزماني ثانياً، والذي جتسد في 
النصف الثاني والنصف األول من عامي )2012 و2013( وماعرضته الفضائيات الكوردية من خاللها 
جومونط،  عدن،  شرقي  التاجر،  هورجون،  دكتور  )دونطي،  أمثال  من  املدبلجة  الكورية  املسلسالت 
وإناثاً  ...إلخ(، واجملال البشري ثالثأ، والذي جتسد في طلبة معهد الفنون اجلميلة، ذكوراَ  جونطوما، 

والتي تقع أعمارهم بني )14-18( عاماً.
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•مجتمع البحث وعينته :
البالغة عددهم  السليمانية  اجلميلة في  الفنون  البحث من طلبة معهد  يتكون مجتمع هذا     
)471( طالباً وطالبة وبواقع )232( ذكوراً و )239( إناثاً، ُمَوزعني على أقسام )املسرح واملوسيقى والفن 
الباحث  بالعينة، فضل  يتعلق  فيما  أما  وبشكل مقصود.  إختيارهم عمدياً  مت  التشكيلي(، حيث 
البيانات)**(  ذلك مبوجب  البحث،  املئوية في مجتمع  ونسبتهم  واجلنس  التخصص  ملتغيري  ووفقاً 
التي ُحِصل عليها،  أن يُحِدد عمدياً )235( طالباً وطالبة وبواقع )115( ذكوراً و )120( إناثاً، عينة لهذا 
البحث، أي )50%( من العدد الكلي جملتمع البحث، ذلك لكونه دوَن األلف، والذي يعد نسبة مناسبة 

لتحقيق أغراض هذا البحث. يُنظر إلى جدول)1(.

جدول)1(: مجتمع البحث وعينته

عينة البحثمجتمع البحث

اجملموعنثذاجملموع%نث%ذاألقسام

7916.88217.4161394180املسرح

6413.66614130323365املوسيقى

8918.99119.3180444690التشكيلية

23249.323950.7471115120235اجملموع

•حتديد املفاهيم واملصطلحات:
  املسلسالت األجنبية: يُقصد بها املسلسالت الكورية التي تعرضها الفضائيات الكوردية واملديلجة 

باللغة الكوردية.
  الدور: يُقصد به املساهمة امللموسة، سلباً أو إيجاباً، التي تقدمها  املسلسالت األجنبية املُبثة من 

الفضائيات الكوردية في العمليات التنموية للوعي الشبابي في إقليم كوردستان. 
 التنمية: ويٌقصد بها إحداث تغيرات جذرية في وعي املستهدف وإجتاهاته وإكسابه قدرة التطور 

الذاتي املُستدام وِخبرة تفسير وفهم مايحدث حولها. 
الوعي: ويقصد به الرؤية الشاملة املنبثقة من أساسيات معرفية قائمة على خبرة غنية في معاجلة 
وتسِهل  النسبية  إلى حقائقها  الوصول  فرص  تَُوِفر  مبالكه،  امليطة  وإشكالياتها  األشياء  معاني 

اإلجراءات الِعالجية بصددها، فضالً عن التعامل املنطقي جتاهها. 
باللغة  برامجها  تبث  التي  الفضائية  التلفيزيونية  القنوات  بها  ويقصد  الكوردية:  الفضائيات    
الكوردية بشكل عام، والتي تعود ملكيتها إلى جهات وشخصيات منتمية إلى كوردستان العراق. 

 )18-15( مابني  أعمارهم  والواقعة  السليمانية،  في  اجلميلة  الفنون  وهم طلبة معهد  الشباب:    
عاماً. 
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ثانياً: اإلطار النظري للبحث :
•مفهوم الدراما:

عملية  عن  املَُعِبر    ،)Dromena( أو   )Dran( أي  اليوناني،  أصلها  إلى   )Drama( دراما  كلمة  تعود     
ُمحاكاة القائمني باإلحتفاالت الدينية رقصاً وغناًء، أو َعمالً يؤدى أو القيام بنوع من األعمال الفنية، 
ولكن  الزمن.  من  قصيرة  غير  ولفترة  آنذاك  الدينية  املسرحيات  من  عضوياً  جزأً  أصبحت،  والتي 
بتقادمه مع الزمن، أي هذا األصل، طرأ عليه تغيرات ِعدة، شكالً ومضموناَ، ِمن ِخالل كثرة  تداوله 
في مجال املسرح، بحيث حولته إلى لفظة )Drama( الذي أصبح مصطلحاً فنياً شائعاَ قي اللغة 
اليونانية،  ُمَعِبراً عن )الفعل أو العمل الفني( اجمُلََسد ِمن ِقَبل شخصيات فنية من املؤديني واملؤديات، 
والتي إقتبسته منها بقية اللغات األوروبية وغيرها فيما بعد)2(. هذا من الناحية اللغوية، أما من 
الناحية اإلصطالحية فعرفها أرسطو بِأنه »ُمحاكاة لفعل أو سلوك إنساني«، له طول معني في 
لغة ممِتعة، ألنها مدعومة بكافة أنواع التزين الفني)3(. وهذا يعني بأن الدراما، ِفعُل يَُجَسد ِمن ِقبل 
ممثلني وممثالت، صوتاَ وِحراكاً، أمام جمهور. ولكنه مبرور الزمن، أُجِبرت هذا املصطلح على التجاوب 
مع التطورات والركات التأريخية املتنوعة وإكتساب معاني جديدة، وفي معظم مستوياتها، عبر 
عصورها املتالحقة، والتكيف معه، حيث إتخذ أشكاآلً تتناسب معها، شكالً ومضموناً، وخصوصا 
البشري  املُرََكب عن السلوك  الفني  التعبير  إذبان إكتشاف األجهزة الديثة. من هنا، فالدراما هو 
اللذي  امُلاكاة، أي أنها الفن  وإجتماعياً، من ِخالل عملية  الواقعية، ذاتياً  املتمثل بأفعاله ومواقفه 
يُحاكي أفعال اإلنسان وسلوكه ومواقفه الذاتية واإلجتماعية ِمن ِخالل األداء التمثيلي بوجه عام، 

بغض النظر عن اإلطار الذي يُقدم هذا الفن ِمن ِخالله، مسرحا أم تلفيزيوناً أم إذاعة أم سينما )4(

: • الدراما والتلفيزيون 
على  واملُعتمدة  األخاذة  التعبير  وإستراتيجيات  أساليب  من  التلفيزيون  متتلكه  ملا  نظراً   
التجسيد الصوري والركي ألفعال اجملتمع، ذاتاً وموضوعاً، والتي لم تسبقه األُخريات من الوسائل 
اجلماهيرية لإلتصال في إمتالكها والعمل بها، فضالِ عن إمكانياته التأثيرية والفنية والتكميلية 
املُبِهرة، متكن من اإلحتواء شبه الكامل ألذهان املتلقي وهواجسه وفرضت هيمنته، حتى في أصغر 
خاليا السكنية وأتعسها، كضرورة من ضروراتها البنيوية غير املستغنية عنها)5(، حيث قام بتجميع 
الصوت والصورة والضوء واللون والركة معاُ وحولها إلى قوة جمالية، مسيطراً من خاللها على 
حواس املتلقي وتداعياته، متجاوزاً مفهوم و خصائص اإلتصال التقليدي املباشر، من حيث ُقُدراته 
التكبيرية لألشياء الدقيقة جداً، فضالً عن الغوص في التفاصيل املُبهمة عبر قدرته التوظيفية 

الهائلة لألشياء والتركيز الِرفي على اللقطات واملشاهد اليوية املؤثرة)6(. 
   من هنا، فالدراسات الديثة تؤكد على قيام التلفيزيون مبا عجز عن فعلها األُخريات من أخواتها 
املتلقي  توزيع  في  النسبي  والتحكم  والتكاليف  األُمية  لواجز  جتاوزه  في  وخصوصاً  اجلماهيرية، 
لوقته. فعلى سبيل املثال، فإن معدل التعرض األُسري للتلفيزيون في الواليات املتحدة األمريكية، 
قد جاوزت ست ساعات يومياً. األمر الذي يوحي إلى هيمنة هذه الوسيلة على الفضاء التواصلي بني 

املتلقي ووسطه اجملتمعي وتقليصها)7(.
الدراما  التلفيزيونية هي من أهم أشكال  الدراما  إن  التفاعلي،     ومبوجب ماسبق وضمن سياقه 
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املُعاصرة وأبلغها أثراً في املُتلقي، ذلك للدالالت البنيوية ملفهوم الدراما من جهة، ومزايا التلفيزيون 
التأثيرية من جهة أخرى. فهي إحدى أشكال التعبير الفني عن اجملتمع وتداعياته املتعلقة بحياة 
أعضائه، أفراداً وجماعات، وبِصالتهم املتشابكة متعددة األبعاد َعبرَ التعامل التلفيزيوني وتفاعالته، 
والتوتر  الِصراع  عناصر  على  والقائمة  ببعضها  املُرتبطة  املواقف  من  العديد  مع  وِحرفياً،  تقنياً 

والتشويق، تتجسد من ِخالل امُلاورات املَؤدية ِمن ِقبل شخصيات ورموز نابضة بالياة. 
•البناء الفني للدراما التلفيزيونية وعناصره:

أنها تختلف وفقاً  إال  العام،  الدرامية في سياقها  البنيوية جلميع األعمال     رغم تشابه األسس 
للوسائل التي تتماهى معها وتُعرض من خاللها. وهذا ما تفرض على الكاتب الدرامي أن يَأخذ في 
إعتباره هذ األمر ويتعامل معه ِحرَفياً منذ وهلته األولى، إذ تختلف طبيعة معاجلتها في التلفيزيون عن 
معاجلتها في الراديو على سبيل املثال. فالدراما التلفيزيونية تقوم على التعامل مع حاستي السمع 
املُصاِحب للموسيقى  املتفاِعلة مع الوار الصوتي  املرئية  والبصر من خالل إستخداماته للصورة 
واملؤثرات الصوتية، فضالً عن األلوان وغيرها من املؤثرات، في حني أن دراما الراديو تنحصر تعامله مع 

حاسة السمع فقط َعبر الصوت والصمت ومؤثراتهما. وِمن أهم عناصره في التلفيزيؤن:     
  أوآل: الفكرة :

دون  املتدفقة  واملعاني  املضامني  وهي  وهويته،  الدرامي  للعمل  البنيوي  العمق  الفكرة  تَُشِكل      
يقفون  ال،  أم  يدركونها  الدرامية، سواء  لألفعال  امُلرِكة  الشخصيات  معها  يتفاعل  والتي  توقف، 
وتكتمل  وتنمو  تتحرك  أنها  بل  اجلاهزة،  الصيغ  ليست من  فالفكرة  هنا،  يحاربونها. من  أو  معها 
الوجودية  البنية  أنها طاقة متجسدة في  ذاتها تدريجياً. وهذا يعني  املُتجلية في حتقيق  صورتها 

للنص الدرامي)8( وإنعكاساتها القيمية. 
  ثانياً: احلوار :

   يعد الوار من أهم عناصر البناء الدرامي، حيث عن طريقه يخلق املؤلِف الدرامي معماراً لغوياً فذاً 
من خالل عمليات الترابط والتقاطع والتدرج والتكرار والتقاطع، فضالً عن شكل الكتابة للفواِصل 
والُنَقِط والعالمات املُتعِددة، خالِقاً وحدة ُمتناِغمة ُمنَسِجمة بهدف إبراز الصورة الدرامية مِلا وراء 

الكلمة وفضائها.)9(
  ثالثاً: الشخصية : 

   تعد الشخصية الدرامية املرك األساسي للِفعل وامُلَِدد للحبكة والوار، أي أن السمات األساسية 
للشخصية هي التي حُتِدد الِفعل التي يكشف ماهيتها، لذلك ينبغي أن تكون ُمنَسِجمة مع ذاتها 

في كل ما تقوله وتفعله، رغم أن هذا 
ال يعني بالضرورة أن تكون النسخة األصلية من الياة، بل ينبغي أن تكون ُمَفِسرها.)10(  

  رابعاً: احلبكة : 
   وهي من أهم العناصر املَُشِكلة للعمل الدرامي، والقائِمة على سلسلة منطقية من التعقيدات 
متسلسل  عقالني  ترنيب  فهي  املتناِقضة)11(.  الِصراع  ِقوى  بني  املُتشابكة  العالقات  من  النابعة 
لألفعال الدرامية، متمثالً في صراعاتها املتباينة للوصول إلى الدث الدرامي األساسي للعمل بهدف 
التأثير على املتلقي وإحتوائه)12(. أي أنها متظيم عام ألجزاء العمل الدرامي في شكل مترابط إلنتاج 
البناء العام له، والذي تخلق شعوراً لدى املتلقي بطيعية تتابع األحداث مِلا سبقها منها وتَُكِملها، 
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بحيث إذا ُحِذَفت منها أو أُضيفت إليها أو حدث تغير في مكانها وزمانها تصاب البناء الكلي للعمل 
الدرامي بخلل في ماهيتها.)13(

  خامساَ: اجلو الدرامي العام : 
   ويقصد به الشعور النفسي الناجت عن العمليات التعرضية للعمل الدرامي لدى املتلقي، أي أنه 
املُنَتج النفسي للحبكة الدرامية الذي يكون إحياناً من األهداف األساسية للعمل الدرامي.  ويشارك 
في خلق هذا اجلو مجمل العناصر األساسية والتكميلية للبناء الدرامي. فعلى سبيل املثال، تلعب 

املوسيقى واإلضاءة دوراً ملحوظاً في إنتاجها، شكالً ومضموناً، قد تكون سلبية أم إيجابية.)14( 
•أشكال الدراما التلفيزيونية :

الدراما  أنواع الكتابة وأدقها، حيث فضالً عن األملام بأسس  التلفيزيوني من أعقد  التأليف     يعد 
وتقنياتها  اجلهاز  بُقُدرات هذا  ومتكامالً  واسعاً  وإملاماً  وإدراكاً  إطالعاً  يتطلب  املعروفة،  قواعدها  و 
اهم  ومن  املتنوعة.  وأبعادها  إجتماعياً  يخلقها  الذي  واألجواء  وإلتصالية  الوسيطية  وتداعياتها 

اشكالها هي:
  أوآل:  التمثيلية التلفيزيونية :

خالل  من  تتجسد  املعاني،  واضحة  رصينة  فكرة  على  قائم  البناء  متكامل  فني  نشاط  وهي     
مجموعة مستمرة  من األحداث املكملة لبعضها البعض منطقياً، فضالً عن بساطة فهمها ِمن 
ِقَبل املُشاِهد. أي أنها قصة محكية ِمن ِقَبل عدد من الشخصيات املتقاربة لشخصيات الواقع، عبر 
محاورات جادة ومثيرة لإلهتمام، يتراوح مدتها بني نصف ساعة وساعة ونصًف، والتي من الصعب 
أن يتجاوزها أي عمل درامي يتمنى النجاح لنفسه. وكلما كانت الترابط بني مكوناتها أقوى وأشد 

كلما زادت تأثيرها في نفوس املشاهدين.)15(
  ثانياً: املسلسل التلفيزيوني : 

والتي حتدد  املَُسلَسلة منطقياً،  اللقات     وهي وحدة فنية متكاملة متكونة من مجموعة من 
عددها ُمقتضيات العمل الدرامي وأهدافها وأهميتها لدى املُتلقي. حيث تتراوح مدة واحدة منها 
والتي تنتهي كل حلقة بسؤال مجهول. مبعنى آخر  أو أكثر قليالً،  بني عشر دقائق ونصف ساعة 
وُمرَِكباً  فاملسلسل هي وحدة درامية مجزأة إلى مجموعة ُمَشوقة من اللقات املتتالية منطقياً 

للمعنى.)16(  
  ثالثاً: السلسلة التلفيزيونية : 

التمثيليات شبه املستقلة ُمعاجِلة ملضامني متباينة في إطار فكري مَوَحد،     وهي سلسلة من 
التمثيليات، ُكُل على ِحدة، قائمة بذاتها وميكن مشاهدتها كُمنَتج درامي  والتي تكون فيها تلك 
مستقل، ُمعاجِلاً موضوعاً متكامالً ذات بناية درامية خاصة بها خالِقة ملعنى. أما اإلرتباط الوحيد 
الذي يوجد بني تلك التمثيليات أو اللقات فهو قيام شخصية معينة معروفة الهوية بدور البطولة 

في جميعها. )17(
   رابعاً: الِفلم التلفيزيوني :

   هو عمل درامي خاص بالعرض التلفيزيوني، متوِفراً فيه العناصر الدرامية، تُقدم فيه حدثاً أساسياً 
واحداً على أرضية أخالقيات العمل التلفيزيوني رغم تصويره سينمائياً، ُمستغرِقاً فترة زمنية تتراوح 
بني تسعني إلى مائة وعشرين دقيقة، ُمعتِمداً على التشويق كإحدى العناصر األساسية في صرحه 
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الدرامي، ذلك من أجل ضمان إحتوائه للمتلقي و التأثير عليه. )18(  
•طبائع الدراما التلفيزيونية أو مناِذجها :

  أوآل: الطبائع البنيوية :)19(
1.التراجيديا : 

   أُطلقت هذا املصطلح في اللغة اليونانية على نشيد الُقربان، )اجلدي أو املاِعز(، الذي كانت تنشد 
ِمن ِقَبل مجموعة منظمة من الراقصني في )كورس(، مبناسبة تقدميه على مذبح ديونيسوس، والتي 
اجلادة جتاه  والتعابير  املواقف  القائمة على  الدرامية  األعمال  به  الزمن أصبح  يقصد  بتقادمه مع 
املعاناة اجملتمعية، فرداً وجماعات. أي أنها نظرة درامية تفسيرية لألفعال اجملتمع ووقائعه املأساوية، 
املٌُتزِن بعيداً عن الُسخرية املُضِحكة،  من خالل تناولها وفق دالالت وإستراتيجيات النقد املنطقي 

بهدف تزويد املتلقي باملعلومات والوصول بهم إلى إدراك القائق ومعانيها. 
2.الكوميديا :

التي كانت  الُفكاهية  لألغنية  ِعنواناً  التي كانت   )Komosا( املصطلح من كلمة  أُشُتقت هذا     
يُؤديها مجموعة من املغنيني في أعياد اليونان القدمية. ولكنه ومبرور الزمن أصبح يُقصد به األعمال 
الدرامية القائمة على املواقف والتعابير الضاِحكة الساخرة  جتاه مايحدث في اجملتمع من الظواهر 
والقضايا. أي أنها نظرة درامية إنتقادية ساخرة لألفعال اجملتمع ووقائعه اخملتلفة، من خالل تناولها 
وفق دالالت وإستراتيجيات نقدية ساِخرة و جارحة غير ُمَتزِنة منطقياً أحياناً ولكنها ليست للُمتلقي 
بل مِلن ُهم فيها، أي للشخصيات املعنية في الفعل الدرامي، ُمستهدفاً إضحاك املتلقي والترفيه 

فضالً عن وظائفها املعرفية.
ثانياً: الطبائع التكميلية :  

1.التراجيكوميديا : ويقصد به األعمال الدرامية التي تتفاعل فيها عناصر ومقومات تراجيدية مع 
نظيرها في الكوميديا، أي أنها تتأرجح بينهما. 

: وهي األعمال الدرامية ذات الفيض املأساوي والقائمة على املواقف املثيرة واألحداث  2.امليلودراما 
والتهويل  باملبالغة  تتميز  والتي  األحداث،  في  املفاجئ  واإلنتقال  الغريبة  والشخصيات  املفجعة 

ونهاياتها السعيدة غالباً. مستهدفاً إثارة املتلقي و تفعيل مشاِعرِه. 
•الدراما التلفيزيونية والوعي:

التلفيزيونية اخملتلفة، ذلك لقدرتها على جتاوز املعاني  البرامج  بني  الدراما موقعاَ متميزاً     ميتلك 
التجريدية للمفاهيم والقيم واألفكار وحتريرها وحتويلها إلى معاني ملموسة نابضة بالياة قادرة 
على التأثير غير املباِشر في املتلقي، ذلك ِمن ِخالل العمليات التفاعلية ألبعادها البنيوية، أدباً وفناً 
وإتصاالً، فضالً عن مناوراتها املعرفية والتجرببية لها، حيث تعد من أفضل اإلستراتيجيات الضامنة 
للتأثير على اجلمهور وتزويده باملعلومات والقائق وإغناء خزينه ثقافياً ومعرفياً وسلوكياً)20(، سلباً 

وإيجاباً.
   وتؤكد الكثير من الدراسات امليدانية املتعلقة بعمليات تعرض اجلمهور لبرامج التلفيزيون، أسبقية 
أي  إعتباره،  إلى  الكثير منها  اإلتصال، حيث مييل  نسب مشاهدتها على نسب غيرها من وسائل 

التلفيزيون، فناُ مستقالُ جديداً)21( .
قادراً على إيقاظ ملكات اإلبداع واخللق والتذوق الفني، فضالً عن دورها األهم في مجاالت التنمية 
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والتغيير مللكة الوعي لدى الشباب وتوجيهها، خصوصا إذا نُِظر إليه ِمن منطلق وظائِفه اإليجابية 
على  وعرضها  حياتية  أمور  أية  نقل  في  إمكانياته  إلى  إضافة  العام.  الصالح  أجل  ِمن  املتواِجدة 
شاشته كيفما يُراد، فضالً عن إمكانية تكرارها ِمراراً وقتما يُراد، والذي وفي ضوءها، أي املزايا التي 
أمدها  في  وخصوصاً  املُتلقي،  عند  ومستدمياً  مؤثراً  تراكمياً  آثاراً  ستفرز  التلفيزيون،  بها  ينفرد 
أُسُتخِدَم  ما  إذا  واإلستقرار. هذا  الثبوت  التدريجيية على  التأثيرات  لقدرة  ذلك  والبعيد،  املتوسط 

مبعناه الفني وليس مبعناه اللغوي اجملرد.ا)22( 
   من هنا وبطبيعة الال، فاالدور الذي تلعبه الدراما التلفيزيونية لم يعد دوراً غير مرئي على أحد، 
خصوصاً في إحتواء أفكار املتلقي وإعادة صياغتها من خالل التأثير التنموي على نِظامه املعرفي 
النظر  الذي يستوِجب  التغيير اإلجتماعي، األمر  أدوات  أنها من أفضل  إذ   ،) والتعبيري)  والسلوكي 

إليها من خالل ماهية مضامينها ودراستها بإتقان)23(، 
ذلك لتكون مشاركاً فعاالً في إيقاظ الُقُدرات واإلمكانيات التغييرية النائمة وغير فعالة للشباب 

وتنميتها.
   وإعتماداً على ماسبق، مُيكن القول إن للدراما التلفيزيونية ُقُدرات وظيفية هائلة ألحداث تغيرات 
محسوسة، سلباً أم إيجاباً، في ما ميلكها املتلقي من املعارف والقيم والعادات والكيفية التي ينظر 
ويفهم بها مايدور من حوله من الظواهر واألحداث والقضايا التي حتدث وتتكرر في اجملتمع بإستمرار، 
الدفاعية  وتقوية منظوماته  الذاتي  التطور  وَقدرات  وإكسابه خبرات  الشاب،  املتلقي  وعي  أي في 

عنها، ذلك من خالل تأدية نوعني من الوظائف، هما:)24( 
1.الوظائف املوجبة : وهي الوظائف التي متارسها الدراما التلفيزيونية املُنَتجة للصالح العام، بهدف 
إحداث التغييرات النوعية املؤدية إلى جتاوز املتلقي ملناخه العقلي واملعرفي وفق رؤية نقدية قائمة 
وتقومياً، جتاة ما يجري من  وإدراكاً  ُقُدراته املعرفية، تفسيراً  املُقِنعة، أي رفع  على الدالئل واإلثباتات 
حوله، ذلك ِمن ِخالل إستراتيجيات مدروسة وبناءة ذات بُنية ُمحكمة معرفياً، والتي منها )العرض 

واملعرفي، عرض القائق وإدلتها، التفسير والتحليل املنطقي لألفعال، الشفافية املوضوعية(.
2.الوظائف السالبة )التخدير والتضليل(: ويقصد بها الوظائف التي متارسها الدراما التلفيزيونية 
املُنَتجة للصالح اخلاص، بهدف إبقاء املساحات العقلية واملعرفية للمتلقي في موقعها دون تغيير 
منطق  وفق  واملعرفية  العقلية  ألنشطتها  وُمَخِدرة  مزيفة  وحقائق  وبيانات  مبعلومات  وإمدادها 
شكلي قائم اإلنبهار والتحريك العاطفي بعيداً عن أية دالئل وإثباتات عقلية، ذلك َعبرَ إستراتيجيات 
ُمخططة ومبحوثة معرفياً، والتي منها )التسميم الذهني، التعتيم، الذف و التشويه، الشفافية 

اإلنتقائية، اإلغراق املعلوماتي، التأويل(.
ثالثاً: نتائج الدراسة امليدانية :

وتنظيمها  األرقام  لغة  إلى  وترجمتها  اإلستبانة  تساؤالت  على  املبحوثني  إجابات  متابعة  بعد     
من خالل مستويات منسجمة مع طبيعة تلك التساؤالت في جداول مهيئة لهذا الغرض، ظهرت 

النتائج كما يأتي:
أوآل: البيانات العامة:

1.تخصص املبحوثني وجنِسهم:
   بينت النتائج، بعد إعادة اإلستبانات وحتديد غير املًعادة منها فضالً عن الفاقدين منها للشروط 



املسلسالت األجنبية يف الفضائيات الكوردية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.هيمن مجيد حسن

65

 )%38.66( ونسبتهم  املسرح  )75( منهم من  ومبحوثة،  )194( مبحوثاً  العينة  بلوغ  العلمية، على 
الثانية،  املرتبة  في  وهم   )%37.63( ونسبتهم  التشكيلي  من  منهم  و)73(  األولى،  املرتبة  في  وهم 
واألخيرة في ًسلم حجم  الثالثة  املرتبة  )23.71%( وهم في  املوسيقى ونسبتهم  و)46( منهم من 
أما بشأن جنس  البحث.  العددية في مجتمع  تتوافق مع نِسبها  نَِسب  تلك األقسام عددياً. وهي 
املبحوثني، فإن)96( ِمنُهم ذكوراً ونسبتهم )49.48%( من إجمالي عدد العينة وهم في املرتبة الثانية، 
إناثاً ونسبتهن )50.52%( من اإلجمالي نفسه وهن في املرتبة األولى في ُسلَم نَِسب  و)98( منهم 
املبحوثني. وهذا يعني أن التوازن النسبي بني اجلنسني في التخصصات الثالث قد حتقق يُنظر إلى 

جدول)1(.

 جـدول) 1( التوزيع النسبي للمبحوثني مبوجب متغير التخصص و اجلنس ..

التخصصت%املرتبةاجلنست%املرتبة

املسرح38.6675األولىذكور49.4896الثانية

املوسيقى23.7146الثالثةأناث50.5298األولى 

الفنون التشكيلية37.6373الثانية ----

اجملموع100194100194

2.إمتالك جهازي التلفاز والستاليت: 
 دلت النتائج على أن جميع املبحوثني ميتلكون جهازي التلفاز والستاليت معاً. يُنظر إلى اجلدول)3(.

جـدول)3( إمتالك التلفاز والستاليت ِمن ِقبل املبحوثني

جـدول) 1( التوزيع النسبي للمبحوثني مبوجب متغير التخصص و اجلنس .

اجلهاز
اجلنس

اجملموعالستاليتاجملموعالتلفاز

%تكرارات%كال%نعم%تكرارات%كال%نعم

9649.48009649.489649.48009649.48ذكور

9850.52009850.529850.52009850.52إناث

1941000019410019410000194100اجملموع

ثانياً:املشاهدة ودوافعها:
1.مشاهدة املسلسالت الكورية:

   أظهرت النتائج أن )87( من املبحوثني يشاهدون تلك املسلسالت ونسبتهم )44.85%( من إجمالي 
عدد أفراد العينة، بواقع)40( ذكراً وبنسبة )20.62%( و)47( أنثى وبنسبة)24.23%(. أما الذين اليشاهدون 
تلك البرامج فهم )107( مبحوث ومبحوثة بنسبة )55.16%( من اإلجمالي نفسه، وبواقع )56( ذكور 
وبنسبة )28.87%( و)51( أنثى وبنسبة )26.29%(. وهذا مؤشر على املشاهدة املتواِضعة للمسلسالت 
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الكورية بشكل عام. ومن اجلدير بالذكر، إن العينة إنخفضت عددياً من )194( مبحوثاً ومبحوثة إلى 
)87( مبحوثاً ومبحوثة. يُنظر إلى اجلدول )4(.

جـدول)4( مشاهدة املسلسالت الكورية ِمن ِقبل املبحوثني

% اجملموع % إناث % ذكور املشاهدة

44,84 87 24.23 47 20.61 40 نعم

55,16 107 26.29 51 28.87 56 كال

100 194 50.52 98 49.48 96 اجملموع

2.القنوات التي تُشاَهد عبرها املسلسالت الكورية: 
   أظهرت النتائج بأن )91.954%( من املبحوثني يشاهدون تلك املسلسالت عبر الفضائيات الكوردية 
اجلنسني،  لكل من  بواقع)%45.977(  ومبحوثة،  )87( مبحوثاَ  البالغة  العينة  أفراد  إجمالي عدد  من 
حيث إحتلوا املرتبة األولى، و)8.046%( منهم يشاهدونها عبر غيرها من الفضائيات من اإلجمالي 
نفسه حيث إحتلوا املرتبة الثانية، بواقع )8.046%( من الذكور و)0%( من اإلناث. يُنظر إلى اجلدول )5(.

جـدول)5(:القنوات املُفضلة ملشاهدة املسلسالت الكورية عند املبحوثني

ت
القنوات

املرتبةاجملموعالتكرارات

%التكرارات%أنثى%ذكر

األولى4045.9774045.9778091.954الكوردية1

الثانية78.0460078.046غير الكوردية2

4754.0234045.97787100اجملموع

3.الوقت املُفضل ملًشاهدة املسلسالت الكورية في التلفيزيون: 
   تٌبني نتائج اإلستبيان أن )26.041%( من املبحوثني يفضلون مشاهدة تلك املسلسالت في السهرة، 
حيث جاؤوا ثانياً، و)31.250%( منهم يفضلونها في املسائية الثانية وجاؤوا أوالً، و)16.667%( منهم 
سابعاً،  وجاؤوا  الصباح  في  يفضلونها  و)%3.125(  ثالثاً،  وجاؤوا  األولى  املسائية  في  يفضلونها 
املُبِكرة  و)5.208( منهم يفضلونها في  وجاؤوا خامساً،  الظهيرة  و)6.249%( منهم يفضلونها في 
األولى وجاؤوا سادساً، و)3.125%( منهم يفضلونها في املُبِكرة الثانية وجاؤوا سابعاً مكرراً، و)%8.335( 
منهم يفضلونها بعد منتصف الليل وجاؤوا في املرتبة الرابعة. وهذا يدل على أن أفضل األوقات 

املشاهدة لدى املبحوثني هي املسائية األولى والثانية والسهرة. يُنظر إلى اجلدول )6(.
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جـدول)6( الوقت املُفَضل ملشاهدة املسلسالت الكورية في التلفيزيون ِمن ِقبل املبحوثني

فترات املشاهدة

اجملموعالتكرارات

املرتبة عند 
الذكور

%
عند 
اإلناث

%ت%

الثانية1212.51313.5412526.041السهرة)10 -12(

األولى 1010.422020.833031.250املسائية الثانية)8 10(

الثالثة99.37577.2921616.667املسائية األولى)6- 8(

السابعة33.1250033.125الصباحية)4- 12(

اخلامسة22.08344.16666.249الظهيرة)12 -2(

السادسة22.08333.12555.208املبكرة األولى)4-2(

السابعة / م33.1250033.125املبكرة الثانية)6-4(

بعد منتصف الليل
)12-4 (

الرابعة 55.2133.12588.335

4647.9215052.07996100اجملموع

4.الزمن اليومي املستغرق في مشاهدة املسلسالت الكورية: 
   تدل النتائج على أن)49.04%( من املبحوثني يشاهدونها من)1 3( ساعات وهم األول، و)39.29%( منهم 
يشاهدونها أقل من ساعة وهم الثاني، و)6.79%( منهم يشاهدونها من)3 5( ساعات وهم الثالث، 
املُستغرقة  األزمنة  مراتب  ُسلم  في  الرابع  وهم  ساعات  من)5(  أكثر  يشاهدونها  منهم  و)%4.88( 

للمشاهدة اليومية. يُنظر إلى جدول)7(.

جـدول)7( الزمن اليومي املُستغرق في مشاهدة املسلسالت الكورية ِمن ِقبل املبحوثني

املرتبة
اجملموع التكرارات

الزمن املُستغرق
% تكرارات % إناث % ذكور

الثانية 40.2 35 20.68 18 19.54 17 أقل من ساعة

األولى 28.7 25 12.64 11 16.09 14 1 3( ساعة(

الثالثة 18.4 16 11.49 10 6.89 6 3 5( ساعة(

الرابعة 12.6 11 9.19 8 3.44 3 أكثر من خمس ساعات

100 87 54 47 46 40 اجملموع
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5.أهداف أو دوافع املشاهدة للمسلسالت الكورية: 
   تشير النتائج إلى أن )59%( من املبحوثني، بواقع)28%( ذكوراً و)31%( إناثاً، يهدفون من ُمشاهدتهم 
لتلك املسلسالت، التعرف على ثقافات أُخرى، وهم األول، و)40%( منهم، بواقع )24%( ذكوراً و)%16( 
إناثاً، يهدفون منها إغناء معلوماتهم، حيث كانوا الثاني، و)39%( منهم، بواقع)23%( ذكوراً و)%16( 
ذكوراً  بواقع)%15(  و)33%( منهم،  الثالث،  وهم  اجلديدة،  التجارب  على  التعرف  ِمنها،  يهدفون  إناثاً، 
ذكوراً  بواقع)%9(  و)22%( منهم،  الرابع،  التخصص، وهم  إناثاً، يهدفون منها صقل كفاءات  و)%18( 
و)13%( إناثاً، يهدفون ٍمنها تنمية قدرات إتخاذ اقرارات، وهم اخلامس، أما )20%( منهم، والذين كانوا 
من الذكور فقظ، لهم أهداف أُخرى، كقضاء أوقات الفراغ والترفيه، وكانوا في السادس مرتبًة في 

ُسلم أهداف التعرض لتلك املسلسالت لدى املبحوثني. يُنظر إلى جدول)8(.  

 جـدول)8( دوافع املشاهدة للمسلسالت الكورية لدى املبحوثني

املرتبة اجملموع اإلناث الذكور البدائل
%األهداف نعم % ت % ت

الثانية 40 35 16 14 24 21  الصول على املعلومات

الثالثة 39 34 16 14 23 20  التعرف على التجارب

اخلامسة 22 19 13 11 9 8 تنمية ٌقٌدرات إتخاذ القرار

األولى 59 51 31 27 28 24  التعرف على الثقافات

الرابعة 33 29 18 16 15 13 إغناء القل تخصصي

السادسة 20 17 0 0 20 17 أخرى

6.املسلسالت الكورية املُفضلة لدى املبحوثني:
   دلت النتائج على أن )36%( من املبحوثني، بواقع )16%( ذكوراً و)20%( إناثاً، يفضلون التأريخية منها، 
وهم في املرتبة األولى، و)31%( منهم، بواقع)12%( ذكوراً و)19%( إناثاً، يفضلون اإلجتماعية منها، وهم 
في املرتبة الثانية، و)12.6%( منهم، بواقع)7.6%( ذكوراً و)5%( إناثاً، يفضلون السياسية منها، وهم في 
املرتبة الثالثة، و)12.6%( منهم، بواقع )7.6%( ذكوراً و)5%( إناثاً، يفضلون الكوميدية منها، وجاؤوا في 
املرتبة الثالثة مكرراً، أما األخريات منها، فقد فضلها)7.7%( من املبحوثني، بواقع )1.7%( ذكوراً و)%6( 

إناثاً. يُنظر إلى جدول)9(. 
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جدول)9(: املسلسالت الكورية املُفضلة لدى املبحوث وقنواتها

املسلسالت
اجملموعاملفضلة

املرتبة
%ت%لدى اإلناث%لدى الذكور

األولى191624204336التأريخية

الثالثة97.6651512.6السياسية

الثانية141223193731اإلجتماعية

الثالثة/م7686.71512.6الكوميدية

الرابعة21.77697.7أخرى

5143.343.36856.7119100اجملموع

ثالثآ: التساؤالت املتعلقة مبوضوع البحث:
1.نوع املعلومات وأهميتها في تنمية وعي الشباب. وتتضمن:

     األول: املعلومات اإليجابية، وتتضمن ما يأتي:
أ .دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن األحداث واألزمات التأريخية :

   كشفت النتائج عن أن )52.88%( من املبحوثني يقرون بدور تلك املسلسالت في تقدمي معلوماٍت 
وافية وقيمة عن األحداث واألزمات التأريخية، ذلك من خالل البديل )أوافق( واآلتِي في املرتبة األولى، 
و)26.44%( منهم َعبروا عن جهلهم بذلك من خالل البديل )ال أعرف( الذي جاء في املرتبة الثانية، 
أما )20.68%( منهم يرفضون ذلك عن طريق البديل )ال أوافق( الذي إحتل املرتبة الثالثة واألخيرة في 

ُِسلم البدائل املطروحة.
   وتدل ذلك على إهتمام تلك املسلسالت مبثل هذه املعلومات وإيصالها للمشاهدين. مع. يُنظر 

إلى جدول)10(.

جدول) 10 (: دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن 
األحداث واألزمات التأريخية.

املرتبة%اجملموع%إناث%ذكورالبدائل

األولى1921.842731.044652.88أوافق

الثانية1011.501314.942326.44ال أعرف

الثالثة1112.6478.041820.68ال أوافق

4045.984754.0287100اجملموع
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واألزمات  األحداث  عن  َقيمة  و  وافية  معلومات  تقدمي  في  الكورية  املسلسالت  دور   :)  10 جدول) 
التأريخية.

ب .دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن األحداث واألزمات اإلجتماعية:
   كشفت النتائج عن أن)44.83%( من املبحوثني أقروا بهذا الدور لتلك املسلسالت، ذلك من خالل 
أعرف(  )ال  البديل  خالل  من  بذلك  جهلهم  عن  عٌبروا  منهم  و)%32.18(  أوالً،  واآلتِي  )أوافق(  البديل 
الذي جاء ثانياً، و)22.99%( منهم يرفضون ذلك عن طريق البديل )ال أوافق( الذي إحتل املرتبة الثالثة 
واألخيرة في ُِسلم البدائل املطروحة. وهذا دليل إلهتمام تلك املسلسالت بإيصال هذه املعلومات 

للمشاهد وفق أقرار األغلبية. يُنظر إلى جدول)11(.

 جدول) 11 (: دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن
األحداث واألزمات اإلجتماعية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

األولى 44.83 39 27.59 24 17.24 15 أوافق

الثالثة 22.99 20 9.19 8 13.80 12 ال أعرف

الثانية 32.18 28 17.24 15 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ت .دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية وَقيمة عن معاني ومضامني وأهداف املسلسالت 
التلفيزيونية و كيفية تناولها لألحداث اجملتمعية اخملتلفة: 

مرتبًة،  األول  وهو  )أوافق(  البديل  الدور عبر  بهذا  أقروا  املبحوثني  أن)39.9%( من  النتائج على  دلت    
و)32.18%( منهم صمتوا بشأنه وكان البديل )ال أعرف( الثاني في املرتبة، و)28.73%( منهم لم يقروا 
بها، ذلك عبر البديل )ال أوافق( الذي حل ثالثاً في ُِسلم مراتب البدائل املطروحة. وتدل تلك الِنسب 

على وفرة مثل هذه املعلومات في تلك املسلسالت. يُنظر إلى جدول )12(.

 جدول) 12 (: دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن
 معاني وأهداف الدراما التلفيزيونية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

األولى 39.09 34 25.29 22 13.80 12 أوافق

الثانية 32.18 28 14.94 13 17.24 15 ال أعرف

الثالثة 28.73 25 13.79 12 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ث .دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقِيمة عن األحداث واألزمات اإلقتصادية:
  دلت النتائج على أن )37.93%( من املبحوثني يؤكدون على هذا الدور لتلك املسلسالت، عبر بديلهم 
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)أوافق( الاصل على املرتبة الثانية، و)37.93%( منهم اليبدون أي آراء بشأنها وكان بديلهم )ال أعرف( 
في املرتبة الثانية، و)26.43%( منهم يرفضون ذلك عبر بديلهم )ال أوافق( الاصل على املرتبة الثالثة 
واألخيرة في ُِسلم البدائل املطروحة. ويشير ذلك إلى وجود مثل هذه املعلومات في تلك املسلسالت. 

يُنظر إلى جدول)13(.

 جدول) 13 (: دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقِيمة عن
األحداث واألزمات اإلقتصادية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 35.64 31 21.84 19 13.80 12 أوافق

األولى 37.93 33 20.69 18 17.24 15 ال أعرف

الثالثة 26.43 23 11.49 10 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ج .دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن األحداث واألزمات السياسية:
  تدل النتائج على أن)39.9%( من املبحوثني يوافقون على ِصحته عبر البديل )أوافق( واآلتي في املرتبة 
األولى، و)34.48%( منهم صامتون بشأنه وهم في املرتبة الثانية من خالل البديل )ال أعرف(، و)%26.43( 
منهم ينكرون ِصحته عن طريق البديل )ال أوافق( الائز على املرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل 
املبحوثني.  أغلبية  أكده  ، حيث  املعلومات  بهذه  املسلسالت  تلك  وهذا مؤشر إلهتمام  املطروحة. 

يُنظر إلى جدول)14(.

 جدول) 14(: دور املسلسالت الكورية في تقدمي معلومات وافية و َقيمة عن
األحداث واألزمات السياسية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

األولى 39.09 34 25.29 22 13.80 12 أوافق

الثانية 34.48 30 17.24 15 17.24 15 ال أعرف

الثالثة 26.43 23 11.49 10 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

الثاني: املعلومات السلبية، وتتضمن ما يأتي:
تلك  ِقبل  ِمن  اخملتلفة  اجملتمعية  واألزمات  األحداث  عن  منطقية  وغير  معلومات سطحية  أ .عرض 

املسلسالت.
)أوافق(  البديل  الفرضية، ذلك عبر  وافقوا على هذه  املبحوثني  )16.9%( من  أن  النتائج على  تدل     
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وهو الثالث مرتبًة، و)47.13%( منهم صمتوا بشأنها وإستقروا في األولى مرتبًة، من خالل البديل )ال 
أعرف(، أما )36.78%( منهم لم يوافقوا على ذلك، ذلك عبر البديل )ال أوافق( الائز على الثاني مرتبًة 
املُسلسالت لم تكن  ِقبل تلك  املَُقَدمة من  املعلومات  أن  البدائل املطروحة. ويعني ذلك  في ُِسلم 

سطحية وغير منطقية. يُنظر إلى جدول )15(.

 جدول) 15 (: عرض معلومات سطحية وغير منطقية عن األحداث واألزمات
اجملتمعية اخملتلفة

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 16.09 14 6.90 6 9.19 8 أوافق

األولى 47.13 41 25.29 22 21.84 19 ال أعرف

الثانية 36.78 32 21.84 19 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.03 47 45.97 40 اجملموع

للدراما  الوظيفي  التشويه  في  الكورية  املسلسالت  تقدمها  التي  املعلومات  ب .مساهمة 
التلفيزيونية.

   تظهر النتائج بأن )22.99%( من املبحوثني يؤكدون صحة هذه املساهمة لتلك املسلسالت، ذلك عبر 
البديل )أوافق( اآلتي في املرتبة الثالثة، و)41.38%( منهم صمتوا بشأنها من خالل البديل )الأعرف( 
وهم األول مرتبة، أما )35.63%( منهم ينكرونها عبر البديل )ال أوافق( الفائز باملرتبة الثانية في ُِسلم 
البدائل املطروحة. وهذا يدل على أن ما تؤديها تلك املسلسالت من الوظائف، ليست هي وظائف 

سلبية و مشوهة. يُنظر إلى جدول )16(.

 جدول) 16 (: عرض معلومات غير موضوعية وغير محايدة عن األحداث
.والظواهر التي حتدث في اجملتمع

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 22.99 20 10.35 9 12.64 11 أوافق

األولى 41.38 36 18.39 16 22.99 20 ال أعرف

الثانية 35.63 31 25.29 22 10.34 9 ال أوافق

100 87 54.03 47 45.97 40 اجملموع

ت .مساهمة املعلومات التي تقدمها الدراما الكورية في خلق صورة ذهنية خيالية عن الواقع.
   تبني النتائج بأن)20.69%( من املبحوثني يوافقون على مساهمة تلك املسلسالت في خلق صور 
ذهنية خيالية عن الواقع عبر البديل )أوافق(، وهم في املرتبة الثالثة، و)41.38%( منهم إمتنعوا عن 
إبداء الرأي بشأنها وهم في املرتبة األولى، عبر البديل )ال أعرف(، أما )37.93%( منهم ينكرون صحتها، 

عبر البديل )ال أوافق( الاصل على املرتبة الثانية في ُِسلم البدائل املطروحة.
صورة  تشكيل  في  تساهم  لم  املسلسالت  تلك  تقِدمها  التي  املعلومات  أن  إلى  ذلك  ويشير     
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العالم.  اخملتلفة في  السياسية  واملشاهد  والقضايا  األحداث  العالم من  ُمضخمة عّما يجري في 
يُنظر إلى جدول )17(.

 جدول) 17 (: مساهمة املعلومات التي تقدمها الدراما الكورية في خلق
.صورة ذهنية خيالية عن الواقع

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 20.69 18 8.05 7 12.64 11 أوافق

األولى 41.38 36 18.39 16 22.99 20 ال أعرف

الثانية 37.93 33 27.59 24 10.34 9  ال أوافق

100 87 54.03 47 45.97 40 اجملموع

ثانياً: تفسير املعلومات وأهميتها في تنمية وعي الشباب:
   وتتضمن األبعاد اآلتية:

     األول: التفسيرات اإليجابية، وتتضمن ما يأتي:
أ .مساهمة تلك املسلسالت الكورية في تفسير كيفية حدوث القضايا والظواهر التأريخية.

   أظهرت النتائج بأن )51.72%( من املبحوثني يؤكدون صحة هذه الفرضية، عبر البديل )أوافق( اآلتي 
أوالً، بينما)34.48%( منهم صمتوا بشأنها، وكان بديلهم )ال أعرف( في الثان مرتبًة، و)13.8%( منهم 
إلى  يُنظر  املطروحة.  البدائل  الثالث في ُسلم مراتب  أوافق( وهم  )ال  البديل  ينكرون صحتها، عبر 

جدول)18(.

 جدول) 18 (: دور املسلسالت الكورية في تفسير كيفية حدوث القضايا
.والظواهر التأريخية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

األولى 51.72 45 32.18 28 19.54 17 أوافق

الثانية 34.48 30 17.24 15 17.24 15 ال أعرف

الثالثة 13.80 12 4.60 4 9.20 8 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

العالقات  ودور  للمجتمع  األساسية  املكونات  ماهية  تفسير  في  الكورية  املسلسالت  إسهام  ب . 
اإلجتماعية في ثبات السلم اإلجتماعي فيه. 

   بينت النتائج بأن )32.18%( من املبحوثني أيدوا تلك املساهمة، عبر البديل )أوافق( القائم في املرتبة 
املرتبة األولى، بينما  الثانية، في حني )40.23%( منهم صمتوا بشأنها وكان بديلهم )ال أعرف( في 
البدائل  سلم  في  الثالثة  املرتبة  في  وهو  أوافق(  )ال  البديل  عبر  صحتها  ينكرون  منهم   )%27.59(

املطروحة. يُنظر إلى جدول )19(.
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ت .مساهمة املسلسالت الكورية في تفسير دور التلفيزيون وأعماله الدرامية في إيصال مضامني 
الرسائل اإلعالمية املؤثرة في عمليات التطويرية للمجتمع. 

   أشرت التائج إلى أن)32.19%( من املبحوثني يقرون بصحة هذه املساهمة، ذلك من خالل بديلهم 
أوالً، و)%31.03(  ثانياً، و )36.78%( منهم صمتوا بشأنها وكان بديلهم )ال أعرف( اآلتي  )أوافق( اآلتي 
منهم ينكرون صحتها عن طريق بديلهم )ال أوافق( واآلتي ثالثاً ُِسلم مراتب البدائل املطروحة. يُنظر 

إلى جدول )20(.

 جدول) 20(: مساهمة املسلسالت الكورية في تفسير دور التلفيزيون
.وأعماله الدرامية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 32.19 28 20.69 18 11.50 10 أوافق

األولى 36.78 32 21.84 19 14.94 13 ال أعرف

الثالثة 31.03 27 11.49 10 19.54 17 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

اإلقتصادية  واألزمات  الظواهر  لعناصر  واملهني  العلمي  التفسير  في  الكورية  املسلسالت  ث .دور 
وقيمها.   

   أظهرت النتائج  أن)26.43%( من املبحوثني يقرون بصحة هذه الفرضية، عبر البديل )أوافق( واآلتي 
في املرتبة الثالثة، و)44.83%( منهم صمتوا بشأنها عبر البديل )ال أعرف( في املرتبة األولى، بينما 
)28.74%( منهم يرفضون صحتها عبر البديل )ال أوافق( اآلتي ثانياً في ُِسلم املراتب للبدائل املطروحة. 

يُنظر إلى جدول)21(. 

 جدول) 21 (: دور املسلسالت الكورية في التفسير العلمي واملهني لعناصر
   .الظواهر واألزمات اإلقتصادية وقيمها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 26.43 23 16.09 14 10.34 9 أوافق

األولى 44.83 39 24.14 21 20.69 18 ال أعرف

الثانية 28.74 25 13.80 12 14.94 13 ال أوافق

100 87 54.03 47 45.97 40 اجملموع

ج .مساهمة املسلسالت الكورية في التفسير املنطقي ملفاهيم الدميقراطية والريات العامة.
  بينت النتائج أن )29.88%( من املبحوثني يوافقون على تلك املساهمة، عبر البديل )أوافق( الثاني 
أما  املرتبة،  في  مكرراً  الثاني  أعرف(  )ال  البديل  عبر  بشأنها  صمتوا  منهم   )%29.88( بينما  مرتبًة، 
)40.24%( منهم يرفضون صحتها عبر البديل )ال أوافق( األول مرتبًة في ُِسلم البدائل املطروحة. يُنظر 

إلى جدول )22(.
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 جدول) 22 (: مساهمة املسلسالت الكورية في تفسير مفاهيم الدميقراطية
.والريات العامة

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 29.88 26 19.54 17 10.34 9 أوافق

الثانية / م 29.88 26 13.79 12 16.09 14 ال أعرف

األولى  40.24 35 20.70 18 19.54 17 ال أوافق

100 87 54.03 47 45.97 40 اجملموع

الثاني: التفسيرات السلبية، وتتضمن ما يأتي:
أ .مساهمة املسلسالت الكورية بتفسيرات غير دقيقة ومضلِلة عن مفاهيم ودور الثقافات القومية 

وتأثيراتها.  
    بينت النتائج بأن)33.18%( من املبحوثني يوافقون على صحة هذه املقولة من خالل بديلهم )أوافق( 
وهم في املرتبة الثانية، أما)40.23%( منهم إختاروا الصمت من خالل البديل )الأعرف( وهم في املرتبة 
األولى، بينما)27.59%( منهم ينكرونها من خالل بديلهم )الأوافق( وهم في املرتبة الثالثة في ُِسلم 

البدائل املطروحة.
   وهذا يدل على وجود آراء مختلفة جتاه هذه الفرضية ولم يعد املشاهد سلبياً كما كان. يُنظر إلى 

جدول )23(.

 جدول) 23 (: مساهمة املسلسالت الكورية بتفسيرات غير دقيقة و ُمضلِلة
.عن مفاهيم ودور الثقافات القومية

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 32.18 28 17.24 15 14.94 13 أوافق

األولى 40.23 35 19.54 17 20.69 18 ال أعرف

الثالثة 27.59 24 17.24 15 10.35 9 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ب .محاولة تلك املسلسالت في إقناع املتلقي، بعدالة الصراعات الفئوية في اجملتمع، عبر تفسيراتها 
املضلِلة.

   دلت النتائج على أن )28.73%( من املبحوثني يوافقون على صحة هذه املاوالت عبر البديل )أوافق( 
اآلتي ثانياً في املرتبة، و)44.83%( منهم صمتوا بشأنها من خالل البديل )ال أعرف( في املرتبة األولى، 
بينما )26.44%( منهم أنكروها عبر البديل )ال أوافق( اآلتي ثالثاً في ُِسلم البدائل املطروحة. يُنظر 

إلى جدول )24(.
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 جدول) 24 (: التفسيرات التضليلية للمسلسالت الكورية بشأن الصراعات
.الفئوية في اجملتمع وأزليتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 28.73 25 14.94 13 13.79 12 أوافق

األولى 44.83 39 22.99 20 21.84 19 ال أعرف

الثالثة 26.44 23 16.09 14 10.35 9 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

في  وإفرازاتها  العامة  بالريات  املتعلقة  املفاهيم  تشويه  في  الكورية  املسلسالت  ت .مساهمة 
اجملتمع. 

   وضحت النتائج أن)22.98%( من املبحوثني يوافقون على تلك املساهمة، عبر البديل )أوافق( اآلتي 
ثالثاً، و)49.43%( منهم صمتوا بشأنهاعبر البديل )ال أعرف( اآلتي أوالً، بينما )27.59%( منهم أنكروها 

عبر البديل )ال أوافق( اآلتي ثانياً في ُِسلم البدائل املطروحة. يُنظر إلى جدول )25(.

 جدول) 25 (: مساهمة املسلسالت الكورية في تشويه املفاهيم املتعلقة
بالريات العامة وتطبيقاتها في اجملتمع

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 22.98 20 9.19 8 13.79 12 أوافق

األولى 49.43 43 27.59 24 21.84 19 ال أعرف

الثانية 27.59 24 17.24 15 10.35 9 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

  ثالثًا: أساليب عرض املعلومات وأهميتها يف تنمية وعي الشباب:
   وتتضمن األبعاد اآلتية:

     األول: األساليب اإليجابية، ويتضمن مايأتي:
أ .تتخذ املسلسالت الكورية أسلوباً إنتقادياً في عرض معلوماتها عن األحداث والظواهر اجملتمعية 

اخملتلفة، مشيراً إلى إجتاهاتها السلبية واإليجابية معاً. 
   أظهرت النتائج بأن )39.09%( من املبحوثني يوافقون على هذه الفرضية، ذلك عبر البديل )أوافق( 
و)%25.28(  الثانية،  املرتبة  أعرف( في  )ال  البديل  و)35.63%( منهم صمتوا بشأنها عبر  األول مرتبًة، 
منهم أنكروا ذلك وعبروا عن موقفهم هذا من خالل البديل )ال أوافق( والاصل على املرتبة الثالثة 
في ُسلم البدائل املطروحة. وهذا إنعكاس ملدى األثر الذي أحدثتها تلك املسلسالت في املشاهد. 

يُنظر إلى جدول)26(.
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.جدول) 26(: األسلوب اإلنتقادي للمسلسالت الكورية في عرض معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

األولى 39.09 34 22.99 20 16.10 14 أوافق

الثانية 35.63 31 17.24 15 18.39 16 ال أعرف

الثالثة 25.28 22 13.79 12 11.49 10 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

عام  بشكل  معلوماتها  عرض  في  والتركيز  البساطة  مبدأ  على  الكورية  املسلسالت  ب .تعتمد 
وجتعلها قابلة للفهم. 

   بينت النتائج بأن )37.94%( من املبحوثني يوافقون على صحة هذه املقولة، ذلك عن طريق البديل 
)أوافق( الذي جاء ثانياً، في حني )41.38%( منهم صمتوا بشأنها وكان بديلهم )ال أعرف( اآلتي أوالً، 
و)20.68%( منهم اليقرون بصحتها من خالل البديل )ال أوافق( اآلتي ثالثاً في ُسلم البدائل املطروحة. 
إلى  يُنظر  للمشاهد.  التوعوية  بالعمليات  املسلسالت  تلك  إهتمام  مدى  على  النتائج  تلك  وتدل 

جدول )27(.

 جدول) 27 (: مبدأ البساطة والتركيز للمسلسالت الكورية في عرض
.معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 37.94 33 21.84 19 16.10 14 أوافق

األولى 41.38 36 20.69 18 20.69 18 ال أعرف

الثالثة 20.68 18 11.49 10 9.19 8 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ت .تعتمد املسلسالت الكورية على األسلوب اإلنتقائي في عرض معلوماتها، وفقاً لألولويات التي 
تفضلها. 

  أشرت النتائج إلى أن )18.39%( من املبحوثني أكدوا على صحة هذا القول، ذلك عبر البديل )أوافق( 
اآلتي ثالثاً، بينما )57.47%( منهم ال رأي لهم بشأنها عبر البديل )ال أعرف( وهو أوالً، أما )%24.14( 
منهم ال يقرون بصحته، ذلك عن طريق البديل )ال أوافق( واآلتي ثانياً في ُِسلم البدائل املطروحة. 

يُنظر إلى جدول )28(.
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.جدول) 28(: األسلوب اإلنتقائي للمسلسالت الكورية في عرض معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 18.39 16 9.19 8 9.20 8 أوافق

األولى 57.47 50 33.33 29 24.14 21 ال أعرف

الثانية 24.14 21 11.50 10 12.64 11 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ث .تعتمد املسلسالت الكورية على األسلوب املوضوعي في عرض معلوماتها، مشيراً إلى دوافعها 
املنطقية. 

   دلت النتائج على أن)35.63%( من املبحوثني أكدوا على صحة تلك الفرضية عبر البديل )أوافق( الذي 
جاء ثانياً، و)41.38%( منهم صمتوا بشأنها عبر البديل )ال أعرف( اآلتي أوالً، أما )22.99%( منهم رفضوا 

ِصحتها عبر البديل )ال أوافق( الذي حل ثالثاً في ُِسلم البدائل املطروحة. يُنظر إلى جدول)29(.

.جدول) 29 (:األسلوب املوضوعي للمسلسالت الكورية في عرض معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 35.63 31 20.69 18 14.94 13 أوافق

األولى 41.38 36 21.84 19 19.54 17 ال أعرف

الثالثة 22.99 20 11.49 10 11.50 10 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ج .تعتمد املسلسالت الكورية على األسلوب التعليمي في عرض معلوماتها، مشيراً إلى تفاصيلها 
اخملتلفة. 

ثالثاً،  اآلتي  )أوافق(  البديل  عبر  الفرضية  بهذه  إقتنعوا  املبحوثني  من  أن)%25.29(  النتائج  بينت    
أوالً، و)31.03%( منهم ينكرونها عبر  )ال أعرف( وهو  البديل  و)43.68%( منهم صامتون بشأنها عبر 
لتلك  الوظيفي  األداء  ضعف  يعني  وهذا  املطروحة.  البدائل  مراتب  ُِسلم  في  ثانياً  وهو  أوافق(  )ال 

املسلسالت. يُنظر إلى جدول )30(.

.جدول) 30 (: األسلوب التعليمي للمسلسالت الكورية في عرض معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

25.29 الثالثة 22 16.09 14 9.20 8 أوافق

األولى 43.68 38 24.14 21 19.54 17 ال أعرف

الثانية 31.03 27 13.79 12 17.24 15 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع
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 الثاني: األساليب السلبية، ويتضمن مايأتي:
أ .تعتمد املسلسالت الكورية على األساليب املتناقضة في عرض معلوماتها عن القضايا اجملتمعية 

اخملتلفة.
   دلت النتائج على أن)28.74%( من املبحوثني أيدوا تلك املسألة، ذلك عبر البديل )أوافق( اآلتي ثانياً 
في املرتبة، في حني أن )43.68%( منهم صمتوا بشأنها من خالل البديل )ال أعرف( وهم األول مرتبًة، 
أما )27.58%( منهم يرفضون صحتها، ذلك عبر البديل )ال أوافق( الذي ٌحل ثالثاً في ُِسلم البدائل 
املطروحة. ويعني ذلك وجود قراءات مختلفة لدى املتلقي الذي لم يَُعد سلبياً كما يراه البعض من 

الباحثني. يُنظر إلى جدول)31(.

 جدول) 31 (: األساليب ااملتناقضة  للمسلسالت الكورية في عرض
.معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 28.74 25 14.94 13 13.80 12 أوافق

األولى 43.68 38 22.99 20 20.69 18 ال أعرف

الثالثة 27.58 24 16.09 14 11.49 10 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

ب .تتخذ املسلسالت الكورية األسلوب الغائي في عرض معلوماتها، مساِهماً في اإلرباك الفكري 
لشباب اإلقليم.

   أظهرت النتائج أن )17.24%( منهم يؤكدون هذه الفرضية، ذلك عبر البديل )أوافق( اآلتي ثالثاً في 
املرتبة، و)56.32%( منهم صمتوا بشأنهاعبر البديل )ال أعرف( في املرتبة األولى، أما )26.44%( منهم 
يرفضون صحتها عبر البديل )ال أوافق( اآلتي في املرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل املطروحة. 

يُنظر إلى جدول)32(.

.جدول) 32 (: األسلوب الغائي للمسلسالت الكورية في عرض معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثالثة 17.24 15 9.20 8 8.04 7 أوافق

األولى 56.32 49 27.58 24 28.74 25 ال أعرف

الثانية 26.44 23 17.24 15 9.20 8 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع
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التمرد الفوضوي لدى  ت .تتخذ املسلسالت الكورية أسلوباً حتريضياً في عرض معلوماتها، ُمنِتجاً 
شباب اإلقليم.

   دلت النتائج على أن )33.33%( منهم يقرون بصحة هذه الفرضية عبر )أوافق( الذي حل ثانياً، بينما 
)34.48%( منهم ال يقولون شيئاً عن طريق )ال أعرف( اآلتي أوالً، أما )32.19%( منهم ينكرون صحتها 
عبر البديل )ال أوافق( اآلتي في املرتبة الثالثة في ُِسلم البدائل املطروحة. ويعني ذلك وجود إجتاهات 
في فكر  ومؤثراً  معرفياً  تغيراً  يعد  والذي  الفرضية،  املشاهدين جتاه هذه  آراء  في  وقوية  متعارضة 

املشاهد. يُنظر إلى جدول )33(.

 جدول) 33 (: األساليب التحريضية للمسلسالت الكورية في عرض
.معلوماتها

املرتبة % اجملموع % إناث % ذكور البدائل

الثانية 33.33 29 13.79 12 19.54 17 أوافق

األولى 34.48 30 19.54 17 14.94 13 ال أعرف

الثالثة 32.19 28 20.69 18 11.50 10 ال أوافق

100 87 54.02 47 45.98 40 اجملموع

اإلستنتاجات والتوصيات
   توصل الباحث أثناء تفاعله مع موضوع البحث وتدقيق نتائجه، إلى اإلستنتاجات اآلتية:

1.إن التنمية الذاتية، معرفياً وتخصصياً وتوعوياً وترفيهياً، هى األساس من مشاهدة تلك املسلسالت 
الكورية.  

2.وقوع األغلبية حتت تأثير املسلسالت الكورية املدبلجة التي تعرضها القنوات الفضائية الكوردية 
وهيمنتها.

3.إن نسبة اإلختالف والصمت لدى املبحوثني، هي نسبة مؤثرة جتاه التساؤالت املطروحة عليهم في 
اإلستبانة.

وافية  معلومات  هي  الكوردية،  الفضائيات  في  الكوردية  املسلسالت  تقدمها  التي  4.املعلومات 
وواقعية وموضوعية.

5.الوظائف التي تؤديها املسلسالت الكورية التي تبثها الفضائيات الكوردية، هي وظائف إيجابية 
عموماً.

6.قيام املسلسالت الكوردية في الفضائيات الكوردية بتفسير دور العالقات اإلجتماعية في ِحفظ 
السلم اإلجتماعي. 

الكوردية بتفسيرات سطحية وغير دقيقة للقضايا  الفضائيات  الكوردية في  7.قيام املسلسالت 
اإلقتصادية وأزماتها. 

الدميقراطية  عن  مشوهة  ذهنية  صور  الكوردية،  الفضائيات  في  الكوردية  املسلسالت  8.خلق 
والثقافات القومية.
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معلوماتها  عرض  في  إنتقائي  غير  وموضوعياً  إنتقادياً  أسلوباً  الكورية  املسلسالت  9.تتخذ 
وحقائقها. 

10.إعتماد تلك املسلسالت على مبدأ البساطة والتركبز في عرض معلوماتها وحقائقها بشكل 
عام. 

بها  تعرض  التي  الكيفية  حيث  من  وخصوصاً  الكورية،  للمسلسالت  الوظيفي  األداء  11.ضعف 
معلوماتها وحقائقها.

  كما ويوصي الباحث مبا يأتي :
1.متابعة األُسر ألبناءهم الشباب واملراهقني وتوجيههم نحو مشاهدة مايناسب مرحلتهم العمرية 

من املسلسالت.
كفائتها  رفع  خالل  من  األجنبية  الدراما  ملنافسة  ودفعها  الكوردية  بالدراما  الكومي  2.اإلهتمام 

اإلنتاجية والتقنية.
3.اإلهتمام الرسمي بالدراميني ورفع كفائتهم املعرفية والفنية عبر إرسالهم في بعثات دراسية 

إلى االبلدان املتقدمة.
4.إقامة حمالت إعالمية توعوية لكشف سلبيات العرض العشوائي للدراما األجنبية في الفضائيات 

الكوردية.
5. اإلهتمام برفع األداء التعليمي والتدريسي والتربوي لكليات ومعاهد الفنون اجلميلة في اإلقليم 

واإلكثارمنها. 
الهوامش

  . يُنظر إلى: 
• ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق، 

دار صفاء للنشر والتوزيع، َعًمان، 2000، ص42.
والتوزيع،  للنشر  الفجر  دار  واإلجتماعية، ط3،  اإلعالمية  البحوث  أساسيات  منير حجاب،  •محمد 

القاهرة، 2006، ص78.
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  وأساليبه،  وأدواته  مفهومه  العلمي:  البحث  وآخرون،  عبيدات  •ذوقان 

والتوزيع، َعًمان،  1998، ص224.
*    ُمقابلة مع مدير املعهد رؤؤساء أقسامه الثالث، بتأريخ )2012/2/14،15( .

** امُلكمني هم السادة: 
أ .د. فؤاد علي إحمد، جامعة السليمانية، قسم اإلعالم، الصحافة.

ب .د. نزاكت حمةسعيد، جامعة السليمانية، قسم اإلعالم، التلفيزيون.
ت .د. هيرش رسول، جامعة السليمانية، قسم اإلعالم، الصحافة.

ث .د. حكيم عثمان، املعهد الفني، قسم اإلعالم، التلفيزيون.
ج .د. إبتسام إسماعيل، جامعة السليمانية، قسم اإلعالم، التلفيزيون.

2.  ينظر إلى:
•علي رضا، البناء الدرامي في الراديو والتلفيزيون، دار الفكر العربي، القاهرة، ص35.

•ول ديورانت، قصة الضارة، )اجلزء األول-اجمللد الثاني(، ت: محمد بدران، دار اجليل، ط3، القاهرة، 1968، 
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ص422.
3.  إبراهيم حمادة، كتاب أرسطو- فن الشعر، مكتبة األجنلواملصرية، القاهرة، 1982، ص73-72.

4 . محمد حمدي إبراهيم، أدبيات نظرية الدراما اإلعريقية، الشركة املصرية العاملية للنشر- لوجنمان، 
دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1994، ص11-10.

5. يُنظر إلى: 
•سامية أحمد علي، أسس الدراما اإلذاعية  راديو وتلفيزيون، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2009، 

ص189.
•زيادة أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية، بدون مكان نشر، األردن عمان،  

1984، ص65. 
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املستخلص
تبحث هذه الدراسة في أمناط تعرض طلبة اجلامعات العراقية االنتقائي للصحف العراقية اليومية 
، وحتاول اإلجابة عن تساؤالت عدة  ودوافع هذا التعرض وما يرتبط به من عوامل تؤثر على معدله 
وتصنيف  اليومية  العراقية  للصحف  العراقية  اجلامعات  تعرض طلبة  يتعلق مبستويات  ما  منها 
أمناط تعرضهم االنتقائي للصحف العراقية اليومية وابرز الصحف العراقية اليومية التي يتعرض 
التي تزيد  التعرض االنتقائي والعوامل  انتقائيا فضال عن دوافع هذا  العراقية  لها طلبة اجلامعات 
درجة تعرضهم للصحف اليومية العراقية وابرز املراحل التي يجد فيها طلبة اجلامعات العراقية 

فعل تعرضهم لهذه الصحف
وتتكون هذه الدراسة من ثالثة محاور األول يتعلق باإلطار املنهجي من حيث حتديد مشكلة البحث 
االستبانة  أداة  واستخدمت  املسحي  باملنهج  الدراسة  استعانت  إذ  املستخدم  واملنهج  وأهدافه 
مفهوم  حتديد  حيث  من  نظريا  مدخال  الدراسة  تضمنت  ،كما  املطلوبة  البيانات  على  للحصول 
التعرض االنتقائي ومفهوم الدوافع وفقا لتفسيرات علمي االجتماع والنفس فضال عن حتديد أنواع 
دوافع التعرض وأمناطه ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج واالستنتاجات التي أفرزتها الدراسة 

امليدانية عن طريق تفريغ استمارة االستبانة ومعاجلتها إحصائيا باستخدام النسبة املئوية.



أمناط التعرض االنتقائي للصحف اليومية العراقية ودوافعه عند طلبة اجلامعات العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

 د . ندى عبود العمار

86

Summary
This study examines patterns of exposure of Iraqi university students to selective daily 
Iraqi newspapers and the motives of this exposure, as well as its associated factors 
that affect the average of exposure. It tries to answer several questions, including those 
related to the levels of exposure of Iraqi university students to daily Iraqi newspapers 
and classification of patterns of selective exposure to daily Iraqi newspapers and the 
most prominent Iraqi daily newspapers that are selectively exposed by Iraqi university 
students. It also examines the motives of this selective exposure and factors that increase 
the degree of exposure to the daily Iraqi newspapers, and the most prominent stages 
which Iraqi university students find their action of exposure to these newspapers.
This study consists of the three axes. The first concerns the systematic framework in 
terms of defining the research problem, objectives and methodology used. The study used 
the curriculum survey and questionnaire tool to obtain the required data. It also included 
theoretical input in terms of defining the concept of selective exposure and the concept 
of motivation, according to interpretations by the sciences of sociology and psychology, 
as well as for determining the types of exposure motives and patterns. The study found 
a number of findings and conclusions that emerged from the field study by analyzing the 
questionnaire data and process it statistically using the percentage.

مقدمة
تلقي  يؤشر مدى جناح  االتصالية ألنه  العملية  دورا مهما في جناح  اإلعالم  التعرض لوسائل  يؤدي 
تطورات  اجلمهور  دراسات  عرفت  فقد   ، الوسائل  هذه  تقدمها  التي  اإلعالمية  للرسالة  اجلمهور 
ومفاهيم جديدة ، فبعدما كان التركيز منصبا على الرسالة وتأثيرات وسائل اإلعالم على اجلمهور 
ومنتج ونشيط  فاعل  إليه كفرد  ينظر  وأصبح  املتلقي  باملستقبل  االهتمام  تبلور فكرة  إلى  حتول 
بعد أن كان يعد سلبيا يتلقى الرسائل وال يصدر ردود أفعال ، فظهر نوع جديد من الدراسات يتمثل 
مبقاربات التلقي إذ أصبح التركيز منصبا على العالقة الرابطة بني الرسالة واملتلقي ودور اجلمهور 
الفعال والنشط في استعماالته لوسائل اإلعالم ومنها الصحف موضوع الدراسة،ومن هنا جاءت 
هذه الدراسة لتتناول أمناط التعرض االنتقائي ودوافعه للصحف العراقية اليومية عند نوع معني 
من اجلمهور متثل بطلبة اجلامعات إذ اختار الباحث عينة من طلبة كلية اإلعالم في جامعة بغداد 

لتكون محور الدراسة التطبيقية امليدانية .. 
مشكلة البحث

تتمثل نقطة البداية في أي بحث علمي باإلحساس مبشكلة ما، “فمن دون مشكلة تتطلب دراسة 
ال يكون هنالك بحث علمي؛ ألن البحث العلمي ال ينشأ من فراغ، وعلى هذا فإّن السمة الرئيسة 
التي متيز البحوث العلمية هي أنَّ تكون ذات مشكلة محدودة، وفي حاجة إلى أن تخضع للدراسة”)(، 
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“وبتحديد مشكلة الدراسة وصياغتها وتقوميها يتم حتديد بقية اخلطوات املنهجية األخرى، مثل 
حتديد املنهج العلمي واألدوات، وطبيعة املعلومات وجمعها”) (، وعلى هذا األساس مت حتديد مشكلة 
البحث وصياغتها صياغة واضحة إذ تكمن هذه املشكلة في الغموض الذي يحيط أمناط تعرض 
طلبة اجلامعات العراقية االنتقائي للصحف العراقية اليومية ودوافع هذا التعرض وما يرتبط به من 

عوامل تؤثر على معدل هذا التعرض. 
تساؤالت الدراسة 

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن تساؤالت عدة وكاالتي :
1 . ما مستويات تعرض طلبة اجلامعات العراقية للصحف العراقية اليومية ؟

2 . ما تصنيف أمناط التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية عند طلبة اجلامعات العراقية ؟
3 . ما ابرز الصحف العراقية اليومية التي يتعرض لها طلبة اجلامعات العراقية انتقائيا ؟

4 . ما دوافع التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية ؟
5 . هل يتعرض طلبة اجلامعات للصحف العراقية اليومية بقصد مسبق ؟

6 . ما العوامل التي تزيد درجة تعرض طلبة اجلامعات العراقية للصحف اليومية العراقية ؟
العراقية  للصحف  تعرضهم  فعل  العراقية  اجلامعات  طلبة  فيها  يجد  التي  املراحل  ابرز  ما   .  7

اليومية ؟
أهداف الدراسة

جتيب األهداف التي تبغي الدراسة التوصل إليها على التساؤالت التي حددتها والتي تغطي جوانب 
مشكلة البحث كلها ،وبذلك ميكن حتديد أهداف الدراسة باالتي :

1 . حتديد مستويات تعرض طلبة اجلامعات العراقية للصحف العراقية اليومية .
2 . تصنيف أمناط التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية عند طلبة اجلامعات العراقية .
3 . معرفة ابرز الصحف العراقية اليومية التي يتعرض لها انتقائيا طلبة اجلامعات العراقية .

4 . تشخيص دوافع التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية عند طلبة اجلامعات العراقية .
5 . الوقوف على مدى تعرض طلبة اجلامعات العراقية للصحف العراقية اليومية بقصد مسبق .

6 . حتديد ابرز العوامل التي تزيد درجة تعرض موضوع الدراسة للصحف العراقية اليومية .
7 . معرفة ابرز املراحل التي يجد فيها طلبة اجلامعات العراقية فعل تعرضهم للصحف العراقية 

اليومية.
منهج البحث 

استخدم الباحث املنهج املسحي من خالل محورين الوصفي والتحليلي حيث أجرى مسحا ألمناط 
،واستعان  العراقية  اليومية  للصحف  العراقية  اجلامعات  طلبة  عند  االنتقائي  التعرض  ودوافع 

الباحث بأسلوب املسح بطريقة العينة .
أداة البحث 

صمم الباحث االستبانه كأداة أساسية للحصول على املعلومات والبيانات التي تقتضيها الدراسة 
اجلامعات  طلبة  من  املبحوثني  عن  األولية  بالبيانات  يتعلق  ،األول  أساسني  محورين  من  وتتكون 
ودوافعه  االنتقائي  التعرض  أمناط  ،والثاني  االجتماعية  واحلالة  والعمر  اجلنس  حيث  من  العراقية 

للصحف العراقية اليومية.
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عينة البحث 
اختار الباحث عينة عشوائية من طلبة كلية اإلعالم في جامعة بغداد بلغ حجمها 48 طالبا موزعا 
على األقسام الثالثة التي تتكون منها هذه الكلية ومبعدل 16 طالبا لكل قسم و4 طالب لكل مرحلة 
دراسية من املراحل األربعة التي يتكون منها كل قسم من أقسام الكلية وقد استخدم الباحث 
نظام العناقيد ابتداء من الكلية وأقسامها الثالثة ثم مراحلها األربعة واختار عينة عشوائية من 

هذه العناقيد ، لذا فان نوع العينة اخملتارة في هذه الدراسة هي العينة العنقودية .
أسلوب جمع البيانات

قام الباحث بتنظيم االستمارات اخلاصة باالستبانه كافة ومراجعتها مراجعة دقيقة بعد ملئها 
من قبل املبحوثني وفرزها يدويا وتفريغ معلوماتها وبياناتها وحتويلها إلى أرقام عددية .

إجراءات الصدق والثبات 
حرصت الدراسة على توافر صدق احملتوى في استمارة االستبانه فقد استخدم الباحث صدق احملتوى 
في صياغة فقرات القياس مبا يتناسب مع ما وضعت من اجله إذ يعتمد صدق احملتوى على قدرات 
الباحث في ترميز البيانات املطلوبة على وفق القياس الذي وضعت من اجله وهو ما تشير اليه اغلب 
وإعادة   – االختبار  على طريقة  الباحث  اعتمد  فقد  الثبات  معامل  تقدير  ،أما  املنهجية  الدراسات 
االختبار test – retest ،وطبق االختبار على)20%( من حجم العينة األصلي البالغ 48 طالبا من طلبة 
كلية اإلعالم جامعة بغداد بجميع مراحل الدراسة وبأقسامه الثالثة، وأعيد االختبار مرة أخرى على 
الطلبة أنفسهم بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء االختبار األول، وبلغت نسبة معامل 
الثبات)80%(، وتُعّد هذه النسبة عالية بالقياسات اإلحصائية وتدل على استقرار وثبات النتائج إذ 
أجرى الباحث االختبار على 10 طالب باألسئلة نفسها التي تضمنتها استمارة االستبانه ومت إعادة 

االختبار بعد 15 يوما وكان عدد احلاالت املتطابقة في االختبارين 8 حاالت من مجموع 10 حاالت .
التعرض االنتقائي: الدوافع واألمناط 

أوال : الدوافع
قبل حتديد مفهوم التعرض االنتقائي بدقة ينبغي أن نحدد أوال مفهوم الدافع وفق تفسيرات علمي 
النفسية  البيولوجية  القوة  بأنه  الدافع  النفس  بعلم  املتخصصون  عرف  فقد  واالجتماع  النفس 
داخل الفرد التي تستحثه على القيام بنشاط معني إلشباع أو إرضاء رغبة محددة، وتستثمر هذه 
القوة في دفع الفرد وتوجيه سلوكه حتى يشبع رغبته هذه أو حاجته تلك ،أما اخملتصون في علم 
مير  إذ  واجلماعة،  الفرد  بني  املتبادلة  العالقة  في  يؤثر  أهمية كمتغير  للدافع  أن  فيجدون  االجتماع 

نشاط الدافع بثالث مراحل متميزة هي  :
1 . مرحلة اإلحلاح: وهي املرحلة التي يتسارع فيها معدل التوتر ويتزايد ويصبح الدافع واضحا متاما 

في اجملال اإلدراكي للفرد.
2 . مرحلة اإلشباع: وهي املرحلة التي يتم فيها إشباع الدافع وحتقيق احلاجة سواء كانت بيولوجية 

أو اجتماعية.
3 . مرحلة االتزان: وهي املرحلة األخيرة من مراحل نشاط الدافع حيث يتم التوافق أو التعادل في 
الدافع ميكن  أن  تقدم  مما  ،ويتضح  األجهزة  ووظائف هذه  الفرد  أجهزة  تركيب  بني  التفاعل  عملية 
أن نطلق عليه بأنه نشاط حتركه قوة نفسية داخل الفرد تبدأ بعملها عندما يحس الفرد برغبة 
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إلشباع حاجته املعلوماتية ،وبذلك يشكل هذا النشاط متغيراً مؤثراً في عالقة الفرد مع اجلماعة 
،ويتحقق هذا النشاط عندما يقوم الفرد بالتعرض لوسائل االتصال اخملتلفة  وفق مراحل متعددة 
املقروءة واملسموعة واملرئية ،فالتعرض هو استقبال اجلمهور للرسالة االتصالية عن طريق الوسيلة 
اجلماهيرية ،ويرتبط فعل التعرض مبعايير وخصائص منها ما يتعلق بشكل ومضمون الرسالة، ومنها 
ما يتعلق بالوسيلة وطبيعتها كأداة مادية ناقلة للمعلومات، ويشكل التعرض الهدف األساس في 
عملية االتصال، ويعد نقطة البدء لعمليات التفاعل والتأثير بني اجلمهور كأفراد، ورسائل القائمني 
باالتصال ،وعليه يرتبط التعرض مبفهوم التلقي االتصالي على مستوى اجلمهور كمجموعة الفعل 
الذي ميارسه الفرد كإنسان له مكوناته النفسية والذهنية واالجتماعية لتسلم وتفسير ما يقدم 
إليه إذ تتضمن عملية التلقي معاني متعددة، اإلدراك، اإلحساس، احلكم وبناء املعنى ،أما فعل التلقي 
فهو استقبال اجلمهور للرسالة االتصالية من خالل الوسيلة اجلماهيرية، ويرتبط مبعايير وخصائص 
كأداة  وصيغتها  بالوسيلة  يتعلق  ما  ومنها   ، الرسالة  ومضمون  بشكل  يتعلق  ما  منها  متعددة 
مادية ناقلة للمعلومات . ويصاحبه في ذلك عنصر إتاحة وتوفر هذه الوسيلة وتوافقها مع اجلمهور  
،ويدل اجلمهور في عملية التعرض والتلقي على جميع األوضاع منها اشتراك مجموعة من الناس 
في التعرض للرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم مبختلف أشكالها وفي مختلف مراحل تطورها، 
كما أنه يستعمل للداللة اليه كظاهرة سوسيولوجية ارتبط ظهورها وتطورها بانتشار استعمال 
وسائل اإلعالم في اجملتمعات احلديثة وما بعد احلداثة  ،وهنا يبرز السلوك االتصالي جلمهور وسائل 
اإلعالم  في عدد من الفئات الرئيسة تتمثل في التعرض إلى وسائل اإلعالم واملشاركة في عملية 
أن السلوك االتصالي هو  الدوافع واحلاجات وكتلخيص عن هذا  نقول ببساطة  إتباع  االتصال ثم 
األثر الذي حتدثه الرسالة في مستقبل أو متلقي هذه الوسيلة، وبشكل عام قد يكون فعل التعرض 
اختياريا يتمثل بالفعل اإلداري في طلب املعلومات وتلقيها للدعم والتعزيز وقد يكون قصريا غير 
اختياري يتم بصورة إجبارية أو عارضة نتيجة ملؤثرات تتعلق باستجابته ملصلحة حقيقية  أو إشباع 

حاجة   ،وبوجه عام تقسم معظم دراسات االتصال دوافع التعرض إلى فئتني :
-دوافع نفعية:

حيث يقوم الفرد باختيار املضمون الذي يتعرض له، وتستهدف التعرف على الذات واكتساب املعرفة 
والثقافية  التعليمية  األخبار  نشرات  تعكسها  والتي  عام  بوجه  التعلم  أشكال  وجميع  واخلبرات 

ويندرج حتت هذا النوع من الدوافع احلاجة إلى مراقبة البيئة.
-دوافع طقوسية:

وفيها يقوم الفرد بالتعرض لوسائل اإلعالم بدون قصد مسبق وذلك بهدف متضية الوقت االسترخاء 
في  هذه  وتنعكس  االجتماعي  والتواصل  املشكالت  من  والهروب  الوسيلة  مع  واأللفة  والصداقة 

البرامج اخليالية.
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ثانيا : األمناط 
أي  اإلعالمية،  الوسيلة  إلى  للتعرض  املتلقي  الذي يستخدمه  األسلوب  االتصالي  بالنمط  يقصد 
األسلوب الذي يجري فيه استقبال الرسالة اإلعالمية عبر الوسيلة االتصالية اجلماهيرية، وميكن 

تصنيف أمناط االتصال في ضوء العمليات األساسية إلى منطني  :-
1.   منط اتصال أولي : ويشير إلى ذلك األسلوب الذي تتم فيه عملية انتقال األفكار واملعاني في إطار 

عالقات أولية , ببساطة يشير هذا النمط إلى اتصاالت الوجه للوجه.
2. منط ثانوي:- وهو يشير إلى األسلوب الذي تنتقل بة األفكار واملعلومات بني الناس وأشخاص إلى 
أشخاص آخرين دون أن يكون هناك تفاعل بينهم أو مبعنى اصح دون أن يكون هناك تفاعل مكاني 

ميكن من املواجهة التي تنمو العالقات األولية في ظلها , ويشير هذا إلى االتصاالت اجلمعية.
وقد تكون هناك أسس مختلفة لتصنيف أمناط االتصال كان نقول أن هناك منطا اتصاليا   
والتدابير  واملؤسسات  األجهزة  تلك  كل  املنظم  بالنمط  ،ويقصد  منظم  غير  آخر  ومنطا  منظما 
التي تؤسس وتقام بقصد نقل املعلومات واألفكار وتوصيلها إلى الناس , بينما يشير النمط غير 
والتلفزيون  والراديو  الصحيفة  أن  مبعنى  واملعلومات  األفكار  لتلك  التلقائي  االنتقال  إلى  املنظم 
والسينما ومؤسسة اإلرشاد الزراعي بالقرية والندوات وغير ذلك ميكن أن يطلق عليها مؤسسات 
التغيير تندمج حتت النمط االتصالي املنظم بينما النمط الثاني يشير إلى املصادر احمللية –عادة-

األخبار واألفكار والتراث ،كما قد يكون التمييز بني منط اتصال جمعي ومنط اتصال شخصي وحيث 
يشير األول إلى مؤسسات االتصال القائمة أساسا لهذه العملية كالصحف واإلذاعة والتلفزيون 
ما  أبعادها،إن  وبجميع  التفاعل  واالنتشار عن طريق  االنتقال  إلى  الثاني  ويشير  وغيرها  والسينما 
نقصده بأمناط التعرض هي تلك األوقات التي يتعرض فيما األفراد للصحف واحلجم الساعي الذي 
يقضونه في التعرض للمعلومات والرسالة اإلعالمية وكيفية القراءة ورود األفعال أثناء وبعد القراءة 
والتأويالت اخملتلفة باإلضافة إلى سلطة اتخاذ قرار القراءة ، أي أن امللتقي لدى تعرضه للصحف يعيد 
إنتاج خطاب املرسل الذي يؤثر مباشر على مواقفه وسلوكياته وبالتالي يحاول أن يحلل هذا اخلطاب 
بني  ومعارفه  وجتربته  استعداداته  بني  ذهنيا  القارئ  فيها  يقيم  التلقي هنا هي صيرورة  ،.فعملية 
دالالت ورموز احملتوي الذي يتلقاه وبالتالي تكون نتيجة التلقي هي املواجهة بني اقتراحات الرسالة 
واستعدادات القارئ، لهذه املواجهة أي عبارة عن حركة مستمرة للمقارنات بني الرسالة التي يدركها 
القاري وبني ما يصنفه في ثقافته وتطلعاته ومراكز اهتمامه ،ومعناه مطابقة أحكام الذوق على 
الرسالة فالتلقي هو عملية يتفاعل فيها القارئ مع ما يتلقاه،اذ يؤدي هذا التفاعل إلى بروز جملة 

من املواقف والسلوكيات التي تختلف باختالف التأويالت والدالالت للرسالة . 
القواعد املتحكمة في سلوك أفراد اجلمهور 

عرض ديفلير وروكيتش أربع قواعد أساسية تتحكم في سلوك أفراد اجلمهور جتاه وسائل   
والسلوك  االنتقائي  والتذكر  االنتقائي  واإلدراك  االنتقائي  باالهتمام  القواعد  هذه  وتتعلق  اإلعالم 
االنتقائي وهي جميعا تقع في بؤرة نظريات التأثير االنتقائي لوسائل اإلعالم  ،فالتعرض االنتقائي 
وبسبب  ورغباتهم،  وميولهم  أفكارهم  تناسب  التي  اإلعالمية  للرسالة  اجلمهور  استقبال  يعني 
واملواقف  السابقة  واخللفيات  والعقائد  االهتمامات  مثل  باملعرفة  املتصلة  العوامل  في  الفوارق 
واحلاجات والقيم فأن األفراد سيدركون أو يفسرون الرسائل اإلعالمية بطرق مختلفة ،أما السلوك 
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فهو احللقة األخيرة في السلسة االنتقائية فكل فرد لن يتصرف باألسلوب نفسه نتيجة التعرض 
لرسالة إعالمية معينة ،وكل هذه االستجابات ستكون معتمدة على التأثيرات املتداخلة للمتغيرات 
ذات  االجتماعية  والروابط  الفئوي  واالنتماء  الفردي  االنتقائي  االهتمام  قاعدة  فأن  وهكذا  املوجودة 

املغزى تؤدي إلى مناذج من االهتمام مبضمون معني في وسائل اإلعالم يرتبط بتلك العوامل .   
الدراسة امليدانية

أوال : البيانات األولية للمبحوثني .
تتحدد اخلصائص والبيانات النوعية لعينة الدراسة عن طريق متغيرات عدة منها :اجلنس ، الفئة 

العمرية ، احلالة االجتماعية ،واجلداول اآلتية تكشف ذلك :
جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس

%التكراراجلنست

50%24ذكر1

50%24أنثى2

100%48اجملموع

التوزيع  اجلدول عن  افرز هذا  ، فقد  املبحوثني  وفقا جلنس  الدراسة  توزيع عينة   )1( اجلدول  يكشف 
املتساوي للذكور واإلناث إذ شكل كل منهما نسبة 50% ، ويعطي هذا التوزيع املتساوي صورة عن 
التوازن في توزيع العينة واالبتعاد عن التحيز في عرض النتائج ، ويساعد هذا اجلدول في إعطاء صورة 

متكاملة وليست أحادية عن أمناط التعرض االنتقائي ودوافعه للصحف اليومية العراقية.
جدول )2( توزيع عينة الدراسة وفقا للمرحلة العمرية

%التكراراملرحلة العمريةت

122-184593.75

227-2336.25

100 %48اجملموع 

نالحظ من اجلدول )2 ( أن نسبة أفراد عينة الدراسة التي تتراوح أعمارهم مابني )18-22( سنة جاءت 
باملرتبة األولى في تصنيف الفئات بنسبة 93.75 % فيما جاءت الفئة العمرية مابني )23-27( باملرتبة 
الثانية بنسبة 6.25 % ،ويعود السبب في تصدر الفئة العمرية )18-22( سنة إلى أن اغلب طلبة  

الدراسات الصباحية تنحصر أعمارهم ضمن هذه املرحلة ،لذلك كان الفارق بني املرحلتني.%87.5
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جدول )3( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية

% التكرار احلالة االجتماعية ت

87.5 42 أعزب 1

10,4 5 متزوج 2

2.1 1 )أخرى تذكر)مطلق 3

100 % 48 اجملموع

 )%87.5  ( وبلغت  األعلى  أعزب كانت  فئة  الدراسة من  أفراد عينة  أن نسبة   )3( اجلدول  نالحظ من 
بينما جاءت فئة متزوج باملرتبة الثانية بنسبة ) 10,4%( ولم تشكل فئة مطلق سوى نسبة )%2.1( 
ويتضح من هذه املؤشرات أن فئة األعزب احتلت أعلى نسبة في تصنيف الفئات ويعود ذلك إلى 
أن هذه الفئة تنحصر في فئة الشباب في مقتبل العمر الذي يحتاجون إلى سنوات أخرى لالرتباط 

االجتماعي .
ثانيا : أمناط ودوافع التعرض االنتقائي للصحف اليومية العراقية

جدول )4(
تعرض املبحوثني للصحف العراقية اليومية

% التكرار هل تطالع الصحف العراقية اليومية ت

68.8 33 أحيانا 1

22.9 11 نعم 2

8.3 4 كال 3

100 48 اجملموع

يكشف اجلدول )4( مستوى مطالعة املبحوثني للصحف العراقية اليومية إذ افرز اجلدول أن نسبة 
الفئات  تصنيف  في  األول  الترتيب  احتلت  أحيانا  الصحف  هذه  تطالع  التي  الدراسة  عينة  أفراد 
اليومية  العراقية  الصحف  يطالعون  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  فئة  جاءت  فيما   %  68.8 بنسبة 
بصورة يومية وأجابوا بنعم في املرتبة الثانية بنسبة )22,9%( فيما لم يشكل أفراد عينة الدراسة 
ممن ال يطالعون هذه الصحف سوى نسبة )8,3%( ،ويتضح من هذه املؤشرات أن أفراد عينة الدراسة 
نسبة  أن  يعني  ،وهذا   )%91.7( إجماال  بلغت  وأحيانا  بصورة مستمرة  الصحف  يطالعون هذه  ممن 
كبيرة جدا من أفراد عينة الدراسة يطالعون هذه الصحف اليومية مما يتيح للباحث فرصة للتعرف 

على أمناط تعرضهم االنتقائي ودوافع هذا التعرض للصحف العراقية اليومية .
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جدول )5(
مدى انتظام متابعة املبحوثني للصحف اليومية

مدى انتظام متابعة ت
الصحف اليومية

%التكرار

--بصورة منتظمة1

100 %44بصورة غير منتظمة2

صفرأخرى تذكر3

-44اجملموع

% 100

يكشف اجلدول )5( مدى انتظام متابعة املبحوثني من الذين أجابوا بنعم وأحيانا للمطالعة اليومية 
يتابعون  الذين  افرز هذا اجلدول تصدر فئة املبحوثني  اذ  والبالغ عددهم 44 مبحوثا  لهذه الصحف 
هذه الصحف بصورة غير منتظمة بنسبة )100%( مما يعطي صورة واضحة أن هذا التعرض لهذه 
ميولهم  مع  مواضيع  من  الصحف  هذه  تطرحه  ما  النسجام  وفقا  انتقائي  تعرض  هو  الصحف 

ورغباتهم .
جدول )6(

ابرز الصحف العراقية اليومية التي يطالعها املبحوثون

%التكرارالصحيفةت

2147.8الصباح1

1329.5املشرق2

49.1الزمان3

613.6أخرى تذكر4

100 %44اجملموع

افرز اجلدول )6( ثالث صحف يومية رئيسة يطالعها املبحوثون أكثر من غيرها متثلت بالصباح واملشرق 
باملرتبة  تليها مباشرة   )%47.8( بنسبة  األولى  املرتبة  الصباح  فئة  احتلت  إذا  التوالي  والزمان على 

الثانية فئة املشرق بنسبة )29,5%( ثم فئة الزمان باملرتبة الثالثة بنسبة )%9.1( .
أما فئة )أخرى تذكر ( فقد توزعت بني صحف طريق الشعب ، املدى ، اجلريدة إذ احتلت فئتا طريق 
اخلامسة  باملرتبة  اجلريدة  فئة  حلت  فيما   )%8.6( بنسبة  مناصفة  الرابعة  املرتبة  واملدى  الشعب 

واألخيرة بنسبة )%5(.
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جدول )7(
أكثر املواد التي يطالعها املبحوثون في الصحف اليومية العراقية

%التكرارنوع املادة ت

2147.8سياسية1

20.4      9          ثقافية2

818.2اجتماعية3

613.6أخرى تذكر )رياضية(4

100 %44اجملموع

يكشف اجلدول )7( أنواع املواد التي يطالعها املبحوثون في الصحف العراقية اليومية وفق ترتيبها 
 )%47,8( التصنيف بنسبة  األولى في هذا  املرتبة  السياسية  الفئة  احتلت  إذ  الفئات  في تصنيف 
بنسبة  الثالثة  باملرتبة  االجتماعية  الفئة  ثم   )%20.4( بنسبة  الثقافية  فئة  الثانية  باملرتبة  تليها 
 )%13.6( بنسبة  الرابعة  باملرتبة  الرياضية  باملادة  املتمثلة  تذكر(  )أخرى  فئة  جاءت  فيما   )%18.2(
،وتعطي هذه املؤشرات داللة على اجنذاب املبحوثني نحو الفئة السياسية أكثر من غيرها من املواد 
البلد وانعكاس  التطورات السياسية في  املتابع ملعرفة آخر  الصحفية بسبب حب الفضول لدى 

ذلك على احلياة اخلاصة باملبحوثني .
جدول )8(

طريقة تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية

%التكرارطريقة التعرضت

2659بدون قصد مسبق1

1841بقصد مسبق2

100%               44اجملموع

اليومية   للصحف  تتعرض  كانت   )%59( بلغت  املبحوثني  من  كبيرة  نسبة  أن   )8( اجلدول  كشف 
العراقية بدون قصد مسبق واحتلت الترتيب األول في تصنيف الفئات فيما جاء املبحوثون الذين 
يتعرضون للصحف اليومية العراقية بقصد مسبق باملرتبة الثانية بنسبة )41%( مما يعني تفاوت 

مستويات التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية .
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جدول )9(
أمناط تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية

%التكرارمنط التعرضت

3068.2مؤقت1

920.4دائمي2

49.1عمدي3

12.3مكثف4

100 %44      اجملموع

مؤقت  منط  فئة  احتلت  إذ  اليومية  العراقية  للصحف  املبحوثني  تعرض  أمناط  اجلدول)9(  كشف 
املرتبة األولى في تصنيف فئات األمناط بنسبة )68.2 %( تليها باملرتبة الثانية فئة منط دائمي بنسبة  
باملرتبة  مكثف  منط  فئة  احتلت  فيما   )%9.1( بنسبة  الثالثة  باملرتبة  عمدي  منط  فئة  ثم   )%20.4(

الرابعة واألخيرة بنسبة )2.3%( مما يعني تباين أمناط تعرض املبحوثني للصحف العراقية اليومية .
جدول )10( العوامل التي تزيد درجة تعرض املبحوثني للصحف العراقية اليومية

%التكرارعوامل زيادة التعرضت

1329.5تقدمي الصحيفة ملعلومات تعزز ميولك1

1329.5عناوين تطابق مع اجتاهك2

920.5موقع املادة املفضلة لديك في الصحيفة3

وقت نشر املادة في الصحيفة ومالئمتها مع 4
رغباتي

                5       11.4

9.1         4           عدد مرات تقدمي املادة في الصحف اليومية5

100 %        44              اجملموع

كشف اجلدول )10( عن ابرز العوامل التي تزيد درجة تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية إذ 
افرز اجلدول املذكور تقدم فئتي تقدمي الصحيفة ملعلومات تعزز ميول املبحوث وتقدمي عناوين تطابق 
املادة  الثانية فئة موقع  اجتاهه باملرتبة األولى مناصفة بنسبة )29.5%( لكل منهما تليها باملرتبة 
املفضلة في الصحيفة بنسبة) 20.5 %( ثم فئة وقت نشر املادة في الصحيفة ومالئمتها مع رغبات 
املبحوث باملرتبة الثالثة بنسبة )11.4%( فيما جاءت فئة عدد مرات تقدمي املادة في الصحف اليومية 
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باملرتبة الرابعة بنسبة )9.1%( وهذا يعني اختالف درجة تعرض املبحوثني االنتقائي للصحف اليومية 
العراقية وفقا للعامل املؤثر في الصحيفة .

جدول )11(
املراحل التي يجد فيها املبحوثون فعل تعرضهم للصحف العراقية اليومية

%التكرارمرحلة فعل التعرضت

1943.2املرحلة التي يتم فيها إشباع حاجاتك1

1738.6املرحلة التي يتسارع فيها معدل التوتر2

818.2املرحلة التي يتم فيها التوافق والتعادل3

100 %44اجملموع

ابرز املراحل التي يجد فيها املبحوث فعل تعرضه للصحف العراقية اليومية  كشف اجلدول )11( 
اذ احتلت فئة املرحلة التي يتم فيها إشباع حاجاتك املرتبة األولى بنسبة )43.6%( تليها بالترتيب 
الثاني فئة املرحلة التي يتسارع فيها معدل التوتر وتزايده بنسبة )38.6%( تليها بالترتيب الثالث 
فئة املرحلة التي يتم فيها التوافق والتعادل بنسبة )18.2%( مما يعزز التعرض االنتقائي للصحف 

العراقية اليومية وفقا للمرحلة التي يجد فيها فعل تعرضه.
جدول )12(

دوافع تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية

%التكراردوافع التعرضت

2556.9اكتساب املعرفة واخلبرات1

613.6رغبتي باالرتقاء الذاتي2

613.6متضية الوقت3

49.1التعرف على الذات4

24.6االسترخاء5

12.2الهروب من املشكالت6

--األلفة مع اجلريدة7

100 %   44اجملموع

أوضح اجلدول )12( دوافع تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية إذ احتلت فئة دوافع اكتساب 
الذاتي  باالرتقاء  الرغبة  فئتا  الثاني  بالترتيب  تليها   )%56.9( بنسبة  األولى  املرتبة  واخلبرات  املعرفة 
بنسبة  الثالثة  باملرتبة  الذات  التعرف على  دافع  فئة  ثم   )%13,6( بنسبة  الوقت مناصفة  ومتضية 
الهروب من  دافع  )4.6%( فيما حلت فئة  الرابعة بنسبة  باملرتبة  دافع االسترخاء  تليها فئة   )%9.1(
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املشكالت باملرتبة اخلامسة واألخيرة بنسبة )2.2%( ويعزز تباين هذه الدوافع في التعرض إلى انتقائية 
املبحوثني للمواد املعروضة في الصحف اليومية العراقية وفقا لدافع هذا التعرض .

جدول )13(
هل أن تعرضك للصحف اليومية يعود إلى حاجة تريد تلبيتها

%التكراراإلجابة ت

3068.2نعم1

1431.8ال2

100 %44اجملموع

إلى حاجة  اليومية  أن نسبة كبيرة من املبحوثني يعود تعرضهم للصحف  إلى   ) يبني اجلدول )13 
وبنسبة  بنعم  أجابوا  األول ممن  الترتيب  واحتلوا  الصحف  بتلبيتها عن طريق هذه  يرغبون  معينة 
68.2 % تليها نسبة الذين يتعرضون لهذه الصحف ليس حلاجة معينة وشكلوا هؤالء ممن أجابوا بـ 
ال نسبة 31.8 وجاءوا بالترتيب الثاني ،وتعكس هذه املؤشرات داللة واضحة على التعرض االنتقائي 

للمبحوثني مبا يناسب رغباتهم وميولهم أو طريقة تعودهم وبرنامج حياتهم اليومي .
جدول )14(

احلاجات التي يرى املبحوثون أن الصحف العراقية اليومية استطاعت أن تلبيها لهم

%التكرارت

1446.7حاجتك للمعلومات1

413.3رغبتك للفهم2

في 3 ورغبة  الفضول  إشباع 
االستكشاف

310

26.7الرغبة في التسلية والترفيه4

26.7إشباع احلاجات العاطفية5

13.3أخرى تذكر6

وثبات 7 وثقة  مصداقية  تعزيز 
مكانني

26.7

مع 8 االجتماعية  عالقتي  تقوية 
اآلخرين

13.3

13.3تخفيف حدة التوتر النفسي9

30100اجملموع

ميثل اجلدول ) 14 ( املبحوثني الذين أجابوا بنعم حول تعرضهم للصحف اليومية لتلبية حاجاتهم إذ 
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بلغ مجموعهم ) 30 ( مبحوثا وقد شكلت فئة احلاجة للمعلومات الترتيب األول في تصنيف فئات 
الترتيب  للفهم  احلاجة  فئة  ،فيما شكلت   %  46.7 بنسبة  اليومية  الصحف  لبتها  التي  احلاجات 
الثاني في تصنيف الفئات بنسبة 13.3 % ،أما فئات الرغبة في التسلية والترفيه وإشباع احلاجات 
العاطفية و تعزيز مصداقية وثقة وثبات فقد جاءت بالترتيب الثالث مناصفة بنسبة 6.7 % لكل 
منهم ،فيما جاءت فئات تقوية عالقتي االجتماعية مع اآلخرين وتخفيف حدة التوتر النفسي وأخرى 
 %،  %3.3 بنسبة  الفئات  تصنيف  في  الرابع  بالترتيب  ثقافة  واكتساب  الذات  بتقوية  متثلت  تذكر 
تلبيتها  اليومية  الصحف  التي استطاعت  احلاجات  تنوع  املؤشرات  ويتضح من هذه  لكل منهم، 
للمبحوثني فضال عن بروز االنتقائية في تلبية احلاجات مبا يتوافق مع رغبات وميول املبحوثني إلى أن 
احلاجة للمعلومات واحلاجة إلى فهم ما يجري حولهم كانت من ابرز احلاجات التي استطاعت هذه 

الصحف تلبيتها إذ شكلت نسبة 60 % معا .
جدول )15(

أسباب جلوء املبحوثني للتعرض االنتقائي للصحف العراقية 

%التكرارت

مع 1 تتفق  التي  اآلراء  عن  البحث 
أفكارك

3170.5

715.9تقليل التنافر املعرفي للمعلومات2

511.4أخرى تذكر3

االبتعاد عن املعلومات التي تتنافر مع 4
معلوماتك

12.2

44100اجملموع

توزعت أسباب جلوء املبحوثني للتعرض االنتقائي للصحف اليومية بني البحث عن اآلراء التي تتفق 
مع أفكارهم وتقليل التنافر املعرفي للمعلومات واالبتعاد عن املعلومات التي تتنافر مع مخزونهم 
تصدر  اجلدول  افرز  إذ  بهواياتهم  تتعلق  متنوعة  في مجاالت  رغباتهم  تلبية  منها  وأخرى  املعرفي 
فئة البحث عن اآلراء التي تتفق مع أفكارهم بالترتيب األول بنسبة 70.5 % تليها باملرتبة الثانية 
فئة تقليل التنافر املعرفي للمعلومات بنسبة 15.9 % ثم فئة أخرى تذكر املتمثلة بتلبية رغباتهم 
املتنوعة باملرتبة الثالثة بنسبة 11.4 % تليها فئة االبتعاد عن املعلومات التي تتنافر مع مخزونهم 
املعرفي باملرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة 2.2 %، وتعكس هذه املؤشرات بروز املفاهيم االنتقائية في 
تعرض املبحوثني للصحف اليومية املتمثلة بالتعرض االنتقائي واإلدراك االنتقائي والتذكر االنتقائي 

نتيجة تنوع أسباب التعرض االنتقائي عند املبحوثني .
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جدول )16(
اجلرائد التي تتوافق مع ميول وأفكار ومعلومات املبحوثني

%التكراراجلريدةت

1943.2الصباح1

1022.7املشرق2

1022.7الزمان3

511.4أخرى تذكر4

44100اجملموع

عنها  يبحث  التي  واملعلومات  واألفكار  امليول  مع  تتوافق  التي  اجلرائد  أهم   )  16  ( اجلدول  كشف 
املبحوثني في هذه الصحف إذ افرز اجلدول عن تصدر جريدة الصباح الترتيب األول في تصنيف الفئات 
بنسبة 43.2 % تليها بالترتيب الثاني فئتا جريدتي املشرق والزمان مناصفة بنسبة 22.7 % ،فيما 
هذه  .وتعكس   %  11.4 بنسبة  واألخير  الرابع  وبالترتيب  األخرى  اليومية  اجلرائد  بني  البقية  تنوعت 
ورغباتهم  حاجاتهم  تلبية  في  رئيسة  يومية  صحف  ثالث  على  املبحوثني  اعتماد  على  املؤشرات 
املصنفة كونهما صحيفتان  والزمان  املشرق  الدولة وجريدتا  الصباح كجريدة متثل  بجريدة  متثلت 

دوليتان مستقلتان 
جدول )17(

العوامل املؤثرة على سلوك املبحوثني االتصالي عند تعرضهم االنتقائي للصحف العراقية 
اليومية ؟

%التكرارت

1943.2احلاجة للتنويع في املعلومات1

1125البحث عن املعلومات جملرد الترفيه والتسلية2

715.9إشباع حاجات أساسية في موضوع معني3

أهداف 4 خلدمة  املعلومات  توظيف  إمكانية 
محددة

511.4

4.5       2      سمات شخصية5

44100اجملموع

اظهر اجلدول ) 17 ( تصدر فئة احلاجة للتنويع في املعلومات الترتيب األول في العوامل املؤثرة على 
سلوك املبحوثني االتصالي عند تعرضهم االنتقائي للصحف العراقية اليومية بنسبة 43.2 % تليها 
باملرتبة الثانية فئة البحث عن املعلومات جملرد الترفيه والتسلية بنسبة 25 % ثم فئة إشباع حاجات 
أساسية في موضوع معني باملرتبة الثالثة بنسبة 15.9 % وفئة إمكانية توظيف املعلومات خلدمة 
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أهداف محددة باملرتبة الرابعة بنسبة 11.4 % أما فئة سمات شخصية فقد جاءت بالترتيب األخير 
في العوامل املؤثرة على سلوكهم االتصالي بنسبة ال تتجاوز 4.5 % .وتعكس هذه البيانات صورة عن 

تباين العوامل املؤثرة على السلوك االتصالي للمبحوثني .
اخلالصة والنتائج 

1 . تصدر الفئة العمرية مابني )18-22( سنة تصنيف أفراد عينة الدراسة الذين يتعرضون انتقائيا 
للصحف اليومية العراقية بنسبة 93.75 % فيما جاءت الفئة العمرية مابني )23-27( باملرتبة الثانية 
بنسبة 6.25 %(،مما يعني أن فئة الشباب في مقتبل العمر هم أكثر الفئات للتعرض االنتقائي ملا 

حتمله هذه الفئة العمرية من خصائص تدل على االنفتاح الذهني والبحث عن املعلومات . 
2 . أفرزت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة ممن يطالعون الصحف اليومية العراقية بصورة مستمرة 
وأحيانا شكلت نسبة كبيرة جدا بلغت إجماال )91.7%( مما يتيح فرصة للتعرف على أمناط تعرضهم 

االنتقائي ودوافع هذا التعرض للصحف العراقية اليومية .
3 . كشفت الدراسة أن جميع املبحوثني كانت متابعتهم للصحف العراقية اليومية بصورة غير 

منتظمة إذ شكلوا نسبة 100 % .
4 . أظهرت الدراسة ثالث صحف يومية رئيسة يطالعها املبحوثون أكثر من غيرها متثلت بالصباح 
واملشرق والزمان واحتلت املراتب الثالث األولى ،بينما توزعت املراتب األخرى بني صحف طريق الشعب 

، املدى ، اجلريدة .
5 . احتلت املضامني السياسية والثقافية و االجتماعية املراتب الثالث األولى في متابعة املبحوثني 
للصحف اليومية العراقية فيما جاءت املوضوعات الرياضية باملرتبة الرابعة بنسبة )13.6%( ،وتعطي 
هذه املؤشرات داللة على اجنذاب املبحوثني نحو الفئة السياسية أكثر من غيرها من املواد الصحفية 
على  ذلك  وانعكاس  البلد  في  السياسية  التطورات  آخر  ملعرفة  املتابع  لدى  الفضول  بسبب حب 

احلياة اخلاصة باملبحوثني .
6 . تفاوت مستويات التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية عند املبحوثني إذ إن نسبة كبيرة 
واحتلت  بدون قصد مسبق  العراقية  اليومية  للصحف  تتعرض  )59%( كانت  بلغت  املبحوثني  من 
الترتيب األول في تصنيف الفئات فيما جاء املبحوثون الذين يتعرضون للصحف اليومية العراقية 

بقصد مسبق باملرتبة الثانية بنسبة )%41( . 
7 . تباين أمناط تعرض املبحوثني االنتقائي للصحف العراقية اليومية، ومتثلت أمناط تعرض املبحوثني 
: النمط املؤقت الذي احتل املرتبة األولى في تصنيف فئات األمناط تليها باملرتبة  بثالثة أمناط هي 
الثانية النمط الدائمي ثم فئة النمط العمدي باملرتبة الثالثة ثم فئة النمط املكثف باملرتبة الرابعة 

واألخيرة
8 .كانت ابرز العوامل التي تزيد درجة تعرض املبحوثني للصحف اليومية العراقية تقدمي الصحيفة 
ملعلومات تعزز ميول املبحوث وتقدمي عناوين تطابق اجتاهه بالترتيب األول تليها باملراتب التي تليها 
ومالئمتها مع  الصحيفة  في  املادة  ووقت عرض  الصحيفة  في  املفضلة  املادة  التوالي موقع  على 
تعرض  درجة  اختالف  يعني  وهذا  اليومية  الصحف  في  املادة  تقدمي  مرات  وعدد  املبحوث  رغبات 

املبحوثني االنتقائي للصحف اليومية العراقية وفقا للعامل املؤثر في الصحيفة . 
9 . كشفت الدراسة عن ابرز املراحل التي يجد فيها املبحوث فعل تعرضه للصحف العراقية اليومية 
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وهي املرحلة التي يتم فيها إشباع حاجاته باملرتبة األولى تليها بالترتيب الثاني املرحلة التي يتسارع 
فيها معدل التوتر وتزايده تليها بالترتيب الثالث فئة املرحلة التي يتم فيها التوافق والتعادل ، مما 

يعزز التعرض االنتقائي للصحف العراقية اليومية وفقا للمرحلة التي يجد فيها فعل تعرضه .
والرغبة  واخلبرات  املعرفة  باكتساب  العراقية  اليومية  املبحوثني للصحف  دوافع تعرض  .متثلت   10
باالرتقاء الذاتي ومتضية الوقت والتعرف على الذات ودافع االسترخاء ودافع الهروب من املشكالت 
،ويعزز تباين هذه الدوافع في التعرض إلى انتقائية املبحوثني للمواد املعروضة في الصحف اليومية 

العراقية وفقا لدافع هذا التعرض .
إلى حاجة  اليومية  أن نسبة كبيرة من املبحوثني يعود تعرضهم للصحف  الدراسة  11 .كشفت 
وبنسبة  بنعم  أجابوا  األول ممن  الترتيب  واحتلوا  الصحف  بتلبيتها عن طريق هذه  يرغبون  معينة 
68.2 % تليها نسبة الذين يتعرضون لهذه الصحف ليس حلاجة معينة وشكلوا هؤالء ممن أجابوا بـ 
ال نسبة 31.8 وجاءوا بالترتيب الثاني ،وتعكس هذه املؤشرات داللة واضحة على التعرض االنتقائي 

للمبحوثني مبا يناسب رغباتهم وميولهم أو طريقة تعودهم وبرنامج حياتهم اليومي .
12 . توزعت احلاجات التي لبتها الصحف اليومية العراقية بني احلاجة للمعلومات واحلاجة للفهم 
وتقوية  وثبات  وثقة  تعزيز مصداقية  و  العاطفية  احلاجات  وإشباع  والترفيه  التسلية  في  والرغبة 
الذات  بتقوية  متثلت  تذكر  وأخرى  النفسي  التوتر  حدة  وتخفيف  اآلخرين  مع  االجتماعية  عالقتي 
تلبيتها  اليومية  الصحف  استطاعت  التي  احلاجات  تنوع  يعني  ،مما  متنوعة  ثقافة  واكتساب 

للمبحوثني فضال عن بروز االنتقائية في تلبية احلاجات مبا يتوافق مع رغبات وميول املبحوثني . 
االنتقائي  بالتعرض  املتمثلة  اليومية  املبحوثني للصحف  االنتقائية في تعرض  املفاهيم  بروز   .  13

واإلدراك االنتقائي والتذكر االنتقائي نتيجة تنوع أسباب التعرض االنتقائي عند املبحوثني .
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املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية
املدى والزمان والسومرية واالجتاه امنوذجًا

                                                                                                       د.امنار وحيد فيضي
                                                                                           م / في قسم الصحافة جامعة بغداد

مستخلص
الفنون  بأم  يوصف  الذي  الصحفي  اخلبر  وعناصر  صفات  بني  املشترك  القاسم  املوضوعية  تعد 
الصحفية , فعندما يكون هناك شك في صحة املعلومات الواردة في الصحافة سواء كانت مقروءة 
او مسموعة او مرئية فأن ذلك يعني خلال في املوضوعية , وعندما يكون هناك استخدام غير صحيح 
املوضوعية فهي عنصر  االبتعاد عن  يعني  ذلك  فأن  القراء  التأثير على  بهدف  للكلمات  ومقصود 

ضروري في جناح املؤسسة االعالمية وجناح مادتها التحريرية .
ولكن تفسير تاموضوعية قد يأخذ عدة ابعاد عند القائم باالتصال , ولغرض الوقوف على تفسير 
املوضوعية لدى القائمني باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية جاء هذا البحث ليسلط الضوء 
على موضوع يتداوله اجلميع اال ان التحديد الدقيق للتفسير املتفق عليه لم يكن واضحا ولذلك 
تنحصر مشكلة البحث في التعرف على تفسير املوضوعية  االكثر اتفاقا لدى القائم باالتصال في 

املؤسسات االعالمية العراقية .
اما هدف البحث فينحصر في حتديد وتشخيص التفسير االكثر اتفاقا بني املبحوثني من القائمني 

باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية ,
وتشخيص رؤية القائمني باالتصال للموضوعية ومدى توافرها في املؤسسات االعالمية العراقية 

عن طريق املادة الصحفية التي تقدمها .
انشاء  ان  اذ   , باالتصال  القائمني  لكونهم  الصحفي  التحرير  في  العاملني  على  البحث  وانحصر 
املبحوثني  اراء  في مسح  املسحي  املنهج  الباحث  واعتمد  عاتقهم  على  تقع  الصحفية  الرسالة 
ونظرتهم وتفسيرهم للموضوعية في اربع مؤسسات اعالمية عراقية هي املدى والزمان والسومرية 

واالجتاه .
حيث متثل االولى والثانية مؤسسات صحفية بينما متثل الثالثة والرابعة قنوات فضائية , هذا وقدم 
لنا البحث ان تفسير املوضوعية لدى القائم باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية يختلف من 

واحد الى اخر وفقا لنظرته لهذا املوضوع . 
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مشكلة البحث :
تنحصر مشكلة البحث في التعرف على تفسير املوضوعية االكثر اتفاقا لدى القائم باالتصال في 

املؤسسات االعالمية العراقية .
اهمية البحث :

اهمية البحث فتأتي من كونه اول بحث يستطلع رأي القائمني في االتصال في املؤسسات االعالمية 
العراقية لتفسيرهم للموضوعية

هدف االبحث :
القائمني  من  املبحوثني  بني  اتفاقا  االكثر  التفسير  وتشخيص  حتديد  في  ينحصر  البحث  هدف 
باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية وتشخيص رؤية القائمني باالتصال للموضوعية ومدى 

توافرها في املؤسسات االعالمية العراقية عن طريق املادة الصحفية التي تقدمها .
منهج البحث :

انشاء  ان  اذ   , باالتصال  القائمني  لكونهم  الصحفي  التحرير  في  العاملني  على  البحث  وانحصر 
املبحوثني  اراء  في مسح  املسحي  املنهج  الباحث  واعتمد  عاتقهم  على  تقع  الصحفية  الرسالة 

ونظرتهم وتفسيرهم للموضوعية .
مجاالت البحث :

اعتمدت مجاالت البحث على :
اجملال املكاني :. في اربع مؤسسات اعالمية عراقية هي املدى والزمان والسومرية واالجتاه حيث متثل 

االولى والثانية مؤسسات صحفية بينما متثل الثالثة والرابعة قنوات فضائية .
اجملال الزماني :.  للفترة من 2010/3/1 ولغاية 2010/5/31

صدق التحليل وثباته :
اوال : الصدق :. استخدم الباحث صدق احملتوى عن طريق مطابقة فقرات االستبانة التي صممت مع 

اهداف البحث ومشكلته .
ثانيا : ثبات التحليل :. استعان الباحث بطريقة االتساق عبر الزمن لبيان مدى ثبات نتائج التحليل اذ 
حلل باحث اخر * ما نسبته 50 0/0 من عينة الثبات ذاتها مرتني متتاليتني وبفاصل زمني )15( يوماً 
بني التحليل االول والتحليل الثاني ملعرفة مدى االتساق بني نتائج التحليلني وقد بلغ معامل الثبات 

0,84 0/0 وتعد هذه النتيجة مقبولة علميا وعامليا بالقياسات االحصائية .
مدخل في مفهوم املوضوعية 

املوضوعية هي القاعدة املعرفة للصحافة احلديثة )1(.
 وقد تطور مفهوم املوضوعية في الصحافة منذ قرن تقريبا كرد فعل على التغطية الصحفية التي 

التي كانت شائعة في  التغطية  , وهي طريقة  االثارة بدافع االهواء واالراء الشخصية  الى  تهدف 
معظم صحف تلك االيام )2( .

الى  او اسلوب صحفي بحيث يسعى الصحفيون  واستخدم تعبير املوضوعية اصال لوصف نهج 
التي متلك وسيلة  او املؤسسة  تقدمي االخبار بطريقة موضوعية ال تعكس حتيز الصحفي نفسه 

االعالم )3( .
ومع مرور الوقت اصبحت املوضوعية صفة مطلوبة من الصحفيني انفسهم وتساوي اهمية عنصر 



املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.امنار وحيد فيضي

105

الدقة لدى معظم وسائل االعالم اجلادة , فحتى تلك التي تتخذ مواقف وتوجهات سياسية واضحة 
اي انها ال تدعي املوضوعية او احلياد وتعترف باالنحياز ملوقف ضد اخر عليها ايضا االلتزام بالدقة )4( .

فالدقة مع عنصر املوضوعية تشكل االساس في حترير املادة االخبارية فال يجوز استخدام كلمات او 
جمل ميكن ان توحي بأننا مع جانب على جانب اخر )5( .

       الن ذلك يعني ادخال االنحياز في الصياغة اخلبرية . كما تقتضي املوضوعية االبتعاد عن استخدام 
النعوت والصفات التي حترف املعنى االخباري ويصبح اخلبر غير موضوعي وملون عندما يتعرض من 
جانب احملرر الصحفي او من جانب املسؤلني عن نشر االخبار في الصحيفة الى التحريفات التالية)6(

وفي احلاالت الثالث السابقة وما يشابهها من حاالت يخضع اخلبر لعملية تشويه متعمدة تفقده 
موضوعيته من ناحية ودقته من ناحية اخرى بحيث يصل اخلبر الى القارىء ال كما حدث بالفعل في 
الواقع وامنا كما تريده الصحيفة ان يصل الى القراء , وهو االمر الذي من شأنه تضليل القراء وخلق 
رأي عام موجه في اجملتمع .. وهو الشيء الذي ميكن ان ينعكس اخيرا في فقدان القارىء لثقته في 

الصحيفة , وهو اكبر عقاب ميكن ان يوجه الى صحيفة تريد ان حتترم نفسها .)7(
وفي ضوء ما تقدم فان اي اخفاء ملعلومة في اخلبر تعده غير موضوعي, وان اي حذف او اضافة او 
جتاهل ذكر اي واقعة يجرد اخلبر من موضوعيته ويقلل ثقة القراء باخلبر ومصداقيته وينعكس بصورة 
سلبية على مقروئية اجلريدة . مما يعني ان العناصر االخرى او بتعبير ادق الصفات االخرى الواجب 
توافرها في اخلبر ترتبط بشكل فعال باملوضوعية وهي الصدق والصحة والدقة , فبدون توافر هذه 

الصفات او العناصر فان اخلبر ال يكون موضوعيا ,
فاملوضوعية تعني عدم حتريف اخلبر باحلذف واالضافة , اي ان اخلبر الصحفي يجب ان ال يتلون او يتغير 
ان في  , ويكفي الصحيفة  الذي يحصل على اخلبر ويكتبه  او اهواء احملرر  حسب اهواء الصحيفة 
امكانها ان حتجب اخلبر عن القراء من االصل فتمتنع عن نشره , وهي تستطيع ايضا ان تنشره ثم 
تعلق عليه مبا يوضح وجهة نظر الصحيفة في مضمون اخلبر سواء كانت تتفق مع هذا املضمون 

ام تختلف .)8( 
والدقة التي ترتبط باملوضوعية وترافقها على الدوام تعني ضرورة ان يذكر اخلبر احلقيقة الكاملة 
للحدث او الواقعة دومنا حذف يخل بسياقها ويعطيها معنى او تأثيرا مخالفا للحقيقة او عكس ما 

كان يعطيه لو كان قد نشر كامال اي دقيقا )9(
ومن ضمن االمور املهمة التي تبرز املوضوعية في صياغة االخبار التعامل مع مصادر االخبار وطريقة 
عرضها في االخبار , فاحملررون الصحفيون يستطيعون ادخال االنحياز في اخلبر او تشويهه حينما 
يتعاملون بشيء من عدم االكتراث مع مصدر اخباري منحاز متاما , وحينما يؤكدون تفاصيل معينة 

ان يحذفوها من موضاعاتهم , او عندما يستخدمون عبارات مشحونة )10( .
تأسيسا على ذلك ميكن اجمال حاالت اختراق املوضوعية في اخلبر باالتي :

1_ التعامل مع مصدر متحيز واعتماده بشكل متكرر في اخلبر .
2_ تأكيد تفاصيل معينة في اخلبر بصورة عمدية وحذف التفاصيل االخرى او جتاهلها .

  3_ استخدام عبارات او كلمات ايحائية تعطي للقارىء اشارة معينة تدفعه لتقبل هذه الفكرة 
املقصودة .

التي تضع حدا فاصال وواضحا بني االخبار وبني  املمارسة السليمة  التحيز هي  ومن هنا فان عدم 
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التعبير عن الرأي , والتقارير االخبارية يجب ان تكون خالية من اي نوع من انواع الرأي او التحيز او 
احملاباة كما ان التوازن يتمثل في ان على الصحيفة ان ال تنشر تهما غير رسمية من شأنها ان تؤثر 

على سمعة شخص ما )11( .
هذه  تعطي  السليمة  الصحفية  واملمارسة   , رأيه  عرض  فرصة  املتهم  اعطاء  يتم  ان  دون  وذلك 

الفرصة للمتهم في جميع احلاالت التي تتضمن اتهاما جديدا خارج االجراءات القضائية )12( .
وميكن حتديد نقاط حتريف االخبار باالتي :)13(

1- التهويل في حادثة معينة .
2- جتاهل احلوادث التي تتنافى مع سياسة اجلريدة واهدافها .

3- تشويه االخبار بتأكيد نواح وحذف اخرى .
4- احلصول على روايات اخبارية خاصة تؤيد سياسة اجلريدة .

وفي وسع اجلريدة دائما ان تلتقي باشخاص بارزين في اجملتمع احمللي يتفقون معها على سياستها 
فتجري معهم احاديث صحفية وتنشر هذه االحاديث في ابرز مكان من صفحاتها , اما الذين ينائون 

سياسة اجلريدة فال حتاول الظفر منهم بأحاديث صحفية في العادة .
ثم ان في وسع اجلريدة ان تنشر موضوعات او حتقيقات صحفية خدمة لسياستها فاذا ارادت البلدية 
مثال ان تبني سجنا جديدا فقد تكلف مخبرا صحفيا كتابة حتقيق صحفي عن االحوال ) اخملزية ( 

في السجن احلالي )14( .
وتقع على الناشر مسؤولية حتقيق اكبر قدر ممكن من املوضوعية من خالل ما يأتي )15( .

1-االمانة :
           فاالمانة تفرض ان يكون رأس مال الصحيفة الذي يستثمره في اصداره الصحيفة ماال نظيفا 

وان يكون هدفه من اصدارها نظيفا ايضا .
2-الدقة :

     وهي حتتم على صاحب الصحيفة ان تكون جميع االنباء الواردة في صحيفته ال مراء فيها .
3- النزاهة :

      فالنزاهة تفرض على صاحب الصحيفة ان يكون محايدا او مستقال في الرأي مبعنى ان ال يسخر 
صحيفته خلدمة هيئة من الهيئات بصرف النظر عن قيمتها او الضرر الذي قد يحيق بالقارىء من 

جراء تلميعها وان يكون منصفا ال ينحاز الى فئة ضد فئة اخرى .
وان يكون مواطنا صاحلا ينسى مصاحله الشخصية في سبيل املصالح العامة .
4- احترام السياسة االعالمية العامة للدولة والسياسة اخلاصة بصحيفته )16(

5- احترام مشاعر الناس باالسلوب املهذب الذي ال يتهم احدا بريئا , وال يجرح هيئة او مؤسسة , وال 
يؤثر في اخالق الناس ومبادئهم .

6- عدم االعتداء على حقوق الناس باملهاجمة الظاملة او التشهير او السطو على مقوالت االخرين 
قياس املوضوعية :

تعد املوضوعية القاعدة املعرفة للصحافة احلديثة , واذا كان حتزب الصحفيني يلقي بظالله على 
التي  الدرجة  عاملية  دراسة  اوضحت  وقد   , الكامل  بشكلها  باملوضوعية  التزامهم  فأن  االخبار 
تتحكم بها املوضوعية في تفكير الصحفيني في السويد عندما كان هذا املعيار هو االضعف قال 
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املستجيبون انه من املهم جدا ان يحاول الصحفي ان يكون موضوعيا بقدر االمكان .
اما في الواليات املتحدة فقد عبر الصحفيون هناك عن اعلى مستويات التأييد لهذا املبدأ , اذ قال 
)91./. ( ان املوضوعية امر مهم جدا بينما قال اقل من )1./.( من املستجيبني في الدول اخلمس ان 

املوضوعية امر ال اهمية له )17( .
وعلى الرغم من ذلك فان املوضوعية ذات نفوذ اقل مما تبدو عليه للوهلة االولى , ومن اسباب ذلك ان 

املوضوعية تعني اشياء مختلفة في االنظمة االخبارية اخملتلفة ولدى مختلف الصحفيني .
ففي السويد فقط اجاب اكثر من نصف املستجيبني باعتناق نفس املفهوم عن املوضوعية , فقد 
قال اغلبية صحفيي السويد ) 58./.( ان املوضوعية تعني الوصول الى احلقائق الصلبة التي يرتكز 

عليها اي نزاع سياسي .
االيطاليني مقدمني في  وايضا   )./.42( بنسبة  املبدأ  االملان نفس هذا  الصحفيني  واعتنق جمع من 

تعبير عادل عن موقف كل طرف في نقاش سياسي .
ومفهوم املوضوعية باعتبارها عدالة او توازنا كان هو رأي جمع من الصحفيني االمريكيني بنسبة 
)37./.( ممن يعملون في الصحافة املطبوعة والصحافة املذاعة بنسبة )41./.( وكذلك صحفيو االذاعة 

في بريطانيا 
)35./.( ومن بني الصحفيني البريطانيني الذين يعماون بالصحافة املطبوعة عبر عدد ال باس به )31./.( 

عن تفضيل احلقائق الصلبة كتعريف للموضوعية )17( .
ومفاهيم الصحفيني عن املوضوعية هي كاالتي :.

1- تساؤل عميق متماثل عن موقف كل طرف في جدل سياسي .
2-  الذهاب الى ما وراء تصريحات االطراف املتنافسة الى احلقائق الصلبة جلدل سياسي .

3- التعبير العادل عن موقف كل طرف في جدل سياسي .
4- توضيح موقف الطرف االفضل في نزاع سياسي .

5- عدم السماح لعقائدك السياسية الذاتية بالتاثير على عرض املوضوع 
وغالبا ما تؤثر مفاهيم املوضوعية على اسهام الصحفيني في سوق االفكار , ومن ناحية اخرى تعلن 

جميع الدميقراطيات التزامها نحو السوق احلرة لالراء .
معيار  هي  العدالة  فيه  تكون  اخباري  نظام  في  ذلك  لتسهيل  االخبار  مؤسسات  على  وتعمد 
املوضوعية وتعزيز هذا الهدف من خالل التنوع الداخلي اي ان تتيح كل مؤسسة اخبارية الفرصة 
لالصوات اخملتلفة في اجلدل السياسي وفي نظام اخباري يكون فيه الفحص الدقيق هو املعيار , فأن 
جتاه  مواقف مختلفة  تأخذ  اخبارية  خارجيا مؤسسات  تنوعا  يتطلب  لالفكار  نشيط  وجود سوق 

القضايا السياسية ويؤدي نوع املوضوعية الذي 
 بصورة النمط االمنائي الى فحص اعمق للقضايا وتنوع فردي بدرجة اكبر في اتخاذ القرارات االخبارية 
, وتشير هذه امليول الى ان هذا النوع من املوضوعية ينشىء عند ممارسته نوعا اكثر قوة من اجلدل 

السياسي , 
النظام  في  املهمة  االخبار  تقدمي  اسيء  اذا  قد يسبب مشكلة  اخلارجي  التنوع  فان هذا  ذلك  ومع 

االخباري ككل او اذا لم يطلع الواطنون على وجهات نظر اخرى من مصادر اخبارية اخرى . 
وقد اصبحت شفافية الرسالة ومصداقية املصدر تخضع لفحص دقيق مماثل لفتح الرسالة نفسها . 



املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.امنار وحيد فيضي

108

واصبح الصحفيون يتحررون بأنتظام عن حوافز املسؤولية ووسائلهم وفاعليتهم واصبحوا ايضا اقل 
احتراما للبرامج التي رسختها اعمال القادة السياسيني واملنظمات واملؤسسات السياسية)18( 

ولم تنتشر الصحافة النقدية بنفس القدر في جميع االنظمة االخبارية الغربية , ففي استطالع 
كان الصحفيون السويديون هم االكثر ميال للتعبير عن ان املوقف النقدي هو الذي يحكم عملهم 
االخبار هي وسيلة من  بان  القول  الى  االقرب  الذين كانوا  االمريكيني  الصحفيني  احلال مع  كذلك 

خاللها محاسبة مسؤولي احلكومة على اعمالهم . 
والصحفي احملايد هو من ال ينحاز الى جانب اي طرف في جدل سياسي باستثناء تفضيله   
ملا يعتبرها حكومة جديدة ) نظيفة وامينة ( ومعاضته ملل يعتبره ) حكومة سيئة ( وغير مؤهلة , 
والصحفي احملايد ال يأخذ تلقائيا وباصرار احد اجلوانب في نزاع حزبي او سياسي وعلى العكس يأخذ 
الصحفي املدافع احد اجلوانب ويفعل ذلك مبثابرة وفعالية , وهذه اجلوانب ال تتعلق بالضرورة باحزاب 
او ماعة  ايدلوجية معينة  ان يعمل _مثال _ كمدافع عن  , فالصحفي ميكن  سياسية متعارضة 
معينة , وكل هذه االبعاد عمليا سلسلة متواصلة ولكن من االفضل ان ننظر مؤقتا الى كل بعد 

على ان 
له سمتني متميزتني :) سلبي او نشيط ( , ) محايد او مدافع ( عند رؤيتها بهذا االسلوب .

البعد االول :
هو تصنيف الصحفيني الى الصحفي السلبي واالخر هو احملايد النشيط ,

 , السياسة  في  يعملون  من  احد  باعتباره  للصحفي  الذاتي  االستقالل  اساس  على  مبني  فاالول 
الذي يعمل كأداة ملن يعملون خارج نظام االخبار مثل مسؤولي احلكومة  والصحفي السلبي هو 

وزعماء االحزاب وجماعات املصالح .
وهذا الصحفي يأخذ ايحاءاته من هؤالء العاملني بدال من ان يعمل مستقال , وعلى العكس منه 
فالصحفي النشيط هو من يتمسك بحقه في تشكيل وتفسير او فحص املوضوعات السياسية 

.البعد الثاني :
وبأختصار فهو مبني على اساس موقف الصحفي باعتباره احد من يعملون في السياسة .

تطور مفهوم املوضوعية :
تطور مفهوم املوضزعية في الصحافة منذ قرن تقريبا كرد فعل على التغطية التي تهدف الى االثارة 
بدافع االهواء واالراء الشخصية وهي طريقة التغطية التي كانت شائعة في معظم صحف تلك 
االيام , واستخدم تعبير املوضوعية اصال لوصف نهج او اسلوب صحفي بحيث يسعى الصحفيون 

الى تقدمي االخبار بطريقة موضوعية ال تعكس حتيز الصحفي 
نفسه او املؤسسة التي متلك وسيلة االعالم )19( .

ومع مرور الوقت اصبحت املوضوعية صفة مطلوبة من الصحفيني انفسهم ,
وقد اخذ احملرر التنفيذي لصحيفة الواشنطن بوست االمريكية ) لينارد داوني ( هذا املفهوم مأخذ 
اجلد التام حتى انه رفض تسجيل اسمه للتصويت في االنتخابات غير ان صحفيني كثيرين يقرون 

االن بان املوضوعية التامة مستحيلة , 
من   ) املوضوعية   ( كلمة   1996 العام  في  احملترفني  للصحفيني  االمريكية  اجلمعية  اسقطت  وقد 

مدونة مبادىء السلوك اخلاصة بها )20( . 
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بأنهم  واالدعاء   , اراؤهم  ولهم  بعملهم  يهتمون  وهم   , غيرهم  مثل  مثلهم  بشر  فالصحفيون   
انه  على  ذلك  عن  عوضا  الصحقيون  اتفق  وقد  لديهم  قيم  وجود  بعدم  يوجب  كليا  موضوعيون 
ينبغي عليهم ان يكونوا واعني الرائهم الشخصية لكي يتمكنوا من ضبطها وضمان عدم تأثيرها 
على ما يكتبونه وينبغي اال يتمكن اجلمهور من معرفة رأي الصحفي من خالل تقريره االخباري وان 
يوسع الصحفيون عن طريق استخدام نهج موضوعي وعلمي للتحقيق من املعلومات وتقدمي تقارير 
اخبارية ال تعكس وجهات نظرهم الشخصية ومبعنى اخر يتعني ان يكون التقرير االخباري نفسه 

غير متحيز ونزيها )21( . 
التوازن املوضوعي :

يسعى الصحفيون الن يكونوا نزيهني ومنصفني في تغطيتهم االخبارية من خالل عدم تقدمي تقارير 
اخبارية تقدم وجهة نظر جانب واحد , بل يسعون الى معرفة االراء املناقضة لذلك الرأي وعرضها 

هي ايضا بدون التحيز الحد اجلانبني ,
وهم ال يكتفون بالتأكيد من صحة الوقائع بل يسعون الى معرفة وعرض االراء املتاباينة في احلاالت 

التي تكون فيها الوقائع موضع جدل وخالف غير ان النزاهة واالنصاف تختلف عن التوازن )22( .
فالتوازن يوحي بأن هناك جانبني فقط الي خبر وهو شيء نادر , وبأنه يجب اعطاؤهما اهمية متساوية 
في التغطية , والصحفيون الذين يسعون لتحقيق هذا التوازن املصطنع في تقاريرهم الصحفية 
قد ينتجون تغطية تفتقر بشكل اساسي الى الدقة , فمثال : قد تتفق االغلبية الساحقة من علماء 
االقتصاد املستقلني على نتائج سياسية اتفاق معينة , في حني ان اقلية صغيرة متلك رأيا مختلفا 
متساوية  مساحة  او  وقتا  يعطي  الذي  االخباري  التقرير  وسيكون  املاضي  جتارب  من  خطأه  ثبت 

لوجهات نظر اجملموعتني مضلال )23( .
والتحدي الذي يواجه الصحفيني هو تغطية جميع وجهات النظر املهمة بطريقة نزيهة منصفة 

بالنسبة للمعنيني باملوضوع وتقدم ايضا صورة كاملة وامينة للجمهور ,
ويقول الصحفي وكاتب املدونة االلكترونية ) دان غيلمور ( ان النزاهة واالنصاف يعنيان من بني امور 

اخرى االستماع لوجهات النظر اخملتلفة ودمجها في الصحافة .
تفسير املوضوعية لدى القائم باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية 

اجرى الباحث استطالعا للراي في اربع مؤسسات اعالمية عراقية تتوزع بني صحيفة وقناة فضائية 
هذه  في  العاملني  الصحفيني  احملررين  وحتديدا  باالتصال  القائم  على  االستطالع  انحصر  وقد   ,

املؤسسات , 
واجلدول االتي يبني عدد املشاركني في االستطالع من احملررين الصحفيني :

جدول رقم )1( يبني املشاركني في االستطالع من احملررين الصحفيني وفقا للجنس .

0/0 انثى 0/0 ذكر اسم املؤسسة االعالمية ت

0/0 1,6 1 0/0 10 6 جريدة املدى 1

0/0 8,3 5 0/0 13 ,3 8 جريدة الزمان 2
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0/0 8,3 5 0/0 15 9 قناة السومرية 3

0/0 5 3 0/0 11,6 7 قناة االجتاه 4

0/0 23,2 14 0/0 49,9 30 4 اجملموع

يتبني مما تقدم ان عدد املشتركني في االستطالع من احملررين الصحفيني )44( محررا من مجموع )60( 
محررا وزعت عليهم االستمارات في املؤسسات االعالمية انفة الذكر , اي ان االستمارات املتروكة ) 

بال اجابات ( كانت )16( استمارة اي بنسبة 26,6 0/0 .
كما تبني من اجلدول ان نسبة الذكور من املشاركني في االستطالع اعلى من نسبة االناث , بسبب 
زيادة عدد العاملني في مجال التحرير اكثر من , اذ بلغت نسبة الذكور 49,9 0/0 فيما شكلت نسبة 

االناث املشاركات في االستبيان 23,2 0/0 
 اما التحصيل الدراسي للمشاركني في االستطالع فقد توزع بني اعدادية وماجستير , واجلدول االتي 

يبني التحصيل الدراسي للمشاركني .

جدول رقم ) 2( التحصيل الدراسي للمشاركني في االستطالع 

دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم اعدادية  املؤسسة
االعالمية

ت

/ / / 6       1    / املدى 1

/ / / 11 1 1 الزمان 2

/ 3 2 8 2 / السومرية 3

/ 3 / 6 1 / االجتاه 4

/ 6 2 31 5 1 4 اجملموع

ويتبني من اجلدول اعاله ان اعلى نسبة من احملررين املشاركني في االستطالع كان حتصيلهم الدراسي 
اخلاضعة  العينة  مجموع  من   )  0/0  51,6( بنسبة  اي  محرر   )31( مجموعهم  كان  اذ  بكالوريوس 
للدراسة , فيما جاء حملة شهادة املاجستير باملرتبة الثانية من حيث العدد وبنسبة )10 0/0 ( تليها 
حملة شهادة الدبلوم بعد االعدادية بنسبة ) 8,3 0/0 ( ثم شهادة االعدادية بنسبة ) 1,6 0/0 ( وقد 

اقتصر وجود هذه الشهادة لدى محرر واحد في مؤسسة الزمان للصحافة والنشر ,
اما التخصص الدقيق للمشاركني في االستطالع فقد توزع بني ثالثة اختصاصات , اجلدول االتي يبني 

هذه االختصاصات 
جدول رقم )3( باختصاصات املشاركني في االستطالع 

0/0  علوم
 صرفة

0/0  اختصاصات
انسانية

0/0 اعالم  املؤسسة
االعالمية

ت
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_ _ 0/0 6,6 4 0/0 5 3 املدى 1

0/0 1,6 1 0/0 6,6 4 11,6 
0/0

7 الزمان 2

0/0 3,3 2 0/0 8,3 5 11,6 
0/0

7 السومرية 3

0/0 3,3 2 0/0 1,6 1 11,6 
0/0

7 االجتاه 4

0/0 8,3 5 0/0 23,3 14 40 
0/0

24 4 اجملموع

ويتبني من اجلدول اعاله ان اختصاص االعالم شكل النسبة االعلى من بني االختصاصات وهي 40 0/0 
تليها االختصاصات االنسانية بنسبة 23,3 0/0 ثم العلوم الصرفة بنسبة 8,3 0/0 فيما شكلت 

االستمارات املتروكة بدون اجابات 1,6 0/0 مع عدم ورود اجابات )16( استمارة .
اخلاضعة  االعالمية  املؤسسات  في  باالتصال  للقائمني  االولى  املرتبة  االعالم  اختصاص  ويشكل 
للدراسة الطبيعية عمل هذه املؤسسات التي ينبغي ان يكون العاملني في مجال التحرير الصحفي 
ملمني بشروطه واحكامه وان يكون فهمهم للموضوعية اكثر دقة من غيرهم من االختصاصات 

االخرى .
الصفة الصحفية

توزعت الصفة الصحفية للمشاركني في االستطالع بني مندوب ومدير حترير , واجلدول االتي يبني 
توزيع الصفة الصحفية في املؤسسات االعالمية اخلاضعة للدراسة .

جدول رقم )4( توزيع املشاركني باالستبيان وفقا للصفة الصحفية التي يحملونها .

0/
0

ير
حتر

ير 
رت

ك
س

0/
0

ل
س

مرا

0/
0

ب
دو

من

0/
0

رر
ح

م

0/
0

ير
حر

لت
ر ا

دي
م

سة
س

ملؤ
 ا

ية
الم

الع
ا

ت

/ / / / 0/0 1,6 1 0/0 8,3 5 0/0 1,6 1 املدى 1

0/0 10 6 / / 0/0 8,3 5 0/0 3,3 2 / / 2 الزمان

0/0 3,3 2 0/0 10 6 0/0 3,3 2 0/0 8,3 5 / / السومرية 3

0/0 3,3 2 0/0 5 3 / / 0/0 5 3 0/0 3,3 2 االجتاه 4
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0/0 16,6 10 0/0 15 9     0/0 13,3 8 0/0 25 15 0/0 5 3 4

وع
جم

م

يتبني من اجلدول اعاله ان اعلى نسبة للمشاركني في االستبيان كان حلملة صفة محرر اذ شكلت 
تليها صفة سكرتير حترير بنسبة 16,6 0/0 ثم مراسل بنسبة 15 0/0 ثم مندوب  نسبة 25 0/0 
بنسبة 13,3 0/0 وكانت اخر صفة في الترتيب مدير التحرير اذ شكلت نسبة الذين يحملون هذه 
الصفة في املؤسسات اخلاضعة للدراسة 5 0/0 اذ يالحظ غياب حملة هذه الصفة في مؤسسة 
الزمان وقناة السومرية ويعود سبب حملة صفة احملرر العالية لطبيعة عمل التحرير الصحفي في 
هذه املؤسسات والذي يتطلب كادرا حتريريا متكامال فضال عن ان صفة احملرر هو االساس في وضع 

املادة التحريرية في صيغتها املناسبة بعد ورودها من املندوب او املراسل 
توزيع املشاركني في االستطالع وفقا للمؤسسات االعالمية التي يعملون بها: 

جدول رقم )5( توزيع املشاركني باالستطالع وفقا لنوع املؤسسة االعالمية .

0/0 العدد نوعها  املؤسسة
االعالمية

ت

0/0 11,6 7 جريدة املدى 1

0/0 21,6 13 جريدة الزمان 2

0/0 25 15 فضائية +راديوسومر السومرية 3

0/0 16,6 10 فضائية االجتاه 4

0/0 75 45 4 اجملموع

يتضح من اجلدول اعاله ان نسبة املشاركة في االستبيان كانت 75 0/0 اذ شكلت السومرية بنوعيها 
 0/0  21,6 بنسبة  الزمان كصحيفة  تليها   0/0 باملشاركة 25  اعلى نسبة  وراديو سومر  الفضائية 
تليها االجتاه فضائية بنسبة 16,6 0/0 واحتلت املدى املرتبة االخيرة في نسبة املشاركة 11,6 0/0 . 

حترير وصياغة املواضيع الصحفية .
لغرض حتديد مستوى مزاولة القائم باالتصال في عمله فعليا وخاصة في مجال التحرير الصحفي 
, فقد مت استبيان املشاركني باالستطالع مبدى مساهمتهم في حترير وصياغة املواضيع الصحفية 

وكانت النتائج كما موضحة في اجلدول االتي : 
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جدول رقم )6( حتديد املساهمني فعليا في حترير وصياغة النصوص الصحفية 

0/0 كال 0/0 نعم  املؤسسة
االعالمية

ت

- - 0/0 11,6 7 املدى 1

0/0 1,6 1 0/0 20 12 الزمان 2

0/0 1,6 1 0/0 23,3 14 السومرية 3

0/0 1,6 - 0/0 16,6 10 االجتاه 4

0/0 3,3 2 0/0 71,6 43 4 اجملموع

ويتضح من اجلدول رقم )6( ان نسبة املساهمني فعليا في حترير وصياغة النصوص الصحفية بلغت 
71,6 0/0 وهي نسبة تعد جيدة وتخدم مجريات البحث في حتديد مفهوم املوضوعية لدى القائمني 
النصوص  حترير  في  فعليا  املساهمني  غير  بنسبة  قياسا  مرتفعة  نسبة  ايضا  وتعد   , باالتصال 

الصحفية اذ لم تشكل نسبتهم سوى 3,3 0/0 فقط .
االنواع الصحفية التي يحررها املشاركني في االستبيان .

حصر الباحث ابرز االنواع الصحفية التي يقوم القائمني باالتصال في املؤسسات االعالمية اخلاضعة 
للدراسة بتحريرها وصياغتها . واجلدول االتي يبني ذلك :

جدول رقم )7( االنواع الصحفية احملررة في املؤسسات االعالمية اخلاضعة للدراسة .
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0/0 1,6 1 3,3 
0/0

2 0/0 6,6 4 0/0 5 3 0/0 5 3 املدى 1

- - - - 0/0 10 6 0/0 8 5 0/0 16,6 10 الزمان 2

0/0 10 6 6,6 
0/0

4 0/0 10 6 0/0 3,3 2 0/0 13,3 8 السومرية 3

- - 1,6 
0/0

1 0/0 10 6 - - 0/0 10 6 االجتاه 4

0/0 11,6 7 11,6 
0/0

7 0/0 36,6 22 1 6 , 6 
0/0

10 0/0 45 27 4

وع
جملم

ا



املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.امنار وحيد فيضي

114

يتضح من اجلدول رقم )7( اعاله ان اخلبر احتل املركز االول في االنواع الصحفية احملررة في املؤسسات 
االعالمية اخلاضعة للدراسة وبنسبة 45 0/0 وهي نسبة متوقعة لكون اخلبر الصحفي هو اساس 
او  او تعليقا او حتقيقا  , اما االنواع االخرى فهي تأتي من اخلبر سواء كان مقاال  الفنون الصحفية 
تقريرا ولذلك توزعت النسب االخرى لالنواع الصحفية بني التقارير الصحفية التي احتلت نسبة 

36,6 0/0 تليها التحقيقات بنسبة 16,6 0/0 ثم املقاالت والتعليق على اخلبر بنسبة 11,6 0/0  .
   الوحدات الذاتية في صياغة النصوص اخلبرية .

تبني من الدراسة النظرية ان اخلبر يجب ان يبتعد عن ذاتية احملرر ويجب ان ال تظهر شخصية احملرر 
في نص اخلبر لكي يكون موضوعيا .

ولغرض معرفة رأي القائم باالتصال في املؤسسات االعالمية اخلاضعة للدراسة في ضرورة وجود 
ملسة ذاتية للمحرر عند صياغته لالخبار من عدمه كانت النتائج كما موضحه في اجلدول االتي :

جدول رقم )8( رأي القائمني باالتصال حول ضرورة وجود ملسة ذاتية من عدمها في التحرير االخباري 
.

 االستمارات
 التي بدون

اجابة

0/0 كال 0/0 نعم  املؤسسة
االعالمية

ت

- - - 0/0 11,6 7 املدى 1

- - - 0/0 21,6 13 2 الزمان

9 0/0 3,3 2 0/0 6,6 4 السومرية 3

- 0/0 1,6 1 0/0 15 9 االجتاه 4

9 0/0 5 3 0/0 55 33 4 اجملموع

ويتضح من اجلدول اعاله ان نسبة تتجاوز النصف تؤيد ضرورة وجود ملسة ذاتية للمحرر عند صياغة 
الذين ال يجدون ضرورة  النسبة 55 0/0 فيما شكلت نسبة  اذ شكلت هذه  الصحفية  النصوص 
وجود ملسة ذاتية في التحرير الصحفي 5 0/0 ويعطي هذا اجلدول مؤشرا على ان القائمني باالتصال 

يخلطون بني اخلبر واالنواع الصحفية االخرى , 
فاخلبر يجب ان يكون خاليا من اي رأي ويكون موضوعيا ومجردا , في حني تسمح االنواع الصحفية 
االخرى بوجود ملسة ذاتية احملرر عند صياغة نصوصه وهذا اول مؤشر يخالف تفسير املوضوعية التي 

تقتضي االبتعاد عن كل اشكال الذاتية واصدار االحكام في النصوص اخلبرية .
تفسير املوضوعية في االخبار .

عرض الباحث ثالثة عشر تفسيراً للموضوعية ضمن االختبارات التي وضعها امام املشاركني في 
االستطالع من القائمني باالتصال في املؤسسات االعالمية اخلاضعه للدراسة وتبني االتي :
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1-  فسر 28,2 0/0 من املبحوثني ) القائمني باالتصال ( املوضوعية في )) ان تبقى في حدود موضوع 
القائمني   ( املبحوثني  من  اخر  نفسها فسر عدد  النسبة  وبذات   ) غريب  اي شيء  اقحام  دون  اخلبر 
باالتصال ( املوضوعية ) في ان ال حتجب اي معلومة في اخلبر ( وبذات النسبة نفسها فسر عددا اخر 
من القائمني باالتصال املوضوعية بأنها ) عرض وجهات النظر الطراف احلدث بشكل متوازن ( وبذات 

النسبة نفسها فسر عدد اخر املوضوعية في االبتعاد عن عرض الرأي في اخلبر .
2- اعلى نسبة للتفسير كانت كاالتي :

أ( فسر 48,2 0/0 من املبحوثني املوضوعية في ان تكون دقيقا في عرض احلدث .
ب( فسر 48,2 0/0 من املبحوثني املوضوعية في العدالة في عرض املوضوع .

تليهما 36,4 0/0 من املبحوثني الذي فسر املوضوعية في عدم االنحياز الى اي طرف في عرض موضوع 
احلدث . تليها نسبة 31,6 0/0 من املبحوثني الذين فسروا املوضوعية بان ال تظهر شخصية احملرر في 

اخلبر .
3- كانت اقل نسبة في تفسير املوضوعية هي 18 0/0 من املبحوثني الذين رأوا ان املوضوعية تنحصر 
في تفسير ان ال يكون هناك حذف او اضافة في موضوع اخلبر اي نقل احلقائق كما حدثت دون حذف 

او اضافة .
جدول رقم )9( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير  املؤسسة
االعالمية

ت  املؤسسة
االعالمية

ت

0/0 6,6 4  ان تبقى في حدود موضوع
 اخلبر دون اقحام اي شيء

غريب

املدى 1 املدى 1

0/0 8,3 5 الزمان 2 2 الزمان

- - السومرية 3 السومرية 3

0/0 13,3 8 االجتاه 4 االجتاه 4

0/0 28,2 17 4 اجملموع 4 اجملموع
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جدول رقم )10( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير  املؤسسة
االعالمية

ت  املؤسسة
االعالمية

ت

0/0 11,6 7  ال حتجب اي معلومة في
 اخلبر

املدى 1 املدى 1

0/0 6,6 4 الزمان 2 2 الزمان

- - السومرية 3 السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4 االجتاه 4

0/0 28,2 17 4 اجملموع 4 اجملموع

جدول رقم )11( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير  املؤسسة
االعالمية

ت  املؤسسة
االعالمية

ت

0/0 11,6 7  ال حتجب اي معلومة في
 اخلبر

املدى 1 املدى 1

0/0 6,6 4 الزمان 2 2 الزمان

- - السومرية 3 السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4 االجتاه 4

0/0 28,2 17 4 اجملموع 4 اجملموع

جدول رقم )12( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 11,6 7 ان تكون دقيقا في عرض احلدث املدى 1

0/0 20 12 الزمان 2

0/0 1,6 1 السومرية 3

0/0 15 9 االجتاه 4

0/0 48,2 29 4 اجملموع
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جدول رقم )13( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 10 6  ان ال تظهر شخصية احملرر في
اخلبر

املدى 1

0/0 11,6 7 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4

0/0 31,6 19 4 اجملموع

جدول رقم )14( تفسير املوضوعية في االخبار لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 11,6 7 العدالة في عرض املوضوع املدى 1

0/0 11,6 7 الزمان 2

0/0 15 9 السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4

0/0 48,2 29 4 اجملموع

جدول )15( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 10 6 الطراف النظر  وجهات   عرض 
احلدث بشكل متوازن

املدى 1

0/0 6,6 4 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 11,6 7 االجتاه 4

0/0 28,2 17 4 اجملموع
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جدول رقم )16( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 11,6 7  عدم االنحياز الى اي طرف عند
عرض موضوع احلدث

املدى 1

0/0 11,6 7 الزمان 2

0/0 1,6 1 السومرية 3

0/0 11,6 7 االجتاه 4

0/0 36,4 22 4 اجملموع

جدول رقم ) 17 ( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 8,3 5 الوصول الى احلقائق الصلبة املدى 1

0/0 8,3 5 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4

0/0 26,6 16 4 اجملموع

جدول رقم )18( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 8,3 5 االبتعاد عن اي تلوين في اخلبر املدى 1

0/0 8,3 5 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 6,6 4 االجتاه 4

0/0 23,2 14 4 اجملموع

جدول رقم )19( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .
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0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 8,3 5 عرض عند  احكام  اي  اصدار   عدم 
املوضوع او احلدث

املدى 1

0/0 6,6 4 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 10 6 االجتاه 4

0/0 24,9 15 4 اجملموع

جدول رقم )20( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال .

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 10 6 او اباحية  اي كلمات   عدم استخدام 
دعائية عند صياغة االخبار

املدى 1

0/0 8,3 5 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 6,6 4 االجتاه 4

0/0 24,9 15 4 اجملموع

جدول رقم )21 ( تفسير املوضوعية لدى القائمني باالتصال

0/0 العدد نوع التفسير سسة ملؤ  ا
االعالمية

ت

0/0 8,3 5  االبتعاد عن عرض الرأي عند صياغة
 االخبار

املدى 1

0/0 8,3 5 الزمان 2

- - السومرية 3

0/0 11,6 7 االجتاه 4

0/0 28,2 17 4 اجملموع



املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.امنار وحيد فيضي

120

فقرات تفسيرات املوضوعية لدى القائمني باالتصال .
بعد ان مت عرض عدة تفسيرات للموضوعية والبالغة )13( اختيار لغرض الوقوف على النسبة االكبر 
من هذه التغيرات وجد الباحث ضرورة التعرف على معنى املوضوعية في تفسير املبحوثني فيما اذا 

كانت تعني اختيارا واحداً او اختيارين او البعض منها او جميعها واجلدول االتي يبني ذلك 
جدول رقم )22( برؤية احملررين الصحفيني ملعنى املوضوعية في تفسيرهم .

0/0 العدد حجم االختيار ت

0/0 45 27 بتفسير اخلاصة  الفقرات   جميع 
املوضوعية

1

0/0 26,6 16  البعض من الفقرات اخلاصة بتفسير
املوضوعية

2

0/0 1,6 1  فقرة او فقرتني فقط خاصة بتفسير
املوضوعية

3

0/0 73,2 44 اجملموع

ويتبني من اجلدول رقم )22( ان 44 0/0 من املبحوثني يفضلون توافر ) 13( اختيار من تفسير املوضوعية 
ليكون توافر املوضوعية كامال , في حني يرى 26,6 0/0 من املبحوثني ان قسم من التفسيرات وليس 
يرى  جميعها تنطبق على املوضوعية , وكانت نسبة ضئيلة من املبحوثني ال تتعدى محرراً واحداً 

انطباق فقرة واحدة او فقرتني على تفسير املوضوعية  .
وقد توزعت اجابات املبحوثني في املؤسسات االعالمية اخلاضعة للدراسة كاالتي :

1- املدى : ايد اربعة محررين توافر جميع التفسيرات في املوضوعية ورأي ثالثة فقط اختيار البعض 
منها في تفسير املوضوعية .

2- الزمان :  ايد سبعة محررين انطباق جميع التفسيرات في املوضوعية فيما رأى ستة فقط انطباق 
البعض منها في تفسير املوضوعية .

3- السومرية : رأي ثالثة عشر محررا انطباق جميع التفسيرات على املوضوعية فيما رأى اثنان فقط 
انطباق البعض منها .

خمسة  رأى  حني  في   , املوضوعية  على  التفسيرات  جميع  انطباق  محررين  ثالثة  رأى   : االجتاه   -4
محررين فقط انطباق البعض منها ورأى محرر واحد فقط انطباق فقرة واحدة او فقرتني على تفسير 

املوضوعية .
مدى توافر املوضوعية في الصحافة العراقية .

وضع الباحث اربعة اختيارات امام املبحوثني للتعرف على رأيهم مبدى توافر املوضوعية في الصحافة 
العراقية وكانت النتائج كما موضحة باجلدول االتي :
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جدول رقم )24( مدى توافر املوضوعية في الصحافة العراقية .

0/0 العدد نوع االجابة ت

0/0 5 3 1 نعم

0/0 10 6 كال 2

0/0 33,3 20 نوعا ما 3

0/0 15 9 4                                     احيانا

0/0 63,3 38 اجملموع

للمؤسسة االعالمية .     
جدول رقم )25( توزيع االجابات وفقا للمؤسسة االعمية .

0/0 العدد نوع االجابة املؤسسة االعالمية ت

-
0/0 1,6
0/0 10
-

-
1
6
-

نعم
كال

نوعا ما
احيانا

املدى 1

-
-
0/0 8,3
0/0 5

-
-
5
3

نعم
كال

نوعا ما
احيانا

الزمان 2

0/0 5
0/0 3,3
0/0 11,6
0/0 5

3
2
7
3

نعم
كال

نوعا ما
احيانا

السومرية 3

-
0/0 5
0/0 3,3
0/0 5

-
3
2
3

نعم
كال

 نوعل ما
احيانا

االجتاه 4



املوضوعية لدى القائم باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية العراقية

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د.امنار وحيد فيضي

122

التفسير الذي يركز عليه القائمني باالتصال .
وجه الباحث سؤاال للمبحوثني الذين اشروا على االختبار الثاني والثالث واخلاص بتفسير املوضوعية 
في  موضحة  كما  النتائج  وكانت  املوضوعية  تفسير  في  بينهم  اتفاقا  االكثر  التفسير  لتحديد 

اجلدول االتي :

جدول رقم )26( التفسير االكثر اتفاقا للموضوعية .

تالتفسيرالعدد0/0

تكامل 106 0/0  ( واضافة  حذف  وجود  عدم 
اخلبر (

1

2الوصول للحقائق الصلبة3,32 0/0

3االبتعاد عن الرأي في اخلبر3,32 0/0

4التوازن في عرض احلدث3,32 0/0

5ان تبقى في حدود املوضوع1,61 0/0

6ان يكون دقيقا6,84 0/0

اجملموع28,317 0/0

ويتضح من اجلدول اعاله ان اعلى نسبة من املبحوثني ركزت على ان تفسير املوضوعية ينحصر في 
عدم وجود حذف واضافة في اخلبر اي ان اخلبر يجب ان يكون متكامال اذا كانت نسبة املبحوثني الذين 
ركزوا على هذا التفسير 10 0/0 وتتوزع بقية النسب على االسباب االخرى املبينة في اجلدول من 1,6 

.  0/0 3,3 _ 0/0
حجم املوضوعية في نظر املبحوثني .

وضع الباحث تقديرا ينحصر بني 25 0/0 _ 75 0/0 حلجم املوضوعية املتوافر في الصحافة العراقية 
وعرضها على املبحوثني في مؤسسات املدى والزمان والسومرية واالجتاه وحتديدا على الذين اجابوا 

بنعم او نوعا ما وكانت النتائج كاالتي :
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جدول رقم ) 28( تقدير حجم املوضوعية في الصحافة العراقية .

            حجم تقدير املوضوعيةالعدد  0/0
ت

0/0 8,350/0 251

0/0 1590/0 402

0/0 20120/0 503

0/0 13,380/0 754

اجملموع1,90 26,6340/0 0/0

ويتضح من هذا اجلدول ان اعلى نسبة لوجود املوضوعية وتوافرها في الصحافة العراقية ال تتعدى 
النصف , اذ ايد 20 0/0 من املبحوثني توافر املوضوعية بحجم 50 0/0 في الصحافة العراقية تليها 
نسبة 15 0/0 من املبحوثني يؤيدون توافر املوضوعية بنسبة 40 0/0 في الصحافة العراقية تليها 
باملرتبة الثالثة بنسبة 13,3 0/0 من املبحوثني يرون توافر املوضوعية بنسبة 75 0/0 في الصحافة 
في   0/0  25 بنسبة  املوضوعية  توافر  املبحوثني  من   0/0  8,3 رأى  فقد  الرابعة  املرتبة  اما  العراقية 

الصحافة العراقية .
اسباب عدم توافر املوضوعية في رأي عدد من املبحوثني .

اجاب عدد من املبحوثني بعدم وجود املوضوعية في الصحافة العراقية وشكلوا نسبة 10 0/0 من 
مجموع املبحوثني اذ اجاب ستة من القائمني باالتصال ب كال على وجود املوضوعية في الصحافة 
العراقية , وقد وجه الباحث استفسارا لهذه الفئة من املبحوثني لبيان اسباب عدم توافر املوضوعية 

وكانت النتائج كاالتي : 
جدول رقم )27( اسباب عدم وجود املوضوعية .

تالسببالعدد0/0

1تأثر اجلريدة او املؤسسة االعالمية باملمول 8,35 0/0

2لكون املؤسسات االعالمية مسيرة 1,61 0/0

اجملموع9,96 0/

ويتضح من هذا اجلدول ان تأثير الصحيفة باملمول هو الغالب في رأي عدد من املبحوثني بعدم وجود 
املوضوعية اي عدم وجود استقاللية لدى املؤسسات االعالمية العراقية .

اخلالصة واالستنتاج .
يتضح مما تقدم ان تفسير املوضوعية لدى القائم باالتصال في املؤسسات االعالمية العراقية 

يختلف من واحد الخر وفقا لنظرته لهذا املوضوع ,  
ان  بل  واحد  مفهوم  او  واحد  بتعريف  ينحصر  ال  املوضوعية  تفسير  ان  منهم   0/0  45 رأى  اذ 
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املوضوعية
 ميكن ان تشمل جميع التفسيرات في ذات الوقت فيما رأى اكثر من ربع املبحوثني وبنسبة 26,6 

 0/0
ركز  وقد  التفسيرات  كل  جتمع  ان  شرطا  وليس  التفسيرات  بعض  في  تنحصر  قد  املوضوعية  ان 

اغلب
 املبحوثني على ان عدم وجود حذف واضافة في اخلبر وعدم اقحام اي شيء غريب قد يكون التفسير

 االكثر رجحانا عن غيره من التفسيرات في مفهوم املوضوعية .
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القنوات الفضائية الغنائية العراقية ودورها يف اشاعة القيم السلبية بني 
الشباب اجلامعي

                                                                                                 د . بشرى داود سبع السنجري
                                                                                                  كلية االعالم- جامعة بغداد 

املستخلص  
ترمي هذه الدراسة الى توضيح دورالقنوات الفضائية الغنائية العراقية في اشاعة القيم السلبية 
بني الشباب اجلامعي ،ومدى ميل هذه الشريحة الى محاكاة السلوكيات الهابطة واملفاهيم الزائفة 
الغريبة عن مجتمعنا والتي تعرض من خالل شاشات هذه القنوات ، مستندة على االدبيات االعالمية 
ذات الصلة كاملراجع العلمية ونتائج الدراسات والبحوث السابقة ،متبعة منهج املسحي لدراسة 
والطالبات  الطلبة  من  عينة  على  وزعت  والتي  للبحث  كأداة  االستبانة  على  باالعتماد  اجلمهور 
جامعة بغداد املسجلني في اجلامعة للعام الدراسي 2011-2012 وبلغ حجم العينة 200 مفردة ، 
ومن اجل بلوغ االهداف احملددة للبحث مت تقسيمه على ثالثة مباحث : االول االطار املنهجي للبحث 
الذي اشتمل على مشكلة البحث وفروض البحث وأهمية البحث ومنهجه والدراسات السابقة أما 
املبحث الثاني فتناول االطار النظري الذي تضمن القنوات الغنائية العراقية والشباب اما املبحث 
الثالث فأشتمل على نتائج الدراسة امليدانية وتفسير اجلداول فضال عن النتائج العامة والتوصيات 

.   وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
•يتعرض اكثر من نصف عينة البحث للقنوات الغنائية الفضائية العراقية بشكل دائم ، ويشاهد 
اغلب املبحوثني القنوات الغنائية الفضائيه من ساعتني القل من 3 ساعات يوميا ، ان ارتفاع معدل 
ساعات املشاهدة الذي قد يترك ظالله على سلوك املشاهد وال سيما الشباب لتصبح الكثير من 

املشاهد جزء من شخصيتهم وسلوكهم اليومي . 
•اتفق الذكور واالناث على محاكاة ما يعرض في هذه القنوات ، والتختلف درجة محاكاة الشباب ملا 

يعرض في هذه القنوات من حيث التخصص سواء علمي او انساني . 
القنوات  على  الرقابة  فرض  على  املبحوثني  موافقة  ومدى  النوع  حيث  من  معنوية  فروق  •التوجد 

الغنائية  
اشاعة  في  تسهم  العراقية  الغنائية  الفضائية  القنوات  ان  الى  امليدانية  الدراسة  نتائج  •تشير 
العديد من السلوكيات والقيم السلبية ومنها ،تبني الكلمات وااللفاظ واحلركات الراقصة ، تقليد 

املوضة ، امليوعة واشاعة التبرج .......الخ حيث  احرزت نسبا وتكرارات عالية .
من  والبد  جتاهله  الميكن  اجلماهيرية  الثقافة  في  وتأثيرها  القنوات  الكبيرلهذه  الذيوع  فأن  واخيرا 
لهذه  تصدت  التي  االعالمية  الدراسات  وان  سيما   ، جاد  بشكل  االعالمية  الظاهرة  هذه  تأخذ  ان 
الظاهرة قليلة جدا برغم ما تشغله من مساحة البث وما تطرحه من قيم الكثير منها غير ايجابي 

ويتعارض مع القيم املألوفة . 
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Abstrac

The purpose of this study is to clarify the Doralguenoat TV
musical Iraqi rumor negative values among young university, and the tendency of this 
segment to simulate the viewer that displays through the screens of these channels, 
based on the literature Related Press Kalmraja scientific results of studies and previous 
research, following the survey method to study the public Depending on the resolution 
as a tool for research, which was distributed to a sample of male and female students 
Baghdad University, enrolled at the university for the academic year 2011 - 2012 and the 
sample size was 200 single, in order to achieve the specific objectives of the research 
was divided in three sections: the first theoretical framework, which included channels 
lyrical Iraqi youth, The second section deals with the methodological framework of the 
research, which included a research problem, research hypotheses and the importance of 
research method and previous studies The third topic Included of the results of the field 
study and interpretation of tables as well as the general findings and recommendations.
 The study reached a number of conclusions, including:
1 - exposed more than half of a sample search for channels musical TV Iraq permanently, 
and watched most of the respondents SATELLITE than two hours to less than 3 hours 
per day, this means high rate of hours of viewing, which may leave misguidance on the 
behavior of the viewer especially young people to become a lot of scenes part of their 
personality and their daily behavior.
2 - males and females agreed to simulate what displays in this channels different the 
degree simulate what displays in the youth of these channels in terms of specialization, 
whether scientific or humanistic.
3 - There are no significant differences in terms of the type and extent of the respondents 
agreed to impose censorship on music channels
4 - The results of the field study that Iraqi Satellite lyrics contribute to the rumor that many 
of the behaviors and values and negative ones, adopting the words and dance move-
ments and vocalizations, imitation Alodh, fluidity and Rumor Finery....... etc. which won 
the ratios and high frequencies.
Finally, the publicity Kabarlhzh channels and their influence on mass culture is can not 
be ignored and must be Allen takes this phenomenon media seriously, especially as 
media studies that addressed this phenomenon very little despite the occupied space 
broadcast and subtract the values of many of them is positive and inconsistent with the 
values of the familiar .
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املقدمة
للعوملة في نشر سمومها عن طريق  الطريق  بداية  الصناعية  االقمار  عبر  الفضائي  البث  شكل 
القنوات التلفزيونية والبرامج التي حتمل قيماً خارجة عن املفاهيم األخالقية واملعتقدات الدينية 
التي يتمتع بها مجتمعنا ، كما سهل تغلغل الثقافات الوافدة ، األمر الذي آثار مخاوف حقيقية 
وكبيرة من ان يقع مجتمعنا حتت تأثير املسخ الثقافي الذي يعد أهم أهداف العوملة عبر اهم آلياتها 
واشدها تأثيراً وهو البث الفضائي املباشر  ، واذا ))كانت هناك وسيلة تصلح لتكون العالم احلقيقي 
:االحتفاء  العوملة  اعالم  عن  صفات  من  مايذكر  كل  ميلك  فأنه   ، التلفزيون  فأنها  العوملة  لثقافة 
بالصورة على حساب الكلمة واحالل االشباع العاطفي محل العقل والتخلي عن املعنى والتمسك 

باللعب والتسلية(()1(
 أن التطورات املذهلة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال الفضائي أفرزت منطاً اتصالياً جديداً 
بقنواته  التلفزيون  منافسة  فبسبب   ، السابق  التقليدي  االتصال  سمات  عن  تختلف  سمات  له 
املتعددة املشفرة واملفتوحة التي أتاحها نظام البث املباشر وفرت االختيارات املتعددة للفرد وتغيرت 

الثقافة من ثقافة الكلمة الى ثقافة الصورة)2(
اكثر  انتقالية كونهم من  العاملية واحمللية فأن الشباب يعيشون مرحلة  التحوالت  ونظرا لسرعة 
الفئات االجتماعية انفتاحا على الثقافات االخرى واشدها تطلعا وطموحا فأنهم اكثر ميال إلى قيم 

التجدد والتغير واكثر متردا على ما يحيط بهم من قيم ومعايير)3( ، 
القيم  بهذه  التأثر  ثم  ومن  وقت مضى الستقبال  اي  من  اكثر  االن  مهيئاً  العراقي  الشباب  ويعد 
الدخيلة بسبب الضغوطات الكثيرة التي يتعرض لها، وخاصة بعد احداث عام 2003 ، دخول القوات 
االمريكية احملتلة الى بغداد وسقوط النظام احلاكم ،احدثت تغيرات في كل مجاالت احلياة ، فظهرت 
على  االنفتاح  عن  ،فضال  العيش  وصعوبات  والبطالة  السياسية  والصراعات  االقتصادية  االزمات 
 - التأريخ  قبل هذا  متاحة  تكن  لم  التي  والفضائيات بشكل خاص-  عام  االتصال بشكل  وسائل 
وظهور   ، الساعة  مدار  على  بثها  واستمرار  وانتشارها  القنوات  لهذه  التعرض  معدالت  وارتفعت 
احلاجة املتزايدة للترفيه حيث لم يصبح وجود قنوات ترفيهية منوعة تبث االغاني كافياً الشباع 
اجلمهور  وصول  مهمة  لتسهيل  متخصصة  غنائية  قنوات  لظهور  حاجة  تولدت  بل  احلاجة  هذه 
ملا يريده ،  مما ادى الى انتشار القنوات الغنائية  واالغاني املصورة العاطفية لتصبح االجتاه السائد 
احلالي في عالم االغاني العربية والعراقية معبرة عن احوال احلب املتعددة من حنني للقاء احلبيب 
ومن هجرانه وخيانته الى اخر املعاني املرتبطة باحلب بني الرجل املرأة ، وملا كانت االغاني في اغلب 
االحيان التستطيع استخدام الكلمات للتعبير عن كل هذه املعاني فقد تكفلت الصورة بتحقيق 

املعادل املوضوعي عن البصري للكلمات كي تستثير الشباب جنسياً)4( . 
كل هذه االمور جتعل  مهمة تعميق الشروخ القيمية عن طريق خلق حالة االزدواجية في املفاهيم 
والقيم سهلة وممكنة ، خاصة وان  شريحة الشباب هم أكثر عرضة وقبوال للتغيير مبا يعرض في 
 القنوات الفضائية من مضامني مختلفة  لذا فأن الشاب يجد نفسه منجذبا الى قيم وافدة تاركا 

اوليات قيمه مما يسهل عملية تشكيل نسق قيمي على غرار ما هو موجود في الثقافة الغربية .
الذي  للبحث  املنهجي  االطار  االول   : ثالثة مباحث  البحث على  مت تقسيم  التصور  وفي ضوء هذا 
أما  السابقة  والدراسات  ومنهجه  البحث  وأهمية  البحث  وفروض  البحث  مشكلة  على  اشتمل 



القنوات الفضائية الغنائية العراقية ودورها يف اشاعة القيم السلبية بني الشباب اجلامعي

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د . بشرى داود سبع

129

املبحث الثاني الذي تضمن القنوات الغنائية العراقية والشباب ، فيما اشتمل املبحث الثالث على 
نتائج الدراسة امليدانية وتفسير اجلداول فضال عن النتائج العامة والتوصيات  

املبحث االول
االطاراملنهجي للبحث

 اوال:مشكلة البحث
 تكمن مشكلة هذا البحث في السيل اجلارف من القنوات الفضائية الغنائية العراقية والتي تبث 
لنا طوال 24 ساعة يوميا كلمات هابطة وركيكة وذات إمياءات بذيئة مصحوبة مبوسيقي هي األقرب 
ملا يعرض في األفراح الشعبية ، أن هذا الغزو لألسف متت والدته بصورة مشوهه ،حيث تأثر الكثيرمن 
مطربينا العراقيني مبوجة االنحداراألخالقي الغاني الفيديو كليب التي حتاكي االسلوب الغربي في 
التصوير واللقطات ومالبس املغنيني ومكياجهم واسلوب رقصهم ، ونفذوها عراقيا،فاملتتبع لعدد 
مع  مضمونها  اليتناسب  للحياء  خادشة  مصورة  أغاني  يشاهد  العراقيه  الغنائية  القنوات  من 
العادات والقيم العراقية والعربية االصيلة ، وأياً ما كانت أجتاهات الباحثني نحو القنوات الفضائية 
الغنائية سلبا أوايجابا فأن الذيوع الكبيرلهذه القنوات وتأثيرها في الثقافة اجلماهيرية هو دافع في 
تصوري كاف الخذ هذه الظاهرة االعالمية بشكل جاد ، سيما وان الدراسات االعالمية التي تصدت 
لهذه الظاهرة قليلة جدا برغم ما تشغله من مساحة البث وما تطرحه من قيم الكثير منها غير 

ايجابي )5( 
ومن هذه الرؤية ومع االقرار مبكانة الشباب االجتماعية جاءت رؤية الباحثة وتولدت فكرتها  لدراسة 
دور القنوات الفضائية الغنائية العراقية في اشاعة القيم السلبية بني الشباب اجلامعي ، وتسعى 

من خاللها الى االجابة عن التساؤل الرئيس لهذه املشكلة وهو :
ما دور القنوات الفضائية الغنائية العراقية في اشاعة القيم السلبية بني الشباب اجلامعي ؟

والفروض  الفرعية  التساؤالت  من  جملة  الباحثة  حددت  التساؤل  هذا  عن  االجابة  هدف  ولبلوغ 
وهي: 

أ: تساؤالت البحث
1 - تساؤالت حول عادات وامناط مشاهدة القنوات الفضائية الغنائية :

     - ما معدالت مشاهدة القنوات الفضائية الغنائية العراقية
    - فترات املشاهدة املفضلة التي يشاهد خاللها املبحوثون القنوات الغنائية العراقية

    - ما الوقت الذي ميضيه املبحوثون في مشاهدة القنوات الغنائية العراقية
    - االشخاص الذين يشاهد املبحوثون معهم القنوات الغنائية العراقية

2 - تساؤالت حول القنوات الفضائية الغنائية العراقية التي يشاهدها الشباب اجلامعي
         - ما هي القنوات الغنائية العراقية املفضلة

          - ما دوافع مشاهدة الغنائية العراقية
الغنائية  القنوات  شاشات  خالل  من  تعرض  التي  للمشاهد  اجلامعي  الشباب  محاكاة  مدى   -3

العراقية   - مدى املوافقة على فرض رقابة على القنوات الفضائية الغنائية العراقية
       - ما شكال الرقابة املقترحة
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 ب- فروض البحث
للقيم  تسئ  التي  السلوكيات  تبني  في  تسهم  الغنائية  قنوات  مشاهدة  أن   : االولى  الفرضية 

واالخالق العربية األصيلة
 الفرضية الثانية : تختلف درجة محاكاة الشباب ملا يعرض في القنوات الغنائية العراقية طبقا 

للجنس والتخصص الدراسي )علمي- انساني ( .
الفرضية الثالثة: تسبب القنوات الفضائية الغنائية في تكريس العديد من القيم والسلوكيات 
السلبية عند الشباب كاخليانة والغدر ، الكراهية وعدم  التقدير ،االنانية وحب الذات ، فقدان الثقة 
بالنفس ،حب الغرائز ،الكذب والنفاق ، اشاعة التبرج عند الفتيات وتقليد املوضة والتخنث ، تبني  

الكلمات وااللفاظ الرديئة ،و التعود على مشاهدة مشاهد اخلالعة والعري .
تبني  و  الغنائية  الفضائية  القنوات  بني كثافة مشاهدة  ارتباطية  توجدعالقة   : الرابعة  الفرضية 

الشباب للقيم السلبية الواردة في مضمون هذه القنوات . 
ثانيا: اهمية البحث : 

تكمن اهمية هذا البحث بوصفه تشخيص منهجي يهتدى بنتائجه في رسم املعاجلة املوضوعية 
لواقع القنوات الفضائية الغنائية ولفت االنتباه في ادنى طموح ميكن ان متثله هذه الدراسة نحو 
مضار هذه القنوات على سلوك الشباب واملساهمة في التخفيف من اثارها،كما انها تعد مساهمة 
في سياق  االخرى  والبحوث  الدراسات  امام  اجملال  وتفتح  االعالمية  املكتبة  تثري  ان  ميكن  بسيطة 

املوضوع ذاته
ثالثا : اهداف البحث

تسعى هذه الدراسة الى االجابة على التساؤالت التي نأمل ان تؤدي االجابة عليها الى حتقيق الهدف 
املرجو من هذه الدراسة وهي كاآلتي :

في  العراقية  الغنائية  الفضائية  القنوات  تلعبه  الذي  الدور  علمية حتدد  الى مؤشرات  1-الوصول 
اشاعة القيم السلبية بني الشباب اجلامعي .

2-معرفة دوافع  تعرض الشباب اجلامعي للقنوات الغنائية الفضائية .
الهابطة  السلوكيات  محاكاة  في   ) واالناث  الذكور   ( بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  3-هل 

واملفاهيم الزائفة الغريبة عن مجتمعنا ؟
4-هل هناك فروق ذات داللة احصائية حسب التخصص في محاكاة االفكار والسلوكيات املطروحة 

في هذه القنوات ؟
رابعا: منهج البحث

أن كل بحث علمي مرتبط مبنهج علمي واضح ومحدد ميكن الباحث من التدرج في دراسته للوصول 
، وبحكم طبيعة دراستنا »دراسة استطالعية«  فإن املنهج الذي نتوخى من  إلى النتائج املرجوة 
قد  نتائج  إلى  والوصول   ، البحث  موضوع  حول  املطروحة  والتساؤالت  اإلشكالية  معاجلة  خالله 
تسمح لنا مبعرفة دور القنوات الغنائية الفضائية في اشاعة القيم السلبية بني اجلمهور املبحوث 
، يتمثل في منهج املسح، والذي يعتبر أكثر املناهج استخداما في البحوث الكشفية والوصفية 

والتحليلية و أكثرها املالئمة لبحثنا.
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خامسا: مجاالت البحث وعينته :
اجريت هذه الدراسة بجامعة بغداد وبالتحديد في مجمع اجلادرية والذي يضم مجموعة كبيرة من 
الكليات التابعة للجامعة ، لذا متثل جامعة بغداد مجمع اجلادرية مجاالً مكانياً لهذا البحث ، اما 
اجملال الزمني ، يتمثل في املدة الزمنية التي استغرقتها عملية توزيع استمارات االستبانة ، وتفريغها 
وحتليلها  والتي امتدت من 4/12/2011 إلى 26/3/2012، فيما حتدد اجملال البشري لهذا البحث, في 
الطلبة والطالبات املسجلني في جامعة بغداد للعام الدراسي 2011- 2012 ، ومن اجل الوصول الى 
نتائج موضوعية مت االعتماد على عينة عارضة ، ويعد هذا النوع  من العينات غير االحتمالية التي 
يزداد استخدامها عندما نريد الوصول الى جمهور له خصائص معينة كما في هذه الدراسة ،التي 
تهدف الوصول الى فئة معينة من الشباب  الذين يشاهدون القنوات الفضائية الغنائية العراقية 
حتديدا ، وقد بلغ حجم العينة )200( مفردة ، موزعة بالتساوي من حيث متغير اجلنس ومختلفة من 
حيث متغير التخصص والعمر، وبعد توزيع االستمارات على املبحوثني، مت استبعاد 9 استمارات غير 
صاحلة و11 أستمارة لم ترجع أصال ، أصبحت العينة مكونة من 180 مبحوثا مثلت 98 ذكرا و82 

انثى .
 تتحدد السمات الدميوغرافية لعينة الدراسة من خالل عدد من املتغيرات مثل النوع والفئة العمرية 
مفردة   الذكور98  عدد  بلغ  النوع  مبتغير  يتعلق  وفيما   ،  ) انساني   – علمي   ( الدراسي  والتخصص 
بنسبة  54.4% من مجموع عينة البحث بينما بلغ عدد االناث 82 مفردة بنسبة 45.6% من مجموع 
عينة البحث ، وفيما يتعلق مبتغير العمر فقد شكلت الفئة العمرية 18- 23 سنة النسبة االكبر 
حيث بلغت 55% من مجموع عينة البحث وبواقع 99 تكرارا وجاء في املرتبة الثانية الفئة العمرية 
بني  الواقعة  العمرية  الفئة  االخيرة  املرتبة  في  وجاء   %32.7 وبنسبة  تكرارا   59 بواقع  24-28 سنة 
29سنة - فأكثر بنسبة 12.2% وبواقع 22 تكرارا ، اما متغير التخصص الدراسي فقد توزع كاالتي 
: 36.6% من الذكور يدرسون في الكليات ذات التخصص العلمي مقابل 12.3% من االناث ،  وفيما 
يتعلق في مجال الدراسات االنسانية فقد بلغت نسبة الذكور 17.8%  بواقع 32 تكرارا بينما بلغ 
. انظراجلدول )1+2( يوضح توصيف  عدد االناث 60 مفردة بنسبة 33.3% من مجموع عينة البحث 

عينة البحث . 
جدول رقم )1( جنس افراد عينة البحث

اجلنس
التخصص

اجملموعاالناثالذكور

ت  %ت    %ت   %

6636.62212.38848.9علمي

3217.86033.39251.1انساني

9854.48245.6180100اجملموع
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جدول )2 ( يوضح توزيع العينة طبقا للعمر

%التكرارالعمر

23 -189955

28 -245932.7

292212.3- فأكثر

سادسا : أدوات البحث
العلوم االجتماعية  الواقع، وتوجد في إطار  البحث بجمع املعطيات واملعلومات من  أدوات  تسمح 
الباحث  يستعملها  التي  املتنوعة  الوسائل  من  مجموعة  خاصة  واالتصال  اإلعالم  وعلوم  عامة 
في تقصي وجمع املعلومات واحلقائق وذلك عند استخدامه ملنهج معني،وفي دراستنا استخدمنا 
املنهج املسحي- كما أشرنا سابقا- جلمع املعلومات املستهدفة، وارتأينا أن نوظف أداة االستبيان 
التي تعتبر من األدوات املناسبة لبحثنا ، وهي قائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث من أجل 
احلصول على إجابات تتضمن املعلومات والبيانات املطلوبة وبالتالي، فان استمارة استبيان ماهي إال 
تقنية مباشرة لطرح األسئلة على املبحوثني وبطريقة موجهة، وذلك من أجل احلصول على أجوبة 
كمية نهدف من وراءها إلى اكتشاف عالقات رياضية وإقامة مقارنات كمية، ومن ثمة استخالص 
اجتاهات وسلوكيات اجلمهور املبحوث. وانطالقا من هذا االعتبار فقد مت تقسيم أسئلة االستبيان 

إلى احملاور التالية:
احملور األول: خاص بالبيانات الشخصية 

احملور الثانية : عادات املشاهدة وأمناط التعرض 
احملور الثالث :  دور القنوات الفضائية الغنائية في اشاعة القيم السلبية

سابعا: حتديد مفاهيم البحث
امتو  الذين  أي  واالناث،  الذكور  من  )18-35سنة(  بني  اعمارهم  تتراوح  التي  فئة  هم   : 1-الشباب 
إلى  انتقالية  مرحلة  بأنها  املرحلة  هذه  وتتميز  اجلامعية،  الدراسة  الى  وانتقلوا  العامة  الدراسة 
الرجولة او األمومة , قد تتأثر بالقضايا واالحداث االجتماعية واالعالمية واالقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية وتتميز بالقدرة على التيكف لألوضاع والظروف ، كما انهم اكثر فعال وتقبال لتغيير 

املواقف السلوكية واكثر ميال لقيم التجدد.
2-القيم : هي مجموعة العادات واالعراف التي تؤثر في سلوك الشباب اليومي ، وفي ضوء ذلك فأن 

علماء االجتماع يقسمون القيم الى ثالثة اقسام رئيسة هي : 
القيم االيجابية ، كالصدق واالمانة واالخالص والشجاعة والتعاون والصراحة واحملبة …...الخ والقيم 
الثقة  فقدان   ، والكراهية  واحلقد  والنميمة  والنفاق  والغش  الكذب  في  تنعكس  التي  السلبية 

بالنفس ، حب الغرائز ،والتخاذل ......الخ
والقيم الهامشية وهي تلك القيم التي تكون متأرجحة ال جتذب انتباه الفرد النها التؤثر في مصاحله 
وطموحاته ولكنها موجودة في اجملتمع وميكن ان تترك اثارها على الفرد السيما الشباب ومن هذه 

القيم ، احترام الرجل للمرأة واملبادرة مبساعدة املسنني او املكفوفني )6(
الثقافة  األخرى بهدف، إشاعة قيم  للثقافات  اجتياح  الثقافية هي عملية  العوملة  أن   : 3-العوملة 
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األمريكية ومبادئها ومعاييرها وجعلها أمنوذجا كونيا، يتوجب تبنيه وتقليده بتسخيرالتطور الهائل 
أحدى  بوصفها  الفضائيات  مجال  في  التكنولوجية  والتقنيات  املعلوماتية  الثورة  في  والسريع 
اليات العوملة ووسائلها لنقل هذا النموذج وتعميمه ،والهدف اجلوهري منها تكريس القيم اجلديدة 

والبديلة عند الشباب .
4-السلوك :كل ما يأتيه الشباب من نشاط في محيطه وحياته اليومية محفزا بدوافعه الفطرية 

والبيئية على حد سواء .
ثامنا : الدراسات السابقة 

في  نحن  التي  الدراسة  منه  تنطلق  الذي  العلمي  االساس  مبثابة  السابقة  الدراسات  عرض  يعد 
صددها ، كما انها تساعد الباحثة في االطالع على األطر النظرية واملنهجية التي تعتمد عليها 
تستفيد  ان  للباحثة  ميكن  اذ  واملوضوعي  الفكري  والتوجه  واالستنباط  واالستنتاج  التحليل  وفي 
من املناهج والنظريات التي اعتمدتها الدراسات السابقة لتكون دليال لها في جمع املعلومات عن 
الدراسة احلالية ووضع االطر النظرية والفكرية لها ،وقد وجدنا بعض األدبيات التي تخدم دراستنا 

ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك إما من اجلانب املنهجي أو املوضوعاتي أال وهي: 
1-دراسة د. فوزية عبد اهلل ال علي )2008( حول : الغنائية العربية واالشباعات املتحققة)7( على 
وعلى  واالناث  الذكور  على  بالتساوي  موزعة  االماراتي  الشباب  من  مبحوثا   )218( قوامها  عينة 

اجلامعات االماراتية اخلاصة واحلكومية وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها 
و )64,1 %( احيانا و)14,1 %(   , دائم  الغنائية بشكل  الدراسة للقنوات  ( من عينة   %20.9 ( يتعرض 
املشاهدة نادرا واقتصرت فئة ال يشاهد على االناث فقط بنسبة )0,9%( ويشاهد اغلب املبحوثني 
القنوات الفضائيه من ساعة القل من ساعتني يوميا وذلك خالل فترة السهرة االولى بنسبة )62,4 

% ( وبعد املنزل من اكثر االماكن التي يشاهد به املبحوثون القنوات .
2- دراسة د. عمار طاهر )2008( حول : أمناط تعرض املراهقني الغاني التلفزيون املصورة الفيديو كليب 
بغداد  مدينة  في  والبنات  للبنني  املتوسطة  الدراسة  طلبة  من  مفردة   200 قوامها  عينة  8،على 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها: 
 ( اغاني  في مشاهدة  القصدية  لديهم  تتوفر  واالناث  الذكور  املراهقني  من   %78 نسبة  ان  •اتضح 

الفيديو كليب ( حيث يتعرضون الى هذه االغاني عبر القنوات املتخصصة 
•ان فترة الظهيرة )12 ظهرا- 4 عصرا( وفترة املساء )4 عصرا- 9 مساء ( متثل فترة الذرة لدى املراهقني 

من اجلنسني 
•اتفق الذكور واالناث على محاكاة الغناء والرقص الذي تتضمنه االغاني 

3- دراسة عزه عبد العظيم )2004( حول : ادراك الشباب اجلامعى لتأثير الفضائيات الغنائية على 
اخالقيات اجملتمعات العربية دراسة في تأثير الشخص الثالث على طالب اجلامعة االمارات)9( ،على 

عينة قوامها 200 مبحوث من طالب قسم االتصال اجلماهيري بجامعة االمارات 
•يتعرض )54.5 ( من عينة الدراسة للقنوات الغنائية احيانا ويتعرض لها )19%( دائما ,و) 2,5%( نادرا , 

وال يتعرض للقنوات الغنائية على االطالق )%5( .
•أهم دوافع مشاهدتهم للقنوات الغنائية هى : التسلية )28.35 ( , ال يوجد سبب محدد )23.19 ( , 

قضاء وقت الفراغ )12.9( , ومعرفة اجلديد في عالم الغناء )19.7( .
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العربية  الغنائية  الفضائية  للقنوات  الشباب  استخدامات   : حول   )2004( الرواس  انور  4-دراسة 
واالشباعات املتحققة )10 ( على عينة قوامها 400 مفردة سحبت من طالب اربع جامعات : السلطان 

قابوس, صحار , نزوى, وظفار, وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها 
•توجد عالقة ارتباطية بني دوافع تعرض الشباب العماني للفضائيات الغنائية العربية واالشباعات 

املتحققة من هذا التعرض .  
العربية  الغنائية  للفضائيات  العماني  الشباب  تعرض  بني  احصائيا  داله  ارتباطية  عالقة  •توجد 

واالشباعات املتحققة من هذا التعرض .
5-دراسة حسني ابو شنب )2004( حول اجتاهات الشباب اجلامعي الفلسطيني نحو االغاني املصورة 
فيديو كليب وعالقتها بالهوية الفلسطينية)11( ،حيث ركز الباحث في هذه الدراسة على العالقة 
بني الشباب اجلامعي الفلسطيني وبرامج الترفيه والتسلية واالغاني املصورة ومدى تأثير ذلك على 
القيم والعادات والهوية الفلسطينية , وذلك على عينة قوامها 300 مبحوث فلسطيني  واثبتت 
نتائج هذه الدراسة ان )67%( من عينة الدراسة تشاهد القنوات الفضائية , واثبت النتائج ان دوافع 
املشاهدة ال توثر في الواقع على الهوية الوطنية حيث انها مجرد عادة لشغل وقت الفراغ وال تؤدي 

الى االبتعاد عن املشكالت اجملتمعية والشخصية .
املبحث الثاني

االطار النظري للبحث
القنوات الغنائية العراقية والشباب

انتشرت في اآلونة االخيرة القنوات الغنائية الفضائية كظاهرة جديدة , بدأت تأخذ منحى   
متصاعد في حجم ساعات البث التلفزيون , ونسبة مشاهدة اجلمهور لها , والتتشكل هذه القنوات 
من منوذج واحد , فمنها ما يحاول استلهام املراحل املتأخرة من الغناء الكالسيكي والشعبي ومنها 
 , واالداء  واللحن  الكالم  في  معني  مستوى  على  يحرص  ما  ومنها   , نهائياً  بهما  الصلة  قطع  ما 
ومنها ما حتول الى سلعة استهالكية حتكمها معايير السوق ال معايير الفن , هو ذلك اللون من 
الغناء الذي غلبت فيه الصورة واحلركة واملوسيقى الصاخبة واصبح منطاً رائجاً ملعظم االغاني وما 
يطلق عليه باالغنية الشبابية املصورة التي لبست الثوب الغربي شكالً ومضموناً ، فلوتركنا جانباً 
مسألة املستوى الفني الهابط اوالراقي لهذه االغاني وبحثنا عن صفة مميزة تتسم بها هذه االغاني 
الشبابية جندها عبارة عن ايقاع صاخب ورقصات استعراضية على الطريق الشرق -اوربية تؤديها 
راقصة شبه عاريه غالباً ما تكون من بالد اجنبية التفهم ماذا يقول)املغني( وهو ) يغني ( واحياناً هو 
نفسه اليعرف معنى العبارات التافهة الساذجة التي يرددها والتي التتناسب مع الواقع االجتماعي 
واالخالقي جملتمعنا العراقي , تلك هي االغنية الشبابية التي تزعم لنفسها صفة التعبيرعن شباب 

اليوم وتتوجه اليهم .
ان استقراء واقع هذه القنوات وما تقدمه من االغاني , وهو االكثر شيوعاً في هذه االيام   
والذي اصبح يشكل حلم معظم املغنيني واملغنيات يبرزحقائق تلقي بظاللها على مناح عديدة من 
احلياة الثقافية واالجتماعية العراقية التي تتميز بخصوصيتها ومعاييرها القيمية واالخالقية إن 

اية مراجعة مهما كانت سريعة جململ ما تعرضه الفضائيات الغنائية وتؤكد على :
1-أن العوملة التي طالت االعالم بدخول عدد كبير من املستثمرين في مجال االعالم الفضائي في 
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العراقية  الغنائية  القنوات  ومنها  القنوات  هذه  انتشار  الى  ادى  خاصة  تلفزيونية  قنوات  شكل 
املتنافسة على اكتساب املشاهد العراقي بدافع الربح املادي وليس تعميق ادراك الناس ملا حولهم 
فهي مشاريع تبحث عن الربح الذي ادى الى التنافس بني اخملرجني واملمولني واملغنني الذي لم تكن 
نتيجته االرتقاء باملستوى الفني واجلمالي وامنا املزيد من االغتراب والعري )12(، فأنطلقت قناة اغانينا 
كأول قناة اغاني وموسيقى عراقية تقدم اغاني مصورة بالفيديو تعمل على مدار ال )24( ساعة 
وايام االسبوع السبعة ويتم دعم القناة من خالل تقدمي رسائل )SMS( وتستهدف املشاهدين من 
سن 12 - 34عام)13( ثم توالت القنوات الغنائية العراقية بالظهور ومنها فينوس , غنوة , الذهبية 

, القيثارة , قناة الشباب العراقية , احلنني MCP ,......الخ
2-التضخيم الكمي )من حيث ساعات البث التلفزيوني ( مما ادى الى ادمان العديد من الشباب على 

مشاهدة االغاني وانشغالهم بها وانصرافهم عن االمور املهمة .
للحياة  الغريزي  التفسير  الى  واللجوء  العقالني  بنفي  املولع  الشكل  املصورة  االغاني  3-استعارة 
ويعتبر هذا هو االبرز في تأثير القيم الكوكبية في االعالم العربي بشكل عام،حيث يتم استعارة 
تلك القيم في عناصر االخراج والتصوير من ديكورات وازياء وشكل موديل الراقصات هذا يؤدي دورا 

مهما في هدم القيم املألوفة في اجملتمع . 
4-امتدت مشاهدة القنوات الغنائية فأصبحت تستهدف مجموعة متكاملة من امللذات البصرية 
القيم  العواطف بهدف تدمير ما تبقى من منظومة  والسمعية بحيث تخاطب االحساس وتثير 
واملثل االخالقية , فضالً عن تالزم القنوات الفضائية الغنائية خلدمة ارسال الرسائل النصية , فترى 
شريط في اسفل الشاشة يتوارد عليه رسائل التعارف وعبارات خالية من اي معنى وليس هذا فقط 
بل جند على ميني الشاشة لبعض القنوات مسابقات والعاب تستقطب مئات املشاركات عبر رسائل 

. )SMS(الهاتف اجلوال
5-ميكننا ان نضع القنوات الغنائية في سياق اوسع وهو سياق العوملة ، فجوهر العوملة هو عملية 
تنميط العالم بحيث يصبح العالم بأسره وحدات متشابهة ، اذ تطرح امنذجا جديدا للحياة بوصفه 
النموذج البديل وبأستخدام اساليب الترغيب واالبهار واالعجاب باحلضارة الغربية من جانب ومحاولة 
اضعاف القيم واالعراف السائدة لتشكل نسق قيمي على غرار ما هو موجود في الثقافة الغربية 
من جانب اخر ، وتصدير لنماذج وابطال وسلوكيات وتوجهات وقيم واسلوب حياة مفروضة بشكل 

فوقي ميس بعض اساليب احلياة وقد يطغى على مالمح الثقافات الوطنية التقليدية.
6-ويعود جناح هذه القنوات وبهذه الكيفية املتصاعدة الى ان هذه االغاني تقدم للشباب عاملا من 
اذ ان معظم هذه االغاني  الواقع   اخلياالت تعوض شريحة الشباب بأوهام متنحهم ما ال مينحهم 
تتناول موضوعات عاطفية ولذا فهي مشبعة بالصور التي تنسج شبكة من االحاسيس واخليال 
واحالم اليقظة ومتثل هذه الصورة بالنسبة للشباب - رائعة وجذابة - وعالم بديل من عالم يزخر 

بسيل من االخبار الباعثة على التشاؤم .
7-ولدت هذه القنوات واقعا منشطرا بني صور نطالعها عبر شاشاتها وواقع قيمي محافظ وما بني 

انفالت االول وحتفظ الثاني يعيش شباب اليوم حالة من الصراع و التأرجح واالغتراب .
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املبحث الثالث
تفيسر نتائج الدراسة امليدانية وفرضيات البحث

ومن  للدراسة  النظري  الطار  من  معظمها  املشتقة  والفروض  تساؤالت  من  عدد  حددنا  ان  سبق 
والتجريب  امليدانية  الدراسة  إلى  والفرضيات  التساؤالت  هذه  اخضعنا  وقد   ، السابقة  الدراسات 

العلمي وتوصلنا إلى حقائق اساسية عن مصداقيتها او عدم مصداقيتها. . 
1-معدالت مشاهدة القنوات الفضائية الغنائية العراقية                                     

يوضح اجلدول رقم )3( اجابات عينة البحث حول طبيعة مشاهدتهم للقنوات الفضائية الغنائية 
والتي  الدائمة  املشاهدة   : ثالث مستويات هي  على  املشاهدة  ان  النتائج  اوضحت  العراقية حيث 
جاءت باملرتبة االولى بنسبة 63.8 % من مجموع عينة البحث واملشاهدة احيانآ احتلت املرتبة الثانية 

بنسبة30% واملشاهدة نادرآ احتلت املرتبة الثالثة بنسبة 6.2 % من مجموع عينة البحث 

جدول رقم )3( يوضح طبيعة املشاهدة

ت اجملموع %ت االناث %ت الذكور %املشاهدة

6033.45530.511563.8دائما

3016.62413.45430احيانا

84.531.6116.2نادرا

9854.58245.5180100اجملموع

2-املدة التي يشاهد خاللها املبحوثون القنوات الفضائية الغنائية العراقية:
ساعات  معدل  ارتفاع  ان  اذ  أيجاباً،  او  سلباً  كبيرة  أهمية  اليومية  املشاهدة  ساعات  لعدد  ان 
املشاهدة قد يترك ضالله على سلوك املشاهد والسيما الشباب لتصبح الكثيرمن املشاهد جزء 
من شخصيتهم  وتشير نتائج اجلدول رقم )4( الى ان)32( مبحوثاً من مجموع )180( وبنسبة )%17.7( 
يقضون أقل من ساعة واحدة ملشاهدة قنوات الغنائية العراقية ، اما الذين يقضون اقل من ساعتني 
ساعات   3 من  اقل  يقضون  الذين  عدد  وبلغ   ، البحث  عينة  مجموع  من   )24.4( عددهم  كان  فقد 
قنوات  اربع ساعات في مشاهدة  اقل من  يقضون  والذين   ،)%30( وبنسبة   )180( )54( من مجموع 
يقضون  الذين  وبلغ عدد   ،)%18.8( وبنسبة  البحث  عينة  )34( من مجموع  فكان عددهم  الغنائية 
اربع ساعات فأكثر في مشاهدة قنوات الغنائية )16( وبنسبة )8.8%( ، كما تبني من بيانات اجلدول 
 = اجلدولية  كاي  قيمة  اما   60.78  = احملسوبة  كاي   قيمة  ان  سكوير  كاي  اختبار  خالل  ومن  ادناه 
9.488وهي اصغرمن القيمة احملسوبة وهذا يعني وجود فروق معنوية بني الذكور واالناث في معدالت 

عدد ساعات املشاهدة 
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جدول رقم )4( يوضح معدالت املشاهدة

ت اجملموع %ت   االناث %ت    الذكور%معدالت املشاهدة

3016.621.13217.7اقل من ساعة

362084.44424.4اقل من ساعتني

21910.53519.45430- اقل من3ساعات

373.827153418.8-اقل من 4ساعات

463.3105.5168.8 ساعات فأكثر

3-الفترات املفضلة ملشاهدة القنوات الفضائية الغنائية العراقية 
يوضح اجلدول التالي توزيع اجابات املبحوثني حول اهم الفترات املفضلة ملشاهدة القنوات الفضائية 
الغنائية ،حيث اشارت البيانات العامة ان اهم فترات املشاهدة بالترتيب هي : فترة العصر واملساء 
من الساعة 3-9 مساء جاءت باملرتبة االولى بنسبة47.2 % من مجموع عينة البحث ، واحتلت فترة 
بنسبة  الثالثة  املرتبة  والظهيرة  الضحى  فترة  احتلت  بينما   17.2 بنسبة  الثانية  املرتبة  السهرة 
الرابعة  املرتبة  احتلت  الفقرة ليس هناك وقت محدد فقد  اما   ، البحث  15.5% من مجموع عينة 
بنسبة 13.9% فيما احتلت الفترة الصباحية املرحلة االخيرة في ترتيب االوقات املفضلة ملشاهدة 

القنوات الغنائية وبنسبة 6.1% ، انظر اجلدول رقم )5(  

جدول رقم )5( يبني فترات املشاهدة املفضلة

املرتبة%التكرارالفترات املفضلة

االخيرة116.1الصباحية

الثالثة2815.5الضحى        والظهيرة

االولى8547.2العصر واملساء

الثانية3117.2السهرة

الرابعة2513.9ليس هناك وقت محدد

اجملموع180100اجملموع

4-اماكن مشاهدة القنوات الغنائية العراقية :
اوضحت النتائج امليدانية ان أهم االماكن التي يفضل املبحوثون مشاهدة القنوات الغنائية فيها 
هي بالترتيب – املنزل بنسبة 54.4 % ، السكن الداخلي بنسبة 27.7% ، االسواق و االماكن العامة 

بنسبة 7.7% ، املقاهي 6.4% ، االندية 3.8% من مجموع عينة البحث ، انظر اجلدول رقم )6(
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جدول رقم )6( يبني أماكن املشاهدة املفضلة

%التكراراماكن املشاهدة

9854.4املنزل

116.4املقاهي

5027.7سكن الداخلي

73.8االندية

147.7واالماكن العامة

180100اجملموع

5-االفراد الذين يشاهد املبحوثون القنوات الغنائية معهم
يوضح اجلدول التالي توزيع اجابات املبحوثني حول االفراد الذين يفضل املبحوثون مشاهدة القنوات 
يشاهدون  العينة  افراد  من   %56.7 ان  العامة  البيانات  اشارت  ،حيث  معهم  الغنائية  الفضائية 
، وجاءت نسبة  العراقية مع االهل فيما يشاهد 33.3% مع االصدقاء  الغنائية  الفضائية  القنوات 

الذين يشاهدون القنوات مبفردهم 10% من مجموع عينة البحث 

جدول رقم )7( يبني نوعية االفراد الذين يفضل املشاهدة معهم

     %     التكراراالفراد الذين يشاهدمعهم

   10    18    مبفردي 

   56.7     102   مع االهل 

   33.3   60     مع االصدقاء 

   100     180     اجملموع

6-القنوات الفضائية الغنائية العراقية املفضلة لدى عينة الدراسة ) ميكن اختيار اكثرمن اجابة (.
يوضح اجلدول رقم )8( اجابات افراد العينة حول اهم القنوات التي يشاهدونها حسب االفضلية ، 
حيث يفضل 41.6% من العينة متابعة قناة احلنني حيث احتلت املرتبة االولى بني مجموعة القنوات 
الغنائية العراقية املفضلة فيما احتلت قناة MCP املرتبة الثانية بنسبة 31.1% اما املرتبة الثالثة 
فكانت من نصيب قناة اغانينا بنسبة 29.4% واحتلت الشباب T.V  املرتبة الرابعة بنسبة %18.3 ، 
وجاءت قناة القيثارة باملرتبة اخلامسة بني افضلية القنوات الغنائية العراقية بنسبة 16.1% وتساوت 
القنوات غنوة ، فينوس ، مرسال ، والذهبية بالترتيب حيث احتلت املرتبة السادسة بنسبة 0.5% من 

مجموع عينة البحث . 
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    جدول رقم )8( يبني القنوات الغنائية املفضلة

     املرتبة     %       التكرارالقنوات الغنائية 

  االولى   41.6    75      احلنني

MCP      56   31.1   الثانية 

 الثالثة    29.4   53     اغانينا

  T.V الرابعة    18.3   33 الشباب 

 اخلامسة    16.1  29     القيثارة

 السادسة    0.5   1     غنوة

 السادسة  0.5  1     فينوس

 السادس  0.5  1    مرسال

رسم توضيحي )1 ( لتوزيع اجابات عينة البحث حول مراتب تفضيل القنوات الغنائية 

 

7-دوافع مشاهدة القنوات الفضائية الغنائية العراقية ) ميكن اختيار اكثرمن اجابة (
 – العراقية  الغنائية  للقنوات  البحث  عينة  مشاهدة  دوافع  اهم  ان   )9( رقم  اجلدول  بيانات  تدل 
بالترتيب – هي : التسلية ومتضية وقت الفراغ بنسبة 38.8% ، التعرف على املوضة بنسبة %25 ، 
تزيد اندماجي مع الشباب ، وتعرفني على االغاني اجلديدة ،وكلمات االغاني تعجبني ، احتلت هذه 
او املغنية   الفئة يعجبني املغني  الثالث حيث بلغت نسبة كل منهما 22.2%،اما  الترتيب  الفئات 
  ، الفئة هوس الشباب في متابعة كل جديد  ، فيما احتلت  الرابع وبنسبة %18.3  بالترتيب  جاءت 
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الترتيب اخلامس بنسبة 16.1% ، وجاءت الفئة الهروب من الوحدة والفئة جتاوز ضغوط احلياة اليومية 
فقد  الرومانسية في شخصيتي  تنمية  الفئة  اما   ، منهما  لكل   %9.4 بنسبة  السادس  بالترتيب 
احتلت املرتبة السابعة بنسبة 6.6%، ، وجاءت الفئة تزيد من ثقافتي الفنية بالترتيب الثامن بنسبة 

5.5%  من مجموع عينة البحث . 

جدول رقم )9( يوضح دوافع مشاهدة القنوات الغنائية

املرتبة%التكراردوافع املشاهدة

االولى7038.8التسلية ومتضية وقت الفراغ

الثانية4525التعرف على املوضة

الثالثة4022.2تزيد اندماجي مع الشباب

الثالثة4022.2تعرفني على االغاني اجلديدة

    الثالثة     22.2     40كلمات االغاني تعجبني 

   الرابعة     18.3      33يعجبني املغني او املغنية 

اخلامسة2916.1هوس الشباب في متابعة كل جديد

السادسة179.4الهروب من الوحدة

السادسة179.4جتاوز ضغوط احلياة اليومية

السابعة126.6تنمية اجلانب الرومانسي في شخصيتي

الثامنة105.5تزيد من ثقافتي الفنية

الغنائية  القنوات  شاشات  خالل  من  تعرض  التي  للمشاهد  اجلامعي  الشباب  محاكاة  8-مدى 
العراقية  ) ميكن اختيار اكثرمن اجابة (

اوضحت نتائج اجلدول رقم )10( ان 75.5 % من مجموع عينة البحث تقلد الرقص والغناء   
 %36.1 واملوضة  املالبس  يقلدون  الذين  نسبة  وبلغت  االناث  من  و32.7  الذكور  24.7من  بني  موزعة 
موزعة بني 21.1% الذكور و 15% من االناث ، وجاءت الفئة املكياج وتسريحة الشعر بنسبة %18.8 
من مجموع عينة البحث موزعة بني 6.6ذكور و 12.2 اناث ، فيما بلغت نسبة الذين ال يرغبون في 
التقليد 7.2% موزعة بني 5% ذكور و2.2% اناث ، وهذا يعني ان هذه القنوات تسهم بـصنع قدوات غير 
مشرفة لالقتداء بها فنجد دعوة للتشبة باملغنني واملغنيات في مالبسهم وأزيائهم وشخصياتهم 
حيث أصبح ما يسمونهم بالنجوم بني الناس يسعى الشباب  للتشبة بأهل الفن في  مالبسهم 
وأخالقهم وكثيراً ما نرى أمامنا أوالدا وبناتنا يرتدون ألبسة مكتوبا عليها أشياء فارغة تدعوللهوى 
لنا  التي تنشر  القنوات  الهائل من مثل هذه  الكم  ، وغير ذلك.. وهذا كله نتيجة ذلك  واالنحراف 
أصنافاً وأنواعاً من امللبوسات والتقليعات التي يخرج بها اهل الفن في كل يوم على هذه الشاشة 
يقتنى  ما  وفي  اللبس  في  اإلسالمية  التقاليد  على  احملافظة  سمة  الشباب  من  الكثير  فأفقدت 
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من ملبوسات ، من اجل اختبار مصداقية الفرضية االولى القائلة )) بأن مشاهدة قنوات الغنائية 
 t  تسهم  في تبني السلوكيات التي تسئ للقيم واالخالق العربية األصيلة(( . مت استخدام اختبار
فحصلنا على قيمة  t  للذكور =  2.16وهي تقع ضمن منطقة القبول الن حدود  t  )من 16.100-  الى  
  2.445  =   t  48.100( وهذا يعني يوجد تأثير للقنوات على الذكور، اما االناث فحصلنا على قيمة

وهي تقع بني )من 8.445-  الى  64.445( وهذا يعني  قبول الفرضية االولى ) انظراجلدول رقم  )10( 
 جدول )رقم10( يبني محاكاة افراد العينة ملا يعرض في القنوات الغنائية طبقا للنوع

ت  اجملموع  %ت   االناث  %ت الذكور %احملاكاة /النوع

7742.75932.713675.5الرقص والغناء

3821.127156536.1املالبس واملوضة

126.62212.23418.8املكياج وتسريحة الشعر

9542.2137.2ال ارغب في التقليد

الغنائية طبقا  القنوات  في  يعرض  ملا  العينة  افراد  يوضح محاكاة   )11( رقم  اجلدول  اما   
لتخصص الدراسي ، حيث تشير البيانات الى ان 19.4% من املبحوثني الذين يدرسون في الكليات 
العلمية يقلدون الرقص والغناء يقابله 56.1% من املبحوثني الذين يدرسون في الكليات االنسانية 
، وبلغت نسبة الذين يقلدون املالبس واملوضة 11.6% من الدراسات العلمية و 24.4 من الدراسات 
االنسانية  ، وشكل عدد الذين يقلدون طريقة املكياج وتسريحة الشعر نسبة 7.2% من الدراسات 
العلمية يقابلها 11.6% من الدراسات االنسانية  ، فيما بلغت نسبة الذين ال يرغبون في التقليد %6.1 
من الدراسات العلمية يقابلها 2.2% من الدراسات االنسانية من اجل اختبار مصداقية الفرضية 
العراقية طبقا  الغنائية  القنوات  في  يعرض  ملا  الشباب  درجة محاكاة  تختلف   (( القائلة  الثانية 
للجنس والتخصص الدراسي)علمي- انساني(.مت استخدام اختبار t فحصلنا على قيمة  t  للمجال 
العلمي  =  3.672 وهي تقع ضمن منطقة القبول الن حدود  t )من 2.666الى  37.333( وهذا يعني 
يوجد تأثير للقنوات على اجملال العلمي ،اما اجملال االنساني فحصلنا على قيمة  t =  1.957وهي تقع 
ضمن منطقة القبول الن حدودها بني )من 26.293-  الى  110.293( وهذا يعني عدم قبول الفرضية 
، وال تختلف درجة محاكاة الشباب ملا يعرض في القنوات سواء كان اجملال علمي او انساني ) انظر 

اجلدول رقم 11 (
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اجلدول رقم )11( يوضح محاكاة افراد العينة ملا يعرض في القنوات الغنائية طبقا لتخصص 
الدراسي

ت اجملموع %ت   االنساني %ت العلمي %احملاكاة /النوع

3519.410156.113675.5الرقص والغناء

2111.64424.46536.1املالبس  واملوضة

137.22111.63418.8املكياج وتسريحة الشعر

116.121.1137.2ال ارغب في التقليد

9-مدى املوافقة على فرض الرقابة على القنوات الفضائية الغنائية العراقية
 يوضح اجلدول رقم )12( توزيع اجابات عينة البحث طبقا للنوع ومدى املوافقة على فرض رقابة على 
القنوات الفضائية الغنائية العراقية ، حيث تشير البيانات الى ان 76.2% من عينة البحث يوافق 
البيانات  ، كما اوضحت  الرقابة  يوافق على فرض  البحث ال  ، و23.8% من عينة  الرقابة  على فرض 
كاي  قيمة  اما   0.042  = احملسوبة  كاي  قيمة  ان  سكوير  كاي  اختبار  اجراء  خالل  ومن  التفصيلية 
اجلدولية = 3.841 وهي أكبر من القيمة احملسوبة وهذا يعني التوجد فروق معنوية بني الذكور واالناث 

ومدى املوافقة على فرض الرقابة على القنوات الغنائية .
جدول رقم )12( يبني توزيع االجابات طبقا للنوع ومدى فرض الرقابة على القنوات الغنائية

اجملموعت االناث  %ت الذكور   %فرض الرقابة

7441.2633513776.2نعم

2413.31910.54323.8ال

9854.58245.5180100اجملموع

116.121.1137.2ال ارغب في التقليد

10-أهم اشكال الرقابة املقترحة ) ميكن اختيار اكثرمن اجابة 
وضح اجلدول رقم )13( توزيع اجابات عينة البحث طبقا للنوع و اهم اشكال الرقابة التي يفضل 
ان %52.2  الى  البيانات  ، حيث تشير  العراقية  الغنائية  الفضائية  القنوات  املبحوثون فرضها على 
من عينة البحث تفضل الرقابة على كلمات االغاني ، و38.3% من املبحوثني يفضلون فرض الرقابة 
على تصوير اللقطات املقربة من زوايا الكاميرا و 28.8% من املبحوثني يفضلون فرض الرقابة على 
الرقص واحلركات املصاحبة لالغاني ، و 20% من املبحوثني يفضلون فرض الرقابة على االفكار الواردة 
في االغاني املعروضة على شاشات القنوات الغنائية ، و17.2% من املبحوثني يفضلون فرض الرقابة 
على مالبس املغنيني والراقصني الواردة ضمن االغاني املصورة )الفيديو كليب ( ،و 19% من املبحوثني 
يفضلون فرض الرقابة على خدمة الرسائل املعروض اسفل شاشات بعض من القنوات الغنائيةوالتي 

التلتزم باملعايير االخالقية والعرف االجتماعي .  
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جدول )رقم13( يبني اجابات العينة طبقا للنوع واشكال الرقابة املقترحة

النوع
اشكال الرقابة

ت اجملموع %ت االناث %ت الذكور %

4826.64625.59452.2رقابة على كلمات االغاني

3217.73720.56938.3على تصوير اللقطات املقربة

2111.63117.25228.8على الرقص واحلركات

2111.6158.33620االفكار الواردة في االغاني

2111.6105.53117.2على مالبس املغنيني

147.752.71910على خدمة الرسائل

رسم توضيحي )2 ( الجابات عينة البحث طبقا للنوع واشكال الرقابة املقترحة

 

الفرضية الثالثة : تسبب القنوات الفضائية الغنائية في اشاعة العديد من القيم والسلوكيات 
السلبية عند الشباب كاخليانة والغدر ، الكراهية وعدم  التقدير ،االنانية وحب الذات ، فقدان الثقة 
بالنفس ،حب الغرائز ،الكذب والنفاق ، اشاعة التبرج عند الفتيات ، تقليد املوضة والتخنث ، تبني  
الكلمات وااللفاظ الرديئة ، مصادقة اجلنس االخر ، و التعود على مشاهدة مشاهد اخلالعة والعري 

.
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جدول )14( يبني اجابات العينة حول دور القنوات الغنائية في اشاعة القيم السلبية  

        %       التكرار      االجابات

      88.4     159      نعم 

      9.4     17      ال 

      2.2      4      الأعرف

      100     180      اجملموع 

الغنائية في  القنوات  دور  تؤيد  البحث   88.4% من عينة  ان  الى   )14( اجلدول  البيانات   حيث تشير 
اشاعة القيم السلبية بني الشباب اجلامعي ، و9.4% من املبحوثني اليؤيدون  و 2.2% من املبحوثني 
ذكروا انهم اليعرفون وعليه فأن اكثرية املبحوثني يرون بأن قنوات الغنائي لها دور في اشاعة القيم 

السلبية بني الشباب اجلامعي، مبعنى آخر ان البحث يقبل هذه الفرضية . 

اجلدول رقم )15( يبني اجابات عينة البحث حول درجات تأثير القنوات الغنائية

ال تأثيـرضعيـفمتوسـطكبيـراملتغيـر

%ت%ت%ت%تالقيم

//10658.82011.1147.7تقليد املوضة

//11463.32916.1179.4تبني الكلمات وااللفاظ واحلركات الراقصة

//9854.43519.484.4امليوعة والتخنث

//8848.8362073.8التركيز على القيم املادية

//6536.14122.7168.8مصادقة اجلنس االخر

6033.34424.421.121.1اشاعة التبرج عند الفتيات

5329.4168.8105.552.7التعود على مشاهدة مشهد العري اخلالعة

3720.5158.331.631.6الغدر واخليانة

3217.7126.631.642.2الكراهية وعدم  التقدير

31//2111.6105.5االنانية وحب الذات
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أوضحت نتائج اجلدول رقم )15( اجابات أفراد العينة حول دور القنوات الغنائية العراقية في اشاعة 
 ، متوسط   ، )كبير  متغيرات  بأربعة  االجابة  وحددت  جوانب   )10( حتديد  ومت  السلبية  القيم  بعض 
واحلركات  وااللفاظ  الكلمات  تبني  االولى  املرتبة  في  جاء  كبير  متغير  وضمن    ) والتأثير   ، ضعيف 
الى  ،إذ اشار  املوضة  ويليها تقليد   ، العينة بنسبة %63.3  افراد  الى ذلك 114من  إذ اشار  الراقصة 
ذلك ما نسبته 58.8% من افرد العينة وميكن ترتيب الفقرات كما جاءت في اجابات افراد العينةعلى 

النحو االتي : 
1- تبني الكلمات وااللفاظ واحلركات الراقصة بنسبة 63.3 %

2- تقليد املوضة بنسبة %588
3- امليوعة والتخنث بنسبة  54.4 %

4- التركيز على القيم املادية بنسبة  48.8 %
5- مصادقة اجلنس االخر بنسبة 36.3 %

6- اشاعة التبرج عند الفتيات بنسبة %33.3
7- التعود على مشاهدة مشهد العري واخلالعة بنسبة %29.4

8- الغدر واخليانة بنسبة %20.5
9- الكراهية وعدم التقدير بنسبة 17.7 %

10- االنانية وحب الذات بنسبة %11.6
وحتت درجة متوسط جاءت االجابة بالترتيب االتي :

1- اشاعة التبرج عند الفتيات 24.4 %
2- مصادقة اجلنس االخر  %22.7

3- التركيز على القيم املادية  20 %
4- امليوعة والتخنث   %19.4

5- تبني الكلمات وااللفاظ واحلركات الراقصة16.1 %
6- تقليد املوضة  11.1   

7- التعود على مشاهدة مشهد العري واخلالعة 8.8 %
8- الغدر واخليانة 8.3

9- الكراهية وعدم التقدير 6.6 %
10- االنانية وحب الذات 5.5 % 

ومن أجل اختبارصحة الفرضية الثالثة استخدمنا اختبار تي وكانت النتائج 
اختبارالفقرة كبير نتيجة واحدة وهي حسب اختبار تي = 6.519 وهذا يعني وجود فروق معنوية بني 

نوع التغير وعدد املتغيرين الن قيمة تي القياسية محصورة بني )44.011 و 90.788( 
ونتيجة اختبار تي لفقرة متوسط = 6.433 ويعني ايضا وجود فروق معنوية الن قيمة تي القياسية 

هي بني )16.727 و 25.800( يعني توجد تاثيرات متوسطة بني نوع التغير وعدد املتغيرين 
ضمن  تقع  وهي   8.00  = احملسوبة  تي  قيمة  الن  معنوية  فروق  فيها  يوجد  فال  ضعيف  الفقرة  اما 

منطقة القبول )3.629 و 12.370( 
اما الفقرة ال تاثير فال يوجد فروق معنوية الن قيمة تي = 2.762 وهي تقع ضمن القيمة القياسية 
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لتي )0.307 و 3.092( ايضا ال توجد فروق معنوية 
بشكل عام ان التغيرات التي حتصل على الشباب نتيجة القنوات الغنائية لها تاثير كبير ومتوسط 
عليهم وباختالف نوع التاثير حيث يظهر على السلوك والعواطف والشكل واملوديل وغيرها وعليه 
اجلامعي  الشباب  لدى  السلبية  القيم  اشاعة  في  دور  العراقية  الغنائية  الفضائية  للقنوات  فان 

والرسم رقم )3 ( يعزز النتائج اعاله
السلبية  القيم  اشاعة بعض  العراقية في  الغنائية  القنوات  دور  العينة حول  اجابات   )3(   رسم 

ودرجات التأثير 
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اخلامتة  / النتائج والتوصيات
•النتائج 

•متارس القنوات الغنائية العراقية تأثيرا هاما ومتزايدا على اجلماهير وخاصة الشباب وحتتل مكانة 
 ، املصانع   ، املنازل   ، املقاهي   ، )الشوارع  الفضاءات  حتتل  انها  اذ  اليومي  بعدها  في  هامة  شعبية 
والسيارات ( حيث بلغت نسبة التعرض الدائم لهذه القنوات )63.8% ( من عينة البحث , و )%30( 
احيانا و)6.2%( املشاهدة نادرا ، ويشاهد اغلب املبحوثني القنوات الفضائيه من ساعتني القل من 3 
ساعات  يوميا وذلك خالل فترة العصر واملساء بنسبة )47.2 % ( ويعد املنزل من اكثر االماكن التي 
يشاهد به املبحوثون القنوات الغنائية ، كما توصلت الدراسة الى وجود فروق معنوية بني الذكور 

واالناث في عدد ساعات املشاهدة اليومية . 
 41.6 بنسبة  املبحوثون  مشاهدتها  يفضل  التي  القنوات  بني  االولى  املرتبة  احلنني  قناة  2-احتلت 
% فيما احتلت قناة MCP املرتبة الثانية بنسبة31.1 % وجاءت قناة اغانينا باملرتبة الثالثة بنسبة 

. %29.4
3-أهم دوافع مشاهدة عينة البحث للقنوات الغنائية هى : التسلية ومتضية الوقت بنسبة  )38.8 
%( , التعرف على املوضة )25 %( , تزيد اندماجي مع الشباب ، وتعرفني على االغاني اجلديدة ،وكلمات 
االغاني تعجبني ، احتلت هذه الفئات الترتيب الثالث بنسبة 22.2% لكل منهما،اما الفئة يعجبني 

املغني او املغنية جاءت بالترتيب الرابع وبنسبة %18.3 .
4-اتفق الذكور واالناث على محاكاة الغناء والرقص الذي تتضمنه االغاني ،حيث بلغت نسبتهم ، 
75.5 % من مجموع عينة البحث ، موزعة بني 24.7من  الذكور و32.7 من االناث وبلغت نسبة الذين 
املكياج  الفئة  ، وجاءت  االناث  الذكور و 15% من  املالبس واملوضة 36.1% موزعة بني %21.1  يقلدون 
وتسريحة الشعر بنسبة 18.8% من مجموع عينة البحث موزعة بني 6.6ذكور و 12.2 االناث ، كما 
اثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة ) بأن مشاهدة قنوات الغنائية تسهم  في تبني السلوكيات 
في  يعرض  ملا  الشباب  محاكاة  درجة  تختلف  وال   ،  ) األصيلة  العربية  واالخالق  للقيم  تسئ  التي 

القنوات سواء كان اجملال علمي او انساني .
•تشير بيانات البحث الى ان 76.2% من عينة البحث يؤيدون فرض الرقابة ، على القنوات الفضائية 
االناث  الذكور  التفصيلية عدم وجود فروق معنوية بني  البيانات  ، كما اوضحت  العراقية  الغنائية 

ومدى موافقتهم على فرض الرقابة على القنوات الغنائية الفضائية العراقية  
عند  السلبية  والسلوكيات  القيم  من  العديد  اشاعة  في  الغنائية  الفضائية  القنوات  •تسبب 
الشباب كاخليانة والغدر ، الكراهية وعدم  التقدير ،االنانية وحب الذات ،  تقليد املوضة والتخنث ، 
تبني  الكلمات وااللفاظ الرديئة ، مصادقة اجلنس االخر ، و التعود على مشاهدة مشاهد اخلالعة 
والعري ، وبدرجات تتراوح بني كبيرة ومتوسطة وباختالف نوع التاثير حيث احرزت هذه القيم على 
ارقام عالية من حيث دور الفضائيات في اشاعتها وتعزيزها كما موضح في النتائج التي جاءت بها 

الدراسة امليدانية .
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ب- التوصيات 
•ان مشاهدة القنوات الغنائية اصبحت حتتل مساحة متنامية من اوقات الشباب فالبد من االنتباه 
الى هذه الظاهرة على انها حتمل توجهات سياسية وفكرية هدفها تدمير ثقافة اجملتمع وقيمه ، 
فهذا الطوفان أفقد الفن العربي دوره االخالقي فال ننسى املقامات والقصائد املغناة التي ادت دورها 
في عملية الوعظ خالفا ملا يبث هذه االيام في عالم الفضائيات من هزيل لذا البد من ان تبقى هذه 
القنوات خاضعة ملواصفات ومقاييس حتت مظلة ثقافية ملتزمة وواعية فاالغنية امللتزمة تعد في 
جوهرها ثقافة دائمة وهي الثقافة الوحيدة التي تعد سلسلة متواصلة وتبقى راسخة في ذهن 

اجلماهير ووجدانهم ، لذا بات من الضروري ان تتوافق االغاني مع قيم املألوفة في اجملتمع 
•ان هوس الشباب من اجلنسني للتهافت نحو مشاهدة القنوات الغنائية رغم اعترافهم مبساوئ 
التي يعاني منها  البطالة  ، هو نتيجة منطقية السباب عديدة على رأسها  القنوات  واضرار هذه 
الشباب وعدم وجود متنفس حقيقي ميتص طاقاتهم مما جعلهم الشعوريا يتماشون مع كل جديد 
قد يوفر لهم االشباع املمنوع عرفا ، لذا البد من جذب الشباب إلى القنوات والبرامج املفيدة وجعلها 

أكثر تنوعا وجاذبية، بحيث تلبي  رغبات املشاهدين بالضوابط الشرعية واإلجتماعية. 
3- مخاطبة الشباب باألساليب املقنعة املؤثرة املتناسبة مع قدراتهم الثقافية والفكرية، إذ  تعد 
القنوات الفضائية من أهم الوسائل التي ميكن أن تؤثر في الرأي  العام وتشكله وفق  خطط وأهداف 
اجملتمع املراد حتقيقها ،ان املقوالت العلمية لنظرية املسؤولية االجتماعية تشير الى ان وسائل االعالم 
مطالب  عن  احلر  والتعبير  االجتماعي  للنسيج  حمايتها  في  يتمثل  اجملتمع  في  مهما  دورا  متارس 
ان تقوم وسائل االعالم مبراعاة  اجلماهير ورغباتهم وفي ضوء ذلك تقتضي املسؤولية االجتماعية 
الفكرية  مقدراته  وصيانة  اجملتمع  على سالمة  احلفاظ  عن  واعرافه فضال  وتقاليده  اجملتمع  عادات 

والثقافية .  
توعية  العالقة الطالق حمالت شعبية  ذات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  والنقابات  اجلمعيات   4- حث 
الشباب بايجابيات وسلبيات هذه القنوات فضال عن توعية الوالدين بأهمية رقابة سلوك األبناء في 
مجال املشاهدة واإلستماع للقنوات  الفضائية وأن يكونا قدوة ألبنائهما، مع عقد الندوات والدورات 

التي حتث على كيفية  اختيار ما نشاهده من مواد إعالمية هادفة. 
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  اهتمام الصحافة اجلامعية بقضايا الطلبة 
 جملة اجلامعة التكنولوجية أمنوذجا 

                                                                                                 د. هديل فوزي جاسم 
                                                                           اجلامعة التكنولوجية- قسم تكنولوجيا النفط 

مستخلص:
ان االعالم اجلامعي ركيزة اساسية في بناء مجتمع اكادميي لتحقيق اهدافه في خدمة اجملتمع ومبا ان 
او وحدات االعالم في  والتي تصدر عن أقسام  الصحافة اجلامعية وسيلة من وسائل االعالم اجلامعي 
اجلامعات العراقية كمؤسسات اكادميية _حكومية ، لذا فهي تبرز انشطة اجلامعة وتربطها مبجتمعها 
الداخلي في املقام االول باعتبار ان الصحافة اجلامعية مرآة للجامعة وصوتها املعبر بصدق عنها ويأتي 
وللتعرف على مشكلة  الطلبة اخملتلفة  اهتمام الصحافة اجلامعية بقضايا  البحث ملعرفة مدى  هذا 
البحث مت االستعانة بطريقة حتليل املضمون ضمن املنهج املسحي ومت حتليل مضمون اخلبر الصحفي 
من  مجموعة  الى  الباحثة  توصلت  وقد   ،  2012_  2009 من  للمدة  التكنولوجية  اجلامعة  مجلة  في 

النتائج أهمها:  
1- ان الصحافة اجلامعية ممثلة مبجلة اجلامعة التكنولوجية لم توِل  قضايا الطلبة اهتماما كبيرا ، لذا 

يجب االهتمام بشكل اكبر بشؤون الطلبة ألنهم عنصر فعال في اجلامعات العراقية. 
 2- ركزت اجمللة على القضايا العلمية للطلبة اكثر من القضايا االخرى ، اذ جاءت القضايا العلمية في 
املرتبة االولى وتلتها القضايا الرياضية في املرتبة الثانية وبعدها حصلت القضايا اخلدمية على املرتبة 
الفنية وقضايا  الرابعة وأخيرا احتلت القضايا  املرتبة  التربوية والصحية في  الثالثة ومن ثم القضايا 

اخرى املرتبة اخلامسة.
3- احتلت املرتبة األولى من مجموع تكرارات القضايا العلمية فئات ابراز دعم مشاريع الطلبة العلمية 
والتركيز على تكرمي الطلبة االوائل وقد جاءت فئة تأكيد قيام طلبة اجلامعة مبمارسة األلعاب الرياضية 
بتوفير  املطالبة  فئة  اخلدمية  القضايا  تضمنت  حني  في  الرياضية  القضايا  ضمن  االولى  املرتبة  في 
اخلدمات الضرورية للطلبة في املرتبة االولى كما حصلت فئة املطالبة بتقدمي العناية الصحية والتربوية 
للطلبة على املرتبة االولى ضمن القضايا التربوية والصحية  وضمن القضايا الفنية حظيت فئة تأكيد 
ممارسة الطلبة لألعمال الفنية باملرتبة االولى بينما حصلت ادانة االعمال االرهابية التي متس الطلبة 

على املرتبة االولى ضمن قضايا أخرى . 
4- على الرغم من عدم انتظام صدور اجمللة نتيجة أسباب عديدة إال انها قد شهدت تطورا تدريجيا من 

حيث زيادة عدد الصفحات واستحداث ابواب جديدة تالئم التطور احلاصل في اجلامعة .

املقدمة
مجتمع  بناء  في  أساسية  ركيزة  ألنه  املهمة  القضايا  من  العراق  في  اجلامعي  باإلعالم  االهتمام  يعد 
أكادميي فضال عن دوره في تفعيل نشاط املؤسسات العلمية وقد ركز البحث على دراسة األخبار التي 
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التي  اجلامعية  الصحافة  عن  التكنولوجية كنموذج  اجلامعة  اختيار مجلة  ومت  الطلبة  تغطي قضايا 
تصدر عن قسم االعالم في اجلامعة التكنولوجية ،اذ لم تخضع هذه اجمللة الى الدراسة سابقا من قبل 

الباحثني .
وتكون البحث من محاور عديدة وكاآلتي: 

أوال - منهجية البحث 
ثانيا - الدراسة النظرية ، اذ مت التطرق فيه الى مفاهيم االعالم والصحافة واجلامعة وصوال الى الصحافة 

اجلامعية.
ثالثا – الدراسة التحليلية ملعرفة مدى اهتمام الصحافة اجلامعية / مجلة اجلامعة بقضايا الطلبة وما 

هو مضمون هذه القضايا.
أوال - منهجية البحث

مشكلة البحث :
تتركز مشكلة البحث احلالي في معرفة مدى اهتمام االعالم اجلامعي / الصحافة اجلامعية  بشؤون او 
قضايا الطلبة اخملتلفة عبر اختيار مجلة اجلامعة التكنولوجية كنموذج عن الصحافة اجلامعية منذ 

صدور عددها االول في عام 2009 .
هدف البحث :

التي نشرتها اجمللة وبيان مدى  التغطية الصحفية عبر حتديد األخبار  يهدف بحثنا الى معرفة حجم 
باعتبار  اخرى  قضايا  ام  رياضية  ام  علمية  أكانت  الطلبة سواء  قضايا  متابعة  في  الصحفي  التركيز 
ان اإلعالم اجلامعي له دور فعال في ايصال صوت الطلبة الى املسؤولني إليجاد احللول ووضع املعاجلات 

ملشاكلهم والصعوبات التي قد تواجههم .
مجتمع البحث :

يشمل مجتمع البحث مجلة اجلامعة التكنولوجية الصادرة عن وحدة االعالم )*( في رئاسة اجلامعة 
( والبالغ )10( اعداد  من عام 2009  منذ عددها االول وحتى آخر عدد صدر عنها  ) وقت كتابة البحث 

ولغاية 2012  وفيما يأتي نبذة مختصرة عن نشوء مجلة اجلامعة التكنولوجية .
النشأة والتطور :

صدر العدد األول من اخبار اجلامعة التكنولوجية عن وحدة االعالم / اجلامعة التكنولوجية بتاريخ تشرين 
الثاني عام 2007 وهي جريدة تعنى بأخبار اجلامعة .

الى  واحلاجة  االتصاالت  )**( حتدث فيها عن عصر  اجلامعة  لرئيس  األول كلمة  افتتاحية عددها  تضمن 
وسيلة اعالمية تعكس ما يجري في أروقة اجلامعة )1(.

محمد  عدنان  د.  التحرير  ومدير  اخلزرجي  خلف  قحطان  .د.  ا  التحرير  رئيس  من  حتريرها  هيئة  وتألفت 
السلطاني وسكرتير التحرير د. هديل فوزي جاسم واحملررون ساري حتسني واحمد شاكر وكان اإلخراج 

الفني حتت اشراف سالم ناصيف .
طرأت تغيرات عديدة على هيئة حترير اجلريدة كان بعضها وفقا لرغبات رئاسة اجلامعة والبعض اآلخر 
وفقا الحتياجات اجلريدة احلقيقية وبغض النظر عن ذلك إال ان اجلريدة كانت حترر وتكتب من قبل وحدة 

االعالم وتعرض على مدير التحرير ومن ثم رئيس التحرير لإلطالع  وأجراء التعديالت عليها)2(.
ووزعت   ) )األوفسيت  وتطبع بطريقة  وببنط غالب هو)11(   ) )38سم x27سم  وكان مقاس صفحاتها 
اغلب سطورها على )6( اعمدة مستعينة بالصور وصدرت ب )8( صفحات ما عدا العدد الرابع الذي صدر 
ب )12( صفحة  حيث اصدرت اجلريدة ملحق ضمني عن مشروع واعدون)***( ،  وآخر عدد صدر عنها هو 
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العدد السادس في كانون األول 2008  ووزعت مجانا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 
وبعض الوزارات واجلامعات العراقية وطلبة اجلامعة .

ونتيجة ملا يجري في اجلامعة من تطور على كل األصعدة من بناء وأعمار وإدخال التقنيات في التعليم 
والبحث العلمي .. يرتب على اإلعالم مسؤولية ال بد من النهوض بها لكي يعكس صورة هذا التطور 
والنهوض باجملتمع باعتباره املرآة التي تعكس احلقيقة والوسيلة التي توصل األخبار واألفكار ومتد جسور 
التفاعل بني اجلامعة واجملتمع في حياة العراق اجلديد  “.. كان ال بد من انطالقة جديدة في العمل اإلعالمي 
اجلامعة  مجلة   “ فكانت   ، واإلدارية  والفنية  العلمية  الكوادر  جهد  مع  وتتناغم  السعي  هذا  تواكب 
التكنولوجية “ املولود اجلديد الذي ميثل خط الشروع لهذه االنطالقة التي نرجو ان يكون عددها األول 

معبرا عنها بصدق ..” )3( وبذلك حتولت من جريدة الى مجلة بتاريخ 2009. 
كتب في ترويستها أنها : مجلة شهرية تصدر عن وحدة إعالم اجلامعة التكنولوجية ، العدد األول في 

عام 2009. 
تعنى اجمللة بالشأن اجلامعي عبر نشر األخبار واملقابالت واملقاالت عن نشاطات اجلامعة التكنولوجية 
من قضايا علمية وثقافية وفنية وتربوية وترفيهية التي تخص التدريسي والطالب واملنتسب ، حيث 
ملست هيئة حترير اجمللة مدى جتاوب املالكات العلمية وذوي االختصاصات اخملتلفة في اإلسهام بالكتابة 

والتواصل معها .
وكانت أبوابها ثابتة وهي : شؤون جامعية ، نوافذ ثقافية ، رياضة جامعية ، آفاق فنية ، لقاء العدد ، علوم 
وتكنولوجيا ، توعية بيئية وصحية ، مقاالت ، بحوث ودراسات ، رسائل واطاريح  واستحدثت أبواب جديدة 
حتت مسميات تالئم التطور احلاصل في اجلامعة منها : اجلودة في اجلامعة ، مذكرات ثنائية ، اصدارات 

كتب ،عالم السيارات .
ومقاس صفحاتها )30سم x23,5 سم (  تقريبا وببنط يتراوح ما بني  )11-12( وتطبع بطريقة االوفسيت 
صفحاتها  جميع  وتطبع  بالصور  مستعينة  الواحدة  الصفحة  في  أعمدة   )4( على  سطورها  ووزعت 
باأللوان  وصدرت اجمللة بـ )44( صفحة وازدادت عدد صفحاتها لتصل إلى )56( صفحة وأصدرت مالحق 
العدد  األعداد 2 و6 و9 حيث صدر  اجلامعة كما في  داخلية مبناسبة ذكرى تأسيس  او ملفات  ضمنية 
السادس بـ )68( صفحة  فضال عن إصدار ملفات خاصة عن مؤمترات او ندوات مهمة تنظمها رئاسة 

اجلامعة وترغب في التركيز اإلعالمي عليها )4( .
الذي  اإلعالمي  الكادر  قلة  بسبب  الصدور  في  التأخيرات  بعض  التكنولوجية  اجلامعة  مجلة  شهدت 
تأخيرات  وكذلك بسبب  أخرى  إعالمية  أم  إدارية  بأكثر من قضايا سواء كانت  وانشغالهم  بها  يعمل 
املطبعة املكلفة بطباعة اجمللة سواء كانت مطابع خارجية أم مطبعة اجلامعة التكنولوجية ) إجراءات 
مالية ( او بسبب التعديالت التي كانت جتري على صفحات اجمللة من قبل مدير التحرير او رئيس التحرير 

،  حيث كانت تصدر مرة كل شهرين وتارة اخرى كل ثالثة أشهر )5(.
عينة البحث :

عمدت الباحثة الى اختيار عمدي لفن التحرير الصحفي ) اخلبر ( ملعرفة مدى اهتمام مجلة اجلامعة  
بشؤون الطلبة ، اذ يغلب على اجمللة الطابع االخباري فضال عن ان اغلب اللقاءات الصحفية كانت  مع 
العالي  التعليم  وزارة   / التكنولوجية  اجلامعة  رئاسة  واملنتسبني كونها مجلة تصدر عن  التدريسيني 
والبحث العلمي وهي مجلة حكومية  كما ان أغلب القضايا الثقافية ) قصة ، شعر ،رواية ، خواطر ( من 
كتابة وإعداد الطلبة إال انها لم تدخل ضمن دراسة البحث ألنها ليست من فنون التحرير الصحفي ، 

لذا ارتأينا اختيار فن اخلبر الصحفي ملعرفة مدى اهتمام اجمللة بقضايا الطلبة .
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جدول )1(
يبني أعداد مجلة اجلامعة واألخبار التي مت اختيارها

النسبة املئوية %األخبار عن الطلبة ) اخملتارة(األخبار العامةاألعداد

39143.89العدد 1

31102.78العدد2

2182.22العدد3

24102.78العدد4

3082.22العدد5

52236.39العدد6

35154.17العدد7

50133.61العدد8

3792.5العدد9

4171.94العدد10

36011732.5اجملموع

منهج البحث :
استخدمت طريقة حتليل املضمون  ضمن املنهج املسحي  ، فهو ابرز املناهج املستخدمة في مجال 
الدراسات اإلعالمية السيما البحوث الوصفية لكونه يعد جهدا منظما للحصول على بيانات ومعلومات 
وأوصاف عن الظاهرة موضوع البحث وعن املفردات املكونة جملتمع البحث وملدة زمنية كافية للدراسة )6( 
، اذ يستخدم منهج املسح في وصف سمات او آراء عينة تكون ممثلة جملتمع معني مبا يسمح بتعميم 
نتيجة املسح على اجملتمع الذي سحبت منه العينة)7( وقد مت حتليل مضمون اخلبر الصحفي الذي يتعلق 
يقوم  املضمون  ومن خالل حتليل   ، املطلوبة  النتائج  إلى  وكيفيا وصوال  اجلامعي حتليال كميا  بالطالب 
الباحث بـ “.. تفكيك اجملموع الى عناصر أكثر بساطة من اجل تقييمها وإحصائها وتنظيمها حسب 

أهميتها “)8(.
 / الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية   / التحليل  : حتديد وحدة  اآلتية  الباحثة على اخلطوات  واعتمدت 
يستخدمها  التي  وهي  بتحليلها  الباحث  يقوم  التي  املتكاملة  اإلعالمية  الوحدة  بها  ويقصد  املفردة 
أمثلتها  ومن  املشاهدين  أو  املستمعني  أو  القراء  جمهور  إلى  املادة  هذه  لتقدمي  اإلعالمية  املادة  منتج 
الكتاب والفيلم واملقال واخلبر سواء في جريدة ام مجلة وميكن الباحث أن يقوم بعمل تصنيف داخلي 
لكل وحدة من هذه الوحدات طبقا ألغراض التحليل حيث ميكن تقسيم القصص اإلخبارية إلى سياسية 
واقتصادية وعسكرية إلى آخر التصنيفات اخملتلفة التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا خلطة التحليل )9( 
، إذ مت تقسيم األخبار إلى العلمية / الرياضية / اخلدمية / التربوية والصحية / الفنية / القضايا األخرى 

وكما مبني في اجلدول أدناه :
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جدول )2(
يبني تصنيفات األخبار

املرتبةالنسبة املئوية %التكرارتصنيفات األخبار

االولى6454,70العلمية

الثانية3429,05الرياضة

الثالثة97,69اخلدمية

الرابعة43,42التربوية والصحية

اخلامسة32,56الفنية

اخلامسة32,56األخرى

100%117اجملموع

حتديد فئات التحليل :  الفئات “.. هي مجموعة من التصنيفات او الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبقا 
لنوعية املضمون ومحتواه ، وهدف التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا املضمون وتصنيفه بأعلى 
نسبة ممكنة من املوضوعية والشمول ..”)10( والفئة املستخدمة في هذا البحث هي فئة : ماذا قيل / 
املوضوع ألنها من اكثر الفئات املالئمة  لتحقيق هدف للبحث ، وقد مت اختيار الفئات وفق تصنيفات اخلبر 

وكال على حده من اجل حتقيق نتائج دقيقة وموضوعية .
جدولة الفئات : ندرج فيما يأتي تعريفا بالفئات عبر توضيح املعنى  املراد بكل فئة وكاالتي :

التصنيفات العلمية
ابراز دعم مشاريع الطلبة العلمية : اي اهتمام اجلامعة مبشاريع الطلبة العلمية سواء أكانت بحوث ام 

اجهزة علمية لتشجيع روح التنافس العلمي بني الطلبة وخلق حالة من االبداع العلمي .
االوائل املبدعني في دراستهم  : اي تأكيد اهتمام اجلامعة بطلبتها  االوائل  التركيز على تكرمي الطلبة 

سواء كانوا طلبة الدراسات االولية ام العليا.
درجة  على  حصولهم  بعد  العليا  الدراسات  بطلبة  االشادة  اي   : الطلبة  وأطاريح  برسائل   االشادة 
املاجستير والدكتوراه لتثمني جهود  هؤالء الطلبة سواء كانوا من طلبة اقسام اجلامعة ام اجلامعات 

العراقية االخرى وتشجيع بقية الطلبة على التقدمي  الى  الدراسات العليا.
: اي احلاجة الى ادخال اجهزة مختبرات  الدعوة الى توفير مختبرات علمية لطلبة اجلامعة    
علمية لطلبة اجلامعة سواء كان عن طريق شراء اجهزة حديثة او اعادة تأهيل وترميم بعض اخملتبرات 

املتوفرة ملواكبة التطور العلمي احلاصل وحتقيق فائدة علمية للطلبة.
اهمية تزويد الطلبة باملصادر والكتب العلمية  الورقية وااللكترونية : اي ضرورة توفير املصادر والكتب 
العلمية لطلبة اجلامعة سواء كانت هذه الكتب واملصادر ورقية ام الكترونية عن طريق احلاسوب خلدمة 
الوقع التعليمي ورفع املستوى االكادميي للطلبة ولإلطالع على آخر اإلصدارات العربية واألجنبية وفي 

اجملاالت كافة.
احللقات  اي ضرورة عقد   : للطلبة  الدراسية  واحملاضرات  والندوات  احللقات  اقامة  الى  الدعوة   
االسس  وضع  اجل  من  االولية  ام  العليا  الدراسات  لطلبة  كانت  سواء  الدراسية  واحملاضرات  والندوات 
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العلمية للتعاون اجلاد مع قطاعات الدولة االنتاجية واخلدمية.
بعثات  ضمن  اخلارج  الى  العليا  الدراسات  طلبة  ارسال  ضرورة   : للطلبة  العلمية  االيفادات  تشجيع  
بحثية وزماالت دراسية للحصول على شهادة املاجستير والدكتوراه من جامعات عربية او اجنبية فضال 

عن ايفاد طلبة الدراسة االولية للمشاركة البحثية في املؤمترات العلمية لتعزيز اجلانب العلمي .
ضرورة إقامة الدورات التدريبية لطلبة اجلامعة : اي اهمية اقامة دورات تدريبية للطلبة في   
تخصصاتهم العلمية والهندسية سواء كانوا طلبة دراسات أولية ام عليا لتعزيز املستوى التطبيقي 

والعملي ورفع كفاءة وخبرة الطلبة اجلامعيني .
ابراز تشجيع الزيارات العلمية الطالبية داخل البلد وخارجه :اي اهمية ارسال طلبة اجلامعة من االقسام 
آفاق جديدة  وفتح  وتوسيع مداركهم  املستجدات  آخر  االطالع على  لغرض  زيارات علمية  اخملتلفة في 

لديهم وتطوير قدراتهم مبا يخدم العملية التعليمية سواء كانت هذه الزيارات داخل البلد ام خارجه .
تأكيد التوسع في اخلطة العلمية لقبول طلبة اجلامعة : اي االهتمام باخلطة العلمية لقبول الطلبة 

في اجلامعة مع تأكيد توسيعها من عام الى آخر لكونها من اجلامعات الرصينة.
اجلامعة  لطلبة  حديثة  علمية  دراسية  خطط  ادخال  اي   : للطلبة  العلمية  الدراسية  املناهج  تطوير 

ملواكبة املناهج الدراسية املتطورة في العالم..
االهتمام بسير االمتحانات النهائية لطلبة اجلامعة : اي تفقد تأدية الطلبة المتحاناتهم النهائية من 

خالل توفير البيئة العلمية املناسبة لهم .
التصنيفات الرياضية

على  الطلبة  تشجيع  اي   : املتنوعة  الرياضية  االلعاب  مبمارسة  اجلامعة  طلبة  قيام  تأكيد   
ممارسة جميع األلعاب الرياضية سواء كانت كرة القدم او شطرجن او كرة منضدة او سلة او طائرة او 

تنس او العاب قوى او كراتيه إليجاد وسائل راحة للطلبة والتقليل من وطأة ضغط الدراسة .
استذكار املشاركات الطالبية الرياضية : اي تذكير القارئ مبشاركات طلبة اجلامعة في بطوالت رياضية 

سواء كانت داخل البلد ام خارجه .
التصنيفات اخلدمية

االساسية  املستلزمات  كل  تقدمي  اهمية  اي   : للطلبة  الضرورية  اخلدمات  بتوفير  املطالبة   
العلمية  مسيرتهم  ملواصلة  املالئم  املناخ  وتهيئة  الطلبة  امام  املصاعب  لتذليل  اجلامعي  للطالب 

بنجاح.
اظهار استحداث اجلامعة لبنايات وإضافة طوابق جديدة للطلبة : اي قيام اجلامعة بافتتاح واستحداث 
بنايات ألقسام علمية وهندسية جديدة للطلبة ضمن سلسلة عملية البناء واألعمار فضال عن توسيع 

البنى التحتية لبعض هذه االقسام.
دعوة الى االهتمام بطلبة االقسام الداخلية : اي يجب توفير اجلو املالئم لطلبة احملافظات وتذليل جميع 

املعوقات امامهم من االسرة واألثاث ونظافة الغرف.
التصنيفات التربوية والصحية

والتربوي  باجلانب الصحي  االهتمام  اي   : والتربوية للطلبة  العناية الصحية  بتقدمي  املطالبة   
للطلبة اجلامعيني للحفاظ على صحة الطلبة واملساهمة في االعداد النفسي واألخالقي السليم لهم 

عن طريق التوعية واإلرشاد.
طلبة  لدى  االخالقي   / الروحي  اجلانب  دعم  اهمية  اي   : الطلبة  لدى  الديني  باجلانب  االهتمام  ابراز 

اجلامعة.
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التصنيفات الفنية
من  املتنوعة  الفنية  االعمال  في  اجلامعة  اي مشاركة طلبة   : الفنية  لإلعمال  الطلبة  ممارسة  تأكيد 
الدراسة والفن للترويح  التوافق بني  موسيقى وأغاني ومسرح وفنون تشكيلية وإظهار قدرتهم على 

عنهم وتخصيص وقت لهواياتهم الفنية.
التصنيفات األخرى

ادانة االعمال االرهابية التي متس طلبة اجلامعة وخريجيها : اي نبذ االعمال االجرامية عن طريق استذكار 
شهداء اجلامعة من الطلبة واخلريجني .

ابراز اقامة حفل سنوي الستقبال الطلبة اجلدد: اي اعطاء اهمية لطلبة املرحلة االولى عن طريق اقامة 
حفل سنوي الستقبالهم بهدف دمج الطلبة في احلياة اجلامعية .

حساب تكرار الفئات
قراءة مضامينها جيدا  بعد  تكرارها  يتم معرفة حسابات  رموز كمية  الى  الفئات  وهي عملية حتويل 
وحتديد نسبتها املئوية قياسا الى مجمل التكرارات وترتيبها بشكل هرمي مما يكون بالنتيجة جدوال 

منظما ومرتبا تدريجيا يبني ترتيب الفئات حسب تصنيفاته .
صدق التحليل وثباته

يعني الصدق : قدرة االختبار على ان يقيس ما وضع لقياسه )11( وميكن ان يتحقق الصدق في   
حتليلنا عن طريق التحديد الدقيق واالختيار املناسب لفئات التحليل ووحداته وتعريف كل فئة تعريفا 
: امكانية تكرار التحليل باستخدام  دقيقا يتناسب مع اهداف البحث )12( اما ثبات التحليل فيعني 
االساليب نفسها واملادة نفسها ، فيتم احلصول على النتائج نفسها )13( وقد مت االعتماد على طريقة 
االول  التحليل  انتهاء  مدة  بني  تفصل  مرتني  التحليل  اجري  اذ   ، التحليل  ثبات  الزمني إلجراء  االتساق 
وبداية التحليل الثاني مدة شهر واحد ومن خالل نتائج التحليلني تبني ان تغييرات طفيفة قد حدثت من 
دون ان تؤدي الى ظهور فئة جديدة او غياب فئة قدمية ، وبلغ معامل الثبات )95( وفقا ملعادلة هولستي 

وكاالتي :
)R=)2 ×) C₁ ,C₁((/)C ₁+C₁

ثانيا - الدراسة النظرية
ملعرفة ما املقصود بالصحافة اجلامعية ال بد من عرض املفاهيم اآلتية :

في  املتميزة  اجلماهيرية  االعالم  وسائل  باستخدام  االتصال  عملية  هو  اجلماهيري  االتصال   
قدرتها على توصيل الرسائل الى جمهور عريض متباين في االجتاهات واملستويات وألفراد غير معروفني 
للقائم باالتصال ، تصلهم الرسالة مع مقدرة على خلق رأي عام وعلى نقل املعارف واملعلومات والترفيه 
والتي  الثابتة  واحلقائق  الدقيقة  واملعلومات  الصحيحة  باألخبار  الناس  تزويد  هو  االعالم  ان  اي   ،  )14(
او مشكلة ويعبر تعبيرا موضوعيا عن عقلية اجلماهير  رأي صائب في واقعة  تساعدهم على تكوين 
واجتاهاتهم وميلهم )15( وليس هناك تعريف محدد ملفهوم االعالم بسبب اتساع مفهومه وتداخله في 
الكثير من مجاالت النشاط والعالقات االنسانية مبختلف انواعها ولهذا يصعب حتديد لفظة االعالم 
بسبب اختالف مناهجه وتعدد ادواره وتباين مذاهب الباحثني فيه )16( والوسيلة هي التي تنتقل خاللها 
 : عديدة  انواع  الى  وتنقسم  ايضا  اتصال  قناة  وتسمى  مستقبل  الى  مصدر  من  االتصالية  الرسائل 
منها الوسائل املطبوعة وهي الوسائل او القنوات التي يتم من خاللها نقل الرسائل االعالمية وذلك 
في شكل مجموعة من االوراق تستخدم نظام من الرموز املكتوبة واملصورة ويتم انتاجها بأعداد كبيرة 
من النسخ عن طريق اآلت الطباعة لتوزيعها  مثل الصحف واجملالت والكتب )17( ،اذن  وسائل االعالم 
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هي ركن من اركان االعالم فهي العنصر اآللي الذي ليس في العمل االعالمي احلديث مجرد اداة صماء 
بل هو عنصر مكون وركن من اركان هذا العمل فمن غير هذه الوسائل ال يكون هناك اعالم وتختلف 
طبيعة االعالم باختالف  الوسيلة ...قد تكون مقروءة ومسموعة ومرئية )18( ، اذ تشتمل وسائل االعالم 
اجلماهيري على تلك الرسائل التي لها مقدرة على نقل الرسائل اجلماهيرية من مرسل الى عدد كبير 
من الناس وتتمثل مقدرتها االتصالية باستخدام معدات ميكانيكية او الكترونية مثل الصحف واجملالت 
والكتب والسينما والراديو التلفزيون )19( وتعرف الصحافة بأنها مطبوع دوري ينشر االخبار في مختلف 
اجملاالت ويشرحها  ويعلق عليها ويكون ذلك عن طريق مساحات من الورق املطبوع بأعداد كبيرة وبغرض 
التوزيع )20( والصحافة املكتوبة تعنى الصحف و هي كل ما يطبع على ورق ويوزع في مواعيد دورية 
وينقسم من حيث الهيئة الشكلية وطبيعة املضمون الى اجلرائد واجملالت )21( والصحافة : حرفة وعلم 
وفن تقوم بنشر املادة الصحفية بشكل منتظم وفي مواعيد ثابتة من اجل خدمة اجملتمع واإلنسان الذي 
يعيش فيه )22( ، فهي وسيلة من وسائل التأثير في الرأي العام  مبا تنشره من اخبار وآراء وتوجيه وإرشاد 
ولكنها في نفس الوقت وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي العام واملرآة الصادقة التي ينبغي ان تعكس 

ما في اجملتمع)23(.
وللصحيفة وظائف رئيسة : فهي تنشر االخبار وتعبر عن اآلراء وتعلم وتسلي و مما الشك فيه ان اهم 
وظيفة من هذه الوظائف هي نشر االخبار او االبالغ ، فالصحافة امنا وجدت لتجمع االخبار وتذيعها هنا 
وهناك )24( اي ان الوظائف الرئيسة للصحافة ، االعالم الذي يزود الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات 
السليمة واحلقائق الثابتة .. معنى ذلك ان الغاية الوحيدة من االعالم هي االقناع عن طريق املعلومات 

واحلقائق واألرقام واإلحصاءات )25( .
الذي يضم  )universities( وتعني االحتاد  ( مأخوذة من كلمة   university( اما كلمة اجلامعة   
بعد  فيما  اجلامعة  واستخدمت  السلطة  اجل  من  السياسة  مجاالت  في  النفوذ  ذات  القوى  ويجمع 
لتدل على التجمع العلمي لكل من االساتذة والطلبة . واجلامعة اسم يطلق على املؤسسات العلمية 
والتي  العالي  بالتعليم  اخلاصة  والهيئات  والكليات  املعاهد  على  تشتمل  التي  والثقافية  والتربوية 
تضم مجموعة العلوم االنسانية واالجتماعية والعلمية )26( ، اذ تعد املرحلة اجلامعية احدى املراحل 
االنسانية  شخصيته  بناء  يستطيع  فيها  تواجده  خالل  فمن  اجلامعي  الطالب  حياة  في  االساسية 
والعلمية واملهنية واالجتماعية بدرجة كبيرة وفاعلة فيما لو احسن التفاعل واالنسجام واالستفادة 
داخل احلياة اجلامعية التي تعتبر منوذجا مصغرا جملتمعه )27( ويعد االعالم اجلامعي بشكل خاص جزءا 
مهما من هياكل املؤسسات االكادميية احلديثة سواء كانت حكومية ام غير حكومية ، اذ انها صناعات 
قائمة بذاتها داخل اجملتمع فضال عن مساهمتها في نقل الثقافة اجلامعية لتمثل احدى ركائز البناء 
دون  الطالبي  العام  الرأي  في  وتأثيرا  فاعلية  االكثر  العنصر  هو  اجلامعي  االعالم  ان   ،  )28( االجتماعي 
املعلومات  اتاحة  الشفافية من خالل  مبدأ  تفعيل  عاتقه  امللقى على  الطرف  وهو  العناصر  من  غيره 
للجمهور وتتحمل وسائل االعالم اجلامعي املقروءة مسؤولية تنوير الرأي العام الطالبي على اساس ان 
االعالم هو السلطة الرابعة في اجملتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في معاجلة 
قضايا اجملتمع عموما ومشاكل الطلبة على وجه اخلصوص )29( وابرز االدوار والوظائف التي تقوم بها 
: العمل بصفة مصدر مركزي للمعلومات املتعلقة باحلكومة الى جانب  اجهزة االعالم احلكومي هي 
دورها كقناة اتصالية بني احلكومة واجلمهور والعمل على نقل احلقائق واآلراء والتفسيرات ذات الصلة 
توفير  الى جانب  وبرامجها  اجلمهور على اطالع مستمر بسياستها وخططها  احلكومة إلبقاء  بعمل 
املعلومات حول االنشطة واخلدمات التي تقدمها احلكومة بغية كسب املشاركة الفاعلة بها )30( ومن 
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الصادقة عن  واملعلومات  والدقيقة  الصحيحة  باألخبار  احاطة جمهورها  اجلامعية  الصحافة  وظائف 
مجتمعها اجلامعي واجملتمع احمللي الذين يقعون في دائرته ووطنهم والعالم مما يساعدهم في تكوين 
آراء واجتاهات او مواقف طارئة ازاء االحداث الراهنة وان تكون منبرا فكريا يتاح ألعضاء اجملتمع اجلامعي 
العامة  والتي يجدون متنفسا لها من خالل وسائل االعالم  وآرائهم واجتاهاتهم  التعبير عن افكارهم 
اذ   ،  )31( ووطنهم  جامعاتهم  بقضايا  يتعلق  ما  حول  آرائهم  عن  ظله  في  يعبرون  جيد  مناخ  وتوفير 
تهدف الصحافة اجلامعية الى ابراز انشطة اجلامعة وربطها مبجتمعها الداخلي في املقام االول باعتبار 

الصحافة اجلامعية مرآة للجامعة وصوتها املعبر بصدق عنها )32( .
اذن تنبع اهمية االعالم اجلامعي في تفعيل نشاط املؤسسات العلمية ، فهو ركيزة أساسية في بناء 
من  وسيلة  اجلامعية   الصحافة  ان  ومبا  اجملتمع   خدمة  في  اهدافه  حتقيق  اجل  من  اكادميي  مجتمع 
وسائل االعالم اجلامعي ، اذ تشمل  اجلرائد واجملالت والنشرات التي تصدر عن اقسام او وحدات االعالم في 
العراقية وهي صحافة تقوم بتغطية أنشطة الطالب والتدريسي واملنتسب اخملتلفة داخل  اجلامعات 
احلرم اجلامعي  وكل ما يتعلق باجلامعة كمؤسسة تعليمية يلتحق بها الطلبة بعد اكمال دراستهم 
الثانوية، وهي صحافة حكومية ألنها تصدر عن مؤسسات اكادميية ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي كمؤسسة من مؤسسات احلكومة العراقية .
واخلبر الصحفي هو تقرير موضوعي ينشر عن حدث ما )33( وهو احلجر االساس في بناء الصحيفة واملادة 
التي تقوم عليها الصحافة بجميع الوانها املعروفة كاملقال والتعليق والزاوية والتقرير والتحقيق والنقد 
ولوال اخلبر ملا عرفت الفنون الصحفية االخرى ذلك الن القارئ لم يعد يكتفي بان يعرف اخلبر بل يتوق 
دائما الى معرفة معناه ومغزاه ومقدماته ونتائجه وتأثيراته املقبلة )34( ، فاخلبر اذن هو املادة االساسية 
وهو وراء كل مادة اخرى من موادها الصحفية وال تلقى اية مادة صحفية قبوال عند القراء إال اذا استمدت 
اهميتها من اخلبر كما يعرف بأنه : وصف موضوعي دقيق تطلع به الصحيفة او اجمللة قراءها في لغة 
حلدث  واملتتابعة  املتاحة  والنتائج  واألسباب  والتفاصيل  الوقائع  على  قصيرة  وعبارات  واضحة  سهلة 
حالي او موقف جديد الفت للنظر او فكرة او قضية او نشاط هام تتصل جميعها مبجتمعهم وأفراده  
املادي  الربح  وحتقق  وتسليتهم  وتثقيفهم  توعيتهم  في  تساهم  كما  االخرى  باجملتمعات  او  فيه  وما 
، فيكتب  الصحفي  الفن  ان يخضع ملتطلبات  بد  ال  الى خبر صحفي  يتحول  ان احلدث حني   ، لها)35( 
حسب فنون التحرير الصحفي .. ويجد مكانه على صفحات الصحيفة حسب فنون االخراج الصحفي 

.. ويطبع وينشر حسب امكانيات  فن الطباعة الصحفية )36(.
ثالثا-  تفسير نتائج الدراسة التحليلية

فيما يأتي عرض للفئات حسب تصنيفاته التي ظهرت اثناء عملية حتليل املضمون وفق ما ورد في فن 
التحرير الصحفي / اخلبر وكاآلتي :
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جدول )3(
يبني فئات القضايا العلمية

النسبة التكرارالفئات
املئوية %

    املرتبة

االولى1218,75ابراز دعم مشاريع الطلبة العلمية

االولى1218,75التركيز على تكرمي الطلبة االوائل

الثانية812,5االشادة برسائل وأطاريح الطلبة

الثالثة69,37الدعوة الى توفير مختبرات علمية للطلبة

الثالثة69,37اهمية تزويد الطلبة باملصادر العلمية

الدعوة الى اقامة احللقات والندوات واحملاضرات العلمية 
للطلبة

الرابعة46,25

الربعة46,25تشجيع  االيفادات العلمية للطلبة

الرابعة46,25ضرورة اقامة الدورات التدريبية لطلبة اجلامعة

البلد  داخل  الطالبية  العلمية  الزيارات  تشجيع  ابراز 
وخارجه

اخلامسة34,69

السادسة23,12تأكيد التوسع في اخلطة العلمية لقبول الطلبة

السادسة23,12

السابعة11,56تطوير املناهج الدراسية العلمية للطلبة

99.98 %64االهتمام بسير االمتحانات النهائية للطلبة

99.9864 %اجملموع
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ابراز دعم مشاريع الطلبة العلمية
سجلت هذه الفئة نسبة مئوية بلغت )18,75( لتحتل بذلك املرتبة االولى من مجمل التكرارات ، اذ ابرزت 
املالكي للمهرجان  نوري  الوزراء  رئيس  الطلبة عن طريق رعاية دولة  مجلة اجلامعة  االهتمام مبشاريع 
السنوي الثالث للسيادة الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة وشاركت اجلامعة  بواقع )37( مشروع من 
اقسام هندسة الليزر والبناء واملعماري واملواد والكيماوي والكهربائي والبرامجيات والعلوم التطبيقية 
وعلوم احلاسوب وكان االنطباع السائد للجنة التقييم بخصوص مشاريع اجلامعة بأنها مشاريع واعدة 
وجيدة تستحق الثناء والتشجيع واثنى دولة رئيس الوزراء على دور الشباب في العراق اجلديد وضرورة 
والثاني  االول  السيادة  مهرجان  في  اجلامعة  مشاركة  مؤكدة   ، الفعالة  ومبشاركاتهم  بهم  االهتمام 
لألعوام 2007 _2008 )37(،  فيما اقام مركز تقنية املعلومات واالتصاالت املسابقة السنوية الثانية في 
برمجة انظمة تقنية املعلومات وبرعاية د. برهم صالح / نائب رئيس الوزراء السابق وتضمنت مشاركة 
)60( بحثا مقدما من قبل الطلبة املتميزين من كل جامعات العراق وقد مت اختيار )10( بحوث من قبل 
اللجنة التحكيمية)38( وتطرقت اجمللة كذلك  الى موضوع مشاريع تخرج طلبة املرحلة النهائية سواء 
كان عن طريق اقامة املعارض العلمية لهذه املشاريع ام عرض و مناقشة  هذه املشاريع من اجهزة او 
بحوث علمية  فضال عن اقامة املناظرات العلمية التي تهدف الى توفير فرصة لإلطالع العلمي وتبادل 
املعلومات واخلبرات بني الطالب من خالل تنظيم املنتديات او املؤمترات الطالبية في اقسام عديدة منها : 
هندسة الليزر واملكائن واملعدات و الكيماوي واملعماري لتشجيع روح التنافس العلمي بني الطلبة وخلق 
حالة من االبداع العلمي وتسليط الضوء على احملتوى العلمي ملشاريع الطلبة واستعراض نتاجاتهم 
 ( العلمي  االبداع  على  العراقي  الطالب  قدرة  وإظهار  لديهم  العلمي  والنقاش  احلوار  وحتفيز  العلمية 
النقاشات ( مما يعكس مدى وعي الطالب )39( وحتدثت اجمللة ايضا عن قيام طلبة الهندسة املعمارية 
وضمن مشاريع البحوث التصميمية بتصميم مركزا للطب الرياضي ملعاجلة احلاالت الطارئة للمصابني 
ارتداءها  بعد ميكن  الليزر كذلك بتصميم منظومة لالستشعار عن  و قيام طلبة هندسة  الرياضيني 
الدراجات  او  للسيارات  كحساس  استخدامه  او  االخطار  لتفادي  والعمال  البصر  كفيفي  ملساعدة 

والروبوتات لألغراض االمنية للتنبيه عن حركة االجسام في االماكن احملصنة)40(.
التركيز على تكرمي الطلبة االوائل 

جاءت هذه الفئة في املرتبة االولى بنسبة مئوية مقدارها )18,75( لتتساوى بذلك مع الفئة السابقة 
،اذ ركزت اجمللة على مبادرة رئيس اجلامعة في دعم الطلبة األوائل من خالل تكرمي مجلس اجلامعة لطلبة 
الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراه (خالل االعوام  2008 _2009_2010 _2011 من االقسام العلمية 
اخملتلفة ممن اكملوا متطلبات دراستهم قبل انتهاء املدة احملددة مببلغ قدره )250( الف دينار لكل طالب 
فضال عن منح االساتذة املشرفون درع اجلامعة وكتاب شكر وتقدير تثمينا جلهودهم املبذولة وعطائهم 
الزاخر ، اميانا من اجلامعة بدور البحث العلمي في تطوير اجملتمع والنهوض بالواقع الذي نعيشه اليوم 
والوصول ببلدنا الى مصاف الدول املتقدمة ، اذ تعد اجلامعة الرائدة ما بني اجلامعات العراقية في دعم 
اجل  والتقدم وكذلك من  العلم  املضي قدما في طريق  املتفوقني وحثهم وتشجيعهم على  طلبتها 
رفع الروح املعنوية للطلبة وأساتذتهم لبذل املزيد من العطاء والتفوق في اجملال العلمي )41( في حني 
بينت اجمللة تكرمي نائب رئيس الوزراء )آنذاك( د. برهم صالح رئيس هيئة امناء منظمة امللتقى العراقي او 
من ميثله د. نرمني عثمان النائب / وزير البيئة )سابقا( / مشروع واعدون الطلبة املتفوقني في جامعات 
ومعاهد بغداد لألعوام 2009 _2010 ، اذ يهدف هذا املشروع الى تقدمي املنح الى الطلبة املتفوقني من 
اجل اكمال دراستهم بتفوق وخلق شبكة اتصاالت وتواصل لرفع املستوى العلمي من اجل رفد عراقنا 
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باخلبرات اجليدة وتوزيع الهدايا على الطلبة عن طريق تزويدهم مبنح مالية وعلى الصعيد نفسه ذكرت 
اجمللة قيام مركز تقنية املعلومات واالتصاالت بتكرمي الفائزين في مسابقة )ICTC( السنوية الثالثة ،اذ 
استحوذ طلبة اجلامعة على املراكز اخلمس االولى وتضمنت املسابقة التي تختص في برمجة انظمة 
اجنزها)52(  عمال   )63( عددها  بلغ  الطلبة  مشاريع  من  واسعة  مشاركة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية 
طالبا من اجلامعات العراقية اخملتلفة ، ومت اختيار )10( مشاريع فائزة وقدمت جميع اجلوائز من قبل رئيس 
اجلامعة وهي عبارة عن هدايا ثمينة ) اجهزة حاسوب وكاميرات تقنية حديثة ( تليق بالطلبة املوهوبني 
الهندسة الكهربائية  الى تكرمي قسم  مما يعكس اهتمام اجلامعة بطلبتها )42( وتطرقت اجمللة ايضا 
وااللكترونية الطلبة االوائل على املراحل والفروع العلمية للعام الدراسي  2009 _2010 وتوزيع شهادات 
تقديرية وهدايا تشجيعية للطلبة تقديرا لتفوقهم العلمي فضال عن تشجيع الطلبة اآلخرين على 

االجتهاد وبذل املزيد من العطاء )43(.
االشادة برسائل واطاريح طلبة اجلامعة

،اذ اشادت  حظيت هذه الفئة باملرتبة الثانية بعد حصولها على نسبة مئوية بلغت )12,5(   
شهادة  على  حصولهم  بعد  والهندسية  العلمية  االقسام  بعض  في  العليا  الدراسات  بطلبة  اجمللة 
املاجستير او الدكتوراه عن طريق عرض عناوين رسائلهم واطاريحهم العلمية واللجنة املشرقة والهدف 
التقييم وتثمني جهود هؤالء الطلبة املعنوي وتشجيع بقية الطلبة على  البحوث مع درجة  من هذه 
مناقشات  في  اجلامعة  اساتذة  مشاركة  الى  اجمللة  تطرقت  بينما   ، العليا)44(  الدراسات  الى  التقدمي 
( لتعزيز  لطلبة الدراسات العليا في جامعتي بغداد واملستنصرية حتت باب من )خارج اسوار اجلامعة 

التعاون بني اجلامعات العراقية في مجال البحوث العلمية )45( .
الدعوة الى توفير مختبرات علمية لطلبة اجلامعة 

الى حاجة  اجمللة  تطرقت  اذ   ،  )9,37( مئوية مقدارها  بنسبة  الثالثة  املرتبة  الفئة  نالت هذه   
الطلبة  لتزويد  واملتواصل  رئيس اجلامعة املستمر  الى اجهزة مختبرات حديثة من خالل دعوة  الطلبة 
باخملتبرات العلمية احلديثة )46( في حني اشادت اجمللة بجهود بعض االقسام باستحداث مختبرات جديدة 
لتدريب الطلبة في مجال احلاسوب في التقنيات احلديثة واالتصاالت الرقمية كما هو احلال في قسم 
هندسة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات وافتتاح مختبر حتضير العينات للتركيب )البنية ( اجملهرية في 
قسم هندسة املواد لتحقيق مشاريع طلبة الدراسات األولية والعليا ومشاريع البحوث العلمية ومختبر 
التكييف املركزي احلديث في قسم هندسة املكائن واملعدات إلطالع الطلبة على احدث اجهزة التبريد 
وإلعطاء فرصة للطلبة للتعرف على اداء هذه اخملتبرات وطرق تنفيذها من خالل ادخال أحدث التقنيات 
مبا يتوافق مع التطورات العلمية )47( وافتتاح مختبرات كذلك في اقسام الهندسة  الكهروميكانيكية 
وعلوم احلاسوب بعد اجراء اعمال تأهيل وترميم وصيانة على بعض مختبراتها بحيث ال ميكن ان يكون 
هناك مستوى علمي جيد من دون ان يكون هناك تطبيق ملفردات الدراسة النظرية من خالل الدراسة 
العملية مع االستفادة من املواد احمللية واجلهود الذاتية في تصنيع بعض اجهزة اخملتبرات فضال عن اقامة 

معارض متخصصة باألجهزة اخملتبرية إلطالع الطلبة على آخر استحداث االجهزة املتخصصة )48(.
اهمية تزويد الطلبة باملصادر والكتب العلمية  الورقية وااللكترونية 

حصلت هذه الفئة على املرتبة الثالثة بنسبة مئوية بلغت )9,37( لتتساوى بذلك مع الفئة   
املستوى  ورفع  التعليمي  الواقع  خلدمة  احلديثة  العلمية  املصادر  توفير  ضرورة  من  انطالقا  السابقة 
االكادميي وإلفادة الطلبة والباحثني ، اذ بينت مجلة اجلامعة مبادرة رئيس اجلامعة مبنح املكتبة املركزية 
مبلغ قدره )25( مليون دينار عراقي لشراء كتب ومصادر حديثة للمكتبة وتوفير املكتبة االفتراضية ) 
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االلكترونية ( التي لها دور كبير في تزويد الطلبة باملصادر العلمية على الرغم من معاناة طلبة املرحلة 
الرابعة من نقص املصادر في اقسامهم العلمية التي يحتاجونها في مشاريع التخرج)49(، وأوضحت 
اجمللة كذلك  قيام اجلامعة بتنظيم معارض للكتب العلمية واألكادميية او بالتعاون مع وزارات او جهات 
خارجية سواء كانت على قاعة املكتبة املركزية )االمانة العامة للمكتبة املركزية ( او داخل بعض االقسام 
العلمية واشتملت هذه املعارض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب العلمية واألدبية واإلنسانية 
االصدارات  اخر  على  لإلطالع  جهد  من  يوفره  ملا  للطلبة  خدمة  لتقدمي  وأجنبية  عربية  دور  ومبشاركة 
العربية واألجنبية وفي كافة اجملاالت )50( ، مؤكدة في الوقت نفسه افتتاح املكتبة الرقمية التي حتتوي 
على اكثر من ثالثة آالف كتاب رقمي وبأحدث االصدارات لغرض اعارة الكتاب االلكتروني للمستفيدين 
كافة وإيصال اخلدمات الى املستفيد عن بعد الكترونيا وحتقيق فائدة علمية  للطلبة فضال عن قيام 
جلان الكتب في بعض األقسام كما هو احلال في قسم السيطرة والنظم بتوفير مصادر علمية حديثة 
عدد)400( كتاب عن طريق جمع وتصنيف هذه املصادر من املواقع العاملية واملكتبة االفتراضية وطباعتها 

مبطابع عالية اجلودة )51(.
الدعوة الى اقامة احللقات والندوات واحملاضرات الدراسية للطلبة 

وقعت هذه الفئة في املرتبة الرابعة بعد حصولها على نسبة مئوية بلغت )6,25( ، اذ بينت   
اجمللة  اقامة حلقات نقاشية )دراسية ( ومحاضرات لطلبة الدراسات العليا عن بحوث تخدم اجلامعة وذو 
فائدة علمية سواء كان في مجال انتاج املواد املتراكبة النانوية او قياس معدل التبريد ومعامل انتقال 
احلرارة للحديد الصلب ويتم القاء هذه احملاضرات ضمن املؤمترات العلمية التي تنظمها اجلامعة او بعد 
اجراء البحوث في جامعات عاملية )52( وحتدثت اجمللة ايضا عن قيام قسم تكنولوجيا النفط بالتعاون 
وتطوير  العراق  في  النفط  صناعة  عن   2011 لعام  القسم  لطلبة  محاضرات  بإلقاء  النفط  وزارة  مع 
املوارد البشرية في خطط وزارة النفط القادمة واإلشادة مببادرة الوزارة في التعاقد مع طلبة اجلامعات 
ومنهم طلبة تكنولوجيا النفط )53( في حني تطرقت الى  تنظيم ندوات علمية للطلبة كما في  قسم 
هندسة االنتاج واملعادن وتهدف هذه الندوات الى وضع األسس العلمية للتعاون اجلاد مع قطاعات الدولة 

االنتاجية واخلدمية من اجل التعشيق بني مخرجات التعليم مع احلاجات الفعلية للتنمية)54(. 
تشجيع  االيفادات العلمية للطلبة 

في  السابقة  الفئة  مع  بذلك  لتتساوى   )6,25( مقدارها  مئوية  بنسبة  الفئة  هذه  حظيت   
املرتبة الرابعة ، اذ  تطرقت اجمللة الى ارسال طلبة الدراسات العليا ضمن بعثات بحثية وزماالت دراسية 
سواء كانت في جامعات عربية ام اجنبية )55( و ايفاد كذلك طلبة الدراسة االولية في قسم الهندسة 
الكهروميكانية والهندسة الكهربائية وهندسة الليزر للمشاركة في مؤمتر )IEEE( للمجتمع الثاني 
االمريكية   ) فولبرايت   ( مبنحة  اجمللة  وأشادت   )56(  2011 لعام  قطر  دولة  في  املقام  االوسط  للشرق 
للحصول على شهادة الدكتوراه في اجلامعات االمريكية اخملتلفة حيث يشمل البرنامج )45( مرشحا 
لنيل شهادة الدكتوراه وبلغت نسبة اجلامعة 40% من هذه املنحة وتطرقت الى تقدمي مقترحات عديدة 
من قبل رئاسة اجلامعة لالستفادة من حملة دولة رئيس الوزراء نوري املالكي بإرسال عشرة آالف طالب 
في بعثات خارج العراق على مدى )5( سنوات وحتدثت ايضا عن توقيع اجلامعة على مذكرة تفاهم علمي 
إلقامة برنامج ماجستير مشترك عراقي _ املاني بني اجلامعة ممثلة بقسمي هندسة املكائن واملعدات 
وهندسة االنتاج واملعادن وجامعة صالح الدين / اربيل من جهة وجامعة فرايبيرغ االملانية من جهة اخرى 
الستقبال )6( من طلبة الدراسات العليا ملدة )6( اشهر إلمتام اجلزء العملي من بحوثهم وعلى حساب 
اجلانب االملاني وبينت ان عام 2012 سيشهد اقامة برنامج ماجستير مزدوج بحثي متنح شهادة مشتركة 
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من قبل اجلانبني العراقي واألملاني معا)57(.
ضرورة اقامة الدورات التدريبية لطلبة اجلامعة 

السابقة  الفئة  لتتساوى مع   )6,25( بلغت  بنسبة مئوية  الرابعة  املرتبة  الفئة  احتلت هذه   
،اذ بينت اجمللة دور اجلامعة في اقامة دورات تدريبية في اجملاالت كافة منها : اقامة دورات في مختبرات 
الرائدة  واإلنشاءات  البناء  هندسة  قسم   / اجلامعة  تعد  حيث  واملساحة   GIS والـ   النائي  التحسس 
الوحيدة بني اجلامعات التي متتلك هذه االجهزة وتدرب عليها وتدخلها ضمن املنهج الدراسي وتهدف 
الى رفع كفاءة وخبرة الطلبة اجلامعيني سواء كانوا من طلبة الدراسات العليا ام االولية ، مؤكدة اهمية 
املستوى  تعزيز  لها من خالل  الطلبة هدفا  وباألخص  الشباب  التي جتعل من  الدورات  اجراء مثل هذه 
العلم  في  الصيفية  العطلة  خالل  الفراغ  اوقات  استثمار  في  واملساهمة  لهم  والعملي  التطبيقي 
واملعرفة ومواكبة التطورات احلديثة وطالبت اجمللة كذلك رئاسة اجلامعة بزيادة عدد الدورات التدريبية 
وإقامة ورش عمل تخصصية مبا يتناسب مع التطور السريع الذي يشهده العالم وتطرقت ايضا الى 
قيام مركز احلاسبة االلكترونية في اجلامعة بفتح دورات تدريبية للحصول على شهادة الـ)ICTC( ومن 
بعدها اجراء االمتحان العاملي او عن طريق الدخول في االمتحان مباشرة للتقدمي للدراسات العليا في 
العراق فضال عن تنظيم مركز تقنية املعلومات واالتصاالت دورة تطبيقية مجانية في مجال شبكات 

احلاسوب )58(.
ابراز تشجيع الزيارات العلمية الطالبية داخل البلد وخارجه 

ارسال  عن  اجمللة  اذ حتدثت   ،)4,69( بلغت  مئوية  بنسبة  اخلامسة  املرتبة  الفئة  هذه  حققت   
اجلامعة لطلبتها من االقسام العلمية في زيارات علمية من اجل االطالع وإجراء املناقشات )املناظرات( 
العلمية حتى توسع مداركهم وتفتح اآلفاق لديهم وتبادل اآلراء وتعزيز اجلانب العملي مبا يخدم العملية 
التعليمية ويعضد الترابط بني مؤسسات الدولة كما في زيارة طلبة قسم هندسة البناء واالنشاءات 
الى دهوك ضمن مناظرة علمية واجتماعية وكيفية تعلم آلية املناظرات والتركيز على التعليم وتبادل 
اآلراء بني الطلبة في جو تسوده االخوة واأللفة واحترام اآلخر او زيارات علمية لطلبة  قسم الهندسة 
املوجودة  الوحدات  لإلطالع على  ميدانية  وتضمنت جوالت   2010 لعام  الدورة  الى مصفى  الكيمياوية 
في املصفى ، وبينت اجمللة كذلك استضافة جامعة فرايببرغ االملانية لطلبة وأساتذة اجلامعة ملواكبة 
وتبادل  اخلبرة  واكتساب  واملعدات  املكائن  حقل  في  املستجدات  آخر  على  واإلطالع  احلديثة  التطورات 

املعلومات وتعزيز قدرات طالبها سواء كانوا من طلبة الدراسات العليا او االولية)59(.
تأكيد التوسع في اخلطة العلمية لقبول طلبة اجلامعة

سجلت هذه الفئة املرتبة السادسة وبنسبة مئوية )3,12( ، اذ تطرقت اجمللة الى خطة اجلامعة  العلمية 
عن طريق دائرة القبول املركزي في وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي وتوزيع الطلبة على )14( قسما 
هندسيا وعلميا وبينت احلد االدنى للقبول في كل قسم من اقسامها العلمية ، وأكدت على توسعها 
في قبول الطلبة من عام الى آخر ، اذ استقبلت )1452( طالبا للعام الدراسي 2010 _2011 بينما قبلت 

)1495( طالبا لعام 2011 _2012 لكونها من اجلامعات العلمية الرصينة في العراق)60(.
تطوير املناهج الدراسية العلمية للطلبة

 ، الفئة السابقة  املرتبة السادسة بنسبة مئوية بلغت )3,12( لتتساوى مع  الفئة على  حصلت هذه 
حتدثت اجمللة فيها عن قيام بعض االقسام العلمية بتنفيذ خطة جديدة عن طريق حتديد تخصصات 
الطلبة في فروع هذه االقسام ، اذ حدد قسم هندسة االنتاج واملعادن وبعد دراسة طويلة امتدت ألكثر 
من سنتني تخصص الطلبة من املرحلة االولى  بدال من املرحلة الثالثة وذلك منذ العام الدراسي 2009 
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_2010 وكذا احلال بالنسبة الى قسم الهندسة الكهربائية الذي اعتمد على بدء العمل بالتخصص 
في الفروع العلمية الثالثة ابتداء من املرحلة الثانية بدال من الثالثة فضال عن مساهمته في عقد ندوة 
علمية بصدد كيفية تطوير وإعداد املناهج الدراسية حتى تواكب املناهج الدراسية املتطورة في العالم 

.)61(
االهتمام بسير االمتحانات النهائية لطلبة اجلامعة

رئيس  تفقد  اجمللة  بينت  ،اذ  السابعة  املرتبة  بذلك  محتلة   )1,56( الفئة  لهذه  املئوية  النسبة  بلغت 
اجلامعة لتأدية الطلبة لالمتحانات النهائية للعام الدراسي 2010 _2011 وطبيعية االسئلة العلمية 

املوجهة اليهم واخلدمات املقدمة وضرورة توفير البيئة العلمية املالئمة جلميع الطالب )62(.
جدول )4(

يبني فئات القضايا الرياضية

املرتبةالنسبة املئوية %التكرارالفئات

االلعاب  مبمارسة  اجلامعة  طلبة  قيام  تأكيد 
الرياضية 

االولى2882,35

الثانية617,65استذكار املشاركات الطالبية الرياضية

100 %34اجملموع

تأكيد قيام طلبة اجلامعة مبمارسة االلعاب الرياضية املتنوعة
نالت هذه الفئة املرتبة االولى بنسبة مئوية بلغت )82,35( ، اذ اكدت مجلة اجلامعة قيام طلبة   
من االقسام العلمية والهندسية مبمارسة االلعاب الرياضية املتنوعة ضمن بطوالت اجلامعة الرياضية 
التي ينظمها قسم التربية الرياضية سواء كانت كرة قدم او شطرجن او كرة منضدة او طاولة او كرة 
سلة او طائرة او العاب قوى او كراتيه او تنس جلميع املواسم الدراسية 2009 _2010 _2011 ، اذ تعمل 
اجلامعة على ايجاد وسائل راحة للطلبة والتقليل من وطأة ضغط الدراسة ويعد اجلانب الرياضي عامل 
مهم فيها ، مع اظهار تشجيع املسؤولني في وزارتي التعليم والشباب ومسؤولي اجلامعة لهذه االلعاب 
والثانية  االولى  الداخلية  االقسام  بطولة  الداخلية  االقسام  مديرية  تنظيم  عن  فضال   )63( الرياضية 
بطوالت  في  اجلامعة  رياضي طلبة  اجمللة كذلك مشاركة  وأوضحت   )64( القدم  بكرة  اجلامعة  لطالب 
خارجية / محلية وعربية كما هو احلال في مشاركة طلبة اجلامعة ) جوالة و دليالت( مبرافقة تدريسي 
الرياضية  التربية  اقامته  والذي  السليمانية  في  دوكان  قضاء  في  كشفي  مخيم  في  اجلامعة  وادراي 
لألعوام 2010_2011 مع تخصيص مبالغ مالية للطلبة من قبل رئيس اجلامعة نظرا لاللتزام واالنضباط 
الذي ابدوه طلبة اجلامعة وتنفيذهم للواجبات وإجناح اخمليم ورفع اسم اجلامعة عاليا في كل  احملافل 
مع تأكيد االستمرار  على هذا النشاط لتعزيز العالقات ما بني اجلامعات العراقية ولبناء آفاق واسعة 
اتاحة  في  الكبير  دورها  على  اجلامعة  لرئاسة  الطلبة  ايضا شكر  اجمللة  وبينت   ، الرياضية  اجملاالت  في 
الفرصة امامهم في املشاركة في اخمليم الذي اضاف جتربة جديدة لهم في اجلانب الكشفي وابتعادهم 
عن عوائلهم ملدة وجيزة وخلق تفاعال جيدا بني الطلبة كونهم من اقسام عديدة كما اظهرت اجمللة 
دعوة قائم مقام دوكان إلقامة اخمليمات الكشفية في دوكان للجامعات العراقية كافة)65( او املشاركة 
في بطولة عمان بألعاب القوى وبطولة اجلامعات العربية للشطرجن في القاهرة وحصول الطالبة مها 
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ليث / قسم هندسة االنتاج واملعادن على الوسام الفضي بعد ان حرمت القرعة الالعبة من احلصول 
على الوسام الذهبي في الدورة الرياضية اجلامعية العربية بعد ان تساوت مع الالعبة االماراتية بالنقاط 
بالرغم من ان العبة اجلامعة لم تتعرض للخسارة في جميع اجلوالت التي خاضتها في املنافسات )66(. 

استذكار املشاركات الطالبية الرياضية
حظيت هذه الفئة بنسبة مئوية مقدارها )17,65( لتحتل املرتبة الثانية ، اذ استذكرت اجمللة املشاركات 
الطالبية في اجملال الرياضي ومنها : اقامة املباراة النهائية في بطولة اجلامعة بكرة القدم للطلبة في 
ملعب الشعب الدولي عام 1980 بني قسمي هندسة البناء والسيطرة و ارسال ابطال تنس اجلامعات 
الى انكلترا ملشاهدة بطولة وميبلدون العاملية للتنس عام 1979 وحتطيم رقم قياسي جامعي من قبل 
سباح اجلامعة ليث صباح / قسم هندسة املواد ضمن بطولة السباحة االوملبية للجامعات العراقية 
لعام 2002 ومشاركة سباحة التكنولوحية في بطولة امليالد السورية عام 2001 واستضافة اجلامعة 
عام 1992 لوفد منتخبات اجلامعات االردنية بلعبتي التنس االرضي وكرة الطاولة ) املنضدة( ردا على زيارة 

سابقة ملنتخبات اجلامعة عام 1990 )67( .

جدول رقم )5(
يبني فئات القضايا اخلدمية

املرتبةالنسبة املئوية %التكرارالفئات

الضرورية  اخلدمات  بتوفير  املطالبة 
للطلبة

االولى555,55

لبنايات  اجلامعة  استحداث  اظهار 
وإضافة طوابق جديدة للطلبة

الثانية333,33

الدعوة الى االهتمام بطلبة االقسام 
الداخلية

الثالثة111,11

99.99 %9اجملموع
املطالبة بتوفير اخلدمات الضرورية للطلبة 

سجلت هذه الفئة نسبة مئوية بلغت )55,55( لتحتل املرتبة االولى ، اذ طالبت اجمللة  بتقدمي   
كل املستلزمات الضرورية للطالب عن طريق اعادة فتح املر أب اخللفي ملساعدة الطلبة في الوصول في 
الراحة في بعض األقسام العلمية كما اكدت افتتاح  القاعات وتدني مستوى  الوقت املناسب وضيق 
منظومة االنترنيت لبث خدمة ) واير ليس ( بشكل مجاني في ساحات اجلامعة والنادي الطالبي حتى 
او اجهزة املوبايل من االتصال بالنت وهم يتجولون داخل  ميكن الطلبة كافة الذين يحملون احلاسوب 
مركز  افتتاح  طريق  عن  للطالب  االساسية(   ( الضرورية  اخلدمات  تقدمي  ايضا  اجمللة  وأكدت   ، اجلامعة 
اخلدمات الثقافية وهو اول مركز خدمي من نوعه في اجلامعات العراقية لتقدمي افضل اخلدمات للطلبة 
وتهيئة املناخات التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم باجتاه التحصيل العلمي والتفوق من خالل 
تهيئة اخلدمات من طباعة واستنساخ وانترنيت بأسعار مناسبة ومدعومة من قبل اجلامعة فضال عن 
افتتاح قاعة الدراسات الثانية لوحدة االنترنيت مخصصة لطلبة الدراسات العليا في مركز اخلدمات 

الثقافية  لتقليل الضغط وتذليل املصاعب )68( .
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استحداث بنايات وإضافة طوابق جديدة
حصلت هذه الفئة على املرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت )33,33(، اذ حتدثت اجمللة عن قيام   
رئاسة اجلامعة بافتتاح بنايات ألقسام علمية لطلبة اجلامعة  واستحداث اقسام جديدة ضمن سلسلة 
البناء واألعمار التي تشهدها اجلامعة سواء كان في قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية ام قسم 
العلمية  االقسام  لبعض  التحتية  البنى  لتوسيع  اضافة طوابق جديدة  النفط فضال عن  تكنولوجيا 
والهندسية كما هو احلال في قسم علوم احلاسوب من قاعات دراسية ومختبرات وقاعة مؤمترات سواء 
كان التمويل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ام مجلس محافظة بغداد من اجل اعداد 

مهندسني متخصصني بأحدث املفاهيم العلمية والهندسية واالهتمام باجلانب التطبيقي)69(.
الدعوة الى االهتمام بطلبة االقسام الداخلية

جاءت هذه الفئة في املرتبة الثالثة بنسبة مئوية بلغت )11,11( ، اذ بينت اجمللة اهتمام اجلامعة   
باألقسام الداخلية للطلبة عن طريق توفير اجلو املالئم في البنايات التي يقطنها الطلبة من االسرة 
واألثاث والقاعات وتذليل جميع املعوقات التي تواجه الطالب والطالبات والعمل اجلدي من القائمني على 

البنايات وحسن التنظيم ونظافة الغرف املؤثثة )70(.

جدول )6(
يبني فئات القضايا التربوية والصحية

املرتبةالنسبة املئوية %التكرارالفئات

الصحية  العناية  بتقدمي  املطالبة 
والتربوية للطلبة

االولى375

لدى  الديني  باجلانب  االهتمام  ابراز 
الطلبة

الثانية125

100  %4اجملموع
املطالبة بالعناية الصحية والتربوية للطلبة

تعميمات  بإصدار  اجلامعة  قيام  اجمللة  بينت  اذ   ،  )75( مئوية  بنسبة  االولى  املرتبة  الفئة  هذه  احتلت 
بخصوص االجراءات الوقائية ملكافحة االنفلونزا الوبائية وتكمن هذه االجراءات في احلفاظ على صحة 
الطلبة وعدم تعرضهم ألي اصابات طارئة قد حتدث وإبعادهم من مخاطر االصابة بهذا الوباء ، ومن جانب 
آخر اشادت اجمللة بقيام جلنة االرشاد التربوي والصحي في اجلامعة بإلقاء محاضرات تهدف الى زيادة وعي 
الطلبة بشتى املواضيع التي تصب في القضاء على العديد من السلبيات وتوعيتهم من خطر االصابة 
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بغية حتقيق  واألساتذة  الطلبة  بني  األبوية  العالقة  توثيق  عن  فضال  باجملتمع  تفتك  التي  االمراض  من 
البناء النفسي واملعرفي في اعداد السليم للطلبة والتخفيف من  االهداف التعليمية واإلسهام في 

الضغط النفسي )71(.
ابراز االهتمام باجلانب الديني لدى الطلبة

حققت هذه الفئة نسبة مئوية بلغت )25( لتحتل املرتبة الثانية ، اذ تطرقت اجمللة الى موضوع   
لطلبة  قرآنية  مسابقة  اقامة  طريق  عن  التكنولوجية  اجلامعة  طلبة  لدى  الديني  باجلانب  االهتمام 
االقسام العلمية والهندسية ومبشاركة )23( طالبا ، تأكيدا منها على دعم اجلانب الديني / الروحي لدى 

الطلبة)72(.
جدول )7(

يبني فئات القضايا الفنية

املرتبةالنسبة املئوية %التكرارالفئات

لألعمال  الطلبة  ممارسة  تأكيد 
الفنية

االولى3100

تأكيد ممارسة الطلبة لألعمال الفنية
جاءت هذه الفئة في املرتبة االولى واألخيرة ضمن القضايا الفنية وبنسبة بلغت )100( ، اذ بينت اجمللة 
املتنوعة من مسرح وموسيقى وأغاني وفنون تشكيلية  الفنية  الطلبة في ممارسة اجلوانب  مشاركة 
الدراسة العلمية والفن  التوافق ما بني  ابراز طاقاتهم االبداعية ومواهبهم وقدراتهم على  عن طريق 
وتخصيص وقت لهوياتهم وتطوير قابليات الطلبة الفنانني لتقدمي اعمال جميلة وقامت اجلامعة كذلك 
بإرسال وفد من النشاط الفني للمشاركة في امللتقى الفني للجامعات العربية الثاني عشر 2009 في 

مصر تضمن مشاركة طلبة اجلامعة ومشرفيهم من االساتذة)73(. 
جدول )8(

يبني فئات القضايا األخرى

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارالفئات

الطلبة  متس  التي  االرهابية  االعمال  ادانة 
وخريجيها

االولى266,66

الطلبة  اقامة حفل سنوي الستقبال  ابراز 
اجلدد

الثانية133,33

99.99 %3اجملموع

ادانة االعمال االرهابية التي متس طلبة اجلامعة وخريجيها
سجلت هذه الفئة نسبة مئوية بلغت )66,66( لتحتل املرتبة األولى اذ  نبذت مجلة اجلامعة االنفجارات 
التي متارس ضد طلبة اجلامعة وخريجيها الذين استشهدوا من جراء االعمال االرهابية سواء كانت عن 
طريق السيارات املفخخة ام العبوات الناسفة ومتنت للجرحى الشفاء العاجل )74(، وتطرقت كذلك الى 
االعتداء اآلثم على كنيسة سيدة النجاة التي حصدت ارواح )2( اثنني من خريجي اجلامعة حيث اقامت 
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رئاسة اجلامعة مجلس عزاء حضره مسؤولني من الوزارة واجلامعة )75(.
ابراز اقامة حفل سنوي الستقبال الطلبة اجلدد

بلغت هذه الفئة نسبة مئوية مقدارها )33,33( محتلة بذلك املرتبة الثانية ، اذ حتدثت اجمللة عن تنظيم 
حفل سنوي الستقبال الطلبة اجلدد برعاية دولة رئيس الوزراء وبحضور عدد من الشخصيات املسؤولة 
في البلد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف هذا احلفل الى اشاعة روح التعاون والتسامح 
بني طلبة اجلامعة ودمج الطلبة اجلدد في احلياة اجلامعية وتعريفهم بأنظمتها وتشكيالتها وإمكاناتها 
اجواء  اجلامعية من  احلياة  نقاء  واحلفاظ على  اجلامعي  احلرم  بقوانني  وااللتزام  املثابرة  واجنازاتها وضرورة 

الصراعات السياسية)76(.
نتائج البحث النظري وامليداني :

اجلامعة  ، صحافة مؤسسات حكومية الن مجلة  اجلامعية  الصحافة   / اجلامعي  االعالم  ان   
تصدر عن قسم االعالم في رئاسة اجلامعة التكنولوجية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي 

فهي تعبر عن سياسة وخطط رئاسة اجلامعة وتلتزم بواجبات وشروط يجب اتباعها .
ان مجلة اجلامعة غير منتظم صدورها نتيجة اسباب عديدة منها : قلة الكادر االعالمي او   
تأخير الطباعة وإجراءات  تتعلق باملالية او اجراءات الرئاسة في ادخال بعض املواضيع وحذف اخرى وفق 

توجهات رئيس اجلامعة ومدير التحرير.
عن  فضال  صفحة   )56( الى   )44( من  الصفحات  عدد  زيادة  حيث  من  تدريجيا  اجمللة  تطورت   

استحداث ابواب جديدة تالئم التطور احلاصل في اجلامعة .
ان الصحافة اجلامعية ممثلة مبجلة اجلامعة  التكنولوجية لم تولي قضايا الطلبة اهتماما   
كبيرا كما مبني في اجلدول رقم )1(، اذ بلغت عدد االخبار عن الطلبة )117( من بني )360( خبر وبنسبة 

مئوية بلغت )32.5(.
القضايا  ، فقد جاءت  القضايا االخرى  اكثر من  العلمية للطلبة  القضايا  التركيز على  كان   
العلمية في املرتبة االولى وتلتها القضايا الرياضية في املرتبة الثانية وبعدها حصلت القضايا اخلدمية 
على املرتبة الثالثة ومن ثم القضايا التربوية الصحية في املرتبة الرابعة وأخيرا احتلت القضايا الفنية 

وقضايا اخرى املرتبة اخلامسة. 
جاءت في مقدمة القضايا العلمية : فئات ابراز دعم مشاريع الطلبة العلمية والتركيز على   
تكرمي الطلبة االوائل في املرتبة االولى تلتها االشادة برسائل وأطاريح الطلبة في املرتبة الثانية وحصلت 
الدعوة الى توفير مختبرات علمية للطلبة وأهمية تزويد الطلبة باملصادر العلمية على املرتبة الثالثة 
في حني احتلت فئات الدعوة الى اقامة احللقات والندوات واحملاضرات العلمية للطلبة وتشجيع  االيفادات 
العلمية للطلبة وضرورة اقامة الدورات التدريبية لطلبة اجلامعة املرتبة الرابعة كما نالت ابراز تشجيع 
الزيارات العلمية الطالبية داخل البلد وخارجه املرتبة اخلامسة بينما حظيت فئات تأكيد التوسع في 
اخلطة العلمية لقبول الطلبة وتطوير املناهج الدراسية العلمية للطلبة باملرتبة السادسة وأخيرا حازت 
القضايا  السابعة من مجموع تكرارات  املرتبة  النهائية للطلبة على  االمتحانات  االهتمام بسير  فئة 
العلمية  اما القضايا الرياضية  ، فقد جاءت  فئة تأكيد قيام طلبة اجلامعة مبمارسة االلعاب الرياضية 
في املرتبة االولى ومن ثم استذكار املشاركات الطالبية الرياضية في املرتبة الثانية  في حني شملت 
القضايا اخلدمية فئة املطالبة بتوفير اخلدمات الضرورية للطلبة في املرتبة االولى وإظهار استحداث 
اجلامعة لبنايات وإضافة طوابق جديدة للطلبة في املرتبة الثانية وحصلت الدعوة الى االهتمام بطلبة 
بتقدمي  املطالبة  والصحية فئة  التربوية  القضايا  بينما ضمت  الثالثة   املرتبة  الداخلية على  االقسام 



 اهتمام الصحافة اجلامعية بقضايا الطلبة 

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. هديل فوزي جاسم

169

الطلبة  في  الديني لدى  باجلانب  االهتمام  وإبراز  االولى  املرتبة  والتربوية للطلبة في  العناية الصحية 
املرتبة الثانية وأخيرا تطرقت اجمللة الى القضايا الفنية التي ضمت فئة تأكيد ممارسة الطلبة لألعمال 
الفنية  في املرتبة االولى واألخيرة ، اذ لم تظهر فئة اخرى ضمن االهتمامات الفنية ، اما قضايا أخرى ، 
فقد جاءت ادانة االعمال االرهابية التي متس الطلبة وخريجيها في املرتبة االولى فيما حظيت ابراز اقامة 

حفل سنوي الستقبال الطلبة اجلدد باملرتبة االخيرة . 
 التوصيات

اجلامعات  في  وفعال  مهم  عنصر  ألنهم  الطلبة  بقضايا  اكبر  بشكل  االهتمام  يجب   
العراقية.

ضرورة تنظيم صدور مجلة اجلامعة وبشكل دوري على االقل كل 10 او 15 يوم حتى تستطيع   
واملنتسب فضال عن اصدار صحف خاصة  والتدريسي  الطالب  والتأثير على  الفعاليات كافة  مواكبة 

بقضايا الطلبة . 
ان يكون االعالم ليس مجرد نقل اخبار وإمنا توجيه وإرشاد وتوعية وبناء فكر .   

الهوامش:.
)*( تأسست وحدة االعالم في اجلامعة التكنولوجية عام 1992 وأصبحت قسم االعالم والعالقات العامة 
بتاريخ 2011 استنادا إلى كتابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونية واإلدارية / قسم 

املوارد البشرية املرقمني 10237 في 2011/4/14 و م / 111 في 2011/5/17 .
)**( كان رئيس اجلامعة آنذاك  ا. د . قحطان خلف اخلزرجي وهو رئيس حترير اجلريدة والتي حتولت الى مجلة  
في عام 2009 ومن ثم تسلم رئاسة اجلامعة ا. د. امني دواي بتاريخ 17 /2011/8 ليصبح  رئيس حترير اجمللة 

.
1.  رئيس اجلامعة د. قحطان خلف اخلزرجي ، “كلمتنا “، جريدة اخبار اجلامعة التكنولوجية ، العدد االول 

، تشرين الثاني 2007 ،ص1.
2. د. هديل فوزي جاسم ، سكرتير حترير اجلريدة )آنذاك(.

الى دعم الطلبة  العراقي من منظمات اجملتمع املدني ويهدف  امللتقى  )***( مشروع قامت به منظمة 
املتفوقني في اجلامعات العراقية .

3. رئيس التحرير ، “االفتتاحية .. االنطالقة اجلديدة واالمل املنشود “، مجلة اجلامعة التكنولوجية ، العدد 
االول،2009 ،ص3.

4. ينظر على سبيل املثال : مجلة اجلامعة التكنولوجية ، العدد 7 ،2011 و العدد 8 ، 2011 .
5. د. هديل فوزي ، سكرتير حترير اجمللة ) آنذاك(.

6. د. سمير محمد حسني ، دراسات في مناهج البحث العلمي  ، مصدر سابق ، ص147.
7. د. راسم محمد اجلمال ، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات االعالمية ) القاهرة : مركز جامعة 

القاهرة للتعليم املفتوح ، 1999 (، ص143.
8. د. نواف عدوان ، “ على هامش امللف “ ، مناهج وأساليب بحوث االتصال اجلماهيري ، ) بغداد : املركز 

العربي لبحوث املستمعني واملشاهدين ، مجلة البحوث ، ع1 ، شباط 1979 ( ، ص229.
: عالم  القاهرة  ..، ط2)  تعريفاته ومفاهيمه ومحدداته   : املضمون  ، حتليل  د. سمير محمد حسني   .9

الكتب ، 1996 ( ، ص81 .
10 .املصدر نفسه ، ص88 .

 ،  )  1962  ، العربي  الفكر  دار   : القاهرة   ( االجتماعي  البحث  اسس   ، يس  والسيد   زكي  جمال  11.د. 
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ص171.
12. د. عواطف عبد الرحمن وآخرون ، حتليل املضمون في الدراسات االعالمية ، القاهرة : مطابع دار اسامة 

، 1982 (، ص247.
13. املصدر نفسه ،ص247.

14. د. صالح خليل ابو اصبع ، االتصال واإلعالم في اجملتمعات املعاصرة ، ط5 ) عمان ، دار مجدالوي ، 2006 
( ، ص25.

15. د. محمد جمال الفار ، املعجم االعالمي ، )عمان : دار اسامة للنشر والتوزيع –دار املشرق الثقافي ، 
2010 ( ص27.

16.املصدر نفسه ، ص26 -27.
17. د. محمد منير حجاب ، وسائل االتصال نشأتها وتطورها ، ) القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، 

2008 (، ص9 .
18. د. محمد جمال الفار ، مصدر سابق ، ص351 .

19 .د. صالح خليل ابو اصبع ، مصدر سابق ، ص25 .
20. د. فضيل دليو ، االتصال – مفاهيمه – نظرياته – وسائله ، ط1 ) القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع 

، 2003 ( ، ص82 .
21 . د. محمد منير حجاب ، مصدر سابق ، ص58 .

22. د. فاروق ابو زيد ، مدخل الى علم الصحافة ، ) القاهرة : عالم الكتب ، 1986 ( ، ص49-48 -51 .
23.د. كرم شلبي ، معجم املصطلحات االعالمية ، ط1 ، ) جده ، دار الشروق ، 1989( ، ص315 .

 ،)  1967  ، املعارف  دار   : القاهرة   ( ط2   ، وعلم  وفن  واستعداد  رسالة  الصحافة   ، صابات  خليل  د.   .24
ص169.

 ،  )1984  ، املصرية   االجنلو  مكتبة   : القاهرة   ( ،ط3  باجلماهير  واالتصال  االعالم   ، امام  ابراهيم  د.   .  25
ص11.

26.د. جاسم طارش العقابي ، دور اجهزة العالقات العامة اجلامعية في نشر ثقافة االتيكيت لدى طلبة 
: الدار اجلامعية  ، )جامعة بغداد  ، اجملموعة الثانية  جامعة بغداد ، مجلة دراسات في االعالم اجلامعي 

للطباعة والنشر والترجمة ، 2011 (، ص27.
، مجلة دراسات في االعالم  ، دور االعالم اجلامعي في حل مشكالت الطلبة  الركابي  رائد بايش  د.   .27

اجلامعي ، اجملموعة االولى ، )جامعة بغداد : دار اجلامعة للطباعة والنشر والترجمة ( ، ص23 .
 ،  )  2007 ، للنشر  الثقافية  الدار   : )القاهرة   ، واإلعالم  اللغة  ، في فلسفة  الهيتي  نعمان  .د. هادي   28

ص38.
29 . د. عبد اهلل حميد العتابي و م. م. خليل ابراهيم فاخر ،  االعالم اجلامعي واحتياجات طلبة األقسام 
الداخلية في جامعة بغداد ، مجلة دراسات في االعالم اجلامعي ، اجملموعة الثانية ،) جامعة بغداد : دار 

اجلامعة للطباعة والنشر والترجمة( ، ص48 .
والوسيلة  االداء  تطور   .. اجلديد  االعالم   ، الساموك  ود. صفد حسام  الرزاق  ابراهيم عبد  انتصار  .د.   30

والوظيفة ، )جامعة بغداد،  الدار اجلامعية للطباعة والنشر والترجمة، 2011 ( ، ص107 – 108.
31 .د. محمد حسن العامري ،  الصحافة اجلامعية وتنمية قدرات الطلبة اجلامعيني ، مجلة دراسات في 
االعالم اجلامعي، اجملموعة االولى  ، ) جامعة بغداد : الدار اجلامعية للطباعة والنشر والترجمة ، 2011 (، 

ص42 .
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32 .املصدر نفسه ، ص42 .
33 . د. فاروق ابو زيد ، فن اخلبر الصحفي ) القاهرة : عالم الكتب ، 2000 ( ، ط4 ، ص172.

34 .د. محمود أدهم ، فن اخلبر ، مصادره ، عناصره ، مجاالته .. ، ط1) القاهرة _ الرياض : دار الكتب ، 1979 
( ، ص19.

35. املصدر نفسه ، ص20، 42 .
36.د. فاروق ابو زيد ، فن اخلبر الصحفي ، مصدر سابق ، ص172 -173 .

37 .ينظر: مجلة اجلامعة التكنولوجية  ع3 ، السنة 2 ، تشرين االول 2009 ، ص5 .
38. ينظر : ع3  ، السنة 2 ، تشرين االول 2009 ، ص7 .

39 .ينظر لذلك : ع2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص5 وع 9 ، 2011 ، ص 7 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص8 
. 34 ، 32 ، 10 ، 9 ،

40.ينظر : ع7 ، 2011 ، ص8  وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، 5 .
41 .ينظر : ع 1 ، السنة1  ، 2009 ، ص5 وع 2 ، السنة 1 ، أيار  2009 ، ص7 وع 4 ، السنة 2 ، كانون األول 
2009 ، ص6  وع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ، ص5 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص4 وع 7 ،2011 ، ص5 وع 

8 ، 2011، ص4 وع 10 ، تشرين الثاني 2011 ، ص 6
42 .ينظر : ع 1 ، السنة 1 ،2009 ، ص7 وع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ، ص4 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 

، ص11 .
43. ينظر لذلك : ع7 ، 2011 ، ص7 .

44. ينظر : ع1 ، السنة 1، 2009 ، ص42 و ع 5 ، السنة الثالثة ، آذار 2010  ، ص20 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 
2010 ، ص24 وع 8 ، 2011 ، ص38 .

45. ينظر : ع10 ، تشرين الثاني 2011 ، ص8 .
46 .ينظر : ع1 ، السنة 1 ، 2009 ، ص7 .

47.ينظر : ع1 ، السنة 1 ، 2009 ، ص5 و ع 7 ، 2011 ، ص6 وع 9 ، 2011 ، ص9 .
48 .ينظر لذلك : ع1 ، السنة 1 ، 2009 ،ص 25 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص 36 .

49 .ينظر : ع 1 ، السنة 1 ، 2009 ، ص 25 .
50 .ينظر : ع2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص7 وع 7 ، 2011 ، ص5 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص6 .

51 . ينظر : ع6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص35 وع 8 ، 2011 ، ص40 .
52  .ينظر لذلك : ع4 ، السنة 2 ، كانون األول 2009 ، ص14 وع1،  السنة 1 ،2009 ، ص4 .

53 .ينظر : ع8 ، 2011 ، ص6 .
54 .ينظر: ع6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص9 .

55 .ينظر : ع1 ، السنة 1 ،2009 ، ص4 .
56 . ينظر: ع 9 ، 2011 ، ص8 .

57.ينظر :ع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ، ص6 وع 7 ، 2011 ، ص6 .
58 .ينظر لذلك : ع3  ، السنة 2 ، تشرين االول 2009  ، ص6 ،7 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص6 وع 7 

، 2011 ، ص8 .
59.ينظر : ع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ،  ص4 وع 8 ، 2011 ، ص7 وع10 ، تشرين الثاني 2011 ، ص7 .

60 .ينظر : ع 7 ، 2011 ،ص9  وع 10 ، تشرين الثاني 2011 ، ص10 .
61. ينظر : ع4 ، السنة 2 ، كانون األول 2009 ، ص7 وع 8 ، 2011 ،ص8 .
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62 .ينظر : ع9 ، 2011 ،ص6 .
63 .ينظر لذلك : ع1 ، السنة 1 ،2009 ، ص30 ، 29 وع 2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص5 ،38 وع 4 ، السنة 2 
، كانون األول 2009 ، ص32 ،33، 34 وع5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ، ص 37 وع 8 ، 2011 ، ص48 ،49 ،50 وع 6 ، 

السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص38 ، 55 ، 56 وع 7 ، 2011 ، ص48 ، 49 .
64.ينظر : ع2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص 38 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص57 .

65 .ينظر : ع8 ، 2011 ص48 وع 10 ، تشرين الثاني 2011 ، ص4 ،42 وع 7 ، 2011 ، ص51 .
66.ينظر : ع3  ، السنة 2 ، تشرين االول 2009  ، ص5 وع 7 ، 2011 ،ص49 .

67 .ينظر : ع 2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص37 و  ع3  ، السنة 2 ، تشرين االول 2009 ، ص 35 وع 4 ، السنة 
2 ، كانون األول 2009 ، ص33 وع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ، ص37 .

68 .ينظر لذلك : ع1 ، السنة 1 ،2009 ، ص25 وع2 ، السنة 1، أيار  2009 ، ص4 ،6 وع 6 ، السنة 3 ، حزيران 
2010  ، ص37 .

69 .ينظر : ع6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص9 ،37 وع 4 ، السنة 2 ، كانون األول 2009 ، ص7 .
70 .ينظر : ع7 ، 2011 ،ص6 .

71 .ينظر : ع4 ، السنة 2 ، كانون األول 2009 ، ص5 وع 9 ،2011 ، ص7 وع 5 ، السنة 3 ، آذار 2010 ،  ص13 
.

72 .ينظر : ع9 ، 2011 ، ص8 .
73 . ينظر :ع3  ، السنة 2 ، تشرين االول 2009  ، ص30 وع6 ، السنة 3 ، حزيران 2010 ، ص 35 وع 2 ، السنة 

1، أيار  2009 ، ص6.
74 .ينظر : ع1 ، السنة 1 ،2009  ، ص5 .

75.  ينظر: ع 7 ، 2011 ،ص 53 .
76 . ينظر : ع7 ،2011 ، ص 4 .
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مستخلص
يسعى البحث لدراسة موضوعة )االنفصال االعالمي عالقة املهاجرين العرب بوسائل اعالم بلدان 
ملعرفة  معمقة  دراسة  الى  »املشكلة«  الظاهرة  هذه  تخضع  لم  حيث   ) امنوذجا  السويد  املهجر/ 
او فرصته في  اسباب هذا االنفصال االعالمي ومردوداته على املهاجر سواء في مشكلة اندماجه 
العمل او تكيفه للعيش داخل اجملتمع  اجلديد, وتعد كلمة)انفصال( من الكلمات النادرة االستخدام 
في الدراسات االعالمية العربية يرادفها احيانا كلمة »عزوف عن املشاهدة او االستماع او القراءة« 
واحيانا كلمة« عدم املتابعة او االستخدام او املشاهدة«  واذا كان االنفصال هو نوع من انقطاع في 
الصلة بني رسائل ووسائل االتصال اجلماهيري من جهة، واجلمهور من جهة أخرى،  فقد مت تعريفه 
في هذه الدراسة بأنه:«حالة امتناع ارادي او غير ارادي عن متابعة القنوات الفضائية ووسائل االعالم 
االخرى جملموعة اسباب يضمرها او يعلنها املمتنع تتلخص بوجود موقف مناهض لهذه الوسائل او 
بسبب وجود عائق اللغة التي تستخدمها اويكون هذا االمتناع بسبب خطط مبرمجة الصحاب 
من  التقليل  او  احلط من صورته  في  االيغال  او  املمتنع  الوسائل من خالل جتاهلها ملشكالت  هذه 

شأنه«.
وتتماهى كلمة)االنفصال( بعدد من املواقع التي تتناول قضايا سياسية وجغرافية، ويندر ان تستخدم 
في الدراسات االعالمية العربية، وقد تغافلت عنها الدراسات اخملتلفة التي تصدت لدراسة هكذا 
حاالت ووصفتها بالعزوف او االمتناع أو التعرض من عدمه، وإذا كان حتديد مفهوم االنفصال هو نوع 
من احلفر االصطالحي فهو ايضا جتذير لهذه املفردة التي تقترب من وجهة نظرنا من احلقيقة اكثر 
من غيرها من املصطلحات التي تتناول هذه الظواهر, فاالنفصال هو نوع من انقطاع  الصلة بني 
رسائل ووسائل االتصال اجلماهيري من جهة واجلمهور من جهة أخرى، واذا كان االصل اللغوي لها 
عربيا يعني«  تباين املتصل وتباعد أجزائه« فانه ياخذ معنى اخر في الدراسات االجتماعية واالتصالية 
من  املعلومات  وصول  عدم  إنه)عملية  أو  غامضا  أو  ضمنيا  أو  واضحا  يكون  قد  كونه  في  ويتراوح 
مصادر األعالم إلى اجلماهير أو األفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة()56,ص1(. وكما هو معروف فأن 
عدم  اكتمال العملية أالتصالية يعبر من بني اسبابه عن رفض اجلمهور للرسائل واهتمامه بها، ، إذ 
ال تتم العملية إال باستقبال اجلمهور لتلك الوسائل أالتصالية، وفك رموزها وإدراك وفهم ما حتمله 
من معان.متكنهم من املتابعة اذ )إن املتابعة لوسائل األعالم ليست عفوية أو اعتباطية بل حتتاج إلى 
مهارات اتصالية كالقراءة والكتابة في حالة املطبوعات والسمع في حالة اإلذاعة والنظر والسمع 

في حالة التلفزيون ومهارات اتصالية أخرى من جانب املتلقي للرسالة أالتصالية()3,ص172(. 
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:Research Abstract
 Separation is a kind of word that is rarely used in Arabic media studies, relevant,
 sometimes, to the meaning of ““refraining from watching TV or listening to radio or reading
 newspapers”. Sometimes it means “not tuning to or using any form of media like radios

.“or newspapers to be updated about what is going on in the world
 And if separation in this sense means a kind of interruption in the link between the mass
 media messages on the one hand and the public on the other hand, - which is a serious
 link in the communication process – the study has defined it as a case of voluntary or
 involuntary abstaining from following up the satellite channels and other means of media
 for a number of reasons hidden or declared by the person who assumes this attitude
 against such means of communication, or because this person is unable to follow up
 due to the barrier of the language used by these media channels; this failure maybe due
  to programmed plans drawn by the owners of these means who intentionally ignore the
 problems of the immigrant or going too far in degrading his  image or underestimating

.his value
 The research sought to study the theme of )Media separation – the relationship of Arab 

 .)expats with the media of their countries of immigration, Sweden as a model
 The research has also identified some concepts and terminology relative to the subject
 matter of the research, including researchers̀ knowledge on relevant previous studies
 and research related to the subject of her study and the extent of her utilization of the

.results
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 مقدمة:
  يسعى البحث لدراسة موضوعة )االنفصال االعالمي عالقة املهاجرين العرب بوسائل اعالم بلدان 
املهجر/ السويد امنوذجا ( حيث لم تخضع هذه الظاهرة » املشكلة« الى دراسة معمقة ملعرفة اسباب 
هذا االنفصال االعالمي ومردوداته على املهاجر سواء في مشكلة اندماجه او فرصته في العمل او 
تكيفه للعيش داخل اجملتمع اجلديد في املهجر، مما  دفع الباحثان الى اختيار هذه املشكلة للدراسة, 
وتعد كلمة)انفصال( من الكلمات النادرة االستخدام في الدراسات االعالمية العربية يرادفها احيانا 
كلمة »عزوف عن املشاهدة او االستماع او القراءة« واحيانا كلمة« عدم املتابعة او االستخدام او 
املشاهدة«  واذا كان االنفصال هو نوع من انقطاع في الصلة بني رسائل ووسائل االتصال اجلماهيري 
او  ارادي  امتناع  بأنه:«حالة  الدراسة  تعريفه في هذه  أخرى،  فقد مت  واجلمهور من جهة  من جهة، 
غير ارادي عن متابعة القنوات الفضائية ووسائل االعالم االخرى جملموعة اسباب يضمرها او يعلنها 
املمتنع تتلخص بوجود موقف مناهض لهذه الوسائل او بسبب وجود عائق اللغة التي تستخدمها 
تتماهى كلمة)االنفصال(  الوسائل     االمتناع بسبب خطط مبرمجة الصحاب هذه  اويكون هذا 
بعدد من املواقع التي تتناول قضايا سياسية وجغرافية، ويندر ان تستخدم في الدراسات االعالمية 
العربية، وقد تغافلت عنها الدراسات اخملتلفة التي تصدت لدراسة هكذا حاالت ووصفتها بالعزوف 
أو التعرض من عدمه، وإذا كان حتديد مفهوم االنفصال هو نوع من احلفر االصطالحي  او االمتناع 
فهو ايضا جتذير لهذه املفردة التي تقترب من وجهة نظر الباحثة من احلقيقة اكثر من غيرها من 
املصطلحات التي تتناول هذه الظواهر, فاالنفصال هو نوع من انقطاع  الصلة بني رسائل ووسائل 
االتصال اجلماهيري من جهة واجلمهور من جهة أخرى، واذا كان االصل اللغوي لها عربيا يعني«  تباين 
املتصل وتباعد أجزائه« فانه ياخذ معنى اخر في الدراسات االجتماعية واالتصالية ويتراوح في كونه 
قد يكون واضحا أو ضمنيا أو غامضا أو إنه )عملية عدم وصول املعلومات من مصادر األعالم إلى 
اجلماهير أو األفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة()56,ص1(. ووصفت د. جيهان رشتي االنفصال عن  
وسائل االتصال اجلماهيري بأنه )عدم معرفة األفراد لألخبار التي تنقلها تلك الوسائل( )43,ص275(. 
في حني يذهب د.هادي الهيتي الى )انه عملية انقطاع عن استقبال اجلمهور للوسيلة االتصالية او 
الرسالة أالتصالية( )16,ص183(. في حني ينحى  أبو النجا العمري الى اجلانب النفسي في تعريفه 
لالنفصال بالقول:- ) إنه عدم ميل األفراد إلى تعريض أنفسهم اختياريا للرسائل أالتصالية ويتجنبون 
الرسائل التي ال تفيدهم أو ال تتالءم مع اجتاهاتهم الراهنة( )36,ص42( . وكا هو معروف فأن عدم  
اكتمال العملية أالتصالية يعبر من بني اسبابه عن رفض اجلمهور للرسائل واهتمامه بها، ، إذ ال تتم 
العملية إال باستقبال اجلمهور لتلك الوسائل أالتصالية، وفك رموزها وإدراك وفهم ما حتمله من 
معان.متكنهم من املتابعة اذ )إن املتابعة لوسائل األعالم ليست عفوية أو اعتباطية بل حتتاج إلى 
مهارات اتصالية كالقراءة والكتابة في حالة املطبوعات والسمع في حالة اإلذاعة والنظر والسمع 
أالتصالية()3,ص172(.وقد  للرسالة  املتلقي  أخرى من جانب  اتصالية  التلفزيون ومهارات  في حالة 
يكون االنفصال محدودأً(   Limited Separation( فيعني االنفصال احملدد لوسائل األعالم، وهو نوع 
وهناك عالقة  القراءة،  أو  االستماع  أو  املشاهدة  على  الرقابة  تفرضها  التي  والضوابط  القيود  من 
قوية بني آراء الناس وما يختارون سماعه أو مشاهدته أو قراءته، لذلك يتضح إن  مفهوم االنفصال 
عند فعند عدم وصول الرسالة إلى اجلمهور املستهدف )املتلقي( ألسباب قد تكون نفسية السيما 
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باملتلقي من خالل عدم توافق الرسالة او مضمون الرسالة مع حاجاته او اهتماماته، او ألسباب تقنية 
أو ألسباب سياسية من خالل عدم  املستهدف،  اجلمهور  إلى  الرسالة  تلك  عن طريق عدم وصول 
توافق الرسالة مع آراء اجلمهور، وبالتالي يعزفوا عن تلك الوسيلة إلى وسائل أخرى حتقق رغباتهم 
واحتياجاتهم. ومبا إن االنفصال(   Separation( من األبعاد اخلطيرة في عملية األعالم وال جدوى من 
الوسيلة أإلعالمية التي ال يستمع لها أو يشاهدها أو يقرؤها جمهورها أو يتابعها بشكل محدد أو 
يعزف عنها، وقد تكون هذه الوسائل محلية أو وطنية فيندفع إلى وسائل أخرى أكثر جماهيرية لكي 
تلبي حاجاتة بالتالي ميكن القول إن عزوف اجلمهور عن مشاهدة القنوات احمللية في بالد املهجر هو 
ابتعاد مضمون تلك القنوات عن حاجات اجلمهور وانصرافهم إلى وسائل أخرى ومنها قنوات البالد 
التي هاجرو منها لتلبي حاجاتهم من خالل جتاهلها ملشكالت املمتنع او االيغال في احلط من صورته 

او التقليل من شأنه« 
تساؤالت البحث:

يحاول البحث االجابة عن التساؤالت التالية:
1-ما ذا يعني مفهوم) االنفصال االعالمي( كمصطلح جديد في الدراسات االعالمية؟

2- ما أهم النظريات االعالمية التي طرحت مفهوم االنفصال االعالمي؟
تلك  في  االعالم  وووسائل  األوربية  الدول  في  العرب  املهاجرين  بني  االعالمي  االنفصال  أنواع  3-ما 

الدول؟
4-التعرف على مدى متابعة املتلقي  من اصول عربية لوسائل االعالم في دول املهجر؟

5-التعرف على  نوع اخلطاب االعالمي لوسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية في دول املهجر في 
معاجلة مشاكل املهاجرين العرب؟

منهج البحث:
التي  وامليدانية  النظرية  الدراسات  الوصفي من خالل   املنهج   البحث هو  املنهج املستخدم في   
تناولت ظاهرة) االنفصال االعالمي( ومحاولة تأصيل هذا املصطلح في الدراسات االعالمية العربية 

واالوربية الرتباطه بظاهرة الهجرة من الدول العربية الى بلدان املهجر األوربي.
 تقسيم البحث: 

  يتضمن البحث ثالثة مباحث، األول تناول املهاجرون ونظريات االتصال املعاصرة - قراءة في العالقة 
دراسة  متت  الثاني  املبحث  وفي  باملهاجرين  وعالقتها  االتصالية  النظريات  اهم  متناوالً  والتفاعل- 
لالنفصال  تؤدي  التي  النفسية  الدوافع  واهم  أنواعه  و  مفهومه  و  وتعريفاته  االعالمي  االنفصال 

االعالمي. وتناول اجلزء الثالث احلاجات االعالمية للمهاجرين.
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املبحث األول:
املهاجرون ونظريات االتصال املعاصرة )قراءة في العالقة والتفاعل(

العصر  هذا  خصائص  أبرز  من  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة  وسائطه  مبختلف  اإلعالم  أصبح   
واستقطاب  لذلك صار محل جذب  االتصال،   وتقنيات  املعلومات  بعصر  انه وصف  وسماته،حتى 
أصحاب الكفاءات واخلبرات، فهو يجاري أحدث التقنيات العلمية وآخر ما توصلت اليه ثورة املعلومات 
واالتصاالت التي ألغت املسافات وحددت األرض وربطت بني بالدها وشعوبها، وال يختلف اثنان في قوة 
تأثير وسائل اإلعالم على الناس أفراداً وجماعات وشعوباً وأمماً. وهكذا فإن اإلعالم بحضوره الطاغي 
كبير  بشكل  تؤثر  ونافذة  قوية  سلطة  اليوم  يشكل  بات  والنفوس،  العقول  على  البالغ  وبتأثيره 
كانت  له مهما  املوجهون  يتوخاها  التي  األهداف  نحو  اجملتمعات  في سائر  العام  الرأي  توجيه  في 
السويدي  الدستور  يولي    حيث  الدراسة«  مجتمع   « السويد  في  وخاصة  األهداف  هذه  طبيعة 
حماية  حرية الصحافة, والتي تعد من  أهم ركائزها هو مبدأ حق احلصول على املعلومات والذي 
يرجع بجذوره إلى القرن الثامن عشر, وهو ينص على أن من حق أي شخص يعيش في السويد سواء 
كان مواطنا سويديا أو أجنبيا أن يطلع على أي وثيقة رسمية أو حتى اإلطالع على رسائل البريد 
االلكتروني الرسمية للمسؤولني على إختالف درجاتهم الوظيفية مبن فيهم رئيس الوزراء وهو املبدأ 
الذي يحظى بأهمية خاصة لدى اإلعالميني والصحفيني على وجه اخلصوص. وعلى أساسه يقوم 
العمل الصحفي, وجمع املعلومات الصحيحة واملؤكدة التي يحصل عليها الصحفيون من الوثائق 
مساءلة  القانون  هذا  لهم  يتيح  ما  وغالبا  الصحفية  وحتقيقاتهم  تقاريرهم  لصناعة  الرسمية 
احلكومة ورموزها على صفحات اجلرائد والبحث وراء ممارساتها وممارسات املؤسسات العامة ومدى 
أقوى  السويد من بني  اإلعالم في  ونفوذها وهذا ما جعل صناعة  شرعية استغاللها لصالحياتها 
األسواق  أقوى  أيضا من  يعد  الذي  الصحافة  وعلى األخص سوق  العالم  االعالمية في  الصناعات 
العاملية. فنسبة مقروئية الصحف في السويد مرتفعة وتصل الى  80% بني البالغني بينما يصل 
عدد الصحف  160 صحيفة منها 93 صحيفة يومية, ومبقتضى قانوني »حرية الصحافة وحرية 
التعبير« في الدستور السويدي فإن كل مواطن سويدي له احلق في إصدار صحيفة وعليه حتمل 
مسئولية ما ينشر على صفحاتها, فيما يبلغ عدد محطات التليفزيون 169 محطة و تبلغ محطات 

اإلذاعة 267 محطة إذاعية. 
ومن الصعب التغاضي عن أن سهولة احلصول على املعلومة وضمان الوصول إليها مبوجب الدستور 
ساهم بشكل كبير في أن تأتي السويد في املرتبة اخلامسة في قائمة منظمة )صحفيون بالحدود( 
لعام 2007 املتعلقة مبمارسة حرية التعبير والتي تضم ما يقرب من 167 دولة)72, مصدر الكتروني(. 
فهذا املبدأ وحده جعلها تطبق أيضا مباديء الدميقراطية واحلكم السليم وحتترم حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية, فحرية الصحافة والدميقراطية أمران متداخالن ومرتبطان ببعضهما, وإفتقار 
أحدهما يعني إلى حد كبيرمعاناة مريرة وإحساسا قويا بالفقر, والفقر هنا ال يعني نقص املوارد 
من  لعدد  يدعو  ذلك  أيضا,كل  األمن  إفتقار  وبالتالي  الدميقراطية  بإفتقاد  متعلق  هو  بل  واملال 
الذي اعتمدته، اي بني  التطبيق املنظم خملرجات االعالم وبني املصدر النظري  التساؤالت عن عالقة 
النظرية والتطبيق، ومع اختالف استخدام  وسائل االعالم باختالف االهداف والفئة املستهدفة اال 
ان هناك عالقة وثيقية بني االثنني بحيث ال يستغني أحدهما عن اآلخر، وال يعمل بدونه. فما هي 
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طبيعة العالقة بينهما؟ وما هي النظريات املفّسرة لهذه العالقة؟ وحتاول الباحثة في هذا املبحث  
ايضاح نسب التشابك في هذه العالقة ومدى انتشار هذه النظريات في الواقع االعالمي املعاصر 

وعالقتها باملهاجرين من حيث التلقي االعالمي. 
أوالً:مفهوم نظريات اإلعالم:

بهدف  باجلماهير  اإلنساني  لالتصال  والدارسني  الباحثني  نتائج  خالصة  اإلعالم  بنظريات  يقصد   
اجملتمع.  في  وأثرها  بتطبيقاتها  والتنبؤ  فيها  التحكم  ومحاولة  واإلعالم  االتصال  ظاهرة  تفسير 
وميكن القول، التوجد نظرية واحدة في االعالم متفق عليها من حيث العمل والتاثير فكل النظريات 
تعمل على تقدمي تصورات عن كيفية عمل وتأثير اإلعالم في اجلمهور إذ انها جتسد بشكل فاعل 
من  أو  اجلمهور،  في  تأثير  من  حتدثه  ما  النظرية  تشرح  كما  اجملتمع.  في  اإلعالم  وسائل  تطبيقات 
اجلمهور نفسه جتاه الوسائل أو الرسائل اإلعالمية، بل تتجاوز ذلك أحيانا إلى تقدمي تصور عما ميكن 
أن يحدث مستقبال. وفي هذا السياق يرى دوهيم duhem )1861-1916(  أن النظرية هي » نسق من 
القضايا الرياضية املستنبطة من عدد قليل من املبادئ« )69,مصدر الكتروني( إذ أن تناسب النظرية 
مع التحليل  الرياضي عموما هو احد املعايير التي تؤكد عمليتها ، و لذلك يشترط فيها أن تكون 
منطقي  لتناسق  تخضع  أن  و  واضح،  بشكل  محددة  منها  تنطلق  التي  التعريفات  و  الفرضيات 
باحترام مبدأ عدم التناقض سواء بني حدود كل فرضية، أو بني الفرضيات املعتمدة في النظرية ككل، 
كما يشترط في النظرية معيار التناسق بني مختلف املبادئ و الفرضيات التي تقوم عليها حسب 
قواعد التحليل الرياضي، و تتخذ التجربة في األخير لكي تقارن مع القضايا املستنبطة رياضيا ، 
للتأكد من مدى صحتها أو خطأها. في حني يعتبرها البعض االخر »بناء فكري إستباطي يحكمه 
االتساق واإلنسجام، يعتمده العالم الباحث لإلجابة عن مجموعة من الطروحات والفرضيات التي 
تشكل موضوع إهتمامه« )70,مصدر الكتروني(  وتتصل النظرية أيضا باملمارسة والتطبيق وباجملال 
تركيبي وصفي موجه  فكري  إنتاج  النظرية معنى،  تأخذ  احلالتني  كلتا  وفي  عام،  العلمي بشكل 
تتولى  الذي  املوضوع  يهم  واقعي  بعد  أبعاد،  عدة  فهي حتمل  وبهذا  الواقع،  في  والتأثير  للتطبيق 
وصفه، وتفسيره وبعد تقني يرتبط مبجموع اإلجراءات والعمليات التي حتيط بإنتاجها، ثم بعد قيمي 

يتعلق مبدى صدقها ومتاسكها. مقابل هذا التحديد للنظرية ميكن التساؤل ما التجربة؟
كما تقدم النظرية تصوراً عن التغيرات االجتماعية احملتملة وتأثيرات وسائل اإلعالم فيها .والنظرية 
الواقع ومشاهدات حية وابحاث وصلت وتطورت الى حد وضعها  هي نتيجة دراسات ميدانية من 
في اطار نظري يصلح لتطبيقة عمليا. التطبيق العملي هو الذي يحدد جناحها من عدمه فاغلب 
النظريات قامت على قدر كبير من االفتراض والكثير من التساؤالت التتحقق االبامليدان . والنظرية 
تتحدد اهميتها من خالل استمرارها بالتجديد والتطور من خالل ايجاد تساؤالت افتراضية جديرة 
من  االجتماعي  التاثير  على  وقدرتها  العلمي  بالبحث  جديدة  بطرق  حتقيقها  وامكانية  بالبحث 
خالل ما تنقله من عادت او قيم او موروثات اجتماعية وكيفية التعامل معها فنظرية االستعمار 
االلكتروني – مثال -  تؤكد أن تصدير برامج وسائل اإلعالم ينقل عددا  متنوعا  من القيم االقتصادية 
نظرية  تذهب  حني  في  ودينية.  سياسية  قيما   ينقل  األحيان  بعض  وفي  والثقافية  واالجتماعية 
النظام العاملي إلى أبعد من ذلك وتتوسع في أطروحاتها عن نظرية االستعمار اإللكتروني عندما 
تقسم دول العالم إلى ثالث فئات هي: الدول املركزية, والدول شبه الهامشية, والدول الهامشية. 
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األساسية  املركزية  الدول  بعض  أن  بل  اإلليكتروني,  االستعمار  بآثار  املركزية  الدول  بعض  وتهتم 
أما  الثقافية.  صناعاتها  امركة«    « من  مستمر  قلق  في  واستراليا  وبريطانيا  وفرنسا  كندا  مثل 
الدول الهامشية وشبه الهامشية فلديها العديد من األسباب االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واألخالقية حتى تتخوف أكثر من آثار االستعمار اإلليكتروني.)39,ص85(
ثانياً:أهم نظريات االعالم:

1-نظرية ترتيب األولويات:
     هناك عوامل تصاحب مضمون الرسالة اإلعالمية تتمثل في ترتيب رسالة معينة من بني رسائل 
تقدم  الذي  والشكل  اإلعالمية,  الوسيلة  في  املكانية  أو  الزمنية  ومضامني مختلفة, ومساحتها 
به وغيرها من عوامل اإلبراز اخملتلفة التي تشير إلى اهتمام الوسيلة اإلعالمية بقضايا معينة.أن 
تركيز وسائل اإلعالم على موضوع معني أو شخص معني وإعطائه حيزاً كبيراًيدل لدى اجلمهور على 
أن املوضوع أو الشخص له من األهمية ما يجعله حاضراً باستمرار أو بكثرة في وسائل اإلعالم وأن 
املوضوعات األخرى أو األشخاص اآلخرين ليس لهم حضور أو أهمية للجمهور.إن إبراز وسائل اإلعالم 
القضايا على حساب قضايا  تلك  إلى تضخيم  يؤدي فقط  ال  وأشخاص محددين  لقضايا معينة 
أهم بل إن لذلك كله آثاراً بعيدة على الوعي العام بقضايا األمة.إن تأثير وسائل اإلعالم على الناس 
من خالل قصر احلصيلة املعرفية لدى اجلمهور على مسائل محددة ال تتعدى في الغالب البرامج 
الرياضية والترفيهية واملوضوعات العاطفية, وتقدمي قدوات مزيفة له من عناصر اجملتمع الهامشية 
وغير املنتجة.إن إدمان اجلمهور على استهالك املواد اإلعالمية التي تقدمها له وسائل اإلعالم على 
أوجه  املواد, هذا وجه من  تلك  مبا تشتمل عليه  وتأثره  إلى تشكيله  يؤدي  ترتيبها هي, قد  أساس 
التأثير التراكمي لوسائل اإلعالم. إن حتديد األولويات من املهارات الهامة جدا و الواجب تعلمها من 
أجل بلوغ األهداف احملددة بالنسبة لكل شخص  والنجاح بنسبة كبيرة في أية مشروعات يقدم 
عليها اإلنسان و في حياته بشكل عام.وعملية حتديد األولويات تنطوي على أبعاد حتليلية  جمة 
مثل حتديد الصورة واإلطار العام للهدف ومدى أهميته مقارنة ببقية األهداف  األخرى ومدى نسبة 
تعريف  وميكن  ذاتية.  أو  مادية  وإمكانيات   موارد  من  لإلنسان  املتوفرة  املعطيات  على  بناء  النجاح 
مهارة حتديد األولويات بأنها تلك املهارة التي يتم عن طريقها وضع األشياء أو األمور في ترتيب معني 
حسب أهميتها. ومن بني الكلمات أو املفاهيم املرادفة لها مفهوم الترتيب. و هي تسمح باتخاذ 
القرارات التي تتطلب تنظيما أو ترتيبا معينا يأخذ في احلسبان العوامل اخملتلفة واملعلومات املتوفرة 

واألنشطة املتنوعة كما أنها تزود باخليارات املهمة التي يصنع في ضوءها القرارات.
2- نظرية االستخدامات واإلشباعات:

نشأت نظرية ) مدخل ( االستخدامات واالشباعات على يد )الياهو كاتز ( العام 1959 ، حيث حتول 
االنتباه من الرسالة االعالمية الى اجلمهور الذي يستقبل هذه الرسالة ، وبذلك انتفى مفهوم قوة 
وسائل االعالم الطاغية ، حيث كان االعتقاد بأن متابعة اجلمهور لوسائل االعالم تتم ) وفقاً للتعود 
على الوسيلة االعالمية وليس ألسباب منطقية () 33,ص18(. لكن نظرية ) مدخل ( االستخدامات 
واالشباعات له رؤية مختلفة تكمن في ادراك تأثير الفروق الفردية والتباين االجتماعي على السلوك 
املرتبط بوسائل االعالم . وحتكم عملية استخدام جمهور املتلقني للوسيلة االعالمية عدة عوامل 
معقدة ومتشابكة من بينها : اخللفيات الثقافية ، الذوق الشخصي للفرد ، أسلوب احلياة ، السن ، 
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اجلنس ، مقدار الدخل ، مستوى التعليم ، املستوى االقتصادي .
لقد تعددت توجهات الباحثني حول حتديد فرضيات تقوم عليها نظرية االستخدامات واإلشباعات, 
في  بفاعلية  يشارك  اجلمهور  ان  من  الكثيرون  عليها  يتفق  يكاد  التي  االجتاهات  تلك  أهم  ومن 
عملية االتصال اجلماهيري ويستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاته.يُعبر 
استخدام وسائل االتصال عن احلاجات التي يدركها أعضاء اجلمهور ويتحكم في ذلك عوامل الفروق 
اجلمهور هو  أن  األفراد.التأكيد على  باختالف  احلاجات  وتنوع  االجتماعي,  التفاعل  الفردية, وعوامل 
الذي يختار الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجاته فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال, 
املبادرة في  املتلقي هو صاحب  أن اجلمهور  أي  األفراد,  التي تستخدم  االتصال هي  وليست وسائل 

التعرض للوسيلة اإلعالمية وذلك مبا يتوافق مع حاجاتهم ورغباتهم.يستطيع أفراد اجلمهور دائماً
تلك  تشبع  التي  الوسائل  يختارون  وبالتالي  واإلجتماعية(,  )النفسية  ودوافعهم  حاجاتهم  حتديد 

احلاجات.
السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال,  الثقافية  املعايير  ميكن االستدالل على 
متعددة,  االعالمية  للوسائل  املتلقي  اجلمهور  رغبات  فقط.إن  الرسائل  محتويات  خالل  من  وليس 
واإلعالم ال يلبي إال بعضاً منها. واستناداً الى فروض مدخل ) االستخدامات واالشباعات ( فأن اجلمهور 
املتلقي يقوم باختيار املادة االعالمية التي يرى انها تشبع احتياجه ومن ثم يتم اختيار الوسائل أو 
الرسائل االعالمية التي تشبع تلك االحتياجات ، وميكن االستدالل على املستوى واملعايير الثقافية 
السائدة في مجتمع ما ) من خالل التعرف على استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال وليس من 

خالل مضمون الرسالة االعالمية التي تؤديها هذه الوسائل ( ) 29,ص88(
3- نظرية الغرس الثقافي:  

و  املعنى  بناء  الغرس cultivation theory تصويرا تطبيقيا لألفكار اخلاصة بعمليات  تعتبر نظرية 
التي تقوم بها وسائل اإلعالم في هذه  التعلم من خالل املالحظة  و  تشكيل احلقائق االجتماعية 
اجملاالت. حيث تؤكد الفكرة العامة التي جتتمع حولها النظريات السابقة و هي قدرة وسائل اإلعالم 
في التأثير على معرفة األفراد و إدراكهم للعوالم احمليطة بهم خصوصا لألفراد الذين يتعرضون إلى 
هذه الوسائل بكثافة. و لذلك تربط هذه النظرية بني كثافة التعرض _ مشاهدة التلفزيون بصفة 
خاصة_ و اكتساب املعاني و األفكار و املعتقدات و الصور الرمزية حول العالم الذي تقدمه وسائل 
اإلعالم بعيدا عن العالم الواقعي أو احلقيقي. و ترى النظرية أن مشاهدة التلفزيون تقود إلى تبني 
يتم  التي  املنتقاة  النظر  وجهة  و  النمطية  الصور  يؤكد  االجتماعي  العالم  اعتقادا حول طبيعة 

وضعها في األخبار و األعمال التلفزيونية )34,ص47(
و أن قوة التلفزيون تتمثل في الصور الرمزية التي يقدمها في محتواه الدرامي عن احلياة احلقيقية 
التي يشاهدها األفراد لفترات طويلة. و التأثير في هذا اجملال ليس تأثيرا مباشرا حيث يقوم أوال على 
التعلم ثم بناء وجهات النظر حول احلقائق االجتماعية بحيث ميكن النظر إلى أنها عملية تفاعل 
ينتج عن  الذي  العرضي  التعلم  نوع من  بأنها  الغرس  املتلقني ميكن وصف عملية  و  الرسائل  بني 
التعرض التراكمي )لوسائل اإلعالم( خاصة التلفزيون حيث يتعرف مشاهد التلفزيون دون وعي على 
حقائق الواقع االجتماعي لتصبح بصفة تدريجية أساسا للصور الذهنية والقيم التي يكتسبها 
عن العالم احلقيقي, وعملية الغرس ليست عبارة عن تدفق موجة من تأثيرات التلفزيون إلى جمهور 
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وفيما  والسياقات.  الرسائل  بني  للتفاعل  وديناميكية  مستمرة  عملية  من  جزء  ولكنها  املتلقني, 
غير  واألسر  اجلماعات  في  الصغار  على  أكبر  يكون  التلفزيون  تأثير  فإن  العمرية  باملرحلة  يتعلق 
املتماسكة أو بني األطفال الذين يقل لديهم االنتماء إلى األسرة أو اجلماعة, وكذلك بني اجلماعات 

الهامشية أو األقليات أو بني من يصورهم التلفزيون ضحايا. 
4- نظرية الفجوة املعرفية

ظهرت هذه النظرية ألول مرة عام ) 1970 ( علي يد ثالثة من الباحثني هم تيشنور ودونوهيو وأولني 
P.J .Tichenor، G.A.Donohue & C.N.Olien  وارتبطت أسمائهم بهذه الفرضية ومحاوالت تطويرها 
.وفرضية فـجوة الـمعرفة فرضـاً أكـثر منها نـموذجاً ، حـاول تيشنور P.J .Tichenor etal  صياغته 
وذلك من خالل تقدمي تعريف الصطالح الفجوة املعرفية والتي يـرون أنه«:  يؤدي تدفق املعلومات من 
وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي إلى جعل فئات اجلمهور ذات املستوى االقتصادي / االجتماعي 
االجتماعي   / االقتصادي  املستوى  ذات  الفئات  من  أسرع  مبعدالت  املعلومات  يكتسبون  املرتفع 

املنخفض ، وبالتالي تتجه الفجوة املعرفية إلى الزيادة بدالً من النقصان ) 60,ص78 (
معنى ذلك أن هذه الفرضية تؤكد على أن الفئات ذات املستوى االقتصادي/االجتماعي املنخفض ال 
تظل فقيرة في املعلومات بوجه عام ، ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبياً من الفئات األعلى منها 
في املستوى االقتصادي / االجتماعي )61,ص65(.ولقد اعتبر تيشنور وزمالؤه P.J .Tichenor etal أن 
التعليم يعد مؤشراً أساسياً في تصنيف األفراد إلى فئات اجتماعية واقتصادية ، وحيث أن الطبقة 
األعلى تكـتسب الـمزيد من املعلومات ، فإن هذا يؤيد اتساع الفجوة املعرفية أكثر من تناقصها. 
بينما يؤكد الباحثني أن وسائل اإلعالم تعد مصدراً هاماً من مصادر املعلومات ، إال أن وسائل اإلعالم 
بتعددها وتقنياتها جندها ذات تأثير سلبي على الكم املعلوماتي الذي يتم حتصيله من ِقبل األفراد ، 
إذ أنها تؤدي – وذلك ضمن آثارها السلبية - إلى حدوث فجوة في املعرفة  ، ألنه على الرغم من توافر 
املعلومات وتدفقها ويسر الوصول إليها وتداولها وعدم اقتصارها على فئات بعينها وخاصة في ظل 
الثورة املعرفية والتقنية – إال أنه ال تزال هناك اختالفات معرفية موجودة ، ومتزايدة باستمرار داخل 

اجملتمع الواحد .
التعرض  وأثر  املعرفة  في  واجلماعات  األفراد  بني  املوجود  التباين  فكرة  على  النظرية  هذه  وتقوم 
لوسائل اإلعالم اجلماهيرية في زيادة أو وجود هذا التباين.ويقوم أساس النظرية على افتراض أن تدفق 
املعلومات من وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي يؤدي الى جعل فئات اجلمهور ذات املستوى 
املستوى  ذات  الفئات  من  أسرع  مبعدالت  املعلومات  هذه  يكتسبون  املرتفع  االجتماعي  االقتصادي 
االقتصادي االجتماعي املنخفض, وبالتالي تتجه فجوة املعرفة بني فئات اجلمهور اخملتلفة إلى الزيادة 
بدل النقصان, ويؤكد هذا الفرض أن الفئات ذات املستوى االجتماعي االقتصادي املنخفض ال تظل 

فقيرة في املعلومات بوجه عام ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبياً من املستويات األعلى.
5- نظرية املعاجلة املعلوماتية

إنها نظرية تبحث في الكيفية التي يستقبل بها اجلمهور املعلومات ويختزنها في ذهنه ومن ثم 
تقوم  النظرية  لهذه  الرئيسية  والفكرة  وتوجهاته.  رغباته  ينسجم مع  مبا  يطوعها ويستخدمها 
على الفرضية التي تقول إن األشخاص لديهم وجهات نظر منمطة ومترسبة حول بعض األفكار أو 
األشخاص أو األحداث التي تقع حولهم, وهذه الصور الذهنية املترسبة في العقل والذهن تساعد 
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أن لدى اجلمهور انطباعات مترسبة عن  على تفسير ما يدور في محيط الشخص وبيئته. وأيضاً 
وسائل اإلعالم أو بعض القائمني باالتصال من خالل املضامني التي يتحدثون عنها, وهذه االنطباعات 
القبول,  أو  بالرفض  ومضامينها  الوسيلة  هذه  مع  تعامله  في  اجلمهور  على  إيجاباً  أو  سلباً  تؤثر 
وبالتالي فإن األفكار املترسبة في الذاكرة تؤثر على الشخص, بحيث يتجاهل األفكار التي تتعارض 
معه ويركز على األفكار التي تعزز أفكاره. وقد يكون هناك تغيير لألفكار املترسبة في حالة تدفق 
املعلومات وتركيزها وطريقة عرضها لألفكار واألحداث، وهذه العملية ال تتم بسهولة فهي تواجه 

مبقاومة صعبة من األشخاص.
6-نظرية االستعمار اإلليكتروني:   

اعتاد الباحثون اإلعالميون, تقليديا، اختيار بعض القضايا الدقيقة مثل ترتيب األولويات, أو امللكية, 
أو العنف, وحتديدا  في وسيلة إعالم واحدة. لكن وفي حاالت خاصة ومناسباتية يركز الباحثون على 
واإلعالم  للمعلومات  اجلديد  العاملي  النظام  ويوفر  بعينه.  إعالمي  نظام  في  عامة  وقضايا  جوانب 
إطارا  عاما  جديدا  لدراسة األنظمة اإلعالمية. أما نظرية االستعمار اإلليكتروني, فتعكس الكثير 
العناصر  أحد  يوحنا جوتنبرغ  األملاني  يد  املطبعة على  اختراع  لقد كان  املعاصرة.  االهتمامات  من 
األساسية لالستعمار التجاري. في منتصف القرن اخلامس عشر قدم جوتنبرغ مائتي نسخة من 
إجنيل جوتنبرغ,  وعلى الرغم من ثمنه املرتفع, إال أنه نفذ بسرعة معلنا  بداية عهد إعالمي جديد. 
اآلخرين وسلطتهم.  لثراء  اختراعه كان وسيلة  لكن  وفقير,  رجل مفلس  وهو  نعم مات جوتنبرغ 
الصحافة  الدينية, ثم ظهرت في مرحلة الحقة  املواد  البداية لنشر  املطابع في  لقد استخدمت 
الكنيسة  لسيطرة  املطابع  خضعت  الوقت  ومبرور  متواضعة.  بأسعار  تباع  كانت  التي  الشعبية, 
بضرورة  املطالبات  تزايدت  أيضا،  الفترة  تلك  وفي  امللكيات.  بعض  وتسلط  الرومانية  الكاثوليكية 
وجود طبقة مثقفة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا املعقدة ملصانع اإلنتاج. كما بدأت اجملتمعات 
اجلماهيرية في التشكل, حيث كانت تضم أعدادا  كبيرة من القادرين على القراءة والكتابة وظهرت 
واالستماع  األفالم  وتذاكر  الصحف  على شراء  تشجع  كانت  التي  التصنيع  اجتاهات  بعض  معها 

للمذياع واستخدام البرقيات. 
لقد حددت احلربان العامليتان األولى والثانية نهاية التوسع العسكري, ومكنت الدول الصناعية في 
الغرب من التحكم في املؤسسات واملنظمات الدولية وطرق التجارة الدولية واملمارسات التجارية 
إلى تشجيع الشركات  املناخ االقتصادي والتجاري  أدى  القرن العشرين,  الدولية. وفي خمسينيات 
املتعددة اجلنسيات للعمل على زيادة وتوحيد األسواق الداخلية والدولية على قاعدة إنتاج السلع 
وبداية عقد  اخلمسينيات  نهاية عقد  في  وحتديدا   الصناعية,  الثورة  فترة  وفي  العامة.  والبضائع 
الستينيات من القرن العشرين, ظهر تغيران أساسيان مهدا الساحة لظهور التوسع اإلمبراطوري 
أو العهد الرابع. أما التغيران املعنيان هنا فكانا, »ظهور القومية وخاصة  في الدول النامية, إلى 

جانب التحول ناحية خدمات أو اقتصاد املعلومات في الغرب.
لنقل  احلاسوب  وتكنولوجيا  بعد  عن  االتصال  وسائل  على  اعتمد  فقد  املعلومات  اقتصاد  أما    
والعوائق  التقليدية  الوطنية  للحدود  حتديا   ميثل  كان  اجلديد  االجتاه  هذا  )57,ص168(.  املعلومات« 
اجملتمعات  على  مهمة  تأثيرات  لها  كان  احلقيقة  هذه  االتصال.  عملية  تعوق  التي  التكنولوجية 
االستعمار  أشكال  محل  حل  وغدا   اليوم  اإلليكتروني  فاالستعمار  الصناعية,  وغير  الصناعية 
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القدمية; العسكري والديني والتجاري. 
وميثل االستعمار اإلليكتروني »عالقة االستقالل التي ارادتها الدول األقل منوا  بالغرب, حيث بنيت 
تلك العالقة على استيراد برامج وأدوات االتصال جنبا  إلى جنب مع استقدام املهندسني والفنيني 
وثقافات  وعادات  قيم  ظهور  إلى  أدى  االستيراد  من  النوع  الالزمة«)39,ص35(هذا  والبروتوكوالت 
وتوقعات جديدة, تتعارض إلى درجات كبيرة مع قيم الثقافات احمللية وعاداتها. لقد تخوفت الدول 
األقل منوا  من االستعمار اإلليكتروني أكثر بكثير من تخوفها من االستعمار التجاري. ذلك أن األخير 
كان يبحث عن العمالة الرخيصة بينما كان االستعمار اإلليكتروني -والزال- يبحث عن التأثير في 
العقول. فالهدف األساسي لالستعمار اإلليكتروني هو التأثير على االجتاهات والرغبات واالعتقادات 
املنظور  من  منوا   األقل  الدول  إلى سكان  النظرة  تزايدت  أنه كلما  ذلك  واالستهالك.  احلياة  وأمناط 
االستهالكي فقط, تصبح السيطرة على قيم وأمناط سلوكهم مطلبا  مهما  للشركات متعددة 

اجلنسيات. 
فعندما يشاهد اجلمهور  العربي مسلسال  اجنبيا, فإنهم يتعلمون أكثر عن عادات اجملتمع الغربي 
وأمناط حياته. هذا املسلسل, ومن خالل مسلسالت مثل هذا املسلسل أو غيره بدأ املشاهدون في 
ومازال  املوضوع يشكل  ان هذا  رغم  استوطنوها  التي  البلدان  وانطباعات  تصورات عقلية  تكوين 
معضلة حقيقية في وجه القائمني في االندماج في السويد او البلدان االوربية االخرى لعدم قدرتهم 
الواردة  التي يبثونها ومتسكهم بالقنوات  حث هذه اجلاليات على استقطابهم للصورة االعالمية 
االوربي اخملصص لها وتشير معظم  للمعيار  الصورة وفقا  تلقي  بلدانهم وعدم قدرتهم على  من 
الدراسات الصادرة في هذه البلدان ان  العربي واملسلم يعيش بجسده فقط بني الغربيني واألوربيني 
ولكن أحاسيسه وعواطفه و مشربه الفكري ما زال في العالم العربي واإلسالمي، ففي السويد 
مثال ـ حيث تقيم الباحثة  ان هناك آالف العوائل العربية واملسلمة ال تشاهد على اإلطالق نشرات 
األخبار السويدية وال تتابع مطلقا البرامج السياسية والثقافية التي تبثها القنوات السويدية والتي 
الكثير منها على عالقة بواقع املهاجرين املسلمني في السويد، وكثيرا ما يجيب  املسلمون  ب »ال » 
عند سؤالهم عن البرامج التي شاهدوها على القنوات السويدية والتي تخصهم او تخص ابنائهم 
واوضاعم االجتماعية ويقولون انهم  سهروا مع فيلم لعادل إمام بثته هذه الفضائية، أو سهرنا مع 
هذه املسرحية أو تلك لهذه الفضائية العربية .وهذه املعضلة جعلت آالف املسلمني يتأخرون في 
تعلم اللغة السويدية التي هي املفتاح األساس إلى اجملتمع الذي يعيشون فيه .)64,مصدر الكتروني( 
و بات لديهم فقر معلوماتي عن اجملتمع الذي يعيشون فيه . كما تبرز الكثير من  الصراعات املذهبية 
والفكرية التي نشاهدها في واقعنا العربي فقد جرى إستيراد نفس املعضالت, كما ان للمشكلة 
باملشاهدات سواء  كثيرا  تتاثر  والتي  البلدان  هذه  في  الناشئة  اجلديدة  باالجيال  يتمثل  اخر  وجها 
او دور العرض السينمائية  وتقمصهم للكثير من الصور املبثوثة  في القنوات الفضائية االوربية 
مما احدث نوعا من االنفصال االجتماعي بينهم وبني ابائهم وهو تتجلى اهمية او خطورة النظرية 
االعالمية » االستعمار االكتروني » وهذا اخلوف هو الذي يفسر من وجهة نظر الباحثة ظهور العديد 
من حركات القومية في مناطق مختلفة من العالم, ملواجهة اآلثار االستعمارية لسوق املنتجات 
الغربية. وتنامي هذه احلركات غالبا  لدول حديثة كانت في األساس مستعمرات قدمية  الثقافية 
السياسية  أطرها  على  سيطرتها  فرض  إلى  احلركات  هذه  تهدف  حيث  األوروبية.  القوى  لبعض 
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واالقتصادية والثقافية اخلاصة بتاريخها وسيادتها الوطنية. وهذه هي القضايا التي يهتم بها عادة  
تهم  التي  بالقضايا  متزايد  اهتمام  هناك  املثال,  وعلى سبيل  الثقافية.  والدراسات  اإلعالم  طالب 
الدول النامية والغرب, وخاصة  القضايا التي تتخذ مواقف متضادة, مثل دور وكاالت األنباء الدولية 

وشبكات التليفزيون الدولي ووكاالت اإلعالن واإلنترنت. 
 املبحث الثاني:االنفصال اإلعالمي

أوالً: مفهوم االنفصال :
ان  ويندر  وجغرافية،  سياسية  قضايا  تتناول  التي  املواقع  من  بعدد  كلمة)االنفصال(  تتماهى      
تستخدم في الدراسات االعالمية العربية، وقد تغافلت عنها الدراسات اخملتلفة التي تصدت لدراسة 
هكذا حاالت ووصفتها بالعزوف او االمتناع أو التعرض من عدمه، وإذا كان حتديد مفهوم االنفصال هو 
نوع من احلفر االصطالحي فهو ايضا جتذير لهذه املفردة التي تقترب من احلقيقة اكثر من غيرها من 
املصطلحات التي تتناول هذه الظواهر, فاالنفصال هو نوع من انقطاع  الصلة بني رسائل ووسائل 
االتصال اجلماهيري من جهة واجلمهور من جهة أخرى، واذا كان االصل اللغوي لها عربيا يعني«  تباين 
املتصل وتباعد أجزائه« فانه ياخذ معنى اخر في الدراسات االجتماعية واالتصالية ويتراوح في كونه 
قد يكون واضحا أو ضمنيا أو غامضا أو إنه )عملية عدم وصول املعلومات من مصادر األعالم إلى 
اجلماهير أو األفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة()56,ص1(. ووصفت د. جيهان رشتي االنفصال عن  
وسائل االتصال اجلماهيري بأنه )عدم معرفة األفراد لألخبار التي تنقلها تلك الوسائل( )43,ص275(. 
في حني يذهب د.هادي الهيتي الى )انه عملية انقطاع عن استقبال اجلمهور للوسيلة االتصالية او 
الرسالة أالتصالية( )16,ص183(. في حني ينحى  أبو النجا العمري الى اجلانب النفسي في تعريفه 
لالنفصال بالقول:- ) إنه عدم ميل األفراد إلى تعريض أنفسهم اختياريا للرسائل أالتصالية ويتجنبون 
الرسائل التي ال تفيدهم أو ال تتالءم مع اجتاهاتهم الراهنة( )36,ص42( . وكا هو معروف فأن عدم  
اكتمال العملية أالتصالية يعبر من بني اسبابه عن رفض اجلمهور للرسائل واهتمامه بها، ، إذ ال تتم 
العملية إال باستقبال اجلمهور لتلك الوسائل أالتصالية، وفك رموزها وإدراك وفهم ما حتمله من 
معان.متكنهم من املتابعة اذ )إن املتابعة لوسائل األعالم ليست عفوية أو اعتباطية بل حتتاج إلى 
مهارات اتصالية كالقراءة والكتابة في حالة املطبوعات والسمع في حالة اإلذاعة والنظر والسمع 
أالتصالية()3,ص172(.وقد  للرسالة  املتلقي  أخرى من جانب  اتصالية  التلفزيون ومهارات  في حالة 
يكون االنفصال محدودأً(   Limited Separation( فيعني االنفصال احملدد لوسائل األعالم، وهو نوع 
من القيود والضوابط التي تفرضها الرقابة على املشاهدة أو االستماع أو القراءة، وهناك عالقة قوية 
بني آراء الناس وما يختارون سماعه أو مشاهدته أو قراءته، لذلك يتضح إن  مفهوم االنفصال عند  
عدم وصول الرسالة إلى اجلمهور املستهدف )املتلقي( ألسباب قد تكون نفسية السيما باملتلقي من 
خالل عدم توافق الرسالة او مضمون الرسالة مع حاجاته او اهتماماته، او ألسباب تقنية عن طريق 
عدم وصول تلك الرسالة إلى اجلمهور املستهدف، أو ألسباب سياسية من خالل عدم توافق الرسالة 
مع آراء اجلمهور، وبالتالي يعزفوا عن تلك الوسيلة إلى وسائل أخرى حتقق رغباتهم واحتياجاتهم. ومبا 
إن االنفصال(   Separation( من األبعاد اخلطيرة في عملية األعالم وال جدوى من الوسيلة أإلعالمية 
التي ال يستمع لها أو يشاهدها أو يقرؤها جمهورها أو يتابعها بشكل محدد أو يعزف عنها، وقد 
تكون هذه الوسائل محلية أو وطنية فيندفع إلى وسائل أخرى أكثر جماهيرية لكي تلبي حاجاتة 
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بالتالي ميكن القول إن عزوف اجلمهور عن مشاهدة القنوات احمللية في بالد املهجر هو ابتعاد مضمون 
تلك القنوات عن حاجات اجلمهور وانصرافهم إلى وسائل أخرى ومنها قنوات البالد التي هاجرو منها 

لتلبي حاجاتهم.
ثانياً:أنواع االنفصال
أ-االنفصال املباشر: 

وهو نوع من انواع االنفصال يقصد به انفصال اجلمهور بصورة مباشرة  عن وسائل األعالم، )إذ إن 
واألفالم  التلفزيون  يشاهدون  أو  الراديو،  إلى  يستمعون  أو  اجلماهيرية  املطبوعات  يقرؤون  ال  األفراد 
السينمائية بصورة مباشرة()25,ص106 (، إذ  ال يتعرض اإلنسان ملضمونها بصورة مباشرة ومن هنا 

يتخذ هذا النوع صفة الوضوح التام في عملية االنفصال.
ب-  االنفصال غير املباشر :

في هذا النوع مترر املعلومات من وسيلة الى اخرى اي عملية انتقال املعلومات من الوسائل اجلماهيرية 
املعلومات  فتنتقل  مباشر  بشكل  املتلقي   يتابعها  ان  ميكن  اخرى  وسائل جماهيرية  إلى  احمللية  
على  في حصولهم  البدائل  هذه  على  ويعتمدون  احمللية  اجلماهيرية  للوسائل  بديال   وتصبح  إليه 

املعلومات. 
ج- االنفصال املتكرر:

هو عملية تراكم في حجب املعلومات تؤدي الى تأثر معرفة الفرد باالنفصال املتكرر )واملعرفة هي 
املعلومات  تٌذكر  ولكن  للمتلقني،  الشخصية  اخلبرات  مع  األعالم  لوسائل  تفاعل مضمون  نتيجة 
يتضاءل إذا لم يكن للمرء  إهتمام أو مصلحة باملعلومات، وتعتمد مقدرة املرء على ذكر أالحدث على 

تكرار التعرض لوسائل االعالم  وحافز التعرض ومدى حاجة املرء للمعلومات( )36,ص45(
هـ- االنفصال االستبدالي:

وهو نوع يعتمد تغير االفراد او استبدالهم  الوسيلة االتصالية بأخرى من أجل التعرف على مضمون 
معني من مضامني الوسائل اإلعالمية، وهكذا يتضح إن الفرد ينتقي من املواد اإلعالمية ما يريد إن 
يتعرض له، وقد الحظ االنفصال االستبدالي كل من الباحثني )جاك اليل( و )أويت باكر( في )دراسة 
ميدانية()2.ص118(   حول اجراء مقارنة أثر التلفزيون في املتلقني ابان خمسينيات القرن الفائت ، 
غير إن االنفصال االستبدالي ليس شامالً، من خالل إثباتهم إن التلفزيون ليس الوسيلة الوحيدة 
لعرض مضمون معني بل هناك ما يعوض عنها وهما السينما واإلذاعة ،إذ يستبدل األفراد وسيلة 

بأخرى من أجل التعرف على مضمون معني من مضامني الوسائل اإلعالمية..
و-  االنفصال العفوي أو االعتباطي )أو العرضي(:

آرائهم  مع  تتفق  ال  التي  املضامني  عن   مقصوده  أو  مقصودة  غير  بصورة  اجلمهور  انفصال  هو 
ومعتقداتهم ) فقد أثبتت جتارب البحث العلمي إن نسبة األفراد بني اخلمس والثلث تتعرض طوعاً 
تكون  التي  اإلعالمية  الرسائل  تبث  إذ  اجليش  في معسكرات  امليدانية  اإلذاعات  مثل  للمعلومات، 
مغايرة أو مضادة الجتاهات وآراء األفراد وهذا ما يطلق عليه االنفصال العرضي للوسيلة ()22,ص246(.

على الرغم من تناقض املعلومات مع معرفة الفرد ورغباته وتنافر املعلومات مع اجتاهاته، فاالنفصال 
عنها قد يحرف فيها أو يسيء فهم ما قرأه أو سمعه أو يشاهده..

ي- االنفصال احملدود:-وهو وصول وسائل االعالم  إلى جمهور أصغر بكثير  من التي تصل إليه الوسائل 
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اإلعالمية في دول اخرى، مثالً قد يصل بثها إلى منطقة محددة، أي )إن ثلث جمهور منطقة معينة 
في الدول النامية ال تصلهم أي وسيلة أعالم أو اتصال وهناك الثلث الثاني من هذا اجلمهور تصله 
وسيلة اعالمية واحدة وهي الراديو أما الثلث األخير من هذا اجلمهور فهو الذي ميكن أن يقع ضمن 
اجلمهور الذي تصلُه وسائل االتصال االلكترونية من الراديو واملطبوعات والتلفزيون( )41 ,152(    وقد 
يحد من انفصال اجلمهور عن وسائل االتصال اجلماهيري هو تكاليف احلصول عليها فضالًعن  حاجز 

انتشار األمية.
  ز- االنفصال التعويضي :

ويعد هذا النوع من أهم الدوافع في عملية انفصال اجلمهور عن وسائل األعالم، اذ إن جميع األفراد 
زادت  األعالم كلما  توفرت وسائل  بالتعويض، وكلما  والسيكولوجي  االجتماعي  توازنهم  يحققون 
من أمكانية استخدامها للتعويض وحتقيق التوازن في حياة الناس. وهذا النوع من االنفصال  عن 
وليس  الدخل-  ومستوى  العمل  مثل   - األفراد  حياة  أمناط  إلى  يعود  واستخدامها  األعالم  وسائل 

للعوامل الدميغرافية.
ر-  االنفصال االنتقائي:

املعرفي،  مخزونهم  مع  تتفق  التي  املعلومات  عن  به  الناس  يقوم  التي  البحث  انواع  من  نوع  وهو 
وميولهم  ومواقفهم  أفكارهم  مع  تتعارض  التي  املعلومات  تلك  ويتجنبون  لها،  فيتعرضون 
واعتقاداتهم . فاالنفصال االنتقائي هو ميل األفراد إلى انفصال أنفسهم اختيارياً عن الرسائل أما 
يتوافق مع  أو املشاهدة( فيختارون مضموناً  أو االستماع  بالقراءة  عن طريق وسائل األعالم سواء) 
ميولهم واجتاهاتهم ويتجنبون شعوراً أو ال شعورياً وسائل األعالم التي ال يتفقون معها()30, ص145(، 
ويعرف تشارلز رأيت )االنفصال االنتقائي( إنه بحث) األفراد عن املعلومات التي تتفق مع أفكارهم 
واجتاهاتهم لذلك يجنح الناس إلى تعريض أنفسهم إلى املادة التي تتوافق مع مواقفهم السابقة 
ويتجنبون التعرض ملا يتواءم معهم()36, ص 55(.فاألفراد الذين ينتمون إلى حزب ما يتابعون أخباره 
رياضياً معيناً، يتعرضون للصحف  أكثر من أخبار األحزاب األخرى وان األفراد الذين يشجعون نادياً 
الناطقة بأسم النادي أو املؤيدة لُه ويتجنبون الصحف املعارضة له، ويستند هذا السلوك أالتصالي 
إلى إن هناك )عناصر اجتماعية تتدخل في طبيعة أدراك الشخص النفسية وكيفية رؤيته للعالم 
وفقاً لنسق القيم اخلاص باجتاهات اإلنسان ومعاييرُه ومن هنا تنجم عملية انتفاء الفرد للوسيلة 

أالتصالية ()62,ص95(
املبحث الثالث:دوافع االنفصال النفسية  

 اوالً:معوقات االتصال اجلماهيري في عملية االنفصال:
إن عملية االتصال مبا تنطوي عليها من أوجه نشاط متنوعة تستهدف حتقيق العمومية والشيوع، 
إال انها تقف في طريق تعرض الناس لوسائل االتصال اجلماهيري مجموعة  من املعوقات التي حتد 
وبعضها  ذاتها  االتصال  بوسائل  ذات عالقة  املتنوعة، بعضها  اجلماهير  بني  انتشارها  أمكانية  من 
أو  يقرأه  أو  ما يسمعه  يفهم  أن  على  قادراً  يكون  أن  الذي يجب  املتلقي  باجلمهور  له عالقة  اآلخر 

يشاهده مادياً أو نفسياً،و ميكن أن نلخص تلك املعوقات مبا يلي: 
التمكني:

من خصائص الوسيلة اجلماهيرية أن تكون متاحة للجمهور، ويسلك اجلمهور الطريق األسهل في 
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تلقي الوسيلة والناس أحرار في تلقي الرسائل أالتصالية أو العزوف عنها، و إنهم أحراراً في اختيار 
أو تكلفة  إذا كلفته جهداً  الوسيلة  التي يعرضون أنفسهم لها،) ويعزف عن  الرسالة أالتصالية 
كبيرة() 11,ص62( والتطورات احلديثة لوسائل االتصال جعلتها متاحة لنسبة محددة من اجلمهور، 
)وبعضها يترتب عليها أعباء على األفراد كتلفزيون الكيبل، أو االشتراك بشبكة الكومبيوتر عبر 
الهاتف أو كيبل الدفع ()6,ص149(، وقد يتعرضون ألكثر من وسيلة متاحة لهم، فيقسمون وقتهم 
بني وسائل األعالم مراعني على أن يحصلوا من كل وسيلة من الوسائل على احتياجاتهم من الترفيه 

واألعالم والتوجيه والتثقيف وفقاً إلمكانات كل وسيلة متاحة.
الوسائل  يتلقون   وال   ،)Selective( انتقائي   بشكل  األعالم  وسائل  يتلقون  األفراد  ان  االنحياز:- 
اعتباطيا أو عفوياً فمنهم من مييلون إلى تلقي الرسائل بشكل يتوافق مع اجتاهاتهم وعقائدهم 
، )وهذه املسألة جتعل األفراد يعزفون إلى حد ما عن الرسائل التي ال تتوافق مع آرائهم واجتاهاتهم 
باملقابل  أشد،  كانت  كلما  وقناعتهم  معتقداتهم  من  القريبة  اإلعالمية  الرسائل  مع  ويتفاعلون 
تضعف قدرة الرسالة اإلعالمية على التأثير فيهم إذا ابتعدت عن ذلك()4,ص79(، فقد يعرض األفراد 
أنفسهم لوسائل ال تتماشى مع عقائدهم ملقاصد عديدة، منها محاولتهم تفحصها واإلطالع 
اخلمس  بني  تتفاوت  األفراد  نسبة  إن  الدراسات  من  العديد  أثبتت  فقد  األخرى,  النظر  وجهة  على 
مقصودة،  غير  أو  مقصودة  بصورة  )سواء  املعروضة  للمعلومات  طوعاً  تعرضوا  الذين  من  والثلث 
ولكن فرص الدعم أكثر بكثير من فرص التغير الطفيف وأكثر من التغير اجلذري()37,ص74(، وانه في 
حاالت خاصة وحتت ظروف معينة يعمد املستهلكون إلى تفسير الرسالة اإلعالمية تفسيراً خاطئاً 

وحتريف معناها مبا يجعلها متمشية مع آرائهم واجتاهاتهم وعاداتهم.
حاجات املتلقي للمهارات االتصالية :إن  مفهوم تلقي وسائل االتصال ميكن وصفه بـ ) نشاط سهل 
وتنطوي مهارات  والوعي  واالنتباه  القراءة  املهارات:  تلك  املهارات، ومن بني  من  يتطلب عدداً  انه  إال 
التحصيل  مستوى  ارتفع  فكلما  املعاني،  حتمل  التي  املطبوعة  الرموز  وفهم  اإلدراك  على  القراءة 
العلمي كلما كثر استخدام األفراد للوسائل اإلعالمية()36,ص59(. فيتطلب مهارة القراءة للمواد 
املطبوعة واإلنصات واالستماع للمواد املذاعة والسمع واملشاهدة  للتلفزيون، وتعد مهارات اإلنصات 
التلقي  أساس  وهي  املهمة  االتصالية  املهارات  من   )Attention( واالنتباه   )Listening( واالستماع 
األفراد وظروفهم ومراحل منوهم  باختالف  )Spanofattn( يختلف  انتباه  وان لكل فرد مدى  الفعال، 

)20,ص20(
املدة  الفردية:يختلف جمهور وسائل االتصال اجلماهيري في تلقيهم للرسائل تبعاً لطول  الفروق 
الزمنية التي يتابعون اثناءها للوسيلة أو الرسالة، وعلى أساس ذلك ميكن القول إن)هناك جماهير 
املمكن  غير  فمن   Long Exposure تعرض طويل  ذات  وأخرى   Short Exposure تعرض قصير  ذات 
حتديد املدى الزمني للتعرض القصير والطويل بصورة كمية ()21,ص17(، ومتيل اجملموعات األكبر عمراً 
الى متابعة وسائل االتصال اجلماهيري طبقاً ملقاييس ميكن أن نطلق عليها املصلحة االجتماعية، 

)عن طريق  ميلها إلى انتقاء مواد االتصال التي تخدم بطريقة مباشرة حياة اجلماعة( )16,ص93(
مصداقية املصدر: يضع اجلمهور عند استقباله للرسالة االتصالية شخصية املرسل في االعتبار، 
ثقة  عدم  يؤدي  وقد  االتصالية،  والرسالة  للمصدر  يوليها  التي  الصدق  درجة  هي  باملصدر  والثقة 
األفراد باملصدر إلى عزوفهم اوانخفاض متابعاهم له .إن هدف املصدر أالتصالي من إرسال الرسائل 
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الرسالة االتصالية عن  املتلقي  إال بإيصال  إلى املتلقي،إذ ال تتم العملية  اجلماهيرية هو  الوصول 
رموزها املسموعة وفك  إلى  أو االستماع  املرئية  رموزها  أو مشاهدة  املطبوعة  رموزها  قراءة  طريق 
تلك الرموز وإدراك ما حتملُه من معان وفهمها.وقد تكون ثقة اجلمهور باملصدر ليست إال استجابة 
أساسها إقناع الناس بالطرف اآلخر وال تعني بالضرورة التزام املصدر فعالً بالصدق،) فقد يثق بعض 

أفراد اجلمهور مبصدر ال يتوفر فيه الصدق ()46,ص195(.
عدم تلبية احلاجات واالبتعاد عن الهدف:إن ابتعاد الرسالة عن حاجات اجلماهير واهتماماتهم يعد 
سبباً مهماً في عزوف األفراد عن الوسيلة االتصالية أو قلة انفصالهم عنها. و من املطالب التي 
وان يكون املضمون  إثارتها احلاجات الشخصية للمستقبل  الرسالة االتصالية  ينبغي توفرها في 
قريباً من اهتماماته.ويعزف اجلمهور عن ذلك إذا ابتعدت الرسائل اإلعالمية عن االهتمام بالثقافة 

االجتماعية و برغبات اجلمهور.
اشتراك اخلبرات: يجب أن تكون هناك خبرة مشتركة بني املصدر واملتلقي لكي يضمن وصول املعنى 
املشتركة بني  اللغة  أو  اخلبرة  نوع من  يكون هناك  احملدود  أو  الشخصي  االتصال  ،) فعلى مستوى 
طرفي عملية االتصال يتيح قدراً كافياً من الوضوح للمشكلة أو الرسالة بني الطرفني()10,ص78(، 
أما في حالة االتصال اجلماهيري فال توجد في معظم احلاالت هذه الرابطةالتي تتصف بها العمليات 
بني  الرسالة  مفهوم  يختلف  )إذ  املتلقني،  وجماهير  املرسل  بني  احملدودة  أو  الشخصية  .االتصالية 
املتبادل  الفهم  على  القدرة  عدم  من  حالة  يخلق  مما  واملعلومات،  املعرفة  الختالف  نظراً  الطرفني 

للرسالة الواحدة
اجلماهير عن طريق استخدام بعض  قبل  الرسائل من  العزوف عن  ويؤدي  الطرفني()28,ص48(,  بني 

املصطلحات الصعبة الفهم من قبل املرسل.
 ثانيا:دواعي االنفصال االعالمي: 

واالتصال  االعالم  االنفصال عن وسائل  لعملية  املتلقني  تدفع  التي  االسباب  اهم  البد من معرفة 
بالنقاط  الدواعي ميكن اجمالها  تلك  االراء حول  تباينت  تبثها حيث  التي  للرسائل  وعدم تقبلهم 

التالية
1-قيود داخلية خاصة باجلمهور والتي تتركز في العمليات النفسية والعقلية)15,ص133(:

2-امللل الذي يصيب املتلقي أما من الوسائل أو الرسائل أإلعالمية،  وإدراك العوامل التي تؤدي إلى 
إثارة اهتمام القراء أو املستمعني أو املشاهدين والعمل بها. 

يتطلب،  كافة   اإلعالمية  الوسائل  في  والدعائية  واإلعالنية  اإلعالمية  املواد  من  الهائل  3-الكم 
البساطة في حترير الرسالة واختيار الوقت املالئم لنشرها أو عرضها وأذاعتها. ويعزف اجلمهور عن 
القنوات  املبالغة في عدد  أو  والكثرة  الواحد  املضمون  ذات  الرسائل  امللل من كثرة  أصابه  إذا  ذلك 

واحملطات بالروتني نفسة  الغالب عليها.
رسالة  أية   لنجاح  األساس  هو  العامل  هذا  لعل  أالتصالية:   الرسالة  في  املستخدمة  4-اللغة 
إعالمية) هو التشابه واملشاركة في اخلبرات واألفكار بني املرسل واملتلقي()22,ص87(، بحيث يستطيع 
املتلقي فك الرموز، وملا كانت الرسالة اجلماهيرية تبث عادة إلى جمهور واسع يتألف من أفراد غير 
متجانسني لذا يجب أن نستبعد العناصر غير املتفق عليها، وكلما كبر حجم اجلمهور ابتعد املصدر 
عن املعاني اخملتلف عليها فان استخدام املصطلحات الصعبة واألفكار غير املفهومة وغير الواضحة 
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يعيق عملية التعرض ويؤدي إلى عزوف املتلقي عن الرسائل املعروضة وهذه املشكلة ميكن ان جند لها 
حضورا واضحا في اوساط املهاجرين اجلدد الذي لم يستطيعوا ان يتالفوا مع اللغة اجلديد وبالذات 
اللغة السويدية التي هي مزيج من اكثر من لغة ال متت بجذر لغوي مشترك مع اللغة العربية مما 

اوجد نوعا من االبتعاد عن الوسائل التي اليفهم محتواها املتلقي العربي.
والتشويش  االتصالية  الوسيلة  عن  االنفصال  مسبات  أحد  التشويش  يعد  التشويش:  5-وجود 
كمصطلح هو أي شيء يدخل في سلسلة االتصال ال يكون في نية املرسل كالتشويش الهندسي  
كأن يكون مرور طائرة فتضطرب املوجات أو عوامل تشتت االنتباه كالنطق السيئ   والتشويش ثالثة 

أنواع)18,ص98(.
:)Channel Noise( أ-التشويش الهندسي: ويشمل تشويش القناة

هو  إذاعة أصوات عالية على املوجة نفسها أو بالقرب من موجة احملطة التي تبث البرامج موجات 
سماوية بعيدة املدى أو موجات أرضية محلية)14,ص 99(. 

ب - التشويش في دالالت األلفاظ: 
هو استخدام املصدر لكلمات ال يتسع لها قاموس اجلمهور اللغوي اوتعابير ال تقوى بعض مستويات 
واستخدام كلمات حتمل معنى  بأولياتها،)  للجمهور معرفة  وليس  وتفهمها  تدركها  أن  اجلمهور 
معيناً بالنسبة إلى املصدر على حني حتمل معنى مخالفاً عند اجلمهور، وهو يختص بالرموز التي 
حتملها الرسالة عن طريق  استخدام املرسل لكلمات صعبة أو حتمل مفاهيم وأفكار غير موضوعية 

بالنسبة للمستقبل فيعزف اجلمهور عن الوسيلة االتصالية ()23,ص243(. 
ج-التشويش السيكولوجي: 

العقلية  فالعمليات  اإلعالمية،  للرسالة  تعرضة   وظروف  للمستقبل  النفسي  الواقع  عن  يعبر 
عن  فضالً  الرسالة  مع  تفاعله  في  )تؤثر  أإلعالمية،  املادة  جتاه  املتلقي  بها  يقوم  التي  والنفسية 
التصورات املتبعة عن املرسل ورسالته عن طريق صور مطبوعة في ذهن املتلقي يصعب تغيرها (

)38,ص9(
املبحث الرابع: حاجات املهاجرين النفسيه واالجتماعيَه من وسائل االتصال:

إن عملية تلقي الرسالة االتصالية تؤلف بعداً أساسياً في مجمل العملية االتصالية والتعرف على 
الدوافع النفسية واالجتماعية للمهاجرين وطبيعة تعرضهم لوسائل االتصال يعد من الدراسات 
التي ميكن أن يستند عليها اخملططون واملمارسون في رسم السياسة البرامجية.  ويرتبط احلديث عن 
احلاجات النفسية للمهاجرين مبوضوع االغتراب والهوية  وقد اجريت العديد من الدراسات امليدانية 
التي ربطت بني متغير االغتراب واثرها على الهوية في مجتمعات مختلفة في العالم ومنها دراسة 
قام بها Sarriadee Vorakit Phokatron  في العام 1980 في تايالند ، تعرضت هذه الدراسة ملعرفة 
التنبؤ عن السلوك الفوضوي الناجم عن االغتراب ، ومشاعر ازمة الهوية وتقدير الذات  وانعكاسه 
 ( على اجملتمع ، حيث اجريت الدراسة على عينة مكونة من 360 طالبا في الصف الثاني الثانوي 
الدراسة الفنية( ، و300 طالب بالصف الثاني العام ، وكانت اهم النتائج : » انخفاض تقدير ذواتهم  
داخل اسرهم وكانوا اكثر اغترابا عن اجملتمع و يتميزون باجتاهات اكثر سلبية جتاه املدرسة واكثر ميال 

للسلوك الفوضوي« . 
)152( مراهقا  بلغت  بها Sankey & Houn   على عينة  قام  اخرى في عام 1999   دراسة  واجريت 
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وهدفت الى التعرف على دور البيئة في تكوين االغتراب الذي يسبب ازمة الهوية ، واظهرت الدراسة 
ان للبيئة دور في حدوث االضطرابات االجتماعية واجلناح وكذلك االغتراب االجتماعي .)32,ص147( 
وقد ابرزت هذه الدراسات إن الثورة املعاصرة في تكنولوجيا االتصال بالرغم مما  أحدثته من طفرة 
هائلة في ظاهرة اإلعالم الوطني والقومي والدولي بحيث أصبحت وسائل االتصال جزًء من نسيج 
الذي  انفصاله عن مجتمعه  بعملية  قد اسهمت بشكل كبير  انها  اال  للمواطن،  اليومية  احلياة 
يعيش فيه بل واحيانا عن اسرته التي تسكن معه بسبب ارتباطه بهذه الوسائل الى حد كبير وهو 
)ما ميكن أن يحدثه هذا من آثار تتصل باجتاهاته وقيمه وأدراكاته األمر الذي ينعكس على توجهات 
وراء  الكامنة  ()49,ص429(.فالدافع) هوالرغبة  القرار من ضغوط  يتعرض له صانع  العام وما  الرأي 
يدفع  الذي  السبب  وهذا  اجتماعية()5,ص98(،  أو  نفسية  حاجة  االتصال  كان  إذا  االتصال  عملية 
باملهاجرين الى التعلق بواسائل اعالم بلدانهم على حساب وسائل اعالم الدول التي حتتظنهم وهو 
ما عبر عنه باحث فرنسي بالقول » يعيش العرب بيننا في النهار لكنهم يعودون الى بلدانهم في 
الهوائيات  التقطت  رؤسائهم. فكلما  باصوات  او  الشقيقة  بالبلدان  الهوائيات  تربطهم  الليل..... 

اشارات من الشرق اصبحت فرنسا بال معنى«)31,ص77(. 
ومع انتشار وسائل األعالم واالتصال اجلماهيري أخذ اإلنسان يعيش حلظات حرب نفسية دائمة وهو 
يتلقى في كل مكان مؤثرات تهدف بوسيلة أو أخرى إلى دفعه العتناق فكرة ما، أو شراء بضاعة ما، 
أو أداء عمل معني)42,ص275(، وان استمرار تلقي تلك األفكار اجلديدة والقيم اخملتلفة وأسلوب احلياة 
غير الذي أعتادُه، يغير في أسلوب حياته متأثراً مبا يتلقاه، وبدرجة تختلف من فرد إلى آخر حسب 
تركيبة شخصيته وحالته النفسية والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها ونوع الوسيلة اإلعالمية 

ومضمونها والسياسة التي تسيرها.
  وتلعب الفروقات الفردية دوراً كبيراً في دوافع التلقي للوسائل وألن املتلقني ألية وسيلة ال يشكلون 
وحدة متراصة تفهم بشكل موحد ما يوجه إليها من مضمون،) فاألفراد يختلفون في تفسيرهم 
الظواهر  من  معينة  أجزاء  يدرك  اإلنسان  ان  كبيرا()26,ص58(،)مبعنى  تبايناً  ويتباينون  للرسائل 
في فهم  دوراً  املعرفية  ان تلعب السمات  يتوفر له من خبرات سابقة، وميكن  وينتقيها حسب ما 
الرسالة فضالًعن خصائص الفرد املدرك()50,ص33(. وتعد) الفروقات الفردية ( )40,ص33( األساس 
في الدوافع والتعلم والشخصية واالجتاهات وما إلى ذلك من فروقات تؤدي في اختيار مضمون معني 
مما تعرضه الوسائل على في كيفية تفسير اجلماهير إلى الرسائل وإدراكهم لها، اذ بدالً من ان يكون 
جمهور املتلقني متماثلني أصبح باألمكان النظر اليهم على أساس أسلوب عادات تتلقيهم ملضمون 
الوسائل وهذا يتباين من شخص آلخر ،)وان احتواء الوسائل التي تبثها وسائل األعالم اجلماهيرية 
على حوافز معينة تتفاعل مع السمات الشخصية للمتلقني، وهذه الفروقات هي التي تفرض هذا 
التدعيم  من  أقل شيوعاً  نتيجة لذلك  الرأي  التحول في  التلقي()53ص24(.وان  التباين في عملية 
والتغير الطفيف لآلراء، ولكن قد تتبع  وسائل األعالم في القيام بدور أساس في إحداث هذا التحول 
في اآلراء، والسيما األوقات التي ينتشر فيها عدم اليقني واخلبرة حول أمور معينة، حتدث تغيرات في 
اجتاهات وقيماً جديدة قد تساعد في بعض العمليات االنتقائية والتي تعمل على إحداث التدعيم 
وال حتدث في حاالت يتعرض الفرد فيها لضغوط متعارضة أو حينما يضطر أن يقول شيئاً ال يؤمن 
به.وميارس قادة الرأي دوراً مزدوجاً في عملية االتصال إذ يتابعون الوسيلة) ملعرفة احلديث من املعلومات 
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ينقلون تلك املعلومات إلى املواطنني عن طريق املساجد واملقاهي واملدارس وغيرها()13,ص30(. ويزيد 
عملية التلقي من معلومات الفرد فمن املعروف ان األفراد الذين يخصصون في املتوسط لوسائل 
ومن احملتم ان يحدد الساعات هذه بجعله يحصل على  األعالم ما ال يقل عن ست ساعات يومياً 
قدراً كبيراً من املعلومات ويحتفظ بها.وأوضحت عدداً من الدراسات األجنبية والعربية،) ان  متابعة 
وسائل األعالم يزيد من معلومات الفرد بصفة عامة، والطفل بصفة خاصة، فالطفل يجلس سلبياً 
أمام جهاز التلفزيون و يشبُه كقطعة اإلسفنج التي متتص كل ما يتعرض لُه ()8,ص65(. وان تلقي  
احتمالية  من  تزيد  ان  )ميكن  للعنف  احلية  العروض  أو  الكارتون  أفالم  في  العنف  الطفل مشاهد 
السلوك العدواني، وبعضهم  يقلل أو يضعف أو يزيل حساسية صغار املشاهدين جتاه االستجابة 
الوظيفي  الدور  سياق  في  بالتلقي  خاصة  دراسات  وهناك  ()23,ص178(.  بيئتهم  في  العنف  إلى 
والترفيه  والتثقيفية  اإلخبارية  املتعددة  وظائفها  من  اجملتمع،و  في  األعالم  وسائل  بها  تقوم  التي 
فضالً عن وظائف أخرى تسعى وسائل األعالم إلى حتقيقها في سياق العمل األعالمي، )وان دراسة 
العالقة الوظيفة والوسائل واجلمهورهو محاولة الستكشاف الدوافع وراء املتابعة لوسائل األعالم( 
)55,ص14(،وما قد يتحقق منإشباعات نتيجة لذلك في محاولة خللق أجتاه وظيفي يربط بني املدخل 
الوظيفي ومدخل التأثيرات ال سيما فيما يتعلق بوظائف األخبار والتنشئة وخلق الدوافع والتثقيف 
والتسلية وان االتصال عملية اجتماعية ونفسية قائمة بتبادل الرموز بهدف تلبية حاجات مختلفة 
) تعلمية وتثقيفية وترفيهية( مما يؤدي في النهاية إلى التأثير في السلوك اإلنساني وتغير اجتاه.) 
والسيما وسائل األعالم التي توجه إلى إعداد كبيرة من البشر غير متجانسة مع األعمار واالهتمامات 
والثقافات()24.ص15(، وما يقدمه التلفزيون من برامج خاصة  تتعلق بالتسلية والترويح والثقافة 
واألخبار كما يعمل على تدعيم ونشر االجتاهات واالهتمامات السائدة عزلهم املضمون األعالمي 
الذي يكون اهتمامه به بسيطاً أو مقدماً ويهتمون مبا يحبون ومييلون إليه، فعلى سبيل املثال، إن 
املدفوعني ملتابعة األحداث اجلاريةللجمهور وبذلك ترى إن برامج التسلية والترويح كثيراً ما حتمل 
انطباعات متباينة في اجتاهات اجلمهور عند تعرضهم لها. )إن املشاركة االيجابية للجمهور في بناء 
معاني والسيما لوسائل التي يستقبلها وذلك في إطار مقاربة )نفسية – اجتماعية( او تفاعلية مع 

الديناميكية الثقافية للمحيط الذي ينتمي إليه هذا اجلمهور()27,ص42(.
إن مجتمعاتنا اإلعالمية مشبعة بالوسائل املنافسة لدرجة إن الناس ال يستطيعون االهتمام بكل 
شيء يوجه أليه، وبالتالي ينحصر اهتمام اجلمهور املتلقي في جزء محدود مما هو متاح يومياً، عن 
أو من لديهم هموم  أقل،  وأدراك  أكثر مما يفعل من لديهم شغف  اهتماما  طريق يعطون لألخبار 
مما  أشد  اهتماما  الطيبة  القضايا  مع  يتعامل  الذي  للمضمون  يعطون  صحتهم  بشان  عميقة 
يعطيه من لديهم رضا أكبر عن أنفسهم من الناحية الصحية).ويتجنب األفراد وسائل األعالم التي 

تتضمن طعناً أو جتريحاً أو تشكيكاً آلرائهم ومعتقداتهم()10,ص123(
الساحة  شهدتُه  وما  الصناعية،  األقمار  عبر  التلفزيوني  اإلرسال  ميدان  في  التقني  التطور  إن 
اإلعالمية من إعداد متزايدة من القنوات التلفزيونية الفضائية التي أضفت بعداً جديداً على امناط 
وعادات املشاهدة وتعرض املتلقني في كل أنحاء العالم، أصبح أمام خيارات متعددة ومفتوحة أزاء ما 
ميكن استقباله من القنوات التلفزيونية األرضية أو الفضائية في مناخ جديد تراجعت معه الرقابة 
احلكومية التقليدية عن خيارات املشاهدة و)ما أدى إليه البث اخلاص بالقنوات والفضائيات األجنبية 
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والعربية إلى ظهور حتديات مصداقية اخلطاب الفكري واالجتماعي املنقول منها وما يترتب من آثار 
محتملة على املشاهدين()10,ص127(

النتائج واخلالصة:
جتذير  ايضا  فهو  االصطالحي  احلفر  من  نوع  هو  اإلعالمي(  )االنفصال  مفهوم  حتديد  كان  1-إذا 
لهذه املفردة التي تقترب من احلقيقة اكثر من غيرها من املصطلحات التي تتناول هذه الظواهر, 
فاالنفصال هو نوع من انقطاع  الصلة بني رسائل ووسائل االتصال اجلماهيري من جهة واجلمهور من 
جهة أخرى، واذا كان االصل اللغوي لها عربيا يعني«  تباين املتصل وتباعد أجزائه« فانه ياخذ معنى 
اخر في الدراسات االجتماعية واالتصالية ويتراوح في كونه قد يكون واضحا أو ضمنيا أو غامضا أو 
إنه )عملية عدم وصول املعلومات من مصادر األعالم إلى اجلماهير أو األفراد بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة()56,ص1(.
2- تعدددت أنواع االنفصال فاصبحت تشمل االنفصال املباشر و االنفصال غير املباشر واالنفصال 
العرضي( و االنفصال احملدود و  )أو  أو االعتباطي  املتكرر واالنفصال االستبدالي واالنفصال العفوي 

االنفصال التعويضي و االنفصال االنتقائي.
3-إن دوافع االنفصال النفسية تشمل معوقات االتصال اجلماهيري في عملية االنفصال والتمكني 
واالتاحة واالنحياز واالنتقائية في تلقي الرسالة االعالمية واملهارات االتصالية للمتلقي والظروف 

الفردية ومصداقية املصدر ومدى تلبية احلاجات واخلبرات املشتركة.
4-ان اهم االسباب التي تدفع املتلقني لعملية االنفصال عن وسائل االعالم وعدم تقبلهم للرسائل 
املتلقي من  الذي يصيب  باجلمهور،وامللل  داخلية نفسية وعقلية خاصة  قيودا  تبثها تشمل  التي 
في  املستخدمة  واللغة  واالعالنية  والدعائية  االعالمية  املواد  من  الهائل  االعالم،والكم  وسائل 
الرسالة االتصالية ووجود تشويش بأنواعه مثل التشويش الهندسي ودالالت االلفاظ والتشويش 

اليكولوجي.
5-إن الثورة املعاصرة في تكنولوجيا االتصال بالرغم مما  أحدثته من طفرة هائلة في ظاهرة اإلعالم 
الوطني والقومي والدولي بحيث أصبحت وسائل االتصال جزًء من نسيج احلياة اليومية للمواطن، اال 
انها قد اسهمت بشكل كبير بعملية انفصاله عن مجتمعه الذي يعيش فيه بل واحيانا عن اسرته 
التي تسكن معه بسبب ارتباطه بهذه الوسائل الى حد كبير وهو )ما ميكن أن يحدثه هذا من آثار 
تتصل باجتاهاته وقيمه وأدراكاته األمر الذي ينعكس على توجهات الرأي العام وما يتعرض له صانع 
االتصال  كان  إذا  االتصال  عملية  وراء  الكامنة  هوالرغبة  ()49,ص429(.فالدافع)  ضغوط  من  القرار 
حاجة نفسية أو اجتماعية()5,ص98(، وهذا السبب الذي يدفع باملهاجرين الى التعلق بواسائل اعالم 
بلدانهم على حساب وسائل اعالم الدول التي حتتظنهم وهو ما عبر عنه باحث فرنسي بالقول » 
يعيش العرب بيننا في النهار لكنهم يعودون الى بلدانهم في الليل..... تربطهم الهوائيات بالبلدان 
الشقيقة او باصوات رؤسائهم. فكلما التقطت الهوائيات اشارات من الشرق اصبحت فرنسا بال 

معنى«)31,ص77)
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املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي

آرام للدراسات والنشر  ، االتصال واإلعالم في اجملتمعات املعاصرة، دار  1-د. أبو أصبع ، صالح خليل 
والتوزيع ، عمان ، 1995 .

2- أبو النجا العمري، األتصال في اخلدمة االجتماعية، دار املعرفة اجلامعية، ط1، 1986،
3- أبو هالله يوسف محي الدين ، نشأته، أساليبه وسائله وما يؤثر فيه، مكتبة الرسالة احلديثة، 

عمان، 1987
4- إسماعيل, خميس السيد ، السلوك اإلداري، دار ألهنا للطباعة، 1988

5- د. إمام ، إبراهيم ، اإلعالم واالتصال باجلماهير ، مكتبة االجنلو املصرية، ط2، القاهرة ، 1975.
6-األنصاري ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ، معجم لسان العرب ، ج9، املؤسسة املصرية 

العامة للتأليف والنشر ، 630هـ- 711هـ، طبعة مصورة عن طبعة بوالق، القاهرة، بال تاريخ نشر.
7-د. بدر ، أحمد ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، ط2، وكالة املطبوعات، الكويت، 1975

8-جوهر ;صالح الدين ، علم االتصال، مفاهيمه، نظرياته، اجتاهاته، مكتبة عني شمس، ط1، 1979
9-د. الصادق احلمامي, الوطن, الصورة, الهوية, مقاربة لعالقة املهاجرين العرب في اوربا بالقنوات 
الفضائية العربية. بحث في كتاب بعنوان« القنوات الفضائية العربية في خدمة الثقافة العربية 

االسالمية.  تونس, 1998, 
10-د. حسني ، سمير محمد حسني، بحوث االعالم، القاهرة: عالم الكتب، 1999، 

11-د. احلضيف ، محمد بن عبد الرحمن ، كيف تؤثر وسائل اإلعالم : دراسة في النظريات واألساليب 
، مكتبة العبيكان ، الرياض ، 1994 .

12-محمد منير حجاب، أساسيات البحوث االعالمية واالجتماعية, دار الفجر, القاهرة, 2002
13-د. دليو ، فضل ، االتصال : مفاهيمه – نظرياته – وسائله ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

. 2003
14-د. رشاد ، عبد الغفار ، دراسات في االتصال ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 1984.

15-د. رشتي, جيهان أحمد ، األعالم الدولي بالراديو والتلفزيون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979،  .
16-د. رشتي ، جيهان أحمد ، اإلعالم ونظرياته في العصر احلديث ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة 

.1971 ،
17-السماك ,محمد أزهر سعيد وآخرون، أصول البحث العلمي، ط2 )املوصل: مطبعة جامعة صالح 

الدين، 1986(، .
18-د. الشال ، انشراح ، مدخل إلى علم االجتماع اإلعالمي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000 .

مؤسسة  )بيروت:  العلمي،  البحث  في  اساسية  قواعد   ، اسماعيل  سعيد  صيني,   19-د 
الرسالة،1994(،

املتحدة  الواليات  في  لوتيريانا  إعداد  اجلماهيري،  االتصال  بحوث  إلى  املدخل   ، نواف  عدوان,  20-د. 
األمريكية، 1988.

21-العوينتي ,محمد علي ، دور التكتيك من األعالم الدولي، عالم الكتب، القاهرة، 1979
22-ألعدلي ,عاطف ، الدعاية األسس النظرية والنماذج مطبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003



االنفصال اإلعالمي:عالقة املهاجرين العرب بوسائل اعالم بلدان املهجر

  العدد   22    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

 د.حممد جاسم فلحي- أسيل مهدي رشيد                                                                           

194

23-الغالييني,محمد موفق ، وسائل اإلعالم واثرها في وحدة األمة ، دار املنارة للنشر والتوزيع – جدة 
.1985 ،

24-د. طوينه, على ، د. وسام فاضل راضي، التعرض للقنوات التلفزيونية الفضائية في اليمن، مجلة 
كلية املعلمني العدد 42، سنة 2004.

25-د. عبد احلميد ، محمد ، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ، عالم الكتب، القاهرة ، 2000.
26-د. محمد عبد احلميد، دراسة جمهور في بحوث االتصال، عالم الكتب، القاهرة، 1993.

27-د. عبيد ، عاطف عدلي العبد ، مدخل إلى االتصال والرأي العام : األسس النظرية واإلسهامات 
العربية ، دار الفكر العربي ، ط3، القاهرة، 1999. . 

النظرية  العلمي:  البحث  وأساليب  مناهج  غنيم،  محمد  عثمان  مصطفى  ربحي  28-عليان, 
والتطبيق، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2000، ص42 .  

29-د. فهيم ، فوزية ، الفن اإلذاعي ، دار املعارف ، القاهرة ، 1978 . 
30-فرج الكامل / بحوث االعالم والرأي العام ، تصميمها واجراؤها وحتليلها / دار النشر للجامعات / 

القاهرة 2001
ط1،  املعارف،  منشأة  االتصال،  وبناء  اجلماهيري  االجتماع  علم  إسماعيل،  محمد  قباري   -31

اإلسكندرية، 1984م
32- القريوتي, محمد قاسم ، السلوك التنظيمي، دراسة السلوك اإلنساني.بيروت ،2004

األردن، عمان،  والتوزيع،  للنشر  الفرقان  دار  االجتماعي،  النفس  امليسر في علم   ، توفيق  33-مرعي, 
1984

دراسة   / االعالم  لعلوم  الدولية  االكادميية   / الفضائية  والقنوات  أطفالنا   / العبر  عاطف  34-نهى 
ميدانية / القاهرة / 2005

،القاهرة  األكادميية  املكتبة  العلمية،  البحوث  توثيق  و  إعداد  أساليب  , محمد محمد:  35-الهادي 
،الطبعة األولى، 1990

36-د. الهيتي ، هادي ,اسس وقواعد البحث العلمي, بغداد: دراسة مطبوعة بالرونيو،1983
37-د. الهيتي ، هادي ، االتصال اجلماهيري: املنظور اجلديد، املوسوعة الصغيرة ، دار الشؤون الثقافية 

، بغداد ، 1998 . 
38-يعقوب , عدنان ، سيكولوجية االتصال والعالقات اإلنسانية، دار النهار للنشر، بيروت، 1979،

للنشر,  النهار  دار  اإلنسانية,  والعالقات  األتصال  سيكولوجيا  طبش،  وجوزيف  غسان  39-يعقوب 
بيروت, لبنان, 1979

ثانياً : الكتب املترجمة :
40-توماس . ال . ماكفايل ، اإلعالم الدولي: النظريات – االجتاهات وامللكية، ترجمة : د. حسني محمد 

نصر ، د. عبد اهلل الكندي ، دار الكتاب اجلامعي ، اإلمارات ، 2003 .
العربية  املؤسسة   ، اخلطيب  عمر  د.   : ترجمة   ، مدخل   – اجلماهيري  االتصال   ، بيتنر  ر.   . 41-جون 

للدراسات والنشر، 1987.
فتحي،  محمد  ترجمة  رايت،  ر.  تأليف.  اجلماهيري،  لالتصال  االجتماعي  املنظور  رايت،  42-تشارلز 

الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1983
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43-م. دي فلور ، س. بال روكاخ ، نظريات اإلعالم ، ترجمة : د. محمد ناجي اجلوهر، دار األمل للنشر 
والتوزيع ، األردن ، 1994 .

44-ملفني ل. ديفلير – ساندرابول – روكيتش ، ترجمة : د. كمال عبد الرؤوف، نظريات وسائل اإلعالم ، 
الدار الدولية للنشر والتوزيع ، ط3، القاهرة، 1992 .

45-جون ر . بيتز ) مترجم ( ، مقدمة في االتصال اجلماهيري ، مركز الكتب االردني – عمان ، 1990 ، 
ثالثاً : املصادر اإلجنبة : 

46- Leggett, W. P. &, K. A. Persichitte. )1998(. Blood, sweat, and Tears: 50 years of tech-
nology implementation obstacles. Tech Trends, 43)3(, 33-36.
47- Butler, Darrell L. & Martin Sellbom. )2002(. Barriers to Adopting Technology for Teach-
ing and Learning. E D U C A U S E Q U A R T E R LY, 2, 22-28.
 48- Scottm Cutlip and Allen H. Cenntre, Effective Publicrelations, Prentice- Hall, 1967.
49-Unesco, Many Voices one world: To wards anew more Just and more efficient world 
information and Communication order, London, 1980. 
50 -William Wells and John Burnett, Advertising: Principles & Prastese, )New Jersey, 
Prentice- Hall, 2000, Fifthe Edition( .
51- W. llb. Schramm, ed, Mass Communication, Lurbana: University of Illinois Press, 1994, 
pp 387-429. 
52- Hoffman, L. and Hofman Review of Child Derlopment Research، New Yourk: 1974, 
p.33

رابعاً : البحوث والدراسات والتقارير :
53- د. الدليمي ، حميد جاعد ، احلمالت اإلعالمية : التطور – املفهوم ، مجلة الباحث اإلعالمي ، كلية 

اإلعالم ، جامعة بغداد ، العدد األول ، آذار 2005 .
54- د. الدليمي, حميد جاعد وآخرون، ))الصحون الفضائية ألستقبال البث املرئي في مدينة سرت: 
دراسة مسحية(( مجلة البحوث االعالمية العدد )18(  )بنغازي: مركز البحوث والتوثيق االعالمي 

والثقافي والتعبوي ، 1999(، ص11
55- د. الهيتي ، هادي ، االتصال التلفزيوني الفضائي الدولي الوافد واحتماالت تأثيره السياسي في 

الوطن العربي ،مجلة املستقبل العربي ، العدد 205، 1996 .
56- د. الهيتي ، هادي الهيتي ، مقدمة في شروط البحث العلمي، بغداد، دراسة مطبوعة بالرونيو 

. 1983 ،
57- د.الهيتي, هادي نعمان ، ))مالحظات حول حدود ومجاالت استخدام مناهج وطرق وأدوات البحث 
العلمي في بحوث االذاعة والتلفزيون في الوطن العربي((، مجلة شؤون عربية، العدد )24( )تونس: 

جامعة الدول العربية، 1983(،.
خامساً : اجملالت :

58-مجلة اإلذاعات العربية ، أحتاد إذاعات الدول العربية ، العدد الرابع ، اجلزائر، 2000 .
59-عبد العزيز حمد عبد اهلل احلسن, وسائل اإلعالم واإلعالن ..وصف نظري للعالقة والتأثير مجلة 
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عالم اإلقتصاد،رقم العدد 168، تاريخ العدد 2006-1-1
60- د. على طوينه، د. وسام فاضل راضي، التعرض للقنوات التلفزيونية الفضائية في اليمن، مجلة 

كلية املعلمني العدد 42، سنة 2004، ص243.
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