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االفراد:
عراقي 15000دينار العراق داخل

البريد اجور مع دوالر ٢٠ العربي الوطن داخل
البريد اجور مع دوالر ٣٠ العربي الوطن خارج

عراقي دینار ٥٠٠٠ : الواحدة النسخة سعر

المؤسسات:
عراقي 20000دينار العراق داخل

البريد اجور مع دوالر 30 العربي الوطن داخل
البريد اجور مع دوالر 35 العربي الوطن خارج

عراقي 15000دينار بغداد جامعة اساتذة
عراقي دينار 12000 بغداد جامعة طلبة

االعالمیة والمشكالت االعالم بشؤون تعنى محكمة اكادیمیة علمیة مجلة
بغداد -جامعة االعالم كلیة : تصدرھا

وتنفیذ االجنبیةتصمیم اللغة مشرف

المعظم-الوزیریة باب مجمع - بغداد االعالم-جامعة كلیة للمراسلة:
االلكتروني: البرید - ٤١٦٩٣٤٦ فاكس - ٤١٦٩٣٥٢ icomc2002@yahoo.comھاتف:

السنوي االشتراك

نقدًا. والطلبة واالساتذة ، االفراد اشتراكات تدفع -
نقدًا. او بشیك اما المؤسسات اشتراك یدفع -
: اآلتي العنوان على االشتراك تحویل یتم -

االلكتروني البرید على او التحریر، مدیر - االعالمي الباحث - االعالم icomc2002@yahoo.comكلیة

رقم بدون ٢ ص
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التي والدراسـات البحـوث مع التعامل في العلمية الطرق االعالمي الباحث تتبع
اآلتية: الخطوات وفق النشر لغرض تصلها

الباحـثين من اليها ترد التي والدراسـات البحـوث االعالمي الباحـث مجلة تنشر -1
العلمية. والمؤسسات واالكاديميين

بحثه. إعداد في واالكاديمية العلمية بالمنهجية الباحث يلتزم -2
علميين محكمين قبل من للتقويم المجلة الى المقدمة والدراسات البحوث جميع تخضع -3

متخصصين
صفحة ٢٠ يناهز ما اي ، كلمة االف ستة عن البحث يزيد ال ان ينبغي -4

نص على يحـتوي قرص عن فضالً بحثه من مطبوعة نسخ ثالث الباحث يقدم -5
البحث

واحدة مستقلة صفحة على العلمية ومرتبته واسمه بحثه عنوان الباحث يكتب -6
واالنكليزية العربية باللغتين البحوث عناوين تكتب -7

المصادر وقائمة البحث متن في العلمي بالتوثيق الباحث يلتزم -8
عدم او بحـثه بقبـول الباحث ويبلغ اصحابها الى البحوث باعادة ملزمة غير المجلة -9

الدراسة أو البحث تسلم من شهرين خالل التحرير هيئة من برسالة قبوله
ال ان شـريطة العلمية والندوات المؤتمرات تغطي التي بالتقـارير المجلة ترحب -10

كلمة. ٢٥٠٠ عن الواحد التقرير يزيد
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االعالمي الباحث في وقواعده النشر شروط
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فراغ ٦ وص

مھدي حـــــــــمیدة د. أ. -1
سمیســـــــــــــــــــــــــــــم
حســـــین زكـــــي د. أ. -2
الــــــــــــــــــــــــــــوردي
ابـــــــــو عدنان د. م. أ. -3
لســـــــــــــــــــــــــــــــعد ا
عبدالســــــــالم د. م. أ. -4
لســـــــــــــــــــــــــــــامر ا
خلیل عــــــــادل د. م. أ. -5
مھـــــــــــــــــــــــــــــــدي

االستشاریة الھیئة

التحریر ھیئة
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التحریر رئیس
التحریر مدیـر

عضــوا
عضــوا
عضــوا

محســن جاعد حمید د.
مبــارك رضـا محمـد د.

المقدادي شنون كاظم د.
راضـي فاضـل وسـام د.
نفـل محمـود نزھـت د.

التحریر سكرتاریة الجبوري زیدان ارادة د.

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



فراغ ٨ ص

االفتتاحیــة
لالســتھالك االتصالیة البــنیة اشــكالیة في دراســة االتصال، وسیاســة الصورة بـنیة

العربیة والثقافة
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المحتویـــات

الصفحةالموضـــــوع رقم
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عشـرات ودونه الطموح، نحـو خطوة فيه نتقـدم والسابـع، السادس العدد هذا
وهو سـائد، هو لما مغايرة او جديدة تبدو قد فكرية خالصة نقدم ان آثرنا فلقد الخطوات،
الخالصات، هذه مثل تقـديم على تسهر فالمجلة االعالمي).. (الباحث في إليه نصبو ما

إليها. الطريق نتلمس بدأنا وان بعد، جوهرها نبلغ لم التي
وأن لقاءات... موضوعات، محاور، العدادها، الفاعلة المجالت تخطط ما عادة
االكاديمية، مجالتنا حال هو كما أحيانا، والعشوائي االكاديمي.. الطابع من قليال تتخفف
اآلخر، البعض مع بعضه يتنافر قد وكم لالبحاث، متناسق غير تنوع االغلب في هي التي
الخلف، الى والعودة التراجع مسـتويات ادنى الى االمام الى والتطلع الحـداثة أفق فمن
اصبـح الذي الذاتي التمويل عن فضال تزيينها. ومحـاولة القـديمة المفاهيم واجترار

فيها. الحقيقية المعضلة
حلمه عن يتخل لم الذي (كوندرسيه) ايمان بالمستقبل يؤمن متجدد، فضاء االعالم
الى الننظر الشهيرة. الفرنسية الثورة ايام منه المقصلة اقتراب عند حتى بالتقدم، وايمانه
مضى بزمن تفرط فهي والمعالجات والمفاهيم االجراءات اما االعتبار، العادة إال الخلف
لم ما الى العبـور من البد ُأنجز، بما للتأمل وقتا االتصال ثورة تبق فلم آت، زمن لصالح

بالغة. صعوبة وذو كثير وهو بعد، ينجز
ذائقـتنا تتقبلها لم بحوث نشر في ونغامر سبقتنا، متحضرة ُأمم من تجارب سننقل
من كغيمة منا تهرب التي الزئبقـية، ولحظاته بالزمن لالمساك محاولة انها النمطيةبعد.

نقيع.

التحرير مدير

االفتتاحیــــة

المزدوج العدد

فراغ ١٠ ص
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وطريقة واستـــقرارها تماسكها أعطاها قيمي نسق في تنتظم وقواعد أنماط العربية للثقافة
إلى القـادمة البـنى تصادم الالحقـة السنوات وفي اآلن يواجهها الذي الكبير التحدي فإن لذا تعبيرها،
ليس باعتبـاره اآلن الشـائع االستهالكي النمط عبر العربية الثقافة بنية مع الخارج من العربي الوطن
والموضة، واإلعالنات واألفالم المسلسالت عبر يوم كل تصدمنا اتصالية، وسيلة وإنما اقتصادية فعالية

والقارئ. المشاهد لدى االنبهار تثير التي والسمعية الصورية البنيات من بسيل
الناجمة المخاطر هي اليوم، العربية الثـقافة تواجه التي والتحديات المخاطر أهم فإن هنا ومن
ليسـت اتصالية وظيفة النموذج هذا يمارس حـيث العربي الوطن في االستهالكي النموذج شيوع عن
قيم من تحمله بما العربية الثقافة بنى وتمزيق خلخلة إلى تسعى أساسية بنية من جزء بل عرضيا، ناتجا
هو المقدم والمصنوع النموذج يصبح حيث وخصوصيتها، ثـــقافتنا ذاتية عن تعبر وقواعد وأنماط
أدوات تمارس الطرفين بـين وما المسـتهلك، عبودية على المسيطر المنتج سيادة إنها للمعاش. البديل
للوضع واضح ترد ظل في الذات احتقـار وتعميق االسـتالب، تحقيق في دورها الجماهيري االتصال

العربي. الوطن في المعاش واالقـتصادي السياسي

وتـتجلى االستعمالية، القيمة إهالك عملية بأنه االستهالك االقتصادية)(١) (الموسوعة تعرف
االسـتعمال بفعل محض إهالك بشكل أو اإلنتاج، عملية إطار في المادة على تجرى تحويل بصورة إما

النهائي). (االستهالك حيث الحاجات، تلبية بهدف التملك لحظة في
الفصل يشكل وبذلك واستعمالها، ما خدمة أو شيء شراء يعني االستهالك فإن الواسع معناه وفي
تعبير التناول أو االستعمال خالل من المنتوج استــنفاذ على ويطلق االقـتصادية، الدورة من األخير
على لالستهالك والقابلة حين، بعد لالستهالك والقابلة الثابتة بالخبرات يتمثـل الذي التقني) (االستهالك

االستهالك: رمزية في

11

بغداد جامعة - االعالم كلية
سميسم مهدي حميدة د. أ.

االتصال وسياسة الصورة بنية

العربية والثـقافة لالستهالك االتصالية البنية إشكالية في دراسة

االتصال وسياسة الصورة بنية
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األول(٢). االستعمال منذ لالستهالك القابلة ثم نسبيا طويل أمد
من الثاني العقد منذ الصناعية، الغرب دول في جماعية ظاهرة فشيئا شيئا االستهالك أصبح وقد
االقـتصادي النمو أثر ١٩٢٠ سنة في التحديد وجه على األمريكية المتحدة الواليات في الماضي القرن
حيث واحدة، بصيغة واصطباغه اإلنتاج نمط توحيد أسست التي الثانية الصناعية للثورة المرافق الكبير
تدعيم وإلى الصناعات تجمع إلى ضخمة أمواال يتطلب الذي الجاد للعمل الجديد التنظيم هذا قــــاد

بقليل. ذلك بعد الغربية أوربا االستهالك جماعية سادت ثم الرأسمالية،
زيادة بشـأن (كيناس) البـريطاني االقـتصادي العالم نظرية جاءت الثالثينات أواسـط وفي
تنشيط ثم ومن اإلنفاق على الجمهور تـــشجيع أجل من األجور تحسين وباألخص االستـــثمار؛
السياسة اتجهت ١٩٤٥ سنة من فابتداء الغرب، في االقتصادية للسياسة حقيقية ثورة لتحدث االستهالك،
الجماعية، االستهالكية الطاقة تــنمية إلى (كيناس) نظرية على بناء الغربية الدول في االقـتصادية
نتائجه أهم من كان كبيرا، اقــتصاديا توسعا الثانية العالمية الحرب أعقبت التي الثالثة العقود لتـشهد

العالم(٣). أرجاء مختلف في الواسع االستهالكي النمط هذا شيوع
االحـتكاري للطابع تعميقا الثانية، العالمية الحرب بعد الجنسيات متعددة الشركات بروز وكان
"حاكما" اتجاها الرأسمالي، العالم خارج األسواق) (توسيع قانون أصبح حيث الرأسمالي، لالقــتصاد
الرأسمالي المركز تمثــل صناعيا المتـقدمة الدول أضحت ثم ومن العالم، في االقتصادي للنـشاط
التي (المحيط) دول تمثــل الثالث العالم دول أصبحت فيما السيطرة، مظاهر يمتلك الذي المتــقدم
حتى إليها، المصدر االستهالكي النمط شيوع أهمها متعددة، ديناميات عبر المركز" "دول لهيمنة تخضع
ولعل ضارة، حــتى أو مالئمة غير أو مفيدة غير الوافدة المنتوجات كانت أو عنه، غنى في كانت وإن
الهيمنة آليات من جزء فيه أصبحـت حد وإلى ذلك، على بارز نموذج الدول هذه إلى "الموضة" تصدير

والمستهلكة. المستوردة المجتمعات جانب من التـبعية مظاهر من ومظهرا
عوائد في الطفرة ثم الثالثينات، في فيه البترولية الثروة ظهور فإن العربي، الوطن يخص وفيما
العربي، الخليج بمنطقة النفطية الدول في االستهالكي النموذج شيوع وراء كانت ،١٩٧٣ عام بعد النفط
بعضها في يتم حيث االستهالكي النمط في غريبا نموذجا تمثـل الدول هذه فيه أصبحت الذي الحد وإلى
الدول في االستهالكي النمط شيوع ترك كما البالستيكية، بالقــناني المعبأة الشرب مياه حتى استيراد
ما وهو االقتصادي، االنفتاح بسياسات يسمى ما عقب خطورة تـقــــل ال آثارا غنى األقل العربية

الثـقافية. البنى وتصادم االستهالكي للنموذج االتصالي الجانب يخص فيما بعد فيما سنبحثه
بهذه المرتبط السلوكي التعامل جوانب تعكس رئيسة أنماط ثالثة في االستهالك أشكال وتتجلى

وهي(٤) :العملية
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االتصال وسیاسة الصورة بنیة
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االستهالك: تكنولوجيا -1

Use and

جديدة: منتجات استحداث -2
إلشبـاع جديدة تكنولوجيات أو بطرق القائمة المنتجات بإنتاج الصناعية المركز دول تكتف لم
ال أنها من بـالرغم استهالكها ونشر جديدة، حاجات خلق إلى عمدت وإنما حسب، الموجودة الحاجات
لمستحضرات الترويج في الحال هو كما التـــــنمية، عملية إطار في تدخل أو أساسية أشياء تمثل
المصنعة الغازية للمشروبات الموسع واالستهالك التبغ، منتجات وتدخين الكحول، واستهالك التجميل،

إلخ . . . الصناعية الدول في
:(Non Tangible) الملموسة غير المنتجات استهالك -3

الموسيقـى خاصة وبصفة الفنون، قطاع في وبخاصة بالخدمات، االقتصاد في تسمى ما وهي
طريق عن فائقة بسرعة تــنتشر موضات شكل على تصبح والتي الشعر، وتصفيف والرقص والغناء

الصناعية. باألقمار المباشر البث من وحتى بل والسياحة، والصحافة والكاسيت الفيلم
قيمة يبدو هو بل فقط واستهالكها مادية لسلعة المادي الشراء على يقــتصر ال االستهالك إن
غريب أنه بـمعنى كلي مسـتهلك موقع في الثالث العالم في المستهلك أن وحيث أيضا، معنويا ورمزا
اإلنتاج عملية عن القسـري االبـتعاد هذا أدى فقـد وتصنيفها، السلعة إنتاج عملية عن كلي شبه بشكل
مزدوج، اغتراب يسـودها عالقة بالسلعة فعالقته تعقيداً أكثر عملية استهالكه يصبح أن إلى الصناعية
وأنها يشـتريها عندما يديه بين يشاهدها الذي المتطور الشكل على صنعها على قادر غير أنه ظنه ففي
رغبـة ان إذ التصنيع، بـلدان في هي مما أقـوى االستهالك لعملية الرمزية فالقوة آخر، عالما (تمثل)
العالم بلدان في المشتري ذهن في تـتــشابكان ونماذجه الصناعي بالغرب التماثـل وقوة االستهالك

الثالث.
عابرة الشركات من ذكرنا كما ومعظمها الثالث العالم في العاملة التجارة شركات فهمته ما وهذا
مدروسة تنمية ضوء في حد أقصى إلى الغرب لسلع الرمزية القوة استغالل على تعمل والتي الجنسيات،

هذه وتتركز النهائية صورته في المنتج إخراج لها وفقــا يتم التي بــالمواصفات وتتمثل
االقـتصادية البنية وطبيعة تتالءم ال التي المختلفة بتجديداتها االستهالك تكنولوجيا في المواصفات
وهو وارم) - (اسـتعمل أسلوب شيوع فإن الثالث، العالم دول في واالجتماعية
النادرة الموارد إهدار إلى أدى قد الثالث، العالم دول في االستهالكية للمنتجات أميركي غربي أسلوب
أو والصيانة، اإلصالح خدمات على تركز تكنولوجيا اسـتخدام من بـدال البلدان، هذه من الكثير في
في الحـياة طبـيعة في متعددة آثارا ترك الذي األمر المناخية، والبيئة تتالءم ال منتوجات باستخدام

حتمي. قدر التقليد في التبعية خيار وكأن والملبس، المسكن

throw
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معنوية حـواجز الغرب نماذج وبين وثقافته حضارته وبين بينه تقوم الذي المستهلك معنويات إلحباط
ومهما المحلي المستهلك نظر في تبقى محليا المنتجة فالسلعة تناقضاتها، على يلعب كيف الخارج يعرف
هذه هو بـينهما األساسي والفرق الغرب، في المنتجة السلعة من وجودة قدرا أقل جودتها مستوى كان
نــشتري فنحن فقط، التصنيع غربية أو المنشأة غربية قطعة شراء عملية ترافق التي الرمزية الشحنة

معنوية(٥). ماديات شرائنا قبل رموزا
التجاري للوعي جديد شكل إيجاد إلى البحبوحة على القائم الجديد الصناعي النظام استطاع كما
ومختلف الحـديث، اإلعالن طريق عن المادي الشـراء قبل الخيال) (عبر المعنوي الشراء على يقوم
بـافلوف نظرية على معتمدا األسلوب هذا الجديد الصناعي النظام استخدم وقد التجارية الدعاية أشكال
المباشـر، اإليحاء بدور يقوم عنصر على التركيز تقنية عبر واإلنسانية الحيوانية الغرائز بإثارة القائلة
إثارة هي مهمتها أن حـيث الوعي، مستوى على مشابه شيء هو واإلعالن الدعاية به تقوم ما بأن علما
رموز شكل على إليها الدعائي االتصال إيحاءات ورود فور تــــتحرك الشرائية الغريزة من نوع

للكون. وتصورات وصور

أو المعلومات تحـمل رسـالة بنقل أشخاص، أو ما شخص بها يقوم ديناميكية عملية االتصال
استجابـة لتحقيق الرموز طريق عن ما، هدف لتحقيق اآلخرين، إلى المشاعر أو االتجاهات أو اآلراء

تـشويس(٦). من يعترضها قد عما النظر بغض اتصالية بيئة سياق) (أو ما ظرف في ما،
في ليست الختامي، جانبها االستهالك يمثــل التي االقـتصادية، الدورة أن نفهم أن يجب لذا
نفهم ولكي ورسـالة، ومستقبـل مرسل من االتصال عناصر جميع تمتلك اتصالية عملية إال جوهرها
دور وتداخل (المسـتهلك)، المتلقـي وسـايكولوجية (المنتج) المرسل إدراك دراسة من بد ال جوانبها
بحد السلعة تصبح فيما االقــتصادية، العملية طرفي بين أحيانا كوسيط االستهالكية للسلع (الموزع)
الوسـيلة هي الرسـالة أن من (الماكلوهانية) فكرة إن أخرى وبعبارة االتصالية، والقناة الرسالة ذاتها
وسائل ولمحتوى آخر. اتصالي نموذج أي من أكثر االتصالية العملية تــفسير في ظاهرة هنا تصبح

أساسيتان: اقـتـصاديتان صفتان استهالكي كمنتج االتصال،
اإلنتاج اقـتصاد من كبير بقدر يتصف واسع نطاق على ينشر إعالمي محتوى إنتاج أن أولهما؛

الفضائية. التلفزيونية القنوات إلى الصحف من اإلعالم وسائل جميع على ينطبق وهذا النطاق، الواسع

اتصالية وسيلة - االستهالك

ثمة فليس متبـاينة، أو متغايرة كونها هي االتصال وسـائل لمحتوى األخرى الصفة ثانيهما؛
ملكية حقـوق االتصال لوسـائل أن إلى جزئياً هذا ويعود اإلعالمي، المحتوى في متطابقتان مادتان
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تجارية ألسبـاب محـتواها تميز أن اإلعالم وسائل على ألن وجزئياً تنتجه، الذي المحتوى في فكرية
وحـدة. لكل أقل تكلفة وبالتالي أكثر مستمعون أو قراء لديها التي اإلعالم وسائل بنجاح تنافس وكي
متناقـصة(٧). مقياسـية بعوائد تواجه ما غالباً مكلفة عملية اإلنتاج تباين أن على اإلشارة ويجدر
مما اتصاليا (االسـتهالك)نموذجا سمات أهم تحدد أن ويمكن

يأتي:
Deccas

وأمة وآخر، مجتمع بـين هي بـل وآخر، فرد بـين ليست االقتصادية الدورة أضحت لقد -1
الهوة على قائمة دورة ولكنها األخراى! الكواكب سكان مع المستــــقبل في ستكون وربما وأخرى
التسـلطات أنماط من النمط هذا وضمن النامية، والدول صناعيا المتقـدمة الدول بين القائمة اإلنمائية
من اإلنتاج أجهزة خبئتها التي القمعية الصيغ ترتـكز فوكو) (ميشيل يرى كما والسياسية االقـتصادية
دول في المسـتهلكين على يتوجب حيث الرأسمالية، الدول في المادية األشكال إنتاج إلى المعرفة إنتاج
أشكال من شكل في الغرب قيم مع التماهي حد إلى المستورد، الرخاء مقايـيس مع التعامل الثالث العالم

لآلخر. الالواعي االمتصاص
رسـالة إال ليس نفسـه الوقت في فإنه اتصالية وسيلة هو ما بقدر االستهالكي المنتوج أن -2
خطابيا، الرسالة لفضاء الخارجي الشكل مستوى على االستهالك تكنولوجيا طريق عن مشفرة اتصالية
المنتوج فإن السيميائية المفاهيم استعرنا ما وإذا معينا، مضمونا نفسه االستهالك سلوك من تفرض فيما
بمقــــتضاها يتم حيث العالمة(٨) هذه وحامل وركن العالمة مادة يتضمن (كوسيط) االستهالكي
يعد الذي جوهرها في (الماكلوهائية) تــتجلى وهنا مستقبل، إلى مرسل قبل من محددة فكرة توصيل
البـعد في تكمن اتصالية كوسـيلة االستهالكي المنتوج أهمية أن ننسى أن دون الرسالة)، هي (الوسيلة

ثانيا. االتصال عملية تـنظيم في وتأثيره أوال لها الحضاري
من مجموعة في يتمثل اتصالية وسـيلة بصفته لالستهالك الحضاري البعد فإن ذلك ضوء وفي

هي(٩): المتغيرات
جديدة، تكاملية صياغة اإلنسـان تصوغ ال أضحت قد اإلعالمي االتصال تكنولوجية ان أوالً:
كونية قبيلة إال هي ما إعالمية، قبيلة إلى ينتمي كوني) (ككائن وإنما فقط، اجتماعي وككائن مترو ككائن
نجوما ال كونيين نجوما الممثلين مشــاهير من جعل ما وهذا والكيانية، والمكانية الزمانية بأبـعادها
كونيــين نوابغ المثال سبيل على والنحاتين والمصورين الموسيقيين العالم نوابغ ومن فقط، قوميـين
إلى المدة إلى نسبـــة األمدية) (الكونية في النوعي التطور إلى يعود جوهره في التطور وهذا أيضا،
في عرفوا ولكنهم عالميـــين، وأبطاال وعلماء آلهة اآلن قبل اإلنسانية عرفت فقد الفورية)، (الكونية
التـي الفوريـة ثورة هي االتصالية الثورة ولكن اآلخر، دون ما مكان في وعرفوا اآلخر دون ما زمان

ing returns to scale
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للرسالة المستـــقبل الفرد فــتشعر ومكان، زمان كل في الفور على واألشخاص األحداث تعرف
هو كله الكون بـأن الشـعور لديه فيتعزز أبطاله، هم األبطال وبأن أحداثه، هي األحداث بأن االتصالية
كون وكأنهما واإلعالمي المادي الكونين والصناعي، الطبـيعي الكونين شعوره، ويشمل بالذات كونه

واحد. روحي
مسـتخدمة سلعها لتسويق واسع نطاق على اإلعالن إلى الصناعية الشركات لجوء يفسر وهذا
بنجمه التماهي إلى المستهلك الفرد لتـــــقود اإلعالنية الرسائل في واإلسقاط اإليحاء آليات جميع
إلى يدعو أو ينصح وهو معين إعالن في يظهر الذي المفضل الموسيقـي أو السـينمائي أو الرياضي
تقـوده مثلما المفضل، نجمه دائرة في يجعله الفرد قبل من السلعة هذه فاستعمال معينة، سلعة استعمال
في رغباته إشباع محاولة أو التقليل إلى السلعة، على الملصقة الجنسي اإليحاء صور عبر الشراء عملية

المختلفة. والسلع للبضائع الترويج في مبكر وقت منذ اإلعالن شركات له نبهت ما وهو الجانب، هذا
وسـائل اقـتصاديات لفهم المحـتوى عن أهمية والمشاهدين) القراء بيع (أو اإلعالنات تقل ال
مبـيعات توليد على القدرة على الجماهيرية اإلعالم وسائل في اإلعالن على الطلب ويعتمد االتصال،
في المبوبـة اإلعالنات مثل اإلعالنات من العديد ويحـتوي والخدمات. االستهالكية السلع من إضافية
تعامالت فرص عن البحـث والبائعين المشترين على تسهل محددة ومعلومات تفصيالت إلى الصحف
السـيكولوجية واآللية أخرى، موضوعية لحـاجات رئيسي بشكل تحتكم أخرى إعالنات ثمة مواتية.

معقدة(١٠). فعاليتها اإلعالنات تغطي التي واالقتصادية
فالنزعة استكشـافي)، (كائن إلى اقتباسـي) (كائن من اإلنسان تطور إلى قادت أنها كما ثانياً:
يؤكد كما إنسـان كل حـيث فضوليا، كائنا بـكونه يتسـم الذي اإلنسان في طبيعية نزعة االستكشافية
أقلية لدى العشرين القرن مطلع حتى النزعة، هذه تعهد المجتمع ولكن يعرف، أن بالطبع يريد (أرسطو)
وتستثير البشر جميع تمس اآلن ألنها البشر، جميع لدى لتتعهدها االتصالية الثورة جاءت ثم البشر، من
جوانبها أحد في الموضة ظاهرة ولعل البشر، جميع وتـثـقف البشر جميع وتخبر البشر جميع فضول
لعبة وممارسة المتــــفوق، اآلخر تجربة ولخوض للمعرفة، محاولة إال ليست استهالكية كظاهرة
السلعة خالل من المتـــفوق لآلخر المادي التجسيد أن كما وهمية، بصورة ولو اآلخر مكان احتالل
بإنتاجه ممثــالً منه جزء وامتالك قرب عن اآلخر هذا على التعرف المستهلك لدى يعني االستهالكية
أكل من القبـائل بعض تفعله ما عن بعيدا ليس وهذا وسلطته، قوته من جزء امتالك يمثل االستهالكي،

شجاعته. على للحصول الشجاع، المقاتل قلب
كانت إن الطفولة هذه ولكن طفولتها، في تزال ما أنها صحـــيح االتصالية، الثورة إن ثالثاً:
فيه دخل الذي الوقت ففي معها، تتناقض نفسه الوقت في فإنها كيانية، إنسانية طفولة مع تــــتالزم
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طور دخلنا قبـل، من مثيال الحضارة له تعرف لم الذي الكوني، الوحداني االتصال المعاصر، المجتمع
السـيادة كانت ولما قبـل، من مثيال التاريخ له يعرف لم الذي واالقـتصادي السياسـي الكياني التعدد
ما التناقـض إشكالية في الدولي الصعيد على وقعنا فقد الوطنية، السيادة مقومات إحدى هي اإلعالمية
تعرفه لم ما وهذا الجديدة واالقـتصادية السياسـية، الكيانية والتعددية الكونية اإلعالمية الوحدانية بين

التاريخ. عبر الدولية والعالقات واالقـتصادية السياسية النظم
االتصال من الالمرئي حـيز في لتدخل االسـتهالكية، للعملية االتصالية) (الوظيفة جاءت وقد
لذا الجماهيري، االتصال أدوات مع مثال الحـال هو كما آثاره وقياس تحديده، يصعب والذي المجتمعي
يصبح اتصالية كأداة فإنه المثال، سبيل على إنتاجي كاستهالك التحتية البنية في ممثال يكون ما بقدر فإنه

للمجتمع. القومية البنية في مهما جزءا
أداة أو وسيلة لكل كان إذا أنه والقائلة المهمة المالحظة اتصالية وسيلة االستهالك على وتنطبق
الحـاجة يستدعي ذلك فإن واحد، مجال في فاعليتها ومحدودية التأثير في المنفردة خصائصها اتصالية
اسـتخدام يعني الذي األمر المطلوب، التأثير إلحداث أخرى، أدوات أو بوسائل مساندتها أو تكملتها إلى
إلى جديد من يسـتجيب تجعله خاص بشـكل المستهدف الفرد إلى منها كل تصل أدوات أو وسائل عدة
وكل الخاص، جمهورها أداة أو وسيلة لكل أن حيث مختلف بشكل ولكن نفسه االتجاه وفي نفسها الفكرة

االتصال. من معين لنوع خاص بشكل مالئمة منها
التأثير هذا اختلف وإن كافة، المجتمعات على آثاره ترك قـد المثال سبيل على السيارة فدخول
.W.F (أوكبـرن هو باحـثا دفع األمريكي المجتمع في تأثيرها إن آخر، إلى مجتمع من االسـتهالكي
الحـب ان المشـهور: قوله إلى المجتمعات على االستهالك تأثير موضوع عن الكتابة الى (Ogburn
من إال المباشرة غير والبعيدة المباشرة القريبة مضامينه يدرك ال قول وهو عجالت/ يعيشعلى أضحى
أضحـت مشـاهد في إلينا بعضها يتسرب بدأ وقد الغريبة(١١) المجتمعات حياة من الجوانب هذه شهد

العربية. والمدن بعضالعواصم في معتادة
الكيان في المدى البـعيدة آثاره االتصالية جوانبـه حـيث من لالسـتهالك فإن حال كل وعلى
تأثيره ويمتد بـل المختلفة السلوكية المعايير وفي العامة واآلداب التقاليد وفي واالجتماعي االقتصادي
إلى ونظرتـنا االجتماعية وعالقاتنا تفكيرنا أنماط إلى وحتى بل وعواطفنا أذواقنا إلى ليس المدى البعيد
االجتماعية البـنية وفي واألنواع الضروب المختلفة التكيف مشـكالت من ذلك على ينشأ وما الحياة،
خاصة بصورة منها والتجارية واالقتصادية المختلفة االجتماعية المؤسسات وفي االجتماعي والتنظيم
النشاط ميادين كل في وحتى بل شخصيته، وعن نفسه عن فكرته أو المرء مفهوم في تغيير إحداث وفي

المختلفة(١٢). ووجوهه البشري
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في: تتمثل وازدهارها لنموها الالزمة الشروط بعض توافر إلى تحتاج االتصال وسائل وأن كما
االتصال، تكنولوجيا على للحـصول الالزم التمويل توفر متينة اقـتصادية قـاعدة وجود -1
من األساسـية البـنى توافر وكذلك الصناعية، األقمار ونظم والتلفزيون، الراديو ومحطات كالمطابع
والمسـموعة المطبـوعة للرسـائل والبحث النشر عملية يسهل مما والكهرباء، والنقل الطرق شبكات

والمرئية.
وتوزيعها المعلومات إنتاج بــإمكانها يكون المجتمع في وثقــافية علمية قـاعدة وجود -2
العلمي المسـتوى بـين فالعالقة المجتمع، أفراد بين التعليم زيادة المجال هذا في ويدخل واستهالكها،
لها. الجمهور استخدام حجم زيادة ومع االتصال وسائل تـقدم مع طردياً تتناسب التعليم وزيادة والثقافي
بـاهظة، تكلفة ذات االتصال وسـائل أن ذلك المجتمع، في السكانية الكثافة من معقول قدر -3

اإلعالمية. الوسائل نتاج تستهلك أن يمكنها سكانية، كثافة إلى يحتاج بفعالية الوسائل هذه وتـشغيل
إلظهار المجال تنتج التي المجتمعات ففي والتعبـير، الرأي حـرية من مالئم مناخ وجود -4
الناس مصالح عن تعبيراً وأكثر تقدماً أكثر اإلعالم وسائل أن تجد التعبير، وحرية اآلخر والرأي الرأي
مبـرراً ويعطيها وجودها، يدعم واسـعا جمهورا لها ويتيح شعبية، الوسائل لهذه يوفر مما وآرائهم،

أدائها. وتطور تـقدمها سبل عن وللبحث للبقاء،
الصناعية واألقـمار والهاتف البـرق مثل لالتصال المتاحة التكنولوجية اإلمكانيات وجود -5

الجماهيري(١٣). االتصال وتطور دعم في سيسهم توافرها فإن الحديثة، والمطابع

تحديده الصعب من الثـــقافة على اتصالية وسيلة بصفته االستهالك يمارسه الذي التأثير إن
هما: أساسيـين لسببين وذلك دقيق بشكل

والثقافة االستهالك اتصالية

المفاهيم أكثر من المفهوم هذا أن حيث الثـقافة، لمفهوم (Dynamic) الحركية الطبيعة -1
التي فالتعاريف كبــير، حــد إلى المعاني متعدد مفهوم فهو وتلونا، غموضا أكثرها ولكنه تداوال
عــلى االتـفــاق معه يصعب التـنوع من حدا بلغت األقل على األخيرة سنة المائة في اقـترحت
األميركيان األنثروبولوجيا عالما (كلوكهن و (Kroeber (كرويبر كان وإذا تـعريف
ذلك بعد تبلورت التي التــفرعات فإن للثـقافة، تعريفا (١٦٠) عن يقل ال ما قرن ربع قبل صنفا قد
على لالستهالك االتصالي األثر تحليل فإن هنا ومن التعاريف، هذه عدد في - شك وال - تــــزيد
النمط بحث في الغوص يستدعي الذي األمر المتصورة بالسهولة ليس ما لمجتمع الثــقافي النموذج

معا. وتـفاعلهما الثـقافة ومتغيرات االستهالكي

Kluckhohn
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(قــولبة) إلى الوظيفة هذه تؤدي حيث للثقافة، االجتماعية) - (النفسية المزدوجة الوظيفة -2
مشترك رمزي - أخالقي - عقلي عالم في مباشرة غــير حية قولبة والجماعية الفـردية الشخصية
التي الحضارية للشخصية ومحتوى إطارا نفسه، الوقت في تشكل فهي وبذلك الناس، من مجموعة بين

الحضارة(١٤). روح هي الثقافة أن حيث الثقافة هو أساس مقوم على تكوينها في تركز
بانه Intercultural Communication الثقافات عبر االتصال Sitaram سيترام ويعرف
هذه ضخامة أو ضآلة تراوحت مهما مختلفة ثقافات من أعضاء بين يتم الذي التــــفاعل عن عبارة
ثم ومن أخرى، ثقـافة من به) (متصالً ومتلقيا ما ثقافة من متصالً شخصاً عادة يشمل وهو االختالفات،

اتجاهين(١٥). ذات عملية هي االتصال عملية فإن

شــأن في الباحـثون عليها تعارف عامة (عرفية) قـاعدة في تقـدم مما يتضح التأثير وهذا
تقـتضي القاعدة وهذه فرد، لكل الثقافية) (الجنسية بموجبها تحدد التي واألناسة الثقافية األنثروبولوجيا
يعني ال معينة ثــقافة داخل والتفكير داخلها، في يفكر كان إذا إال معينة ثـقافة إلى ينسب ال الفرد أن

عامة اتجاهات عليها تسيطر الثــقافات من ثـقافة كل أن في بعضهم رأي لنا يفسر ما وهذا
الثقـافية (الصيغة بـنظرية بندكيت) (روث أسمتها غيرها عن يميزها خاص بطابع تطبعها وشاملة
الثقافية واالتجاهات والقيم والمثل التعاليم مع وتواؤم اتفاق مجرد الفردي السلوك تعد والتي العامة)
(نسق) وجود من تخلو ال الثـقافات من ثـقافة أية أن من اآلخر البعض أكده وما بالفعل، الموجودة
تماسكها الثـــقافة هذه يعطي الذي هو للقيم نسق يوجد ثـــقافة كل في أن بل بها، خاص للقيم
الثقافية والخصوصية وأفكارهم. األفراد سلوك يــبرر الذي هو أنه كما واستمرارها واستـقرارها
و الثقـافي) (النسـق و الثقـافي) (النمط أبرزها من والتي عليها أطلقت التي التسميات اختلفت وإن
الذاتية مسـألة تتصل حـيث ذلك عن بالتعبـير وشـمولية دقة أكثر أنه نرى الذي الثقافية) (الذاتية
في الثقافة أن حيث من ومصيريا عضويا اتصاال والمجتمع الثـقافة بين العالقة بموضوع الثـقافية
من اإلنسان يتخذه وما القيم وأنماط الحياة وأساليب االجتماعي النشاط وحصيلة جماع هي مجتمع أي
الشـخصية) (بـنية تحدد التي هي الثقافية) (فالذاتية لذا العيش(١٦)، سبل له تسهل ومعدات أدوات
تكوين إلى مجتمع كل ينزع حيث خاص لمجتمع المميزة للثــقافة التبعية شديدة البنية أي بوصفها،
أن أي االقــتصادي نموها درجة حيث من متناظرة مجتمعات على يحتم الذي األمر أصيل، ثقافي كل
النمو في كبيرة هوة هناك تكون حينما ولكن ثـــقافتها، حيث من العمق في ومختلفة متغايرة تكون
التي العالقة هي والهيمنة التسلط فإن الفقير، والجنوب الغني الشمال بين الحال هو كما االقـتصادي،
تـــفرض أن إلى تسعى الصناعي للغرب الثقافية المنظومة فإن ثم ومن والمستهلك، المنتج تحكم

الثالث العالم دول في الثـقافية المنظومات على وإدراكاتها وتـقويماتها وأحكامها .رموزها
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بقـضايا التفكير في اآلخر ثقافة تلبس خطورة تنبع هنا ومن بوساطتها التفكير بل قضاياها، في التفكير
المنتج بـين المثاقفة عملية ان إذ معينة، وقيم سلوك من االستهالكي النمط يفرضه وما العربية، ثقافتنا
فالتقـنية المستهلك، الشرق تشمل كما تغريبها، في المنتج الغرب تشمل البعد، أحادية تظل والمستهلك
ويعزز متغيرة، بوجوه دوما الحاضر الملموس اإلنتاج في ماديا تتشكل الراهن، الغرب جوهر بوصفها
كما ثـقافيا، القومية خصائصه يفقده والذي المستهلك يمارسه الذي المستمر التماهي عن الناتج اإلحباط
العالم ودول العربـي الوطن في السائدة واأليديولوجيات النظم في يظهر الذي الفكروي التشكل يعززه
اإلنتاجي، النمط بحسـب ثمنه يدفع استعاريا شكليا تغييرا المجتمع بنية في التغيير يصبح حيث الثالث،
االســتهالكية بــمظاهر االنخداع طريق عن الذات، عن اغتراب إلى يؤدي ما وهذا مفتعل، تغيير
صورة الوعي ويصبـح الحـضاري مفهومها في النهضة الحقيقة في تلغي والتي شكال، (النهضوية)
وطأة تحـت الكلي الضياع معاناة نوع من أزمة خلق الذي الالشـعوري االسـتهالكي بالتسلط متأثرة
الرخاء مقـاييس حسـب التعامل الثالث العالم بـلدان في الجميع على تفرض التي الحسية اإلغراءات

الحقيقية(١٧). النهضة وطموحات الماضي قيم من بدال المستوردة
قيم شيوع أمام المعاصرة، العربية الثـقافة تواجه التي الحقيقية المخاطر فإن ذلك ضوء وعلى
التي العربية لألمة األساسية القومية الرابطة هي العربية الثــقافة كون من تنبع االستهالك، وتـفكير
إلى األمة لتكوين أساسـا النسـب يعتمد أثنولوجيا - عرقيا مفهوما كونه من العربية األمة مفهوم تنقل
العربـية الثقـافة تهديد فإن ثم ومن العربية، لألمة الطويل التاريخي السياق عبر تكون (ثقافي) مفهوم
التاريخي النشوء أن كما الحية، القومية الرابطة هذه تهديد يعني الغرب ثـقافة في الثـقافة هذه بتماهي
بـجذورها المتصلة القـومية وهويتها وأصالتها األمة روح عن حقيقيا تعبيرا جعلها قد العربية للثقافة
أي وأن المنــشود مستــقبلها وآفاق المعاصر واقعها وأصول الماضي في الحضارية - التاريخية
التبـعية دائرة في العربية األمة وقوع ثم ومن األمة، شخصية وضياع الهوية هذه طمس يعني لها تهديد

سياسية. تبعية إلى تـقود التي والتكنولوجيا االقـتصادية التبعية طريق عن لآلخر، الثـقافية

المباشـرة التجارب طريق عن واألشـخاص األشـياء عن الذهنية صورته اإلنسـان يؤسس
واتجاهاتهم(١٨). األفراد بعواطف التجارب هذه وترتبط المباشرة، غير والتجارب

دائماً مرهون عنه) يصدر ما وكل وأفعاله (أقـواله وتصرفه اإلنسان سلوك أن الدراسات وتبين
االستجابة وتحصل واألحداث، األشياء مختلف عن المرجعي اإلطار في المختزنة العقلية الصورة بهذه
مصفاة في ومرورها قبولها (بعد الرسالة تلك رموز بين يحدث الذي للتفاعل نتيجة الرسائل من لرسالة

لالتصال النمطية والصورة الذهنية الصورة
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العقــلية الصورة وبـين المعرفي)، المخزون نظام دائرة إلى ودخولها واجتيازها المرجعي، اإلطار
السابقة(١٩). الخبرات عن لها المتكونة

كما والصورة النمطية، الصورة مصطلح إلى (Stero type) مصطلح العرب الباحثون وترجم
الصنف(٢٠). أيضاً وتعني واحد، أمرهم الناس من جماعة هو والنمط الشيء، أوصفه شكل هي ترى

مصطلح وإلى للصورة، عديدة تفسـيرات إلى والعلماء األوائل المسـلمون العرب أشار كذلك
األشياء أن إلى (٩٨١م-١٠٣٧م) سينا ابن العربي العالم أشار فقد واضحة، بصورة الذهنية) (الصورة

بالتصور(٢١). اإلنسان عقل في سماه الذهن خارج وجود وجودان، لها
ثابت نمط على ينطبق "شيء أنها على النمطية الصورة دويزمسكي)(٢٢) (جودي وعرف كما
موقفاً أو مبسطاً رأباً وتمثل المجموعة، أفراد جميع بها يحتفظ قياسية عقلية صورة وخصوصاً عام، أو

للنقد. قابالً وجدانياً

مصطلح العالمي، أكســفورد وقــاموس االجتماعية، للعلوم الدولية الموسـوعة وتبـين
إلنتاج طابع سطح منها ويستخدم الطبع، طريقها عن يتم التي العملية أو الطريقة بأنها (stereotype)
الصورة معنى أصبـح ثم ومن السـطح، هذا تغيير إلى الحاجة دون الرسالة من المتطابقة النسخ آالف

ميكانيكي(٢٤). بشكل يتكرر الذي هو stereotype
الماضي في ومعتقـداته الفرد معارف مجموعة بـأنها الصورة (Holsti) هولسـتي ويعرف

فيه. يعيش الذي العالم وعن ذاته عن معين، لنظام وفقاً الفرد بها يحتفظ التي والمستقبل والحاضر
تــنطبع التي الصورة تلك أنها على النمطية الصورة إصبع(٢٦) أبو صالح الدكتور يرى كما
في التفكير، من يحـد ذهني قالب في موضوعة سمات معها حاملة شعوب أو أشخاص، عن األذهان في

للذهن. مخالفة بصورة الشعب أو األشخاص هؤالء تصور
الجماعات، في المتميزة السـمات إلى دائماً تشير النمطية الصورة أن يريان وويلس تايلور لكن
فالجماعات القوة، وتركيب االجتماعية والصراعات والتبعية السيطرة عالقات تعكس السمات هذه لكن
من ولكن الصورة، تتضمنها التي السمات هذه بتحديد نفسها هي تقم لم نمطية بصورة تصويرها تم التي
على عالوة االجتماعية، القـوة أو السيطرة من أكبر درجات يمتلكون الذين هم السمات هذه بتحديد قام
إلى تحـــويلها يتم معينة جماعة عن المعرفة نوع تشــكل والتي النمطية، الصورة تكرار فإن ذلك

.(common sense )27 عام إحساس إلى أو أيديولوجيا
مجموعة على تقـوم Image الذهنية الصورة أن على الصورة دراسات معظم في إنفاق هناك

معينة جماعة أفراد بـين شـائع عقـلي "تصور بأنها (Image) كلمة ويستر معجم ويعرف
بعينه(٢٣) شيء أو معين شخص نحو الجماعة هذه اتجاه إلى بهذا ويشير معينة .وجماعة
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وكثيراً التقليد، في والرغبة واإلعجاب والتأييد والتعاطف الحب مشاعر تثير التي اإليجابية السمات من
واإلنجاز واالختراعات اإلنسـانية، واألعمال واالنتصارات البطولة تصوير طريق عن ذلك يكون ما

والسالم(٢٨). والود والتضحية الخير وحب واإلنسانية والقوة
ste

مميزة(٣٠): عناصر بثالثة تكوينها قبل النمطية الصورة تتصف وكذلك
عقلية. بطريقة الشيء ذلك بها يدرك أن اإلنسان يستطيع التي المعرفية الصفات مجموعة -

أو الميل فمدى معين، لموضوع الكره أو الميل بمدى ويرتبط اإلدراكي، أو الوجداني العنصر -
المدرك. لسمات القبول أو الرفض يحدد الكره

يراه الذي للموضوع االستجابــات مجموعة في ويتمثل اإلجرائي، أو السـلوكي العنصر -
المدركية. السمات ضوء في مناسباً الشخص

لالنطبـاعات النهائي الناتج أنها عجوة(٣١) علي د. يعرفها حيث المجال هذا في تعني الصورة
بـعينه، جنس أو شعب، أو ما، نظام أو معين، شخص إزاء الجماعات أو األفراد عند تتكون التي الذاتية
تأثير له يكون أن يمكن آخر شيء أي أو معينة مهنة أو دولية، أو محلية منظمة أو مؤسسة، أو منشأة أو
هذه وترتبـط المباشـرة، وغير المباشـرة التجارب من االنطباعات هذه وتتكون اإلنسان، حياة على
المعلومات صحـة عدم أو صحة عن النظر وبغض وعقائدهم، واتجاهاتهم األفراد بعواطف التجارب
حـولهم، ما إلى منه ينظرون صادقـاً واقعاً ألصحابها تمثل فهي التجارب، هذه خالصة تتضمنها التي

أساسها. على يقدرونه أو ويفهمونه

تتخلص بـينهما الفروق أهم فإن والنمطية، الذهنية الصورة ماهية تبيان في سبق ما على وبناء
في:

تبـنى النمطية بينما الصادقة، والمعلومات الموضوعية الحقائق على تبنى الذهنية الصورة -1
مشوهة. ومعلومات فيها، مبالغ حقائق على

تكون التي النمطية الصورة بـخالف عاطفياً، مشحونة بالضرورة ليست الذهنية الصورة -2
الشخصية. بالعواطف ومشحونة الذاتية، بالمشاعر محملة

أنها على تعاملت فقـد النمطية الصورة مفهوم تناولت التي الدراسـات أما
الخوف مشـاعر تثير التي السـمات من مجموعة على وتقـوم التعميمات، من تتشكل سلبية صورة
الدماء وسفك والقسوة والبطش العنف بتصوير ذلك ويكون واالحتقار واالشمئزاز والنفور والكراهية

والفقر(٢٩). والجريمة والهزائم واإلرهاب

reotype

النمطية والصورة الذهنية الصورة بين الفروق أهم
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الصور هذه بترتيب تقوم ثم الصور كل تشغيل أنها (أي مفتوحة صورة هي الذهنية الصورة -3
ما موضوع في زوايا تتوضح أو وتتطور، وتنمو تدريجياً، تتوسع أو الصور هذه تتغير وقد جديد). من
النسبـي، بالثبـات تتسم التي النمطية الصورة عكس باستمرار، للتغيير قابلة صورة فهي باهتة، كانت

اتجاهاتها. مع وتتناسق تنسجم التي تلك عدا لها، معكوسة رسائل استقبال وترفض والجمود
زيادة بــينما وضوحـاً، تزداد الصورة فإن الذهنية، الصورة في المعلومات زادت كلما -4
أعلى مراحـل وفي التعقيد، إلى تؤدي نفسه الواحد الموضوع اتجاه في النمطية الصورة في المعلومات

العنصري. التمييز إلى تؤدي
يسعون األفراد أذهان في والجماعات والدول واألشخاص لألشياء الذهنية الصورة صانعي إن
بـعكس بالحـياة، ومعرفتهم الناس مدارك توسـيع أجل من والمعارف والحقائق المعلومات تقديم إلى
أو اقـتصادية مصالح ذات مؤسسـات) أو (جماعات جهات خلفها تقف ما غالباً التي النمطية، الصورة

اجتماعية(٣٢). أو سياسية

بـين الترابـطية العالقات خاص بشكل نقصد فإننا االتصالية، الوسيلة بنية عن نتحدث حينما
أي بـأن يتصف خاصا نظاما تشـكل والتي االتصالية الوسيلة أو األداة بنية منها تتكون التي العناصر
بأكملها، النظام بنية تغـيير ثم ومن األخرى، العناصر تغيير إلى يؤدي أن بد ال عناصره أحد في تغيير
تشكل ارتباط عالقة هي والمستقبل االتصالية والوسيلة والرسالة المرسل بين العالقة أن أخرى وبعبارة
والمستقبـل والرسـالة المرسـل متغير ثبات افترضنا وإذا برمتها، االتصالية العملية طبيعة تحدد أو
نجاح ستحـدد التي هي الوسيلة فإن االتصالية، للرسالة المادي التجسيد تسبق التي المتغيرات بوصفها
رسـالة كونها في - أسلفنا كما - اتصالية كوسيلة االستهالك ميزة وتبرز فشلها، أو االتصالية العملية
وتكمن العالمة، هذه وحـامل وركن العالمة لمادة المتضمن الوسـيط فهي نفسـه، الوقت في ووسيلة
من نوعا خلقـها وفي أوال والمكان الزمان قـيود من االتصالية العملية تحرير في خاص بشكل قدراتها
بما تــــــقوم أن استطاعت وبذلك ثانيا الحقيقي الموضوعي والعالم اإلنسان بين الصورية البنية

يأتي(٣٣):
استثارة في خطورتها تكمن وهنا البديل)، (الواقع من بنوع الموضوعي) (الواقع تغلف أانها -1
الحـياة ونموذج والرفاهية الرخاء وأسـاطير (المسـتهلك)، الجمهور إثارة وفي الدعائية األسـاطير
منظور غير هو ما إلى عقالني حسي هو ما إلى تقود إذ المثال، سبيل في لذلك واضحة نماذج األمريكية
هذه ممارسـة طريق عن للجمهور، العقـالني الحس على العاطفية التأثيرات تغلب وبذلك شعوري ال

الثقافية البنى وتصادم االستهالك واتصالية الصورة بنية
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الفاعلة. الترويضية القوى دور الحسية المدركات على الوسائل
سـلطة تأكيد على منظور غير بشـكل تعمل التي السـلطوية األدوات إحدى أصبحت انها -2
للسـلع والمنتج المهيمن اآلخر وقـيم أيديولوجيات ترسيخ في سياسيا وحتى بل واقتصاديا ثقافيا اآلخر

االستهالكية.
تكنولوجيا إال وليسـت صورة، إال ليست أشكالها اختلفت مهما االستهالكية السلطة ألن وأخيرا
تــثير فهي لشرائها، المستهلك إثارة على والقدرة الجمالية من بقدر تتمتع صورة تــقدم استهالكية
وكما المتسـلط، بـاآلخر للتماهي بآخر، أو بشكل تسكره إنها المتلقي) - (المستهلك لدى دائما االنبهار
يوجد الكالم إلى التبيانة ومن (Schemas) التبيانة إلى الرسم ومن الرسم إلى الصورة من سارتر يقول
صورة وليس واإلدماج (المعرفة) صورة إنها صورة أي ولكن للمعرفة)(٣٤) (تدريجي اســـتثمار
هو أليس أجنبي، هو ما كل وتــقديس محلي، هو ما كل احتـقار إلى تؤدي حيث والتـفرد، (الفعل)
االنبهار حالة إنها معه، نتماهى وأن محله نحل أن أو مثـــله، نكون أن إلى نسعى الذي المتسلط نتاج
ونموه تطوره درجة يقـيس الذي المنتج، غير المسـتهلك المجتمع قبل من المنتجة بالمجتمعات الكامل

اآلخر. بنموذج وتماهيه محاكاته بمقدار
االمتصاص أشـكال من الشـكل هذا تحقيق في وخطيرا مساعدا دورا اإلعالم وسائل وتلعب
يقوم ما وهو المادي، إنتاجه طريق عن وثـقافته الغير رموز بشرائنا التالشي حد إلى لآلخر الالواعي
تجاوب عملية وتمثل يروجها، التي الصورة بمصداقية (المستهلك) إقناع في (المنتج) اآلخر باستغالله

تمت. التي المركبة االتصال عملية نجاح (المنتج) رسالة مع المستهلك
المعيشـة الصيغ من صيغة إلى المسـتهلك يدعو (أنه بـارت)(٣٥): (روالن يرى كما أخرى

قيم). بحاالت تـزود هنا المادة إن فحسب، نتيجة من مستفيدا ال خالص، في شريكا ويجعله للمادة،
ومع األشـياء مع جديدة وعالقة جديد عيش نمط للمستهلك ومنتجاته اآلخر صورة تمنح وهكذا
تصوغها التي الجديدة الشـخصية هذه ولكن جديدة، معنوية شـخصية الكتسـاب به يحيط الذي العالم
و الثقافية) (الذاتية بين صراعية حالة في تــظل ماديا مجسدة كصورة االستهالكي المنتوج أو السلعة
األزياء مجالت من بـدءا االستهالكية السلع من عريضة مساحة على الحالة هذه وتنتشر اآلخر) (ثقافة
نجوم تقـليد وإلى القـومية، خصوصيتنا تعارض التي الغريبـة الموضة صرعات وآخر المصورة،
وسـائل باسـتهالك وانتهاء األصيل، العربي الغناء وطابع صورة تشويه حد وإلى والغناء الموسيقى

والعطور. والصابون التجميل
الغرب ثقـافة وبـنية وحـضارتنا ثقافتنا بنية بنيتين، بين غريب صراع في دائما نظل وهكذا
الفضائية والمحـطات كليب) (الفيديو تقـنية جاءت وقـد فاضحا. استالبا ضدنا تمارس التي وسلطته
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أغان من أمامنا يطرح فيما وعواطفنا، الموسيقــي تراثنا غربـنة عملية الى صارخا رصيدا لتضيف
المتعارضة بالمشاهد مليئة غربية أفالم عن منقولة وشرائط أفالم إال األحوال أحسن في ليست مصورة
التي االستالب صورة مع به القبول علينا آخر قدر كأنه بيوتنا يدخل ذلك كل الشرقية، وطبيعتنا قيمنا مع

لحظة. كل في ضدنا الغرب يمارسها
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(االهمية): المدخل
who areبـعنوان بالمعلوماتية المعنيين أحد كتبه اإلتصال مجلة في نشر مقال إنتباهي جلب
الذين المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ممتهني هم من يوضح أن المقــال هذا في وأراد we? ,
هو من , مشابـه سـؤال ذهني إلى قفز وقد ب يعرفون أصبحوا

, بسـيط وبسؤال ؟ اإلعالم مهنة يمتهن الذي هو من أو ؟ اإلعالمي
ومهنتها أمرها يحسم لم عديدة فئات يشمل أن ممكن السؤال نوسع أن أردنا وإذا
سـوف نندئذ ونقول األن حتى
و كبـيرا رقـما يشكلون إنهم . ثانياً مهنهم تعريف وفي أوالً هؤالء تحديد في كبيرة إشكالية نواجه
ظهرت التي المهن تلك . مهنهم توصيف إلى وبحاجة تحديدهم, الى وبحاجة . مختلفة مهنا يمارسون

. المذكورة الثورة أنتجتها التي التقنيات مع ونمت الصناعية الثورة إمتدادات مع

The profession of .

ion ?
are the mass communication profession ?

IT
who are the mass media

profess
who

بـين يتذبذب زال فما أيضاً. تعقيداً أكثر ولكنه وممارسة, فكراً ثراء", أكثر اإلعالم أصبح فقد
إطاره في يحـوي بأن عليه محكوم إنه يبدو وكما المعلومات. ونظريات واإلتصاالت, اإلنسانيات علوم
ومصالح السـلطة مصالح ومراعاة , اإلعالن ومنطق , اإلعالمية بالرسـاله محكوم . كلها التناقضات
اإلعالمية المهنية المنظمات تستطع لم .(١١-٢٩٢) اإلستغاللية والقوى التنمية برامج ودعم الجمهور,
عمل ننظم التي المهنة تعريف مفردات مضمون وتوضيح تصنيفها نطاق تحــديد من الصحـيفة و
ومازالت . صفوفها إلى وضمهم األخرى والوسائل الصحافة في العاملين شمول عن أفرادها.وعجزها
عن المذكورة المهنية المنظمات عجز ذلك عكس .وقـد مهنة ٢٢ عن التزيد بـالعضوية المعنية المهن
الجديد المهنية الحقول في قدمتها التي اإلضافات و , تقنيتها و اإلعالمية تطورالعملية لمجمل األستجابة
توصيف تقـديم على قـدرتها وعدم المذكورة المنظمات عجز في ذلك تجسد وقد اإلعالمية العملية إلى
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الصحفية. و اإلعالمية للمارسة مهما مرتكزا تشكل المذكورة الجديدة للمهن متكامل classification

c

التأويل, أو الشك يقبل ال بما , تحديدهما و الصحفي ثم من و اإلعالمي العمل نطاق تأشير أوالً,
تلعب التي األخرى الوظائف أو المهن مع تداخلهما وعدم المذكورة المؤشـرات حدود بيان إمكانية مع

. الخ .... التلفزيوني المخرج , المنضد , الطباع مثل . اإلعالمية العملية إنجاز في مهماً دوراً
أساسا علم أم فن هو هل ؟ هواية أم ؟ مهنة هو هل : والصحفي , اإلعالمي العمل توصيف , ثانيا
بـين العالقة وماهي كليهما؟ الى بحاجة أم أكاديمية؟ دراسة إلى بحاجة أم ؟ خبرة إلى بحاجة هو وهل ً؟

؟ التاريخي جذرها ولها واسعة خبرة تملك التي األخرى, المهن وبين والصحفي اإلعالمي, العمل
أوالً, النقـاط توضيح و لشـرح كأساس , والصحفي , اإلعالمي لمفهوم الدقيق التحديد , ثالثاً

. منهما كل حدود وبيان , وثانياً

: البحث مشكلة
والصحـافة عموما, بـاإلعالم المعنيين أهتمامات شـغل طالما موضوعا البحث هذا يتناول
؟ بينهما الفرق هو وما الصحفي؟ هو ومن ؟ اإلعالمي هو من األتية: األسئلة ويتلخصفي خصوصاً
اإلعالم, لتطور التاريخي المسـار تتبـع دون المذكورة األسـئلة على الدقيقـة اإلجابة تصعب قد و
مقـدمتها وفي عدة مؤسسـات لجأت لقـد . منهما كل عليها يشـتمل التي والمجاالت والصحـافة,
أنجزت التي العلمية والموسـوعات القواميس, عن فضالً . والصحفية اإلعالمية المهنية المنظمات
على اإلجابـات ان إال . والصحـفي , لإلعالمي عده تعاريف تبني الى , الماضيين القرنين مدى على
العملية بـمجمل المامها لعدم الغموض يشوبها ربما تصورات على مقصورة بقيت المذكورة األسئلة
. الحديثة والتقنيات األعالمية العملية من كل تشترطها التي الفنية والخبرة التقنية وتنوع , األعالمية
دائرة توسـيع في وتأثيراتها , الحديثة اإلعالمية التقنيات في في التطور حجم تتبع السهل من يعد فلم
أو , تنطبق التي المسميات ثم من و . تستلزمها التي والمهنية الفنية اإلتصالية , (اإلعالمية) العملية
تقمص قد منها قسما أن خاصة توصيفها و المهن مضمون عن تعبر التي المفاهيم
والمعنيين , الباحـثين تؤرق المشـكلة هذه أن غرابـة وال . وبها معها يتعامل التي التقنية مضمون
في الخلل بـدأ فقد . والصحفي اإلعالمي والتعليم التدريب ببرامج المعنيين اولئك وخاصة , باإلعالم
هواإلعالم فما كثيرة. مواقع في بالشلل ويصيبها التعليمية, اإلعالمية العملية إلى ينسحب , المفاهيم
هذه على اإلجابة ؟ مرجعياتها مصادر وماهي ؟ حدوده هي وما نظرياته؟ وماهي ؟ فلسفته هي وما ؟
التي للوظيفة التوصيف في يكمن أي ذاته. اإلعالمي مفهوم مضمون في وتتجســد تكمن األسـئلة

يأتي: ما ضرورة يقتضي وهذا . الصحفي أو اإلعالمي, يمارسها

lassification.
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ليس منها, مفر ال خطوة يمثل مضامينهما توضيح و والصحـفي اإلعالمي مفهوم تحديد أن كما
مضمون في النظر لغرض وإنما , فحسـب أدائه ومجاالت ووظيفته, اإلعالمي, حـركة حدود لتحديد
يمثل كونه عن فضالً . ثانياً والصحـفي , أوالً اإلعالمي يحـتاجها التي والتدريبية التعليمية البرامج

. مدياتها و تدريبية أو تعليمية عملية أي تقرير في البدء نقطة
التعليمية السياسة لرسم اإلنطالق نقطة يشكل والصحفي اإلعالمي, مفهوم تحديد ان ذلك, معنى
التي الخبـرة ومسـتويات ثانياً, النظرية و الفكرية والمضامين أوال, األكاديمية, اإلعالمية للمؤسسات
رابعاً الصحفي إعداد وبرامج اإلعالمي, إعداد برامج بين والفرق ثالثاً, والصحفي اإلعالمي, يحتاجها

.
اإلعالمي, من لكل دقـيق تعريف تحـديد أمكانية في تتمثل البحـث مشكلة محور فإن هنا, من
و النظري التحـديد من المسـتمدة الوظائف أو منهما, كل يؤديها التي الوظائف ضوء في والصحـفي
لعملية مهم كمؤشـر (االمبيريقـية) الميدانية الوقائع الى بأصوله يرجع الذي و لهما, المسبق و المهني
الفرق وماهو ؟ الصحـفي هو ومن اإلعالمي؟ هو من اآلتية: التساؤالت عن اإلجابة ثم من و . التعميم

؟ بينهما
يفلح ولم والعربـية , العراقـية اإلعالمية األدبـيات تتبـع الباحث حاول : السابقة الدراسات
تضمنته ما باسـتثناء , بـصدده نحـن الذي البحث مجال في سابق بحث أو دراسة أية على بالحصول
الحقاً استخدامها وفضلنا جداً, محدودة وهي والصحفية. اإلعالمية المهنية للمنظمات الداخلية األنظمة
عليها الحصول تعذر فقد بحثنا موضوع تتناول التي األجنبية المصادر أما . المفاهيم تحديد مناقشة في
تطور بتتبـع ذلك عن اإلسـتعاضة نحاول سوف و . ثانياً مكتباتنا في توفرها عدم و أوالً , لقدمها ,

التقنية, بتطور مقرون المفاهيم
طلب إعالنات عبـر الموضوع هذا من األجنبـية اإلعالمية المؤسسات موقف على والتعرف

. المختلفة االعالم وسائل بواسطة المذكورة المؤسسات تنشرها التي الحاجة

منهما لكل متكامل مفهوم بـناء و والصحفي اإلعالمي, مفهوم على الوقوف الى البحث يهدف
ومن أوالً, منهما, كل يؤديها التي الوظائف من مستمداً , للقياس وقابل األولية عناصره إلى للتحليل قابل

. ثانياً االمبيريقية, اإلعالمية األطروحات

: البحث هدف

: البحث منهج
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كمية. أو كيفية بتعابـير ويقدمها بدقة يدرسها التي الظاهرة وصف أي وظيفته, المنهج يؤشاإسم
أو , األشياء بطبيعة المرتبطة الظاهرة الحقائق تلخيص و بجمع تهتم التي البحوث جميع المنهج وتيشمل
, الوصفية بالبحـوث مضمونه يتحدد لهذا و . الظواهر من أخر نوع أي أو , فكري نظام أو , األحداث
يعتبـر , لذلك بالبحـث. المعنية الظاهرة بطبيعة المتعلقة القائمة الحقائق دراسة أي البحث, هذا ومنها
وبتطبيق , والفكرية , واإلجتماعية , الطبيعية الظواهر بحث في كفاءة المناهج أكثر من الوصفي المنهج
وإنتهاءً تحـليلها و المعلومات وجمع , والفروض , بالمشـكلة بدءاً وشروطه العلمي البحث خطوات
تتبع و الظواهر وصف في المتمثل , المعاش الواقع على إعتماده بفعل . البحث لها يتوصل التي بالنتائج

. ذاتها الظاهرة على باإلعتماد عالقاتها
, نظرياً , والصحـفي , اإلعالمي مفهوم ودراسـة تتبع في الوصفي المنهج الباحث اعتمد وقد
المفاهيم تطور تتبــع من المذكورة. المفاهيم على تترتب التي والبـرامج الوظائف ثم ومن , ومهنياً

أوال، الرقمية التقنية خاصة و اإلعالمية, التقنية تطور بفعل عليها أدخلت التي واإلضافات

على يعتمد بالبحـث المعنية المفاهيم رصد في جديداً اسلوباً الباحث يتبع أن ذلك استدعى وقد
تفرزها التي الفعلية الميدانية الحاجة وفق والصحفي, اإلعالمي, لوظائف اإلعالمية المؤسسات تصور
اليومية. واألحـداث الوقـائع مع التعامل في الصحفية المؤسسات تمارسها التي تلك اإلعالمية العملية
المؤسسـات تنشـرها التي اإلعالنات جمع الى الباحث لجأ المطلوبة البيانات على الحصول ولغرض
, تتضمن , المذكورة اإلعالنات أن للباحـث تبـين وقـد . الوظائف لتلك الفعلية حاجتها عن المذكورة
لشـغل المتقـدم في توفرها يجب التي الشـروط يتضمن , األول المستوى : المعلومات من مستويين

. الصحفية الوظيفة
المؤسسـة إعالن في المعنية الصحـفية الوظيفة أداء متطلبـات يتضمن , الثاني والمسـتوى

. ذاتها اإلعالمية
طبيعة يعكس واحد. ان في وعملي واقعي توصيف بناء في المذكورة المنهجية الباحث اتبع وقد
المهنة اداء متطلبات كذلك ويعكس االتصالية. وظائفه اداء في اليه االعالم يرتكز الذي الميداني الواقع
واالحداث الوقائع تقدمها التي المعلومات مع التعامل وشروط االجتماعي-الثقافي, سياقها في الصحفية
االجتماعي والمضمون الصحـفي مهنة بين ومستواها العالقة نوعية ايضا, ويعكس والخاصة. العامة
ضوء في وحدوده, ومضمونه, المفهوم, طبيعة بيان ضرورة الى يقودنا وهذا يستهدفها. التي للمعلومات
الصحفي- مفهوم مناقشة قبل اليومية, وحركته الصحفي عمل محور تشكل التي (االحداث) الوقائع فهم

ذهن في واردة تكن لم جديدة, حقـوال وشـمولها اإلعالمية العملية مضمون توسـع وبفعل
. ثانياً , بها المعني
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ومضمونه. االعالمي

دوركايم يعرفها كما والواقعة " عليها يترتب ما و الوقائع علم " انه على ينصب لإلعالم فهمي إن
ما وهي . اإلنسانية و المادية جوانبها كل في نفسها عن الطبيعة بها تحدثنا التي األساسية المفردة " : هي
أو الوجود, من ولها . حواسـنا عليه تقـع ما هي أو , إدراكنا عن مستقـل خارجي كشـيء لنا تتبدى
-٨) العلمية" الموضوعية تحقـيق تكفل التي المنهجية باألساليب إثباته على اإلتفاق يمكن ما العالمات

.(٨٢
وموقـفه وقـيمه, دوافعه,وأعرافه, شـئ) تتأثر(باى اال معناه موضوعياً الباحث يكون وكي
البحث منطق في الموضوعية األيديولوجي. االنحياز يناقض ذاته الموضوعية منطق أوان اإلجتماعي,
إصدار عن التوقف أو , اتخاذه من يمنع ما اليوجد موقف بتحديد ملزمة إنها وحكم: موقف هي المنهجي
الموضوع في اإللتزام هو الموضوعي, الحـكم أما . ذلك إلى مباشـرة مضمونها يشير بل بشانه, حكم

العلمي. المشروع مكونات ألبرز وتصوراته وتعريفاته الباحث بتحديدات يتعلق إنه عليه. المحكوم

بل للباحث, المطاف نهاية تشكل وال مبدئياً), به االقرار يجب ما (هذا سهال أمراً ليست الواقعة
من تتشـكل ذلك فوق وهي (٦٧- ٨) ". أخرى تأليفية خطوات سبقـتها وصياغة , وتركيب بناء " هي
خالصته وتركيب تأليف في تكون بـمجموعها العناصر هذه المعطيات. و , والحـوادث , المفردات
يصبح بحث اي في أخرى دالالت جانب الى الموضوعية) (اي الثقافية داللتها وتبرز . العلمية الواقعة
واألدوات الخطوات, وسـائر والمفهومات, التعريفات, تؤسـس أن البـد وعليه للدراسة. موضوعا
فضالًعن علميا, عليها المتفق والتصورات اإلجراءات من طائفة على البحـث, بـموضوعه الخاصة

. واإلثبات التحقق بشروط للوفاء بها اإللتزام

شئ: الواقعة
على اإلصرار من البـد كان الوقـائع, سلوك تحكم التي األساسية القاعدة من التحقق ولغرض
يعرف بـينما الداخل, من تعرف التي الفكرة يقابل والشيء أشياء. أنها على الوقائع مع التعامل وجوب
الشـئ) (اي يفهمه أن الذهن علي ويصعب للمعرفة. خاضع موضوع كل هو و . الخارج من الشـيء
خواصه تمثل التي االخرى. والممارسـات والتجريب, , المالحظة طريق عن يعزل لم إن به ويحيط
عبـد يشـير كما القول, يمكن وعليه عمقا. واألشد , ظهوراً األقل بخواصه قياسا المباشرة الخارجية

وطبيعته ماهيته المفهوم

الواقعة:
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أثره وله وماديته. بـموضوعيته, وعينا خارج موجود الواقـع أن حقيقـة نفي مجال في لسـنا الغني,
. وأخرى مجموعة أو فرد بـين تتفاوت بـدرجة وسلوكهم البشر فكر جوانب بعض تحديد في "العيني"
ألن واحدة. مفهومية منظومة أو مفهوم طريق عن التفسير على يستعصي ما االنسان في يبقى ذلك ومع
الخاليا من جهاز مجرد ليس فاإلنسـان . له اإلنساني "اإلدراك" بدون موجود غير الخام المادي الواقع
عقل هو انما , عادي مخ مجرد ليس وعقله , مشروطة أفعال مجرد ليس وسلوكه , ورغبات وأعصاب

.(١٠٧ -١١) األخالقية المنظومات و الخبرات من كثير مستقر وهو , توليدية مقدرة له , مبدع
أن يجب كيف أو , عليه هي الذي بالشكل الجمعية الفعاليات عن نكونها التي الفكرة فأن شك وبال
واقـعة. هي ذاتها الفكرة اى أنها, إال . ونموها الفكرة تطور عوامل من عامال تمثل الفكرة, عليه تكون
تجعل التي الخارجية والعالمات الرموز بعض عبر , الخارج من تدرس ان يشترط تحديدها ولغرض
, فقـها و عالقـاته المجتمع يقيم التي الرموز مع التعامل يمكن ثم ومن لنا. مفهومة و محسوسة الفكرة
دوركايم لقـاعدة ووفقـاً . (٨-٨٥) الظاهرة طبـيعة عن تفصح التي الخارجية العالمات من كعالمة
سبـق التي الظواهر من عددا باإلعتبـار األخذ بـعد إال قط للبحث موضوعا نتخذ أال يجب " المنهجية

بينها. فيما مشتركة سمات عن تعبر معينة, خارجية بخواص تعريفها
بـيننا الصلة احـكام هو المذكورة البداية تتطلبه ما كل فإن العلم بداية يشكل التعريف كان وإذا
دون الصلة هذه ادراك الذهن على يصعب بـانه مقـدما, اإلقرار من البد بالمقابل لكن األشياء. وبين
خارج عن التعبـير إال تعريف) (أي التعريف بـامكان ليس ثم ومن وبـلوغها. األشياء خارج ادراك

ذاتها. المعرفة األشياء

أو معيناً شـيئاً أو معينة ظاهرة األساسية, اللغوية المفردات مجموع بإعتباره المفهوم, ويمثل
يمثلها التي الظاهرة إلى إشـارته بقدر يتحدد المفهوم, ,أي ومعناه المذكور, للشيء الخصائص إحدى
الحقيقي بعده ويكتسب به. يتميز الذي مفهومه له علمي موضوع كل ان القول يمكن وعليه .(٣٢٨ -٩)
عالقـاته أو معين شـيء بطبيعة وتتعلق الفهم, توجه معينة لفكرة موضوعة بصفته معه يتعامل حين
الوقـائع و المالحـظة بواسطة الظواهر تصنيف من العالقة هذه تمكننا ما وغالباً . األخرى باألشياء
الباحث يستخدمها رمزية وسيلة المفهوم يعامل لذلك .(٨-٧٩) التعميم لعملية ضرورية وهي , الميدانية
الذي بالقـدر إال المفهوم معناه,أي يكتسب وال الناس. الى توصيلها بهدف والوقائع األفكار للتعبيرعن

. يمثلها التي الظاهرة فيه يقدم
و يدرسـها التي األشـياء يعرف أن منه يقـتضي بحثه خطوات بناء من الباحث يتمكن وكي

المفهوم:
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إال موضوعيته التعريف يكتسب وال بحثه. واتجاه الباحث لمنهجية معيارا تشكل التي تلك معها يتعامل
يتم التي والعشـوائية الذهنية والتصورات األفكار عن ليس و الفعلية الظواهر مضمون عن عبـر إذا

ومتناقضة. متباينة مصادر من استاللها
عندها يقـف التي بالسـمات و . الشيء لطبيعة المقوم العنصر بمضمون عادة التعريف يتحدد
واذا مباشـرة. بصورة تحسسها أو مشاهدتها باإلمكان التي الخارجية الخواص مقدمتها وفي الباحث.
بيننا الصلة احكام هي سابقا, اشرنا كما المذكوره, البداية تفعله ما كل فان العلم بداية يشكل التعريف كان

االشياء. وبين
تتعلق عامة فكرة عن تعبر كلمات مجموعة او كلمة المفهوم "ان الصدد هذا في غيث ويضيف
لتصنيف بمقـولة الفكرة هذه تمدنا ما وغالبـا االخرى, باالشـياء عالقـاته او معين شـئ بطبـيعة
التعميم, لعملية ضرورية تعتبـر االمبيريقية.وهي الوقائع من الهائل القدر لتصنيف الظواهر,وبوسائل

اللغة"(٩-٧٩). اساس تشكل كما
يعرف كيف ومنها: , الثقـافي للتوتر مصدراً تمثل الباحثين, تواجه تساؤالت ثمة ذلك كل ومع
تخبرنا ضوئها؟ في سلوكهم يبنى وكيف ؟ بينها يفاضلون و األشياء يدركون وكيف يعرفونه؟ ما الناس
, يريدونه ما على الحصول في الجماعات و األفراد يشرع كيف اإلجتماعية العلوم في النظريات معظم
على للحـصول سلوكهم عن فضال يريدونه ما يريدون لماذا تشرح لكي تسعى الثقافة سوسيولوجيا لكن
؟ ولماذا ومتى, " ماذا يريد سـوف من " نوع من تحـليالت الى يدفع السببـي المنطق إن يريدونه. ما
-١١) ؟ ماذا على يحصل من ب: تبدأ التي الشهيرة Harold lasswell السويل مقولة تتغير وبالتالي

.( ١٠٨
المعنية العلوم في السائدة والمفاهيم المصطلحات من عدد إستخدام الى اللجوء ان حال اية على
المذكور. اإلسـتخدام من المقصود الهدف بيان لغرض هو البحث في المستخدمة المفاهيم أو . بالبحث
تحدد التي مصطلحاته وله ومنهجه ومجاالته مبادئه له بذاته, قائما علما اصبح الذي في"االعالم وخاصة

.(١٢-٦)" دقيقة مفاهيم عبر يمر ان يجب المصطلحات هذه في والتحطم العلمية. تصوراته
أحد و العلمي, المنهج متطلبات أحد تمثل والمفاهيم المضامين تحديد في الدقة ان الى يشار لذلك
العامة األفكار عن تعبـر الكلمات من مجموعة عن عبارة هو والمفهوم الموضوعية. الدراسة شروط
لغرض الفئات تهيئة أو بتجهيز تتعلق التي تلك متعددة, أشياء بين العالقة أو ما, شيء بطبيعة تتعلق التي
المختلفة. التجريبـية الظواهر نظام معاني المفاهيم تجهز اخر وبمعنى تمييزها. أو الظواهر, تصنيف
الظاهرة ســمات في التركيز طريق عن المؤكدة, النظر وجهات تعكس كي عقـليا بـناؤها يتم التي

-: بإعتبارها المفاهيم وظائف من عدد الى ويشيرالهمالي الحقيقية.

34

؟ الصحفي - االعالمي هو من

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



. بالعلم المتخصصين بين اإلتصال أساس تشكل -1
. المدروسة الظواهر بين العالقات إدراك في الباحث تساعد -2

. التعميم و العلمية اإلستنتاجات إجراء في العلماء تساعد -3
الظواهر. تصنيف عملية تساعد -4

. النظريات من مجموعة بناء في تساعد -5
-: أساسين غرضين لضمان المفاهيم تثبيت الى الباحث يعمد لهذا

: األول
يتجنب كي , غيرها دون الباحث بها يأخذ التي تلك , البحث في الخاصة النظرية المفاهيم تثبيت
, واتجاهاته البحـث منطق مع تختلف نظر وجهات يحملون الذين الباحثين من تأتي التي االعتراضات
يتجنب وكي , يعتمدها التي المفاهيم و البحـث حـول تثار أن يمكن التي التساؤالت الباحث تجنب أي
المصطلح لمعنى شرحه من بدال . الضرورة اقتضت اينما المعني المفهوم تكرار ذلك عن فضال الباحث

. البداية منذ منه المقصود حدد قد يكون الباحث فإن , البحث في ذكره جاء كلما
: الثاني

الباحــث يعتمدها التي المقـاييس و اإلجراءات تبـين التي تلك , اإلجرائية المفاهيم تثبـيت
قيمة بذاتها لها ليس و الواقع في يقابلها ما لها ليس جبرية معادلة لحل بها نقوم التي المتتابعة ,فالخطوات
هـي اإلجرائيـة فالمفاهيـم علمية. أو معرفية نتائج الى الوصول في أي إجرائيا مفيدة لكنها , معرفية
يمكن التي االبـعاد تعيين أجل من بها القيام يجب التي النشاطات تصف التي اإلجراءات من "مجموعة
التعريف أخر, وبـمعنى ذاك". أو المفهوم هذا اليه يشـير ما على التعرف أجل من مالحظتها و قياسها
بصورة عنها والتعبير قياسها باإلمكان اشياء الى التجريدية النظرية المفاهيم تحويل منه يفهم اإلجرائي

اإلجتماعي. الواقع نطاق في عملية
عددا يلخص تجريداً نفسـه الوقت في ويعكس , التعميم عملية في مهمة مرحلة المفهوم ويشكل
بـعضها األشـياء وعالقة معين مستوى عن األشياء من عدد ارتفاع بدرجات المتعلقة المالحظات من
التي للمعاني ومعلومة واضحـة حدود وضع لغرض الباحث يبذله الذي بالجهد ويقصد بالبعضاالخر.
يعكس ال البحـث عملية من بجانب يتعلق اإلجرائي المفهوم اإلجرائية. بالتعريفات البحث في يعتمدها
إجرائيا له يصطلح مما بـل الموضوعي الواقـع من معرفياً يمثله مما ال قيمته ويستمد الواقع من شيئاً

البحث. اجراء متابعة في تساعد أدوات أو إستعمال قواعد ًبوصفه
على وتعمل تحـليلها. و بتجميعها الباحث يقوم التي الحقائق أنواع الى المفاهيم ترشد وعموما
بـدوره يقود ,الذي بالظاهرة والتنبؤ التفسير في تساعد التي تلك وتطويرها, والنظريات الفروض تنمية
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الجهل الى به سيؤدي ربما المفاهيم تحديد الباحث تجاوز ان القول ووضوحه.وخالصة البحث تقدم الى
ال واضحاً, محتواه, في جامعاً يكون "أن البد الباحث يقدمه مفهوم .وأي فيها يبحث التي بالموضوعات

." تعبيره في سلب وال فيه لغو
المفاهيم: تحديد عليها يقوم التي األسس الى االشارة يمكن عامة وبصورة

التي التعريفات أغلب على االطالع يتطلب وهذا السابقة بالتعريفات المفهوم ربط ضرورة -1
و للنقـد خاضعا التعريف ابقاء مع غالبيتها ومضامين يتفق تعريف صياغة ثم ومن المفهوم هذا تناولت

. التصحيح
وتتوفر المقـصودة الفكرة يعبرعن انه من بالتثبت وذلك وعموميته المفهوم دقة من التحقق -2

. النهائية بصيغته اقراره ممكنا ليكون العمومية صفة فيه
إيجاد عن احيانا االجتماعية التعاريف عجز ان : اإلجرائية والمفاهيم بالتعريفات اإلستعانة -3
األمر بدقـة المفاهيم وتحديد لتوضيح اإلجرائية التعاريف استخدام حتم قد تعنيه لما ودقيق شامل تعميم
فمفهوم . غموض أو لبس بال الجميع أذهان في مقاصدها عن تماما التعبير من المفاهيم هذه سيمكن الذي
(المسـكن أو القذر) (المسكن عن لتمييزه اجرائيا يحدد أن يمكن الكبير) (المسكن أو النظيف) (المسكن

الصغير).

المنهج محتوى المفهوم:
هي وما اإلعالمي؟ يدرس ان يجب ماذا في: البحـث الى بـالضرورة يقود المفهوم تحديد ان
والتدريبـية. التعليمية, بـرامجه في النظر اعادة من البد وبالتالي دراستها؟ الى يحتاج التي المفردات
تاريخية, لعملية مضمون هو وانما معين. معنى العطاء ترتيبـــها يتم مفردات مجرد ليس المفهوم
مع التعامل يجوز ال لذلك والتقـنية. الثقافية و الفكرية اإلنسان نتاجات جميع تجسد متكاملة, وحضارية
بعضها مع بالتناقض تتصف وقد غيرها, مع مجرده بصورة موصولة كمفردات وتعميمها المفاهيم بناء
مشروط وتقني. ايديولوجي, منهجي, معلوماتي, كمكون: المفاهيم, اي اخذها, من البد وعليه, البعض.
عزل اليمكن لهذا . محـدد وحـضاري تاريخي ظرف في اجتماعية بواقـعة منهجية) بحثية (بحالة
و للتعامل قابـلة كتعميمات ظهورها وشروط , تجسدها التي الوقائع عن او انتاجها, تاريخ عن المفاهيم
مضمون عن معبـرة وغير االفريقـي القاموس في واضحة غير بقية السالح مفردة مفهوم ان القياس.
البنادق إستخدام تعلم في لألفارقة فرصة يهيء لم , افريقيا الى األوربيين دخول ان ذلك وسبب السالح
لم األوربـيين ادق,ان وبـمعنى اي ضدهم. اسـتخدامها من خوفا األوربيين على مقصوراً ذلك وبقي

تقدماً. أكثر اخرى حالة الى (متخلفة) تاريخية حالة من األفارقة بإخراج يرغبوا
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الصحافة: ومهنة المفهوم

والصحفي الصحافة

مضمون وتوضيح تحـديد, من الصحـفية وخاصة اإلعالمية المهنية المنظمات تسـتطع لم
و الصحـافة في العاملين شمول في عجزها عن فضال أفرادها. عمل تنظم التي المهنة تعريف مفردات
في بـالعضوية المعنية المهن المثال, سبيل على مازالت, صفوفها. الى وضمهم كافة األخرى الوسائل
عن المذكورة المهنية المنظمات عجز ذلك عكس وقـد مهنة. ٢٢ عن تزيد ال العراق, صحـفيو نقابة
تقـديم من كذلك المذكورة المنظمات تمكن وعدم تقنياتها. و اإلعالمية تطورالعملية لمجمل اإلستجابة
فيما مهم سؤال عن االجابة من تمكنها عدم عن فضال الجديدة. للمهن متكامل classificationتوصيف

ال. أم والصحفية اإلعالمية للممارسة مهما مرتكزا تشكل الجديدة المهن كانت إذا
, الطبـاعة حرية , الصحافة بحرية يقصد كان هكذا أو ذاته. الصحفي هو الطباع كان تاريخيا,ً
مضموناً الصحـفي مهنة أن كما . ذاتها الطبـاعة من press صحـافة كلمة أشتقت وقد . والمطبعة
للصحافة المعنى ذات تحمل القديمة اإلعالمية األدبيات زالت وما المستخدمة. التقنية مفهوم مع أدمجت
واإلعالمي اإلعالم, مفهوم تحـول المذهل االتصال تكنولوجيا تقدم مع ولكن واحد. آن في والطباعة
, الصحــافة , كاإلتصال , األخرى المفاهيم من كبـير عدد مع وتداخالً غموضاً المفاهيم أكثر الى
الغموض .وهذا الخ .... اإلجتماعية والفعاليات الوقـائع, , المعلومات اإلعالمية, العمليات الجمهور,
النظري للتراث االعالمي التراث تبـعية الى يرجع والصحفي االعالمي, مفهوم تحديد في واإلرتباك

. أخرى جهة من ومنطقها تراثها في االخرى العلوم من مجموعة مع وتداخله جهة, من اإلجتماعي
المذكور المفهوم نخضع أن البـد اإلعالم مفهوم حدود في والصحفي االعالمي, نعرف ولكي
بـالوضوحً يتسـم وأن اإلجرائية, للترجمة قابالً يكون أن مقدمتها في المعايير, من مجموعة الى ذاته

وغيره. المصدر مثل منه, قريبة مفاهيم عن وتميزه باإلعالم, للمعنيين

الصحـفي االنتاج تقـنيات تطور أهميتها,من عامة االعالم و خاصة الصحـافة مهنة اكتسبت
الصحافة, مهنة تطورت كما العالم. مستوى على بأعدادها األلمام يصعب درجة الى الصحف وانتشار
تخصصات على يحتوي المتنوعة, وحقوله وقوانينه, أسسه, له علم الى البسيطة الممارسات مرحلة من
مهنة كانت المتخصص. قبـل من العلم هذا ومتطلبـات شـروط بجميع األلمام باألمكان يعد ولم عدة
.ولكن ذاته الطبـاع هو الكاتب كان كثيرة احيان وفي طباعة وعامل وماكنة كاتب الى ترتكز الصحافة
وجمهور وحـجم, الصحف صدور نمط وتغير الطباعة, تقنيات تطور بفعل المهنة توسعت ما سرعان

. الصحافة
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أفرزتها التي الرئيسية المهن من واحدة الى وتحولت وكيفية. كمية قفزة الصحافة مهنة وحققت
عشـر التاسع القرن نهاية ومع . العالم في والثورية الديمقراطية الحركات ونهوض الصناعية, الثورة
الى العمالة سـوق في الحقيقي حجمها األعالمية والمهن الصحافة مهنة أخذت العشرين, القرن وبداية

األخرى. الرئيسية المهن جانب
التي األخرى الثقافية والمكونات األدب عن تامة أستقاللية الصحافة مهنة ,حققت اخر وبمعنى
عبـر تطورها وفرص ظروف تهيئة عن فضال طويلة, لفترة الصحـفي واألنتاج العمل على هيمنت
التي المهنية والنقابـات األتحـادات, جانب الى الصحفيين واعداد التدريب ومراكز المهنية المؤسسات

ممتهنيها. حقوق على وحافظت المهنة عن دافعت
االولية والتقديرات . مذهلة أرقام الى نتوصل ربما العالم في الصحف عدد اليوم نحصي وعندما
, الشـهرية النصف و األسبـوعية الصحف عن ناهيك يومية, صحيفة االف عشرة من أكثر الى تصل
يصل التي التلفزيون ومحـطات األذاعات, في والعاملين والدوريات. والشهرية األسبوعية والمجالت
العاملة القـوى أن الى األشارة ويكفي محطة, ١٥٠٠ من اكثر الى وحدها المتحدة الواليات في عددها
. المتحدة الواليات في العاملة القوى مجموع ٢٥%من تشكل األعالمي واألنتاج األعالم في تعمل التي
بـين تتراوح الثالث العالم في األعالم في العاملين لعدد األولية والتقديرات اوروبا. ١٥%في وحوالي
تخلو ما نادرا هذا جانب الى الالتينية. امريكا في وخاصة فيها العاملة القـوى مجموع من %٨ و %٥
واسـتطالعات العامة, والعالقات والتلفزيون, الصحافة, تدرس وأقسام كليات من العالم في الجامعات
االعداد مراكز عن فضال البرامج وانتاج االتصال, وتقنيات وسائل بالجماهير, واالتصال العام, الراي
هو ومن الصحـفي؟ هو من اآلتي: السـؤال يطرح ذلك كل واالعالم. الصحافة مهنة على والتدريب

االعالم؟ ممتهن او االعالمي
االعالمية العمليات , :االعالم لتطور التاريخي المسار تتبع دون عليه االجابة تصعب قد سؤال
االجابة الى نلجأ التاريخ تفسير في نغرق ال وكي االعالمية. المهن تشعب ثم ومن , االعالمية التقنيات ,
مبسـط اطار في مفهومها تحديد السهولة من وليس واسعا, حقال تغطي الصحافة ان هي تلك المباشرة,
بالكتابة ومستمر دائم بشكل يساهمون الذين احد هو الصحفي ان قلنا اذا المفهوم من كثيرا نقترب وربما
- الصحفية المهن تصنيف عبر االخرين. العاملين احد او تحرير رئيس كان ايا الدورية, الصحافة في

االعالمية. والمؤسات االكاديمية المؤسسات قبل من المعتمدة االعالمية

يتم المثال, سبـيل على العراقـيين, الصحفيين نقابة لنظام المقترحة االولية المسودة نصت فقد
الصحفي: وتعريف المهنية المنظمات
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وباحـد اعالمية صحفية ومؤسات صحفي في يعمل كان اذا النقابة الى االنتساب طالب قبول في النظر
اآلتية: العناوين

االدارة مجلس رئيس - 1
الصحيفة صاحب - 2

التحرير رئيس - 3
التحرير رئيس نائب -4

التحرير مدير -5
التحرير سكرتير -6
محررين رئيس -7

محرر -8
صحفي مترجم -9

مخبر -10
مندوب -11

صحفي مراسل -12
منصت -13

صحفي مصور -14
صحفي خطاط -15

مصمم مساعد او مصمم -16
منفذ مصمم او منفذ -17

صحفي رسام -18
مصحح -19

ارشيف منظم -20
صحفي مبرق -21

اقـل العناوين وهذه الصحف في العاملين مجموع من عنوانا ٢١ الى المذكور التصنيف ويشير
في العاملين االعتبـار في ياخذ لم المتكاملة. القـومية الصحـف في العاملين عناوين عدد من بـكثير
الى اضافة االعالمي...الخ. االنتاج العامة العالقـات الراديو التلفزيون االخرى االعالمية المؤسسات
تقـييم عن والمسـؤولين االعالمية والمؤسات مراكزالبحوث في العاملين ايضا باالعتبار ياخذ لم انه
الدعائية والمؤسســـات العام الراي وقياســـات اســـتطالعات وكذلك االعالمية العمليات
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واالعالنات.......الخ.
للمهنة الممارسـة نطاق في فرضيا االعالمية المهن توصيف هنا نحـاول تقـدم ما ضوء في
الحـاجة منطق وفق االعالمية المؤسات تنشرها التي االعالنات في مضامينها حددت كما المقصودة,

المستهدفة. والممارسة الخبرة ونوع االختصاص الى

هو من مقـدمتها: وفي منها عدد االجابةعن من البد التي االسئلة من عدد سوق يمكن وعموما
يفترق واين االعالمي؟ مع الصحـفي يلتقي واين بينهما؟ الفرق هو وما الصحفي؟ هو ومن االعالمي؟

: ببساطة االسئلة عن واالجابة معه؟
التي النتائج ويستنبـط ويفسرها يحللها االعالمية الظاهرة رصد يستطيع من كل " هو االعالمي
الظاهرة تفرزها التي االتصالية االشـكاليات معالجة فرص ويهىء وتطورها, االعالمية العملية تخدم
بالكفاءة يتمتع ان االعالمي في التعريف هذا ويشترط بالباحث). خاص التعريف المعنية"(هذا االعالمية
االتصال لعلم العلمية االطروحـات على واطالعه االعالمي, تخصصه فضالعن واالكاديمية العلمية
يتمتع ادق وبـمعنى وفقـها. يعمل التي المنهجية وكذلك وقواعده اسسه معرفة من وتمكنه الجماهيري
تقنياته وكذلك وعملياته, االعالم لتطور التاريخي المسار على التعرف من تمكنه التي بالقدرة االعالمي
المهنية الكفاءة ويمتلك اعالميا باعتبـاره المعني الشـخص مع التعامل يمكن عندئذ المعرفي. ومجاله
عملية اية في للمشاركة تؤهله التي الشروط امتالكه عن فضال وتطبيقا. وتحليال بحثا االعالم للممارسة

ادارتها. او صحفية- - اعالمية
هذا اخذ واذا الصحـافة. لمهنة التراتبـي السلم في االعلى المرتبة اذا, االعالمي, مفهوم يحتل
التي تلك الصحـفية المهنة وظائف توصيفات جميع يحـتوي االمر حقيقة في فانه االعتبار في المفهوم
كباحـث قدرته الى أضافة الصحفيين. لنقابة الصحفية للعناوين المقترح المشروع توصيف في ذكرت

معها. التعامل و االتصالية النظريات الستعراض مؤهل أكاديمي, اعالمي
األحـداث رصد يتولى الذي المراسـل الصحـفي, المخبر ذلك: مجرد االعالمي يعد لم لهذا
وانما والمقابـالت. البـرامج مقـدم او الصحفية, المادة صياغة باعادة المعني المحرر ,او والوقائع
بالبناء تتعلق التي تلك خاصة و األتصالية األشكاليات رصد قدرة امتالكه زائدا هؤالء كل هو االعالمي

الجماهيري. االتصال لعلم النظري

الصحفي؟ هو من اذآ
تحـرص ولهذا الصحـفيون. يؤديها التي الوظائف من الصحـفية المهن توصيف اشتقاق يتم

واالعالمي: الصحفي
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مضمونا المهنة شـروط تضمين صحفية وظيفة أية على الحاجة عند والصحفية االعالمية المؤسسات
بواسـطة الصحـفية المهن جميع توصيف الى اللجوء يمكن انه اي ذاته. عنها االعالن في وممارسة
وتعدد تطور تتبـع لغرض كبـيرا معينا الوظائف عن االعالن ظاهرة وتمثل الحاجة. طلب اعالنات

: هدفين المذكورة توفراالعالنات لهذا المستهدفة. الوظائف
األول:

الصحـفية. فيها بما االعالمية العمليات تحتاجها التي والوظائف المهن عدد احصاء من يمكنا
. االعالم في العاملين قوائم في المؤشرة العناويين و لالختصاصات وفقا بالعشرات تعد والتي

الثاني:
ال. ام صحفية كمهنة معها التعامل امكانية فحص و حدة على وظيفة كل توصيف فرصة يهيء
اجرائي تعريف بـناء امكانية من ويسـهل المذكورة. المهن وحدود شروط وضع من يمكننا ثم ومن
التي للمهن, -الصحفية االعالمية المؤسسات وضعتها التي التوصيفات الى باالستناد الصحفي لمفهوم

. وشروطه األداء سياق ضمن تحتاجها
القول: نستطيع الصحفي؟ هو من , األساس السؤال الى وبالعودة

ويمتلك االعالمية العملية مكونات اعداد في ويســهم الصحــفي العمل يمتهن من كل هو
والخبـرة" , ,الكفاءة القـدرة مقـدمتها وفي , المهنية الصحفية وظيفته تشترطها التي تلك المواصفات

بالباحث). خاص (التعريف

: القدرة
زمنيا الوقـائع تسلسل مسار وقوعها،عبر قبل واألحداث الوقائع استثمار قدرة هنا بها ويقصد
عمليا واالحداث, الوقائع تلك للتعبيرعن المناسبة الصحفية المادة ،وتهيئة بها االحساس .وكذلك وميدانيا

الصورة. او الصوت، بالكلمة,او
: الكفاءة

مع التفاعل وكذلك واالسـتنتاج, التحـليل وكفاءة والمهنية. الفنية, الصحفية الكفاءة بها ويقصد
والموضوعية. االخالقية المهنية للضرورات واالستجابة االحداث, معطيات

: الخبرة
لغة الصحـفية: والكتابـة الصحـفية المادة اعداد في المهني يمتلكها التي الخبرة بها ويقصد
حيث من الواقعة او الحدث تقديم في المناسب الصحفي النوع استخدام خبرة جانب الى وتعبيرا. واسلوبا
الشـروط لمراعاة تؤهله التي الخبـرة وبتعبـيرادق والمضامين. , المفردات ,وطبيعة الوقت تحديد :

"
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الصحـفية, االنواع نظرية اطار في وصياغتها الموضوعات اختيار في الصحـفية للمهنة االخالقـية
القراء. الى يسوقها التي االراء او والتقارير, كاالخبار,

الصحـفية المؤسسات قدمته الذي التوصيف الى العام منطقه في للصحفي التعريف هذا يرتكز
المعني الصحـفي في تتوفر ان يجب التي المواصفات المؤسسـات هذه حددت فقد العالمية. واالذاعية

من: لكل الحاجة طلب اعالنات في موضح هو كما المطبوع. بقيادة

االحـكام يتجاوز ان او معينة حقـائق يؤشـر ال الصحفي ان الى Gaspare كازبر اشار وقد
الحقـائق دائمة بـصورة حسابـه في يضع بان تلزمه الصحفي مهنة او عمل ان عمله. لشروط العامة
ولكن للمدرسين. دروسا يعطي او الدراسة قاعة في دروسه يقدم ان منه احد اليتوقع اي عليها, والتعليق
بقدرة يتمتع وربما والممارسة النظرية بين الدمج بقدرة يتميز الصحفي بان مقتنعون اننا االمر حقيقة في

الصحفية. النظرية مضمون عن الممارسة, بواسطة التعبير,
بـها. المعني المهنة متطلبـات انجاز من تمكنه في يتمثل الصحفي اداء تحديدا, اكثر وبمعنى
على الحصول المخبرين احد يستطيع قد الصحفي. العمل يشترطها التي االخرى الحلقات مع والتواصل
رئيس او التحـرير مدير بقـرار مقرون اهميته وتحديد الخبر ابراز لكن نظره, وجهة من مهمة اخبار
الصورة اختيار ولكن الصور يلتقـط الذي التلفزيوني المصور على ينطبـق المخبـر ومثل التحرير.
العملية اطار في يمارسها التي الصحفية المهنة بشروط محكوم الصحفي ان اي المخرج. بقرار مقرون
والوطنية المحلية المهمة واالحداث الوقائع عن االخبار هي الصحفي ومهمات االعالمية. - الصحفية
الجمهور يتوقه ما وهذا , مهنته ومع نفسه مع منسجما يكون ان أي ومنصفة. عادلة بصورة والعالمية

ذاته. الصحفي من
للصحـفي الخاصة االراء اقحام على يعترض عندما مرفوضة مسالة ليست الجمهور وشكوى
لهذا معرفتها. الجمهور ينتظر التي تلك قـيمتها الحقـائق يفقد سوف المذكور االقحام الن تقاريره. في
ان ادق وبتعبـير جمهوره. تجاه االخالقـي وااللتزام والموضوعية الدقـة يلتزم ان بالصحفي يشترط

بخصائص: يتميز الصحفي
وميدانيا. زمنيا الوقائع تسلسل مسارات عبر وقوعها قبل واالحداث الوقائع استشعار قدرة -1

وميدانيا موضوعيا عنها التعيير طريق عن معها والتفاعل واالحـداث بالوقائع االحساس -2
الصورة. او الصوت او بالكلمة

الصحفية. المهنة ممارسة على والمهنية الفنية والكفاءة القدرة -3

BBC, Open Univ, Channel 4, Longman, Thames T.V., TV-am,
Macmillan, Reuters, TVs, SAGA, TV Week, Which, Telecom, VisNews, eíÅK
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واستنتاجا. وتفسيرا تحليال السلبية الظواهر مع التعامل على العلمية والكفاءة القدرة -4
االجتماعية. البيئة مع التعامل قدرة -5

التي الصحـفية واالنواع المفردات صياغة عند الصحفية للمهنة االخالقية الشروط مراعاة -6
يسوقها. التي االراء او والتقارير كاالخبار الصحفي يستخدمها

: مراسلين مسؤول -1
واسعة خبرة وله قدير مراسل المعروفة,عن الصحف من وهي تربيون, الساندي صحيفة تبحث
ممارسـة و خبـرة يمتلك ان المتقدم الصحفي على ويجب . للصحيفة المنوعات و التحقيقات عمل في
المجال (الصحـافة) في المتميزة بـاألنجازات سـجل و (البـريطانية). القومية الصحف مع واسعة

الصحفي.

اقتصادي صحفي -2
في وخبـرة ممارسة له صحفي عن رويتر المعلومات وتنظيم لألخبار العالمية الوكالة تبحث

ملحـق

qHE SUNDAY TRIBUNE
SENIOR
REPORTERS
The Sunday Tribune, Ireland's quality Sunday newspaper, is seeking Reporters of outstanding ability and wide

experience to work on investigations and major features for the newspaper.
Applicants from Britain should have experience preferably on a British national quality newspaper and a record of

exceptional achievement in journalism.
The Sunday Tribune is owned by a widely dispersed group of Irish shareholders and is controlled by editorial and

commercial executives working on the newspaper. It is closely associated with Magill magazine, recently described by
the Guardian as "quite simply the "best current affairs magazine in the British Isles [it] has gained a political influence
that has no parallel in British nor indeed European magazine publishing".Salary in confidence to

Vincent Browne
Editor/ChiefExecutive
TheSunday Tribune
8LowerBaggot Street
(Telephone: Dublin 607777)
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حركة تغطية لغرض الجديد العمل فريق مع العمل و , األقتصادية تقاريره العداد والمال السوق مجال
. للمتقدم دعما يعطي االقل على واحدة أجنبية بلغة معرفة وكفائتها. األسواق

و اليومية الصحف في العمل كذلك , طلبه دعم من تزيد سوف االنباء وكاالت مع الخبرة ان كما
المجالت.

مذيع - 3
وهل ؟ جيدا اذاعيا صوتا تمتلك هل ٤؟ راديو في الرغبـة لديك هل ؟ وواضح متماسك انت هل
عالقة ذو , والتحدي , بالمسؤولية يتصف عمل انه راديو٤؟ في مذيعا عملك أمكانية عن فكرة اي تمتلك
العمل ضغط تحت بهدوء العمل على القدرة لديك تكون أن يجب . األخبار وقراءة البرامج تقديم بعملية
القرارات اتخاذ في السريع األنخراط تشترط التي تلك , األذاعية الشبكة في مذيعا الدور أداء ومتطلبات

. آأخر واحد أي الى الرجوع وبدون
لديك تكون أن يجب لذلك . المذيع مهام من جزء تعتبـر األذاعية للشبكة واعدادها المواد تهيئة
مع , مماثل شـىء أو اذاعية خبرة الى بحاجة انك . جيدة بصورة الكتابة مع الراديو برامج تطوير قدرة

جيدة. بصورة االخرين مع األتصال قدرة على البرهنة

تكنولوجي: تحرير رئيس نائب -4
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للتكنولوجيا التغطية وتهيئة التكنولوجيا شـؤون محـرر مع للعمل صحـفي الى بحاجة نحن
. الملونة الشهرية األختراعات مجلة و االسبوعية للمجلة االذاعية

على وعالوة األختراعات لمجلة المقاالت اجازة و الخطيط عن مسؤوال سيكون ذلك عن فضال
في الرغبـة , وادارية تنظيمية خبـرة تتطلب المذكورة الوظيفة . التحرير ميزانية على االشراف ذلك

األختيار. في مهما عامال ستكون األذاعية بالتكنولوجية المعرفة وكذلك أساسية مسألة االذاعي االنتاج

: مالي محرر نائب - 5
و األقـتصاد حقـل في ممارسـة لديه , المالية بالشؤون متخصص صحفي الى بحاجة نحن
في المعلومات قسم ادارة مسؤولية تحمل على القدرة يمتلك كذلك , الخاصة األموال و , المالية األسواق
اذاعية ممارسـة . أخر الى وقت من المسؤول المالي المحرر غياب حالة في , أعاله المذكورة الحقول
االذاعي الصوت مع المرشح في المناسبة الكفاءات الى ستعطي األساسية االعتبارات ان اال , مرغوبة

المقبول.

: أخبار محرر نائب - 6
النشـاط تغطية وادارة لتهيئة األخبـار محـرر مع للعمل أخبار محرر نائب الى بحاجة نحن
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كما , االخبـار تحرير ادارة عملية في يسهم سوف االخبار محرر نائب , والتلفزيون بالراديو الصناعي
منتظمة. بصورة االخبار ارسال في يسهم ان يتوقع كما , المراسلين كبار فريق في عضوا يصبح سوف

أيضا. مطلوبة متنوعة موضوعات في الكتابات بعض على القدرة
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منهجية مقدمة
عام معنى تختزل فهي لذا . ما شـيء على للداللة صفة المصطلح او المفهوم مفردة تسـتعمل
الجماهيري االتصال وسـائل وتعد . الشـيء ذلك تستوعب ومرمزة محددة عبارات في األوجه متعدد
متنوع جمهور إلى إيصالها بقـصد لفظية وغير لفظية لغوية أشكال على اعتماداً للمعاني ومجسدة ناقلة
ووجودها حجمها مع تتناسب * صحفية فنون وفق صيغت مفاهيم تحتوي الوسائل هذه فان لذا . وواسع

.
لذا ، واسـتمرارها الوسيلة شكل على الفعلي ذاته يفرض أساسيا مرتكزا الصحفي الخبر ويعد
الباحـثين دراسات محور هو ، اإلعالمية للوسيلة الفقري والعمود هو االتصالي الفن من النوع هذا فان
اتصالية فنون تعريفات في شحـة الباحـث يجد حين في ، لها الحصر تعريفات قدموا فقد . والمفكرين

. والسياق االختصاص ذات في أخرى
انه اال ، ووجوده الصحفي الخبر فن تخدم ايجابيات طياتها في تحمل مشكلة افرز األمر هذا ان
متعددة محـاور ذلك وخلف ، المجال هذا في والمهتمين الدارسين خيارات على انعكست سلبيات طرح
،ذلك والتحليل بالدراسة محدد مانع جامع تعريف اعداد عند متاهات إلى توصل قد ، والنقاش الحيرة من
وعلمية محددة تكون أن ينبغي التي الصحفي الخبر تعريفات إزاء ومشوشة واضحة تبدو الخلط صفة أن

. ثابتين وفهم قناعة الى يوصل بما
فكٌل النسبـية. نحـو نحت أنها الباحث وجد الصحفي بالخبر الخاصة التعريفات مراجعة وعند
حسب والثالث الخصائص حسب واألخر الوظيفة، حسب عرفه فالبعض ته، مرئيا حسب الخبر يتناول
جمعوا الباحثين أن والمالحظ . له الناقلة الوسيلة نوع حسب عرفه من ومنهم يحملها التي القيم أو النوع
جهة من واأليديولوجيات الصحفية السياسات لبعض آنية وضرورات حاجات إلى طبقا للخبر تعريفاتهم
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من اآلخرين وحـاجات واألهواء السـوق يحكمها مهنية ممارسات على المبنية الشخصية االرآء وبين
أخرى. جهة

وجمع النظري المجال معطيات وفق الصحـفي للخبر مفهوم بلورة في البحث هدف ينصب لذا
المسحي والمنهج الوصف إلى الباحث ويستند ، فيه المطروحة األفكار سياق يجزئ أن بعد فيه الشتات
األعالم مجال في والمهتمين الخبراء من مجموعة على سؤاالً الباحث يطرح كما ذلك. مجمل تناول في

. الالحقة والنتائج األحكام أساسه على تستنبط , مكمال عمال األستبانةبصفتها آداة بواسطة

وإنســانية اجتماعية عوامل معها تفاعلت الخاصة، سـماتها لها مميزة صناعة الخبـر يعد
يشـكل العامة بصفاته الخبر أن أال لحظة. كل في والمضمون الشكل متجدد فنا منه جعلت وتكنولوجية،

محاور: ثالثة في يتركز معينا حدثا
من اليوجد أنه أال . العالم أنحـاء جميع في لحـظة كل تفاصيله تجري عاديا حدثا يكون أن -1

. اإلعالمي النشر إلى طريقة يجد أن أو اآلخرين مع يتداوله أو به يهتم
والرموز األفواه عبـر اإلنسـاني التناول ضمن المحدود شكله يأخذ انه أال خبراً يصبح أن -2

. فقط الشخصية العالقات بحدود الهاتف أو االنترنيت عبر الصوري النقل أو , الوسيطة والرسائل
مقـصود منتوج وهو . األعالم وسائل مخرجات من بثه يتم عندما الصحفية الصفة يأخذ 3-أن

. الجمهور لدى القبول شرط يتطلبها خاصة آليات وفق الصحفي يعالجه
الخبـر عن فصلين فيه قـدم (١) الخبر فن كتابة في كامالً باباً ادهم محمود الدكتور افرد وقد
الثاني الفصل أما , الخبـر عليه أطلق األول فصله قـدم عندما الباحث أن والمالحظ . الصحفي والخبر
ثم ومن أعاله. الثالثة للمحـاور طبقا المفهومين بين الشاسع الفرق يظهر وهنا . الصحفي الخبر فاسماه
طريق عن اليومية لألحـداث التغطية أشـكال من شـكال يكون الن الخبر أوصلت محددات هناك فان

المجتمعات. حياة في وثقله أهميته وله األعالم، وسائل
تتضمن تقـارير تقديم وهو األعالم لمؤسسات اإلخبارية الوظيفة جوهر أن الباحثين احد ويرى

.(٢) ومتنوعا واسعا جمهورا تهم سابقاً أو أالن وقعت أحداث عن معلومات

. صحفيا خبرا يكون الن تؤهله عناصر** يحتوي والذي المناسب الحدث اختيار -1

-: العامة واستخداماته فنا صيغته بين الخبر -: أوال

الناس بها يتعامل واقعة عنه صحفيا فناً كونه الخبر تفصل التي المحددات بعض طرح ويمكن
-: ذلك في ويدخل ، بينهم فيما
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. معتمدة مصادر من للحدث المناسبة المعلومات جمع -2
. الستة االستفهامات على اإلجابة وفق باألهم بدءاً هرمية بطريقة الخبر صياغة -3

. اإلعالمية الوسيلة في للخبر مناسب ومكان موقع اختيار -4
. اإلنسانية االنتماءات ومراعاة المجتمع بها يتعامل التي األخالقية القيم حدود في يكون أن -5

ان إذ كتابـته. عند بـتجرد الحدث مع يتعامل أن الصحفي على الصعب من انه الواضح ومن
الوسيلة مع تتناسب عناصره وترتيب الخبر صيغة بناء وطريقة الحدث في معينة عناصر اختيار عملية
تتنوع للخبــر صيغة تفرضعليه كلها اللغوية والصياغات العناوين ترتيب ان عن فضالً ، اإلعالمية

. الحدث وشكل والمكان الزمان ظروف حسب

تمس فكرة أو واقعة أو حادثة وموضوعية بدقة يصف ((تقرير بأنه الخبر زيد أبو فاروق ويحدد
. (٧) وترقيته)) المجتمع تنمية في ماتساهم بقدر اهتمامهم تثير وهي القراء من عدد اكبر مصالح

.ويعطي (٨) وهناك)) هنا األحـداث حـول الصادقة بالمعلومات الناس ((تزويد شرام ويراه
على يحـتوي ، المفاجئة األحـداث عن وسريع آني ((تقرير بأنه للخبر أخر تصورا الدين علم محمود
المتعلقـة الجوانب كل عن الشـافية اإلجابة يقدم وال واقتضاب تركيز في بالحدث األساسية العناصر
بهدف اليوميه لألحداث الصحفية التغطية اشكال من ((شكل انه الياسري قيس . د .ويراه (٩) بالحدث))
إبراهيم ويرى (١١) دبالير تعريف من يقترب وبذلك ، (١٠) المستجدات)) آخر على الجمهور اطالع

. (١٢) للغد)) تاريخاً ستصبح التي اليوم ((أحداث الخبر ان إمام
هذا في واالختالف والتشابه التنوع سعة إلبراز يسعى التعريفات هذه يطرح عندما الباحث ان
، الحدث ، قصيرة عبارات ، دقيق ، ((موضوعي مثل مفردات تحمل التعريفات أن هنا ويالحظ األمر.

في األدبـيات مراجعة فعند ، الصحفي الخبر لمصطلح التعرض مسالة يفرض بمجمله وذلك
وحجم المفردات استخدام في التفاوت هنا ويظهر ، له العام الطرح في تفاوتا الباحث وجد المجال هذا
الصالح ((الحدث الخبر بان صابات خليل أورد فقد التفصيل من وبشيء . الوسيلة وترتيبات الصياغة
موضوعي ((وصف بـأنه ادهم محـمود حدده كما ، (٣) للمجتمع)) بالنسبة أهمية ذا ويكون للنشر
الوقـائع على قـصيرة وعبـارات واضحة سهلة لغة في قراءها المجلة أو الصحيفة به تطلع دقيق
أو فكرة أو للنظر الفت جديد موقـف أو رأي أو حـالي لحدث المتاحة والنتائج واألسباب والتفاصيل
المادي الربح وتحقق وتسليتهم توعيتهم في تساهم كما ، وأفراده بمجتمعهم جميعها تتصل هام نشاط
بمحتوى ومصحوبة إخباريا مصاغة جديدة أو قديمة حقائق ((إيراد الخبر أن ندر برا .ويرى لها))(٤)
الحدث محتوى تكيف معلوماتية صناعة الخبر ((أن باركر يراه .كما الحدث))(٥) أبعاد يدعم تفسيري

. (٦) الجميع)) يفهمها صحفية لغة باستخدام والالحقة اآلنية الجمهور اهتمامات يالئم لكي
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في تدور النسبـية تبقـى اذ . وغيرها)) .. تثقيف ، تاريخ ، مادي ربح ، المتاحة المعلومات ، األسباب
أو للكتابـة وقواعد شروطا تحمل انها كما ، األعالم وسائل على وشروطها المفردات هذه تطبيق رحى
بالقـول الخبـر تعريف عن يبتعد أن تريبون هرالد ويحاول . ألخر ومجتمع زمن من تختلف معالجة

الريح). تلك هجمه حسب وصفه صحفي كل فيقدم الرياح من مفاجأة أكثر ألنه للخبر تعريف (اليوجد
ونقله للحدث فعلي وجود تعني (مثالً) الموضوعية مفردة فان النسبية عن التفصيل من وبشيء
الموضوعية تكون وقـد ، ومتنوعة متباينة نظر وجهات من له ينظر والنقل الوجود هذا أن أال ، هو كما
صعبـة أنها أال والتفكير والمعالجة التغطية في األعالم وسائل اليها تسعى محببة كقيمة إجماع موضع

. التحقيق
فان ذاته الوقـت في ولكن كلها الحقيقـة يعرف أن في الحـق العام ((للرأي ليبمان والتر يقول

. (١٣) الحقائق)) اخفاء إلى مايدعوها وهو بسرية مشاكلها تنهى أن عليها الحكومات
حـرفة ممارسة هو والغربيين) (للصحفيين االحتراف مهارات قمة ((ان ماكويل دينيس وترى
وعالماته الموضوعية من عالية درجة يميزه والذي المطلوب الرئيسـي المنتج بـتوصيل تقوم عملية

. (١٤) الحيادي)) والموقف بالتحقق الولع هي األساسية
، ايطاليا ، ألمانيا بريطانية، ، المتحدة (الواليات هي دول خمس في باحثين أدارها دراسة وفي
هي مقـولة أي : السؤال طريق عن الموضوعية مفهوم عن تعبر مختلفة مقوالت خمس حول السويد)
كل حـصلت إذ ، واضح بشـكل متباينة النتائج فجاءت ؟ الموضوعية كلمة عن مفهومك إلى األقرب
على وانه الثقـافات تنوع إلى ذلك الباحـث عزا وقد . (١٥) لها متبنين على الطروحات تلك من واحدة
أيضاً تكونت السمات هذه ان أال السمات، من كثير في تشترك الغربية االخبارية األنظمة أن من الرغم
كانت وإذا تامة. عزلة في أخباري نظام أي ينمو فال ثم ومن مجتمع كل في مميزة ثقافية لمؤثرات نتيجة
تشكلتا أنهما أال لألخبار اليومي باإلنتاج االلتزام نتيجة ما حد إلى تولدت قد الصحفية والعادات القواعد

منه. الصادرة بالمجتمع الخاصة الثقافية القيم من
تماما موضوعيا يكون أن أليصحــــفي ((اليمكن انه ميلفيتش الين ترى آخر جانب من
بـالموضوعية األيمان لتآكل آخر بعداً أيضاً هي كانت التي السياسية والنزاعات الثقافة من ومتحرراً
أمامه تظهر الموضوعية بأساسـيات الدارس سـلم ما اذا ذلك عن فضال ، (١٦) األخبار)) جميع في
معلومة تفضيل إلى يميل فالمراسل ، الصحفي العمل وقواعد االنتقائية عامل مثل أخرى نسبية عوامل
بـاتروس((أن .ويرى الذاتية لتقـديراته وفقـاً آخر على حـدث أهمية ابراز أو أخرى حساب على
الواقـع في تتم العملية تلك أن أال ، المجتمع أمام ترفع مرآة هي األخبار أن أحياناًً يدعون الصحفيين

، (١٧) لألحداث)) بطريقةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍانتقائية كبير حد إلى
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والقـواعد المعايير كبـير حد إلى تشكلها للواقع رؤية من يتكون بناء هي األخبار فان ثم ومن
الصحفية المؤسسة تمارسه الذي والتحكم الرقابة دور مع أساسية اطرا بصفتها توضع والتي الصحفية

. ماتريد انتقاء في

االنتقال حركة ، واهتماماته الجمهور ميول : عليه تفرضها أساسيات الصحفي البناء يستوعب
المنافسـة عالم نحوها يتسابق التي الفكرية والرؤى المستقبلية التصورات ، المعلومة مجال في التقني
اسـتخدام في ينصب أن يجب الخبـر بـناء ان إلى الباحثين احد ويشير ، معاً والمال الجمهور لكسب
والسـعي لديه المجهول وعالم االسـتفهامية االحـتماالت تجميع إلى تدفعه حياتية كواقعة له الجمهور

. (١٨) ذلك خالل من عنها والبحث لإلجابة
يسـتهويها السطح على اخرى وظهور معينة خبرية تغطيات ضمور في النوع إشكالية وتبرز
ويساعد ، الحقاً عنده ظهرت التي تلك عن مستغنياً اخرى تغطيات الى الوقت بمرور ينتقل ثم الجمهور،
والشخصيات لالحداث االتاحة ودرجة المجتمع، في واإلنسانية السياسية التحوالت عامال األمر هذا في
والحكومة السياسة تغطية اختفاء ان : فيه وجد تحليالً الباحثين*** احد اجري وقد لها. التابعة والعالئق
والرياضة الجرائم احـداث تغطية في التوسـع سببـه اسيا بلدان بعض في المحلي التلفاز قنوات من

. الجمهور(١٩) تجتذب التي االخرى والموضوعات الحياة واساليب الجوية والنشرات
شبـكات معظم وقعت الماضي القرن ثمانينات منتصف منذ انه اخر باحث يرى ذلك عن فضالً
عن عددهم المتضائل بالمشاهدين االمساك يحاولون الذين (التسويقيين) سيطرة تحت االمريكية التلفزة
ان يجـب الذي االعالمي المنطق تفرض الجمهور نوعية فان ثم ومن ، (٢٠) الترفيهي االعالم طريق
مع التغطية ضغوط تقـليل اجراءات بـعد الذروة الى اإلغراء لرفع اساسه على نفسها الوسيلة تصمم

. والالحقة االولى لحظاتها في ممكن وقت باقل لتقديمها االحداث تبسيط
ماتسـتطيع هي االخبـار ان : النوع إشكالية حول مانهايم) ، بي (جارول يرى سبق لما وطبقا
يفصل كان الذي الحـائط وان ، االنسانية المعادالت تقرره لما طبقا واذاعته بتغطيته تقوم ان الشبكات
االخبـار ان اخر ويرى .(٢١) تماما منتهكا االن اصبح االخبارية التغطية جانب عن االقتصادي الربح
ومعدالت المالية الضرورات عنصرا تتجاذبه الخبر تعريف اعادة فان وبالتالي ، القارىء صديق : هي
ليست الخبري النوع اشكالية ان يرى اذ اخر باحث الطرح هذا ويعارض ، (٢٢) التعرض جمهور نوع
، الرئيسية العناوين تتصدر فهي القلوب تدمي كانت اذا الحادثة ان سابقاً راجت قد كانت فاذا اهمية، ذات

. (٢٣) تنشر او تذاع لكي المشاعر وتخنق تدمي الن الحادثة تحتاج بحيث ، االن مايحصل ذاته فهو

الخبرية:- والقيمة النوع إشكالية -: ثانياً
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مايسببـها. لها يكون ان دون الخبري النوع اشكالية تبرز ان المعقول من فليس االمر كان واياً
: االسباب اهم بين ومن

. وتشترى تباع سلعة انه على الخبر تعامل االعالم وسائل ان -1
شـكل اسـاس على ونتائجها االحـداث وتحـليل االولويات تقرير يعتمد االحداث نقل ان -2

. العالم تحكم التي السياسات
التقديم شكل متابعاتها في الصغيرة اإلعالمية الوسائل تتبعها التي (النمذجة) األعمى التقليد -3

. اإلعالمية الوسائل كبريات في والعرض
على الحكومات او السياسة باخبار اليهتم الجمهور ان األخبار على القائمين بعض يفترض -4

تحليل. او دراسة دون لذلك يروجون وهم ، واألزياء والترفيه بالرياضة اهتمامه حساب
الجمهور بحـاجة االهتمام قبل نفسه الحدث على التركيز من يترتب الخبر تقديم ان ثم من يتبين
أشبـه لتبقى ، اختبارها دون الخبر معنى لتحديد االفتراضية الصفة مرافقة ذلك افرز وقد ، وطموحاته

. شيءآخر واقعه نظري لشيء المتخيلة األفكار أو المؤقتة بالتعميمات
تظهر اذ ، وبنيته الخبر شكل تعترض علمية مفارقة تظهر الخبرية القيمة فان اخر مجال وفي
السابقة التعريفات مالحظة ومع . والتطبيقي النظري التناول في والمنهجية االجرائية بين الجمع مسالة
وقيم عناصر وفق له سابق تعريف مع بالتوافق يتم للخبر جديد تعريف طرح مسالة ان المتابع يجد للخبر
دراسـة ماكمانوس) (جون اجرى فقـد السياق ذات وفي ، والمهنة الدراسة في عنده ظهرت اخبارية
اخبـارية قيماً فيها الن للنشر طريقها اخذت منها %٦٠ ان الى خلصت اخبارية تغطيات اربع شملت
ثمرة هي إنما الخبـر، من يفترض الذي المثالي بالمستوى يكن لم المنتوج ان مفارقة مع للتغطية اهلتها
الصفة او العناصر مكتملة غير معلوماته الن الفبركة إلى تصل قد الخبر في معينة صفات لها مخرجات

. النشر(٢٥) يستحق كخبر لها الصحيحة
ان الباحـثين احـد يرى اذا . والبيئة الحدث : هما االخبار تصنع قوتين هناك ان القول ويمكن
التي اإلخبـارية القـيم او العناصر تسمية في الباحثون ويختلف . االخبار(٢٦) سالح والوقائع الفعل
، الدراما ، الصراع : بــ العناصر (مانهايم) يحدد اذا ، للنشر بالجدارة يحظى لكي الحدث في تتوافر
التكتيكات على االعتماد في تظهر الحـدث قوة تركيز ان : بالقول اخر باحث ويتوسع ، (٢٧) الشهرة
(ماكدوكل) اما ، الجوهر(٢٨) من أكثر الفضيحة وعلى الدفاع من أكثر الهجوم وعلى القضايا من اكثر

-: هي للحدث(٢٩) اكبر قوة توفر عناصر ثالثة هناك ان فيرى
نهايته. حتى بدايته منذ الحدث متابعة أي التكامل:- -1

في الفردية واالتجاهات العناصر بـعض ظهور بسبـب مثالية تبقى والتي الموضوعية:- -2
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الحدث. معلومات من التحقق مسالة
المعنى تحـريف الى اليصل ان على المحتوى فهم الى يؤدي بما التبسيط أي -: الوضوح -3

االصلي.
احـداث على أضواءها االعالم وسـائل تسليط من تظهر االخبار قيمة ان ذلك مجمل ومؤدى
يهمله ان الصحـفي اختار ما ان فحواها مشكلة يظهر ذلك ان اال االخبار). (ايقونات عليها يطلق معينة

. ونشره عليه ركز ما محتوى ازاء االهمية نفس له يكون قد احداث من
طبقـا يجرى االخرى باالحداث مقارنة للحدث النسبية االهمية تضمين فان البيئة ناحية من اما
قد خبراً اليوم يكون قد ما الى االمر يصل بحيث ، البعض بعضها مع المجتمع ووحدات عناصر لتفاعل
ادراج في تتمثل االتصالية للمؤسسـة التنظيمية الظروف تكوين عملية ان اذ . الغد في خبـرا اليكون
من عدد يرى لذا ، اليها أضيف او عناصرها بعض حذف سواء النقل واجبة كصورة واالحداث الوقائع
االحـداث عن بحـثا االفاق مسحـوا ان بـعد فقط ينقلونها انهم االخبار، اليصنعون انهم الصحفيين

. ومجرياته(٣٠) المجتمع واقع عن وتعبيرا لالخبار، المؤسسة معايير مع تتوافق التي واالوضاع
التغطية وكيفية تكاليف في تصب الخبـر لمفهوم إشـكالية أضافتا والبـيئة الحدث فان ثم ومن
عن **** قـنوات عدة عبر يمر المعلومات به تتدفق الذي الرئيسي الشكل ان ذلك الدولية. اإلخبارية
عن المناسبـة التأثير صيغة وترسـم الحقيقـة لتشكل الساحة على برزت محددة فعالة ادارات طريق

. طريقها
محـلية اذاعة محـطة وكانت تيرنر) (تيد اشتراها حينما (CNN) شبكة ذلك على مثال وخير
سـعت أذ . العالم في اإلخبارية الفضائية الشبكات اكبر من واحدة قليلةالى سنوات غضون في لتتحول
األساسـي الحدث مع عالقات بناء الى سعت كما ، مختلفة جنسيات من الصحفي الشباب استقطاب الى
في ثم من اسهمت وبالتالي ، والميدانية والدبلوماسية والمالية السياسية النفوذ شبكة طريق عن العالم في
قـد (CNN) شبكة استخدام ان بيكر* جيمس يقول . الماضي القرن تسعينات بعد الخبر صورة تغيير
االعالم وسائل باستخدام نحن قمنا وكما االن يستطيعون اذا السياسة صانعي عمل طبيعة تغير في ساعد
القـنوات او السـفراء بواسـطة القـديمة بالطريقة إرسالها من بدالً طريقها عن الرسائل ايصال في

. الدبلوماسية(٣١)
القـرية اخرى مرة ان) ان (سي خلقت لقد : البريطانية الغارديان صحيفة تقول ان ذلك دفع وقد
المتحـدة الواليات الى ان) ان (سي طريق عن رسميا احتجاجا ارسلت قد روسيا وكانت العالمية.(٣٢)
احداث من وماشملها االولى الخليج حرب فان ذلك عن .فضال بنما اقتحامها على احتجاجا ١٩٨٩ عام
وزير الى العراق في االمريكي بـاالعمال القائم قال .فقد ان) ان (سي في االنية التغطية محور ،كانت
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ثم ومن مني(٣٣) اكثر ان) ان (سـي بـفضل معلومات لديكم : حسين صدام لقائه بعد العراقي االعالم
يسـمعون والجمهور القـرار مراكز جعلت .اذ للدبوماسـية اخر بعدا هنا االعالم وسائل فقداضافت

العالمية. لالحداث االفعال ردود تقتضيه الذي المطلوب الوقت وقصرت واحد، وقت في باالحداث
واثناء بـداية والتفاصيل المعلومات على التعرف في تتلخص اإلعالمية القنوات هذه مهمة ان
القرار وأصحاب العام الراي امام وتقديمها عنها والكشف اللتقاطها والسعي والمعقدة، الخطرة االزمات
الكشف عملية ضوء في للجمهور والعقلي النفسي التوازن اعادة في دوره .ولذلك إزاءها موقف التخاذ

وقوعها. لحظة بها واالحاطة االزمات تلك عن
في االخبـارية** القـيم نوع حول عليها متفق عامة خطوط هناك كانت اذا انه الباحث ويرى
بحد االلتزام من المؤسسة يجرد بل والثبات. النسبية بين االطراد اليعني ذلك ان اال االعالم، مؤسسات
الخبـر تقـديم او اخر، حسـاب على حدث تناول في القيم تلك مدلوالت تحريك الى ودفعها منها ثابت
على هنا التناول ينعكس وبالمحصلة . المطلوب بالوجه يستقبلها سوف جمهورها ان ترى التي بالطريقة
ضرورات ضمن إلدراجها المثالية، حسـاب على والواقعية الصحفي، امام اهميتها الماثلة الحادثة نوع
أخرى وإضافة قيمية عناصر حذف الحدث معلومات الحتمال التعامل، في النسبية هنا والمعيار النشر.

. لنشره مالئمة أكثر

تعوزها التعريفات هذه من العديد ان يظهر الصحـفي الخبـر تعريف حـركة استعراض عند
ترافقـها او الموضوعية حسـاب على الذاتية محـور مع بعضها تداخل يظهر اذا والمنهجية. الكفاءة
تحديد على بعضها يقتصر وقد ، ثابتة بحدود مكمم تعريف تقديم حساب على والنوعية الكيفية التقديرات

. التعميم حساب على جزئية حاالت
خرج التي الصياغة في يدقق ان الباحث على يترتب فانه الصحفي الخبر موضوعة تناول فعند
بالمصدر الثقة درجة مع الحقيقة نقل وحدود ذلك في المؤثرة العوامل عن والبحث االعالم وسيلة في بها
لصالح يحسب ايجابي عامل وهو مقنعة غير للخبر المحددة التعريفات ان جواد) الستار عبد (د. ويرى
الناس(٣٤) اهتمام مايثير هو الخبر ان خالصته عليه متعارفا عاما مفهوما يوفر النه االخبارية العملية

.
والتي الشـهيرة ثكليف) (نورد اللورد مقولة الى الصحافة ادبيات معظم تشير نفسه السياق وفي
الخبر))(٣٥) هو فهذا كلبا الرجل يعض عندما ولكن بخبر هذا فليس رجالً كلب يعض ((عندما فيها جاء
كلبـاً عض لو فماذا ، الوصف هذا من تنطلق الصحـفي الخبر مفهوم تحديد مسالة ان الباحث ويرى ،

: الصحافي الخبر لمفهوم ( التحديد ) ضرورات -ثالثاً:-
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كوصف ؟ اخبـارا هذه اليست ؟ اجتماعية او فنية شخصية او ؟ الدول من دولة رئيس او ؟ البابا قداسة
. ؟! الجمهور باهتمام يحظى للحدث آني

للخبـر اخرى ابـعاداً قـدمت التي المفارقة نوع لتوضيح حادثتين بين مقارنة وضع ويمكن
الى بـمصر اجنبية سائحة تعرضت الماضي القرن سبعينيات ففي ، االخيرة العقود خالل من الصحفي
السائحـة تلك تواجد اثناء حدث النه بالغة باهمية الحدث هذا االعالم وسائل فتناولت سائب كلب عضة
عضة الى حـياته مراحل احدى في *****(.... (خميس تعرض ذلك يقابل الدولي القاهرة مطار في
اال اعالم. وسيلة اية في يبرز ولم به المحيطين يتعدى لم الحادث ان اال ، انفه من جزءاً يفقد جعلته ذئب

؟! انفه) الذئب اكل (شاب خبرا تكون ان الحادثة هذه تصلح
سياسـية وصراعات وحروب تحوالت من تحمله وما واحداثها بتراكماتها العالمية االحداث ان
الزحف عن فضالً سلوكية حيثيات ضمور حساب على الصمد مجمل في النهضة تسارع مع واقتصادية
وترتيبـاتها االعالم وسـائل اشـراك زيادة في اسهم ذلك مجمل ، واالستثماري السكاني التوسع نحو
الخبـر اخذ التراكم ذلك ووسـط ، لها والمكان الزمان حـاجة حسب وتثقيف نشر كأدوات المعلوماتية
منطقية غير واخرى اعتيادية ظروف في منطقية ومفاهيم اضافات عليه فرضت متتابعة بنية في يتشكل
طريقـته شـكلت وسـيطة عوامل عن فضالً ، خاصة ظروف في االعالمي التضليل الى تصل قـد

. آخر بعد يوماً تعقيداً يزداد بشكل المجتمع حياة في وجوده فرض وابرزت وعناصره

فيها تتداخل عناوين تحـت الخبـر بـناء الى النظر ووجهة االنتاج بين التدخل ذلك يؤدي وقد
هذا في ويحـدد المهنة شـروط عن االبتعاد الى بالمعلومة يؤدي قد مما والموضوعية الذاتية العوامل
اجدى االخبـار تعليب ان ترى الكبـرى االعالم وسائل تمتلك التي الشركات ان : نبلوم) (روز المجال
حسـاب على وسـرعة بايجاز الساعة مدار على ببثها االحتفاظ مع التقليدية بالطرق بثها من اقتصاديا

بالظهور(٣٨) لها اليسمح اخرى حقيقية تفاصيل
ترى اذا اعاله بـالتداخل تأثراً اكثر كانت االنبـاء وكاالت ان الباحـث يجد السـياق هذا وفق
ان االسيوشتوبـرس تحـدد حين في ، بالتغطية)(٣٩) جديراً مراسلوها (مارآه هو الخبر ان (رويترز)
، الناس)(٤٠) يحـتاجها بصيغة جديدة تطورات تحمل التي االحداث آخر عن تقريراُ تقديم : هو الخبر

.

الصراع مسـالة على االن يتركز اصبـح الصحفيين اهتمام فان والتعقيد التراكم هذا ووسط
لجعل المتنوعة الصور وعرض التكرار مسـالة ذلك ويرافق ، وقـت الي تصلح للنشر جديدة كمادة
عن بعيد االعالم وسائل عن البعيد (ان الباحثين احد يرى اذا ، الجمهور عقول في بروزاً اكثر الحدث
وتقـديم االتجاهات وتفسير العام الراي لصنع ادة الخبر اصبح (لقد اخر ويرى ، الناس)(٣٦) عقول

. اختصاصه)(٣٧) حسب كٍل األفراد يحتاجها خدمات
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التي االحداث نحو تتجه متجددة بصورة الخبر تعريف محاولة في هنا تنصب التي الجهود فان وبالتالي
الباحثين احد دفع وذلك .. وتعتيماً تعميماً المسالة يزيد وذلك ، ذاتها االخبار وليس االخبار منها تكونت
صحفي كل فان لذا ، تغطيتها) وسياق االخبارية العملية على تتركز الخير تعريف جهود (ان القول الى

. بها يعمل او يراها التي النظر وجهة من يحدده
رقم الجدول وفق تتوزع شخصاً (٨٥) تشمل عينة الى سؤاالً الباحث قدم فقد الصورة والكتمال

: انه ضوء في الصحفي) للخبر تعريفك (ماهو هو السؤال وكان (١)
. الجماهيري االعالم وسائل احدى عن صادرة اتصالية مادة -

. اهميتها ولها بالفعل حدثت واقعة عن يتحدث -
. المقلوب الهرم باسلوب معالجة معلومات فيه -

المهنة مجاالت في طبقـية عشـوائية بطريقـة اختيارها تم عينة على السـؤال توزيع تم وقد
في موضح وكما العليا الدراسـات طلبة من وعدد واالنساني واالعالمي الجامعي والتدريب الصحفية
في كما قسـمين الى المبحـوثين اجوبة الباحث قسم فقد متضاربة االجابات وجاءت ، (١) رقم الجدول

. عليها المختلف والصفات المشتركة الصفات محوري هما (٢) رقم الجدول

كل تكرار بحساب ذلك وتم ، المبحوثين تعريفات مجموع من الصفات تلك الباحث استخرج وقد
عدد الى احـتكم قد الباحث وكان ، المبحوثين اختلف او عليها اتفق عناوين في جدولتها بعد منها واحدة
تكرارات نسبـة على تحصل فقرة كل ان اعتبار على جميعهم واتفق االحصاء مجال في المحكمين من
على تحـصل فال النسبـة تلك دون اما المبحوثين بين عليها متفق مشتركة صفات فهي فوق فما %٥٠
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مشـتركة كصفات النسـب اعلى على التالية الفقرات حصلت فقد النسب فرز وبعد . المطلوب االتفاق
الخبر ان ترى

. (%٦٤،٢ وبنسبة تكرار ٦١) بـ االخبارية قيمتها لها مادة -
.( %٦٢،١ وبنسبة تكرار ٥٩) بـ حادثة عن تقرير اعداد -

.(%٥٨،٩ وبنسبة تكرار ٥٦) قبل من يعلمه ولم انياً الجمهور مايهم -
الوصف جاء ثم . (%٥٦،٨ وبنسبـة تكرار ٥٤) للنشـر تصلح لكي االحداث صياغة اعادة -
ماينخفض وهو ، المشتركة الصفات ضمن اقل بنسب خاصة صفات لها واقعة الخبر وان الموضوعي
ان منها جداً واطئة بنسـب فاعتبرت عليها المختلف الصفات اما النظري. المجال في بها االهتمام عن
الصدق يحتمل بما هام انساني نشاط هو او يومية اعالمية مادة وهو : الصحفي معناها لها (فكرة الخبر

. والكذب)
: مايلي االستطالع هذا من يتبين وبالتالي

او اعداد الخبـر بتسـمية اكتفوا انما الخبـر داخل الراي عرض الى المبحوثين يتطرق لم -2
وصف.

ان يدل وذلك المبحـوثين بين المطلوبة االتفاق درجة على تحصل لم الموضوعية صفة ان -3
لكسـب الصدق تسـتخدم ان الوسيلة من تفترض الجماهيري االعالم قنوات سعة ان يرون المبحوثين

. عليها الجمهور اقبال
دون الموضوع يترك ان ال للنشـر صالح تجعله للحـادثة معينة صياغة المبحوثين اشترط -4

. معالجة
الخبر ماهية حول المشتركة الصفات مجال في النسب اوطا على المتابعة عنصر حصول -5
اخطر ان احـدهم يرى أذ ، المجال هذا في للباحثين النظرية الجوانب مع يتفق ماال وهو المبحوثين لدى
القارئ فتضطر ذلك بعد حدث ماذا او معين خبر متابعة عدم في ما اعالمية وسيلة تخطيء ان هو شيء

.(٤١) متابعتها على تعود التي غير اخرى وسيلة في الخبر هذا وقائع تطورات عن البحث الى
للخبـر تعريف وضع يمكن الباحث بها خاض التي والتطبيقية النظرية السياقات ووفق وبالتالي
يرى حدث عن تقرير (هو التالي وفق المفهوم تحديد إزاء نحوالثبات النسبية من يقلل ان يمكن الصحفي

وهي: محاور عدة في شموال التعريف هذا ويقدم للنشر). تؤهله اخبارية قيما فيه الصحفيون
المؤسسـة سياسـة مع يتناسب بما الخبر اعداد في الصحفي امكانية أي : المكانية الصيغ -1

:

متنوعة االراء فجاءت والمهني االجتماعي منظاره من كل الخبـر عرفوا المبحوثين ان - 1
. للخبر اساسي ركن االخبارية القيم ان على االتفاق في شاملة وشبه
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. اليه يتوجه الذي الجمهور حاجة واولويات االعالمية
مبـرر يختار ان في للصحفي مرونة تعطي القيم هذه وجود سعة ان : االخبارية القيم تنوع -2

. االخبارية القيم تلك اكثرمن او واحدة على الحتواءه النشر اليات الحدثضمن إلدراج
أي يسـتطيع ما والتبسـيط الشمولية من فيها للخبر صياغة اعداد أي : والوضوح التكامل -3

. الصحفي التحرير قواعد وفق معناه يفهم ان متابع

بقـدر الموضوع لمتابـعة امكانياته يوظف ان الصحفي يستطيع : والموضوعية المتابعة -5
. الخاص جمهوره متابعة على حفاظاً الموضوعية من ممكن

يسـتطيع الصحـفي فان الحادثة في الصراع نوعية كانت اياً : الحدث في الصراع طبيعة -6
اعاله. االبعاد وفق تناولها

تناولها عند اعاله المفهوم وفق تعمل ان وسـيلة أي باستطاعة : االتصالية الوسيلة نوع -4
للنشر معينة .حداثة

الهوامش
. وغيرها .. الصحفي التحقيق وفن المقال فن ، الخبر فن مثل -*

د ـ القاهرة . العملية تطبيقاته ، عليه الحصول طرق القه حيث ، وعناصره مصادره - الخبر فن ، ادهم محمود : أنظر -1
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. ٢٢ -١٠ ص ١٩٧٩ ، ن .
. ص٦٠ ١٩٩١ ، العربي الفكر دار ــ القاهرة . األعالم لوسائل اإلخبارية الوظيفة ، حمدي حسن -2

. عليها المتعارف االخبارية الصيغ وباقي والمصداقية والتشويق والصدق االهمية عناصر ذلك في ويدخل **
. ٢٠ -١٩ ص ١٩٧٧ ، المعارف دار ـ القاهرة . ورسالة مهنة الصحافة ، صابات خليل -3

٤٢ ص ذكره سبق مصدر ، الخبر فن ، ادهم محمود -4

. ٢١ ص ١٩٨١ ، الشروق دار ـ بيروت ، ط١ ـ مقارنة دراسة ـ الصحفي الخبر فن ، زيد أبو فاروق -7
. ص١٩ ١٩٨٧ ، للنشر الفكر دار ـ الجزائر ، إعالمية إشكاليات ، سعيد علي العابدين زين -8

. ١٨٧ ص ١٩٨٦ ، المعارف دار ـ القاهرة ، الصحفي الفن ، الدين علم محمود -9
.١٦ ص ١٩٨٨ ، نشر دار ـ بغداد ، بالرونيو مطبوعة محاضرات ، الصحفي الخبر ،تحرير الياسري قيس -10

. ٥٥ ص ١٩٩٠ ، للنشر الكتاب دار ـ بيروت ، وتطويرها الصحيفة ، دبالير ويالر -11
. ص٩٥ ١٩٩١ ، مصرية االنجلو مكتبة ـ القاهرة ، الصحفي الفن في دراسات ، إمام إبراهيم -12

. ١٠١ ص ، ذكره سبق مصدر ، إعالمية إشكاليات ، سعيد علي العابدين زين -13
٢٠٠٤ ، الدولية الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي زين ترجمة ، للصحفيين السياسية األدوار ، باترسون . أي توماس -14

. ص٣٥
. ص٤٢ ٢٠٠٣، الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي زين ترجمة ، السياسة وأخبار األخبار سياسة جرابر، دوريس -15

.٨٠-٨١ ص ٢٠٠٣ الكتب، دار ـ بيروت ، أفرام ماهر ترجمة الديمقراطية، إلى والتحول االنتقال ، ميكيفتش الين -16
.١٥٩ ص ١٩٨٩ للنشر سعد دار ـ القاهرة ، جالل العاصي عبد ترجمة العالم، في الصحافة ، دينواريه ب.

. البورتالدي اوريجدنيان تلفزيون مراسل لبرج تشر بيت ***هو
. ٤٣ ص ١٩٩٧ ، للنشر الهالل دار ـ الكويت ، اعداده واليات الصحفي الخبر ، امام اكرم -17

ص٢١٩. ٢٠٠١، للنشر فاس دار ـ المغرب مترجم، بال السياسية االخبار وجمهور السوق دراسة ، اندروود دوج -18
. عنه نقالً ، ٢٢٠ ص ، السابق المصدر نفس -19

، مترجم بـال األخبـار صناعة في ثالثة كقـوة االسـتراتيجي االتصال : األخبار يشكلون من ، مانهايم ، بي جارول -20
. ١٠٧ ص ٢٠٠٣ ، للنشر فاس دار ـ المغرب

للنشـر الدولية الدار ـ القـاهرة ، سـيف ابو سميرة ترجمة ، االخبار ومصادر الصحفي المراسل ، سترنز هربرت -24
. ٢٢ ص ١٩٨٩ والتوزيع

. ١٢٦ ص ذكره سبق مصدر ، االخبار يشكلون من ، مانهايم ، بي جارول -25
. ٣٧ ص ٢٠٠٤ للنشر الكميت دار ـ طهران ، صحفية نظر وجهة من اليومية االحداث الدين، علم علي -26

5- Brian whita ker, News L.T.D . London y press croup. 1987. p 20 .
6- Ibid. p.p 22 - 21 .

Mark Harts guard , The press and Reagan presidency,(New York ):Farrar status
Giroux , 1988 , p 52

21- Leo Bogart, press and public, Who Reader what, when, where and why in
American News papers ( Hillsdale N. J 1989) p . 312 .

22- Ibid, p.p. 314.
23- Nort Rosenblum , Who stole the news , New York : John Wiley ,1993 . p.p.

105- 107.

Minoritـ
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. ٤١ ص ، نفسه السابق المصدر -27
المجد دار ـ بـيروت ، ياغي احـمد ترجمة ، االخبار وخصائص ، الجماهيري االتصال نظريات ، ماكويل دينيس -28

. ٩٣ - ٩٢ ص ١٩٨٩ ، للنشر

. السابق األمريكية الخارجية وزير *****
. ١٩٩٤ / ٧ / ٢ بتاريخ (CNN) شبكة معه أجرتها مقابلة ، بيكر جيمس -29

، األهمية ، المكان قرب ، الغرابة ، الجدة : هي سابقه صفحات في ذكره ماتم الى باإلضافة اإلخبارية القيم أهم -******
. وغيرها .. االجتماعية المسؤولية ، الزمنية المدة ، الفخامة ، الصراع

ص١٧٠ ،١٩٩١، اوبان أوليفيه باريس، السري، الخليج-الملف ،حرب لوران واريك سالنجر بيار -30
٨٤ ص ذكره، سبق مصدر اإلعالم، لوسائل اإلخبارية الوظيفة حمدي، حسن -31

. ص٦٥ ٢٠٠٠ ، والنشر للطباعة الكتب دار ـ بغداد ، االخبار صناعة ، جواد الستار عبد -32
. ٢٢ ص ، ذكره سبق مصدر ، الصحفي الخبر فن ، زيد ابو فاروق ، انظر -33

الماضي القرن من الثمانينات في ، بغداد جامعة في االداب بكلية االعالم قسم طلبة احد ... خميس -34
زين ترجمة ، الصحـفية الرعاية اصالح حول النقاش في الصحافة دور ، كابيال ان وجوزيف جاميسون هول كاثلين -35

. ١٤٨ ص ٢٠٠٤ ، الدولية الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي
ص٧٩. ٢٠٠٥ والترجمة، للنشر الدولية الدار ـ بيروت ، العامة والسياسة االعالم وسائل ، باليتز . ال دافيد -36

ص٦٥. ،٢٠٠٠ والنشر للترجمة االسالم دار الجزائرـ والنظرية، المهنة بين ـ االخبار صناعة ، ديمون روبرت -38
. ٧٢ ص ، نفسه السابق المصدر -39

.٥٤ ص ١٩٩٧ , للنشر الفاتح مكتبة ـ طرابلس ، الصحفي التحرير فنون ، زين ابو ياسين ، انظر -40

". والمتنفذة الحاكمة الشخصوالشخصيات مع والسياسة بالمال عالقات القنوات هذه تمتلك

37- Mort Rosenmlum , who stol the news , o . p sit p .
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المصـادر
: والمترجمة العربية المصادر اوالً:

. ١٩٨١ الشروق دار ـ بيروت ، ط١ ـ مقارنة دراسة ـ الصحفي الخبر فن ، فاروق ، زيد ابو -1
.١٩٩٧ للنشر الفاتح مكتبة ـ طرابلس ، الصحفي التحرر فنون ، ياسين ، زين ابو -2

ن . د ـ القاهرة ، العملية تطبيقاته ، عليه الحصول طرق ، مجاالته ، عناصره ، مصادره ـ الخبر فن ، محمود ، ادهم -3
. ١٩٧٩

. ١٩٩١ المصرية االنجلو مكتبة ـ القاهرة ، الصحفي الفن في دراسات ، ابراهيم ، امام -4
. ١٩٩٧ للنشر الهالل دار ـ الكويت ، اعداده واليات الصحفي الخبر ، اكرم ، امام -5

. ٢٠٠١ للنشر فاس دار ، مترجم بال ، السياسية االخبار وجمهور السوق دراسة ، دوج ، اندرورد -6
. ٢٠٠٤ الدولية الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي زين ترجمة ، للصحفيين السياسية االدوار ، أي . توماس ، باترسون -7

. ٢٠٠٥ والترجمة للنشر الدولية الدار ـ بيروت ، العامة والسياسة االعالم وسائل ، ال دافيد ، بالتيز -8
. ١٩٩٤ / ٧ / ٢ بتاريخ CNN شبكة اجرتها مقابلة ، جيمس ، بيكر -9

زين ترجمة ، الصحفية الرعاية اصالح حول النقاش في الصحافة دور ، كابيال آن جوزيف ، هرول كاثلين ، جايسون -10
. ٢٠٠٤ الدولية الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي

. ٢٠٠٣ الشروق مكتبة ـ القاهرة ، نجاتي زين ترجمة ، السياسة واخبار االخبار سياسة ، دوريس ، جبراير -11
. ٢٠٠٠ والنشر للطباعة الكتب دار ـ بغداد ، االخبار صناعة ، الستار عبد ، جواد -12

. ١٩٩١ العربي الفكر دار ـ القاهرة ، االعالم لوسائل االخبارية الوظيفة ، حسن ، حمدي -13
. ١٩٩٠ للنشر الكتب دار ـ بيروت ، وتطورها الصحيفة ، ويالر ، دبالير -14

. ٢٠٠٠ والنشر للترجمة دارالسالم ـ الجزائر ، والنظرية المهنة بين االخبار صناعة ، روبرت ، ديمون -15
. ١٩٨٩ للنشر سعد دار ـ القاهرة ، جالل العاصي عبد ترجمة ، العالم في الصحافة ، ب . دينوارية -16

.١٩٩١، اوبان ،اوليفييه ،باريس السري -الملف الخليج ،حرب لوران واريك ،بير سالنجر -17
للنشـر الدولية الدار ـ القاهرة ، سيف ابو ميرة س ترجمة ، االخبار ومصادر الصحفي المراسل ، هربرت ، سترنز -18

. ١٩٨٩ والتوزيع
. ١٩٨٧ للنشر الفكر دار ـ الجزائر ، اعالمية اشكاليات ، علي العابدين زين ، سعيد -19

. ١٩٧٧ المعارف دار ـ القاهرة ، ورسالة مهنة الصحافة ، خليل ، صابات -20
. ٢٠٠٤ للنشر الكميت دار ـ طهران ، صحفية نظر وجهة من اليومية االحداث ، علي ، الدين علم -21

. ١٩٨٦ المعارف دار ـ القاهرة ، الصحفي الفن ، محمود ، الدين علم -22
للنشر المجد دار ـ بيروت ، ياغي احمد ترجمة ، االخبار وخصائص الجماهيري االتصال نظريات دينيس ، ماكويل -23

. ١٩٨٩
، مترجم بـال ، االخبـار صناعة في ثالثة كقـوة االستراتيجي االتصال : االخبار يشكلون من ، بي جارول ، مانهايم -24

. ٢٠٠٣ للنشر فاس دار ـ المغرب
. ٢٠٠٤ الكتب دار ـ بيروت ، افرام ماهر ترجمة ، الديمقراطية الى والتحول االنتقال ، آلين ، ميكيفتش -25
. ١٩٨٨ نشر دار بال ، بغداد ، بالرونيو مطبوعة محاضرات ، الصحفي الخبر تحرير ، قيس ، الياسري -26

62

الصحفي الخبر في والنسبي الثابت

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



األجنبية المصادر ثانياً:
1- Bogert leo , press and public . Who Read , what , when , where , and

why inAmerican news papers . ( Hillsdal . N . J 1989 ) .
2- Hertsgaard , the press and Reagan presidency ( New York ) : Farrar

staus Giroux , 1988 .
3- Rosen mort blum , who stol the news , ( New York : johnwiley ,1993) .
4- Whitaker . Brian , news L . T . D London minority press group , 1987 .
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: مقدمة -1
وتحقـيق الدقيقـة الداللة إيصال في الثقـة، كل بـها موثوقا والمكتوبة المنطوقة اللغة تعد لم
من أول الفالسفة وكان بعيد، أمد منذ الحقيقة) نقول (وال الفكرية المواضعة هذه درست ولقد التواصل،
اإلعالمية، الوسـائل اتساع مع التواصل نطاق اتسع وحين بالفكر اللغة وعالقة ، الكلمات بداللة اعتنوا
نقـل في تسـهم ال قد االتصال إطار في اللغة ان مؤداها، فكرة من انطالقا المرة هذه بقوة السؤال ظهر
تقـصر وقد الحضاري، التقدم في عليه يعول فعال، اتصال بناء إلى المؤدية واألفكار الحقيقية المعرفة
منها تعاني التي الفكرية البـنية في الخلل مواطن يعالج الفكري، التميز من حـالة إلى المجتمع نقل في
اللفظية الرموز من اللغة، معنى توسع ولقد ، جانبه إلى اللغة تدرس االتصال يدرس وحين . المجتمعات
فقـدت أن بـعد جديدة، بدالالت الكلمات فارتبطت ودالالتها، الصورة ومنها اللفظية، غير الرموز إلى

التاريخي. بمآلها المفترضة اللغوية عالقتها
أكثر من األوربي النهضة عصر وكان ، اللغة في الخلل من انطالقا االتصال في الخلل درس لقد
وكانت جديد، (ابستمولوجي) معرفي فكري نظام بناء في اللغة بدور يتعلق فيما وغنى خصبا العصور
مرحـلة إلى االنتقـال إلى العلمي المستوى في هائال تقدما أنجزت أن بعد تستعد األوربية المجتمعات
حـراك يرافقـه أن البد األعلى، الى ألصاعد االجتماعي فالحراك ، سابقا قدم لما خالصة هي جديدة،
اللغوية فالحركة قديمة اطر على جامدة تزل لما واللغة وحديثا متقدما المجتمع يكون إن يمكن فال لغوي،
تغيرت ان بعد للكلمات، الداللي والحمل ، السياق في والكلمة الكلمة استعمال عند طويال وقوفا تقتضي
اللغة الن بالماضي، اللغة تربط كانت التي اللغوية العالقات وضعفت العلمي، التقدم بتغير التفكير اطر
فكرا تنقـل ذلك جانب إلى هي بـل حسب، الكلمات مع التعامل في طرقا وال الكتابة في أساليب تنقل ال
بـفكرها اللغة تظل أن المعقول غير ومن المختلفة، الفكرية والحقائق والوجود الكون في واراء وفلسفه
تالؤم هناك يكون أن الطبـيعي من وكان جديدة، اتجاهات نحو سريعا تطورا يتطور والمجتمع ، القديم
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وتطور يتناسب تطورها اجتماعية ظاهرة فاللغة اللغات. حقيقة في والتفكير األوربي النهضة عصر بين
البالغة العناية هذه وجدنا النحو هذا على الحقة، تاريخية مرحلة إلى تاريخية مرحلة من وانتقاله المجتمع
من واسـعة أجزاء الى األفكار اإلعالم وسـائل نقـلت حـين ذلك بعد أصولها استحكمت ولقد باللغة،
اختزال إلى العصر يسعى وقت في القديمة الصياغات بجدوى أخرى مرة التفكير إلى دعا مما األرض،
، خاصة دالالت إلى االن ماسـة والحـاجة مقبـولة، ماعادت المائعة فالدالالت واختصاره، شئ، كل

التقدم. هذا عنوان واللغة االجتماعي، التقدم في االتصال استعمال باتجاه وتدفع الوقت تستثمر

القــرن مطلع منذ الكثير بـها يلهج ، لالهتمام مثيرة مقـوله المرء يردد أن الطريف من لعل
يكون وحـين ... اللغة إلى األثير مكانها حيث السياسة من لتتنقل (االستقالل) وهي قبله، وما العشرين
فان ، االقـتصاد في أم الثقـافة في أم الفكر في يقـع وأين االستقـالل هية ما عن وجادا حيويا السؤال
من قريبـا وهو والسياسية، التاريخية مؤثراتها في االنغماس عن إبعادها الى يشير اللغة في االستقالل
نيوماير يقـول ، الحـداثة رواد من الكثير مفهوم األصل في انه والتوليدية البنيوية اللسانية االتجاهات
التي البـنيوية التنويعات مع أساسـا التوليدية اللسانيات به ليعنى المستقلة اللسانيات مصطلح "يستعمل

الى ترجمتها ويمكن محـايدة قـيمة ذات بانها المستقلة اللسانيات فهم ويمكن . سبقتها(١)
عند فهي ، الصافية الداخلية حقيقـتها في اللغة من نحـصله أن مايمكن أقصى يعني وهذا
ذلك ولوال إيديولوجيا، ومنحازة اجتماعيا منحازة هي محايدة، غير قيمة ذات االجتماعي بالواقع ربطها

مطلق. بشكل االيجابي الحقيقي التواصل أدوات من أداة اللغة لكانت
الجماهيري، االتصال أنواع في السيما كثيرة اتجاهات على مفتوحة للغة االجتماعية الطبيعة إن
في وتبـالغ ، الفوقي التسلط في أخرى أدوات مع تسهم إيديولوجية أداة الى التاريخ في اللغة تحولت لقد
من أداة تكون وقد الكثيرة، استعماالته في اإلعالم هو كما للسياسة، ثقيل ظل الى لتتحول القيمية الناحية
ألوان من بـلون المتعلقة التعبير، ألوان من طيف أو لون في العامة الروح واذابة الجمعي، القمع أدوات
بقوة ترد فإنها ، الحداثيين اللغويين معظم أو (ماير) ذهن في ترد لم المعاني هذه كانت وإذا ، أيضا الفكر
عاطفية شحــنات من تحـمله وما الكلمات اضطهاد ومن اللغة عنف من تعاني تزل لما أمم أذهان في
للوصول المحدثون به يقوم ما ويقاطع يخالف ما وهو والشك، للريبة مثيرة اللغة تكون قد بل تحريضية،
بها لنعادل ماير محاولة التقطنا وقد . المستقلة اللسانيات مصطلح استعمال طريق عن جديد لغة علم الى
والبـنيوية التوليدية اللسـانيات حقـا هل : نفسها األسئلة نطرح ونحن . اليوم مانعيشه هو جديدا واقعا
العلم بـين المائز إلى تتطرق أن البد التساؤل هذا مثل عن اإلجابة أن غير محايدة، قيمة وذات مستقلة؟
أنتجتها ، معين بواقع لها الصله معرفة (علم) كلمة "تعنى يلتقيا أن يمكن وال متنافران فهما وااليديولجيا

: اللغة في االستقالل
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مركز الشـمس إن : مقولة مثال ، للواقع منعكسا وعيا بااليديولجيا ونعني الواقع، هذا جابهت ممارسة
لم لذلك وهي الواقع، تواجه تعد لم المقولة أن أي إيديولوجية"٢. نظرية األيام هذه تدعى ان يمكن الكون،
تثبـيت فهي االيدولوجيا أما متغير، منقـلب مواجه دائما والعلم الواقع، من جزءا أصبحت علمية، تعد
فإن المعنى بهذا ، عنه مستقلة تظل أنها إال ، العلم من تقترب قد وهي عملية أو نظرية فكرية لمواضعات
التي تلك ، لها الممثلة هي التوليدية اللسـانيات كانت لذا التغيير، عن دائب بحث ، المستقلة اللسانيات

. والكفاءة القدرة مبدأي طرحه في تشومسكي السيما الحديث اللغوي الفكر بها اعتنى
والمنهج الوصفي المنهج يعارض وهو ، العلمية أو المستقلة اللسانيات يعارض تشومسكي لكن
علم في وأرائه السياسة بين جمع قد وهو فيلد) (بلوم السيما اللغة، علماء من عدد به يؤمن الذي الشكلي
بقـيت لذا ، تفسـيرها وأسـاء دوسوسير أراء شوه انه عليه يأخذون المعاصرين اللغويين لكن ، اللغة
التوليدية تشومسـكي أراء من كثيرا قـللوا وقد المحدثين، اللغويين كتابات في ثابتة الوصفية النظرية
األمر أول خافتا االتجاه هذا بدأ وقد (mentalist) عقلي اتجاه عن تصدر للغة نظرية "إقامة إلى وسعيه
جوهرها في تبـنى العقلية النظرية وهذه كله، المنهج أساس وصار قوي إن لبث ما ثم األولى كتاباته في
األصوات من محدودة مجموعة من تتكون لغة كل أن يرى انه ، اللغة نهائية) (بال تسميته يمكن ما على

لها"٣. نهاية ال جمال وتولد تنتج أنها ذلك ومع الكتابية، الرموز من محدودة مجموعة ومن
الكثيرين ان اذ تشومسكي، عنه ودافع اوجده الذي االطار خارج يقع اللغة استقاللية عن الحديث
وخالفوه عارضوه الذين من الكثير ان الى وتوصلوا جديد، من (سوسير) الى عادوا االخيرة العقود في
من يعنينا ما ارائه..٤. تشويه قصدوا وربما دقيق، بشكل يقرأوه لم ، ارائه عن مهمة مالحظات وقدموا
اللغة دراسـة الن ارائه، على مفهومي وبناء دوسوسير، عن تفريع هي المستقلة اللسانيات ان كله، ذلك
في اللغة دراسـة ((ان كذلك تكون حين مستقلة فانها ثم ومن ، العلمية من للغة تقريب ، وصفية دراسة
في مايجري يشبـه انه الى دوسـوير اشـار وقد ، الوصفي بالمنهج االن مايعرف هو استقرارها حال
المقـطع إن ، رأسيا قطعا مقطوعة واخرى افقيا قطعا مقطوعة شريحة تقدم حين ، مثال النبات دراسة
يشـمل القطع هذا ان ذلك ، محدودة حالة وعلى ، خاصة مرحلة على يقفنا النه ، يكشف الذي هو االفقي
االخرى عن منها واحدة كل تمييز يسهل والتي مقارنتها يمكن التي وااللياف والحلقات الخاليا مجموع
مانراه))٥. تاريخ عن شيئا نعرف ان اليقتضينا المادة هذه وفحص ، السطح على مكانها وضوح بسبب

كيفية أي ، الجمل بـين والعالقـات الكلمات بين العالقات تحديد ، دوسوسير يقوله مما ويمكن
كل نحـدد وان المكان نحدد ((ان الى يفضي الوصفي المنهج وهذا ، الراهن الوقت في الجمل استعمال
عن شـيئا يعرف ان يحتاج ال صاحبها ان ، اللغة وهكذا اجزاء. من يجاوره بما بربطه ، ونصفه جزء
أي . االسـاس هذا على يكون ان ينبغي اللغة تناول فان ثم ومن ، يستعملها كي تاريخها او كلمة اشتقاق
متكاملة صورة لنا اليقدم التاريخية، الدراسة يمثل الذي الرأسي القطع الن يقول، كما االفقي القطع على
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التحـديد يضيع ثم ومن تختفي وقد تتفرع خطوطا نرى حيث مختلفة، صور الى يؤدي بل السطح، على
وتواصل الوصفية، النظرية في وجد ، اللغة في االستقـالل مفهوم فان هذا وعلى المقابلة))٦. وتصعب
بااليديولوجيا. اللغة عالقة تدرس لغوية دراسات االن وظهرت السيميائي، والمنهج البنيوي المنهج مع
معاصرة افكار او تاريخ اما انها على اليها ينظر بـل مترابطة، عالقات بصفتها تدرس ال اللغة ان أي
القـيم خارج تشتغل، ان يمكن كي ودقيقة، علمية تكون ان عن اللغة تكف ذلك وعند به. اصال مرتبطة

اجلها. من وجدت التي والداللية االتصالية

ويستعمل الجمالي الفني التذوقي المستوى ، مستويات ثالثة على اللغة الدارسين بعض يصنف
المسـتوى ، العلوم في ويستعمل التجريدي النظري العلمي المستوى الثاني والمستوى والفن االدب في
الدارسـين بعض يتفق يكاد عام٧، بشكل واالعالم الصحافة في ويستعمل العملي، المستوى هو الثالث
او المجتمعات تقدم اساسه على يقاس ، به موثوقا قياسا تكون ان يمكن السابقة الثالثة المستويات ان على
المجتمع.. تخلف على ذلك دل تبـاعدت وان ، المجتمع تقدم الثالثة المستويات تقاربت فاذا ، تراجعها
واحد بمقياس الثالثة المستويات يأخذ النه .. صحيحا بله دقيقا يكون ال قد المقياس وهذا انهياره.. وربما
المصطلحـات وتعريف لوصف تسـتعمل التي العلمية اللغة اخراج هو والمنطقـي الواقعي ان غير ،
التغير ونسبة ، وااليديولوجي السياسي التأثير عن االبعد النها ، الثالثي التقسيم هذا من وشرحها العلمية
التطور.. هذا في لها اثر ال االجتماعية الشبـكة وان مصطلحاتها، وتغير ، العلوم بتطور مرتبطه فيها
وباستبـعاده ، المستوى هذا استبعاد االفضل من لذا الصرفة.. بالعلوم اساسا متعلقة تكون عندما السيما
او االيديولوجي، الحـياد ناحـية من عليهما الفحص نجري ان يمكن ، للغة مهمين مستويين على نقف
يقـف التي وااليدولوجيا اللغة بين العالقة طريق عن اوجدناهما االصطالحين وكال الداللي، االستقالل

بهما. ملتحما بل منهما قريبا المجتمع
المسـتويات، ضمن ما درجة لها نضع ولم العامية اللغة أي المسـتعملة اللغة ، قصدا اهملنا لقد
االنثروبـولوجية.. االجتماعية الدراسـات من قربا اكثر النها ومالحظتنا، دراستنا موضع ليست فهي
على يدل مما ، له عرضة االكثر وهي التغيير على انفتاحا االكثر هي العامية ان السياق هذا في ويالحظ
في الشامل التغيير نالحظ ولهذا بسهولة.. اختراقه ويمكن ، وقوة ديمومة اقل نسيج هو العامية نسيج ان
التغير اصبح إذ بسهولة، اليها تدخل ، العامية نسيج في غريبة وصياغات كلمات ودخول المصطلحات
المصطلح داخل بحرية التجول لنفسها وتسمح القواعد، عن ترتفع فهي العامية.. سمات من سمة والتبدل
ان بـتطورها، والمؤمنين اللغة منظري بـعض يجد وقد الفصيحة، مكان الحلول الى تتطلع واحيانا ،
المثقـفين لبعض هيأ مما ، القيود من انفالتا واالكثر حرية واالكثر التعبير على قدرة االكثر هي العامية

: التواصل وعالمات التاريخ
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تسـفيه في تسـهم الذي بالقدر منفتحة والعامية ، خادع وهم هذا لكن الكتابة، لغة وجعلها بها التخاطب
عندها الشامل، للتغير عرضة يجعلها عرفي او قواعدي او لساني ضابط أي من انفالتها ان كما ، الداللة

جمالي.. واسلوب ايحاء ذات لغة تكون ان تكفعن
مايثير لكن الثقافية، االوساط في نقاشا اشبع قد التواصل بعالمات وعالقتة التاريخ موضوع لعل
االجتماعي التواصل عوامل من عامال تكون ان عن يبـعدها للغة، قداسة يمنح التاريخ ان هو االهتمام
الجتماعي، ا بالتقـدم اللغة ربـط أي فعاال، ايجابـيا تأثيرا االجتماعي الوسـط في يؤثر الذي بالشكل
اللغة اما والمكانية، الزمانية منزلته من زحزحـته اليمكن ازل ثابت المقدس الن الثبات قرينة والقداسة
المقدس مساحة تضييق الى تدعو قوية اصوات وظهرت ، المجتمع بحركة مرتبطة النها متحركة فهي
توسيع تنتظر التي تلك هي المضمون، انسانية المعنى، تاريخية تظهر لغة كل "ان اللغة ومنها حياتنا في
هذة يؤكد ما وكل كمالها او معينة لغة تمامية عن يعلن ما كل ان اذن انقـول باستمرار، وترقيتها معناها
القـول التاريخي الصعيد على يعادل اللغة بيوتوبيا القول ان اللغة)، (يوتوبيا عن يتحدث انما الوضعية

بشعوبها"٨. اللغات تعرف بل بلغاتها الشعوب التعرف القول حقنا اليسمن مومياء) (اللغة
وان (التاريخي) العمودي المسـتوى عن بينا اختالفا يختلف للغة االفقي المستوى فان هذا على
خارج مستقـل كائن وكأنها اليها نظرنا فلقد ، معها الواقعي العلمي للتعامل فرصة سيوفر بذلك االهتمام
العليا المرتبة في وجعلناها اللغة شخصنا انفسنا نشخص ان من وبدال ، منه جزءا ليست وهي ، تفكيرنا
نفكر نحـن ، اللغة عن الفكري االنفصال صميم في فدخلنا ، والتودد بالتوسل اال اليها الوصول اليمكن
هذه تعنيه بـما نعنى ان قبل الكلمات ونتأمل جديد، من وتوليدها وتطورها بالمعاني نفكر ان قبل باللغة
عاطفية مبـهمة رموز الى الكلمات فتحولت ، الطاغية باللفظية نثرا او شعرا سقطنا ولطالما الكلمات،
شخص من اول الجرجاني القاهر عبد ولعل ، لها وضعناها التي القدسية الداللة من اال الداللة من فارغة
عبد نظرة في يكمن السر ولعل " والفكر اللغة بين ربط حين النظم نظرية في العرب عند اللغوية المشكلة
الفكر هو العنصر هذا ان وعنده وغيره. االدبـي النص بين به يفرق ان ينبغي الذي العنصر الى القاهر
صناعة البالغة يجعل هنا القاهر وعبد واخراجها، وترتيبها الفكرة بناء طريقة فلنقل او االولى، بالدرجة
من اكثر الفكر الى ترجع التي والبـالغة اللفظية، القشـور بعض يعرف الذي الصناعة العميق، الفكر

٩ اليهم" تترجم حين االخرى اللغات اصحاب بها يستمتع ، عالمية لغتها تجعل اللفظ
اللفظية الصياغات توجده االثنين، بين ما انفصاال ان وجد حين اال ذلك على الجرجاني يشدد ولم
اللغة بين ما انفصاال العربي الشعر في القافية ولدت فلقد منها، الشعرية والسيما التعبيرية، والمماحكات
اول هذا وكان المعنى مع ال القـافية مع تتسـق كلمات وضع الى الشـعراء اغلب لجأ حين تعنيه، وما
تطوير عن الجادة البحـوث غابـت لقد . قائما وظل ، العصور اقدم منذ حدث والفكر اللغة بين انفصال
او والجمل المفردات تجديد في رغبة بال الفناه ما نجتر صرنا حتى ، واصواتا وصرفا وداللة نحوا اللغة

.
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على القـدرة افقـدتها ومواضعات قواعد وحضرت استعماال اللغة وغابت ، الجملة عناصر في تغيير
تواصلي، كاتب هو والمقـصود اجتماعي، كاتب عن دائبـا البحث كان ولذا الفكر، في التغيير مواكبة
سـتارا اال تعد لم التي الماضوية، التاريخية المسلمات خارج التفكير، اطر في انقالبا يحدث ان يستطيع
يمكن ما قـدر يبـعد حـين اال اجتماعيا كاتبـا يكون ولن للفكر. الدقيقـة الصياغة انه يتوهم ما يقدم
حزبـي شـعر المديح فشـعر الجاهلي، العصر منذ بااليديولوجيا مليئة ولغتنا ، اللغة عن االيديولوجيا
لغوية، سـلطة وهي القـارئ، على السـلطة من نوعا الكلمات طريق عن يفرض النه قبلي، تسلطي
وقـوة، ضراوة اشـتد بل ، الالحقة العصور في المنزع هذا وتواصل ايديولوجية، سلطه اخر وبمعنى
التعبـير عمق في السياسية االيديولوجيا وادخلوا ، اجتماعيين كتابا يكونوا ان عن الكتاب معظم وابتعد
اعتبـارة يمكن عربـي كاتب على العثور اليوم الصعب "ومن ممكنا بـينهما التفريق عاد فما اللغوي
فالتصور (....) متشـظية وضعية هناك بـل عنه، مسـؤوال الكاتب ليس الوضع هذا ومثل مجتمعيا،

والفئوي.."١٠. الضعيف والمذهبي الطائفي التصور محلة حل للعالم العلمي
، حـراكنا من افضل االجتماعي حراكهم وان ، تفكيرنا من افضل هو القدماء تفكير ان امنا لقد
ما تواكب لكي االسـتعماالت تلك على اعتمادا لغتنا نصلح واخذنا ، اللغوية اسـتعماالتهم استعرنا لهذا
وان ، دهور عليه ومضت انقـضى وقـد السابق، لفكرهم انعكاسا كانت لغتهم ان قدموه. وما استعملوه
اختلفت المعاصر التفكير اطر الن فكر، وبـال حركة بال وقوفنا على دليل السابقة استعماالتهم استعارة
في جاء ما قسـرا تتبـع ال ، جديدة لغوية اطر مع ينسجم ان التفكير لهذا والبد القدماء، اطر عن تماما
المعاني، معجم او المفردات بمعجم االمر تعلق سواء معه، تتوافق لكي استعماالتنا ونجبر ، استعمالتهم
مات ما ونحـيي القدماء، تفكير نستعير واننا ومستلزماته عصرنا عن الفكرية الرؤية غياب يعني وهذا
صحيحـا يكون وقد القدماء، بواقع وارتبطت الواقع، عن لغتنا ابتعدت ولهذا استعماالتهم، من وانقضى
"لقد القدماء تفكير يستعيرون وهم : خطاباتهم في الواقع عن يعبرون ال العرب المثقفين معظم ان القول
ان ، وتطويره تحريكة يجر لم المعاش الواقع الن ، واقعها تمثيل عن بعيدة هؤالء نتاجات في اللغة بقيت

الصميم"١١. في مخلخلة لغة تقديم على بل متطورة، لغة بلورة على يساعد ال متخلفا مجتمعا
ومحـرجة كبيرة اسئلة طرح في صدى له يجد كان ، الكبيرة اللغوية المعضلة هذه تشخيص ان
وبـدا واحد اتجاه في عندنا االكاديمية الدراسات جمدت ان بعد ، فعله ينبغي الذي وما ، لغتنا عن احيانا
في الثمانينات بـداية منذ الماضي في االنغماس بذور حملت التي االيديولوجية الصحوة مع تتناسب انها
واستبـدل التغيير، وعلى التعبير على قدرتها ودراسة اللغة فحص عن البحث توقف .اذ الماضي القرن
النها سـلفا، النتائج محسـومة وداللية نحوية بحوث في واللغة االيديولوجيا بين االتصال بتعميق ذلك
اللغة يصوبون المعنيون وانتقل واحد. منحى ذات تكون ان اال لها واليمكن المقدسة، النصوص تدرس
طرق وتغير العلمي التقـدم في بعيدة اشواطا مضى قد العالم ان ظهر وقد ، القديم االستعمال وفق على
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في والتغير التحول الى ينزع وعالمي غربي احدهما ، تفكيرين بين شاسعه اصبحت والمسافة ، التفكير
وااليديولوجيا. اللغة بـين الصالت وتعميق والجمود الثبـات هدفه عربي واالخر اللغة، ومنها شئ كل
عصور غيبـته بعدما جديد من يبزغ القمر ينظر كالذي كنا الوصفية بنظريته (دوسوسير) طلع وحين

السوداء. والغيوم الظالم
نظرية بـين ما مقاربـه عن نبحـث ومضينا التسمية صحت ان (السوسيري) التحدي قبلنا لقد
كأننا حـتى ، االعجاز) (دالئل في الجرجاني القـاهر عبـد ومحاوالت النص داخل البنيوية العالقات
تثير تزل لما جديدة خالصة ان ووجدنا ، الماضي القرن بدايات منذ العصر به فاه بعدما الرجل اكتشفنا

. بااليديولوجيا اللغة عالقة اساسها ، العالم حماسة

، اللغة في واهميته التواصل قـيمة الى واضحـة بصورة يشير (تاليوت) من السابق القول ان
فهذا الفاعلين ارادة عن مستقلة اللغة كانت فاذا ، االرادي غير والفعل االرادي الفعل بين واضح فالفرق
مناص ال أي مذهبية، او دينية او سياسية كانت سواء ، بااليديولوجيا مباشرا ارتباطا مرتبطة انها يعني
ان أي االيديولوجيا، تلغي قـد ثانية ناحية من وهي ، معينة رؤية المؤسسة عليهم تفرض ان من لالفراد
الذي هو هذا ولعل ، به مايؤمنون خارج اللغة يستعملون ، اليه ترمز وما بالكلمات يتعلق ما في االفراد

: والمؤسسة االرادة
، للنصوص المتعددة القـراءات من انطالقا ، ذلك بعد تطور من ماحدث السياق هذا في يندرج
منطلقة وهي ، والمؤسسة االرادة بين التمييز في تايلوت) (جون اثبتها التي الفكرية المواضعات ومن
في المهمة االنعطافة هذه به ماجاءت على تنويعا هذا .وكان المعيار اللغة ال الوصف اللغة من اساسا

اللغة حول الخطاب تحويل "" االتي الشكل على التصور ويطرح اللسانيات تاريخ
للداللة مفهوم استبادل : اعني الوصفي العلم صيغة الى توجيهية معيارية صيغة من
التخلي على يتوقف وهذا ، المؤسسة من مستمد بأخر voluntaristic واالرادة االختيار من مستمد
الذين االفراد ارادة بواسـطة تصاغ انما عليه تدل وما كلمة بـين الصله ان : القائلة النظر وجهة عن
عن مستقلة بصورة موجودة الصلة تلك ان ترى اخرى نظر وجهة لصالح وذلك الكلمة، بتلك يتلفظون
فعال المؤسسة هل ، قائما يظل التساؤل فان ، الواقع الى نقلناه ان وهذا .١٢"" االفراد المتكلمين ارادة
ان يعني هذا ان بـذلك. لهم العالقـة واالفراد ، والمعنى اللغة بـين العالقة ضبط في تتدخل التي هي
وجد ان الوعي لهذا اكتراث بال او وعي، دون االفراد على رؤيتها تفرض فوقية عليا سلطة المؤسسة
التخلي هو الوصفية الصيغة الى المعيارية الصيغة من التجريبـية اللسانيات تحويل خطوات اهم "ان
اخرى ممارسـة لصالح ، االرادي السلوك وجوه من وجها بوصفها ، الداللة معاملة لممارسة البطئ

. ١٣" اللسانيين الفاعلين ارادة عن مستقلة انها على تعاملها

metalinguistic
discourse))
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بـالداللة المؤسسـة تتحـكم عندما االيديولوجيا، عن اللغة ابـعاد أي الوصفية، اللسانيات اليه تذهب
في المؤسسـة ان أي افاقها، توسعت قد فيه المؤسسة تكون ، ليبرالي غربي واقع من انطالقا والمعنى،
فمن التغيير عنوان هي اللغة ان وبـما شـئ، كل في قرنها تذر التي للحداثة استجابة هي الغربي النظام
، االتصال وهو اللغة غرض تحقـيق هو الهدف وان خاصة له، ممثلة المؤسسـة تصبـح ان الطبيعي
سيمأل هذا وبدون المتكلم، عقل في لها ترمز التي تماما نفسها الفكرة السامع في تثير ان " يجب فالكلمات
امام افكارهم وتطرح فكرهم بـذلك تنقل لن ولكنها واالصوات، بالضجة بعضا بعضهم رؤوس الرجال
نسبيا قديم رأي الى يشير السابق المقتبس .١٤" واللغة الخطاب من النهائي الهدف وهو بعضا، بعضهم
بتفحـص اللغة، هدف تحقـيق نحسن ان امكان ايضا فيه وناقش عشر، السابع القرن في لوك جون قاله

. اعظم١٥ نجاحات في تساعدنا ان يمكن عالجات، ويقترح عموما نفشل اننا في السبب
في البحـث واصلوا المحدثين اللسانيين فان لوك) (جون التوصيل في الفشل قضية شغلت واذ
تفشل الخطاب انواع من كثيرا ان اذ ، قبل ذي من جدوى اكثر تواصل لتحقيق الكفيلة السبل ايجاد كيفية
بقسـميها: المزدوجة بالمطابقـة عليه مايطلق هو ، ذلك في المشكالت اولى ولعل الداللة، ايصال في
االفتراض هي لوك ضدها يجادل التي اللسـانية فالعقـيدة " االتصالية والمطابقـة التمثيلية المطابقـة
عن تعبر افكار هي بما االشياء مع لالفكار تمثيلية مطابقة الداللة، في مزدوجة مطابقة بوجود الموروث
مع للكلمات واحـد شخص استعمال بواسطة عنها معبر لالفكار اتصالية اخرى ومطابقة االشياء، تلك
الثقـافي السياق خارج يحدث التطابق .١٦" نفسها للكلمات اخر فرد استعمال بواسطة عنها المعبر تلك
نوع من تطابـق وهناك ، الفلسـفي او المعرفي االتجاه في اللغة تستعمل سياقات في أي للغة والتعليمي
، النهضة عصر عن يتحدث كان فقد ، لوك عصر عن بعيدا مايحدث وهو وااليديولوجيا، اللغة بين اخر
هذا خارج اما اللغة... في التجريبـية وكذلك الوقـت ذلك في ، االوربي الفكر في الطاغية والتجريبية
التاريخية الدالالت من بشحـن اللغة تحـمل حين سلبي، بأثر ولكن الداللتان تتطابق ان فيمكن االطار
غير التطابق يحدث ذلك حين الجمعي، والعقل الفردي العقل في مشتركات وبروز والسياسية، والدينية

وحضاري. ثقافي ايجابي فضاء هو الذي االتصالي الفضاء خارج أي التسمية صحت ان المحمود
للغة فالمسـتعمل وهمي تطابق حقيقته في انه اال للغة العلمي السياق خارج بدا وان التطابق هذا
الكلمات ان أي فطريا، ذهنا به ليعادل توتر من مايمكن اقصى باستعمال له تسمح التي الصياغات يتبنى
ومن قـوة من مايمكن بـاكثر التواصلية الميزة لتحقيق تاريخية باساطير وكذلك واسماء برموز تشحن
الى يؤدي قد التطابق. انواع من ما نوع يحدث والمذهبي الديني االيديولوجي الشحن انواع ففي ، تأثير
في تطابقـتا قد الدالالتين ان في الشك بها، التحكم اليمكن عنف حاالت الى يؤدي بل سوية غير حاالت
تكرار على تعتمد اخرى، ميزات ذلك الى يضاف ايضا، الجماعي الذهن في تتطابقان وقد الفردي الذهن
تكف حينها الدالالتين. بين التام االلتحام الى يدفع مما المقدسة، واالسماء التاريخية واالسماء العبارات
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النهضة عصر فالسـفة يريدها كان كما الثقافية للعناصر مقومة او للحضارة صانعه تكون ان عن اللغة
وااليديولوجيا اللغة، بواسطة الجمعي العقل استثمر فقد اساسها، من منقلبه لوك مقوله وتصبح االوربي.
وتلغى ، والتأويل التفسـير عن والفردي الجمعي العقـل يكف المطابقة هذه في االستثمار. لهذا عنوان
مطلقة، حقيقة اللغوية والحقيقة واقعا، الكلمات وتصبح الدالالت، وتعدد الشرح اطار في الفهم مستويات
المفكرة هي اللغة وتصبح التفكير، عن العقل يكف واحد شئ في االثنان يتحد وحين سواء، والواقع هي
واالكثر االوسع اللون هو (الدم) لون يكون قد واحد بلون اللغة وتصطبغ ، العقل هي الكلمات تصبح أي
مدننا في الراهن عصرنا يشــهدها التي والتدميرية العدمية االتجاهات نحـو يدفع الذي وهو طغيانا

المعاصرة.
المطابقة نسميها ان ويمكن التمثيلية الداللة عن عبرنا فقد المساء) في تغرب (الشمس نقول حين
فقـد نفسها) حول تدور (االرض قلت اذا وكذلك ، عليه يدل وما الشئ بين مطابقة هناك ان أي التمثيلية
مطابقـة المفهومية المطابقة هذه تقتضي فهل ، عنه المعبر والشئ الكلمات بين مفهومية مطابقة احدثت
يستعملها عندما نفسها والمعاني نفسها للكلمات االفراد استعمال االتصالية بالمطابقة المقصود اتصالية؟
دائما، اتصالية مطابقة الى تؤدي ال التمثيلية المطابقة ان أي مختلفة، اوقات او واحد وقت في شخصان
نفسها الفكرة حول يتفقون االفراد جميع ان أي اتصالية مطابقة هي والكالم الفكرة بين مطابقة كل فليس
تعبـيرنا نعد لكننا خاطئا يكون وقد دقيقا التعبير اليكون قد اللغة طريق عن االفكار عن التعبير في .اننا
ضرورة وليس واالتصالية، التمثيلية المطابقـتين بين انفصاال هناك ان أي ضرورة، اتصالي تعبير هو
االفكار عن تعبير من به ماقمنا ان نعتقد فيما المزاوجة هذه وسبب ، االثنين في مزدوجة الداللة تكون ان
ان كما بـالكلمات خاصا معجما هناك ان نفكر وال التعبير، لغة كمال نفترض اننا أي تماما، صحيح هو
شـفافه اللغة فليست المعنى، في نقص الى يؤدي هذا االكتراث وعدم ، باالستعمال خاصا معجما هناك
المطابقـتين بـأن االعتقاد هو المعرفة نشر دون يقف حائال هناك ان كذلك، ليست اصال هي بل دائما
فنحـن ثم ومن الطبيعة، من هبات اللغات ان ونعتقد والثقافي التاريخي االرث الى نستند الننا ممكنتان
الناقـدة قالته ما الى (لوك) قول يعيدنا قد ، ضرورة اتصالية مطابقة يحقق االفكار عن تعبيرنا ان نتوهم

االفكار١٧. ايصال في دقتها وعدم اللغة عن بلسي) (كاترين البريطانية
ايصال في مقبولة درجة يحقق سوف اللغة لدراسة الوصفي المنهج هل قائما، السؤال يبقى ولكن
المنهج ان القـول: يمكن ذلك ومع قطعية، وغير غائمة تزل لما السؤال هذا عن االجابة ؟ الدقيقة الداللة
ذاك عند النها العاطفي)، (غير الدقـيق االستعمال من أي العلمية، من فشيئا شيئا اللغة يقرب الوصفي
جاهزيتها وهي اشارات سوى الكاتب او المتكلم من تأخذ ال الصفة والن ، معينة حدود عند تقف سوف
تتبـع الصفة أي النعت، ليس الواصفة بـاللغة والمقـصود المعنى. ايصال على وقـدرتها للتعبير،
الداللي النعت الى النحوي النعت من ابعد االمر صفة، نجد لم متبوعا موصوفا نجد لم فإن ، الموصوف
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الكالم من متسعا حيزا مايشغل وهو الصفة، معنى بوجود موجود الداللي والنعت التسمية، صحت ان
مثل ، الحقيقـية قـيمتها الى التفات بـال نرددها نحوية قواعد ظهرت وان المكتوب. والكالم المنطوق
عند اشـتهرت وان قـاعدة وهي احوال) المعارف وبعد صفات النكرات بعد (الجمل الشهيرة القاعدة
على اللغوي المحـلل وتجبـر الدقيقه بالمعاني تفرط ميكانيكية، الية قاعدة انها غير بالنحو المشتغلين
محنطة لغوية لكينونة تؤسس ظلت التي النحو قواعد نناقش وال القاعدة، مع انسجاما وعقله ذوقه مخالفة
طريق عن الجمل في يأتي فالوصف واصفة اللغة هذه تكون حـين للغة اسـتعمالنا حقيقـة نناقش بل ،
هو للنص اللغوي التحـليل ان أي المفعول.. واسـم الفاعل واسم المشبهه والصفة والموصوف الصفة
مثل االسلوبـية المقـاييس واضعو اراده ما وهذا ، ذاتها الصفة عن وليس الصفة معنى عن الباحـث
مقـارنة (العاطفي) االدبـي االسـلوب لقـياس طرائق من اجترحوه وما واخرين، وكورك بوزيمان

(العلمي). الوصفي باالسلوب
يعيد لكنه ، تاريخ واللغة كيف بالتاريخ. وال النحوية بالقواعد يفرط ال الحديث اللغة علم ان حقا
اللغة اسـاليب في وشـامل واسـع تغيير على ويعمل ، االولويات ترتيب يعيد ، جديد من اللغة تركيب
العصر في الكبـرى المشـكالت اولى يعد الذي التواصل ضرورات مع انسجاما والمكتوبة المنطوقة
من نوعا فيصبـح يهبـط وقد اعالها الى الوصول الى التواصل يعمل قد مراتب هناك ان اذ ، الراهن
، سياسـية او ايديولوجية الغراض اللغة اسـتعمال عند ، مضرا يكون قـد التواصل وبعض الهذيان.
او االنســاني الالوعي عمق في الثاوية ورموزه التاريخ باسـتعمال اال قـوة التواصل منح واليمكن
فتستخدم النائمة، النزعات ايقاظ بسبب ممتازا، تواصليا منحى تنحو ذاك ،عند التاريخية اللغة استعمال
على الفاعلة السـيطرة الى االخير في تؤدي بطريقة االفعال باستعمال شاعريتها، افاق اوسع في اللغة
المعنى وبـهذا انسانيا... ثقافيا معرفيا دورا يكون ان قبل (المخدر) دور اللغة دور يكون عندها ، العقل
، العقـل ومحـاورة التفكير في جديد افق الفتتاح دافعا ليس تحـديدا، العربية حاالتنا في التواصل فان
أي ، تماما ذلك يناقـض احيانا هو بل االنسانية النزعات وتغليب ، االنساني الفهم من مستويات وتحقيق
المستمع ذهن في تواصلية صدمة اكبر الحداث التاريخية واالحداث الرموز الى يلجأ اللغة مستخدم ان
التطابـق تحقيق فأن لذلك ، اللغة مستعمل مايريده وفق مهدم فعل الى ذلك بعد قيادته ثم ومن ، والقارئ
حـاالت اقـصى من تندرج ، متناقضة كثيرة حاالت في يحدث االتصالية والداللة التمثيلية الداللة بين
كيفية هو المعهود .ولكن العقلي والنكوص السلب حاالت اقصى الى الخالقة الفكرية والفاعلية االيجاب
مدنية او ابستمولوجية اهداف في واستعماله لالتصال المعتاد المعنى تحقيق أي االتصالي النجاح تحقيق
واللغوية االعالمية الدراسات تبحث ، المعاني تلك من انطالقا التغيير هدفه االتصال ان أي ، حياتية او
الجدوى." عديم او ضعيفا منه تجعل التي السبل في و واالتصال، باالعالم اللصيقة الخصائص هذه في
بـوصفنا فشـلنا في يكمن ، االتصالي اللغة لهدف السليم التحقيق تواجه التي الرئيسية العوائق احد ان
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يسـعى ان يجب من انفسـنا فنحـن ، علينا يعتمد االتصالي النجاح بان ندرك ان في ، لسانيين فاعلين
اهللا، من او الطبـيعة من مضمون غير االتصالي فالنجاح ، االتصال عنها ينشأ بطريقة اللغة الستعمال

نفسها"١٨. باللغة المتصلة الخصائص او المجتمع من او آدم، من منحة ليس وهو
العقيدة لكن " ومابــعده النهضة عصر افكار أي اللغوية لوك افكار الى يشير السابق المقتبس
مطابقـة : الداللة في مزدوجة مطابقة بوجود الموروث االفتراض هي لوك نقضها يحاول التي اللسانية
لالفكار اتصالية اخرى ومطابقة ، االشياء تـــلك عن تعبر افكار هي بما االشياء مع لالفكار تمثيلية
اخر فرد اسـتعمال بواسـطة عنها المعبر تلك مع للكلمات واحد شخص استعمال بوساطة عنها معبر
تعطــها ولم الهية هبه ليست فهي للكلمات الموروثة الداللة يقاوم هنا لوك ان أي .١٩" ذاتها للكلمات
قواعد ليــست بذلك وهي وجماعي فردي استعمال اللغة ان القائل الرأي من ويقترب ، عفوا الطبيعة

فقط.

: مايـأتي السابق المرتسم من يالحظ
االتصال قوة = (أب) محور

االتصال ضعف = (أج) محور
األتصال قوة = (بج) محور
االتصال ضعف = د) (أ محور

ان أي ، االتصال درجات من درجة اعلى يحقـق ، د و ج بـين وكذلك ب و أ بـين التطابق ان
تحـدث التي بالطريقـة يستعملها اللغة مستعمل ان يعني وهذا ، ب ذهن في موجود عينه هو أ مايقوله
يعيد التطابـق وهذا ، المستقبـل او المتقبل او المتلقي لذهن دراسة هناك ان أي ، االتصال انواع اعلى
بل البالغي الشفاهي التفاعل حضرة في لسنا لكننا ، مقال مقام لكل تقول التي القديمة القاعدة الشئ بعض
غير او معروف سـامع او لقارئ تقدم التي والمكتوبة الشفوية الخطابات من محدود غير عدد اطار في

. االخر مع يتواصل كي اللغة لمستخدم فرصة اعلى يهيئ الذي هو التطابق هذا احداث ان ، معروف
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االتي: الشكل على لدينا الخطابات توزيع ويمكن
الخطاب : االتية الخطاب انواع يتضمن ، والتواصلية التمثيلية الداللتين بين التطابق محور -1

. (الشعري) العاطفي الخطاب ، الديني الخطاب ، التاريخي
: االتية الخطاب أنواع ويتضمن والتواصلية التمثيلة الداللتين بـين التطابـق عدم محور -2

. العلمي الخطاب ، الفلسفي الخطاب
من اقترابـه بسبـب منهما مالمحه يأخذ النه القسمين من أي في االعالمي الخطاب نضع ولم
البـناء هدفه الذي الطبـيعي وجهه في االعالمي الخطاب ان يعني وهذا . فيه الثاوية والرموز التاريخ
مازالت التي العراقـية البـيئة على ماينطبق وهذا ، اهدافه تحقيق عن بعيدا مازال والثقافي الحضاري
، العراقـي المجتمع في التغيير انواع من مهما نوعا يحدث اعالمي خطاب تقديم اطار في الكثير تعاني
اوقات في السيما ، منحازا خطابا يجعله مما وتاريخية وسياسية ايديولوجية بارآء مرتهنا يزل لما وهو
االتصال، في عادة يطلب الذي المستقـل الخطاب عن بعيد انه اي والطائفي. والفئوي الحزبي الصراع
الروسـي النفسـي العالم اليه أشار ما وهو السياسية، الدعاية الغراض اللغة استعمال من قريب وهو
وهي ، الداللي التبدل او الداللي التحويل عليه مايطلق عبرها يشخص قواعد ثالث حدد الذي موسكوفج

واالولوية٢٠. والقسر االنتقاء قاعدة

اللغة وعلم االلسـنية مع تتحـد حيث االدبية المواقع من اليها وننظر اللغة نعالج اننا في الشك
في او الفكر في اساسي انحراف الى تؤدي قد والتي ، اللغوية الخروقات لتوصيف محاولة في ، الحديث
اعتنينا اذ العصر، بـها طلع التي االساسـية القضايا عند الوقوف من البد ذلك وقبل ، الجمعي السلوك
في ، االلسـنيين بين االختالفات من التقليل االمكان قدر محاولين ، السابقة الصفحات في منها باليسير
جاك (جان محــاولة كانت وربـما والمضطرب. المعقـد عالمنا في اللغة دور الى النظر موضوع
قبوال (دوسوسير) به جاء ما على تنويعا تظل المحاولة هذه لكن ، اللغة استقالل نفي في مهمة لوسركل)
ان الكان "يرى اللسانية قيمتها عن فضال واجتماعية نفسية قيمة لها تظل اخرى اراء ان غير ، رفضا او
ان يرى هو بل ، للتواصل واسطة مجرد ليست انها كما ، والمعلومات لالفكار وعاء مجرد ليست اللغة
واالرتبـاكات التفاهم سـوء حـاالت فان ، مهما مغزى يحمل ايضا التواصل في الفشل الى يؤدي ما
من تنبـثق كلها ، االسـماء ونسيان والذهول ، اللسان زالت مثل اخرى ومالمح الشعرية والممارسات
العقـل ان يرى لذلك فهو ، البـاطن العقل عمل اثار فيها تظهر التي هي المالمح وهذه ، وخاللها اللغة
يرى كما معين. بـنيوي نظام بحسـب بل مصادفة هذا يحصل وال ، التواصل يخرب الذي هو الباطن

مستمرة"٢١. لسان زلة ما بمعنى هي ، لدينا الخطاب اشكال كل ان الكان

الكلمات وتنازع اللغة اختراق
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مثل معاش واقع الى ذلك نقلنا ولو ، فيه الباطن العقل ودور التواصل فشل عن يتحدث هنا الكان
ايديولوجية بشحن محملة وهي ، كالشعارات اصبحت جمل صياغة في يتدخل الباطن العقل فان ، واقعنا
في والجمل الكلمات اسـتثمار على ايضا وقانونية وسياسية لغوية مؤسسات وتعمل ، دينية او تاريخية

خاصة. صياغات
الذي المدى لقـياس ، العراقـي االعالمي الواقع من جمل او كلمات ، لغوية عينات اخذ ويمكن
ايجابـي بانه سابقا حددناه الذي االتصال مفهوم عن الخروج او ، الداللي التحول عملية في اللغة تبلغه
الصحافة في المستعملتين ، المصطفى) (اتباع المقابلة والعبارة البيت) آل (اتباع عبارة مثل ففي ، دائما
في والشـك ، فيها التنازع وطريقة للكلمات االستعمال طريقة في هنا التنازع وقع ، والحزبية السياسية
العبـارتين في دققنا ولو ، الكان عنها تحدث التي اللسان كزلة ليست وهي ، فيها دورا الباطن للعقل ان
، ومتبوع تابع وجود تقتضي فاالتباع ، ومذهبيا ودينيا تاريخيا ايديولوجيا دالليا حمال هنالك ان لوجدنا
لكن ، والمعنى والصوت الصيغة في الكلمتين بـين تطابقـا ونجد ، االخر بوجود اال احدهما واليوجد
، اخرى داللة لصالح عطلت قد المعجم داللة ان أي ، مختلفا دالليا حمال اوجدت اللغوية المطابقة صيغة
واقع يحدده الذي بل ، الداللي االتفاق او االختالف وال اذا التطابق ليس التعبيرين بين الفرق يحدد والذي
التعبـيرين. كال في الكلمات على لالستحـواذ اتصالي بنشاط مصحوبة ورغبة ، باللغة مرتبط سياسي
" التفكيك فيلسوف دريدا جاك من نقترب وكأننا ، جديد من وتركيبه المعنى تفكيك جرى فقط هذا وعلى
اختـالف نتيجة دائما هو اللغوي فالمعنى ، اللغة يصنع الذي هو كونه في االختالف فكرة الى عاد الذي
عليه المدلول تحت الدال انزالق بسبب مؤجل دائما هو بل ، قائما ثابتا معنى ليس وهو ، اخرى مع لفظة
طول على مبـعثرا يوجد هو بل تثبيته اليمكن التفكيكين عند فالمعنى ، المستقرة غير عالقتهما وبسبب
دال الى يحـيلنا فالدال ، مؤجال او معلقا ما بشكل يبقى معناها فأن ما جملة نقرأ وعندما ، الدالة السلسلة
سلسلة خالل من اخرى بعد مرة تعديله جرى قد بالبداية تبدى الذي المعنى ان فنجد ، دواليك وهكذا اخر
نحن التي المادة هي بل نستعملها اداة ليست اللغة ان الى دريدا ويصل ، الكالمية السلسلة من اخرى بعد

.٢٢" منها مصنوعون
كان وما العبارتين بين اساسي االختالف المصطفى)، (أتباع و البيت) ال (اتباع العبارتين وفي
وتحـديدها. قسـرها أي ، الغير واحـد بـاتجاة الداللة تثبيت المراد اذ التفكيك، وفلسفة دريدا يقصده
سـواء فيه مهما حيزا ووجدتا ، االعالمي الواقع ودخلتا خارجها ومن اللغة داخل من جاءتا والعبارتان
بـالمعنى ال التراجعي بمعناه االتصال الى تنتميان عبارتان وهما ، مقبول غير ام مقبوال الحيز هذا كان
في كان الصراعي الفكر ، البشر بين السلمي المدني التفاهم انواع من ما نوع احداث وهو ، له المتداول
، واوجدناها العبارات هذه شكلنا الذين ونحن ، للداللة تحوير وهو ، اخر شئ أي في يكون ان قبل اللغة
ففي ، توجدنا التي هي أي ، تشـكلنا التي هي العبارات وتصبح ، الحقيقة هذه ننسى ما زمن يمضي وقد
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، خاصة مرحلة وفي خاصة طبيعة اوجدتها لعبارات اسرى جميعا نصبح االختالف لحظات من لحظة
الصوتي العنف ومنه البـعض يقـول كما العنف من ما شـئ للغة كان واذا . معينة مواضعات املتها

. الخالق المدني االتصال من بدال االجتماعي للتجاذب طريقا يكون ان البد ذلك فان ، الداللي والعنف
: االتي الشكل على السابقتين للعبارتين الداللي الحمل نتصور ان ويمكن

. - اللغة داخل - المعجمية الداللة -1
. - اللغة داخل - التركيبية السياقية الداللة -2

. اللغة- داخل - االفكار عن الكلمات تعبير وهي التمثيلية الداللة -3
. ايضا داخلية فهي للغة المستقبلين جميع عند المشترك المعنى ايجاد أي التواصلية الداللة -4

والتي ، اللغة خارج داللة أي الخارجية الداللة وهي االربع الدالالت خارج اخرى داللة وهناك
، والديني والفكري االيديولوجي الصراع من حـاالت وتجذرها ، احـداث تصنعها او ما حدث يصفها
، الصراع اوقـات في وتتجذر تتوسع فهي االستقرار بعدم تتسم وهي ، تفلتا اكثرها من الدالالت وهذه
عنها مختلفة انها اال ، السابقـة االربـعه الدالالت الى تستند اذ وهي ، اخرى حاالت في معناها ويخف
الكلمات تشكلها التي الجمل في وال الكلمات في موجودة وليست محايدة ليست الخارجية الدالالت وهذه
وفـي مـا مجتمع في خطورتها تظهر هنا ومن ، (meta language) اللغة وراء فيما موجودة هي ،
هم البـيت آل اتباع ان اذ ، المعنى في الجملتان فيها تتساوى ، اللغة داخل الداللة ان أي ، معينة اوقات
من الداخلية الداللة وتتشـكل البيت، ال اتباع انفسهم هم المصطفى اتباع وان ، المصطفى اتباع انفسهم
عدم في يكون الجملتين بين الفصل اما ، االتصالية الداللة مع التمثيلية الداللة تطابق ومن المعنى، وحدة
وان محـايدة اللغة ان يعني ال وهذا ، اللغة من يأتي وال االيديولوجيا من يأتي وهو ، الداللي التطابـق
على السـيطرة في ويتنافسون ، جديدة دالالت يضيفون الذين هم االفراد ان يعني لكنه ، بريئة الكلمات
سياسـيا عنفا هناك ان واضح لشـئ "وانه وتوظيفها واستثمارها عليها الحصول في والتسابق الكلمات
مثال الخصمين احـد فنرى ، ايضا الكلمات في وانما الكلمات بواسـطة فقط ليس ايقاعه يتم ، تاريخيا
المناسبـة الشـعارات اختيار يكون وهكذا ، منها وحـرمانه خصمه كلمات على يستولي لكي يناضل

حيويا"٢٣. شيئا المناسبة واالستعارات
ان اذ ، الثانية العالمية الحـرب ايام فرنسا في حدث كما ، العام االضطراب ايام في هذا يحدث
قـد (....) الفرنسـي الشيوعي الحزب ينشرها كان التي السرية العمالية للمنشورات المعاصر القارئ

الكتابات٢٤. تلك في تظهر التي الضيقة الوطنية التعصبية للروح بالصدمة يشعر
وهي ، نفسه المنحى ذات والجمل الكلمات مع تلتقي االيديولوجي الداللي الشحن ذات الجمل ان
الذي بـالمعنى ، خارجية دالالت من يمكن ما اكبـر واعطائها الكلمات على االستحواذ اطار في تدخل
أي (التورية) زاوية من العبـارات هذه الى البـالغيون ينظر وقد الداخلي. معناها عن فضال ، ذكرناه
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مثل في ، ايضا محسوس باطن الى يؤدي المحسوس الظاهر ان أي ، اخفاه أي الشئ ورى من ، االخفاء
المثلث ، الموت مثلث مثل: وكلمات اخرى جمل مثل وفي الحوار، عنهما جرى اللتين االنفتين الجملتين
المحدد االطار خارج اللغة استعمال اي والمكونات، المكون المسلحة، الجماعات ، الميليشيات ، السني
الكلمات ان الثابـت ان غير ، التورية او االخفاء لعبة أي الخارجية اللعبة في االعالم انغمس وقد ، لها
الصحافة لغة في المفهومية اداته فرض الذي ، االستبداد انواع من ما نوعا اعلنت قد السابقة والعبارات
شـكلت كما تماما ، تصنعه التي وهي االعالم تشكل التي هي اللغة فان وهنا ، عام بشكل االعالم ولغة
استسلمت وقد ، ايضا لغوية كينونة االعالم فان لغويا كائنا االنسان كان فاذا ، اقدارهم وصنعت االفراد
من يتبع من وفي من يشكل من في فاضحا خلال هناك فان هنا ومن االعالمي. الخطاب في الكينونة هذه
وان ، اصال المخرب نسـيجها في االستعماالت هذه دخلت لما وضعفها االعالمية اللغة خلخلة ولوال ،
اللغة مسـالك في الفاضح التجول لهذا سـمح التقافية االمية وانتشار عام بشكل الثقافي المستوى تدني

وطرقها.
هذه وجدت وقـد ، عليها) المتنازع (المناطق وهي االعالم في كثيرا ترددت جملة عند ونقـف
يظهر ، االعالمية الكتابـات في تردد اعلى وحققـت ، المؤسسة من جزء هي أي ، الدستور في الجملة
من اساسـية بقـضية ترتبـط النها ، واالذاعية الصحفية الكتابات من تؤخذ عشوائية عينة اية من ذلك
ولم ، اليومي االعالم تعامل بسبـب ، واسـع باب من االعالم لغة دخلت وقد ، المعاصر العراق قضايا
تكرارها ان . االيديولوجية اهميتها مدى حـتى او ، الجملة هذه خطورة والتقـرير الخبر صانع يدرك
بـين تطابـق حصل وان ، وتنازع نزاع محل هي مناطق فهناك ، حقيقية قضية منها جعل المتواصل
وحـيد ظل التطابـق هذا فان ، واضعه او الدسـتور كاتب ذهن في االتصالية والداللة التمثيلية الداللة
على والتكرار الترديد طريق عن االعالم وعمل االعالمية الواسطة او ، الرسالة متلقي ذهن في الجانب

. الدالالتين بين التطابق من النوع هذا ايجاد
، والتخصيص التعريف الما وهما ، والالم االلف الى النظر يقـتضي السابقة العبارة تفكيك ان
، اراضي يقـل ولم مناطق وقال: ، مجددا لتحديدها مجال فال ، وعرفت سلفا حددت قد المناطق ان أي
لفظ اما ، الصراع دائرة داخل بأرادتهم يقعون المناطق هذه ساكني وان ، بالسكان مليئة انها الى لالشارة
فهو اللغة في التنازع اما ، قـلعه أي مكانه من الشئ ونزع " ، (نزع) الفعل من اشتقاق فهو (المتنازع)
تعتاد ان المقـصود اذ ، الداللة في االنحراف او ، الداللة تتحدد والمصدر الفعل ومن . ٢٥. " التخاصم
االيديولوجية الجملة هذه طريق عن خاصا قبـوال يكتسـب كي ، التعبير هذا مثل على الجمعية الذاكرة
النها ذكرها المناسب من ليس عديدة وايحاءات متفرقة لدالالت مقدمة الجملة هذه تكون وقد ، والقومية

. سلفا مفهومة
الجملة فإن .٢٦" النص في الداللة لقـوى الدقـيق التمزيق هو " البعض عند التفكيك كان واذا
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الكلمتين بـين صراعا هناك ان نالحـظ ذلك ومع ، نصا ليسـت النها التحـديد ذلك عليها الينطبـق
المناطق وبـين ، والمناطق مناطق أي ، والتنكير التعريف بـين : الجملة لهذه المكونتين االساسـيتين
ان تفيد الثنائيات وتلك ، والسـلم الحرب وثنائية التخاصم بمعنى التنازع بين تقابل وكذلك . واالراضي
، سلفا معناها حسم قد ، خاصة داللة به واحدثت الدستورية المؤسسة فرضته السابقة الجملة في المعنى
االعالم لغة وكانت ، اللغة خارج من جاء المعنى في التركيز ان أي ، بها صيغت التي العبارات خارج
مناعة اكثر االدبـية اللغة تكون وسـوف االحوال، من كثير في كذلك وهي االستعمال هذا لمثل طيعة
فلك في تدور تزل لما فهي االعالم لغة اما ما، لمؤسسـة تابـعة ليسـت االدبـية فاللغة حذرا، واكثر
هدفها اتصالية مواضعات تحــمل انها المفترض فمن ، اليها يوجه ضعف اول وهذا المؤسســات،

. والثقافي المدني الحضاري البناء من عالية درجة الى الوصول

التطور؟ لهذا مقياسا اللغة تصلح هل ولكن المجتمعات، تطور في البالغ اثرها للغة ان في الشك
ووقـفت االثر، لهذا مختلفة اوجها تظهر ان ارادت دراستنا فان وحيويا، مشروعا السؤال هذا كان واذا
في اللغة خضعت لقد العالقة، هذه تشكله الذي والمدى باأليديولوجيا اللغة عالقة وهي مهمة، نقطة عند
على االنفتاح لكن الفكرية، حـياتنا مثل في طبيعية تبدو قد حالة وهي للتاريخ، المعاصرة العربية حياتنا
الخطاب فقدان ذلك وتبع استقاللها، اللغة فقدت المنطلق هذا ومن االيديولوجيا، على انفتاح هو التاريخ،

له. وفاضحا واضحا مظهرا االعالم كان االستقالل، عدم ان ايضا. استقالله االعالمي

الدراسـات مقابـل في وانتشـارها اللغة، في الوصفية الدراسـات في التقدم الى اشرنا وحين
الدراسـات مقدمة في تقف وجعلها الخلف، من الوصفية الدراسات حمل دافعا هناك ان ظهر التاريخية،
في الماضي، القرن بداية اللغوية الثورة منذ فيه، التعبير طرائق تغيرت قد العالم ان والمعروف اللغوية،

خاتمة:

تكون قـد اثار، من تحـدثه عما بدقة التنبؤ اليمكن التاريخ، الى المستندة االيديولوجيا ان
لمسـناه الذي ان الدراسـة هذه طريق عن لنا بدا الذي ان غير ذلك، غير تكون وقد ومدمرة عكسية
واصبحـت والعرقـي، والديني االجتماعي االنقسـام في اسهمت اللغة ان الماضية، السنوات طوال
او الجهات قبـل من استعملت بااليديولوجيا، القوية عالقتها بسبب وهي االنقسام، لهذا واداة عنوانا
تكون وحــين االدوات، هذه تتقـدم هي بـل الصراع، ادوات من اداة لتكون المتنازعة الجماعات
العاطفية البـنيات لتهز بقوة، تتقدم االيديولوجيا فان قيمي، وتخلل فكري ضعف حالة في المجتمعات
الوعي تقــدم وكلما والمجتمعات. للشــعوب العميق النفسـي الجدار في او الوجدان، في الثاوية
يعزز قد االثنين بين العميق االرتباط ان االثنين. بين االرتباط ضعف والحضاري والثقافي االجتماعي

تخلفها. مدى او مجتمعاتنا تقدم مدى عن اليه االطمئنان يمكن مقياس ظهور
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ثورة طريق عن جديدا، منحـى العالمي التطور ينحو واذ الهائلة، العلمية الثورة مع متساوقا يبدو مسار
نتلمس اخذنا وقـد باالعالم. الوثيقة العالقة سيما وال تفرزه، وما لغتنا، تفحص من لنا بد فال االتصال،
نحـو والتقـدم تنسـجم ال الغراض والجمل، المفردات على واالستحـواذ اللغة استغالل في الخطر

ومجتمعاتنا. لبلداننا نطلبه الذي التغيير في مساعدة اداة تكون ال فقد المستقبل،
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على للداللة المعاصر العربـي الفكر في أسـتخدم مصطلح epistemology إبسـتيمولوجية
الوعي تشـكيل في ودوره اإلنترنت موضوع يتناول البحـث وهذا العلمية، للمعرفة النقـدية الدراسة
طرأ الذي الكبـير التغيير بعد والسيما السليمانية، جامعة في العليا الدراسات طلبة لدى العلمي المعرفي
اتجاهاتها، وبـمختلف العالمية االتصال وسـائل على الواسع االنفتاح بعد العلمية مصادرالمعرفة على
ومواقـع إذاعية ومحطات فضائية وقنوات صحف من الداخلية االتصال لوسائل الكبير االزدياد وكذلك
فرصة أمام الخصوص وجه على منهم العليا الدراسات وطلبة عام بشكل الجمهور أفراد جعلت انترنت
على التعرف يحاول البحث هذا فإن ولهذا العلمية، معرفتهم منها ينهلون التي المصادر اختيار في كبيرة
الدراسـات طلبـة لدى العلمي المعرفي الوعي تشكيل في مهمة اتصالية وسيلة بوصفه اإلنترنت دور
من الحديثة الوسيلة هذه مع مع تعاملهم واقع عن صورة تقديم في يسهم وبما السليمانية، جامعة في العليا
وحــب المعرفة الى تميل التي لهؤالء الســأيكولوجية الخصوصية عن فضالً نقـدية، نظر وجهة

االستطالع.
على التأثير في المعاصرة االتصال لوســائل الكبـيرة االهمية من البحـث هذا اهمية وتاتي
بالبحث، لها يتصدون التي العلمية القضأيا مختلف أزاء مواقفهم وتحديد العليا الدراسات طلبة اتجاهات
من العالم في يجري عما تصورهم ورسم المعرفي، وعيهم تشكيل في كبير حد الى الوسائل هذه تسهم إذ
تتنافس لذا وافكار، وارشــادات ومعان ومعلومات بـيانات من تقـدمه ما ضوء في علمية تطورات
التي العلمية التطورات مواكبـة تستطيع لكي لطلبتها االتصال وسائل احدث توفير اجل من الجامعات
لدراسـة يتصدى البحـث وهذا الوسائل، تلك ابرز من يعد اإلنترنت ولعل اخرى، جامعات في تحصل
جامعة طلبـة لدى المعرفي الوعي تشكيل في ودوره اإلنترنت وهي المهمة االتصال قضأيا من قضية

السليمانية.
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للبحث اإلطارالمنهجي أوال:
البحث مشكلة

ما على مقـتصراً يكون بحـيث الموضوع حدود تضييق هو المشكلة بتحديد المقصود كان لما
فان تناولها(١)، الباحـث يريد ال موضوعات من العنوان به يوحي ما على وليس تناوله، الباحث يريد
لها يتصدى لمن تحـتاج محـددة مشـكلة على تنطوي كونها العلمية البحوث تميز التي الرئيسة السمة
الباحث يثيرها تساؤالت عن باإلجابة معنية البحث ومشكلة المتعددة(٢)، جوانبها من والتحليل بالدراسة

ألهدافه. تحقيقا البحث مقتضيات أملتها فرضيات اختبار أو
هي: البحث هذا وتساؤالت

العلمي. المعرفي الوعي تشكيل في حديثة اتصالية وسيلة بعِده اإلنترنت يسهم هل -1
العلمية. المعرفة لنشر اخرى اتصالية وسائل عن بديال اإلنترنت سيكون هل -2

هي ومعلومات بـيانات من اإلنترنت يوفره مما اإلستفادة العلم طلبة يستطيع مدى أي الى -3
الحديثة. العلمية المعرفة اساس

لالنترنت االتصالية بالوفرة يتمثل أيجابي االول اتجاهين ذات البحث هذا مشكلة فان هذا وعلى
خاص، بوجه العليا الدراسات وطلبة عام بوجه للطلبة العلمية المعرفة توفير بهدف السليمانية جامعة في
اهمال الى يؤدي ما المعلومات الى الوصول لسـهولة الوسـيلة هذه الى بـاللجوء يتمثل سلبي والثاني

ودقة. اهمية اكثر اخرى وسائل
النتائج افتراضأن على القـائمة االستقالل فرضيات من مجموعة اختبار البحث هذا يحاول لذا
ومتغيرات المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليست فأنه وبالتالي واحد، مجتمع من جاءت
أية هناك ليس األولى: الرئيسـة الفرضية هي: الفرضيات وهذه إحصائيا(٣) معنوية داللة ذات البحث
والتخصص النوع ومتغيري اإلنترنت إسـتخدام دوافع بشـأن المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة

اآلتية: الفرعية الفرضيات الفرضية هذه تحت وتندرج العلمي،
المعرفة لزيادة اإلنترنت إسـتخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -1

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية
على للحـصول اإلنترنت إستخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -2

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية والمعلومات البيانات
معاني لمعرفة اإلنترنت إسـتخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -3

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المفاهيم
البيانات لحداثة اإلنترنت إستخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -4
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والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري فيه المنشورة والمعلومات
دقـة بسبـب اإلنترنت إسـتخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -5

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري فيه المنشورة والمعلومات البيانات
المعرفة لزيادة اإلنترنت إسـتخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -6

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري االخرى المصادر على الحصول بسببصعوبة العلمية
على للحـصول اإلنترنت إستخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -7

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري علمية ارشادات
احـكام لمعرفة اإلنترنت إستخدام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -8

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري معينة علمية
لمعرفة اإلنترنت إسـتخدام بشـأن المبحـوثين الطلبـة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -9

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية التطورات
اجل من اإلنترنت إسـتخدام بشـأن المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -10

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري باالخرين العلمي االتصال
لسـهولة اإلنترنت إسـتخدام بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -11

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري والمعلومات البيانات على الحصول وسرعة
انطبـاعاتهم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس الثانية: الرئيسة الفرضية
الفرعية الفرضيات الفرضية هذه تحــت وتندرج العلمي، والتخصص النوع ومتغيري اإلنترنت عن

اآلتية:
العلمية والمعلومات البيانات صحة بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -1

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري اإلنترنت في المنشورة
لتلقـي كوسـيلة اإلنترنت اهمية بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -2

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة
من غيره على اإلنترنت تفضيل بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -3

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة اكتساب في الوسائل

الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -1

إسـهام بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس الثالثة: الرئيسة الفرضية
هذه تحت وتندرج ، العلمي والتخصص النوع ومتغيري العلمي المعرفي وعيهم تشكيل في اإلنترنت

اآلتية الفرعية الفرضيات :الفرضية
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والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمي المعرفي
اإلنترنت في معينة لمواقع زيارتهم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -2

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة الكتساب
في الكوردية المواقـع كفاية بشـأن المبحـوثين الطلبـة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -3

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت
والمعلومات البيانات كفاية بشأن العلمي المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -4

والتخصص. النوع ومتغيري العلمية المعرفة اكتساب في حاجتهم لسد اإلنترنت في المنشورة العلمية
والمعلومات البيانات من اإلستفادة بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -5

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية القرارات اتخاذ في اإلنترنت في المنشورة العلمية
التي العلمية والمعلومات البـيانات بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -6

زمالئهم. مع حوار اجراء بشأن والتخصصالعلمي النوع ومتغيري اإلنترنت في عليها اطلعوا
والمعلومات البيانات من اإلستفادة بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -7

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية االسئلة إثارة في اإلنترنت في عليها اطلعوا التي العلمية
العلمية والمعلومات البيانات إسهام بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -8

. والتخصصالعلمي النوع ومتغيري العلمية اتجاهاتهم تحديد في اإلنترنت في عليها اطلعوا التي
وجود بشـأن المبحـوثين الطلبـة إجابات بين عالقة أية هناك ليس الرابعة: الرئيسة الفرضية
هذه تحت وتندرج العلمي، والتخصص النوع ومتغيري اإلنترنت من اإلستفادة في تواجههم مشكالت

اآلتية: الفرعية الفرضيات الفرضية
متقـدمة لمهارات امتالكهم عدم بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -1

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت إلستخدام
المعرفة اكتسـاب على القدرة عدم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -2

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري فيه المعلوماتي االفراط بسبب اإلنترنت من العلمية
يعيق ما االخرى لغات معرفة عدم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -3

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت إستخدام
بشـأن المبحوثين الطلبة إلجابات بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -4
النوع ومتغيري اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البيانات من الكثير فهم في لصعوبات مواجهتهم

والتخصصالعلمي.
إسـتخدام في صعوبـة مواجهتهم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -5
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والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري تصميمها طبيعة بسبب اإلنترنت في بعضالمواقع
في اإلنترنت من اسـتفادتهم عدم بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية هناك ليس -6

والتخصصالعلمي. النوع ومتغيري الوقت بسببضيق العلمية المعرفة اكتساب

اإلنترنت. إستخدام في السليمانية جامعة في العليا الدراسات طلبة دوافع عن الكشف -1
اإلنترنت. عن السليمانية جامعة في العليا الدراسات طلبة انطباعات عن الكشف -2

العليا الدراسـات طلبة لدى العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام عن الكشف -3
السليمانية. جامعة في

اإلستفادة في السليمانية جامعة في العليا الدراسات طلبة تواجه التي المشكالت عن الكشف -4
اإلنترنت. من

حيث من للظاهرة الراهنة األوضاع دراسة إلى تهدف التي الوصفية البحوث من البحث هذا يعد
تحـديثه، أو الواقع، تصحيح في يسهم ما ذلك، في المؤثرة والعوامل وعالقاتها، وأشكالها، خصائصها،
إحدى تعد الوصفية البحوث فأن لذا المستقبل(٤)، توجيه بهدف الحاضر فهم أي تطويره، أو استكماله أو
السـلوك ومظاهر االجتماعية المواقـف لدراسـة إليها اللجوء يمكن التي والمهمة األساسية الطرائق
المرجوة النتائج إلى للوصول المسحـي المنهج الباحث أتبع فقد البحث ألهداف وتحقيقا اإلنساني(٥)،
وميولها وانطبـاعاتها ومواقـفها والجماعات األفراد آراء وتخمين قياس إلى الرامية البحوث أن ذلك

الميداني. المسح طريقة إلى تلجا ما عادة واتجاهاتها،

وعدم العلمي، المعرفي الوعي تشـكيل في ودوره اإلنترنت لقياس محلية اداة توافر لعدم نظرا
علم حـدود خاصفي بشكل كوردستان واقليم عام بشكل العراقية البيئة على مقنن اجنبي مقياس وجود
فيه تتوافر العلمي المعرفي الوعي تشـكيل في ودوره اإلنترنت مقـياس بناء االمر تطلب فقد الباحث،
بـناء خطوات وتتحدد التمييز، على والقدرة وموضوعية وثبات صدق من العلمي المقياس بناء شروط

ياتي:(٦) بما العلمي مقياس
على الباحـث اطلع المقـياس فقـرات على الحصول اجل من المقياس، لمجاالت التخطيط أ.

:
البحث أهداف

ومنهجه البحث نوع

البحث أداة

يأتي بما البحث هذا أهداف تتحدد
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تشكلها. وسبل العلمية المعرفة مفهوم عن المتوافرة العلمية االدبيات
الطلبة لدى العلمي المعرفي الوعي فقرات على لغرضالحصول وصياغتها، الفقرات جمع ب.
بـهدف السـليمانية جامعة في العليا الدراسات طلبة من عدد مع مناقشة باجراء الباحث قام المبحوثين
االولية بصورته المقياس بناء اتمام بعد قام كما المقياس، فقرات صياغة الى والوصول ارائهم استطالع
بقـصد الطلبـة، من عشرة على المقياس تجربة طريق عن Pilot surveyاسترشادي بحث باجراء
ان روعي وقـد له. استجابـتهم مدى وتحديد ووضوحه يوفرها التي البيانات حيث من كفاءته اختبار
وصريحا، واضحا الفقرة محتوى يكون وان واحد، لتفسير وقابلة واحدة فكرة عن معبرة فقرة كل تكون

مطولة. الفقرات تكون ال وان
خمسـة على وزعت البحث مشكلة جوانب جميع تناولت فقرة (٢٨) على المقياس احتوى وقد
اإلنترنت، استخدام في العليا الدراسات طلبة دوافع محور والثاني العامة، البيانات محور االول محاور
إسـهام والرابـع العلمي، المعرفي وعيهم تشـكيل في ودوره اإلنترنت عن هؤالء انطباعات والثالث
تواجه التي المعوقات تناول فقد الخامس المحور اما للطلبة، العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت

اإلنترنت. فياستخدام العليا الدراسات طلبة
واستبـعاد الداخلي اتساقها ودرجة التمييزية قوتها وأيجاد للفقرات االحصائي التحليل ولغرض
(١٠٠) من تتكون عشـوائية عينة اختيار تم المقياس وثبات صدق من والتحقق المميزة، غير الفقرات
الكلية الدرجة وأيجاد المقياس ولتصحيح السليمانية. جامعة في العليا الدراسات طلبة من وطالبة طالب
الدرجات هذه جمع ثم ومن المقياس، فقرات من فقرة كل عن المستجيب الستجابة درجة الباحث وضع
اعطيت ان بـعد فقـرة اسـاس(٢٨) على المقياس تصحيح تم وقد استمارة لكل الكلية الدرجة أليجاد
الحصول يمكن درجة اعلى بلغت وقد االجابة، لبدائل المستجيبين اختيارات ضوء في لالستجابة الدرجة
وهي ،(٢٨) لالجابـة درجة ادنى بـلغت حين في ٣ × الفقرات عدد ضرب حاصل وهي ،(٨٤) عليها

الفقرات×٢. عدد ضرب حاصل وهي ،(٥٦) الحياد درجة بلغت بينما ،٢٨×١ ضرب حاصل
قـوتها لمعرفة المقـأييس بناء في اساسية خطوة الفقرات تحليل عملية تعد الفقرات، تحليل ج.
اسـلوب الباحـث اعتمد وقد البحث، واهداف يتالءم بما النهائي بشكله المقياس اعداد بهدف التمييزية
زاد كلما أنه المقـأييس بـناء في المعروف فمن الفقرات، بصدق ويسمى الكلي بالمجموع الفقرة عالقة
استخراج تم اذ تجانسا(٧)، اكثر مقياس على الحصول احتمال من يزيد بالمجموع الفقرة ارتباط معامل
فقـرة كل على العينة افراد درجات بـين االرتباطية العالقة أيجاد بواسطة الطريقة بهذه التمييز معامل
مع االرتبـاط معامالت مقارنة وعند بيرسون، ارتباط معامل باستخراج للمقياس، الكلية الدرجة وبين

احصائية. داللة ذات كافة الفقرات ان تبين الجدولية القيمة
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تطبيقـه قبل المقياس في توافرها ينبغي الخصائصالتي اهم من الصدق يعد المقياس، صدق د.
المؤشرات من الداخلي اوالتجانس الداخلي االتساق ويعد فعال(٨)، قياسه مأيجب على قدرته يؤشر ألنه
الفقـرات بين االرتباط قوة في يتمثل والذي المقياس، بناء صدق عن الكشف من تمكن التي االحصائية
النهائية بـصيغتها العلمي المعرفي الوعي مقياس في استبقيت التي الفقرات ان وبما السمة(٩)، لقياس
فان للمقياس، الكلية بالدرجة اشارارتباطها كما لقياسه اعدت ما قياس في وصادقة التمييزية القوة تملك
ثبـات .? العلمي. المعرفي الوعي تشكيل في ودوره اإلنترنت مقياس في البناء لصدق مؤشرا يعد هذا
المقـياس الن عليه، الصدق تقـدم اهمية رغم للمقأييس، الخصائصاالساسية من الثبات يعد المقياس،
ذاتها النتائج يعطي ان يجب الثابت والمقياس صادقا، الثابت المقياس يكون ال قد فيما ثابتا يعد الصادق

. تطبيقه(١٠) اعادة عند مختلفة نتائج يعطي ال ان وينبغي تطبيقه، اعيد كلما
اخذ تم اذ النصفية، التجزئة طريقـة بإسـتخدام الثبـات مؤشـر الحالي المقياس في توافر لقد
واسـئلة فردية اسئلة نصفين الى المقياس فقرات تقسيم وتم استمارة، (١٠٠) عددها البالغ االستمارات
،(٠,٨٨) بـلغ حـيث ككل للمقياس النصفين درجات بين بيرسون االرتباط معامل استُخرج ثم زوجية

احصائية. داللة ذو وهو

هي: أساسية مجاالت ثالثة البحث حدود شملت
الطلبـة على االستبانة بتوزيع الباحث به قام الذي الميداني العمل استغرق ألزماني، المجال -1

.٢٠٠٧ تموز شهر هو واحدا شهرا إليه واسترجاعها
المركز هذا الن السـليمانية، جامعة في لالنترنت الرئيس بالمركز وتحدد المكاني، المجال -2
الباحـث قـام لقد البشري، المجال -٣ كافة. العلمية اإلختصاصات من العليا الدراسات طلبة يرتاده
وقـد البحث، مدة خالل المركز زاروا الذين الطلبة على عشوائي بشكل استبانة استمارة ١٠٠ بتوزيع

كافة. االستمارات جمع الباحث استطاع

وكلفة طويالً وقتاً يستغرق ذلك ألن بأكمله المجتمع دراسة أحياناً المستحيل أو النادر من كان لما
اإلجراءات تمليها ضرورة يعد علمي أسـاس على اختيارها يتم للمجتمع ممثلة عينة اختيار فأن باهظة
علمية نتائج إلى فيها الدقـة تؤدي التي المهمة الخطوات من العينة اختيار خطوة وتعد للبحث، المنهجية
(١٠٠) عشوائيا اختار الباحث فان المجتمع عن ومعبرة ممثلة البحث هذا عينة تكون ولكي موضوعية،

البحث حدود

البحث عينة
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ممن مختلفة دراسـية مراحـل ومن متنوعة اختصاصات من العليا الدراسات طلبة من وطالبة طالب
العلمية االختصاصات من وطالبـة طالبـا (٥٤) وبواقع الجامعة، في لالنترنت الرئيس المركز زاروا
البـالغ الطلبـة من (%٢٠) نسبة تمثل العينة وهذه االنسانية، االختصاصات من وطالبة طالبا و(٤٦)

مقبولة. نسبة وهي وطالبة طالبا (٦٨٠) حوالي عددهم

االحـصائية االسـاليب إستخدام تم ومعالجتها البيانات تحليل ولغرض البحث ألهداف تحقيقا
االتية:(١١)

ومتغيري المبحوثين الطلبة اجابات بين عالقة وجود لمعرفة إستخدامه وتم كا٢، مربع اختبار أ.
واإلختصاصالعلمي. النوع

وكذلك الكلية، بالدرجة الفقرة درجة ارتباط لحساب إستخدامه وتم بيرسون، ارتباط معامل ب.
النصفية. التجزئة بطريقة المستخرج الثبات معامل المقياسالستخراج في إستخدامه تم

الوعي مفهوم ثانيا:
الوعي نشـر فأن لذا حقيقتها، على االمور ومعرفة واالدراك الفهم الى المرء سبيل الوعي يعد
االجتماعية المؤسسـات مختلف بـها تضطلع التي المهمة االدوار احـد يعد الجمهور لدى ما بقضية
واالرشـادات والحقـائق واالحداث بالمعلومات الجمهور ذلك تزويد طريق عن واإلعالمية والتربوية
انعكاس فالوعي ومشـكالت، قـضأيا من يستجد وما مجتمعهم في مجريات من يقع ما بشأن المتعددة
تشترك التي العقلية للعمليات الكلي المجمل فهو وبذا نفسه، االنسان في كامن وهو الموضوعي، للواقع
الى الوعي النفس علماء ويقسـم الشـخصي(١٢)، ولوجوده الموضوعي للعالم االنسان فهم في أيجابياً
وتشـمل المستقلة والجوانب والرقابة، والتعليم والتدريب التخطيط وتشمل النشطة الجوانب هما جانبين
الشمولي بمعناه والوعي ذلك(١٣)، شابه وما والخياالت واالحاسيس والعواطف لالفكار العادي التنبيه
حيث انساني او جماعي والثاني المادي، بعالمه الفرد عالقة خالل من وذلك فردي االول مستويين يتخذ
يستطيع ما كل مجتمعه من يتلقى فالفرد المجتمع، اليها وصل التي الوعي بدرجة مرتبط الفرد وعي ان
طرائق يتعلم فهو الطبقـي، ووضعه االجتماعي الواقـع له ينتجها التي الوعي مكتسبات من استيعابه
محـددة عالقـات خالل من وذلك وغيرها، والتصورات واألوهام واألخطاء المعارف ويتعلم التفكير،
بـالوعي مقـارنته عند العلمي المعرفي الوعي خصوصية تبرز وهنا اختياراته(١٤)، تحديد في تسهم
يمثل بـينما المنفرد، االنسـان وعي الفردي فالوعي الثاني، في يؤثر االول أن من الرغم على الفردي
يشـترك وآراء وتصورات معارف يشمل أنه أي جماهيري طابع ذات ظاهرة العلمي المعرفي الوعي

اإلحصائية األساليب
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كثيرون(١٥). فيها
التنشـــئة عملية توفره الذي التعلم عملية يتطلب الفرد وعي فان تقــدم ما على وبــناء
على متدرباً يصبح بحيث فيه يعيش الذي مجتمعه ومقأييس قيم الفرد تلقين عملية وهي Socialization
االسـرة من بدءاً عدة قنوات خالل من يتم وهذا اليومي(١٦)، سلوكه نمط تحدد ادوار مجموعة إشغال
االجتماعي وعيه بتشـكيل تقـوم اذ فيه(١٧)، يعيش الذي والمجتمع الفرد بين االول الوسيط تعد التي
العلمي المعرفي الوعي تشـكيل في االولى الحلقة وهي بالمدرسة مرورا والسياسي(١٨)، واالخالقي
التي الجماهيرية االتصال ووسائل المجتمع(١٩)، في وسلوكه الفرد باتجاهات عنأيتها عن فضال للفرد،
وسائل فتأثير ومعلومات(٢٠)، آراء من له تقدمه ما خالل من الفرد لدى الوعي زيادة وسائل احدى تعد

لألفراد(٢١). المعرفي الوعي على عظيم االنتشار الواسعة االتصال
كالذكاء العقـلية بالقـدرات يتعلق عندما فرديا بـعدا يتخذ العلمي المعرفي الوعي فان وبـذا
كما العلمي المعرفي وعيه مستوى في تسهم وهي بيئته، ابن الفرد كون اجتماعيا بعدا ويتخذ واالدراك،

البيئة. لتلك العلمية المعرفة مالمح تحديد في هو يسهم
العلمية المعرفة ثالثا:

من الكثير ويكشـف المحـيطة، البـيئة عناصر على يتعرف أن القـدم منذ اإلنسان حاول لقد
وسـط يعيش أن يستطيع ال ألنه وراءها، تقف التي القوى حقيقة على للوقوف منه محاولة في أسرارها
أزاءها، سـلوكه تحديد على تساعده التى والمعارف األفكار بعض له يكون أن دون واألشياء الظواهر
معلومة او لمعرفة ذهني الكتسـاب نتيجة هذا ويكون تواجهه، التي للمشكالت حلول وضع من وتمكنه
مجموعة عن عبـارة والمعرفة اتصالية(٢٢)، لرسـالة تعرضه او االخرين مع المرء فعل خالل من
لمحـاوالته نتيجة اإلنسـان يكونها التي الفكرية والتصورات والمفاهيم واألحكام والمعتقدات المعاني
ما كل تتناول بـل بـعينها، ظواهر على تقتصر ال وهي به، المحيطة واألشياء الظواهر لفهم المتكررة
مخلفات من التحـرر الى تسـعى التي المنظمة العلمية العقلية نتاج وهي به، يتصل وما باإلنسان يحيط
علمية، غير وأخرى علمية معرفة تشمل فهي العلم، من أوسع والمعرفة والخرافة(٢٣). الجهل عصور
تحـصيل في التفكير وأسـاليب المنهج قواعد على تقوم العلمية المعرفة ان هو النوعين هذين يميز وما
تعد لذا ذلك، إلى العلمية غير المعرفة تفتقـر بـينما مصنفة" بـأنه"معرفة العلم يوصف لذا المعارف،
التنمية(٢٤)، من ارفع مستويات لبلوغ السبيل أنها كما ورفاهها، ومساعيها البشرية تقدم بؤرة المعرفة

يأتي:(٢٥) كما المعرفة ومسار
مترابطة. غير موضوعية حقائق وهي البيانات، -1

ومفهوم. واضح اطار في ووضعها وتحليلها وتقويمها تصنيفها يتم بيانات وهي المعلومات، -2
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الفهم، مسـتوى تتضمن اذ الحـدث، او بـالظاهرة تحـيط ذهنية نظم بناء وهي المعرفة، -3
المتوافرة. للمعلومات الضمنية والدالالت العالقات وابراز الصياغة، واعادة واالستيعاب،

تمثل توجيهات الى الفكرية المادة تتحــول اذ للمعرفة، مسـتوى اعلى وهي الحـكمة، -4
واالفكار. للسلوك االساسية المرجعيات

الفروض وفرض المنظمة، المالحـظة طريق عن الظاهرات استقراء العلمية المعرفة وتعتمد
امتداداً ليسـت وهي خطئها، الفروضأو صحـة من للتثبت وتحليلها البيانات وجمع التجارب وإجراء
نقـول لذا بـالمنهج، الملتزم المقيد التفكير الى التفكيرالمطلق طريقة من انتقال هي بل العامة، للمعرفة
السابقـة، العلمية للمعرفة اسـتمرار هي جديدة علمية معرفة كل أن كما بـموضوعه، ال بمنهجه العلم
العلمية فالمعرفة واخيرا تراكمية، سـمة ذو العلم ان نقول لذا ببعض، بعضها يرتبط سلسلة العلم فتاريخ
المعرفة يميز ما ولعل الراهن(٢٦). الزمن يشـهدها معركة ساحة في سالح هي سعيد ادوارد يرى كما
هو فالمنهج منهجية، معرفة أنها هو والتنظيم التخطيط تفتقـر التي االخرى المعرفة انواع عن العلمية

مستمر(٢٧). تغير ففي اليها تصل التي والنتائج مضمونها اما علمية، معرفة كل في الثابت العنصر
شـيء لتعلم الجديدة االتصال وسـائل بـها تضطلع الي الوظائف احـدى المعرفة تعد اخيرا
الذي والتعلم الحـاجة(٢٨)، عند واستدعائها وتخزينها عام، بشكل عامة ومعارف معلومات واكتساب
عملية بـل فحسـب علمية ليسـت معرفة من مكونا بناء بوصفه يتبدى الوسائل، تلك استعمال يمنحه

أيضا(٢٩).
اإلنترنت رابعا:

طرق عن م ١٩٦٩ عام في األميركية الدفاع وزارة قبـل من معلومات شبكة إنشاء فكرة بدأت
تعمل التي الجامعات من كبير وعدد المسلحة، القوات متعهدي مع اإلدارة اتصال لتأمين مشروع تمويل
خدمات من تقـدمه لما عديدة، مجاالت في الشبـكة وتستخدم المسلحة، القوات من ممولة أبحاث على
يتم إذ األبحـاث، ومراكز والمدارس الجامعات في تستخدم كما اإللكتروني، البريد وخدمة معلوماتية
على الحـصول الباحـث يستطيع كما العلمية، األبحاث ونشر بينها، المعلومات وتبادل نقل خاللها من
مع بالمقـارنة جداً كبـيرة بسـرعة المعلومات مراكز من أو العامة المكتبات من المطلوبة المعلومات
المجتمعات بـين كافة االتصال ومواد والمعلومات المعرفة نقـل في اإلنترنت ويسهم التقليدية. الطرق
من جدا كبـيرة مجموعة طريق التفاعليةعن االتصال وسائل ابرز من واحد وهو مباشر(٣٠)، بشكل
المعلومات، تبـادل في المشـاركة من مسـتخدموها يتمكن بحيث بينها فيما المتصلة الحاسوب اجهزة
يرغب من لكل مفتوحـة شبـكة وهي االطالق، على العالم في حواسيب شبكة اكبر اإلنترنت ويشغل
، طريقـها عن ويتواصلون يسـتخدمونها العالم في الناس من المأليين اصبـح اذ بها(٣١)، باالتصال
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االنسانية(٣٢). القضأيا جميع ويشمل متصل كوني حوار االنسانية تاريخ في مرة الول واصبح
من مجموعة هو بـل واالسـالك، والحواسيب المعلومات من مجموعة مجرد ليس واإلنترنت
ينطلق اذ عرضها، وطرق اإلنترنت في المستخدمة البرامج وتتطور بفاعلية(٣٣)، يعمل تجعله البرامج
متسـارع بشكل التقنيات في إستخداماته ويطور عنه، يبحث التي الفائدة مكان أين منطلق من المستخدم

هما:(٣٥). التقنيات هذه دراسة في اتجاهان وهناك العالمية(٣٤)، الشركات انتاجات وفق
المعلومات، انسـياب وسـهولة والمكان، الزمان تخطي حـاجز وشمل األيجابي، االتجاه -1
اقامة عن فضال ، لهجرتها حاجة دون الخبرات من اإلستفادة على والقدرة بعد، عن الناس مع والتفاعل
اإلستفادة لمحاولة التاريخية المراحل واختصار مشتركة، اهداف لتحقيق االبحاث بين مباشرة عالقات

والتعبير. الرأي حرية واخيرا االنساني، التواصل وزيادة الدول لنهضة المعلومات عصر من
واحتكارها وتقنياتها المعلومات سلطة على لالستحواذ الفرصة اتاحة وشمل السلبي، االتجاه -2
العالم وتحـويل المحلية، والثقافة القيم حساب على المسيطرة الدول وقيم ثقافة وترويج المتقدمة، للدول
التكنولوجية وسيطرة لالبداع مصدرا بوصفها المعرفة مركزية على يعتمد مبرمجة خدمات مجتمع الى

المستقبلية. التوجهات على

اإلنترنت إستخدام من المبحوثين الطلبة دوافع
العلمية المعرفة لزيادة اإلنترنت استخدام -1

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٨١) ان النتائج اظهرت
أي يشـر ولم ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم (%١٩) واشار العلمية، معرفتهم لزيادة هو لالنترنت
مع وهي١,١٩ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند ذلك. على موافق غير أنه الى منهم
الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة عند النظرية كا٢ قيمة
إجابـات بـين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢ قيمة من اصغر

. النوع، ومتغير العلمية المعرفة لزيادة اإلنترنت إستخدام بشأن المبحوثين الطلبة
كا٢ قـيمة مع وهي٠,٦٠ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية المعرفة لزيادة اإلنترنت إستخدام بشأن
العلمية والمعلومات البيانات على للحصول اإلنترنت إستخدام -2

النتائج تفسير خامسا:
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إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٨٢) ان النتائج اظهرت
الى موافقـون أنهم الى منهم (%١٧) واشار العلمية، والمعلومات البيانات على للحصول هو لالنترنت

ذلك. على موافق غير أنه الى منهم (%١) واشار ما، حد
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١٦,٦ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
النظرية، كا٢ قيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة
إسـتخدام بشـأن المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن

النوع. ومتغير العلمية والمعلومات البيانات على للحصول اإلنترنت
كا٢ قـيمة مع وهي٩,٧ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية والمعلومات البيانات على للحصول اإلنترنت إستخدام
العلمية المفاهيم معاني لمعرفة اإلنترنت إستخدام -3

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٦٣) ان النتائج اظهرت
واشار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم (%٣٣) واشار العلمية، المفاهيم معاني لمعرفة هو لالنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٤)
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١٦,٣٩ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
النظرية، كا٢ قيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة
إسـتخدام بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن

النوع. متغير وفق على العلمية المفاهيم معاني لمعرفة اإلنترنت
كا٢ قـيمة مع وهي٤,١ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. متغير وفق على العلمية المفاهيم معاني لمعرفة اإلنترنت إستخدام بشأن
فيه المنشورة والمعلومات البيانات لحداثة اإلنترنت إستخدام -4

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٥٩) ان النتائج اظهرت
حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٤٠%) فيه، المنشورة والمعلومات البيانات لحداثة هو لالنترنت

ذلك. على موافق غير أنه الى منهم (%١) واشار ما،
درجة عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
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ومن النظرية، كا٢ قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية
إسـتخدام بشـأن المبحـوثين الطلبـة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم

النوع. ومتغير فيه المنشورة والمعلومات البيانات لحداثة اإلنترنت
كا٢ قـيمة مع صفر وهي اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل وبالتالي النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير فيه المنشورة والمعلومات البيانات لحداثة اإلنترنت إستخدام بشأن
فيه المنشورة والمعلومات البيانات لدقة اإلنترنت إستخدام -5

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٢٦) ان النتائج اظهرت
ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٥٣%) فيه، المنشورة والمعلومات البيانات لدقة هو لالنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٢١) واشار
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١,٠٢ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

. النوع ومتغير فيه المنشورة والمعلومات البيانات لدقة اإلنترنت إستخدام
كا٢ قـيمة مع وهي١,٣٧ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير فيه المنشورة والمعلومات البيانات لدقة اإلنترنت إستخدام بشأن
االخرى المصادر على الحصول بسببصعوبة المعرفة لزيادة اإلنترنت إستخدام -6

إسـتخدامهم من الدافع هذا على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٦٧) ان النتائج اظهرت
موافقين غير أنهم الى منهم (%٥) واشار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٨%) ، لالنترنت

ذلك. على
درجة عند النظرية كا٢ قيمة مع وهي٢,٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
ومن النظرية، كا٢ قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية
إسـتخدامهم بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم

النوع. ومتغير العلمية معرفتهم لزيادة لالنترنت
كا٢ قيمة مع وهي٢٦,٢٦ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
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قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية معرفتهم لزيادة لالنترنت إستخدامهم
علمية ارشادات على للحصول اإلنترنت إستخدام -7

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٤٧) ان النتائج اظهرت
غير أنهم الى منهم (%١٢) واشـار ما، حـد الى موافقـون أنهم الى منهم (%٤١) واشار لالنترنت،

ذلك. على موافقين
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٢,٠١ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية معرفتهم لزيادة لالنترنت إستخدامهم
كا٢ قـيمة مع وهي١٤,٧٥ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية معرفتهم لزيادة لالنترنت إستخدامهم
علمية احكام لمعرفة اإلنترنت إستخدام -8

من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحـوثين الطلبـة الطلبـة من (%٤٠) ان النتائج اظهرت
ما، حـد الى على موافقون أنهم الى منهم واشار(٤٣%) علمية، احكام لمعرفة هو لالنترنت إستخدامهم

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١٧) واشار
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٠,٣٨ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير علمية احكام لمعرفة لالنترنت إستخدامهم
كا٢ قـيمة مع وهي٢٨,١٥ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير علمية احكام لمعرفة لالنترنت إستخدامهم
العلمية التطورات لمعرفة اإلنترنت إستخدام -9
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إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٧٣) ان النتائج اظهرت
(%٢) واشـار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٥%) العلمية، التطورات لمعرفة لالنترنت

ذلك. على موافق غير أنه الى منهم
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٣,٠٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية التطورات لمعرفة لالنترنت إستخدامهم
كا٢ قـيمة مع وهي١٧,٦٧ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي ومتغير العلمية التطورات لمعرفة لالنترنت إستخدامهم
باالخرين العلمي االتصال اجل من اإلنترنت إستخدام -10

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٦١) ان النتائج اظهرت
واشار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٩%) باالخرين، العلمي االتصال اجل من لالنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١٠)
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٠,٩٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير باالخرين العلمي االتصال اجل من لالنترنت إستخدامهم
كا٢ قـيمة مع وهي١٠,٧٨ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير باالخرين العلمي االتصال اجل من لالنترنت إستخدامهم
والمعلومات البيانات على الحصول وسرعة لسهولة اإلنترنت إستخدام -11

إسـتخدامهم من الدافع ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٦٨) ان النتائج اظهرت
موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٢%) والمعلومات، البيانات على الحصول وسرعة لسهولة لالنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١٠) واشار ما، حد الى
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٥,٣٩ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
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كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير والمعلومات البيانات على الحصول وسرعة لسهولة لالنترنت إستخدامهم
كا٢ قيمة مع وهي العلمي١٥,٦٣ اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاصالعلمي. ومتغير والمعلومات البيانات على الحصول وسرعة لسهولة لالنترنت إستخدامهم

اإلنترنتصحيحة في المنشورة والمعلومات البيانات -1
والمعلومات البـيانات ان على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%١٥) ان النتائج اظهرت
(%١١) واشـار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم (%٧٤) واشار صحيحة، اإلنترنت في المنشورة

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٣,٥٣ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات صحة
كا٢ قـيمة مع وهي٧,٧٧ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية وبالتالي النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات صحة
العلمية المعرفة لتلقي مهمة وسيلة اإلنترنت - 2

مهمة وسـيلة اإلنترنت ان على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٧٠) ان النتائج اظهرت
أنهم الى منهم (%٥) واشـار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٥%) العلمية، المعرفة لتلقي

ذلك على موافقين غير
درجة عند النظرية كا٢ قيمة مع وهي٥,٢ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
ومن النظرية، كا٢ قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية
اإلنترنت كون بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم

اإلنترنت عن المبحوثين الطلبة انطباعات

.
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النوع. ومتغير العلمية المعرفة لتلقي مهمة وسيلة
كا٢ قـيمة مع وهي٨,٠٥ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية المعرفة لتلقي مهمة وسيلة اإلنترنت كون
المعرفة اكتساب في الوسائل من غيره على اإلنترنت تفضيل -3

اإلنترنت يفضلون بشأن أنهم على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٤٠) ان النتائج اظهرت
هذا على موافقـون أنهم الى منهم واشار(٤١%) ، العلمية المعرفة اكتساب في الوسائل من غيره على

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١٩) واشار ما، حد الى
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١,٨٢ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية المعرفة اكتساب في الوسائل من غيره على اإلنترنت تفضيل
كا٢ قـيمة مع وهي٩,٤١ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية المعرفة اكتساب في الوسائل من غيره على اإلنترنت تفضيل بشأن

العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام -1
تشكيل في يسهم اإلنترنت ان على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٤٨) ان النتائج اظهرت
الى منهم أي يشر ولم ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم (%٤٢) واشار لديهم، العلمي المعرفي الوعي

ذلك. على موافق غير أنه
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٣,٥٧ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير لديهم العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام
كا٢ قـيمة مع وهي٥,٣ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند

المبحوثين الطلبة لدى العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام
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قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير لديهم العلمي المعرفي الوعي تشكيل في اإلنترنت إسهام بشأن
العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في معينة مواقع زيارة -2

في معينة مواقـع زيارة على تماما وافقـوا المبحـوثين الطلبة من (%٦٣) ان النتائج اظهرت
(%٦) واشـار ما، حد الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٣١%) العلمية، المعرفة الكتساب اإلنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٠,٥٨ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في معينة مواقع زيارة
كا٢ قـيمة مع وهي٤٣,٤٦ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في معينة مواقع زيارة
العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في الكوردية المواقع كفاية -3

في الكوردية المواقـع كفاية على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٩) ان النتائج اظهرت
واشار ما، حد الى هذا على موافقون أنهم الى منهم واشار(٢٥%) العلمية، المعرفة الكتساب اإلنترنت

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٦٦)
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٢,٧٨ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في الكوردية المواقع كفاية
كا٢ قـيمة مع وهي٣١,٩١ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢

اإلختصاصالعلمي. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في الكوردية المواقع كفاية
العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات كفاية -4
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والمعلومات البـيانات كفاية على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٢٨) ان النتائج اظهرت
الى هذا على موافقون أنهم الى منهم واشار(٦١%) ، العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في المنشورة

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١١) واشار ما، حد
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٣,٥٧ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات كفاية
كا٢ قـيمة مع وهي٣,٣٩ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات كفاية بشأن

العلمي.
العلمية القرارات اتخاذ في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من اإلستفادة -5

البـيانات من اإلسـتفادة على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٢٤) ان النتائج اظهرت
موافقون أنهم الى منهم واشار(٥١%) ، العلمية القرارات اتخاذ في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٢٥) واشار ما، حد الى هذا على
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٤,٢٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية القرارات اتخاذ في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من اإلستفادة
كا٢ قـيمة مع وهي٢,٢٥ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢
ومتغير العلمية القـرارات اتخاذ في اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البيانات من اإلستفادة بشأن

اإلختصاصالعلمي.
اإلنترنت في المنشورة والمعلومات بخصوصالبيانات الزمالء مع حوار اجراء -6

الزمالء مع حـوار اجراء على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٤٨) ان النتائج اظهرت
على موافقـون أنهم الى منهم واشار(٣٨%) ، اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات بخصوص
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ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١٤) واشار ما، حد الى هذا
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١,٦٣ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير اإلنترنت في المنشورة والمعلومات بخصوصالبيانات الزمالء مع حوار اجراء
كا٢ قـيمة مع وهي٠,٧١ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبـة إجابات بين عالقة أية التوجد أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢
ومتغير اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البـيانات بـخصوص الزمالء مع حـوار اجراء بشأن

اإلختصاصالعلمي.
العلمية االسئلة إثارة في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من اإلستفادة -7

البـيانات من اإلسـتفادة على تماما وافقـوا المبحوثين الطلبة من (%٤٦) ان النتائج اظهرت
موافقـون أنهم الى منهم واشار(٤٣%) ، العلمية االسئلة إثارة في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%١١) واشار ما، حد الى هذا على
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٠,١٠ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية االسئلة إثارة في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من اإلستفادة
كا٢ قـيمة مع وهي٠,٤٤ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل وبالتالي النظرية، كا٢
ومتغير العلمية االسـئلة إثارة في اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البـيانات من اإلستفادة بشأن

اإلختصاصالعلمي.
العلمية االتجاهات بناء في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات إسهام -8

والمعلومات البيانات إسهام على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٣٢) ان النتائج اظهرت
الى هذا على موافقون أنهم الى منهم واشار(٤٧%) ، العلمية االتجاهات بناء في اإلنترنت في المنشورة

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٢١) واشار ما، حد
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٥,٣٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
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كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية االتجاهات بناء في اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات إسهام
كا٢ قـيمة مع وهي١١,٢٦ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير العلمية االتجاهات بـناء في اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البيانات إسهام

العلمي.

العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت إلستخدام متقدمة مهارات امتالك عدم -1
لمهارات امتالكهم عدم على تماما وافقـوا المبحـوثين الطلبة من (%١٦) ان النتائج اظهرت
على موافقـون أنهم الى منهم واشار(٣٥%) ، العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت إلستخدام متقدمة

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٤٩) واشار ما، حد الى هذا
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٣,٢٦ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت إلستخدام متقدمة لمهارات امتالكهم عدم
كا٢ قـيمة مع وهي٥٢,٩٣ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير العلمية المعرفة اكتسـاب في اإلنترنت إلسـتخدام متقدمة لمهارات امتالكهم عدم

العلمي.
فيه المعلوماتي االفراط بسبب اإلنترنت من العلمية المعرفة اكتساب على القدرة عدم -2

اكتسـاب على القـدرة عدم على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%١٠) ان النتائج اظهرت
الى موافقون أنهم الى منهم واشار(٥٤%) ، فيه المعلوماتي االفراط بسبب اإلنترنت من العلمية المعرفة

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٣٦) واشار ما، حد
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٢,٤٥ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند

اإلنترنت من اإلستفادة في المبحوثين الطلبة تواجه التي المشكالت
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كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير فيه المعلوماتي االفراط بسبب اإلنترنت من العلمية المعرفة اكتساب على القدرة عدم
كا٢ قـيمة مع وهي٣١,٩٣ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
ومتغير فيه المعلوماتي االفراط بسبــب اإلنترنت من العلمية المعرفة اكتســاب على القـدرة عدم

اإلختصاصالعلمي.
العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت إستخدام يعيق ما االخرى اللغات معرفة عدم -3

اللغات معرفة عدم ان على تماما وافقـوا المبحـوثين الطلبـة من (%٢٥) ان النتائج اظهرت
موافقـون أنهم الى منهم واشار(٣٦%) ، العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت إستخدام يعيق ما االخرى

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٣٩) واشار ما، حد الى هذا على
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٩,٠١ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
النظرية، كا٢ قيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة
معرفة عدم بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن

النوع. ومتغير العلمية المعرفة الكتساب اإلنترنت إستخدام يعيق ما االخرى اللغات
كا٢ قـيمة مع وهي العلمي٤٠,٨١ اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير العلمية المعرفة الكتسـاب اإلنترنت إستخدام يعيق ما االخرى اللغات معرفة عدم

اإلنترنت. في المنشورة والمعلومات البيانات من الكثير فهم في صعوبات .٤ العلمي.
فهم في لصعوبات مواجهتهم على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%١٨) ان النتائج اظهرت
على موافقـون أنهم الى منهم واشار(٣٤%) ، اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من الكثير

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٤٨) واشار ما، حد الى هذا
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي٠,٣٦ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير اإلنترنت في المنشورة والمعلومات البيانات من الكثير فهم في لصعوبات مواجهتهم
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كا٢ قـيمة مع وهي٥,٠١ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قيمة من اصغر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
المبحـوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية، كا٢
ومتغير اإلنترنت في المنشـورة والمعلومات البـيانات من الكثير فهم في لصعوبات مواجهتهم بشأن

اإلختصاصالعلمي.
تصميمها طبيعة بسبب اإلنترنت في بعضالمواقع إستخدام صعوبة -5

في صعوبـة مواجهتهم على تماما وافقـوا المبحـوثين الطلبة من (%٢١) ان النتائج اظهرت
موافقـون أنهم الى منهم واشـار(٤٦%) ، تصميمها طبيعة بسبب اإلنترنت في بعضالمواقع إستخدام

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٣٣) واشار ما، حد الى هذا على
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١,٧٥ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير تصميمها طبيعة بسبب اإلنترنت في بعضالمواقع إستخدام في صعوبة مواجهتهم
كا٢ قـيمة مع وهي٢١,٤١ العلمي اإلختصاص متغير وفق على الفعلية كا٢ قيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير تصميمها طبيعة بسبب اإلنترنت في المواقع بعض إستخدام في صعوبة مواجهتهم

العلمي.
الوقت بسببضيق العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت من اإلستفادة عدم -6

اإلنترنت من استفادتهم عدم على تماما وافقوا المبحوثين الطلبة من (%٣١) ان النتائج اظهرت
حد الى هذا على موافقون أنهم الى منهم واشار(٤١%) الوقت، ضيق بسبب العلمية المعرفة اكتساب في

ذلك. على موافقين غير أنهم الى منهم (%٢٨) واشار ما،
عند النظرية كا٢ قـيمة مع وهي١,٣٤ النوع متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
كا٢ قـيمة من اصغر الفعلية كا٢ قـيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حـرية درجة
بشـأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة أية توجد ال أنه أي االستقالل فرضية نقبل ثم ومن النظرية،

النوع. ومتغير الوقت بسببضيق العلمية المعرفة اكتساب في اإلنترنت من استفادتهم عدم
كا٢ قـيمة مع وهي٣٥,٥ اإلختصاصالعلمي متغير وفق على الفعلية كا٢ قـيمة مقارنة وعند
قـيمة من اكبر الفعلية كا٢ قيمة ان نجد وهي٥,٩٩ ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند النظرية
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بشأن المبحوثين الطلبة إجابات بين عالقة توجد أنه أي االستقالل نرفضفرضية ثم ومن النظرية، كا٢
اإلختصاص ومتغير الوقـت ضيق بسبـب العلمية المعرفة اكتسـاب في اإلنترنت من استفادتهم عدم

العلمي.

ذات فاالرقام الميدانية، الدراسة طريق عن اليها توصل التي النتائج على التعليق الباحث يود ال
االبستيمولوجية سمة يحقق ان الخاتمة هذه بواسطة يحاول أنه غير العلم، لغة في منها ابلغ وليس دالالت

االتية: النقاط الى االشارة من ذلك ويكون الميدانية، سمة حقق ان بعد البحث عنوان في اليها اشار التي
االخرى االتصالية الوسائل يتقدم تجعله مزايا له حديثة اتصالية وسيلة بوصفه اإلنترنت ان -1
العلم ان مقولة تأكيد في يسهم بهذا وهو كافة، المعمورة ارجاء في العلمية المعرفة بنشر يضطلع عندما
او العالم من الجزء هذا في العلمية المعرفة تطور امام عائقـا تجعله عيوبا له أن عن فضال له، وطن ال

سطحية. معرفة ينقلها التي المعرفة تكون عندما سيما وال ذاك،
من مسبوقـا يكن لم االنسـاني التواصل من جديداً عصراً فتح اإلنترنت أن من الرغم على -2
ودول الشـمال دول بـين العلمية المعرفة مجال في الفجوة زيادة في بـآخر او بشكل أسهم أنه إال قبل،
طائلة مبـالغ تسـديد اليها الوصول يتطلب العلمية المعرفة حقـول من الكثير وإن سيما وال الجنوب،

تمتلكها. التي للجهات
(١٠) قبـول الى اإلنترنت إسـتخدام من المبحوثين الطلبة بدوافع الخاصة النتائج أشارت -3
(٤) قبول ظهر بينما فقط، رفضواحدة مقابل النوع متغير وفق على االستقالل فرضيات من فرضيات

منها. رفض(٧) مقابل متغيراإلختصاصالعلمي وفق على فقط فرضيات
فرضيات قبـول الى اإلنترنت عن المبحـوثين الطلبة بانطباعات الخاصة النتائج أشارت -4
وفق على الفرضيات هذه رفض ظهر بـينما النوع، متغير وفق على (٣) عددها البالغ كافة االستقالل

متغيراإلختصاصالعلمي.
الطلبـة لدى العلمي المعرفي الوعي تشـكيل في اإلنترنت بإسهام الخاصة النتائج أشارت -5
قبول ظهر بينما النوع، متغير وفق على (٨) عددها البالغ كافة االستقالل فرضيات قبول الى المبحوثين

منها. رفض(٣) مقابل متغيراإلختصاصالعلمي وفق على فقط فرضيات (٥)
اإلنترنت من اإلستفادة في المبحوثين الطلبة تواجه التي بالمشكالت الخاصة النتائج أشارت -6
بـينما فقط، رفضواحدة مقابل النوع متغير وفق على االستقالل فرضيات من فرضيات (٥) قبول الى

منها. رفض(٥) مقابل متغيراإلختصاصالعلمي وفق على فقط فرضية قبول ظهر

الخاتمة:
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اإلنترنت استخدام امام عائقا تقف الجنوب دول في سيما وال تقنية، مشكالت هناك زالت ما -7
جودة والتحـميل، الولوج صعوبـة الحـصر ال المثال سبيل على ومنها العلمية، المعرفة تلقي بهدف

وغيرها. محدودة زالت ما والصورة الصوت
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.٩٨ ص٩٥، ،١٩٩٢ ديسمبر
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ص٧. (١٩٨٨ واالداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس (الكويت: ط٣ العلمي، التفكير زكريا، فؤاد - 23
جنيف٢٠٠٣-تونس٢٠٠٥. مبادئ، اعالن المعلومات، لمجتمع العلمية القمة - 24

للتوزيع المطبـوعات شـركة (عمان: والتنمية التربـية في مستقبلية رؤى والعولمة: النفس علم حجازي، مصطفى - 25
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ص٤٣٥ (٢٠٠٢ الفكر، دار (دمشق: الرقمية والمجتمعات االتصال علوم مهنا، فريال - 28
. ص٤٣٧ نفسه، المصدر - 29

. ص٢٣٩ (٢٠٠٦ العربية، النهضة دار (بيروت: سوسيوإعالمية دراسات البدوي، علي محمد -30
ص٣٣. (٢٠٠٣ والتوزيع، للنشر المناهج دار (عمان: االعالمي التسويق ، الصميدعي جاسم محمود -31

. ص٣٧٩ (٢٠٠٠ والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار (القاهرة: والعولمة العالم ياسين، السيد - 32
الكندي وعبـداهللا نصر محـمد حسـني ترجمة: والملكية) االتجاهات، (النظريات، الدولي االعالم ، فايل . م توماس -33

ص٣٥١-٣٦٠. (٢٠٠٣ الجامعي، الكتاب دار المتحدة: العربية (االمارات
ص١٨- (٢٠٠٤ والتوزيع، للنشـر قرطبة لإلنترنت(الرياض: االجتماعية اآلثار العصيمي، احمد المحسن بن عبد - 34

.١٩
ص٢٦-٢٧. نفسه، المصدر -35
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تمهيد
التي "تقنيات" ومفردة تقنياته.. بتطور صميميا ارتباطا يرتبط االعالم ونمو تطور ان في شك ال
فإن الحـالتين وفي كذلك.. والبشـري الفني الجانبان بها يقصد بل الفني الجانب على تقتصر ال نعنيها

كان. بلد اي في العاملة السياسية والمؤسسات القائم السياسي النظام بتطور مرهون االعالمي النمو
اجتازت ان بعد والبشري الفني بجانبيه التقني والتطور النمو من حاالت المجتمعات عاشت ولقد
الى النهاية في وقـادتها غاليا الثمن فيها دفعت صعبـة وديمقراطية سياسية تجارب الشعوب من العديد
في الهائل والنمو التطور لوال تنتشـر ان لها كان ما جديدة فكرية افاق وفتح الديمقراطية تجارب تعميم
مع جنب الى جنبـا سارت التي والتعددية والديمقراطية الحرية افكار وانتشار والبشري التقني الجانبين
سمحـت التي الفضاء عبـر والمباشر الحي والنقل والبث الطباعة تقنيات تطور في الهائلة التطورات
ومعطيات تجاربـهم ونقـل اآلخر للبعض بعضهم ومعرفة والحوار واالطالع بعد عن بالرؤية للناس

والتعميم. االنتشار حالة الى وصوال بينهم فيما انجازاتهم
والحـرية الديمقراطية عن مهمة سياسية افكار بنشر سمحت قد الفني بجانبها التقنية فإن هنا من
لدى الواسـع صداها االوربـية البلدان لتجارب وكان للسلطة.. السلمي والتبادل السياسية والممارسة
المتقـدم العالم بـاتجاه الثالث العالم بلدان قيادة في االعظم ثقله لالعالم وصار وافريقيا.. اسيا شعوب
تأخذ وغامضة جديدة مفاهيم وبدأت السياسية.. ومنها المختلفة الحياة تجارب وتعميم نقل في والمساهمة
الدعائية جوانبها السياسية للممارسات وصار الممارسة هذه تعرف لم التي والشوارع االزقة في طريقها
هذه كل وتنفيذ رسـم في والمهمة المنفذة االداة وان والخارجي الداخلي المسـتويين على والسياسـية
الى والتكنلوجي) والتقـني (الفني التحـول رحلة رافقوا الذين االعالميون، هم والممارسات الفعاليات
ومتاعب وشـؤون مواقـف لهم فكان الديمقـراطية والتحوالت السياسية االنظمة في التغييرات جانب
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بـعض وفي أنها بل حمايتها الديمقراطية القيم قوة تستطع لم التي أيضا والفني الفكري بالجانبي تتصل
الرقابــة فأن لذلك .. ضدها العام الرأي اثارة في كفيال وخطرا لوجودها تهديدا فيها رأت االحــيان
العالمات من كانت الفردية الحـرية محـاصرة ان بـل ، نية المد المجتمعات حقوق والغاء الصارمة
وسـائل في الحـاصلة التغيرات في كبيرا دورا والصراعات للنزاعات ان .. كثيرة حاالت في البارزة
وجدت عندما قويا تراجعا شهدت االعالم ميدان في عادة تتحقق التي التقدم درجات كل أن بل االعالم.ا
والحصار الحروب حاالت عاش العراق مثل بلد وفي . أخرى دول مع مستمر صراع في نفسها الدولة
الفني بجانبـيها االعالم يمارسـها التي الممارسـة نوع على واضح بشكل انعكس ذلك فأن واالحتالل
، العراق في السياسـية التحوالت ظل في االعالمية الممارسة واقع في محاولة البحث هذا .. والبشري

. العراقية الفضائية القنوات في العاملين على خاص بشكل وركز

: البحث مشكلة أوال:
: االتية للتسؤوالت ودقيقة وموضوعية علمية أجوبة ايجاد في وتتلخص

؟ العراق في الجديدة السياسية التحوالت ظل في العلمية الممارسة واقع ما -1
العراقـيين االعالميين عمل ألية في الواضح دورها المتعددة السياسية التحوالت لهذه هل -2

؟ االعالمية العمالهم وممارستهم
؟ أيجابي أم سلبي دور هو فهل .. دور لها اذاكان -3

؟ االسباب وماهي .. فلماذا .. سلبيا دورها اذاكان -4
السياسية التحوالت ظل في العراقيين االعالميين عمل واقع في المؤثرة والعوامل القوى ما -5

؟ الجديدة
غير عالقة أنها أم .. مباشرة عالقة هي هل .. باالدارة العراقي االعالمي عالقة هي كيف -6

؟ خفية وضغوطات عمل ومحددات ضوابط تحكمها مباشرة
وطأة تحت مازال العراقي االعالمي ان ام .. فعال انتهى هل ، العراق في المركزي االعالم -7

والمسموح؟ الممنوع ويافطة الرقيب
يتعامل كيف ... المتقدمة والتقنية الحر واالعالم الفضاء عصر العراق ودخول االنفتاح بعد -8

؟ الجديد الوضع مع العراقي االعالمي
: البحث أهمية ثانيا:-

وتوثيق دراسة في االخرين الباحثين محاوالت الى مضافة محاولة كونه من البحث أهمية تأتي

المنهجي اإلطار : األول الفصل
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عام أعقبـت التي واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية التحوالت بعد نعيشها التي المرحلة هذه
. فيها وكبيرا أساسيا محورا االعالم شكل والتي ، ٢٠٠٣

البحث أهداف -: ثالثا
القـنوات في العاملين واقع دراسة طريق عن العراق في االعالمية الممارسة واقع معرفة -1

. العراقية الفضائية
االعالمية الممارسة صعيد على ودورها المتعددة السياسية للتحوالت المتحقق االثر معرفة -2

. العراقية الفضائية القنوات في للعاملين االعالمي العمل واليات
. العراقية االعالمية المؤسسات في باالدارة للعاملين الجديدة العالقة نوع معرفة -3

االعالمي العمل صعيد على ايجابيا او سلبا المؤثره والعوامل القوى معرفة -4
للعاملين االعالمي والعمل الممارسة صعيد على المتحققة وااليجابية السلبية الجوانب رصد -5
العمل ونوع االدارة في التحـوالت بعد خاصة .. العراقية االعالمية المؤسسات في العاملين العراقيين

. الميدانية والممارسة
العراقي االعالمي تحرر بعد خاصة القائم السياسي بالنظام العراقي االعالمي عالقة معرفة -6

. الحاكم سلطة من
البحث منهج رابعا:-

بـالظواهر المتعلقة الراهنة الحقائفق بدراسة يعنى الذي الوصفي المنهج على البحث هذا اعتمد
. وتحليلها تفسيرها محاولة أو جديدة أستبصارات الى التوصل بقصد المدروسة

البحث أجراءات خامسا:-
(السـومرية) هما العراقية الفضائية القنوات في للعاملين االستبانة أستمارة بأعداد الباحثان قام

. االستمارة في االختصاص أصحاب من عدد واستشارة و(البغدادية)
البحث حدود سادسا:-

الذين الفضائية) و(البـغدادية الفضائية) (السـومرية قناتي في العاملون : البشري المجال -1
(٢٠) وبواقـع ، تحرير) سكرتير - مقدم - معد - محرر - (مراسل وهم اعالمية مهنية صفة يحملون
لهذه الكلي العدد وهم البـغدادية، قناة في للعاملين استمارة و(١٥) السومرية قناة في للعامليين استمارة

. القناتين ادارة إحصائيات حسب القناتين في الصفات
. الفضائية) البغدادية و(قناة الفضائية) السومرية (قناة : المكاني المجال -2

بتوزيع تمثلت التي المدة وهي ٢٠٠٩/٣/٣١ الى ٢٠٠٩/٣/١ من وامتد : الزماني المجال -3
. النتائج وتحليل االستمارات
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المصطلحات تحديد :ـ سابعا
االعالمية بـالمهارات ترتبط التي التطبيقية العمل أساليب بها ويقصد االعالمية: الممارسة -1

وتحليلها(١). فهمها وامكانية االحداث مع التعامل في المهنية بالخبرة المتمثل المهني واالداء
السياسـي ونظامها الدولة شكل اختيار الشعب ألبناء تتيح التي الحرية وهي الديمقراطية: -2

السياسية(٢). الحرية لمفهوم السليم التطبيق مدى يبين وبما ونزيهة، حرة انتخابات عبر

٢٠٠٣م عام بعد العراق في الميدانية الممارسة واقع أوال..
المؤسسات في والعاملين العراقي الصحفي أداء في المؤثرة والقوى العوامل من مجموعة هناك
العراقي االعالم منهجية في الرئيسة التغيرات بعد جلي بشكل برزت والتي المختلفة العراقية االعالمية
سابقـا عليها يعتد لم جديدة اعالمية ببيئة محاطا نفسه العراقي الصحفي وجد وهكذا ٢٠٠٣م، عام بعد
على ترتكز وعناصر وخصائص صفات لها البيئة وهذه مركزية.. اعالمية بيئة وسط يعيش كان عندما
فإن الجديدة المرحلة وايجابيات سلبيات عن النظر وبغض والتعبير.. الرأي وحرية الديمقراطية مبادئ
وتجاوز االداء بمسـتوى لالرتقـاء المناسبـة الحلول عن البحث على مجبرا صار العراقي االعالمي
االعالمية مؤسسـته في لها يتعرض التي واالقـتصادية واالجتماعية والسياسية المهنية الضغوطات
الى يتعرض العراقـي االعالمي صار العملية، حياته من كثيرة جوانب وفي عمله، اثناء في وخارجها
صارت التي المهارات الى كاالفتقـار المهني الصعيد على هو ما منها اسبـاب لعدة الضغوطات هذه
العلمي االنقـطاع سـنوات أحـدثتها التي التكنولوجية الفجوة بسبب واالتصال، االداء عملية تتطلبها
إعالميو منه عانى الذي التكنولوجي والبــعد ١٩٩٠م عام بـعد العراق على مرت التي والحـصار
االعالمية الممارسة حرية تكفل أن يمكن التي والقانونية المهنية الضمانات مسألة هناك كذلك العراق..
الصحفية المؤسسات من العديد وأفتتحت أنشأت لقد . والقانونية واالدارية السياسية الضغوط عن بعيدا
وجهات وشخصيات بأحزاب ترتبط المؤسسات وهذه م ٢٠٠٣ عام بعد والمرئية والمسموعة المقروءة
واتجاهات المضامين حقيقـة لكن مستقـلة بـأنها تدعي منها الكثير أن ومع ، حكومية وغير حكومية
عملية في الخاص القـطاع دخل كذلك ، المستقلة غير التوجهات على تدل االعالمية رسائلها مضامين
حـكومية خدمية دوائر وقامت ، المسموعة واالذاعات الفضائيات وادارة الصحف وأصدار االشراف
هذه وكل ، فيها للعمل االعالميين وتعيين وادارتها عليها واالشـراف االعالمية المؤسسـات بامتالك
جديدا هاجسـا شكل مما وقوانينها يتناسب وبما لرؤيتها وفقا هي تضعها معايير وفق تعمل المؤسسات

الجديدة التحـوالت ظل تحت العراق في الميدانية الممارسة واقع الثاني: الفصل
العراقي لالعالم
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وعوائلهم أطفالهم ومستقبل حقوقهم تكفل وقانونية مهنية ضمانات عن البحث في العراقيين لالعالميين
حـرية تكفل أن يمكن التي والقانونية المهنية الضمانات عن فضال ، والمعاشي الحياتي المستوى على
يتالءم وبـما ، الصحـفية الممارسـة أثناء في المشاكل الى تعرضهم عند وحمايتهم االعالمي العمل
االمتيازات على الحـصول في يستند العراقي االعالمي كان لقد . الجديد واالداري القانوني والوضع
الصحفيين منح بعملية السابقة السنوات في ساهمت التي العراقيين الصحفيين نقابة من والحقوق المادية
ذلك للنقابـة يعد لم الجديد الوضع ومع ، للصحفيين حققتها التي االمتيازات وبعض السكنية االراضي
تعددية مبـدأ صار أن بـعد العراقـي واالعالمي للصحـفي الحياتي الوضع تحسين في المهم الدور
الدفاع عملية وصارت ، للمركزيات الدعم اعطاء وعدم الجهات من الكثير وتهميش المهنية المرجعيات
العراقيين الصحفيين على المؤثرات هذه كل انعكست ،اذ مشتتة والمعنوية المادية الصحفيين حقوق عن
مهنة على الطارئين دخول التدني نسبـة رفع في ساهم كما ، الميدانية الممارسة مستوى ثم من وتدنى ،
ذلك وأنعكس ، أيضا المضامين صعيد على كبـيرة جوانب تطول الفوضى وبدأت الميدان، الى االعالم
مسـتوى تدني عن فضال ، الثقـافي وفقرها العراقية الصحف تنشرها التي الموضوعات ضعف على
على واالعتماد االعالنات وكثرة والتلفزيونية واالذاعية الصحـفية الفنون وضعف التحليل وقلة االداء
العديد أن كما . العراقية(٣) والتلفزيونية االذاعية والمحطات للصحف الجمهور تعرض وقلة االنترنيت
يمارسـون الذين مرؤوسـيهم من ويحاربـون والفكري المهني االضطهاد من يعانون االعالميين من
واالكراه القسـر واجبـر ، القانونية الحماية غياب بسبب المهنة وشرف أخالق عن بعيدة أفعاال بحقهم
المؤسسـات هذه من بـالطرد مهددون فهم واال بتأديتها اليرغبون أعمال لتادية اداء على منهم الكثير
وزارة حـل بـعد أعمالهم من سرحوا الذين االعالميين من الكثير أن كما فيها، يعملون التي االعالمية
بـعضهم أن كما ، التشرد مسألة من يعانون مازالوا الجامعات من تخرجوا الذين الشباب من أو االعالم
، االبـواب ويطرق عمل فرصة عن يبحـث مازال االخر والبعض زهيدة بأجور العمل على أجبروا
في االعالمي عملهم يمارسـون فهم ، قصيرة مدة بعد منه يطردون فأنهم عمال وجدوا اذا وأنهم خاصة
، عمل بال نفسه منهم البعض وجد حتى أخرى الى صحيفة ومن اخرى الى فضائية قناة من تنقالت ظل
منهم الكثير ودفع ، واالعتقـال والمالحقـة للتهديد تعرضوا االحتالل يعارضون ممن البعض أن كما
اسس وارساء دعم في والصحافة االعالم وسائل أهمية الماضية المدة برهنت لقد . (٤) لذلك ثمنا حياته
هذه حـصول ضمان طريق عن يتم ذلك وكل ، العراق في لالعالم الجديدة والتحـوالت الديمقراطية
وفق الدولة وبناء للسلطة رقيبا يكون ان من العراقي االعالمي وتمكينها بحرية المعلومات على الوسائل
نموذج على باالعتماد .. والمفسدين الفساد ومحاربة االنسان حقوق واحترام والعدالة الديمقراطية أسس
التخطيط عمليتي في المشـاركة االعالمي يسـتطيع وبـذلك ، الشعارات حرية وليس الحقيقية الحرية
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االنسـان حول متمحورة تكون وان بلد أي في التنمية تضمن التي هي الديمقراطية ان اذ القرار، وصنع
الناحـية من الحـرية فإن لذا . الحـاكمة(٥) والطبقة الصفوة جانب من فوقية بطريقة امالئها من بدال
ومن ، حلول عدة بين االختيار على القدرة النفسية الناحية ومن القسر، او االرغام فقدان هي البايلوجية
الفرص اتاحة تعني كما ، حريته طريق عن اال اليتحد الموجود الن ، نفسه الوجود هي الفلسفية الناحية
بشـؤون يتعلق فيما المفروضه القـيود ضغوط خارج والتصرف أرائهم عن للتعبـير المواطنين امام
صنع من وتمكينهم حـياتهم ومشـكالت مجتمعهم صنع من وتمكينهم حـياتهم ومشـكالت مجتمعهم
بـالعالم وعالقـتها الديمقـراطية في عظيمة دروسا العالم دول معضم أستوعبت وقد .(٦) مجتمعهم
التحـول مجال في ملحـوظا تقـدما أحـرزت التي الثالث العالم دول وحـتى والتعبير الرأي وحرية
لذاتها هدفا ليست والتنمية التتجزأ فالحرية ، والمدنية السياسية والحريات االنسان وحقوق الديمقراطي
االعالم بوسـاطة يتم ذلك وكل ، وتقدمها وحريتها رفاهيتها مايحقق وتنمية االنسانية لرقي أسلوب بل
والثقـافية البشـرية التنمية تحقـيق في والفعالة الراقية للمفاهيم السامية المبادىء نشر في يساهم الذي
والممارسـات الحـريات وضعية وقـارنا تقدم ما تفحصنا ولو الهادفة، للسلوكيات وصوال والفكرية
هذا وبـعد قبـل تحقق ما ان لوجدنا وبعدها ٢٠٠٣م عام قبل العراقيين باالعالميين المتعلقة االعالمية
المركزية بقـيود ومكبـال مركزيا االعالم كان ٢٠٠٣م عام فقبـل حسـنا.. مؤشرا يعطي ال التاريخ
"شـد وسياسة والممنوعات واالنغالق االخر قبول وعدم التوجهات وأنفرادية الرأي واحادية والسلطة
والحاكم.. الحكومة وبعيون السلطة طريق عن اال لالمور النظر وعدم واالذان" االفواه و"غلق العيون"
االمم تقـرير لهدف وواضحـة صريحـة مخالفة وهذه نشاء" ما ونفعل تريد ما "قل مرحلة الى وانتقلنا
حـرية هو التنمية هدف ان على أكد والذي ١٩٩٢م عام والصادر البشـرية بـالتنمية الخاص المتحدة
في المشـاركة عبر خياراتهم لممارسة احرارا الناس يكون ان وجب لذا حيويا، أمرا تعد التي البشرية

حياتهم(٧). في تؤثر التي القرارات صنع
المطلوبـة االهمية اعارتها او كتاباتهم على الرد وعدم العراق صحفيي اراء تهميش عد وبذلك
خاصة حـيوية مطالب تجاه االذان صم ومحـاولة المحلي العام للرأي ومقصود صريح تجاهل بمثابة
الصاغية، االذان لالعالم الرسـمية والجهات الحكومة تعط ولم ومستقبله، وحاضره العراقي بالشعب
عام قبل القديم عمله ومكان السابقة االعالمي بارتباطات يطرح ما عالقة وربط باالراء التشكيك وكان
والفساد السلبية الحاالت من الكثير وتمرير لتفسير المقبولة والتبريرات الطاغية المبررات هي ٢٠٠٣م
في االعالميين على للهجوم متكأ والحزبـي والمذهبي القومي لالنتماء زال وما كان وكذلك والسرقات،
هذه وطأة وتحـت ومخالفاتهم، واعمالهم المسـؤولين بـعض لتوجهات المعاكس بالرأي البوح حالة
للصحـفيين الصريح والقتل والتهديدات التفجيرات ظاهرة انتشار ومع الطبيعية غير المهنية الظروف
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بأسماء للكتابة اخرون واضطر اخرى مهن نحو واالتجاه الصحفي العمل ترك الى منهم الكثير اضطر
والكتابـة العمل لممارسة صريحة غير بأسماء واستبدلت المرموقة االسماء من الكثير واختفت وهمية
عن بـعيدا وهاجر الصحـفيين من الكثير وسـافر لالذاعة، التصريح او الشاشـة على الظهور وعدم
والرأي الصريحـة الكلمة سوى ذنب لهم يكن ولم بارد بدم االعالميين من العديد استشهد فيما الوطن..
االعالمي نصيب من بأقـل العراقـية واالعالمية الصحـفية نصيب يكن ولم الحقيقة، وقول الجريء
بتقرير ذلك ربط ونستطيع ٢٠٠٣م، عام وبعد ٢٠٠٣م عام قبل والتهجير والقتل االضطهاد في العراقي
تؤشـر اولى دولية وثيقـة يعد والذي ٢٠٠٢م عام العربية االنسانية التنمية حول االولي المتحدة االمم
جانبـها في وتطورها العربـية التنمية بـناء يهدد ما الى العربـية التنمية تعثر واسباب الخلل مكامن

هي: تغيرات ثالثة أبرز ضوء االنسانيفي
مقيدة. وضعية وهي عام بشكل العربي الوطن في الحريات وضعية -1

التنمية. وحقوق العامة الحياة من المرأة تمكين عدم -2
خصه الذي الموضوع وهو المعرفة اكتسـاب في ممثلة العربي لالنسان االنسانية القدرات -3

٢٠٠٣م. عام خاص بتقرير االقتصادي لالنماء العربي الصندوق
يتعلق فيما خاصة ٢٠٠٤م، عام العربـية االنسـانية التنمية تقـرير اليها أشار التغيرات وهذه
على الثانية االلفية سـنوات خالل العربـية البلدان اقدام " التقرير رأى اذ العربي، الوطن في بالحرية

المرأة"(٨). وتمكين والحرية المعرفة في الثالثة النواقص على للتغلب خطوات
االعالمي االنتاج جانب نهمل ال ان يجب الميدانية الممارســة واقــع في نخوض وعندما
وفرة الماضية المدة شـهدت وقد والثقافي، الفكري ونتاجهم االعالمية برسائلهم والمتجسد لالعالميين
المختلفة والقـضايا والمناسبـات لالحـداث وخارجية ومحلية وكبيرة شاملة وتغطية النتاج من هائلة
ذاتية رقابـة صارت ما بقدر ومباشرة مركزية رقابة تعد لم التي الرقابة من التحرر بعض مع والرئيسة
يتقـاضون وأصبحـوا وظائفهم فقـدوا ممن للكثيرين مناسبة عمل فرص هيأت الوفرة وهذه وادارية،
لفك نفسـية منها عديدة والسباب الترفيه نحو االعالم وسائل بعض بها..واتجهت بأس ال مناسبة أجورا
سياسية اسباب ومنها والحرمان والدمار الحروب بسبب العراقي الشعب منها عانى التي االختناق حالة
من سياسي بقرار ممنوعا كان والذي ٢٠٠٣م، عام بعد بحدة تصاعد والذي البارز الديني المد لمواجهة
مؤشـرات ومن السلطة، على المتنافسة والجهات لالحزاب سياسية توجهات عن فضال السابق، النظام
المعلومات ومصادر االنترنت على االعتماد واالعالميين للصحــفيين االعالمية المهنية الممارسـة
العراقـي المواطن صار والتي الخارجية واالذاعات الفضائي والبث المطبوعات مثل االخرى الوفيرة
تفرض وال بحـرية مفتوحـا االعالمية المهنة في الدخول صار كما مقـيدة، غير بصورة اليها يصل
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والصحفي. االعالمي للعمل خاصة تصريحات او قيود او رخصة على الحصول الحكومة
يتضح العراقـية الفضائية والقنوات االذاعية والمحطات الصحف السماء مطالعة طريق وعن
اعالم وجود عن فضال السياسية، العملية في مشاركة وغير مشاركة سياسية الحزاب يعود معظمها ان
اذاعية وقـنوات ومحطات الصحف اسماء عن فضال خاصة، بميزانية الحكومة قبل من ممول حكومي
سياسـية معروفة وشـخصيات عراقية اعالمية أسماء مظلة تحت وتعمل التمويل مجهولة وتلفزيونية
االعالميين من الكثير والخارج الداخل في استوعبــت االعالمية المؤسســات هذه وكل واعالمية،
مؤيد بـعضهم واعالمية فكرية بـنتاجات والظهور وااللقاء الكتابة في معها تواصلوا الذين العراقيين
للبـعض الموقف هذا ويعد حاليا، القائم السياسي للوضع معارضون واخرون الجديد، السياسي للوضع
اضطرت ولربما له شخصيا موقفا وليس فيها يعمل التي لالدارة موقفا االخر للبعض يعد بينما شخصيا،
والوضع للحـكومة المعارض الطرف خانة في عامال يكون الن والشـخصية الحياتية البعض اوضاع

العراق. في الجديد السياسي
االعالمية الممارسة على السياسية السلطة انعكاس ثانيا..

للدولة، واالقـتصادي السياسي الخط تحدد واحدة آيديولوجية هناك أن على الباحثين أغلب يتفق
لتحقـيق الدولة مؤسسـات سائر مع تتكامل التي وأدواره ووظائفه اإلعالم من الدولة موقف تحدد كما
الثقافي النظام في السلطة تتحكم وبذلك االجتماعية، القوى وقيم ومصالح أهداف ودعم ولحماية التوازن
وأخرى للسـلطة آيديولوجية هناك ليس أنه بـمعنى واإلعالمي، السياسـي التعبير وأدوات والتعليمي
عدت لذا وثقـافياً، وسياسـياً فكرياً بجوانبـه المتشابك النسيج هذا اإلعالم يجسد بل اإلعالم، لوسائل
االعالمية الممارسـة توجيه في الحاكمة السلطة تدخل ومدى الملكية ونمط المطبقة اإلعالمية السياسة
هذا ويتضح اإلعالم(٩). وسـائل عبـر ونشـرها المضامين واختيار تحديد في حاسمة معايير بمثابة
ملكية بجوانب تتمثل والتي التمويل لجهات او للسلطة الفضائية القنوات تبعية عبر جلية بصورة العامل
ورسـم الفضائية القـنوات لها تخضع التي اإلعالمية والقـوانين التشريعات إصدار وسلطة الوسيلة
األنبـاء، وكاالت على السيطرة طريق عن المحلية األنباء مصادر على والسيطرة اإلعالمية السياسات
الوطنية السيادة من كجزء الصحف على الكاملة سيطرتها فرض على تحرص الحكومات بعض نجد لذا
القـنوات لبعض البث تراخيص لمنح الحكومات بعض وتعمد واإلعالمي، الثقافي التعبير مصادر على
في التحـكم ضوء في الفكرية السـيطرة إلى االقتصادية السيطرة فتؤدي اقتصادياً دعمها أو الفضائية
أن نجد لذا تمولها، التي أو الحـكومية الملكية ذات القنوات تلك في تبث التي اإلعالمية المواد مضامين
جوانب بأحدى المرتبطة االنتقائية النظر وجهات او الرسمية النظر وجهات بنشر تهتم القنوات هذه مثل
إلى االعالمية المؤسسـة سلطة من المضامين لنقل مختلفة اتجاهات على وتنطوي الديمقراطي التحول
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الجماهير(١٠).
وبشـكل الديمقراطي التحول على وانعكاسها السياسية السلطة أثر يتبين تقدم ما على وتأسيساً
األمور من العديد على االتفاق وينقـصها مستقـرة غير تعد والتي ٢٠٠٣م عام بعد العراق في واضح
ظهور إلى يؤدي ما وهو واقـتصادية سياسـية تغيرات تشـهد االوضاع تلك زالت ما إذ األساسية،
فان ذلك عن فضالً االعالمي. للعمل الديمقراطية الممارسة واقع على تنعكس سلبية اعالمية ممارسات
الممارسـة في تؤثر أن يمكن التي واالقـتصادية السياسـية األيديولوجية نوع إزاء يستقـر لم الرأي
االجتماعي التنظيم لها يتوافر لكي الصعوبــات هذه على بــالتغلب الدول هذه تهتم لذا االعالمية،
الشعبـي التأييد وحشـد لتنظيم اإلعالم وسائل استخدام إلى السياسية السلطة فتلجأ المستقر، والسياسي
مع وأهدافها السياسـية السـلطة منطلقات مع يتفق بما اإلعالمية المضامين تقييد عبر الدولة لسياسات
أسهم وقد للسلطة(١١). األساسية بالمبادئ المساس دون من المضامين بعض مناقشة في الحرية إعطاء
مع عدة اتصالية توليفات في واندماجه االتصال لتكنولوجيا الهائل التقــدم في المتمثل التقـني العامل
واعتبـار والتجارة األموال رؤوس حركة في المتمثل االقتصادي العامل وكذلك المعلومات، تكنولوجيا
المتزايد االسـتخدام في المتمثل السياسـي العامل عن فضال ذاتها، حد في اقتصادية سلعة المعلومات
العوامل من ذلك واعتبـار اإلعالم تكنولوجيا تقدم إلى العالم في السياسية القوى قبل من اإلعالم لوسائل

اإلعالم(١٢). تكنولوجيا لثورة الرئيسية
من أكثر بـين المزج تم إذ والمعلومات اإلعالم تكنولوجيا في قـفزة الحـالي عصرنا شهد لقد
وتوسـيع الالمحدودية إلى المحدودية من اإلعالم ونقل اإلعالمية األهداف لتحقيق اتصالية تكنولوجيا

العالم(١٣). ليشمل دائرته
االعالمية الممارسة على الديمقراطي التحول انعكاس ثالثا..

في لها وأتاحـت عديدة تحديات أمام الفضائية القنوات والمعلوماتية االتصالية الثورة وضعت
االعالمية الممارسة على بوضوح ذلك وانعكس وتداولها نقلها وسرعة المعلومات غزارة نفسه الوقت
في االلكترونية المعلومات نقـل وشبكات االنترنيت على يعتمدون مستخدمين التطورات هذه وخلقت ،
التحول انعكاس إضافة طريق عن الجمهور هذا استقطاب إلى الفضائيات وسارعت ، المعلومات تلقي
وضعت االعالمي(١٤)،كما انتاجها وتســويق نقـل في االعالمي عملها منهاج إلى الديمقـراطي
بتطور نفسها مطورة االخرى االعالم وسائل مع المنافسة ومواجهة العصر أحداث لمواكبة إستراتيجية

التكنولوجية(١٥). التطورات من ومستفيدة المجتمعات
السيما الديمقراطية األنظمة أوجه أهم من واحدة تشكل الحرية ان القول من البد الصدد هذا وفي

اآلتي(١٦): تشمل والتي المفهوم هذا إطار ضمن تقع التي العامة الحريات أهمية مع
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عامالً يشـكل الذي األمر ووسائله، اإلعالم عمل إلى تمنح التي الحرية وهي اإلعالم: حرية -
الفيدرالي النظام بطبـيعة الشعب أبناء تعريف مسؤولية أن والسيما الديمقراطية، األنظمة دعم في مهماً

اإلعالم. وسائل عاتق على تقع واإليجابية السلبية وآثاره وحدوده
أنماط من كنمط الديمقـراطية الدول في مؤثر بـدور اإلعالم وسائل تقوم السياسية: الحرية -
، التنفيذية السلطات ممارسات اإلعالم وسائل تُتابع إذ التنفيذية، السلطات أعمال على الخارجية الرقابة
إذ الديمقـراطية، الدول داخل الديمقـراطية السياسية األنظمة في الرقابي دورها من يزيد الذي األمر
الرأي على وعرضها واإلدارية الدسـتورية المخالفات عن والكشف الحقائق تقصي على قدرتها تشكل
وسـائل توليها التي القضايا من للتحقق مضطرة نفسها تجد التي الحاكمة، السلطة على ضغط قوة العام
أن والسـيما الخارجية، الرقابة معايير مع والمتماشية الالزمة اإلجراءات وتتخذ بالغة، أهمية اإلعالم
والمخالفات اإلداري والفسـاد الرشـوة فضائح كإثارة الحساسـة الموضوعات تختار اإلعالم وسائل
دعماً تشكل اإلعالم لوسائل المتاحة الحريات فإن ثم ومن الديمقراطية الدولة في تحصل التي الدستورية

الصالحيات(١٧). استخدام سوء من عنها ينجم وما الديمقراطي السياسي للنظام

المبحوثين جنس أوال..
بـلغ اذ االولى، المرتبة احتلت (ذكر) فئة ان لنا يتبين (١) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
اذ الثانية، بالمرتبة (أنثى) فئة تلتها (%٨٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٦) عددها

.(%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٤) عددها بلغ
من تكرارات (٩) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة على (ذكر) فئة حصلت البغدادية: قناة -2
تكرارات (٦) عددها بلغ اذ الثانية، بالمرتبة (أنثى) فئة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع

.(%٤٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من

الميدانية الدراسة الثالث: المبحث

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في المبحوثين جنس (١) رقم الجدول

118

العراق في الديمقراطي والتحول االعالمية الممارسة

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



المبحوثين ثانيا..عمر
(١١) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة على عاما (١٨-٢٨) فئة حـصلت السومرية: قناة -1
اذ الثانية، بالمرتبـة عاما (٢٩-٣٩) فئة تلتها ،(%٥٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا
-٥٠) فئة جاءت حـين في ،(%٣٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٦) عددها بلغ
تلتها (%١٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارين عددها بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة عاما (٦٠
بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكراراواحدا عددها بلغ اذ الرابعة، بالمرتبة عاما (٤٠-٤٩) فئة

.(٢) رقم الجدول مئوية.أنظر نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي (٦١فأكثر) فئة اما .(%٥)
من تكرارات (٩) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة عاما (١٨-٢٨) فئة احتلت البغدادية: قناة -2
(٤) عددها بلغ اذ الثانية، بالمرتبة عاما (٢٩-٣٩) فئة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع
عاما (٤٠-٤٩) فئتي جاءت حـين في ،(%٢٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات
بـلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من واحدا تكرارا عددهما بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة عاما و(٥٠-٦٠)

.(٢) رقم الجدول مئوية.أنظر نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي (٦١فأكثر) فئة اما .(%٦,٦٦)

الدراسي ثالثا..التحصيل
تكرارا (١٦) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة على (بكالوريوس) فئة حصلت السومرية: قناة -1

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في المبحوثين عمر (٢) رقم الجدول
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(٣) عددها بـلغ اذ الثانية، بالمرتبـة (دبلوم) فئة تلتها (%٨٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من
تكرارا عددها بـلغ اذ الثالثة، بالمرتبـة (اعدادية) فئة جاءت حين في .(%١٥) بلغت ونسبة تكرارات
ماجسـتير- متوسـطة- - (ابـتدائية الفئات (٥%).اما بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من واحدا

.(٣) رقم الجدول مئوية.أنظر نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي دكتوراه)
من تكرارا (١١) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة (بكالوريوس) فئة احتلت البغدادية: قناة -2
تكرارين عددها بلغ اذ (دبلوم)، فئة الثانية بالمرتبة تلتها (%٧٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع
بالمرتبة و(اعدادية) (دكتوراه) فئتا جاءت حين في .(%١٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من
الفئات (٦,٦٦%).اما بـلغت ونسبـة تكرارا (١٥) مجموع من واحـدا تكرارا عددهما بلغ اذ الثالثة،

.(٣) رقم الجدول أنظر مئوية. نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي ماجستير) - متوسطة - (ابتدائية

المهنية الصفة رابعا..
من تكرارا (١١) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبة على (مراسل) فئة حصلت السومرية: قناة -1
(٥) عددها بـلغ اذ (محـرر)، فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٥٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع
اذ الثالثة، بالمرتبة (معد) فئة جاءت حين في .(%٢٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في للمبحوثين الدراسي التحصيل (٣) رقم الجدول
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و(مقدم) تحرير) (سكرتير فئتا اما .(%١٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارين عددها بلغ
بـلغت ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من واحـدا تكرارا عددهما بـلغ اذ الرابعة، المرتبة أحتلتا فقد

.(٤) رقم الجدول (٥%).أنظر
(٤) عددهما بـلغ اذ االولى، بالمرتبـة و(محـرر) (مراسـل) فئتا جاءت البغدادية: قناة -2
بـلغ اذ (مقدم)، فئة الثانية بالمرتبة تلتهما (%٢٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات
(سـكرتير فئتا جاءت حـين في .(%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٣) عددها
أنظر .(%١٣,٣٣) بـلغت ونسبة منهما لكل تكرارين عددهما بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة و(معد) تحرير)

.(٤) رقم الجدول

العمل نظام نوع خامسا..
المرتبـة على حـصلت دائم) (مالك فئة ان لنا يتبين (٥) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
الثانية بالمرتبة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٢) عددها بلغ اذ االولى،
جاءت حين في .(%٣٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٧) عددها بلغ اذ (عقد)، فئة
بـلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من واحدا تكرارا عددها بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة ثابتة) (مكافئة فئة

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في للمبحوثين المهنية الصفة (٤) رقم الجدول
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.(%٥)
من تكرارات (١٠) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة دائم) (مالك فئة احتلت البغدادية: قناة -2
(٣) عددها بـلغ اذ (عقـد)، فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٦٦,٦٦) بلغت ونسبة (١٥)تكرارا مجموع
بالمرتبـة ثابـتة) (مكافئة فئة جاءت حين (٢٠%).في بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارا
رقـم الجدول (١٣,٣٣%).أنظر بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارين عددها بلغ اذ الثالثة،

.(٥)

المبحوثين عمل على الديمقراطي التحول انعكاس سادسا..
بلغ اذ االولى، المرتبة احتلت (ايجابي) فئة ان لنا يتبين (٦) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
(٥) عددها بلغ اذ (سلبي)، فئة تلتها (%٧٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٥) عددها

.(%٢٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات
مجموع من تكرارات (٩) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة (ايجابي) فئة احتلت البغدادية: قناة -2
(١٥) مجموع من تكرارات (٦) عددها بـلغ اذ (سلبـي)، فئة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥)

.(٦) رقم الجدول (٤٠%).أنظر بلغت ونسبة تكرارا

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في المبحوثين عمل (٥)نظام رقم الجدول

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في المبحوثين عمل على الديمقراطي التحول انعكاس (٦) رقم الجدول
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الديمقراطي للتحول االيجابية االنعكاسات سابعا..
االولى، المرتبة احتلت التعبير) (حرية فئة ان لنا يتبين (٧) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
الخضوع (عدم فئة تلتها (%٥٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٨) عددها بلغ اذ
بـلغت ونسبـة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٣) عددها بـلغ اذ الثانية، بالمرتبة الدولة) لسلطة
بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة االعالمي) العمل و(حرية االعالم) وسائل (تعددية فئتا جاءت حين في .(%٢٠)

.(%١٣,٣٣) بلغت ونسبة منهما لكل تكرارين عددهما
تكرارات (٤) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة على التعبير) (حرية فئة حصلت البغدادية: قناة -2
اذ االعالمي)، العمل (حـرية الثانية بالمرتبة تلتها (%٤٤,٤٤) بلغت ونسبة تكرارات (٩) مجموع من
فئتا حـصلت حين في .(%٣٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارات (٩) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ
تكرارا عددهما بـلغ اذ الثالثة، المرتبة على االعالم) وسائل و(تعددية الدولة) لسلطة الخضوع (عدم

.(٧) رقم الجدول (١١,١١%).أنظر بلغت ونسبة تكرارات (٩) مجموع من واحدا
(البغدادية) و (السومرية) قناتي في الديمقراطي للتحول االيجابية االنعكاسات (٧) رقم الجدول
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اإلعالمية الممارسة على الديمقراطي التحول فرضها التي القيود ثامنا..
عددها بلغ اذ االولى، المرتبة النمطية) الصورة لسلطة (الخضوع فئة احتلت السومرية: قناة -1
لسياسة (الخضوع الثانية بالمرتبة تلتهما (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارات (٥) مجموع من تكرارات (٣)
من منهما لكل واحـدا تكرارا عددهما بلغ وعاداته)،اذ المجتمع لقيم و(الخضوع االعالمية) المؤسسة

.(٨) رقم الجدول (٢٠%).أنظر بلغت ونسبة تكرارات (٥) مجموع
االعالمية) المؤسسة لسياسة (الخضوع فئة ان لنا يتبين (٨) رقم الجدول من البغدادية: قناة -2
بــلغت ونسبــة تكرارات (٦) مجموع من تكرارات (٤) عددها بـلغ اذ االولى، بالمرتبـة جاءت
المجتمع لقـيم و(الخضوع النمطية) الصورة لسلطة (الخضوع فئتا الثانية بالمرتبة تلتهما (%٦٦,٦٦)
أي تسجل لم فهي (اخرى) فئة (١٦,٦٦%).اما ونسبة منهما لكل واحدا تكرارا عددهما بلغ اذ وعاداته)،

مئوية. نسبة او تكرار
(٨) رقم الجدول

(البغدادية) و (السومرية) قناتي في االعالمية الممارسة على الديمقراطي التحول فرضها التي القيود
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الممارسـة حـرية اشـاعة - الرأي حـرية في(تعميق الديمقراطي التحول مساهمة تاسعا..
( المجتمعية الرقابة سلطة تفعيل - قانونية ضوابط بدون االعالمية

على حـصلت الرأي) حـرية (تعميق فئة ان لنا يتبين (٩) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
تلتهما ،(%٧٠) بـلغت ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٤) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة
المجتمعية) الرقابة سلطة و(تفعيل ضوابط) بدون االعالمية الممارسة حرية (اشاعة فئتا الثانية بالمرتبة

مئوية. نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي (اخرى) فئة .اما
تكرارات (٩) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة الرأي) حرية (تعميق فئة احتلت البغدادية: قناة -2
بـدون االعالمية الممارسة حرية (اشاعة فئتاي تلتهما (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من
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(١٥) مجموع من منهما لكل تكرارات (٣) عددهما بلغ اذ المجتمعية)، الرقابة سلطة و(تفعيل ضوابط)
رقم الجدول مئوية.أنظر نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي (اخرى) فئة (٢٠%).اما بلغت ونسبة تكرارا

.(٩)

الحقيقة) المصالحة- (العنف- مفاهيم نشر في الديمقراطي التحول مساهمة عاشرا..
اذ االولى، المرتبـة احتلت (الحقيقة) فئة ان لنا يتبين (١٠) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
بالمرتبـة (العنف) فئة تلتها (%٤٥) بـلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٩) عددها بلغ
حـصلت حين في .(%٣٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٦) عددها بلغ اذ الثانية،
بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٥) عددها بلغ اذ الثالثة، المرتبة على (المصالحة) فئة

مئوية. نسبة او تكرار أي تسجل لم فهي (اخرى) فئة (٢٥%).اما
مجموع من تكرارات (٩) عددها بلغ اذ االولى، بالمرتبة (العنف) فئة جاءت البغدادية: قناة -2
من تكرارات (٥) عددها بـلغ اذ (الحقيقة)، فئة الثانية بالمرتبة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥)
بـلغ اذ الثالثة، بالمرتبة (المصالحة) فئة جاءت بينما .(%٣٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع
تسـجل لم فهي (اخرى) فئة (٦,٦٦%).اما بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من واحدا تكرارا عددها

مئوية. نسبة او تكرار أي

بدون االعالمية الحرية ممارسة اشاعة - الرأي حرية (تعميق في الديمقراطي التحول مساهمة (٩) رقم الجدول
(البغدادية) و (السومرية) قناتي في المجتمعية) الرقابة نفعيل - قانونية ضوابط
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مختلفة جوانب من االحداث مع التعامل لحرية الديمقراطي التحول إتاحة عشر.. أحد
مجموع من تكرارا (١٨) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة (نعم) فئة احتلت السومرية: قناة -1
تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارين عددها بـلغ اذ (كال)، فئة تلتها (%٩٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠)

.(١١) رقم الجدول (١٠%).أنظر بلغت ونسبة
بـلغ اذ االولى، بالمرتبة جاءت (نعم) فئة ان لنا يتبين (١١) رقم الجدول من البغدادية: قناة -2
(٦) عددها بلغ اذ (كال)، فئة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٩) عددها

(%٤٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات
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االحداث مع التعامل حرية بخصوص الديمقراطي التحول اتاحها التي الجوانب عشر.. أثنا
عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة لالحداث) السياسي (التوظيف فئة احتلت السومرية: قناة -1
في العاطفية (المشــاركة فئة تلتها (%٧٥) بـلغت ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٥)
.(%١٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ اذ الثانية، بالمرتبة االحداث)
بالمرتبة بموضوعية) الحدث و(نقل االعالمية) التغطية (ادارة تضمنت التي (اخرى) فئة جاءت بينما
فلم (التحريض) فئة أما .(%١٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارين عددها بلغ اذ الثالثة،

.(١٢) رقم الجدول مئوية.أنظر نسبة او تكرار أي تسجل

الديمقراطي التحول ظل في االعالمية الممارسة حرية انعكاسات عشر.. ثالثة
وجهات طرح في التوازن (غياب فئة ان لنا يتبـين (١٣) رقـم الجدول من السومرية: قناة -1
ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٢) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبة احتلت المختلفة) النظر
من تكرارات (٥) عددها بـلغ اذ المهنية)، المعايير (خرق فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٦٠) بـلغت
االجتماعية) المسـؤولية عن (االبـتعاد فئة جاءت بينما .(%٢٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع
فئة (١٥%).اما بـلغت ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٥) عددها بلغ اذ الثالثة، بالمرتبة

مئوية. نسبة او تكرار اي تسجل لم فهي (اخرى)
بـلغ اذ االولى، المرتبة النظر) وجهات طرح في التوازن (غياب فئة احتلت البغدادية: قناة -2
(خرق فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٩) عددها
(٣٣,٣٣%).في بـلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٥) عددها بلغ اذ المهنية) المعايير
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من واحـدا تكرارا عددها بلغ اذ الثالثة، المرتبة احتلت االجتماعية) المسؤولية عن (االبتعاد فئة ان حين
نسبـة او تكرار اي تسـجل لم فهي (اخرى) فئة (٦,٦٦%).اما بـلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع

.(١٣) الجدول مئوية.أنظر

حقـوق ثقـافة نشـر في االعالمية للممارسة الديمقراطي التحول مساهمة مدى عشر.. أربعة
االنسان

اذ االولى، المرتبـة احتلت (متوسط) فئة ان لنا يتبين (١٤) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
بالمرتبـة (قـليل) فئة تلتها (%٦٠) بـلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٢) عددها بلغ
(كبـير فئتا جاءت (٢٠%).بينما ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٤) عددها بلغ اذ الثانية،
تكرارا (٢٠) مجموع من منهما لكل تكرارين عددهما بـلغ اذ الثالثة، بالمرتبـة تأثير) يوجد و(ال جدا)

.(%١٠) بلغت ونسبة
مجموع من تكرارات (٦) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبة (قليل) فئة احتلت البغدادية: قناة -2
من تكرارات (٤) عددها بلغ اذ الثانية، بالمرتبة جدا) (كبير فئة تلتها (%٤٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥)
الثالثة، المرتبة احتلت تأثير) يوجد (ال فئة ان حين (٢٦,٦٦%).في بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع
فئة الرابـعة بالمرتبة تلتها (%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ اذ
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رقم الجدول (١٣,٣٣%).أنظر بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارين عددها بلغ اذ (متوسط)
.(١٤)

االعالمية للممارسة الديمقراطي التحول عليها ركز التي المفاهيم أبرز عشر.. خمسة
احـتلت التسامح) اهمية على (التأكيد فئة ان لنا يتبين (١٥) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
تلتهما (%٥٠) بـلغت ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (١٠) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة
تكرارات (٤) عددهما بلغ اذ والعنف) التحريض عن و(االبتعاد االخر) الرأي (قبول فئتا الثانية بالمرتبة
المرتبـة احتلت فقد الخصوصية) وغزو التشهير عن (االبتعاد فئة أما .(%٢٠) بلغت ونسبة منهما لكل

.(%١٠) بلغت ونسبة تكرارين عددها بلغ اذ الثالثة،
تكرارات (١٠) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة االخر) الرأي (قبول فئة احتلت البغدادية: قناة -2
بالمرتبة والعنف) التحريض عن (االبتعاد فئة تلتها (%٦٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من
) فئي ان حـين في .(%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ اذ الثانية،
بـلغ اذ الثالثة، المرتبة احتلتا التسامح) اهمية على و(التأكيد الخصوصية) وغزو التشهير عن االبتعاد
نسبـة او تكرار اي تسجل لم فهي (اخرى) فئة (٦,٦٦%).اما ونسبة منهما لكل واحدا تكرارا عددهما

.(١٥) رقم الجدول مئوية.أنظر
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االعالمية الممارسة حدود في الديمقراطي التحول وفرها التي االمكانات عشر.. ستة
1

لالحـداث والتحـليل الفهم (امكانية فئة ان لنا يتبين (١٦) رقم الجدول من السومرية: قناة -
(٢٠) مجموع من تكرارات (٩) عددها بـلغ اذ االولى، المرتبـة احتلت ومناسبات) بوقائع المرتبطة
العمل مجال في جديدة مهارات (اكتسـاب فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٤٥) بـلغت ونسبـة تكرارا
فئة ان حين .في (%٣٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٦) عددها بلغ ،اذ االعالمي)
(٥) عددها بـلغ اذ الثالثة، المرتبـة احتلت المختلفة) والموضوعات االحداث ازاء بمهنية (التصرف
او تكرار اي تسـجل لم فهي (اخرى) فئة (٢٥%).اما بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات

مئوية. نسبة
بوقـائع المرتبـطة لالحـداث والتحـليل الفهم (امكانية فئتا احـتلت البـغدادية: قـناة -2
عددهما بـلغ اذ االولى، المرتبة المختلفة) والموضوعات االحداث أزاء بمهنية ومناسبات)و(التصرف
فئة الثانيه بالمرتبـة تلتها (%٤٠) بـلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من منهما لكل تكرارات (٦)
تكرارا مجموع(١٥) من تكرار (٣) عددها بلغ أذ االعالمي) العمل مجال في جديدة مهارات (أكتساب
. (١٦) رقم أنظرالجدول . مئوية نسبة او تكرار اي تسجل لم فهي (أخرى) فئة أما (%٢٠) بلغت ونسبة
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االعالمية بالممارسة الشروع قبل المبحوثين تساور التي االعتبارات عشر.. سبعة
أذ ، االولى المرتبة أحتلت (مهنية) فئة أن لنا يتبين (١٧) رقم الجدول من -: السومرية قناة -1
الثانية بالمرتبة (أمنية) فئة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبه تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارا (١٢) عددها بلغ
(أقـتصادية) فئة بـينما . (%٢٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٥) عددها بلغ أذ ،
(%١٥ ) بـلغت ونسبـة تكرارا ( ٢٠) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ أذ ، الثالثة المرتبة أحتلت

. مئوية نسبة أو تكرار اي تسجل لم فهي (أخرى) فئة .أما
مجموع من تكرارات (٩) عددها بلغ اذ ، االولى المرتبة (مهنية) فئة أحتلت : البغدادية قناة -2
من تكرارات (٤) عددها بـلغ اذ (أمنية) فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٦٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥)
،اذ الثالثة المرتبة أحتلت (أقتصادية) فئة ان حين في . (%٢٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع
تسجل لم فهي (أخرى) فئة أما (%١٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارين عددها بلغ

مئوية نسبة أو تكرار اي
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االعالمية الممارسة على القانونية القيود تأثير عشر.. ثمانية
المرتبـة احـتلت تأثير) يوجد (ال فئة ان لنا يتبـين (١٨) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
(كبـير فئتا تلتها (%٣٠) بـلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٦) عددها بلغ اذ االولى،
ونسبـة تكرارا (٢٠) مجموع من منهما لكل تكرارات (٥) عددهما بلغ اذ الثانية، و(قليل)بالمرتبة جدا)
(٢٠) مجموع من تكرارات (٤) عددها بـلغ اذ الثالثة، المرتبة احتلت (متوسط) فئة اما .(%٢٥) بلغت

.(%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا
اذ االولى، المرتبـة احتلت جدا) (كبير فئة ان لنا يتبين (١٨) رقم الجدول من البغدادية: قناة -2
فئة الثانية بالمرتبـة تلتها (%٤٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٧) عددها بلغ
(٢٦,٦٦%).في بـلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٤) عددها بلغ اذ تأثير)، يوجد (ال
بـلغت ونسبة منهما لكل تكرارين عددهما بلغ اذ الثالثة، المرتبة احتلتا و(قليل) (متوسط) فئتي ان حين

.(%١٣,٣٣)
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االعالمية الممارسة على المؤسساتية القيود تأثير عشر.. تسعة
اذ االولى، المرتبـة احتلت (متوسط) فئة ان لنا يتبين (١٩) رقم الجدول من السومرية: قناة -1
(كبير فئة الثانية بالمرتبة تلتها (%٤٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٩) عددها بلغ
احتلت (قليل) فئة اما .(%٣٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٦) عددها بلغ اذ جدا)
(ال فئة تلتها (%١٥) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارات (٣) عددها بلغ اذ الثالثة، المرتبة

.(%١٠) بلغت ونسبة تكرارا (٢٠) مجموع من تكرارين عددها بلغ اذ الرابعة، بالمرتبة تأثير) يوجد
مجموع من تكرارات (٥) عددها بلغ اذ االولى، المرتبة (متوسط) فئة احتلت البغدادية: قناة -2
من تكرارات (٤) عددها بلغ اذ الثانية، بالمرتبة (قليل) فئة تلتها (%٣٣,٣٣) بلغت ونسبة تكرارا (١٥)
المرتبـة احـتلتا تأثير) و(اليوجد جدا) (كبير فئتا اما .(%٢٦,٦٦) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع

.(%٢٠) بلغت ونسبة تكرارا (١٥) مجموع من تكرارات (٣) عددهما بلغ اذ الثالثة،
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االستنتاجات
منها: االستنتاجات من مجموعة الى الباحثان توصل وقد

السياسـية والعوامل القـوى من بـالعديد العراق في االعالمية الممارسـة واقـع يتأثر -
والمجتمعية واالقتصادية

حـرية تعميق في االعالمية الممارسة صعيد على العراق في السياسية التحوالت اسهمت -2
مختلفة. جوانب من االحداث تناول وامكانية الرأي

ادارة من الصادرة للتوجيهات و(البــغدادية) (السـومرية) قـناتي في العاملون يخضع -3
االعالمية. بايدلوجيتها تتعلق والتي االعالمية مؤسساتهم

الشروع قبل و(البغدادية) (السومرية) قناتي في المبحوثين تساور التي االعتبارات اكثر ان -4
"المهنية"و"االمنية". االعتبارات هي االعالمية بالممارسة

قناتي في العاملين اغلب وممارسات رؤى في بوضوح يتجسد النمطية الصورة سلطة تأثير -5
للعاملين النفسية لالتجاهات معلوماتي خزين من الصورة تلك تشكله لما وذلك و(البغدادية) (السومرية)

القنوات. تلك في

1
.
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الممارسـات حـدود تضييق في كبـيرة بـدرجة اسهم المجتمعية الرقابة سلطة تفعيل ان -6
المجتمع. قيم مع التصادم يتجنبون االعالميين اغلب وان خاصة االعالمية،

(المصالحة) مفهومي من أكبر بدرجة (العنف) مفاهيم نشر في اسهم الديمقراطي التحول ان -7
العنف. أحداث بتغطية االعالم وسائل اهتمام يعكس وذلك الحقيقة) و(نقل

الفهم امكانية وفرت الديمقـراطي التحول ظل في االعالمية الممارسة حرية انعكاسات ان -8
ثقافية. او دينية او سياسية ومناسبات بوقائع المرتبطة لالحداث والتحليل
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المقدمة
في سـواء المواطنين بأحـوال وضرراً خطورة الجرائم أكثر من واحـدة االحتيال جرائم تعد
إحـدى أنها على الجرائم لهذه النظر ويمكن منها معاصر مجتمع يخلو يكاد وال أموالهم، أو أشخاصهم
في تتباين أنها إال المجتمعات، تدفعها التي عام بنحو والتحضر واالجتماعي االقتصادي التقدم ضرائب
وعلمية وجدية ونمط العقابـية وسياسـتها معدالتها ارتفاع بحسـب وذلك آلخر مجتمع من خطورتها
لمواجهتها، اإلعالم دور اعتماد موضوع العريضة الفتتها ضمن تندرج التي الجنائية الوقائية سياستها

العربية. مجتمعاتنا على بداهة ينسحب تقدم ما فأن الصدد، بهذا هكذا الحال كان وإذا
الجريمة هذه ماهية على الدور هذا تفاصيل لوضع كمدخل الوقوف المناصمن بدء ذي وبادئ
منها، عدة عوامل بسبـب اختالفها على والمؤسسـات والجماعات األفراد ارتكابـها ضحايا يقع التي
ما على مشـروع غير نحـو وعلى االستحـواذ بقصد ذلك، وغير االستغفال أو السذاجة، أو الجهل،

نقدية. أو عينية أموال من يمتلكونه
تهديد على يعمل الذي الجرائم من النمط هذا خطورة من تنبع إنما الموضوع هذا بحث أهمية أن
على البعضاآلخر مواجهة في بعضهم األفراد ثقة ويهدم واالجتماعي االقتصادي االستقرار وزعزعة

المختلفة. العمل ميادين في المبادرة روح وتحجيم والمادية اإلنسانية اليومية التعامالت صعيد
وانفع أجدى هي عموماً الجريمة من الوقـاية مجهودات فأن أخرى ناحـية ومن ناحية من هذا
ونفقـات وجهداً وقتاً للمجتمع ستوفر الوقاية أن ذلك وقوعها بعد الجريمة معالجة مجهودات من وأنجع
الضرر حـدود فأن ثالثة جهة ومن االجتماعي. والتطور التنمية ميادين في إليها الحـاجة أمس في هو
الدول إلى الواحـدة الدولة حـدود كثيرة أحـيان في يتجاوز قد الجرائم هذه ارتكاب على يترتب الذي
(الشـركات المثال سبـيل على منها عديدة حاالت في أخرى أو إسالمية أو عربية كانت سواء األخرى
بحـث على يضفي ما وهو للخطر العربي الوطن وخاصة الدول هذه يعرضاقتصاديات مما الوهمية)
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واجتماعيا". وقومياً وطنيا" بعداً المسألة هذه
والعفوية االرتجال أن مفادها حقيقة من أهمية يكتسب الموضوع هذا بحث فأن رابعة جهة ومن
الخصوص وجه على االحتيال وجرائم عموماً الجريمة من الوقاية بمجهودات النهوض في والعشوائية
يتوافر ما وعلى المحضة الصدفة عامل على يتوقف إنما ارتكابها من الحد في الهدف تحقيق من سيجعل

المجهودات. هذه تنفيذ زمن في مؤاتية ظروف من
التخطيط فأن المكتبـية الدراسة منهجية أعتمد قد البحث وأن سيما وال الفهم هذا أساس وعلى
المنفذة العناصر يساعد مما الخصوصواضحاً هذا في العمل مسار بجعل يتكفل الذي هو المنظم العلمي

واإلمكانات. النتائج محسوب نحو على بواجباتها القيام على

اإلعالم: -1
تساعدهم التي الثابتة، والحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة، باألخبار الناس تزويــد هو
تعبـيرا" الرأي هذا يعبر بحيث ، المشكالت من مشكلة أو الوقائع من واقعة في صائب رأي تكوين على
هي اإلعالم من الوحـيدة الغاية أن ذلك ومعنى وميولهم. واتجاهاتهم الجماهير عقـلية عن موضوعيا"

ذلك.(١) ونحو واإلحصاءات واألرقام والحقائق المعلومات طريق عن اإلقناع
االتصال -2

الضروري األسـاس التواصل ويمثل أخرى إلى مجموعة شخصأو من المعلومات بث ويعني
قـد ولكن ، اللغة اسـتخدام طريق عن التواصل يتم الوجاهية السياقات وفي برمته االجتماعي للتفاعل
ووسائل الكتابة تطور ومع اآلخرون. يفعله أو يقوله ما لفهم األفراد يفسرها جسدية إيماءات فيه تستخدم
بـدرجات ينفصل التواصل أخذ الحاسوبـي، البث ونظم ، والتلفاز ، المذياع مثل االلكترونية اإلعالم

الوجاهية.(٢) االجتماعية العالقات تكتنف التي المباشرة السياقات عن متفاوتة
الوقاية -3

مؤسسـاتها بـكافة الدولة تتخذها قد التي االحترازية والتدابير اإلجراءات من مجموعة وتعني
جسـيمة وخسـائر أضرار وقوع دون والحيلولة والحذر الحيطة توخي بها يراد األفراد، أو والمجتمع
أو صحـية أو بـيئية أو طبـيعية ظواهر أو كوارث وحدوث وقوع عند عقباه يحمد ال ما حدوث جراء
واالستقـرار األفراد حـياة تهدد فادحـة وخسائر أضرار إلى تؤدي قد خطيرة إجرامية أو اقتصادية

واجتماعيا". واقتصاديا" سياسيا" الدولة في الحياة مرافق استمرارية وتعطل االجتماعي
االحتيال جريمة -4

القـانون عليها يعاقب التي الجرائم أهم من الحاضر الوقت في (النصب) االحتيال جريمة تعتبر

البحث ومصطلحات مفاھیم : األول المبحث
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التشـريعات كافة بـها تعتني التي األمور أهم من الحقيقـة تغيير أو الكذب تجريم أصبح فقد الجنائي،
ووسائل أساليب إلى الجاني فيها يلجأ التي الجريمة هذه طبيعة إلى يرجع هذا ولعل المعاصرة، الجنائية
مقاومة، دون واختيارا" طواعية للجاني يملكه ما يسلم أن إلى يدفعه غلط في عليه المجني توقع احتيالية
اإلبـالغ عدم إلى يدفعه الذي األمر فيها، دور عليه للمجني يكون ما وغالبا" بالعنف تتسم ال جريمة فهي

تجاهه. اآلخرين فعل لردود تحسبا" ،(٣) عنها

ذات صياغتها في تتحـكم إنما اإلعالم دور على الضوء تلقي والتي بصددها نحن التي والخطة
عن فضالً هذا االجتماعية والمشكالت الظواهر عموم لمواجهة التخطيط في تعتمد التي العامة المبادئ
اآلثار وحـجم ارتكابـها وأساليب وأسباب الجرائم من النوع بهذا ترتبط هنا المناصمنها خصوصية

وضحاياها……الخ. عنها الناجمة الضارة

الخطـــة هدف أوالً-
الخطـــة تنفيذ ثانياً-
المنفـذة العناصر ثالثاً-
التنفيــذ وسائل رابعاً-
المالية اإلمكانات خامساً-
التقويــــم سادساً-
المقترحـــات سابعاً-

الخطة من الهدف أوالً-
ثم ومن الخطأ في الوقوع من الجمهور تحصين إلى تهدف الخطة هذه فان اإلعالم، دور إلبراز
هذا وفلسـفة الجرائم هذه ارتكاب على يعاقب الذي الجنائي بالتشريع تبصيره طريق عن تجاوزه كيفية

السقوط). من الناس حماية أي الخطأ، في الوقوع عدم على الناس (مساعدة التشريع
من تفادياً جريمة كل في المحتالون يمارسها التي المختلفة االحتيال بأساليب الجمهور تبصير آ-

شركها. في الوقوع
وقيمياً دينياً شرعيتها بال التوعية طريق عن الجرائم من النمط لهذا مناهض عام رأي خلق ب-

اإلنسانية. والعالقات اليومية المعامالت على الضارة انعكاساتها إلى إضافة وأخالقياً

االحتیال جریمة مواجھة في اإلعالم دور خطة : الثاني المبحث

تشتمل والتي إعالمية خطة خالل من تقديرنا في يتضح اإلعالم دور فأن تقدم ما ضوء وعلى
اآلتية. المحاور .على
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وفق على يتوزع أن يمكن الخطة هذه في المســتهدف الجمهور فأن األسـاس هذا وعلى ج-
اآلتية:- األنماط

واألخرى. واإلسالمية العربية الدول في المواطنين بعموم ويتمثل العام الجمهور -1
ارتكابها. ووسط (االحتيال) الجرائم هذه بنمط صلة ذو نوعي جمهور -2

والتربـوية االجتماعية تنشئتهم وضعف بهشاشة يتميزون الذين العام الجمهور البعضمن -3
الجرائم هذه مثل ارتكاب أنفسـهم لهم تسـول الذين الخطيرة اإلجرامية الميول ذوي ومن واألخالقية

لها.(٤) الفرصالمحفزة تحين عندما

إعالمية خطة وتنفيذ متلقـيها. مصدر من واحد اتجاه في واإلشارات الرسائل نقل يعني اإلعالم
ومؤثر فاعل موضوعي إعالم وجود تؤمن متينة وقـواعد أسـس على يستند وان بد ال وعربية وطنية
التفاعل خالل من المعنى في مشـاركة و اشتراك عملية تعتبر والتي علمية اتصال رسائل على يعتمد

التنبؤ. على وقابليتها استمراريتها عن فضالً والمكان الزمان في باالنتشار وتتميز الرمزي.

(جرائم معينة ذهنية صورة بنقل يتمثل منها الغرض عملية االتصال يعني االتصال: مفهوم أ -
الرموز تلك كانت سـواء رموز في (وضعها أي بترميزها يقوم المرسل وفكر ذهن في مثالً) االحتيال
إلى منها) الوقـاية وسبل الجريمة (حقائق عن مثالً رسالة وتضم الخ) أواالنغام.... الرسم أو اللغة هي
ذهن في الذهنية الصورة تتجسـد وبـذلك الرموز تلك بـفك األخير يقوم حيث (المتلقي)، إليه المرسل

إليه.(٥) المرسل

االجتماعي. الضبط بمؤسسات يتمثل قد (مرسل) المصدر -1

االعالمية الخطة تنفيذ ثانياً-

خصوصا" العربـي المجتمع في اإلنسـان تعرفا أن االتصال وعملية اإلعالم شـأن من فأن وهكذا
نتعرفعلى أن هنا المهم ومن منها. الوقـاية وسبـل االحتيال جرائم بحقائق والمجتمعاتاألخرىعموما"
هو فاإلعالم اإلنسـانية.. الوقاية هذه مثل تأمين في ودورها االتصال نجاح وعوامل وعناصره االتصال مفهوم

قنواتاالتصال. أشكال واخطر منأهم

عناصر أهم نقفعلى أن البد كافة ابعادها االتصال عملية تستكمل أن وألجل االتصال: عناصر ب -
اآلتية:- العناصر تتكونمن بأنها حيثيتضح منخاللها تثار تساؤالتكثيرة على واالجابة تحققه

االحـتيال جريمة عن موضوعية حقـائق تتضمن وعربي عراقي مواطن إلىكل موجهة رسالة -2
(٦) اآلتية: المضامين وعلىوفق

الكريمة اآليات من الكثير في الكريم القرآن جاء الدينية.. الناحية من الجريمة هذه شرعية ال -
الرجيم الشـيطان مارسـها احتيالية إغواء محاولة أول من ابتداء واالحتيال الخداع محاوالت إلى يشير بما
لقـوله تعالىمصداقـاً اهللا أوامر معصية إلى ودفعهما وزوجه السالم) (عليه آدم سيدنا بحق عليه اهللا لعنة
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فَتَكُونَا الشَّجرةَ هِذِه تَقْربا وال ِشْئتُما حيثُ رغدا ِمنْها وكُال الْجنَّةَ كجوزو َأنْتَ كُناس آدم يا {وقُلْنَا تعالى:
ِفي لَكُمو ودع ِلبعٍض كُمضعب اهِبطُوا وقُلْنَا ِفيِه كَانَا ِمما فََأخْرجهما عنْها طَانالشَّي فََأزلَّهما *الظَّاِلِمين ِمن
إسـرائيل لبـني خادعة احتيالية ممارسات توضح أخرى وصور (٧) ِحيٍن} ِإلَى تَاعمو تَقَرسم اَألرِض
قُولُونيو الِْكتَاِب ِمن وه وما الِْكتَاِب ِمن وهبسِلتَح ِبالِْكتَاِب مَألِْسنَتَه ونلْوي لَفَِريقًا مِمنْه ِإنو} تعالى: بقـوله

يعلَمون}.(٨) مهو الْكَِذب اللَِّه علَى قُولُونيو اللَِّه ِعنِْد ِمن وه وما اللَِّه ِعنِْد ِمن وه
نهى ما وهذا الخداع أو بالغش سواء الناس إيذاء به يراد إجرامي عمل هو االحتيال أن وحيث -
ذكر قـال عنهما اهللا رضي عمر أبن عن الشريف الحديث في أيضاً عنه وسلم) عليه اهللا (صلى الرسول
من وسلم): عليه اهللا (صلى اهللا رسول فقال البيوع في يخدع انه وسلم): عليه اهللا (صلى اهللا لرسول رجل
أن يعني وهذا الخديعة. تعني والخالبـة وسلم). عليه اهللا (صلى اهللا رسول صدق خالبة" "ال فقل بايعت

وتعالى.(٩) سبحانه اهللا شرع يتعارضمع وعمل جريمة االحتيال
تتباين لمرتكبها عقاباً تحدد العقابية القوانين من الكثير فأن الجريمة لهذه القانوني الوصف أما -
أو تسلم إلى توصل من كل بالحبس يعاقب القوانين كبقية العراقي العقوبات وقانون آلخر قطر من مدته

التالية:- الوسائل بإحدى وذلك شخصآخر إلى أو لنفسه للغير مملوك منقول مال حيازة نقل
احتياليـة طـرق استعمـال =

شـأن من كان متى معينة واقعة عن كاذب تقرير أو صحيحة غير صفة أو كاذب أسم باتخاذ =
التسليم.(١٠) على وحمله عليه المجني خدع ذلك

على أو إبـراء أو مال في التسليم على الطرق بإحدى توصل من كل ذاتها بالعقوبة ويعاقب كما
الطرق بإحـدى توصل آخر.أو عيني حـق أي أو الملكية حقـوق إلثبات استعماله يمكن أخر سند أي

تعديله.(١١) أو إتالفه أو إلغائه أو السند هذا مثل توقيع على آخر حمل إلى السابقة
التزامها من انطالقـاً الجريمة هذه مواجهة في تتعامل العراق في الجنائية العدالة ومؤسسـات
المواطنين حـماية في العامة المصلحـة خاللها من تضمن التي بنص) إال عقوبة وال جريمة (ال بمبدأ
االجتماعية الحظيرة إلى ألعادته تمهيداً وإصالحه وتأهيله المجرم معاقبة خالل من الخاصة والمصلحة
وعاداتنا األخالقـية ولقـيمنا اإلسـالمي لشـرعنا منافية الجريمة هذه أن حيث (١٢) سوي. كإنسان

ظهرانينا. بين محتال أي بوجود نسمح أن يمكن فال العربية وفضائلنا
البعض نوجز أن ويمكن عديدة فهي بها المواطن تعريف ينبغي التي الجرائم هذه أساليب أما -

المثال:- سبيل على منها
الوهمية، الشـركات الصفة، انتحال البضائع، غش الرسمية، والمحررات المستندات (تزوير
على للتحـايل والشـعوذة السحر أساليب استخدام رصيد، بدون شيك إعطاء العمالت، وتزوير تزييف
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ينبغي وعليه جرائمهم)، ارتكاب في المحتالون يعتمدها التي الممارسات من وغيرها والخداع البسطاء
التي واألضرار لمرتكبـيها المنتظر والعقاب الجريمة هذه بمخاطر والعربي العراقي المواطن تبصير

األخرى.(١٣) االجتماعية الحياة مناحي وكافة ولالقتصاد لألفراد إيذاء" محدثة تتحقق أن يمكن
اتصال. وسيلة -3

(المواطن). المستقبل -4
المستقبل). لدى الرسالة تأثير أو الصدى (رجع الرسالة لهذه الفعل رد أي االتصال صدى -5

نجاح خاللها من نحقق أن يمكن التي األساسية العوامل أهم من أن االتصال: نجاح عوامل ج-
يلي:- ما هي الرسالة توصيل عند االتصال

تبـاين تراعي الرسـالة بـها تصاغ مشـتركة لغة اعتماد (أي الرسالة مضمون وضوح -1
المخاطب). الجمهور لدى واإلدراك الوعي مستويات

ازاءها تقف أن دون الرسالة فيه تصل الذي المناسب الوقت اختيار (ويعني المالئم التوقيت -2
المتلقي). الجمهور بذهن واحد وقت في متعددة رسائل ازدحام أي االتصال) في (الشوشرة ظاهرة

الرسـالة مضمون إيصال في والمباشـرة التقـرير لغة مغادرة (ويعني واإلثارة التشويق -3
ذلك يكون ال أن وعلى المستقبـل الجمهور انتباه لشد واإلثارة التشويق عناصر من يكفي ما وتضمينها

منها). المبتغى الهدف وجوهر الرسالة علمية حساب على
عموماً الجريمة من بالوقـاية المتعلقـة اإلعالمية الرسائل مضمون فأن بالذكر جدير هو ومما
بسبـب واإلثارة التشـويق من كاف قـدر على الخصوصينطوي وجه على منها االحـتيال وجرائم
للجمهور وإثارة شد من االحتيال بوسائل التبصير أمر عليه ينطوي عما ناهيك ذاتها الجريمة موضوعة

المخاطب.
اآلتية والمؤسسات باألجهزة تتمثل أن يمكن المنفذة: العناصر ثالثاً-

والمؤسسـات واإلسالمية العربية األقطار في الداخلية وزارات في العامة العالقات إدارات أ-
والشؤون واألوقاف العلمي والبحث العالي والتعليم والتربية اإلعالم وزارات وكذلك لها التابعة األمنية

االجتماعية. والشؤون والعمل الدينية
اإلصالحية). (والعدلية- الجنائية العدالة هيئات ب-

وانترنيت). فضائيات، تلفزيون، صحافة، (إذاعة، المختلفة الجماهيري االتصال وسائل ج-
العلمي. البحث ومراكز الجامعات د-

والجمعيات. والنقابات المدني المجتمع منظمات هـ-
وتربوية). أسرية ، سياسية ،اجتماعية، (دينية المختلفة االجتماعي الضبط مؤسسات و-
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االتصال) (انماط التنفيذ وسائل رابعاً-
المباشـر غير واالتصال (البسـيط) المباشـر االتصال وهما االتصال أنماط من نوعان هناك

اآلتيين: بالعنصرين يتمثل انما بينهما التمييز معيار وان (المركب)
عدمها. من االتصال وسيلة توافر آ-

(رد المستقبـل الجمهور ذهن في الرسالة تأثير ودرجة (مستوى الصدى رجع من التحقق ب-
وقتالحق). في مباشر غير بشكل أو االتصال وقت في مباشر بشكل المرتجعة) التغذية الفعل،

(البسيط) المباشر االتصال - األول النمط
اآلتية: األشكال المباشر االتصال ويضم

في والمستقبـل المرسـل تجمع التي المباشرة باللقاءات صورته ويجسد الفردي: االتصال -1
لقـاء المثال: سبيل على ذلك ومن االتصال لمناسبة الطرفين تواجد أخرى بعبارة والمكان، الزمان ذات
وتبصيرهم الجمهور من يصادفونهم من بعموم االحتيال جرائم بمكافحة المعنيين والقضاء األمن رجال
هذه لغرضنقـل اتصال وسيلة إلى األمن رجال يحتاج ال وهنا ارتكابها وأساليب الجريمة هذه بمخاطر
وقـت وفي مباشـر نحو على إليه تنقل من ذهن في صداها على الوقوف بمقدورهم يغدو كما الرسالة،

الحصر.(١٤) عن غنية االتصال لهذا عديدة مناسبات اليومية االجتماعية الحياة وتفرز االتصال،
االتصال، رسالة تنظيم حيث من الفردي االتصال من درجة أعلى وهو الجمعي: االتصال -2
تكون إذ المسبقين واإلعداد التهيئة إلى الفردي االتصال نمط في الرسالة هذه إليه تفتقر الذي الوقت ففي
انها ذلك التنظيم من عالية درجة على الجمعي االتصال في تكون فإنها آنية)، و الغالب(عفوية األعم في
من يثار ما وإدارة بها المخاطبين جمهور إلى الرسالة هذه بث مناسبة وتنظم وتدرس مسبقاً وتصمم تعد
من تتم الذي الجمعي االتصال أمثلة ومن الفعل) رد أو الصدى، (رجع تمثل بشأنها ومناقشات حوارات

يلي: ما القانونية وعواقبها وأساليبها االحتيال جرائم ارتكاب بمخاطر التوعية خاللها
األمن ودوائر الداخلية وزارة في العامة العالقـات ادارات تنظمها التي المفتوحـة الندوات آ-

الجمهور. من معينة لفئات أو المواطنين لعموم والشرطة
الدين. رجال ومواعظ خطب بواسطة الدينية التوعية ب-

وفئات المدني المجتمع ومؤسسـات والجمعيات النقابـات تعقـدها التي التوعية لقـاءات ج-
الخصوص. بهذا المختلفة الجمهور

قادة مع المختلفة االجتماعي الضبط مؤسسات بين تعقد التي واللقاءات والمؤتمرات الندوات د-
الصحـافة رجال العلمي، البحث مراكز في والباحثون الخبراء الجامعات، (أساتذة المجتمع في الرأي
أوسـاطهم في االحتيال جرائم من بالوقاية التوعية إشاعة بدورهم هؤالء ليتولى وغيرهم). واإلعالم..
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فيها. يعملون التي
بشـكل المحتالين وممارسات االحتيالية تعرضبعضالحاالت التي المسرحية األعمال هـ-

منها. التوقي كيفية المجتمع أفراد لتعريف مشوق وساخر كوميدي
الخاصة. والمجالت الدورية والكتيبات النشرات و-

حث طريقها عن يتم غيرها أخرى وسيلة وجود ولعدم الضرورة عند الصحفية المؤتمرات ز-
الرسـالة ايصال في تسهم وحية فاعلة وسيلة وتعد االحتيال جرائم بحقيقة العربي العام الرأي وتعريف

عربي.(١٥) مواطن لكل
(المركب) المباشر غير االتصال الثاني- النمط

وسـائل على االجتماعي الضبـط مؤسسـات فيه تعتمد الذي الجماهيري بـاالتصال ويسمى
(الصحافة) المكتوبة االتصال بوسائل وتتمثل االحتيال جرائم بصدد رسالتها لنقل الجماهيري االتصال
واالنترنيت). (الفضائيات االتصال في الحديثة والتقنيات (التلفزيون)، والمرئية (االذاعة) والمسموعة
في عليه هي مما بـكثير أكبر هي والخطورة التأثير من درجة على االتصال من النمط هذا أن

التالية.. لألسباب المباشر االتصال
العربي) الوطن (القطر، تشمل التي االتصال دائرة سعة آ-

الرسالة. بهذه المخاطب الجمهور دائرة اتساع ب-
طريق عن والتشويق اإلثارة عناصر من ممكن قدر ألكبر االتصال من النمط هذا استيعاب ج-

واإلخراج. االتصالية التنفيذ وسائل في الحاصل التقدم
أن للمرسـل يمكن ال منها الصدى رجع بـكون تتمثل فإنها االتصال من النمط هذا محددات أما
واسـتطالعات الدراسات وعبر الحق وقت في وانما الرسالة)، بث (وقت االتصال وقت في عليه يقف
كاستثناء االعتبار في األخذ مع الرسالة، بمضمون المعنية بالمؤسسات الخاصة االتصال وقنوات الرأي
مشـاركة دائرة توسـيع إلى تعمد إذاعية أو للفضائيات تلفزيونية بـرامج من يقدم ما المحدد هذا على
والحـوارات المسابقـات (بـرامج مباشرة الهواء على البرامج هذه بث اثناء برامجها في الجمهور

الصعيد. هذا على التأثير محدودة تظل انها إال المفتوحة…الخ)
المالية اإلمكانات خامساً-

مفردات تقــتضيه وما المواجهة هذه في اإلعالم دور تغطية لتأمين الخطة وضع عند ينبـغي
يمكن الخصوص بهذا معوقات وجود حالة في الخطة نجاح تحقيق يمكن ال اذ مالية، تكاليف من تنفيذها

لها. المرسوم بالشكل أهدافها تحقيق دون ويحول البعيد المدى على مسيرتها ما حد إلى تعرقل أن
الخطة تقويم سادساً-

145

االحتيال جرائم من الوقاية في األعالم دور

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



الفشل أو بالنجاح عليه الحكم يعني مثالً) اإلعالمية (الخطة مشروع أو دور أي تقويم عملية أن
التالية.. النقاط طريق عن

جرائم ارتكاب معدالت تحـديد طريق عن معاييره للقـياس- قابل هو هل الهدف، وضوح آ-
متغيرة. زمنية فترات وضمن االحتيال

يتعارضمع ال تحقيقـها وان واقـعية غير أنها أم تنفيذها يمكن هل الخطة سـالمة تحديد ب-
القيمية. الجمهور توجهات

للمسـاعدة معدة أنها أم فقط معينة ظاهرة لمواجهة خصوصاً محددة هي هل الخطة مراحل ج-
وبوقـت الخطة تصحـيح إمكانية ومدى عيوبها أو جدواها وسالمة تدرجي بشكل فعاليتها تحديد على
يعني وهذا محـددة مرحلة كل ضمن أهدافها تحقيق يتم التي المرحلية مسيرتها في تتواصل لكي مبكر

فعاليتها.(١٧) لتنشيط فيها القوة ونقاط لتجاوزها الخطة في الضعف نقاط تحديد
وتحقـيق الجمهور خدمة هو منها والقصد دعائي غير هدفها اإلعالمية الخطة هذه أن بيان د-

العربي. الوطن في االجتماعي األمن
المقترحات سابعاً-

تتطلب حلقـاته من حلقة أي وفي المجتمع شرائح جميع إلى إعالميا هادفة رسالة أي إيصال أن
مشـكلة أي مخاطر من المواطن حماية من تتمكن حتى المؤسسات هذه مثل تتواله فاعالً ونشاطاً جهداً

الجريمة. سيما ال ضاره اجتماعية

العملي التطبـيق نحـو طريقـها تتلمس أن عسى التوصيات هذه اقتراح ارتأينا فقد تقدم ومما
وكاآلتي: العربي والوطن العراق في الملموس

االجتماعية والمؤسسـات اإلعالمية المؤسسـات جميع بين مشترك عربي تنسيق إجراء -1
الوقـاية سبـل تأمين إلى الهادفة اإلعالمية الخطة تنفيذ أجل من العربـية والتربوية والدينية والنفسية
الحلقـات أدنى إلى رسالتها إيصال يتم أن وعلى الضارة وآثارها االحتيال جرائم من للمواطن والحماية

الجرائم. من وغيرها الجريمة هذه شرور من نفسها ووقاية بها االلتزام على تعمل كي االجتماعية
االحـتيال بـجرائم الخاصة والنشـريات والدوريات واألفالم والمعلومات الوثائق تبادل -2
أو وهمية بأسـماء مشروع ال اقتصادي نشاط تمارس التي الوهمية الشركات أو المحتالين والمجرمين
في وضعها مع العربـية الدول في أو العراق في المواطنين بها تستغفل احتيالية وبممارسات مستعارة

التجاري. التعامل في السوداء القائمة

التوصــيات الثالث: المبحث
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ســلوك وتعرية فضح بواسـطتها يتم التي الهادفة المسرحـيات وإخراج عرضاألفالم -3
الشـركات ممارسـات بالنسبـة وكذلك يمارسونها التي االحتيالية واألساليب ومواصفاتهم المحتالين

اليومية. تعامالته في يتجنبها كي بها العربي المواطن لتعريف االحتيالية الوهمية
مارسـت وهمية شـركة أو محتال مجرم أي عن معلومات أي نشر في السريعة المبادرة -4
بـالتوعية يتصل ما بـكل معلومات أو بـيانات قاعدة إنشاء أي ، المواطنين الستغالل احتيالية أساليب
نشـاط أو تعامل أي وإيقـاف مراقبة ليتم (االحتيال)، الجرائم هذه مثل وقوع عند وخصوصا" األمنية

دولياً. يمارس النشاط هذا مثل كان إذا ، السيما العربية الدول جميع وفي معهم
الخاص القـطاع أو الرسـمية شبه أو الرسمية والدوائر المؤسسات كل توجيه على العمل -5
غلق أجل من المواطنين وبـين بـينها يجري تعامل بأي الخاصة والمواصفات بالشروط لوائح لوضع
لتحقـيق التعامالت هذه مثل اسـتغالل من المحتالين وخاصة النفوس ضعاف البعضمن أمام األبواب

بهم. مواطن أي استعانة دون والحيلولة الدنيئة أغراضهم
وتبـادل الجريمة مكافحـة مؤسسـات جميع بـين العربي والتنسيق التعاون آفاق توسيع -6
وسـائل تحـديد أجل من السريعة االتصال وسائل تيسرت أن بعد السيما الشأن بهذا بينهم المعلومات
المحـتالين ممارسات فضح بشأن اإلعالمية المؤسسات مع وبالتعاون الجرائم هذه لمثل والمنع الوقاية
وسـائل تطوير بشأن والزيارات الخبرات تبادل مع واالنترنيت، والتلفاز الصحف في صورهم ونشر

بالضرر. العربي المواطن تصيب التي األخرى الجرائم من وغيرها الجرائم لهذه والمكافحة الوقاية
طريق عن خاصة أهمية العربي المجتمع شرائع ضمن وتفشيها الجريمة هذه خطورة ايالء -7
الوسائل أفضل في والبحث تطورها الستعراضواقع والنقاشية العلمية الدراسية والحلقات الندوات عقد
عقـد عند وبالذات الجرائم من ولغيرها لها الحازم بالتصدي ومواجهتها منها المجتمع لوقاية واألساليب
رسـالة أي لتوصيل مصدراً لتكون اإلعالمية الوسـائل مختلف تجنيد مع والعربية الدولية المؤتمرات
تطور مدى وقياس تجسيد ويمكن واستقراره أمنه وحماية العربي المجتمع نهوضوتطور تخدم إنسانية
خالل من المواطن لدى واالنحراف الجريمة من والوقائي االجتماعي األمني الوعي معدالت وتصاعد

. ذلك خاصلقياس نموذجي استبيان وضع
تكون لن االحتيال جريمة وخاصة الجرائم من للوقاية اإلعالم دور أي اإلعالمية الخطة أن -8
واالقـتصادي واالجتماعي السياسـي النظام يوفرها التي الكبرى الوقاية مجهودات عن بديالً حال بأية
يؤمن حـين االنحراف مظاهر من وغيرها الجرائم هذه مواجهة في العربي الوطن دول كل في للدولة
وتهيئة والجماعات األفراد صفوف في ودينياً وقيمياً وتربوياً وأخالقيا" فكرياً السليمة البيئة شروط ثبات
على اإلجرامية الظواهر وشـرور مزالق من تحصنه للمواطن هانئة كريمة حياة شروط من يقتضي ما
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اختالفها.
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المقدمة
أو الفلسـفة عن بغضالنظر ومتنوعا وواسعا معقدا نشاطا الحديثة المجتمعات في الرياضة تعد
ال سياسـة ذاتها بحد الرياضة أصبحت بل المجتمعات تلك عليها وتسير تعتنقها التي الرياضية السياسة
ونشـاطا وقيما مفهوما فالرياضة ، السائدة لألنظمة وفقا األخرى االعتبارات عن بمعزل تقويمها يمكن
عالقـات في معها وتدخل التحـتية البنية مع مادية بعالقات وترتبط المجتمع في الفوقية البنية من جزء

والتأثر. التأثير في وممتدة وعميقة شاملة
وشـراء المنشـات بناء منها متعددة ومجاالت حلقات تتضمن صناعة إلى تحولت الرياضة ان
أكاديمية مؤسسات من بذلك يرتبط وما واإلدارية الفنية المالكات وتأهيل وإعداد والمعدات التجهيزات
عليها تسـيطر األخرى المجاالت في نظيرتها عن تقـل ال اسـتثمارات حجم من يتطلبه وما وعلمية
أسهمت وقد ومعدات."١" ألبسة ومصانع والعبين وفرقا أندية تمتلك كبيرة أموال رؤوس ذات شركات
ترفيهية منافسات مجرد من حولته حيث كبير بشكل الرياضة عالم تغيير في الجماهيرية اإلعالم وسائل
وبـداية العشـرين القرن في المشاهد على تركز وأعمال تكنولوجيا إلى عشر التاسع القرن في للهواة
مختلفة أسبـاب لهما تنظيميتان مؤسسـتان اإلعالم ووسائل الرياضة ان والعشرين."٢" الواحد القرن
فالرياضة واألهلية الحـكومية الجهات مع والعالقة المهارية والمتطلبات العاملين مثل والبقاء للوجود
الرموز صياغة على وقـدرة مهارة تستدعي اإلعالم ووسائل العالي اإلنجاز لتحقيق بدنيا جهدا تتطلب
مستمرة عالقة في معا االرتباط على تجبرهما التي األسباب وجود برغم مختلفان مجاالن أنهما بمعنى
تعد لم لدرجة باهتة المجالين بين الفاصلة الحدود أصبحت الماضي القرن مدى على الوقت بمرور ولكن

. أحيانا مرئية
التعرض الصعب من إذ وبـالعكس إعالم بال الرياضة تخيل الراهن الوقت في للمرء يمكن فال
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مثل تقنية إمكانات من الوسائل هذه توفره ما أذهاننا في تحضر أن دون من اإلعالم وسائل في للرياضة
بـأصوات مصحوبـة متعددة زوايا من للصورة والمشـاهدة للصور البطيء والتحريك أللقطة أعادة

"٣" المعلقين.

واإلذاعة كالصحافة األخرى الجماهيرية االتصال وسائل على التأثيرية بقوته التلفزيون يتفوق
يتعسـر التي المعلومات تقديم شاشته خالل من يمكن إذ جميعا، وإمكاناتها مميزاتها بامتالكه والسينما
كل اسـتعمل إذا الصوت أو الثابتة الصورة أو المكتوبة الكلمة طريق عن أو الشخصي باالتصال نقلها

بمفرده"٤" منها
أو وقـوعها لحظة في الرياضية لإلحداث الفوري النقل في كبير وبشكل تفوقه التلفزيون واثبت
"البـث خالل من التلفزيون محـطات تنقلها والسباقات البطوالت من فالكثير قصير بوقت وقوعها بعد
حيث الضوء سرعة تساوي وبسرعة المتلقي إلى وقوعها لحظة في الحدث صورة نقل يعني الذي الحي"
وقـوعها"٥"، سـاعة تتهاوى القياسية األرقام مشاهدة الحاضر الوقت في للمشاهدين المعتاد من أصبح

المختلفة"٦". الرياضية للفعاليات شامال أرشيفا لتكون بمواده االحتفاظ على القدرة امتالكه على فضال
المتسـارع والتقني العلمي التقدم خالل من إذ الواسع، المكاني االنتشار على القدرة وللتلفزيون
أسـير التلفزيون يعد لم حيث بعيدة مسافات على واستقبالها والصوت الصورة إرسال باالمكان أصبح
الرياضية والقـنوات الكيبل" "وتلفزيون الصناعية األقمار تقنية بفضل وذلك والتقنية الجغرافية العوائق

انتشاره"٧". قوة من تضاعف تقنيات من ذلك إلى وما واالنترنيت المتخصصة
المثال سبـيل على واليابان كوريا في جرت التي ٢٠٠٢ عام القدم لكرة العالم بطولة حققت فقد
سـاعة (٤١١٠٠) وخصصت بـلدا (٢١٣) إلى البـطولة نقـلت إذ المشاهدة مستوى في قياسيا رقما
على وذلك فرنسـا في ١٩٩٨ عام بـطولة مع بالمقـارنة (%٣٨) نسبتها التغطية في بزيادة تلفزيونية
بـلغت فيما وأفريقيا والجنوبية الوسطى وأمريكا أوربا في للمشاهدين المناسب غير التوقيت من الرغم
الحـدث هذا أن يعني وذلك بأسـره العالم في مشاهد مليار (٤٩،٢) ذاتها للبطولة المتراكمة المشاهدة
بـين العالقـة توطدت لقد التلفزيون."٨" تاريخ في الرياضية التغطية صعيد على األهم كان الرياضي
أحـيانا والبـطوالت الدورات على مسـيطرة التلفزيونية للشبكات أصبحت بل والرياضة التلفزيون
حقـوق وراء من عليها تحـصل التي الكبيرة المالية العوائد عن االستغناء على قادرة تعد لم فالرياضة
رياضية أندية امتالك إلى سـارعت الكبـرى اإلعالمية المؤسسـات بعض أن بحيث التلفزيوني البث
مردوخ روبرت سعى كما ميالن نادي اشترى الذي بيرلسكوني ايطاليا وزراء رئيس فعل مثلما معروفة

والرياضة التلفزيون
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أهم من التلفزيوني النقل وبات اإلنكليزي."٩" يونايتد مانشستر نادي لشراء العالم في اإلعالم أباطرة احد
المتخصصة "ديلويت" مجلة تصنف حـيث العالم في الكبيرة لألندية والمالية التسويقية السياسة مفردات
إلى مسـتندة الموسـم خالل تحققها التي المداخيل على بناء العالم في الكبرى األندية القدم كرة بشؤون

. األخرى والمبيعات التذاكر على فضال كبير بشكل التلفزيوني النقل حقوق
العالم في لألغنى سنويا تعلنها التي العشرين قائمة إلى األندية من المزيد انضمام المجلة وتتوقع
التلفزيون بـين العالقـة ان التلفزيوني."١٠" النقـل لمداخيل الكبـير االرتفاع نتيجة المقبلة بالسنوات
بـين المنافسـة ظهور مع السيما تصاعدي بشكل المال بمنطق محكومة أصبحت الرياضي والحدث
فصليا مبلغا المشاهد دفع على تعتمد التي والمشفرة المتخصصة القنوات وظهور التلفزيونية المحطات
اثر جهة فمن المؤسسـتين بـين جدلية العالقـة هذه وأثارت "١١". اإلرسال شفرة فك مقابل سنويا أو
السـريع النمو المتخصصين من فريق يرجع حـيث وانتشارها وتقدمها الرياضة تطور في التلفزيون
فريق يرى فيما التلفزيون صناعة في التطويري االنفجار إلى الرياضية الصناعة ميادين في الحـاصل
لشـركات ومعنوية مادية ومنافع كبيرة خدمة أسدت وتظاهراتها ومسابقاتها بأحداثها الرياضة أن أخر
واستقطبـت بـرامجها تكرار طريق عن التلفزيون أنقذت حيث العالمية التلفزيون ومحطات وشبكات
العالمية والشـركات التلفزيون شبكات بين المنافسة بلغت بحيث كبيرة أرقام إلى وصلت مادية مداخيل

كبيرا. حدا

مرة إخبـارية نشرة العامة القنوات معظم تخصص حيث الرياضية اإلحداث التلفزيون يواكب
دقـائق (٥) أحـيانا يتجاوز ال بـزمن الرئيسة اإلخبارية نشراتها ضمن اليوم في عدة مرات أو واحدة

. السرعة من قدر بأقصى اآلنية الرياضية النشاطات لتغطية
الرياضي الجمهور من واسـعة شـرائح حاجة إلشباع الرياضية اإلخبارية النشرات وتسعى
لألحـداث الموجزة والسـريعة المباشـرة التغطية طريق عن المسـتجدات أخر على اإلطالع بهدف
السياسـي الخبـر مع جنب إلى جنبـا الرياضي الخبـر تضع القـنوات هذه جعلت لدرجة الرياضية

واالقتصادي.
: العامة النشرة في الرياضية النشرة وخصائص مميزات أهم أما

الرياضة اسـتخدمت الذي الوقـت في مشـاهديه لمضاعفة الرياضة استخدم التلفزيون أن
في الكبرى والدورات البطوالت فمعظم المالية العوائد على للحصول معينة واليات بوسائل التلفزيون

١٢ ". واإلعالمية. المادية الناحيتين من التلفزيون غياب في تستمر ال الحاضر بالوقت "العالم

التلفزيون: في الرياضية النشرات
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: الصرف اإلخباري الطابع -1
إداري او العب تصريح ، اجتماع ، فريق سفر ، مباراة نتيجة مثل واآلنية باإليجاز الخبر يتسم

والخ. قرار صدور ،
التنوع: -2

األلعاب تتناول التي والعالمية والعربية المحلية األحداث تغطية على الرياضية النشرة تحرص
ومتنوعة. صغيرة أخبار طريق عن المختلفة الرياضية

: متكاملة وحدة -3
األخبـار مادة طريق عن تتحقـق ومتماسـكة متكاملة وحدة وتقديمها إعدادها في النشرة تعد

المختلفة. أساليبه عبر المخرج يحققها ان يجب كما ومضامينها وموضوعها
: يلي بما العامة التلفزيونية األخبار نشرة في الرياضي الخبر يميز فيما

مصور حركي خبر انه -1
ومتطور سريع بإيقاع يتمتع -2

وصورة نصا الكثافة من بقدر يقدم -3
. إيقاعها وتسريع حيويتها وزيادة األخبار نشرة لتلوين يستخدم -4

متخصصعادة. مستقل مذيع يقدمه -5
ان أساسـية."١٣" تفاصيل ، معدودة لقطات ، الحدث من مصورا محدودا جزءا الخبر يقدم -6
the " اآلني الحدث مفهوم على الرياضي للشأن اإلخبارية التغطية في تعتمد التلفزيونية القنوات معظم
المرئي الصغير الجزء على سريعة أجوبة تقديم بمعنى " the process" العملية مفهوم وليس " action
التغطية تتبـناه الذي اآلني الحـدث مفهوم أن حيث فيه جرى الذي العام السياق على وليس الحدث من
باألخبـار العملية مفهوم يهتم فيما الراهنة باللحظة يهتم العامة التلفزيونية القنوات معظم في اإلخبارية
توسـيع وعلى الرياضي للجمهور اإلعالمية الحاجات إشباع على وتعمل بالحدث تحيط التي التفسيرية
الرياضية القـنوات تقـدمه ما وذلك للحدث المصاحبة والتطورات بالظواهر معرفته وتعميق إطالعه

المتخصصة."١٤"
من التوازن منعدم غالبا التلفزيونية النشرات في الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية وتعاني

حيث"١٥":
الكبرى. المدن أو العاصمة في يجري الذي المحلي الرياضي النشاط على التركيز -1

األخرى. األلعاب حساب على القدم كرة مثل الجماهيرية األلعاب على التركيز -2
العربية. النشاطات حساب على العالمية الرياضية النشاطات تغطية في المبالغة -3
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نقطة أية أو النهاية من اختزاله يمكن ال بطريقة فيكتب الرياضية النشرة في الرياضي الخبر أما
إذ والوضوح اإليجاز يتوخى وكاتبـه وخاتمة ومتن استهالل له متجانس وبناء متماسكة وحدة فهو منه
أخرى أساسـية نقـاط على فضال للمشاهد يقصده الذي بالمعنى يصل لكي واحدة فرصة سوى له ليس

وهي:"١٦" مراعاتها يتوجب
الحدث: خلفية -1

وظروفه الرياضي الحـدث لخلفيات وشـامل دقـيق فهم إلى التلفزيوني الخبر محرر يحتاج
تحـليل من تمكنه على تدل بـمهارة معه يتعامل كي عنه واضحة صورة لديه تتكون بحيث وعناصره

المختلفة. جوانبه
: المجازي التعبير -2

الدرامية التلفزيون طبـيعة إن إذ الرياضي الخبـر كتابة في المجازية التعابير استخدام يفضل
تكون وان ذلك في المبـالغة عدم مراعاة مع المشـاهدين خيال تنشط ذهنية صياغة إلى اللجوء تفضل

الرياضية. والروح الذوق عن تشذ ال ولطيفة مفهومة االستعارة
والصورة: الخبر بين االنسجام -3

لذا للصورة تضيف معلومات تقـدم الخبـر في فالكلمات بـالصورة الوثوق إلى المشاهد يميل
الضرورة. عند أال األرشيف استخدام وعدم الرياضي للخبر حية فلمية مادة مرافقة دائما يفضل

المناسبة: الموسيقى 4-اختيار
طبـيعة مع يتالءم دقـيق بشكل عموما الرياضية والنشرة للخبر المصاحبة الموسيقى اختيار
الذي الرياضية األخبـار مشـاهدي مع ويتناغم والحيوي السريع بإيقاعه يتسم الذي الرياضي الحدث

الشباب. من غالبيتهم تكون

التحـليل طريق عن معالجة تتطلب قـائمة معينة ظاهرة العلمي البحـث في بالمشـكلة يقصد
في وتعميقها وتنميتها سلبية كانت أن ومعالجتها تطويرها حيث من تغييرها وسائل تحديد مع واالستنتاج
والثانوية الرئيسـة النشرات من يتجزأ ال جزءا أصبحت الرياضية األخبار أن ايجابية"١٧" كونها حالة
ال الجمهور من واسـعة شرائح من الرياضية األحداث لمتابعة نظرا العامة الفضائية القنوات معظم في

. األخبار من النوع لهذا حاجاتها تهميش أو تجاهل يمكن
الرياضية لألحـداث النموذجية اإلخبارية التغطية في واضح قصور وجود الباحث الحظ وقد
محطة كونها الثابت المالي والدعم المحلي االهتمام من الرغم على الفضائية العراقية قناة في المختلفة

وأهميته: البحث مشكلة
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. حكومية شبه
األتي: السؤال في تتحدد البحث مشكلة فان لذلك

وذلك والتنوع التكامل ناحـية من الفضائية العراقية قناة في الرياضية النشرات اقتراب مدى ما
المختلفة. وأساليبها واقعها عن التقصي طريق عن

القـوانين في طبـيعي كحق أدراجها لدرجة والشعوب األمم حياة في الرياضة دور تعاظم ان
اإلعالم دفع ودوراتها وبطوالتها بمنافساتها والحكومي الجماهيري واالهتمام بها* المعمول والدساتير
المادية المنافع إلى تسـتند الرياضة مع حقيقـية شراكة خلق إلى التلفزيون السيما المختلفة وسائله عبر

. المتبادلة والمعنوية
بـتخصيص الرياضة متابـعي كسب إلى اتجاهاتها بمختلف العامة التلفزيونية القنوات وتهدف
والتسـجيل المباشـر النقـل بين ويتنوع المحطة اهتمامات بحسب يتباين اليومي البث في لها مساحة
البـرامجية الخطط بتغير تتغير ال ثابتة برامج الرياضية النشرات تعد فيما المختلفة الرياضية لألحداث

الرئيسة. األخبار لنشرة دائم بشكل مالزمة أو بذاتها مستقلة تكون أن أما فهي
قـناة في الرياضية لألحـداث اإلخبـارية (التغطية الموضوع أهمية من البحث أهمية تأتي لذا

كبير. وجمهور دائم حضور من النشرات لهذه لما الرياضية) العراقية

: يأتي ما في البحث أهداف وتتحدد
. المختلفة الرياضية لأللعاب اإلخبارية التغطية في التباين رصد -1

الرياضية. النشرة في األخبار لتحرير الفنية القوالب معرفة -2
المتوقع. وغير منها المتوقع على والتعرف الرياضية األخبار مصادر عن التقصي -3

. الرياضية النشرات في لألخبار الجغرافي التباين رصد -4
في تقـديمه وطريقـة للخبـر المصاحبة التلفزيونية والفنون اإليضاح وسائل على معرفة -5

الرياضية. النشرة
الجغرافي. التقسيم حسب الرياضية النشرة في األخبار تسلسل على معرفة -6

فرقـا أو أفرادا يتضمن وخارجي داخلي مردود وذو التنافسي باللعب مفعم نشاط " الرياضة:
"١٨" والخطط" البدنية المهارة في التفوق ضوء في النتائج وتقرر مسابقة في تشترك

: البحث أهداف

المصطلحات تعريف
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بوسـائل غالبـا مصحوبة الرياضية األخبار من مجموعة التلفزيون:" في الرياضية النشرة
نشرات ترافق الرياضية األحداث أخر تغطية إلى وتهدف معين تسلسل وفق تقدم فلمية مواد أو إيضاح

دقائق""١٩" (٥) على عادة مدتها تزيد ال مستقل بشكل تكون أو الرئيسة األخبار
الرياضية وألعابـهم المعاقـين بـرياضيي مختص معنوي تنظيم وهي ": الباراولمبية اللجنة
١٠ وتضم المعاقـين، لرياضة العراقي االتحاد باسم ١٩٨٢ عام منذ عملت أن بعد ٢٠٠٣ عام تأسست
والسباحة الطاولة وتنس القوى وألعاب جلوسا الطائرة والكرة األرضي التنس وهي رياضية، اتحادات
للصم القـدم وكرة المتحـركة الكراسـي على السـلة وكرة والمبـارزة الجرس وكرة األثقال ورفع

والبكم""٢٠".

ألمسحي المنهج فإن لذا الباحث له يسعى الذي الهدف على يتوقف ونوعه البحث منهج تحديد إن
بطبـيعة المتعلقـة الحقـائق دراسة يتضمنان كونهما األنسب هما المضمون تحليل وطريقة التحليلي
بشأن تعميمات إصدار بهدف شامال" تحليال" وتحليلها المجموعة البيانات من الدالالت وتسجيل الظاهرة

الظاهرة"٢١". تفرزها التي المؤشرات وصف تحاول التحليلية فالمسوح ، البحث مشكلة
باإلحـصائيات وتصنيفه لتحـديده هو كما ومسحه الواقع استقصاء فيها يتم المسحية والبحوث

. معين وقت وفي معين مكان في الظاهرة دراسة بمعنى والبيانات
تسـعى معينة لفئات وفقا المعلومات لتصنيف استمارة على بياناته جمع في الباحث اعتمد وقد
هذه في واألخبـار عام بشـكل الرياضية بالنشرة تتعلق التي اإلخبارية التغطية جوانب بجميع لإللمام
التحـليل من الباحـث تمكن أساسية قاعدة والبيانات المعلومات تصنيف يعد إذ ، خاص بشكل النشرة

. المنظم العلمي

اإلحاطة إلى للتوصل الميدانية دراسته إجراء في الكمي المضمون تحليل طريقة الباحث استخدم
معرفة بواسـطة اتخذتها التي الفنية واألشـكال التلفزيون في الرياضية لألحـداث اإلخبارية بالتغطية
البيانات جمع وسائل من وسيلة " المضمون تحليل الباحثون ويعد . المئوية ونسبها وتكراراتها مساحاتها
وسـائل تقـدمها التي المادة محـتوى بتحليل معلومات من يلزمه ما على الحصول من الباحث تمكن
الخبـر الباحـث واعتمد التلفزيون""٢٢" وبـرامج السينما وأفالم والكتب والمجالت الجمعي االتصال
" بـاعتماد وتكراراتها شغلتها التي الزمنية المساحة حسب قياسها وتم للتحليل  وحدة الرياضي والتقرير

: ونوعه البحث منهج

: البحث إجراءات
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ما في الفئة هذه تبحث حيث " How كيف " فئة الباحث أعتمد : التحليل فئات قياس كوحدتي والعد الثانية"
قناة في الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية رصد في المساعدة شأنها من رئيسة فئات "٩" وحدد يقال
: وهي ، والفرعية الثانوية الفئات وتحديد والتعرف لالستكشاف أولية دراسة وأجرى الفضائية العراقية

: اللعبة نوع : أوالً
فضال االولمبـية وغير االولمبـية األلعاب ضمن تندرج التي الرياضة أنواع جميع بها ويقصد
تمثل ثانوية فئة (١٥) وتتضمن والعالمية والعربـية المحلية الرياضية والكرنفاالت المهرجانات على

العينة. في للباحث ظهرت مختلفة رياضات
الفنية: القوالب : ثانيا

(٣) عنها تفرعت وقـد الرياضية النشرة في الخبر يتخذها التي المختلفة الفنية األشكال وتعني
التي (أخرى) فئة على فضال المتدرج المقـلوب والهرم المقلوب والهرم المعتدل الهرم هي ثانوية فئات

العينة في يظهر قد أخر فني شكل أي لرصد الباحث وضعها
: األخبار مصادر ثالثا:

النشـرة في تقـاريرها و أخبارها الفضائية العراقية منها تستقي التي اإلعالمية القنوات وتعني
يتم التي والتقـارير األخبار بها يقصد التي داخلية مصادر أوال : هما ثانويتين فئتين وتضم الرياضية
مصادر وثانيا وموفدين. ومراسـلين ومندوبين محررين من القناة في العاملين من وصناعتها تحريرها
أو تحـرير بـال أو تحريرها إعادة بعد القناة تبثها التي الجاهزة والتقارير األخبار بها ويقصد خارجية
األخرى. اإلعالم ووسائل والصحف اإلنباء وكاالت أخبار مثل الفنية أشكالها أو مضامينها على تعديل

الزمني: التوقيت رابعا:
على ويحتوي الرياضي للحدث تبعا الرياضية النشرة في التقرير و الخبر وقوع زمن به ويقصد
في حصولها أو أقامتها المقرر من رياضية أحداثا تتناول التي األخبار وتعني متوقع هما ثانويتين فئتين
اليومية الرياضية األحداث تغطي التي اآلنية األخبار وتعني متوقع غير وفئة البعيد أو القريب المستقبل

المختلفة. ونتائجها ومنافساتها بسباقاتها
الجغرافي: التقسيم : خامسا

لمكان وليس لصناعته تبعا الرياضي الحدث يغطي الذي والتقرير الخبر عائدية الفئة هذه وتعني
متعلقـة كانت سـواء العراقـية الفرق أخبار بها ويقصد محلي وهي ثانوية فئات ثالث وتضم حدوثه
الرياضية األحداث تخص التي األخبار وتعني عربي وفئة خارجه او العراق داخل تقع رياضية بأحداث

العربية أو العراقية غير األحداث تغطي التي األخبار جميع وتعني عالمي وفئة العربية للفرق
: اإليضاح وسائل : سادسا
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فئات (٥) وتضم الرياضية النشرة في والتقرير الخبر يرافق الذي الصوري المعامل بها ويقصد
بيانية. ورسوم وجداول وخارطة صامت وفيلم فيلم وهي ثانوية

للخبر: المصاحبة التلفزيونية الفنون سابعا:

المضمون: تقديم ثامنا:
مذيع وهي ثانوية فئات (٥) وتضم الرياضية النشـرة في والتقـرير الخبر تقديم طريقة وتعني

وموفد هاتفي واتصال العراق خارج ومراسل العراق داخل ومراسل ومندوب

اشـتملت التحليل*التي استمارة الباحث اعد ، لتحقيقها البحث يسعى التي األهداف من انطالقاً
أدوات من منهجية أداة مجموعها في لتشــكل والتكرار الزمنية والمساحــة التحــليل فئات على
من عينة وحـلل البحث موضوع بشان البيانات لجمع الشخصية والمقابلة بالمالحظة التحليل،واستعان
لتسـتوعب صممت التي الخاصة االسـتمارة في بالتحليل المتعلقة البيانات وثبت الرياضية النشرات
كمقـياس المئوية النسب واستخدم الرياضية النشرات بمتغيرات المتعلقة والتكرارات الزمنية المساحة
الباحـث ليصل خاصة جداول في وتنظيمها كمية مقادير إلى البيانات تحويل بموجبها تم حيث إحصائي
بــمجملها لتشـخص النظري بـالجانب تعززت التي الميداني الصعيد على النتائج من مجموعة إلى

الفضائية. العراقية قناة في الرياضية للنشرات الرئيسة المؤشرات

وهما: البحث هذا في أساسيان مجاالن وثمة
الفضائيات ضمن تعمل التي الفضائية العراقـية قناة في المجال هذا يتحدد : المكاني المجال أ-
كونها الباحـث اختارها وقد اإلخبارية التغطية صعيد على والعالمي والعربي المحلي وميدانها العراقية
المادية أدواتها عبـر النموذجية التغطية الى الوصول من تمكنها ميزانية تمتلك حـكومية شبـه محطة

والتقنية*. والبشرية
إلى الثاني) (كانون شـهر مطلع من بالمدة للبحث الزماني المجال يتحدد : الزماني المجال ب-
المجال ذلك ضم وقد . واحدة برامجية ولدورة . أشهر ثالثة بواقع (٢٠٠٨) عام من (آذار) شهر نهاية
اليوم) (العراق نشـرة هي الفضائية العراقـية قناة في رئيسة إخبارية نشرة ضمن تبث رياضية نشرة

ثالث وتضم الرياضية النشـرة في والتقرير الخبر ترافق التي التلفزيونية الفنون بها ويقصد
ميداني وتقرير األستوديو داخل وتقرير إخبارية مقابلة وهي ثانوية .فئات

: البحث أدوات

البحث حدود
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“ بغداد بتوقيت مساء السادسة الساعة في تبث والتي

كنموذج اليوم) (العراق نشـرة ضمن الرياضية والتقارير األخبار كل من البحث مجتمع يتكون
السـاعة في تُبـث والتي الفضائية* العراقـية قناة في الرياضية لإلحداث اإلخبارية التغطية لدراسة
الثاني كانون ١ من للمدة أشهر لثالثة امتدت واحدة برامجية دورة خالل من بغداد بتوقيت مساء السادسة

. ٢٠٠٨ آذار ٣١ ولغاية
والسـيما اليوم مدار على القناة تبثها التي للنشرات انموذجا اإلخبارية النشرة هذه اختيار تم وقد
للتقارير تضميناً واألكثر األفضل بغداد بتوقيت الثامنة الساعة في تقدم التي الرئيسة النشرة مع تعد أنها
و(الرئيسة) اليوم) (العراق لنشرتي اإلخبارية للتقارير إعادةً تتضمن األخرى النشرات وأن ، اإلخبارية
مناسبـة بـثها أوقات وأن ، النهار مدار على تقع التي األحداث تتناول زمنيا رئيسة نشرة أول أنها كما
هذا في أسرهم مع يكونون للقناة المتعرضين معظم وأن مساء هو الوقت هذا أن لكون العراقي للمجتمع

. اليومية األحداث ومتابعة للمشاهدة الوقت

وبطريقـة مختلفة بأسـاليب الباحث يختارها األصلي البحث مجتمع من جزء هي البحث عينة
األصلي."٢٣" المجتمع دراسـة مشقات عن الباحث وتغني البحث أعراض وتحقق البحث مجتمع تمثل
تمتاز التي االحتمالية العينات ضمن العينة هذه وتصنف المنتظمة)) العشوائية ((العينة الباحث واعتمد
العتمادها وذلك التميز إمكان من وتقلل العينة مفردات اختيار في يتدخل كي للباحث مجاال تترك ال بأنها
"٢٤". األسبـوع أيام لجميع متسـاوية فرص إعطاء وبالتالي يليه والذي عدد كل بين محددة أيام على
من (%٣٣) نسبة اخذ تم حيث ، للبحث مناسبا يعد العينة من النوع هذا فأن لذا يومياً تبث النشرات وألن
مجموع من نشرة ( ٣٠) مجموع فرز تم فقد البحث مدة خالل الكلي النشرات لمجموع الكلي المجتمع
على البحث وحدات مجموع تقسيم تم إذ رياضية* معادلة وفق البحث وحدات مجموع هي نشرة (٩٠)

: المطلوبة العينة أيام عدد

البحث: مجتمع

البحث: عينة
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إذ ٢٠٠٨ آذار ٣١ ولغاية أيام ثالثة كل العد وبـدأ الثاني كانون ١ يوم من العينة حسـاب وتم
اإلخبـارية للتغطية الزمنية المدة وبـلغت ، العينة فيه تظهر يوم لكل اليوم) (العراق نشـرة احتسبت

دقيقة. (٦٠٧٠) الكلية العينة في الرياضية لألحداث
أيام جميع تكررت إذ ، العينة شـملتها التي لأليام متسـاويا توزيعا العينة هذه استخدام اتاح وقد

”٢٥" العينة توزيع توازن ضمان تتيح وبطريقة األسبوع

التغطية تناولت التي الدراسـات من قـلة هناك أن بذلها التي الجهود يؤكد إن الباحث يستطيع
تتناول التي الدراسـات أكثر أنجزت إذ اإلعالمي الجانب في السـيما ، الرياضية لألحداث اإلخبارية
الفضائية القـنوات تزايد من بـالرغم العربي الوطن في الرياضية التربية كليات في الرياضي اإلعالم
فقـد والمترجمة األجنبـية والبحوث الدراسات أما المتخصصة الرياضية القنوات وظهور كبير بشكل

اإلعالم. مجال في العاملون منه يستفيد مهنية أسس على قائم تلفزيوني رياضي إعالم استهدفتصنع
في التلفزيوني الرياضي (اإلعالم الموسـومة عبـداهللا هادي للباحـث الماجستير رسالة وتعد
حـيث البحـث هذا موضوع من قريبة أنموذجا) الفضائية العراق قناة في الرياضية البرامج - العراق
والخصائص والتطور والنشأة المفهوم ناحية من الرياضي اإلعالم حول اهللا لعبد النظري الجهد تمحور
المسابقـات وتغطية والحـديث والتحقـيق والتقرير التلفزيوني الرياضي الخبر على ركز و والسمات

الفضائية. العراق لقناة اإلخبارية والنشرة الرياضية التغطية الميداني جهده تناول فيما الرياضية
غياب إلى وخلص المنتظمة القـصدية والعينة التحـليلي المسحـي المنهج الباحـث واستخدم
لعبة وان عرضها في للتذبذب تخضع الرياضية البرامج جعل الذي األمر التنسيق موضوع في التخطيط
المحـلي الجانب على تركز الرياضية النشـرات ان كما األخبار نشرات في األولوية تحتل القدم كرة

بذلك. رفدها في الرياضي القسم في العاملين على وتعتمد
هادي للباحث الدكتوراه أطروحة فهي أيضا البحث موضوع من اقتربت التي الثانية الدراسة أما
الرياضية الجزيرة تغطية - الكبرى الرياضية األحداث تغطية في التلفزيونية (الفنون الموسومة عبداهللا
الرياضة بين العالقة النظري الجانب في الباحث تناول حيث نموذجا) عشرة الخامسة اآلسيوية للدورة
في حـلل فيما الرياضي المجال في التلفزيونية الفنون وتطور التلفزيوني البـث وحقـوق والتلفزيون
مسـتخدما اآلسـيوية األلعاب دورة تغطية بـرامج في المستخدمة التلفزيونية الفنون الميدانية الدراسة
من بـالعديد وخرج يوما ١٥ مدى على تلفزيونية سـاعة (٨٠٠) عن لالستقـصاء المسحـي المنهج
األخبـار جميع مرافقة مع نشرات وليست مواجيز على اإلخبارية التغطية اعتماد أبرزها االستنتاجات

: السابقة الدراسات
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. التغطية في األولوية الرياضية العرب إنجازات منح على والتركيز صوري بمعادل

النشـرة لكون وذلك ٢٠٠٨ األول كانون شـهر منتصف من البحث عينة بحساب الباحث بدأ
السـاعة نشـرة الفضائية العراق قـناة اعتمدت حيث للرياضة متخصصة نشرة تتضمن ال اإلخبارية
تسـمية وإطالق والرياضية االقـتصادية النشـرة إضافة بعد التاريخ ذلك في رئيسة كنشرة السادسة

كاملة ساعة نحو إلى الزمنية مساحتها تمديد على فضال عليها اليوم) (العراق
أخبـارها عدد زاد حيث الرياضية النشرة على ملحوظة تغييرات طرأت الثاني كانون ١٧ وفي
الزمنية مساحـتها معظم يشـغل كان الذي العالمي الخبـر حساب على المحلي الخبر على واعتمدت

. دقائق (٧) إلى (٥) من تتراوح مدتها وأصبحت
، مرة (٧٦) بتكرار النشرة وقت من بنسبة ثانية (٦٠٧٠) الرياضية والتقارير األخبار وشغلت
بالمرتبـة اللعبـة هذه جاءت حيث الفضائية العراقية قناة تغطية في األولوية القدم كرة لعبة احتلت وقد
احـتلت فيما رياضيا وتقـريرا خبرا (٤٦) بمجموع (%٦٣،٤٧) بنسبة ثانية (٣٨٥٣) بزمن األولى
وبتكرار (% ٦،٨٥) بنسبة ثانية ب(٤١٦) الزمنية المساحة ناحية من الثانية المرتبة الباراولمبية اللجنة
مرات (٦) وبـتكرار (%٥،٧١) بنسبة ثانية (٣٤٧) زمنيا الثالثة المرتبة السلة كرة وشغلت مرات (٥)
بمدة(٢٤٩) الرياضية والمهرجانات مرات (٣) بتكرار (%٤،١٠) بنسبة ثانية (٢٤٩) بمدة اليد كرة ثم
(٢) بـتكرار (%٢،٨٨) بنسبة ثانية (١٧٥) بزمن والطاولة مرتين (٢) بتكرار (%٣،٠٢) بنسبة ثانية
ثانية (١٢٥) الكرة وخماسي مرتين (٢) بتكرار (%٢،٧١) بنسبة ثانية (١٦٥) بوقت والمالكمة مرتين
(٢) بـتكرار (%١،٧٤) بنسبـة ثانية (١٠٦) والمصارعة واحدة مرة (١) بتكرار (%٢،٠٥ ) بنسبة
بنسبـة ثانية (٩٩) والمبارزة مرتين (٢) بتكرار (%١،٧٢) بنسبة ثوان (١٠٥) القوى وألعاب مرتين
وبناء واحدة مرة (١) بتكرار (%١،٢٦) بنسبة ثانية (٧٧) والتنس واحدة مرة (١) بتكرار (%١،٦٣)
(%٠،٩٠) بنسبـة ثانية (٥٥) والطائرة واحدة مرة (١) بتكرار (%٠،٩٨) بنسبة ثانية (٦٠) األجسام
جدول انظر ، واحـدة مرة (١) بتكرار (%٠،٩٠) بنسبة ثانية (٥٥) والكاراتيه واحدة مرة (١) بتكرار

(١) رقم

الميدانية: الدراسة
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:(١) رقم جدول
تكراراتها وعدد الرئيسة النشرة زمن من الرياضية األلعاب تشغلها التي الزمنية المساحة يوضح

ثانية (٣٤٣٧) بـلغ زمني بفارق األولى بالمرتبة حظيت القدم كرة لعبة أن سبق مما ونستشف
الرياضية األلعاب بـين االهتمام في بـالتوازن كبيرا خلال يؤشر الذي األمر مرة (٤١) تكرار وفارق
ذلك أن إال العالم دول ومعظم العراق في األولى الشعبية اللعبة تعد القدم كرة أن من الرغم فعلى المختلفة
حـيث األخرى األلعاب المخصصلبقـية الوقـت على الزمنية بمساحتها اللعبة هذه تتفوق إن يعني ال

مرة. (٣٠) تكرار بمجموع ثانية (٢٢١٧) الرياضية النشرة لها أفردت
اتحادات (١٠) تضم كونها والتكرار الزمن ناحية من الثانية بالمرتبة الباراولمبية اللجنة وحلت
االتحـادات ونشاطات فعاليات تناولت التي والتقارير األخبار جميع فئتها في احتساب تم حيث رياضية
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الجمهور باهتمام تحظيان فهما التوالي على والرابعة الثالثة المرتبة في والطائرة السلة لعبتا جاءت فيما
حـيث األلعاب بقـية عن متقدمة مرتبة المهرجانات احتلت فيما القدم كرة لعبة بعد العراقي الرياضي
بحضور تحظى كونها الحكومية شبه الفضائية العراقية قناة في كبيرة زمنية مساحة ذات بتغطية حظيت

. الرياضي و السياسي الصعيد على الرسميين المسئولين
لم التي األلعاب من أخر عدد لتغطية الرياضية النشرة إهمال على السابقة اإلحصائيات تدل كما
والسـهم والقـوس والرماية األثقـال ورفع واالسـكواش والجمناستك السباحة مثل العينة من تظهر

. والخ والشطرنج
والهرم المتدرج المقـلوب والهرم المقـلوب الهرم قالب الرياضية النشرة في األخبار واتخذت
المقـلوب الهرم قـالب احتل وقد أخرى قوالب أية أو المتدرج المعتدل الهرم شكل تتخذ لم فيما المعتدل
الهرم قـالب جاء فيما مرة (٤٥) بتكرار (%٥٠،٥٨) بنسبة ثانية (١٥١٥) قدره بزمن األولى المرتبة
حـين في مرة (٢٧) بتكرار (%٤٤،٤٧) بنسبة ثانية (١٣٣٢) بزمن الثانية بالمرتبة المتدرج المقلوب
(%٤،٩٥) بنسبـة ثانية (١٤٨) شغل حيث كبير زمني بفارق الثالثة بالمرتبة المعتدل الهرم قالب جاء

: التالي الجدول انظر األخرى الفنية القوالب غابت الذي الوقت في مرات (٤) بتكرار

في المقـلوب الهرم قالب استخدموا الرياضية النشرة معدي إلىأن السابقة اإلحصائيات وتشير

(٢) رقم جدول
تكراراتها وعدد الرياضية النشرة في للخبر الفنية القوالب تشغلها التي الزمنية المساحة يوضح

165

الفضائية العراقية قناة في الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



يبحث فالمشاهد الرياضي للخبر األنسب هو الفني الشكل هذا يعد إذ منطقية نتيجة وهي األخبار تحرير
عرض األخبـار محـرر على يحـتم المقلوب الهرم وقالب المختلفة والمسابقات المباريات نتائج عن

. الخبر مستهل في النتيجة
على الرياضية النشرة اعتماد على يدل وذلك الثانية بالمرتبة المتدرج المقلوب الهرم قالب وحل
هذا يسـتخدم حـيث الرياضي الحدث في المشاركين األشخاص تصريحات على تحتوي التي األخبار

التصريح. في المهم ثم األهم إلبراز القالب
والمقـلوب المقـلوب الهرم بقالبـي مقارنة ضئيلة نسبة سوى المعتدل الهرم قالب يشغل ولم
الالعبـين إصابات مثل محدودة رياضية أحداث لوصف أال الرياضية لألخبار يصلح ال كونه المتدرج

. وغيرها
استقـاء في والخارجية الداخلية المصادر على الفضائية العراقـية قـناة اعتماد نسبة وتفاوتت
المستقاة العينة مدة خالل عرضتها التي والتقارير األخبار مجموع بلغ حيث الرياضية بالنشرة أخبارها
جاءت فيما أوال لتحـل مرة (٦١) بـتكرار (٥٢،٥٠) بنسبـة ثانية (٣١٨٧) الخارجية المصادر من
، مرة (٢٥) بتكرار ثانية (٤٧،٥٠) بنسبة ثانية (٢٨٨٣) قدره بزمن الثانية بالمرتبة الداخلية المصادر

: التالي الجدول انظر

الباحث أن أال والخارجية الداخلية والتقارير األخبار زمن بين الضئيل التباين من الرغم وعلى
اعتماد وجد حيث الفضائية العراقية قناة في الرياضية النشرة متابعته خالل المالحظات من العديد اشر
(أصوات لألنبـاء المستقـلة الوكالة السيما المحلية األنباء وكاالت أخبار على كبير بشكل المحررين
األخبار استخدام إلى النشرة محررو يلجا إذ والمدى"٢٦" الصباح مثل المحلية الصحف وبعض العراق)
العراق خارج في المراسـلين تقـارير على النشرة تعتمد ال كما صياغة أعادة أو إضافة أو تعديل بال

. الرياضي المجال في متخصصين غير كانوا وان مراسلين شبكة القناة امتالك من بالرغم

(٣) رقم جدول
الرياضية لألخبار والخارجية الداخلية المصادر على العراقية القناة اعتماد نسبة يوضح
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على واألندية الوطنية المنتخبـات مع العراقـية القـناة موفدي تقارير من كذلك النشرة وخلت
القـناة من موفدين اصطحـاب على الحـكومة في المسؤولون دأب حيث السياسية األخبار من العكس
المصادر من المستقاة والتقارير األخبار تفوق إلى بمجمله أدى الذي األمر الخارجية نشاطاتهم لتغطية

. الخارجية
للتقـارير الزمنية المساحـة معظم العراق داخل والمراسلين المندوبين تقارير شغلت بالمقابل
النشـرة في كبـيرا خلال لتؤشر تقريبا األخبار من خلت التي الداخلية للمصادر الزمنية المساحة لتشكل
المصادر سجلت فيما وتقريرا خبرا (٦١) الخارجية المصادر سجلت إذ التكرار في واضحا يبدو وذلك

. (٢٥) الداخلية
أخبـارها مرة (١٦) بـتكرار (%٦٢،٩٥) بنسبـة ثانية (١٨١٥) القـدم كرة لعبـة واستقت
فيما مرة بـتكرار(٤٠) (%٦٣،٩٥) بنسبـة ثانية و(٢٠٣٨) للقـناة الداخلية المصادر من وتقاريرها
المصادر من مرة (٣) بـتكرار (%١١،٢٧) بنسبـة ثانية (٣٢٥) على الباراولمبـية اللجنة حصلت

الخارجية. المصادر على مرتين (٢) بتكرار (%٢،٨٥) بنسبة ثانية (٩١) و الداخلية
بنسبـة ثانية بـزمن(٣٤٧) الخارجية المصادر على السلة كرة لعبة وتقارير أخبار واقتصرت
(١) بتكرار (%٤،٣٠) بنسبة ثانية (١٢٤) الداخلية المصادر وغطت مرات (٦) وتكرار (%١٠،٨٨)
(٢) بـتكرار (%٣،٩٢) بنسبـة ثانية (١٢٥) الخارجية المصادر غطت فيما اليد كرة لعبة واحدة مرة
من واحـدة مرة (١) بـتكرار (%٤،١٦) بنسبة ثانية (١٢٠) الرياضية المهرجانات وحصلت مرتين
مرة (١) بـتكرار (%١،٩٧) بنسبة ثانية (٦٣) مقابل الداخلية المصادر طريق عن وتقاريرها أخبارها
المصادر طريق عن وتقـاريرها أخبـارها الطاولة كرة لعبـة ونالت ، الخارجية المصادر من واحدة
بتكرار (%٠،٧٨) بنسبة ثانية (٢٥) وبزمن (١) بتكرار (%٥،٢٠) بنسبة ثانية (١٥٠) بزمن الداخلية
بنسبــة ثانية (١٢٥) الداخلية المصادر وشــغلت ، الخارجية المصادر خالل من واحـدة مرة (١)
ثانية (٤٠) الخارجية المصادر شـغلت حـين في المالكمة وتقارير أخبار من (١) بتكرار (%٤،٣٣)

واحدة. مرة (١) بتكرار (%١،٢٥) بنسبة
(%٤،٣٣) بنسبـة ثانية (١٢٥) بـزمن الداخلية المصادر على الكرة خماسي لعبة واقتصرت
بنسبـة ثانية (١٠٦) بزمن الخارجية المصادر على المصارعة اقتصرت فيما واحدة مرة (١) بتكرار
بـتكرار(٢) (%٣،٢٩) بنسبة ثانية (١٠٥) بزمن القوى ألعاب وكذلك مرتين (٢) بتكرار (%٣،٣٢)
مرة (١) بتكرار (%٣،٤٥) بنسبة ثانية (٩٩) بزمن الداخلية المصادر على المبارزة واقتصرت مرتين
بتكرار (%٢،٤١) بنسبة ثانية (٧٧) بزمن التنس لعبة وتقارير أخبار الداخلية المصادر وغطت واحدة.
(٥٥) بـزمن والطائرة (١) بتكرار (%١،٨٨) بنسبة ثانية (٦٠) بزمن األجسام وبناء واحدة مرة (١)
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بـتكرار (%١،٧٢) بنسبة ثانية (٥٥) بزمن والكاراتيه واحدة مرة (١) بتكرار (%١،٧٢) بنسبة ثانية
: التالي الجدول انظر واحدة، مرة (١)

األلعاب تغطية في والخارجية الداخلية المصادر على الرياضية النشرة محرري اعتماد ويالحظ

المختلفة األلعاب في والخارجية الداخلية المصادر من المستقاة والتقارير األخبار نسبة يوضح (٤) رقم جدول
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يستقي حيث اصغر زمنية مساحة شغلت التي باأللعاب مقارنة نسبيا كبيرة مساحة احتلت التي الرياضية
تقرير طريق عن داخلي بمصدر ويعززه خارجي كمصدر األنباء وكاالت من الرياضي الخبر المحرر

. األستوديو داخل تقرير أو مراسل أو لمندوب ميداني
بـتكرار (%٧٢،١٥) بنسبة ثانية (٤٣٧٩) قدره زمنا المتوقعة غير والتقارير األخبار واحتلت
قدره زمنا المتوقعة األخبار شغلت فيما الفضائية العراقية قناة في الرياضية النشرة وقت من مرة (٥٧)

التالي: الجدول انظر مرة، (١٩) بتكرار (%٢٧،٨٥) بنسبة ثانية (١٦٩١)

باألخبار مقارنة كبيرة زمنية مساحة نالت المتوقعة غير والتقارير األخبار أن سبق مما ويتضح
اهتمامهم وعدم الرياضية لألحداث النشرة معدي متابعة ضعف على يدل الذي األمر المتوقعة والتقارير

أخرى. جهة من المسبقة التغطية تستحق كبرى رياضية أحداث وجود وقلة جهة من المسبقة بالتغطية
بنسبـة ثانية (٩٥٥) قـدره زمنا القـدم كرة لعبـة في المتوقـعة والتقارير األخبار وشغلت
بنسبـة (٢٨٩٨)ثانية المتوقـعة غير والتقارير األخبار شغلت بينما مرات (١٠) بتكرار (%٥٦،٤٨)
ثانية (٣٠) الباراولمبـية للجنة المتوقـعة والتقارير األخبار واحتلت ، مرة بتكرار(٣٦) (%٦٦،١٧)
(٣٨٦)ثانية المتوقــعة غير والتقـارير واألخبـار واحـدة، مرة (١) بـتكرار بنسبـة(١،٧٧%)
المتوقـعة غير والتقارير األخبار على السلة كرة لعبة واقتصرت مرات، بتكرار(٤) بنسبة(٨،٨٣%)
ثانية (٢٤٩) اليد كرة لعبـــة وكذلك (٦) بــتكرار (%٧،٩٢) بنسبــة ثانية (٣٤٧) نالت التي

. مرات (٣) بتكرار بنسبة(٥،٦٩%)
بنسبـة ثانية (١٨٣) بزمن المتوقعة والتقارير األخبار على الرياضية المهرجانات واقتصرت
(%١٠،٣٥) بنسبـة ثانية (١٧٥) بـزمن الطاولة كرة لعبة وكذلك مرتين، (٢) بتكرار (%١٠،٨٢)
واحدة مرة (١) بتكرار (%٧،٤٠) بنسبة ثانية (١٢٥) على المالكمة لعبة وحوت ، مرتين (٢) بتكرار
غير وتقـارير أخبـار واحـدة مرة (١) بتكرار (%٠،٩٢) بنسبة ثانية و(٤٠) متوقعة وتقارير أخبار

الرياضية النشرة في المتوقعة وغير المتوقعة والتقارير األخبار نسبة يوضح (٥) رقم جدول
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واحدة مرة (١) بتكرار بنسبة(٧،٤٠%) (١٢٥)ثانية على الكرة خماسي لعبة ضمت حين في ، متوقعة
فقط. المتوقعة والتقارير األخبار على

واحدة مرة بتكرار(١) بنسبة(٢،٨٣%) ثانية (٤٨) على المصارعة وتقارير أخبار وتوزعت
أخبـار على واحـدة مرة (١) بـتكرار بنسبة(١،٣٢%) و(٥٨)ثانية المتوقعة والتقارير األخبار على
بنسبـة (٥٠)ثانية على الرياضية النشـرة في القوى ألعاب تغطية توزعت كما متوقعة، غير وتقارير
بنسبة(١،٢٥%) ثانية (٥٥) وعلى المتوقعة والتقارير األخبار على واحدة مرة (١) بتكرار (%٢،٩٥)

. متوقعة غير وتقارير أخبار واحدة مرة (١) بتكرار
(٩٩) بـزمن المبـارزة من كل المتوقعة غير والتقارير األخبار على تغطيتها على واقتصرت
(١) بـتكرار (%١،٧٥) بنسبة ثانية بزمن(٧٧) والتنس واحدة مرة بتكرار(١) (%٢،٢٧) بنسبة ثانية
الطائرة والكرة واحـدة مرة بـتكرار(١) (%١،٣٧) بنسبة ثانية (٦٠) بزمن أجسام وبناء واحدة مرة
بنسبـة ثانية بـزمن(٥٥) والكاراتيه واحـدة مرة (١) بـتكرار (%١،٢٥) بنسبـة ثانية (٥٥) بزمن

التالي: الجدول انظر ، واحدة مرة (١) بتكرار (%١،٢٥)
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النشرة في الرياضية لألحداث المتوقعة وغير المتوقعة والتقارير األخبار نسبة يوضح (٦) رقم جدول
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تغطية ان بـل متوقعة غير كانت تكراراتها بحسب والتقارير األخبار معظم أن ذلك من ويتبين
وكرة الرياضية المهرجانات باستثناء المتوقعة غير األخبار على اقتصرت الرياضية األحداث من عدد
مسـؤولين بحضور تحظى محلية المهرجانات هذه كون متوقعة وتقاريرها أخبارها جاءت فقد الطاولة

. الفضائية العراقية قناة بها تهتم لذا حكوميين
النشـرة خصصت حـيث متفاوت بشـكل الرياضية لألحـداث الجغرافية التغطية وتوزعت
(%٩٢،٨٢) بنسبـة ثانية (٥٦٣٤) قـدره بـزمن المحلي للشأن اإلخبارية مساحتها معظم الرياضية
بـتكرار (%٧،١٨) بنسبة ثانية (٤٣٦) سوى العالمية والتقارير األخبار تحظ لم فيما مرة بتكرار(٦٥)
التالي: الجدول انظر عربي، تقرير أو خبر أي من العينة مدة خالل الرياضية النشرة وخلت مرة (١١)

شبـه قناة كونها المحلي الشأن كبيرا اهتماما تولي العراقية الرياضية قناة أن سبق مما ونستشف
الحـكومي القرار صنع عملية من لقربها والخارج الداخل في العراقي الجمهور باهتمام تحظى رسمية
المحـلية إلى تحولت ثم العينة مسح بداية في النشرة على تطغي كانت فقد العالمية والتقارير األخبار أما
بنسبـة ثانية (٢٧٧) بـزمن القدم كرة ألعاب في سوى العالمية والتقارير تظهراالخبار لم لذلك بالكامل
مرة (١) بـتكرار (%١٧،٦٦) بنسبـة ثانية (٧٧) بزمن التنس وفي مرات (٨) بتكرار (%٦٣،٥٣)
بـزمن المالكمة وفي واحدة مرة (١) بتكرار (%٩،٦٣) بنسبة ثانية (٤٢) بزمن السلة كرة وفي واحدة
والتقـارير األخبـار من النشـرة خلت حين في واحدة مرة (١) بتكرار (%٩،١٧) بنسبة ثانية (٤٠)

. العربية األحداث تغطية في واضحا خلال يؤشر ما العربية
للخبـر تضيف إيضاح كوسيلة صوري بمعادل الرياضية النشرة وتقارير أخبار معظم وأرفقت
بوسـائل المصحوبـة والتقـارير األخبار بلغت وقد فيه الواردة المعلومات تعزز أو وتحلله تفسره أو
اإليضاح وسـائل من الخالية والتقـارير األخبار بلغت فيما (%٢٩،٩٧) بنسبة ثانية (٥٩٠٥) إيضاح

الرياضية النشرة في اإلخبارية للتغطية الجغرافي التوزيع يوضح (٧) رقم جدول
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: التالي الجدول انظر (%٢،٧١) بنسبة ثانية (١٦٥)

العراقـية بقـناة الرياضية النشرات إن إال والتقارير لألخبار المرافقة اإليضاح وسائل وتتنوع
الصامت والفيلم (%٥٦،١٤) بنسبـة ثانية (٣٣١٥) مساحـة شغل الذي الفيلم على اقتصرت الفضائية
الخارطة من خلت فيما (%٠،٩) بنسبة ثانية (٥٣) الثابتة والصورة (%٤٢،٦٩) بنسبة ثانية (٢٥٣٧)

: التالية الجدول انظر ، البيانية والرسوم والجداول

الخبـر لدعم المصورة الميدانية بالتقارير يستعينون كانوا النشرة محرري أن ذلك من ونستنتج
تصور صامتة لقطات إلى اللجوء خالل من األخبار مع كبيرة مساحة في أيضا باألرشيف استعانوا فيما

الرياضية النشرة في والتقارير لألخبار المصاحبة اإليضاح وسائل يوضح (٨) رقم جدول

الرياضية النشرة في والتقرير للخبر المصاحبة اإليضاح وسائل أنواع يوضح (٩) رقم جدول
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في الرسمي للراعي واحد خبر في الثابتة بالصورة استعانوا بينما المختلفة لأللعاب مشابهة سابقة أحداثا
في بها االستعانة يمكن التي الجداول السيما اإليضاح وسائل بقية وأهملت الرياضية المهرجانات أحدى

القدم. كرة وباألخصدوري المختلفة المسابقات في األندية مواقع توضيح
مصاحبـا تلفزيونيا فنا بوصفها احتلت حيث الرياضية النشرة على اإلخبارية التقارير وطغت
بنسبة ثوان (٢٠٦) اإلخبارية المقابلة شغلت فيما (%٩٣،٨٢) بنسبة ثانية (٣١٢٣) الرياضية لألخبار

التالي: الجدول انظر ، العينة مسح خالل للباحث أخرى تلفزيونية فنون أية تظهر ولم (%٦،١٨)

فيما اإلخباري التقرير باستثناء الرياضية النشرة عن التلفزيونية الفنون غياب سبق مما ويتضح
المندوبـين تقـارير على النشـرة معدو اعتمد حـيث محدودة زمنية مساحة اإلخبارية المقابلة شغلت

التلفزيونية الفنون باستخدام التنوع في واضحا خلال يؤشر الذي األمر والمراسلين
بنسبـة ثانية (٢٠٢٤) شـغل ميداني تقـرير بين اإلخباري للتقرير الزمنية المدة توزعت وقد

التالي: الجدول انظر ، (%٣٥،٢) بنسبة ثانية (١٠٩٩) بزمن األستوديو داخل وتقرير (%٦٤،٨)

الرياضية النشرة في للخبر المصاحبة التلفزيونية الفنون يوضح (١٠) رقم جدول

.
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الرياضية النشرة في للخبر المصاحبة التقارير أنواع يوضح (١١) رقم جدول

على اعتمادها من أكثر والمراسلين المندوبين تقارير على اعتمدت النشرة أن ذلك من يستشف
بتقـارير يتعلق ما في الصوت رداءة الباحث الحظ كما األستوديو داخل تقارير إنجاز في النشرة معدي
داخل التقـرير إلى صوته يضيف المراسـل كون الصورة مع الصوت يتناغم ال حـيث المراسـلين

الملعب. داخل والالعبين الجمهور غيابصوت إلى يؤدي الذي األمر األستوديو
العراقية بقناة الرياضية النشرة في لها المصاحبة التلفزيونية والفنون والتقارير األخبار تقديم أما
بنسبة (٢٩٨٠)ثانية قدره بزمن األكبر المساحة المذيع احتل حيث فئات ست على توزعت فقد الفضائية
بنسبـة ثانية (٧٧٢) العراق داخل ومراسل (%٣١،٠٩) بنسبة ثانية (١٨٨٧) والمندوب (%٤٩،٠٩)
(١٢١) الهاتفي واالتصال (%٥،١١) بنسبـة ثوان (٣١٠) بزمن العراق خارج ومراسل (%١٢،٧١)
التالي الجدول انظر ، العينة مدة خالل رياضية مادة اية صحفي موفد يقدم لم فيما (%١،٩٩) بنسبة ثانية

:
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الرياضية النشرة في للخبر المصاحبة التقارير أنواع يوضح (١٢) رقم جدول

االتصال فيها بما المصاحبة والفنون والتقارير لألخبار الزمنية المساحة نصف نحو أن ويالحظ
على يدل الذي األمر كبـيرة وبمساحـة الثانية بالمرتبة المندوب حل فيما األستوديو داخل تقدم الهاتفي
داخل بشقيها المراسل فئة شكلت حيث العاصمة على واقتصارها اإلخبارية التغطية في واضح قصور
النشرة كانت حيث مساحة أية الموفد يسجل لم فيما والمندوب بالمذيع مقارنة قليلة نسبة العراق وخارج
للمنتخبات الخارجية المشاركات تتناول التي والتقارير األخبار على لتعليق األرشيفية باللقطات تستعين

العراقية. واألندية

الفضائية العراقـية قناة في الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية لبحثه عدة أهدافا الباحث حدد
الفنية القـوالب على وتعرف المختلفة الرياضية لأللعاب اإلخبـارية التغطية في التبـاين رصد حيث
منها المتوقع على وتعرف الرياضية األخبار مصادر عن وتقصى الرياضية النشرة في األخبار لتحرير
اإليضاح وسـائل على وتعرف الرياضية النشرات في لألخبار الجغرافي التباين ورصد المتوقع وغير
تسلسـل على تعرف كما الرياضية النشـرة في تقـديمه وطريقة للخبر المصاحبة التلفزيونية والفنون

اللعبة ونوع الجغرافي التقسيم حسب الرياضية النشرة في األخبار
التلفزيون عالقـة تناول نظري وإطار مقـدمة على اشتملت عدة أجزاء البحث هذا تضمن وقد

النتائج
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شملت ميدانية ودراسة البحث ومنهجية التلفزيون في الرياضية لألحداث اإلخبارية والتغطية بالرياضة
التالية: النتائج إلى وخلصت يوما ٩٠ من تكون الذي البحث مجتمع من (%٣٣) قوامها عينة

فقدان طريق عن الرياضية لألحداث اإلخبارية التغطية في كبير تباين وجود الباحث رصد أوال:
بـفارق األولى المرتبة القدم كرة لعبة حظيت حيث المختلفة الرياضية األلعاب بين االهتمام في التوازن
ثانية (٢٢١٧) الرياضية النشـرة لها أفردت حـيث مرة (٤١) تكرار وفارق ثانية (٣٤٣٧) بلغ زمني
من أخر عدد تغطية الرياضية النشـرة إهمال على اإلحصائيات دلت مثلما مرة (٣٠) تكرار بمجموع
والقـوس والرماية األثقال ورفع واالسكواش والجمناستك السباحة مثل العينة في تظهر لم التي األلعاب

. والخ والشطرنج والسهم
الهرم قـالب وحـل ، األخبار تحرير في المقلوب الهرم قالب الرياضية النشرة اعتمدت ثانيا:
الهرم بقالبي مقارنة ضئيلة نسبة سوى المعتدل الهرم قالب يشغل ولم ، الثانية بالمرتبة المتدرج المقلوب

. المتدرج والمقلوب المقلوب
تغطية في وخارجية داخلية مصادر من وتقـاريرها أخبـارها الرياضية النشـرة استقت ثالثا:
خارجي كمصدر األنباء وكاالت من الرياضي الخبر نشرة على محرر يحصل حيث الرياضية األلعاب

. األستوديو داخل تقرير أو مراسل أو لمندوب ميداني تقرير طريق عن داخلي بمصدر ويعززه
الرياضية األحـداث من عدد تغطية أن بل متوقعة غير كانت والتقارير األخبار معظم أن وتبين
أخبارها جاءت التي الطاولة وكرة الرياضية المهرجانات باستثناء المتوقعة غير األخبار على اقتصرت
العراقية بها تهتم لذا حكوميين مسؤولين بحضور تحظى محلية المهرجانات هذه كون متوقعة وتقاريرها

رسمية. شبه كقناة الفضائية
تحظى رسمية شبه قناة فهي المحلي الشأن في كبيرا اهتماما العراقية الرياضية قناة أولت رابعا:
األخبـار أما الحـكومي القرار صنع عملية من لقربها والخارج الداخل في العراقي الجمهور باهتمام
لذلك بالكامل المحلية الى تحولت ثم العينة مسح بداية في النشرة على تغلب كانت فقد العالمية والتقارير
األخبـار من النشـرة خلت حين في والمالكمة السلة وكرة والتنس القدم كرة ألعاب في سوى تظهر لم

. العربية األحداث تغطية في واضحا خلال يؤشر ما العربية
اسـتعانت فيما الخبـر لدعم المصورة الميدانية بالتقـارير الرياضية النشرة استعانت خامسا:
سابقة أحداثا تصور صامتة لقطات إلى اللجوء طريق عن األخبار مع كبيرة مساحة في أيضا باألرشيف
كما اإليضاح وسـائل بقية وأهملت واحد خبر في الثابتة بالصورة واستعانت المختلفة لأللعاب مشابهة
اإلخبارية المقابلة شغلت فيما اإلخباري التقرير باستثناء الرياضية النشرة عن التلفزيونية الفنون غابت
واعتمدت التلفزيونية الفنون باستخدام التنوع في واضحا خلال يؤشر الذي األمر محدودة زمنية مساحة
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داخل تقـارير إنجاز في النشـرة معدي على اعتمادها من أكثر والمراسـلين المندوبـين تقارير على
األستوديو

فيها بـما المصاحبـة والفنون والتقـارير لألخبـار الزمنية المساحة نصف أن الباحث ووجد
يدل الذي األمر كبيرة وبمساحة الثانية بالمرتبة المندوب حل فيما األستوديو داخل تقدم الهاتفي االتصال
بشقـيها المراسل فئة شكلت حيث العاصمة على واقتصارها اإلخبارية التغطية في واضح قصور على
تذكر. زمنية مساحة أية الموفد يسجل لم فيما والمندوب بالمذيع مقارنة قليلة نسبة وخارجه العراق داخل

.
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الهوامش

دمشق:المكتبة ، والتلفزيون واإلذاعة الصحافة في الرياضي للتحرير علمية دراسة - الرياضي اإلعالم ، خضور 1-أديب
٣٥ ،١٩٩٤،ص اإلعالمية

، العربية النيل :مجموعة فؤاد،القاهرة هدى ترجمة الصعب، الثالوث - اإلعالم ووسائل والثقافة الرياضة ، روي ديفيد -2
٢٠٠٦،ص٣٧.

ص٤٠. م.س.ذ، ، روي ديفيد -3
والنشـر للدراسـات الجامعية المؤسسـة : بيروت ، واإلعالم والدعاية العام الرأي ، عمار محمد رامز الرضا، هاني -4

،١٩٩٨،ص١٦٧. والتوزيع
غير دكتوراه أطروحـة العراق تلفزيون في تطبيقـية ميدانية دراسة - للتلفزيون السياسية الوظيفة ، فلحي جاسم محمد -5

،ص٢٧. بغداد،١٩٩٨ جامعة ، اإلعالم قسم إلى مقدمة منشورة
،١٩٨٣، واإلعالم الثقافة وزارة منشورات : بغداد ، العراقي الطفل حياة في التربوي ودوره التلفزيون ، مندوب مظفر -6

ص١٠.
ص١٦٣. م.س.ذ، ، عمار محمد رامز الرضا، هاني -7

تونس ، العربية الدول إذاعات مجلة ، الكبرى الرياضية األحداث تغطية في التلفزيوني البث حقوق ، الهرقام الحفيظ عبد -8
٢٠٠٥،ص٥. ،٢ العدد

اآلسـيوية للدورة الرياضية الجزيرة تغطية - الكبـرى الرياضية األحداث تغطية في التلفزيونية الفنون ، عبداهللا هادي -9
،٢٠٠٧،ص٣٣. بغداد جامعة ، اإلعالم كلية إلى مقدمة منشورة غير دكتوراه رسالة ، أنموذجا عشرة الخامسة

انظر: للمزيد -10

،٤ العدد ، تونس ، العربـية الدول اذاعات مجلة ، العالقة ضبط - والرياضة العربي التلفزيون ، اهللا فتاح الناصر عبد -11
.٣٨ ص ،٢٠٠٠

تونس، ، العربية اإلذاعات مجلة ، نقدية قراءة - الرياضية للتظاهرات التلفزيوني النقل حقوق ، الباحوث اهللا عبد خالد -12
.٤١-٤٢ ص ،٢٠٠٠ ،٤ العدد

ص١٦٢-١٦٣ ، ذ س. . م خضور، أديب -13
،٤ العدد ، تونس ، العربية اإلذاعات مجلة نقدية، نظرة - بديل أي واقع أي العربي الرياضي اإلعالم ، خضور أديب -14

.٢٩ ص ،٢٠٠٠
ص٣٠ ، السابق المصدر -15

رسالة ، أنموذجا الفضائية العراق قناة في الرياضية البرامج ، العراق في التلفزيوني الرياضي اإلعالم ، اهللا عبد هادي -16
ص٤١. ،٢٠٠٤ ، بغداد جامعة ، اإلعالم كلية إلى مقدمة منشورة غير ماجستير

.٥١ ص ،١٩٨٨ ، الموصل جامعة : الموصل ، العلمي البحث ومناهج طرق ، محجوب وجيه -17
ورعايتها، أنشطتها تشجيع الدولة وعلى عراقي، لكل حق الرياضة (ممارسة :(٣٦) رقم المادة في العراقي الدستور اقر -*

مستلزماتها). وتوفير

Http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sport/newsid_4718000/47k8630.stm
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ص٣٢. ،١٩٩٦ ، الكويت ،٢١٦ المعرفة عالم سلسلة ، والمجتمع الرياضة ، الخولي أمين -18
الباحث. وضعه أجرائي تعريف -19
الباحث. وضعه أجرائي تعريف -20

.٥٣ ص ،١٩٨٩ ، الموصل جامعة : الموصل ، التسويق بحوث ، جي الديوة سعيد أبي -21
٢٠٠٨،ص٤٣. ، الهالل ومكتبة دار : بيروت ، اإلعالم بحوث في المحتوى تحليل ، الحميد عبد محمد -22

في أرضية كمحـطة التجريبـي بـثها بدأ إذ ، العراقي اإلعالم شبكة تشكيالت أهم إحدى الفضائية العراقية قناة تعد -**
في ساعة عشرة أحدى إلى البث ليصل أسبوعين ولمدة ساعات سبع ثم ومن يومياً ساعات أربع وبواقع ١٣ايار٢٠٠٣م
في يومياً ساعة عشرة تسع إلى البث ،ووصل المنظم البث وانطالقة التجريبي البث نهاية مثّل الذي اليوم ٢٠٠٣/٦/٢٧
أرضية كمحـطة أوالً ظهرت المحـطة أن إذ . يومياً سـاعة وعشـرين أربع إلى البث وصل ثم ومن ، ٢٠٠٣ آب ١
القمر عبر ٢٠٠٤ عام بداية في فضائي بث إلى ذلك بعد توسعت ثم ، ٢٠٠٣م عام نهاية حتى العراقي اإلنسان لمخاطبة
القـمر على البـث أصبح ثم سات نايل االصطناعي القمر عبر البث ٢٠٠٥ عام مطلع وشهد ، عربسات االصطناعي
تبـث ذاته العام من أيار شهر منتصف وفي . العالم من واسعة مساحات لتغطية نفسه العام من نيسان شهر في األوربي

والجنوبية. الشمالية األمريكيتين إلى إرسالها
، المعلمين كلية مجلة ، منشـور بحث ، العراقي اإلعالم شبكة قنوات إزاء الجمهور اتجاهات ، فاضل وسام : انظر للمزيد
، التلفزيون في القـانوني اإلعالم ، طالل وكذلك:عمر . ٤ ص ،٢٠٠٤ بـغداد، ، (٤٠) العدد ، المستنصرية الجامعة

.٤٨ ص ،٢٠٠٦ ، اإلعالم كلية ، بغداد جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة
للنشـر الثقـافة دار : عمان ط٢، ، اإلحصائية مفاهيمه،أدواته،طرقه - العلمي البحث أساليب عطوي، عزت جودت -23

ص٨٥. ،٢٠٠٧، والتوزيع
ص٢٢٣. ،١٩٨٢ للماليين، العلم دار : بيروت ط٢، ، العلمي البحث أسس ، عاقل فاخر -24

التي النسبـة تمثل nو الكلي البحـث مجتمع تمثل N أن =Kإذ ) المنتظمة العشوائية العينة قانون استخدام تم -***
. عشوائياً اليوم الختيار K/2 وتقسم البحث مجتمع مفردة بين ما المتساوية المسافة تمثل Kو عليها الحصول نرغب

أبـو صالح ترجمة ط٣، ، اإلعالمي البحث مناهج - العلمي البحث أسس في مقدمة ، دومينيك جوزيف ، ويمر روجر -25
ص٢١٤. ،١٩٩٧، والتوزيع والنشر للدراسات أرام دار : عمان إصبع،

األول كانون ٥ بتاريخ الفضائية العراقية قناة في الرياضي القسم رئيس بديع حسين مع الباحث أجراها شخصية مقابلة -26
.٢٠٠٨

.١٩٨٩ ، الموصل جامعة : الموصل ، التسويق بحوث ، جي الديوة سعيد أبي -1
.١٩٩٦ ، الكويت ،٢١٦ المعرفة عالم سلسلة ، والمجتمع الرياضة ، الخولي أمين -2

دمشق:المكتبة ، والتلفزيون واإلذاعة الصحافة في الرياضي للتحرير علمية دراسة - الرياضي اإلعالم ، خضور أديب -3
.١٩٩٤، اإلعالمية

للنشـر الثقـافة دار : عمان ط٢، ، اإلحـصائية مفاهيمه،أدواته،طرقه - العلمي البحث أساليب عطوي، عزت جودت -4

N/n)

المصادر
الكتب : أوال
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.٢٠٠٧، والتوزيع
، العربية النيل :مجموعة فؤاد،القاهرة هدى ترجمة الصعب، الثالوث - اإلعالم ووسائل والثقافة الرياضة ، روي ديفيد -5

.٢٠٠٦
.١٩٨٢ للماليين، العلم دار : بيروت ط٢، ، العلمي البحث أسس ، عاقل فاخر -6

.٢٠٠٨ ، الهالل ومكتبة دار : بيروت ، اإلعالم بحوث في المحتوى تحليل ، الحميد عبد محمد -7
..١٩٨٣، واإلعالم الثقافة وزارة منشورات : بغداد ، العراقي الطفل حياة في التربوي ودوره التلفزيون ، مندوب مظفر -8
والنشـر للدراسـات الجامعية :المؤسسـة بيروت ، واإلعالم والدعاية العام الرأي ، عمار محمد رامز الرضا، هاني -9

.١٩٩٨، والتوزيع
.١٩٨٨ ، الموصل جامعة : الموصل ، العلمي البحث ومناهج طرق ، محجوب وجيه -10

.٢٠٠٦ ، اإلعالم كلية ، بغداد جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، التلفزيون في القانوني اإلعالم ، طالل عمر -1
غير دكتوراه أطروحـة العراق تلفزيون في تطبيقـية ميدانية دراسة - للتلفزيون السياسية الوظيفة ، فلحي جاسم محمد -2

بغداد،١٩٩٨. جامعة ، اإلعالم قسم إلى مقدمة منشورة
اآلسـيوية للدورة الرياضية الجزيرة تغطية - الكبـرى الرياضية األحداث تغطية في التلفزيونية الفنون ، عبداهللا هادي -3

،٢٠٠٧،ص٣٣. بغداد جامعة ، اإلعالم كلية إلى مقدمة منشورة غير دكتوراه اطروحة ، أنموذجا عشرة الخامسة
رسـالة ، أنموذجا الفضائية العراق قناة في الرياضية البرامج ، العراق في التلفزيوني الرياضي اإلعالم ، عبداهللا هادي -5

.٢٠٠٤ ، بغداد جامعة ، اإلعالم كلية إلى مقدمة منشورة غير ماجستير

الجامعة ، المعلمين كلية مجلة ، منشـور بحـث ، العراقي اإلعالم شبكة قنوات إزاء الجمهور اتجاهات ، فاضل وسام -1
.٢٠٠٤ بغداد، ، (٤٠) العدد ، المستنصرية

،٤ العدد ، تونس ، العربـية اإلذاعات مجلة نقدية، نظرة - بديل أي واقع أي العربي الرياضي اإلعالم ، خضور أديب -1
.٢٩ ص ،٢٠٠٠

تونس، ، العربـية اإلذاعات مجلة ، نقدية قراءة - الرياضية للتظاهرات التلفزيوني النقل حقوق ، الباحوث اهللا عبد خالد -2
.٤١-٤٢ ص ،٢٠٠٠ ،٤ العدد

،٤ العدد ، تونس ، العربـية الدول اذاعات مجلة ، العالقة ضبط - والرياضة العربي التلفزيون ، اهللا فتاح الناصر عبد -3
.٣٨ ص ،٢٠٠٠

تونس ، العربية الدول إذاعات مجلة ، الكبرى الرياضية األحداث تغطية في التلفزيوني البث حقوق ، الهرقام الحفيظ عبد -4
٢٠٠٥،ص٥. ،٢ العدد

األول كانون ٥ بـتاريخ الفضائية العراقية قناة في الرياضي القسم رئيس بديع حسين مع الباحث أجراها شخصية مقابلة -1
.٢٠٠٨

الجامعية والرسائل االطاريح : ثانيا

: والدراسات البحوث : ثالثا

والدوريات المجالت : ثالثا

إخبارية مواقع : رابعا

شخصية: :مقابالت خامسا
Http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sport/newsid_4718000/471k8630.stm10
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البحث: أهمية

البحث: مشكلة

محـاولة ولكن االعالمي االداء في الضعف عوامل لتحـديد ليس فرصة الجمهور اراء تشكل
المعايير على باالعتماد للجمهور مالئمتها مدى لبيان موثوقة علمية معايير وفق على جرت اذا منظمة
االعالمي االداء حول علمية محاضرات يتلقى جمهور اراء عن الحديث ان باالداء.. تتعلق التي العلمية
وفق على بـكر لموضوع البـاب يفتح االعالمي لالداء العلمية بـالمعايير االعالم وسائل التزام بمدى
هذا يعني . تنتهي وال تبدأ المجال هذا في جديدة لبحوث الطريق يمهد وقد المتواضعة.. الباحث قناعات
وقـد ومضمونا. شـكال التلفاز التحـديد وجه وعلى االعالم لوسـائل العلمية المعايير بدراسة البحث
المعايير وفق البـرامج وتقـديم االنتاج مجال في خصوصا وفاعليته التلفازي بالبث االراء تضاربت
والمهني العلمي الواقـع تشكل والتي النظرية الدراسات في والمختصصين االكادميين قبل من المعتمدة
الى ادت فقـد التلفازي االنتاج تقـنيات في حـصلت التي والتطورات للتحوالت ونظرا التلفاز. لعمل
هذه لمواكبة عالية مهنية وقدرات كفاءات يتطلب وهذا المختلفة البرامج وتقديم اعداد في كبيرة تحوالت

في: تكمن البحث هذا اهمية ان الباحث يرى لذا التحوالت.
مدى على للوقـوف االعالم لكلية االكاديمي للمنهج الدارسين الطلبة اراء معرفة ضرورة -1

النظري. للمنهج االعالمي التطبيق
في االعالم كلية طلبـة اراء الستبـيان ميدانية دراسة انه من البحث هذا خصوصية تأتي -2

المجال هذا في للعمل واعدوا والتلفاز واالذاعة الصحافة مجال

طريق من الطلبـة يتلقاها التي العلمية بالمعايير ملتزمة غير اإلعالم وسائل أن الباحث أدرك
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يراها كما االلتزام عدم مؤشــرات عن وللكشـف ، اإلعالم كلية في العلمية مناهجهم في الدروس
االتية: األسئلة عن اإلجابة في البحث مشكلة تتمحور إذ البحث. هذا اعد الطلبة جمهور

األخرى اإلعالم وسائل باقي على افضلية للتلفاز هل األول: السؤال
عنها؟ دروسا الطلبة تلقى التي العلمية بالمعايير التلفاز التزام عدم مؤشرات ما الثاني: السؤال

برامج او مواضيع وتفضيل التعرضللتلفاز مستوى بين ارتباط عالقة هناك هل الثالث: السؤال
محددة؟

حـددها التي العلمية األسـس على ومضمونا شـكال اإلعالم وسـائل اعتماد مدى تحديد -1
اإلعالم. كلية في الطلبة درسها التي العلمية المناهج طريق عن المتخصصون

. الطلبة لدى المفضلة وبرامجها اإلعالم وسائل تحديد -2
الطلبة. يراها كما العلمية بالمعايير التلفزيون التزام عدم مؤشرات ابرز تحديد -3

البحث: منهج
االستبانة استمارة على اعتمد كما الدراسة لطبيعة لمالئمته المسحي المنهج على الباحث اعتمد
البـيانات جمع بهدف التطبيقية الدراسات في البحث ومراكز الباحثون إليها يلجأ التي المعلومات لجمع
المغلق االستبـانة) اسـتمارة تصميم في الباحـث اعتمد .(١) البحـوث. موضوعات حول الحقيقية
في الخبـرة ذوي من محكمين على عرضاالستبيان تم وقد المبحوثين من المعلومات لجمع والمفتوح)

النهائي. بشكلها االستمارة اعتمدت بعضالفقرات واضافة حذف وبعد األختصاص مجال

الصحـافة لقسـم بغداد جامعة في اإلعالم كلية طلبة من مبحوث بـ(١٠٠) البحث عينة تتمثل
كل نسبة توازي استمارات قسم كل الباحث منح وقد الرابعة. للمرحلة والتلفزيونيه اإلذاعية والصحافة

للدقة. اقرب أمر وهو للمرحلة الكلي المجموع إلى قسم
قسم في الرابعة المرحلة طالب على الباحث اعتمد للمبحوثين، الدراسية المراحل يخص وفيما
مجال في للعمل الطالب بها يتهيأ التي للدراسة األخيرة المرحلة وتعد والتلفاز، اإلذاعة وقسم الصحافة،
في والباحـثين الكتاب من عدد يعتمدها كان كما العشـوائية العينة على الباحـث واعتمد اختصاصه.
بـمعدل ، طالبـا ٤٢٥ يبلغ والتلفاز واإلذاعة الصحافة قسم في للطلبة الكلي فالعدد الميدانية. بحوثهم
للطلبة الكلي المجموع من ١٠٠ الباحث فاختار والتلفاز اإلذاعة قسم من و٢٢٥ الصحافة قسم من ١٩٤

البحث: أهداف

البحث: عينة
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قسـم و٤٤%من والتلفاز اإلذاعة طلبة ٥٤%من بنسبة أي قسم كل مجموع من المئوية النسبة بحسب
أدناه في المذكور (١) رقم الجدول بحسب الصحافة

لوضع الوسيلة هذه يدرسون الباحثون اخذ وتقني علمي لبحث استجابة بوصفه التلفاز نشأة منذ
افتراضات بنيت وقد األخرى. اإلعالم وسائل بين من تأثير من لها وما الوسيلة بهذه المتعلقة النظريات

أهمها: كان متعددة
. السابقة والتسلية اإلعالم وسائل جميع فاقت كبيرة وتسلية إعالم وسيله انه -1

وعالقـتنا مؤسسـاتنا من الكثير غيرت أنها لدرجة كبـيرة اجتماعي اتصال وسـيلة انه -2
االجتماعية

الغير مع وعالقتنا للواقع األساسي إدراكنا غيرت الكترونية كوسيلة فيه الكاملة ميزاته إن -3
العالم ومع

األسـرية الحـياة تطور في اثر من لها وما والتسلية لالتصال قوية وسيلة بصفته أسهم لقد -4
(٢) واالجتماعية. والثقافية

البحوث، عليها نهضت التي الفكرية األطر توجز (وليامز) إليها أشار التي االفتراضات هذه ان
القـرن نهاية في عالمية ظاهرة يشكل التلفاز صار الحين ذلك ومنذ الوسيلة. بهذه الخاصة والنظريات
أوقـاتهم معظم يخصصون الذين له المتعرضين عدد لكثرة وذلك القـرن، هذا مطلع وبداية ، العشرين
المجتمع شـرائح جميع تهم متنوعة موضوعات من شاشـته طريق من يقـدم لما والمتابعة للمشاهدة
نافذتك التلفاز: ّ(هنا مثير عنوان ذا كتابــا كتب الذي هتشنسـتون نظر وجهة تأكيدات وتأتي المختلفة
األرضية الكرة ظهر على يعيشـون من جميع منزل في العالم ان التلفاز يعني العالم)ّ على المفتوحـة
يتيح اذ اإلطالق، على اإلنساني العقل أثمرها التي األخرى االتصال وسائل من أهمية اكثر بأسرها.انه
أخرى مادية قوة أي من أكثر المعمورة جميع في والسالم التفاهم، ويحقق الودية الجيرة عالقات تطوير

إعالمية كوسيلة التلفاز : اوال
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(٣)اليوم عالم في
مختلفة، واجتماعية سياسـية، وظائف من يؤديه لما المجتمعات، في خاصة أهمية ذو فالتلفاز
الشاشـة هذه (اعطني ديغول: شـارل األسبـق الفرنسـي الرئيس مقـولة في األهمية هذه وتتجسـد

الفرنسي)(٤) الشعب أغير الصغيرة،وأنا
قـوة وأصبح الدول بين الجغرافية الحدود يتجاوز أن التلفاز استطاع الصناعية األقمار وبفضل
الناس انطبـاعات لتكوين مصدرا بـوصفة الجوانب، متعددة وفنية وسياسـية، ثقـافية، فاعلية ذات
جذرية تغيرات ألحداث مهيأ أصبح الدولي االتصال بفضل فانه . المختلفة نظرهم ووجهات ومعاييرهم
، العلمي ،ونبـوغهم وقـدراتهم األفراد، أبراز على فائقة بقدرة يمتاز إذ والمجتمعات، الناس حياة في

المجتمع. داخل والقيادي
من اإلعالم مجال في للعاملين معروفة ببديهيات تبدأ متعددة مهارات التلفاز في العمل ويتطلب
االلكتروني، أو الفيلمي والمونتاج والشرائط األفالم وتوليف والتقديم واإلنتاج التحرير من التمكن قبيل
اآلخرين إلى تتعداه بـل ذلك، الى البعض ذهب كما ألتلفازي المندوب على تقتصر ال وهي وإخراجها
رجل أو الصحفي امتالك إن القول ويمكن األخبار وتحرير وتقديمها البرامج إعداد مجال في العاملين
الفرصة يعطيه انه وذلك له، األكاديمي التأهيل يستوجبـه الواسعة والثقافية المهنية المعلومات اإلعالم
مع التعامل على القــدرة وتعطيه اإلعالمي، للعمل المهنية المعايير وفق على الحقيقـة عن للبحـث
إدراك معرفة يسـتطيع ولكي ، بموضوعية الواقع نقل من تمكنه التي الجديدة التكنولوجية المخترعات
بـرامجها إعداد في خصائصها جميع السـتثمار وصوال المرئية االتصالية الوسـيلة هذه خصائص
كلية أو معاهد في الدارسـين من عينة إخضاع الباحـثضرورة وجد هنا ومن وتقـديمها. المتنوعة
وعادات المفضلة البـرامج نوع تتضمن والتي التلفاز المشاهدة المعايير عن أرائهم الستقصاء اإلعالم
اإلعداد في المسئولين قبل من المؤسسات هذه في يدرس الذي األكاديمي المنهج تطبيق ومدى المشاهدة

التلفازية. القنوات لبرامج والتخطيط والتقديم

للطلبة المفضلة والقنوات االعالمية الوسائل -1
مبحوثا ٤١ بينما الذكور %من ٥٩ وبنسبة مبحوثا ٥٩ أن البحث استمارات نتائج تحليل اظهر

(٢) رقم جدول في يظهر كما اإلناث ٤١%من بنسبة

العلمية بالمعايير التلفاز التزام في الطلبة اراء ثانيا:
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أكثر هي التلفاز وسـيلة أن تبين ، اهتمامهم إلى األقرب أو المفضلة اإلعالمية الوسائل وحول
%أنهم ٥٤ بنسبـة أي العينة مجموع من طالبـا ٥٤ أجاب وقـد الطلبة، من واهتماما متابعة الوسائل
واحـتلت جميعها الوسـائل يتابـعون بأنهم أجابوا % ٢٧ و ، األخرى الوسائل على التلفاز يفضلون
ويعزى .( ٣) رقـم الجدول %وبحسـب ٥ بنسبة اإلذاعة %تليها ١٤ بنسبة الثالثة المرتبة الصحافة
خصائص من الوسـيلة هذه به تتميز لما الوسائل من غيرها على التلفاز بوسيلة االهتمام أسباب الباحث
في إليها المشاهد لجذب وقوة ، جاذبية أكثر يجعلها مما الجمهور إلى ونقلها اإلحداث تغطية في تميزها
منفردة خصوصية اإلعالمية للمادة تعطيان واحد وقت في والصوت الصورة إن إذ والمضمون الشكل

اإلعالمية. الرسالة مستقبل في تأثير لها التي الصوتية المؤثرات عن فضال

اإلعالم قسـم طلبـة اهتمام مدى لقـياس إعالمية وسـيلة التلفاز يأخذ أن الباحث ارتأى لذا
الكلية. في المتبعة العلمي البحث لمنهج العلمية األسس على الوسيلة هذه اعتماد مدى ومعرفة لبرامجه،
وجد لديهم. والمفضلة ، المبحوثون يتعرضلها التي القنوات أنواع ومعرفة التلفاز مشاهدة مدى عن أما
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%٣٧ بنسبـة أي المبحـوثين من ٣٧ و دائما التلفاز %يشـاهدون ٦٠ وبنسبة مبحوثا ٦٠ إن الباحث
موضح هو كما التلفاز يشاهدون نادرا %بالمئة ٣ بنسبة فقط وثالثة أحيانا التلفاز يشاهدون أنهم أجابوا

(٤) رقم الجدول في

توافر إلى ذلك يعزى وقد األعلى، النسبة واخرشكلت بشكل التلفاز مشاهدة أن نستنتج هذا ومن
للمتلقـي الفرصة يتيح هذا يوم كل من سـاعة ٢٤ مدى على والمستمرة الدائمة وتغطيته التلفاز جهاز

المناسب. وقته حسب البرامج لمشاهدة
العربـية الفضائية القنوات مشاهدة يفضلون المبحوثين اغلب أن (٥) رقم الجدول من ويتضح
التي األجنبـية ثم %ومن ٢٦ وبنسبـة المحلية القنوات %تليها ٦٥ بنسبة األولى بالدرجة ومتابعتها
المحـطات أو القـنوات متابـعة تفضيل في العالية النسبـة هذه إن الباحث يرى .% ٩ نسبة شكلت
تقدم التي والحلقات البرامج في اإلعالمي للفن العالية المهنية بسبب ذلك األخرى، على العربية الفضائية
حـاجات يلبي الذي اإلعالمي بالسبق اغلبها تتميز التي لموضوعاتها الشاملة والتغطية شاشاتها، على
الشـد، على القـدرة صفة عليه تضفي مختلفة وأماكن مواقـع في للحدث متابعتها عن فضال المتلقي
عامل الى عنها العزوف يعزى فقـد األجنبـية بالقنوات يختص فيما اما إليها. المتلقي انتباه وجذب

اللغة.
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وذلك برامجها متابعة في المبحوثين لتعرض األول العربية)االهتمام الفضائية (قناة سجلت وقد
السادسـة بالمرتبة والحرة الثالثة بالمرتبة الجزيرة %وحلت ١٩ بنسبة MBCال تليها %٣٠ بنسبة

(٦) رقم الجدول في موضح كما
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لتعرض األولى المرتبـة العراقـية الفضائية القـناة حلت فقد المحلية القنوات بخصوص أما
رقم الجدول في موضح هو %كما ٢٤ بنسبة السومرية تليها ،% ٣٩ بنسبة وذلك لبرامجها المبحوثين
بـرامج لتقـديمها وذلك العراقية، الفضائية القناة متابعة على المبحوثين اعتماد أن الباحث ويرى .(٧)
ومتطورة أنية احداث خضم في يعيش الذي الحالي العراق ظرف ومتابعة المشاهد، حاجات تلبي محلية
هي التي المصداقـية من ما نوعا عليها يضفي الذي العراقـية للدولة القرار مصادر إلى اقرب وهي ،

الجوانب. مختلفة ألزمة مخرج عن فيه يبحث متأزم واقع ظل تحت الشاغل العراقيين شاغل

تحـتل العربـية القنوات إن (٨) رقم أخرى وبصيغة تكراره الى الباحث عمد أخر سؤال وفي
%وهذا ١٤ بنسبـة األجنبية %والقنوات ٤٠ بنسبة المحلية والقنوات % ٤٦ وبنسبة األولى المرتبة
سابقـا لها أسبابـنا أجملنا كما إليها المبحوثين تعرض في الصدارة تحتل العربية القنوات إن الى يشير
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المختلفة. برامجها تتضمنها التي العامة المواضيع أم األخبار مجال في كانت سواء

الفضائية، والمحـطات القنوات على المبحوثون بها يهتم التي والمواضيع البرامج يخص وفيما
المحـلية األخبار يفضلون % ١٩ وبنسبة مبحوثا ١٩ إن إذ األولى بالمرتبة المحلية األخبار جاءت فقد
١٦ وبنسبـة والترفيه المنوعات برامج ثم %ومن ١٨ وبنسبة السياسية والبرامج التقارير بعدها تأتي

(٩) رقم الجدول في مذكور هو كما %
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االعالمي: واالداء العلمية المعايير بين واالختالف التطابق مؤشرات -2
مراحـل طوال اإلعالم كلية طلبـة عليه يعتمد الذي العلمي المنهج تطابـق مدى معرفة وعن
ما التلفازية القـنوات عمل طريق من العملي الواقع صعيد على يرونه ما مع اإلعالم كلية في دراستهم
٤٧ أن الطلبـة من المبحوثين إجابات في الباحث وجد والمضمون. الشكل في مختلفة برامج من تقدمه
عددهم بلغ الذين المبحوثين من األكثرية أن غير للتطابق أوجها هناك بان %أجابوا ٤٧ وبنسبة مبحوثا
على يشـاهدونه ما وبين الكلية في العلمي منهجهم بين تطابق أي وجود بعدم %أجابوا ٥٣ بنسبة ٥٣

(١٠) رقم الجدول في موجود هو وكما التلفازية القنوات عمل في العملي الواقع صعيد

األسباب من مجموعة الى التطابق أوجه عن لإلجابة المفتوحة إجاباتهم في المبحوثون أشار وقد
العملي والواقـع العلمي المنهج في النظرية المضامين بين التطابق وجود الى تشير التي المؤشرات أو
انعكاسـات يمثل أي الواقـع يجسد التلفاز أن األسباب مقدمة في جاء إذ والتحرير األسلوب في للتلفاز
تهم التي الموضوعات تناقـش التلفاز قـناة إن هو أخر سبـب %,يليها ١٧ بنسبة وذلك المعاش الواقع
في والوظيفية العلمية المنهجية اسـتخدام %من ١٣ وأكد .%١٥ وبنسبـة احـتياجاتهم و المواطنين
التلفازي كاإلخراج األخرى األسباب عن فضال والتخصص,هذا األكاديمية ظيفات التو وتعني التطبيق
%على ٤ و ٩ ,١١ نسبـة شـكلت فقـد المستخدمة الجديدة والتقنيات محترف، مالك على واالعتماد

المذكورة العينة إلى مقارنة قليلة نسبا تعد فهذه (١١) رقم الجدول في كما التتالي
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فقـد البحـث عينة ٥٣%من نسبة شكلت والتي التطابق عدم أو أالختالف يخصأوجه ما أما
: االتي النحو على إجاباتهم توزعت

عليها اعتمد التي النظرية للمادة الفعلي للتطبـيق واسعة مجاالت وجود عدم %الى ٢١ أشار
البـرامج في والموضوعية الحـيادية انعدام إلى ١٩ نسبـة تليها الدراسـي منهجهم في المبحـوثون
مناهج تؤكد التي األساسـية المهنية المعايير من هذه وتعد التلفازية القنوات تقدمها التي والموضوعات
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تمولها التي الجهة نهج تأخذ القنوات هذه ١٧%ان أكد وقد . اإلعالمي العمل مجال في العلمي البحث
والحـيادية الموضوعية في المتمثلة المهنية المؤشرات ان يعني وهذا السياسية برامجها في والسيما
اقـل مازالت العلمي البحث مناهج أكدتها التي الذاتية والرقابة األخالقية والقيم تغطيته، او الحدث بنقل
نسبـا تشكل المبحوثون ذكرها أخرى نقاط عن فضال العملي الواقع صعيد على المطلوب المستوى من
بـرامج في يشـاهدونه وما المنهج في اإلعالمية المفردات بعض بين مختلفة قات فرو كوجود مختلفة
المعتمدة الموضوعات تناول في المصداقية عدم عن فضال النظري الجانب مع تتطابق ال إنها إذ التلفاز؛
%٧،٥ بنسبـة أي المبحوثين من وعدد ٩و٨ بنسبة ذلك كان للحدث التهويل أو المبالغة أسلوب على
يستنتج هنا ومن (١٢) رقم الجدول في موجود هو كما الطائفية النعرات تثير التلفاز قنوات ان إلى اشار
للعمل العملي الواقـع مع المنهج تطابق في المبحوثون ذكرها التي األسباب تعدد من بالرغم أنه الباحث
وجود بـعدم الجزم يمكن ال انه إذ ما حد الى قائمة البحث مشكلة أن اال تطابقها عدم آو للتلفاز اإلعالمي
التطابق نسبة على كثيرا تزيد ال ٥٣%والتي نسبة على اعتمادا العملي الواقع مع العلمي المنهج تطابق
في العمل بأسـلوب غيرها عن تختلف قناة لكل اإلعالمية السياسة بان هذا تفسير %ويمكن ٤٧ البالغة
في المتبـعة واألسـاليب المناهج تعددية تعكس النسـب هذه وان المختلفة. برامجها وإعداد التخطيط

يطابق. ال والبعضاألخر العلمي المنهج يطابق ما فمنها المختلفة الفضائية القنوات
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المشـاهدة سـاعات عدد ان الباحث وجد التلفاز، مع المبحوثون يستغرقه الذي الوقت ولمعرفة
ثالث وبـمعدل التلفاز مع الوقت وقضاء المشاهدة ساعات والسيما وعالية جيدة نسبا شكلت الطلبة لدى
المشـاهدة سـاعات اما (١٣) رقم الجدول في المذكورة البحث عينة ٥٦%من وبنسبة يوميا ساعات
اعتماد مدى تبـين عالية نسبـة يشكالن الرقمان ٣٤%وهذان نسبة بلغت فقد ساعات ثالث من اكثر
للمعلومات مصدرا واتخاذه أخرى وسـيلة أية من أكثر إعالمية كوسـيلة التلفاز جهاز على المبحوثين
ويمكن المختلفة. بـرامجه طريق من العالم على لإلطالع اليومية لحاجاته مصدرا تشكل التي واألخبار
واحـد جمهور يوجد ال (انه ١٩٩٠ سوشيون الفرنسي الباحث دراسة في ورد ما مع النتائج هذه مقارنة
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يشـــاهدون الذين هناك ثم كثيرا يشـــاهدون فأولئك الجمهور من نوعان يوجد وإنما للتلفزيون
بـين كبـير اختالف هناك لكن يومياً سـاعات ثالث المتوسـط في التلفزيون الشخص قليال..ويشاهد

(٥) األشخاص)

يفضلها التي والموضوعات المشـاهدة سـاعات عدد بـين العالقـة إيجاد الباحث حاول وقد
المحلية األخبار متابعة في المبحوث يستهلكها المشاهده ساعات معظم ان لوحظ متابعتها، في المبحوث
١٩%من نسبـة .أن (١٤) رقم الجدول في واضح هو وكما السياسية التحليالت تخص التي والتقارير
أما المتابـعة, في سـاعات ثالث الى ساعة من يقضون واغلبهم المحليه األخبار يتابعون البحث عينة
من يقضون واغلبهم البحث عينة ١٨%من نسبة بلغت فقد السياسية والتحليالت التقارير يتابعون الذين
عدد في الثالثة المرتبـة في والترفيه المنوعات بـرامج وتأتي المتابـعة، في ساعات ثالث إلى ساعة
١٠ نسبـة تليها ثم ساعات ثالث إلى ساعة من أيضا يتابعون ١٦%واغلبهم بنسبة أي المتابعة ساعات
والتقارير؛ باالخبار محصور المشاهدة وقت ان الباحث ويستنتج . واألغاني الفنية البرامج %يتابعون
متسـارعة وأحداث ظروف تحيطه الذي الراهن بالوضع الطلبة لدن من المتزايد االهتمام بسب وذلك
هذا من مهمة شريحـة يشـكلون الطلبة ولكون جميعا العراق أبناء تشغل باتت والتي األيام مدى على
أبـواب على انهم سيما وال ، والسياسي واالجتماعي االقتصادي مستقبلهم يهم العام الوضع فان الشعب

العمل. مجال في لالنخراط التخرج بعد الحياة من جديدة مرحلة
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%٤٦ بنسبـة مبحـوثا ٤٦ ان الباحـث وجد المبحوثين، لدن من التلفاز مشاهدة وقت عن أما
هو كما فراغهم وقت في التلفاز يتابعون أو %يشاهدون ٤٣ وبنسبة و٤٣ ليال، التلفاز مشاهدة يفضلون
ان ويرجح للمشاهدة الوقتين هذين بين شاسع فرق وجود عدم الباحث .ويرى ١٥ رقم جدول في واضح
حظر بسبب المفضلة الساعات هي الليل ساعات أن يرى لذا الليل، ساعات هي الطلبة فراغ وقت معظم

. التلفاز قنوات شاشات امام والجلوس البيت في الركون غير للمواطن أخرى وسيلة ال إذ ليال التجوال
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بنسبـة مبحـوثا ٦٥ أن الى ١٦ رقم الجدول في النتائج تشير التلفاز، مشاهدة طريقة عن أما
انفرادي بشكل التلفاز يفضلون أنهم الى ٢٦%أشاروا بنسبة و٢٦ االسرة مع المشاهدة ٦٥%يفضلون
في العراقـية االسـرة طبيعة إلى ذلك ويعود ، االسرة مع المشاهدة يفضلون العينة غالبية أن يتضح و
التلفاز جهاز توافر عدم يكون وقـد التلفازية البرامج متابعة في االسهام في وتأثيره الجمعي، تكوينها

جماعية.. المشاهدة تكون أن على ساعد لألسرة

من غيره من التلفاز لجهاز تعرضا أكثر هم الطلبـة جمهور من المبحـوثين ان الباحث أستنتج
اسـتمرارية وان البحث. جداول في إليها اشرنا كما عالية نسبة شكلت التي األخرى اإلعالمية الوسائل
وهذه دائما التلفاز يتابعون أنهم أكدوا المبحوثين اغلب إن إذ عالية درجة أيضا شكلت والمتابعة المشاهدة
في الواسـعة وتغطيتها التلفاز قـنوات تعدد ومع الوسيلة، هذه إلى للتعرض االستمرارية صفة تعطي
القـنوات لهذه تعرضهم في المبحـوثين لكن اليوم، ساعات مدار على المختلفة وموضوعاتها برامجها
المرتبة في العربية) (الفضائية القناة وجاءت غيرها من للمتابعة تفضيال األكثر العربية القنوات اختاروا
العراقـي الوضع متابعة أم المتنوعة لبرامجها المبحوثين متابعة في سواء القنوات، هذه بين من األولى
من المتميز واألداء المتطورة العالية تقـنياتها بسـب العالية المهنية إلى هذا ويعزى الخصوص، بوجه
ثم العلمية، والمعايير األسس على بعضبرامجها تستند التي المختلفة لموضوعاتها شامله وتغطية تقديم
بـين من األولى المرتبـة العراقـية القناة واحتلت المتابعة في الثانية بالدرجة المحلية القنوات جاءت
بـرامجها من عدد في المواطنين حـاجات من عددا وتلبيتها القرار مصادر من لقربها المحلية القنوات

. الحالي العراق وواقع الظرف صميم من هي التي
العمل واقـع مع العلمية مناهجهم في الطلبـة يتلقـاها التي الدروس تطابق مدى يخص ما أما
ذكرها التي األسبـاب أو المؤشـرات من عدد في قائمة مازالت فهي التلفازية، القنوات في اإلعالمي

النتائج:
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المهنية للمعايير التلفزيون افتقـار إلى المبحـوثين من عدد أشار فقد المفتوحة أجوبتهم في المبحوثون
على الكلية في العلمي المنهج اعتماد مع اإلعالمي، العمل في والحــيادية الموضوعية تشـمل والتي
اإلعالم كلية من للمتخرجين عديدة إشـكاالت يثير مما والتطبيقية النظرية دروسهم في القديمة التقانات

حديثة. تقنية وسائل من القنوات تمتلكه ما عكس على
او والكيفية المشـاهدة ووقـت سـاعات بعدد المتمثلة المشاهدة عادات ان كله هذا من ويتضح
فلوحظ التلفازية. للقنوات المبحوثين بتعرض تتعلق أخرى عوامل كلها القنوات لبرامج المتابعة طريقة
األخبـار لمتابعة تسخر ومعظمها للمشاهدة يوميا ساعات ثالث يقضون الطلبة من المبحوثين أغلبية أن
المشـاركة عبـر تتم المتابـعة وهذه . الترفيهية البرامج بعدها وتأتي السياسية والتحليالت ،التقارير
لتعرضالطلبـة المناسبـة األوقـات أكثر من انه اتضح الذي الليل في ومعظمها االسرة مع الجماعية

ألتلفازيه. القنوات لمتابعة
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البحث: منهجية اوالً:
البحث: مشكلة -1

ومعرفة ،٢٠٠٧ لعام النزاهة هيئة في العامة العالقـات نشـاطات معرفة الدراسة هذه تتناول
كانت اإلعالنات مضامين وهل نشـرتها، التي اإلعالنات مضامين ومعرفة النشاطات، هذه مضامين
والشعارات. الرموز استخدمت هل كذلك اإلعالنات، هذه في الصحفية الصور استخدمت وهل ، مقنعة

اإلعالنات. مضامين تثيرها التي المشاعر وما . المتلقي بها تخاطب كانت التي والكلمات اللغة وما
البحث: أهداف -2

اآلتية: التساؤالت عن اإلجابة إلى البحث هذا يهدف
النزاهة؟ هيئة بها تقوم التي العامة العالقات نشاطات ما  أ-

؟ للمتلقي مقنعة الهيئة تنشرها التي اإلعالنات مضامين هل  ب-
الجمهور؟ إلى رسالتها ايصال النزاهة هيئة استطاعت هل  ج-

: وإجراءاته البحث منهج -3
وصفي تسـجيل إلى تهدف الوصفية الدراسـات ان إذ الوصفية، البحـوث من البحث هذا بعد

.(١) ودقيقة موضوعية بطريقة تعرضخصائصما انها أي ، العلمي المنهج بإتباع للحقائق
تشـمل عندما المعلومات لجمع الرئيسـي الشكل يعد الذي المسحي المنهج الباحثة واستخدمت

الكلي. المجتمع الدراسة
العامة العالقـات نشاطات جميع الباحثة جمعت اذ البحث، لمجتمع الشامل الحصر استخدام وتم
هيئة نشرتها التي االعالنات دراسة في المضمون تحليل الباحثة واستخدمت ،٢٠٠٧ لعام النزاهة لهيئة
تكون ال المضمون تحـليل اسلوب في التصنيف فئات ان وبما اصدرتها، التي المجلة ودراسة النزاهة
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وابـعادها دراستها، يحاول التي المشكلة بحسب بنفسه تحديدها إلى الباحث يضطر لذلك محددة، دائما
من عدد ايجاد في يتمثل مستواه او هدفه كان ايا المضمون لتحليل الشائع األسلوب ان اذ .(٢) له الهامة
، وتحديدها بإيجادها نفسه الباحث يقوم او متماثلة دراسات في محددة تكون ان اما التي التصنيفية الفئات

.(٣) منها كل حالة في التكرار ودرجة الفئات، تلك ضوء في باستعراضالنصوتحليله القيام ثم ومن
الدراسة، موضع البحث تساؤالت عن اإلجابة في تسهم التي التصنيفات الباحثة استخدمت لذلك
والرموز للصور واســتخدامها اإلعالنات، ومضامين العامة، العالقــات نشـاطات معرفة وهي
التي المشـاعر ماهية ومعرفة المتلقـي، بها تخاطب كانت التي والكلمات اللغة ومعرفة والشعارات،

اإلعالنات. هذه تثيرها
سـتراتيجية الباحثة قدمت اإلعالنات ومضامين العامة، العالقات نشاطات وتحليل دراسة وبعد

النزاهة. هيئة في العامة العالقات لنشاط علمية

كتيبات: اصدار -1
٢٨ في ويقع العامة، النزاهة مفوضية تشكيل يتضمن الذي ،٥٥ باالمر خاصا كتيبا اصدرت أ -
ارقام االخير، الغالف تضمن فيما المفوضية، رمز االول الغالف وتضمن المتوسط، القطع من صفحة

االنترنت. شبكة على المفوضية وموقع االلكتروني، والبريد ، المفوضية هواتف
في ويقـع ، العراقيين العموميين المفتشين عمل يتضمن ، ٥٧ باالمر خاصاً كتيباً اصدرت ب -
لمســلة صورة االخير الغالف تضمن فيما المفوضية، رمز االول الغالف وتضمن صفحــة، ٢٠
شبـكة على المفوضية وموقـع ، االلكتروني والبريد المفوضية، هواتف ارقام عن فضال حمورابي،

االنترنت.
مناسب. بحجم والكتيب ،٥٧ ،٥٥ االمرين باتجاه تثقيف هو الكتيبين هذين اصدار ان

النشرة: -2
بــ ،٢٠٠٧ لغاية أعداد ٥ اصدرت وقد (النزاهة)، بعنوان دورية نشرة النزاهة هيئة اصدرت

ملونة. صفحة ١٢
فيما . ١-٢ الصفحتين في وافتتاحية متفرقة واخبار النزاهة هيئة رئيس اخبار النشرة وتضمنت
المختصة، المحـاكم إلى النزاهة هيئة احالتها التي بالقضايا المتعلقة االخبار ٣-٤ الصفحتان تضمنت
وتناولت قـانونية، ثقافة السادسة والصفحة للنزاهة، التحقيقية الهيئات اخبار الخامسة الصفحة وتضمن
هيئة واخبـار نشاطات الثامنة الصفحة وتناولت المحافظات، في النزاهة فروع اخبار السابعة الصفحة

النزاهة هيئة في العامة العالقات نشاطات ثانيا:
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تضم العاشـرة والصفحـة الهيئة في المسؤولين احد مع مقابالت تضمنت التاسعة والصفحة النزاهة،
، النزاهة هيئة شـهداء الحـد الذاتية بالسيرة العاشرة الصفحة واختصت ، اصحابها) يرويها (حكايات

: يلي ما لنا االستعراضيتبين هذا طريق وعن . منوعة اخبارا تشمل االخيرة الصفحة وكانت
معلومات تعطي انها حـيث والهيئة، المواطن بـين الثقة بناء في ٥ ،٤ ،٣ الصفحات تسهم -1
على الحكم تتضمن االخبار بعض وان خاصة اشكاله، بكافة الفساد محاربة في الهيئة جهود عن للقارئ

القارئ. لدى واالطمئنان الثقة يخلق مما الحكم، ومدة الفساد، ممارستهم ثبت الذين الموظفين
الفساد. حول قانونية بمسائل للقارئ تثقيف السادسة الصفحة -2

من الهيئة في الموظفين جدية بـمدى انطباعاً يعطي النزاهة هيئة منتسبي بشهداء التعريف -3
والهيئة. القارئ بين الثقة ويعزز يخلق وهذا بقتلهم. معينة جهات قيام حد إلى الفساد محاربة اجل

، صفحـات ٥ بلغت والهيئة المواطن بين الثقة بناء إلى تسعى التي النشرة صفحات عدد ان -4
النشرة. نصف أي

المجالت: -3
تصنيف وكانت صفحـة ٤٢ بـ أعداد ٥ واصدرت االن) (الجيل بعنوان مجلة الهيئة اصدرت

يلي: كما الصفحات

مختلفة وقـضايا الطلبة اهتمامات تغطي كانت المجلة مواضيع ان (١) رقم الجدول من ويتبين
وقرأت والتسلية والرياضة المميزة، والشخصيات والفنون، والشعر والنزاهة ، والعلوم الثقافة من بدءاً
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لك.
مواد يجعل وهذا ، المجلة صفحـات ١١,٩٠%من النزاهة عن الخاصة الصفحات احتلت وقد

المجلة. صفحات من كبيراً حيزاً التأخذ بالنزاهة الخاصة المواد والن . لتنوعها مقنعة المجلة
الفولدرات: -4

وهي: فولدرات الهيئة اصدرت
مبســـط تعريف وهو ، العامة النزاهة(*) بــمفوضية التعريف االول الفولدر تضمن -1

عملها. وآليات ومهماتها، بالمفوضية
باصبع تضغط وهي انسان ويد لشعار، وجود دون فقط المفوضية رمز االولى الصفحة وحملت
صورة الفولدر من االخيرة الصفحـة وتضمنت متوالية، دوائر شكل على تشع ضوء نقطة على واحد
يسـتطيع االنسان ان إلى يشير فهو االصبع داللة اما والقوانين. العدالة إلى اشارة في حمورابي، لمسلة

اولىصحيحة. بخطوة بدأ اذا فيما االشياء يغير ان
العامة) (الوظيفة ومفهوم تعريف وفيه العامة) الوظيفة (استغالل الثاني الفولدر عنوان حمل -2
مفهوم تحـت المنضوية والجرائم العامة)، الوظيفة استغالل وتعريف(جريمة ، وتعريف(الموظف) ،

وخاتمة. الوقائية االساليب عن فضال ، والتعديالت والعقوبات ، العامة الوظيفة استغالل
وبابــل الجنوب، في النزاهة هيئة فروع وفيها للعراق، خارطة االخيرة الصفحـة وتضمنت

بالفرع. الخاصة االلكتروني البريد وعناوين هواتف، فرع كل وامام وبغداد. ونينوى
غير االموال ومصادر وتعريفه، ، االموال) (غســـــيل مفهوم الثالث الفولدر وتناول -3
السلبـية االثار عن فضال ، االموال غسـيل ومراحل االموال)، وغسيل (الفساد تناول كما المشروعة،
الجنوب، (بـغداد، االربعة النزاهة هيئة فروع االخيرتان الصفحتان وتضمنت االموال، غسيل لظاهرة

نينوى). بابل،
إلى تشـير والنخلة بغداد، إلى ترمز بغداد جامعة فصورة اليها، ترمز صورة فرع كل وبجانب
والصفحـة نينوى. فرع إلى ترمز المجنح والثور بابل، فرع إلى تشير بابل) (اسد وآثار البصرة، فرع
النزاهة (هيئة لمبنى واالبيض االسود باللونين صورة تضمنت والتي االخيرة قبل الصفحة مع متداخلة

العراق. علم بجانبها يرتفع العامة)
االعالم، تعريف المجتمع) على وأثره (االعالم عنوان حـمل الذي الرابـع الفولدر تضمن -4
والتربية، واالعالم واهدافه، التربوي، االعالم وتعريف االعالمية، والرسالة االعالم، وسائل عن ونبذة
واالداري) المالي الفسـاد من خاٍل جديد عراق اجل (من شعار الفولدر من االخيرة الصفحة وتضمنت
الجهاز وارقـام ارضية، هواتف ارقام عن فضال االربعة الهيئة فروع إلى ايضاً تشير صور اربع وفيه
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إلى موجه الفولدر من االخيرة الصفحـة اسفل في طلب وهناك فرع. لكل االلكتروني البريد مع النقال
. خاصبذلك الكتروني بريد مع الهيئة حول القراء ومقترحات اراء فيه يطلب الجمهور

هذه بـاتجاه تثقـيف وهي بـالنزاهة، ترتبط التي المفاهيم اهم من موجزاً الفولدرات قدمت لقد
اية عن والتبـليغ بـها لالتصال الجمهور إلى بالهيئة الخاصة الهواتف ارقام تقديم عن فضال المفاهيم.

فساد. حاالت
طويال بـها االحتفاظ وخاصية ، حجمها لصغر الجمهور إلى تقديمها بسهولة الفولدرات وتتميز

جداً. سميكة ورقة من النها
االعالنات: -5

بحـــجم بوســترات شــكل على االعالنات هذه توزيع وتم اعالناً، (١٢) الهيئة اعدت
الوزارات. في والعمارات الغرف في لصقها ليتم الدولة وزارات كل على ووزعت ٦٦سم×٢٢سم.

ايضاً توزيعها وتم (١٢)شهراً. على موزعة االعالنات هذه تضمن منضدي تقويم تنفيذ تم كذلك
. المختلفة الدولة ووزارات مؤسسات على

االعالنات: مضمون تحليل

بظالم يدك االعالنات(التلطخ مضمون في جاء اذ (الفساد) كلمة مرات االعالنات(٧) تضمنت
واحدة). لعملة وجهان واالرهاب و(الفساد الفساد) لنحارب بيد (يدا و والفساد) للرشوة ال ) و الفساد)

(احـذر االعالنات نصوص في جاء اذ مرات، لـ(٤) امر فعل اسـتخدام االعالنات تضمنت
نفسك). و(سلح الفساد) و(احذر الرشوة)

ال و( والفسـاد) للرشوة (ال و للفساد) (ال مثل مرات، (٣) (ال) استخدام االعالنات تضمنت كما
الفساد). بظالم يدك تلطخ
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(احـذر و والفسـاد) للرشوة ال ) في كما االعالنات في مرتين (الرشوة) كلمة استخدام تم كذلك
الرشوة).

للفساد). ال ) و (الفساد) في كما فقط واحدة كلمة استخدام االعالنات من تضمنت(٢)
في جاءت اذ ، المضمون في فقـط ٥٠%كلمتين بنسبـة أي االعالنات من استخدمت(٦) كما

نفسك). (سلم و النزاهة) (هيئة و وتشوفك) (عينّة و الرشوة) (احذر المضامين
نصوص ذكرت اذ المجموع، ٣٣,٣٣%من وبنسبــة اعالنات (٤) في الجمل اســتخدمت
و(يدا واحدة) لعملة وجهان واالرهاب (الفساد و العراقيين) حياة في تحول نقطة النزاهة االعالنات(يوم

الفساد). لنحارب بيد

ليد صوراً اعالنات تضمنت(٣) إذ .%٥٠ وبنسبة مضامينها في الصور اعالنات ٦ استخدمت
(ليدين وصورة انسـان)، (لعين صورة آخر اعالن وتضمن . وامريكية عراقية ورقية وعمالت انسان

النزاهة. إلى اشارة فيه متفرقة جرائد تحتوي وصورة تتصافحان)،
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ارتبـاط إلى تشير الصورة كانت منها مرتين في مرات. ٤ االنسان) (يد االعالنات استخدمت
الفسـاد. جراء من تحـترق وهي انسان ليد ورسم وامريكية)، (عراقية الورقية والعمالت بالرشوة اليد

الفساد. محاربة اصل من للتعاون اشارة في تتصافحان ليدين وصورة
(٣) تضمنت فيما واالمريكية)، (العراقـية الورقـية للعمالت صوراً اعالنات (٤) وتضمنت
مسؤول، وكرسي انسان، لعين االعالنات تضمين عن فضال تتصاعد. وهي النار للهيب رسماً اعالنات

االعالنات. باقي في واحدة لمدة ممنوع، واشارة واسلحة، ينمو، اخضر ونبات متفرقة، وجرائد

ان يعني ما وهو علمه) والوان العراق (خارطة الخاصبـها الرمز في الهيئة اسـتخدمت -1
الوطنية المشـاعر يخاطب والرمز مذهب، او ديانة او بـطائفة عالقـة اية لها وليست وطنية، الهيئة

. للمتلقي وميسراً سهالً الهيئة فكرة تقبل يجعل ما وهذا للمواطن.
في مهم جانب وهو كريمة، قـرآنية آية باستخدامها الديني الجانب إلى الهيئة شعار ويشير -2

واالطمئنان. الثقة على ويبعث العراقي، المواطن حياة
باقـل الفكرة اليصالها ايجابي، امر قصيرة، جمل او ، كلمتين او واحدة، كلمة استخدام ان -3

االستنتاجات:
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المتلقي. عقل إلى وصوله سهولة على يبعث ما وهو الكلمات. من عدد
ايضاً، ايجابـي امر وهو المتلقـي، إلى الفكرة ايصالها في الرموز االعالنات اسـتخدمت -4

الواحد. االعالن في حد كاقصى رموز و(٣) رمزين استخدمت انها خاصة
العين يجعل مما اللوان، في تدرج وهناك متناسقة، االعالنات في المستخدمة األلوان كانت -5

وسهولة. بيسر الرسالة تستقبل
الذي الموظف القــناع التكفي االعالنات، في المسـتخدمة والجمل والرموز الصور ان -6
ان ممارسـته ينوي او الفسـاد يمارس الذي الموظف من نتوقـع فال ذلك. عن بالعدول الفساد يمارس
لنحـارب بـيد (يدا او نفسـك) (سلح او والفساد) للرشوة ال ) رسالة تلقي خالل من فساده عن يتوقف

الفساد).
االمر فعل ان بل المتلقي، اقناع في محبذ غير االعالنات، في مرات (٤) االمر فعل استخدام -7

معين. بفعل المتلقي يأمر النه النفور، يسبب
مشـاعر يثير ما وهو والرشوة، الفساد إلى تشير رموزا استخدمت االعالنات من (٦) ان -8
مملوء وهو مسـؤول منصب إلى يشير الذي و(الكرسي النار) (لهيب استخدام مثل المتلقي، لدى سلبية

االخرين). يراقب الذي االنسان و(عين بالدوالرات)
لدى ايجابية مشاعر يثير ما وهو السالم، إلى تشير رموزاً استخدمت االعالنات من (٣) ان -9

النزاهة). إلى تشير (جرائد و المورق) االخضر (النبات و االيدي) (مصافحة مثل المتلقي،
بـاللون مكتوبا الفساد كلمة تضمن فاالعالن واالرهاب، الفساد بين ربط واحداً اعالنا ان -10
يثير المشـهد وهذا دينار، الف (٢٥) فئة من مالية اوراق واسفلها ، الكلمة من تنزف والدماء االحمر،
وقـتل السلبـي عمله بين بذكاء يربط النه الفساد، يمارس الذي الموظف او المتلقي لدى الردع مشاعر
ابشـع من البشرية النفس قتل جريمة الخوفالن مشاعر يثير ما وهو تسيل)، التي الدماء الناس(منظر

الجرائم.
من المغزى ما والنعلم االنكليزية، باللغة االعالن نص كتابة االعالنات من (٣) تضمنت -11

االعالن. في االنكليزية اللغة استخدام

المشكلة: تحديد -1
الفساد قضايا بكشف تعنى سابقاً، العراقي الجمهور بها يسمع لم العراق، في جديدة مؤسسة هناك
تنقـل ان إلى بحاجة المؤسسة هذه المجتمع. في والشفافية النزاهة ثقافة بنشر تعني كذلك اشكاله، بكافة

تتضمن: النزاهة هيئة في العامة العالقات لنشاط مقترحة علمية ستراتيجية ثالثا:
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وكسـب المؤسسة، بوجود معرفته اجل من عملها، وآليات وجودها حول العراقي المواطن إلى رسالة
في اشـكاله بكافة الفساد مظاهر عن لديه التي واالدلة المعلومات ويقدم ويساعد، يساهم، حتى بها، ثقته
الهيئة من والمطلوب العراق، في الفساد من والحد محاربة، اجل من ، الهيئة إلى عمله مكان او مؤسسته
هذه ومضامين ، الرسـائل انواع وتحدد الجمهور، إلى رسالتها ايصال اجل من وتبدع وتصمم تعد ان

ودعمه. ثقتِه على لتحصل الرسائل،
البيئة: وتحليل دراسة -2

حـكومية، غير ام كانت حـكومية مؤسسـة اية في العامة للعالقات ستراتيجية اية وضع عند
الموجودة المعطيات ضوء في النه بالمؤسسة، المحيطة البيئة فهم ينبغي خدمية، او سياسية او اقتصادية
محكوم ستراتيجية اية فان البيئة هذه ادراك او فهم وبدون الستراتيجية، وضع يتم البيئة او الساحة على
اهم ومن العراقـية، الساحـة فهم علينا النزاهة، لهيئة مناسبـة ستراتيجية نضع وعندما بالفشل، عليها

العراقية: الساحة على االن الموجودة المعطيات
موجود العراق في والمالي االداري الفسـاد ان اذ جدا، معقدة بيئة في تعمل النزاهة هيئة ان -1
الوزراء، ووكالء ، الوزراء مسـتوى من المسـتويات اعلى على موجود فالفساد كافة، المستويات في

الموظفين. شريحة إلى نزوالً العامين والمدراء

عشـر ثمانية إلى تمتد العراقي المجتمع في وامتدادات جذور له والمالي االداري الفساد ان -3
ان يعني وهذا .١٩٩٠ عام العراق فُرضعلى الذي االقتصادي الحصار بداية مع بدأ الفساد ان اذ عاماً،

ومحاربته. معالجته يتم حتى طويلة سنوات إلى يحتاج الفساد
دكتاتوري نظام من شـاملة تغيير ومرحلة انتقالية مرحلة يعيش االن العراقي المجتمع ان -4
والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية بانعكاساته ديمقراطي، متعدد نظام إلى عاماً، (٣٥) عمره
تظهر ان نتوقـع ال اذ وتجارب، وارهاصات تعقيدات من والتغيير االنتقال هذا يرافق وما واالعالمية،

العراق. في جداً ومجهدة طويلة سنوات بعد اال الديمقراطية مالمح
في سابقـا التوجد اذ العراقـي، الجمهور على وجديدة حديثة مؤسسة هي النزاهة هيئة ان -5
لذا المجاورة، الدول او العربـي، الوطن في وحتى بل النزاهة، باسم هيئة او وزارة او مؤسسة العراق
وهل تعمل، وكيف منها، المقصود وما النزاهة، معنى يعرفوا لم الذين الناس، ذهن على حديث فالمعنى
الهيئة حول العراقي المواطن يطرحها قد التي االسئلة عشرات عن فضال حكومية، غير ام حكومية هي

الشـرائح، كل بين وانما المجتمع، في معينة واحدة شريحة وسط ليس موجود الفساد ان -2
وحـتى بـل والتعليمية، والتربـوية، ، واالجتماعية االقـتصادية المؤسسـات في موجود فالفساد

والفضائية والعسكرية، االمنية، .المؤسسات
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.
اخرى، قـضية اية من اكثر والعسكري االمني بالجانب حاليا منشغلة العراقية الحكومة ان -6

اهتماماتها. من االكبر الحيز الجانب هذا ويأخذ
في بينها فيما المختلفة السياسية واالتجاهات والتيارات، باالحزاب، تعج العراقية الساحة ان -7
بـين الجسدية التصفيات حد إلى يصل وقد بل بينها، فيما التصادم حد إلى يصل السياسية، الطروحات
بـيئة ثم ومن النزاهة، لهيئة آمنة بيئة توفر ال والطروحات الرؤى في االختالفات وهذه المتصارعين،
هيئة بـها تقوم التي والنشاطات األعمال االشكال من شكل بأي تخدم ال الصراعات هذه ان اذ مستقرة،
جهة لمصلحـة الحزب او التيار هذا قبل من تستخدم قد النزاهة هيئة بان البعض يفترض وقد النزاهة.

اخرى. جهات حساب على
تنعكس السياسـية واالتجاهات والتيارات االحزاب بين السياسية الصراعات انعكاسات ان -8
طروحات عن تعبر اذاعة او جريدة او فضائية محطة كل ان اذ العراقية، االعالم وسائل اداء على سلباً
تخدم العراقـية االعالم بعضوسـائل فان وبالتالي اليها. تنتمي التي الحزب او بالتيار خاصة ورؤى
في انه يعني وهذا واخيراً، اوالً العراق بمصلحـة تأخذ وال مالياً، تمولها التي والمؤسسات االشخاص
الفسـاد ومراقبة كافة، المؤسسات على الرقابي دورها االعالم وسائل تأخذ ان يفترضفيه الذي الوقت
اعضاء باحـد اشتبـاه او اتهام وجود حـالة في فقط للدفاع اداة إلى تتحول فأنها المجتمع، في الموجود
بالفساد. كوادرها احد اتهم الذي االخر الطرف على الهجوم تحاول او فساد، قضية في التيار او الحزب
الموجودة الفساد وحاالت مظاهر تجاه وسلبي ضعيف العراقية االعالم بعضوسائل اداء ان يعني وهذا
عملية تخنق العراق في الحزبــية الصحـافة ان أي النزاهة. هيئة عمل تخدم ال ثم ومن المجتمع. في
محاربة في كبير دور لها يكون ان يفترضفيه الذي الوقت في النزاهة هيئة بها تقوم الذي الفساد محاربة

الفساد.
من الفسـاد تتقبل - الشديد االسف مع - العراقي المجتمع في واالجتماعية الثقافية البيئة ان -9
هذه يتسـلم الذي والموظف مقبـولة، الصغيرة والرشوة مقبولة، فالهدية اكبرها، إلى مظاهره اصغر

المؤسسة. في طبيعي امر المسألة ان بل فاسداً، موظفا لكونه دائرة حوله ترتسم ال الهدية
فبـدون نشـاطاتها، في الخارجي الجمهور على تعتمد مؤسسـة هي النزاهة) (هيئة ان -10
حاالت في لها المواطنين ابالغ على تعتمد فهي المجتمع، إلى خدماتها تقدم ان الهيئة التستطيع الجمهور
فهي عنها. باالبـالغ يقومون ثم ومن ، ودوائرهم مؤسساتهم في اليومية حياتهم في يرونها التي الفساد
مثل بنفسـه الجمهور عنها يبحث اخرى عكسمؤسسات ، جداً كبير بشكل الجمهور إلى تحتاج مؤسسة
امتيازات تُقـدم المؤسسـات هذه كون العقارية، الملكية نزاعات حل هيئة او السياسيين، السجناء هيئة
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مالية، (تعويضات للجمهور امتيازات تُقدم ال فهي النزاهة هيئة عكس بخدماتها، المعنية للشرائح كثيرة
بلده. لخدمة تطوعي بعمل يقوم المواطن ان بل الخ) قروض... سكنية، اراضي قطع

،٢٠٠٣ نيسـان في البـائد النظام سقوط منذ العراق في السيئة االمنية الظروف اوجدت -11
من حـالة خَلَقَ مما والفضائية والعسكرية، االمنية، الحكومية المؤسسات في االداري الفساد من مناخاً
حـالة عن باالبـالغ المواطن قيام معه يصعب بشكل الحكومية، والمؤسسات المواطن بين الثقة فقدان
قـيام أي ، به يتصل الذي رقمه او هويته تُعرف ان يخشى قد النه مؤسسته، او دائرته في موجودة فساد
. االعتقال او الخطف او الموت لخطر عائلته وحياة تُعرضحياته وبالتالي عنه، باالبالغ الثاني الطرف
في الفسـاد حجم يالحظ كان مهما بالهيئة باالتصال مطلقاً يفكر ال المواطن يجعل الذي االفتراض وهو

دائرته.
العامة: العالقات ستراتيجية اهداف تحديد -3

اسم كافة، اشكاله الفساد وكشف النزاهة بقضايا تُعنى مؤسسة بوجود العراقي المواطن اعالم أ -
الدولة. قبل من وممولة مستقلة، المؤسسة وان عملها وآليات ، المؤسسة واهداف المؤسسة،

إلى يحـتاج انه بـل السهل باالمر ليست خطوة وهي بالهيئة: العراقي المواطن ثقة كسب ب -
بـاول مرتبطة الخطوة هذه ان خاصة بها، العراقي المواطن ثقة لكسب الهيئة بها تقوم كثيرة نشاطات

باالمان). (االحساس وهو االنسان حاجات
المستهدف: الجمهور تحديد -4

فان الطبـيعي ومن برسالتها. اليه تصل ان النزاهة هيئة تريد التي الجمهور هو من به ويقصد
دوائر في الموظفون والجامعات، المدارس طلبــة المجتمع، شـرائح معظم إلى تصل ان تريد الهيئة

الخ. والخاص،... العام القطاعين في العمال الدولة،
االتصال: وسائل تحديد -5

الجماهيري، االتصال وسـائل جميع يستخدم لذلك ، الشرائح جميع يشمل الهيئة جمهور ان بما
الهيئة. رسالة اليصال

الخطة: تحديد -6
اكشـاك كافة في توزع الميزانية. حسـب (النزاهة) بأسم شهرية او اسبوعية مجلة اصدار -1
بـالنزاهة، المتعلقـة االخبـار كل المجلة، هذه وتتضمن . مثالً دينار) ٥٠٠) رمزي بسعر الصحف
الشكاوى اعداد فساد. حاالت عن الهيئة إلى وصلت التي الشكاوى عدد النزاهة، هيئة واخبار نشاطات

ومضمونها. هيتها وما حسمها تم التي والقرارات المختصة، المحاكم إلى احيلت التي
او ، الوزارات في العمومين المفتشــين او النزاهة، هيئة رئيس مع مقابــالت تتضمن كما
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ومجالس البـرلمان، في النزاهة لجنة اعضاء مع وحـوارات المالية، الرقابـة ديوان في مسـؤولين
ثقة وتعزيز النزاهة، ثقافة (نشر . بالنزاهة ترتبط كثيرة اخبار عن فضال البلدية، ومجالس المحافظات،

بالهيئة). المواطن
هيئة رئيس بـين والعربـية العراقـية الفضائية القنوات في مستمرة حوارية برامج اقامة -2
يطرح االستوديو في جمهور هناك ويكون البرنامج، معد وبين الخ ... العموميين المفتشين او النزاهة،
عن لالجابـة ، المشـاهدين جمهور من هاتفية مكالمات وتلقـي المسـؤولين، على مباشـرة االسئلة

والمسؤولين). بالهيئة المواطن ثقة وتعزيز النزاهة، ثقافة (نشر . واسئلتهم استفساراتهم
العراقـية االتصال وسـائل من العراقـيون االعالميون لها يدعى مسـتمرة ندوات اقامة -3
وحـدود بالنشر الخاصة القوانين تشريعات عن يتحدثون القانون في اساتذة واستحضار كافة، والعربية
بـين بالفرق معرفتهم وزيادة االعالميين تثقيف اجل من بالتشهير، الخاصة والتشريعات القوانين، هذه
يخشـى ال حـتى عمله بحدود االعالمي ومعرفة النزاهة، ثقافة (نشر التشهير. وقوانين النشر، قوانين

المحاكم). في ضده دعاوى اقامة
الفضل تخصصجائزة ان النزاهة هيئة بـامكان ، واسـتثمارها الخاصة االحـداث خلق -4
مع بـالتعاون الهيئة تحـددها معايير وفق بها) أوكل مهمة او به قام عمل (نتيجة عمله في نزيه موظف
موظفحسـب لكل تقـدم والجائزة تختصبـالنزاهة. دولية بـمنظمة االستعانة او اكاديميين اساتذة
مجال في كثيرة ونشـاطات مساهمات له النواب(كانت مجلس عضو الفضل جائزة وكذلك الوزارات،
بـلدي، مجلس وعضو محافظة، مجلس وعضو ووزير، عام، مفتش الفضل وجائزة الفساد)، محاربة
يوم احتفالية في تقدم الجوائز هذه العام)، (شخصية سياسية شخصية الفضل وجائزة ، المعايير) (بنفس
جامعي، اسـتاذ وافضل . االول كانون شهر من التاسع في عام كل الهيئة تنظمها التي العالمي النزاهة

المجتمع). في وتعزيزها النزاهة قيم (نشر الخ. .. معلم وافضل مدرس وافضل
الخاص االلكتروني البريد طريق عن النزاهة هيئة باخبار االعالم ووسائل الصحف 5-تزويد

يومياً. بالهيئة
صحـفية نشـرة او صحفي بيان اصدار باالمكان بالنزاهة، يتعلق مهم حدث هناك كان اذا -6
الموقـع في ونشرها االعالم. وسائل جميع على وتوزيعها بالحدث، المتعلقة المعلومات كل وتضمينها
غير واالخبـار للشائعات مجاالً يعطي ال الهيئة قبل من المعلومات (نشر . بالهيئة الخاص االلكتروني

مختلفة). اعالم وسائل من تورد قد التي الصحيحة
شـرائح بتثقـيف عملها يرتبـط التي المدني المجتمع منظمات مع مستمرة عالقات اقامة -7
النزاهة، بـهيئة التعريف حول محاضرات اقامة في معها والتعاون معينة، موضوعات حول المجتمع
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حـول ومحـاضرات . يتصلون الذين االشخاص سرية وضمان بهم، االتصال وكيفية عملها، وآليات
المختصة المدني المجتمع منظمات خاصة بـها. المرتبـطة والمواضيع المفردات وكل النزاهة مفهوم
وتعزيزها النزاهة ثقافة (نشر . الخ ... والموظفين واالعالميين، والعمال، والشباب، والطلبة، بالمرأة،

المجتمع). في
خاصة ورشعمل اقـامة طريق عن وذلك العامة والعالقـات االعالم في العاملين تدريب -8
ان باالعتبار وضعنا ما اذا مهم (التدريب االعالم كلية في اساتذة مع بالتعاون العامة والعالقات باالعالم

. االعالم) في بكالوريوس شهادة اليحملون المجال هذا في العاملين ٦٣%من
النزاهة، هيئة تصدرها التي والفليكسـات والبوسـترات االعالنات نشـر في االستمرار -9
الفضائية القـنوات على بـثها في واالستمرار المهمة، والتقاطعات الرئيسة، الشوارع على ووضعها

العراقيين). قبل من كبيرة مشاهدة نسبة لديها (التي والعربية العراقية
حول: االعالنات مضمون ويكون

(من مثل المواطن، لدى الوطنية المشـاعر اسـتثمار أي الوطن، بحب النزاهة مفهوم ربط  أ-
انا اذا وطني (احـب و نزاهته) خالل من له يخلص وطنه يحب (من ومثل الفساد) يحارب وطنه يحب

نزيه).
مثل المواطن، لدى الدينية المشـاعر استثمار أي ، تعالى باهللا بااليمان النزاهة مفهوم ربط  ب-
ونصوصاالئمة المقدسـة، النصوصالدينية ايراد أي . الكريمة القـرآنية اآلية أمرت) كما (فأستقـم
ما وكل مختلفة، ببالءات والمؤمن النزيه وابتالء ،I اهللا عند النزيه االنسان ومكانة الصالحين، واالولياء
االنسـان وان ، والصديقـين واالوصياء االنبياء باعمال واقترانه الفساد يحارب الذي باالنسان يتعلق

والمعلومات). المعاني هذه بكل زاخر االسالمي االرض(تراثنا على اهللا خليفة هو الصالح
المتلقـي لدى العاطفية المشاعر استثمار أي والجهل، والمرض بالفقر النزاهة مفهوم ربط ج-
الفقر يولد الفساد ان أي التخلف، بمثلث النزاهة مفهوم ربط الممكن من االمومة، ومشاعر االبوة مشاعر
الشرائح هذه على (التركيز واالرامل. وااليتام االطفال فيهم بما لهم، االمراض ويجلب العوائل، لمعظم

ومعاناتهم.
حـول كافة الدولة ودوائر والمدارس، الجامعات، في مستمرة ومحاضرات ندوات اقامة -10
عن لالجابـة معهم المباشـر والحوار الحديث باب وفتح . الخ عملها... وآليات النزاهة بهيئة التعريف

كافة. واستفساراتهم اسئلتهم
االعالميين، جميع اليه يدعى صحـفي، مؤتمر اقـامة باالمكان كبير حدث هناك كان اذا -11
استفسارات عن االجابة ثم ومن كافة، بالحدث المرتبطة والمعطيات المعلومات الهيئة في مسؤول ويقدم
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االعالميين.
الدين، ورجال والوزراء البـرلمان، واعضاء الوزراء، رئيس دولة مع عالقـات اقامة -12
التي الجهود خطاباتهم وتضمين النزاهة، هيئة دعم منهم والطلب ، السياسية واالحزاب الكتل ورؤساء
عن يبـلغون الذين المواطنين بتكريم وقيامهم تحققها. التي واالنجازات الفساد، محاربة في الهيئة تبذلها
الدولة مؤسسات في النزيهين الموظفين تكريمهم عن فضال النزاهة، هيئة شهداء وتكريم الفساد، حاالت

كافة.
اكشـاك في رمزي بسعر او مجاناً الدليل هذا وتوزيع النزاهة، لهيئة سنوي دليل اصدار -13
كامل، عام طيلة الهيئة حققـتها التي االنجازات وتتضمن مجاناً، االعالميين على وتوزيعها الصحف،
المختصة، المحـاكم إلى تحـويلها تم التي القضايا واعداد حسمها، تم التي القضايا واعداد ونشاطاتها،
. الخ ... نقـل او سجن او فصل من المفسدين بخصوص المختصة المحاكم اصدرتها التي والقرارات

الفساد). ممارسة عن االخرين وردع النزاهة، ثقافة وتعزيز المجتمع، في النزاهة قيم (رفع
مناهج في الفسـاد ونبـذ والنزاهة الشـفافية مفاهيم لتضمين التربية وزارة مع التعاون -14
اللغة وقـواعد ، والمطالعة االسـالمية، التربـية كتب في واالعدادية، والمتوسطة االبتدائية المراحل
والظالمين الظلم محاربة في والقادة االبطال دور على (التاكيد التاريخ وكتب االنكليزية واللغة العربية،

عليهم). واالبطال المظلومين انتصار وقيمة ،
والعمال والشبـاب، والطلبـة، النسـاء، المجتمع لشـرائح مسـتمرة محاضرات اقامة -15
المدني، المجتمع منظمات مع بــالتعاون ، الخ ... الدين، ورجال العشـائر، وشـيوخ والموظفين،
وفتح . للمحاسبـة تخضع ونزيهة عادلة بحكومة المطالبة كيفية حول الدولة، ومؤسسات ، والوزارات

المجال. هذا في وطروحاتهم وافكارهم ارائهم جميع إلى لالستماع المباشر الحوار

العرقـي المواطن عنها يسمع لم جديدة مؤسسة وهي ، ٢٠٠٤/٦/٢٨ في النزاهة هيئة تأسست
العراقـية الدولة مؤسسات في سابقاً (التسمية) هذه تحمل وزارة او مؤسسة توجد ال اذ ، التاريخ هذا قبل

المذكور. التاريخ ولغاية ١٩٢١ عام منذ
مر التي السيئة االمنية الظروف ،٢٠٠٣ لغاية ١٩٩١ منذ االقتصادي الحصار لظروف ونظراً
إلى االخرى الفسـاد واشـكال والمالي االداري الفساد تنامى فقد السابق، النظام سقوط بعد العراق بها
ميانمار إلى اضافة العالم في فسـاداً االكثر دول (٣) ضمن من العراق اصبح حتى . خطيرة مستويات
ان تطلب وهذا ، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤-٢٠٠٥ لسـنوات الدولية الشـفافية منظمة تقارير حسب ونيجيريا.

ملخصالبحث
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النزاهة ثقـافة نشر مسؤولية وتولي اشكاله، بكافة الفساد محاربة في ثقيلة مسؤولية النزاهة هيئة تتحمل
في عديدة بنشاطات النزاهة هيئة في والتربية العامة العالقات قسم وقام العراقي. المجتمع في والشفافية
ثقافة ونشر اشكاله بكافة الفساد محاربة في بجهودها والتعريف ، عملها وآليات ، بالهيئة التعريف مجال

النزاهة.
للعالقات علمية لستراتيجية مقترح وضع ثم ومن ، النشاطات لهذه علمي بتقويم الباحثة وقامت
، المؤسسة هذه بوجود العراقي المواطن إلى رسالة نقل وهو المشكلة تحديد من بدًأ النزاهة لهيئة العامة
يسـاهم، حـتى بـها، ثقته كسب على العمل ثم ومن المؤسسة، بوجود معرفته اجل من عملها، وآليات
فيه. يعيش الذي المحيط او المؤسسة في الفساد مظاهر عن لديه التي واالدلة المعلومات ويقدم ويساعد،
الهيئة فيها تعمل التي البـيئة ان اذ ، بالهيئة المحيطة البيئة وتحليل دراسة هي الثانية والخطوة
الوزراء، مسـتوى من بـدأ كافة المستويات على موجود والمالي االداري الفساد ان اذ جدا، معقدة هي

موظف. ابسط إلى نزوالً العامين والمدراء الوزراء، ووكالء
والتربـوية والتعليمية واالقتصادية السياسية - العراقية المؤسسات في موجود الفساد فان كذلك
الهيئة فان كذلك والقـضائية. والعسكرية االمنية المؤسسات وحتى بل والخدمية والصحية واالجتماعية
والكتل االحزاب بين والمستعمرة المتكررة واالزمات الصراعات ظل في مستقرة آمنة بيئة في تعيش ال
االعتبـار في تضع التي العراقية االعالم وسائل لبعض والضعيف السلبي الدور عن فضال السياسية،
لوسـائل يكن فلم الوطنية، االعتبارات حساب على االول، المقام في الصحيفة او القناة ممول مصلحة
ما وهو كافة، المؤسسـات في الفساد قضايا كشف طريق عن الفساد محاربة في دور العراقية االعالم
من كبـير جانب في تعتمد مؤسسة النزاهة هيئة فان كذلك ديمقراطي، نظام ظل في به تقوم يفترضان
ثقـة كسـب المهم من ثم ومن والبـراهين، واالدلة المعلومات على حصولها في الجمهور على عملها
بالمؤسسـات ثقـته المواطن فقدان بعد لهم. المعلومات تقديمه اثناء باالمان وشعوره بالهيئة، المواطن

البلد. في الكبير الفساد لوجود نتيجة
وكسب عملها، وآليات المؤسسة بوجود العراقي المواطن باعالم الستراتيجية اهداف تحديد وتم
في والشـفافية النزاهة ثقـافة ونشـر المعلومات، تقديمه اثناء اسمه سرية على بالحفاظ المواطن ثقة
الخامسـة والخطوة المجتمع، شرائح جميع وهم المستهدف الجمهور تحديد ثم ومن العراقي. المجتمع
والخطوة والجماهيري الشـخصي االتصال وسـائل جميع اسـتخدام وهي االتصال وسائل تحديد هي
اعداد نشـر تتولى شـهرية او اسبـوعية مجلة اصدار الباحثة اقترحت اذ الخطة وضع وهي السادسة
، المختصة المحـاكم إلى احالتها تمت التي القضايا واعداد الهيئة، إلى وصلت التي والشكاوى القضايا
نشر كذلك النزاهة. هيئة قبل من رفعت والتي المحاكم قبل من حسمها تم التي القضايا اعداد عن فضال
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والشفافية. بالنزاهة المرتبطة المفاهيم حول والتقارير المقاالت
العراقـية الفضائيات مع التعاون طريق عن مستمرة حوارية برامج اقامة الباحثة اقترحت كما
يطح االسـتوديو داخل جمهور وجود مع الهيئة من مسؤول أي او الهيئة رئيس فيه تستضيف والعربية
للرد المشـاهدين من مباشرة الهاتفية االتصاالت تسلم كذلك الهيئة، رئيس على واالستفسارات االسئلة

الهيئة. رئيس قبل من واستفساراتهم اسئلتهم على
نشـاطاتها، بـاهم والتعريف عملها، وآليات بـالهيئة للتعريف مستمرة ندوات عقد عن فضال
لتقديم عام كل من االول كانون في العالمي النزاهة يوم واستثمار الفساد محاربة صعيد على وانجازاتها
شـخصيات قبـل من المختلفة الشرائح من الخ ... والعامل واالستاذ، المثالي، الموظف وتكريم جوائز
(لها سياسـية شخصية افضل اختيار كذلك ، المجتمع في النزاهة ثقافة لتعزيز الدولة في مهمة سياسية
وعضو محـافظة، مجلس وعضو نواب، مجلس عضو افضل واختيار الفساد) محاربة في متميز دور
الذي والمواطنين الموظفين لتكريم الوزراء دولة رئيس من الدعم طلب كذلك . الخ ... بــلدي مجلس

معلوماتهم. وثبتتصحة مؤسساتهم في الفساد عن يبلغون
بأسـلوب والشـفافية النزاهة قـيم كافة الدراسية المناهج لتضمين التربية وزارة مع والتعاون
وربـط النزاهة، بـهيئة الخاصة االعالنات وبث نشر في واالستمرار والطالب، التلميذ فهم من يقترب
وحـوارات مسـتمرة محـاضرات واقامة والعاطفية. والدينية الوطنية بالمشاعر االعالنات مضمون
ثقـافة لنشر المدني المجتمع منظمات مع بالتعاون كافة الدولة ودوائر والجامعات المدارس في مباشرة
واصدار للمحاسبـة. تخضع ونزيهة عادلة بحكومة المطالبة وكيفية الفساد ومحاربة والشفافية، النزاهة
الصحـــفيين على مجاناً وتوزيعها كامل، عام طيلة الهيئة انجازات يتضمن للهيئة، ســنوي دليل
الهيئة موقـع وتفعيل والتحقيقات المقاالت كتابة في فيها الواردة المعلومات من لالستفادة واالعالميين،
يخص ما كل عن والمعلومات والبـيانات باالخبـار يومياً وتحديثها ، االنترنت شبكة على االلكتروني

العراق. في الفساد
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الهوامش

في الدكتوراه طلبـة على القـيت منشـورة غير محاضرات العلمي، البحث شروط في مقدمة الهيتي، نعمان هادي د. -1
ص٢٤. ، ٢٠٠١-٢٠٠٢ عام التحضيرية المرحلة

ص ط٦، (١٩٩٨ والنشر، للطباعة الفكر دار (عمان: واساليبه وادواته مفهومه العلمي البحث وآخرون، عبيدات ذوقان -2
.١٧٧

ص١٦١. (٢٠٠٠ الكتب، عالم (القاهرة: االعالمية الدراسات في العلمي البحث عبدالحميد، محمد د. -3
.٢٠٠ /٩/١٢ في العامة) النزاهة (هيئة الى اسمها غيرت ثم ، ٢٠٠٤/٦/٢٤ في العامة) النزاهة تأسست(مفوضية *
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المقدمــة:
وعلم االتصال مجال في الباحـثون انشـغل , هذا يومنا وحتى المنصرم القرن اربعينيات منذ
االتصال تاثيرات دراسة في ، االعالمي االجتماع وعلم االجتماعي النفس وعلم النفس وعلم االجتماع
. والمواقـف االتجاهات تغيير في االتصالية الرسائل وفشل االقناع في االتصال فشل اسباب وتفسير

. تلك تفسيراتهم في منفصلة غير نقطة selective exposure االنتقائي التعرض ماكان وغالبا
من انطالقـا وكودييه وبرلسون الزرفيلد امثال من باحثون والدراسات البحوث تلك افتتح وقد
ان وجدوا اذ . االقـتراع موعد قبـل تقـوى وكيف الجمهور على االنتخابية الحمالت اثر فهم محاولة
كانوا فانهم ثم ومن المرشحــين لمعرفة الموالية المصادر على اسـاس بشـكل يعتمدون المصوتين
وتنسـيلي كالبـر امثال من باحـثين لكن . الخاصة باجنداتها المصادر من واحد لجانب يتعرضون
االتصال ووسـائل الحـمالت باعالم تتعلق عمومية اكثر نقاط وتناول االطار توسيع حاولوا وهايمان
المزمع التأثير لها مايكون نادرا الرسـائل تلك ان الى توصلوا وقـد بـانواعه الجماهيري واالتصال

(١). االنتقائي التعرض منها عدة السباب
ودفعت االحـزاب دور اضعاف الى الالحقـة السـنوات في االلكترونية التطورات ادت ولقد
بالجمهور االتصال يعد لم ثم ومن التلفزيون خاصة االعالم وسائل على اكبر بشكل لالعتماد المتنافسين
. (old media) عليها يطلق ما او التقليدية االعالم وسائل مع االمـر كـان مثلما بعينها بقنوات محددا
جانبا توفر التي الخبرية التغطيات او المعلومات تجنب ايضا بامكانه فصار الجمهور مايخص في اما
تصورات من واحـدا جانبـا له توفر اتصالية قنوات الى التحول بامكانه صار مثلما التغطية من واحدا
نظرية وفي . التوجهات في يخالفها ما او المصادر تلك تجنب او المتنافسـين المرشحين عن االحزاب
وقـواعد التنافر ميكانزم لوصف مركزية فرضية االنتقائي التعرض كان المعرفي) (التنافر فيستنغر
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في منهم الباحـثين وبخاصة االتصال وباحثو التجريبيون النفس علماء ويتفق . االشخاص عند تقليله
بـنتائج تاتي ما عادة الجماهيري لالتصال والمخبرية الميدانية الدراسات ان على االستطالعات مجال

(٢) . االنتقائي التعرض بسبب منها كبير جزء في تماما مختلفة
والتعرض التعرض وحــول االتصال مجال في الهائل االمبريقـي التراث من الرغم وعلى
نادرا والتعرض االتجاهات بين وتقصيه االرتباط مالحظة ان غير حاليا االتصال بحوث في االنتقائي
بـاالتصال الخاصة دراسـاتنا في خاصة السـائدة للمعلومات النفسية الميول وبين بينها الفصل مايتم
االمبريقـية البحوث وندرة مربكة بصورة فيه المصطلح استخدام الى ربما هذا يعود وقد . الجماهيري

. االتصالية البحوث من اخرى بانواع مقارنة المجال هذا في
هذا الى قادت التي االدلة وتتبع االنتقائي بالتعرض المقصود ايضاح تحاول الورقة هذه فان لذا

. الساندة غير او الساندة المعلومات الى بالميل المتعلقة العلمية االراء واستعراض االستخدام
الى التنبـيه في تساعد ربما بخالصة الخروج اجل من مفيدا يكون قد االدبيات هذه تفحص ان
وعالقـة للمعلومات الجمهور تعرض دراسـة تحاول التي ودعمها االمبرقية البحوث تشجيع ضرورة
من العراقـيون لها يتعرض التي االتصالية الحـمالت وجدوى الجماهيري االتصال بوسائل الجمهور

. خاصة منها السياسية مختلفة مصادر

وهو عدة رسـائل بـين من معينة رسائل يختارون الناس ان حقيقة االنتقائي التعرض يصف
اكثر فيهم تؤثر الناس يختارها التي المضامين مادامت الجماهيري االتصال في االهمية مفتاح مايشكل
المصطلح يستخدم وكيف االنتقائي بالتعرض المقصود فما . قسرا او جبرا اليها يتعرضون التي تلك من

عموما؟
ثالث: في اجمالها يمكن المصطلح هذا تناولت التي التعريفات من العديد هناك

انحـياز اي لوصف هنا المصطلح يستخدم . للجمهور العقلية التركيبة في منظم انحياز اي هو
مضامين في معتاد غير شـيء بـاي االنحياز هذا ربط يمكن دام ما الجماهيري االتصال بنية في كان
المثال سبـيل على معينة ثقافية جماعة او عمرية او اثنية جماعة الى االذاعة تبث فعندما لذا . االتصال
عدد اكبـر الى للوصول اكبر فرصته ستكون المجموعة هذه او المجموعة لتلك المضامين وصول فان
بـين ومن (٣). المصادفة عنصر على قـائما االتصالية الرسائل تلك تلقيه يكون لن الذي الجمهور من
اليه توصال الذي العام الحكم كان ، االنساني السلوك عن وستينر بيرلسون وضعها افتراضات مجموعة
يميلون انهم ... ونزعاتهم لميولهم المالئمة االتصالية الرسائل الستقبال الناس يميل " القول في يتلخص

التعرضاالنتقائي مفهوم - اوال
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. " لميولهم المخالفة او الحـيادية الرسـائل تلك من اكثر معهم المنسـجمة الرسائل وسماع لمشاهدة
" و " واالنشـغاالت االهتمامات " و " التعليمي المسـتوى و" " الجنسـي الدور " الميول تلك وتتضمن
االمور الناس فيها يتمثل التي والطرق " الجمالية الذائقـة و" " السياسـية االتجاهات " و " االثني الوضع

(٤) . واالشياء
لكنها الجمهور انحــياز تاكيد سـوى التفعل انها نجد التعريفات من النوع هذا تاملنا ما واذا

. الجمهور انحياز سبب عن تفسيرا تقدم وال التخبر
التي الراي وقـضايا بامور تتعلق السابق التعريف من غابت لالهتمام مثيرة نقطة اكثر وربما
غير "اتفاق انه رأت االنتقائي التعرض عالجت دراسات ترسمته ما وهو منظم انحياز شكل في تتبلور

. " راي حول عاد
القـائم موقـف مع معتاد غير بشـكل الموافقة باتجاه الجمهور انحياز تصف هنا واالنتقائية

. االتصال بموضوع مرتبطة قضية حول باالتصال
دائما التعرض : الطريقـة بـهذه االمر وضع هو اعقبوه الذين والباحثون الزرفيلد به قام ما ان

(٥) . وقراءته سماعه يختارون وما الناس اراء بين ايجابية عالقة هناك باخرى او وبكلمة انتقائي
ان على يوافقون الدعاية من النواع االوقات معظم انفسهم يعرضون الناس ان " قال من وهناك
الى انفسـهم لتعريض كبـير بشـكل الناس يميل " الطريقة بهذه االمر كالبر لخص بينما " فيها يكونوا

(٦) " يحملونها التي اتجاهاتهم مع المتوافق الجماهيري االتصال
تتوافق التي االتصالية للرسـائل الجمهور ميل الى الدراسـات من قليل غير عدد توصل لقد

* . وتدعمها الرائهم مشابهه وتكون معهم كبير بشكل
معتادة غير وبـدرجة مايشـارك عادة االتصال جمهور ان تأكيدها الدراسات تلك يجمع ما ان
االعتبـار بـنظر االخرى هي تأخذ ال االراء من الخالصات هذه ان غير باالتصال القائم نظر وجهات

. فرضية كونها من اكثر للمعلومات التعرض واقعة او حقيقة تؤكد لكنها االنحياز سبب
من اكثر الداعمة المعلومات تفضيل انه على االنتقـائي التعرض ماقـدم الدراسات من وهناك
الناس كون على اتفاق شبـه ثمة ان يبـدو االنتقـائي للتعرض الفهم .وبهذا الداعمة غير المعلومات
البحث في السبب لهذا الناس ينشط اساسا. الموجودة واراءهم تتفق التي لالتصاالت التعرض يفضلون
او اراء من يحــملونه لما تحـديا تمثل التي المعلومات ويتجنبـون اراءهم تدعم التي المعلومات عن
المرء نظر وجهة لتعزيز رغبـة بـكونها اشبـه انها " بالقـول الزرفيلد عنه عبر ما وهو . اتجاهات

(٧)" اصال الموجودة
الشـخصي التعرض ان من الرغم على " بالقـول االمر تأكد الزرفيلد مقولة من عقدين بعد
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واعيا ال يكون ان ايضا الممكن من فانه . ومتعمدة واعية عملية هو الميول مع المنســجم االنتقـائي
(٨) " نفسه بالمستوى

من لالتصال االنتقـائي بالتعرض المتعلق الفصل في وبراينت زيلمان وضع ١٩٨٥ عام وفي
: اساسيتين فرضيتين ، المثيرات بنسق الخاص كتابهما

لديهم. المحببة غير او السلبية للمثيرات التعرض من التقليل الى الناس يميل -1
(٩) . لديهم المفضل او االيجابي للمثير التعرض زيادة الى الناس يميل -2

هناك ان غير المدركة للمعلومات االنتقـائي التعرض حقيقـة الدراسـات عشرات اكدت لقد
مشوشـة نتائج قدمت ، بها متحكم ظروف في المقدمة للمعلومات التعرض اختبرت اخرى دراسات

(١٠) . محددة ظروف ضمن لكن يحدث االنتقائي التعرض بان افادت حاسمة وليست
جديدة معلومة هناك تكون عندما , االنتقـائي بـالتعرض ينشغلون االفراد ان يرى من وهناك
لتلك التعرض تجنب هو بـه يقـومون ما فان لديهم الموجودة والمشـاعر االفكار تركيبـة تضعف
سيســعون فانهم والمشـاعر االفكار من خزينهم مع منسـجمة او متوائمة كانت اذا اما المعلومات

المعرفي). التنافر فستنغر عرضنظرية عند مفصال هذا (سنتناول . عنها والبحث اليها للتعرض
ميل الى الدراسات تلك افادت كما يعود وهذا . تماما مفسرة االنتقائية واقعة تكون الشكل وبهذا

. له المريحة االتصالية للرسائل االيجابي االنسان
قبيل من تساؤالت هناك تكن لم وتجارب دراسات من تقدم ما كل وفي انه للنظر الالفت ومن

؟ عنها مسبقة انطباعات او افكار اية يحمل وال مرة اول اليه تقدم لمعلومات المرء تعرض لو ماذا

supportive
non supportive i الداعمة غير المعلومات تجنب

اعطي شـخصا ن افتراض على : هو عنه االجابـة حاولت تساؤل من عدة بحوث انطلقت
وما االول للخيار التعرض سيفضل فهل داعمة غير اخرى و داعمة معلومات على الحصول بين الخيار
من اي تحـديد ثم ومن معينة بقـضايا المبحـوثين اراء بقـياس يقومون الباحثون كان وقد ؟ يشابهه
االراء تباينت وقد ؟ عنها القراءة او سماعها يفضلون القضية هذه حول المتعددة والرسائل االتصاالت
االطفال كتنشـئة صرامة اقـل واخرى السياسية كالميول وصارمة قوية اسس لها اراء بين المقدمة
رسـائل تقـديم عبر يجري االتصال ماكان وعادة . نفسها التجربة او االختبار من تبنيها يتم وثالثة
تلك تقـديم بـين الخيار وكان . القضية حول ارائهم مع وتتواصل بميولهم عالقة لها مكتوبة اتصالية
كل في المعتمد المقـياس وكان . مباشـر بشـكل بها بالتجربة المشاركين تزويد او شفويا المعلومات

information
nformation

الداعمة المعلومات نحو الميل - ثانيا
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او الداعمة غير بـالمعلومات وارتبـاطها السـاندة او الداعمة بالمعلومات االهتمام قياس هو الحاالت
يتخذه الذي العام الموقف باالتصال القائم يتخذ حالما ببساطة الداعمة المعلومات تحديد ويمكن . الساندة
او المضاد الموقـف بـاالتصال القائم او المتصل يتخذ عندما داعمة غير المعلومات وتكون الشخص
حـول قـرار اتخاذ االشخاص من يطلب بحيث صممت عدة دراسات اكدته ما وهو (١١) المعاكس.
االشخاص قيام تؤشر العموم في النتائج فكانت بينها من يختارون معلومات اليهم تقدم بعدها ما موضوع

. اتخذوها التي وقراراتهم تتسق التي المعلومات باختيار
تحمل كانت طوابع ثمانية ، سيارة اشترى ، شخص على عرض الجانب لهذا مبكرة دراسة ففي
على االطالع يحـب التي السيارات انواع اكثر عن سؤال عليه طرح وقد للسيارات تجارية عالمات
من % ٨٠ ان النتيجة فكانت ، الطوابــع في المعروضة التجارية العالمات بـين من عنها معلومات
تلك بشراء قراراتهم يدعم ما اي الخاصة لسياراتهم يروج الذي الطابع اختاروا التجربة في المشاركين

(١٢). االخرى السيارات انواع من العكس على السيارات
االذاعية للمحـطات لالسـتماع الطلبة لدى ميال العرب الطلبة حول اجريت دراسة وجدت وقد
التي الخاصة توجهاتهم مع متسقـة العربـية الوحدة اتجاه نظر وجهات عن تعبر التي الصحف وقراءة
اخترن الالتي ميرالند جامعة في الطالبـات ان عن اخرى دراسـة وكشفت . الموضوع عن يحملونها
في الرئيس سياسة يفضلن اللواتي من بوضوح كن الخارجية السياسة عن جونسن خطاب الى االستماع

(١٣) . للخطاب يستمعن لم اللواتي الطالبات من اكثر ، فيتنام
االمريكية اوهايو والية مواطني باعطاء باحثان قام عندما ١٩٨٢ عام مماثلة النتيجة كانت وقد
الذين االشـخاص االعتبـار بنظر االخذ ومع االختيار، اليهم وطلب متنافسين مرشحين عن كراسات
مرشـح عن كراسـات اختاروا قـد المستجيبين من % ٥٨ كان ، حزبية او موالية كراسات اختاروا

(١٤). يفضلونه
اسباب وجود تبين يمكن فيها اجريت التي الزمنية والفترات الدراسات اختالف من الرغم وعلى
االنتقائي التعرض عن دراستهما في وسيرز ديفيد الباحثين لكن . المقدمين الخيارين ألحد خاصة جذب
اوالد لديهن االمهات من مجموعة على عرضا اذ . ومحيرة ملتبسة فيه النتيجة كانت اختبارا يؤشران
يدعم الخطابـين احد وكان . محلية جامعة في بعد فيما القائه اجل من خطابين احد الختيار كبار وبنات
البـيئة عوامل دور االخر الخطاب يدعم بـينما االطفال تطور في الوراثية والعوامل الوراثة نظرية
الخطاب اخترن االمهات من %٩٤ كانت الحـظ ولسوء انه الباحثان يقول . الطفل تطور في والمحيط
التجربـة في الوراثي العامل عن تحدثن اللواتي عدد وكان االطفال نمو في والمحيط البيئة لدور الداعم
ويفسـر . الشخصي رايهن عن يعبر انه من بالرغم التحليل في االعتبار بنظر يؤخذ لم انه حتى قليال
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لالهتمام واثارة فائدة اكثر يبـدو السلوك تشكيل في البيئة دور عن الحديث ان منطلق من هذا الباحثان
للسـلوك البيئة تشكل بكيفية المتعلقة المعلومات ان كما يختلف او معه يتفق المرء كان ان النظر بغض
العامل اثر عن تتحـدث التي المعلومات بـينما يافعون اطفال لديهن اللواتي لالمهات فائدة اكثر تبـدو
االشـخاص بغياب انه الباحثان ويرى . تماما الصحيح بتوقيتها ليست ربما االنسان تشكيل في الوراثي
اثر الى يحيل الذي الحديث او الميل كان ان تتبع الممكن من ليس الوراثية العوامل نظرية يدعمون الذين
. االمهات تحـملها التي المعلومات يدعم النه ام جاذبية من الموضوع به يتمتع ما بسبب حدث قد البيئة
الداعمة للمعلومات عدمه من التفضيل قياس حاولت التي االمبريقية الدراسات من الهائل الكم بين ومن
عرضعلى فقد , لها تفسيرات ايجاد حاولوا الباحثين لكن واضحة بنتيجة تخرج لم دراسة هناك كانت ,
مع الرئة لسـرطان رئيسـا سببا بوصفه التدخين عن احداهما تتحدث مقالتان األشخاص من مجموعة
بين رابط او عالقة وجود عدم وتؤكد االولى قدمته ما تفند ادلة الثانية قدمت بينما ، ذلك على ادلة عرض
واضح موقف أي لديهم ليس المدخنين غير و المدخنين ان الباحثان وجد وقد . الرئة وسرطان التدخين
ان مشابـهة امبريقـية دراسات نتائج تحليل ومن الدراسة هذه نتيجة الباحثون عزا .وقد المقاليين عن
واراءهم مواقفهم وان اراء من يحملونه ما عن اليتخلون فأنهم اتصالية لرسائل يتعرضون عندما الناس

(١٥) . التعرضاليها من اكثر المعلومات تقييم باتجاه تجري العملية لكن غائبة ليست

نظرية " كتابـه ١٩٥٧ عام فيسـتنغر نشر ، نظرية باطار االنتقائي التعرض وضع يتم ان قبل
االنسـجام من نوعا تتبـع البشـرية الكائنات كل ان تفترض التي نظريته فيه شرح " المعرفي التنافر
الى الشخص يدفع نفسيا مريح غير يكون التنافر وجود فان النظرية هذه وفق وعلى . فكرها في والثبات
لتجنب الشـخص ينشـط حـاضرا التنافر يكون وعندما . االنسجام أو التوافق وتحقيق تقليله محاولة

. تقليله محاولة عن فضال التنافر، ازالة شأنها من التي والمعلومات االوضاع
لتقـليل الناس جهود ، االنتقـائي التعرض جذور من جذرا تعد التي فيستنغر نظرية وتشرح
المرء يغير فقـد . التنافر تقليل طرق فيستنغر يقترح نظريته وفي . لمعتقداتهم مضاد شيء حول التنافر
تغيير ان فيسـتنغر ويرى . التنافر لتقـليل المحيط االدراك عنصر يغير او السلوكي االدراك عنصر
بالبحث يتعلق جديدا ادراكيا عنصرا اقترح فقد لذا التنافر من التقليل في احيانا اليساعد والسلوك المحيط
ان يمكن جديدة معلومات عن يبحـثون فربـما التنافر تقـليل من الناس يتمكن لم فاذا . المعلومات عن
تقـليل شـأنها من جديدة معلومات عن بنشاط يبحثون الناس فان لذلك ، واتجاهاتهم ومعتقداتهم تنسجم
التعرض يشابـه التنافر لتقـليل التفسـير هذا ان . التنافر من تزيد التي المعلومات ويتجنبـون التنافر

والتعرضاالنتقائي المعرفي التنافر - ثالثا
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البد االتصالية للرسائل باخرى او بطريقة عام تفضيل وجود عدم حالة في حتى فأنه هنا ومن . االنتقائي
حـول صالبة المظاهر اكثر وربما الداعمة للمعلومات المرء وفقها على يميل اوضاع هناك تكون ان
تجنبـه يتم او يقلل التنافر فأن اخرى وبعبارة . المعرفي التنافر سياق في موجودة االوضاع تلك ماهية
التزام او قـرار باتباع االنتقائية تلك وتزداد . المرء عنها يبحث التي المعلومات في االنتقائية ضوء في
طوعي غير تعرض حـالة في تزداد االنتقـائية ان النظرية هذه تفترض كما . ما بشـيء القيام حول
بـين مقارنة اساس على بنيت الفروض هذه الختبار دراسات عدة اجريت وقد داعمة. غير لمعلومات

. واطيء تنافر ووضع عال تنافر وضع
و " االنتقائية " بين العكسي باالرتباط تتعلق النظرية هذه من انطالقا اخرى فرضية اضيفت وقد
اراء من يحمله بما المرء ثقة ازدادت كلما انه اي . الشخصية ارائه حول المرء يحملها التي الثقة مقدار

(١٦) . بالموضوع المتعلقة للمعلومات تعرضه في االنتقائية عنصر انخفض

حقيقـة تاثير او بـوصف ينتهي ما غالبـا االنتقائي التعرض تفسير ان الدراسات بعض تجد
تحـدث لماذا عن االجابـة في يساعد قد ما وهو عام بشكل التعرض فهم المحتمل من فأنه لذا التعرض
عوامل وهناك . للمعلومات التعرض في تؤثر التي العوامل تحديد حاولوا المنطلق هذا ومن ؟. االنتقائية

. المعلومات تقدمها التي والمنفعة التعليم ابرزها من ربما عدة

التعليمي المستوى -
او الموالية التفضيالت عن منفصلة نظريا تعد التي - الشخصية واالستعدادت االختالفات تعد
التعرض عن المعروفة المؤشـرات اكثر ان الواضح من اصبـح وقد . العوامل من واحدة - المتحزبة
يشار ما وعادة . التعليم ومستوى التعليم عامل هي العام بالشان المتعلقة الجماهيري االتصال لرسائل
التي وهيوز سـتار دراسة وهي أال العامل هذا اشرت الموضوع هذا حول مبكرا اجريت دراسة الى
االقل في التعريفية المتحدة االمم لحملة تعرضوا جامعي تعليم على الحاصلين من % ٦٨ ان الى اشارت
% ١٧ هي الجامعي قبـل اي متوسط تعليم على الحاصلين نسبة كانت بينما اتصال وسائل ثالث في
مختلفة عامة احـداث وحـول مختلفة فترات على المسحية الدراسات هذه مثل اجراء تكرر وقد . فقط
اصحـاب بـتعرض يتعلق فيما االخر البعض عن بعضها ، واسعا اختالفا تؤشر التكاد النتائج وكانت
التحـصيل اصحاب باالشخاص مقارنة مرات ولعدة اتصال وسيلة من والكثر طوعيا المتقدم التعليم

(١٧) * . المنخفض او المحدود الدراسي

التعرضللمعلومات - رابعا

223

االدبيات في دراسة - للمعلومات االنتقائي التعرض

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



المعلومات تقدمها التي المنفعة -
في اساسـيا عامال يكون ان يكاد اخر عامال اليها والحـاجة المعلومات تقدمها التي المنفعة تعد
فائدة ذات تكون ما نوع من خدمات لتقديم كبير بشكل المعلومات تنوع ان الواضح فمن . للتعرض الميل
المدركة المعلومات فائدة كانت كلما انه ويبـدو . اليها التعرض على الناس تشـجع عملية والغراض
الدراسـات من الكثير في واضحا هذا كان وقد كبيرة. للمعلومات للتعرض الشخص رغبة كانت كبيرة
التلفزيونية البـرامج حـول تدور كانت التي الدراسات احدى ففي . المنصرمة العقود خالل االمبريقية
مناقشـة تناولت التي بالبـرامج اكبر اهتماما للدراسة الخاضعون الطلبة ابدى المدارس بطلبة الخاصة
االهمية من الدرجة بـتلك االمر يكن لم فيما فيها امتحـاناتهم تقديم وشك على الطلبة كان دراسية مواد

(١٨) . الدراسية مقرراتهم ليستضمن وبرامج لموضوعات
المتعلقـة االخبـارية التقـارير تذكر ان الباحـث وجد ١٩٩٠ عام لينغر اجراها دراسة وفي
. واالقـليات السـن كبـار الجمهورمن بين مرتفعة كانت العنصرية والتفرقة االجتماعي بالضمان
االجتماعي والضمان المدنية الحقوق بسياسات ما بشكل يتاثرون الذين الناس ان الى الباحث وتوصل

(١٩) . القضايا هذه حول الخبرية للقصص انتباها اكثر كانوا
(الجندر) االجتماعي النوع حــول مشابـهة نتائج واخرون بـيرنز قـدم ٢٠٠٠ عام وفي
من النوع لهذا الرجال من اكثر يتعرضن النساء ان النتائج افادت فقد . المرأة قضايا حول والمعلومات
وان البـد المعلومات يتذكرون الذين اولئك بان استدالل على التحليل هذا بني اخرى ومرة . المعلومات
دراساتهم طريق عن ٢٠٠٥ عام واخرون هولبرك اظهره ما وهو لها كبيرا تعرضا اختاروا قد يكونوا
حـول المعلومات يتذكرون الناس يجعل ما ان تؤكد خالصات الى اوصلتهم التي المتعددة االمبريقية

(٢٠) . ما بشكل تمسهم وكونها القضايا تلك اهمية هو افضل بشكل معينة قضايا

االنتقـائي التعرض تناولت التي االمبريقية الدراسات تناولت التي االدبيات على االطالع من
وقـد . االتصال رسائل من العديد بين من معينة رسائل يختارون الناس ان حقيقة يصف انه نستخلص
مواقـفهم تدعم التي للمعلومات التعرض الناس تفضيل فرضية على االنتقـائي التعرض نظرية قامت

. لزعزعتها تهديدا تشكل التي تلك من اكثر

للناس مباشـرة فائدة ذات المعلومات كانت كلما انه ماكتب كل ومن التجارب تلك من يتبـين
كانت اذا عما النظر بـغض الفائدة في درجة منها اقل التي بتلك مقارنة اكبر بشكل مفضلة تكون فأنها

. الشخصية ارائه الشخصاو قرار من التدعم او تدعم

خالصة
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نتائج معظم وافادت عدة عقـود مدى على النظرية هذه االتصال مجال في الباحثون ناقش وقد
لوجهات العاطفي وميلهم للمعلومات انتقائيا االتصال وسائل جمهور تعرض حقيقة الى الدراسات تلك
عن للبحـث يسعون يجعلهم ما وهو االحداث او االشياء حول اراء من يحملونه ما مع المنسجمة النظر
ما عن الناتج الداخلي استقـرارهم تربـك التي تلك وتجنب ورضا توازن حالة في تجعلهم معلومات
جذور احـد تعد التي المعرفي التنافر نظرية وتصف . ما امر حـول نظر وجهات او اراء من يحملونه
تتحدى لمعلومات تعرضه اثناء الشخص بها يمر التي النفسية واالوضاع الظروف االنتقائي التعرض
لتلك المحــتمل التهديد لمجابــهة الشـخص يتخذها التي االجراءات او والخطوات لديه موجود ما

. المعلومات
ان القـول يمكن االنتقـائي التعرض تناولت التي االمبريقية الدراسات نتائج استعراض ومن
على بـناء تؤسس التي االنتقائية هو االول للمعلومات: التعرض دراسة في طريقين سلكت الدراسات
الرسـالة بمضامين فيتعلق لالنتقائية الثاني الشكل اما . عدمه من له الناس وتفضيل المصدر تلميحات
تفضيلهم عن النظر بـغض بها يهتمون قضايا حول معلومات من للجمهور توفره ما ومقدار االتصالية

. عدمه من للمصدر
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: المقدمة

: األنثوي الرمز اسطورة : األول الفصل

لدى دالالته ثم ، المتصوفة) لدى نثوي األ (الرمز نتحـرى أن المتواضع البحث هذا في حاولنا
وشـاعرا ، شلش) جميل (محمد هو العراق من شاعرا : منهم اخترنا الذين المعاصرين الشعراء بعض
ابـتغاء ارتأينا وقد . درويش) (محمود : هو فلسطين من وثالثا ، الحصيني) القادر (عبد هو سوريا من
للرمز األسـطورية بـعاد (األ : االول الفصل في تناولنا : فصلين الى نقسمه أن البحث على السيطره

. االسالمي الصوفي التراث وفي القديمة، الشعوب أساطير من عدد في األنثوي)
، لالنثى) رمزا (الحمامة كانت االول المبحث في : مباحث ثالثة على جاء فقد الثاني الفصل أما

، االنسان وطفولة الكون طفولة ، الطفولة) رمز في (األنثى تجلت الثاني المبحث وفي
قـد المتواضع البحث هذا يكون أن عسى فلسطين). في األنثى (رمز تجلى الثالث المبحث وفي

. الشائك الفلسفي الموضوع هذا من جزءا غطى

لنا ترك فقـد . القديمة الشعوب حضارات عمق في اسطوري بعد _ صوفيا فنيا رمزا _ لألنثى
كان حين في االنثوية، اعضائهن تضخيم في بولغ لنساء ، العظام او الحجر من تماثيل الحجري العصر

لوسبيل).(١) (فينوسات بـ هذه سميت وقد ، مالمح أي من خلوا الوجه
األرض بـين المخصبـة الجنسية العالقة بسبب كانت البشرية بداية ان : (التوراة) في جاء كما

اليوناني الفكر االسطورة هذه أكد .وقد والسماء
(٢) . " السماء - (اورانوس) من أخصبت األرض _ (جابا) ان رأى حين "

العبـادة تستحـق (الهه) تصبح ألن أهلتها ، خصائل من المرأة تحمله ما السومريون يغفل ولم
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العالقـه اتسـمت " ولذلك ، الزوج يؤديها تراتيل وبضمنها: ، الزواج طقوس أداء طريق عن والتبجيل
الحب (الهة عشتروت مأساة عدت السومرية الديانة أن عن فضال هذا (٣). " والجالل القدسيه من بنوع

وآشور".(٤) بابل بالد في تسميه " االكثر وكانت ، االلهي الحب في ساة مأ اول ، تموز في والجمال)
االلهه مجتمع بـكون لالنسـان أوحى " النسل بعملية المرأه تخصص أن المعقول من بات وقد
كل مرة ، اسـطوريا زواجا ثمة أن اعتقد ولهذا ، (٥)" والتناسل التوالد حيث ...من البشري كالمجتمع
(٧). الزواج ذلك ثمرة ( (الزهرة وكانت ، (٦)( والشمس (القمر : هما ، بنفسيهما قائمين اللهين ، شهر

لدى والجمال) (الحـب الهة هي و(الزهرة) ، واالنوثة للذكورة رمزان والقـمر) (الشمس فـ
اليونان لدى (فينوس) لـ المرادفة (عشـتر) الجنوبـية العربية النصوص في اسمها ذكر وقد ، العرب

. الجنسية)(٨) واالثاره االغراء ) الى كلها تُمت ، كثيرة ومواقف بأزياء ونحتوها صوروها ،وقد
"من وكانت ، بـ(صنم) لها رمز ،وقد العربية الجزيرة في معروفة الهة كانت فقد (الشمس) أما
لدى الغزلية) (الطلل مقـدمات ان معاصر: باحـث ويذكر ، (٩)" السـاميين بقية لدى المعبودة االلهة
الشمس رحلة تخلفه لما رمز هو (الطلل) وان ، (الشمس) هي: المرأة ان الى: تشير الجاهليين الشعراء

. (١٠) نزوحها بعد عودتها في قائم (االمل) وان ، ونماء خصب من
التناسل وتواصل ، الحياة خصب سبب المرأه فان كذلك ، االرض خصب سبب الشمس أن فكما

. والتكاثر
، (االنثى) بـ احتفوا ولذلك ، االسطوري التراث ذلك كل من أفادوا قد الصوفية أن في والشك
. المكنون) والمجهول ، والمرفوع ، (المســــطور : الثالث الكتب المهات االنثوي) (الرمز فثمة
فاذا ، العالمين عن غني بـالذات ألنه ، ابدا المواد عن مجردا اليشاهد " ، االلهي التجلي رمز و(المرأة)
الشـهود اعظم النساء في الحق فشهود ، مادة في اال الشهود يكن ولم ، ممتنعا الوجه هذا من االمر كان

. (١١)" واكمله
صورة والرجل ، النفس صوره (المرأة) بأن (فصوصالحكم) لـ شرحه في ( (الكاشاني ويعلق
االول التعين تحـت الداخلة التعينات احد النفسي التعين ،فان الروح من جزء النفس أن " فكما ، الروح
وكل ، الرجل من جزء الحقيقـة في (المرأة) فـ ، تنزالته من وتنزل ، الحقيقي (آدم) هو الذي الروحي
أهاب كما . (١٢)" المدلول على مقـــدمة والداللة ، الرجل داللة و(المرأه) ، اصله على داللة جزء
، بـطنها في ونشـأ ، ارضعته التي هي النها ، االنسان ملكية له تعود فعاال رمزا (المرأة) بـ الصوفية

. (١٤)" حقيقية المه ابن وهو ، فراش ابن البيه فهو " ،ولذلك بدمها وتغذى
كانت عمر)، ، و(نعم كثير)، - و(عزة جميل)، - و(بثينه قيس)، - تجارب:(ليلى أن في والشك
الى طريقـها ولوحواعن ، الروحية تجاربهم على أسقطوها فقد ، الصوفيه الشعراء ذاكرة في شاخصه
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حـافالت ، بالتطلع مفعمات منازل اليها الشوق عذابات وسط وشقوا ، جمالها من اغترفوا الهيه تجليات
٢٧٩هـ):(١٥) : الخراز(ت سعيد ابي قول ذلك أمثلة فمن ، الشاقه بالرياضات
علم دارها نأت مذ بـ(نُعم) فمالي مخبِر من فهل عنها أسألكم
أموا _ ظعنوا _اذ اهللا بالد وأي أهلها خيم أين أدري فلوكنتُ

النجم دونها ومن منُع صبحت ولوأ خلفها الريح مسلك لسلكنا اذا
من شـئ بـأي حبـه عن التسـلي وعدم ، باهللا التعلق ،الى اليها والرحله ، نعم) ) رمزبـ وقد

قوله: في ، الحق الى (ليلى) بـ رمز وقد الشبلي، بكر ابي الى ينُسب ومما ، الدارين مغريات
ذائقِِ غير لها ليلى من فاني سلوة ذاق - الهوى طول في - كان فمن

بارق كلمحٍة تصدقْ لم أماني وصالـها مــن نلتـه شـئ وأكبـر
االماني من طريقـه على يجن ولم ، عزاء له يدع لم الذي االلهي الحب مكابدته الى بذلك يشير
العاشق حال هي ،وتلك الخاطف البرق كلمحات تمر كانت التي الوجد لحظات ،سوى ينشدها كان التي
المعاناة الى بـالمزيد ،أحـس الشظف وايثار ، الجماح ،وكبح النفس ترويض في بالغ كلما ، الصوفي

: :٦٣٢هـ) (ت الفارض ابن قول ذلك ومثل ، والحرمان ، ،والتطهير
مصباحا أرى نجد ربى في أم الحا باالبيرق أوميضبرق
صباحا المساء فصيرت ليال اسفرتْ العامرية (ليلى) تلك أم

االبـيرق ، (البـرق المتعينات من بالمحسوس واهتدى ، االلهية الذات الى (ليلى) بـ رمز فقد
، بـالجالل نفسـه الشاعر غمر الذي الرباني) وهو(الفيض ، الالمحسوس الى المصباح) ، نجد ،ربى
االلهيه الذات عن آخر (ليلى) بـرمز نظفر نفسه الفارض ابن ولدى ، الساحر النور بدفق عليه وأفاض

: مطلعها التي ميميته في القدسية
فالعلم الزوراء في الح بارق أم سلم بذي ليال بدت ليلى نار هل

الروحانية بهذه فوسمها ، العرفاني باطنه الشاعر عليها أسقط موروثة، ديباجة - كسابقتها وهي
. الرقيقة

في يقـول التي الفارض ابن عينية في الربانية الذات عن رمزين و(ليلى) (سلمى) تطالعنا كما
: مطلعها

البراقع ليلى وجه عن ارتفعت أم المع الغور جانب من بدا أبريق
؟ المدامع حكتـه عما ابتسمت أم بذي وسلمى أنارالغضاضات

وماتعدد خاصة، رموز الى العرفانية المفاهيم وفق على تتحـول هنا الموروثة االسلوبـية ان
بترديدها الصوفي يتلذذ التي ، الحسنى أسماءاهللا لتعدد آخر وجه اال و(سلمى) (ليلى) بين الحبيبة اسماء
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.

: حمامة األنثى االول: المبحث
_العاشق_ الشاعر يبثها مواجيد شكل الصوفية الرؤى تأخذ ، شلش) جميل (محمد الشاعر لدى
الحـمامة (عن ديوانه في االشراقـات بـتلك لنظفر وأننا الباطن، الوعي أسعفه كلما . المتن نسيج في
عن بقـص بدأت مقطعا وخمسين خمسة استغرقت ،التي بخاصة (الحمامة) قصيدته وفي ، واخوانها)

(١٩) : (الحلم)
عذب حلم كرؤى

أخرى سماء ملكوت من هبطت
(٢٠) الحلم: نافذة عند وانتهت

كارين أرى كنت
الحلم نافذة من

نقاب دون عروسا
في ترتع التي االنسـانية الروح رمزالى هي ، االول المقـطع في تذكر التي (بيكاسو) وحمامة
الشاعر يقول ، المادية والجسوم بالمحسوسات وتقيدت ، االولى كينونتها من نزلت .وقد المعرفة خمائل

:
عذب حلم كرؤى

أخرى سماء ملكوت من هبطت
...ابتسمت مائدتي من اقتربت

الخير صباح نصف همست
بيكاسو حمامة ، الفل صباح همست:

أنا :كارين قالت
؟ أنت من لكن:
بحار أنا أجبت:
التيار ضد يقلع

الغربة ملكوت في ويبحث
حب مرفأ آخر عن

: الثاني الفصل
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ويموت يعشقه
المظلم بالكون وضاق ، الكوني العشق استغرقه الذي الصوفي) العاشق( الشاعر/ روح ِإذَن تلك

. االخير المالذ الى فتطلع ، عذريته افتقد الذي
لـ(حـمامة) أخرى صوره هي ، الخير صباح بنصف وتحيي ، تبتسم ،وهي الشاعر حمامة ان

(٢١) الساجعه: عربي) بن الدين (محيي
شجاني مما الحمام هذا شجو ونامت بالرياض الورق هفت

النفس الى عينيته في سـينا) (ابـن آشـار وقبله ، وحنين شجن من بالشاعر ألم ما سبب وهي
فورقـاء االول(٢٣). مأواها الى وحنت هامت ،ثم الجسد في وحلت ، عليائها من هبطت التي البشرية
فيهم -بـمن الصوفية أهاب فقـد . شلش) - بيكاسو (حمامة وهي عربي)، ابن (حمامة هي: سينا ابن
هو ، غنوصيا مغزى لديهم جوهرها شكل والتي ، لالنثى ،رموزا والناقه(٢٤) بالحمامه - االشراقيون
حـلمه كان هنا ،ومن االسـود العربي الواقع على الشاعر اسقطه وهوما ، العلو لذات تجٍل حقيقته في
الذي وجده كان ،ثم روحيه ورقائق ماديه، أجسام من ومافيه ، بالعالم أحاطا قوسين شكل الذي الصوفي
خمرة " واستغرقته ، (٢٥)" الشرق بعطر الممزوج التبغ " المحبوب مع ،فذاق آخر ملكوت الى به ارتفع
الفيزيائي الجمال تناظر الى اشـاره .في الموت"(٢٦) - الجسـد فاكهة " جانب الى " الروح موسيقـى
الى ،مشيرين عربي) (ابن لدى نظيرا له ماتلمسنا ،وهو بالمثالي الشهواني ،وتوالج الروحي ،والجمال
تسـتخدم التي االدبية الغامضة اللطيفة الحيلة هذه في " االساس ان ،وهو المستشرقين أحد اليه ماذهب
المسيحية الى يرجع ، االلهي للحب الروحية الفيوضات عن والتعبير للتحليل الدينوية الشهوانية االلفاظ
اسـاس على ،مفهوما االنشـاد) (نشيد عن وصادرة ناشئة النها ، واحد آٍن في ثة المحد واالفالطونية
والينبـوع ، االعلى المثل هو اهللا ان رأوا الذين _ الكنيسـه آبـاء عصر في الرمزي المفسرين تفسير
المسيحي الالهوت مع المحدثة االفالطونية تمتزج فيه الذي االريوفاغي وديونسيوس ، المطلق للجمال
الصوفية كتبت كلها الوسطى العصور وخالل (هيوروتيوس)، الى منسوبة شهوانية اناشيد عن يتحدث ،
(شولميت) لـ (سليمان) الملك به أحس الذي الدينوي الحب اساس على متصلة عدة الحب في رسائل …

.(٢٨)"... الحسية والصور ، الشائكة الشهوانية العبارات تستخدم ،وفيها الجميلة
: الشاعر يقول ولذلك

لهجتها في /لثغت /عانقتها /ضممتها صافحتها
(٣٠): يرى كما المحبوب يـدي فبين

صحو لحظة الرغبة تصير
محو لحظة الرغبة وكمال
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صوفيين مواجد الحب ويصير
العذرية بــين مضايفا ، االنثوي الجوهر على المرموز الشـعري النسـق هذا يعول وهكذا

والشهوانية.
(الحـمامة)، لقصيدة األخير المقطع وكأنها تبدو والتي حمامة)(٣١)، من (رسالة قصيدة وفي
كله الحـمام أنا وربـما "_ الحمام لكل رمزا صارت وقد - الحائرة) االنسانية (=الروح الحمامة تفتش

: العالم يذرع (٣٢)"
االمين والعش ، المحبة بحثاعن

والســــالم(٣٣) الحب ظالل في
حـولها ما وتضئ ، العالم جوهر عن ،فتكشـف القـلب في اهللا يلقيها ذوقيه معرفة الى وتتطلع

. االول برجها الى لعودتها ،تمهيدا
، لالنثى رمزا طيبة) بو (حياة التونسية الفنانة من الشاعر يتخذ االبداع) هيكل (في قصيدة وفي

(٣٤): الشاعر ،يقول خاصا احتفاءا (=الصوفي) الشاعر بها يحتفي
سمحة شمعية انامل

عيونها في البحر لون يعبق وأمرأة
الفرحة وتعبق

والمجهول الزرقة عالم في مغامر وشاعر
العينين...والذهول في البحر امتداد بين
قرطـــاج من يبحر أشرعه بال كان

، الكون عن بديال ، المرسم في اآلن يستقر والتجواب بالترحال المولع المغامر الشاعر ولكن
(٣٥) : القلقة روحه هيكل وهو ، محرابه فهو

واأللق االبداع هيكل في
األرق وعالــــــم
والقـــلق والسـحر

النور في غارقا أصلي كنت
الهيه لموسيقى سمع بال أصغي

(٣٦): بالمعشوق التوحد التبتل ذلك مآل وكان
مرسمها في الشاعر توحد

والمريد والصوفي المفتون بالعاشق
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: لها قال
جديد من يولد عالما أن أحس
اللوحـــــات هذه من
البحـــــر هدير ومن
والجــــــزر مده في

(ليل حـيث ، ،والخدراللذيذ الصوفي االنتشاء كان ثم ، (نبيذالسكر) عن بديالً األصباغ وكانت
. االنيس(٣٧) هما والوحشه) (الغربه ،وحيث القضاء هو الليل)

كثافته الجســد وخلع أصفادها، من الذات تطهرت (=الصوفي) الشــاعر مخدع في وهناك
: القدسي النور فضاء في سابحه هيولي ،واستحال

شهـــــرزاد يــاأم
الطريـــق ماأطــول
الـــــــزاد وماأقل

والمتاع الشراع فهيئي
. ميعاد(٣٨) بال الموج يحملني غد ففي

االنسـان معراج هي النفس معرفة كانت ولما " الكلية للنفس رمزا باألنثى الشاعر يهيب وهكذا
.(٣٩) اهللا" الى موصلة المتوهج الحب عاطفة طريق عن المرأة معرفة تكون أن لزم ، الرب معرفة الى

: طفولة : األنثى : الثاني المبحث
(٤٠): يقول ،اذ األنثى عن القلق باسئلة مسكون الحصني) (عبدالقادر والشاعراالسوري

حنان)؟ ) تذكرون هل الطفولة أصدقاء فيا
: نقاط عبر الغائبة والطفولة ، ،الُمتجلية األنثى فهي

البعيــد(٤١) الظالم في نائيـــــه الضوء من
الشاعـر:(٤٢) يقول ، تعادل الطفوله، تلك ،او األنثى وهذه
الصنوبر وحرش ، األبوة وسيف ، األخت وتفاحة ، األم يد

،ألنه ابدا المواد عن مجردا يشاهد ال " فالحق ، متجليا اهللا الشاعر) =) الصوفي يرى األنثى ففي
شـهود ماده،ف في اال الشهود يكن ،ولم ممتنعا الوجه هذا االمرمن كان فاذا ، العالمين عن غني بالذات
،ولذلك الكون نسـاء لكل تجليا (حـنان) كانت وبذلك .، (٤٣) وأكمله" الشهود اعظم النساء في الحق

الكون). (=طفولة البشرية طفولتة الى مرتدا (الصوفي) الشاعر انعطف
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(٤٤) بقوله: تبدأ التي الياقوت) (ماء قصيدة وفي
صبـــــاح ذات
الديـــر صحن في

عطفيها على الفجر زنّار تعقد راهبة كانت بينما
نيام والناس

حـافة على " الراهبـة رأته الذي فالطفل ، *( للخلق االول بـ(المبدأ اخرى مرة الشاعر يهيب
فقـرة في انه .كما الصوفي) الشاعر ،(=طفولة الكون لطفولة رمز هو . (٤٥) " ساقيه ويدلي يعقد قلبي

نحو: النصينعطف من

اليمنـــى الجهه في (تغريد) دارة
قلبــــــي اليسرى الجهه وعلى
الطفــل يشد كان المتوتر الخيط لكن

الخيـــط يشـــــد الطفل وكان
وبـين ، الخلق) مبـدأ (اول ، الطفل بـين - الغنوصي المذهب وفق على - العالقة تخفى وال
من جزء النفس أن ،فكما صورةالروح ،والرجل النفس صورة " - الكاشاني يقول -كما فالمرأه األنثى،
، الحقيقـي (آدم) هو الذي الروحي االول التعين تحت الداخله التعينات أحد النفسي التعين فان ، الروح
والداللة ، الرجل داللةعلى فالمرأة ، اصله على دالله جزء ،وكل الكل من جزء الحقيقــة في فالمرأه

. (٤٧) " المدلول على مقدمه

العاشـق اتحـاد ، بـها االتحاد الى يسعى ،اذ له حبيبه فلسطين) ) من درويش) (محمود ويتخذ
األصل محبوبته من يجعل وهاهو ، واآلآلم ، واألرض ، والحبيبه ، الشاعر وحدة تتحقق اذ بالمعشوق،

(٤٨): الفرع نفسه من ويجعل ،
كفــــــــها في تأخذ طفولتي
شـــئ...ول كـــل من زينتها

الذاكــرة سوى الريـــح مع تنمو
بتعبيرآخر:(٤٩) المقطع يتكرر ثـم

كفهـــــا في تـــأخذ طفولتي

"(٤٦) : (تغريد) اآلن هي النسمة" مثل آنسه

: (األرض) الوطن : األنثى الثالث: المبحث
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يـــــوم...وال أي في زينتها
الذاكـرة سوى الريــح مع تنمو

الصوفي المنهج وفق ،فعلى والرجل األنثى بـين القائمة العالقة ميزان في يعدل ، هنا والشاعر
الحقيقه في فالمرأة ، الروح من جزء النفس أن فكما . الروح صورة والرجل ، النفس صورة المرأة ،فان
- األنثى الشـاعر جعل ،فقـد (٥٠)- فصوصالحكم شرحه في الكاشاني يقول كما _ الرجل من جزء
، الرجل على داللة المرأة اتخذ أيضا الشـاعر ،ولكن منها جزء وهو ، الكل هي (=فلسطين) المحبوبة
على داللة فالمرأة ، أصله على داللة جزء وكل " : آنفا المذكوره الفقـره تتمة في الكاشاني ماقاله وهو
كان لما مخالفا ، التجلي معادلة قـلب في الشاعر ويمضي (٥١) " المدلول على مقدمة والداللة ، الرجل
هدير في - الجلد في الشـجر- في - العيون في - الطبـيعة في (=فلسـطين) األنثى تجلي من يتوقعه
بين هجره " كانتا عينيها فان ، القدسية للذات تجليا (األنثى) بحسبانها ، (٥٢)" البشر لغات في - السكون
وهاهو ، انزالقـه تدارك قـد الشـاعر أن على (٥٤)( (منفى كانت ثم واالنكسار"(٥٣)، المجد ليالي

(٥٥): قائال نفسه يستعيد
عـودة يامعبودتي عيناك

الحصار تحت الضائع موتنا من
رمز قــد فهو ، األنثوي الرمز مع تعاطيه في زوايا ثالث من رؤياه صوفية تتحقـق وبـذلك
المطلقة الصفات عليها باألنثى،وأسبغوا االلهي للحب الصوفية رمز ،كما المحبوبة (األنثى بـ لفلسطين

الرجل على داللة _ _الجزء األنثى من جعل أنه كما ،
زينتها كفها من تأخذ "طفولتي

، معبودتي" يا عيناك و" "
منها شكا فقد وثالثا
...هجرة” عيناك "
، " منفى عيناك و"

: لها انتمى نفسه الوقت وفي
،" الحصار تحت الضائع موتنا من عودة "عيناك

: الشبلي) بكر (أبي بقول يقتدي وكأنه
(٥٦) علتي كنت وأن السقام من يـــاشفائي

لكل رمزا محبوبـته من فيجعل ، للرموز الصوفية النمذجة طريق على خطوة الشـاعر ويتقدم
ذلك: في يقول واألرض)، والمنفى، والبيت، (العيون، في تتحلى ،وعندئذ النساء
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عينيك...آت ظل الى آت أنا

اللواتــــي النساء كل أنت
الثواكـل وكل أزواجهن، مات

أنت
الصباح منها فر التي العيون أنت

.....
...أنـــت ومنفاي بيتي أنت
دمرتنـــي التي أرضي أنت

ونبيذا) (ندى وليست ، "غزاال" ليست فهي المادية، األوصاف كل من محبوبته الشاعر يجرد ثم
المطلق. صورة من يقترب أثيري كائن وكأنها (٥٨)، القديمة) األغاني كتاب من طالعا (كوكبا وليست ،

(٥٩) : المتضادة للثنائيات ملتقى منها يجعل فأنه ، وأخيرا
قــزح وقوس جــــرحي أنت
وحــربتي قيــــــدي أنت
واســـــطورتـي طيني أنت
حيــــاتــي وأنت موتي أنت

المتناقضات. ،وتجمع األضداد بين تؤلف التي الصوفية رؤيا مع الشاعر رؤيا تتطابق وبذلك

طريق عن بعضه على نقف أن أردنا ،ولكننا كهذه بعجالة هذا بحثنا بموضوع االحاطة اليمكن
: ،وهي المالحظات من عدد تسجيل الى منه انتهينا ،وقد األنثوي الرمز أسطورية على الوقوف

وقد واألخت)، ، ،والزوجة (األم كونها حيث من االنثوية المراتبية ذروة في تبقى المرأة ان -1
. الشواهد بعض أوضحته كما النقاط هذه الى الصوفية التفتت

المرتبة في فعال بأنها منهم اعترافا ،فانما (المرأة) األنثى يكأفئ بما يتغنون ،اذ الشعراء ان -2
، الكون ،وطفولة (الحــمامة : ومنها األنثوية، الرموز من عدد في عندهم تجلت فقـد ،ولذلك االعلى

. الوطن) أو ،واألرض األنسان وطفولة
المتلقى نفس في أثرا تترك كبيرة ايحائية بطاقة الشعرية الصورة يشحن األنثوي الرمز ان -3

رمزيتها. من المجرده األنثى في ايحائيا تأثيرا نلمس ال حين ،في

... ... ... ...

: الخاتمـــة
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الهوامش
مؤسسـة مع ،باالشـتراك ،مصر النهضه ،مكتبة حقي اسماعيل : بريل،ترجمة نورمان البشري، العقل بزوغ : ينظر -1

. ،ص١١٦ ١٩٦٤، فرانكلين
. ،ص١١٠ ١٩٨٣، ،ط٢ اآلداب ،دار بيروت عوض، لويس ، الطرق مفترق في ثقافتنا -2

، لبنان ، طرابلس ، خياطه نهاد : ترجمة ، كريمر ،وصموئيل ودوموزي ،اينانا السومريين عند المقدس الزواج طقوس -3
. ،ص١١٩ ١٩٨٧، ،ط٢ السائح مكتبة منشورات

. ١٩٧٧،٢/١٢٩ ، بغداد ، الفنون ،وزارة الخولي لطفي ، _عشتار األساطير معجم ينظر: -4
. ،ص٢٠٢ ١٩٥٩، القاهره د.فؤادحسن، : ترجمة ، وآخرون نيلسن ديتلف ، القديم العربي التاريخ -5

نفسه. المصدر -6
،ص٩١ ١٩٧٩ ، (د.م) ، بيروت ، الحوت سليم محمد الميثولوجيا، طريق في ينظر: -7
ص٩٥_٩٦. ، ١٩٦٢ ، ،بمصر المعارف دار ، وآخرون حتي ،فيليب العرب تاريخ -8

. ٢/١١٣ ، ذكره سبق ،مصدر األساطير معجم -9
ص٥٧. ، ١٩٨٣ ، ،ط٣ االندلس دار ، ،بيروت البطل د.علي ، الهجري الثاني القرن حتى الشعرالعربي في الصورة -10

١٩٤٦ ، العربـيه الكتب احـياء دار ، ،القـاهره عفيفي العال د.ابو : ،تحقيق عربي بن الدين محي ، الحكم فصوص -11
. ،ص٣٣٣

. ص٣٢٧ المصدرنفسه، -12
معهد مع بـالتعاون للثقافه األعلى ،المجلس يحيى د.عثمان وتقديم: تحقيق ، عربي بن الدين محي ، المكية الفتوحات -13

. -١٩٨١م،٤/٢٤٧ ،١٤٠١هـ السوربون في العليا الدراسات
. نفسه المصدر -14

،ط٣ المدني مطبـعة ، الخانجي مكتنة القاهره ، شربيه الدين نور السلمي،تحقيق: الرحمن عبد ،ابو الصوفية طبقات -15
_١٩٨٦م،ص٢٣٢. ،١٤٠٦هـ

ـ هـ ١٣٢٠ ، الخيريه المطبـعه ،مصر، والنابلسـي بشرح:البوريني غالب، بن رشيد : جمع ، الفارض أبن ديوان -16
. ،ص١٢٥

. ص١٢٨ ، نفسه المصدر -17
ص١٦٦. ، نفسه -18

. ص٥ ،١٩٩٦، العامه الثقافيه الشئون ،دار بغداد شلش، جميل محمد واخواتها، الحمامة عن -19
. ص٣٧ نفسه، المصدر -20

ص٥. ، نفسه -21
ص٢٥. بيروت،١٣١٢هـ، عربي، بن الدين محي األشواق، ترجمان شرح في األعألق ذخائر -22

تعززوتمنع ذات ورقاء األرفع المحمل من اليك هبطت
عربي: ابن :سينية الصوفي العرفان عند (الناقه) مزية الى :للتعرف ينظر -24

مطلعها والتي سينا، ابن ديوان في القصيده : تنظر -23:
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العيســـــا البـزل بانــــــوا يوم ماراحلوا
. ص٧ ، ذكره سبق مصدر ، وأخواتها الحمامة عن : ديوانه -25

. ،ص١٠و١١ نفسه المصدر -26
: مطلعها ،التي عربي ابن قصيدة : تنظر -27

سوالفا الخدود على العاطفات عواطفا المائالت الغصون بأبى
. ،ص٣٧ الديوان

. ص٢٤٤ ، بالثيوس اسين ومذهبه، ،حياته عربي ابن -28
. ص٢٧_٢٨ ، وأخواتها الحمامة عن ديوان: -29

. ص٢٠ ، نفسه المصدر -30
. ،ص٣٨ نفسه -31

. نفسه -32
. ،ص٣٩_٤٠ نفسه -33

. ،ص٦٥ نفسه -34

. ص٦٨ نفسه، -35
. نفسه -36

. ص٧٠ نفسه، -37
،ص٧١. نفسه -38

. ص١٢٥ ، نصر جودة عاطف ،د. الصوفيه عند الشعري الرمز -39
١٩٩٨،ص١٤. ، ,ط٢ الحضاري االنماء مركز ، حلب ، الحصيني القادر ،عبد الياقوت ماء : ديوانه -40

. نفسه المصدر -41
. نفسه -42

محمديه. كلمة في فرديه ص٣٣٣،فصكلمة ، عربي ،ابن الحكم فصوص -43
،ص١٩. الياقوت :مـاء ديوانه -44

اليهولي أي ، الموجودات منه خلقـت الذي األول األس في (األيونية) المدرسـة رواد يبحث (اللوجوس)حين ويسمى (*)
في رأت التي ، العليا الديانات بـعض في بـعد ما في تجسدت حيوية رموز فيها وأشبعت الكون، فيها كمن التي األولى
هو فاالنسان ، والطبيعة االنسان بين الموازنة فكرة ، كله ذلك في تجسد وقد لالله. وانموذجا ، الكون من صورة االنسان
، التام االنسان مذهب الى الصوفية طوره الذي هو المبدأ وهذا ، االكبر الكون الطبيعة تشكل حين في ، االصغر الكون
اليتشتت ،ولكي العالم في االضداد حركة تجوهر بؤرة ذلك وفق على التام فاالنسان الجيلي)، الكريم (عبد أنضجه الذي
عليه (آدم) خلق حـين اهللا (ان : مؤداها بحكاية الصوفية عند تجسد الذي االول) (الخلق مبدأ عند نظل أن ينبغي انتباهنا
اهللا فبسـط ، الخفاء في السمسمة قدر النخلة خلق بعد الطينة من وبقي ، طينته خميرة فضلة من (النخلة) ،وخلق السالم
أبـن تعبير حد أمره"على العقول ويبهر ، يقدرقدره ال ما والغرائب العجائب نت فيها " الفضاء واسعة أرضا الفضلة تلك

ص١٥. عربي، أبن ، الحكم فصوص : ينظر . عربي
. ص٢٠ الياقوت، ماء : ديوانه -45

ص٢١. ، نفسه -46
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الفصوص،ص٣٢٧. على تعليقه في -47
ص٩. نومها)، تنهضمن (حبيبتي قصيــدة ،١٩٧٧ ط٥، ، مج١ ، العودة ،دار بيروت ، درويش :محمود ديوان .48

ص٤٩١_٤٩٢. نفسه، المصدر -49
،ص٣٢٧. الحكم فصوص -50

نفسه. المصدر -51
. ص٤٩٦ نومها)، من تنهض (حبيبتي قصيدة درويش، محمود : ديوان -52

ص٥٠٢_٥٠٣. نفسه، المصدر -53
نفسه،ص٥٠٤. -54

نفسه،٥٠٨. -55
نفسه،٩١. -56

،ص٥١١_٥١٢. عينيك) ظل الى آت (أنا قصيدة ديوانه: -57
.٥١٣، نفسه المصدر -58

.٥٢٠، نفسه -59
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: المقدمـة

البحث منهجية : اوالً

كبــيرة اهمية تشـكل , االعالم وسـائل في الجمهور آراء لمعرفة تجرى التي الدراسـة ان
هذه تالقـيه ما وتشـخيص جمهورها الى اعالمية رسائل من تبثه ما معرفة في االعالمية للمؤسسات
الجمهور بتقدير الرسائل هذه تقدمها التي وااليجابية السلبية االمور وتحديد رفض او قبول من الرسائل
بمثابـة تعد الجمهور دراسـات .ان جمهورها من قبول او رفض من الوسائل هذه له تتعرض قد وما
وعوامل تأثييرها وطبـيعة االعالمية رسائله نتائج معرفة على باالتصال القائم تساعد الصدى) (رجع
من المتحـصلة النتائج ضوء على االعالمية العملية تقويم باالمكان يجعل مما , فيها االخفاق او النجاح
جمهورها مع التواصل عوامل تقوية في االعالمية الوسيلة وتفيد , الجمهور لدراسة تجرى التي البحوث
جمهورها آراء لمعرفة علمية دراسات بأجراء االعالم وسائل قيام ان معه. دائمة صلة على يجعلها وبما
على تأثيراته نتائج ومعرفة االعالمي عملها تقـويم لغرض بـها القـيام الواجب الضرورات من يعد

. الجمهور
هذه طبيعة وتحديد العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء دراسة على البحث هذا ويعمل

. سلبية اوآراء ايجابية آراء كانت سواء اآلراء
تقديم ومحاولة الصحفية المؤسسات عمل في االيجابية النواحي لتعزيز المقترحات بعض وتقديم

الجمهور. دراسات من المتحصلة النتائج حسب و االعالمي عملها في السليبة للنواحي المعالجات

: البحث أهمية
االعالمية للعملية الصدى رجع بمثابـة فهي مهمة مسألة االعالم وسائل في الجمهور آراء تعد

240

بغداد جامعة - االعالم كلية
حسن كاظم سعد م.

العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء

العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء
اليومية العراقية الصحف في العراقي الجمهور آلراء مسحية دراسة

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



. الوسائل هذه بها تقوم التي
العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء دراسة على يعمل فهو , البحث اهمية تأتي هنا ومن
عوامل توفير اجل من وطبـيعتها االراء هذه عن واضحـة صورة تكوين في يساهم بما علمية دراسة

. الجمهور مع الصلة وادامة االعالمية للعملية النجاح
: البحث مشكلة

االعالمي وعملها العراقـية الصحف في العراقي الجمهور آراء طبيعة في البحث مشكلة تتمثل
. عام بشكل يخصها ما وكل المجتمع في ودورها وأدائها

تعرف ان يجب , الجمهور الى االعالمية برسـائلها تتوجه الذي الوقت في العراقية والصحف
تجمعها التي العلمية الحقائق ضوء على االعالمي عملها لغرضتقويم تكونها وعوامل فيها آرائه طبيعة

. معه التواصل عوامل تقوية لغرض آرائه وعن عنه
: البحث اهداف

ام ايجابـية كانت سواء , العراقية الصحف في العراقي الجمهور آراء تحديد الى البحث يهدف
عملها في النجاح عوامل ومعرفة العراقية الصحف لعمل الصدى رجع معرفة لغرض وتحديدها. سلبية
النجاح يحقـق وبـما ذلك بشأن المناسبة المقترحات تقديم طريق عن السلبية االمور معالجة ومحاولة

. العراقية الصحف بها تقوم التي االعالمية للعملية
: البحث مجتمع

العمرية مسـتوياتهم بـمختلف بغداد العاصمة في العراقية الصحف بقراء البحث مجتمع يتمثل
. والعلمية والمهنية واالقتصادية

ان اي .٢٠٠٧/٤/٣٠ لغاية ٢٠٠٧/٢/١ من للمدة انجز البحـث فأن الزمنية البحث حدود اما
. اشهر ثالثة هي البحث مدة

: البحث منهج
جهداً يعد المسـح ومنهج . البحـث لموضوع االنسب المنهج فهو المسح منهج الباحث استعمل
الحدي العدد من البحث موضوع الظاهرة عن واوصاف ومعلومات بيانات على للحصول منظماً علمياً

. (١) البحث لمجتمع المكونة المفردات من
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

الباحث قام , العراقية الصحف في الجمهور آراء طبيعة تحديد لغرض االستبانة استمارة تنظيم
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محدودة عشوائية عينة على اجريت اولية استطالعية دراسة نتائج وفق بناؤها تم استبانة استمارة باعداد
. المبحوثين من

تفيدنا كما , وسلوكهم ودوافعهم ومشاعرهم االشخاص اتجاهات معرفة في تستخدم واالستبانة
. (٣) للمستقبل خطط وضع الى وترشدنا الحالي الواقع تصور احصائيات على الحصول في

االستبانة استمارة توزيع
على بغداد العاصمة في عشوائية بطريقة العراقية الصحف قراء على االستبانة استمارة وزعت

. والرصافة الكرخ جانبي
(١١٠) و الكرخ لجانب استبـانة اسـتمارة (٩٠) بواقع استبانة استمارة (٢٠٠) وزعت حيث

. (١) رقم جدول في موضوح كما استمارة (١٥٠) منها المسترجع عدد بلغ . الرصافة لجانب استبانة

والثبات الصدق
فقـرات بـعرض وذلك , الظاهري الصدق طريقـة االستبانة صدق حساب في الباحث اعتمد
اجراء وتم , البحـث لموضوع وصالحيتها مناسبتها مدى لتقدير المحكمين من مجموعة على االستبانة

المحكمون* ابداها التي المالحظات حسب عليها المناسبة التعديالت
الخبـراء من عدد يقـوم ان هو المقـياس الداة الظاهري الصدق من للتأكد المفضلة فالوسيلة

. (٤) قياسها المراد للصفة ممثلة الفقرات كون مدى بتقدير المختصيين
اليجاد كاي مربـع استعمال وتم االختبار اعادة طريقة اعتمد الباحث فان الثبات يخص فيما اما
ان تبـين للمبحـوثين. الكلي العدد من %٢٠ بلغت والتي العينة اجابات وبتحليل االستبانة اسئلة ثبات

. مقبول مستوى وهو (٤) حرية ودرجة ( ٠,٠٥) داللة بمستوى ثابتة االسئلة

البحث في الواردة المصطلحات
تمثل واآلراء . محددة زمنية لحظة في معينة قضية تجاه مرنة موقفية تفكيرية حالة :هو الرأي

الثبات. بمعيار تتمتع االستبانة ان اي ثابتة تعد االسئلة فان لذا
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. (٥) عيني او شخصي وجود لها مجموعات اشخاصاو او موضوعات نحو وخاصاً محدداً موقفاً
, معين موقف في عليه مطروح عام لسؤال استجابة على الفرد به يدل الذي التعبير هو والرأي

. (٦) المختلفة للمواقف تبعاً تتغير قد نظر وجهة عن االعالن يتضمن الرأي ان اي
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 وحدة
او اساسـية او اولية بـيانات جمع في تسـتخدم التي االساسية االساليب احد هي -: االستبانة
االسئلة من مجموعة توجيه طريق عن البحث مجتمع مفردات جميع من او المختارة العينة من مباشرة
(٨) اتجاهاتهم او المبحوثين نظر وجهات او , معينة حقائق على التعرف بهدف , مقدماً المعدة المحددة

.

وسـائل تبـثها التي االعالمية للرسـائل تعرضه تحديد في ورئيس مهم دور الجمهور آلراء
المرسل. اهداف يخدم الذي بالشكل التعرض هذا واستمرار االعالم

او المواد طبيعة على سواء معينة اعالمية وسيلة على تحسب التي والمالحظات المآخذ فبعض
سلبياً رأيأ لتشكل تجتمع قد المالحظات من غيرها او ومستواه االداء عن او الموضوعات تناول اسلوب
الوسـيلة هذه بـين االتصالية العملية انجاح في عقبـة يكون قد الذي االمر . الوسيلة هذه على يحسب

. وجمهورها
السلبـية النواحـي الى التعرف اجل من جمهورها آراء دراسة االعالم وسائل على يوجب مما

. تقدمه فيما وااليجابية
االعالمية رسـائله تحدثه الذي الصدى رجع معرفة في باالتصال القائم تفيد الجمهور فدراسات
تقـدم , شاسـعة مناطق تغطي التي والتلفزيون الراديو ومحطات والمجالت فالصحف , جمهوره لدى
الحالة هذه في . الجمهور من صدى رجع على باالتصال القائم فيها يحصل ال ظروف في اعالمية مواد
رجع لتوفير االهمية شديد االعالم وسائل جمهور قياس ان والواقع جداً مهمة الجمهور دراسة تصبح ,

. (٩) عمله نتيجة تحديد على باالتصال القائم تعاون مرتدة تغذية او الصدى
من الصدى رجع ضوء على المتبـادلة الرسـائل بـتعديل يمتاز الشخصي االتصال كان فأذا
التعويض تحاول ولكنها الكبيرة الميزة هذه تفقد بالجماهير االتصال وسائل فأن . المرسل الى المستقبل

. (١٠) اتجاهاتها او وميولها الجماهير على تجريها بدراسات عنها
ورغبـات آراء وتحـديد لمعرفة الجمهور بدراسـات االهتمام االعالم وسائل من يتطلب مما

االعالمية للمؤسسات الجمهور آراء قياس :أهمية ثانياً
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. ذلك دون حالت التي السلبيات او عليه تأثير من االعالمية الرسائل احدثته وما الجمهور
القـائم لدى يكن لم فأذا االتصال عملية في متغير اهم هو الجمهور ان الواضحـة الحقائق فمن
التأثير في مقـدرته من ذلك يحـد فسوف االولية وخصائصه الجمهور طبيعة عن جيدة فكرة باالتصال

. (١١) واقناعه عليه
العملية تقـويم 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 تأثيري بدور يقوم هو بل شاء كيفما فيه يؤثر للمرسل مفتوحاً هدفاً الجمهور فليس
فقـط الجمهور الى باالتصال القائم من التأثيرات تنتقل ال االتصال عملية في انه المعروف فمن
عن بـاالتصال القـائم بتوقعات تتأثر نقلها يتم التي .فالرسائل باالتصال القائم في يؤثر الجمهور ولكن

. (١٣) الجمهور فعل ردود
مالحـظته تؤخذ وان , الجمهور وحاجات رغبات يراعي ان باالتصال القائم على يجب فأنه لذا
االعالمية الوسـيلة بين مشتركة تفاهم لغة هناك تكون وان االعالمية الرسائل اعداد عند االعتبار بعين

. منها المرجوة بالنتائج االتصال عملية تأتي لكي بينهما التقاء وعوامل وجمهورها
تأثير من الكثير يفقـدها ومتطلبـاته واحتياجاته جمهورها لطبيعة اعالمية وسيلة اية جهل ان

. اليه الوصول وسبل واحتياجاته ورغباته طبيعته تراع لم النها , عليه الرسالة
ولمستوى االعالمية للرسائل تقييما تأتي انها في االعالم وسائل جمهور آراء قياس اهمية وتأتي
وامكانات االعالمية الوسيلة الداء وتقييما للموضوعات تناولها واسلوب عرضها وطريقة الرسائل هذه
االساسـي الهدف هو الجمهور الن الجمهور دراسة اهمية تأتي هنا ومن واقناعه الجمهور في تأثيرها

. (١٤) فيه والتأثير اليه الوصول الى باالتصال القائم يسعى الذي
افراد من ممكن عدد اكبـر الى الوصول على تحرص االعالم وسائل جميع ان فيه شك ال ومما

. معها تواصل على الجمهور هذا تبقى وان الجمهور
هذه اهم احدى الجمهور دراسات وتمثل فيه. والتأثير اليه الوصول سبل بمعرفة ملزمة فهي لذا
واالسـتفادة عمله واساليب خطط تعديل في باالتصال القائم تساعد الجمهور آراء دراسة فنتائج . السبل
االهداف تحقيق في يساعد الذي بالشكل االعالمية الوسائل اداء تطوير في والدراسات البحوث نتائج من

. االتصالية الرسائل وضع من المرجوة
واسـلوب ونوعيتها الرسائل مستوى وتطوير بتحسين الكفيلة العلمية الخطط وضع يستلزم مما
وبالصورة الجمهور من لها والقبول النجاح درجات اقصى يحقق الذي بالشكل وموضوعاتها عرضها
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. انجاحها على والمساعدة االتصالية العملية اهداف مع تتالءم التي

عدد اما , (٦٠،٠٠) وبنسبـة (٩٠) هو العينة افراد في الذكور عدد ان البحـث نتائج اظهرت
. (٢) رقم جدول ينظر . (٤٠،٠٠) وبنسبة (٦٠) فبلغ االناث

من (٣٧،٣٣) وبنسبـة (٥٦ ) بلغ بعدد سنة (٢٠-٣٠) بين هي المبحوثين اعمار معظم وان
. (٣) رقم جدول ينظر العينة الفراد الكلي المجتمع

ينظر . (٤٠،٠٠) وبنسبة (٦٠) بلغ بعدد الحكومية الوظائف في يعملون العينة افراد معظم وان
(٥) رقم جدول

الميداني البحث نتائج : ثالثاً
البحث عينة :سمات
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العراقية الصحف في الجمهور آراء أستبانة تحليل نتائج
العراقية الصحف مصداقية -1

العراقـية الصحف مصداقية في الجمهور آراء لتكرارت الكلي العدد ان البحث نتائج أظهرت
االولى. بالمرتبة وجاءت (٢٨،٠٠) ونسبة تكرارا (٤٢) بلغ وسط بدرجة

(٢٦،٠٠) وبنسبـة تكرار (٣٩) بلغ تكرارت بمجموع الثانية بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
درجة وجاءت (٢٥،٣٤) وبنسبة تكرارا (٣٨) بلغ تكرارت بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
تكرار اي يظهر ولم (٢٠،٦٦) وبنسبة تكرارا (٣١) بلغ تكرارت بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون

. (٦) رقم جدول ينظر ممتاز. لدرجة
بلغ قد العراقية الصحف مصداقية في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

. وسط) , جيد , ممتاز درجات مجموع (وهي تكرارا (٨٠)
. العراقية الصحف بمصداقية العراقية الجمهور ثقة الى يشير الذي االمر
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العراقية الصحف حيادية -2
(٤٥) جيد بدرجة العراقية الصحف حيادية في العينة جمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ
الثانية بالمرتبـة ضعيف درجة جاءت حـين في االولى بالمرتبة وجاءت . (٣٠،٠٠) وبنسبة تكرارا
(٣٤) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة وسط درجة وجاءت . (٢٦،٦٧) وبنسبة تكرارا (٤٠) بلغ بمجموع
(٣١) بـلغ تكرارت بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت . (٢٢،٦٦) وبنسبة تكرارا
وبـذلك . (٧) رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر لم حين في . (٢٠،٦٧) وبنسبة تكرارا
ثقـة الى يشـير الذي االمر . تكرارا (٧٩) بلغ قد العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن

. العراقية الصحف حيادية في العراقي الجمهور

العراقية الصحف موضوعية -3
وسط بدرجة العراقية الصحف موضوعية في العينة جمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت (٣٥،٣٤) وبنسبة تكرارا (٥٣)
وجاءت . (٢٤،٠٠) وبنسبـة (٣٦) بـلغ بمجموع الثانية بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
فجاءت ضعيف درجة اما . (٢٠،٦٦) وبنسبـة تكرارا (٣١) بـلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة
ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر ولم . ( ٢٠،٠٠) وبنسبـة تكرارا (٣٠) بـلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة
موضوعية في العينة لجمهور االيجابـية لآلراء الكلي المجموع فأن وبـذلك . (٨) رقـم جدول ينظر
الصحـف بـموضوعية العراقي الجمهور ثقة الى يشير وهو . تكرارا (٨٤) بلغ قد العراقية الصحف

, العراقية
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المواطن تهم التي للقضايا العراقية الصحف تناول -4
وقـضايا لهموم العراقـية الصحـف تناول في الجمهور آراء لتكرارات الكلي المجموع بـلغ
بـمجموع الثانية بالمرتبة جيد درجة وجاءت , (٣٤،٠٠) وبنسبة تكرارا (٥١) وسط بدرجة المواطن

. (١٨،٦٧) وبنسبة تكرارا (٢٨) بلغ كلي
وحـلت . (١٧،٣٤) وبنسبـة تكرارا (٢٦) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة ممتاز درجة وجاءت

. (١٥،٣٣) وبنسبة تكرارا (٢٣) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة الوسط دون درجة
(١٤،٦٦) وبنسبـة (٢٢) بـلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة فجاءت ضعيف درجة اما

. (٩) رقم جدول ينظر
لهموم العراقـية الصحف تناول في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

. تكرار (١٠٥) بلغ قد وافية بصورة المواطن وقضايا
التي للقضايا تناولها مستوى في العراقية الصحف عن العراقي الجمهور رضى الى يشير وهو

. المواطن تهم

لتكرارت الكلي المجموع بـلغ االخبار استقاء في العراقية الصحف على الجمهور أعتماد -5
تكرارا (٧٢) الوسـط دون بدرجة االخبار استقاء في العراقية الصحف على اعتماده في الجمهور آراء
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. االولى بالمرتبة وجاءت . (٤٨،٠٠) وبنسبة
(٢٠،٠٠) وبنسبـة (٣٠) بـلغ تكرارت بـمجموع الثانية بالمرتبة ضعيف درجة جاءت بينما

. (١٦،٦٦) وبنسبة تكرارا (٢٥) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
. (١٥،٣٤) وبنسبة تكرارا (٢٣) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة وسط درجة وحلت

. (١٠) رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر ولم
. تكرار (١٠٢) بلغ قد الشأن بهذا العينة لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

. االخبار استقاء في العراقية الصحف على الجمهور اعتماد الىضعف يشير الذي االمر

والمعلومات المعارف من تزيد العراقية الصحف مطالعة -6
زيادة في العراقـية الصحـف مسـاهمة مدى في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت . (٢٨،٠٠) وبنسبة تكرارا (٤٢) وسط بدرجة القراء ومعلومات معارف
. (٢٣،٣٤) وبنسبة تكرارا (٣٥) بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة جيد درجة جاءت بينما
. (٢١،٣٣) وبنسبة تكرارا (٣٢) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة ضعيف درجة وحلت

. (١٣،٣٣) وبنسبة (٢٠) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وحلت
وبنسبـة تكرارا (٢١) بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت بينما

. (١١) رقم جدول ينظر . (١٤،٠٠)
زيادة في العراقية الصحف مساهمة مدى في العينة لجمهور االيجابية اآلراء مجموع فأن وبذلك

. تكرارا (٩٧) بلغ قد القراء ومعلومات معارف
. ومعلوماته معارفه زيادة في العراقية الصحف من العراقي الجمهور استفادة الى يشير وهو
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االجتماعي الوسط مع التواصل -7
مع تواصله زيادة في العراقية الصحف مساهمة في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت . (٣٣،٣٤) وبنسبة تكرارا (٥٠) جيد بدرجة االجتماعي وسطه
وبنسبـة تكرارا (٣٦) بـلغ كلي بـمجموع الثانية بالمرتبـة الوسـط دون درجة جاءت بينما

. (٢١،٣٣) وبنسبة تكرارا (٣٢) بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة وسط درجة وجاءت . (٢٤،٠٠)
بينما (١٦،٠٠) وبنسبة تكرار (٢٤) بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
ينظر (٥،٣٣) وبنسبـة تكرار (٨) بـلغ كلي بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت

. (١٢) رقم جدول
في العراقـية الصحف مساهمة في العينة لجمهور االيجابية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك

. تكرارا (٩٠) بلغ قد االجتماعي وسطه مع الجمهور تواصل زيادة
وسـطه مع الجمهور افراد تواصل من تزيد العراقـية الصحـف قـراءة ان الى يشـير وهو

. االجتماعي

القراء ثقافة زيادة في الصحف مساهمة -8
ثقـافة زيادة في العراقـية الصحـف مساهمة في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت . (٣٤،٦٦) وبنسبة تكرارا (٥٢) جيد بدرجة الجمهور
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. (٢٢،٠٠) وبنسبة تكرارا (٣٣) بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة وجاءت
وبنسبـة تكرارا (٣٠) بـلغ كلي بـمجموع الثالثة بالمرتبة الوسط دون درجة جاءت حين في

. (٢٠،٠٠)
. (١٥،٣٤) وبنسبة تكرارا (٢٣) بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

وبنسبـة تكرارا (١٢) بـلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
. (١٣) رقم جدول ينظر . (٨،٠٠)

في العراقـية 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

القرارت اتخاذ على المساعدة في العراقية الصحف مساهمة -9
على القراء مساعدة في العراقية الصحف مساهمة مدى في الجمهور آلراء الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت (٤٠،٠٠) وبنسبة تكرار (٦٠) ضعيف بدرجة المناسبة القرارت أتخاذ
. (٣٣،٣٤) وبنسبة تكرارا (٥٠) بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت حين في
(٢٠،٠٠) وبنسبـة تكرارا (٣٠) بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة والوسط دون درجة وجاءت

. (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

لجمهور ,ضعيف) الوسط دون درجات مجموع (وهي السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
. تكرار (٩٠) بلغ قد القرارت اتخاذ على المساعدة في العراقية الصحف مساهمة في العينة

. له المناسبة القرارت اتخاذ على الجمهور تساعد ال العراقية الصحف قراءة ان الى يشير وهو
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العراقية الصحف واستقاللية حرية -10
دون بدرجة العراقية الصحف واستقاللية حرية في الجمهور آراء لتكرارت الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت (٣٠،٦٧) وبنسبة تكرارا (٤٦) الوسط
. (٢٦،٦٦) وبنسبة تكرارا (٤٠) بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت بينما

.(٢٠،٠٠) وبنسبة تكرارا (٣٠) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت
. (١٨،٠٠) وبنسبة تكرارا (٢٧) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

. (٤،٦٧) وبنسبـة (٧) بلغ تكرارت بمجموع االخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة وجاءت
حــرية في العينة لجمهور االيجابـية لآلراء الكلي المجموع فأن وبـذلك . (١٥) رقـم جدول ينظر

تكرارا. (٧٧) بلغ قد العراقية الصحف واستقاللية
. العراقية الصحف واستقاللية حرية في يثق العراقي الجمهور ان الى يشير وهو

(٤٨) وسـط بدرجة العراقية للصحف المهنية االخالقية قي الجمهور آلراء الكلي المجموع بلغ
. االولى بالمرتبة وجاءت (٣٢،٠٠) وبنسبة

العراقية للصحف المهنية االخالقية -11
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. (٢٦،٠٠) وبنسبة تكرارا (٣٩) بلغ بمجموع الثانية بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
. (٢٢،٦٦) وبنسبة تكرارا (٣٤) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة جاءت حين في
. (١٥،٣٤) وبنسبة تكرارا (٢٣) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

ينظر . (٤،٠٠) وبنسبة تكرار (٦) بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة وجاءت
. (١٦) رقم جدول

للصحـف المهنية االخالقـية في العينة لجمهور االيجابـية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
تكرارا. (٨٨) بلغ العراقية

الجمهور لحاجات العراقية الصحف تلبية -12
ورغبـاته لحـاجاته العراقـية الصحف تلبية في الجمهور آراء لتكرارات الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاءت ( ٣٤ ,٤٣) وبنسبة تكرار (٦٥) الوسط دون بدرجة
تكرارا (٣٤) بــلغ بــمجموع الثانبــة بالمرتبــة الوسـط دون درجة جاءت بـينما

. (٢٢،٦٧) وبنسبة
.(١٤،٦٦) وبنسبة تكرارا (٢٢) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت

ينظر . (٧،٣٣) وبنسبـة (١١) بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة وجاءت
العراقية الصحف تلبية في العينة لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك . (١٧) رقم جدول

. تكرارا (٨٣) بلغ قد ورغباته لحاجاته
. ورغباته لحاجاته تلبيتها في العراقية الصحف عن الجمهور رضا عدم الى يشير الذي االمر

. العراقية للصحف المهنية االخالقية في الجمهور ثقة الى يشير الذي االمر

, (١٢،٠٠) وبنسبة تكرارا (١٨) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت
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العراقية الصحف أداء تطور مستوى -13
العراقـية الصحـف أداء تطور مستوى في الجمهور آراء تكرارات لعدد الكلي المجموع بلغ

. االولى بالمرتبة وجاء (٣٢،٦٧) وبنسبة تكرارا (٤٩) وسط بدرجة
. (٢٠،٦٦) وبنسبة تكرارا (٣١) بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة جيد درجة جاءت بينما
. (١٩،٣٤) وبنسبة تكرارا (٢٩) بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة ضعيف درجة وجاءت

.(١٤،٠٠) وبنسبة تكرارا (٢١) بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت حين في
وبنسبـة تكرارا (٢٠) بـلغ كلي بـمجموع واالخيرة الخامسـة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
في العينة لجمهور السلبـية لآلراء الكلي المجموع فأن وبـذلك . (١٨) رقـم جدول ينظر . (١٣،٣٣)

. تكرارا (٧٨) بلغ قد العراقية الصحف أداء تطور مستوى
. العراقية الصحف أداء في التطور مستوى عن الجمهور رضا عدم الى يشير وهو

وتعزيزها العراقـي المجتمع في السائدة القيم على الحفاظ في العراقية الصحف مساهمة -14
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القـيم على الحـفاظ في العراقية الصحف مساهمة في الجمهور آراء تكرارت لعدد الكلي المجموع بلغ
بالمرتبـة وجاءت (٣٢،٦٧) وبنسبة تكرارا (٤٩) وسط بدرجة وتعزيزها العراقي المجتع في السائدة

. االولى
وبنسبـة تكرارا (٣٢) بـلغ بـمجموع الثانية بالمرتبـة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت
وجاءت . (٢٠،٠٠) وبنسبـة تكرارا (٣٠) بلغ بمجموع الثالثة بالمرتبة جيد درجة وجاءت (٢١،٣٤)

. (١٩،٣٣) وبنسبة تكرارا (٢٩) بلغ بمجموع الرابعة بالمرتبة ضعيف درجة
(٦،٦٦) وبنسبة تكرار (١٠) بلغ بمجموع واالخيرة الخامسة بالمرتبة ممتاز درجة جاءت بينما

. (١٩) رقم جدول ينظر .
الصحـف مسـاهمة في العينة لجمهور االيجابـية اآلراء لتكرارت الكلي المجموع فأن وبذلك

. تكرارا (٨٩) بلغ قد وتعزيزها العراقي المجتمع في السائدة القيم على الحفاظ في العراقية
في السـائدة القـيم على الحفاظ في العراقية الصحف عن الجمهور رضا الى يشير الذي االمر

. وتعزيزها العراقي المجتمع

واخراجها طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل -15
طبـاعتها ونوعية العراقية الصحف شكل في الجمهور آراء تكرارت لعدد الكلي المجموع بلغ

. االولى. بالمرتبة وجاءت . (٣٢،٦٦) وبنسبة تكرارا (٤٩) ضعيف بدرجة واخراجها
. (٣٠،٠٠) وبنسبة تكرارا (٤٥) بلغ كلي بمجموع الثانية بالمرتبة وسط درجة جاءت بينما

. (٢١،٣٤ ) وبنسبة (٣٢) بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة الوسط دون درجة وجاءت

. (١٦،٠٠) وبنسبة (٢٤) بلغ كلي بمجموع الرابعة بالمرتبة جيد درجة جاءت حين في
(٢٠) رقم جدول ينظر . ممتاز لدرجة تكرار اي يظهر .ولم
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ونوعية العراقـية الصحـف شكل في العينة لجمهور السلبية لآلراء الكلي المجموع فأن وبذلك
. تكرارا (٨١) بلغ قد وأخراجها طباعتها

. واخراجها طباعتها ونوعية العراقية الصحف شكل عن الجمهور رضا عدم الى يشير وهو

اآلراء تكرارت مجموع بـلغ حيث العراقية الصحف بمصداقية يثق العراقي الجمهور ان -1
.(١٥٠) البالغة البحث عينة الفراد الكلي المجموع من تكرارا (٨٠) الشأن بهذا االيجابية

اآلراء تكرارت مجموع بـلغ حيث العراقية الصحف حيادية في يثق العراقي الجمهور ان -2
. تكرارا (٧٩) الشأن بهذا االيجابية

التكرارات مجموع بـلغ اذ العراقـية الصحـف موضوعية في يثق العراقي الجمهور ان -3
. تكرارا (٨٤) الشأن بهذا االيجابية

تهم التي للقـضايا العراقـية الصحف تناول مستوى عن رضاه ابدى العراقي الجمهور ان -4
عالي مؤشـر وهو . تكرار (١٠٥) الشـأن بهذا االيجابية اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث . المواطن

االيجابية.
بـلغ حيث . لالخبار استقائه في العراقية الصحف على كثيراً يعتمد ال العراقي الجمهور ان -5

السلبية. عالي مؤشر وهو . تكرار (١٠٢) الشأن بهذا السلبية اآلراء تكرارت مجموع

وسـطه مع تواصله زيادة في العراقـية الصحـف قراءة من يستفيد العراقي الجمهور ان -7
عالي مؤشـر وهو . تكرارا (٩٠) الشأن بهذا االيجابية اآلراء تكرارت مجموع بلغ حيث , االجتماعي

النتــائج

مجموع بـلغ حيث , معارفه زيادة في العراقية الصحف من يستفيد العراقي الجمهور ان -6
االيجابية عالي مؤشر وهو . تكرارا (٩٧) الشأن بهذا االيجابية اآلراء .تكرارت
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. االيجابية
مجموع بـلغ حـيث . ثقـافته زيادة في العراقية الصحف من يستفيد العراقي الجمهور ان -8

. االيجابية عالي مؤشر وهو , تكرارا (٩٧) الشأن بهذا التكرارات
القـرارات أتخاذ على مسـاعدته في العراقية الصحف من يستفيد ال العراقي الجمهور ان -9

السلبية. عالي مؤشر وهو تكرارا. (٩٠) الشأن بهذا آراءه تكرارت مجموع بلغ حيث . له المناسبه
تكرارات مجموع بـلغ اذ , العراقية الصحف واستقاللية بحرية يثق العراقي الجمهور ان -10

. تكرارا (٧٧) الشأن بهذا االيجابية آراءه
مجموع بـلغ حـيث , العراقية للصحف المهنية االخالقية في يثق العراقي الجمهور ان -11

. تكرارا (٨٨) الشأن بهذا االيجابية آرائه تكرارات
لحـاجاته العراقـية الصحـف تلبية مستوى عن رضاه عدم ابدى العراقي الجمهور ان -12

. تكرارا (٨٣) الشأن بهذا أرائه تكرارات مجموع بلغ اذ , ورغباته
العراقـية الصحـف اداء في التطور مستوى عن رضاه عدم ابدى العراقي الجمهور ان -13

. تكرار (٧٨) الشأن بهذا آرائه تكرارات مجموع بلغ حيث
القـيم على الحـفاظ في العراقـية الصحف قيام مدى عن رضاه العراقي الجمهور ابدى -14

. تكرارا (٨٩) الشأن بهذا آرائه تكرارت مجموع بلغ حيث , وتعزيزها العراقي المجتمع في السائدة
طبـاعتها ونوعية العراقـية الصحـف شـكل عن رضاه عدم العراقي الجمهور ابدى -15

تكرارا. (٨١ ) الشأن بهذا آرائه تكرارت مجموع بلغ حيث . واخراجها

االسـتعانة او جمهورها على المسـتمرة البحـوث بـأجراء العراقـية الصحف تقوم ان -1
سـاهمت التي والعوامل الجمهور آراء طبـيعة تحـديد لغرض , بذلك المختصة البحثية بالمؤسسات
عملها تقـويم في منها االسـتفادة لغرض ايجابـية او سليبـة كانت ان وتشخيصها اآلراء هذه بتشكيل

. االعالمي
رغبـاته على مسـتمرة بصورة التعرف طريق عن الجمهور مع التواصل عوامل تقوية -2
مالحظاته وماهية الصحفية والمواد الموضوعات عرض في يفضلها التي واالساليب وأذواقه وحاجاته

. ذلك على
النتائج ضوء على بأسـتمرار العراقـية الصحـف بها تقوم التي االتصالية العملية تقويم -3
نقـاط ومعالجة السلبيات تالفي لغرض بجمهورها الخاصة والدراسات العلمية البحوث من المتحصلة

المقترحــات
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. االيجابية االمور وتعزيز الخلل
ووضع تحقيقـها المراد االهداف وتحديد العراقية للصحف االعالمية االستراتيجية تحديد -4
الجمهور دراسـات من المتحصلة المعلومات ضوء في الخطط هذه تبنى وان النجاحها الالزمة الخطط
اعتباطية. بصورة والخطط االستراتيجيات وضع اليتم حتى , الموضوع بهذا الخاصة العلمية والبحوث
وقـيم بـمثل ذلك اليضر ان على واهتماماته وحاجاته الجمهور رغبات مراعاة ضرورة -5

. العراقية للصحف االتصالية الرسالة
تتسبــب ال حـتى االعالمي العمل في المهنية درجات اقـصى ومراعاة التزام ضرورة -6
لدى صورتها على بالسـلب ينعكس مما , االعالمية المؤسسة بسمعة االضرار في وتراكماتها االخطاء

. الجمهور
وضرورة , باستمرار وتقويمه العراقية للصحف االعالمي االداء تطوير بجوانب االهتمام -7
دوماً ومواكبتها المجال هذا في الحاصلة التطورات مواكبة اجل من عملها في الحديثة التقنيات استخدام
في التأثير من ممكنة نسبــة اكبــر ضمان لغرض االعالمي عملها في النوعية الجوانب ,وتطوير

الجمهور.
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العام للرأي المسحية الدراسة ما أوال:

المسحية؟ الدراسة ما اذا....

مجتمعا " بـل صناعيا"..... "مجتمعا تعد لم بـانها الغربـية المجتمعات عن الكثير قيل لقد
على رئيس, بشكل متمركزة, االخرى.. هي .. تعد لم والمهمات المشكالت ان يعني وهذا معلوماتيا".
الغربي" "المجتمع ان نرى وهكذا, ورفاهيتها. الحياة لديمومة الضرورية الخدمات وتقديم البضائع انتاج
وعليه... والسـلوكيات. والحاجات والخيارات, االلويات, حول للمعلومات وراقيا دقيقا جريانا يتطلب
الحـكومية والمؤسسات االقتصاد وميادين الحكومات تولي للمعلومات, الملحة الحاجة لهذه واستجابة

العام. الراي لتقصي الميدانية المسحية بالدراسات كبيرة اهمية باسرها.....

من المعلومات لجمع طريقـة اي على للداللة المسحية" الدراسة " عبارة تستعمل هذا, يومنا في
او السـكانية الشريحـة من صغيرا جزءا اال العينة",عادة, وما" االشـياء. او االفراد من مختارة عينة
العامة االنتخابـات اجراء قبيل الناخبين من عينة استجواب ولعل والفحص. للدراسة الخاضعة االشياء
من اليه يتطرقـون ما وكل االنتخابـات تلك في للمرشحـين الجمهور استجابـة ومدى ألقراركيفية
بالسوق خاص مسح باجراء الصناعي يقوم ذلك, شاكلة وعلى ذلك. على بينا مثاال يكون قضايا.......
ألراء مسحـية دراسـات الحكومية والمؤسسات الهيئات تجري كما له. جديد منتج طرح قبل المحتملة
تشريعاقضائي تقييم اجل من لها الحاجة امس في هي والتي الحقيقية المعلومات لجمع الناس من عينات
نرى وعليه... مستقبـال. تطبيقه على يعول مقترح قضائي لتشريع جديدة مسودة لسن او حاليا به يعمل
فان االمر, هذا عند يتوقـف ال واالمر وغاياتها. اغراضها في كبير بتنوع تتميز المسحية الدراسات ان
اجراؤها الممكن فمن لتنفييذها.... المتبعة الطرق بتنوع نفسه الوقت في تتميز الدراسات من النوع هذا
اشـخاص بـها يقـوم الشخصية المقابالت اجراء طريق عن او االلكتروني, البريد الهاتف, بواسطة
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المسحـية, الدراسـات جميع فان وذاك, هذا عن النظر وبغض المهمة. هذة اداء اليهم توكل متدربون
االحصاء خالف وعلى بينها. فيما مشتركة قواسم تعد ومحددة معينة بسمات تشترك انواعها, باختالف
على المسحية الدراسة تقوم منهم, معينا جزءا وليس السكانية الشرائح اعضاء كل يخضع وفيه السكاني,
العينة حجم مايكون ودائما اهتمامها. ومركز الدراسة محور االفراد, من معين عدد من المعلومات جمع

االساسي. الدراسة هدف على معتمدا
(عشوائيا) اتفق كيفما العينة اختيار اليكون فيها, خداع ال وصادقة دقيقة مسحية دراسة اي وفي
العينة تلك اختيار عملية تتم العكس, على بل طوعي. بشكل الدراسة في يشاركون الذين االفراد من او
الدراسـة نتائج تطبيق يمكن الطريقة وبهذة السكانية. المجموعة شرائح كافة تمثيل يضمن علمي بشكل

باسرها. السكانية المجموعة الى صغيرة عينة من
جميع على نفسـها التسـاؤالت تطرح اذ قياسـية. نهج ذات طرق بواسطة المعلومات وتجمع
الدراسـة هدف ان الحقيقـة, وفي نفسـه. المتبع وباالسلوب ... الدراسة في المشاركة العينة اعضاء
على الحصول في بل بالصدفة... العينة في اعضاء هم افراد... مجموعة وصف في يكمن ال المسحية

السكانية. للمجموعة وافية صورة
في الطيبة السمعة ذات الراقية المسحية الدراسات ومنظمات مراكز لكل المهني المعيار ويتضح
للنتائج التطرق يتم عندما ما, مسحـية لدراسـة المختارة العينة في المشـاركين هوية عن الكشف عدم
الدراسـة نتائج تقديم من فالبد وتوجهاتهم. اراءئهم ماهية عن النظر بغض االخير.... في المستحصلة

احصائية. وجداول خرائط من يقدم ما حال حالها ... بالكامل معرفة غير ملخصات شكل على

النوعية على جزئي, وبشـكل , ما ميداني مسـح ألجراء والالزمة المختارة العينة حجم يعتمد
وتوظيفها. النهائية النتائج اسـتخدام بكيفية يرتبط بدوره وهذا المسح. ذلك لنتائج المطلوبة االحصائية
الدراسات لكل المختارة العينة حجم تحديد وفقها يتم بسيطة واحدة قاعدة توجد ال ذلك, من الرغم وعلى
والمهنية المالية الموارد على يعتمد بـمجمله االمر هذا ان الواقـع, وفي انواعها. بـاختالف المسحية
احـصائيا كافيا يكون (متوسـطة) معتدلة عينة حـجم بان المحللون مايجد دائما ذلك, ومع المتوفرة.
, المعروفة العام الرأي اسـتطالعات تحـاول : مانقـول على بسيط مثال ضرب في والبأس وعمليا.
معقـولة منطقـية- معلومات على الحصول اجل من فرد (١،٠٠٠) من مؤلفة عينات استخدام مرارا,
يمكن العدد هذا من ومؤلفة مناسـب بشكل مختارة عينة ان ادراك وعند العامة. والمواقف االراء حول
على اليسـير من سـيكون فانه ..... بـاكملها السكانية للمجموعة المختلفة الخصائص تعكس ان لها
في الالزمة القرارات اتخاذ لغرض ة المرجوة االهمية المسحية الدراسات أستخدام ايالء المتخصصين

والمطلوب؟ الالزم العينة حجم كبر مدى ما
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االقتصاد حول الحقائق لتحديد ومقتصدة سريعة بوسائل المسحية الدراسات تزودنا فمثال, . معقد مجتمع
ومعتقدات. وسلوكيات وأراء ومواقف وثقافة معرفة من ما شعب به مايتميز وبكل

ماتسمى او العام بالرأي الخاصة المسحية الدراسات حول المعلومات من الكثير جميعا, , نعرف
والمقرؤة. المرئية االعالم وسائل عبر تفاصيلها ونقل متابعاتها تتم والتي , " العام الرأي "باستطالعات
والدراسـات العام الرأي ألسـتطالعات المتحدة الواليات في سرفي" و"هاريس "غالوب" مراكز وتقوم
الحـين بين تجرى ,والتي العام للرأي المسحية باستطالعاتها دوري وبشكل الجمهور باعالم المسحية
تكون ما دائما والتي الدولة اسـتطالعات ان كما الراهنة. القـضايا من عريضة سلسلة حول واالخر,
المحـلية. المراكز من العديد في منتظم وبشكل تنشر محلية, وصحف تلفزيونية قنوات قبل من مدعومة
الخاصة استطالعاتها باجراء االخبارية والمجالت الكبرى التلفازية الشبكات من البعض قيام عن ناهيك
مسحـية استطالعات ليست هي المسحية الدراسات من الكثير فان هذا, ومع نتائجها. ونشر العام للرأي
لنا توضح االتية القائمة ولعل بحت. علمي او تجاري, اداري, لغرض توجه فمعظمها العام. للرأي فعلبة
معينة اهداف تحقـيق الى ترمي مختلفة مسحـية دراسات حولها تجرى التي القضايا في الكبير التنوع

وضرورتها: اهميتها مدى يوضح ما وهذا
عدد لمعرفة التوصل اجل من وذلك المسحـية الدراسـات على الكبرى التلفزة شبكات تعتمد -

برامجها. مشاهدي ونوع
حـول مسـتمرة مسحية دراسات "Statistics Canada - كندا ستاتستكس " مركز يجري -

وغيرها. التربوية االحتياجات ومعرفة دراسة اجل من وذلك وعوائلهم االطفال
الناس قبـول مدى لمعرفة وذلك المسحـية للدراسات قصوى اهمية السيارات مصنعو يولي -

حولها. ومالحظاتهم بسياراتهم
على الحـصول بـهدف شهريا, مسحية, دراسة السكاني لالحصاء االمريكي المكتب يجري -

. والعمالة البطالة حول الالزمة المعلومات
اجل من دورية مسحية دراسة البلدان من عدد في الصحية الرعاية وسياسة بحوث تدعم كما -

الطبية. الرعاية من مختلفة انواع على للحصول المواطنون ينفقه ما مقدار تحديد
حول المعلومات على للحصول مسحية دراسات عديدة مدن في المحلية النقل سلطات تجري -

والسفر. النقل عادات
تأسـر التي المواضيع لمعرفة المسحـية الدراسات على التجارية والصحف المجالت تعتمد -

القراء. اهتمام

المسحية؟ الدراسة بمهمة يقوم من
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الترفيهية والمواقـع العامة المتنزهات رواد من للتحقـق المسحية,مرارا, الدراسات تجرى -
االخرى.

االساســية. العلمية للمعرفة عنه غنى ال مهما مصدرا المسحـية الدراسـات ماتكون ودائما
يصرون واالجتماعية السياسية العلوم ومتخصصو الصحي القطاع ومهنيو والنفسانيون فاالقتصاديون

حول: تدور التي تلك مثل حيوية قضايا حول المسحية الدراسات اجراء على
واالثنية, العنصرية الضغينة واسبـاب جذور العوائل, بين والنفقات الدخول معدالت نماذج -
خارج المرأة لعمل المتربة واألثار النسبي االنتخاب سلوك الناس, حياة على الصحية المشكالت تأثير

العائلية. الحياة على البيت

حجم تحديد على ابعادها احد في تقوم عديدة لطرق وفقا المسحية الدراسات تصنيف الممكن من
الحــيوية المجموعات لمعرفة ايضا, المسحـية, الدراسـات هذة اجراء الممكن ومن العينة. ونوع

ومايخصها.....الخ). البيوت , الحيوانات , الالانسانية او االنسانية االشياء (مثال: والالحيوية
هنا التركيز فان , الدراسـات لكل مشابـهة اغلبها في او االساسية المبادىء معظم كانت ولما

الجمهور. اراء لمسح اجرائها في المتبعة الطرق على سيكون
االخر والبـعض ... محـدودة سكنية منطقة قاطني دراسة على الدراسات هذة من العديد تقوم
منتج مسـتخدمي او العاطلين المجتمع, قادة الرياضيين, االطفال, مثل خاصة بشرية شرائح على يركز
قـومية او خاصة محـلية عينات مع دراسات كذا اجراء يتم ولربما ما. خدمة من المستفيدين او معين

عامة.
فيها. المتبـعة المعلومات جمع لطرق تبعا ايضا, هذة, المسح دراسات تصنف ان الممكن ومن
من الشخصية والمقابالت الهاتفية والمقابالت االلكتروني البريد عبر تجرى التي المسح عمليات وتعتبر
واولها المختلفة الميادين في العاملين من المعلومات استحصال ان كما شيوعا. المسحية الدراسات اكثر
على للحصول حداثة االكثر الطرق وفي وتكرارا. اتباعا االكثر المسحية العمليات من ومثيالتها الطبية
دراسـة عامل يد على اما الحواسـيب الى مباشـر وبشكل المعلومات ادخال يتم , وجمعها المعلومات
في ذلك على واضحـا مثاال ويتجلى انفسـهم. المستفتين , متزايد وبشكل , طريق اوعن كفء مسحية
مباشـرة ربطها يتم تقنية ومعدات وسائل بواسطة تجرى دائما والتي التلفاز, مشاهدي دراسة عمليات

مشاهدتها. يتم التي القنوات بتسجيل , آلي وبشكل , تقوم بدورها وهي التلفاز اجهزة من بعينة
رخيصة االغلب, في ماتكون, فهي .... االلكتروني البـريد عبـر المسحـية الدراسات واما
ألراء المسـح عمليات انواع باقـي مع الحـال هو وكما ولكن الكثير. الشـىء تكلف ال اي التكاليف.

المسحية؟ للدراسات العامة الطرق ما
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اعلى تحقيق لغرض المرجو االهتمام العمليات تلك ايالء عدم في تظهر هنا, , المشكالت فان , الجمهور
الدراسـات وتكون المسحية. العمليات تلك من المرادة النتائج تحقيق اجل من التعاون من المستويات
ما حرفية جمغية اعضاء مثل معينة فئة نحو توجه عندما وذلك وتأثيرا فعالية اكثر االلكترونية المسحية

ما. مجلة قراء نحو او
ولهذا . المعلوماتية البـيانات من االنواع بـعض لجمع فعالة وسيلة الهاتفية المقابالت وتعتبر
مهمين عاملين يشكالن الدراسة وطول وقت ان علما وبأضطراد, مؤخرا واتباعا استخداما االكثر تراها
عمل واماكن بـيوت من المعلومات لجمع طيبـة طريقة الشخصية (اللقاءات) المقابالت وتعد ٠ فيها.
طريق (عن المسحـية الدراسـات من السابقين النوعين من تكلفة اكثر ولكنها (العينة) معهم المستفتى
الهدف يكون عندما وخاصة ضرورية المقابـالت هذة تعتبر هذا, ومع الهاتف). او االلكتروني البريد

االخرى. الطرق بواسطة عليها الحصول يمكن ال التي المعقدة المعلومات جمع هو واالخير االول
من المثال, سبـيل فعلى المعلومات. لجمع طريقة من اكثر المسحية الدراسات بعض تجمع كما
االكبر االفراد (تحديد بأرائهم المستفتين عينة تحديد او "لعرض" الهاتف استخدام الدراسة لعامل الممكن
اجراء واوقـات مواعيد بعمل يقوم ذلك, وبعد . مثال) الصحي, التأمين برنامج مزايا لنيل المؤهلين سنا

معهم. لها المخطط المقابالت

البـعض اهتمام ينصب فبينما لمحتواها. وفقا المسحية الدراسات نصنف ان أيضا, لنا, ويمكن
اجراء قبــيل الناخبــين مع تجرى التي المسحـية الدراسـات (مثل والمواقـف االراء على منها
(مثل الحقيقية-الواقـعية السولوكيات او الخصائص على االخر البعض محور يتركز االنتخابات)....
النقـل عادات او المستهلك نفقات المنزلية, الشؤون الناس, صحة حول تجرى التي المسحية الدراسات

والسفر).
لتضم شـاملة دراسات تكون اي النوعين. كال من اسئلة المسحية الدراسات من العديد ويجمع
يعرفون ما ما..... قـضية حول قرؤا او سمعوا قد كانوا لو فيما المستفتون يسأل ولربما النوعين. كال
خبـراتهم بـها.... اهتمامهم ولماذا.... نحوها وشعورهم احساسهم مدى بشانها... مااراؤهم عنها...
بعون المسحية الدراسة محلل مد شأنها من حقيقية معلومات عن اخرى معها.....واستفسارت الماضية
ومحـل المهنة االجتماعية, الحالة الجنس, للعمر, (وفقا الواردة االستجابات تصنيف مايخص في كبير

السكنى).
بـهذة تشـعر لماذا (مثال: المفتوح-المنتهي النوع من االسـئلة تكون االحـيان, بعض وفي
على تسـاؤالت الدراسـة عن المسؤلون يطرح ولربما ال؟). ام توافق هل (مثال: المغلق او الطريقة؟)

المسحية؟ الدراسة في المطروحة االسئلة ما
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تسـاؤالت يثيرون او ... معين لمعيار وفقا صناعي منتج او سياسي لمرشح تقييمهم عن عيناتهم افراد
المغايرات لتلك افضلية مرتبات بوضع ايضا, , مستفتيهم مطالبين مختلفة مغايرات مرتبة او قيمة حول
دورا يلعب االسـئلة وطرح صياغة في المتبع االسلوب ان شك, اي ودون االسوء). الى االفضل (من
جدا ومختصرا قصيرا االستبانات من البعض ويكون مسحية. دراسة اي نتائج تحديد في وكبيرا مؤثرا
جدا مفصال االخرطويال البعض او عنها.... لالجابة اقل او دقائق خمس سوى تاخذ ال قليلة اسئلة فيضم
عينة تحـديد في فعال غير االمر كان ولما باجابـاته. ليدلي المستفتى وقت من اكثر او ساعة فيتطلب
كان فقط..... االسئلة من بضعة على االجابة اجل من لها والوصول باسرها االمة لتشمل كبيرة دراسة
في عديدين عمالء ورغبـات واهتمامات مصالح تجمع المسحـية الدراسات من جديد نوع ايجاد لزاما
دراسـات اي الجامعة. المسحية بالدراسات عليها مايطلق (وهذه واحدة مسحية دراسة واحدة- مقابلة
دائما , الدراسـات هذة مثل وفي عديدة). اطرافا اجاباتها في تخدم عديدة وتساؤالت لبنود شاملة مسحية
موضوع عن اكثر او اخرى اسئلة وستة واحد موضوع حول سؤاال عشر اثنا المستفتين على يطرح ما

وهكذا. آخر....
اليه والركون به الوثوق يمكن ال امرا السلوكيات او واالراء المواقف في التغييرات كانت ولما
خطة ب" يسـمى ما اسـتخدام الى المسحـية الدراسات بعض تسعى .. فقط واحدة مسحية مقابلة بعد
للالطمئنان محـاولة في اكثر او مناسبتين في المستفتين مقابلة وفقها تتم خاصة خطة وتعني الجدول"
الدراسـة نتائج في اعتمادهارسـميا ثم ومن استجابـاتهم او افعالهم ردة وثبوت ارائهم مصداقية على
بصحـة خاصة مناهج لرسم او االنتخابية الحمالت خالل مرارا, الدراسات, هذة مثل وتتبع المسحية.

الزمن. من معينة فترة في شراء انموذجات معالم لتحديد او العائلة

الهاتفية بـاالتصاالت يقوم الذي الشخص انه على المسحية االدارة عامل مع الجمهور يتعامل
ما قـضية بشأن ارائهم ألخذ االسواق في يوقفهم الذي او بيوتهم... اعتاب على يقف الذي او معهم...

Int المسحية- المقابالت بمهمة يقوم الذي الشخص انه اي منهم. المعلومات واستحصال
ميداني عمل ايام واالخر, الحين بين , تتطلب انها من الرغم وعلى سابقا, المسحية, المقابالت كانت لقد
االفراد لكل مناسبـا مايكون ...وهذا جزئي عمل عن عبارة , الكمل الوجه على اتمامها يتم حتى طويلة
ان وبعد فقط. المنتظمة الشهرية دخولهم زيادة في يسعون او كامل.... بوقت العمل في يرغبون ال الذين
المسوحـات في المستخدمة والتقنيات اآلليات مستوى وفي العمالة سوق في مسارها التطورات اخذت
عدد مضطرد, وبشـكل ازداد, , المسحـية الدراسـات من االنموذج هذا في كبيرة تغييرات لتحدث
من يتطلب ال العادة وفي لهم. كليا عمال منها متخذين اي كاملة. عمل بسـاعات مضمارها في العاملين

المسحية؟ الدراسات في العاملون هم من

erviewer .
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او وجوب من الرغم ...على المسحـية المقابـالت اجراء في عمله مجال في خبرة المسوحات عامل
دورات بعمل والبحوث الدراسات ومنظمات مراكز معظم تقوم . الحاسوب لمهارات امتالكه ضرورة
لدى المتطلبـات من العديد توفر من البد ولكن المسحية. المقابالت اجراء مجال في لكوادرها تدريبية

للعمل: المتقدمين
المطلوب المسح الجراء اولى كخطوة عنهم الطوق وكسر الغرباء الى الوصول على القدرة -1

لوجه). وجها شخصي- بشكل او الهاتف عبر ذلك أكان (سواء
لها. المخطط المسحية الدراسة في بالمشاركة الغرباء هؤالء اقناع على القدرة - 2

المسحية. للدراسة االساسية للتعليمات وفقا المطلوبة والبيانات المعلومات جمع على القدرة -3
الدراسـة اجراء ان بـيد المسحـية. للدراسات مركز اي في االدنى المستوى العاملون هؤالء ويمثل
مراكزهم داخل في يعملون الذين البحـث كوادر وهم ... اخر نوع من عاملين توفر يسـتلزم المسحية
اساسي بشكل عملهم ينصب اذ مباشر. بشكل الجمهور مع واالتصال الخروج الى عملهم واليضطرهم

على:
المسحية. للدراسة التخطيط أ)

الدراسة. عينة اختيار ب)
المطلوبة. االستبانة وتطوير عمل ت)

. المسحية المقابالت على االشراف ث)
ونشرها. وترتيبها النتائج جمع ثم ومن وتحليلها معلومات من جمعه تم ما معلجة د)

وهي الكوادر, هذة مثل تدريب يتم المسحـية بالدراسـات الخاصة البحوث مراكز معظم وفي
اذ المسوحـات ووسائل طرق حول المستوى عالية تدريبية دورات في مسحية, دراسة اي في االساسية
علم مثل مختلفة ميادين في متقـدمة شهادات نيل منهم يتطلب كما بها. اولية جامعية شهادات منحهم يتم
لذلك متكافئة ومعرفية عملية خبـرات توفر من البد او النفس... علم او التسويق االحصاء, االجتماع,
االوسط.... المستوى على اما المسحية. للدراسات مركز اي في االعلى المستوى هؤالء لديهم.ويمثل
المستوى في ألولئك مشابهة اكاديمية خلفيات لديهم تكون ما دائما الذين والباحثون المشرفون هم فأولئك

وجه. امثل على مهماتهم الداء تؤهلهم جدا عالية مهنية وخبرات كفايات يمتلكون او االعلى

مراكز كل لدى االولوية مرتبـة المسـتفتى الجمهور من المستحصلة المعلومات سرية تحتل
والنزاهة؟ السرية قياسات عن ماذا
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مكتب وفي االمريكية المتحدة الواليات ففي المرموقة. والمكانة الطيبة السمعة ذات المسحية الدراسات
لهذا شـرع قـد بقـانون المجموعة المعلومات سرية حماية تتم , المثال سبيل على السكاني, االحصاء
بواسـطة معلومات من يجمع ما وخصوصية سرية "االحصائيات" قانون يضمن كندا, وفي الغرض.
كثيرا يختلف ال فاالمر , االخرى الدول في واما ." Statistics Canada-كندا "ستاتسـتكس مؤسسة
المهنية المراكز تمتلك واصحابـها. المعلومات سرية حماية اجل من القانونية الحمايات كل تتوفر حيث
المعلومات سـرية حـماية تضمن قوانين وفقها يسن بها خاصة دساتير او مدونات المسحية للدراسات

على: وسريتها المعلومات حماية سياسة وتقوم اصحابها. كرامة وتصون
وحفظها بها ادلى التي المعلومات مع المستفتى اسم لربط مخصصة بارقام شفرات استخدام -1

االستبانة. ملف عن بعيدا خاصة مواقع في
المسحـية الدراسـة مركز خارج كانت جهة الي المستفتين وعناوين اسماء اعطاء رفض -2

العمالء. ضمنهم ومن , لالستفتاء المجري
المعلومات ادخال بـعد المستفتى شخصية تحدد معلومات واي وملفاتها االستبانات اتالف -3

ومعالجتها. الحاسوب في كافة المستحصلة
للتحليل. المستخدمة الحاسوب ملفات من المستفتين وعناوين اسماء حذف -4

المستفتين. هوية معرفة عدم بذلك يضمن حتى عديدة بفئات احصائية جداول تقديم - 5

, الرئيس بهدفها دائما, المسحية, الدراسة نوعية تحدد
اجرائها, في والطريقةالمتبعة اوال,

التلفزة شبكات معظم في تجرى التي الرأي اقتراعات حول عالية وبمعدالت الشكوك تثار ثانيا.
ان اي ذاتيا- مختارة رأي اقتراعات تكون ما دائما والتي وغيرها, االقتراعات هذة مثل ففي والمجالت.
يتم لم المشاركين ان مادام مضللة االحيان اغلب في تكون طوعيا, بها المشاركة يختار من هو المستفتى
- SLOPS سلوبـس: عليها يطلق (والتي االقتراعات من النوع هذا وفي علمية. اسس وفق اختيارهم
االراء ذوو االفراد Self-Selectedيكون Opinion Polls (. االصطالحـية: للعبـارة مختصر
بشـكل المسحية الدراسات اجراء من البد االخرين. من استجابة اكثر االحيان) معظم في (سلبية القوية
الى االشارة من البد وهنا ما. موضوع حول نهائية بصورة االحصائية المعلومات تطوير فيتم متكامل
التسويق لغرض الخداع من ضرب بمثابة تكون او بها موثوق غير اولية نتائج باصدار بتاتا يسمح ال انه
النتائج بشـأن القلق من شيئا يبدي او العام للرأي اقتراع اي في بالمشاركة يطالب فرد اي ان كما مثال.
عادلة االستبـانة ورقـة في المطروحـة االسئلة كانت اذا فيما يقرر ان ,اوال, عليه يتوجب , النهائية

..

االخرى؟ المحتملة القضايا عن ماذا
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يكون ال عندما وذلك ومصداقـيتها المسحية الدراسة لنزاهة اخر مهم خرق يحصل كما ال. ام ومنصفة
تهدف بـريدية قائمة لخلق او الخر... او لسبب المالية التبرعات لجمع وسيلة سوى حقيقته في االقتراع

االقتصادي. الشارع في حركةالتسويق توجيه الى

المسحية للدراسة التخطيط كيفية ثانيا:
الحـصول في ملحة حاجة ما فرد او ما مؤسسة تواجه عندما المسحية,عادة, الدراسات تجرى
معرفة البدء, في لنا, جدا المهم من الشأن, هذا وفي بالغرض. منها متوفر هو ما يفي ال المعلومات على
ام بـالغرض خاصة مسحية دراسة عبر جمعها الممكن من المرادة-المطلوبة المعلومات كانت اذا فيما
تكون ولربما االولى؟ من بدال اخرى وسيلة هناك هل بالفعل؟ ذلك ايمكن ذلك. تحقيق يمكن ال فلربما ال.
الدراسة اجراء قرار الى التوصل تم ما اذا ولكن نفسه. الغرض لتحقيق اخرى مباشرة غير طريقة هناك
للدراسـة االساسـية االهداف تحديد واولها انجاحها لغرض الزمة خطوات اتباع من فالبد المسحية,
للمعلومات المريدة الجهة اي . الدراســة راعي مهام من يكون , عام بشـكل وهذا, اجراءها. الالزم

بها. والمطالبة

الدراسة,مثال: راعي يكون ولربما
منه المسـتفدين على االجتماعية للرفاهية بـرنامج اثار تقـييم في ترغب حكومية وكالة -1

وعوائلهم.
السياسـية واالفكار الفعلي االنتخاب سـلوك بين العالقة اختيار في يرغب اكاديمي باحث -2

االنتخابية. السياسية الحمالت في المطروحة
الى متطرقـا ما بـمنتج المستهلك وقناعة رضا معدل قياس الى يسعى حاسوب متخصص -3

مستقبال. والمحتملين حاليا المشترين اعداد
وال فيها لبس ال المعالم واضحة محددة, تكون ان فالبد , المسحية الدراسة اهداف يخص فيما اما
كثيرة عقبات للسطح تعلو سيرها, وتقدم بالدراسة للقيام التخطيط عملية وفي ممكنة. بدرجة غموض...
كل في مهما دورا الدراسة راعي ايالء هنا المهم من , هذا من النظر وبغض , ولكن الدراسة. راعي مع
عملية في هامشي وغير فعال دور له يكون اي . المسحية للدراسة واالعداد التخطيط في تجرى خطوة

وانجازها. معالمها وتثبيت المسحية الراسة صياغة
المسحية؟ الدراسة ألستبانة التخطيط كيف اذا...

جمع في اتبـاعها الالزم الوسيلة تحديد المسحية الدراسة على المشرفين على يتوجب البدء, في
الهيكل وضع يتم وبـعدها, الشـخصية). المقابـالت او االلكتروني, البريد الهاتف, (مثال: المعلومات
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االخيرة الخطوة وفي . االمثل بصورتها لتكون تطويرها على يعمل ثم ومن الدراسة. الستبانة االساسي
يعتبـر عنها. لالجابـة المختارة للعينة تقـديمها قبـل وغناها فعاليتها مدى لمعرفة اختبارها يجرى ,
الدراسـة اجراء عملية في واهمية وحساسـية خطورة االكثر المرحـلة المسحية لالستبانة التخطيط
الوجه على وانجازها المرحـلة هذة الى قـصوى اهمية والسلوك االجتماع علماء اولى وقد . المسحية
ومن وبسـيطة عادية تبـدو ما دائما التي العوامل من بـالعديد االستبانة تصميم عملية تتميز االحسن.
من االستبـانة في ماطرح على باالجابـة المسـتفتى يبـدا ان ما ولكن كبير. بيسر بها االيفاء الممكن
جعل من البـد , البدء منذ انه بيد والمهارة. والفطنة والذكاء الدقة من الكثير االمرمنه يتطلب اسئلة....
مفهومة االسئلة تكون ان اي . تام وضوح في االستبانة اسئلة حولها تدور التي والقضايا المفاهيم كافة
واال الغموض... عن جدا بعيد جلي بشكل االسئلة صياغة من والبد واللبس. والتأويل التفسير والتحمل
وبالتالي معنى. من اكثر تحمل واضحة- غير المستفتين اجابات تكون اذ لالمال. مخيبة النتائج تكون
فقيرة بائسة تكون منها.... المرجوة الغاية وتحقيق نفعها من وبدال مضللة المستحصلة المعلومات تكون
لتقـييم خاصة مسحـية دراسة في االستراتيجية هذه نطبق ان لنا كيف ... واالن عليها. يعول خير وال
نبـادر,في ان لنا االفضل من ولعله سلبـية. اثار من عنها وماينجم بها والمتضررين السرقة حوادث
فان , وضوحه من الرغم وعلى الماضية؟" الستة االشهر في للسرقة تعرضت "هل : بالسؤال االستبانة,
الفاصل الخط تماما اليعرفون به المستفتين من فالكثير واللبس. الغموض من بالكثير محاط هنا السؤال
الليلي والسـطو السـارق, مع للضحـية شـخصية مواحـهة تشمل والتي (Robbery) السرقة بين
دراسـة في وعليه معه. والمواجهة علمه دون الضحـية منزل على السطو تعني والتي (Burglary)
لالحـصاء االمريكي المكتب عليها اشرف االمريكية الواليات عموم في الجريمة حول اجريت مسحية
"سرقـة" كلمة الى اشـارة اي تضم وتأثيرها السرقـة عمليات ضحـايا حول االسئلة تكن لم السكاني,
بـمجملها التي االسئلة من العديد االستبانة ضمت , ذلك من وبدال قط. الكلمة تذكر لم .. (Robbery)
شـمولية اكثر عبارات توظيف خالل من وذلك بها المرغوب االستجابات استحصال الى تهدف كانت
اليه المشـار المسح استبانة من استعارته تم والذي االتي المثال انظر واالن, اوسع. بشكل عليها ومتفق

اعاله:
الدراسـة. هذه تناولتها التي الجرائم عن فكرة لك تعطي التي االمثلة بـعض لك اقرأ ان اريد
.......... منذ اي ... الماضية الستة االشهر في احداها من عانيت قد كنت فيما اخبرني , لها وبتطرقي

,...........
مثل: ما شيئا منك سرق هل -

النقود....الخ محفظة كبيرة), ام (صغيرة الحقائب مثل محمولة اشياء -1
حاسبة آلة , مجوهرات , مالبس -2

}
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رياضي جهاز او هوائية دراجة -3
اخرى ادوات او الصوت ,مكبر التلفاز مثل منزلية اجهزة -4

وغيرها؟ كاميرا , تسجيل جهاز مثل سيارتك من ومعدات اجهزة -5
او

تملكه؟ مما شىء اي سرقة ما لص حاول هل -6
لك؟}. حدثت قد كانت القبيل هذا من حوادث او حادثة وباختصار, وصف, حاول

معلومات على الحـصول الى ترمي وايجابـية, مالئمة مسحية استبانة تصميم ان الواقع, وفي
راعي الهتمام فالبـد واضحـة. - مميزة ولغة المعالم محددة معرفة- مفاهيم من اكثر يستلزم مفيدة,
الى دائما, تؤدي, الطويلة فاالستبانات طولها. مقدار على ايضا, , ينصب ان عنها والمسؤولين الدراسة
وعدم والالمبـاالة االنتبـاه قلة بسبب بالخطأ الوقوع الى يقوده ما وهذا وتعبه. وضجره المستفتى ملل
معدالت ارتفاع الى يقـود لربـما, الناقـصة, االجابـات الى باالضافة ذلك, كل االجابة. في الرغبة

نفسها. المختارة العينة تشمل والتي المقبلة المسحية الدراسات في المشاركة في الرافضين
وتشـمل مسحيةما. استبانة تصميم عند بالحسبان اخذها من البد التي العوامل من العديد وهناك

مثل: عديدة اعتبارات تخص قضايا العوامل هذه
المطروحة االسئلة ترتيب -

الطبـيعي الحجم تخص التي كتلك اخرى واشياء وتسلسسلها..... وظهورها االسئلة صياغة -
االستبانة. الستمارة الخارجي والشكل

فئات كل تغطية ضرورة وهو وفعال حسـاس عامل على تقـوم ان مسحـية دراسة الي والبد
قـائمة عمل من البد ذلك, تحقيق اجل ومن والدراسة. التمثيل في بفرصتها لتحظى السكانية المجموعة
العينة الطار يمكن االنترنت, العنبكبـوتية- الشبكة عبر يجرى مسح وفي العينة". "اطار عنوان: تحت
المقابالت عبر يجرى اقتصادي مسح وفي مدينة. او منطقة او دولة اي في البريدية العناوين كل شمول
بـالمفرد, البـيع ومراكز مؤسسـات كل وعناوين اسـماء يشـمل ان العينة الطار يمكن , الشخصية
اطار يضم لربـما ,مثال, ما جامعة في الهاتفية المكالمات عبـر يجرى اخر مسح وفي . والمرخصة
حدود مع الجغرافية المساحات ايضا, , العينة" "اطار يغطي هواتفهم. وارقام الطلبة باسماء قائمة عينته
السـكانية بالمجموعة قائمة هناك التكون عندما وذلك مصطنعة ام طبيعية كانت سواءا المعالم معروفة
جغرافية لمساحـات عينة اختيار يتم , المجال هذا وفي الريفية). المناطق بـعض في يحـصل (وكما
اقسـام كل وفحـص تغطية المسحية الدراسة عاملي وعلى المساحة") "اقسام ب: اليها يشار ما (ودائما

؟ ايجابية تغطية تحقيق الى السبيل كيف
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المناسبـة بالوحدات قائمة طريق عن وذلك المسح عمليات في المسحية الدراسة تشملها التي المساحة
المختارة الوحـدات لتلك يكون بحيث تكون ايما او بالمفرد البيع محالت العوائل, او البيوت : للدراسة
العينة اطار نوعية وتاتي . االخيرة المختارة العينة ضمن جزءا تكون ان في الجيدة الفرصة باســرها
ويكون مسحها. المراد او المرغوب السكانية للمجموعة صادقة - معتمدة تغطية لضمان اساسية كصفة
المقابـالت عبـر تجرى التي تلك من يسرا اكثر الهاتف عبر مسحية لدراسة العوائل من عينة اختيار
اشـكاليتها ان غير الثانية. من انجازها في سـهولة واكثر تكلفة اقـل دائما تكون فاالولى . الشخصية
كبـير عدد مسح يمكن ال ولذلك الهاتف. على فقط العوائل او االسر من %٩٥ حيازة في تكمن الرئيسة
التي العوائل تكون عام, وبشكل المجراة. المسحية الدراسة في تمثيلهم في االخفاق يعني الناس.وهذا من
(الخدمة الخدمة بتلك المتمتعة العوائل من بكثير اقل او اوطأ شهرية دخول ذات هاتفية خطوطا تمتلك ال

الواطئة. الدخول ذات للمجموعة ممثلة تاتي ال الهاتفية المسوحات بان القول نستطيع وعلية الهاتفية).

السياسـة وصانعي االجتماع علماء جميع وتقـدير باحترام تحظى التي المسوحات كل تستخم
يتم , العشـرية السكاني االحصاء عمليات في وحتى العشوائية. العينة اختيار في معينة صيغة ,عمليا,
المعلومات من ضخم مقـدار جمع اجل من العينات مع التعامل في متطورة معينة تقـنيات اسـتخدام
المجموعة حسـاب لغرض (%١٠٠) الكاملة القـوائم او الالئحات تستخدم كما المعلوماتية. والبيانات
العينات وسـائل وتعود االساسـية. غير الى تترك الطويلة" ب"الصيغة ومايسمى االساسية. السكانية
انجاز الممكن ومن "االحـتمالية". نظرية في وكذلك االحصائية النظرية في بعيدا تاريخها في العشوائية
لمجموعة دراسة عينة مسح عمل خالل من المطلوبة لالحصائيات بها وموثوق وصادقة فعالة حسابات
العينة من عدد اكبـر بقـيام مشـروط الحال, بطبيعة وهذا, جيد. بشكل وبناؤها تصميمها تم قد سكانية

المطلوبة. المعلومات باعطاء
تضم كما المسحـية. الدراسـة ومجال اهداف على المستخدمة العينة من الخاص النوع ويقوم

,هنا المؤثرة العوامل
المتوفرة. االطارات طبيعة -1

المسحية. للدراسة الكلية الميزانية -2
المعلومات. جمع طريقة -3

االساس. الموضوع -4
والالزمة. المطلوبة العينة نوع -5

واستحـصال معها التعامل كيفية في والتدريب الخبـرة من القليل العينات من البعض يتطلب

عشوائية؟ عينة اختيار يتم كيف
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متعددة. اختبـار مراحـل اجراء متطلبا , عالية وبدرجة معقدا االخر البعض ويكون منها. المعلومات
مدرسـة في السادسـة المرحلة اطفال من مؤلفة عينة بين الصعوبة مستوى بين تقارن ان حاول وهنا,

اخر. جانب من نفسها المدينة في المشردين االطفال من مؤلفة وعينة جانب, من خاصة ابتدائية
يكون ان في يكمن حسن بشكل مصصمة عينة هدف فان , معقدة ام بسيطة العينة كانت وسواءا
المسحـية. الدراسـة في واالختبار التمثيل في ايجابية - طيبة فرصة السكانية المجموعة وحدات لكل
ومنطقـية دقيقة حسابات باجراء للسماح وذلك التفصيل من بشىء ,كذلك, العينة خطة دراسة ويتوجب
نتائج من علمية السـتدالالت التوصل في الخاصيتان هاتان العينة.وتساعد اختيار من الناجمة لالخطاء
نموذجيا, لها. ممثل خير لتكون المختارة العينة جاءت والتي بأسرها السكانية المجموعة حول الدراسة
النهائية الحسابـات او التقـريرات دقـة مدى على يقوم ان المسحية للدراسة المنتخبة العينة لحجم البد
للدراسـة المتوقـعة والتكلفة المثالية العينة بين مايربط دائما والممارسة, الواقع ارض وعلى للدراسة.

المسحية.

كجزء نهايتها وحتى بدايتها من المتقن التصميم ذات المسحية الدراسة مسار الجيدة الخطة تالزم
(افراد المستفتين اخطاء تقويض مبتغاها عديدة طرقا يبتكر ان عنها للمسؤول فالبد,هنا, منها. يتجزأ ال
نتائج در شـأنه من ذلك الن االمكان قدر ضئيلة معدالت في وحصرها , ما امر نحو وتحيزهم العينة)
الصدارة موقـع الذاكرة تحتل المثال, سبيل وعلى العلمية. الدراسة مقاييس اعتبارات في تؤخذ علمية
في عاشـها قـد احداث عن بمعلومات باآلدالء المستفتى يطالب عندما المسحية االستبانة في واالهمية
الدراسـات هذة مثل وفي المسـتهلك. بنفقات الخاصة المسحية الدراسات مع الحال هو ,كما الماضي
احداث اوسرد لذكر المستفتى اجبار عدم لزاما يكون ماضية), احداث باستعادة تتعلق (اي "االستعادية"
ضرورية اخرى وامل وتغطي متناهية. بدقـة تفاصيلها تذكر يصعب جدا طويلة فترة قبـل عاشها قد
منتهكة المطروحـة االسـئلة كانت اذا فيما تتعلق عديدة قضايا التخطيط مرحلة خالل الدراسة ألختبار
الراغب المستفتى حتى عنها, االجابة على فيها يقوى ال لدرجة عليه جدا صعبة او المستفتى لخصوصية
العوامل هذه وتضفي جدا. حـرجة او حساسة منها اي في االسئلة ان او االجابة في بالمشاركة بصدق
بشـأن القـرار ويعتبـر المسحية. الدراسة لنتائج االحصائية الشرعية على بظاللها فعال للقلق المثيرة
مسحـية دراسـة اجراء ضمان في مهما عامال عائلية,مثال, عينة في الصحيح المستفتى نوعية اختيار
حقيقـية واقـعية- اجابـات اسئلتها تتطلب حيث المسوحات وفي بها. موثوق معتمدة نتائج ذات راقية
الصادقـة المعلومات تقـديم العينة في مشارك طبية معرفية ثقافة ذي مثقف فرد اي يطالب , بطبيعتها
SPS(- Current Population){"- " السكاني "المسح في النهج هذا مثل اتباع تم لقد بذلك. وااللتزام

فعالة؟ مثالية- خطة لعمل السبيل كيف
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باجابات اغناءاالستبانة على قادرا يكون ان اسرته) نطاق (في بالغ مستفتى اي من يتوقع {اذ Survey
بالمسـتفتى يسـمى ما يقـدم لربما , اخرى مسوحات وفي والبطالة. بالعمالة خاصة لتساؤالت دقيقة
خاصة المعلومات تكون حـيث المثال- سبيل على شرعية- غير حتى او مغلوطة معلومات "االسري"
بمسوحات وثيقة عالقة ذات ولكنها مختلفة اخرى قضية لنا تبرز وهنا االخرون. يجهلها معين بشخص
شـرعية اراء اعطاء على العشوائي االسري المستفتى يقدم , عموما مقبول وبشكل واالراء". "المواقف
ان حقيقـة الى برمته يعزى االمر وهذا . العشوائيا - انتقائيا المختار االسري المستفتى يقوى مما اكثر
االحيان, اغلب يكون,في اسري, كمستفتى بتصرفه (الالعشوائي), المنتخب االخير النوع من المستفتى
نرى , السبب ولهذا االول. النوع الئحة تحت ينخرط الذي ذلك من اكثر منزله في كفرد ليتصرف مياال
دراسـة آلجراء اخيرة: مالحـظة دوره. وتقـييم تمثيله في يتهاون ما دائما وراءه العامل الجمهور ان

المطلوبة الضوابط لضمان مراحلها من مرحلة كل مراجعة من عليها للمشرفين البد , ناجحة مسحية
وجه اتم على بعملهم المسح عاملي قيام ضمان -
تامة بدقة المستحصلة المعلومات تشفير ضمان -

لمعالجتها الحاسوب جهاز في المستحصلة المعلومات ادخال صحة ضمان -
المدخلة. المعلومات ومعلجة تحليل في المستخدمة الحاسوب برامج واداء عمل صحة ضمان -

الخاص والموقـع اوال, المسحية الدراسة لنوع تبعا واخرى دراسة بين المطلوب الوقت يتفاوت
وذلك:- فقط ثالثة او اسبوعين في المسحية العملية تجرى , االحيان بعض ففي ثانيا. الجرائها

لملئها. طويال وقتا تتطلب ال مختصرة استبانتها استمارة كانت اذا أ-
هاتفية ارقام سجل من الهاتف/ بواسطة جمعها يتم المطلوبة والبيانات المعلومات كانت اذا ب-

متوفرة
وقـت يتراوح , اكثر او شـخص الف افرادعيناتها عدد يبـلغ اخرى مسحية دراسات ان غير
اعداد عملية وحـتى التخطيط عملية من بـدءا , اكثر ولربما ... سنة وحتى اشهر بضعة من اجرائها
اجراء مراحل او خطوات ان وهو مهما امرا نؤكد ان البد ... واالن والدراسة. للتحليل النتائج وعرض
بـعضها مع تتداخل المراحـل تلك نرى ان غربـيا فليس , تعاقبية بالضرورة ليست المسحية الدراسة
المفروض الجغرافية للمناطق والعينات الوحـدات قوائم وضع يتم , عديدة دراسات في فمثال, البعض.
من الرغم وعلى النهائي. بشكلها االستبانة استمارات صياغة عملية تتم بينما المسح عملية في تغطيتها
انجازها في وقتا تتطلب جميعا انها غير , ضافية او جمعية ليست هي .... المسحية الدراسة مراحل ان
الالزم الوقـت حـجم اهمية من التقليل هو حدوثا واالكثر االول التخطيط عملية خطأ يكون .ولربما

واحدة؟ مسحية دراسة الجراء ضروريا الوقت من كم
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المسحية. الدراسة النجاز

(الورقـة الشخصية المقابالت عبر تجرى تقليدية, مسحية دراسة اعتماد سيتم الجانب, هذا وفي
وتعتبر عام. بشكل المسحية للدراسة المقررة المالية الميزانية تحديد خطوات شرح في الرصاص) وقلم
اسـاليب اتبـاع ولكن العام. الرأي مسوحـات انواع كل في تتبع عامة خطوات الخطوات هذة معظم
وزاد منها البـعض تكلفة ذلك فقلص المالية. التكاليف معدالت من غير قد متطورة بتقنيات آلية مسحية

على: تشمل ان المالية للميزانية والبد اآلخر. البعض تكلفة من
مراحـلها خالل عمليا وتنفييذها وتقويمها للدراسة للتخطيط المبذول القياسي الوقت تكاليف -

المعلوماتية). الحاجات تحديد في الدراسة راعي مع المبذول الوقت تكلفة (وتشمل المختلفة
(٢ الرئيسة, المسح مراكز في العامل الكادر جهد تكلفة (١ (وتشمل:- العينة اختيار تكاليف -

االخرى). والتقنيات الحواسيب تكلفة
(٢ الميدانيين. المسحـية الدراسة عاملي تكلفة (١ : (وتشمل المساحة" "اقسام عينات تكاليف -
المخصصة الجغرافية المساحـات ضمن العينات وحـدات رصد لغرض العاملين وسـفر نقل تكلفة

للدراسة).
وتنفييذ التجريبي االولي- االستبانة اختبار مرحلة في المنفقة والمادية العملية الجهود تكاليف -
في ذلك اخذ من فالبـد مرة. من اكثر اجرائها اعادة الى المرحـلة هذة تحتاج ولربما الميداني. العمل

جديدا). شيئا دراسة عند (وخاصة الميزانية وضع عند الحسبان
الدراسـة في الميدانين العاملين ومراقبـة وتدريب تشـغيل عمليات على االشراف تكاليف -

المسحية.
الطعام ووجبات االقامة نفقات تشمل (وهذة وتنقالتهم سفرهم ونفقات العاملين عمل تكاليف -

المدينة). مركز خارج العمل يكون عندما
صحته. من والتاكد العمل سالمة لضمان التدقيق عمليات تكاليف -

الحواسـيب في المستحـصلة المعلومات ادخال مرحـلة في واالجهزة العمل جهود تكاليف -
بها. خاصة ملفات وعمل

ايضا. صحته لضمان السابقة المرحلة في المنجز للعمل التدقيق عمليات تكاليف -
حاسوبية. ملفات الى الورقية االستبانات نقل عملية لنوعية والفحص التدقيق عمليات تكاليف -

ملفات وتدقـيق فحـص عملية بـها ويقـصد النهائية- المعلومات "تنظيف" عملية تكاليف -
اي ادخال او ملء عمليات نفقـات (وتشـمل والمتضاربـة المستحيلة االجابات عن للبحث الحاسوب

المالية؟ الميزانية مقدار ما
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مفقودة). معلومات
(وتشمل بالمعلومات الخاصة والتحليالت الجداول وضع في المختص المحلل جهود تكاليف -

والتحليالت). الجداول تلك النجاز الحاسوب في العمل في المبذول الوقت تكلفة
الفعلية العملية- التحــليالت عمل في المسـتخدمة والمواد واالدوات العمل جهود تكالييف -

النتائج. الصدار والتحضيرات , للمعلومات
مراحـل كل في الطبـاعة وعمليات االنتريت وشبـكة والبريد الهاتفية االتصاالت تكاليف -
اتمام بـان القول من البد وهنا ونشرها. النتائج توزيع الى التخطيط مرحلة من بدءا , المسحية الدراسة
من البـعض ان من الرغم على رخيصة تكون ان يمكن والدراسـةال ومال, جهد دون اليأتي ما عمل
المجزة العام الرأي مسوحـات تكون عامة, وكقـاعدة االخر. البـعض من تكلفة اقل تكون الدراسات
شك اي ودون البريد. او الهاتف بواسطة المنجزة تلك من ماليا تكلفة اكثر الشخصية المقابالت بواسطة
اجراؤها. الالزم المعلوماتية التحليالت وعملية االستبانة تعقيد درجة مع طردي بشكل التكاليف تتزايد ,
بمقابالت تنجز التي تلك من تكلفة اقل لتكون تميل المقابالت من كبير بعدد تنجز التي المسوحات ان كما

فرد. ١٠٠٠ من اقل العينة حجم يكون عندما خاص بشكل مايحصل وهذا قليلة.

الهاتف, الوسـائل:- من العديد عبـر رأينا, كما المسحية, الدراسة معلومات جمع الممكن من
الدراسـة عاملي قيام به ماقصدنا وهذا الشخصي الجهد عبر او االلكتروني البريد العنكبوتية- الشبكة
البـريد وسـيلة تعتبر , الحاضر الوقت وفي المعلومات. لجمع المستفتين مع لقاءاتهم بأجراء المسحية
يعود االمر ولعل ذاتي. بشكل المعلومات جمع مسوحات في ورواجا اتباعا االكثر الوسيلة االلكتروني
بيد . االخرى المسوحات مع مقارنتها تمت ما اذا المسوحات هذة مثل تكلفة انخفاض الى اسبابه احد في
وفي ألتمامه. الجهد من الكثير ذلك يتطلب العكس على بـــل اجرائها.... ســهولة يعني ال هذا ان
في دائما يكون االلكتروني البـريد عبـر يجرى لمسح جيدة استبانة استمارة لعمل التخطيط الحقيقة,ان
سبيل وعلى لوجه). (وجها الشخصية اللقاءات او المقابالت مسوحات من اكثر والصعوبة التعقييد غاية
فيها ويطالب حولها يستفتى التي القضايا اختبار في والدقة العناية من عال مستوى توفر من البد المثال,
واهتماماتهم. حياتهم شؤون من كبيرا حيزا تحتل التي القضايا اي - بشأنها ارائهم باعطاء المواطنون

يجريها التي تلك مثل االقـتصادية المسحية الدراسات في فعاال دورا االلكتروني البريد ويلعب
اسـتفتاءات في كبـيرة اهمية له كما العمل. احصائيات مكتب او االمريكي السكاني االحصائي مكتب
وقد ما. منظمة او ما متخصصة مجلة بشأن الجمهور رأي حول مثال: معين. موضوع حول العام الرأي
البـريدية الطرود ارسـال الى الحاجة انتفت بحيث كثيرا ذاتيا المعلومات لجمع البريد وسيلة تطورت

المعلومات جمع كيفية ثالثا:
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وأتقـانه االداء سـرعة لضمان االنترنت وشبـكة الفاكس منها بدال وحلت التقليدية بالطرق واستالمه
الى االلكتروني البريد وعناوين الفاكس ارقام اضيفت وقد مستمر تزايد في استخدامهما وبات وتيسره.
لتضاف اسـتخدامهما تزايد لقـد اخرى, وبعبارة وغيرها. المنظمات العضاء الذاتية السير ملفات كل
اي المسحـية. للدراسة المختارة للعينة العام االطار عمل في االخرى الفقرات مع جنب الى جنبا لزاما

االعتيادي. وبريده عنوانه الى باالضافة البريدي وعنوانه فاكسه رقم عن المستفتى يسأل ان البد

مجال في جمة بـفوائد لوجه) (وجها اوالشخصية الهاتفية المسحية (اللقاءات) المقابالت وتأتي
عبـر او شخصيا المسح عامل حضور الن وذلك المسحية الوسائل باقي عن بها تتميز المعلومات جمع
ملحـوظ. بشـكل معدالتها من يزيد بل المباشر. واالتصال والحميمية التعاون من شيئا يضفي الهاتف
اذ المستفتى. من المستحصلة بالمعلومات والموثوقية المصداقية معدالت على ايجابيا ينعكس كله وهذا
وكما تام. ووضوح بـصدق البوح على الفرد تشجع الشخصية والعالقة االلفة من االجواء هذه مثل ان
الوصول على القـدرة في المسحـية الدراسـة عامل جودة تحديد في االساسي الشرط يكمن سابقا, قلنا
المسحـية الدراسـة في المشاركة بضرورة واقناعهم الهاتف عبر او شخصيا معهم والتفاعل للغرباء
الدراسـة عاملي على يتوجب , للمشـاركة واستجابـته معه المستفتى تعاون نيل وحال لها. المخطط
طبقـا المطلوبـة المعلومات جمع عملية خالل الدراسـة لصالح ايجابي وبشكل ذلك توظيف المسحية

المسحية. االستبانة استمارة في المفروضة للتعليمات
المسحـية الدراسـة انجاح اجل ومن ... المفيدة النوعية ذات المعلومات استحصال اجل ومن
التدريبـات يشمل وهذا جيد. وبشكل المسح عاملي تدريب يتوجب , مرضية مسحية بنتائج وخروجها
الدراسـة عاملي واسـاليب قدرات وتطوير وتقوية تعزيز من البد بكليهما. او والدراسةالذاتية الصفية
واالنحـياز والميل التأثر مشاعر تفادي وكيفية االولية االتصاالت اجراء كيفية مثل: مجاالت في الجيد
من المقابالت اجراء ممارسات عام, بشكل , التدريب عمليات وتتضمن . الالموضوعية واالستجابات
طريق عن يصادفوها ان جدا الوارد او المحـتمل من المختلفة المواقف على المسح عاملي تعويد اجل

ما. يوما تفاجئهم ال حتى بها االطالع حسني يكونوا وان عملهم
كما ومناهجها. تعريفاتها الدراسـة.. مفاهيم على الوقت من به البأس حيز امضاء لزاما ويعد
التعامل في ونجاحهم المسح عاملي قدرة زيادة اجل من وذلك بسؤال سؤال طريقة اتباع ايضا, يتوجب,
المعروفة المسحـية الدراسـات ومراكز مؤسسـات معظم وفي وهناك. هنا يحصل فهم سوء اي مع
اخر, جانب ومن بـالعمل. البـدء قبل السرية قسم بأداء المسوحات,ايضا, عاملي يلزم الطيبة بسمعتها
مواد من العمل يتطلبـه ما بـكل عامليها تزويد المسحية الدراسة على المشرفة المؤسسة على يتوجب

مسحية؟ بمقابلة القيام كيف
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التقـليدية للمسوحـات فبالنسبـة بالمئة. مئة ناجحة عام رأي مسح عملية ضمان اجل من ومستلزمات
باالتي: المسح عامل تزويد من البد , مثال) الشخصية اللقاءات او (المقابالت

االستبانة. استمارات من كاف عدد -1
الضرورة. عند وتوجيه ارشاد كتيب -2

شأنه من شيء ...وكل وموقعها المسحية للدراسة الخاضعة الوحدات حول معلومات ملف -3
الدراسة. خدمة

واهدفها. للدراسة توضيحية ومخططات وصور بطاقات -4
كل الى مسبقة رسالة بارسال ,مرارا, المسحية المؤسسة تقوم , الشخصية المقابالت اجراء وقبل
الدراسـة عامل بان واعالمهم للدراسة االول الغرض لتوضيح منها محاولة في المشاركة العينة افراد
الفيدرالية الحـكومة تتبناها التي تلك وخاصة , المسوحات من العديد وفي قريب. وقت في اليهم سيأتي
وااللزامية الطوعية الطبــيعة بشــأن الكاملة بـالمعلومات العينات افراد تزويد يتعين , االمريكية
الى الزيارات يخص فيما اما المستحـصلة. االجابـات توظيف وبكيفية المسحية للدراسة (االجبارية)
المكالمات. او الزيارات اوقات افضل في تجرى ان يجب اذ . كبيرة اهمية تولى ان فالبد , العينات افراد
من البـد كما بهم. االتصال او العينة افراد زيارة لغرض وقت افضل يختار ان الدراسة عامل على اي

الحاجة. عند بهم االتصال او العينات لقاء في المحاوالت العادة الموافقات استحصال

CATI"؟
وخاصة عاديا. امرا الحاضر, وقتنا في المسحية, المقابالت اجراء في الحواسيب استخدام بات
وهو تي.آي." "ك.اي. انها "كاتي"! وسيلة عبر الهاتفية المسوحات معظم تجرى , المتحدة الواليات في
للعربــية: وترجمته Computer - Assi " مختصر
خط فيها المسح عامل يستخدم حديثة وسيلة يعني وهو الحاسوب" بمساعدة الهاتفية المسحية "المقابالت
عامل فيقوم الحاسوب شاشة على االستبانة في المطروحة االسئلة وتظهر الحاسوب. عبر هاتفي اتصال
الحاسبـة الى العينة افراد واستجابـات اجابات ادخال في الحاسبة في الرئيسة الالئحة باستخدام المسح
والسـرعة الجيدة النوعية في الوسيلة هذه مزايا وتتجسد تغيير. اي دون اليه تصل وكما مباشر وبشكل
صغيرة مسحــية دراسـة النجاز عالية معدالت تصل التي المالية الكلفة في وليس التنفييذ في العالية
تنخفض ولكن غاليا. المكلفة االستبـانة برمجة عملية الى يعزى وهذا بتاتا. اعادتها يمكن ال ومحدودة
, العينة حـجم كبـر فكلما الدراسـة. في المشـاركة العينة حجم كبر مع ملحوظ وبشكل التكاليف تلك
من اكثر اعادتها الممكن من التي المسوحات او الكبيرة المسوحات في نراه ما وهذا التكاليف انخفضت

الهاتف. عبر المجراة التقليدية المسوحات لتلك موازية تكاليفها تكون مرة.اذ

كاتي- عن تعرف ماذا

sted Telephone Interviews"
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على تظهر االسـئلة, بقائمة المسح عامل حاسوب يزود , العالية التقنية ذات الوسيلة هذه وعبر
او ما سؤال حذف بتاتا المسح لعامل اليمكن وعليه عليه. متفق وتساسل نظام في مرتبة مباشرة شاشته
تكون , المثال سبـيل وعلى االخر. البـعض وتأخير بـعضها تقديم له يسمح االسئلة.فال تسلسل تغيير
وهكذا. القادم السؤال نوع يحدد السابق السؤال على االجابة ان .اي متشعبة االسئلة بعض على االجابة
الخطأ يقبـل ال صحيح وبشكل اوتوماتيكيا وتفرعاتها االسئلة تشعبات لعمل الوسيلة هذه برمجة ويمكن
المسـح عمليات في للخطأ الرئيس المصدر لالسـئلة الصحيحـة غير التشعبـات كانت ولطالما ابدا.
وفي الحـذف. عملبات عن الناجمة االخطاء وخاصة الحاسوب, عون على فيها يعتمد ال التي التقليدية
فيها يسـهل بشـكل وترتيبها وتنظيمها االجابات تحرير برمجته بعد للحاسوب يمكن , التقنية هذه ظل
متامشيا يأتي ما لسؤال ما جوابا كان اذا فيما معرفة على قادرا التقنية هذه مع الحاسوب ويكون تحليلها.
استفسـارا الحاسـوب يوجه حـينها, وفي المسـتفتى. بها ادلى التي االخرى المعلومات مع ومتوافقا
اجابـته صحة تأكيد المستفتى من يطلب اي ال. ام صحيحة اجابته كانت اذا فيما رأيه لمعرفة للمستفتى

منها. ماخطأ وتصحيح
الطرق تستغرقـه مما اسـرع بوقت المسحية الدراسة نتأئج طرح العالية التقنية هذه شأن ومن

-: الى باالضافة المعلومات لجمع االخرى التقليدية
منفصل. حاسوب الى المعلومات ادخال لخطوة الحاجة تقويض -1

يوم كل نهاية في او ... تجرى اسـتفتاء عملية كل نهاية في النهائية للنتائج ملخصات تقديم -2
عمله. الى المسحية بالدراسات الخاصة المؤسسات معظم ماتسعى وهذ المسحية الدراسة تنفييذ ايام من

CAPI"؟ -
المحـمولة الشـخصية الحواسـيب استخدام باتجاه قوية نزعة ظهرت االخيرة, السنوات في
الحاسـوب حـمل الممكن فمن الشخصية. المقابالت عبر العام الرأي مسوحات اجراء في (Laptop)
العمل ساحـة في مباشرة االسئلة على االجابات ادخال عملية مايسهل وهذا العمل. ميدان الى المحمول
: الطريقـة بهذه المعلومات جمع عملية الى ويشار سواء. حد على والمستفتى الدراسة عامل على ....

Computer Assisted Persona : مختصر وهو آي.) بـي. اي. "كابـي"(كي.
الحاسوب يكون ال المحمول). - (الشخصي الحاسوب بمساعدة الشخصية المقابالت للعربية: وترجمته
وسرعة النوعية جودة فان , ذلك ومع كبير. مركزي حاسوب مع مباشر بشكل مرتبطا ,هنا, الشخصي
هذة اسـتخدام ان من الرغم وعلى الوسـيلة. هذه ظل في كبير بيسر تحقيقهما يمكن امران هما العمل
انه غير منها. القليل او المسحية المؤسسات بعض على ومقتصرا الشيء بعض محدودا مازال الوسيلة
في الشـهري السـكاني فالمسـح المقبلة. القليلة السنوات في له الحدود وانتشار كبير توسع لها يتوقع

كابي عن تعرف ماذا
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طريقـة الى القديمة التقليدية الطرائق من استخداماته في انتقل قد المثال, سبيل ,على المتحدة الواليات
التقنيات استخدام بتوسع فانه , االن لنا يتجلى وكما العالية. التقنية ذاتا و"كابي" "كاتي" وسيلتي بين تجمع
ولو محـالة ال الزوال الى ( والقـلم الورق (باستخدام التقليدية الوسائل مصير سيكون .... االلكترونية

الحكومات. عليها تشرف التي المسوحات في وخاصة ... تدريجي بشكل

من مجموعة هناك ,دائما, يكون , المعلومات جمع في المتبـعة الطريقـة عن النظر وبـغض
بـصورة وترتيبـها اليها التوصل تم التي المعلومات صياغة في عنها االستفتاء يمكن ال التي العمليات
من االول الغرض كان التي المطلوبة االحصائيات من وغيرها النهائية والمعدالت االرقام بها تتضح

محورها. في يدور المسحية الدراسة
التقـليدية : المسحية الدراسات من النوعين لكال العمليات تلك تتقارب عديدة, احيان في ولربما,
تشـفير انه بـذلك؟ مانقصد التشفير. اوال: من: فالبد (عبراالنترنت). واآللية والقلم) بالورقة (وتجرى
الحاسوب الى المشفرة المعلومات ادخال بذلك ونعني االدخال. ثانيا: انجازها. بعد االستبانة استمارات
هذه من وبـدءا . الثالثة الخطوة تأتي الحاسوب في الملفات عمل وبعد بها. خاصة ملفات في بطباعتها
ال اي المسحية. الدراسات معظم مع عليها ومتعارف عادية الخطوات كل تكون االخيرة وحتى الخطوة
ملف عمل اتمام وبـعد ال. ام فيها المعلومات جمع في الحاسوب استخدام تم قد سواء بينها فيما اختالف
واما الحسابـية. النتائج اعداد عملية عن منفصلة وتكون االضافية المعالجة بعملية البدء يتم , الحاسوب
تكون ما وعادة منها. والتأكد الثابـتة غير او المستحـيلة المواد تعديل او تغيير في فيكمن منها الغرض
معرفة عدم عن الناجمة المفقـودة الفقـرات معالجة كيفية حـول القـرار اتخاذ الى ماسة حاجة هناك
اجابات فيها تكون ال حاالت انها اي الصحيح. الجواب اعطاء في رفضه او الصحيح الجواب المستفتى
وراء السبب توضح عليها خاصة مالحظات وضع يفضل كهذه, مواقف ولمعالجة المطروحة. لالسئلة
يتم االسـئلة, تلك على االجابـات تتوفر عندما اي بـها, الخاصة المصادر توافر وعند جانبا. عزلها
دراسـة انجاز وراء السعي للدراسة.ولعل النهائي الناتج في وتضمينها جديد من االستبانة الى اضافتها
تلك اجراء في واالخير االول السبـب هو تشوبـها... عاطفة او فيها تحيز ال ... موضوعية مسحية
الناجحة. المسحية الدراسة عالئم من وهذا الموضوعية درجات اعلى الى الوصول هو فالهدف العملية.
للمحـللين جاهزة المجموعة المعلومات تكون , جوانبه بكل ومتكامل نظيف" " ملف لدينا يكون وعندما
بـرامج استخدام الخطوة هذه التمام ويستحسن خاصة. جداول في تلخيصها ثم ومن وتحليلها لدراستها
المطلوب بـالغرض تفيد تجارية حاسوب برامج توظيف من والضير خاص. بشكل مصممة حاسوب
التحـليل بـعملية البدء في الفضلى الطريقة تكون ما ودائما وقت. واسرع وجه باحسن المهمة النجاز

المعلومات؟ جمع بعد المقبلة الخطوة ما
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لمعالجة جداول بـعمل القيام ثم ومن سؤال. لكل المئوية والنسب البسيطة الحسابات بتحليل القيام هي:
المعلومات وتقديم لعرض متطورة واشكال لصيغ حاجة هناك تكون لربما واخيرا, المتزايدة. التعقيدات
تنفييذها في الشـروع منذ المسحـية الدراسة اليه ماتهدف بشأن حوله القلق يثير ما كل معالجة اجل من
نشـرها قبل اخيرة كخطوة مراجعتها ليتم خاصة كتيبات في الدراسة نتائج طباعة مايتم وعادة الفعلي.
لتكون معلوماتية ملفات عمل خالل من للنتائج اضافية تحليالت اجراء ,ايضا, الممكن من كما اعالميا.

االخرين. الباحثين قبل من عليها لالستناد علمية مادة بمثابة

هذه كل دراسـة ويتوجب . الملزمة الخطوات من العشـرات ما مسحية دراسة اجراء يتطلب
ضعف نقـطة اي ان الحقيقة, وفي فائقة. وعناية كبير بنجاح عليها والسيطرة لها والتخطيط الخطوات
دون تؤدي, انها كما المسحـية. للدراسة النهائية النتائج على الالشرعية صفة اضفاء شأنها من محتملة
للمعلومات لحـاجتها الدراسـة وراء تقف التي المسؤولة الجهة الدراسة- راعي تضليل الى شك, اي
ونستعرض لها. والمنتظرين المعلومات مستخدمي من واالخرين العام الرأي تضليل والى المطلوبة-

تفاديها: من البد ضعف نقاط ثالث االن
الميدانية للخطوات اولية اختبارات اجراء عدم أ -

العينة افراد ضمن المستجبـين غير او بالمشـاركة الراغبين غير المستفتين متابعة عدم ب -
كافية بدرجة للدراسة المختارة

معتمدة غير نوعية ومقاييس وضوابط هزيل ميداني عمل ت -
الوحـيد السبيل هو لالستبانة تجريبي اولي- اختبار اجراء ان -: االولى النقطة الى نأتي واالن
تقنيات المسحية الدراسة تستخدم عندما وخاصة الصحيح طريقه في يسير شيء كل كان اذا فيما لمعرفة
المسحـية للدراسة البد او االولي االختبار بخطوة االلتزام من البد وعليه جديدة. اسئلة تطرح او جديدة
ومن بـل ... احـيانا يصعب النه وذلك االولي االختبـار لعملية مجاال جوانبها احد في تخصص ان
في لالسـئلة العاطفي التحيز اثار او المحتمل الفهم سوء نقاط ورؤية التنبؤ اخرى احيان في المستحيل
والمسـؤول الدراسة باحث على يحتم برمته هنا, االمر, ان .. تطبيقاتها. في المتبعة والمناهج توجهاتها
منها) الحـديثة (وخاصة خاصة تقـنيات فعالية مدى لمعرفة اختبارية هي - اولية دراسة اجراء عنها
واسـئلتها اطارها في االستبـانة اكتمال مدى لمعرفة او واهدافها.... الدراسـة خدمة في ونجاحـها
التفاصيل ادق تشـذيب بـعد المثلى بـالصورة الالزمة الشـروط لكل واستيفائها اللغوية وصياغتها

ومعالجتها.
المحبين غير المستفتين بمتابعة االخفاق بان نعرف ان لنا فالبد , الثانية النقطة الى جئنا ما واذا

لتفاديها؟ ... الضعف نقاط ما
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قـد انها لو وحـتى برمتها الدراسة تدمير الى يقود ان الممكن من االستبانة السئلة المستجبين غير او
الدراسـات من للعديد االولية االستجابـة معدل يكون ان جدا الطبـيعي ومن جيدة. بطريقـة صممت
اعلى تحقـيق في االخفاق احـتمالية (اي االحتمالية هذة مع التعامل وفي . %٥٠ نسبة تحت المسحية
بـيوتهم (في للمسـتفتين مجددا العودة مبادرة المسحية الدراسة خطة تضم ان البد فانه االستجابات),
مشـغولين او متواجدين يكونوا لم لربما, , ألنهم االولى المحاولة فشل بعد أرئهم الخذ محاولة في مثال)
عن مختلف وقـت في للمسـتفتين الذهاب الدراسة عامل على يتوجب وهنا كان. عذر ألي او ما بعمل
السعي ايضا, عليه, يجب كما االولى. المرة في حصل كما تواجدهم عدم لتفادي وذلك االول ذهابه وقت
في الفعلية المشـاركة بضرورة المشاركة رفضهم على المصرين المستفتين اقناع في والحقيقي الجدي
يكون , (االنترنت) العنكبوتية الشبكة عبر المسوحات حالة وفي وهكذا. المسح.... استبانة على االجابة
المخصص االلكتروني للموقـع مرات ولعدة ومتواصلة دقيقـة متابعة اجراء عادة, , الضروري من
الخاصة البحـوث جميع اكدت وقـد واخرى. مرة بـين احـيانا, اسابيع, ثالثة تفصل االجابات لتسلم
في الواردة والردود االستجابـات بـعض اختالف يثبت قاطعا دليال هناك بأن العام الرأي بأستفتآءات
في والتغير التحـيز يولد وهكذا االول. البريد موجة في وردت التي تلك مع المتعاقبة البريدية الرسائل
وتبـعا المسـتمرة. المتابـعة في اضافي جهد اي بـذل دون اشكاله, من شكل بأي والمواقف, االراء
الثانوية العينة بافراد االتصال ضرورة او اهمية تتزايد , االستفتاء لعملية والمرافقة المحيطة للظروف
لهذا تخطط شـخصية زيارات خالل من المتبقـين المستجبـين غير او المجيبين غير المستفتين من
في ضرر احـداث الى يقـود المسحية للدراسة االستجابة معدالت انخفاض ان الواقع, وفي الغرض.
االمر هذا مع النه وذلك صغيرة عينة مشاركة تحدثه مما اكبر للتساؤالت المثيرة الدراسة نتائج ترجمة
تمثلها التي السـكانية المجموعة لخصائص علمية تفسـيرات وضع في شـرعية طريقة ايجاد يصعب
التنفيذ لنا يؤكد كله وهذا المسحـية. الدراسة في الفعلية والمساهمة باجابتهم لالدالء الرافضين مجموعة
اتالف الى تداعياته احـدى في هذا يؤدي ان الممكن ومن . الميدان ارض في ما مسحية لدراسة الهزيل
فنقـول .... الميداني العمل بنوعية التحكم حول الثالثة النقطة عند نتوقف وأخيرا, ككل. الدراسة نتائج
الدقيقة, المتابعة او المراقبة خالل من واحدة, بطريقة ,ال عديدة بطرق انجازه جدا الممكن من ذلك بان
الكبـار. المسـؤولين او الدراسة على االعلى المشرف قبل من الصغيرة العينات افراد مقابلة اعادة او
بينما االخرى بعد الواحدة لالستبانات مستمرة وفحص تدقيق عمليات من البد , المنشود الهدف ولخدمة
معرفة في كبـير دور له االمر وهذا نفسها. المسح عملية اثناء اي ... المسح اجراء في العمل يتواصل
وانتهى فات قـد الوقت يكون ان قبل ومعالجتها , حصلت ,ان المعلومات في واالخطاء الحذف عمليات
من مرحـلة كل اخضاع من البد .. مثالية مسحية دراسة ضمان اجل من , اخرى وبعبارة بذلك. للقيام

من: البد وعليه التنفييذ. عملية خالل الدقيقة والمراقبة الفحص الى المسحية الدراسة مراحل
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العينة اختبار فحص اعادة - 1
الشخصية المقابالت بعض اجراء اعادة - 2

وتنظيمها. االجابات وتشفير وصياغة تحرير عملية تقييم -3
وباتبـاع لمعالجتها. المتخصصين امام مجهولة االخطاء ...ستبقى جيدة تدقيق عمليات فبدون
فرصة اي هناك تكون لن االرجح على بل . االخطاء تقويض سيتم اخرى, جهة من , جيدة عمل اساليب
اعلى وعلى المسحـية, الدراسـات عاملي وتدريب تشـغيل عملية على االصرار ويعتبـر لوقوعها.

رفيعة. نوعية ذات مسحية دراسة لضمان منه البد امرا المستويات,
هي , تكفي ال اخطاء من فيها يحـدث ما ومعالجة حـده على خطوة كل مراجعة محاولة ان بيد
.W) دمنغ ادوردز دبليو يوصي وكما فعالة. مسحية بدراسة القيام من االسمى الهدف لتحقيق االخرى,
تنفذ خطوة كل صحة لنا فيضمن التباعه متكاملة انظمة منهج تطوير من البد ,(Edwards Deming
, مهني قـانون تطبيق لنا ويمكن تليها. التي بالخطوات وارتباطها سبقتها التي للخطوة مالئمتها ومدى
الخطأ ان هو اذهاننا في عالقـا نبقيه ما خير ولعل االخرى.واخيرا, الحياة نواحي في الحال هو كما هنا,

النهاية. حتى كذلك سيبقى واال بعناية معالجته تمت ما اذا خطأا يعد ال

لم سيئة بطريقة أجريت , فقيرة مسحية دراسة عن مثال ضرب الى ليصل الحديث طال ما واذا
اسـتفتاء من المتحدة الواليات في ١٩٤٨ عام شهده ما اعيننا امام يقف البتة, ايجابي شيء عنها يثمر
المسح احصائيات وحسب . االبيض البيت عرش على سيتربع الذي السياسي المرشح حول كبير شعبي
الرئيس الخلل يكمن الحقيقـة, في ترومان. هاري منافسه على دوي توماس بفوز متنبئة النتائج جاءت ,
فئات كل تمثيل في ذريعا فشـال فشـلت والتي , للدراسـة المختارة العينة نوعية في المسح عملية في
ان (علما انفسـهم لترومان وصوتوا االنتخاب يوم في خرجوا الذين اولئك وخاصة بـصدق الناخبين

العام). ذلك في الرئاسة بانتخابات فاز قد ترومان هاري
مؤكدة الجابـات التوصل عدم في ما مسحية دراسة لفشل الوحيد المصدر العينة مشاكل تعد ال
الدراسـة استبـانة في المطروحـة االسئلة على االجابة او االستجابة فعدم فيها. والشك عليها الغبار
العينة افراد من المسـتفتين امتناع بسبب يكون ان اما فهو لهما: ثالث ال اثنبن سببين من يتآتى المسحية
قـياس صعوبـات تبـرز وهنا اصال. االستفتاء في المشاركة من امتناعهم او بها لجهلهم االجابة عن
المستخدمة المعلومات جمع بمشكالت مرتبطة تكون ما , دائما , القياس فصعوبات . االجابات معدالت
عزوها يمكن الفقيرة المسوحات معوقات بعض ان من الرغم وعلى المسحية. الدراسة نتائج اصدار في
انه غير مطلقا. تفاديها يمكن ال لدرجة ومعقدة صعبة منها العديد فان , االخطاء حصول او االهمال الى

وتقويمها المسحية الدراسة نوعية تقييم رابعا:
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وهنا مستحـيل. امر فهذا عليها, القضاء فقط.واما حجمها لتصغير االجراءات بعض اتباع الممكن من
من النوع ذلك على جلَي كمثل المسحـية للدراسـة االستجابـة عدم او االجابة عدم عائق امامنا يبرز
اعضاء من بـعض رفض الى يعود وهذا المسحـية. الدراسات معظم تواجه والتي العسيرة المعوقات
دراستنا وفي . القناعهم المسحية الدراسة عامل يبذله ما كل من الرغم على المشاركة المختارة العينة
الدراسـة لعامل وكيف نوعها كان اي المسحية الدراسات تواجه التي المعوقات الى نتطرق سوف هذه,

ومعالجتها. المعوقات تلك على التغلب عليها والمشرف

ذلك نرى ان لنا ويمكن . النهائية الدراسـة نتائج على الحال, بطبيعة , المسحية المعوقات تؤثر
في:

كل بعيدة وجعلها المنتخبة العينة اراء فصل في النزعة وهو الالموضوعي: والميل التحيز -1
للمجموعة ممثلة غير العينة اراء تكون ان اي ككل. السـكانية المجموعة في يحـدث ما كل عن البعد

السكانية.
في جدا عالية تقديرات الى حتما يقود ولكنه به التنبؤ يصعب امر وهو : والتفاوت االختالف -2

وهكذا. يليه الذي الوقت في جدا وواطية , ما وقت

من والبـد المسحية الدراسة عملية في االساسية الخطوات خالل مرحلة اي في المعوقات تبرز
لها: الفعالة الحلول ايجاد

او ومشـرفها الدراسة عامل عاتق على يقع وهنا, المسحية: الدراسة عن المسؤولة المنظمة -
عنهم. معرفته يتوجب ومالذي العينة افراد اختيار بشأن القرار اتخاذ مسؤولية راعيها

غرض يخدم ومنطقـي صحـيح ترتيب في االسـئلة تنظيم يتوجب وهنا, االستبانة: تصميم -
ناجحة. مثالية مسحية استبانة بعدها ولتكون الدراسة

قادرة عشوائية عينة ألختيار دائما, المكررة الدراسة, خطة تطوير يتم وهنا, : المختارة العينة -
بالدراسة. الخاصة العينة اختيار يتم ثم ومن الدراسة. اهداف تحقيق على

من المعلومات وجمع العينة بافراد لالتصال خاصة خطة تطوير يتم وهنا, المعلومات: جمع -
وتنفييذها. المشاركين جميع

وتدقيقـها الحاسوب الى المستحصلة المعلومات جميع ادخال يتم وهنا, المعلومات: معالجة -
الدقة. درجات اعلى الى الوصول اجل من دقيقة بصورة

البحث؟ نتائج على التأثير للمعوقات كيف

المسحية؟ الدراسات في المعوقات تظهر اين
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نشرها. ثم ومن وتنظيمها المسحية الدراسة نتائج جمع يتم وهنا, التحليل: -

من الرغم على المسحية الدراسة معوقات مع للتعامل المخصصة الستراتيجيات من العديد هناك
تبذل: بشرية جهود عن عبارة كونها عن تتعدى ال جميعا انها

. اصال المعوق حصول لمنع -
ما. معوق بسبب تقع خسارة اي عن التعويض لغرض ومعالجتها الدراسة معلومات تسوية -

عليه. والقضاء للمعوق متبق تأثير اي قياس -
تكون ان البد العالجات من الثالثة االنواع هذه فان والبشرية, المالية الموارد به تسمح لما ووفقا
هذه فعالية مدى وألثبــات وارقـاها. المسوحـات ألنجح التخطيط عملية في خاص اهتمام موضع
في جرت ألسـتفتاءات ثالثة امثلة نسـتعرض ان االن, لنا, يستحسن , المعوقات حل في الستراتيجيات

ماقلناه: صحة اثبات في غرضنا تخدم لعلها المتحدة الواليات
مدربـي دور حول , الواليات عموم مستوى ,على النترنت شبكة عبر جرت مسحية دراسة -

الطلبة. من الالعبين كفاية زيادة في العالية المدارس في القدم كرة فرق
اراء حـول , المقـاطعات عموم مستوى على الهاتفية, المقابالت عبر جرت مسحية دراسة -

القادم. المدارس ميثاق استفتاء بشأن البالغين
بأسـرها, المتحدة الواليات مستوى على , الشخصية المقابالت عبر جرت مسحية دراسية -

الفائتة. السنة في اطبائهم الى المواطنين زيارات معدل لمعرفة

المستحصلة المسحية المعلومات وتوظيف اختبارها بكيفية وثيقا ارتباطا العينة معوقات ترتبط
او التحيز من نوع خلق شأنها من المعوقات هذه مثل ان فيه شك ال ومما النهائية. النتائج اصدار لغرض
اقتراح مع المعوقات من الضرب هذا على واضحة امثلة ولنضرب المسحية. الراسة نتائج في التفاوت

لها: المثلى العالجات
الدقيقة غير النتائج -

ان في اعاله المذكورة الثالثة المسوحـات امثلة في االخطاء لحصول المصادر اهم احد يكمن
السـكانية المجموعة عن ومعبـرة ملموسـة نتائج كونها من وليس ما عينة من استقرائيا تُقدر النتائج

بأسرها.

المسحية؟ الدراسة معوقات مع التعامل في الناجعة السترايجيات ما

وعالجاتها؟ العينة مامعوقات
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المقترحة العالجات
في: وتتمثل

غير الفئات وتعكس تمثل التي تلك وخاصة , المسحـية للدراسة المختارة العينة حجم زيادة -1
السكانية المجموعة من المتجانسة

فئات من لعدد وذلك االنترنت شبكة عبر تجرى مسحية لدراسة منفصلة طباقية عينة اختبار -2
مثال. , مدرسية طالبية

العينة تصميم تحترم ال نتائج -
مدربـي لتمثيل دعوة االنترنت عبرشبـكة القدم كرة مدربي لعينة مسحية دراسة تشتمل لربما
عدد لهو المدارس من النوع هذا من المستفتين عدد بان للتأكيد نسبيا اعلى وبمعدالت الخاصة المدارس
تحـليل مرحـلة خالل المنتخبة العينة في الخاصة المدارس ممثلي حساب في االخفاق ان تماما. كاف
للمدارس القـدم كرة لفرق متغيرة نسبة في المنحازة التقديرات من نوع خلق الى يقود سوف المعلومات
الخاصة المدارس كانت ما اذا معها رياضي مدرب بعمل تتمتع والتي المتحدة الواليات عموم في العالية

ذلك. الى تفتقر
المقترح العالج

رسم في الخاصة بالمدارس الخاصة المسحية المعلومات الى اقل اهمية ايالء في العالج ويتمثل
العالية. المدارس في الرياضية الفرق في القدم كرة بمدربي الخاصة المسحية للدراسة النهائية النتائج

كاملة غير عينة تغطية -
قـد القـوائم فبعض السكانية. للمجموعة ممثلة غير المختارة العينة تكون ان به نعني ما وهذا
للبـالغين يكون (ال السكانية المجموعة الفئات من بعض منها يستثنى مسحية عينة اختيار على اعتادت
الفئات تكون الحـاالت, بـعض وفي المدارس). ميثاق استفتاء في رأيهم أليصال هاتفية خطوط ,مثال,
الالتوازن من حالة الى يقود بالتأكيد, وهذا, شمولها. تم التي تلك عن تماما مختلفة الدراسة من المستثناة
عنها سـينجم الهاتف عبـر المسحـية الدراسة مثال في لمسناها التي كهذه ومشكلة الناتجة. العينة في
تتوفر لم الذين اولئك كان ما اذا المدارس لميثاق الحـاصل الدعم لمستوى صادقة غير متحيزة تقديرات

اكبر. بقوة وتأييده تفضيله الى يميلون والمشاركة لالتصال هاتفية خطوط لديهم
المقترحة العالجات

المعوق: معالجة احدهما شأن من خيارين في وتتمثل
في والمشـاركة لالتصال الهاتفية الخطوط لديهم تتوفر لم الذين البـالغين نسبـة تحـديد -1

المقاطعة...
… العينة في التوازن حالة اي لمعالجة محاولة في االنتائج تسوية او تكييف -2
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وماعالجاتها؟ المعوقات ما االستجابة: عدم حاالت
النها وذلك النهائية نتائجها على سلبا المسحية الدراسة في للمشاركة االستجابة عدم حاالت تؤثر
النزعة تتصاعد , المثال سبيل وعلى السكانية. للمجموعة تمثيال اقل الدراسة عينة جعل الى تقود,حتما,
في عام, النساء,بشـكل رغبـة الى يعزى ما وهذا العام الرأي استفتاءات في النسائي التمثيل زيادة الى
في والمشـاركة االستجابـة عدم لمشكلة الوقائية العالجات معظم وترتبط الرجال. من اكثر المشاركة
ادنى في يكون النهائية المسحـية النتائج على السلبي المشكلة تأثير بان مفادها بحقيقة المسحية الدراسة
بعض يأتي وفيما عالية. المشاركة) (معدل العينة في الدراسة في المشاركين نسبة تكون عندما مستوياته

االستجابة: عدم حاالت على االمثلة
مدربي من % ٣٠-٥٠ نحو كان اذا االنترنت- شبكة مسوحات في للمشاركة االستجابة عدم -
سابقـين متخصصين مدربـين مع عملهم مؤكدين , االلكترونية االستبانة ملء يكملون الذين القدم كرة
فيما المبـالغة من نوع الى محـالة, ال , ستميل النهائية النتائج فأن , البدء منذ لذلك الرافضين من اكثر
شــهدت التي الوالية في العالية المدارس في المتخصصين المدربـين توظيف او اسـتخدام يخص

االستفتاء.
المقترحة العالجات -

: في وتتمثل
المشاركة. على العينات افراد لحمل تشجيعية مالية مكأفات تقديم -

. المشاركة العينات في الالتوازن حالة لمعلجة النهائية النتائج تكييف -
استمرار او عليها وحثهم المشاركة بضرورة لتذكيرهم العينات ألفراد الدراسة عاملي ارسال -
االلكترونية الرسـالة بـعد للمشاركة يستجيبوا لم الذين اولئك مع الهاتقية المكالمات عبر المتابعة حالة

المسحية. الدراسة في للمشاركة لدعوتهم االولى
الهاتف عبر المسوحات في المشاركة عدم -

%٦٠-٨٠ بـين مشاركة استجابة معدل فأن , الهاتف عبر القدم كرة مدربي مسح اجراء تم اذا
االنترنت. عبر المذكور المسح اجري لو فيما اقل المشاركة عن العزوف جعل الى الحال, بطبيعة , يقود

الشخصية المقابالت عبر المسوحات في المشاركة عدم -
معدل فأن , الشـخصية المقابالت عبر العالية المدارس في القدم كرة لمدربي مسح اجراء تم اذا
(عبـر الثالثة المسوحات بين استجابة عدم معدل اوطأ الى حتما سيقود %٨٠-٩٥ بين متوقع استجابة

الشخصية). المقابالت عبر , الهاتف عبر , االنترنت
المقترحة العالجات -
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لكال االنترنت) شبكة بمسوحات خاصان االوالن (واالثنان االتية العالجات استخدام الممكن من
الشخصية: المقابالت عبر او الهاتف عبر / االستجابة عدم من النوعين

او باالستجابـة اياهم مطالبـين العينة افراد من فرد بـكل بـاالتصال تقضي خطة تطوير -
المسـتفتى وجود يضمن حـتى مختلفة... زمنية فترات في المكالمات اجراء من البد ولكن المشاركة.

عمله). مقر او منزله في المدرب (وجود اليه والتحدث
على االجابـة في بالمشـاركة لمطالبته العينة افراد من فرد كل مع شخصية مقابالت اجراء -
لكل مرات عدة تتكرر ان يجب المقابلة اجراء محاولة ان الى االشارة من البد وهنا, المسحية. االستبانة

المالية. والموارد الظروف تسمح وكما القدم) كرة (مدربي العينة افراد من فرد
مواجهة على قادرين بعده ليكونوا طيبا اعدادا نوعها) كان (اي المسحية الدراسة عاملي اعداد -
المسحـية العملية خالل القـلق يثير ما لكل ايجابـية واستجابات افعال ردود وابداء الصعبة المواقف

ومعالجته. المدربين) (من المشاركة في الرافضين من يصدر ما وخاصة
ذاتها بحد معينة اسئلة على االجابة عدم -

على المدارس) ميثاق حـول المجرى المسـح في (للمشـاركة منتَخب بالغ تلميذ يوافق لربما
آلخر. او لسبـب همته في يتراجع ان يلبـث ما ولكنه . كبير وبأندفاع المسحية المقابلة على المشاركة
حـول تدور التي تلك وخاصة , االسئلة بعض على الالزمة االجابات اعطاء رفضه في يتجسد ما وهذا

الشهري). العائلة دخل او الجنسي السلوك (مثل حرجة - حساسة موضوعات
محتمل جزئي عالج -

في: يتمثل ما وهذا
لالول. مماثل اخر لمشارك عشوائيا اختياره يتم بأخر المفقود الجواب استبدال -

المراد المعلومات مع المشـاركين اجابـات تتطابق ال عندما السطح الى القياس معوقات تطفو
وهذا المطروح. السـؤال في منه يراد ما مع منسجمة غير المشارك اجابة تكون عندما اي استحصالها.

بـ: عادة, مرتبط, االمر
المسحية. االستبانة فحوى -1

االستبـانة في المطروحة االسئلة عن المسحية الدراسة في المشاركين اجابات حسن مدى -2
المسحية.

المسحـية الدراسة عامل قبل من االستبانة اسئلة طرح حسن مدى المسحية) المقابالت (في -3
صورة. باوضح المشاركين الى وايصالها

وعالجاتها؟ المعوقات ما : القياس
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وعالجاتها؟ القياس معوقات ما

المقترحة: العالجات

المقترح العالج

ادناه: في ذلك تلخيص ويمكن
الصحيحة االجابات استذكار في القدرة عدم -

في الخاص طبيبه الى بها قام التي الزيارات عدد عن المستفتى يسأل عندما , المثال سبيل فعلى
- تقديرية ارقام وضع الى سيقود التذكر, القدرةعلى وفقدان النسيان حالة في ذلك, فأن االخيرة, السنة
الطبيب عيادة الى الزيارات معدل تحديد في خاطئة تقديرات الى بدورها فتقود صائبة غير تكون لربما
باالجابـة االهتمام الى يميلون ال دائما االشخاص ألن االمر هذا مثل ويحدث العينة. افراد من فرد لكل

متباعد. بشكل لهم تحصل التي االحداث او البعيد الماضي في لهم وقعت قد احداث عن

اآلتين: المقترحين احد وتتضمن
ومصادر والضمان التأمين وحسابـات لهم شخصية جداول استخدام على المستفتين تشجيع -

االحداث. تلك مثل تذكر في تساعدهم اخرى
عن السؤال من فبدال االطباء. زيارات عن فيها يسأل التي الفترة طول تقصير ممكنا, كان اذا -
في حـتى او الماضية" اشـهر "الستة في الزيارات عن السؤال ليكن ... الماضية" في"السنة الزيارات

وهكذا. ..... الماضيين" "االسبوعين
الرئيسة االسئلة -

بشـأن البالغين اراء لمعرفة الهاتف عبر العام للرأي استفتاء في المطروح اآلتي السؤال يقود
المقـاطعة لسكان حان قد الوقت بأن تعتقد ("هل النهائية: نتيجته في التأثير الى , لربما , المدارس ميثاق
ان بالمسـتفتى يؤدي ان شـأنه من الصورة بهذه السؤال صياغة ان المدارس؟") ميثاق استفتاء ألجراء
ما وهذا القضية. حول الجمهور نظر بوجهة ضررا سيلحق ثم ومن بذلك التام الوثوق دون "نعم" : يجيب

المسحية. الدراسة اليه ترمي الذي والموضوعية المصداقية هدف الى يسيء

تامة: ببساطٍة تلخيصه ويمكن
("هل اآلتية بـالصيغة اعاله السؤال يكون ان موضوعية.{مثال اكثر بأسلوب االسئلة صياغة -

. المدارس؟)} ميثاق استفتاء تعارض ام توافق
المبهمة -المفردات
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الى شـك, بال يقود, سوف الطبيب" "لزيارة واضح عملي تعريف الى االفتقار ان , الحقيقة وفي
الشخصية. المقابالت عبر تُجرى مسحية دراسة اي في النهائية القياس عملية في ,حقا, مزعجة مشكلة
تقـويم امراض معالج " في او " العظام تقـويم امراض معالج " في او " المبصاري " في يرى فالبعض
اال التحـصل " الزيارة " للبـعض, ان كما االخر. البعض ذلك يرى ال حين في طبيبا " الفقري العمود
السماح اذا.... هاتفيا. بالطبيب االتصال المصطلح يشمل االخر, وللبعض الطبيب. الى المريض بسفر
دقة تقويض في حتما سيؤثر المسحية االستبانة اسئلة في االساسية والعبارات للمفردات تفسير من بأكثر

المسحية. الدراسة نتائج

وتتضمن:
في التشـوش يثير ماالذي تحديد من هنا والبد فيها. لبس ال واضحة بطريقة األسئلة صياغة -
الحـاجة حـالة في واالرشادات التعليمات كل توضيح يتوجب كما . ومعالجته المصاغة السؤال عبارة

لذلك.
على يتوجب وهنا . المسحـية االستبانة على االجابة عملية اثناء المستفتين بمرافقة االلتزام -
ويقـدم لديهم الغموض يثير ما كل توضيح في ممكن حد ابعد الى معهم متعاونا يكون ان الدراسة عامل

حولها. التساؤالت تثار التي المفردات لكل صحيحة تفسيرات

اي تخلو فال هذا. يومنا في واقـعا امرا مسحية مسحية دراسة اي في المعوقات حصول بات لقد
ان هو حقـا, يطمئن, ما ان غير طريقـها. تعترض معوقـات من الفعلي تطبيقها اثناء مسحية دراسة
توصلوا قد انهم اخرى, وبعبارة المعوقات. لهذه الحلول من سلسلة وجدوا قد المضمار هذا في الباحثين

حصلت. ان , المعوقات تلك مع التعامل في فعالة طرق الى
في الدراسة صاحب نجاح هو مسحية دراسة اي نتائج من مستفيد اي يهم ما جًل ان الواقع, وفي
يأمل المسحية الدراسة من مستفيد اي ان اخرى, وبكلمات دراستهم. في الذكر اآلنفة المعوقات معالجة
قد بذلك للقيام الالزمة الخطوات وان ايجابية, بصورة فيها العقبات تجاوز تم قد مسحية دراسة رؤية في

كبيرة. بدقة اتباعها تم
او موضوعتها او بحـجمها تتحدد ال ال, ام جيدة كانت ان ما, مسحية دراسة نوعية ان واخيرا,
تعترض ان الممكن من التي المعوقـات معالجة في ونجاحـها اهتمامها بمدى وانما صيتها...... ذياع

تنفييذها. اثناء طريقها

المقترحة العالجات

ما؟ مسحية دراسة جودة مدى ما
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لنشـر استعدادھا وتبدي والباحثین المفكرین بنتاجات االعالمي) (الباحث مجلة ترحب
من نســـخة ارســـال یتم ان على كتاب) في بـــاب(قـــراءة في النتاجات عروضلھذه
العلمي بـــالمضمون الكتاب یمتاز العرضان شـــروط ومن المجلة بأســـم اھداء المطبــوع

في عروضللكتب نشـــــر عن ونعتذر الفكري بــــخواصاالبــــداع ویتمتع الرصین

االتصال يوتوبيا
الكونية القرية أسطورة

بريتون تأليف:فليب
دار إياسحسن ترجمة:
للنشر/٢٠٠٧ الينابيع

سـياق في جاءت التي المفاهيم بـعض توضيح بداية أود الكتاب هذا مضمون عن الحديث قبل
العام العلم - السيبـرانية االنتظام وعدم والعشـوائية اليقـين عدم به يقصد - االنتروبي : الموضوع
في معناه يأتي فيزيائي مفهوم الحقيقـة في هو / واالنتروبـيا واالتصاالت) التحـكم (علم أو لالتصال
في االنتروبي إن يقال النظام قل وكلما الخارجي التدخل غياب حالة في ونقصالطاقة الفوضى االتصال
ومن القـراءة أو التأويل احتماالت إنقاصعدد يعني إنقاصاالنتروبيا إن المعلومات نظرية وفي زيادة
وعلم الرياضية العلوم أحـضان في نشأ والذي االتصال علم بمولد الكتاب فكرة تتركز إنقاصالشك. ثم
عن فتحـدث منها المعرب اسـتخدام دون العلم بهذا الخاصة المصطلحات المترجم تناول وقد الفيزياء
جعلها في المعلومة على قـدرتها كامل الميديا تركز هنا ويقول والملتاميديا السيبيري والمجتمع الميديا

الواسعة. اإلعالمي التضليل لمشاريع قوية أدوات
عليه يجب مسموعا صوته ليجعل تقدما يحرز لم السيئة وأثارها االتصال يوتوبيا نقد كان وإذ
ضد أو مع تكون أن أو منها والخوف التقـنية حب بين الزائف الجدل مطب هو مهما مطبا يتجنب ان
الشـفافية نحـو ميلنا على أال النهاية في التسـتند الميديا ان على ويؤكد الجديدة والشبكات الميديا
األهمية من القـدر هذا العشرين القرن منتصف منذ مجتمعاتنا تضفي لماذا هو والسؤال االجتماعية
الكالم نكثر لماذا سـؤال من يبدأ كونه سياسي واقعه في الكتاب هذا إن المؤلف يقول االتصال؟ على
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أمر ضابــط ودون نوع كل من الميديا وسـائط تطور مجتمعنا يجد ولماذا ؟ االتصال عن األيام هذه
أو ،التلفزيون) ،الراديو (المطبـوعات مثل كالسـيكية الميديا كانت سـواء فيه ومرغوب ضروري
إن االتصال)؟ (مجتمع الغد مجتمع لنا تصور ظروف أية وضمن وكيف لالتصال الســـريعة الطرق
الجديدة الوسائل حال هو كما المجتمعات لتقدم الرئيسيان الشرطان هما االتصال وحرية الميديا ظهور

مثال النقال .كالهاتف
من أتت البشـرية تاريخ في الكبـرى المراحـل ان ماكلوهان مارشـال الكندي العالم ويحدد
على للتفاهم أنماط من المجتمعات هذه تأخذه لما تبـعا االتصال تقـنيات ميدان في تمت التي التجديدات
والوسـائط والطبـاعة (الكتابة وهي الكبرى التقنيات خالل من واالجتماعي والفكري الثقافي الصعيد
في القائمة الثقافية الثورة من جماال األكثر القسم الغرب في الطباعة ظهور تحليل ويعتبر الجماهيرية).
لحـظات ثالث هنا الكتاب ويحدد الطباعة تقنيات اختراع قبل أي عشر الحادي القرن منذ الكتابة مجال

-: هي لالتصال
تسـميته يمكن ما حـول تخصصات عدة تجمعت عندما ١٩٤٢ عام من تبدأ األولى الفترة -1

. السيبرانية
. االتصال علم مؤسسي أحد فاينر برت نور الرياضي ١٩٤٧بارادة عام بدأت الثانية الفترة -2
ما الغربـي المجتمع بتطور مباشرة عالقة ولها المعلوماتية نظرية عبر بدأت الثالثة الفترة -3

العالمي. بالصراع الموسوم الحرب بعد
إلى يرجعون وهم الباحـثين على حـصري شبـه حـكرا كان االتصال حول الوليد والتفكير

الحديثة. االتصال وتقنيات الطبيعية والعلوم الرياضيات لتطور المصاحب الذهني االعتكاف
عن وصرفه الشــعب خداع هدفه جديد علم وهو ( الخداع (علم مفهوم ظهر ١٩٤٨ عام وفي
في جديد سؤال أي ظهور ومنع الدعاية أهداف في االتصال تقنيات أستخدام ساهم ،فقد الحقيقي صراعه
جهة من الخيال وأدب جهة من العلوم تبسيط أدب بين المزج السيبرانية فحاولت السياسية األفكار حقل
البشـرية السيبرانية إلى ترجم والذي البشرية) للكائنات البشري (االستخدام كتابة فاينر ألف لقد أخرى
على الحديث الرياضيات بأسلوب فاينر ويؤكد والمجتمع) (المعلوماتية لفكرة استباق هذا ان والمالحظ

. نفسه الوقت في والمجتمع لإلنسان مركزية كحقيقة باالتصال االعتراف ضرورة
بطريقة توجد أن يمكن التي التماثليات لكافة أاستكشاف هي البحت التقني بعدها في فالسيبرانية
أو والطبـيعة الحياة عالم على واحد أن في القائمة الطبيعية المختلفة الظواهر بين ما الرياضية القوانين

. ألصنعي الكون على
وشرب (الفم بين ظاهرها في المنفصلة العناصر بين عالقة وجود هو لفاينر المشترك والعنصر
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الرياضيات دامت ما هو واحـد فحوى على ويركز الحاسبة) اآللة وعناصر العصبي النظام ؟بين الماء
خالل من المطاف أخر في تفهم أن يمكن المرئي العالم في الظواهر كافة فأن العالقــــات علم هي
ببحـثه فاينر يتناول لم . وساطات هو لفاينر بالنسبة فالعالم للمعلومة التبادلية العالقات في مصطلحات
بـطرح تحتوي قد مما بدال بينها فيما الظواهر تقيمها التي العالقة يحتسب كان بل كمعنى االتصال هذا
فاينر كان واالجتماعية الطبيعية الظواهر لمجموع صالحا للدراسة سلوكيا منهجا يسمية ما تطوير فاينر
للعالم شاملة رؤية يطرح فهو الميادين مجمل لتجديد مناسبة بل جديدا ميدانا فقط ليس السيبرانية في يرى
االتصال لتحول الجينية البذرة على وتحتوي الميادين وتخصكافة االتصال محور حول تنتظم وموحدة
بـفكرة اكتفى بل اتصال الفكرة تكن لم ١٩٤٢ عام وحتى بارزة وسياسية اجتماعية أهمية ذات قيمة إلى
نظريات من السـلوك مفهوم فاينر استعارة وهنا المعلومة تبادل من الكائنات (سلوك والمعلومة السلوك
ما بـمجال أال يهتم إن للعلم يمكن ال أنة القـائلة للفكرة حساسا كان العلمي المجال في السلوكية النزعة
اتصال الكل فكرة يطرح ثم المثالي. الموضوع هو المعلومة) تبـادل (سلوك فأن وبهذا مالحظته يمكن
تبـادل سـلوك بـمصطلح فاينر يحلم إن قبل االتصال حول اليوتيبي للخطاب الالحق األساس ويقيم
البشـرية الكائنات وشبه خارجي هو شيء كل ان ويقول (االتصال) العلمي المصطلح لصالح المعلومة
والقرينة الشفافية لمفهوم تعزيزا التشبيه بهذا فيقدم توينغ العالم اما خارجي فيها شيء كل حيث بالبصلة
بمقدار معقدا اتصاليا سلوكا الكائن يملك ما بمقدار انه المفهوم هذا ويؤكد المعلومة تبادل سلوك تعقد هي
وهو تفكيره منظومة في تقـني عنصر على فاينر يركز وهنا الكون في القـيم سـلم في أعلى يكون ما
عن البيولوجية الصفة ونزع الصناعي عن الطبيعي فصل والى والوارد) (الصادر أو الراجع) (التلقين
المعلومة بـين والعالقـة مركزية قـيمة بموجبـها سيصبح االتصال أن فكرة أكد كما والعقل الذكاء
االتصال بتعابـير إال مفهومة المطاف نهاية في تكون لن البشرية المجتمعات وان متجانسة واالنتروبي
عن النظر بـغض مانهاتن مشـروع إلى إشارة العلم (عسكرة منها المفاهيم من لعدد الكتاب ويتطرق
بشـكل العسكري السياسي للنظام العلمي البحث بإخضاع للشروع ومقنعا نموذجا ويقدم المميتة نتائجه
بكثافة واستخدامه اإلعالمي والتضليل الدعاية تقنيات تطوير في النفس علم نظريات دور بين كما محكم
العلم رجال بإمكان حيث العلم استنفار سياق ضمن األولى العالمية الحرب منذ اإلحداث صانعي قبل من
تقـصير ويمكنهم المعادية، التجمعات بين جسور إقامة خالل من السياسية االنقسامات على يتغلبوا أن
أخرى مرة الكتاب ويعود العالمي السالم هدفها حركة في يخدموا إن ثم ومن التقليدية، الدبلوماسية طرق
على اإلبقـاء عملهم يتضمن الذين أولئك وان المجتمع اسـمنت انه ويقول االتصال في فاينر أفكار إلى
الالزمة العوامل وكل حـضارتنا انهيار أو خلود عليهم يعتمد الذين أنفسهم هم مفتوحة االتصال طريق

. معين يوتوبي رنين ذات جديدة إيديولوجية أي لنضج
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المتشكلة الوحدة هو (يعرفه (ص٤٤) ففي مواقع عدة في االتصال مجتمع عن الحديث أكثر كما
والمشـروع اليوتوبـيا) فضاء في تجول التي المعلومة هذه وتبـادل نقل ومن المعلومات مجموع من

مستويات: ثالثة في يظهر االتصال حول ينعقد الذي اليوتوبي
مثالي. مجتمع -1

لإلنسان. آخر انتروبولوجي تعريف -2
قيمة. بصفته لالتصال الترويج -3

جوانية دون من كائن هو ويعرفه االتصالي) (اإلنسـي مثل المصطلحات من عددا هنا ويتناول
بالشفافية عنها معبر المعلومة تبادل عبر إال يوجد ال وهو أسرار دون مجتمع في يعيش جسد دون ومن
معلومة. من مكون بــكامله البشـري فالكائن الكل شـيءعن كل يعرف الكل الزجاج من منزل كأنة
اكتشـافه بـعد االتصال مجتمع مفهوم تحـديد في فرويد لعبه الذي الدور إلى كذلك ويشير (ص٦٨)
التي الصورة إن ويقـول: العلمية، الثقافة بموروث واستعان القديمة االداب من أخذها والتي الالشعور
االتصال، أنظمة مع مباشـر تماس في الجديد فاإلنسـان للواقع انعكاس هي الواقع، عن ألنفسنا نشكلها
قيمة من حط المفهوم وهذا يعيش كي إليها يحتاج التي المعلومة وتحليل ومعالجة تجميع على قدرة ولديه
االنتروبـي زيادة إلى تؤدي الكامنة فالقوة العامة التفكير لقوانين التخضع الفكرة الن العقالني التفكير
المجتمع قـوة الن استثناء دون اتصال مجتمع هو العالم كل أن ويؤكد الحياتية العمليات في تؤثر والتي
كل رغم االتصال يوتوبيا هنا وتظل صميمه في الموجودة االتصالية القوى تحرير على بقدرته مرتبطة
التقدم تأمين اجل من إقصاؤهم يجب الذين البشر بعض ضد موجهة غير قواها لكن صراع شيءيوتوبيا
االنتقـال وان العالم على بالسيطرة يهدد أن يكاد فهو االنتروبيا ضجيج انه بشري، غير الوحيد فعدوها

. والمحيط للمجتمع شفافا اإلنسان يكون االتصال وبفضل باحتوائه يسمح وحده للمعلومة الحر
األخالق ضد صراع

نيتشه إنسان
الحـيوان، علم من تصوران محلها يحل إن يجب مناسبا حكما األخالقية على نطلق لكي ويقول
األخالق في شر هو ما أي األخالق انقالب على يقوم لنيتشه الفلسفي فالبرنامج والترويض) (التربية هما
أغطية تحـت اإلبـادة جرائم بارتكابها المعاصرة البربرية فكرة نيتشه ويطرح وبالعكس خيرا يصبح

على التوفيقـية بـصفتها عملت التي االجتماعية الداروينية النزعة عن الفصل هذا تحـدث
من كال االجتماعية الداروينية بـهرت فقـد بالطبـيعة الثقـافة مزج وهدفها اإلقـصاء إيديولوجيا
بالقـيم ارتبـاطا األشـد والمحافظين هويس نبراس فيها وجدوا الذين الليبرالية النزعة إيديولوجي

. الطبيعة قوانين مع متوافقة أخالقها الن إقصاؤهم يتم النظرية هذه وفق والثوريين
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ونظرية النظرية نقـاوة مفهوم إلى كذلك وأشـار خصوصية من أكثر يمتلك مختلفة، وبأشكال شرعية
. االنحطاط

للصدمة تالية قيمة االتصال
اليوتوبي والنظام فاينر

البشر: من نمطين بين نيتشه ويميز
السيد. الفاعل األول-هو النمط

العبد* وهو المنفعل الثاني- النمط
في مفقودة حلقة وجود إلى أشار الدراسة هذه وفي اإلقصاء رفض على االتصال مجتمع ويبنى
النصوص هذه وبين الحداثة قيم بين الصلة ألن العشرين والقرن عشر التاسع القرن بين االتصال تطور
التقـنية األدوات وسـاطة وعبر التجديد حركة عبر كقيمة االتصال وينتشر عاما. خمسين قدمها يبلغ
من بشكل يتعلق الثانية الحالة وفي مباشر وثقافي ذهني بتأثير األمر يتعلق األولى الحالة في بها، الملحقة
في تفيد التي التقـنيات أو األدوات طريق عن بـها القـيام يمكن التي االستخدامات طريق عن التغلغل
كل بـأن يعتقد كان الذي ماكلوهان أفكار إلى التفسيري النموذج صرامة من كبير قسم ويعزى االتصال
أدخلت الحـديثة) والميديا والطبـاعة (الكتابة كـ االتصال ميدان في التقني التطور من كبيرة مرحلة
الفكرة أهمية يبـين فأنه المستقبل مؤدلج توفلر الفن أما . والثقافية االجتماعية الحياة في عميقة تبديالت
وكذلك شـيء كل مقـياس أالن منذ سيصبحـان واالتصال (المعلومة بأن القائلة المعلومة تحرك التي
القرار اتخاذ مسؤولية تتولى التي الذكية اآلالت فكرة فاينر تفكير صميم ومن لمجتمعنا) الفاعل المركز
تقـدم في كبـيرا دورا لها ان ويرون العلم رجال من العديد فيها سـاهم والتي واالستراتيجي السياسي
اإلنسـان بين العقيمة المواجهة هذه كسر على قادرة وحدها الذكية اآلالت أن يرى كان حيث اإلنسانية
مجتمع إيجاد هدفسـوى له ليس الذي المعلوماتية) (حـرب فكرة نشـأت الفترة هذه في والطبـيعة،
بشـكل سيسـاعد المعلوماتية القبيلة وبالتحديد للحواسيب المشحون االستخدام فان وهكذا المعلوماتية،

المجال هذا في يوتوبية معتقدات ظهور في واسع
الذهني للتأثير األربعة الطرق

التخصصية المجاالت من معين عدد عبـر لالتصال الجديد المفهوم تأثير يمر األول- الطريق
. مشروعيته االتصال مفهوم يكتسب وهنا ذلك بسبب جزئيا ستتجدد التي

أهمية ذات وهي اإلشـكالية لهذه مهما مكانا كرس الذي العلوم تبسيط أدب هو - الثاني الطريق
. اتصال الكل إن تعتبر تيمه فالتبسيط شمولية

مهما ميدانا يزال وما كان الذي العلمي الخيال ألدب الصلبـة النواة طريق هو الثالث- الطريق
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المخيال. تشكيل في واسع بشكل وساهم الجديدة التكنولوجية بمجال المهندسين أوساط في
الثورات يصفون الذين المستقبـل وعلماء االجتماع وعلماء الباحـثين الرابع-طريق الطريق
التالزم أصبـح هوالء وبفضل الجديدة اليوتوبيا مروجي ليكونوا استباقها محاولين الكبرى االجتماعية
البنيوية النزعة مؤسس ليفي) (كلود الفرنسي االنتروبولوجيا عالم إما . طبيعيا واالتصال المستقبل بين
فيها العلوم تبسـيط لنا بالنسبـة السبرانية (تشكل بقوله العلمية وقصصالخيال العلوم تبسيط أهمية أكد
وتعميمها الوقـائع بين يمزج السبرانية غرار على العلمي التبسيط لقانون بطبيعتها خاضعة ثمينة كمادة
. اتصالية كقـيمة إنما وقائع كمجموعة ليس لالتصال مذهال يعد التبسيط أدب فأن وهكذا اشد بقوة لكن
وكتابـات للحداثة مكونة كقيمة االتصال شأن من اإلعالء اجل من جوهريا دورا الخيال أدب يلعب كما
ومنحـها الوقائع بين مازج العلمي فالخيال االتصالية واألهداف االجتماعية الثقافة تغذي العلمي الخيال
االتصال تقـنيات فيه تحتل مجتمع عليه سيكون لما عياني تحقيق إال هو وما المحتمل التطبيقي المجال
عظيموف وأسحـق كمبل (جون هم الخيال أدب في دورا لعبوا كتاب ثالثة إلى هنا ويشير مركزيا مكانا
السـلطة تتسـلم التي الذكية اآللة روايته طريق عن الحاسوب فكرة صاحب كمبل فجون ديك) وفيليب
االتصال يوتوبـيا فكرة وضع الذي فهو عظيموف اسحـق أما البدائية الهمجية إلى باإلنسانية وتؤدي
وأطلقـوا األلم من يخلصاإلنسـان لعلم للترويج يسعون المؤلفون هؤالء كان فقد تأثيرا األكثر بشكلها
إن األول يحاول الحداثة لنظرية متكاملين وجهين وديك عظيموف ويمثل االجتماعي) الخيال (أدب عليه
الذي االختالط بالمقابـل يضع أن الثاني ويحاول االجتماعي الرباط في القادمة التبادالت أخالقيا ينسق
(الكندي هم االتصال مجتمع في الباحـثين أهم ومن والصنعي الحـي بـين الحديث المجتمع في ينشأ
نورا والفرنسيون-سـيمون ماسودا والياباني توفلر والفن -برجنسكي واألمريكيان ماكلوهان مارشال
األمريكي العالم وجاء المعلومة مجتمع في المعلومة انتصار أعلنوا الذين بـريتون) وتييري ولالماتك
في واسعا حيزا النظرية هذه وتحتل الرقمي) (اإلنسان نظرية أثرها على ليؤسس نيغروبونت نيكوالس
االجتماعية، للعلوم المتخشبـة اللغة من االتصالي الخطاب تخليص في لتسـاعد العلوم تبسـيط كتب
تيمه يمثل والمجتمع) (السبرانية كتابه فاينرفي برت نور فأفكار شفافا المستقبل جعل على بقدرة ومزودا
االجتماعي الخطاب ان في تتجسـد فرؤيتهم ماكالر وميشـيل أرمان الفرنسيان ،أما المعلومة مجتمع
الخطاب لهذا وكان والصناعة اإلعمال رجال احتكره وقد يبدو للمعلومة الجديدة بالتكنولوجيا المرتبط
وان األزمة، من الخروج الخطاب مفهوما فأصبـح ١٩٧١ عام االقـتصادية األزمة بـعد خاصة قوة
التلفزيون في متمثلة المعلومات ألقـنية مجاال والوسـائط الرقمي منها كثير في كانت الكمية التبديالت

للمجتمع. أوسع حرية لتحقيق نفعا أكثر تكون إن تحاول التي المعلومة وشبكات

296

كتاب في قراءة

٢٠٠٩العــدد ایلول - حزیـران



الجديدة لليوتوبيا السيئة التأثيرات
اآلتية: بالنقاط السيئة اآلثار لتحديد محاولة إلى الدراسة هذه نهاية ونخلصفي

االتصال تيمه تحـول وهي االفتراضي االتصال مجتمع عن أسطورية صورة تعطي إنها -1
العقالنية. على تقوم للكون شاملة نظرة فيها يوتوبيا إلى

بنظرية المرتبطة الحديثة الميديا ضوء في دالالتها وخسرت معناها فقدت االتصال كلمة إن -2
المعلومة.

المعطيات منها األخرى بالمعاني اختالطها إلى أدت ضبابية حالة المعلومة مصطلح أصاب -3
. والمعرفة

معانيها. تفتت في سببا كانت المعلومات في عظيما انفجارا االتصال علوم عرفت -4
وتحـوله الحي االتصال وانعدام الجديدة الميديا ظل في الواقعية وغير الوهمية صفة شيوع -5
العظمى (فالخاصية والتوحد دانية الفر شيوع إلى أدى مما الحاسوب أجهزة عبر افتراضي اتصال إلى
اللغطوائية لظهور سببا كان الذي تمثيله) وبين الحقيقي الواقع بين ينشأ الذي الخلط هو االتصال لظهور

نفسها. على اال تحيل تعد لم متاهة ضمن المعاصر ةاالنسان تسجن واالنطوائية اللغو من مزيج وهي
هذا عن بالتخلي إال تتطور أن للمعلوماتية واليمكن والمعلوماتية المعرفة مفهوم بين الخلط -6

العكس. عملت لكنها الناس بين تقرب الميديا والمفروضأن المزج
. المعرفة توجد إن يمكن التي الميديا حركة زيادة في دور السريعة الطرق ولتطور -7

والقـوى ذلك اليمكنه لكن الواقـعي الفضاء بـتجاوز يوهم إن يريد السيبراني الفضاء إن -8
. تجسدها التي والقيم تمثلها التي بين األقصى التجانس في تكمن للميديا الكبرى

يعارض ما كل وان نفسـه الوقـت في وانقطاعه االتصال تواصل إلى أدت الحديثة الميديا -9
عند دقـيق بشـكل الثنائي البـديل هذا من يفلت النشاط لكن مرضيا واضطرابا ضجيجا يعد المعلومة
القـانون. رفض على الجديدة اليوتوبـيا تعمل كما المطلوبة التفاعلية ويحقق اإلعالمي للمنتج مالئمته

منها: المصطلحات من عدد الى تطرق الكتاب آن ونجد
للمعطيات- السريعة الطرق االتصالية القيم نظام أو لالتصال المثالي النموذج -أي اليوتوبيا -
رغبة خالل من يبدو كما االتصال تمجيد إلى الكتاب يهدف حيث االتصال في الحديثة الميديا إلى أشارة
الغريب رهاب مثل أخرى مفاهيم إلى أشـار كما البربرية ضد الصراع بإعالن االتصال يوتوبيا رواد

النشطة. لاليديولوجيا واقصاء
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اإلبداعية الصناعات

/ج١،ج٢ ٣٣٨/نيسان/٢٠٠٧ المعرفة عالم سلسلة
والعولمة التكنولوجيا عالم في الثقافة تنتج كيف

الرفاعي سليمان السيد ترجمة-بدر هارتلي، تحرير-جون

أنواعها أهم وماهي بها يقصد وماذا ماهي اإلبداعية الصناعات
ته ومصطلحـا مقوماته واختلفت اإلبداع مفاهيم واختلفت فيه تعددت وقت في الكتاب هذا يأتي
معانيها أوضح في تتجلى اإلبـداعية والصناعات وتقدمها للشعوب التنافسية الميزة هو اإلبداع وأصبح
واالقـتصادية االجتماعية تأثيراته تحديدا لإلبداع يمكن كفكرة بل االقتصادية للتنمية مجال كمجرد ليس
ويصنعون ويفعلون يفكرون وهم البشر وجد حيث يوجد وإنما واحد لشعب إسهاما ليس فاإلبداع حاسمة
الثروة لتكون والخيال والمبـتكرات اإلنسـاني باإلسهام اإلبداعية الصناعات مفهوم ارتبط لذا األشياء
الفنون بين والعملي ألمفاهيمي التقارب توضيح تحاول اإلبداعية الصناعات وفكرة االجتماعي والتجديد
ضمن الجديد اإلعالم تقنيات إطار في الجماهيري المستوى على الثقافية والصناعات الفردية) (الموهبة
ظهر المفاهيم من الخليط هذا وسـط جدد وتفاعليون مسـتهلكون مواطنون ليستخدمها المعرفة اقتصاد
الحـرية وبين الثقافية والصناعات اإلبداعية الفنون بين الحدود وضوح عدم مستغال الصناعات تعبير
مفهوم يبقـى لكن والمبدع والسياسي والمستهلك والحكومي والتجاري والخاص العام وبين والرفاهية
وازدهار تطور ،فمع أخر إلى مجتمع من يختلفون مســتهلكيها إن رغم الثقـافة جوهر هو اإلبـداع
شمل جزئيين الكتاب ويضم السوق أصول احد اإلبداع أصبح وسائطها وتعدد تقنياتها وتقدم المعلومات
والثاني صفحـة ٢٩٥ األول الجزء وتضمن فصول عشرة والثاني فصال عشر ثالثة األول الجزء فيه
على اعتمد كونه وذلك أقسـامه في المنهج بتعددية الكتاب هذا وتميز المتوسط القطع ومن ٢٤٥صفحة
وأكاديميون ونشـطاء وسياسـيون كتاب إعداده في شـارك فقد الفردية وإسهاماتهم المؤلفين من عدد
الكتاب من جزء كل فتناول االختصاصات هذه بين الستة اقسامه في القراءات تتوزع حيث وصحافيون
،الهويات، (العالم كـ الواسـعة والذات المجتمع مسـائل من بدا اإلبداعية الصناعات من مختلفا جانبا
(المدن كـ اإلبـداعية الصناعات سياسة في أساسية ساحة تعد التي المجاالت إلى ينتقل ثم الممارسات)
بين يربط ثم اإلبداعية البيئة وظهور اإلبداعي العالم عن األول القسم فتحدث ،االقتصاد) ،المشروعات
اقـتصاد في التجاري بالمشـروع االسـتهالك واثر والخبرات والمهارات واألفكار الهوية متعلقات
مدن أربـع بالحديث وخص اإلبداع ومدن اإلبداعي العمل ممارسات عن بالحديث ويستدرج المعرفة.
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: هما للبحث موضوعين على الحديث وركز كونغ) هونغ شنغهاي، بطرسبرغ، (لندن،سانت هي
يحـيط الذي والتخطيطي التنموي بالجانب اإلحساس يعطي الذي العالم في المدن األول-مكانة

. المدن بهذه
كما محددة حاالت إلى عامة أمثلة من االنتقال عند يتشكل الذي والمحلي العالمي التوتر الثاني-
كما التأسـيس ومشكالت الثقافية التنموية للسياسة المتنافسة االدعاءات بين الموازنة الى الحاجة يتناول
تختارها التي المحـلية واالستراتيجيات المدن دراسات في اإلبداع باستخدامات الوعي بث على تعمل
أجزائه خالل من الكتاب ويحـاول المدن هذه في المشترك والعيش للعمل واإلفراد والمجتمعات المدن
في للنظر المفردات متعدد كرابـط اإلبـداعية الصناعات فهم يمكن كيف منها عدة أفكار توضيح الستة
االجتماعية التنمية واسـتخدامات الصناعي القـياس بـين والجمع اإلبـداعية الموهبـة تنظيم مسألة
تقـدم أنها الدراسـة هذه في يهم والذي المدني اإلبـداع لفكر قصصية بسردية أشبه فهي واالقتصادية

األمل). تجريب(سياسات في وتطورها اإلبداعية للصناعات متوازنا مفهوما
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