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  ةــــمقدم

 في المركز القـومي للبحـوث        علمياً  وكنت آنذاك باحثاً   )١٩٧٤(في حوالي عام    
 حوالي منتصف الثمانينـات     يألغ(اعية التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية       االجتم

وكان قد جاء . التقيت باألستاذ سعد لبيب أحد رموز األعالم في مصر     ).بدون سبب وجيه  
وقد اشتغل فـي معهـد      . إلى العراق بعد التغيير الذي حدث في بلده على عهد السادات          

ابع آنذاك لإلذاعة والتلفزيون وكنت حين قابلته بصحبة        التدريب اإلذاعي والتلفزيوني الت   
ـ نعمل مع مجموعـة مـن الـشباب، سو        المرحوم الدكتور مصباح الخيرو      يولوجيين س

كانت مجموعة قابلة   .  ياس خضير البياتي   -فيما بعد –وإعالميين ونفسيين، منهم الدكتور     
لظروف لم تسمح لها الكتساب مزيد من الخبرة، ومرشحة لنشاطات بحثية مميزة إال إن ا        

  .بذلك

قال األستاذ سعد لبيب إننا نتعامل مع الوثائق والخطابات اإلعالمية، ومـا أشـبه،    
   ولـم يكـن   Content Analysisبطريقة مختلفة هـي طريقـة تحليـل المـضمون     

. قد اطلعنا على هذه الطريقة بما يكفي لتمكيننا من الحوار معه حولهـا             )مصباح وأنا .د(
 حوم مصباح علينا أن نذهب اآلن إلى المكتبة المركزية لكي نستعير كتاباًولذلك قلت للمر

أو أكثر حول الطريقة المذكورة حتى نبدأ باستخدامها مع مجموعة البحث فـي معهـد               
 نالتدريب اإلذاعي والتلفزيوني وأظن إن أول كتاب وقع في أيدينا هو كتاب بـر لـسو               

  .وجانوتز
(Berelson and Janowitz –Reader in Public Opinion and 
Communication -1966)  

 البـد أن    - لكي أتعلم ما هو تحليل المضمون      –عندها قلت للدكتور مصباح إنني      
. اقرأ أكثر حتى أستطيع أن اكتب دراسة عن طريقة تحليل المـضمون وهكـذا كـان               

ة التي   في العددين األول والثاني من مجلة البحوث االجتماعية والجنائي         ةونشرت الدراس 
  .)١٩٧٥(نائيةجيصدرها المركز القومي للبحوث االجتماعية وال
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انجزنا دراسات مهمة في تحليل      .وحدة بحوث االتصال التابعة لمعهد التدريب      ي ف
 تحليل مضمون األخبار في إذاعات لندن وصوت أمريكـا          -كما اذكر –منها   المضمون،
النتخابات اإلسـرائيلية كانـت كـل       نتابع ونحلل أخبار ا   كنا  واذكر إننا حين     .وإسرائيل

نا تنبئنا بفوز   نكلالتوقعات في الصحف العراقية على األقل تؤكد على فوز حزب العمل            
وشملت إلى جانب بحوث تحليل المـضمون       . كانت تلك الفترة غنية بالتجارب    . الليكود

   .عن الحلقات النقاشية وبرامج التدريبفضالً وقياس اتجاهات، .متريهودراسات بار

 واليم إذ أقدم للقارئ هذه الدراسة عن تحليل المضمون وإذ استذكر ما أشرت إليه،             
   .أجد إنني مازلت أتعلم

كما أرجو أن تجد هـذه الطريقـة مكانهـا           . أن تكون هذه الصفحات مفيدة     راجياً
المناسب في النشاطات العلمية لقسم االجتماع وغيره من األقـسام المعنيـة باإلنـسان              

 . والمجتمع



 

٤

  :دــتمھی

إذ  ).متلقـون ( أو )مرسلون(ألننا في كل األحوال      )تحليل المضمون ( كلنا نمارس 
في كـل   –ونحن   .ذواتنا مستمرة مع  ، فان عملية الحوار     حتى إذا لم يكن اآلخر موجوداً     

وعمليـة الفهـم هـذه ليـست        . ما يقوله اآلخرون  ) نفهم( نحاول أن    -لحظة من حياتنا  
وله نقوم بها لتحليل خطاب اآلخر، والتعرف على معـاني          ميكانيكية، بل هي نتيجة محا    

 من مشكالت اإلنسان في     إن كثيراً . أو إيجاباً  رموزه، لكي نستطيع أن نتفاعل معها سلباً      
ولهـذا أسـباب   ) للتحليـل ( أي عن سوء استخدامه )الفهم(حياته اليومية ناجم عن سوء    

ن معـاني   فإورة، ولـذلك     بالـضر  ال يكون موضـوعياً   ) يحلل(فاإلنسان حين    عديدة،
عـن    بالنهاية لال تنفص  الذي نقرأه بعيوننا ونسمعه بآذاننا، ونحلله بعقولنا،      ) المضمون(

والعلم في أحد معانيه هو محاولة منظمة وعقالنية، لجعل الموضوع مستقل عن            . ذواتنا
 لةممثلذات، وهذه المحاولة مازالت حتى اليوم إحدى إشكاالت علوم اإلنسان والمجتمع            ا

لذات مع الموضوع يشكل البعد التـاريخي       اوالواقع إن تداخل    . فيما يسمى بالموضوعية  
ولوجيا وبالميتافيزيقيا، كمرجعيات للتفسير، قبل أن تصل إلـى  ثفالذات تبدأ بالمي  . لعلومنا

ولذلك فان كـل علـوم      .  العلم لالعلم، وفي مرحلة ما تتداخل مرحلة العلم بمرحلة ما قب         
 إلـى  -إن وصلت-ثم تصل ).مرحلة ما قبل(  في مسيرتها عن تفصحع  اإلنسان والمجتم 

ن طريقة تحليل المضمون لـم      فإ –وكما سنشير فيما بعد   –ولذلك   .مرحلة العلم الحقيقي  
بل إن جذورها تمتد إلى محاوالت عديدة للفهم بعضها شـائع فـي حياتنـا      .تظهر فجأة 

  . وموضوعيةيماًظاليومية وبعضها اآلخر كان أكثر تن

وفـي  .  في استمرار األنساق االجتماعيـة      هاماً ليوم تلعب عملية االتصال دوراً    ا
من اإلجابة   ن دراسة تلك العملية توفر جانباً     فإتحديد منزالت األفراد وأدوارهم ومن ثم       

المطلوبة عن إمكانية قيام واستمرار النظام االجتماعي وعن نمو الشخـصية وأداءهـا             
وفي عالم أصـبحت     . المختلفة )Cultural(عية والثقافية   لوظائفها في السياقات االجتما   
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وأصبح بحكم وسائل االتصال المتطور قرية      ، المعلومات ثروته قبل رأس المال المادي     
مجزأ ومتباعـد بالمعـاني     ، لكنه، صغيرة بالمعنى االفتراضي وغير المكاني للجغرافيا     

وفـي  ، الثقافات مقبوالحتى صار الحديث عن حرب ، بل ومعاد لبعضه البعض . الثقافية
تشكل ، بل وال الثقافة المحافظة السائدة    ، وال سلطة األب   ،مثل هذا العالم لم تعد الجدران     

 بـين   ةوفي اعتقادي إن هناك عالقة طردي     . حصانة تحول دون اختراق يقوم به اآلخر      
 والشك إن احد أهم أوجه فهمنا     . وبين قدرته على اختراقنا   . مدى قدرتنا على فهم اآلخر    

وهذا الفهم ينبغي أن يقوم على أساس علمي موضوعي         . لآلخر يتمثل  في فهمنا لخطابه     
أكثر ممـا   ، للعقل) التطمين الكاذب (ورات نمطية مسبقة فيها من      صوليس على أساس ت   

 الجمــاهيري إن وســائل االتــصال .فيهــا مــن االســتفزاز والتحــذير والكــشف
ومعلنـة   ،ستخدم اليوم كأسلحة خفية تارة    ت )شبكة االنترنيت وغيرها  /التلفزيون/الراديو(

أشير إلى إن الواليات المتحدة األمريكية       )ومونت كار ل  (في تقرير أذاعته    ف .تارة أخرى 
ففي الحرب العالمية الثانيـة اسـتخدمت       . تستخدم في كل حرب تخوضها سالحا جديدا      

وفـي   ،لكيماويةوفي حرب كوريا وفيتنام استخدمت األسلحة ا    . القنبلة الذرية ضد اليابان   
واليوم تطور الواليـات المتحـدة       .العراق استخدمت أكثر تكنولوجيات االتصال تطورا     

 .قبل أن يخترقه سالحها المادي    ) اآلخر(إذ من خالله تستطيع أن تخترق        )اللغة(سالح  
 أن  – كما في الحديث الـشريف     –وهو أمر ليس بالجديد تماما فأن تتقن لغة اآلخر يعني           

  .تتقي شره

 –ومنها الواليات المتحـدة   - د استفادت دول عديدة من طريقة تحليل المضمون       لق
وذلك من خالل كشف أساليب الدعاية المـضادة وتحديـد          ، خالل الحرب العالمية الثانية   

ويمكن القول إن الوطن العربي برمته يتعرض لحرب دعائية          .آثارها وطرق مواجهتها  
ب بسيط هـو  بسل إمكانيات الرد كنفسه ال يملذات أسلحة متعددة ومعقدة لكنه في الوقت       

فالحكام العرب   .ضعف مكانة المؤسسة العلمية في مجمل البناء المؤسسي للدول العربية         
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ومـشاريع  ، ينفقون على شراء البنادق أكثر مما ينفقون على المدارس ومراكز البحوث          
العدو هو أن نـرد     وما زال كثير منا يعتقد إن التعامل مع          .البحث العلمي في الجامعات   

ولعل ذلك يفسر لنا إلغاء مؤسسات علمية مهمة        . عليه بخطب رنانه وتصريحات مدوية    
 ،والمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية    ، مؤسسة البحث العلمي  : في العراق مثل  

  .وتجميد أنشطة وحدة بحوث االتصال في معهد التدريب اإلذاعي والتلفزيون

لك إال طموحا محدودا يتلخص في تعريف القارئ بطريقة         إن هذه الصفحات ال تم    
  .وأرجو أن تكون قد حققت هدفها ،تحليل المضمون
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  مقدمة تاریخیة : تحلیل المضمون :أوًال

مثل -وأن من نتداول الكالم عنهم     . دائما تأريخنا العلمي   رمن المؤسف إننا ال نتذك    
فعلى سبيل المثال ال . ه وإسهاماتهذكرنا به اآلخرون بعد أن اكتشفوا عبقريت -ابن خلدون

يعلم كثير منا إن صاعد األندلسي سبق مونتسكيو في تأكيده على أهمية البيئة في تحليل               
وان ابن ماجد هو الذي اكتشف البوصـلة وقـاد           *حياة األمم ونظمها الثقافية والمعرفية    

ل األلفـاظ   وأن ابن فارس كان رائدا في تحلي      .فاسكودي غاما عبر رأس الرجاء الصالح     
  .القرآنية غير إن ما تبقى من إبداعه قليل جداً

لقد كان المفسرون يحللون مضمون اآليـات القرآنيـة أو يطرحـون ويحللـون              
أو  .سواء بطريقة تفسير القرآن بالقرآن    ، موضوعا معينا من خالل مجموعة من اآليات      

سير باللغـة يعنـي     فالتف. تفسيره من خالل األحاديث النبوية وأسباب النزول وغير ذلك        
البيان والكشف كما يورد ابن منظور في لسان العرب وكما هي الحال في أدبيات تحليل               
المضمون المعاصرة نجد في أدبيات التفسير نقاشات حول المعاني الظـاهرة والكامنـة             

  .)١(للمضمون

وأساليب التحليل، وما يتصل     ومع ذلك كله فنحن ندرس طريقة تحليل المضمون،       
 ر ما نـذك   على إنها جزء من إبداعات العقل الغربي ونادراً         إجراءات منهجية،  بهما من 

لم يظهر  إن تحليل مضمون الخطاب اإلعالمي أو أية وثائق أخرى، .ابن فارس أو غيره
ونـشر آلياتـه     وكان للحاجة أثرها في تطـوير     . بل هو ناتج تطور امتد لسنوات     . فجأة

ات طريقة تحليل المضمون تكمن في محـاوالت        وكنا قد اشرنا إلى إن أولي     . وإجراءاته
إن حياة اإلنسان االجتماعيـة تـزدحم       . التي يقوم بها متلقي الرسالة أو الخطاب      ) الفهم(

 للتفسير وبالتالي   ة من حياته يجد نفسه مضطراً     ظبمختلف أنواع الرموز وهو في كل لح      
وقد أكد عدة بـاحثين      ).المفسر( للفاعل   ية مرجع Culture وتشكل الثقافة ). اآلخر(لفهم  

 على العالقة بين مـضمون النـصوص وسـياقاتها     Kippendorffومنهم كيبندورف
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ولذلك فان شخصين من مجتمعـين مختلفـين مـن           .)٢(المؤسسية والمجتمعية والثقافية  
 إلى فهم مشترك رغم إن الرموز المتداولة بينهما مفهومة          نالنواحي الثقافية قد ال يصال    

ولعل اقرب مثال    .ت مفهومة بالضرورة على صعيد التخاطب اليومي      لكنها ليس  قاموسياً
 أو كلمة ).مبسوط بالعامية المصرية وما يقابلها في العامية العراقي(إلى أذهاننا هو كلمة 

عافية في العامية المغربية    ( أو كلمة  )زنقة في العامية المغربية مع ما يقابلها بالمصرية       (
 مـصطلحات ومفـاهيم ذات      نتنـاول  حـين    اد األمر تعقيداً  ويزد ).وما يقابلها بالعراقية  

أو  )مفـسرون ( ومع ذلك كله فـنحن جميعـا       .مضامين أخالقية أو دينية مثيرة للجدل     
أو سابق لعلـم     .وكما إن هناك علم اجتماع بدائي     . هتستطاعأكل على حسب    ). محللون(

 كـان نوعهـا     للرمـوز أيـا    ).علمي-قبل( فأن هناك أيضا تحليل    ).العلمي( االجتماع
  .ومصدرها

التي يقوم بها اإلنسان في حياته اليوميـة         )الفهم( ولكن ما الذي يميز بين محاولة     
  وبين التحليل الذي يقوم به المختص؟

 طريقة تحليل المضمون عـن القـراءة        زإن ما يمي  : ن يقول البعض مثل بر لسو    
 The Requirememt ofهو ضـرورة التنـاول الكمـي للمـضمون     )مثال(العادية 

quantification  .أو /فانا إذ احلل مـضمون جريـدة المـشرق    ،يوهذا القول ال يكف
الصباح أو الزمان أو غيرها ال أختلف عن قارئ هذه الصحف لمجرد إننـي اسـتخدم                

 الكمي مع البيانات بل إنني اختلف معه في إن هناك جملة من اإلجراءات تعاملأساليب ال
إن . تجعل تعاملي مع البيانات مختلف عن تعاملـه كليـا          المنظمة، والمتسلسلة منطقيا،  

القارئ العادي لخطاب إعالمي غالبا ما يخضع لتأثير الصور النمطية المبناة في عقله،              
د داعأ  نتائج وأحكام تفتقر إلى الموضوعية حتى إذا كان قد حسب          إلى يصل بالتالي    قدو

اس لمساحات مقاالت معينـة     وقام بإجراءات قي   مجلة ألف باء، وعدد صفحات كل منها،      
والمنهج يفرض عادة جملة من الشروط      . الصل في االختالف هو الوعي بالمنهج     اف. فيها
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وهكذا نستطيع ان نضيف .  أن يتمسك بها–وليس للقارئ–وااللتزامات التي البد للباحث    
 اختالفات أخرى تميز تحليل المضمون بمعناه االصطالحي العلمي         نوسالى ما ذكره برل   

او عن محاولة الفهم التي يقوم بها اإلنسان في حياته اليوميـة لخطـاب أو             القراءة، عن
  :وثيقة أو رمز ومن هذه االختالفات

أي أن يتحرر من القوالب النمطيـة        .إن تحليل المضمون البد أن يكون موضوعياً       -١
 والثبـات   Validityواألحكام المسبقة وباختـصار أن يحـل مـشكلتي الـصدق            

Reliability*. 

مراحل المنهجيـة وتـساند   الالبد لمحلل المضمون أن يعتمد خطة منظمة من حيث          -٢
ـ       اإلجرائيـة، مـع   اإجراءاتها منطقيا ومن حيث التحديد الواضح للفئات، وتعاريفه

  .استخدام اإلحصاء أو عدم استخدامه أحيانا ولكن مع بدائل أخرى مناسبة

 من ذاته ومصالحه    ل يجع أي أن المحلل ال   . ن تكون أهداف التحليل غير شخصية     أ -٣
لقـد   .في بلد معين   من حركة العلم،  يكون مشروعه جزءاً   مرجعية للتحليل وبالتالي،  

 بتسجيل ووصف أنفسهم نالى إن علماء النفس االجتماعي ال يحددو أشار كارترايت
بل أنهم يقومون ) الحياة الحقيقة المعاشة(السلوك الرمزي كما هو، أي كما يوجد في 

وهذا الرأي يـشبه  . )٣(ف لتوضيح السلوك الرمزي في ظل ظروف معين     ببناء مواق 
 إن هناك نوعين من     كنييقول ما  .Typification بالنمذجة   ىإلى حد كبير ما يسم    

 والنمــوذج المبنــي Existential Typpالنمــاذج همــا النمــوذج الوجــودي 
Constructed    ،مشاركون المعاش، الذي ينميه الناس ال      األول هو النموذج الواقعي

أما الثاني فهو الذي يصوغه العالم أو الباحـث          .في المواقف واألنساق االجتماعية   
 ءوهذا يعني أن الباحث الذي يـدرس اتجاهـات قـرا           )٤(ساقتلكي يوضح تلك األ   

 انه يستطيع من خاللـه      ضالصحف نحو الصفحة الرياضية يقوم ببناء نموذج يفتر       
التشكيليين تساؤالتهم أيضا فهم    ون لألدباء   ا. أن يحلل النموذج الوجودي أو الواقعي     
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وعمـا إذا كـان     . يتساءلون عما إذا كان الرسام ينقل الواقع كما هو أو كما يـراه            
  .الروائي ينقل األحداث كما تقع أم انه يعيد ترتيبها وصياغة مساراتها

هـوره وتطـوره    ظبل إن    .هر فجأة كما ذكرنا   ظإن تحليل المضمون الحديث لم ي     
ففي العشرينات كانت الدعاية في الصحف تعد        . وتطور االتصال الحديثة   هورظصاحب  

وفـي   .وقد صورت على إنها تملك بذاتها قدرة التأثير على الرأي العـام            األعظم تأثيراً 
الثالثينيات من القرن الماضي ذكر المشرفون على الحملة االنتخابيـة فـي الواليـات              

هو الذي يـستطيع أن      )الراديو(صوت الذهبي   المتحدة إن الصحافة فقدت تأثيرها وان ال      
  .)٥(يوجه الناس في أي اتجاه يريده المرسلون

لتز إن العديد من مفاهيم وافتراضات تقنيات تحليل المضمون هـي أقـدم             لتقول س 
إذ منذ فترة طويلة سبقت بناء هـذه         .بكثير من اسم تحليل المضمون الذي نتداول اليوم       

كما إن المؤرخين   . تمع سجالت االتصال ألغراض متعددة    التقنيات استخدام دارسو المج   
كذلك فأن نقاد األدب درسوا نتاجات      . استخدموها بهدف إعادة بناء الفترة التي يدرسونها      

إن التساؤل عما   . الكتاب للتعرف على الرسالة التي يريدون إيصالها فضال عن أساليبهم         
 هقد طرح باستخدام ما نـسمي      مه،إذا كان شكسبير هو الذي ألف األعمال المرتبطة باس        

 إن تحليل المضمون الحديث قد أضاف       ولكن من الصحيح أيضاً   . اليوم تحليل المضمون  
سمات جديدة إلى محاوالت فهم مضمون االتصال ألغراض الدراسة ومن أهمها التعامل            

  أو وفي المطبوعات المنهجية الحديثة يعد هذا التعامل الكمـي مطلبـاً          . الكمي مع المادة  
 ويذكر مرتون والزرسفيلد إن التحليل المسهب للدعاية ليس حقـال           )٦( ضرورياً عنصراً

حديثا ففي الجيل الماضي على األقل درس تأثير األفالم والراديو والـصحف غيـر إن               
وقد تمثلت أحدى الـصعوبات      .معظم تلك الدراسات اهتمت بالتأثير الكلي لمواد الدعاية       

مض ويثير االمتعاض مما جعل دارسـي الـرأي العـام           في إن مفهوم الدعاية نفسه غا     
  .يفكرون بتحليل االتصال أو تحليل المضمون بوصفه أكثر ارضاءاً



 

١١

إذ  .منذ الربع األول من القرن العشرين نجد دراسات هامة في تحليل المضمون           و
قام رجال الصحافة في مدرسة الصحافة بجامعة كولومبيا بعدة بحوث نشرت في كتـاب       

 بعض الدراسات الباكرة    ركزتكما   .١٩٢٦هر عام   ظالذي   )صحافة البلد ( ليمالكوم وي 
 -طول الجملة (في ميدان األدب بقصد تحليل مختلف سمات األساليب في الشعر والنثر            

 . مـن أسـاتذة األدب     غير إن هذه الدراسات لم تجد تقـديراً       ). حروف الوصل وغيرها  
حليل المضمون على يد ريكـرت  ومضت مدة طويلة قبل أن تظهر دراسات اخرى في ت     

) ٤٥( وداين بـشكل مقـارن مـضامين         جراناهان وحلل   )٧(وسيرجون ومايلز وغيرهم  
 وقبلهما حلل كراكار مـضامين      ١٩٢٧مسرحية شائعة في كل من امريكا وألمانيا سنة         

االفالم االلمانية ووجد انها كانت تؤكد على مبدأ القوة حتى قبل ظهـور هتلـر بوقـت                 
. ١٩٢٠السويل وزمالءه في تطوير تحليل المضمون واضح منذ عـام         ان فضل   . طويل

 واشترك  *)وصف مضمون االتصاالت  (وبعد الحرب العالمية الثانية كتب السويل عن        
وقد اتفقت  . مع روبرت مرتون في دراسة الدعاية من خالل الراديو واالفالم السينمائية          

رمـوز مختـارة ومعرفـة      اساليب السويل والزرسفيد في التحليل من زاوية حـساب          
كما ان ظروف الحـرب شـجعت        .اتجاهاتها االيجابية او السلبية ومحاولة تحديد شدتها      

على انواع من الدراسات كان لتحليل المضمون مكانة فيها مثـل دراسـات الشخـصية        
 وفي تحليل مضمون النتاجات الحضارية حيث يتخـذ   National Characterالوطنية 

ان هـذه االهتمامـات تـصاحبت مـع         . عين مادة للتحليـل   جزء من حضارة مجتمع م    
التطورات التي شهدتها علوم االنـسان والمجتمـع، مـن نـواحي المنـاهج واالدوات               

  .والمرجعيات النظرية

كما  ذلك ان علوم االنسان والمجتمع،     .في الوطن العربي تأخرت هذه االهتمامات     
وقد انشغل كثير من اولئـك      . أخرةاال في عقود مت   أسس  نقلها اساتذتنا عن الغرب لم تتم     

اما االهتمامات البحثيـة فقـد       االساتذة بالنقل والترجمة لتوفير المادة الدراسية لطلبتهم،      
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 اال انهـا    بشرت بـالخير  وفي العراق كانت هناك تجارب بحثية مبكرة         .تأخرت كثيرا 
ـ           .اجهضت لسبب او االخر    ة من ذلك مثال تجربة المركز القـومي للبحـوث االجتماعي

فضال عـن    ووحدة بحوث االتصال في معهد التدريب االذاعي والتلفزيوني،        والجنائية،
ومن الدراسات العربية   . ضمن البنية التنظيمية لبعض الصحف    وحدات للبحوث وجدت    

وقد قدمت الى    .لومومباشفيقة الخطيب حول اتجاهات نحو مقتل العربية        دراسة  المبكرة  
ودراسة الدكتور محمود   . ١٩٦١ في سرس الليان بمصر   المركز الدولي لتنمية المجتمع     

 – دراسة في تحليل المـضمون       –القصة القصيرة في المجالت المصرية      عن  الشنيطي  
كذلك الدراسات التحليلية التي قام بها فريق وحدة بحوث االتصال لعينة مـن البـرامج               

راسات مهمة قـام بهـا      المحلية والدولية، كما يمكن االشارة الى د       التحليلية واالخبارية، 
وتحليلـه    للرسائل الواردة الى ضريح االمام الشافعي،      هالدكتور سيد عويس ومنها تحليل    

كما يمكن االشارة هنـا الـى       ) هتاف الصامتين (للعبارات التي يكتبها سائقو السيارات      
 وهـي   - دراسة اسـتطالعية   –تحليل مضمون الفكر القومي العربي    –دراسة السيد يس    

 )٨( اصداره مركز دراسات الوحدة العربيـة      علىع واسع موله واشرف     جزء من مشرو  
 بعـد   كذلك قام طلبة عرب بتحليل مضمون الصحف في عدة دول عربية وخـصوصاً            

 االيديولوجية القومية   - كما يمكن االشارة الى دراسة مارلين نصر       ١٩٦٧نكسة حزيران   
وراه من جامعـة     وهي رسالة دكت   ١٩٧٠-١٩٥٢العربية في خطب جمال عبد الناصر       

والبد من ان نوثق هنا حقيقة ان تحليل المضمون لم يجد اهتماما كافيا في اقسام                .باريس
االجتماع والنفس واالنثريولوجيا بل وجد اهتماما متعاظما في قسم االعالم بكلية االداب            

عليا  بكلية االعالم التي عمل اساتذتها على تشجيع طلبة الدراسات ال         – فيما بعد  -ثم سابقا،
. وغيرها والفضائيات، وبرامج االطفال،   على استخدام طريقة تحليل مضمون الصحف،     
والواقع ان الباحث في احيـان كثيـرة         .ولدينا اآلن مادة ثرية اسفرت عنها تلك الجهود       

يمكن الحصول  عن شخص معين    فالبيانات   .اليستطيع ان يستغني عن تحليل المضمون     
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ــضها ك   ــددة بع ــصادر متع ــن م ــا م ــوعي  عليه ــر ن ــضها االخ ــي وبع  م
 ان اهتمام البـاحثين بهـذا       .)وغيرها .الثقافة/سير الحياة /االفالم/االحصاءات/االرشيف(

وفي بعـض االحيـان اليكـون للباحـث          .النوع من البيانات يوفر لهم الوقت والنفقات      
 فانهـا تفـرض اسـتخدام       ةهر الدراسة مدى من التغيرات االجتماعي     ظ ت فحين .خيارات

 )٩(قية تغطي زمنا قد يكون طويال من ثم البد من مراجعة الوثائق التاريخيـة             بيانات حقي 
وهـو   ان كل ما اشرنا اليها هو جزء ضئيل مما ينبغي القيام به في عصر المعلوماتية،              

 بما نحن  )االخر(بل وفي ان نجد لغة نعرف من خاللها           فيه تقنيا فقط،   ال نتخلف عصر  
ونحن  .ي حقوقنا في عصر يتالعبون فيه بالعقول      وما ه  .وما هي طموحاتنا   من نكون؟ و

ودراسات اساتذتنا علـى    .وتظل اطاريح طلبتنا على الرف     .نتلقى الصدمة بعد الصدمة   
ان احد دوافع هذه الدراسة تبلور من خـالل          .يوما بعد يوم  . ويتواصل اختراقنا  .الرف

ت تدني مستوياتهم في ظح اذ ال .اتصالي المباشر بطلبة الدراسات العليا في كلية االعالم 
ذتهم توقدراتهم المنهجية رغم ان السـا     . وضعف مرجعياتهم النظرية  . مجاالت االحصاء 

واذ اقول ذلك الانسى ان عددا من اولئك الطلبة          .باع طويل في مجاالت بحوث االتصال     
تنا في تحليل المضمون هـو      ا تخلف دراس  مصادران اهم   .  طموحا ومتابعا  -ايضا–كان  

ووفـرت   ،العـالم يوم لم ندخل الحاسوب كاداة مهمة شاع استخدامها في كل           اننا حتى ال  
 كذلك، فان مراجعتي لمكتبة الدراسات العليا في قسم االجتماع )١٠(للمحللين امكانات هائلة  

بكلية االداب اظهرت ان طالب ماجستير واحد اشتغل في مجال تحليل مضمون اللوحات             
وثيقة بعلم االجتماع من خالل صلة هذا العلم بعملية         الفنية، مع ان هذه الطريقة لها صلة        

  .االتصال
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  ماھو تحلیل المضمون؟: ثانیا

ذلك ان الـسؤال قـد      . ويراه اخرون معقدا وصعبا   . ال قد يراه البعض بسيطا    ؤس
والواقع ان من الخيـر لنـا ان        . الينتهي باجابة محددة بل قد يجر الى مزيد من االسئلة         

  :ولعل اولها .بدهشة االسئلةفالعلم يبدأ . نسأل دائما

  . ام ماذا؟- ام تقنية-ام طريقة -بوام اسل- منهج :هل ان تحليل المضمون

وتقبـل   . هـذه االسـئلة    اوزكثير من طلبة الدراسات العليا في كلية االعالم واجه        
فيما حاول اخرون ان يجتهدوا وان يختاروا اجابة تعبـر عـن             .بعضهم اراء اساتذتهم  

  .قناعاتهم الشخصية

 Method) مـنهج (لو راجعنا ادبيات تحليل المضمون نجد ان هناك من يرى انه            
 والواقع ان كل الكلمات المـذكورة       Style باو اسلو ) Technic( ومن يرى انه تكنيك   

فعلى سبيل المثال هل نحن متفقون علـى مايعنيـه          . تثير اسئلة جديدة وال تقدم اجابات     
   ؟Methodمصطلح منهج  

 التي الحدود لها في     ىنستطيع اال ان ندهش من الفوض      ال :اويتزقول مادلين غر  ت
ـ كمـا   - نوفاالمريكي. هذا الميدان فمعظم الكتاب يميزون المنهج من المناهج         -ضيفت

وبهذا الشكل  ). بالجمع( يستخدمون مصطلح اساليب في المكان الذي نستعمل فيه مناهج        
: هـي  هجيـة العلـوم    خمسة اساليب تشكل جـزءا مـن من        Kinneyيميز جون كيني    

وهـذه القائمـة ليـست      . االحصائي والتجريبي والتصنيفي والتاريخي ودراسة الحالـة      
كاملة اذ كيف نحدد مكان المنهج التجريبي ومنهج دراسـة الحالـة علـى               متجانسة وال 

ق الواضح في التعبير عـن      ي المنهج على العموم هو الطر     )١١(المستوى االحصائي ذائه؟  
 .بقا لمبادئ معينة وبنظام معين وبغية الوصول الى غاية معينـة        ط شئ او في تعليم شئ    

 اقصد بالمنهج قواعد مؤكدة بسيطة اذا راعاها االنسان مراعاة دقيقـة            ايقول ديكارت ان  
  .)١٢(كان في مأمن من ان يحسب صوابا ماهو خطأ
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خر نقول ان هناك نوعين من المنـاهج        آول لها وال    أولكي الندخل في نقاشات ال      
 في علوم االنسان والمجتمع االول هو المناهج التـي تـستخدمها هـذه العلـوم                تستخدم

فهي مجموعـة مـن االجـراءات الموضـوعية          .بدرجات متابينة من الدقة والوضوح    
والمراحل المتتابعة منطقيا، والتي تستهدف االجابة على اسئلة معينة تشكل مـا نـسميه              

تأخذ طابع االسـتطالع او الوصـف،       بمشكلة البحث، ان تلك االجراءات والمراحل قد        
ان مصدر البيانات الرئيسي لهذه     . وربما تتخطى ذلك الختبار فروض ذات طابع سببي       

. االنواع من المناهج هو االنسان الذي يقوم الباحث بمقابلته او ارسال استبيان بريدي له             
ي اشرنا لها   مع هذه السمات العامة الت     ان هذه المناهج،   .او اختباره من خالل الرورشاخ    

ففي علم النفس هي اكثر ميال الى دراسة         .قد التتطابق كليا في الحقول العلمية المختلفة      
  .وفي علم االجتماع واالنثريولوجيا هي اكثر اهتماما بالجماعة .الفرد

ذات الطـابع    وأهناك الى جانب تلك المناهج العامة مانسميه المنـاهج الخاصـة            
ومنها . عي يضم طريقة العمل الخاصة به بتعبير غراوتز       بطة بميدان نو  تالخاص او المر  

او  لم السينمائي، او المسرحية،فاو ال .منهج تحليل المضمون الذي تعد الوثيقة، او اللوحة    
الخ هي مـصدر معلوماتـه ومادتـه        ..او النساء  المقاالت االفتتاحية او برامج االطفال،    

وهو يستمد خصوصيته مـن      ).منهج خاص (واذن فان تحليل المضمون هو       .االساسية
 الرئيـسية   اتهاوهو يشترك مـع المنـاهج بمعناهـا العـام بـصف            المادة التي يدرسها،  

يم، واستخدام االحصاء في معضم االحيـان،       ظوالتسلسل المنطقي، والتن   كالموضوعية،
وهذا يعني ان تحليل المضمون  .وتحديد الفروض وغير ذلك الى جانب تعريف المفاهيم،

او كما ذهب باحثون مثل األمريكية  بالمعنى المنهجي لالسلوب في االدبيات )اسلوب( هو
وزمالؤها وهـو    لكنه ليس مجرد تكنيك كما ذهبت سلتز       .كربندورف او   ستونويبر او   

كمـا انـه    . ان هذا التحديد يجنبنا بعض الحيرة     . بل هو منهج خاص   . ليس مجرد منهج  
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لمـنهج او   بـين ا  -ن تحليل المـضمون    وهم يعرفو  -يجنبنا اخطاء البعض الذين خلطوا    
  )١٣(.االدارة و أاالسلوب

ن المناهج العامة بغـض     عليس مستقال تماما     .ان تحليل المضمون كمنهج خاص    
اذ ان محلل المضمون قد يحلل وثائق       . النضر عن التقسيمات التي يوردها كتاب المناهج      

 سياق زمني معـين     وقد يدرس مجلة معينه، في     رب من المنهج التاريخي،   تتاريخية فيق 
فيتقرب من دراسة الحالة، وقد يقوم بعملية مسح لبيانات االحزاب نحو قضية معينة في              

وفي كل هذه الحاالت قد يستخدم االحصاء        .فيقترب من منهج المسح    اطار زمني معين،  
النكته الشعبية، او : كذلك فان محلل المضمون وهو يدرس على سبيل المثال        .وقد اليفعل 

قد يبدأ بدراسة استطالعية لتوفير بيانات ونتائج تمكنه من االنتقـال الـى             . سائرالمثل ال 
ان الكتابـات   : مثـل ) سببية(كما انه قد يختبر فروضا ذات مؤشرات         .مرحلة الوصف 

  .السياسية لشعراء النهضة تأثرت بخياالتهم الشعرية

لدكتورة هل ان تحليل المضمون منهج؟ تقول ا ،لالجابة على سؤال من ذلكنخلص 
القليني والدكتور محمد شومان ان التطورات التي طرأت على تحليل المـضمون             فاطمة

 عن غيره طبيعة المادة     هتميز . ونحن نقول انه منهج خاص     )١٤(جعلت منه منهجا مؤكدا   
لكنه في الوقت نفسه ال يقل عن غيره من المناهج من حيـث شـروطه                .التي يهتم بها  

التسلـسل المنطقـي او المقاربـه المنطقيـة         /التنظـيم / يةالموضوع(ومتطلباته العلمية   
  ..).للموضوع

  ماهو تحليل المضمون؟: ثم نعود الى سؤال هذه الفقرة

 نقول ان مما يزعج طالب العلم عادة هو وجود اكثر من تعريف لمفهوم أو               ءاًابتدا
مصطلح واحد ومع ان هذا التعدد طبيعي في ضوء اختالف مرجعياتنـا االجتماعيـة،              

فان طالب العلم يتمنـى ان      . الخ...الثقافية وخبرتنا الشخصية، وانتماءاتنا االيديولوجية    و
غير ان مثل هذه االمنية ليـست        .اليدخل في متاهات التوصله الى المزيد من الغموض       
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والنها لم تتحرر حتـى االن   قابلة للتحقق الن علوم االنسان والمجتمع مازالت اجتهادية،  
ومـن   ).معلوماتيـا (وجي، ومن تبعيتها لالخر المتفوق تكنولوجيـاو      من طابعها االيديول  

المؤسف القول ان هذه العلوم لم تستشعر حتى االن ما يشهده العالم من تغيرات سريعة،               
) وربما كان هناك االن عالم رابـع وخـامس        ( فظلت وخصوصا في دول العالم الثالث     

 ران، ومصر، وامريكا الجنوبية،   واي ودفنت محاوالت رائدة في العراق،     .تراوح مكانها 
سسية راس المال متعدد الهويات،     ؤن االيديولوجية الغربية، التي يقف وراء هيمنتها الم       أل

امثال شريعتي وفرانـك     ترسم خطوطا حمراء عن المحاوالت االبداعية لعلماء الجنوب،       
لم وبالتالي فأن طالب الع    .وسمير امين والوردي، ومحمد عاطف غيث وعشرات غيرهم       

 كـل   فـي و بعضها مستمد من الكتب، وبعضها من اجتهاداته،       البد ان يضع تعريفات،   
  :االحوال البد للتعريف ان ياخذ في اعتبارها مايلي

ان تعريف مفهوم معين قد يتطلب تعريف مفاهيم اخرى مما يجعل الباحث يـدور               -١
  .في حلقة مفرغة الخالص منها

ان ادبيات علوم االنـسان والمجتمـع   ان تعريف مفهوم معين البد ان يلحظ حقيقة          -٢
 بهدف الدقة او االلتزام : منها على سبيل المثالةتزدحم بنقاشات حول قضايا اساسي   

بوصفه رموزا تستهدف تحقيق الدقـة، او االلتـزام          أي االلتزام باالحصاء،   الفهم،
 عن تسطيحها والتعبيـر عنهـا      تعادأي الذهاب الى ما وراء الظواهر واالب       بالفهم،

 .رقام مجرده التحسن الكالم عن نفسهابا

  هل نضع تعاريف ذات سمات تجريدية، تتميز بالعمق، ام نضع تعـاريف علميـة              -٣
 .قابلة للقياس  اجرائية

هل نضع تعاريف تخص بحثنا؟ ام نلتزم بتعاريف كانت بمثابة مرجعية لبحـوث              -٤
. لنتائجوما هو الفرق في ذلك من حيث تراكم ا      . سابقة، وتكون كذلك لبحوث الحقة    

 .او من حيث االبداع الشخصي
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  :ان مراجعة لتعاريف تحليل المضمون تظهر مايلي

تبدو واضـحة فـي التعريفـات        الكمي والنوعي،  :ان االنقسامية التقليدية ما بين       -أ
 بمعنى  - ان التعامل الكمي مع المضمون     -مثل برلسون –فهناك من يرى     .السائدة

 المضمون فيما يرى اخرون ان االرقـام        استخدام االحصاء هو اهم سمات تحليل     
  . الغور في اعماق الرموزمنتسطح المعاني، وال تمكن الباحث 

ــسببية   -ب   يركــز بعــض التعــاريف علــى ضــرورة االهتمــام باالوصــاف ال
Causal description  طبيعة المثير بأظهار للمضمون وذلك Stimuli  وقوتـه 

 .النسبية ازاء المتلقي

أي ان مـنهج تحليـل   Prediction يف على عنـصر التنبـؤ   تركز بعض التعار -ج
 .المضمون البد ان يستهدف التنبؤ بعدد من الوقائع واالحداث المستقبلية

 من الطلبة، وبسبب ضعف تدريبهم في االحصاء،        اًوهنا اود ان اشير الى ان كثير      
ين مـن قـوان   ) التحرر(او غير الكمي وقد يظن بعضهم ان        ) النوعي(يفضلون التحليل   

 .والواقع ان للتحليل النوعي شروطه ايضا كما سنوضح       . االحصاء يعني ركوب السهل   
بمعنى ان الباحث يهتم بعرض . ان الطابع الكمي للتحليل ينبغي ان اليكون هدفا بحد ذاته

. االرقام في جداول بسيطة او مركبة معتقدا ان االرقام سوف تحدث بنفسها عن نفـسها              
فهو اوال وقبل كل شئ يحل لنا . نهاراع الكمي له مزايا اليمكن نكوبالمقابل فان هذا الطاب

  .Reliability ق والصدValidity مشكلتي الثبات - كما افاد برلسون–
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  ؟قماذا نعني بالثبات والصد

الثبات يقصد به في مناهج البحث مدى االتساق بين البيانات التي تجمع عن طريق   
الفراد والظواهر وتحت نفس الظروف او تحـت        اعادة تطبيق نفس المقياس على نفس ا      

ويذهب بعض المؤلفين الى ان هناك معـاني متعـددة          . ظروف متشابهة بدرجة مناسبة   
ت عمليات قيـاس الفـرد      ركر  لو هنأ بمعنى   Stabilityللثبات فهو قد يعني االستقرار      

 Objectivityكما ان الثبات قد يعني الموضوعية       . ن االستقرار مالواحد الظهرت شيئا    
بمعنى ان الفرد يحصل على نفس الدرجة ايا كان االخصائي الذي يطبق االختبار على              

 لبيان التالزم او التوافـق   Coefficent of reliabilityهذا الفرد ويقال معامل الثبات
ن نفـس   من فئة من المجتمع ومجموعة مماثله اخذت        مبين مجموعة من البيانات اخذت      

والمقصود بالمجتمع هنا قد اليكـون      . )١٥(م عن المجموعة االولى   الفئة ولكن باستقالل تا   
فلو ان  . الناس او اعداد فرقة عسكرية بل قد يكون مضمون الخطاب الذي نقوم بتحليله            

الباحث اراد ان يحلل القيم في القصة العراقية القصيرة فانه يحدد اصنافا من القيم الذاتية             
موعة من الخبراء ويعيد عرضه علـيهم      جوالموضوعية ثم يعرض هذا التصنيف على م      

نظـرهم ازاء  وجهات لمعرفة التغيير الذي طرأ على ) Test- Retest( في تاريخ الحق
التصنيف بعد حساب معامل ارتباط درجات المرة االولى بدرجات المرة الثانية ويمكـن             

  .للباحث نفسه ان يضع التصنيف ويطبقه ثم يعيد تكرار التطبيق بعد فترة مناسبة

 قعلى ان مراجعة الدبيات تحليل المضمون تظهر بان مفهومي الثبـات والـصد            
وقد الحظت ان طلبة الدراسات العليا الذين يحللون مضامين فنيـة او            . يتميزان بالتعقيد 

فون بعرض استمارة التحليل على عدد من اساتذة الجامعة،         تادبية او صحفية وغيرها، يك    
م النفس وغيرها الذين يدخلون عليها بعض التعديالت،        وعل في اقسام االعالم واالجتماع،   

ثم يقوم الطالب بوضع اسماءهم في هامش احدى صفحات االطروحة لكي يدلل على انه              
كما انه قد يقوم بتنـاول عـدد مـن الحـاالت او             . ققد حقق مستوى مقبول من الصد     
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 ) كـل اختبـار     يوما مثال بين   ١٥-١٠( ينتن مختلف تيين زمني ترفتويحللها في    الوحدات،
لكي يؤكد بعد ذلك على ان استمارة التحليل او فئات التحليل كانت ذات درجة عالية من                

  .الثبات

او  احـداها هـو االسـتقرار      .يشير ويبر الى ان هناك ثالث انماط من الثبـات         
 وثالثها Reproducibilityوثانيها هو الوصول الى نفس النتائج  ،Stabilityاالستمرار 
  االول يشير الى ان نتـائج تـصنيف المـضمون لـن تختلـف     Accuracyهو الدقة 

Invariant  ةرمرمز اكثر من    من يرمز نفس المضمون من قبل نفس ال       حيف . مع الزمن 
  .ويصل الى نفس النتائج فهذا يعني االستقرار او االستمرار

 Unreliabilityالثبـات   ل في الترميز يؤدي الى ا     Inconsistencyان الالاتساق   
او التحوالت   ب ذلك عديدة ومنها غموض قواعد الترميز او غموض النص ذاته،          واسبا

ـ            ز،ماالدراكية للمر   أاو قد ينجم عن اخطاء صغيرة مثل تسجيل الرمز االحصائي الخط
والن الفرد الواحد هو الذي يرمز في المرتين فان هذا النوع من الثبات هو الشكل               . للفئة

  .االضعف

ائج ويسمى احيانا بالثبات الترميزي الداخلي فيشير الى        اما الوصول الى نفس النت    
   الحد الذي ينتج فيه تصنيف المضمون نفس النتائج عنـدما يقـوم اكثـر مـن مرمـز                 

ختالفات االدراكيـة   البالترميز ان االختالف بين المرمزين قد ينجم عن ا        ) وليس واحد (
  .ائية للتسجيللكل منهما او من غموض تعليمات الترميز او من االخطاء العشو

اما الدقة فتشير الى الحد الذي يتطابق فيه تصنيف النص مـع معيـار او قاعـدة           
أي استخدام مقياس احصائي لقياس ثبات      ( ، الصيغة االقوى للثبات   ي ه هوهذ )احصائية(

ويذكر كربندورف ان كثير من الباحثين يفشل في تحقيـق ثبـات             *)االداة او التصنيف  
م بأجراءات لكي تبدو البيانات اكثر ثباتا مما هي عليـه فـي             وقد يقوم بعضه  .ترميزهم  

الواقع، ومنها استخدام سلطة المشرف الرئيـسي علـى البحـث، او سـلطة الباحـث                
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 ان اكثر الطلبه يرجع الى اساتذة وخبراء للوصول الى مستوى مناسب مـن            )١٦(دالمساع
الء على استمارة الفئـات     الثبات لكنه في الغالب اليقدم شرحا للتعديالت التي ادخلها هؤ         

وتعريف متغيراتها وتقترح الدكتورة ناهدة رمزي حسابا للثبات يوصل الى قيمة رقميـة        
ـ لدرجة االتساق بين المحللين من خالل مقياس للرتب يتضمن خمس مراتب ي            ر كـل   عب

  .)١٧( المحللين وفقا للجدول التاليمنها عن درجة تدل على مستوى الثبات بين
 

  ى التشابهمستو  ةــالدرج
  تطابق او تشابه تام  ٥
  تشابه الى حد كبير  ٤
  تقارب  ٣
  تقارب ضعيف  ٢
  التشابه  ١

 فـي وعلى أي حال فان ترميز الوحدات الكبيرة غالبا ما يؤدي الى مستوى اوطأ              
  .الثبات بالمقارنة مع تحليل الوحدات الصغيرة

المسائل التي يهتم    فهو مفهوم واسع له معاني متعددة تختلف باختالف          قاما الصد 
الختبار ما وضع فعال لقياسه وليس لقياس ا  عادة ان يقيس   قويقصد بالصد . بها الباحثون 

 ان  - بقدر االمكان  -فاختبار القدرة الميكانيكية مثال لكي يكون صادقا يجب        .)١٨(شئ اخر 
  قيقيس هذه القدرة وحدها وال يقيس المهارة اليدوية بدال عنها مثال ويقال معامل الصد

Coefficient of Validity    ويقصد به مدى نجاح وسيلة القياس في قياس مـا يوكـل
  . قياسهااليه

 ابتداءا بمدى وضوح المفاهيم والمتغيرات التي يستخدمها الباحـث          قبتعلق الصد 
ان مفهوما مثل االرهاب،    . حلل من خاللها المضمون   يوالتي تشكل اساس الفئات التي س     

 ق، وهي كلها مفاهيم غامضة، ستؤدي الى خفض معامل الصد         او العنف او الديمقراطية   
ولذلك فان من المفيد دائما ان يحدد الباحث مؤشرات اجرائية للمفهوم، يفرغ . ان لم تحدد
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مفهوم التضخم مثال يمكن ان يعرف على نحو ما ثم نحدد لـه             ف . المضمون هاعلى اساس 
تدني سعر صـرف    /لع والخدمات مثل ارتفاع اسعار الس   : مؤشرات اجرائية قابلة للقياس   

  .اشبه وما العملة الوطنية
 ليس مجرد عملية احصائية، وهو الينصرف الى عالقـة شـكلية مـع              قوالصد

 نها صادقة ام ال بل هو متعدد االوجـه   يمكن للخبراء ان يؤكدوا ا    بحيث  استمارة التحليل   
 يتعلـق   قلـصد فضال عن ان ا   . يةالمرجعي او النظر   بدأ بالمفاهيم وصوال الى االطار    ي

 .وصوال الى التحليـل    ثم عملية الترميز،  . بالفرضيات التي قام على اساسها بناء الفئات      
معها وهو  فال يدخل فيها اال ما هو متطابق          المهم ان تكون حدود الفئة واضحة،      منان  

  . عميقا ومسبقااًمر يتطلب تفكيرأ
ـ           ن الوسـائل أو    من التعاريف التي يمكن ذكرها لتحليل المضمون انه مجموعة م

 لتحليل النصوص التي يمكن للباحثين استخدامها بيسر او هـو           Techinquesالتقنيات  
عـن  منهجية في البحث تستخدم مجموعة من االجراءات للوصـول الـى اسـتدالالت              

  .)١٩( لهاالمتلقينأو  المرسلين للرسالة أو الرسالة ذاتها،
 عليهـا مختلـف   يلخص برلسون ست خصائص رئيسية لتحليل المضمون ركزت       

  :التعريفات
  .ان تحليل المضمون يستخدم فقط لتعميمات العلوم االجتماعية  .أ 
 .)آثار االتصال( انه يستخدم لتحديد مؤثرات المضمون  .ب 

مؤشرات التركيبية واللفظية   ال( في مجاالت النحو والصرف    انه يستخدم   .ج 
 ).للغة

 .ان يكون موضوعيا  .د 

 .ان يكون منظما  .ه 

 .ان يكون كميا  .و 
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لسون الخصائص المذكورة واضاف ان اول وثاني هذه الخـصائص          وقد ناقش بر  
مـع  . تضيق من مجال الطريقة اذ تقصرها على العلوم االجتماعية وعلى اثار االتصال           

ن الطريقة استخدمت بنجاح في حقول اخرى غير العلوم االجتماعية و الغراض اخرى          أ
فهـي مطلوبـة    امـا الخـصائص االخـرى       . غير وصف آثار االتصال على المتلقين     
حدد تان المطلب او الخاصية الثالثة تعني ان ي       . وضرورية الي تعريف مناسب للطريقة    

ل بالمحتوى الظاهر لالتصال دون ان يعنى مباشرة بالمقاصد او النوايـا الكامنـة              يالتحل
وبعبـارة اخـرى ان تحليـل        .وراء المضمون وال باالستجابات الكامنة التي قد يحدثها       

 -Why –the وليس لماذا كان المضمون كذلك  What is saidا قيل المضمون يهتم بم

content-is-like-that)    حوافز المرسلMotives وال بالتعرف على كيفية رد      ) مثال
 برلسون هذا التوجـه بثالثـة       رويبر). االستجابات (haw-poople-reactفعل الناس   

  :اسباب

نات مباشرة يجعل الكالم عن  اذ ان عدم وجود بيا:low validityالصدق الواطئ  -١

  .قليل من اليقينالاال معه ملك  نالنوايا واالستجابات مجرد تخمين ال

 فـي  -اذ ان مرمزين مختلفين اليـستطيعون  :low reliabilityالثبات الواطئ  -٢

 ان ينسبوا المواد الى نفس االصناف من النوايا واالستجابات بدرجة كافية            -الغالب
 .م سيخمن شيئا مختلفافاق الن كال منهتمن اال

 مـن جهـة وبـين       effect واالثر   intentالتخبط او العالقة الدائرية بين القصد        -٣
 )٢٠(المضمون من جهة اخرى حين يحلل االخر من زاوية االشارة الى االول

ان مناقشة برلسون تثير تساؤالت كثير خصوصا وان اساليب االتصال الجمعـي            
تداخل مع بعضها البعض لتؤدي بالتالي الى اثـار       تتألف من طرح متنوع للمعاني التي ت      

   ان العالقة بـين المعـاني الظـاهرة للمـضمون وبـين النوايـا أو المقاصـد                . معينة
تعكس درجة عالية من التعقيد وقد يعتقد طالـب العلـم ان نـصيحة               )المعاني الكامنة (
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مر لـيس بهـذه     االلتزام المطلق او الجامد قد يؤدي الى سطحية التحليل والواقع ان اال           
قد يـؤدي الـى سـطحية       بالمضمون الظاهر   السهولة اذ ان االلتزام المطلق او الجامد        

الـذي يكـرره    ) االرهاب( فالمحلل اليستطيع ان يأخذ مصطلح    . التحليل وسذاجة نتائجه  
االعالم االسرائيلي كما هو في ظاهره وهو يعلم ان المرسل يقصد به حركات فلسطينية              

 لتحليل المحتوى   نتائج تحليل المضمون الظاهر يمكن ان تكون اساساً       والواقع ان   . معينة
الكامن غير ان ذلك ينبغي ان يستند الى معايير معينة وشروط محددة منها على سـبيل                

فعلى سبيل المثـال    . المثال ان يكون المحلل محيطا بمرجعية المرسل واطاره المعرفي        
ريكي حول االرهاب اذا كنا مطلعـين   يمكن ان نصل الى مقاصد كامنه في الخطاب االم        

بالتالي فأن جانبا من االمـر  . على مرجعية ذلك الخطاب وموجهاته المعرفية والتاريخية      
يتعلق بثقافة المحلل ومدى اطالعه على مرجعية المرسل فضال عن حقيقة ان التحليـل،            

ي بمجـرد   يعتمد على االجراءات وال ينته     ال بل البحث االجتماعي والنفسي واالعالمي،    
ميلز -رايت .ايراد االرقام في جداول وفئات بل البد ان يعتمد ايضا على ما اسماه سي              

فضل ما يمكن ان يقوم به العلمـاء        أل االساس   – كما يعتقد    -سيولوجي وهو وبالخيال الس 
وفي اعتقادنا ان برلسون وغيره من دعاة االمبريقية، اذ يتمسكون بالمعنى       .االجتماعيون

كمـا   ن عن البحث االجتماعي واالعالمي اهم ضروراته وهي االبـداع،  الظاهر يسقطو 
غيـر قابلـة     )أمنية(انهم يغضون النظر عن حقيقة ان الموضوعية المطلقة هي مجرد           

فالباحث يقوم عمليا بالبحث اسـتنادا الـى قـيم          . للتحقق في الوقت الحاضر على االقل     
ان كل منظور يتعلـق     ) كوفمان( ي يقول احد اهم علماء علم االجتماع الرمز       .)٢١(معينة

بموقف اجتماعي ومن ثم بمصالح وقيم من يقوم بالمالحظة سواء كان على وعي مـن               
االمر او لم يكن فأن مصالحه تميل الى االتفاق مع مصالح بعض الجماعات اكثر مـن                

أي ان انحياز الباحث الواعي افضل .  مان يركز هنا على وعي الباحثمانوفوكَ .غيرها
ن أي محلل عربي لمضمون إ .حيازه الالشعوري او الذي اليقوم على وعي واضحمن ان
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صحيفة اسرائيلية مثال اليستطيع ان يتحرر كليا من فكرة مسبقة هي ان هناك تاريخا من 
العداء مابين العرب واسرائيل، وان وعيه بذلك سوف يجعله اقل انحيازا واكثر قربا من              

لبة العلم يعتقد ان قيامه بتحليل خطاب، او نص، او          ان كثيرا من ط   . معيار الموضوعية 
اطار تلك الوحدة او المادة، دون ان يـستعين بـادوات           في  وثيقة معينة، يعني ان يبقى      

لو اخذنا مثاال    .اخرى تساعده على تحقيق فهم اعمق، يتجاوز المعنى الظاهر للمضمون         
لبة مدرسة متوسطة في    محلال يدرس موضوعات االنشاء التي كتبها ط       .بسيطا لاليضاح 

قرية، فهل يستطيع ان يحلل المضمون على نحو دقيق دون ان يتفهم الطابع الثقافي العام          
ان لكل موضوع بحث خصوصيته، ولكن كل موضوعات        . للقرية ومشكالتها وتاريخها  

 .البحث تستدعي من الباحث ان يمتلك ثقافة تتجاوز الحدود الـضيقة لموضـوع بحثـه              
وال . نحللها والمشكالت والظواهر التي ندرسها هي دائما جزء من كل         فالخطابات التي   

كذلك فـان   . يمكن فهم الجزء اال من خالل رؤية جشتاليته تاخذ في اعتبارها ذلك الكل            
 اليستطيع ان يفـسر االسـالك       والباحث الذي يحلل رسوما الطفال في قرية يحتلها عد        

بل البد ان يكون لتلك االسالك      ) لقريةسجن ا ( الشائكة في الرسوم على انها تعبير عن        
 .صلة بمسألة احتالل القرية

من جهة اخرى فان االكتفاء بالمعنى الظاهر لن يكون مفيدا في تحليـل القـصائد               
على اننا البد ان نميز مابين التفـسير وبـين           .الغامضة واللوحات السريالية والتجريدية   

تفسير هو محاولـة منظمـة لتحديـد        محاولة التعرف على المعنى الكامن للمضمون فال      
اما المعنى   .اتجاهات  العالقات بين االصناف وتأثيراتها المتبادلة وفق نسق محدد مسبق          

الكامن فهو الوجه الخفي للمضمون او الذي قد يحتاج الى معايير ومحكـات خارجيـة               
 .للتعرف عليه
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تنظيم مهم  واذا رجعنا الى الخصائص الست التي ذكرها برلسون نجد ان مطلب ال           
ويمكـن  . وضروري فالبحث العلمي هو بحد ذاته عملية ذات درجة عالية من التنظـيم            

 :القول ان التنظيم يحتوي على معنيين مختلفين

ان كل المضمون يجب ان يحلل في ضوء كل االصناف ذات الـصلة             : االول هو 
 خـالل   وهذا يعني التخلص من التحليل الجزئي او المتحيـز مـن          . بالمشكلة المدروسة 

وبناءا على ذلك فان النظـام      .  المضمون تناسب رغبة المحلل    مناختيار عناصر معينه    
. يعني انه اذا اخذ صنف معين بنظر االعتبار فان كل االصناف االخرى ينبغي ان تؤخذ            

 علىفأن علية ان اليركز . فاذا كان الباحث يدرس طابع الحزن في االغنية العراقية مثال 
 الجذور الريفية لتلك االغنية النه اليريد ان يحمـل الثقافـة الريفيـة              ويهمل .الفقر مثال 

واذا كان يحلـل الرسـائل التـي يبعـث بهـا            . مسؤولية ظهور واستمرار ذلك الطابع    
ة فـان   عودالمغتربون العراقيون الى ذويهم لالجابة على اسئلة تتعلق بمدى رغبتهم بـال           

تصادية في العراق النه اليريد االشارة الى روف االقظعليه ان اليهمل الفئات المتعلقة بال  
  .تأثيرات اقتصاد السوق

ان التحليل يجب ان يصمم للوصول الى بيانـات ذات صـلة وثيقـة              : الثاني هو 
فمن يحلل الصفحات الثقافية    . بالمشكلة المدروسة او بالفرضية او الفرضيات المطروحة      

ة الموجودة اال ان يذهب الى صفحة     في جريدة الزمان مثال فان عليه ان يلزم نفسه بالماد         
كذلك فان التحليل بهذا المعنى      .ان يضيف شيئا آخر الى تحليله     في  المنوعات لرغبة منه    

  .هو ليس مجرد جرد او جدولة بل هو يتجاوز ذلك للوصل الى نتائج علمية

وهـي عالقـة التحليـل      . بقي ان نشير الى قضية مهمة غالبا ما يهملها الطلبـه          
 وحتى طالـب  - هل ان من الضروري لطالب الدكتوراه   و فالسؤال المهم ه   .)٢٢(بالنظرية

نعم وبالتاكيـد    : ان ينطلق في تحليله من اطار نظري محدد؟ والجواب هو          -الماجستير
رغم  ان العالقة بين تحليل المضمون بوصفه منهجا خاصا وبين النظريات االعالمية او 
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غير أن أستمرار محاوالت التحليل على . يولوجية او النفسية مازالت غير واضحة     وسالس
ويمكن القول بشكل . نحو معمق وناضج يمكن أن يؤسس عالقة ما بين النظرية والتحليل      

  .عام ان محلل المضمون لن يقدم سوى تفسيرات سطحية اذا لم تكن لديه مرجعية نظرية

فهو منهج خاص . ص الى تعريف لتحليل المضمونلفي ضوء ما تقدم يمكن ان نخ  
وان كـان   ( كمي او نوعي، مادته رموز االتصال اللغوية والصوتية والصورية وغيرها         

) المحلل يستطيع ان يدعم تحليله بجمع بيانات اخرى عن طريق مقابلة اشـخاص مـثال        
هور خصائص معينه في مضمون االتصال      ظ او تعليل    ،يستهدف استكشاف، او وصف   

تحليـل مـضمون   ( او جمعيا )د معينتحليل رسائل او مذكرات قائ   ( سواء اكان شخصيا  
  .من خالل مرجعية نظرية ذات قضايا محددة). المقاالت االفتتاحية لصحيفة معينه

كمـا ان   . ان مفهوم المنهج الخاص ينطوي على مطلبي الموضـوعية والتنظـيم          
فضال عـن ان    . االشارة الى التحليل النوعي يجنب المحلل حتمية اللجوء الى االحصاء         

  )  Descriptive( او الوصـف   ) Exploratory studiesاالستكـشاف  (االشارة الى 
عني ان هذا المنهج الخاص قد يكـون  ت  ).Testing Causal hypothesis( او التعليل

ان تعريفنا المذكور يجنـب      .بمستوى معين من الدقة والمرونة ومدى االرتباط بالنظرية       
ون منهج ام اسـلوب ام طريقـة        هل ان تحليل المضم    :الطلبة مواجهة سؤال مرهق هو    

  .الخ...

  : استعماالت تحلیل المضمون

والواقـع ان   . خاص يتناول رموز االتصال   منهج  اشرنا الى ان تحليل المضمون      
تحليل المضمون هو محاولة علمية لالجابة على اسئلة معينة تتعلق بالمضمون ولـيس             

  )اذا باي قناة لمن باي تأثيرمن قال م(وهنا نستعيد عبارة السوبل الشهيرة. بكل االسئلة
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  الفرد  نوع الدراسة  المالحظات
  Control analysis من قال  تحليل المصدر  
  Content analysis ماذا  تحليل المضمون  
  Media  analysis باي قناة  تحليل االساليب  
  Audience analysis لمن  تحليل المتلقي  

وهو تحليل االستجابة عند مرتون     
 Holstyإلى د إضافة والزرسفيل

Effect analysis باي تاثير  تحليل االثر  

  Why لماذا  السبب  
Who. Say What in which channel to whom,with what effect/why. 

 أي المرسل،  فالمنتج للخطاب، . غير ان تلك المجاالت ليست منفصلة عن بعضها       
التلفزيـون  ( ن القنـاة،  كمـا ا   .هو احد مرجعياتنـا فـي التفـسير        او من ينوب عنه،   

تشكل نافذة اخرى تتيح لنا فهما افضل للمضمون وهكذا         ) الخ/...المنشور السري /االذاعة
 منهج تحليل المضمون قد حقق نجاحات مهمة فـي          إن. االمر بالنسبة للفقرات االخرى   

ظل التسهيالت التي وفرها الحاسوب بما يعنيه من خزن واسترجاع وتنظيم، وتبويـب             
 )exel  و Csisمثـل   (واستخدام نظم معينه لالحصاء عن طريق الحاسوب،         للعالقات،

. وقد يصل عددها الى االف وماليين صعبا       )المفردة( فعلى سبيل المثال لم يعد استخدام     
غير اننـا   .كما ان اكتشاف العالقات االحصائية بين الفئات لم يعد يتطلب جهودا مضنية 

ومن الجـائز ان مراكـز      . ا المنهج ليس كبيرا   نستطيع القول ان التطور الذي شهده هذ      
البحوث الكبرى حققت طفرات مهمة من خالل مزاوجته باجراءات اخرى غير ان تلك             

  .الطفرات لم تنشر على نطاق واسع السباب تتعلق بسريتها والحرص على عدم اشاعتها           
اك فيما   بين هذا الباحث او ذ     تويالحظ ان ما هو متاح من التطورات يظهر ان الفروقا         

  . جزئيةتيتعلق باستخدام هذا المنهج هي فروقا
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  :استعماالت طریقة تحلیل المضمون

  االستعماالت الفردية
  برلسون  هولستي

مفردات عبارة 
  ليالسو

وصــف اتجاهــات  -١
  مضمون االتصال

  
ان ننسب خصائص    -٢

معروفة عـن مـصادر     
االتصال الى الرسائل او    

 الخطب المنتجة

  
  
  
  
ــا -١ ــل اس ليب  تحلي

  االقناع
  تحليل االسلوب -٢
  
  
  
  منتجو المضمون -١
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اوال االهتمام بالصفاة الجوهرية للمواد الرمزية
  وصف اتجاهات مضمون االتصال -١
 تتبع نمو حقل علمي معين  -٢

الكشف عن االختالفات العالمية في مـضمون        -٣
 االتصال

 .المقارنة بين مستويات وسائل االتصال  -٤

 .بناء واستخدام معايير الالتصال -٥

 :المساعد في العمليات الفنية للبحث -٦

  ترميز االجابات  - أ
 تحليل التفاعل - ب
  :ثانيا من حيث الشكل

  الكشف عن اساليب الدعاية  -١
   .themsالموضوعات   - أ

  .tricksالخدع  - ب

  قياس سهولة القراءة -ج

الكشف عن مالمـح     -د
 .وباالسل

  .تحديد مقاصد المرسلين وخصائصهم  -١
ــخاص   -٢ ــسية لالش ــة النف ــد الحال تحدي

 .والجماعات

الغـراض  (الكشف عن وجود الدعايـة       -٣
 )قانونية

ــى معلومــات سياســية  -٤ الحــصول عل
 .وعسكرية

  
  

   المضمون–ماذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كيف
  
  
  
  
  
  

ــن ــو : م منتج
  المضمون
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علـى   قياس القابلية  -١
  القرار

ــسياب   -٢ ــل ان تحلي
 المعلومات 

تحليل االسـتجابات    -٣
 نحو المضمون

  
  
  
  
  
ــى   -١ ــصول عل الح

معلومــات سياســية 
  وعسكرية

تحليل الخـصائص    -٢
 النفسية لالفراد

ــى   -٣ ــتدالل عل االس
التغيرات االجتماعية  

 حضاريةوال

 توفير ادلة قانونية  -٤

  
ــد -١  خــصائص تحدي

معبنة الى المتلقـين    
الذين انتج من اجلهم    

  الخطاب 
وصــف انمــاط   -٢

  االتصال

  التعريف باالتجاهات واالهتمامات والقيم  -١
 هار بؤرة االهتمام ظا -٢

 ال وصف االتجاهات واالستجابات نحو االتص -٣

تحليل المواد التي انتجت اسـتجابة        - أ
  التصال معين

 empericalهار عالقات امبريقية   ظا - ب
ــين  ــين مــضمون االتــصال وب ب

 .االستجابة نحوه

 االستدالل المباشر من المضمون -ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
 
  

  بــأي تــاثير  
او اثار  ) المتلقي(

  المضمون
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمن 

  



 

٣١

تظهر مراجعة سريعة للجدول ان االطارين متقاربين الى حـد كبيـر، غيـر ان               
ويبـدو اطـار    . الجدول يظهر ايضا ان مساحة االجتهاد واالختالف مازالت واضـحة         

ستعماالت فرعيـة منهـا     يتضمن جوهر وشكل المضمون ستة ا      .برلسون اكثر وضوحا  
تحديد التغيرات في مضمون خطاب معين عبر فترة من الزمن من ذلك مـثال متابعـة                

ومن  .ير الذي شهده الخطاب العربي ازاء قضية فلسطين وما يتصل بها من صراع            يالتغ
ارات الحـرب فـي االتحـاد       شـع االمثلة النموذجية دراسة جاكوبسن والسويل لبعض       

 من استخدام   ١٩٤٣-١٩٢٤ه الشعارات قد تغيرت خالل الفترة       السوفيتي اذ وجد ان هذ    
ان مثل هذه الدراسات تحتاج الى تحديد فترة        . رموز الثورة العالمية الى الرموز القومية     

ولعل الدراسـة التتبعيـة     . زمنية معينة وتحديد جوانب التغيير المفترضة في المضمون       
 المضمون فالباحـث يـستطيع ان       ختلف كثيرا عن تحديد تغيرات     ت لحقل علمي معين ال   

 للوصول الى تصور عن التغيرات التي حدثت في حقل          يحلل اطاريح علم االجتماع مثالً    
ومن االمثلة النموذجية التي يمكن ذكرها دراسة البـورت وبرونـر حـول              .هذا العلم 

واظهرت دراسـة للمجلـة االمريكيـة لعلـم         . موضوعات علم النفس في خمسين سنة     
 خمسين سنة ان هناك اهتماما متزايدا بمـشكالت الـسكان واالجنـاس             االجتماع خالل 

اما فيما يتعلق بالكـشف     . والقوميات ومناهج البحث وتاريخ العلم واالصالح االجتماعي      
رن مثال بـين الخطـاب      اعن االختالفات العالمية في مضامين االتصال، فان الباحث يق        

او يقارن بين توجهات االعالم     . الصيني والخطاب االمريكي حول موضوع تايوان مثالً      
 ومن االمثلة النموذجية التـي يمكـن        .الهندي واالعالم الباكستاني حول قضية فلسطين     

. االشارة اليها دراسة كراناهان ودين المقارنة لكل من المسرحيات االمريكية وااللمانية           
ـ         موقد اتضح له   الق واقـل   ا ان المسرحيات االمريكية كانت اكثر اهتماما بالحب واالخ

اهتماما بالمشكالت االجتماعية والسياسية وكانت غالبا ذات نهايات سعيدة وذات احداث           
كمـا  . معاصرة كما انها تناولت شخصيات كانت تغير افكارها مع استمرار المـسرحية           
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وجدا ان النساء نادرا مايلعبن ادوارا اساسية في المسرحيات االلمانية وحين يفعلن ذلـك         
  . صفات رجوليةتعطى الفعالهن 

اما فيما يتعلق بمقارنه مستويات االتصال، فأن التحليل يمكن ان يركز على عـدة              
ومن االمثلة التـي يمكـن ايرادهـا        . وسائل من حيث قدرتها على تحقيق اهداف معينه       

دراسة الزرسفيلد وجوديت وبرلسون حول االختالفات مـابين الـصحف والمجـالت            
الى جانب ذلك اهـتم البـاحثون   . ١٩٤٠ية الرئاسية سنة واالذاعة خالل الحملة االنتخاب   

 مـن االحكـام القبليـة او        بهدف التحـرر  بايجاد معايير لتقويم وسائل االتصال وذلك       
  : يظهر ثالث طرق رئيسية للتقويم هيان تراث تحليل المضمون . المتسرعة

ما او معرفة مدى انسجامهتقويم االداء بمقارنة جزء من المضمون بجزء اخر منه ل         - أ
  .تقاطعهما

فعلـى  .تقويم االداء بناءا على معايير قبلية مثل تحقيق هدف اجتماعي او صحفي             -ب
سبيل المثال درسنا عينة من االفراد لمعرفة ما يمتلكونه من معلومات حول حشرة             

وعدنا لدراسة ما اضافه    . االرضة، ثم قمنا بتوجيه خطابات حول الموضوع اليهم       
 .ى ماكان لديهم سابقاالمضمون من معلومات ال

اما المساعدة في العمليات الفنية للبحث فان من اكثر اشـكالها شـيوعا مـاذكره                  -ج
برلسون وهو ترميز االجابات الحرة التي يحصل عليهـا الباحـث مـن خـالل               
المقابالت الحرة أي غير المقننة والتي يـصعب تفريغهـا بالطريقـة االعتياديـة              

كذلك اشارة برلسون الـى تحليـل       . ت محددة مسبقا  المعروفة نظرا لعدم وجود فئا    
التفاعل بين الناس والذي يضم عادة كما كبيرا من البيانات وخصوصا في حاالت             

من ذلك على سبيل المثال تحليل نتائج استخدام اختبار         . تشخيص االمراض النفسية  
 -اايـض –ويمكن ان نشير هنا      .ايا في مدينة القاهرة   غالرورشاخ على عينة من الب    
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الى دراسة الفالح البولندي لزنانيكي وزميله حيـث حلـال رسـائل المهـاجرين              
 .البولنديين الى اوربا وامريكا

اولها الكشف عـن اسـاليب      : من ناحية الشكل هناك كما ذكرنا ثالثة استعماالت       
هار الفروق التي بواسطتها يتابع الـدعاة       ظالدعاية وقد صمم هذا النوع من الدراسات ال       

ويشير برلسون الى ان هناك صنفين واسعين       . في التأثير على الجمهور المتلقي    اهدافهم  
 . tricksع المهنـة    د وخ themesمن االساليب درسا بشكل خاص وهما الموضوعات        

 حـول والدعاية هي مجموعة من الرموز التي تؤثر على الـرأي والعقيـدة والـسلوك              
ـ  من قبل الناس     ف محل خال  دموضوعات تع      ان موضـوعات مثـل     ي المجتمـع أي   ف

ومـن  .  محل خالف  ا ليست  للدعاية النه  ةكون مناسب تلن  ) ان الشمس تطلع من الشرق    (
زفلت في  واالمثلة على تحليل الدعاية دراسة وايت للقيم التي استخدمها كل من هتلر ور            

مـن الجمـل التـي      % ٣٥وقد وجد الباحث ان     . احاديثهما قبل الحرب العالمية الثانية    
بالنـسبة لروزفلـت وقـد درس       % ١٥تستشهد بقيمة القوة بالمقارنة مع      استخمها هتلر   

وبين من دراسة تحليلية للدعاية خالل الحرب العالميـة         .  سبع خدع للمهنة   Looالباحث  
  :الثانية ان هناك عدة اهداف اساسية لدعاية الحرب لدى الحلفاء اهمها

  .اثارة الكراهية ضد العدو -

 .ان تعاونهماالبقاء على صداقة الحلفاء وضم -

 .القضاء على الروح المعنوية للعدو -

وفي ضوء هذا التحديد تم تقويم الدعاية االنكليزية وتبين انها نجحت فـي اقامـة               
 والشك بكالمهم عن الحـرب  هاتباهداف انسانية للحرب بينما اثار االلمان كثيرا من االش        

ـ ل ا أوبـد . من اجل الثقافة االلمانية واحتقارهم للمثل االنسانية       البريطـانيون  ؤولون  سم
يتحدثون عن الحرب من اجل انهاء الحرب قبل ان يتعلم رجال الدولـة االلمـان هـذه                 

  .العبارات بوقت طويل
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فخالل الحرب العالمية  .ونظرا الهمية الموضوع نذكر مثال اخر اشار اليه السويل 
 يكن من الصعب الثانية، التي كانت احداثها وراء االهتمام المتعاظم بتحليل المضمون، لم

 اذ ان الموجة القصيرة لراديـو المحـور         Axisول المحور   دايجاد مصادر عن دعاية     
كانت موجهة مباشرة الى سكان الواليات المتحدة االمريكية وقد تابع العاملون في لجنـة   

 سجالت بالتعبيرات التي تصدر عنها وقد جمعت ا هذه االذاعة ونظمو  *االتصال الوطنية 
  : في اصناف شاملة تميز موضوعات دعاية دول المحور وهيهذه التعبيرات

ان الواليات المتحدة متفسخة من الداخل وانها تفتقد بالتالي العدالة السياسية             -أ
  .واالقتصادية 

ان السياسة الخارجية للواليات المتحدة غير مبررة اخالقيا فهي قائمة على             -ب
 .االنانية واالمبريالية

 .يات المتحدة كذاب ومخادع ويسيطر عليه اليهودان رئيس الوال   -جـ

 . الواليات المتحدة ينطبق على بريطانيانقيل ع ما   -د

 .ان المانيا عادلة وذات فضائل  -هـ

ان السياسة الخارجية لليابان مبررة اخالقيا وهي ليست مسؤؤلة عن اندالع    -و
 .الحرب بل انها كانت صبورة وعانت الكثير

 .النازية قوية وحائزه على قدرة اخالقية تكفل لها النصران المانيا    -ز

 .ان اليابان قوية ايضا   -ح

 بها وان اطرافها يشكون ببعـضهم       ثوقان االمم المتحدة مبعثرة وغير مر        -ط
 .بعضا

بها المربـون   قام   االتصال فهناك محاوالت مبكرة      مواداما بالنسبة لقياس سهولة     
 وذلك لوضع كتب دراسية تتناسب مع مستوى العمـر         تبعا لصعوبة فهمهما  لتبويب مواد   
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من جانب اخر فأن مشكالت االسلوب      . والمستوى العقلي للجماعات المختلفة من الطلبة     
جذبت منذ وقت طويل النقاد والدارسين ويعتبر التحليل الذي يقوم به نقـاد االدب احـد                

اسة مايلز عـن نـسبة       در يةومن االمثلة النموذج  . الجذور التاريخية لتحليل المضمون     
االفعال الى االسماء في الشعر منذ القرن السادس عشر ويحفل االدب العربي بدراسات             

   .مبكرة الساليب الشعر خصوصا

اما بالنسبة لمنتجي المضمون فأن هذا المدخل يستهدف التعرف على شيء ما عن             
ـ  استخالص بعض صفات المنتج او المرسل        عمطبيعة المنتج او بصورة ا     المـادة  ن  م

يستطيع ان   الونفسها وخصوصا حين اليستطيع الباحث ان يدرس سوى المادة المرسلة           
وتشير االمثلة التالي الى محاوالت بناء صورة المنتج من خالل          . يدرس المرسل مباشرة  

  .نتاجه الرسمي

خالل الحرب العالمية الثانية أجريت دراسات حكومية للكشف عـن مـدى تعـاون               -
أللمانية واإليطالية من خالل راديو روما بـالتركيز علـى بعـض            وزارتا الدعاية ا  

الظواهر مثل مدى االهتمام ببعض الحوادث والتوقيت العام لعمل الراديو ومعالجـة            
االنباء والتعليق عليها وتشابه موضوعات الدعاية وقد استدل من خالل التحليل على            

  .ورتينترجيح عدم وجود صلة عامة مباشرة بين الوزارتين المذك

قام الدكتور سيد عويس وهو خبير بالمركز القومي للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة         -
بدراسة الرسائل التي ترسل الى ضريح االمام الشافعي بواسطة البريد وقـد حلـل              

رسالة تحليال نوعيا وكميا ومن العناصر التي تناولها الباحث والتي          ) ١٦٢(الباحث  
شكل  س المرسل وجود اسم المرسل من عدمه،      جن: لمرسلينلتمثل خصائص معينة    

االماكن التي ارسلت منها    وتواريخ الرسائل    .المشكو في حقهم  ) ختم/ امضاء( االسم
اسلوب بداية الرسالة جـنس      نوع الورقة الذي كتب عليه وجود البسملة من عدمه،        

 .)٢٣(الخ...المرسلين انواع النذور اسلوب خاتمة الرسالة
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  ل مهمـا جـدا للمهتمـين بدراسـة الشخـصية الوطنيـة       لقد كان هـذا االسـتعما     -
National Character كية واختبـارات  يلينأك ولهذا الغرض اجريت عدة مقابالت

وهنـاك مـسح    .عاكسة وحللت تواريخ االشخاص وغير ذلك من الوثائق الشخصية     
الى جانب  . امريكي حللت بموجبه رسائل المدنيين االلمان لتحديد اثار القصف عليهم         

 . خالل الحرب العالمية الثانيةيينراسات عن الياباند

اما الحصول على معلومات سياسية عسكرية فقد كان هدفا مهما خالل اللحـروب             
ويبـدو ان   . والمنازعات الدولية حيث يحاول كل طرف ان يحيط بقدرة الطرف اآلخر          

حـداث  ان بعض التجارب ومنهـا ا     . بعض الدراسات التحليلية قد حققت تنبؤات ناجحة      
اكتوبر حيث عبرت القوات المصرية قناة السويس ودمرت خط بارليف، اظهرت       /تشرين

فشل المحللين في اكتشاف بعض المعلومات االستراتيجية التي سبقت الحرب والتي اشار          
  .)٢٤(اليها كتاب اسرائيلي معروف هو المهدال أو التقصير

تحليل المضمون استخدم   ن  أوالى جانب ما اشرنا اليه البد من االشارة ايضا الى           
بنجاح في مجاالت بحثية وعلمية متعددة من ذلك مثال ان روبرت بيلز وهو عالم شهير               
اختص بدراسة الجماعات الصغيرة طور وزمالؤه احدى طرق تحليل المضمون داخـل            
تلك الجماعات اذ يقوم المالحظون بطريقة غير مباشرة بتسجيل وتصنيف التـصرفات            

 .در عن اعضاء جماعة صغيرة اثناء قيامها بحل احـدى المـشكالت           واالفعال التي تص  
فئة لتصنيف انماط التفاعل تكشف عن التضامن والتوتر واالسـترخاء          ) ١٢(وحدد بيلز   

بحيث يستطيع من يحلل هذه الفئات ان يخلص الى بعض          . والموافقة واالقتراح وغيرها  
ن يكشف عن طبيعة بناء هـذه       التعميمات حول انماط التفاعل في الجماعات الصغيرة وا       

كذلك استخدم تحليل مضمون التفاعل في . الجماعات ودينامياتها وعن اساليب القيادة فيها
العمليات العالجية في مجاالت الخدمة االجتماعية والطب النفسي حيث وضعت فئـات            

العالقة بين المريض والمعـالج     معرفة  لتحليل السلوك في ضوء مبادئ علم النفس تتيح         
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الل عملية المقابلة حيث لوحظ تغير تلك العالقة في محتواها االساسي خالل الزمن او              خ
كذلك استخدم تحليل المضمون في دراسة المؤرخين عـن          .بسبب اختالف طرق العالج   

  .)٢٥(الشخصيات التاريخية الكبرى من خالل تحليل مضمون كتاباتهم واقولهم

  : خطوات تحلیل المضمون

والتتابع المنطقي للمراحل    تميز بالتنظيم، ت -حث بمعناها الواسع  التحليل وعملية الب  
يتكـون مـن مجموعـة مـن الخطـوات            جهد مخطط مسبقا،   يالفرعية، وبالتالي فه  

واالجراءات التي تكمل بعضها بطريقة ما اسماه سملسر بالقيمة المضافة، بمعنى ان كل             
 ى النتائج وما يترتب عليهاخطوة، تضيف قيمة جديدة على الخطوة السابقة لها وصوال ال      

فهـذا   )عملية منهجية (وحين نقول ان التحليل هو      .  من توصيات او مقترحات    -احيانا-
  .يعني انه عملية تنسيق وتتابع منظم بين عدة عمليات

: يقول هولستي  .من جانب آخر فان تحليل المضمون اليستخدم في حقل دون اخر          
. )٢٦(العلـوم التـي تعنـي باالنـسان    ان تحليل المضمون هو موضوع مركزي في كل      

 .واالعـالم عمومـا بعلـم االجتمـاع        وتالحظ على نحو خاص صلة تحليل المضمون      
فاالتصال ظاهرة ذات ابعاد متعددة ولذلك فان العديد مـن مؤسـسي علـوم االعـالم                

. واالتصال مثل السويل وبارك وبرلسون انتموا اصال الى منظور سوسيولوجية االعالم          
وان الكثيـر   ) ارضية االختصاص ( سون الى ان سوسيولوجية االعالم هي     وقد اشار برل  

من هؤالء المؤسسين والمحدثين قد تأثروا بطريقـة او بـاخرى بالمدرسـة الوظيفيـة               
 ان كتابا مثل علـم اجتمـاع الفـن         .)٢٧(لالزرسفيلد ومرتن او النقدية مثل شيلروادورنو     

)The Seciology of Art ( بارنتلجيمسBarnett ر مدى اعتماد المؤلف على  يظه
كذلك بالنسبة للمؤرخ الذي يدرس وثيقة معينة او لعالم االنسان الـذي             .تحليل المضمون 

والواقع . وللباحث السياسي الذي يحلل خطاب اآلخر يدرس الطقوس والرقصات البدائية، 
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علوم االنسان والمجتمع عن بعضها لـم تعـد واردة وان خـالف             ) استقاللية( ان فكرة 
  . الشهير قد اصبح في معضم قضاياه تاريخا-تارد– هايمدرك

ان نظرة الى ما يحدده علماء المناهج في شتى مجاالت علوم االنسان والمجتمـع              
تظهر انهم باختالف مجاالتهم التخصصية يتفقـون        من خطوات لرسم مسارات البحث،    

  .على اغلب تلك الخطوات

 احيانا ألن مستوى البحـث      ة هامة هي ان بعض تلك الخطوات تختفي       ظمع مالح 
حين يقوم الباحث بتحليل اسـتطالعي لمـضمون القـصة           فمثالً .اليحتاج الى اجرائها  

العراقية القصيرة، فانه اليحتاج الى الفروض لكنه قد يحتاج الى فروض وصفية عندما              
ينتقل الى مستوى أعلى من التحليل كذلك فانه اليحتاج الى مرحلة يقوم خاللها بوضـع               

ليست ميكانيكية أو آلية،      تجريبي حين يكون تحليله وصفيا ان كل تلك الخطوات         تصميم
ــ ــسلة خيطهــا هــو تبــل هــي بمجموعهــا تن ــال(ظم كسل ــارة ادق )الخي    أو بعب

انه قدرة المحلل على البقاء فـي        ).ميلز.رايت.سي  (كما اسماه   ) الخيال السرسيولوجي (
المثال حين يحلل الباحث الخطـاب      فعلى سبيل   . اطار الرؤية الكلية االوسع لموضوعه    

أو  )الوجه اآلخر (او الخطاب السياسي لبرنامج      )خير جليس في الزمان   (الثقافي لبرنامج   
مل مرجعيـة   ج بم فعليه ان يكون على وعي كاف     فضائية معينة   غيرهما مما تقدمه قناة     

 أو القناة وسياستها وتوجهاتها وال يعني ذلك ان ينطلق مـن افتراضـات  أو تعميمـات      
صور نمطية مسبقة التستند الى اساس علمي بل يعني ان كـل خطـاب نحللـه هـو                  
بالضرورة تعبير عن مرجعية معينة وان فهم هذه المرجعية ضروري جدا لفهـم ذلـك               

يمكن الباحث مـن التعامـل مـع اشـكالية           )الخيال(من جانب اخر فأن ذلك      . الخطاب
 في حاجة   -مراحل وخطوات البحث  وعبر   –ان طالب العلم    . بحكمة )الموضوع/الذات(

الى ان يتعلموا كيف يتعرفون على االنواع المختلفة للخطأ والمصادر الممكنـة للخطـأ              
لكن كثيرا من الباحثين يفشلون   . واهمية تجنب الخطأ والطريقة المالئمة لالستجابة للخطأ      



 

٣٩

التفكيـر  في ذلك بسبب ما اسماه رزنيك خداع الذات وهو عملية يتحد فيها االهمال مع               
لقد عرفت العلوم االنـسانية مـا        . )٢٨(هذا الى جانب االنحياز وصراع المصالح     . التائه

وفي اعتقادنا ان محلل المضمون الـذي يتعامـل مـع            .يسمى ثنائية الذات والموضوع   
المعضلة في معظم االحوال فهنـاك كمـا يؤكـد          -خطاب لغوي يواجه مثل هذه الثنائية     

بعد الحداثة صفة اعتباطية للغة كما انها تخضع للمجتمع الذي مفكرو ما بعد البنيوية وما   
والباحث فرد من المجتمع الـذي  . وبالتالي فهي مفعمة بااليديولوجيا والذاتية  هيتستعمل ف 

تربى وترعرع فيه وتشبع بافكاره وتوجهاته وتأثر بمحيطه وثقافته لذا اليمكنه ان يخرج             
نه ان يدعي الموضوعية في بحثه مـادام    كاليمكان   على هذا االطار في تناوله قضية ما      

 أي  –يستطيع عن وعي السيطرة على خطاب هو في نهاية المطاف من صنع االخر               ال
ان الخيال الذي اشرنا اليه ينبغي ان يمكن الباحث مـن ادراك ذلـك كلـه      . )٢٩(المجتمع

وعلى نحو يحدد من خالله مدى انحيازه، وان يراجع طـوال خطـوات البحـث هـذه                 
  ان كثيرا من الذين حللو الخطابات السياسية وبالرغم من تأكيداتهم على اهميـة             . مسألةال
اال انهم لم ينجحوا في التعامل مع انحيازهم الشعوري والالشعوري فكانت  )الموضوعية(

المشار اليه هو الذي يمكـن الباحـث مـن          ) الخيال(كذلك فان     سطحية نتائج تحليالتهم 
 ومن دراسة   .)٣٠(ور النفسي ظ من المنظور السياسي الى المن     -االنتقال من منظور آلخر   

ومن التحليل الشكلي لاللفاظ الى . نص او خطاب واحد الى تقويم مقارن لخطابات اخرى
ان محلل المضمون يحتاج الى ذخيرة مناسبة من الـرؤى          . المعاني العميقة التي وراءها   

  .العلمية

ومنـه  - حددون خطوات البحـث   من جانب اخر فان بعض علماء المناهج حين ي        
واالطار المرجعـي او    ) التحليلمنهج  (  يهملون خطوات او مراحل مهمة مثل      -التحليل
متعمد مصدره اشكاالت لم تحـسم فـي االدبيـات المنهجيـة            ) اهمال(وهو   ).يالنظر

) منهج(كما ان آخرين يرون ان كلمة       . فاالمبريقيون عموما يهملون النظرية   . والنظرية



 

٤٠

 ليس هناك منهج علمي بذاته اال ان السمة االساسية السلوب -على االقل-ا أومعنى له ال
  .)٣١( مجرد ان يفعل كل ما هو ممكن بعقلههيالعالم 

  : ات عملية تحليل المضمونفي الصفحات التالية سنتعرف على خطو

  :* اختیار موضوع التحلیل-١

 معينـة كموضـوع     من المؤكد ان الباحث ليس حرا تماما ودائما في اختيار مادة          
ويبدو ان هذه المرحلة تشكل ضغطا نفسيا وعلميا على الباحث وخصوصا طلبة       . لتحليلل

بين متطلبالت عديدة لعل في مقدمتها توجيهات ازنوا الدراسات العليا الذين البد من ان يو 
اعضاء اللجان العلمية في اقسامهم فضال عن الوقت المتاح لهم والكلف المادية للبحـث              

ـ وقد الح  تصل بها من اعباء اخرى كالسفر للحصول على بعض الوثائق،         وما ي  ت ان  ظ
ن بعضهم قـد    أكما  . الطلبه قد يضطرون الى اختيار موضوعات التنسجم مع رغباتهم        

ى باالهتمام كل ذلك الى جانب ان هناك  ظتح يختار موضوعات غير قابلة للتسويق او ال      
ان في كل مجتمع    . ث لويس وير  يقول. بعض الموضوعات تحاط عادة بخطوط حمراء     

ان بعـض   . تخضع الى البحث والمناقشة اال نادرا      التي ال ) االفكار الخطرة (منطقة من   
 ان  هويورد ويرث مثاال مفـاد    . االفكار تعرض البناء االجتماعي الى القلق واالضطراب      

من نتـائج   حذرا ابدوأ استقبلوا نتائج البحوث في العلوم الطبيعية بحماس لكنهم          ييناليابان
 ان محلل المـضمون     )٣٢()االفكار الخطيرة ( العلوم االجتماعية وهم يطلقون عليها اسم       

. او الوصايا االخالقية بحريـة تامـه      . اليستطيع مثال ان يحلل بعض الخطابات الدينية      
  .وحين يفعل ذلك فانه قد ينتهي الى نتائج تعرضه للخطر

اذ لمـاذا   .  الى مبررات معقولـة    ان اختيار موضوع معين للتحليل البد ان يستند       
. الخطاب السياسي في اذاعة لندن مثال وليس في اذاعة صوت امريكا          : نختار موضوع 

نحلـل   او لماذا نحلل رسائل المراهقين لالستدالل على الصورة النمطيـة للمـرأة، وال            
لقد بررت الـدكتورة مـارلين نـصر        . العبارات التي يستخدمها االباء عادة مع ابناهم      



 

٤١

يارها لموضوع فكر جمال عبد الناصر بالقول ان الخطـاب الناصـري كـان هـو          اخت
   المهيمن خالل عقدين، بـشكله كمـا بموقعـه فـي الحقـل الـسياسي العربـي بـين                

 وبرر الدكتور سامي مسلم اختيار موضوع صورة العـرب فـي            )٣٣()١٩٧٠-١٩٥٢(
لى ان هنـاك دراسـات   الصحافة االلمانية بانه كان بناء على اقتراح من استاذه اضافة ا    
 الـصحافة االلمانيـة   طتحليلية تناولت الصحافة االمريكية والبريطانية والفرنسية ولم تع      

الغربية االهتمام الذي يليق بها رغم تشعب العالقـات بـين المانيـا االتحاديـة وبـين                 
  .)٣٤(اسرائيل

من جانب اخر فان احد مبررات اختيار موضوع معين تكمن في خلـو الـذاكرة               
 -ربما- من مادة علمية تجيب على تساؤالت الباحث مقابل        )المكتبة( رجية لالنسان الخا

افكار شائعة قد تكون جزءا من منظومات الثقافة السائدة، مما يجعل الباحث مندفعا للقيام              
ومـع ان الخبـرات الشخـصية        .بتحليل يوفر اجابات موضوعية على تلك للتساؤالت      

 تلعب دورا مهما في اختيار هذا الموضوع ورفض ذلك،          واهتماماته السابقة، قد   للباحث،
فان على الباحث ايضا ان يدرك انه يعيش في مجتمع له احتياجاته وانـه يعـاني مـن                  
مشكالت معينه وان عليه مقابل ذلك واجب االسهام في حياة مجتمعه واليعني ذلـك ان               

وعات التـي   ان بعض الموض   .يختار الباحث موضوعات معقدة وذات وقع ملفت للنظر       
: ومن ذلك على سبيل المثـال     . تبدو للبعض غير ذات قيمة يمكن ان تمدنا ببيانات مهمة         

النكات الشائعة المتداولة في المجتمع في اطار زمني معين، او التـشائم، او صـيحات               
عن الكتابات   )هتاف الصامتين ( ولعل اقرب مثال هو دراسة الدكتور سيد عويس       . الباعة

ان على الباحث ان يؤدي دورا نافعا لمجتمعه بوصفه عالما           سيارات،التي تظهر على ال   
فضال عما تقدم فأن الموضوع . وبوصفه مواطنا من جهة اخرى    او طالب علم من جهة،    

الذي يختاره الباحث البد ان يكون مثيرا لالهتمام، من ذلك مثال تحليل مضمون صـور               



 

٤٢

او تحليل مضمون رسائل شكاوى  .اللاالطفال العراقيين خالل االشهر التي اعقبت االحت
  . حول موضوع معين-او الى صحيفة واحدة- المواطنين الى الصحف العراقية

كذلك فأن على المحلل ان يراعي عند اختيـاره موضـوعا معينـا جملـة مـن                 
  :االعتبارات منها

  .الزمن المتاح له النجاز تحليله -١

د و ان الحصول على مادة عم     .مدى توفر المادة او الخطابات التي سيقوم بتحليلها        -٢
ينطوي على نفس صعوبة الحصول على رسائل كتبها مراهقون          ال صحفي ثابت، 
 . او الحصول على بيانات سرية لحزب معين .الى مراهقات

االمكانات المادية والفنية للباحث فليس سهال على طالب الماجستير او الدكتوراه ان  -٣
 او ان   ١٩٨٥ة التي صدرت بعد عام      يدرس على سبيل المثال كل الصحف العراقي      

 . مثال١٩٥٨-١٩٤٠يحلل كل محاضر مجلس النواب العراقي بين 

ان يكون الموضوع جديرا بالحصول على درجة علمية، او الـدخول فـي حلبـة                -٤
منافسة فليس من المعقول ان يحلل الطالب قصة قصيرة واحدة، او عمودا صحفيا             

 .وراهواحدا ، للحصول على الماجستير او الدكت

ان على طلبة الدراسات العليا سواء في مجاالت االعالم او االجتماع او علم النفس 
موضوعا معينا سواء من خـالل       او التاريخ او غيرها ان يطوروا وعلى نحو تدريجي،        

المحاضرات التي يتلقونها او من خالل قراءاتهم الخارجية، فعلى سبيل المثال قام احـد              
يم بحث عن مشاهد العنف في التلفزيون كجزء مـن متطلبـات            طلبة قسم االجتماع بتقد   

 التخرج بدرجة بكالوريوس، وحين انتقل الى مرحلة الماجستير ظل يتابع هذا الموضوع،  
واختار موضوع دور الصور النمطية للبطل في افالم العنف كرمز للتقمص مـن قبـل               

ع صورة البطل فـي     ثم تابع هذا الموضوع في رسالته للدكتوراه عبر موضو        . االحداث



 

٤٣

ان هذا المثال يشير الى ضـرورة ان تكـون          . كتابات عينة من طلبة المدارس الثانوية     
، وصوال الى مستوى ادق مـن       موضوعات بحوث الطلبة منسقة، ويكمل بعضها بعضا      

  . التخصص

ان من الخطأ االعتقاد بان اختيار موضوع البحث سـوف ينهـي قلـق الباحـث              
تبـع  ياذ ان وضع الخطوة االولى على الطريـق البـد ان            بل هو سيزيدها    . وتوتراته

ختيار موضوع معين سوف يظل يمـارس تـأثيرا علـى كـل             أبل ان    .بخطوات تالية 
تحليل مضمون قوانين الخدمـة المدنيـة فـي          :فاختيار موضوع مثل  . الخطوات التاليه 

:  مثـل  العراق اليرتب نفس االلتزامات المنهجية والتحليلية على اختيار موضوع آخـر          
ان اختيـار   . تحليل مضمون خطابات الرئيس الفالني حول موضـوع اتفاقيـة كيوتـو           

. ماذا سأحلل : او رموز معينه، سيلقي على الباحث فورا اسئلة مثل         موضوع او خطاب،  
وهكـذا فـان قلـق اختيـار      .الخ من االسـئلة ...ولماذا سأحلل، ولمن ساقدم التحليل ؟    

ان اختيار موضوع البحث هو احد مراحـل        . تاليةالموضوع سوف يتفاقم في المراحل ال     
ان من يحـضر مناقـشات       العنوان: بناء استراتيجية البحث وتتصل به فقرة مهمة هي       

رسائل الماجستير والدكتوراه يالحظ ان أولى انتقادات االساتذة المناقشين تنصب علـى            
.  التحليل عناوين االطاريح التي قد تكون اكثر عمومية، او اقل خصوصية من موضوع           

يحتاج العنوان الى دقة من التعبير مع االيجاز والوضوح وتجنب التعمـيم الـى مـاهو               
تحليـل الخطـاب الثقـافي فـي        : خارج اطار الموضوع فأن يضع الطالب عنوانا مثل       

او . االمـارات  وأالفضائيات العربية ثم يتضح انه لم يحلل سوى خطاب فضائية دبـي             
 المواطنين المعروضة في الصحف العراقية ثم يتضح        تحليل مشكالت : يضع عنوانا مثل  

كذلك البد من مالحظة ان العنوان غالبا ما يضم عددا          . انه لم يحلل سوى صحيفة واحدة     
من المفاهيم االساسية للبحث ولذا فان على الباحث ان يحقق لنفسه وللقارئ فيمـا بعـد                

  .اقصى من يمكن من الوضوح لتلك المفاهيم



 

٤٤

  :لبحث تحدید مشكلة ا-٢

في البدء قد يكون من المفيد االشارة الى ان تحليل المضمون يمكـن ان يـصبح                
او  عالمية صادرة عن اذاعـة، أممارسة يومية يقوم بها محللون محترفون يتابعون مادة         

 ينطلقـون مـن فكـرة ان        -ايضا–وهؤالء  . صحفية،او موقع على االنترنيت وغيرها    
 فهو يقوم بتحليل مادة يعتقـد ان        -مثال- دكتوراهاو طالب ال   اما الباحث،  ).مشكلة(هناك

ان فعل البحث يبدأ  ).مشكلة(انه ينطلق ايضامن  .هناك نقصا في االدبيات المتاحة حولها
فالبحث هو القلق وهو التوتر او قل هو االشكالية كما جرى            .من نقطة الشعور بالمشكل   
ضع يثير القلق وليس كل ما يثير وليس كل ما يتواجد في الو. التقليد العلمي على تسميتها

حظة مـن   مايثير القلق اذا هو محاولة التوقف في ل       . القلق يحتاج بالضرورة الى البحث    
  .)٣٥(سريان الوعي والحياة

ان العلم كابتكار فكري من نوع خاص يقدم نتائج ويضع حلوال لمـشكالت لكـن               
هـو  ) مشكلة(ن اختيار   ا. طبيعة المشكلة والطريقة التي تقترح تحدد نوع الحل المحتمل        

جزء اساسي من عملية االستقصاء او البحث االجتماعي غير ان من المفيد التمييز بـين    
فالباحث كفاعل موجود ضمن وضـع      . انواع من المواقف االشكالية الن نتائجها مختلفة      

Setting     معين وان كال من الفاعل والوضع عنصران ضـروريان لتحديـد الموقـف 
وهي ) الباحث( مجموعة جوانب او عناصر تحضى باهتمام الفاعل         الوضع هو . المشكل

ـ ومن المهم القول ان بعض تلك العناصر تح        .ليست معروفة تماما   ى باهتمـام هـذا     ظ
  . )٣٦(كما ان بعض الجوانب يفترض ان تكون معروفة. ى باهتمام ذاكظالباحث وال تح

وصا في هذا الوقت    ياتي اعتباطا وخص   ال ان اهتمام الباحث بدراسة مشكلة معينة     
فالباحث قد يكلف من قبل جهة      . الذي اصبح فيه لعملية البحث معان اقتصادية وسياسية       

كما انه قد يكون مدفوعا     . ما بدراسة مشكلة معينة وبالتالي لم يكن هو من اختار المشكلة          
وفي كل االحوال فان القلق الذي  .او باهتمامات علمية صرفة بدوافع مصلحية اقتصادية،
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وان يكـون هـذا      شرنا اليه فيما تقدم اليتواجد بدون ان يكون مرتبطا بموضوع معين،          ا
 .الموضوع نفسه مرتبطا هو االخر بالبنى المعرفية والمنهجية التي يتأسس عليها البحث           

  . )٣٧( بذاتهصداًقوبالتالي فان االشكالية هي نقطة االنطالق وليست م

وتقنياته تؤكد على حقيقـة ان مـشكلة        ان كل المؤلفات التي تعني بمناهج البحث        
  .ولى خطوات التحليلأمنها  البحث هي المرحلة المهمة التي تبدأ

في العلوم االجتماعية واالعالمية وما يتصل بهما نتجنـب طـرح اسـئلة تبـدأ               
وحين تراجع مقولة السويل الشهيرة تجد انها تطرح اسئلة تتعلق باالشـكال             ).لماذا(ـب

لكن ذلك اليعني اننا نقف      .فضال عن المتلقين   و قنوات االرسال،  وادوات ا  والمضامين،
لماذا او الهدف من الخطـاب،       بل نستطيع ان نضيف اسئلة مثل      عند حدود تلك االسئلة،   

والبد من التاكيد على ان تحليـل المـضمون هـو           . الى غير ذلك   ومتى وجه الخطاب،  
  . من المشكالتطريقة بحث متعددة االغراض تستهدف التقصي عن مدى واسع

وال   اليمتلك دائما كل الوقـت،     -المحلل–ان تحديد المشكلة ضروري الن الباحث       
تتاح له دائما كل االمكانات المادية والفنية والبشرية، فضال عن ان المضمون الواسـع،              

 من التجزئة أي ان نطرح اسئلة حول هذا الجانب منـه،            يقتضي نوعاً  المتعدد االوجه، 
  . ان نهمل العالقات الوظيفية بين كل الجوانبدون ونهمل اخرى،

تلك التي وردت في دراسـة      . من االمثلة التي يمكن ايرادها عن صياغة المشكلة       
الدكتورة عفاف احمد عويس لعينة من االطفال المصريين فقد طـرح بحثهـا سـؤالين               

  : رئيسين

ـ          :  اولهما رة عـن   ما الذي استقر في وجدان االطفال ووعيهم في طفولتهم المبك
  .اختالل ميزان القوة في الصراع الفلسطيني االسرائيلي



 

٤٦

ما هي الدفاعات الشعورية الواعية التي يقدمها الطفل بطريقـة غيـر            :  وثانيهما
مباشرة عن التهديد الذي تتعرض له احتياجاته النفـسية االساسـية، وعـن الـضغوط               

  .)٣٨(الخ...البيئية

تطرح الدكتورة مها الكردي اسئلة عدة      وفي دراستها عن القيم في برامج االطفال        
  :منها

  .ماهو دور االعالم المرئي الموجه للطفل ووظائفه   -

مجتمع الصعيد كميا مـن حيـث       بما مدى اهتمام برامج االطفال التلفزيونية المحلية           -
  .المساحة الزمنية المخصصة الرسال هذه البرامج والفترات الزمنية ودورية العرض

  .ل والقوالب الفنية التي تعرض من خاللها الرسالة االعالميةما هي االشكا   -

  .)٣٩(ما هي القيم االساسية التي تتضمنها الرسالة االعالمية   -

يضع تلك التساؤالت تحت     ولعل من المفيد ان نشير هنا الى ان بعض الباحثين ال          
  . تـساؤالت الدراسـة   : بل قد يضعها تحت عنوان آخـر مثـل        ) مشكلة البحث (عنوان  

مشكلة البحث او   (غير ان من المفيد ان نطرح االسئلة تحت عنوان          . او اهداف الدراسة  
  .)٤٠(مستقل تحت عنوان قة من التساؤالتتمش ثم تحدد االهداف،). مشكلة الدراسة

متعددة ولعل في مقدمتها ان الباحـث، هـو يواجـه            )مشكلة البحث ( ان مصادر   
يـضاح كـل     يكفي ال  من البيانات منها ال   هو متاح    ظاهرة او مشكلة معينة يجد ان ما      

يرتقي الى مستوى يوفر للباحث درجة مـن         هو متاح ال   او ان ما  . جوانبها وعناصرها 
هذا الى جانب   . شكوكه، او يدفعه الى افتراض تفسيرات اخرى       الطمأنينة، بقدر ما يثير   

مـن  وشعوره بان ظاهرة مـا هـي         واطالعه على االدبيات السابقة،    قراءات الباحث، 
  .)٤١(الخطورة بمكان وان دراستها سوف توفر نتائج نظرية او تطبيقية مفيدة
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ى بعناية كبيـرة    ظولعل من البديهي القول ان صياغة مشكلة البحث ينبغي ان تح          
 متواصـال علـى كـل       اًمن الباحث اذ ان وضوح التساؤالت او غموضها يعكس تأثير         

ن يسال كأ.  قد يتناول متغيرا واحدافضال عن مالحظة ان التساؤل. مراحل البحث التالية
وقـد يتنـاول    ). او الصور االكثر تكرارا في قصص االطفـال       . ماهي االلفاظ (الباحث  
  ).ماهو اثر التعرض لبرامج العنف على قصص االطفال( تغيرين مثلمالتساؤل 

  :تحدید اھداف البحث -٣

. عينـة هو جهد مقصود للوصول الى اغراض م       البحث العلمي في أي حقل كان،     
هية االهـداف التـي      وبالتالي فأن على الباحث ان يحدد في مرحلة مبكرة من بحثه ما           

أي عن التساؤالت   . يتوخى تحقيقها والشك ان هذه االهداف التنفصل عن مشكلة البحث         
تيسيرا لجهد الباحث ان يقسم تلك االهداف        ويمكن،. التي سبق له ان طرحها على نفسه      

  :الى نوعين

فعلى سبيل المثال قد يـسعى المحلـل الـذي          : يةلاف التطبيقية او العم   اولهما االهد   - أ
تتعرض بالده لحرب او دعاية معادية ان يركز من خالل تحليله الذاعة العدو على              

ان دراسة   .او فضح دعاية العدو وخفض تاثيرها      هدف الوصول الى دعاية مضادة،    
لدعايـة   )الزر سفيلد والسويل  مثل  (علماء الدول الحليفة في الحرب العالمية الثانية        

دول المحور اسهمت بدون شك في التعرف على ابعاد ومـضامين تلـك الدعايـة،               
 :فقد ارست تلك الدراسات اربعة اهداف اساسية هـي         .ووضع الدعاية المضادة لها   

االبقاء / االبقاء على صداقة الدول الحليفة وعالقتها الوطيدة/اثارة الكراهية ضد العدو 
اضعاف الروح المعنويـة  /لمحايدين وضمان تعاونهم كلما كان ذلك ممكنا على حياد ا  

  وفي هذا الصدد تم تقويم الدعاية االنكليزية وتبين انها نجحـت فـي اقامـة               .للعدو
كـذلك قـد   . ياء والـشك ستللحرب بينما اثار االلمان الكثير من اال ) اهداف انسانية (

من خـالل فتـرات     .قصصهم  او  . يستهدف البحث من خالل تحليل رسوم االطفال      
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وضع برامج نفسية واجتماعية العانتهم على تجاوز صدمات        . الحروب او الكوارث  
  .الحروب

وتتلخص في رغبة الباحث بتطوير اساليب ومناهج جديـدة فـي           : االهداف العلمية   - ب
التحليل والبحث ان من الصعب على الباحث ان يضع خطا فاصال بين المـشكالت              

غير ان  . او من اختصاص الحقل التطبيقي      الحقل العلمي،  التي تعتبر من اختصاص   
ففي سبيل المثال استهدفت دراسة راجية  .على الباحث ان يحدد اهدافه بوضوح شديد  

االسرائيلية التعرف على صور اسـرئيل كمـا         )٤٢(قنديل لصحيفة جروزاليم بوست   
ـ             تخدام عملت الصحيفة على رسم مالمحها وتقديمها للعالم وتفـسير الـصحيفة الس

ع وتفسير الصحيفة الحداث معينـه مثـل اغـراق          داسرائيل اسلوب او سياسة الر    
 ان صياغة االهداف قد تاخذ صيغة هـدف رئيـسي او            .المدمرة االسرائيلية ايالت  

 .مع اهداف فرعية تشتق منه. اكثر

  :تحدید المفاھیم وتعریفھا -٤

الى ان المفاهيم    ون،في سياق تعريفنا لتحليل المضم     اشرنا في الصفحات السابقة،   
فنحن غالبا ما نستخدم الفاظ      .في علوم االنسان والمجتمع عموما تتميز بالتعقيد والتداخل       

كننا نعمل على تحديدها وايجاد مؤشرات معينة تمكن        لومصطلحات الحياة اليومية ذاتها     
ـ        تان للمفاهيم دورها في     . من االحاطة بها   ى بسيط التفكير وفي بلورة نظرة الباحـث ال

بين مفهـومي    ان الخبرة البسيطة تظهر ان هناك فروقا ما        .الظاهرة التي يقوم بدراستها   
تكفي لتمييز كل منها عـن        لكن هذه الخبرة ال    .*وبينهما وبين االساءة   العنف والعدوان، 

ومن ثم البد من ان يبذل الباحث ما يكفي من الجهد حتى يوجد لكل منها تعريفا                 .اآلخر
 )العالقات العامة (ان كثيرا من الطلبة اذ يعرف مفاهيم مثل          .ى القارئ قابال لإليصال إل  

 .يبقى في حدود التجريد الغامض    ) الفقر(أو   )عيشيةماالسرة ال (أو  ) الصورة النمطية ( و
  ف استعادة جهود باحثيها باتجاه وضـع تعـاري        )٤٣(ان احد الدراسات المهمة التي يمكن     
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ن فعلى سبيل المثال تم تعريف الفكـرة        سعية للسيدي دقيقة للمفاهيم هي الدراسة االستطال    
القومية بانها احساس وجداني باالنتماء الى العروبة والرغبة في تحقيق الوحدة السياسية            

ان هذا التعريف، يتضمن مفاهيم اخرى معقدة مثـل االحـساس           . وتأكيد القومية العربية  
  .واالنتماء والعروبة الوجداني، والوحدة،

خصوصا . د ان نشير الى ان التعاريف النظرية ليست خاطئة دائما         ولعل من المفي  
وبالمقابل فان بعض التعـاريف التـي        .حين يكون الباحث اطار مرجعي واضح المعالم      

من ذلك في سبيل     .تحقق شروط االجرائية    ال Operationalاريد لها ان تكون اجرائية      
اذ يعرفه بانـه     )المناخ السياسي ( المثال تعريف الدكتور عادل عبد الغفار خليل لمفهوم       

الفراد في التعبير عن ارائهم واتجاهاتهم ازاء القـضايا         لالتي يسمح بها    ) حرية التعبير (
   المختلفة المثاره في اوسـاط الـرأي العـام أو تعريفـه للـصورة النمطيـة بـالقول                 

تـة  سمات شائعة وثاب   )Stereotype National(يقصد بالصورة النمطية القومية للغير      
 لكن الدكتور خليل اورد نموذجا      )٤٤(يتبناها الشعب عن شعب آخر وغالبا ما تكون سلبية        

ون الزراعـي   التعـا (جيدا للتعريف االجرائي حين قال ان التطبيع االقتـصادي هـو            
ان هذه الحقول او المجاالت يمكن       .)٤٥() والسياحة والتجاري والنقل واالتصاالت والطاقة   

 من خالل مراجعة االحصاءات والتقارير الخاصة       -تطبيعابوصفه  –قياس ماتحقق فيها    
  .بمعنى ان القياس فيها ممكن )التجاري مثال(بالتبادل 

وفي حالة وصـول الباحـث الـى         .ان بعض المفاهيم تبدو عصية على التعريف      
ومرجعيـات او تجـارب ،تـرفض ذلـك         . تعريف نظري لها سيجد ان هناك مصالح      

الـى اسـتخدام     -بل انه غالبا مـا يلجـأ      –ن الباحث قد يضطر     فأولذلك   .)٤٦(التعريف
 ونظرا لما لمسناه من غموض لدى طلبة الدراسات         )٤٧(التعاريف االجرائية لمفاهيم بحثه   

فقد وجدنا ان من المفيد ان نوضح        وعدم الدقة في استخدامه،    ازاء هذا المصطلح،  /العليا
  .جوانبه
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ففي سـورة البقـرة امـر اهللا         .جرائيح للتعريف اال  ضفي القرآن الكريم مثال وا    

رغم كونه   والبقرة مفهوم مجرد   .ان يذبحوا بقرة   )υ( سبحانه اليهود على لسان موسى    
وحين تساءل اليهود عن  . كانت مواصفاتهاالنه ينطبق على كل بقرة في العالم اياً .بسيط

فـارض   الانها بقـرة صـفراء     (: توصيفا اجرائيا لها فقال    )υ( قدم لهم موسى   البقرة،
 ثم انهـا   )انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين      ( ثم اضاف  )والذلول والبكر عوان  

وبـذلك تحـول     )٤٨()مسلمة الشية فيهـا    تسقي الحرث  ذلول تثير االرض وال    بقرة ال (
  .ار والقياسبالمفهوم المجرد الى مفهوم محدد قابل لالخت

  :سيتين في هذا الصددان على الباحث ان يأخذ في اعتباره مسألتين اسا

  .الجوانب التي سيقوم بدراستها -١

 .كيف سينمي مفاهيم خاصة بهذه الجوانب -٢

فعلى سبيل المثال حين يبحث المرء في الخطاب اللبناني الرسمي حـول قـضية              
او العالقـة مـع      او حول سالح المقاومـة،     اغتيال رئيس الوزراء المرحوم الحريري،    

 حدود الموضـوع الـذي يدرسـه ال ان يتجـاوزه الـى              سوريا فان عليه ان يبقى في     
 اي ان يركز على الخطاب اللبناني الرسمي ويعرفه اجرائيـا بانـه            .موضوعات اخرى 

 عن مجلـس الـوزراء،   وأالبيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية      )طبقا للدراسة (
ـ      ). عبر االذاعة الرسمية   يعتذأوالتعلقيات التي    ن هـذه   دون اشارة لبيانات صدرت ع

الجهة او تلك كذلك حين يستخدم الباحث مفهوم سالح المقاومة فان عليه ان يحدد ماهية               
وهـو قـد يـرفض       .خل المفاهيم اتتد هي المقاومة المقصودة حتى ال    ومن  ذلك السالح   

  ويستخدم بدال من ذلك مفهوم العنـف، او االغتيـال،          .ة السياسية مريجاستخدام مفهوم ال  
  . رؤية للموضوعاو االرهاب انطالقا من
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امـا   .ان النقطة االولى المشار اليها تتصل بالفروض وبالمرجعية النظرية للباحث        
 ان معيار الوضوح )Conceptualization(النقطة الثانية فتتصل بعملية تكوين المفاهيم 

)Claity(    المفهوم بالظواهر الملموسة وامكانية استخدامه كـأداة        ة يعبر عن مدى احاط 
علـى  - فنحن نفكر من خالل المفاهيم فاذا لم تكن معانيها متقاربة       .ر معينة لتوصيل افكا 

 لقد نشأت .المرسل والمستقبل فانها تفقد قيمتها ان لم تكن سببا في سوء الفهم             بين –االقل
من الصعوبات التي واجهتها الفيزياء من اجل نشر مفاهيم معرفية بمستوى            )االجرائية(

الى عالم الفيزياء برسي بريد غمـان فـي          )االجرائية (سيسأويرجع الفضل في ت   .معين
وقد نقل علماء االجتمـاع   .١٩٢٧ عام )The logico of Modern Physics (كتابه

 :كتب برد غمان يقـول     .االكثر ذرائعية هذه القواعد الى علمهم مما اثار نقاشات حامية         
 فرضية ماهي قابلية     سوى جملة من العمليات وان داللة      -عامة– بالمفهوم    نعني نحن ال 

 وغيرهم مـن    )والزرسفيلدوسيتوارت دود،    ،لندبرج(لقد دافع علماء مثل     . التحقق منها 
يقول لندبرج ان الطريقة الوحيدة لتعريف شئ ما موضوعيا         . هذا االتجاه دفاعا مستميتاً   

ية لكن المبالغة في استخدام الطريقة االجرائ      .هي تعريفه من خالل العمليات التي يتطلبها      
اننـا خلقنـا     :علق على ذلك بالقول   بردغمان  الى ردود فعل سلبية ايضا حتى ان        أدت  

يأخذ بعين االعتبار    فاالتجاه االجرائي ال   . عما كان هو نفسه يفكر فيه      افرانكشتاين، بعيد 
فاذا اخذنا المثال البسيط لقياس الطول فان        .ان المفهوم عام وسابق على كل عملية قياس       

واذا . اذ ان مفهوم الطول سبق عملية القياس      . توفر لنا اال قياس شئ ما     عملية القياس ال  
فاننـا   )وهو مثال نموذجي للتعريف االجرائـي     ( كان الذكاء هو ما يقيسه اختبار الذكاء      

ان . )٤٩(نحصل على حقيقة لنماذج من الذكاء تبعا لالختبارات العلى مفهوم عام للـذكاء            
فهذه التزيد عـن كونهـا       .صد بالمفهوم تلك العمليات   اننا النق  هذا االتجاه يرون  تقدي  من

يقول  )٥٠( نفسها ةوسائل فنية نستخدمها للوصول الى تحديد شيء يكمن خلفها هو الظاهر          
يميل االدب المنهجي المكرس للعلوم االجتماعيـة عنـدما نفـضل التعريفـات             : هامبل



 

٥٢

يملـك مـن     جتماع ال االجرائية على حساب المتطلبات النظرية الى االيحاء بان علم اال         
اعداد مستقبله بصفته اختصاصا علميا اال ان يكون لنفسه رصـيدا مـن المـصطلحات      
المعرفة اجرائيا على اكبر قدر من المستطاع ومن االستعمال الثابت والموحد كمـا لـو             

  .)٥١(كان تشكيل المفاهيم العملية ممكن الفصل عن التكوين النظري

يف االجرائي مطلوب للتعامل مع مفاهيم مركبة       ومع كل تلك االنتقادات فان التعر     
وفي اعتقادنا ان من غير المعقول ان نرفض كليا االتجاه           .ومعقدة تثير الجدل والخالف   

ـ تأمـل الن  لاالحصائي والعمليات في بحوث االعالم وان نكتفي با        بحجـج مثـل     .ريظ
يـشكل موضـوعا   ان من المهم جدا االلمام بمظاهر مختلفة لمفهوم  ). الفهم( و )التعمق(

وفـي   .بحث كيفية التعبير عنه ووصفه وتحديده ماديا      من  للدراسة والبد في سبيل ذلك      
لغة علم االجتماع ترجع المشكلة الى تمييز عدد من االبعاد النوعية للمفهـوم االصـلي               

  .)٥٢(والى ايجاد ادلة لكل بعد

لالشارة اليها ان اسهل الطرق لتعريف كلمة او لفظة ما هي ان نستخدم مثاال معينا 
فإذا كنا بصدد تعليم طفل ما تعنيـه        . او استخدام صورة أو أكثر لتوضيح ما نقصده بها        

فإننا نشيرالى كتاب أو مجموعة كتب ويعتمد توصيل المعنى على وضوح            )كتاب( كلمة
إذ ال نستطيع أن نـأتي  .  العلم بإن هذه الطريقة البسيطة ال تناس      .الصور التي نعرضها  

وبالمقابل عمد الفيزياويون إلى استخدام األسلوب العملي        .ف األخالق مثال  بصورة لتعري 
لتجاوز ما يسمى بالطبيعة النهائية لألشياء أو الظواهر ألن الحديث عنها يخـرج عـن               
حدود العلم ولذا فأن عالم الفيزياء يعرف مصطلحات مثل الزمن والحرارة عن طريـق              

قياس تلك الظواهر ولذلك تميز االتجـاه العلمـي     اإلجراءات أو العمليات التي يقوم بها ل      
يقول لندبرج إن الوصفة الخاصة بصناعة نوع معين من الخبز هي التعريـف             . بالثبات

العلمي لذلك النوع ولذلك فان كل من يستخدم تلكم الوصفة ينبغي أن يصل إلـى نفـس                 
ات التي يمكن   النتائج مع مالحظة أن هذه الوصفة ال تزيد على كونها مجموعة من الكلم            



 

٥٣

ولذلك فأن التعريف العلمي في هذه الحالة يجب أن يشير إلـى   .تضمينها في أي تعريف  
 دقيقـا للمـواد     اإلنجاز الفعلي لذلك النوع من الخبز وهذا يتطلب معرفة كافية وتحديداً          

  )٥٣(الداخلة في صناعته

مع مفهوم  لقد حدد الزرسفيلد أربع خطوات يمكن للباحث اللجوء إليها عند التعامل            
  :معين يسعى إلى دراسته وتحديده

وهذه الخطوة بمثابـة حـدس       . عن المفهوم  اًوليأ اًأن يكون الباحث تصور      -أ
  .أولي أو محاولة مبدئية لألحاطة بالمفهوم

ويمكـن   .تفكيك المفهوم واكتشاف العناصر المكونة له ومظاهره المتعددة         -ب
بعد يتضمن عناصـر كميـة      وال ).األبعاد(جمع هذه العناصر تحت عنوان      

 .ونوعية

فالباحث في مفهوم الجمال مثال البد إن يختار         .ةظ قابلة للمالح  أدلةاختيار     -ج
ون والعمـر والـصحة وقياسـات       للارات معينة مثل الطول و    شأدلة أو مؤ  

 .الجسد وغيرها

 يؤدي بالباحث إلى فهـم واضـح        )٥٤(توحيد األدلة في دليل واحد مشترك        -د
 .عن المفاهيم األخرى المقاربة أو المتداخلة معهمميزاً يدرسه للمفهوم الذي 

إن االنتقادات التي توجه إلى الطريقة اإلجرائية عديدة كما أسلفنا لكن الباحث يجد             
 لتـداخل المفـاهيم وشـدة تعقيـدها         نفسه في كثير من األحيان مضطرا ألتباعها نظراً       

فعلى سبيل المثال    .عالجة مفهوم واحد  ان الباحث قد يواجه عمليات متعددة لم       .وتجريدها
يتطلب تعريفا إجرائيـا     )الصورة النمطية لإلعالم التركي إزاء العرب     ( مثل   إن مفهوماً 

وهي مؤلفة من عناصر سليبة وايجابية تكـون بمجموعهـا           )الصورة النمطية (لمفهوم  



 

٥٤

كية التي  نية التر يصحف األحزاب اليم  (فهو مثال    أما اإلعالم التركي،   .توصيفات للعرب 
  .)أو المقاالت االفتتاحية فيها/صدرت للفترة من كذا إلى كذا

  :  اإلطار النظري وفرضیات التحلیل-٥

الهلع يقال إن النظرية هي أعلى مراحل العلم رغم أنها كما يقول أيان كريب تثير               
فالكثير من النظريات االجتماعية واإلعالمية عصية علـى الفهـم أو            .في نفوس الناس  

باتجاه تسهيل فهم النظرية هي إعادة      /ويضيف إن الخطوات األولى    . لها ىة ال معن  مبتذل
بها الموضوع  بمعنى إن فهم النظرية هو مسألة تتعلـق            )٥٥(النظر بالطريقة التي نتناول   

 إن كثيرا من النظريات التي نتناولهـا،        .تعلم النظريات ببتعلم التفكير النظري أكثر منها      
يها بعض القداسة ألنها باسم هذا العالم أو ذاك وبالتالي نتناولهـا   أما قديمة، أو نضفي عل    

دون حس نقدي،وتزداد المشكلة تعقيدا بسبب إن علوم اإلنسان والمجتمع ال يمكن إال أن              
فأي نظرية تقـوم  . وهو ما يسميه أيان كريب البعد المعياري للنظرية       . تكون إيديولوجية 

 تصريحا أو تلميحا افتراضات عمـا يجـب أن     بوصف الواقع البد أن تطرح في ثناياها      
افتراضـات  :(وقد سمى كولدنر هذه االفترضـات باسـم        .يكون عليه شكل ذلك الواقع    

طبقا لتيما شـيف بأنهـا    تعرف النظرية،. )٥٦( )Domain Assumptions() المجال
ينبغي أن تكون المفاهيم التـي       :مجموعة من القضايا التي تتوافر فيها عدة شروط أولها        

: وثالثهـا . وثانيها إن القضايا ينبغي أن تتسق مع بعضها       . تعبر عن القضايا محددة بدقة    
: أن توضع بشكل يجعل من الممكن اشتقاق التعميمات القائمة اشتقاقا استنباطيا ورابعهـا  

 تستكشف الطريق لمالحظات ابعد مـدى تنمـي         ثمرةأن تكون تلك القضايا خصيبة وم     
  .)٥٧(مجال المعرفة

ال  *)علـم األعـالم   ( إلى إن النظريات فيما يسمى       هم أن أشير ابتداءاً   إن من الم  
وال من الوجهة الحالية عن نظريات علـم االجتمـاع           .ال من الوجهة التاريخية    .تنفصل

منها إن التقنية هي ميدان نضال األفراد والجماعات للتأثير الفاعل           .وأسباب ذلك عديدة  



 

٥٥

ـ ومن .)٥٨( والمعاني المقننة للتقنية   في تغيير التصميم التقني واألستخدامي     ا إن عمليـة    ه
إن االتـصال   . لكن هناك مرجعيات متعـددة لتفـسيرها      ) اجتماعية(االتصال ذاتها هي    

ليس فيه الكثير من التراث على اعتبار انـه ارتـبط            )كعلم وليس كممارسة  (ونظرياته  
  .)٥٩(نظريا) ضعفا(لم وقد عانى هذا العلم فتاريخيا بظاهرة تقنية كاكتشاف اإلذاعة وال

ويشير فان دايك احد أساتذة سوسيولوجيا اإلعالم إلى إن العديد من مؤسسي علوم             
وبـارك  ) صاحب كتاب الدعاية في زمـن الحـرب       (السويل   :اإلعالم واالتصال مثل  

الذي ساهم في تطوير أسـلوب      ( وبرلسون) صاحب كتاب التاريخ االجتماعي للصحيفة    (
 إلـى ويذهب برلسون    . إلى منظور سوسيولوجية األعالم    انتموا أصال ) تحليل المضمون 

وان الكثير من هـؤالء المؤسـسين       ) ارض االختصاص (يولوجية اإلعالم هي    سإن سو 
والمحدثين قد تأثروا بطريقة أو بأخرى بالمدرسة الوظيفية لالزرسـفيلد وميرتـون أو             

ة لتاريخ نظريات   إن مراجع كما أشرنا   .  )٦٠(شيللر وادورنو وغيرهما  (بالمدرسة النقدية   
فعلى . نفسية–وتطورها الالحق هي نظريات اجتماعية  االتصال تظهر إنها في جذورها،

باصـطالح   )اإلبـر المخـدرة  (ة وسائل اإلعالم التي تعمل عمل ضيسبيل المثال إن فر  
السويل لإلشارة إلى التأثيرات المباشرة والجماعية لوسائل اإلعـالم علـى الجمهـور             

علم نفـس    :ضية المحورية تناغمت مع النظرية النفسية الرائجة آنذاك       هذه الفر  .المشتت
 .اتـسون والتوجه السلوكي الذي ظهر علـى يـد جـون و    . )ستاف لوبون لجو(الحشود  

نفس المرضـي   العلم  ( إن السويل الذي كتب فيما بعد        )٦١(وف وماكدوجل لونظريات باف 
هو الـذي    .) )١٩٣٥( صيالسياسة العالمية وفقدان األمن الشخ    ( و )١٩٢٠(والسياسة  

وقد تم مـن الناحيـة      . وبأي تأثير / لمن/ بأية قناة / قال ماذا  /من( أطلق العبارة الشهيرة  
العلمية إعطاء أفضلية لبعدين في هـذا البرنـامج همـا دراسـة التـأثيرات وتحليـل                 

  .)٦٢(المضمون



 

٥٦

لقد راجعت العديد من أطاريح الماجستير أو الـدكتوراه فـي مجـاالت األعـالم         
 )برلـسون (زأة مستمدة من    تمختلفة وتأكد لي إن التحليل فيها كان يعبر عن نظرة مج          ال

الذي ركز على إن تحليل المضمون هو الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمضمون            
بما ) آلية التحليل(الى  والواقع إن معظم تعريفات هذا المنهج انصرفت         .الظاهر لالتصال 

 والشدة وغيرها دون اهتمام واضـح       تاب التكرارا في ذلك تحديد وحدات التحليل وحس     
روس قد أشار إلى إن تحليل المحتويـات        .وكان بيتر آج     .بتكوين إطار نظري للتحليل   

لمجموعة من المواد يتألف بشكل أساسي من تصنيف وحدات صـغيرة مـن الوثـائق               
إن  .)٦٣(كلمات او جمل أو موضوعات وفقا لمجموعة أصـناف مـستنتجة أو سـابقة             (

ولعـل  .  التحدث عن نفسها بل المهم إن تفسر طبقا لمرجعية نظريـة           نرقام ال تحس  األ
. األحتفال بالرقم لذاته والتقليل من قيمة النظرية غير مقتصر على باحثينا، وكان سـى             

 ميلز قد انتقد بشدة اراء الزرسفيلد الذى ركز على الجوانب الكمية والتجريبيـة              .رايت
لعل ذلك هو الذى افشل مشروع التعاون بـين ادورنـو           ، و )٦٤(واهمل الجوانب النظرية  

وبين الزرسفيلد فـى بحـث      ) -مدرسة فرانكفورت –وهو احد رموز المدرسة النقديه      (
التأثيرات الثقافية للبرامج الغنائية األذاعية، وكان الزرسفيلد يأمل فى خلق تكامل بـين             

المشروع فشل بعد أن ظهر أن  اال ان ية األمريكية األمبريقاتالنظرية األوربية واألتجاه  
   .)٦٥(ال يمكن تجاوزهبين الذهنيتين التعارض 

لمضمون قد اليلتزم بنظرية واحدة بل قد       اهنا الى ان محلل     أن من المهم أن نشير      
 فعلـى   .يعمد الى اجراء موائمة بين قضايا نظريتين او أكثر ليكون اطاراً عاماً للتحليل            

رية بورديار واهمها ان وسائل األعـالم هـى         سبيل المثال يمكن دمج بعض قضايا نظ      
 انها ليست ثورية فى ذاتها بل ابعد من ذلك هى ليست محايدة يمستجيبات لأليديولوجيا ا

) التشفير وفك التـشفير   : كتابه(او غير مؤدلجة، وبين قضايا مستمدة من ستيوارت هال          
ـ     .)٦٦(من الجمهور المتلقى   ثالثة اصناف  حيث حلل  ال بـسيط ، ان      فلو افترضنا ، كمث



 

٥٧

محلالً اراد ان يحلل المقاالت األفتتاحية لصحيفة يديعوت احرونوت األسرائيلية حـول            
مشروع استيطانى فى القدس المحتلة ويحلل فى الوقت نفسه تعليقات القراء األسرائيليين            

   :ي اليها كما يأترعلى تلك المقاالت فانه يستطيع ان يوظف القضايا المشا

  . األسرائيلية تمارس نشاطها فى اطار ايديولوجيا األستيطانان وسائل األتصال =

ت العامـة   ان مضامين المقاالت األفتتاحية للصحيفة المـذكورة تعكـس المبـررا           =
  .أليديولوجيا األستيطان

ان تعليقات القراء األسرائيليين على تلك المقاالت تظهر نموذج المتلقى المعبر عـن              =
  .جتماعى والفضاء المهنىلنظام األالذوق العام الغالب على ا

  . أويلية لهذا النموذج من الجمهوراألستيطانية هى المرجعية التان األيدبولوجيا  =

ان المثال المذكور البدان ينبهنا الى مسألة مهمة هى ان محلل المضمون انـسان              
وانه مهما حاول ان يكون موضوعياً فانه سيظل متأثرا بأتجاهات وافكار مسبقة شعورية             

عورية وان ادراكه لذلك امر مهم فيحرص على تحليل خطاب اآلخر باقصى قدر             او الش 
   .من الموضوعية

نفترض ان قضاياه مستمدة من اطر نظريـة سـبق           يمكن ان نورد هنا مثاال آخر     
لرسائل األعالمية حول موضـوع     ااختبارها ويتلخص فىبث مجموعة من الخطابات و      

ثم تحليل اتجاهات عينة    ) سيداو(تمييز ضد المرأة    الكوتا النسائية ومبادىء اتفاقية منع ال     
من المبحوثين الذكور قبل وبعد بث تلك الخطابات انطالقا من ذلك االطـار النظـرى               

  :األفتراضى الذى تتمثل اهم قضاياه فيما يلى

يين ازاء مسألة الكوتـا     ان الثقافة السائدة هى مصدر رؤية واتجاهات الرجال العراق         =
  .النسائية



 

٥٨

نظومات القيم التقليدية قد استدخلت من خالل التنشئة األسريه وليس  مـن             ان اهم م   =
  .خالل التعليم الرسمى

تويات التعليمية  ان الخطابات التى وجهت للعينة لم تكن ذات تأثير رغم اختالف المس            =
  . *لمفردات العينة

وء تلك القضايا يستطيع الباحث ان يحدد اجراءاته المنهجيـة وان يـصوغ           ي ض ف
 طبقا لتعريف ارسطو هو نقطة البدء فى اقامة برهان          hypothesis والفرض   .فروضه

). ب(كذلك لزم عنها ) أ(فإذا أثبتنا أن . الزمة كنتيجة) ب(صادقة فتكون   ) أ(كانت   )اذا(
هو نقطة البداية الالزمة لكل أستدالل تجريبي وبغير هذا         : وفي المنهج التجريبي الغرض   
 دار  - المعجـم الفلـسفي    -مراد وهبـة  . د: راجع. (بحييعجز المرء عن ان يقوم بأي       

تعميم مبدئي تظل صحته    : وقد يعرف الغرض بأنه   ). ٣٠٤ ص -١٩٧٩-الثقافة الجديدة   
وصالحيته موضع أختبار ويحاول الباحث أن يتحقق من صدقه ليتخذه سبيالً إلى فهـم              

  .الظواهر وتفسيرها

 لـيس مـضطراً لـصياغة       ومن المهم أن أن نشير أيضاً إلى حقيقة أن الباحـث          
ففي حاالت معينة يجـد     . كما أن صيغ الفروض ليست متماثلة من بحث ألخر        . فروض

الباحث أنه يواجه مشكلة ال تتوفر عنها أية بيانات، وبالتالي فهو يضطر للبحـث عـن                
بيانات أولية تمكنه من التقدم خطوة بأتجاه صياغة فروض، يمكن التحقق منها في أطار              

والواقع أن على الباحث أن يحدد موقع بحثه من حيـث مـستواه             . ثالًدراسة وصفية م  
  .النوعي أي بوصفه أستكشافياً أو أستطالعياً أو وصفياً

في البحث األستكشافي يبذل الباحث جهداً من أجل أن يحقـق ألفـة كافيـة مـع                 
ويجمع بيانات ذات درجة من التنوع تمكنه من توفير فرصـة أفـضل             . موضوع بحثه 

امـا الفـروض ذات     . رض أو أكثر حول الموضوع في مرحلة بحثية تاليـة         لصياغة ف 
مـادلين  (المضمون العلي أو السببي فتمثل مستوى أعلى من الناحية المنهجية، تقـول             
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وهي تهدف إلـى صـياغة      . أن الفرضية أقتراح جواب على سؤال مطروح      ): غراويتز
ة تساعد على أنتقاء الوقـائع      عالقة بين واقعات ذات داللة وهي، وأن كانت متفاوتة الدق         

التي تخضع للمالحظة وعندما تتجمع هذه الواقعات تتيح الفرضية تفسيرها وأعطاءهـا            
 فالباحث قد يطرح سؤاالً )٦٧(داللة تجعلها، باعتباره متحققاً منها عنصراً ممكناً في نظرية

ية ما هو مضمون المقاالت األفتتاحية في الصحف المـصر        : مثل) ضمن مشكلة البحث  (
 األستطالعية، سيقوم بصياغة تهآزاء الموضوع الفالني ؟ وبناء على مراجعاته، أو دراس

  ).غير رسمية/ رسمية(تتباين مضامين الجرائد المصرية بحسب عائديتها : فرضية مثل

أن الفروض تشتق منطقياً من  نظرية تبرر أعتبار تلك الفروض صحيحة، ذلـك              
  :مالحظات للوقائع، ففي سبيل المثالألن النظرية قامت على جملة من ال

أن نظرية ما تفترض بأن الخطاب األسرائيلي يتهم كل من ينتقد مواقف أسـرائيل            
وأن منتقدي المواقف األسرائيلية يتجنبون األشـارة إلـى قـضايا           ) أ( للسامية   بأنه معاد 

  ).جـ(وأن تركيز المنتقدين ينصب على المواقف السياسية ) ب(عرقية أو دينية 

جـ يمكـن أن    /ب/أن توفر أ  : شتق فرضاً مفاده  يناءاً على ذلك يمكن للباحث أن       ب
أن الجرائد في البلد الفالني تظهر درجة مـن األهتمـام بمواقـف             : وهو) د(تؤدي إلى   

 . )٦٨(أسرائيل من قضية الجوالن أعلى من أهتمامها بمواقف أسرائيل من قضية القـدس           
وحـين تكـون    . دق كلياً، وقد يصدق جزئياً    رض قد ال يص   فومن المهم أن نالحظ أن ال     

رض فأن الباحث سيعزز ثقته بالنظرية التي      فة لل ززعمصدقة او م  ) التحليل(نتيجة البحث   
ويصل من ثم إلـى     . رض منها، وبالتالي سيخطو خطوة أخرى بأتجاه التعميم       فأستمد ال 

 أو قـد    تقـارب مبأن األهتمام بموضوعي الجوالن والقـدس       ) أحتمال(أو إلى   ) قانون(
  .)٦٩(نحو تعزيز أحدهما) أتجاهاً(يكتشف 

أن المحلل، قد يصوغ الفرض، ويفترض في الوقت نفسه نقيضه، وهو ما يـسمى              
وفي كـل   ). Nullhypothesis(بفرضية البحث، والفرضية الصفرية أو فرضية العدم        
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وقد الحظت من خـالل مراجعـاتي للعديـد مـن           . األحوال فأن للفروض أهمية كبرى    
ح، ان مرشحي الدراسات العليا غالباً ما يهملون األشارة إلى أية فروض، وهـم              األطاري

أن فعلوا ذلك، عرضوها على نحو غير دقيق، فهم قد يثقلون الفرض، بمفاهيم غامضة،              
وقضايا ال أساس لها من مالحظة دقيقة، أو من نتائج بحث سابقة تحظى بدرجـة مـن                 

الفروض ال تستوعبه أطروحة، ويفتقر إلـى       كذلك فأن بعضهم يورد عدداً من       . الصدقية
عالقات واضحة، أن عدم وضوح المفاهيم والقضايا التي ألزم الباحث نفسه بأختبارهـا             

. )٧٠(سوف يثير شكوكاً حول ما إذا كانت دراسة الباحث تلبي معايير الحد األدنى للعلـم              
يذكر الباحـث  من جانب آخر فأن من المثالب المهمة على أية دراسة أو أطروحة أن ال        

 أنطالقـاً مـن قوالـب    ءأن الباحث ليس حراً في أن يفترض كما يشا . مصادر فروضه 
.  وال يستند إلى مالحظات مقنعة أو نتـائج سـابقة موثقـة            جتهادنمطية سائدة، أو من أ    

ا أال أن تعزيزهما بمصادر أخرى      مأهميته) العلمي(وللخيال  ) العلمي(صحيح أن للحدس    
مع مالحظة أن خيال الباحـث العلمـي ال         . يمة العلمية للفرض  أمر ضروري لتأكيد الق   

أن مراجعة األدبيات والدراسات الـسابقة      . يتطابق مع خيال الشاعر أو الفنان التشكيلي      
إذ من خالل تلك المراجعة يتعرف المحلل علـى         . يعد مرحلة مهمة من مراحل التحليل     

لتحديد أطـار نظـري واضـح       موقعه من األدبيات المتاحة ويوفر لنفسه فرصاً أفضل         
  .ومتسق منطقياً يمكن ان يستمد منه فروضاً محددة وواضحة

  : أختیار المنھج المالئم

لكن ذلك ال ينفي حقيقة     . أشرنا إلى أن تحليل المضمون هو منهج من نوع خاص         
أصـالً وقـد    ) المـنهج (أن هناك بعض الجدل في علوم األنسان والمجتمع حول مفهوم           

ن تلك األشكاليات في الصفحات السابقة، وهنا نؤكد على أن منهج تحليل            تناولنا جانباً م  
المضمون يمكن أن يزاوج مع المناهج األخرى بحسب طبيعة الموضوع، اال أن علـى              
الباحث أن يبدأ بتحديد نوع التحليل أو نوع البحث أعتماداً على ما هو متاح من بيانـات         
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لباحث مع مالحظة أننا بأزاء تساؤل لم يحل بعد سابقة أو بناءاً على الهدف الذي يتوخاه ا
 Research(أن تـصميم البحـث   ) سـللتز (تقـول  . تماماً ما بين نوع البحث ومنهجه

Design ( يمكن أن يكون دراسة صياغة أو كشفية)Formulative or Exploratory 

Study (      أو أن يكون دراسة وصفية)Descriptive .(       إال أنها تستخدم لفظـة مـنهج
)Method()حين يتعلق األمر بالدراسات التي تختبر فروضـاً أو عالقـات سـببية              )٧١ 
)Causal Relationships()يعتبران أن المنهج المشار ) سيتكس(و ) جود( غير أن )٧٢

 مستوى نوعي، وليس منهجاً بالمعنى الدقيق ويمكن من خالله األستعانة بـالمنهج             -أليه
  .التجريبي والمنهج التاريخي

 ودراسـة الحالـة أو      -المسح األجتماعي : ن يصنف البعض المناهج إلى    وفي حي 
: يـذكرون مـن   فأن آخر   .  والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي    -المنهج المونوغرافي 
  .)٧٣(والمسوح والتجارب، وتاريخ السير. المنهج األثنوغرافي

 أن المحلل الذي يستخدم منهج تحليل المضمون يستطيع، وبحسب طبيعة موضوعه    
كذلك فأن المحلل   . ان يستخدم منهجاً آخر مثل المنهج التاريخي، أو منهج دراسة الحالة          

قد يستخدم إلى جانب تحليل مضمون الخطاب أو الوثيقة بوصفها مادة دراسته التحليلية،             
فعلى سبيل المثال قام الدكتور سـامي مـسلم         . قد يستخدم أدوات بحث أخرى كالمقابلة     

ة وجهها إلى المراسلين والمحررين الصحفيين فـي المانيـا          بوضع مجموعة من األسئل   
كمـا  . )٧٤(األتحادية أستكماالً لبحثه التحليلي عن صورة العرب في الصحافة األلمانيـة          

أستخدمت الدكتورة عفاف أحمد عويس وهي تحلل قـصص األطفـال مقيـاس تفهـم               
ـ           ه الفـرد مـن     الموضوع الذي يستخدم في العيادات النفسية كمقياس تشخيص لما يعاني

  . )٧٥(ضغوط بيئية وأجتماعية نفسية

) يـسين (ومن حيث عالقة منهج التحليل بالمناهج األخرى نورد هنا دراسة السيد            
، وأشار إلـى أنـه      )أستطالعية(فقد صنف الباحث نوع دراسته بكونها       . كمثال واضح 



 

٦٢

ربـع  ومن خالل تحديـد أ    .. يستخدم منهج تحليل المضمون لدراسة معمقة للفكر القومي       
من مرحلـة مـا قبـل       (مراحل أساسية تم تحليل األنتاج الفكري الذي ظهر في خاللها           

أن الجمع  : وأشار الباحث أيضاً إلى   ). الحرب العالمية األولى حتى ما بعد نكسة حزيران       
وكان الباحث قد أكد . بين المنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمون أدى إلى نتائج مثمرة    

أستكشاف الميدان والتعرف على مصادر     : سته األستطالعية هو  على أن الهدف من درا    
الدراسة وأختبار كفاءة منهج تحليل المضمون وعلى ذلك يمكن أعتبار ما توصل أليه من 

  .)٧٦(نتائج فروضاً قابلة لألختبار في دراسات أخرى

). عادل عبد الغفار خليـل    (من األمثلة األخرى التي يمكن أيرادها دراسة الدكتور         
كما ) Triangulation( أشار إلى أن بحثه يندرج تحت نوع البحوث الكمية الكيفية            فقد

..  بالراديو والتلفزيون والصحف   ةتستخدم الدراسة منهج المسح لمضمون األخبار المقدم      
كما تستخدم الدراسة منهج المسح للتعرف على أتجاهات عينـة ممثلـة للـرأي العـام                

  .)٧٧(المصري

 منهج التحليل أي منهج آخر يمكنه من        عع أن يستخدم م   أن محلل المضمون يستطي   
  .تحقيق نتائج أفضل وأجابات أكثر وضوحاً على أسئلة بحثه

  : العینـــة

فقد تكون مجموعة من األغاني،     . المواد التي يسعى المحللون إلى دراستها مختلفة      
 غالب األحيان   وفي. الخ... أو الرسوم أو الوثائق، أو المقاالت، أو الكتب، أو الخطابات         

تكون تلك المواد كثيرة عدداً، وذات مساحات زمنية واسعة، وبالتالي يتعين على الباحث             
  .أن يقوم باجراءات معينة للتعامل مع المضمون الذي يحلله

ليس من أهداف هذه الدراسة الموجزة أن تقدم شرحاً ضافياً لموضـوع المعاينـة              
)Sampling (     داءاً أن الباحث قد ال يحتاج إلى معاينة، بل         غير أن من البديهي القول أبت

فهو على سبيل المثال قد يحلل خطاب أحـد         .  بأكمله في دراسته   *)مجتمع البحث (يشمل  
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الرؤساء في الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو يحلل مجموعة قليلـة مـن الوثـائق، أو                
ن األمر ليس بمثل    غير أ ). مجتمع البحث (الرسوم، واليجد صعوبة في أن يحللها جميعاً        

هذه السهولة دائماً وبالتالي فأن على الباحث أن يأخذ جزءاً من المـضمون ألغـراض               
  .التحليل، ثم يعمل على تعميم نتائج تحليل الجزء على الكل

  :يمكن تصنيف العينات إلى نوعين

  . العينات األحتمالية الممثلة-

  .يةد العينات غير األحتمالية كالعينة العم-

  :ومثالها.. العينة العشوائية البسيطة : نات األحتماليةمن العي

فأن . أن محلالً أراد أن يختار عينة من ألف دراسة أدبية نشرت في جريدة الزمان             
  :عليه أن يقوم بأعطاء رقم لكل دراسة من الدراسات األلف ويقوم أيضاً بما يأتي

  .تحديد الرقم األولي أو العشوائي   -أ

  .ختيارتحديد مسافة األ   -ب

  . تحديد حجم العينة  -جـ

أن فكرة العينة العشوائية تقوم على مبدأ ما يسمى بالكيس المثالي الذي يفترض أن              
ـ  دراسة قد وضعت في كيس وأن المحلل يوفر لكل دراسة أو مفردة منها             ) ١٠٠(كل ال

. أي ربع المجتمع األحصائي   ) ٢٥٠(ونفترض هنا أن عينة البحث هي       . فرصة الظهور 
، المسافة بين هذا الرقم والذي يليه إذا كـان حجـم            )٥(الباحث حدد رقماً أولياً هو      وأن  

  :؟ يمكن أجراء المعادلة البسيطة التالية)٢٥٠(العينة 
١٠٠٠      

  ٤  =     = مسافة األختيار 
٢٥٠  
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دراسـات مـن تلـك      ) ٤(تمثل  ) ٢٥٠(بمعنى أن كل دراسة في العينة وحجمها        
  .نالمنشورة في الزما) ١٠٠٠(الـ

أن الدراسات األدبية التي    : وفي بعض األحيان تكون العينة عشوائية طبقية ومثالها       
فلو فرضنا أن حجم    . نشرت في جريدة الزمان كتب بعضها ذكور وبعضها اآلخر أناث         

فـأن عـدد    %) ٢٥(دراسة وأن نسبة الدراسات التي كتبتها أناث هي         ) ٨٠(العينة هو   
أما دراسات  . دراسة لألناث ) ٢٠%)= (٢٥ × ٨٠(األناث في العينة يستخرج كما يلي       

دراسة للذكور ثم يقوم الباحث بسحب      ) ٦٠%)= (٧٥ × ٨٠(ج كما يلي    رختالذكور فتس 
  .أعداد دراسات األناث وأعداد دراسات الذكور بنفس طريقة الكيس المثالي المشار أليها

األحصائي ية ألن المجتمع    دوفي أحيان كثيرة قد يضطر الباحث لدراسة عينة عم        
أو مجتمع البحث غير معروف مع المراعاة أن تكون وحدات العينة قد أخذت بطريقـة               

  .)٧٨(يراعى فيها أن تكون قريبة من المتوسط في المجتمع موضوع البحث

حيث يقسم  . أن المعاينة ال تقتصر على المواد ذاتها بل تمتد إلى المساحة والزمن           
األعمدة أو عدد السطور والصفحات التي تهتم       المضمون إلى أجزاء مادية قد تمثل عدد        

وقد أستخدمت  . باألخبار المحلية أو األجنبية في مجموعة من الصحف تمثل عينة محددة          
معظم الدراسات المبكرة قياسات المساحة لوصف األهتمامـات التـي يركـز عليهـا              

كم تفرد الصحف العراقية لموضـوعات الخصخـصة، أو لعـرض           : فمثالً. المضمون
وقد تستخرج المساحة التي شغلتها أو غطتها الموضوعات المذكورة         . كل المواطنين مشا

وفـي  ). بأي مقياس ممكن للمـساحة    (بالمقارنة مع مساحة الصفحة أو مساحة الجريدة        
أحيان أخرى يقوم الباحث بقياس المساحة الزمنية لكي يستخرج عينة مناسبة، فعلى سبيل 

مجاً علمياً معيناً فيحاول أن يعرف كم تبلغ نسبة زمـن           المثال يريد الباحث أن يحلل برنا     
بثه إلى مجموع ساعات البث، أو إلى مجموع الزمن المتاح للبرامج العلمية فـي قنـاة                

 ان يستخدم ما يـشاء مـن        - إذا كان تحليله كمياً    –تلفزيونية معينة، أن المحلل يستطيع      



 

٦٥

وقد الحظـت   . نات الفنية األخرى  المقاييس األحصائية بحسب ما تتيحه له العينة واألمكا       
من خالل أطالعي على عدد من أطاريح الدراسات العليا ان الطالب، وهو يستخدم مربع        

مثالً ال يعرف على وجه الدقة شروط أستخدام هذا المقياس من حيث نـوع              ) X٢(كاي  
مستوى المعنوية ودرجة الحريـة،     : العينة، وحجمها وتوزيعها، وماذا تعني مفاهيم مثل      

ومن . ماذا تعني الفروق بين المالحظات او القيم المشاهدة والقيم المتوقعة إلى غير ذلكو
  .ثم فأن التحليل الكمي يتطلب نوعاً من األحاطة الكافية باألجراءات األحصائية المناسبة

  )Categories(: الفئــات

 مـن   يعاني كثير من طلبة الدراسات العليا الذين أختاروا منهج تحليل المضمون،          
صعوبة تحديد الفئات وتعريفها، والواقع أن عملية تحديد الفئات جوهرية ومهمـة لكـل              

بل أننا في حياتنا اليومية غالباً ما نفكر من خـالل           . باحث في أي حقل من حقول العلم      
  . أضاف وفئات نصطنعها أو أصطنعها غيرنا

ويقـال  . تركةجملة من الموضوعات التي تربط بينها صفات مش       : الفئة في الفلسفة  
  .)٧٩(على النوع والجنس على حد سواء

بالمعنى القاموسي تشير الفئة إلى مسمى يطلق على أشكال من األشياء أو األفعال             
أو العالقات التي تظهر بصورة منسقة ومتكررة بحيث تجعل هذه الطبقة شـيئاً يمكـن               

  .كما يطلق المصطلح على الشيء ذاته. التنبؤ به

أي الميل لتصنيف الموضوعات ) Categorical Attitude(ويقال أتجاه تصنيفي 
ويميز هذا الميل الفكر األنساني برمته وخاصـة فـي          . واألحداث في فئات أو مقوالت    

 يمكن األنسان من أدراك أوجـه الـشبه بـين           يواألتجاه التصنيف . األستخدامات اللغوية 
فاألنسان ال يستطيع . عميماألشياء المنفصلة وجمع الظواهر في أنماط وتسميتها وكذلك الت

أن يستجيب لموضوع أو حادث معين بوضعه منعزالً وأنما تأتي هذه األستجابة كجـزء              
  .)٨٠(من نسق كلي للتصنيف
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فحين نقول فئة أجتماعيـة     . إلى أن الفئة ليست مجرد تصور عقلي      ) فختر(يشير  
بطريقـة أو  بوصفهم وحدة أجتماعية ألنهم يتـشابهون    ) يفكر بهم (نعني جمع من الناس     

أو األشتراك في خصائص معينة هـي العنـصر         ) Similarity(أن المشابهة   . بأخرى
ن تكوين الفئات هو واحد من العمليات العقليـة         إ. الجوهري في تعريف الفئة األجتماعية    

والفئات أساسية لكل علم ألنهـا تجعـل        . األكثر شيوعاً التي تمارسها الكائنات البشرية     
ومن األمثلة على ذلك محاولة     .  لخصائص وسلوك األشياء المتشابهة    باألمكان فهم العالم  

فئة األشياء الحية وفئة األشـياء  : تقسيم وتصنيف األشياء المادية إلى فئتين رئيستين هما       
غير الحية كما أن األشياء الحية يمكن أن تصنف جزئياً إلى نباتات وحيوانات، كمـا أن             

والكائنات األنسانية يمكن أن تـصنف      . أنسانيةالحيوانات يمكن أن تصنف إلى وحشية و      
ولكنها ) فقط في العقل  (ومن زاوية معينة فأن الفئة األجتماعية توجد        . إلى شباب وشيوخ  

حين تكون فئة صادقة فأن لها أساس من الوجود الواقعي أو الحقيقي في العالم الخارجي               
. ص المـشتركة  أو الموضوعي وهذا األساس الموضوعي هو المـشابهة، أو الخـصائ          

فحـين  . )٨١(-لتلك الخـصائص –د ذاتها جمع منطقي أو عقلي حوبالتالي فأن الفئة هي ب    
فأن لدينا تصورات عقلية كافية تجعل      ) األذاعات(أو  ) المجالت(أو  ) الجرائد(نتكلم عن   

ومن المهم أن نالحظ أيضاً أن جميع الفئات        . كل فئة من تلك الفئات مستقلة عن غيرها       
ن مـن   إ. طبيعة أحصائية فاألشياء ذات الخصائص المشتركة يمكن أن تعد        تقريباً ذات   

العمر والجنس واألحـوال الزواجيـة،   : عينة الموضوعات المجدولة أحصائياً فئات مثل     
  .الخ.... وعدد الوالدات، أو أماكن الوالدات

أن على الباحث أن يتجنب أتجاهين أزاء مسألة الفئات األحصائية اولهـا الـرأي              
أي أنها مجرد قضية عد أو حساب وبالتالي فال         ) أحصاءات(ل أن الفئات هي مجرد      القائ

قيمة لها غير ذلك وثانيها أن تحليل المضمون هو مجرد عملية أحصاء أو عد لـصفات                
أن لألحصاء أهمية، لكنه ليس سوى أداة نستخدمها بهـدف تنظـيم     . أو خصائص معينة  
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ومن هنا وجب . ضمان درجة أعلى من الدقةالبيانات، والتركيز على بعض مؤشراتها، و
على الباحث أن ينظر إلى عملية التحليل بوصفها أبعد من عملية حساب لبعض المعاني              
أو المؤشرات أنها في الواقع عملية فيها من األبداع ومن القدرة على أكتشاف العالقـات         

  .بين المعاني، بل وفيها أمكانية للتبنؤ ببعض األحداث والمواقف

لتكوين الفئات شروطه التي البد من أن تؤخذ بنظر األعتبار بدءاً من مرحلـة              أن  
ن وجدت، مروراً بـالقراءة الدقيقـة للـنص،         إصياغة مشكلة البحث، وبناء الفرضيات      

وأنهـا  . وترميز الوحدات التي أخترناها، فالفئة ينبغي أن تستمد من مبدأ تصنيفي مفرد           
نصر أو صفة أن تدخل فيها، وتدخل في الوقـت          البد أن تكون محددة بحيث ال يمكن لع       

هـي  ) Catagorization(وكل ذلك يعني أن عملية بناء الفئـات         . نفسه في فئة أخرى   
وهي بقدر ما تعتمد على قواعد متواترة في البحوث التحليلية فأن قـدرات             . عملية دقيقة 

مـصادر  الباحث الشخصية وحساسيته آزاء النصوص أو المواد التي يحللهـا، وتـوفر          
معلومات مسبقة حول المرسلين، والتحرر من اآلراء المسبقة واألحكام القيمية كل ذلك،            

مـع  . يجعل الباحث أكثر قدرة على بناء فئات يمكن أن تستوعب الوحدات التي أختارها           
مالحظة مهمة هي أن ذلك األستيعاب وتلك الدقة، وبالتالي مستوى الثبات ستصبح كلها             

  .*كن عملية الترميز دقيقةعرضة للشك إذا لم ت
أن كلمات النص تصنف في فئـات       : أن الفكرة األساسية في تحليل المضمون هي      

محددة وكل فئة يمكن أن تتكون من كلمة أو عدة كلمات أو الكثيـر مـن الكلمـات أو                   
المقاطع وغيرها من وحدات النص التي تصنف في نفس الفئة على أفتـراض أن لهـا                

يمكـن أن   ) Similarity(داً على أهداف الباحث فأن هذا التماثل        معانٍ متماثلة، وأعتما  
يقوم على أساس المعنى الدقيق للكلمات المترادفة من حيث معانيها مثالً أو التي تشترك              

 أن الباحـث    )٨٢(...)الثـروة / الـسلطة / القدرة/ القوة(في أيحاءات متشابهة مثل كلمات      
ي، كما يواجه عادة الغموض الناجم عـن        يواجه عادة الغموض الناجم عن تداخل المعان      
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تداخل المعاني، كما يواجه حقيقة أن المضامين ليست معطاة له على نحو جاهز وبسيط              
فعلى سبيل المثـال قـد   . بل أن عليه، ال أن يلخصها فقط، أن يحدد أهدافها ومواصفاتها 

غيـر  . الخ... نيةترفيهية، وثقافية، وتعليمية، وف   : يصنف المحلل البرامج التلفزيونية إلى    
أن دقة هذا التصنيف مشروطة بقدرة الباحث على رسم حدود كل مفهوم من المفـاهيم               

  .المذكورة بحيث ال تتداخل مع بعضها
 مثاالً تطبيقياً الستخدامات الفئات مستمد من دراسـة         اولعل من المفيد أن نقدم هن     

ون الفكـر القـومي      لمـضم  ه فئة في تحليل   ةفقد حدد الباحث ثمانية عشر    . للسيد عويس 
  .العربي

 –نشأة الفكرة القوية وقد وضع لها تعريفات ثم حدد عناصرها وهي            : الفئة األولى 
  .العلمانية وعرف كل عنصر من هذه العناصر/ العرقية/ الدينية

: ية ووضع لها تعريفاً ثم حدد عناصرها وهـي        ممبررات الفكرة القو  : الفئة الثانية 
  .الحفاظ على الكيان القومي/ يات داخليةتحد/ تحديات خارجية/ تاريخية

فئة تـصور اشـكال   : ذه العناصر الفئة الثالثةوقد عرف الباحث كل عنصر من ه    
  .الوحدة

تعاهدية / كونفدرالية/ فيدرالية/ أندماجية: وبعد أن عرفها حدد العناصر التالية لها      
  . )٨٣(وقام بتعريف كل عنصر من هذه العناصر

. إلى ان بعض المحللين يستخدم مفهوم البعد أو األبعـاد         ومن المفيد أن نشير هنا      
والمقصود بالبعد أنه أحصاء مختصر يهدف إلى تركيز المادة وتبويبها وتنظيمها في كل             

وهو . شامل يستطيع من خالله أن تصنف المتغيرات الكثيرة التي أستطعنا التوصل أليها           
ستطيع أن نحـدد    نوبالتالي  . عارضين مت نيمتد سلباً أو أيجاباً أو تدرجاً بين طرفي قطبي        

، ففي دراستها عن أبعاد سلوك المرأة كمـا تقدمـه           )٨٤(عليه موضعاً لكل حدث سلوكي    
ثالثة أبعـاد علـى مـستوى       ) ناهد رمزي (قصص الصحافة النسائية حددت الدكتورة      
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التجربتين األستطالعية واألساسية ثم أضافت لها ثالثة أبعاد أخرى أستمدت من التجربة            
األيجابية ثالثة مواقف سلوكية يتـضمنها      / فعلى سبيل المثال ضم بعد السلبية     . ساسيةاأل

وهكذا بالنـسبة لألبعـاد     . قطب السلبية وثالث مجاالت سلوكية تضمنها قطب األيجابية       
  .)٨٥(األخرى

  )١(مثال رقم 
  المواقف السلوكية التي تضمنها قطب السلبية

  ناهد صبري. في دراسة د
  
  
  

  
  
  

  

ويظهر هذا الجانب ان المرأة قد صورت في القصص على أنها تحتاج إلى سـند               
ن هذا األتجاه ظهر على مستوى الثماني وعشرين قـصة التـي تـم              إ. وعون اآلخرين 

  وفي دراسـة أخـرى أسـتخدم الـدكتور         . *تناولها بالتحليل في التجربة األستطالعية    
عد للتعريف بالصور النمطية ألسرائيل كما عبرت       مصطلح الب ) عادل عبد الغفار خليل   (

عنها عينة من المبحوثين من خالل أستخدام عدة عبارات وآزاء كل منها مـدرج يبـدأ                
  بالموافقة الشديدة وينتهي بالمعارضة التامة

الحاجة إلى 
 سند وعون

ضعف القدرة على أتخاذ 
 القرارات 

الفشل في مواجهة المواقف 
 الصعبة والتكيف السليم معها 

نقص القدرة 
 على المبادرة

أنتظار نصح 
 اآلخرين

مواقف 
 عاطفية 

مواقف 
 زوجية

مشكالت 
 صحية
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  )٢(مثال رقم 
  )٨٦(أبعاد صورة أسرائيل النمطية كما عبرت عنها عينة من المبحوثين

ـ      ورة العبارات التي تعكـس ص
  أسرائيل

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  محدد

معارض   معارض
  بشدة

            أسرائيل دولة عنصرية
            أسرائيل دولة متسامحة 
            أسرائيل دولة عدوانية

            أسرائيل دولة محبة للسالم 

مع مالحظة أن الباحث قام بتحصيل مواد أعالمية أذاعية وتلفزيونية وصـحفية،            
  . مع عينة المبحوثين المشار أليهاإلى جانب مقابالت 

) سلوى محمد عبـد البـاقي     (من الدراسات األخرى التي أود األشارة أليها دراسة         
صورة المرأة المصرية دراسة في تحليل مضمون       ( تحت عنوان    واالتي أصدرتها األسك  

وقد أستهدفت الباحثة التعرف على صورة المرأة المصرية كما         ). بعض البرامج األذاعية  
ظهر في البرامج األذاعية الموجهة إلى النساء مقارنة بالصورة الفعلية للمرأة لألجايـة             ت

ـ هل هناك أتفاق بين الصورة التي تقدمها تلك البـرامج           : على أسئلة مثل   ن المـرأة   ع
والصورة التي ترتسم في عقول النساء المصريات عن ذواتهن، وكذلك حـول مـا إذا               

لقـد  . ف تبعاً لمتغيري المستوى التعليمـي والعمـل       كانت صورة المرأة عن ذاتها تختل     
جمعت الباحثة بين التحليل الكمي والنوعي وأختارت أثنـين مـن البـرامج األذاعيـة               
المعروفة كما أستعانت بأختبار تكملة الجمل ومقياس تفهم الموضوع لقياس مفهوم الذات            

ثة صورة المرأة في    قسمت الباح . مبحوثة) ٦٠(عند المرأة وطبقته على عينة مؤلفة من        
. مفهوم الذات والعالقة ما بين الجنسين وأخيراً      : البرامج األذاعية إلى ثالثة مجاالت هي     

موقفاً سلبياً عن المرأة    ) ٣١(وتوصلت الباحثة إلى أن تلك البرامج قدمت        . أدوار المرأة 
ومن هذه المواقف كونها غير قادرة على التخطيط وتابعـة للرجـل            %). ٥٣,٥(بواقع  
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تفتقر إلى الهوية المستقلة وأنها مترددة وضيقة األفق وأن دورها األجتماعي ال يكتمل             و
من المواقف  %) ٨,٣(إال باألنجاب مقابل ذلك لم تظهر الصورة األيجابية للمرأة إال في            

حيث صورت بأنها قادرة على أتخاذ القرار وتستطيع مواجهة المواقف الصعبة وغيـر             
 أظهرت الدراسة أن البرامح األذاعية صورت العالقة بـين          كما. خاضعة للزوج واألهل  

الجنسين على أنها عالقة سيطرة وخضوع وأحتمل دور األم مجاالً واسعاً في المادة التي             
أما نتائج  . جة ثم دورها األنثوي المرتبط بالجنس     وخضعت للتحليل يليها دور المرأة كز     

: أة فقد كشفت وجود ثالثة مـستويات      أختبار تكملة الجمل لقياس مفهوم الذات عند المر       
والثاني يتعلـق   . األول هو أن تصور المرأة لذاتها يتم في ضوء تصورها للجنس اآلخر           

بتصور المرأة لقدراتها والثالث صورة الذات من خالل أدوار المـرأة، لقـد أظهـرت               
الدراسة أن المرأة تصورت ذاتها في مرتبة أقل من الرجل، وأن قـدراتها تـسمح لهـا        

 كـونهن   لىكما أكدت المبحوثات أن دورهن األساسي يقتصر ع       . التدريس والتمريض ب
  .*زوجات وأمهات

  : وحدات التحلیل

حاولنا في الفصول السالفة أن نقدم أيضاحات قد تكون مـسهبة بعـض الـشيء               
لمنهجية تحليل المضمون وخطوات التحليل وغيرها وصوالً إلى هـذا الفـصل حيـث              

ية أو التقنيات التي يمكن للباحث أو المحلل أستخدامها في ضوء           سنتناول األطر األجرائ  
طبيعة المضمون ذاته من جهة، وفي ضوء األمكانات المتاحة له من النـواحي الماديـة    

 - سواء للماجـستير أو الـدكتوراه      –لقد الحظت ان معظم األطاريح      . والفنية والزمنية 
ولم أجد مـن أسـتخدم      ) Theme(أستخدمت وحدة معينة دون غيرها وهي الموضوع        

نظراً لكلفتها العالية وألن أستخدام الكومبيوتر في التحليل ليس شـائعاً           . الكلمة أو الرمز  
  .عندنا حتى اليوم
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  : أن على المحلل أن يطرح على نفسه جملة من األسئلة المهمة ومنها

  )Recording Unite(ماذا يسجل من المضمون؟  -١

 .لتي تضم الوحدات التي سجلهاا) Context(ما هي وحدات السياق  -٢

  ). System of Numeration(ما هي أنظمة العد  -٣

وفي أعتقادنا أن على المحلل أن ينظر إلى المضمون أو النص بأعتبـاره كـالً،               
الكلمات والجمل، أو األلـوان، وكـذلك األشـكال،         (متداخل المعاني أو أن كل مكوناته       

. ى تصبح قابلة للفهم من الطـرف اآلخـر         حت هتسهم في بناء معاني   ) الخ... والمساحات
كذلك فأن من الخطأ الفادح أن يتعامل المحلل مع النص دون أن تكـون لديـه معرفـة                  

أن . بمرجعية النص، أو المعلومات عن منتج الرسالة، أو عن أهدافه المعلنة على األقل            
، ويتميز  تحليل مضمون النشرات التي تصدرها منظمة معينة، يكون بالتأكيد أكثر عمقاً          

بدرجة أعلى من الصدق، حين يكون لدى المحلل معلومات عن تلك المنظمة من حيـث               
وألن الباحث أو المحلل أنـسان لـه أهتماماتـه          . الخ... نشأتها وأيديولوجيتها وأهدافها  

 أن يعي بوضوح إلى أي جهة يمكن أن ينحاز - وكما أشرنا سابقاً-وأنحيازاته، فأن عليه
  .لى مصداقية تحليلةوما هو تأثير ذلك ع

ففي . غير أن ذلك ليس صحيحاً دائماً     ) فرد(ويالحظ أننا غالباً ما نتكلم عن محلل        
أحيان كثيرة يكون هناك فريق من المرمزين، وباحث رئيسي ومساعدين ممـا يتطلـب              
تقسيماً دقيقاً للعمل وتحديداً واضحاً للوظائف يحقق أعلى درجة ممكنة من األتساق وهو             

أن أول تجربة لتحليـل  .  مرحلة مسبقة من التدريب والمران واألختبار-أيضاً–ما يعني  
 في وحدة بحوث األتصال بالمؤسسة العامـة        -كما أشرنا –المضمون في العراق حدثت     

لألذاعة والتلفزيون في سبعينات القرن الماضي، وال أعلم إن كانت قـد تكـررت فـي                
 التجربة مع اهميتها، أنقطعت، وضاع      إال أن من المؤكد القول أن تلك      . مؤسسات أخرى 
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تراثها، وتلك هي خالصة مأساة البحث العلمي في كثير من الدول النامية، حيث يعتمـد               
ة رجـل الـسياسة، وينتهـي       ادظهور التجربة أو المشروع أو المؤسسة العلمية على أر        

  .بأرادته أيضاً

  ):Recording Unites (وحدات التسجيل: أوالً

دات التسجيل يعد خطوة جوهرية ال غنى عنها من أجل تحليل           الشك أن تحديد وح   
وتعد وحدة  . إذ أن الباحث ملزم بتحديد حجم الوحدات التي ينبغي القيام بترميزها          . النص

التسجيل جزء محدد من المضمون يضعه الباحث في صنف معين من األصناف التـي              
عديـد مـن وحـدات      أن أستعراض أدبيات تحليل المضمون يبين أن هنـاك ال         . حددها

  .التسجيل

  : الكلمة المفردة أو الرمز-١

كانت هذه الوحدة مهملة في الماضي غير أن خدمات الكومبيوتر سـاعدت علـى              
أنتشارها من خالل تقليص كلفة أستخدامها فضالً عن أن أستخدامها يوفر مستوى عـاٍل              

هذه الوحدة مـن    لقد أستخدمت   . من الثبات القائم على أساس تكرار الكلمات أو الرموز        
  : عدة أنواع من الدراسات أهمها

  ).السويل وزمالؤه(في التحليل السياسي الرمزي ومثال ذلك الذي أستخدمه    -أ

وكـان  ) ١٩٥١(عام  ) جوزفين ميلز (في تحليل األسلوب األدبي مثال ذلك دراسة           -ب
دراسات في الشعر األنكليـزي مـن عـام         : أستمرار اللغة الشعرية  : موضوعها

)١٩٤٠-١٥٤٠.(  

وتعتبـر مثـل هـذه    .  الدراسات التي أجريت على مدى أهلية مواد معينة للقراءة         -جـ
ولذلك أوصت بعض الدراسات    . الدراسات مهمة جداً في مجاالت العملية التربوية      

ومنها تلك التي أجريت في العراق بضرورة أعداد قـوائم باأللفـاظ ومفـردات              
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ال لتكون أساساً تقوم عليـه عمليـة أعـداد          الكلمات التي يستعملها ويفهمها األطف    
ومن الدراسات العراقية التي أجريت فـي هـذا الـصدد           . الكتاب المدرسي الجيد  

حول كتب القراءة العربية    ) يعقوب الخميسي (، و   )موفق الحمداني (دراسة الدكتور   
 التي أصدرها مركز البحوث التربويـة والنفـسية سـنة           -في المرحلة األبتدائية  

)٨٧()١٩٧٣(.  

ومن األمثلة على النوع األول من الدراسات، أي أستخدام الكلمة المفردة أو الرمز             
فقد قام هذا الباحث، وهو من رواد       . عن الصحف ) السويل(في التحليل السياسي، دراسة     

تحليل المضمون، بوضع نظام للتحليل الرمزي أستخدمه فيما بعد عديد مـن المحللـين              
 تضمن تحليل مضمون الصحف حسب ظهور رمـوز         )٨٨(ةخالل الحرب العالمية الثاني   

وقام بتسجيل تكرار هذه الرمـوز أي       . الخ... الديمقراطية/ روسيا/ أنكلترا: معينة مثل 
عدد ظهورها ثم الحظ صيغة تقديمها من حيث التفضيل أو الرفض أو الحياد، ثم قـسم                

ومن . )٨٩(ى األخالق مصادر التفضيل إلى تلك التي تؤكد على القوة أو تلك التي تؤكد عل            
دراسة الثروة اللغوية عند األطفال من خالل : الدراسات العراقية التي يمكن األشارة أليها   

أقاصيصهم، وقد تبين منها أن أطفال الصف األول من العينة التي أخـضعت للدراسـة               
كلمة ) ٨٤٨(كلمة مقابل   ) ٧١٤(كلمة، وأطفال الصف الثاني أستعملوا      ) ٧٢٣(أستعملوا  

كما تبين أن حرف المـيم      . كلمة لطالب الصف الرابع   ) ٩٨٦(ب الصف الثالث و     لطال
  .)٩٠(الخ... أستأثر بأكبر عدد من كلمات القائمة يليه حرف األلف ثم حرف الحاء

  ومن الدراسات العربية الجيدة التي يمكـن األشـارة أليهـا دراسـة الـدكتورة               
وألهميـة الدراسـة    .  المصرين عن أدراكات وخياالت عينة من األطفال     ) مها الكردي (

  :نوجز خطواتها فيما يلي

 تم تدريب أربع باحثات من طالبات الدراسات العليا على تعليمات التطبيـق الفـردي               -
  . أعتماداً على أختبار تفهم الموضوع
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 يجلس الطفل في مواجهة الباحثة التي تجري معه حواراً ودياً لبناء عالقـة وجدانيـة         -
  . معه

وراً، وتطلب منه أن يحكي لها قصة مـستمدة مـن أيحـاءات كـل          ص تعرض عليه    -
  .صورة

 ثم تعرض عليه بطاقة بيضاء وتطلب منه أن يتخيل الصورة التي يجـب أن يحكـي                 -
  .عنها قصة

 تسجل الباحثة ما ينطق به الطفل حرفياً دون الدخول معه في مناقشات او توضيحات               -
  .أو حوارات

  . األطفالقصة كما نطق بها) ١٦٨( تجمعت -
  : ثم القيام باألجراءات التالية-
  ). ذكوراً وأناثاً( تفريغ محتوى القصص من كلماتها من عينتي البحث -
  : تصنيف التكرارات في فئات تحت ثالثة عناوين رئيسة هي-

  ).فلسطين وأسرائيل(أطراف الصراع    -
الدفاع / تجنب األذى إلى  / مثل الحاجة إلى األمن   (األحتياجات النفسية غير المشبعة        -

  .الخ... عن النفس
األفـراد  علـى   الضغوط البيئية التي تعيق أشباع الحاجات النفسية مثل العـدوان              -

  .كاألصابات والموت والتعذيب
  . العدوان على الممتلكات   -
  .األسلحة المدمرة كالمسدسات والقنابل   -

  :وكمثال للنتائج الجدول التالي
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  طراف الصراعأ
البطل   القصص  فلسطين  أسرائيل

  %  ت  %  ت  )أطفال(
  المجموع

٥١  ٢٠  ١٠  ٨٠  ٤١  ٣٤  ١  
٢٥  ٢٤  ٦  ٧٦  ١٩  ٣٥  ٢  
٧٤  ١٣  ١٠  ٨٦  ٦٤  ٢١  ٣  
٤٤  ٢  ١  ٩٨  ٤٣  ٣١  ٤  
٤٧  ٢٦  ١٢  ٧٤  ٣٥  ٢٨  ٥  
٤٣  ١٩  ٨  ٨١  ٣٥  ٣٣  ٦  
٣٩  ٣١  ١٢  ٦٩  ٢٧  ٢٨  ٧  

  ٣٢٣  ١٨  ٥٩  ٨٢  ٢٦٤    المجموع
القصص كانت أعلى بالمقارنة مع ذكـر       في جميع   ) أسرائيل(حيث أن ذكر كلمة     

ويالحظ أن الدراسة، أستخدمت مجموعـة      . )٩١(%)١٨(مقابل  %) ٨٢) (فلسطين(كلمة  
من الصور وأعتمدت على تصورات المبحوثين، حيث قامت بتسجيلها بدقـة، بوصـفها    

  . أعتماداً على مفردات الكلمات- وليس الصور-المضمون الحقيقي

ز، مع كل مزاياه قد يكون صعباً بدون خدمة الحاسوب    أن أستخدام الكلمات والرمو   
  . وخصوصاً حين يكون عدد الكلمات كبيراً

عـن فكـر    ) ين نصر لارم(من الدراسات المهمة التي يمكن األشارة أليها دراسة         
حين درست على نحو تزامني وتعاقبي مفردات مثل األمة العربية          ) جمال عبد الناصر  (

  .)٩٢(وحللت صالتها. ...والوحدة العربية والحرية

  ): Word Sense( حس الكلمة -٢

أو المعاني المحسوسة للكلمة فأجهزة الكومبيوتر أصبح لها القدرة علـى تـسجيل             
األحساسات المتعددة التي تثيرها فينا الكلمات وبالتالي أمكن للباحث أن يرمز الكلمـات             

  . ذات المعاني المتعددة بأختالف اللهجات
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  :  الموضـوع-٣

بأنه وحدة من النص تحتوي على واحـد        ) Theme(الموضوع  ) هولستي (عرف
  :فقط من كل من العناصر التالية

  ).The Perciever( المدرك -

  .او ما يمثل الفعل) The Percieved( المدرك -

  . الفعل-

  . هدف الفعل-

ويعد الموضوع وألغراض متعددة الوحدة األكثر فائدة فـي تحليـل المـضمون             
ة حول مسألة معينة وبالتالي فهو وحدة ال مفر من أسـتعمالها   دو فكرة مفر  والموضوع ه 

تقريباً في دراسات الدعاية والقيم واألتجاهات غير أن العائق الرئيسي الذي يجعل مثـل              
هذا األستعمال صعباً هو أن تركيز الموضوعات غالباً ما يأخذ وقتاً أطول أضافة إلى أن       

مثل الكلمات المفردة وبالتالي البـد     ) طبيعية(كوحدات  الموضوعات ليست سهلة التحديد     
  .للباحث أن يقيم حكماً وسطاً لتحديد روابط الموضوع

  :لنأخذ على سبيل المثال العبارة التالية

أسرائيل دولة عسكرية وهي أداة الرأسمالية العالمية تستهدف أسـتنزاف طاقـات            
 والبد للباحث من أن يقلصها      .العرب أن العبارة المذكورة تحتوي على عدة موضوعات       

إلى موضوعات فرعية قبل أن تفرغ في األصناف المناسبة لها، فـيالحظ أنـه سـوف              
وقد يكون . يواجه عشرات وربما مئات من هذه الموضوعات ذات التداخل المعقدة أحياناً          

  :من المفيد تحديد مستويين أو أكثر للموضوعات من حيث العمومية مثل

العام، ونعني بـذلك الفكـرة األساسـية التـي تـدور حولهـا              مستوى الموضوع      -أ
  .الموضوعات
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مستوى الموضوع الجزئي أو األقل عمومية، ونقصد بذلك األفكـار التـي تحـدد               -ب
  .)٩٣(خصائص معينة للموضوع العام

) أسـرائيل (إذا رجعنا إلى العبارة المشار أليها نجد ان الموضوع الرئيسي لها هو             
 أداة الرأسمالية العالمية في أسـتنزاف       –دولة عسكرية   : ة فهي أما الموضوعات الفرعي  

الخ ومن األمثلة على الدراسات التي أستخدمت الموضوع بالـصيغة          .... طاقات العرب 
المشار أليها الدراسة التي أجرتها وحدة بحوث األتصال في المؤسسة العامـة لألذاعـة              

: قد قدم المثال التـالي    ) هولستي(كان  و. )٩٤(لعينة من برامج األطفال   ) سابقاً(والتلفزيون  
. سالم وأنهم يهيئون للهجوم على المعسكر األشـتراكي       لاألمبرياليون األمريكان هددوا ا   

  : فهذا الموضوع يمكن أن يجزأ إلى ما يأتي

األمريكان يهيئون للهجوم على المعسكر     /  األمبرياليون األمريكان، هددوا السالم    -
  .)٩٥(األشتراكي

  ): Sentenc( الجملـة -٤

وتسجل الجملة ككل بوصفها وحدة ترميز عندما يكون الباحث مهتماً بكلمـات أو             
مقاطع تظهر معاً، فعلى سبيل المثال قد يكون المرمـزون مهتمـون بحـساب الجمـل                

أيجابية أو سلبية أو حيادية آزاء دولـة        ) References(بوصفها مرجعيات أو مصادر     
قد تحس بوصفها تقويماً سلبياً ) evil empire) (ة الشرأمبراطوري(فجملة ). مثالً(معينة 
  . الحوار مع األتحاد السوفيتي مستمر يمكن أن ترمز بوصفها تقويماً حيادياً: وجملة

 ): Paragraph( المقطع -٥

حين ال تتوفر خدمات مساعدة من الكومبيوتر، أو حين تكون أمكانـات الترميـز              
قاطع بهـدف تقلـيص     مئون أحياناً إلى ترميز كل ال     البشرية محدودة فأن الباحثين قد يلج     
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ال من  علقد أظهرت الدراسات أن من الصعب الوصول إلى مستوى          . الجهود المطلوبة 
  .الثبات في حالة ترميز الوحدات الكبيرة مثل المقاطع

  :  الشخصيـة-٦

على نطاق واسـع فـي تحليـل الروايـات          ) Character(أستخدمت الشخصية   
باحث في حالة أستخدام هذه الوحدة بوضع األشـخاص بـدالً مـن             ويقوم ال . والقصص

من األمثلة على أستخدام الشخصية     . الكلمات أو الموضوعات في األصناف المناسبة لها      
والتي شملت تحليالً كلياً    ) سالتر(و  ) برلسون(في تحليل المضمون الدراسة التي قام بها        

وقـد  ). ١٩٤٣(سعة األنتشار سنة قصة قصيرة منشورة في ثمانية مجالت وا  ) ١٩٨(لـ
عند مقارنتهم بأشخاص مـن     ) األمريكان(أظهرت نتائج التحليل أختالفات جوهرية بين       

جماعات أقلية أو أجنبية إذ أن أشخاص هذه الجماعات ظهروا بصورة مقلوبة بحيث بدأ              
 واليهود خبثـاء  . وج مهملين بصورة تثير الرثاء    نوالز. األيطاليون من رجال العصابات   

كمن في تعميق الميل لدى قراءها لكي ينـسبوا         يوقد ذكر الباحثان أن أثر هذه المجالت        
في ) محمود الشنيطي (وقد حلل الدكتور    . )٩٦(صفات معينة للجماعات األقلية أو األجنبية     

دراسته األستطالعية للقصة القصيرة في المجالت المصرية بعض جوانب شخـصيات           
خصائص القوالب النمطية التـي     ) أياد القزاز (كتور  كذلك حلل الد  . أبطال تلك القصص  

  . تظهر في أطارها الشخصية العربية في بعض المؤلفات األمريكية

  ):The Whole Text( كل النص -٧

تؤخذ المادة بحد ذاتها كمقالة أو كتاب أو برنامج أذاعي          ) Item(في حالة المفردة    
حوث غير أن أسـتخدامها يواجـه       أن المفردة وحدة عامة في معظم الب      . تخضع للتحليل 

فعلى سبيل المثال هل يصنف     . مشكالت معقدة خصوصاً حين تقع بين صنفين متميزين       
  .)٩٧(فلم كوميدي عن الحرب ضمن صنف الحرب أو صنف الكوليديا
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  : وحدة مقاييس الزمن والمساحة: ثانياً

عـدد  من خالل أستخدام هذه الوحدة يقسم المضمون إلى أجزاء مادية قـد تمثـل              
األعمدة أو عدد السطور والصفحات التي تهتم باألخبـار المحليـة، أو األجنبيـة فـي                

وقد أستخدمت معظم الدراسات المبكرة قياسات   . مجموعة من الصحف تمثل عينة محددة     
وفي أحيان أخرى قد تستخدم     . المساحة لوصف األهتمامات التي يركز عليها المضمون      

تغرقه النشرات األخبارية ألذاعة معينة في اليوم الواحد هذه الوحدة لقياس الزمن الذي تس
أن شيوع أستخدام هذه الوحدة يرجـع إلـى الـسهولة           . ونسبة هذه المساحة الكلية للبث    
ومع أن الستخدامها فائدة كبيرة فأنها قد تصبح عقيمة إذا          . النسبية لها وإلى ثبات نتائجها    

  .مكان الهدف من التحليل يتعلق باألتجاهات والقي

  : وحدات السياق: ثالثاً

أن تصنيف وحدة التسجيل ليس ممكناً بدون الرجوع إلى وحدة السياق، فاألتجاهات 
نحو مفاهيم أو كلمات مثل الديمقراطية، والحرية، والحرب إلى غيـر ذلـك ال يمكـن                
التعرف عليها من خالل حساب تكرار المفهوم أو الكلمة فقط، بل البد من التعرف على               

أن وحدة السياق هي الجزء األكبر من المضمون، أما وحـدة           . الذي وردت فيه  السياق  
إال . التسجيل فهي أصغر جزء منه، فهي قد تكون كلمة أو مصطلحاً أو مفهوماً أو رمزاً              

أننا إذا أردنا أن نتعرف على ما إذا كانت قد وردت بطريقة عدائية أو ودية فالبد من أن         
وقد نستطيع أن نحدد درجة . )٩٨(لتي وردت فيها أي السياق اةنأخذ في أعتبارنا كل الجمل

مثالً إذا حللنا السياقات التـي      ) الفلسطينيين(عداء مجموعة من الصحف األوربية آزاء       

. فقد ترد الكلمة في سياق مجموعة من المعاني المتضمنة لخصائص الفداء          . وردت فيها 
أن الـسياق بهـذا     . مـضادة وقد ترد في سياق معان أخرى       . والحق في تقرير المصير   

  .المعنى يصبح أطاراً تفسيرياً لوحدة التسجيل
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  : أن أختيار وحدات التسجيل والسياق ينبغي أن يقوم على أساس أعتبارين

  . أختيار الوحدات التي تتفق تماماً مع متطلبات المشكلة التي يتصدى الباحث لها-أ

  .تكاليف أختيار الوحدات التي تعطي أفضل النتائج بأقل ال-ب

  ):Systems of Enumeration(أنظمة العد : رابعاً

وفـي  . لكي يتعامل المحلل مع البيانات بصورة كمية البد أن يختار وحـدة العـد      
بعض األحيان تكون وحدة العد مطابقة لوحدة التسجيل، ففي دراسة عن المهـن التـي               

حات األدبيـة مـن     أو في القصص المنشورة في الصف     . تظهر في التمثيليات التلفزيونية   
-عامل(ويقسم مجموع المهن بالتالي إلى أصناف مثل . الصحف اليومية تسجل كل مهنة 

أن وحدة التسجيل التي أختيرت لتحليـل روايـة معينـة هـي             ) الخ...  موظف -فالح
الشخصية على سبيل المثال، فإذا سجل الباحث شخصية اآلب في كل مرة تظهـر بهـا                

نوعة فأن وحدة العد ستطابق وحدة التـسجيل، أمـا إذا           سواء في أوضاع متماثلة أو مت     
سجل شخصية األم مرة واحدة فقط في وضع تضمن في الواقع ثالث امهات يتحـاورن               

  .مع بعضهن فأن وحدة العد هنا ستختلف عن وحدة التسجيل
في حالة التطابق بين وحدة   المضمون

  العد ووحدة التسجيل
في حالة االختالف بين وحدة 

  ة التسجيلالعد ووحد
موقف أجتمـاعي يتـضمن     
ــخاص   ــة أش ــل أربع تفاع

  يمارسون مهناً متماثلة 

  عالمة واحدة   أربعة عالمات 
  

أن أنظمة العد تتنوع طبقاً للدقة وللوقت المتاح لترميز البيانات المستمدة من عينة             

ا معينة وعلى العموم يمكن القول أن الدقة الشديدة تعني كلفة أكبر أضافة إلـى أن لهـذ                
والمبدأ السائد هو أن كـل نظـام        . األمر آثاره على مشكلة الثبات وعلى النتائج بالتالي       

  .تراضات معينة بالنسبة لطبيعة البيانات واالستدالالت القائمة عليهافللقياس يحمل معه أ



 

٨٢

  :التكـرار: خامساً

من الطرق الشائعة لقياس خصائص المضمون تسجيل تكرارات ظهور خاصية أو           
فمثالً كم مرة أستخدم خطيب ميعن كلمات معينة في خطابه، كم مـرة             . عينةخصائص م 

أن هـذه الطريقـة     . ربطت أذاعة معينة بين حدث ما وبين تنظيم سياسي أو أجتماعي          
األول هو أن المحلل يفترض أن تكرار خاصـية معينـة فـي             : تنطوي على أفتراضين  

كيـز األنتبـاه، أو الـشدة، أو        الرسالة األعالمية هو مؤشر صادق لمتغير معين مثل تر        
الكلمة او الموضوع او (الثاني هو أفتراض المحلل بأن كل وحدة من المضمون    . األهمية

يجب ان تعطى وزناً مساوياً للوحدات األخرى بحيث يسمح ذلـك         ) الشخصية او المفردة  
 الصدق غير أن هذه النقطة تبدو ذات عالقة وثيقة بمشكلة. بالتجميع أو المقارنة المباشرة

)Validity (         أن وصـف   . ولذلك حظيت باهتمام واسع من قبل المحللـين والمنظـرين
مضمون الصحف مثالً مثالً يميز بين المفردات التي تظهر على الصفحة األولى وتلـك              
التي تظهر على الصفحات الداخلية ولذلك ترمز كل منهما بصورة منفصلة أو باستخدام             

من األمثلة التي يمكن ذكرها في هذا الصدد أن         .. )٩٩(نظام أخر يستوعب ذلك األختالف    
تميز بالتركيز على خاصية معينة تكـررت فـي         ) نجمة داود (الفلم الدعائي األسرائيلي    

وعلـى  . وهي أظهار تلك النجمة على األسلحة     . معظم مواقف ومشاهد الفلم بشكل ممل     
 بأن أسرائيل موجـودة     جوانب الطرق والبنايات بهدف تركيز أنتباه المشاهد واأليحاء له        

  .منذ أقدم العصور

  ): Intensity(الشدة : سادساً

إلى أن تحليل المضمون الجيد هو ذلك الـذي تـصف نتائجـه،             ) السويل(ذهب  
باألضافة إلى أشياء أخرى عديدة، عدد المرات التي قدمت بها رموز معينة، بـدرجات              

) Emotionalism(فعاليـة    ويطلق على الشدة أحياناً مصطلح األن      )١٠٠(معينة من الشدة  
  .)١٠١(وتقوم على قياس مدى األنفعال الذي يظهر به المضمون
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أن الباحث الذي يتعامل مع القيم واألتجاهات يواجه مشكالت عديدة عند حـساب             
  :وكنموذج لذلك نأخذ المثال التالي. التكرارات ذات الصلة بموضوع الشدة

  .فة قد ال تكون مفيدةأن مادة الحاسوب التي تدرس لطلبة قسم الصحا   -

ال تكون مفيـدة مفيـدة فـي        قد  أن مادة الحاسوب التي تدرس لطلبة قسم الصحافة            -
  .القريب العاجل

  . أن مادة الحاسوب التي تدرس لطلبة قسم الصحافة التكون مفيدة أحيناً   -

أن الباحث يحتاج إلى أسلوب مناسب للتمييز بين شدة هذه الموضـوعات، وقـد              
أن أحد طرق ترميز الشدة هو المقارنـة        . معينة) Scales( لبناء مقاييس    طراًضيكون م 

وبموجبه يقرر عـدد مـن   ) رستونث(الذي أبتكره ) Paired Comparison(الزوجية 
الحكام أي واحد من مؤشرين يعتبر عالياً طبقاً لمقياس أتجاهات مستقيم، كما أن علـيهم               

وقد طبق هذا األجـراء فـي دراسـة         . أن يبنوا أصنافاً توضع فيها وحدات المضمون      
األتجاهات الوطنية التي ظهرت في الصحف خالل مرحلتين من مراحل األزمات فـي             

وقـد أشـارت أحـدى      ) ١٩٣٣(سـنة   ) رايت(و) راسل(التي قام بها    . الشرق األدنى 
تؤدي أحياناً إلـى نتـائج      ) رستونث(أن القياسات المبنية تجريبياً كطريقة      الى  الدراسات  
ثر بالمقارنة مع نتائج القياسات التي تعتمد على المنطق وخصوصاً إذا لم يكن    مرضية أك 

لدى المرمزين خبرة كافية بدليل أن الفروق بين النوعين من القياسات أنخفضت عنـدما              
  .كانت كفاءة المرمزين وخبرتهم عالية

وزمالؤه وتقوم على أسـاس وضـع       ) أو زجود (وهناك طريقة أخرى أستخدمها     
  :ختلفة في أطار واحد من بنائين لغويين كما يليالجمل الم

  .المعنى الشائع للمصطلح/ الرابطة اللغوية/  موضوع األتجاه-أ

  .موضوع األتجاه الثاني/ الرابطة اللغوية/  موضوع األتجاه-ب
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  :أسرائيل دولة عدوانية تهدد لبنان، نجد ما يلي: فإذا طبقنا ذلك على المثال التالي

  . ولة عدوانيةد/ هي/  أسرائيل-أ

  .لبنان/ تهدد/  أسرائيل-ب

وتحسب األتجاهات على أساس القيم التي تعطـى للـروابط اللغويـة ومعـاني              
  . أعتماداً على األتجاه والشدة٣- إلى ٣+ وتتراوح هذه القيم بين . المصطلحات الشائعة

أن هذه الطريقة بسبب تقليصها للموضوع إلى أجزاء تكون ذات ثبات واطئ كما             
  .أستخدامها في حالة البيانات الكثيرة يكون صعباً ومكلفاًأن 

  : أصناف أو فئات التحليل: سابعاً
فقد تكون خاصة بجنس أبطـال      . إن األصناف تتنوع بأختالف أهداف البحث ذاته      

أو عن القيم التي يعبر عنهـا       . وقد تكون تعبيراً عن بيئة الحدث     . التمثيليات أو القصص  
لواقع أن أختيار وتعريف األصناف يعتبر من المشكالت الرئيسة         وا. األبطال في سلوكهم  

ومن بين نماذج   . في كل بحث وتنجح طريقة التحليل أو تفشل في ضوء كفاءة األصناف           
  :األصناف التي تستخدم في تحليل المضمون النموذج التالي

  :ماذا قيل:  أصناف-١
  . األتصالويدور حول الموضوعات التي تناولها: موضوع األتصال    -أ

 درجـات الـرفض أو      - الـرفض  -التفضيل(كيف عولج الموضوع    : األتجاه  -ب
  ).التفضيل

  .ما هو األساس الذي قام عليه التصنيف بالنسبة لألتجاه:  المعيار-جـ

  .ما هي األهداف والرغبات التي عبر عنها المضمون: القيم    -د
  .فما هي الطرق التي أستخدمت لتحقيق األهدا: األساليب-هـ
  .ما هي الخصائص التي أستخدمت في وصف األشخاص: السمات   -و
  .من هو الذي قدم بأعتباره يؤدي أفعاالً معينة: الفاعل   -ز
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  .ما هي أصول أو مصادر األتصال: المصدر واألصل   -ح
  .إلى من وجه األتصال: الهدف   -ط
  .أين تم القيام بالفعل: الموقع  -ي
  .ع وما هي مستوياتهما هي مصادر الصرا: الصراع   -ك
  ). تراجيدية- غامضة–خاتمة سعيدة (كيف أنتهى الصراع : النهايات   -ل
  .متى تم الفعل: الزمن    -م

  :كيف قيل:  أصناف-٢

 - راديـو  -صـحف (ما هـي الواسـطة أو األداة        : شكل او نموذج األتصال       -أ
  ). الخ.... تلفزيون

  .فية لالتصالال النحوية والصركماهي األش: شكل التعبيرات  -ب

  . ماهي األدوات البالغية أو الدعائية التي أستخدمت:  األداة-جـ

حسب أهداف البحـث أن يـصنف       . إذ يمكن للباحث  . أن هذه القائمة ليست شاملة    
فقـد  . أضافة إلى أن بعض المفردات قد ترمز مستقلة عـن األخـرى           . عناصر أخرى 

رمز مفردات أخـرى مثـل تلـك        بينما ت . وعربية ومحلية . تصنف األنباء إلى خارجية   
المتعلقة بالقيم من خالل صلتها بالتفضيل والرفض او مستويات الصراع ومهما يكن من             

والبد من تحديد المؤشرات والخصائص     . أمر فأن كل صنف البد أن أن يعرف بوضوح        
التي تجعل وحدة ما من المضمون توضع في هذا الصنف أو ذاك فالبنسبة لموقع الفعل               

ويمكـن أن نـصنف هـذه       . ن تحديد ثالث بيئات هي حضرية وريفية وبدوية       مثالً يمك 
األصناف إلى أخرى جزئية غير أن المهم بعد ذلك هو أن تعـرف البيئـة الريفيـة أو                  

ويمكن لتحقيق ذلك وضع تعـاريف أجرائيـة ذات         . الحضرية أو غيرهما بوضوح تام    
 مفـردات األغنيـة،     مؤشرات محددة ففي مجال تحليل مضمون األغاني يمكن أعتبـار         

  .طرب، والديكور بمثابة مؤشرات لنوع البيئةمومالبس ال
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  :بعض متطلبات خالصة كتابة التقریر النھائي

 المسحية النقدية لتطبيقات تحليـل المـضمون عـام          تهمن دراس ) ونسرلب(أنتهى  
إلى أن تطور هذه الطريقة مرتبط إلى حد كبير بالتعاون والفهم المتبادل بـين              ) ١٩٥٢(
ختلف التخصصات العلمية التي تسعى إلى فهم عملية األتصال وتحليل أبعادها وكشف            م

معانيها ولعل ذلك هو وتحليل أبعادها وكشف معانيها ولعل ذلك هو ما يفـسر األتجـاه                
في تعريف تحليل المضمون بأنـه محاولـة لفهـم محتـوى            ) برلسون(الذي أتجه أليه    

ل المضمون، في مجاالت دراسة القيم وسـير         والواقع أن أستخدامات تحلي    )١٠٢(األتصال
الحياة، وفي العمليات العالجية والطب النفسي والخدمة األجتماعية فضالً عن مجـاالت            

ية متعددة المـداخل    ؤالسياسة واألجتماع، واألعالم، تظهر ان المحلل البد أن يتسلح بر         
)Multi-Displinary Approache (ن شأنه في فالمرحلة األخيرة في تحليل المضمو

أخرى هـي مرحلـة التأويـل والتفـسير         ) أو أتصالية (ذلك شأن أي دراسة أجتماعية      
وأكتشاف الدالالت التي تنطوي عليها النتائج ومبلغ أهميتها العلمية والنظرية ويكون ذلك   

لقـد أكـد    . من خالل مقارنة هذه النتائج باستخدام نموذج تصوري معين يتبناه الباحث          
 المضمون أهمية هذه الطريقة في تحقيق مزيد من التكامل المنهجي           مؤتمر دولي لتحليل  

بين كل من األهتمامات الكمية والتحليالت الكيفية للمواقف وأنمـاط الـسلوك وأتـساق              
  .األتصال

لقد الحظت أن معظم طلبة الماجستير والدكتوراه الذين يستخدمون منهج تحليـل            
وحدات التي قاموا بتـصنيفها ضـمن       المضمون، يعرضون جداول التوزيع التكراري لل     

كما أنهم، يعيدون   . فئات معينة، واليستخدمون سوى النسب المئوية ضمن جداول بسيطة        
عرض بيانات جداولهم دون أي تفسير لتلك األرقام، مع أن المحلل إذ يلجأ إلى األحصاء        

  .فأنه ال يتخذ منه هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة تمكنه من التفسير بدقة
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عالم األساسية للكتابة العلمية الجيدة تتمثل في الدقة والوضوح فالمحلل البـد            أن الم 
 أنه ال يكتب لنفسه بل أن هناك من يقرأ ما كتب، وأن هـذا               يأن يدرك حقيقة بسيطة ه    

القارئ سيحكم على قيمة التحليل بقدر ما وفره له من فهم لظاهرة معينـة أو لخطـاب                 
ي أن تبقى في ذهن المحلل هي وظيفة التقرير بوصفه           ينبغ التيفالنقطة األساسية   . معين

وبالتالي فأن التقرير الذي يقدم لمختصين، أو لمتخذي قـرار قـد            . أتصاالً مع المتلقين  
ان ثمة سؤالين ) سللتز وزمالءها(وتذكر . يختلف كثيراً عن ذلك الذي يقدم لقراء عاديين       

األول : ري تخطيطه للتقرعندتبار ا باألعما ويأخذهمعلى المحلل أو الباحث أن يجيب عنه     
ماذا يريد المتلقي أو يحتاج لمعرفة ما بشأن الدراسـة والثـاني كيـف تـستطيع                : هو

  .)١٠٣(تقدم بأحسن صورة ممكنةأن المعلومات المتاحة 

هم يعتقدون أن عرض    ف أكثر منهم محللين     ءاًما زالوا قرار  ) محللينا(أن كثيراً من    
وربما مع أستخدام مقياس لمعنوية الفرق      . نسب المئوية أرقام في جداول، مع أستخدام لل     

ـ وأن أ . أو غيرهما يضفي على التحليل قيمـة      ) T-test(أو  ) X٢(األحصائي مثل    راد ي
أن المحلل الجيد يقوم بمـا ال       . جمل، أو مقاطع من النص سترفع من مستوى تلك القيمة         

فالمحلل . وأياً كانت ثقافته  يستطيع أن يقوم به القارئ أياً كانت مقدرته على فهم النص،            
الجيد هو ذلك الذي يتمسك بالدقة والوضوح، كما أنه في الوقت نفسه يدخل القـارئ أو                
المتلقي في دائرة عمله وأهتمامه وبالتالي، يتجاوز التعامل مع النص، دائرة الفرد، إلـى              

  .دائرة المجتمع

ير النهائي هي مرحلة    ثمة نقطة أخرى مهمة وهي أن التحليل، وبالتالي كتابة التقر         
قد تكون أخيرة لكنها بالتأكيد ال تنفصل عن كل الخطوات األولية للتحليل بما في ذلـك،                
التعريف الدقيق للمفاهيم، والفرضيات، والصياغة الدقيقة للفئات، من حيـث تعريفهـا،            
وتعريف مؤشراتها األجرائية، أن المحلل حين يجد امامه جدوالً عن أتجاهات الـصحف    

فأن عليه أن يحلل طبقاً للمفاهيم التـي        ) مثالً(رائيلية أزاء فوز حماس باألنتخابات      األس
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. وطبقاً لفرضـياته  ) الخ... حكومة حماس / الصحف األسرائيلية / األتجاه(حددها مسبقاً   
ومنها على سبيل المثال أن الصحف األسرائيلية سوف تتعامل مع األنتخابات الفلسطينية            

وكل ذلك يعني أن كتابة التقرير هي خالصة الجهـد          . األرهاببوصفها طريقاً لصعود    
الذي بذله المحلل منذ لحظات أهتمامه األولى بالموضوع مروراً بعملية جمع البيانـات             

  .وتفريغها وجدولتها وصوالً إلى تحليلها

إلى جانب ما تقدم فأن من البديهي القول أن أهمية التقرير، من حيـث وضـوحه                
مخاطبة اآلخر، أياً كان هذا اآلخر، يعتمد إلى حد كبير على قدرات             علىودقته، وقدرته   

المحلل الشخصية، أي على ثقافته وتدريبيه العلمي، وأخالصه لعمله، وقدرته علـى أن             
يتعمق في فهمه للبيانات، وأظهار عالقاتها التكاملية والتفاضيلة، ان محلـل المـضمون             

ومع أن التنبؤ في تحليل المضمون ليس متفقاً . تبنؤالجيد يستطيع أن يرسم أفقاً مستقبلياً لل
على أمكانية تحقيقه فأن المحلل الجيد يستطيع أن يحدد مؤشرات مستقبلية قد ال تتحقـق               
تماماً وكلياً إال أن مجرد تحققها بدرجة معينة، يؤكد قيمة تحليـل المـضمون كقـراءة                

  .للنص، ذات أفق مستقبلي
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  : الخاتمـة

تاب الصغير الذي يمثل مقدمة أو مدخل لطريقة أو منهج تحليل           حاولنا في هذا الك   
المضمون، أن نزاوج بين الخبرات العلمية والتصورات النظرية، آملين أن يكون الكتاب            
مفيداً لطلبتنا في كلية األعالم وفي أقسام األجتماع وعلم النفس والخدمـة األجتماعيـة               

 وأنني من خالل أطالعي على عدة       خصوصاًفضالً عن العاملين في الصحافة      وغيرها،  
أطاريح ودراسات الحظت أن هناك بعض الخلل في فهم وتطبيق هذا المنهج مع أنه قد               

وبعد نجاحهم في أستخدام مناهج     . تطور كثيراً بعد توسع الباحثين في أستخدام الحواسيب       
  .وأدوات متعددة مع ذلك المنهج

وال مجرد جداول أحـصائية،     . أن تحليل المضمون ليس مجرد قراءة دقيقة للنص       
قدرة علـى   . ، قدرة شخصية للباحث   ى جانب الخبرات العلمية والنظرية    بل هو أيضاً، إل   

  .األحاطة والربط بين المتغيرات وتفسيرها

   الصغير واهللا الموفق على كل حالمن أسهم في أصدار هذا الكتابلكل شكراً 
                                                                                          

                                                                 

) طبقات األمـم  (ووضع كتابه   . في األندلس ) م (١٠٢٩ولد حامد األندلسي عام        )*(
  . م)١٠٧٠(وتوفي عام . م)١٠٦٨(سنة 

  المدرسـة  -الشهيد محمد باقر الـصدر    : راجع مناقشة حول هذا الموضوع في        )١(
 وما  ٢٩٢ ص –. هـ)١٤٢٤ (- المؤتمر العالمي لألمام الشهيد الصدر     -القرآنية
  . بعدها

(2)  Weber Rober P. Basic Content Analysis- Beverly – Hills- Saq- 
pub. 1985- p.81. 

  . سسناقش هذين المصطلحين في الصفحات التالية   )*(
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(3) Carwright, D, Analysis of Qualitative Meterial, in Research 
Method in Behavioral Sciences, ed. By. L. Festinger and 
D.Katz N.Y- Holt- Rinehart- 1966- p.422. 

(4)  Macknney J. Typification, Typologies and Sociological 
Theory in, Social Forces. V.48- No.1- 1962- p.2 

(5)  Berelson, op. cit- p. 345. 
(6)  Clair Selltiz, and others, Research Methods in Social 

Relations, N.Y. Holt, Rinehart & Winston- 1976- p.391. 
 دار الفكـر    - القـاهرة  - أسس البحـث األجتمـاعي     -جمال زكي وسيد يس   . د  ) ٧(

  . ٣٧٤ -٣٧٣ ص-العربي

من اهم الكتب التـي  ) تقنيات الدعاية خالل الحرب العالمية(يعتبر كتاب السويل     )*(
 وأستخلصت الكثير من دروسها أذ أظهـرت  ١٩١٨-١٩١٤قدمت قراءة لحرب  

الحرب ان وسائل األتصال قد غدت أدوات ضرورية في أداة الرأي العام مـن              
األبـر  (فوسائل األعالم يفترض فيها أن تعمل حسب مبـدأ          .. طرف الحكومات 

 عبارته المشهورة السويل     ومن خالل  ٩٤٨ومنذ سنة   .. بتعبير السويل ) المخدرة
راجـع تفاصـيل فـي      (السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل األعالم بأطار مفاهيمي       

نـصر الـدين   .  ترجمـة د   - تاريخ نظريات األتـصال    -أرمان وميشال ماتالر  
 .  وما بعدها٤٧ ص-٢٠٠٥ المنظمة العربية للترجمة - بيروت-العياضي

 - دراسـة أسـتطالعية    - العربـي   تحليل مضمون الفكر القـومي     -السيد يسين   ) ٨(
  . ٩ ص– ١٩٨٠ مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت

 Weber- Basic Coutentراجع حول أسـتخدام الكومبيـوتر فـي تحليـل        )٩(

Analysis- op.cit-p.41.  
(10) Thomlinson Ralph, Sociological Concepts & Research- N.Y- 

Randon House- 1969- pp.43-44. 

  .٩ ص- مصدر سابق-غرويتز   )١١(
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 -٩٧٩ - دار الثقافـة الجديـدة     - القـاهرة  – المعجم الفلـسفي     -مراد وهبة . د   )١٢(
  . ٤٣٢ص

 .  وما بعدها١٠ ص- مصدر سابق-سيد يسن   )١٣(

 أتجاهـات نظريـة     -األتصال الجماهيري / محمد شومان . فاطمة القلبني و د   . د   )١٤(
  . ١٩٦ ص-٢٠٠٤ - دار الكتب العلمية- القاهرة-ومنهجية

 مطبعـة   - بيروت – معجم مصطلحات العلوم األجتماعية      -أحمد زكي بدوي  . د   )١٥(
  . ٣٥٣ ص-٩٧٨ -لبنان

  ). التجزئة النصفية (-من المقاييس الشائعة   )*(
(16) Weber – p.17.  

 الـدار المـصرية     - المرأة واألعالم في عالم متغير القـاهرة       -ناهد رمزي . د   )١٧(
  . ٥٧ ص-٢٠٠٤اللبنانية 

ومن الواضح أننا لسنا بـصدد تقـديم شـرح          / ٤٣٩ ص -نفس المصدر السابق     )١٨(
تفصيلي لمفهومي الثبات والصدق ويمكن الرجوع إلى كتب األحصاء ومنـاهج           

  . البحث
(19) Weber – p.9. 

  .  مصدر سابق-كريم محمد حمزة   )٢٠(

لح جواد الكاظم   صا.  ترجمة د  - الخيال السوسيولوجي  -ميلز. رايت. سي: راجع   )٢١(
  .  صفحات متفرقة-١٩٨٧ - دار الشؤون األجتماعية العامة- بغداد–

  . راجع ما ذكرناه حول النظرية في مكان آخر   )٢٢(

كان في العراق عمليات أنصات تقوم بها وكالة األنبـاء العراقيـة والـصحف                 )*(
فهي . تحليلواألذاعة، وما زال األمر هكذا غير أن هذه العمليات ال ترقى إلى ال            

 . أذن مجرد عمليات نقل لألخبار من هذا المصدر أو ذاك
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 ظاهرة أرسـال    -من مالمح المجتمع المصري المعاصر    / سيد عويس . راجع د    )٢٣(
 المركـز القـومي للبحـوث       - القـاهرة  -الرسائل إلى ضريح األمام الـشافعي     

  .  صفحات متفرقة-١٩٦٥ -األجتماعية والجنائية

يضاحات حول مفردات الجدول السابق راجع دراستنا عن تحليـل          ولمزيد من األ     )٢٤(
  .المضمون المشار أليها في الهوامش

 دار المعرفة   - األسكندرية - علم األجتماع والمنهج العلمي    -محمد علي محمد  . د   )٢٥(
  . ٤٤٢-٤٤١ ص-١٩٨٣ -الجامعية

(26) Holsti R, Content Analysis for the Social Sciences and 
Humanities, California – Addison Co., 1969- p.1.  

  . ٩ ص- مصدر سابق-عبد الرحمن عزي. د   )٢٧(

 - الكويـت  - سلسلة عـالم المعرفـة     - أخالقيات العلم  -ب. رزنيك ديفيد : راجع   )٢٨(
  . ١٢٥-١٢٤ ص-٢٠٠٥

 -٢٠٠٥ – الكويـت  - سلسلة عـالم المعرفـة     - الجغرافيا الثقافية  -كرانغ مايك    )٢٩(
  . ٩ص

 - بغـداد  - ترجمة صالح جواد الكاظم    - الخيال السرسيولوجي  -ميلز. رايت. س   )٣٠(
  . ١٦ ص-٩٨٧ -دار الشؤون الثقافية

  . ٧٩ ص-نفس المصدر   )٣١(

: راجـع (وما يتصل به ) وضع العنوان(يرى بعض األساتذة أن أول مرحلة هي       )*(
 شركة  - بغداد -١ ج - أساسيات البحث المنهجي   -حميد جاعد محسن الدليمي   . د

 .  وما بعدها٢٦ ص-الحضارة
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عبد الجليل الطاهر   .  ترجمة د  - األيديولوجية والطوبائية  -كارل ما نهايم  : راجع   )٣٢(
 - مطبعـة األرشـاد    -بغداد) وقد كتب مقدمة الكتاب باألنجليزية لويس ديرث      (

  .٣٧-٣٦ ص-١٩٦٨

-١٩٥٢( التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر          -مارلين نصر . د   )٣٣(
  . ١٤-١٣ ص-١٩٩٠ - مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت) ١٩٧٠

 بيـروت مركـز     – صورة العرب في صحافة المانيا األتحادية        -سامي سلم . د   )٣٤(
  . ١٢-١١ ص-١٩٨٥ -دراسات الوحدة العربية

 نحـو فكـر أعالمـي       - دراسات في نظرية األتصال    -عبد الرحمن عربي  . د   )٣٥(
 . ٢١ ص-٢٠٠٣ -راسات الوحدة العربية مركز د- بيروت-متميز

(36)  Scott Greer, on the Selection of Prblems, in, Bynner J and 
Stribley K.M, (eds) Social Research, Principles and 
Procedures, N.Y. Longman, 1985- p.48. 

  . ٢١ ص- مصدر سابق-عبد الرحمن عربي. د   )٣٧(

راكات وخياالت عينة من األطفال المصريين في سن ما         أد: عفاف أحمد عويس     )٣٨(
: دراسة منـشورة فـي   . قبل المدرسة للعدوان األسرائيلي على الطفل الفلسطيني      

 اآلثار النفسية الناتجة عن األحتالل واألعتداء - منظمة الصحة العالمية-أيسيسكو
  . ٣٤ ص-٢٠٠٥ - المغرب–) فلسطين نموذجاً(على المدنيين 

 القيم في برامج األطفال في القنوات التلفزيونية المحلية لمجتمع          -ا الكردي مه. د   )٣٩(
مجلـة  :  دراسة منشورة فـي    - دراسة في تحليل المضمون    -الصعيد في مصر  
 -)١٥( العـدد    - تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية      -الطفولة والتنمية 

  . ١٨ ص-٢٠٠٤

دراسة تغطية : وهي) غاية هذا البحث(ذكر أياد الفراز ي. على سبيل المثال فأن د   )٤٠(
األسالم والعرب في الكتب المدرسية التمهيدية لعلم األجتماع دون أن يذكر أيـة             
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وهو هدف عائم يصعب تحديد عناصره ولذلك بـدت األفكـار           . تفاصيل أخرى 
 صـورة العـرب     -أياد القـزاز  : راجع(الواردة في البحث منقطعة عن بعضها       

 - بيـروت  - مجلة المستقبل العربي   - األجتماع األمريكية  واألسالم في كتب علم   
  .٥٠ ص-٢٠٠٢ -)٤(العدد 

 – أساسيات البحث المنهجي     -حميد جاعد محسن الدليمي   . د: راجع تفاصيل في     )٤١(
  .  وما بعدها٣٢ ص- مصدر سابق-١ج

 الصراع العربي األسرائيلي في صحيفة الجيـروز الـيم بوسـت    -راجية قنديل    )٤٢(
 كليـة   - القـاهرة  - رسالة ماجستير غير منـشورة     -١٩٦٨/ ٦٦/٦٧لألعوام  
  . ١٩٧٦ -األعالم

 أن هناك تعـدداً فـي       Hall، ذكر أدوارد هال     ١٩٥٩/ اللغة الصامتة : في كتابه    )*(
لغات / اللغات الزمنية : الخاصة بكل ثقافة  ) اللغات الصامتة (اللغات والرموز أو    

وض واألتفاق وأن هذه اللغات الشكلية      لغات التفا / المكان التملك المادي  / الفضاء
هي مصدر التصادم الثقافي وسوء الفهم بين األشخاص الذين ال يتقاسمون نفس            

 ترجمـة   - تاريخ نظريات األتـصال    -ارمان وميشال ما تالر   {: راجع(الرموز  
  . ٨١ ص-٢٠٠٥ - المنظمة العربية للترجمة- بيروت-نصر الدين العياض

 مركز دراسـات    - بيروت -ضمون الفكر القومي العربي    تحليل م  -السيد يسين    )٤٣(
  . ٢٢ ص-١٩٨٠ –الوحدة العربية 

 دراسة حول تطبيع العالقات     – األعالم والرأي العام     -عادل عبد الغفار خليل   . د   )٤٤(
 -٢٠٠٥ - مركز دراسات الوحـدة العربيـة      - بيروت – األسرائيلية   -المصرية

  . ٥١ص

  . ٥٠ ص-نفس المصدر   )٤٥(
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تتداخل فيما بينها ومـع     . واألكراه. والعدوان. واألرهاب. العنف: مفاهيم مثل أن     )٤٦(
كما أن هناك من يتكلم عن عنف توسـي، وعنـف           . مفاهيم أخرى مثل المقادمة   

  . الخ... فردي

في اللغة العربية شاع مصطلح التعاريف األجرائية بدالً من التعـاريف العمليـة        )٤٧(
  . )Operational Defintion(ترجمة لمصطلح 

  . ٧١-٦٧: البقرة   )٤٨(

 منطق البحث فـي     - الكتاب الثاني  - مناهج العلوم األجتماعية   -مادلين غرويتز    )٤٩(
 المنظمة العربية للتربية    - دمشق - ترجمة الدكتور سام عمار    -العلوم األجتماعية 
  . ٥٦-٥٥ ص-١٩٩٣ -والثقافة والعلوم

 دار المعرفة   - األسكندرية -هج العلمي  علم األجتماع والمن   -محمد علي محمد  . د   )٥٠(
  . ٩٥ ص-١٩٨٣ -الجامعية

  . ٥٦ ص- مصدق سابق-غرويتز   )٥١(

  . ٥٧ ص–نفس المصدر    )٥٢(

 مجلـة البحـوث     – المفاهيم والقضايا في النظرية والبحث       -كريم محمد حمزة     )٥٣(
  . ٨٨ ص-١٩٧٢ - العدد األول– بغداد -األجتماعية والجنائية

  . ٨٩-٨٨ ص– نفس المصدر   )٥٤(

 سلـسلة  - الكويت-هابرماسى ال  النظرية األجتماعية من بارسونر-أيان كريب    )٥٥(
  . ٢٤-٢١ ص-١٩٩٩ -عالم المعرفة

 . ٣٩ ص–نفس المصدر    )٥٦(

 دار  - طبيعتهـا وتطورهـا القـاهرة      - نظرية علم األجتمـاع    -نيقوالتيماشيف   )٥٧(
  . ٣٧ ص-٩٨٣ -المعارف
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أساساً بعد بروز األذاعة والفيلم كظـواهر تقنيـة      ) تصالواأل(ظهر علم األعالم       )*(
أعالمية في العشرينيات من القرن العشرين فولد ذلك العلم مناهج أسلوبيه بحثية            

 -عبد الـرحمن عـزي    (كدراسة الجمهور وتحليل المضمون ودراسات التأثير       
 بيروت مركز دراسات    - نحو فكر أعالمي متميز    -دراسات في نظرية األتصال   

 ). ٧ ص- هامش-٢٠٠٣ -حدة العربيةالو

 - األنترنيت والمنظومة التكنو   -علي محمد رحومة  . د: راجع تفاصيل مهمة في      )٥٨(
.  صفحات متفرقة  -٢٠٠٥ - مركز دراسات الوحدة العربية    - بيروت -أجتماعية

  .  وما بعدها٧٣خصوصاً ص

  . ٧ ص- مصدر سابق-عبد الرحمن عزي   )٥٩(

  . ٩ ص–نفس المصدر    )٦٠(

 -نصر الدين العياض. ترجمة د/  تاريخ نظريات األتصال -أرمان ميشال ماتالر     )٦١(
  . ٤٨ ص-٢٠٠٥ - المنظمة العربية للترجمة-بيروت

  . ٥١ ص–نفس المصدر    )٦٢(

 - بغـداد  - ترجمة صالح جواد الكاظم    - الخيال السوسيولوجي  -رايت ميلز . س   )٦٣(
  . ٩٣ ص-٩٨٧دار الشؤون الثقافية 

  .  وما بعدها٨٩ ص-ر السابقالمصد   )٦٤(

  . ٨٧ ص- مصدر سابق–أرمان وميشال ماتالر    )٦٥(

 . وما بعدها١١٣ ص -المصدر السابق: راجع   )٦٦(

ة من نظريات أو أطر مرجعية سبق أختبارها أو         دنفترض أن هذه القضايا مستم       )*(
 . تطبيقها في دراسات سابقة
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المستخلص
لمى وهدى

االخــراج الصــحفي یعتمــد بصــورة اساســیة علــى الفكــر التصــمیمي .. وعلــى عقلیــة المخــرج 
والمحرر المبتكرة الذي یمتاز بفعالیتـه العالیـة لتـنعكس علـى تحقیـق االتصـال مـن خـالل خلـق لغـة 

صاریة مستمرة بین الصحیفة ( رأس الصفحة ) والمجتمع كوسیلة اتصالیة .با
صحیفة نوع من االتصـال الموجـه الـى االخـرین ، أذ یهـدف االخـراج الصـحفي التعبیـر او وتمثل ال

التبلیغ عن أفكار ومشاعر ومقاصد ، واسم الصـحیفة هـو محاولـة لالفهـام والداللـة او البیـان علـى 
معنــى معــین یقــدم سیاســة الصــحیفة ویثبــت هویتهــا الداللیــة ( االشــهاریة ) ، أذ ان الصــحیفة تأخــذ 

لوظیفیة من اسلوب توظیب عناصـرها التیبوغرافیـة لتشـكیل مالمـح ممیـزة لهـذه الجریـدة عـن قیمها ا
بقیــــة الجرائــــد االخــــرى أوًال ، ووجــــود االنســــان ومســــتواه االدراكــــي والثقــــافي الــــذي یعطــــي صــــورته 

المعرفیة في ادراك ماهیة الالفتة البصریة ثانیًا .
االهمیـــة ، فلكـــل صـــحیفة مظهرهـــا لصـــفحة االولـــى هـــذه للـــذلك أحتـــل االخـــراج الصـــحفي 

ل وثیـق بسیاسـة الجریـدة ، كالخاص الذي یعبر عـن شخصـیتها التـي اسـتقرت علیهـا الرتباطهـا بشـ
) مــع طابعهــا العــام headوطبیعــة مضــمونها ، فالبــد ان یتفــق اخــراج وتصــمیم رأس الصــفحة (

اء الالفتـة االشـهاریة لتحقیق االلتصـاق والوحـدة بـین موضـوعات الجریـدة ، وأن نجـاح األخـراج وبنـ
البــد ان یمتــاز بطابعیتــه البســیطة والمباشــرة واالبتعــاد عــن المبالغــة فــي التصــمیم وخصوصــًا رأس 

بنــاء هیكلیــة الصـــحیفة ، وهــذا یــتم مــن خـــالل لالصــفحة االولــى ألنهــا تمثــل المرتكـــزات االساســیة 
الصحیفة هویتها وتصبح مجردة خالیة قد تفقدو اختیار الفاظ موجزة ونافذة تمتاز بأثارتها الخفیة ، 

مـــن حـــدود مالمحهـــا التـــي تعتمـــد نمـــط بنائیتهـــا الشـــكلیة ومـــا تنتجـــه مـــن دالالت متوافقـــة مـــع بنـــاء 
هیكلیة الصحیفة ككل . ونظرًا الهمیة هذه العناصر الشكلیة والداللیة التي تحقق البناء االبصاري 

ت اال وهو العجز عن تنظیم منظومة للصحیفة جاءت مشكلة البحث التي تحددت ببعض التساؤال
داللیة متكاملة ذات بنیة ابصاریة متوافقة في بنائهـا الشـكلي والمضـامین الكامنـة فیهـا ، أمـا هـدف 
البحث فقد أقتصر  على الكشف عن فاعلیـة االخـراج الصـحفي لتحقیـق بنـاء شـكلي متوافـق داللیـًا 

یسـتوجب علینـا توضـیح االزدواجیـة والخلـط مع المضامین الفكریة والموجهة للصحف الثقافیة ، أذ 
ما بین التوجه الفكري والنظري لالخراج الصحفي وفق االسس العلمیة والفنیة فـي تحقیـق الجاذبیـة 

الجمالیة الداعمة لعملیة االتصال .



تضـــمن البحـــث ثـــالث فصـــول ، الفصـــل االول تحـــدد فـــي منهجیـــة البحـــث ، امـــا الفصـــل 
ول بنـــاء رأس الصـــفحة والجـــذب االبصـــاري وأخیـــرأ الفصـــل الثالـــث الثـــاني ( االطـــار النظـــري ) تنـــا

أقتصر على النتائج واالستنتاجات والتوصیات التي اسفر عنها البحث .

-أهم االستنتاجات التي توصل الیها البحث :
، لتحقیـــق المســـتوى أن توســـیع أبعـــاد التشـــكیلة االیقونیـــة لشـــعار المؤسســـة الداعمـــة ذاتهـــا 

طلـــوب فـــي عملیـــة االتصـــال الناتجـــة مـــن وضـــوح تفاصـــیلها وتطـــابق رموزهـــا وتوافقهـــا االدائـــي الم
التعدیلي مع العناصر التیبوغرافیة االخرى ، یؤكد ُیسر استالمها والتعرف على مرجعیـة الصـحیفة 

.
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  تمھید
  

تزودنا وسائل األعالم بسیل   مستمر من المعلومات والتصورات ولم یعد مجال ھیمنتھا على مجال 
و یمكن القول إن تأثیرھا صار یفوق في شمول . االتصال والنقاش العام موضع شك منذ عقود مضت

ف خاصة في المجتمعات مداه وربما سرعة االستجابة إلیھ األجھزة الموازیة للتعلیم والتثقی
إذ  ال تقتصر وظائفھا  باإلعالم والتوعیة ومراقبة أداء الحكومة والمؤسسات القویة . الدیمقراطیة

األخرى حسب بل  یعد تحشید الناس وتعبئتھم للوقوف ضد إجراء أو سیاسة أو مشروع ما أو دعم 
 .  من صلب وظائفھا أیضا   ومناصرة إصالحات تراھا الوسیلة  اإلعالمیة  ذات فائدة للمجتمع

ویمكن لوسائل اإلعالم   أن تكون   منبرا للجمعیات والمنظمات واألفراد عبر نقل وجھات نظرھم أو 
  .نشر مقاالتھم حول شان ما

وعلى  عكس المجتمعات التي تكون فیھا وسائل اإلعالم  خاضعة لسیطرة الحكومة ورقابتھا ، تمتلك  
الدیمقراطیة  القدرة على رسم السیاسات وتحدید أولویات اھتمام وسائل  اإلعالم في المجتمعات 

الجمھور باختیار القضایا التي تعدھا جدیرة بالتغطیة واالھتمام ویكون دورھا مماثال لدور وسائل 
  . إعالم الحكومة في لفت انتباه واھتمام الناس بما تعده القضایا األھم

 یھا المؤتمرات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان وبالمرأةوتعد قضیة المرأة من القضایا التي نبھت إل
وأشرت فیھا  إلى قصور  وسائل اإلعالم  في معظم أرجاء العالم   في تناول قضایا المرأة  وتقدیمھا  
المرأة بشكل  نمطي سلبي  ال ینسجم مع دور اإلعالم في التنمیة اإلنسانیة  ومسؤولیتھ بوصفھ  

ساسیة لحقوق  اإلنسان  ورقیبا  وراصدا لالنتھاكات التي تتعرض لھا تلك مروجا ومبشرا للمبادئ األ
  . الحقوق

وقد كان لألمم المتحدة دورھا في تشجیع مسار البحوث والدراسات المتعلقة بتمثالت المرأة في 
 ١٩٧٥وسائل األعالم وفنون التعبیر الثقافي األخرى منذ انطالقة العقد العالمي األول للمرأة عام 

ي خصص لدراسة أوضاع المرأة في في مختلف المجاالت العلمیة واالقتصادیة والسیاسیة  الذ
  . والقانونیة والثقافیة

وعلى الرغم من انتعاش الدراسات الخاصة بالمرأة في وسائل األعالم عالمیا  ومنھا  بعض الدول 
احثین في العراق و على العربیة  ، ظلت قضایا المرأة في األعالم بعیدة عن اھتمام الباحثات والب

  .مستوى دولة ومؤسسات أكادیمیة  إبان العقود المنصرمة  حتى وقتنا ھذا
  . من ھنا تأتي دراستنا ھذه لتسجل محاولة للتعرف على قضایا المرأة في الصحافة العراقیة

  
   مشكلة البحث–أوال 

  
لوعي المجتمعي  بقضایا المرأة بالرغم من االھتمام الدولي بالمرأة  ودور وسائل األعالم في تشكیل ا

إلى جانب أجھزة التعلیم والثقافة التي تتولى صیاغة الوعي المعرفي للمجتمع ، ظلت قضایا المرأة 
العراقیة في وسائل اإلعالم بعیدة عن التناول البحثي وھو أمر تجاوزتھ أقطارا  عربیة عدة منذ أكثر 

 بعضھا بالمؤسسات األكادیمیة وبمؤسسات من عقدین من الزمان وأسست لھ مراكز بحوث ارتبط
  . المجتمع المدني المعنیة بالمرأة وبحقوق اإلنسان أو بالمراصد اإلعالمیة

وال تكاد تحظى  قضایا المرأة  وصورتھا في وسائل األعالم باالھتمام الالزم برغم مرور أعوام 
ع وتعدد منابر ووسائل التعبیر خمس على التغیر الدراماتیكي الذي مر بھ العراق نظاما ودولة ومجتم

وھو ما دفع الباحثة لدراسة قضایا .واألحزاب والتجمعات والجمعیات ومنظمات المجتمع المدني 
  التي من المفترض أن -المرأة في الصحافة العراقیة لما تملكھ الصحافة في األنظمة الدیمقراطیة



مكانیة على اختیار القضایا وتسلیط الضوء   من  إ-٢٠٠٣یكون العراق قد تحول إلیھا  منذ ابریل عام 
  . علیھا وجعلھا من أولویات اھتمام الجمھور  ولفت انتباه أصحاب القرار إلیھا

  
   أھمیة البحث-ثانیا 

  
یستمد البحث أھمیتھ من المشكلة أو القضیة التي یتصدى لھا ، فمع دخولنا عصر التعددیة الفكریة 

 وسائل األعالم في التنمیة  اإلنسانیة والترویج لمفاھیم واإلعالمیة صار من الواجب تفحص دور
إن دراسة مثل  ھذا النوع  من الموضوعات یمكن إن یسھم في توفیر . حقوق اإلنسان والدیمقراطیة 

قاعدة معلوماتیة علمیة حول المرأة وقضایاھا في وسائل األعالم ویكون ذا فائدة للمنظمات النسویة 
معنیة بشؤون المرأة لبلورة  القضایا وإیجاد طرق تشبیك بینھا وبین وسائل والمؤسسات االجتماعیة ال

  . األعالم بما یخدم المشتركات بینھما كوسائل من وسائل التغییر والبناء المجتمعي
  
    ھدف البحث-ثالثا   
  

من یسعى ھذا البحث للتعرف على مدى انشغال  الصحافة العراقیة بالمرأة العراقیة التي تشكل أكثر 
وان كانت قضایاھا مفكرا بھا وضمن *  نصف سكان العراق على وفق التقدیرات السكانیة  المتوافرة

اھتمام تلك الصحف أم  إنھا مقترنة فقط   بحدث یخص المرأة  ویقتصر دورھا على تغطیتھ أم إن 
  . الصحافة تقوم باألمرین معا

  
   منھج البحث-رابعا 

  
منھج المسحي لما یوفره من إمكانیة الحصول على البیانات اتبع البحث في تحقیق الدراسة ال

والمعلومات المتعلقة بظاھرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة ، أي یھتم 
كما یمكن أن یوفر ھذا المنھج عبر ما یطلق علیھ البحوث .بدراسة حاضر الظواھر واألحداث 

المجتمع في فترة زمنیة محددة خاصة في مجال الدراسات المسحیة العرضیة  دراسة عینة من 
  )١.(اإلعالمیة ببحوثھا الوصفیة 

و مع النقص الواضح في البیانات والمعلومات المتعلقة بموضوع بحثنا یمكن إن یوفر ھذا المنھج 
كمیة ونوعیة من البیانات والمعلومات قد تعین على إجراء المزید من الدراسات في الدراسات 

  .حوث المتقدمةوالب
  
  وأدواتھ إجراءات البحث  -
  

  )مجتمع البحث( المجال الموضوعي 
  

من اجل التعرف على قضایا المرأة في األعالم العراقي اختیرت  الصحف الیومیة القومیة التي  
 واستمرت بالظھور بشكل منتظم لیس ٢٠٠٣صارت توزع في العراق أو ظھرت  بعد   ابریل 

مكانیة تتبعھا والحصول علیھا في ظروف العراق الحالیة  من دون التأثر بندرة  وإلفقط بل ألھمیتھا 
  . الكھرباء أو تشوش البث اإلذاعي والتلفزیوني

  
  



  المجال الزماني
  

لغرض الحصول على تصورات لقضایا المرأة العراقیة في الصحف الیومیة اختارت الباحثة أسبوعا 
 في العاشر منھ ، أي األیام التي تسبق یوم المرأة العالمي  وانتھى٢٠٠٨بدأ من یوم الرابع من آذار 

  الموافق في الثامن من آذار واألیام التي تلحقھ
 .  
  
بعد اختیار المجال الزماني لمجتمع البحث حصرت الباحثة جمیع الصحف الیومیة القومیة التي  -١ 

ا وتوجھھا وبنیة مؤسساتیة لم تنقطع عن الظھور  منذ  بدء توزیعھا  في العراق وصار لھا جمھورھ
ومن خالل المالحظة ومقابلة الموزعین وبناء على معلومات من نقابة الصحفیین العراقیین .واضحة 

وبعد استبعاد الصحف التي ال تظھر یوم السبت  .  صحیفة ٢٠تبین إن عدد  تلك الصحف ال یزید عن 
كانت حصیلة الصحف الخاضعة للدراسة أو تلك التي تعطلت بضعة أیام بمناسبة وفاة الرسول األكرم 

ھي عشر صحف علما إن معظم الصحف الیومیة واألسبوعیة  ال تصدر یوم الجمعة  فكان المجموع 
  :  عدد وھي كما یلي٥٨ ھو لألعدادالكلي 

   أعداد٦ الصباح             صحیفة  -
   أعداد٦ المدى               صحیفة  -
                                                                                                                                                    الموافقاألربعاءاحتجبت الجریدة عن الصدور یوم (             أعداد  ٥             التآخي صحیفة  -

  )١٩٩١ة عام حتفاالت إقلیم  كوردستان بانطالقة االنتفاضا
  

  ) یومي الخمیس والجمعةاألسبوعیةعطلة جریدة العدالة (  أعداد ٥ العدالة               صحیفة  -
   أعداد٦   الزمان                صحیفة -
   أعداد٦  المشرق               صحیفة -
   أعداد٦                 اإلتحاد صحیفة  -
  عداد أ٦ الصباح الجدید        صحیفة  -
   أعداد٦ الدستور                 صحیفة  -

   أعداد٦ كل العراق               صحیفة 
  
  
  

  تلك الصحف للفترة من الرابع من آذار حتى أعدادبعد تحدید الصحف قامت الباحثة بجمع  -2
  العاشر منھ

  . .شاملة المحددة للدراسة وبصورة أعدادھا بكل كل صحیفةقراءة  -3
تحدید  متأنیة ساعدت على العراقیة قراءةبالمرأة  الذي یتعلق ما ظھر في الصحف قراءة كل  -4

  subjects– الموضوعات
تصمیم استمارة لكل صحیفة وتأشیر الموضوعات المتعلقة بالمرأة على وفق األیام و النوع  -5

  وكان.  الصحفي لفن تصمیم استمارة للموضوعات وتأشیر الموضوعات على وفق ا و .الصحفي
 الصحفي معبرا الفن المعیار الذي  حدد أھمیة الموضوعات منطلقا من القدر الذي یمكن أن یكون فیھ 
التحقیق احتل  األساسعن صوت المرأة سواء كان من یعبر عن صوتھا أنثى أو ذكر   وعلى ھذا 

مقابلة  ووجھات نظر مختلفة  تاله الأصوات بوصفھ ینقل األھمیة على وفق معیار األولىالمرتبة 
  . والمقال والتقریر والخبر



  
توحید  وجدولة استمارات الصحف في استمارة واحدة واحتساب العدد والتكرارات  -٦

  والفروق فیما بینھا بالنسبة المئویة  وتصنیفھا حسب المراتب التي احتلتھا
  . شرح وتفسیر النتائج  -٧

  
  
  
  

    المصطلحات المستخدمة بالدراسة– سادسا 
  

  قضایا المرأة -1
المنزل، (المقصود بقضایا المرأة كل ما یمس ویحدد اختیارات المرأة الحیاتیة في المجال الخاص 

زواج المرأة وحقھا في اختیار الزوج أو انھاء االرتباط، حریة الحركة : والمجال العام مثل) العائلة 
التحكم ( العائلة والحق في التعلیم وحریة فرص التعلیم، السلطة داخل العائلة والسیطرة على حجم 

واألمراض والمشاكل النفسیة والجسدیة التي تتعرض لھا المرأة، العنف الذي ) بخصوبة المرأة 
تتعرض لھ المرأة داخل المنزل أو خارجھ سواء كان رمزیًا أو مادیًا، والحق في الحصول على 

لى أجور ومناصب الحمایة القانونیة والمساواة أمام القانون، عمل المرأة والحق في الحصول ع
  تتناسب وما تمتلكھ من كفاءة علمیة وعملیة، حقوق المرأة االقتصادیة كحقھا في

  .  التملك وإدارة مشاریعھا أو أمالكھا الخاصة واالنتفاع من مواردھا وحقوق المرأة السیاسیة
  
  موضوعات المرأة -٢

یة  في كل صفحات الجریدة نشر في الصحف ولھ عالقة بالمرأة العراق المقصود بالموضوعات كل ما
  بكافة الفنون الصحفیة 

  
  

  قضیة المرأة
  

ارتبط طرح قضیة المرأة في عالمنا العربي بمشروع النھضة العربیة في منتصف القرن التاسع عشر  
من التقالید البالیة الراكدة التي تعوق " تحریرھا "أوال، ثم " تعلیم المرأة " حیث أصبحت قضیة 
تحتل أولویة في سلم المھام النھضویة العاجلة، وھو طرح أرتبط ) ثانیا ( ه حركة المجتمع بأسر

  )٢.(فرنسا  بانفتاح على الفكر الغربي وإرسال بعثات علمیة إلى أوربا وخاصة
وتقسم الباحثة فھیمة شرف الدین الخطاب التنویري العربي المتعلق بقضیة المرأة إلى ثالثة 

  )٣(:مراحل
الموجھ الدیني ألول بعثة علمیة ( یمثل الشیخ رفاعة الطھطاوي : ول الخطاب التنویري األ -1

وقد صاغ . بدایات الخطاب التنویري حول المرأة) أرسلھا محمد علي باشا إلى فرنسا لدراسة العلوم 
 إنسانیة أحوال المجتمع، مؤكدا على إلصالحالطھطاوي رؤیتھ لقضیة المرأة ضمن رؤیة عامة 

 المرأة من دائرة المقدس ضمن إخراجوكان ھدفھ . لیمھا ومنحھا فرصة العملالمرأة وداعیا إلى تع
وبقدوم قاسم أمین تقدمت قضیة المرأة ولم تعد .السیاق العام إلخراج الحیاة العربیة من الجمود

وھنا .  الحریةوإعطاؤھامقتصرة على التعلیم والعمل، بل أصبح مطلوبا رفع الحجاب عن وجھ المرأة 
  .لمرأة نقطة ال یمكن الرجوع عنھابلغت قضیة ا



  
 في ھذه المرحلة استقرت قضیة المرأة وبقیت مداولة بین الدین -:الخطاب التنویري الثاني -2

إال إن أھم ما میز ھذه المرحلة ھو خروج النساء ) الخ ... التعلیم والعمل والسفور( ومتطلبات العصر 
 اإلشارة إلى حقیقة ان الشرائح النسائیة في المدن ومن المھم.لحمل قضیة المرأة والمطالبة بحقوقھا

الكبیرة ھي التي قادت ھذا االتجاه وكانت الصورة التي في ذھنھا وھي ترفع مطالبھا ھي صورة 
  .المرأة األوربیة البرجوازیة

  
في المرحلة الثالثة التالیة التي بدأت باالستقالل وظھور الدولة الوطنیة، لم تعد قضیة المرأة  -3
یة نضالیة للمتنورین من المفكرین والكتاب فقط ، بل أصبحت جزءا من إیدیولوجیة دولة قض

فقد صادرت الدولة قضیة المرأة وأصبحت قضایا المرأة في خطاب الدولة جزءا من قضایا .االستقالل
 –في ھذه المرحلة سادت النظرة اآللیة . المجتمع وتحریر المجتمع ھو الكفیل بتحریر المرأة

  .المنظمات النسائیة الرسمیة أداة للتغییر) ولو شكلیا ورسمیا ( انیكیة للتغییر، واعتبرت الدولة المیك
  

لقد أفرزت مرحلة االستقالل الوطني فكرا اجتماعیا قاد عملیة التغییر في العقدین الخامس والسادس 
ي حصولھا على انعكس  ایجابیا على أوضاع المرأة وساعد على بروز دور ومكانة جدیدة  تمثلت ف
كما صدرت ) ٤(بعض من حقوقھا االجتماعیة في التعلیم والعمل والمشاركة السیاسیة المحدودة 

 األحوال والزوجیة بصدور قوانین األسریة للمرأة بعض حقوقھا أعادتالكثیر من التشریعات التي 
  النخب الفكریة الشخصیة في بعض البلدان  كما في العراق الذي شكل صدور القانون تتویجا لجھود

 لسنة ١٨٨ الشخصیة رقم األحوالویعد قانون .  والثقافیة والحركة النسائیة لنصف قرن من النضال 
  منھا واألقرب لروح األفضلھو   مااإلسالمیة المعدل منجزا تشریعیا اخذ من المذاھب ١٩٥٩

  )٥(العصر 
راق وجدنا اقتراب العراق من تلك لقیاس أوضاع المرأة في الع*  ما طبقنا المؤشرات العالمیةوإذا

المؤشرات او ابتعاده عنھا مرھون بالتغیرات األیدیولوجیة التي شھدھا العراق منذ خمسینیات القرن 
 المتحدة األمم توقیع العراق على اتفاقیات ومعاھدات ومقررات دولیة عدة  صادرة عن إن. الماضي 

یعني  اختفاء  االقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة ال واإلنسانیة  وأوضاعھاووكاالتھا تتعلق بالمرأة 
یفترض  مثلما ال.  حتى التعلیمات النافذة أو قراراتھ أووقع علیھ وبین تشریعاتھ  التقاطعات بین ما

 بوصفھا مواطنة لھا حقوقھا وعلیھا واجبات ضمن المرأةوجود   تشریعات وطنیة تصب في صالح 
 فتبقى القوانین غیر مفًعلة على ارض الواقع في ظل وجود  بنیة دولة القانون  تطبیقھا  فعلیا  

  .    بوصفھا كائن من الدرجة الثانیةاألنثى یتعاطى مع أبويوموروث ثقافي 
 كان المناخ السیاسي في الستینات فإذا واإلیجاب یتأرجح وضع المرأة بین السلب األساسینعلى ھذین 

 في ارتفاع معدالت التعلیم والقضاء أسھمت العراق قد والسبعینات والخطط التنمویة التي وضعھا
 الشخصیة األحوال والحصول على رعایة صحیة للمرأة وبروز تعدیالت على قانون ألمیةاعلى 

 أمامواعتبار المرأة متساویة مع الرجل  )   ،المیراث األطفالالزواج ، الطالق حضانة ( خاصة 
     المواطنین ،  فأن  ١٩٧٠ من الدستور العراقي عام ١٩ القانون في الحقوق والواجبات وفق المادة

تم انجازه سابقا  لصالح المرأة ولیضرب ما سبق وان تحقق على سبیل  عقد الثمانینات صادر وبدد ما
 منعھا أو بأجنبيالمثال ال الحصر صدور بعض التعلیمات والقرارات التي تمنع العراقیة من التزوج 

ولم یكن   ) ٦( الدراسة بحجة الحرص على شرف العراقیة إتمامرض  الخارج لغإلىمن السفر 
 إلكمال اإلناث في الثمانینات یعود لعدم رغبة اإلناثانخفاض عدد المسجالت بالدراسات العلیا من 

 متزوجة كي تقبل األنثى تكون أن عدم قدراتھن العلمیة بل كان بسبب اشتراط أودراستھن العلیا 
 لتعویض الخسائر في واإلنجاب اتخذتھا الدولة لتشجیع الزواج راءاتإجبالدراسة وذلك ضمن 



ولم یكن  تأنیث التعلیم وھیمنة النساء )  ٧ .(اإلیرانیة في محرقة الحرب العراقیة األرواح
 الثمانینات ناتجا عن تفھم وتقدیر إبان وإداراتھاوحضورھن الواضح في مفاصل الدولة العراقیة 

كان تعویضا لغیاب الرجل عن الحیاة المدنیة والتحاقھ بجبھات القتال لذا فما     لمكانة المرأة بقدر ما
 المتسرحین   من الجیش للعمل صارت أمام ولكي تفسح الفرصة   ١٩٨٨ انتھت الحرب عام أن

 إلى عمل المرأة في المصانع وتشجع النساء على التقاعد المبكر والعودة أمامتوضع العوائق 
رت قرارات جمھوریة تتناقض لیس مع القوانین الدولیة التي تعھد العراق كما صد)  ٨(المنزل

 على سبیل المثال ال الحصر  ١٩٧٠االلتزام بھا حسب بل ومع تشریعاتھ المحلیة في ضوء دستور 
 عام ١١١  قرار أو) المحرم( ما یسمى ب أو من السفر دون مصاحبة قریب ٤٥ دون سن المرأةمنع 

 إناثانون العقوبات وخفف بموجبھ عقوبة الرجل الذي یقتل  قریباتھ من  قإلى أضیف الذي ١٩٩٠
.  سنوات ٨ كانت أن بعد أشھر ٦تزید عن  وجعل مدة العقوبة  ال" الشرف "  بدافع ما یسمى األسرة

 للحروب والحصار بوصفھا األكبروعلى صعید الحیاة الیومیة كانت المرأة العراقیة الضحیة )  ٩(
  والھجرةالمعیلة لألسرة في ظل ظروف  موت أو غیاب الرجال  في الحروب  والراعیة واألم

  . والحصار  وھو ما اثر نفسیا وصحیا  علیھا
  
  

و بالرغم من  ارتفاع  خطاب الحریات ٢٠٠٣ولم یتغیر واقع المرأة العراقیة  كثیرا بعد نیسان   
 عن  تراجع في مجال ٢٠٠٣ذ عام السیاسیة والفكریة  تفید التقاریر التي تتبعت أوضاع المرأة من

 ھدف للجماعات المسلحة والمیلیشیات والجماعات الدینیة إلى وعن تحولھا للمرأةالحریات الشخصیة 
المتطرفة  وجماعات الجریمة المنظمة قلص من حراكھا االجتماعي  ومن حیویة وجودھا في 

  .   مختلفة من الحجبأنواع  لتتمترس خلف وأعادھاالمجتمع 
 الجنس أو والذي  یحصد الجمیع بغض النظر عن اللون نالعراقییكن العنف الذي  طال  جمیع ولم ی

او العرق او القومیة او الدین لیستثني النساء  الالئي صرن ضحایا للعنف مرتین بوصفھن ضحایا 
 ومسؤولیات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة بوصفھن أعباءمباشرات وضحایا لما یخلفھ العنف من 

  یعشن ظروفا حیاتیة ومعیشیة صعبة خاصة    فقد اظھر المسح الذي نفذه الجھاز المركزي لأرام
 األسرمن % ١١  أن ، ٢٠٠٦  ودائرة تخطیط القوى العاملة التابعة لوزارة التخطیط عام لإلحصاء

 دنىأ  وتحصل األسر التي تعیلھا نساء على أراملمن األسر تعیلھا  % ٧٣العراقیة تعیلھا نساء وأن 
تستطیع تأمین مبلغ مائة   من ھذه الفئة ال  % ٤٠مستوى للدخل مقارنة بتلك التي یعیلھا رجال وأن 

 األصواتوبالرغم من ) ١٠(من األسر التي یعیلھا رجال  % ٢٦ مقارنة بأسبوعیا دینار ألف
اء عددا نس وتسنم ال "الكوتا"في مجلس النواب  عبر نظام  % ٢٥ على نسبة المرأةالمتفائلة بحصول 
یختلف كثیرا من حیث التأثیر وفاعلیة الوجود شأنھ شأن وصول عدد من   ال ذلكإنمن الوزارات إال 

من مقاعد المجلس  % ١٣ الثمانینات وحصولھن على نسبة إبان المجلس الوطني العراقي إلىالنساء 
 الحاكم حینھا وربما الفرق الطفیف بین الحالتین ھو قیام حزب البعث) ١١ (١٩٨٥الوطني عام 

بالتحكم باالنتخابات وكانت العملیة الدیمقراطیة شكلیة ومن ثم لم یكن ذلك مؤثرا بشكل دائم على 
 المناصب السیاسیة بعد إلى حقوقھا السیاسیة فیما خضع وصول النساء أو السیاسي المرأةتمثیل 
 أمریكیا أجبرت والتي  القائمة المحكومة بثقافة المحاصصة الطائفیة األحزاب خیارات إلى ٢٠٠٣

 المرأةعلى قبول الكوتا ومن ثم كان اختیار النساء خاضعا لثقافة ذكوریة  قبلت على   مضض قبول 
 المحاصصة والوالء أساس على وإنما الكفاءة أساسفي السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  لیس على  

  *.  أیضاینطبق على الرجال  للكتلة التي قامت بترشیحھن وھو ما
  



ومثلما  یعد حصول المرأة على تمثیل سیاسي في مواقع القرار عالمة مضللة على تطور مكانة 
 خاصة فیما أخرى دستور لعراق دیمقراطي فیدرالي موحد یعد عالمة مضللة أولالمرأة فأن كتابة 

ب التأویل القابلة لفتح با اكتنف الدستور الكثیر من مواقع االلتباس والغموض إذ المرأة بأوضاعیتعلق 
خاصة مع عدم وضوح موقع المعاھدات والمواثیق واالتفاقیات  الدولیة التي صادق علیھا العراق 

 التراجع عن قانون األحوال الشخصیة أو عموما  وحقوق المرأة والعدول اإلنسانوالمتعلقة بحقوق 
 حالة إلىمواطنة   وما یترتب على ھذه المادة من سحب المرأة من حالة ال١٤٠ بالمادة ١٩٥٩لعام 

 \ الذكر فقط  أم وان كان المقصود بھ الجنسین معا  لغة  جانب عدم تحدید سمة العراقيإلى ،المذھب 
وھو ما عطل حقوقا كفلھا الدستور العراقي الحالي في باب الحریات  على سبیل المثال حریة السكن 

 السفر دون أوخراج جواز سفر بنفسھا والتنقل حیث تمنع القوانین الحالیة المرأة دون سن األربعین  إ
 تسجل اسمھا مع رجل أن مطلقة وان علیھا أو كانت عزباء أذا الحصول على بطاقة سكن  أومحرم 

 إن التي نصت على ١٤ الثانیة  ویتناقض مع المادة أو األولىتربطھا بھ درجة قرابة من الدرجة 
  )١٢(. والجنس القانون بغض النظر عن العرق أمامالعراقیین متساوون 

 عدم تمتع المرأة في أي مجتمع بنفس الفرص إلى كانت تقاریر التنمیة البشریة في العالم تشیر وإذا
 في العراق  تتمتع بتجاھل لقضایاھا وحقوقھا اإلنسانیة في ظل المرأةالتي یتمتع بھا الرجل فأن 

مرأة سوى عندما تستخدمھا  تتذكر ال  الانشغال السلطة والمجتمع في  تجاذبات وتنافرات  سلطویة
  . إلدامة الصراع

  
  

  المرأةالصحافة و 
  

عادة ما تخصص الجرائد مساحات خاصة للنساء مثلما تفعل بعض المجالت والتي قد تكون   موجھة 
  .                               .رجلبل یكاد ال یوجد الشيء ذاتھ للكلیا للمرأة لكن بالمقا

فقط والمطبوع بطابعھن وال یقابلھ في الجھة الثانیة  عالم الموجھ إلى النساءفاإلعالم النسائي ھو اإل
بحاجة  ء فئة مختلفة ومن ثم فھي الثقافة السائدة ھي ثقافة الرجل وان النساإنإعالم ذكوري باعتبار 

إلى إعالم مختلف یتوجھ إلى حاجاتھن الخاصة وظروفھن الحیاتیة المختلفة ویختلف ھذا النوع من 
عالم عن اإلعالم المتخصص الصادر عن جماعات ومنظمات أو جمعیات نسائیة التي عادة ما اإل

تصدر النشرات والرسائل اإلخباریة والكتابات الداعیة صراحة إلى حقوق المرأة وقضایاھا 
وحیدة ھي تركیز  رسالتھا الإنوضرورة مساواتھا بالرجل والتي ال تھدف إلى تحقیق األرباح إذ 

المرأة ومواكبة التطورات العالمیة في ھذا المجال وجعل القضیة حاضرة دائمًا  ى قضیةاألضواء عل
ویعمل مثل ھذا اإلعالم خارج األطر السائدة في میدان اإلعالم وباستقالل . في قلب قضایا المجتمع

  )١٣(ھذه األخیرة رسالتھا وتضعف دعوتھ تحتوي أنعنھا خشیة 
مع بروز قضیة المرأة كواحدة من مشاریع النھضة العربیة  حضرت المرأة في الصحافة العربیة  

 الشیخ رفاعة الطھطاوي ومحمد األوائل رموز التنویر رالمرأة عبومثلما كانت مصر منطلقا لقضیة 
 او الصحافة النسائیة  ففي عام المرأةیسمى صحافة   كانت نقطة انطالق مافإنھا أمینعیدة وقاسم 

 تلتھا لبنان بصدور مجلة الحسناء اإلسكندریةوفل مجلة الفتاة في مدینة  اللبنانیة ھند نأصدرت ١٨٩٢
.  ماري عجمي في دمشق مجلة العروس أصدرت ١٩١٠ نقوال باز وفي عام لحرجي ١٩٠٩عام 

 بولینا حسون مجلة لیلى عام إصدارعرف الصحافة النسائیة مع * وكان العراق رابع بلد عربي 
 فیھا كبار مثقفي العراق، وقد توقفت بعد عامین من صدورھا وكانت مجلة شاملة، وینشر. ١٩٢٣

عام " المرأة الحدیثة"حیث صدر منھا عشرون عددا، وبعد مضي أحد عشر عاما صدرت مجلة 
، وطالبت بضرورة تحریر المرأة، ولم "حمدیة األعرجي"م، وكانت مجلة أسبوعیة تصدرھا ١٩٣٦



 األسبوعیة في" فتاة العراق" الثامن، ثم صدرت مجلة تستمر ھذه المجلة طویال إذ توقفت بعد عددھا
م، ١٩٣٧عام " فتاة العرب"م، وتوقفت بعد عشر سنوات من صدورھا، ثم صدرت مجلة ١٩٣٦ عام 

، لكنھا توقفت بعد  بالدرجة األولى لكنھا لم تھمل تناول الجانب السیاسي  وكانت أدبیة اجتماعیة 
م، ١٩٣٤عن القنصلیة البریطانیة في العراق عام " افدینفتاة الر"سبعة أشھر، كذلك صدرت مجلة 

 سوينالاالتحاد "، و"األم والطفل"، و"بنت الرشید"مجلة : وصدر عدد آخر من المجالت منھا
، لكن الصحافة النسائیة العراقیة عانت من تأثیر "رسالة المرأة"، و"المرأة"، و"زین"، و"العراقي

 من مجلة ١٩٩٩یكن خالل السبعینات والثمانیات حتى عام الموقف السیاسي تجاه الصحافة، ولم 
 صدرت مجلة ١٩٩٩الصادرة عن اتحاد نساء العراق وفي  عام  ) المرأة( نسائیة غیر مجلة  

 ألف  خرجت من مجلة أیضا تحریرھا الصحفیة منى سعید   وكانت  حكومیة أدارتشھرزاد التي  
عن ) الجندر (  باسم أسبوعیة صدرت جریدة ٢٠٠١ي عام وف. باء التابعة لوزارة الثقافة العراقیة  

 انتھت شھدت تعثرا بالصدور لفترات و إبراھیم ورأست   تحریرھا ھناء أیضااتحاد نساء العراق 
 . )١٤(٢٠٠٣بنھایة اتحاد نساء العراق عام 

 
وتباین آخر  الواقع االجتماعي والثقافي للمرأة العربیة من بلد إلى  في اختالف  وجود وبالرغم من

 واختالف ھذا . على صعید التشریعات والقوانین المتعلقة بحقوق المرأة ومشاركتھا في الحیاة العامة
سات والبحوث التي ا نتائج معظم الدرتتسق  الواقع في داخل البلد الواحد من بیئة اجتماعیة إلى أخرى

 على تركیز وأجمعتكل الفت للنظر  بش حتى یومنا مطلع الثمانینات  منذ  في البلدان العربیة أجریت
 وتصنیع التأنیث بوساطة حث المرأة األنوثة أو الصفحات  المخصصة  للمرأة على تسویق األبواب

 والموضة والماكیاج والترویج لما استجد منھا  واالھتمام بالمنزل والدیكور باألزیاءعلى االھتمام 
ت ونجوم المجتمع وكان ھذا مجمل    الفنانین والفناناإخبار وتتبع باألطفالوالعنایة ووصفات الطھي 

 الصحافة إھماللقد توصلت معظم الدراسات إلى . التي تعیش ظروفا معقدة صعبة  یشغل المرأة ما 
 المتفشیة واألمیةھموم ومشاكل الغالبیة العظمى من نساء المدن الفقیرات والعاطالت عن العمل 

 الریف ونقص الوعي الصحي الضوء على النساء في وعدم تسلیط  خاصة في الریف ھن بین
 والموضوعات المتعلقة بحق المرأة في اختیار شریكھا   وتحدید حجم  ھنبوالغذائي الذي یفتك 

 وتمییز في العمل  وما تتعرض إلیھ من تحرش جنسي ء أعباما تتحملھ المرأة العاملة من  و األسرة 
 لھ  المرأة في  المنزل  والشارع والعمل وقصور في العمل وعدم مناقشة العنف الذي تتعرض

 القانونیة والثقافیة األبعادوالحظت الدراسات غیاب القضایا المھمة ذات . القوانین التي تحمیھا 
 الشخصیة األحوالالقضایا الخالفیة المتعلقة بحقوق المرأة وقوانین والتنمویة وعدم اھتمامھا بتناول 

  مثیلھا السیاسيوموقع المرأة في المجتمع وت
تناولت الصحف الیومیة قضایا المرأة فان  ذلك یكون مرتبطا بأخبار القیادات النسائیة   ماوإذا

للمنظمات والجمعیات النسائیة إلى جانب النشاطات الموسمیة التي ترافق والنشاطات الرسمیة 
ة بالحقوق والتشریعات االتجاھات الرسمیة عند القیام بالفعالیات ذات العالقة بالنشاطات المتعلق

  ) .لھا عالقة بالمناسبات واالحتفاالت المحلیة والدولیة ( والمشاركة السیاسیة 
 تحریر المرأة اقتصادیا وسیاسیا إلىوتظھر الموضوعات المؤیدة لمطالب الحركات النسویة الداعیة 

  بشكل المرأة والى مساواتھا بالرجل في الحقوق والواجبات ضمن المواضیع المتفرقة في صفحات
 واإلغراء للمتعة أداة وادوار المرأة التقلیدیة بوصفھا األنوثةیناقض سائر مواد الصفحة التي تسوق 

  )١٥.( لفظي غیر واقعي لقضایا المرأة وانشغاالتھا تأییدمما یجعل تلك الموضوعات المتفرقة بمثابة 
  
  
 



  نتائج البحث المیداني شرح وتفسیر 
  

 ھا على الصحف الیومیة العشرعدد الموضوعات وتوزع -١
  

 ) ١٠٩(  الصحف الیومیة العشرالعراقیة في الموضوعات المتعلقة بالمرأة كان مجموع
موضوعا لكل )٢٠ (فیھا بظھورموضوعا تقاسمت صحفیتي الصباح والمدى المرتبة األولى 

 ، وحصلت%) ١٧٫٩(موضوعا ونسبة ) ١٩(تلتھما جریدة التآخي ب % ) ١٨٫٨( منھما ونسبة
  .موضوعا في كل منھما ) ١٢(بظھور % ) ١١٫٥(صحیفتي  االتحاد والزمان على نفس النسبة 

%) ٩٫٥(مواضیع  ونسبة ) ١٠(حازت صحیفة  الصباح الجدید على المرتبة الرابعة بظھور 
مواضیع ونسبة ) ٤(وصحیفة الدستور بـ %)  ٤(مواضیع ونسبة) ٥(تلتھما صحیفة المشرق بـ 

وكانت صحیفة كل العراق % ) . ٢٫٧(مواضیع ونسبة ) ٣(بدالة وصحیفة الع%) ٣٫٧(
  .% )٠،٩( یة ونسبةقبالمرتبة الثامنة واألخیرة  بنشرھا موضوعا واحدا عن المرأة العرا

  )١(دول رقم ي ج/        انظر
  
   توزع موضوعات المرأة على أیام أسبوع الدراسة– ٢
  

 الموضوعات المنشورة عن المرأة في الصحف من آذار الحصة األكبر من عددكان لیوم التاسع 
%) ٣٩(موضوعا وبنسبة ) ٤١(حیث ظھر في ھذا الیوم .للدراسةالعشر خالل األیام الخاضعة 

وجاء العاشر %) ٢٤٫٥(موضوعا بنسبة ) ٢٦(تاله من حیث العدد والنسبة یوم الثامن من آذار 
   .%)١٧(موضوعا ونسبة ) ١٨(من آذار بالمرتبة الثالثة بظھور 
) ٧(تاله یوم الرابع من آذار بـ %)   ١٠(موضوع ونسبة ) ١١(ظھر في الیوم السادس من آذار 

) ٣ (واألخیرة بنشروجاء یوم الخامس من آذار بالمرتبة السادسة %) ٦٫٦(موضوعات ونسبة 
  )٢( جدول رقم ي /  انظر %) .٢٫٨(موضوعات ونسبة 

  
  عراقیة    المرأة  زمنیا في الصحف التوزع موضوعات -٣ 

تمیز یوم التاسع من آذار بظھور موضوعات  عن المرأة العراقیة في  جمیع الصحف الخاضعة 
، وجاءت صحیفة المدى في المرتبة األولى في عدد الموضوعات المنشورة عن المرأة للدراسة 
%). ٥٫٩( موضوعات نسبة) ٦(تلتھا جریدة الزمان %) ٨٫٩(موضوعات ونسبة ) ٩(بظھور 

موضوعات ) ٥( من صحف الصباح واالتحاد والصباح الجدید بالمرتبة الثالثة بظھور وجاءت كال
وتقاسمت صحیفتي  التآخي والمشرق المرتبة الرابعة  بظھور %) . ٤٫٩(في كل واحدة منھا ونسبة 

وجاءت  صحف الدستور والعدالة وكل العراق %) . ٣٫٩(موضوعات لكل منھما ونسبة ) ٤(
  )٣(جدول رقم %) .٠٫٩(ألخیرة بظھور موضوع واحد  ونسبة بالمرتبة الخامسة وا

كانت حصة الصحف الیومیة من موضوعات المرأة في الثامن من آذار وھو الیوم الذي جاء بالمرتبة 
،  %)٩٫٩( موضوعات ونسبة) ١٠(الصباح :  الثانیة من حیث عدد الموضوعات ونسبتھا كما یلي 

وجاءت صحیفتي االتحاد %) . ٢٫٩  (بنسبة ) ٣(لمدى  ا%) ٥٫٩( موضوعات نسبة ) ٦ (يالتآخ
،واشتركت صحف %) ١٫٩(والعدالة بالمرتبة الرابعة بظھور موضوعین في كل منھما ونسبة 

 واحد  في كل واحدة منھا عالزمان والصباح الجدید والمشرق بالمرتبة الخامسة بظھور موضو
  )٣(جدول رقم ي /  انظر .عراقفیما لم یظھر أي موضوع في صحیفة كل ال%)٠٫٩( وبنسبة

  
  



حازت صحیفة المدى المرتبة األولى في عدد الموضوعات المنشورة عن المرأة العراقیة یوم العاشر 
واشتركت بالمرتبة الثانیة  صحف االتحاد %) ٣٫٩(موضوعات وبنسبة ) ٤(من آذار بنشرھا 

 ،%)٢٫٩(دة منھا وبنسبة موضوعات في كل واح) ٣(والزمان والصباح الجدید والدستور بظھور 
ولم یسجل الیوم ظھور أي موضوع %) . ١٫٩(تبعتھا صحیفة التآخي بظھور موضوعین ونسبة 

  )٣( جدول رقم ي/ انظر  .العراقحول المرأة في صحف الصباح والشرق والعدالة وكل 
  

 كانت .فقطظھرت موضوعات خاصة بالمرأة العراقیة في یوم السادس من آذار في خمسة صحف 
تلتھا المدى %)٣٫٩ (العراقیة وبنسبةموضوعات حول المرأة )٤(الصباح في المرتبة األولى بنشرھا 

وجاءت كل من %) . ١٫٩(موضوع ونسبة ) ٢(، الزمان %) ٢٫٩(موضوعات ونسبة ) ٣(بـ 
%) . ٠٫٩( واحدا في كل منھما ونسبة االتآخي والصباح الجدید بالمرتبة الرابعة بظھور موضوع

  ي / انظر
  )٣(جدول رقم 

لم یسجل یوم الخامس من آذار سوى صحفیتین نشرتا موضوعات عن المرأة العراقیة كانت حصة 
 موضوع واحد المدى بظھور تلتھا%) ١٫٩(االتحاد المرتبة األولى بنشرھا موضوعین وبنسبة 

  )٣( رقم  جدولي /  انظر%) .٠٫٩(وبنسبة 
جل غیاب الموضوعات الخاصة بالمرأة العراقیة وعلى غرار الخامس من آذار جاء الرابع منھ لیس

 وكان لصحیفة التآخي الحصة األكبر من عدد الموضوعات .العشرعن ثمانیة صحف من الصحف 
الیوم ظھور موضوع واحد  عن المرأة وبنسبة  وسجل%) ٥٫٩(موضوعات وبنسبة  ) ٦(بنشرھا 

  ) ٣( جدول رقم ي /  انظر %) .٠٫٩(
خاصة بالمرأة العراقیة في بعض الصحف في أیام وكثافة  الحضور في  یفصح غیاب الموضوعات ال

أیام أخر وتوزعھا على  النسبة األكبر من أیام بعینھا عن مسألتین أولھما ارتباط تناول الصحف 
للمرأة العراقیة بمناسبات معینة وما یتعلق بھا من فعالیات وأنشطة وھو ما جعل التاسع من آذار الیوم 

اشر ظھور مواضیع عن المرأة في جمیع الصحف العشر بینما ارتبط عدد الموضوعات الوحید الذي 
 فیما كان العاشر من آذار امتدادا لیوم ونسبتھا في الصحف بأجندة الصحف وتوجھاتھا إزاء المرأة 

  .التاسع منھ وارتباطھ بالمناسبة وتغطیتھا
من  العدد الكلي للموضوعات %) ٨٠( التي حظیت  بنسبة ) آذار١٠ و ٩ و ٨ ( كانت األیاموإذا

على نسبة )  آذار ٦ و٥ و ٤( األسبوعخالل أسبوع الدراسة  وحصول األیام الثالث األول من 
صحف في ) ٨(، یشیر  إلى  جانب من الصورة فأن غیاب موضوعات المرأة عن فقط %) ٢٠(

ضایاھا غیر مفكر یكمل الصورة ویفصح بوضوح عن إن المرأة العراقیة وق)  آذار ٥ و٤( یومي 
 الصحف التي ظھرت فیھا موضوعات عن المرأة العراقیة   أمافیھا  في نسبة كبیرة من الصحف 
أسرة (فیرتبط ذلك بصدور  ملحق    مع صحیفة الصباحاألمرخالل معظم أیام األسبوع كما ھو 

 المدى وصحیفة المدى الصادرة عن مؤسسة كل ثالثاء ) مجتمع مدني( كل خمیس وملحق) ومجتمع
بعثة األمم المتحدة لمساعدة ( الثقافیة التي  خصصت نھارھا الثاني عشر وبالتعاون مع یونامي 

لالحتفال بیوم المرأة  العالمي واھتمت  بالترویج لالحتفالیة قبل الموعد وارتبط ظھور ) العراق 
فنانة التشكیلیة واضح للمواضیع یوم الرابع من آذار في  التآخي بتخصیص الصحیفة صفحة كاملة لل

  .الراحلة نزیھة سلیم 
  

  موضوعات المرأة في الصحف الیومیة العشر  -٤
  



فئة ھیمنت علیھا فئة فعالیات بمناسبة یوم ) ١١(جاءت الموضوعات الخاصة بالمرأة العراقیة بـ 
 العنف الذي تتعرض لھ المرأة العراقیة تلتھا فئة%) ٢٧(مرة وبنسبة ) ٢٦(المرأة  التي ظھرت 

) ١٢(، أھمیة المرأة ودورھا في الحفاظ على األسرة والمجتمع بتكرار %)٢٠(ونسبة ) ٢١(
أعقبتھا  فئة الدعوة لوضع استراتیجیات وقوانین تحمي  المرأة وتدعمھا مادیا %) ١١(ونسبة 

، واشتركت فئة معاناة المرأة العراقیة على مر العقود %) ٩(مرات وبنسبة ) ١٠(بظھورھا في 
) %٨٫٤(مرات وبنسبة  ) ٩(راقیات بالمرتبة الرابعة بتكرر ظھور كل منھما وفئة مبدعات ع

 األربعةوجاء ترتیب الفئات %) . ٦(مرات ونسبة ) ٦(تلتھما فئة المشاركة السیاسیة للمرأة 
تردي الوضع ، %)٤(تكرارات ونسبة ) ٤(معوقات تقدم المرأة العراقیة : الباقیة تنازلیا كما یلي 

تكرار ونسبة ) ٢(، ظروف المرأة في العمل %) ٣(تكرارات ونسبة ) ٣(ةاالقتصادي للمرأ
  )٤(جدول رقم ي /  انظر %). ١(تكرار ونسبة ) ١(، حق المرأة في التعلیم%) ٢(

عن ارتباط واضح بین  الموضوعات المتعلقة بالمرأة كما ظھرت في ) ٤(یكشف جدول رقم 
یفسر ھیمنة فئة  وھو ما)  آذار١٠و ٨ و٩ (الصحف الیومیة العشر وتركز التغطیة في األیام

 الحكومیة ومنظمات المجتمع  بمناسبة یوم المرأة العالمي في المؤسسات أقیمتالفعالیات التي 
المدني في بغداد في  مدن عراقیة أخرى  خاصة في إقلیم كردستان حیث احتفي بالمرأة العراقیة 

ھن في / مناسبة النطالق تصریحات من ھم وكان یوم المرأة العالمي. وكرمت المتمیزات منھن 
 المدني حول العنف الذي ومؤسسات المجتمع دولیة والتنفیذیة والمنظماتالسلطة التشریعیة 

  .والمیلیشیاتتتعرض لھ المرأة العراقیة في ظل غیاب سلطة القانون وھیمنة الجماعات المسلحة 
واستذكار دورھا في الحفاظ على  العراقیة  وكانت المناسبة فرصة للفت االنتباه إلى  أھمیة المرأة

األسرة والمجتمع على مر العقود المنصرمة وصبرھا وتضحیاتھا طول العقود المنصرمة 
 لحمایة المرأة حقوق المرأة والتخفیف عن  خاصة إستراتیجیةومناسبة لدعوات طالبت  بوضع 

لیات تحدثت عن دور المرأة كان یوم المرأة مناسبة لورش وفعا. معاناتھا عبر دعمھا مادیا 
 .بھا التي تمر والمعضالت االقتصادیة مشاركتھا سیاسیا ومعوقات تقدم المرأة وأھمیةالسیاسي 

 یوم الثامن من آذار لكن حضورھا في إطاركانت الفنانة التشكیلیة نزیھة سلیم حاضرة خارج 
قاالت التي نشرت عنھا في  یفسر  الم  وھو ما٢٠٠٨ نھایة شباط   برحیلھا أیضاالصحافة  اقترن 

خارج  فنانتین عراقیتین مقابلتین مع صحیفة التآخي التي لھا اھتمامات بالفن    حیث نشرت 
  .إطار الثامن من آذار أیضا 

  
   الفن الصحفي لموضوعات المرأة في الصحف الیومیة العراقیة – ٥
  

الخبر : یة  كما یأتي ظھرت الموضوعات الخاصة بالمرأة العراقیة على وفق الفنون الصحف
تالھما %) ٣٢(مرة ونسبة ) ٣٤(والمقال في المرتبة األولى من حیث تكرار كل واحد منھما 

، وجاء التحقیق بالمرتبة المرتبة الثالثة بظھوره %) ٢١(تكرار ونسبة ) ٢٢(التقریر الصحفي 
) ٣(لھا على  بحصوالرابعة و األخیرةوكانت المقابلة في المرتبة %) ١٢(مرة ونسبة ) ١٣(

  )٥(جدول رقم ي / نظر  ا. %)  ٢٫٨(تكرارات ونسبة 
 تصنیف الموضوعات على وفق الفنون الصحفیة التي ظھرت فیھا  وإذا ما قارننا نتائج 

لوجدنا الخبر  بالتصنیف الذي اعتمد انطالقا من المعیار الذي تم تحدیده في إجراءات البحث 
 اري  یأخذ مكانھ في رأس  قائمة نتائج التحلیل المیداني الذي كان في أخر قائمة التصنیف المعی

وجاء الفنین الصحفیین التحقیق والمقابلة اللذین كانا على الترتیب األول والثاني في قائمة 
التصنیف المعیاري بالمرتبتین األخیرتین في قائمة التصنیف المیداني والتقریر الذي كان في 

المعیاري ظھر في المرتبة الثانیة في قائمة التصنیف المیداني المرتبة الرابعة بقائمة التصنیف 



في والمقال الذي كان في المرتبة الثالثة في قائمة التصنیف المعیاري جاء ى مشاركا الخبر 
  )٥ي إجراءات البحث وجدول رقم /انظر. ( المرتبة األولى في قائمة التصنیف المیداني 
 الصحفیة لموضوعات المرأة  على وفق التصنیف إن  وجود بون واسع بین  قائمة الفنون

   ) . ٤ و٣ و٢(المعیاري وعلى وفق التصنیف المیداني یأتي منسجما ونتائج  الجداول 
إن حصول الخبر الصحفي على المرتبة األولى في قائمة الفنون المستخدمة لتغطیة موضوعات 

 رافق المناسبة من أنشطة وفعالیات المرأة العراقیة یفسره تركز التغطیة وارتباطھا بمناسبة وما
كما إن مشاركة المقال الخبر في المرتبة األولى  تفسره فئة الموضوعات ذات المسحة اإلستعادیة   

.  تقدمھا عوقاتممن محن وخطوب و بھ   مرت ما والتذكریة لدور المرأة العراقیة  وأھمیتھا و
مناسبة منطلقا الستخدامھ  خاصة في نقل والمر ذاتھ ینطبق على التقریر الصحفي الذي كانت ال

یجب إن تقوم  تمر  بھ من أزمات و ما تصریحات النخبة السیاسیة واالجتماعیة حول المرأة و ما
بھ الدولة بمؤسساتھا التشریعیة والتنفیذیة لتقدیم العون خاصة فیما یتعلق بالعنف الذي تتعرض لھ 

 عن عدد من الصحف و ضعف استخدامھ لصحفي  احقیق فن الت غیاب  أما .  العراقیة المرأة
ومن ثم وقوعھ في المرتبة ما قبل األخیرة في نتائج التحلیل المیداني یفصح عن  الكثیر خاصة 

 لتنفیذه  -األخرىالصحفیة  مقارنة بالفنون -یحتاج في العادة إلى وقت طویل نسبیا  الفن وان ھذا
الوكاالت أو الكتاب الخارجیین ومن ثم فھو  ولیس على إلجرائھ ویعتمد على كادر الصحیفة 

كما إن استخدام فن المقابلة الصحفیة بشكل یكاد .  بسیاسة الصحیفة وتوجھاتھا وأجندتھا یرتبط 
 من نتائج التحلیالت العراقیة یعززإن یكون غیر ملحوظ في تغطیة الموضوعات الخاصة بالمرأة 

  )٥(جدول رقم ي /  انظر .السابقة
  
  
    الصحفیة لموضوعات المرأة في الصحف العراقیة  الفنون– ٦
  

أخبار تتعلق  ) ١٠(جاءت صحیفة المدى بالمرتبة األولى في استخدامھا الخبر الصحفي بظھور 
) ٤(، االتحاد %) ٤٫٩(أخبار بنسبة  ) ٥( تلتھا الزمان بـ  %) ٩٫٨(بالمرأة العراقیة وبنسبة 

لتآخي والصباح الجدید والدستور بالمرتبة ذاتھا ، واشتركت الصباح و ا%) ٣٫٩(أخبار وبنسبة 
، تلتھا صحیفة العدالة بظھور خبرین %) ٢٫٩(أخبار في كل واحدة منھا وبنسبة ) ٣(بظھور 

السادسة واألخیرة بظھور خبر واحد وجاءت صحیفة المشرق بالمرتبة %) ١٫٩(فیھا وبنسبة 
ھر أي خبر حول المرأة العراقیة في بینما لم یظ%) . ٠٫٩(فیھا عن المرأة العراقیة وبنسبة 

  ) ٦( جدول رقم ي  /   انظر.صحیفة كل العراق
 تناول موضوعات حصلت صحیفة التآخي على المرتبة األولى في استخدامھا فن المقال في 

وبنسبة ) ٨(تلتھا جریدة الصباح %) ١١٫٩(مقال وبنسبة ) ١٢(المرأة العراقیة حیث ظھر 
، واشتركت صحیفتي  المدى والزمان في  %) ٣٫٩(  وبنسبة )٤(، الصباح الجدید %) ٧٫٩(

وظھر فن المقال بتكرارین %) ٢٫٩(مقاالت في كل منھما وبنسبة ) ٣( بظھور ةالمرتبة الرابع
وجاءت صحیفتي العدالة وكل العراق بالمرتبة األخیرة في %) ١٫٩(في صحیفة المشرق وبنسبة 

ولم یظھر المقال في %) . ٠٫٩(كل منھما وبنسبة استخدام فن المقال بظھور مقال واحد في 
  )٦( جدول رقم ي/  انظر .صحیفتي االتحاد والدستور 

تكرارات ) ٦(صحیفة االتحاد :  فقد كان كما یأتي اأما استخدام الصحف لفن التقریر الصحفي  
ل الثالثة كاشتركت بالمرتبة ‘ %) ٣٫٩(تكرارات وبنسبة ) ٤(،صحیفة المدى %) ٥٫٩(ونسبة 

لكل %)  ٢٫٩(تكرارات وبنسبة ) ٣ (  بظھور  صحف الصباح والزمان  والصباح الجدیدمن 
لخامسة وكانت التآخي بالمرتبة ا%) ١٫٩(واحدة منھا ، صحیفة المشرق تكرارین وبنسبة 



ولم تستخدم صحف الدستور %) . ٠٫٩(واألخیرة باستخدامھا فن التقریر مرة واحدة وبنسبة 
   )٦( جدول رقم ي /  انظر .العراقیة موضوعات المرأة في تناولق فن المقال والعدالة وكل العرا

تحقیقات وبنسبة ) ٦(بظھور جاءت صحیفة الصباح بالمرتبة األولى في استخدامھا  فن التحقیق 
تلتھا في المرتبة صحیفتي المدى واالتحاد باستخدام  ھذا الفن مرتین في كل واحدة %) ٥٫٩(

واشتركت كل من التآخي والزمان والدستور بالمرتبة الثالثة بظھور ) . %١٫٩(منھما  وبنسبة 
ولم تستخدم كل من صحیفة الصباح %) . ٠٫٩(التحقیق مرة واحدة في كل واحدة منھا وبنسبة 

 ي /  انظر .العراقیةالجدید والمشرق والعدالة وكل العراق ھذا الفن في تناول موضوعات المرأة 
   ) ٦(جدول رقم 

تخدام الصحف العراقیة لفن المقابلة في ما یتعلق بموضوعات المرأة العراقیة غائبا عن  كان اس
من %) ٢٫٨(ولم یظھر سوى بصحیفتین وبنسبة . ثماني صحف من مجموع الصحف العشر

 عندما نشرت مقابلتین مع فنانتین -مجموع الفنون الصحفیة  إذ ظھر في    التآخي مرتین 
فجاءت بالمرتبة األولى تلتھا صحیفة المدى التي نشرت مقابلة %) ١٫٩( وبنسبة -عراقیتین

 .واحدة مع ثالث فنانات تشكیلیات على ھامش مھرجان مؤسسة  المدى في یوم المرأة العالمي 
  ي / انظر

  )٦(جدول رقم 
  
  

  االستنتاجات 
  

الصباح  ،ن الزما، االتحاد،التآخي، ىالصباح، المد الیومیة العراقیة ودراسة للصحفبعد تحلیل 
 آذار توصلت الباحثة إلى ١٠ – ٤ للفترة من  كل العراق ،  العدالة، الدستور،لمشرقالجدید،ا

  :االستنتاجات اآلتیة 
  
لم تكن المرأة العراقیة وقضایاھا مفكرا بھا  في  نسبة غیر قلیلة من الصحف الیومیة  -١

ة عالمیة  ھي یوم المدروسة واقترن االھتمام بنشر  موضوعات حول المرأة بوجود مناسب
المرأة العالمي واالحتفاالت التي  أقیمت بالمناسبة واھتمام الصحف بتغطیة المناسبة التي 

   **.شھدت حضور ورعایة سیاسیون وسیاسیات من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  
الخاضعة للدراسة وتنوعھا  الصحف الیومیة اختالف  ملكیة ومصادر تمویل  بالرغم من  -٢

أو ) التآخي واالتحاد والعدالة ( أو تابعة ألحزاب كـ ) الصباح ( حیفة شبھ رسمیة بین ص
المدى والزمان والصباح الجدید والدستور وكل ( صحف تابعة لمؤسسات وأشخاص كـ 

، إال إن اغلبھا اشترك  في عدم النظر إلى قضایا المرأة العراقیة  بوصفھا قضایا ) العراق 
ة یجب التصدي لمعالجتھا وخلق وعي اجتماعي حول خطورة اجتماعیة ثقافیة  سیاسی

كانت قضایا المرأة في عدد غیر ف. إھمالھا،  وتعاطت معھا  بشكل  خبري تقریري وإنشائي 
قلیل من الصحف المدروسة غیر مفكرا بھا حتى في األیام التي شھدت تذكیرا على نطاق 

فان األرقام  تكون أحیانا مضللة  خاصة اذا وإذا ما تمسكنا باألرقام  .وقضایاھاعالمي بالمرأة 
ما عرفنا اعتماد الكثیر من الصحف شبكة االنترنت مصدرا من مصادرھا األساسیة وقبولھا 

 وھو ما یعني إن كثافة  الموضوعات ***نشر مقاالت  سبق نشرھا في صحف أخرى 
یفة  بتناول المنشورة عن المرأة في صحیفة ما الیدل بالضرورة على تخطیط مسبق للصح

ھذه القضیة أو تلك وقد الیعدو األمر سوى  استجابة  ظرفیة لمناسبة ما وھو ما أفرزتھ 



القراءة المتأنیة للموضوعات المنشورة حول المرأة العراقیة حتى في الصحف ذات 
 * .***االتجاھات التقدمیة 

المطروحة   غیاب قضایا أساسیة عن تغطیة الصحف لموضوعات المرأة وارتبطت القضایا  -٣
فلم تتناول الصحف األمیة المتفشیة .  بما تم طرحھ على لسان أھل السیاسة من رجال ونساء 

 وھیمنة منظورات *****بین اإلناث وتسرب الفتیات من التعلیم ألسباب أمنیة واقتصادیة
 الطفلة لیس األنثىوانتشار ظاھرة زواج . تروج لتعلیم أساسي لإلناث وتزویجھن بسن مبكر 

یترتب  وما) المحاكم ( ي الریف فقط بل  وفي المدن أیضا خارج مؤسسات الضبط القانوني ف
 الطفلة نتیجة الحمل  المبكر وفقدان األم صحیة على صحة وأعباءعلى ذلك من مشاكل 

 في حال االنفصال عن أطفالھاالمرأة ضمانات قانونیة تحفظ لھا حقوقھا الزوجیة وحقوق 
 أو یمكن إن یتسبب بھا الدستور  الصحف  للمعضالت التي خلقھاكما لم تتطرق.  الرجل 

العراقي الحالي الذي حكمت عملیة كتابتھ وصیاغتھ والتصویت علیھ توافقات وصفقات كان 
من بین الخاسرین في تلك الصفقات المرأة العراقیة ومن ثم األسرة فلم تكن المرأة ضحیة 

دة لتضحیات وخسائر مستقبلیة اكبر ، خاصة حالیة فقط  لتلك الصراعات  بل ومرشحة أكی
 السیاسیة المشاركة في السلطة بمن فیھم النساء في األحزاب األطرافمع عدم اھتمام 

 . المھیمنة بقضایا المرأة المتعلقة بالحقوق والحریات 
لم تطرح الصحف العراقیة ال خالل أیام االحتفال بیوم المرأة وال في األیام األخرى حق 

في إن تعامل قانونیا بوصفھا  مواطنة لھا  حقوق المواطنة وعلیھا واجباتھا ، تمتلك المرأة 
لم تكترث الصحف بتفحص أوضاع .  األھلیةة كاملإنسانة الحق في السكن والسفر بوصفھا 

المرأة العاملة وتقدیم أرقام عن قوة المرأة في العمل وعن أجورھا في القطاع الخاص 
رض إلیھ من أرباب العمل في ظل غیاب سلطة القانون ووسائل واالستغالل الذي قد تتع

  .الضبط االجتماعي األخرى 
لم تتناول الصحف ظاھرة تفشي تجارة الرقیق األبیض وتھریب النساء واالتجار یھن عبر 

لم تعرض الصحف أوضاع النساء المھجرات .  المنافذ الرسمیة وغیر الرسمیة خارج العراق
طائفیة وفي المھاجر العربیة والظروف القاسیة التي یعشنھا ھن في مخیمات التھجیر ال

وأطفالھن خاصة اللواتي فقدن أزواجھن أو آباؤھن في مطحنة التصفیات الطائفیة واإلرھاب 
كان . ھذه الشریحة  الواسعة من النساء أصوات،ولم تقم الصحف باستطالع أو تحقیق یوصل 

 والبطالة والتھجیرزلي واالجتماعي والسیاسي  المنصوت المرأة العراقیة  ضحیة العنف 
  . والفقر  والجھل والتمیز الجنسي االجتماعي والقانوني  في المدینة والریف  غائبا بامتیاز

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  
  

  ھوامش  البحث 
  
  
دار النشر : ، القاھرة " مناھج البحث في العلوم النفسیة  والتربویة "  عالم ، أبورجاء محمد  -١

   .٢٦٢ – ٢٦٠،  ص ٢٠٠٦ ، للجامعات
المركز :  قراءة في خطاب المرأة ، الدار البیضاء –دوائر الخوف "  زید ، أبونصر حامد  -٢

  .١٨٠ ، ص ١٩٩٩الثقافي العربي 
صورة المرأة في "، عن أدیب خضور، "المرأة في خطاب التنویر"فھیمة شرف الدین،  -٣

 .١٢-١١، ص١٩٩٧الكتب اإلعالمیة، : ، دمشق"اإلعالم العربي
المرأة العربیة بین ثقل : ، في٤٩-٤١، ص"الحقوق االجتماعیة للمرأة العربیة"باقر النجار،  -٤

 ١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربیة، : الواقع وتطلعات التحرر، بیروت
العراقیون أحرار في االلتزام بأحوالھم الشخصیة والخصائص العامة " ھادي عزیز علي ،  -٥

مراجعات في الدستور " مجموعة من الباحثات والباحثین ، :   ، في٥٠ -٣٩ص  " للقانون 
  .٢٠٠٦مركز عراقیات للدراسات ، : بغداد " العراقي 

 الموقع االلكتروني ، دراسة منشورة في" المرأة العراقیة بعد ثالث حروب " مھا السماوي  -٦
  والدراسات  لمركز عراقیات للبحوث 

105=id&view=task&content_com=option?php.index/new/org.iraqiyat.www://http 
 دراسة حالة - نتائج وتأثیرات سیاسة  اإلنجاب على المرأة العربیة " ھناء محسن العكیلي ،  -٧

جتماعیة لغربي آسیا، اجتماع خبراء حول اللجنة االقتصادیة واال : في ٤٩ص ،" العراق 
 .١٩٨٩األسكوا، :  العربیة، بغدادوالمرأةالسیاسات السكانیة 

 آسیامجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي لغرب : ، بیروت " تقریر دولة العراق " -٨
  .٢٠٠٣ ، أسكوا

html.main/iraq/profile/ecw/divisions/lb.org.escwa.www://http  
  

العالم  نساء من اجل “قبل  بحث موجز من بالمرأة، القوانین العراقیة الخاصة ي دلیل/ انظر -٩
 مراجعات في التشریعات والقوانین العراقیة وباحثین، و مجموعة باحثات ٢٠٠٥ بغداد، ،“

 .٢٠٠٧ والبحوث، مركز عراقیات للدراسات :دادبغ بالمرأة،الخاصة 
 التقریر السنوي لواقع الحقوق والحریات في العراق الدیمقراطیة،مجموعة رصد  -١٠

  .٧٤ ص ،٢٠٠٧بغداد،  .٢٠٠٦لعام 
 مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي لغرب :بیروت ،“تقریر دولة العراق " -١١

 .٢٠٠٣ آسیا أسكوا،
html.main/iraq/profile/ecw/divisions/lb.org.escwa.www://http  

  
  .٤٧مصدر سبق ذكره ، ص . مجموعة رصد الدیمقراطیة  -١٢
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Gaye Tuchman, " Women's Magazines: Marry, Don't Work", In Gumpert, 
Gary and Catheart, Robert (eds): Inter Media, 3ed, NewYork: Oxford 
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" ورقة بحثیة  قدمت في ملتقى " صورة المرأة في  الصحافة النسائیة العربیة "  زیدان ،  إرادة-١٤
  . ٢٠٠٣صنعاء ، " لقى الثقافي 

 
 – الواقع المھني والصورة الذھنیة –المرأة العربیة واإلعالم "علي عبدالرحمن عواض . د - ١٥

 لمؤتمر قمة المرأة العربیة،  في أوراق وبحوث المنتدى الرابع١٧٥-١٤٠، ص"دراسة في األدبیات
  .م، أبو ظبي٢٠٠٢ شباط ٢/٣المرأة واإلعالم، 



   الكاشفة هالتعبير الفانتازي ومضامين
  أنموذجا القصصية ))اباطيل (( مجموعة 

  
   الشرع  هاتو فائز.د                                                                           

  
، والكشف للنقـد،     اقتران الفانتازيا بالكشف في عمل أدبي ولكن انحياز الفانتازيا لألدب           يبدو غريبا  قد ال      

إلى  هل ينتمي الكشف : ليثار استفهام مفاده ، والنقداألدبيترك هامشا إلشكاِل في تداخل الوظيفة الكشفية بين    
 الكشف فعاليـة    إن وأ *للكاتبة القطرية هدى النعيمي    ) أباطيل(  لمتن المجموعة القصصية     الراصدةلقراءة  ا

  صوص المجموعة القصصية ؟ لن) الفني ( ازي تنا التكوين الفإلىمضافة 
، يجعلنـا بمنـأى عـن        بكال المفردتين على نحو دقيق     اإلحاطةل، نحاول   ا السؤ اإلجابة عن هذا    قبل        

جد على سطح خارطته المعرفية حيـزا       ي  منهما ووظيفته، فضال على تذكير من ال       االلتباس في فهم داللة كل    
  . في ذهنه – إدراكيا – لتموضعهما واضحا

ـ ، و  تملك وجودا فعليـا    عملية تشكيل تخيالت، ال    (( إلى ) Fantasy( ير مصطلح الفنتازيا    يش      ستحيل ي
 يتحرر من منطق الواقع والحقيقة في سرده ، مبالغا في           –عمل أدبي   (( الفانتازيا األدبية فهي     أما )١())تحقيقها
أن  ، يحمل العنوان نفسه    كتابا وألفا   بأدب الفانتازي  اختصابتر الذي   .ي  .  ويرى ت    )٢()) خيال القراء    افتتان

 من سمة، ففضال على     أكثر الواقعي في    األدب، يشترك مع    األولى وانطالقته   األساسية في مقاصده    هذا األدب 
 الواقعي والخيالي ويرى انه األدبنه يشترك في االفتراض الذي يجمع بين   إالموضوع أو القيمة التي يحملها ف     

انتازية وسيلة عملية وناجحة للكشف عن اهتمامات الشخصيات وعواطفها التـي           يمكن اعتبار األجواء الف   (( 
 من هذا المنطلق يمكن النظر ، تستتر أو تتبدل في بيئات يتحكم بها العرف أو المواصفات االجتماعية   أنيمكن  
ة الفانتازيـة    تحمل الغرض ذاته الذي تحمله حبكة الكاتب الواقعي وبالمقابل يمكن قراءة الحكاي            أنها على   إليها

 لتكون القصة الحرفية مجرد حرف هيروغليفي يـدون  allegory  بوصفها قصة رمزية األحوالفي اغلب 
))  معلومة سلفا 

 )) رفع الحجـاب    ((  إلى   الكشف فيشير معطاه اللغوي    أما  لفانتازيا ل اإليضاح وهذا شيء من     )٣(
 واألمور الحقيقية وجـودا أو شـهودا      الغيبية   االطالع على ما وراء الحجاب من المعاني         إلىواالصطالحي  
 )) الحقيقيـة الموجـودة بالفعـل        باألموريطلق على حصول العلم     (( ن الكشف   االختراع أل والكشف مقابل   

  )٤( )) واألدوية اآلالت كاختراع جديدة غير موجودة بالفعل أمورهو الكشف عن (( واالختراع 
  يطـرح تكوينـاً ال     اختراع األدبيالعمل  مصدرها أن   ته بالكشف    وعالق األدبيوالمفارقة التي ترتبط بالعمل     

 الكشف فـي بنيتـه   إلى وان كان متأثراً بما سبقه، وهو مع ذلك يؤدي           إنشائهسابق لوجود بنيته المكتملة قبل      
 ، الكـشف واالختـراع  :المعروفة  يمتزج فيه قسيما الضدية باآلداب، الرمزية فالكشف   وإشاراتهالموضوعية  
يمكن تلمسه في المجموعة القصصية الثالثه للقاصـة هـدى النعيمـي         وهذا ما . بوساطة اختراع   فهو كشف   

التي تحفل بحضور التعبير الفنتازي بطريقة تكشف عن طبيعة هذا العالم ومحاولة اتخاذ موقـف               )) أباطيل((
  .منه 



  :سمات عامة 
ملحة لربط ذهن المتلقـي بهـذا       القصصية ضرورة   ) أباطيل( على نحو وصفي بمجموعة      اإلحاطةلعل       

:  المجموعة من ثالثة عشر نصاً قصصياً هـي          تتألف إذ صورة تعريفية لمكوناته،     إعطاءالعمل عن طريق    
 ،)سـتفعلون  (،)اكروبات(، )وأناليلى  ( ،)عدالة(،  )شخبطة على جدار التاريخ   ) (في الحفرة  (،)الظل يحترق (
 وإذ) . أسطورة أخرى (،  )لآلخرينيحدث  ( ،)السيدة الجليلة (،  )اءدامس والعزب (،  )األولى األلفيةبعد  (،  )رداء(

ن إف) الظل يحترق، شخبطة على جدار التاريخ، دامس والعزباء  (تبدو الفنتازيا شاحبة في هذه العنوانات سوى        
  ) .أباطيل( الساخر قصدي للفنتازيا، بأثره الىجل الكلي للعنونة يمثل البعد األاإلطار

، وما يستتبع ذلك مـن      مختلفة في الطول بحسب مجريات كل قصة وعدد شخصياتها        قصص المجموعة        
، الذي اختارته الكاتبة    األدبي مع الوفاء للجنس     ،اختزال في التفاصيل    أو إفاضة ضيق في الحدث، أو      سعة أو 
 ،ماطفي المجموعة تنقسم على ثالثة أن) القصص( طبيعة أن والمالحظ ،، وهو القصص القصيرةاألدبيلعملها 

يستلزمه من  مع ما) الحجم( يحتفظ باختالفه من حيث البناء واالمتداد   أنوذلك بحسب سمات تضمن لكل نمط       
 بـصرف   ، الناتج عن تفاعل تلك الشخـصيات      ،توسيع في العالم وحشد للشخصيات وخصوصية في الحدث       

بعد ) (ار التأريخ شخبطة على جد  (ل نصوص   مثت و .جنسه  موقعه أو    أوالراوي في كل قصة     نوع  النظر عن   
 ود غير مبالغ فيها،    حد إلى ، نمطاً بنائياً يعتمد على السعة     ،)أخرىأسطورة  ) (دامس والعزباء ) (األولى األلفية

 شخصيات غير مبتكرة    إنها أي   ، عوالم أخر  إلى النظر عن انتماء هذه الشخصيات       صرفوتعدد الشخصيات ب  
هـذه  التـي صـدرت عنهـا       يملك انسجاماً في المرجعية      هذه القصص توحيداً لما ال       إلى انتماؤهايحمل  و،  

مـع  . الشخصيات من حيث الموقع الزمكاني، يرافق ذلك متن حكائي يحمل ازدواجية عدم ذكر الشخـصية                
  . بمالمح بسيطة إال عن واقعها وطبيعتها التي ال تحتفظ منها إزاحتهامحاولة 

 مع االختالف في موقـع      ، متشابها  نمطا )جليلة  ، رداء، السيدة ال   لآلخرينستفعلون، يحدث   ( وتشكل نصوص   
 إليه يؤول   ، المتحرك مع احتكام الجدلية  لما هو ثابت        إلىالمحور، ففي هذا النمط يجري تفعيل جدلية الثابت         

ستفعلون ،   ( نصي في   يجري التغير في موقع المحور في هذه النصوص ف        إما. مصير المتحرك أو المتحول     
المتحرك ) الفواعل  (  تمثل الشخصيات    ن في حي  ثابت مصير   إلىالحدث المؤدي   وساطة  ب ) لآلخرينويحدث  

من خالل الـذات  ) رداء ، السيدة الجليلة ( يبرز الثابت في و ،الذي ال يغير من الثابت تغيرها وتغير ظروفها    
لـسيدة  فـي ا  (  الظرف   أووالشكل  ) في رداء   (  قدرها المحدد مهما تبذلت الهوية       أوالتي تبقى على وصفها     

  . ثنائية التعدد والوحدة ممثال هذا النمط عد ويمكن ،)الجليلة
، وهو )، اكروباتوأناالظل يحترق، في الحفرة، عدالة، ليلى ( نصوص محدداته تحت النمط الثالث فتندرج أما

 يؤول مـصيرها    ،ه حول الشخصية الرئيسة التي تدخل في تفاعالت ظرفية وطبيعة حدثية          ثور حد حنمط  يتم  
 ، يحـد إطاري ظرف إلى فاعلية في محاولة التغيير وذلك استنادا ةأي) للبطل ( نتيجة سلبية ال يكون فيها   إلى

 إالذات جدوى وال طائل من ممارسـتها        غير   محاولته التغيير رغبة     أوحركته  من  من فاعلية البطل ويجعل     
 ولكن هذا البطل ال يقدم فاعلية ،بيتناتها للبطل وسلبيإزاء النتيجة من حيث ايجابهد يدل على الحيرة شلتكوين م

   .المحاولة من القصة



فال يكشف عن تنوع في األسلوب أو تغير يوازي تغير أنماط البنـاء              المستوى التعبيري للنصوص      أما     
تعدد مـستويات الـوعي لـدى       على الرغم من     ، في جميع القصص   األسلوبتوحد  فنكاد نواجه ب   القصصي،
 فالقاصة في هذه ،)أنثى أوذكرا  (وجنسه وزاوية النظر التي يحتلها الراوي     ،ل قصة  والبطل في ك   الشخصيات

بالغيـة تتوسـل بالوضـوح      إ وتحاول تحقيق وظيفة      الناقل،  للغة السرد  اإلخالصالمجموعة حريصة على    
ردي الـس ن  نيبعد آخر للغة داخل التكـوي      المتلقي، من دون فتح      إلى الخبر   أو المعلومة   إيصالوالبساطة في   

.  نقل مجريات كل قصة      وظيفة االبالغ على كل وظيفة تعبيرية أخرى في       من خاللهما   قدم  ت ن الذي ،والوصفي
  .  ألدبية النص من حيث هو مكون لغوي إخالصهكاني الذي يخلص للقصة ح المتن الإلىهي قريبة بذلك و

 المركبـة،  والتقنية   األداءساطة في   تحاول المزج بين القديم  والحديث، الب      في هذه المجموعة    ان القاصة        
 فاللغة السردية هنـا     ،)الراوي الحديث   ( يرا  م والكا )الراوي القديم   ( ي  تكوالحفهي تحاول الدمج بين وظيفة ا     

دخلها ي يوغ ل النزياح فك شفراتها طلبا   عالم القصة وليست محطة للمكوث فيها، لمحاولة         إلىواسطة للتحول   
 وذلك خالف   ،الشعرية التعبيرية  والتلقي نحو تحسس مكامن      اإلرسالهتمام في   يحول مجرى اال  عالم المجاز و  

لغة الشعر طلبـا للغرابـة   اإلبالغ إلى    العصر الحديث في طلب االنزياح عن لغة         في ةالقصكتاب   انتهجهما  
ما تنقلـه    وقدرة   األحداث شعرية   إلى مطمئنه القاصة هنا    إن إال من األداء النوعي لألدبية   وتحقيقا لقدر وافر    
 ية،وظيفة شعرمن عوالم كلية تجتذب غرابتها المتلقي، وال يؤثر عندئذ في متنها ما تفقده من خلف ستار اللغة 

  ) .الجملة ( التحكم بالتركيب اللغوي الجزئي ناتجة عن 
  :واقع من دون مواقع 

لتشكيل الخيالي للوقائع   اعلى نحو يجعله قريبا من حاضنة       ازي  ت الفن أن يصنف األدب  الغريب         ليس من   
 يفارق منطق الواقع المعيش، ويتحرر مـن        ، في منطق حدثي    تضمن لها الدخول   ،من عناصر وما يتعلق بها    

يحتم على  ، من عالم يخضع لنظام متناسق     األدبولكن ما يصوره هذا     .  الواقعهذا  نظام  سلطة االستجابة إلى    
 ولحركة الشخصيات واكتمال فعلهـا وعالقتهـا مـع    ثلإلحداما يفرضه من المنطق    إلى   بيستجمتلقيه أن ي  

ولكنها واقعة بـشكل ال يـدع        مكانية،   أو عن الظروف المحيطة بكل ذلك سواء أكانت زمنية          ، فضال بعضها
 ومن  ،تأخذ بنصيب من مفردات الواقع سواء أكانت حاضرة أو متوارثة          ضمن منظومة وجودية     ،للشكمجاال  

ارق بطرف آخر االلتزام بطبيعة مـا       فحتفظ بطرف منه بما هو واقعي وي       ي ،ثم تشكل عالمها على وفق نظام     
  .  ضمن عالمه الخاص،دات أخررقيمها مع مفي ونوع العالقة التي ،أخذ من الواقع

 موضع مناسب مـن  إلى   ))أباطيل((  وبتأجيل الحديث عن الشخصية في النصوص القصصية لمجموعة              
 ونبـدأ   ،طوي عليه العالم المؤثث لحركة هذه الشخصيات فـي القـصص           ما ين  ةهذه الدراسة نشرع في قراء    

ين لتحقيق أي وجود ذي مفردات متعددة أو حاوية، المهم انه يحوي عناصر             تبمفردتي المكان والزمان الالزم   
 يخالفهـا فيهـا ،      أوتعي وجودها وتحدد انفصالها عن بقية ما يشاركها الوجود، مما يشترك معها في الصفة               

)) تحدث في المكان والزمان معا       (( ة مدرك ةدثا ح ة أي أو ، الظاهرة الطبيعية  أنى اعتبار   وذلك عل 
  وما دام    .)٥(

ج عن حتمية التعامل مـع  خر يأننه ال يمكن  إ عالم مصغر ف   أو ما عن وجود    باإلبالغ نيالنص القصصي مع  
  : في توجيهها على مستويين     إن لم يكن فاعال    حركة   أية الذي يسور    صفهما اإلطار مفرده الزمان والمكان بو   



 ويتجلى عبر وسيلة دالة يمثلها الدال اللغوي، وداللـي         – أي العالم المصور     –داخل العمل   ذهني يلم بما هو     
 أو الداللة   ل لتوصي معان متصورة، يشكل المكان والزمان فيهما بعدا عالميا       من  الدوال  ما تفرزه   يعنى بإنتاج   

   .تغنيها عناصر إضافة
يهندسان طبيعة خاصـة    ، و  القصصية )) أباطيل (( نصوص   في ا،ازيتنا ف اعالميؤطران  ن والزمان   فالمكا    

غير ـ الزمان والمكان ـ  هما  ف ، هذه النصوصفي عروضة المتن الذي يصور العوالم المتنسجم وخصوصية
يقـيم وزنـا    ن النظام الذي تقوم عليه هذه النصوص ال          أل ،مستقرين ومحددين تماما الستيعاب حركة محددة     

 مـا يمكـن     إال بحضور زمان بعينه     إيعازا أوية في الحدوث، لذا ال نجد وصفا تاما للمكان          ع الواق لألعراف
 الفنية الدالة عليهما مع خصوصية فيما يمكن تكوينه من مالمح لهـذين العنـصرين               اللمحاتاستخالصه من   

 في الشخصية ذات الطابع الوهمي      اليةاإلشككانت  ) الظل يحترق   ( ففي قصة     .الفاعلين في أي بناء قصصي    
ل كانت كامنة   ظ صاحب ال  األصل احتساب حركة الشخص     إن المكان وهي الظل مع      إطارفي الحضور داخل    

فيه أو التأثر    يمكن لها التأثير     ن طبيعة التعامل المكاني مع الظل كما هو مألوف ال          وذلك أل  اإلطار،داخل هذا   
 إلـى  التي يترسم باالسـتناد      ها،وحدودالشخصية  مة في رسم مالمح      متسبب عن الضوء والعت    به فهو مكون  

 األخـر  الذي يهجر هـو      ،يسلك سلوكا مجازيا ويتفاعل مع المكان     ) الظل يحترق   (  لكنه في قصته     إبعادها،
 يلهـث،   إليه بجدار عريض، استند     لما اصطدم فجأة  (( :  ليحتضن الفعل غير الواقعي للظل       األصليةطبيعته  

 روعه واستكان، وجلس يلتقط أنفاسه المتقطعة       دأكان ظل الجدار قد ابتلعه، فه     ..  ظله فلم يجده     والتفت ليرى 
 اليمنـى   أذنـه  سيخا شمسيا يدخل من      أن، ولم يشعر    أن عضالته ارتخت وجفناه ثقال    والمتسارعة، ولم يدر    

ا ، سحب ظلـه      قدمه فانتفض مذعور   أكل رأس الظل وقد انحنى ليبدأ في        فرأى، ونظر   األخرىويخرج من   
رأى .. … ال تأمن لظـالل اآلخـرين        ألنها حيث الشجرة العمالقة ليربطه بها ، لكنها رفضت          ىالشرير ونأ 

توقف الكلب ورفع رجله الخلفية ليبول، فاقترب حتى صار رأس ظله تحت        .  عجوزا تماشي كلبهما المتوحش   
عاد الظل ليتبعه والرائحـة الكريهـة       . … الشرارات انطفأت    أنرجل الكلب، ابتل الظل وانتشى هو، حاسبا        

)) ..  من جذع الشجرة   المسروقة األشواكوبعض  
 التعامل المكاني مع الشخص لم يكن غريبا بقدر مـا           إن )٦(

 إيهامهـا  تحت   تختبئا به لغة القصة التي      همنكالذي تو  ماديا    وجودا حقق الذي   ،مل المكان مع الظل   اكان تع 
 يدفن أن وحين حاول ((شف بعض مفاصل التعبير عن ذلك والسيما في          وتك على نحو، للمتلقي واقعية التصل    

))الظل وجد انه مضطر ألن يدفن نفسه معه         
 مـن   ، هذه اللغة هي التي تخلق عالما غير مـألوف         إن ومع   )٧(

 كبعض مفاصل   ،القصة تكشف عن عالقة مكانية حقيقية ال متوهمة       مجريات  ن  إ ف ،خالل تفاعل الظل والمكان   
ازية بالعالم  ت قربا من العالقة الفن    األكثر من خالل جزيئاته الملموسة وهو الوصف        ،الظل والمكان التعبير بين   

اعترافا ماديـا    خذ من المكان  أ )) واألشواك الشرير المكسو بالبول     ((من تعبير قصص هذه المجموعة فالظل       
انقض على الظل    : ((الحدث   شخص ال غبار على مشاركته الفاعلة في         إلى تحول في النهاية     ه ان إالبوجوده  

كقطعة صلصال، ورماه في صندوق خشبي ثم احكم الغطـاء          .  كقميص متسخ    أصابعهيخنقه بيده عجنه بين     
       .ذلك تمهيداً لحرقة في نهاية القصة  )٨())



به  كتنز كالذي ت،ازيتتعبير فنأداة فاعلة في تكوين   متميزة  الطبيعته  كان المكان قد حقق استنادا إلى       ذا  إو     
 المعتـادة   الوظيفـة  حرفية إلى المستندة غير الخاصة الطبيعةن الزمان يشاطره هذه إقصص هدى النعيمي، ف 

 يقف شاهداً على هذا     أن من مفصل من مفاصل القصص الواردة في المجموعة يمكن           أكثر ولعل    .في الواقع 
 خصوصية كل قصة    ضرورة اإلشارة إلى    مع ، يحدد طبيعة هذا الزمن    أن االكتفاء بنموذج يمكن     إال إن  األمر

بالزمان المتعلق  ويمكن االستثناء في هذا المجال بنائي،ينتظم فيه تعبيرها من سياق  وما تطرحه من فكرة وما
ساحة غير قليلة للتدليل على نوع المعالجة للزمن فـي          م منها   سنأخذالتي  ) أسطورة أخرى ( قصة   ما تمتاز به  

  :م عهذه القصة والمجموعة بشكل أ
  ! خيراً اجعله علواً من الشهور السبعة السابقة اللهم أكثرشهقاتها الليلة ((  

لفتـه فـي    .  به القابلة من رجليه وقلبته رأساً على عقب ودقت على مؤخرته، فزم شفتيه ولم ينطق                 أمسكت
  . وقدمته للرجل األحمرقماش من الحرير 

  .ـ جالك ولد أخرس 
  . القابلة بقرف إلىاجبيه ونظر  حاألحمرقطب الملفوف بالقماش 

بني البشر الذين صرت  بوقت وحساب، ولكني سوف أرضيكم يا إاليكون   الحديث ال إنماامرأة،   ـ خسئت يا  
  .واء ..واء  .. إليكمانتمي 
 بفرح وقد صار أباً لرجل، قدمه لزوجته التي جففت ضحكاتها الذابلة في طرف عينيها بطـرف                 األبوتلقفه  

  .اللحاف 
  ميه مصطفى ـ نس

  ).عمران(ـ بل اسميه ألبي 
  : بسبابته نحو الزوجين وأشار األحمرتفز المولد من لفافته ، تأزر بالقماش 

 أومـأ وما دمتما قد صرتما والدي فعليكما حـق الطاعـة   )) التوحيدي((وكنيتي )) جابر بن حيان  ((ـ اسمي   
  :الزوجان برأسيهما موافقةً، فأسترسل 

 األسنانأمي هاتي لي خبزاً منقوعاً في ماء قراح حتى تنمو هذه   ياوأنت ، أبيرت من ص ـ ناولني عمتك يا
  .ويكبر هذا الجسد 

 الفراش  أمه فأعطتهكبر الجسد،   .  ألنه نهاه عن التدخين    أذنه، فمات األب عندما عضه ولده في        األسنانتمت  
         )٩()) … بالوسادة الخالية واكتفتواللحاف 

 كـان ذا  وإنمـا  ،واألفعـال  باألحداث باتصاله ،خطياً متسلسالً يكن  الزمان لم    النص أن    المالحظ في هذا      
 تـستبعد الـروابط     ، تعبيرية آلية وذلك باعتماد    ، تسلك سلوك القفز على األطر المعهودة      ،طبيعة غير مستقرة  

ن الحالـة   الفاصل بـي أن مع أخرى، إلى ـ لتنتقل من حال  األقل العطف على حروفاللغوية حتى بوساطة 
 القـصة   أن كان هذا يبدو نوعاً من االختزال على اعتبـار           وإذا .هينة   والتي تليها مسافة زمنية غير       األولى

 يظهر بطريقة الفته لالنتباه     ، والسيما فيما اخترناه منه    ،النصفإن  تسلك سلوك الحكاية العجائبية غير الواقعية       
 مـا   إلى وصف الشخصية المركزية داخل القصة، وعوداً        أوتتعامل حكائياً مع الزمن أو الحدث         القصة ال  أن



ـ  أو ممهـدات    أو أخرى كان يتم من دون مقـدمات         إلى االنتقال من مرحلة     أننفاً نجد   آ إليهالمحنا   ل مفاص
 التي تعنـي مرحلـة   ، وصف حال متقدمة زمنية بعد نهاية الفقرةيأتي إذ ، ولو على المستوى اللغوي  انتقالية،

 ليأتي بعدها معطى ، ماصف حاالتملة أو ج سوى النقطة التي تعني نهاية قطعة تعبيرية   رةإشاسابقة من دون    
لتنقـل  ) أشـهر سبعة  (ة  معتاد وهذا واضح من جملة وصف مدة الحمل غير ال         ،لغوي دال على مرحلة جديدة    

 ،قية ما اخترنـاه    ب فينجده    الدالة على حالة الوالدة وهو ما      ،))القابلة من رجليه  به   أمسكت(( جملة   إلىبعدها  
أفـق زمـاني    التي يؤطرها    الحال غير المعقولة لهذه الشخصية       لوصف القصة بأكمله    تعبيروهو السائد في    

    .عجائبي
 مـن حيـث    نظامه القصصية ـ على محاولة خرق المجموعةيقتصر التعامل مع الزمن ـ في هذا   وال    

 المتفق عليها بـين الـذين يعـون    ،رداته ومقاييسة مفإلىكام ت وباالحإطاره ضمن  لألحداثالتسلسل المنطقي   
الكاشفة عن موقعه في الذهن على وفق وجداته  أدق على نحو يحددونها أو ، أعمالهموظيفة الزمن ويؤرخون  

 االسـتعمال المقـصود   أن نجـد  إذ.  بأرضية وقوعه والظرف المكاني الـذي يـضمه     اإللمام بعد   ،البشري
تتعين هويتها وخصوصيتها به، يقابل ـ في القصص ـ بمحاولة خـرق     ، بزمن معينةمرتبطالللشخصيات 

 بالسابق عليه أو المتـصل      واآلتيل الماضي بالحاضر    عبر اتصا  األزمان، تداخل   بوساطة ،سطوة هذا الزمن  
 الدال عنوانها علـى االرتبـاط الفنـي         ،)شخبطة على جدار التاريخ   (نجده جلياً في قصة     ا  بمستقبله، وهذا م  

 موقع مكـاني وتكـون فرصـة اتـصال     إلى يتحول الزمن إذ ، تاريخيان الزمن بهويته المتشكلة بالتعبير ع 
 وهي الشخـصية    ، من يمثل الحاضر   اتصاف عن سطوة الماضي على الحاضر مع        ةابعنالحاضر بالماضي   

  : بقوة تجعلها بمأمن عن الخضوع لتلك السطوة المعاصرة
  . في الهواء على مستوى ارتفاع قامتي كان الهدهد يرفرف بجناحيه ليطل معلقاً((  

 يـدعوك  )األعلـى جدك (ن المنذر النعماني إحين رفضت، تكلم بهدوء ـ  .  علي الحضور في التو إنقال 
  .)١٠()) يديهللمثول بين 

  وأفعالها، ووجود الشخصياتاألحداث، المرتب بحسب حدوث    ،رى االتصال الزمني  عوحيث يحصل انفكاك     
 مما يجعله رمزاً أعلـى للوجـود الـسياسي    ، ـ بالمنذر في بالطه تاريخيا لها ـ  صلة تحضر شخصيات ال

 ،ا المعروفةهم الحالج وابن رشد على غير طبيعت : يوجد في بالطهإذ ،المقترن بالهوية التي تعبر عنها الكاتبة
   .التاريخية بهويتهم الشخصية عرف تإشاراتعلى الرغم من وجود 

ما نجده من ذكر    في ، من ناحية الزمان   ، التدخل الزمني وعدم انضباط عالم القصة      لى ع ستداللويمكن اال       
 إلـى ) الحاضـر   (األرضي رحلة االنتقال من العالم      أثناء الحاضر في و الكبرى في الزمن الماضي      لألحداث

طريـق  وعلى كتفي دنانيري فطار، وفي ال     )) البراق   ((  رقبة على   أطبقت) : (( الماضي  ( العالم السماوي   
 األمريكيـة ، ثـم الطـائرات      األزهرتدق ساحة   )) نابليون  (( ، وخيول   األندلسرأيت جيوش الفرنجة تجتاح     

 بيتـي   أمامودة، تجوب الشارع    ففرج  (( تقصف بغداد، وحين حط البراق رحاله في شرفتي واختفى، جنازة           
كما جرى في التاريخ، صار ، إذ يتضح من السياق أن كل حدث، أطِّر بظرف زماني ومكاني معين              )١١())… 

محاطا به عن طريق وسيلة مكانية هي الطيران غير المألوف الختراق أنظمة الحدوث الزماني والمكـاني،                



بوسيلة غير مألوفة، لها هويتها الرمزية، القترانها بحدث خارق للعادة ولنظم الحـدث فـي التـاريخ، هـي                   
  )  .البراق(

على قاعـدة   المؤسس   فقد كان التعبير     ،في تكوين أي عمل قصصي     األهمأما الشخصيات وهم العنصر          
ثر فعال  له أ  ، وكان القصةفي   المنحى التعبيري  اهذتحقق حضورهم ضمن     إمكانمع  تعامل مميز   ازية ذا   تفن

 مغلقة تاريخيا، تحفـظ     رجعيةم من   أكثرفضال عن استدعائها من     ف ،في تشكيل عالقة خاصة بين الشخصيات     
 تكوين مغلـق  خصيات استقاللها من حيث الهوية الفعل، عملت القاصة على إدخالها في لكل شخصية من الش   

 مـن   أكثر انفتاحه على    من ثم  من عالم و   وأكثر من ميدان    أكثر على   انفتاحه مع   ،ة في القصة  صيعلى خصو 
  .داللة 
 ولكـنهم  مـصدرهم الواقـع  ((  ، بناء القصصفيوالشخصيات أو الفواعل في القصة، بحسب المألوف             

 جانبا وسلوكهم معلل فـي      أوضح – في ضوء العرض الفني      – إنهميختلفون عمن نألفهم أو نراهم عادة، في        
قد يكون فيه بعض التعقيد، ولكنه تعقيـد ذو معـان،           :  نوعا من التفسير     مفسرةونوازعهم    . دوافعه العامة   

)) التي يجلو بها الكاتب هذه المعاني أسبابه كذلك، وله  إنسانية
 هذا التحديد ينطبق بصورة عامـة  إنومع ، )١٢(

 تختلف في المصدر الذي لم يكـن        إنهاف ) أباطيل(  بما فيها قصص مجموعة      ، القصصية األعمال معظمعلى  
 ، في الحضور ضمن هذه القصص     حظا األوفر و ه ، سمات شخصية    من دم يق أن وبما يمكنه    ،الواقع بحرفيته 

 تحتفظ فيها هذه الشخصيات بوجود حقيقـي وهويـة          ، مألوفة أماكنن   الشخصيات منتزعة م   يةلبا غ  كانت فقد
فيما لو اسـتعملت    ع منها من دالالت،     ش تتعامل معها بما هي عليه من وجود وما ت         لم الكاتبة   إن إالمعروفة  

 ضـمن عـام القـصص    إدخالهـا  ، ومن ثم   لها عن واقعها اوال    إزاحةتمارس  أخذت   وإنمارموزا أو أقنعة،    
 داللية  أبعاداهذه الشخصيات    تكتسبا وبذلك، وتغييب جانب منها،     طبيعتهاتقوم بتغير   حد الذي   إلى ال  ،الخاص

 تـسعى   ،وأهداف أفكار دخل في مهمة تجسيد    وألن هذه الشخصيات ت     . وجودها الحقيقي  أثناءلم تكن لها في     
االستعمال اإلبـداعي   والم  ن عوالم التاريخ لتدخل بها ع     تحاول الكاتبة إخراجها م    عبر وسيلة فنية      تحقيقها إلى

 إلزاحةبوساطة ا ل التغير   شم ي وإنما هاوسمات وال يقتصر هذا التعبير على وظائف الشخصيات          .غير المحددة 
وسيكون التحليل  ) . جابر بن حيان التوحيدي     ( على سبيل المثال    ) باء  عز وال "امسد"(  كما في    األسماءحتى  
  . عليه هذه النصوص القصصية وللشخصية نصيب كبير منه ناص الذي تقومت في دراسة ال  تفصيالأكثر
 تشاكل ما   ال إنها إال المعروف بصلة    التاريخي هنالك شخصيات ال تمت للوجود       أنوال يغيب عن الذهن          

، وكان لها حضور واضح في بعض النصوص القصـصية          الذي ضمها  في الواقع من     كانت عليه من سيرة     
  .في هذه المجموعة 

  : التناقض وتهشيم سلطة المرجع البناء ب
 فاعلية التناص الصادرة عـن   إلى، باالستناد   اإلبداعبعيدا عن االستغراق في محاولة الكشف عن مكامن              

 نصه، ال بد من االستقرار على اطمئنان مفاده عدم براءة أي نص من الوقوع في حتمية                 إلنتاجوعي المبدع   
لموضوع الـذي يعالجهـا أو فـي        ا أو الناحية الفكرية    إلىك منصرفا    االشترا أكاناالشتراك مع غيره سواء     

، التي كان لها    )١٣ ( كما تقول جوليا كرستيفا    ))شرب  وتحويل لنص آخر    ت كل نص ، هو      ((الوسائل الفنية فـ    



 النظرية، أسسه آليات تحليل النصوص على وفق  إنضاج ن فضال ع  ،فضل اجتراح مصطلح التناص ومفهومه    
 المنهج وتطوير آلياته كما فعل لـوران جينـي  الـذي    أصول التي تلتها اال محاوالت لتعميق تاإلضافاوما  

 عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها نـص مركـزي            (( تعريف التناص ليكون داال على       إعادةاقترح  
))يحتفظ بزيادة المعنى   

لـى وفـق    ع، من تعامل مع هـذه الظـاهرة  أول كرسيينا هي أنوهذا ال يعني  ) ١٤( 
منهجـا لتحليـل    من ثم    و ،د الفضل في تكريسه مصطلحا ومفهوما     و يع وإنما ومصطلحات مختلفة،    ماتفهوم

  .ما بعد البنيوية  وةالبنيوي  نقادالنصوص لجهودها وجهود
 إيجاد نقطة تخرج عن موضوع الدراسة، ولكن إلى، وتعريفاته التناص تاريخيةال يذهب بنا، الخوض في        

 القائمة علـى تـشكيل     ،نها في دراسة النصوص   م بد ضرورة ال    ، من خالل هذه الظاهرة    ،ومواضع للوصف 
وسيتم التركيز على النصوص المتناصة كليا يضمن تفاعال منتجا للنصوص،  تناصي أساس على ،واضح واعٍ

نظريـة   محددات له من الإيجاد إال وهو نوع من االرتباط بالماضي ال يسعنا     ، ما يتعلق به   أو ،مع نص سابق  
 والسيما في النص الجديد المبني على       ، لفحص هذه الظاهرة فيما بين النصوص      آلياتالتي كشفت عن وجود     

بعد (  ثالثة نصوص قصصية هي      إلى لذا سيقتصر الجهد على النظر       ،مفردات سبقته في مضمار تكوين فني     
  ) . باء عز ، شخبطة على جدار التاريخ ، ودامس والاألولى األلفية
النفـي  (ا بـنمط    فتحت ما تحدده جوليا كريـسي      ) األولى األلفيةبعد  (  يندرج النص القصصي     أنمكن  ي     

 المعنوي الجامع بين    األساس عبر عالقات من التحويل ال تمس        ،ه النص بمرجعة  في الذي يرتبط    ،)المتوازي  
،  )١٥( خص قطـع الـشعر      فيما ي ا  فكريسي كما ترى    )) يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه        (( إذالنصين  
) المرجـع    ( األول تبرز فيه العناصر المكونة  للنص        ،تناصا ظاهرا  ) األولى األلفيةبعد  ( يعد نص   وبذلك  

 ،) شـهريار    –شـهرزاد   (   األساسيين بطليهايخص  والسيما فيما   ،وأجواءشخوص رئيسة وموضوع      : من  
 ، من التحول حصل فيما بين النصينقدران إ إال وليلة  أللف ليلةاإلطارية ما يشتمل على الحكاية أدقوبعبارة 

الملكة ( يمثل السلطة فهي ، مركزاأصبحتوا فوقاحتلت شهرزاد موقعا متف وقع قلب لموقع كل من البطلين فقد
، وكل ذلـك مـن      يطمح بعفو ملكته   ،أمره زوج مغلوب على     إلى في حين انقلبت وظيفة شهريار       ،)المطاعة  

وذلك واضح في طلـب     . األصلالنص الجديد بما كان له من وظيفة يشغلها في النص           ذاكرة  في   إخاللدون  
 الذين حشدتهم القصة من كل مكان وزمان فـي الماضـي           ،الطالق منه، وهو ترجمة لرغبة جماعية للنساء      
      وهيمنته على متن األنوثة مـن      ) الرجل  ( شهريار  الذكورة  مز  والحاضر في الشرق والغرب، للتخلص من ر

 ومع ذلك تتوحد المصائر مابين المرجـع والـنص           .إلرضائه وسعيها   إياه،) المرأة  ( طاعة شهرزاد   ل  خال
   :إليه وقبول شهرزاد بالعودة ،رفض شهريار الطالقبوساطة التناص، 

   : ةف ابتسامثي من تحت شاربه الكوأطلت رأسه األوحد رفع الرجل ((
   ؛ أطلقموالتي ؛ لن  -

  :لنساء حديثها  نحو ا))شهرزاد (( وجهت 



 أن ن مـنك أرجو ، فاني  طالقي إال طلب   ن وقد دانت لكن الدنيا وقطوفها، ولم يبق لكُ        أما: ا معشر النساء     ي -
 الثانية ، ولنا األلف مني، ثم تعاودن االجتماع معي في الليلة الثانية بعد أردتنه ليلة فقط ليكون ما ألفتمهلنني 

   )١٦(  ))..بعدها حديث يطول 
تضيف  يعتمد اعتمادا كبيرا على المرجع، مع تحول في وظائف عناصره             واضحا أصبحهذا النمط كما    و
ا فان للمرجع فاعلية الهيمنة على      ذ، ومع ه   الفني بإجرائه والتحكم على نحو حر      ، معناه تميز سمة لم تكن     إليه

نه إديد النفي المتوازي ف   انه واقع تحت تح   ن  وفضال ع  .ل والحدث في النص القصصي المتناص       فعمحورية ال 
على التعامل الظاهر في    ،بين المرجع والنص الجديد     فيها   تقوم العالقة    ، ظاهرة أويمثل فعالية تناصية بارزة     

النص يمثل  : اآلتيةعالقة التوازي في الثنائية ، من خالل االحتكام إلى العناصر الرئيسة المشركة بين النصين
/ شـهريار    ( :، والفاعـل  )نص جديد   / مرجع   (  :أما نوع كل نص   ) األولى األلفيةبعد  /  ليلة وليلة    ألف( 

 : والمصير،)السجن ثم الطالق / الزواج ثم القتل (  والفعل ،)شهريار / شهرزاد (والمتأثر بفاعلية ) شهرزاد 
فض الطالق  ر/ رواية الحكاية    ( : فكانت اإلنقاذ طريقة   أو الوساطة للتخلص من الموت      أما) . العفو/ العفو  ( 

 . (  
ـ  من العالقة الثنائية التي تجمع المرجعاألساسوعلى هذا  ـ األول بوصفه التكوين    والـنص الجديـد    

يمكن تحديد كل نص يقع ضـمن  .  بفعالية االشتراك والتفاعل      المرجع في البناء   إلىبوصفه التكوين المستند    
  .  العالقة التناصية أنماط

تحت وصف التفاعل النصي    ) شخبطة على جدار التاريخ ، ودامس الغرباء        ( ويقع النصان القصصيان         
، ومعنى النص المرجعي     كلية  وفيه يكون المقطع الدخيل  منفيا      (( : ))في الكلي   ن ال ((بنمط حددته كرستيفا بـ     

قوم ي) شخبطة على جدار التاريخ     ( ومع ذلك فان لكل نص منهما طبيعة تناصية خاصة، فنص             )١٧(  ))مقلوبا  
 وتتضح  .وبلقيس ملكة سبأ) ع ( القصة القرآنية التي تجمع النبي سليمان     ب – غير معلنة    –عالقة وثيقة   على  

بدور ) الهدهد ( ما ه الدالة على التقارب والسيما في الوساطة، التي يقوم الرسول بيناإلشاراتهذه العالقة من 
 كما وردت فـي المرجـع       األجواءت فيه مالمح     الرابطة بين المرجع والنص القصصي، الذي تغير       اإلشارة
 ويتوج االنزياح عن المرجع انقالب   .وطبيعة الحدث والتفاصيل فيها     ) الشخصيات  ( هوية الفواعل    نع فضال
 فقد طرحـت  ته، ووظيفة كل منهما وماهي،)١٨()القصة القرآنية ( في المرجع عليه  في القصة عما هو   ىالمعن

 اإليمـان  تصف مرحلـة مـن مراحـل         ،التاريخيرض الوجود   أة جارية على    القصة القرآنية بوصفها حقيق   
 ي ذ فنيا ا لنشر الدين الحق، في حين كان الطرح القصصي تعبير         النبوي وميدانا من ميادين الجهاد      اإلنساني،

 يعالج قضية االرتباط الحضاري الحاضر بالماضـي        ، مضمون حضاري  إلىيتجه  ) خيالي  ( واقع افتراضي   
 علـى انتمـاء     ه كشفت طبيعة العالقة بين عناصر     ، كان مستترا  وإنما ظاهرا   أونا لم يكن مباشرا     فالتناص ه .

  . سالفا هاأوردنا كما اإلشارات فضال على ، مرجع سابقإلىنظامه الحدثي 
طبيعة خاصة في التفاعل    ) النفي الكلي   ( يتخذ التناص المبني على نمط      ) دامس والغرباء   ( في قصة        و
 أو التحريف عما هو كائن في نسق النص المرجع وهو           اإلزاحة هذه الطبيعة هي     ،رجع والنص الجديد  بين الم 

   . )١٩() داحس الغبراء ( خبر تأريخي عن حرب 



مرورا ،  ولكن على النحو انزياحي بدءا بالتسمية     ) دامس والغرباء   ( وضمن المحور نفسه تدور احداث قصة       
   .حداثاأل إليه وانتهاء بالمصير الذي آلت ،اعلينوالف) كلب وقطة ( بجنس الحيوانات 

  : السطح تطفو على أعماق
 ، )أباطيـل ( الفكرية للمتن الفني لمجموعة      األعماقة المضامين، التي تتشكل منها      ب غا إلىقبل الدخول         

عن المتن   بيركونه ينفرد بالتع  ول يمثل حالة خاصة ؛      هالعنوان الرئيس للمجموعة، بوصف    إلىالبد من االلتفات    
 عنوان تم اختيـاره مـن     اً يكون عنوانا ألحد النصوص القصصية فيها، فهو أذ        أنالكلي للمجموعة، من دون     

 يقـيم الـصلة   (( محتوياتها، فـالعنوان  نع ـ  شمولينحو على ـ خارج سياق العنونة في المجموعة ليعبر  
 كما يرى   ))فتاح التأويل يلتصق بالعنوان      م (( إنن   فضال ع  ))بالمضمون وذلك لكونه يجلو عنه ويبين فحواه        

   .)٢٠(ايكو 
تدل عليه دائـرة الحـق، وهـذه          ما ةاليجابي ضدية داللية    بإزاء حالة سلبية    إلى ) أباطيل( يتجه معنى        

 محاولة للتركيز على ناحية سـلبية مستـشرية    إلى تشير   فإنها مستوى ما تعبر عنه      إلىالعمومية حينما تنزل    
 وكـان   أباطيـل  لما في العالم من      إدانة وتقوم هذه النصوص القصصية باستجالئها، فهي        ،لعالمالحدوث في ا  
 ، سلبيةأعمال عنها رغبة في ترسيخ موقف من هذا العالم وما يمارس فيه من – غير المباشر    –التعبير الفني   

وهذا يختص بالجانب   .  بالكشف عن مواضع السوء فيه       ه يدين أنهو  تجاهه   يفعله   أن لألديب ما يمكن    أقصى
 فله مساس بـالتعبير     اآلخر الجانب   أما .يكونف الذكر إل  آ االقتباس   إليه وهو ما يشير     ،المضموني من العمل  

 جـنس   إلـى  باإلشارةني  ع وتأثيث الخيال لعالم وجودي خاص، فهو م       ،الفني، المندرج تحت وصف الفنتازيا    
 غـزى  عـن الم   االبتعاد المقـصود   ضرب من    شاريةاإلتعبيري، وربما يكون في اتجاه ثالث لتأويل وظيفته         

ار العنوان يختفي ا عن المقاصد الحقيقية للنصوص، كل هذا يثبت غنى اإلجابةالحقيقي، ومحاولة للهروب من 
  . ورد في هذه المجموعة حين يقترن بما

صد الواقعي ـ على الرغم من مراوغتها للقتتمركز  فالمضامين، التي حفلت بها دالالت النصوص، أما      
لم الذي تعنيه النصوص، وتركز على مـا  احول مقصد يكشف عن مواقع  االختالل في بنية العالمباشر ـ   

 من دواعي ذلك أن ما يشير إلى االبتعاد عن الواقع يعد وسيلة للكشف عن ذلـك                 ،يوبينتاب تفاصيله من ع   
ة الدافعـة وراء اسـبطان      ونتازيا بأنها الق  الفا(( ، وباالنطالق من كشف ميلين كالين، الذي يرى          )٢١(الواقع  
 استجالء مواقع هذه المعالجة من االستعمال العالمي للرموز المختارة لتمثيل العالم الفني،             يمكن،  )٢٢())الواقع  

ـ  و،واإلسـالمي وهي رموز تاريخية تقترن بالهوية الفكرية والحضارية للوجود العربي         عالمنـا  رتبط بـه  ي
 النـصوص،   أعمـاق وفي هذا الجانب من المعالجة الفنية للمضامين القارة في          .  على نحو مشيمي  المعاصر  

 محاولـة   إلـى  هـا معانيفي  رتباط الحاضر بالماضي، وتتجه     ا معانٍ  تستقر في منطقة       بإبرازتنشغل الكاتبة   
 ألن مـا تعالجـه مـن    ،من دون الرغبة في تقديم الحلـول      عن مواطن االختالل في الواقع العربي،       الكشف  

، لكنها مهما بلغت ال تـصلح        فنية راصدة في بنية   إلشكاليات  على تلك ا  يمكن فيه التغطية    ال  شمولية بمكان   ال
 لـألدب  وفي هذا المضمار تمس الكاتبة جوهر الوظيفة الكـشفية            . القائمة لإلشكالياتمشروعا لتقديم حلول    

  . الفنتازي 



 مـا   إلـى وقفها مما يجري، من دون النظـر         م إثباتويتركز كل ما تحاوله من رغبة من الخالص في              
 رأيت جيوش الفرنجـة     (( ):البراق( ما عبرت عنه بالرؤية من فوق بوساطة         مثلهيسيجري فوجه مما تشهده     

، وحين حـط     تقصف بغداد    األمريكية، ثم الطائرات    األزهر تدق ساحة    ))نابليون   ((، وخيول   األندلستجتاح  
وتكشف عن مشهد ، ))تجوب الشوارغ أمام بيتي  )) فرج فودة ((ت جنازة البراق رحاله في شرفتي واختفى، كان

 محرقة كتبـه،   أمام يبكي   )) ابن رشد    (( كان الدنيا في حجم الرغيف الساخن، رسم على وجه منه            (( :في آخر
((وعلى الوجه اآلخر يصعد 

 الحالج 
لنعيمي  تقدمها هدى اأن وهذه هي الشهادة التي تريد )٢٣( )) المقصلة إلى ))

، وكـل مـا يتعلـق       والتـاريخي  للحضارة في بعدها الفكـري       ي الوجود المأزقو الحضارية،   األزمة بإزاء
، من خالل االستناد إلى رموز تاريخية ومعاصرة، يحمل كل رمز منها بعدا دالليا يعزز الداللة                بااليديولوجيا

  .  إثباتهاالكلية التي أرادت 
 عامة ،فسيةونتالل العالم تعالج القاصة قضايا اجتماعية     خ الكاشفة من ا   وفي الجانب اآلخر من المضامين         

 إلـى وفردية ولكن الموقف يختلف في معالجة هذه القضايا عما هو عليه في الجانب االيديولوجي فالـدخول                 
نما يحمل بذور الرغبـة فـي       إيعفي من إبداء موقف كشفي فحسب و       ميدان السيوسيولوجيا والسايكولوجيا، ال   

يديولوجي فان  أ ينسحب على ما هو      أن اجتماعي يمكن    أو معالجة ما هو فردي      إن المخرج ، ومع     إلى نبيهالت
 الواقعية  إلى نتمي القاصة ت  أنيعني    وهذا ال  ،نيها عن التشابه في المقاصد    غيديولوجيا  ي  ما ادخرته القاصة لأل   

 أعماقنتها الخيالي الكاشف عما هو تحت       ، فهي محتفظة بم   وإفراده المجتمع   إلىالنقدية، في رغبتها الموجهة     
 مـن  قـدر  بالكشف مع األول اكتفى :ومع هذا النقد سلكت مضامين في هذا الجانب مسلكين  . الفن من معنى    

) سـتفعلون ( : نصوص   نجد ذلك في     ويمكن معين ثابت    إلى الذي تتحول مقدماته     ،بنية الواقع إلى  االستسالم  
 على الرغم من    ، ال تفارق  السيدة الجليلة  حزنها الرسمي وحدادها المستمر          ذإ،  )السيدة الجليلة   ( و) الرداء(و

 لأمالدائم ولكنه الحزن  إلعداد من سجن الرمزية كانت عليه التي يوفرها لها حب تتحرر فيه مما األملبارقة 
 إلـى تد يـداك   تم((األسوار مقطع االتصال بمن يحاول هدن يإذ من حتمية حالها     إلحراجهاال طائل من تأثيره     

 يداك ثم تعودان، تسقطين على حافة السرير، ال         إليها سماعة الهاتف، تمتد،     إلى، تنظرين   إليك ثم تعود    األمام
اقـة مـن    يتشعرين  بالسائل الشفاف الذي امتألت به حدقة عينيك، تخرجين ثوبا اسود بحزام من الساتان و               

))الساتان المثقب، تندسين بداخله 
)٢٤(.  

 فارتدى ثوب كلب، يعاني  اشد المعاناة من الـدور الجديـد             ه رداء فان الذئب الذي سئم رداء      وفي قصة      
 تخرجه  أنيمكن    في دائرة أخرى ال    وقوعهحال السأم المستديمة    من   وما زاد    ،عليه تأديته   لزاما أصبحالذي  

))فارتدى ثوب قطة  . ه سئم الكلب رداء((من سئمه فالخاتمة تقول 
)٢٥(   

المـضامين الخاصـة    في معالجة المضامين وتجسيدها فنيا، يتمثل في التركيـز علـى             تجاه آخر ثمة ا  و   
 يمثل له كما حدث في قصة  الظل يحتـرق ، حـين قـرر             أنفيمكن  الفرديين   النفسي واالجتماعي بالجانبين  

فـي  ، وذلك عن طريق حبـسه        على كاهله   ثقيال  عبئا أصبح أن بعد   األبد إلىخلص منه   ت ي أنصاحب الظل   
 تفرغ محتوياته من    أن الصندوق قبل    إلى به   أسرعخطف الموقد الصغير من مكانه،       (( صندوق خشبي ومن    



، وجلس يرقب   األسودذلك القلب    ، افرغ قلب الموقد في قلب الصندوق ثم قذف بعود ثقاب مشتعل على            التسلل
))الدخان وهو يتصاعد 

)٢٦(.  
ـ لهذا االتجاه ويمكن التمثيل         ، فعلى الرغم من حكـم      )عدالة(قصة  لذي آلت إليه األحداث في      االمصير   ب

 وحصول  ))فتنقذ صاحب الدعوى المسكين     لتهرب نكاته المختبئة     "بسمة   " التراب على جسد     بإهالة ((القاضي  
)) وطارت   أخرى من تحت التراب خرجت فراشة       ((  فراشة   إلى نكاته المتحولة    إحدىالدفن فقد خرجت    

)٢٧(  ،
 فرديـة   إرادةهو مفروض بقوة خارجية لـصالح         النهاية االيجابية تأكيد روح المقاومة لما      اللليتضح من خ  

  . جماعية من ثموداخلية 
لذي ادخرته للجانب النـسوي مـن    ا، ماامرأةوقد يلوح في الذهن بوصف المؤلف لهذا المتن القصصي          

بعد ( في قصة    أجالها إن إال من موضع    أكثرة في   ي النسو ايا على حضور القض   لدأمضامين وتعبيرات، وال    
ـ  ينطبق عليهـا     أن يمكن   ، تشييد يوتوبيا نسوية   إلى فقد سعت هدى النعيمي      ،)األولى األلفية ول روبــرت  ق
  في تعلم    وأسرع عطفا واقل عنفا     أكثر من الرجال دون شك، وهن، مجموعة،        أفضل النساء   إن (( : شولـز

  . )٢٨( )) من يوتوبيا الرجال أكثرو اليوتوبيا النسوية معقولة  وغيرها تبداألسباب لهذه ،دروس البيئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش 
الكاتبة هدى محمد النعيمي، قطرية الجنسية، تحمل الدكتوراه في الفيزياء الحيوية الطبية، تعمل اختصاصية        *

  .، بمؤسسة حمد الطبية في الدوحة اإلشعاعلفيزياء 
  .لفنون والتراث بدولة قطر  عضو المجلس الوطني للثقافة وا٠
م في ٢٠٠١ اغطس ـهـ ١٤٢٢ أول في جمادى ، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية)أباطيل( مجموعة ٠

  ) .أنثى ( و) المكحلة ( القاهرة، هي المجموعة الثالثة بعد 
ار  دار الكتاب اللبنـاني بيـروت، سوسـبرس الـد          ، المعاصر، سعيد علوش   األدبيةمعجم المصطلحات    -١

  . ١٧٠ : ١٩٨٥، ١ ط ،البيضاء
   .١٧٠:  المصدر نفسه -٢



ابتر ، ترجمة صبار سعدون السعدون، دار المأمون، بغـداد          . ي  .  الواقع، ت    إلىأدب الفانتازيا مدخل     -٣
١٢ : ١٩٨٩ .  

  . ٢٣٠ : ٢ج ،١٩٨٢، بيروت ـ لبنان الشركة العالمية للكتاب ، ، ايبجميل صل .دالمعجم الفلسفي،   -٤
  . ٤١٣ : ٢المصدر نفسه ، ج  -٥
  . ١٠: أباطيل  -٦
  .١٠ : المصدر نفسه  -٧
  . ١٤: المصدر نفسه  -٨
  .١٢٠ – ١١٩: المصدر نفسه  -٩
  . ٢٥: المصدر نفسه  -١٠
  .١٣:  المصدر نفسه -١١
  .٥٢٦: محمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة .  الحديث ، د األدبيالنقد  -١٢
 : ١٩٩٣،  ٢ط  ، من الكتاب، ما هو التناص، مكتبة مـدبولي        األولنيس منتحال، كاظم جهاد، القسم      ادو -١٣
٣٤ .  
  . ٧٩: المصدر نفسه  -١٤
 دار توبقال للنـشر،     ، علم النص ، جوليا كريسطيفا ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم                -١٥

  . ٧٩ : ١٩٩١، ١الدار البيضاء ، ط
  . ٨٧: أباطيل  -١٦
  . ٧٨: علم النص  -١٧
  .٤٤ – ٢٠القرآن الكريم ، سورة النمل ، اآليات  -١٨
وهي الحرب التي دارت بين عبس من جهة وذيبان فزارة من جهة أخرى بعد السبق بين قيس بن زهير  -١٩

 لأرسوقد  ) الخطار والحنفاء   ( ولحذيفة  ) س الغبراء   حدا( العبسي وحذيفة بن بدر، وكان لزهير فرسان هما         
س وكانت ح قد تقدم في السباق فتأخر دا  لوادي لمنعه من الفوز وكان سريعا     في ا )  س  حدا( حذيفة من يعرقل    

 باألمرس حس، وحين عرف قيس من راكب داح ثم الخطار ثم الحنفاء يتبعهم داأوال جاءت الغبراء أنالنتيجة 
ن فرسيه جاءا متتابعين وقبل التسليم قتـل        أل) مائة ناقة   (لم يعترف بالنتيجة التي اخذ حذيفة بموجبها الرهن         

الكامـل فـي    (ر في   ب، ينظر تفصيل الخ   قوم حذيفة أخا قيس فاشتعلت الحرب     قيس بن زهير ابن حذيفة وقتل       
  .٣٥٥ – ٣٤٣ : ١ جم،١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨البن األثير الجزري ، دار الفكر ، بيروت ، ريخ ،االت
   .٧٠ : ١٩٩٤ر الدين، دار الحوار، الالذقية، نقال عن البداية في النص الروائي، صدوق نو -٢٠
  .٢٢١:  ينظر أدب الفانتازيا -٢١
  .٢٣٦:  المصدر نفسه -٢٢
  . ٣١: أباطيل   -٢٣
   . ١٠٨:  المصدر  نفسه -٢٤



  .٧٦:  المصدر  نفسه -٢٥
   . ١٤: المصدر نفسه  -٢٦
  . ٣٩ – ٣٨: المصدر نفسه  -٢٧
: ، هامش على دراسة جوانارس      ١٩٩٢،  ١الثقافية ، بغداد، العدد      ، دار الشؤون     األجنبية مجلة الثقافة    -٢٨

  .٣٨: يوتوبيا نسوية جديدة ، روبرت شولز، ترجمة سعاد عبد علي 
  :المصادر 

  . الكريم نالقرآ -١
 .م القاهرة٢٠٠١هـ ـ اغطس ١٤٢٢ جمادى أول ، المصرية اللبنانيةدار ال، ، هدى النعيميأباطيل -٢

ابتر ، ترجمة صبار سعدون الـسعدون، دار المـأمون،          . ي  . اقع، ت   أدب الفانتازيا مدخل إلى الو     -٣
 .١٩٨٩بغداد 

 .١٩٩٣، ٢ط ،ادونيس منتحال، كاظم جهاد، القسم األول من الكتاب، ما هو التناص، مكتبة مدبولي -٤

  .٧٠ : ١٩٩٤البداية في النص الروائي، صدوق نور الدين، دار الحوار، الالذقية،  -٥

 دار توبقال للنشر،    ،فا ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم           علم النص ، جوليا كريسطي     -٦
  .       ١٩٩١، ١الدار البيضاء ، ط

ابن األثير الجـزري ، دار      لالمام أبي الحسن بن عبد الواحد الشيباني المعروف ب        الكامل في التاريخ ،    -٧
  .١م، ج١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨الفكر ، بيروت ، 

 .٢ج ،١٩٨٢، بيروت ـ لبنان الشركة العالمية للكتاب ، ، ايبجميل صل .الفلسفي، دالمعجم  -٨

 دار الكتاب اللبناني بيروت، سوسـبرس الـدار         ،معجم المصطلحات األدبية المعاصر، سعيد علوش      -٩
 .١٩٨٥، ١ ط ،البيضاء

 .ت .، دمحمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. النقد األدبي الحديث ، د  -١٠

  
 :الدوريات 

 .١٩٩٢، ١مجلة الثقافة األجنبية ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، العدد  -١    



  
  
  

حتلیل مضمون موضوعات التحقیق 
 الصحفي

 يف صحیفة األهرام املصریة
 ٣١/٣/٢٠٠٨ ولغایة ١/١للمدة 

  
  
  
  إعداد

  الدكتور لیث بدر یوسف
  كلية اإلعالم/المدرس بقسم الصحافة
  جامعة بغداد

  
  

٢٠٠٨  



 - ١ -

 املقدمة
المهمة، لما لهـذا الفـن مـن        من المواضيع    الصحفي   ريرتعد دراسة التح    

وتقديمها للقارئ عبر األشكال الـصحفية      بالحياة البشرية وتصويرها    ارتباط وثيق   
ومن أهم الفنون التحريرية في الصحافة الحديثة، فن التحقيق الـصحفي           ،  المختلفة

فهو من أحدث الفنون التحريرية وأشملها، فهو يشتمل على بقية الفنون الـصحفية             
أو البحث، وانطالقاً مـن     األخرى، كالخبر، أو الحديث، أو الرأي، أو االستقصاء         

هذه األهمية للتحقيق الصحفي لذا فإن هذا البحث اهتم بدراسة هذا الفن الـصحفي              
المهم في صحيفة األهرام المصرية، حيث أوضح البحـث كيفيـة تقـديم قـضايا               

  .وموضوعات المجتمع من خالل فن التحقيق كأحد أهم فنون الكتابة الصحفية
  : تبويب البحث

المبحـث األول اإلطـار      ثالثة مباحث حيـث اسـتعرض        قسم البحث إلى    
وناقش المبحث الثاني التحقيق الصحفي فـي صـحيفة األهـرام             للبحث، المنهجي

األول التحقيق الصحفي وتعريفه وأنواعـه      تناول   قسمين   اشتمل على المصرية وقد   
ومصادره وصوالً إلى كتابة التحقيق الصحفي، فيما احتوى القـسم الثـاني مـن              

  . نفسه على نشوء وتطور صحيفة األهرام المصرية وصوالً إلى شخصيتهاالمبحث
فـي   تحليل مضمون موضوعات التحقيق الـصحفي         فقد تناول  الثالث المبحث   اما

صحيفة األهرام مبتدئاً بتعريف تحليل المضمون ووحدات التحليل وفئات التحليـل           
ئي وتفسير الجداول   والثبات ومن ثم التحليل اإلحصا    وصوالً إلى الصدق    وتعريفها  

  .وشرحها، لينتهي البحث بالوصول إلى االستنتاجات
  

 



 - ٢ -

 املبحث األول
 اإلطار املنهجي للبحث

  :  مشكلة البحث-أوالً
المـصرية  صحيفة األهـرام    اهتمام  إن هذا البحث يسعى إلى معرفة مدى          

 ومعرفـة المجتمـع المـصري     التي تشغل   وطرح مختلف أنواع القضايا     بمناقشة  
الرغبة في هذه الصحيفة، وكذلك     التي تقدم بها التحقيقات الصحفية       الفنية   األساليب

الصحافة المصرية مع فن التحقيق ومدى مناقـشتها        كيفية تعامل   العلمية في معرفة    
ومدى اسـتيفاء التحقيقـات المنـشورة للـشروط         لقضايا المجتمع وهموم القارئ     

  . واألسس العلمية
  :  أهمية البحث-ثانياً

كون التحقيق الصحفي يعد من أحدث أساليب العمل فـي          مية البحث   أهتأتي    
عـن شـاهد عيـان       كالم منقول    التحقيق الصحفي ولعله من أخطرها، ف   الصحافة  

إلى سمعه من   ، وما تناقل     بأسلوب صحفي، وينقل إليه أقوال شهود آخرين       هصوري
لوقائع، وهذا  في نقل ا  محايد  وكأنه  القارئ  أقوال مختلفة، وهكذا يبدو الصحفي أمام       

هذا نحاول تسليط الضوء    وأهميته، وفي بحثنا    خطورة التحقيق الصحفي    هو مكمن   
على أهمية هذا الفن الصحفي في التعرض لموضوعات وقضايا المجتمع المصري           

  . في صحيفة األهرام ضمن مدة البحث
  :  موضوع البحث-ثالثاً

في لصحفي  التحقيق ا  تحليل مضمون موضوعات     (يتناول موضوع البحث      
  ). ٣١/٣/٢٠٠٨ ولغاية ١/١للمدة المصرية األهرام صحيفة 
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فـي تحليـل    والميدانيـة   النظرية والفكرية   إن اعتماد الخلفية     ويمكن القول   
من موضـوع   في صحيفة البحث، يعد جزءاً أساسياً       الصحفي  موضوعات التحقيق   

  . حفيواضحة عن فن التحقيق الصالبحث وخطوة مهمة، فضالً عن إعطاء فكرة 
لذلك فإن تحديد الباحث لموضوع بحثه ومجاالته يعد خطوة مهمة ومكملـة              

   .)١(للمضي في عملية البحث على وفق خطوات منسقة ومتكاملة
  :  أهداف البحث-رابعاً

فـي  معرفة دور التحقيق الـصحفي      يتحدد الهدف الرئيسي لهذا البحث في         
مصرية، ويـضم هـذا الهـدف       معالجة القضايا التي تهم المجتمع في الصحافة ال       

   -:الرئيس مجموعة أهداف فرعية تتمثل بـ
في معالجة مشكالت المجتمع المصري مـن       دور التحقيق الصحفي    دراسة   -١

  .  الفترة الزمنية للبحثموضوعات التحقيقات ضمنخالل تحليل 
على أنواع القـضايا التـي يـتم    أنماط الملكية الصحفية معرفة مدى تأثير   -٢

 . في صحيفة البحثق الصحفي طرحها في التحقي

بمناقشة المشاكل والقـضايا التـي      مدى اهتمام التحقيقات المنشورة     معرفة   -٣
 . يهتم بها القارئ المصري

المـصرية مـن حيـث      في صحيفة األهرام    دراسة فن التحقيق الصحفي      -٤
 . التعريف واألنواع والموضوعات

نـشوء  العينة مع نبـذة عـن       في صحيفة   التعرف على التحقيق الصحفي      -٥
 . وتطور الصحيفة

  :  منهج البحث-خامساً
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المجموعة من القواعد واألنظمة    إن المقصود بمناهج البحث العلمي هي تلك          
حـول الظـواهر    من أجل الوصول إلى حقـائق مقبولـة         العامة التي يتم وضعها     

مجاالت المعرفة اإلنسانية، وبنـاءاً     موضوع االهتمام من قبل الباحثين في مختلف        
معينـة  نه يمكن القول بأن المناهج التي تصلح للبحث عن حقيقـة ظـاهرة       عليه فإ 
الموضوعات المطلوب بحثها من قبل الباحثين والذين يمكـن أن          باختالف  تختلف  

  .)٢(يتبعوا مناهج علمية مختلفة
في صحيفة األهرام المصرية    وبما أن موضوع البحث هو التحقيق الصحفي          

إلى رصد ظاهرة أو   لمنهج الوصفي كونه يهدف     استخدمنا ا ضمن مدة البحث، لذلك     
أو قد يكون هدفه األساسي هـو        مضمونه   موضوع محدد بهدف فهم مضمونها أو     

والمنهج الوصفي هو أسـلوب مـن أسـاليب         . وضع معين ألغراض عملية   تقويم  
مـن  أو موضوع محـدد     على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة       التحليل المرتكز   

من أجل الحصول على نتائج علمية تـم        نية معلومة وذلك    زمأو فترات   خالل فترة   
  .)٣(للظاهرةتفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

  : المستخدمة في البحثاألدوات  -سادساً
هـذه  و. المنهج الوصفي على أداة تحليل المضمون     اعتمد الباحث في إطار       

ن الصريح للمادة اإلعالمية المراد     المحتوى الظاهر والمضمو  تعنى بوصف   داة  األ
وطبقـاً للتـصنيفات    لالحتياجات البحثيـة المـصاغة فـي البحـث           تلبيةً   تحليلها

استخدام هذه البيانات بعد ذلك أمـا       وذلك بهدف   الموضوعية التي يحددها الباحث،     
العلنـي للقـائمين    تصالي  هذه المواد اإلعالمية التي تعكس السلوك اإل      في وصف   
أو العقائديـة التـي      الكتشاف الخلفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية         أوباإلتصال،  
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أو التعرف على مقاصد القـائمين باإلتـصال وذلـك          تنبع منها الرسالة االتصالية     
  .)٤(بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة وفق أسس منهجية

  :  حدود البحث-سابعاً
ة عند حدود معينة على أساس      كل دراسة علمي  لما كان من الطبيعي أن تقف         

والعوامل المختلفـة، فـإن     بكل المتغيرات   التستطيع أن تحيط    ن الدراسة الواحدة    أ
   -:حدود هذه الدراسة تتمثل باآلتي

نظراً لكثرة تنوع الصحف العربية وانتشارها، فقـد ارتـأى          :  الحدود المكانية  -أ
  . الباحث اختيار صحيفة األهرام المصرية

  : صحيفة األهرام المصريةأسباب اختيار   
  . صحيفة يومية عامة تصدر عن مؤسسة األهرام -١
األهرام في بلد بدأت فيه الصحافة العربية وعرف العرب الصحافة          نشأت   -٢

 ). مصر(الحديثة عن طريقها 

العربية والعالمية  ومتابعة الموضوعات   انصب اهتمام األهرام على تغطية       -٣
 . ولم تقتصر على الداخل

 . وسهولة الحصول عليهابانتظام صدورها م تميزت األهرا -٤

 ولغايـة   ١/١/٢٠٠٨تم تحديد الحدود الزمانية للبحث مـن         : الحدود الزمانية  -ب
  .، أي مدة ثالثة أشهر٣١/٣/٢٠٠٨

  :  عينة البحث-ثامناً
تم اختيار مادة التحقيق الصحفي كمادة للدراسة في صحيفة العينة باستخدام             

عـدداً  ) ٩١(ات في األعداد المطلوبة والبالغ عددها       أسلوب الحصر الشامل للتحقيق   
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وبواقع ثالث تحقيقات صحفية لكل عدد ليصبح مجموع التحقيقات الصحفية ضمن           
   -:تحقيقاً صحفياً، وكاآلتي) ٢٧٣(المدة المحددة للبحث 

  : ٢٠٠٨من عام األعداد المطلوبة لشهر كانون الثاني ) ١
٤٤٢٢٣ -٤    ٤٤٢٢٢ -٣    ٤٤٢٢١ -٢    ٤٤٢٢٠ -١  
٤٤٢٢٧ -٨    ٤٤٢٢٦ -٧    ٤٤٢٢٥ -٦    ٤٤٢٢٤ -٥  
٤٤٢٣١-١٢   ٤٤٢٣٠-١١   ٤٤٢٢٩-١٠    ٤٤٢٢٨ -٩  
٤٤٢٣٥-١٦   ٤٤٢٣٤-١٥   ٤٤٢٣٣-١٤   ٤٤٢٣٢-١٣  
٤٤٢٣٩-٢٠   ٤٤٢٣٨-١٩   ٤٤٢٣٧-١٨   ٤٤٢٣٦-١٧  
٤٤٢٤٣-٢٤   ٤٤٢٤٢-٢٣   ٤٤٢٤١-٢٢   ٤٤٢٤٠-٢١  
٤٤٢٤٧-٢٨   ٤٤٢٤٦-٢٧   ٤٤٢٤٥-٢٦   ٤٤٢٤٤-٢٥  
٤٤٢٥٠-٣١   ٤٤٢٤٩-٣٠   ٤٤٢٤٨-٢٩  
  :  في صحيفة األهرام٢٠٠٨من عام المطلوبة لشهر شباط األعداد ) ٢
٤٤٢٥٤ -٤    ٤٤٢٥٣ -٣    ٤٤٢٥٢ -٢    ٤٤٢٥١ -١  
٤٤٢٥٨ -٨    ٤٤٢٥٧ -٧    ٤٤٢٥٦ -٦    ٤٤٢٥٥ -٥  
٤٤٢٦٢-١٢   ٤٤٢٦١-١١   ٤٤٢٦٠-١٠    ٤٤٢٥٩ -٩  
٤٤٢٦٦-١٦   ٤٤٢٦٥-١٥   ٤٤٢٦٤-١٤   ٤٤٢٦٣-١٣  
٤٤٢٧٠-٢٠   ٤٤٢٦٩-١٩   ٤٤٢٦٨-١٨   ٤٤٢٦٧-١٧  
٤٤٢٧٤-٢٤   ٤٤٢٧٣-٢٣   ٤٤٢٧٢-٢٢   ٤٤٢٧١-٢١  
٤٤٢٧٨-٢٨   ٤٤٢٧٧-٢٧   ٤٤٢٧٦-٢٦   ٤٤٢٧٥-٢٥  
٤٤٢٧٩-٢٩   
  :  في صحيفة األهرام المصرية٢٠٠٨ األعداد المطلوبة لشهر آذار من عام )٣
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٤٤٢٨٣ -٤    ٤٤٢٨٢ -٣    ٤٤٢٨١ -٢    ٤٤٢٨٠ -١  
٤٤٢٨٧ -٨    ٤٤٢٨٦ -٧    ٤٤٢٨٥ -٦    ٤٤٢٨٤ -٥  
٤٤٢٩١-١٢   ٤٤٢٩٠-١١   ٤٤٢٨٩-١٠    ٤٤٢٨٨ -٩  
٤٤٢٩٥-١٦   ٤٤٢٩٤-١٥   ٤٤٢٩٣-١٤   ٤٤٢٩٢-١٣  
٤٤٢٩٩-٢٠   ٤٤٢٩٨-١٩   ٤٤٢٩٧-١٨   ٤٤٢٩٦-١٧  
٤٤٣٠٣-٢٤   ٤٤٣٠٢-٢٣   ٤٤٣٠١-٢٢   ٤٤٣٠٠-٢١  
٤٤٣٠٧-٢٨   ٤٤٣٠٦-٢٧   ٤٤٣٠٥-٢٦   ٤٤٣٠٤-٢٥  
٤٤٣١٠-٣١   ٤٤٣٠٩-٣٠   ٤٤٣٠٨-٢٩  

 املبحث الثاني
 يف صحیفة األهرام التحقیق الصحفي

 املصریة
  :  كتابته- مصادره- أنواعه-تعريفاته- التحقيق الصحفي-أوالً

ويجمع بين عـدد    إن التحقيق الصحفي هو واحد من أهم الفنون الصحفية،            
في آن واحد، فهو يجمع بين الخبر والحديث والرأي، وهـو           من الفنون التحريرية    

 يعدلذلك  عالية من المحرر، و   مقدرة وكفاءة   الفنون التحريرية ويتطلب    من أصعب   
والمفروض أن   الصحفيين في الجريدة     من أهم بقسم التحقيقات   المحقق أو الصحفي    

تمرس في العمل الصحفي لمدة كبيرة، حيث يكون قد عرف          يكون هذا الصحفي قد     
  . كيف يحصل على الخبر وكيف يجري الحوارات واللقاءات الصحفية

  : تعريف التحقيق الصحفي
أو مـشكلة أو قـضية يلتقطهـا        ر أو فكرة    يقوم التحقيق الصحفي على خب      

الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتـضمنه              
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إلى الحل  تتعلق بالموضوع ثم يزاوج بينها للوصول       من بيانات ومعلومات أو آراء      
الذي يراه صالحاً لعالج المشكلة أو القضية أو الفكرة التـي يطرحهـا التحقيـق               

أي إن التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير والبحث عن األسباب           ،)٥(الصحفي
والعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر            

  .)٦(أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق
والظـواهر  حليل الوقـائع    يقوم أساساً بت  ويمكن القول أن التحقيق الصحفي        

بـشأنها واليكتفـي    والتطورات، ومن ثم الوصول إلى استنتاجات عامـة محـددة           
كما يفعل الخبر أو التقريـر،      بتقديم الوقائع والمعلومات والحقائق     التحقيق الصحفي   

أو المـشكلة وتحليلهـا وتقـديم       أو الظاهرة   بل إن مهمته األساسية تفسير الواقعة       
عبارة عن رؤية ومعالجـة     نها، ولذلك فإن التحقيق الصحفي      بشأاقتراحات وحلول   

  .)٧(وعميقة للظاهرة أو الواقعة أو المشكلةواسعة وشاملة 
من أشـكال التعبيـر     شكل خاص   (البعض إن التحقيق الصحفي هو      ويرى    

مختلفة في علـم الـصحافة النظـري        الصحفي، وتثار حوله وجهات نظر وآراء       
شكل من أشـكال التعبيـر      فريق أول على إنه      إليه   وكذلك التطبيق العملي، فينظر   
من أشـكال التعبيـر األخبـاري،       التحقيق هو شكل    التحليلية، ويرى فريق ثانٍ أن      

  .)٨()فريق ثالث إلى اعتباره شكالً من أشكال التعبير األدبيويذهب 
مـن  ذلك التقرير األخبـاري     (هو  ويتفق البعض على أن التحقيق الصحفي         

بذله المرء نفسه للكشف عن أشياء ذات أهمية يـود بعـض            خالل جهد شخصي ي   
  .)٩()في الكتماناألشخاص أو المنظمات أن تظل 

بالدراسـة واالسـتطالع والبحـث وتقـصي        ن روح التحقيق تتسم     فأ لذلك  
  .)١٠(الحقائق، ومعرفة الزوايا المتعددة للحقيقة
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ة فـي  الفنون الـصحفي ويمكن القول أن التحقيق الصحفي هو واحد من أهم          
معينة أو على ظاهرة    من الواقع   الصحافة المعاصرة وذلك ألنه يركز على شريحة        

مـن مجـاالت الحيـاة      وتطورها أو واقعة هامة في أي مجـال         محددة  أو مشكلة   
ووصفها وتقديم موقف منها،    عنها، أو شرحها    ، وذلك ليس بقصد اإلعالم      المختلفة

ا والوصـول إلـى اسـتنتاجات أو    وتفسيرهيهدف إلى دراستها وتحليلها بل أساساً   
واضحة ومحددة بشأنها، لذلك فهو أي التحقيق الصحفي أقرب إلى البحـث            حلول  

  . والدراسة
  : أنواع التحقيق الصحفي

الذي يعالجه  حسب نوع الموضوع أو الحدث      نوع التحقيق الصحفي    يختلف    
  . عالنيةوتوجيهية إرشادية وتعليمية وإوأخرى تفسيرية فهناك تحقيقات إعالمية 

   -:)١١(إلى مايليوبشكل عام يمكن تقسيم أنواع التحقيق الصحفي   
 ،تحقيقـات ثقافيـة    ،تحقيقات اجتماعية  ،تحقيقات سياسية ،  تحقيقات اقتصادية (

  ). تحقيقات إعالنية
  -:)١٢( همالتحقيق الصحفينوعان رئيسيان لالبعض على أن هنالك ويتفق 

من التحقيقـات تكـون الكلمـة       وفي هذا النوع    : التحقيق الصحفي المفصل   . ١
 .المكتوبة هي األساس وترافقها المواد المصورة 

الـصور  (وهو يعتمد على المـواد المـصورة        : المصورالتحقيق الصحفي    . ٢
 . فيه إال عامالً مساعداًكعنصر أساسي، وما الكلمة ) الفوتوغرافية

  -:)١٣(ويقسم البعض التحقيق الصحفي إلى عدة أنواع أخرى هي
  . فيةتحقيق الخل -١
 . تحقيق االستعالم -٢
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 . تحقيق البحث أو التحري -٣

 . تحقيق التوقع -٤

 . تحقيق الهروب -٥

  -:)١٤(البعض أنه يمكن تقسيم التحقيق الصحفي إلى ثالثة أنواع هيويرى 
  . ذو الطابع التحليليالتحقيق الصحفي  -١
 . التحقيق الصحفي ذو الطابع الخبري -٢

 . ذو الطابع األدبيالتحقيق الصحفي  -٣

  -:)١٥(إلى عدة أنواع منهاتحقيق الصحفي وينقسم ال
  . الموضوعات المهمةتحقيق  -١
 . تهم أكبر عدد من القراءمشكلة كبيرة التحقيق الذي يتناول  -٢

 . التحقيق الجزئي وهو الذي ينشر على أجزاء -٣

 . الموضوعات التاريخيةالتحقيق المسلسل وهذا النوع يتناول  -٤

  : مصادر التحقيق الصحفي
أو موضوع مالئم ليكون تحقيقاً صحفياً هي       على فكرة   إن مصادر الحصول      

   -:)١٦(وأهم مصادر التحقيق الصحفي هي ،مصادر فنية ومتنوعة
  . األمدوالمتوسطة والقصيرة الخطط الطويلة األمد  -١
 . المالحظة والتجربة الشخصية للصحفي -٢

 . توجيهات وإرشادات وتعليمات قيادة الصحيفة -٣

 . لمراسيم الرسمية الصادرةواألوامر واالنشرات والتقارير  -٤

 . من رسائل تتضمن الكثير من المواضيعبريد القراء وما يحمله  -٥
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ماتقدمـه وسـائل     لصحفي الناجح أن يلتقط أفكار تحقيقاته من خـالل        لويمكن  
اإلعالم العامة كالصحافة أو الراديو أو التلفزيون مـن مـواد وتـدخل فيهـا               

 المـشاهدات   ، و تحقيـق صـحفي   اإلعالنات التي قد تكون مصدراً لفكرة أو        
المختلفة للصحفي وتجاربه أو تجارب غيره سواء في بيئتـه المحليـة أو فـي             

المناسـبات   ، وكـذلك  الرحالت أو في مختلف قطاعات أو مؤسسات الدولـة        
الدراسات واألبحاث    و القصص اإلنسانية والحاالت الغريبة والشاذة      و واألعياد

 .  )١٧( لفةوالتقارير والنشرات والوثائق المخت

  -:)١٨( هيلتحقيق الصحفيرئيسية لالبعض على أن هنالك ثالثة مصادر ويتفق  
مفكرة الصحفي التي تحتوي على أوقات ومواعيد المناسبات الـسياسية أو            -١

  . االجتماعية أو الدينية
 .  المختلفة اللتقاط فكرة تحقيق منهامتابعة األخبار اليومية بنماذجها -٢

 ). فيضانات، أحداث طيران، تصادم قطارات(ة خطابات األخبار الدرامي -٣

عامة فإن محرر التحقيقات الصحفية النشط يمكن أن يحصل علـى           وبصفة  
موضوعاته من كل ماتقع عليه عيناه، وأفضل التحقيقات هو ماكان متـصالً            أفكار  

  . بهموم وقضايا الناس ومشاكلهم
  : التحقيق الصحفيكتابة 

ثمة أسئلة البد أن يطرحها الصحفي على       في  قبل البدء بكتابة التحقيق الصح      
نفسه وهي تقوده في النتيجة من خالل اإلجابة عليها إلى الطريق الـصحيح فـي               

  -:)١٩(ومن هذه األسئلة مايليالكتابة 
   مسموعة أم مرئية؟ هل يكتب التحقيق لوكالة أنباء أم إذاعة -١
 يومية أم مجلة أسبوعية؟ التحقيق لصحيفة هل يكتب  -٢
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  أم سياسي أم اقتصادي؟ ق لموضوع ثقافيهل هو تحقي -٣

 . في الصحيفة أو المجلةالمساحة المسموح للصحفي أن يمألها ماهي  -٤

على أسـاس   تقوم جميعها   ثالثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي       وهنالك  
  -:)٢٠( وهذه القوالب هي،للهرم المعتدلالبناء الفني 

وفي هـذا القالـب     : عيعلى العرض الموضو  قالب الهرم المعتدل المبني      -١
بشكل موضوعي القضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق        يعرض المحرر   

 .اهتمام القراء بالموضوعمن خالل مقدمة يحرص فيها على إثارة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(شكل رقم 
بني على العرض كتابة التحقيق الصحفي بقالب الهرم المعتدل الميوضح طريقة 

  الموضوعي 
  

  .ضوع عرض بقية زوايا المو-١
 . عرض جميع زوايا الموضوع-٢

  عرض-١
  زاوية رئيسية
  .في الموضوع

  تلخيص سريع -٢
  . للموضوع

 .طرح أسئلة حول الموضوع-٣

  .التي طرحت حول الموضوع اإلجابة عن األسئلة -١
  .  الموضوعالنتائج التي انتهى إليها التحقيق فيخالصة  -٢
 . رأي المحرر في الموضوع-٣

  مقدمة التحقيق 
  
  
  

            جسم التحقيق 
  
  

                 خاتمة التحقيق 
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 وفي هذا القالـب     :)٢١(المعتدل المبني على الوصف التفصيلي    قالب الهرم    -٢
المحرر في مقدمة التحقيق صورة عامة سريعة للحدث، أو يـصف           يصف  

للحدث ليكتب فـي جـسم      جزءاً بارزاً منه، بينما يترك الوصف التفصيلي        
خاتمة فهي أما ارتباط بـين التفاصـيل المتنـاثرة          ، أما ال  التحقيق الصحفي 

أو تقتـصر    تقدم لنا في النهاية الصورة المتكاملة له         لصورة الحدث بحيث  
 . على االنطباعات األخيرة للمحرر عن هذا الحدث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢(شكل رقم 
  يوضح طريقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني 

  على الوصف التفصيلي 
الب يكتـب   وفي هذا الق  : المعتدل المبني على السرد القصصي    قالب الهرم    -٣

.. المحرر تحقيقه على شكل قصة، يسردها كما تسرد القـصص األدبيـة           

  وصف تفصيلي لجزء من صورة-١
  .الحدث

   صورة منوصف تفصيلي لجزء ثاني -٢
  .الحدث

   تفصيلي لجزء ثالث من صورةوصف -٣
  .الحدث

 .لحدثاوصف تفصيلي لجزء رابع من صورة -٤

  وصف -١
  صورة عامة 
  .سريعة للحدث

  وصف جزء بارز -٢
 .لحدثمن صورة ا

  .الربط بين التفاصيل المتناثرة لصورة الحدث -١
 . انطباعات المحرر عن الحدث-٢

  مقدمة التحقيق 
  
  
  

            
  
  

 خاتمة التحقيق                   

 جسم التحقيق
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مثل القصة له بداية وجسم ونهاية، إال أنه        وبالرغم من أن هذا القالب مثله       
يختلف عنها في كونه يسرد قصة واقعية حدثت بالفعل واليعتمد على وقائع            

 . خيالية كما هو الحال في القصص األدبية

  
  
  
  

  ) ٣(شكل رقم 
  

  في قالب الهرم المعتدل المبني  التحقيق الصحفيوضح طريقة كتابة ي
  على السرد القصصي

  :  تطورها- نشوءها-األهرام المصريةصحيفة  -ثانياً
  : نشوءها
في اإلسـكندرية بتـاريخ     صدر العدد األول من صحيفة األهرام المصرية          

  . عاماً) ٢٠(تقال عاماً، وبشارة ) ٢٦(فقد أنشأها سليم تقال م، ٥/٨/١٨٦٧
وقد تطورت األهرام خالل رحلة السنين من حروف الرصـاص الـساخنة              
 آب  ١٦المطبعة، الذي أعلنت األهرام عن استيراده في        ) الوابور(البارز و والطبع  

وبدالً من صحيفة يومية تصدر فـي أربـع صـفحات، ويحررهـا             م،  ١٨٧٨عام  
 عصر أحدث الماكينات الطباعيـة      إلىصاحباها سليم وبشارة تقال، انتقلت األهرام       

فـي مطـابع الجـالء وقيلـوب        كل عملياتها بـالكومبيوتر     التي تدار   ) األوفست(
  .)٢٢(أكتوبر

  بداية 
  القصة

  

  عقدة القصة
  

 نهاية القصة 
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لـيس   الفتة للنظر    ةيصحفيرى أنها تشكل ظاهرة     والمتتبع لتاريخ األهرام      
 منذ مايزيـد    العربية اليومية التي التزال تواصل الصدور     فقط ألنها أقدم الصحف     

عاشت بينمـا لقيـت مئـات الـصحف         نها  بع القرن، ولكن كذلك أل    عن قرن ور  
على الـرغم ممـا     وأغلقت  المصرية والعربية التي سبقت أو تلت صدورها حتفها         

  .)٢٣(من إمكانات مادية وظروف أتاحت لها أحياناً منافسة األهرامتهيأ لبعضها 
  : شخصيتها

  -:)٢٤(ام هيهنالك ثالثة مداخل تساعدنا على التعرف على شخصية األهر  
بالسياسة التحريرية لألهـرام، فـإن      إذا مابدأنا   : ومواقفهاسياسة الصحيفة    -١

المتابع لها يدرك أن عناصرها األساسية ثابتة لم تتغيـر بـرغم تعاقـب الحقـب                
  . ير النظم السياسية في مصرغييالتاريخية وت

كثـرة المـواد    يمكن للمتتبع أن يرصـد      : أسلوب التحرير واإلخراج الفني    -٢
حفية التي تتناول الشؤون الجـادة والتـي تـشمل الموضـوعات الـسياسية              الص

في حين يقل اهتمام األهرام بالمواد الصحفية التـي         والعلمية والثقافية   واالقتصادية  
 . تتناول الشؤون الخفيفة

أكثـر مـن    اهتمامها بالصور الصحفية الخبرية     وكذلك يالحظ على هذه الصحيفة      
على تقديم تغطية متعمقة     وكذلك تحرص هذه الصحيفة      الجمالية،اهتمامها بالصور   

وإنما تقوم بتحليله   لألحداث المصرية والعربية والعالمية بحيث التكتفي بنشر الخبر         
وتفسيره والكشف عن أبعاده ودالالته وتقديم أكبر كمية من المعلومات الخلفية التي            

  .)٢٥(ترتبط به
هـذه الـصحيفة    ظ توظيف    فيالح الصحفي لألهرام أما من ناحية اإلخراج      -٣

ومواقفهـا  الفني وبما يحقق التعبير عـن سياسـات الـصحيفة           ألساليب اإلخراج   
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في غلبة التصميم الوظيفي على إخـراج       طابعاً راقياً جداً، وهو مايظهر      وإعطائها  
الجمالي الذي ينتشر بين الصحف الشعبية      في حين يقل استخدام األسلوب      الصحيفة  

لأللوان سواء فـي صـفحتها      بذلك قلة استخدام األهرام     وصحافة اإلثارة، ويرتبط    
الداخلية وندرة استخدام اللون في مانشيتات الـرأي وهـو          صفحاتها  األولى أو في    

 . )٢٦( باألشخاصمايعني اهتمام الصحيفة باألحداث أكثر من اهتمامها 

عن غيرها من المـدارس     ويمكن القول أن مدرسة األهرام الصحفية تنفرد        
ي العالم، بأنها جمعت بين مميزات صحافة النخبة في الجدية والرقي في            المشابهة ف 

الشكل والمضمون، وبين مميزات الصحافة الشعبية في اتـساع قاعـدة التوزيـع             
  . الجماهيري

 املبحث الثالث
  التحقیق الصحفيموضوعات حتلیل مضمون 

 يف صحیفة األهرام
  :  تحليل المضمون-أوالً

لألحاديـث والخطـب    اإلحـصائي   المعنـى   "ليل المضمون بأنه    عرف تح ي  
التعـرف  عـن طريـق     إلى استنتاجات   فهو أي أسلوب للوصول     السياسية، لذلك   

موضـوعي  وهو أسلوب    .)٢٧("سقي على صفات محددة للرساالت    والنالموضوعي  
 لذلك فـإن وصـف      .)٢٨(الظاهر للمادة االتصالية  لوصف المضمون   وكمي  منسق  

أي المعنـى   (مابين السطور   اليكفي أحياناً، بل إن قراءة      للرسالة  المحتوى الظاهر   
فـي المرحلـة    أهمية في هذا النوع من التحليل       يمكن أن تكون ذات     ) غير المباشر 

وهي مرحلة التفسير حيث يكون الباحـث حـراً فـي اسـتخدام فطنتـه               األخيرة  
  .)٢٩(ةوتصوراته للوصول إلى نتائج ذات دالالت وأهمية من البيانات التام
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  : وحدات التحليل-ثانياً
الرمـوز  خمسة وحدات أساسية لتحليـل      في تراث تحليل المضمون         
وحدة الشخـصية، وحـدة مقـاييس       وحدة الكلمة، وحدة الموضوع،     (وهي  اللفظية  

   .)٣٠ ()وحدة الطبيعية للمادة اإلعالميةالمساحة والزمن، ال
مع الهـدف مـن   تنسجم للمادة اإلعالمية الباحث أن الوحدة الطبيعية     ويرى    

علـى موضـوعات   الوحدات المالئمة في مجال التعـرف   التحليل، ألنها من أكثر     
  .  في صحيفة األهرامالتحقيق الصحفي

  :  فئات التحليل-ثالثاً
يجب أن يوليهـا الباحـث      ديد الفئات أهم خطوة في التحليل       حتتمثل عملية     

دى إلى التوصـل لنتـائج      يؤتحليل   لفئات ال  اإلعداد الجيد وذلك الن   اهتماماً كبيراً،   
   -:وتنقسم فئات التحليل إلى قسمين رئيسين هما،)٣١(عملية وبحثية مثمرة

  ).ماذا قال(فئة المضمون   - ٢ ،)كيف قيل(فئة الشكل  -١ 
 فـي صـحيفة األهـرام       التحقيق الصحفي البحث بتحليل مضمون    ويختص  

قد تمكـن الباحـث مـن       و،المضمون  المصرية لذلك مايهمنا من هذا التقسيم فئة        
  -:وكاالتي  واشتملت على فئات فرعيةفئات رئيسية) ٨(استخراج 
  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية : الفئة االقتصادية: اوال 

  .ارتفاع اسعار المواد الغذائية -١
  . معدالت دخل الفرد -٢
  . البناء والتنمية -٣
  . السياسة المالية -٤

  -:لفرعية االتية افئات وتشمل ال: فئة الصحة : ثانيا 
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  .انتشار االوبئة واالمراض الخطيرة وسبل الوقاية منها  -١
 .انتشار االدوية الرديئة المنتهية الصالحية  -٢

 .الوعي الصحي في المجتمع المصري  -٣

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية : الخدمات: ثالثا 
  .المشاريع الخدمية  -١
   .صيانة اجهزة الدولة -٢

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية   :تماعيةالفئة االج: رابعا
  .موضوعات المراة المصرية وانتشار الزواج العرفي -١
 .التخلف االجتماعي  -٢

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية : فئة الحوادث : خامسا
  . الحوادث المرورية -١
 .حوادث القتل والسرقة  -٢

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية  :فئة التعليم : سادسا 
  .هر السلبية في الجامعات المصرية الظوا -١
 .سبل االرتقاء بالتعليم في مصر  -٢

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية  :الفئة السياسية : سابعا 
  .االلتزام باالنظمة والقوانين السياسية  -١
 .قرارات مجلس الشعب المصري  -٢

  -:وتشمل الفئات الفرعية االتية  :اخرى : ثامنا 
  .ية الموضوعات الفنية والرياض -١
  .الموضوعات الدينية  -٢
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  :  الصدق والثبات-رابعاً
لقد تحقق صدق المحتوى من خالل عرض البحث والعينة المختـارة           :  الصدق -١

 لموضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة األهرام المصرية ضمن مـدة البحـث           
 وقد أخذ الباحث باالتجاه الذي اتفق عليـه         على عدد من أصحاب الخبرة والرأي،     

  .ة مع حذف ماهو غير مناسب وغير مقبولاألكثري
  . تم استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار أي االتفاق عبر الزمن:  الثبات-٢
وقد استخدمت هذه الطريقة الستخراج معامل الثبات حيث قام الباحث بتحليل عينة              

البحث ومن ثم أعاد الباحث تحليل العينة بعد مرور أكثر من شهر علـى التحليـل                
، وقد تـم اسـتخراج الثبـات        %)٩١(ألول وبعد إجراء التحليل بلغ معامل الثبات        ا

  .باستخدام معادلة هولستي
  :  التحليل اإلحصائي-خامساً  

عليها الفئات الرئيسية   على النتائج اإلحصائية التي حصلت      من أجل الوقوف      
 فـي صـحيفة     التحقيق الصحفي فإن موضوعات   للتصنيف المستخدم في الدراسة     

األهرام المصرية قد وضحت هذه الفئات وحسب ماحصلت عليه مـن تكـرارات             
  .ونسب مئوية
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  ) ١(جدول رقم 
موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة األهرام مع ل الرئيسيةيوضح الفئات 

  التكرارات والنسبة المئوية 
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت

  األولى  %٢٦  ٧٠  الموضوعات االقتصادية  -١

  الثانية  %٢٠  ٥٦  موضوعات الصحة  -٢

  الثالثة  %١٦  ٤٤  الخدمات  -٣

  الرابعة  %١١  ٣٠  الموضوعات االجتماعية  -٤

  الخامسة  %١٠  ٢٧  الحوادث  -٥

  السادسة  %٩  ٢٤  موضوعات التعليم  -٦

  السابعة  %٥  ١٣  الموضوعات السياسية  -٧

  الثامنة  %٣  ٩  أخرى  -٨
    %١٠٠  ٢٧٣  المجموع  

حصلت على  إن فئة الموضوعات االقتصادية     ) ١(ونستنتج من الجدول رقم       
وهي بذلك قـد     )%٢٦ (تكراراً وبنسبة مئوية قدرها   ) ٧٠(المرتبة األولى وبواقع    

على اهتمـام األهـرام     التكرارات وهذا يدل    على أعلى نسبة مئوية وأكثر      حصلت  
 والسلبيات التي تؤثر    بموضوعات التحقيقات الصحفية المتعلقة باالقتصاد المصري     

علـى  فقد حـصلت    موضوعات الصحة   أما  في دخل المواطن وارتفاع األسعار،      
حتل المرتبة الثانية ويتضح من ذلـك       تل)% ٢٠ (قدرهاتكراراً ونسبة مئوية    ) ٥٦(

الخطيرة فـي منـاطق     في مصر وانتشار األمراض     جلياً تردي الخدمات الصحية     
تكـراراً  ) ٤٤(خدمات المرتبة الثالثـة بواقـع       الفئة  في هذا البلد، واحتلت     متعددة  

الموضوعات االجتماعية المرتبة الرابعة    فيما احتلت   ،  )%١٦ (ونسبة مئوية قدرها  
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) ٢٧(بواقـع   الحوادث  ، وجاءت   )%١١(وبنسبة مئوية قدرها    تكراراً  ) ٣٠(بواقع  
 لتحتل المرتبة الخامـسة، أمـا موضـوعات         )%١٠(تكراراً وبنسبة مئوية قدرها     

 لتحتـل المرتبـة     )%٩ (تكراراً ونسبة مئوية قدرها   ) ٢٤(حصلت على   ليم فقد   التع
تكـراراً وبنـسبة مئويـة      ) ١٣(وحصلت الموضوعات السياسية علـى      السادسة  
، وأخيراً حصلت فئة أخـرى علـى المرتبـة           لتحتل المرتبة السابعة   )%٥ (قدرها

  .مرتبة الثامنة لتحتل ال)%٣ (تكرارات وبنسبة مئوية قدرها) ٩(األخيرة بواقع 
  )٢(جدول رقم 

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة االقتصادية والتي حصلت على 
  من مجموع التكرارات%) ٢٦(نسبة

  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
  االولى  %٤٣  ٣٠  ارتفاع اسعار المواد الغذائية  -١
  الثانية  %٢٩  ٢٠  معدالت دخل الفرد  -٢
  الثالثة  %١٧  ١٢  ناء والتنميةالب  -٣
  الرابعة  %١١  ٨  السياسة المالية  -٤
  %١٠٠ ٧٠ اموع 

بروز موضوعات ارتفاع اسعار المواد الغذائية ضمن ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
تكرار ونسبة مئوية قدرها ) ٣٠(الفئة االقتصادية لتحتل المرتبة االولى بواقع

تكرارا ونسبة مئوية ) ٢٠ (صلت على اما معدالت دخل الفرد فقد ح،%)٤٣(
 لتحتل المرتبة الثانية، فيما جاءت فئة البناء والتنمية بالمرتبة الثالثة %)٢٩(قدرها 
 ،واخيرا احتلت موضوعات %)١٧(تكرار ونسبة مئوية قدرها ) ١٢(بواقع 

   . %)١١(تكرارات ونسبة مئوية قدرها )٨(السياسة الماليةالمرتبة الرابعة بواقع 



 - ٢٢ -

  )٣( رقم جدول
يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الصحة والتي حصلت على 

  من مجموع التكرارات%) ٢٠(نسبة
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
  االولى  %٤٦  ٢٦  انتشاراالوبئة واالمراض الخطيرة  -١
  الثانية  %٣٦  ٢٠  انتشار االدوية الرديئة      -٢
  الثالثة  %١٨  ١٠  الوعي الصحي   -٣

    %١٠٠  ٥٦  المجموع  
ان انتشار االوبئة واالمراض الخطيرة احتلت ) ٣( الجدول رقم ونستنتج من

اما موضوعات ، %)٤٦(تكرار ونسبة مئوية قدرها ) ٢٦(المرتبة االولى بواقع
تكرار ونسبة ) ٢٠(انتشار االدوية الرديئة والمنتهية الصالحية فقد حصلت على 

 لتحتل المرتبة الثانية ، فيما احتلت موضوعات الوعي )%٣٦(مئوية قدرها 
   . %)١٨(تكرارات ونسبة مئوية قدرها) ١٠(الصحي المرتبة الثالثة بواقع 

  )٤(جدول رقم 
يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الخدمات والتي حصلت على 

  من مجموع التكرارات%) ١٦(نسبة
  لمرتبةا  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  
  االولى  %٦٨  ٣٠  المشاريع الخدمية  -١
  الثانية  %٣٢  ١٤  صيانة اجهزة الدولة  -٢
    %١٠٠  ٤٤  المجموع  
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ان موضوعات المشاريع الخدمية احتلت المرتبة ) ٤(ونستنتج من الجدول رقم 
 ، فيما احتلت موضوعات %)٦٨(تكرار ونسبة مئوية قدرها ) ٣٠(االولى بواقع 

  .%)٣٢(تكرار ونسبة مئوية قدرها) ١٤(المرتبة الثانية بواقع صيانة اجهزة الدولة 
  )٥(جدول رقم 

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة االجتماعية والتي حصلت على 
  من مجموع التكرارات%) ١١(نسبة

  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
 موضوعات المراة المـصرية     -١

   وانتشار الزواج العرفي
  االولى  %٥٧  ١٧

  الثانية  %٤٣  ١٣  التخلف االجتماعي  -٢
    %١٠٠  ٣٠  المجموع  

ان موضوعات المراة المصرية وانتشار الزواج ) ٥(ونستنتج من الجدول رقم 
 ، %)٥٧(تكرارا ونسبة مئوية قدرها ) ١٧(العرفي جاءت بالمرتبة االولى بواقع 

تكرارا ) ١٣(لثانية بواقع فيما احتلت موضوعات التخلف االجتماعي المرتبة ا
   .%)٤٣(ونسبة مئوية قدرها 
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  )٦(دول رقم ج
يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الحوادث والتي حصلت على 

  من مجموع التكرارات%) ١٠(نسبة
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
  االولى  %٥٦  ١٥  الحوادث المرورية   -١
  الثانية  %٤٤  ١٢  السرقةحوادث القتل و  -٢
    %١٠٠  ٢٧  المجموع  

ان الحوادث المرورية حصلت على اعلى التكرارات ) ٦(ويتضح من الجدول رقم 
، فيما جاءت  لتحتل المرتبة االولى %)٥٦(تكرارا ونسبة مئوية قدرها) ١٥(بواقع 

قدرها تكرارا ونسبة مئوية ) ١٢(حوادث القتل والسرقة لتحتل المرتبة الثانية بواقع 
)٤٤.(%  

  )٧(جدول رقم 
يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة التعليم والتي حصلت على 

 من مجموع التكرارات%) ٩(نسبة
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
ــي    -١ ــسلبية ف ــواهر ال الظ

  الجامعات المصرية
  االولى  %٧٥  ١٨

  الثانية  %٢٥  ٦  سبل االرتقاء بالتعليم   -٢
    %١٠٠  ٢٤  لمجموعا  

ان موضوعات الظواهر السلبية في الجامعات ) ٧(ونستنتج من الجدول رقم 
 %)٧٥(تكرارا ونسبة مئوية قدرها ) ١٨(جاءت بالمرتبة االولى بواقع المصرية 
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، اما موضوعات سبل االرتقاء بالتعليم في مصر فقد احتلت المرتبة الثانية بواقع 
  %).٢٥ (تكرارات ونسبة مئوية قدرها)٦(

  )٨(جدول رقم 
يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة السياسية والتي حصلت على 

  من مجموع التكرارات%) ٥(نسبة
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
  االولى  %٦٢  ٨  االلتزام باالنظمة والقوانين  -١
  الثانية  %٣٨  ٥  قرارات مجلس الشعب   -٢
    %١٠٠  ١٣  المجموع  

ان فئة االلتزام باالنظمة والقوانين حصلت على ) ٨(رقمونستنتج من الجدول 
فيما احتلت فئة  لتحتل المرتبة االولى ، %)٦٢(تكرارات ونسبة مئوية قدرها )٨(

تكرارات ونسبة مئوية ) ٥(قرارات مجلس الشعب المصري المرتبة الثانية بواقع 
  %) .٣٨( قدرها 

  )٩(جدول رقم 
لفرعية وتكراراتها ضمن فئة اخرى والتي حصلت على يوضح الفئات ا

  من مجموع التكرارات%) ٣(نسبة
  المرتبة  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  ت
  االولى  %٧٨  ٧  الفنية والرياضية  -١
  الثانية  %٢٢  ٢  الموضوعات الدينية  -٢
    %١٠٠  ٩  المجموع  
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احتلت المرتبة ية ان الموضوعات الفنية والرياض) ٩(ويتضح من الجدول رقم 
، فيما جاءت الموضوعات %)٧٨(تكرارات ونسبة مئوية قدرها ) ٧(االولى بواقع 

 %).٢٢( الدينية بالمرتبة الثانية بواقع تكرارين ونسبة مئوية قدرها 

 االستنتاجات
   -: ماتقدم في هذا البحث يمكن الوصول إلى االستنتاجات اآلتيةومن خالل

في صحيفة األهرام المصرية ضمن مدة البحث       ة   الصحفي اتالتحقيقاهتمام   -١
وفي مقدمتها قضايا االقتصاد والـصحة والخـدمات        موضوعات مختلفة   ب

  . وكذلك الموضوعات االجتماعية
 فـي   التحقيق الـصحفي  كانت هي األساس في مادة      البشرية  إن المصادر    -٢

العينة واتضح القصور في اسـتخدام المـصادر المكتبيـة علـى            صحيفة  
 . دم استغالل المعلومات المنشورة على النت إال ماندروعاختالفها 

 . جادة في تناول جوانب التحقيق المختلفةتحقيقات بالمعالجة الالاتسمت  -٣

لجمع كوسيلة أساسية    على المقابلة    في االهرام ة   الصحفي اتالتحقيقاعتمدت   -٤
 . ومن ثم المالحظة الشخصية للمحررمادة التحقيق 

مناصـفةً وكـان    لى قضايا المدن والريـف      ركزت التحقيقات الصحفية ع    -٥
 . بعض قضايا األريافاهتمام األهرام بتقديم تحقيقات تعالج 

شكالً رئيسياً في صحيفة األهرام المصرية      إن التحقيق الطويل المفسر كان       -٦
 . ضمن مدة البحث

 في نوع التحقيق على تقديم تحقيقـات االسـتعالم بـشكل            االهرامركزت   -٧
 . فكان وجودها أقلية، أما تحقيقات البحث والتحري رئيسي ثم تحقيق الخلف



 - ٢٧ -

والشخـصية كـأبرز    على الصور الموضوعية    األهرام  اعتمدت تحقيقات    -٨
وأهم وسيلة من وسائل اإلبراز واتـضحت قلـة االهتمـام بالكاريكـاتير             

 ، والجداول اإلحصائية

الفني الذي قدمت فيه التحقيقات ضمن مدة البحث فـي األهـرام   إن القالب   -٩
زوايـا  لما يتيحه للصحفي من عرض لمختلـف        قالب العرض، وذلك     كان

الموضوع وتناول جوانبه المختلفة، ثم قالب الحـديث فـي الموضـوعات            
 . التي تحتاج إلى الخبراء وشخصيات مثقفة ثم قالب الوصفالمتخصصة 

 اهلوامش
                                      

دراسـة مطبوعـة بـالرونيو،      : بغداد(واعد البحث العلمي،    هادي نعمان الهيتي، أسس وق     )١(
  .٢٨، ص)١٩٨٣

، ٢محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي، القواعـد والمراحـل والتطبيقـات، ط             )٢(
  .٣٥، ص)١٩٩٩دار وائل للطباعة والنشر، : عمان(
  .٤٦محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي، مصدر سابق، ص )٣(
  .٢٣٤-٢٣٣ص، )١٩٩٩عالم الكتب، : القاهرة(، ٣مد حسين، بحوث اإلعالم، طسمير مح )٤(
، )١٩٧٨منشورات جامعـة قـاريونس،      (شمس الدين الرفاعي، الصحافة العربية العلمية،        )٥(

  .٧٣ص
دار الفجر للنشر   : القاهرة(إسماعيل إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق،          )٦(

  .١٠٢، ص)١٩٩٨والتوزيع، 
المكتبـة اإلعالميـة،    : دمشق(،  ٢أديب خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة، ط        )٧(

  .١٢٣، ص)٢٠٠٠
دار الفـارس للنـشر والتوزيـع،       : عمان(محمد الدروبي، الصحافة والصحفي المعاصر،       )٨(

  .٢١٥، ص)١٩٩٦
: القـاهرة  (ليلى زيدان، : جون أولمان، التحقيق الصحفي أساليب وتقنيات متطورة، ترجمة        )٩(

  . ١٨، ص)٢٠٠٠الدار الدولية للنشر والتوزيع، 
، )١٩٩٦مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع، : عمان(ناصر المعايطة، أسس الكتابة الصحفية،      )١٠(

  .٥٧ص
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  .٦٢ناصر المعايطة، أسس الكتابة الصحفية، مصدر سابق، ص )١١(
  .١٠٣ق، مصدر سابق، صإسماعيل إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبي )١٢(
، )١٩٨١دار المأمون للطباعة والنـشر،      : القاهرة(فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية،        )١٣(

  . ٩٩-٩٧ص ص
  .٢٢٠-٢١٦محمد الدوري، الصحافة والصحفي المعاصر، مصدر سابق، ص ص )١٤(
باعـة،  دار الهنـا للط   : القاهرة(إجالل خليفة، اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي،          )١٥(

  . ٧٩-٧٨، ص)١٩٧٢
  . ١٢٧أديب خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة، مصدر سابق، ص )١٦(
  . ١٠٢إسماعيل إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص )١٧(
  .٦١-٦٠ناصر المعايطة، أسس الكتابة الصحفية، مصدر سابق، ص )١٨(
 . ٦٧-٦٦ق، صناصر المعايطة، المصدر الساب )١٩(
  . ١٢٠إسماعيل إبراهيم، فن التحرير الصحفي، مصدر سابق، ص )٢٠(
، )١٩٩٠: القـاهرة (ليلى عبد الحميد، محمد علم الدين، فنية الكتابة الصحفية والتحرير،            )٢١(

  . ١٧٣ص
  . ١، ص٤/٩/٢٠٠١ في ٤١٨٧٩صحيفة األهرام المصرية، العدد  )٢٢(
 ٤٢٦١٠ان، قضايا وآراء، صحيفة األهرام، العدد       صالح عيسى، األهرام الصحفية والديو     )٢٣(

  . ٣، ص٧/٦/٢٠٠٣بتاريخ 
فاروق أبو زيد، مدرسة األهرام الصحفية، قـضايا وآراء، صـحيفة األهـرام، العـدد                )٢٤(

  .٣، ص٥/٨/٢٠٠٤، بتاريخ ٤٢٦١٠
  .٧/١/٢٠٠٨ بتاريخ www.ahram.org.egموقع األهرام على االنترنت  )٢٥(
ال الصحفي في الصحافة العربية دراسة البناء الفنـي للمقـال فـي             ليث بدر يوسف، المق    )٢٦(
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  العراقـيالعراقـي  الجمهــورالجمهــور  آراءآراء  
  العراقيةالعراقية  الصحفالصحف  فيفي      

 
 
 
 
  

  العراقي الجمهور آلراء مسحية دراسة
  اليومية العراقية الصحف في

  ٣٠/٤/٢٠٠٧ لغاية  ١/٢/٢٠٠٧  من للمدة

  
  

  
  حسن كاظم سعد. م
  الصحافة قسم  – االعالم كلية

  
  

 

  
   :المقدمـة

 للمؤسسات كبيرة اهمية تشكل ، االعالم وسائل في الجمهور آراء لمعرفة تجرى التي الدراسة ان
 من الرسائل هذه تالقيه ما وتشخيص جمهورها الى اعالمية رسائل من تبثه ما معرفة في االعالمية
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 قد وما الجمهور تقديرب الرسائل هذه تقدمها التي وااليجابية السلبية االمور وتحديد رفض او قبول
 ( بمثابة تعد الجمهور دراسات ان    .جمهورها من قبول او رفض من الوسائل هذه له تتعرض

 وعوامل تأثييرها وطبيعة االعالمية رسائله نتائج معرفة على باالتصال القائم تساعد ) الصدى رجع
 من المتحصلة النتائج ضوء على ميةاالعال العملية تقويم باالمكان يجعل مما ، فيها االخفاق او النجاح
 مع التواصل عوامل تقوية في االعالمية الوسيلة وتفيد،  الجمهور لدراسة تجرى التي البحوث

  . معه دائمة صلة على يجعلها وبما جمهورها
 الواجب الضرورات من يعد جمهورها آراء لمعرفة علمية دراسات بأجراء االعالم وسائل قيام ان

   .الجمهور على تأثيراته نتائج ومعرفة االعالمي عملها تقويم لغرض بها القيام
 اآلراء هذه طبيعة وتحديد العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء دراسة على البحث هذا ويعمل
   .سلبية اوآراء ايجابية آراء كانت سواء
 تقديم محاولةو الصحفية المؤسسات عمل في االيجابية النواحي لتعزيز المقترحات بعض وتقديم

  .الجمهور دراسات من المتحصلة النتائج حسبو  في عملها االعالمي السليبة للنواحي المعالجات
  
  

 

   البحث منهجية : اوالً
  

  : البحث أهمية
 التي االعالمية للعملية الصدى رجع بمثابة فهي مهمة مسألة االعالم وسائل في الجمهور آراء تعد
   .الوسائل هذه بها تقوم
 العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء دراسة على يعمل فهو ، البحث اهمية تأتي هنا ومن

 عوامل توفير اجل من وطبيعتها االراء هذه عن واضحة صورة تكوين في يساهم بما علمية دراسة
   .الجمهور مع الصلة وادامة االعالمية للعملية النجاح

 
   :البحث مشكلة
 وأدائها االعالمي وعملها العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء طبيعة في البحث مشكلة تتمثل

   .معا بشكل يخصها ما وكل المجتمع في ودورها
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 طبيعة تعرف ان يجب ، الجمهور الى االعالمية برسائلها تتوجه الذي الوقت في العراقية والصحف
 تجمعها التي العلمية الحقائق ضوء على االعالمي عملها تقويم لغرض تكونها وعوامل فيها آراءه
   .معه التواصل عوامل تقوية لغرض آراءه وعن عنه

   :البحث اهداف
 سلبية ام ايجابية كانت سواء  ،العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء دتحدي الى البحث يهدف

 عملها في النجاح عوامل ومعرفة العراقية الصحف لعمل الصدى رجع معرفة لغرض . وتحديدها
 النجاح يحقق وبما ذلك بشأن المناسبة المقترحات تقديم طريق عن السلبية االمور معالجة ومحاولة
    .العراقية الصحف بها تقوم التي ةاالعالمي للعملية
  : البحث مجتمع
 العمرية مستوياتهم بمختلف بغداد العاصمة في العراقية الصحف بقراء البحث مجتمع يتمثل

   .والعلمية والمهنية واالقتصادية
 مدة ان اي . ٣٠/٤/٢٠٠٧  لغاية  ١/٢/٢٠٠٧   من للمدة انجز البحث فأن الزمنية البحث حدود اما

   . اشهر ثالثة يه البحث
  
  

  : البحث منهج
 علمياً جهداً يعد المسح ومنهج . البحث لموضوع االنسب نهجمال فهو المسح منهج الباحث استعمل
 من الحدي العدد من البحث موضوع الظاهرة عن واوصاف ومعلومات بيانات على للحصول منظماً

   .)١( البحث لمجتمع المكونة المفردات
 سلوكيات او اتجاهات او آراء او سمات وصف تستهدف التي الوصفية البحوث في يستخدم وهو
   .)٢ (المجتمع على المسح نتيجة بتعميم يسمح بما ، ما لمجتمع ممثلة االفراد من عينة

  
  : التطبيقية البحث اجراءات

   االستبانة استمارة تنظيم
 تم استبانة استمارة دادباع الباحث قام ، العراقية الصحف في الجمهور آراء طبيعة تحديد لغرض
   .المبحوثين من محدودة عشوائية عينة على اجرائها تم اولية استطالعية دراسة نتائج وفق بنائها
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 تفيدنا كما ، وسلوكهم ودوافعهم ومشاعرهم االشخاص اتجاهات على التعرف في تستخدم واالستبانة
   . )٣( للمستقبل خطط وضع الى وترشدنا الحالي الواقع تصور احصائيات على الحصول في
  

  االستبانة استمارة توزيع
 جانبي على بغداد العاصمة في عشوائية بطريقة العراقية الصحف قراء لىا االستبانة استمارة وزعت
   .والرصافة الكرخ
 استبانة) ١١٠ (و الكرخ لجانب استبانة استمارة) ٩٠ (بواقع استبانة استمارة) ٢٠٠ (وزعت حيث

 ) .١ (رقم جدول في موضوح كما استمارة) ١٥٠ (منها المسترجع عدد غبل . الرصافة لجانب
 
 
  
  
  
  
  

  )١ (رقم جدول
  منها المسترجع واعداد بغداد العاصمة في البحث عينة لجمهور االستبانة استمارات توزيع يبين

  
 االستمـــارات عدد الجانب     

 الموزعة
 االستمـارات عــدد

 المسترجعة
%         

 ٤٦،٦٦           ٧٠        ٩٠           الكرخ    
 ٥٣،٣٤           ٨٠        ١١٠           الرصافة    
  ١٥٠        ٢٠٠           الكلي المجموع    

  
  

   والثبات الصدق
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 االستبانة فقرات رضبع وذلك ، الظاهري الصدق ةطريق االستبانة صدق حساب في الباحث اعتمد
 اجراء وتم ، البحث لموضوع وصالحيتها مناسبتها مدى لتقدير كمينالمح من مجموعة على

  *نوالمحكم ابداها التي المالحظات حسب عليها المناسبة التعديالت
 المختصين الخبراء من عدد يقوم ان هو المقياس ةالدا الظاهري الصدق من للتأكد المفضلة فالوسيلة
   .)٤( سهاقيا المراد للصفة ممثلة الفقرات كون مدى بتقدير

 ثبات اليجاد كاي مربع استعمال وتم االختبار اعادة طريقة اعتمد الباحث فان الثبات يخص فيما اما
 االسئلة ان تبين. للمبحوثين الكلي العدد من% ٢٠ بلغت والتي العينة اجابات وبتحليل االستبانة اسئلة
  . مقبول مستوى وهو) ٤ (حرية ودرجة ) ٠,٠٥   (داللة بمستوى ثابتة

   .الثبات بمعيار تتمتع االستبانة ان اي ثابتة تعد االسئلة فان لذا 
   البحث في الواردة المصطلحات

 تمثل راءواآل . محددة زمنية لحظة في معينة قضية تجاه مرنة موقفية تفكيرية حالة هو  - :الرأي
   .)٥( نيعي او شخصي وجود لها مجموعات او اشخاص او موضوعات نحو وخاصاً محدداً موقفاً
 اي ، معين موقف في عليه مطروح عام لسؤال استجابة على الفرد به يدل الذي التعبير هو يوالرأ
   . )٦( المختلفة للمواقف تبعاً تتغير قد نظر وجهة عن االعالن يتضمن يالرأ ان

 دةوح في ادراك او مشتركة عاطفة او اتجاه او ميل بينهم يجمع االفراد من مجموعة هو- : الجمهور
   .)٧( الذات وتحقيق بالوحدة شعور لديهم تولد لذلك المصالح
 من مباشرة او اساسية او اولية بيانات جمع في تستخدم التي االساسية االساليب احد هي - :االستبانة

 المحـددة  االسئلة من مجموعة توجيه طريق عن البحث مجتمع مفردات جميع من او المختارة العينة
  .)٨( اتجاهاتهم  او المبحوثين نظر وجهات او ، معينة حقائق على التعرف دفبه ، مقدماً المعدة
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   االعالمية للمؤسسات الجمهور آراء قياس هميةأ :ثانياً 

 االعالم وسائل تبثها التي االعالمية للرسائل تعرضه تحديد في ورئيس مهم دور الجمهور آلراء
   .المرسل اهداف يخدم الذي بالشكل التعرض هذا واستمرار

 او المواد طبيعة على سواء معينة اعالمية وسيلة على تحسب التي والمالحظات المآخذ فبعض
 رأيأ لتشكل تجتمع قد المالحظات من غيرها او ومستواه االداء عن او الموضوعات تناول اسلوب
 هذه بين االتصالية ةالعملي انجاح في عقبة يكون قد الذي االمر . الوسيلة هذه على يحسب سلبياً

   .وجمهورها الوسيلة
 السلبية النواحي الى التعرف اجل من جمهورها آراء دراسة االعالم وسائل على يوجب مما

   .تقدمه فيما وااليجابية
 لدى االعالمية رسائله تحدثه الذي الصدى رجع معرفة في باالتصال القائم تفيد الجمهور فدراسات
 مواد تقدم ، شاسعة مناطق تغطي التي والتلفزيون الراديو ومحطات والمجالت فالصحف ، جمهوره
 ، الحالة هذه في . الجمهور من صدى رجع على باالتصال القائم فيها يحصل ال ظروف في اعالمية
 رجع لتوفير االهمية شديد االعالم وسائل جمهور قياس ان والواقع جداً هامة الجمهور دراسة تصبح
   .)٩( عمله نتيجة تحديد على باالتصال القائم تعاون مرتدة تغذية او الصدى

 المستقبل من الصدى رجع ضوء على المتبادلة الرسائل بتعديل يمتاز الشخصي االتصال كان فأذا
 عنها التعويض تحاول ولكنها الكبيرة الميزة هذه تفقد بالجماهير االتصال وسائل فأن . المرسل الى

   .)١٠( اتجاهاتها او ولهاومي الجماهير على تجريها بدراسات
 الجمهور ورغبات آراء وتحديد لمعرفة الجمهور بدراسات االهتمام االعالم وسائل من يتطلب مما
   .ذلك دون حالت التي السلبيات او عليه تأثير من االعالمية الرسائل احدثته وما



 7 

 القائم لدى كني لم فأذا االتصال عملية في متغير اهم هو الجمهور ان الواضحة الحقائق فمن
 التأثير في مقدرته من ذلك يحد فسوف االولية وخصائصه الجمهور طبيعة عن جيدة فكرة باالتصال

   .)١١( واقناعه عليه
 العملية تقويم في واساس مهم دور الجمهور عن المرسل يجمعها التي للمعلومات يكون وهنا

   .بينهما االتصالية
   .)١٢( المستقبلين جماهير عن يعرفه ان يمكن ما اقصى يعرف ان المرسل واجب فمن
   .عليه معين ثيريأت بدور يقوم هو أنما شاء كيفما فيه يؤثر للمرسل مفتوحاً هدفاً الجمهور فليس
 ولكن  فقط الجمهور الى باالتصال القائم من التأثيرات تنتقل ال االتصال عملية في انه المعروف فمن

 ردود عن باالتصال القائم بتوقعات تتأثر نقلها يتم التي الرسائلف .باالتصال القائم على يؤثر الجمهور
   .)١٣( الجمهور فعل
 بعين مالحظته تؤخذ وان ، الجمهور وحاجات رغبات يراعي ان باالتصال القائم على يجب فأنه لذا

 االعالمية الوسيلة بين مشتركة تفاهم لغة هناك تكون وان االعالمية الرسائل اعداد عند االعتبار
   .منها المرجوة بالنتائج االتصال عملية تأتي لكي بينهما التقاء وعوامل وجمهورها

 عليه الرسالة ثيرتأ من الكثير يفقد ومتطلباته واحتياجاته جمهورها لطبيعة اعالمية وسيلة اية جهل ان
   .اليه الوصول وسبل واحتياجاته ورغباته طبيعته تراعي لم النها، 

 هذه ولمستوى االعالمية للرسائل كتقييم تيتأ انها في االعالم وسائل جمهور آراء قياس اهمية وتأتي
 وامكانيات االعالمية الوسيلة الداء وتقييم للموضوعات تناولها واسلوب عرضها وطريقة الرسائل

 الهدف هو الجمهور الن الجمهور دراسة اهمية تيأت هنا ومن واقناعه الجمهور على ثيرهاأت
   .)١٤( عليه والتأثير اليه الوصول الى باالتصال القائم ىيسع الذي االساسي

 افراد من ممكن عدد اكبر الى الوصول على تحرص االعالم وسائل جميع ان فيه شك ال ومما
   .معها تواصل على الجمهور هذا تبقى وان الجمهور

 هذه اهم دىاح الجمهور دراسات وتمثل. عليه ثيروالتأ اليه الوصول سبل بمعرفة ملزمة فهي لذا
 عمله واساليب خطط تعديل على باالتصال القائم تساعد الجمهور آراء دراسة فنتائج . السبل
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 على يساعد الذي بالشكل االعالمية الوسائل اداء تطوير في والدراسات البحوث نتائج من واالستفادة
   .االتصالية الرسائل وضع من المرجوة االهداف تحقيق

 واسلوب ونوعيتها الرسائل مستوى وتطوير بتحسين الكفيلة لعلميةا الخطط وضع يستلزم مما
 وبالصورة الجمهور من لها والقبول النجاح درجات اقصى يحقق الذي بالشكل وموضوعاتها عرضها

   .انجاحها على والمساعدة االتصالية العملية اهداف مع تتالئم التي
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   يالميدان البحث نتائج :  ثالثاً
  :   البحث عينة سمات 

 عدد اما،  ) ٦٠،٠٠ ( وبنسبة) ٩٠ (هو العينة افراد في الذكور عدد ان البحث نتائج اظهرت   
  ) .٢ (رقم جدول  ينظر) . ٤٠،٠٠ (وبنسبة) ٦٠ (فبلغ االناث
 من )  ٣٧،٣٣ ( وبنسبة) ٥٦ ( بلغ بعدد سنة) ٣٠-٢٠ (بين هي المبحوثين اعمار معظم وان

  ) .٣ (رقم جدول ينظر العينة الفراد ليالك المجتمع
 ينظر ) . ٤٠،٠٠ ( وبنسبة) ٦٠ (بلغ بعدد الحكومية الوظائف في يعملون العينة افراد معظم وان

  ) ٥ (رقم جدول
  )٢ (رقم جدول

  المبحوثين جنس يبين
  

 الجنس     التكرار                %
 ذكر          ٩٠             ٦٠،٠٠      
  انثى     ٦٠             ٤٠،٠٠      

 الكلي المجموع      ١٥٠             
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  )٣ (رقم جدول

  البحث لعينة العمرية الفئات يبين
  

 العمرية الفئات   التكرار                  %
 دون فما ٢٠   ٩            ٦٠،٠٠  
  ٢٩ – ٢٠    ٥٦         ٣٧،٣٣ 
  ٣٩ – ٣٠     ٣٥        ٢٣،٣٤ 
  ٤٩ - ٤٠    ٢٠        ١٣،٣٣  
  ٥٩ - ٥٠    ١٣        ٨،٦٦  
  فوق فما ٦٠   ١٧        ١١،٣٤  
  الكلي وعمالمج    ١٥٠        

  
  
  

  )٤ (رقم جدول
  البحث عينة وظائف يبين

  
 المهنة التكرار %

 موظف ٦٠ ٤٠،٠٠
 حرة اعمال ٣٠ ٢٠،٠٠
 طالب ٣٢ ٢١،٣٣
 متقاعد ١٥ ١٠،٠٠
 بيت ربة ١٣ ٨،٦٧
 الكلي المجموع ١٥٠ 
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  )٥(رقم جدول
  البحث لعينة الدراسي التحصيل يبين

  
 الدراسي التحصيل      التكرار    %

 متوسطة او ابتدائية    ١٠     ٦،٦٧      
 اعدادية        ١٥     ١٠،٠٠      
 دبلوم         ٢٨     ١٨،٦٦      
 كالوريوسب       ٨٥     ٥٦،٦٧      
 عليا شهادات      ١٢     ٨٠،٠٠      
 الكلي المجمـوع       ١٥٠         
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   العراقية الصحف في الجمهور راءآ أستبانة تحليل نتائج
  العراقية الصحف مصداقية .١

 العراقية الصحف مصداقية في الجمهور آراء لتكرارت الكلي العدد ان البحث نتائج أظهرت
   .االولى بالمرتبة وجاءت ) ٢٨،٠٠ (ونسبة تكرار)  ٤٢ (بلغ وسط درجةب

) ٢٦،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٣٩ (بلغ تكرارت بمجموع الثانية بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
  ) ٢٥،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٣٨ (بلغ تكرارت بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
  ) ٢٠،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٣١ (بلغ تكرارت بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

  ) .٦ (رقم جدول ينظر .ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر لم حين في
 بلغ قد العراقية الصحف مصداقية في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي مجموعال فأن وبذلك

   ) .وسط ، جيد ، ممتاز درجات مجموع وهي ( تكرار) ٨٠(
   .العراقية الصحف بمصداقية العراقية الجمهور ثقة الى يشير الذي االمر

  
   )٦ ( رقم جدول

  العراقية الصحف مصداقية في العينة جمهور اجابات يبين
  

  
 الدرجـة      التكرار        %

 ممتاز         -          -       
 جيد         ٣٨         ٢٥،٣٤     
 وسط        ٤٢         ٢٨،٠٠     
 الوسط دون     ٣١         ٢٠،٦٦     
 ضعيف       ٣٩         ٢٦،٠٠     

 الكلي  المجمـوع            
  

  العراقية  الصحف حيادية. ٢
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 جيد بدرجة العراقية الصحف حيادية في العينة جمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
 ضعيف درجة جاءت حين في االولى بالمرتبة وجاءت) . ٣٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٤٥(

   )  .٢٦،٦٧ (وبنسبة تكرار) ٤٠ (بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة
  ) .٢٢،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٣٤ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة وسط درجة وجاءت
 وبنسبة تكرار) ٣١ (بلغ تكرارت بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

)٢٠،٦٧. (  
  ) .٧ (رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة رارتك اي يظهر لم حين في

   .تكرار) ٧٩ (بلغ قد العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
   .العراقية الصحف حيادية في العراقي الجمهور ثقة الى يشير الذي االمر

  
  )٧ (رقم جدول

  العراقية الصحف حيادية في  جمهورالعينة اجابات يبين
  

 لدرجةا التكرار %
 ممتاز - -

 جيد ٤٥ ٣٠،٠٠
 وسط ٣٤ ٢٢،٦٦
 الوسط دون ٣١ ٢٠،٦٧
 ضعيف ٤٠ ٢٦،٦٧

 الكلي  المجموع ١٥٠ 
  

  
  
  

  العراقية الصحف موضوعية.٣
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 بدرجة العراقية الصحف موضوعية في العينة جمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
   .ولىاال بالمرتبة وجاءت ) ٣٥،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٥٣ (وسط
  ) .٢٤،٠٠ (وبنسبة) ٣٦ (بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في

  ) .٢٠،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٣١ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
   ) .٢٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٣٠ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

  ) .٨(رقم جدول ينظر ممتاز ةلدرج تكرار اي يظهر لم حين في
 العراقية الصحف موضوعية في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

   .تكرار) ٨٤ (بلغ قد
   ،العراقية الصحف موضوعية في العراقي الجمهور ثقة الى يشير وهو

  )٨ (رقم جدول
  . العراقية الصحف موضوعية في العراقي الجمهور اجابات يبين

  
 الدرجة      التكرار        %
 ممتاز    -      -    
 جيد    ٣١       ٢٠،٦٦   
 وسط    ٥٣      ٣٥،٣٤   
 الوسط دون    ٣٦      ٢٤،٠٠   
 ضعيف   ٣٠      ٢٠،٠٠   
 الكلي  المجموع         ١٥٠    

  
  
  المواطن تهم التي للقضايا العراقية الصحف تناول.٤

 وقضايا لهموم العراقية الصحف تناول في الجمهور اراء لتكرارت الكلي عالمجمو بلغ
 الثانية بالمرتبة جيد درجة وجاءت، ) ٣٤،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٥١ (وسط بدرجة المواطن
  ) .١٨،٦٧ (وبنسبة تكرار) ٢٨ (بلغ كلي بمجموع
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  ) .  ١٧،٣٤( وبنسبة تكرار) ٢٦ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
  ) .١٥،٣٣ (وبنسبة تكرار) ٢٣ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

) ١٤،٦٦ (وبنسبة) ٢٢ (بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة فجاءت ضعيف درجة اما
  ) .٩ (رقم جدول ينظر
 لهموم العراقية الصحف تناول في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

   .تكرار) ١٠٥ (بلغ قد وافية بصورة المواطن وقضايا
 للقضايا تناولها مستوى في العراقية الصحف عن العراقي الجمهور رضى الى يشير وهو
   .المواطن تهم التي

   )٩  ( رقم جدول
   المواطن تهم التي للقضايا العراقية الصحف تناول في العينة جمهور اجابات يبين

  
   

 الدرجة      التكرار        %
 ممتاز    ٢٦        ١٧،٣٤    
 جيد    ٢٦        ١٨،٦٧   
 وسط    ٥١        ٣٤،٠٠   
 الوسط دون    ٢٣        ١٥،٣٣   
 ضعيف   ٢٢        ١٤،٦٦   
 الكلي  المجموع       ١٥٠ 

  
 

  االخبار استقاء في العراقية الصحف على الجمهور أعتماد.  ٥     

 استقاء في العراقية الصحف على اعتماده في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
   .االولى بالمرتبة وجاءت) . ٤٨،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٧٢ (الوسط دون بدرجة االخبار

  ) ٢٠،٠٠ (وبنسبة) ٣٠ (بلغ تكرارت بمجموع الثانية بالمرتبة ضعيف درجة جاءت حين في
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   ) .١٦،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٢٥ (بلغ بمجموع الثالثة ةبالمرتب جيد درجة وجاءت
   ) .١٥،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٢٣ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة وسط درجة وجاءت

  ) .١٠ (رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر لم حين في
  )١٠٢ (بلغ قد الشأن بهذا العينة لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

   .تكرار 
   .االخبار استقاء في العراقية الصحف على الجمهور اعتماد ضعف الى يشير الذي االمر

  
  )١٠ (رقم جدول

   الخبارا استقاء في العراقية الصحف على اعتماده لمستوى العينة جمهور اجابات يبين
   

 الدرجة      التكرار        %
 ممتاز    -         -      
 جيد    ٢٥        ١٦،٦٦    
 وسط    ٢٣        ١٥،٣٤    
 الوسط دون    ٧٢        ٤٨،٠٠    
 ضعيف   ٣٠        ٢٠،٠٠    

 الكلي  المجموع       ١٥٠ 
  

 
  
  
  

  والمعلومات المعارف من تزيد العراقية الصحف مطالعة.    ٦
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 زيادة في العراقية الصحف مساهمة مدى في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
 بالمرتبة وجاءت) . ٢٨،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٤٢ (وسط بدرجة القراء ومعلومات معارف
   .االولى

  ) .٢٣،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٣٥ ( بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة جيد درجة جاءت حين في
  ) .٢١،٣٣ (وبنسبة تكرار) ٣٢ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
   ) .١٣،٣٣ ( وبنسبة) ٢٠ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة يفضع درجة وجاءت

 تكرار ) ٢١ (بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في
  ) .١١ ( رقم جدول ينظر) . ١٤،٠٠ (وبنسبة
 في العراقية الصحف مساهمة مدى في العينة لجمهور االيجابية راءاآل مجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٩٧ (بلغ قد القراء ومعلومات عارفم زيادة
   ومعلوماته  معارفه زيادة في العراقية الصحف من العراقي الجمهور استفادة الى يشير وهو

  
  )١١ (رقم جدول

   ومعلوماته معارفه زيادة في العراقية الصحف مساهمة لمدى العينة جمهور اجابات يبين
  

 ةالدرج      التكرار        %
 ممتاز        ٢٠           ١٣،٣٣     
 جيد    ٣٥           ٢٣،٣٤     
 وسط    ٤٢           ٢٨،٠٠     
 الوسط دون    ٢١           ١٤،٠٠     
 ضعيف   ٣٢           ٢١،٣٣    

 الكلي  المجموع          ١٥٠ 
  االجتماعي الوسط مع التواصل.٧   
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 تواصله زيادة في العراقية الصحف مساهمة في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
 االولى  بالمرتبة وجاءت) . ٣٣،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٥٠ (جيد بدرجة االجتماعي وسطه مع
.  

 وبنسبة تكرار) ٣٦ (بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في
)٢٤،٠٠. (  

  ) .٢١،٣٣ (وبنسبة تكرار) ٣٢ (بلغ كلي بمجموع ثالثةال رتبةلمبا وسط درجة وجاءت
 في) ١٦،٠٠ ( وبنسبة تكرار) ٢٤ (بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

 وبنسبة تكرار) ٨ (بلغ كلي بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين
  ) .١٢ (رقم جدول ينظر) ٥،٣٣(

 في العراقية الصحف مساهمة في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٩٠ (بلغ قد االجتماعي هوسط مع  الجمهورتواصل زيادة

   .االجتماعي وسطه مع الجمهور افراد تواصل من تزيد العراقية الصحف قراءة ان الى يشير وهو
  )١٢ (رقم جدول

 الوسط مع التواصل ادامة في ةالعراقي حفالص مساهمة في العينة جمهور اجابات يبين 
   االجتماعي

 الدرجـة      التكرار        %
 ممتاز      ٨        ٥،٣٣      
 جيـد      ٥٠       ٣٣،٣٤     
 وسـط     ٣٢       ٢١،٣٣     
 الوسط دون    ٣٦       ٢٤،٠٠     
 ضعيف     ٢٤       ١٦،٠٠     

 الكلي  المجمـوع      ١٥٠ 
  

 القراء ثقافة زيادة في الصحف مساهمة. ٨
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 ثقافة زيادة في العراقية الصحف مساهمة في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
   .االولى بالمرتبة وجاءت) . ٣٤،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٥٢ (جيد بدرجة الجمهور
  ) .٢٢،٠٠ (نسبةوب تكرار) ٣٣ (بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة وجاءت

 وبنسبة تكرار) ٣٠ (بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في
)٢٠،٠٠. (  

  ) .١٥،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٢٣ (بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
 وبنسبة تكرار) ١٢( بلغ  بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
  ) .١٣ (رقم جدول ينظر) . ٨،٠٠(

 في العراقية الصحف مساهمة في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٩٧ (بلغ قد الجمهور ثقافة زيادة
   .جمهورها ثقافة من تزيد العراقية الصحف ان الى يشير الذي االمر

  
  )١٣ (رقم جدول

   .ثقافته زيادة في العراقية الصحف مساهمة في العينة جمهور اجابات يبين
  

 الدرجة      التكرار        %
 ممتاز    ١٢      ٨،٠٠     
 جيد    ٥٢      ٣٤،٦٦     
 وسط    ٣٣      ٢٢،٠٠     
 الوسط دون    ٣٠      ٢٠،٠٠     
 ضعيف   ٢٣      ١٥،٣٤     

 الكلي  المجموع       ١٥٠ 
  

 القرارت أتخاذ على المساعدة في العراقية الصحف مساهمة. ٩
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 القراء مساعدة في العراقية الصحف مساهمة مدى في الجمهور آلراء الكلي المجموع بلغ
 بالمرتبة وجاءت) ٤٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٦٠ (ضعيف بدرجة المناسبة القرارت تخاذأ على

   .االولى
 وبنسبة تكرار) ٥٠ ( غبل كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت حين في
)٣٣،٣٤.  (  

 وبنسبة تكرار) ٣٠ ( بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة والوسط دون درجة وجاءت
)٢٠،٠٠ (  

  ) .٦،٦٦ (وبنسبة تكرار) ١٠ (بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
  .)١٤ (رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر لم حين في
 ) ضعيف ،الوسط دون درجات مجموع وهي ( السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك 

 (     بلغ قد القرارت تخاذأ على المساعدة في العراقية الصحف مساهمة في العينة لجمهور
   .تكرار) ٩٠
 له المناسبة القرارت اتخاذ على الجمهور تساعد ال العراقية الصحف قراءة ان الى يشير وهو

.  
  )١٤(  رقم جدول

   المناسبة القرارت اتخاذ على العراقية الصحف مساعدة في العينة جمهور اجابات يبين
   

 الدرجة      التكرار        %
 ممتاز    -      -     
 جيد    ١٠      ٦،٦٦     
 وسط    ٥٠      ٣٣،٣٤     
 الوسط دون    ٣٠      ٢٠،٠٠     
 ضعيف   ٦٠      ٤٠،٠٠     

 الكلي  المجموع       ١٥٠ 
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   العراقية الصحف واستقاللية حرية. ١٠          
 بدرجة  العراقية الصحف واستقاللية حرية في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ  

   .االولى بالمرتبة وجاءت) ٣٠،٦٧ (وبنسبة تكرار) ٤٦ (الوسط دون
  ) .٢٦،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٤٠ (بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت حين في

  ) .٢٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٣٠ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
  ) .١٨،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٢٧ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

 وبنسبة) ٧ (بلغ تكرارت بمجموع االخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
  ) .١٥ (رقم جدول ينظر. ) ٤،٦٧(

 الصحف واستقاللية حرية في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
  .تكرار) ٧٧ (بلغ قد العراقية

   .العراقية الصحف واستقاللية حرية في يثق العراقي الجمهور ان الى يشير وهو
  

  )١٥ (رقم جدول
  العراقية الصحف الليةواستق حرية في العينة جمهور اجابات يبين

  
 الدرجـة      التكرار           %

 ممتاز       ٧      ٤،٦٧     
 جيد       ٣٠      ٢٠،٠٠     
 وسط      ٤٠      ٢٦،٦٦     
 الوسط دون    ٤٦      ٣٠،٦٧     
 ضعيف      ٢٧      ١٨،٠٠     

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
  

 العراقية للصحف المهنية قيةاالخال. ١١    
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) ٤٨ (وسط بدرجة العراقية للصحف المهنية االخالقية قي الجمهور آلراء الكلي المجموع بلغ
    .االولى بالمرتبة وجاءت) ٣٢،٠٠ (وبنسبة
  ) .٢٦،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٣٩ (بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

  ) .٢٢،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٣٤ (بلغ بمجموع الثالثة ةبالمرتب جيد درجة جاءت حين في
  ) .١٥،٣٤ (وبنسبة تكرار) ٢٣ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
 ينظر .  ) ٤،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٦ (بمجموع واالخيرة الخامسة ممتازبالمرتبة درجة وجاءت
  ) .١٦ (رقم جدول
 للصحف المهنية االخالقية في العينة لجمهور بيةااليجا لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

  .تكرار) ٨٨ (بلغ العراقية
   .العراقية للصحف المهنية االخالقية في الجمهور ثقة الى يشير الذي االمر 

  
  ) ١٦ (رقم جدول

  العراقية للصحف المهنية االخالقية في العينة جمهور اجابات يبين
  

 الدرجـة      التكرار           %
 ممتاز       ٦      ٤،٠٠     

 جيد       ٣٤      ٢٢،٦٦     
 وسط      ٤٨      ٣٢،٠٠     
 الوسط دون    ٣٩      ٢٦،٠٠     
 ضعيف      ٢٣      ١٥،٣٤     

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
  
  

  الجمهور لحاجات العراقية الصحف تلبية. ١٢
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 بدرجة ورغباته لحاجاته العراقية الصحف تلبية في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
  .االولى بالمرتبة وجاءت ) ٣٤، ٤٣ (وبنسبة تكرار) ٦٥ (الوسط دون

                 تكرار) ٣٤ (بلغ بمجموع الثانبة بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في
  ) .٢٢،٦٧ (وبنسبة
  ) .١٤،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٢٢ (لغب بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت

  ،) ١٢،٠٠ (وبنسبة تكرار) ١٨ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة  ضعيف درجة وجاءت 
) . ٧،٣٣ (وبنسبة) ١١ (بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في

  ) .١٧ (رقم جدول ينظر
 لحاجاته العراقية الصحف تلبية في ينةالع لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

   .تكرار) ٨٣ (بلغ قد ورغباته
  . ورغباته لحاجاته تلبيتها في العراقية الصحف عن الجمهور رضى عدم الى يشير الذي االمر

  )١٧ (رقم جدول
  ورغباته لحاجاتته العراقية الصحف تلبية في العينة جمهور اجابات يبين

  
 رجـةالد      التكرار           %

 ممتاز       ١١      ٧،٣٣     
 جيد       ٢٢      ١٤،٦٦     
 وسط      ٣٤      ٢٢،٦٧     
 الوسط دون    ٦٥      ٤٣،٣٤     
 ضعيف      ١٨      ١٢،٠٠     

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
 
  

  
   ةالعراقي الصحف أداء تطور مستوى  . ١٣
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 بدرجة العراقية الصحف أداء تطور مستوى في الجمهور آراء تكرارات لعدد الكلي المجموع بلغ
   .االولى بالمرتبة وجاء) ٣٢،٦٧ (وبنسبة تكرار) ٤٩ (وسط
  ) .٢٠،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٣١ (بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة جيد درجة جاءت حين في

  ) .١٩،٣٤ (بنسبةو تكرار) ٢٩ (بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
   .)١٤،٠٠  (وبنسبة تكرار) ٢١ (بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في

 وبنسبة تكرار) ٢٠ (بلغ كلي بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
  ) . ١٨ (رقم جدول ينظر) .١٣،٣٣(

 العراقية الصحف أداء تطور مستوى في العينة لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٧٨ (بلغ قد

   .العراقية الصحف أداء في التطور مستوى عن الجمهور رضى عدم الى يشير وهو
  
  

  )١٨ ( رقم جدول
  العراقية الصحف اداء تطور لمستوى العينة جمهور اجابات يبين

  
 الدرجـة      التكرار           %

 ممتاز       ٢١      ١٤،٠٠     
 جيد       ٣١      ٢٠،٦٦     
 وسط      ٢٠      ١٣،٣٣     
 الوسط دون    ٤٩      ٣٢،٦٧     
 ضعيف      ٢٩      ١٩،٣٤     

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
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   هاوتعزيز العراقي المجتمع في السائدة القيم على الحفاظ في العراقية الصحف مساهمة . ١٤
 الحفاظ في العراقية الصحف مساهمة في الجمهور آراء تكرارت لعدد الكلي المجموع بلغ     
) ٣٢،٦٧ (وبنسبة تكرار) ٤٩ (وسط بدرجة وتعزيزها العراقي المجتع في السائدة القيم على

   .االولى بالمرتبة وجاءت
  ) ٢١،٣٤ (وبنسبة كرارت) ٣٢ (بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
  ) . ٢٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٣٠ (بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
  ) .١٩،٣٣ (وبنسبة تكرار) ٢٩ (بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

) ٦،٦٦ (وبنسبة تكرار) ١٠ (بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
  ) .١٩ (رقم جدول ينظر. 

 العراقية الصحف مساهمة في العينة لجمهور االيجابية اآلراء لتكرارت الكلي المجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٨٩ (بلغ قد وتعزيزها العراقي المجتمع في السائدة القيم على الحفاظ في

 في دةالسائ القيم على الحفاظ في العراقية الصحف عن الجمهور رضى الى يشير الذي االمر
   .وتعزيزها العراقي المجتمع

  )١٩ (رقم جدول
 المجتمع في السائدة القيم على الحفاظ في العراقية الصحف مساهمة في العينة جمهور اجابات يبين

   . العراقي
 الدرجـة      التكرار           %

 ممتاز       ١٠      ٦،٦٦     
 جيد       ٣٠      ٢٠،٠٠     
 وسط      ٤٩      ٣٢،٦٧     
 الوسط دون    ٣٢      ٢١،٣٤     
 ضعيف      ٢٩      ١٩،٣٣      

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
  واخراجها طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل . ١٥



 26 

 طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل في الجمهور آراء تكرارت لعدد الكلي المجموع بلغ
 في. .االولى بالمرتبة توجاء .) ٣٢،٦٦ (وبنسبة تكرار) ٤٩ (ضعيف بدرجة واخراجها

  ) .٣٠،٠٠ (وبنسبة تكرار) ٤٥ (بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت حين
  ) .٢١،٣٤ ( وبنسبة) ٣٢ (بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

  ) .١٦،٠٠ (وبنسبة) ٢٤ (بلغ كلي وعبمجم الرابعة بالمرتبة جيد درجة جاءت حين في
  ) .٢٠ (رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر ولم

 ونوعية العراقية الصحف شكل في العينة لجمهور ةبيالسل لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
   .تكرار) ٨١ (بلغ قد وأخراجها طباعتها

 واخراجها  طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل عن الجمهور رضى عدم الى يشير وهو
.  

  )٢٠ (رقم جدول
   وأخراجها طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل في العينة جمهور اجابات يبين

  
 الدرجـة      التكرار           %

 ممتاز       -      -     
 جيد       ٢٤      ١٦،٠٠     
 وسط      ٤٥      ٣٠،٠٠     
 الوسط دون    ٣٢      ٢١،٣٤     
 ضعيف      ٤٩      ٣٢،٦٦     

 الكلي  المجمـوع         ١٥٠     
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  النتــائج
 اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث العراقية الصحف بمصداقية يثق العراقي الجمهور ان -١

 ). ١٥٠ (البالغة البحث عينة الفراد الكلي المجموع من تكرار) ٨٠ (الشأن بهذا االيجابية

 اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث العراقية الصحف حيادية في يثق العراقي الجمهور ان -٢
  .تكرار) ٧٩ (الشأن بهذا االيجابية

 التكرارات مجموع بلغ اذ العراقية الصحف موضوعية في يثق العراقي الجمهور ان -٣
  .تكرار) ٨٤ (الشأن بهذا االيجابية

 تهم التي للقضايا العراقية الصحف ناولت مستوى عن رضاه ابدى العراقي الجمهور ان -٤
وهو .  تكرار) ١٠٥ (الشأن بهذا االيجابية اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث . المواطن

 .مؤشر عالي االيجابية

 حيث . لالخبار استقاءه في العراقية الصحف على كثيراً يعتمد ال العراقي الجمهور ان -٥
 وهو مؤشر عالي  .تكرار) ١٠٢ (الشأن بهذا السلبية اآلراء تكرارت مجموع بلغ

 .السلبية

 مجموع بلغ حيث ، معارفه زيادة في العراقية الصحف من يستفيد العراقي الجمهور ان -٦
 . وهو مؤشر عالي االيجابية .تكرار) ٩٧ (الشأن بهذا االيجابية اآلراء تكرارت

 وسطه مع تواصله زيادة في العراقية الصحف قراءة من يستفيد العراقي الجمهور ان -٧
 وهو . تكرار) ٩٠ (الشأن بهذا االيجابية اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث ، االجتماعي

  .االيجابية عالي مؤشر
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 مجموع بلغ حيث . ثقافته زيادة في العراقية الصحف من يستفيد العراقي الجمهور ان -٨
  .االيجابية عالي مؤشر وهو ، تكرار) ٩٧ (الشأن بهذا التكرارات

 القرارات أتخاذ على مساعدته في العراقية الصحف من يستفيد ال اقيالعر الجمهور ان -٩
 مؤشر وهو .تكرار) ٩٠ (الشأن بهذا آراءه تكرارت مجموع بلغ حيث . له المناسبه

 .السلبية عالي

 مجموع بلغ اذ ، العراقية الصحف واستقاللية بحرية يثق العراقي الجمهور ان -١٠
  .تكرار) ٧٧ (الشأن بهذا االيجابية آراءه تكرارت

 مجموع بلغ حيث ، العراقية للصحف  المهنية االخالقية في يثق العراقي الجمهور ان -١١
  .تكرار) ٨٨ (الشأن بهذا االيجابية آراءه تكرارت

 لحاجاته العراقية الصحف تلبية مستوى عن رضاه عدم ابدى العراقي الجمهور ان -١٢
  .تكرار) ٨٣ (الشأن بهذا أراءه تكرارت مجموع بلغ اذ ، ورغباته

 العراقية الصحف اداء في التطور مستوى عن رضاه عدم ابدى العراقي الجمهور ان -١٣
  .تكرار) ٧٨ (الشأن بهذا آراءه تكرارت مجموع بلغ حيث

 القيم على الحفاظ في العراقية الصحف قيام مدى عن رضاه العراقي الجمهور ابدى -١٤
 الشأن بهذا آراءه تكرارت مجموع بلغ حيث ، وتعزيزها العراقي المجتمع في السائدة

 . تكرار) ٨٩(

 طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل عن رضاه عدم العراقي الجمهور ابدى -١٥
  .تكرار) ٨١ ( الشأن بهذا آراءه تكرارت مجموع بلغ حيث . واخراجها
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  المقترحــــــــات
 بالمؤسسات ستعانةاال او جمهورها على المستمرة البحوث بأجراء العراقية الصحف تقوم ان -١

 بتشكيل ساهمت التي والعوامل الجمهور آراء طبيعة تحديد لغرض ، بذلك المختصة البحثية
 عملها تقويم في منها االستفادة لغرض ايجابية او سليبة كانت ان وتشخيصها اآلراء هذه

  . االعالمي

 باتهرغ على مستمرة بصورة التعرف طريق عن الجمهور مع التواصل عوامل تقوية  -٢
 وماهية الصحفية والمواد الموضوعات عرض في يفضلها التي واالساليب وأذواقه وحاجاته
  .ذلك على مالحظاته

 النتائج ضوء على بأستمرار العراقية الصحف بها تقوم التي االتصالية العملية تقويم -٣
 السلبيات تالفي لغرض  بجمهورها الخاصة والدراسات العلمية البحوث من المتحصلة

  .االيجابية االمور وتعزيز الخلل نقاط عالجةوم

 ووضع تحقيقها المراد االهداف وتحديد العراقية للصحف االعالمية االستراتيجية تحديد -٤
 دراسات من المتحصلة المعلومات ضوء في الخطط هذه تبنى وان النجاحها الالزمة الخطط

 االستراتيجيات وضع اليتم حتى ، الموضوع بهذا الخاصة العلمية والبحوث الجمهور
  .اعتباطية بصورة والخطط

 وقيم بمثل ذلك يضرال ان على الجمهور وأهتمامات وحاجات رغبات مراعاة ضرورة -٥
  .العراقية للصحف االتصالية الرسالة

 االخطاء تتسبب ال حتى االعالمي العمل في المهنية درجات اقصى ومراعاة التزام ضرورة -٦
 لدى صورتها على بالسلب ينعكس مما ، االعالمية لمؤسسةا بسمعة االضرار في وتراكماتها
  .الجمهور

 وضرورة ، باستمرار وتقويمه العراقية للصحف االعالمي االداء تطوير بجوانب االهتمام  -٧
 المجال هذا في الحاصلة التطورات مواكبة اجل من عملها في الحديثة التقنيات استخدام
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 نسبة اكبر ضمان لغرض االعالمي عملها في عيةالنو الجوانب وتطوير ،دوماً ومواكبتها
 . الجمهور على ثيرأالت من ممكنة

  
  

   والمصادر الهوامش
 ١ ط ، الكتب عالم ، القاهرة ، والمبادئ األسس ، االعالم بحوث ، حسين محمد سمير. د   -١

  .١٢٧ ص  ١٩٧٦، 

 مركز ، القاهرة ، االعالمية اتالدراس في البحث مناهج في مقدمة . الجمال محمد راسم. د  -٢
  .١٤٣ ص ، ١٩٩٩ ، المفتوح للتعليم القاهرة جامعة

 ، االنجلومصرية ةمكتب ، القاهرة ، االجتماعي البحث اصول ، حسن محمد الباسط عبد. د  -٣
  .٢٥١  ص  ، ١٩٧١

 ةالمؤسس ،بيروت         ،االجتماع علم في والتطبيقية النظرية االسس ، العسل ابراهيم. د -٤
  ،١١٣ ص ، ١٩٩٧ ، والنشر للدراسات الجامعية

  : من كل هم المحكمين وهؤالء *

  .ابراهيم خليل الدكتور االستاذ - ١

  .السامر السالم عبد الدكتور المساعد االستاذ-٢     

  .الشمري المنعم عبد الدكتور المساعد االستاذ -٣

   .خليل عادل الدكتور المساعد االستاذ-٤
    .السالم نحمدا. د -٥ 

5. Ebel,R.L.Essentials of Education measurement,New 
Jersey,Prentice Hall,1972,P554.  

  ،القاهرة ، مصرية االنجلو مكتبة ، السياسة سيكولوجيا و العام الرأي ، رمزي ناهد. د -٦
  .٤٥ ص .١٩٩١
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 دار ، القاهرة ، العامة السياسة في ودورة وقياسه وتكوينه طبيعته العام الرأي ، بدر احمد . د - ٧
  .٧٢ ص، ١٩٩٨ ، والتوزيع للنشر قباء

 ، العامة   الثقافية الشؤن دار ، بغداد ، مدخل العام الرأي نظرية ، سميسم حميدة. د -٨
 .٥٦ ص.١٩٩٢

  . ١٧٨ ص ، سابق مصدر حسين محمد سمير. د -٩

 القاهرة ،         العربي الفكر دار ، االعالم لنظريات العلمية االسس ، رشتي جيهان . د -١٠   
  .٥١٨ص ، ١٩٧٨ ، ٢ط، 

 ، ٣ط  ، القاهرة ،  مصرية االنجلو مكتبة ، بالجماهير واالتصال االعالم ، امام ابراهيم. د-١١
   .٢٨ ص ، ١٩٨٤

  .سابق مصدر ، رشتي جيهان. د -١٢

  .٥١٧ ص ، سابق مصدر ، امام ابراهيم . د  -١٣

  .٥١٥ ص ، نفسه المصدر  -١٤

  
     
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 

 ١

  
  جامعة بغداد     

  رئاسة جامعة بغداد 
     كلية اإلعالم 

  
  

   ابصارية لغة بناء في الصحفي اإلخراج فاعلية             
  األولى لرأس الصفحة دالة                     

  )الصحف الثقافية الموجهة                               ( 
  
  

    بحث تقدمه الباحثتان                                          
                                     وهو جزء من متطلبات الترقيات العلمية 

  
    مدرس مساعد                        مدرس مساعد                                      

  دى فاضل عباس ه                             لمى اسعد عبد الرزاق                        
           كلية اإلعالم                          رئاسة جامعة بغداد                         

   قسم الصحافة                              قسم النشاط الفني والثقافي                      
  
  

  
  
  
  

   م٢٠٠٨                                        هـ                             ١٤٢٩
 

  



 

 ٢

  المستخلص
    

وعلى عقلية المخرج والمحـرر     .. االخراج الصحفي يعتمد بصورة اساسية على الفكر التصميمي         
صارية مستمرة بـين    بالمبتكرة الذي يمتاز بفعاليته العالية لتنعكس على تحقيق االتصال من خالل خلق لغة ا             

  .اتصالية والمجتمع كوسيلة ) رأس الصفحة ( الصحيفة 
أذ يهدف االخراج الصحفي التعبير او التبليغ عن        ، وتمثل الصحيفة نوع من االتصال الموجه الى االخرين         

واسم الصحيفة هو محاولة لالفهام والداللة او البيان على معنى معين يقدم سياسة             ، أفكار ومشاعر ومقاصد    
صحيفة تأخذ قيمها الوظيفية من اسـلوب توظيـب         أذ ان ال  ، ) االشهارية  ( الصحيفة ويثبت هويتها الداللية     

ووجود االنـسان  ، عناصرها التيبوغرافية لتشكيل مالمح مميزة لهذه الجريدة عن بقية الجرائد االخرى أوالً      
  .ومستواه االدراكي والثقافي الذي يعطي صورته المعرفية في ادراك ماهية الالفتة البصرية ثانياً 

فلكل صحيفة مظهرها الخـاص الـذي       ، لصفحة االولى هذه االهمية     للذلك أحتل االخراج الصحفي       
فالبد ، وطبيعة مضمونها   ، ل وثيق بسياسة الجريدة     كيعبر عن شخصيتها التي استقرت عليها الرتباطها بش       

مع طابعها العـام لتحقيـق االلتـصاق والوحـدة بـين       )  head(ان يتفق اخراج وتصميم رأس الصفحة 
ن نجاح األخراج وبناء الالفتة االشهارية البد ان يمتاز بطابعيته البسيطة والمباشرة            وأ، موضوعات الجريدة   

بنـاء  لواالبتعاد عن المبالغة في التصميم وخصوصاً رأس الصفحة االولى ألنها تمثل المرتكزات االساسية              
 الصحيفة قد تفقد و ، وهذا يتم من خالل اختيار الفاظ موجزة ونافذة تمتاز بأثارتها الخفية          ، هيكلية الصحيفة   

هويتها وتصبح مجردة خالية من حدود مالمحها التي تعتمد نمط بنائيتها الشكلية ومـا تنتجـه مـن دالالت                   
ونظراً الهمية هذه العناصر الشكلية والداللية التـي تحقـق البنـاء            . متوافقة مع بناء هيكلية الصحيفة ككل       

ببعض التساؤالت اال وهو العجز عن تنظيم منظومة        االبصاري للصحيفة جاءت مشكلة البحث التي تحددت        
أما هدف البحث فقـد     ، داللية متكاملة ذات بنية ابصارية متوافقة في بنائها الشكلي والمضامين الكامنة فيها             

أقتصر  على الكشف عن فاعلية االخراج الصحفي لتحقيق بناء شكلي متوافق داللياً مع المضامين الفكريـة                 
أذ يستوجب علينا توضيح االزدواجية والخلط ما بين التوجه الفكري والنظري           ، ثقافية  والموجهة للصحف ال  

  .لالخراج الصحفي وفق االسس العلمية والفنية في تحقيق الجاذبية الجمالية الداعمة لعملية االتصال 
االطـار  ( اما الفصل الثاني    ، الفصل االول تحدد في منهجية البحث       ، تضمن البحث ثالث فصول       
تناول بناء رأس الصفحة والجذب االبصاري وأخيرأ الفـصل الثالـث أقتـصر علـى النتـائج                 ) النظري  

  .واالستنتاجات والتوصيات التي اسفر عنها البحث 
  
  
  



 

 ٣

  
  -:أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث   
 االدائي المطلوب   لتحقيق المستوى ، أن توسيع أبعاد التشكيلة االيقونية لشعار المؤسسة الداعمة ذاتها            

في عملية االتصال الناتجة من وضوح تفاصيلها وتطابق رموزها وتوافقها التعديلي مع العناصر التيبوغرافية 
 .يؤكد يسر استالمها والتعرف على مرجعية الصحيفة ، االخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤

  
  الفصل االول
 منهجية البحث

 
 

   األولىس الصفحة أرل دالة ابصارية غةل بناء في الصحفي االخراج فاعلية 
    
  : البحث مشكلة
 بنائهـا  نمـط  تعتمـد  ان البد الموجهة، الثقافية الصحف في االشهارية رأس الصفحة  بناء فكرة ان  
 عن ابتعادها اليمكن اذ المتبعة، الفكرية وسياساتها الصحيفة بناء مع متوافقة دالالت من وماتنتجه الشكلي
  .االشهاري لألعالم االتصالية ةالعملي اساس الفكرة
 فـي  متكامل اتصالي بناء تاسيس في مباشرا مرجعا تعد الشكلي بنائها من المنبثقة الدالالت ان ذلك  
 الفـضائي  الحيـز  ضمن والداللية الشكلية وعالقاتها اهميتها بحسب يبوغرافيةالت عناصرها مواقع تحديد

 عمليـة  يحدد اتصالي بناء تاسيس شانها من صحيفة يأل الصحفي االخراج فكرة ان اذ االولى، للصفحة
 تعريفية هوية تحقق اتصالية بنية في الناتجة، لمضامينها التناغم وتوليف يبوغرافيةالت الوحدات مواقع تنظيم

  ).الفكري االدراكي التوافق جانب الى االبصاري الجذب على القدرة لها واشهارية
 العناصـر  مـن  عـدد  ألسـتيعاب  قابال  ليكون المرئي الحقل واعداد لذا فقد ركز البحث في تحديد       

 بـبعض،  ربطهـا  عالقات ونواتج داللية محفزات من تحمله بما ،االولى للصفحة المؤسسة يبوغرافيةالت
  .والمتلقي الصحف بين )االدراكية (الفكرية العالقة لتبادلية الفعال االثر ألحداث
 وجـود  اتـضح  ،ات القطر جامعة عن   الصادر وجهةالم الثقافية الصحف مجمل على االطالع بعدو  
  :يلي بما نوجزها منها، لعدد االشهارية الهوية أو رأس الصفحة بناء في السلبية ثيراتأالت بعض

 الـذي  االمر االبصارية، الموازنة قصد ،مكانيا يبوغرافيةالت العناصر لتوزيع التحكم امكانية افتقار -١
  .بنائها اعادة يتطلب

 والمـضامين  الشكلي بنائها في متوافقة ابصارية بنية ذات متكاملة داللية منظومة تحقيق عن العجز -٢
 .فيها الكامنة

   :الهدف
 الموجهة الفكرية المضامين مع دالليا متوافق شكلي بناء لتحقيق الصحفي االخراج فعالية عن الكشف  

   .الثقافية للصحف
  



 

 ٥

  
  :البحث أهمية
 االخراج مجال في والباحثين المتخصصين ألطالع سةالما الحاجة عن البحث هذا اهمية تنبع    

 االسس بأعتماد الصحف في االشهارية الهوية بناء للتوجه واألعالم، الجميلة الفنون كلية طلبة من الصحفي
 لدعم الفكرية الحاجة اساس على تقوم الحالية الصحف معظم ان ذلك عالميا، المعتمدة والفنية العلمية
  .فردية بجهود المتوفرة مكانياتاال ضمن للطلبة الوعي
   والعلمي، الفني للجانب المختصين التقنيين لتواجد الحاد النقص نجد اذ  
 االسس وفق والتوجيه االعالم كلية في التطبيقيو الفكرية التوجيه مابين الصحفي االخراج توجيه ألزدواجية
 توفير علينا يستوجب اذ االتصال، لعملية عمةالدا الجمالية الجاذبية تحقيق في الفنون لكلية والفنية العلمية
فحة في صال سأر بناء في والمرجعية الهوية لتاكيد الداللية والفكرية الشكلية عالقاتلل يةلتفاعلا العالقة
  .الصحف

  :البحثية الحدود
  :يتحدد البحث في المجاالت االتية  

 الجانب تفعيل بناء اللغة انطالقا من موضوع البحث الحالي الذي ركز على:الحدود الموضوعية -١
 لى في الصحفاالبصارية في راس الصفحة االو

 . ليتناسب مع الفترة لمحددة للبحث٢٠٠٨- ٢٠٠٧:الحدود الزمانية -٢
  .الصحف الثقافية الموجهة ضمن جامعات القطر العراقي: الحدود المكانية -٣
  

 :منهجية البحث
 واالكثر مالئمة الهداف البحث يعاد االنسباعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي 

   األساسيةوكونه منهجاً يهدف اساساً الى معرفة بعض الحقائق 
  

  :اختيار العينة
  .اعتمد البحث الطريقة العشوائية القصدية ليتناسب مع مجريات البحث الحالي

  
  
  
  
  



 

 ٦

  
  الفصل الثاني

  "االطار النظري " 
  رأس الصفحة بناء 

     
 العناصر بناء توجيه مبدأ وفق الصحف في) الرئيس العنوان( و رأس الصفحة بناء مفهوم يرتكز
 اذ الصحف، من ألي الفكري التوجه خصوصية تحمل هوية لتجسيد والداللية الشكلية والتراكبات واالشكال
  .تلك او الصحيفة هذه نحو واحاسيسنا مدركاتنا تحديد في جوهري دورا تحمل
 عندما لذلك ،الشعوب المجتمع او البصرية المعبرة عناللغة  الصحفي االخراج يعد ان يمكن لذا  
 الثقافي التوجيه في وخصوصيتها هويتها عن نعبر ان لنا البد )االولى ( الرئيسة الصفحة هيكل بناء نباشر

 تشكيل في يسهم الذي الحديث الثقافي الخطاب فلك في صحفلل رأس الصفحة اخراج يرتبط اذ والفكري،
 القاريء ذاكرة في والرسوخ التميز تحقيق من تمكننا وشكلية، فكرية ادوات من كهنمل بما الصحيفة، هوية
  .الصحف لتلك

 الوظيفة من اكثر تقديم يتوخى بل فحسب، اتصاليا رمزا يقدم ألن اليسعى الصحفي المخرجو
 التقنية معالجاته لتوجيه االبتكارية قدرته يعتمد اذ االشهارية، رأس الصفحة االولى بناء خالل الرمزية

 اتالتوجيه مجمل عن تعبيرية ابعاد لتضفي ،) الحاسوب (االلي اواليدوي  التصميم سواءاالظهارية 
  ١.تلك او الصحيفة لهذه الخاصة السياسات تؤشره وبما الصحيفة، صفحات خالل ةالثقافي الفكرية
ثقافية، فهو يعمد الى تأسيس بيئة سايكولوجية معتمدة االفكار الموجهة خالل الصحف ال    
 بما يحقق الرسوخ وسرعة التعرف رأس الصفحةبناء عناصره الرمزية المكونة لفقا لها توجيه يستند و

عليها لدى المتلقي، الناتج عن اظهار تكوين مرئي متوافق مع المحيط المنتخب لهذه الصحف اال وهو 
  .االمتلقي
ية مبتدعا نواتج المؤثرات كوين الهوية االشهارتمن هنا نجد ان المصمم قد منح توجيها ل    

ي تجسيد الفكرة الثقافية الموجهة خالل صحيفته، بدراسته لكافة المعطيات والمقومات الحضارية فاالساسية 
  .واالحداث االنية وامكانية تواصله مع المستحدثات التقنية في العالم من حوله

لة مفتعلة او ترفا فكريا ألحدى الصحف ال تكون حا اذ ان بناء الخصوصية للهوية االشهارية    
ه البنائي بما يشكل بحثا مستمرا ي التوج يبرزهااو شعارا اجتماعيا او سياسيا، بل هي حقائق موضوعية

زمانيا ومكانيا عن غيرها، وذلك من خالل مواكبة المصمم ) رأس الصفحة االولى(لموازنة تميزها 
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 والذي يحدث  على عوامل االتصال الحضاريمؤثرةللتطورات الحضارية والتاريخية واالحداث االنية ال
    ١.قافية واالجتماعيةبين فئات متنوعة من توجهاتها الفكرية والث

بوصفها تمتلك تاكيدا شكليا  رأس الصفحة اليمكن تجسيد فكرة االتصال من بناء ،من هنا يمكن القول  
المتكامل لتوحيد فاعلية مجمل ، اال بامتالك القدرة في حرية التعبير عن خصوصية توفير االنموذج راسخ

                 ، ألبراز معطيات التوافق بين الشكل الظاهر للصفحة االولى المضامين المتوخاة خاللهاالتعابير الشكلية و
بوصفه  رأس الصفحة االولى، اذ ان بناء  ككل للصحيفةةريك الفاتوالمضامين الفكرية لمجمل التوجه

على ان اليحدث اغتراب العناصر التفسير والتحليل خاللها ية يتداخل عملية اتصال ابصارية ادراك
الموظفة عن المحيط البيئي والحضاري والمجتمع الموجهه نحو، يعتمد خالله التوجيه الفكري للتواصل 

  .نحو الصحيفة
التعبير واالعتناء بصياغة االفكار والبناء األتصالي توجيه  رأس الصفحةإذ يشتمل بناء     
  ٢.لترابط العناصر الشكلية والرمزية بحسب مستوى ادائها الوظيفي في الصحفشكليا 
ــف      ــة التكيـ ــد ان عمليـ ــا نجـ ــة ل    وهنـ ــدات التيبوغرافيـ ــائي للوحـ                         البنـ

ي نحوها دون   في الصحف تعتمد البساطة اساسا والتركيز لتوفير التحفيز االبصار        ) رأس الصفحة االولى  (
حالة التشويش االدراكي ، بما يضمن وضوح التوجهات الفكرية لسياسة الصحيفة المستقى عن مـضمون               

، ليؤسس تناغما   ية لتنوع الوحدات الرمزية خاللها     ، الى جانب الموازنات الفاعلية للمضامين الفكر       الالفته
  ٣.ناصر المكونة للصفحة االولىتعبيريا جاذبا، ناتج عن االنسجام والوحدة الموضوعية لمجمل الع

ومجمل عناصر الصفحة االولى  رأس الصفحة االولىوهنا نجد ان المضامين الكامنة والموجهة في   
ع ذلك ان المعنى الداللي ألي شكل اليظهر اال من  خالل تضافر عالقاته م"  البد وان ترتبط بالبنية الكلية،

البنية تعمل  بذا ،"بنيته الكليةضمن اي ،  الذي يوجد فيه، ضمن النسقاالخرى)  التيبوغرافية( الوحدات
 لتوجيه نظام من العالقات او تقديم نمط بيئي تصميمي محدد فكريةكلية والشير طبيعة الخواص الشأعلى ت

  ٤.من خالل توجيه الفكرة االساس للصحيفة
 الوظيفي، اذا ما اقتصر دوره  عنصرا دالليا بوصفه رأس الصفحة االولىؤدي حيث الي    

رأس الصفحة فكون مفتاحا متروكا في الصفحة نفتح به مدخال حين تعوزنا الخبرة الذوقية الكاملة، لي
، والتكون مفيدة مالم تكون ٥ تعد مدخال يحمل مضامين كامنة الى عالم الشكل الدال في بحثنا االولى

عناصر العالمية المنتظمة ضمن العالقات الداللية التعبيرية للوحدات والمندمجة ومستوعبة خالل مجمل 
  .فضاء للصفحة االولى

                                            
  .٨٨ ص– ١٩٨٦ – بغدادة – العراق –دار الشؤون الثقافية – ١٧٥ - الموسوعة الصغيرة–ما االنثربولوجيا : النوري ، قيس  1
 .٥٧ ص-١٩٨٤  – عمان –والتوزيع  دار الفرقان للنشر –مائة سؤال في االخراج الصحفي : طلعت همام عثمان 2
 .١٢٨ ص -٢٠٠١ – ١ ط– عمان – دار اليازوري العلمية –تصميم الوسائل التعليمية : عبد الحافظ سالمة 3
4 Martin,Heidegger: the crigin of the work of art –harper&row publisher – usa- new york – 1977- p121. 
 . ٢٤ -٢٣ ص – ٢٠٠١ – بيروت – لبنان – النهضة العربية للطباعة –مصطفى دعادل :  ت–الفن : بل، كاليف  5
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مة يان اسم الصحيفة هنا قد اكتسب ق )١٠-٩ -٨ -٧-٦ -٥-٤-٣ -١(اذ نجد خالل العينات  
، اال انه افتقد تأكيد عالقة ربطه الداللية صاريجذب عالية دعم الحالة الوظيفة في عملية االستقطاب االب

 لتقديم الهوية والمرجعية لكامنة او الظاهرة في مجمل  الحيز الفضائيوالتعريفية لدعم المضامين سواء ا
 اذ كان من المفترض ة او المؤسسة الداعمة لهذه الصحف، اذ اظهرعمومية في تحديد اسم الجامعللصحيفة

  .حداث التوافق في التمثيل الداللي ألدعم هذه الوحدة بصورة اكثر وضوحا
  

  محددات بناء الالفتة االشهارية
 

 لتأكيد والمتلقي الصحيفة بين الصلة بناء تعتمد الصحف في رأس الصفحة االولى أهداف تحقيق إن
 مجال في القرارات تخاذأل العلمية القواعد على االستناد من والبد واالدراكي، االبصاري التحفيز عوامل
  - :المحددات هذه أهم الباحثتان وتورد ومضموناً شكالً رأس الصفحة االولى بناء
  الفكرة   -١
 

 الخزين نحو تمتد أستدعائية طبيعة ذات كونها الواقع نحو امتدادها وإمكانية الفكرة تجسيد توجيه ان  
 تميزاً تحمل لصفحة االولىل الالفتة بناء إمكانية أي، لها استجابتهم ومدى القراء لمدركات المعرفي

 ، عنها المدركة الذهنية والصور يةاالبصار المحفزات بتطابق مرتبط داللي واقع باستحداث وخصوصية،
 نحهتم الدالة، هعناصر أدائية لتوافق وضوحاً حملي أن البد اعليةالف من عالي مستوىذو  الموجه تواصلفال

  .                          جدد قراء على للتأثير الالزم والشد التحفيز على القدرة
 أساسبوصفها  المرئية وحدتها في الكامنة لجماليةوا الوظيفية الهياكل لوضع اإلعداد عملية أنها أي
 ١.الصحف في والتعريفي اإلعالمي للجانب

  
   :)النقطة المحورية ( نقطة االرتكاز  -٢
 

ولى ، اذ انها تمثل النقطة االاو االخراج الصحفي وهي النقطة التي تكون بمثابة المفتاح للتصميم 
كثر أليشترط ان تكون النقطة االتي  ) يسةوالتر( الصحيفة  اسم، اال وهي التي يسقط عليها نظر القاريء

  ٢.لوهلة االولىمنذ اجذبا 
   Significant form الدال لشكل ا-٣

                                            
   ١hollis, richard;- Graphic Design – thames& hudson World of Art- 2nd-ed –London-2001-P18.   
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 عن يعبر واأللوان واإلشكال الخطوط رمزية تفاعل من مستنبط خاص، بنائي تشكيل عملية وهو   
 انفعاال يثير نحو على تعبيرية قدرة من التشكيلة هذه تحمله بما الصحيفة، لسياسة الموجهة المضامين

  - :المثال سبيل ،على فيها"  منااك"  وموضوعيا جماليا
 على رأس الصفحة االولى خالل توجد  وغيرها الهيبة الجالل، المأساة، التحدي، األناقة، ، الرقة

   ١.لها البانية للعناصر الديناميكية العالقات من وتنبثق الكمون، مستوى
وأنما بما تثيره  ، تميز جزء واحد في المجال المرئيتمد على تحديد أووهو هنا اليع    

دراك وحدتها المرئيه ألخصائص هذا الجزء من أثارة مباشرة وفاعلية ربطه مع االجزاء االخرى 
، للتتابع والراحه البصريه الميسرة في تسلسل التلقي لهذه النواتج مه لالنتقال والربط بين االجزاءالمنتظ
  .أحدى الصحف ورسوخها في الذاكره لربطها بالشكلية
 زورم  عالقات افرضت من نابعة العامة تالنفعاالل العوامل السيكلوجية المحققة تكون وبذا    

 وطبيعة " الموقع الحجم، المرئية، المالمس االتجاه، اللون، الشكل، " رأس الصفحة االولىل البانية العناصر
  . هاعن الناتج المعنى طبيعة على تعتمدللمتلقي ) السايكولوجي( االنفعال
 موحداً نظاماً " تعتمد رأس الصفحة االولى في االتصالية الرسالة طبيعة ان نجد هنا من    
 هذه وتتكون ، واحد آن في والمستلم الباعث قبل من المشترك للفهم قابلة"  عليها متفق اتصالية لقواعد
 الخصوصية من قدراً وتحمل معين ومجتمع ضارةح نتاج اإل هي ما، وعالمات رموز من األنظمة
 العالمية القواعد تلزمها بما األخرى الصحف مع مشتركه جوانب وجود احتمال من الرغم على الثقافية،
  ٢.الصحففي  رأس الصفحة االولى لبناء
  :االصالة -٣

في الصحف هو محاولة تميز الصحف عن  رأس الصفحة االولىان المبدأ الرئيس من تصميم 
رأس الصفحة ضها البعض التي تمتلك ذات التوجيه سواء ثقافي ، اجتماعي ، سياسي، ، مما يعني ان بع

 احمل في صفاتهتفي بنائها التصميمي البد ان يكون فريدا ومميزا، ومن جانب اخر البد وان  االولى
في ذاكرة القاريء  البنائية اختالفا كليا عن باقي الصحف االخرى ليسهل التعرف عليه والرسوخ اووحداته

العينة ( ٣.، على ان يتغير اسم الصحيفة ومحتوها خالل فترات زمنية متقاربةلتميز هذه الصحيفة عن تلك
اذ نجد ان الفترة الزمنية هنا تكاد تكون بضعة اشهر مما يحدث اربكا لدى القاريء في ادراك ) ٩-٢

 البد من ايجاد تسبيب من اتخاذ اجراءت هويتها ومرجعيتها على الرغم انها تابعة للجامعة ذاتها، اذ
  .٤االستفتاء العامة لغرض تغير عناوين الصحف وهو ما يتبع في مجمل الدول العربية والعالمية

                                            
  .١١-١٠ص" مصدر سابق" - الفن-: بل، كاليف١

٢ Martin, Heidegger:- Question Concerning Technology –William Lovett Harper &Row Publishers- USA-P73. 
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  Simplification التبسيط-٥
  المخرج يسعى أذ للصحف، الدالة  رأس الصفحة االولىلبناء أساسية قاعدة التبسيط ويعد   
 إضفاء إلى المؤدية الكثيرة التفاصيل من والتخلص المحيط تصفية لخال من نحوها، األضواء تسليط

  .فيها االتصالية الرسالة لبناء لموجهها المضامين مع تتعارض تأويالت
 محدد، داللي مفتاح أو مركزية جذب نقطة لتحقيق مباشرة داللة تحمل أنلعناصر التيبوغرافية ل البد إذ

 مع يتوافق بما نحوها االبصاري لالستقطاب يؤدي للصفحة البانية األجزاء بين الهارموني التوافق يحقق
  ١.لموجهها اإلعالمية الرسالة أهداف

  
 والحركة االنتباه -٦

 االستجابة، من تمكننا التي هي البنائيه بالحسية ندعوها التي الصلة أقامة أو والربط التلقي عملية أن
رأس  في األخرى المفاتيح نحو وتحويله االنتباه هتوجي من بد ال، االبصاري للجذب االستيقاف بعد إذ

 االبصاري االستقطاب عملية بين العالقة لتبادل الحركة تحدث  Clues المفاتيح هذه أن ، الصفحة االولى
 ،رأس الصفحة االولى بنية لمجمل الموضوعية بالوحدة لإللمام العناصر تعاقب في ،اتوجيهه وعملية
    ٢.األخرى التايبوغرافية رالعناص نحو تحولها وإمكانية
  

  Visual Stimulus االبصاري الجذب -٧ 
 والحسية الفكرية متطلباتهم على والتعرف القراء أهواء استمالة إلى المخرج الصحفي يسعى
 مواقع بإضفاء والتجدد التميز بأحداث واستثارتها المتطلبات هذه إلشباع يؤدي أن يمكن ما واستحداث

 بناء تأكيد إلى الصحفي المخرج يسعى القارئ، يألفها واقعية داللة أو برمز هامنجزء   رتبطي محفزة
.            )٦رقم  العينة في مبينكما (.جاذباً مرئياً تنوعاً تحمل داللية وحدة إلضفاء والرمزية الشكلية خصائصها

   
  

ونتوج ) عينال( يؤدي الى تشويش المدركات الحسيةي والبد ان نوضح هنا ان التكثيف الشكل
 تحديد هوية الصحفية، اذ نلحظ  جانب تراجع مرجعيةإلى، ةالموضوعية اءالقرتابع تالفوضى االدراكية ل

 ، الذي اتخذ) الصحيفةاسم( هنا تعدد مواقع االزاحات االبصارية يمين ويسار الوحدة التعريفية الرئيسة 
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 ١١

يته الوظيفية في امكانية استالمه بوصفه يل ايقوني يمكن اعتباره شعارا ولكنه ابتعد عن فعالهيئة تشك
ة للصحيفة، او شعار للمؤسسة الداعمة، فقد اتخذ شعار الجامعة موضعا الى اعلى يعنوان وهوية تعريف

 اسم الصحيفةهذه التشكيلة االيقونية ، الذي على الرغم من تصغير ابعاده اال انه احدث منافسة اخرى مع 
ية وئ، اال انه افتقد الى الوضوحية والمقر له يد المضمون النصيمن المفترض تاك الذي )الترويسة (

  . بدوره
  

 reduction االختزال -٨
الشكال االساسية االشهارية على انتخاب ا رأس الصفحة االولىوتستند حالة االختزال في بناء 

بدأ الفكر  يخضع هنا الى م، وعملية بناء االشكالء عملية التواصل والجذب االبصاريالتي تتحمل عب
يدعم رسوخها وسرعة التحليلي لتاسيس نظام اتصالي في التحفيز واالستقطاب نحو وحداته الداللية 

االستدالل عليها، االمر الذي يؤكد على توظيف عناصر داللية واضحة ومباشرة في معناها الرمزي، 
  .رأس الصفحة االولىتشكل مرتكزا في اسناد القوة االدائية ل

تلك الحرية والقدرة على ابتكار صيغ متعددة ومتنوعة في اظهار الهوية التعريفية فالمصمم هنا يم
، ضمن المذهب االختزالي للتحكم في انشاء عالقاته  التاكيد للتوافق التعبيري الداليستندولصحيفته، 

الى ، من ثم يعمدة التحليل الجزئية للتكوين العاملعملي رأس الصفحة االولىخضع الفكرية  اذ انه ي 
لمدركات الحسية والفكرية استحداث بناء تركيبي وعالقات ربط جديدة تقدم رؤوى وابعاد فكرية محفزة ل

ف بناء عناصره بعملية االختزال الجزئية، والتي تشمل التالعب بمجمل الخصائص ي، بتكيلدى القاريء
ة عالقة واعاد) وئية، االتجاه الشكل، اللون، الملمس، االبعاد، القيمة الض( البانية لها او البعض منها 
 لتكوين نظام بنائي جديد يمنحه قوة اكثر على التواصل مع ، يسفر عنه تحولربطها دعما للبناء الكلي

  ١.القاريء
 ير الحداقصى حاالت االختزال لتوفبأستخدام  رأس الصفحة االولىوهذا يفترض في اخراج 

كي والرسوخ لها االعالمية وتحقيق التشبع االدراالضروري من المعلومات دعما لفكرة االتصال للصحف 
  .في اقصر وقت ممكن

  
 Position الموقع -٧

 قع خالل  الموامجمل تنظيم  في األساسية المتطلبات من رأس الصفحة االولى موقع تحديد يعد
 مركز على مهيمن واسع مركزياً نظاماً تؤسس ، بها خاص جذب مركز تكوين من تشكله بما ( الصفحة

                                            
 رسالة ماجستير غير –التنظيمات الشكلية في تصاميم البطاقات االعالنية لمنتجات وزارة الصناعة والمعادن :  لمى اسعد عبد الرزاق السعيدي، 1
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 االفقي المحوري الخط عن أبتعدت وكلما الضعيف فيها القوي يجذب ، األخرى التيبوغرافية للوحدات قوىال
  ١)وقوة استقاللية أكثر كانت االعلى نحو

 الصفحة راس وسط الموقع لتحديد القواعد ابسط أن التخصصية الدراسات معظم أجمعت حيث
 تتجاوز ال أن على خرىأل صفحة من ابعادها تباينل" انسبي"  تحديدا أحدث ، األحوال معظم في )الترويسه(

    ٢.سم ٨ اتساع وأدنى" اتساعا سم ١٨
  

    :التناسب -٨
رأس الصفحة  تحمل أن ينبغي ال ،إذ الفكري واتجاهها الصحيفة اسم بين التناسب ويتضمن 
 ،الرياضية المتخصصة الصحف خاصة ، الفكري توجهها أو لمضمونها" مخالفا عنوان االولى

  )٦ -٣ -١العينات  ( .٣وغيرها … المهنية االقتصادية،
  -:يلي بما نوردها)  رأس الصفحة االولى ( لبناء المبادئ من عدد٤"تشيجولد"حدد وقد    

 بالنواتج اإللمام جانب إلى الفكري التوجيه عملية في الوظيفية المتطلبات خالل من الحروف تشكيل -١
 وبناء أوالً لفظي تركيب الصحفيةاسم  أن اعتبار على الحرفية، التشكيالت من ألي التقنية للطباعة

  ٥.الصحيفة تميز عالقة بها، تدعم خاصة بطريقة ترسم الحروف من عدداً تضم فهي ثانياً، تيبوغرافي
 ةيالطباع حروفال ذات رأس الصفحة االولىل تتخذ سابقا  الصحف معظم كانت حيث    

 االعتبار بنظر األخذ دون المطبعة لدى توفري نوعا ما، بما  اكبر وبأتساعاالخرى  الكتابية للنصوص
  .للصحيفة الفكري التوجه وفق لها الالزم الداللي البناء و الشكلي التنوع

 كثيرة في تصميم )الفونتات( الخطوط  توظيف انواع فينيالتقاذ ان من شروط االخراج الفني 
 البد من يعني اننا اليمكن توظيف انواع اكثر ولكنواحد، واقتصارها على ثالثة او اربعة انواع وهذا ال

خرج الصحفي توظيف اكثر من نوع خط لكل م، على سبيل المثال اليستطيع التسبيب مقنع لهذه الحالة
انظر (   ٦.ألن ذلك يؤدي الى تشويش القاريء ويعطي االحساس بالبعثرة)  headline(عنوان رئيس 

          ).٥(قم ينة رالع
، يؤدي الى ذات ئات الحروف وتنوع خصائصها الشكليان تعدد هي) ٤( رقم نلحظ في العينة اال اننا 

   .النتيجة االمر الذي يعيق امكانية ادراك التوجيه الداللي والفكري في الصحف
  

                                            
١ Arnheim,Rudulf:The Dynamics of Architectural Form-University Calfornia Press-1974-P46.  

   .٣٥٤ مصدر  سابق ص– اسس االخراج الصحفي -: الوحيشي ، كمال عبد الباسط ٢
  .٣٥٦ ص- المصدر نفسه٣

٤ Richard,Hollis: Graphic Design –Thames &Hudson Word of Art –London-2001-P55. 
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ف خالله الحروف الحديثة ، والذي يحدث عمومية في امكانية تحديد ظاذ نجد ان اسم الصحيفة و
لعدد من الرموز ونمط خط كوفي اظهر تشاكال ايقونيا  )شعارالجامعة (  ، في حين هويتها المرجعية

افقدها وضوحها ، تعاشقت خالله الهيئات الرمزية والتشكيل الحرفي المزخرف مظفور لشعار الجامعة
خطوط تعدد وتباين انماط الومقروئيتها، وتعارض توجيه دالليتها افقدها دعم الهوية المرجعية ، اذ نجد هنا 

شمل مجمل العناصر التيبوغرافية لرأس الصفحة سمك الحرف ) ابناطها ( وتباين احجام ) الفونتات ( 
  . االولى

 األخرى التايبوغرافية العناصر عن رأس الصفحة االولى بناء في التنوع اعتماد من الهدف أن  -٢
 األشكال وأكثر بأسهل ظهرت أن البد إذ ،)االدراكي والرسوخ االبصارية الجاذبية(  التواصل ألحداث

  .االستقطاب في الفكري لتوجهها المطابق الثابت الرمز باعتماداعلية ف
 ترتيب (داخلي تنظيم يحتاج جوهرها فأن ، المنشودة غاياتها رأس الصفحة االولى تؤدي حتى  -٣

 ) .لها المناسبة الطباعية التقنيات انتخاب (خارجي وتنظيم) محتوى
  

   typographic units أس الصفحة االولى  رالوحدات العالمية في 
  )الالفتة (اسم الصحيفة

جريدة أو مجلة وهو من اهم ، هي تركيب لفظي يوضح االتجاهات العامة والخاصة للصحيفة  -١
 اساسي في بناء الصفحات اًغرافي تيبواً عنصرالتي تعد * الصحيفةةالوحدات الطباعية التي تميز شخصي

 الصحف على اختيار اسماء صحفها ضمن حدود طابعها التيبوغرافي وتحديد هيكلها العام وتحرص
  العناصر التيبو غرافية التي اول وهو١،ومذهبها االخراجي

ؤة على الصفحة االولى تقريبا،  يمثل نصف العناصر التيبو غرافية المقراذ،  تجذب اهتمام القاريء
  ٢. الى ابرازه بطرق متعددة المخرجسعىذا يل

عنصر تيبوغرافي اساسي في بناء الصفحة وتحديد هيكلها " نظر االخراج الصحفي وهو من وجهة 
 ١.العام فهو يساهم في تجميل الصفحة، ويعد المفتاح الرئيس لتأكيد هوية ومرجعية الصحيفة

                                            
  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧كلية االعالم قسم الصحافة للعام الدراسي _ حماضرة ملادة االخراج الصحفي القيت على طلبة املرحلة الرابعة : عادل خليل . د *
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والبد ان تكون هناك مهارة وحرص على الكتابة بلغة بسيطة ذات كلمات ومعان مألوفة ومتداولة 
 الواقع ان اسم ٢.ل اكبر نسبة من الجمهور القاريء بمختلف المستويات الثقافيةبشكل عام،  حتى تص

حقق هوية الصحيفة  حتى يسهل الرجوع ي ه اجتماعية فانة ان صح التعبير مسألهخرج عن كونيالصحيفة  ال
  ٣.اليها أو ادراكها وبذلك يكون في وسع القاريء التعرف عليها من النظرة االولى في اكشاك البيع

  على الرغم من ان عينات البحث الحالي تحمل توجها الى مستوى ثقافي معين اال اننا نجد عدد من و  
 الصحيفة اسم ، حيث نلحظ ان ) ٣(رقم  العينة صحفها كما في اسماءهذه الصحف اظهر ارباكا في انتخاب 

 فقد اوجد نوع ،او تلكان اشهاري وتعريفي لهذه الجامعة والرئيس لم يحدد اتجاهيته ومرجعيته بوصفه عن
  من العمومية تجعل القاريء يبحث ويتقصى عن هوية هذه الصحيفة وماهو انتمائها ؟

  
  الحروف والكلمات

 من اسم الصحيفة والهيدات الى جانب رأس الصفحة ان عملية تشكيل وبناء النصوص الكتابية في 
  ٤:دعما لمستوى االداء الوظيفي ألي منهاالنصوص الثانوية االخرى يتوخى المصمم اعتماد الخطوات التالية 

حاشيا ؤية نصوصه الكتابية من خالل استخدام حروف بسيطة متويضفي المصمم دعما لتسهيل مقر  - أ
 التي غالبا ما تحدث ابتعادا عن طبيعة الوظيفية  )٩،٨،٥،٤،٢،١العينات ( ،الحروف المعقدة والزخرفية

ن حالة التتابع للمسح االبصاري االولي، اال وهو تشويش في حالة الزيغ االبصاري  واالرتداد نحوها دو
                        .المدركات عن طبيعة التوجه لعملية االتصال المباشرة والرسوخ الحقا

 
  

نموذج الى جانب غياب هويته االشهارية انه اتخذ تشكيال ايقونيا من المفترض ان يحدد حيث يمثل هذا األ
النماط حروف وابناط اء هذه الصحيفة والتي نلحظ ان المخرج الصحفي اعتمد تعددا دالليا ألنتم تطابقا
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حداث الشفافية متنوعة شغلت الحيز الفضائي المخصص ألسم الصحيفة ، وان كانت معالجاته التقنية أل
بوصفها خلفية فضائية حاوية للعنوان االساس ، اال انها اوجدت عدد من االرتدادات والزيغ البصري 

وها ، االمر الذي افقد السيادة المركزية نحو العنوان الذي اليمكن للقاريء ادراك مرجعيته والتعرف نح
  .عليه الحقا

دعم قياس الحروف الكتابية سواء بتكبير ابعادها او تصغيرها، أو المخرج الصحفي يتوخى اللمصمم   - ب
وع األبناط التباين بين اللونين يؤدي تن ، اذ رأس الصفحة االولى تبعا لطبيعة مستواها الوظيفي خالل

األبيض واألسود من خالل التفاوت في كثافة  سمك الحرف بين العنوان والمقدمة والمتن واإلبراز في 
داخل المتن، يؤدي هذا األمر إلى راحة عين القارئ الذي ينجذب إلى العنوان ثم المقدمة الملخصة ثم 

 1. للخبر

 والعناصر، بما  ضمن فضائاتهارأس الصفحة االولىناصر في مجمل العل احداث التناغم والتناسب   - ت
يتيح منح القاريء متعة االسترسال في تتابع محتوياتها لألنتقال بيسر وسهولة من موقع الشد االبصاري 

 الرئيس من ثم االنتقال العناصر االتصالية االخرى،  حيث يتم تحديد مواضع م الصحيفةاساالول اال وهو 
 .حات في شكل جمالي معيناألشكال والمسا

من شأنه ) البنط والفونت( يتوخى  اختيار توظيف الحروف المناسبة مع اختيار الشكل المناسب لها   - ث
وتختلف . أن يضفي سمة بارزة للصحيفة ويساعد المخرج على تقديم المضمون في شكل مريح للقراءة

ذت لنفسها نمطاً معيناً وثابتاً من الصحف في استخدام الحروف من حيث الحجم، بل أن هناك صحفاً أتخ
 2. الحروف

  
   : الشعار

المدركة  برمزيتها ذات اللغة االبصارية  التي تمتازةالصحيف أحد أهم العناصر او المكونات ألسم 
يتخذ المصمم خالل وسيلته االتصالية عدد من الرموز أذ يتخذ  ، *المرتبطة باتجاهات وسياسات الصحيفة

 لتعبر عنها بصورة اساس عملية التعريف للصحيفةق على تفسيرها وربطها بالفكرة الدالة، يتم االتفا
 .واضحة ومفهومة تؤكد عملية االتصال

 الصحيفة تميز يؤدي دورا فاعال فيل الصحيفة والقراءوتمثل الحاجة لتأكيد العالقة المستمرة بين 
جعية منشأها والتأكيد على الهوية  بمرللتعريف للصحفحاجة قائمة تمثل و، القراءورسوخها في ذاكرة 

  . والمشابهة لهاها عن الصحف المنافسةميزلذي يا" الشعار"والخصوصية، فهي بحاجة إلى 
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والبد ان يحمل وضوحا في الرموز الموظفة خالله بما تحمله من دالالت تعبيرية يمكن ااالستدالل على 
   .مرجعيتها بيسر 

 تداخالت الوحدات الرمزية في  شعار الجامعة اتخذ تشكيال ايقونيان ) ١٠، 6، ١(  اذ نلحظ في العينةرقم
، قدمت معالجة المخرج الصحفي في مع الوحدات العالمية االخرى) ي مظفوركوف(تعاشق نمط خطي 

الحد االدنا المفترض احداث التناسب ، ية والمقروئية  تراجعت فيه الوضوحيالحد الذتصغير ابعاد الشعار 
دون تأكيد المرجعية يحمل عمومية ) الجامعة(، فقد جاء اسم الصحيفة  واسم الصحيفةبين ابعاد الشعار

  . الى اي من الجامعات االخرىيمكن احالتهوامكانية التعرف على الهوية لهذه الصحيفة، اذ 

  )٤(العينة رقم           
 سبيل المثال على لهاعدد من الهيئات التمثيلية لهذه الصحف او المؤسسات التي تموإذ يمكن اختزال 

 وتجريدها وإحداث تشكيالت من حروف واشكال رمزية يتم طاق جامعة بغداد يتم معالجتهاهيئة (
 رغبة الى جانب  ) مرجعية الصحيفةمزاوجتها، لتحقيق تشكيل ايقوني يمثل لغة شكلية رمزية للتعبير عن

 ألضفاء الهوية بوصفها  في الصحفاحدى متطلبات المهمة ويعد الشعار، بها في تميز وتعريف الصحيفة
 ١.لتحقيق الرغبة في األنتشار المحلي والعالمي لهاالصحيفة و اهلشعار دائمي 

كأن يقتصر على التشكيل طا ير ابعاد الشعار واختزاله بصورة اكثر تبسيتكبية بيمكن معالجة هذه االشكالاذ 
ة ينتج عنه عالقة ربط واضحفة ، حيلصليتخذ حالة تراكب مع اسم ا) كربالء (م الجامعة  ألسي الخط

  .يفةترسخ في ذهن المتلقي وامكانية التعرف على انتماء هذه الصح

   ) ١(   في حين نجد العينة رقم   
) االسود(للشعار وعالجاته الفضائية بقيم ضوئية متراجعة  اتخذت شعارا مبهم الهوية اذ اثرالتشكيل البنائي 

 يعجز عن فك رموز وحداته العالمية يان المتلقذب االبصاري نحوه ، اال دعم والجالذي يمكن ان يحقق ال
ية  تاكيد الهويدة كل البعد عنيح احاالت وتأويالت قد تكون بعيت المتشاكلة خالله، والناتج يةوالرمز
الشارات أو الرموز أو كل  "  يحوي عدد من بوصفهالشعارفمن خالل تعريف  ،عةية لهذه الجامرجعوالم
مصدر هذه ب  القاريء لتعريفحمالتها االعالمية أو ا منتجاتهترفقه مع ، ا  شعاراً لهذه مؤسسةتتخما 

، البد ان يحمل نوع يتم تسجيله قانونياً، بما يمنحها الحماية وتمنع أي جهة أخرى من استخدامها  "الصحف
  . ٢من التطابق للتمثيل الداللي للتعريف بها

                                            
 1 Schrubbe, Emily: Designing Brands – Pock Part Publishers Inc – 1st – ed USA-2000-p50. 

  
2 Leslie, Jeremy & Burgoune, Patrick: Fc Foot Ball Graphics – Thames & Hudson – London – 
1998 -15. 
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اعتماد شعار اظهر اقصى حدود المبالغة في عملية تصغير الشعار فقد نتج عن ) ٥(اما العينة رقم 
م م بناء اس تنظيعلى االخص ان المعالجات التي اتخذها المخرج في، األمر الذي انعدمت وضوحيتها 

يتخذ مجمل الحيز ي تكبير ابعاده لوالذي اظهر مبالغة ف) الواسطي (  تكون من جزئين حيفة والذيصال
وعلى الرغم مما قد ، ية لهم في معالجاته البنائية ليحقق السيادة والجاذبية االبصار اكسبه الدعالفضائي

لى هذه المحافظة ولكن الراسخ اكثر هو ارتباطه بمهرجان  اتماء باالنتضفيه كلمة الواسطي االحساس
ن اسم ، فهنا  احدثت معالجات المصمم المبالغة في تصغير ابعاد الجزء الثاني م الجامعةالواسطي وليس

  .يفةيف ألنتماء هذه الصحرالقة الداللية للتعيفة الى تراجع  تحقق العحالص
 :االذنان -٢
  *هما الوحدتان الطباعيتان على جانبي الالفتة وتستخدم باشكال مختلفة من حيث الشكل والمضمون   
، مما  ىرأس الصفحة االول حيز  طرفيحتل موضعا الىتي ت الةغرافير التيبواصالعنمن أحد اهم هي و

يضفي نوعا من الموازنة وتحقق السيادة المركزية في منتصف فضاء راس الصفحة، واحيانا يستغنى عن 
 .واحدة منهما او كليهما بحسب توجه سياسة الصحيفة

ويعمد احيانا الى استغالل هذه االحياز في احداث توطئة ألهم األخبار اآلنية او يستغل بيعها     
  . العاليذات المردود الماليألغراض اعالنات تجارية 

  
  
 
 :العنق -٣

وهو حيز شريطي دقيق يمتد بمحاذات الحدود الفضائية لرأس الصفحة ، وسيخصص للمعلومات االرشيفية 
  ١.للصحيفة العدد، التأريخ، العناوين واأليميالت الخاصة بالصحيفة
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  الفصل الثالث

  توصيات. استنتاجات. نتائج 
  لنتائجا
نتج عن تعدد انماط الحروف الموظفة في الالفتة الى جانب التشكيل الحرفي المزخرف افقدها  -١

  .وضوحها ومقروئيتها، وتعارض توجيه دالليتها افقدها دعم الهوية المرجعية لالفتة
نتج عن توظيف  تشكيل ايقوني لتشاكل حروف الى جانب هيئات شكلية مختزلة الى تراجع  -٢

 .قرؤية وفقدان امكانية االستدالل الى مرجعيتها الوضوحية والم
نتج عن معالجات فضاء الالفتة الى احداث تشويش وارباك التوجيه للقرأة الفنية الى جانب تراجع  -٣

 )..٦(تميز العنوان الرئيس للصحيفة كما في العينة 
يفية بفعل وضوحيتها ينتج عن األختزال الشكلي والبنائي للوحدات االعالمية ، الى دعم فعاليتها الوظ -٤

 .، مقرؤيتها، وسهولة استالمها وبالتالي رسوخها في ذهن القاريء
يحمل عمومية دون التأكيد ويحمل في مضمونه اي داللة مباشرة  ينتج عن توظيف اسم الصحيفة ال -٥

    ).٦ -٥ -٣ -١( كما في العينات . جعيتهار، الى تراجع االستدالل عن هويتها ومللهوية المرجعية 
ينتج عن تصغير ابعاد الشعار سواء الشعار الخاص بالصحيفة أو المؤسسة الداعمة لها، الى تراجع  -٦

 كما في يجة تراجع ادراك هويتها المرجعية،استالمها بسهولة بعد فقدان وضوحيتها ومقرؤيتها وبالنت
   ).١٠ - ٨-٧-٦  -٥  - ٤ -١( العينات 

 الصفحة وكثافة المعالجات التقنية االظهارية عن تكثيف الوحدات الشكلية ضمن حيز راسنتج  -٧
للفضاء ،يؤدي الى زخما في تشويش المدركات الحسية لدى القاريء االمر الذ يفقدها فاعلية الجذب 

  .االبصاري المباشر نحوها
  

  االستنتاجات 
يق يتيح توسيع ابعاد التشكيلة االيقونية لشعار المؤسسة الداعمة او شعار الصحيفة ذاتها ، لتحق -١

المستوى االدائي المطلوب في عملية االتصال االنية من وضوح تفاصيلها وتطابق رموزها وتوفقها 
  .التعبيري مع العناصر التيبوغرافية االخرى يؤكد يسر استالمها والتعرف على مرجعية الصحيفة

ي اذا لم يحدد اتجاهيته ومرجعيته بوصفه عنوان اشهار) الالفتة وشعارها(ان اسم الصحيفة  -٢
وتعريفيا للجهة الصادر عنها تلك الصحف ، قد يضفي عليها نوع من العمومية مما يجعل القاريء يدخل 

  .في حالة ارتدادات تأويلية بحثا عن انتماءات هذه الصحف
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ان تضافر عالقات ورمز العناصر الداخلة في بنية راس الصفحة االولى من شكل ،لون، اتجاه، -٣
  .  تعتمد على طبيعة المعنى الناتج عنه لتحقيق الفهم المشترك لجميع القراءمالمس مرئية ، حجوم ومواقع

ان التميز والتجدد للعناصر التيبوغرافية التي يسعى المخرج الصحفي الى تأكيد بناء خصائصها الشكلية  -٤
  .والرمزية ألضفاء وحدة داللية تمتاز بقوة الجذب ألستقطاب القراء

  .ه البنائية التي اختالف كليا عن ما تحوية صفحات الصحيفةان التفرد يتحقق من خالل وحدات -٥
  

  التوصيات 
  :توصي الباحثتان بما ياتي

ضرورة دراسة التشكيل البنائي الدائم لشعارات الصحف بما يتضمن البناء الشكلي الظهاري الى  -١
  . الصحف المستقلةجانب التوافق الداللي مع المؤسسات او الهيئات الداعمة او الصحيفة ذاتها اذا كانت من

فحة الحديثة البد ان يراعى ثبات وحداته االعالمية وعدم تغير ها صعند وضع االسس لبناء رأس ال -٢
 . يتسنى رسوخها لدى القراء خالل فترات متقاربة كي

ام بدراسة مقارنة بين الصحف التي تدعمها المؤسسات الثقافية والعلمية الموجهة والصحف يالق -٣
 ).مستقل( خصوصية في توجيهها االخرى التي التحمل

ضرورة احداث دروس تطبيقية لكل من طلبة الكليتين في الصحف الرسمية والقطاع الخاص  -٤
  .ألكتساب الخبرة المعرفية
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  ملحق العينات
               مكان االصدار                   العدد                      التأريخ اسم الصحيفة      
  ٢٠٠٧ايلول ٨                    ٨ الواسطي                 جامعة واسط                      -١
  ٢٠٠٨   آذار                     ٥ الجامعة االم              جامعة بغداد                       -٢
  ٢٠٠٧/ ١                 كانون ٢ الجامعة اليوم             جامعة بغداد                       -٣
  ٢٠٠٨/ ٢كانون٢                ٢٦ مداد                      جامعة البصرة                   -٤
  ٢٠٠٧                       آب ١٠     الجامعة                   جامعة كربالء               -٥
  ٢٠٠٧/ ١                تشرين١٥ أور                       جامعة ذي قار                   -٦
  ٢٠٠٧                       آب ٧ المعرفة                   جامعة بابل                       -٧
  ٢٠٠٧/ ١                 كانون٢المثنى                      الرأي الجامعي            جامعة -٨
  ٢٠٠٧/ ٢                تشرين١٤ جامعتنا                   جامعة الكوفة                    -٩
  ٢٠٠٨ ٢كانون٢١              ٦٣ ومضات جامعية        جامعة الموصل                  -١٠
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  االسس والمعاییر العلمیة التي یعتمدھا التلفاز في العمل االعالمي
  

  جھاد كاظم العكیلي. د                                                                                   
  
  

  :مشكلة البحث
  

ن طری ق  م   الت ي یتلقاھ ا الطلب ة       غیر ملتزم ة بالمع اییر العلمی ة          عالماإلوسائل   أن  الباحث   دركأ
 االلت زام كم ا یراھ ا    وللكشف عن  مؤشرات ع دم ،   اإلعالمكلیة  في  مناھجھم العلمیة   الدروس في     

  :تیةاال األسئلة عن اإلجابة تتمحور مشكلة البحث في  إذ . البحثااعد ھذجمھور الطلبة 
  األخرىھل للتلفاز افضلیة على باقي وسائل اإلعالم : األولالسؤال 

  ؟عنھا دروسا  الطلبةعاییر العلمیة التي تلقى بالمازما مؤشرات عدم التزام التلف: السؤال ال؟اني
  او ب رامج ز وتف ضیل مواض یع  اھل ھناك عالقة ارتباط بین مستوى التعرض للتلف     : سؤال الثالث ال

     ؟محددة
   :منھج البحث

 الت ي تتن اول احتم االت ت أثیر وس ائل      تیعتبر علم النفس المعرفي م ن أھ م الموض وعا     
     cognitive priming اإلعالم على الجمھور وذلك وفق نظریة التھیئة المعرفی ة 

theory              التي تستمد أسسھا من عل م ال نفس المعرف ي ، إذ إن ھ ذا الم سح یعتم د إط اره 
النظري على ھذه النظری ة الت ي یمك ن م ن خاللھ ا معرف ة م دى ت أثیر وس ائل اإلع الم                       

 والب  رامج الت  ي تھ  م   تعل  ى أفك  ار الجمھ  ور وإحك  امھم اتج  اه الق  ضایا والموض  وعا     
ونظری  ة التھیئ  ة . ل ق  ضایا أخ  رىالمجتم  ع م  ن خ  الل أب  راز بع  ض الق  ضایا أو تجاھ    

المعرفی  ة ت  شیر إل  ى الن  شاط ال  ذي ی  تم ف  ي ذاك  رة اإلن  سان م  ن خ  الل اس  تدعاء بع  ض    
المعاني واألفكار عبر الدالالت والرموز ومؤثرات خارجیة وھذا النشاط بمثاب ة أط ار        

  .تفسیري ومقدمة منطقیة لعملیة معرفیة تدعى تشكیل االتجاھات واألحكام والتقییمات
  )ةالبح وث الوص فی   (لبحث الحالي یستند إلى استخدام المنھج ألمسحي  وھو نوع م ن              ا

التي تھدف إلى دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة ظ اھرة أو موق ف أو مجموع ة           
 بھ  دف الح  صول عل  ى معلوم  ات كافی  ة ودقیق  ة عنھ  ا ف  ضال ع  ن ان تم ن الموض  وعا 

ي تق دیم الحق ائق إال أنھ ا غالب ا م ا تعط ي        تتمث ل ف    ةالوظیفة األساسیة للبحوث الو صفی    
مؤشرات عن سلوك معین أو احداث معینة یمكن أن تح دث ف ي الم ستقبل، ل ذلك یج ب         

  .)١(ان نبحث في احتماالت التأثیر المستقبلیة
  

  :ةنااالستب
إلیھا الباحثون ومراكز البحث ف ي    أ   احد أدوات لجمع المعلومات التي یلج      ةنا االستب دعت

  . طبیقیة  بھدف جمع البیانات الحقیقیة حول موضوعات البحوثالدراسات الت
لجم ع المعلوم ات م ن      ) المغل ق والمفت وح    (ةنااعتمد الباحث في تصمیم استمارة االستب     

 إلیھ   ا الب   احثون ف   ي الدراس   ات  أالمبح   وثین ویع   د اح   د األدوات الرئی   سیة الت   ي یلج    
لخب رة ف ي مج ال إع داد     التطبیقیة، وق د ت م ع رض االس تبیان عل ى محكم ین م ن ذوي ا         



 ٢

وتكوین ھذا نوع من األستبانة بعد أن تم حذف واضافة بعض الفقرات لك ي یك ون أداة             
  . من عینة البحثاتجیدة لجمع المعلوم

  
  ٢٢١ ص١٩٨٨دار الطباعة والكتب العامة،:الموصل .طرائق البحث العلمي  ومناھجھ: وجیھ محجوب.د -١
  
  
  
  

   :البحث عینة 
   
 ف ي جامع ة بغ داد للع ام الدراس ي           اإلع الم  كلی ة    مبح وث م ن طلب ة      )  ١٠٠(بث   البح   تمثل عین ة  ت

م  نح وق  د .  للمرحل  ة الرابع  ة ھ والتلفزیونی  اإلذاعی  ة ال  صحافة وال  صحافة  لق  سم  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦
 اق رب  أم ر  وھ و  للمرحل ة  المجم وع الكل ي   إل ى الباحث كل ق سم اس تمارات ت وازي ن سبة ك ل ق سم           

  .للدقة
 اعتم د الباح ث عل ى ط الب المرحل ة الرابع ة ف ي ق سم                ،دراسیة للمبحوثین وفیما یخص المراحل ال   

 المرحلة األخیرة للدراسة التي یتھیأ بھا  الطالب للعمل ف ي  د وتع، وقسم اإلذاعة والتلفاز ،الصحافة
الكت  اب ع  دد م  ن  ع  شوائیة كم  ا ك  ان یعتم  دھا   العین  ة العل  ى  الباح  ث واعتم  د. مج  ال اخت  صاصھ 

 ف ي ق سم ال صحافة واإلذاع ة والتلف از یبل غ        للطلب ة  ع دد الكل ي  الف. المیدانی ة ن ف ي  بح وثھم       یوالباحث
 ١٠٠ فاختار الباحث  من قسم اإلذاعة والتلفاز٢٢٥ من قسم الصحافة و١٩٤ ، بمعدل ا طالب ٤٢٥

 م ن طلب ة   ٥٤وی ة م ن مجم وع ك ل ق سم  أي بن سبة         ئح سب الن سبة الم    بمن المجموع الكلي للطلب ة      
   أدناه فيالمذكور) ١(حسب الجدول رقم ب من قسم الصحافة %٤٤اإلذاعة والتلفاز و

  
  ١جدول رقم ال

  %النسبة المئوية  التكرار  القسم
  ٤٦  ٤٦  الصحافة

  ٥٤  ٥٤  إذاعة وتلفزيون
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
  
  : البحثأھمیة 

 األع الم ة وس ائل   ئ   یتعلق بدراس ة كفا    ، موضوع مھم على وفق  قناعة الباحث       إلى یتصدى البحث   
  . علمي في عملھا أساس على ھااداعتمو
  
  

  : البحثأھداف
ح  ددھا   الت  ي العلمی  ةاألس  س عل  ى ا وم  ضمون ش  كالاإلع  المتحدی  د م  دى اعتم  اد وس  ائل   -١

  من خالل المناھج العلمیة التي درسھا الطلبة في كلیة اإلعالمصونخصالمت
  
  لدى الطلبة المفضلة  وبرامجھا  اإلعالمتحدید وسائل  -٢



 ٣

  
  

  إعالمیةكوسیلة التلفاز 
  

 استجابة لبحث علم ي وتقن ي اخ ذ الب احثون یدرس ون ھ ذه الوس یلة لوض ع         وصفھمنذ نشأة التلفاز ب 
وق د بنی ت    . ت أثیر م ن ب ین وس ائل اإلع الم األخ رى           م ن   النظریات المتعلق ة بھ ذه الوس یلة وم ا لھ ا            

  :كان أھمھامتعددة افتراضات 
  .ئل اإلعالم والتسلیة السابقة بأنھ وسیلھ إعالم وتسلیة كبیرة غیرت جمیع وسا -١
بأن  ھ وس  یلة ات  صال اجتم  اعي كبی  رة لدرج  ة أنھ  ا غی  رت الكثی  ر م  ن مؤس  ساتنا وعالقتن  ا    -٢

 االجتماعیة
إن میزات  ھ الكامل  ة فی  ھ كوس  یلة الكترونی  ة غی  رت إدراكن  ا األساس  ي  للواق  ع وعالقتن  ا م  ع   -٣

 الغیر ومع العالم
ھ  ا م  ن اث  ر ف  ي تط  ور الحی  اة األس  ریة   لق  د أس  ھم كوس  یلة قوی  ة لالت  صال والت  سلیة وم  ا ل   -٤

 )١. (والثقافیة واالجتماعیة
ت  وجز األط  ر الفكری  ة الت  ي نھ  ضت علیھ  ا   ) زولی  ام(   الت  ي أش  ار إلیھ  ا تان ھ  ذه االفتراض  ا

التلف  از ی  شكل ظ  اھرة  ص  ار ومن  ذ ذل  ك الح  ین  .  والنظری  ات الخاص  ة بھ  ذه الوس  یلة ،البح  وث
طلع ھذا الق رن، وذل ك لكث رة ع دد المتعرض ین ل ھ              وبدایة م ،  عالمیة في نھایة القرن العشرین      

ن طریق شاشتھ من موضوعات مالذین یخصصون معظم أوقاتھم للمشاھدة والمتابعة لما یقدم 
متنوعة تھم جمیع شرائح المجتمع المختلفة وتأتي تأكیدات وجھة نظر ھتشن ستون ال ذي كت ب                

ّ  یعن ي التلف از ان الع الم ف ي     )ى الع الم ناف ذتك المفتوح ة عل    :  ھنا التلف از  ّ)كتابا ذا عنوان مثیر     
ان  ھ اكث  ر أھمی  ة م  ن وس  ائل   .من  زل جمی  ع م  ن یعی  شون عل  ى ظھ  ر الك  رة األرض  یة بأس  رھا   

االتصال األخرى التي أثمرھا العقل اإلنساني على اإلطالق، اذ یت یح تط ویر عالق ات الجی رة                  
مادی ة أخ رى ف ي ع الم      وال سالم ف ي جمی ع المعم ورة أكث ر م ن أي ق وة        ،الودیة ویحقق التفاھم 

  )٢(الیوّم
   ، واجتماعیة مختلفة ، لما یؤدیھ من وظائف  سیاسیة      ، أھمیة خاصة في المجتمعات    ذو فالتلفاز  

اعطن ي ھ ذه ال شاشة    : (وتتجسد ھذه األھمیة في مقولة الرئیس الفرنسي األسبق شار دي جول          
  )٣)(الصغیرة،وأنا أغیر الشعب الفرنسي

  
  
  
  
  

1-Williams  R. (1974), Televesion, technology and cultural form, New 
York, Schoken Book. P23 

Hutchinson T, (1946), Here is television :your window to the world-٢
 New York, Dial press, pag 43 

   .١٥٩ د انشراح الشال ، مدخل علم االجتماع اإلعالمي، دار الفكر العربي ص-٣
  
  
  
  
  
  



 ٤

  
  
  

ضل األقمار الصناعیة استطاع التلفاز أن یتجاوز الحدود الجغرافیة بین الدول وأصبح قوة وبف
 وفنیة متعددة الجوانب، بوصفة مصدرا لتكوین انطباعات الناس ، وسیاسیة، فاعلیة ثقافیة تذا

فان  ھ بف  ضل االت  صال ال  دولي أص  بح مھی  أ ألح  داث   . ومع  اییرھم ووجھ  ات نظ  رھم المختلف  ة  
 ، إذ یمت  از بق  درة فائق  ة عل  ى أب  راز األف  راد    ،ي حی  اة الن  اس والمجتمع  ات  تغی  رات جذری  ة ف    

  .والقیادي داخل المجتمع، ونبوغھم العلمي ،وقدراتھم 
  

دة تب دأ بب دیھیات معروف ة للع املین ف ي مج ال اإلع الم        متعدویتطلب العمل في التلفاز مھارات  
 أو يم والشرائط والمونتاج الفیلم  من قبیل التمكن من التحریر واإلنتاج والتقدیم وتولیف األفال 

،  ال ى ذل ك  ى المندوب ألتلف ازي كم ا ذھ ب ال بعض      وإخراجھا وھي ال تقتصر عل     ،يااللكترون
 وتحری ر األخب ار ویمك ن        وتق دیمھا  بل تتعداه إلى اآلخرین الع املین ف ي مج ال إع داد الب رامج             

ی  ة الواس  عة ت  ستوجبھ   الق  ول ام  تالك  ال  صحفي أو رج  ل اإلع  الم المعلوم  ات المھنی  ة والثقاف     
 وفق المع اییر المھنی ة       على  وذلك انھ یعطیھ الفرصة للبحث عن الحقیقة       ،التأھیل األكادیمي لھ  

وتعطی  ھ  الق  درة عل  ى التعام  ل م  ع المخترع  ات التكنولوجی  ة الجدی  دة الت  ي    ،للعم  ل اإلعالم  ي 
یلة ولك  ي ی  ستطیع معرف  ة إدراك خ  صائص ھ  ذه الوس     ،  نق  ل الواق  ع بموض  وعیة   م  نتمكن  ھ

  . وتق دیمھا  االتصالیة المرئیة وصوال الستثمار جمیع خصائصھا في إعداد برامجھ ا المتنوع ة           
 وم  ن ھن  ا وج  د الباح  ث ض  رورة إخ  ضاع عین  ة م  ن الدارس  ین ف  ي معاھ  د أو كلی  ة اإلع  الم       

لم  شاھدة التلف  از والت  ي تت  ضمن ن  وع الب  رامج والقن  وات      ا ستق  صاء أرائھ  م ع  ن  المع  اییر   ال
 تمدى تطبیق المنھج األكادیمي ال ذي ی درس ف ي ھ ذه المؤس سا        و مشاھدة   وعادات ال  المفضلة

  . المسئولین في اإلعداد والتقدیم والتخطیط لبرامج القنوات التلفازیة قبل من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٥

  ةتفسیر األستبان
  

 ف ي   ال ذكور م ن    % ٥٩  مبحوثا  وبن سبة       ٥٩  أناظھر تحلیل نتائج استمارات البحث      
  )٢(كما یظھر في جدول رقم من اإلناث % ٤١بحوثا بنسبة  م٤١ إنحین 

  
  ٢جدول رقم ال

  %النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  ٥٩  ٥٩  ذكر
  ٤١  ٤١  أنثى

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
  
  
  

 أكث ر  وس یلة التلف از ھ ي    أن اھتم امھم ، تب ین      إل ى  األق رب  أو المفضلة     اإلعالمیةوحول  الوسائل    
 % ٥٤ طال ب م ن مجم وع العین ة أي بن سبة      ٥٤ أج اب ، وق د  طلب ة  متابعة واھتماما م ن ال     الوسائل

جمیعھ ا   الوس ائل    یت ابعون  ب أنھم  أج ابوا  %  ٢٧ ، و    األخ رى یف ضلون التلف از عل ى الوس ائل          أنھم
ح سب الج دول رق م    بو %  ٥ بن سبة  اإلذاع ة تلیھا  % ١٤واحتلت الصحافة المرتبة الثالثة بنسبة      

م بوسیلة التلفاز عل ى غیرھ ا م ن الوس ائل لم ا تتمی ز ب ھ ھ ذه                   االھتماأسباب  ویعزى الباحث   .  )٣(
،  جاذبی ة  أكث ر  الجمھ ور مم ا یجعلھ ا    إلى ونقلھا اإلحداثالوسیلة من خصائص تمیزھا في تغطیة      

 انعطی  تواح د  وق ت   الصورة والصوت ف ي  أنإذ  في الشكل والمضمون     إلیھاقوة لجذب المشاھد    و
  م  ستقبل فيت  أثیر  الت  ي لھ  ا ال  صوتیة الم  ؤثرات ن ع  ة منف  ردة ف  ضالی خ  صوصاإلعالمی  ةللم  ادة 

  .اإلعالمیةالرسالة 
  
  
   یوضح الوسائل المفضلة لدى الطلبة٣جدول رقم ال

  %النسبة المئوية  التكرار  الوسيلة
  ٥٤  ٥٤  التلفزيون
  ٢٧  ٢٧  جميعها

  ١٤  ١٤  الصحافة
  ٥  ٥  اإلذاعة

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
  
  
  
  



 ٦

  
  

  
  إلعالم المفضلة لدى الطلبة یوضح وسائل ا٣مخطط رقم  ال
  

 ،اھتمام طلبة  قسم اإلع الم لبرامج ھ   لقیاس مدى    إعالمیة وسیلة    التلفاز یأخذ نألذا ارتأى الباحث    
  . الكلیة  العلمیة لمنھج البحث العلمي المتبعة فياألسسعلى مدى اعتماد ھذه الوسیلة ومعرفة 

والمف  ضلة  ،ن و المبحوث  ي یتع رض لھ  ا  القن  وات الت  أن واع  ع  ن م  دى م شاھدة التلف  از ومعرف  ة  أم ا 
 من المبح وثین أي     ٣٧ و   یشاھدون التلفاز دائما   % ٦٠ مبحوثا وبنسبة    ٦٠ إنوجد الباحث   . لدیھم

بالمئ ة ن ادرا ی شاھدون       % ٣ وثالث ة فق ط بن سبة        أحیان ا  ی شاھدون التلف از      أنھم أجابوا% ٣٧بنسبة  
  )٤(جدول رقم ال في ضح كما ھو موالتلفاز

  
  
  یوضح مشاھدة الطلبة للتلفاز ) ٤( جدول رقمال

  %النسبة المئوية  التكرار   التلفازةمشاهد
  ٦٠  ٦٠  دائماً
  ٣٧  ٣٧  أحيانا
  ٣  ٣  نادراً

  ٠  ٠  أشاهدال 
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 ٧

  
  یوضح مشاھدة الطلبة للتلفاز ) ٤(مخطط رقم ال
  

فر ا ت و إل ى  وق د یع زى ذل ك    ،على األكلت النسبةشواخر بشكل    مشاھدة التلفاز  أن ومن ھذا نستنتج    
م ن ك ل ی وم ھ ذا یت یح الفرص ة       س اعة   ٢٤   الدائمة والم ستمرة عل ى  م دى    تھھاز التلفاز وتغطی ج

  . حسب وقتھ المناسب لمشاھدة البرامج للمتلقي 
 اغل ب المبح وثین یف ضلون م شاھدة القن وات الف ضائیة  العربی ة                أن) ٥(جدول رق م    ال من   ضحتوی 

ألجنبی ة  اوم ن ث م    % ٢٦لیھا  القن وات المحلی ة وبن سبة    ت % ٦٥ بنسبة األولى بالدرجة ابعتھا  ومت
 أویل متابع  ة القن  وات  ض الن  سبة العالی  ة ف  ي  تف   ه ھ  ذإنی  رى الباح  ث .   %٩الت  ي ش  كلت ن  سبة   

 ف ي الب رامج   اإلعالم ي  ذلك ب سبب المھنی ة العالی ة للف ن     ،األخرىالمحطات الفضائیة العربیة على   
ال  سبق بھا الت  ي تتمی  ز اغلبھ  ا  اتعو ال  شاملة لموض  ةالتغطی  و ،الحلق  ات الت  ي تق  دم عل  ى شاش  اتھا و

 ت ضفي   مختلف ة أماكن و مواقع لحدث في لمتابعتھا  فضال عن   المتلقي   الذي یلبي حاجات     اإلعالمي
فق د  لقنوات األجنبی ة  ب ا  فیم ا یخ تص    ام ا  .إلیھ ا  المتلق ي    انتباه بذ وج ،لشدا قدرة على العلیھ صفة   

  .عامل اللغة الى یعزى العزوف عنھا 
  
  یوضح تفضیل الطلبة لقنوات التلفاز ) ٥ (جدول رقمال

  %النسبة المئوية  التكرار  تفضيل القنوات
  ٦٥  ٦٥  العربية
  ٢٦  ٢٦  المحلية
  ٩  ٩  األجنبية
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 ٨

  

  
  یوضح تفضیل الطلبة لقنوات التلفاز ) ٥(مخطط  رقم ال
  
  
   ف  ي متابع  ة برامجھ  االمبح  وثینلتع  رض   األولاالھتم  ام)ئیة العربی  ة ا قن  اة الف  ض(جلتس     وق  د  

ف ي المرتب ة الثالث ة    الجزی رة    ان في حین %  ١٩ بنسبة     MBCثم تلیھا ال%  ٣٠وذلك بنسبة 
  )٦(جدول رقم الضح في مو كما  في المرتبة السادسة الحرةو
  
  
  تفضیل الطلبة للقنوات العربیةیوضح النسب المئویة ل)  ٦( جدول رقم ال
  

  القن                 وات   التسلسل
  المفضلة

الن          سبة   التكرار
  المؤیة

  ٣٠  ٣٠  العربیة  ١
٢ Mbc2 ١٩  ١٩  
  ١٥  ١٥  الجزیرة  ٣
  ١٢  ١٢  روتانا سینما   ٤
٥ Lbc  ١٠  ١٠  
  ٩   ٩  الحرة  ٦
  ٢  ٢  دبي  ٧
الجزی                رة   ٨

  الوثائقیة
١  ١  

الجزی                رة   ٩
  الریاضیة

٢  ٢  

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع  ١٠
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 ٩

  لتع  رض األول  ىالعراقی  ة المرتب  ة  حل  ت القن  اة الف  ضائیة    بخ  صوص القن  وات المحلی  ة فق  د   أم  ا 
ف  ي كم  ا ھ  و موض  ح   % ٢٤ال  سومریة بن  سبة تلیھ  ا  ، %٣٩  وذل  ك بن  سبة لبرامجھ  االمبح  وثین 

 ذل ك  و،العراقی ة القناة الف ضائیة   اعتماد المبحوثین على متابعة أنویرى الباحث   . )٧ (رقم الجدول
م ضظرف العراق الحالي الذي یعیش في خ     ومتابعة   ، حاجات المشاھد  لبي  دیمھا برامج محلیة ت   قتل

 الذي یضفي علیھا نوعا م ا   مصادر القرار للدولة العراقیة إلىاقرب  وھي   ومتطورة ،    أنیة إحداث
 فی ھ ع ن مخ رج    ث تح ت ظ ل واق ع مت أزم یبح          ال شاغل  ش اغل الع راقیین   ھ ي   من المصداقیة الت ي     

  . الجوانبلفة مختةألزم
  
  یوضح النسب المئویة لتفضیل الطلبة للقنوات المحلیة )٧(جدول رقم ال
  

القن                   وات   التسلسل
المفضلة                            المحلیة

الن             سبة   التكرار
  المئویة

  ٣٩  ٣٩العراقیة                                       ١
  ٢٤  ٢٤  السومریة  ٢
  ١٦  ١٦  الشرقیة  ٣
  ٨  ٨  مشرقال  ٤
  ٤  ٤  الفرات  ٥
  ٤  ٤  البغدادیة  ٦
  ٢  ٢  السالم  ٧
  ١  ١  الحریة  ٨
  ١  ١  النھرین  ٩

  ١  ١  البابلیة  ١٠
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع  ١١

  
 القن  وات العربی  ة تحت  ل إن) ٨( رق  م أخ  رى وب  صیغة هك  رارتال  ى  عم  د الباح  ث أخ  ر وف  ي س  ؤال 

  %١٤ بن سبة  األجنبی ة والقن وات   % ٤٠والقنوات المحلیة بنسبة      %  ٤٦ وبنسبة   األولىالمرتبة  
 أس بابنا  أجملن ا  كم ا  إلیھ ا رة في تعرض المبح وثین      ا القنوات العربیة تحتل الصد    إنالى  وھذا یشیر   

  . المواضیع العامة التي تتضمنھا برامجھا المختلفةمأ األخبار سواء كانت في مجال سابقالھا 
  
  متابعة الوضع العراقيفي لطلبة یوضح القنوات التي یعتمد علیھا ا ) ٨(جدول  رقم ال

  %النسبة المئوية  التكرار  القنوات 
  ٤٦  ٤٦  العربيةالقنوات 

  ٤٠           ٤٠           القنوات المحلية
  ١٤  ١٤  األجنبيةالقنوات 
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
  
  



 ١٠

فقد ، ن على القنوات والمحطات الفضائیةومواضیع التي یھتم بھا المبحوثالبرامج و الخصفیما ی و
 األخب  اریف  ضلون  %  ١٩ مبحوث  ا وبن  سبة  ١٩ إنذ إج  اءت األخب  ار المحلی  ة بالمرتب  ة األول  ى     

ومن ثم برامج المنوعات  والترفیھ       % ١٨ والبرامج السیاسیة وبنسبة     ربعدھا التقاری تأتي  المحلیة  
  )٩( مذكور في الجدول رقم و كما ھ  %١٦وبنسبة 

  
  

  لھا الطلبةیوضح البرامج التي یفض ) ٩(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النــــسبة   التكرار  البرامج المفضلة  التسلسل
  %المئوية

  ١٩  ١٩  األخبار المحلية  ١
التقارير والبـرامج     ٢

  السياسية
١٨  ١٨  

  ٨  ٨  البرامج الرياضية  ٣
التقارير والبـرامج     ٤

  التاريخية
٧  ٧  

بــرامج المنوعــات   ٥
  والترفيه

١٦  ١٦  

ــة    ٦ ــرامج الفني الب
  واألغاني

١٠  ١٠  

  ٧  ٧  الثقافية  ٧
بــرامج العلــوم    ٨

  واالختراعات
٦  ٦  

  ٩  ٩  األخبار العالمية  ٩
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع  ١٠



 ١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  یوضح البرامج التي یفضلھا الطلبة ) ٩(مخطط رقم ال
  

اح  ل مر  والوع  ن معرف  ة  م  دى تط  ابق الم  نھج العلم  ي ال  ذي یعتم  د علی  ھ طلب  ة كلی  ة اإلع  الم ط    
 عم  ل القن  وات طری  ق ن م  دراس  تھم ف  ي كلی  ة اإلع  الم م  ع م  ا یرون  ھ عل  ى ص  عید الواق  ع العمل  ي   

 المبح وثین  إجاب ات وج د الباح ث ف ي      . التلفازیة ما تقدمھ من برامج مختلفة في ال شكل والم ضمون          
 م ن  األكثری ة  أن للتط ابق غی ر    اأوجھ   ب ان ھن اك      أج ابوا  % ٤٧ مبحوثا وبنسبة    ٤٧ إنمن الطلبة   

أي تط ابق ب ین  م نھجھم العلم ي       بعدم وجود    أجابوا % ٥٣ بنسبة   ٥٣ بلغ عددھم    نالمبحوثین الذی 
في الكلیة وبین ما یشاھدونھ على صعید الواقع العملي في عمل القنوات التلفازیة وكما ھو موجود     

   )١٠(جدول رقم الفي 
  
  

   او عدم تطابقھ القنواتتطابق المنھج العلمي مع واقع عمل أوجھیوضح  ) ١٠(جدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  أوجه التطابق
  ٥٣  ٥٣  كال
  ٤٧  ٤٧  نعم

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 ١٢

  
  أو عدم تطابقھ یوضح أوجھ تطابق المنھج العلمي مع واقع عمل القنوات ) ١٠(مخطط رقم ال
  

  الى  مجموعة من المبحوثون في إجاباتهم المفتوحة لإلجابة عن   أوجه التطابق أشاروقد 
 المضامين النظرية في المنهج العلمي      التي تشير الى وجود التطابق بين      المؤشرات   أو ألسبابا

 التلفـاز يجـسد     أن  األسبابي مقدمة   جاء ف إذ  رير   والتح األسلوبوالواقع العملي للتلفاز في     
  قنـاة  إن هـو    أخريليها سبب   ، %١٧الواقع أي يمثل  انعكاسات الواقع المعاش وذلك بنسبة          

  %١٢،٧  وأكد .%١٥ وبنسبة   هم احتياجات و ين التي تهم المواطن   وعات الموض شناقتالتلفاز  
 األكاديميـة  تيفـا ظالتـو   يفية فـي التطبيـق وتعنـي        لمنهجية العلمية والوظ  امن استخدام   
مـالك   واالعتمـاد علـى      فازيلتال كاإلخراج األخرى األسباب فضال عن    هذا،والتخصص  

الي ت على الت % ٤،٣ و ٨،٥ ، ١٠،٥  ة الجديدة المستخدمة فقد شكلت نسب     والتقنيات ،محترف
   العينة المذكورةإلىفهذه تعد نسب قليلة مقارنة  ) ١١(جدول رقم ال في كما
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 ١٣

   التطابق في التلفازأوجه يبين  )١١( رقم جدولال
النسبة المئوية    التكرار  أوجه تطابق  التسلسل

%  
 التلفاز يمثل  انعكاسات الواقـع       أي  إن  (تجسيد الواقع     ١

  )المعاش
١٧  ٨  

 التي تهم المـواطن أو احتياجـات       ضوعاتيناقش المو   ٢
  المواطنين

١٥  ٧  

التو (استخدام المنهجية العلمية والوظيفية في التطبيق         ٣
  ) والتخصصة األكاديميتضيفا

١٢,٧  ٦  

  ١٠,٥  ٥  اإلخراج التلفزيوني جيد  ٤
  ٨,٥  ٤  عة عامة ومتنواتعومعالجة موض  ٥
 السيمااالعتماد على مالك محترف في العمل اإلعالمي          ٦

  في القنوات العربية واألجنبية
٨,٥  ٤  

  ٦,٤  ٣  مواكبة اإلحداث اآلنية والفورية   ٧
الدراسة تتطابق نوعا ما     (التطابق من الناحية النظرية       ٨

  )مع ما درسته
٦,٤  ٣  

ت  الظروف الراهنة، تفـرز مـشكال      تمعالجة المشكال   ٩
  اجتماعية قد يتعين على تلفاز معالجتها

٦,٤  ٣  

  ٤,٣  ٢  تقنياتهم رائعة ونحن درسنا تقنيات قديمة  ١٠
  ٤,٣  ٢   البرامج يأسلوب أداء مقدم  ١١
  ١٠٠  ٤٧  المجموع  ١٢

  
م ن عین ة البح ث  فق د       % ٥٣أوجھ أالختالف أو عدم التطابق  و الت ي ش كلت ن سبة              بخص  ما ی  أما

  :تي حو االتوزعت إجاباتھم  على الن
الى عدم وجود مجاالت واسعة للتطبیق الفعلي للمادة النظری ة  الت ي اعتم د علیھ ا                   % ٢٠،٨ أشار

  إل ى انع دام الحیادی ة والموض وعیة ف ي       ١٨ ،٨٦ن في منھجھم الدراسي  ثم تلیھا  ن سبة           والمبحوث
 الت ي   األساسیةھنیة   ھذه من المعاییر الم    د التي تقدمھا القنوات التلفازیة وتع     اتعوالبرامج والموض 

  ھج البحث العلمي اتؤكد من
 الت  ي  الجھ ة  نھ ج تأخ ذ عل ى ان ھ ذه القن  وات   %  ١٦، ٩٨ أك د وق  د . ف ي مج ال  العم ل اإلعالم ي     

مؤش   رات المھنی   ة المتمثل   ة  ف   ي  الف   ي برامجھ   ا ال   سیاسیة   وھ   ذا  یعن   ي  ان   والس   یما تمولھ   ا 
 علیھا أكدت والرقابة الذاتیة  التي   األخالقیةم  او تغطیتھ، والقی  الموضوعیة والحیادیة بنقل الحدث       

 نف ضال ع   الم ستوى المطل وب عل ى ص عید الواق ع العمل ي           اقل م ن    مناھج البحث العلمي الزالت       
ع ض المف ردات   ب مختلف ة ب ین       ت مختلفة كوجود فرو ق ا     ان تشكل نسب  ونقاط أخرى ذكرھا المبحوث   

فضال الجانب النظري مع بق اتطت أنھا ال إذ ؛ازاإلعالمیة في المنھج وما یشاھدونھ في برامج التلف
 التھوی ل للح دث ك ان    أو المبالغ ة  أسلوب معتمدة على اتعو عدم المصداقیة في تناول الموض عن  



 ١٤

 قن وات التلف از تثی ر        إن إل ى اش ار   % ٧ ، ٥ المبحوثین أي بنسبة   وعدد من    ٧,٥ و ٩,٤ة    بذلك بنس 
   ) ١٢(م جدول رقالیة كما ھو موجود في فالنعرات الطائ

  
 ف ي تط ابق الم نھج    ونبالرغم من تعدد األس باب الت ي ذكرھ ا المبحوث         أنھ   الباحث   جیستنتومن ھنا   

   مشكلة البحث قائمة الى حد ما أن عدم تطابقھا اال آومع الواقع العملي للعمل اإلعالمي للتلفاز 
 ٥٣عتم ادا عل ى ن سبة    انھ ال یمكن الجزم بعدم وجود تطابق المنھج العلم ي م ع الواق ع العمل ي ا      إذ  

ان ال  سیاسة  ب  ویمك  ن تف  سیر ھ  ذا    % ٤٧والت  ي ال تزی  د كثی  را عل  ى ن  سبة التط  ابق البالغ  ة       % 
ان و.  برامجھ ا المختلف ة  وإع داد التخطیط في  العمل بأسلوب تختلف عن غیرھا   قناة لكل   اإلعالمیة

مختلفة فمنھا ما یطابق  المتبعة في القنوات الفضائیة الواألسالیب تعددیة المناھج ھذه النسب تعكس
  . ال یطابقاألخرعض بالمنھج العلمي وال

  
   االختالف في التلفازأوجه يبين ١٢ رقم جدولال

النسبة المئوية    التكرار  أوجه االختالف  التسلسل
%  

  ٢٠ ،٨        ١١    ال توجد مجاالت واسعة للتطبيق الفعلي للمادة النظرية  ١
      ١٨،  ٨٦       ١٠   كامل انعدام الحيادية والموضوعية بشكل  ٢
تأخذ نهج الجهة التي تمولها وهذا واضح في البـرامج     ٣

  السياسية
١٦ ،٩٨        ٩  

  ٤،٩       ٥    يوجد فرق كبير بين دراستنا وما نشاهده في التلفاز  ٤
  ٥,٧  ٣  اختالف الرأي واالحتكار في بعض القنوات  ٥
ي تغطية أو   عدم المصداقية واستخدام أسلوب التهويل ف       ٦

  تناول بعض المواضيع
٧,٥  ٤  

  ٧,٥  ٤  تثير الطائفية  ٧
 هامة وال   اتعو وإهمالها موض  اتعوالتكرار في الموض    ٨

  تعرف ماذا تقدم لكي توصل رسالتها
٧,٥  ٤  

ال توجد حرفية ومهنية كاملة فـي الـنص واالخـراج             ٩
  التلفزيوني

٧،٥  ٣  

  ١٠٠  ٥٣  المجموع  ١٠

  
   مع التلفاز، وجد الباحث ان عدد ساعات المشاهدةقه المبحوثوني يستغرذولمعرفة الوقت ال

 ان س  اعات الم  شاھدة وق  ضاء الوق  ت م  ع التلف  از  الس  یما جی  دة وعالی  ة وال  دى الطلب  ة ش  كلت ن  سب 
  ) ١٣(جدول رقم المن عینة البحث المذكورة في % ٥٦بنسبة  ووبمعدل ثالث ساعات یومیا 
ـ  اوهذ% ٣٤ فقد بلغت نسبة     ساعاتن ثالث   ماما ساعات المشاهدة اكثر      ن يـشكالن   ان الرقم

 وسيلة ة من أيأكثر إعالميةن على جهاز التلفاز كوسيلة يمدى اعتماد المبحوثتبين  نسبة عالية 



 ١٥

 على  لإلطالع لحاجاته اليومية    اتشكل مصدر  التي   واألخبار للمعلومات   ا مصدر واتخاذه أخرى
ذه النتائج مع ما ورد في دراسة الباحـث          ويمكن مقارنة ه   .برامجه المختلفة ن طريق   مالعالم  

انه ال يوجد جمهور واحد للتلفزيون وإنمـا يوجـد نوعـان مـن               (١٩٩٠الفرنسي سوشيون   
 الشخص التلفزيون في    ويشاهد.. قليال  ثم هناك الذين يشاهدون    لئك يشاهدون كثيرا  فأوالجمهور  

  ) ١()  بين األشخاص ر ساعات يومياً لكن هناك اختالف كبيالمتوسط ثالث
  عدد ساعات المشاهدة يوضح  ١٣جدول رقم ال

  %النسبة المئوية  التكرار  عدد ساعات المشاهدة
  ٥٦  ٥٦   ثالث ساعاتإلىساعة 
  ٣٤  ٣٤   من ثالث ساعاتأكثر

  ١٠  ١٠  اقل من ساعة
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
ـ        إيجادوقد حاول الباحث      التـي يفـضلها     اتعو العالقة بين عدد ساعات المـشاهدة والموض

 يستهلكها المبحـوث فـي متابعـة        لمشاهدها معظم ساعات    إنمبحوث في متابعتها، لوحظ       ال
جـدول رقـم    ال المحلية والتقارير التي تخص التحليالت السياسية وكما هو واضح في            األخبار

 واغلبهم يقضون  من سـاعة       حليهلما األخبار من عينة البحث يتابعون      %١٩أن نسبة   .) ١٤(
 يتابعون التقارير والتحليالت السياسية فقد بلغت نسبة        الذينأما  ، تابعةالى ثالث ساعات في الم    

 ثالث ساعات في المتابعة، وتأتي برامج إلىمن عينة البحث واغلبهم يقضون من ساعة % ١٨
واغلـبهم  % ١٦ المرتبة الثالثة في عدد ساعات المتابعـة أي بنـسبة             في المنوعات والترفيه 

يتـابعون البـرامج الفنيـة       % ١٠  ثم تليها نسبة      ث ساعات  ثال إلىمن ساعة   أيضا  يتابعون  
وذلك بسب  ؛  ألخبار والتقارير  معظم وقت المشاهدة محصور ل     إنويستنتج الباحث   . واألغاني  

 متسارعة على   وأحداثروف  ي تحيطه ظ  ذلوضع الراهن ال  باالطلبة  لدن   المتزايد من    االهتمام
كون الطلبة يشكلون شريحة مهمة من هذا  ليعا و  العراق جم  أبناء والتي باتت  تشغل      األياممدى  

  علىهمانال سيما و والسياسي ، واالجتماعيالشعب فان الوضع العام يهم مستقبلهم االقتصادي        
  .د التخرج لالنخراط في مجال العملبع مرحلة جديدة من الحياة أبواب

  
1- Souchon M.  (1990 " Un public  ou des publics? (in communication)  

n51 Paris,sauil. 
  
  



 ١٦

  
  يوضح العالقة بين عدد ساعات المشاهدة والمواضيع المفضلة للطلبة ) ١٤(جدول رقم ال

  زتلفا       ال
 ثالث  إلىساعة    اقل من ساعة  المواضيع

  ساعات
اكثر مـن ثـالث     

  المجموع  ساعات

  ١٩  ٢  ١٣  ٤   المحليةاألخبار
  ١٨  ٤  ١٢  ٢   والتحليالت السياسيةالتقارير

  ٨  ٥  ٣  ٠  لبرامج الرياضيةا
  ٧  ٥  ٢  ١  التقارير والبرامج التاريخية

  ١٦  ٧  ٩  ٠  برامج المنوعات والترفيه
  ١٠  ٤  ٦  ٠  واألغانيالبرامج الفنية 

  ٧  ٢  ٥  ٠  الثقافية
  ٦  ١  ٣  ١  برامج العلوم واالختراعات

  ٩  ٤  ٣  ٠  االخبار العالمية
  ١٠٠  ٣٤  ٥٦  ١٠  المجموع

  
 المبحوثين، وجـد    لدنمن  المشاهدة  تتم  ن طريقها   م التي   طريقةوالأما عن وقت مشاهد التلفاز      

 % ٤٣ وبنـسبة    ٤٣ و ،ن مشاهدة التلفـاز لـيال     فضلوي % ٤٦ مبحوثا بنسبة    ٤٦الباحث ان   
يـرى  و .١٥ يتابعون التلفاز في وقت فراغهم  كما هو واضح في جدول رقـم               أويشاهدون  

مشاهدة ويرجح ان معظم وقـت فـراغ         فرق شاسع بين   هذين الوقتين لل        عدم وجود   الباحث  
ـ  بـسبب ح     الساعات المفـضلة    ساعات الليل هي   أن لذا يرى    ،الطلبة هي ساعات الليل    ر  ظ

ال وسيلة أخرى إمام المواطن غير الركون في البيت والجلوس إمام شاشـات             إذ  التجوال ليال   
  .قنوات التلفاز 

  التلفزيون مشاهدة يوضح وقت ) ١٥(جدول رقم ال
  %النسبة المئوية  التكرار  هدةوقت المشا

  ٤٦  ٤٦  ليال
  ١٠  ٤٣  وقت الفراغ

  ١٠  ١٠  الظهر الى العصر
  ١  ١  صباحا

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع



 ١٧

        
 مبحوثا بنسبة   ٦٥ نأ  الى   ١٦جدول رقم   ال، تشير النتائج في     لتلفازا مشاهدةطريقة   عن   أما   
 أنهم يفـضلون التلفـاز      الى أشاروا % ٢٦ بنسبة   ٢٦ و سرةيفضلون المشاهدة مع اال    % ٦٥

 إلـى ذلـك   ، ويعود    سرة غالبية العينة  يفضلون المشاهدة مع اال       نأيتضح   بشكل انفرادي و  
 التلفازيـة  لبرامجفي متابعة ا   سهام وتأثيره  في اال    ، العراقية في تكوينها الجمعي    سرةطبيعة اال 

  ..هدة جماعية تكون المشاأن ساعد على  ألسرةل جهاز التلفاز فر اوقد يكون عدم تو
  
   التلفازمشاهدة الطلبة فضل التي  ي طريقةيوضح ال) ١٦(جدول ال

  %النسبة المئوية  التكرار  طريقة المشاهدة
  ٦٥  ٦٥  سرةمع اال
  ٢٦  ٢٦  منفردا

  ٩  ٩  مع األصدقاء
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  :النتائج
ن غيره مـن    ملجهاز التلفاز    تعرضا   أكثر من جمهور الطلبة هم      المبحوثين إنأستنتج الباحث   

 فـي جـداول البحـث    إليهـا  التي شكلت نسبة عالية كما اشـرنا         الوسائل اإلعالمية األخرى  
 المبحوثين اغلب   إنإذ   درجة عالية    أيضا وان استمرارية المشاهدة والمتابعة شكلت       .المذكورة

هـذه الوسـيلة،   ى  إلض   يتابعون التلفاز دائما وهذه تعطي صفة االستمرارية للتعر        أنهم  أكدوا
ها المختلفـة علـى مـدار    اتعوومع تعدد قنوات التلفاز وتغطيتها الواسعة في برامجها وموض       

ـ ال لكن المبحوثين في تعرضهم لهذه القنوات اختاروا         ،ساعات اليوم   األكثـر   العربيـة  اتوقن
مرتبة في ال ) الفضائية العربية (ن غيرها من القنوات األخرى وجاءت القناة        مللمتابعة  تفضيال  
بعـة  ا مت مألمتنوعـة    ا لبرامجها المبحوثين سواء كان في متابعة       القنوات،  من بين هذه   األولى

 العاليـة   تقنياتهـا  المهنية العالية بـسب      إلى ويعزى هذا     ، الخصوص الوضع العراقي بوجه  
ـ  التي ها المختلفةاتعو المتميز من تقديم وتغطية شامله لموضواألداءالمتطورة   بعـض  ستند  ت

 في المتابعة   ، ثم جاءت القنوات المحلية بالدرجة الثانية      على األسس والمعايير العلمية   جها  برام
 لقربها مـن مـصادر القـرار         من بين القنوات المحلية    األولىواحتلت القناة العراقية المرتبة     

رامجها التي هي من صميم الظرف وواقـع    عدد من ب   حاجات المواطنين في     عددا من وتلبيتها  
  .لحالي العراق ا

الطلبـة فـي     بمدى تطابق الدروس التي يتلقاها        المتعلقة األساسيةخص مشكلة البحث    ما ي  أما
زالت قائمة في عـدد     ماازية، فهي   مناهجهم العلمية مع واقع العمل اإلعالمي في القنوات التلف        

لقا ال يمكن الجزم مط المفتوحة وأجوبتهمفي   المبحوثون التي ذكرها    األسباب أو المؤشرات   من
 المتبعة لكل قناة فضائية سواء في التخطيط        اإلعالمية السياسة   إلىبهذا الخصوص وذلك يعود     

الموضـوعية   المهنية والتـي تـشمل       ر افتقار المعايي   إلى أشار منها   عددو. والتقديم   واإلعداد
 فـي   نات القديمة ا على التق   في الكلية  مع اعتماد المنهج العلمي    في العمل اإلعالمي،       والحيادية

 عديدة للمتخرجين من كلية اإلعالم على عكس        إشكاالتدروسهم النظرية والتطبيقية مما يثير      
  .نية حديثةقما تمتلكه القنوات من وسائل ت

عادات المشاهدة المتمثلة عدد ساعات ووقت المـشاهدة والكيفيـة او            إن من هذا كله     ويتضح
. لق بتعرض المبحوثين للقنوات التلفازية     تتع أخرىطريقة المتابعة لبرامج القنوات كلها عوامل       

 للمشاهدة ومعظمها تسخر    ات يوميا ون  ثالث ساع   ض يق  المبحوثين من الطلبة   أغلبية أنفلوحظ  
وهـذه  .   والترفيهية فنية بعدها البرامج ال   وتأتي ،التقارير والتحليالت السياسية     األخبار لمتابعة

 من  انه اتضحذي الليل الوقت   ومعظمها في سرةالمتابعة تتم عبر المشاركة الجماعية مع  اال
  .هألتلفازيتعرض الطلبة لمتابعة القنوات ل األوقات أكثر
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  ١الملحق رقم 
  

 ةاستبان
 )استطالع آراء الطلبة( 

  أختي الطالبة..أخي الطالب
 وكيف هـي    )التلفاز( اإلعالم يلةا معرفة رأيك بوس   ها إلى الحصول على بيانات نتمكن من      ة االستبان ههذترمي  

بل هو محاولة لبلورة تصوراتكم واالستفادة منهـا        ..بها وهو ال يحمل أغراضاً سياسية     العالقة التي تربطك    
  في مجال البحث العلمي

  )المعلومات العامة(
  أنثى          ذكر  :الجنس/ ١
  المرحلة الدراسية  / ٢
  القسم      / ٣
  أي الوسائل اإلعالمية أقرب إلى اهتمامك؟/ ٥

      جميعها      عةاإلذا    التلفزيون     الصحافة 
  
  )المعلومات الخاصة بالتلفزيون( 

   هل تشاهد التلفاز  دائما           احيانا          نادرا         ال اشاهد-١
  أي القنوات التلفزيونية تفضل؟/ ٢

  األجنبية       العربية       المحلية 
  ؟اذكر اي قناة بالتحديد/ ١
١/  
٢/  
٣  
  ؟)يمكنك اختيار أكثر من إجابة(أي المواضيع تفضل مشاهدتها / ٣

     البرامج الرياضية         التقارير والبرامج السياسية    األخبار المحلية
ــة             برامج المنوعات والترفيه  التقارير والبرامج التاريخية  ــرامج الفني    الب

  واألغاني 
  األخبار العالمية      برامج العلوم واالختراعات       الثقافية

هل هناك تقارب او تطبيق للمنهج العلمي الذي درستة في الكلية مع ما يعرضـه               ... من وجهة نظرك    /-٤
  التلفاز من برامج من حيث الشكل والمضمون

  نعم          ال

   

   

   

   

    

   

    

  



 ٢١

   التطابق أوجهوما 
١-  
٢-  
٣ –  

  االختالف ما أوجه
١-  
٢-  
٣-  
  على من تعتمد في متابعة أخبار الوضع العراقي؟/ ٥

  القنوات العربية         ت المحليةالقنوا
  أي قناة بالتحديد/ ٦
  
  متى تشاهد التلفزيون؟/ ٧

             حسب وقت الفراغ       ليالً        من الظهر إلى العصر    صباحاً 
  كيف تفضل المشاهدة؟/ ٨

  مع األصدقاء       مع العائلة       منفرداً
   كم ساعة تشاهد التلفزيون يومياً؟٩

   اقل من ساعة       ساعاتثالث اكثر من     ثالثة ساعة إلى
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  بحث                                           
  

   لطفل اإعالم والعنفعولمة 
  دراسة في برامج األطفال التلفزيونية

  
  
  
  
  

   مقدم من قبل
   األستاذ المساعد الدكتور عبد الباسط سلمان

  
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة بغداد/ كلية اإلعالم
٢٠٠٨  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 مثْواه عسى َأن ينفَعنَا َأو نَتَّخذَه ولَداً وكَذَِلك مكَّنِّا ِليوسفَ في وقَاَل الَّذي اشْتَراه من مصر المرَأته َأكْرِمي{

 ونلَمعالنَّاسِ الَ ي َأكْثَر نلَـكو رِهلَى َأمع غَاِلب اللّهو يثادن تَْأوِيِل اَألحم هلِّمِلنُعضِ واَألر{   
  ٢١يوسفصدق اهللا العظيم سورة 
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  حتوياتالم

  ::    مقدمة    مقدمة
  :       مشكلة البحث

  :       أهمية البحث والحاجة إليه 
      أهداف البحث    أهداف البحث
      حدود البحث    حدود البحث
  اإلطار النظرياإلطار النظري

  العنف كمظهر من مظاهر العولمة في الدراماالعنف كمظهر من مظاهر العولمة في الدراما
  العـولمـة تؤكد العنف لألطفالالعـولمـة تؤكد العنف لألطفال

         التحليل       التحليل
         النـتـائـج       النـتـائـج
          التوصيات        التوصيات

  :      المصــــادر      المصــــادر
  

  وإعالم الطفلالعنف 
  ::مقدمةمقدمة

    كم كبير من المؤثرات الصورية والصوتية يتعرض لها الطفل جراء انغماساته اليومية بالبث التلفزيـوني               
 أوعاب الكومبيوتر، حيث تسربت له عبر هذا األثر العديد مـن الـسلوكيات              المتجسد بالقنوات الفضائية أو ال    

ا تتمظهر بالعنف واإلثارة المبالغ بها في اغلب األحيان، وتمكنـت هـذه             األنماط البشرية الجديدة التي غالبا م     
 االندماج السمع مرئي في الحياة اليومية       أوالمؤثرات التي الزمت الطفل تمكنت من إن تحقق نوع من التعلق            

برزت للطفل العربي، والوقع إن المؤثرات هذه وحسب ما تشير لها المصادر لها عالقته بظاهرة العولمة التي                 
في المدة األخيرة وكثر الحديث عنها، لذلك سيكون بحثنا هنا عن العالقة ما بين العنف والعولمة في اإلعـالم                   

العربي والذي نرى بأنـه     السمع بصري لدى الطفل، لذا فان هذا الموضوع يشكل أهمية وجدوى في المجتمع              
 أنرب جراء البث التلفزيوني، ومـن دون         حاجه للتنبيه والتركيز على المخاطر التي يتعرض لها من الغ          إلى

 دراسـة  فيان هذه الموضوعة تستحق التناول    الباحث    توخي لهذه المخاطر، لذلك فقد وجد      أويكون له إدراك    
 مستورة بغطاء غير معلن تركز على العنف في حياة األطفال فـي             أو فهناك دعوات قد تبدو مبطنة       ،أكاديمية

 من أولئك األطفال الذين تعرضوا لتلك األعمال، لذا فان هذا الموضوع يعـد  العالم ككل، والطفل العربي واحد   
 وذلك لألهمية التي يتمتع بها الطفل في المجتمع واألسرة العربية، واألسرة العربية لها دور               غاية في األهمية،  



33  

  

ه وحاجاته من   رئيس في تنشئة الطفل لما تتمتع بمكانه مؤثرة على الطفل، فالطفل يلتقط كل حركاته وتصرفات              
أسرته وهو ما أكدته العديد من المصادر العلمية، فهناك جملة من الحاجات يبحث عنا الطفل منها فـسيولوجية      

األسرة لها الدور األساس فـي      ان  فلذلك  .. ومنها نفسية ومنها عاطفية ومنها معنوية وسلوكية واجتماعية الخ          
، ١لطفل بالدين الصحيح والقـيم واألخـالق والـسلوك        تنمية الطفل بالشكل الصحيح وذلك من خالل تعريف ا        
 حملة قاسية من التغييرات جراء العولمة وتجلياتها        إلىواألسرة العربية بشكل عام تعرضت في المدة األخيرة         

 جذور عميقة، فالعولمة ظاهرة انتشرت في المدة األخيرة بشكل واسع وصريح، وقد انتـشرت  إلىالتي امتدت   
 تحمل من تأثيرات على األسرة العربية شكلت خطـورة بالغـة            ات واألصعدة، والعولمة لم   بالعديد من المجاال  

 كونها تؤكد على الكثير من القيم غير الموائمة للمجتمـع           على الطفل العربي وعلى المتلقين العرب بشكل عام       
وتؤكد العدوانية عـن  فهي تمهد للعنف  سموما فكرية على العقول العربية اليانعة ودونها، العربي وكأنها تبعث  

ولما للعولمة من سلبيات كثيرة ،٣+٢طريق العديد من المظاهر الخاصة بالعولمة التي حددت من دراسات سابقة 
على األسرة العربية والتي تنعكس سلبا على الطفل العربي الذي يتسم بخصوصيات كثيرة ال تـتماشى وطبيعة 

لبث الذي يتسرب للطفل من خالل ا      العنفول هذا البحث موضوع     الثقافة الجديدة التي ترومها العولمة، فسيتنا     
التلفزيوني والقنوات الفضائية العربية ومن ثم دور تلك القنوات في التأثير على الطفل من خالل تسويق الكثير                 

ن من القيم لألطفال ونشر الكثير من التوجهات الجديدة والتقاليد التي ال تتواءم وواقع الطفل العربي، حيـث أ                 
هناك أهمية بالغة للبث التلفزيوني وللقنوات الفضائية في بلورة الثقافة الجديدة وإقحامها في الحيـاة اليوميـة                 
للطفل من خالل دور الدراما السينمائية والتلفزيونية التي تشكل وسيلة أساسية فـي خلـق التـأثير الحيـاتي                   

اما السينمائية والتلفزيونية من خـالل تنـاول        للمجتمع، كذلك هناك تناول صريح في كل البنى األساسية للدر         
عناصر الشكل والمضمون للدراما السينمائية والتلفزيونية، والبحث سيتناول كل عنصر من تلك العناصر فـي             
بيان أهميته من خالل صياغة دور فعال في عكس المضامين لألفكار واألهداف الخاصة في مفهـوم ظـاهرة           

ان عالقة الدراما بالعولمة ستكون المحور األسـاس فـي بلـورة انعكاسـات              العولمة، لذا ف  العنف وعالقته ب  
المضامين الفكرية لألطفال حيث ستعتمد الدراما كوسيلة أساسية في توصيل األفكار لخلق التأثير في الطفـل،                

ولمـة،  لمظاهر الع  أوالخاصة بالعنف   فهناك قدرات تحملها الدراما في خلق األجواء المناسبة لتعزيز المفاهيم           
حيث ان قدرة العمل الدرامي التلفزيوني تعمل  على استقطاب الطفل للتأثير فيه من خالل  المحتوى المرسـل         

  .له
  

  :مشكلة البحث

                                      
  ٢٠٢،ص٢٠٠٤االعالم والمجتمع، القاھرة،الدار المصریة اللبنانیة،– منى الحدیدي وسلوى امام علي 1
 ٥٢ ص٢٠٠٥صریة،،القاھرة،الدار الثقافیة المعولمة القنوات الفضائیة–  عبدالباسط سلمان 2
  .٢٧، ص١٩٩٦انظر ندوة االختراق االعالمي للوطن العربي، القاھرة،معھد البحوث والدراسات العربیة،تشرین الثاني، 3
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   مع تعدد القنوات المحلية والقنوات الفضائية العربية اعتمدت العديد من القنوت التلفزيونية األعمال الدرامية              
صا األمريكية منها مواد رئيسية في مناهج البث التلفزيوني، فلوحظ ان أكثر            األجنبية الموجهة لألطفال وخصو   

البرامج الموجهة للطفل العربي هي من صلب اإلنتاج األمريكي ولوحظ أيضا ان البرامج العربيـة الدراميـة                 
تحمل كثيرا ما تعتمد الشكل والمضمون األمريكي في برامجها وهو األمر الذي جعل البرامج الموجهة للطفل                

أفكارا ومضامين انعكست على الطفل العربي بصورة واضحة وصريحة، لذا فأن موضوع البحـث سـيعتمد                
األعمال الدرامية الـسينمائية والتلفزيونيـة      تتوافر مظاهر للعنف في     هل  (التساؤل التالي كمشكلة البحث وهو      

  ).؟ وكيف؟الموجهة للطفل العربي
  

  :أهمية البحث والحاجة إليه 
شك في ان فهم ال (الكثير ممن يرون بان االهتمام بحاجات الطفل أمر البد منه لخلق أجيال صحيحة،           هناك   

 أفضل مستوى للنمـو     إلى قدرتنا على مساعدته للوصول      إلىواحترام حاجات الطفل وطرق إشباعها يضيف       
المتمثلة بمبـادئ التهـذيب     نشا الطفل العربي على القيم العربية األصيلة        ،  ٤)والتوافق النفسي والصحة النفسية   

 تربية  الطفل العربي أو حرم من ذلـك      تربية  الطفل العربي أو حرم من ذلـك      سبب حقيقي لسرور وسعادة المجتمع العربي، أما إذا ساءت         ،الصحيح
التهذيب فانه سيكون من المؤكد وجود تعاسة على الكثير من أفراد مجتمعنا العربي، لذلك اعددنا هذا البحـث                  التهذيب فانه سيكون من المؤكد وجود تعاسة على الكثير من أفراد مجتمعنا العربي، لذلك اعددنا هذا البحـث                  

  أوأوالعنـف  العنـف  الفكرية للطفل العربي في تحصين األطفال من مخاطر الفكرية للطفل العربي في تحصين األطفال من مخاطر مستهدفين معاونة عن المسئولين على البيئة   مستهدفين معاونة عن المسئولين على البيئة   
 الدراميـة    الدراميـة   األعمـال األعمـال  التي هيمنت على      التي هيمنت على     انعكاسات العولمة انعكاسات العولمة  تنعكس على الطفل من خالل        تنعكس على الطفل من خالل       أنأنالجريمة التي يمكن    الجريمة التي يمكن    

لقد توغلت العولمة في جوانب متعددة األوجه ذلك ألن العولمة شملت األصعدة كافة على الرغم               لقد توغلت العولمة في جوانب متعددة األوجه ذلك ألن العولمة شملت األصعدة كافة على الرغم               فف،  ،  بشكل كبير بشكل كبير 
 دخلت المجال االقتـصادي والمجـال الـسياسي          دخلت المجال االقتـصادي والمجـال الـسياسي         أنهاأنهاسعى إلى ثقافة محددة في نشر أهدافها، حيث         سعى إلى ثقافة محددة في نشر أهدافها، حيث         من إنها ت  من إنها ت  

والمجال االجتماعي والرياضي والفني والثقافي و مجاالت أخرى وهي المجاالت التي تؤثر بشكل أو بـآخر                 والمجال االجتماعي والرياضي والفني والثقافي و مجاالت أخرى وهي المجاالت التي تؤثر بشكل أو بـآخر                 
  ..على البيئة الفكرية للطفل العربيعلى البيئة الفكرية للطفل العربي

 والكيفيات التي تسعى العولمـة لهـا فـي غـرس             والكيفيات التي تسعى العولمـة لهـا فـي غـرس             يتوغل في األسباب    يتوغل في األسباب   أنأن  إن موضوع هذا البحث سيحاول        إن موضوع هذا البحث سيحاول      
المضامين والتي انعكست في جملة من المظاهر الخاصة بالعولمة، حيث ستتبنى هذه الدراسة تلـك المظـاهر        المضامين والتي انعكست في جملة من المظاهر الخاصة بالعولمة، حيث ستتبنى هذه الدراسة تلـك المظـاهر        

العمل الدرامي الذي يظهر على شاشـات       العمل الدرامي الذي يظهر على شاشـات       مع العنف في    مع العنف في    بغية إيجاد عالقة صريحة     بغية إيجاد عالقة صريحة     مؤكدة على ظاهرة العنف     مؤكدة على ظاهرة العنف     
ية، فهناك ارتباط قد يكون خفيا لغير المختصين بين المـضمون الخـاص             ية، فهناك ارتباط قد يكون خفيا لغير المختصين بين المـضمون الخـاص             القنوات المحلية والفضائيات العرب   القنوات المحلية والفضائيات العرب   

ومن ثم هناك عالقة بين مضامين العولمة ومـضامين     ومن ثم هناك عالقة بين مضامين العولمة ومـضامين     ،  ،   العولمة  العولمة  من مظاهر   من مظاهر  مظهرمظهرالعنف ك العنف ك باألعمال الدرامية و  باألعمال الدرامية و  
البث التلفزيوني الفضائي، أوجد هذه العالقة أو االرتباط المستفيد من العولمة، وفي الوقت نفس هنـاك مـن                  البث التلفزيوني الفضائي، أوجد هذه العالقة أو االرتباط المستفيد من العولمة، وفي الوقت نفس هنـاك مـن                  

ى إلى إلغاء هذا االرتباط لتحصين متلقيه من إفرازات العولمة بغية الحفاظ على سالمة ما هو موروث من       ى إلى إلغاء هذا االرتباط لتحصين متلقيه من إفرازات العولمة بغية الحفاظ على سالمة ما هو موروث من       يسعيسع
  ..ثقافة وتقاليدثقافة وتقاليد

                                      
  .١٩٢ص٢٠٠٤االعالم والمجتمع، القاھرة،الدار المصریة اللبنانیة،–منى الحدیدي وسلوى امام علي  4
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  ٥    السبل التي تهدف إلى تحقيق المضامين المؤثرة في األطفال والمتلقين بشكل عام اتخذت من المراوغـة                   السبل التي تهدف إلى تحقيق المضامين المؤثرة في األطفال والمتلقين بشكل عام اتخذت من المراوغـة               
العولمة باألساس غير مقننة ولم تأت بأمور واضـحة         العولمة باألساس غير مقننة ولم تأت بأمور واضـحة         نهجا في بث المضمون الفكري للثقافة الجديدة ذلك الن          نهجا في بث المضمون الفكري للثقافة الجديدة ذلك الن          

 مباشرة، لذلك فان سبل العولمة قد ال تكون مكشوفة لكل المتلقين على الرغم من أنهـا واضـحة    مباشرة، لذلك فان سبل العولمة قد ال تكون مكشوفة لكل المتلقين على الرغم من أنهـا واضـحة   أوأووصريحة  وصريحة  
بعض الشيء لبعض للذين يمتلكون ثقافة مناهضة لتيار العولمة، لذا فان كثيرا من المتلقين ال يـدركون إلـى                   بعض الشيء لبعض للذين يمتلكون ثقافة مناهضة لتيار العولمة، لذا فان كثيرا من المتلقين ال يـدركون إلـى                   

لتي تنبعث وستنبعث من جراء العولمة، وهناك أيضا كثير من المتلقين ال يعرفون السياق              لتي تنبعث وستنبعث من جراء العولمة، وهناك أيضا كثير من المتلقين ال يعرفون السياق              يومنا هذا المخاطر ا   يومنا هذا المخاطر ا   
  أوأوالذي ينتهج أو الموقف الحقيقي لهم إزاء العولمة، فال يزال الكثير ممن يضن بان العولمة هي الدعوة للعدالة الذي ينتهج أو الموقف الحقيقي لهم إزاء العولمة، فال يزال الكثير ممن يضن بان العولمة هي الدعوة للعدالة 

 الظاهرة من أسـاطير وأوهـام    الظاهرة من أسـاطير وأوهـام   الكثير من مثقفينا ما زالوا يفسرون  العولمة من خالل ما أفرزته هذه            الكثير من مثقفينا ما زالوا يفسرون  العولمة من خالل ما أفرزته هذه            ( ( للخير،للخير،
 رحاب اإلنسانية الواسعة، والعولمة      رحاب اإلنسانية الواسعة، والعولمة     إلىإلىإيديولوجية، فالعولمة بالنسبة لهم تعني االنتقال من اسار الدولة القومية           إيديولوجية، فالعولمة بالنسبة لهم تعني االنتقال من اسار الدولة القومية           

تعني انسياب األفكار والعلوم والتقنيات عبر الحدود التي كانت مغلقة في الماضي وانفتحت بفضل انتصار تيار تعني انسياب األفكار والعلوم والتقنيات عبر الحدود التي كانت مغلقة في الماضي وانفتحت بفضل انتصار تيار 
  ..٦٦))طير العولمة طير العولمة العولمة، تلك أوهام وأساالعولمة، تلك أوهام وأسا

    لهذا سنكشف واقع العولمة التي تؤكد العنف وتأثيرها في الطفل العربي من خالل العنـف الموفـد فـي                       لهذا سنكشف واقع العولمة التي تؤكد العنف وتأثيرها في الطفل العربي من خالل العنـف الموفـد فـي                   
 التلفزيونية المتعولمة، ونكشف العديد من العالقات بين األعمال الدرامية والعولمة، وسنكشف أيـضا               التلفزيونية المتعولمة، ونكشف العديد من العالقات بين األعمال الدرامية والعولمة، وسنكشف أيـضا              األعمالاألعمال

 في التمهيد ألفكار العولمة وكل ذلك سيكون لبيـان المخـاطر       في التمهيد ألفكار العولمة وكل ذلك سيكون لبيـان المخـاطر      الدور الذي لعبته الدراما السينمائية والتلفزيونية     الدور الذي لعبته الدراما السينمائية والتلفزيونية     
  . . التي تهدد األسرة العربيةالتي تهدد األسرة العربية

  
  ::أهداف البحثأهداف البحث

  ::يهدف البحث إلى ما يأتييهدف البحث إلى ما يأتي
كشف أهمـية الدراما السينمائية والتلفزيونية ودورها في نشر أفكار العنف باألعمال الدرامية التلفزيونيـة              كشف أهمـية الدراما السينمائية والتلفزيونية ودورها في نشر أفكار العنف باألعمال الدرامية التلفزيونيـة              --١١

  ..الخاصة باألطفالالخاصة باألطفال
  ..مضامين التي تناشد بها األعمال الدرامية الموجهة للطفل العربيمضامين التي تناشد بها األعمال الدرامية الموجهة للطفل العربي طرح األفكار وال طرح األفكار وال--٢٢
 العولمـة التـي أثـرت        العولمـة التـي أثـرت       أوأو التوصل إلى حلول تعالج التلوث الفكري المنعكس من أفكار ومضامين العنف              التوصل إلى حلول تعالج التلوث الفكري المنعكس من أفكار ومضامين العنف             --٣٣

  ..بالطفلبالطفل
  

  ::حدود البحثحدود البحث
ربي خالل المدة ربي خالل المدة  إلحدى األعمال المعروضة على قنوات البث التلفزيوني الع إلحدى األعمال المعروضة على قنوات البث التلفزيوني العقصديهقصديه     يتحدد البحث في عينة        يتحدد البحث في عينة   

التي تلت ظهور العولمة بشكلها الحالي، أي بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق وتفـرد الواليـات المتحـدة                  التي تلت ظهور العولمة بشكلها الحالي، أي بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق وتفـرد الواليـات المتحـدة                  
كعينة للبحث كون ان هـذا  كعينة للبحث كون ان هـذا  ) ) TTiimmoonn  &&  PPuummbbbbaaaa((األمريكية، والباحث سيختار العمل الدرامي الكارتوني األمريكية، والباحث سيختار العمل الدرامي الكارتوني 

                                      
 .١٥ ص٢٠٠٢ جامعة بغداد–ضائي العربي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة  مظاھر العولمة في البث الف– عبدالباسط سلمان5
  .٥٨، ص ١٩٩٨حسام عیسى، ندوة العرب والعولمة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  6
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ية المحلية والفضائية وكونـه يحمـل العديـد مـن           ية المحلية والفضائية وكونـه يحمـل العديـد مـن           العمل قد عرض على العديد من القنوات التلفزيونية العرب        العمل قد عرض على العديد من القنوات التلفزيونية العرب        
  .. غيره غيرهأوأواالنعكاسات الغربية التي تناشد بها العولمة للتأثير على الطفل العرب االنعكاسات الغربية التي تناشد بها العولمة للتأثير على الطفل العرب 

  
  اإلطـار النـظـرياإلطـار النـظـري

  ::العنف كمظهر من مظاهر العولمة في الدراماالعنف كمظهر من مظاهر العولمة في الدراما
لـى المالمـح    لـى المالمـح     األمريكية من خالل األشكال التي تركـز ع         األمريكية من خالل األشكال التي تركـز ع        األعمالاألعمال     برزت مظاهر العنف في العديد من            برزت مظاهر العنف في العديد من       

الصريحة للعنف، وكذلك من خالل المواضيع التي تطرحها األفالم السينمائية والتي ستكون مواد تلفزيونية بعد            الصريحة للعنف، وكذلك من خالل المواضيع التي تطرحها األفالم السينمائية والتي ستكون مواد تلفزيونية بعد            
مدة ليس بالطويلة، وهي األكثر انتشاراً وتأثيراً، فهي تسير وفق أفكار الجهة المنتجة وهذه األفكار تخطو وفق                 مدة ليس بالطويلة، وهي األكثر انتشاراً وتأثيراً، فهي تسير وفق أفكار الجهة المنتجة وهذه األفكار تخطو وفق                 

 نبين األوضاع للجهات اإلنتاجيـة    نبين األوضاع للجهات اإلنتاجيـة   أنأن، وقبل   ، وقبل   ""ديد والثقافة الجديدة    ديد والثقافة الجديدة    السلوك الج السلوك الج " " سياسات المفهوم العالمي الجديد     سياسات المفهوم العالمي الجديد     
  .. ماذا نقصد بالعنف ماذا نقصد بالعنفأوأو نبين ما هو العنف  نبين ما هو العنف أنأنالبد البد 

كتـاب  كتـاب  (( دون الرفق حيث جاء في لسان العـرب           دون الرفق حيث جاء في لسان العـرب          أوأو   ورد العنف قي العديد من المصادر على انه الخشونة             ورد العنف قي العديد من المصادر على انه الخشونة          
 وأعنف الشيء أخذه وهو الخوف باألمر وقلة  وأعنف الشيء أخذه وهو الخوف باألمر وقلة التقريع واللوم وهو ضد الرفق   التقريع واللوم وهو ضد الرفق   : ": "٧٧لسان العرب البن منظور بأنه    لسان العرب البن منظور بأنه    

 التي تتطلبها الحياة اإلنسانية الناعمـة         التي تتطلبها الحياة اإلنسانية الناعمـة        أوأو الشفافة    الشفافة   أوأو، بمعنى ان العنف يقترن بالحاالت غير الرقيقة         ، بمعنى ان العنف يقترن بالحاالت غير الرقيقة         ""الرفق به الرفق به 
 نبين مسألة العنف من الناحية التي تعني السلوك غير االعتيادي في الجانب              نبين مسألة العنف من الناحية التي تعني السلوك غير االعتيادي في الجانب             أنأن الرقيقة، فهنا يهمنا في بحثنا        الرقيقة، فهنا يهمنا في بحثنا       أوأو

تعرض الـشباب المـراهقين   تعرض الـشباب المـراهقين   ((ط بالتعامل اإلنساني وهو كما حدده الدكتور هادي نعمان الهيتي في بحثه             ط بالتعامل اإلنساني وهو كما حدده الدكتور هادي نعمان الهيتي في بحثه             المرتبالمرتب
 العنف يعني القسوة فـي       العنف يعني القسوة فـي      إلىإلىوالذي أشار  فيه     والذي أشار  فيه     ) ) ألفالم العنف في التلفزيون والسينما والفيديو وعالقته باإلجرام       ألفالم العنف في التلفزيون والسينما والفيديو وعالقته باإلجرام       

لضرر، وقد أكد أيضا في تعريفه للعنـف        لضرر، وقد أكد أيضا في تعريفه للعنـف         إلحاق ا   إلحاق ا  أوأو اإلتالف    اإلتالف   أوأو القوة الجسدية لإلصابة      القوة الجسدية لإلصابة     أوأوالتعامل والخشونة   التعامل والخشونة   
ممارسـة  ممارسـة  (( يكون غير جسدي كأن يلحق الضرر واألذى بثقة الناس ويعرف الهيتي العنـف                يكون غير جسدي كأن يلحق الضرر واألذى بثقة الناس ويعرف الهيتي العنـف               أنأنعلى انه يمكن    على انه يمكن    

 غير اللفظي من     غير اللفظي من    أوأو توجيه الفعل اللفظي      توجيه الفعل اللفظي     أوأو الممتلكات    الممتلكات   أوأو الضرر باألشخاص     الضرر باألشخاص    أوأوالقوة الجسدية إللحاق اإلصابة     القوة الجسدية إللحاق اإلصابة     
  أوأوعين بحيث يتضمن الفعل استخدام الوسائل الجبريـة والقاسـية           عين بحيث يتضمن الفعل استخدام الوسائل الجبريـة والقاسـية            خصم آخر من أجل هدف م       خصم آخر من أجل هدف م      إلىإلىلدن طرف   لدن طرف   

 القوة الجسدية    القوة الجسدية   أوأو الخشونة    الخشونة   أوأوالتهديد بها بصرف النظر عن الموقف القانوني للفاعل، أي بمعنى استخدام القوة             التهديد بها بصرف النظر عن الموقف القانوني للفاعل، أي بمعنى استخدام القوة             
 تهديد بذلك االستخدام، وعلى الرغم من النظر للعنف على انه قـوة              تهديد بذلك االستخدام، وعلى الرغم من النظر للعنف على انه قـوة             أوأو إلحاق الضرر     إلحاق الضرر    أوأو اإلتالف    اإلتالف   أوأولإلصابة  لإلصابة  

 ان من الممكن النظر إليه على انه يتضمن سلوكاً غير جسدي ينـتج عنـه                 ان من الممكن النظر إليه على انه يتضمن سلوكاً غير جسدي ينـتج عنـه                إالإالادية تنتج عنها إصابة جسدية      ادية تنتج عنها إصابة جسدية      مم
  . . ٨٨)) مجتمع مجتمعأوأو اجتماعية مثل إلحاق األذى بسمعة شخص  اجتماعية مثل إلحاق األذى بسمعة شخص أوأوإصابات ذهنية إصابات ذهنية 

زيون زيون  أفالم يشاهدها في التلف     أفالم يشاهدها في التلف    أوأو  لقد برز العنف في الكثير من المفردات التي يتعامل معها الطفل، من األلعاب                لقد برز العنف في الكثير من المفردات التي يتعامل معها الطفل، من األلعاب              
 ان   ان  إالإال ذلـك،     ذلـك،    إلىإلى قصص يستمع إليها وما       قصص يستمع إليها وما      أوأو أزياء    أزياء   أوأو كتب    كتب   أوأو دفاتر    دفاتر   أوأو دمى يمارس معها اللعب       دمى يمارس معها اللعب      أوأووالسينما  والسينما  

 المفردات التي أسهمت فـي غـرس األفكـار           المفردات التي أسهمت فـي غـرس األفكـار          أوأو لألطفال كانت من اشد المنتجات        لألطفال كانت من اشد المنتجات       األعمالاألعمالالسينما التي تنتج    السينما التي تنتج    
كات المنتجة لها وهي في اغلـب األحيـان         كات المنتجة لها وهي في اغلـب األحيـان         والتوجهات العنيفة، فاألعمال التي تنتج لألطفال تكون رهينة للشر        والتوجهات العنيفة، فاألعمال التي تنتج لألطفال تكون رهينة للشر        

                                      
 .٢٥م ص١٩٥٦لسان العرب، بیروت للطباعة والنشر، بیروت، –ابن منظور  7
باب المراھقین ألفالم العنف في التلفزیون والسینما والفیدیو وعالقتھ باإلجرام، مجلة الطفولة، بغداد، الجمعیة العراقیة ھادي نعمان الھیتي، تعرف الش 8
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شركات عمالقة تمتلك ماليين الدوالرات وتمتلك من اإلمكانيات ما تنفرد بها إلنتاج ما يرنو لها من إنتاج يشبع شركات عمالقة تمتلك ماليين الدوالرات وتمتلك من اإلمكانيات ما تنفرد بها إلنتاج ما يرنو لها من إنتاج يشبع 
 ماليين الدوالرات، غالبا مـا تكـون الجهـات     ماليين الدوالرات، غالبا مـا تكـون الجهـات    إلىإلى األرباح الخيالية والتي تصل      األرباح الخيالية والتي تصل     أوأوالرغبات ويحقق المكاسب    الرغبات ويحقق المكاسب    

صياغة األفكار الرئيسية للعمل، األمر الذي يقود إلى أن تكون هذه األعمـال رهينـة           صياغة األفكار الرئيسية للعمل، األمر الذي يقود إلى أن تكون هذه األعمـال رهينـة           المنتجة لها مشتركة في     المنتجة لها مشتركة في     
لتوجهات الجهات المنتجة فهناك العديد من المصادر تؤكد على عدم براءة اغلب األعمال السينمائية ولعل مـا                 لتوجهات الجهات المنتجة فهناك العديد من المصادر تؤكد على عدم براءة اغلب األعمال السينمائية ولعل مـا                 

أنه جرى االتفاق أنه جرى االتفاق  ( (تأكيد لذلك حيث يقول   تأكيد لذلك حيث يقول   ) ) الفيلم في معركة األفكار   الفيلم في معركة األفكار   ((ذكره الكاتب جون هوارد لوسون في كتابه        ذكره الكاتب جون هوارد لوسون في كتابه        
 البالد األخرى البد أن  البالد األخرى البد أن إلىإلىعلى وجوب الحكم على الفيلم بوصفه أداة للسياسة الخارجية وان األفالم التي ترسل على وجوب الحكم على الفيلم بوصفه أداة للسياسة الخارجية وان األفالم التي ترسل 

تخدم احتياجات الدعاية الحكومية وهو اتفاق ظل ساريا حتى في عصر تفوق فيه التلفزيون على السينما في كم تخدم احتياجات الدعاية الحكومية وهو اتفاق ظل ساريا حتى في عصر تفوق فيه التلفزيون على السينما في كم 
 صنعة محكمة تحقق األرباح، األمر الذي دعا المنتجين العرب إلـى     صنعة محكمة تحقق األرباح، األمر الذي دعا المنتجين العرب إلـى    ، وبما ان صنعة اإلنتاج الغربي     ، وبما ان صنعة اإلنتاج الغربي     ٩٩))اإلنتاجاإلنتاج

تقليد األعمال األمريكية الناجحة حتى أصبحت الكثير من أعمالهم مشابهة لإلنتاج األمريكيً، وبالتالي تـأثرت               تقليد األعمال األمريكية الناجحة حتى أصبحت الكثير من أعمالهم مشابهة لإلنتاج األمريكيً، وبالتالي تـأثرت               
 علـى    علـى    تستعمل الخطاب اإلعالمي المتعولم ليـنعكس       تستعمل الخطاب اإلعالمي المتعولم ليـنعكس      أنأناألعمال العربية بالثقافة األمريكية تأثراً أدى بها إلى         األعمال العربية بالثقافة األمريكية تأثراً أدى بها إلى         

  ..الطفل والمتلقي العربيالطفل والمتلقي العربي
   غزارة اإلنتاج األمريكي احتوت اغلب األعمال الموجهة للطفولة وعلى وجـه التحديـد أفـالم الرسـوم                    غزارة اإلنتاج األمريكي احتوت اغلب األعمال الموجهة للطفولة وعلى وجـه التحديـد أفـالم الرسـوم                 

 فأمريكا تنتج من هذه األعمال ما يساوي ثلثي إنتاج العالم وهو اإلنتاج المتعولم من أول مشهد فيـه        فأمريكا تنتج من هذه األعمال ما يساوي ثلثي إنتاج العالم وهو اإلنتاج المتعولم من أول مشهد فيـه       ،،المتحركةالمتحركة
 وحسب ما ذكره دافيد كوك في كتابه تاريخ الـسينما الروائيـة ال               وحسب ما ذكره دافيد كوك في كتابه تاريخ الـسينما الروائيـة ال              إلى آخر مشهد، ذلك الن أي عمل أمريكي       إلى آخر مشهد، ذلك الن أي عمل أمريكي       

وهي لوائح قديمـة    وهي لوائح قديمـة    ) ) قوانين الرقابة قوانين الرقابة (( تتم الموافقة على إنتاجه ما لم تحصل الموافقات الالزمة إلنتاجه             تتم الموافقة على إنتاجه ما لم تحصل الموافقات الالزمة إلنتاجه            أنأنيمكن  يمكن  
الئحـة  الئحـة  ((قدم السينما األمريكية هدفها إرغام كل اإلنتاجيات على االلتزام بالسيادة األمريكية على العالم مثـل                قدم السينما األمريكية هدفها إرغام كل اإلنتاجيات على االلتزام بالسيادة األمريكية على العالم مثـل                

رئيس اتحاد منتجـي    رئيس اتحاد منتجـي    ) ) ويل هيز ويل هيز  ( (إلىإلىوهو مكتب سمي بهذا االسم نسبة       وهو مكتب سمي بهذا االسم نسبة       ) ) مكتب هيز مكتب هيز ((المعروفة أو   المعروفة أو   ) ) ماكارثي  ماكارثي  
عاما، اتضح في ما بعد أن ويل هيز عضو في جماعات      عاما، اتضح في ما بعد أن ويل هيز عضو في جماعات      ٢٣٢٣ ولمدة    ولمدة   ١٩٢٢١٩٢٢وموزعي األفالم في أمريكا في عام       وموزعي األفالم في أمريكا في عام       

  ..١٠١٠ماسونية ومنظمة الروتاريماسونية ومنظمة الروتاري
لعديد من العقول البريئة لألطفال لما يمتلك من قدرة علـى التـأثير             لعديد من العقول البريئة لألطفال لما يمتلك من قدرة علـى التـأثير              يغزو ا   يغزو ا  أنأن    لقد استطاع الفلم األمريكي         لقد استطاع الفلم األمريكي     

واإلقناع في األطفال، والواقع ان اإلقناع الذي حققه الفيلم األمريكي يعود إلى القدرة الكبيـرة علـى اإلنفـاق                   واإلقناع في األطفال، والواقع ان اإلقناع الذي حققه الفيلم األمريكي يعود إلى القدرة الكبيـرة علـى اإلنفـاق                   
لذي جعل  لذي جعل  المادي على تنفيذ األعمال فهناك أموال طائلة تنفق على األعمال تصل إلى مبالغ خيالية وهو األمر ا                المادي على تنفيذ األعمال فهناك أموال طائلة تنفق على األعمال تصل إلى مبالغ خيالية وهو األمر ا                

من الفلم األمريكي يتفوق على كل اإلنتاجيات، وفي الوقت نفسه اعتمد على مزج الكثير من المفاهيم بطـرق                  من الفلم األمريكي يتفوق على كل اإلنتاجيات، وفي الوقت نفسه اعتمد على مزج الكثير من المفاهيم بطـرق                  
تكاد تكون غير شرعية لما لها من مردودات سلبية على المجتمعات، فطريقة مزج األفكار السامة باألشـكال                 تكاد تكون غير شرعية لما لها من مردودات سلبية على المجتمعات، فطريقة مزج األفكار السامة باألشـكال                 

ق المراوغة والخبيـثة في نفـس الوقـت        ق المراوغة والخبيـثة في نفـس الوقـت        التي تظهر في اإلنتاج األمريكي تعد وحسب رأي الباحث من الطر          التي تظهر في اإلنتاج األمريكي تعد وحسب رأي الباحث من الطر          
وخصوصا في أعمال األطفال الدرامية، فلوحظ ان العديد من األعمال الدرامية تتضمن العديد مـن المعـالم                 وخصوصا في أعمال األطفال الدرامية، فلوحظ ان العديد من األعمال الدرامية تتضمن العديد مـن المعـالم                 
األمريكية والمضامين السامة على الطفل العربي في األعمال التي تنتجها وبصورة تحمل التالشي واالنسيابية              األمريكية والمضامين السامة على الطفل العربي في األعمال التي تنتجها وبصورة تحمل التالشي واالنسيابية              

 معالم ومضامين تشكل تحديا صريحا لكل دول العالم الثالث، فهنـاك             معالم ومضامين تشكل تحديا صريحا لكل دول العالم الثالث، فهنـاك            ان هذه ان هذه  والوقع    والوقع   ((DDiissssoolluuttiioonn))  البالغةالبالغة
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 الـشرطة الفيدراليـة أو       الـشرطة الفيدراليـة أو      أوأوالمزيد من المعالم الخاصة في أمريكا مثل البيت األبيض أو وكالة ناسا الفضائية              المزيد من المعالم الخاصة في أمريكا مثل البيت األبيض أو وكالة ناسا الفضائية              
هر عليها  هر عليها   باتت معروفة جدا للمتلقي وباتت تشكل تهديدا له ذلك للتمجيد الذي يظ             باتت معروفة جدا للمتلقي وباتت تشكل تهديدا له ذلك للتمجيد الذي يظ            ((CCIIAA))  المخابرات األمريكية المخابرات األمريكية 

في األفالم، ان األسلوب المتبع في تحقيق ذلك اتخذ من المراوغة في شكل ومضمون األعمال الدرامية نهـج                  في األفالم، ان األسلوب المتبع في تحقيق ذلك اتخذ من المراوغة في شكل ومضمون األعمال الدرامية نهـج                  
أساسيا في تحقيق تلك المآرب، وقد يتوقع البعض من ان ما يظهر من معالم وشخصيات أمريكية خارقـة أو                   أساسيا في تحقيق تلك المآرب، وقد يتوقع البعض من ان ما يظهر من معالم وشخصيات أمريكية خارقـة أو                   

متعة والترفيه، إال ان الدراسات أثبتت      متعة والترفيه، إال ان الدراسات أثبتت      بروز الموضوعات الغريبة انه أمر غير مقصود أو انه مجرد لغرض ال           بروز الموضوعات الغريبة انه أمر غير مقصود أو انه مجرد لغرض ال           
 ما يذهب إليـه   ما يذهب إليـه  إنإنان ذلك مقصود بحكم التكرارات التي يعتمدها العمل األمريكي في إبرازها، وبرأيي كباحث       ان ذلك مقصود بحكم التكرارات التي يعتمدها العمل األمريكي في إبرازها، وبرأيي كباحث       

 الفـرد ال     الفـرد ال    إنإنالبعض في هذا التصور الخاطئ يعد تصورا معذورا ذلك الن الصنعة بارعة ومتميزة لدرجـة                البعض في هذا التصور الخاطئ يعد تصورا معذورا ذلك الن الصنعة بارعة ومتميزة لدرجـة                
 ما يذهب له البعض في ذلك التصور هـو           ما يذهب له البعض في ذلك التصور هـو          إنإن هذه التصورات مقصودة،      هذه التصورات مقصودة،      يتجرأ ويقول ان مثل     يتجرأ ويقول ان مثل    أنأنيستطيع في   يستطيع في   

األساس الذي اعتمدته اإلمبريالية الجديدة في الهيمنة الفكرية على العقول، فقد اعتمدت الـسياسة األمريكيـة                األساس الذي اعتمدته اإلمبريالية الجديدة في الهيمنة الفكرية على العقول، فقد اعتمدت الـسياسة األمريكيـة                
اإلعالم بشكل ال يصدق وخططت له بصورة محكمة لتمهد إلى مراحل مجهولة التبوء؟ ولعل العولمـة التـي                  اإلعالم بشكل ال يصدق وخططت له بصورة محكمة لتمهد إلى مراحل مجهولة التبوء؟ ولعل العولمـة التـي                  

أالن دليل قاطع على ذلك، فاإلعالم األمريكي بدء توسعه مع دخول السينما حتى أصبحت تـصرفات                أالن دليل قاطع على ذلك، فاإلعالم األمريكي بدء توسعه مع دخول السينما حتى أصبحت تـصرفات                تحققت  تحققت  
العديد من األطفال على نهج اإلعالم األمريكي وتحديدا األطفال الذين يتابعون األعمال األمريكية أو المتامركة               العديد من األطفال على نهج اإلعالم األمريكي وتحديدا األطفال الذين يتابعون األعمال األمريكية أو المتامركة               

  إلىإلى تلفزيون ما يزالون محافظين       تلفزيون ما يزالون محافظين      والدليل على ذلك ان األطفال الذين يسكنون في األرياف وال يملكون أجهزة           والدليل على ذلك ان األطفال الذين يسكنون في األرياف وال يملكون أجهزة           
حدا ما على تقاليدهم األصيلة وما يزالون يشكلون تناقضا في السلوك مع األطفال الـذين تعرضـوا لإلنتـاج                   حدا ما على تقاليدهم األصيلة وما يزالون يشكلون تناقضا في السلوك مع األطفال الـذين تعرضـوا لإلنتـاج                   

  ).).متامركةمتامركة(( في أجواء متعولمة  في أجواء متعولمة نشئوانشئواالمتعولم أو المتعولم أو 
 والمضمون، فهذان  والمضمون، فهذان األعمال التلفزيونية واأللعاب االلكترونية تعتمد باألساس على مسالتين أساس وهما الشكلاألعمال التلفزيونية واأللعاب االلكترونية تعتمد باألساس على مسالتين أساس وهما الشكل    

العنصران هما اللذان يخلقان العمل بشكل عام، إال إن هذان العنصران بدورهما يتكونان من عناصر أخـرى                 العنصران هما اللذان يخلقان العمل بشكل عام، إال إن هذان العنصران بدورهما يتكونان من عناصر أخـرى                 
عديدة جدا، وان كل عنصر من تلك العناصر المتعددة إنما تحمل تأثيرات بالغة وهامة في خلق التـأثير عنـد          عديدة جدا، وان كل عنصر من تلك العناصر المتعددة إنما تحمل تأثيرات بالغة وهامة في خلق التـأثير عنـد          

 ذلك مـن     ذلك مـن    إلىإلىسوارات والفكرة والحوار والشخصيات وما      سوارات والفكرة والحوار والشخصيات وما      الطفل، كاأللوان واألزياء واآلليات والمباني واإلكس     الطفل، كاأللوان واألزياء واآلليات والمباني واإلكس     
عناصر أخرى، لذا كان من األجدر إن نتابع هذه العناصر ونتأملها جيدا كي نتمكن من تحليل التأثيرات علـى       عناصر أخرى، لذا كان من األجدر إن نتابع هذه العناصر ونتأملها جيدا كي نتمكن من تحليل التأثيرات علـى       
األطفال، إذن الشكل وما له عالقة بالمضمون هو القاعدة التي ترتئيها الدراما الموجهة للطفل وعناصر الشكل                األطفال، إذن الشكل وما له عالقة بالمضمون هو القاعدة التي ترتئيها الدراما الموجهة للطفل وعناصر الشكل                

   : :١١١١دراما السينمائية أو الدراما التلفزيونية هيدراما السينمائية أو الدراما التلفزيونية هيسواء  في السواء  في ال
   الميزانسين    الميزانسين   --  اإلضاءة  اإلضاءة-- الماكياج الماكياج-- األزياء األزياء--الديكورالديكور

  ::أما عناصر المضمون فهي أما عناصر المضمون فهي 
  .. الحبكة الحبكة–– الحوار الحوار–– الشخصيات الشخصيات–– الصراع الصراع––الفكرةالفكرة  ––                 اإليقاع                 اإليقاع

متع بما ذكر مـن عناصـر للـشكل         متع بما ذكر مـن عناصـر للـشكل          للتلفزيون البد وان يت     للتلفزيون البد وان يت    أمأموالوقع ان أي عمل درامي كان سواء للسينما         والوقع ان أي عمل درامي كان سواء للسينما             
 الدرامية   الدرامية  األعمالاألعمالوعناصر للمضمون، حيث ان هذه العناصر تالزم أي عمل ومهما تكون طبيعته، بمعنى ان               وعناصر للمضمون، حيث ان هذه العناصر تالزم أي عمل ومهما تكون طبيعته، بمعنى ان               

 لم تكن تلك المكونات تعبيرا مباشرا  لم تكن تلك المكونات تعبيرا مباشرا إنإن تشير للعنف  تشير للعنف أوأو تنوه   تنوه  أنأنتتكون من هذه المكونات التي يمكن لكل مفردة         تتكون من هذه المكونات التي يمكن لكل مفردة         
 تصف العنف وتؤكده بالعمل ليتحقق العنف بالدراما، فكـل           تصف العنف وتؤكده بالعمل ليتحقق العنف بالدراما، فكـل          أنأن لها    لها    المضمون يمكن   المضمون يمكن  أوأوللعنف، فعناصر الشكل    للعنف، فعناصر الشكل    

                                      
  .٣، ص١٩٩٩ سعد عبد الجبار، التطابق الحركي والسكوني، رسالة دكتوراه غیر منشورة، بغداد، كلیة الفنون الجمیلة، 11
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 غير   غير  أوأو يوصل التوجهات الخاصة بالعنف للمتلقي من خالل التعبير المباشر            يوصل التوجهات الخاصة بالعنف للمتلقي من خالل التعبير المباشر           أنأنعنصر من تلك العناصر يمكن      عنصر من تلك العناصر يمكن      
 مـن خـالل      مـن خـالل     أوأوالمباشر الذي يقود الطفل الن ينغمس بالعنف كاألسلحة التي تظهر بشكل مباشر أمام الطفـل                المباشر الذي يقود الطفل الن ينغمس بالعنف كاألسلحة التي تظهر بشكل مباشر أمام الطفـل                

لدرامي لألحداث من خالل عناصر المضمون الدرامي والتي تقـود الن تـشجع علـى التـصادم                 لدرامي لألحداث من خالل عناصر المضمون الدرامي والتي تقـود الن تـشجع علـى التـصادم                 التصعيد ا التصعيد ا 
  إلىإلىباإلرادات لخلق التضاد ما بين الشخصيات الدرامية والتي تشكل بالنهاية مسببات لخلق التصادم الذي يقود                باإلرادات لخلق التضاد ما بين الشخصيات الدرامية والتي تشكل بالنهاية مسببات لخلق التصادم الذي يقود                

  ..د للعنف صراحةد للعنف صراحة لم يكن يقو لم يكن يقوإنإن يعبر  يعبر أنأن يتوافر العنف في الدراما، فكل عنصر من تلك العناصر يمكن  يتوافر العنف في الدراما، فكل عنصر من تلك العناصر يمكن أنأن
  

  ::العـولمـة تؤكد العنف لألطفالالعـولمـة تؤكد العنف لألطفال
 الدراميـة    الدراميـة   األعمـال األعمـال   تأكد في دراسات سابقة ان العنف كثيرا ما نوشد من قبل العولمة، ففي تحليل لـبعض                   تأكد في دراسات سابقة ان العنف كثيرا ما نوشد من قبل العولمة، ففي تحليل لـبعض                 

 الطاغية على العمل، كما لوحظ ان الكثير من          الطاغية على العمل، كما لوحظ ان الكثير من         أوأووخصوصا األمريكية وجد ان العنف من أهم السمات البارزة          وخصوصا األمريكية وجد ان العنف من أهم السمات البارزة          
  أوأو الدراميـة الـسينمائية       الدراميـة الـسينمائية      األعمـال األعمـال وتروج له، والوقع ان العنف ظهر ليس فقط فـي           وتروج له، والوقع ان العنف ظهر ليس فقط فـي            تتقصد العنف     تتقصد العنف    األعمالاألعمال

ـ  ـ التلفزيونية الموجهة للطفل بل ان العنف توافر وبشكل صريح في العاب الكومبيوتر والـ   ))((  PPllaayy  ssttaattiioonnالتلفزيونية الموجهة للطفل بل ان العنف توافر وبشكل صريح في العاب الكومبيوتر والـ
((GGaammeess  ooff  PPCC))  && حيث ان هناك الكثير من األلعاب التي تؤكد العنف صراحة بان تظهر مشاهد للقتـل ، حيث ان هناك الكثير من األلعاب التي تؤكد العنف صراحة بان تظهر مشاهد للقتـل ،  

 الممتلكات وتؤكد الجريمة واطهر إراقة الدماء أمام الطفل البـريء،            الممتلكات وتؤكد الجريمة واطهر إراقة الدماء أمام الطفل البـريء،           أوأووللتخريب والتكسير والتحطيم للمباني     وللتخريب والتكسير والتحطيم للمباني     
  SSnnaappppeerr,,  vviiccee  cciittyy,,AAlliinnee  SShhoott,,HHeeaavvyy ( (  ومن األلعاب التي يمكن التأكد منها بهذا الخصوص نـذكر ومن األلعاب التي يمكن التأكد منها بهذا الخصوص نـذكر 

GGuunnnneerr,,UU..SS  mmoosstt  wwaanntteedd,,  TThhee  rrooaadd  ttoo  BBaagghhddaadd  (  (كثيرة، وهذه األلعاب بما كثيرة، وهذه األلعاب بما وغيرها من األلعاب الوغيرها من األلعاب ال
أنها من صلب الشركات العمالقة التي تهيمن السوق بل وتمثل الشركات المتعدية الجنـسية فإنهـا مرهونـة                  أنها من صلب الشركات العمالقة التي تهيمن السوق بل وتمثل الشركات المتعدية الجنـسية فإنهـا مرهونـة                  
لألفكار التي تنادي بها العولمة ومرهونة بما يطمح أولئك المنتفعون من نتائج مشاهدة األطفال ومزاولتهم هذه                لألفكار التي تنادي بها العولمة ومرهونة بما يطمح أولئك المنتفعون من نتائج مشاهدة األطفال ومزاولتهم هذه                

 الجريمة والتي كثيرا ما عززت المشاكل واالضطرابات في األسـرة            الجريمة والتي كثيرا ما عززت المشاكل واالضطرابات في األسـرة           ىىإلإلاأللعاب العنيفة التي كثيرا ما قادت       األلعاب العنيفة التي كثيرا ما قادت       
وخصوصا األسرة العربية، حيث ان األطفال العرب بدءوا االنغماس بهذه األلعاب فـي النـوادي والمحـال                 وخصوصا األسرة العربية، حيث ان األطفال العرب بدءوا االنغماس بهذه األلعاب فـي النـوادي والمحـال                 

 ومن من يعـرفهم      ومن من يعـرفهم     األطفالاألطفال بل ان من      بل ان من     األلعاباأللعابالتجارية وبدءوا يهملون الكثير من األمور األساس للتفرغ لهذه          التجارية وبدءوا يهملون الكثير من األمور األساس للتفرغ لهذه          
 تصرفات غربية لتوفير المال الـذي   تصرفات غربية لتوفير المال الـذي  إلىإلىشخصيا أصبحوا مدمنين على هذه األلعاب وأصبحوا ينقادون      شخصيا أصبحوا مدمنين على هذه األلعاب وأصبحوا ينقادون      الباحث  الباحث  

 من أفراد األسرة المحيطة لتوفير المبـالغ        من أفراد األسرة المحيطة لتوفير المبـالغ       أوأوتحتاجه هذه اللعبة كان يسرق أولئك األطفال األموال من أمهاتهم           تحتاجه هذه اللعبة كان يسرق أولئك األطفال األموال من أمهاتهم           
  PPllaayy  ssttaattiioonn الــ   الــ  األلعـاب األلعـاب ببلهذه اللعبة، ناهيك عن ان من األطفال من بدا يراهن بالمال علـى الفـوز   لهذه اللعبة، ناهيك عن ان من األطفال من بدا يراهن بالمال علـى الفـوز   

))((((GGaammeess  ooff  PPCC))     بمعنى ان األطفال بدءوا يقتربون من المقامرة، ومن جانب آخر برز سـلوك جديـد   ، بمعنى ان األطفال بدءوا يقتربون من المقامرة، ومن جانب آخر برز سـلوك جديـد ،
 يزاول هذه األلعـاب، كـسلوك االسـتعراض       يزاول هذه األلعـاب، كـسلوك االسـتعراض      أوأو يشاهد    يشاهد   أنأن لم يكن موجود قبل       لم يكن موجود قبل      األلعاباأللعابللطفل الذي يتلقى هذه     للطفل الذي يتلقى هذه     

األفالم، وبطبيعة الحال ان أبطال هذه األلعاب هـم مـن         األفالم، وبطبيعة الحال ان أبطال هذه األلعاب هـم مـن           أوأو المحاكاة ألبطال األلعاب      المحاكاة ألبطال األلعاب     أوأو المشاجرة    المشاجرة   أوأوالعضلي  العضلي  
 ذلك، فهناك كم كبيـر       ذلك، فهناك كم كبيـر      إلىإلىأكثر الشخصيات التي تزاول العنف وتؤكد الجريمة كالقتل والتفجير والمغامرة وما            أكثر الشخصيات التي تزاول العنف وتؤكد الجريمة كالقتل والتفجير والمغامرة وما            

 األفالم، وبدأت مالمح ومظـاهر تلـك         األفالم، وبدأت مالمح ومظـاهر تلـك        أوأومن األطفال باتوا يتصرفون على أساس السلوكيات ألبطال األلعاب          من األطفال باتوا يتصرفون على أساس السلوكيات ألبطال األلعاب          
 اثـر مـا      اثـر مـا      بشكل صريح من خالل المالبس واإلكسسوارات والمقتنيات التي يقتنيها األطفال،           بشكل صريح من خالل المالبس واإلكسسوارات والمقتنيات التي يقتنيها األطفال،          السلوكيات تبرز السلوكيات تبرز 

 الخارقون والذي أخرجـه      الخارقون والذي أخرجـه     IInnccrreeddiibblleessحين شاهدنا في السينما فيلم      حين شاهدنا في السينما فيلم      ((خطط له من أمور عديدة ما بعد الفيلم         خطط له من أمور عديدة ما بعد الفيلم         
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، وجدنا إن كم من اإلنتاج ما تال هذا الفيلم، من العـاب أو مـن   ، وجدنا إن كم من اإلنتاج ما تال هذا الفيلم، من العـاب أو مـن   ٢٠٠٥٢٠٠٥ام ام  ع عBBrraadd  BBiirrddوكتب السيناريو له وكتب السيناريو له 
 جنـسية، ناهيـك عـن     جنـسية، ناهيـك عـن    sseexx  ffiillmmأفالم أخرى لذات شخصيات الفلم ولكن بإحداث أخرى ومنها ما هي أفالم أفالم أخرى لذات شخصيات الفلم ولكن بإحداث أخرى ومنها ما هي أفالم 

  أوأو فعلى سبيل المثال هناك كم هائل من األزياء العسكرية         فعلى سبيل المثال هناك كم هائل من األزياء العسكرية        ١٢١٢))القصص والمطبوعات األخرى واألزياء واللعب    القصص والمطبوعات األخرى واألزياء واللعب    
ية يرتديها األطفال وهناك كم هائل من الدمى المقتنية من قبل الطفل ما هي دمـى إلبطـال شخـصيات                    ية يرتديها األطفال وهناك كم هائل من الدمى المقتنية من قبل الطفل ما هي دمـى إلبطـال شخـصيات                    القتالالقتال

 ما شابه ذلـك مـن        ما شابه ذلـك مـن       أوأو بروس لي     بروس لي    أوأو الفاني    الفاني   أوأو شخصيات رامبو     شخصيات رامبو    أوأوكارتونية عنيفة كأبطال المصارعة الحرة      كارتونية عنيفة كأبطال المصارعة الحرة      
ض النظـر عمـا     ض النظـر عمـا      هي عين اإلجرام والعنـف، فـبغ        هي عين اإلجرام والعنـف، فـبغ       إنماإنماشخصيات قتالية عنيفة وكل هذه الشخصيات بالواقع        شخصيات قتالية عنيفة وكل هذه الشخصيات بالواقع        

 بـآخر تتنـاول      بـآخر تتنـاول     أوأو طرد للشر فان هذه الشخصيات بـشكل          طرد للشر فان هذه الشخصيات بـشكل         أوأوستتوصل إليه هذه الشخصيات من عمل للخير        ستتوصل إليه هذه الشخصيات من عمل للخير        
 الطفل صراحة، فهي تقتل وتطارد وتقوم بالعديد من األفعال اإلجرامية العنيفة أمام الطفل باللعبة،     الطفل صراحة، فهي تقتل وتطارد وتقوم بالعديد من األفعال اإلجرامية العنيفة أمام الطفل باللعبة،    أمامأمامالجريمة  الجريمة  

 الكافية الن يميز الصحيح من الخطأ في األفعال التـي            الكافية الن يميز الصحيح من الخطأ في األفعال التـي            العقلية  العقلية أوأويمتلك التحصين الكافي    يمتلك التحصين الكافي      وبالتالي ان الطفل ال   وبالتالي ان الطفل ال   
يقوم بها البطل، فهو يقلد األفعال الجيدة والرديئة ومن خالل ذلك يتلوث الطفل بكم هائـل مـن الـسلوكيات                    يقوم بها البطل، فهو يقلد األفعال الجيدة والرديئة ومن خالل ذلك يتلوث الطفل بكم هائـل مـن الـسلوكيات                    

  .. في الدراما في الدراماأوأواإلجرامية المنعكسة من البطل في لعبته اإلجرامية المنعكسة من البطل في لعبته 
 الشركات التي تستحوذ على اكبر كم مـن          الشركات التي تستحوذ على اكبر كم مـن         أوأوئية  ئية   األفالم السينما   األفالم السينما  أوأو  األلعاباأللعابان الشركات العمالقة التي تصنع      ان الشركات العمالقة التي تصنع          

القنوات الفضائية تندمج ضمن صرة واحدة في األهداف والغايات لتحقق األرباح لذلك فان اغلب هذه الشركات       القنوات الفضائية تندمج ضمن صرة واحدة في األهداف والغايات لتحقق األرباح لذلك فان اغلب هذه الشركات       
 اتحاد، كون أهدافها واحدة فهي تبـدو         اتحاد، كون أهدافها واحدة فهي تبـدو        أوأو جمعية    جمعية   أوأومتشابهة من حيث مبدأ اإلنتاج ان لم تكن مرتبطة برابطة           متشابهة من حيث مبدأ اإلنتاج ان لم تكن مرتبطة برابطة           

المنشود، لذلك فهي تسيطر على السوق وتعتبر المستهلك نموذجا بشريا فتحاول نمذجتـه             المنشود، لذلك فهي تسيطر على السوق وتعتبر المستهلك نموذجا بشريا فتحاول نمذجتـه             متحدة لتحقيق هدفها    متحدة لتحقيق هدفها    
 قائد لهذه النماذج البشرية التي تتفاقم يوما بعـد     قائد لهذه النماذج البشرية التي تتفاقم يوما بعـد    أوأو قائد للسوق     قائد للسوق    إلىإلىبكل معطياتها ومن ثم تتحول هذه الشركات        بكل معطياتها ومن ثم تتحول هذه الشركات        

البشري طليقا وحرا في    البشري طليقا وحرا في    يوم لتشكل قطيعا بشريا كبيرا في مساحات غير محدودة بل مطلقة، فيبدو هذا القطيع               يوم لتشكل قطيعا بشريا كبيرا في مساحات غير محدودة بل مطلقة، فيبدو هذا القطيع               
 بآخر يقع ضمن هيمنة التحكم التي تنحصر في قبضة الشركات المتعدية        بآخر يقع ضمن هيمنة التحكم التي تنحصر في قبضة الشركات المتعدية       أوأو انه بشكل     انه بشكل    إالإال تصرفاته    تصرفاته   أوأوسلوكياته  سلوكياته  

الجنسية والتي هي قيادة مركزية للنموذج البشري الذي يشكل اآلن اكبر نسبة في العالم ولتكون هـذه النـسبة                 الجنسية والتي هي قيادة مركزية للنموذج البشري الذي يشكل اآلن اكبر نسبة في العالم ولتكون هـذه النـسبة                 
  .. على مفردة عولمة على مفردة عولمةرهنا للمتحكم الذي يتمظهر صريحا بما نطلقرهنا للمتحكم الذي يتمظهر صريحا بما نطلق

ان الطفل واحد من أهم النماذج البشرية التي تسعى إليها الشركات في النمذجة كونه مستهلكا جيدا ومضمونا                 ان الطفل واحد من أهم النماذج البشرية التي تسعى إليها الشركات في النمذجة كونه مستهلكا جيدا ومضمونا                     
 يحقق اإلرباح التي تبحث الشركات عنها، لذا كان هناك كم من التدابير لجعل الطفل ضـمن                  يحقق اإلرباح التي تبحث الشركات عنها، لذا كان هناك كم من التدابير لجعل الطفل ضـمن                 أنأنومن ثم يمكن    ومن ثم يمكن    

 كم هائل من المنتجات للطفـل مـن خـالل التخطـيط         كم هائل من المنتجات للطفـل مـن خـالل التخطـيط        قبضة هذه الشركات، حيث تتعمد هذه الشركات طرح       قبضة هذه الشركات، حيث تتعمد هذه الشركات طرح       
المبرمج ضمن استراتيجيات كبيرة لكسب الطفل نحو اإلنتاج فهناك كم هائل من المنتجات نرى إنها وضـعت                 المبرمج ضمن استراتيجيات كبيرة لكسب الطفل نحو اإلنتاج فهناك كم هائل من المنتجات نرى إنها وضـعت                 
ضمن مخططات بالغة في الدقة، فعلى سبيل المثال نرى ان شركة اإلنتاج السينمائي التي أنتجت فـيلم عـن                   ضمن مخططات بالغة في الدقة، فعلى سبيل المثال نرى ان شركة اإلنتاج السينمائي التي أنتجت فـيلم عـن                   

استرسلت في طرح منتجات مكملة ومرافقة لهذا الفيلم كالحقائب استرسلت في طرح منتجات مكملة ومرافقة لهذا الفيلم كالحقائب ) ) اري بوتراري بوترهه((--))HHaarrrryy  PPootttteerr((ولألطفال  ولألطفال  
 األزياء لصقت عليها الشخصيات بل ان من المنتجات التي تسوق            األزياء لصقت عليها الشخصيات بل ان من المنتجات التي تسوق           أوأوالمدرسية المرسوم عليها شخصيات الفيلم      المدرسية المرسوم عليها شخصيات الفيلم      

للطفل ما هي على شكل أطعمة فانا اذكر حين دخلت لهذا الفيلم لمشاهدته في صـاالت العـرض الـسينمائية                    للطفل ما هي على شكل أطعمة فانا اذكر حين دخلت لهذا الفيلم لمشاهدته في صـاالت العـرض الـسينمائية                    
كان مطبوعا عليه بوستر الفيلم و كان مطبوعا عليه بوستر الفيلم و ) ) الفشارالفشار((العاصمة المصرية، أتذكر ان الوعاء الذي كان توضع فيه األطعمة العاصمة المصرية، أتذكر ان الوعاء الذي كان توضع فيه األطعمة بب
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   الخارقون، الذي شاهدته في شـباط     الخارقون، الذي شاهدته في شـباط    ––) ) IInnccrreeddiibblleess((بشكل أنيق للغاية، وكذلك هو الحال مع الفيلم األمريكي        بشكل أنيق للغاية، وكذلك هو الحال مع الفيلم األمريكي        
ـ  فالمفالم وأ  وأ األلعاباأللعاب، وكان مفعم بالمنتجات المرافقة له من اسطوانات         ، وكان مفعم بالمنتجات المرافقة له من اسطوانات         ٢٠٠٥٢٠٠٥ ـ   الفيديو وال  والمقتنيـات    والمقتنيـات   ١٣١٣))DDVVDD(( الفيديو وال

األخرى، والواقع ان الفيلمين هما رمزان للعنف وللمطاردات والقتل والجريمة فأجواء هاتين الفيلمين ضـمن               األخرى، والواقع ان الفيلمين هما رمزان للعنف وللمطاردات والقتل والجريمة فأجواء هاتين الفيلمين ضـمن               
  ((LLoorrdd  ooff  rriinnggss))محيط مليء بالجريمة والعنف، وهناك أمثلة أخرى عديدة مشابهة لهاتين الفلمـين كـأفالم   محيط مليء بالجريمة والعنف، وهناك أمثلة أخرى عديدة مشابهة لهاتين الفلمـين كـأفالم   

 أردنا التوصل إليه في تأكيد التخطيط بهذه الشركات لتحقيق األرباح مـن   أردنا التوصل إليه في تأكيد التخطيط بهذه الشركات لتحقيق األرباح مـن  ، وهو ما يؤكد ما، وهو ما يؤكد ما))ssppiiddeerr  mmaann((وو
خالل تنويع المنتجات، أذن هناك غرف للعمليات لهذه الشركات تخطط لتحقيق أعلى مستويات لإلنتاج وذلـك                خالل تنويع المنتجات، أذن هناك غرف للعمليات لهذه الشركات تخطط لتحقيق أعلى مستويات لإلنتاج وذلـك                

  . . لتأكيد الجوانب االقتصادية التي تناشدها تلك الشركاتلتأكيد الجوانب االقتصادية التي تناشدها تلك الشركات

قتصادية واالجتماعية والسياسية، وهذه المتغيرات خلقت جملة من        قتصادية واالجتماعية والسياسية، وهذه المتغيرات خلقت جملة من          العالم اليوم يزخر بجملة من المتغيرات اال        العالم اليوم يزخر بجملة من المتغيرات اال      
التأثيرات على المجتمع العربي الذي بدأ يتغير يوما بعد يوم، وذلك بحكم العولمة التي تمكنت من ان تتوغـل                   التأثيرات على المجتمع العربي الذي بدأ يتغير يوما بعد يوم، وذلك بحكم العولمة التي تمكنت من ان تتوغـل                   
في المجتمع العربي الذي يعد من مجتمعات الدول النامية بشكل سريع ومؤثر، ولألسف اسـتطاعت العولمـة                 في المجتمع العربي الذي يعد من مجتمعات الدول النامية بشكل سريع ومؤثر، ولألسف اسـتطاعت العولمـة                 

من المجتمع العربي بكل األشكال واألصعدة ومن دون مواجهة تذكر، على الرغم من انها من الظـواهر         من المجتمع العربي بكل األشكال واألصعدة ومن دون مواجهة تذكر، على الرغم من انها من الظـواهر         النيل  النيل  
التي أفرزت ما يجب تصديه، فاألوضاع االقتصادية واالجتماعية عموماً كانت أفضل مما هي عليه اآلن فـي                 التي أفرزت ما يجب تصديه، فاألوضاع االقتصادية واالجتماعية عموماً كانت أفضل مما هي عليه اآلن فـي                 

لنقابات والمنظمـات فـي     لنقابات والمنظمـات فـي     أبرز مراكز العولمة وهو أمريكا فكيف الحال في غيرها، فقد تظاهرت العديد من ا             أبرز مراكز العولمة وهو أمريكا فكيف الحال في غيرها، فقد تظاهرت العديد من ا             
على هذه الظاهرة واحتجت وشجبت ما تؤول إليه العولمة، ذلك للخطـورة            على هذه الظاهرة واحتجت وشجبت ما تؤول إليه العولمة، ذلك للخطـورة            ) ) قلب أمريكا وقلب العولمة   قلب أمريكا وقلب العولمة   ((سياتل  سياتل  

التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم وتتبلور بالشكل الذي يعطي التصور الواضح إزاءها وإزاء الخطورة المباغتـة                 التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم وتتبلور بالشكل الذي يعطي التصور الواضح إزاءها وإزاء الخطورة المباغتـة                 
ملة من اآلثار السلبية كزيادة معدالت الفقر وتهمـيش الطبقـات           ملة من اآلثار السلبية كزيادة معدالت الفقر وتهمـيش الطبقـات           والمراوغة التي تهدد بها، حيث ان للعولمة ج       والمراوغة التي تهدد بها، حيث ان للعولمة ج       

  ..١٤١٤ ذلك من سلبيا ذلك من سلبياإلىإلىاالجتماعية وتهميش الثقافات ونشر األنموذج الغربي وما االجتماعية وتهميش الثقافات ونشر األنموذج الغربي وما 
التي نضمها مركز دراسات التي نضمها مركز دراسات ) ) العرب والعولمة العرب والعولمة ( (   هناك تأكيد في العديد من الدراسات والندوات الفكرية كندوة   هناك تأكيد في العديد من الدراسات والندوات الفكرية كندوة 

الذي أقيم في جامعة فيالدلفيا في األردن، علـى إن          الذي أقيم في جامعة فيالدلفيا في األردن، علـى إن          ) ) العولمة والهوية   العولمة والهوية   ( ( ؤتمر  ؤتمر   م  م أوأوالوحدة العربية في بيروت     الوحدة العربية في بيروت     
العولمة غير واضحة وغير صريحة في واقعها، فهي لحد هذه اللحظة تحمل من الغموض والمفاجئات التي ال                 العولمة غير واضحة وغير صريحة في واقعها، فهي لحد هذه اللحظة تحمل من الغموض والمفاجئات التي ال                 

 فـي   فـي  يمكن التكهن بها رغم ظهور سلبياتها، وذلك لحداثة ظهورها وعدم اكتمال مالمحها،ويذكر السيد ياسـين  يمكن التكهن بها رغم ظهور سلبياتها، وذلك لحداثة ظهورها وعدم اكتمال مالمحها،ويذكر السيد ياسـين  
 غير ضـابطة ضـمن       غير ضـابطة ضـمن      أوأوالذي يعرف العولمة على أساس انها غير مستقرة         الذي يعرف العولمة على أساس انها غير مستقرة         ) ) العولمة والطريق الثالث  العولمة والطريق الثالث  ((كتابه  كتابه  

ان صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شـاقة، نظـراً لتعـدد             ان صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شـاقة، نظـراً لتعـدد             ((((ضوابط محددة وانها صعبة حيث يقول       ضوابط محددة وانها صعبة حيث يقول       
  ففي     ففي   ١٥١٥)))) إزاء العولمة رفضاً وقبوالً       إزاء العولمة رفضاً وقبوالً      ممتعريفاتها والتي تتأثر اساساً بانحيازات الباحثين األيديولوجية واتجاهاته       تعريفاتها والتي تتأثر اساساً بانحيازات الباحثين األيديولوجية واتجاهاته       

يعتبر تحديد مفهوم للعولمة أمـرا علـى        يعتبر تحديد مفهوم للعولمة أمـرا علـى        ((كتاب دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة إشارة صريحة لذلك           كتاب دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة إشارة صريحة لذلك           
درجة كبيرة من الصعوبة نظرا لحداثة ظهورها وعدم اكتمال مالمحها، حتى اآلن نعتبر العولمـة مـصطلحا                 درجة كبيرة من الصعوبة نظرا لحداثة ظهورها وعدم اكتمال مالمحها، حتى اآلن نعتبر العولمـة مـصطلحا                 

                                      
، انظر صحیفة الجامعة والمجتمع، العدد  والملحقات االخرىومن نسخ الفیدیو وااللعاب الكومبیوتریة) DVD(الفیلم مبیعات خیالیة من نسخ الـحقق ھذا  13
  .، تصدر عن جامعة بغداد،الصفحة االخیرة٢٠٠٥اذار)بسم اهللا (
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، لقد تمادت العولمة في طرح أفكارها وتوجهاتها، فهي تنتهج العديد           ، لقد تمادت العولمة في طرح أفكارها وتوجهاتها، فهي تنتهج العديد             ١٦١٦))غامضا ومبهما وغير مكتمل األركان      غامضا ومبهما وغير مكتمل األركان      
من الوسائل واألساليب المناشدة للغريزة البشرية لتحقيق مآربها من خالل االدعاءات الكاذبة بتوسيع المعرفـة               من الوسائل واألساليب المناشدة للغريزة البشرية لتحقيق مآربها من خالل االدعاءات الكاذبة بتوسيع المعرفـة               

ت فيما بعـد  ت فيما بعـد  التكنولوجية أو تحرير التجارة الخارجية أو تعاظم الحريات أو ما إلى ذلك من االدعاءات التي بان          التكنولوجية أو تحرير التجارة الخارجية أو تعاظم الحريات أو ما إلى ذلك من االدعاءات التي بان          
إنها تنقل المجتمعات وخصوصا النامية من وضع  سيئ إلى أسوأ، ان هذا األمر قاد  الكثير من المختـصين                    إنها تنقل المجتمعات وخصوصا النامية من وضع  سيئ إلى أسوأ، ان هذا األمر قاد  الكثير من المختـصين                    

 يعرفوا ويفهموا العولمة على إنها التقدم والتكنولوجيا والقفزات العلمية في الحاسبات             يعرفوا ويفهموا العولمة على إنها التقدم والتكنولوجيا والقفزات العلمية في الحاسبات            أنأن  إلىإلىوغير المختصين   وغير المختصين   
 القادم لهم، بينما يتضح الواقع الحقيقي للعولمـة علـى            القادم لهم، بينما يتضح الواقع الحقيقي للعولمـة علـى           واالتصاالت الرقمية، متوقعين ومتصورين إنها الخير     واالتصاالت الرقمية، متوقعين ومتصورين إنها الخير     

  ..عكس ذلك أبان مرور الوقت الذي مضى من ظهور التسمية التي استقرت عليها هذه الظاهرةعكس ذلك أبان مرور الوقت الذي مضى من ظهور التسمية التي استقرت عليها هذه الظاهرة
 وهناك الكثيـر مـن       وهناك الكثيـر مـن      17 العولمة وكما جاءت في العديد من الدراسات تعني األمركة أو الرأسمالية الجديدة              العولمة وكما جاءت في العديد من الدراسات تعني األمركة أو الرأسمالية الجديدة               

أو أو " " مكدونالدمكدونالد""المكدنة المكدنة ( (  من مفاهيم النظام الرأسمالي ومن بين تلك التسميات  من مفاهيم النظام الرأسمالي ومن بين تلك التسميات التسميات على هذه الظاهرة انشقتالتسميات على هذه الظاهرة انشقت
 هـدف    هـدف   إلىإلى والواقع إن كل هذه التسميات تقود في النتيجة           والواقع إن كل هذه التسميات تقود في النتيجة          ))١٨١٨(())الخالخ......أو الكوكبة أو االنسنة   أو الكوكبة أو االنسنة   " " كنتاكيكنتاكي""الكنتكة  الكنتكة  

ا أم الرأسـمالية    ا أم الرأسـمالية     المال بمعنى آخر سيطرة الواليات المتحدة األمريكية كونه         المال بمعنى آخر سيطرة الواليات المتحدة األمريكية كونه        لرأسلرأسواحد وهو السيطرة المطلقة     واحد وهو السيطرة المطلقة     
)) )) الواليات المتحدة األمريكيـة   الواليات المتحدة األمريكيـة   (( (( في العالم، فهناك مصادر عديدة تؤكد ان العولمة تهدف إلى سيطرة المركز             في العالم، فهناك مصادر عديدة تؤكد ان العولمة تهدف إلى سيطرة المركز             

على األطراف وتكشف عنها، بحكم تهميش الثقافات األخرى غير ثقافة المركز في العالم لتوصيل ثقافة المركز على األطراف وتكشف عنها، بحكم تهميش الثقافات األخرى غير ثقافة المركز في العالم لتوصيل ثقافة المركز 
 تحقيق طريـق واحـد فـي         تحقيق طريـق واحـد فـي        إلىإلىن ثقافاتها، فالعولمة ترمي     ن ثقافاتها، فالعولمة ترمي     إلى األطراف وتعميقها فيها بعد غسل األطراف م       إلى األطراف وتعميقها فيها بعد غسل األطراف م       

 تفهمه كل الجنسيات     تفهمه كل الجنسيات    أنأنالتعامل اإلنساني ولعل هذا الطريق هو بمثابة سلوك ينتشر في كل أرجاء العالم وال بد                التعامل اإلنساني ولعل هذا الطريق هو بمثابة سلوك ينتشر في كل أرجاء العالم وال بد                
 يفهم وينشر فقط بل يستخدم ليحقق األهداف المخطـط لهـا، حيـث               يفهم وينشر فقط بل يستخدم ليحقق األهداف المخطـط لهـا، حيـث              أنأنفي العالم ويفهمه الكبير والصغير ال       في العالم ويفهمه الكبير والصغير ال       

 بغية التسلل للعقول ومن ثم الهيمنة        بغية التسلل للعقول ومن ثم الهيمنة       األطفالاألطفالة على االفتراض واألكاذيب لخلق مفهوم مؤثر عند         ة على االفتراض واألكاذيب لخلق مفهوم مؤثر عند         اعتمدت العولم اعتمدت العولم 
ان عملية تـسلل    ان عملية تـسلل    ((لذلك فهي استخدمت اإلعالم أوال وأخيرا في تحقيق ذاتها لتخلق  مواقف غاية في الصعوبة                لذلك فهي استخدمت اإلعالم أوال وأخيرا في تحقيق ذاتها لتخلق  مواقف غاية في الصعوبة                

همة جدا، بل وخطيـرة، ألنهـا      همة جدا، بل وخطيـرة، ألنهـا       عقل اإلنسان، والى المجتمع مسالة م       عقل اإلنسان، والى المجتمع مسالة م      إلىإلىالمعلومات واألنباء الخاطئة والكاذبة     المعلومات واألنباء الخاطئة والكاذبة     
تدخل في التكوين الفكري لإلنسان لتؤسس للقاعدة التي يبني عليها أفكاره وآراءه ومتبنياته، وبالتالي فإنها تؤثر   تدخل في التكوين الفكري لإلنسان لتؤسس للقاعدة التي يبني عليها أفكاره وآراءه ومتبنياته، وبالتالي فإنها تؤثر   
على عالم الفعل فترسم المواقف واالتجاهات، فالعالقة وثيقة بين اإلعالم والثقافة من جهة تأثير األول بالثاني                على عالم الفعل فترسم المواقف واالتجاهات، فالعالقة وثيقة بين اإلعالم والثقافة من جهة تأثير األول بالثاني                

(( (( مة الكثير من البشر في فرض أفكارها وتوجهاتها المتعددة ولتحقيق ذلك اسـتخدمت           مة الكثير من البشر في فرض أفكارها وتوجهاتها المتعددة ولتحقيق ذلك اسـتخدمت           ، لقد اقتحمت العول   ، لقد اقتحمت العول   19))
اإلغراءات الكثيرة لجعل اإلنسان في العالم ينساق الستخدام هذا السلوك، ومـن بـين أهـم تلـك                  اإلغراءات الكثيرة لجعل اإلنسان في العالم ينساق الستخدام هذا السلوك، ومـن بـين أهـم تلـك                  )) )) العولمة  العولمة  

ابـة وغيـر    ابـة وغيـر    اإلغراءات الترفيه والمتعة والسهولة في االستخدام من حيث اإلشارات والرموز الواضحة والجذ           اإلغراءات الترفيه والمتعة والسهولة في االستخدام من حيث اإلشارات والرموز الواضحة والجذ           
المعقدة في الوقت نفسه، التي ال تحتاج إلى تفكير بقدر ما تحتاج إلى غرائز في الطفل األمر الذي قاد إلى أن                     المعقدة في الوقت نفسه، التي ال تحتاج إلى تفكير بقدر ما تحتاج إلى غرائز في الطفل األمر الذي قاد إلى أن                     
ينساق األطفال والكبار لاللتفـات إلى هذا السلوك كمرحلة أولى ومن ثـم التـأثر بـه و االنجـراف نحـوه            ينساق األطفال والكبار لاللتفـات إلى هذا السلوك كمرحلة أولى ومن ثـم التـأثر بـه و االنجـراف نحـوه            

  .   .   كمرحلـة ثانيةكمرحلـة ثانية

                                      
  .٢٠ ص٢٠٠٤الھیاة المصریة العامة للكتاب  دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة، القاھرة، – فتحي ابو الفضل وعز الدین حسنین ومحمد القفاص  16
  .١٣٣ ص٢٠٠٤ معجم مصطلحات عصر العولمة،القاھرة،الدار الثقافیة للنشر –اسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي) (17

  ٦،ص١٩٩٧علي احمد مدكور،التعلیم في عصر العولمة والكوكبة، كلیة التربیة والعلوم اإلسالمیة جامعة السلطان قابوس،سلطنة عمان،) ١٧(
  .٥٨، بیروت، الفالح للنشر والتوزیع ص٢٠٠٤سنة-٣١  رؤیة قرانیة في االعالم والثقافة، مجلة البصائر العدد– محمود الموسوي 19



1133  

  

ة يتحقق في األعمال الدرامية التلفزيونية في البـث المحلـي والفـضائي             ة يتحقق في األعمال الدرامية التلفزيونية في البـث المحلـي والفـضائي                  ان هذا السلوك والثقافة الجديد         ان هذا السلوك والثقافة الجديد    
والتي يالحظ ان الكثير منهـا  والتي يالحظ ان الكثير منهـا  ) ) ssppiiddeerr  mmaann(( و و((LLoorrdd  ooff  rriinnggss))ويتحقق في استخدام األلعاب اإللكترونية ويتحقق في استخدام األلعاب اإللكترونية 

تمجد بشكل أو بآخر الواليات المتحدة األمريكية وكذلك يتحقق من خالل الحاسبات اإللكترونية التـي غـزت                 تمجد بشكل أو بآخر الواليات المتحدة األمريكية وكذلك يتحقق من خالل الحاسبات اإللكترونية التـي غـزت                 
، إال ان األهم من بين الوسائل التي تحقق انعكاسات لهـذه            ، إال ان األهم من بين الوسائل التي تحقق انعكاسات لهـذه            ))االنترنيتاالنترنيت((سواق ومن شبكة المعلومات العالمية      سواق ومن شبكة المعلومات العالمية      األاأل

الظاهرة هي الدراما التي تنتقل عبر البث المحلي والفضائي، فمن خالل شكل ومضمون تلك األعمال الدرامية                الظاهرة هي الدراما التي تنتقل عبر البث المحلي والفضائي، فمن خالل شكل ومضمون تلك األعمال الدرامية                
لدراما السينمائية والتلفزيونية دخلـت     لدراما السينمائية والتلفزيونية دخلـت     استطاعت العولمة ان تدخل المجتمعات بصورة غير ملحوظة ذلك الن ا          استطاعت العولمة ان تدخل المجتمعات بصورة غير ملحوظة ذلك الن ا          

قبل دخول الكومبيوتر وترعرعت بانسيابية بالغة في التخطيط والتنظيم وهي ما جعلها تمهد وبيسر إلقحام كل                قبل دخول الكومبيوتر وترعرعت بانسيابية بالغة في التخطيط والتنظيم وهي ما جعلها تمهد وبيسر إلقحام كل                
 وتهدف إليها العولمة، حيث ان العولمة توغلت بخفية في نشر المضامين وذلك من خالل                وتهدف إليها العولمة، حيث ان العولمة توغلت بخفية في نشر المضامين وذلك من خالل               ترتئيهاترتئيهااألفكار التي   األفكار التي   

لحركات والسلوكيات في العديد من األعمال الدرامية ولعل ما ذكر رسالة مظـاهر             لحركات والسلوكيات في العديد من األعمال الدرامية ولعل ما ذكر رسالة مظـاهر             دمج العديد من المشاهد وا    دمج العديد من المشاهد وا    
انتشرت مفاهيم العولمة في العينات بصور متعددة  ومتكررة داخل أحداث الدراما وبـشكل            انتشرت مفاهيم العولمة في العينات بصور متعددة  ومتكررة داخل أحداث الدراما وبـشكل            ((العولمة تأكيد لذلك  العولمة تأكيد لذلك  

أحـداث  أحـداث  أي مزج مفاهيم ومظاهر العولمـة ب      أي مزج مفاهيم ومظاهر العولمـة ب      ((DDiissssoolluuttiioonn))يعتمد التالشي واالنسيابية والسالسة في الطرح     يعتمد التالشي واالنسيابية والسالسة في الطرح     
  ..20))العمل الدرامي بصورة اعتيادية وكأنها غير مقصودة بالوقت أنها مقصودة لتوافر تكراراتهاالعمل الدرامي بصورة اعتيادية وكأنها غير مقصودة بالوقت أنها مقصودة لتوافر تكراراتها

فـضح وبـشكل    فـضح وبـشكل    ) ) االنترنيـت االنترنيـت ((  الكومبيوتر الذي بدا يدخل الكثير من المنازل هو وشبكة المعلومات العالمية              الكومبيوتر الذي بدا يدخل الكثير من المنازل هو وشبكة المعلومات العالمية            
أو اللغة الجديدة كانت هناك جملة      أو اللغة الجديدة كانت هناك جملة      طبيعي السلوك الذي تهدف له القطبية األمريكية، وقبل أن يدخل هذا السلوك             طبيعي السلوك الذي تهدف له القطبية األمريكية، وقبل أن يدخل هذا السلوك             

من التحضيرات والدراسات العميقة لتحقيق ما وصل إليه الوضع الحالي من خالل ترويج نمط وطريقة العيش                من التحضيرات والدراسات العميقة لتحقيق ما وصل إليه الوضع الحالي من خالل ترويج نمط وطريقة العيش                
الغربية ونشر وترويج طرق االستهالك وإدماجها بالثقافـة والترويج للعنف والجريمة ومـا إلى ذلـك مـن                الغربية ونشر وترويج طرق االستهالك وإدماجها بالثقافـة والترويج للعنف والجريمة ومـا إلى ذلـك مـن                

  ..مظاهر خاصة بالعولمةمظاهر خاصة بالعولمة
 تحديد مجموعة من المظاهر الخاصة بالعولمـة         تحديد مجموعة من المظاهر الخاصة بالعولمـة        إلىإلىدراسات المختصة في ظاهرة العولمة      دراسات المختصة في ظاهرة العولمة         توصلت إحدى ال     توصلت إحدى ال  

وهي المظاهر التي أكدتها الدراسة من انها متوافرة في األعمال السينمائية والتلفزيونية األمريكية بشكل واسع               وهي المظاهر التي أكدتها الدراسة من انها متوافرة في األعمال السينمائية والتلفزيونية األمريكية بشكل واسع               
تهميش دور الثقافات األخرى أمـام ثقافـة        تهميش دور الثقافات األخرى أمـام ثقافـة        تقليص دور الحكومات وتهميشه،   تقليص دور الحكومات وتهميشه،    : :21وصريح وهذه المظاهر هي   وصريح وهذه المظاهر هي   

الترويج للعنف والجريمة الترويج للعنف والجريمة --((DDiissssoolluuttiioonn))تأكيد المواطنة العالمية تأكيد المواطنة العالمية --تغليب القيم المادية على اإلنسانية تغليب القيم المادية على اإلنسانية --العولمةالعولمة
ترويج المنتجـات   ترويج المنتجـات   --طمس هويات الشعوب    طمس هويات الشعوب    --التركيز على القطبية األمريكية     التركيز على القطبية األمريكية     --تمجيد طريقة العيش الغربية     تمجيد طريقة العيش الغربية     --

  UUnniivveerrssaall(( كقيمة عالمية  كقيمة عالمية أوأوترويج القيم الغربية بوصفها أنموذجا عالمياً ترويج القيم الغربية بوصفها أنموذجا عالمياً --ار بالغرب ار بالغرب تأكيد االنبهتأكيد االنبه--األمريكية األمريكية 

vvaalluueess((--         التوسع في االستخدامات التكنولوجيـة      التوسع في االستخدامات التكنولوجيـة      --إشاعة النمط الغربي في االستهالك على مستوى العالم         إشاعة النمط الغربي في االستهالك على مستوى العالم--
لـويح بتخلـف    لـويح بتخلـف    التالت--تمجيد الفردية واألنانيـة     تمجيد الفردية واألنانيـة     --إضعاف القيم السماوية    إضعاف القيم السماوية    --تأكيد هيمنة أصحاب رؤوس األموال      تأكيد هيمنة أصحاب رؤوس األموال      

إظهار القوة  إظهار القوة  --إرضاء النزعات والغرائز البشرية     إرضاء النزعات والغرائز البشرية     --تمجيد الشخصيات األمريكية    تمجيد الشخصيات األمريكية    --األنظمة الحكومية في العالم     األنظمة الحكومية في العالم     
  ..األمريكية المتفوقةاألمريكية المتفوقة
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 الدرامية الموجهة لألطفـال لتحقـق        الدرامية الموجهة لألطفـال لتحقـق       األعمالاألعمال  ان هذه المظاهر متوافرة عن قصد مسبق ومدروس في اغلب             ان هذه المظاهر متوافرة عن قصد مسبق ومدروس في اغلب           
أسمالية في العالم أو العولمة،فهناك العديد من التكـرارات للقـيم التـي             أسمالية في العالم أو العولمة،فهناك العديد من التكـرارات للقـيم التـي             المزيد من األهداف التي تناشد بها الر      المزيد من األهداف التي تناشد بها الر      

ترومها العولمة في الدراما المخصصة لألطفال وهو تأكيد لزج تلك القيم كي يكون مسموح بهـا التـداول أو                   ترومها العولمة في الدراما المخصصة لألطفال وهو تأكيد لزج تلك القيم كي يكون مسموح بهـا التـداول أو                   
  التناول أو التعامل أو مشروعة أو مقبولة على اقل تقدير، ومن بين أهم تلك المظاهر نجد العنـف، فـالعنف                   التناول أو التعامل أو مشروعة أو مقبولة على اقل تقدير، ومن بين أهم تلك المظاهر نجد العنـف، فـالعنف                   
مظهر من المظاهر التي كثيرا ما ناشدته العولمة وذلك لتحقيق كم هائل من المكاسب االقتصادية التي تترجاها                 مظهر من المظاهر التي كثيرا ما ناشدته العولمة وذلك لتحقيق كم هائل من المكاسب االقتصادية التي تترجاها                 
الشركات العمالقة في عملها، فهناك تدابير كبيرة ودقيقة للغاية تقوم بها تلك الشركات لتامين تسويق إنتاجهـا،             الشركات العمالقة في عملها، فهناك تدابير كبيرة ودقيقة للغاية تقوم بها تلك الشركات لتامين تسويق إنتاجهـا،             

مد الدراسـات االسـتطالعية فـي ضـخ إنتاجهـا      مد الدراسـات االسـتطالعية فـي ضـخ إنتاجهـا      بحكم ان هناك إدارة ناجحة لتلك الشركات، فنرى انها تعت   بحكم ان هناك إدارة ناجحة لتلك الشركات، فنرى انها تعت   
االستهالكي لتحقيق الربح، ان الشركات تعتمد دراسات الجدوى واالستطالعات الدقيقة على المستهلكين قبل ان     االستهالكي لتحقيق الربح، ان الشركات تعتمد دراسات الجدوى واالستطالعات الدقيقة على المستهلكين قبل ان     
تضخ اإلنتاج، لذلك هي حريصة كل الحرص بان تقدم منتوجا يتقبله المستهلك، فتستغل عواطفـه وغرائـزه                 تضخ اإلنتاج، لذلك هي حريصة كل الحرص بان تقدم منتوجا يتقبله المستهلك، فتستغل عواطفـه وغرائـزه                 

 المادية والنفسية وغيرها لتؤمن أرباحها، ومن ثـم تنـسق علـى أعلـى                المادية والنفسية وغيرها لتؤمن أرباحها، ومن ثـم تنـسق علـى أعلـى               لتمشية عملها وتدرس كل أوضاعه    لتمشية عملها وتدرس كل أوضاعه    
المستويات لتنفيذ برامجها االستهالكية ليتحقق النجاح لها، لذا نرى ان من هذه الشركات ممن تقـدم قروضـا                  المستويات لتنفيذ برامجها االستهالكية ليتحقق النجاح لها، لذا نرى ان من هذه الشركات ممن تقـدم قروضـا                  
مالية للحكومات ومن ثم تسوق وتستثمر تلك الحكومات وفق ما ترتئيه، وذلك بحكم القدرات المالية الهائلـة،                 مالية للحكومات ومن ثم تسوق وتستثمر تلك الحكومات وفق ما ترتئيه، وذلك بحكم القدرات المالية الهائلـة،                 
والنتيجة ان المستهلك الفرد هو الضحية أوال وأخيرا، ان هذه الشركات العمالقة تتعامل بمبالغ خيالية، لدرجة                والنتيجة ان المستهلك الفرد هو الضحية أوال وأخيرا، ان هذه الشركات العمالقة تتعامل بمبالغ خيالية، لدرجة                
ان هذه المبالغ تصل في بعض األحيان إلى أرقام تتفوق أرقام ميزانيات دول كبيرة،  وهدف هـذه الـشركات        ان هذه المبالغ تصل في بعض األحيان إلى أرقام تتفوق أرقام ميزانيات دول كبيرة،  وهدف هـذه الـشركات        

سب المادي لها، بمعنى انها تفعل ما تريـد         سب المادي لها، بمعنى انها تفعل ما تريـد         األول واألساس هو المادة، ومهما تطلب األمر فان الغاية هو المك          األول واألساس هو المادة، ومهما تطلب األمر فان الغاية هو المك          
لكي تنجح ولها إمكانيات تفوق إمكانيات بعض الدول، لذا فإنها حين تخطط ال يقف أمامها من ينادي بالفضيلة                  لكي تنجح ولها إمكانيات تفوق إمكانيات بعض الدول، لذا فإنها حين تخطط ال يقف أمامها من ينادي بالفضيلة                  

 يعارض توجهات تلك     يعارض توجهات تلك    أوأو يحقق أي شيء ينافي       يحقق أي شيء ينافي      أوأويستطيع ان يصمد    يستطيع ان يصمد      وينبذ الرذيلة، فمهما تكن قدرة المنادي ال      وينبذ الرذيلة، فمهما تكن قدرة المنادي ال      
 الكثير ممن يقفون أمامه، فيفعل هذا اإلخطبوط ما          الكثير ممن يقفون أمامه، فيفعل هذا اإلخطبوط ما         أوأو يبتلع العديد     يبتلع العديد    أنأنمالق يستطيع   مالق يستطيع   الشركات، فهي إخطبوط ع   الشركات، فهي إخطبوط ع   

 يكون المستهلك تحت رحمتـه،   يكون المستهلك تحت رحمتـه،  أنأنيشاء ليطرح ما يشاء كي يحقق المكسب الذي يتأمله، ومن أهم تلك األفعال            يشاء ليطرح ما يشاء كي يحقق المكسب الذي يتأمله، ومن أهم تلك األفعال            
لمخدرات، رغـم  لمخدرات، رغـم   يرغمه احد على اإلقدام ل يرغمه احد على اإلقدام لأنأنليكون أشبه بالمدمن الذي يقدم على المخدرات بقرار ذاته ودون       ليكون أشبه بالمدمن الذي يقدم على المخدرات بقرار ذاته ودون       

ان المخدرات مضرة للصحة، والعنف واحد من األمور التي يمكن ان تجعل من المتلقي مدمن على مخدرات                 ان المخدرات مضرة للصحة، والعنف واحد من األمور التي يمكن ان تجعل من المتلقي مدمن على مخدرات                 
 مخدرات الشركات العمالقة، انه فخ صنع بتقنيات هائلة وبإمكانيات عمالقة ال يمكـن تجنبـه إال                  مخدرات الشركات العمالقة، انه فخ صنع بتقنيات هائلة وبإمكانيات عمالقة ال يمكـن تجنبـه إال                 أوأوالعولمة  العولمة  

  ..بصعوبة بالغةبصعوبة بالغة
رة العولمة تشير وتؤكد ان العولمة إنما هي ليس وليدة صدفة   رة العولمة تشير وتؤكد ان العولمة إنما هي ليس وليدة صدفة     هناك العديد من الدراسات المتخصصة في ظاه        هناك العديد من الدراسات المتخصصة في ظاه      

و تؤكد انها حالة جاءت كتحصيل حاصل و البد من التماشي معها ألنها ولدت نتيجة ظروف حتميـة جـراء                    و تؤكد انها حالة جاءت كتحصيل حاصل و البد من التماشي معها ألنها ولدت نتيجة ظروف حتميـة جـراء                    
التقدم والتطور، ففرنسا ومنذ الثمانينات من القرن الفائت شعرت بخطورة العولمة التي تقوم بهـا الواليـات                 التقدم والتطور، ففرنسا ومنذ الثمانينات من القرن الفائت شعرت بخطورة العولمة التي تقوم بهـا الواليـات                 

ريكية إزاء الغزو الثقافي الذي حققه الفيلم األمريكي وهو األمر الذي جعل الكثير مـن المثقفـين                 ريكية إزاء الغزو الثقافي الذي حققه الفيلم األمريكي وهو األمر الذي جعل الكثير مـن المثقفـين                 المتحدة األم المتحدة األم 
الفرنسيين يتداركون الخطورة الكبيرة القادمة محاولين التصدي لها بكل األشكال والسبل، إال انه وعلى ما يبدو              الفرنسيين يتداركون الخطورة الكبيرة القادمة محاولين التصدي لها بكل األشكال والسبل، إال انه وعلى ما يبدو              

ك الطبقات المثقفة، حيـث إن كثيـرا مـن          ك الطبقات المثقفة، حيـث إن كثيـرا مـن          إن الزخم القادم من الواليات المتحدة األمريكية اكبر مما تتوقعه تل          إن الزخم القادم من الواليات المتحدة األمريكية اكبر مما تتوقعه تل          
التقارير تشير إلى الثقافة األمريكية غزت فرنسا كالفيلم األمريكي الذي تفاقم بغزوه لحـدود واسـعة وبالغـة                  التقارير تشير إلى الثقافة األمريكية غزت فرنسا كالفيلم األمريكي الذي تفاقم بغزوه لحـدود واسـعة وبالغـة                  
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في موضوع نشر فـي     في موضوع نشر فـي     ) ) صوفي مارسو   صوفي مارسو   ( ( التصور، ولعل ما يؤكد ذلك ما أعربته النجمة السينمائية الفرنسية           التصور، ولعل ما يؤكد ذلك ما أعربته النجمة السينمائية الفرنسية           
عمال الفرنسية المملة التي تتناول دائما موضوعا واحدا وتتنـاول فكـرة            عمال الفرنسية المملة التي تتناول دائما موضوعا واحدا وتتنـاول فكـرة            إنها سئمت األ  إنها سئمت األ  "" من      من     22مجلة الجيل مجلة الجيل 

، في الواقع إن ما قالتـه النجمـة         ، في الواقع إن ما قالتـه النجمـة         ""واحدة رئيسية ذات إيقاع بارد ال يحفز المتلقي في االستمرار في المتابعة             واحدة رئيسية ذات إيقاع بارد ال يحفز المتلقي في االستمرار في المتابعة             
يكي الذي حقق يكي الذي حقق الفرنسية إنما هو تبرير واعتراف لهروبها من السينما الفرنسية ولحاقها بالركب السينمائي األمر  الفرنسية إنما هو تبرير واعتراف لهروبها من السينما الفرنسية ولحاقها بالركب السينمائي األمر  

لها أرباحا خيالية وشهرة ونجومية أوسع وهو تأكيد في الوقت ذاته على القدرة الواسعة للفلم األمريكـي فـي                   لها أرباحا خيالية وشهرة ونجومية أوسع وهو تأكيد في الوقت ذاته على القدرة الواسعة للفلم األمريكـي فـي                   
  ..الهيمنة على السوق العالمية و على التفوق الكمي والنوعي الذي يتمتع بهالهيمنة على السوق العالمية و على التفوق الكمي والنوعي الذي يتمتع به

 بكثير  مما     بكثير  مما    أمرأمر إن الواقع هو      إن الواقع هو       ما ورد قد يكون فيه نوع من التمييز أو الدعاية للسينما واإلعالم األمريكي إال               ما ورد قد يكون فيه نوع من التمييز أو الدعاية للسينما واإلعالم األمريكي إال             
قد يتصوره الفرد في التحيز أو الدعاية، ذلك من خالل النتائج التي تشير إلى الخطورة المتبلورة جراء اإلعالم          قد يتصوره الفرد في التحيز أو الدعاية، ذلك من خالل النتائج التي تشير إلى الخطورة المتبلورة جراء اإلعالم          
األمريكي الخطير الذي أصبح أشبه باإلخطبوط المتعدد األيدي، ففرنسا التي تمتلك قدرة إنتاجيـة بالغـة فـي         األمريكي الخطير الذي أصبح أشبه باإلخطبوط المتعدد األيدي، ففرنسا التي تمتلك قدرة إنتاجيـة بالغـة فـي         

اإلعالمية وتعرب عن مخاوفها إزاءها فكيف هو الحال مع دول ال تملـك مـن               اإلعالمية وتعرب عن مخاوفها إزاءها فكيف هو الحال مع دول ال تملـك مـن               اإلعالم تتعرض لهذه الهجمة     اإلعالم تتعرض لهذه الهجمة     
يشتد ويحتدم الصراع حـول تـدفق   يشتد ويحتدم الصراع حـول تـدفق   ((اإلنتاج ربع ما تنتجه فرنسا مثل دول العالم الثالث أو دول البالد العربية   اإلنتاج ربع ما تنتجه فرنسا مثل دول العالم الثالث أو دول البالد العربية   

يكفي يكفي ..خاصةخاصة البصري حتى بين الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية المتطورة، فرنسا  البصري حتى بين الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية المتطورة، فرنسا ––اإلنتاج السمعي اإلنتاج السمعي 
  ..23))ان نتذكر رد الفعل الفرنسي عند إقامة ديزني الند في فرنسا ان نتذكر رد الفعل الفرنسي عند إقامة ديزني الند في فرنسا 

  اإلنتاج األمريكي السينمائي والتلفزيوني استطاع أن يغزو الكثير من العقول البـشرية فـي كافـة أرجـاء                    اإلنتاج األمريكي السينمائي والتلفزيوني استطاع أن يغزو الكثير من العقول البـشرية فـي كافـة أرجـاء                  
ا يحمله من ا يحمله من ، ولعل الطفل باعتباره متلقيا وم، ولعل الطفل باعتباره متلقيا وم٢٤المعمورة بأن يحقق الكثير من االنعكاسات الفكرية على المتلقينالمعمورة بأن يحقق الكثير من االنعكاسات الفكرية على المتلقين

براءة وشفافية في ان يتعلق بمزيد من القيم والمبادئ الجديدة وبسرعة تفوق سرعة الكبير في التعلم كان مـن                   براءة وشفافية في ان يتعلق بمزيد من القيم والمبادئ الجديدة وبسرعة تفوق سرعة الكبير في التعلم كان مـن                   
أول األهداف التي ناشدتها العولمة، حيث إن الطفل وما يحمل من قدرة في االلتقاط تهجن وبسرعة شديدة في                  أول األهداف التي ناشدتها العولمة، حيث إن الطفل وما يحمل من قدرة في االلتقاط تهجن وبسرعة شديدة في                  

رف دون وعي أو قصد تصرفات غريبة، ففي أمريكا         رف دون وعي أو قصد تصرفات غريبة، ففي أمريكا         الثقافة األمريكية حتى أصبح في كثير من األحيان يتص        الثقافة األمريكية حتى أصبح في كثير من األحيان يتص        
على سبيل المثال ظهرت مزيد من الجرائم نفذها الطفل من خالل مشاهداته للجرائم التي تظهر على الـشاشة                  على سبيل المثال ظهرت مزيد من الجرائم نفذها الطفل من خالل مشاهداته للجرائم التي تظهر على الـشاشة                  

،فالعولمة تمهد للعنف وهذا األمر ذكر في العديـد  ،فالعولمة تمهد للعنف وهذا األمر ذكر في العديـد  25وبحكم ما تدعو إليه العولمة في الترويج للعنف والجريمة      وبحكم ما تدعو إليه العولمة في الترويج للعنف والجريمة      
لمة في طبيعة ثقافتها تمهد للعنف من خالل إقامة ثقافة جديدة تبشر بنشأة أجيال كاملـة                لمة في طبيعة ثقافتها تمهد للعنف من خالل إقامة ثقافة جديدة تبشر بنشأة أجيال كاملـة                ان العو ان العو ((من المصادر   من المصادر   

، وهناك ظواهر عديدة في االستهالك على طريقة        ، وهناك ظواهر عديدة في االستهالك على طريقة        2266) ) تؤمن بالعنف كأسلوب حياة، وكظاهرة عادية وطبيعية      تؤمن بالعنف كأسلوب حياة، وكظاهرة عادية وطبيعية      
لتمعن في العديـد    لتمعن في العديـد    النمط الغربي نجدها اليوم متأصلة في الطفل العربي وهو األمر الذي يدعو في الواقع إلى ا               النمط الغربي نجدها اليوم متأصلة في الطفل العربي وهو األمر الذي يدعو في الواقع إلى ا               

من األمور والقضايا التربوية إزاء الطفل العربي الذي أصبح أسير ثقافة مجبر عليها جـراء دور التلفزيـون                  من األمور والقضايا التربوية إزاء الطفل العربي الذي أصبح أسير ثقافة مجبر عليها جـراء دور التلفزيـون                  
  ..الذي يرفده بالمزيد من األفكار والمضامين التي تدعوها العولمةالذي يرفده بالمزيد من األفكار والمضامين التي تدعوها العولمة

                                      
  ٩٨ ص١٩٩٩ حزیران ٦ مجلة الجیل العدد  22
  .٢٥ ص١٩٩٧ سوسولوجیا الترفیھ في التلفزیون،دمشق، المؤلف،المكتبة االعالمیة –  ادیب خضور  23
 .١٩٩٩التلفزیون ةالمجتمع، القاھرة الھیاة المصریة العامة للكتاب – انظر نسمة احمد البطریق 24

25 American Academy of pediatrics , Chaildren.AdolescentsAnd Television.I.n. pediatrics,Vol .107Feb. P.423 - 426  
. 

  . ١٥٠، ص٢٠٠٠حسین كامل بھاء الدین، تحدیات العولمة، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة ٢٦  
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لطفل العربي الفكرية لطفل العربي الفكرية    من هنا كان لزاما أن تكون هناك دراسات تهتم باألسرة المربية للطفل ودراسات لبيئة ا   من هنا كان لزاما أن تكون هناك دراسات تهتم باألسرة المربية للطفل ودراسات لبيئة ا
بغية حمايته ومنعه من كل خطر قد يتسرب إليه، وتحديدا من التلفزيون الذي يلعب دور أسـاس فـي حيـاة                     بغية حمايته ومنعه من كل خطر قد يتسرب إليه، وتحديدا من التلفزيون الذي يلعب دور أسـاس فـي حيـاة                     
الطفل، حيث البد من متابعة الطفل متابعة دقيقة وحساسة إزاء ما يشاهد الطفل، وذلك لخطورة ما قد يـصل                   الطفل، حيث البد من متابعة الطفل متابعة دقيقة وحساسة إزاء ما يشاهد الطفل، وذلك لخطورة ما قد يـصل                   

لفزيونية الموجهة له والتي قد تدخله في متاهات مظلمة         لفزيونية الموجهة له والتي قد تدخله في متاهات مظلمة         إليه الطفل العربي من افتراض واقعي جراء الدراما الت        إليه الطفل العربي من افتراض واقعي جراء الدراما الت        
المـضامين  المـضامين  ((فهو في متابعته وتعلق لدراما التلفزيون المتعولمة،وقد أكد ذلك الـدكتور فتحـي فـي دراسـته           فهو في متابعته وتعلق لدراما التلفزيون المتعولمة،وقد أكد ذلك الـدكتور فتحـي فـي دراسـته           

تؤثر التلفزة بطريقة غير مباشـرة      تؤثر التلفزة بطريقة غير مباشـرة      ( ( حيث يشير   حيث يشير   ) ) التلفزيونية الموجهة إلى األطفال ومسالة العنف واالنحراف      التلفزيونية الموجهة إلى األطفال ومسالة العنف واالنحراف      
 علـى    علـى   أوأو التأثير على النمو الذهني للطفل        التأثير على النمو الذهني للطفل       أوأوطفال وذلك من خالل اكتساب سلوكيات عنيفة،        طفال وذلك من خالل اكتساب سلوكيات عنيفة،        على انحراف األ  على انحراف األ  

 في فقدان الفرص لتعلم مهارات وخبرات اجتماعية إيجابية وتعويضها بقيم سلبية             في فقدان الفرص لتعلم مهارات وخبرات اجتماعية إيجابية وتعويضها بقيم سلبية            أوأومردودية العمل المدرسي،    مردودية العمل المدرسي،    
ل العـرب بـاتوا     ل العـرب بـاتوا     ، حيث لوحظ في المدة األخيرة إن الكثير مـن األطفـا           ، حيث لوحظ في المدة األخيرة إن الكثير مـن األطفـا           27))مستوحاة من المضامين التلفزية   مستوحاة من المضامين التلفزية   

 في استخدام العديد مـن المفـردات         في استخدام العديد مـن المفـردات        أوأويتصرفون على النهج الذي يصوره التلفزيون لهم، في اختيار الملبس           يتصرفون على النهج الذي يصوره التلفزيون لهم، في اختيار الملبس           
، وبما إن التلفزيون    ، وبما إن التلفزيون    ٢٩  ٢٨الخالخ....  ....   في اختيار الطعام والشرب     في اختيار الطعام والشرب    أوأو في اقتناء األلعاب التي يفضلونها        في اقتناء األلعاب التي يفضلونها       أوأواللغوية  اللغوية  

فل العربي نهجا يتوافق وأفكار العولمة، فقـد ذكرنـا ان           فل العربي نهجا يتوافق وأفكار العولمة، فقـد ذكرنـا ان           هو رهن اإلنتاج الغربي كان النهج الذي ينتهجه الط        هو رهن اإلنتاج الغربي كان النهج الذي ينتهجه الط        
اإلنتاج األمريكي امتد إلى حدود بالغة في النجاح والدليل على ذلك  هو االنتشار الذي حققه اإلنتاج األمريكي                  اإلنتاج األمريكي امتد إلى حدود بالغة في النجاح والدليل على ذلك  هو االنتشار الذي حققه اإلنتاج األمريكي                  
في العالم والسيطرة على السوق من خالل األعمال السينمائية والتلفزيونية التي غـزت كـل دور العـرض                  في العالم والسيطرة على السوق من خالل األعمال السينمائية والتلفزيونية التي غـزت كـل دور العـرض                  

وغزت اغلب القنوات والمحطات التلفزيونية في العالم  فهناك العديد من القنوات العربية بدأت بتقليد            وغزت اغلب القنوات والمحطات التلفزيونية في العالم  فهناك العديد من القنوات العربية بدأت بتقليد            السينمائية  السينمائية  
القنوات األمريكية وبدأت تنتهج النهج المتبع في تلك القنوات، وقد حظيت تلك القنوات بمتابعة واهتمـام مـن                  القنوات األمريكية وبدأت تنتهج النهج المتبع في تلك القنوات، وقد حظيت تلك القنوات بمتابعة واهتمـام مـن                  

سلوك االستماع والمشاهدة للبرامج سلوك االستماع والمشاهدة للبرامج ((مري مري األطفال وقد أكدت ذلك دراسة تقدمت بها الدكتورة هبة اهللا بهجت الس  األطفال وقد أكدت ذلك دراسة تقدمت بها الدكتورة هبة اهللا بهجت الس  
يتابع األطفال برامجهم من خالل مختلـف القنـوات المحليـة    يتابع األطفال برامجهم من خالل مختلـف القنـوات المحليـة    ((حيث تذكر في دراستها حيث تذكر في دراستها ) )  األطفال  األطفال إلىإلىالموجهة  الموجهة  

والعربية والخاصة، لكن القنوات العربية الخاصة تأتى في مقدمة القنوات التي يتـابع مـن خاللهـا الطفـل                   والعربية والخاصة، لكن القنوات العربية الخاصة تأتى في مقدمة القنوات التي يتـابع مـن خاللهـا الطفـل                   
لك القنوات تتوافر بها عناصر الجذب واإلبهار، والمعلومة تقدم من خـالل           لك القنوات تتوافر بها عناصر الجذب واإلبهار، والمعلومة تقدم من خـالل           ويقول األطفال ان برامج ت    ويقول األطفال ان برامج ت    ..برامجهبرامجه

الحركة والفعل ال من خالل قالب الحديث المباشر كما حظيت القنـوات المخصـصة لألطفـال مثـل قنـاة                    الحركة والفعل ال من خالل قالب الحديث المباشر كما حظيت القنـوات المخصـصة لألطفـال مثـل قنـاة                    
))UUnniivveerrssaall  vvaalluueess ( ( 30) ) وديزني باهتمام ملحوظ من قبل األطفال وديزني باهتمام ملحوظ من قبل األطفال . .  

 تؤكد إن النسبة الكبيرة من المشاهدين في  تؤكد إن النسبة الكبيرة من المشاهدين في 31))لفزيون والمجتمعلفزيون والمجتمعالتالت((  هناك إحصائيات في كتاب نسمة البطريق   هناك إحصائيات في كتاب نسمة البطريق 
جمهورية مصر العربية تفضل مشاهدة الفلم األجنبي على الكثير من البرامج وان األطفـال يفـضلون أفـالم              جمهورية مصر العربية تفضل مشاهدة الفلم األجنبي على الكثير من البرامج وان األطفـال يفـضلون أفـالم              
الكارتون على البرامج األخرى، والواقع إن اغلب األفالم األجنبية وأفالم الكارتون إنمـا هـي أمريكيـة أو                  الكارتون على البرامج األخرى، والواقع إن اغلب األفالم األجنبية وأفالم الكارتون إنمـا هـي أمريكيـة أو                  

غزارة اإلنتاج األمريكي المتفوقة من حيث الكم والنوع سيطرت وبشكل ال يقبل الشك على العديـد                غزارة اإلنتاج األمريكي المتفوقة من حيث الكم والنوع سيطرت وبشكل ال يقبل الشك على العديـد                مؤمركة، ف مؤمركة، ف 

                                      
  .١٠٦ ص٢٠٠٢سنة -١عنف واالنحراف، مجلة االذاعات العربیة، تونس عدد المضامین التلفزیونیة الموجھة الى االطفال ومسالة ال– فتحي التورزي  27
  .٣٠،القاھرة، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ص٢٠٠٢ انظر التقریر االحصائي السنوي، العددالثامن 28
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من القنوت التلفزيونية المحلية والفضائية وقاد في الوقت ذاته إلى أن تتأثر العديد من الجهات اإلنتاجية غيـر                  من القنوت التلفزيونية المحلية والفضائية وقاد في الوقت ذاته إلى أن تتأثر العديد من الجهات اإلنتاجية غيـر                  
 من تلك الجهات اإلنتاجية على الطريق  من تلك الجهات اإلنتاجية على الطريق األمريكية بالنجاح الذي تحقق جراء اإلنتاج األمريكي، لذا سارت العديداألمريكية بالنجاح الذي تحقق جراء اإلنتاج األمريكي، لذا سارت العديد

الذي يسير عليه اإلنتاج األمريكي متأملة النجاح الذي حققه اإلنتاج األمريكي وهو األمر الـذي جعـل تلـك                   الذي يسير عليه اإلنتاج األمريكي متأملة النجاح الذي حققه اإلنتاج األمريكي وهو األمر الـذي جعـل تلـك                   
الجهات  تنتهج نهج مواضيع وأفكار اإلنتاج األمريكي حتى أصبح اإلنتاج وان لم يكن منتجـا فـي أمريكـا                    الجهات  تنتهج نهج مواضيع وأفكار اإلنتاج األمريكي حتى أصبح اإلنتاج وان لم يكن منتجـا فـي أمريكـا                    

المالحظة على الدراما العربية إنها غالباً ما تميل إلى تناول موضـوعات            المالحظة على الدراما العربية إنها غالباً ما تميل إلى تناول موضـوعات            متامركا بشكل أو بآخر ومما تجدر       متامركا بشكل أو بآخر ومما تجدر       
مشابهة لموضوعات األعمال األجنبية بغية تحقيق النجاح الذي حققته الدراما األجنبية األمر الذي يجعل مـن                مشابهة لموضوعات األعمال األجنبية بغية تحقيق النجاح الذي حققته الدراما األجنبية األمر الذي يجعل مـن                
الدراما العربية تحمل مضامين مشابهة لمضامين الدراما األجنبية وهـو ممـا يـنعكس عبـر كثيـر مـن                    الدراما العربية تحمل مضامين مشابهة لمضامين الدراما األجنبية وهـو ممـا يـنعكس عبـر كثيـر مـن                    

  ).).٣٢٣٢((يولوجيات الفكرية في المشاهد العربي يولوجيات الفكرية في المشاهد العربي اإليداإليد
تأكيد صريح على البرامج األمريكيـة      تأكيد صريح على البرامج األمريكيـة      ) ) سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون   سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون   ((   في كتاب الدكتور أديب خضور         في كتاب الدكتور أديب خضور      

والـت  والـت  ((المخصصة لألطفال ودورها في نشر المفاهيم واألفكار السياسية األمريكية فهناك إشارة واضحة لدور  المخصصة لألطفال ودورها في نشر المفاهيم واألفكار السياسية األمريكية فهناك إشارة واضحة لدور  
السياسية للحكومة األمريكية من خالل نشر كل األفكار الرأسمالية التي تدعـوها           السياسية للحكومة األمريكية من خالل نشر كل األفكار الرأسمالية التي تدعـوها           في تحقيق المكاسب    في تحقيق المكاسب    ) ) ديزنيديزني

ليست أعمال والت ديزني تسلية صرفة بل هي تعليم         ليست أعمال والت ديزني تسلية صرفة بل هي تعليم         ((اإلدارة األمريكية لتحـقيق القطبية األمريكية في العالم،        اإلدارة األمريكية لتحـقيق القطبية األمريكية في العالم،        
  ..33))وسياسة وأيديولوجيا، وهذا ما أبرزته الدراسات السوسيولوجية األمريكية الجادةوسياسة وأيديولوجيا، وهذا ما أبرزته الدراسات السوسيولوجية األمريكية الجادة

أعمال والت ديزني في سياقها الكلـي،       أعمال والت ديزني في سياقها الكلـي،       ) ) ارماند ماتيالرت ارماند ماتيالرت ((و  و  ) ) أريل دورفمان أريل دورفمان ((قد حلل الباحثان األمريكيان     قد حلل الباحثان األمريكيان        ل   ل
تمثـل الطفليـة    تمثـل الطفليـة    : ": "وقد كتب مـاتيالرت     وقد كتب مـاتيالرت     ""عالما مليئا بالسعادة    عالما مليئا بالسعادة    … … عالما ليس فيه صراع اجتماعي      عالما ليس فيه صراع اجتماعي      " " الذي يقدم   الذي يقدم   

 الهزليات يـستخدم ديزنـي الحيوانيـة     الهزليات يـستخدم ديزنـي الحيوانيـة    الخيالية التي تخصص بها ديزني اليوتوبيا السياسية لطبقة ما، ففي كل     الخيالية التي تخصص بها ديزني اليوتوبيا السياسية لطبقة ما، ففي كل     
والصبيانية والبراءة لتغطية النسيج المتشابك من المصالح الذي يؤلف نظاما محتوما من الوجهة االجتماعيـة               والصبيانية والبراءة لتغطية النسيج المتشابك من المصالح الذي يؤلف نظاما محتوما من الوجهة االجتماعيـة               

 وأظهـرت تحلـيالت دورفمـان        وأظهـرت تحلـيالت دورفمـان       ٣٤والتاريخية متجسدا في الواقع الملموس، أي إمبريالية أمريكا الـشمالية         والتاريخية متجسدا في الواقع الملموس، أي إمبريالية أمريكا الـشمالية         
  .. استعماري استعماري-- عنصري  عنصري --لها إمبريالي لها إمبريالي أن بطأن بط" " دونالد دوكدونالد دوك""وماتيالرت لمجالت وماتيالرت لمجالت 

 إن السلوك المستخدم في تحقيق مفهوم العولمة اتخذ التلفزيون وسيلة مهمة لالنتشار فالتلفزيون بحكم سرعة                إن السلوك المستخدم في تحقيق مفهوم العولمة اتخذ التلفزيون وسيلة مهمة لالنتشار فالتلفزيون بحكم سرعة                   
انتشاره وسهولة استخدامه والمتعة التي يحملها والمصداقية المتصورة فيه، ال بد أن يكون هو األهم من بـين                  انتشاره وسهولة استخدامه والمتعة التي يحملها والمصداقية المتصورة فيه، ال بد أن يكون هو األهم من بـين                  

مر قاد المنتفعين من العولمة إلى التفنن في طرح أفكار العولمة في التلفزيون بـشكل               مر قاد المنتفعين من العولمة إلى التفنن في طرح أفكار العولمة في التلفزيون بـشكل               تلك الوسائل، ان هذا األ    تلك الوسائل، ان هذا األ    
غير مباشر ودقيق وممتع لزرع األمان والثقة في المتلقي العربي أو غير العربي بجرفه نحو الضفة الجديـدة                  غير مباشر ودقيق وممتع لزرع األمان والثقة في المتلقي العربي أو غير العربي بجرفه نحو الضفة الجديـدة                  

  ..التي تسعى الجهات المنتفعة من العولمة إليصاله أليهاالتي تسعى الجهات المنتفعة من العولمة إليصاله أليها
 بدء المجتمع العربي بخطواته نحو ذلك االنجراف، وقد استطاع البث الفضائي             بدء المجتمع العربي بخطواته نحو ذلك االنجراف، وقد استطاع البث الفضائي                مع انتشار دراما التلفزيون       مع انتشار دراما التلفزيون   

ان يوسع ذلك االنتشار ألنه أسرع وأوضح وأسهل وأيسر فهماً، وفي الوقت نفسه هو خاٍل من مراحل الترشيح        ان يوسع ذلك االنتشار ألنه أسرع وأوضح وأسهل وأيسر فهماً، وفي الوقت نفسه هو خاٍل من مراحل الترشيح        

                                      
  ٧٤، ص ١٩٩٩، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بغداد، )غ م ( محمد شاكر محمود، دور التخطیط التلفزیوني الوطني، رسالة ماجستیر : انظر )  ٣٢(
.  

  .٢٦ ص١٩٩٧سوسولوجیا الترفیھ في التلفزیون،دمشق، المؤلف،المكتبة االعالمیة – ادیب خضور  33
  بون بالعقول، ترجمة عبدالسالم رضوانالمتالع- شیللر،ھلبرت34

  ١٣١، ص١٩٩٠، الدار الدولیة للنشروالتوزیع١٠٦،الكویت، عالم المعرفة
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نتاج، ورقابة نتاج، ورقابة أي ان البث الفضائي قد يستَقبل بشكل مباشر دون حذف أو إضافة فهو خاٍل من المو أي ان البث الفضائي قد يستَقبل بشكل مباشر دون حذف أو إضافة فهو خاٍل من المو )) )) الفلترة  الفلترة  (( (( 
  ..3355غير المراسل مقارنة بالقنوات المحلية التي تخضع إلى رقابة شديدة في بعض األحيانغير المراسل مقارنة بالقنوات المحلية التي تخضع إلى رقابة شديدة في بعض األحيان

ن البث الفضائي يقدم العديد من البرامج واألعمال الدرامية، واألعمال الدرامية هي األكثر تأثيراً في المتلقي ن البث الفضائي يقدم العديد من البرامج واألعمال الدرامية، واألعمال الدرامية هي األكثر تأثيراً في المتلقي   ا  ا
جذابة وقريبة من الموضوعية، األمر الذي جعـل        جذابة وقريبة من الموضوعية، األمر الذي جعـل        لواقعيتها أو القترابها بحكم إنها أعمال ترى نفسها واقعية و         لواقعيتها أو القترابها بحكم إنها أعمال ترى نفسها واقعية و         

  ..الدراما أكثر أهمية في نظر الجمهور مما دعا المنتجين إلى دعمها مالياً ألنها ستعود عليهم بمردود ماليالدراما أكثر أهمية في نظر الجمهور مما دعا المنتجين إلى دعمها مالياً ألنها ستعود عليهم بمردود مالي
  الدراما تحتاج إلى أموال هائلة كي تكون مؤثرة ومنتشرة بشكل كبير حيث ان غزارة إنتاج الدراما تحتـاج                    الدراما تحتاج إلى أموال هائلة كي تكون مؤثرة ومنتشرة بشكل كبير حيث ان غزارة إنتاج الدراما تحتـاج                  

ا ورد في المصادر يتبين ان غزارة اإلنتاج الدرامي تبرز في الواليات المتحدة األمريكيـة             ا ورد في المصادر يتبين ان غزارة اإلنتاج الدرامي تبرز في الواليات المتحدة األمريكيـة             إلى أموال طائلة فم   إلى أموال طائلة فم   
بحكم قدرتها على اإلنفاق في إنتاج تلك األعمال، من هنا لم تتمكن أوربا بكاملها أن تنتج ربع إنتاج الواليـات             بحكم قدرتها على اإلنفاق في إنتاج تلك األعمال، من هنا لم تتمكن أوربا بكاملها أن تنتج ربع إنتاج الواليـات             

تستعين باإلنتاج األمريكي لتـؤمن     تستعين باإلنتاج األمريكي لتـؤمن     المتحدة األمر الذي دعا كل قنوات البث العالمية وليس العربية فقط إلى أن              المتحدة األمر الذي دعا كل قنوات البث العالمية وليس العربية فقط إلى أن              
استمرار البث وتشبع رغبات المتلقي فالمتلقي دائم البحث عن األفضل واألحداث واألمتع، الواقع أن غـزارة                استمرار البث وتشبع رغبات المتلقي فالمتلقي دائم البحث عن األفضل واألحداث واألمتع، الواقع أن غـزارة                
اإلنتاج التي تتمتع بها أمريكا اكسبها التقنية العالية والخبرة في اإلنتاج ليكون إنتاجها هو األفـضل واألمتـع                  اإلنتاج التي تتمتع بها أمريكا اكسبها التقنية العالية والخبرة في اإلنتاج ليكون إنتاجها هو األفـضل واألمتـع                  

الجهات المنتجة في العالم إلى تقليد اإلنتاج األمريكي الممتع والحديث والمفضل فهو            الجهات المنتجة في العالم إلى تقليد اإلنتاج األمريكي الممتع والحديث والمفضل فهو            واألحدث، وهذا األمر قاد     واألحدث، وهذا األمر قاد     
أنموذج يستعان به في إنتاج أي عمل جديد تنتجه الجهات المنتجة خارج أمريكا، أي إن األسـاليب اإلنتاجيـة                 أنموذج يستعان به في إنتاج أي عمل جديد تنتجه الجهات المنتجة خارج أمريكا، أي إن األسـاليب اإلنتاجيـة                 

جة األخرى لضمان   جة األخرى لضمان   واألفكار والموضوعات التي تطرحها األعمال األمريكية أصبحت تقليداً لكل الجهات المنت          واألفكار والموضوعات التي تطرحها األعمال األمريكية أصبحت تقليداً لكل الجهات المنت          
  ..نجاحها وتسويقهانجاحها وتسويقها

        
  التحليلالتحليل

  ))  TTiimmoonn  &&PPuummbbbbaaaa  )                  ()                  (مسلسل كارتوني لألطفالمسلسل كارتوني لألطفال((تيمون وبومبا  تيمون وبومبا  :  :  عنوان العمل عنوان العمل 
PPrroodduucceedd  bbyy  WWaalltt  DDiissnneeyy  --TTVV  AAnniimmaattiioonn  

DDiirreecctteedd  bbyy  TToonnyy  CCaarriigg  &&RRoobbeerrttss  CCaannnnaawwaayy  
SSttoorryy  bbooaarrdd  bbyy  CCyynntthhiiaa  PPeerroovviicc  ––MMaarrkk  SSwwaann  &&  WWeennddeellll  WWaasshheerr  

SSttoorryy  eeddiittoorr  RRoobbeerrttss  ccaannnnaawwaayy    
MMuussiicc  bbyy  SStteepphheenn  JJaammeess  TTaayylloorr  

MMaaiinn  ttiittllee  tthheemmee  EEllttoonn  JJoohhnn    
  عناوين حلقات المسلسل التي تم تحليلهاعناوين حلقات المسلسل التي تم تحليلها

IIssllee  ooff  mmaannhhoooodd  
BBuummbbllee  iinn  tthhee  jjuunnggllee  ––pplluuss::  BBeeeetthhoovveenn’’ss  wwhhiiffff      

BBeeeettllee  RRoommaanniiaa    
PPuuttttiinngg  oonn  tthhee  BBrriittss    

      
الباحث عينة لعمل خاص باألطفال كان قد عرض من قنوات عربية حيث حلل الباحث لعمـل وهـو                  الباحث عينة لعمل خاص باألطفال كان قد عرض من قنوات عربية حيث حلل الباحث لعمـل وهـو                  اختار  اختار      

ـ    ـ   مسجل من قناة ال العربية، وهذا العمل ببساطته التي ال تلفت النظر قد حمل موضوعات مثيرة، حيث             العربية، وهذا العمل ببساطته التي ال تلفت النظر قد حمل موضوعات مثيرة، حيث             ) ) mmbbcc((مسجل من قناة ال

                                      
  .٣٨ ص٢٠٠٢جامعة بغداد– مظاھر العولمة في البث الفضائي العربي، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة الفنون الجمیلة –  انظر عبدالباسط سلمان  35
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عر، حيث ان هـذا     عر، حيث ان هـذا     تناول العديد من األفكار والتوجهات التي تقود الطفل ان ينغمس بالعولمة ومن دون ان يش              تناول العديد من األفكار والتوجهات التي تقود الطفل ان ينغمس بالعولمة ومن دون ان يش              
العمل بالواقع قد تناول الحيوانات البريئة التي ال يمكن لرب األسرة ان يشعر بأنها ذات أهـداف وأغـراض                   العمل بالواقع قد تناول الحيوانات البريئة التي ال يمكن لرب األسرة ان يشعر بأنها ذات أهـداف وأغـراض                   

 االنـسيابية التـي ال يتحسـسها         االنـسيابية التـي ال يتحسـسها        أوأو العولمة، كون ان التناول قد أتى بجملة من التوهين            العولمة، كون ان التناول قد أتى بجملة من التوهين           أوأوتعرب عن العنف    تعرب عن العنف    
 الحلقات من هذا العمل الكارتوني الخاص باألطفال         الحلقات من هذا العمل الكارتوني الخاص باألطفال        المشاهد العادي، لذا فان الباحث سيسلط الضوء على بعض        المشاهد العادي، لذا فان الباحث سيسلط الضوء على بعض        

  .. العولمة العولمةأوأومبينا فيه كل األمور المتعلقة باألفكار والتوجهات الخاصة التي تنشد العنف مبينا فيه كل األمور المتعلقة باألفكار والتوجهات الخاصة التي تنشد العنف 
تناول العمل موضوع خنـزير اسمه بومبا مع صديقه المرافق له تيمون، العمـل يـستعرض جملـة مـن                   تناول العمل موضوع خنـزير اسمه بومبا مع صديقه المرافق له تيمون، العمـل يـستعرض جملـة مـن                       

قي ويرغبها األطفال، وهذا األمر كثيـرا مـا يحقـق اسـتقطاب          قي ويرغبها األطفال، وهذا األمر كثيـرا مـا يحقـق اسـتقطاب          المواقف الطريفة التي كثيرا ما تضحك المتل      المواقف الطريفة التي كثيرا ما تضحك المتل      
 ان العمل وضمن جملة من المواقف أو المشاهد التي تناولها طرح العديد من القـضايا التـي ال                    ان العمل وضمن جملة من المواقف أو المشاهد التي تناولها طرح العديد من القـضايا التـي ال                   إالإالللمتلقين،  للمتلقين،  

يمكن وان تتواءم مع التوجهات التربوية النافعة للطفل، حيث كان العمل قد تناول جملة من المواقـف التـي                   يمكن وان تتواءم مع التوجهات التربوية النافعة للطفل، حيث كان العمل قد تناول جملة من المواقـف التـي                   
ل على العنف الذي كثيرا ما نادت به العولمة، فهناك الكثير من المشاهد الخاصة بالتحطيم والتكسير    ل على العنف الذي كثيرا ما نادت به العولمة، فهناك الكثير من المشاهد الخاصة بالتحطيم والتكسير    تشجع الطف تشجع الطف 

وخصوصا مشاهد تحطيم وتكسير اآلالت الموسيقية عندما قامـت الحيوانـات بـالعزف علـى تلـك اآلالت             وخصوصا مشاهد تحطيم وتكسير اآلالت الموسيقية عندما قامـت الحيوانـات بـالعزف علـى تلـك اآلالت             
) )     BBuummbbllee  iinn  tthhee  jjuunnggllee  ––pplluuss::  BBeeeetthhoovveenn’’ss  wwhhiiffff((الموسيقية، فالعمل كان قد تناول فـي حلقـة   الموسيقية، فالعمل كان قد تناول فـي حلقـة   

 ان المشاهد عبرت عن العنف في تحطيم كـل اآلالت            ان المشاهد عبرت عن العنف في تحطيم كـل اآلالت           إالإالوبأسلوب ساخر،   وبأسلوب ساخر،   ) ) القدرالقدر((سيمفونية معروفة لبيتهوفن    سيمفونية معروفة لبيتهوفن    
الموسيقية المستخدمة في العزف وهذا األمر في الواقع كثيرا ما يتردد قي األعمال الكارتونية لتي غالبا تظهر                 الموسيقية المستخدمة في العزف وهذا األمر في الواقع كثيرا ما يتردد قي األعمال الكارتونية لتي غالبا تظهر                 

 تتلف بصورة مضحكة ومـشجعه،       تتلف بصورة مضحكة ومـشجعه،      أوأوهر وهي تتحطم    هر وهي تتحطم    العديد من األشياء من أمتعة وأوان وأغراض ثمينة تظ        العديد من األشياء من أمتعة وأوان وأغراض ثمينة تظ        
 بآخر، أيضا العمل كان قد تناول        بآخر، أيضا العمل كان قد تناول       أوأووعلى ما يبدو ان الهدف من هذا الحال هو التشجيع على االستهالك بشكل              وعلى ما يبدو ان الهدف من هذا الحال هو التشجيع على االستهالك بشكل              

الهيمنة األمريكية من خالل المشاهد التي تعبر عن دور الشخصيات األمريكية وهيمنتها على مجرى أحـداث                الهيمنة األمريكية من خالل المشاهد التي تعبر عن دور الشخصيات األمريكية وهيمنتها على مجرى أحـداث                
المواقف التي تظهر في العمل كانت ترتهن دوما بظهور ملك الغابـة الـذي يفـصل            المواقف التي تظهر في العمل كانت ترتهن دوما بظهور ملك الغابـة الـذي يفـصل            العمل، فهناك العديد من     العمل، فهناك العديد من     

 انتهى بظهور الملك الذي هو األسد وذلك بان تكون المكانة            انتهى بظهور الملك الذي هو األسد وذلك بان تكون المكانة           أوأو، العمل على سبيل المثال كان قد اختتم         ، العمل على سبيل المثال كان قد اختتم         األحداثاألحداث
ل األسد الذي   ل األسد الذي    بتدخ  بتدخ إالإالللملك في إنهاء وحسم األمور، فهناك مشاهد عبث ومطاردات عنيفة ال تنتهي في العمل               للملك في إنهاء وحسم األمور، فهناك مشاهد عبث ومطاردات عنيفة ال تنتهي في العمل               

، ، ))  LLiioonn  KKiinngg''ssتهابه كل الحيوانات فيفصل الموقف، والملك هنا مرتبط ارتباط شكال وضمنا باألسد الملـك  تهابه كل الحيوانات فيفصل الموقف، والملك هنا مرتبط ارتباط شكال وضمنا باألسد الملـك  
ذلك العمل الكارتوني المشهور الذي حقق أرباحا خيالية وشهرة واسعة للغاية، حيث ان هذا الفيلم الكـارتوني                 ذلك العمل الكارتوني المشهور الذي حقق أرباحا خيالية وشهرة واسعة للغاية، حيث ان هذا الفيلم الكـارتوني                 

 هيمنة األسد على الغابة، حيث صور هـذا العمـل            هيمنة األسد على الغابة، حيث صور هـذا العمـل           عبر بكل صراحة عن هيمنة أمريكا على العالم من خالل         عبر بكل صراحة عن هيمنة أمريكا على العالم من خالل         
العالم على شكل غابة وصور أيضا أمريكا على انها األسد في هذه الغابة، وكون ان الملك هو تجسيد ألمريكا                   العالم على شكل غابة وصور أيضا أمريكا على انها األسد في هذه الغابة، وكون ان الملك هو تجسيد ألمريكا                   
المرتسمة باألسد فقد ظهر األسد في العينة على هذا األساس، ومن الجدير بالذكر ان هذا العمل هو باألسـاس                   المرتسمة باألسد فقد ظهر األسد في العينة على هذا األساس، ومن الجدير بالذكر ان هذا العمل هو باألسـاس                   

 الملك  الملك إلىإلىحيث كثيرا ما ظهرت هذه المفردة في العمل التي تشير حيث كثيرا ما ظهرت هذه المفردة في العمل التي تشير ) )   LLiioonn  KKiinngg''ss((ارتونيارتونيمشتق من الفلم الكمشتق من الفلم الك
األسد، والفيلم باألساس يؤكد على ما ذكر من هيمنة أمريكا على العالم عبر هيمنة األسد وسيطرته التامة على                  األسد، والفيلم باألساس يؤكد على ما ذكر من هيمنة أمريكا على العالم عبر هيمنة األسد وسيطرته التامة على                  

  ..الغابةالغابة
ناك تأكيد واضح للعنف مـن خـالل   ناك تأكيد واضح للعنف مـن خـالل      لقد تناول العمل  العديد من المشاهد التي أعربت عن العنف والقوة فه              لقد تناول العمل  العديد من المشاهد التي أعربت عن العنف والقوة فه           

استخدام القوة الجسمانية العنيفة في حسم األمور وهناك العديد من االستخدامات التي تناشد العنف في العمـل،                 استخدام القوة الجسمانية العنيفة في حسم األمور وهناك العديد من االستخدامات التي تناشد العنف في العمـل،                 



2200  

  

 استخدام القوة الجسمانية هناك تأكيد صريح الستخدام األسلحة العسكرية، فكثير مـن المـشاهد                استخدام القوة الجسمانية هناك تأكيد صريح الستخدام األسلحة العسكرية، فكثير مـن المـشاهد               إلىإلىفباإلضافة  فباإلضافة  
كرية وكثير من المشاهد في العمل استخدمت المدافع الثقيلة خصوصا فـي            كرية وكثير من المشاهد في العمل استخدمت المدافع الثقيلة خصوصا فـي            بالعمل استعرضت الصورايخ العس   بالعمل استعرضت الصورايخ العس   

 الوسـائل    الوسـائل   أوأوالحلقة التي تناولت موضوع الحدود وجواز السفر، حيث استخدمت العديد من الوسائل العسكرية              الحلقة التي تناولت موضوع الحدود وجواز السفر، حيث استخدمت العديد من الوسائل العسكرية              
العنيفة التي أظهرت حجما كبيرا للعنف، لقد استعرض العمل الدور الذي يحققه الجندي فـي قمـع الموقـف                   العنيفة التي أظهرت حجما كبيرا للعنف، لقد استعرض العمل الدور الذي يحققه الجندي فـي قمـع الموقـف                   

اني، ففي مشهد لمحاولة المرور عبر الحدود بين العمل من الدور الذي يعبث به الجندي فـي الموقـف                   اني، ففي مشهد لمحاولة المرور عبر الحدود بين العمل من الدور الذي يعبث به الجندي فـي الموقـف                   اإلنساإلنس
اإلنساني من خالل المطالبة بوثائق السفر للمرور، أيضا هناك استخدام صريح للموسيقى التـصويرية التـي                اإلنساني من خالل المطالبة بوثائق السفر للمرور، أيضا هناك استخدام صريح للموسيقى التـصويرية التـي                

الخاصـة بـالمؤثرات    الخاصـة بـالمؤثرات    تعرب عن العنف بكل أشكاله، فالموسيقى كثيرا ما تضمنت العديد من االسـتخدامات              تعرب عن العنف بكل أشكاله، فالموسيقى كثيرا ما تضمنت العديد من االسـتخدامات              
 االستخدامات المـشابهة، الواقـع ان    االستخدامات المـشابهة، الواقـع ان   أوأو المعدات الثقيلة  المعدات الثقيلة أوأوالصوتية العنيفة والتي تتمثل بأنواع األسلحة الفتاكة     الصوتية العنيفة والتي تتمثل بأنواع األسلحة الفتاكة     

  ..عولمةعولمةمتمتالعنف كثيرا ما ناشدت به العولمة وهو األمر الذي يؤكد ما ذهب إليه الباحث في نشر األفكار الالعنف كثيرا ما ناشدت به العولمة وهو األمر الذي يؤكد ما ذهب إليه الباحث في نشر األفكار ال
 وغير ملموس بأغلب األحيان، وهو موضوع االبتعـاد عـن القـيم              وغير ملموس بأغلب األحيان، وهو موضوع االبتعـاد عـن القـيم             لقد تناول العمل موضوعا قد يبدو خفيا      لقد تناول العمل موضوعا قد يبدو خفيا          

السماوية وذلك من خالل التأكيد على القيم التي ال تتواءم مع ما تنادي به القيم السماوية من حـسن األخـالق              السماوية وذلك من خالل التأكيد على القيم التي ال تتواءم مع ما تنادي به القيم السماوية من حـسن األخـالق              
والفضيلة والنبل، ففي العمل العديد من المشاهد التي تؤكد اإلغواء والرشوة واالقتراب من الغرائز البـشرية،                والفضيلة والنبل، ففي العمل العديد من المشاهد التي تؤكد اإلغواء والرشوة واالقتراب من الغرائز البـشرية،                

  أوأولقد وجدت العديد من المشاهد الواضحة والصريحة التي تحث على دور المرأة المغرية في قضاء الحاجات                 لقد وجدت العديد من المشاهد الواضحة والصريحة التي تحث على دور المرأة المغرية في قضاء الحاجات                 
 عبـر    عبـر   أوأوالرشوة أو حسم المواقف، فقد كان العمل جمع العديد من المشاهد التي تؤكد اإلغراء عبر التعـري                  الرشوة أو حسم المواقف، فقد كان العمل جمع العديد من المشاهد التي تؤكد اإلغراء عبر التعـري                  

ا في مشهد إغواء الجندي الـذي       ا في مشهد إغواء الجندي الـذي       األجساد النسائية، حيث هناك مشاهد كثيرة تناولت المرأة المغرية وخصوص         األجساد النسائية، حيث هناك مشاهد كثيرة تناولت المرأة المغرية وخصوص         
يقف على الحدود والذي ال يرضخ أمام كل القوى ويستسلم أمام المرأة المغرية، وهناك مشاهد للنساء يظهرن                 يقف على الحدود والذي ال يرضخ أمام كل القوى ويستسلم أمام المرأة المغرية، وهناك مشاهد للنساء يظهرن                 

 لإلغراء ومشاهد أخرى للتأثيرات الجنسية عبر الكعكة التي تظم فتاة شبه متعرية، وهنـاك مـشاهد                  لإلغراء ومشاهد أخرى للتأثيرات الجنسية عبر الكعكة التي تظم فتاة شبه متعرية، وهنـاك مـشاهد                 بالمايوهبالمايوه
 االستعانة بالخرافات، ففي إحدى الحلقـات        االستعانة بالخرافات، ففي إحدى الحلقـات       أوأو خالل االستعانة بالعراف      خالل االستعانة بالعراف     أخرى تؤكد التغييب للقيم السماوية من     أخرى تؤكد التغييب للقيم السماوية من     

 من خالل الكرات السحرية  من خالل الكرات السحرية أوأوتأكيد واضح على هذه األمور من خالل تعزيز دور العرافات في إحالل اللعنات        تأكيد واضح على هذه األمور من خالل تعزيز دور العرافات في إحالل اللعنات        
 الكرات البلورية، أيضا هناك أمر مهم في العمل بهذا الجانب اال وهو موضوع خلق التعاطف مـع بومبـا                     الكرات البلورية، أيضا هناك أمر مهم في العمل بهذا الجانب اال وهو موضوع خلق التعاطف مـع بومبـا                    أوأو
لذي هو اساس من الحيوانات التي حرمها اهللا سبحانه وتعالى، فهذا األمر إنما هو تهميش للقيم السماوية، من                  لذي هو اساس من الحيوانات التي حرمها اهللا سبحانه وتعالى، فهذا األمر إنما هو تهميش للقيم السماوية، من                  اا

 يدفع بها    يدفع بها   أنأنجانب آخر هناك تناول للعمل في قبول اإلذالل أو االهانه فالعمل قد بين ان التنازالت التي يمكن                  جانب آخر هناك تناول للعمل في قبول اإلذالل أو االهانه فالعمل قد بين ان التنازالت التي يمكن                  
ي العبور، كـذلك العمـل أكـد علـى مبـدأ      ي العبور، كـذلك العمـل أكـد علـى مبـدأ       ترضي الجندي الذي يقف على الحدود ف ترضي الجندي الذي يقف على الحدود فأنأنبومبا وتيمون يمكن  بومبا وتيمون يمكن  

المحاصرة لتحقيق األغراض فالعمل يشير بشكل أو بآخر بان هناك أمرا مهما للغاية أال وهو الحصار، حيث                 المحاصرة لتحقيق األغراض فالعمل يشير بشكل أو بآخر بان هناك أمرا مهما للغاية أال وهو الحصار، حيث                 
تناول العمل موضوع الحصار الذي يفرض كعقوبة على تيمون وبومبما في حال عدم الموافقة على المطالـب    تناول العمل موضوع الحصار الذي يفرض كعقوبة على تيمون وبومبما في حال عدم الموافقة على المطالـب    

 إلى انه يؤكد اإلذالل أو االهانه فانه في ذات الوقت يؤكد أيضا علـى                إلى انه يؤكد اإلذالل أو االهانه فانه في ذات الوقت يؤكد أيضا علـى               أو الشروط، وهذا األمر بالواقع إضافة     أو الشروط، وهذا األمر بالواقع إضافة     
  .. االرتداد االرتدادأوأو الغطرسة الممكنة في أي وقت، وكأنه نوع من التهديد للردع  الغطرسة الممكنة في أي وقت، وكأنه نوع من التهديد للردع أوأوالهيمنة الهيمنة 

  إلـى إلـى لقد بين العمل في طياته العديد من المواقف التي دائما ما تركز على األفكار العولميـة التـي تـدعو                     لقد بين العمل في طياته العديد من المواقف التي دائما ما تركز على األفكار العولميـة التـي تـدعو                         
 تهميش دور الحكومات وذلك من خالل العديد من األحداث في مجرى العمل والتي ال تمنح                 تهميش دور الحكومات وذلك من خالل العديد من األحداث في مجرى العمل والتي ال تمنح                ىىإلإل  أوأوالالمركزية  الالمركزية  

 الـال التزام بالقواعد واألنظمة      الـال التزام بالقواعد واألنظمة     أوأوالحكومات دورا فعاال، فهناك العديد من المواقف التي أعربت عن الفوضى            الحكومات دورا فعاال، فهناك العديد من المواقف التي أعربت عن الفوضى            
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 االنفالت، فالعمل    االنفالت، فالعمل   أوأولتمرد  لتمرد  وهي كثيرا ما تحفز على حالة الالمركزية للحكومات بل انها كثيرا ما تهدد وتؤكد ا              وهي كثيرا ما تحفز على حالة الالمركزية للحكومات بل انها كثيرا ما تهدد وتؤكد ا              
 الوحشية المفرطة في التعامـل اليـومي،    الوحشية المفرطة في التعامـل اليـومي،   أوأو حالة الال التزام بالقوانين  حالة الال التزام بالقوانين أوأوكثيرا ما استعرض الفوضى المتعمدة   كثيرا ما استعرض الفوضى المتعمدة   

 الوحشية على أساس انها المكاسب واالنتصارات من خـالل اسـتغالل             الوحشية على أساس انها المكاسب واالنتصارات من خـالل اسـتغالل            أوأو الفوضى    الفوضى   أوأوحيث استعرض العنف    حيث استعرض العنف    
ب أو الربح في استغالل الفرص، ان العمل قد بين في كـل             ب أو الربح في استغالل الفرص، ان العمل قد بين في كـل             الفرص، وكأن الحياة مبنية فقط على أساس الكس       الفرص، وكأن الحياة مبنية فقط على أساس الكس       

، ، آخـر آخـر  ما بينهم وبين قطـب        ما بينهم وبين قطـب       أوأو بين تيمون وبوبمبا      بين تيمون وبوبمبا     أماأماحلقاته تقريبا حالة الكراهية والنفور والعداء المستمر        حلقاته تقريبا حالة الكراهية والنفور والعداء المستمر        
لتظهر كل المشاهد على أساس ارتجالي عنيف، بل ان من بين المشاهد ما هو تأكيد على الرجولة من خـالل                    لتظهر كل المشاهد على أساس ارتجالي عنيف، بل ان من بين المشاهد ما هو تأكيد على الرجولة من خـالل                    

تـستعرض  تـستعرض  ) )   LLiioonn  KKiinngg''ss((ة ومن خالل القدرة على حسم األمور بالقوة، فهناك حلقة بعنـوان  ة ومن خالل القدرة على حسم األمور بالقوة، فهناك حلقة بعنـوان  القوة الجسديالقوة الجسدي
أحداث الختبار الرجولة من خالل القدرة على استخدام األسلحة الفتاكة والقدرة على العمل الحربي العنيـف،                أحداث الختبار الرجولة من خالل القدرة على استخدام األسلحة الفتاكة والقدرة على العمل الحربي العنيـف،                

ن العمل كثيرا ما أكـد      ن العمل كثيرا ما أكـد      كاستخدام األسلحة العسكرية من مدافع وصواريخ وقنابل، وهنا البد من اإلشارة إلى ا            كاستخدام األسلحة العسكرية من مدافع وصواريخ وقنابل، وهنا البد من اإلشارة إلى ا            
على موضوع الصواريخ الحربية حيث ان العمل في اغلب حلقاته استخدم األشكال والصور التي تـستعرض                على موضوع الصواريخ الحربية حيث ان العمل في اغلب حلقاته استخدم األشكال والصور التي تـستعرض                

 الحلقات كثيـرا مـا ضـمت فـي      الحلقات كثيـرا مـا ضـمت فـي     أوأوالصواريخ النووية، بل ان الكارتات التي تطهر عناوين بعض األحداث     الصواريخ النووية، بل ان الكارتات التي تطهر عناوين بعض األحداث     
  ..لدالالت في العناوينلدالالت في العناوينرسوماتها أشكال الصواريخ التي تحيط بالكلمات التي تعرب عن ارسوماتها أشكال الصواريخ التي تحيط بالكلمات التي تعرب عن ا

  
  النـتـائـجالنـتـائـج

  ::على ضوء التحليل توصل الباحث إلى النتائج آالتيةعلى ضوء التحليل توصل الباحث إلى النتائج آالتية
  ..توافر العنف واألفكار والتوجهات الخاصة لظاهرة العولمة والموجهة للطفل في العينةتوافر العنف واألفكار والتوجهات الخاصة لظاهرة العولمة والموجهة للطفل في العينة..١١
  ..توافر العديد من القيم واألفكار التي تمهد لنشر العنف وأفكار العولمة للمراحل القادمةتوافر العديد من القيم واألفكار التي تمهد لنشر العنف وأفكار العولمة للمراحل القادمة..٢٢
 الكثير من التقنيات الدرامية لبلورة العنف والمضامين الجديدة كأسلوب من األساليب التـي تعتمـده                 الكثير من التقنيات الدرامية لبلورة العنف والمضامين الجديدة كأسلوب من األساليب التـي تعتمـده                اعتماداعتماد..٣٣

  ..العولمة في نشر االنعكاسات الجديدة المؤثرة في األطفالالعولمة في نشر االنعكاسات الجديدة المؤثرة في األطفال
تغافل العديد من الجهات المسئولة عن األطفال للتوجهات التي تأتى من البرامج الخاصة بالطفـل والـدليل                 تغافل العديد من الجهات المسئولة عن األطفال للتوجهات التي تأتى من البرامج الخاصة بالطفـل والـدليل                 ..٤٤

  ..ه الجهات المزيد من البرامج المناظرة لعينة البحث لألطفاله الجهات المزيد من البرامج المناظرة لعينة البحث لألطفالعلى ذلك عرض هذعلى ذلك عرض هذ
  

  التوصياتالتوصيات
  يوصي الباحث بما يأتي يوصي الباحث بما يأتي 

متابعة األطفال من قبل األسرة متابعة شديدة دون التهاون في ابسط األشياء وذلك لتامين حصانة الطفل متابعة األطفال من قبل األسرة متابعة شديدة دون التهاون في ابسط األشياء وذلك لتامين حصانة الطفل   --١١
  ..من مشاهدة العنفمن مشاهدة العنف

 ما تعرضه القنوات الخاصة باألطفـال        ما تعرضه القنوات الخاصة باألطفـال       تحديد األعمال الدرامية التي يشاهدها الطفل دون التعكز على        تحديد األعمال الدرامية التي يشاهدها الطفل دون التعكز على          --٢٢
  .. تلك القنوات غالبا ما تبث من البرامج ما هي مسمومة بأفكار العولمة تلك القنوات غالبا ما تبث من البرامج ما هي مسمومة بأفكار العولمةأنأنكون كون 

تأكيد اإلنتاج العربي الخاص باألطفال والتركيز على التقاليد والمبادئ العربية األصيلة دون الرجـوع              تأكيد اإلنتاج العربي الخاص باألطفال والتركيز على التقاليد والمبادئ العربية األصيلة دون الرجـوع                --٣٣
  ..إلى الدراما األجنبية وقضاياها المليئة بالعنفإلى الدراما األجنبية وقضاياها المليئة بالعنف



2222  

  

ر العربية لالنتباه والتركيز على برامج األطفال الوافدة وأهميتها في التأثير الـسلبي مـن               ر العربية لالنتباه والتركيز على برامج األطفال الوافدة وأهميتها في التأثير الـسلبي مـن               تشجيع األس تشجيع األس   --٤٤
وذلك بإقامة برامج تلفزيونية أو ندوات      وذلك بإقامة برامج تلفزيونية أو ندوات      ونية األجنبية، ونية األجنبية، خالل كشف المخاطر المتحققة من الدراما التلفزي      خالل كشف المخاطر المتحققة من الدراما التلفزي      

  ..بهذا الصددبهذا الصدد
  ..ر من البرامج الموجهة للطفلر من البرامج الموجهة للطفلتوسيع ودعم اإلنتاج الكارتوني في البلدان العربية كونه األساس المؤثتوسيع ودعم اإلنتاج الكارتوني في البلدان العربية كونه األساس المؤث  --٥٥
 الموجهة للطفل، وذلك مـن خـالل         الموجهة للطفل، وذلك مـن خـالل        األعمالاألعمال  أوأواالهتمام بالتراث العربي واإلسالمي وزجه بالبرامج       االهتمام بالتراث العربي واإلسالمي وزجه بالبرامج         --٦٦

توعية الكتاب والمعدين للبرامج الخاصة باألطفال، بإقامة دورات تدريب خاصـة ومنـاهج خاصـة               توعية الكتاب والمعدين للبرامج الخاصة باألطفال، بإقامة دورات تدريب خاصـة ومنـاهج خاصـة               
  ..ببرامج الطفلببرامج الطفل

  
  ::المصـــــــادر المصـــــــادر 

  ..القران الكريمالقران الكريم  --١١
  . . لسان العرب، بيروت، بيروت للطباعة والنشرلسان العرب، بيروت، بيروت للطباعة والنشر  --ابن منظورابن منظور  --٢٢

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  دمشق، المؤلف، المكتبة اإلعالمية،دمشق، المؤلف، المكتبة اإلعالمية،، ،  سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون--أديب خضورأديب خضور  --٣٣
  ..٢٠٠٢٢٠٠٢ سنة  سنة --١١ تونس عدد تونس عدد--مجلة اإلذاعات العربيةمجلة اإلذاعات العربية  --٤٤
  ..٢٠٠٤٢٠٠٤إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي معجم مصطلحات عصر العولمة، القاهرة،الدار الثقافية للنشر، إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي معجم مصطلحات عصر العولمة، القاهرة،الدار الثقافية للنشر،   --٥٥
  ..٢٠٠٥٢٠٠٥آذار آذار ) ) بسم اهللابسم اهللا((   العدد العدد،،رئاسة جامعة بغدادرئاسة جامعة بغداد  --صحيفة الجامعة والمجتمعصحيفة الجامعة والمجتمع  --٦٦
  ..٢٠٠٨٢٠٠٨ ديجتال اإلعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة  ديجتال اإلعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة --عبدالباسط سلمانعبدالباسط سلمان  --٧٧
منشورات جامعة فيالدلفيـا،    منشورات جامعة فيالدلفيـا،    ) ) العولمة والهوية   العولمة والهوية   ( (  عز الدين المناصرة، محمد عبيد اهللا         عز الدين المناصرة، محمد عبيد اهللا        --صالح أبو إصبع  صالح أبو إصبع    --٨٨

  ..مم١٩٩٩١٩٩٩األردن، األردن، 
 تعرف الشباب المراهقين ألفالم العنف في التلفزيون والـسينما والفيـديو وعالقتـه               تعرف الشباب المراهقين ألفالم العنف في التلفزيون والـسينما والفيـديو وعالقتـه              --ادي نعمان الهيتي  ادي نعمان الهيتي  هه  --٩٩

  ..١٩٩٤١٩٩٤، ، ))١١((باإلجرام، مجلة الطفولة، بغداد، الجمعية العراقية لدعم الطفولة، عددباإلجرام، مجلة الطفولة، بغداد، الجمعية العراقية لدعم الطفولة، عدد
  ترجمة عدنان عباس علي، الكويت، المجلس الوطني      ترجمة عدنان عباس علي، الكويت، المجلس الوطني      ) ) فخ العولمة   فخ العولمة   (( بيتر مارتين، هارلد شومان       بيتر مارتين، هارلد شومان      --هانسهانس  --١٠١٠

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨للثقافة والفنون واآلداب،للثقافة والفنون واآلداب،
 بغـداد، دار الـشؤون الثقافيـة         بغـداد، دار الـشؤون الثقافيـة        ،،ضوء الكـاذب فـي الـسينما األمريكيـة        ضوء الكـاذب فـي الـسينما األمريكيـة         ال  ال --قاسم عبد األمير عجام   قاسم عبد األمير عجام     --١١١١

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١العامة،العامة،
كليـة الفنـون   كليـة الفنـون   ))غيـر منـشورة  غيـر منـشورة  (( رسـالة ماجـستير       رسـالة ماجـستير      ،، المضمون  المضمون واغتناءواغتناءالشكل  الشكل    --علي حنون الساعدي  علي حنون الساعدي    --١٢١٢

  ..مم١٩٨٩١٩٨٩جامعة بغداد جامعة بغداد //الجميلةالجميلة
غيـر  غيـر  ((رسـالة ماجـستير   رسـالة ماجـستير   ،  ،  يط التلفزيوني في مواكبة البـث الفضائي المباشر      يط التلفزيوني في مواكبة البـث الفضائي المباشر       دور التخط   دور التخط  --محمد شاكر محمد شاكر   --١٣١٣

  ..مم١٩٩٩١٩٩٩جامعة بغداد جامعة بغداد //كلية الفنون الجميلةكلية الفنون الجميلة  ))منشورةمنشورة
كلية كلية ) ) غير منشورةغير منشورة(( رسالة دكتوراه رسالة دكتوراه،، التطابق الحركي والسكوني بين الشكل والمضمون التطابق الحركي والسكوني بين الشكل والمضمون--سعد عبد الجبار سعد عبد الجبار   --١٤١٤

  .. م م١٩٩٩١٩٩٩جامعة بغدادجامعة بغداد//الفنون الجميلة الفنون الجميلة 
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  ..٢٠٠٠٢٠٠٠ تشرين األول عام  تشرين األول عام ٢٦٠٢٦٠ عدد  عدد ،، مجلة المستقبل العربي مجلة المستقبل العربي-- العربية العربيةمركز دراسات الوحدةمركز دراسات الوحدة  --١٥١٥
 ترجمـة سـعد مكـاوي القـاهرة، الـدار المـصرية للتـأليف                ترجمـة سـعد مكـاوي القـاهرة، الـدار المـصرية للتـأليف               ،، اللغـة الـسينمائية     اللغـة الـسينمائية    --مارسيل مارتن مارسيل مارتن   --١٦١٦

  ..مم١٩٦٤١٩٦٤والترجمة،والترجمة،
 ترجمة فيصل الياسري بغداد،دار      ترجمة فيصل الياسري بغداد،دار     ،، جماليات التصوير واإلضاءة في السينما والتلفزيون       جماليات التصوير واإلضاءة في السينما والتلفزيون      --بيتر سبرزستي بيتر سبرزستي   --١٧١٧

  ..مم١٩٩٢١٩٩٢لثقافية العامة،لثقافية العامة،الشؤون االشؤون ا
  ..مم١٩٩٩١٩٩٩،تموز،تموز١٩١٩مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد،عددمجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد،عدد، ، العالم الثالث والعولمةالعالم الثالث والعولمة  -- عزيز عزيزرياضرياض  --١٨١٨
ق ق  المتغيرات االقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصاديات الشر المتغيرات االقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصاديات الشر-- محي الدين حسين محي الدين حسين،،مجذاب بدر عناد مجذاب بدر عناد   --١٩١٩

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨ادية، ادية،  طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتص طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتص،،األوسطاألوسط
، الـدار   ، الـدار   ١٠٦١٠٦ المتالعبون بالعقول، ترجمة عبد السالم رضوان، الكويت،عالم المعرفـة          المتالعبون بالعقول، ترجمة عبد السالم رضوان، الكويت،عالم المعرفـة         --شيللر،هربرتشيللر،هربرت  --٢٠٢٠

  ..١٩٩٠١٩٩٠الدولية للنشر والتوزيع الدولية للنشر والتوزيع 
  ..مم١٩٨١١٩٨١ ترجمة جعفر علي، بغداد،دار الرشيد للنشر، ترجمة جعفر علي، بغداد،دار الرشيد للنشر،،، فهم السينما فهم السينما--لوي دي جانيتيلوي دي جانيتي  --٢١٢١
  ..مم١٩٩٩١٩٩٩ية للدراسات والنشر،ية للدراسات والنشر،بيروت، المؤسسة العرببيروت، المؤسسة العرب، ،  العولمة والثقافة العولمة والثقافة--حاتم بن عثمانحاتم بن عثمان  --٢٢٢٢
  ..مم١٩٩٨١٩٩٨بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ، ، العرب والعولمةالعرب والعولمة  --مجموعة من الكتاب ندوةمجموعة من الكتاب ندوة  --٢٣٢٣
  ..١٩٩٩١٩٩٩ السنة  السنة ٦٦مجلة الجيل، عدد مجلة الجيل، عدد   --٢٤٢٤
( (   رسالة دكتـوراه  رسالة دكتـوراه    ،،مظاهر العولمة في الشكل والمحتوى في البث الفضائي العربي        مظاهر العولمة في الشكل والمحتوى في البث الفضائي العربي          --عبد الباسط سلمان  عبد الباسط سلمان    --٢٥٢٥

  ..مم٢٠٠٢٢٠٠٢  جامعة بغدادجامعة بغداد  //لة لة كلية الفنون الجميكلية الفنون الجمي  ))غير منشورةغير منشورة
  ..مم١٩٩٩١٩٩٩القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،، ، تاريخ السينما الروائيةتاريخ السينما الروائية  --افيد كوكافيد كوكدد  --٢٦٢٦
 القاهرة، الدار الثقافيـة      القاهرة، الدار الثقافيـة     ،، التشويق ورؤيا اإلخراج في الدراما السينمائية والتلفزيونية        التشويق ورؤيا اإلخراج في الدراما السينمائية والتلفزيونية       --عبد الباسط سلمان  عبد الباسط سلمان    --٢٧٢٧

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١للنشر للنشر 
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  :  المقدمة . أوالً 
 تلعب وسائل االتصال وبضمنها القنوات الفـضائية دوراً مهمـاً فـي خلـق                -: تمهيد) ١

 محددة تعتمدها في تناول الشؤون أساليب من خالل  الجمهورأوساطبين  والقناعات  التصورات
مة ، وفي ظل هذا التعدد والتنوع الواسع للقنوات التلفزيونية الفضائية الواصل بثها الى كل             العا

 األقـوى بيت تبقى المقدرة على التحكم في الرؤية السياسية للجمهور مـن حـصة القنـوات                
 ومن خالل التكثيـف   . اليد الواحدة    أصابع انتشاراً وهي بالتأكيد ال تتجاوز في عددها         واألوسع

 يمكن لقنوات التلفزيونية    وإقليميا والتركيز في التناول للشؤون العامة ودولياً        إلعالميا والزخ
 للجمهور في مجال الحـصول علـى المعلومـات          األول تصبح المصدر    أنالمؤثرة الكبرى   
 وبالتالي بناء المواقف واالتجاهات بحكم القوالب الفكرية التي تقدمها بما           اآلراءواالطالع على   

 والعراق خصوصاً   وعلى صعيد المنطقة العربية عموماً    .  العامة   وأهدافها جنداتهاأمع  ينسجم  
 )قناة العربية الـسعودية     (  و  ) الجزيرة القطرية   (  اثنتان عربية    إخباريةتنشط ثالث قنوات    

 لتـشكل   اإلخبـاري تنشط في المجال    ) قناة الحرة   (   العربية ةاطقة باللغ ن أمريكيةوقناة ثالثة   
 بـشكل عـام     الدولي والعربي والعراقي لمتابعة الشأن    در رئيسة للمتلقي العربي     جميعها مصا 

 تلعـب  أنوالشأن العراقي بشكل خاص ، والقنوات تلك بحكم ذلك التفرد في الساحة يمكن لها            
 إزاء  إعالمية وبإبعاد سياسية     دوراً ال سيما في العراق وبين أوساط الجمهور في رسم صورة          

 مـن   قنوات تلـك  الن زوايا مختلفة على حسب سياسات القائمين على         ما يجري في العراق م    
  . الدول والمؤسسات الساعية الى تكريس صور وقناعات واتجاهات محددة 

 الـسياسية  لألحداث خصباً كان العراق وما زال ميداناً     - :إليه البحث والحاجة    أهمية) ٢
ومنذ اندالع الحرب علـى العـراق        ومنها الفضائيات ،     اإلعالم التي تجتذب وسائل     واألمنية
مـن ابـرز    ) الجزيرة والعربية   (  وما بعد ذلك كانت القنوات مثل        ٩/٤/٢٠٠٣ في   واحتالله

الفضائيات العربية التي تناولت الصراع واألحداث ومجريات الشأن العراقي بكل تفاصـيله ،             
فة ما يجري داخـل     معرلبالنسبة للجمهور العراقي والعربي     أساسياً   مصدراً   أصبحت أنهاكما  

 ةبفي ضوء التغطية المقول   أن تبني وتشكل القناعات واالتجاهات        ايمكن له العراق ، وبالتالي    
 اإلخباريـة محددة ، ثم أنشأت قناة الحرة التي تقدمانها والتي تستند بالتأكيد ألجندات وسياسات   

ربية والجزيرة بالـصورة     قناتا الع  تلحقه السلبي الذي    التأثير لخلق التوازن مع     أمريكيةبرغبة  
 األضواء في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص فضالً عن الرغبة في تسليط              األمريكية

 الزوايا المضيئة بشأن الوضع السياسي الجديد في العراق وفـي ضـوء الواقـع               على بعض 
قنوات  ثالثة اتجاهات تتوزع بين ال     أو الى وجود اتجاهين بارزين      اإلشارة ذلك يمكن    اإلعالمي
 وسياسية عن العراق قد تكون      إعالمية صورة    يسعى كل منها الى خلق     إذ الرئيسة ،    اإلخبارية



 ٢

 ، وبالتالي يقوم البحث على دور النشاط        أخرىوردية مرة وقد تكون رمادية أو سوداوية مرة         
 أوساط تتجسد منه عن العراق بين أن في القنوات تلك في تشكيل الصورة التي يمكن اإلخباري

 طلبة الجامعتين فـي االنبـار       إخضاع قياس ذلك الدور من خالل       أنلجمهور العراقي ، كما     ا
 الدور الـذي   يتيح فرصة مناسبة للتعرف على   أنوالكوفة لالختبار عبر صحيفة استبانه يمكن       

 السياسية عن العراق ويتـيح مجتمـع البحـث          اإلعالميةم الصورة   ستلعبه القنوات تلك في ر    
ن م متوازنة ال سيما وانه يتسم بالتنوع المذهبي والمناطقي          صول الى نتائج  المنتقى فرصة للو  

  .جانب والتنوع في االتجاهات الفكرية والتخصصات العلمية للمبحوثين من جانب آخر
ووسائل ) الجزيرة ، العربية ، الحرة (اإلخبارية تعلن القنوات الفضائية -:مشكلة البحث ) ٣

وموضـوعية فـي تغطيتهـا      في عملها    مهنية   بأنهاير مناسبة    جميعها في مناسبة وغ    اإلعالم
 وما الى ذلك من مبادئ مثالية ، لكن        وللشؤون العامة وغير منحازة ومحايدة       لألحداثوتناولها  
 الخاص بتناول الشأن العراقي في الفضائيات تلك والدور الذي تقوم به            اإلعالمي األداءمتابعة  

 معايير مزدوجة في التعامـل مـع        سية قد يوحي بوجود    والسيا اإلعالميةفي رسم الصورتين    
 وهي افتراضات وتوقعات غير     آخر العربي العام من جانب      والشأنن جانب   م  العراقي الشأن

لالختبار والقياس لذا فان النظرة الى الدور الذي تلعبه القنوات تلـك             إخضاعهامؤكدة ولم يتم    
 يكتنفها الغموض وعدم الوضـوح فـي         السياسي العراقي ما يزال    الشأنفي رسم صورة عن     

 أن واألحكام العامة ، كما ت التي يمكن بوجودها بناء التقييمااإلجرائيةغياب الدالئل والبراهين 
 الجمهور في   أوساطبين  النظرة الى الصورة المجسدة عن العراق عبر الفضائيات تلك تختلف           

لعرقية والمذهبية والمناطقية ، ومن     محافظات العراق على وفق توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم ا       
  . طلبة جامعتي االنبار والكوفة لضمان ذلك التنوع والتباينهنا جاء اختيار

   - :أبرزها من األهداف يسعى البحث الى تحقيق جملة من  -:هدف البحث ) ٤
     اإلخباريـة  القنـوات ترسمه  ما   وفق    لصورة العراق على   الرئيسة  والسمات األبعادتحديد   -أ

 ) العربية ، الحرة ، الجزيرة ( 

لتطابق والتباين في الصورة المرسومة للعراق على وفق الدور الذي          ا الوقوف على حدود     -ب
  الثالث في رسم الصورة تلكاإلخباريةتقوم به القنوات 

 في مجال رسم    اإلخبارية تشخيص ميادين ومجاالت الشأن العام الذي تركز عليه القنوات           -ج
   صورة كل ميدان منها وأبعاداسية ومالمح الصورة السي

 والتعميمات التي تسعى الفضائيات الى ربطها بـصورة المؤسـسات           األحكامالكشف عن    -د
   الرسمية للعراقية واألجهزة



 ٣

 في  اإلعالميةمن حيث النوع وهو يتناول الظاهرة       يعد البحث وصفياً      -:منهج البحث   ) ٥
المنهجي المـستند الـى معطيـات الواقـع بـصورة         العام في سياق الوصف العلمي       إطارها

 اإلعـالم  مسح جمهور وسـائل      إطاروعناصره المتعددة كما يستخدم البحث منهج المسح في         
 للكشف عن محاور المضمون     اإلخباري في المجال    اإلعالميومسح بعض جوانب المضمون     

 في  التراتبية  من   كل منها ضمن سلم      إزاء الجمهور وقناعاته    ورأيتتشكل منه الصورة    الذي  
 البحث  والقناعة بفاعلية وبروز كل محور من محاور الصورة ، كما يستخدم           والتركيز   األهمية

ن أ بـش  آرائه لدراسة الجمهور ميدانياً واستطالع      أساسية بحثية   أداةصحيفة االستبيان بوصفها    
اسي فـي    والـسي  اإلخباريموضوعة الصورة السياسية للعراق المنبثقة من النشاط والخطاب         

  ) الحرة ، الجزيرة ، العربية ( قنوات 
 ألزماني يتخذ البحث ثالثة مجاالت رئيسة هي         - :تهمجاالت البحث ومجتمعة وعين   ) ٦

 والمكـاني   ٢٠٠٨ من العام    أيار شهر   أثناء الدراسة الميدانية على المبحوثين      بإجراءالمتمثل  
بـة الجامعـات فـي المحـافظتين        ومنهما تم اختيـار طل     والنجف   المتمثل بمحافظتي االنبار  

جامعتي الكوفـة واالنبـار مـن       بطلبة  يتمثل المجال البشري للبحث ومجتمعه      و .المذكورتين
 المجتمع ضم طلبة المراحل     أنوالعليا كما    األوليةوضمن مستويي الدراستين     واإلناثالذكور  

ن ويمثل الطلبة فئة  الموجودة في الجامعتيواإلنسانيةالدراسية كافة وضمن التخصصات العلمية 
وشريحة اجتماعية تتمتع بالثقافة والوعي والمعرفة واالطالع بما يجعلها مؤهلة للتعامل           وطبقة  

 وقد بلغ عدد طلبـة جامعـة       .األخرى من الفئات والشرائح     أفضلمع موضوعة البحث بشكل     
طالبـاً فـي     ) ٩٦(  و األوليةلطلبة الدراسات   ) ٩٢٧٢(طالباً وطالبة بواقع    ) ٩٣٦٨( االنبار  

البحـث ذلـك بلغـت      الدراسات العليا ، وقد تم احتيار عينة عشوائية منتظمة مـن مجتمـع              
كما بلغ   . طالب وطالبة  ) ١٠٠( وبلغ عدد الطلبة المختارين ضمن العينة تلك        )  %١(نسبتها

 لطلبة الدراسات األولية و   ) ١٠٠٣٢(بواقع  وطالبا وطالبة   ) ١٠٢٥٢(عدد طلبة جامعة الكوفة     
منتظمـة مـن مجتمـع    طالباً وطالبة في الدراسات العليا ، وتم اختيار عينة عشوائية         )٢٢٠(

  .طالب وطالبة  ) ١٠٠( المختارين بموجبها وبلغ عدد الطلبة % ) ١( بمعدل األصليالبحث 
   -:مفهوم الصورة واستخداماتها السياسية  .ثانياً 

وناتها وقدموا بشأنها تعاريف متعددة اختلف الباحثون بشأن مفهوم الصورة من حيث بنيتها ومك
 من تشبيهه وهـم     أكثر بين الباحثين يميلون الى تبسيط المفهوم        األغلببعضها متضاربة لكن    

 وهمـاً  أويعدون الصورة ال تتجاوز في كونها مجرد تصور ذهني قد يكون حقيقـة صـادقة           
  .باطالً



 ٤

 المتغيرة وهي ذات األحداثر فيها انطباعات ثابتة ال تؤث (( بأنهاويمكن تقديم تعريف الصورة 
 على العناصر المتميزة للموضوع ، وهي تعد        إالمحتوى غاية في البساطة ، حيث ال تحتوي         

 شـكل  تأخـذ  من السمات الثابتة التـي    أيضاً  احد شروط تكوين المعتقدات واالتجاهات وهي     
 متعصبة تتسم   فكاربأ تأثراً علمي أو موضوعي     أساسالعقيدة الجماعية والتي تصاغ على غير       

  )١())بالتبسيط 

   -:) ٢(وللصورة ثالثة مكونات رئيسة وهي
ويعني الجانب المعلوماتي في الصورة أي المعلومات والبيانات المتعلقة  : اإلدراكيالمكون ) ١

  .بموضوع ما
ويتضمن تكوين اتجاهات عاطفية سـلبية أو ايجابيـة نحـو الظـاهرة        : المكون العاطفي   ) ٢

  .ةموضوع الصور
ويظهر هذا المكون في بعض السلوكيات المباشرة للظاهرة مثل التحيز          : المكون السلوكي   ) ٣

 اجتماعية تنتج بنية" واالجتماعيين تمثل لجماعة ما والصورة على وفق رؤية الباحثين النفسين 
 التراكمي لعمليات االتصال الفعالة والمستمرة في المجتمع ، وتنـتج عـن الـسمع      التأثيرعن  

  .)٣( والتحدث وليست بالخبرة المباشرةألقاويلوا
الصورة على أنها تهتم بالدرجة      والدراسات بشأن     ابرز ما تركز عليه التعريفات     إيجازويمكن  
  -:)٤( بما يلياألساس

  .  تمثل مجموعة معارف الفرد ومعتقداته في الماضي والحاضر-
  .ظام معين كما تتسم بالتراكم هذه المعارف التي تشكل الصورة تتسم بالترتيب وفقاً لن-
   تتسم الصورة بقدر من الخيال وهي ليست ممثلة للواقع -
   تتحكم الخبرات السابقة والتجارب التي يمر بها الفرد في تشكيل الصورة -
  . معالم الصورةأهم التفضيل والتمييز واالنتقاء من -
  .  تميل سمات الصورة الى الثبات النسبي ومقومة التغيير-
 هي النتـاج    (( بأنهاقد ينسحب الى مفهوم الصورة الذهنية التي تعرف         حديث عن الصورة    وال

 شخص معين أو نظام أو إزاء أو الجماعات األفراد الذاتية التي تتكون عند لالنطباعاتالنهائي 
 أن يمكن آخرجنس بعينه أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو مهنية أو أي شيء      

  ، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب المباشـرة أو          اإلنسان على حياة    تأثيريكون له   
 واتجاهاتهم ، وبغض النظر عن صحة       األفرادغير المباشرة ، وترتبط هذه التجارب بعواطف        

 ألصـحابها التي تتضمنها خالصة صدق التجارب فهي تمثل بالنسبة    أو عدم صحة المعلومات   
  .)٥( ))أساسهاالله الى ما حولهم ويفهمونه ويقدمونه على واقعاً صادقاً ينظر من خ



 ٥

    بأنهـا  ينسحب الى مفهوم الصورة النمطية التي توصـف          أنكما يمكن للحديث عن الصورة      
والسلبية النابعة من االنطباعـات الذاتيـة        وااليجابية    والصفات والتقديرات العامة   األحكام((  

البعد األيدلوجي والتراكم المعرفي ، والتي تطلقها جماعة        المستندة الى خلفيات اإلرث الثقافي و     
   )٦())أخرى نتيجة األحكام المسبقة التي تحوم حولها 
  -:وتتسم الصورة النمطية بسمات عدة من أبرزها 

 إدراكعن المعرفة بهذا اآلخر ، وذلك ألنها خالصـة           اآلخرتختلف الصورة النمطية عن     ) ١
واجتماعية وسياسية واقتـصادية    ارات وعوامل متعددة تاريخية      ، ونتاج اعتب   اآلخرشامل لهذا   

  .لعمليات متعددة ومقصودة، كما قد تكون نتيجة وثقافية قديمة وجديدة 
الصورة النمطية تجسيد لواقع فكري معين ، والصورة مقدرة كبيرة على تقنيين الفكـرة ،               ) ٢

شارها ، وعنـدما تتـشكل      وهي القالب الذي تصب ضمنه ، ويحفظها من الضياع ويسهل انت          
  . تبلورهاففكرية جديدة تضاف الى الصورة الصورة تصبح بحد ذاتها منطلقاً لعمليات 

تحمل الصورة حكماً قيمياً ، وتعكس خياراً يعبر عن إدراك ، لذا فان دراسـة مـضمونها                ) ٣
وعناصرها وخصائصها وحركتها تضم طبيعة اإلرث الثقـافي والبعـد األيـدلوجي والـزاد              

  .عرفيالم
     والى جانب المفاهيم السابقة عن الصورة يبرز مفهوم الصورة اإلعالمية والتي يقـصد بهـا               

ما تقدمـه   الدول او الشعوب من خالل   إلحدى اإلعالمائل  سالسمات والصفات التي تنسبها و    ( 
  )٧()من مضامين وبرامج حول تلك الدول والشعوب

ن الواقع الفعلي والواقع الرمزي الذي تقدمه وسائل         اختالفاً بي  اإلعالميةالصورة  ويظهر مفهوم   
طرحه ت لعقول الجمهور من خالل ما       اإلعالموسائل   تشكيل   إمكانية ، ويشير ذلك الى      اإلعالم

 ترتكز تلك التطورات على مفاهيم إذمرتبطة بها ،  شعوب وقضايا أومن تصورات حول دول 
 وترويجهـا علـى نطـاق       وإبرازهارها   الى نش  اإلعالممعينة مرتبطة بتلك القضايا ويسعى      

  )٨( بتصور معين تجاه قضايا تلك الشعوبجماهيري وربط تلك الجماهير

اإلعالمية للدولة وهي    الصورةبك تسمى   اوالصورة اإلعالمية قد تكون متعلقة بالدولة وعند ذ       
 دولـة    االنطباع والتصور العقلي المقصود لدى القائمين على الوسيلة اإلعالمية حيال          ((تعني  

 مـن سياسـة     معينة ، في ظل جملة من المرتكزات ، أهمها السياسة اإلعالمية المنبثقة أساساً            
 ، سواء كانت الدولة أو جهات أو مؤسسات وذلك بهدف تشكيل جملة من              الوسيلةالممول لهذه   

  )٩()) حول تلك الدولة تريد الوسيلة تقديمها للجمهوراألفكار
ورة في فكر صانع القرار اإلعالمي المسيطر على وسـيلة          والصورة اإلعالمية هي أساساً ص    

تناسب طردياً مع مدى سيطرة صانع القـرار  ترسم مالمح بخطوط عريضة ياإلعالم ، والذي   
على الوسيلة ، وبهذا تتحدد هوامش الحرية التي تتركها السلطات سواء كانت سلطة الدولة أو               



 ٦

 فان تعليمات صانع القرار اإلعالمي تنتقل الى        النظام اإلعالمي أم الممول االقتصادي وبالتالي     
أو تصفية المادة اإلعالمية    ) فلترة  ( القائم باالتصال الذي يحدد طبيعة تلك الصورة من خالل          

 تكون من خالل تقديم تلك الصورة بطرق وأشكال متعـددة ومختلفـة             فتلوين المواد اإلعالمية  
  )١٠(انع القرار اإلعالميالذي يحدده صاالتجاه لكنها في النهاية تصب في 

تلك " والصورة لها بعد آخر يأخذها نحو السياسة لذا برز مفهوم الصورة السياسية وهي تعني               
 للدولة ألهميتهـا وغرابتهـا       الدولية القادرة على تشكيل الصورة السياسية      واألزمات األحداث

      )١١( "ولكونها غير عادية وغير معتادة 
ي تنتجها وسائل إعالم الدولة أو غيرها والتي تظل معبرة الى حـد              هي الت  ةوالصورة السياسي 

 والقوى المرتبطة بها بشأن     اإلعالميةللوسيلة  كبير عن وجهة نظر السلطة الحاكمة أو المالكة         
  ).١٢( فهمها لما تجده في مصلحتهاوأسلوبموضوعات الصورة تلك 

الم على الصورة السياسية للدول  وهناك مجاالت عدة لتأثير الصورة التي تعرضها وسائل اإلع        
 أن ، لما لها من تأثير في صنع السياسة الخارجية ، وقد أكد باحثون مختصون في هذا السياق                

 الصور تلك تـستخدم     أنالصورة الذهنية تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية ، وهم يرون            
   .)١٣(كأدوات لتأييد وتفسير األمور السياسية وتوجيه سلوك الدول

ويتطلب نقل الصورة السياسية عبر وسائل اإلعالم بناءاً خاصاً للرسالة اإلعالمية اإلخباريـة             
الصور أو تكوينها وتلـك العناصـر    بعض العناصر األسلوبية التي بدونها يصعب نقل   توفرو

   - :)١٤(تيآليمكن إجمالها با

بسيطاً ، مألوفاً ، مثاليـاً ،     ة  البد أن يكون مضمون الرسالة السياسي     : بناء الرسالة وتأليفها    ) ١
في فالصورة السياسية تبدأ عادة بجملة رئيسة أو فكرة ترسم طريقاً مالئماً للناس حتى يفكروا               

 الجديـد ،    األوسطالجديد ، الشرعية الدولية ، الشرق       النظام الدولي   ( موضوع الصورة مثال    
  .  )الخ  ... اإلرهابالحرب على 

 بالرسائل السياسية لتكون    اإلعالم وسائل   إغراقيتم بموجب ذلك    : ة  إبراز الرسالة السياسي  ) ٢
 فـي تكـوين فكـر       األكبر بروزاً وظهوراً من الرسائل المنافسة لها ليكون لها النصيب           أكثر

  . وتصوراتهماألفراد
إحاطة الرسالة السياسية بسياج من المصداقية عن طريق استخدام الحجـج المنطقيـة أو              ) ٣

  .طفية أو كالهما معاًاالستماالت العا
وسائل اإلعالم بصفة أساسية نظراً لقدرته المحدودة على الوصول الى          ويعتمد الجمهور على    

وسائل اإلعـالم علـى      المعلومات عن السياسة الخارجية من مصادر أخرى ، ومن ثم تعمل            
    .)١٥(خلق التصورات وتثبيتها وتعديلها عن الدول واألحزاب والقادة والزعماء

  



 ٧

  
  : السمات العامة للمبحوثين.الثاً ث

 الى الخصائص العامة للطلبة في جامعتي الكوفة واالنبار ضمن عينة البحث            اإلشارةفي سياق   
   : اآلتييمكن استعراضها على وفق 

من الذكور وبواقع  % ) ٧٨( الى   على وفق نوعهم     وثونالمبح توزع   -:نوع المبحوثين    .١
أما اإلنـاث فقـد     . من طلبة جامعة الكوفة      % ) ٣٨(من طلبة جامعة االنبار و      % ) ٤٠( 

مـن طلبـة    % ) ١٠( من طلبة جامعة الكوفة و    % ) ١٢( وبواقع  % ) ٢٢( بلغت نسبتهم   
  . جامعة االنبار 

  يوضح جنس المبحوثين في جامعتي الكوفة واالنبار ) ١( جدول رقم 
    المجموع  اناث  ذكور
  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم

  ٥٠  ١٠٠  ١٢  ٢٥  ٣٨  ٧٥  فةجامعة الكوطلبة 
  ٥٠  ١٠٠  ١٠  ١٩  ٤٠  ٨١  جامعة االنبارطلبة 

  ١٠٠  ٢٠٠  ٢٢  ٤٤  ٧٨  ١٥٦  المجموع
 
 على وفق تخصصهم العلمي على التخصصات ثون توزع المبحو -:التخصص العلمي  . ٢

  % )٣٢( وكانت نسبة تلك التخصصات من جامعة الكوفة بلغـت         % ) ٦٦(  بواقع   اإلنسانية
، أما التخصصات العلمية فقد      % ) ٣٤( صصات في جامعة االنبار قد بلغت         ونسبة تلك التخ  

  . االنبارمن جامعة % ) ١٦(  و الكوفة لجامعة % ) ١٨( وبواقع  % ) ٣٤( بلغت نسبتها 

  
  
  
 

  يوضح توزيع المبحوثين حسب تخصصاتهم العلمية واإلنسانية ) ٢( جدول رقم 
    المجموع  انساني  علمي

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ٥٠  ١٠٠  ٣٢  ٦٥  ١٨  ٣٥  جامعة الكوفةطلبة 
  ٥٠  ١٠٠  ٣٤  ٦٧  ١٦  ٣٣  جامعة االنبارطلبة 

  ١٠٠  ٢٠٠  ٦٦  ١٣٢  ٣٤  ٦٨  المجموع
  



 ٨

 (           بواقعاألوليةضمن عينة البحث الطلبة من الدراسات     -: مستوى الدراسة    .٢
 أما،   % ) ٤٢ (وجامعة االنبار    % ) ٤٤( وكانت نسبتهم في جامعة الكوفة       % ) ٨٦

لجامعـة الكوفـة     % ) ٦( بواقـع    % ) ١٤(  طلبة الدراسات العليا فقد بلغت نسبتهم     
   .لطلبة جامعة االنبار %) ٨(و

 في  ومستواها يوضح توزيع المبحوثين حسب نوع المرحلة الدراسية ) ٣( جدول رقم 
  جامعتي الكوفة واالنبار

    المجموع  الدراسات العليا  الدراسات االولية
  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم

  ٥٠  ١٠٠  ٦  ١٣  ٤٤  ٨٧  جامعة الكوفةطلبة 
  ٥٠  ١٠٠  ٨  ١٥  ٤٢  ٨٥  جامعة االنبارطلبة 

  ١٠٠  ٢٠٠  ١٤  ٢٨  ٨٦  ١٧٢  المجموع
  

 توزع المبحوثين من طلبـة جـامعتي الكوفـة           -:المجال الديمغرافي للمبحوثين     .٣
لطلبة  %) ٣٥( بمعدلو % ) ٧١( بواقع ) مركز المدن ( واالنبار على مناطق الحضر 

 من مناطق الريف في محافظتي ثون المبحوأمالطلبة االنبار  % ) ٣٦( الكوفة و  جامعة
( لطلبة جامعة االنبـار و       % ) ١٤( وبواقع   % ) ٢٩( النجف واالنبار قد بلغ معدلهم      

  .لطلبة جامعة الكوفة % ) ١٥
  
  
  
  
  

  اهميوضح توزيع المبحوثين حسب مناطق سكن ) ٤( جدول رقم 
    المجموع  ريف  حضر

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ٥٠  ١٠٠  ١٥  ٣١  ٣٥  ٦٩  جامعة الكوفةطلبة 
  ٥٠  ١٠٠  ١٤  ٢٨  ٣٦  ٧٢  جامعة االنبارطلبة 

  ١٠٠  ٢٠٠  ٢٩  ٥٩  ٧١  ١٤١  المجموع
  



 ٩

  
  
  
  

   -:تحليل النتائج / رابعاً
رت عن   أسف  المبحوثين بعد ان جرى تكميمها وفق جداول خاصة        إجاباتأسفرت عملية تحليل    

    -:مجموعة المؤشرات العلمية والنتائج يمكن اإلشارة اليها على وفق اآلتي 
 أظهرت المؤشـرات المستخلـصة مـن إجابـات          -:حدود المتابعة للشأن العراقي     . ١

المبحوثين بشأن التساؤل عن مدى متابعة المبحوثين للشأن العراقي في القنـوات اإلخباريـة              
 اإلخباريةالشؤون العراقية في القنوات     " دائماً  " يتابعون  % )  ٨٤( أظهرت أن غالبية الطلبة     

لطلبة جامعة الكوفة  % ) ٣٦( لطلبة جامعة االنبار و  % ) ٤٨( العربية والناطقة بها وبواقع 
 الى ارتفاع االهتمام بالشؤون العراقية واالعتماد العالي فـي ذلـك علـى              إشارةوفي ما تقدم    

    أنهـم  الى    من المبحوثين  % )٩ ( أشار ، وفي المرتبة الثانية      ليهاإ المشار   اإلخباريةالقنوات  
لطلبـة جامعـة     % ) ٥(  وبواقع   اإلخباريةما يتابعون الشأن العراقي في القنوات        ) أحياناً( 

من المبحوثين  % ) ٥(  الى أشارلطلبة جامعة االنبار ، وفي المرتبة الثالثة % ) ٤( الكوفة و 
من طلبـة   % ) ٣(  العراقي في القنوات اإلخبارية بواقع الشأن ما يتابعون )نادراً  ( أنهمالى  

من المبحوثين الـى  % ) ٢( وأخيراً أشار . من طلبة جامعة االنبار  % ) ٢(جامعة الكوفة و  
  . في القنوات اإلخبارية الشأن العراقي) ال يتابعون ( أنهم 

  
  
  
   

  لشأن العراقي في القنوات اإلخباريةيوضح مدى متابعة المبحوثين ل ) ٥( جدول رقم 
    المجموع  ال اتابع  نادراً  احياناً  دائماً

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ٤٦  ٩٢  ٢  ٣  ٣  ٧  ٥  ١١  ٣٦  ٧١  جامعة الكوفةطلبة 
  ٥٤  ١٠٨  -  -  ٢  ٤  ٤  ٨  ٤٨  ٩٦  جامعة االنبارطلبة 

  ١٠٠  ٢٠٠  ٢  ٣  ٥  ١١  ٩  ١٩  ٨٤  ١٦٧  المجموع
  



 ١٠

توزعت مديات االعتمـاد     -: ابعة للشأن العراقي في الفضائيات عموماً       مدى المت . ٢
المرتبة األولى حلت القنوات على الفضائيات في متابعة الشأن العراقي على مستويات عدة ففي 

من طلبـة    % ) ٩(  االنبار و    من طلبة جامعة   % ) ٣٦( وبمعدل   % ) ٤٤( العربية بواقع   
لقنوات العربية بعدها مصدراً أكثـر جـذباً        ليل الواضح   ضالتفجامعة الكوفة وهي داللة على      

 اقل للقنوات العراقية التي احتلت المرتبة الثانيـة         للمشاهدين إزاء الشأن العراقي مقابل تفضيل     
لطلبة جامعة االنبـار     % ) ٩( لطلبة جامعة الكوفة و      % ) ٣٢( وبمعدل   % ) ٤١( بواقع  

للقنوات العراقية مقابل القنوات العربيـة      ن جامعة الكوفة    وفي ذلك إشارة الى تفضيل الطلبة م      
 عبروا عن تفضيلهم للقنوات العربيـة       إذلنقيض من ذلك    ابينما كان طلبة جامعة االنبار على       

أتـابع جميـع    (  مـستوى      بشان   ثونعلى القنوات العراقية وفي المرتبة الثالثة عبر المبحو       
 ٤( بواقـع   ) األجنبيةالقنوات ( رابعة جاء مستوى  وفي المرتبة ال % ) ٨( بواقع  ) القنوات  

ال يتـابعون   ( عن أنهم   من المبحوثين    % ) ٣ (  وضمن المستوى الخامس عبر    وأخيراً% ) 
  ) .القنوات جميعها 

  
  يوضح مدى تفصيل المبحوثين للفضائيات في متابعة للشؤون العراقية ) ٦( جدول رقم  

    المجموع  االنبار   جامعة طلبة   جامعة الكوفةطلبة 
  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم

  ٤١  ٨٣  ٩  ١٨  ٣٢  ٦٥  القنوات العراقية
  ٤٤  ٨٩  ٣٦  ٧١  ٩  ١٨  القنوات العربية
  ٤  ٧  ١  ٢  ٣  ٥  القنوات االجنبية
  ٨  ١٦  ٣  ٦  ٥  ١٠  اتابعها جميعها

  ٣  ٥  ٢  ٣  ١  ٢  ال اتابعها جميعها
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
   -:لعراقي في الفضائيات اإلخبارية تحديداً مدى المتابعة للشأن ا. ٣

 الشأن من حيث اعتمادها من قبل المبحوثين في مجال متابعة           األولىاحتلت قناة الحرة المرتبة     
من جامعة   % ) ٣٢( من المبحوثين وتوزعوا بواقع      % ) ٤٦(  الى ذلك    أشار إذالعراقي ،   
 تبايناً يتسم باالنخفاض  اليها الت المشارمن جامعة االنبار ، وتشير المعد % ) ١٤( الكوفة و 

 ، وفي المرتبـة الثانيـة       أخرى أي من محافظة  عراقية الى        أخرىواالرتفاع من جامعة الى     
وطلبـة   % ) ١٨( معدالتها بين طلبة جامعة االنبار      وتوزعت   % ) ٣٠( حلت قناة العربية    



 ١١

وهـي   % ) ٢٤( الثالثة بواقع     جاءت قناة الجزيرة بالمرتبة    وأخيراً % )١٢( جامعة الكوفة   
وتظهر المؤشرات   % ) ٦(وطلبة جامعة الكوفة     % ) ١٨( توزعت بين طلبة جامعة االنبار      

 مـن جامعـة     أخـرى  تارة وينخفض تارة      الجزيرة يرتفع  بشأنتباين في االعتماد    التلك الى   
   . أخرىومحافظة الى 

  
  
  

  وات اإلخبارية المبحوثين على القنتعود يوضح مدى ) ٧(جدول رقم   
   في متابعة الشأن العراقي

  جامعة طلبة   جامعة االنبارطلبة 
  الكوفة

    المجموع

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ٢٤  ٤٩  ٦  ١٢  ١٨  ٣٧  قناة الجزيرة
  ٣٠  ٥٩  ١٢  ٢٣  ١٨  ٣٦  قناة العربية
  ٤٦  ٩٢  ٣٢  ٦٥  ١٤  ٢٧  قناة الحرة
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
تنوعت االهتمامات بـين المبحـوثين        -: االت الشأن العراقي    حدود االهتمام بمج  . ٤

     علـى  االهتمام تركز بالدرجة األسـاس    ان  بمجاالت الشأن العراقي ، وأظهرت نتائج التحليل        
والتي توزعت معـدالتها بـين       % ) ٥٣( الذي جاء بالمرتبة األولى بواقع      ) أخبار العنف   ( 

وفي ما تقدم داللة بارزة على  % ) ٢٢( معة الكوفة وطلبة جا % ) ٣١( طلبة جامعة االنبار  
االهتمام العالي بين المبحوثين بأخبار العنف ألنها ذات مساس مباشر بحياتهم وأمـنهم وهـم               

أي أن اإلنسان يهـتم بـشكل        ( على وفق قانون ماسلو للحاجات    يهتمون بها بالدرجة األساس     
أخبـار  ( وفي المرتبة الثانيـة حلـت   ) ن  أساسي بحاجات البقاء ومنها حاجات الشعور باألما      

وطلبـة   % ) ١٤( لكنها كانت متفاوتة بين طلبة الكوفة       % ) ١٨( بواقع   )العمليات األمنية   
 لفئات المجتمع الذي ينقسم الى أكثـر        وهذا التفاوت يرتبط بالنظرة السياسية     % ) ٤( االنبار  

 ، وفي المرتبة الثالثـة      ا من عدمه  من اتجاه بشأن شرعية ووطنية الحمالت واألجهزة األمنية       
وهي ظهرت متراجعة فـي معـدل االهتمامـات          % ) ١٢  (بواقع) أخبار الحكومة   ( حلت  

من طلبة جامعة االنبار وهنا قـد        % ) ٤( جامعة الكوفة و    من طلبة   % ) ٨( وجاءت بواقع   



 ١٢

الشعب العراقـي   والموقف من الحكومة بين فئات      ) الطائفية  ( تلعب الهوية اإلسالمية الفرعية     
) اخبار العمليات االمنية االمريكية       ( وفي المرتبة الرابعة حلت      ذلك االهتمام ،   شدة  دوراً في   

وهي ترتبط دائما بنظرة القلق او الثقة من عدمها بدور تلك القوات في العراق              % ) ٩( بواقع  
بواقـع               ) جمهورية   رئاسة ال  أخبار( و  % )  ٦ ,٥( بواقع   )أخبار البرلمان   (  بعدها جاءت    ،  
  ) ٨انظر جدول رقم (   % )١ ,٥(
  

         
  يوضح حدود اهتمام المبحوثين بمجاالت الشأن العراقي ) ٨( جدول رقم 

  في الفضائيات اإلخبارية
جامعة طلبة   االنبار جامعة طلبة 

  الكوفة
    المجموع

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ١٢  ٢٤  ٨  ١٧  ٤  ٧   الحكومةأخبار

  ٥,١  ٣   .,٥  ١  ١  ٢   رئاسة الجمهوريةأخبار
  ٦ ,٥  ١٣  ٣ ,٥  ٧  ٣  ٦   البرلمانأخبار
  ٥٣  ١٠٥  ٢٢  ٤٣  ٣١  ٦٢   العنفأخبار

  ١٨  ٣٦  ١٤  ٢٨  ٤  ٨   العراقيةاألمنيةالعمليات 
  ٩  ١٩  ٢  ٥  ٧  ١٤  األمريكية األمنيةالعمليات 

  -  -  -  -  -  -  أخرى وموضوعات أخبار
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

                           
في سـياق التـساؤل       -:ية في تناول الشأن العراقي      ئالرأي بشأن ممارسة االنتقا   . ٥

في تغطية الـشأن العراقـي بـين القنـوات          ) انتقائية  (  المبحوثين باحتمال وجود     رأيبشأن  
 في  )نتقائية  ا( من المبحوثين يعتقدون بان هناك       % ) ٣٤ (  الى ان     النتائج أشارت اإلخبارية

من طلبة جامعة الكوفة     % ) ١٩( وهي توزعت بواقع    ) قناة الجزيرة   ( تناول الشأن العراقي    
ار غير القائم يمن طلبة جامعة االنبار وفي ذلك داللة على وجود القصدية واالخت % ) ١٥( و 

ـ         موضوعية ومهنية في قناة الجزيرة       أسسعلى   ق عندما تتعامل مع الشأن العراقي علـى وف
        ي بـان  أمن المبحـوثين عـن الـر       % ) ٣٣(  عبر    ةالمرتبة الثاني أجندة خاصة بها ، وفي      

 ذلك الى   نأ بش الرأي العراقي وانقسم    للشأنموجودة في سياق تناول قناة العربية       ) االنتقائية  ( 



 ١٣

       من طلبة جامعة االنبار ، وأخيـراً أشـار         % ) ١٢( من طلبة جامعة الكوفة و       % ) ٢١( 
        بـين  اآلراء االنتقائية تمارسها قناة الحـرة ، وتوزعـت تلـك    أنمن الطلبة الى     % ) ٢٣( 
من طلبة جامعة الكوفة ويشير االنقسام في        % ) ١٠(  من طلبة جامعة االنبار و        % )٢٣( 

 حالة من الرضا بين طلبة جامعة الكوفة على عمل قناة الحرة مقابل حالة من               الرأي الى وجود  
  ) ٩انظر جدول رقم ( . دم أو ضعف الرضا بين طلبة جامعة االنبار على عمل قناة الحرة ع

  
  يوضح رأي المبحوثين فيما اذا كانت التناول اإلخباري ) ٩( جدول رقم 

  للشأن العراقي في القنوات االخبارية يتسم باالنتقائية
    المجموع  االنبار   جامعة طلبة   جامعة الكوفةطلبة 

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ٣٣  ٦٦  ١٢  ٢٤  ٢١  ٤٢  قناة العربية
  ٣٤  ٦٨  ١٥  ٣١  ١٩  ٣٧  قناة الجزيرة
  ٢٣  ٦٦  ٢٣  ٤٥  ١٠  ٢١  قناة الحرة
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
في سياق التساؤل     -:لتغطية اإلخبارية فيما إذا كانت تتسم بالسلبية         ا  بشأن الرأي. ٦

 ٤٣ (   أشـار  اإلخبارية العراقي قي القنوات     للشأن ريةاإلخبابشأن رأي المبحوثين بالتغطية     
بالسلبية وهي توزعت    تسمت التغطية في قناة الجزيرة      أن يعتقدون   أنهممن المبحوثين الى    % ) 
لطلبة جامعة االنبار ، وفي المرتبـة        % ) ١٩( لطلبة جامعة الكوفة و      % ) ٢٤(    بواقع  
 ٢٠ (     في العربية تتسم بالسلبية بواقـع       التغطية من المبحوثين الى   % ) ٣٧ ( أشارالثانية  
من المبحوثين الـى     % ) ٢٠ ( أشار وأخيراًلطلبة االنبار ،     % ) ١٧( لطلبة الكوفة و    % ) 

مـن طلبـة جامعـة       % ) ١٤( بالسلبية وهي توزعت بواقع      التغطية في قناة الحرة تتسم       أن
 األبرزرز الداللة باالعتقاد بان الجزيرة هي من طلبة الكوفة ، ومما تقدم تب % ) ٦(  االنبار و

 تبلور من قناعات المشاهدين والمتابعين من المبحوثين من         رأي وهو   في مجال التغطية السلبية   
  طلبة الجامعتين االنبار والكوفة 

  يوضح رأي المبحوثين فيما إذا كانت التغطية اإلخبارية ) ١٠( جدول رقم 
  السلبيةتسم بالمبالغة تللشأن العراقي 

    المجموع  االنبار   جامعة طلبة   جامعة الكوفةطلبة 
  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم



 ١٤

  ٤٣  ٨٤  ١٩  ٣٧  ٢٤  ٤٧  قناة الجزيرة
  ٣٧  ٧٥  ١٧  ٣٥  ٢٠  ٤٠  قناة العربية
  ٢٠  ٤١  ١٤  ٢٨  ٦  ١٣  قناة الحرة
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
   -:رة االيجابية الرأي بشأن دور الفضائيات اإلخبارية بتشكيل الصو. ٧

تلعب القنوات اإلخبارية في سياق تناولها المستمر للشأن العراقي دوراً في تشكيل صورة عن              
مـن   % ) ٣٤( أشـار   وفي هـذا الـسياق      ما يجري سواء كانت الصورة سلبية أم ايجابية         

ق في العـرا  )الوضع األمني   ( المبحوثين الى أن القنوات اإلخبارية ترسم صورة ايجابية عن          
من طلبة جامعة     % )١٣( من طلبة جامعة االنبار و       % ) ٢١( وتوزعت تلك اآلراء بواقع     

من المبحوثين عن الراي بان القنوات االخبارية        % ) ٢٦( الكوفة ، وفي المرتبة الثانية عبر       
من  % ) ٩( من طلبة الكوفة و  % ) ١٧( عموماً تعكس صورة ايجابية عن الحكومة وبواقع 

من المبحوثين عن الـراي بوجـود        % ) ٢١( عة االنبار وفي المرتبة الثالثة عبر       طلبة جام 
الـصورة االيجابيـة    ن  أ بش الرأيورابعاً حل   )  العراقية   األمنية األجهزة(  ايجابية عن    صورة

من المبحوثين بينمـا جـاءت صـورة القـوات           % ) ١١( للبرلمان كما جاء في اختيارات      
من الطلبة الى إن القنوات اإلخبارية تعكس عنها   % ) ٣(  إذ أشار    األمريكية بالمرتبة األخيرة  

  . ايجابية 
  
  
  

يوضح احتماالت تشكل صورة ايجابية عن الشأن العراقي لدى  ) ١١( جدول رقم       
  المبحوثين جراء مشاهدة الفضائيات اإلخبارية

جامعة طلبة   جامعة الكوفةطلبة 
  االنبار

    المجموع

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ٢٦  ٥٤  ٩  ١٩  ١٧  ٣٥  الحكومة
  ١١  ٢٢  ٦  ١٢  ٥  ١٠  البرلمان

  ٥  ١٠  ٢  ٤  ٣  ٦  رئاسة الجمهورية
  ٣٤  ٦٨  ٢١  ٤٢  ١٣  ٢٦  األمنية األوضاع



 ١٥

  ٢١  ٤١  ١٠  ٢٠  ١١  ٢١   العراقيةاألمنية األجهزة
  ٣  ٥  ٢  ٣  ١  ٢  األمريكيةالقوات 

  -  -  -  -  -  -   اذكرهاأخرىصورة 
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
 في سياق المحور السابق بشأن  -:الرأي بشأن المصدر األساس للصورة االيجابية  . ٨

الصورة االيجابية المتشكلة عن مجاالت الشأن السياسي للعراقي تبرز مـصادر عـدة لتلـك               
من المبحوثين الى أن المصدر األساس للصورة        % ) ٤٧ ( الصورة ففي المرتبة األولى أشار    

% ) ١٦( من طلبة االنبار و    % ) ٣١( اة الحرة وتوزعت تلك النسبة بواقع           االيجابية هي قن  
 يعـدون قنـاة     أنهممن المبحوثين الى     % ) ٣٨ ( أشارمن طلبة الكوفة ، وفي المرتبة الثانية        

لطلبة الكوفة   % ) ٣٠(  بواقع    للصورة االيجابية وهي توزعت    األساسهي المصدر   العربية  
 الصورة االيجابية هي قناة      مصدر أنالى   % ) ١٥ ( أشار وأخيراً لطلبة االنبار  % ) ٨( و  

  . من طلبة جامعة الكوفة % ) ٤(االنبارومن طلبة جامعة  % ) ١١( الجزيرة وتوزعت بواقع 
  
  
  
  
  

  
  يوضح المصدر األساس للصورة االيجابية ) ١٢( جدول رقم 

  لدى المبحوثين في جامعتي الكوفة واالنبار
    المجموع  الكوفة   جامعة طلبة   بارجامعة االنطلبة 

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ١٥  ١٣  ٤  ٩  ١١  ٢٢  قناة الجزيرة
  ٤٧  ٩٥  ١٦  ٣٢  ٣١  ٦٣  قناة الحرة
  ٣٨  ٧٤  ٣٠  ٥٩  ٨  ١٥  قناة العربية
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
   -:الرأي بشأن دور الفضائيات اإلخبارية بتشكيل الصورة السلبية . ٩



 ١٦

 في تـشكيل    أسهمت اإلخباريةمن المبحوثين الى ان القنوات       % ) ٤٢( اق أشار   في هذا السي  
        وتوزع ذلك االتجاه بـين طلبـة الجـامعتين بواقـع            ) األمريكيةالقوات  ( صورة سلبية عن    

           وحلت ثانيـاً الـصورة الـسلبية عـن        الكوفة  لطلبة   % ) ١٩(  و   االنبارلطلبة   % ) ٢٣( 
 % ) ٣( والكوفة  طلبة إجاباتمن  % ) ١٣( وتوزعت بواقع  % ) ١٦( واقع ب) الحكومة ( 

       و ) األمنيـة  األوضـاع (  وجاءت في المرتبة الصورة السلبية عن كل مـن   االنبارمن طلبة   
)  العراقيـة    األمنية األجهزة( ومن ثم جاءت الصورة السلبية عن      % ) ١٢( بواقع  ) البرلمان(

 % ) ٦ ( الكوفـة    بشأن ذلك على طلبـة جامعـة         اإلجاباتوزعت  حيث ت  % ) ١٠( بواقع  
  )١٣انظر جدول رقم (  % ) ٤ ( االنباروطلبة جامعة 

  
  
  

  يوضح احتماالت تشكل صورة سلبية إزاء الشأن السياسي ) ١٣( جدول رقم 
  جراء مشاهدة الفضائيات اإلخبارية

   جامعة طلبة 
  الكوفة

جامعة طلبة 
  االنبار

    وعالمجم

  %  عددهم  %  عدد  %  عددهم
  ١٦  ٣٤  ٣  ٧  ١٣  ٢٧  الحكومة
  ١٢  ٢٤  ٧  ١٤  ٥  ١٠  البرلمان

  ٨  ١٧  ٥  ١٠  ٣  ٧  رئاسة الجمهورية
  ١٢  ٢٣  ٨  ١٥  ٤  ٨  األمنية األوضاع

  ١٠  ٢٠  ٤  ٩  ٦  ١١   العراقيةاألمنية األجهزة
  ٤٢  ٨٢  ٢٣  ٤٥  ١٩  ٣٧  األمريكيةالقوات 

  -  -  -  -  -  -  )اذكرها  ( أخرىصورة 
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  جموعالم

  
 في سياق الحديث عن الصورة       -: للصورة السلبية    األساس بشأن المصدر    الرأي. ١٠

 للشأن الـسياسي العراقـي   اإلخباريةالسلبية المتشكلة لدى المبحوثين من خالل تناول القنوات         
لسلبية هـو    للصورة ا   األساس    المصدر أنمن المبحوثين الى     % ) ٥٠ ( أن النتائج   أظهرت

 االنبارمن طلبة جامعة     % ) ٢٩(  في ذلك الخصوص بواقع      اإلجاباتقناة الجزيرة وتوزعت    



 ١٧

(  المبحوثين بواقع    إجاباتجاءت   ، وفي المرتبة الثانية      الكوفة  من طلبة جامعة     % ) ٢١( و  
  (أشـار  وأخيراً للصورة السلبية هو قناة العربية       األساس المصدر   أن الى   وأشاروا % ) ٢٩
 % ) ١٥( للصورة السلبية وتوزعت بواقع      قناة الحرة هي المصدر الرئيسي       أنالى   % ) ٢١

    )١٤انظر جدول رقم  . ( لطلبة االنبار%) ٦( ولطلبة الكوفة
  
  

   للصورة السلبية لدى المبحوثين الشأن السياسياألساسيوضح المصدر ) ١٤(جدول رقم 
   جامعة طلبة 

  االنبار
جامعة طلبة 
  لكوفةا

    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ٥٠  ١٠١  ٢١  ٤٢  ٢٩  ٥٩  قناة الجزيرة
  ٢٩  ٥٨  ١٤  ٢٨  ١٥  ٣٠  قناة العربية
  ٢١  ٤١  ١٥  ٣٠  ٦  ١١  قناة الحرة
  ٥٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
 النتـائج فـي المحـور       أظهرت  - :األمريكيةن الصورة عن القوات     أ بش الرأي. ١١

 تلـك    لتحليـل  آخروفي سياق    ) األمريكيةبالقوات  ( لبية كانت تتعلق     الصورة الس  أنالسابق  
ال صورة أو  قوات محررة أوقوات محتلة ( مستويات الصورة سواء كانت النظرة اليها ضمن 

 اإلخبارية القنوات   أنمن المبحوثين ينظرون الى      % ) ٦١ ( أن النتائج   أظهرت . )واضحة  
 % ) ١٨ ( أن ما مضمونه    الرأياءت في تفصيل ذلك     وج) قوات محتلة    ( أنهاتظهرها على   

 أشـار كما  ) قوات محتلة    ( أنهامن طلبة جامعة الكوفة يرون ان قناة الجزيرة تظهرها على           
 مصدر  أن هذه المرة الى     أشاروامن طلبة الجامعة ذاتها لكنهم       % ) ١١(  الصورة ذاتها    إلى  

 قناة الحـرة    أنمن طلبة ذات الجامعة الى      ) . %  ,٥ ( أشار وأخيراًالصورة هو قناة العربية     
طلبـة   على صـعيد     أما) . قوات محتلة    ( بأنها األمريكيةهي التي تشير الى صورة القوات       

 على  األمريكية قناة الجزيرة تظهر القوات      أنمنهم الى    % ) ٥,١٨ ( أشارجامعة االنبار فقد    
 من الطلبة المبحوثين لكنهم قالوا      % ) ١٣(  الى الصورة ذاتها     أشاركما  ) قوات محتلة    ( أنها

ان مصدرها هو قناة العربية بينما لم يشر أي من الطلبة الى ان قناة الحرة تظهر مثـل تلـك                    
وهي قناة  (  اذ انهم لم يتلمسوا تلك الصورة في برامج الحرة           األمريكيةالصورة بشأن القوات    

مـن   % ) ٣٤ ( أشـار  آخـر اق  وفي سـي  )  موجهة للمنطقة وناطقة باللغة العربية       أمريكية



 ١٨

وجاء في ) قوات محررة (  األمريكية على أنها تظهر القوات قنوات األخبار  أنالمبحوثين الى   
من طلبة جامعة الكوفة ينظـرون الـى أن قنـاة            % ) ٩( تفصيل تلك الصورة ما مفاده أن       

من  % ) ٨ ( شارأبينما ) قوات محررة (  هي التي تظهر القوات األمريكية على إنها العربية 
هي مصدر تلك الصورة بينما لم يـشر إزاء الـصورة           الحرة  طلبة الجامعة ذاتها الى أن قناة       

 على مستوى طلبـة جامعـة       أما ذاتها أي من طلبة الجامعة ذاتها في سياق ربطها بقناة الحرة          
ريكيـة   من الطلبة الى أن قناة الحرة التي تظهر القـوات األم            % )١٣ ,٥ ( أشاراالنبار فقد   
من الطلبة في سياق الربط      % ) ٣(ذاتها  بينما أشار الى الصورة     ) قوات محررة   ( على أنها   

من طلبة الجامعة ذاتهـا وربطـوا      .% )  ,٥(  الى القضية ذاتها     أشار وأخيراًمع قناة العربية    
       أشـار  ، وأخيـراًً      ذاتـه    الموضوع  قناة الجزيرة من صورة عن ذات      سده  بينها وبين ما تج   

الى أنهم لم يتلمسوا أي صورة عن القوات األمريكيـة مـن خـالل              من المبحوثين    % ) ٥( 
  للقوات اإلخبارية متابعتهم 

  يوضح رأي المبحوثين بالصورة التي ترسمها) ١٥(جدول رقم 
  القنوات االخبارية للقوات االمريكية

الصورة   قوات محررة  قوات محتلة
  واضحة

    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ١٩  ٣٧  ١  ٢  -  -  ١٨  ٣٥  قناة الجزيرة
  ٢١  ٤٣  ٢  ٤  ٩  ١٦  ١١  ٢٣  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٠  ٢٠  ٠و٥  ١  ٨  ١٨  ٠و٥  ١  قناة الحرة  الكوفة

  ٢٠و٥  ٤١  ١و٥  ٣  ٠و٥  ١  ١٨و٥  ٣٧  قناة الجزيرة
  ١٦  ٣٢  -  -  ٣  ٦  ١٣  ٢٥  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٣و٥  ٢٧  -  -  ١٣و٥  ٢٧  -  -  قناة الحرة  االنبار

  ١٠٠  ٢٠٠  ٥  ١١  ٣٤  ٦٨  ٦١  ١٢١  المجموع
  

وات ن من خالل تناول الق     -:صورة الجماعات المسلحة في العراق      الرأي بشأن   . ١٢
 أفعالهـا  الحكم علـى     إطار في العراق تتبلور بين الجمهور في         للجماعات المسلحة  اإلخبارية

ـ  بـان الق   رأيهـم  المبحوثين عن    من % ) ٣٩(  عبر   األولىونشاطاتها ، وفي المرتبة      وات ن
مـن طلبـة      % )١٣( وأشار  ،  ) ومة  امق(  تعكس صورها عنها تتجسد بوصفها       اإلخبارية

 من طلبة الجامعة     % )٥(  بينما أشار    ة   بتلك الصور  تجسدها  جامعة الكوفة أن قناة الجزيرة      



 ١٩

 أني من المبحوثين الـى      لم يشر أ  بينما  ) مقاومة  ( ذاتها بان قناة العربية هي تصورها بأنها        
 % )١٣ ( أشار بالنسبة لطلبة جامعة االنبار فقد       أمالك ،   تالصورة  تجسد   أنقناة الحرة يمكن    

         أشـار بينمـا  ) مقاومـة   ( بأنهـا منهم الى قناة الجزيرة هي التي تصور الجماعات المسلحة        
تلك الصورة بينا     تكريس ىال قناة العربية هي تسعى      أنمن طلبة الجامعة نفسها الى       % ) ٨( 

. المسلحة بتلـك الـصورة    جماعاتالأي من الطلبة الى أمكانية أن تصور قناة الحرة لم يشر   
 تـصور   اإلخباريـة  من المبحوثين الـى أن القنـوات          % )٣٤( وفي المرتبة الثانية أشار     

 قناة  أنقالوا  من طلبة جامعة الكوفة و     % ) ٩ ( أشار إذ) مليشيات   ( بأنهاالجماعات المسلحة   
 قنـاة   أنالى  من طلبة الجامعة ذاتها      % ) ٥(  الصورة بينما أشار     الحرة هي التي تجسد تلك    

من الطلبة الى ان قناة الجزيرة هي التـي          % ) ٢(  أشار   العربية هي التي تجسد ذلك وبينما     
 التي تجسد الى أن قناة العربية هي % ) ٨( ترسم ذلك أما بشأن طلبة جامعة االنبار فقد أشار    

        الى أن الصورة تلك ترتبط بما تنقله قنـاة الجزيـرة بينمـا أشـار                % ) ٦( ذلك بينما أشار    
الى أن قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة  وفي المرتبة من طلبة جامعة االنبار    % ) ٣( 

 بشان ) رهاب  اإل( تجسد صورة   من الطلبة الى أن القنوات اإلخبارية        % ) ٢٥( الثالثة أشار   
من الكوفة   الجماعات المسلحة في العراق وكان أعلى نسبة جاءت ضمن إجابات طلبة جامعة           

من اإلجابات   % ) ١١(  قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة وبواقع          أن الى   الذين اشاروا   
عـة   تجسد تلك الصورة ، أما طلبـة جام        أنبينما لم يشر أي منهم الى أن قناة الجزيرة يمكن           

 قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة بينما لم يـشر            أنمنهم الى    % ) ٩(  االنبار فقد أشار  
 قناة الجزيرة يمكن ان تجسد تلك الصورة عبـر تناولهـا            أنأي من طلبة الجامعة نفسها الى       

يمكن تلمـسها   من المبحوثين بان ال صورة واضحة        % ) ٢ ( أشار وأخيراً. للشأن العراقي   
  لجماعات المسلحة في برامج القنوات اإلخبارية  ابشان 

  
  يوضح رأي المبحوثين بالصورة التي ترسمها القنوات اإلخبارية) ١٦(جدول رقم 

  للجماعات المسلحة في العراق
ال صورة   مليشيات  مقاومة  إرهاب

  واضحة
    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ١٥  ٣١  -  -  ٢  ٤  ١٣  ٢٧  -  -  زيرةقناة الج

  ١٤  ٢٧  -  -  ٥  ١٠  ٥  ١٠  ٤  ٧  قناة العربية
طلبة 
جامعة 
  ٢١  ٤١  ١  ٢  ٩  ١٨  -  -  ١١  ٢١  قناة الحرة  الكوفة



 ٢٠

  ٢٠  ٤١  ١  ٢  ٦  ١٢  ١٣  ٢٧  -  -  قناة الجزيرة
  ١٨  ٣٦  -  -  ٨  ١٦  ٨  ١٦  ٢  ٤  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٢  ٢٤    -  ٣  ٦  -  -  ٩  ١٨  قناة الحرة  االنبار

  ١٠٠  ٢٠٠  ٢  ٤  ٣٤  ٦٦  ٣٩  ٨٠  ٢٥  ٥٠  المجموع
  

 في إطار التـساؤل بـشأن صـورة          -:الرأي بشأن صورة المؤسسات العراقية      . ١٣
  % )٤١(  عبر برامج القنوات اإلخبارية الثالث أشـار         ةالمؤسسات العراقية الرسمية المجسد   

ة والحكوميلصورة بشأن المؤسسات الرسمية التي تمثل المؤسسات السيادية امن المبحوثين الى 
من  % ) ١٤( وأشار الى ذلك    ) تجسد المحاصصة   (  والوزارية أشاروا الى أنها      ةوالبرلماني

من طلبة جامعة الكوفة وقالوا ان قناة الجزيرة هي المسؤولة  % ) ١٠( طلبة جامعة االنبار و    
من طلبة جامعة    % ) ٤( من طلبة جامعة الكوفة و       % ) ٨( عن الصورة تلك ، بينما أشار       

من طلبة جامعة الكوفة  % ) ٣( ر الى قناة العربية هي التي تجسد الصورة تلك ، وأشار االنبا
وفـي المرتبـة    . من طلبة االنبار بان قناة الحرة هي المسؤولة عن الصورة تلك           % ) ٢( و

المؤسـسات  بشان  الى أن القنوات اإلخبارية تسعى الى تجسيد صورة          % ) ٣٩( الثانية أشار   
) %١٥(من طلبة جامعة الكوفة و      ) %١٥( في هذا الصدد     وأشار ) عميلة   (الرسمية بوصفها   

% ) ٨ ,٥ ( أشارقناة  الجزيرة هي التي تجسد تلك الصورة بينما           نأمن طلبة جامعة االنبار ب    
من طلبة جامعة الكوفة بان قناة العربية هي التي تجسد            . % ),٥( من طلبة جامعة االنبار و      
ناة الحرة فلم يشر أي من المبحوثين في الجامعتين الى أنها تجسد تلك تلك الصورة وأما بشأن ق

صـورة عـن    اإلخبارية تجسد   الى أن القنوات     % ) ١٤( الصورة وفي المرتبة الثالثة أشار      
مـن طلبـة     % ) ٧( وفي سياق ذلك أشار     ) وطنية  ( المؤسسات الرسمية العراقية بوصفها     

مـن طلبـة     % ) ٣(ي تجسد تلك الصورة ، كما أشار         بان قناة الحرة هي الت     الكوفة  جامعة  
هي التي تجـسد تلـك      من طلبة جامعة االنبار بأن قناة العربية        . % )  ,٥(  و   االنبارجامعة  

ولم يـشر أي مـن طلبـة    الى ذلك   من طلبة جامعة الكوفة      % )  ٣ (    الصورة بينما أشار  
    رتبة الرابعة أشـار   وفي الم .  الصورة تجسد تلك    أن قناة الجزيرة يمكن     أنجامعة االنبار الى    

واضحة عن دور القنوات اإلخبارية في تجسيد صورة        من المبحوثين بان ال صورة       % ) ٦( 
   )١٧انظر جدول رقم (  العراقية الرسمية عن المؤسسات 

  
  
  



 ٢١

  
  يوضح رأي المبحوثين بالصورة التي تشكلها القنوات اإلخبارية) ١٧(جدول رقم 

   العراقيعن المؤسسات
تجسد   عملية  وطنية

  المحاصصة
ال صورة 
  واضحة

    المجموع

عدده  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  م

  %  عددهم  %

  ٢٨و٥  ٥٥  ٢  ٤  ١٠  ٢٠  ١٥  ٣٠  ٠و٥  ١  قناة الجزيرة
  ١٢و٥  ٢٤  ١  ٢  ٨  ١٦  ٠و٥  ١  ٣  ٥  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٠و٥  ٢١  ٠و٥  ١  ٣  ٥  -  -  ٧  ١٥  قناة الحرة  الكوفة

  ٣٠  ٦١  ١  ٣  ١٤  ٢٨  ١٥  ٣٠  -  -  قناة الجزيرة
  ١٤  ٢٩  ١  ٢  ٤  ٩  ٨و٥  ١٧  ٠و٥  ١  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ٥  ١٠  ٠و٥  ١  ٢  ٤  -  -  ٣  ٥  قناة الحرة  االنبار

  ١٠٠  ٢٠٠  ٦  ١٣  ٤١  ٨٢  ٣٩  ٧٨  ١٤  ٢٧  المجموع
  
   

 اإلخباريـة   تتلعب الفـضائيا    -:الرأي بشأن صورة األجهزة األمنية العراقية       . ١٤
 من برامج وأخبار    ا لألجهزة األمنية العراقية عبر ما تقدمه عنه       ة  صورة محدد دوراً في رسم    

من المبحوثين الى أن الصورة المجسدة فـي الفـضائيات           % ) ٥٥( وفي هذا السياق أشار     
من طلبة   % ) ٢٦( وفي تفصيل ذلك أشار     ) طائفية  ( اإلخبارية في هذا الشأن تقدم بوصفها       

ن طلبة جامعة الكوفة بان قناة الجزيرة هي التي تجسد الصورة           م % ) ٢٢( جامعة االنبار و    
من طلبة جامعة الكوفة أن قناة       % ) ٣( من طلبة جامعة االنبار و       % ) ٤( تلك بعدها أشار    

 قناة  أن يشر أي من المبحوثين في الجامعتين الى         مالعربية هي التي تجسد تلك الصورة بينما ل       
 التيو % ) ٢٣(  المرتبة الثانية جاءت اإلجابات بواقع       وفيالحرة يمكن تعكس صورة كتلك      

      أشارت الى الرأي بان القنوات اإلخبارية تعكس صورة عن األجهزة األمنية توصـف بأنهـا              
من طلبة االنبار قد أشاروا الـى أن         % ) ٦( من طلبة الكوفة و      % ) ٩( وكان  ) وطنية  ( 

 بـشأن صـورة   اإلجابـات تبة الثالثة جـاءت  وفي المر. تلك هو قناة الحرة     مصدر الصورة   
مـن   % ) ٥(  وهي توزعت بواقـع       % )١٤ ,٥( وبواقع  ) مهنية  ( األجهزة األمنية بأنها    

الصورة تلك هـي    من إجابات قناة الحرة بأن مصدر        % ) ٤( و  إجابات طلبة جامعة الكوفة     



 ٢٢

لبة الكوفة بان مـصدر  من ط % ) ١, ٥( من طلبة االنبار و  % ) ٣( قناة الحرة بينما أشار 
 االنبـار   من طلبة الكوفة ولم يشر أي من طلبة        % ) ١( الصورة هو قناة العربية بينما أشار       

  ) %٧ , ٥(  أشـار  الى أن المصدر لتلك الصورة يمكن أن يأتي عبر قناة الجزيرة ، وأخيراً    
مـسها عبـر     العراقية يمكـن تل    األمنية األجهزةعن  واضحة   ال صورة    أنمن المبحوثين الى    

  .القنوات اإلخبارية برامج 
  

  يوضح رأي المبحوثين بشان دور القنوات اإلخبارية) ١٨(جدول رقم 
  في تشكيل صورة األجهزة األمنية العراقية

ال صورة   طائفية  وطنية  مهنية
  واضحة

    المجموع

عدده  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  م

  %  عددهم  %

  ٢٦  ٥١  ٣  ٦  ٢٢  ٤٣  -  -  ١  ٢  قناة الجزيرة
  ١٤  ٢٨  ١  ٢  ٣  ٦  ٩  ١٧  ١و٥  ٣  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٠و٥  ٢١  -  -  -  -  ٥و٥  ١١  ٥  ١٠  قناة الحرة  الكوفة

  ٢٨و٥  ٥٧  ٢  ٤  ٢٦  ٥٢  ٠و٥  ١  -  -  قناة الجزيرة
  ١٥  ٣١  ١و٥  ٣  ٤  ٩  ٦  ١٣  ٣  ٦  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ٦  ١٢  -  -  -  -  ٢  ٤  ٤  ٨  قناة الحرة  االنبار

  ١٠٠  ٢٠٠  ٧و٥  ١٥  ٥٥  ١١٠  ٢٣  ٤٦  ١٤و٥  ٢٩  المجموع
  

 فيمـا   الرأي هنا التساؤل بشأن     يأتي  -:الرأي بشأن صورة دول الجوار العراقي       . ١٥
 سلبياً فـي    أم تلعب دوراً ايجابياً     األخرى كانت دول الجوار العراقي وبعض الدول العربية         إذا

اً سـلبياً فـي     من المبحوثين الى أنها تلعـب دور        % )٦٤ ( أشاروفي هذا الصدد    . العراق  
من طلبة جامعة االنبار بـان   % ) ٩( من طلبة جامعة الكوفة و       % ) ٢٠( العراق ، وأشار    

مـن   % ) ١٥( العراق كما أشار   صورة الدور السلبي لدول جوار       قناة الحرة هي التي تجسد    
عن الدور السلبي   من طلبة جامعة الكوفة بان مصدر الصورة         % ) ٧( طلبة جامعة االنبار و     

      من طلبـة جامعـة االنبـار و        % ) ٨(  أشار   لدول الجوار العراقي هو قناة الجزيرة وأخيراً      
في المرتبـة   ومن طلبة جامعة الكوفة الى أن قناة العربية هي مصدر الصورة تلك              % ) ٥( 

الطلبة بان الصورة عبر القنوات اإلخبارية لدور دول الجوار العراقـي           الثانية جاءت إجابات    



 ٢٣

لكل من طلبـة جامعـة       % ) ٥( وهي توزعت بواقع     % ) ٢٢( جاءت بواقع   وابية  هي ايج 
االنبار ومثلها لطلبة جامعة الكوفة والتي أشارت الى أن مصدر الصورة االيجابية هي لقنـاة               

 قناة العربيـة    أنمن طلبة الكوفة الى     % ) ٣( من طلبة االنبار و      % ) ٥ ( أشارالحرة بينما   
لطلبـة   % ) ٢ ( أشـار  وأخيراًجابية عن دور دول الجوار العراقي       هي مصدر الصورة االي   

وفـي المرتبـة    . هي مصدر الصورة تلك     لطلبة الكوفة بان قناة الجزيرة       % ) ٢( االنبار و   
   % ) ١٤( لذلك الدور بواقع ) ال صورة واضحة ( األخيرة جاءت اإلجابة بشأن 

  
تي تسعى القنوات اإلخبارية الى تجسيدها يوضح رأي المبحوثين بالصورة ال)  ١٩(جدول رقم 

  عن الدور السياسي لدول الجوار العراقي
الصورة   دورها ايجابي   دورها سلبي 

  واضحة
     المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ١٠و٥  ٢١  ١و٥  ٣  ٢  ٤  ٧  ١٤  قناة الجزيرة
  ١٣  ٢٦  ٥  ١٠  ٣  ٧  ٥  ٩  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ٢٦و٥  ٥٣  ١و٥  ٣  ٥  ٩  ٢٠  ٤١  حرةقناة ال  الكوفة

  ٢١  ٤١  ٢  ٦  ٢  ٥  ١٥  ٣٠  قناة الجزيرة
  ١٤  ٢٨  ٢  ٤  ٥  ٩  ٨  ١٥  قناة العربية

طلبة 
جامعة 
  ١٥  ٣١  ١و٥  ٣  ٥  ٩  ٩  ١٩  قناة الحرة  االنبار

  ١٠٠  ٢٠٠  ١٤  ٢٨  ٢٢  ٤٣  ٦٤  ١٢٨  المجموع
  

ر للدور السلبي لدول الجـوا    ) الجزيرة  (  بشأن الصورة التي ترسمها      الرأي. ١٦
 لدول الجوار العراقي    واألمني دقة لصورة الدور السياسي      أكثر من اجل تحديد      -:العراقي  

قناة على حدة مع ذكـر الـدول المعنيـة     تناول تلك الصورة في كل      تموبعض الدول العربية    
وفـي   .األعم األغلب كذلك في    أنها النتائج الى    أشارتبالصورة تلك السيما السلبية منها التي       

 قناة الجزيرة تجسد في برامجهـا الـدور         أنمن المبحوثين الى     % ) ٧٤ ( أشارياق  هذا الس 
 طلبة جامعة االنبار    إجاباتمن   % ) ٣٨(  وهي جاءت بواقع     األولى بالمرتبة   إليرانالسلبي  

 بشأن صـورة الـدور      اإلجاباتلطلبة جامعة الكوفة وفي المرتبة الثانية جاءت         % ) ٣٦( و  
و  جامعـة االنبـار      إجابـات من   % ) ٢( وقد جاءت بواقع     % ) ٢٦( السلبي لتركيا بواقع    

 قناة الجزيرة قـد     أن، بينما لم يشر أي من المبحوثين الى         من لطلبة جامعة الكوفة     % ) ١٤(



 ٢٤

 ، سوريا ، السعودية ، الكويت ، باقي     األردن (  وهي   األخرىعكست أي صورة سلبية للدول      
اسـتبعاد  على  التركيز العالي في قناة الجزيرة      الى ة  أشار تقدم   وفي ما    ) الخليج العربية    لدو

رسم صورة سلبية عن الدول العربية واالكتفاء بالصاق الصورة تلك بالدول غير العربية هذا              
من جانب والسعي لربط ذلك الدور باألحزاب العراقية الموجودة في السلطة وعالقتها بـإيران        

  . على سبيل المثال 
  

ضح رأي المبحوثين بالصورة التي ترسمها قناة الجزيرة للدور السياسي يو) ٢٠(جدول رقم 
  لبعض دول الجوار العراقي وبعض الدول العربية األخرى

   جامعة طلبة  
  االنبار

جامعة طلبة  
  الكوفة

    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ٧٤  ١٤٨  ٣٦  ٧٣  ٣٨  ٧٥  ايران
  ٢٦  ٥٢  ١٤  ٢٧  ١٢  ٢٥  تركيا
  -  -  -  -  -  -  االردن
  -  -  -  -  -  -  السعودية
  -  -  -  -  -  -  الكويت
  -  -  -  -  -  -  سوريا

  -  -  -  -  -  -  باقي دول الخليج
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

   
للدور السلبي لـدول الجـوار      ) العربية  ( الرأي بشأن الصورة التي ترسمها      . ١٧

بان قناة العربيـة ترسـم       )  %٧٩( بواقع  وأشارت غالبية إجابات المبحوثين      -: العراقي  
مـن طلبـة     % ) ٤٠( دوراً سلبياً إليران في الساحة العراقية وتوزعت اإلجابات تلك بواقع           

من طلبة جامعة الكوفة وفي المرتبة الثانية جاءت اإلجابات بواقع           % ) ٣٩( جامعة االنبار و    
لطلبـة   % ) ١٠( وأشارت الى صورة الدور السلبي لسوريا وهي توزعت بواقع     % ) ٢١( 

أي صورة سلبية فـي قنـاة       سجل  تلطلبة جامعة الكوفة بينما لم       % ) ١١( جامعة االنبار و    
وفي مـا   )  ، الكويت ، تركيا ، باقي دول الخليج          األردنالسعودية ،    ( األخرى للدول   العربية
ـ     )  ، وسوريا    إيران( الى االتهام الصريح لدول مثل      ة  أشارتقدم   راق بلعب دور سلبي في الع

 قناة العربيـة مملوكـة لـشركات        أن إذوهو ما قد ينبع ويرتبط بالسياسة الخارجية السعودية         



 ٢٥

 إزاء  وسوريا إيراننسجم تلك الصورة مع المواقف السعودية من كل من          تسعودية وبالتالي قد    
  .   تخص المنطقة أخرىقضية العراق وقضايا 

  
ترسمها قناة العربية للدور السلبي لبعض يوضح رأي المبحوثين بالصورة التي ) ٢١(جدول رقم 

  دول الجور العراقي ودول عربية أخرى
    جامعة طلبة 

  االنبار
جامعة طلبة 

  الكوفة
    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم
  ٧٩  ١٥٧  ٣٩  ٧٨  ٤٠  ٧٩  ايران

  -  -  -  -  -  -  السعودية
  -  -  -  -  -  -  االردن
  ٢١  ٤٣  ١١  ٢٢  ١٠  ٢١  سوريا
  -  -  -  -  -  -  الكويت
  -  -  -  -  -  -  تركيا

  -  -  -  -  -  -  باقي دول الخليج
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

  
للدور الـسلبي لـدول الجـوار       ) الحرة  (  الرأي بشان الصورة التي ترسمها       .١٨

 جاءت النتائج بشان الحرة مختلفة عن القناتين السابقتين واتسعت دائرة الصورة            -:العراقي  
 المبحوثين  إجاباتمن  % ) ٥٩ ( أكدت األولىجاورة للعراق ، وفي المرتبة      السلبية للدول الم  

مـن  %) ٣٥( في العراق وبواقـع   اإليرانيأن قناة الحرة تسعى لعكس الصورة السلبية للدور         
 قد يرتبط بسياسة الحرة     ف وهو موق  االنبارمن إجابات طلبة    %) ٢٤( و   الكوفة   طلبة   إجابات

 إزاء  الخارجية   أمريكا وبما ينسجم مع سياسة      إيرانة للغرب من     الموجه األمريكيةوهي القناة   
 الى الصورة السلبية للدور السوري في       اإلجاباتمن   %)١٥ (أفادت وفي المرتبة الثانية     إيران

 االنبـار  طلبـة  إجاباتمن  %) ٦( و الكوفة   طلبة   إجاباتمن  %) ٩(العراق وقد جاءت بواقع     
 من سوريا   األمريكية اإلدارةة الحرة ومن ورائه موقف       بموقف قنا  أيضاًشر قد يرتبط    ؤوهو م 

بشان %) ١٣( بواقع اإلجاباتالموجهة لها بشان العراق وفي المرتبة الثالثة جاءت  واالتهامات  
 )الجزيرة والعربيـة    (لم يتبلور مع قناتي      الصورة السلبية لدور السعودية في العراق وهو ما       



 ٢٦

 بشان  اإلجاباتة في العراق وفي المرتبة الالحقة جاءت        اللتين لم تبرزا أي دور سلبي للسعودي      
   %).٢(والكويت %) ٣(وتركيا %) ٣(واالردن %) ٥باقي دول الخليج العربي (كل من 

        
  يوضح راي المبحوثين بالصورة التي تجسدها قناة الحرة) ٢٢(جدول رقم 

  عن الدور السلبي لبعض دول الجوار العراقي ودول عربية اخرى
     جامعة ة طلب

  االنبار
جامعة طلبة 

  الكوفة
    المجموع

  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم 
  ٥٩  ١١٨  ٣٥  ٧١  ٢٤  ٤٧  ايران
  ١٥  ٢٩  ٩  ١٧  ٦  ١٢  سوريا
  ٣  ٥  -  -  ٣  ٥  االردن
  ١٣  ٢٦  ٤  ٨  ٩  ١٨  السعودية
  ٢  ٤  -  -  ٢  ٤  الكويت
  ٣  ٧  -  -  ٣  ٧  تركيا

  ٥  ١١  ٢  ٤  ٣  ٧  باقي دول الخليج
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع

         
  

  االستنتاجات  / خامساً
حث يمكن استنباط مجموعة مـن االسـتنتاجات        ب ال إليها النتائج العامة التي توصل      في ضوء 

     :اآلتيوعلى وفق 
 االعتماد الرئيس من قبل طلبة جامعتي االنبار والكوفة على القنوات العربية فـي متابعـة                .١

 القنوات العراقية فضال عن ارتفاع معدل االعتماد على          على   مقابل اعتماد اقل   العراقي   الشأن
 العراقي مقابل اعتماد اقل على متابعة ما تقدمـه قناتـا العربيـة              الشأنقناة الحرة في متابعة     

       والجزيرة
 الخاص بالعنف في العـراق      الشأن ة طلبة الجامعتين على متابع    أوساطالتركيز الكبير بين     .٢
و )  العراقية األمنيةالعمليات ( كل من بإخبار أدنىمقابل اهتمام الهتمامهم  جذبا  األكثروصفه  ب
  ) الكوفة أخبار(



 ٢٧

 العراقي يتسم باالنتقائية    للشأن من قبل طلبة جامعة الكوفة واالنبار على ان  التناول            التأكيد .٣
  قائيـة فـي التنـاول مقابـل         من يمارس االنت   أكثرقناة الجزيرة هي    ان   البارزة الى    واإلشارة

 للـشأن  على وجود المبالغة السلبية في التنـاول         التأكيداقل لقناة العربية فضال عن      ) انتقائية  (
  العراقي السيما ما تقوم به قناة الجزيرة في هذا السياق 

 العراقـي  الـشأن  تسهم في تشكيل صورة ايجابية عـن         اإلخبارية على ان القنوات     التأكيد. ٤
 . آخـر  من جهة وايجابيات عمل الحكومة من جانـب          األمنيشان ايجابيات الوضع    السيما ب 
 وهي القنـاة     اإلخبارية للصورة االيجابية تلك هو قناة الحرة        األساس المصدر   أن على   والتأكيد

  قضايا االيجابية بشان ما يجري في العراق  الساعية لعكس الاألمريكية
 تسهم في تشكيل صورة سلبية عن ما يجري في العراق           اإلخبارية على ان القنوات     التأكيد .٥

 على ان المصدر الرئيس للصورة السلبية       والتأكيد  األمريكيةالسيما ما يتعلق بصورة القوات      
تلك هو قناة الجزيرة القطرية الساعية دائما الى عكس الجوانب السلبية عن ما يجـري فـي                 

  العراق 
 )قوات محتلـة     (أنها في العراق على     األمريكيةت   صورة القوا  أظهار السعي الواضح الى     .٦

 مصدر الصورة تلك هو قنـاة الجزيـرة         أن على   ينوكان طلبة جامعتي الكوفة واالنبار متفق     
 هي التي تـسعى     األمريكية قناة الحرة    أن من قبل الطلبة ذاتهم الى       التأكيدالقطرية فضال عن    

  .  ) محررة قوات( بوصفها األمريكيةالى تكريس صورة عن القوات 
 الجماعـات  أظهـار على .  الطلبة  رأيحسب   . اإلخبارية التركيز الكبير من قبل القنوات       .٧

 المـصدر الرئيـسي   أن طلبة الجامعتين علـى  تأكيدوذلك من خالل ) مقاومة  (بأنهاالمسلحة  
 أظهار على سعي قناتي الحرة والعربية على        التأكيدللصورة تلك هو قناة الجزيرة  فضال عن         

 قناة الحرة هي التي تظهرهم بشكل       أن على   التأكيد وأخيراً) المليشيات(الجماعات تلك بصورة    
  )اإلرهاب( بصورة أساسي

تجـسد المحاصـصة      (أنهـا العراقية على    الرسمية   ت المؤسسا ة على ربط صور   التأكيد .٨
رة مقابل   وكان المصدر الرئيسي للصورة تلك هو قناة الجزي        – حسب رأي الطلبة     – )الطائفية  

ومصدرها كان قناة الجزيـرة ايـضا       ) عميلة (أنها تظهر المؤسسات على     أدنىصورة بمعدل   
 األسـاس وكان مصدرها   ) وطنية (بأنهامقابل صورة غير بارزة تشير الى صورة المؤسسات         

  هو قناة الحرة 
  للصورة تلك هـو    األساسوالمصدر  ) طائفية( المؤسسات األمنية العراقية بصورة      إظهار .٩

ومصدر الصورة تلك ) وطنية (بأنها تلك األجهزة تظهر أدنىقناة الجزيرة مقابل صورة بمعدل 
  .قناة العربية  هو



 ٢٨

 طلبة جامعتي الكوفة واالنبار على سعي قناة الجزيـرة الـى رسـم     رأي وحسب   التأكيد .١٠
   وتركيا بشان العراق إيرانصورة سلبية عن الدور الذي تقوم به كل من 

جامعتين على سعي قناة العربية على رسم صورة سلبية عن          ال طلبة   رأي وحسب   التأكيد .١١
 وسوريا بشان العراق وهو يرتبط بالموقف السياسي السعودي مـن           إيرانالدور الذي تقوم به     

   بشان بعض قضايا المنطقة وإيرانكل من سوريا 
ورة سلبية عـن     طلبة الجامعتين على سعي قناة الحرة على رسم ص         رأي وحسب   التأكيد .١٢

 وسوريا والسعودية وهو موقف ينسجم مع السياسة الخارجية    إيرانالدور الذي تقوم به كل من       
   في المنطقة األمريكية

 تسعى الى رسم صورة سلبية عن الدور الـذي          اإلخبارية على ان القنوات     أجماالً التأكيد .١٣
   القضايا العراقية الرئيسة إزاءتقوم به دول جوار العراق 

ـ الـشأن  الجوانب السلبية فـي  أظهار التركيز الكبير من قبل قناة الجزيرة على   .١٤  ي العراق
 الدعم المعنوي للجماعات المسلحة مقابل رفع الشرعية عـن المؤسـسات الرسـمية              وإعطاء

بشان مايجري في العراق ) ايجابية(العراقية مقابل صورة معكوسة في قناة الحرة وهي صورة     
 العراقي في قناة العربية وهي صورة تستند الى         الشأن إزاءضوحا وتبلورا   مقابل صورة اقل و   

   تلك اإلخباريةالمواقف السياسية التي تعتمدها الدول والمؤسسات التي تقف خلف القنوات 
يجري في العراق من وجهـة       روق الشاسعة في الرؤية والحكم على صورة ما       لف غياب ا  .١٥

 برغم التمايز بينهم في االتجاهـات وبعـض الخـصائص           نظر طلبة جامعتي الكوفة واالنبار    
علـى  الفكرية والسياسية والمذهبية لكن الالفت هو االختالف في مجال االعتمـاد والمتابعـة              

 والعربيـة   األولـى  اذ يتجه التفضيل بين طلبة جامعة الكوفة الى قناة الحرة بالدرجة             القنوات
 وقناة  أوالًامعة االنبار الى متابعة قناة الجزيرة       جطلبة  تفضيل من قبل    البالدرجة الثانية مقابل    

  .العربية بالدرجة الثانية مقابل اهتمام اقل بقناة الحرة
  

  :هوامش البحث ومصادره / سادساً 
 الثقافة السياسية العربية ، القاهرة ، مركـز     أزمةالوعي القومي المعاصر ،     : السيد ياسين   . ١

   ٩٢ – ٩١ ، ص ١٩٩١ ، باألهرام واإلستراتيجيةت السياسية الدراسا
 ، عوامل التشكيل واسـتراتيجيات التغييـر ،         واإلعالميةالصورة الذهنية   : ايمن منصور   . ٢

   ١١ ، ص ٢٠٠٤القاهرة ، 
دور االتصال في تكوين الصورة الذهنية لـدى الـشعب المـصري عـن              : ثريا البدوي   . ٣

   ٨٦ ، ص ١٩٩٥األوربيين ، القاهرة ، 



 ٢٩

 أطروحـة  في التسعينات ،     بية  رلغصورة العراق في التغطية العربية وا     :  كمال طه    أمال. ٤
   ٧٥ ، ص ٢٠٠١ ، جامعة القاهرة ، اإلعالم، كلية ) غير منشورة ( دكتوراه 

ابتراك  العامة في ظروف المنافسة ، القاهرة ،         تنمية المهارات في العالقات   : السيد عليوة   . ٥
     ٥٨ ، ص ٢٠٠١للنشر ، 

 لدى العرب ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، األتراكصورة :  الداقوقي إبراهيم. ٦
   ١٨ ، ص ٢٠٠١

   ٩٧ ، ص ١٩٩٧ العربي ، القاهرة ، اإلعالم في األوروبيصورة : علي الدين هالل . ٧
والمـصريين  دورة قناة النيل في تشكيل صورة ذهنية عن مصر        : نشوى حسنين الشلقاني    . ٨

 ، جامعة القاهرة ،     اإلعالم، كلية   ) غير منشورة   (  دكتوراه   أطروحة المقيمين ،    األجانبلدى  
   ٢٢ ، ص ٢٠٠١

   ٦٥ – ٦٤مصدر سابق ، :  كمال طه أمال .٩
صورة الواليات المتحدة في التغطية الصحفية العربية ، رسـالة          :  احمد علي الشعراوي     .١٠

              ٦٥ ، ص ٢٠٠٥ ، جامعة القاهرة ، اإلعالمية ، كل) غير منشورة ( ماجستير 
   ٦٦المصدر نفسه ، ص . ١١
   ٦٩المصدر نفسه ، . ١٢
 العربية  األنباءصورة الخطاب الصحفي لمراسلي الصحف ووكاالت       : وائل ماهر قنديل    . ١٣

  ، )غير منشورة   (  دكتوراه ،    أطروحة،   ) ١٩٩٦ – ١٩٩٠( العاملة في مصر خالل الفترة      
   ٨١ ، ص ٢٠٠٢ ، جامعة القاهرة ، اإلعالمكلية 
   ٧٩وائل ماهر قنديل ، مصدر سابق ، ص . ١٤
    ٨١المصدر نفسه ، ص . ١٥
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         Death is a theme which has elicited much deep and varied 
emotions from poets through the ages. Accordingly, they have 
meditated and emotionally and lyrically responded to it. A 
memorable example is King Lear lamenting the death of his 
daughter, Cordelia: 

        No, no, no life! 

Why should a dog, a horse, a rat have life, 

And thou no breath at all?Thou' It come no more,  

Never, never, never, never, never!( Act V, Scene III)( 1) 

       Thomas H. Johnson, while recognizing that many poets have 
made death central in much of their poetry, also believes that “ 
Emily Dickinson did so in hers to an unusual degree.”(2) Death is a 
prevalent theme in Emily Dickinson’s poetry. Her poems on this 
theme are scattered through the two volumes which contain her 
poetic works. It has been mentioned that at least a quarter of all her 
works deals chiefly with this theme.( 3) Her critics have noted the 
prominence of the theme of death in her poetry. George Frisbie 
Whicher, for example, states that Dickinson “ recurred to it{ the 
subject of death}more frequently than to any other.”(4)Richard 
chase mentions that” in the large majority of Emily Dickinson’s 
poems, from the least impressive to the most, there are intimations 
of Death.”(5)Charles R. Anderson points out that death and 
immortality were “the two profoundest themes that challenged her 
poetic powers.”(6) A thorough analysis of her death poetry reveals 
that there are four major categories: (1) poems dealing with death 
and immortality,(2) poems dealing with the physical aspects of 
death,(3) poems that personify death, and(4)elegiac poems.  

       Dickinson was preoccupied with the theme of death throughout 
her life. As her niece Martha Dickinson Bianchi noted, Emily 
Dickinson was “eternally preoccupied with death.”(7)Her letters also 



contain many references to death, confirming the fact that her 
preoccupation with the theme of death was a lifelong. In a letter to 
T. W. Higginson dated 1863, she referred to her early awareness of 
death:” Perhaps Death gave me awe for friends-striking sharp and 
early, for I held them since in a  brittle love, of more alarm, than 
peace.”(8)Her involvement with death continued throughout her life. 
One month before her death she wrote” There is no Trumpet like the 
Tomb”.( 9) This preoccupation with death may be attributed to her 
involvement with religious and spiritual values such as God, Time, 
Resurrection, Immortality, Infinity, ,etc. The very fact, according to 
Thomas Ford, that she was the only member of her immediate family 
who was never to join a church is perhaps evidence of the 
seriousness with which she approached religion.( 10)Her poems and 
letters always refer to the problems of faith, the identity of the soul 
and the reality of God. With the death of her immediate relatives and 
friends, she was very anxious to investigate every attitude towards 
death. She was seeking religious assurance, and asked if immortality 
was a fact. In a letter to her friend Abiah Root , dated 1850, she 
associated between death and religion. Expressing grief over the 
death of Leonard Humphrey, one of her early “ preceptors”, she 
wrote: 

… there must be much to hope for, but when the unreconciled spirit  
has nothing left but God, that spirit is lone indeed. I don’t think 
there will be any sunshine, or any singing-birds in the spring that’s 
coming…. I will try not to say any more- my rebellious thoughts are 
many, and the friend I love and trust in has much now to 
forgive.(11) 

Admitting that her religious thoughts are “  rebellious”, she 
insinuated that, if she were a believing Christian, she would accept 
the death of her friend calmly, receiving consolation from the 
immortality promised by Christianity. Though the problem of 
immortality taxed her inquiring mind, Dickinson’s letters and poetry 
show that she believed in immortality. James Reeves argues that the 
idea of death and of triumph over death through personal 
immortality was a principal factor in the religious climate in which 
Emily Dickinson breathed.( 12 )In a letter dated 1882 she wrote” I 
believe we shall in some manner be cherished by our Maker” and 
“that the One who gave us this remarkable earth has the power still 
farther to surprise that which he has caused. Beyond that all is 
silence.”(13)In “ I never saw a moor”(1052) she expresses her 
conviction of the existence of heaven: 



I never spoke with God 

Nor visited in Heaven- 

Yet certain am I of the spot 

As if the Checks were given-(14) 

       Emily Dickinson’s treatment of the theme of death in her poetry 
may be regarded as one of her outstanding contributions to 
American literature. She wrote more than five hundred poems on the 
subject of death. These poems offer  a sincere attempt to understand 
the true nature of death. Death in these poems takes various 
contradictory images and personalities such as a coachman, a 
cunning courtier, a king, a democrat, a lover, a murderer, a wild 
beast, a frost etc…. The aim of this study is to investigate Emily’s 
use of these various images of death in her poetry with the aim to 
show that she had no final view of it because death was for her the 
one free agent and the great unknown mystery. She used her best 
poetic energy to fathom this mystery. 

      Emily Dickinson was so acutely conscious of death that she could 
sense its presence everywhere. Richard Chase states that death had 
become a supreme cosmic force, an abstract power affecting all 
nature. He adds that death for Emily Dickinson was “ a protean 
divinity, a universal power whose insinuating presence is to be felt, 
seen, heard, touched, and smelled in nature and human life.(15) Her 
awareness of the reality of death was the main reason for devoting 
her poetic energies to write about it. The fear of death was a prime 
motivating force in her creative work. In a letter to T. W. Higginson, 
she wrote” I sing as the Boy does by the Burying Ground-because I 
am afraid{afraid ,that is, of death}.”(16)She tried in her death 
poetry to understand this awesome force, omnipotent and universal 
power. She used concrete and homely images to describe it. In an 
early  poem “  Dust is the only Secret”( 153) written about 1860 she 
was speculating the true personality of death in an attempt to 
uncover its mystery. However, information about it is very scarce: 

Dust is the only Secret- 

Death, the only One 

You cannot find out all about 



In his “ native town.” 

Dickinson devoted her best poetic power to get an insight into the 
nature of death. She was wondering about his personality, asking 
about his ‘friends”, tracing his “ history” : 

Nobody knew “ his Father”- 

Never was a Boy- 

Had’nt any playmates, 

Or “ Early history”- 

 

Dickinson can only understand the mystery of death and its purpose 
in life if she could only know “ his friends”, “his fellow townsmen” or 
“his history”. Her mission is difficult because death is a solitary 
character preferring to stay aloof and refusing to have “playmates”. 
Although she cannot reveal its mystery, she can know some of its 
characteristics. He is like a respectable small-town businessman 
who goes about his business: 

Industrious! Lanconic! 

Punctual! Sedate! 

Bold as a Brigand! 

Still than a Fleet! 

    Emily Dickinson’s best personifications of death are those found in 
her two famous poems,” Because I could not Stop for him”(712) and 
“ Death is the Supple Suitor”(1445). In “ Because I Could Not Stop 
For Death”, Dickinson expresses her profound belief that at death 
the  soul journeys to heaven( eternity) and that the soul is immortal. 
Yvor Winters described the poem’s subject as “ the daily realization 
of the imminence of death- it is a poem of departure from life, an 
intensely conscious leave-taking.”( 17) Appropriately Dickinson uses 
the image of the carriage and driver to describe the journey of the 
soul heading to eternity and also to show its immortality: 

 



Because I could not stop for Death- 

He kindly stopped for me- 

The Carriage held but just Ourselves- 

And Immortality. 

In the first two lines, Death is personified as a genteel carriage 
driver taking a lady out for a drive. Allen Tate regards “ Because I 
Could Not Stop for Death” as one of the perfect poems in English. 
Tate believes that the terror of death is objectified through the 
character of the genteel driver who is made ironically to serve the 
end of immortality.(18) Death “kindly” accompanies the lady in her 
final journey to eternity. ’Kindly” contradicts the popular image of 
death as cruel and terrible. Moreover, death here serves ironically 
the end of immortality; hence, it is not the end of the soul’s journey. 
In the last two lines of this stanza, the carriage has another 
passenger, Immortality which significantly concludes by itself this 
stanza. This conclusion indicates the importance given to 
immortality. In this stanza, Dickinson successfully combined the two 
abstractions of death and immortality . 

   The poem’s imagery, figures of speech, form, diction and 
symbolism all help the poet to render her perception of death and 
immortality easily. Theodore C. Hoepfner points out that the use of 
the image of the carriage and driver is appropriate in this poem 
because “at death the soul journeys to 
heaven(eternity)”.(19)Dickinson in stanza Two moves to describe 
this journey to eternity: 

We slowly drove –He knew no haste 

And I had put away 

My labor and my leisure too, 

For His Civility- 

The journey to eternity is a quiet one and the “kindliness” of death is 
reaffirmed here by referring to his “civility”.  The image of journey is 
used in most of Dickinson’s death poems to depict death as either a 
comforting or disturbing experience. The passing on from life to 
death in her poetry takes the form of a journey. In these death 



poems, she takes the reader to the brink of death and provides him 
with glimpses of eternity which are only revealed to the dead. 
Dickinson used this image of the journey to get a deeper insight into 
the nature of what lies beyond life and to fathom the mysteries of 
death and eternity. 

       Death for Emily Dickinson was “an uncomfortable lacuna which 
could in no way be bridged, except by transporting it into a more 
homely metaphor.”(20)In “ Death is the Supple Suitor”( 1445 ) 
death assumes the character of a skillful lover wooing a lady: 

Death is the supple Suitor 

That wins at last- 

He moves slowly with craft aiming not to offend by being too bold: 

It is a stealthy Wooing 

Conducted first 

By pallid innuendoes 

And dim approach 

Achieving success in his wooing, he comes with bugles and a coach 
and: 

It bears away in triumph 

To Troth unknown. 

      In a number of poems, Dickinson personifies death as a 
democrat, the great equalizer or the force which claims without 
discrimination men and women. In “Color-Caste-
Denomination”(970) death discards all differences which exist 
among the living: 

Color-Caste-Denomination- 

These-are Time’s Affair- 

Death’s diviner Classifying 

Does not know they are- 



As in sleep-All Hue forgotten- 

Tenets-put behind- 

Death’s large-Democratic fingers 

Rub away the Brand- 

People, whether they are white, black, or blonde are all subject to 
death: 

If Circassian-He is careless- 

If He put away 

Chrysalis of Blonde-or Umber- 

Equal Butterfly- 

     The image of death as a democrat is found again in (Not any 
higher stands the Grave”(1256).All people, young and old, the poor 
and the rich, will inevitably face death : 

Not any higher stands the Grave 

For Heroes than for Men- 

Not any nearer for the Child 

Than numb Three scores and Ten- 

This latest Leisure equal lulls 

The Beggar and his Queen 

Propitiate this Democrat 

A Summer’s Afternoon. 

 

In addition to being a carriage driver, suitor, democrat, death is also 
a king and emperor: 

 



The eyes around had wrung them dry, 

And breaths were gathering firm 

For that last onset, when the king 

Be witnessed in the room. 

      One of Dickinson’s methods of gaining insight into the nature of 
death in the poems discussed above was to give it certain qualities 
of human beings. In an other group of poems , death is not given a 
human analogy .To add mystery to it, she withheld from it the 
human personality. In “ It’s coming-the postponeless 
Creature”(390) Dickinson keeps the horror surrounding death by 
denying it recognizable human characterstics. Death is referred to as 
a “ Creature”: 

 

It’s coming –the postponeless Creature- 

It gains the Block-and now- it gains the Door- 

Chooses it’s latch, from all the other fastenings- 

Enters- with a “ You know me- Sir”? 

Death is still a “ Creature”, and the pronoun it indicates” the 
separation between death and the world of living men and 
women.”(21)Dickinson finds here a difficulty in deciding whether 
death is a friend or an enemy: 

Simple Salute- and Certain Recognition- 

Bold-were it Enemy-Brief- were it friend- 

Dressed each House in Crape and Icicle- 

And Carries one-out of it-to God-    

This uncertainty towards death reflects her suspicion of death’s 
intentions. Death stays only long enough to decorate the house with 
its favourite colours, then leaves with one of the occupants. 

 



      Frost is a recurrent symbol of death in a number of poems. In “ A 
Visitor in Marl”(391) written in 1862 Dickinson personifies death as 
a frost which takes on life: 

A Visitor in Marl- 

Who influences Flowers 

Till they are orderly as Busts- 

And Elegant-as Glass- 

Death here is an insidious visitor because its surface appearance 
seems “orderly” and “elegant”. Moreover, death pretends to be a 
lover who prefers to visit at night: 

 

Who visits in the Night- 

And just before the Sun- 

Concludes his glistening interview- 

Caresses- and is gone- 

The final stanza tell us the result of this “ interview”: 

But whom his fingers touched- 

And where his feet have run- 

And Whatsover Mouth he kissed- 

Is as it had not been- 

   In “ The Frost of Death was on the Pane”(1136) written in 1869 
Dickinson portrays death as a beast or monster being hunted by 
people. She gives him the quality of human speech so he declares his 
intention: 

The Frost of Death was on the Pane – 

“Secure your Flower” said he. 



People  try to hold death back from a dying woman by placing 
themselves between her and death but they failed: 

We pried him back 

Ourselves we wedged 

Himself and her between , 

Their attempt is useless because death easily wins: 

Yet easy as the narrow snake 

He forked his way along 

Till all her helpless beauty bent 

People are frustrated and helpless in their fight against death. They 
rage against him and decide to hunt him to his den: 

And then our wrath begun- 

We hunted him to his Ravine 

We chased him to his Den- 

They realize that their pursuit is futile because they are challenging 
a powerful force. Dickinson expresses her bewilderment towards 
death and concludes the poem by indicating her sorrow because man 
lives in a universe which does not offer him  a consolation: 

We hated Death and hated Life 

And nowhere was to go- 

Than Sea and continent there is 

A larger- it is Woe. 

      In a late poem written about 1884 entitled” Apparently with no 
Surprise”(1624), Dickinson resorts again to the image of death as a 
frost describing it as a “ blonde Assassin”. The frost acts as a 
headsman: 

 



Apparently with no surprise 

To any happy Flower 

The Frost beheads it at its play- 

In accidental power- 

The blonde Assassin passes on- 

The stanza describes a murder scene; the frost kills a flower in full 
bloom and then continues in its way. The sun ,watching from above, 
continues in its course uninvolved and uninterested in what is taking 
place below: 

The Sun proceeds unmoved 

To measure off another Day 

For an Approving God. 

Dickinson here contributes the cause of death directly to God. 

Conclusion: 

       Death was Emily Dickinson‘s main theme which left its impact 
on all her thinking and gave its tint to the majority of her poems . 
Death for her was the supreme touchstone for life. She lived 
continuously in his presence .She was always aware of its nearness. 
It becomes, in the words of Henry Wells, her closest and dearest 
friend.(22)Investigation of the theme of death gave her a panoramic  
view of vital issues such as  religion, God and immortality. In the 
poems discussed in this study death assumes different personalities 
taken from life surrounding Dickinson .Its main characteristics 
implied in her death poems reveal the very contradictions and 
complexities of life. Death may be a genteel coachman, a lover, a 
suitor, an assassin, a beast or a frost. Dickinson used these concrete 
images to describe death, which is an abstract force, in attempt to 
understand it. She gave death human and nonhuman characteristics 
as part of her unrelenting quest to understand it. In her death 
poetry, she did not offer a final view of death because death for her 
remains the great unknown mystery. 
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