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االفراد:
عراقي 10000دينار العراق داخل
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بغداد -جامعة االعالم كلیة : تصدرھا

وتنفيذ االجنبيةتصميم اللغة مشرف

المعظم-الوزيرية باب مجمع - بغداد االعالم-جامعة كلية للمراسلة:
االلكتروني: البريد - ٤١٦٩٣٤٦ فاكس - ٤١٦٩٣٥٢ icomc2002@yahoo.comهاتف:

السنوي االشتراك

نقداً. والطلبة واالساتذة ، االفراد اشتراكات تدفع -
نقداً. او بشيك اما المؤسسات اشتراك يدفع -

: التالي العنوان على االشتراك تحويل يتم -
االلكتروني البريد على او التحرير، مدير - االعالمي الباحث - االعالم icomc2002@yahoo.comكلية
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ترصین نحـــو مھمة خطوة العدد، ھذا في االعالمي) (الباحـــث مجلة تخطو
نولیھا التحریر، ھیئة في عنھا نبحث ثقة تكسب فھي والثقافي، االكادیمي وجودھا
نسعى الیھا غایة والعالمي، العربي االصدار بین مكانا تجد وأن واالھتمام.. العنایة
الذي ومنطقــھ العصر، فرضھ ھائال، تحـوال شـھد االعالمي فالبحـث نتجھ، وإلیھا
في اخطاءه یحــــــصي العالم فبـــــدأ تصنیف، كل على ویعلو وصف، كل من یفلت
والتقـصیر واالھمال الخطأ عاد فما یتجاوزھا.. یصلحـھا، كي العام، الرأي صناعة
اشـــراقیلیقبانســـانیتنا الى یقـــودھا ان فأما العقــول، یصنع حقــل في مقبــوال
الكلمة فعل یتجلى وذاك، ھذا وبـین مداه، یعرف حریقال الى یدفعھا او المعاصرة،

ووجودا.. وانتشارا تأثیرا تكون ما كأكثر والصورة،
وجدتھ نضارتھ غادرتھ اكادیمیا درســــا او عشــــوائیا خلطا االتصال یعد لم
او كالمیة صورة كذلك یعد لم االتصال، معاھد في روتینیا تدریبـــــا یعد لم وفائدتھ،
اللغة ومن المغامرة، روحھا الفلسفة من تأخذ عمیقة، رؤیة انھ ما، لحدث تصویرا
ھذا یوطد ومضمون العقــل، لسحــر قــوة بـكل یسـعى شـكل ھو العذبـة، خالصتھا
كنا أین نعرفحقـا ذلك، كل لھ االتصال ان ندرك وحین الیقین، الى وصوال السحر،

وكیفسنكون.

التحریر مدیر
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مقدمة:
نفسـها وبالدرجة وأظهر , وتقنية واجراءات مفاهيم , االتصال في مهما تطورا العصر أظهر
وجوده يسـتمد فاالعالم , له ورافد االخر صنو احدهما ان واللغة االعالم بين يجمع وما , باللغة عناية
اللغة نظام بـتجذر بـاالعالم اللغة عالقة وتتوطد , االخرى العالماتية االنظمة ومن اللغة من وتحققه
يترك ان البد , بميسمه الزمن وسم الذي فالتغير , وداللية معرفية حقوال لها االعالم يفتح إذ . الرمزي
تغير وقـد , المفاصل هذه من واحد والتلفزيوني االذاعي وااللقاء , الحيوية االعالم مفاصل في بينا اثرا
وشـمل . وانتشـارها االعالمية والوسائط الوسائل وتعدد , والتطور النمو حركة اطار في االخر هو
الفواصل فيه تراعى , مكتوبـة فقرات في قراءة االلقاء عاد فما , ومشاهدا وسامعا قارئا المتلقي التغير
صورة ذلك عن فضال هو بل , وتجليته تجسيده محاولة في للمعنى تمثال يعد ولم . والسكنات والفقرات
, الشـفوية خصائصها والسـيما . اللغة بخصائص الدقيقة والمعرفة , وباالداء بالكلمات ترسم اخرى
نظام , الجملة نظام , الكلمة نظام : االشارية النظم على للمحافظة والصوتية الشخصية الميزات وتظهر

. الخطاب نظام , النص
, العصر حققه الذي الهائل المنجز من االفادة على باالتصال القائمين الحديث اللغة حفزعلم وقد
عالمات من عالمة االخر هو غدا الذي , السـيميائيات في التقـدم والسيما , العشرين القرن بديات منذ
الجملة من انطالقا المميزة الصغرى الدالة الوحدات اختزال الى االلسنية) (علم يسعى ((ففيما : عصرنا
اكبر لوحدة وفقا الداللي النظام استقراء مستهدفة , أرفع صعيد على مكانتها السيميائية الدراسات تحتل .

الصغرى الداللية الوحـدات ضم بـمجرد , فائدة منه اليستنتج الذي , الخطاب وهي الجملة من
المختلفة االنساق كلية من تتألف , كبرى كوحدة كليته وفي جملة استخالصه يتم انما , له المكونة
حاجة نتيجة هو االلسنية) على ردا تأسست (التي بالسيميائية والمتزايد الخاص االهتمام ولعل ,
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, الدقة من عالية بدرجة والتحليل والتفسير الوصف على قادرة اجرائية الدوات المعرفة فروع مختلف
والتبليغ))١ االتصال عمليات من متنوعة انماط الستقصاء فعالة وسيلة تكون الن حاليا تصلح نراها اذ

إذ , الخطاب بنظام وأنتهاء الكلمة بنظام بدء , القولية باالنظمة والتلفزيوني االذاعي االلقاء يعنى
االنسقـة من نسقين نطاق في اي , اوسع اطار في تأتي , للكلمة والصرفية والداللية الصوتية الميزة ان

البحث. هذا في تبيينه الي نسعى ما وهذا . الخطاب ونسق الجملة نسق هما والمعرفية اللغوية

الجمل: وايقاع االلفاظ ايقاع -1
الجملة اليقـاع فأن , االداء حسـن عوامل من وهي مهمة ميزة سليما نطقا االلفاظ نطق كان اذا
من بـكثير اكثر األصغاء باتجاه يدفع الذي هو الجملة فأيقاع , التلقي في وتأثيرا وقعا واكثر أشد فعالية
اولى من اللفظ تأدية الن , والتقـرير الخبـر في معطى امر هو اسـتعماله وحسن اللفظ , االلفاظ ايقاع

. الملقي واجبات
واعدادها االخبار وجمع التحرير عملية يلخص فهو , الملقي اليه مايطمح اهم من المعنى غدا لقد
, وأساسه المعنى عماد هو الشكل هذا ان بل شكل الى مستند المعنى هذا لكن , اجراء من بذلك يتعلق وما
القـراءة بـين التمييز يأتي هنا ومن , المعنى عن التنفصل شكلية ميزات الجمل وايقاع اللفظ واليقاع
اي , اتصاليا مصاغ فهو االلقاء اما , ما بشكل يرتبط ان ضرورة وليس , واحد بعد لها فالقراءة , وااللقاء
عدد بين فاصال اوجد قد االتصالي البعد وهذا بوجوده يوجد وهو , المهمة ابعاده من واحد التلقي بعد ان
القـراءة اعتماد ((ان عديدة حقول في اخرى ومفاهيم , الخطاب ومفهوم النص مفهوم مثل المفاهيم من
مختلفة مجاالت في االتصالي الجانب على القراءة قضت فلقد , ومضلل خاطئ امر االتصال في اساسا
الموزون.. العربـي الشعر قراءة وأسلوب الساسة بعض وخطب بالمساجد الجمعة خطب مثل (.....)
تولد التي الرتابـة ماتولد جملة من عنها وتولد , العربية الحياتية الجوانب هذه كل على الرتابة طغت لقد

٢. التواصل)) انعدام في االخر مع القطيعة بدورها
بـنوع مرتبطة الميزة وهذه , والجمالية المعنوية الميزة على المحافظة الجملة بأيقاع المقصود
الجملة كانت اذا والسـيما , االنشائية الجملة القاء عن بينا اختالفا يختلف الخبرية الجملة فألقاء , الجملة

النفي معنى , التقـريري االسـتفهام ففي , االنكارى االستفهام او التقريري االستفهام نوع من
المطلوبة الدقيقة بالداللة يرتبط , االتصالي المجرى هذا في الجملة فألقاء , االثبات الى المؤدي
على ان اي , لاللقاء المعتاد االطار في تلقى قد التي الخبرية الجملة وكذلك , االتصال عملية في
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في فااللقـاء , محـله غير في النبر استعمال او ترقيقها او الحروف بعض تفخيم على يعمل اال الملقي
تفخيم ((ان اذ , والذال والطاء والصاد السـين مثل : المرققة الحروف تفخيم الى يلجأ ال الخبرية الجمل

"٣"(( االتصالية العملية الى يسئ ما وهو كاملة االخبارية الجملة نبرة تفخيم على يساعد المرققات هذه
او جمالي مسوغ فال , المعنى هذا وأستيعاب , الجملة معنى مع يتوافق ان ينبغي النغمة تغيير إن
ذلك يكون ان دون , موسيقـية نسبـا الحروف بعض اعطاء ومحاولة اللفظ داخل النغمة لتغيير معرفي
في للتنغيم تسـتجيب حروف وهناك . االلقاء لحظة الجملة من المستخلص المعنى اي , بالجملة مرتبطا
, العربـية للغة الشـفوي التاريخ مدة هي , طويلة زمنية حقب في فواصل او قوافي اختيرت وقد اللغة
داخل القـافية يجعلوا ان ارادوا , الشـعر في الروي وحروف القافية بين ربطوا الذين الدارسين ولعل

.. عنه معزولة وغير المعنى
في الحـال وكذلك , الدارسـين اكثر عند القافية عن مختلفة الشعر في الروي حروف فكانت
والبـد , معناه لفظه وافق ما السمع افضل ان اذ , اقسام على قسمت التي المسجوعة والكلمات الفواصل
الذي اللغوي البـناء او اللغوية الوحـدة اطار في والمعاني االلفاظ بـين العالقة مستوى الى النظر من
وهذا , خاص نوع من فصل يحـصل قـد والتلفزيوني االذاعي االلقاء في ولكن . االثنين بين اليفصل
فااللقاء , االتصال ضعف في بتأثيره االحساس يمكن ولكن شفاهي ملقى النه , رصده يصعب الفصل
اعادة وهي , التحرير به قام لما انتاج اعادة فهو التسمية صحت وأن المكتوب للخبر صياغة اعادة عملية
اللغة بأسـتعماالت الكاملة والدراية االلماح الى بحاجة النه الذهني المستوى على ومكلفة سريعة انتاج
هذا تحقـق قد القصيرة والجمل . المعنى نهاية عند اي , التوقف يجب حين يتوقف وهو . االداء وطرق
التصلح وهي االعتراضية الجمل او الطويلة الجمل في هو الصعب واالمر . كبـيرة معاناة بال الهدف
على ((الن الجملي التقطيع نظام وفق معها يتعامل االلقاء فن ان غير , اتصالية غير جمل فهي , لاللقاء
طبـيعة وهي اال جوهرية مسـألة تحريكاته او توقفاته في يراعى ان العربية الفضائيات في االتصالي
والمغلقـة , والطويلة القـصيرة المقـاطع وتتالي توالي اسسه الذي االيقاع هذا . العربية الجملة ايقاع

. ٣ والمشددة)) والبسيطة والمفتوحة
, الشـعر في والسيما والمتوسط القصير المقطع في يتركز , العربية اللغة في المقطعي النظام

في كما تماما المقـاطع تتخلل زمنية فواصل وهناك , النثر في الطويل المقـطع اليها يضاف
فما , نفسـه الوقت في الجملة وأيقاع اللفظ ايقاع تحقق التي هي , الدقيقة الفواصل هذه , الشعر

.
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والجمل االلفاظ بين العالقة صحة اجل ومن .. الجمل مكونات اال االلفاظ وما الفاظ مجموعة اال الجملة
في لظهوره ضرورة بـال , ضرورة االلقـاء في يظهر الذي المقطعي النظام اتباع من البد , االلقاء في
درجة كذلك , مختلفة بها النطق وطرائق وصوامت صوائت من متكون هذا المقطعي والنظام , القراءة

الوضوح.
المختبر في يظهر الذي البياني الرسم في , الوديان الصوامت تحتل بينما القمم تحتل فالصوائت
الغالب في الواحـدة الكلمة تحتوي فال , االلقاء تحسين في االساس هو الفزيولوجي والفرق . الصوتي
مثل طويال مصوتا , واحـدة كلمة في (الواو) وجدت واذا , واحد طويل مصوت اي , واحدة قمة االعلى
يكون ان البـد الجمل في القمم عدد ان اي . مصوت والثانية صامت االولى الواو فان (موصول) كلمة
يمكن , (قـال) الطويل المقطع مثل ففي . بالصوامت اي بالوديان قورنت اذا , فعال قليلة وهي محدودا
, هابـطا االلقـاء يكون عندها , المد وتقصير , والالم القاف بترقيق تارة , مختلفة بطرق نطقا دراسته
المطلوب النفس الملقـي يأخذ اذ , المعتادة بالطريقـة تلقى وتارة , االتصالية الميزة اطالقا والتتحقق
تتعلقـان ميزتان ايضا وهما معنويتان ميزتان والتفخيم والترقيق . الكلمة هذه مثل في الترقيق ويتجنب

. أولى باب من بالشكل
مما , التنفسية القدرة , للجملة المقطعية والميزة للكلمة المقطعية بالميزة العناية عدم اسباب ومن
في , قل قلت وان , المعنى كثر كثرت كلما مقاطع مجموعة المعنى الن , المعنى على بالغا تأثيرا يؤثر
خال فالصياح , والتبـيين البيان في واضحة اشارة الهجري الثالث القرن في الجاحظ اليها اشار معادلة
, الملقـاة الجمل ايقاع في المقطعية الناحية على نؤكد وحين ((٥)) . المقاطع من خال النه المعنى من
المدد تسـاوي على قـائم الشعر ايقاع ان . للقياس قابلية واكثر وطواعية وثوقا االكثر هي المقاطع الن
على ايضا قـائم فهو , والتقـارير االخبار ومنها , النثرية الجمل في االيقاع اما , المقاطع بين الزمنية

. الشعر في االيقاع وحدة في كما ضرورة متساوية ليست ولكنها , الزمنية المدد على اي المقاطع
في فالمقـاطع , الجملة الى الكلمة من االنتقـال في يتحقـق ال لكنه الكلمة في االيقاع يتحقق قد
بـين الزمني فالفارق . الزمني للفارق اال وطويل ومتوسـط قصير الى تقسيمها وما , زمنية جوهرها
المكونة (كاتب) في الزمنية بالمدة تماما يتساوى (طع) و (قا) من المكون (قاطع) في متوسطين مقطعين

المقاطع كمية هو الجمل ايقاع من مهم نوع يتحقق ان يمكن هذا وعلى , متوسطين مقطعين من
شكل فالمقاطع . الجملة في المعنى مع عضويا تناسبا يتناسب , السمع في وضوحا تعطي التي
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بـين والتحام تناسق في العمل وحدة تتجلى هنا من , الشكل من المنبثق فهو المعنى اما , األلقاء وكذلك
. االثنين

حد على وااللقاء الكتابة في الصوتي المقطع اهمية الى انتباه بال االلقاء في التواصل يتحقق ولن
اليسـتعمل , وحديثه قديمه , العربي فالشعر . بااللقاء عالقة ماله الشعر نظام من نستعير ولعلنا , سواء
كثيرة احيان في الداللة اضعاف في سببا يكون قد الطويل المقطع ان والسبب , الطويلة المقاطع نادرا اال
فكثرة النثر. في يشـيع الطويل المقطع ولكن , ومقنن محسوب غير امتدادا به النفس المتداد الشعر في
الشـعر لغة ان .. مضطردا تكرارها كان اذا والسيما , باالتصال يضر قد االلقاء في الطويلة المقاطع
االسلوبـية والدراسـات الحديث اللغة علم انجازات بعد ولكن الخصائص من عدد في النثر لغة فارقت
والنقـاد الجمل علماء اختلف ((ولقد النثر لغة عن الشعر لغة فصل في كثيرا بالغوا قد الدارسين ان وجد
, اللغتين بـين الفصل في بـعضهم فبالغ , العادية واللغة الشعر لغة بين العالقة طبيعة في شديدا اختالفا
, بينهما عالقة هناك ان اخرون ادرك بينما , العادية للغة مفارقة , خاصة لغة الشعرية اللغة ان معتبرا

٦. اليتها)) وتفك عنها وتنحرف العادية اللغة تغير الشعر لغة ان رأى ولكنه
قـصيدة في والسـيما الحديثة المناهج في , النثر اساليب الشعر استعارة الى هنا االشارة ولعل
بحاجة يظل الحاالت كل في الشعر فإن ذلك ومع , السرد من نماذجه بعض في الشعر اقترب كما , النثر

. الصوتي المقطع قيمة يظهر ما وهو , االلقاء الى

وفي .. الصوت مختبر استعملنا لو دقة اكثر وستكون , قلنا كما مفترضة صورة السابق الشكل
الجدول دقة مهما وليس , االستقبال زمن قياس اليمكن لكن النطق زمن قياس يمكن المختبر هذا
زمن هما مختلفين: زمنين عن او مختلفة ازمان عن تصور وضع هو المهم بـل , دقتة عدم او
هو والوسـيط , وسـيط بينها وما , الحق واالخر سابق االول فالزمن , االستقبال وزمن االلقاء
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(اقصر) االستقبال فزمن , االستقبال لزمن مطابقا ليس االلقاء زمن ان اي , الزمن من جزءا يأخذ االخر
يسـتعمل فال المستقبل اما وجهد قوة فيها , وعضلية مادية ادوات يستعمل الملقي الن , الوسيط نحينا اذا
واذا , المقـاطع بتعدد متعدد الملقي وزمن , واحد المستقبل فزمن والذهني العضوي الجهد من جزءا اال
, واحـدا يكون ان بدال متعددا فأصبح , المستقبل زمن تخلخل , النطق في المحدد زمنه عن الملقي تأخر

. لالتصال مربك فهو ثم ومن , واالنتباه السمع لقوة مربك التعدد وهذا

المنطوقة: واللغة المكتوبة اللغة
مالحـظتها يمكن الداخلية والعوامل , خارجية وعوامل داخلية بعوامل تتأثر اللغة ان في شك ال
, للغة الداخلي الوضع لدراسـة كثيره اليات وضعت وقـد , وتصنيفها وصفها يمكن كما , وضبـطها
ان غير والتغير.. التطور لسـنة حي كائن كأي حينئذ وتخضع , الداخل من عليها تطرأ التي والتغيرات
التحـكم اليمكن ولكن ايضا رصدها يمكن التي وهي الداخلية العوامل عن شأنا التقل الخارجية العوامل
عليها يطلق ان يمكن والتي اللغوية الصفات خارج اي , اللغة خارج تعمل النها , بـها التنبـؤ او بـها
تطلب , وســعته الفضائي فاالنتشـار , تأثير ايما اللغة في تؤثر اخذت العوامل هذه لكن ,, (الميتالغة)
ويتجاوز بـل , وااللقاء الكتابه قواعد بعض يتجاوز وقد , وااليجاز بالسرعه يتسم للغة خاصا استعماال
, ومتابعة رصد الى بحاجة فهو , التغير هذا عن الحديث معرض في االن ولسنا , ايضا النحوية القواعد
واضحـه بـدت مظاهره لكن , والدراسـة بالبحث جديرة ظاهرة ليشكل تاما تشكال يتشكل لم بعد وهو
التصنيف تنوع الى ادت التي , االخرى الخارجية بـالمؤثرات التفكير االن علينا ولكن , التأثير وشديدة
من تفريعات وهناك الشعرية, واللغة , المعيارية واللغة الصحفية اللغة او , االعالمية اللغة مثل , وتعدده
((اللغة اللسانية: براغ حلقة تقول كما , اللغة جوهر من وهو طبيعي االمر ان ويبدو الفروع, هذه داخل
(غير خارجية بـعوامل كبـير حـد الى محكوم ونمطها فعلية) فيزيائية ظاهرة انها (اي واقعية حقيقة
, التواصل يشـمله الذي والموضوع التواصل اليه يتجة الذي والمتلقي االجتماعي الوسط وهي لسانية)
العلمية الدورية لغة وبـين , االدبـية االعمال ولغة الثقافة لغة بين التمييز الضروري من يكون وهكذا

. المكتب))٧ ولغة الشارع لغة وبين , والصحفية
اللغة داخل من فرق هو المستعملة) (اللغة المعيارية واللغة االعالمية اللغة بين الفرق إن
نظم اي , للغة الفعلي االسـتعمال بالنظام ويقصد , واالجراءات النظام حيث من فرق هو اي ,
ذهني تجل , االنسـانية الشـخصية تجليات من نوعين تشمل فاللغة , وااللقاء والقراءة الكتابة
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يتم بـها التي اللغة اشكال بين القائمة بالعالقة يحيط ان اللساني البحث على كان ولذلك , عاطفي وتجل
منهما .ولكل التتطابقـان المنطوقـة واللغة المكتوبة اللغة , التعاقب على والعواطف االفكار توصيل

. النطق ولغة الكتابة لغة بين العالقة فحص من اذا البد المميزة خصائصه
الذي , الداخلي التنوع من تميزها تكتسـب فهي اللغوية الوحدة داخل تالحظ ان البد العالقة هذه
اختالف وهو , المكتوبـــة اللغة عن داخليا مختلفة الشــفاهية فاللغة , اخر نوع من اختالفا يفرض
قـد القراءة , االلقاء عن القراءة اختالف الى ننظر النحو هذا على , التلقي طرق واختالف االجراءات
كثرة يسـيغ ان اليمكن االلقاء لكن , صوتية حساسية اليثير بشكل معها وتتعامل الطويلة المقاطع تقبل
ان قبـل شـفاهية لغة العربية الن , القراءة من بالعربية الصق االلقاء ان ذلك ومعنى , الطويلة المقاطع
لغة الى تحـولها بعد حتى بها لصيقة الشفاهية الصفات وظلت , اللغات) من كثير (مثل كتابة لغة تكون
ومعنى , المكتوبـة العربية في ال الملقاة العربية في موجودة ومواضعاتها العربية قوانين فان لذا , كتابة
مع . بـها تتسم كانت التي الشفوية الميزات والى االصلية العربية الى يعيدنا االلقاء ان اخرى مرة هذا
السـمات من كثيرا ان غير , للغة المتقبل تغير وفي التخاطب اسلوب في الهائل التغير بالحسبان االخذ
هذا اسـلوب يناسـب ال , الطويل فالمقطع , الشفهي الخطاب اسلوب في عالقة بقيت للعربية االساسية
امتناع بسبـب , الطويلة المقاطع وتقل والمتوسطة القصيرة المقاطع تشيع العربية اللغة ((في الخطاب:
االصوات علماء ان الى كانتينو ويذهب , التبريزي يقول كما مخصوصة قواف في اال ساكنيين اجتماع
للمقـاطع النسبـة هذه كانت فإذا .٨ ((%٤٥ ب العرب كالم في القصيرة المقاطع شيوع نسبة يقدرون

؟ الطويلة للمقاطع سيبقى وكم , المتوسطة للمقاطع ستكون فكم , القصيرة
ترجمة هو االلقـاء الن , تام بشـكل التتحقق قد , وااللقاء القراءة بين للمقاطع دقيقة دراسة ان
بين , بينهما قائما الفرق يظل ذلك ومع , مسموع الى المكتوب تحويل هو االلقاء ان اي , للقراءة حرفية
غالبـا االنتاج وإعادة .. سـماعا انتاجها يعيد بـل , القراءة الينسخ االلقاء ان اي , والمسموع المقروء
ويشاء , والصوتية اللغوية والثقافة واليقظة التدريب من الدقة شديد نوعا يقتضي وهذا , ارتجاال ماتكون
حـية ديناميكية عملية ((االلقاء ليقول ايضاحا اكثر بطريقة , وااللقاء القراءة بين يميز ان الباحثين احد
فالقـراءة وااللقاء القراءة وهما اال , االختالف تمام مختلفين مفهومين بل بمصطلحين وتتعلق (.....)

ان يمكن اوتوماتيكية عملية وهي , بـاالخر االهتمام الى التحـتاج , وشـخصية فردية عملية
لما وذلك , االخر الى وجهناها اذا مملة عملية وهي , والصياح والوشوشـة الهمس بين تتراوح
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بـالدرجة تشترط عملية فهو االلقاء اما , االخر مع والتواصل االتصال تنفي وهي .. رتابة من يكتسيها
من هائل نصيب على تتوفر صرف اتصالية عملية وهو (....) بــانعدامه وتنعدم االخر وجود االولى

المتقن))٩. االرتجال
فن ان , االنتباه مايثير فأن , والحوار المناقشة امكانات من السابق المقتبس في مما الرغم وعلى
بسـهولة الفضائيات تنقلها التي الصورة وطغيان المعاصرة االعالمية بالثورة تأثر ايما تأثر قد االلقاء
االلقـاء النواع تماما المناقـض اليوم فهو , لاللقـاء جديدة مفاهيم لظهور الطريق مهد مما , ويسـر
الكامنة امكاناتها واستنطاق جديد من اللغة الى العودة االمر واقتضى , والخطابي والسينمائي المسرحي
بـعض وتغيير , نقـدها ربـما او وتوظيفها تطويرها ومحاولة , العربية الصوتية البنية من واالفادة ,

the impli الضمني بالمتلقـي علية مايطلق اليجاد يجهد االلقـاء ان كما , مواضعاتها
. االدبـي معناه في الخطاب ميزات مستعمال , الملقي مع ويتفاعل , االعالمي الخطاب انتاج في يسهم
الخطاب هذا ويظل . الخطاب في القار الشرط هو التلقي وشرط , بالتلقي عالقتة الخطاب يميز ما فاهم
ميزة لة الملقـى االخبـاري والتقرير الخبر فان هذا وعلى , االتصالي الشرط يحقق لم ان الفائدة عديم
حقبا , منعزلة واماكن ادراج في محفوظة نصوصا كانت الشعبية فالسير , فيه المتلقي لوجود , الخطاب
اضفى الذي هو فالمتلقـي , التلقي الى خرجت حين اال مرويات او سردية خطابات تصبح ولم , طويلة
وغيرهما االخباري والتقرير الخبر ان نقول وال , خطابا فاصبحت الجديد وجودها النصوص هذة على
انواع من نوع انها , التعميم منهجنا كان اذا اال , السـردي النوع من خطاب هي االعالمية الفعاليات من
االنواع هذه فصل يمكن وال , ميزاتها بعض االدبي الخطاب من تأخذ فهي , باالخر واالتصال المشاركة
بـعضها يكمل انسـاق بشـكل تسير العصر فعلوم , واللغوية االدبية المعارف في الهائل التطور عن ,
الذي اللغوي وخطابه الزماتة عصر ((فلكل جديدا مفهوما االلقاء اكتسب فقد هنا ومن , االخر البعض
مطلع في االفكار لتسـويق العربي الخطاب ان يعني وهذا . الحضارية معطياته مع ما نحو على يتوافق
العصر مسايرة , علينا الواجب من وأصبح , جديد وتقني حضاري توافق من ينطلق ان البد جديدة الفية
الفكرية بأبــعادها الكالم لغويات الى , الشــكلية بمصطلحــاتة اللسـان لغويات من ننتقـل ان ,

والشعورية))١٠

لغوية عالقة : الصوتيم -3
احـــدثها التي الهائلة اللغوية للثورة نتيجة كان , حــديث علم , الصوتولوجيا علم

ÉÇ êÉ~ÇÉê

18

العــدد

والشفویة) الكتابیة االنماط (دراسة اشاریا نظاما العربیة) الفضائیات في ) األلقاء



٢٠٠٨ آذار

تروبتسـكوي نيكوالي العظيم الروسي اللساني العالم حاز ((وقد الماضي القرن مطلع في (دوسوسير)
عالقة واللصوتيم للصوتولوجيا))١١. المؤسس يكون ان شرف براغ مدرسة عضو (١٨٩٠-١٩٣٨)
االنجليزية اللغة تشـمل االلقـاء في تطبيقات من جدا قريب وهو , والتلفزيوني االذاعي بااللقاء وثيقة
فحواها عقيدة اساس على الصوتولوجية نظريته تروبتسكوي اقام )) فقد , اخرى ولغات العربية واللغة
احـالل فأن هذا وعلى , الكلمة معنى حمل مهمتها لغوية عالقة انه على الية ينظر ان ينبغي الصوتيم ان
/b/ و /p/ يكون االنجليزية في : المعنى في تغيير احــداث الى سـيؤدي اخر صوتيم مكان صوتيم
((. (مقبـض) pull مقابل في (ثور) bull نحو في العكس /bاو / و /p/ احالل نتيجة قارن : صوتيمين

.١٢
صوتيا الصوتيم رسم في تغييرا إن اذ , وااللقاء النطق عملية في مهما دورا للصوتيم فأن وبهذا
على اليتوقـف ودوره الصوتيم ان غير , وسار صار بين جلي فالفرق , الداللة في تغير الى حتما يؤدي
او لالصوات ظالل ايجاد الى يؤدي قـد (صوتيا) الصوتيمات رسم ان , الواعي غير الصوتي االبدال
, وااللقـاء النطق اثناء في تولد فهي , اللغوية االبـجدية اصوات ضمن تكن لم , جديدة اصوات ايجاد
او واع بشـكل احيانا وتكون , الكالم او النطق اثناء في يولد لكنة , (p) الصوت تمتلك ال مثال فالعربية
كبس في كذلك االمر .ويضطرد ١٣ (( حبس في كما السين قبل وقعت اذا (p) تنطق ((فالباء ذلك دون
ولو , له ظال نشـهد لكن , مثال االنجليزية في يوجد كما (p) الحـرف نشهد ال كنا وان .. وبس ولبس
, تغيرالصوتيم لقـياس , المختبرات كاستعمال العربية اللغة في االصوات لقياس علميا منجزا استعملنا
امراض في حـينئذ التدخل وهي , السـليمة النطق قواعد ضمن , الصوتية التغيرات من انواعا لوجدنا
الدراسـات ونقـيم وندونها نعرفها التي االصوات من اكثر اصوات فهناك . القدماء حددها التي النطق
ان كما , الواحـد الصوت داخل تنويع هو , المعروفة االبجدية خارج صوت من اكثر وجود وان , عنها
في نعطي ونحن , الفوقطعية بالفونميات علية يطلق ما ضمن اخر الى ناطق من تختلف الصوتية التأدية
ان ذلك في والسبـب , واحـدا مفهوما ونعدهما , والصوتيم الفونيم من لكل واحـدا معنى الدراسة هذه
الباحثين احد مالخصة اهمها لعل عدة تعريفات ويعرف , مختلفة باشكال حدد قد الدارسين عند الفونيم
الى للقسمة قابل غير صوتية وحدة اصغر وهو الكالم اثناء في له وجود ال مجرد صوت ((الفونيم بالقول

الفونيمات تنقسـم . الصوتيم على التعريف هذا من االكبر القسم وينطبق .١٤ اصغر)) وحدات
, البـعض ويدعوها والصوائت الصوامت وهي قـطعية فونيمات )) هما رئيسيين نوعين على
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منها يتركب الكالم والن , خطية بــصورة الكالم اثناء في تتوالى النها , خطية او تركيبـية فونيمات
ايضا وتدعى القـطعية الفونيمات تصاحب التي الفونيمات وهي قطعية فو وفونيمات , متتالية كوحدات

.١٥ (( والفواصل والنغمات النبرات وتشمل الفوتركيبية الفونيمات
لهذه مصاحبــة وهي , القـطعية الفونيمات ضمن يقـع االصوات) (ظالل علية اطلعنا وما
العربـية غير اخرى لغات في قطعية بفونيمات مقارنتها ان كما , مستقال فونيما تشكل وقد , الفونيمات
, الكتابة في واليظهر االلقاء في يظهر االصوات) (ظالل ان ذلك ومعنى . المستقل الفونيم صفة يكسبها
الى ولكن , االصوات هذه من يقـرب ما او جديدة اصوات توليد على قدرة له االلقاء ان على دليل وهذا
درجة يقيس , العربية اللغة في (مقياس) لدينا اليوجد ؟ االصوات هذه مثل يوجد ان لاللقاء يمكن حد اي
مخارج وصف ان بـل , الطبـيعي التغير لهذا العربية علماء يلتفت ولم االلقاء عند الصوت في التغير
هو , الفم في المخارج هذه وصف ان البـعض ويتوهم ,, نطقـها بصحـة للتسليم كافيا ليس االصوات
هذه وصف ان من الرغم على , االصوات مخارج على يتعرف ان يريد لمن كاف وهو دقـيق وصف
الذي النفسي الدافع وهو , االهمية في يوازيه ما فهناك , الفيزيائي الخروج مهما فليس , اليكفي المخارج
بشـكل والتلفزيوني االذاعي االلقـاء في يتدخل , النفسـي والدافع , وشكله الصوت بنوع احيانا يتحكم

.. فيه ويؤثر , مباشر
على وتنقسـم , وصوائت صوامت على تقسم القطعية الفونيمات ان , المعروفة التقسيمات ومن
مثل الواحدة اللغة ضمن , اخرى الى لهجة من التتغير التي وهي الثابتة الفونيمات ((هما اخرين قسمين
ت,جـ، مثل , الواحدة اللغة ضمن , اخرى الى لهجة من تتغير التي وهي المتقلبة والفونيمات م,ن,س, ,
في س او ث او ت فهي ث ذلك مثال , العربـية اللهجات في متبـاينة ببدائل تنطق نراها اذ .. ق ظ, ذ,

١٦ (( المختلفة العربية اللهجات
ان يعني وهذا , االلقـاء عند وجلي واضح بشـكل تظهر , الفونيمات في التغيرات ان ويالحظ
واليكون . تلقـائي بشـكل يأتي االصوات في انعكاسـها ان او , االصوات في مهم دخل لها اللهجات
, الكتابـة من اللهجية للتغيرات استجابة اكثر هو الصوت ان هذا ومعنى الكتابة لغة في مهم اثر للهجات
الفارق المجال هي الشفاهية ان هو , العربي الصوتي الدرس مجمل في خطيرة نتيجة ذلك على ويترتب

لم والكتابة , االصوات في توطدت قد فاللهجات , االول اصلها الى تعود العربية وأن . المائز او
عالقـات للفونيم فأن , الداخلية بعالقاتها توصف اللغة كانت وأذا الفوارق هذه تلغي ان تستطع

.
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تغير بـأخر فونيما استبـدلنا فأذا )) الرأسية العالقات هو , يعنينا والذي , ثنائية وعالقات ورأسية افقية
او (قسـى,مدى) مثل وسطي تقابل او (نال,قال) استهاللي تقابل وهو , الفونيمي التقابل وحدث المعنى

. ١٧ (( . (سار) (سال) مثل ختامي تقابل
في مرة اول يحـدث (وربـما وهما . والظاء الضاد هما , مختلفان فونيمان العربية في ولدينا
مثل المعنى تغير احـدهما في الصوت تغير فأذا , ثنائية وعالقات رأسية عالقات بينهما الحية) اللغات
السمات في متطابقان الفونيمين ان فهي . الثنائية العالقة اما , رأسية عالقة بينهما فالعالقة , (ظل,ضل)
فهو الظاء اما انفجاري الضاد ان في واالختالف , مضخم وكالهما , مجهور كالهما , تقريبــا جميعا
فهو العليا الثنايا مع اللسـان طرف التقـاء عن ينتج صوت فالظاء , المخارج في واختالف . احتكاكي
الدال مع يشـكل وهو , العليا الثنايا اصول مع اللسان طرف التقاء عن فينتج الضاد اما , أسناني صوت

. اللثوية االسنانية باالصوات علية مايطلق , والطاء والتاء
, واحدا حرفا يكونا ان من والجمل الكلمات سياق في بالحرفين الناطقين تمنع لم االختالفات هذه
ولما كانت ولقـد الخصوص وجة على العراقيين عند العملية الناحية من واحدا فونيما يشكالن انهما اي
العرب اللغويين دفع مما , العربية الكتابة منها تعاني التي المعضالت اهم من , والضاد الظاء كتابة تزل
االلقـاء وفي . القـدماء العرب عند وجدت كما والضاد الظاء لكتابـة سماعي اغلبها قواعد وضع الى
يميز ان او نطقه ادوات يحسن ان الملقي حاول مهما , بينهما الفرق يحس اليكاد , والتلفزيويي االذاعي
بهذين النطق على االلسنة ويدربوا الصوتية القواعد يصححوا ان , العرب باللغويين اولى وكان . لسانه
وأهملوا , الكتابـة في الحـرفين برسم انشغلوا ولقد , ناطق تعبير فاللغة , النطق هو المهم الن الحرفين

الحرفين. هذين في الصوتية المشكلة تاما يكون يكاد اهماال
اللغة في الصوت لدراسـة المبـذولة المحاوالت قلة هي العربي الصوت تواجة مشكلة اهم ان
والمظهر , متغيرة ظاهرة المادة ((إن االخرى الحـية اللغات في ويحـصل حصل لما خالفا , العربية
تغير الذي المدى المثال سبيل على االنظار لفت وقد جيل الى جيل من مستمرا تغيرا يتغير للغة الصوتي
هي االساسية البنية حيث من ماتزال انها حين على , القرون عبر الفرنسية اللغة من النطقي المظهر فية

. ١٨ نفسها)) اللغة
, ذلك مايقارب او بالزاي الظاء وأستبدلوا , بالضاد الدال العرب الناطقين بعض استبدل
, اخر بـفونيم فونيما استبـدلوا انهم والحقيقة , (االلفوم) منهما لكل االصوات مجموعة ضمن
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إبقائهما على اخرون متكلمون حرص حين في , اللغة في نافالن صوتان وكأنهما , والظاء الضاد والغوا
. واحدا صوتا

ايجاد في الفيصل هي اللغوية الثقافة وتظل , وجسيمة , متشعبة تبدو , االلقاء في الملقي مهمة إن
في القـائمة للمشكالت العربي الصوتي الدرس ينتبة ان الى , يربكه او االتصال يضعف ال مقبول القاء
اللسانيات علم تخلف اطار في , جسيمة مشكالت وهي , عامة العربي الصوتي الدرس وفي بل , االلقاء
امريكا في واسـعا انتشـارا االلسنية من جديد فرع وهي الرياضية االلسنية تلقي وقت في , عام بشكل

. الصين في ثم ومن وروسيا

: خاتمة
الضروري من اصبـح , الفضائي االتصال والسـيما , االتصال وسائل في الهائل التغير بعد
السكوت ان كما , ايضا اشارة وتفخيمه وترقيقه , اشارة فالصوت , اشاريا نظاما بصفته , بااللقاء العناية
الحاحـا تتضمن التي البنيوية اللسانيات من االفادة يمكن النحو هذا على . اشارة المسموعة الفقرات بين
لبـعض ان تبـين (اذ الصوتية للتغيرات تفسيرها وكذلك , للغة (التواصلية) االجتماعية الوظيفة على
ان كما .( الصدد هذا في حاســمة تعد اخرى تغيرات وهناك , الصوتي للنظام ثانوية اهمية التغيرات
فتح قـد , المتبـادل) التفاهم لتحقيق المستخدمة العالقات دراسة (وهي العالماتية او السيميائية تطور
على حـازت التي اللغوية العالمة عن فضال , االلقـاء في المستعملة الصوتية العالمة لفحص المجال

. التواصل عالمات بين واالساسي االول المكان
فاصل بشكل اللغة موقع غير قد , الوسائل هذه ومتتطلبات االتصال وسائل في التغير سرعة ان
ذلك واقـتضى , ومنهجا وأداءا فهما االلقـاء على منطقه هذا وفرض , المتقبل طبيعة وغير , وحاسم
, التنبـيه الى دعا كما , االصوات ونظام المقاطع نظام والسيما , العربي الصوتي للنظام واعية دراسة
وسـائل لتطور وفقـا والصوتية اللغوية العالمة ويفحص يدرس لم ان العربي الصوتي النظام ان الى
واالمالء الكتابــة في الفضائيات تأثير ظهر وقــد , خطيرة نتائج الى سـيؤدي ذلك فان , االتصال
منذ , اللسـانيات في الهائل التطور اهمال ان كما . الكلمات استبـدال في وكذلك الفونيمي واالستبدال

, التاريخي واالنزواء اللغوية العزلة من مزيد الى اال يؤدي لن , العشــرين القـرن بـدايات
من فكثير , وضوحـا اكثر مظاهره بدت صراع في االكبر الخاسر هي العربية اللغة وستكون

. العصر روح مع انسجاما واكثر ومعاصرة ديمومة اكثر للغات مكانها تخلي اخذت اللغات
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النواب مجلس عن المعلومات استقاء مصادر : الثاني المحور
النواب مجلس إلخبار الجمهور متابعة -1

أنهم إلى ٤٣,٥%منهم وأشار النواب، مجلس أخبار يتابعون أنهم إلى المبحوثين اشار٥٣%من
.(٣٠) الجدول ينظر ، ذلك عن ٣,٥%منهم يجب ولم ، األخبار تلك يتابعون ال

قـيمة مع ٩,٧ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
في فروق وجود يتبـين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع

.(٣١) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على النواب مجلس ألخبار متابعتهم بشان المبحوثين إجابات
قـيمة مع ٥,٥٩ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على النواب مجلس ألخبـار متابـعتهم بشان المبحوثين إجابات

.(٣٢)
كاي مربع قيمة مع ٣,٨٩ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٠ حـرية درجة عند ولية الجد

.(٣٣) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس ألخبار متابعتهم بشان المبحوثين إجابات
قيمة مع وهي٦,١٧ الدراسي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود عدم يتبـين ١٢,٥٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٦ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على النواب مجلس ألخبار متابعتهم بشان المبحوثين إجابات في

.(٣٤) جدول
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النواب مجلس أخبار متابعة في الجمهور مصادر -2
تلك لمتابـعة التلفاز يفضلون أنهم إلى النواب مجلس أخبـار يتابعون الذين من اشار٥٨,٩%
بـينما اإلذاعة، وفضل١٦,٩%منهم ، الصحـافة يفضلون أنهم إلى ٢٠,٨%منهم وأشـار ، األخبار

الجدول(٣٥). ،ينظر االنترنت يفضلون أنهم إلى اشار٣,٤%منهم
قيمة مع ٣,٤٨ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
الجنس متغير وفق على النواب مجلس أخبـار لمتابعة يفضلونها التي الوسائل بشان المبحوثين إجابات

.(٣٦) جدول ،ينظر
قـيمة مع ٥,٤١ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
الفئة متغير وفق على النواب مجلس أخبـار لمتابـعة يفضلونها التي الوسائل بشان المبحوثين إجابات

.(٣٧) جدول ،ينظر العمرية
كاي مربع قيمة مع ١٥,٩ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبـين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٥ حـرية درجة عند ولية الجد
المهنة متغير وفق على النواب مجلس أخبـار لمتابعة يفضلونها التي الوسائل بشان المبحوثين إجابات

.(٣٨) جدول ،ينظر
مع ١٢,١٥ وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
وجود عدم يتبـين وهي١٦,٩٢ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٩ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
متغير وفق على النواب مجلس أخبار لمتابعة يفضلونها التي الوسائل بشان المبحوثين إجابات في فروق

.(٣٩) جدول ينظر الدراسي، التحصيل
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النواب مجلس عن الصورة تشكيل في األخبار إسهام مدى -3
تشكيل في تسهم لألخبار متابعتهم أن إلى النواب مجلس أخبار يتابعون الذين اشار٣٠,١%من
اشار١٥% بينما ، أحيانا تسهم أنها إلى ٥٤,٩%منهم وأشار ، دائم بشكل النواب مجلس عن تصورهم

الجدول(٤٠). ينظر ، النواب مجلس عن تصورهم تشكيل في تسهم ما نادرا األخبار أن إلى منهم
قـيمة مع ٥,٤ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
الجنس متغير وفق على النواب مجلس عن تصورهم تشكيل في األخبار إسهام بشان المبحوثين إجابات

.(٤١) جدول ،ينظر
قـيمة مع ١١,٥٢ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع
الفئة متغير وفق على النواب مجلس عن تصورهم تشـكيل في األخبار إسهام بشان المبحوثين إجابات

.(٤٢) جدول ،ينظر العمرية
كاي مربع قيمة مع ٣٣,٤ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٠ حرية درجة عند الجدولية
،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس عن تصورهم تشـكيل في األخبار إسهام بشان المبحوثين

.(٤٣) جدول
مع ٣٠,١٤ وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود يتبـين ١٢,٥٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٦ حرية درجة عند الجدولية كاي مربع قيمة
متغير وفق على النواب مجلس تصورهم تشـكيل في األخبـار إسـهام بشـان المبحوثين إجابات في

.(٤٤) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل
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النواب مجلس أداء بشان الجمهور انطباعات الثالث: المحور
بـوجود الوطنية بـمهامه النهوض على النواب مجلس قـدرة بشان الجمهور انطباعات -1

االحتالل
بـوجود الوطنية بـمهامه القـيام على النواب مجلس قـدرة إلى المبحوثين اشار١٤,٥%من
ينظر ، ذلك عن ٥%منهم يجب ولم ، ذلك على قــدرته عدم إلى ٨٠,٥%منهم وأشـار االحـتالل،

الجدول(٤٥).
مع ١٧,١٩ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
في فروق وجود يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
وفق على االحـتالل بـوجود الوطنية بمهامه القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٤٦) جدول ،ينظر الجنس متغير
قـيمة مع ٠,٦٥ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
وفق على االحـتالل بـوجود الوطنية بمهامه القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٤٧) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير
مربـع قـيمة مع ٦٤,٨٨ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٠ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
وفق على االحـتالل بـوجود الوطنية بمهامه القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٤٨) جدول ،ينظر المهنة متغير
١٦,٧٢مع وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود يتبـين ١٢,٥٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى حرية٦ درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
وفق على االحـتالل بوجود الوطنية بمهامه القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات في

.(٤٩) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير
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ممثال بجعله الكفيلة القرارات اتخاذ على النواب مجلس قدرة بشان الجمهور انطباعات -2
العراقي للشعب حقيقيا

بـجعله الكفيلة القرارات اتخاذ على النواب مجلس قدرة إلى المبحوثين من العــدداشار٣١,٥%
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عن ١٠%منهم يجب ولم ، ذلك على قدرته عدم إلى ٥٨,٥%منهم وأشار العراقي، للشعب حقيقيا ممثال
الجدول(٥٠). ينظر ، ذلك

مع ٣٣,٧٧ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
في فروق وجود يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
حقيقـيا ممثال بـجعله الكفيلة القـرارات اتخاذ القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٥١) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على العراقي للشعب
قـيمة مع ٢٦,٧٦ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
حقيقـيا ممثال بـجعله الكفيلة القـرارات اتخاذ القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٥٢) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على العراقي للشعب
مربـع قيمة مع ١٤٧,٥٧ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٠ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
للشـعب حقيقـيا ممثال بجعله الكفيلة القرارات اتخاذ على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٥٣) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على العراقي
١٢,٤٥مع وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
وجود عدم وهي١٢,٥٩يتبـين ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٦ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
حقيقـيا ممثال بجعله الكفيلة القرارات اتخاذ على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات في فروق

.(٥٤) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على العراقي للشعب
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العراقي الشعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان الجمهور انطباعات - 3
وأشـار العراقـي، الشـعب فئات كل يمثل النواب مجلس أن إلى المبحـوثين اشار٣٣%من
ال المجلس أن ٢١%إلى أشـار بينما ، ما حد إلى العراقي الشعب فئات كل يمثل انه إلى ٣٦,٥%منهم

.(٥٥) الجدول ينظر ذلك، عن ٩,٥%منهم يجب ولم ، العراقي الشعب فئات كل يمثل
قيمة مع ٤٩,١١ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
متغير وفق على العراقـي الشـعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان المبحوثين إجابات في

.(٥٦) جدول ،ينظر الجنس
العــدد
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مربع قيمة ٩,٣٨مع وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد كاي
،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على العراقـي الشعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان المبحوثين

.(٥٧) جدول
مربـع قـيمة مع ٤٢,٤٣ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٥ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
،ينظر المهنة متغير وفق على العراقـي الشعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان المبحوثين إجابات

.(٥٨) جدول
قيمة ٩,٩٤مع وهي الدراسي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود عدم ١٦,٩٢يتبـين وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٩ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
التحـصيل متغير وفق على العراقي الشعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان المبحوثين إجابات في

.(٥٩) جدول ،ينظر الدراسي
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ألهدافه تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما الجمهور قناعة -4
وأشـار ألهدافه، تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم إلى المبحوثين اشار٢٦%من

الجدول(٦٠). ينظر ، ذلك عن ٨,٥%منهم يجب ولم ، بذلك قناعتهم عدم إلى ٦٥,٥%منهم
مربع قيمة مع ٢٧,٤٢ الجنسوهي متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي
،ينظر الجنس متغير وفق على ألهدافه تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم بشان المبحوثين

.(٦١) جدول
قـيمة مع ٢,٧٩ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
الفئة متغير وفق على ألهدافه تحقيقـا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم بشان المبحوثين إجابات

.(٦٢) جدول ،ينظر العمرية
كاي مربع قيمة ١٨,٩٥مع وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٠ حرية درجة عند ولية الجد

المهنة متغير وفق على ألهدافه تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم بشان المبحوثين
.(٦٣) جدول ،ينظر

الدراسـي التحـصيل متغير وفق على المحسوبـة كاي مربـع قـيمة مقارنة العــددوعند
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وهي١٢,٥٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٦ حـرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة وهي٣٠,٩٦مع
ألهدافه تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم بشان المبحوثين إجابات في فروق وجود يتبين

.(٦٤) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على

العــدد
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الحد شانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان الجمهور انطباعات -4
العراق في العنف عمال من

شـانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة إلى المبحوثين من اشار٣٠,٥%
أشـار بـينما ، ما حـد إلى ذلك على قدرته إلى ٣٠%منهم وأشار العراق، في العنف أعمال من الحد

.(٦٥) الجدول ينظر ذلك، على قدرته عدم ٣٩,٥%إلى
مربـع قـيمة ١٣,٩٥مع وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي
في العنف أعمال من الحـد شانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين

.(٦٦) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على العراق
قـيمة ١٦,١٦مع وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٥,٩١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
أعمال من الحـد شـانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٦٧) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على العراق في العنف
مربـع قـيمة مع ٢٠,١٣ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ١٨,٣١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٠ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
أعمال من الحـد شـانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٦٨) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على العراق في العنف
قيمة ٢١,٧مع وهي الدراسي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود وهي١٢,٥٩يتبـين ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٦ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
أعمال من الحـد شـانها من التي التشريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٦٩) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على العراق في العنف

العــدد
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الحكومة أداء وتقويم متابعة في النواب لمجلس الرقابي الدور بشان الجمهور انطباعات -5
متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة إلى المبحوثين من اشار١٥%
%٣٨ أشـار بينما ، ما حد إلى ذلك من قدرته إلى ٤٢,٥%منهم وأشار الحكومة، أداء وتقويم

الجدول(٧٠). ينظر ذلك عن يجب٤,٥%منهم ولم ، ذلك من قدرته عدم العــددإلى
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مربـع قيمة مع ١٥,٣٤ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد كاي
وفق على الحكومة أداء وتقويم متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين

.(٧١) جدول ،ينظر الجنس متغير
قـيمة وهي١٣,٦٢مع العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
الحـكومة أداء وتقويم متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٧٢) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على
مربـع قـيمة مع ٦٤,١٩ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود يتبـين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ١٥ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
الحـكومة أداء وتقويم متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٧٣) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على
قيمة مع وهي٨,٥٧ الدراسي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
في فروق وجود عدم وهي١٦,٩٢يتبين ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٩ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع
الحـكومة أداء وتقويم متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة بشان المبحوثين إجابات

.(٧٤) جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على

العــدد
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الخاتمة
الترقيم أن ذلك الدقيقة األرقام لغة يعتمد أن بدءا له أراد هذا بحثه إعداد في الباحث شرع عندما
التي واألرقـام ، منها االستفادة للمعنيين يمكن نتائج من يوفره لما وذلك ، للعلم األساسية الصفات احد
مجلس عن العراقي الجمهور يمتلكها التي الذهنية للصورة واضحا تصورا تعطي الباحث إليها توصل

على التعليق الباحـث يود وال ، عنها الكشف في الباحث اجتهد التي المحاور وفق على النواب
عرض إن كما ، واضحـة دالئل ذات بـه ذكرت الذي التوصيف وفق على ألنها األرقـام تلك
التي الفرضيات صحـة ثبوت عدم أو ثبوت إلى تشير الباحث إليها ذهب التي بالطريقة العــددالنتائج

٢٠٠٨ آذار
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يدي بـين البحـث هذا في إليها توصل التي النتائج يضع الباحث فان لذا ، البحث مشكلة في اليها أشير
بها المنوطة الواجبات أداء في فاعلة تكون أن المؤسسة لهذه أرادوا فإذا النواب مجلس بناء على القائمين
العمل خالل من وذلك االيجابـي باالتجاه النواب مجلس صورة تؤشر التي النتائج من االستفادة فعليهم
عامة عالقـات برامج إعداد فعليهم السلبي باالتجاه الصورة تلك تؤشر التي النتائج أما ، تعزيزها على
مجلس مؤسسـة بـين واالنسجام الثقة من جو إيجاد إلى يؤدي ما تصحيحها اجل من ومدروسة علمية

الجماهير. وعموم النواب

العــدد
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العــدد

مقدمـة:
اهتمام حـيث , واالتصالية االعالمية الدراسـات في تداوالً االكثر هو الدعائي الخطاب يعد
على للتعرف الخطاب هذا مضمون وتفسـير تحليل في واضحاً بدا المجال هذا في والباحثين الدارسين
من سـاخنة اجواء ظل في الدول حدود تجاوز والذي واهدافه ومقاصده االتصالي بالنشاط القائم نوايا
الدول بـذلت حـيث طويلة, سـنين ومنذ كَكل العالم دول ميزت والتي السياسية والنزاعات التناحرات
انتاج في مميزة جهوداً التحـديد وجه على الرأسمالي) الشمال عالم (دول وعسكرياً اقتصادياً المتقدمة
التطور حـيث من االتصالي العمل تفصيالت كل في متقـدمة ووسائل وبأساليب واالفكار المعلومات
تحقـيق الى ادى ما االقـناع في الفعال تأثيرها لها بشـرية وكخبرات والوسائل االساليب لتلك التقني
بـالعمل المستهدف الجمهور ورأي عموماً العام الرأي واتجاهات سلوكيات تغيير في واضحة نجاحات
الجمهور ذلك يحـيط ما لكل واجتماعية نفسـية دراسة على واعتماداً الخصوص وجه على االتصالي
(الدعاية) على االتصال واجهزة مؤسسـات نشاط على التركيز حيث المنشود التغيير احداث اجل ومن
هو وتأثيرها نتاجها ان القـول يمكننا منظمة حـمالت عبر المبذولة الجهود انجاح في اساسي كمتغير

الدعائية. بالحروب سميت بحيث العسكرية الحروب نتائج من اقوى
ابرزها عديدة عوامل ضوء في تتم الخارجية عالقاته في سياسي مجتمع اي حركة فأن وعليه
. الذاتية قوتها مصادر وكذلك المتراكمة وخبراتها الدولة وتجربة الجغرافي والموقع التأريخي العامل
العالم مع عالقاتها تنظيم في دولة اي او سياسية حركة الية الخارجي التوجه يكون ذلك من وانطالقاً
الحـماية لتوفير مهمة كضمانات المذكورة العوامل تلك على تعتمد والتي دولياً او اقليمياً الخارجي

العمل تربط التي االساسية الركيزة تعد والتي القومي االمن مفهوم عليها اطلق حيث الذاتية
السياسة بين المستمر والتفاعل االرتباط حقيقة وتعزز , دولة الية الداخلي بالعمل الخارجي
دورها االعالم لوسـائل يكون والتي الدولية العالقـات اطار في الحكومي والنشاط الداخلية

٢٠٠٨ آذار
43

نفل محمود نزهت د.
بغداد جامعة - االعالم كلية

السياسي والخطاب الدعائي الخطاب بين العالقة طبيعة

الخطاب بين العالقة طبيعة
السياسي والخطاب الدعائي



الفكري التراث هو اعالمي نظام الي المرجعي االطار يكون بحــيث اهدافها تحقـيق في البـارز
اليومية وتطبيقاته الحاكم للنظام والعقائدي واالخالقي

وسياقاته الدعائي الخطاب مكونات ثانياً:-
السياسي والخطاب الدعائي الخطاب بين العالقة طبيعة ثالثاً:-

K

K
K

الدراسـات في السياسي والخطاب الدعائي الخطاب بين العالقة لطبيعة متكامل فهم اجل ومن
واالصطالح اللغة حـيث من الدعائي الخطاب مفهوم على الضوء تسليط من البد والدعائية االعالمية

االتية: المحاور الدراسة هذه ستتناول وعليه وسياقاته ومكوناته
Kواالصطالح اللغة في ومعانيه الدعائي الخطاب مفهوم على ألتعرف -: اوالً

واصطالحاً لغةً الدعائي الخطاب مفهوم
الخطاب معنى الى االشارة من البد والدعائية االعالمية الدراسات في الخطاب معنى لتوضيح
حيث .. الدولي المجتمع واقع مع ينسجم وبما سواء حٍد على واالجنبية واالسالمية العربية الثقافتين في
المفهرس المعجم بـين فقـد كريمة قرانية ايه من اكثر في الكريم القران في الخطاب مفردة اُستخدمت
الحـكمة واتيناه ملكه (وشددنا النبأ سورة من واحدة وآية (ص) سورة في ايتين مواضع ثالثة للسيوطي
منه اليملكون واالرض الســموات (رب الخطاب) في وعزني (اكفلينها فقـال الخطاب)(١) وفصل
المفهوم الكالم وهي قـصد(٣) كل في الشافي البيان من عليه انعمنا اي االولى االية في , خطاباً)(٢)
اي خطاباً واليملكون (٥) الجدل في غلبني اي الخطاب في وعزني والخطب(٤) المحاورة على والقدرة
الشافي المؤثر الكالم به يراد الخطاب معنى ان نجد ذلك وفي (٦) منه خوفاً المخاطبة على احد يقدر ال
في والخطاب (خَطب) الفعل مصدر هو الخطاب مصطلح العربـية اللغة وفي مقـاصده في والمقـنع
عند والخطبـة المنبـر على الخاطب وخطب الكالم مراجعة اي المخاطبة من هو العرب لسان قاموس
وفي ,(٨) ما هدف لتحقـيق خُطبـاء جمعه خطبـة خطب و , المسجع(٧) المنشور الكالم هي العرب
ويقنع يؤثر بما صاحبه الرجل مايكلم معناه الخطاب والمنجد اللغوي المعجم وقاموس المحيط القاموس
من بـالرغم الخطاب وتداول اسـتعمال بـتعميم المغاربة الباحثون اهتم اللسانيات قاموس وفي (٩)
ونتاجاتهم بحـوثهم في المصطلح هذا تبـنوا حـيث السابـق في مقاربـة مصطلحات على اعتمادهم

لـ فقـدمت االجنبـية المعاجم اما EÇáëÅçìتقريبـاً(١٠) êÉF

ÇáëÅçì êëÉ

السیاسي والخطاب الدعائي الخطاب بین العالقة طبیعة
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العربية الثقافة في الخطاب

تتصل اخرى مفردة توضيح تفرض الخطاب مفردة دراسـة ان وهو مهم توضيح من والبـد
مفهومتين اداتين يشكالن والنص الخطاب ان حيث النص مفردة وهي الثقافية الممارسات في بالخطاب
اال مااليحتمل كل " هو العربي المعجم في النص ان حيث مختلفة مراحل عبر االنسانية المعرفة النتاج
وهو واالبـهام والغموض اللبس احتمال يدر بما الكافي والوضوح التام بالظهور يتصف واحد معنى
بـهذا العرب العلماء تشـدد حيث التأويل اهمية يتطرق ماال النص وان وباطنه ظاهره يستوعب الذي
مصدر بأعتبـارهما الشريفة النبوية والسنه الكريم القران نصوص تأويل امكانية عدم في الخصوص
ثالثة الشـافعي واوجد " والعبادات والفرائض والواجبات الحقوق عليها ترتبت التي االحكام استنباط

.(١٥) وهي:- للنص شروط

الحكم على اللفظ داللة كونه للنص تفسيرهم في والجرجاني حزم ابن عليه اكد ما وهو

ضمن لالنسان وفكرية عقلية ممارسة كونه (الخطاب) المصطلح مفهوم على التعرف اجل من
لفظ كل " بـأنه الكالم جني ابن يعرف حيث المجال هذا في العلماء به جاء ما نورد ، محددة ثقافية اطر
ابـن ويعني . غيرها عن الغانية بأنفسها المستقلة الجمل انه " ويضيف لمعناه" مفيد , بنفسه مستقل
المخصوص التأليف من سياق وفق على بينها فيما ركبت التي االلفاظ بنظم ترتبط الكالم داللة ان جني
داللية شبـكة على انطوت قـد كونها غيرها عن داللياً بنفسها فأستغنت المراد لمعنى استوفىا الذي
وجهي الى مشـيراً والفحـوى اللفظ يشمل الخطاب ان الى اشار و(البخاري) , (١٢) متكاملة خاصة
الخطاب عرف فقـد التهانوي اما ،(١٣) المفهوم اي وداللته اللفظ وهو الخارجي وشـكله المصطلح
التهانوي تعريف اشـتمل وقد (١٤) " لالفهام الغير نحو الموجه النفسي الكالم او اللفظي الكالم " بأنه
مدى يكشف بما للمصطلح.. (الشفاهية) االصول على مؤكداً بالكالم الخطاب وربط المعنى داللة على
واالشـارة وااليماءة الحركة اعمال عن بعيداً السمعية العالقة ووضوح مكتوب ماهو بين التواصل
(الكالم مفردات فسـر التهانوي بـأن نفهم فأننا وبذلك االيحاء وليس االفهام اي ، لالفهام كوسائل
والتأثير االقـناع عوامل توفر مع وممارسـة داللة االفهام هدفها اتصاليه ممارسة بوصفه البشري)

مؤثرة اتصالية مهام من (الخطاب) يفرزه بما العرب اهتمام على ملموس مادي دليل وهو

كالماً يكون ان -1
فيه نص هو ما اال اليتناول ان -2

مجمالً ظاهراً يفيد لما فائدته تكون ان -3
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.(١٦) المعنى. ذلك الجل المنطوق في الحكم وان اللفظ لغة يفهم معنى فيه يوجد شيء في
االجنبية الثقافات في الخطاب

كثرة عنه عرف حيث افالطون الى ترجع الخطاب مفهوم فيها برز التي الجادة االولى المحاولة
من بـه مايحـيط لكل احساسة عن المعبر المرسل الكالم بأسلوب تقريباً جميعاً صاغها والتي مؤلفاته
اعتبـره الذي "الحوار" باسلوب اهتمامه اخرى عديدة مؤلفات في برز وقد , واجتماعية سياسية اوضاع
كتاب ظهر حين المصطلح بهذا العناية وتطورت بها االخرين واقناع الحقيقة الكتشاف المثلى الطريقة
خاص وبشكل بالخطاب االهتمام على واضح دليل المنهج" في "خطاب عنوان حمل الذي ديكارت(*)
المراّة هو الفكر ان والعلماء الفالسفة من ايدهما ومن وديكارت افالطون اتفق حيث , الفلسفي اطاره في
لفظي بشـكل عنها يعبر التي االحساسات لكل الوحيد الموجه هو البشري العقل وان الحقيقة تعكس التي

.(١٧) يتضمن: االفكار ترتيب فان موضوعنا يخص وما لفظي غير او

, واالجنبية العربية الثقافتين كلتا في واصطالحاً لغةً الخطاب مصطلح تواجد مدى يتضح وبذلك
الخطاب اصبـح سوسور" "دي يد على (اللسانيات) ظهور شهدت التي الحديثة االجنبية الدراسات وفي
تساوي التي الوحدة جوهره في ويمثل االفراد يستعملها التي اللغة اي التواصل حركيه في الكالم يعني
انتهت حـيث من بـدأت السـيمائية" باريس "مدرسة ظهور ان سوسور دي ويقول . الجملة تفوق او
تدرس فهي , السـيمائية باريس مدرسة اما لغوياً الخطاب جملة بدراسة اهتمت فاللسانيات , اللسانيات
بـعلم يسـمى ما وهو .. لغوية غير ام لغوية الدالة االنظمة كل بدارسة تعنى انها حيث ككل الخطاب
بـرمته الخطاب تحليل اي اللغوية مفرداته عن بعيداً متكاملة كوحدة الخطاب دراسة اي "السيمولوجيا"
هو العالم وهذا العلماء من غيره عن تميز بشـكل الخطاب بدراسـة اهتم "عالم" حـديثاً برز فقد وبذلك
الحـياتية الميادين كل في وتداخله الخطاب نشـأة متبـعاً المؤلفات من العديد افرد الذي فوكو) (ميشيل

مفهوم حـول بـنا يحيط الذي االبهام ان " فوكو وركز . واالعالمية اللغوية الميادين وابرزها
ما كل اي الخطاب لفظ الى النظرة في الباحثين لدى وتطوراته الفهم اختالف الى يعود الخطاب
على وجودها تفرض العبـارات من مجموعة الخطاب ان حـيث من االدلة بواسطه انتاجه تم

الخطاب فكرة -1
الخطاب انتاج من الهدف حيث الخاص المضمون -2

لتصل والرموز بـااللفاظ عنها التعبير ثم ومن بالفكرة لالحساس نظام وضع يتضمن ما وهو
واقناعهم فيهم التأثير ثم ومن افهامهم بهدف الناس الى
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دائم نحو على فيه تختلف ميدان انه الى الخطاب بصورة فوكو اهتمام ويعود .. المتاحة الوظائف حساب
(١٨) الخطاب تحـليل ثم ومن الفكر تحليل هو باالساس فوكو اهتمام كان بحيث والشيء" "الكلمة ثنائية
التفرد اظهار الى بـل ظاهر ماهو خلف البحـث في االهتمام "اليتجه فوكو يقول الخطاب تحليل وفي
نسـيج ) مايسـمى تكون التي العبارات بين القائمة الصالت ولتحديد نفسه الخطاب تركيب في الخاص

:(١٩) على يعتمد الخطاب تحليل ان على ايضاً فوكو اكد وقد , الخطاب)

السياسة علوم في مختلفة خطابية اشكاالً اتخذت التي الموضوعات تنوع على فوكو" ركز" وقد
(الذات موقـف فيها بـرز حـيث التنوع في الخطابية" "العبارة واخذت واالتصال والتاريخ واالقتصاد

يميزانها). اللذين السايكولوجية والنواة السياق مع المتكلمة
في االصغاء دائرة في يدخل ومن جانب من المتكلم على تأثيرة ومدى النفسي البعد يتضح وهنا

.(٢٠) اخر، جانب من له والمخطط المقصود الكالم هذا
مختلفة تاريخية حقـب لخطابات مستفيضة دراسات وفق للخطاب شرحه في فوكو اعتمد وقد
,و النهضة :عصر هي عصور ثالثة في االوربـية الثقافة لخطابات شامل باستقصاء افكاره دعم حيث
والتاريخ اللغة بمظاهر ممثله االوربية الثقافية البنية وشخص عشر التاسع والقرن الكالسيكس العصر
القـدرة ويمتلك جنسه ابناء مع تواصله خالل من يعيش اي جوارحة بكل اليها ينتمي التي الحياة داخل
نظرية وصاحـب الحية اللغات عالم جومسكي) نعوم (افرايام عليه ركز وهو بالذات الحياة تمثيل على
في االنسـان ان على اكد "حيث االمريكي ماساشوستي معهد في بالتدريس يقوم الذي التحويلي" النحو
من فقـط ليس مكنته وواضحـة مفهومة وعبارات جمالً كون بها يتكلم التي الحية اللغة ماقدمته ضوء
يخفي وعما عنها والتعبير االخرى االنسانية اللغات اكتساب من بل لالخرين به ويحس مايشعر ايصال

تقنيات اليه وصلت ما مستثمرين المسافات بعدت لو حتى وجماعاتها افرادها) (خطابات باطن
وجه على والثقـافة االنسـانية العالقات يخدم الذي وبالشكل .. هائل تطور من االعالم وسائل

.(٢١) العموم
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تشـكل الزمان في والمبـعثرة االشـكال المختلفة والجمل العبارات تكون ان ضرورة أ-
تظهر موضوعات تمثل والتي عليه نفسـها وتحيل الموضوع ذات الى ترجع مادامت واحداً مجموعاً

لهاخصوصياتها اجتماعية نشاطات في
شـكلها على التركيز من البـد حيث العبارات من عدد بين العالقات من مجموعة تحديد ب-

وترابطها تسلسلها ونمط
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الخطاب تعريف

االّتية: الحقائق طرحناه مما نستخلص ان ويمكننا

اتصالية ممارسة بوصفه للخطاب شتى تعاريف المعاصرون والمتخصصون الباحثون وضح
التحـليل عمق عن تعبـر انها نرى والتي التعريفات هذه بـعض نورد . والمسـتمع) (المتكلم بين
ينسـجم وبما الخطاب حيثيات استيعاب على قدرة من التعريف واضع به ومايمتاز التعبير ومصداقية
بـعد وواقـعية علمية اسـتنتاجات من اليه توصلوا وما واللسانية اللغوية للعلوم الزمني التطور مع
من حقـه التعريف اعطى من وابرز اكثر ان وجدنا فقد اسلفنا وكما , الكثير الوقت استغرقت تجارب
" بـأنه الخطاب عرف حيث فوكو (ميشيل الفرنسي العالم هو قواعده وحدد المحدثين العلماء

البنائي تنظيمها او المنطقية وبنيتها بنائها ونظام كلماتها مجموع تعطي كما واالقوال النصوص
هو: الخطاب "تودروف ويرى

على التأثير الراوي نية وفي ومســتمع راٍو وجود يفترض كالمي فصل او منطوق اي
ما"(٢٣). بطريقة المستمع

انه: على فعرفه "بنفست اما
ما(٢٤) بطريقـة الثاني على التأثير هدف االول عند , ومستمعاً متكلماً يفترض تلفظ كل انه

بانه شولتر وعرفه
مقابـل في اي ما, نص في البـالغية او االقـناعية او والتقديرية التقويمية الجوانب تلك

فقط(٢٥). تنقل او تشخص او تسمى التي الجوانب
فعرفاه وستروك وهارتمان

متحـدث عن تصدر متواليه تعبيرية صيغ من يتألف واضحة كليه بوحدة محكوم نص بانه
.(٢٦) ما رساله يبلغ فرد

محدد وبأطار مسبقاً معدة رسالة الخطاب ان -1
معينين تناسق و تركيب ذو نظام للخطاب -2

المتلقي الى ومؤثرة واضحة مضامين ايصال الى ويهدف , الفرد يلفظه نتاج الخطاب ان -3
ما بوسيلة

او الخطاب قـارئي في التأثير الى يهدف , ومرسـل راٍو خطاب كل وراء يقـف -4
متلقيه او مستمعيه
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معاً الكل او تقويمية اقناعية, اخبارية, تكون فقد متنوعه اهداف للخطاب -5

اوالداعية للمذهب الترويج او الفكرة -نشـر دعاية
نبـاتات غرس اي غرس الفعل الى ترجع االيطالية باللغة وهي

بعد فيما بنفسها حياتها مصادر تستمد جديدة نباتات النتاج االرض في صغيرة

مفهوم اما , مسبقاً له ومخطط مقصود بشكل واالشاعات المعلومات بث اي
االتية التعريفات وفق نبينه ان يمكن الدعاية

على التأثير (محــاولة بـانها دوب ليونارد الدعاية عالم عرفها
علمية غير تعتبـر اهداف لتحقيق معين وقت وفي ما محتمع في سلوكهم على والسيطرة الشخصيات
االراء عن المدروس التعبير بانها السويل هارولد وعرفها (٣٠) بها). مشكوك
او افـراد وافعـال اراء علـى التاثيـر الى تهدف والتي والجماعات االفراد عن تصدر التي واالفعال
جون لسـلي (٣١)،اما نفسـي تحكم ضوء وفي مسبقا محددة اهداف اجل من وذلك اخرى جماعات

هي: الدعاية بان فذكر مارتن
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? ?

االتي: االجرائي التعريف للخطاب ندرج ان يمكننا ذلك ووفق
المتلقي الى ايصالها ,يراد معين رأي عن تعبر محددة قواعد مسبقاًوفق معدة اتصاليه رسالة هو

ومقنعة. مؤثرة لوسيلة المناسب االختيار ضوء في
واصطالحاً لغةً الدعاية مفهوم

االتية: التفسيرات على نقف ان ,استطعنا اللغوية للمعاجم ضوءاستعراضنا في
الدعوة نشر المحدثين وعند , االفكار نشر والمقصود دعا من - كلمة"الدعوة" وردت المنجد في

.(٢٨) االتي الشرح ورد المورد وفي , (٢٧) ,مبدأما ما ,ضرب ما لشخص

:(٢٩) االتي المعنى اعطاها فقد اكسفورد قاموس اما

منظم غير بشكل ما مضمون تمرير ما شخص محاولة من معناه وتطور شائعا اصبح مصطلح
٣٢).واسـتاذ معينة( قضية لصالح واالتجاه الراي على للتاثير المنظمة الىالمحاولة اخر شخص على
او مكتوبـا النظر ووجهات لالفكار ومخطط منظم نشـر بانها عرفها فقد بنيكو فالود الدولية العالقات

او الدول او الجماعات تتعرض بواسـطتها التي االتصالية االشـكال بـمختلف او منطوقـا
االفكار لتغيير دينية او ثقـافية او اقـتصادية او سياسـية فكرية لنشاطات الدولية المجموعات
بان فذكر فريزر لندلي اما ما.(٣٣) ظاهرة او محددة قضية تجاه والسلوك
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ذلك ال لو ليتخذوه كانوا ما معين مسـلك سـلوك على االخرين يحمل الذي الفن او النشاط هي الدعاية
تغييرها او النظر وجهات تشـكيل بـهدف الجماعات او االفراد في للتاثير مقصودة بمحاولة النشاط
انية حـالة الى للوصول الجماهيري االتصال لوسـائل المقصود االستخدام بواسطة عليها والسيطرة

ليبـمان وولتر وعرفها بالدعاية.(٣٤) القائم رغبات مع متماشية

الدعاية في اللغة توظيف
ووجهات واالفكار االراء تغيير الى الهادفة المحاوالت ضوء في بالدعاية اللغة موضوع يرتبط
االغلب االعم في تتم الناس اقـناع مهمة ان ذلك واّية وتطورها اللغة قـدم قديمة محاوالت وهي النظر

اما ؟ نقوله ان نريد الذي ما انفسهم يسألون الماضي في والمتحدثون الخطباء كان لقد , اللغة عبر
بـاختالف السياسية النظم وتطور االتصال وسائل في المضطرد الهائل التقدم عصر وفي اليوم
حيث تحقيقها؟ نروم التي النتائج ماهي انفسهم يسالون عموما المتحدثين فان وحضاراتها بيئاتها
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فهي بـها مايحيط كل عن تعبر كي االنسانية الحياة في المختلفة النشاطات اغناء في اللغة دور هنا يبرز
التاكيد من قدراً يعطي مفهومة متناسقة جمل في واالّراء االفكار ترتيب عمليه عليه تعتمد الذي االساس
بـامكانها ان كما السيء والسلوك الشريرة الدوافع اخفاء اللغة بامكان يكون بحيث فعاليتها على ويؤثر
للتطور انعكاسـاً تعد اللغة فان الواقـع وفي ,(٤٠) والفضيلة الخير نحو والتطلعات العليا المثل ابراز
دور برز وتنوعها عموماً واالتصال االعالم وسائل بتقدم و مجتمع الي والسياسي والثقافي االجتماعي
في مهم دور االعالم لوسـائل اصبح ان وبعد نفسها(٤١), االفكار لتكوين بل االفكار عن للتعبير اللغة
نشـاطاتها من كجزء الدعاية تعتمد التي النفسـية كالحرب مختلفة اتصاليه اساليب وفق التاثير احدلث
رغم االول المقـام في اللغة تعتمد افكار هي عموما الدعاية ان حـيث تاثيراتها في برزت اللغة ان نجد
مختلفة فنية مجاالت في والمواهب القـدرات هذة توظيف في وابداعه ومواهبه االنسان قدرات ماتؤديه
وفق جمهوره على التاثير كيفية بـاالتصال القـائم يدرك ان يجب الدعائي العمل وفي , ومقنعة مؤثرة
اللغة دور ان ونرى ومجهوده تخطيطه مع تتناسب نتائج على للحصول اقناعهم اجل من المثلى الطريقة
تكون وبـذلك الدعاية تأثير تحت انه الجمهور يشعر ان دون يتحقق النجاح من معين مستوى تحقيق في

Kالجمهور لصالح وليس الدعائي المخطط لصالح النتائج
من االدبـية اللغة بـه توصف ما الدعائية او االعالمية باللغة النعني اننا االشارة من البد وهنا
نريد انما صرفة نحـوية وممارسات نظري تجريد من العلمية اللغة به ماتوصف او وجمالي فني تذوق
العمل في يسـتخدم فن جملتها في فهي اجتماعي عملي نسق على تبنى بانها الدعائية او االعالمية باللغة

.(٤٢) واقناعاً وتأثيراً قوةً لتزيده االعالمي
الدعائي النشاط في اللغة وظائف

غرضا بها ننطق جمله لكل ان اعتبار على المجال هذا في اللغة وظائف ابسط تحديد من لنا البد
هي(٤٣): الوظائف هذه ابرز فان وعليه , االخرى الجملة غرض عن يختلف

التي للغايات وطبقـاً للنوايا طبقـاً يأتي للغة المختلفة الوظائف بين التمييز فان وعموماً
عليه اكد ما الى الخصوص هذا في نشـير ان الضروري من ونجد , الدعائي المخطط يخفيها
التأثير مايسـتوجب وهناك مضافة قوة اعطاء هي الغاية تكون عندما بتركيزه السويل هارولد

المعلومات ايصال في تفيد والتي الخبرية المعرفة لغة -1
االخرين بسلوك التأثير في تفيد والتي التوجيه لغة -2

مجاالتها بكافة العواطف في التأثير في وحيوياً فاعالً دوراً تؤدي والتي التعبيرية اللغة -3
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بـعلم معنيين فسـنكون اللغة على الوظيفة اثر ندرس وعندما للغة السياسـي التأثير عن سنتحدث فاننا
المعالم علم ان نجد لذا الناس لدى المألوفة اشـكالها في الجملة تؤلف التي الكلمات ترتيب وعلم المعاني
تفهم التي السياسية الكيفية لمعرفة والشعارات والعقائد الرئيسة السياسية المصطلحات يدرس السياسية
النحوية العالئق تخص فأنها السياسية الجمل وتراكيب الكلمات ترتيب اما , المستمر التداول ضوء في
او االعالمية الوظيفة خدمة اجل من اللغة مع التعامل عمليه ان على للتاكيد مايدفعنا وهو والمنطقــية
يجب الذي الدعائي او االعالمي الهدف مع الفني والذوق الحس فيه يتداخل اذ يسيرا عمال ليس الدعائية
االبوسـائل اليتم الدعائي النشاط تأدية ان الذكر من البد ايضاً وهنا المستخدمة الوسيلة مع يتناسب ان

هي(٤٤): رموزمحددة على تعتمد والتي االهداف لتحقيق المناسبة االتصال
احـاديث او رسـائل بشـكل اما يكون والذي المتلقي الى الموجه الكالم مثل لفظية رموز -

محددة غاية لتحقيق
في االلوان استخدام مثل لونية رموز او معين رسٍم او شخص صورة مثل لفظية غير رموز -
كالنحنحة الشخص من تصدر اصوات او الموسيقى مثل صوتيه رموز او والسينما, والتلفاز الصحافة

غيرها و بالعين واالشارة اليد وحركات التلفازية والصور المتحركة االفالم مثل حركية او مثال
تسـتخدم مقـصودة رسالة ايصال اجل من الدعائي التوجه يخص مهم توضيح من البد وهنا
معينة فعبـارة المرسـل صوت في تغيير من مايحدث ذلك في يصاحبها حيث "الكالم" المنطوقة اللغة
الجماهيري االتصال وسائل كل عبر ذلك ويتم الصوت نبرة بتغيير اخرى مدلوالت ذات تصبح ان يمكن

الصامتة اللغة الى الكالم من فنبــتعد اللفظي غير االتصال في اما , (٤٥) والشــخصي
على هاريسـون راندال يرى كما اللفظي غير االتصال وينطبق
والبروتوكوالت والرقص واالزياء وااليحاءات الوجه تعبيرات على تشمل اذ واسع مدى ذات ظاهرة
غير الرموز بأسـتخدام وشـعراء وادبـاء لغويين من العرب العلماء اهتمام نذكر وهنا الدبلوماسية
بـفنون اهتمامهم ضوء وفي عام بشـكٍل واالدب التراث من خالداً موروثاً لنا تركوا حـيث اللفظية
غير الرموز اهمية الجاحـظ اكد إذ , (٤٦) مبـدعة بـنتاجات عنه عبروا الذي اللفظي غير االتصال
لاللفاظ اليمكن حيث المعاني عن التعبير في اللفظ وتعاون انهاتساعد وبين واالقناع التاثير في اللفظية

اشكالها بمختلف العاطفية االستجابات عن بالتعبير باالتصال القائم تمكن وكذلك عنها, التعبير
برزت واالقناع التاثير في اللغة والهمية وغيرها والرفض والنفور والتاييد والرضا كالخوف
الثقافة في جاء وقد , الجانب هذا على تركز كثيرة ابحاث االنساني التاريخ في بعيد زمن ومنذ
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لم حي ككائن االنسان خلق اهللا بان ١٦٩٠ عام ومنذ لوك جون ذكره ما وعبر الغربية
المجتمع في مشتركة ورابطة ضخمة اداة هي التي باللغة زوده وانما فقط جنسه لرفاق محتاجاً يخلقه
من الجماعات عليه ماتعارفت ضوء في يتم المفهومة الكلمات االفكارذات تكوين في العقل اهمية وان

.(٤٧) بينهم فيما مفهومة لرموز معاٍن
جون بها جاء التي االفكار ميد جورج درس الماضي القرن ثالثينيات وفي
وعلماء نفس لعلماء افكارا اضاف لكنه االتصال في اللغة اهمية حـول بقـرون سبقـته والتي لوك
وهذا الرمزي اسماه"التفاعل جديداً نظرياً نموذجاً لينسج اجتماع
مؤداها حقيقـة الى ميد وصل فقد اللغوي التاثير مع واالجتماعي الشخصي التاثير من يتكون التفاعل
ممكناً المجتمع داخل االتصال يجعل الرمزي التفاعل وان االنســاني التفكير اســاس هي اللغة ان

ومؤثراً(٤٨).

تاثيراُ وتحدث الجمهور انفعاالت تثير كونها الدعائية للوظيفة امتداداً للغة النفسي االثر يعد -
و الشفقة او االستياء او الالمباالة او الخوف او كالتفاعل ايضاً نفسية فعل ردود الى يؤدي فيه، نفسياً

العدواني العمل او اللفظية المواجهه الى حتى ربما
والقـدرة والكفاءة فالمهارة الدعائي العمل لنجاح اللغة في متخصصين افراد انتقاء عملية -

االتصالية الرسالة ابراز في متميزاً دوراً تؤدي التخيل على
فاللغة والعادات والقـيم التقاليد حيث من اليه يتوجه الذي المجتمع بطبيعة الدقيقة المعرفة -
وتراث وثقافية اجتماعية اوضاع من الكالم بانتاج مايحيط كل هي وانما وجمالً وكلمات حروفاً ليست
وهي الثقـافية واالعراف المصطلحات من مجموعة وهي لالمم متراكم حضاري نتاج إنها حضاري
تفسـيرات لها يكون بحـيث معين بشـكل مرتبـه والرموز واالشارات المواقف من مجموعة ايضاً
العمليات من سلسـلة وانه اتصالي نشـاط هو الدعائي النشـاط فان وبـذلك عليها متفق مشتركه
والخبـرات االجتماعية والقـيم المعاني نقـل اجل من محدد هدف باتجاه دائماً المتحركة واالحداث

يستوجب الدعائي المنطق وان والمستقبل االتصال ووسيلة والرسالة المرسل عبر المشتركة
الحقيقة حساب على كان لو حتى منه المراد الموقف واحداث المتلقي سلوك في التاثير
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االنساني السلوك في تاثير تحقيق الى يؤدي والكلمات العبارات انتقاء ان نجد تقدم ما ضوء وفي
االتي(٤٩): ضوء في مواقفهم تغيير على ربما ويعمل

الدعاية: انواع
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من ونرى ووظائفها مصادرها حـيث من للدعاية عديدة انواعا المجال بهذا المتخصصون ذكر
االتية(٥٠). االنواع تبيان الضروري

وسياقاته الدعائي الخطاب مكونات

واالّراء االتجاهات تغيير تستهدف والتي المباشرة الدعاية -1
اراّئه بـاظهار نفسـه الدعائي ويقـوم للجمهور محببه اموراً يحقق تمهيدي مناخ خلق عن وتبحث

المكشوفة "الدعاية بِـ ايضاً وتسمى له يستجيبوا ان الجمهور من ويطلب وقناعاته
وزارات في يحصل كما للجميع معروفة وهي البيضاء" "الدعاية بِـ تُعرف وكذلك

ومقاصدها اهدافها وتوضح الدعائية مسؤليتها تُعلن حيث الدولة
تميل النها المسـتورة الدعاية او المباشرة غير الدعاية -2
بــِـ"الدعاية ايضاً وتسـمى للجمهور بالنسبـة ومصادرها واهميتها وهويتها اهدافها اخفاء الى

السوداء
تقسـم انها المتخصصون يرى المصدر حيث فمن اوضحنا كما الدعاية من انواع عدة وهناك
و يتبـعونه من عديد زيادة الى يسـعى ديني او سياسـي قـائد يقودها حيث العمودية" "الدعاية الى
"الدعاية فهناك الوظيفة حـيث من اما زعيم او قائد بدون الجماعة داخل تتم والتي االفقية" "الدعاية
او السـلطة على تمرد الى يسعى وربما المعنويات تحطيم الى يسعى حزب يقودها حيث التحريضية،
مفضلة وهي وتعزيزه وتوحـيده المجتمع توازن على تعمل التي االندماجية" و"الدعاية عليها الحرب
التحـليالت تسـتخدم ان وعليها التحريضية الدعاية من دقة اكثر وهي العهد الحديثة الحكومات عند
مؤقـته. اثارة احـداث من الدعايةالتحـريضية تفضله الكما الجماهيري االتصال ووسائل النفسية

والخدمات والبضائع السلع لتسويق التجارية وهي التسويقة" و"الدعاية

الدعائي الخطاب تعريف يمكن اّنفاً ذكرناها التي التفصيالت وفق
نظام من تمثيله ويتم يكون ان يجب لما مسبـق ادراك وفق وتصوره الواقع تقنيع عمليه بأنه
النظر بغض يحكمها نظام من داخلي بمنطق تتميز التي والمقوالت والمقترحات والتصورات المفاهيم

خصائصه وله معينة بطقوس ويتم تقوله لما السلوكية واالستجابة االقناع هدفه , طبيعته عن
المفاهيم من منظومة يتضمن فكري نظام ايضا الدعائي والخطاب , (٥١) االسطورية وابعاده
هذا , الداخلي منطقـه تفهم ثم ومن معرفياً تملكه بـغية االجتماعي الواقـع من معين لجانب
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و التوجه(٥٢) لهذا مسبـق تخطيط ضمن المجتمع وسلوك اتجاهات على للتاثير يوجه الذي المنطق
على تنطوي معيناً جمهوراً تقــصد دعائية رســالة هو اجرائي كتعريف الدعائي فالخطاب عليه
الدعائي المخطط يقصده محدد جمهور وسلوكيات اتجاهات في تغييرات لتحقيق له، مخطط مضمون
فان وبـذلك والمبـاديء واالفكار القيم في تناهضها من ضد جماعة او دوله او حزب او لنظام خدمة
الى الوصول بقصد واالراء واالفكار بالعواطف واضحة تالعب عملية اساساً الدعائي الخطاب توجيه
المنطقي التتابع تشويه الى يؤدي وان البد الذي العاطفي والشحن الفكري التوتر حاالت من حالة خلق
االانه االعالمي الخطاب حقل في الدعائي الخطاب حداثة من وبالرغم دعائياً المستهدف الجمهور لدى
القـناع راي(الداعية) عن الدعائي الخطاب يعبـر حـيث السياسي الخطاب نشاطات من نشاطاً يظل

(٥٣) -: هي انواع عدة الدعائي وللخطاب , وتصوراته ارائه وفق المستهدف الجمهور
المجازية التقنيات من الكثير عن يستغني حواري خطاب :وهو المباشر الدعائي الخطاب -1

الشيء الى بسيطة احاالت ويمتلك
قـدرة بـامتالكه ويتميز المباشر الدعائي الخطاب مع يتعارض الذي : الضمني الخطاب -2

محددة اهداف لتحقيق التاويل في توليدمستويات وعلى بالمرجعية حدسية
هو بـل ضمنية او مباشرة رموز عبر ما فكرة ايصال الى اليهدف االيمائي:حيث الخطاب -3
على معتمداً اخرى بـافكار يوحـي ولكنه عنوانه من مباشـراً يكون قـد معين موضوع عن يتحدث
مفردات من مفردة اية في االيحاء هذا اليجد قد المخاطب ان علما الخطاب منها ينطلق التي المرجعية
نص او التعليق او المقابلة او التصريح مثل المختلفة الخطاب باشكال مايظهر وهو الدعائي الخطاب

دعائياً المستهدف بالجمهور االتصال اشكال من الىذلك وما مسرحية او قصيدة او
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:(٥٤) االتي وفق ادراجها يمكن الدعائي الخطاب مكونات فان ذلك ووفق

فاعل او نحـوي فاعل او منطقـي فاعل فهو مختلفة باشكال الخطابي الفاعل :يتمثل الفاعلية -
النتاج االفكار يرتب المنطقي فالفاعل واالقناع التاثير في الفاعلي دوره يؤدي لذلك وفقا وهو اسطوري
الفاعل البسـيطة النحوية الجمل متعاقبة وعبارات وحدات بوضع يهتم النحوي الفاعل و مقنع مضمون
قوى ضد والنجاح النصر تحقيق حيث من شيء كل فهم يستطيع بانه االيهام على القدرة لدية السطوري

لدى يكون وفيه , مستقبالً عديدة لسنين تنفذ عليا مباديء واعتبارها ومثل قيم على اعتماداً الشر
حـيث من النامية الدول في مايتبين وهذا المناهض الخطاب احتواء على القدرة الدعائي الفاعل
مايتم وهو الجمهور لدى ومفاهيم قيم تعزيز في التكرار دور على يتوقف ,وذلك والحشد التعبئة
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في الخطاب موضوعة طرح في وتسخيرها االتصال وسائل كل بتجنيد االعالمي) االغراق ضوء( في
واحد(٥٥). ان

ضوئه في الخطاب يصبح والذي الدعائي بالخطاب المحيط الصغير الفضاء الفضائية:وهي -
تحـديد على تعمل جزئية وحـدات عبر الخطابية االمكانيات وادراك المباشر التواصل على قدرة ذي
المجتمعات كل ففي السياسـي الهدف تخدم جديدة عالقـات النتاج وتسخيرها الطبيعي العالم سيميائية
والمنجل المطرقـة فمثالً السـائدة االجتماعية العالقات تفرضها محددة دالالت ذات رموزية مجموعة

السابق(٥٦). السوفيتي االتحاد في للشيوعية رموز الى عمل ادوات من تحولتا
الى الدعائي المخاطب يعمد التي المثلى الصورة وتكثيف المعنى اثر قياس الزمانية:ومهمتها -
يتمكن حـيث , تطوره في الفاعلة والقوانين والسياسي االجتماعي النظام وتخليد تعميق اجل من انتاجها
اعداد بـعد يتم والذي الدعائي المنطق عناصر بـعض في للتالعب قدراته تسخير من الخطابي الفاعل
سـلوكياته على والسـيطرة المستقبل(المتلقي) في التاثير اجل من محدد محددةووقٍت لمرحلة الخطاب
اليتركهم بحـيث للجمهور دقيقـة خالصة بتحـديد النفسـي المخطط يهتم وهنا الالحقـة وتوجهاته
ووقـائع واحداث وحقائق اخبار تقديم بل المعلومات تعقد حاله في عليهم مايطرح النفسهم يستخلصون
ونتاجات البيئة افرزتها وممارسات قيم من والجماعة الفرد به مايؤمن مرجعية من نابعة مؤثرة محددة

السائد(٥٧). واالجتماعي والسياسي االقتصادي نظامها مع يتالءم وبما والفكرية العقلية الجماعة

تمتاز معينة مناسبـة دون خطاب تقـديم الخطابي الفاعل اليستطيع إذ المتفردة: الخواص -1
والتفرد. االفضلية وحق المقام وتراتيبية الموضوع بقدسية

بمناسبـات يتحـدد انه اي طقسـي خطاب بانه الدعائي الخطاب يمتاز الخطاب: طقسية -
ويدخل والثقافي التراثي مخزونها مع يتناسب وبما المجتمع داخل البشرية الجماعات تعيشها واحداث
اجل من االجيال عبـر سماعه يعاد بشكل تصاغ حكايات من معنيون اشخاص مايرويه االطار هذا في
عبـر الدعائي الخطاب مستقبل على مايؤثر وهو واجتماعياً دينيا الموروثة والعادات بالقيم التمسك

.(٥٨) االتية:- الخواص

يؤكد وبـهذا الخطابـي للفاعل المناسب الدور يحدد الذي هو المناسبة:فالطقس االدوار -2
مع يتناسـب بـما اي الحـركية الرمزية شكل تاخذ الدعائي الخطاب طبيعة بان فوكو ميشيل
احسـاس الخطابـي الفاعل وتعطي الخالد والماضي بـالموروث المؤمنة الحـديثة الروح
من وطني, عمل تمجيد او ما, بذكرى االحساس فيشاركونه المتلقى الى ينقلها التي المشاركة
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المساندة والمواقف التاييد على الحصول اجل

صلة هو الكالم كون الخطاب انتاج في اهميتها لها اللغة فان سابقـاً اوضحـنا وكما اللغة: -
والمشـاهدة االسـتماع ضوء في االنسان معارف تشكيل في مهم دور لها واللغة البشر بين التفاهم
التلفاز شاشـات عبـر المشاهدين على تفرض عندما وخاصة والوقائع االحداث من للكثير والقراءة

وصورة صوتاً مؤثرة كوسيلة
وســائل لها تصوره لما تخضع الجماهير فالزالت المنمطة: واالفكار المنطقـي النكوص -
امام حـيا الهدف من تجعل ان والمواقـف لالحـداث ومحـاصرتها بتكرارها تحاول والتي االعالم

المخطط يلجأ وهنا عناء دون من استجابات وحصول مواقف اتخاذ الى تدفعه الجمهوروبذلك
قـدرة عدم ضمان مع جهة من رسـالته صحة لتاكيد موثوقه بمصادر االستعانة الى الدعائي

اخرى جهة من التحليل على الجمهور

K

K

K

االساس معظم ان واالعالم االتصال علم باحثو ركز حيث : الدعائي الخطاب في االسطورة -
بـيئته في الشـخص تنشئه ضوئها في تتم وحتى ونفعلها نقولها انماط في ترميزه يتم لالساطير الثقافي
حقيقي بعضها قصص هي واالسطورة عليها يتربى التي االنماط هذه اعتماد على مجبر بانه يعني وهذا
يكون وبـذلك البشرية للحياة الداخلي المعنى تعبرعن انها البشر يرى عديدة والسباب خيالي وبعضها
وتوظيفها العواطف جميع اثارة على القـادرة الصور تنظيم في مهماً الخطاب انتاج في االسطورة دور
مايبـغية وهو موحـدة افعال ردود وانطالق التماسك لتحقيق بينهم فيما االشخاص اتحاد الى للوصول
يبقى الخطاب ان اال باالسطورة الناس تاثر من بالرغم انه الجانب هذا في فوكو ويؤكد الخطابي الفاعل
او بشـكل تصاغ ولكنها معينة وقائع على تعتمد الجميع) من مراى على تولدت لحقيقة ضوئي (خفقان

.(٥٩) واالتجاه. السلوك حيث من الجمهور في تؤثر بحيث باخر
الدعائي الخطاب سياقات

:(٦٠) االّتي وتشمل المعرفية السياقات -1
فاغلبـية اخرى مجموعة وتكذبه مجموعة تصدقه الخطاب عبر يطرح فما : والكذب الصدق -
اليعرفها التي الحقيقة هو بالضرورة ليس مايقدم فكل السياسي نظامها عن القليل اال التعرف الجماهير
هل وهو الجمهور عليه يفرضه سؤال امام يكون نفسه الدعائي الفاعل ان فنجد المتخصصيين من قلة اال
ويصدقـه مايقـال فان مايقـال؟ كل الجمهور يصدق وهل ؟ تغييرها او المعلومات طرح في محق انه

المحتمل). يعد(غير ومايرفضه (المحتمل) يعد الجمهور

السیاسي والخطاب الدعائي الخطاب بین العالقة طبیعة

العــدد

٢٠٠٨ آذار
57



لدى استجابـات الحداث النفسية التاثيرات من سلسلة على تعتمد والتي العاطفية السياقات -2
النفي علم في ودراسـاتها ابحـاثها عبـر علمية مدارس عليه ركزت ما وفق تحددت حيث الجمهور
المجتمع في يدور وكلما المستهدف الجمهور يخص كلما دراسة تتم ضوئها وفي والسلوكي االجتماعي

االتية(٦١). المدارس الحدى دقيق اعتماد ضمن عموماً

في وتقـوية تثقـيف عملية الدعاية بان يركزفيها حيث الجماهيري"ديوي": التثقيف مدرسة -
المسـتمرة التوعية عبر االصدقاء كسب من وتتمكن الواسعة الجماهير في تؤثر فهي ثم ومن المواقف
االعالم مفهومي بـين يقـرب ان هنايحـاول وهو بالحقـائق الجمهور اخبـار ضرورة ديوي ويؤكد

والدعاية(٦٢).

الدعائي والخطاب السياسي الخطاب بين العالقة اهمية
تنطوي والسياسـي الدعائي الخطابين بين العالقة لطبيعة دقيق تحليل وضع محاولة ان
مجتمعنا في واالجتماعية السياسـية االنظمة اختالف مقـدمتها في يقف عديدة صعوبات على

حـاالت في بـه النشعر هائل عقل بوجود يعتقد الذي : "فرويد" لِـ النفسي التحليل مدرسة -
والغرائز االحـالم ابرزها عدة مظاهر ولعمله علية(الالشعور) اطلق والعمل الفعالية دائم لكنه الوعي
تسـيطر التي والنقـائص العقد لمجموعة امتداد هو السلوك ان فرويد يرى حيث الالارادي والسلوك
اهدافه لتحقـيق والنقائص العقد هذه استغالل على الدعائي المخطط يعمل حيث الفردية النفسية على
مسـالة على المجتمعات من عدد في التركيز عند الحـال هو كما السياسي لخطابه عرضه ضوء في
حقوقـهم باستالب والجماعات االفراد بها يشعر جماعية عقٍد عن تعبر إذ والطائفية القومية االقليات

المشروعة
ان الى الكالب مع الشـهيرة تجاربه ضوء في توصل "بافلوف": المنعكس الفعل رد مدرسة -
او المحيط في التالعب عمليه تتم بحيث غريزية انعكاسية باالحرى او الارادية االنسانية االفعال بعض
لالنسـياق االفراد تدفع بحـيث انطباعات من بها يرتبط وما االجتماعية القوة فيه تعيش الذي الوسط
بـكل فيأتون خطرا هناك ان يشـعرهم ان دون السياسي خطابه عبر الدعائي المخطط نحو الشعورياً

المنشودة االهداف مايحقق وهو الرضا

عبر الموجه الخطاب ضوء في الجمهور في التأثير في المعتمدة النفسية المدارس هذه ووفق
والمخاوف الرغبـات جرد على التركيز في تحـدد العاطفية السياقات فان واالعالم االتصال وسائل

وتاثيره اختراقه لمنع العدو اسطورة وفضح معه العالقات وتدعيم الصديق اسطورة ابراز في وكذلك
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نشــاط هو الدعائي الخطاب فان تبـين وكما , االنظمة لهذه االعالمية التوجهات واختالف المعاصر
, مضامينه لتوضيح المختلفة االعالم وسـائل يستخدم الذي السياسي الخطاب حقل ضمن يقع اعالمي
توفير حيث القومي االمن مفهوم ضوء في يدخل سياسية حركة او دوله الي الخارجي التوجه فان وعليه
على التركيز من لنا البـد وهنا , الدوليه العالقات اطار في دولة الي الذاتية للحماية الالزمة الضمانات
القـرار صنع في ودورها المعاصرة السياسـية الحـياة في االعالم وسـائل هما مهمين محـورين
وتصوراتهم الناس مفاهيم تشـكيل في تسـاهم حـيث السياسي الخطاب ياتي اطارهما السياسي,ففي
افراد بين التماسك وخلق السياسية بالخبرات الجمهور وتزويد الحياة مجاالت كل في الحقائق بخصوص
رسـم في االهمية بالغ دوراً االعالم لوسائل ان التاكيد من هنا والبد المهمة السياسية بالمواقف الشعب
مع متوازنة دولية عالقات بناء ثم ومن ككل العالم لدول واقتصادي سياسي نظام الي االساسية المعالم
حـماية في الدولة الهداف تحقيقـاً ومؤثر معبر سياسي خطاب عبر العالم في السياسية القوى مختلف
وبذلك واالقتصادي, السياسي باالستقالل االخالل الى يؤدي ذلك غياب وان والقومية الوطنية مصالحها
االحـداث تلك وتفسير االحداث عن االخبار ونقل البيئة مراقبة في الفاعل دوره السياسي للخطاب فان
في المهم الدور االعالم لوسائل ان ايضاً المعروف ومن , تلك او الدوله لهذه العام النهج مع ينسجم وبما
تقدمهاوطرح التي الكافية المعلومات ضوء في الدولة داخل والجماعات لالفراد السياسية الثقافة تشكيل
بالتطابق الشعور او بالالمباالة االحساس هذا االعالم وسائل تخلق فقد تحقيقه المراد السلوك من نماذج
العقـائد تدعيم ضوء وفي السياسـية القـيم من معينة قـيمة على التركيز زيادة حيث من االخرين مع
امكانات االعالمية العملية اعطى االعالم لوسـائل المضطرد التقـدم ان الذكر من لنا والبد , المكتسبة
معاني اسـتخدام سوء الى ادى الدعائي فاالستخدام والدالالت المعاني استخدام سوء او حسن في كبيرة
المادة يعد الدعائي الخطاب مضمون فان وبــذلك الدعائية لالغراض خدمة والمصطلحـات االلفاظ
المقـدمةواالراء والمعلومات والعبـارات والجمل الكلمات ضوء في المنتقاة الدعائية للرسالة الرئيسة

باالتصال(٦٣). القائم نظر وجهة تؤيد باساليب واالستنتاجات والحجج واالحكام
في يتحدد السياسي فالخطاب ذلك ووفق اخر الى مجتمع من يختلف الدعائي الخطاب فان وعليه
على وخاصة الدعائي الخطاب توجهات تحـديد يتم وبـذلك الحاكم النظام رؤية وفق المجتمعات هذه

السياسة رجال خدم قد االتصال واساليب وسائل في علمي تطور من وماحصل الدولي الصعيد
اهداف لخدمة وسائلها سخرت قد تكون وطنية اهدافاً كانت فان واهدافهم انظمتهم اختالف على
تسـخر فانها دكتاتورية انظمة كانت وان والتقدم الرفاه وتحقق الجمهور تخدم عادلة اجتماعية
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ان اما االجتماعية للتنمية معوقـه اعالم وسائل بذلك فتكون وانفرادها تسلطها لخدمة االعالمية وسائلها
تاييده لكسب العام الراي في بالتاثير واهدافها خططها تخدم االعالم وسائل فان ديمقراطية انظمة كانت
وتبـاين اختالفها على االعالم وسـائل ان القول يمكننا وعليه العامة, المصلحة يخدم مايطرح كل الن
وتنقـل تترجم التي وهي وغاياته اهدافه عن وتعبـر المجتمع في السائد السلطة نظام تمثل مرجعياتها
(٦٤) الشعب لدى ذاك او النظام هذا ويحبب ويزين يقنع الذي بالشكل الجمهور الى الحاكم النظام افكار
وسـائل عبـر يطرح والذي السياسـي النظام موقف او حاله عن يعبر السياسي الخطاب فان وبذلك ,
على القدرة الخطاب هذا ويملك االخرى، الدول الى يوجه عندما ،وخاصة دعائية اساليب وفق االعالم
وركز والمجتمع, الدوله ســيادة يهدد حقيقـيا خطرا يشـكل فانه اسـتخدامه مااسـيء واذا التاثير
لدى العام السياسي الوعي وتشكيل بلوره في االعالم وسائل تؤديه الدورالذي اهمية على المتخصصون
انه معروف هو وكما سـواء, حـد على والعامة الساسـة يخشاها سياسية قوة اصبحت حيث الجمهور

اوانها(٦٥). ان فكرة امام يقف ان يستطيع وعتاده عدته بلغت مهما العالم في جيش اليوجد

السياسي للخطاب الدعائية الوظيفة
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.(٦٦) باالتي:- تلخيصها يمكن وظائف عدة السياسي وللخطاب
وتقـدم الجمهور على نفسـها تفضل حـاكمة انظمة هناك ان بـه الخاص:ونقصد تعميم -
قـديماً االستعماري للشعب,فالغزو العليا المصالح انها او عامة مصالح انها على الخاصة مصالحها
انسانية مهمة النجاز هو بل الثروات عن او اسواق عن للبحث حركة ليس بانه ذلك وفق يفسر وحديثاً
غرس يتم وعليه البـدائية الشـعوب تجاه االفضل النموذج وتعميم المتقدمة الحضارة نشر فحواها

سواء حد على والخارجي الداخلي الجمهور لدى مقنعه ومفاهيم تصورات
في التبـرير ونالحـظ وقبـوله الواقع تسويغ محاوالت في التبرير وظيفة تتضح التبرير: -
مسببـاتها غير الى االخطاء نسبـة حـيث من الدعائي العمل مايطرحه ضوء في السياسي الخطاب

ذاتها باالخطاء بها العالقة مصادر الى االخطاء تنسب حيث الحقيقة عن واالبتعاد

عبر الجمهور الى ينطلق الذي السياسي للخطاب الدعائية التوجهات ان يتضح تقدم ما كل من
عقـليا نتاجا بـصفته الخطاب اعداد عمليه في تتحـكم شروط على تعتمد المختلفة، االعالم وسائل

تحـدد وسوسيولوجية ومادية تاريخية لشروط مباشر وغير مباشر بشكل يخضع وحضاريا
يقـوم حـيث كبرى تحديات المجتمع يواجه عندما مايتضح وهو قيمه ونمط اشكاله بالنتيجة
المشاريع كتحديات االدوار، وتوزيع تنفيذها سبل وكذلك االولويات بتحديد السياسي الخطاب
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وسـائل عبر السياسي الخطاب نجاح ان على التركيز من لنا والبد العالم، لبلدان واالستقالل التنموية
كي وتقـاليد وقيم وثقافة تاريخ من المجتمع في ما بكل باالتصال القائم فهم كيفية على يعتمد االعالم
التالحـم تحقـيق هدفه دقـيق دعائي تخطيط على يعتمد كونه لالقناع محققاً الخطاب مضمون يكون

الجمهور مع Kوالتفاهم
الخاتمة

على والتاثير االقناع عناصر اضفاء في كبيرة اهمية له الدعائي النشاط ان تقدم ما كل من تبين
دون العام الراي في التاثير احـداث اليمكنها سياسـية اهداف وفق معداً يكون الذي السياسي الخطاب
قبـل من معدة ونفسـية علمية اسـس الى يسـتند الذي الدعائي العمل تقـنية لتطورات دقيق استثمار
االصل في موجود السياسـي الخطاب فان وبذلك والمهم الحيوي المجال هذا في وباحثين متخصصين
اجل ومن البشـرية النفس في المطلوب التأثير تحقـيق اجل من نتاجاته كأحـد الدعائي الخطاب وجاء
يحيط ما لكل مدروسة علمية اسس ووفق نفسي فهم على اعتماداً االقناع ضوء في افعالها بردود التحكم
بـاالتصال القائم غاية وهو النجاح لتحقيق وامال وحاجيات واحوال ظروف من المستهدف بالجمهور

الخصوص. وجه على
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مقدمة
اهمية تحـتل التي الصحـفية الفنون من واحـداً اصبح الكاريكاتير فن ان على اثنان يختلف ال
عن صحـيفة الي الغنى اصبح بانه قلنا اذا بجديد نأتي ال قد بل االتصالية، الرسالة ايصال في واضحة
بتخصيص الصحف بعض قيام عن ناهيك خاصة، وزوايا ابواب ضمن ية الكاريكاتير الرسوم استخدام
السياسـية والظواهر الموضوعات مختلف خاللها من تعالج ية الكاريكاتير للرسـوم خاصة صفحات
يفوق بشكل المرسومة االهداف يحقق قد الكاريكاتيري الرسم ان من منطلقة واالجتماعية واالقتصادية
التي الصورة مميزات خالل من نفسـه ويفرض القارئ عين مع يتعامل النه االخرى، الصحفية الفنون

المتلقين. عند يقاوم ال اغراء لها اصبح
من األوسـط الشرق جريدة في للكاريكاتير السياسية االتجاهات موضوع دراسة اهمية وتاتي
الظواهر يعري الذي الساخر بالنقد المجاالت مختلف وولوجه الساحر، الساخر الصحفي الفن هذا اهمية
هذه حـول العام الراي تشـكيل في المساهمة خالل من بآخر او بشكل القارئ وعي في ويؤثر السلبية

مستقبلهم. في وتؤثر الناس حياة تمس التي والموضوعات القضايا
الهمية امتداد واهميته لها مكمل هو بل االخرى، الفنون اهمية عن التقل الفن هذا اهمية فان لهذا

نفسها. الصحافة
واالبـرز انتشـاراً االوسع العربية الصحف من كونها ، األوسط الشرق جريدة اختيار ان كما
يخلو وال خاصاً مكاناً له وتفرد مميز بشكل ي الكاريكاتير الرسم نشر اهتمامها في تضع والنها اهمية،
والفنون والحوار والتحقيق والتعليق المقال شأن ذلك في شأنه كاريكاتيري رسم من اعدادها من عدد اي

عام. بشكل الصحفية
البحث: مشكلة

االتي: بالشكل صياغتها يمكن التساؤالت من جملة في البحث مشكلة تحدد
؟ ية الكاريكاتير الرسوم تضمنتها التي السياسية االتجاهات ابرز ما -1

سالم خضر حمدان د. م. أ.
بغداد جامعة - االعالم كلية
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؟ الكاريكاتيرية الرسوم خاللها من ظهرت التي االشكال ما -2
؟ الكاريكاتير لموضوعات (المكاني) الجغرافي التوزيع ما -3

؟ ية الكاريكاتير الرسوم خالل من ظهرت التي النمطية الشخصيات ما -4
؟ ية الكاريكاتير الرسوم خاللها من عبرت التي االفكار انواع ما -5

الموضوع. هذا في البحث لمشكلة منطلقا شكلت التساؤالت هذه
البحث: هدف

التسـاؤالت على االجابـة في البحـث هذا اهداف تبلورت ومشكلته البحث اهمية من انطالقا
مضامين من البحـث) (موضوع ية الكاريكاتير الرسـوم حملته ما على الوقوف ليتسنى المطروحة،
سـواء الرسوم هذه به قامت الذي الدور معرفة وبالتالي وشخصيات وأشكال وانواع ومعالجات وافكار
هذه اعداد تحــديد خالل من ضدها. العام الرأي توجيه او مناقشـتها او الظواهر تعرية موضوع في

الصحيفة. في احتلته الذي المكاني والحيز المئوية ونسبها وتكراراتها واالفكار الرسوم
البحث: منهجية

لزاما فكان األوسـط الشرق جريدة في الكاريكاتير موضوع يتناول كونه البحث لطبيعة نظراً
وان حـتى تاريخية متابـعة ذاتها بحـد وهذه البحـث مدة خالل الصحف اعداد يتابع ان الباحث على

نسبياً. قصيرة مدة في انحصرت
الرسـوم تحـليل نحـو يتجه البحـث ان ثم التاريخي، المنهج استخدام عن لنا الغنى فان لذا
النه المضمون، تحليل اسلوب او طريقة اتباع المناسب من فكان محتواها. عن والكشف ية الكاريكاتير
المراد االعالمية للمادة الصريح والمضمون الظاهر المحـتوى عن للكشـف المكان هذا في االنسـب

والمضمون. الشكل حيث من تحليلها
البحث: مجاالت

الزمني: المجال اوالً:
لعام و١/٣١ ١/١ بين المحصورة المدة وهي البحث حددها التي المدة في الزمني المجال يتحدد
كافية المدة هذه وتّعد الصدور. يومية الصحـيفة كون كامالً شـهراً وتمثل يوماً ٣٠ والبـالغة ٢٠٠٥
في وردت التي واالفكار المضامين عن والبحث التقصي امكانية وتوفر خاللها الصادرة االعداد لمتابعة

الصحيفة. في المنشورة الكاريكاتيرية الرسوم
المكاني: المجال ثانياً:

والتي لندن في الصادرة السـعودية األوسـط الشرق جريدة في المكاني المجال العــدديتحدد
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لالغراض الصناعية االقـمار تسـتخدم حـيث الدولية طبعتها خالل من العربي العالم توزيعها يغطي
الشـرق جريدة اختيار ان القول ويمكن العالم في الكبرى المدن من عدد داخل واحد وقت في الطباعية
بسبـب البحـث مدة خالل الكاريكاتير لموضوعات الدقيقـة المتابـعة فرصة للباحـث يتيح األوسط

دوري. وبشكل الصدور استمرارية
الموضوعي: المجال ثالثاً:

الن األوسـط الشـرق جريدة في الكاريكاتير فن على التركيز تم فقد البحث عنوان من انطالقاً
المحـددة المدة خالل الكاريكاتيرية للرسـوم والمتابـعة التقصي خالل من اال يتحقق ال البحث هدف
خالل من الكاريكاتيرية الرسوم به حظيت الذي االهتمام مدى وقياس عناصرها الى للتحليل واخضاعها

االهتمام. لهذا مقياساً الكاريكاتير ومساحة عدد فكان المخصصلها. المكاني الحيز
قـائماً صحفياً فناً باعتبارها حصراً الكاريكاتيرية بالرسوم الموضوعي المجال تحديد فيمكن لذا

البحث. مدة خالل مضامين من الرسوم هذه احتوته ما ودراسة بذاته
التحليل: وحدات تحديد

ان الضروري فمن كمياً وصفاً المضمون عناصر وصف الى يسـعى المضمون تحليل كان لما
وحسـاب منها عنصر كل دراسـة يمكن معينة وعناصر وفئات وحدات الى المضمون هذا تقسيم يتم

الخاصبها. التكرار
يمكن وحـدة افضل هي االعالمية) للمادة الطبـيعية (الوحـدة ان وجدنا البحث طبيعة وبسبب
الى مادته لتقـديم االعالمية المادة فينتج يسـتخدمها متكاملة اعالمية وحـدة النها للتحليل اخضاعها
وفقـاً الكاريكاتيري للرسم تصنيف وضع تم حيث الكاريكاتيري. بالرسم الوحدة هذه وتتمثل الجمهور

لمحتواه. وفقاً تقسيمه وتم الغراضالتحليل
التحليل: فئات تحديد

الرسالة هذه تحتويها التي المادة مع التعامل خالل من التحليل فئة تحديد البحث طبيعة استلزمت
واالفكار المحـتوى مادة تتناول السـؤال هذا على االجابة ان حيث قيل)، (ماذا السؤال على واالجابة
للتحـليل فئة الموضوع فئة تحديد تم فقد المضمون، تحليل سياقات مع وتماشياً يحتويها. التي والمعاني

المحتوى. في االهتمام مراكز عن الكشف الفئة هذه تستهدف حيث
كان لذا الكاريكاتيري الرسم وهو المادة هذه فيه قدمت الذي الشكل معرفة اقتضى البحث ان كما

الرسـم تفاصيل على الوقوف لغرض ومكوناته عناصره الى الشكل هذا تحليل الضروري من
معاً. والمضمون الشكل عن معبرة النتائج ولتكون الصورة الكمال الشكل حيث من ومتابعته

البحث عينة
العــدد
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سـعة ان اال صدقاً اكثر نتائج لتحقيق نظام افضل يعد الشامل الحصر نظام ان من الرغم على
صعباً. امراً الشامل الحصر عملية يجعل غيرها او الصحف في كانت سواء الرسائل محتوى وضخامة
اذا سيما الشامل الحصر عن صدقاً تقل ال نتائج ويحقق البحث عملية يسهل العينة نظام الى فاللجوء لذلك
العام االطار هي األوسـط الشرق جريدة اعتبار يمكن لذا صحيحاً. تمثيالً الكلي المجتمع العينة مثلت ما
تحـديد تم حـيث للبحـث عينة ٢٠٠٥ عام من ١/٣١ الى ١/١ المدة خالل المنشورة واالعداد للعينة
تحقـق العينة هذه ان القول يمكن حيث للبحث. عينة رسماً ((٣٠)) عددها والبالغ الكاريكاتيرية الرسوم

والتنظيم. والكمال والدقة الكفاية حيث من العينة اطار في توفرها الواجب الشروط
المبدئي: التحليل

تحـليل وهي النهائي التحليل اجراءات في البدء قبل ارتيادية خطوة المبدئي التحليل خطوة تعد
ستتخذ التي النهائي التحليل لوحدات المكونة العناصر تحديد لغرض الوثائق من اصغر عينات على يتم
ويوصف التحليل وحدات على المادة احتواء لتحديد الفحص لمجرد بداية يستخدم وقد للتصنيف، اساسا

مبكر. تحليل بانه
لتحديد عنها البيانات وجمع العناصر عن الكشف لغرض الخطوة هذه الى اللجوء من البد وكان

ياتي: بما ذلك وتمثل العناصر هذه بين العالقة
المكونة للعناصر وتحـديدات تعريفات من توفر ما على واالطالع التراث مسح خالل من -1
اجرائية تعريفات وضع تم فيما العناصر هذه لبـعض محـددة لتعريفات التوصل تم التحـليل لوحدات

االخر. للبعض
العناصر لهذه التحديدات بعض من واستفاد السابقة والبحوث الدراسات على الباحث اطلع -2

عنها. التقصي جرى التي
التحليل: واستمارة التصنيف بناء

الرسـم لعناصر وتحـديدات تعريفات من لديه توفر ما على التصنيف بـناء في الباحث اعتمد
التحـليل استمارة تنظيم وتم النظري. التراث على اطالعه خالل من عليها حصل والتي الكاريكاتيري
تقف ولم الكاريكاتيري). (الرسم وهي التحليل وحدة في عنها التقصي المراد العناصر خاللها من ليحدد
المذكورة الكاريكاتيري الرسـم عناصر تحليل الى ذلك تعدت وانما المضمون حدود عند التحليل عملية
ونوع النمطية، والشـخصيات الجغرافي والتوزيع والمضمون الشكل في وتتمثل الالحقة. الجداول في

الفكرة.

الساخر الصحفي الفن العــددالكاريكاتير..
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البـعض وعده الساخر) تسمية(الفن عليه اطلق حتى وثيقاً ارتباطاً بالسخرية الكاريكاتير يرتبط
كان واذا المنحـرف. االنسـاني للسلوك الذعاً نقداً ثناياه في يحمل كونه والهجاء، للسخرية اخر وجهاً
االنواع اكثر يعد اليوم السياسـي الكاريكاتير فان العيوب)(١). ابـراز في يغالي (رسم هو الكاريكاتير

دولياً. او محليا الحكومي االداء او السياسي الواقع لنقد تحريضية بمهمة يقوم كونه شيوعاً
عن تعبير فهو الكلمات)(٢). محل فيه الخطوط تحل (مقال هو تعريفاته ابسط في والكاريكاتير
مكتوبـة رموز الى االفكار تحويل على القادر المنطقي والتفكير الرسم موهبة باستخدام فكرة او حدث
ينبـغي مذموم امر على الضوء تسـليط او دعمه ينبـغي محمود امر الى االنتباه لفت بقصد ومفهومة

معالجته(٣).
للتعبير الدقيقة الوسائل واحدى والعالمية العربية الصحافة في مهماً فناً اليوم الكاريكاتير واصبح

واالجتماعية(٤). واالقتصادية السياسية االبعاد من كثير عن
ومن للرسم. ومستقبل مرسل وجود على قائم دعائي تحريضي كفن الكاريكاتير وظيفة وتظهر
اساسياً دوراً يلعب الكاريكاتير ان ترى وهكذا الرسم. يطرحها التي الفكرة بسبب انسانية فاعليات قيام ثم

وغيرها(٥). االنسان حقوق عن الدفاع او السياسية الموضوعات تناول في
بشان فاعلة حركة الى يؤدي ثم ومن والمضمون، المعنى ينتقل البسيطة الخطوط هذه خالل فمن
لمحـاولة اما والواقـع للمستقبـل جديدة افاقاً تفتح بدورها وهذه الساخر. الهزلي الكاريكاتيري الحدث

جديدة. وانسانية اجتماعية اسس على للواقع الجديد الصنع محاولة او التغيير
لتظهر االخرى الفنون من العديد منه استقتها ساخرة بروح يتمتع التاثير القوي البسيط الفن وهذا

التغيير(٦). الى تدعونا ممتعة ساخرة فيصور الشائنة المجتمع عيوب
التي بـالكلمات طريقـها عن عبـروا شخصيات النفسهم نحتوا المجال هذا في فنانون وهناك
تعكس التي الكلمة الى حـاجة غير في ذاتها بحـد لغة الفن هذا فاصبـح للقـارئ. توصيلها يريدون
الصحف رواج في سبباً الكاريكاتير رسامي بعض واصبح الكاريكاتير(٧). رسام يريده الذي المضمون
االخيرة صفحاتها من الصحف بقراءة يبدأون كثيرة احيان وفي القراء ان درجة الى رسومهم تحمل التي

عادة(٨). الكاريكاتير زاوية توجد حيث او
مفهوم خاللها تبلور كالسيكية مدارس عدة ظهرت الكاريكاتير تطور تاريخ متابعة خالل ومن
فقـط، الرسـم على اعتمدت والتي الشرقية االوربية المدرسة بينها من كان الكاريكاتير، فن ومضمون

على االعتماد دون من ذاته الرسـم بـتفصيالت بالغ اهتمام خالل من الفكرة الرسوم تقدم حيث
له. مصاحب تعليق

تعليق مع البسيط التخطيطي الرسم على تعتمد الغربية االوربية المدرسة كانت حين العــددفي
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والرسـم الحوار بين العالقة خالل من المفارقة وتتضح ضاحك، حوار او نكتة شكل على له مصاحب
المدرسـتين بـين بـالجمع امتازت فقـد االمريكية المدرسة اما توصيلها. المراد الفكرة تظهر وبذلك
اكثر تتضح ودالالت مضامين الكاريكاتيري الرسـم اعطاء على اهتمامها انصب حـيث األوربيتين،

بالحوار(٩).
المصاحبـة التعليقـات اسـتخدام منها عدة بسمات العربية الصحافة في الكاريكاتير تميز ولقد
الدارجة العامية اللهجة على لغته في واعتماده الرسم اشخاص بين حوارية لغة وتقديم كبير بشكل للرسم
رسـام والن المحـلية، والقـضايا الشعبية اللهجة على تعتمد عربية مدرسة هذه تعد حيث والمبسطة.
غموض. او مبـالغة وبدون يفهمون بما مخاطبتهم ينبغي لذا المختلفة بفئاتهم الناس يخاطب الكاريكاتير
يوظف وان ببسـاطة يطرح ان من البـد وهنا وهمومهم قـضاياهم ويطرح المتلقين يخاطب فالرسم
الكاريكاتير في العامية اللهجة اسـتخدام اما ناجح. بشـكل فيها المستخدمة واللغة المصاحبة التعليقات

الناس(١٠). جميع يفهمها التي هي فألنها
انتقـالة احداث في الحقيقي الفضل صاحب فيليبون شارل الفرنسي والصحفي الفنان كان واذا
(الكاريكاتير) المصورة الهزلية االسبـوعية صحفيته اصدار خالل من الكاريكاتير تاريخ في واضحة
من السباق صنوع(١٢)كان يعقوب المصري الصحفي فان (شاريفاري)(١١)، صحيفة ثم ١٨٠٦ عام
نظارة)(١٣) (ابـو االسبوعية الهزلية جريدته اصدر فقد الكاريكاتير مضمار خاضوا الذين العرب بين

وارتحل. حل اينما له مالزماً اسمها صار والذي القاهرة في ١٨٧٧ عام
من العديد ظهور العربـية المنطقـة فشـهدت يغلق، ولم الكاريكاتيرية الصحـافة باب فتح ثم
القـراء تستقـطب مرحـة ممتعة مادة الكاريكاتيري الرسم في وجدت التي الساخرة الهزلية الصحف
الكاريكاتير دائرة اتسـعت ان فكان المتلقي. الجمهور الى ايصالها تريد التي الكثيرة المضامين وتحمل
من غيرها يفوق بـما المتلقي في التاثير على وقدرتها بتفوقها تميزت التي الصنعة هذه اصحاب وتعدد
ذهن في االفكار ترسـيخ على ولقـدرتها منها تشـع التي السخرية لروح وذلك االعالمي العمل فنون

القراء.
مكانة واحـتل واضح بشكل برز الذي الكاريكاتير رسام عن صحيفة الي غنى ال اليوم واصبح
واصبـح رسومهم. خالل من النجومية صفة بعضهم نال حتى الصحافة سجل في اسمه ونحت متميزة
شـخصية له صارت بـعضهم ان حـتى غيره. عن يميزه الذي الفني واسلوبه الخاص لونه منهم لكل
بـعد حتى القراء اذهان في حية الشخصية هذه وباتت خاللها. من االتصالية رسائله يطلق كاريكاتيرية

غازي العراقـي والفنان العلي(١٤) ناجي الفلسطيني الفنان لدى الحال هو كما صاحبها، رحيل
وغيرهم. اهللا(١٥) العــددعبد
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W

تعريفية نبذه األوسط: الشرق جريدة
شركة وهي أم)(١٦) أر (أس شركة تصدرها التي االولى الصحيفة األوسط الشرق جريدة تعد
بين متميزة مكانة تحتل ان استطاعت ،١٩٧٨ عام لندن في صدورها ومنذ والتسويق. لالبحاث سعودية

والدولية. العربية للشؤون تغطيتها خالل من طيبة سمعة لنفسها وحققت اليومية. العربية الصحف
حقـوق تمتلك التي الوحـيدة العربية الصحيفة األوسط الشرق تعد نافذة عربية صحيفة وكونها
يواس بوست، واشنطن تايمز، نيويورك ومنها الكبيرة الدولية الوكاالت من للعديد العربية باللغة النشر

وغيرها توداي أي
مختلف في القـراء من متنوع جمهور لها واصبـح واسعاً انتشارا األوسط الشرق حققت ولقد
وغيرها، والغارديان كالتايمز االنكليزية الصحـف من بالعديد تقارن اصبحت انها حتى العالم. ارجاء

االخبارية. والتحليالت التغطيات في قدرتها بسبب
السعودية العربية المملكة داخل مثيالتها على وتتفوق العربية الصحف بين تنفرد ان واستطاعت
المتمرسـين والكتاب الصحفيين من فريقاً تمتلك حيث والبشرية التقنية امكاناتها بفضل وذلك وخارجها

الصحفي. العمل مجال في
مدن من عدد في الطبـاعة الغراض الصناعية االقمار عبر البث استخدام في سباقة كانت ولقد
في بالتنوع وتتميز وغيرها. ونيويورك ومدريد وواشنطن لندن في طبعات ولديها واحد. وقت في العالم
السياسـية واالخبـار بـالموضوعات محـملة عشـر الستة صفحاتها حيث وتوجهاتها موضوعاتها

واالجتماعية. واالقتصادية
من اليوم اعدادها من عدد يخلو فال واضحـاً، حـيزاً األوسط الشرق في الكاريكاتير احتل وقد
يتابـع ان الصامتة السـاخرة برسـومه اسـتطاع الذي رسـيم امجد الفنان بريشة كاريكاتيري رسم
ابدت التي الجريدة اياه منحتها ثابتة مساحة خالل من واالجتماعية واالقتصادية السياسية الموضوعات

االخرى. الصحفية الفنون بقية مع الحال هو مثلما الكاريكاتيرية بالرسوم واضحاً اهتماماً

التحليل اجراءات
الكاريكاتيري الرسم تحليل عناصر تعريف

والتي عليها التحـليل عملية الجراء االتية الكاريكاتيري الرسـم عناصر اعتماد تم لقد
ياتي بما تعريفها العــدديمكن

٢٠٠٨ آذار
71

األوسط الشرق جریدة في للكاریكاتیر السیاسیة االتجاھات



يضم الذي البـناء ويمثل الكاريكاتيري الرسـم بـه ظهر الذي الفني الشكل وهو الشكل: -1
هي: رئيسية انواع اربعة الى ويقسم للكاريكاتير االتصالي المحتوى

تعليق. يرافقه تركيبه في وبسيط الصريحة الداللة على ويعتمد المباشر: أ -
محددة بمعان دالالت ذات الوضاع طبيعي شبه تصوير على يعتمد التسجيلي: ب -

المعاني. عن التعبير يستطيع الذي الرمز استخدام يعتمد الرمزي: جـ-
بـالمعالجة الكاريكاتيري الرسم يتناوله الذي الحدث موقع تحديد وهو الجغرافي: التوزيع -2

الى ويقسم والنقد
العراق. داخل والظواهر للقضايا يتعرض الذي وهو المحلي: أ -

العربي. الوطن داخل والظواهر يتعرضللقضايا الذي وهو العربي: ب -

العربي. الوطن خارج العالمية للقضايا يتعرض الذي وهو العالمي: جـ-
الى: وتقسم الكاريكاتيري الرسم يضمها التي الشخصيات وهي النمطية: الشخصيات -3

المعروفة. العراقية االزياء بارتداء وتتميز (العراقية): المحلية الشخصية أ -
عربي. بلد لكل المميزة العربية االزياء بارتداء وتتميز العربية: الشخصية ب -
عربي غير بلد أي الى انتمائها الى يشير بما وتتميز االجنبية: الشخصية جـ-

بسـهولة ويفهمها بسرعة المتلقي يستقبلها التي البسيطة لالفكار تمييز وهو الفكرة: نوع -4
واهدافها. معانيها وادراك لفهمها اكثر وعي الى تحتاج والتي المركبة االفكار عن

التحليل: فئات تعريف
التحـليل فئات استخراج تم البحث لعينة المكونة الكاريكاتيرية الرسوم على االطالع خالل من

التالية:
السالم واتفاقيات الفلسطينية القضية تتناول التي الموضوعات في وتتمثل الفلسطيني: الشأن -1

االسرائيلية. والسياسات الفلسطينية الحكومة وازمة
من عنه تنتج وما االمريكي واالحـتالل العراق موضوعات في وتتمثل العراقـي: الشأن -2

وسياسات وازمات تداعيات
هيمنتها فرض الى وسـعيها االمريكية السياسـة في وتتمثل العالم: على االمريكية الهيمنة -3

شكل. باي العالم على
العربية. والسياسات العربية االنظمة نقد في ويتمثل العربية: االنظمة ضعف -4

W

K

العــدد
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المنطقـة في تنتشـر التي المتطرفة الدينية االفكار نبـذ في ويتمثل المتطرفة: االفكار نبذ -5
والعالم.

. العالم في الحروب واشعال التسلح سياسات نقد في ويتمثل والحروب: التسلح سياسات نقد -6

األوسط الشرق جريدة في الكاريكاتير
المضمون: تحليل

الجداول على اعتماداً األوسـط الشـرق جريدة في المنشـورة الكاريكاتيرية الرسوم تحليل تم
التحليل. طريقة وتصنيفاتها حقولها توضح والتي ادناه المبينة

بالتصنيف الخاصة الكاريكاتيرية الرسوم اعداد حصر تم التكرارات)) ((عدد االول الحقل ففي
الخاصة التكرارات اعداد نسبـة فيبين للتكرارات)) المئوية النسبة )) الثاني الحقل اما امامها، المدرج
رســماً (٣٠) والبـالغة العينة ضمن الكلية الكاريكاتيرية الرسـوم اعداد مجموع الى بـالتصنيف

كاريكاتيرياً.
الكاريكاتيرية الرسـوم شـغلته الذي الحيز يتوضح الكاريكاتير)) ((مساحة الثالث الحقل وفي
المساحـة الى الكاريكاتير مساحة ((نسبة الرابع الحقل كان فيما ((سم٢))، بـ مقاساً المذكور للتصنيف
الكاريكاتير مساحة الى بالتصنيف الخاص الكاريكاتير لمساحة المئوية النسبة تبين للكاريكاتير)) الكلية

(١٠٠٨٠سم٢). والبالغة العينة في الكلية
انها األوسـط الشرق جريدة في الكاريكاتيرية للرسوم التحليل خالل من الباحث الحظ الشكل:
رسماً، ((٣٠)) البالغ العينة مجموع من تكراراً ((١٧)) على حصل حيث الرمزي الشكل على ركزت
سـم٢ ((٥٧١٢)) الرمزي الكاريكاتير مساحـة وكانت .((%٥٦,٦٦)) مقـدارها مئوية نسبة محققاً

.((%٥٦,٦٦)) بلغت الكلية العينة في الكاريكاتير مساحة مجموع الى المئوية ونسبتها
مئوية وبنسبة تكراراً ((١٢)) على حصل حيث المباشر الكاريكاتير الثانية المرتبة في جاء بينما
وبنسبة ((٤٠٣٢سم٢)) بلغت قد مساحته وكانت الكلية. الكاريكاتير رسوم مجموع من ((%٤٠)) بلغت

الكلية. الكاريكاتيرية الرسوم مساحة مجموع من ((%٤٠)) بلغت مئوية
وبنسبـة واحداً. تكراراً سجل اذ واالخيرة الثالثة المرتبة في جاء فقد التسجيلي الكاريكاتير اما
بـلغت وبنسبـة ((٣٣٦سـم٢)) مساحة وشغل الكاريكاتيرية الرسوم مجموع من ((%٣,٣٣)) بلغت

.(١) رقم الجدول في كما الكلية الكاريكاتير مساحة الى ((%٣,٣٣))
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الجغرافي: التوزيع
الموضوعات بـين جغرافيا توزعت الكاريكاتيرية الرسـوم ان التحـليل خالل من اتضح لقد
االولى بالمرتبـة العربي بالشأن الخاصة الموضوعات وجاءت والعالمية. والعربية (العراقية) المحلية
مساحـة وشـغلت %٦٣,٣٣ بــ تقدر مئوية وبنسبة العينة مجموع من تكراراً ((١٩)) بلغت حيث

العينة. مساحة مجموع من %٦٣,٣٣ بلغت مئوية وبنسبة سم٢ ٦٣٨٤ مقدارها
وجاءت تكرارات ((١٠)) فكانت العراقي المحلي الشأن تناولت التي الكاريكاتيرية الرسوم اما
وكانت سم٢ ((٣٣٦٠)) تبلغ مساحة وشغلت ((%٣٣,٣٣)) بـ تقدر مئوية نسبة محققة الثانية بالمرتبة

الكلية. العينة مساحة من ((%٣٣,٣٣)) مساحتها نسبة
تبـلغ مئوية وبنسبـة واحـداً. تكراراً محققة الثالثة بالمرتبة العالمية الموضوعات جاءت فيما
وبنسبـة سـم٢ ((٣٣٦)) بلغت وبمساحة للموضوعات. الجغرافي التوزيع مجموع من ((%٣,٣٣))

.(٢) رقم الجدول في كما الكلية. العينة مساحة من ((%٣,٣٣))
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النمطية: الشخصيات
موضوعاتها. خالل من النمطية الشـخصيات من العديد الكاريكاتيرية الرسـوم اظهرت لقـد
بالمرتبـة االجنبـية النمطية الشخصيات جاءت حيث واجنبي. وعربي عراقي هو ما بينها من وكانت
وبنسبـة ((٩)) بواقـع (اسـرائيلية) شخصيات بين توزعت شخصية ((١٥)) تكرارها بلغ اذ االولى
بـ تقدر وبمساحة ((%١٣,٣٣)) وبنسبة ((٤)) بواقع وامريكية ((٣٠٢٤))سم٢ وبمساحة ((%٣٠))
سـم٢ ((٣٣٦)) بـ تقدر وبمساحة ((%٣,٣٣)) وبنسبة ((١)) بواقع روسية واخيراً سم٢ ((١٣٤٤))
وبنسبـة شـخصيات ((٩)) بلغت تكرارات حققت فقد الثانية بالمرتبة العربية الشخصيات جاءت فيما
العراقـية الشـخصيات حققـت بينما سم٢. ((٣٠٢٤)) وبمساحة الشخصيات مجموع من ((%٣٠))
مجموع من ((%٢٣,٣٣)) بـ تقدر مئوية وبنسبة تكرارت ((٧)) بلغت حيث واالخيرة الثالثة المرتبة

.(٣) رقم الجدول في واضح هو وكما سم٢ ((٢٣٥٢)) مساحة وشغلت الشخصيات.
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الفكرة: نوع
عدد بـلغ حـيث االولى المرتبة البسيطة االفكار احتلت الكاريكاتيرية الرسوم تحليل خالل من
((٨٧٣٦))سـم٢ مقـدارها مساحـة وشغلت بـ((٨٦,٦٦%)) تقدر مئوية وبنسبة ((٢٦)) تكرارتها
الثانية المرتبـة فاحـتلت المركبة االفكار اما العينة. مساحة مجموع من ((%٨٦,٦٦)) نسبتها وكانت
مقـدارها مساحـة وشـغلت بــ((١٣,٣٣%)) تقدر مئوية وبنسبة ((٤)) تكرارها بلغ اذ واالخيرة

.(٤) رقم الجدول في كما العينة. مجموع من ((%١٣,٣٣)) مقدارها مئوية وبنسبة سم٢ ((١٣٤٤))

المضمون: تحليل
الجدول في وكما كونتها التي الرئيسـية االتجاهات خالل من الكاريكاتير موضوعات اتضحت

.(٥) رقم
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ياتي: كما اجمالها فيمكن االتجاهات هذه عليها انطوت التي الفرعية الفئات اما
الفلسطيني): الشأن (موضوعات اتجاهات عليها انطوت التي الفرعية الفئات أ -

االسرائيلية. الفلسطينية السالم اتفاقات جدوى عدم اوالً:
الداخلي. والصراع الفلسطينية االزمة ثانياً:

الفلسطينية. الحكومة ازمة ثالثاً:
الصعب. الطريق في الفلسطينية المصالحة رابعاً:

الدولية. القوانين التحترم اسرائيل خامسا:
. الفلسطينية الحكومة من التعجيزية االسرائيلية المطالب سادساً:

الفلسطينية. القيادات على قيوداً تفرض اسرائيل سابعاً:
االسرائيلية. السياسة على المتطرف االسرائيلي اليمين هيمنة ثامناً:

الفلسطينية بالزعامات تطيح االسرائيلية القوة تاسعا:
بالتهدئة للفلسطينيين والدعوات مستمر االسرائيلي العدوان عاشراً:

طقوسهم. تأدية من الفلسطينيين تمنع االسرائيلية السلطات عشر: احدى
يرفضونها. االسرائيليون بينما السالم بفرص يتشبثون الفلسطينيون عشر: اثنا

العراقي: الشأن موضوعات اتجاه عليها انطوى التي الفرعية الفئات ب -
العربي. ارتباطه عن العراق سلخ محاولة اوالً:

واالحتالل. الحرب مستنقعي في يغرق العراق ثانياً:

K
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القذر. الغسيل ونشر العراقية االنتخابات ثالثاً:
الخارجي. العالم ضجيج وسط العراق صوت ضياع رابعاً:

االمل. هذا دون تحول السياسية والخالفات باالنتخابات يتشبثون العراقيون خامساً:
للخالص. العراقيين امل العراقية االنتخابات سادساً:

وطأة اشد سجن الى سجن من يهربون العراقيون سابعاً:
واليقين. الشك بين العراقية االنتخابات ثامناً:

منها. الخروج يمكن ال متاهة امام العراقية القيادة تاسعاً:
للخالص. الوحيد الطريق العراقية االنتخابات عاشراً:

العالم): على االمريكية (الهيمنة اتجاه عليها انطوى التي الفرعية الفئات جـ-
العرب. الزعماء على والهيمنة االمريكية االدارة اوالً:

شعبياً. عربياً رفضاً يواجه العسكري االمريكي الوجود ثانياً
االمريكية. الهيمنة تحت العالم ثالثاً:

العربية بالجامعة تعصف االمريكية االدارة رابعاً:
العربية): االنظمة (ضعف اتجاه عليها انطوى التي الفرعية الفئات د -

العرب. رؤوس على تنصب الروسية االمريكية االزمة اوالً:
الفارغة الرنانه التصريحات اال يملكون ال العرب ثانياً:

المتطرفة): االفكار (نبذ اتجاه عليها انطوى التي الفرعية الفئات هـ-
المتطرفة. الدينية االفكار نبذ اوالً:

والحروب): التسلح سياسات (نقد اتجاه عليها انطوى التي الفرعية الفئات ز-
العالم. في الحروب واشعال التسلح سياسات فضح اوالً:

الكاريكاتيرية: للرسوم المضمون تحليل نتائج
والتقصي الكاريكاتيرية الرسوم مضامين بمجموعها كونت التي الرئيسية االتجاهات تحديد بعد
تكرارات جمع خالل من المضمون تحـليل ثم االتجاهات، هذه عليها انطوت التي الفرعية الفئات عن

للتكرارات المئوية النسبـة تحديد وكذلك مساحاتها وتحديد الرسوم في ظهرت التي االتجاهات
بصورة ظهورها لتسلسل وفقاً جداول في االتجاهات ترتيب ثم الكلي المجموع الى والمساحات

النتائج. هذه وتفسير تنازلية
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التحليل: نتائج تفسير
اكد التي االتجاهات بـين االولى المرتبـة االتجاه هذا احتل الفلسطيني: الشأن موضوعات -1
مقـدارها مئوية وبنسبـة (١٢) مقداره تكرار على حصل حيث األوسط الشرق في الكاريكاتير عليها
من (%٤٠) مقدارها مئوية وبنسبة (٤٠٣٢سم٢) مقدارها مساحة وشغل التكرارات مجمل من (%٤٠)
االسرائيلية العربية السالم اتفاقات جدوى عدم عن االتجاه هذا وعبر العينة لرسوم الكلية المساحة مجمل
تمر التي االزمة عن عبـر كما الفلسطيني الفلسطيني الداخلي والصراع الفلسطينية االزمة عن وكذلك
اكد كما وعرة. طريق في تسير التي الفلسطينية المصالحة موضوع الى واشار الفلسطينية. الحكومة بها
الفلسـطينية الحـكومة من التعجيزية االسرائيلية والمطالب الدولية للقوانين اسرائيل احترام عدم على
على المتطرف االسرائيلي اليمين هيمنة وكذلك الفلسطينية. القيادات على اسرائيل تفرضها التي والقيود
بـالزعامات االطاحة في ودورها االسرائيلية الغاشمة القوة الكاريكاتير ويوضح االسرائيلية. السياسة
في بالتهدئة تطالبهم الفلسطينيين الى توجه التي الدعوات الكاريكاتيرية الرسوم تفضح كما الفلسطينية.
بمنع االسرائيلية السلطات قيام الرسوم انتقدت كما الفلسطينيين. على عدوانها في تستمر اسرائيل حين
السـالم بـفرص الفلسـطينيين تشبـث الرسـوم بينت واخيراً الدينية طقوسهم تأدية من الفلسطينيين

برفضها. االسرائيليون يستمر بينما المطروحة
العراقي: الشأن موضوعات -2

وبنسبـة (١٠) مقداره تكرار على حصل حيث االتجاهات، بين الثانية المرتبة االتجاه هذا احتل
عن االتجاه وعبر سم٢. (٣٣٦٠) مقدارها مساحة وشغل التكرارات مجموع من (%٣٣) قدرها مئوية
بحـر في يغرق العراق ان كيف وتوضح العربـي. القومي ارتباطه عن وابعاده العراق سلخ محاولة
نشـر عمليات من االنتخابات خالل يحدث ما الرسوم وتبين النجاة. لطلب ويستغيث والحرب االحتالل
الضجيج وسط العراق صوت ضياع الى الرسوم بعض واشارت المتنافسة االطراف بين القذر للغسيل
باالنتخابـات العراقـيين رغبـة الرسوم بعض اوضحت حين ضده.في الموجه الخارجي االعالمي
وشبـهت االمل. هذا تحقـيق دون يحول السياسية الكتل بين الخالفات ولكن للخالص امل واعتبارها
بـعض وجدت فيما وطأة اشـد سـجن في ليقع سجن من هرب كالذي العراقي المواطن الرسوم بعض
متاهة امام العراقي الرئيس تشبيه ولعل منها. الخروج اليمكن محنة تعيش العراقية القيادات ان الرسوم

المحنة. هذه عن تعبير خير مغلقة
العالم: على االمريكية الهيمنة -3

وبنسبة (٤) مقداره تكرار على حصل اذ االتجاهات بين الثالثة المرتبة االتجاه هذا احتل
الكلية المساحـة مجموع من (١٣٤٤)سم٢ مقدارها مساحة وشغل (%?١٣,٣٣) قدرها مئوية
العرب. الزعماء السـيما العربية المنطقة على االمريكية الهيمنة الى االتجاه هذا واشار للعينة
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تحت العالم وقوع كيفية الرسوم وبينت االمريكي. العسكري للوجود العربي الشعبي الرفض اوضح كما
الدول بمقدرات ولعب تسلط من االمريكية االدارة به تقوم ما الى الرسوم نبهت كما االمريكية. القبضة

العربية. بالجامعة ممثلة العربية
العربية: االنظمة ضعف -4

قـدرها مئوية وبنسبة تكرارين على حصل اذ االتجاهات، بين الرابعة المرتبة االتجاه هذا احتل
ضعف الى االتجاه هذا في الرسـوم وتطرقـت العينة. لرسوم الكلية المساحة مجموع من (%٦,٦٦)
ان الى اضافة ازمات من العالم في يدور ما كل اعبـاء تحـملهم خالل من يتضح الذي العربية االنظمة

حقاً. تعيد وال ضراً تدفع ال التي الجوفاء التصريحات اال السالح من يمتلكون ال العرب القادة
المتطرفة االفكار نبذ -5

قـدرها مئوية وبنسبـة واحـد تكرار على حـصل حيث الخامسة، المرتبة االتجاه هذا واحتل
المساحـة مجموع من (%٣,٣٣) قـدرها مئوية وبنسبة سم٢ (٣٣٦) قدرها مساحة وشغل (%٣,٣٣)
على السلبـية واثارها المتطرفة الدينية االفكار خطر الى الكاريكاتيري الرسـم واشـار للعينة. الكلية

والعالم. المجتمع
العالم في الحروب واشعال التسلح سياسات فضح -6

(%٣,٣٣) قدرها مئوية وبنسبة واحد تكرار على وحصل السادسة، بالمرتبة االتجاه هذا وجاء
للعينة. الكلية المساحـة مجموع من (%٣,٣٣) قدرها مئوية وبنسبة (٣٣٦)سم٢ قدرها مساحة وشغل
العالم في الحروب وتمويل التسلح سباق في العظمى الدول سياسات الكاريكاتير رسام خالله من وفضح

السياسات. هذه ثمن العالم سكان يدفع بينما
الخاتمة

الزمنية المدة خالل األوسـط الشرق جريدة في الكاريكاتيرية الرسوم تحليل ان تقدم مما يتضح
القـضية وهي الفلسطينية بالقضية الخاصة بالموضوعات اهتمامها جل وضعت قد البحث، حددها التي
على نفسـها فرضت معقدة سياسية وظروف ازمات من يحمله بما العراقي الشأن ثم المركزية العربية

الالحقة. بالمراتب العالمية الموضوعات جاءت فيما عام، بشكل األعالم وعلى الكاريكاتيري الرسام
الواضحـة االعالمية بالرسـائل رسومه يحمل ان استطاع الكاريكاتير رسام ان القول ويمكن
االحداث هذه حول التصورات بناء له وتاركاً والرؤى االفكار امامه باسطاً العربي القارئ الى ليوصلها

التثقـيفي الدور هو هذا ولعل ازاءها. موقـف باتخاذ اياه ومطالباً العالمية واالزمات السياسية
. عام بشكل باالتصال القائم بل الكاريكاتير رسام لتحقيقه يسعى الذي والتعبوي

العــدد

٢٠٠٨ آذار
80

األوسط الشرق جریدة في للكاریكاتیر السیاسیة االتجاھات



والمصادر الهوامش
انظر: العيوب) ابــراز في يغالي (رســم وتعني االيطالية االصول ذات كلمة(كاريكاتورا) من مشتقـة كاريكاتير -1

التعليمية المشكالت على الضوء تسليط في السعودي الصحفي الكاريكاتير اسهام الدعيلج، حمد بن العزيز عبد د.ابراهيم -2
(االنترنت). العالمية المعلومات شبكة على منشور بحث والتربوية،

نفسه المصدر -3
ص٥. ،١٢٣٨٠ العدد ،٢٠٠٠ ايار، ١٧ الرياض، صحيفة النار، يفتحون الكاريكاتير رسامو اسماعيل، محمد -4

(االنترنت). العالمية المعلومات شبكة على منشور مقال الضاحكة، المأساة فن الكاريكاتير عثمان، حنان -5
نفسه المصدر -6

سابق مصدر اسماعيل، محمد -7
جدة، والطباعة، والتوزيع للنشر الشروق دار والتطور)، (النشأة والعالمية السعودية األعالم وسائل عزت، فريد محمد -8

ص٢٦٧. ،١٩٩٠ ط١،
سابق مصدر عثمان، حنان -9

سابق. مصدر عزت، فريد محمد -10
.١٩٨٧/١١/٦ العراقية الثورة جريدة بريسن، اورنيت من خاص تقرير الالذع، النقد فن الكاريكاتير -11

لدى مستشـاراً ابـوه وكان يهودية اسـرة من ١٨٣٩ شباط ٩ في القاهرة في ولد صنوع) بن رافائيل بن (يعقوب هو -12
فذهب العصرية، العلوم التقان (احمد) االمير نفقة على اوربا الى ارسل باشا. علي محمد حفيد يكن) باشا (احمد االمير
لقبه الذي اسماعيل الخديوي بمساعدة القاهرة في عربي مسرح اول ١٨٧٠ عام انشأ سنين، ثالث بعد عاد ثم ايطاليا الى
الخديوي اعمال النتقـاد عربـية هزلية جريدة اول اصدر ١٨٧٧ عام وفي رواية، ثالثين نحـو الف مصر)، (موليير
البـالد من صنوع ونفي بابطالها امر الخديوي اصدر حتى واسع بشكل وانتشرت الدارجة اللغة فيها واستخدم اسماعيل

الحديث. العصر في الساخرين بسيد صنوع وصف ولقد وسخريته. انتقاده بسبب
ص٢٨٣-٢٨٤. ،١٩٦٧ صادر، دار مطابع بيروت، ج١، العربية، الصحافة تاريخ طرازي، دي فيليب انظر

ص١٩. د.ت، القاهرة، والنشر، للطباعة القومية الدار وصانعوها، الفكاهة صحافة الرمادي، الدين د.جمال انظر كذلك
الدين جمال من كل صنوع اتفق قـد وكان القاهرة، في ١٨٧٧ عام صنوع يعقوب اصدرها انتقادية هزلية جريدة اول -13
الى االفغاني اوعز وقـد اسماعيل. الخديوي اعمال النتقاد هزلية عربية جريدة انشاء على عبده محمد والشيخ االفغاني
الحـمير اصحاب بالفالحين فاذا يركبه، حمار عن باحا بيته من صنوع فخرج . بمسلكها يليق لها عنواناً يجد ان صنوع
نظارة ((ياابـا يناديه بـصوت واذا منهم التخلص احب زاحموه فلما حماره، يركبه ان منهم كل واراد حوله تجمعوا قد
زرقـاء) نظارة (ابـي عبـارة واستحسن اذنيه في الصوت هذا فرن زرقاء- نظارات يستعمل وقتئذ وكان زرقاء))-

اصحـاب مع جرى بما واخبره االفغاني الدين جمال الى فرجع الهزلية، للجريدة عنواناً اتخاذها على وصمم
االول العدد صدر وهكذا االسم استحسن ولكنه كالمه من فضحك للجريدة المذكور العنوان وباختياره الحمير

.١٨٧٧ سنة في منها
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ص٢٨٣. السابق، المصدر طرازي، دي فيليب انظر
رسـومه خالل من الفلسـطينية القضية عن ودافع االسرائيلي االحتالل قاوم فلسطيني كاريكاتيري رسام العلي ناجي -14

الوطنية. لمواقفه نتيجة الصهيونية المخابرات يد على اغتيل (حنظلة) بشخصية الكاريكاتيرية رسومه تميزت
البغدادي. البلد) (ابن بشخصية الكاريكاتيرية رسومه تميزت العراق، في الكاريكاتير رسامي ابرز من اهللا، عبد غازي -15

العراق. في التسعينات منتصف توفي منشورة، كاريكاتيرية مجموعات وله الصحافة في قرن نصف نحو عمل
ومديرها العزيز) عبد بن سلمان بن فيصل (االمير المحدودة والتسويق لالبحاث السعودية الشركة ادارة مجلس يرأس -16

الحميد). (طارق تحريرها رئيس اما الدخيل) (عزام التنفيذي
(١٤,٥سم×٢٤,٥سم). تبلغ الكاريكاتيري لرسم ثابتة مساحة تحديد تم لقد -17
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الحمالت: وادارة االعالمية االدارة
عام مفهوم بـناء االمكان جهد حـاولنا ومقومات ومفهوما ظاهرة االعالمية االدارة تناولنا في

وشرحها المذكور المفهوم ومكونات عناصر تحليل طريق عن والقياس. للتحليل قابل تجريدي
األدارة نقـاط بـعض أسـتعادة من بد ال , االعالمية الحمالت ادارة عرض في األمعان وقبل
و األعالمية األدارة منطق عن مستقـل موضوع وكأنه الحمالت ادارة موضوع يفهم ال كي األعالمية
يؤطر , األعالمية األدارة مفهوم ان الحـظنا تحققـها.فكما الىضمان تسعى التي واألهداف , مفهومها

باعتبارها المذكورة االدارة
األعالمية المؤسسة ادارة تتولى هيئة -
المذكورة الهيئة عليها تشرف عمليات -
المعنية الهيئة تحقيقه الى تسعى هدف -

األعالمية). (األدارة غرضالهيئة -
التي الوظائف او , مهامها لتنفيذ األعالمية) (األدارة الهيئة تســــتخدمها وســــائل -
اية النجد ربـما األعالمية الحمالت ادارة طبيعة و , األعالمية األدارة طبيعة بين قارنا واذا بها. تكلف
لمضامينها انعكاسا تكن لم ,ان لألولى امتدادا الحمالت- ادارة اي - الثانية فتعد . األثنين بين فواصل

لمنطق امتداد انها الى: يرجع الحمالت ادارة معالجة الى اللجوء مبررات أهم أحد ان أدق بتعبير
االزمات أثناء في االعالمية االدارة أي مظاهرها اهم احد وهي ومضمونها. ومعناها األعالمية األدارة

, صحـية أو , مؤسسية أو بيئية, أو , قومية ألسباب وعملياتها األعالمية المؤسسات تواجه التي
ثقافية. أو

التي ومعالجتها األزمات تجاوز األعالمية الحــمالت غرض كان أذا أخر وبـمعنى

K
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مضاعفة ضرورة الى بالمقابل تظهر الحاجة فأن . المتكررة عملياتها و األعالمية المؤسسات تواجهها
كذلك و . محددة موضوعات بشأن القومية التوعية تنمية او , المعلومات نشر بهدف . األعالمي الجهد
.(١٠٦-٢٣) واألخر الحين بين تظهر التي التراتبية األزمات تجاوز بهدف األعالمية الفعاليات تركيز
تفقد األعالمية االدارة أن عرفنا اذا خاصة , األدارتين بين العالقة بيان الى الدخول يمكن هنا من
األهداف محددة تكون عادة , الموسعة غير فالحملة . األعالمية الحمالت مع التعامل عند بعضسماتها

والوقت. والمكان

الموازية: األدارة
فـي المتواجـدة األعالمية لالدارات موازية أدارات خلق على األعالمي المخطط يعمل لذلك

والمرئية). (المسموعة األذاعة , كالصحافة , المعنية المؤسسات
دائمة ادارات وكأنها هذه الموازية األدارات تعمل والمصورة). (المكتوبـة األنباء ووكاالت
ضمن تقـع , يومية أعالمية عملية ألي المناسبـة الظروف تهيئة و , التجهيز و , األعداد حـيث: من

ذاتها الحملة ظروف خصوصية مراعاة شريطة , المذكورة األعالمية المؤسسات فعاليات
يتمدد بـتنظيم أشبـه الى األعالمية الحـمالت تنفيذ أثناء في تتحول األعالمية االدارة أن أي
انخفاض أو الحـملة تصاعد عند اطرافه يتجاذب موسيقـى بايقاع أشبه , منتظمة طريقة ويتقلصفي
بـها تقوم , أخرى احصائية حمالت أية أو , السكانية األحصاءات حمالت تجارب أخذنا واذا . جذوتها
بـعناصر ينتفخ بـوعاء أشبه , المذكورة الحمالت أدارة طريقة أن نجد . رسمية غير او رسمية جهات
المذكور الوعاء يبـدأ ما سـرعان ولكن . الحـركة دائبة نحل خلية الى تتحول مؤقتة فرعية وادارات

.(٢٨-٢٢٥) أهدافها تحقيق من الحملة تقترب بالتقلصحالما
في القـرار اصحـاب من السلطة، انتقال هو االعالمية، االدارة في حضوراً الظواهر اكثر ان
بـنفوذ يتمتعون الذين اولئك الى القانون، بحكم االدارية المراكز يحتلون الذين اولئك وخاصة االدارة،
النفسـي، الجانب في االخص وعلى والكفاءة، المهارة من قـدر وعلى المعرفة، على قـائم طبـيعي

واالجتماعي والسياسي،

االعالمية الحمالت ادارة مشكالت
أصبحـت التي الدرجة الى المرئية, خاصة األعالم وسائل وتطور الوقت, مرور ومع
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مشاكل االعالمية االدارات واجهت سواء. حد على المجتمع و للفرد , حياتي يومي نشاط أي من جزءا"
وبسبـب . أوال ذاتها الوسـائل خطورة بسبب . دقيقة معالجة الى بحاجة ومازالت كانت التي تلك عدة,
والفردية األجتماعية الفعاليات مع اليومي وتفاعله األعالمي وتداخله , وتوســــعه , العمل تطور

ثانيا"(٦٠-١٢١).
بـاألمور المعنية تلك وخاصة المباشـر ومؤسساتها السلطة تدخل , تلك المشكالت مقدمة وفي
حساسـية يثير الذي التدخل ذلك . األعالمية األدارات وسياسـات قرارات في واأليديولوجية , األمنية
و تؤديها التي الوظائف وطبـيعة شـؤونها, في المذكور, التدخل تجاه األعالميين لدى األهمية بـالغة
فقـد تنتجها. التي األتصالية الرسـائل مضامين في التدخل ذلك من واألكثر . تستخدمها التي االساليب
السلطة وشروط وأنظمة خطة الى السلطة قبل من محكومة مؤسسة كأي , األعالمية المؤسسة خضعت
تجاوز بـأمكانها يكن ولم . والمجتمع الدولة بـأدارة المعنيين قبضة من تفلت أن تستطع لم فهي . ذاتها
واألهداف عملها أتجاهات لغرضتحـديد أصدرت التي والتشريعات القوانين بفعل السيطرة تلك حدود
في المتعددة وأجهزتها الدولة رغبـة متسارعة بصورة األعالم وسائل نمو صعد وقد . اليها تسعى التي
النشـاط كان لذلك وفقـها. تعمل أن تريدها التي بالطريقة وأستخدامها , بيدها المذكورة الوسائل أبقاء
التي والمؤسســـات الدولة تنظيم أطار في وينمو يتطور العالم دول من العديد في ومازال األعالمي
على تنطبق عامة ظاهرة , المذكورة والظاهرة . والخاصة العامة وتوجهاتها , سياساتها لخدمة وجدت

والمرئية , المسموعة وباألخصاألذاعة األعالمية المؤسسات غالبية أو معظم
البـلدان أكثر شـمل أنما و المتخلفة البـلدان أدارات على التدخل يقـتصر لم أخر, وبـمعنى
الخليج حـرب في األعالمية للتجربـة تقييمه معرض في ماكارثر أشار وكما . أعرقها و الديمقراطية
جهود في التاثير لغرض األغراء, الى لجأت االمريكية االدارة ان دورز) (تايم الى نسبــة , الثانية
الذين معضم لدى الماثلة الحقيقـة بـفضل أقوى أضحى االغراء, أي الذي, الصحراء عاصفة مراسلي
. أخر خيار اليملك أنه بـعضهم يقول ربما . البنتاغون(٦٠-١٧٦) أدارة لبرنامج سلبي بشكل أذعنوا
وقـصور المعلومات توفر لعدم موجزة تقـارير كتابـة الى يضطرهم موقف في وضعوا ألنهم أو

العسكرية المعارك عن سماعه يودون ما الصحفيين أعطاء بعدم المتقصد العسكريين الناطقين
لخلق محـاولة في الشـريف الصوت خنق البـنتاغون أدارة تعمد الى ماكارثر ويشير

الثانية الخليج حرب في حدث ما تسجيل في للصحافة كبير إخفاق من النجاح
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نواحـي من ناحـية كل في للتحكم طريقة البنتاغون رسم لقد " قوله كالود ستانلي عن ونقالً
بوجبـة يزودونا وكانوا , بـالتغطية نقوم أن عندها نستطع لم بنقطة وصولنا فقيدوا , األعالمية تغطيتنا
أن ما بطريقـة أستطعنا وإذا . األخبار ستكون كيف يقررون فيها كانوا الصحفية المؤتمرات من ثابتة
الى األمر وصل وقد ...... المراقبة طريق عن ذلك يلغون كانوا به يرغبون يكونوا لم شيء عن نكتب

.(٦٠-١٧٤)" العسكرية المؤسسة في الصحافة تجنيد حد
للحـرب. الشعب تصور على الصارمة السيطرة لتحقيق النظام هذا الدفاع وزارة صممت فقد
الحـرب على مقتصرا يعد لم هذا أن الكاتب ويضيف .(٦٠-١٧٥) جيد بشكل األسلوب ذلك نجح وقد
يسـيطروا أن يستطعون انهم مكان. كل في للبيروقراطيين موضوعيا درساً كان فقد , الدفاع وزارة أو

(الصحافة). األعالم على
مثل: بها العناية يمكن التي المالحظات من عددا العربي األوروبي شخصالحوار وقد

الى يؤدي الذي األمر " موارده إنتاج " و األعالم أدارة على تهيمن التي الواحد الرأي ثقافة -1
بـين التعاون وإعاقـة الواحـد العربي البلد داخل المختلفة األتجاهات بين التفاعل قنوات غلق

أيضاً األعالم مؤسسات
الرسمي وغير الرسمي األعالم سلوك على البيروقراطية الهيمنة -2

أصبح للعاملين, األعالمي الضمير في الذاتية الرقابة من نمطاً انتجت التي القسرية الرقابة -3
ويدعم يعزز التفكير من النمط وهذا الدولة, رقابة غياب في الرسمية والرؤى بالحسابات يلتزم
العصر معطيات لجميع المنافية أدارتها وأسـلوب سـيطرتها من ويقوي البيروقراطية األدارة
هو انما البـعيد المدى في أمة كل يهم "ما توفلر تعبـير حد وعلى األعالم. مجال في وتطوراته
/ المتطورة البرمجيات العاملة, القوى تعليم والتكنولوجية, العلمية كالبحوث : العقل عمل نواتج
المصادر هي هذه الكترونياً. والتمويل المال في التحـكم المتقدمة, األتصاالت األحذق, األدارة
التنظيم من أهم سـالح يوجد ال السـتراتيجية األسلحة هذه بين ومن , الغد في للسلطة الرئيسية
األعالمية بالحمالت خاصة ادارة تنظيم اي .(٢٨-٢١٩)" نفسها المعرفة تنظيم سيما ال المتفوق

حول المعرفة هذه كانت سواء . للفناء قابلة معرفتنا جعلت األن القائمة التغيير سرعة أن
, األقتصاد حركة أو , السياسية األنظمة أو , األجتماعية العالقات أو , التعليم وسائل أو , التقنية
الحديثة األفكار مع التعامل أو . والمعرفية المادية أحتياجاتهم و الناس وعي أو الخبرات تبادل و
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والحواسـيب, األتصال, وتكنولوجيا الرقـمي, البث ثقافة تفرزها التي المعطيات قبول أو . وأستيعابها
المعلومات وشبكات

والتجدد , التحـلل من دائبة حالة في نملكها التي والمعرفة , والمهارات المعلومات تكون لذلك
الى الجديدة المعلومات وتراكم تنمية مسـألة تتحـول لهذا ومستمرة. دائمة بصورة المتسارع والتبدل
الظروف النضاج جادة ومسـاهمات , مفيدة وأبـتكارات جديدة, أفكار لتنمية ,ومقـدمة مهمة مسـألة

خاصة والتقني المعرفي والعلمي عامة, البشري التطور لعمليات المناسبة الموضوعية
جديدة أفكار تنمية امكانات تهيئة في تتمثل األعالمية الحملة مكونات أبرز أحد ان أخر وبتعبير
توزيعها واعادة , ومعالجتها جمعها يتم التي الحـديثة العلمية واألطروحات والمعلومات, البيانات, عبر

األعالمية. الحملة في المستخدمة األعالم وسائل وعبر األعالمية, العملية أطار في

الحمالت ادارة طبيعة
بغرض معنية ولكنها االم لالدارة امتداد فهي االعالمية الحملة ادارة طبيعة بيان يمكن هنا من
وجود ذاتها. بالحملة المستهدفة االزمة خلقتها التي االشكالية وتجاوز ناجحة حملة انجاز هو محدد.ذلك
مخطط وتنفيذ ادارة تتولى محدد. وحقل مجال في االعالمية العملية لغرضتفعيل متميزة خاصة، ادارة
غير ستراتيجي هدف او ما مشكلة بمعالجة المذكورة االدارة تكليف على العمل ثم ومن المعنية. الحملة

توفير ضمان مع قاطعاً، تحديداً محدد
الرسـمية والصيغ القواعد الى الرجوع او االلتزام دون العمل وحرية والبشرية المادية الموارد
الخاصة، االدارة ان اخر، وبتعبير به. المكلفة الغرض انجاز حدود في اال االعالمية المؤسسة نظام او
البيروقراطية العمل وصيغ الهرمي التسلسل أي الرسمية، والقنوات المنغلقة االدارية الوحدات تتجاوز

المؤسسات(٢٨-٢٦١). داخل المتبعة
التي للحـالة وفقـاً هيكلها تركيب واعادة بنفسها نفسها تنظيم عادة بالحملة الخاصة االدارة تبدأ
معلومات الحملة ادارة لدى ما فكل حولها. المعلومات تنعدم تكاد معينة نقطة من تبدأ انها معها، تتعايش
والمعرفة المعلومات تكون ما كثيراً او بالحملة المستهدفة بالمشكلة المتعلقة المعلومات وخاصة عامة،

يتسـم نظام وبـناء خلق في الحملة ادارة تبدأ لذلك المذكورة. الحملة لنجاح مجدية غير السابقة
ميدانية وبـيانات جداول اطار في المدى، والبـعيدة والقصيرة االنية، الخطط وبناء بالدينامية،

محددة
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لدى الكامنة الطاقـات تحـريك بقدرتها كان اذا وفيما المعنية االدارة كفاءة تقدير يمكن وبذلك
تبـادل سـرعة من بـدءاً كافة. المستويات على معها العامل الجهاز ومجموع المذكورة االدارة فريق
االبـداعات من واالستفادة التنفيذ واجراءات اليومية، الخطط وتعديل القرارات وصياغة المعلومات،
وهذا ذاته. الحـملة موضوع بشأن اليومية المستجدات على بالتعرف وانتهاء العمل فريق ينتجها التي
عملهم، تجاه والتضامن الوالء ومشـاعر الجماعي، العمل فريق اسلوب نمو ضمان على بدوره يساعد

البعض. بعضهم وتجاه

والمعلومات الحمالت ادارة
(المادية) واألشـياء الناس تحـريك و نقل بلغة تفكر مازالت انها , بعد تفهم لم كثيرة ادارات ان
المعلومة مع باتحادها االدارة على طرات التي التطورات باالعتبار تاخذ ولم الماضي. في تعمل وكأنها
الصلة في تتمثل واألدارة المعلومة بـين أهمية العالقات أكثر احدى أن به المسلم فمن قيمتها. واقرار
تنظيم طريقـة ان أخر, .وبتعبـير مؤسساتهم تنظيم كيفية , مفاهيمهم الناس بها ينظم التي الكيفية بين
المخرجات أن واضحـاً, أصبـح وقـد أيضاً. والعكسصحيح الناس, تنظيم طريقة تحدد المعلومات
العقـل" مكون وهو اال عادي غير مهم "مكون على متزايدة, وبـدرجة تحتوي لألدارة الجديدة النظامية
واألختالفات , أدق أصبحـت المعايير لقـياس المستخدمة والتقنيات االختبارات كذلك . (٢٨-٢٠٥)

Kأضيق بها المسموح
باألعتبار األخذ , خاصة األعالمية الحمالت ومخططي عامة األعالميين من يستدعي ذلك كل
الحـمالت انجاز لضمان األساسـية المتطلبات كأحدى معها والتعامل أستخدامها كيفية و المعلوماتية
بـتدفق التحـكم خيار بـأدارتها والمعنيون الحـمالت مخططو يملك ال وربما . المستهدفة األعالمية
الحملة بأدارة المعنيون مقدمتهم وفي الجميع تصرف تحت تقع والتي , المتعددة القنوات عبر المعلومات
المعلومات تدفق ادارة مع خاصة قــناة بـفتح ملزم األعالمي المخطط فان ثم ومن . ذاتها االعالمية
أطار في أهدافها وانجاز , الحملة عمليات تنفيذ تدعيم في لتوظيفها المناسبة الظروف وخلق , وتنظيمها
المعلومات نوعية بـين عالقـة بـوجود االقرار من ينبع ربما لذلك القوي والدافع . األعالمية الخطة

فالقـيمة . ذاتية ليسـت وانها , دائم تغير حالة في انها بل ثابتة غير المعلومة قيمة ان وقيمتها.
ادارة أهمية على واضح مؤشـر وهذا .(٦٦-٨٩) التنظيمية قدرتها من تنبع للمعلومة الحقيقية
توضيح في وأسـتخدامها األعالمية, العملية لخدمة فرصتوظيفها يهيء بـما , ذاتها المعلومة
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فيها الضعف ومواطن القوة مواطن بيان وكذلك وأتجاهاتها. األعالمية الحملة مسارات
القـدرة األعالمية الرسالة لمستقبل العالية النوعية ذات المعلومة تتيح هنا من

المتغيرة الظروف مع يتالءم كي الضروري القرار اتخاذ والحقاً , به تحيط التي البيئة فهم على
بالحـملة الخاصة القـرارات اتخاذ عملية دعم على قـدرتها بمدى المعلومة قيمة ربط ان لهذا
ادارة نظرية في الزاوية حـجر تشـكلً المتغير, المحيط تساير التي الوظائف تأدية ثم ومن االعالمية
ومراكز المعلومات بـين العالقـة فهم الى بدوره هذا ويقود . االعالمية الحمالت وادارة المعلومات,

المعلومات توظيف وكيفية قرار, صنع
رؤية فرصة لها تتاح ان كافة المستويات على الحملة ادارة و التخطيط أجهزة على يصعب ربما
االداري (عناصرها) كادرها تزويد من االدارة لهذه البـد لذلك . الحملة اشكالية لحل الكاملة الصورة
الى بحاجة هم ربما , التي المتداولة المعلومات أو بالوثائق المشتركة األجتماعات عبر واخر حين بين
المتعلقـة المعلومات على يشتمل أوسع اطار في وانما فقط بها كلفوا التي المهام بحدود ليس . معرفتها
الحملة خطة تنفيذ عملية أثناء في تحدث أن يمكن التي للتقاطعات تالفياً األخرى التنفيذية األجهزة بمهام

بعضاألحيان في أكثر وربما , معرفته يلزم ما لمعرفة تكفي التي تلك
المعلومات ادارة بواسـطة المتفرقـة المعلومات تجميع اعادة الحملة ادارة من يقتضي وهذا
تمكين بهدف . الحملة ادارة مركز الى وصوالً التنفيذية واالدارات التخطيط اجهزة الى وتقديمها المعنية
االدارات تصرف تحـت ووضعها , والمتداولة المتوفرة المعلومات تقـييم اعادة من المذكورة االدارة

االعالمية. للحملة -الميدانية اليومية الممارسة بواسطة المعنية

الحمالت خصائصأدارة
؟ الحمالت خصائصادارة ما هنا والسؤال

الحملة ادارة مع التعامل عند , بها العناية ينبغي عدة بخصائص األعالمية الحمالت ادارة تتسم
التقليدية االدارية الصيغ لغرضتجاوز

, العام الرأي تشغل عالقة مشكلة لمعالجة عمل فريق تكليف عادة يتم , بحملة القيام لغرض -1
تسـمح التي الموارد توفير يتم كما , قـاطعا" تحديدا" محدد غير هدف الى وصوال" أو
التي المؤسسـة لعمل الرسـمية القواعد عن بعيدا" المعنية بالحملة للقيام العمل لفريق
الوحـدات حسابـه من يسـتثني أن المعني العمل فريق وعلى . العمل فريق لها ينتمي
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األداري التنظيم في الهرمي والتسلسـل , المتخصصة الهيئات اي , الرسمية والقنوات المنغلقة
بالبيرقراطية. يتسم ما غالبا" الذي

المعلومات تبـادل و , المتوفرة الطاقـات يسـتغل أن المعني العمل فريق يستطيع , لذلك -2
بقـوة العاملين األعضاء لدى والتفاني الوالء, مشـاعر تنمية ثمة ومن المطلوبة بالسرعة
و مهمته ينجز أن العمل فريق يستطيع عندئذ االخر. والبعض بعضهم وتجاه عملهم تجاه كبيرة
ألدارة الهرمي والتسلسـل البيروقراطية بالطرق تمسكه مع بالمقارنة قياسي زمن في حملته

اليها ينتمي التي المؤسسات
بـل , العلمية" " وأدعاء بـالموضوعية االدارة التزام أستبـعاد يتم الحمالت ظروف في -3
وقدر الجرأة و المكر جانب الى العاطفي. والتقمص البديهي الحس على اعتمادا" أكثر ستكون
بـالمرونة يتسـم العمل فريق يصبـح ثم ومن . االنسانية النفس في الكامنة العاطفة من كبير
سياسية موضوعة الى تتحول الحاالت هذه مثل في العام الرأي أمر ادارة ألن بأطراد. السياسية

االدراك و التطبيق مستوى على ,
بالحملة العاملين على توزيعه اعادة الى يمهد الخاصبالحملة القرار معرفة أهمية ادراك ان -4
مسـؤلية تبـادل دورة وعبر . المختلفة االدارات على توزيعه يتم الذي األهتمام مستوى بنفس
مع والتكيف . جديدة أسـاليب ومعرفة اتقـان الى العمل فريق يحتاج , بالحملة الخاص القرار
في والمشـاركة الحـوار طريق عن الجديدة األفكار واستنبـاط . المستجدة التنظيمية األشكال

القرار
لماذا ادراك الى بـالضرورة سيقـود الحـملة لعمل جديدة قواعد صياغة في المساهمة ان -5
عن التعبـير سـياق في العامة؟ األهداف مع الحملة هدف دمج يمكن وكيف ؟ ضرورية الحملة
هذا العمل فريق مساهمة أن ثم ومن . لها النهائي الهدف أو , الحملة تعالجها التي المشكلة طبيعة
. وأوعى أذكى نحو على تلك الصياغات تطبيق من يتمكن سوف العمل فريق أن بالمقابل يعني ,
أكثر هي , الحـملة في العاملون فيها يشارك التي الخطط أن الحمالت أدارة تجارب أثبتت وقد

غيرها من النجاح لها يكتب التي الخطط
الهرمية االدارات من ديمقراطية أكثر الحمالت في العمل فريق جعل أخر بتعبير و -6
البـد أنه أي تعليما". أكثر وبأختصار المعني العمل فريق يكون أن يتطلب وهذا . ذاتها
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بالحملة يتعلق ما كل لدراسة , للعاملين والدورات , الندوات لتنظيم المالئمة الظروف تهيئة من
وأنتهاء , معتقـداته و وقيمه , الثقافية وبنيته , األجتماعي والهيكل , العامة األهداف من بدءا" .
للحمالت التخطيط وكيفية الحمالت, عمل وطرق , وشروطها , طبيعتها , األعالمية بالحمالت
في بـها يكلف التي للمهام والمدرك , الواعي , المتعلم الكادر انتقـاء ثم ومن . ادارتها وكيفية ,

فيها. يساهم التي الحملة أطار

والمرونة: الحملة ادارة
مثل: اسـئلة عن يجيب الحـمالت، الدارة جديدة قواعد صياغة في العاملين مساهمة ان لذلك
اخرى، وبكلمة المرنة. االدارة لمفهوم الكبيرة الصورة في تندمج وكيف ضرورية المساهمة هذه لماذا
واذكى اوعى نحو على المرنة، االدارة أي تطبيقها، ظروف تهيئة على تساعد المذكورة المساهمة ان

على والعمل التفكير بـين والفصل مقبـوالً يعد لم وايدي رؤوس الى لالدارة القديم التقسيم ان
في التقـدم اليواكب ولكنه ثابتا، نمطا يناسب ربما كهذا فصال ان كما مرفوضاً. اصبح التقليدي النسق
مسؤولية توزيع اعادة ضرورة يؤكد الحديثة االدارة منطق ان لالدارات. الميدانية والممارسة المفاهيم
افكار استنباط جانب الى التنظيمية، الهياكل واشكال لشروط واالستجابة جديدة، اساليب واتقان . القرار

عملياً االدارة ممارسة عبر جديدة
سـلطة وتوزيع نقـل بالمقابل يعني الجديدة القواعد صياغة في المشاركة ان اخر، تعبير وفي
بـين المقاربـة لنا جاز واذا االداري الهرم قمة وفي التقليدية االدارات على مقصورة بقيت التي القرار
المشاركة تعني التي السياسية المشاركة وبين الحديثة، االدارة عمل قواعد صياغة في المشاركة منطق
السياسـية العملية وديمقراطية االدارة، ديمقراطية بين المقاربة يمكن عندئذ السياسي. القرار صنع في
ومسـتوى ،(١٠١-١٧) العاملون يملكها التي المعرفة أي الوعي. غياب مع ممكناً يكون لن وكالهما
قـمة في حـصره وعدم القـرار في للمشاركة الديمقراطية مطالبهم زادت تعليمهم زائد فكلما تعليمهم
القـرار بـناء في الواسـعة القاعدة مشاركة بمدى مرهون االداري الهرم قمة قرار جعل وانما الهرم.

ميدانياً. تنفيذه ثم ومن وصياغته،
وبناء بالحملة الخاصة االداري الكادر قدرات تنمية ذاته الوقت في الحملة ادارة تبدأ كما
الهرمي الوظيفي التسلسـل على الكلي االعتماد دون الكادر، يحـتاجها التي والكفاءة المهارة
من عدد نحـو والجديد القديم الكادر قرارات بين المتناقضة المواقف تظهر ما وكثيراً الرسمي.
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الزائدة فالمرونة وبرامجها. الحملة لشروط والتقييم والتنفيذ والتكتيك التوعية بطرق تتعلق التي المسائل
االداري، للسلم المنظم بالتسلسل للتمسك القاطع الرفض عبر بعضاالحيان في االدارة بها تتصف التي
سبـيل على يضطر، مما وايهاماً, ووقتية تعقيداً اكثر وكانها تبدوا الحملة ادارة جعل الى بالمقابل يؤدي
متنافرة. تبـدوا ربـما وخطط اوسـع، وادارات اكثر، مواقع مع التعامل الى الحملة مسؤول المثال،

الحملة خطة مفردات تنفيذ واجراءات العمل طرق حول مشتتة ومفاهيم
األعتبار في نأخذ أن بد ال البيروقراطية لالدارة كمقابل المرنة االدارة مفهوم ولغرضأستيعاب
المرنة واألدارة .( -٩١) والمعلومات الناس تنظيم طرق سلسلة من واحدة هي ذاتها البيروقراطية بأن
أي وتوجهات طبـيعة على كبـير تأثير ذات بديناميكية يتسم الذي التنظيم أنماط من نمط األخرى, هي
التجسس شبكات , الدينية الفرق القبائل, , الموسيقية الفرق تنظيم من بدءاً متنوعة. نعلم كما وهي تنظيم,
بـأنواع وأنتهاء , المحلية التنظيمات أو , العشائر النواب, و الشيوخ مجالس , الرياضية األلعاب فرق ,
أنـواع مـن نـوع كل هو , أيضاً ادراكه يجب ما ولكن أخرى تاريخية ضرورة تفرضها التي التنظيم
طرق يحـدد منها واحـد كل أن كما . سيئة وأخرى , جيدة أمورا واحد ان في المذكورة,يحوي التنظيم
وسـلطة أدارة تعيين في الخاصة وسـائله الى أضافة , توزيعها وطريقـة المعلومات وجمعه حصوله

القرار
تنظيمات قـيادة على قـادرين مسـؤولين الى بحاجة دائما تكون كهذه ادارة ان اخر، وبمعنى
النمط البيروقـراطي، النمط الى للعودة تضطر سـوف ذلك، وخالف واحـد. ان في وكبيرة صغيرة
في تتوفر التي كذلك محددة، مهارات ذوي مسؤولين الى االدارة سلطة ترحيل في يسمح الذي المنهجي
العمل توزيع الى بـالضرورة مضطرة الحملة ادارة فان ولهذا، البيروقراطية. االدارية الهيئات رؤساء
الخطة، مفردات لتنفيذ المالئمة االجراءات اتخاذ حـرية اعطائها مع والخاصة، الصغيرة الفرق على

والعامة. العريضة خطوطها واقتراح بناء في بدورها المذكورة الفرق جميع ساهمت التي تلك

واختصاصاته الحملة ادارة هيكل
تحـديد أمر لهم يترك عندما كثيرا االعالمية الحمالت وادارة بتخطيط المعنيين يبالغ
مسـألة توؤل ثم ومن بـها. يتمتع التي والكفاءة االدارة أفراد من فرد بكل الخاصة المواصفات
نجاح مسألة أي اختيارهم, على المترتبة النتائج وكذلك مشكلة. الى الحملة عناصرادارة أختيار
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مقدما الحملة فشل او
محـور تشـكل التى األساسية العشرة العناصر في توفرها يشترط التي المواصفات أخذنا وأذا

(شرط). نقطة ستين و مائة عن تقل ال انها نجد األعالمية الحملة ادارة
أن الصعب من معروف, هو فكما . األعالمي للمخطط كبيرة مشكلة ذاته بحد يشكل األمر وهذا
المفاجأت الى اضافة . كثيرة أحيان في قياسها يصعب االداري الكادر لمواصفات دقيقة شروط توضع
تنفيذها و تقبـلها يصعب الممارسـة أثناء االداري السلم في متدنية ادارات بها تتقدم التي المتوقعة غير
أفراد بها يقوم التي أيضا, المتوقعة غير المبادرات جانب الى . المذكور السلم في العليا المستويات على
تصميم عند المخطط أغفلها ربـما أو الخطة, في ذكر لها يرد لم , االداري الجهاز من عمل, فرق أو ,
للسـلم مسـتويات عشرة بالحمالت المعني االكترونية المواقع احد وضع وقد األعالمية. الحملة خطة
المقترح االداري الهيكل في موضح هو كما المذكور. للسلم اختصاصا و١١٥ سمة ٤٣ وحدد االداري

االتي:

خاتمة:
القرار اصحاب من السلطة، انتقال هو االعالمية، االدارة في حضوراً الظواهر اكثر ان
الذين اولئك الى القـانون، بحـكم االدارية المراكز يحـتلون الذين اولئك وخاصة االدارة، في
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الجانب في االخص وعلى والكفاءة، المهارة من قـدر وعلى المعرفة، على قائم طبيعي بنفوذ يتمتعون
واالجتماعي والسياسي، النفسي،

على والعمل التفكير بـين والفصل مقبـوالً يعد لم وايدي رؤوس الى لالدارة القديم التقسيم ان
في التقـدم اليواكب ولكنه ثابتا، نمطا يناسب ربما كهذا فصال ان كما مرفوضاً. اصبح التقليدي النسق
توزيع اعادة علىضرورة يؤكد الحــديثة االدارة منطق ان لالدارات. الميدانية والممارسـة المفاهيم
جانب الى التنظيمية، الهياكل واشـكال لشـروط واالستجابة جديدة، اساليب واتقان . القرار مسؤولية

عمليا. االدارة ممارسة عبر جديدة افكار استنباط

ملحــــق
المعنية المواقـع احـد قبـل من لحـملةاعالمية المقترح االداري الهيكل وخصائص سمات

المرأة ببوابة والمعروف االنترنت على االعالمية بالحمالت
النحوالتالي: على ادارية مراتب وخصائصعشرة سمات المذكور المقترح ويضم

االعالمية: الحملة بمستشار الخاصة السمات أوال:
جامعى. مؤهل على حاصال يكون أن -1

االستراتيجي. التخطيط بمهارات أولية معرفة لديه تكون ان -2
القريبة. الدوائر أو الدائرة أبناء من يكون ان يشترط -3

واالجتماعية واالقـتصادية السياسية األوضاع عن عامة ومعلومات معارف لديه تكون ان -4
بالدولة. والثقافية

عالقـة وعلى المواطنين على داخليا المشكالت هذه وتأثير الدولة بمشكالت ملماً يكون أن -5
الخارجى. العالم بدول الدولة

تنظم التى القــانونية القـواعد وكذلك البـرلمان عمل عن قـانونية خلفية لدية تكون أن -6
االنتخابات.

هذه من البـرلمان وموقـع الدولة سـلطات بـين العالقة عن سياسية خلفية لدية تكون أن -7
العالقات.

التى المشـكالت وتحـليل واألسبـوعية، اليومية الصحف بقراءة مهتما يكون ان -8
والخارجى. الداخلى الصعيدين على وتأثيرها الصحف هذه تتناولها
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الحملة مستشار اختصاصات ب-
الحملة. إلدارة العامة الخطة وضع -1

الحملة. إلدارة العامة الخطة تنفيذ على اإلشراف -2
أرض تصورات على بـناء الخطة بـعضبـنود لتغير شهريا الالزمة التصورات وضع -3

الواقع.
والسياسية. واالجتماعية االقتصادية المرشح رؤية إعداد -4

الجماهيرية. واللقاءات المؤتمرات فى المرشح يلقيها التى والخطب الكلمات اعداد -5
المؤتمرات,واإلشـراف فى أو الجماهيرية لقـاءاته أثناء وأقواله أفعاله فى المرشح توجيه -6

االعالمية. الخطة تطبيق على العام
ذلك. فى المرشح رغب إذا المؤثرة بعضالقيادات مع اللقاء -7

للحملة العام المدير يضم الذى المكتب او هيئة الجتماع رئاسته خالل من الخطة تنفيذ متابعة -8
واإلعالمية. واألمنية، والمالية، اإلداريين والمسئولين ، القطاعات ورؤساء ،

االنتخابية. الحملة إدارة فى أمكن ان يوميا المرشح معه يتشاور -9
الشـكاوى هذه أسبـاب وإزالة االنتخابية الحملة إدارة حول المرشح من شكاوى أى تلقى -10

القطاعات. ورؤساء الحملة، عام مدير مع بالتعاون
العمل. سير حسن من لتتأكد والقطاعات االنتخابية، للمقار المفاجئة بالزيارات القيام -11

أو موثقـة معلومات المرشح لدى كان إذا الحملة تصورات تغير فى المرشح مع التعاون -12
إليها. الوصول الحملة ادارة تستطيع ال جهات، من مؤكدة

وتحـركات الحـملة فى والتطورات االنجازات حـجم عن للمرشح شهرى تقرير اعداد -13
المنافس(الخصم).

الحملة. عام مدير ثانياً:
الحملة: عام بمدير الخاصة السمات أ-

المرشح. من جداً عالية بدرجة فيه موثوقاً شخصاً يكون ان -1
انتخابى. صوت له االمكان وبقدر الدائرة أبناء من يكون أن - 2

الدائرة. بأبناء جيدة عامة وعالقات معارف لديه -3
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بالدائرة. الرئيسية بالمشكالت اإلمكان بقدر ملم - 4
الحملة. فريق قيادة فى والحزم القرار، واتخاذ القيادة، مهارات فيه تتوافر -5

وقـدرته الحميدة، باخالقه مشهوراً يكون وأن بالدائرة، الناخبين من اإلمكان بقدر مقبوًل -6
مشكالتهم. حل فى الناخبين مع التواصل على

أهالى نظر فى مرموقـة وظيفة صاحـب او البـلديات، فى منتخباً عضواً كان لو يفضل -7
أخرى. اعتبارات ألى أو الدائرة،

عن العصبى االنفعالى الشخص ويبعد الناخبين، ومع الحملة، فريق مع التعامل فى صبورً -8
للحملة. مديراً يكون أن

والثقـافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع عن عامة ومعلومات معارف لديه -9
بدائرته. وتحديداً بالدولة

بالدائرة. الرأى قيادات مع وتواصل عامة عالقات لديه -10
الحملة) بداية شائعات(قبل أو الدائرة فى عنه انتشرت مساوئ أى عن اإلمكان بقدر بعيد -11

الحملة. فريق ومن منه تنال أن يمكن
أو سياسـية، أو دينية التيار هذا طبـيعة كانت سواء الدائرة فى األقوى التيار الى ينتمي -12

اإلمكان. بقدر وذلك اجتماعية أو قبلية،
فى أو الحـملة، تواجه التى المشـكالت حـل متابـعة فى وفطناً البديهة سريع يكون أن -13

الناخبين. مع التواصل
بدائرته. واالقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية بالتركيبات عامة ثقافة ذا يكون أن -14

أكثر أو سـنوات ٣-٥ من المرشح وبين بينه الشخصية العالقة تعلى مضى قد يكون أن -15
بينهما. العالقة فى الثقة عامل توفر على للتأكيد

العمل يفضل وانه بـذلك, ويعرف الناخبـين، أوسـاط وفى الدائرة فى حركا يكون ان -16
الحملة. قيادة فى الحركى الميدانى

الدائرة. مناطق مختلف فى اإلمكان بقدر أصدقاء لديه -17
مستشارالحملة. منه يطلبها التى واألسبوعية اليومية التقارير انجاز على قادر -18

المرشـح بشـخص وكذلك واسـتراتيجياتها، وخططها، الحملة، بأهداف مقتنع -19
النيابى. التمثيل على وقدرته
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من يكون أخرى بعبـارة أو الثرثرة، وعدم الحـملة، أسرار كتمان على قادراً يكون أن -20
والمفيد. والمركز القليل الحديث ذات الشخصيات
الحملة. العام لمدير الوظيفية االختصاصات ب-

للحملة. المركزية الخطة إطار فى أعمالهم وتنسيق القطاعات، رؤساء عمل على اإلشراف -1
المباشرة. الجماهيرية اللقاءات فى القطاعات رؤساء مع المرشح تمثيل -2

قطاع لكل األنشطة عن للحملة المالى المسئول مع بالتعاون المالى اإلشراف -3
من اليه المرفوعة التقارير ضوء فى الدائرة عن الحملة لمستشار األسبوعية التقارير إعداد -4

القطاعات. رؤساء
نظرته ضوء فى جديدة أعمال بـإضافة القطاعات لرؤساء والتوجيهات المالحظات إبداء -5

العامة.
الحملة. مدير اختصاصات تابع

أفكار وشـرح المؤثرة، التصويتية الكتل مع أسبـوعيا المباشرة الجماهيرية اللقاءات عقد - 6
الدائرة. فى وبرامجه المرشح

وإبـالغها عملها تطوير فى الرأى وإبداء المختلفة القطاعات فى االنتخابية المقرات زيارة -7
القطاعات. رؤساء إلى

القـطاعات، لبـعض المنافس اختراق التنظيم، حيث من للحملة العامة المشكالت مناقشة -8
القطاعات. لرؤساء الصورة هذه ونقل الكاذبة بعضاالشاعات ضد المرشح صورة تحسين

الخطة. بعضبنود فى تغيرا تستدعى مفاجئة تطورات بأى الحملة مستشار إبالغ -9
المناطق أو العائالت لدى خاصة القـطاعات رؤسـاء مع االجتماعية المناسبات حضور -10

عزاء). - (أفراح المؤثرة التصويتية
مع بـالتعاون الدائرة فى الكبرى االجتماعية للمناسبات والترتيب اإلعداد على اإلشراف -11

القطاعات. رؤساء
مفاجئا نزوله ويكون المرشـح، بشأن معهم والتحدث الدائرة جماهير الى المباشر النزول -12

قطاع. كل عمل فى والضعف القوة نقاط لمعرفة القطاعات رؤساء عن وبعيدا
االستقبـال وحـفالت القـطاعات فى االنتخابية المؤتمرات على العام اإلشراف العــدد13-
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القطاع. فى للمعنيين
قطاع. كل فى الرأى قيادات من المشكلة االستشارية اللجان مع أسبوعين كل اللقاءات عقد -14

االنتخابية اللجان فى ووكالئه المرشح مندوب اختيار على العام اإلشراف -15
العلمى: للتخطيط الحملة مستشار لنائب الوظيفية االختصاصات ثالثا:

الحملة. بيانات قاعدة فى المستخدمة المعلومات كل من التحقق -1
الحملة. فى العلميين للمسئولين الالزمة التوجيهات إصدار -2

منطقة. لكل بالنسبة والتوقعات النتائج عن الحملة إدارة لمجلس تقرير تقديم -3
حدة. على مسئول كل بها يقوم التى المعلومات جمع معوقات ازالة -4

ألهدافها. وتحقيقها للحملة الموضوعة الخطط تطبيق من التأكد - 5
للحملة. العلمى التطبيق نتائج فى الحملة مستشار مع الدورى التشاور -6

التى العوائق وإزالة المعلومات، حـول المربعات مسئولى مع المباشرة االتصاالت إجراء -7
الحملة. سير تعترضخط

منطقة. كل لنتائج المناطق خاليا لجان مع الدورية المراجعة -8
مواقـف دراسـة بعد زيادته وإمكانية انتخابى، مربع كل فى المستهدف مراجعة من التأكد -9

الخصوم.
منطقة: لكل العلمى المسئول اختصاصات رابعاً:

البيانات. قاعدة فى الستخدامها المنطقة عن الالزمة المعلومات جمع -1
نتائج حـول الحـملة مستشار إلى يرفعه الذى الحملة مستشار لنائب أسبوعى تقرير تقديم -2

منطقة. كل فى العلمى التخطيط
البيانات. قاعدة فى نواقصالمعلومات كل سد على العمل -3

لجمع والحــراس ، المربـعات ومسـئولى المناطق خاليا لجان مع االتصاالت إجراء -4
الحملة. عن الالزمة المعلومات

أن عليه ، العلمى التخطيط نتائج وفق مربع أى فى األصوات من المستهدف نقص حال فى -5
وتحـديد األخطاء تالفى أجل من الحملة ومستشار الحملة مستشار لنائب فوراً ذلك يبلغ

المستهدفين. للناخبين بالنسبة االختراق العــددوجهة
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انتخابى. مربع كل فى المستهدفين بأعداد االنتخابية الكشوف مقارنة -6
، القـوة بأسباب بالنتائج بيان مع ضعفاً واألكثر ، قوة األكثر االنتخابية المربعات ترتيب - 7

والضعف٠
صحـة على للوقـوف انتخابـي مربع ألي مرتبة وغير مفاجئة ولقاءات بزيارات القيام -8

التخطيط. لنتائج السليم اإلدراك وبناء ، المعلومات
للحملة: اإلدارى المسئول خامساً:

للحملة: اإلدارى بالمسئول الخاصة السمات أ-
اإلدارى. بالتنظيم جيدة معرفة لديه -1

شـخصياً معروفاً يكون أن ويفضل الحملة، مدير خاصة الحملة أفراد جميع من به موثوق -2
الحملة. لمدير

األكثر. على يومين كل الحملة لمدير منتظمة إدارية تقارير تقديم على قادر -3

الحملة. تواجه التى اإلدارية المشكالت مع التعامل فى وفطن البديهة سريع -4
الدائرة. أبناء من يكون أن -5

الحملة٠ أفراد مختلف مع التواصل على القدرة ولديه المزاج، عصبى يكون أال -6
الحسنة. والسمعة الطيبة، باألخالق مشهوراً يكون أن -7

للحملة. اإلدارى المسئول اختصاصات ب-
مقر. كل فى اإلدارية الشكاوى أسباب إزالة فى المقر ومسئول القطاع رئيس مع التعاون -1

تحليلية تقارير وإعداد قطاع كل رئيس من المختلفة التقارير وتجميع ، الحملة ملفات تنظيم -2
لمدير منها صورة وتقـديم ، الدائرة أنحـاء جميع فى والخاصة العامة المشـكالت طبيعة عن

الحملة. ومستشار ، الحملة
، الحملة لمدير منها صورة وتقديم المالية المطالب تجميع فى القطاعات رؤساء مع التعاون -3

الحملة. ومستشار
المرشح. يعقدها التى الجماهيرية واللقاءات ، االنتخابية للمؤتمرات اإلدارى التنظيم -4

اإلدارى. المسئول اختصاصات تابع
، منطقة كل فى التصويتية الكتل وحجم ، الدائرة مناطق لكل مفصلة خريطة إعداد - العــدد5

٢٠٠٨ آذار
99

االعالمیة الحمالت ادارة



رؤسـاء من عليها سيحصل التى المعلومات ضوء فى المنافس المرشح وضعف قوة ومناطق
أسبوعين. كل مرة األقل على الخريطة هذه وتغير القطاعات

على المقـر ومسـتوى القطاعات رؤساء دور وتجميع االنترنت موقع أعمال نتائج متابعة -6
الردود. وملفخاصبهذه وإعداد االنترنت موقع على الواردة الجديدة المقترحات

أخرى ملفات قـطاع الخاصبـكل الملف يتضمن أن على ، قطاع لكل خاص ملف إعداد -7
الحملة. ومستشار الحملة، لمدير الملفات هذه عن أسبوعين كل تقارير وتقديم منطقة بكل فرعية
، األسبـوعى االنفاق أوجه يتضمن للحملة المالى المسئول مع بالتعاون المالى الملف إعداد -8

الحملة. ومستشار ، للحملة المالى والمسئول ، الحملة مدير إلى الملف هذا من صورة وتقديم
اإلدارية. أعماله على واإلشراف للحملة العام المقر فى الدائم التواجد -9

بـكل الخاصة األعمال وأجندة ، األوراق وتجهيز ، الحملة مكتب هيئة اجتماعات ترتيب -10
اجتماع.

اإلدارى. المسئول اختصاصات تابع
الجماهيرية. بعضالقطاعات مع الحملة مستشار اجتماعات تنظيم -11

ومحـاضر قـطاع كل فى االستشارية اللجنة وأعضاء ، بالمقارات العاملين كشف إعداد -12
قـطاع كل فى تطورات أى عن واإلبـالغ المرشح مع االستشارية اللجان اعضاء مع اللقاءات

الحملة. ومستشار ، الحملة لمدير
مكتب هيئة اجتماع فى لعرضه مقـر كل فى اإلدارية المشكالت عن شهرى تقرير إعداد -13

الحملة
للحملة المالى المسئول سادساً:

للحملة المالى بالمسئول الخاصة السمات
المالية. المحاسبات بأصول جيدة معرفة لدية يكون ان -1

المالية. والموازنات بالتنظيم جيدة معرفة لديه يكون أن -2
تجارى. مؤهل على حاصالً كان من يفضل -3

المصروفات جداول وإعداد للحملة، المالى األداء متابعة على القدرة لدية تكون ان -4
أشكالها. بكافة
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المتوتر. العصبى مزاجه عنه يعرف وأال صبوراً شخصاً يكون ان -5
أقربـائه أحـد يكون كأن بـه شخصية عالقة على والمرشح فيه، موثوقاً شخصاً يكون أن -6
شـخص من مرشحاً أو االقتصادية، منشأته فى العاملين أحد أو أصدقائه، أحد أو بهم، الموثوق

المرشح. فيه يثق
الكمبيوتر جهاز مع التعامل يجيد أن -7

على أسبـوع كل الحملة ومستشار للمرشح، منتظمة مالية تقارير تقديم على قادرا يكون أن -8
األقل.

للحملة المالى المسئول اختصاصات ب-
من لدية المتوفرة المعلومات ضوء فى قطاع كل فى المالى االنفاق لحجم شهرية خطة إعداد -1

الحملة. مستشار مع الخطة هذه مناقشة ويتم ، الحملة عام ومدير القطاعات رؤساء
شهريا. رواتبهم وصرف ، االنتخابية الحملة فى للعاملين كشوف إعداد -2

المالى. االنفاق حققها التى األهداف ضوء فى ، للحملة المالى األداء لقياس خطة إعداد -3
أهداف. وفق يسير المالى االنفاق أوجه أن من للتأكد االنتخابية المقرات مختلف إلى االنتقال -4
مفصال الشهرية االنفاقات حجم عن والمرشح ، الحملة لمستشار شهرى حساب كشف تقديم -5

التالي. الشهر فى المالى األداء تحسين عن بتوصيات تحليلى تقرير وتقديم ،
تلقوها التى المالية المساعدات األشخاصوحجم عن الكمبيوتر جهاز فى بيانات قاعدة بناء -6
إلى شهر كل صورة وتقديم ، منطقة كل فى العامة والمشروعات تليفوناتهم، وأرقام وعناوينهم ،
بالتعامل خاصة تفصيلية خطط إلعداد الحملة ومستشار القطاعات ورؤساء ، الحملة عام مدير

األشخاص. مع
، االنتخابـية السـجالت فى حـديثا قيدهم تم باألشخاصالذين مفصلة بيانات قاعدة إعداد -7
، الحـملة لمدير منها صورة وتقـديم عليها حصلوا التى الشهرية واإلعانات التبرعات وحجم

الحملة. ومستشار
وقـطاعاتها االنتخابية الدائرة حدود خريطة إعداد فى للحملة اإلدارى المسئول مع التعاون -8

كل فى المالى االنفاق أوجه إبراز للحملة المالى المسئول مهمة تكون أن على ومناطقها
، أكبـر مالى انفاق حجم على حصلت التى والقطاعات المناطق لمعرفة ومنطقة العــددقطاع
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مع ، المالى االنفاق فى همشـت التى وتلك اصغر أحد مالى انفاق حجم على حصلت التى وتلك
هذه ضوء فى المالية الخطة رسـم إلعادة ، منطقـة كل فى المختلفة التصويتية الكتل إبـراز

والمرشح. ، الحملة ومستشار الحملة، عام مدير على الخطة تلك من صورة وتقديم ، الخريطة
للحملة واألمنى القانونى المسئول اختصاصات سابعاً:

الحـاالت على المقـرات ومسئولى ، الحملة ومدير ، القطاعات رؤساء من البالغات تلقى -1
الشرطة أقسام من إخراجهم على والعمل أمنيا المضبوطة

مختلف فى واألمن ، الشـرطة أقسام مسئولى مع ومتواصلة جيدة عالقات بناء على العمل -2
، المرشـح بأسم معهم جيدة انسانية عالقات وبناء ، أعمالهم مقر فى وزياراتهم ، الدائرة أنحاء

شهريا المرشح مع للقاءات اإلمكان بقدر والترتيب
للمرشح االنتخابية المؤتمرات إلقامة الالزمة األوراق وكافة التصاريح استخراج -3

والقـانونية األمنية المشـاكل ومعرفة االنتخابية والمناطق القطاعات مختلف إلى النزول -4
الحملة عام ومدير ، القطاعات رؤساء مع بالتعاون حلها فى اإلسهام وكيفية للمواطنين

الشرطة أقسام وإبالغ منافس أى بهم يستعين الذين بالمشبوهين االمكان بقدر االيقاع -5
الى االمكان بقـدر تمزيقها يرتكب من وتقديم ، للمرشح االنتخابية الملصقات على الحفاظ -6

الشرطة. أقسام
وتقـديم عنه ينوب من أو شخصيا للمنافسسواء الجماهيرية واللقاءات المؤتمرات حضور -7

والمرشح ، الحملة ومستشار ، الحملة مدير إلى بذلك تقارير
الجماهيرية واللقاءات المؤتمرات فى خاصة االنتخابية الدائرة فى المرشح تحركات تأمين - 8

الشرطة أقسام مع التعاون خالل من ، االستقبال وحفالت
الحملة ومستشار الحملة، مدير إلى االنتخابية الحملة فى ضرورية يراها معلومات أى تقديم - 9
غير أشـخاص ٥ من للحـملة العام المقر فى أمنية غرفة للحملة األمنى المسئول يشكل -10
العام للمقـر حـضورهم يكون وال ، الحملة عام مقر خارج فى بهم ويلتقى للمنافس معروفين
فى األعمال متابـعة األمنية الغرفة مهمة وتكون الواجبـة بالسـرية محاطا كان إذا اال للحملة

أى وتقـديم ، المنافس مع يتعاونون الذين األشـخاص حـيث من االنتخابية المقرات
ذلك وغير الحملة فى العاملين من به التقوا الذين األشخاص أو ، المنافس عن العــددمعلومات
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االنتخابية الحملة تخصاختراق موضوعات من
المنطقة لوكيل الوظيفية االختصاصات ثامناً:

الموضوعة الخطط تطبـيق من والتأكد ، ومراجعته ، التنفيذي المربع مسئول أعمال متابعة -
المربعات نطاق فى

مع اللقـاءات وعقـد ، يوم كل فى مربـع عن تقل اال على للمربعات دورية بزيارات القيام -
العمل. مشاكل وإزالة ، والحراس ، المربع مسئول

ذلك. األمر لزم إذا العمل بتطوير والتوجيه -
المرشـح، تأييد على وحـثهم ، انتخابـي مربع كل فى الرأي قيادات مع االتصاالت إجراء -
فى قـيادية شـخصيات أى أو ، والمرشـح ، الرأى قيادات بين األمر لزم أن اللقاءات وترتيب

الحملة.
على منهم واالطالع انتخابي مربع كل فى الناخبين مع المباشرة واللقاءات االتصاالت إجراء -
تأييدهم اســتمرار على وحـثهم ، المرشـح من يريدون وماذا ، إليهم الخدمات وصول مدى

الناخبين. مع اللقاء خالل من مهمة يراها أخرى مالحظات أى وتدوين للمرشح،
وأرقام ، وعناوينهم ، منطقته فى الناخبين لكل شامل انتخابي كشف المنطقة وكيل لدى يتوافر -

وحراسه. ، مربعاته مسئولى خالل من البيان هذا ويتوفر ومشاكلهم ، تليفوناتهم
المربعات. نطاق فى للحملة األخالقي الجانب من التأكد -

التى والخدمات ، الخصوم اختراقـات عن منطقته فى العلمي للمسئول أسبوعي تقرير تقديم -
الخدمات. هذه تلقوا الذين والناخبين ، يقدمونها

حـداً بلغت الخصوم اختراقات أن وجد إذا غيرهم أو المجاورين المنطقة وكالء مع التعاون -
المجاورة. المربعات هذه فى الناخبين على المرشح تأثير من يضعف

منطقته. نطاق فى الدورية او ، اليومية ومشاكلها ، الحملة سير عوائق إزالة -
مسـئول مع التشـاور بعد المربعات داخل فى بأعمالهم للقيام األشخاص صالحية من التأكد -

التنفيذي. المربع
فى المرشح مساهمة ووسائل ، منطقة كل فى والخاصة العامة المشاكل جداول إعداد -

المشاكل. هذه حل
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التمزيق، من عليها والمحـافظة ، المنطقـة فى االنتخابية الملصقات توزيع على اإلشراف -
المنطقة لجماهير وغيره المرشح وثائق توزيع وكذلك

القطاع رئيس اختصاصات تاسعاً:
وأعمالها االنتخابية المقار على اإلشراف -

القطاع فى الرأى قيادات مع األسبوعية اللقاءات -
أدوارها وتحديد المقرات عمل تنظيم -

المرشح مع الجماهيرية للقاءات والترتيب اإلعداد -
أخرى بـمهام القيام فى التفكير على والقدرة االستعداد إبداء مع بها المكلف العمل خطة تنفيذ -

للحملة المركزية الخطة إطار فى
الخطة تطبيق سالمة من والتأكد المقرات إلى الميدانى النزول -

المرشح عن نيابة الجماهيرية القطاعات مختلف مع اللقاءات عقد -
فورا. األسباب هذه وإزالة وعملها المقرات من الجماهير شكاوى أسباب فى البحث -

الهاتفية االتصاالت خالل من القـطاع فى للحـملة االستشارية اللجنة أعضاء مع التواصل -
المباشرة. واللقاءات

القطاع فى المرشح ووكالء االنتخابية اللجان لمندوبى األسماء اقتراح -
شـكل واقـتراح ، المرشـح عن نيابـة العزاء) - (األفراح االجتماعية المناسبات حضور -

الحملة. عام مدير مع التشاور بعد المناسبة أصل إلى لتقديمها الممكنة المجاملة
المؤثرة التصويتية الكتل ومعرفة القـطاع فى االنتخابـية الكشـوف عمل على اإلشـراف -

إليها. والتحرك
تحركات حيال القطاع فى سلبية أو إيجابية تطورات بأى الحملة ومستشار الحملة مدير إبالغ -

التطورات. هذه لمواجهة الطارئة الخطط إلعداد المنافسين
الحملة. ومستشار الحملة عام مدير مع بالتعاون االنتخابية للمقار المرشح زيارة ترتيب -

القطاع فى االنتخابية للمؤتمرات والترتيب اإلعداد -
الحملة عمليات لغرفة الوظيفية االختصاصات عاشراً:

الحملة. إدارة فى اإلستراتيجية القرارات اتخاذ -
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للحملة. جديدة أسماء أى ضم على الموافقة -
الحملة. من أسماء أى استبعاد على الموافقة -

الحملة. فى مقرات إغالق أو ، جديدة مقار أى إضافة -
االنتخابية. المربعات عن المسئولين الرأى قيادات أسماء على الموافقة -

انتخابى. مربع كل داخل فى الموجودين اآلخرين الرأى قيادات من االستفادة أوجه تحديد -
أسـماء على والموافقة اإلدارة مجلس أعضاء من المناطق خاليا لجان تشكيل على الموافقة -

الشوارع. خاليا لجان إلى لالنضمام اإلدارة مجلس خارج من أخرى
العامة. المناسبات فى االحتفاالت إعداد على الموافقة -

الشهرية. المرشح تحرك خطة على الموافقة -
نسبية. بميزات الخصوم فيها يتمتع التى االنتخابية المربعات فى العمل تنظيم -

األسباب. هذه إزالة على واالتفاق ، الحملة إدارة فى العوائق أسباب بحث -
الناخبين. وحشد لتعبئة جديدة وسائل اقتراح مع والحشد التعبئة خطة على الموافقة -

كل فى العلمى التخطيط ونتائج أسـاليب عن الحملة مستشار لنائب الدورية التقارير مناقشة -
منطقة.
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تقديم
اليومية المعتادة االسـاليب من واحداً يمثل مهمة اخبارية معلومات من يقدمه بما السبتايتل بات
اضافة يمثل فانه يبـدو ما وعلى مسـتمرة اخبارية نشرة يكون يكاد النه الفضائية، القنوات تقدمها التي
آلية عن البحـث الى تحتاج الفضائية فالقنوات هنا ومن المعاصر، الفضائي االخباري العمل في جديدة
احـد ضمن لتصنيفه هوية عن يبحـث االن حتى زال ما انه من الرغم على لتطويره السبتايتل هذا بناء
بـناء على الضوء ليلقـي البحث هذا ويأتي الكثير. الى يحتاج امر وهو التلفزيونية او االذاعية الفنون
يشكل قد المتواضعة قناعاتنا وفق على مهم امر وهو االخباري بالعمل متخصصة فضائية قناة "سبتايتل"

بكر. مجال في العلمي البحث من طويل لطريق بداية

البحث: مشكلة
العربية قناة "سبتايتل" بناء في وغموض ضعف بوجود الباحثين بأحساس بحثنا مشكلة تتلخص

االتية: التساؤالت عن باالجابة يكمن ومظاهره الغموض وحجم الضعف ولقياس االخبارية
العربية؟ قناة "سبتايتل" انقرائية حجم ما -1

المقاييس مع االهتمام هذا يتطابق وهل العربية قناة "سبتايتل" في االنساني االهتمام مدى ما -2
الجيدة؟ الصحفية للكتابة المعتمدة

العربية؟ قناة "سبتايتل" في السائدة الموضوعات ما -3
العربية؟ قناة "سبتايتل" في السائدة المصادر طبيعة ما -4
العربية؟ قناة "سبتايتل" في التقنية التعبيرات حجم ما -5

(*)
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الكعبي جاسم رعد د.
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البحث: اهداف
الى: البحث يهدف

االخبارية. العربية قناة في "السبتايتل" بناء ضعف عوامل عن الكشف -1

البحث: اهمية
وفق على باتت وسيلة وهو "السبتايتل" بناء ضعف مؤشرات يكشف كونه من البحث اهمية تاتي
ذاته بحـد وهذا منها. باالخبـار بالمتخصصة بالك فما العامة الفضائية للقنوات مهمة الباحثين قناعات
هذا في واشمل اعمق لدراسات - ربما الطريق- ويمهد االخباري الفضائي العمل لتطوير فرصة يمثل

المجال.

البحث: منهج
ما وفق على المنهج هذا استخدامات احد انه اذ للبحث كمنهج المضمون تحليل الباحثان استخدم
وهي الغموض مؤشر لقياس جانينغ معادلة الباحثان استخدم كما المجال، بهذا المتخصصون ذكره

المجال. هذا في دوليا بها معترف معادلة

البحث: عينة
ويتم العرضية العينة تسـمى او بـالمصادفة االختيار طريق على عينة الباحـثان استخدم
يوم "سبـتايتالت" اختيار بـناء عليه ويتم بالمشـاركة يتطوع من او صدفة الباحثين قبل من اختيارها

االخبارية. العربية بقناة والخاصة المساء حتى الصبح ٢٠٠٧/٣/٦من

البحث: مجال
.٢٠٠٧ اذار لشهر الفضائية العربية قناة "سبتايتل" بدراسة البحث مجال يتحدد

على التحـليل اداة فقـرات عرض على يقوم الذي الظاهري الصدق الباحثان استخدم

المعتمدة. االنقرائية مقاييس وفق على العربية قناة "سبتايتل" في الغموض مدى تحديد -2

والثبات:- الصدق

(**) (1)

(3) (2)
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وهم: التحليل اداة فقرات على اتفاقهم مدى وحساب االختصاص مجال في خبراء
االعالم. كلية في االذاعية الفنون استاذ فاضل وسام الدكتور المساعد االستاذ -1

االعالم. كلية في التلفزيوني االعالم استاذ المجيد عبد طالب الدكتور المساعد االستاذ -2
في والتلفزيوني االذاعي الخبـر تحرير استاذ خزعل النبي عبد الدكتور المساعد االستاذ -3

االعالم. كلية
فبلغ٧٥%. الخبراء اتفاق مدى حساب وتم

ذاته البحث عينة على التحليل بأعادة وذلك الزمن)) عبر ((االتساق الباحثان فاستخدم الثبات اما
عالية. الثبات درجة ان يعني مما االول التحليل مع متطابقة الثبات نتيجة فكانت اشهر ثالثة بعد

االنقرائية قياس ومعادالت السبتايتل االول: المبحث
السبتايتل تعريف اوالً:

لترجمة سـينمائية حاشـية او فرعي عنوان بـانه سبتايتل (subtitles) اكسفورد قاموس يعد
الفيلم.

"العناوين بانه االعالم كلية في والتلفزيوني االذاعي التحرير استاذ خزعل النبي عبد ويعرفه
ايضا وهي متحـرك" شـريط شكل على الشاشة اسفل متلفزة كنصوص تظهر التي لالخبار الموجزة

واالهمية". االثارة وعنصري بااليجاز تتصف مهة الخبار فرعية "عناوين
االتي:- التعريفين خالل من ويظهر

االستفهامات. بعض عن االجابة يتضمن هذا فعلى موجز لكنه عنوان انه -1
داللية بوظيفتين يقوم وهو االخبارية والقصة التحقيق في يوجد الغالب في الفرعي العنوان -2

باالخراج. عالقة لها وفنية الموضوع تفصيالت بين يريده ما للقارئ توضح
عبـر بالخبر المحرر اهتمام يثير ما يترجم هنا وهو اخرى لغة الى النص تحويل الترجمة -3
يحدث ذا عما يجيب ان يجب كونه الحالية واالهمية االثارة الى باالضافة يتضمن ان وعليه قليلة كلمات

االن.
واالهمية واالثارة بـااليجاز تتصف مكتوبـة صحـفية "عناوين بانه نعرفه ان ويمكن
في محددة مواضيع على مبوبة القناة بث طيلة متحرك واحد شريط شكل على تعرض والحالية

القناة". اختصاص تراعي ان ويجب ورياضية واقتصادية سياسية تكون الغالب

(4)

(5)
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الشاشة عبر المكتوبة النصوص قراءة مقومات ثانياً:
(القلم طريقة BBCTV البريطاني التلفزيون استخدم عندما "سبتايتل" للـ استخدام اول يعود قد

.١٩٦٩ ابريل في السمع نعمه فقدوا لمن اخبار نشره الذاعة االلكتروني)
مذيلة اخبـاراً تضمن ١٩٧٥ عام للصم اخبـارية نشره االيرلندي التلفزيون استخدم حين في
بلغة النص هذا قراءة تتولى شخصية الشاشة ركن في يظهر جانبها والى االلكتروني بالقلم يكتب بتفسير
(V.Font) جهاز المصري التلفزيون استخدام كما االشارات. لغة وهي السمع نعمة حرموا من يفهمها

النشرات. تنفيذ اثناء المهمة بهذه للقيام
يسـتلزم البصري االدراك ان الباحثين احد ويعتقد البصري االدراك على "السبتاتيلز" ويقوم

المرئي: بالمنظر تتعلق خصائص ذات عناصر خمسة
والظالل. الخطوط وضع طريقة على وتعتمد والبعد الشكل -1

الحجم بين عالقة لوجود التحديد وعدم االلتباس يكتنفه ما غالبا البصري االدراك الن الحجم -2
الجسم. عليها يكون التي والمسافة

الرؤيا. اتساع على موزعة مختلفة عناصر يحوي المرئي المنظر الن التنظيم -3
بـين العالقة اساسي على االهمية قليل كعنصر الشيء ادراك ويمكن والتركيز... االتجاه -4

واالضاءة. والبعد والوضع المسافة
اجزاء اسـتيعاب تسلسل فان الرؤية.... زاوية تغيرت اذا يتغير المرئي فالمحتوى الزاوية -5
يتقبـل االنسان ان الى التجارب وتشير الصور، جزئيات جميع يشمل متشعب بنمط يحدث المعلومات
سـرعة من بـالمئه واحد الى معدلها في تصل االستيعاب قدرة ان حين في يفهمها مما اسرع الكلمات

. الواحدة الدقيقة في كلمة ٢٣٠-٢٥٠ بمعدل أي الكلمات. التقاط
واحـد سطر تقراءه بالعين انتقاالت اربع الى يحتاج الجيد) (القارئ ان الخبراء ويؤكد
االرتدادية. العين وحركة توقفاته كثرة بسبب ثوان ثمان الردي القارئ تكلف حين في ثانيتين تكلفة
ال " (السبـتاتيلز) و . الجيد القارئ ينفقه مما مرات اربع الواحد السطر قراءة على الوقت في ينفق اي
اللفظي التعبير من اكثر بسرعة االخباري الهدف تعطي وهي عقلياً ارهاقاً او جهداً المشاهد من يتطلب

كما النص لرؤية طرق عده االلكترونية) (الكتابة تتيح اذ . كامل بوضوح الموضوع وتعرض
مفهومي بـين تجمع وهي فائقـة... دينمايكية امكانيه ولها ثابتاً مركزاً يمتلك ال فيها النص ان

(6) (***)

(7)

(8)

(9)

(****) (10)

(*****)
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مع للقراءة وال للتوزيع موعداً تعرف ال ومتحركة متدفقة وسيلة فهي المتتابعة الملفات ونظام الصحافة
. نهاية ال ما الى واستكمالها وتحديثها المعلومة تصحيح امكانية

البسـيطة الواضحة الكتابة اساليب ومراعاة للكلمات االمثل االستخدام الى االنتباه ينبغي ولذلك
ولفت واستمراريته الحدث فورية عن للتعبير يستخدم فعلية) (مبتدأ+جملة االسمية الجملة نمط فتوظيف
ان حـين في الخبـر محور بوصفه للمشاهد وابرازه الهميته فعله على بتقديمه إليه المسند الى االنتباه
واسـتمرار بـل الحدث وقوع حالية على قاطع بشكل يدل قبله الواقع االسم الى المسند المضارع الفعل

. االخبار نشره اذاعة وقت حتى وقوعه
جمالً بـدورها تحوي التي الفقرات طول في تكمن الفهم في الصعوبة ان سيتفنز ميشيل ويرى
وضوح عن المسـؤولة وهي الفقرة داخل لغوية وحدة اهم هي الجملة ان المعروف ومن ومعقدة طويلة
وسـيلتها تؤدي المباشرة... الدالالت ذات القصيرة الجمل ان شلبي اكرم يرى حين في وايجازه الخبر
والمعاني الطويلة الجمل واسـتخدام التكرار تجنب فيه ويدخل وسـهولة بيسر استيعابها ويتم التعليمية

. المتشعبة
توثيق طرق افضل هو المصادر من المباشــر االقتبــاس ان على التاكيد الضروري ومن
تفسيرات الى تحتاج التقنية) (التعبيرات ان حين في الخبر على مصداقية يضفي وهو المعلومات
خالل من بكثرة اليها االستماع على اعتياده رغم معناها يجهل الغالب في فالقارئ ترد حيثما اليضاحها

االعالم. وسائل
وال يفهم ال الجمهور اغلب الن ضرورية تكن لم اذا االحصائية التفاصيل استخدام تجنب ان كما

. المركبة الكلمات عن االستغناء ويفضل كما االحصائية التفاصيل يتذكر
المعتمدة: االنقرائية قياس أساليب ثالثا:

فقـد منهجياً، شـكالً تأخذ البحوث هذه بدأت عندما ذلك ١٩٢٣ عام الى االنقرائية بحوث تعود
االنقـرائية لقياس موضوعية كأداة الذاتي التقدير اسلوب عن االبتعاد في المجال هذا في الباحثون شرع
الدراسـات ركزت وقد ومنهجيتها وعلميتها بموضوعيتها تتميز جديدة بحث ادوات استحداث وبدؤوا
النص قابـلية مدى لتحديد الكلمة على النصوص انقرائية قياس في منهجيا اسلوبا اعتمدت التي االولى

. االنقرائية لقياس اساليب ظهرت وقد مناسبة وبسرعة وبمتعة بفهم للقراءة
الذاتي. التقدير اسلوب -1

(13)

(14)

(15)
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والجواب. السؤال اسلوب -2
المعادالت. -3

"الكلوز". التتمة اسلوب -4
فيقوم الثاني اما المقروءه بالمادة المهتمون المحكمون يطلقها التي االحكام تلك على االول ويقوم
اسـلوب ان حين في صعوبته، او النص سهولة اجابته من يعرف حتى القارئ الى االسئلة توجيه على
معرفة نريد الذي النص من عينة بـاختيار وتقوم قبوالً واكثرها انتشاراً المقاييس اوسع من المعادالت
ما وهناك احصائها لسهولة تحديدها يمكن التي الجوانب بعض باحصاء ذلك بعد نقوم ثم انقرائيته درجة
على فيقـوم التتمة اسـلوب اما االنقـرائية لقياس كوسائل بها معترف معادلة (٣١) من يقارب
الى تقديمها يتم ثم منها اجزاء تحذف بحيث اللفظية انماطها تغيير مع ما مرسل من معينة رسالة اقتباس
النص اعادة ومحـاولتهم اللغوية االنماط هذه بـاكمال وقيامهم مستمعين او كانوا قراء المتلقيين بعض

. امكانياته بكافة االصلية لصورته
وخطواتها المعادلة نشأة جاننج: معادلة رابعاً:

المعاني يكسبـون الكتاب بعض ان معتبراً ١٩٥٢ عام االنقرائية لقياس سهلة معادلة جاننج قدم
الكلمات ان بمعنى وقدراته القارئ حاجات باالعتبار االخذ في فشلهم طريق عن غموضاً يكتبونها التي
من فليك قدم وقد . النص انقرائية درجة من تقلل البنبة معقدة الطويلة والجمل المقاطع متعددة الطويلة
كولومبـوس-اوهايو في االخبـارية للتقارير االنقرائية لدائرة مديراً وكان غاننج مع نيويورك جامعة
والجمل الكلمات طول متوسـط خالل من يقاسان االنساني واالهتمام القراءة سهولة ان منها توصيات
يبلغ التي الكلمة ان الى تشير بها قام التي الدراسات ان فليك، واوضح للقراءة سهولة االكثر هي االقصر
النموذجي الطول تعتبران كلمة ١٩ كلماتها عدد متوسط يبلغ التي الجملة وان مقطع، ١,٥ مقاطعها عدد

. االعالمية المادة لتحرير
الشـخصية والضمائر االسماء من واحصاؤه عده يجري ما خالل من االنساني االهتمام ويقاس
بـالمادة العادي القارئ اهتمام زاد الكلمات هذه زادت وكلما المباشرة واالقتباسات الناس الى تشير التي
من و١٢% الشخصية الكلمات من %٦ وجود الى تشير بها قام التي الدراسات ان فليك وعد االعالمية

. الصحفية للكتابة الجيد المستوى او الحد هو االخبارية القصة في الشخصية الجمل
. االتي على المعادلة هذه وفق على الكتابة في الغموض مقياس ويقوم

(*******)
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طويلة القطعة كانت واذ القطعة، في المتتالية الجمل في الكلمات عدد نسجل االولى: الخطوة -1
الجمل عدد ونحسـب كلمة، (١٠٠) من عينة كل تتكون بحيث منها منتظمة عينات ناخذ ان الممكن فمن
المتوسط الطول على فنحصل الجمل عدد على القطعة في للكلمات االجمالي العدد ونقسم عينة، كل في

القطعة. في للجملة
(١٠٠) كل في اكثر او مقـاطع ثالثة من تتكون التي الكلمات عدد حساب الثانية: الخطوة -2

كلمة.

الغموض. (دليل-مؤشر) فهرس لنتائج للتقييم التالي الدليل جاتبح ووضع

Ann Arab news net work االخبارية العربية قناة خامساً:
قـناة الشبـكة وتعد عرب اعمال رجال الى ملكيتها وتعود لندن ومقرها ١٩٩٧ عام تأسست

مدار على العربية المنطقة خارج من برامجها تبث حكومية غير مستقلة اخبارية عربية فضائية
لجنة موافقـة على حـصولها بعد يوميا ساعات ٤ لمدة تأسيسها بداية في تبث كانت وقد اليوم
وتتوزع العربـية لالخبار االولوية الشبكة وتعطي وبأشرافه البريطانية المستقل التلفزيون

ما ناتج بـجمع نقـوم Fogin الغموض مقـياس على وللحصول الثالثة: الخطوة -3
على نحصل وبذلك (٠,٤) الثابت المقدار في الجمع حاصل ونضرب السابقتين الخطوتين في حسبناه

معين. بنص الخاص االنقرائية درجة

ÇÉñ
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والصحفية االقتصادية المجاالت في والتحليل النقد تقديم الى اضافة االخبارية طبيعتها بحسب برامجها
االخبار من طائفة مع واالقتصادية السياسية االحداث اهم تقدم التي (المسائية) االخبارية برامجها واهم

. االختصاص ذوي بمشاركة دقيقة ٤٥-٥٥ لمدة عرضها ويستمر الموجزة

العربية قناة سبتايتل بناء ضعف مؤشرات الثاني: المبحث
التطبيقية الدراسات

الغموض مقياس اوال:
هي محـاور ثالثة يتضمن ٢٠٠٧/٣/٦ بتاريخ المعروض العربية قناة "سبتاتيل الباحثان اختار
تشـكل بـمجموعها وكانت المحاور، هذه بين ما الوحدات وتتوزع والرياضية واالقتصادية السياسية

االتية: بالخطوات الباحثان قام ثم وحدة... (٣٢)
االولى: الخطوة

قسـمت ثم اولى، خطوة وهي كلمة (٤١٣) فبـلغت جميعها الكلمات عدد بحساب الباحثان قام
مجموعة كل في الجمل عدد حسـاب وتم مجاميع (٤) لدينا فظهرت حدة على كلمة (١٠٠) كل الكلمات
(٣١) ان نجد وبـجمعها مجموعة كل في جملة كل اعداد وهي (٨،٨،٧،٨) التوالي على لدينا فظهرت

الوحدات. في الجمل اجمالي هو
الثانية: الخطوة

المتوسـط الطول على للحـصول الجمل عدد على للكلمات االجمالي العدد بقسمة الباحثان قام
٤١٣÷٣١=١٣,٣٢ (السبتاتيلز)، في للجملة

مع فجمعناها (٥) فظهرت فاكثر الثالثا المقـاطع ذات الكلمات حساب تم المعادلة وفق وعلى
...(٥+١٣,٣٢=١٨,٣٢) أي الجملة متوسط

الثالثة: الخطوة
على ثابـت وهو ٠,٤ في أنفاً عليه حصلنا ما ضربنا (السبتايتل) في الغموض مقياس ولحساب

١٨,٣٢×٠,٤=٧,٣٢٨ االتي: لدينا فظهر المعادلة وفق
مؤشـر وفق على المعادلة وبحسب سبتايتل في الغموض لقياس النهائية الحصيلة وهو
(سبـتايتل) في الغموض مستوى فان الخطر خط بعد نزوال (١٢) ان نجد (٦-١٧) من المتآلف
طبـيعة ثانيا: االميركية. المدارس في السابـع الصف في طالب يالئم وهو جدا مرتفع العربية
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"السبتايتل": مضامين
المضمون نوع اوال:

المضامين حـين في (%٣٥) وبنسبة (١٢) بلغت الحوادث مضامين ان التحليل خالل من تبين
(٥) تكرارات بعدد ثالثا حلت االقتصادية المضامين ان حين في (%٣٢) وبنسبة (١١) بلغت السياسية
الصحية جاءت حين في (%١١) وبنسبة (٤) تكرارات بعدد رابعا فجاءت الرياضة اما (%١٤) وبنسبة
اجتماعية الواقـع في يعكس التقسيم هذا من منهما لكل وبنسبة(٩ر٢%) واحد بتكرار اخيراً والعسكرية

الجدول: يظهر وكما متابعتها على القناة تحرص التي االحداث بانعكاسات عالقة وله القناة

المصادر طبيعة ثانياً:
وبنسبة مصادر بال كانت المعروضة (السبتاتيالت) من (٢٨) ان التحليل اظهر المصادر وعن
عدم الحقيقـة في يظهر هذا ان (%١٥) وبنسبة صريحة مصادرها كانت فقط (٥) ان حين في (%٨٤)
اهمية من يقـلل ال الصريحـة المصادر انخفاض ان حين في للجمهور مصادرها تقديم في القناة رغبة

الجدول. يظهر وكما المضمون. مصداقية تقليل يشكل ما بقدر المضامين
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االقتباس شكل ثالثاً:
حين في (٢ر١%) وبنسبة مباشرة كانت اقتباسات (٥) بان فظهر المصادر من االقتباسات وعن
االقتباسات ان ذُكرت. التي المعدالت عن جدا بعيدة وهي مباشرة، غير كانت (٧ر٠%) وبنسبة (٣) ان
وكما القـناة... تقديرات في كثيرا االولوية لها ليست هنا وهي المصادر لتوثيق طريقة افضل المباشرة

الجدول: يظهر

االرقام عرض رابعاً:
(٤ر٢%) وبنسبـة مجردة عرضت ارقام (١٠) ان تبين (السبتايتل) في االرقام عرض وحول
وهي المكتوبة من اكثر النظر تلفت المجردة االرقام ان (٦ر١%) وبنسبة كتابة عرضت ارقام (٧) فيما

الجدول: يظهر وكما للفهم... واسرع الذاكرة في التصاقاً اكثر

بها والمبالغ االنسانية التعبيرات خامساً:
(٥) هناك كان فيما (١ر٢%) وبنسبـة الناس الى تشير كلمة (٩) (السبتايتل) وتضمن
تشـخص قليلة نسبة وهي (٢ر٠%)... وبنسبة واحد وضمير (٢ر١%) وبنسبة اعالم العــدداسماء
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االنساني لالهتمام النظري االطار في نسب من ذكرناه عما جداً بعيدة هنا وهي اليه االلتفات ينبغي خلالً
الصحفية: للكتابة الجيد المستوى تكون التي

٤١٣ أي الكلمات اجمالي على التقسيم
والمتطرفة هجوم اكبـر وقسـاوة، (عنيف وهي بـها مبـالغ صيغ ٧ (السبتاتيلز) تضمن كما
امر وهو وردت اينما تفسـير الى بحـاجة وهي تقنياً تعبيرا (١٩) وتضمن وخطر) ومعجزة والشهيرة

الجدول: يظهر وكما السبتايتل نصوص وتعقيد غموض زيادة في يساهم
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البحث نتائج
االتية: النتائج الى الباحثان توصل

٢٠٠٧/٣/٦ ليوم العربـية قـناة لسبـتايتل الغموض مقـياس ان البحـث خالل من تبين -1
مؤشـر هو اذ الخطر خط ضمن وهو المتسلسـل الجدول اسفل في يقع مؤشر وهو (٧,٣٢٨))
معادلة وفق على االميركية المدارس في السابـع الصف في طالب يالئم وهو للغموض كبـير

جاتبح.
اكثر الى وصلت اذ العربية قناة سبتايتل في السائدة المضامين هي الحوادث ان البحث اظهر -2
فالصحــية فالرياضية فاالقــتصادية السياسـية المضامين تليها المضامين من %٣٥ من

فالعسكرية.
لها كانت منها %١٥,١ ان حـين في مصادر بال كانت السبتاتيالت من %٨٤ من اكثر ان -3

اخبارها. لمصادر الترويج في القناة ضعف يعكس ما وهو صريحة مصادر
%٠,٧ ان حـين في مباشر اقتباس ذات السبتاتيالت مجموع من %١,٢ ان التحليل اظهر -4
ارقـاما كانت %١,٦ ان حين في مجردة ارقاما كانت %٢,٤ كما مباشرة غير االقتباسات ذات

الذاكرة. في التصاقا اكثر المجردة االرقام ان حين في مكتوبة
للكتابـة الجيد المسـتوى او الحد الى تصل لم الشخصية والكلمات االنسانية التعبيرات ان -5
في %١,٢ فبـلغت االعالم اسماء اما %٢,١ الناس الى تشير التي الكلمات بلغت اذ الصحفية،

المعتمد. المستوى من بكثير اقل وهو %٠,٢ بلغت الضمائر ان حين
الى يحتاج مرتفع مستوى وهو مبالغة صيغ %١,٦ تقنية تعبيرات %٤,٦ السبتايتل تضمن -6

المبالغة. عن واالبتعاد السبتايتل مفهوميه لزيادة كبير تقليل
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الهوامش

االوسـط الشـرق وتغطي لندن من مقرها نقل بعد دبي في ٢٠٠٣/٢/٢ في بثها بدأت متخصصة اخبارية قناة العربية: (*)
بـغداد جمهور تعرض ابـراهيم، فدوى ينظر: االوسط. الشرق تلفزيون لمكرز جزئيا مملوكة وهي الهادي، والمحيط

.١٧٣ ص بغداد، جامعة االعالم، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة العربية، باللغة الناطقة االخبارية للقنوات
االعالمي االثر قـياس اسـتهدفت التي المضمون تحليل بحوث معظم ركزت فقد االعالم مجال في هولستي:"اما يقول (1)
محددات عدة المضمون خصائص تضمنت وقد فهمه، وسهولة المضمون خصائص بين الترابطية العالقة دراسة على
والعبـارات الشخصية والضمائر ونوعها، الجملة، وطول والمحددة، والطويلة، الصعبة والكلمات الكلمات، تنوع مثل
الكتب، عالم القـاهرة، ، االعالم بحـوث العلمي البحث مناهج في دراسات حسين، محمد سمير د. عن نقال الغامضة.

ص٢٥٠. ،١٩٩٩

وزارة بـغداد، ،٤٥٣ عدد الصغيرة، الموسـوعة العلمي، البحث الى المدخل المجيد: عبد د.عصمت العدد: بهذا انظر (2)
٢٠٠١،ص١٨. العامة الثقافية الشؤون دار الثقافة،

للتصاميم اسـماء بـغداد، االنسـانية، الدراسـات في العلمي البحـث كتابـة اسـاليب مناهج القـيم: حسون كامل (3)
ص٣-٩. والطباعة،٢٠٠٦،

القصيرة الكلمات او كاالرقام اخرى تفاصيل اية كتابة بواسطته ويمكن المعلومات لزيادة يستخدم االلكتروني: القلم (***)
مع بنفسـه التفصيالت قراءة للمشاهد ويمكن النشرة قارئ عنه يتحدث الذي النص مع متوازية بطريقة بسطر - سطرا

ص١٣٥. ،١٩٨٩ دمشق، مطبعة نشره، وكان بال التلفزيون، الى مدخل العقاد: د.ليلى بنظر، البرنامج، متابعة

وزارة بـغداد، الميناء، مطبعة مجلة ضمن والتصويري، اللغوي االتصال العملية االساسية ولي:المفاهيم الجبار د.عبد (8)
ص١٢. ،١٩٧٧ ،(١٢) عدد االذاعية، الفنون واالعالم، الثقافة

ص٥. ،٢٠٠٦ اب، ، ٧ عدد واالتصاالت، االعالم هيئة تواصل، مجلة الرشيدة، القراءة الوردي: سليم د. أ. (9)
السابق. المصدر (10)

الحقاً سيأتي عنها مفصل شرح هناك (**)

مساء ٢١و٧ ،٢٠٠٧/١١/٢٨ بتاريخ الموبايل عبر للباحث ارسلها رسالة خزعل، النبي د.عبد (5)

السابق المصدر (6)
السابق المصدر نفس (7)

ثبـات لالولى االمثل باالسـتخدام ترتبط االولى الرشيدة، والقراءة السريعة القراءة مفهومان هناك (****)
المقروءة المادة استيعاب بعمق فترتبط الثانية اما البصرية

K

K

K
K

K

(4),oxford,student dictionary: oxFord studeents distionary second edition oxford
university press 1990,p631.
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تقـل فالذي الجيد اما المعلومات اللتقـاط التوقـفات بسبب لالرتدادات عينة حركة وتتعرض الردي: القارئ (*****)
كلمة من ينتقـل الذي االول بخالف الخر الكلمات) من (عدد مقطع من ينتقل وهو الكلمات الى نظره يرتد وال توقفاته

الخرى

البحث. هذا الغراض جاتبح معادلة الباحثان استخدم (*******)

اطروحة العربية االخبار شبكة في االخبارية والبرامج االخبار واساليب اتجاهات عالوي: المجيد عبد طالب (25)
ص٦٩. ،٢٠٠٠ عام العالم، قسم االداب، كلية الى مقدمة دكتوراه

K

cçÖáã ÇÉñ

^åå

ص٦. السابق، المصدر نفس (11)
ص١٣٧. ذكره، سبق مصدر التلفزيون، الى مدخل العقاد: د.ليلى (12)

ص١٣٤-١٣٦. ،٢٠٠٣ نشر، دار اسم بال دمشق، انظمة، ازمة ام اعالم... ازمة خضور: اديب د. (13)
االخبار نشرات في لغوية اسلوبية دراسة االتصال. نظرية ضوء في االعالمي الخطاب لغة الحكيم: عبد نادر د.محمد (14)

ص١١٦. ،٢٠٠٦ العربي، الفكر دار القاهرة، االذاعية،
ص١١٧. السابق، المصدر (15)

رمتر، مقياس مثل السياسية المفاهيم المالية، واالسواق بالزالزل المرتبطة المصطلحات بعض الى يشير وهو (******)
وهكذا. تكنوقراط... حكومة السبعة، النحور االربعة، مجموعة نكي، مؤشر

ص١١٧-١١٨. السابق، المصدر نفس (16)
جامعة مركز القـاهرة، االعالمية، النصوص في االعالمية اللغة انتاج هيبـة: منصور ود.محـمد خليل محمود د. (17)

ص٢٤٥. ،١٩٩٩ القاهرة،
ص٢٥٥. السابق، المصدر (18)

ص٢٥٥-٢٦٤. السابق، المصدر نفس للتفاصيل (19)
ص٢٦٠. ذكره، سبق مصدر وزميله: خليل محمود د. (20)

ص١٢٩. ،٢٠٠٠ دمشق، الخامس، الطبعة خضور، د.اديب ترجمة االخبار، تحرير مبادئ ماكدوغال: كورتيس (21)
ص١٣٠. السابق، المصدر (22)

ص٢٦١. ذكره، سبق مصدر وزميله، خليل د.محمود (23)
المعادلة أي فحـصه تم انه الى فليك اشار وقد ص١٣٢. ذكره، سبق مصدر ماكدوغال، كورتيس من مآخوذ الجدول (24)
على اجريت التي الدراسـات ضوء في وكذلك والمجالت الصحـف بانقرائية المتعلقة الدراسات من العديد ضوء في

ص١٢٩. السابق، المصدر االذاعية االخبار مستعمين جمهور

ص٨٠. ،٢٠٠٠ التجارية، الفرزدق الرياض، ، الحديثة والتصاالت الفضائيات حسان: ال الشيخ د.محسن (26)
،م.س.ذ.ص٦٩. المجيد عبد طالب (27)
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والمراجع المصادر
الشؤون دار الثقافة، وزارة بغداد، ،٤٥٣ عدد الصغيرة، الموسوعة ، العلمي البحث الى المدخل المجيد: عبد عصمت د. -1

.٢٠٠١ العامة، الثقافية
.١٩٩٩ الكتب، عالم القاهرة، االعالم، بحوث البحث، مناهج في دراسات حسين: محمد د.سمير -2
التجارية،٢٠٠٠. الفرزدق الرياض، الحديثة، واالتصاالت الفضائيات آحسان: الشيخ محسن د. -3

.١٩٨٩ دمشق، مطبعة نشره وكان مكان بال التلفزيون، الى مدخل العقاد: ليلى د. -4
.٢٠٠٣ نشر، دار اسم بال دمشق، انظمة، ازمة ام اعالم... ازمة خضور: اديب د. -5

االخبـار نشرات في لغوية اسلوبية دراسة االتصال. نظرية ضوء في االعالمي الخطاب لغة الحكيم: عبد نادر د.محمد -6
.٢٠٠٦ العربي، الفكر دار القاهرة، االذاعية،

القاهرة، جامعة مركز القاهرة، االعالمية، النصوص في االعالمية اللغة انتاج هيبة: منصور ود.محمد خليل محمود د. -7
.١٩٩٩

للتصاميم اسـماء بـغداد، االنسـانية، الدراسـات في العلمي البحـث كتابـة اسـاليب مناهج القـيم: حسون كامل -8
والطباعة،٢٠٠٦.

.٢٠٠٠ دمشق، الخامس، الطبعة خضور، د.اديب ترجمة االخبار، تحرير مبادئ ماكدوغال: كورتيس -9

دكتوراه اطروحـة ، Ann العربية االخبار شبكة في االخبارية االخبار واساليب اتجاهات عالوي: الحميد عبد طالب -11
.٢٠٠٠ االعالم، قسم االداب كلية منشورة غير

وزارة بغداد، الميناء، مطبعة مجلة ضمن والتصويري، اللغوي االتصال العملية االساسية ولي:المفاهيم الجبار د.عبد -12
ص١٢. ،١٩٧٧ ،(١٢) عدد االذاعية، الفنون واالعالم، الثقافة

.٢٠٠٦ اب، ،٧ عدد واالتصاالت، االعالم هيئة تواصل، مجلة الرشيدة، القراءة الوردي: سليم د. أ. -13
بتاريخ االعالم، كلية في التلفزيوني االذاعي التحرير استاذ خزعل، النبي د.عبد من الموبايل عبر الباحث تلقاها رسالة -14

.٢٠٠٧/١١/٢٨

10. ,oxford, student dictionary: oxFord studeents distionary se cund edition
oxford university press 1990 .

العــدد

٢٠٠٨ آذار
125

٢٠٠٧ حالة دراسة - العربیة قناة ، العربیة الفضائیة القنوات في (السبتایتل) االخباري الشریط بناء



المقدمة:
وصور وتحقيق خبر من فنونها وبكل اليومية حياتنا في مهماً دوراً المتخصصة الصحافة تؤدي
بـالنضال اهتمامها بصدد واهتماما يقظة االختصاصية الصحافة وتستحق وحوار وتعليق كاريكاتورية

. جديد أعالمي نظام اجل من
المعني الشخص فيها يعمل والتي العمل مجاالت تحديد االولى الدرجة في به نعني والتخصص
من التمكن يعني كما باستمرار، بها وانشغاله لها ممارسته نتيجة كبرى اختصاصية معرفة على الحائز
هو وإنما فقـط للصحـافة مميزة سمة ليس والتخصص ، باستمرار مطلوبة اختصاصية كفايات تطور
الفواكه وجامعو الصيادون البـدائي المجتمع تخصص السـنين ألوف فقبل البشري التطور تميز سمة
وغيرهم والمحاربـون والعلماء اليدويون العمال بـعد وفيما الماشية ورعاة االرض زراع ثم والثمار
اسـتأنف له ونتيجةً للعمل االجتماعي التقسـيم هذا عن تعبر هنا نبحثها التي االختصاصية .والصحافة

. المجتمع في االعالم وسائل تطور وازداد الصحفي النشاط
يضم فيما المنهجي االطار االول المبحث يتناول وخاتمة مباحث وثالثة مقدمة من البحث يتكون
المبحث اما انواعها ـ نشاتها ـ مفهومها المتخصصة الصحافة عنوان تحت جاء والذي الثاني المبحث
عرض فيتناول منه الثاني اما البحث اجراءات يبين االول مطلبين تحت الميدانية الدراسة فيتناول الثالث

. الميداتية الدراسة وتفسير النتائج

إليه والحاجة البحث أهمية : أوال
تنهض المتخصصة والصحافة يتناوله الذي الموضوع أهمية من أهميته البحث يكتسب
، اختصاصها مجال تطوير في أعلى بـكفاية تساعد كونها وايجابية خطورة أكثر حيوي بدور

بغداد جامعة - االعالم كلية
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الدائها العراقيين الصحفيين تقويم

السراج كوكز شكرية د.



مهمة أهدافا تمثل اإلبداع مبادرات ودعم تطوراتها ومتابعة التخصصية والمعلومات المعرفة تعميم وان
وتربـوية اجتماعية قيم وبناء االقتصاد فروع تطوير في دورها في التفكير عند المتخصصة للصحافة
في الموضوع أهمية تبرز هنا ومن المتعددة مجاالتها في أنشطتها خالل من متقدم وعي خلق عن فضال
والصحـافة عام بشـكل حـياتنا في التخصص أهمية مدى واالستبـيان والمسح بالوصف يتناول انه

. خاص بشكل اإلعالمي الوسط في المتخصصة
وخطورته اإلعالمي الجانب بأهمية اإلحساس هو هذا لدراسة التصدي على الباحثة حفز ما إن
مواجهات شـهدت والتي ٢٠٠٣ بـعد المحـددة المرحلة تلك في سيما وال العراقي المجتمع حياة في
إعداد مدة مستمرة إحداثها مازالت التي التحالف ودول العراق بين ضاربة وعسكرية وسياسية إعالمية
التي والسياسـية اإلعالمية إبـعادها لها مشكلة يعالج كونه في تكمن البحث أهمية أن عن فضال البحث

. وهادفة مفيدة علمية نتائج عن تسفر إن يمكن
البحث مشكلة : ثانيا

وأكثرها العلمي البحـث مراحـل في الخطوات أهم من تعد البحـث مشكلة اختيار خطوة إن
. يختار وايها دراستها ينبغي مشكالت عدة وأمام أمره من حيرة في نفسه الباحث يجد ما وغالبا صعوبة

(١)
لها الحـلول إيجاد من بكثير أصعب دراستها اجل من المشكلة تحديد أن العلماء من كثير ويرى
ومشـكالته المجتمع ظروف منها معينة مشـكلة اختيار وراء تكمن عوامل عدة الى يشير من وهناك
على تبـنى التي األساسـية الركيزة البحث مشكلة وتعد (٢) . للباحثين المتاحة واالمكانات واهتماماته
عليه الضوء تسليط بصدد نحن الذي والموضوع ميدانيا او نظريا إنجازه ومراحل البحث هيكلية أساسها
ألراء اسـتطالعية وميدانية نظرية دراسـة خالل من العراق في المتخصصة الصحـافة على يرتكز
في المتخصصة الصحـافة حـول الصحفيين أراء عن الكشف اجل ومن حولها العراقيين الصحفيين
خالل من عنها اإلجابة الى البحث يطمح التي التساؤالت من عدد صياغة تم ٢٠٠٣ إحداث بعد العراق

. والميدانية النظرية إجراءاته
. ومزاياها ومستوياتها المتخصصة الصحافة أركان ما ـ

. المتخصصة الصحافة في العاملين صفات ما ـ
يعاني التي للمشـكالت ومعالجات موضوعات المتخصصة الصحـافة قدمت هل 3ـ
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. العراقي المواطن منها
. المتخصصة الصحافة في تناوال أكثر الصحفية الفنون أي 4ـ

؟ العراق في متخصصة صحفية اقالم توجد هل ـ

البحث اهداف : ثالثا
وقـد معالجته وإجراءات مراحـله ضوء في إليها الوصول في يطمح محددة أهداف بحث لكل

: تحقيقها الى يطمح آالتي السياق وفق أهداف عدة لبحثنا وضعت
.٢٠٠٣ أحداث بعد العراق في المتخصصة الصحافة أهمية الكشفعن 1ـ

( المجالت ، الصحـف ، الصفحـات ، الزوايا ) المتخصصة الصحافة علىانواع التعرف -2
؟ انتشارا اكثر وأيها

تناولتها التي الموضوعات خالل من المتخصصة الصحافة وأبواب تقسيمات على التعرف 3ـ
(............ الدينية ، الفنية ، العلمية ، الرياضية األدبية، ، (النسوية

أم الحـكومية الرسـمية المتخصصة الصحـافة في العمل الصحفي يفضل ايهما معرفة 4ـ
. الشخصية المستقلة

في المتخصصة الصحـافة واقـع عن واجتماعية علمية ومؤشرات حقائق إلى الوصول 5ـ
. أحداث٢٠٠٣ بعد العراق
البحث منهج : رابعا

وجدت وقـد بحثه أجراء من الباحث إليه يسعى الذي الهدف على يتوقف البحث منهج تحديد إن
معين موقف أو معين مجتمع طبيعة وصف على تركز التي الوصفية البحوث من البحث هذا أن الباحثة
موجودة لظاهرة عامة دراسة عن عبارة التحليلي ألمسحي ألوصفي والمنهج (٣) وخصائصها وسماتها
علميا أو نظريا منحـى المسحية الطريقة وتنحو الحاضر الوقت في معين مكان وفي معينة جماعة في

(٤ ) . واحد آن في ظواهر بعدة تهتم مسحية دراسة وهناك
والمفاهيم المصطلحات : خامسا

المقـاالت وكتابـة االنباء باستقصاء وذلك الصحف اصدار صناعة هي : الصحافة ـ
عرفت كما (٥) . اداراتها وتولي والمجالت الصحـف في ونشرها والصور االعالنات وجمع
والصحـفيون ، مكتوب قـرطاس وهي صحيفة جمع والصحف ، الصحف صناعة بانها ايضا
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.(٦) . فيها ويشتغلون اليها ينتسبون
تتعدى وال الحياة فنون من فناواحدا تعالج التي الصحف جمع هي (٧) المتخصصة الصحافة ـ
. هيئاته من هيئة او المجتمع قطاعات من قطاعا او فئة تخاطب التي الصحافة كذلك بها والمقصود سواه
العراق في السابـق السياسـي النظام سقوط فيه سجل الذي التاريخ وهو (٨) ٢٠٠٣ أحداث ـ
بحـل قـرارا بريمر بول المدني الحاكم اصدر اثره وعلى فيه الحياة مرافق االمريكية القوات واحتالل

. التاريخ ذلك في تصدر كانت التي الصحف جميع وايقاف منتسبيها وتسريح االعالم وزارة

-انواعها نشأتها مفهومها- المتخصصة الصحافة
كثيراً يقـرأ ان البد مثال للطفل فالتخصصبالكتابة , شيء كل في االلمام بأنه التخصص يعرف
ايضاً المتخصصة الصحـافة وتعرف لها المهمة النواحي في يكتب ثم بالطفولة الخاصة الصحف عن
كذلك بـها والمقـصود سـواه تتعدى وال الحـياة فنون من واحداً فناً تعالج التي الصحف جميع (بأنها

(٩) . هيئاتِه من هيئة او المجتمع قطاعات من قطاعا او فئة تخاطب التي الصحافة
وثانيهما واضح وهدف محدد موضوع اولهما بأساسين تلتزم التي هي المتخصصة والصحيفة
الى الطريق يضل ان هو التخصص يواجه ما واخطر ، الصحــيفة اليِه توجه التي القــراء نوعية
الموضوع يالئم الذي الشكل اختيار في االساءة الى يؤدي الذي االمر اهداف عدة بين فيختلط التخصص
اهتمامات ادق لمتابـعة تتفرغ انها على المتخصصة الصحافة يعرف من وهناك (١٠) . القارئ ويريح
تتصف انها عن فضالً العلمية حـاجاته اشبـاع على قدرة اكثر معلومات له وتوفر المتخصص المتلقي
تعميم وإن اختصاصها تطوير في اعلى بكفاية تساعد كونها في ايجابية واكثر خطورة اكثر حيوي بدور

المتخصصة(١١). للصحافة االهمية في غاية اهدافـاً تمثل والمعلومـات المعرفـة
منبـراً تهيء اذ المعلومات نقـل مجرد من اكثر بـأنها ايضاً المتخصصة الصحافة وعرفت
التأثير الى الدوريات هذه مثل وتسعى والتجارب الخبرات ولتبادل والمبتكرات االفكار ولنشر للمناقشة
والعلوم والتجارة واالدب السياسـة مثل المجاالت من كثير في االبـداع وتعزيز القرارات متخذي في

(١٢) الخ. … االتصال ووسائل
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المتخصصة الصحافة ظهور
اذ المتخصصة بالصحـافة السـواء حد على والرأسمالية واالشتراكية المتقدمة الدول اهتمت
الصحـافة تعد االشـتراكية البـلدان ففي جميعها المجاالت في واالزدهار التقدم مميزات فيها وجدت
معين بمجال مهتم قارئ فكل التثقيف الى رئيسي بشكل والهادفة ذاتية منها موضوعية اكثر المتخصصة
ميولِه بحسـب وكٍل والفنية والزراعية والتربوية الهندسية الصحف مثل اهتمامه عن تعبر صحيفة يجد
. المنشورة الزوايا من زاوية ام عمودا ام تحقيقا ام مقالة كانت سواء المنشورة المادة خالل من ومواهبه
تزداد فيما المتخصصة الصحـافة وتطور تقـدم الى اليونسكو لمنظمة مهم دولي تقرير ويشير
يدل ومما المتخصصة الصحـافة اهمية يؤكد الذي االمر االخرى اليومية الصحـف ومعاناة صعوبات
المثال سبـيل على توجد فرنسـا ففي القـول هذا تدعم التي واالدلة والشواهد الدولي التقرير ذلك على
بنسبـة فرنسا في العامة الصحف توزيع فيها يتراجع الذي الوقت في متخصصة نسائية مجلة اربعين
الفرنسـية الصحـف تحـصل حين في %١٠,٢ بنسبة المتخصصة الصحف توزيع ويزداد %٣,٣٥
في تصدر ما في االعالنات هذه من %٢٢,٨ على الصحفية االعالنات حجم من %٣١,٢ المتخصصة
عام كل وفي متخصصة مجلة االف ثمانية بـينها من مجلة االف عشـرة االمريكية المتحـدة الواليات
في اما (١٣) . متخصصة مجلة ١٦٠ بـينها من جديدة ٢٠٠مجلة (امريكا) المذكور البـلد في تصدر
واضح هو وكما العشرية) (الصحيفة بأسم مصر في تخصصية صحيفة اول ظهرت فقد العربي الوطن
مطبـوعة دورية من لالصطالح الكامل بـالمعنى صحيفة وهي ايام عشرة كل تصدر فهي اسمها من
التي المصرية الوقائع ظهرت العشرية وبعد العربي الشرق في الصحافة باكورة كانت الصدور منتظمة
الى ثم سوريا الى مصر من التخصصية الصحافة انتقلت ثم وعربية تركية بلغتين علي محمد اصدرها

(١٤) . العربية الدول باقي
الدسـتوري االنقالب بعد الحالي بمفهومها المتخصصة الصحافة ظهرت العراق يخص وفيما
تكون وبـذلك (١٥) العربـية باللغة الخاصة الصحف وانشاء الحريات اطالق وبعد ١٩٠٨ العثماني
صدور والسـيما العراق في الصحف صدور بداية الى قياسياً قديماً العراق في المتخصصة الصحافة
ان الطريف ومن الثقافية ثم االدبية الصحف واكبتها بدايتها ومع ١٨٦٩ عام الزوراء وهي صحيفة اول

اسـاس على خصصت فكاهية ومجالت صحـف هناك كانت المتخصصة الصحـف اول من
صدرت تخصصية مجلة اول ان الى المصادر من عدد وأشـارت للموضوع الفكاهية العــددالمعالجة
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١٩١١ عام العرب لغة تلتها ثم باألدب والمتخصصة ١٩١٠ عام االفكار تنوير مجلة كانت العراق في
بنشـر تخصصت والتي العراق في الرائدة االدبـية المجلة وكانت الكرملي ماري انسـتاس لصاحبها
عن المسـؤولية وتولت المترجمة االدبية والموضوعات الشعرية والقصائد والتاريخية االدبية البحوث

.(١٦) العربية اللغة سالمة
البصرة - العراق في ساخرة صحيفة اول ١٩٠٩ في صدرت التي الهندي مرقعة جريدة وتعد

للموضوع.(١٧) الفكاهية المعالجة اساس على تخصصت والتي
والمجالت الصحـف من العديد بـصدور ١٩١٨-١٩٢٨ من للمدة العراق صحافة وتميزت

(١٨). والعسكرية والتجارية المدرسية والمجالت القضائية الصحف في المتخصصة
اسـم تحت نسوية مجلة اول صدور تاريخ ١٩٢٣ عام ويمثل نسوية صحف العراق عرف كما
متخصصة مجلة اول وهي العراقـي التلميذ مجلة صدرت فيما (١٩) حسـون بـولينا لصاحبتها ليلى
وهي ١٩٢٤ حـزيران في العراقي الكشاف مجلة صدرت ثم ١٩٢٢ عام فهمي سعيد اصدرها لألطفال
الرياضية االلعاب مجلة وهي ١٩٢٢ عام رياضية صحـيفة اول العراق وعرف تهذيبـية علمية مجلة
عمال جمعية رئيس اصدرها عمالية صحـيفة اول بوصفها التعاون جريدة ١٩٢٧ عام وصدرت (٢٠)
التعاون بأسـم جريدة الحالقين تعاون جمعية رئيس اصدر فيما الحلبي حسين عباس العراقية المطابع
في العسكرية المجلة صدرت حيث ١٩٢٤ عام ظهرت فقد العراقية العسكرية الصحافة اما ١٩٢٩ عام

. ذاته العام من الثاني كانون من االول
(٢١) -: منها عديدة بمميزات المدة تلك في الصادرة المتخصصة الصحف وامتازت

. صدورها مدة قصر -1
. الصحيفة لصاحب المالية القدرة على التمويل في اعتمادها -2

المتخصص. الجمهور محدودية -3
الجمهور. لقلة تبعاً المباعة النسخ عدد قلة -4

الصحـف في االعالنات نشـر على االقبـال وشدة فيها االعالنات نشر على االقبال عدم -5
واعالن ١٩٥٨ تموز ١٤ ثورة قـيام وبعد للصحيفة المالية المدخوالت قلة الى ادى الذي االمر اليومية

واستمرت معين اختصاص ذات رسمية صحف بأصدار المؤسسات شرعت الجمهوري العهد
بسبب المطلوب بالمستوى تكن لم انها اال ٢٠٠٠ عام نهاية الى بالصدور المتخصصة العــددالصحف
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داخل وانتقادات مشكالت من يدور وما ارائها عن التعبير وحق النشر في حريتها ممارسة من حرمانها
. السابق النظام قبل من المهيمنة اإلعالمية السياسة بسبب المجتمع

الصحافة التخصصفي أهمية
بـكفاءة تساعد كونها ايجابية واكثر خطورة اكثر حيوي بدور تنهض المتخصصة الصحافة إن
تطوراتها ومتابــعة التخصصية والمعلومات المعرفة تعميم ان اختصاصها، مجال تطوير على اعلى
في دورها في التفكير عند المتخصصة للصحـافة االهمية في غاية اهدافاً تمثل االبداع مبادرات ودعم
خالل من متقـدم وعي وخلق متحـضرة وتربوية اجتماعية قيم وبناء الوطني االقتصاد فروع تطوير
الصحـافة نشـاط في اساسـيان محـوران ثمة المتعددة مجاالتها في المتخصصة الصحـافة نشاط

-: المتخصصة
وافاقِه ولغته وتطوراته بتفاصيله المحدد التخصص شؤون -: االول المحور

تتوجه الذين بـالمتخصصين الصلة ذات الشـخصية واالهتمامات الشؤون الثاني:- المحور
اليهم.

: منها عدة بأمور المتخصصة الصحافة اهمية تتلخص وبهذا
ادراكاً اكثر التخصص فيكون تعقـيداتها حـيث من او بسـاطتها حيث من الخاصة لغتها -1
لغة عبر بهما صلتِه تعميق خالل من والحياة المجتمع في دورِه يعرف المتخصص فالمتلقي لمضامينها

. يفهما
. المتخصص المتلقي ألهتمامات الدقيقة المتابعة -2

المتخصص. للمتلقي واحتياجاته شغفِه اشباع على قدرة اكثر معلومات توفر -3
مجاالت تطوير في الكفاءة رفع في ايجابــية واكثر خطورة اكثر حـيوي بـدور تنهض -4

. االختصاصات
وبـعض المهنية واالتحادات الجمعيات تصدرها والتي بالمهنة متخصصة صحافة هناك وعليه
او شـهرية مجالت وهي محـدودية من تعاني لكنها بالعشرات الحكومية وغير الحكومية المؤسسات

المجتمع. في واالعالمية الصحفية الحركة مجمل في ضئيالً يكون وزنها يكاد فصلية
الرياضية والصحـافة االدبـية الصحافة اهمها فأن بالهواية المتخصصة الصحافة اما
وظل االدبـي بالطابـع موسومة ظلت إنها العراقية الصحافة تاريخ ويكشف الفنية والصحافة
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االدبـي العمل بـين قريب وقت حتى واضح تمييز يتحقق ولم طويلة لسنوات االدباء من فيها العاملون
. والصحفيين االدباء بين الصحفي والعمل

(٢٢) المتخصصة الصحافة اركان
-: اساسيين ركنين على المتخصصة الصحافة تقوم

. المتخصصة الصحفية المادة االول-
. المتخصص الجمهور الثاني-

كالصحـيفة القـراء من عام لجمهور متخصصة مادة تقدم التي الصحف االول بالنوع ويقصد
. متخصصين لقراء متخصصة مادة تقدم والتي النسوية او االقتصادية الصحيفة او الطبية

كالصحـيفة القـراء من عام لجمهور متخصصة مادة تقدم التي الصحف فهي الثاني النوع اما
في ترى والباحـثة متخصص غير عام لجمهور متخصصة مادة تقدم حيث الفنية والصحيفة الرياضية
جمهور هم من سـؤال علينا لوطرح فيما حـائرين سنبقى ألننا وحضوراً انتشاراً اكثر انه الثاني النوع

. المتخصصة الصحافة
نوعين بـين نميز ان يجب االقل على النظري المستوى على المتخصصة الصحافة فان وعليه
فهناك المتخصصة الصحيفة تخاطبه التي بالقطاع والتخصص بالموضوع التخصص ، التخصص من
، الطلبـة صحـافة ، الفالحين صحافة ، المرأة بصحافة وتسمى المرأة لقطاع متخصصة صحافة مثالً
من اما خصوصية يستقـي الجمهور وهذا الصحيفة تخاطبها خاص جمهور على مبني التخصص وهذا
اسـاس على يقـوم الصحـف من النوع هذا فأذن معين نشاط او مهنة ومن معين جنس او معين عمر
، االدبية الصحافة تكون كأن بالموضوع التخصص هو التخصص من اخر نوع يقابله المخاطب القطاع
تتناوله الذي الموضوع اسـاس على يقـوم التخصص وهنا ، الرياضية الصحـافة ، العلمية الصحافة

الصحيفة.

(٢٣) المتخصصة الصحافة مستويات
-: وهي المتخصصة للصحافة مستويات ثالثة هناك

-: االول المستوى
والمجالت العامة الجرائد في المتخصصة الصفحــات في نراه الذي المسـتوى وهو

العــدد

٢٠٠٨ آذار
133

٢٠٠٣ ٤ـ ـ ٩ احداث بعد العراق في المتخصصة الصحافة



ما خالل من ثقـافة على مايحصل غالباً الذي العادي للقارىء موجهه الصفحات فهذه العامة االسبوعية
كالسياسـة المتعددة االنسـاني النشاط مجاالت عن معلومات من واالسبوعية اليومية الصحف تنشره

. والدين والفكر واالدب واالقتصاد
-: الثاني المستوى

مادتها تقـدم وهذِه الشـهرية او االسبوعية المتخصصة الصحف في نراه الذي المستوى وهو
االسبوعية. او اليومية العامة الصحف تنشره بما اليكتفي الذي الثقافة متوسط للقارىء

الثالث:- المستوى
صحف وهي سنوية او سنوية نصف او شهرية تكون وقد المتخصصة العلمية الصحف في نراه
موجهه وهي تخصص كل في التطور اليها وصل التي الجديدة والدراسـات االبحاث احدث نشر تتابع
تغطي صارت بحيث باالنتشار اخذت وقد الكتاب عن بديالً تكون وتكاد عالية ثقافة المثقف القارىء الى
واالعالم والفن والزراعة بـالطب متخصصة صحف مثًل فهناك المعاصرة االنسانية النشاطات معظم
فالصحـف متخصصة واخرى عامة ومجالت متخصصة وصحف عامة صحف توجد ذلك ضوء وفي
الصحـف تهتم ال حـين في المجتمع، في االنسانية المجاالت جميع تشمل بحيث متنوعة تكون العامة
التي بـالمجاالت او تمثلها التي المهنية الفئة عنها تعبـر التي االجتماعية بالطبقـة سوى المتخصصة
المتخصصة الصحـف التركز حين في العامة االخبار بنشر العامة الصحف تهتم كذلك فيها تتخصص

. بها الخاصة االخبار على اال
في الصعوبـة هذه وتتركز العامة الصحـافة تنافس ان المتخصصة الصحـافة على ويصعب

مستويات:- ثالثة في بينهما الحاد التباين
مشاهدون). مستمعون (قراء المتلقين الناس حجم -1

. والفني التقني التطور -2
االعالم. وسائل في ثقلها -3

االيضاح ووسائل - االيضاح لوسائل الحاسمة االهمية تأكيد المتخصصة الصحافة في وينبغي
الصحـافة في االيضاح وسائل الى نحتاج ونحن المتخصصة الصحافة روح تمثل االغلب في الصحفية

هما مستويين من اعلى بدرجة المتخصصة
االولى). المراحل وطلبة وعمال (فالحون الواطي التعليم ذوي المتلقين مستوى -1
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المتخصصة الصحـفية المادة عرض في متناهية دقـة يتطلب الذي التخصص مسـتوى -2
فلك…الخ). ، رياضيات ، طبية علوم ، هندسة ، (جراحة

الصحـافة نجاح الغراض علمية ضرورة االغلب في الكبير الحجم الفوتغرافية الصورة وتظل
. المتخصصة

(٢٤) المتخصصة الصحافة مزايا
اجل من مهمة نتائج استنبـاط وبـأمكانية دقيقـة معرفة نشـاطه لمجال االنسـان معرفة -1

. المقبلة الممارسات
. ومقنعة واضحة بادلة واالدالء الملحة القضايا معالجة -2

والمستهدفة. الخاصة الناس مخاطبة -3
. الناس مع مستمرة شخصية عالقات إقامة -4

والدعم تطورها ومتابـعة التخصصية والمعلومات المعرفة نشـر في فعالة مساهمة تسهم -5
االبداع. لمبادرات المتواصل

(٢٥) المتخصصة والمجالت العامة المجالت
يشـير كما العامة فالمجلة متخصصة ومجالت عامة مجالت الى عامة بصورة المجالت تقسم
بـتوزيعها وتتسم الفكرية واالتجاهات الثقافات متعدد واسع جمهور الى موضوعاتها في تتوجه اسمها
المجلة أما األخبـار في والعناية الطبـع في السرعة وكذلك القراء من عام جمهور الى وتوجهها الكبير
وحـرف واهتمامات هوايات لها مجموعة ويخاطب خاصة مادة يضم دوري مطبوع فهي المتخصصة
وتقسـم والرياضة والعلوم االدب مجالت مثل والمراهقـين كاالطفال معينة عمرية مجموعة او معينة

-: اساسين نوعين الى المجالت
ومسـتويات معينة مهنة الى ينتمون قـراء الى موضوعاته في ويتوجه عمودي مطبـوع -1

متقاربة.
. وصناعات حرف من معين مستوى الى ويتوجه افقي مطبوع -2

العــدد

٢٠٠٨ آذار
135

٢٠٠٣ ٤ـ ـ ٩ احداث بعد العراق في المتخصصة الصحافة



المتخصصة الصحافة في العاملين صفات
. تخصصه دائرة في محصورة غير واسعة بثقافة المتخصص الصحفي يتمتع ان يجب -1

العالم في يصور ما بـالترجمة تالحق ال العربية مكتبتنا فأن االقل على اجنبية لغة يجيد أن -2
. متخصصة ودوريات كتب من

يتجاوز ان يجب بـل وحدها المهنية الناحية على اليقتصر وأن الصحفي التدريب ضرورة -3
متعددة. ثقافية نواح الى ذلك

بحـدود يلتزم حتى المتخصص الصحفي في تتوفر ان يجب اخرى صفة المهني التواضع -4
.(٢٦) . جوهرية التخصصالسباب هذا اطار على الخروج في الحق نفسه يعطي وال تخصصه

العامة وبـين وبينها الصحفية الكتابة وبين التخصص لغة بين التزاوج على ومعرفته قدرته -5
. مطبوعة أكاديمية محاضرات إلى المتخصصة الصحافة تتحول لئال ضرورية المزاوجة وهذه

اقـل المتخصصة المادة تصبـح لكي االيضاح وسـائل لعرض االمثل االسلوب استخدام -6
(٢٧). والوثائق التخطيطي والرسم والصورة اللون استخدام خالل من صعوبة

بصورة الصحفي ألن المتخصصة الصحافة في المتخصص الصحفي العمل استسهال عدم -7
لكن متمكناً صحفياً يصبح ألن تؤهله االختصاص من او المعرفة من معين بجانب معرفته تتحدد عامة
مهنية خبـرة ذا يكون بحيث كبير بشكل ومطلع وقدير كفوء صحفي الى تحتاج المتخصصة الصحافة

وعلمية.(٢٨)

ونتائجه البحث اجراءات : الميدانية الدراسة

: البحث اجراءات اوال:
الكلي المجتمع ان الى البحـث عينة تحـديد قبل االشاره من البد : وحدوده البحث مجتمع -1
العاملين االعضاء من وهم العراق انحـاء جميع في العراقـيين الصحـفيين من البحث من المستهدف
)صحـفي ١٦٣٢) بواقـع موزعين (٣١٣٢) عددهم البـالغ العراقيين الصحفيين نقابة في المسجلين

العراقـيين الصحـفيين على الدراسـة هذه تطبـيق لصعوبة ونظرا (*) صحفية و(١٥٠٠)
, ومشـارك ومتمرن عامل بـين صحفي (٤٢٥٠) من اكثر والبالغ باكمله العاملين االعضاء
التي السيئة االمنية لالسباب يعود البحث لمتطلبات المحافظات صحفيي اخضاع عدم فان وعليه

العــدد

٢٠٠٨ آذار
136

٢٠٠٣ ٤ـ ـ ٩ احداث بعد العراق في المتخصصة الصحافة



. العراق يعيشها
: كاالتي هي اساسية مجاالت ثالثة البحث حدود شملت لقد

المكاني المجال ـ أ
النه مؤهل بغداد مدينة صحفي بان ايمانا الميدانية للدراسة عينة بغداد مدينة الباحثة اختارت لقد
هذه مثل اجراء تعترض التي للصعوبـات وذلك العراقـيين الصحفيين لطبيعة نسبيا دقيقا تمثيال يمثل
نسبـة وتضم العراق مدن اكبر هي العاصمة بغداد مدينة ان عن فضال , جميعا الصحفيين على الدراسة
في متاحـة الصحف ان ثم , والعلمية والثقافية المهنية خصائصهم في المتميزين الصحفيين من متنوعة
ب خاصة والصحـافة عام بشكل االعالم وسائل لتمركز العراقية المدن من سواها من اكثر المدينة هذه

البشري ـالمجال
وقـد بـغداد صحـفيي على عشوائي بشكل استبيان استمارة (١٠٥) بتوزيع الباحثة قامت لقد
(٥) اجابـة الباحـثة تتلق ولم البحـث عليها قام فقط استمارة (١٠٠) المنجزه االستمارات عدد وصل
ارتأت وقـد منهم عدد سفر عن فضال لذلك المبحوثين اكتراث عدم اهمها من كثيرة السباب استمارات
العمرية الفئات وجدت االسـتمارات الباحـثة تسلمت ان بعد . االمر لهذا اضافية (٥) توزع ان الباحثة

: االتي النحو على مقسمه
١٠ االستمارات عدد سنة ٢٥ من اقل

االستمارات عدد سنه ـ٣٠ 25
٥٢ االستمارات عدد سنه ـ٤٠ 31
١٢ االستمارات عدد سنه ـ٥٠
٨ االستمارات عدد سنه ـ٦٠

الزمني المجال ـ ج
الجوانب واستكمال التطبيق واختبار تصميم في الباحثة به قامت الذي الميداني البحث استغرق

. ٢٠٠٧ خالل ذلك وكان اشهر ستة لالستمارة الفنية
البحث عينة 2ـ

تمثل لكي خاصه علمية قـواعد وفق اختيارها يجري التي المجتمع من جزء هي العينة
المجتمع من تختار احـصائية وحـدات مجموعة هي اخرى وبعبارة صحيحا تمثيال المجتمع
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العينة اختيار وتعد . دقيقـة علمية نتائج الى اختيارها في الدقة تؤدي خاصة اسس ضوء في االحصائي
ممثلة البحـث هذا عينة تكون ولكي دقيقـة علمية نتائج الى فيها الدقة تؤدي التي المهمة الخطوات من

: لسببين البسيطة العشوائية العينة اختارت الباحثة فان للمجتمع وصادقة
العينة افراد لجميع الظهور فرص توفير لضمان ياتي البسـيطة العشـوائية العينة اختيار ـ 1

. مقصودة غير عينة انها اي متساو بشكل
اهمها لعوامل وفقـا فيتحدد العينة حجم اما فيها واالخطاء التكاليف وقلة االستخدام لسهولة ـ
. هوالصحـيح والعكس العينة حجم يصل التجانس توافر حالة ففي االصلي المجتمع في التجانس درجة

: االتي بالشكل توزعت العينة حجم ان الميدانية الدراسة نتائج واظهرت
الجنس حسب ـ 1

%٤٤ نسبة وشكلوا االناث من مبحوثا 44
%٥٦ نسبة وشكلوا الذكور من مبحوثا 56

(١) رقم الجدول انظر
االبتدائية خريجي من مبحوثين صفر

المتوسطة المرحلة خريجي من مبحوثين صفر
%١٤ وبنسبة االعدادية المرحلة خريجي من مبحوثا 14

%٦ وبنسبة المعاهد خريجي من مبحوثين
%٦٢ بنسبة ( (البكلوريوس الجامعات خريجي من مبحوثا

%١٨ بنسبة العليا الشهادت حملة من مبحوثا
(١) رقم الجدول انظر

العمر حسب 2ـ
%١٠ وبنسبة مبحوثين ١٠ سنة ٢٥ من اقل

%١٨ وبنسبة مبحوثا ١٨ سنة ـ٣٠
% ٥٢ بنسبة ٥٢ المبحوثين عدد سنة ٤٠ ـ
%١٢ وبنسبة ١٢ المبحوثين عدد سنة ـ٥٠

%٨ وبنسبة ٨ المبحوثين عدد ـ٦٠
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البحث اداة ـ
(٢٠) ضمت منتظمة غير عشوائية عينة على اولية استطالعية دراسة باجراء الباحثة قامت لقد

. (١) رقم الملحق في مبين وكما مفتوحة اسئلة تضمنت وقد بغداد صحفيي من مبحوثا
اسـتمارة بـتصميم قامت المفتوحة االسئلة عن العشوائية العينة اجوبة الباحثة جمعت ان وبعد
من االفادة مقـدمتها في كان التنفيذ من عديدة بمراحـل مرت التي الدراسـة هذه في المرفقة االستبيان
قـاموا الذين والمحـكمين الخبـراء من عدد على عرضها وتم االولية االستطالعية الدراسة معطيات

: وهم لالستمارة الحالية الصيغة الى افضت التي التعديالت بعض باجراء
العلمي والبحث العالي التعليم ..وزارة الناصر حمزة المجيد عبد الدكتور االستاذ 1ـ

والتلفزيونية االذاعية الصحافة قسم ... االعالم كلية .. مندوب مظفر الدكتور االستاذ 2ـ
النهرين ..جامعة السياسية العلوم ...كلية الشامي لبنان الدكتور االستاذ 3ـ

الصحافة ..قسم االعالم كلية .. الدليمي نزهت الدكتورة 4ـ
للبحث) االحصائي (الخبير التقني ثامر...المعهد احمد الدكتور 5ـ

والتلفزيونية. االذاعية الصحافة قسم االعالم كلية السنجري بشرى الدكتورة 6ـ
العامة العالقات قسم .. االعالم كلية .. طارشالعقابي جاسم الدكتور ـ

والثبات الصدق
والمحكمين الخبراء من مجموعة على االستمارة تضمنته ما بعرض الفقرات صدق من التاكد تم
من والغاية وصالحيتها مناسبتها ودرجة الفقرات مالئمة عن ارائهم معرفة بغية سابقا ذكرهم ورد الذين
بـالهدف صلتها ومدى الفقـرات على (الخبراء) المحكمين اتفاق على الحصول هو االجراء هذا اتخاذ

. البحث مقياس او لالداة الظاهري الصدق من للتاكد المرجحة الطريقة بعدها
تحصل التي الفقرة واعتمدت المجال هذا في الخبرة لديهم ممن محكما سبعة المحكميين عدد بلغ
النسبـة من اقل على تحصل التي والفقرة تقربيا ( % ٨٥) بنسبة اي ادنى كحد خبراء (٥) موافقة على

اللغوية الصياغة بشـان والمقترحـات المالحـظات بعض اخذت وكما ، تحذف اليها المشارة
ومن . الفقـرات بـعض في والتاخير والتقـديم اخرى بعبـارات العبـارات بعض واستبدال
عملية لتسـهيل واضحـة فقـراتها تكون ان هي االداة بناء في اتخذت التي المهمة العــدداالجراءات
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يمكن والتي يقيسـها التي للخاصية االختبـار دقـة مدى فانه االداة بثبات المقصود اما . عنها االجابة
اسـتمارة تطبـيق اعادة بـعد االختبـار اسئلة على المبحوثين نتائج تطابق خالل من عليها االستدالل
في واالستقـرار الموضوعية درجة الى الثبات يشير كما مناسب زمني بفارق ثانية مرة عليهم االختبار
بـفارق والثاني االول االختبـار بين متقاربة تكون االفراد استجابات ان بمعنى المبحوثين استجابات

. االختبارين تطبيق بين مناسب زمني

وتفسيرها عرضالنتائج ـ : ثانيا
لمعرفة وذلك الحسابـية واالوساط التوافق جداول استخدام تم عامة بصورة االجابات لمعرفة
، العينة اجابات في التجانس مدى لمعرفة االختالفات معامل استخدام تم كما ، االجابات كانت اتجاه باي

. ( ١ ) رقم الجدول في موضح كما
تقـرأ هل ) نصه الذي االول السـؤال عن متفقـة كانت االجابـات ان (١) الجدول في نالحظ
(٢، ٩٦) الحسابـي الوسط بلغ فيما ( %٩٦) بنسبة العينة تكرارات بلغت اذ ( ؟ المتخصصة الصحافة
معامل سجل فيما (٠ , ٠ ١٨) معياري وبانحـــــراف (٢) والبالغ الفرضي الوسط من اكبر وهو
يقرأ كان افرادها معظم ان الى يشير السؤال هذا في العينة اجابات ان يعني وهذا (٠ ،٦٠٨) االختالف

. المتخصصة الصحافة
، الرياضية الجمهور قبل من تناوال االكثر ظنك (في نصه والذي الثاني السؤال في يتعلق وفيما
( %٧٠) الرياضية الصحـافة سـجلت حـيث ( العلمية ، الدينية ، النسوية ، االدبية ، الشبابية ، الفنية
( %٢) والعلمية (% ٢) والفنية (% ٣) االدبـية نسبة بلغت فيما ( %١٠) والنسوية (% ١٢) والدينية
للصحـافة بالنسبة الجمهور قبل من تناوال االكثر الرياضية الصحافة بان يعني وهذا ( % ١) والشبابية
لتنوع القراء الهتمامات استقطابا اكثر الرياضية الصحافة ان الى ذلك سبب الباحثة وتعلل المتخصصة
اسيا امم بكاس الوطني منتخبنا فوز عن فضال وتحليل وتقرير وحديث وتحقيق خبر من الصحفية فنونها

. العراقية الرياضة تاريخ في مرة والول
فكانت المتخصصة) الصحـافة على يطلع الجمهور هل برايك ) ينص الذي الثالث السؤال اما

% ٢٠) نسبة كانت فيما المتخصصة الصحافة على يطلع الجمهور من ( % ٧٩) العينة اجابات
الوسط وبلغ ( % ١) نسبتهم كانت محايدين كانوا الذين اما المتخصصة الصحافة يطالعون ال (

سجل فقد االختالف معامل اما (٠, ٠ ٨٢ ) المعياري واالنحراف (٢ ،٧٩) ESMUIالحسابي
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M
لها ان االجابـة كانت حـياتنا) في متميز دور لها المتخصصة الصحافة (هل الرابع السؤال اما

نسبته سجلت حيث حياتنا في متميزا دورا

مقـارنة قليلة وهي ( % ١ ) بمقدار فكانت ( ال ) اجابة نسبة اما كبيرة نسبة وهي
(٢ ، ٨٧) بـلغ فقـد الحسابي الوسط اما ( % ١٢ ) فكانت محايدين كانوا الذين نسبة اما قبلها بالذي
الصحـافة بان نتوصل النتائج هذه ومن (٩٥،١) االختالف ومعامل ( ٠، ٠ ٥٦ ) معياري وبانحراف
نصه والذي الخامس السـؤال اما , جيد مؤشر وهذا العينة بحسب حياتنا في متميز دور لها المتخصصة
منها يعاني التي للمشـكالت ومعالجات حـلوال دراسـتنا موضوع المتخصصة الصحافة قدمت (هل
عدم عن ( % صفر ) نسبـة كانت حين في االتفاق عن ( % ٩١ ) االجابات كانت ( ؟ العراقي المواطن
معياري وبانحـراف ( ٢ , ٩١) الحسابـي والوسـط ( % ٩) نسبـتهم فكانت المحـايدين اما االتفاق

.(٤٠٠،٠)
الحـيادي الموقـف وجاء االتفاق حول كانت االكبر النسبة ان النتائج هذه من ونالحظ
ان الى يشـير وهذا الفرضي الوسـط من اكبـر الحسابي الوسط يكون وبذلك الثانية بالمرتبة

(87 % )
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. العراقي المواطن منها يعاني التي للمشكالت ومعالجات حلول تقديم في وفقت المتخصصة الصحافة
العراقـية الصحـافة في تناوال االكثر او افضل ايهما (برايك نصه والذي السادس السؤال اما
سجلت اذ المتخصصة) ,المجالت المتخصصة الصحف , المتخصصة الصفحات , المتخصصة الزوايا
المتخصصة الصحف اما (% ٦٧) المتخصصة والصفحات ( %١١) الصحف في المتخصصة الزوايا
في المتخصصة الصفحــات ان على يدل وهذا (% ١٥) المتخصصة المجالت سـجلت فيما (% ٧)
(%٧) وهي نسبة اقل المتخصصة الصحف سجلت فيما القراء قبل من تناوال االكثر العراقية الصحافة
العثماني الدستور اعالن بعد العراقية الصحافة في المتخصصة الصفحات ظهور الى ذلك سبب ونعزو
مطبـوع (٨٩) من اكثر بـصدور وملموس واضح بشكل المتخصصة الصحافة ظهرت حيث ١٩٠٨
تاريخ كتابـه في الحسـني الرزاق عبـد الدكتور اكده ما وهذا مجلة و(٢٠) جريدة (٦٩) بواقع موزع

. العراق في الشعبية الصحافة ظهور الخصوصالى بهذا واشار العراقية الصحافة
ساحة في االن موجودة المتخصصة الصحافة (هل نصه والذي السابع السؤال اجابات وجاءت
كانت االتفاق عدم حيث ومن ( % ٧٤) هي التام االتفاق اجابات فكانت متميز) وبشكل العراقي االعالم
(٠,٠٩٦) معياري وبانحراف (٢ , ٧٤) حسابي ووسط ( % ) المحايدين بنسبة يتعلق فيما اما ( % ٥)
الفنون اي رايك في ) على ينص والذي الثامن بالسؤال يتعلق وفيما (٣ , ٥٠٣) قدره االختالف ومعامل
( % ٨ ) و للتحقيقـات ( % ٥١ ) نسبـة فكانت ( ؟ المتخصصة الصحـافة في تناوال اكثر الصحفية
المرتبـة على حـصل التحقيقات فن ان نجد وعليه للتقارير ( % ٢٧) و لالخبار ( % ١٤ و( للمقاالت
انتشـارا االكثر الصحـفية الفنون من الصحـفية التحقيقات الن طبيعيا االمر الباحثة وتجد , االولى
ان عن فضال الناس تهم التي والقـضايا الموضوعات في التعبـير حـرية حيث من وشمولية واتساعا
من فهمه الى يؤدي الذي االمر االخرى الصحفية الفنون من اكثر بسيط باسلوب يكتب الصحفي التحقيق

. واختصاصاتهم مستوياتهم بمختلف القراء جميع قبل
في متخصصة صحفية اقالم توجد هل (برايك نصه والــذي التاسع السؤال اجابات وجاءت
صحفية اقالما هنالك بان االتفاق الى %٨٩ علـــى العــينة اجابــات فكــانت ( العـراق؟
اشار من العينة من وهنالك , المتخصصة الموضوعات اي المتخصصة الصحافة في تكتب متخصصة

بـلغ وقد العينة من السؤال هذا عن المحايدون غاب فيما ( %١١) الراي هذا شكل حيث بالنفي
االنحـراف سـجل فيما (٢) والبـالغ الفرضي الوسط من اكبر وهو (٢ , ٩ ) الحسابي العــددالوسط
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تنوي (هل على نص والذي العاشـر السـؤال اما (١ , ٦٦٠) االختالف ومعامل ( . , . ٤٨) المعياري
تضمنت )فقـد ؟ ومعنويا ماديا ومتميزة مناسبة فرصة منحت لو فيما المتخصصة الصحافة في العمل
نصيب من ( %٤ ) كانت فيما , ال اجابات قائمة تحت ( % ٦ ) و بنــعم ( % ٩٠ ) عــلى اجابـاته
) االختالف ومعامل ( ٠ , ٠ ٤٥ ) معياري وبانحـراف ( ٢ ,٩ ) سـجل الحسابي الوسط ان اال احيانا
نص حيث العمل في الصحفي رغبة بيان في والخاص واالخير عشر الحادي السؤال وسجل ( ١ , ٥٥١
(الشـخصية) المستقلة ام (الحكومية) الرسمية المتخصصة الصحافة برايك افضل (ايهما على السؤال
( %٣٣) نســــبة سجلت بينما الحكومية المتخصصة الصحافة افضلية على اكدوا ( % ٦٧) نسبة
في المسبقة وللمعرفة فيها العمل استقرار الى يعود للحكومة االكبر النسبة في واجد , الشخصية المستقلة
يضمن الذي االمر (الضمانة) اي الحكومـــة قــبل من الحكومية االعالمية المؤسسات تلك دعم
المستقـلة اما االداري او الفني او التحرير صعيد على كانوا سواء العاملين قبل من فيها العمل استمرار
شـركات ام اشخاص هم هل التمويل في المصدر معروفة غير انها كما تمويلها انتهاء حالة في تنتهي

الخارج. ام الداخل من

الخاتمة
٢٠٠٣ / ٤ /٩ احداث بعد العراق في المتخصصة الصحافة دراسة خالل ومن تقدم مما يتضح
من فنونها وبكل اليومية حياتنا في مهما دورا تودي المتخصصة الصحافة بان الدائها الصحفيين وتقويم
الصحافة مستويات من االول المستوى في كان والملموس الواضح دورها ان اال وصورة وتحقيق خبر
في نسبـته بـلغت حيث واالسبوعية اليومية الصحف في المتخصصة الصفحات وهو اال المتخصصة
الزاويا من االخريان المسـتويان حقـق فيما كبـيرة نسبة وهي ( % ٦٧ ) الى بحثنا عينة في االتفاق
% ١٥ ) المتخصصة والمجالت ( %٧ ) المتخصصة والصحـف ( %١١ ) الصحف في المتخصصة

.(
يعاني التي للمشكالت ومعالجات موضوعات قدمت العراق في المتخصصة الصحافة ان وتبين
) نسبة التحقيقات وحققت ( % ٩١ ) بلغت بنسبة الموضوعات تلك تناولت حيث العراقي المواطن منها

سـجلت فيما , المتخصصة الصحـافة في تناوال االكثر الصحـفية الفنون من بعدها ( % ٥١
المتخصصة الصحافة ابواب تقسيمات في تقدير اكبر وهو ( % ٧٠ ) نسبة الرياضية الصحافة
يعود وربما عامة والعالم خاصة العراق في القراء نفوس من قريبة الرياضة بان يدل الذي االمر
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الشـعب نفوس في االكبـر االثر له وكان ٢٠٠٧ لعام اسـيا امم بكاس العراقي المنتخب فوز الى ذلك
١٢ ) بنسبـة الدينية الصحافة ثانية وجاءت , االن ولحد ٢٠٠٣ منذ موحدة يعشفرحة لم الذي العراقي

. ( % ١٠ ) والنسوية ( %
ساحـة في موجودة مبـدعة متخصصة صحـفية اقالما هنالك ان الى دراستنا نتائج واشارت
تبـين كما , المتخصصة الصحفية الفنون مختلف في والكتابة التعبير على القدرة ولها العراقي االعالم
فرصة لها منحت لو فيما , المتخصصة الصحافة في للعمل تطمح االقالم هذه من ( % ٩١ ) بـــان
المتخصصة الصحافة في للعمل يطمحون منهم (% ٦٧) ان كما ومعنويــا ماديـا ومتميزة مناسبة

(المستقلة). الشخصية الصحافة في العمل يرغبون مما (% ٣٣) شكلت فيما (الحكومية) الرسمية

الهوامش
N
O

P
Q
R
S

V

NN

NO

NP

. ص١٦ ، ١٩٩٠ ، الثقافة مطبعة ، القاهرة ، ١ ط ، االجتماعي العلمي البحث اصول : الباسط عبد حسن ـ
البحـث انظر وكذلك ، ١٩٨١ ، المعارف مطبعة ، بغداد ، االجتماعية البحوث تصميم في مقدمة : الكريم عبد ناهدة . د ـ

. ٢٠٠٠ ، القاهرة ، الكتب عالم ، الحميد عبد محمد د. ، االعالمية الدراسات في العلمي
. ١٦٩ ص، ، ١٩٩٠ ، بغداد جامعة مطبعة ، بغداد ، ١ ط ، العلمي البحث مناهج : واخرون داود حنا عزيز د ـ

. ص٢٩ ، ١٩٩٨ ، االمل دار ، اربد ، االردن ، ٢ ط ، والتقويم القياس : عودة احمد د. ـ
. ١١١٥ ص , ١٩٨٠ ، الثاني المجلد ، لبنان نهضة دار : الميسرة العربية الموسوعة ـ

.٥ ص , ١٩١٣ , بيروت , الجزء ، العربية الصحافة تاريخ : طرازي دي فليب الفيكونت ـ
الصحـفيين التحـاد التابـع القومي للمعهد الرابعة الدورة في القاها محاضرة ، المتخصصة الصحافة : غيث ربيع د. 7ـ

. ٤٠ ص ، ١٩٧٥ االول كانون ٢٥ ، بغداد في اقيمت التي العرب
خدمة انظر وكذلك ( ٧ ) رقـم بريمر بول االمريكي المدني الحاكم امر ٢٠٠٣ / ١٠ /٦ في ( ٣٩٧٨ ) العراقية الوقائع 8ـ

. ٢٠٠٣ / ٨ / ٢٠ في االوسط بالشرق خاص ، بوست واشنطن
. ٥٤ ص , ١٩٦٣ ، والنشر للتاليف العامة المصرية المؤسسة ، القاهرة ، والمجتمع الصحافة : حمزه اللطيف عبد ـ

٤ ص ، ١٩٨٦ االول كانون ، بالرونيو مطبوع منشور غير بحث ، المتخصصة الصحافة : العيسى عيس د. 10ـ
االداب كلية ، بغداد جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، العراق في النسوية الصحافة : السراج كوكز شكرية . د ـ

. ص٢٤ , ١٩٩٩ ، االعالم قسم ،
١٩٨١ ، الجزائر , وغدا اليوم والمجتمع االتصال ، واحد عالم في متعددة اصوات : واخرون ماكبرايد شون ـ

. ١٦٤ ص ,
. ص٦ , ١٩٩٦ ، الكتب عالم , القاهرة ، المتخصصة الصحافة : زيد ابو فاروق . د العــددـ
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. ٤ ص٣ـ ، ذكره السابق المصدر : غيث ربيع ـ د ـ
. ص١٤٧ ،١٩٧٦ ، البغدادية االديب مطبعة ، بغداد ، الصحفية الموسوعة : بطي فائق ـ

، االعالم قسم الى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة ، ١٩٨٦ ـ ١٩٦٨ العراق في االدبية الصحافة : واعي جمال 16ـ
. ص٥٧ ،١٩٨٨ ، بغداد جامعة ، االداب كلية

الى مقـدمة منشورة غير ماجستير رسالة ، ١٩٣٩ ـ ١٩٠٩ العراق في الساخرة الصحافة : السالم خضر د.حمدان ـ
. ٢٠ ص ،١٩٩٠ ، بغداد جامعة ، االداب كلية ، االعالم قسم

. ص٨٧ ذكره السابق المصدر : بطي فائق ـ
. ذكره السابق المصدر : السراج شكرية د. ـ

كلية ، االعالم قسم الى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة ، ، العراق في الرياضية الصحافة : محمد طاهر عمار د. ـ
.٥٤ ص ،١٩٩٦ ، بغداد جامعة ، االداب

. ١٣ ص ، تاريخ بال ، بالرونيو مطبوع ، منشور غير بحث ، العراق في العلمية الدوريات : الراوي حبيب خالد د. 21ـ
,ص٦. ذكره السابق المصدر : زيد ابو فاروق د. ـ

. ٧ ص ، نفسه المصدر 23ـ
. ٩ ص ، ذكره ، السابق المصدر :، العيسى د.عيسى ـ

التي االولى العلمية الندوة في القـاها محاضرة ، الثقافة ترصين في والدوريات المجالت دور : جواد الستار عبد د. ـ
.١٩٩٥ اذار/ /٣١ في والوثائق الكتب دار نظمتها

.٨ ص ، السابق المصدر : غيث ربيع د. 26ـ
.٩ ص ، ذكره السابق المصدر : العيسى عيسى د. 27ـ

اذار (١ـ٧) بـغداد في اقـيمت التي العرب الصحـفيين التحـاد التاسعة الدورة في القتها محاضرة : الشرقي امل ـ
.١٩٨١،

.٢٠٠٧ /٩/٢٥ بتاريخ الصحفيين نقيب التميمي شهاب السيد مع للباحثة شخصية مقابلة ـ
.٢٠٠٧/١٠/١ بتاريخ العراقيين الصحفيين نقابة مجلس النقاشعضو سناء السيدة مع للباحثة شخصية مقابلة ـ
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وتشكل واجتماعية وسياسية اقتصادية عوامل بفعل " العامة العالقات " بموضوع االهتمام يتزايد
عن للتقـصي دوافع االسبـاب هذه وتحـمل ، العامة الحياة في لتغيرات جوهرية اسبابا العوامل هذه
، ايضاً ، هنا ومن ، الدقة عن يبعدها العامة اطرها في المفاهيم بقاء ان ذلك ، للمفاهيم دقيقية استخدامات

. العلم شروط من وشرطاً اساسية صفة " الدقة كانت"
بـالظهور بـدأت العامة العالقـات عن االمريكي الخبير Lee لي ايفي افكار ظهرت ان ومنذ
باستمرار تجرى حيث الجديدة التعريفات من الكثير يستوعب الجو يزال وما . العامة للعالقات تعريفات
مهمة ظواهر االجراءات هذه وتعتبر . جديدة تعريفات ظهور جانب الى القائمة التعريفات في تغيرات ،
وفعاليات مفاهيم تستقبل العامة العالقات فنون علم ان حيث ، العصر روح مع تالؤما اطوائها في تحمل

االختصاص. لهذا علمياً إثراء المواقف هذا ويعتبر ، جديدة
البحث موضوع -1

، الى للوصول محـاولة في العامة للعالقـات القـائمة التعريفات ابرز مع البحث هذا يتعامل
قـد واسـعة تطورات وان خاصة ، حالياً والقائمة االنتشار واسعة التعريفات بقية الى يضاف تعريف

. االصطالحي واستخدامها العامة العالقات مفهوم في حصلت
لذا ، محـدودة صفات على اقتصرت قد العامة العالقات تعريفات من كثيراً ان هذا الى يضاف
او سـمات ماهي بقـدر تعريفات تشـكل العامة العالقـات على اسبغت التي الصفات من الكثير فان

. العامة خصائصللعالقات
ادبية بلغة صيغت قد العامة العالقات عن السائدة التعريفات بعض فان آخر جانب ومن
والنشاط العامة العالقات ان " ذلك الى يضاف . العلم بلغة الصياغة فيه تقتضي الذي الوقت في
العالقـات فعاليات تزال ما لذا (١) " العشـرين القرن مطلع في اال بالتبلور تبدأ لم تتواله الذي
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. التطور طور في المنهجية العلمي الفكر وابنه العامة
او ، الدعاية او كاالعالم أخرى بمفاهيم البعض لدى تختلط العامة العالقات ان ذلك الى يضاف

. االعالن
، واالشراف ، المسؤولية وتحديد ، التنظيم هي مضى فيما ، لالدارة االساسية الوظائف وكانت
، جديدة ادارية وظيفة العامة العالقـات كانت ولما " العامة العالقات " هي رابعة وظيفة اليها واضيفت
في مسؤول متخصص موظف اصغر الى االدارة مجلس رئيس من االدارة مسؤولية جميع تشمل فانها

الفنية(٢). االعمال مجال
البحث: مشكلة

هناك ان كما ، يتحقـق لم العامة للعالقات تعريف صيغة على اتفاقاً ان في البحث مشكلة تتمثل
شـديد علمياً مطلباً متقاربة تعريفات الى الوصول يجعل الذي االمر ، التعريفات بين واسعة اختالفات
وان وخاصة ، ومرونتها وتنوعها العامة العالقـات وظائف تعدد التعريف هذا يلبـي بحيث ، االهمية
تلك على والمحـافظة وجمهورها منظمة بـين طيبـة عالقات اقامة في تتمثل العامة العالقات اهداف
ود عالقـة معه عالقـتها تكون ان ويهمها ، فيه ويؤثر بنشاطها يتأثر جمهور منظمة فلكل . العالقات
للحـصول تسعى اجتماعية ام تجارية ام خاصة ام حكومية انواعها بجميع ، اليوم ، والمنظمات وتفاهم

. معها(٣) وتعاونهم عنها الجماهير رضا على
. مفاهيمها تنوع او العامة العالقات معنى وضوح عدم في تتمثل والمشكلة

البحث: هدف
في صدقـها وحدود وصياغتها العامة للعالقات تعريفات وضع معالجة الى البحث هذا يهدف
التعريف يكون ان الحرصعلى مع التعريفات بقية الى يضاف اخر تعريف الى وصوالً دالالتها تحقيق
وعلى التراكم. صفة يأخذ العلم تطور وان خاصة عليها انعطافاً وليس االخرى للتعريفات امتداداً الجديد
بـفعل باسـتمرار التناقص في أخذت االختالفات هذا ان اال التعريفات بين اختالفات وجود من الرغم
البحوث مراكز وان خاصة االختالفات تلك من تقرب نتائج الى البحوث ووصول النظر وجهات تبادل

دالالت بـين التقريب الى الوصول اجل من المجال هذا في جهودها تواصل المهنية والهيئات
. أدق استخداماً والنظرية العلمية الجوانب في استخدامها يتيسرا كي التعريفات
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البحث:- اهمية
تتصل االنسـانية والعلوم والتكنولوجيا الطبيعية كالعلوم العلمي النشاط حقول كل في التقدم ان
التعريفات. جانب الى التصورات من انظمة المصطلحات ان حيث ، المصطلحات بوضع وثيقاً اتصاالً

. المنسقة العلمية والمعرفة التواصل انظمة هي والتعريفات المصطلحات من وكل
ايجاد الخامسعشـر القـرن منذ اوربا في والمهن ونهوضالحرف نهوضالعلوم استلزم وقد
، واالختراعات واالكتشافات الجديدة النظريات انبثقت التي التصورات من المتزايد للعدد مصطلحات
Terminology المصطلحية بعلم يعرف مستقل علم موضوع ، الغرب عند ، المصطلح مسالة وعدت
ان حيث . الحديث المنطق فيها بما العلوم اهتمام بين من هو التعريفات موضوع ان كما
فهو العامه بمشـكالته يعني بـل ، الخاصة التعريف بمشكالت يعني الخصوصال وجه على المنطق
تعريف يقصد ال فهو العامة المشكالت فض يقصد بل والفن العلم في يرد بما معينه الفاظ تعريف يقصد
اللفظ كان ما كائناً التعريف في تنشـأ التي المشـكالت فض يقـصد بل ، العلم في يرد بما معينة الفاظ

الخطأ(٤). والغموضاو الخلط الى يؤدي التعريف ضبط عدم ان ذلك ، المعرف
بـاالمر ليس االنسانية العلوم مجال في مصطلح آلي دقيق تعريف وضع فان آخر جانب ومن
يمكن اذ شخصألخر من به التعريف المراد المصطلح مدلوالت تفاوت اهمها من عدة ألسباب ، السهل
عنصر على تركيزها بسبب ينتج قد التعريفات اختالف ان كما ، ما حد الى نظره بوجهة التأثر للشخص

الكاتب(٥). منها ينطلق التي للزاوية وفقا آخر دون
: القول خالل من البحث اهمية يكمل ما هناك فان هذا الى يضاف

فان لذا ، للعلم المنهجية االبـنية جانب الى منهجي بـناء هو لمصطلح العلمي التعريف ان -1
علمية. اضافة يعد الجديدة بصيغتها العامة العالقات تعريف تناول

بعض في ووصف داللته عن االحيان بعض في خرج قد العامة العالقات مصطلح كان لما -2
داللته تعميم ، في يدخل اصطالحياً المفهوم معالجة فان لذا ، مااشبه او التالعب فنون من بانه الحاالت

.
على المناقشة قصر يمكن حتى فيه لبس ال واضحاً مختصراً يكون ان التعريف في والمفروض

التعريف(٦). حدود في يقع الذي النشاط
اسبـاب لعدة ضروري امر ومفهوم واضح تعريف على االتفاق فان آخر جانب ومن

.pÅáÉåÅÉ
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-: منها(٧)
االختصاصات تضارب الى يؤدي العامة العالقات محيط في يقع الذي النشاط وضوح عدم -1
بأمرها للقائمين ويخلق ، التفاهم سوء الى ويؤدي العمل سير يعرقل المختلفة والمؤسسات المنشأت في

. بعملهم يقوموا قبل الداخل في مشكالت
بحيث سليماً تنظيماً العامة العالقات بادارة تنظيم على يساعد ال االختصاصات وضوح عدم -2

. وجه احسن على بها المنوطة االعمال تؤدي
بها اهتمامهم وعدم لها العليا االدارة اهمال العامة العالقات من المفهوم وضوح عدم يؤدي -3

. لها المناسب المكان في وضعها عدم االقل على او خدماتها عن االستغناء الى يؤدي الذي االمر
. ألعمالها ميزانية تحديد صعوبة الى العامة العالقات نشاط تحديد على االتفاق عدم يؤدي -4

العامة العالقـات تعريف ان يعترفون وهم ، المختصين اهتمام العامة العالقات تعريف ويشمل
يلونها آخر وفريق ، هي كما ال عليه تكون ان يجب باعتبـارها فريق يعرفها اذ ، السـهل باالمر ليس
يحتاج مختصراً تعريفا يعرفها ثالث وفريق ، المحدودة الشخصية خبرته عن تكشف التي نظره بوجهة

واحد(٨) انساني نشاط من اكثر تشمل كانها واسعاً تعريفاً رابع فريق يعرفها حين في ، الشرح الى
ويرجع ، االنسانية العلوم تعريفات الى بالنسبة اضافية صعوبات يواجه العامة العالقات تعريف
مصطلح انه منها متعددة اصول من كيانه اسـتمد التكوين حديث وفناً علماً العامة العالقات ان الى ذلك
واتجاهاً لالدارة فلسفة العامة العالقات كون وهو " النظري المفهوم ": اولهما اساسين ركنيين ، يتضمن
الوسـائل أي ، التطبيقـي المفهوم : وثانيهما ، فكرياً تلك لتحقيق المتبعة الوسائل أي ، ثانيهما ، فكرياً

السياسات. يعني فهو معنى من اكثر يتضمن التطبيقي المفهوم ان كما ، الفلسفة تلك لتحقيق المتبعة
من ، ويعني جماهيره وتائيد رضا على طريقها عن تحافظ والتي المنظمة تتخذها واالجراءات
شـرح طريق عن لها المؤسسة جماهير تأييد كسب الى الموجه المتحقق االعالمي النشاط أخر جانب

تجاهها(٩). وردوده الجمهور رأي التعرفعلى ثم اعمالها وتوضيح
هو ، االحـيان من كثير في ، العلم ان القـول الى المختصون ذهب بحيث ، أهمية وللتعريف
، أخر لعلم موضوع " الحـركة " وتحـديد باسره لعلم موضوع " الحرارة " فتحديد ، بكلمة المراد تحديد

أي ، للمفهوم الفكري البـناء هو والتعريف . العلوم من لمجموعة موضوع ((المادة)) وتحديد
وتعريف . المفكر او الشـارح يراه كما المعنى تشيرا لفظية بناءات خالل من المفهوم تعريف

.
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واالســاليب االهداف خالل من االشــياء من غيره عن تميزه التي خواصه تحــديد هو الشـئ
والوسائل(١٠).

التصور على التعرف بـعملية الوثيقة الصلة ذات الخصائصاالساسية على التعريف ويقتصر
. الخصائصالميزة(١١) اختيار ويلزم بل ، معينة تصورية منظومة اطار في

العامة العالقات وظائف
" مجالها " و " اهدافها و" الفعالية " نوع " على الوقوف هي معينة فعالية تعريف وضع يستوجب

. " اسلوبها " و
" نوع " فان هذا ومن الجوانب هذه تحــديد العامة العالقـات لتعريف يتوجب فانه هذا وعلى
بـين المعاني تناقـل عن تقوم اتصالية فعالية كونه حيث من النشاط نوع في ويتمثل " العامة العالقات

. اكثر او طرفين
تتمثل فانها وظائفها او العامة العالقات اهداف اما

. وانجازتها المنظمة بسياسة الجمهور اعالم -
. الجمهور اذهان في الصورة هذه تطوير على والعمل للمنظمة الذهنية الصورة وتدعيم بناء -

. المنظمة ضد الدعائية والحمالت االشاعات مواجهة -
جماهيرية. قاعدة خلق او جمهور وتكوين المنظمة عن ايجابية صورة تكوين -

انشـطتها العامة العالقـات تمارس حـيث والمجتمعات والجماعات االفراد فهو مجالها اما -
. خارجها او المنظمة داخل في والثقافية واالدارية االجتماعية

وايصالها تقديمها وتنظيم االتصالية الرسائل صياغة على فنقوم العامة العالقات تنظيم اسس اما
الجمهور الى

تعريف: لبناء العلمية المعالجة
: التالية المنهجية الخطوات اتباع العامة للعالقات تعريف لوضع العلمية المعالجة تتضمن

. العامة للعالقات االنتشار والواسعة السائدة التعريفات من عدد حصر -1
: الى التعريفات هذه تحليل -2

. بذاته قائماً نشاطاً باعتبارها العامة العالقات عملية نوع أ-
. وظيفتها او العامة العالقات عملية هدف ب-تحديد

:-

.
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. المشتركة االخرى واالطراف العملية بأداء يقوم الذي الطرف تحديد - ج
تعريف صيغة تؤلف ،بحـيث اطرافها ونوعهاو ، العملية بـهدف تعرف صياغة بـناء هـ-

متكاملة.
هدفها او مستقبـلها او ، مصدرها حيث من العملية بها تنفرد التي والظواهر العناصر تحديد د-

االخرى. أبنيتها او
: االول نصالتعريف -

واشتق العامة العالقات لتعريفات مسمية بدراسة قام قد Rex Harlow هارلو د.ريكس وكان
متبادل. اتصال خطوط على وتحافظ تساعد لالدارة مميزة وظيفة هي " : التالي الشامل التعريف منها

في االدارة وتساعد القضايا او المشاكل ادارة وتشمل ، وجماهيرها المؤسسة بين وتعاون وفهم
الجمهور مصلحـة لخدمة العامة العالقات مسؤولية وتحدد ، له وتستجيب العام الراي علم على تظل ان
االتجاهات التوقـيع في للمسـاعدة مبـكر تحذير كنظام تخدم ، للتغير يقظة البقاء في االدارة وتساعد

رئيسية(١٢). كادوات االخالقية االتصال وتكنيكات والصوت البحث وتستخدم

التعريف: تحليل
متبادل اتصال : النشاط نوع -1

والجمهور المنظمة بين : النشاط مجاالت -2
على البقـاء مع ، النشاط ازاء العام بالراي علم على البقاء على االدارة مساعدة : الوظيفة -3

. للتغير استعداد
. االعالم في الحال هو كما االتصال في اللفظية وغير اللفظية اللغة استخدام 4-االسلوب:

الثاني نصالتعريف -
: فيه يقول العامة للعالقات تعريف لجميسشوارتز

الزبـائن بـين والثقـة الفهم وتعزيز المحـافظة خالل من االدارة تسعى مستمرة عملية انها
خالل من وذلك ، عام بشـكل والجمهور والحـكومة المؤسسـة والجيران والمستخدمين والمساهمين

. خارجياً(١٣) التعبير اساليب جميع خالل ومن داخلياً والتصويب الذاتي التحليل
: التحليل

. االتصال :ادارة النشاط نوع -1

"
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والجمهور. المنظمة بين : النشاط مجاالت -2
. االفعال وردود النشاط :تحليل الوظيفة -3

التعبير اساليب االسلوب:جميع -4
الثالث: -نصالتعريف

ينصعلى MPRA الدولية العامة العالقـات جمعية وضع من العامة للعالقات تعريف هناك
ودعم وتعاطف فهم كسـب بغية وذلك . والمخططة ، المستمرة االدارة وظيفة هي العامة العالقات ان:
العام الرأي تقـويم خالل من وذلك . الوضع هذا اسـتمرار على وتحـافظ معها تتعامل التي الجماهير
االعالم باسـتخدم الفعال والتاثير التعاون من المزيد وتحقـيق واجراءاتها سياساتها مع أتساته لضمان

الطرفين(١٤). لكال المشتركة المصالح يخدم وبما المخطط الشامل
التحليل

ومخططه مستمرة وظيفة : النشاط نوع -1
. وجمهورها المنظمة بين : النشاط مجاالت -2

. الجمهور ودعم كسبوعطف الوظيفة: -3
. االعالم اساليب اتباع االسلوب: -4

الرابع نصالتعريف -
مدبـر نشـاط هي العامة العالقات ان " يقول البريطاني العامة العالقات لمعهد تعريف وهناك

. وجماهيرها(١٥) المنشأة بين المتبادل التفاهم صياغة تحقيق اجل من خطط على ومبني ومستمر
: التحليل

. خطط على ومبني ومستمر نشاط : النشاط نوع -1
. وجماهير المنظمة بين : النشاط مجاالت -2

. المتبادل التفاهم وصياغة تحقيق الوظيفة: -3
التعريف. في محدد غير االسلوب: -4

: Webster وبستر معجم ويعرفها الخامس نصالتعريف
من هيئة اية او حـكومة ،او مهنة صاحب او شركة او نقابة او صناعية مؤسسة نشاط
المتنوعة الجمهور هذا وبـفئات العام بـالجمهور مجدية سـليمة عالقـات القـامة الهيئات

"
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النشـاط وتفسـير ، البـيئة مع التكيف بـغية وذلك ، وغيرهم والمساهمين والموظفين كالمستهلكين
االجتماعي(١٦).
: التحليل

المنظمة او فرد به يقوم نشاط : النشاط نوع -1
. وجماهير المنظمة بين او فرد بين : النشاط مجاالت -2

النشـاط وتفسـير البـيئة مع التكليف بقـصد بـالجمهور سليمة عالقات اقامة : الوظيفة -3
االجتماعي.

التعريف. في يحدد لم االسلوب: -4
السادس نصالتعريف

عن مسـؤولة ادارية وظيفة بـانها " : العامة العالقات اخبار ناشرة ورد كريس ديني وتعرفها
وتنفيذ المصلحـة صاحب المنظمة واجراءات سياسات بتعريف وتقوم العامة والسلوك المرافق تنسيق

. الجمهور(١٧) وقبول فهم لكسب العمل برنامج
: التحليل

االدارية :وظيفة النشاط نوع -1
. واضح بشكل التعريف في تحدد :لم النشاط 2-مجاالت

الجمهور. وقبول فهم وكسب العام والسلوك المواقف تنسيق : الوظيفة -3
. المنظمة واجراءات بسياسات االعالم االسلوب: -4

السابع نصالتعريف -
بتفسـير المتصلة النشـاط مظاهر بانها العامة العالقات فتعرف البريطانية المعارف دائرة اما
صفة او اعتبـارية شخصية ذات المؤسسة هذه كانت سواء ما مؤسسة بين العالقة او الصحافة وتحسين

. المؤسسة(١٨) بهذه اتصال او ارتباط له جمهور وبين افراد يملكها أي ، فردية
: التحليل

واتصال. تبادل : النشاط نوع -1
. بها اتصال او ارتباط له الجمهور المنظمةوبين بين : النشاط مجاالت -2

. والجمهور المؤسسة بين الصلة وتحسين :تفسير الوظيفة -3
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التعريف في االسلوب يحدد لم االسلوب: -4
: الثامن نصالتعريف -

اهداف تحـديد في تساعد ادارية وظيفة بانها Baskin and Arnof باسكن ارنوف ويعرفها
والخارجي الداخلي بالجمهور باالتصال العامة العالقات ممارسو ويقوم . فيها التغيير وتسهيل المنظمة
ينفذون العامة العالقـات ممارسـو ويطور ، المجتمعية والتوقـعات المنظمة اهداف بين تماسك لخلق

والجماهير(١٩). المؤسسات برامج ويقيمون
: التحليل

ادارية :وظيفة النشاط نوع -1
والجمهور المنظمة بين : النشاط مجاالت -2

. فيها التغيير وتسهيل المنظمة اهداف وتحقيق :المساعدة الوظيفة -3
التعريف. في يحدد لم االسلوب: -4

: التاسع نصالتعريف
. العامة للعالقات الفرنسية الجمعية وتعرفها

وبـين اعضائه بـين واسـتمرارها الثقـة عالقات القامة ما زبون تبذلها التي الجهود بانها
المؤسسة(٢٠) تحققها التي االقتصادية الخدمات من مباشرة وغير مباشرة تنتفع التي المختلفة الجماهير

.
: التحليل

. جمهوره الى متوجهاً المصدر بها يقوم الفعاليات من :نوع النشاط نوع -1
. المتعاملين وبين المنظمة او الفرد بين : النشاط مجاالت -2

. الجماهير وبين المنظمة بين واستمرارها الثقة عالقات :اقامة الوظيفة -3
التعريف. في يحدد لم االسلوب: -4

العاشر نصالتعريف
بـتعريف لتقـوم اختصاصين بين من لجنة شكل قد البريطاني العامة العالقات معهد ان وكما

: للمعهد الرسمي التعريف اصبح الذي التالي التعريف فكان ، العامة العالقات
اقـامة الى تهدف التي المسـتمرة المرسـومة االدارية الجهود هي العامة العالقات

"

"
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. وجمهورها(٢١) اوهيئة منظمات بين متبادل تفاهم وتدعيم
: التحليل

ادارية :وظيفة النشاط 1-نوع
والجمهور. المنظمة بين : النشاط مجاالت -2

. والجمهور المنظمة بين متبادل تفاهم وتدعيم :اقامة الوظيفة -3
التعريف. في يحدد لم االسلوب: -4

نشـاط نوع حـيث من التعريف اجزاء صوغ يتم العشـرة التعريفات معطيات ، تحليل وبعد
: يلي كما وفقا واسلوبه ،ووظيفته ومجاالته ، العامة العالقات

: النشاط نوع -1
ما التعريفات من ان اال ، متعددة باشكال العامة العالقات نشاط نوع ، بعضالتعريفات اوضحت

: يلي كما الجديد التعريف في النشاط حول الجزء تمتصياغة هذا وعلى النوع الى االشارة اغفلت
االتصالي المصدر بها يبعث التي ادارياً المنظمة االتصاليه العمليات جملة هي العامة العالقات

... الخدمية او الثقافية او االجتماعية او االقتصادية او السياسية المنظمة في
: النشاط مجاالت -2

اغفلت ما منها ان اال ، العامة العالقات في البشرية النشاط مجاالت الى التعريفات معظم اشارت
المنظمة بــين : يلي كما التعريف الى آخر جزء اضافة الضروري من هذا .وعلى اليها االشــارة

... والخارجي الداخلي الجمهور من والمستقبلين
الوظيفة: -3

. اليها االشـارة اغفلت ما ومنها ، العامة العالقـات وظيفة عن شتى باشكال التعريفات عبرت
. ايجابية عالقات وبناء التفاهم دعم بقصد : القول المناسب من ولهذا

االسلوب -4
اسلوبـاً يعتمد ان وجب لذا العالقـات تعريفات اكثر اغفلته فقد ، العامة العالقات االسلوب اما

: القول يصح اذ اعالنياً وال دعائياً ليس ، اعالمياً
. مواجهياً ام جماهيرياً االعالم كان سواء االعالم نظم باستخدام

: التالية الصيغة في مجمله في التعريف يكون وبذا
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المصدر بـها يبـعث والتي ادارياً المنظمة االتصالية العمليات جملة هي : العامة العالقـات
التفاهم دعم بقـصد الخدمية او الثقافية او االقتصادية او االجتماعية او السياسية المنظمة في االتصالي
نظم باسـتخدام ، والخارجي الداخلي الجمهور من والمستقبـيلين المنظمة بـين ايجابية عالقات وبناء

. مواجهياً ام جماهيرياً االعالم كان سواء االعالم

الهوامش
ص١٣. ، ١٩٨١ ، العلمي والبحث العالي التعليم ،وزارة بغداد ، العامة العالقات ، زلزلة صادق فضيلة د. -1

ص٧. ، ١٩٦٨ المصرية االنجلو مكتبة ، القاهرة ، واالعالم االدارة بين العامة العالقات ، الجواهري محمد د. -2
.١٣٥ سابق مرجع ، زلزلة صادق فضيلة د. -3

والثقـافة للتربية العربية المنظمة : كتاب في ١٩٩٦ تونس العربية، البالد في المصطلحي التقييس ، هليل حلمي محمد -4
ص٥٩. ، والعشرين الحادي القرن العربية اللغة ، والعلوم

سابقص٢٧. مرجع ، زلرلة صادق فضيلة -5
ص٧. ، تاريخ بدون ، شمس عين مكتبة ، القاهرة . والتطبيق المبادئ : العامة العالقات ، الدين خير محمد د.حسن -6

ص٧. نفسه المرجع -7
ص٥. ، المصرية االنجلو ، مكتبة ، القاهرة ، واالعالم االدارة بين العامة العالقات ، الجوهري محمد محمود -8

ص١٣. ، سابق مرجع ، زلزلة صادق د.فضيلة -9
ص٢١. ،٢٠٠٠ ، الكتب عالم ، القاهرة ، االعالمية الدراسات في العلمي الحميد عبد محمد د. -10

، والعلوم والثقـافة للتربـية العربية المنظمة كتاب في العربية البالد في المصطلحي التقييس ، هليل حلمي محمد د. -11
والعشرينص٦٦. الحادي القرن في وتحدياتها والعربية واللغة

ص٨٥. ، ٢٠٠٤ الشروق دار ، االنساني واالتصال العامة العالقات ، اصبع ابو خليل صالح -12
ص٨٤. ، ٢٠٠٤ الشروق دار عمان ، االنساني واالتصال العامة العالقات ، اصبع ابو خليل صالح -13

ص٤٦٢- ، ١٩٨٣ بـيروت للموسـوعات العربية الدار ، الموحدة االدارية المصطلحات معجم ، العالق بشير د. -14
.٤٦٣

ص٢٠. ، ١٩٦٨ ، القاهرة ، المصرية االنجلو مكتبة ، والمجتمع العامة العالقات ، امام ابراهيم د. -15
ص١٨. ، السابق المرجع -16

ص٢٣. ، ٢٠٠٧ ، العصامي دار ، بغداد ، لسكو ميكو ميريال - سيمونا -17
ص١٠. / العامة العالقات ، الحلبي حسن -18

ص١٢. ، السابق المرجع -19
المصدرالسابقص١٢. -20
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في وشد جذب بين وكانت االعالم لغة مجال في وواسعة كثيرة دراسات االعالم بحوث شهدت
الفكرية حــصيلته بــعضمن االصل في وهو الهيتي هادي للدكتور الكتاب هذا وجاء المجال هذا
الدراسـات من عدد عن عبارة فهو العلمية مسيرته خالل طوال لسنوات العالم لهذا العلمية والجهود
محــاولة في واللغويين االعالم لغة بـين واالشـكالية االعالم لغة موضوع تناولت التي االعالمية
دراسات الكتاب وضم ... المنهجية مساراته وتحديد العلم هذا معالم لتحديد وسط اتفاق الى للوصول
الى الوصول خاللها من الباحـث يهدف . االعالم لغة في المهمة الجوانب معالجة في تنوعت سـت
مرجع تحـديد على والعمل العلوم بقـية مثل تحكمها وضوابط شروط ووضع اللغة هذه لمعالم تحديد
االعالم لغة بحوث في جديدة افاقا يفتح معينا ليكون الباحثين خالله من يسترشد االعالم للغة اساسي
وتحـديد اللغوية المفاهيم من للعديد تقييم وضع على العمل الدراسات هذه خالل من فحاول ومجاالته
لغة مفهوم عن مفصال بحـثا لتضم االولى الدراسـة فجاءت . المجال هذا في المعرفي التعامل اليات
المرئية الرموز من (نظام كونها اللغة لمفهوم اجرائي تعريف بــوضع البحــث مسـتهال االعالم

الى الموجهة االتصالية الرسـائل ترميز في تسـتخدم اللفظية وغير اللفظية والمسـموعة
االتصال النظمة اساسـية وحدات الرموز موضحا لديهم). استحضارالمعاني بقصد االخرين
والحاسـة والوسـيلة (الهدف لمعايير تبعا وانواعه االتصال مفاهيم الى الدراسة تطرقت كما

كتاب في قراءة

ابراهيم خالد يسرى اعداد:
بغداد جامعة - االعالم كلية

لنشر استعدادها وتبدي والباحثين المفكرين بنتاجات االعالمي) (الباحث مجلة ترحب
من نسـخة ارسـال يتم ان على كتاب) في (قـراءة باب في النتاجات لهذه عروض

العلمي بالمضمون الكتاب يمتاز ان العرض شروط ومن المجلة بأسم اهداء المطبوع

واإلعالم اللغة فلسفة في
الهيتي نعمان هادي د.
٢٠٠٦ لنشر الثقافية الدار - القاهرة
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هو النموذج باعتبـار اللغة لسـريان نموذج وضع الدراسة هذه خالل من وتم االتصالي) والموقف
عملية في والطبـيعية واالجتماعية النفسـية المعوقات دور على مركزا المنهجية االبنية من عنصر

الجمهور افراد قبل من الواحدة للرسالة مختلفة تفسيرات حدوث الى يؤدي مما اللغة سريان
المعاني في مشـاركة عن يعبـر التي اللغة على وسلطانه االتصال جو اهمية الدراسة وتبين
اللغة تحــويها التي والعاطفة الفكر انماط فان االتصال في اساسـيا موقـعا تمثل اللغة كانت فكلما
اللغة اهمية في وصايا عدة بتقـديم الدراسـة تختتم ثم اتصاليا. جوا تشـكل الجمهور الى الموجهة
اهمية على مؤكدا والشخصية السلوك وعلى واالنفعالي العقلي النشاط جوانب مجمل على وسلطانها
ولها واالتصال للتغير وعاء هي اللغة وكون للجمهور، اللغوي القـاموس حدود عن اللغة التخرج ان
االتصال باخالقــيات االلتزام مســؤولية المصدر يفرضعلى لذا والتمويه التضليل في الطواعية

واالتصال. التعبير في اللغة بوظيفة والتمسك
عن الدراسـة هذه تحـدثت القـومية) والنهضة االعالم لغة ) بـعنوان الثانية الدراسة وفي
الصفة الحسـاب من يسقـط ان دون اجتماعي تغيير وعملية مسـتمرا تاريخيا حدثا كونها النهضة
النفسـية ووظيفتها اللغة تحليل خالل من التغيير وبين اللغة بين ربط كما القومية للنهضة التاريخية
الجماهيري االعالم وسائل خالل من استخدامها عند وخاصة التاثير احداث في ودورها واالجتماعية
العوامل اهمية على مؤكدا عدة عناصر خالل من المعاني وتجسـيد والسـعة الشيوع لها يتاح حيث
صور من صورة اللغة لتشكل الحضارية للنهضة المولدة والثقافية والتكنولوجية والبيئية االقتصادية

الحضارة
الضوء خاللها من سلط الثالثة الدراسة عنوان فهو اللغويين؟) من االعالميون يريد (ماذا اما
الذاتية االجتهادات طغيان في متمثلة االتصال عملية في اللغة تواجهها التي المشــكلة جوهر على
االتصال بـين التمييز البـعضفي قدرة وعدم العلم منطق عن البعيدة الشخصية االنطباعات وشيوع
في القـصور جوانب الى البحث تطرق وقد االنسانية العلوم فروع احد انه او مستقل كعلم الجماهيري
مناهج تطبـيق في دقـيق مسـتوى الى ارتفعت قد االعالم بحوث كون اللغويين قبل من اللغة بحوث
العاطفي للتعامل وكان المسـتوى ذلك دون اللغة بحوث التزال بينما المعاصر العلمي البحث واساليب

تطورها تأخر في سلبية اثارا اللغة مع
االعالمي الخطاب في الحـديثة اللغوية (الظواهر الباحث تناول الرابعة الدراسة وفي
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الظواهر اهم بـين ثم ومن مميزات خمسـة له وحـدد االعالمي الخطاب مفهوم الى فتطرق العربي)
العربـي المثقف منها يشكو التي اللفظية داء مشكلة على الباحث واكد االعالمي الخطاب في اللغوية
بالعالقة واخالل والفكر اللغة بين خلطا تحمل ثانوية المعاني وتصبح التفكير على الكلمات تتسلط حيث
الفرد تضليل فان الكلمة من يستوعبـه ما بمقدار الفكر يكون الذي هو االنسان سلوك كان واذا بينهما

تعلمه مرحلة بدء منذ ذهنه في واضح غير الكالم مفهوم الن سهل امر العربي
ثقـافة في الصورة ثقـافة وشيوع الدولي التلفزيون قضية تناولت فقد الخامسة الدراسة اما
كبرى انعطافة يمثل كونه الدولي الفضائي االتصال على الضوء الدراسة هذه سلطت العربي) الشباب
وبين التلفزيون لغة وحدات من اساسية وحدة فهو الحدود عبر االتصال بحركة الصورة استخدام في
ان لالنسـان التلفزيون اتاح حـيث والشعوب للمجتمعات الثقافية المكونات على الفضائي البث تاثير
على هيمنة الصورة لغة فمارسـت والحركات وااللوان واالصوات واالشارات االشكال خالل من يفكر
هي التلفزيون يبثها التي الثقافة ان الدراسة هذه في الباحث ويرى معا. والفردي االجتماعي السلوك
بين الالمباالة عن ينم والذي المسؤول غير السلوك انماط من الكثير شيوع وراء وكانت سطحية ثقافة
على يعتادون واالطفال الشبـاب جعل الذي السبـب الصورة ثقافة فكانت الشباب من واسعة قطاعات
انفردت بـينما العميق الفكري المضمون ذات الكتب قـراءة عن وابتعادهم للمضمون السهل التلقي
ميدانية دراسـة عن عبـارة فهو االعالم بحـوث مجال في تقليدي غير بموضوع السادسة الدراسة
المتسولين نداءات في العاطفية (االستماالت بعنوان وكانت الواقع ارض في المواجه االتصال لعملية
نداءات هي اتصالية صيغة البحث هذا خالل من اخضع المواجهي) االتصال صيغ من صيغة في دراسة
وباتبـاع معين شـكل يستوعبه محتوى على تنطوي وهي متكاملة اتصالية عملية كونها المتسولين
اللفظية اللغة تعتمد النداءات تلك تستوعبـها التي العاطفية االستماالت على المضمون تحليل طريقة
هذه اسـتخدام عن اساسية مؤشرات تعطي نتائج الى التوصل خاللها من الباحث تمكن اللفظية وغير
بدراسة االهتمام قلة هو الموضوع هذا تناوله سبب الباحث ويبين المواجهي االتصال في االستماالت

المواجه االتصال من الجانب هذا
كبير جهد عن عبارة فهو واالتصال االعالم لغة مجال في القيم الكتاب هذا مراجعة خالل ومن

عن لها تبحـث مازالت التي االعالم لغة وهو االعالم ميدان في واسع ومجال مهمة مادة في
شروط بامتالكها علما تصبح تجعلها مقومات من تمتلك وما خصائصها خاللها من تحدد هوية
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وهي: النقاط من عدد العرضالى هذا ونخلصفي وضوابطه العلمي التفكير
العلمي للبحث المنهجية الشروط مبادئ يعتمد نموذج بوضع االهتمام -1

ومرتبـط االنسـاني الفكر بتطور مرهون وتطورها الحضارة صور من صورة هي اللغة -2
االنسانية المجتمعات بنهضة

العلمية واالسس القواعد وضع على لالتفاق الجانب هذا بدراسة لالهتمام اللغويين دعوة -3
الذاتية االجتهادات من بدال له والمنهجية

االنحـطاط فعصور اللفظية داء من وتخليصه االعالمي للخطاب معينة شـروط تحـديد -4
بالمعنى االهتمام من اكثر باللفظ االهتمام تشهد اللغوي

لديهم والمعرفية العقلية العمليات ونمو الشباب ثقافة على سيء اثر التلفزيونية للصورة -5
العميق الفكري المضمون ذات الكتب قراءة عن بدال السهل التلقي بتفضيلهم

لحسـاب جانب اهمال دون االتصالية بـالعملية المتعلقة الجوانب كافة بدراسة االهتمام -6
اخر.

.
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اعالمية واطاريح رسائل

اعالمية واطاريح رسائل

االعالمي الباحث تحديات

ظلت وقـد فيه، يعيش الذي الكون وفهم للمعرفة الدائبـة االنسـان بمحاولة العريق تاريخه في العلمي البحث يرتبط
التي التعريفات كل نحـصر ان السهولة من وليس الحضارة، لتطور االولى المراحل منذ لالنسان مالزمة المعرفة في الرغبة
تلك معظم ولكن ومناهجه، ومجاالته الهدافه تبـعا وتنوعت، التعريفات تعددت حـيث العلمي)، (البحـث مفهوم على اطلقت

دقيقة. علمية لقواعد وفقا حلها، بقصد ما مشكلة حول تلتقي التعريفات
االهتمام من الكثير اولته والتنمية، التقـدم في يؤديه الذي الدور وعظم العلمي البحث أهمية المتقدمة الدول وأدركت
المعرفة اركان من اسياسـيا ركنا يعد العلمي والبحـث معنوية. او مادية كانت سـواء متطلبات من يحتاجه ما كل له وقدمت
ابـنائها قـدرات الى يرجع وتفوقـها عظمتها ان أدركت االمم ان الى يرجع العلمي البحث فأهمية كافة، ميادينها في االنسانية
اي ترفض العلمي البحـث لقـيمة المدركة الدول ان اال ومعقـدة، كثيرة وسائل الى تحتاج البحوث ان ومع والفكرية، العلمية
في العالي للتعليم الحـكومية الموازنة فأن ولهذا وتطورها. لنموها اساسـية دعائم العلمية البحوث تعتبر ألنها نحوه، تقصير
الدول ان فتقـول اليونسكو منظمة احصائيات اما ٦ر٣٠%، نسبته ما اي شيكل مليارات ٤٧٤ر٥ حوالي الى تصل (اسرائيل)

االجمالي. القومي الناتج من ٣ر٠% نسبته ما اي فقط، دوالر مليار ٧ر١ العلمي للبحث خصصت مجتمعة العربية
الخطورة: غاية في ظاهرتان ذلك عن نتج وقد

التنمية. في اسهامه وعدم وقلته، العلمي، البحث ضعفمستوى -1
المتقدمة. الدول الى الثالث العالم من العلماء هجرة -2

والتصنيف، الجمع في والتشابـه التكرار فيها يالحـظ االعالم كلية في الرسـائل عشـرات وقراءة مراجعة وعند
تحليلية، منها أكثر وصفية معظمها في فهي اليها تتوصل التي النتائج اما عنه، يجاب سؤال او اشكالية على يحتوي ال ومعظمها
التعليم، على تقـتصر تعد لم التي الحـديثة وظيفتها بحـكم العلمي بالبحث تعنى التي المؤسسات هي الجامعات ان في والشك
االرتقاء في يسهم ذلك الن الجامعي، واالستاذ الطالب بها يقوم الذي النشاط عناصر من اساسيا عنصرا أصبح العلمي فالبحث
وبـناء المعرفة مجال في البحـث اجل من الطلبة لدى حافزا العلمي البحث ويشكل المهني. ادائه وتحسين تخصصه بمستوى
مؤسسات تكون ان يمكن ال الكليات ولكن خاصة، الدراسي المجال وفي عامة، العلمية المعرفة مجال في االيجابية االتجاهات

البحثي العمل فرصة لها لتتاح والبشرية المادية الموارد والسيما لذلك، الضرورية العوامل لها توافرت اذا اال بحثية
واجبـا ذلك باعتبـار تجاوزها، وسبل المعوقة عوامله وتحديد الواقع لهذا معمقة دراسة يتطلب الذي االمر المنتج،
التفاتة من واالسـتفادة منهجية خطة وفق التعليم مؤسسات في والمعنيون الحكومات به تنهض ان يجب وقوميا وطنيا

جميل بشرى م. م. اعداد:
بغداد جامعة - االعالم كلية
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جاسم موسى باقر الباحث:
العراق في العالي التعليم لمؤسسـات الذهنية الصورة بـناء في العامة العالقـات دور البحث: عنوان

بغداد) جامعة في ميدانية (دراسة
الماجستير : العلمية الدرجة

الدين كمال مصطفى االله عبد ا.د. : المشرف

المستخلص
أنها غير االزل منذ اإلنسانية المجتمعات بنشأة ظهورها ارتبط اجتماعية ظاهرة العامة العالقات تعتبر
حيث االنسانية المجتمعات شهدته الذي واالقتصادي والثقافي االجتماعي التطور بعد اال علمي بشكل تتوضح لم

عشر. الثامن القرن مطلع في االدارة ادبيات في العامة العالقات تسمية ظهرت
عندما وهو الحـديثة االجتماعية العلوم نظريات من الكثير يطبق جديد اجتماعي علم العامة والعالقات
التحـليل على القـائم البحـث في العلمي المنهج يتبع علمية اسس على والتأسيس التأصيل زواية من اليه ننظر
المتعلقـة السـايكولوجية و االجتماعية الدراسات ضوء في البحث الى تحتاج عمليات ،وهي والتأثير والتفسير
التطور ،ان فيها والتأثير االتجاهات هذه قـياس واساليب وميولهم االفراد واتجاهات ومكوناتها الذهنية بالصورة
حـاجة أوجد الصناعية أو المادية أو االنسـانية العالقات مستوى على ،سواء االنسانية المجتمعات شهدته الذي
التي االجتماعية والمؤسسـات األفراد هؤالء بـين أو االخر البـعض مع بعضهم االفراد بين وصل حلقة ايجاد
وقـد بينهم فيما المتبادلة والثقة الطيبة الصورة من نوع خلق أساس على القائمة العامة العالقات وهي تستهدفهم
الجماهير أذهان في السـائدة صورتها دراسـة اهمية خاصة او حكومية كانت سواء الحديثة المؤسسات أدركت
اصبح بحيث المؤسسات هذه تتمناه الذي النحو على الصورة هذه بتكوين الكفيلة الخطط ورسم السياسات واتخاذ
مجال أي وفي مسـتوى أي على لتحقيقـه العامة العالقات تسعى اساسيا هدفا االيجابية الذهنية الصورة تكوين
بالقياس محدودة التزال العربية المكتبة في العامة والعالقات الذهنية الصور تتناول التي الدراسات كانت ،ولما
الصورة دراسـة في الباحـث ذهن في الموجودة وللرغبـة العامة العالقات في للعاملين الموضوع هذا ألهمية

ذلك. في العامة العالقات ودور تعديلها او تكوينها ووسائل ومصادر الذهنية
في الحـديثة الدراسـات من ألنها العامة العالقات موضوع التعرضالى أثناء في البحث أهمية تتضح
ومصادر الذهنية بـالصورة التعريف عن ،فضالً العلم لهذا العلمي والتأسـيس التأصيل في والمحاولة العراق

انشـطة دراسـة في البحـث مشـكلة تتحدد ،وحين العامة للعالقات بالنسبة اهميتها ومدى تكوينها
التي االتصالية للرسـائل اسـتخدامها ومدى العالي التعليم مؤسسـات في العامة العالقات ووظائف
البحث هذا اهداف ،ولغرضتحقيق الجماهير عند الذهنية الصورة بناء الى الهادفة المضامين تتضمن
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عن البشـرية المفردات من البـيانات جمع لخطوات معيارياً انموذجاً يعد الذي المسحي المنهج الباحث اتبع فقد
السـمات مثل واحـد وقت في المتغيرات من عدد بدراسة يسمح والذي واتجاهاتهم وادراكهم وسلوكهم حاالتهم
الغرض لهذا البحـث اسـتمارة بأعداد الباحث قام ،وقد االتصالي السلوك وأنماط والنفسية واالجتماعية العامة
من عينة ومن الجامعة في العامة العالقات جهاز في العاملين من المعلومات على الحصول في البحث أداة لتكون
للبحـث المنهجي االطار األول الفصل يتضمن فصول سـتة الى البحـث هذا قسم ،وقد لها الداخلي الجمهور

اآلتية الموضوعات فيه الباحث واستعرض
،صعوبات البحث ،مجاالت البحث ،اجراءات البحث ،منهج البحث ،اهداف البحث ،مشكلة البحث اهمية
الفصل هذا تضمن فقـد ،وأخيراً الذهنية والصورة العامة العالقـات موضوع في السابقـة ،الدراسـات البحث

البحث. في الواردة بالمصطلحات التعريف
تناولها التي العلمية والتعريفات ومفهومها العامة للعالقــات التاريخي التطور الثاني الفصل وتناول
العامة العالقات جهاز جمهور ثم العالي التعليم مؤسسات في ووظائفها واهدافها العامة العالقات اهمية عن فضالً
الذهنية الصورة مفهوم الفصل هذا تضمن حيث فيه االساسي المحور الذهنية الصورة كانت الثالث الفصل وفي
العالقـات في االتصال وأسـاليب وسائل ضوء في الذهنية الصورة تكوين ووسائل تكوينها ومصادر وتعريفها

العامة.
بغداد جامعة في العامة العالقات للبحث الميدانية الدراسة اطار ضمن يدخل وهو الرابع الفصل وتضمن
النشـاط لهذا والممارسـة فيها العامة العالقات ولجهاز للجامعة االداري التنظيم ثم الجامعة عن تاريخية ونبذة

بها. يقوم التي ووظائفه واهدافه
الذهنية الصورة بـناء في العامة العالقات بجهاز الخاصة البيانات تحليل تناول فقد الخامس الفصل أما
ووسائل المواجهي واالتصال االتصالية الرسالة ومضامين اهداف تحقيق حدود دراسة تشمل والتي بغداد لجامعة

الذهنية. الصورة تكوين في االتصال ووظيفة واالساليب للجامعة الذهنية الصورة بناء في االتصال
ضوء في بـغداد جامعة في العامة العالقـات لجهاز الداخلي الجمهور اتجاهات السادس الفصل وتناول
بغداد جامعة في الطلبة جمهور من وعينة األساتذة جمهور من عينة عند الذهنية الصورة وتحقيق حدود دراسة
العالقـات لجهاز التنظيمي للهيكل انموذج لبـناء ضوئها في منطلقاً البحث نتائج أهم بقراءة الباحث قام وأخيراً

بغداد. جامعة في العامة
والعملية العلمية الفوائد ذات النتائج من مجموعة الى الدراسة هذه ضوء في الباحث توصل لقد

هي: النظري االطار صعيد على النتائج وهذه البحث تخصموضوع التي الجهات لجميع
البعض يعد حيث اإلدارية والعلوم االتصال علم في المتخصصين بين واضح اختالف هناك -

:-
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تعريف في التداخل من نوعاً يشـكل وهذا اتصالي نشاط آخرون يعتبرها بينما إدارية وظيفة العامة العالقات ان
تنتمي العامة العالقات ان المجال هذا تتناول التي المراجع مختلف على االطالع بعد الباحث ،ويرى المفهوم هذا

االتصالي. نشاطها واتساع شمول اعتبار على العلوم من لغيره انتمائها من اكثر االتصال علم الى
من مزيج هو الذهنية الصورة مصطلح ان العلمية والبحــوث المراجع ضوء وفي للباحـث تبـين -
العلوم بقـية من العامة العالقات الى اقرب فانه لذلك واالعالمية واالجتماعية السياسية المجاالت في التداخالت

وإعالمية. وسياسية أجتماعية أبعاد ذات تفاصيلها في انها اساس على األخرى االجتماعية
في العامة العالقـات لدور عام مفهوم الباحثصياغة بها قام التي النظرية الدراسة ضوء على ويمكن -

المعرفية. العلوم مختلف في المفهوم لهذا والتداخل التخبط من بدالً الذهنية الصورة بناء
علمية شروط توافرت ما اذا للتغير قابلة تكوينها مصادر كانت ومهما الذهنية الصورة ان الباحث وجد -

الجماهير. عند التكوين ومصادر وسائل في موضوعية وخصائص وعناصر وعملية
الصورة دعم او تغيير عملية في اساسـيا دوراً يلعب العامة العالقات جماهير عند الثقافي المتغير ان -

الذهنية.

الداوودى عزالدين محمد سينهات الباحثة:- اسم
للعلم بـرامجية لدورة مسحـية دراسـة والتطور- -النشأة العراق فى الكردية االذاعة البحث:- اسم

.٢٠٠٣
العلمية:-ماجستير الدرجة

العزاوي مندوب أ.د.مظفر المشرف:-

المستخلص:
التقـنيات تفرضها بـدات التى والمستحدثات االتصال تكنولوجيا شهدتها التى السريعة التطورات ان
مجاالت االذاعة امام فتحت الرقمية ,فالثورة االتصالية للمنظومة جديد ترتيب نحو بدأت قد بالخصوص الرقمية
كانت التى تلك من اهم منزلة تتبوأ ان ضوئها فى االذاعة ,واستطاعت االخرى االتصال وسائل مع للتكامل جديدة

التلفزيونية. الثورة تفجر ابان الثمانينيات فى تحتلها
والموجهة المحلية االذاعات ظهور الى العربى والوطن العالم انحاء جميع فى االذاعات ظهور ادى لقد

مازالت والتى العربـى الوطن مناطق فى وخاصة الماضية القـليلة السنوات اثناء فى اعدادها وازدياد
المنطقـة, على جديدا اعالميا جهازا ليست الساس با كانت ان وهى االيام مرور مع تكبر اتساعها دائرة
كانت ما وكثيرا المحـلية, االذاعة عليها يطلق فرعية كاذاعات سالفة عقود عدة الى يعود وجودها إن اذ
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اليوم من محددة اوقات فى الوطنية االمواج عبر تبث من ومنها العربية العواصم فى الرئيسية االم باالذاعة ترتبط
الى واسـعا انتشارا الحاضر وقتنا فى عرفت محدودة,بينما منطقة تغطى اقليمية ارسال شبكة عبر محليا تبث او
الدراسـة طور فى هى او انجازها تم اذاعة منطقة او والية او اقليم لكل العربية البلدان بعض فى فيها بات درجة

والبرمجة
بغير الناطقة والموجهة المحلية االذاعات انشاء الى سارعت التى العربية البلدان من واحدا العراق ويعد
محـلية اذاعة اقـدم تعد التى الكردية االذاعة االذاعات هذه ومن العراقية االذاعة تأسيس بداية منذ العربية اللغة
,حـيث ١٩٣٩ عام فى اى سنوات بثالث العراقية االذاعة تاسيس عقب انشئت والتى العربية اللغة بغير ناطقة
منها تبـث التى نفسها االذاعية الموجات على برامجها تبث االم المركزية لالذاعة تابعا قسما االذاعة هذه كانت

العراقية االذاعة
فى انشاؤها وكان الكردية للغة با ناطقة العربى الوطن تاريخ فى اذاعة اول بذلك الكردية االذاعة وتعد
دور لها كان التى الوحيدة الكردية االعالمية المؤسسة فهى الكرديين واالعالم الثقافة نطاق على مهما حدثا بغداد

الكردية واللغة الثقافة تطوير فى بارز
التعرف ضوء فى العراق فى الكردية االذاعة واقـع عن للكشف محاولة بوصفها الدراسة هذه وجاءت

فيها العاملين وخصائص سمات وتحديد برامجها وتحليل ووصف تطورها ومراحل نشاتها على
المنهجى االطار اليضاح منها االول الفصل كرس فصول اربـعة ضوء فى ذلك الباحـثة تناولت وقـد
العالم فى االذاعة تاريخ فيه تناولت فقـد الثانى الفصل اما وادواته واجراءاته البحث منهج من تضمنه وما للبحث
اما العربى والوطن العالم فى االذاعة نشاة االول المبحث فى تناولت مباحث ثالثة الى الفصل هذا وقسم والعراق
االذاعة الثالث المبحـث فى وتناولت ١٩٣٩ سـنة حـتى العراق فى االذاعة نشاة فيه تناولت فقد الثانى المبحث
موضوع لتناول الثالث الفصل وخصصت االذاعى البث عن فيه توقفت والذى ١٩٤٠-٢٠٠٣ سنة منذ العراقية
تناولت فقـد ذلك عن فضال ٢٠٠٣ سـنة وحـتى الملكى العهد منذ وتطورها العراق فى الكردية االذاعة نشاة
فى اما الغرض لهذا خصصا مبحثين ضوء فى االتصالية وخصائصها تاريخها حيث من الكردية اللغة موضوع
بتحـديد الخاصة االستبـيان اسـتمارة تحليل ضوء فى الكردى البرامجى البث واقع تناولت فقد الرابع الفصل
الكردية االذاعة ببرامج المتعلقة للجداول وصفيا تحليال الفصل تضمن كما الكردية االذاعة فى خصائصالعاملين
فى الباحـثة تناولته ما وهذا لبـرامجها الكلى البث وزمن عرضها ومدة انتاجها ومصادر موضوعاتها حيث من

االتية: التساؤالت عن االجابة الى البحث يسعى ,ولهذا الثانى المبحث
؟ العراق فى الكردية لالذاعة االولى االنطالقة بدات متى -1

؟ وكادرها وبرامجها اقسامها ناحية من االذاعة لهذه التنظيمية الهيكلية ما -2

.

.

.

.
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؟ الكردية لالذاعة المرسومة االهداف ما -3
؟ لها المميزة والخصائص الكردية االذاعة خالل من تقدم التى البرامج نوعية ما -4

العراق فى المركزية االذاعة ببرامج مقارنة الكردية االذاعة برامج تحتلها التى الزمنية المساحة ما -5
؟

؟ العراق فى الكردية االذاعة وتستهدفها تغطيها التى والبشرية الجغرافية المناطق ما -6
؟ برامجها خالل من مستمعيها الى االذاعة بها تتوجه التى الكردية اللهجات نوعية ما -7

عليها؟ العاملة والموجات الكردية االذاعة بث فترات ما -8
الكردية؟ االذاعة فى يعمل الذى خصائصالكادر ما -9

من اتاحـه بما المسحى والمنهج التاريخى المنهج استخدام فيه وتم الوصفية البحوث من البحث هذا ويعد
واالستبـيان المقابـلة فهى استخدامها تم التى االدوات اما , البحث بموضوع المتعلقة والمعلومات للبيانات مسح
-١ من تبـدا والتى االذاعة لبرامج متابعة استمارة عن فضال والمالحظة الكردية االذاعة فى بالعاملين الخاص

.٣١-٣-٢٠٠٣ ولغاية ١-٢٠٠٣
اهمها: دراستها اثناء نتائج عدة الى الباحثة توصلت وقد

وانعدام االمكانات ضعف من االربعينات وخالل ١٩٣٩ عام فى تاسيسها منذ الكردية االذاعة عانت -1
العمل. فى التخصص

الالئق بالمستوى يكون ان على القدرة بعدم و البطىء بالتطور الملكى العهد فى االذاعى العمل اتسم -2
الملكية الحـكومة ادراك وعدم االذاعة فى العامل الكادر وضعف االذاعية والمعدات الجهزة بـا االهتمام لعدم

وعالميا محليا العام الراى في التاثير فى االذاعة واهمية خطورة بمدى انذاك
من مهمة اداة الى ١٩٧٩ العام منذ والســيما الثانية الجمهورية عهد فى الكردية االذاعة تحـولت -3

عنها الكرد والمثقفين الكردى المستمع ابعد مما والتبعيث التعريب ادوات
االجهزة وقـدم ضعف من سـنوات من بـعدها وما التسـعينات فترة خالل الكردية االذاعة عانت -4
واالجهزة والمعدات الحـديثة االسـتوديوهات المهمة االعالمية المؤسسات لهذه الدولة توفر لم حيث االذاعية

االجهزة. من وغيرها واالنترنيت كالحاسوب التقنية االجهزة عن فضال الحديثة الفنية
اغلب ان حــيث الكردية االذاعة فى للعاملين التخصصالعلمى وجود عدم الميدانية النتائج تبـين -5

االعالم فى المختصين غير من هم العاملين
ومدربة متخصصة كوادر اعداد نحو ضعيفا توجها هناك ان البيانات تحليل نتائج من تبين -6

متخصصة. دورات اقامة خالل من االذاعى العمل مستوى على

.

.

.

اعالمیة واطاریح رسائل

العــدد

٢٠٠٨ آذار
166



اهمها: التوصيات من عددا النتائج تلك عكست وقد
العراقـى االعالم دعم فى يسـهم بما المحلى الكردى االعالم وتطوير تشجيع على العمل ضرورة -1

التاثير على وقدرته
االصعدة مختلف على الكردية االذاعة فى تعمل التى البشــرية المالكات وتدريب تاهيل ضرورة -2
اذواق ترضى ناجحـة بـرامج انتاج بـهدف االذاعى بـالعمل والمتخصصة المؤهلة الكفاءات من واالستفادة
وتقنيات االذاعية االجهزة واستعمال وتقديمها البرامج اعداد فى متنوعة تدريب دوراتي باقامة وذلك المستمعين
على التعرف اجل من عالمية او عربية تدريبية دورات فى العاملين جميع مشاركة عن فضال واللغات الحاسوب

المتطورة. االذاعية التقنيات
سواء االعالم فى اساتذة من االذاعى بالعمل المهتمين وتجارب بخبرات الكردية االذاعة تستعين ان -3
رفد خالل من الكردية باالذاعة المتعلق البرامجى االنتاج مسيرة تطوير اجل من االكراد غير من أم أكرادا أكانوا

هادفة. علمية بافكار االذاعة
عربية كتب على احتوت مصادر وهى علميا ومرجعا مصدرا ٣٤٦ على اعتمدت الباحثة ان الى ونشير
والبحـوث والكردية العربـية والمجالت الصحـف من العديد عن فضال كردية وكتب مترجمة وكتب واجنبية
للخروج توظيفها تم لموضوع بـا صلة ذات والمقابالت الرسمية والوثائق والتقارير المنشورة وغير المنشورة

اعالمية. ميدانية علمية بدراسة

الخزرجي علي محسن محمود حيدر الباحث:
مسحـية دراسـة - الفضائية ظبـي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية البحث: اسم

٢٠٠٤/ ١١/ ٣٠ ـ ٩/ ١ من للمدة المدار برنامج في العراق ألخبار
ماجستير العلمية: الدرجة

سميسم مهدي حميدة أ.د. المشرف:

المستخلص:
في الفضائية، القـنوات في اإلخبارية للتغطية ودقيقة واضحة معايير تحديد اهمية من البحث هذا ينطلق
اإلعالم مع بـندية تعاملها عن فضالً العالم، وأحـداث أخبار لتغطية العربية الفضائية القنوات بين التنافس ظل

اإلثارة عنصر تعتمد التي والسياسـية اإلخبـارية البـرامج من مجموعة خالل من الغربـي الفضائي
المشـاهد لتُخرج الحديثة االتصالية التقنيات واستعمال واإلخراج التقديم وأسلوب اإلعداد في والجاذبية
منطقـة باعتبـاره العراقي الشأن أخبار خصوصاً العربي، الرسمي اإلعالم وتقليدية رتابة من العربي

.
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دوائر كأحـد وجيوبـوليتيكي، وسـكاني سياسـي وزن من يمتلكه بما باستمرار ومتجدد ومتداول ساخن حدث
توصيف خالل من المرئي الفضائي اإلعالم السـيما سواء، حٍد على والغربي العربي لإلعالم األساسية االهتمام
الفضائية القنوات هذه إلى اتهامات من يوجه ما ظل في وتحليلها، اإلخبارية للتغطية والشكلية األسلوبية المالمح
عموماً. الثالث العالم من أخرى مناطق وفي خصوصاً العراق في تقع التي األحداث عن مشوهة صورة تقدم بأنها
للتغير وذلك المزيد يريد فأنه األخبـار من ُأعطي ومهما الخبر إلى بحاجة دائماً الجمهور أن خصوصاً
وسـائل عنيت لذا اإلنسان، لدى طبيعية حاجة وهذه حوله يدور ما على التعرف إلى وحاجته األحداث في الدائم
الموضوعات بـين من تعد التي اإلخبـارية والبرامج بالنشرات التلفازية القنوات فيها بما الجماهيري االتصال
إضافة والدولي، واإلقـليمي الوطني الصعيد على وتداعياتها العالم أحداث تغطية في عليها تعول التي السياسية
الجمهور من نسبـة جعل إلى أدى مما وعنايتهم، والباحثين الرأي وقادة اإلعالميين اهتمام من به حظيت ما إلى
النظر ووجهات أجواء في يعيش أن عليه تفرض محـددين ولون بشكل ومصنوعة منتقاة أحداث خضم في تحيا
توجيه في األثر أكبـر لها كان لألزمات اإلخبـارية التغطية أن من الدراسـات أثبتته ما بعد السيما سلفاً، المعدة
شـكلت التي وتداعياتها العراق احتالل أزمة إبراز في تمثل والذي األزمات هذه ببعض الدولي المجتمع اهتمام
بـين فقـط ليس النظر، وجهات في اختالف من أثارته لما معاً، والعربـية األجنبية اإلعالم لوسائل كبيراً تحدياً
لإلعالم تحدياً األزمة هذه فرضت كما واالقتصاد، االجتماع وعلماء اإلعالميين بين بل والعسكريين، السياسيين
عداها ما على لها مميزة خصوصية شـكلت والتي أثارتها التي اإلعالمية الظاهرة في تمثل خاص بشكل العربي

تجاهها اإلعالمي األداء على بالطبع أثرت والتي العربي النظام واجهها التي األزمات من
الفضائية، ظبـي أبـو قناة وهي العربية، الفضائية القنوات هذه من لواحدة الباحث اختيار جاء هنا ومن
إخبارية وليست عامة قناة أنها من الرغم على العراقي، الشأن ومتابعة تغطية السيما اإلخباري بنشاطها لتميزها
بـرصد بـدأت أفغانسـتان، على والحرب األقصى انتفاضة منذ الكبرى األحداث وبتواتر ولكنها متخصصة،
المرئي اإلخباري اإلعالم طليعة في فكانت وتداعياتها، الثالثة) الخليج (حرب لتغطية كبيرة وفنية مادية إمكانيات

العربي
هذا تغطية لكون االخرى العراق شـؤون من غيره دون السياسـي الشأن على الباحث اختيار وقع وقد
وتقـديمها األحـداث عرض في خاصاً وأسلوبـاً معينة فلسـفة بالضرورة يعكس إعالمياً القضايا من الجانب

محددة اتجاهات عن وينبئ وتفسيرها
على العراق أخبار ومنها العالم أخبار يتناول لكونه االخباري المدار برنامج اختيار تم حين في
سـاخنة سياسية قضايا من يتناوله ما عن فضالً وتفصيلي، موسع وبشكل والتفسير بالتحليل اليوم مدار

العربي. المشاهد شواغل من جزء تمثل

.

.
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اهمها التساؤالت من عدد على االجابة الى البحث يسعى تقدم ما على وبناءاً
؟ السياسية بالعملية االتصال وعالقة العربية التلفازية الفضائية القنوات واقع تشخيص -1

هذا في للخبـر واسـتخدامه توظيفه وطرق السياسـي الميدان في التلفاز به يقوم الذي الدور تحديد -2
؟ المجال

السياسي؟ الميدان في التلفاز أهداف ضمن ودورها اإلخبارية التغطية مفهوم تحديد -3
السياسـي للشـأن اإلخبـارية تغطيتها في الفضائية ظبـي أبو لقناة األساسية المنطلقات تشخيص -4

العراقي.
المسحـي المنهج الباحـث استعمل فقد تحقيقها، إلى البحث يسعى التي األهداف إلى الوصول أجل ومن
حـيث حـصراً، الظاهر المحتوى وحدات مع التعامل سيتم بموجبها والتي المضمون، تحليل وطريقة التحليلي
بـرنامج تناولها التي العراقي السياسي الشأن ألخبار الشامل المسح على اشتملت عمدية عينة البحث عينة كانت
عرضتها حلقـة وتسـعين إحـدى تضمنت والتي (٢٠٠٤/١١/٣٠ ـ ١/٩) بين المحصورة المدة خالل المدار

القناة.
فقـد الثاني الفصل أما للبحـث؛ المنهجي اإلطار األول الفصل تناول فصول، أربعة من البحث وتكون
األول المبحث درس إذ مباحث، ثالثة في الفضائية القنوات عصر في والسياسية اإلعالمية التلفاز ألهمية عرض
كوسـيلة التلفاز أهمية بـعرض الثاني المبحـث أهتم فيما الفضائي، البث عصر في اإلعالمية التلفاز أهمية إلى

وخصائصه وأهميته التلفازي الخبر ماهية تناول فقد الثالث المبحث أما سياسية، اتصال
في العربـية الفضائية القـنوات في اإلخبارية البرامج واقع بعرض عني فقد الثالث للفصل بالنسبة أما
فقـد الثاني المبحـث أما العربية، الفضائيات في الخبر فن استخدام األول المبحث تناول إذ أيضاً، مباحث ثالثة
اإلخبارية التغطية لماهية الثالث المبحث تعرض حين في التلفازية، اإلخبارية البرامج وخصائص لماهية عرض

وخصائصها
الفضائية، ظبي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية بعرض عني فقد الرابع الفصل أما
لطبـيعة عرض فقـد الثاني المبحـث أما الفضائية، ظبي أبو قناة وتطور بنشأة بالتعريف األول المبحث اهتم إذ
في العراق ألخبـار المسحـية للدراسـة الثالث المبحث خُصص حين في العراقية، للشؤون اإلخبارية التغطية

أبرزها: من والتي إليها التوصل تم التي النتائج بعرض البحث وُأختتم المدار). (برنامج
أو المحـلية دائرته من العربـي المواطن انتزاع من ما حـٍد إلى العربية الفضائيات تَمكُّن -1

الضيقة. القطرية
مفهوم ساد إذ والتفسيرية، االستقصائية التغطية وغياب السطحية اإلخبارية التغطية هيمنة -2

:
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العربية الفضائية القنوات في اإلخبارية التغطية في (العملية) الخبر مفهوم وتوارى (الحدث) الخبر
والعالمية العربـية الفضائيات مع العراق ألخبـار والفيلمية) (البرقـية اإلخبـارية التغطية نَمطية -3

الكبرى العالمية الوكاالت قبل من األخبار مصادر الحتكار نتيجة األخرى
في العراق أخبـار تكرار في األولى المرتبـة العراقـي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية احتلت -4

البرنامج.
يشخص أن الباحث حاول والتي المجال، هذا في ضرورتها الباحث يرى التي التوصيات أهم عن فضالً
الفضائية ظبـي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن التلفازية اإلخبارية التغطية في القصور أوجه جوانب مجمل

العربية. الفضائية القنوات عن ممثلة بكونها
عربية كتب على احتوت مصادر وهي علمياً، ومرجعاً مصدراً ١٩٥ على اعتمد الباحث ان الى ونشير
بدراسـة للخروج توظيفها تم بـالموضوع صلة ذات علمية وبحوث ورسائل واطاريح مترجمة وكتب واجنبية

اعالمية. ميدانية علمية
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العدد في المنشـور الموسـوي تركي منى ود. الكعبي جاسم رعد د. بحث في ورد
والمسـتهلك، (االعالم البحث عنوان ١٥٥ ص مجلتنا من ٢٠٠٧ حزيران الثالث/
بـتوجيه االعالم دور في الصناعيين من عينة واتجاهات آلراء تحـليلية دراسـة
والصناعيين التلفزيوني (االعالم هو والصحيح خطأ الوطنية) للصناعات المستهلك
االعالن عن العراقـيين الصناعيين عزوف مؤشـرات في دراسـة العراقـيين،

التنويه. اقتضى لذا واالذاعة)، بالصحافة وعالقته التلفزيوني

تنويــه



السنوي العلمي المؤتمر
االعالم لكلية

االعالم لكلية السنوي العلمي المؤتمر

مؤتمرها االعالم كلية تعقـد ديمقـراطي وطني عراقـي اعالمي خطاب اجل من شعار تحت
العاشرة الساعة في نيسان ٢٣ - ٢٢ من للمدة العراق) في االعالم (مشكالت الموسوم السنوي العلمي
وآفاقـه العراقـي االعالم مشكالت على الضوء تسليط الى المؤتمر ويهدف ميليا. المنصور فندق في
محـورا عشر احد على المؤتمر ويشتمل الديمقراطية، التحوالت ظل في باالعالم واالرتقاء المستقبلية

كاالتي: وهي
العراقي. االعالم في الحرية حدود : االول المحور

االتصال. وتقنيات االعالم : الثاني المحور
العراق. في االعالم بحوث مشكالت الثالث: المحور

الديمقراطي. والتحول العراقي االعالم : الرابع المحور
العراقي. لالعالم المستقبلية الرؤى الخامس: المحور

المعلومات. ومصادر العراقية االعالم وسائل السادس: المحور
العراقي. االعالمي والتدريب والتأهيل االعداد : السابع المحور

العراقية. االعالمية والتشريعات القانونية االطر : الثامن المحور
العراق. في االعالمي العمل اخالقيات : التاسع المحور

العراقي. واالعالم العولمة : العاشر المحور
وتأثيراته. حدوده العراقي.. االعالم : عشر الحادي المحور

العالقـات ، العلمية ، التحـضيرية وهي المؤتمر اعمال الدارة لجان سـتة تشـكيل تم وقـد
البحـوث السـتالم موعد اخر المقبـل نيسان من االول تحدد وقد والمالية. االعالم، العامة،الصياغة،
مع نسـختين من صفحة (٢٠) الواحد البحث صفحات تتجاوز ال ان على المؤتمر اعمال في المشتركة

واحدة مستخلصبصفحة
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