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 كلمة العدد

 

ي أواالسةتفادة منهةام مةن أهةم العوامةل التةي ُتسةهم فةي إنجةاح على التغذية الراجعةة ُيعد االطالع       
فهي إحدى المؤشرات التي يبنى عليها التطةوير وتحسةين األداء؛ ومةن هةذا المنطلة  فةإن  ؛عمل بحثي

تةدعو كةل البةاحثين والمهتمةين بالبحةل العلمةي مجلة كلية الفنون واإلعالم وهي تصةدر عةددها التاسةع 
سةةهام فةةي تحسةةين وتطةةوير االتصةةال والعلةةوم ذات الصةةلة إلةةى اإلو  م اإلعةةالم فةةي مجةةالي الفنةةون وعلةةو 
مالحظةةةاتهم النقديةةةة لمةةةا تعر ةةةه المجلةةةة مةةةن بحةةةوث و وذلةةةك بتقةةةديم مقترحةةةاتهم ممسةةةتوى أداء المجلةةةة 

ودراسةةات علةةى أن يكةةون ذلةةك بشةةكل مو ةةوعي وأن يشةةمل النةةواحي الشةةكلية والمو ةةو ية ومسةةتويات 
المجلة ومستويات التعامل مع الباحثين في ساليب العرض المنهجي المتبع األبحاث المنشورة وطرق وأ

والصةةعوبات التةةي تواجةةه البةةاحثين فةةي  موسةةرعة اإلنجةةال والنشةةر ودقتةةه وشةةروط وقواعةةد وطةةرق النشةةر
وأي مالحظات أخرى تعمل علةى تطةوير وتحسةين األداء البحثةي  متصفح موقع المجلة واالستفادة منه

 البريد االلكتروني للمجلة. برظات ععلى أن ُترسل تلك المالح

 يإن النقةةةد البنةةةاء المبنةةةي علةةةى األسةةةت العلميةةةة والمرتكةةةز علةةةى المو ةةةو ية هةةةو الةةةدافع الحقيقةةة      
ومةةن تةةم تحقيةة   مالةةذي مةةن شةةأنه أن ُيسةةهم فةةي رفةةع كفةةاءة األعمةةال البحثيةةةللتطةةوير وتحسةةين األداء 

 سهامًا منها في تعميم فائدتها العلمية إنشرها إلى تسعى المجلة  ىاألهداف الرئيسة للبحوث العلمية الت
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  الملخص

 ،ن تجارب فنانین عراقیین تش�یلیین�سعى ال�حث إلى معاینة نماذج م       

ال هاجروا من بلدهم األصلي إلى بلدان استق�ال غر��ة، وتعیین أثر هذا االنتق

حق� على طب�عة التوّصالت الجمال�ة لجهة الهو�ة الفن�ة والتحول األسلو�ي المت

 في أعمالهم. ومن خالل قراءة نماذج لتجار�هم وف� بنیتها الحس�ة والجمال�ة

ه معاصرة، ومقارنة �ما �انت عل�وتكو�نها اإلنشائي وموضوعاتها في اللحظة ال

  هذه التجارب وخ�اراتها الفن�ة في البلد األصلي. 

�ست�عد ال�حث افتراضات الرؤ�ة المه�منة والخطاب الم�رس عنها     

مؤسسات�ا، ��ونها تجارب ذات انشغال هامشي، یتحدد إطارها التعبیر� في 

  الندماج. موضوعات الحرب، الفقدان، والهجرة، والذاكرة، ومفهوم ا

حیث �قدم ال�حث عبر قراءة مقارنة لتجارب عدد من فنانین عراقیین     

ـ بوصفها نماذج ـ مد� االهتمام الجمالي �االنفتاح على أسالیب  مهاجر�ن

وموضوعات فن�ة معاصرة في دالالتها وتوجهاتها الموضوع�ة والذات�ة، ما 

  �ستدعي تقدیرها وتثمینها عبر هذه التطلعات.   

تحول جمال�ات المنفى، اإلطار المرجعي، الهو�ة الفن�ة، الالكلمات المفات�ح: 

  األسلو�ي.
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Abstract: 
The Aesthetics of Exile: Iraqi Artists Migration to 
Receiving Countries 
Representations of New Artistic Identity and the 
Consequences of Stylistic Change 
The paper aims at investigating examples of experiences 
of Iraqi plastic artists, and Arabs, who have immigrated 
from their countries of origin to the Western receiving 
countries, and identifying the impact of this transition on the 
nature of the aesthetic results in terms of artistic identity and 
the stylistic change achieved in their works. These aims will 
be achieved by studying examples of the artist's experiences 
according to their sensational structures and themes in the 
present moment, and by comparing these experiences and 
their technical options with the way they were in the country 
of origin. 
 The study excludes the assumptions of the dominant vision 
and the institutional discourse devoted to it, as being 
experiences of marginal concern, their expressive 
framework is confined to topics of war, loss, immigration, 
memory and concept of integration. 
The paper also presents, through a comparative reading of a 
number of artists experiences as models for the study, the 
aesthetic interest in openness to contemporary artistic 
methods and themes and their implications and trends, 
which requires appreciation and recognition through these 
aspirations. 
Keywords: Aesthetics of Exile, Frame of Reference, 
Artistic Identity, Stylistic Change. 
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  المقدمة

سان ُیذ�ر أن الهجرة ظاهرة إنسان�ة موغلة في القدم، وهي قد�مة قدم اإلن     

نفسه، بل �عدها ال�عض المحرك األساس لمسیرة التار�خ ال�شر�. في عالمنا 

المعاصر، لم تكتف مثل هذه الظاهرة في أن تكون مرحلة تار�خ�ة ینظر إلیها 

وة و�ش�ل ثابت، بوصفها أحداًثا سا�قة حصلت �األمس، وهي اآلن حاضرة �ق

رة تخل� ف�ه تحد�ا إنسان�ا مضاعفا، مرة للبلد األصل الذ� تتم الهجرة منه وم

  ثان�ة للبلد المستقبل الذ� تفد إل�ه. 

لذا  ؛تحولت ظاهرة الهجرة بذلك إلى حق�قة مؤثرة في الشرق �ما في الغر    

تستدعى دراسة تداع�اتها أهم�ة مرجوة من خالل صورها المتعددة التي تظهر 

مفاعیلها عالم�ا، تارة على المستو� الس�اسي، أو المجتمعي وتارة أخر� 

  االقتصاد� وحتى الثقافي. 

تفترض الهجرة دوافع وأس�اً�ا عّدة، منها: " ال�حث عن فرص جدیدة      

، �ما تقترح )1(نف أو �سبب التدهور البیئي"أفضل، الهرب من الصراع والع

ت نتائجها أثناء ظهورها في أش�ال س�اس�ة وت�ارات ثقاف�ة جدیدة ترت�� بتحوال

 ـعم�قة في المجال االقتصاد� واالجتماعي، ما یجعل الهجرة في وقتنا الراهن 

تحدیدا ـ إسهاًما �ش�ل حیو� على إعادة تش�یل عالمنا، فهي بدورها �اتت " 

  .)2"(�ة دینام���ة مر�ز�ة داخل العولمةعمل

اتها من البلدان التي تكرّست فیها ظاهرة الهجرة؛ حیث اتضحت بدا� العراق     

جراء عقو�ات تمثلت في حصار اقتصاد� وٕانساني أممي  1991منذ عام 

�أثر االحتالل االن�لوأمر��ي  �2003سبب غزو الكو�ت، وتضاعفت �عد عام 

  لهذا البلد.
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طالت الهجرة الفنانین العراقیین منذ ما �قارب الثالثة عقود. تداع�ات األثر     

األول جعل الفنان العراقي تحت وطأة التأثیر النفسي واإلنساني للحصار 

وانع�اس ذلك على المجالین الفني والثقافي، مع تداعي االهتمامات الفن�ة 

لى الصعد �افة الماد�ة والثقاف�ة وتكر�س حالة العزلة �أثر إجراءات الحصار ع

منها والمعنو�ة، ف�ما �ش�ل دافع االحتالل في التار�خ الثاني أثرا قاس�ا أكثر 

  فداحة.

وجراء ما نتج عن االحتالل، متمّثال في العزلة واإلح�ا� الذ� بدأ یتفاقم      

لد� الفنانین العراقیین، خاصة �عد ترد� الوضع األمني، وعمل�ة التهجیر 

ر الصراع الس�اسي، تلك التي ش�ّلت جم�عها أس�اب دفعت القسر�، وظهو 

�الكثیر من الفنانین التش�یلیین من المنتمین إلى أج�ال فن�ة متعددة إلى التف�یر 

في الهجرة التي أطل� علیها ال�عض الهجرة الثان�ة، �عدما �انت الهجرة األولى 

  قد حصلت في التسعینات من القرن الماضي.

سعى الكثیر من الفنانین العراقیین إلى الخروج من العراق والهجرة الى عدید     

البلدان األور��ة وأمر��ا الشمال�ة �عد استقرارهم في بلدان االستق�ال التي وفدوا 

إلیها، وحاول العدید منهم استعادة حضورهم الفني من خالل إقامة المعارض 

احب هذا الواقع اختالفات واهتمامات والمشار�ات الفن�ة في تلك البلدان. وقد ص

مغایرة سواء في الرؤ� والموضوعات أم المشار�ع الفن�ة التي أقدموا على 

إنجازها، والتي �شفت عنها المتا�عة الثقاف�ة والفن�ة عبر عدید المقاالت 

والتقار�ر والب�انات التعر�ف�ة للمتاحف ولقاعات العرض الفن�ة التي احتضنت 

هم في الغرب. إذ �م�ن تّلمس اهتمامات مغایرة تتضح من تجار�هم ومشار�ع

خالل ممارساتهم الفن�ة، و�أثر التطلع ومجاراة ما هو حاصل ومه�من لعالم الفن 

في بلدان االستق�ال، حیث �اتوا أمام جمهور ومؤسسات واهتمام ثقافي آخر في 



  المهاجرون العراقیون جمال�ات المنفى: الفنانون 

  
 

 

جمال�ة  مدن مختلفة تحفل �المغایر والغر�ب والجدید والمعاصر، وأمام أسئلة

  وفن�ة غیر التي اكتسبوها في بلدهم األصلي.

 مش�لة ال�حث 

جنب�ة إن انتقال العدید من الفنانین العراقیین من أج�ال مختلفة إلى بلدان أ   

عقد مقارنات، تتمثل في االفتراق عن تأثیر المرجع�ات ال�صر�ة على  �اعث

التي ة، و هم و�یئتهم السا�قوالثقاف�ة وطرائ� التعبیر التي �انوا یزاولونها في وطن

 :نها م�ان �عضها مرتهنا لتار�خ�ة الخبرة التي اكتسبوها، و��ف�ة تعاملهم معها، 

ت �اراالثقافة األصیلة، المؤسسة الفن�ة، طب�عة الحقل الفني في بلدهم األم، الخ

الفن�ة المتاحة ومقدار ما یتمثلون من �ل ذلك في منجزهم، لكونها إحد� 

الجمال�ة وخ�ارهم األسلو�ي، أمام مواجهة م�تس�ات جدیدة  ضرورات هو�تهم

�ة ومواصفات مغایرة في بلد االستق�ال، تتمثل أ�ضا في ثقافة مغایرة، وجود حر 

ة غیر مقیدة في الفضاء المدیني الذ� �حیون ف�ه، مع التّعرف إلى مؤسسات فن�

ة �ف�ة استعادترتسم حدودها �صرامة �أثر احترافیتها. �ما �اتوا منشغلین في �

حضورهم التعبیر� في الحقل الفني الجدید وطب�عة التعاطي مع الم�تس�ات 

م راتهالوجود�ة والثقاف�ة البدیلة التي ستكون ـ دون شك ـ في مواجهة خف�ة مع خب

ع ماألصیلة ومرجع�اتهم السا�قة. وهو ما یدعو إلى التف�یر في ��ف�ة التواصل 

جمال�ة حرة وانشغاالت تقن�ة وفن�ة  منجز فني معاصر، �فترض اهتمامات

في  شدیدة التنوع ومنفتحة في تعددیتها األسلو��ة، حافلة �المغایرة واالختالف

 تمث�التها التصو�ر�ة والصور�ة، ور�ما غیر مسبوقة عما �انت عل�ه ممارستهم

  للعمل الفني.

لى ها ععبر هذه المقارنة في إطارها العام البد أن ترتسم �عض أسئلة نعینّ     

  النحو اآلتي:
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هل س�ش�ل االندماج أو الع�ش في بلد االستق�ال، واكتساب الثقافة المغایرة      

والجدیدة، استدعاءات واعدة وص�اغة أخر� لمرجع�ات الفنان ومحاولة تأصیل 

هو�ة فن�ة تتواف� مع الم�تس�ات المتاحة، وجود�ة �انت أم ثقاف�ة؟ وما الذ� 

  ة األصیلة، بوصفها ذاكرة وتجر�ة وجود سا�قة؟ یت�قى من تداع�ات الخبر 

ـ هل ُ�َعدُّ المنجز الفني الذ� یتم إنجازه في بلد االستق�ال منتم�ا إلى هو�ة ثقاف�ة 

وم�ان�ة �عینها للبلد الجدید، أو امتدادا لثقافة البلد األصیل، أو هو نتاج هجین 

  وهامشي؟

بوصفها حضورا في فضاء ح�اتي ـ تجر�ة الع�ش والوجود في بلد االستق�ال، 

وثقافي ووجود� مختلف، هل �فترض تأثیرا �الغا في إجراء تحوالت أسلو��ة 

عم�قة للفنان، واالنشغال �موضوعات مغایرة جّراء التعاطي مع م�تس�ات تقن�ة 

وتجر�ب�ة جدیدة، ولكون منجز الفنان �ات منتم�ا إلى عالم جدید ومنفصل عن 

  خبرات سا�قة؟

ك، وللوصول الى خالصات أو إجا�ات متوقعة لما تم افتراضه من من ذل    

تصورات وأسئلة في موضوع ال�حث هذا، سوف یتم تعیین عدد من تجارب فن�ة 

م�ّرسة لفنانین عراقیین، استقروا في بلدان استق�ال أجنب�ة، ��ونها نماذج 

ؤ�ة مختارة، لغرض قراءة مد� ما �م�ن استخالصه من نتائج ومقار�ات عبر ر 

نقد�ة وتحلیل�ة لمنجزهم الفني، و�ما �حق� الوصول إلى جملة من اإلجا�ات 

والتوصالت التي تخص موضوع ال�حث المتعل� بجمال�ات المنفى وطب�عة 

  المنجز الفني في بلدان االستق�ال.  

  عینة ال�حث

لغرض التوصل إلى إجا�ات عن استفسارات �هذه، تم اخت�ار ثالثة من      

، �ندا، (السو�دلعراقیین الذین هاجروا إلى بلدان استق�ال مختلفة الفنانین ا

الوال�ات المتحدة)، وجْعلهم نماذج تلبي معرفتنا، ومن خالل أعمالهم الفن�ة 
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المنجزة، �الممارسة الفن�ة التي أص�حت علیها تجار�هم وال�عد التمثیلي لهو�تهم 

الفن�ة الجدیدة ومآل التحول األسلو�ي في بن�ة العمل الفني لدیهم، سواء على 

مستو� الث�مة الفن�ة أو التقن�ات والوسائ� المستخدمة في منجزهم الفني. 

)، **(المتحدة غائب ـ الوال�ات *)، وغسان (�ندا والفنانون هم: �ر�م رسن ـ 

  ***). (السو�د سعدون ـ  مو�ر�

ظهرت تجارب هؤالء الفنانین في بلدهم األصلي العراق منذ منتصف      

ثمانین�ات القرن المنصرم، سواء عبر معارض شخص�ة أم مشار�ات فن�ة 

نحاول من خالل قراءة تحلیل�ة مقارنة مد� حضور التحّول سمشتر�ة، وهنا 

 لي والفني في منجزهم اإلبداعي �أثر هجرتهم إلى بلدان استق�ال جدیدةالجما

تواصلهم في نشاطهم الفني عبر عدید المعارض الشخص�ة التي أقاموها و 

حق� ، وتعیین االختالف والتغییر المتومشار�اتهم الجماع�ة في بلدان االستق�ال

  ق.لعرالبلد األصلي، افیهما، مقارنة �ما �انت علیها إثناء تواصلها وتحققها في ا

  هدف ال�حث

ة تمثیل الهو�ة الفن�على التثّبت من معاینة  ینطو� هدف ال�حث األساسي     

 وأهمیتهما في �ونهما مؤثر�ن في الممارسة التحول األسلو�يالجدیدة ومآالت 

لة التش�یل�ة لعدد من الفنانین العراقیین من الذین هاجروا من بلدانهم األصی

واستوطنوا بلدان استق�ال أخر�، ولغرض تحقی� هذا الهدف ُیتطلب معرفة عدد 

  من اإلجراءات تشتمل على:

ل و�ة الفن�ة والتحو التعرف على األ�عاد الدالل�ة والمفاه�م�ة لمصطلحي اله -

تت األسلو�ي اللذین �م�ن اعتمادهما لدراسة و�حث الممارسة التصو�ر�ة التي �ا

  علیها تجارب فنانین غادروا بلدهم واستقروا في بلدان استق�ال. 
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تحدید إطار مرجعي �م�ن اعتماده في عقد مقار�ات تحلیل�ة ونقد�ة لألعمال  -

 إلى فهم أعم� لممارستهم اإلبداع�ة. التش�یل�ة لهؤالء الفنانین �غ�ة الوصول

تعیین الخصوص�ة األسلو��ة والفن�ة التي �اتت علیها هذه التجارب بوصفها  -

في نتاجا لما تم اصطالحه بجمال�ات المنفى، وتمثل الممارسة التش�یل�ة لهم 

مغایرة لثقافة البلد األصیل، وطب�عة  من ثقافةبلدانهم الجدیدة �ما تنطو� عل�ه 

التعاطي مع الم�تس�ات الوجود�ة والثقاف�ة البدیلة في بلدان االستق�ال، والحراك 

في فضاء مؤسسات فن�ة تفترض حدودا مختلفة، وفاعل�ة التواصل الم�اشر مع 

منجز فني معاصر، �ستدعي اهتمامات وانشغاالت مختلفة ور�ما غیر مسبوقة 

 .�النس�ة لهم

 أهم�ة ال�حث

 تأتي األهم�ة ال�حث�ة في مسعى إلى تعز�ز ما �أتي:

النظر إلى الفن العر�ي من خالل موضوعات جدیدة یتم التعاطي معها خارج  -

  نطاق االنتماء الوطني والجغرافي لهذا الفن. 

ال�حث عن اعتراف مستقبلي بتجارب الفنانین العرب في بلدان االستق�ال، من  -

الممارسات الجمال�ة لجهة بنیتها الجمال�ة واإلنشائ�ة  خالل فهم هذه

وموضوعاتها المختارة، �عیدا عن مر�ز�ة التداول الغر�ي �شأنها واختزالها 

الذاكرة والهوّ�ة بوصفها لحظات تعبیر�ة عن موقف س�اسي �عینه �ستدعي "

طقة والحرب وٕاعادة البناء والتهجیر، �ما �ستقبل مواض�ع أخر� تأّثرت بها المن

، أو في صورة )3(�حساسّ�ة وعم� إلى حد الدعا�ة" في هذا الوقت العصیب

ثان�ة، من �ون هذه التجارب تتطلع الى جانب اجتماعي �شارك في الدعوة إلى 

  عمل�ة االندماج الثقافي في بلدن االستق�ال.

�فترض ال�احث تأطیر النتاج الفني لهؤالء الفنانین، أو المجموعات التي  -

علیها في بلدانهم الجدیدة البدیلة ضمن اصطالح " جمال�ات المنفى". أص�حوا 
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إذ �م�ن التّعرف إلى النتاج الفني لهؤالء الفنانین الذ� تّم إنجازه في بلدانهم 

الجدیدة عبر إطار اصطالحي لمعنى الهو�ة الفن�ة والتحول األسلو�ي الذ� 

ر االختالف حصل في تجار�هم ونتاجهم الفني، وما انطو� عل�ه من صو 

والمغایرة، سواء �ان على المستو� الش�لي أم الموضوعي، ولجهة مآالت 

  التّحول التي أصابت الممارسة اإلبداع�ة للمنجز الفني لهؤالء الفنانین. 

   المنهج

منهج تحلیلي نقد�، لغرض التوصل إن المنهج الذ� اقترحه ال�احث هو      

إلى مقار�ات سواء للمرجع�ات الجمال�ة لتجارب هؤالء الفنانین، وال�حث عن 

  المؤثر الخارجي الذ� قد أحدث تغییرا في األش�ال وطرائ� التألیف الفني. 

  حدود ال�حث

تتأكد حدود ال�حث على دراسة وتحلیل نماذج مصورة ألعمال ومنجزات     

انین (�ر�م رسن، غسان غائب، �ر�م سعدون) التي اشتملت على تش�یل�ة للفن

لوحات مسند�ة، وأعمال ط�اع�ة مختلفة التقن�ات، ومجسمات ضمن حدود 

ن مإنجازها الزمني منذ منتصف ثمانین�ات القرن المنصرم حتى العشر�ة الثان�ة 

تمث�الت هذا القرن وف� فرض�ة ال�حث التي تستدعي عالقة راسخة �حضور 

  التحول األسلو�ي في تجار�هم.الجدیدة ومد� تحق� و�ة الفن�ة لله

  أوًال: مقار�ة دالل�ة �غرض التعیین

  فن�ةفي وصف الهو�ة ال -1

لغرض معاینة ع�ارة "الهو�ة الفن�ة" بوصفها اصطالحا ینطو� على تصور 

یتضمن مقصدا جمال�ا وحدودا ووظ�فة وأهم�ة تتعل� �طب�عة التجر�ة اإلبداع�ة 

في العمل الفني، وتشیر من خاللها إلى تمیزه واختالفه؛ البد من التعر�ف 
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�ة واالشتقاق الداللي �معنى "الهو�ة" التي تتمثلها هذه الع�ارة �أس�اب المقار 

  بینهما.

�فترض مفهوم "الهو�ة" وجود عالقة تقضي " �التطاب� مع الذات عند شخص 

، أ� تلك )4"(ما أو جماعة اجتماع�ة ما في جم�ع األزمنة وجم�ع األحوال

العالقة التي تبین أن ��ون الشخص هو ذاته والجماعة هي ذاتها ول�س أ� 

ا �م�ن النظر إلى "الهو�ة" ��ونها "خ�اال، آخر أو أ�ة جماعة أخر�. �م شخص

یراد منه أن �ضفي نموذجا أو سردا منتظما على التعقید الفعلي والطب�عة 

، إضافة إلى أن السؤال عنها )5(الف�اضة لكل من العالمین النفسي واالجتماعي"

البد من أن یتر�ز على مبدأ الوحدة في مقابل الكثرة والتعدد، واالستمرار في 

ل التحول والتغییر. وفي عصرنا تتم معاینة الهو�ة وعّدها مجاًال یؤ�د مقاب

حضوره �مجموعة من الصفات الجمال�ة والثقاف�ة والتجر�ة المتمیزة وهي أسلوب 

ح�اة. نر� من ذلك، أن "الهو�ة" تمضي �ي تكون أثرا خاصا، متمیزا، قادرا 

  على التعبیر والتحول والتغییر.

تقترح ع�ارة "الهو�ة الفن�ة" داللتها، إذًا من مقار�ة عم�قة وف� هذا التصور      

تمثالته نجدها تستدعي، أ� "الهو�ة م " الهو�ة" �ح�م تجاور المعنى و لمفهو 

الفن�ة"، داللتها �اعتمادها على التمیز والنمذجة والتفرد والتّحول أثناء تعبیرها 

ة تستوجب ممارسة تعبیر�ة وتمث�التها الجمال�ة في العمل الفني. إن أ�ة هو�ة فن�

أصیلة وغیر متكررة، وهي ذاتها عالقة " تأمل�ة تنش� فیها الذات، و�لعب فیها 

حیث تظهر �ما �شیر إلى خصوص�ة الرؤ�ة والمنجز . )6(الوعي دورًا فعاًال" 

اإلبداعي ��ونه أثرًا إنسان�ا مستقال قا�ال على اإلت�ان �ما هو جدید وحیو� 

تواصًال وتفاعًال مستمرًا بین أهداف ومقاصد مشتر�ة ومتّحول، �ما تفترض 

جمال�ة أثناء عالقة تأل�ف�ة وتأو�ل�ة جدیدة یتوسمها العمل الفني في موضوعته 

  و�نیته الحس�ة.
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لعمل إن وظ�فة "الهو�ة الفن�ة" تتحدد في تعز�ز وٕاثراء المضمون الجمالي ل     

وز حالة االغتراب والفهم وتجا ،الفني، وتمّیز فرادته عن تجارب فن�ة أخر� 

 الجمالي للمنجز الفني، عبر تحّول مصادره وأصوله الجمال�ة إلى تراث فعال.

ومنح العمل الفني أفقًا متعددًا للتفسیر، حیث �ستحضر هذا التفسیر تار�خ 

ني العمل الفني الخاص �النظر إلى العالقة القائمة مبینًا مرجع�ات العمل الف

  وفرادته.

نظام تحدد أهم�ة "الهو�ة الفن�ة"، غال�ا، في �ونها مقصدا یؤطر المن هنا ت    

الجمالي للممارسة الفن�ة، حیث ترقي بتأثیرها إلى خل� محاوالت و�لورة 

االتجاهات الفن�ة وص�اغتها التش�یل�ة وتأصیل دوافعها، عبر حضور أصول 

فني تؤسس لطب�عة هذه االتجاهات وتعّین من خصوصیتها، ما �حق� للعمل ال

سواء في موضوعته أو بنیته الحس�ة، قدرا الفتا من التواصل والتفاعل عبر 

  أهداف وغا�ات جمال�ة تسعى إلى بناء عالقات تأل�ف�ة وتأو�ل�ة جدیدة. 

  ـ في وصف التّحول األسلو�ي 2

مة ثی�قى مفهوم التحّول هو أحد أسئلة "الهو�ة" الراسخة؛ إذ ال �م�ن أن تكون 

بذاتها  دون تّحول، لكونها تتأسس في س�اقات اجتماع�ة هو�ة ما م�تف�ة 

 ومن وتار�خ�ة وثقاف�ة معینة ومحددة، وعلیها " أن تتجاوب مع األحوال المتغیرة

ع ، و�ذلك األمر المتحق� م)7(ثم فهي عرضة للتغییر وٕاعادة التصو�ر �استمرار"

ل�ة " ل�س "الهو�ة الفن�ة"، فالعمل الفني �ما ینطو� عل�ه من مرجع�ات جما

مجرد واقعة تمت وانتهت في زمن ساب�، نلتقي بها �اعت�ارها ماض�ًا، وٕانما 

شيء له تار�خ �متد عبر الزمن، و�عاد تش�یله �استمرار على مر العصور، 

  .)8(بتعاقب األج�ال وتراكم خبرات التلقي "
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واألش�اء  غال�ا ما �عّرف التحّول على أنه فعل تغییر �صیب األفراد

سات، و�ؤد� إلى نشوء عمل�ات جدیدة مختلفة من حیث مظهرها والممار 

وجوهرها، ف�ما �عرف األسلوب ��ونه "الص�غة أو التألیف ...والمنهج الذ� 

التش�یل�ة . بذلك نصف األسلو��ة في الفنون )9(�سلكه األفراد في األعمال"

من اإلجراءات األدائ�ة التي تمارس التعبیر التصو�ر� من ناح�ة  مجموعة

  السمات والخصائص وطرائ� التعبیر الفني.     

إن ع�ارة التحّول األسلو�ي في الفنون التش�یل�ة یراد منها قراءة ومعرفة     

التغییر الذ� أصاب طب�عة التجر�ة الفن�ة سواء ما تعل� منها �العالقة الصور�ة 

�ف�ة والمعالجة التقن�ة أم الموضوعات التي تتناولها التجر�ة الفن�ة أل� والتأل

فنان. فالعالقة الصور�ة في تحولها تعني التغییر الذ� �طال طب�عة األش�ال 

والعناصر التش�یل�ة األخر� من عالمات وخطو� ومفردات صور�ة مختلفة 

حس�ة و�صر�ة  ینطو� علیها العمل الفني، و�ظهر من خاللها منجز ذو طب�عة

دالة، ف�ما العالقة التأل�ف�ة هي تلك التي تدل على طب�عة هذه العناصر 

التش�یل�ة وخصوص�ة حضورها وتمظهرها ���ف�ة معینة على السطح التصو�ر� 

للعمل الفني، ما �منحه �عدا تعبیر�ا متفردا. أما المعالجة التقن�ة فیراد بها 

األدائي للمادة الخام التي تنشئ الطب�عة الطر�قة التي یتم بواسطتها االستخدام 

الملمس�ة والحس�ة لهذا العمل. في حین أن الموضوع هو المعنى الذ� �قترحه 

  العمل الفني وف� المرجع�ة الثقاف�ة والصور�ة التي �فترضها الفنان في منجزه.  

إن اقتران مفهوم الهو�ة �التحول یتأتى من �ون الهو�ة �مثا�ة حضور یتأسس 

في س�اقات اجتماع�ة وتار�خ�ة وثقاف�ة متعینة، وهو حضور ال �م�ن له 

االكتفاء بذاته، بل عبر الفارق واالختالف، وتمّثل إم�انات جدیدة ما �ش�ل لها 

  ار. تحد�ا یدعوها إلى التحّول �حیث تتغیر وتنتقل �استمر 
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  ثان�ًا: اإلطار المرجعي للرؤ�ة

تتأتى ضرورة اإلطار المرجعي في العمل الفني ��ونه مقصدا یؤطر النظام 

ر الجمالي للممارسة الفن�ة، فال رؤ�ة دون مرجع یرد إلیها؛ حیث ینطو� اإلطا

 المرجعي سواء �ان مضمرا تم تمثله أم ظاهرا من خالل استعارة صفاته الحس�ة

ي على التأثیر العمی� في بلورة االتجاه الفني والص�اغات في العمل الفن

التش�یل�ة وتأصیل دوافع التجر�ة الفن�ة عبر حضور مصدر یؤسس 

  لخصوصیتها و�عین على تأس�سها.  

ان في المحترف الفني العراقي الحدیث وما �عد ثمانین�ات القرن المنصرم �    

لذ� االممارسة التش�یل�ة، األول  ثمة تأثیران �ح�مان إطار الرؤ�ة المرجع�ة في

 مبدأتتعین توص�فاته من خالل استلهام المنحى التراثي والتار�خي بوصفه تحققا ل

، الهو�ة الفن�ة في المنجز الفني وهو ما ثابرت عل�ه تجارب الفنانین الرواد

في  داثةوالثاني هو الخبرة التجر�ب�ة التي ترفد الممارسة التش�یل�ة �متطل�ات الح

ي تجر�ة الفن�ة عبر منجز الجیل الستیني في التش�یل العراقي. �ان ذلك �أتال

اء، عبر ما "ترفده المعارض الفن�ة المقامة، الشخص�ة منها والجماع�ة على السو 

، وحینما �ان �ل )10(وحلقات النقاش في التجمعات الفن�ة ومشاغل الفنانین" 

  �التأثیر ال�صر� المشترك.جیل یراقب اتجاهات الجیل اآلخر و�غذ�ه 

العقود األولى من القرن المنصرم مؤشرا لظهور الحر�ة التش�یل�ة لقد مثّلت     

في العراق التي تعززت �ابتعاث الح�ومة العراق�ة لعدد من الطالب لدراسة الفن 

في �ار�س وروما ولندن، مع تأس�س معهد الفنون الجمیلة في �غداد عام 

ت الفنون التش�یل�ة في العراق رب العالم�ة الثان�ة شهد. ومع بدا�ات الح1936

. �انت االتجاهات الفن�ة )11(فن" الرسم والنحت أولى عالمات االنتعاش" خاصة

التي طغت على أسالیب الفنانین وقتئذ قد اعتمدت تأثیرات الفن الغر�ي، سواء 
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ل�ع�ة ضمن التوجه األكاد�مي القائم على مبدأ المحاكاة أم االتجاهات الط

المه�منة في الفن الحدیث. حیث غلبت الموضوعات الفن�ة التي تتمثل واقع 

البیئة العراق�ة و�عض الموضوعات الشعب�ة المستمدة من الح�اة الیوم�ة على 

تجارب هؤالء الفنانین الرواد، عدا مسألة التراث التي �اتت تواجه الفنانین 

ائع التار�خ�ة عن تراث واسع غیر العراقیین �صورة الفتة، �أثر �حثهم" في الشر 

  متجانس هو ع�ارة عن 

  
  )1صورة رقم (

، سم 46×56.6ألوان ز�ت�ة، �استیل، وحبر وغواش، ،جواد سل�م، امرأة و ماكنة خ�اطة 

  سنة اإلنجاز: �ال
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، متمثال في فنون واد� الرافدین ومن ثم )12(تراكمات على مد� أر�عین قرنا"

  عهده الوس��.الفن العر�ي اإلسالمي في 

هة جاء مثل هذا التطّلع الذ� ح�م تجارب الفنانین الرواد والمؤسسین لج      

 األسالیب الحدیثة الفن جراء التطور في تجار�هم واستخدامهم لممارسات فن�ة

. �اتت أكثر علم�ة، وهي نتاج دراستهم وتدر�بهم في المعاهد الفن�ة األور��ة

ى ند إل�العمل الفني �اعت�اره وع�ًا ثقاف�ًا �ستحیث �ات الفنان العراقي " یهتم 

ه مهارة مدر�ة ول�س على مجرد السل�قة والقابل�ة المنماة �صورة شخص�ة أو ش�

  .)13(ثقاف�ة" 

ب و�ان لنتائج التّحول الس�اسي واالجتماعي والثقافي الذ� حصل �عد الحر     

حینما بدأ الفنانون " أثره على الفن العراقي، 1945 -1939العالم�ة الثان�ة " 

بتجدید رغبتهم في مواصلة ال�حث عن أسالیب ال تخلو من الحداثة والتجر�ب 

 ، حیث "�ان هدف معظم الفنانین التش�یلیین العراقیین العائدین)1(صورة رقم

و من الدراسة إلى الوطن، �عد الفترة التي أعقبت الحرب العالم�ة الثان�ة، ه

للفن العراقي، من خالل تحقی� سمات وخواص التأكید على الهو�ة المحل�ة 

و أورموز وطن�ة وقوم�ة دون االبتعاد عن األف�ار التي �انت سائدة في العالم 

  .)14(أور�ا في تلك الفترة "

من هنا جاءت بوادر ظهور الجماعات الفن�ة(****) التي نشأت بدواعي       

شتر�ة واحدة تتف� على أهم�ة االحتراف �النس�ة للفنان وااللتقاء على رؤ�ة م

ضرورة االلتزام بتصورات جادة تجاه الفن ودوره االجتماعي والجمالي، حیث 

ظهرت " ثالث جماعات تزّعم �ل منهم رسام �ارز، وفیها تجسد �فاح الفنان 

، وهذا �ان دافعًا من قبل الفنانین )15(من أجل االعتراف �ه و�رؤ�ته للعالم"
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تحتف� �حیو�ة وحضور مستمر في الفضاء  العراقیین لجعل الحر�ة الفن�ة

  االجتماعي والثقافي، وٕانضاج حس المسؤول�ة تجاه فنهم وتجار�هم.

�ان الهتمام الفنانین الرواد �موضوعة التراث بوصفه نموذًجا حسً�ا      

وتصورً�ا، ومرجعًا فن�ًا وجمال�ًا �ستدل من خالله على استحداث أش�ال 

الحیو� واإلیجابي في الممارسة التش�یل�ة للعدید ه وموضوعات تعبیر�ة جدیدة أثر 

من الفنانین العراقیین ما �عد عقد الخمسین�ات من القرن المنصرم؛ ما وّلد 

حماسة خاصة لد� الجیل الفني التالي الذ� �ات �سمى �الجیل الستیني لل�حث 

عن مسعى �عّزز من الخصوص�ة األسلو��ة والتجر�ب�ة في العمل الفني، و�سهم 

في تأس�س فن یتفاعل مع ال�عد الحضار� في الوقت الذ� یدعو إلى تعز�ز 

إشارات الفضاء االجتماعي ورموزه في العمل الفني.  تلك العالقة التي عدَّها 

الكثیر من الفنانین العراقیین قادرة على تأس�س مضامین وأش�ال تمارس 

 العزاو� أن�اء وجودها الثقافي والجمالي الحي في المجتمع. یذ�ر الفنان ض

هاجس التراث قد عّم " حتى أص�ح عنصًرا أساسً�ا في العدید من أعمال الرواد، 

وانتقل ذلك إلى تالمذتهم في الستینات. لقد �انت للماضي سطوة هائلة، تقابلها 

  .)16(نزعة لألخذ �مدارس عالم�ة متنوعة" 

لفعل التغییر الذ� أصاب النظام الس�اسي في العراق من  إضافة الى أن     

، وما لحقه من 1958تموز عام  14والذ� حصل في الملك�ة إلى الجمهور�ة، 

تغیرات بنیو�ة طالت الجوانب االجتماع�ة والف�ر�ة واالقتصاد�ة في هذا البلد " 

جیل ، خاصة لهذا ال)17(أثره في حیو�ة المثقف العراقي في ال�حث واإلبداع"

"الخمسیني" الجدید من الفنانین، والذ� تمّیز �مالمح �انت مغایرة عن الجیل 

الذ� س�قه، على صعید منجزه اإلبداعي في حقول الف�ر والفن واألدب على حد 

 سواء.
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ستو� لقد �ان العقد الستیني الفًتا �ذلك �أس�اب أحداثه المؤثرة على الم      

في مرحلة تار�خ�ة هي نتاج التداع�ات العالمي والعر�ي؛ حیث دخول الغرب 

التي أعقبت الحرب العالم�ة الثان�ة التي خلقت بدورها حساس�ة جدیدة على 

المستو� االجتماعي واالقتصاد� والس�اسي، تجّلت �ظهور اتجاهات �اتت أكثر 

 حداثة وتجر�ب�ة في المجال الف�ر� والثقافي والجمالي. مع ما راف� ذلك على

اعي والس�اسي من تصاعد لحر�ات تحرر عالم�ة وخاصة في المستو� االجتم

  البلدان التي سمیت �العالم الثالث. 

�ة مؤثرات أضفت في إطارها العام طا�عًا استثنائ�ًا على التجر�ة الثقاف     

واإلبداع�ة في العراق، في وقت �ان ف�ه الشر� االجتماعي والس�اسي قد بدأ 

وهو األمر الذ� سمح �فضاء من التعدد�ة  یلتمس قدرا من االنفراج النسبي،

ن مالف�ر�ة والثقاف�ة في المجتمع، ما أد� إلى ظهور اتجاهات تجدید�ة انطلقت 

وعي مغایر في فهم الذات وتصور الممارسة الثقاف�ة واإلبداع�ة، متمثلة في 

تجاوز حالة الصراع الثقافي التقلید� بین األج�ال، الى ال�حث عن مناخ ذ� 

ر�ب�ة وتحدیث�ة هو امتداد إلش�ال�ة الحداثة وأطروحاتها الف�ر�ة طب�عة تج

ل اإلبداع�ة في أفقها العر�ي والعالمي. انع�س هذا االهتمام لد� فناني الجی

الستیني في العدید من التجارب الفن�ة التي �اتت تحمل طب�عة خالف�ة في 

  .قیینفنانین العراموضوعاتها ورؤ�تها الفن�ة عما �ان عل�ه الجیل الر�اد� من ال

على هذا التحول مناخا تمیز �التجر�ب واإلبداع وال�حث، وانع�س ه�أ مثل 

الشخص�ة انطلقت منه بدا�ات " ال�حث عن ( طب�عة المشهد التش�یلي الذ�

الخمسینات) حیث  (مرحلةالفن�ة) من قبل الفنان العراقي، خالفا للفترة السا�قة 

. في حین �ات )18(للجماعات الفن�ة" " �ان هّمه أن ی�حث عن مصادر الرؤ�ة

الفنان في هذا العقد شدید االهتمام �محاولة طرح رؤ�ته الفرد�ة في العمل الفني 
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وتلمس خصوصیته التعبیر�ة وف� تصورات ذات�ة في إدراك وفهم العمل الفني. 

الفني والثقافي على المستو� الوطني في تلك الحق�ة جملة  التحولرفد هذا 

مع�ة وثقاف�ة وس�اس�ة، �ان منها عودة الكثیر من الفنانین الش�اب عوامل مجت

وقتئذ من �عثاتهم الدراس�ة في أور�ا، وهو األمر الذ� أد� إلى ظهور نخ�ة من 

الفنانین الش�اب من الذین �انوا شدید� التطلع إلى معرفة الجدید وااللتصاق 

لیها عن �ثب أثناء �الحداثة التي �اتت متحققة في العالم، والتي تعرفوا ع

  دراستهم في بلدان االبتعاث. 

عززت مثل هذه الدوافع حضور الثقافة الفن�ة على المستو� االجتماعي في     

�انت قد انفتحت على فضاء ثقافي  العراق، �ما أسهمت في خل� مناخات فن�ة

ى وٕابداعي شدید التنوع. األمر الذ� �ات دافعًا لفناني الجیل الستیني وتطلعه إل

التطور الثقافي والفني، و�اعثا على نمو النشا� الذاتي لهم؛ إذ �اتوا أكثر خ�ارا 

في طرح العدید من األسئلة التي تتعل� �الفن، ومن ضمنها إعادة اكتشاف 

رؤ�تهم للتراث وللمرجع�ات الجمال�ة الفن�ة، وهذه �انت من األسئلة المه�منة في 

ل في الحر�ة الذات�ة في التعامل مع المشهد الفني، و�دافع�ة الشعور المتمث

تجار�هم، عدا اطالعهم على ثقافة مغایرة تش�لت العوامل األساس�ة التي رفدت 

ثقافة هذا الجیل الستیني. إن مثل هذا المنحى التجر�بي س�ش�ل عالمة فارقة 

  للجیل الثمانیني من الفنانین العراقیین.

  جعيثالثا: تمث�الت الرؤ�ة ضمن س�اق اإلطار المر 

تنتمي الممارسة التش�یل�ة للفنانین �ر�م رسن، غسان غائب، �ر�م سعدون، إلى 

جیل فني بدأت تجار�ه في الظهور مع نها�ات العقد الثامن من القرن المنصرم 

وتعزز حضورها الفني منذ العقد التاسع منه. وتعّرف هؤالء الفنانون من خالل 

ات والنشاطات والحضور الفني دراستهم األكاد�م�ة للفن ومشار�اتهم في النقاش

إلى ثقافة فن�ة امتدت منذ خمسینات القرن الماضي بجیلها التأس�سي مرورا 
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بجیل الستینات، وهما الج�الن األشد تأثیرا في الفن العراقي الحدیث. �ما ته�أ 

لهذا الجیل �أس�اب االستقرار األسلو�ي المتمثل في تنوع ووفرة اإلنجاز الصور� 

ل تجارب طل�ع�ة وحداث�ة ومتنوعة ممن س�قهم من فنانین التي اتخذت ش�

آخر�ن، إلى أن یختار رؤ�ته وممارساته الفن�ة على نحو أكثر خصوص�ة، عبر 

اجتراح ص�اغات ومعالجات تش�یل�ة ذات طا�ع تجر�بي الفت و�طر�قة أشد 

اختالفا عن التجارب الفن�ة السا�قة، �أثر اخت�ارهم لموضوعات �انت تتطلع إلى 

إعادة ص�اغة رؤ�ة مفعمة �حساس�ة جدیدة مع موضوعات الواقع، مثل قضا�ا 

الحر�ة، الذات، الموروث الفني القد�م، الخبرات الصور�ة للبیئة والمح��، 

" �القناعات للحداثة. ف�ان انشغال هذا الجیل واالهتمام أكثر �التوجهات الجمال�ة

فن�ة مغایرة أو متطّورة �م�ن التحدیث�ة واقتراح موضوعات جدیدة وأسالیب ورؤ� 

 .)19(أن تعد هي القاسم المشترك لتجار�هم" 

�شف الفنان �ر�م رسن منذ معرضه الشخصي األول الذ� أقامه في �غداد     

جدیدة، و�عدها في معارض الحقة  سلسلة تجارب - ، مر�ز الفنون 1992عام 

ي، ما جعل من عن هو�ة أسلو��ة ذات طب�عة اتصال�ة �مرجع�ات الفن الرافدین

 طر�قة استعادة وتمثل المنجز الفني القد�م بروح حداث�ة وتجر�ب�ة سمة فن�ة

أضفت ُ�عدها التخیلي على رؤ�ة هذا الفنان ورفده بلغة صور�ة عبر قراءات 

  استعار�ة أثرت في مخزون تجر�ته ومدته �موضوعات متعددة. 

 لألثر الفني القد�م لقد �ان �ر�م رسن في تجر�ته یوظف طر�قة استعارته     

�ش�ل �عید إنتاج مستو�ات هذا األثر لجهة الخبرة الصور�ة والتعبیر�ة التي 

ینطو� علیها عمله الفني والخروج �ه إلى حق�قة فن�ة معاصرة، متمثلة في تأو�ل 

ها سمة ال تخلو من اجتهاد في  صور� وتولید خ�ارات جمال�ة من المم�ن عدُّ

تش�یل�ة في العراق وهي االنشغال �ال�حث عن فرادة موضوعة أثیرة في الحر�ة ال
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أسلو��ة من خالل مرجع�ة الموروث الرافدیني الذ� ینطو� �ذلك على احتفاء 

  وجداني یتجلى بتكر�م مثل هذا الماضي الحضار�.

�انت تجر�ة الفنان قائمة على محاولة تقصي أش�ال ترمیز�ة معینة وٕایداعها 

ودالة �أثر تماهیها مع  تكاد أن تكون اتصال�ةحیزًا من فضاء اللوحة �طر�قة 

فهو �عید تمث�الت رموز  ).3، رقم 2صورة رقم (مرجعها الصور� والثقافي 

ه معطى تش�یلً�ا  صور�ة أحدثتها ثقافة موغلة في القدم، �ي �عاود معاینتها �عّدِ

یخضعه إلعادة تمّثل عبر تحر�ر هذه الرموز من وثائقیتها، ومن ثم افتراضها 

ًدا تصورً�ا وتعبیرً�ا في اللوحة، ساع�ا بذلك إلى إعادة تنظ�مها فن�ا وف� �ع

إنجاز تجر�بي معاصر. إن �ر�م رسن �أنه �عید " إنتاج لغة تصو�ر�ة غراف���ة 

ال تستنفد إم�اناتها، خاصة أن الفنان یتخذ من سطح اللوحة المشغول وغیر 

  .)20(الق�م التصم�م�ة"المشغول إم�ان�ة جدیدة لعمل حر ال ی�الي �ثیرا �

الفنان �ر�م رسن في العدید من أطروحاتها  تال�ا، سیتم اغتناء تجر�ة     

ال�صر�ة واهتماماتها الثقاف�ة من مؤثرات الفن العراقي الحدیث، خاصة تجر�ة 

الفنان والمنظر شاكر حسن آل سعید في أطروحته التصو�ر�ة المتعلقة �مفهوم 

األثر والمح�� وعالقتها مع الفنان، �معنى نزعة الممارسة التي توصل ذات�ة 

لفني التعبیر� �موضوع�ة معاملة السطح التصو�ر� ذ� النزعة الطرح ا

  التجر�د�ة، وجعل الرؤ�ة الذات�ة وانتقائیتها لصورة المح�� موضوعا للعمل الفني. 
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  )2صورة رقم (

  2005، سم6060x،مواد مختلفة على بورد خشب، �ر�م رسن، لوح نذر�  

   

  
  )3صورة رقم (

   2006سم، 80x 80مواد مختلفة على بورد خشب، �قا�ا حروف قد�مة، �ر�م رسن،  
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وخاماته �الخدوش،  تبنت أسلو��ة الفنان �ر�م رسن معالجة السطح التصو�ر� 

واجتراح إشارات محفورة، و�روز عالمات رمز�ة غامضة، وهي مجموعة 

اخت�ارات أدائ�ة جعلت تجر�ته �مثا�ة �حث تش�یلي " في المواد واألنسجة 

مستعیدا بین الحین والحین عالمات خط�ة و�تاب�ة. هذه األعمال هي نظیر 

  .)21( سعیدغیر أ�قوني لجدران شاكر حسن آل 

إلى شاكر حسن  (تح�ةینجز الفنان �ر�م رسن دفترا فن�ا �عنوان  2004م في عا

 آل سعید) وهو ذات

  

  
  

  )4(رقم صورة 

 18 (سم25x 25تح�ة إلى شاكر حسن، �ر�م رسن، أح�ار ملونة، �والج، على ورق، 

   2004صفحة)، 

العام الذ� رحل ف�ه الفنان شاكر حسن آل سعید. والمؤلف من تسع      

صفحات مرسومة ومشغولة بتقن�ات الرسم والكوالج. في عمله هذا �ستحضر 

الفنان رسن المنظومة التصور�ة والتش�یل�ة وأ�ًضا التدو�ن�ة للفنان الراحل آل 
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�ة هذا الفنان سعید. بذر�عة تعالقها مع منجزه الفني، و�أنه �عید استلهام تجر 

بدافع�ة تقدیرها وتثمینها بجْعلها رافًدا جمالً�ا نهل منه الفنان رسن، و�ذلك العدید 

   ).4من فناني جیله (صورة رقم 

ما  �علل الفنان غسان غائب خ�اره للمنحى التجر�د� في لوحاته ومنذ بدا�اته   

ي �عد منتصف ثمانین�ات القرن المنصرم، في �ونه خ�ارا تواف� مع توجهه الذات

وتطلعه الفني، و�ذ�ر أنه �ان �فترض حلوال ألعماله �انتهاجه لما هو �لي 

له. اصیل التصو�ر�ة في أعماوشامل، مبتعدا عن تمثیل المفردات الش�ل�ة أو التف

 مثل هذا المسعى في الممارسة التش�یل�ة لد�ه ظل حاضرا حتى مغادرته العراق

، و�انت لوحاته تخلو تماما من مؤثرات تحیل في انضوائها إلى 2003عام 

  إطار مرجعي 

  

  
  

  1997سم، 200x100غسان غائب، اكر�لك على قماش، )، �ال، 5صورة رقم (

  

�عینه، لكنها في ذات الوقت �انت تتمثل الفضاء التجر�بي والمعاصر في �عض 

تجارب فناني الستینات، خاصة الفنان محمد مهر الدین والفنان رافع الناصر� 



   مرصاتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020 يونيو – تاسعالعدد ال - الخامسةالسنة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

31 
 

الذین �انوا من أساتذته في معهد الفنون الجمیلة في �غداد، حتى انت�اهه إلى 

الفنان الرائد  لمنصرم لتجاربامفهوم األثر في نها�ات العقد التاسع من القرن 

  شاكر حسن آل سعید، خاصة في أعماله الورق�ة في ذلك التار�خ و�عده. 

سعى الفنان غسان دائما إلى أن ��ون تجر�د�ا في أعماله، و�انت لوحة      

الحامل لد�ه �مثا�ة فضاء تصو�ر� تتوزعه سطوح لون�ة مت�اینة، تغیب فیها أ�ة 

معّرفة، �ما ال �حضر فیها أ� تقارب لما هو  داللة تصو�ر�ة متعینة أو

تشخ�صي أو تمثیلي أو أ� مفردات محورة عنها. وقد غلبت على أعماله 

محاولة االهتمام ���ف�ة خل� ت�اینات لون�ة قائمة على مبدأ التضاد حینا ضمن 

ثنائ�ة الضوء والعتمة، وحینا آخر عبر تضاد قائم بین األلوان الحارة والصر�حة 

  مجاورتها أللوان �اردة. أثناء 

إن اللون في هذه التجر�ة یتخذ موقفا جمال�ا، وحس�ا خالصا قائما على     

حضوره الجمالي، م�تف�ا �حسّیته ووقعه التنظ�مي، و�بّلغ أثًرا ال یخلو من �ثافة 

انفعال�ة وتلقائ�ة مفعمة �ما هو عاطفي ووجداني؛ األمر الذ� �ستدعي تصورات 

  حساس�ة المخیلة وفعل التأمل في عمله الفني.قائمة بدواعي 
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  )6صورة رقم(

  2005سم،  �120x120ال، غسان غائب، مواد مختلفة و�روم على خشب، 

اجتهد الفنان غسان غائب في أن تكون تجر�ته هذه معتمدة بدافعیتها       

ما التصو�ر�ة على خالصات الحس التلقائي ونتائجه أثناء الممارسة الفن�ة. حین

 على ش�ل ط�قات متراكمةیتخذ �عدا تراكم�ا من المعالجات التقن�ة القائمة" 

مع االحتفا� ب�عض وعالقات لون�ة ال تخلو من االنفعال والضر�ات السر�عة، 

ب الرموز اإلشار�ة والهندس�ة ذات العالقة بجغراف�ة الم�ان، �المر�ع والصلی

لمح�� ، لبلوغ هو�ة عمل فني هو �مثا�ة اقتراح جمالي ألثر البیئة وا)22(والمثلث"

    المحلي. 
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ال �فترض الطا�ع الهندسي الذ� �ح�م البن�ة التصو�ر�ة في لوحات الفنان 

غسان غائب هنا  �سطوحها الم�سطة، الشدیدة االختزال، المفعمة ��ثافتها 

اللون�ة وسمتها الحارة والصر�حة غال�ا، مغز� أو محتو� �حیل إلى معنى ذهني 

الش�لي بإقامة عالقة أو عقلي، �قدر ما هي رؤ�ة تصو�ر�ة تؤثر تنظ�م وجودها 

ش�ل�ة و�صر�ة متوازنة ضمن بنائها اإلنشائي والتكو�ني، ومجردة أو منزّهة عن 

أ� غرض خارج هو�تها التخیل�ة، وهو األثر الذ� �سعى �ي �حق� مقصده 

، 5صور رقم (الجمالي �حر�ة متناغمة مع تلقائیتها ودافعها التجر�بي والذاتي. 

  ).6رقم 

عیني من القرن المنصرم حضرت في عدید التجارب الفن�ة في العقد الس�       

لجیل الستین�ات تحدیدا، ث�مة الجسد اإلنساني بوصفه ش�ًال تصو�رً�ا یتمتع 

�س�ادته في س�اق الفضاء التصو�ر� لألعمال الفن�ة لتلك المرحلة. �انت تلك 

ى في الث�مة تنطو� في داللتها ـ في الغالب ـ على �عد إنساني واجتماعي تتجل

إضفاء الملمح التعبیر� الذ� لم تخُل مالمحه من االنشغال الحر والم�الغة في 

الص�اغة التأل�ف�ة له، محاولة لبلوغ أقصى ما �م�ن أن �فترضه هذا االنشغال 

من تعبیرات ذات طا�ع صراعي ودرامي. �ان انع�اسا ش�لً�ا ومضمونً�ا 

لى المستو� الوطني والعر�ي للتداع�ات الس�اس�ة والمجتمع�ة واألیدیولوج�ة ع

  )7( صورة رقم واإلقل�مي خالل تلك الفترة الزمن�ة. 

ظلت هذه الث�مة �ما تنطو� عل�ه من مضمون س�اسي وانشغال تجر�بي       

أثیرة وحاضرة أ�ضا في تجارب أج�ال فن�ة الحقة ومنها الجیل الثمانیني، الجسد 

من دافع نقد�، مرة �محموالتها  بوصفه تمّثال للرؤ�ة التعبیر�ة التي ال تخلو

  الذات�ة والعاطف�ة، ومرة ثان�ة �موضوعتها الس�اس�ة واالجتماع�ة.

س��ون للجسد اإلنساني وأجزاء دالة وعبر هذا االنشغال الفني المرجعي،        

)، 1956منه، الرأس والقوام، حضوره الالفت في تجر�ة الفنان �ر�م سعدون(
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�ص�اغة تأل�ف�ة محورة، قلیلة االنشغال �التفاصیل،  ومن خالل تمث�الت إ�مائ�ة

ولكنها مهتمة �قوة الخ� الخارجي وعفو�ة التش�یل، مع استعارات لرمز أو 

مفردات تراث�ة تمنحه صفة االنتماء إلى الم�ان، �ما في أعماله األولى مع 

  .)9، رقم 8(صور رقمبدا�ات تسعین�ات القرن المنصرم 

 هذا الجسد الث�مة الذ� سیتم ت�س�طه واختزاله من خالل تفر�غ خلفیته      

را ه أثالتصو�ر�ة، واالكتفاء بتعبیر�ة حضوره وتحوالته التش�یل�ة المحورة وٕا�قائ

د�ة إنسان�ا داال على العزلة. م�تف�ا بإ�ماءات ذات نزوع درامي في فضاءات أحا

�ضر�ات فرشات سر�عة، اللون، حاشدة �ظالل شاح�ة تدل علیها معالجات 

ألوان تكاد أن تكون شفافة خال�ة من الكثافة، و�أن الجسد هنا تمثیل ل�س 

لتعیین حالة حضور بل محاولة للتحرر من حمولة المعنى، واالكتفاء �حساس�ة 

تعبیر�ة هي حینا تسعى إلى أن تكون خارج الجسد الس�اسي والثقافي، وحینا 

ي فضاء ال ینتمي إلى م�ان �عینه قدر آخر جسًدا مستفزا في حالة ترقب ف

  انتمائه إلى أثره التعبیر�. 
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  )7صورة رقم (

  1976سم،  130× 150الذاكرة االثمة، ض�اء العزاو�، ز�ت على �انفاس، 
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  )8صورة رقم(

  1999سم، 100x  80ذاكرة الجسد، �ر�م سعدون، اكر�لك على �انفاس، 
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  )9صورة رقم(

   2001سم،100x 80سعدون، أكر�لك على �انفاس، ذاكرة الجسد، �ر�م 

  را�عا: تعدد�ة الهو�ة الفن�ة ومآل التّحول 

�عد عام من وصول الفنان �ر�م رسن إلى بلد االستق�ال الجدید " �ندا         

اوتاوا" أقام معرضه الشخصي الذ� حمل عنوان (�رافیتي)، مستذ�را اتجاها  –

�الكتا�ات والشعارات والرسوم بوصفها تعبیرات في الرسم (ما �عد الحداثي) �عنى 

س�اس�ة أو حتى مدونات تصو�ر�ة بتنفیذ سر�ع تحمل هموم منفذها. ال أثر 

لتار�خ أو تمثل دوافع ثقاف�ة �أثر حضار� راسخ في القدم، بل س�صیر الجدار 

حیزا لرسم صورة أو نشر إعالن، لكنه أ�ضا س�حمل تأثیرات الفعل الطب�عي 

  دران سوف تحتف� �التعبیر عن أحداث الواقع الیومي وفعله اآلني.  ج والبیئي،

�انت تجر�ته الجدیدة هذه قد تش�لت بدوافع وأس�اب حضوره في عالم     

مختلف عل�ه، وقد حضرت فیها م�تس�ات جدیدة وش�لت إضافة على مستو� 
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صدر الثقافة والرؤ�ة وطب�عة التعاطي مع خبرته الفن�ة الم�تس�ة، ما س�ش�ل م

تأثیر من نوع مغایر عن مؤثرات سا�قة. أهمها وجوده في مدینة جدیدة سر�عة 

اإل�قاع، سعى إلى التعرف علیها من خالل عالقته �النظر إلى عالمها وأش�ائها 

المختلفة عل�ه، وجعل هذا المختلف موضوعا قید التأمل ودافعا لإلنجاز وفعل 

  إ�قا� لخبرته السا�قة.

ة هو من مبررات هذا االختالف، و�ان �مثا�ة دافع �ان فعل المشاهد    

�فترض تأو�ل أثر النظر وتضمین رؤ�ته عن عالم مدیني معاصر شدید التقن�ة، 

�ثیر التنوع، خاضع الستیهامات الوفرة ورسوخها �صورة إشهار�ة على جدران 

المدن، و�وصفه أ�ضا لحظة تعّرف على هذا العالم الجدید بزمنه وٕا�قاعه 

 ه، وهو ��اد أن ��ون عالما آخر، مختلفا تماما عن ذلك العالم الذ�الخاص �

 ، تار�خ مغادرته له.2006خّلفه في وطنه �عد عام 

من هنا �اتت ف�رة الجدار في أعماله خالل ع�شه في فضائه المدیني       

الجدید �مثا�ة حیز یتمثل آثارا حاضرة، یوم�ة، وهو �ذلك جزء من م�ان 

إلشهار، وحیز مفعم بتمثیل الوقائع، األحداث، المشاهد، صور�، دال على ا

ة . ودالل)23(األش�اء، بوصفها جزًءا من مشاهد المدینة وف�رتها وحدثها الیومي

صور�ة تحتف� برسوم و�تا�ات مقروءة، و�واعث ش�ل�ة غیر متعینة، تتماهى 

� تلصی بین تراكم الط�قات اللون�ة التي تحدثها �قا�ا إعالنات تم محوها �أثر

  إعالنات أخر� جدیدة.
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  )10صورة رقم (

  جدار من زمن الحرب، �ر�م رسن 

   2010سم، x150 150المادة المستخدمة:مواد مختلفة على �انفاس، 

إنه جدار المدینة المعاصرة، المشغولة �االستهالك والوفرة التي �اتت �مثا�ة 

  راهن مختلف وحاضر مغایر.

في لوحاته ستحضر ث�مة الوجه الذ� �حدق في اتجاهات عدة، هي        

�نا�ة عن صورة الفنان ذاته �طر�قة ال تخلو من دافع مجاز� وتأو�لي، حیث 

الت�س�� الذ� یتمثل هیئة وش�ل الرأس، ممثال عن �ائن یراقب فعل المدینة 

اب، المفترضة وأحداثها وتحوالتها، وفي حاالت أقرب ما تكون في وضع استغر 
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(صور ودهشة أو تعب، المدینة التي تتم مراقبتها في حاالت الكائن المتعددة. 

  )11، رقم 10رقم 

اثل لم تكن ث�مة الجدار هنا هي ذاتها في بلده، أ� ذلك الجدار القد�م الذ� �م

 أثرا ما، ال یخلو من طا�عه العفو� ونزوعه التار�خي واال��ولوجي، بل ث�مة

تعاینه بوصفه أثرا ماد�ا وهامش�ا لمدینة معاصرة. حامال آثارها وداال عن 

 ت وٕاشارات جدرانها الحاشدة برسوم وصور ومقاطـــع إلعالنا

  

  
  )11(رقم صورة 

  2017 سم،x 200 270عن االستهالك، �ر�م رسن، فوتو مونتاج، 

برا وعالمات تم تنفیذها �طر�قة سر�عة غیر متقنة، في إشارة إلى ما هو ذاتي مع

  عن موقف یومي أو إنساني، �صف اآلخر لكنه مفارق للتار�خ.

لحظتها المعاصرة. فضاء إلنتاج إن ذاكرة المدینة اآلن هي المدینة الجدیدة في 

التي ستعّرف دائما �ما هو استهالكي، ولكن الفنان س�عید  اإلشارات والصور

تعتمد الفن الرقمي، اكتشافها �ذلك من خالل ص�اغات وممارسة تقن�ة جدیدة، 
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والتلصی� "الكوالج"، والط�اعة، والتدخل الم�اشر �الرسم من قبل الفنان عبر 

االستعارات والمفردات، مثل قصاصات صحف قد�مة،  االستعانة، من خالل

و�تا�ات مجتزأة، ورسوم ظل�ة، وٕاعالنات ممزقة. جم�عها هي من تشغل فضاء 

السطح الصور� ألعماله. وتنتظم وف� تألیف تقني �عّین " الجدار" م�اًنا یجر� 

تطو�عه لغرض عرض وجهات نظر، �طر�قة ناقدة، وته�م�ة، ورافضة. و��ون 

  مصادر التعر�ف �المدینة أ�ضا أحد

وفعلها الیومي، حیث ص�غة االرتجال، واألثر العشوائي، والكتا�ة المحتج�ة، 

والش�ل الفني الشدید الت�س��؛ ما �ّش�ل حیزا هامش�ا للممارسة التصو�ر�ة 

  .)24( والوفرةوصورة معاصرة لإل�الغ تؤثر طب�عة اإلشهار واالستهالك 

ثمة تّحول طال طب�عة التحول األسلو�ي للفنان �ر�م رسن، وطب�عة حضوره 

الصور� لجهة موضوعات �ات �ستمدها من اتصاله �الواقع المتحق� في بلد 

االستق�ال، فالمفردات الصور�ة ذات الطا�ع اإلشار� والعالماتي المموه 

دید التلقائ�ة؛ سیتم �مرجع�اته التار�خ�ة القد�مة، في �عدها التعبیر�، العفو�، الش

إحالتها إلى رؤ�ة أكثر معاصرة، وأقرب في داللتها إلى اإلشهار منها إلى رمز 

صور� آثار�، �حیث تتحول إلى اهتمامات صور�ة و�صر�ة حاضرة في مح�طه 

المدیني الجدید. ه�ذا س�غادر رسن رؤ�ته التأو�ل�ة لألثر القد�م ومضاهاتها 

 ضر لكونه فضاًء لإلشهار واالستهالك.  �فعل المشاهدة والنظر إلى الحا

) أقام الفنان غسان غائب معرضه الشخصي في عمان 2010في العام (     

األردن، جاء �عنوان "مطرود من الجنة". جاءت موضوعة المعرض على  /

ضوء تجر�ته الشخص�ة في ال�قاء لمدة عام في "السو�د" وخروجه منها �عد 

د. �انت عناو�ن لوحاته مثل " خطوة ونصف رفض طل�ه اللجوء في هذا البل

إلى الجنة"، " شجرتي الجمیلة"، "مطر" وغیرها، دالة على موضوع اهتمامه 

الجدید: البیئة وموضوعة المناخ، إال إن ص�اغاته التصو�ر�ة والفن�ة اتخذت 
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خشب، فة في عمله الفني (�عدا أكثر حر�ة في استخدام وٕاضافة مواد مختل

 فة، ح�ال، فحم). قماش، أنسجة مختل

قوة �إن ال�عد والدافع التجر�بي �ان حاضرا في أعمال الفنان غائب وم�رسا      

 منذ بدا�ات األلف�ة، جراء وثوقه في أن فعل التجر�ب في العمل الفني �ّش�ل

ة لفن�ارافدا مضافا في تعیین فرادة التجر�ة ومنحها حر�ة الفتة في تعز�ز الخبرة 

نحو استثنائي.  افتراض ظل لد� الفنان غسان غائب وٕاظهار نتائجها على 

ضمن اهتمامات جمال�ة صرفة، معن�ة �البناء والتقن�ات المضافة على سطوح 

ح�� الم لوحاته. و�انت فترة �قائه تلك قد أثارت لد�ه إش�ال�ة المقارنة بین مفهوم

�ا نز�هوالبیئة ب�عده الس�اسي والتار�خي الذ� �م�ن ترحیل تصوره في أن ��ون ت

ا في بلده األصلي الذ� عاش حرو�ً  ومتعال�ا، والذ� تم اكتسا�ه على نحو ثقافي

مدن الذ� لح� �ال متعددة، و�ان خاللها الفنان شاهدا على أثر التدمیر والخراب

    و�یئاتها جراء حروب متتا�عة �ان بلده ساحتها.

تلك في البلد األور�ي القائمة على  المؤقتة �انت تجر�ته، في مقابل ذلك      

العالقة مع صورة المح�� والبیئة الجدیدة التي تجاوزت أو تخلت عن �عدها 

 تماما �ما هو اجتماعي وٕانساني 
ّ
التخیلي الساب� نحو تصور أكثر واقع�ة، معني

وح�اتي، أ� حضور الطب�عة والبیئة المعتنى بها التي تسعى إلى أن تكون دائما 

"أن الح�اة في بلد هد الجمیل. في رسالة إلى ال�احث یذ�ر الفنان �مثا�ة المش

االستق�ال قد منحتني فرصة تمثلت في حر�ة الطرح ال�صر� المضاف لتجر�تي 

السا�قة التي تش�لت ضمن نس� رصین ومتین على أرض ملیئة �المرجع�ات 

ه . إن فرصة اللقاء هذ)25(ال�صر�ة والحضار�ة الممتدة في �طون التار�خ"

أص�حت محرضة ل�س لل�حث عن موضوعات فن�ة مغایرة وجدیدة، بل اقتراح 

انشغاالت فن�ة وتعبیر�ة أخر� لم تخُل موضوعاتها من التأطیر �مرجع�ات 
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ذهن�ة �ما في مشروعه "جناح الفراشة" القائم على نظر�ة " تأثیر الفراشة" وهو 

�مضي هذا تعبیر مجاز� �صف التأثیرات التي قد تنجم عن حدث �س�� ل

التأثیر إلى تحوالت وتغیرات متتال�ة أشد تعقیدا من الحدث األول. إن الفنان هنا 

�شیر إلى موضوعة س�اس�ة تمثلت في احتالل بلده العراق، وما نجم عن ذلك 

  ).13، رقم 12من تداع�ات معقدة مناطق�ا وٕاقل�م�ا (صورة رقم

�ات العشر�ة الثان�ة تشّ�ل هذه الموضوعات التي ُأنجز العدید منها في بدا     

تحّوال وقدرا الفتا من اإلضافة في انشغاالته الفن�ة، متجل�ة بدءا برفد السطح 

التصو�ر� �مواد وتقن�ات �ات خاللها ناتئا �ما في التقلیل من االعتماد على 

اللون بوصفة سمة تعبیر�ة م�رسة في العمل الفني، وتال�ا في الخروج من إطار 

  حداث�ة.إلى إنجاز أعمال وف� توجهات فن�ة ما �عد  اللوحة المنتظم

مثل هذا المنحى الجمالي والتجر�بي سوف یتعزز على نحو أكثر متمثال       

في االستعانة بتقن�ات الفوتوغراف، فن الفیدیو، الفن الجاهز، واالهتمام أكثر 

�الموضوع الفني بوصفه مشروعا جمال�ا معاصرا، والتعاطي مع �عض 

ه ضمن مفهوم الفن التفاعلي (أ� تعاطي الجمهور للعمل الفني موضوعات

  �صورة ع�ان�ة). 

في تجار�ه األخیرة ش�لت موضوعة التلوث اهتماما جادا في التجارب       

األخیرة للفنان غسان، والتعاطي مع موضوعة البیئة والمح�� من منظور تتم 

ته الجدیدة، خاصة �عد معاینته عبر دوافع ح�ات�ة وجمال�ة بدأت تتضح في بیئ

استقراره وع�شه في مدینة لوس انجلوس/ الوال�ات المتحدة االمیر��ة، حیث 

یذ�ر الفنان أن موضوع " التلوث المناخي الحاصل جراء ثقافة االستهالك 

هو موضوع أالمسه وأع�شه اآلن في والیتي ... حیث  والصناعة العمالقة

  ).26المهولة العمالقة "(المعامل الضخمة وتلوث الهواء والحرائ� 
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إذًا، س�ش�ل الع�ش في المح�� الجدید فضاًء للفنان فیدعوه إلى ال�حث 

واالكتشاف على الصعید الفني وٕاغناء تجر�ته الجمال�ة �موضوعات لم ��ن 

�عرها اهتماًما یذ�ر في الساب�، ما تضیف �الضرورة م�تس�ات وانشغاالت 

  ).13متطورة على الصعید الفني. صورة (رقم 

 ظلت ث�مة الجسد حاضرة في تجر�ة الفنان �ر�م السعدون، لكن هذه الث�مة    

 سائدالتصو�ر�ة �اتت تنتقل بین معان متعددة، إال إنها أ�قت �عدها التعبیر� ال

  المحمل بإ�مائ�ة تتماثل مع التحّول الداللي

  

  
  )12(صورة رقم 

و�والج واكر�لك على )، غسان غائب، ط�اعة دیجتال 6-1جناح الفراشة (

  67x 63 ،2017ورق، 
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للمعنى والص�اغات التصو�ر�ة لتوص�فه. فهي ذات في طور التالشي في 

هذا التوصیف،  الفضاء التصو�ر� للوحة ��ونه جسدا منمطا خاضعا لتأو�الت

مرة في جان�ه االستهالكي، ومرة أخر� في جان�ه الس�اسي، أو حتى الوجداني 

�ا، �ما یدل عل�ه غ�اب أ� مفردة تش�یل�ة في فضائه بوصفه جسدا مغتر 

) والتي حملت 2006التصو�ر�، وفي سلسلة أعماله التي نفذها في العام (

  عنوان " تنم�� الجسد".

هذا الجسد الذ� �ات أ�ضا �حمل سرد�ة خاصة �ه، سرد�ة ناقدة مرة       

صر، ر�ما �ما �اتت لجهة العزلة التي �ات علیها الیوم اإلنسان في عالمه المعا

عل�ه المجتمعات �أثر التقن�ات االفتراض�ة أو طب�عتها في دولة غر��ة تتقدم فیها 

صفة الفرد�ة والح�ات�ة المنمطة، ومرة ثان�ة ذات تمّثل تار�خي �ما تحمل من 

ذاكرة وتطلع أثناء عالقة الفنان مع اآلخر، وه�ذا ستحمل عناو�ن لوحاته 

كرة القسوة"، " سماء �عیدة"، " األخر"، وغیرها من توص�فات متعددة، مثل " ذا

عناو�ن تفترض مقار�ة تعبیر�ة للكائن في مواجهة العالم، وهي محملة بجوان�ة 

  قابلة على أن تشهد
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  )13(رقم صورة 

سم، 250)، غسان غائب، خشب ومواد مختلفة، قطر الیوم(مشروع�و�بنا 

2018  

  على ذاتها، و�أن حضورها محاولة إلبداء استفسارات دائمة. 

إن أش�ال �ر�م سعدون �اختزالیتها التصو�ر�ة، وفي توص�فاتها ألوضاع     

ذات وقع درامي، في تقشفها اللوني، وعزلتها الهائمة في الفضاء التصو�ر� 

�أنها حاضرة في ص�غة سؤال عن وجودها، أوفي حاالت �حث دائب عن 

، التي تسعى في موضع ��انها في هذا العالم من خالل دافع�ة ظهورها هو�تها

  ذ� الطا�ع االستفهامي. 

ما �عزز هذا المعنى انتقالة الفنان �ر�م سعدون في االهتمام بث�مة الوجه،      

و�أنه بذلك ��تفي بهذه التعبیرات الذات�ة والجوان�ة وٕاعالء رغبته في أن تكون 

ن�ة، عبر تمثیل تعییناتها من خالل مالمح وجوه محورة أكثر إفصاحا وأكثر عال
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مختزلة في تشخ�صیتها، هي حینا حاضرة �ث�مة تصو�ر�ة م�تف�ة �استعاراتها 

وطب�عة معالجتها الفن�ة، وحینا آخر تتماهى مع مالمح جسد شدید االختزال 

والتمثیل، ذلك ما عبر عنه في عدد من أعمال ط�اع�ة �ص�غة �تاب فني ، 

"، والذ� �م�ن أن نستدل عل�ه من خالل 2016ي �تا�ه " ترم�م الذاكرةـ �ما ف

  الداللة الم�اشرة في العنوان، عن الذاكرة بوصفها حضورا مختلًفا في بلد المنفى.

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 )14(رقم صورة 

 40ذاكرة االنتظار، �ر�م سعدون، مواد مختلفة وط�اعة �األح�ار على �انفاس،

x40 ،2015سم  

الذ�ر�ات ". أو ما ستنتهي إل�ه جم�ع هذه 2016و�تاب " حقول الغر�ب      

مشروعه " �عض ما ت�قى"، الذ� یوحي من خالل طب�عة الخامات  في

)، وأح�ار، و�أنه استعارة تمثل شر�� 12(رقم المستخدمة " قماش رول" صورة 

ذ�ر�ات الكائن و�وم�اته السا�قة، والتي لم تأِت ذات طب�عة سرد�ة، أو 
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موضوعات عن أحداث �عینها، بل من خالل استخدام تعاٍ� تجر�بي معاصر 

في العالقة مع فضاء العرض في ش�ل أشرطة متشا��ة متوزعة على الجدران 

  أو موزعة على مساند. 

إن الفنان یرغب في هذه الموضوعة أن یختزل ح�اة الماضي في ش�ل       

على نحو شامل؛ حیث لم یخُل  �قع ومعالجات لون�ة �أح�ار، تمثل مسیرة وجود

 نحو هذا التعبیر من أثر مفهوم الغر�ب واستدعائه للذاكرة وللح�اة الماض�ة على

  دائم ومتواصل وغیر منقطع. 

إن تجر�ة الفنان �ر�م سعدون هي �مثا�ة استعادة الماضي الدائم في      

  حاضر �عزز صفة االنعزال وفردان�ة الكائن.

  

  
  15صورة رقم 
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ت�قى، �ر�م سعدون، أح�ار متنوعة وط�اعة �األح�ار على ورق رول، �عض ما 

600x3002017سنة اإلنجاز: سم  

  

  النتائج والتوص�ات

  على ضوء ما تم طرحه، توصل ال�احث إلى النتائج والتوص�ات اآلت�ة:

أهم�ة قراءة التجارب الفن�ة المعاصرة للفنانین العرب في بلدان االستق�ال وف�  -

تصورات تعاین تمث�الت الهو�ة الفن�ة والتحوالت األسلو��ة الجدیدة، وهي تبدأ 

من خالل العالقات التأل�ف�ة في منجزهم الفني مرورا �المعالجات التقن�ة 

  وضوعات. واستخدامات الوسائ� الفن�ة واخت�اراتهم للم

وجد ال�احث أن الع�ش في بلدان استق�ال جدیدة قد عزز من الهو�ة الفن�ة  -

للفنانین العرب التي تتواف� مع الم�تس�ات الثقاف�ة والجمال�ة الجدیدة، ولكنها في 

ذات الوقت لم تتخل عن خبرتها السا�قة واألصیلة، بل ستش�ل مثل هذه الخبرة 

التي تحققت في زمنهم في البلد الجدید، حتى إطارا مرجع�ا لتجار�هم والتحوالت 

 إن تمثلت موضوعات مغایرة وتقن�ات معاصرة في اإلنجاز الفني. 

إن مثل هذه التجارب لم تعد �ما في الساب� مهمومة بتراثها لكونها مصدرا  -

وحیدا لتعیین هو�تها، بل ثمة انتماء أكثر شموال  لجهة اهتماماته �موضوعات 

�منح هو�تهم الفن�ة قدرا الفتا من االنفتاح والتجدید والتطور،  إنسان�ة الطا�ع، ما

القائم بدوره على ما هو متاح من رؤ� جدیدة، وحر�ة في التمثل الجمالي، الذ� 

تمَّ تعیینه من خالل التأكید واالنفتاح على التجارب والممارسات التصو�ر�ة 

جارب ما �عد حداث�ة"، والصور�ة المعاصرة في العمل الفني في �عدها الداللي" ت

لكنها تمضي في عّد هذا االنشغال الجدید غیر منفصل عن الهو�ة والخبرة 

 والوجود الساب� في بلدانهم األصیلة.
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یوصي ال�احث �ضرورة قراءة هذه التجارب ضمن اهتمامها وتوصالتها  -

  الجمال�ة، وانشغاالتها �موضوعات إنسان�ة جدیدة ومتنوعة.

رب عدم تنم�� تقدیرها، أو افتراض فهم مه�من علیها ینظر إلیها في �ونها تجا  -

ها لم تتخلص من س�اقات الهو�ة السا�قة في بلدها األصیل، أو االكتفاء في عدِّ 

الهجرة الهوّ�ة والحرب و ـ حصراـ نتاجا تعبیر�ا عن أزمة إنسان�ة تمثل صور 

 معي. ما یدعو الى ضرورة قراءةواالندماج الثقافي ب�عدیهما الس�اسي والمجت

 تجارب �هذه �طرائ� فهم أكثر انفتاحا وتأمال لتوصالتها الجمال�ة الجدیدة،

 واالعتراف النقد� والمؤسساتي �حضورها خارج تمث�الت الهامش. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   مرصاتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020 يونيو – تاسعالعدد ال - الخامسةالسنة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

51 
 

  

  والمراجعهوامش ال

القاهرة، المر�ز ، ترجمة، منى الدرو�ي، عصر الهجرة�استلز، ست�فن، مارك میللر،   - 1

  .2013، ةالقومي للترجم

  نفسهالمرجع   -2

، أقام ستة معارض شخص�ة في �غداد �1960ر�م رسن ـ �ندا. تولد في �غداد عام  -(*)

، أقام معرض شخص�ة في عّمان، دبي، 2003). غادر العراق عام 2000- 1992(

  الدوحة، تورنتو. 

، اقام أر�عة معارض 1964ي �غداد عامغسان غائب ـ الوال�ات المتحدة. تولد ف -(**) 

). شارك في معرض جماع�ة في فران�فورت، أمستردام، 2019-2001شخص�ة في عمان (

  لندن، لوس انجل�س.  

، أقام خمسة معرض شخص�ة 1956الفنان �ر�م سعدون ـالسو�د. ولد في �غداد  -(***)

  ).2016-2002)، أقام خمسة معرض شخص�ة في السو�د ( 2001-1984في �غداد( 

 ، لصالة عرض معهد2019 سبتمبر 14 ، بتار�خب�ان المعرض االفتتاحيصنیج، لین،  -3

   www.mei.edu/arts-culture   متاح على  )، واشنطن،MEIاألوس� ( الشرق 

، مصطلحات الثقافة والمجتمععجم م مفات�ح اصطالح�ة جدیدةبینیت، طوني، وآخرون،  -4

  .700، ص2010للترجمة، العر��ة  بیروت، المنظمة ترجمة، سعید الغانمي،

 701ص المصدر نفسه، -5

دار التنو�ر،  بیروت ،الجماليجادامر: مفهوم الوعي عبد المحسن حسن، د. ماهر،  -6

  188.، ص2004

     703بینیت، ص -7

   185ص ساب�،مرجع د.ماهر عبد المحسن حسن ،   - 8

  80)، ص1982دار الكتاب اللبناني، ،بیروت ،2المعجم الفلسفي،ج صلیب�ا، جمیل،  -  9 

  51، ص 2012سعد القصاب ، مؤسسة الخطاب الجمالي(بیروت: دار �تب،  -10

، إشراف سمر فاروقي الفن في العراق الیومانظر ، جبرا أبراه�م جبرا، آخرون، - 11 

 393صم�النو: منشورات س�یرا،  

http://www.mei.edu/arts-culture


  المهاجرون العراقیون جمال�ات المنفى: الفنانون 

  
 

 

  المصدر نفسه. -12
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 معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات األعمال

  دراسة وصف�ة تحلیل�ة

  علي حامد هارون حامد 

  اتةجامعة مصر  -عالم �ل�ة الفنون واإل

yA.Hamid@media.misuratau.eud.l  

  

تناولت الورقة ال�حث�ة معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات ملخص: 

وخصائصه  االتصال التنظ�ميتحدید مفهوم االعمال، وسعت الورقة الى 

معوقات ٕابراز أنواع االتصال التنظ�مي ووظائفه و  وأهمیته وأهدافه، توض�ح

  في منظمات االعمال.  االتصال التنظ�مي

رقة التي تناولتها الو  المحاوراستخدم ال�احث المنهج الوصفي لمعالجة وقد     

  ال�حث�ة.

فقد أوضحت الى تحق�قها  �ةال�حث الورقة تمن خالل األهداف التي سعو      

الورقة مفهوم االتصال التنظ�مي، وفي ضوء متغیرات التعر�فات الواردة عن 

حدد ال�احث مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره االتصال التنظ�مي؛ 

من المفاه�م المقار�ة، وتم توض�ح أهم�ة االتصال التنظ�مي واالهداف التي 

  �سعى الى تحق�قها في منظمات االعمال.

وأ�ضًا أوضحت الورقة أن لالتصال التنظ�مي وظائف تتمثل في: االنتاج،     

ان، التنظ�مي نوع ، �ما أوضحت أن لالتصال، التبل�غ واإلقناعالص�انةاالبداع، 

النوع األول هو: االتصال الرسمي وله ثالث أنواع هي: االتصال الها��، 

  االتصال الصاعد واالتصال االفقي، والنوع الثاني هو: االتصال غیر الرسمي.

 المعوقات: في المتمثلة التنظ�مي االتصال معوقات الورقة وأبرزت    

 االجتماع�ة المعوقات النفس�ة، المعوقات اإلدار�ة، اتالمعوق التنظ�م�ة،

mailto:A.Hamid@media.misuratau.eud.ly
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 ال أخر�  معوقات ال�احث وأضاف التقن�ة، والمعوقات البیئ�ة المعوقات والثقاف�ة،

 االتصال أجهزة واقع الى و�النظر السا�قة، المعوقات عن تأثیرها في تقل

 االتصال معوقات خطورة الى ال�احث أشار فقد االعمال؛ �منظمات التنظ�مي

 و�قترح ظهورها، عوامل �ل في التح�م وصعو�ة �عضها مع لتداخلها التنظ�مي

 المعوقات هذه بدراسة األعمال منظمات في التنظ�مي االتصال أجهزة تهتم أن

 وفقاً  االتصال�ة الس�اسات تخط�� في والب�انات المعلومات من واالستفادة

 وتحقی� المعوقات لتفاد� وذلك االعمال، منظمات نشا� تح�م التي للمعاییر

  .المهام أداء في النجاح من عالي قدر

  منظمات االعمال. –االتصال التنظ�مي  –: معوقات الكلمات المفتاح�ة

  

Organizational communication obstacles in business 
organizations Descriptive and analytical study 
Ali Hamid Haroun Hamid  

College of Arts and Media - Misurata University 

Abstract: This research paper discusses the obstacles the 
organizational communication encounters in business 
organizations. The paper seeks to identify the concept of 
organizational communication, its features, significance, and 
objectives, as well as to clarify the types of organizational 
communication, and the functions and highlight the 
obstacles the organizational communication in business 
organizations. The research applies the descriptive method 
in dealing with the topics of this research paper. 
    The paper highlighted the concept of organizational 
communication as one of the objectives this paper tried to 
achieve. Among the definitions of organizational 
communication; the researcher determined a set of features 
distinguish it from other concepts, and accentuated the 
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significance of this concept, and the objectives it pursues in 
the enterprises. 
   Also; the paper shed light on the functions of the 
organizational communication: production, innovation, 
maintenance, information, and persuasion. The paper 
showed that there are two types of organization 
communication. The first type is the formal communication, 
which subdivided into: downward communication, upward 
communication, and horizontal communication. The second 
type is the informal communication. 
    The paper brought into view the obstacles the 
organizational communication faces, which represented in: 
organizational obstacles, administrative obstacles, 
psychological obstacles, social and cultural obstacles, 
environmental obstacles, and technical obstacles. Along 
with that, the researcher added other obstacles that have 
effect not lesser than the previous ones. Considering the 
reality of the bodies that engage in the organizational 
communication within the business organizations, the 
researcher pointed out the seriousness of the organizational 
communication obstacles as they are intertwined and hard to 
control the factors behind their emergence. The researcher 
proposes that the organizational communication bodies to 
pay attention to study these obstacles, and to make 
advantage of these information and data in setting the 
communication policies according to the standards 
governing the activity of the enterprises, in order to avoid 
these obstacles in future, and thus to enable these business 
organizations to achieve a paramount success in undertaking 
their businesses. 
Key words: Obstacle - Organizational Communication - 
Business Organizations. 
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   مقدمة:

على ت�ادل المعلومات  منظمات االعمال يالعمل�ات اإلدار�ة ف ترتكز     

التي هداف األ أ� منظمةحق� ت ولكيوالب�انات بین اإلدارات واإلقسام المختلفة، 

لتعل�مات لتاج إلى فهم العاملین تح افإنه ؛�الطر�قة المطلو�ة تسعى الى تحق�قها

یتعارض ف�ه  حتاج إلى توج�ه سلوك العاملین �ش�ٍل التوأ�ضًا  ،وامراألو 

إدارة فاعلة لالتصال و�ل هذا �حتاج إلى  ،لتنظ�م�ةالسلوك مع األهداف ا

ًا  يظ�متنتصال الاالالتنظ�مي، و�ن�غي اإلشارة الى أن  أص�ح واقعًا ملحَّ

فمن خالله یتم االتصال  لمنظمات األعمال حتى تحق� الفاعل�ة للعمل اإلدار�،

 بینهم تنسی�الو  شؤون أعمالهملتوج�ه سلو�هم وتنظ�م  �صورة مستمرة�العاملین 

تزو�د المدیر�ن �المعلومات یتم من خالله ة أداءهم الوظ�في، و�ذلك ومتا�ع

 أنو�م�ننا القول  ،العمل يتحقی� الكفاءة والكفا�ة ف يتساعد ف يوالب�انات الت

وجود وفى المقابل فإن  ،الجید االدار�  العمل�قود الى  التنظ�مي الجیدتصال اال

العمل اإلدار� في منظمات األعمال،  عی�التنظ�مي؛ تتصال المعوقات تواجه ا

م�انات اإللدیها  تمهما توفر المرسومة  وتحد من قدرتها على تحقی� األهداف

  وفرص النجاح. �شر�ةوالمال�ة ال

   :�ةال�حث الورقةمحاور 

  :اآلت�ةالى المحاور  �ةال�حث الورقة قسم ال�احث    

  .لورقة ال�حث�ةاإلطار المنهجي ل المحور األول:

  .وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميمفهوم  المحور الثاني:

  أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها. المحور الثالث:

  معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات االعمال المحور الرا�ع:

   الخاتمة.: المحور الخامس
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 للورقة ال�حث�ةاإلطار المنهجي  :المحور األول

  الورقة ال�حث�ة:مش�لة 

إن نجاح منظمات االعمال في تحقی� أهدافها مرهوٌن بنجاحها في عمل�ة      

ن االتصال داخل�ًا وخارج�ًا؛ وهذا یتطلب نظام اتصالي جید ینظم العالقات بی

 هذه المنظمات وجمهورها الداخلي والخارجي و�وجهها �ما �حق� أهدافها، وحتى

ل ز�ادة االهتمام �أجهزة االتصاات االعمال منظمیتحق� هذا األمر ین�غي على 

التنظ�مي بها، وٕازالة المعوقات التي تحد من قدراتها على تحقی� أهدافها، 

�مي في السؤال الرئ�س: ما معوقات االتصال التنظ الورقة ال�حث�ةوتتمثل مش�لة 

  منظمات االعمال؟في 

  تتضح أهم�ة الورقة ال�حث�ة من خالل اآلتي: أهم�ة الورقة ال�حث�ة:

أهم�ة االتصال التنظ�مي ودوره الفعال في تحقی� االنسجام والتكامل في  /1

  منظمات االعمال.

 هموم واإلدارةاالعالم  مجاليفي  اً مر�ز� موضوعاً  االتصال التنظ�مي �عتبر /2

  لتطو�ر منظمات االعمال.

�م�ن االستفادة  االتصال التنظ�ميال�حث معلومات ق�مة عن هذا �طرح  /3

  . منظمات االعمالمنها في 

  : تسعى الورقة ال�حث�ة الى تحقی� االهداف اآلت�ة:أهداف الورقة ال�حث�ة

  .وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميتحدید مفهوم  /1

  .أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها توض�ح /2

  في منظمات االعمال. معوقات االتصال التنظ�ميإبراز  /3

  تجیب الورقة ال�حث�ة عن التساؤالت اآلتـ�ة: تساؤالت الورقة ال�حث�ة:
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  وما أهمیته؟ وما أهدافه؟ االتصال التنظ�مي وما خصائصه؟مفهوم  ما /1

  أنواع االتصال التنظ�مي؟ وما الوظائف التي یؤدیها؟ ما /2

  معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات االعمال؟ ما /3

الورقة استخدم ال�احث المنهج الوصفي لمعالجة موضوع  :الورقة ال�حث�ةمنهج 

المنهج الوصفي هو و  تحلیل المعلومات التي تم جمعها من خالل ال�حث�ة

  األوراق ال�حث�ة وطب�عة متطل�اتها.هذا النوع من لاألنسب 

  الدراسات السا�قة: 

حتم قواعد وأساس�ات ال�حث العلمي أن �طلع ال�احث على دراسات سا�قة ت    

ذات صلة �موضوع الورقة ال�حث�ة، للوقوف على أهدافها وأسالیبها في ال�حث، 

والمنهج المستخدم واألدوات التي اعتمدوا علیها في جمع المعلومات، وطرق 

جهد تراكمي، وقد المعالجة، �ل ذلك �مثل استفادة لل�احث ألن ال�حث العلمي 

  اختار ال�احث الدراسات اآلت�ة:

معوقات االتصال التنظ�مي في الجامعة من وجهة نظر الدراسة األولى: 

  )1(األساتذة. 

  أهداف الدراسة:

الكشف عن معوقات االتصال التنظ�مي في جامعة العر�ي بن مهید� �أم  /1

 البواقي.

العر�ي بن مهید� �أم البواقي ترتیب معوقات االتصال التنظ�مي في جامعة  /2

 حسب درجة األهم�ة.

المقارنة بین معوقات االتصال التنظ�مي في �ل�ة اآلداب واللغات، و�ل�ة  /3

  العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة.
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  استخدمت ال�احثة المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  نتائج الدراسة:

االجتماعات  اتضح وجود معوقات تنظ�م�ة منها: عدم تحقی� مواعید - 1

رات، للغرض منه، افتقاد وسائل االتصال للتنوع، االنفراد في اتخاذ القرا

 عدم وجود إدارة مسؤولة عن تداول المعلومات.

اتضح وجود معوقات اجتماع�ة تتمثل في: افتقار االفراد لمهارات  - 2

االتصال، ضعف التفاعل بین الزمالء واإلدارة، صعو�ة تقبل وجهات 

 اختالف البیئة الثقاف�ة لألفراد.نظر اآلخر�ن، 

�شفت الدراسة عن وجود معوقات نفس�ة تتمثل في: (قلة الثقة بین  - 3

 الزمالء، الضغ� النفسي أثناء العمل، التردد عند مواجهة الرؤساء).

ي، نظ�متناولت الدراستان معوقات االتصال الت عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

ور�زت الدراسة السا�قة على معوقاته في الجامعات من وجهة نظر األساتذة، 

ال�حث�ة على معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات  بینما ر�زت الورقة

ال�حث�ة أشمل من الدراسة السا�قة، و�م�ن  االعمال، و�تضح بذلك أن الورقة

  استنتاجاتها ومقترحاتها في مختلف أنواع منظمات االعمال. االستفادة من

  )2(�ة. معوقات االتصال التنظ�مي في اإلدارة المحل�ة الجزائر الدراسة الثان�ة: 

  أهداف الدراسة:

معرفة المتغیرات التنظ�م�ة التي تعی� عمل�ة االتصال التنظ�مي في  - 1

 اإلدارة المحل�ة الجزائر�ة.

ل ة التي یتم استهجانها وتحر�فها �قواعد للعممعرفة الم�اد� التنظ�م� - 2

 والتي ینتج عنها س�اسة غیر واضحة لالتصال التنظ�مي.
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ب�ان مد� تأثیر البیئة االجتماع�ة الخارج�ة على تش�یل منظومة ثقاف�ة  - 3

  اجتماع�ة توجه وتحدد سلو��ات الموظفین داخل التنظ�م.

  استخدمت ال�احثة المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  تائج الدراسة:ن

یواجه االتصال التنظ�مي في المؤسسات الجزائر�ة جملة من المعوقات  - 1

 �عضها تنظ�مي و�عضها اآلخر ذو طا�ع ثقافي اجتماعي.

أوضحت الدراسة عدم وجود س�اسة واضحة لالتصال التنظ�مي �شق�ه  - 2

 العمود� واألفقي.

حدیثة بینت الدراسة أن هناك ضعف في استخدام تكنولوج�ا االتصال ال - 3

 وغ�اب البرامج التدر�ب�ة.

تناولت الدراستان موضوع معوقات االتصال  عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

التنظ�مي، وتختلف الورقة ال�حث�ة عن الدراسة السا�قة من حیث األهداف 

والمنهج المستخدم، وهي تشمل جم�ع منظمات االعمال، و�م�ن االستفادة من 

  في مختلف أنواع منظمات االعمال.استنتاجاتها ومقترحاتها 

معوقات االتصال اإلدار� وتأثیرها على أداء العاملین �المنظمة  الدراسة الثان�ة:

  )3(االرشاد�ة. 

  أهداف الدراسة:

التعرف على درجة وجود معوقات االتصال اإلدار� �المنظمة  - 1

 االرشاد�ة.

 التعرف على درجة تأثیر معوقات االتصال اإلدار� على األداء - 2

 الوظ�في للعاملین.

التعرف على مقترحات الم�حوثین لتفعیل االتصال اإلدار� �المنظمة  - 3

 االرشاد�ة. 
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  استخدم ال�احث المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  نتائج الدراسة:

اتضح وجود معوقات لالتصال اإلدار� في المنظمة االرشاد�ة، وتتمثل  - 1

فن�ة �العاملین، المعوقات الفي: المعوقات اإلدار�ة، المعوقات المتعلقة 

 والمعوقات التنظ�م�ة.

اتضح أن هناك تأثیر لمعوقات لالتصال اإلدار� على األداء الوظ�في  - 2

 للعاملین. 

أظهرت الدراسة عدم توفیر التكنولوج�ا الحدیثة في االتصال �أقسام  - 3

االرشاد، وضعف تدر�ب العاملین على استخدام وسائل االتصال 

ة � س�اسة ال�اب المفتوح مع �ل المستو�ات اإلدار�الحدیثة، وعدم تطبی

 والحد من روتین العمل.

ي نظ�متناولت الدراستان معوقات االتصال الت عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

ور�زت الدراسة السا�قة على تأثیر هذه المعوقات على أداء العاملین في 

على دراسة معوقات المنظمة االرشاد�ة، بینما ر�زت هذه الورقة ال�حث�ة 

االتصال التنظ�مي وانع�اسها على أداء منظمات االعمال �صورة شاملة، وهذه 

ع الورقة ال�حث�ة �م�ن االستفادة من استنتاجاتها ومقترحاتها في مختلف أنوا 

  منظمات االعمال.

  المصطلحات والتعر�فات االجرائ�ة:

 تحقی� الهدف والمنعُعرفت المعوقات �أنها: " الحیلولة دون  المعوقات: -1

عن ذلك وعرقلة �ل ما من شأنه أن �قف في وجه إنجاز األمر أو إحراز 

  )4( النجاح، ".
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: " التحد�ات أو المش�الت وعرف ال�احث المعوقات تعر�فُا إجرائ�ًا �أنها    

التي تواجه االتصال التنظ�مي وتؤثر على ت�ادل المعلومات بین أطراف 

لها أو تأخیر وصولها أو تشو�ه المعاني التي تسعى االتصال، فتعمل على تعطی

  إلى ا�صالها للجمهور المستهدف".

عرف االتصال التنظ�مي �أنه: "هو العمل�ة التي یتم  االتصال التنظ�مي: -2

بها نقل المعلومات والمعاني واألف�ار داخل المنظمة من شخٍص الى آخر 

امهم وسائل االتصال للوصول الى تحقی� أهدافها فهم یتفاعلون �استخد

  )5(المتعددة". 

عرف ال�احث االتصال التنظ�مي إجرائ�ًا �أنه: "عمل�ة اتصال�ة یتم من     

خاللها نقل المعلومات والب�انات واألف�ار �ما یتف� مع التوز�ع الرسمي للسلطات 

واالختصاصات لألفراد، بهدف إحداث تأثیر محدد، في مد� زمني معین، عبر 

ر من وسائل االتصال التقلید�ة أو الرقم�ة المتاحة، وقد یتم وسیلة أو أكث

االتصال التنظ�مي داخل المنظمة بین �افة اإلدارات واالقسام والوحدات اإلدار�ة 

والم�اتب؛ أو بین المؤسسة وجماهیرها الخارج�ة �المؤسسات واالفراد والدواو�ن 

  الح�وم�ة وغیرها".

ُعرفت منظمات األعمال �أنها: " وحدة اجتماع�ة هادفة  منظمات االعمال: -3

ذات تكو�ن اجتماعي منس� بوعي، یتفاعل فیها األفراد ضمن حدود معینة، 

  )6(وواضحة نسب�ًا، من أجل تحقی� أهداف مشتر�ة". 

عرف ال�احث منظمات االعمال �أنها: " مؤسسات ذات توجه محدد قد     

ه تضم مجموعة من األفراد، وتهدف الى ��ون اقتصاد� أو اجتماعي أو غیر 

انتاج السلع والخدمات الضرور�ة وترو�جها، إلش�اع حاجات الجمهور 

المستهدف ورغ�اته الحال�ة والمستقبل�ة، وفي المقابل تحصل هذه المنظمات 

  على أر�اح تعینها على استمرار أنشطتها في سوق العمل".
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ي اإلجرائ�ة التي وضعها، والت اتالتعر�فو�شیر ال�احث الى أنه استخدم      

رها ، واعتمد علیها �اعت�اتلخص متغیرات اإلطار النظر� لعنوان الورقة ال�حث�ة

سعى الى تاألهداف التي و  �ةال�حثمتطل�ات الورقة تخدم التي مصطلحات ال

  .تحق�قها

  وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميمفهوم  :المحور الثاني

   االتصال التنظ�مي:أوًال: مفهوم 

 ،اإلدار�ة اتالعمل�عنصرًا أساس�ًا من عناصر  يصال التنظ�متاال�عتبر     

ى مما یؤد� إل ؛فعاالتنمن خالل ت�ادل المعلومات والحقائ� واال و�تم توظ�فه

المختلفة،  والم�اتبمن اإلدارات واألقسام والوحدات المنظمة تماسك أجزاء 

، و�النظر الى واقعنا الیوم نس� من التعاون المت�ادل يوتتكامل أدوارها ف

تصال یتوفر ف�ه جهاز لال ال خدمي أو ر�حينشا�  �ِّ أ إننستط�ع القول ف

  .نها�ة األمر يناقص و�قود إلى الفشل ف نشا�فهو  ؛متمیز وناجح يالتنظ�م

وعند الحدیث عن مفهوم االتصال التنظ�مي ین�غي اإلشارة الى وجود     

ت متعددة، ولعل هذا سب�ه الزاو�ة التي ینظر من خاللها واضعو تعر�فا

التعر�فات الى االتصال التنظ�مي، �اإلضافة الى أن االتصال التنظ�مي من 

ه الموضوعات التي وجدت اهتمامًا �بیرًا في مجالي االعالم واالدارة، لكن هذ

ض تعر�فات الرؤ� المختلفة أضفت له نوعًا من الثراء المعرفي، وسنتناول �ع

  االتصال التنظ�مي على النحو التالي:

وعرفه محمد منیر حجاب �أنه: " العمل�ة التي تهدف الى تدف� الب�انات     

والمعلومات في صورة حقائ� بین وحدات المشروع المختلفة في مختلف 

االتجاهات بین ها�طٍة وصاعدٍة وأفق�ة، وعبر مراكز العمل المتعددة داخل 

  )7(مي". اله��ل التنظ�
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وعرفه الد�تور فضیل دلیو �أنه: " العمل�ة التي تهدف الى تدف� المعلومات     

والب�انات الالزمة الستمرار العمل�ة اإلدار�ة عن طر�� تجم�عها ونقلها في جم�ع 

االتجاهات (ها�طة، صاعدة، أفق�ة) داخل اله��ل التنظ�مي وخارجه �حیث 

    )8(�ع المتعاملین". تت�سر عمل�ة التواصل المطلوب بین جم

وعرفه أبو عرقوب �أنه: " االتصال اإلنساني المنطوق والم�توب الذ� یتم      

داخل المؤسسة على المستو� الفرد� والجماعي، و�سهم في تطو�ر أسالیب 

  )9(العمل وتقو�ة العالقات االجتماع�ة بین العاملین". 

 تجم�ع أو توفیر أو إنتاج عرف االتصال التنظ�مي أ�ضًا �أنه: "�عنيو      

 أو وت�ادلها ونقلها اإلدار�ة العمل�ة الستمرار�ة الضرور�ة والمعلومات الب�انات

 أو أخ�ار أو �أمور الغیر إحاطة الجماعة أو للفرد �م�ن �حیث إذاعتها،

 التعدیل وأ التغییر أو الجماعاتو  األفراد سلوك في التأثیر أو جدیدة معلومات

  )10(". توجیهه أو السلوك هذا في

 داخلها �المنظمة الخاصة المعلومات وت�ادل نقل عمل�ة ":وعرف �ذلك �أنه     

 التنظ�م، أعضاء بین والرغ�ات واالتجاهات األف�ار ت�ادل وسیلة وهو وخارجها،

 ومعاونوه األعلى الرئ�س �حق� خالله ومن، لتماسكوا الترا�� على �ساعد وذلك

  )11(".  الهدف نحو الجماعة تحر�ك في المطلوب التأثیر

وأ�ضًا عرف �أنه: "تدف� التعل�مات والتوجیهات والقرارات من جهة اإلدارة      

الى المرؤوسین وتلقي الب�انات والمعلومات منهم في صورة تقار�ر أو مذ�رات 

  )12(أو مقترحات أو غیرها بهدف اتخاذ قرار معین". 

 دللت�ا أكثر أو طرفین بین تتم هادفة عمل�ةوتم تعر�فه �ذلك �أنه: "     

  )13( ."واالتجاهات المواقف في للتأثیر واآلراء المعلومات

و�ذلك عرف �أنه: " تلك العمل�ة الهادفة والمستمرة لنقل وت�ادل المعلومات     

واألف�ار والحقائ� اإلدار�ة بین طرفي عمل�ة االتصال داخل الجماعة أو التنظ�م 
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م وسیلة أو وسائل معینة ورموز شفه�ة أو م�تو�ة، خالل أو المجتمع �استخدا

إطار موقفي محدد �غرض تحقی� التفاعل والتفاهم المت�ادل لضمان استمرار 

العمل�ة اإلدار�ة وتطورها لألفضل مما �ساعد على تحقی� التواصل المطلوب 

  )14(بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقی� أهداف محددة". 

أن التعر�فات السا�قة حاولت الوصول الى تعر�ٍف شامٍل  و�ر� ال�احث    

 ودقیٍ� لالتصال التنظ�مي، وعلى الرغم من الت�این واالختالف فیها؛ نستط�ع

القول إن معظم من صاغوها اتفقوا على متغیرات محددة تح�م عمل�ة التعر�ف 

  وهي �ما یلي: 

الب�انات االتصال التنظ�مي عمل�ة یتم عن طر�قها نقل المعلومات و  - 

 واألف�ار. 

األنشطة التي �قوم بها االتصال التنظ�مي ال تستهدف الجمهور  - 

 الداخلي فحسب بل تستهدف الجمهور الخارجي أ�ضًا.

لالتصال التنظ�مي أهداف محددة �سعى الى تحق�قها قد تكون تأثیر�ة   - 

 أو إعالم�ة أو إقناع�ة.

�طة أو صاعدة توجد اتجاهات محددة لالتصال التنظ�مي فهي إما ها  - 

 أو أفق�ة.

یتم االتصال التنظ�مي عبر وسیلة واحدة أو أكثر من وسائل االتصال  - 

 المتاحة سواًء �انت هذه الوسیلة تقلید�ة أو رقم�ة.

 خاللها من یتم اتصال�ة عمل�ة: �أنه التنظ�مي االتصال ال�احث عرف وقد     

 للسلطات الرسمي التوز�ع مع یتف� �ما واألف�ار والب�انات المعلومات نقل

 عبر معین، زمني مد� في محدد، تأثیر إحداث بهدف لألفراد، واالختصاصات

 یتم وقد المتاحة، الرقم�ة أو التقلید�ة االتصال وسائل من أكثر أو وسیلة
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 والوحدات واالقسام اإلدارات �افة بین المؤسسة داخل التنظ�مي االتصال

 واالفراد �المؤسسات الخارج�ة وجماهیرها المؤسسة بین أو والم�اتب؛ اإلدار�ة

  ".وغیرها الح�وم�ة والدواو�ن

  تنظ�مي:ال تصالثان�ًا: خصائص اال 

في ضوء التعر�فات السا�قة ومتغیرات عمل�ة التعر�ف؛ فقد حدد ال�احث      

مجموعة من الخصائص التي تمیز االتصال التنظ�مي عن غیره من المفاه�م 

  ، وتتمثل خصائصه في اآلتي: المقار�ة

 للتأثیر واآلراء المعلومات دللت�ا أكثر أو طرفین بین تتم هادفة عمل�ة .1

  .واالتجاهات المواقف في

تتدف� عبره الب�انات والمعلومات في صورة حقائ� بین وحدات المشروع  .2

  المختلفة.

یتم �صورة مختلفة االتجاهات بین ها�طٍة وصاعدٍة وأفق�ة داخل  .3

  .وخارجها المنظمة

 معلومات أو أخ�ار أو �أمور الغیر إحاطة الجماعة أو للفرد ن�م�ِّ  .4

 في والتعدیل التغییر أو الجماعات أو األفراد سلوك في التأثیر أو جدیدة

 .توجیهه أو السلوك هذا

بل �قوم  وت�ادلهاالمعلومات  نقلال �قتصر االتصال التنظ�مي على  .5

 وتقد�مها عند الحاجة إلیها.ها تجم�عو  رهاتوفیو  هاإنتاجب

، و�حدث التماسكالترا�� و  �سهم في تحقی� نشا� االتصال التنظ�مي .6

  تكامًال بین �ل أجزاء وم�ونات المنظمة.

 المطلوب التأثیر ه على تحقی�ومعاونو  االتصال التنظ�مي �فید المدیر .7

  . الهدف نحو الجماعة تحر�ك في
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العمل�ة اإلدار�ة، عن طر�� �سهم االتصال التنظ�مي في استمرار  .8

  تجم�عها ونقلها داخل اله��ل التنظ�مي وخارجه.

 تتم عمل�ة االتصال التنظ�مي عبر وسیلة اتصال�ة واحدة أو عدة وسائل .9

 ورموز شفه�ة أو م�تو�ة خالل إطار موقفي محدد. 

 لضمان المت�ادل والتفاهم التفاعل تحقی� التنظ�مي االتصال �ستهدف .10

لألفضل، مما �ساعد على تحقی�  وتطورها اإلدار�ة العمل�ة استمرار

التواصل المطلوب بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقی� أهداف 

 محددة".

  ثالثًا: أهم�ة االتصال التنظ�مي:

لالتصال التنظ�مي أهم�ة �بیرة في منظمات االعمال، و�تضح ذلك من         

  )15( خالل اآلتي:

متماسك ومتواف� داخل البیئة المساهمة في خل� وعي جماعي  .1

التنظ�م�ة الواحدة، ف�ما یتعل� �أهداف منظمة االعمال ومعاییرها 

  واتجاهاتها وعالقتها �منظمات االعمال األخر�.

ین المساهمة في بلورة اتجاهات وسلو��ات وتعز�ز الروح المعنو�ة للعامل .2

نظمة في منظمة االعمال مما �ساعد في الرقي �المخرجات اإلنتاج�ة لم

 االعمال.

  المساهمة في تعز�ز حالة الوالء المتواصل للمنظمة. .3

مساعدة العاملین في منظمة االعمال على مواك�ة ما �ستجد من  .4

  وتطورات تمس منظمة االعمال وتنع�س على بیئتهم العمل�ة.
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إ�قاء صانعي القرار في منظمة االعمال على اطالٍع مستمٍر على  .5

وتوفیر المعلومات التي تم�نهم من اتخاذ األنشطة التفصیل�ة الدق�قة، 

  القرارات المستنیرة.

المساهمة في امتصاص حاالت عدم الرضا بین العاملین؛ حیث �عمل  .6

االتصال التنظ�مي �أش�اله المختلفة �صمام أمان �م�ن من خالله أن 

�عبر العاملون عن اتجاهاتهم حول القضا�ا المختلفة وتوصیل أصواتهم 

  لصانعي القرار.

توفیر فرصة لإلبداع واالبتكار لد� العاملین في منظمة االعمال من  .7

خالل اتاحة المجال أمامهم لطرح األف�ار والمفاه�م التي تسهم في 

  تطو�ر منظمة االعمال والرقي بها.

و�ر� ال�احث أن أهم�ة االتصال التنظ�مي �النس�ة لمنظمات االعمال      

یها، فاالتصال التنظ�مي الفعال �عمل على تظهر جل�ًَّا من خالل أثره الواضح ف

إحاطة هذه المنظمات علمًا �المش�الت التي تواجهها، و�عرفها �اتجاهات 

مختلف أنواع الجمهور نحوها ونحو س�اساتها في العمل، و�ساعدها على تحقی� 

االنسجام بینها و�ین العاملین بها، وفي المقابل فإن االتصال التنظ�مي یرفع من 

ألداء للعاملین في منظمات االعمال، و�جعلهم قادر�ن على مواجهة �ل مستو� ا

التحد�ات التي تواجههم في العمل؛ وذلك من خالل التخط�� االستراتیجي 

والسرعة في األداء والدقة في تنفیذ المهام التي ��لفون بها، و�قلل من حاالت 

  سوء الفهم واالختالف بین الزمالء في بیئة العمل.

  أهداف االتصال التنظ�مي:را�عًا: 

تختلف أهداف منظمات األعمال من منظمة الى أخر� بل وتختلف في     

نفس المنظمة من وقٍت الى آخر، وذلك وفقًا لطب�عة المنظمة ونوع النشا� الذ� 
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تمارسه، وعل�ه ین�غي أن �ستمد االتصال التنظ�مي أهدافه من أهداف المنظمة 

  )16(أهداف االتصال التنظ�مي في اآلتي: التي ینتمي إلیها، و�م�ن ذ�ر 

ر�� اإلدارات واالقسام مع �عضها، وتنسی� وصول المعلومات وتدفقها  .1

  من أجل تحقی� األهداف.

إن الهدف من أ� عمل�ة اتصال�ة ل�س إ�صال المعلومات واألف�ار  .2

فق�؛ إنما الهدف هو االقناع أل� عمل�ة اتصال�ة ال بد أن تهدف الى 

 ما و�طر�قٍة ما. االقناع �أمرٍ 

اطالع المرؤوسین على تعل�مات األهداف المطلوب تنفیذها والتعرف  .3

 .على مد� التنفیذ والمعوقات �اإلضافة الى تسهیل عمل�ة اتخاذ القرار

 مساعدة اإلدارة على الق�ام �أعمالها الرئ�س�ة في وضع س�اسات العمل .4

  قراراتها. في المؤسسة ووضع خططها واتخاذ

خ اإلیجابي الذ� �عمل على ترغیب العاملین في اإلنجاز توفیر المنا .5

 ال�شر�ة والفن�ة والمال�ة. و�نظم ق�ادة توج�ه الموارد

لرسائل لل�س مجرد عمل�ة إرسال التنظ�مي  أن االتصال و�ر� ال�احث      

البد أن �سعى االتصال التنظ�مي الى تحقی� هدف  إذ ؛وسائلللواستخدام 

بر تأتي أهداف أخر�  �اإلعالم واالقناع وغیرهما، و�عتأساسي وهو التأثیر ثم 

 تحدید أهداف االتصال التنظ�مي مسألة في غا�ة األهم�ة؛ ألن األهداف ع�ارة

عن معاییر أو مقای�س تتم االستفادة منها في ق�اس مد� النجاح أو الفشل 

ر ساألنشطة االتصال التنظ�مي، و�تم االسترشاد بها واالستناد علیها لتصح�ح م

 االنشطة االتصال�ة التي یتم تنفیذها، واالهداف المحددة تساعد على ابتكار

األف�ار االتصال�ة وتحدید الجمهور وش�ل الرسالة واخت�ار أنسب وسائل 

  االتصال.
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ومن الضرور� أن یتم ترتیب األهداف التي �سعى االتصال التنظ�مي الى      

تم على الممارسین ترتیبها ابتداًء �األهم تحق�قها وفقًا ألهمیتها النسب�ة؛ وذلك �ح

فالمهم فاألقل أهم�ة، و�جب أن ترت�� أهداف االتصال التنظ�مي �األهداف التي 

تسعى منظمات االعمال الى تحق�قها، و�التالي یتحتم على منظمات االعمال أن 

تز�د من اهتمامها �االتصال التنظ�مي، وتلب�ة متطل�اته واحت�اجاته و�ل 

ات التي تز�د من قدرته على الق�ام �مهامه ومسؤول�اته �طر�قة أكثر الضرور�

  فاعل�ة.

  أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها: المحور الثالث

  :التنظ�مي اتصال أوًال: أنواع

تناول العدید من الُكتَّاب أنواع االتصال التنظ�مي ولم یتم االتفاق حول     

من ذلك االختالف فإن هناك تداخًال بین هذه وعلى الرغم  تصنیف محدد،

األنواع حسب االعت�ارات التي �ضعها الُكتَّاب؛ فقد تتداخل أنواع االتصال 

التنظ�مي حسب المصدر مع أنواعه حسب الجهة، وحتى ال �حدث خل� بین 

 نوعین هذه األنواع فقد اعتمد ال�احث على تقس�م االتصال التنظ�مي إلى

ال الرسمي واالتصال غیر الرسمي؛ وف�ما یلي سنتناول هما االتص أساسیین

  هذین النوعین �شيٍء من التفصیل وذلك على النحو اآلتي:

"هو االتصال الذ� یتم في المنظمات  :عرف �أنه الرسمي: االتصال .1

اإلدار�ة المختلفة، و��ون خاضعًا في مساراته وقنواته لالعت�ارات التي تحددها 

  )17(اللوائح والقواعد العامة المت�عة في هذه المنظمات". القوانین واألنظمة و 

   مهام االتصال الرسمي:

  )18(تتمثل مهام االتصال الرسمي في اآلتي:     

  نشر أهداف المنظمة وق�مها وفلسفتها.  -أ

  اعالم أعضاء المنظمة بخط� المنظمة وٕام�انیتها وتطلعاتها.  -ب
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 الحصول على المعلومات الب�انات واالستفسارات والتوقعات والمقترحات  -ت

 .التي تصدر عن العاملین ومش�الت العمل والش�او� 

  ا�الغ التعل�مات والتوجیهات واألوامر الى العاملین.  -ث

  توض�ح التغیرات والتجدیدات واإلنجازات.  - ج

 تطو�ر األف�ار وتعدیل االتجاهات واستقصاء ردود األفعال.  - ح

 یتم والتي المختلفة، �أنواعها الرسمي لالتصال ش��ات منظمة �ل في یوجد    

 الوحدات بین الر�� لتوض�ح ��ف�ة التنظ�مي، اله��ل وضع عند تحدیدها

 في تدف� الرسمي االتصال و�ساهم اله��ل، یتضمنها التي المختلفة اإلدار�ة

 على التعرف مع المرؤوسین، إلى واألوامر والتعل�مات والتوجیهات المعلومات

إلى  الرسمي االتصال و�نقسم المرتدة، المعلومات خالل نظرهم من وجهات

  واالتصال األفقي. الصاعد، ثالث أنواع هي: االتصال الها��، االتصال

و�م�ن تناول أنواع االتصال الرسمي �شيٍء من  أنواع االتصال الرسمي:

 التفصیل على النحو التالي:

 الها��: االتصال -أ

 نالمعلومات والب�انات والتوجیهات بی تدف� " �أنه: الها�� االتصال عرف    

 ئاسيالر  التسلسل في الدن�ا المستو�ات إلى االدار�ة المستو�ات األفراد من أعلى

 التي االتصاالت عامة �صفة هي االتصاالت الها�طة أن �عني وهذا للتنظ�م،

 أكثر األنما� بذلك تعتبر وهي المرؤوس، إلى الرئ�س من المؤسسة في تتم

  )19(في المنظمة ".  شیوعاً 
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  مزا�ا االتصال الها��: 

  )20( تتمثل مزا�ا االتصال النازل أو الها�� في اآلتي:    

تعل�م الموظفین وتوجیههم وتوض�ح المواقف المختلفة لهم، وهذا �عمل   -أ

 على إزالة مخاوفهم وش�و�هم و�التالي �قضي على عدم الثقة الذ� قد

�سود المؤسسة، أو حالة خی�ة األمل التي تأتي نتیجة الشعور �أن الفرد 

 �عمل دون أن یدر�.

خل� الشعور لد� الموظفین �أنه موضع احترام وتقدیر اإلدارة في   -ب

المستو�ات العل�ا، وهذا یخل� لد� األفراد الكبر�اء واالعتزاز �النفس 

 والعمل.

جدیدات المختلفة التي تطرأ تم�ین العاملین من متا�عة التغیرات والت  -ت

على المؤسسة، وما هو موقف اإلدارة منها، وهذا �ساعد في الحفا� 

 على التوازن العام في المؤسسة. 

    الصاعد: االتصال -ب

عرف االتصال التنظ�مي الصاعد �أنه: " عمل�ة ارسال المعلومات من        

الجهات الدن�ا أ� المرؤوسین نحو الجهات العل�ا وهذه المعلومات متعلقة �أداء 

المهام ومش�الت التنفیذ وصعو�ات تطبی� اإلجراءات، وذلك �غرض تحسین 

 )21( فعال�ة األداء".

      مزا�ا االتصال الصاعد:

 ومد� الصاعد االتصال بین عالقة واضحة عض الدراسات الى وجودتشیر �   

الصاعد له مزا�ا معینة تمیزه  االتصال رؤسائهم، ونجد أن في المرؤوسین ثقة

 )22(عن غیره من أنواع االتصال األخر� و�م�ن تناولها على النحو التالي: 
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 اإلنجازات حیث من العمل صورة في تحسین على اإلدارة حصول  -أ

 على المرؤوسین �مشاعر واإلحساس المش�الت واالستعدادات ومعالجة

 .المستو�ات �افة

 .تعمقها قبل المش�الت من الكثیر اكتشاف من اإلدارة تم�ن  -ب

 تحسین خالل من وذلك الوظائف عن مفیدة تقار�ر على اإلدارة حصول  -ت

 االتصال مزاولة شأنها من التي لألش�اء المستو�ات االشراف�ة اخت�ار

  .الصاعد

 إجا�ات على وحصولها �مسؤولیتها االضطالع في اإلدارة مهمة تسهیل  -ث

 الصاعد �االتصال الترحیب خالل من وذلك للمش�الت أفضل

  على مزاولته.   المرؤوسین وتشج�ع ومساعدة

 األفقي: االتصال -ج

بین  یتم فهو االتصال�ة، العمل�ة لفعال�ة أساسي األفقي االتصال �عتبر   

 نفس في �عملون  الذین في نفس المستو� االدار� أو بین األفراد اإلدارات

 والنقاشات والمداوالت النظر وجهات طر�� ت�ادل عن و�تم الوظ�في، المستو� 

 �عمل الق�ام أجل من األقسام رؤساء مختلف بین المسائل مختلف �حث أ�

  )23( مناس�ة. وحلول مت�ادل تفاهم إلى الوصول و�التالي ومتناس�، متكامل

  مزا�ا االتصال األفقي: 

  )24(تتمثل مزا�ا االتصال األفقي في اآلتي:     

 یوفر عمل�ات التنسی� الضرور�ة للعمل. - 1

 �ساعد و�شجع على ت�ادل المعلومات واألف�ار بین األفراد. - 2

  �عزز ترا�� أطراف الموقف التواصلي �صفته الرسم�ة وغیر الرسم�ة. - 3
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وعطفًا على ما سب� یر� ال�احث أنه من الصعب االعتماد على نوع معین      

من أنواع االتصال الرسمي الها��، الصاعد، واالفقي، �ما ال �م�ن �أ� حال 

 اآلخر، و�ذلك من غیر المم�ن االستغناء على من األحوال تفضیل أ�ُّ نوعٍ 

واع االتصال التنظ�مي نوع منها، و�ن�غي اإلشارة الى أن �ل نوع من أن أ� عن

  التي تمیزه عن غیره وٕام�ان�اته المتفردة. مزا�اه الرسمي له

    :الرسمي غیر االتصال /2

 جم�ع في المؤسسة، و�حدث في لالتصال الرسم�ة القنوات إطار خارج و�تم    

 وف�ما الرسم�ة، وعالقتهم ورتبتهم المتواصلین �مراكز التقید دون  المؤسسات

 جم�ع في و�حدث الشخص�ة، الجوانب أو االجتماع�ة الح�اة أو یتعل� �العمل

  التواصل. �ش��ات التقید خارجه دون  أو العمل داخل األوقات

هو " حجاز� االتصال غیر الرسمي �أنه: وعرف الد�تور مصطفى     

االتصال الذ� یتم بین االفراد والجماعات بدون قواعد تنظ�م�ة محددة وواضحة، 

صال �سرعة إنجازه ق�اسًا �االتصال الرسمي الذ� تحدده ضوا�� و�تمیز هذا االت

  )25(وٕاجراءات رسم�ة محددة". 

  مزا�ا االتصال غیر الرسمي: 

  )26(تتمثل مزا�ا االتصال غیر الرسمي في اآلتي:     

��مل مسیرة االتصال التنظ�مي الرسمي في �ثیر من المواقف و�ز�د من  .1

 سرعة انتقال المعلومات، و�خفف عبء التعطیل عن الرئ�س العام للمشروع.

�ستكمل المعلومات والبینات التي یتعذر على االتصال الرسمي الحصول  .2

 علیها واست�فائها.

عق�ات والعراقیل التي تقف في �مهد االتصال غیر الرسمي الطر�� و�ذلل ال .3

 طر�� األداء والتطو�ر.
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ك ینمي االتصال غیر الرسمي الشعور �االنتماء للمؤسسة لد� العاملین؛ وذل. 4

 عن طر�� تفهمهم لدقائ� األمور و�نع�س ذلك على أداءهم في العمل.

 �ساعد على ت�سیر عمل�ة التفاوض مع النقا�ات العمال�ة. .5

 وامل االنفعال والتوتر والقل� والكبت النفسي.�ساعد في إزالة ع .6

یخل� نوعًا من التوازن مع المتغیرات المح�طة بجو العمل �طر�قة أ�سر  .7

  وأسرع.

و�ر� ال�احث أن االتصال غیر الرسمي ینبني أساسًا على العالقات     

ًا الشخص�ة واالجتماع�ة بین األفراد في بیئة العمل، و�قل االعتماد عل�ه وفق

لسلطة واإلجراءات الرسم�ة في العمل، و�لما �انت العالقة الشخص�ة جیدة ل

بین طرفي االتصال غیر الرسمي؛ حق� االتصال أهدافه والع�س صح�ح، 

و�لما �ان هناك اتفاق بین أهداف منظمات االعمال واألهداف الشخص�ة 

لألفراد العاملین بها؛ أد� ذلك الى نجاح االتصال غیر الرسمي والع�س 

األح�ان  في �ثیٍر من -صح�ح، وتجدر اإلشارة الى أن االتصال غیر الرسمي 

قود الى اإللمام ب�عض المعلومات والحقائ� التي �صعب الحصول علیها � -

  عبر االتصال الرسمي.

لكن ین�غي أن نغفل عن سلب�ات االتصال غیر الرسمي ومخاطره على     

الرسمي تنتشر الشائعات منظمات األعمال، إذ عن طر�� االتصال غیر 

�ة نسانوالمعلومات الخاطئة مما یترك أثارًا سلب�ة على األداء وعلى العالقات اإل

داخل المنظمة، �اإلضافة الى أنه یؤد� الى انخفاض الروح المعنو�ة، وهذا 

�ستدعي أن یبذل االتصال التنظ�مي مز�دًا من الجهود لتصح�ح المعلومات 

  وتفنید الشائعات.
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   :وظائف االتصال التنظ�مي ثان�ًا:

�قوم االتصال التنظ�مي بدوٍر مهٍم في منظمات االعمال و�سهم في دعم    

العمل�ة اإلدار�ة، وترت�� وظائفه أساسًا �محتو� االتصال، وتتمثل وظائف 

  )27(االتصال التنظ�مي في اآلتي: 

حق�قة ال مفر مساهمة االتصال التنظ�مي في اإلنتاج إن  :وظ�فة اإلنتاج .1

أفضل للعمل مع  نجازٍ إاالتصال الجید یؤد� إلى أن �ر� �یث د�فیر و  ،منها

فهو �حدد  ،وجود اإلش�اع المهني والتعاون الفعال والمهارة والرغ�ة في العمل

  ة.سیر اإلنتاج من حیث الكم�ة والنوع�

اإلبداع هو إنشاء ووضع أف�ار وأنما� سلو��ة جدیدة  :وظ�فة االبداع. 2

لتحسین السلوك التنظ�مي وتطو�ر التنظ�م، وتعتبر هذه الوظ�فة أقل ممارسة 

، التنظ�مي للمقاومة التي تبدیها جم�ع األطراف للتغییر داخل المنظمات نظراً 

فالروتین والتقنین �اعت�ارهما تقن�ات تنظ�م�ة تشمل أداء العمل تعتبر من أهم 

تصلب المواقف واالتجاهات، المعوقات التي تواجه االبداع، �اإلضافة الى 

  ولإلبداع �عدان یجسدان وظ�فته اإلنسان�ة هما:

   الجدیدة. تقد�م األف�ار واالقتراحات والمشار�ع والمخططات - 

  .تطبی� هذه األف�ار والمشار�ع والمخططات - 

�سمح بتوفیر  منظمات االعمالیتضح أن اإلبداع داخل ومما سب�        

 .جدیدة وابتكاراتفضاءات 

�قصد �الص�انة المحافظة على األش�اء وأولها ص�انة : وظ�فة الص�انة .3

والذات وحمایتها من االضرار، وتتمثل وظ�فة االتصال التنظ�مي المتعلقة 

تغییر موقف ، حف� الذات وما یتعل� بها�الص�انة في أداء ثالث جوانب هي: 

ضمان استمرار�ة و  مللتفاعل الذ� �حدث ف�ما بینهمن الق�مة التي یولونها األفراد 

  .الوظ�فة اإلنتاج�ة واإلبداع�ة
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وال  تبل�غ الحقائ� �ما هي دون تدخل إنساني، �قصد �ه :التبل�غوظ�فة  .4

�م�ن إعطاء أ� فرصة للح�م الشخصي أو العاطفة، في أن یلع�ا دورًا على 

ة، عن الكثیر من األمور المهمة في المنظم تبل�غال�م�ن محتو�ات المعلومات، و 

  لك مثل التبل�غ عن:  وذ

  األداء.                            تقار�ر - 

  الواج�ات. تنفیذ - 

  في فترة معینة. عملالشرح خطوات  - 

 اإلدارة.              قرارات تبل�غ س�اسات و  - 

ر وتعتبر وظ�فة التبل�غ مهمة ل�ست سهلة لذا یجب أن نضع في االعت�ا        

  ما یلي:

 تحدید وقت االتصال. - 

 احت�اجات التنفیذ من المعلومات.حجم  - 

 وسیلة االتصال المستخدمة في التنفیذ. - 

 التبل�غ. عمل�ة من هم االفراد المستفیدین من - 

 مد� االستعداد للتبل�غ أو االستعداد للقبول المعلومة. - 

إضافة  سلو��ات وتصرفات العاملین في المنظمة، يتعن :وظ�فة اإلقناع .5

ل إدار� �حتاج إلى تنم�ة نمطه السلو�ي ، و�إلى تبل�غ الحقائ� والمعلومات

فالمدیر �حتاج إلى إقناع موظف�ه �أهم�ة  لتكون لد�ه القدرة على اإلقناع،

 وهذا بدوره فوظ�فة اإلقناع تحتاج إلى جو مناسب وم�ان مناسب، اإلنتاج،

  أوسع لترك انط�اع أحسن.مجاًال یجعل اإلقناع واالقتناع 

من خالل استعراض الساب�؛ یر� ال�احث أن االتصال التنظ�مي في       

منظمات االعمال �قوم بوظائف مهمة في سبیل تحقی� أهدافها �الصورة 
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المطلو�ة، و�تم ذلك في مختلف الظروف التي تمر بها هذه المنظمات، ومن 

ستو�ات خالل الوظائف التي یؤدیها االتصال التنظ�مي؛ فإن تأثیره �سر� لكل م

التنظ�م، ف�النس�ة لإلنتاج ال �م�ن أن نضمن إنتاج�ة عال�ة بدون تنسی� للجهود 

وتعاون �ل م�ونات المنظمة، و�لما �ان هناك انسجام بین األفراد في المنظمة؛ 

أد� ذلك إلى االبداع من خالل طرح أف�ار متجددة وتطب�قها �ما �قود للنجاح، 

لیها، و�جب على العاملین تبل�غ الحقائ� وهذا یتطلب ص�انة الذات والحفا� ع

ل�س تبل�غ الحقائ� غیر منقوصة؛ واالبتعاد عن اصدار االح�ام الشخص�ة، و 

  .إقناع موظف�ه �أهم�ة اإلنتاج قادرًا علىالمدیر �اف�ًا إذ یجب أن ��ون 

 ي في منظمات االعمالالتنظ�م معوقات االتصال: المحور الرا�ع

 توفر أنى منظمات األعمال عل یجب ثماره ظ�ميل التناالتصا �عطي لكي    

المعوقات  من خالل توفیر معینات العمل وتجنُّبوذلك  لذلك، المالئمة الظروف

 من الحد أو المنقولة المعلومات تشو�ه أو تحر�ف شأنها من التيوالتحد�ات 

  .عملها في الحواجز إقامة أو استخدامها مجاالت اإلیجابي في تأثیرها

 تح�َ  لكنها لم الموضوعات المهمة من التنظ�مي االتصال ومعوقات     

 منابتداًء  سلب�ة اتتأثیر ولها  ،لكافي من قبل منظمات االعمالا هتمامال�ا

جم�ع  هنا المقصود �المعوقاتا، و استق�اله حین إلى الرسالة إرسال لحظة

ر إرسالها یخأها أو تیالمؤثرات التي تمنع عمل�ة ت�ادل المعلومات أو تعطل

أو تؤثر في �میتها المطلو�ة، و�ع�ارة أخر� تعني  ستالمها أو تشو�ه معانیهاوا

  أ� عائ� �قلل من فاعل�ة االتصال التنظ�مي.

االتصال التنظ�مي داخل منظمات األعمال یواجه الكثیر  والمالح� أن      

دم الى ع -في أغالب األح�ان  -من المعوقات التي تحد من فعالیته وتؤد� 

تحقی� أهدافه المرسومة مس�قًا، لذا ال بد من التعرف على هذه المعوقات 

�غرض تجنبها أو التقلیل منها ومعالجتها �ش�ل یؤد� الى ز�ادة فعال�ة االتصال 
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وتتمثل أهم المعوقات التي تؤثر على أداء والوصول الى األهداف المطلو�ة، 

  االتصال التنظ�مي في اآلتي: 

   التنظ�م�ة:أوًال: المعوقات 

ت یوضح اله��ل التنظ�مي لمنظمات االعمال العالقات القائمة بین اإلدارا    

ین، واالقسام المختلفة، وانس�اب السلطة والمسؤول�ة وخطو� االتصال بین العامل

وتتضح مراكز اتخاذ القرارات والتخصصات المتوفرة وطب�عة العمل وطرق 

ًا لالتصال التنظ�مي، تقس�مه، فوجود ه��ل تنظ�مي ضعیف؛ �سبب عائقًا �بیر 

  )28(و�م�ن تقس�م المعوقات التنظ�م�ة على النحو اآلتي: 

م تعدد المستو�ات اإلدار�ة و�قصد �ه طول المسافة بین القاعدة وقمة الهر  .1

  في اله��ل التنظ�مي.

  عدم وضوح نظام االتصال الموجود.. 2

  قلة المعلومات المتداولة في المؤسسة �مًا ونوعًا. .3

  � العمل المتزایدة على العاملین.ضغو . 4

  عدم اشراك العاملین الموجودین.. 5

  �بر حجم المؤسسة وقصور اله��ل التنظ�مي.. 6

و�ر� ال�احث أن المعوقات التنظ�م�ة تتسع لتشمل معوقات أخر� ال تقل      

في تأثیرها عن المعوقات السا�قة تتمثل في: عدم وضوح المسؤول�ات والمهام 

التي تقع على عات� الموظفین وقصور الصالح�ات الممنوحة، وفي �ثیر من 

المعلوم أن  منظمات االعمال تكون األهداف غیر محددة وغیر واضحة، ومن

الهدف المحدد ��ون �مثا�ة المع�ار الذ� ترتكز عل�ه عمل�ة الق�اس لما تم 

إنجازه من مهام أو تكل�فات؛ أما وضوح الهدف ف�ساعد فر�� العمل على فهم 

  ما یو�ل إل�ه من مهام أو تكل�فات.
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   :: المعوقات اإلدار�ةثان�اً 

تتمثل المعوقات االدار�ة في �ل التصرفات والقرارات التي تتخذ �طر�قة     

مجحفة من قبل اإلدارة العل�ا ضد العاملین في المنظمة، وتؤثر هذه التصرفات 

والقرارات على تلقي الرسالة االتصال�ة �صورة غیر سل�مة و�م�ن تناول هذه 

  )29(المعوقات على النحو التالي: 

  ستراتیجي الالزم لتطو�ر نظم االتصال.غ�اب التخط�� اال .1

  عدم اتاحة الفرصة للحصول على المعلومات إال لعدد محدود من العاملین.. 2

  قصور اإلدارة في مراعاة الفروقات الفرد�ة بین العاملین.. 3

  رفض �عض الرؤساء آلراء ومقترحات مرؤوسیهم. .4

  تصال الحدیثة.ضعف تدر�ب العاملین على استخدام أسالیب ونظم اال. 5

  عدم عدالة اإلدارة في معاملة األفراد العاملین في المؤسسة.. 7

  االخت�ار الخاطئ لوسیلة االتصال من قبل اإلدارة. .8

عدم وعطفًا على ما سب� �ضیف ال�احث معوقات إدار�ة أخر� تتمثل في:      

، ضی� الوقت الذ� ال �منح الم�ان المناسب يوضع الشخص المناسب ف

ساء فرصة �افة لالتصال �المرؤوسین �صفة دائمة نس�ة لضغو� العمل الرؤ 

عدم تجاه القرارات والتعل�مات،  االهتمام بردة الفعل الجمهور اإلدار�، ضعف

  املین.العقضا�ا االهتمام �مشاكل العمل و 

  ثالثًا: المعوقات الشخص�ة:

واآلراء  قصد بها ال�احث جم�ع العوامل التي تؤثر في وصول المعلومات    

واألف�ار للمستقبل أو تؤد� الى تحر�فها أو تز��فها أو التقلیل من أهمیتها، فتمنع 

على النحو  هذه المعوقات من تحقی� أهداف االتصال التنظ�مي، و�م�ن تناول

  )30(: ياآلت
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   ت�این االدراك: .1

و�قصد �ه اختالف االدراك ودرجات الفهم للرسالة من شخص الى شخص     

  آخر و�رجع هذا ألس�اب عدیدة أهمها على النحو التالي: 

 حتو� أ) تأثیر التوقعات والحاجات والخبرات السا�قة للمرسل إل�ه على ادراكه لم

  الرسالة 

لمرسل ب) مد� تناسب المثیرات التي تحتو� علیها الرسالة مع مستو� وعي ا

  إل�ه.

  ج) مد� �ساطة محتو� الرسالة وانتظامها.

  االدراك االنتقائي: .2

�عتبر تلقي الرسالة االتصال�ة ضرب من ضروب السلوك االدراكي،      

�ة فالناس بوجٍه عاٍم دائمًا ما �میلون الى سماع جزء من الرسالة و�هملون �ق

 الواردة، لكنه �ستجیبالمعلومات، ونجد أن الفرد یتعرض للكثیر من الرسائل 

ض لما یتناسب مع معتقداته وق�مه وأف�اره وآرائه، و�رفض الرسائل التي تتعار 

مع ما یؤمن �ه من معتقدات وق�م وآراء وأف�ار، والدافع األساسي لقبول أو 

رد الف رفض الرسائل الواردة هو االتجاهات أو األف�ار أو المعتقدات التي یتبناها

  أو یؤمن بها.

  �ات اللغة: صعو .3

هي وسیلة اتصال یتم نقل المعلومات واألف�ار من خاللها إما شفاه�ة أو     

�تاب�ة، إال أن اللغة قد تتحول الى عائ� اتصالي في حاالت االختالف في 

مستو� التعل�م والثقافة، مما یؤد� الى عدم فهم الكلمات واأللفا� المت�ادلة بین 

ه الخاص، و�ذلك فإن التخصص قد الطرفین؛ ف�فسرها �ل طرف حسب فهم
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��ون عائقًا لالتصال لألفراد غیر المتخصصین إذا استخدمت مفردات 

  متخصصة.

  االنفعاالت:  /4

إن الحالة االنفعال�ة لكل من مرسل الرسالة ومتلقیها؛ تحدد ما إذا �انت     

بینهما �منع المعاني الصح�حة هي التي یتم ت�ادلها، أو أن هناك حاجزًا انفعال�ًا 

  من تحقی� النتیجة.

  را�عًا: المعوقات االجتماع�ة والثقاف�ة: 

و�رجع هذا النوع من المعوقات الى عمل�ات التنشئة االجتماع�ة لألفراد     

و�ذلك تأثیر البیئة التي �ع�شون فیها أو التي ینتمون إلیها؛ سواء �انت داخل 

�م�ن توض�ح هذه المعوقات التنظ�م أو خارجه و�تضمن الق�م والمعتقدات، و 

  )31( ف�ما یلي:

   الت�اعد االجتماعي: .1

�قصد �ه االختالف في البیئة االجتماع�ة للفاعلین أ� أن أطراف االتصال     

ینتمون الى مناط� مختلفة وتشتمل هذه النقطة على الفوارق اللغو�ة والمعرف�ة 

  والدین�ة والف�ر�ة.

  االختالفات الثقاف�ة: . 2

ان التمایز والت�این في الثقافات بین الفاعلین ینتج عنه اختالف في اللغة     

المستخدمة، وفیها ��ون الترمیز مختلف وهذا ما �عقد العمل�ة االتصال�ة، فاللغة 

ل�ست الكلمات نفسها وٕانما هي مدلول لتلك الكلمات، فالمعنى هي من 

خبراته وعاداته وتقالیده الممتلكات الخاصة �الفاعل فهو �ستخرجها في ضوء 

  الموجود في المجتمع والبیئة الثقاف�ة التي �ع�ش فیها. 

في �عض  -و�ر� ال�احث أن انتماء االفراد الى بیئات اجتماع�ة مختلفة      

ینتج عنه انح�از االفراد الى البیئات االجتماع�ة التي ینتمون إلیها،  -األح�ان 
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مجتمعاتهم، والتعصب  وجهة نظر  ساندةأو مأف�ار ن طر�� تبني ذلك ع��ون و 

دیني أو لمعتقداتها وعاداتها وتقالیدها، و��ون االنح�از على أساس عرقي أو 

جغرافي، وتتضح خطورة هذا االنح�از في أنه یؤد� الى بث الفرقة بین 

  العاملین.

ته أما �النس�ة الى المعوقات الثقاف�ة فیر� ال�احث أن االتصال في حد ذا    

 فهم هو فعل ثقافي، و�لما �انت ثقافة العاملین موحدة أو متقار�ة؛ أد� ذلك الى

 خلف�ات العاملین وثقافاتهم، وأسهم في تكو�ن جماعات منسجمة في العمل تعمل

  العدائ�ة بینهم. بروح الفر�� وقلل من حدة التوتر والتصرفات

   : المعوقات البیئ�ة:خامساً 

مجموعة من العوامل التي توجد  �سببالتي تحدث  هي مجموعة المعوقات    

في المجتمع الذ� �ع�ش ف�ه الفرد سواء داخل المنظمة أو خارجها ومن بین 

  )32(ي: هذه العوامل ما یل

  صعو�ة التكیف مع التغیرات التي تطرأ على بیئة العمل. .1

  عدم توفر أرشفة الوثائ� اإلدار�ة. .2

  الضوضاء التي تؤد� الى حدوث تشو�ش في الرسالة. .3

  ضی� المراف� وأماكن العمل. .4

  عدم فعال�ة وسائل التهو�ة والتدفئة. .5

  ندرة وسائل التنظیف الخاصة �العمل. .6

و�ر� ال�احث أن المعوقات البیئ�ة ر�زت على معوقات البیئة الداخل�ة     

وأشار الى وجود معوقات في البیئة الخارج�ة ال تقل في تأثیرها عن معوقات 

البیئة الداخل�ة وأهمها: العجز والقصور عن ر�� منظمات األعمال ببیئتها 
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لمنظمات �المعلومات الخارج�ة، ومن المعلوم أن البیئة الخارج�ة تزود هذه ا

  والب�انات عن العمالء والمستهلكین والز�ائن و�ل أصحاب المصلحة.

   سادسًا: المعوقات التقن�ة:

على الرغم من الفوائد الكبیرة التي توفرها تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة؛     

  )33(إال أن هناك معوقات تحد من استخدامها تتمثل في اآلتي: 

ف المال�ة للكثیر من تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة المنتجة ارتفاع التكالی .1

في الدول الصناع�ة، و�ؤثر ذلك �ش�ل واضح على الدول النام�ة التي تحتاج 

  الى استخدام تلك التقن�ات والنظم االتصال�ة.

  عدم مالءمة �عض تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة لالستخدامات المحل�ة. .2

تمثل في صعو�ة تخلي �عض المؤسسات عن أنظمة الجانب النفسي الم .3

االتصال التقلید�ة المستخدمة، وتعتقد أن هناك جدو� في استمرار�ة االتصال 

  والتواصل عن طر�قها.

  انخفاض مستو� تدر�ب العاملین على تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة. .4

  الحدیثة.عدم توفر الص�انة الوقائ�ة والدور�ة لتقن�ات االتصال ونظمه  .5

و�ضیف ال�احث للمعوقات التقن�ة معوقات أخر� تتعرض لها �عض       

منظمات األعمال في الدول النام�ة تتمثل في: تخلف تقن�ات االتصال ونظمه 

المستخدمة، ل�س هناك اهتمام بتهیئة المناخ للحفا� على تقن�ات االتصال 

انة لتقن�ات ونظمه الحدیثة وحمایتها من التلف، �اإلضافة ارتفاع تكلفة الص�

االتصال ونظمه الحدیثة ووقوع حاالت التز�یف والتحر�ف للمعلومات عبر 

  تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة.

و�ر� ال�احث أن معوقات االتصال التنظ�مي الساب� ذ�رها متداخلة مع      

�عضها ال�عض، ومن الصعب التح�م في �ل عوامل ظهورها، لكن اإلدارة 

ودراستها؛  االعت�ار �عین المعوقات هذهتنظر الى  أنیها الطموحة والناجحة عل
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 الس�اسات تخط��واالستفادة من المعلومات والب�انات الناتجة عنها في 

د� لتفاة وفقًا للمعاییر التي تح�م أنشطة منظمات االعمال، وذلك االتصال�

ألن هذه  المعوقات مستق�ًال وتحقی� قدر عالي من النجاح في أداء المهام،

ل التنظ�مي و�نع�س أثرها على االتصا الحد من فاعل�ة شأنها منالمعوقات 

مستو� األداء لمنظمات االعمال المعاصرة واألهداف الحال�ة والمستقبل�ة التي 

 تسعى الى تحق�قها.

  الخـاتمـــة: المحور الخامس

 األهداف التي إطاروفي  الورقة ال�حث�ة، همن خالل ما تم تناوله في هذ    

ن على الرغم م -أتضح أن مفهوم االتصال التنظ�مي إلى تحق�قها؛ فقد ت سع

ت ه عمل�ة اتصال�ة لنقل المعلومات والب�انا�شیر إلى أن -ت�این التعر�فات حوله 

واألف�ار، و�سعى الى تحقی� أهداف محددة، واتجاهاته قد تكون ها�طة، 

، وأنشطته تستهدف الجمهور الداخلي صاعدة وأفق�ة، و�تم عبر وسیلة أو أكثر

رفه واستنادًا الى التعر�فات المطروحة حول االتصال التنظ�مي فقد ع والخارجي،

ال�احث وحدد مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من المفاه�م 

المقار�ة، وتم توض�ح أهم�ة االتصال التنظ�مي واالهداف التي �سعى الى 

  تحق�قها.

الل الورقة أن االتصال التنظ�مي یؤد� وظائف محددة تتمثل واتضح من خ    

 تصال، التبل�غ واإلقناع، وأوضحت الورقة أن لالالص�انةفي: اإلنتاج، االبداع، 

التنظ�مي نوعان النوع األول هو: االتصال الرسمي وله ثالث أنواع هي: 

و: االتصال الها��، االتصال الصاعد واالتصال االفقي، والنوع الثاني ه

  .االتصال غیر الرسمي، وقد ر�زت الورقة على التعر�ف بهذه األنواع ومزا�اها
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: المعوقات معوقات االتصال التنظ�مي المتمثلة فيوأبرزت الورقة     

المعوقات االجتماع�ة التنظ�م�ة، المعوقات اإلدار�ة، المعوقات النفس�ة، 

أضاف ال�احث معوقات  والثقاف�ة، المعوقات البیئ�ة والمعوقات التقن�ة؛ وقد

أخر� ال تقل عنها في التأثیر، و�النظر الى واقع أجهزة االتصال التنظ�مي 

خطورة معوقات االتصال �منظمات االعمال المعاصرة فقد أشار ال�احث الى 

التنظ�مي لتداخلها مع �عضها وصعو�ة التح�م في عوامل ظهورها، واقترح أن 

؛ المعوقاتظمات األعمال بدراسة هذه تهتم أجهزة االتصال التنظ�مي في من

 الس�اسات تخط��واالستفادة من المعلومات والب�انات الناتجة عنها في 

د� لتفاة وفقًا للمعاییر التي تح�م نشا� منظمات االعمال، وذلك االتصال�

  المعوقات مستق�ًال وتحقی� قدر عالي من النجاح في أداء المهام. 
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  العوامل المؤثرة على اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ة

  (دراسة میدان�ة على عینة من القنوات الفضائ�ة السودان�ة)

  موسى �شارة محمد أحمد زعبد العز�

  �ل�ة اآلداب قسم اإلعالم جامعة �ردفان/

AbdelazizBushara637@gmail.com  
  الملخص

تتناول هذه الدراسة اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة اعتمد ال�احث علي     

المنهج الوصفي التحلیلي، وتم اخت�ار عینة عشوائ�ة من العاملین في إدارات اإلعالنات 

) مفردة �مثلون مجتمع الدراسة، تناولت الدراسة ثالثة �124القنوات الفضائ�ة بلغ حجمها (

إلطار المنهجي، والم�حث الثاني تناول اقتصاد�ات اإلعالنات في م�احث األول خصص ل

القنوات الفضائ�ة، والثالث شمل الدراسة المیدان�ة، تتلخص مش�لة هذه الدراسة في نماذج 

في تكالیف إنتاجها و�رجع السبب  ارتفاعاإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة تعاني من 

وضح تكالیف األنفاق علي إنتاج اإلعالنات، وهذا بدوره وضع میزان�ة مفصلة ت في ذلك لعدم

أنع�س في ش�ل اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة للمشاهدین، تسعي الدراسة إلي 

معرفة  التعرف علي اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات، تحقی� األهداف التال�ة:

مثل تقلیل األنفاق علي  القنوات الفضائ�ة، العوامل التي تسهم في تعز�ز اقتصاد�ات إعالنات

تكالیف اإلعالنات، تأتي أهم�ة الدراسة في تقد�م رؤ�ة إلدارات اإلعالنات في القنوات 

، تكالیف اإلعالن ىجل تخفیف الصرف علأالفضائ�ة لتطبی� اقتصاد�ات اإلعالنات من 

ماهي تكالیف إنتاج اإلعالنات التي تبثها القنوات  طرح الدراسة عدد من التساؤالت وهيت

  الفضائ�ة؟الفضائ�ة؟ �یف یتم وضع میزان�ة لتكالیف إنتاج اإلعالنات في القنوات 

  الكلمات المفتاح�ة:

  میزان�ة إنتاج اإلعالن التلفز�وني -  اإلعالناقتصاد�ات  –اإلعالن التلفز�وني
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ABSTRACT 
Factors affecting the economics of advertising in satellite 
channels 
    This study deals with the factors affecting the economics 
of advertising in satellite channels. The researcher relied on 
the survey method.  A random sample of workers in 
advertising departments in satellite channels with a size of 
(124) singles representing the study community was studied. 
The study examined three topics, the first was devoted to the 
methodological framework, and the second topic covered 
The economics of advertisements in satellite channels, and 
the third included the field study. The problem of this study 
is summarized in the forms of advertisements broadcast by 
satellite channels, which suffer from a rise in their 
production costs. This is due to the lack of a detailed budget 
that shows the costs of spending on Advertisements, which 
in turn are reflected in the form of advertisements broadcast 
by satellite channels for viewers, the study seeks to achieve 
the following goals: Identify the economics of ads in 
satellite channels, know the factors that contribute to 
strengthening the economics of satellite channels, such as 
reducing spending on advertising costs, the importance 
comes The study provides a vision for advertising 
departments in satellite channels to apply the economics of 
ads in order to reduce exchange on advertising costs. The 
study raises a number of questions and are the costs of 
producing advertisements broadcast by satellite channels? 
How is a budget set for the costs of producing ads in 
satellite channels? 
key words: 
Television Advertising - Advertising Economics - 
Production budget for television advertising 
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  الم�حث األول

  اإلطار المنهجي للدراسة
  المقدمة:

رجال األعمال وأصحاب الشر�ات وهو  اهتمامأخذ  تناقش الدراسة موضوع    

حساب  ق اقتصاد�ات إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة و�تمثل في طر 

ن أتصم�م وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، �عض الخبراء یر� و تكالیف 

اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات تعتبر من أهم مصادر الدخل، وتساعد في 

توصیل الرسالة وتساعد في الفن�ة للقناة الفضائ�ة، االقتصاد�ة و تنم�ة المقدرات 

، فالبد لمصمم إعالنات القنوات الفضائ�ة أن ��ون له یناإلعالن�ة إلى المشاهد

جب أن یتعرف (أص�حت ضرورة حتم�ة ی بدورها خلف�ة عن لغة الصورة وهي

ع خصائصها وم�وناتها و�ل �اتب تلفز�وني مبد ىعلیها �اتب النص وعل

إخ�ار�ًا أو درام�ًا أ� یواجه هذا اإلنتاج في مجال من مجاالت التعبیر الف�ر� 

  )1(والفني واالجتماعي أو الس�اسي)

في مصمم اإلعالنات و البد لمنتج التلفز�ون�ة لفهم لغة الصورة  �اإلضافة    

في مقدمتها النواحي  عدیدة،�ارعًا، في ضوء عوامل ��ون أن القنوات الفضائ�ة 

مشاهدة اإلعالن المثیر  إلىالنفس�ة للمشاهدین الذین �سعون  وأالس��ولوج�ة 

 وشراء السلعة اقتناءیتولد لدیهم الرغ�ة في �ي النت�اههم واهتمامهم وٕاقناعهم، 

  . المعروضة في اإلعالن التلفز�وني

من أهم العوامل  لذلك تعدُّ عمل�ة تصم�م اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة     

(ولذلك فإن وسوق اإلعالن،اإلعالني في إبراز المنتج �ش�ل م�اشر التي تسهم 

المهارة األساس�ة لمصمم اإلعالن ومخرجه تكمن في تقد�م الف�رة اإلعالن�ة 
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الناجحة أ� إن المصمم أو المخرج اإلعالني هو أساسًا خالق لألف�ار 

  )2(اإلعالن�ة المبتكرة)

 الكبر� أصحاب الشر�ات شهدت السنوات األخیرة االعتراف المتزاید من       

ٕادارات اإلعالنات �القنوات الفضائ�ة �أهم�ة اقتصاد�ات تصم�م وٕانتاج و 

ون اإلعالن في القناة الفضائ�ة ماإلعالنات ولدورها إلبراز ش�ل ومض

في اإلعالنات  الدراساتوالحت�اجات وطب�عة �ل مجتمع، تناولت العدید من 

د الجوانب االقتصاد�ة في إعدالدراسة القنوات الفضائ�ة لكنها لم تتطرق إلي 

على األنفاق االقتصاد�ة في اإلعالن وهي جوانب المیزان�ة مفصلة تشمل 

�أقل التكالیف،  هالتصم�م وتقد�مو تكالیف المنتج اإلعالني من حیث السمات 

ي ن مراحل معقدة تعتمد فالفضائ�ة تتضم القناةوعمل�ة إنتاج وتصم�م إعالنات 

تأثیرها على الجوانب االقتصاد�ة والنفس�ة، وتظهر هذه المراحل �أحد أهم 

ه�ة مخرجات مضامین الرسالة اإلعالن�ة الموجهة إلي المشاهد مثل المواد الترفی

   �الدراما وغیرها من المضامین اإلعالن�ة.

  مش�لة الدراسة:

ة تتلخص مش�لة الدراسة في نماذج اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�    

وضع میزان�ة  في تكالیف إنتاجها و�رجع السبب في ذلك لعدم ارتفاعتعاني من 

في  انع�سإنتاج اإلعالنات، وهذا بدوره  علىمفصلة توضح تكالیف األنفاق 

  .ش�ل اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة

  لدراسة:تساؤالت ا

  التال�ة:عن التساؤالت  الدراسة لإلجا�ةتسعى 

لقنوات اقتصاد�ات اإلعالن في ا علىالصعو�ات التي تؤثر ما هي -1

 الفضائ�ة؟ 
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  الفضائ�ة؟القنوات میزان�ة اقتصاد�ات  علىاإلعالن  �عزز�یف -3

  الفضائ�ة؟القنوات وضع میزان�ة اإلعالن في في هنالك طرق تت�ع هل - 4

  الدراسة:أهداف 

  تحقی� األهداف التال�ة:لتهدف هذه الدراسة 

  اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ات. علىمعرفة العوامل التي تؤثر -1

  طرق وضع میزان�ة اإلعالن في القنوات الفضائ�ة. علىالتعرف  -2

القنوات  اتإعالن علىاألنفاق تطبی� تكالیف لتقد�م رؤ�ة إلدارات اإلعالن - 3

  الفضائ�ة.

  أهم�ة الدراسة:

  النحو التالي:   علىالدراسة وهي  تحققهاتأتي أهم�ة هذه الدراسة في النتائج التي 

  اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ة. علىمعرفة العوامل المؤثرة -1

  القنوات الفضائ�ة. التعرض ألنواع اإلعالن في-2

  .النماذج التطب�ق�ة لإلعالن التي تستخدم في تفسیر السلوك علىالتعرف  -3

  المنهج المستخدم في الدراسة: 

أستخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي و�عرف �انه(ع�ارة عن طر�قة      

لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهج�ة علم�ة صح�حة وتصو�ر 

أش�ال رقم�ة معبرة �م�ن تفسیرها �معني هو  ىلنتائج التي یتم التوصل الیها علا

�م�ة  وصف دقی� وتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد علي صورة نوع�ة أو

   )3(رقم�ة)

  أدوات جمع المعلومات:

المالحظة غیر المنتظمة جمع المعلومات والب�انات في أدوات تمثلت 

  ستمارة.الاو 
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  عینة ومجتمع الدراسة:

(�قصد �مجتمع الدراسة جم�ع أفراد الظاهرة المقصود دراستها في �قصد   

       )4(من المجتمع لتطبی� الدراسة عل�ه) اخت�اره�عینتها الجزء الذ� تم 

عینة ومجتمع الدراسة الذ� أستهدفه ال�احث شمل إدارات اإلعالن بتلفز�ون 

 حلیلألزرق، وتمثل في تالسودان القومي، وقناة الشروق الفضائ�ة، وقناة النیل ا

  31/5/2016 حتى 1/2/2016 الفترة منعینة عشوائ�ة من إعالنات في 

  الم�حث الثاني

  اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة

ج طفرة نوع�ة في أسالیب تصم�م وٕانتامن هذا القرن شهدت السنوات الحال�ة    

للتطور التقني واالقتصاد� والصناعي  أضافةاإلعالن في القنوات الفضائ�ة 

جات للتدف� الهائل في حجم السلع والمنتو أسواق اإلعالنات  نتیجة لتعدد وأتساع

وٕادارات  الكبر� والخدمات، هذا النشا� دفع المعلنین وأصحاب الشر�ات 

�ة �اإلعالن ��افة جوان�ه االقتصاد االهتماماإلعالنات في القنوات الفضائ�ة 

  مراعاة تصم�مه �أقل التكالیف. معجتماع�ة والثقاف�ة والنفس�ة واال

  اإلعالن في القنوات الفضائ�ة: اوًال:

  فهوم اإلعالن في القنوات الفضائ�ة:م- 1

�عرف اإلعالن �أنه(ش�ل من أش�ال االتصال غیر الشخصي مدفوع الق�مة   

إلرسال ف�رة أو معلومة أو یرت�� �سلعة أو بخدمة وذلك بواسطة شخص محدد 

أو منظمة محددة و��ون المعلن شخصًا أو منظمة تقوم بنشره من خالل عدة 

ن مجموعة مستهدفة أو محددة م ىوسائل بهدف توج�ه رسالة معینة إل

      )5(الجمهور)
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ات في القنوات الفضائ�ة تعتمد من خالل هذا المفهوم یتضح أن اإلعالن   

مقومات ضرور�ة تتمثل في األف�ار التي تحملها السلعة، وهو �حمل رسالة  ىعل

تتطلب الوسیلة المناس�ة لتوصیلها، �ذلك اإلعالنات مدفوعة األجر للقناة 

السلعة أو المنتج أو الخدمة، والعنصر  الفضائ�ة من الجهة المستفیدة من بث

أهم مقومات �عتبر المهم لتوصیل ف�رة اإلعالن هو جمهور المشاهدین وهو 

أهم�ة تمثل الرسالة اإلعالن�ة بهذا الفهم اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة 

الشر�ات لذلك تحرص القنوات الفضائ�ة أصحاب �بیرة �النس�ة لرجال األعمال و 

علي التصم�م واإلنتاج الجید لإلعالن الذ� سوف �ظهر علي الشاشة �حیث 

إلعالن له دورًا فاعًال في تنظ�م اصم�م وت��ون مرتب ومنظم وف� ه��ل معین 

 المعلنة�ش�ل �حق� أغراض الجهة  �ةاإلعالنالرسالة وعرض فقرات وعناصر 

  الخدمة. عن السلعة أو

  أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة:-2

حسب میزان�ة أنواع عدیدة  إلىفي القنوات الفضائ�ة تقسم اإلعالنات     

النحو  علىو�م�ن التعرض لها اإلعالن واهدفه ونوع الجمهور المستهدف منه 

  التالي:

  (أ)أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الوظ�فة:

الجدیدة  االستهالك�ةتسو�� السلع  علىوهذا النوع �عمل  :إعالن تجار� -1

التي تطرح ألول مرة في األسواق فوظ�فة اإلعالن تنحصر بتعر�ف المشاهد 

  �السلع المستهلكة.

 وهو یتعل� �السلع والخدمات والمنتجات التي ال إعالن إخ�ار�(إرشاد�):-2

ار جمهور �عرف عنها المشاهد أ� معلومات ووظ�فة هذا النوع هو إخ�

  المشاهدین �المعلومات وٕارشادهم.
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نتجات م�السلع وال �یر جمهور المشاهدینذوهو �سعي لت :� ر �یذإعالن ت-3

  .استمرار�تهاوالخدمات الموجودة في األسواق وهدفه ضمان 

ر سلع وخدمات منافسة للسلع هذا النوع في حال ظهو  :إعالن تنافسي-4

وظروف  السلع والثمنوالخدمات الموجودة في السوق �شر� وجود التكافؤ بین 

  .االستعمال

ذا النوع من اإلعالن یر�ز علي مؤسسة معینة مثل وه :إعالن المؤسسة-5

في  اسمهیهدف للترو�ج لف�رة مشروع أو تثبیت  وهو المصارف أو المستشف�ات

   )6(أذهان الناس

  (ب)أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الجمهور المستهدف:

عامة الجمهور  إلىیوجه عادة  تستخدمه الدولة وهو هذا النوع إعالن عام:-1

  مثل اإلعالنات الخاصة �االنتخا�ات.

إلعالن عن منتجاتهم وهو خاص �أصحاب الشر�ات ل :إعالن صناعي-2

  الصناع�ة.

�اع لمشتر�ن وهم �عیدون ب�عها وهو خاص �السلع التي ت إعالن تجار�:-3

  لتاجر آخر. 

        )7(:منه )أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الهدفج(

 إلىك النم� من اإلعالنات الذ� یهدف وهو ذل اإلعالن غیر السلعي:-1

دف السلعة ذاتها به علىالمؤسسة المنتجة للسلعة أكثر من تر�یزه  علىالتر�یز 

  بناء السمعة الطی�ة للمؤسسة ومن ثم الثقة في جودة منتجاتها.

السلوك االجتماعي للجمهور  علىالتأثیر  إلىو�هدف  اإلعالن االجتماعي:-2

المستهدف إلدارة التغییر ومواجهة المش�الت �مش�الت البیئة والصحة والس�ان 
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تحقی� أهداف ر�ح�ة وتجار�ة �قدر  إلىیهدف اإلعالن االجتماعي  واالدمان وال

  الدعوة للق�م والم�اد� االجتماع�ة والحضار�ة. إلى�سعي  ما

وهذا النوع من اإلعالن یوجه ضد سلعة معینة أو خدمة  اإلعالن المضاد:-3

 النطاق القومي لمواجهة �عض االدعاءات أو األخطاء أو إبراز ىعل أو ف�رة ما

  ارها.مض

 إلىو�عبر عن ذلك النم� من اإلعالنات الذ� یهدف  د�:اإلعالن التأیی-4

  تبني وجهة نظر معینة حول موضوع محل الجدل أو الخالف و�هم الرأ� العام.    

  مدخل القتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة: ثان�ًا:

تعتبر اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة من الموضوعات المهمة   

تحدید بها �قصد ائ�ة، و الفضالقنوات إدارات اإلعالنات في  ماهتمانالت التي 

المیزان�ة الكل�ة لحساب تكالیف تصم�م وٕانتاج اإلعالن المتمثلة في المساحة 

و�م�ن التحدث لإلعالن والقالب الفني  ،امجنإلعالن بین فقرات البر لالزمن�ة 

  النحو التالي. علىمن االختصار  ء�شيعنها 

  اإلعالن في القناة الفضائ�ة:تحدید میزان�ة -1

تحسب میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة من خالل حساب عدد من    

المتغیرات وهي وضع جدول زمني لتكلفة التخط�� وتصم�م وٕانتاج اإلعالن 

وتحلیل السوق المتوقع لعرض السلعة وتكالیف المتا�عة والتقی�م وتكالیف عرض 

  اة الفضائ�ة.اإلعالن من خالل برامج القن

  حساب تكالیف الجدول الزمني لعرض اإلعالن: -2

وف�ه یتم وضع جدول زمني یوضح فترة عرض اإلعالنات محددة �الیوم   

والساعة والثان�ة نجد في �عض القنوات الفضائ�ة تحدد برامج معینة یتم من 

اإلعالنات في  خاللها عرض اإلعالنات، وتتم عمل�ة حساب الجدولة الزمن�ة،

الفضائ�ات تتأثر �عدد من العوامل منها حجم الجمهور المشاهد لإلعالن، ونوع 
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البرنامج الذ� یبث ف�ه اإلعالن في القناة الفضائ�ة، و�ذلك الفترة الزمن�ة 

لإلعالن، هل یتم بث اإلعالن في فترة الص�اح أم فترة المساء أم فترة الظهیرة، 

�ذلك قد  ة المشاهدة لجمهور القنوات الفضائ�ة،وهذه الفترات قد تتغیر �طب�ع

یتغیر هذا الجدول حسب المواسم والدورات البرامج�ة �التالي قد �حدث ف�ه تغیر 

  �عد �ل فترة وآخر�. 

  تحلیل السوق:-3

عة أو خدمة لت�ادلها تطو�ر سل ىأ� فرد أو شر�ة أو تنظ�م �سعي إل(�حتاج    

 Marketingل نظم التسو�� من أش�ا تطو�ر ش�ل ما ىفي السوق إل

system للمستهلك تنتج سلعًا  وحتي الشر�ات ذات التوجه اإلنتاجي والتي ال

       )8(تطو�ر نظام التسو��) ىإل األخر� النهائي تحتاج هي 

تطو�ر نظام التسو�� للسلع �شمل الدراسة المستف�ضة للسوق لذلك نجد   

في  وٕانتاج اإلعالنات و�ثهااب الشر�ات والمعلنین قبل مرحلة تصم�م حأص

 طر�قة نظم التسو�� وذلك بوضع تحلیل ودراسة ىالقنوات الفضائ�ة �عتمدون عل

للسوق ولنوع المنتج أو السلعة المراد تصم�مها في إعالن بهدف عرضها من 

خالل برامج القنوات الفضائ�ة وتشمل عمل�ة تحلیل السوق �عض المؤشرات 

 هو نوع الجمهور المستهدف �اإلعالن االقتصاد�ة لجمهور المشاهدین مثًال ما

ك دخله ومقدرته الشرائ�ة ومیوله نحو اقتناء السلع الجدیدة تل وعمره ومستو� 

المؤشرات تضع لتحلیل سوق السلعة المراد بثها من خالل برامج القنوات 

  الفضائ�ة.

        )9(أهداف اإلعالن:-4

�عد تحلیل جمهور سوق اإلعالن الذ� یبث من خالل القناة الفضائ�ة نجد   

  اف لإلعالن وهي:�عض المنظمات والشر�ات تضع أهد



   مرصاتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020 يونيو – تاسعالعدد ال - الخامسةالسنة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

101 
 

الز�ادة  �الخطة التسو�ق�ة للمؤسسة مثل مد وتتحدد في إطار :أهداف �م�ة-

كین للسلعة وز�ادة عة ورفع معدالت الطلب من المستهلفي حجم المب�عات للسل

  المنتج من السوق.

وهي تتعل� �معرفة جمهور المشاهدین بنوع السلعة المعروضة  :أهداف نوع�ة-

  االتجاهات وفي معرفة السلوك الشرائي.في اإلعالن وتغییر 

  طرق تحدید میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة: ثالثًا:

عادة یتم تحدید میزان�ة اإلعالن في القنوات الفضائ�ة قبل مرحلة اإلنتاج   

والتصم�م والبث من قبل خبراء اقتصادیین في مجال التسو�� مشفوعة بتقار�ر 

 لتي رسمتها ووضعتها الشر�ات بناءً و�� واألهداف اودراسات لتحلیل نظم التس

علي حجم األنفاق الذ� یبث في القناة الفضائ�ة (وهنالك �عض الشر�ات التي 

تنف� علي اإلعالن �ش�ل زائد یرجع إلي قدرتها علي تحدید المستو� المثالي 

یثقون في النتائج التي  للمصروفات اإلعالن�ة وهنالك �عض المعلنین الذین ال

�م�ن الحصول علیها من اإلعالن ف�ستخدمون اإلعالن �ش�ل ضئیل ول�س 

        )10(�ش�ل م�ثف)

حصص اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة عمل�ة ع�س�ة  ىنفاق عل�التالي األ

ة الفضائ�ة، و�لما قل األنفاق �لما زاد األنفاق �لما قلت تكالیف اإلنتاج في القنا

اإلعالن �لما زادت تكالیف إنتاجه عند البث ألنه مرت�� بجدول زمني  ىعل

�حسب �الساعة والثان�ة من خالل فقرات البرامج التي تبثها القنوات الفضائ�ة 

ذلك تختلف الشر�ات في طرق تحدید المخصصات وحجم األنفاق  ىعل بناءً 

فس السلع والعائد التي تنتج ن � األخر ط�قًا لنوع السلعة والمنافسة مع الشر�ات 

الماد� المتوقع من ب�ع السلعة وتحققه الشر�ة من اإلعالن عبر القناة الفضائ�ة 

وضع میزانیها �ش�ل  ىشر�ات في الدول المتقدمة تحرص عللذلك نجد �عض ال

مفصل في حجم األنفاق في الحصص اإلعالن�ة في القنوات الفضائ�ة فمثًال �م 
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اإلعالنات التي تبث في الفترة المسائ�ة بین فقرات مسلسل  ىستنف� الشر�ة عل

بدرجة مشاهدة عال�ة، وهي تختلف عن  �حظىبرنامج جماهیر�  درامي، أو

مخصصات اإلعالن التي تعرف �أجمالي المبلغ الذ� دفعته الشر�ة للقناة 

  الفضائ�ة من أجل بث اإلعالن عن سلعة معینة.

     )11(ي القنوات الفضائ�ة:اإلعالنات فمیزان�ة  المؤثرة عليالمعاییر -1

  :حداثة السلعة في السوق -

توجد معلومات تفصیل�ة عنها من قبل  �لما �انت السلعة جدیدة في السوق وال

اإلعالن  علىالمستهلكین �لما تطلب ذلك من الشر�ات األنفاق �صورة أكثر 

  تكون السلعة معروفة لد� جمهور المشاهدین. حتىعبر القناة الفضائ�ة 

  : حجم اإلعالن في الفضائ�ة-

من السوق  و�تم وفقًا لهدف الشر�ات إذا �ان هدف الشر�ة التم�ن     

التي تنتج نفس السلعة علیها أن تستخدم أسالیب  األخر� ومنافسة الشر�ات 

الترو�ج وظهور إعالنات الشر�ة في القنوات الفضائ�ة �ش�ل متكرر وتختلف 

تلك الطر�قة ت�عًا لنوع السلعة المراد عرضها وهي س�اسة تسو�ق�ة تنتهجها 

  �عض الشر�ات.

  :لنشا� الشر�ة الجغرافيأتساع النطاق -

 لشر�ة التجار�ة تغطي مناط� جغراف�ة قلیلة �لمانجد �لما �انت أنشطة ا    

   اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتستهدف المستهلكین. استخداماستدعي منها 

  :المنافسة التجار�ة-

خاصة إذا �انت السلعة في السوق �عض الشر�ات تواجه منافسة عال�ة     

الشر�ة  علىتطلب األمر یلذلك النوع نفس من بین الشر�تین التي تنتج 
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في القنوات  المنافسة ز�ادة میزان�ة أو حصة اإلعالنات التجار�ة عن سلعتها

  تعز�زها لد� جمهور المشاهدین.الفضائ�ة بهدف 

      )12(الصعو�ات التي تواجه میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة:-2

تداخل نفقات التسو�� وتعددها �حیث �صعب فصل الجزء الخاص  (أ)

  الن.�اإلع

ات من إدارات الشر� انتقاداتتواجه اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة  (ب)

  .المال�ة للشر�ة نوع من االسراف وتبدید للمواردوالمصانع یرون �أنها 

  ینال جزء من عائدات ب�ع السلع المعلنة. (ج) اإلعالن في القنوات الفضائ�ة ال

  القنوات الفضائ�ة:النماذج التطب�ق�ة لإلعالنات في  را�عًا:

الهدف األساسي من وضع النماذج التطب�ق�ة إلعالنات القنوات الفضائ�ة هو    

مجموعة من  هنالكتفسیر نوع العالقة التي تر�� بین المستهلك والسلعة (

النماذج التي تصف عمل�ة االستجا�ة أو مراحل االستجا�ة لإلعالن التي �مر 

بها المستهلك حتي ق�امه �السلوك الشرائي وتتر�ز هذه النماذج حول مجالین 

األول یر� أن الهدف النهائي من اإلعالن و�تمثل في حفز األفراد  ه،�مثالن

الهدف النهائي لإلعالن هو ز�ادة  یر� أنلي شراء المنتج، والمجال الثاني ع

المب�عات ولكن قبل تحقی� هذا الهدف فإن اإلعالن �حق� عدة أهداف معرف�ة 

       )13(ووجدان�ة یؤثر من خاللها في المستهلك و�دفعه للشراء)

عند تصم�م اإلعالن في القنوات الفضائ�ة البد أن �فسر ذلك النموذج   

والتعبیر الس��ولوجي  ،التعبیر ال�صر� بین اإلعالني نوع العالقة التي تر�� 

(الدوافع والغرائز) وهذا یتطلب التعرض �اختصار لتلك النماذج وهي علي النحو 

     )14(التالي:
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 :AIDA نموذج-1

�انت في القنوات الفضائ�ة �ل األدب�ات التي تناولت نماذج اإلعالنات      

ن �أخذ في أن تصم�م الرسالة اإلعالن�ة یجب أالذ� یر�  النموذج علىتر�ز 

ٕاحداث و  ،االهتماموٕاثارة  ،االنت�اهجذب اعت�اره المراحل المتعاق�ة التال�ة وهي 

 لنقدكثیر من اوهذا النموذج منذ بدا�ة ظهوره تعرض ل ،الشراء إلىالرغ�ة والدفع 

من قبل ال�احثین في هذا المجال واغفل النموذج مرحلة مهمة من مراحل 

من  اإلدراك في القنوات الفضائ�ة وهذه المرحلة تتمثل فياالتصال ال�صر� 

  .جانب الشخص المشاهد للرسالة اإلعالن�ة التي تعرضها القناة الفضائ�ة

  :DAGMARنموذج-2

علیها الدراسات الس��ولوج�ة وهو  استقرتمن أحدث النماذج التي �عتبر        

 -Defining Advertising Goal For Measuredاختصار لع�ارة

Advertising Results    أهتم النموذج بتحدید األهداف اإلعالن�ة لق�اس

      )15( ستو�اتنتائج اإلعالن �شمل أر�ع م

ة عن المستو� األول مستو� المعرفة وتصاغ ف�ه �ل المعلومات الضرور�

دد المستو� الثاني وهو مستو� التأثیر وتح المار�ات للمنتج الواحد في السوق،

 والمستو� الثالث وهو مستو� التصرف ف�ه األهداف التي یرمي الیها اإلعالن،

المستو� الرا�ع وهو مستو�  إلىو�نتج عنه التعبیر عن سلوك المستهلك ل�صل 

  شراء السلعة.

  ئ�ة:اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضاالتحد�ات التي تواجه  خامسا:

  هنالك العدید من المش�الت تعترض اقتصاد�ات اإلعالنات نذ�ر منها:

ت التي تقوم بها إدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حول غ�اب الدراسا- 1

  اقتصاد�ات اإلعالن �طرقها الكم�ة والك�ف�ة.  استخدام
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اإلعالن�ة التي تبث بین فقرات البرامج نظرة جمهور المشاهدین للفواصل - 2

تخدم حاجات ورغ�ات  التي تبثها القنوات الفضائ�ة �انها ترو�ج للشر�ات وال

  المشاهدین.

  نظرة �عض إدارات الشر�ات لإلعالنات �انها نوع من الترف وتبدید المال.- 3

الندرة في الدراسات التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات -4

  الفضائ�ة.

إعالنات القنوات  علىاختالف حجم األنفاق بین الشر�ات في األنفاق -5

  الفضائ�ة. 

 التي تتناوللدراسات في طرح امراكز ال�حوث والدراسات والجامعات  غ�اب- 6

  اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة.

  الم�حث الثالث

  الدراسة المیدان�ة

  مراحل تصم�م الدراسة المیدان�ة:

  مرحلة تحدید عینة مجتمع الدراسة: اوًال:

حدد ال�احث عینة عشوائ�ة من إدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة    

البرامج الدرام�ة واإلخ�ار�ة �اعت�ارها أكثر البرامج في الفضائ�ات  علىو�التحدید 

) مفردة �مثلون إدارات 124تنال نس�ة مشاهدة عال�ة، و�لغ حجم العینة (

  اإلعالنات لمجتمع الدراسة.

  الدراسة:  استمارةمرحلة تصم�م  ثان�ا:

قسمین تكون القسم األول من الب�انات  إلىقسم ال�احث استمارة الدراسة    

األساس�ة ألفراد العینة المستهدفة للدراسة مثل، العمر، والنوع، اما القسم الثاني 

وأستخدم ال�احث المق�اس الرتبي الخماسي لل�احث  االستمارةأسئلة  ىفأشتمل عل
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النفسي ل��رت لمعرفة إجا�ات الم�حوثین نحو اقتصاد�ات اإلعالنات في 

  ت الفضائ�ة.القنوا

  الدراسة: استمارةمق�اس الصدق والث�ات في  ثالثًا:

 استمارةفي  الواردةمن أجل التحق� من مع�ار الصدق والث�ات للمعلومات   

الدراسة والوصول الى نتائج موضوع�ة تم عرضها علي المتخصصین بهدف 

   التح��م 

م تعدیل وف� مالحظات هیئة التح��الدراسة وأجراء �عض ال استمارة�عد تح��م  

غت من نفس مجتمع الدراسة بل اخت�ار�ةعینة  ىعل االستمارةقام ال�احث بتوز�ع 

% �مرحلة أول�ة لمعرفة مد� تطاب� وفهم مجتمع الدراسة ألسئلة 10نسبتها 

مجتمع ل االخت�ار�ةالعینة  على االستمارة، و�عد التأكد من تطاب� أسئلة االستمارة

  الدراسة المیدان�ة �صورتها النهائ�ة. استمارةالدراسة وزع ال�احث 

  عرض وتحلیل جداول الدراسة المیدان�ة: را�عًا:

�عد إجا�ة الم�حوثین للتفر�غ  االستماراتفي هذه المرحلة أخضع ال�احث 

أرقام ونسب  ىلتحو�ل اإلجا�ات إل SPSSوالتحلیل بواسطة برنامج االحصائي 

  مئو�ة وذلك وف� توز�ع الجداول التال�ة:

  ) یوضح توز�ع أفراد العینة حسب النوع1جدول رقم (             

أناث) نالح�  -) یوضح توز�ع أفراد العینة حسب النوع (ذ�ور1جدول رقم (   

 � %، یر 41ناث % وهي أكبر عند مقارنتها مع نس�ة اإل59ان نس�ة الذ�ور

  النس�ة المئو�ة  العدد  النوع

  %59  74  ذ�ر

  %41  50  أنثي

  %100  124  المجموع
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ال�احث ان طب�عة إدارات وأقسام اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات تتطلب 

علي مدار الیوم، والسفر  لساعات طو�لةمواصفات محددة مثل ضغو� العمل 

لمناط� �عیدة، وخل� عالقات اجتماع�ة واسعة مع أصحاب الشر�ات التجار�ة 

تنطب�  في القناة الفضائ�ة �التالي تلك المواصفات ال منتجاتهمبهدف عرض 

  .األنثىعلي طب�عة تكو�ن 

نات في ) یوضح المستو� التعل�مي ألفراد العینة العاملین في إدارات اإلعال 2جدول رقم (

  الفضائ�ات

 بإداراتالعمل  واخت�ارهم) یوضح المستو� التعل�مي ألفراد العینة 2(رقم جدول 

 ىن أعلأوأقسام اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، من مؤشرات الجدول نالح� 

س، وتأتي �عدها من ا% وهي تمثل الفئات األقل تعل�م مرحلة األس56نس�ة هي 

%، بینما فئة التعل�م 22وتمثل نسبتهم  حیث الترتیب فئة التعل�م الثانو� 

%، 10ل نسبتهم %، والتعل�م فوق الجامعي تمث12الجامعي تمثل نسبتهم 

ن فئة التعل�م الجامعي وفوق الجامعي تشغل أو�تبین من نتائج تحلیل الجدول 

العمل اإلدار� المتعل� بتحلیل سوق اإلعالنات وهذا مؤشر إیجابي �لما زاد 

المستو� التعل�مي للفرد �لما �انت لد�ه مقدرة ودرا�ة �املة في إعداد و�تا�ة 

  اإلعالنات ووضع المیزان�ات المفصلة.  التقار�ر التي تتعل� بتحلیل سوق 

 المستو� التعل�مي العدد النس�ة المئو�ة

 أساس 55 56%

  ثانو�  36 22%

 جامعي 18 12%

  فوق الجامعي 15 10%

 المجموع 124 100%
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 ) یوضح الصعو�ات التي تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات في3جدول رقم (

  القنوات الفضائ�ة

) یوضح رأ� أفراد العینة حول الصعو�ات التي تواجه تمو�ل 3جدول رقم(   

% موافقة 32وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تشیر ب�انات الجدول نس�ة 

�شدة أن المعلنین وأصحاب الشر�ات تمول اإلعالن �ش�ل ضئیل و�رجع 

أن �حققها السبب في ذلك الخوف من النتائج غیر المتوقعة التي ال �م�ن 

ن أصحاب الشر�ات أ% ترفض �شدة 24اإلعالن في الفضائ�ات، بینما نس�ة 

إعالنات لمنافسة الشر�ات  ىمیزان�ة �بیرة لألنفاق عل والمعلنین �ضعون 

النس�ة 

 المئو�ة

  درجة المق�اس   العدد  الع�ارة

ضعف التمو�ل والصرف علي اإلعالن من أصحاب  32%

 .�م�ن أن �حققها اإلعالن الشر�ات خوفًا من النتائج التي ال

 مواف� �شدة 44

الندرة في مراكز الدراسات وال�حوث التي تتناول تحلیل سوق  13%

اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة واحدة من الصعو�ات التي 

 تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات

 مواف� 35

ج نظرة الجمهور المشاهد للفواصل اإلعالن�ة بین فقرات البرام 10%

 یخدم حاجاتهم ورغ�اتهم. �انها ترو�ج ألصحاب الشر�ات وال

 محاید 10

إعالنات لمنافسة  علىتضع الشر�ات میزان�ة �بیرة لألنفاق  24%

 .  � خر الشر�ات األ

 أرفض �شدة  14

�عض إدارات الشر�ات لإلعالنات في الفض�ات �أنها  تنظر 21%

 نوع من الترف وتبدید لألموال.

 أرفض 21

 المجموع 124  100%
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ن هنالك ندرة في مراكز الدراسات وال�حوث أ% تواف� 13، بینما نس�ة� األخر 

الفضائ�ة �اعت�ارها واحدة من التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات 

الصعو�ات التي تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، بینما 

% ترفض نظرة ورأ� �عض أصحاب وٕادارات الشر�ات لإلعالنات في 21نس�ة 

الفض�ات �أنها نوع من الترف وتبدید األموال لذلك تقلل الصرف علیها، من 

صعو�ات التي تواجه تمو�ل اإلعالنات في القنوات نتائج تحلیل الجدول تتمثل ال

الفضائ�ة ضعف التمو�ل من أصحاب الشر�ات والمعلنین وخوفهم من النتائج 

ن �حققها اإلعالن، ا�ضًا ندرة مراكز ال�حوث أ�م�ن  غیر المتوقعة التي ال

والدراسات المتخصصة التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات 

  الفضائ�ة.

  

  ) یوضح مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة4(رقم ل جدو

  درجة المق�اس  العدد الع�ارة  النس�ة المئو�ة

 مواف� 39 فائض المنصرفات المال�ة للشر�ة.  31%

األموال التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتها عبر  % 34

 القنوات الفضائ�ة.

 مواف� �شدة 42

 محاید 01 بث اإلعالنات.ساعات  02%

 أرفض  13  علي التقار�ر والدراسات التي تعد القنوات الفضائ�ة. بناءً  11%

الشر�ات التي �غطي نشاطها مناط� جغراف�ة �بیرة تستعین  22%

بإدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتحلیل نظم السوق 

 لتنتج لها إعالناتها. 

 أرفض �شدة 29

 المجموع 124  100%

) یوضح مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة 4جدول رقم (   

% وهي موافقة �شدة أن األموال 34ن أعلى نس�ة أمن مؤشرات الجدول یتضح 
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التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتها عبر القنوات الفضائ�ة تعتبر 

% 31نس�ة  بینمامن مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، 

میزان�ة اإلعالنات من فائض المنصرفات  ىموافقة أن الفضائ�ات تتحصل عل

تي �غطي نشاطها ن الشر�ات الأ% ترفض �شدة 22المال�ة للشر�ة، بینما نس�ة 

مناط� جغراف�ة �بیرة تستعین بإدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتحلیل 

ن مصادر میزان�ة أ% 11نظم السوق لتنتج لها إعالناتها، بینما ترفض نس�ة 

  .اإلعالنات تأتي من خالل التقار�ر والدراسات التي تعدها القنوات الفضائ�ة

إنتاج اإلعالنات  ىتكالیف األنفاق علیوضح طرق حساب ) 5(رقم جدول  

  في القنوات الفضائ�ة

النس�ة 

  المئو�ة 

درجة  العدد

 المق�اس 

 الع�ارة

مواف�  26 20%

 �شدة

إنتاج اإلعالن في  علىنوع السلعة المراد عرضها �حدد تكالیف األنفاق 

 القناة. 

األنفــاق والبــث الخــاص شــ�ل البرنــامج  فــي القنــوات الفضــائ�ة �حــدد تكــالیف   مواف� 13 % 09

  �المنتج.

 ل�س هنالك بند ثابت لألنفاق علي إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة محاید 03 % 04

أرفض  44 41%

 �شدة

ــــن عنهــــا القنــــوات  ــــي تعل ــــدات ب�ــــع الســــلع الت ــــ� مــــن نســــ�ة عائ الشــــر�ات تنف

 الفضائ�ة.

  القنوات الفضائ�ة�ل الشر�ات تنف� �حجم متساو� علي إعالنات   أرفض  38 26%

  المجموع 124 100%

یوضح طرق حساب تكالیف األنفاق علي إنتاج اإلعالنات في ) 5جدول رقم (

% وهي ترفض �شدة 41نس�ة  ىمن ب�انات الجدول نجد أعلالقنوات الفضائ�ة 

تنف� من نس�ة عائدات ب�ع السلع التي تعلن عنها  أصحاب الشر�ات الأن 
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تنف� �حجم ال الشر�ات وهي ترفض أن % 26، وتلیها القنوات الفضائ�ة

% وهي موافقة �شدة 20بینما نس�ة  إعالنات القنوات الفضائ�ة، ىمتساو� عل

إنتاج اإلعالن في  ىاد عرضها �حدد تكالیف األنفاق علن نوع السلعة المر أ

ش�ل البرنامج  في القنوات % وهي موافقة أن 09القناة الفضائ�ة، بینما نس�ة 

  .الفضائ�ة �حدد تكالیف األنفاق والبث الخاص �المنتج

  أهم النتائج والتوص�ات:

  خرجت الدراسة �النتائج والتوص�ات التال�ة:

  النتائج: أوًال:

ن اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تعاني من ضعف أاوضحت الدراسة -1

التمو�ل من أصحاب الشر�ات والمعلنین و�رجع السبب في ذلك خوفًا من 

  ن �حققها إنتاج اإلعالن التلفز�وني.أ�م�ن  لنتائج غیر المتوقعة التي الا

�شفت الدراسة غ�اب مراكز ال�حوث في الشر�ات والجامعات في تقد�م رؤ�ة -2

عن اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تعین إدارات اإلعالنات من 

  . التلفز�وني إنتاج اإلعالن علىتقلیل الصرف واألنفاق 

اكدت الدراسة نظرة �عض أصحاب إدارات الشر�ات لإلعالنات التي تنتجها -3

  وتبثها القنوات الفضائ�ة �انها نوع من الترف وتبدید للمال.

�أتي  مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالن في القنوات الفضائ�ة�شفت الدراسة أن -4

ول�س موارد القناة  األموال التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتهامن 

  الفضائ�ة.

ٕانتاج و تكالیف األنفاق توصلت الدراسة أن السلعة المراد اإلعالن عنها تحدد - 5

  . اإلعالن في القنوات الفضائ�ة
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  التوص�ات: ثان�ًا:

إدارات اإلعالن أجراء الدراسات الخاصة �حساب تكالیف إنتاج  على-1

  اإلعالنات.

��ف�ة  علىألهتمام بتدر�ب العاملین في إدارات اإلعالنات �الفضائ�ات ا-2

  وضع المیزان�ة.

تجارب القنوات الفضائ�ة في الدول المتقدمة وتطب�قها في  األستفادة من-3

  الدراسات والنماذج الخاصة بتحلیل سوق اإلعالنات.

إدارات القنوات الفضائ�ة وضع لوائح لإلعالنات من شأنها تلزم  على-4

الشر�ات بتخص�ص نس�ة معینة من عائدات ب�ع السلعة بهدف تعز�ز 

  .اقتصاد�ات القناة

 لتعز�ز الدخل بدل وات الفضائ�ة ال�حث عن مصادر أخر� إدارات القن على-5

  میزان�ة اإلعالنات. على االعتماد
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  فاعل�ة إعالنات الطرق في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات

  مصراته)مسح�ة التجاهات جمهور مدینة  (دراسة

  أحمد إل�اس الخضر محمد

A.Mohamed@media.misuratau.edu.ly  

  ملخص ال�حث

اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو فاعل�ة  دراسة ال�حث�ةتناولت الورقة     

إعالنات الطرق في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات؟ وهدفت إلى التعر�ف 

مد� اهتمام  والتعرف علىبإعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها وأنواعها 

جمهور مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات الطرق ومن ثم تقصى آراءهم 

 والكشف عنن�ة والش�ل�ة والجمال�ة إلعالنات الطرق حول النواحي الم�ا

مد� فاعلیتها في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات، ومن  اتجاهاتهم نحو

  ثم تقد�م مقترحات تطور من استخدام إعالنات الطرق �مدینة مصراته.

لمعالجة الشقین النظر�  استخدم ال�احث المنهج الوصفي والمنهج المسحي  

. وقد أوضح ال�احث من خالل الجزء النظر� تعر�ف اإلعالن وأهدافه نيیداوالم

األساس�ة وعالقة اإلعالن �االتجاه ومن ثم بین ما المقصود بإعالنات الطرق 

  وخصائصها وعیو�ها وأنواعها.

أن المواقع المختارة توصلت الورقة ال�حث�ة لمجموعة من النتائج تمثلت في    

راته تعتبر مواقع ممتازة �صورة عامة وتم�ن من إلعالنات الطرق �مدینة مص

جذب انت�اه الجمهور ومتا�عته لإلعالن �ارت�اح غیر أن �عض هذه المواقع 

عدم وجود �ش�ل خطرا على قائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها. و�ذلك 

أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �ما أنها غیر مواك�ة للتطور التقني  في تنوع
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، و�تمیز معظمها وال تتمیز أف�ارها اإلعالن�ة �اإلبداع واالبتكار والتكنولوجي

معظمها ذات طب�عة بجمال�ة التصم�م واأللوان ومراعاة الق�م والعادات. وأن 

المستهلك ببدائل أخر� للسلع والخدمات وتت�ح له فرصة المفاضلة وتمد  تذ�یر�ة

. وتسهم بدرجة مقبولة بینها وال �سبب تزاحم االعالنات االرت�اك في االخت�ار

في ترسیخ العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة وتعطي احساس �أهم�ة السلع 

والخدمات المعلن عنها وتسهم في اش�اع الحاجات والرغ�ات بدرجة مقبولة، 

وتسهم بدرجة مقبولة أ�ضا في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي 

الشراء، واختتمت الورقة �مجموعة من �ستخدمونها وتشجع على اتخاذ قرار 

  المقترحات.

  تعز�ز الوالء الطرق،إعالنات  ،فاعل�ة المفتاح�ة:الكلمات 

Abstract  

The effectiveness of road advertising in promoting 

loyalty to goods and services 
(A survey study of trends in the city of Misurata masses) 

Ahmed Elyas Elkhidir Mohamed 
This research paper tackles with examining the trends of the people in 
Misurata city toward the effectiveness of the advertisement in the 
roads in promoting the loyalty of the goods and services. Basically; 
the study aims at defining the advertisement in the streets: their 
characteristics, imperfections, types, as well as to identifying to what 
extent people of Misurata city pay attention and follow the content of 
such advertisement in the streets. The study seeks to explore the 
viewpoints of the people about the spatial, temporal, and aesthetic 
aspects of these advertisements, detecting their trends towards the 
effectiveness of the road advertisements in promoting the loyalty of 
the consumers to the goods and services. Then; to present suggestions 
that may help in developing the usage of advertisement in the roads of 
Misurata city. 
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The researcher uses the descriptive and surveying methods to deal 
with both theoretical and practical aspects of the study. 

In the theoretical part, the researcher gives a definition of the 
advertisement, its main objectives, its relation to the attitude, then, 
what is meant by road advertisement, the features, imperfections, and 
the types of the advertisement. 

The research paper reached out to a set of results represented in that 
the designated locations of the advertisement in the roads of Misurata 
city are in general excellent, enable the possibility of attracting 
people's attention to advertisement in an convenient way. But; some 
locations are dangerous to the drivers of vehicles in case their 
attention drifted by following them. Also; the advertisements lack the 
diversity in terms of the shape and size. Further; the advertisements do 
not keep pace with technical and technological developments as well 
as with innovation and creation, though; their designs and colors are 
good complying the norms and traditions. Also most the 
advertisements in Misurata roads are of remembering nature, provide 
the consumer with alternatives for goods and services, enable him the 
opportunity of favoring between many products. The crowdedness of 
the advertisements cause no confusion to the consumer in when he is 
picking a product, and reasonably contribute in uprooting the 
trademark of the producing company, give the consumer the feeling of 
the importance of the goods and services, besides; the advertisement 
assists in remarkably satisfying the needs and requirements of him. 
The study also pointed out that the advertisements in Misurata roads 
greatly contribute in promoting the loyalty of the consumer toward the 
goods and services he uses, and encourage him to make the decision 
of purchasing. The paper concluded by a set of suggestions 

   
Effectiveness / Road Advertising / Promoting Loyalty  key words:  
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  المنهجيالم�حث األول: اإلطار 

  مقدمة:

لى إتعتبر إعالنات الطرق من وسائل اإلعالن التي تمتد جذورها التار�خ�ة      

نا بدا�ات ممارسة النشا� اإلعالني غیر أنها ال زالت تستخدم و��ثافة إلى وقت

، الحاضر مستفیدة من �افة أوجه التطور التقني والتكنولوجي في مجال اإلعالن

ن استخدام هذه الوسیلة �طرق وأش�ال وأنواع الذ� م�ن المعلنین م الشيء

تخلو مدینة من المدن على مستو� العالم من  إنه المختلفة، و�م�ن القول 

  انتشار هذا النم� من اإلعالنات في شوارعها وطرقها المختلفة.

  مش�لة الورقة ال�حث�ة:

من خالل تخصص ال�احث في مجال اإلعالن الح� االنتشار الواسع في    

استخدام إعالنات الطرق �أحجام وأش�ال وأنواع مختلفة �ما الح� أن هناك 

 �عض المواقع اإلعالن�ة تزدحم بإعالنات الطرق للعدید من السلع أو الخدمات

لى ع�احث للتر�یز الذ� قاد ال الشيءالتي �عتبر واقعها في السوق واقع تنافسي 

 مسار تعز�ز أو تدع�م الوالء للسلعة أو الخدمة �واحد من أهم األهداف التي

�سعى إلیها المعلن في ظل شدة التنافس خاصة وأن أغلب هذه اإلعالنات ذات 

طب�عة تذ�یر�ة ـ وف� مالحظة ال�احث ـ ومن هنا �م�ن تحدید مش�لة الورقة 

  ال�حث�ة في التساؤل اآلتي:

لع � فاعل�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة في تعز�ز الوالء للسمدما   

  ؟ والخدمات
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  أهم�ة موضوع الورقة ال�حث�ة

  تتجسد أهم�ة موضوع الورقة ال�حث�ة من خالل اآلتي:

الز�ادة المطردة في العالمات التجار�ة لنوع السلع والخدمات المثیلة أو  /1

  المنافسة.البدیلة مما یؤد� إلى ارتفاع درجة 

الدور الحیو� والفاعل الذ� �م�ن أن تؤد�ه إعالنات الطرق في تعز�ز والء  /2

  المستهلكین للسلع والخدمات. 

التي حاولت أن تتقصي مد� ـــ حسب اطالع ال�احث ـــ ندرة الدراسات  /3

فاعل�ة إعالنات الطرق في تحقی� األهداف اإلعالن�ة. �صورة عامة وتعز�ز 

  اصة.الوالء �صورة خ

  أهداف الورقة ال�حث�ة:

  التعر�ف بإعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها وأنواعها. /1

التعرف على مد� اهتمام جمهور مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات  /2

  الطرق.

تقصى آراء جمهور مدینة مصراتة حول النواحي الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة  /3

  إلعالنات الطرق.

اهات الجمهور �مدینة مصراتة نحو مد� فاعل�ة إعالنات الكشف عن اتج /4

  تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات. التي یتعاملون معها. الطرق في
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الوصول إلى نتائج ومن ثم مقترحات تطور من استخدام إعالنات الطرق  /5

  �مدینة مصراته.

  تساؤالت الورقة ال�حث�ة

  ئصها وعیو�ها وأنواعها؟ما المقصود بإعالنات الطرق وما خصا /1

إلى أ� مد� یهتم الجمهور �مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات  /2

  الطرق؟

ما تقی�م الجمهور �مدینة مصراته إلعالنات الطرق من حیث النواحي  /3

  الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة؟

 الطرق فيما اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو مد� فاعل�ة إعالنات /4

  والء المستهلكین للسلع والخدمات؟تعز�ز 

ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور من استخدام إعالنات الطرق  /5

  �مدینة مصراته؟ 

  منهج الورقة ال�حث�ة: 

طب�عة األهداف والتساؤالت اقتضت استخدام المنهج الوصفي لمعالجة    

 راءالمسحي إلج األدب�ات النظر�ة للورقة ال�حث�ة �ما أن ال�احث استخدم المنهج

  .سح�ةالدراسة الم
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  مجتمع ال�حث وعینته

 ونس�ة للكثافة الس�ان�ة العال�ة تمع ال�حث في جمهور مدینة مصراتةتمثل مج

من المهتمین ) مفردة 100شملت (نة عمد�ة عیال�احث على تمد عا فقد  �المدینة

لمراكز التجار�ة الكبر� لمختلف أنواع �ذلك یرتادون ات الطرق و إعالنا�متا�عة 

  السلع والخدمات �المدینة. 

  حدود ال�حث

نات الحدود الموضوع�ة: اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو فاعل�ة إعال

  والخدمات. للسلع الطرق في تعز�ز الوالء

  م.2020الحدود الزمان�ة: تم أجراء الدراسة المسح�ة خالل شهر مارس 

  الحدود الم�ان�ة: مدینة مصراتة ــ لیب�ا.

  المصطلحات والتعر�فات اإلجرائ�ة

على تحصیل النتیجة المطلو�ة أو  (القدرةعرفت الفاعل�ة �أنها الفاعل�ة:  /1

وتستخدم في هذا ال�حث �معنى قدرة أو نجاح إعالنات  )1(المبتغاة والمتوقعة). 

  الطرق في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي �ستخدمونها.

إعالنات الطرق هي اإلعالنات التي �م�ن أن یراها  إعالنات الطرق: /2

المستهلك في الطرق والم�ادین، وهدفها الوصول إلى الجمهور الذ� �مر في 

طر�� عرض رسالة إعالن�ة في مواقع معینة على تر�ی�ات هذه الطرق عن 

خاصة تقام خص�صًا لهذا الغرض أو تنفیذها م�اشرة على جدران الم�اني، �ما 
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قد تصمم �عض هذه التر�ی�ات �طر�قة تسمح بإضاءتها وذلك لغرض المساعدة 

  )2(على ترو�ج السلع والخدمات. 

 تدع�م السلوك المناسب أو ز�ادة احتماالت تكراره في (عمل�ةهو تعز�ز:  /3

 )3(. حدوثه)المستقبل بإضافة مثیرات ایجاب�ة أو إزالة مثیرات سلب�ة �عد 

  .وس�ستخدم مصطلح تعز�ز بذات المعنى في هذا ال�حث

في  الوالء في اللغة هو الوفاء واالخالص والمناصرة والتأیید وهوالوالء:  /4

دأ أخالقي �ش�ل محور �ل الفضائل الوطن�ة أو هو القاموس الس�اسي مب

 و�قصد �الوالء في هذا ال�حث) 4( �لهاالواجب الوطني الرئ�سي بین الواج�ات 

  رسوخ قناعة المستهلك تجاه السلعة أو الخدمة واستدامة تعامله معها.

من الخواص الملموسة  (مجموعةمفردها سلعة وهي ع�ارة عن السلع:  /5

وغیر الملموسة مثل التغلیف، اللون، واجهة الشر�ة المنتجة، واجهة تجار 

ي و�أت )5(. واحت�اجاته)التجزئة، وهي خواص �قبل بها المشتر� ال ش�اع رغ�اته 

  .استخدامها في ال�حث بذات المعنى

هي نشا� ینتج من استجا�ة لرغ�ات الز�ائن، و�ضیف ق�مة الخدمات:  /6

قتصاد�ة �ش�ل عام دون انتاج شيء ملموس على ع�س السلعة التي تتطلب ا

  وس�ستخدم إجرائ�ا بذات المعنى.) 6( محسوسشيء 

أما  )7( سبیل)اتجاه مصدر اتجه طر�� أو  (مفردها لغةاالتجاهات:  /7

ساب� لد� الفرد لتقدیر ف�رة أو رمز  (استعداداصطالحا فقد عرفه " �اتز " �أنه 

) 8(. یرفضها)أو ظاهرة معینة في عالمه �طر�قة تجعله �قبل هذه الف�رة أو 
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و�قصد بها في هذا ال�حث آراء الم�حوثین حول مد� فاعل�ة إعالنات الطرق 

  .في تدع�م الوالء للسلع والخدمات التي �ستخدمونها

  تقس�م الورقة ال�حث�ة

تتضمن الم�حث األول أساس�ة  �احثم أر�عةلى ة ال�حث�ة إتم تقس�م الورق  

تعر�ف اإلعالن  ثانيال �حثمن خالل الم اإلطار المنهجي، وعالج ال�احث

تعر�ف إعالنات الطرق  �حث الثالث�االتجاه وتناول في الموأهدافه وعالقته 

 سح�ةواألخیر للدراسة الم خصص الم�حث الرا�عو�ها وأنواعها و وخصائصها وعی

وتحلیل ب�انات  حیث تم تحدید اإلجراءات المنهج�ة للدراسة ومن ثم عرض

واختتمت الورقة �النتائج والمقترحات وقائمة المراجع التي  سح�ةالدراسة الم

  استعان بها ال�احث.

  الم�حث الثاني: تعر�ف اإلعالن وأهدافه وعالقته �االتجاه

  أوال: تعر�ف اإلعالن

من حیث المدلول اللغو� اللفظي لكلمة اإلعالن عرفه الشیراز� �أنه "    

المجاهرة " في حین أن �طرس ال�ستاني الذ� �حتل المر�ز األول من بین �افة 

  )9(اإلظهار والنشر.  إنه �عنيالعرب الذین تطرقوا لتعر�ف اإلعالن، قال 

�فات التي وضعت أما من الناح�ة االصطالح�ة فقد تعددت وتنوعت التعر    

لإلعالن وذلك الرت�اطه �علم انساني �العدید من العلوم، إضافة الرت�اطه أ�ضا 

التعر�فات  �طب�عة وفلسفة البیئة التي �مارس فیها، غیر أن اإلطار الف�ر� لهذه

في فلك واحد. وف�ما یلي س�عرض ال�احث �عضا  یدورال�احث ما یر�  حسب

  و اآلتي:من هذه التعر�فات وذلك على النح
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غیر شخص�ة لتقد�م  (وسیلةعرفت جمع�ة التسو�� األمر���ة اإلعالن �أنه   

  )10(. مدفوع)األف�ار أو السلع أو الخدمات، بواسطة جهة معلومة ومقابل اجر 

�م إدار� منظم �ستخدم األسالیب االبتكار�ة لتصم (نشا�وعرف اإلعالن �أنه    

ذلك و  الجماهیر�ة،ستخدام وسائل االتصال االتصال االقناعي التأثیر� المتمیز �ا

بهدف ز�ادة الطلب على السلعة المعلن عنها وخل� صورة ذهن�ة عن المنشأة 

المعلنة تتف� مع إنجازاتها وجهودها في تحقی� اإلش�اع لحاجات المستهلكین 

  )11. (واالقتصاد�ة)وز�ادة الرفاه�ة االجتماع�ة 

ة ولعل من التعر�فات التي یر� ال�احث أنها تنسجم مع موضوع الورقة ال�حث�  

التعر�ف الذ� ذهب إل�ه األساتذة محمد رفی� البرقوق، صادق راشد، عبد 

حیث عرفوا اإلعالن  الب�ع} {فنالحمید حمروش ومحمد ز�ي الح��م في �تابهم 

ع � الجماهیر �غرض ب�المدفوعة لخل� حالة من الرضا النفسي لد (الوسیلة�أنه 

أو المساعدة في ب�ع سلعة ما أو خدمة معینة، أو �سب موافقة الجمهور على 

  )12( .بذاتها)قبول ف�رة معینة توجهه نحو سلعة 

  ثان�ا: أهداف اإلعالن

تتعدد وتتنوع األهداف التي �م�ن أن یوظف اإلعالن لتحق�قها سواء    

ما  للمنتجین أو المستهلكین أو الو�الء ورجال الب�ع ولعل من أهم هذه األهداف

  )13(یلي: 

ـ تعر�ف الجمهور �منتج جدید أو ب�عض الخصائص والمزا�ا لمنتج موجود 1

  ومعروف.
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ستهلكین تجاه السلعة أو الخدمة أو ـ أحداث تغییرات ایجاب�ة في سلوك الم2

  الشر�ة المعلن عنها.

  ـ لفت انت�اه الناس إلى منتج معین وتذ�یرهم �ه و�أماكن وجوده.3

ـ الحفا� على العمالء السا�قین على األقل من أجل التقلیل من التقل�ات في 4

  �م�ة المب�عات.

أعمال وجهود  ـ تكو�ن ف�رة معینة عن السلعة �م�ن من خاللها دعم ومساندة5

  رجال الب�ع.

ـ تقد�م أف�ار و��انات تستط�ع اقناع المستهلكین �مزا�ا وفوائد المنتج و�تفوقه 6

  على السلع المنافسة له.

ـ عرض صور أو ب�انات أو رسوم أو جمل صغیرة من شأنها خل� صورة 7

  ذهن�ة وانط�اع ذهني لد� المستهلكین عن السلعة أو الشر�ة.

ین وحثهم على ز�ادة استهالكهم و�التالي ز�ادة مشتر�اتهم من ـ إثارة المستهلك8

  .السلعة

ـ إغراء العمالء الجدد وجذبهم نحو السلعة المعلن عنها عن طر�� الترغیب 9

  واالقناع �مزا�اها.

ـ اكتساب حرب المنافسة بتحو�ل المستهلكین من السلع المنافسة إلى السلع 10

  المعلن عنها.

إلى أماكن وجود السلعة وتعر�فهم �منافذ التوز�ع التي  ـ إرشاد المستهلكین11

  تتولى ب�ع هذه السلعة.
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ـ تعل�م المستهلكین على المنافع الجدیدة واالستخدامات الجدیدة للسلعة 12

  المعلن عنها.

ـ تعر�ف المستهلكین على طرق استخدام السلعة وعلى ��ف�ة ص�انتها وف�ها 13

  فني.  وتر�یبها إذا �انت سلعة ذات طا�ع

 و�ر� ال�احث من خالل األهداف آنفة الذ�ر أن الغا�ة النهائ�ة من ورائها  

�النس�ة للمنتجین هي ب�ع السلعة أو الخدمة إما حفاظا على مستو� معدل 

جح المب�عات أو رغ�ة في ز�ادة هذا المعدل ولعل هذا األمر لن یتحق� ما لم ین

ب لد� المستهلكین نحو السلعة المنتج عبر اإلعالن في ترسیخ االتجاه الموج

  أو الخدمة التي ینتجها.

  ثالثا: عالقة اإلعالن �االتجاه

أن االتجاهات تعد من الموضوعات المهمة والرئ�س�ة في مجال اإلعالن،    

فاالتجاهات تش�ل عامال رئ�س�ا في تحدید أهداف اإلعالن، بل أن نشا�  

 تجاهات مستهلكیها، فقد ��ون اإلعالن �عتمد في أهدافه على دراسة الشر�ة ال

هدف اإلعالن هو خل� اتجاهات إیجاب�ة نحو المنتج أو الخدمة المعلن عنها، 

جاه أو قد ��ون هدف اإلعالن التأثیر في الم�ونات المعرف�ة أو الوجدان�ة لالت

في محاولة إما لتدع�م اتجاه موجب حالي، أو إلى تغییر اتجاه سلبي لد� 

ون معلن عنه، وأخیرا فقد �عمل اإلعالن على تغییر الم�األفراد نحو المنتج ال

السلو�ي التجاهات األفراد من خالل التأثیر على الم�ونات المعرف�ة أو 

الشعور�ة، وهنا �م�ن التأكید أن الرسالة اإلعالن�ة سوف تختلف �اختالف 

     )14(الهدف الذ� �سعى اإلعالن إلى تحق�قه ف�ما یتعل� �اتجاهات المستهلك 
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، الخصائص العیوب (التعر�ف: إعالنات الطرق م�حث الثالثال

  واألنواع)

  أوال: تعر�ف إعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها

  أ/ تعر�ف إعالنات الطرق  

تعتبر إعالنات الطرق من أقدم األش�ال المستخدمة في اإلعالن عن السلع    

مستفیدة من �افة والخدمات، وال زال استخدامها مستمرا حتى وقتنا الحاضر 

مناحي الطور التقني والتكنولوجي في مجال اإلعالن، ولعل إعالن المر��ات 

ووسائل النقل �عد نمطا تطور�ا إلعالنات الطرق و�م�ن تعر�ف إعالنات الطرق 

�أنها ( تلك اإلعالنات التي �م�ن أن یراها المستهلك في الطرق والم�ادین، 

مر في هذه الطرق عن طر�� عرض وهدفها الوصول إلى الجمهور الذ� �

رسالة إعالن�ة في مواقع معینة على تر�ی�ات خاصة تقام خص�صًا لهذا الغرض 

أو تنفیذها م�اشرة على جدران الم�اني، �ما قد تصمم �عض هذه التر�ی�ات 

     اعدة على ترو�ج السلع �طر�قة تسمح بإضاءتها وذلك لغرض المس

وهناك العدید من اإلشتراطات الواجب توافرها في إعالنات  )15( والخدمات)

  )16(الطرق نذ�ر منها: 

ــ أن ��ون حجم اإلعالن �بیرا حتى یلفت النظر وخاصة �النس�ة للسائر�ن 1

  على األقدام أو قائد� الس�ارات.

ــ أن تستخدم األلوان الجذا�ة، وان تكون �لمات اإلعالن محدودة ومعبرة 2

  اإلدراك نظرًا لقصر الفترة التي یتعرض لها الفرد لإلعالن.  وسهلة الفهم و 

  ــ أن ��ون اإلعالن مشوقًا من الناح�ة الفن�ة حتى یلفت أنظار المارة.3
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   )17(وعند المفاضلة الخت�ار الموقع المناسب لإلعالن یجب مالحظة ما یلي:   

 �فضل الموقع اخت�ار الموقع الذ� �عتبر منطقة جذب لمتاجر التجزئة وعادة /1

 لكیناألقرب إلى المراكز التجار�ة واألماكن التي �مر منها أكبر عدد من المسته

  المرتقبین.

�فضل عند اخت�ار الموقع أن ��ون في مواجهة الطرق حتى ��ون من  /2

  السهل على المارة مشاهدة اإلعالن دون عناء االلتفات.

وقع ت المنافسین، علما أن الم�فضل اخت�ار الموقع الذ� ال تزدحم ف�ه إعالنا/3

  .االنفراد� لإلعالن له قدرة على جذب انت�اه أكبر عدد مم�ن من المارة إل�ه

�ذلك �فضل عند اخت�ار موقع اإلعالن أن یتمیز �أن �شاهده المارة ألطول /4

  فترة مم�نة من الوقت.

  ب/ خصائص إعالنات الطرق 

 �م�ن أن �طل�أساسًا إلى عدد �بیر من األفراد إن إعالنات الطرق توجه     

(جمهور عام) مما �عني أن المعلن ال �ستط�ع من خاللها التح�م في  معلیه

خصائص الجمهور الموجه ال�ه الرسالة ومن ثم فإن استخدامها �فضل في 

  )18(حالتین هما: 

ات لف فئأــ السلع والخدمات ذات االستخدام العام التي تشتر�ها وتستعملها مخت

  المجتمع.

ب ــ في حالة محاولة بنا صورة ذهن�ة طی�ة عن المنظمة ومن ثم فإن اإلعالن 

الجودة، رمز  (أصلفي هذه الحالة یتكون من عدد قلیل من الكلمات مثل 
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. و�ساعد ذلك على تذ�ر اسم المنشأة ومن ثم �ساعد ذلك في ب�ع الثقة)

  منتجاتها.

  )19(الخصائص وذلك على النحو التالي: وتتصف إعالنات الطرق �عدد من    

ساعة  24ــ عند اخت�ار الموقع المنساب لإلعالن �م�ن أن �عمل طوال الـ 1

  �وسیلة إعالن�ة وخاصة في حالة توافر الالفتات المضیئة.

ــ التذ�ر المستمر للمستهلك �سبب تكرار مشاهدتها یوم�ًا وخاصة �النس�ة لمن 2

  إلى أماكن عملهم.�سلكون طرقًا محددة للوصول 

ــ أن استخدام إعالنات الطرق تسمح للمعلن أن ینقل الرسالة اإلعالن�ة �القرب 3

  من نقطة الشراء وذلك في حالة وضعها �القرب من المراكز التجار�ة.

ــ تتمیز الطرق ووسائل النقل �المرونة من حیث التغط�ة الجغراف�ة وتظهر هذه 4

  وسائل النقل.الخاص�ة �صورة أكبر في إعالنات 

ــ ان توافر واستخدام األسالیب الفن�ة والتكنولوج�ة المرئ�ة أدت إلى ز�ادة 5

جاذب�ة اإلعالنات وخاصة تلك اإلعالنات الموضوعة على اللوحات المضیئة 

  والمتحر�ة وام�ان�ة استخدام األلوان والصور ��فاءة أكبر.

في حالة نسبتها إلى �ل ــ تعتبر أقل وسائل اإلعالن من حیث التكلفة وخاصة 6

  ألف من المشاهدین.

و�ضیف ال�احث أن إعالنات الطرق تكسب المنظر العام للمدن والطرق ناح�ة 

 الشاشاتفي حال استخدام إعالنات  جمال�ة �ألوانها وٕاضاءتها خاصة

  .اإللكترون�ة
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  ج/ عیوب إعالنات الطرق 

 �الرغم من المزا�ا والخصائص التي تتمتع بها إعالنات الطرق والتي ذ�رت   

  )20(آنفا إال أنها أ�ضا تتصف �مجموعة من العیوب �م�ن حصرها في اآلتي: 

أ ــ االختصار الشدید في النص اإلعالني یجعل إعالنات الطرق ال تناسب 

ما د من التحسینات، �السلع الجدیدة أو السلع القد�مة التي أدخل علیها العدی

أنها ال تناسب الكثیر من السلع والخدمات التي تتطلب استخدام نص إعالني 

  مفصل.

رأها  �قب ــ قد ال یلتفت الجمهور إلى إعالنات الطرق وٕاذا التفت إلیها فإنه قد ال

وٕاذا حاول قراءتها ف��ون ذلك �سرعة ودون تر�یز مما یجعله ینسى �سرعة ما 

  قرأه.

ا ا ما تكون إعالنات الطرق متجاورة وقر��ة من �عضها مما یخل� نوعج ــ �ثیر 

  .من التزاحم والمنافسة الشدیدة بینها

 د ــ قد تؤثر العوامل الجو�ة على إعالنات الطرق، مما قد �عرضها للتلف في

  �ثیر من األح�ان.

و�ضیف ال�احث لتلك العیوب خاص�ة تشو�ه المنظر العام في حالة تلف �عض 

األنواع من إعالنات الطرق نتیجة العوامل الجو�ة �ما أن �عضها �ش�ل خطرا 

على مستخدمي الطرق في حالة الر�اح والعواصف خاصة اإلعالنات ذات 

  اله�اكل الحدید�ة.

  



   ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتةمجلة علم� - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم 

131 
 

  ثان�ا: أنواع إعالنات الطرق 

أشارت معظم الدراسات إلى أن إعالنات الطرق تنقسم إلى ثالث أنواع    

  )21(أساس�ة هي: 

  الملصقات /1

وهي أقدم أنواع إعالنات الطرق وهي اإلعالنات المطبوعة أو المرسومة     

على الورق أو الصاج أو الخشب حیث تط�ع علیها أجزاء اإلعالن أو اإلعالن 

�له ثم تلص� �أماكن التسوق أو في الشوارع الهامة على تر�ی�ات خشب�ة أو 

ء حسب إم�ان�ات ورغ�ة المعلنین، معدن�ة وقد تضاء تلك التر�ی�ات أو ال تضا

وغال�ا ما ��ون استعمال الملصقات لإلعالن عن األفالم السینمائ�ة التي تتغیر 

اسبوع�ا �ما ال �سمح بتكالیف اعداد لوحات منقوشة ورسمها �الز�ت، �ما أن 

�ثرة المواقع التي توضع فیها هذه الملصقات یجعل من المستحیل استخدام 

في اإلعالن عن األفالم، و�التالي یجعل الملصقات أكثر  الالفتات المنقوشة

  مناس�ة إلعالنات السینما.

  اللوحات المنقوشة /2

وهي اللوحات التي یتم إعدادها وتصم�مها بواسطة المعلن خص�صا لتصم�م    

اإلعالن المطلوب عرضه، و�تم رسمها وٕاعدادها بواسطة الفنانین على لوحات 

من الصاج المدهون وتكون �ل منها وحدة مستقلة عن غیرها وعادة یتم 

�م�ن مشاهدتها و�تم استخدام الجدران الجانب�ة أو الخلف�ة للم�اني العال�ة والتي 

  استئجارها لمدة طو�لة من أصحابها.
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  اللوحات المضیئة /3

نتیجة للتطور التكنولوجي الذ� صاحب تصم�م إعالنات الطرق ظهرت ف�رة    

اللوحات المضیئة �أفضل أنواع اللوحات من حیث التأثیر وفي نفس الوقت أقل 

�تم ساعة و  24ه �عمل لمدة تكلفة، والمیزة األساس�ة لإلعالن في هذه الحالة أن

بناؤها بواسطة أعمدة ومواسیر من الصلب داخل إطار �حمل التر�ی�ات 

 هذه والتجهیزات المضیئة التي یتكون بها اله��ل أو الش�ل العام للوحة، وتتمیز

ا �ارهاللوحات �أش�الها المتمیزة واإلضاءة ال�اهرة وأماكن إقامتها حیث یتم اخت

  والتي �م�ن للمارة مشاهدتها من �عید. على الم�اني المرتفعة

قد  علىغیر أن �ل من الد�تورة منى سعید الحدید� والد�تورة سلو� أمام 

 لطرق ااعتبرتا أن جم�ع هذه األنواع الثالث تعد من األش�ال التقلید�ة إلعالنات 

          وأن هناك أش�اال حدیثة ألنواع إعالنات الطرق �م�ن اإلشارة إلیها 

  )22(لي: ف�ما ی

  أوال: اللوحات اإلعالن�ة على حامل على هیئة أسطوانة معدن�ة.

وهي ع�ارة عن اللوحات اإلعالن�ة التي توضع على ارتفاع عاٍل على حامل    

على هیئة أسطوانة معدن�ة ضخمة ومثبتة على قاعدة خرسان�ة مثبتة على 

األرض. و�نتشر هذا الش�ل في طرق السفر وداخل المدن �حیث �طل على 

  الجسور.

  المتحر�ة ثالث�ة األ�عاد ان�ا: اإلعالناتث

عن أعمدة طو�لة مثلثة الش�ل على هیئة منشور، ومن ثم ��ون  هو ع�ارةو    

لدینا ثالثة وجوه تحمل ثالثة إعالنات. وتدور هذه األعمدة حول نفسها �ل فترة 
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. و�م�ن تلك اإلعالنات الواحد تلو اآلخر زمن�ة معینة، و�ذلك یتم ت�ادل عرض

المختلفة أو عن أن �ستخدم المعلن الواحد هذا الش�ل في اإلعالن عن منتجاته 

  منتج واحد ولكن بتصم�مات مختلفة، مما یز�د من تأثیر وفعال�ة اإلعالن.

  تتنوع األش�ال المضیئة لتشمل: حیثالمضیئة: ثالثا: األش�ال 

من صندوق من ال�الست�ك حوله  یتكون  المضيءالشاس�ه أو الصندوق  أ/

زجاج أب�ض شفاف أو األلومنیوم أو ال�الست�ك واجهته من  إطار من الحدید أو

زجاج األكر�ل�ك، و�وضع اإلعالن بداخله و�ضاء من الداخل بواسطة لم�ات 

نیون، و�ثبت هذا الش�ل غال�ًا على دعامة حدید�ة فوق األسطح أو في اتجاه 

  المسارات الخاصة �الك�ار� العلو�ة.

تصم�م فرنسي إلعالن مضيء داخل فانوس أو صندوق  هو السوسیت:ب/ 

یوم أو الصاج، و�ر� من الوجهین وهما غال�ًا من ال�الست�ك الشفاف، من األلومن

و�ثبت على األرض على جانبي الطر�� أو في جز�رة الطر�� الوسطى على 

مستو� نظر قائد� الس�ارات في الشوارع الرئ�س�ة والم�ادین العامة وأماكن 

  التسوق.

حدیث �ماثل السوسیت في المساحة واإلضاءة والموقع  تصم�م الالب:ج/ 

وطرق تنفیذ اإلعالن ولكن على مستو� أعلى من األرض، حیث یتم تر�ی�ه 

  سم.190على ماسورة یبلغ ارتفاعها 

حروفها  اللیزراإلعالن�ة المنفذة بواسطة  تكون اللوحة :اللیزرد/ إعالن 

عادة  زر، و�صدر اللیزرن �رات صغیرة مضیئة بواسطة اللیوصورها ع�ارة ع
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مرتفعة  یزرعالنات المنفذة بواسطة الللونه أحمر وفى خ� واحد، وتعد اإل ضوءً 

  التكلفة نسب�ًا.

اكرة هذا الش�ل شاشة التلفز�ون، و�حتو� على ذ �ش�ه التلفز�ون�ة:ه/ الشاشة 

 ى التوالي وفقاً إلكترون�ة تحمل عددًا من اإلعالنات المختلفة یتم عرضها عل

اك كون حر�ة تتا�ع الصور �طیئة نسب�ًا حتى �م�ن للمارة إدر تلبرنامج محدد، و 

 ةلمار ائقة على جذب انت�اه االرسالة اإلعالن�ة.  و�تمیز هذا الش�ل �القدرة الف

 لحداثته �ش�ل جدید من أش�ال إعالنات الطرق، ونظرًا لقدرته على إنتاج صور

  و�م�ن رؤ�تها على مسافة �بیرة. ملونة ومتحر�ة على درجة عال�ة من الوضوح 

  ما یلي: وتنقسم إلى المجسمة:: التصم�مات اإلعالن�ة را�عا

ل�ارد. ااء ــ �الون إعالني مملوء �الهو 2ــ �الون إعالني مملوء �الهواء الساخن. 1

ة ــ �الون على ش�ل �ر 4تش�یله بناء على طلب المعلن.  ــ �الون إعالني یتم3

 ــ ش�ل6غیر مملوء �غاز الهلیوم. ــ إعالن منطاد ص5مملوء �غاز الهلیوم. 

  مجسم على لوحة إعالن�ة.

  سح�ة: الدراسة الم�حث الرا�عالم

  أوال: اإلجراءات المنهج�ة للدراسة

تحدید مجتمع ال�حث في جمهور مدینة مصراته  تموعینته: مجتمع ال�حث 

حیث تزخر شوارعها وطرقها بإعالنات الطرق موضوع ال�حث، أما عن عینة 

ال�حث فقد اعتمد ال�احث في تحدیدها على العینة العمد�ة وف� مع�ار� متا�عة 

إعالنات الطرق و�ذلك ارت�اد مراكز السلع والخدمات، ونس�ة لعدم تمر�ز وث�ات 

لمستهدفة في م�ان واحد مما �ش�ل صعو�ة �الغة في مرحلة توز�ع العینة ا
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االستب�ان و�ذلك صعو�ة تحدید العدد الكلي لمجتمع ال�حث اضطر ال�احث إلى 

  م�حوث. )100(تحدید حجم العینة في حدود 

أن ال�حث میدان�ا و�عتمد على المنهج المسحي  �مااالستب�ان: تصم�م وتح��م 

دد من االستب�انات المصممة في مجال دراسة فقد اطلع ال�احث على ع

االتجاهات وقام ال�احث بتصم�م االستب�ان بناء على أهداف وتساؤالت الورقة 

ال�حث�ة وتم عرضه على �عض المختصین* بهدف التح��م حیث أخذت 

  مالحظات المح�مین في االعت�ار وتم تصم�مه �الش�ل النهائي.

ة المستهدفة في أماكن متفرقة مثل مراكز لوجود العین نس�ةاالستب�ان: توز�ع 

مثل شر�ات االتصال و�ذلك  التسوق السلعي و�ذلك في مراكز الخدمات

لصعو�ة التواصل الم�اشر لل�احث مع فئة االناث ضمن عینة ال�حث فقد 

استعان ال�احث ب�عض المعیدین والمعیدات في مرحلة التوز�ع مع التنب�ه 

رحلة تعبئة االستب�ان من قبل الم�حوث، �ضرورة اشرافهم الم�اشر على م

) صح�فة 120وتحوطا لوجود �عض االستب�انات التالفة فقد تم توز�ع عدد (

  استب�ان.

جمع االستب�انات وقام ال�احث �فحصها  تماالستب�ان: جمع وتفر�غ وتحلیل 

من التالف �سبب  )23(جم�عا الست�عاد التالف منها حیث تبین أن هناك عدد 

) 5النقص في تعبئة الب�انات وإلكمال العینة قام مرة أخر� بتوز�ع عدد (

است�انات وأشرف م�اشرة على تعبئتها من قبل الم�حوثین وأكمل العینة الصالحة 

ومن ثم تمت عمل�ة تفر�غ ب�انات االستب�ان وتحلیلها احصائ�ا  100للتحلیل إلى 

  ب�انات اإلحصائ�ة للتحلیل الموضوعي.�طر�قة یدو�ة وأخضع ال�احث ال
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  ثان�ا: عرض وتحلیل ب�انات الدراسة المیدان�ة

  یوضح نوع الم�حوث )1(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %59  59  ذ�ر

  %41  41  أنثى

  %100  100  المجموع

  

% مقابل 59یتضح من خالل الجدول أن فئة الذ�ور في العینة جاءت بنس�ة 

لفئة اإلناث وهي نس�ة متوازنة لحد ما من وجهة نظر ال�احث �النظر % 41

  إلى عادات التسوق في مجتمع ال�حث.

  یوضح أعمار الم�حوثین )2(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %13  13  20أقل من 

  %29  29  30ـــ  20

  %33  33  40ـــ  31

  %18  18  50ـــ  41

  %07  07  60ـــ  51

  %00  00  60من أكثر 

  %100  100  المجموع

  

عام بنس�ة  40إلى  31أعلى نس�ة للم�حوثین �انت للفئة العمر�ة ما بین   

% 29عام بنس�ة  30إلى  20% تلتها الفئة العمر�ة ما بین 33مئو�ة بلغت 

عام  20% وأقل من 18بنس�ة  50إلى  41ف�ما جاءت الفئة العمر�ة ما بین 
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% حیث �الح� أن معظم 7عام بنس�ة  60إلى  51 % والفئة ما بین13بنس�ة 

% 61عام بنس�ة إجمال�ة بلغت  40إلى  20أفراد العینة تتراوح أعمارهم ما بین 

و�صنف هذا العمر في مرحلة الش�اب والتي یهتم فیها االنسان �ثیرا ـ حسب ما 

یر� ال�احث ـ �عمل�ات التسوق ومواك�ة ما هو جدید و�هتم �ثیرا �مسألة 

ضلة بین السلع والخدمات، وقد یدخل الفرد في هذه المرحلة في طور المفا

المسؤول�ة العائل�ة عن طر�� الزواج واإلنجاب مما قد یؤثر في سلو�ه 

  االستهالكي والشرائي.

  یوضح المستو� التعل�مي للم�حوثین )3(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %00  00  غیر متعلم

  %02  02  ابتدائي

  %09  09  إعداد�

  %31  31  ثانو� 

  %45  45  جامعي

  %13  13  فوق الجامعي

  %100  100  المجموع

ب�انات الجدول أعاله توضح أن الم�حوثین من ذو� المستو� التعل�مي    

% لمستو� التعل�م 31% �أعلى نس�ة تلتها نس�ة 45الجامعي ش�لوا نس�ة 

% بینما اإلعداد� �س�ة 13الثانو�، وجاءت نس�ة التعل�م فوق الجامعي ب 

الم�حوثة % ولم تدخل فئة غیر المتعلمین ضمن العینة 2% واالبتدائي بنس�ة 9

حیث �الح� أن معظم الم�حوثین هم من ذو� التعل�م الجامعي وفوق الجامعي 

% ولعل في ذلك مؤشر على ارتفاع درجة الوعي لد� 58بنس�ة إجمال�ة بلغت 

الم�حوثین مما �م�نهم من التعاطي المدروس والواعي مع إعالنات الطرق من 

  حیث التقی�م والتفاعل.
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  االجتماع�ة للم�حوثین یوضح الحالة )4(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %52  52  متزوج

  %41  41  أعزب

  %02  02  مطل�

  %05  05  أرمل

  %100  100  المجموع

  

یتضح من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة هم من المتزوجین بنس�ة    

% والمطل� 5% بینما جاءت نس�ة األرمل 41% تلیهم نس�ة العزاب بنس�ة 52

% وهنا یر� ال�احث أن اختالف الضغو� االقتصاد�ة وضغو� المسؤول�ة 2

التقی�م  بین المتزوجین والعزاب من شأنها أن تش�ل متغیرات مؤثرة في طر�قة

  والتفاعل مع إعالنات الطرق.

 یوضح مهنة الم�حوثین )5(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %18  18  طالب

  %44  44  موظف

  %13  13  رجل أعمال

  %10  10  عامل

  %07  07  ر�ة منزل

  %08  08  اخر� (عضو هیئة تدر�س جامعي)

  %100  100  المجموع

معظم أفراد العینة هم من الموظفین بنس�ة من خالل الجدول یتضح أن   

% یلیهم رجال األعمال 18الطالب في المرت�ة الثان�ة بنس�ة  و�أتي% 44

% وهم أعضاء هیئة 8% وجاءت أخر� بنس�ة 10% والعامل بنس�ة 13بنس�ة 
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% ولعل ت�این المهنة 7تدر�س جامعي وأخیرا ر�ة البیت أو المنزل بنس�ة 

  .والخدماتالسلع للم�حوثین من شأنه أن �قود إلى ت�این االهتمامات في مجال 

  یوضح الوضع الماد� للم�حوثین )6(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %17  17  مرتفع

  %49  49  متوس�

  %34  34  منخفض

  %100  100  المجموع

توضح ب�انات الجدول أعاله أن معظم الم�حوثین هم من ذو� الوضع الماد� 

% بینما جاءت نس�ة ذو� الوضع الماد� المنخفض بنس�ة 49المتوس� بنس�ة 

% و�الح� ال�احث أن 17% وش�ل ذو� الوضع الماد� المرتفع نس�ة 34

الماد� للم�حوثین وال  هناك شيء من االنسجام ما بین طب�عة المهنة والوضع

شك أن الوضع الماد� له دور �بیر ومؤثر في عمل�ة التقی�م والتفاعل مع 

إعالنات الطرق وخاصة ف�ما یتعل� �مجال المفاضلة بین السلع وتعز�ز الوالء 

  واتخاذ قرار الشراء

  یوضح مد� متا�عة الم�حوثین إلعالنات الطرق �مدینة مصراته )7(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %62  62  دائما

  %38  38  أح�انا

  %100  100  المجموع

% من العینة یتا�عون إعالنات الطرق �صورة دائمة بینما 62یوضح الجدول أن 

% منهم یتا�عونها أح�انا ولعل في ذلك مؤشر على أن إعالنات الطرق 38

االهتمام �النس�ة �مدینة مصراتة قد نجحت في عملیتي جذب االنت�اه وٕاثارة 

  لعینة الم�حوثین.
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  اتهیوضح تقی�م الم�حوثین لنس�ة استخدام إعالنات الطرق �مدینة مصر  )8(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %51  51  تستخدم بدرجة �ث�فة

  %39  39  تستخدم بدرجة معقولة

  %10  10  ضع�فةتستخدم بدرجة 

  %100  100  المجموع

یر� معظم الم�حوثین من خالل الجدول أعاله أن إعالنات الطرق �مدینة 

% من الم�حوثین 39%، و�ر� 51مصراتة تستخدم بدرجة �ث�فة وذلك بنس�ة 

% منهم یرون أنها تستخدم بدرجة 10أنها تستخدم بدرجة معقولة، بینما 

نات ضع�فة، ولعل هذا یتف� مع مالحظة ال�احث حول االستخدام الكثیف إلعال

الجدو� من هذه اإلعالنات  أهم�ة دراسةالطرق �مدینة مصراته، و�ؤ�د أ�ضا 

  في إطار األهداف اإلعالن�ة

  صراتهمیوضح ما یلفت انت�اه الم�حوثین أكثر في إعالنات الطرق �مدینة  )9(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %15  15  الموقع

  %08  08  الش�ل

  %07  07  الحجم

  %26  26  التصم�م

  %13  13  األلوان

  %31  31  المحتو� 

  %00  00  آخر

  %100  100  المجموع

یتضح من خالل الجدول أعاله أن أكثر ما یلفت انت�اه الم�حوثین في إعالنات 

% ثم 26% یل�ه التصم�م بنس�ة 31الطرق �مدینة مصراته هو المحتو� بنس�ة 

% وأخیرا 8% وجاء الش�ل بنس�ة 13% یل�ه األلوان بنس�ة 15الموقع بنس�ة 
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ن إلش�اع �عض % ولعل هذا یؤشر إلى أن الم�حوثین �حتاجو 7الحجم بنس�ة 

الرغ�ات والحاجات من خالل مطالعة المحتو� اإلعالني على الرغم من أن 

إعالنات الطرق تتمیز في غالبیتها �النص اإلعالني القصیر جدا، �ذلك �الح� 

أن نس�ة �بیرة من الم�حوثین یجذب انت�اههم التصم�م ولعل هذا یدل على أن 

  بجمال�ة التصم�م. معظم إعالنات الطرق �مدینة مصراته یتمیز 

اتجاهات الم�حوثین نحو النواحي الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة ) یوضح 10جدول رقم (

  إلعالنات الطرق 

 الفئات
التكرار 

  والنس�ة
 المجموع ال أواف� محاید أواف�

المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته مواقع ممتازة 

 وتم�ن من جذب انت�اه الجمهور

 100 21 24 55 التكرار

 %100 %21 %24 %55 النس�ة

�عض المواقع إلعالنات الطرق تش�ل خطرا على قائد� المر��ات 

 في حال متا�عتهم لها أثناء الق�ادة

 100 26 17 57 التكرار

 %100 %26 %17 %57 النس�ة

المواقع المختارة إلعالنات الطرق ال تم�ن الجمهور من متا�عة 

 اإلعالن �ارت�احمحتو� 

 100 56 25 19 التكرار

 %100 %56 %25 %19 النس�ة

 ال یوجد تنوع في أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته
 100 33 18  49 التكرار

 %100 %33 %18 %49 النس�ة

 تراعي إعالنات الطرق الق�م والعادات االجتماع�ة للجمهور
 100 06 11 83 التكرار

 %100 %06 %11 %83 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة مواك�ة للتطور التقني والتكنولوجي 

 في مجال اإلعالن

 100 48 23 29 التكرار

 %100 %48 %23 %29 النس�ة

تتمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراته �اإلبداع واالبتكار في األفكار 

 اإلعالن�ة

  100  41  21  38  التكرار

  %100  %41  %21  %38  النس�ة

 تتمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراتة بجمال�ة التصم�م واأللوان
  100  33  31  36  التكرار

  %100  %33  %31  %36  النس�ة

  

الم�ان�ة  خصص الجدول أعاله لتقصي اتجاهات الم�حوثین حول النواحي    

والش�ل�ة والجمال�ة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته حیث یر� معظم الم�حوثین 
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أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته مواقع ممتازة وتم�ن من 

% یرون 21% لمحاید و24% مقابل 55جذب انت�اه الجمهور بنس�ة بلغت 

  ع�س ذلك. 

% من أفراد العینة إلى أن �عض مواقع إعالنات الطرق تش�ل 57وذهب    

% یرون أنها ال 26 خطرا على قائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها، مقابل

% من الم�حوثین موقف الح�اد، و�تف� ال�احث مع ما 17تش�ل خطرا واتخذ 

ذهب إل�ه معظم الم�حوثین في أن �عض المواقع تش�ل خطرا على قائد� 

المر��ات خاصة مواقع تقاطعات الطرق والتي تحتاج لدرجة تر�یز عال�ة من 

  قائد� المر��ات.

 ا�عةعالنات الطرق وأنها ال تم�ن الجمهور من متأما عن المواقع المختارة إل   

% من العینة إلى عدم الموافقة على ذلك 56محتو� اإلعالن �ارت�اح فقد ذهب 

% على ذلك ولعل في ذلك تأكید 19% موقف الح�اد بینما واف� 25واتخذ 

  على أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �صورة عامة مواقع ممتازة.

التنوع في أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته فإن وف�ما یختص �  

% 33عدم وجود تنوع في األش�ال واألحجام رأ�  العینة یرون % من 49

% موقف الح�اد ولعل ذلك یؤشر إلى غ�اب استخدام 18ع�س ذلك واتخذ 

ن �عض األش�ال اإلعالن�ة مثل إعالن المنطاد والشاشات اإللكترون�ة وغیرها م

الحدیثة أو أن نس�ة استخدامها ضئیلة مقابل أش�ال أخر� �ث�فة األش�ال 

االستخدام، أما عن الحجم فقد یتف� ال�احث مع من یرون أن هناك تنوع في 

  األحجام وف� ما الحظه ال�احث في طرق وشوارع المدینة.
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% من الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تراعي الق�م 83ورأ�   

% على 6% موقف الح�اد ولم یواف� 11تماع�ة للجمهور، واتخذ والعادات االج

ذلك و�عتبر هذا األمر مؤشرا جیدا درجة التواف� بین اإلعالن والعادات والتقالید 

في المجتمع المعین هي أحد العوامل التي تحدد درجة نجاح اإلعالن في تحقی� 

  أهدافه.

ور التقني والتكنولوجي في وحول مواك�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة للتط   

% إلى 29% من الم�حوثین أنها غیر مواك�ة وذهب 48مجال اإلعالن رأ� 

% موقف الح�اد و�عد هذا مؤشرا سلب�ا وأن إعالنات 23أنها مواك�ة واتخذ 

الطرق �المدینة ال زالت تمارس وف� الطرق التقلید�ة ولم تستفد من التطور 

  ن حسب رأ� معظم الم�حوثین.التقني والتكنولوجي في مجال اإلعال

تمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراته �اإلبداع واالبتكار في األف�ار أما عن   

% منهم 38% من العینة أنها ال تتمیز بذلك بینما ذهب 41فقد رأ�  اإلعالن�ة

% موقف 21إلى أنها تتمیز �اإلبداع واالبتكار في األف�ار اإلعالن�ة، واتخذ 

یوشر إلى أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تعاني من الح�اد ولعل ذلك 

الضعف في أهم عنصر من عناصر االقناع وهو الف�رة اإلعالن�ة والتي تبنى 

  علیها �ق�ة عناصر التصم�م اإلعالني.

وعن مد� تمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراتة بجمال�ة التصم�م واأللوان    

% ع�س ذلك واتخذ 33ذلك بینما رأ� % من أفراد العینة أنها تتمیز ب36رأ� 

% موقف الح�اد و�الح� هنا تقارب نسب الموافقة وعدمها والح�اد مما یدل 31

على أن هناك مش�لة ف�ما یختص �الناح�ة الجمال�ة والتصم�م�ة إلعالنات 

  الطرق �مدینة مصراتة.
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ز تعز� اتجاهات الم�حوثین نحو مد� فاعل�ة إعالنات الطرق في) یوضح 11جدول رقم (

  الوالء للسلع والخدمات.

 الفئات
التكرار 

  والنس�ة
 المجموع ال أواف� محاید أواف�

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تقدم معلومات تفصیل�ة 

 ومفیدة عن السلع والخدمات

 100 52 19 29 التكرار

 %100 %52 %19 %29 النس�ة

وال إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ذات طب�عة تذ�یر�ة فق� 

 تقدم تفاصیل عن السلع والخدمات

 100 29 18 53 التكرار

 %100 %29 %18 %53 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تمد المستهلك ببدائل أخر� 

 للسلع والخدمات التي �ستخدمها

 100 31 28 41 التكرار

 %100 %31 %28 %41 النس�ة

االرت�اك التزاحم في إعالنات الطرق �مدینة مصراتة �سبب 

 للمستهلك في االخت�ار بین السلع والخدمات

 100 47 21  32 التكرار

 %100 %47 %21  %32 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تت�ح للمستهلك فرصة 

 المفاضلة بین السلع والخدمات

 100 43 06 51 التكرار

 %100 %43 %06 %51 النس�ة

للشر�ات المنتجة ترسخ إعالنات الطرق العالمة التجار�ة 

 للسلع والخدمات لد� الجمهور

 100 21 18 61 التكرار

 %100 %21 %18 %61 النس�ة

تعطي إعالنات الطرق احساس �أهم�ة وتمیز السلع 

 والخدمات المعلن عنها

  100  33  09  58  النس�ة

  %100  %33  %09  %58  التكرار

تسهم إعالنات الطرق في إش�اع الكثیر من الحاجات 

 والرغ�ات لد� الجمهور

  100  35  13  52  النس�ة

  %100  %35  %13  %52  التكرار

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تعزز والء المستهلك للسلع 

 والخدمات التي �ستخدمها

  100  37  11  52  النس�ة

  %100  %37  %11  %52  التكرار

تشجع إعالنات الطرق �مدینة مصراتة المستهلك على اتخاذ 

 قرار الشراء

  100  28  19  53  النس�ة

  %100  %28  %19  %53  التكرار

یتعل� محتو� الجدول أعاله بتقصي اتجاهات الم�حوثین نحو مد� فاعل�ة    

إعالنات الطرق �مدینة مصراته في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات حیث رأ� 

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ال تقدم معلومات % من الم�حوثین أن 52

% إلى ع�س ذلك واتخذ 29وذهب  ومفیدة عن السلع والخدماتتفصیل�ة 
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% موقف الح�اد، ولعل ذلك �عود أصال إلى طب�عة إعالنات الطرق التي 19

تستهدف جمهورا ال �متلك في أغلب األح�ان زمنا �اف�ا للتعرض لها مما یؤد� 

إلى اختصار المحتو� اإلعالني غیر أن �عضها قد �قدم �عض المعلومات 

  ل�ة خاصة في حال السلع أو الخدمات الجدیدة.التفصی

% من 53ولتأكید اتجاه الم�حوثین حول محتو� إعالنات الطرق فقد رأ�   

الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ذات طب�عة تذ�یر�ة فق� وال تقدم 

% موقف 18% ع�س ذلك واتخذ 29تفاصیل عن السلع والخدمات بینما رأ� 

مؤشر واضح أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تستخدم أكثر الح�اد وفي هذا 

النم� التذ�یر� الذ� یر�ز على اسم المنتج أو صورته أو العالمة التجار�ة 

  لكسب المنافسة وتعز�ز الوالء للسلع والخدمات.

% أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تمد 41ومن خالل الجدول فقد رأ�   

% إلى 31ع والخدمات التي �ستخدمها بینما ذهب المستهلك ببدائل أخر� للسل

% موقف الح�اد ولعل تقارب نسب الموافقة وعدم 28أنها ال تقدم بدائل والتزم 

الموافقة بین الم�حوثین �عود الختالف مع�ار اعتماد البدیل للسلعة أو الخدمة 

ف�عض المستهلكین ��تفي �الخطو� العر�ضة في الح�م مثل اسم السلعة ومجال 

الستخدام أو السعر في حین أن ال�عض اآلخر �عتمدون في الح�م على درجة ا

الجودة مثال والتفاصیل حول مواصفات السلعة والتي قد ال توجد في معظم 

  إعالنات الطرق التي تعتمد النهج التذ�یر�.

أما ف�ما یختص �التزاحم في إعالنات الطرق �مدینة مصراتة وما �م�ن أن  

% �47سب�ه من ارت�اك للمستهلك في االخت�ار بین السلع والخدمات فقد رأ� 

% موقف الح�اد 21% ع�س ذلك والتزم 32أنها ال تسبب االرت�اك، بینما رأ� 
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ب�عض الوالء ولعل في ذلك مؤشر غیر م�اشر أن معظم الم�حوثین یتمتعون 

للسلع والخدمات التي یتعاملون معها أصال، �ما تجدر االشارة أ�ضا أن نس�ة 

مقدرة من الم�حوثین یرون أنها تسبب لهم االرت�اك وقد �عود ذلك إلى �عض 

  العوامل الذات�ة المرت�طة �المستهلك مثل الوضع الماد� واالجتماعي.

طرق �مدینة مصراتة تت�ح % من الم�حوثین إلى أن إعالنات ال51وذهب    

% أنها ال تت�ح ذلك 43للمستهلك فرصة المفاضلة بین السلع والخدمات، ورأ� 

% �الح�اد و�الح� هنا تقارب النسب بین الموافقین وغیر 06بینما التزم 

ح�م الموافقین ولعل ذلك �عود ــ و�ما ذ�ر ال�احث سا�قا ــ الختالف معاییر ال

م ناك من �عتمد في المفاضلة على مع�ار السعر وحجوالتقی�م بین الم�حوثین فه

لة العبوة وش�ل المنتج مثال وفقا ألوضاعه الماد�ة وهناك من �عتمد في المفاض

ه على التفاصیل المرت�طة بجودة المنتج ومواصفاته والفوائد التي �حققها وهذ

  تفاصیل قد ال تقدم من خالل معظم إعالنات الطرق.

ات الطرق العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة للسلع ترسیخ إعالنأما عن    

% من الم�حوثین على ذلك ولم یواف� 61والخدمات لد� الجمهور فقد واف� 

% موقف الح�اد وفي ذلك مؤشر جید �أن إعالنات الطرق 18% والتزم 21

تسهم في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات من خالل ترسیخ العالمة التجار�ة 

  ة.للشر�ات المنتج

% من الم�حوثین على أن إعالنات الطرق تعطي احساس �أهم�ة 58وواف�   

% 09% ع�س ذلك والتزم 33وتمیز السلع والخدمات المعلن عنها، بینما رأ� 

موقف الح�اد وفي هذا مؤشر جید حیث أن االحساس �أهم�ة وتمیز السلعة أو 
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لك تجاه السلعة الخدمة �عتبر من العوامل المساعدة على ترسیخ قناعة المسته

  أو الخدمة و�التالي تعز�ز والءه لها.

وف�ما یختص بإسهام إعالنات الطرق في إش�اع الكثیر من الحاجات والرغ�ات 

% من الم�حوثین على أنها تسهم في ذلك وعارض 52لد� الجمهور فقد واف� 

% موقف الح�اد ولعل �عض الم�حوثین 17% ذلك �عدم الموافقة واتخذ 35

ي تحدید اتجاهاتهم نحو السلع والخدمات على المعلومات األساس�ة �عتمدون ف

عن السلع والخدمات والتي تقدم في أغلب األح�ان من خالل إعالنات الطرق 

لذلك یرون أنها تسهم في اش�اع حاجاتهم ورغ�اتهم بینما �میل ال�عض اآلخر 

ة وث�قة للتعامل مع التفاصیل لذلك ال یر� فیها ذلك وهذا االختالف ذو صل

�الخصائص الذات�ة للشخص مثل الوضع الماد� أو االجتماعي او طب�عة 

المهنة أو المستو� التعل�مي والثقافي  أو غیرها وجم�عها تعتبر من الفروق 

  الفرد�ة ذات االعت�ار.

والءهم % من الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تعزز 52ورأ�   

% أنها ال تعزز 37نها أصال، في حین رأ� والخدمات التي �ستخدمو  للسلع

% موقف الح�اد و�عتبر هذا مؤشر موجب في إطار فاعل�ة 11الوالء واتخذ 

إعالنات الطرق �مدینة مصراته في تعز�ز الوالء غیر أن نسبته حسب ما یر� 

ال�احث تعتبر ضع�فة �صورة عامة غذا أخذ في االعت�ار أن نس�ة ل�ست 

أنها ال تعزز الوالء وهذا قد ��ون ناتجا عن سوء في  % یرون �37القلیلة بلغت 

  التخط�� أو في التصم�م �قتضي التقی�م والتقو�م من قبل المعلنین.

أما ف�ما یختص �قدرة إعالنات الطرق �مدینة مصراته على تشج�ع المستهلك   

% من الم�حوثین أن لها القدرة على ذلك 53على اتخاذ قرار الشراء فقد رأ� 
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% موقف الح�اد 19% أن ل�س لها القدرة على ذلك والتزم 28رأ� بینما 

و�النظر إلى أن اتخاذ قرار الشراء هو الهدف األساسي الذ� �سعى إل�ه �ل 

المنتجین للسلع والخدمات فأن هذا �عتبر مؤشرا جیدا �النس�ة لجدو� استخدام 

د نس�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة وأن �انت النس�ة �صورة عامة ال تع

  مرتفعة.

  النتائـــــج

رة یود ال�احث وقبل البدء في استعراض نتائج الدراسة المیدان�ة أن ینوه م   

أخر� إلى أن الدراسة المسح�ة أجر�ت على عینة عمد�ة وف� مع�ار� متا�عة 

إعالنات الطرق وارت�اد مراكز التسوق السلعي والخدمي �مدینة مصراته ولذا 

صعب تعم�مها على تعتبر النتائج التي تم استخالصها مجرد مؤشرات قد �

مجتمع ال�حث ��ل وٕانما تؤخذ من �اب المؤشرات المبدئ�ة الدالة في مجال 

 فاعل�ة إعالنات الطرق في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات حیث تمثلت النتائج

  المستخلصة في اآلتي:

اتضح من خالل الدراسة المسح�ة أن هناك اهتمام من قبل الجمهور �مدینة  /1

  إعالنات الطرق إما �صورة دائمة أو أح�انا. مصراته �متا�عة

اته بینت الدراسة المسح�ة أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصر  /2

حسب اتجاهات الجمهور تعتبر مواقع ممتازة �صورة عامة وتم�ن من جذب 

انت�اه الجمهور ومتا�عته لإلعالن �ارت�اح غیر أن �عض هذه المواقع �ش�ل 

  ائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها.خطرا على ق
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�شفت الدراسة المسح�ة من خالل آراء نس�ة مقدرة من الم�حوثین عدم  /3

أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته �ما أنها غیر  في تنوعوجود 

مواك�ة للتطور التقني والتكنولوجي وال تتمیز أف�ارها اإلعالن�ة �اإلبداع 

  .واالبتكار

ص من الدراسة أن نس�ة مقدرة من إعالنات الطرق �مدینة مصراته �ستخل /4

  تتمیز بجمال�ة التصم�م واأللوان وأن غالبیتها تراعي الق�م والعادات للمجتمع.

أوضحت الدراسة أن معظم إعالنات الطرق �مدینة مصراته ذات طب�عة  /5

ح له فرصة تذ�یر�ة غیر أنها تمد المستهلك ببدائل أخر� للسلع والخدمات وتت�

  المفاضلة بینها وال �سبب تزاحم االعالنات االرت�اك في االخت�ار.

أشارت الدراسة المسح�ة إلى أن إعالنات الطرق تسهم بدرجة مقبولة في  /6

ترسیخ العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة وتعطي احساس �أهم�ة السلع 

بدرجة مقبولة والخدمات المعلن عنها وتسهم في اش�اع الحاجات والرغ�ات 

  أ�ضا

تبین من خالل الدراسة أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تسهم بدرجة  /7

مقبولة في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي �ستخدمونها وتشجع 

  على اتخاذ قرار الشراء. 
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  المقترحــات

ضرورة تجنب وضع إعالنات الطرق في تقاطعات الطرق الخطرة  /1

والمزدحمة حرصا على سالمة قائد� المر��ات والحرص على أخذ موافقة إدارة 

  المرور عند اقتراح الموقع اإلعالني.

 ضرورة مواك�ة شر�ات اإلعالن �مدینة مصراته للتطور التقني والتكنولوجي /2

  في مجال اإلعالن.

االهتمام من قبل شر�ات اإلعالن �مدینة مصراته �الجانب االبتكار�  /3

ة االبداعي ف�ما یختص �األف�ار اإلعالن�ة والتصم�م وذلك من خالل االستعانو 

  �المختصین في هذا المجال �غض النظر عن التكلفة.

ضرورة التنوع في األش�ال اإلعالن�ة واإلكثار من استخدام األش�ال  /4

  اإلعالن�ة الحدیثة مثل الشاشات اإلعالن�ة اإللكترون�ة. 

لتفاصیل المهمة عن السلعة أو الخدمة في المحتو� محاولة تضمین �عض ا /5

  اإلعالني.

  ي.التأكد من سالمة وصحة الناح�ة اللغو�ة واإلمالئ�ة في المحتو� اإلعالن /6

  محاولة تجنب التزاحم في أماكن نشر إعالنات الطرق.   /7
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  122ص  م،2008الدار المصریة اللبنانیة، 
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األردن،  ،2، طاإلعالن مدخل تطبیقي ،طاھر محسن الغالبي وأحمد شاكر العسكريـ 5

  125ص ،م 2006عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 

6. https:llwww.google.com  

  53ص ه،1429، عالم الكتب، القاھرة، المعاصرةمعجم اللغة العربیة  ،أحمد مختار عمرـ 7

  50ص م،2003، عالم الكتب، ، القاھرةالذھنیةالعالقات العامة والصورة  ،عجوة عليـ 8

، عمان، دار مجدالو�، ، األردنالعامةالدعا�ة واإلعالن والعالقات  ،محمد جودت ناصرـ 9

   102ص م،1997/1998

، األردن، عمان، الدعا�ة واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي10

  18ص ،م 1993م�ت�ة �غداد� للط�اعة والنشر،

  22ص  ت،الدار المصر�ة اللبنان�ة، د  القاهرة، اإلعالن، الحدید�،مني ـ 11

  103مرجع سب� ذ�ره ص ،ـ محمد جودت ناصر12

  116ص  ،ـ المرجع نفسه13

م، 2006االس�ندر�ة، الم�تب العر�ي الحدیث،  ،اإلعالن ،ـ اسماعیل محمد السید14

   156ص

  122مرجع سب� ذ�ره، ص ،ـ منى سعید الحدید� وسلو� أمام علي15

http://www.lebanese/
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  192ص م،2003 /2002الدار الجامع�ة،  ،اإلعالن ،ـ محمد فر�د الصحن16

ن دب، زهرا ،4، �الترو�ج واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي17

  59ص م،1998للنشر والتوز�ع،

  193مرجع سب� ذ�ره ص ،محمد فر�د الصحنـ 18

  نفس الصفحة ،ـ المرجع نفسه19

  14مرجع سب� ذ�ره، ص  ،ـ منى سعید الحدید� وسلو� أمام علي20

ره، مرجع سب� ذ� ،الترو�ج واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي21

   61ص 

  145ــ  133مرجع سب� ذ�ره، ص  ،سعید الحدید� وسلو� أمام علي ـ منى22

  م تح��م صح�فة االستب�ان من قبل:*ت

 عالمد. علي حامد هارون، استاذ مشارك، قسم العالقات العامة واإلعالن، �ل�ة الفنون واإل 

  جامعة مصراته.

  ته.جامعة مصرا د. مفتاح محمد اجع�ة، استاذ مشارك، قسم الصحافة، �ل�ة الفنون واإلعالم 
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  )COVID-19(كورونا ي لجائحةاإلعالم الخبریة للتناول األطر
  "اإلخباریةلكتروني لقناة روسیا الیوم الفضائیة إلاموقع دراسة تطبیقیة على ال"

  عبدهللا محمد عبدهللا أطبیقة

  /جامعة سرت اآلداب/كلیة  اإلعالمقسم 
dr.amatbiga@su.edu.ly 

الخبر�ة للتناول  األطرالتعرف على  إلى الدراسة هذه هدفت الملخص :

الفضائ�ة لجائحة انتشار مرض قناة روس�ا الیوم �الموقع االلكتروني ل ياإلعالم

 انتشارهم في الصین واتساع رقعة 2019عام  أواخر�ورونا عالم�ًا منذ ظهوره 

 الدراسات الوصف�ةتعد هذه الدراسة من ، في اغلب دول العالم �ش�ل سر�ع 

یتألف مجتمع الدراسة  ،منتظمة الشوائ�ة على العینة العال�احث  اعتمدالتحلیل�ة، 

لكتروني لقناة إلتم تداولها في الموقع ا التي الخبر�ة والتقار�ر األخ�ار �افةمن 

من  المحددة الزمن�ة الفترة خالل نشرت والتي روس�ا الیوم الفضائ�ة

اعتمد ال�احث على  الدراسة، لهذه زمن�ة �عینةم 31/3/2020الى  1/1/2020

خبر على الموقع  200لعینة عشوائ�ة منتظمة م�ونة منأداة تحلیل المضمون 

 األطرهذه الدراسة على نظر�ة تحلیل  ال�احث فياعتمد،المذ�ور سالفاً 

  .ةاإلعالم�

  لمجموعة من النتائج أهمها:توصلت الدراسة 

الواردة  األس�ابطر أ هو أكثر�ورونا  تكتم الصین عن ظهور فیروس إن .1

لكتروني �قناة روس�ا الیوم إل�الموقع ا المنشورة الخبر�ة لموادضمن ا

  .%22.5نس�ة ب-COVID)19( �ورونا الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 لموادالتعاون الواردة ضمن اطر أ هو أكثر التعاون اال�طالي الروسي إن .2

لكتروني �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة إل�الموقع ا المنشورة الخبر�ة

  .%28.8نس�ة بCOVID-19)(�ورونا  جائحة فیروس
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طر العواقب االقتصاد�ة أ أكثرهو  االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود إن .3

الیوم  �قناة روس�ا اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

  .%20.5نس�ة بCOVID-19) (�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

طر العواقب أ هو أكثر تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس إن .4

اة �قن اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالس�اس�ة الواردة ضمن ا

نس�ة ب COVID-19)( �ورونا روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

33.5%. 

طر الحلول الواردة ضمن أ هو أكثر جتماعيإلتطبی� إجراءات الت�اعد ا إن .5

ئ�ة �قناة روس�ا الیوم الفضا اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

  .%16.4نس�ة بCOVID-19) (�ورونا  لتغط�ة جائحة فیروس

  موقع قناة روس�ا الیوم–ائحة �ورونا ج-طر الخبر�ةاألالكلمات المفتاح�ة: 

Abstract:  
COVID-19 informational reporting frameworks 
"An applied study on the website of Russia Today satellite 
channel" 
Abdullah Muhammad Abdullah Atbigah 
This study aims to identify the news frameworks for media coverage 
on the website of Russia Today’s satellite channel for a global 
outbreak of corona disease since its appearance in late 2019 in China 
and the rapid spread of spread in most countries of the world, this 
study is considered descriptive and analytical studies, the researcher 
adopted In this study, on the random sample, which included all the 
news and news reports that were circulated on the website of Russia 
Today’s satellite channel, which was published during the specified 
time period from 1/1/2020 to 3/31/2020 as a time sample for this 
study, the researcher approved On the content analysis tool for a 
regular random sample of 200 news items mentioned above, the 
researcher relied in this study on the theory of media frameworks 
analysis. 
The study reached a set of results, the most important of which are: 
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1. If China conceals the appearance of the Coronavirus, it is the most 
common framework for the causes listed in the news material 
published on the website of Russia Today’s satellite channel to 
cover the Coronavirus (COVID) pandemic (19.5%). 

2. The Italian-Russian cooperation is the most common frameworks 
of cooperation contained in news articles published on the website 
of Russia Today satellite channel to cover the Corona Virus 
Pandemic (COVID-19), the rate of 28.8%. 

3. Entering into a state of economic stagnation is the most common 
framework for economic consequences included in news articles 
published on the website of Russia Today’s satellite channel to 
cover the Corona Virus Pandemic (COVID-19) ratio of 20.5%. 

4.  .Holding governments responsible for the spread of the virus is 
the most common political consequences frameworks contained in 
news articles published on the website of Russia Today’s satellite 
channel to cover the Corona Virus Pandemic (COVID-19), 33.5%. 

5. The application of social divergence procedures is the most 
common frameworks for solutions included in the news materials 
published on the website of Russia Today Satellite Channel to 
cover the Coronavirus (COVID-19) pandemic (16.4%). 

Key words: news frameworks - Corona pandemic - Russia Today site 

  

  المقدمة:

في مختلف أنحاء العالم،  �ش�ل سر�عیواصل فیروس �ورونا المستجد تفش�ه 

صدارتهم في قائمة الدول واس�ان�ا  وٕایرانحیث تعزز الوال�ات المتحدة وٕا�طال�ا 

وحسب آخر ب�انات ، �الو�اء من حیث عدد اإلصا�ات والوف�ات األكثر تضرراً 

بـ نشرتها جامعة جونز هو��ینز األمر���ة التي تتا�ع تفشي الفیروس المعروف 

" في العالم، ارتفع إجمالي عدد الوف�ات �الفیروس حتى 19- �وفید"

  .)1( حالة 0989092، ف�ما بلغ عدد اإلصا�ات 207431إلى  27/4/2020

العالم في م�افحة و�اء فیروس �ورونا الذ� حصد أرواح اآلالف  ستمرارامع 

فمن  ،في جم�ع أنحاء العالم، بدأنا نلمس أثر األزمة على جم�ع جوانب ح�اتنا
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إغالق المدارس والشر�ات إلى تشج�ع أعداد متزایدة من الناس على العمل من 

، )2( قبللم �شهدها من  المنزل، یواجه عالم العمل تغییرات جذر�ة وآفاقًا غامضة

ال تؤد� الكوارث واألو�ئة إلى دمار  االجتماع�ة،عصر وسائل اإلعالم  في

بل تدفع أ�ًضا إلى سیل من المعلومات واآلراء  فحسب،وحزن في العالم 

  .)3( اإلنترنتوالتنبؤات والمشورة لمل�ارات مستخدمي 

مما ال شك ف�ه إن لوسائل اإلعالم واالتصال �الجماهیر �مختلف ألوانها و 

ف فعال في توع�ة وتثقی دور اإلخ�ار�ةومن ضمنها القنوات الفضائ�ة وأش�الها 

ت الشعوب، ومما ین�غي التأكید عل�ه أن هذه األهم�ة تزداد حدة في ظل األزما

ة أو س�اس�ة أو اجتماع� التي قد �عرفها المجتمع، سواء �انت أزمات اقتصاد�ة

أو صح�ة �ما هو الحال مع األزمة الصح�ة الجدیدة التي �عرفها العالم مع 

  .)4(19انتشار فیروس �ورونا المستجد �وفید

المسافات بین ال�شر،  �بقر ت في اإلخ�ار�ةحیث ساهمت القنوات الفضائ�ة 

وجعلت الجم�ع على اطالع لحظي ��افة المستجدات �ما في ذلك طب�عة األزمة 

على ت�ادل  وماه�ة الفیروس، و�افة المعلومات الطب�ة المعروفة عنه، عطفاً 

طرق الوقا�ة، وفتحت وسائل اإلعالم األجواء فس�حة  أفضلالمعلومات حول 

الطرق للوقا�ة من هذا الخطر  أفضللت�ادل اآلراء بین المتخصصین حول 

اء الداهم، وهذا أمر لم ��ن قائما قبل مائة عام على سبیل المثال حین ضرب و�

 الكولیرا العالم، أو قبل أر�عمائة عام حین أ�اد الطاعون عشرات اآلالف من

  .)5(الفرنسیین في �ار�س وضواح�ه

  مش�لة الدراسة:

بل له دور  منها،الصح�ة  و�األخص األزماتمختلف لإلعالم أهم�ة في إدارة 

محور� ومؤثر الس�ما مع األحداث الساخنة، إذ �ستط�ع التأثیر �ش�ل ملحو�، 
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سل�ًا أو إیجا�ًا، حسب المحتو� ومن البدیهي المطلوب من اإلعالم هو التعامل 

  .)6( مع األزمة �منهج علمي ول�س من خالل س�اسة الفعل ورّدة الفعل

من  األزماتدروًا حیو�ًا في معالجة  اإلخ�ار�ةالقنوات الفضائ�ة حیث تؤد� 

خالل التوع�ة واإلرشاد والتوج�ه عن طر�� االتصال الم�اشر بین غرف 

العمل�ات الخاصة �مواجهة األزمات و�ین جماهیر جمهور المشاهدین 

والمستمعین والقراء لتحذیرهم من األخطار المحدقة التي تم التنبؤ بها، ومتى 

لذا فأن معالجة األزمة إعالمً�ا تتطلب تكامل ، وأین وم�ان وقوعها ومساراتها

الجهود اإلعالم�ة أهل�ة وح�وم�ة مؤسسات وأفراد ضمن رؤ�ة عامة لحما�ة البلد 

 .)7( عنهاوتحصینه من المؤثرات الناتجة 

 هذهفإّن  األزمات،في  خ�ار�ةإلالقنوات الفضائ�ة اوعلى الرغم من وضوح دور 

قد تواجه مجموعة من العق�ات والمشاكل و�نظر ال�عض لوسائل  یلةالوس

لتحقی�  اإلعالم على أنها تقوم �التر�یز على �عض الموضوعات والقضا�ا

مصالح للقائمین على تلك الوسائل وال تع�س الواقع، بل تخل� عالم 

هنا  من ،)8( مدرك، وقد یتقبل المتلقي هذا لكونه غیر حق�ق�ا للمتلقي یبدو

الخبر�ة  األطرهي  ما لي:تاال التساؤلعلى  اإلجا�ةجاءت مش�لة الدراسة في 

لكتروني لقناة اإلالموقع  في )COVID-19(�ورونا لجائحة ياإلعالمللتناول 

 روس�ا الیوم الفضائ�ة؟

 لتناوللالخبر�ة  األطر تتناولأهم�ة الدراسة في �ونها  تن�عالدراسة: أهم�ة 

لكترون�ة اإلمواقع �ال )COVID-19(جائحة �ورونا المعروف ل عالميإلا

قناة روس�ا الیوم لكتروني لاإلموقع الخ�ار�ة ممثلة في اإللقنوات الفضائ�ة ل

 .الفضائ�ة

الخبر�ة للتناول  األطرالتعرف على  إلى الدراسة هذه تهدفالدراسة: أهداف 

الفضائ�ة لجائحة انتشار مرض قناة روس�ا الیوم �الموقع االلكتروني ل ياإلعالم



  سيا اليوم الفضائية اإلخبارية رو "دراسة تطبيقية عىل املوقع االلكرتو� لقناة  )COVID-19كورونا (األطر الخربية للتناول اإلعالمي لجائحة 
 

  
158 

 

 هم في الصین واتساع رقعة انتشار 2019عام  أواخر�ورونا عالم�ًا منذ ظهوره 

 في اغلب دول العالم.

  :وهي أالعلى مجموعة من التساؤالت  لإلجا�ةالدراسة  الدراسة: سعتتساؤالت 

 موقع�ال الخبر�ة المواد ضمن الواردة المحور�ة الشخص�اتما أطر   .أ

 �ورونا؟معالجته لجائحة  قناة روس�ا الیوم فيل اإللكتروني

 قناة روس�ا الیوم في موقع علیها اعتمد التي الخبر�ة هي المصادر ما  .ب

 �ورونا؟معالجته لجائحة 

یوم لموقع قناة روس�ا ال اإلخ�ار�ة المعالجة في وردت التعاون التي أطرما   .ج

 �ورونا؟في تناوله لجائحة 

ة لموقع قنا اإلخ�ار�ة المعالجة في وردت العواقب االقتصاد�ة التي أطرما   .د

  �ورونا؟روس�ا الیوم في تناوله لجائحة 

لموقع قناة  اإلخ�ار�ة المعالجة في العواقب الس�اس�ة التي طرحتأطر  ما  .ه

 �ورونا؟روس�ا الیوم في تناوله لجائحة 

وم لموقع قناة روس�ا الی اإلخ�ار�ة المعالجة في طرحتالحلول التي  أطرما   .و

 �ورونا؟ تناوله لجائحةفي 

لموقع قناة روس�ا  اإلخ�ار�ة المعالجة في التي طرحت األس�اب أطر ما  .ز

  �ورونا؟الیوم في تناوله لجائحة 

�عض المصطلحات الواردة �مش�لة الدراسة والتي  الدراسة: هناكمصطلحات 

  وهي: أالیر� ال�احث ضرورة تعر�فها 

تقوم �ه وسائل اإلعالم والقائمون علیها من إعادة  الخبر�ة: ما األطر .1

أو  وأدر�هم المتلقینالمحتو� اإلخ�ار� ووضعه في إطار اهتمامات  تنظ�م

، و�قصد بها )9( التنظ�ماالقتناع �المعنى أو المغز� الذ� تستهدفه �عد إعادة 
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ذات الصلة  األطرمجموعة من  إلىالمراد تحلیلها  �ةال�احث تقس�م المادة الخبر 

 الدراسة.�مش�لة 

�ورونا هي فصیلة �بیرة من الفیروسات  فیروسات :19- �ورونا �وفید .2

و�سبب فیروس �ورونا الُم�تشف ، التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان

هو مرض معد  19-�وفید ، مرض19- مؤخرًا مرض فیروس �ورونا �وفید

�سب�ه فیروس �ورونا الُم�تشف مؤخرًا، ولم ��ن هناك أ� علم بوجود هذا 

الفیروس وهذا المرض المستجدین قبل اندالع الفاش�ة في مدینة یوهان الصین�ة 

 .)10(2019في �انون األول/ د�سمبر 

هیئة إخ�ار�ة إعالم�ة ناطقة �اللغة العر��ة تا�عة  قناة روس�ا الیوم : .3

بدأت القناة البث في  ،نوفوستي" المستقلة غیر التجار�ة –الى مؤسسة "تي في 

یتضمن برنامج بث القناة أخ�ارا س�اس�ة واقتصاد�ة  ،2007مایو/أ�ار عام  4

�قات وثقاف�ة ور�اض�ة وجوالت في الصحافة و�رامج دور�ة وأفالما وثائق�ة وتحق

و�تم بث  ،ساعة یوم�ا خالل س�عة أ�ام في األسبوع 24تبث القناة  ،مصورة

و ،  4بدر برامج القناة من موس�و بواسطة عدد من األقمار الصناع�ة وهي

 هاو�طر�قة أون الین في موقعنایل سات وال ،هوتبیرد

ال�احث الموقع  ا، �قصد به)https://arabic.rt.com/l/)11اإللكتروني

 .لقناة روس�ا الیوم الفضائ�ة �ش��ة المعلومات الدول�ة االنترنت اإللكتروني

 

خطوة الدراسات السا�قة من الخطوات الهامة  : تعتبرالسابقةالدراسات 

سواء ممن له عالقة م�اشرة  علميال اإلنتاجلیتعرف ال�احث من خاللها على 

و �عالقة غیر م�اشرة لدلك جاءت الدراسات السا�قة بتقس�مها من أ�الموضوع 

  األقدم. إلى األحدث
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1. Anna Larsson &Susanna Appel&Carl Johan 

Sundberg&Mårten Rosenqvist(2019):Medicine and the 
media: Medical experts’ problems and solutions while 

working with journalists(12) . 

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید المشاكل التي یواجهها الخبراء الطبیون في 

حول التفاعل مع  مواقفهمتوضح و  اإلعالم،االتصال مع ممثلي وسائل 

المحتو� في نوع�ة من الحلول التي �م�ن أن تحسن  والتف�یر فيالصحفیین 

ة لعینمسح منهج الالمقا�الت المتعمقة و الدراسة على  عتمدتا  ،الصحافة الطب�ة

  دولة. 21خبیر طبي في  600 من

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

 اإلعالم.اهتمام قو� بین الخبراء �التفاعل مع وسائل  هناك  .أ

 10أنهم اتصلوا بوسائل اإلعالم أكثر من على ُخمس المجیبین  أجاب  .ب

  مرات في السنة.

ست عوائ� لتحسین جودة التقار�ر الطب�ة في وسائل اإلعالم:  هناك  .ج

فة المواعید النهائ�ة والعناو�ن واخت�ار الموضوع ومستو� الصحفي من المعر 

 الطب�ة واالختالفات في الثقافة المهن�ة وآراء الزمالء.

  

2. Danielle K. Kilgo &Joseph Yoo &Thomas J. 
Johnson(2019): Spreading Ebola Panic: Newspaper and 
Social Media Coverage of the 2014 Ebola Health 

Crisis(13). 

 اإلعالم وسائل منصات مساهمة التعرف على مد� إلىتهدف هذه الدراسة 

 ال�حث هذا حیث یتناول اإلیبوال،من فیروس  الذعر في واالجتماع�ة الرقم�ة
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 العرض في االختالفات و�ستكشف ،2014 إیبوال ألزمة اإلخ�ار�ة التغط�ة

 األخ�ار منصة على المشتر�ة واألخ�ار الصحف تغط�ة بین التقد�مي

 على نشرها تم التي األخ�ار أن إلى النتائج تشیر )(Reddit االجتماع�ة

Reddit)( أن حین في اإلیبوال، �فیروس المح�� الذعر حالة تضخم إلى أدت 

  للذعر. مسب�ة تغط�ة إلنتاج احتماالً  أقل �انت التقلید�ة الصحف تغط�ة

معالجة  في): دور الصحافة االستقصائ�ة 2018(اللطیف هدیر حسن عبد  .3

قضا�ا الصحة �الصحف المصر�ة " دراسة مقارنة وتحلیل�ة بین الصحف 

  )14( والخاصةالقوم�ة والحز��ة 

 والمصر� اختارت ال�احثة جر�دة الوفد نموذجا للصحف الحز��ة، والیوم السا�ع 

والتقت ال�احثة  ،واألهرام واألخ�ار عن الصحف القوم�ة الخاصة،الیوم للصحف 

المشرفین ورؤساء أقسام التحق�قات وعدد من  للدراسة مع المیدانيالجانب  في

  الصحافة االستقصائ�ة. في المتخصصین الزمالء

 أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

والموضوعات الصح�ة، اهتمام صحف الدراسة الخمس �طرح عدد من القضا�ا 

جاء في مقدمتها التقار�ر االستقصائ�ة التي تناولت أحوال المستشف�ات �ش�ل 

%، یلیها ما یتعل� �قضا�ا الرقا�ة الصح�ة التي ین�غي أن 20.2عام بنس�ة 

%، وجاءت 18.3ألجهزة الصح�ة الرقاب�ة التا�عة للدولة بنس�ة ا اتقوم به

الخطأ الطبي ��ل أنواعه وأش�اله سواء في  التقار�ر االستقصائ�ة التي تناولت

المستشف�ات والمراكز الصح�ة الح�وم�ة أو تلك التا�عة للقطاع الخاص في 

%، یل�ه م�اشرة في الترتیب الرا�ع القضا�ا الصح�ة 14.7الترتیب الثالث بنس�ة 

%، ثم في الترتیب الخامس 12.8التي تتعل� بتجارة األعضاء ال�شر�ة بنس�ة 

 .%�9.2قضا�ا العالج بنس�ة  ما یتعل�
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): أطر معالجة القضا�ا 2018(جنة أم هاشم الجرا�حي محمود عبده  .4

"دراسة  وعالقتها �ادراك المراهقین لها اإللكترون�ةالصحف  فيالصح�ة 

  .)15(تحلیل�ة میدان�ة "

أطر معالجة القضا�ا  علىتحقی� هدف رئ�سي وهو التعرف  إلىتسعي الدراسة 

سة وتأتي الدرا ،الصح�ة في الصحف اإللكترون�ة وعالقتها �ادراك المراهقین لها

منهج المسح �شق�ه  علىضمن الدراسات الوصف�ة، وتعتمد �ش�ل أساسي 

�ة عینة من المراهقین طالب الثانو  علىالوصفي والتحلیلي، وتم تطبی� الدراسة 

إناث وعلمي وأدبي  200ذ�ور و 200مفرده مقسمة ما بین  400وعددهم 

استمارة و واستخدمت ال�احثة استمارة تحلیل المضمون،  ،ور�ف وحضر

  االستب�ان.

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

توجد عالقة ارت�اط�ه ذات داللة إحصائ�ة بین تعرض المراهقین للقضا�ا   .أ

 .منهاالصح�ة �الصحف اإللكترون�ة و�ین درجة استفادتهم 

 توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المراهقین في �ثافة تعرضهم للقضا�ا   .ب

 –محل اإلقامة –النوع –�الصحف اإللكترون�ة حسب متغیرات (السن 

 .لتخصص العلمي)ا –مستو� دخل األسرة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المراهقین من حیث دوافع تعرضهم    .ج

–النوع –إللكترون�ة حسب متغیرات (السن للقضا�ا الصح�ة �الصحف ا

التخصص العلمي) نظرًا –المستو� االجتماعي واالقتصاد� –محل اإلقامة

  .لتقارب الفروق بین الم�حوثین في دوافع تعرضهم

5. Julie Leask& Claire Hooker and Catherine King(2010): 
Media coverage of health issues and how to work more 
effectively with journalists: a qualitative study(16). 
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، للقضا�ا الصح�ةفي أسترال�ا �ف�ة تأطیر وسائل اإلعالم ر�ز ال�حث على �

صحف�ا من المنظمات اإلعالم�ة  16تضمنت الدراسة مقا�الت ش�ه منظمة مع 

 أنفلونزاجائحة التي تقدم تقار�ر عن  األسترال�ةالمطبوعة واإلذاع�ة والتلفز�ون�ة 

 منتجون،والتمت مقابلة الصحفیین �من فیهم الصحفیون والمحررون  الطیور،

أداة تحلیل واستخدم  ،2007وأغسطس  2006في الفترة ما بین أكتو�ر 

  المضمون.

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

في �عض  المختلفة والمتنافسةحاول الصحفیون تحقی� التوازن بین األهداف 

أن المصادر األكثر ثقة في القضا�ا الصح�ة  ،وس� قیود تشغیل�ة �بیرة األح�ان

یتمتع الصحفیون المتخصصون في  ،هي األط�اء المحترمون والمستقلون 

  .مصادر المناس�ةال في اخت�ارالصحة �معرفة تقن�ة أكثر 

الصحافة األردن�ة الیوم�ة في  ): دور2009(الكسواني حنان حسن صالح  .6

 .)17("دراسة في تحلیل المضمون" التوع�ة الصح�ة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الصحف األردن�ة الیوم�ة (الرأ� والغد 

في التوع�ة الصح�ة، وف�ما إذا �ان من ضمن أولو�ات هذه  (والدستور

الصحف وضع أجندة إعالم�ة واضحة وهادفة تتعل� �الموضوعات 

الصح�ة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي �استخدام أداة 

یل المضمون، والتي تضمنت عددا من فئات تحلیل المضمون بلغت تحل

تطبی� األداة  ، تم)فئة فرع�ة ورئ�س�ة 53ثماني فئات رئ�سة (�مجموع 

عددًا من الصحف الیوم�ة الثالث التي صدرت  69بتحلیل عینة م�ونة من 

  م.2007عام

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 
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أن االهتمام �المواض�ع الصح�ة في الصحف الیوم�ة األردن�ة قد تزاید   .أ

�ش�ل ملحو� �عد بدء حمالت التوع�ة الخاصة �م�افحة األمراض السار�ة 

وغیر السار�ة، إلى جانب ز�ادة االهتمام �موضوعات الصحة اإلنجاب�ة 

 وصحة المرأة والطفل والغذاء والدواء. 

لیوم�ة األردن�ة في تغط�ة الموضوعات غ�اب برنامج واضح لد� الصحف ا  .ب

�أن الموضوعات الصح�ة الوقائ�ة حصلت على أعلى  الصح�ة، علماً 

 .معدالت تغط�ة بین الموضوعات األخر� 

 تراجع دور و�الة األن�اء األردن�ة (بترا) �مصدر ألخ�ار الصحف الیوم�ة  .ج

 .مقارنة مع ما �انت قد خلصت إل�ه دراسات سا�قة بهذا الخصوص

الصحافة المصر�ة  ): معالجة2008(الرافعي  اب ماهر محمودمهیت .7

  .)18("واألسبوعوالوفد  األهرام"دراسة تطب�ق�ة على صحف  للقضا�ا الصح�ة

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ��ف�ة معالجة األهرام والوفد واألسبوع

معالجة الصحف  فيللقضا�ا الصح�ة، إلى جانب معرفة آراء القراء واألط�اء 

 اإلعالميوقد استخدمت الدراسة منهج المسح  ،محل الدراسة للقضا�ا الصح�ة

 تحلیل المضمون  استمارةوالمنهج المقارن، اإلضافة إلى استخدام أداتین هما 

  .جمع ب�انات الدراسة في واالستب�ان

  :یليما توصلت إلیها الدراسة  التيومن أهم النتائج 

% من حیث 19.3المرت�ة األولى بنس�ة  فيالطیور  زاونلأنفجاءت قض�ة   .أ

 .اهتمام صحف الدراسة �القضا�ا الصح�ة

اتضح أن األغلب�ة من األط�اء والقراء �قرؤون الصحف المصر�ة �صفة   .ب

 .% من القراء31.7% من األط�اء و79.3غیر منتظمة بنس�ة 
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صة جاءت نس�ة عینة الدراسة من األط�اء الذین یرون أن المساحة المخص  .ج

% أكبر من عینة الدراسة من 11.4لنشر القضا�ا الصح�ة �اف�ة بنس�ة 

  .�اف�ة% فق� والذین یرون أنها مساحة 2.1القراء الذین جاءت نسبتهم 

  التعلی� على الدراسات السا�قة:

عر��ــة توجهــت نحــو دراســة القضــا�ا الصـــح�ة �ــل الدراســات ال - 1

علـى تحلیـل  األجنب�ـةفي حـین ر�ـزت الدراسـات  عامة،�صفة 

 المختلفة.الخبر�ة لتناول الفیروسات  األطر

أمــا �النســ�ة لــألدوات فقــد اتفقــت اغلــب الدراســات الســا�قة مــع  - 2

تحلیل المضمون، وفـي  على أداةالدراسة الحال�ة في اعتمادها 

 وصف�ة.�ون اغلب الدراسات هي دراسات 

خــالل إعــداد  الســا�قة مــنالدراسـات  اسـتفاد ال�احــث مــن �عــض - 3

  التحلیل�ة.�الدراسة  الخبر�ة الخاصة األطرتحلیل 

التي  التحلیل�ة تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة ومنهجها:نوع الدراسة 

تصم�م نموذج �حیث حیث �قوم ال�احث بتحلیل المضمون تعتمد على منهج 

یتم تصنیف  أساسهایتضمن مجموعة من الفئات الرئ�س�ة والفرع�ة التي على 

  .)19( الدراسةالمضمون المراد تحلیله �ما یتف� وأهداف 

منتظمة الشوائ�ة ال�احث في هذه الدراسة على العینة الع اعتمد: الدراسة عینة

الم�حوثین والعشوائ�ة في اخت�ار  تقوم على العشوائ�ة واالنتظام في اخت�ار" حیث

، بینما ��ون االنتظام في تساو� المد� بین المفردات التي یتم األولىالمفردة 

تم تداولها  التي الخبر�ة والتقار�ر األخ�ار �افة وتشمل ؛)20("اخت�ارها في العینة 

 الفترة خالل التي نشرتو  لقناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكترونيفي الموقع 

 لهذه زمن�ة �عینةم 31/3/2020الى  1/1/2020من  المحددة الزمن�ة

  .الدراسة
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  :الدراسة أداة

لعینة عشوائ�ة منتظمة م�ونة ال�احث على أداة تحلیل المضمون اعتمد

 للعینة الخبر�ة المواد بلغت حیث سالفًا،) خبر على الموقع المذ�ور 200من(

 الصفحة الرسم�ة لقناة على بخاص�ة ال�حث خبر�ة مادة) 300(بلغت األصل�ة

  .https://arabic.rt.com/:�اإلنترنتروس�ا الیوم 

 :التالي النحو علىللدراسة الحال�ة  التحلیلت وفئا لوحدة التحلی تحدید تم

ذه هل األنسب تعد حیث حدة الف�رةو  على الدراسة اعتمدت :وحدة التحلیل أوال:

 .الدراسة

 فئات، عدة على التحلیل�ة الدراسة اشتملت الخبر�ة:األطر  لیفئات تحلثان�ًا: 

 :التالي النحوى عل جاءت

لف �قصد بها ال�احث األطر الخبر�ة التي اهتمت �مخت :التر�یزفئة جوانب   .أ

 وتشمل:لقناة روس�ا الیوم  اإللكترونيالموقع جوانب مش�لة الدراسة �

لیوم القناة روس�ا  اإللكتروني: �قصد بها ال�احث تقد�م الموقع أطر التعاون  .1

ألطر التعاون بین الدول لم�افحة فیروس �ورونا والوقوف مع �عضها 

 ال�عض.

قناة ل اإللكتروني�قصد بها ال�احث تقد�م الموقع  :أطر العواقب االقتصاد�ة .2

  .ثار االقتصاد�ة لجائحة �ورونا على العالمآلل اإلخ�ار�ةروس�ا الیوم 

ونا لجائحة �ور  لس�اس�ةا آلثارا�احث بها ال الس�اس�ة: �قصدأطر العواقب  .3

 على العالم.

لجائحة  الحلول التي تم وضعها لعالج�قصد بها ال�احث  الحلول:أطر  .4

 وتقلیل انتشاره. �ورونا على العالم
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 جائحة �ورونا على العالم أس�اب انتشار�قصد بها ال�احث  األس�اب:أطر  .5

 لقناة روس�ا الیوم. اإللكتروني�الموقع  وفقًا لما ورد

 .الخبر والتقر�ر اإلخ�ار�  الخبر�ة: وتشملش�ل المادة   .ب

جنس�ة الشخص�ات �قصد بها ال�احث  :الشخص�ات المحور�ةفئة   .ج

 لقناة روس�ا الیوم اإللكترونيالمصاح�ة للمادة الخبر�ة التي وردت �الموقع 

 وتشمل: المستخدمة التأطیروأدوات  آل�اتفئة   .د

�قصد بها ال�احث المصادر التي اعتمد علیها موقع قناة روس�ا الیوم:  .1

 لقناة روس�ا الیوم.   اإللكترونيم�ان ورود المادة الخبر�ة التي ذ�رت �الموقع 

 .والرسوم الصور توفر مد� .2

وتشمل ثالث فئات صور شخص�ة وصور خبر�ة  :الرسومالصور و  أنواع .3

  ورسوم توض�ح�ة.

  :�اتالثو الصدق  اخت�ار

 عد عرضها على مجموعة من المح�مین� االست�انة صدق من التأكد تم

 ،(*) مالحظاتهم ىلع بناء المق�اس ص�اغة تم حیث م،اإلعال في متخصصینال

ترمیز  خالل من التحلیل بث�ات ال�احث قامستمارة تحلیل المضمون ا ث�ات أما

 معادلة هولستيطب� ال�احث حیث التحلیل�ة الدراسة  عینة إجمالي ) من10%(

  .0.89عالي عند  الث�اتمعامل  أن أظهرتالتي 

  عدد الوحدات المتف� علیها× 2                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث�ات = معامل 

  مجموع وحدات الترمیز                          

                        2 ×31                   62  

  0.89=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =الث�ات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل 

                          35+35                  70  
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  الدراسة:نظر�ة 

 حیث ياإلعالم اإلطاردراسة على نظر�ة تحلیل ال في هذهال�احث  اعتمد 

تنطو� في حد ذاتها على مغز�  ال األحداثأن ى النظر�ة علهذه  تفترض

�حددها و�نظمها  إطارتكتسب مغزاها من خالل وضعها في  وٕانما معین،

الموضوع  جوانبو�ضفي علیها قدرا من االتساق من خالل التر�یز على �عض 

هو تلك الف�رة المحور�ة التي تنتظم  اإلعالميإلطار فا، أخر� جوانب  وٕاغفال

  .)21( معینةالخاصة �قض�ة  األحداثحولها 

  
  .)22( )2(شكل رقم 

 .)23( اإلعالمي بناء اإلطار في تؤثر أخر�  عوامل Shoemaker و�ذ�ر

 ه،ونوع التعل�م ومستو�  الشخص�ة، والق�م ،اآلراء و�شمل :الفرد� المستو�   .أ

 .الخبرةوسنوات  المعرف�ة والخلف�ة

 العمل وزمالء رؤساء وتأثیر المنظمة س�اسة و�شمل :المؤسسي المستو�   .ب

 .الوظ�في والرضا

 وطب�عة الشرف، ومواثی� ،المهن�ة الق�م معاییر و�شمل :المهني المستو�   .ج

 .المهني الدور
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 ،واألیدیولوج�ة ،التشر�ع�ة والقیود السلطة، و�شمل :االجتماعي المستو�   .د

 .الضغ� وجماعات ،والجمهور العام

  

  عرض وتحلیل النتائج

  

تناولت جائحة فیروس �ورونا  یبین ش�ل المادة الخبر�ة التي) 1الجدول (

)19(COVID- قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع�  

 % التكرار ش�ل المادة

 93 186 خبر

 7 14 إخ�ار� تقر�ر 

 100 200 اإلجمالي

استخدامًا في  األكثرش�ل الخبر �ان الیتضح من ب�انات الجدول الساب� أن 

 -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 93نس�ة  المادة الخبر�ة

 اإلخ�ار� ، بینما جاء التقر�ر �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع 

  %.7استخدامًا بنس�ة  األقل

): 2018( قدارأمیرة و  سماعیلي بن نور الهد� تختلف هذه النتیجة مع دراسة

 والمتعلقة الشروق  جر�دة نشرتها التي الصحف�ة األش�ال على المقال ه�منة

 وقناعات وعي على التأثیر على وقدرته أهم�ة من النوع من لهذا لما �الصحة،

  .)24(%84.61نس�ة لوحده �ش�ل إذ القار� 
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 �ة التيفي المادة الخبر  المنشورة الخبر�ة للمواد المصاح�ة الصور توفر مد�) 2(جدول 

  ا الیوم �قناة روس� اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

 % التكرار الصور والرسوم 

 100 200 توجد صور

 صفر صفر ال توجد

 100 200 االجمالي

 الخبر�ة للمواد المصاح�ة رالصو  توفر عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

-COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 100نس�ة  المنشورة

  .�قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع 

لكتروني اإل  موقع�ال المنشورة الخبر�ة للمواد الصور والرسوم المصاح�ة ) أنواع3جدول (

  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ةل

 % التكرار الصور أنواع

 89 178 خبر�ة صور

 6.5 13 شخص�ة صور

 4.5 09  توض�ح�ة رسوم

 100 200 اإلجمالي

استخدامًا  األكثرأن الصور الخبر�ة هي  عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 �قناة اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة للمواد مصاح�ة لإل�ضاح�وسائل 

س�ة ن-COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي روس�ا الیوم الفضائ�ة

جاءت الرسوم  وأخیرا%، 6.5، یلیها الصور الشخص�ة بنس�ة 89%

  %.4.5التوض�ح�ة بنس�ة 

أن فئة ): على 2017(سف�ان هو�ر� و  نوفل ولهي تختلف هذه النتیجة مع دراسة

  .)25(%50.27بنس�ة  األولىالصورة الشخص�ة جاءت في المرت�ة 
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 لجائحة فیروس تغطیتهاعتمد علیها موقع قناة روس�ا الیوم في  التيالمصادر ) 4جدول (

  �ورونا

 % التكرار اعتمد موقع قناة روسيا اليوم اليتاملصادر 

RT  31 15.5 

 10.5 21 نوفسيت

 9.5 19 إنرتفاكس

 8.5 17 وكاالت

 7.5 15 السلطات يف إيطاليا

 6.5 13 وكالة أنباء رويرتز

 5.5 11 اإليطاليةوكالة آكي 

 4.5 09 وزارة الصحة الرتكية

 4.5 09  وسائل إعالم مصرية

 4 08  وسائل إعالم عربية

 3.5 07 جامعة جونز هوبكينز األمريكية

 3.5 07 وزارة الصحة اإلسبانية

 3.5 07 وسائل إعالم مغربية

 3 06 وزارة الصحة اللبنانية

 2  04 ديلي ميل

NLTimes  03 1.5 

 Nature Medicine"   03 1.5"دورية

 1.5 03  يو�اب

Expert.ru  03 1.5 

 1 02 هولندا )RIVM( املعهد الوطين للصحة العامة والبيئة

 1 02 وسائل إعالم إسرائيلية

 100 200 اإلمجايل

 للمواداعتمادًا  األكثرهي المصدر  RTأن  یتضح من ب�انات الجدول الساب�

�قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني �الموقع % 15.5نس�ة  المنشورة الخبر�ة

، یلیها نوفستي بنس�ة  -COVID)19(�ورونا  لتغط�ة جائحة فیروس

 %، یلیها8.5بنس�ة  و�االت%، یلیها 9.5بنس�ة  إنترفاكس%، یلیها 10.5

%، 6.5بنس�ة  و�الة أن�اء رو�ترز %، یلیها7.5بنس�ة  السلطات في إ�طال�ا
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المعهد %جاء 1و�نفس النس�ة  وأخیراً %، 5.5بنس�ة  إل�طال�ةو�الة آكي ا یلیها

هي  وسائل إعالم إسرائیل�ة و هولندا )RIVM( الوطني للصحة العامة والبیئة

موقع االلكتروني �قناة روس�ا مواد الخبر�ة المنشورة �اعتمادًا لل األقلالمصادر 

  .COVID- 19 �ورونا  الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

تم ): Po‐Lin Pan &Juan Meng )2016تختلف هذه النتیجة مع دراسة

االستشهاد �المهنیین الصحیین على نطاق واسع �مصدر إخ�ار� في التغط�ة 

  .)26(اإلخ�ار�ة األطراإلخ�ار�ة ألزمة أنفلونزا الخناز�ر من حیث 

-Hyun Jung Oh,Thomas Hove ,Hyeتختلف هذه النتیجة مع دراسة

Jin Paek,Byoungkwan Lee,Hyegyu Lee &Sun Kyu 

Song.)2012:(على أكبر �ش�ل الكور�ة اإلخ�ار�ة القصص اعتمدت 

 أكبر تنوًعا ألمر���ةا اإلخ�ار�ة القصص استخدمت بینما الح�وم�ة، المصادر

 الجنو��ة الكور�ة و األمر���ة اإلخ�ار�ة المصادر في التغط�ة في

  .)H1N1)27لو�اء

ئحة تناولت لجا التي الخبر�ة المواد ضمن الواردة الشخص�ات المحور�ة ) فئة5جدول (

  �موقع قناة روس�ا الیوم االلكتروني -COVID)19( فیروس

 % التكرار الشخص�ة 

 23.6 08 روس�ة

 17.6  06  صین�ة

 14.7 05 ا�طال�ة

 11.8 04 أمر���ة

 11.8 04 إیران�ة

 8.8 03 فرنس�ة

 8.8 03 عر��ة

 2.9 01 إسرائیل�ة

 100 34 اإلجمالي
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أكثر أن الشخص�ات الروس�ة هي  یتضح من ب�انات الجدول الساب�   

اإللكتروني �الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالشخص�ات المحور�ة الواردة ضمن ا

نس�ة -COVID)19(�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

%، یلیها الشخص�ات 17.6، یلیها الشخص�ات الصین�ة بنس�ة 23.6%

 األمر���ة%، یلیها و�نفس النس�ة الشخص�ات 14.7اال�طال�ة بنس�ة 

الشخص�ات الفرنس�ة  %، یلیها و�نفس النس�ة11.8بنس�ة  اإلیران�ةالشخص�ات و 

  %.2.9الشخص�ات الفرنس�ة بنس�ة  %، وأخیراً 8.8والشخص�ات العر��ة بنس�ة 

 التي تناولت لجائحة فیروس الخبر�ةالواردة ضمن المواد  األس�ابیبین اطر ) 6جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم �ورونا 

 % التكرار األس�اب أطار

 22.5 45 تكتم الصین عن ظهور الفیروس

 18.5  37  مدینة ووهان الصین�ة

 13 26 قلة جهوز�ة الدول في التعامل مع الفیروس

 10.5 21 عدم تطبی� الت�اعد االجتماعي

 9 18 عدم إعداد خط� واقع�ة وفعالة لم�افحة فیروس �ورونا

 8.5 17 الخروج من المنزل ألس�اب غیر ضرور�ة

 8  16  الخفاف�ش

 5.5 11 مو�وءةالسفر لدول 

 4.5 09 صناعة الشائعة

 100 200 اإلجمالي

 تكتم الصین عن ظهور الفیروسأن على یتضح من ب�انات الجدول الساب� 

�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا األس�اب أكثر أطرهي  

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني

)19(COVID- بنس�ة  سوق �مدینة ووهان الصین�ة، یلیها %22.5نس�ة

%، یلیها 13بنس�ة  قلة جهوز�ة الدول في التعامل مع الفیروس%، یلیها 18.5
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عدم إعداد خط� واقع�ة %، یلیها 10.5بنس�ة  عدم تطبی� الت�اعد االجتماعي

الخروج من المنزل ألس�اب %،، یلیها 9بنس�ة  لم�افحة فیروس �ورونا وفعالة

السفر لدول %، یلیها 8%، یلیها الخفاف�ش بنس�ة 8.5بنس�ة  غیر ضرور�ة

  %.4.5%،، واخیرًا صناعة الشائعة بنس�ة 5.5بنس�ة  مو�وءة

یروس فالتي تناولت لجائحة  الخبر�ةالواردة ضمن المواد  تعاون یبین أطر ال) 7جدول (

)19)COVID-  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  

 % التكرار أطار التعاون 

 28.8 25 التعاون اال�طالي الروسي

 19.6 17 دوالر في االقتصاد العالمي  تر�لیونات 5ضخ أكثر من 

 14.9 13 الصین تعرض المساعدة على أمر��ا

 10.5 09 الفیروسالتضامن والتوحد في مواجهة 

 6.8 06 وأمر��اتخفیف حدة الخالفات بین الصین 

 5.8 05 الرعا�ا إجالءفي  اإلماراتيتعز�ز التعاون الروسي 

 4.6 04 اإلمارات�ةعودة العالقات السور�ة 

 4.6 04  ألمر��اتقد�م مساعدات روس�ة 

 2.2 02  إلیرانتقد�م مساعدات فرنس�ة 

 2.2 02  إل�طال�ا أمر���ةتقد�م مساعدات 

 100 87 اإلجمالي

أكثر هو   التعاون اال�طالي الروسيأن لى عیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

�قناة  اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالتعاون الواردة ضمن ا أطر

نس�ة -COVID)19(�ورونا  روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

دوالر في االقتصاد العالمي  تر�لیونات 5ضخ أكثر من ، یلیها 28.8%

الصین %، یلیها 19.6بنس�ة  من قبل مجموعة العشر�ن المواجهة �ورون

التضامن والتوحد في %، یلیها 14.9بنس�ة  تعرض المساعدة على أمر��ا

تخفیف حدة الخالفات بین الصین %، یلیها 10.5بنس�ة  الفیروسمواجهة 
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 الرعا�ا إجالءفي  اإلماراتيتعز�ز التعاون الروسي %،، یلیها 6.8بنس�ة  وامر��ا

تقد�م و  اإلمارات�ةعودة العالقات السور�ة %، یلیها و�نفس النس�ة 5.8بنس�ة 

تقد�م مساعدات %، واخیرًا و�نفس النس�ة 4.6بنس�ة  ألمر��امساعدات روس�ة 

  %.2.2بنس�ة  إل�طال�ا أمر���ةتقد�م مساعدات  و إلیرانفرنس�ة 

التي تناولت لجائحة  الخبر�ةالواردة ضمن المواد  اطر العواقب االقتصاد�ة یبین) 8جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم �ورونا  فیروس

 % التكرار العواقب االقتصاد�ة

 20.5 41 االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود

 15.5 31 انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات التقیید�ة.

 13.5 27 في دول آس�ا والمح�� الهاد�یهدد الس�احة 

 10.5 21 �ستغل المضار�ون النقص الحاد في �مامات الوقا�ة

 9.5 19  ز�ادة المعونات االجتماع�ة

 8 16 الالعبینتخف�ض رواتب 

 6.5 13 ز�ادة ال�طالة

 4.5 09 إفالس �عض  الشر�ات

 3.5  07  إیران�ةفرض عقو�ات على شر�ات 

 3 06 السطو على البنوك �استخدام الواق�ات 

 2 04  للدول  حدوث صدمة اقتصاد�ة

 2  04  دوالر للبرمیل25النف� اقل من  أسعارهبو� 

 1 02  �ألمان�اانتحار مسئول اقتصاد� 

 100 200 اإلجمالي

 االقتصاد� الدخول في حالة الر�ودأن  لىعیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 المنشورة الخبر�ة لموادالعواقب االقتصاد�ة الواردة ضمن ا أكثر أطرهو  

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني�الموقع 

)19-COVID( انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات ، یلیها %20.5نس�ة
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 د الس�احة في دول آس�ا والمح�� الهاد�یهدت%، یلیها 15.5بنس�ة  التقیید�ة

 المضار�ون النقص الحاد في �مامات الوقا�ة لستغالا%، یلیها 13.5بنس�ة 

تخف�ض %، یلیها 9.5بنس�ة  ز�ادة المعونات االجتماع�ة%، یلیها 10.5بنس�ة 

إفالس %، یلیها 6.5بنس�ة  ز�ادة ال�طالة%، یلیها 8بنس�ة  الالعبینرواتب 

بنس�ة  إیران�ةفرض عقو�ات على شر�ات %، یلیها 4.5بنس�ة  �عض  الشر�ات

السطو على البنوك �استخدام الواق�ات التي تخفي مالمح %، یلیها 3.5

 و للدول  حدوث صدمة اقتصاد�ة%  ، یلیها و�نفس النس�ة 3بنس�ة  اللصوص

انتحار مسئول  %، واخیراً 2بنس�ة  دوالر للبرمیل25النف� اقل من  أسعارهبو� 

  %.1ة بنس� �ألمان�ااقتصاد� 

لجائحة  التي تناولت الخبر�ةالواردة ضمن المواد  ر العواقب الس�اس�ةأطیبین ) 9جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  �ورونا فیروس

 % التكرار العواقب الس�اس�ة

 33.5 52 تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس

 20 31 اقتصار االجتماعات الدول�ة على خدمة الفیدیو

 18.7 29 األورو�يالحدود بین دول االتحاد  إغالق

 10.9 17 األورو�يأعادة التف�یر في االتحاد 

 10.3 16 عجز الدول عن مساندة �عضها ال�عض

 5.16 08 ز�ادة الخالف بین أمر��ا والصین في مجلس األمن الدولي

 1.44 02 األو�راني الصحةوز�ر  إقالة

 100 155  اإلجمالي

تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار أن لى عیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 المنشورة الخبر�ة لموادالعواقب الس�اس�ة الواردة ضمن ا أكثر أطرهو  الفیروس

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني�الموقع 
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)19(COVID- االجتماعات الدول�ة واقتصارها  إلغاء، یلیها %33.5نس�ة

 األورو�يالحدود بین دول االتحاد  إغالق%، یلیها 20بنس�ة  على خدمة الفیدیو

%، یلیها 10.9بنس�ة  األورو�يأعادة التف�یر في االتحاد %، یلیها 18.7بنس�ة 

ز�ادة الخالف %، یلیها 10.3بنس�ة  عجز الدول عن مساندة �عضها ال�عض

وز�ر  إقالة %، واخیراً 5.16بنس�ة  في مجلس األمن الدوليبین أمر��ا والصین 

  %.1.44بنس�ة  األو�راني الصحة

�ورونا  جائحة فیروسالتي تناولت  الخبر�ةالواردة ضمن المواد أطر الحلول  ) یبین10جدول (

)19(COVID-  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  

 % التكرار ر الحلولأط

 16.4 21 .االجتماعيتطبی� إجراءات الت�اعد 

 15.6 02  .إ�قاف الصالة في الكنائس 

 10.2 13 .تعلی� الرحالت الجو�ة

 10.2 13  إغالق المدارس والجامعات .

 7.1 09 .منع التجمعات العامة

 5.4 07 .الكرملین للحجر في البیوت دعوة 

 4.6  06  إغالق األماكن الس�اح�ة.

 4.2 05  ال�الد.انتشار دور�ات الشرطة في شوارع 

 4.2 05  .إ�قاف الصالة في جم�ع المساجد مع االلتزام برفع األذان

 2.3 03 .منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات

 2.3 03  اكتشاف الصینیین المدة التي �م�ن أن �ظل �ورونا صامدًا.

 2.3 03  مساعدة الشر�ات المتأثرة ودعم أسواق األسهم .

 2.3 03  المستشف�ات المخصصة للعزل. إعداد

ثالثة لقاحات روس�ة واعدة مضادة لكورونا. إنتاج  03 2.3 

 �Avigan   03 2.3سمىللعالج عقارا  شر�ة أدو�ة �ا�ان�ة إعالن

 2.3  03  .وقف ز�ارة المستشف�ات والسجون 

 1.5 02 .التشّدد في مراق�ة تقید المواطنین المتجولین في المر��ات 

 1.5 02  رحالت إلجالء الس�اح الروس.تسییر 

 1.5 02 فرض التعل�م عن �عد في لیب�ا.

 1.5  02  والكمامات. األدو�ةلشراء  أموالتخص�ص فرنسا 

 100 128 اإلجمالي
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 تطبی� إجراءات الت�اعد االجتماعيأن  عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

روني اإللكت�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادهو  اكتر اطر الحلول الواردة ضمن ا

س�ة ن)COVID-19(�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 %، یلیها و�نفس النس�ة 15.6بنس�ة إ�قاف الصالة في الكنائس ، یلیها 16.4%

%، یلیها 10.2بنس�ة   إغالق المدارس والجامعات و تعلی� الرحالت الجو�ة

 الكرملین للحجر في البیوت دعوة %، یلیها 7.1بنس�ة  منع التجمعات العامة

%، یلیها و�نفس 4.6بنس�ة  إغالق األماكن الس�اح�ة%، یلیها 5.4بنس�ة 

إ�قاف الصالة في جم�ع  و دور�ات الشرطة في شوارع ال�الد انتشارالنس�ة  

 اكتشاف%، یلیها و�نفس النس�ة  4.2بنس�ة  المساجد مع االلتزام برفع األذان

مساعدة  و صامداً  �وروناخبراء الصینیین المدة التي �م�ن أن �ظل فیها ال

المستشف�ات  إعداد والشر�ات المتأثرة �فیروس �ورونا ودعم أسواق األسهم 

عالن إ و  نتاج ثالثة لقاحات روس�ة واعدة مضادة لكوروناإ و  المخصصة للعزل

ارا ال�شر�ة على عالج عقشر�ة أدو�ة �ا�ان�ة بدء المراحل األخیرة من التجارب 

وقف ز�ارة المستشف�ات  و �غرض عالج فیروس �ورونا �Aviganسمى

طنین التشّدد في مراق�ة تقید المواو�نفس النس�ة  %، واخیراً 2.3بنس�ة  والسجون 

تسییر رحالت إلجالء الس�اح  و المتجولین في المر��ات العموم�ة والخاصة

لشراء  أموالتخص�ص فرنسا  و  فرض التعل�م عن �عد في لیب�ا و الروس

  %.1.5بنس�ة  والكمامات األدو�ة

  النتائج العامة والتوصیات:
  : النتائج العامة أوال
 التي% 93نس�ة ب المادة الخبر�ةاستخدامًا في  رثكاألش�ل الخبر �ان ال إن.1

روس�ا  �قناة اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

  .الیوم الفضائ�ة
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 التي% 100نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للمواد المصاح�ة والرسوم الصور توفر.2

قناة روس�ا ل اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

  .الیوم الفضائ�ة

 المصاح�ة استخدامًا في الصور والرسومر ثكاأل أن الصور الخبر�ة هي.3

تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 89نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للمواد

)19(COVID-  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ةل اإللكتروني�الموقع.  

% 15.5نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للموادر اعتمادًا ثكهي المصدر األ)RT(إن.4

�ورونا  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروسل اإللكتروني�الموقع 

)19-COVID(،  إنترفاكسو�الة %، یلیها 10.5یلیها و�الة نوفستي بنس�ة 

  %.9.5بنس�ة 

 لموادضمن ا المحور�ة الواردةالشخص�ات  هي أكترالشخص�ات الروس�ة  إن.5

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة

، یلیها الشخص�ات الصین�ة %23.6نس�ة ب-COVID)19(�ورونا  فیروس

 %.14.7%، یلیها الشخص�ات اال�طال�ة بنس�ة 17.6بنس�ة 

الواردة ضمن  األس�اب أطر هو أكثر تكتم الصین عن ظهور الفیروس إن.5

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

مدینة ووهان ، یلیها %22.5نس�ة ب-COVID)19(�ورونا  جائحة فیروس

  %.18.5بنس�ة  الصین�ة

 لموادالتعاون الواردة ضمن ا أطر هو أكثر التعاون اال�طالي الروسي إن.6

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة

 5ضخ أكثر من ، یلیها %28.8نس�ة ب -COVID)19(�ورونا  فیروس

من قبل مجموعة  ادوالر في االقتصاد العالمي لمواجهة �ورون تر�لیونات

  %.19.6بنس�ة  العشر�ن
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العواقب االقتصاد�ة  أطر هو أكثر االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود إن.7

یوم �قناة روس�ا ال اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

ها ، یلی%20.5نس�ة ب)COVID-19(�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

  %.15.5بنس�ة  انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات التقیید�ة

العواقب الس�اس�ة  أطر هو أكثر تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس.8

یوم �قناة روس�ا ال اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

ا ، یلیه%33.5نس�ة -COVID)19(�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 %.20بنس�ة  الغاء االجتماعات الدول�ة واقتصارها على خدمة الفیدیو

الحلول الواردة ضمن  أطر هو أكثر تطبی� إجراءات الت�اعد االجتماعي إن.9

لتغط�ة  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

ي فإ�قاف الصالة ، یلیها %16.4نس�ة )COVID-19(�ورونا  جائحة فیروس

  %.15.6بنس�ة الكنائس 

  ثانیاً: التوصیات

  أهمها:خذ �مجموعة من التوص�ات یر� ال�احث ضرورة اآل

 عالم�اً عالم�ة على جائحة العصر �ورونا المعروف تر�یز ال�حوث اإل .1

)19(COVID-. 

 الحتى  عالم�ةاإلخ�ار�ة التنوع في طرح موادها إلعلى القنوات الفضائ�ة ا .2

 .�ورونا حول فیروسالمقدمة المتلقي من �م�ة المعلومات  �ض�ع

المتخصصین في الجانب الصحي لتوع�ة المواطنین بخطورة  استضافة .3

 �ورونا.فیروس 

 هللتوع�ة والتوج� اإلخ�ار�ةتخص�ص جزء �بیر من برامج القنوات الفضائ�ة  .4

-COVID)19( �ورونافیروس  نتشارافي ظل  أنفسهمللمواطنین �حما�ة 
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رفع �فاءة العاملین  في f mمصراتة دار�ة بإذاعة دور الق�ادات اإل

  اإلذاعةفي 

  میدان�ة)(دراسة 
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     ال�حث:ملخص 

هو معرفة الذ� والرئ�س  � من الهدف العاملى التحقإ�سعي هذا ال�حث     

 ،ودورها في رفع �فاءة العاملین fmالق�ادات اإلدار�ة في رادیو مصراتة 

اعتمد ال�احثان في لفرع�ة، و امن هذا الهدف مجموعة من األهداف و�نبث� 

والمنهج الوصفي لوصف ظاهرة محل ذه الدراسة على المنهج التحلیلي ه

ودورها في رفع  fmذاعة مصراتة إدار�ة في الق�ادات اإلفي الدراسة المتمثلة 

 لتي تعدا ةانواستخدم ال�احثان استمارة االست�، االذاعة في �فاءة العاملین 

في جمع الب�انات من العینة المختارة  المستخدمةسالیب األساس�ة األ �حدإ

لمجتمع ال�حث عن طر�� توج�ه مجموعة من األسئلة المحددة والمعدة وذلك 

ومجتمع ال�حث هو جم�ع الوحدات التي یرغب ال�احثان ، األهدافلتحقی� 

إذاعة في مجتمع العینة من العاملین اخت�ار تم في هذه الدراسة  ،في دراستها

اإلذاعة ال في دار�ة ن الق�ادات اإلأومن خالل ال�حث اتضح  ،fmمصراتة 

قسام دارات واألوالتخصص في تولي اإل المؤهل العلمي حسب ایتم اخت�اره

mailto:I.Algaziri@media.misurata.edu.ly
mailto:Tamer.benyahya@gmail.com
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، �ذلك عدم � العالقات االجتماع�ة والمحا�اةعن طر� ابل یتم اخت�اره

 العاملین في التدر�ب وال تمنح وف� الموضوع�ة في منح الفرصة لكل

وتقتصر  ،بین العاملین والمحا�اة التخصص بل االعتماد على التمییز

�تضح  من خالل خر�ن، و اإلذاعة دون اآلفي الدورات على �عض العاملین 

برنامج علمي متخصص و�ش�ل منتظم  تفتقد إلىن المؤسسة أالدراسة 

في  رفع �فاءة العاملین  مستمر موضحا ف�ه الدورات التي تسهم فيو 

، و�ذلك ضعف وقلة ن یتحصل علیهاأالمؤسسة والدورات التي یجب 

في العاملین وعدم اهتمام الق�ادات  لرفع من �فاءة وتطو�رلة �الدورات التدر�ب

�ضا ضعف اإلدارة في جانب أو�وضح هذا  ،اإلذاعة �الدورات التدر�ب�ة

  .�ش�ل مستمر ن و ة التي �حتاجها العامل�الدورات التدر�ب

  

  

  العاملین)�فاءة  -إذاعة  -اإلدار�ة  : (الق�اداتالمفتاح�ة الكلمات
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Research Summary  

     
This research seeks to achieve from the general and main goal 
which is the knowledge of administrative leaders in the Misurata 
FM phenomenon under study represented by the administrative 
leaders in the Misurata FM radio station and its role in raising the 
efficiency of the radio workers and the radio workers, and the 
researchers used The questionnaire form is considered one of the 
basic methods used to collect data from the sample chosen from the 
research community by directing a set of specific questions 
prepared in advance in order to achieve the goals radio and its role 
in raising the efficiency of workers and a set of sub-goals emerges 
from this goal, and the researchers adopted this study On the 
analytical and descriptive approach to describe the 
And the research community is all the units that researchers want to 
study, and in this study the sample community will be chosen from 
the workers Misurata FM broadcast, and through the research it 
became clear that the administrative leaders of the radio are not 
selected on the academic qualification and specialization in 
assuming departments and divisions but rather are chosen through 
social relations and favoritism, as well as lack of objectivity in 
giving opportunity to all workers in training and are not granted 
according to specialization but relying on discrimination Among 
workers and favoritism courses are limited to some radio workers 
Without the others, it becomes clear through the study that the 
institution does not have a specialized and regular and continuous 
scientific program explaining the courses that contribute to raising 
the efficiency of the employees of the institution and the courses 
that must be obtained, as well as the weakness and lack of training 
courses to raise the efficiency and development of workers and the 
lack of interest of leaders Broadcasting the training sessions This 
also shows the weakness of management in the aspect of the 
training courses that workers need continuously 

 
Key words: (Administrative Leadership, Workers Efficiency 
Radio) 
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   المقدمة

 إلى فلو نظرنا ؛ة للتوج�هاإلدار�ة هي إحد� األر�ان الرئ�سالق�ادة          

 مرأ� أن األ ،الوظ�فة األولى والثان�ة لإلدارة لوجدناهما التخط�� والتنظ�م

 ولكي تبدأ عمل�ة التنفیذ البد من وجود ،یتطلب وجود خطة وتنظ�ما مالئما

 حیث�، التدر�بو  لم�اد� واألسساتعل�م ثم ق�ادات لألفراد وتوز�ع األدوار 

ماهي األدوات المطلو�ة لإلنجاز یتعرف األفراد ما هو مطلوب منهم و 

 فالق�ادة ضرور�ة في �ل المؤسسات ؛التوج�ه و�أتي �عد ذلك دور ،وتوفیرها

  . اصة في إدارة المؤسسات اإلعالم�ة�ان نوع النشا� الذ� تمارسه وخ امهم

 في اإلدارةمر استخدام األسالیب الحدیثة تطلب األولنجاح هذه الق�ادات ی 

وتؤ�د الدراسات العلم�ة أن االهتمام �األسالیب  ،ومد� تأثیرها على ذلك

ك و�رجع ذل ،زال محدودایالحدیثة في الدول النام�ة ومنها الدول العر��ة ال

ة م�ن التغلب علیها بإتاح�، و سالیب�مانهم الكامل بجدو� هذه األإإلى عدم 

الفرصة للق�ادات اإلدار�ة في الدول النام�ة للتعرف واالطالع على أحدث 

 وذلك عن ،الیب العلم�ة والتطورات التكنولوج�ة في مجال اإلدارة عامةاألس

المؤتمرات دار�ة لحضور الدورات التدر�ب�ة و طر�� إ�فاد قادة األجهزة اإل

 ،والندوات والبرامج المتخصصة في المؤسسات اإلدار�ة الرائدة م�ةلالع

وات واالستفادة من اآلراء والمناقشات التي یدلي بها المشار�ون في هذه الند

ومما یتولد لدیهم من أف�ار عند احتكاك العقول  ،أو البرامج أو الدورات

  )1(وت�ادل الخبرات واآلراء. 
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  لل�حثاإلطار المنهجي  :الفصل األول

  مش�لة الدراسة :والأ

ألن  ؛الق�ادة من أهم الوظائف اإلدار�ة التي �مارسها المدیر دتع  

الخطة �عد أن یتم وضعها تنتقل إلى حیز التنفیذ وتتناولها العقول واألید� 

و�قود المدیر  ،لتنجزها حسب األهداف المقررة والمراحل المحددة ؛واآلالت

هم یوجههم و�رشدهم و�در�هم و�نس� أعمال ،في ذلك مجموعة من األفراد

و�حفزهم على التعاون  ،و�وف� بین جهودهم و�ستثیر دوافعهم وطموحهم

م نتائج أعمالهم ف��افئ المجتهدین و�رشد المقصر�ن إلى ��ف�ة والتنافس و�قوّ 

إنها ل�ست �المهمة ال�سیرة ، بل إنها تتطلب من المدیر  ،عالج أخطائهم

لهدف المنشود حتى �ستط�ع أن �قود جماعته نحو ا ؛جهدًا ووقتًا ومهارات

  .والفعال�ة الالزمة�الكفاءة 

مما سب� �م�ن القول �أن الق�ادة هي جوهر العمل�ة اإلدار�ة وقلبها     

النا�ض وأنها مفتاح اإلدارة وأن أهم�ة م�انتها ودورها نا�ع من �ونها تقوم 

     )2( اإلدار�ة.بدور أساسي �شمل �ل جوانب العمل�ة 

ه الق�ادات اإلدار�ة إلدارة المؤسسات د�ؤ إن الدور الفعال الذ� ت    

ثر هذه أم األسالیب الحدیثة في اإلدارة و اإلعالم�ة في عمل�ة استخدا

فاألمر �قتضي دراسة جادة وفهما  ،على أداء العاملین وتطو�رهم االتكنولوج�

دة من هذه التكنولوج�ا عم�قا لألس�اب التي من شأنها أن تحول دون االستفا

  �الرادیو.داء العاملین أفي تطو�ر 

ف عائقا أمام الق�ادات لمسها ال�احثان والتي تق ولعل من األس�اب التي

استخدام األسالیب  من حیثالرادیو في رة المؤسسة اإلعالم�ة ادإو أاإلدار�ة 

  اإلدار�ة.الحدیثة هي ضعف فاعل�ة هذه الق�ادات 
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ي فة أداء العاملین ومما سب� یر� ال�احثان أن مش�لة الدراسة تكمن في �فاء

إذاعة في حد العاملین أ �صفتي، ومن خالل متا�عتي ومعا�شتي الرادیو

دورها في رفع دار�ة و �قا الحظت القصور في الق�ادات اإلسا fmمصراتة 

ت معرفة القصور في الق�اداإلى �ل ذلك دفعنا  ،اإلذاعةفي �فاءة العاملین 

في في رفع �فاءة العاملین  ة ودورهادار�ة وٕادارة المؤسسات اإلعالم�اإل

  تي:اآلالمش�لة ال�حث�ة في  صاغ ال�احثانولذلك  ،اإلذاعة

  } fmاالذاعة مصرتةفي ة ودورها في رفع �فاءة العاملین دار�اإل تالق�ادا {

  أهم�ة الدراسة ثان�ا:

لم�ة متخصصة ت�حث في تكمن أهم�ة هذه الدراسة في �ونها دراسة ع      

  . fmإذاعة مصراتة في ة ودورها في رفع �فاءة العاملین دار�الق�ادات اإل

لتي ا� استخدام التكنولوج�ا المناس�ة أوجه القصور في الق�ادات اإلدار�ة ومد -

وتقد�م الحلول المناس�ة موضوع الدراسة شى مع ظروف العمل �المؤسسة اتتم

ة اإلدار�ة ومن ثم دقة وموضوع� ن ذلك سیز�د من فعال�ة الق�اداتإلها حیث 

التي تساعد على نجاح تلك ب الحدیثة المستخدمة في الرادیو األسالی

 فعالیتها.المؤسسات وترفع من مستو� 

ءة ة ودورها في رفع �فادار�معرفة الق�ادات اإلإلى �ما أن هذا ال�حث �سعى  -

 في�ادات دار�ة للقالخطة اإل علىعالم�ة والتعرف المؤسسة اإلفي العاملین 

 . ف�ة تعامل الق�ادات مع العاملینالمؤسسة و��

 یجاب�ة من دراسة تساعد اإلدار�ین والق�اداتإلى نتائج إألهم�ة الوصول  -

 أثیر�النفع والت ؛ ل�عودوالفنيالرادیو لتطو�ر األسلوب اإلدار� في اإلدار�ة 

  اإلذاعة.في على العاملین 
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العاملین دار�ة في رفع �فاءة إلص�ات من شأنها تطو�ر الق�ادات اتقد�م تو  -

 اإلذاعة. في

ة ودورها في رفع ذاعدار�ة في اإلسات التي أجر�ت على الق�ادات اإلقلة الدرا -

 اإلذاعة.في �فاءة العاملین 

تأثیر الفاعل�ة و الاإلذاعة المسموعة إحد� وسائل االتصال ذات  د�ذلك تع -

 و تدنٍّ أوأ� قصور  ،في جمهورها من خالل ما تقدمه من البرامج الم�اشرة

  جمهورها.إلى ما تقدمه  على اع�س سل�ً نفي أداء العاملین ی

  هداف الدراسةأ ثالثا:

  إلى:تهدف هذه الدراسة 

وهو معرفة  لى التحق� من الهدف العام والرئ�سإتسعى هذه الدراسة   

 ،ودورها في رفع �فاءة العاملین fmالق�ادات اإلدار�ة في رادیو مصراتة 

  أهمها:الفرع�ة من هذا الهدف مجموعة من األهداف و�نبث� 

محاولة معرفة أهم�ة التخط�� الجید للق�ادات اإلدار�ة واستخدام األسالیب  -

الحدیثة في اإلدارة �الرادیو وأثرها على اتخاذ القرارات ومن ثم تحقی� أهداف 

 المؤسسة.

 الق�ادات االدار�ة  علىعینة ال�حث مد� رضا معرفة  -

للمتخصص لرفع �فاءة العاملین  مستمربرنامج تدر�بي جود و  التأكد من -

 اإلذاعة.في 

 اإلذاعة.في دار�ة التي یتم بها اخت�ار الق�ادات اإل ةك�ف�المعرفة  -

لتغلب على تلك المسب�ات أو التخفیف من لاقتراح �عض التوص�ات  -

حدتها �الش�ل الذ� �م�ن االستفادة الفعالة من الق�ادات اإلدار�ة وقدرتها 

 .الرادیوفي سالیب الحدیثة وتطو�ر العاملین على استخدام األ
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   تساؤالت الدراسة ا:را�ع

 دار�ة؟اإلالق�ادات  ىعل نت راضٍ أهل  -

 اإلذاعة؟في  دار�ةاإل�یف یتم اخت�ار الق�ادات  -

ورة متطالحدیثة و الوسائل الاإلذاعة في دار�ة استخدام الق�ادات اإل �ما مد -

 عالم؟اإلفي مجال 

 ؟عالميدار�ة للعمل اإلإخطة اإلذاعة في دار�ة الق�ادات اإلهل لد�  -

 ذاتك؟دار�ة في رفع �فاءتك وتطو�ر ادات اإلهل تساعدك الق� -

 عالم؟اإلدورة في مجال  ىن تحصلت علأهل سب� لك  -

في جهزة والبرامج الحدیثة للعمل دار�ة األهل توفر لكم الق�ادات اإل -

 ؟اإلذاعة

  ؟عملنجاز الإمعنو�ة عند الو أماد�ة الدار�ة الحوافز هل توفر الق�ادات اإل -

 مصطلحات الدراسة و  خامسا: المفاه�م

  المحل�ة ذاعةاإل

 ،ماع�ةالتي تخدم مجتمعًا محددًا ومتناسقًا من الناحیتین الجغراف�ة واالجتهي 

دود مجتمعًا له خصائص البیئة االقتصاد�ة والثقاف�ة المتمیزة على أن تحده ح

 رسال داخل إقل�م أواإلجغراف�ة حتى تشمله رقعة اإلرسال المحلي، وتختص �

وتتمیز هذه  ،ع خارج الحدود�ول�ست إذاعة دولة تذ ،محافظة أو مدینة

  المحل�ة.�الشؤون الداخل�ة  �اختصاصهااإلذاعات 

  راتةرادیو مص

في منتصف  ظهور اإلذاعات المحل�ة في �عض المدن اللیب�ةمع     

تسعین�ات القرن الماضي اجتمع لفیٌف من المهتمین �الشأن الثقافي 
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المدینة أسوًة في دارسوا موضوع إنشاء إذاعة واإلعالمي �مدینة مصراتة وت

واستقر الرأ� على مخاط�ة الجهات المسؤولة وهو ما �ان  ،ب�اقي المدن

واستمرت المحاوالت حتى  ،ُ�عرف �اللجنة الشعب�ة العامة لإلعالم والثقافة

وتم تش�یل لجنة إلدارتها برئاسة السیِّد   1997صدر قرار بإنشائها سنة 

 ،يخبرته في العمل �المجال اإلذاع خالد خشیــم، الذ� تم اخت�اره بناًء على

ووقع االخت�ار على مبنى �المعهد العالي للصناعة ل��ون مقًرا لها نظًرا 

لوجود أستودیو مجهز �ه �ان �ستخدم لتدر�ب الطل�ة على التسجیل 

والمونتاج، ومع انطالق ثورة السا�ع عشر من فبرایر وس�طرة الثوَّار على 

داثها و�ان وواكبت أح ،المدینة أص�حت اإلذاعة الناط� الرسمي �اسم الثورة

لها الدور األكبر في التحر�ض على المقاومة و�ث أخ�ار الجبهات ورفع 

معنو�ات المقاتلین خاصًة حین �انت تبث على الموجة المتوسطة التي 

�م�ن سماعها في �ل أنحاء لیب�ا وتغّیر اسمها إلى ( صوت لیب�ا الحرَّة من 

عادت إلى بث  مصراتة ) و�انتصار الثورة واستقرار الوضع في ال�الد

البث من الثامنة  ساعات) و  FMبرامجها وأص�ح اسمها ( رادیو مصراتة 

  .ل�الً الحاد�ة عشر ص�اًحا حتى 

   الق�ادة:

مهارة التأثیر على شعور المرؤوسین إلنجاز المهام الق�ادة هي فن القدرة و 

هي أ�ضا حث وتحفیز  فالق�ادة ؛المقدمة المحددة لهم ��ل حماس وٕاخالص

شعور األفراد  أ� جعل ،نجاز ما ترغب الق�ادة في تحق�قهإعلى  األفراد

  الشخص�ة.لو �انت أهدافهم  ا�أهداف المؤسسة �م
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   :ن والعامل

سن  وغال�ا ما تتراوح أعمارهم بین، الرادیوفي شر�حة من الموظفین العاملین 

  سنة. 40إلى  19

  منهج الدراسة سادسا:

والمنهج الوصفي ذه الدراسة على المنهج التحلیلي �عتمد ال�احثان في ه

 ذاعة مصراتةإ دار�ة فيالق�ادات اإلفي لوصف ظاهرة محل الدراسة المتمثلة 

fm  اآلتي:وف�  ذاعةاإلفي ودورها في رفع �فاءة العاملین  

الة الراهنة للمؤسسة من خالله بوصف الح: قام ال�احثان المنهج الوصفي

 .محل الدراسة

 بتحلیل الب�انات والمعلومات قام ال�احثان من خالله :تحلیليالمنهج ال

  الموزعة على عینة محل الدراسة.  االست�انة اتعة لد�ه من استمار جمَّ الم

  أدوات الدراسة سا�عا:

دوات وترت�� هذه األ ،دواته التي تساعد ال�احث في �حثهألل�حث العلمي 

و�توقف نجاح ال�احث في  ،�موضوع ال�حث والمنهج المستخدم في الدراسة

  ال�حث.دوات أقدرته في استخدام  ىحد �بیر عل ىلإ�حثه 

  

  الـ�ـتـب   ـأ 

الجانب  جمعوتم  ،استعان ال�احثان �مجموعة من الكتب المتعلقة �الدراسة

  .النظر� للدراسة
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   ةاناالست� ـ ب

التي سالیب األساس�ة األ �حدإ هيو  ة،اناستخدم ال�احثان استمارة االست�

تستخدم في جمع الب�انات من العینة المختارة من مجتمع ال�حث عن طر�� 

  توج�ه مجموعة من األسئلة المحددة والمعدة مقدما وذلك لتحقی� األهداف.

  المقا�الت  ـج 

وذلك  ؛استخدم ال�احثان المقابلة الشخص�ة مع مسؤول في إذاعة مصراتة

  )3( اإلذاعة. تخصللحصول على معلومات 

  مجتمع الدراسة ثامنا:

وسیتم  ،مجتمع ال�حث هو جم�ع الوحدات التي یرغب ال�احثان في دراستها

  .fmإذاعة مصراتة في خت�ار مجتمع العینة من العاملین في هذه الدراسة ا

  عینة الدراسة تاسعا:

فلكل  ؛نواع العینات حسب ال�حث والطرق المت�عة في اخت�ارهاأتختلف 

ان �سحب لهذا قام ال�احثو  ،ي اخت�ار العینة المناس�ة�احث طر�قته الخاصة ف

مفردة بین  31م�ونة من ، fmرادیو مصراته في عینة عشوائ�ة من عاملین 

  ناث .الذ�ور واإل

  حدود الدراسة  عاشرا:

  . fmإذاعة مصراتهفي العاملین  ىجراء هذه الدراسة علإ تم :م�ان�ة حدود

 01/03/2019الفترة الزمن�ة من جراء هذا ال�حث في إتم  :زمان�ة حدود

  .25/08/2019 ىال

معرفة دور الق�ادات  ى�قتصر دراسة هذا ال�حث عل :موضوع�ة حدود

  .فیهافي رفع �فاءة العاملین   fm إذاعة مصراتة في دار�ة اإل
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  اإلطار النظر� لل�حث :الفصل الثاني

  ولالم�حث األ 

  fmإذاعة مصراتة 

في منتصف تسعین�ات مع ظهور اإلذاعات المحل�ة في �عض المدن اللیب�ة 

القرن الماضي اجتمع لفیٌف من المهتمین �الشأن الثقافي واإلعالمي �مدینة 

واستقر  ،وتدارسوا موضوع إنشاء إذاعة �المدینة أسوًة ب�اقي المدن ،مصراتة

لجنة الشعب�ة الرأ� على مخاط�ة الجهات المسؤولة وهو ما �ان ُ�عرف �ال

واستمرت المحاوالت حتى صدر قرار بإنشائها سنة  ،العامة لإلعالم والثقافة

خالد خشیــم، الذ� تم اخت�اره  وتم تش�یل لجنة إلدارتها برئاسة السیِّد 1997

ووقع االخت�ار على مبنى ، بناًء على خبرته في العمل �المجال اإلذاعي

ها نظًرا لوجود أستودیو مجهز �ه �ان �المعهد العالي للصناعة ل��ون مقًرا ل

تور�د  و�دأ العمل على �ستخدم لتدر�ب الطل�ة على التسجیل والمونتاج،

حتى تم  1998و  1997الذ� استغرق عامي المعدات واآلالت الالزمة 

الذ� استمر  1998/  09/  12ر�بي في تر�یب المرسلة و�دأ البث التج

، حیث بدأ بث البرامج 1998/  09/  26مدة أسبوعین حتى تار�خ : 

 ،و�ان البث على فترتین ص�اح�ة ومسائ�ة لمدة خمسة أشهر ،�صورة رسم�ة

 ،الحاد�ة عشر ل�الً الیوم من الثامنة ص�اًحا حتى  مد�انتظم �عدها ثم 

عناصر معدودة من الفنیین والمعدین  فالعاملون  ،و�انت البدا�ة �س�طة للغا�ة

اب العدید من المواهب وأق�مت الدورات ومع الوقت تم استقط ،والمقدمین

و�دأت تتضح معالم العمل اإلذاعي، حیث أص�ح الكادر  ،التدر�ب�ة المحل�ة

مثل قسم الهندسة اإلذاع�ة وٕادارة البرامج  ،من أقسام ووحدات م�وًناالعامل 
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إضافًة إلى الشؤون اإلدار�ة والمال�ة،  ،وقسم النقل الخارجي ووحدة الص�انة

البرامج بوضع خارطة الدورات اإلذاع�ة وتوز�ع ساعات البث  وتختص إدارة

بین المواد اإلذاع�ة الیوم�ة واألسبوع�ة وتخص�ص فترات البث الُم�اشر 

�ما تستقبل مقترحات البرامج من المعدین وتش�ل لجاًنا  ،للنشرات والبرامج

و�ت�ع إدارة البرامج قسم التنسی� والم�ت�ة المختص بتوز�ع  ،إلقرارها واعتمادها

إضافًة إلى تزو�د البرامج �ما  ،المواد اإلذاع�ة على أوقات البث الیوم�ة

�حتاجه من المواد الموثقة والمتوفرة في الم�ت�ة وقسم المذ�عین الذ� یختص 

�ع بتخص�ص المذ�عین لقراءة نشرات األخ�ار واإلعالنات المختلفة وتوز 

أمَّا إدارة الهندسة فتختص بتكلیف الفنیین �العمل في  ،المناو�ة الیوم�ة علیهم

 ،األستودیو الم�اشر وأستودیو التسجیل وتنفیذ البرامج وتسجیل المواد اإلذاع�ة

وتختص إدارة  ،إضافًة إلى إشرافها على وحدة النقل الخارجي والص�انة الفن�ة

تعل� �العاملین من تعیین وترق�ات وٕاجازات الشؤون اإلدار�ة والمال�ة ��ل ما ی

ومع انطالق ثورة السا�ع عشر من فبرایر وس�طرة الثوَّار على  .وتقار�ر

المدینة أص�حت اإلذاعة الناط� الرسمي �اسم الثورة وواكبت أحداثها و�ان 

لها الدور األكبر في التحر�ض على المقاومة و�ث أخ�ار الجبهات ورفع 

�انت تبث على الموجة المتوسطة التي  ثحی ،خاصةً معنو�ات المقاتلین 

لیب�ا الحرَّة من  (صوت�م�ن سماعها في �ل أنحاء لیب�ا وتغّیر اسمها إلى 

) و�انتصار الثورة واستقرار الوضع في ال�الد عادت إلى بث برامجها مصراتة

   ).FMمصراتة  (رادیووأص�ح اسمها 

راتة انعدام الدعم والتمو�ل، إذاعة مص ولعّل أكبر المصاعب التي واجهت   

ورغم ذلك �انت برامجها من البرامج  ،حیث �ان العمل في البدا�ة تطوعً�ا

فهناك البرامج الدین�ة والصح�ة واالجتماع�ة والفن�ة  ،الممیزة من حیث تنوعها
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فیها أخ�ار  ُتعرضوالمنوعات مع مساحات إخ�ار�ة على مدار ساعات البث 

الغات المحل�ة مع المشار�ة في �ل المناس�ات المدینة واإلعالنات وال�

   زال الدعم الماد� عائًقا أمام تقدمها واستمراریوال  ،الوطن�ة والدین�ة

  )4(. نجاحها

  المحل�ة:مفهوم اإلذاعة أوًال: 

ومتناسقًا من  : تلك التي تخدم مجتمعًا محدداً هي اإلذاعة المحل�ة -

 مجتمعًا له خصائص البیئة االقتصاد�ة ،الناحیتین الجغراف�ة واالجتماع�ة

والثقاف�ة المتمیزة على أن تحده حدود جغراف�ة حتى تشمله رقعة اإلرسال 

 تختص بإرسال داخل إقل�م أو محافظة أو مدینة ول�ست إذاعة االمحلي، وأنه

�ة دولة تذاع خارج الحدود وتتمیز هذه اإلذاعات �أنها تختص �الشؤون الداخل

  )5(المحل�ة. 

أساسًا �مجتمع خاص قد ��ون هذا المجتمع مدینة  هنا مرت�طة فاإلذاعة -

مجموعة قر� أو مدنًا ممیزة متقار�ة تجمعها وحدة اقتصاد�ة وثقاف�ة أو 

متمیزة وتكون هذه اإلذاعة هي مجالهم الطب�عي للتعبیر عن مصالحهم 

اتهم المحل�ة وتلبي احت�اج حتى لهجتهممهم وتراثهم وأف�ارهم بل وتع�س ق�

  المتمیزة.الخاصة 

العام لإلذاعة فهو أنها وسیلة اتصال بین الشعوب  أما المعنى -

و�ذلك هي أداة تأثیر قو�ة على أحاس�س ال�شر �ما  ،والمجتمعات واألمم

حیث �م�ن أن تضیف إلى �ل فرد من  ؛مهمأنها مرف� من مراف� التعل�م ال

وذلك ناتج عن أن  ،دراك الحسيأفراد المجتمع شیئًا ما من الثقافة والعلم واإل

و�ذلك تستط�ع تخطي �ل  ،اإلذاعة تستط�ع الوصول إلى مسافات �عد�ة



   مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم 

199 

 

نه الوحید الذ� إمن أحد إال من المستمع نفسه حیث الحواجز دون إذن 

  )6(�ستط�ع تشغیل جهاز المذ�اع والرادیو أو قفله. 

�م�ن  والجماهیر فاإلذاعة المحل�ة هي وسیلة من وسائل االتصال  

من خاللها خدمة األهداف العامة لخط� التنم�ة داخل المجتمع والرقي 

  )7(�مستو� الوعي المجتمعي لد� المتلقي. 

  المحل�ة:معنى اإلذاعة  :ثان�اً 

ال �م�ننا تعر�ف اإلذاعة المحل�ة إال من خالل تعر�فنا لطب�عة   

ن ثم التعرف وم ،مخاطبته والتأثیر ف�هإلى ذاعة المجتمع الذ� تسعى تلك اإل

هذا المجتمع وطب�عة خصائهم إلى لى مجموعة األفراد الذین ینتمون ع

  سلو�هم.وصفاتهم وأنما� 

  والمجتمع الذ� تستهدفه اإلذاعة المحل�ة هو المجتمع المحلي   

  المحلي؟فما هو المجتمع 

غم تعدد الكتا�ات التي تعرضت لتعر�ف المجتمع المحلي ومد� ر   

ننا نستط�ع القول �أن هذه الكتا�ات جم�عًا اتفقت في ت�اینها أو اتفاقها فإ

  هي:وهذه المنطلقات  ،منطلقات وضع هذا التعر�ف

  الجغرافي.اإلطار  -

  اإلطار.مجموعة األفراد الذین �ع�شون في هذا  -

  األفراد.طب�عة األنشطة التي �مارسها هؤالء  -

  األفراد.مجموعة العالقات التي تر�� هؤالء  -

  األفراد.مجموعة الق�م والثقافات والسلو��ات التي تح�م هؤالء  -

ومن خالل هذه المنطلقات �م�ن القول �أن المجتمع المحلي هو   

جماعة من الناس تع�ش في منطقة جغراف�ة متجاورة نشأت بینهم عالقات 
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المنظمات لى وجود مجموعة من المؤسسات و اجتماع�ة وثقاف�ة معینة أدت إ

والجماعات  األفرادداف مشتر�ة وعن طر�� تعاون هوٕالى وجود أ  االجتماع�ة

تي تش�ع احت�اجاتهم االقتصاد�ة واالجتماع�ة توفیر الخدمات ال�م�ن 

النفس�ة الالزمة لرفاهیتهم وتشعرهم �االنتماء والوالء للمنطقة التي �ع�شون و 

  )8( .فیها

  أهم�ة التخط�� لإلذاعات المحل�ة: :ثالثاً 

داد حیث تز  ،تخط���ة �غیرها من اإلذاعات إلى تحتاج اإلذاعات المحل   

المنهج الذ� �ساعد على معالجة المش�الت  �ونهأهم�ة التخط�� حال�ا �

  المختلفة في �ل الدول.

المف�ر�ن لم یتفقوا على وضع تعر�ف محدد لمفهوم ن معظم ال�احثین و وأل

سفة هذا المفهوم �العدید من التخط�� فقد تناولت آراء المف�ر�ن والفال

ن التخط�� لف� �عني سلو�ا مقیدا یر� أ )BOUIdingولد نج (بف التعر�فات،

ات بتقدیر واع للتوقعات المستقبل�ة. و�عرفه غیره "�أنه مجموعة من التنظ�م

  )12(". جل الوصول إلى أهداف محددةألترتی�ات المحددة اتف� علیها من وا

هو القطاع اإلعالمي �ما �شمله من صحافة  –التخط�� اإلذاعي ف إذاً 

 الدولة،وٕاذاعة مرئ�ة ومسموعة ومسرح ...وهو أحد القطاعات الرئ�سة في 

وغیر ذلك من القطاعات. وهذا  ،قطاع الصناعي والزراعي والتجار� مثل ال

   اآلت�ة:�حتاج إلى المتطل�ات 

 لكونهیتسم �أنه علمي  فهو من جهة ،مقصودأن �سیر وف� أسلوب علمي 

والتخط�� �طب�عته ال یتم عشوائ�ا وٕانما وف� أسلوب  التخط��،من  انوع
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توج�ه  ألنه یتضمن ؛وهو من جهة ثان�ة مقصود ومدروس،علمي محدد 

 لنفسه.رسمها هو اتجاه تحقی� األهداف التي  ،معیناإلم�ان�ات في اتجاه 

�حدد التخط�� أهدافا  و�قصد بذلك أن ضرورة وجود أهداف عامة وواضحة،

، وذلك ضمانا خطة السیر في المستقبلواضحة تصف الحاضر وتحدد 

ضرورة وجود مقدرة عال�ة على التقو�م ومتا�عة  ،األهدافللوصول إلى 

ضرورة وجود ، مع ومستمرة ألهداف ومراحل وٕایجاد الحلول السر�عة والفعالة

ومعنى الواقع�ة في التخط�� أن �قوم على أساس  ،درجة عال�ة من الواقع�ة

وفي  ،لمجتمع ووفقا لالحت�اجات الفعل�ةالتحلیل الوظ�في والتكو�ن البنائي ل

إلنسان المتزایدة حاجات ا ىة والواقع�ة في التخط�� تراع�حدود الموارد الحق�ق

فتتدرج في إش�اع هذه الحاجات والسیر بها إلى أقصى  ،من وقت إلى آخر

تها على أساس الواقع المالي والتعل�مي والعاطفي واألخالقي للمجتمع درجا

 :وفي حدود الموارد التي تسمح بتنفیذها بنجاح وهي

د� إلى أقصى قدر مم�ن تعني حسن استخدام الموارد �طر�قة تؤ : الكفاءة

 أ�ضا لوالتوز�ع، والت�ادو�ذلك في مجاالت االستهالك  ،اإلنتاجمن 

عنى تطاب� الموارد المتاحة أو المخط� إنتاجها في �م المنطقي:التواف� 

 �مها ونوعها مع مختلف االستخدامات

 عال�ة،بدرجة  ا�ون التخط�� و�رامجه وأجهزته مرنقصد بها أن �� المرونة:

تكون  أالو  ،�حیث تتالءم عمل�ة التخط�� مع التحول وتغیر المجتمع

األهداف قوالب تجمد سلوك التخط�� وتمنعه من المرونة والتكیف مع �ل 

 ما �ستجد من مواقف وصعو�ات جدیدة أثناء التنفیذ.

 البد من تحدید اإلطار الزمني للخطة وفقا للظروف :المحدد ياإلطار الزمن

ن تحدید ما یجب تنفیذه من ذلك أل ؛ونوع�ة األهداف المطلوب تحق�قها
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قا لألهداف ین�غي أن �صاح�ه أ�ضا تحدید موعد بدا�ة التنفیذ برامج وف

 واالنتهاء منه.

والتخط�� الناجح �ستلزم وجود فر�� عمل من المتخصصین في مختلف 

وعند التخط�� لإلذاعة المحل�ة یجب األخذ في ، المجاالت والتخصصات

حقی� لها ت�مثا�ة األسس التي یتم من خال دعوامل أساس�ة تع االعت�ار عدة

   ي:�أتأهداف اإلذاعة المحل�ة، وتتمثل أهم هذه العوامل ف�ما 

یذ ة الزمن�ة المحددة لتنفالفتر ، تغط�ة الجغراف�ة لإلذاعة المحل�ةنطاق ال

 ،ثقافة المجتمع المستهدف، ساعات اإلرسال المتاحة لإلذاعة، الخطة

 )13(خصائص القائم �االتصال. ، ائص الجمهور المستهدف واحت�اجاتهخص

  ممیزات وخصائص اإلذاعة السمع�ة  :اً را�ع

ینفرد هذا النظام لالتصال السمعي �عدد من المزا�ا والخصائص التي تحله 

  إلى:و�م�ن أن نقسمها  ،في قائمة وسائل االتصال المختلفةم�ان الصدارة 

  للمذ�اع.أوًال: مزا�ا وخصائص 

  االتصال.ثان�ًا: مزا�ا وخصائص لإلذاعة السمع�ة مرت�طة �عمل�ة 

  التعل�م�ة.�العمل�ة ثالثًا: مزا�ا وخصائص مرت�طة 

  أنه:فف�ما یتعل� �مزا�ا وخصائص المذ�اع نالح� 

  ص الثمن و�م�ن الحصول عل�ه.رخ� -1

  الستخدامه.هل التشغیل وال �حتاج إلى تدر�ب مسب� س -2

  الوزن.خفیف ، قلیل العطل -3

  الس�ارة.م�ن تشغیله في المنزل أو المتجر أو العمل أو � -4

  الجافة. �ستهلك طاقة و�م�ن تشغیله �ال�طار�ات ال -5
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في عمل�ة االتصال نجملها  وف�ما یتعل� �مزا�ا وخصائص اإلذاعة السمع�ة

  ي:أتف�ما �

  تحق� اتصاًال آن�ًا وفور�ًا حول الكرة األرض�ة.  -1

ومن لخ. .إ، مؤثرات، موس�قى) . . (محادثاتالمواد السمع�ة  تبث �افة - 2

في البرامج التعل�م�ة والثقاف�ة والترفیه�ة  اهذه أم�ن استخدامه اخالل قدرته

  واإلرشاد.وفي الدعوة 

تصل إلى مالیین المستمعین مهما �انت مواقعهم الجغراف�ة أو  -3

المعوقات الطبوغراف�ة أو  وهذا ما حطم تسل� ،مستو�اتهم العلم�ة أو الثقاف�ة

  المعرفة.الس�اس�ة في تالحم الشعوب وت�ادل 

و�موجب هذه الخاص�ة لها یجر�  ،تعمل على إقامة قاعدة اتصال فعالة -4

  الم�اشرة.إنتاج برامجها واالستماع إلیها على أساس المخاط�ة 

  ي:�أتلسمع�ة في التعل�م فتتلخص ف�ما أما خصائص ومزا�ا اإلذاعة ا

طلب عددًا أقل من المعلمین والمدر�ین إلنتاج وتقد�م البرامج مقارنة تت - 1

  الحدیثة.�التلفز�ون أو نحوه من وسائل االتصال 

  مختلفة.في مناط�  ینموجود�م�ن بث برامج آن�ة لمستمعین  -2

  متكررة.�م�ن إعادة بث برامجها مرات  -3

لمتا�عة االستماع إلى ال تتطلب معرفة مس�قة �قواعد القراءة والكتا�ة  -4

  برامجها.

ن تبدو ف�ه الحاجة أكثر توفیر في اإلنفاق على التعل�م في زمالتقود إلى  - 5

  النفقات.توفیر المال وخفض إلى إلحاحًا 

 ولجم�ع الطل�ة والمستمعین متكاملة لجم�ع المراحل الدراس�ة مدرسة دتع - 6

  الدراس�ة.ولجم�ع المواد 



  یدانیة)مدراسة ( اإلذاعةفي رفع كفاءة العاملین  في f mإذاعة مصراتة في داریة القیادات اإل دور
  

  

  
204 

 

ذلك أنه  ؛بخاص�ة مهمة في مجال التعل�م والتعلم ع�ةتتمتع اإلذاعة السم -7

  والمتعلم.�اإلم�ان إقامة عالقة ثنائ�ة بین المعلم 

 فسیتضح أنهاخر� األتصال االوٕاذا ما قارنا بین اإلذاعة السمع�ة ووسائل 

  اآلت�ة:تنفرد �الخصائص 

بینما نجد أن التلفز�ون أو األفالم  ،ب أكثر من حاسة واحدةال تتطل -أ

  حاسة.نمائ�ة المتحر�ة تتطلب إشراك أكثر من السی

لمام �القراءة والكتا�ة إلرسال واستق�ال الرسالة، بینما ال �شتر� اإل -ب

  ذلك.تتطلب المواد المطبوعة توافر 

اض رغم أن اإلذاعة السمع�ة وسیلة اتصال عصر�ة فإنها تتمیز �انخف -ج

د وفي هذا مصلحة للعدی ،قارنة �الوسائل والتقن�ات األخر� تكلفة اإلنتاج م

 ذاتمال�ة تقابلها برامج تنمو�ة وتعل�م�ة  ةمن الدول التي تعاني من ضائق

  )15( .فهي تستط�ع االستفادة من اإلذاعة السمع�ة في هذا الصدد ،طموح

  

  الم�حث الثاني

  ""الق�ادة اإلدار�ة

همة ل�س فق� على مستو� مموضوع الق�ادة من الموضوعات ال د�ع     

ل ة قب�رنا إلى األمة العر�ظوٕاذا ن، الدولة أ�ضإانما على مستو� المنطقة و 

حیت  ،أنها لم تكن سو� مجموعة من الق�ائل المتفرقةنجد ظهور اإلسالم 

ــ  و�مجيء الرسول الكر�م .وحدة الملكةفیها الزعامات وقلت فیها  تعددت ـ

ل و�ظهور اإلسالم تحولت هده المجموعات من الق�ائ صلى هللا عل�ه وسلم ـــ

  العالم.ء �بیرة من اجز أالمتفرقة إلى أمة قو�ة فرضت س�طرتها على 
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ما في �ل مراحل همأن القائد اإلدار� �مثل عنصرا أساس�ا و  كال شنه أ�ما 

، إال أن المش�لة التي منه من أ�عادض�ة التنم�ة االقتصاد�ة ��ل ما تتعمل

إلدار� الفعال الذ� عدم توافر القائد ا هي ظمات في وقتنا الحاليتواجه المن

  رة �صعب العثور علیها �سهولة.دأص�ح سلعة نا

عمل�ة توج�ه وتنظ�م وتنسی� جهود  أساًسادار�ة هي �ما أن العمل�ة اإل

و أعینة فرد�ة �انت األفراد أو الجماعات في سبیل تحقی� أهداف وغا�ات م

ة تمتد جذورها إلى الوقت دار�ن الق�ادة اإلإلقول جماع�ة، ومن ثم �م�ن ا

ف�ه التفاعل االجتماعي وتوز�ع العمل بین األفراد والجماعات في  أالذ� بد

  )16( متعددة.تنظ�مات ونظم اجتماع�ة 

  وال: ماهیــــــــــــة الق�ادةأ

مهارة التأثیر على شعور لقدرة و الق�ادة هي فن ا :: مفهوم الق�ادة1

المرؤوسین إلنجاز المهام المقدمة المحددة لهم ��ل حماس وٕاخالص فالق�ادة 

نجاز ما ترغب الق�ادة في تحق�قه أ� إهي أ�ضا حث وتحفیز األفراد على 

الشخص�ة من  لو �انت أهدافهم ا�مجعل شعور األفراد �أهداف المؤسسة 

   :التعر�ف �م�ن اإلشارة إلى �عدین هما

  ز اآلخر�ن إلنجاز ما یجب إنجازه یحفتالتسل�م �قدرة ومهارة القائد على  ـ أ

  ن ذلك س�حق� رغ�اتهم وطموحاتهم أمیل واستجا�ة األفراد وٕادراكهم � ـ ب

أ�عادها الشاملة هي ن الق�ادة �معناها و إ :ومن المم�ن القول دون م�الغة

 ،استمرارها ور�ادتهاونجاحها و  َاتالمنشو حجر الزاو�ة في ح�اة المجتمعات 

والسل�مة  العادلة(والس�اسات م الذین یخططون و�ضعون األهداف فالقادة ه

  )والمقنعة
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أنها:  هو الذ� �م�ن أن نضعهف الشامل لمفهوم عمل�ة الق�ادة إن التعر�

 العمل المشترك�ما یواجه و�نمي العمل الفرد� و  ق�ادة مجموعة من األفراد

اد وٕایج المنشآتح الجماعة وروح التعاون لدیهم و�بنهم و�ین بینهم وتنم�ة رو 

 االرت�ا� �المنظمة و�ناء عالقاتدرجة �فا�ة من التحمس والعطاء لدیهم و 

و ههذا فومن ثم  ،االحترام المت�ادلطب�ة وجو عمل تسوده االستجا�ة والثقة و 

رضاهم هات وسلوك المجموعة �ما �حق� في معلومات واتجاتأثیر رد الفعل 

ل بهذا ال �أتي من فراغ و  ،وتلك هي النتیجة ،أهداف المنشاة وأهدافهم ورضا

  .القائد المدیر و  من صفات وسلو��ات وقدرات معینة لد�

  : خصائص القائد2

  :�ةتن یتمیز القائد الناجح �السمات والخصائص اآل�ش�ل عام یجب أ

ن ه مأن ��ون القائد ملهما لتا�ع� �ن: یجباآلخر ز وتشج�ع یحفتعلى  القدرة

�ستط�ع األفراد  من َثمو  ،التفاني واإلخالص في العملخالل تشج�عهم على 

   إلى األداء المرتفع. الوصول األداء المتوس� وذو 

لقائد العاد�ة أ� قدرة أ� المهارات االتصال�ة غیر ا :القدرة على االتصــال

و��ون االتصال عادة �طر�قة  ،فعال�ةعلى نقل وتوصیل الف�رة ��فاءة و 

التصالي والقدرة على التقدیر ان الق�ادة تتصف �الذ�اء إوعل�ه ف ،شفو�ة

   .الكالم المقنعوالت�صر و 

قناع �المقدرة الفائقة على اإل یجب أن یتصف القائد :اإلقنــاعالقدرة على 

ن هذه الثقة و و�قدر المرؤوس ،د�ه الثقـــة في األهداف التي �عرضهالو 

   بها.و�حسون 



   مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم 

207 

 

ن إلى معونة القائد ونص�حته و : یتطلع المرؤوسنخر�غرس الثقة في اآل

أ�ضا ف�ما یتعل� �مشاكلهم  ٕانماه ل�س فق� في مجال العــــمل و رائآو 

ص الذ� ن قائــــــدهم هو ذلك الشخأن �و فیجب أن �شعر المرؤوس ،الشخص�ة

�ه على توجیههم في االتجاه  لثقتهم ،الــتحدث معه�م�ن الرجوع إل�ه دائما و 

  وألنه �حس �آدمیتهم وهم داخل المنظمة التي ینتمون إلیها جم�عا  ،السل�م

ناجح هو الذ� یدرك جوانب القائد ال الثقة �المرؤوسین:تفو�ض السلطة و 

فهو  ،الضعف في مرؤوس�ه ومد� المهام التي �م�ن أن تو�ل إلیهمالقوة و 

  تعاونهم و�توقع المز�د منهم. یؤمن بإخالصهم ووالئهم و 

الحقائ� حول الجوانب �عد جمع المعلومات و  القدرة على اتخاذ القرارات:

المختلفة للموقف �شغل اإلدار� الناجح تف�یــره �سرعة حول اإلجراء الفعال 

  )17( .الذ� یجب اتخاذه و�نفذه

  اإلدارةالق�ادة و 

حل احد� المر إ انهأأوسع معان�ه �شیر في جوهره إلى  مفهوم فيالق�ادة 

هناك تداخال بین مفهوم الق�ادة ن إومن ثم ف ،األساس�ة في عمل�ة اإلدارة

تضم عدة  ؛ ألنهالعمل�ة اإلدار�ةإحد� م�ونات ا حیث إن األولى ،اإلدارةو 

  .المتا�عة)رقا�ة و الر أخر� منها (التنظ�م والتخط�� والتنفیذ و عناص

في س�اق التشا�ه في األداء  أتيتهذه التداخالت من ناح�ة أخر� أن �ما 

 ،ن �ال منها �شیر إلى تنظ�م النشا� الجماعي لتحقی� أهداف معینةإحیث 

لذلك و  ،ن نجاح اإلدارة مرت�� إلى حد �بیر �طب�عة الق�ادةإذلك ف عنفضال 

األكفاء ذو� التعلم واإلبداع ال تكاد تعادلها  الرؤساءالقدرة و إلى حاجة اإلدارة ف

انخفاضا حسب إنتاج�ة اإلدارة تتأثر ارتفاعا و تثبت التجارب أن و  ،حاجة

  تقودها.نوع�ة الق�ادة التي 
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ي الخاص ولكنها تكمن ف�عالقة الق�ادة �اإلدارة ل�ست عالقة العام �ما أن 

الس�اسات  كبر إلىأفمصطلح اإلدارة �شیر بدرجة  ،طب�عة �ل منها

في حین أن  ،التنظ�م�ةأ� الجوانب الفن�ة و  البناء التنظ�ميواإلجراءات و 

ن إ :خالصة القولو  .الخصوص الشخص�ة أ� اإلنسان�ةفي الق�ادة تعني 

  )19( اإلدارة.إحد� وظائف ومهام  الق�ادة وتعتبر الق�ادة هياإلدارة أوسع من 

  دار�ةاإلأنما� وصفات الق�ادة مصادر و  ثان�ا:

  مصادر قوة الق�ادة  

شخص�ة القائد وما یتعل� مز�ج من العناصر منها  إن الق�ادة حصیلة

  الزمن.وطب�عة التنظ�م والبیئة التي تع�شها المنظمة، وضغو�  ،�مرؤوس�ه

السلطة  مردها، أن تكون هناك مصادر لقوة الق�ادةإال أن هذا ال �منع 

  وصفات القائد نفسه، أ� المصادر الرسم�ة والمصادر الشخص�ة.

اب أو إل�قاع الجزاء والعقلقائد من سلطة اتحدد �ما لد� ت :الرسم�ةالمصادر 

لرؤساء أو توقعه ن خوف الفرد أو المرؤوسین من مخالفة اإإذ  ؛الثواب

ل المهمة وهذا األمر من العوام ،ة عند إطاعته لرئ�سهأالحصول على م�اف

  الق�ادة.في قوة 

ثر له األالرؤساء ن ما �ملكه القائد من مهارة وقدرة تمیزه عن غیره من أ�ما 

  حیث یتقبل مرؤوس�ه سلطته اعترافا �معرفته. ؛في قوته

ف ف القائد �الصفات المتمیزة تضیإن اتصا :الشخص�ةالمصادر الذات�ة أو 

، فشخص�ة القائد المحب�ة على قوة الق�ادة �مصدرها الرسمي ا�بیرً  اثرً أ

مشار�ة القائد لهموم  و�ذلك ،سین والتزامهم �أوامره وتوجیهاتهللمرؤو 

  .مرؤوس�ه ومساعدته لهم تؤثر على قوة الق�ادة للمجموعة
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  أنما� الق�ادة :  

القائد  اتصنف أنما� الق�ادة إلى أر�عة أنما� ت�عا لدرجة التح�م التي �مارسه

  وهي:في تعامله مع مرؤوس�ه 

نم� ��ون االهتمام �العمل في ظل هذا ال :المستبدالنم� األوتوقراطي أو -أ

، و�قوم القائد �اتخاذ القرارات وتحدید ر من االهتمام �األفرادكبأبدرجة 

األنشطة دون أ� مشار�ة من المرؤوسین من ناح�ة، ومعتمدا اعتمادا �ل�ا 

  اح�ة أخر�. على سلطته الرسم�ة في منح الثواب وتوق�ع العقاب من ن

النم� یتخذ المدیرون �ل في ظل هذا  المستغل: النم� االستبداد�-1

األوامر دون مناقشة، أو أ�  ةالقرارات، وما على المرؤوسین إال إطاع

  تقصیر �ستوجب توق�ع العقو�ات. 

لكن  ؛األخیر یتخذ المدیر �ل القراراتفي هذا  العادل:النم� االستبداد� -2

یؤدون بها أعمالهم، طالما التي ��ون للمرؤوسین �عض الحر�ة في الطر�قة 

  رق المحددة من قبل رؤسائهم.طأنهم یؤدونها وف� اإلجراءات وال

ید تحدالقرارات ورسم الس�اسات و  ذتخاافي ظله یتم  الد�مقراطي:النم� -ب

ت في �افة تزداد االتصاالو  ،مع المرؤوسین ینأنشطة ومهام األفراد المشار�

� أن أ ،إلخألعلى ... اسفل إلى األمن ألسفل و إلى ااالتجاهات من األعلى 

  �الفرد في آن واحد.عمل و ال��ون � قادةاهتمام ال

ا النم� ��ون اهتمام القائد مر�زا على األفراد ذط�قا لهالنم� اإلنساني: -ج

��ون من  االهتمام �العنصر ال�شر� هناو  ،هتمام �العملاالبدرجة أكبر من 

 واحترام ،�عضبالمرؤوسین �عضهم و خالل إقامة عالقات طی�ة بین القائد 

تحقی� حاالت من الصراع و  وتجنب أ� ومحاولة عالجاألفراد  مشاعر

  القرارات.االنسجام في اتخاذ 
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ئد حر�ات �املة أو عطي القا�ا النم� من السلوك ذفي ظل ه الحر:النم� -د

 و��ون تدخله في أدنى حد ،في اتخاذ القراراتواسعة لألفراد أو الجماعات 

  .حیت �قتصر التدخل أو االهتمام مثال على نتائج اإلنجاز ،مم�ن

  یجاب�ة صفات الق�ادة اإل  

 وهي الق�ادة التي �ع�ش في ،یجاب�ةك خطو� عامة تتصف بها الق�ادة اإلهنا

  إطارها القائد الفاعل:

مور و�درك األ مشاعرهم قّدر�ف ،أن �ضع نفسه موضع مرؤوس�ه البد للقائد-

  لها.من حیث هي و�ما یرونها و�شعرون بها و�ستجیبون 

ن یجرح أنه أن ذلك من شأل ح؛ر�جأن یبتعد عن اللوم والت البد للقائدو -

ال وهذا األمر  ،هم في العملئص من �رامتهم أمام زمالشعور مرؤوس�ه و�نق

  .لقائدعلى اینتج إال ال�غض والحقد 

�ما هو ل�س  أن ال یوهم المرؤوسین �قدراته أو االدعاء القائدیجب على -

  ن �فاءة رؤسائهم ومهاراتهم.و ألنه سرعان ما ��تشف المرؤوس ؛عل�ه

ط�عون الوصول �حیث �ست ،أن ��ون قر�ب المنال من مرؤوس�ه البد للقائد-

ن فوس العاملین فال یترددو و�ذلك �ستط�ع القائد معرفة ما یجر� في ن ،إل�ه

  عالقاتهم. مالصورة الكاملة سواء حول العمل أ وضع في

�ستط�ع التغلب  إذ إنه ؛أن �ستقبل مخاوفهم دون ازدراء بها البد للقائد-

  على تلك المخاوف بإتاحة الفرصة لهم للتعبیر عنها والوقوف على حق�قتها.

 ن فاقد الشيء الأل ؛لق�ادةاالعصب�ة في  ناالبتعاد ع �ما یجب على القائد-

  .)20(�م�ن أن �عط�ه. 
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  عرض وتحلیل النتائج :الفصل الثالث

  :لخصائص العینةالجداول التكرار�ة والنسب المئو�ة 

  ) توز�ع العینة حسب الجنس1جدول (ال

  النس�ة  التكرار  الجنس

  83.9  26  ذ�ر

  16.1  5  أنثى

  100.0  31  اإلجمالي

حیث بلغت ، فراد العینة حسب الجنسأیوضح لنا عدد  )1(جدول رقم ال

 5% و�تكرار  16.1ناث بنس�ة واإل ،26% و�تكرار83.9الذ�ور  نس�ة

ذاعة على اإل اإلذاعة واعتماد العامل فيعلى قلة العنصر النسائي  و�دل هذا

لعادات ا �سببلعنصر النسائي اعزوف إلى ح�انا یرجع أوهذا  ،الذ�ور

  المدینة.في والتقالید 

  

  العمر) توز�ع العینة حسب 2جدول (ال

  النس�ة  التكرار  العمر

  6.5  2  سنة 25أقل من 

  29.0  9  35إلى أقل من  25من 

  51.6  16  سنة 45إلى أقل من  35من 

  12.9  4  سنة فأكثر 45من 

  100.0  31  اإلجمالي

نس�ة  ىعلأ و�لغت  ،ئة العمر�ة ألفراد العینةیوضح لنا الف )2(جدول رقم ال

سنة و�لیها  45إلى أقل من  35هم ما بین لمن  16% و�تكرار  51.6

وتأتي  ،سنة 35إلى أقل من  25ما بین هم  لمن 9% و�تكرار  29بنس�ة 

را بنس�ة خآو  ،كثرأسنة ف 45 في سن هملمن  4% و�تكرار  12.9بنس�ة 
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كبر عدد على أن أو�دل هذا  ،سنة 25قل من أ لمن هم 2% و�تكرار  6.5

قادر اللتطو�ر و في ائة الش�اب الطموح من ف واإلذاعة هفي من العاملین 

  بداع والعطاء على اإل

  ) توز�ع العینة حسب المستو� العلمي3جدول (ال

  النس�ة  التكرار  المؤهل 

  0  0  إعداد�

  32.2  10  ثانو� 

  54.7  17  جامعي

  13.1  4  فوق الجامعي

  100.0  31  اإلجمالي

جاءت في  ، وقدالتعل�مي ألفراد العینة � الخاص �المستو  )3(جدول رقم ال

 17% و�تكرار  45.9بنس�ة من حملة الشهادة الجامع�ة  ىولالمرت�ة األ

ثم من حملة  ،10% و�تكرار  27بنس�ة �لیها من حملة الشهادة الثانو�ة و 

خر شيء من حملة آو ، 4و�تكرار  10.8بنس�ة  ةالشهادة فوق الجامع�

فراد العینة من أكثر أ أنو�دل هذا على  %، 0بنس�ة  عداد�ةالشهادة اإل

اإلذاعة یتمتعون في ن العاملین أوهذا �عني  ،حملة الشهادة الجامع�ة

   عاٍل.تعل�مي  � �مستو 

  ) توز�ع العینة حسب سنوات الخبرة4جدول (ال

  النس�ة  التكرار  الجنس

  3.2  1  سنوات 4من سنة إلى أقل من 

  25.8  8  سنوات 7إلى أقل من  4من 

  6.5  2  سنوات 10إلى أقل من  7من 

  64.5  20  سنوات فأكثر 10من 

  100.0  31  اإلجمالي
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كثر أسنوات ف 10من  حیث �انت ،سنوات الخبرةالخاص � )4(جدول رقم ال

سنوات  7إلى أقل من  �4عدها من  و�أتي 20% و�تكرار  64.5بنس�ة 

سنوات  10إلى أقل من  7ثم تلتها من  ،8% و�تكرار  25.8بنس�ة 

             سنوات 4خرا من سنة إلى أقل من آو  ،2% و�تكرار  6.5بنس�ة

ذاعة من اإلفي غلب العاملین أ ن أوهذا یدل على  ،1و�تكرار  % 3.2بنس�ة 

   .عالميذو� الخبرة في المجال اإل

  

ذاعة في إدار�ة اخت�ار الق�ادات اإلبها ) یوضح الك�ف�ة التي یتم 5جدول (ال

 FMمصراتة 

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
نسب الفقرة إلى الكل حیث 

  نعم %  ال  %  اإلجا�ات بنعم

  المؤهل العلمي
31  0  31  

0.0  
100.0  0.0  100.0  

  السمعة الطی�ة والنزاهة
16  15  31  

27.8  
51.6  48.4  100.0  

  العالقات االجتماع�ة
9  22  31  

40.7  
29.0  71.0  100.0  

  التدرج الوظ�في للمؤسسة
24  7  31  

13.0  
77.4  22.6  100.0  

  دار�ةالخبرة اإل
21  10  31  

18.5  
67.7  32.3  100.0  

                                                                 

في دار�ة اخت�ار الق�ادات اإلبها یوضح الك�ف�ة التي یتم )  5جدول رقم ( ال

 40.7العالقات االجتماع�ة بنس�ة  ىولجاءت في المرت�ة األحیث  ،اإلذاعة

% و�تكرار  27.8یها السمعة الطی�ة والنزاهة بنس�ة لوت،  22% و�تكرار 
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 ثم ،10% و�تكرار  18.5بنس�ة دار�ة وفي المرت�ة الثالثة الخبرة اإل،  15

را المؤهل العلمي بنس�ة خآو  ،7% و�تكرار  13.0التدرج الوظ�في بنس�ة 

 ااإلذاعة ال یتم اخت�ارهفي دار�ة الق�ادات اإلن أهذا یدل على و  ،%  0.0

بل یتم  ،قسامدارات واأللمؤهل العلمي والتخصص في تولي اإلا بناء على

ح�انا أ یتسببهذا و  ،عن طر�� العالقات االجتماع�ة والمحا�اة ااخت�اره

دار� وعدم قدرة الق�ادات عالم�ة والتخ�� اإلغلب المؤسسات اإلأ �الفشل في 

لعدم تخصصها  ،من توفیر متطل�ات العمل االعالمياإلذاعة في دار�ة اإل

   .عالم�ةدارة اإلوهذا مؤشر خطیر في اإل ،واتخاذ قرارات في غیر محلها

  األسالیب العلم�ة الحدیثة في اإلدارة تت�عاإلذاعة في ) الق�ادات اإلدار�ة 6جدول (ال

  الفقرة

 N  آراء المشار�ین

غیر مواف� 

%  

مواف� إلى 

  % حد ما

مواف� 

%  
  

 األسالیب تت�عاإلذاعة في الق�ادات اإلدار�ة 

  العلم�ة الحدیثة في اإلدارة.

6  22  3  31  

19.4  71.0  9.7  100.0  

ي فسالیب العلم�ة دار�ة األ��ف�ة ات�اع الق�ادات اإل یوضح )6(جدول رقم ال

 22% و�تكرار  71.0حد ما  ىلإنس�ة مواف�  ىعلأ حیث بلغت  ،دارةاإل

%  9.7را مواف� بنس�ة خآو  ،6% و�تكرار 19.4غیر مواف� بنس�ة وتلتها 

ب سالیاأل تت�عذاعة اإلفي دار�ة ن الق�ادات اإلأعلى یدل  ، وهذا3و�تكرار 

ف� نس�ة موا ىعلأفراد العینة �أجا�ة إ لوهذا اتضح من خال ،العل�مة الحدیثة

   .دارةسلوب علمي في اإلأاستخدام  ى، �معند ماحالي 
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أسلوب التخط��  تت�عإذاعة مصراتة في ) الق�ادات اإلدار�ة 7(جدول ال

  العلمي

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N % مواف� إلى   غیر مواف�

  حد ما %
  مواف�%

إذاعة مصراتة في ة الق�ادات اإلدار�

  أسلوب التخط�� العلمي تت�ع

3  23  5  31  

9.7  74.2  16.1  100.0  

التخط�� أسلوب ات�اع الق�ادات اإلدار�ة  �مد ) یوضح7( الجدول رقم

مواف� " ىولواحتلت المرت�ة األ ،إدارة المؤسسات اإلعالم�ة السل�م فيالعلمي 

وفي المرت�ة الثان�ة مواف� بنس�ة  ،23% و�تكرار 74.2بنس�ة  "حد ما إلى

وهذا  ،3% و�تكرار  9.7غیر مواف� بنس�ة  آخراو  ،5% و�تكرار  1..16

أسلوب التخط�� العلمي �ش�ل منتظم لق�ادات اإلدار�ة ل على ات�اع اید

و�رجع هذا لتخ��  ،بها غیر ملتَزموجود خطة علم�ة بّین هذا یو  ،ومستمر

العمل �ش�ل منظم على المؤسسة اإلعالم�ة وعدم مقدرتها في اإلدارة 

   .ومستمر وواضح للعاملین

  لرفع الكفاءةن و لتدر�ب�ة التي تحصل علیها العامل) الدورات ا8جدول (ال

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
  نعم %  ال %

  هل تحصلت على دورة تدر�ب�ة في مجال اإلعالم
24  7  31  

77.4  22.6  100.0  

في ن و حصل علیها العاملیوضح الدورات التدر��ة التي ت )8(الجدول رقم 

% و�تكرار  77.4س�ة ال بن اإلجا�ة بـــوجاءت  ،عالماإلذاعة في مجال اإل

غلب أن أ وهذا یدل على  ،7% و�تكرار  22.6بنس�ة واالجا�ة بنعم  24

عالم ة في مجال اإل�اإلذاعة لم یتحصلوا على دورات تدر�بفي العاملین 
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و�وضح هذا  ،�الدورات لرفع �فاءة العاملین بهذا الجانبوعدم االهتمام 

ن �ش�ل و �حتاجها العاملة التي �ضعف اإلدارة في جانب الدورات التدر�ب

   .مستمر لمواك�ة التطور الحاصل في هذا المجال

  

 االذاعةفي ن و الدورات التي تحصل علیها العامل یوضح )9جدول (ال

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
 التكرار

  28.6  2  3قل من أ

  14.3  1  5قل من أ

  42.8  3  7قل من أ

  14.3  1  كثرأف 7

  % 100.0  7  اإلجمالي

في ن و الدورات التي تحصل علیها العامل یوضح عدد ) 9 (رقم الجدول

لیها �و  ،3% و�تكرار 42.8بنس�ة  7أقل من  تي:جاءت �اآل ، حیثاإلذاعة

 5قل من أمن  �لنس�ة وتساوت ،  2% و�تكرار  28.6بنس�ة  3قل من أ

من خالل الجدول یدل ، و  1% و�تكرار  14.3حیث بلغت  7كثر من أو 

في ة بین العاملین �في الدورات التدر�ب ؤتكافالهذا المؤشر على عدم 

ومنح  �ش�ل عادل اإلذاعةفي عدم توز�ع الدورات لكل العاملین و  ،المؤسسة

غلب أ وهذا ما �عاني منه  ،غیرهم دون من الدورات أكبر  اعددً �عض ال

 الدوراتن أو�بدو  ،ة�عدم توفر العدالة في الدورات التدر�ب وهو العاملین

هذا إن  .مخصصة لمجموعة دون سواهم وتمیز بین العاملین في التدر�ب

د نها ال تعمل �ح�اأ یؤ�داإلذاعة في الخلل الواضح في الق�ادات اإلدار�ة 

   .موضوع�ة في منح الدورات للعاملینو 
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  اإلذاعةفي ة �عدم توفیر دورات تدر�بفي ) ما هو السبب 10جدول (ال

  الفقرة

  المشار�ینآراء 

N 
حیث  نسب الفقرة إلى الكل

  اإلجا�ات بنعم
  نعم  ال

%  %  

  دارةضعف اإل
21  10  31  

20.4  
67.7  32.3  100  

عدم توفر مدر�ین في مجال 

  عالم اإل

22  9  31  
18.4  

71.0  29.0  100  

  عدم االهتمام بهذا الجانب 
3  28  31  

57.1  
9.7  90.3  100  

  عدم توفر الدعم المالي
29  2  31  

4.1  
93.5  6.5  100  

  

اإلذاعة في ب عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة یوضح سب )10 (الجدول رقم

%  57.1الجانب بنس�ة  ابهذ هاعدم اهتمام وقد اتضح ،�الدورات التدر�ب�ة

%  20.4المؤسسة اإلعالم�ة بنس�ة في ثم ضعف اإلدارة ، 28و�تكرار 

%  18.4عالم بنس�ة مجال اإللیها عدم توفیر مدر�ین في �و  ، 10و�تكرار 

هذا و  ، 2% و�تكرار  4.1را عدم توفر الدعم المالي بنس�ة خآو  9و�تكرار 

جانب التدر�ب والتطو�ر للعاملین یدل على عدم اهتمام المؤسسة اإلعالم�ة ب

 ،في جانب الق�ادة والتدر�ب والتطو�راإلذاعة و�ذلك ضعف اإلدارة في 

أن المؤسسة و في عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ة إلى و�رجع هذا أح�انا 

ع�س هذا على العاملین �نو  ،عالمغیر متخصصین في مجال اإل أصحابها

�ل حسب  ،ة الالزمة ورفع �فاءتهم�عدم االهتمام بتوفیر الدورات التدر�بفي 

  .اإلذاعةفي  هتخصص عمل
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  الحصول على دورات تدر�ب�ة) هل تعطى الفرصة الكاملة في 11جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N % نعم %  إلى حد ما%  ال  

هل تعطى الفرصة الكاملة في 

  الحصول على دورات تدر�ب�ة

23  4  4  31  

74.2  12.9  12.9  100.0  

المؤسسة في منح الفرصة الكاملة للعاملین  �یوضح مد 11الجدول رقم 

و  23% و�تكرار  74.2وجاءت اإلجا�ة بــــ ال  بنس�ة   ،ة�على دورات تدر�ب

جا�ة بنعم را  اإلآخو  ، 4% و�تكرار  12.9حد ما بنس�ة  إلىاإلجا�ة  بــ 

الكاملة لكل �دل هذا على عدم توفر الفرصة و  ،4% و�تكرار  12.9بنس�ة 

وهناك عدم موضوع�ة في منح الفرصة لكل العاملین  ،اإلذاعةفي العاملین 

بین التخصص بل االعتماد على التمییز ال تمنح وف� أنها تدر�ب و في ال

اإلذاعة دون في وتقتصر الدورات على �عض العاملین  ،العاملین والمحا�اة

وهذا  ،عادل وح�اد� الدورات المتاحة و�ش�ل غیر� همدون علمخر�ن و اآل

ت عدالة في منح الفرصة لكل العاملین في الدوراالح�اد�ة و الیدل على عدم 

   .خر�ناآل عن�عض التمیز  ، �ما أنهاة�التدر�ب

  ) مد� استفادتك من الدورات التي تحصلت علیها12جدول (ال

ة التي �استفادة العاملین من الدورات التدر�ب �یوضح مد 12الجدول رقم 

 عدمو  4% و�تكرار  57.2وجاءت االستفادة بنس�ة  ،یتحصل علیها

  الفقرة

  

  آراء المشار�ین

  لم استفد %
استفدت 

  �ثیرا%
N  

  ما مد� استفادتك من الدورات التي تحصلت علیها
3  4  7  

42.8  57.2  100.0  
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و�دل هذا على عدد العاملین الذین  ،3% و�تكرار  42.8ستفادة بنس�ة اال

على أ و�انت  ،فراد العینةأشخاص من أ 7 وهو ة�تحصلوا على دورات تدر�ب

عن  علیها، ناه�ك واثیرا من الدورات التي تحصل� واالذین استفادمن نس�ة 

خالل عمله وعددهم ة �على دورات تدر�ب تحصلیلم  العینة الذ� فرادأعدد 

لى خلل واضح في منح الفرصة في إهذا �شیر ، و جمالي العینةإمن  24

  .اإلذاعةفي ة �الدورات التدر�ب

في خصص ومستمر لرفع �فاءة العاملین ) برنامج تدر�بي علمي مت13جدول (ال

  اإلذاعة

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
  نعم %  ال %

خصص هل یوجد برنامج تدر�بي علمي مت

  اإلذاعةفي ومستمر لرفع �فاءة العاملین 

30  1  31  

96.8  3.2  100.0  

برنامج تدر�بي علمي واضح  مد� إم�ان�ة توفر یوضح )13 (الجدول رقم

 حیث ،اإلذاعةفي لرفع �فاءة العاملین لمؤسسة ا فيومتخصص ومستمر 

جا�ة بنعم بنس�ة واإل،  30%  و�تكرار  96.8اإلجا�ة  بــ  ال  بنس�ة �انت 

� ال یوجد لد هنأومن خالل هذا الجدول یتضح  ،1% و�تكرار  3.2

مستمر موضحا ف�ه برنامج علمي متخصص و�ش�ل منتظم و  المؤسسة

عدم وضوح �افة المؤسسة و داخل ءة العاملین الدورات التي تسهم في رفع �فا

فصاح إو�ذلك عدم  ،ن و ن یتحصل علیها العاملأالدورات التي یجب 

وهذا �ضع العاملین  ،للعاملینتوفیرها إلى  ىالدورات التي تسع نع المؤسسة

فیرها من التي یجب تو وض وعدم درا�ة �الدورات المتاحة اإلذاعة في غمفي 

  .اإلذاعةفي قبل الق�ادات اإلدار�ة 
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  اإلذاعةفي أداء الق�ادات اإلدار�ة  ن) رضا العاملین ع14جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N  ٍغیر راض 

%  

إلى حد  راضٍ 

  ما%
  % اتمام راضٍ 

عن أداء الق�ادات  هل أنت راضٍ 

  اإلذاعةفي اإلدار�ة 

2  27  2  31  

6.5  87  6.5  100.0  

في الق�ادات اإلدار�ة  نرضا العاملین ع �یوضح مد )14( رقمالجدول 

 27% و�تكرار  87.1 بنس�ة ماحد  إلى اإلجا�ة براضٍ جاءت و  ،اإلذاعة

% و�تكرار  6.5 تماما بنس�ة وراضٍ  ل من غیر راضٍ في النس�ة � � وتساو 

في أداء الق�ادات اإلدار�ة  نع همهذا مؤشر على رضاو  ،لكل منها 2

لفرصة والمجال لغیرهم بإدارة ادم فتح عإلى  المؤسسة، و�رجع هذا الرضا

  .شخاص معینین دون سواهمأوتقتصر الق�ادات اإلدار�ة على  ،المؤسسة

  

  اإلذاعةفي األجهزة والبرامج الحدیثة للعمل ) توفر 15جدول (ال

البرامج الحدیثة یوضح  توفیر الق�ادات اإلدار�ة األجهزة و )  15(الجدول رقم 

 24% و�تكرار  77.4و�انت اإلجا�ة  بنعم  بنس�ة ، للعمل اإلعالمي

السؤال  نرفض اإلجا�ة عخرا آو ، 5% و�تكرار  16.1واالجا�ة بـــ ال بنس�ة 

  الفقرة

  

 آراء المشار�ین

N 
  نعم%  ال%

 نرفض اإلجا�ة ع

  السؤال

هل توفر لكم الق�ادات اإلدار�ة 

في األجهزة والبرامج الحدیثة للعمل 

  اإلذاعة

5  24  2  31  

16.1  77.4  
6.5  

100.0  
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ن الق�ادات اإلدار�ة أهذا مؤشر یدل على و  ، 2% و�تكرار  6.5بنس�ة 

اهتمت بتطو�ر وتوفیر األجهزة والمعدات والبرامج اإلعالم�ة �ش�ل متطور 

حتي �م�ن  ؛خر والعنصر المهمهملت الجانب ال�شر� اآلأ و  ،وحدیث

انب التطو�ر جغفلت لكنها أ ، و االستفادة من هذا التطور في البرامج واألجهزة

على مواك�ة التطور الذ� المؤسسة وعدم قدرتهم في والدورات  للعاملین 

 ،�األجهزة والبرامج الحدیثة ف�ما یتعل�اإلذاعة في الق�ادات اإلدار�ة  قامت �ه

ستخدام واالستفادة من االتشغیل و ال نن عاجز�ن عو ص�ح العاملأحیث 

ة على األجهزة والبرامج �توفیر دورات تدر�بالبرامج واألجهزة المتطورة دون 

  .اإلذاعةفي 

  

 ن و علیها العاملالماد�ة التي یتحصل ) الحوافز 16جدول (ال

في ن و الماد�ة التي یتحصل علیها العاملالحوافز یوضح  )16(الجدول رقم 

 "ال تمنح"�انت اإلجا�ة بـــ حیث  ،و التطو�ر ف�هأنجاز العمل إاإلذاعة عند 

% 32.2بنس�ة  "حد ما إلىتمنح " بــ إلجا�ةاو   18% و�تكرار  58.2بنس�ة 

هذا و  ، 3% و�تكرار  9.6بنس�ة  "تمنح بدرجة �بیرة"را آخو  ،10و�تكرار 

توفیر الحوافز الماد�ة باإلذاعة في ى عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة یدل عل

و�ذلك هناك تفاوت فمنهم من  ،و العملأنجاز المهام إلكل العاملین عند 

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N 
  ال تمنح%

تمنح إلى حد 

  ما%

تمنح بدرجة 

  �بیرة%

هل تمنح�م الق�ادات اإلدار�ة حوافز 

  مال�ة عند إنجاز العمل

18  10  3  31  

58.2  32.2  9.6  100.0  
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ل على م�الغ رمز�ة ال ومنهم  من یتحص  ،یتحصل على حوافز ماد�ة �بیرة

وعدم وجود ح�اد�ة وعدالة في المنح  ،لمهامنجاز العمل واإتتناسب مع 

ة أعدم م�افو  ،ن وعدم تحدید ق�مه لكل العاملین �ش�ل متساوٍ والحوافز للعاملی

ر المقابل الماد� اواقتص ،نجزوا العمل والمهام �مقابل ماد�أالعاملین الذین 

   .و مجموعة معینة فق� دون غیرهمأفراد أعلى 

   

 fmإذاعة مصراتة في داء األ) الصعو�ات والمعوقات التي تؤثر على 17جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N 

نسب الفقرة 

إلى الكل حیث 

  اإلجا�ات بنعم

  نعم  ال

%  %  

  عدم �فاءة الق�ادة اإلدار�ة
20  11  31  

19.5  
64.5  35.5  100  

  األجهزة والمعدات غیر مواك�ة للتطور
24  7  31  

13.5  
77.4  22.6  100  

في د تأهیل وتدر�ب للكوادر العاملة عدم وجو 

  اإلذاعة

14  17  31  
29  

45.2  54.8  100  

  ضعف التمو�ل إلنتاج البرامج
8  23  31  

38  
25.8  74.2  100  

  

ات التي تؤثر على أداء العاملین یوضح  الصعو�ات والمعوقالساب� الجدول 

�ضعف التمو�ل إلنتاج اإلجا�ة  ىولاألاحتلت المرت�ة وقد  ،اإلذاعةفي 

 ها عدم وجود تدر�ب وتأهیل للعاملین�لیو  ،23% و�تكرار  38البرامج بنس�ة 

في ثم عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ة  ،17% و�تكرار  29اإلذاعة بنس�ة في 

را األجهزة والمعدات غیر مواك�ة آخو  ،11% و�تكرار  19.5بنس�ة اإلذاعة 
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على ضعف تدل هذه اإلجا�ات ، و  7% و�تكرار  13.5للتطور بنس�ة 

نتاج إ باإلذاعة من جانفي و�ذلك دعم العاملین ،  نتاجهاإ تمو�ل البرامج و 

على رغم من یر انتاجهم للبرامج  ، ظنم وصرف مقابل ماد� لهالبرامج 

ات عالناإلاإلدارة مقابل  تتحصل عل�ه الذ� اإلذاعةفي توفر الدعم الماد� 

إدارة  نإال إ ،اإلذاعةفي خ�ار المحل�ة التجار�ة والدعا�ات التجار�ة واأل

مال�ة الت آنتاج البرامج ومنح الم�افإهذه األموال على ال تصرف اإلذاعة 

 اعائقً  اهذ دع�و  ،توفیر دورات تدر��ة لهم عدمو�اإلضافة الي للعاملین 

داخل اإلذاعة على العمل في  ب عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ةجان إلىمامهم أ

و�ذلك  ،عدم تخصص الق�اداتإلى وهذا یرجع أح�انا  ،المؤسسة اإلعالم�ة

تخ�� في إدارة اإلذاعة وعدم تطو�ر اإلدارة �االستعانة �المتخصصین في ال

  .عالمخبرة في مجال اإلال � ذو من إدارة المؤسسات اإلعالم�ة  

   ها الدراسةإلیالنتائج التي توصلت 

فئة الش�اب ومن حملة  من fmإذاعة مصراتةفي غلب العاملین أ ن إ - 1

لتطو�ر في اطموح و  ولدیهم خبرة في مجال اإلعالم ،الشهادة الجامع�ة

 عالم.بداع في مجال اإلواإل

اإلذاعة ال یتم في دار�ة الق�ادات اإلاخت�ار ن ألدراسة اتضح من خالل ا - 2

بل یتم  ،قسامت واألدارالمؤهل العلمي والتخصص في تولي اإلا بناء على

 عن طر�� العالقات االجتماع�ة والمحا�اة. ااخت�اره

موضوع�ة العدم ، و اإلذاعةفي الكاملة لكل العاملین  عدم توفر الفرصة - 3

 ال تمنح وف��ما أنها  ،في منح الفرصة لكل العاملین في التدر�ب

 ،بین العاملین والمحا�اة على التمییزفي منحها التخصص بل االعتماد 

 .غیرهماإلذاعة دون في وتقتصر الدورات على �عض العاملین 
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برنامج علمي متخصص و�ش�ل  عدم وجودیتضح من خالل الدراسة  - 4

هم في رفع موضحا ف�ه الدورات التي تس لد� المؤسسة، منتظم ومستمر

  علیها.ل تحصَّ ن یُ أوالدورات التي یجب  ،المؤسسةداخل �فاءة العاملین 

 اإلدار�ة بتطو�ر وتوفیر األجهزة والمعدات والبرامجاهتمت الق�ادات  - 5

خر والعنصر هملت الجانب ال�شر� اآلأ و  ،اإلعالم�ة �ش�ل متطور وحدیث

 �م�ن االستفادة من هذا التطور في البرامج واألجهزة. المهم حتى

 العاملین لرفع من �فاءة وتطو�رلة �الدورات التدر�بفي هناك ضعف وقلة  - 6

ن �ش�ل و ة التي �حتاجها العامل�الدورات التدر�ب� اتوعدم اهتمام الق�اد

 مستمر.

فیر تو باإلذاعة في ن عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة من خالل الدراسة تبی - 7

و�ذلك هناك  ،و العملأنجاز المهام إكل العاملین عند الحوافز الماد�ة ل

ل على من یتحص �بیرة، ومنهمل على حوافز ماد�ة فمنهم من یتحص ،تفاوت

عدم وجود واتضح أ�ضًا  والمهام،نجاز العمل إم�الغ رمز�ة ال تتناسب مع 

ین ن وعدم تحدید ق�مه لكل العاملح�اد�ة وعدالة في المنح والحوافز للعاملی

 .�ش�ل متساوٍ 

یر من قبل الق�ادات مع اتضح من خالل الدراسة عدم وجود تعاون �ب - 8

 تخصصه.حسب  �ل ،رهااإلذاعة في رفع �فاءتهم وتطو�في العاملین 

اإلذاعة من في نتاجها و�ذلك دعم العاملین إ ضعف تمو�ل البرامج و  - 9

في توفر الدعم الماد� نتاج البرامج وصرف مقابل ماد� لهم رغم إجانت 

التجار�ة والدعا�ات عالنات اإلاإلدارة مقابل  تتحصل عل�ه الذ� اإلذاعة
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هذه ال تصرف إدارة اإلذاعة  نهاأال إ ،اإلذاعةفي خ�ار المحل�ة التجار�ة واأل

  للعاملین.مال�ة الت آنتاج البرامج ومنح الم�افإاألموال على 

  توص�ات الدراسة 

�افة مجاالت  ضرورة الق�ام بتدر�ب الق�ادیین والعاملین �اإلذاعة في.1

 تخصصه.حسب  �لّ  ،عالماإل

ن �صح�ه تطو�ر أفي جانب األجهزة والمعدات ین�غي التطو�ر المتوفر .2

 ال�شر�.للكادر 

ثر �العالقات االجتماع�ة والمصالح الشخص�ة أاالبتعاد عن الت ىالعمل عل.3

 �اإلذاعة.عند اخت�ار الق�ادات اإلدار�ة 

مؤهالت علم�ة جامع�ة  ىحصلین علضرورة االستفادة من العاملین المت.4

 لإلذاعة.عالم�ة ما فوق في الق�ادة ووضع الخط� اإلف

ة التي �وضع برنامج واضح ومعلن للعاملین عن الدورات التدر�بیجب .5

 تنفیذها. إلىتسعي اإلدارة 

  .لم�افآت لكل العاملین �ش�ل متساوٍ العدالة في صرف ا .6

  منح الفرص الكاملة لكل العاملین في التدر�ب والدورات والتطو�ر.7

  

 المراجعالهوامش و 

 ،1997، للنشر، األردندار ارام  ،إعالم�ةمؤسسات  إدارةص�ع، أصالح خلیل أبو  –1

 .27ص 

 -دار النهضة العر��ة -الط�عه الثالثة – الق�ادة والشخص�ة -ع�اس محمود عوض - 2

  .30، ص تبیرو – 1986

      لیب�ا،  ،م�ت�ة االمام مالك ،العلم�ةال�حوث  �تا�ةأم�مة، فتحي محمد  - 3

  .27 ص ،2014
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ار�خ ، بت  fm رئ�س قسم االخ�ار بإذاعة مصراتة  الزعلوك،محمد مقابلة مع  -4

15/05/2019  .  

اإلعالم المتخصص، دراسة نظر�ة  مدخل إلىتور�، محمد شرف الدین الفی -5

  .151، ص 2008سنة  وتطب�ق�ة،

،  2003سنة  للنشر،العلم  القاهرة، دار ،المسموعةاإلذاعة سلو� إمام وآخرون،  -6

  . 6ص 

اته، دار ، مصر األسس الفن�ة لإلذاعیین المسموعة والمرئ�ةمحمد حمد بن عروس،  -7

  .19، ص 1987، واإلعالنالجماهیر�ة للنشر والتوز�ع 

 العر�ي،دار الط�اعة  هرة،القا ،والتطبی�اإلذاعات المحل�ة الف�رة  الشر�ف،سامي   -8

 .28-25ص  ،1988

جامعة  ،والتلفز�ون�ةإلذاع�ة اتخط�� البرامج  واخرون،عبد القادر خلف الدل�مي،  -9

 .15، ص �1988غداد، وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي ،

 ة،، القاهر المحليع والتلفز�ون وتنم�ة المجتم المسلمي، الرادیو عبد هللابراه�م   -10

  .156-155، ص 1996العر�ي للنشر والتوز�ع ،

مط�عة  جدة، ،وتعل�ماالذاعة المسموعة وسیلة اتصال  فالته،مصطفي احمد   -11

  .42- 39ص  ،1997 الملك،جامعة 

 اإلس�ندر�ة،لدار الجامع�ة ا-، مصرتنم�ة الق�ادةمحمد صالح الحناو� واخرون،  -12

  .5ص  ،2002 الثان�ة،الط�عة 

 والتوز�ع،صر، دار الفجر للنشر م، الق�ادة العل�ا واألداءثامر بن ملوح المطیر�،  -13

  .116-115ص  ،2003سنة النشر

، دار لواحد والعشر�ن)امنظور القرن (ال�شر�ة إدارة الموارد سید مصطفى أحمد،  -14

 .50، ص 2000الكتب، 

ار زهران للنشر، د، السلوك التنظ�مي (سلوك األفراد في المنظمات)حسن حر�م،   -15

  .49- 45، ص 1997عمان، 
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 :قناة الـ)بي بي سي( العربية في نشر الثقافة العلميةبتك  4 دور برنامج
 دراسة تحليلية 

 حسن عبد هللا يحيى دجرة
 اليمن - جامعة الحديدة -كلية الفنون  - قسم اإلذاعة والتليفزيون 

h91973@gmail.com 
 :الملخص

في  دور البرامج التليفزيونية العلميةعلى  إلى التعرفيسعى هذا البحث      
في قناة "ال بي بي  "تك 4"برنامج  من خالل رصد سمات نشر الثقافة العلمية

 منهج تحليل عتمد علىيو من البحوث الوصفية  البحث اعد هذي  سي", و 
عشوائية بسيطة  عينةوجرى البحث على بشقيه الكمي والكيفي، مضمون ال

 فقرة. ( 34) تضمنتات ( حلق10) بلغت
تلك في نتائج البحث تنوع الموضوعات العلمية التي تم تناولها وأكدت     

واحتلت موضوعات التكنولوجيا وااللكترونيات المرتبة األولى, تليها  العينة,
موضوعات البيئة والمناخ, ثم  موضوعاتالصحية والطبية, فلموضوعات ا

"النطاق الدولي" في المرتبة األولى في تغطية تلك وجاء  ،بداع والبحوثاال
واحتل "الباحثون" المرتبة األولى في قائمة الحلقات  ثم النطاق العربي, 

يليهم "الطالب الجامعين" ثم "المدراء" تخصصات الضيوف, ثم "األطباء" 
وجاءت "الجامعات" في المركز األول بين األماكن التي فيها  واألكاديميون",

التصوير, وتأتي "المختبرات" و"الشركات" في المركز الثاني ثم المستشفيات 
تم , كما تم تقديم حلقات العينة بمستويات لغوية سهلة وبسيطةفالمعاهد, وقد 

 عرض المعلومات عن الموضوعات العلمية بأساليب متنوعة. 
: البرامج التليفزيونية، اإلعالم العلمي، البرامج التليفزيونية المفتاحيةالكلمات 

 العلمية
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This research is seeking to identify the role of scientific television 

programs in disseminating scientific culture by monitoring the features 

of the "4 Tech" program in the "BBC" channel, and this research is 

descriptive research and depends on the content analysis approach in 

both quantitative and qualitative aspects, and the research was done on 

a simple random sample that reached (10) episodes included (34) 

paragraphs. 

The results of the research confirmed that the diversity of scientific 

topics that were covered in that sample, and the technology and 

electronics issues ranked first, followed by health and medical issues, 

After that the environmental and climate issues, then topics of 

creativity and research, and "international domain" came in The first 

rank in covering those episodes then the Arabic domain, and the 

"researchers" ranked first in the list of guest specialties, then "doctors" 

followed by "university students" and after that "managers" and 

academics, and "universities" came first in the places where 

photography is taking place, "Laboratories" and "companies" come in 

second place, then hospitals and institutes. And the samples 

episodes were presented at easy and simple language levels, also 

information on scientific topics was presented in a variety of ways. 

 

Key words: The Program Television, The Scientific Media, The 

Scientific Program Television. 

 
 
 



  مصراتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020يونيو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

229 

 المقدمة: •
في ظل التقدم التقني الكبير والتطور السريع الذي تشهده وسائل االتصال 

حاجًة ملحًة سواء على مستوى وسائل اإلعالم عامًة أو في أصبح التخصص 
إطار المواد اإلعالمية، وقد ظهر مصطلح "اإلعالم العلمي" على مختلف 
المستويات اإلعالمية فجاءت الصفحات العلمية في إطار الصحف العامة 
وصدرت المجالت العلمية المتخصصة، وكذلك شاهدنا القنوات الفضائية 

صة وأ نتجت البرامج التليفزيونية العلمية في القنوات الفضائية العلمية المتخص
 اإلخبارية والعامة، ناهيك عن الفقرات العلمية في بعض البرامج التليفزيونية.

عن توعية  ومسئوليتهاإلعالم العلمي أهمية  -في عصرنا الحالي–ولعلنا نلمس 
وتقديمها من خالل  ومساعدتهم على فهم العلوم والتكنولوجيا المتلقينوتثقيف 

قضايا البيئة والمخاطر  لغة بسيطة وأسلوب واضح وبما يزيد من وعيهم حول
عن أضرار بعض األنماط االستهالكية وتأثيرها على  والكشفالتي تتعرض لها 

 .يجب أن يهتم بها الجميعالعلمية التي مور األ وغيرها منالصحة 
العلمي فما يضطلع به هذا اإلعالم، ولم يعد خافيًا اليوم الدور التنموي لإلعالم 

وتحديدًا: تبسيط العلوم وادخال مفاهيمه ومناهجه ومعلوماته في حياة الناس 
هو جانب مهم من جوانب التنمية الشاملة  الفكري،وجعله جزءًا من كيانهم 

للمجتمع. وتأكيدًا لذلك يقول "رونيه ماهو" األمين السابق لليونسكو "التنمية هي 
 .(1)صار ثقافة"العلم وقد 

الذي ي ذاع عبر قناة الـ"بي بي سي" العربية نموذجًا  "تك 4"ويعتبر برنامج 
وأداة من األدوات الهامة في توسيع نطاق التغطية  يلمرئإلعالم العلمي ال

زيد ي، كما أنه مجال التكنولوجيا واالبتكاراتتقع في التي  للتطوراتاإلعالمية 
 الثقافي والعلمي.التحصيل على  المشاهدمن قدرة 



 

 

 

 
 :مشكلة البحث •

عن دور البرامج التليفزيونية العلمية  الكشفمحاولة  تتحدد المشكلة البحثية في
في قناة "ال بي  "تك 4"برنامج  سمات في نشر الثقافة العلمية من خالل دراسة

 .شكاًل ومضموناً  لإلعالم العلميكنموذج بي سي" الفضائية 
 :أهمية البحث •

 هذا البحث مما يلي:تنبع أهمية 
اإلعالم العلمي بشكل عام وأهمية البرامج التليفزيونية العلمية بشكل أهمية  -1

لجمهور في مختلف خاص ودورها في نشر الثقافة العلمية، وزيادة وعي ا
 .العلميةالموضوعات والقضايا 

الحاجة المتزايدة لدى الجمهور المتلقي لفهم االبتكارات والمستحدثات العلمية  -2
 والتقنية.

تصالي المتنوع من نصوص إلى صور وملفات أهمية دراسة المحتوى اال -3
 .في البرامج العلمية ومعالجتها للقضايا العلميةصوتية 

فتح المجال أمام عمل دراسات علمية متنوعة في مجال البرامج التليفزيونية  -4
 المتخصصة وخاصة العلمية.

 :أهداف البحث •
دور البرامج التليفزيونية العلمية في نشر عن  إلى الكشفيسعى هذا البحث 

في قناة "ال بي بي سي"  "تك 4"برنامج  الثقافة العلمية من خالل رصد سمات
هداف األ وينبثق من خالل هذا الهدف مجموعة من العلمي،لإلعالم كنموذج 

 :هي



  مصراتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020يونيو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

231 

محاولة تقديم توصيف علمي للموضوعات التي تم تناولها في فقرات  -1
 .تك" 4من برنامج " الحلقات عينة البحث

 فقرات تحديد النطاق الجغرافي للموضوعات العلمية التي تم تناولها في -2
 .-عينة البحث–الحلقات 

ذلك البرنامج فقرات تلك العينة المشاركين في  الضيوف سماتالكشف عن  -3
 (.والتخصصمن حيث )النوع 

في للموضوعات العلمية التي تم تناولها تحديد األماكن التي تم فيها تصوير  -4
 .فقرات الحلقات عينة البحث

مضامين الموضوعات العلمية في تلك  اللغة التي ق دمت بها مستوى  تحديد -5
  .عينة البحث–الفقرات من الحلقات 

 .-عينة البحث–في الحلقات فقرة تحديد المدة الزمنية لكل  -6
لعلمية التي تم تناولها أساليب عرض مضمون الموضوعات ا التعرف على -7

 .-عينة البحث-في الحلقات 
لعرض مضمون الموضوعات العلمية التعرف على أساليب المعالجة الفنية  -8

  من حيث الصوت والصورة. -عينة البحث–التي تم تناولها في الحلقات 
 :البحث تساؤالت •

البرامج  ما دور عن تساؤل رئيس هو: إلى اإلجابةيسعى هذا البحث 
التساؤل التساؤالت وينبثق من هذا  العلمية،في نشر الثقافة  التليفزيونية العلمية

 الفرعية اآلتية:
عينة البحث حلقات فقرات التناولها في  تم التيالموضوعات العلمية ما  -1

 ؟"تك 4"برنامج من 



 

 

 

حلقات ما النطاق الجغرافي للموضوعات العلمية التي تم تناولها فقرات ال -2
 ؟"تك 4"برنامج عينة البحث من 

 الحلقات عينة البحث من حيث فقرات في ينالمشارك الضيوفما سمات  -3
 (؟التخصص–)النوع 

للموضوعات العلمية التي تم تناولها ما هي األماكن التي تم فيها تصوير  -4
 تك"؟ 4فقرات الحلقات عينة البحث من برنامج "في 

 الموضوعات العلمية في تلكمضامين ما مستوى اللغة التي ق دمت بها  -5
 ؟ -البحث عينة– الحلقات من الفقرات

 ؟-البحث عينة– الحلقات في فقرة لكل ما المدة الزمنية -6
ما هي أساليب عرض مضمون الموضوعات العلمية التي تم تناولها في  -7

 المعلومة؟-عينة البحث-الحلقات 
 تم التي العلمية الموضوعات مضمون  لعرض ما أساليب المعالجة الفنية -8

 ؟والصورة( )الصوت حيث من -البحث عينة- الحلقات في تناولها
 لدراسـات السابقـة: ا •

وفي وسائل  من محاور مختلفة اإلعالم العلميتناولت دراسات سابقة      
، ونعرض في هذا البحث موجزًا لبعض تلك الدراسات التي تم التوصل متعددة

 إليها بقصد االفادة منها وهي:
دور القنوات العلمية  عن (2) (2019شيرين محمد كدواني ) دراسةكشفت       

المصرية على مواقع يوتيوب في نشر الثقافة العلمية من خالل تحليل مضمون 
ثالث قنوات هي: )أيجيكولوجي, الدحيح, االستباليه(, وأوضحت نتائج الدراسة 

النتائج على  تنوع المضامين العلمية المقدمة في تلك القنوات, وكذلك أكدت
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اعتماد القائمين باالتصال بشكل كبير على استماالت االقناع المنطقية لتأكيد 
 مصداقية المضامين العلمية التي تقدمها تلك القنوات.

التعرف على واقع إلى  (3)م(2018) دراسة ريم حمزة أبو حصيرةسعت و    
الباحثة على الصحافة العلمية في الصحف الفلسطينية اليومية, واعتمدت 

منهجين هما منهج المسح اإلعالمي ومنهج العالقات المتبادلة, وتمثلت عينة 
الدراسة التحليلية في أربع صحف يومية )القدس, الحياة, الجديدة, األيام(, 
وجاءت الموضوعات الصحية والطبية في المرتبة األولى بين الموضوعات 

وعات التكنولوجيا العلمية التي عالجتها صحف الدراسة تليها موض
وااللكترونيات ثم موضوعات االبداع والبحوث, وركزت صحف الدراسة على "فن 
الخبر الصحفي" بالدرجة األول في تغطيتها للقضايا والموضوعات العلمية دون 

 االعتماد على منهجية واضحة ضمن أجندتها اإلعالمية.
بين العناصر  (4) مMerry Mckinnon, et al. (2014)دراسةوربطت 
الصحفيون العلميون" والذين يتشاركون في إنتاج  العلوم،ناقلو  العلماء،الثالثة "

األخبار العلمية, واعتمدت الدراسة على نظرية المسئولية االجتماعية, وأكدت 
الدراسة أن ناقلي العلوم لهم دور مفيد في تحديد األخبار العلمية التي تستحق 

مهمًا في تحديد الخبراء الذين من الممكن التحدث إليهم النقل, كما يؤدون دورًا 
 في مواضيع محددة.

 Apiah, Gastel, Burdine and Russellدراسة وكشفت       
عن وجهة نظر الصحفيين العلميين المتخصصين في غانا عن  (5) م(2014)

التقارير العلمية وكذلك معرفة المصادر التي يستخدمونها في إعداد األخبار 
وأجريت  العلمية،والعوائق التي تواجههم خالل تغطيتهم لألخبار  العلمية،

صحفيًا في آكرا , وتوصلت الدراسة إلى أن المختصين  20الدراسة على 
الصحيين والعلماء هم مصادر مهمة جدًا للصحفيين في تغطية األخبار العلمية, 



 

 

 

العلمية" يعتبر من أهم كما أكدت النتائج أن "عدم التدريب الالزم لكتابة التقارير 
 العوائق التي تواجه الصحفيين.

تحديد أبرز إلى  (6)م(2009) دراسة عبد هللا بن سليمان القفاري وهدفت     
نوفمبر  24القضايا العلمية التي تناولتها الصحف السعودية خالل الفترة من 

المسح للمضمون واستخدم الباحث منهج م, 2008فبراير  23م وحتى 2007
( عددًا 92اإلخباري ومواد الرأي حول القضايا العلمية والمقدمة في عينة بلغت )

موزعة على أربع صحف سعودية هي )الرياض, عكاظ, الوطن, اليوم(, 
استئثار قضايا الصحة والدواء بموضوعات إلى  هذه الدراسة وتوصلت نتائج

 ية المعلومات واالتصاالت.النشر في الصحافة العلمية, تليها موضوعات تقن
انتاج البرامج العلمية واقع (7) م(2006دراسة محمد قنطارة ) وشخصت     

والتكنولوجية في اإلذاعات والتليفزيونات العربية من خالل دراسة ميدانية على 
( إذاعة وقناة تليفزيونية وشركات عربية لإلنتاج الخاص, وأكدت هذه 18)

عينة –الدراسة أن أغلب القنوات اإلذاعية والتليفزيونية وشركات االنتاج الخاص 
لمية وتكنولوجية, كما أشارت النتائج إلى أن الملفات تنتج برامج ع -الدراسة

والبرامج الحوارية والندوات تحتل طليعة األنماط المنتجة من تلك القنوات 
والشركات تليها األفالم التسجيلية والبرامج الوثائقية, وتحتل المجلة االخبارية 

ينت النتائج طغيان المرتبة الثالثة فالتحقيقات والريبورتاجات وأخيرًا المنوعات. وب
البرامج العلمية والتكنولوجية من مصادر عربية في الخارطات البرامجية لتلك 

 القنوات والشركات.
عن دور اإلذاعة  (8) م(1998وكشفت دراسة هالة كمال نوفل )     

 والمسحي،واعتمدت على المنهجين الوصفي  العلمي،والتليفزيون في التثقيف 
ة أن المصادر المطبوعة جاءت في مقدمة مصادر هذه الدراس نتائجوأكدت 
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 العلمية،استقاء المعلومة العلمية التي يثق بها المبحوثون وعلى رأسها الكتب 
 تليها المجالت العلمية المتخصصة ثم التليفزيون.

 الفوائد التالية:للباحث بمراجعة الدراسات السابقة تحققت 
 وتحديدها وصياغتها.تعميق فهم الباحث لمشكلة بحثه وبلورتها   -
 . للبحثصياغة تساؤالت الدراسة بشكل علمي يحقق األهداف المحددة   -
 .البحثتحديد أدوات جمع البيانات المناسبة لتحقيق أهداف   -
ع تحديد فئات ووحدات التحليل المالئمة لتحليل مضمون البرنامج موض    -

 البحث.
 المساعدة على مناقشة النتائج وتحليها.  -
 لبحث:لمنهجي التصميم ال •
 :ومنهجه نوع البحث •

تقويم وتحليل خصائص  تستهدفت عد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي 
مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، وتصنيف البيانات 

واستخالص نتائج ودالالت مفيدة منها تؤدي إلى إمكانية  شامالً  وتحليلها تحليالً 
 .(9) بدراستهاإصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث 

 .بشقيه الكمي والكيفي مضمون ال منهج تحليل على البحثعتمد يو 
 مجتمع البحث وعينته: •

 لفضائية العربية.اـ)بي بي سي( في قناة ال "تك 4"البحث برنامج  مجتمع ي مثل
كنموذج لإلعالم العلمي المرئي برنامج إلجراء الدراسة عليه هذا الوتم اختيار 

 رقعته الجغرافية داخل الوطن العربي وخارجه.اتساع و  وذلك لشهرة البرنامج
 تضمنتوقد  حلقات،( 10) عشوائية بسيطة بلغت عينةوجرى البحث على 

وقد تم تنزيل حلقات البرنامج من خالل رابط البرنامج على  فقرة،( 34) العينة



 

 

 

, ثم تم فرز (www.bbcarabic.com/4tech) ـ)بي بي سي(الموقع قناة 
 .الحلقات الكاملة وتم من خاللها اختيار العينة

 أدوات جمع البيانات: •
والتي تعتبر إحدى أدوات  المضمون،تحليل  استمارةعلى  البحث اهذ اعتمد

جمع البيانات األساسية خصوصًا في بحوث اإلعالم شأنها في ذلك شأن 
 .(10)أو المالحظة أو التصميم التجريبي المقابلة،صحيفة االستقصاء أو دليل 

 وحدات التحليل:  •
 فيما يلي: البحث اتمثلت وحدات التحليل في هذ

في كل  الفقرة: ويقصد بها في هذه الدراسة للمادة اإلعالميةالوحدة الطبيعية  -1
 . "تك 4"من برنامج  -البحثعينة -حلقة من الحلقات 

الموضوع العلمي الذي يتم ويقصد بها في هذه الدراسة  وحدة الموضوع: -2
 4"من برنامج  -البحثعينة -كل حلقة من الحلقات  تناوله في كل فقرة من

 ."تك
في كل حلقة  ذين يتم استضافتهمال الضيوفوحدة الشخصية: لتحديد سمات  -3

 وجنسيته.  الضيف وتخصصهمن حيث نوع  -البحثعينة -من الحلقات 
 . والثانية بالدقيقة فقرةوحدة الزمن: تم حساب المدة الزمنية لكل   -4
  التحليل:فئات  •

يتفق خبراء تحليل محتوى اإلعالم على أن أهم ما يميز إجراءات تحليل 
 للتحليلالمضمون هي العمليات الخاصة بالتصنيف وتحديد الفئات الرئيسية 

 اآلتية:فئات التم إعداد استمارة تحليل المضمون وتقسيمها إلى و . (11)

http://www.bbcarabic.com/4tech
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 يتميقصد بهذه الفئة التعرف على الموضوعات التي  الموضوعات:فئة  -1
وتنقسم هذه الفئة إلى الفئات الفرعية  ,-البحثعينة -الحلقات  فقرات في تناولها
  التالية:

وهي الموضوعات التي تتحدث عن : موضوعات التكنولوجيا وااللكترونيات  -
وتطويع  وتضم: اختراعات جديدة والحواسيب،قضايا التكنولوجيا وااللكترونيات 

 .ختراقات الكترونيةالتكنولوجيا والحلول التكنولوجية واال
وهي الموضوعات التي تتحدث عن قضايا الموضوعات الصحية والطبية:  -

 .الصحة والطب. كاالكتشافات الطبية وكذلك االبتكارات الطبية
البيئة وهي الموضوعات التي تتحدث عن قضايا : موضوعات البيئة والمناخ -

 وكذلك قضايا الطقس.كالمياه 
وهي الموضوعات التي تتحدث عن قضايا اإلبداع وتضم موضوعات اإلبداع:  -

 ومراكز اإلبداع. اإلبداعية،المسابقات 
 .التي يستجد ظهورها الموضوعات: أخرى  -
 تخصصاتهم(. إناث، ذكور،: الضيوف )نوع برنامج:ال ضيوففئة سمات  -2
 أخرى(. شركات، مختبرات، مستشفيات، معاهد، جامعات،)فئة المكان  -3
 عربي، –نطاق تغطية الموضوعات العلمية )دولي  :النطاق الجغرافيفئة  -4

 .وتحديد الدولة(
 مستوى اللغة التي ت قدم بها مضامين الموضوعات العلمية(.فئة اللغة ) -5
 )مدة كل فقرة(.فئة الزمن  -6
 التمثيل، والتجريب،األمثلة  والتوضيح،)الشرح فئة عرض الموضوع  -7

 .حاكاة والتطبيق(الم
المؤثرات  التصوير،)حجوم اللقطات وزوايا فئة أساليب المعالجة الفنية  -8

 الجرافكس(.  الموسيقى، الصوتية،



 

 

 

 : الستمارة تحليل المضمون  إجراءات الصدق والثبات •
 (12) المحكمينعرض االستمارة على مجموعة من تم  الصدق:اختبار   -

ة وذلك للحكم على صالحي البحث،المتخصصين في مجال اإلعالم ومناهج 
إجراء التعديالت  تم المحكمين أولئكعرض االستمارة على وبعد  االستمارة،

 قترحوها. االتي 
خمس حلقات من  الباحث بتحليلولحساب الثبات قام  الثبات:اختبار    -

وبعد مرور أكثر من أسبوعين أعاد الباحث تحليل  -البحثعينة –البرامج 
  مضمون تلك البرامج مرة أخرى. 

بلغ وقد  الثبات،تم تحديد درجة   (13) (Holstiهولستي ) معادلةوباستخدام 
 .0.85معامل الثبات 

 :مصطلحات البحث •
: نقصد باإلعالم العلمي في هذا البحث "اإلعالم العلمي اإلعالم العلمي

الجماهيري" وهو اإلعالم الذي يخاطب الجمهور العام عبر وسائل اإلعالم 
والذي يهدف إلى نشر الثقافة  الجديد،المقروءة والمسموعة والمرئية واإلعالم 

لعلوم سواًء القوانين األساسية التي تحكم سلوك الطبيعة أو تاريخ ا العلمية،
والتطور في هذا المجال وانعكاسات كل ذلك على الحياة وكذلك أيضًا التعريف 

 بالتطورات العلمية والتقنية في مختلف المجاالت.
: وهي البرامج العلمية التي يتم بثها عبر القنوات العلمية ةالبرامج التليفزيوني

 ية والتقنية. الفضائية وتهتم بنشر الثقافة العلمية في مختلف المجالت العلم
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دور البرامج التليفزيونية العلمية في نشر الثقافة " اإلطار النظري: •
 ":العلمية

إن نشر الثقافة العلمية يظل اعتبارًا يدخل في نطاق المسئولية االجتماعية     
وذلك نظرًا للحاجة  -المقروءة والمسموعة والمرئية–لوسائل اإلعالم المختلفة 

 فرع هو العلمي واإلعالم المتلقين،الملحة لنشر الوعي العلمي بين أوساط 
 واعية متخصصة معرفة للمتلقين يحقق أن يستطيع اإلعالم من متخصص

سهلة  علمية بطريقة الواقع أرض على هي كما المعلومة إليصال تهدف
 .الجمهور وبسيطة يفهمها

حين التأم أول  1992لم يصبح اإلعالم العلمي شأنا عالميا إال منذ عام و     
مؤتمر دولي لإلعالم العلمي في طوكيو، تحت عنوان: العلم في خدمة 

عام ” يعسوب الطب“اإلنسانية. رغم ظهوره في القرن التاسع عشر بمجلة 
عيناته بفضل جهود ، وأيضا رغم انتعاشه في ستينات القرن العشرين وسب1865

الكثيرين الذين تناولوا العلوم في صحفهم ومجالتهم وبرامجهم، إال أن فتورا 
أعقب تلك االنتعاشة في حقبتي الثمانينات والتسعينات. وعندما جاءت اإلنترنت 

 .(14) العربيةوحلت ثورة المعلومات، انتشرت المواقع والمدونات العلمية 
العلمي دور الوسيط بين المنجزات العلمية التي تتم في  اإلعالم ويؤدي     

الجامعات والمراكز البحثية وبين الجماهير التي تستقبل هذه المنجزات وتتأثر 
والدور الذي يقوم به اإلعالم العلمي هو  اليومية،بها وتتفاعل معها في الحياة 

 .(15) والعلمكسر الحاجز النفسي المصطنع بين الجماهير 
وإن حق المواطن في المعرفة العلمية يستتبع مسئولية وسائل اإلعالم في       

بث الخبر العلمي المالئم لتطلعات الجمهور ومستواه وبما يخدم التنمية 
المستدامة للبلد المعني, فثورة المعلومات واالتصاالت قد أفرزت تحوالت لم 



 

 

 

وعية الخدمات تظهر آثارها كاملة بعد, وهي تحوالت لها عالقة مباشرة بن
وتتعلق بالحياة ذاتها مثل الصناعات الكيميائية والدوائية وغيرها, وكذلك 
المخاطر التي تمثلها الطاقة النووية واالشعاع النووي والتلوث البيئي, ودور 
األفراد والجماعات وكذلك الجمعيات العلمية والبيئية والمناداة بأهمية اشراك 

ية والتقانية الكبرى باعتبار أن هذه القضايا المواطن في أخذ القرارات العلم
 .(16)المصيرية ال يمكن أن تبقى حكرًا بين أيدي نخبة محدودة العدد

مسئوليتها  -المقروءة والمسموعة والمرئية–وتتحمل وسائل اإلعالم المختلفة     
وما  والتقنية،في نشر الثقافة العلمية في مختلف المجاالت والتطورات العلمية 

نركز عليه في بحثنا هذا هي البرامج العلمية التي يتم بثها عبر القنوات 
ناقدة إلى تلك البرامج للمسنا بعض المشكالت  بنظرةوإذا ما وقفنا  الفضائية،

 أساسيتين مشكلتينالتي تواجه البرامج التليفزيونية العلمية ولعلنا نوجزها في 

 :هما (17)
 قابل غير العلمية العمليات بعض ووصف العلمية المصطلحات بعض: األولى

 نحو على الموضوع يفهم يجعله قد مما المتلقي بها يخاطب التي للغة للترجمة
 دارس شخص إال بنجاح يتجاوزه أن يمكن ال أمر وهو واقعه، عن تماماً  مختلف

 وال كارثي خطأ هو المجال هذا في خطأ أي ألن العلمي، الفرع لهذا جيد بشكل
 .الهامة الموضوعات في شك

 له، اإلعالمي العمق تمثل التي بالموضوع العلمية المتعلقات عناصر: الثانية
 في بارزة علمية شخصيات أو صلة ذات موضوعات المتعلقات هذه تكون  وقد 

 يفقد و اإلعالم عبر المواضيع معظم عرض في نفتقده ما وهو المجال،
 .أهميتها المواضيع
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 :  (18) التالية العلمية التليفزيونية الوظائف البرامجوُتسند إلى 
وكشف  بالعلوم،الرصد والمراقبة: من خالل متابعة القضايا ذات الصلة  -1

 السلبيات ودعم الرقابة الحكومية والدفاع عن مصالح المجتمع.
اإلخبار عن االكتشافات العلمية: وذلك باطالع المشاهد على التطورات  -2

والدراسات والبحوث العلمية الجادة في مختلف الجارية في الحياة العملية 
 مجاالت المعرفة.

تغطية الفعاليات العلمية: ووضع الجمهور في مشهد تلك الفعاليات  -3
 والنشاطات العلمية البحثية.

االسهام في بناء مجتمع المعرفة: من خالل تزويد المشاهد بالمادة العلمية  -4
 المبسطة ونشر الثقافة العلمية.

ف واالتجاهات: من خالل التأثير اإليجابي في تعاطي تكوين المواق -5
 العلوم،وتقدير  والمفيد،الجمهور مع منتجات العلم وتوظيفها التوظيف الصحيح 

 وتعزيز حضوره في الحياة العامة. العلمي،واحترام المنهج  العلماء،وجهود 
 

ة البرامج العلمية التليفزيونية لتحقيق عدوفي إطار الوظائف أعاله تسعى 
 :(19) منها أهداف

 نشر الثقافة العلمية بين جمهور المشاهدين. -1
والمتابعة المستمرة  العلوم،تغطية النشاطات العلمية في مختلف مجاالت  -2

 لإلكتشافات العلمية الحديثة ونتائجها.
واظهارهم بالمستوى  والمكتشفين،تعريف المشاهدين بالعلماء والمبدعين  -3

 الالئق الذي يستحقونه.
واجراء  للجمهور،وتقديم خبراتها  البحثية،فتح باب الحوار بين المراكز  -4

 تنسيق وعمل مشترك بينها.



 

 

 

نشر الوعي العلمي لدى المشاهدين وتشجيع المبدعين من أفراد المجتمع  -5
على تقديم ابداعاتهم وتوجيهها إلى المختصين في تلك المجالت لتفعيلها لخدمة 

 المجتمع.
بين أفراد الشعب وعلمائه ومبدعيه وتشجيع الجمهور  اثارة حالة من الحوار -6

 على نقل المعارف التي اكتسبوها من خالل وسائل اإلعالم لذويهم.
وتحقق أهدافها فال من توفر ولكي تؤدي البرامج العلمية التليفزيونية وظائفها 

وهي )المادة العلمية التي عدة متطلبات ترتبط بالعناصر األساسية ألي برنامج 
والجمهور المشاهد( وهذه العناصر  البرنامج،وفريق  التليفزيون،دمها سيق

 األساسية تضعنا أمام عدة متطلبات يحتاجها أي برنامج علمي تليفزيوني حيث:
لديه خبرة ومعرفة  معد متخصص إلى يحتاج البرنامج العلمي التليفزيوني -1

ضايا العلمية بالكتابة العلمية ولديه القدرة على تبسيط العلوم وتغطية الق
 واالنجازات المختلفة.

رغبة أكيدة  -القائمين على البرامج العلمية التليفزيونية–ال بد أن تتوفر لدى  -2
 . (20) الشاقللعمل في هذا الحقل 

وعلى المحرر  موثقة،االعتماد على مصادر علمية دقيقة  إلى يحتاج  -3
فتوثيق المصادر ليس واجبًا فحسب  عنها،العلمي أن يذكر مصادره وأنه مبلغ 
 .(21) القانونيةبل هو حماية للمحرر ضد المساءلة 

 .عامة بصفة والتعليم والثقافة الوعي من درجة على جمهور إلى يحتاج -4
 من االثارة دون  التشويق لعناصر ومتوازن  موفق استخدام إلى يحتاج  -5

 .ومفهومة واضحة بصورة المعلومات توصيل خالل
 بالمختصين التعاون  جسور مد إلى المتخصص العلمي االعالم يحتاج  -6

 .المختلفة المجاالت في
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 تناول في كفاءة األكثر االعالمية الوسيلة اختيار إلى يحتاج  -7
 الموضوعات.

 الجوانب في منها االستفادة اتجاه في مادته توظيف إلى يحتاج  -8
 .اليومية للحياة التطبيقية

 التي والحقائق بالمعاني الوفاء من كاف قدر على مالئمة لغة إلى يحتاج  -9
 .مباشرة تكون  أن يجب حيث توصيلها الى يرمي
 ":تك 4عن برنامج " •

يعرض العلمية المتخصصة حيث  للبرامجنموذجًا  "تك 4"يعتبر برنامج      
العالم،  مختلف أنحاء من خبراء ومتخصصون يرويها  مواد تليفزيونيةالبرنامج 

 علمية في عدة فقرات في كل حلقة.قضايا و  موضوعاتيتناولون فيها 
تلفزيون هيئة اإلذاعة ثالثين دقيقة من خالل  مدةويذاع البرنامج في      

في الساعة أسبوعيًا مساء كل سبت  البريطانية ''بي بي سي'' النسخة العربية
 وتقديم وهذا البرنامج إعداد ويقدمه،الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش 

يم رمضان وداليا حيدر وأنيس القديحي ويشارك في اإلعداد عيسى خير هللا نس
ومونتاج كل من يعرب  .وتصوير كيفن ماكريغور وداني أبي خليل وشربل كبرو

وغرافيكس عمار الياسري,  يعرب،المظفر وسارة حسني وزيدون خلف ويزن 
 واشراف نسيم رمضان,

( كما يتيح www.bbcarabic.com/4techصفحة على ) وللبرنامج     
البرنامج للمشاهدين فرصة التواصل مع البرنامج على صفحته في الفيس بوك 

(facebook: bbc4tech كما يتيح أيضًا فرصة التواصل على حساب )
 (Twitter: @bbc4techالبرنامج على تويتر )

في خمسة أيام وفي أوقات مختلفة حتى يتمكن من  البرنامجويعاد      
مشاهدته جميع جمهور البي بي سي، فيعاد في هذه األوقات: )الجمعة: 

http://www.bbcarabic.com/4tech


 

 

 

بتوقيت غرينتش مساءا،  21:30بتوقيت غرينتش ظهرا، السبت:  12:30
بتوقيت غرينتش  06:30بتوقيت غرينتش فجرا، االثنين:  03:30األحد: 

 ت غرينتش ظهرا(بتوقي 12:30صباحا، الثالثاء: 
من أنحاء  مواد علمية متنوعة ومفيدةفريق البرنامج من جمع  تمكنوقد     

العالم وتقديمها لجمهور بي بي سي مستغلين التطور السريع على مدى 
 االتصال.السنوات القليلة الماضية في تكنولوجيا 

 :نتائج البحث •
( حلقات من 10بلغت )نستعرض أدناه نتائج الدراسة التحليلية لمضمون عينة 

وقد تم تنزيل حلقات البرنامج  فقرة،( 34تك( وتضمنت تلك الحلقات )4برنامج )
 ـ)بي بي سي(المن خالل رابط البرنامج على موقع قناة 

(www.bbcarabic.com/4tech)  ثم تم  م،2019من العام  12في شهر
 :فرز الحلقات الكاملة وتم من خاللها اختيار العينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbcarabic.com/4tech
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عينة البحث من حلقات فقرات التناولها في  تم التيالعلمية  تالموضوعا واًل:أ
 "تك 4"برنامج 

 (1رقم ) مخطط
من  العينةالتي تم تناولها في فقرات حلقات العلمية يوضح الموضوعات 

 "تك 4برنامج "

 
تعدد وتنوع الموضوعات والقضايا العلمية السابق إلى  المخططتشير بيانات 

, وهذا تك" 4من برنامج " -البحثعينة -الحلقات فقرات في التي تم تناولها 
مؤشر على اعتماد القائمين على ذلك البرنامج على خطة منهجية واضحة 

وحرصهم أيضًا على تلبية  وااللكترونية،لمواكبة التطورات العلمية التكنولوجية 
 كل ما يهم جمهور المشاهدين.

"موضوعات التكنولوجيا وااللكترونيات" في المرتبة األولى  تصدروي الحظ  
%( ولعل ذلك ي فسره طغيان تلك الموضوعات على الحياة 38.2وبنسبة بلغت )

38.2%

32.4%

17.6%

8.8%

2.9%

موضوعات 
التكنولوجيا 
وااللكترونيات

الموضوعات 
الصحية والطبية

موضوعات البيئة
والمناخ

موضوعات االبداع  أخرى



 

 

 

الصحية والطبية" في المرتبة لموضوعات اليومية لجمهور المشاهدين. وتأتي "ا
%( وهي من الموضوعات التي تحظى باهتمام 32.4الثانية بنسبة بلغت )

وذلك ما يفسر لنا تركيز تلك الحلقات على االكتشافات  المشاهدين،جمهور 
 واالبتكارات في المجاالت الصحية والطبية.

%(, 17.6البيئة والمناخ" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت ) موضوعات" ذلك تلي
%(, 8.8بداع والبحوث" في المرتبة قبل األخيرة بنسبة بلغت )االموضوعات " ثم

ويكمن تفسير هذه النتائج في %(. 2.9وتأتي فئة "أخرى" بنسبة محدودة بلغت )
على تناول مختلف الموضوعات والقضايا العلمية  القائمين على البرنامج حرص

 التي تهم الجمهور المتلقي. ويمكننا تفصيل تلك النتائج فيما يلي:
 التكنولوجيا وااللكترونيات:موضوعات   -1

تصدرت موضوعات "التكنولوجيا وااللكترونيات" قائمة الموضوعات العلمية التي 
وقد ركزت حلقات العينة على عرض  البحث،عينة –تناولتها فقرات الحلقات 

بعض التطورات التقنية واالختراعات التكنولوجية على المستويين الدولي 
 استعراض بعض تلك الموضوعات فيما يلي: ويمكننا والعربي،

 :مثلاختراعات جديدة  تناولت بعض الفقرات -أ
مما  جهاز السلكي للتواصل المباشر من تحت الماء وفوق الماء اختراع -

سيمكن من التواصل مع الغواصات واكتشاف الطائرات المحطمة المستقرة في 
 المحيطات.

من قبل شركة  لالستطالع واالستكشاف روبوت المهمات الخطرة اختراع -
Next Horizons,  وتم تصنيعه من قبل مجموعة من المهندسين والميكانيكيين

نع من مواد البالستيك   والمعدن،وتم طباعته بواسطة طابعة ثالثية األبعاد وص 
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وي مكن استخدام هذا الروبوت في األماكن الخطرة ويقوم بالتقاط الصور كما 
 يتمكن أيضًا من التقاط بعض األجسام وسحبها إلى األماكن اآلمنه.

 وتسير بالطاقة الكهربائية. سيارة بعجلتين اختراع -
  :فعلى سبيل المثال التكنولوجيا، تطويع كيفيةبعض الفقرات  واستعرضت -ب
 دراجات هوائية وطائرات بدون طيار. خلفات الطائراتم تدويراعادة  -
لدى الرياضيين وربطها بتطبيقات  الساعة التي تراقب معدل ضربات القلب -

 وذلك للوصول إلى أحسن أداء "Polarحديثة "
لقياس حجم الشخص  توظيف كاميرا ثالثية األبعاد للنظر داخل األجسام -

مؤشرات عن الجسم الواقف أمامها  الكاميراالواقف أمامها بحيث تلتقط 
 واالستفادة منها في تعليم طالب الطب.

تطوير وبناء أكبر وأحدث كاميرات في العالم فائقة القدرة بحيث تكون قادرة  -
 على مسح المجرات واكتشاف الفضاء.

الصور المقطعية وصور األشعة عالية الدقة وتوظيفها في  مستقبلتطوير  -
ك التنقيب عن النفط والغاز إضافة إلى استخدامها في االستخدامات الطبية وكذل

  وهي آمنة في االستخدام. المطارات،أجهزة المراقبة في 
للمشاكل التي تطرأ على  تكنولوجيةالحلول ال عن وتحدثت بعض الفقرات -ج

 ومن ذلك: التكنولوجيا،استخدام 
"غرف اختبار  -عينة البحث– تناول البرنامج في إحدى فقرات حلقاته -

وفي هذه الفقرة تم شرح كيفية اختبار أجهزة اللواقط ودوائر االتصال  األجهزة"
بهدف محاكاة عملية االتصال في المساحات المفتوحة وال تسمح تلك الغرفة 

 بوجود موجات لالرتداد. 



 

 

 

لمعرفة مركبات العناصر  األشعة تقنيات توظيفوتطرقت فقرة لكيفية  -
وكذلك األهرامات  ء بعض القصور التاريخيةبنااألجزاء الصلبة في الداخلة في 

 دون تعرضها ألي تلف أو أذى.
تطوير مواد طبيعية مقاومة للزالزل وداعمة للمنشئات ت صنع من خيوط  -

 الزجاج والكربون وكذلك الحفاظ على المباني والمدن األثرية.
 مشروع تطوير سيارة قادرة على السير بسرعة الطائرةوتناولت فقرة أخرى  -

كم في الساعة وهو مشروع لمجموعة من 300.000بحيث تفوق سرعتها 
 بمدينة زيورخ بسويسرا. ETHالطالب بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة 

 

االختراقات اإللكترونية للمواقع أو ما ُيسمى  كما تناولت بعض الفقرات -د
والكشف عن األضرار  "قرصنة االنترنت"تم تناول موضوع  حيثبـ"الهكر" 

المخاطر التي تنجم عن ذلك تم أيضا شرح وتوضيح كيفية الحماية من تلك و 
 القرصنة المتوقعة عند استخدام األجهزة الذكية ووصلها باإلنترنت. 

  :والطبية الموضوعات الصحية -2
موضوعات الصحية والطبية في المرتبة الثانية في قائمة الموضوعات الجاءت 

وقد تناولت حلقات العينة  -عينة البحث–العلمية التي تناولتها فقرات الحلقات 
 ومن تلك الموضوعات:  مختلفة،طبية اكتشافات وابتكارات 

من خالل الفحص الجيني  "الكشف عن احتمال اإلصابة بمرض السرطان" -
 .وال ينهك جسم المريض عالج المناسب بما ال يؤثر على اإلنسانواقتراح ال

بسمات المظهر الخارجي  ؤللتنب "DNAتطوير تقنيات الحمض النووي " -
والعمر للوصول إلى العالمات الدالة كالصبغ والشعر ولون العين واستخدام 

وكذلك االستفادة من هذه التقنية  التوقعات،المناهج الحاسوبية لتحليلها وبناء 
 نبؤ بتشخيص احتمال االصابة باألمراض المختلفة.تلل
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" وهذ العالج هو الوراثي عالج يبطء تقدم مرض تكيس الكلى"اكتشاف  -
"tolvaptan مجموعة من العلماء في أمريكا حيث تم  إلنتاجه" والذي توصل

شخص ووافقت عليه هيئات الصحة في الواليات  2000اختبار العالج على 
 .المتحدة وكندا وأوربا وأستراليا

اللتقاط صور عالية الدقة وطباعتها بصورة ثالثية  "تجميد البروتين" -
 ية المناسبة.األبعاد للتعامل مع البكتيريا واألمراض األخرى الستهدافها باألدو 

قليلة التكلفة وتمكن الشخص  الحركة ابتكار يد اصطناعية ذكية حرة -
المريض بعد تركيبها من تحسس األشياء واإلمساك بها وهي من ابتكار طالب 

 في الجامعة األلمانية األردنية
مجاني باللغة العربية يستفيد منه الالجئون السوريون  تطبيق طبيابتكار  -

طيع المستخدم من خالله ادخال النوع والعمر وتحديد في السويد بحيث يست
ثم يرفق  األسئلة،األعراض التي يعاني منها ويطرح عليه التطبيق مجموعة من 

المستخدم رقم هاتفه مما يسهل على الفريق الطبي المرتبط بذلك التطبيق من 
 التواصل مع المريض ومتابعته.

ية األبعاد وهو مشروع تطبع بواسطة طابعة ثالث انتاج أطراف صناعية -
 مشترك بين مختبر "فاب الب" في األردن ومنظمة أطباء بال حدود.

حيث  "تطوير جهاز وتصميم ألعاب فيديو تقوم بدور المعالج الطبيعي" -
األذرع بعد إصابتهم بالجلطة الدماغية حيث أن  على تحريكتساعد المرضى 

ويأتي  بالتعافي،ا يسرع تمارين الحركة تنشط المناطق المتضررة في الدماغ مم
 .هذا االبتكار كحل لعم توفر المعالجين الطبيعيين

بمركز الملك عبد  إجراء عمليات زراعة الكبد باستخدام الروبوت "دافنشي" -
هللا لألورام وأمراض الكبد بالمملكة العربية السعودية وهو واحد من أربعة مراكز 

 في العالم تجري هذه العمليات وقد تم في هذا المركز أكثر من ثالثين عملية.



 

 

 

لتعقب أحوال المرضى من خالل غرفة  التحكم في العناية المركزة عن بعد -
يوية للمرضى عبر مجسات وكاميرات مثبتة تراقب الوظائف الح تحكم خاصة
 في أسرتهم.

لتحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفيات  "RFIDاختراع "سوار وسم  -
معصم المريض لمراقبته داخل المستشفى وكذلك  حولحيث يوضع الوسم 

 لتعقب الممرضات وتتبع األطفال وحمايتهم.
 :موضوعات البيئة والمناخ -3

أشارت نتائج المخطط أعاله إلى مجيء موضوعات البيئة والمناخ في المرتبة 
وهي من  -عينة البحث–الثالثة في الموضوعات العلمية التي تناولتها الحلقات 

وقد تم  األخيرة،الموضوعات التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد في السنوات 
 ا على سبيل المثال:ومنه والمناخ،تناول بعض الموضوعات في مجالي البيئة 

لتجميع وحفظ مياه األمطار على أسطح  (Isla Urbanaتطوير نظام ) -
المنازل السكنية في المكسيك للحصول على مياه صالحة للشرب طوال أيام 

 السنة
بعض الظواهر الكونية لدراسة في المكسيك مرصد جوي  شرح طبيعة عمل -
القادمة من الفضاء الخارجي وذلك لجمع بيانات عن انفجار  أشعة جاماك

 .والثقوب السوداء النجوم واندماج المجرات
تغزو المواسم الزراعية بواسطة  التي الكشف المبكر عن الحشرات الضارة -

وهذا الجهاز مزود بكاميرا تصوير ( "Internet of Tree "IOشبكة ال سلكية )
الحشرات التي تصطادها وترسلها إلى المزارعين بحيث يتمكن من التقاط صور 

عبر تطبيق على الجوال بحيث يتنبه المزارعون لتلك الحشرات ويقومون 
 بمكافحتها.



  مصراتةمجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  - 2020يونيو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

251 

استخدام تقنية صديقة للبيئة تمزج بين الكفاءة البيئية والصحية للمدن للحفاظ  -
لتوليد الطاقة من الشمس على المسطحات الخضراء وهذه التقنية تستخدم 

بداًل من ألواح الشمس التقليدية المعتادة حيث يتم  باستخدام حبر الكتروني
 النخيل.وضع الحبر على سعف أشجار 

من خالل تطوير مادة سائلة تسهل عملية  أنظمة حفر صديقة للبيئةابتكار  -
 متر تحت األرض. 4000الحفر لمسافات كبيرة تصل إلى 

تم شرح مراحل تحليل حالة حيث  حالة الطقس والتوقعات الدقيقة للمناخ -
الطقس للوصول إلى نشرة جوية كاملة والتقنيات التي تعتمد على األقمار 

 المتطورة.الصناعية والبالونات الجوية والحواسيب 
 االبداع:موضوعات   -4

%( من إجمالي 8.8جاءت موضوعات "اإلبداع والبحوث" بنسبة بلغت )     
ولعلنا نعزو  البحث،عينة –الموضوعات العلمية التي تناولتها فقرات الحلقات 

تدني هذه النسبة إلى عدم اهتمام مراكز البحوث والمؤسسات التعليمية 
 واألكاديمية بهذا المجال.

التركيز على المسابقات  العينة،حلقات ومن األمثلة على ما ورد في فقرات      
 Arab) مسابقة الشركات الناشئةركزت كالهما على  -في فقرتين-اإلبداعية 
edition thStartup Competition 11 )حيث  ع مان،في  تقيمأ   التي

" والذي يهتم بالربط بين التعليم Genius Kidsتناولت إحدى الفقرات مشروع "
" Solar Foodsخرى مشروع "األفقرة التناولت و  والتطبيق،المدرسي النظري 

والذي يركز على تجفيف الطعام بواسطة الطاقة الشمسية وذلك الستغالل موسم 
 الوفرة وكذلك لتجنب التكلفة العالية في حفظ الطعام من خضار وفواكه ولحوم.

بإمارة دبي التابع لمؤسسة "سسكو " مراكز االبتكار واالبداع" وتطرقت فقرة ثالثة لـ
العالمية" وهو المركز األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط والعاشر 



 

 

 

وهو منصة لالبتكار والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والقطاع  عالميًا،
 الخاص.

 موضوعات "أخرى": -5
 فتألي" من أجل مشروع ميوزيكوهو "" تناول ابتكار فني أخرى جاءت في فئة "

من غضب التي يمر بها اإلنسان النفسية  الحالةمقطوعات موسيقية تعبر عن 
 أو فرح أو خوف أو حب أو حزن أو دهشة.

حلقات الجغرافي للموضوعات العلمية التي تم تناولها فقرات  قالنطا ثانيًا:
 :"تك 4"برنامج العينة من 
عينة –( يوضح النطاق الجغرافي للموضوعات العلمية في الحلقات 2مخطط )

 -البحث

 
تشير بيانات المخطط السابق إلى تصدر "النطاق الدولي" في المرتبة األولى 

%( من اجمالي النطاقات الجغرافية للموضوعات العلمية 63.6بنسبة بلغت )
ثم النطاق العربي بنسبة بلغت  الدراسة،التي تم تناولها في فقرات الحلقات عينة 

 -عينة البحث–%(, وتعكس هذه النتيجة اهتمام حلقات البرنامج 36.4)
وتصدر النطاق الدولي  والعربي،بالموضوعات العلمية على المستويين الدولي 

63.6%

36.4%

الدولي العربي
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يمكن تفسيره بالتطور التقني والتكنلوجي الكبير الذي وصلت إليه الدول 
 األجنبية. 

–الموضوعات العلمية في الحلقات  الي تفصيل توزيعونتبين في المخطط الت
 على الدول األجنبية والعربية: -عينة البحث
 -عينة البحث–( يوضح توزيع الموضوعات العلمية في الحلقات 3مخطط )

 على الدول

 
, حيث -حلقات العينة–يوضح المخطط أعاله تعدد الدول التي غطتها  

على  -عينة البحث-توزعت الموضوعات العلمية التي تم تناولها في الحلقات 
 منها عشر دول أجنبية وخمس دول عربية.  دولة،خمس عشرة 

%( 12.1وتأتي "اإلمارات" و"بريطانيا" في المرتبة األولى بنسبة بلغت )    
 وتركيا، وبولندا، األردن،وتأتي في المرتبة الثانية كل من ) منهما،لكل 

 وألمانيا، ولبنان، ع مان،ثم ) منها،%( لكل 9.1والمكسيك( بنسبة بلغت )
%( لكل منها. وأخيرا تأتي 6.1وأمريكا( في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت )

%( 3.0وسويسرا( بنسبة بلغت ) والسويد، افريقيا،وجنوب  وأيسلندا، السعودية،)
 لكل منها.

مبررًا لتصدر اإلمارات وبريطانيا تلك القائمة بالنسبة المشار إليها ولعنا نجد     
 بهما،بتغطية موضوعات علمية  -عينة البحث-واهتمام الحلقات  منهما،لكل 

حيث أن بريطانيا هي مقر عمل القناة مما يسهل عليهم التنقل وتصوير 

12.1%12.1%
9.1%9.1%9.1%9.1%

6.1%6.1%6.1%6.1%
3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%



 

 

 

لة بمواكبة وبالنسبة لإلمارات فال يخفى اهتمام تلك الدو  بها،موضوعات علمية 
 التقنيات والتكنلوجيا الحديثة.

 الحلقات عينة البحث من حيث فقرات في ينالمشارك الضيوفسمات ثالثًا: 
 :(التخصص–)النوع 

 سمات الضيوف من حيث النوع: -1
 ( يوضح سمات الضيوف من حيث النوع 4مخطط )

 
الذكور على اإلناث بنسبة كبيرة بالنسبة  نسبةيوضح المخطط أعاله تفوق 

حيث  -عينة الدراسة–للضيوف الذين تم استضافتهم في الفقرات من الحلقات 
%( من الضيوف 22.6%( مقابل )77.4بلغت نسبة الذكور من الضيوف )

ولعل ذلك يتفق مع طبيعة البرنامج وطبيعة الموضوعات والقضايا التي اإلناث. 
, حيث يشتغل الذكور -عينة الدراسة–تم تناولها في الفقرات من الحلقات 

 بالجوانب العلمية والتقنية أكثر من اإلناث.
 
 
 
 

77.4%

22.6%

ذكور إناث
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 التخصص: حيثسمات الضيوف من   -2

 ( يوضح سمات الضيوف من حيث التخصص5مخطط )

 
 

أعاله تنوع تخصصات الضيوف الذين تم مقابلتهم في  المخططيوضح      
وهذا مؤشر على مدى اهتمام القائمين على  -عينة الدراسة–فقرات الحلقات 

 البرنامج بمختلف التخصصات العلمية والحرص على تنويعها. 
" قائمة تخصصات الضيوف الباحثون تصدر " المخطط نتائج ذلكوي الحظ من 

%(, ونستطيع تبرير ذلك أن الباحثين هم من يهتم 32.7بنسبة بلغت )
بل ويعتبرون من أهم مصادر المعلومات  والتقنية،بالموضوعات العلمية 

وهذا أعطى للبرنامج قوة وقدرة على تبسيط المعلومات العلمية وتقديمها  العلمية،
 للمشاهدين بسهولة وجاذبية. 

وقد استضاف القائمون على البرنامج كبار الباحثين والمتخصصين العرب     
واألجانب في كثير من المجاالت العلمية ومن جامعات ومعاهد ومراكز بحثية 

32.7%

19.2%

13.5% 13.5%
11.5% 11.5%

باحثون أطباء طالب جامعيون مدراء أكاديميون آخرون



 

 

 

وقد تم استضافة "ديمتري غيالروغ" و"جينثون" الباحثين في مخبر علوم  مختلفة،
وكذلك "ماهر يمون  ندا،بولالنانو والكيمياء الحيوية في جامعة "ياجولونيا" في 

جنوب  " فيوأمين حاسيبي" الباحثين في مجال الحماية من القرصنة "كاسبرسكي
 افريقيا.
كما تم استضافة الباحثين "دنيس آروغتي" و"جيرالدو سوفيونتس" من       

والباحثين "آرتورو اريات"  ،بالمكسيكالمعهد الوطني لألنثروبولوجيا والتاريخ 
والباحث  المكسيك،في  UNAMالفضاء في جامعة  معهدن "وروبن الفارو" م

فوجيا رئيسة  والباحثة آنا أيسلندا،"سالفومبر كوزيك بجامعة "ريكافيك" في 
والباحث تريستن لوي  ببولندا،مختبر وارسو لعلوم الجينوم في جامعة "وارسو" 

الباحث التجريبي المتخصص في صور األشعة بجامعة "مانشستر" في 
والباحث "فيوتشك برانيكي" الباحث بمعهد "مالوبولسكا" للتكنولوجيا  بريطانيا،

 الحيوية في "كراكوف" ببولندا
في أمراض الكلى  " المتخصص"فؤاد شبيب الباحثومن الباحثين العرب     

والباحث "فاضل أديب"  األمريكية،في مستشفى مايو كلينك بالواليات المتحدة 
وفي  األمريكية،في "بوسطن" بالواليات المتحدة  MITالباحث في جامعة 

موضوع "الكشف المبكر عن الحشرات الضارة" تم استضافة الباحثة الزراعية 
" في IO Internet of Treeاللبنانية "نسرين تركي" المشرفة على مشروع "

 " بألمانيا.TUMوأيضًا الباحث "ناصر النواب" في جامعة " لبنان،
عينة –" في المرتبة الثانية بين ضيوف فقرات الحلقات األطباءوجاء "     

%( حيث استضاف القائمون على البرنامج 19.2بنسبة بلغت ) -الدراسة
مجموعة من األطباء المتخصصين مما يدعم الثقة في المعلومات التي يتناولها 

 البرنامج. 
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النمري" "د. ياسر وتمت استضافة عددًا من األطباء العرب واألجانب أمثال     
وأمراض  لألورامالطبيب المتخصص في زراعة الكلى بمركز الملك عبد هللا 

ود.يوسف بيان حمدان طبيب سوري  بالسعودية،الكبد بمستشفى الملك فيصل 
"بول بنتلي" و"بول بريني" المتخصصان في العالج الطبيعي مقيم في السويد, و

نيا. و"أكين التباش" " في لندن ببريطاCharing Cross Hospitalبمستشفي "
و"سافا هيرفات" و"بيير مورو" و"قصي  بتركيا،الطبيب في مستشفي "ليف" 

 بال حدود في األردن منظمة أطباء" من مالحمه
 و"أفشار آلب" و"اسراء" الطبيبان بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في اسطنبول

" ممن الجامعين الطالب%(على فئة "13.5وركز البرنامج بنسبة بلغت )
وهذا يعتبر  التقنية،يشتغلون على مشاريع علمية وتقنية في أشهر الجامعات 

 تشجيعًا ودعمًا للطالب من قبل القائمين على البرنامج. 
على البرنامج عددًا من الطالب من مختلف الجامعات  القائمون واستضاف      

ندسة الميكانيكية العربية واألجنبية حيث تم استضافة طالبين من كلية اله
وثالثة طالب بكلية الهندسة الطبية  باإلمارات،بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

الحيوية بالجامعة األلمانية األردنية وكذلك طالب دكتوراه في الجامعة اللبنانية 
" في زيورخ ETHوطالب في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة " األمريكية،
 بسويسرا.

 المدراءالضيوف تم استضافة مجموعة من  تخصصاتع في وللتنوي    
مما يؤكد حرص  -عينة الدراسة–ورؤساء المشاريع العلمية في فقرات الحلقات 

القائمين على البرنامج على اتاحة الفرصة للمسئولين عن االنجازات العلمية 
ت واستحوذت هذه الفئة على نسبة بلغ مشاريعهم،والمشاريع التقنية للحديث عن 

(13.5.)% 



 

 

 

مدير قسم "يزن الضباعين"  -في إطار هذه الفئة– استضافتهموممن تم      
تنفيذي المدير ال وأيضاً بشركة "طقس العرب" في األردن.  تكنولوجيا الطقس

"أسامة الزعبي" باإلمارات، و لقطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي لإلعالم
و"دافيد  باإلمارات،في دبي  األوسطسسكو الشرق  -المدير التنفيذي للتقنية

 المكسيك،" لحفظ مياه األمطار في "Isla Urbanرئيس مشروع فارغاس" 
في "المدينة التقنية" بجامعة  Next Horizonمؤسس شركة و"داوود شاه أغلو" 

و"آالء , "Genius Kidsو"سابين قاهي" رئيسة مشروع " تركيا،اسطنبول في 
 ". Solar Foodsصالح" رئيسة مشروع "

من جامعات  "األكاديميين"البرنامج على استضافة  القائمون علىوحرص     
وبلغت نسبة األكاديميين  المطروحة،ي عزز الثقة بالموضوعات  مختلفة مما

وقد تمت استضافة  الدراسة،عينة –%( من ضيوف الحلقات 11.5)
"البروفيسور بيكير بيكمزجي" أستاذ الهندسة المدنية في جامعة اسطنبول التقنية. 

 .البروفيسور "جوتكلي" األستاذ في الجامعة اللبنانية األمريكيةوكذلك 
البروفيسور ايان شيبسي البرنامج "وأيضًا استضاف القائمون على      

ل لوكوود" من مختبر قسم الفيزياء بجامعة والبروفيسورة دانييال بورتوليتو وغي
 ." في ميونخ بألمانياTUMوالبروفيسور "بوهات بالنك" في جامعة " أكسفورد،

%( حيث تم استضافة "روبن 11.5" بنسبة بلغت )آخرون وجاءت فئة "     
بول" المهكر عند تناول موضوع "قرصنة االنترنت", كما تم استضافة "إبراهيم" 

كما  اصطناعية،من األردن وهو أحد المرضى المستفيدين من تركيب يد 
أست ضيف أيضًا في إحدى الفقرات "غيلبيرتو دورايا" و"كالرا غوبتان" ممن 

وأيضًا  المكسيك،" لحفظ مياه األمطار في Island Urbanع "يستخدمون مشرو 
أ ست ضيف "إليود كيبتشوغي" بطل العالم في سباق الماراثون و"سكوت آندرسون" 
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مدرب عدو بريطاني عند تناول موضوع "توظيف الساعات لمراقبة معدل 
 ضربات القلب.

 
في لموضوعات العلمية التي تم تناولها األماكن التي تم فيها تصوير ارابعًا: 

 العينةفقرات حلقات 
 لموضوعات العلميةاألماكن التي تم فيها تصوير ا( يوضح 6مخطط )

 
حلقات –توضح نتائج المخطط أعاله تعدد األماكن التي تم فيها تصوير 

وهذا يؤكد مدى حرص القائمين على البرنامج على زيارة الباحثين  -العينة
في مقرات عملهم مما يوحي بالمصداقية ويعمق جسور الثقة مع  والمتخصصين

 جمهور المشاهدين.
" في المركز األول بين تلك األماكن بنسبة بلغت الجامعاتوجاءت "     

%( وهذا مؤشر على أن الجامعات هي حاضنة البحث العلمي والتقني 30.3)
 البحثية المتعددة والمتنوعة.بأساتذتها المتخصصين وباحثيها المثابرين ومراكزها 

والحظنا حرص القائمين على البرنامج على التصوير في الجامعات العالمية 
والعربية ذات السمعة العلمية والتقنية: كجامعة اكسفورد وجامعة مانشستر في 

30.3%

15.2% 15.2%
12.1%

6.1%

15.5%

6.1%



 

 

 

في بوسطن بالواليات المتحدة  MITاأللمانية وجامعة  TUMبريطانيا وجامعة 
وجامعة خليفة  بتركيا،وجامعة اسطنبول  بأيسلندا،فيك وجامعة ريكا األمريكية،

 األردن،والجامعة األلمانية األردنية في  اإلمارات،للعلوم والتكنولوجيا في 
 والجامعة اللبنانية األمريكية في لبنان.

%( 15.2" في المركز الثاني بنسبة بلغت )الشركات" و"المختبراتوتأتي "      
النتاج  "Fab labعلوم الجينوم في بولندا ومختبر"مختبر وارسو ل منهما،لكل 

األطراف الصناعية في إربد باألردن ومختبر علوم النانو والكيمياء الحيوية في 
وكذلك  العرب،جامعة ياجولونيا في بولندا. حيث تم التصوير في شركة طقس 

  Breytechشركة وأيضًا  باإلمارات،الشرق األوسط في دبي -شركة سيسكو
%( كمستشفى الملك فيصل ومستشفى 12.1بنسبة ) المستشفياتثم 

Charing Cross Hospital  المعاهد" وجاءت ،اسطنبولومستشفيات في" 
في  -عينة الدراسة–%( حيث تم تصوير بعض فقرات الحلقات 6.1بنسبة )

وفقرة أخرى في  بولندا،معهد مالوبولسكا للتكنولوجيا الحيوية في كراكوف في 
 . UNAMء في جامعة معهد الفضا

%( 15.5" فقد حازت على نسبة )أخرى أما األماكن المنضوية تحت فئة "      
دليل على حرص القائمين على البرنامج على تصوير موضوعاتهم أين ما  وهذا

 كيب تاون في فندق )ومن األماكن األخرى التي صوروا فيها:  .وجدوا ضالتهم
 , وفيIsla Urbanaالتي استخدمت مشروع  منازلال وفي أفريقيا،بجنوب 

 المكسيك،في  األهرامات بالقرب من باإلمارات،بالقرب من برج خليفة  حديقة
 .(القاعدة الجوية في زيورخ وكذلك في
مستوى اللغة التي ُقدمت بها مضامين الموضوعات العلمية في فقرات خامسًا: 
 :عينةالحلقات 
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بمستويات لغوية تتناسب وطبيعة  -عينة الدراسة–تم تقديم حلقات البرنامج     
 الموضوعات العلمية التي تم تناولها حيث:

بلغة عربية علمية مبسطة  -التي يتم فيها استضافة عرب-تم تقديم الفقرات  -1
 وسهلة الفهم على المشاهدين دون أي عناء.

نبية فيتم ترجمة لغتهم األج أجانب،وبالنسبة للفقرات التي يتم فيها استضافة  -2
 إلى لغة عربية فصيحة وسهلة على المشاهدين. 

 :عينةالحلقات  في فقراتالمدة الزمنية لكل فقرة سادسًا: 
تضمنت تلك وقد  والتحليل،تك( للدراسة 4( حلقات من برنامج )10تم اخضاع )

وكل حلقة  ساعات(، 5في مدة زمنية بلغت ) فقرة، وجاءت( 34الحلقات )
 فقرات،تضمنت ثالث فقرات باستثناء بعض الحلقات التي تضمنت أربع 
 وتراوحت المدة الزمنية لكل فقرة من خمس دقائق إلى خمس عشرة دقيقة.

أساليب عرض مضمون الموضوعات العلمية التي تم تناولها في سابعًا: 
 فقرات حلقات العينة

عينة –فقرات الحلقات  تم عرض المعلومات عن الموضوعات العلمية في
 بأساليب متنوعة ويمكننا سرد بعضها في اآلتي: -الدراسة

 الشرح والتوضيح: -1
شرح خطوات تحضير يد  -تحضير اليد الصناعية–حيث تم في فقرة  -

من المرحلة األولى حيث يتم أخذ  األبعاد،صناعية مطبوعة بطابعة ثالثية 
ثم المسح ثالثي  األطوال،مقاسات الجزء المبتور يدويًا باستخدام شريط قياس 

األبعاد ألخذ صورة كاملة لذلك الجزء المبتور ثم يتم تحضير يد صناعية لذلك 
 الجزء المبتور والتنفيذ.

لتطبيق وعند تناول موضوع "التطبيق الطبي" تم شرح كيفية استخدام ذلك ا -
 وكيفية تحديد األعراض وأسلوب التواصل مع الفريق الطبي.



 

 

 

الشرح من خالل مشاهد من مسرح عمليات زراعة الكبد بمركز الملك عبد  -
إلى أن التقرير  -نسيم رمضان–هللا لألورام وأمراض الكبد وقد نوه مقدم البرنامج 

 يتضمن مشاهد قد ال تكون مالئمة لبعض المشاهدين.
 تجريب:وال األمثلة -2
عند تناول موضوع "اليد الصناعية" عرض أحد الطلبة آلية حركة اليد  -

 الصناعية وقدرتها على االمساك ببعض األشياء وحملها.
في موضوع "قرصنة االنترنت" قام المهكر "روبن بول" بتطبيق االختراق  -

االلكتروني على طائرة بدون طيار حيث تمكن من السيطرة على تلك الطائرة 
خالل قطع اتصالها بشبكتها وربطها بشبكته مباشرة وقام بالتحكم في من 

 حركتها.
توظيف تقنيات األشعة لمعرفة مركبات العناصر الداخلة  وفي موضوع " -

" تم اجراء تجربة حية على في األجزاء الصلبة في بناء بعض القصور التاريخية
هرم مستدير أعلى هرم في المكسيك وهو هرم فريد التصميم ويعتبر أعلى 

للكشف عن باطنه عبر ارسال موجات كهرومغناطيسية إلى طبقات التربة 
 الداخلية

بتمثيل دور قارئ  -نسيم رمضان–حيث قام مقدم إحدى الفقرات : التمثيل -3
 النشرة الجوية عند استعراض موضوع "التوقعات الجوية"

 والتطبيق: المحاكاة  -4
بالتطبيق على كيفية عمل  -أنيس القديحي–حيث قام مقدم إحدى الفقرات  -

 الكاميرات الفائقة وذلك بالضغط على األزرار وشرح كيفية عملها.
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بواسطة روبوت والذي قام بايصاله إلى المدير  -نسيم–تم استقبال المقدم  -
وقام المدير بالتطبيق على  -أسامة الزغبي–التنفيذي لشركة سسكو األوسط 

 بعض الشاشات الذكية الموجودة في الشركة.
وتم محاكاة اختبار مدى قوة الخيوط المصنوعة من الزجاج والكربون  -

الختبار مدى مقاومتها للزالل وذلك في الفقرة التي تناولت تطوير مواد طبيعية 
 -أنيس–كما قام مقدم إحدى الفقرات  للزالزل،داعمة للمنشئات ومقاومة 

فية عمل تلك الكاميرا بالوقوف أمام الكاميرا ثالثية األبعاد وقام الباحث بشرح كي
 المرآة.من خالل شرح اإلطار العام للهيكل العظمي الظاهر على 

أساليب المعالجة الفنية لعرض مضمون الموضوعات العلمية التي تم  ثامنًا:
 :عينةال حلقاتفقرات تناولها في 

لكي يكتب النجاح للرسالة اإلعالمية العلمية ينبغي على القائمين عليها     
, وهذا (22) إليهااالستعانة بالمؤثرات الفنية والشكلية المتميزة التي تجذب االنتباه 

تك", ويمكن اإلشارة إلى ذلك فيما  4ما لمسناه في حلقات العينة من برنامج "
 يلي:

 حجوم اللقطات وزوايا التصوير: -1
فاللقطة القريبة تحملنا إلى عالقة أكثر  خاصة،إن لغة الكاميرا لها دالالت 

وتزيد من درجة  (23) الشاشةجوهرية وحميمية مع الموضوع الذي يدور على 
وتعتبر من أسرع اللقطات  والمتلقي،الربط العاطفي بين الشخصية التليفزيونية 

االنفعالي, ويعتبر التليفزيون أحد العوامل التي ساعدت على زيادة  التعبيرفي 
 . (24)استخدام اللقطة القريبة لتعويض صغر حجم الشاشة



 

 

 

تعددت وتنوع حجوم اللقطات وزوايا التصوير بما يوحي بمهارة وكفاءة فريق 
وأدى ذلك دورًا كبيرًا لتقريب وتبسيط المعلومات عن  للبرنامج،التصوير 
  -مثالً –فقد تم  عينة الدراسة–ت العلمية التي تم تناولها في الحقات الموضوعا

توظيف اللقطات القريبة في شرح المراحل التي يتم فيها تحديد حالة الطقس 
 وذلك في الفقرة التي تناولت كيف يتم التنبؤ بالطقس.

 المؤثرات الصوتية: -2
دورًا مهمًا حيث تسهم في نقل المشاهد إلى مكان الحدث  المفردةوتؤدي هذه 

وتسهم أيضًا في توحد المشاهد مع العمل والبيئة التي يقدمها كما  تفاصيله،بكل 
 . (25) الغفارأشار إلى ذلك الدكتور عادل عبد 

وقد اهتم القائمون على البرنامج على توظيف المؤثرات الصوتية الطبيعية مما 
ويجعل الصورة  للتقرير،ن األسهل على المشاهد أن يعايش الجو العام جعل م

كما يوحي الصوت الطبيعي بالمصداقية وتحقيق  الطبيعية،أقرب إلى الحياة 
 الجذب للمشاهدين.

 البحثية،توظيف األصوات الطبيعية داخل المختبرات والمراكز  -مثالً –فقد تم 
إلى غرفة مخبر علوم النانو  -حيدر داليا–وكذلك دق الباب عند دخول المقدمة 

والكيمياء الحيوية. كما تم توظيف صوت "خرير الماء الطبيعي" في الفقرة التي 
" لحفظ المياه فوق أسطح المنازل في Island Urbanتناولت مشروع "

 المكسيك.
 الموسيقى:  

التي تتناسب وطبيعة الموضوعات العلمية  الموسيقى الهادئةتم توظيف     
, كما عمد القائمون على إخراج -عينة الدراسة–التي تم تناولها في الحلقات 

بما يتناسب وطبيعة  الدولة التي يتم  -أحياناً -البرنامج على توظيف الموسيقى 
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فيها التصوير فمثال في الفقرة التي تم تسجيلها في "كيب تاون بجنوب افريقيا" 
حظنا استخدام موسيقى تتناسب وطبيعة تلك المنطقة, وكذلك عند تصوير ال

بعض الفقرات في المكسيك تم استخدام موسيقى خلفية مكسيكية, وت قال نفس 
استخدام موسيقى لبنانية المالحظة عند التصوير في شركة اللبنانية حيث تم 

ني والتخيل لذهدورًا كبيرًا في التجسيم اكخلفية لتلك الفقرة. وكل ذلك أدى 
 والتأثير في المشاهد.

 الجرافكس: -3
مدى  -عينة الدراسة–بعض فقرات الحلقات عكس استخدام الجرافكس في 

فقد تم الجرافكس في  الحلقات،الكفاءة العالية لدى القائمين على إخراج تلك 
سياق توضيح معلومات وبيانات من الصعب توضيحها من  بعض الفقرات في

ففي موضوع "قرصنة االنترنت" تم التوضيح والشرح  فيك،الجرادون استخدام 
كما تم استخدام الجرافكس لشرح سبب أزمة المياه في مكسيكو  بالجرافكس،

وكذلك شرح كيف يتم التواصل بين الطائرات والغواصات لربط االتصال  سيتي،
 بينهما.

 :الخاتمة •
العلمية المتخصصة الناجحة حيث عرض  للبرامجنموذجًا " تك 4"يبقى برنامج 

مواكبة متنوعة ومتعددة  موضوعات وقضايا علميةالبرنامج في حلقات العينة 
على المستويين الدولي والعربي وفي دول للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة 

 دولة،موضوعات علمية في خمس عشرة  -حلقات العينة–مختلفة حيث غطت 
 .ية وخمس دول عربيةمنها عشر دول أجنب

لف التخصصات العلمية, وتنقلت تواستضافت تلك الحلقات ضيوفًا من مخ
والشركات  والمستشفياتكاميرا البرنامج في مختلف الجامعات والمراكز البحثية 



 

 

 

بمستويات لغوية تتناسب  -البحثعينة –تم تقديم حلقات البرنامج و وغيرها, 
, وقد اولها وفي مدد زمنية مناسبوطبيعة الموضوعات العلمية التي تم تن

الموضوعات العلمية في فقرات مضامين القضايا و المعلومات عن  ترضع  
بأساليب متنوعة ساعدت على تسهيل وتبسيط وصول  -عينة الدراسة–الحلقات 

المعلومات إلى جمهور المشاهدين, وحرص القائمون على تلك الحلقات تلك 
والشكلية المتميزة التي تجذب االنتباه وتحقق على االستعانة بالمؤثرات الفنية 

 األهداف المرجوة.
 التوصيات: •

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يلي:
تعزيز برامج وعقد دورات إلعداد الصحفيين العلميين ومسؤولي االتصال  -1

 وجميع المعنيين بالتوعية العلمية للجمهور.
دعوة كليات وأقسام اإلعالم إلى القيام بالندوات والمحاضرات حول اإلعالم  -2

ة ياإلذاع ي إعداد البرامج العلميةعلى االنخراط ف الطالب وتشجيعالعلمي، 
 وتأهيلهم للقيام بدور المحرر العلمي على أكمل وجه. يةوالتليفزيون

المسموعة المقروءة و –التنسيق والتكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة  -3
 في معالجتها للقضايا العلمية. -والمرئية

دعوة أساتذة الجامعات والمتخصصين في كل المجاالت للمشاركة في  -4
 .البرامج العلمية على القنوات الفضائية

االهتمام بالبرامج العلمية وتخصيص مساحات ثابتة لهذه البرامج والعمل  -5
 لمي.على إطالق قنوات فضائية تهتم بالعلم والبحث الع

 التنويع في األشكال والقوالب البرامجية التليفزيونية العلمية. -6
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تعيين محررين مختصين بالشأن العلمي من أجل متابعة األحداث العلمية  -7
 وتطوراتها.

المشاركة أن تحرص المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المختلفة على  -8
 .إعداد وإنتاج برامج علمية تغطي الجديد في مجال تخصصها في

 :المراجعالهوامش و 
 

                                                 

مجلة  ،رنظ وجهة :العربي اإلعالم في العلمي المصطلح إشكالية ،الحموي دنان ع(1)
 :والنشر والتأليف والترجمة للتعريب العربي المركز) 33 العدد, 17 دالمجل,  التعريب
 متوافر على:م(  2007 ديسمبر

https://search.mandumah.com/Record/157238 (21/5/2019) 
دور القنوات العلمية المصرية على مواقع يوتيوب في نشر الثقافة  كدواني،شيرين محمد  (2)

 منشور في: الوسيلة،العلمية: دراسة تحليلية في إطار نظرية ثراء 
Arab Media & Society (Issue 28, Summer/Fall 2019) pp. 66-95. 

Available at: 

https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2020/05/3-

2.pdf (20/5/2020) 

العلمية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة واقع الصحافة  حصيرة،ريم حمزة أبو  (3)
فلسطين: الجامعة اإلسالمية ) رسالة ماجستير غير منشورة مقارنة،تحليلية وميدانية 

 (م2018 كلية اآلداب, قسم الصحافة, ،بغزة
 (4) Merry Mckinnon, et al., Perils and Positives of Science Journalism 

in Australia, Public Understanding of Science, Vol. 27 (5) , 

2018, pp. 562-577 

 (5) Bernard Apiah, et al., Science Reporting in Accra, Ghana: Sources, 

Barriers and Motivational Factors, Public Understanding of 

Science, Vol. 24 (1), 2015, pp. 23-37. Availabe at: 

https://pdfs.semanticscholar.org/899d/8d4a68f3bec30d86b38e366

b06f7c71c3c3b.pdf?_ga=2.25213565.153328944.1591104613-

1172224674.1591104613 (2/6/2020) 

https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2020/05/3-2.pdf
https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2020/05/3-2.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/899d/8d4a68f3bec30d86b38e366b06f7c71c3c3b.pdf?_ga=2.25213565.153328944.1591104613-1172224674.1591104613
https://pdfs.semanticscholar.org/899d/8d4a68f3bec30d86b38e366b06f7c71c3c3b.pdf?_ga=2.25213565.153328944.1591104613-1172224674.1591104613
https://pdfs.semanticscholar.org/899d/8d4a68f3bec30d86b38e366b06f7c71c3c3b.pdf?_ga=2.25213565.153328944.1591104613-1172224674.1591104613
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