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 :قواعد النشر بالمجمة   
 افنلوموكافةة بة ممةتاسةات افنلميةة فةي مجةال افننةون واالعرحب افمجلةة بةافبحوث وافدر 

 .ذات افصلة بها افعي فم يسبق نشرها
منرفةةةة عنشةةةر افمجلةةةة مراجنةةةات ومةةةروض افكعةةةب افنلميةةةة فةةةي شةةةعب صةةةنوف اف  -1

، كما عنشر افعقارير من افمؤعمرات وافندوات واالنشطة افمعنلقة بافننون واالمتم
 .افنلمية في مجال افننون واالمتم

وبخةط  A4عقدم افبحوث وافدراسات وافنروض بافلغة افنربية مطبومة ملب ورق  -2
Simpified Arabic فلبحةةوث افنربيةةة وTimes New Roman  فلبحةةوث

فلننةةةاوين ملةةةب ان ال يزيةةةد  16فلمةةةعن و 14افمكعوبةةةة بافلغةةةة االنجليزيةةةة وبحجةةةم 
 صنحة. 25حجم افبحث من 

سةم  وهةوامش جانبيةة 3نلي )يعرك فةي جميةص صةنحات افبحةث هةامش ملةوي وسة -3
 .سم 2.5)

ضةةةافة افةةةب نسةةةخة إ سةةةن مةةةن افبحةةةث مطبومةةةة بةةةافكمبيوعرععلقةةةب افمجلةةةة  ةةةتث ن -4
احةةث ومنةةوان افبحةةث ملةةب  ةةتف أن يكعةةب اسةةم افب، ملةةب CDافكعرونيةةة ملةةب 
معها فةي نهايةة فب افهوامش وافمراجص في افمعن بحرقام ، وعرد قائإ مسعقل، ويشار

 .افبحث بشكل معسلسل
 عقبةل فلنشةر ال عةرد افةب بحاث افعةي العخضص كل افبحوث فلعحكيم  افنلمي، واأل -5

 .صحابهاأ
 ععلقب افمجلة افمراستت ملب افننوان افعافي: -6

 فيبيا-جامنة مصراعه –متم كلية افننون واال
  arts_mediajournal@yahoo.comبريد افكعروني:

 0512663751-0313726433:  اعفه سعنسارفأل 
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 كممة العدد
، وهةةذا افكليةةة افنعيةةة عضةةمد ني مةةن مجلةةة كليةةة افننةةون واالمةةتميصةةدر افنةةدد اف ةةا    

 افشةةيبانيجراحهةةا بنةةد فقةةدانها فمؤسسةةها ومشةةرف مةةام هةةذا افمجلةةة افةةدكعور رمضةةان 
فبافر م مةن اآلالم وافصةناب وافظةروف افعةي عمةر بهةا بتدنةا  -اهلل هرحم -بوشنافه أ

، فيةحعي هةذا افنةدد د افمخلصين من أبناء هةذا افمؤسسةةيعواصل افنطاء افنلمي بجهو 
نديةةد مةةن األبحةةاث افنلميةةة فةةي مجةةال افننةةون واالمةةتم وافنلةةوم ذات افصةةلة افشةةامًت 

يضةًا مةن حيةث أافنلةوم افمةذكورة وجةاء منومةًا  أحد مشر بح ًا من مخعلةف حيث ضم  
صةحاب علةك افبحةوث أكاديمية افعابنين فها خصص وافعنوع افمكاني فلمؤسسات األافع

بحاث من جامنات فيبية مخعلنةة ألوى افمحلي أو افنربي فقد كانت اسواء ملب افمسع
مةةن شةةرق افةةبتد و ربهةةا وجنوبهةةا فينةةزز افلحمةةة افوطنيةةة وفيؤكةةد أن األكةةاديميين فةةي 

، كمةا حةوى افنةدد أبحةاث وأسةمب مةن كةل افمماحكةات افسياسةية فيبيا هم شريحة أرفةص
 ،رافكبيةة افنربةةي يضةةًا افوحةةدة افنلميةةة فلةةوطنألميةةة مةةن جامنةةات مربيةةة مةةدة فيؤكةةد م

بحاث من حيث افعخصص فعشةمل افننةون افعشةكيلية واالمةتن وافنتقةات وعنومت األ
 .محيطه افسياسي وافصحي واف قافي افنامة واالمتم افنضائي ودور االمتم في

ونحةةةن إذ نضةةةص هةةةذا افنةةةدد بةةةين أيةةةديكم فلننةةةا نعوجةةةه بجزيةةةل افشةةةكر فكةةةل افسةةةادة     
بحبحةا هم افنلميةة افقيمةة وننعةذر فألخةرين افباح ين افذين عواصلوا مص افمجلة وأسهموا 

افنطةاء فةي  أن يعواصل وكلنا أمل في افذين فم عنشر أبحا هم ألسباب ملمية صرفة 
شةةةةعب افمجةةةةاالت افعةةةةي عخةةةةدم افبحةةةةث افنلمةةةةي وفقةةةةًا فألسةةةةس افبح يةةةةة وافنلميةةةةة افعةةةةي 
عسعكشف افظةواهر وافمشةكتت افمجعمنيةة وعخضةنها فلبحةث وافعقيةيم افنلمةي و ايعنةا 

سهم من ذفك دائمًا هو افعقييم افنلمي افموضومي افذي يخدم افنلم وافبحث افنلمي وي  
في االرعقاء بآفيات وأسافيب افبحث في شعب أنواع افمنرفة افنلمية آملين من افجميص 
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إصدار االمداد افقادمة في االفعزام بقوامد افنشر افعي حددعها افمجلة حعب يعسنب فنا 
 ...واهلل وفي افعوفيق .. مواميدها افمحددة 

 رئيس افعحرير                                                                      
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 دور اإلعالم والعولمة في تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي
 محمد أحمد شعيبأ. 

 كمية االقتصاد والعموم السياسية
 جامعة مصراته

 
  المقدمة :

الشك بأن ىناك شبو أجماع عمى أن اإلرىاب ظاىرة قديمة ومتأصمة تضرب     
ة منذ أن ُوجد اإلنسان بجذورىا بعيدًا في أعماق التاريخ البشري، فقد عرفتيا البشري

تمفة وينتمون إلى ومارستيا جماعات وأفراد يعتنقون ديانات مخ،عمى األرض
، والتزايد المضطرد وتمدد رقعة انتشارىاىذه الظاىرة ،إال أن تطور حضارات متباينة

، وفداحة خسائرىا وتداعيات أخطارىاوالالفت لمنظر في المنضويين في تنظيماتيا، 
، و تطور وتنوع آليات ووسائل تنفيذ عممياتيا، ما جعل من عن تعاظم قدراتيافضال 

قميمًيا ودولًيا، وصارت ظاىرة اإلرىاب واحدة من خطر أ اإلرىاب ىاجسًا محمًيا وا 
ل ـ ال سميا ـ في اآلونة األخيرة ،حيث تحو  تي تواجو الحياة اإلنسانية قاطبةالظواىر ال

ىذه الظاىرة والذي بات ييدد العالم شعوبًا ودواًل دون تمييز، إلى برامج  خطر
 وصانعو روىا، يتطم ع منظبعاد سياسية واقتصادية واجتماعيةوأىداف ذات أ

عممياتيا إلى إقامة دولة ليم تستحوذ عمى  منفذو وأيضا ،سياساتيا ومعتنقوىا
، وال بالنظم ال تعترف بالدول القومية القائمةمساحات شاسعة من الكرة األرضية 

 السياسية الحاكمة.
جديدة نسبيًا عمى الساحة واإلرىاب الدولي أو العابر لمحدود ليس بالظاىرة ال      
نفسيا وألقت بظالليا عمى الساحة ، وقد أصبح اليوم حقيقة قائمة فرضت الدولية

، بما أثارتو ىذه الظاىرة المرعبة والمخيفة وتسببو ولية والعالقات الدولية المعاصرةالد
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وممتمكات وىمع ييدد السمم واألمن الدوليين، وتشكِّل خطورة عمى حقوق من رعب 
 األفراد والشعوب.

الدولي عمى إيجاد تعريف وعمى الرغم من أن الغموض ال يزال يكتنف التوافق       
، األمر الذي في ظل بيئة دولية سياسية متغيرة موحد لمصطمح اإلرىاب الدولي

جعل منو "اإلرىاب"مصطمحًا ضبابيًا متغيرًا، إال أن االعتراف بمخاطر اإلرىاب، 
ث الحادي عشر من سبتمبر بعد إحدا ـ السيما وتداعياتو، واتساع خارطة انتشاره

حوة المجتمع الدولي إلى أىمية التوصل إلى تعريف توافقي ، مث ل ص2001عام 
ليذا المصطمح بما يحقق النجاح لمجيود الرامية إلى مكافحة اإلرىاب، والتخفيف من 
جسامة مخاطره وحدة آثاره، مع عدم التقميل من أىمية الجيود الدولية واإلقميمية 

ليذا المفيوم والعمل عمى ل والفقيية التي ُبذلت في سبيل التوافق إليجاد تعريف شام
 .مكافحتو

، إلرىـابوألىمية الدعاية اإلعالميـة وتناقـل أخبـار وصـور عمميـات العنـف وا        
وســـائط التـــي فقـــد عمـــدت الجماعـــات اإلرىابيـــة عمـــى االســـتفادة مـــن كـــل الوســـائل وال

ــــــات العولمة،إلعالما توفرىــــــا وســــــائل ا لخدمــــــة وتســــــخيرىا لمدعايــــــة ليــــــ،وتتيحيــــــا آلي
نطاق واسع بـين البشـر  ، وتنفيذ برامجيا ومخططاتيا وعمىا،وتحقيق أىدافياأغراضي

رات األخبــار والبــرامج ، مــن خــالل تنــاول عممياتيــا اإلرىابيــة عبــر نشــوعمــى األرض
كترونـــي وشـــبكات ، وتـــداول األشـــرطة المصـــورة وتبادليـــا عبـــر الفضـــا  اإللاإلعالميـــة

، وتتــداوليا عمــى نطــاق عــالميارت متاحــة ومباحــة ، والتــي صــالتواصــل االجتمــاعي
جــذب ، وذلــك بمــا يمكــن تمــك الجماعــات مــن ميــع الفئــات العمريــة عمــى حــٍد ســوا ج

مـن المـواليين  ،وكسـب التعـاطف معيـا، واسـتقطاب المزيـداىتمام الرأي العـام لمطالبيا
يم وبفاعمية في تنـامي الظـواىر اإلرىابيـة وتمـددىا وتوسـع نطـاق سأليا، األمر الذي 

ن جيــة، فضــاًل عــن تنــوع عممياتيــا وتطــور تكتيــك وتخطــيط برامجيــا بمــا انتشــارىا مــ
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يعمــل عمــى زيــادة حجــم الخســائر البشــرية والماديــة والنفســية  الناجمــة عنيــا مــن جيــة 
 أخرى .

 أهمية الدراسة :
إن العالقة القائمة بين اإلعالم والعولمة من جية واإلرىاب من جية أخرى ،     

ث يحاول كل منيما السعي ورا  اآلخر ، إلى حد يمكن تمثِّل عالقة إشكالية، حي
حدىما يصنع الحدث واآلخر يقوم بتسويقو ، أعو تشبيو ىذه العالقة بين طرفين م

ان جسور تمك  تأتي أىمية ىذه الدراسة من خالل محاولتيا تبي، واتفاقا مع ذلك
، والتي ىابوآليات العولمة مع ظاىرة اإلر بين وسائل اإلعالم العالقة التي تربط 

، وكيف استطاع اإلرىاب توظيف أو بدونو" في تنامي ىذه الظاىرة يمت "بقصدسأ
 .رىا لخدمة أىدافو، وتحقيق مطالبوتمك العالقة واستثما

ثرا       كما تنطوي أىمية ىذه الدراسة عمى مزيد من البحث والدراسة والتأمل وا 
، بما يؤدي إلى استخالص اإلعالم والعولمة بظاىرة اإلرىابالنقاش بشأن عالقة 

الدروس والنتائج التي تجعل من وسائل اإلعالم وأدوات العولمة عوامل إيجابية 
 تساىم في مكافحة اإلرىاب والحد من تداعياتو . 

 مشكمة الدراسة :
تتمحور مشكمة ىذه الدراسة حول تساؤل رئيسي قوامو: ما حقيقة الدور الذي     

لعولمة  في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي ؟ وينبثق تمعبو وسائل اإلعالم وشبكات ا
 عن ىذا التساؤل عدة أسئمة فرعية منيا : 

 ؟لمة في تنامي الظواىر اإلرىابية يم اإلعالم والعو ــ ىل يس
ــ ىل يمكن إن يعيش اإلرىاب  ويستمر بدون وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

 االجتماعي ؟
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التغطية اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي األعمال اإلرىابية   ــ ىل تغذي
وبالتالي تشجع الجماعات واألشخاص الذين يقفون ورا ىا عمى ارتكاب المزيد من 

 ىذه األعمال اإلجرامية ؟ 
ــ كيف يساعد اإلعالم والوسائل المعموماتية عمى نشر الثقافة اإلرىابية ، ومن ثم 

 ي زيادة معدالت ظواىر العنف واإلرىاب ؟اإلسيام ف
ــ ىل نجح اإلرىاب في توظيف وسائل اإلعالم والعولمة في خدمة أغراضو وتحقيق 

  أىدافو ما أدى إلى زيادة وتنامي الظاىرة اإلرىابية ؟
 فرضية الدراسة :

مة ساىما في تنامي ظاىرة وتقوم الدراسة عمى فرضية مفادىا :أن اإلعالم والعول    
، ونجح اإلرىاب في توظيف الدعاية اإلعالمية بما يخدم أغراضو ويحقق إلرىابا

 أىدافو . 
 مناهج الدراسة : 

ثباتيا ،كما تم      اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الختبار الفرضية وا 
االستعانة بالمنيج االستنباطي في سبيل التوصل إلى نتائج مقنعة ومفيدة ، ىذا كما 

الدراسة من االستفادة من المنيج التاريخي كمما تطمب األمر الرجوع إلى لم تخُل 
 أحداث تاريخية  وشواىد تتعمق بموضوعات الدراسة .

اإلجابة عمى التساؤالت وتأسيسًا عمى ما تقدم  وسعيًا إلثبات فرضية الدراسة و 
 ، فقد تم تقسيم ىذه الدراسة عمى النحو التالي :المطروحة

 الدولي : أواًل : اإلرهاب
 ـ  مفهوم اإلرهاب : 1

اإلرىاب في أوسع معانيو يعني أي نشاطات تقوم بيا الدولة، أو أي جية أخرى     
ثارة الفزع، ، ويتم من خال،أو تنظيم، منظمة، فرد، جماعةتكان ليا استخدام العنف وا 
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، وم اإلرىاب مثيرًا لمجدل والنقاش، ويظل مفيبقصد تحقيق أىداف سياسية محددة
لنظر إلى اختالف العقيدة اإليديولوجية ونظام المعتقدات الذي يدين بو نظام با

 ( 1).سياسي أو أخر
يتمتع بقوة قانونية ، تعريف موحد ودقيق لمفيوم اإلرىابومن ىنا فإن وضع     
وال يخضع لمصالح أي ، رجعية قانونية موحدة لجميع الدول، ويكون بمثابة مممزمة
، وىو ما يمثل جو إشكالية معقدة وجدااًل واسعاً ويوا تحديًا كبيراً ، ال يزال يمثِّل منيا

" من قانونين ًا أمام الباحثين في ىذا المفيومالمشكمة األكثر صعوبة وتعقيد
ومتخصصين ومفكرين وساسة "، رغم الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية التي ُبذلت 

ة ، بيد أن تمك الجيود لم ُيكتب ليا وال تزال لمكافحة اإلرىاب والحد من آثاره الوخيم
النجاح في التوصل إلى بمورة تعريف قانوني دولي يحدد بدقة األعمال اإلرىابية 

، ي يجب اتخاذىا في مواجية اإلرىابويضع صيغة مشتركة تحدد اإلجرا ات الت
والتي يتعين عمى كافة الدول التقيد بيا والتعاون عمى تنفيذىا ، وترجع تمك الصعوبة 

   :( 2)لى عدد من األسباب من بينيا إ
 .ة التي يتصف بيا العمل اإلرىابيـ الطبيع 1
ـ االختالف الشاسع لنظرة الدول ليذا المفيوم، فما تراه بعض الدول إرىابا قد يبدو  2

 .لدى دول أخرى عمال مشروعا، ومن ذلك المقاومة الوطنية وحق الدفاع المشروع 
رسون ىذا المفيوم وتباين  توجياتيم وانتما اتيم وكذلك ـ تعدد الباحثين  الذين يد 3

 .اىتماماتيم وتخصصاتيم 
 . ـ تشعب اإلرىاب وتعدد أشكالو وأىدافو 4
  .ـ تعدد البواعث والدوافع الرتكاب ىذه الجريمة 5
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ة ليس في تعريف ىذا المفيوم األمر الذي بات عائقًا في طريق الجيود المبذول
، وقد ترتب عمى غياب تعريف عمال والجرائم اإلرىابيةافحة األ، بل وفي مكفحسب

 : (3)لمفيوم اإلرىاب عمى المستويين الدولي والوطني العديد من اآلثار من أىميا 
 .اتفاقية دولية لمكافحة اإلرىاب  ـ التأخر في بمورة الجيود الدولية لوضع 6
باألفراد والجماعات العشوائية واالبتعاد عن الموضوعية في إلصاق تيمة اإلرىاب  ـ7

 .ل وفق المصالح السياسية لكل طرف والدو 
ـ الغموض وتداخل األمور ما أدى إلى تبرير أعمال اإلرىاب ذاتيا عمى أنيا  8

 .دًا أو حربًا لمقضا  عمى اإلرىابإرىابًا مضا
، كالجرائم كيا مع صور العنف السياسي األخرىـ اختالط األعمال اإلرىابية وتشاب 9

، أو حروب تحرير أو حروب العصابات والحروب بأنواعيا"حروب تقميدية ةالسياسي
" وكذلك مع صور األجرام المنظم والعابر لمحدود، واختمطت أيضا مع مظاىر 

  .العصيان وحركات التمرد واالنقالبات

ومن خالل إطاللة سريعة عمى المدلول المفظي  لمعنى كممة اإلرىاب ، تشير      
إلى المغتين اإلنجميزية والفرنسية إلى أن لفظ اإلرىاب يعني وسيمة  المعاجم المترجمة

 .( 4) لنشر الذعر والتخويف باستعمال وسائل عنيفة لتحقيق أىداف سياسية 
، أن انفجار العنف الذي شاىدتو شوارع لناحية التاريخية يؤكد المعجميونومن ا

األساس التاريخي  ، مث ل 1972العاصمة الفرنسية باريس في شير أغسطس عام 
لتعريف اإلرىاب ، إذ تم اعتباره أعمى درجات العنف الذي ييدف إلى إشاعة الرعب 
ونشر الخوف وسفك الدما  من خالل اعتماد أسموب حرب الشوارع ، وحسب وجية 
النظر ىذه فإن العنف يتحول إلى إرىاب عندما يخرج عن نطاق القانون ، وبعد 

ورة الفرنسية والتي شاىدت موجة من العنف الدموي حوالي ستة أعوام من قيام الث
، ظير في ممحق معجم األكاديمية 1798وأعمال الرعب والتنكيل ،أي في عام 
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الفرنسية أول تعريف لإلرىاب عمى أنو "نظام الرعب"، تم حدث تغُّيرات عمى معنى 
ل اإلرىاب من حكم اإلرىاب إلى نظام اإلرىاب، وبعدىا تطور لينطوي عمى كل عم

 . (5) يتبنى أعمال العنف ويؤدي إلى إشاعة الخوف والرعب
 ـ تعريف مفهوم اإلرهاب الدولي :  1

ائدة شيد القرن العشرين امتدادًا طبيعيًا لموجة األعمال اإلرىابية التي كانت س     
، ، وأن كانت اتسمت باتساع نطاق انتشارىا الجغرافيفي السابق وبصورىا المختمفة

، وفي ىذا السياق يؤرخ بعض تكتسب ُبعدًا دوليًا، أو طابعًا إقميمياً ما جعميا 
المعمِّقين إلى أن حادثة اغتيال ممك يوغسالفيا "الكسندر األول" ورئيس الوزرا  

، تعد من بين أىم 1934أكتوبر  9الفرنسي "لويس بارتو" في مرسيميا بتاريخ 
 .( 6)الحوادث التي أصبغت عمى اإلرىاب بعده الدولي 

وبالنظر عمى أن جريمة اإلرىاب صارت من أكثر الجرائم وأشدىا خطورة عمى 
"   Internationalالمجتمع الدولي بأسره ، ما جعل األمم المتحدة تعتمد لفظ دولي "

ضافتو إلى مفيوم اإلرىاب " لجنة  1972، كما أنشأت عام "Terrorismوا 
الكامنة ورا  عمميات اإلرىاب متخصصة أوكل إلييا ميمة دراسة األسباب والدوافع 

 .( 7)الدولي
ويختمف مظير اإلرىاب الدولي عن اإلرىاب الفردي أو الوطني ، ويكون دوليًا     

بالجرائم التي تعرِّض ، وبذلك قد يتعمق اإلرىاب دوليةإذا تعمقت أعمالو بالعالقات ال
عمى اإلنسانية بما يشيعو من   م الدوليين لمخطر، كما قد يمثِّل اعتداً ماألمن والس

خوف وىمع واضطراب عمى صعيد المجتمع الدولي، وينطوي عنصر الدولية عمى 
أو الضحايا : أي يكون الفاعمون  : بدولية العنصـر الشخصيذلك إمااإلرىاب و 

: وذلك عندما تكون أفعالو المكونة تابعين ألكثر من دولة، أو بدولية العنصر المادي
 .(8)التنفيذ واآلثار ـ قد تمت في أكثر من دولة لو ـ التخطيط و 
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اإلرىاب الدولي أخطر أنواع اإلرىاب باعتباره يندرج ضمن الجريمة ويمثِّل     
الدولية المنظمة بكل أبعادىا وصورىا، لذلك يقع مخططو األعمال اإلرىابية الدولية 

التي يكون فييا  ت، ومن الحاالئمة عقوبات القانون الدولي العامومرتكبوىا تحت طا
 :(9)، ما يمياإلرىاب دولياً 

 ع اإلرىاب في أكثر من دولة .وقو  .1
 ات المشاركين في العمل اإلرىابي .تنوع جنسي .2
 .ي في دولة أخرى غير دولة التنفيذأن يتم التخطيط والتجييز لمعمل اإلرىاب .3
أو  اسطتيا،، أو بو ابي قد تم بفعل تحريض دولة ثالثةأن يكون تنفيذ العمل اإلرى .4

 . بمساعدتيا ومساندتيا
وقوع العمل اإلرىابي خارج حدود الدولة التي يحمل جنسيتيا القائمون بتنفيذ العمل  .5

 اإلرىابي.
 ي ممن يحممون جنسية أكثر من دولة.أن يكون ضحايا العمل اإلرىاب .6
أو  "كالمنظمات الدولية واإلقميمية "رىابي في أماكن دولية أو إقميمية،وقوع العمل اإل .7

 ، وغيرىا ".السفن والقطاراتيستيدف وسائل نقل دولية "كالطائرات و 
، العمل اإلرىابي أراضي دولة واحدة، أو ضد رعايا دولة ثالثةتجاوز آثار وتداعيات  .8

 أو أنو استيدف تجمع دولي يضم رعايا أكثر من دولة واحدة .   
، وتيدف ن دولةيعمل عمى ضرب مصالح أكثر مفاإلرىاب الدولي ىو الذي       

أو تيديد األمن والسمم  ،األضرار بمصالح دولة أجنبيةأعمالو اإلجرامية إما 
، كما يكون اإلرىاب سائل النقل الجوي والبحري والبري، كاالعتدا ات عمى و الدوليين

زمة لو عمى الحصانة الالالجريمة إلى دولة أجنبية لتوفير  دوليًا عندما يمجأ مرتكب
، عمى اعتبار أن ىذه األعمال اإلجرامية يترتب عمييا بعض سيسبيل المجو  السيا

 .    (10)االلتزامات التي يتم تحديدىا دوليًا 
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 ،التي شغمت المجتمع الدولي ومع بروز اإلرىاب كأحد أىم الموضوعات     
، تعددت المحاوالت التي سعت لوضع تعريف خالل عقود القرن الماضي السيما

، بما يؤدي إلى نجاح الجيود الدولية لمفيوم اإلرىاب الدوليامل ودقيق موحد وش
، وقد تمث مت ىذه المحاوالت في ىذه الظاىرة والحد من تداعياتيا الرامية لمكافحة

،باإلضافة إلى التشريعات الوطنية، كما ساىمت يود المنظمات الدولية واإلقميميةج
سة بدورىا في بمورة العناصر الجيود الفقيية ومحاوالت الباحثين والمؤلفين والسا

الموضوعية التي يمكن اعتبارىا ركائز ميمة تؤسس لتعريف صحيح لمفيوم 
 .( 11)اإلرىاب الدولي يتفق عميو الجميع 

تعريف ولعل من أىم المشاكل والصعوبات التي واجيت القائمين عمى وضع      
، وكذلك واإلرىابة إلى تعدد وسائل العنف باإلضافدقيق وشامل لإلرىاب الدولي، 

تخطيط  تباين األساليب والطرق والصور التي ينتيجيا مرتكبو األعمال اإلرىابية في
، ُأشير إلى دقة وبراعة وقدرة وذكا  اإلرىابيين في استخدام وتنفيذ أعماليم اإلجرامية

وسائل اإلعالم وتقنيات العولمة المتقدمة والتطور التكنولوجي في تخطيط  وتنفيذ 
 . (12)اإلرىابية  عممياتيم

وعمى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد إلى اتفاق عام أو حتى      
ية، ، وتحديد أركان الجرائم اإلرىابن وضع تعريف محدد لإلرىاب الدوليتوافق بشا

، ووضع الدول والمجتمع الدولي ككل أمام مسئولياتو بما يؤدي إلى تجريم اإلرىاب
، ومتابعة مرتكبيو ، إال أن ذلك ال يعني حتو ، وتجفيف منابعورىاب، ومكافلمنع اإل

بالضرورة خمو النظام القانوني الدولي من محاوالت ترمي إلى وضع تعريف 
 .(13)لإلرىاب الدولي ، وقواعد لمواجيتو كجريمة دولية

وبالنظر إلى أن موضوع تعريف اإلرىاب الدولي من القضايا التي تختمط فييا 
سية بالقانونية ، فضاًل عن سعة الموضوع وتشعبو وشمولو عمى العديد األمور السيا
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، وتباين وجيات النظر والمعيارية والجدلية التي غالبًا ما من اإلشكاليات والمسائل
، وتعدد الجيات التي حاولت وضع عمى أسموب النقاش ومجريات الحوارتسيطر 

وثابتة ، ما أدى إلى تعريف ليذا المصطمح في غياب مضامين قانونين واضحة 
،   وحتى ال يتم الخوض يفات التي ُقدِّمت في ىذا المجالوجود عدد ىائل من التعر 

بتعاد عن جوىر ، وبالتالي االالمصطمح كثيرًا في إشكالية موضوع تعريف ىذا
، لذا سيتم تناول الجيود الدولية وبعض من محاوالت فقيا  موضوع ىذه الدراسة
 :الدولي، وذلك عمى النحو التالي ة إلى وضع تعريف لإلرىابالقانون الدولي الرامي

 ـ اإلرىاب من وجية نظر عصبة األمم : 1
إطار جيود عصبة األمم ومحاوالتيا لتعريف اإلرىاب وتحديد العناصر في      

ُعرفت 1937/نوفمبر/16، تم أبرام  اتفاقية دولية بتاريخ مجريمةاإلرىابيةالمكونة ل
لقمع ومعاقبة اإلرىاب"، والتي تضم نت تعريفيين لإلرىاب، جا  في "باتفاقية جنيف 

ال اإلجرامية الموجية ضد مادتيا األولى تعريف عام لإلرىاب باعتباره : تمك اإلعم
، ويكون اليدف منيا أو من شأنيا إثارة الفزع والخوف والرعب لدى دولة ما

، في حين تناولت امةمحددة ،أو مجموعة معينة من الناس، أو لدى العشخصيات 
، وعمى الرغم من أن ىذه فًا تعدُّديًا لألعمال اإلرىابيةالمادة الثانية من االتفاقية تعري
، تبرز أىميتيا من المترتبة عمى األعمال اإلرىابية االتفاقية جا ت خمًو من اآلثار

 ( :14)خالل ما يمي 

  . ي أطمقت تعريفًا لمفيوم اإلرىابأ ـ  األداة الوحيدة الت 
  لحد من مخاطر األعمال اإلرىابية .ب ـ تمثِّل أول عمل قانوني دولي يدعو إلى ا

 ج ـ دعت إلى إنشا  محكمة جنائية دولية تتولى النظر في قضايا اإلرىاب .
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 ـ جيود األمم المتحدة في تعريف اإلرىاب الدولي :  2 
و اثر تفشي موجة بدأ اىتمام األمم المتحدة بموضوع اإلرىاب وجيود مكافحت    

ويل مسار ، والتي من بينيا انتشار ظاىرة تحالعنف السياسي عمى الصعيد الدولي
، ونظرًا لما ينعكس وماسيين وخطف الرىائن، واحتجاز الدبمالطائرات وتيديد ركابيا

قويض لدعائم االستقرار بين الدول، وزعزعة عمى أعمال العنف السياسي من ت
ألمم المتحدة ، فقد رأت اوتيديد مصالح المجتمع الدولياألمن والسمم العالميين، 

الكفيمة ، والوسائل ة التوصل إلى تعريف شامل لإلرىاب، ومحاولمعالجة تمك الظاىرة
أوائل أواخر الستينات و ذا الخصوص تبن ت األمم المتحدة ، وفي ىبمعالجتو

، اب الدوليناولت فييا موضوع اإلرى، عدة قرارات تالسبعينات من القرن الماضي
ودعت الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ اإلجرا ات الكفيمة بمكافحة 

 األعمال اإلرىابية ومعاقبة مرتكبييا
(15)

 . 
من شير  18وفي ىذا الصدد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ      

لجنة خاصة معنية ، يقضي بتشكيل 3034قرارًا تحت  1972ديسمبر عام 
، التي تتقدم بيا الدول في الخصوص ،ُأنيط بيا دراسة المالحظاتباإلرىاب الدولي

عمى أن تقدِّم المجنة تقريرىا لمجمعية العامة عن نتائج أعماليا مشفوعًا بتوصياتيا 
قضا  عمى ىذه الظاىرة ،وقد بما من شأنو توفير سبل التعاون الدولي من أجل ال

، صت األولى بتعريف اإلرىاب الدوليمجنة ثالث لجان فرعية ، اختعن ىذه الانبثق 
، وُكمفت ورا  تفشي ظاىرة اإلرىاب الدولي فيما تولت الثانية دراسة األسباب الكامنة

، وتبين من خالل زمة لمنع ومكافحة اإلرىاب الدوليالمجنة الثالثة ببحث التدابير الال
اعات التي عقدتيا المجان الفرعية المناقشات التي دارت خالل عدد من االجتم

، نظرىا حول تعريف اإلرىاب الدولي الثالث مدى انقسام الدول وتباين وجيات
، وحق الدفاع قوق الشعوب في تقرير مصيرىاخصوصًا عندما يتعمق األمر بح
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 ،وكذلك األسباب الكامنة ورا  اإلرىابالمشروع، واإلرىاب الذي تمارسو الدول
، األمر الذي حال دون توصل المجنة إلى تعريف تخاذىا لمنعووالتدابير الواجب ا
، بيد أن تقريرىا الذي رفعتو لمجمعية العامة أقتصر ىاب الدوليتوافقي لمفيوم اإلر 

 .(16)عمى اقتراح تدابير عممية لمتعاون من أجل القضا  السريع عمى مشكمة اإلرىاب
ع تعريف لمفيوم اإلرىاب وضوفي إطار استمرار جيود األمم المتحدة الرامية ل 

بعنوان  1994ديسمبر  9بتاريخ  49/60،أصدرت الجمعية العامة قرارىا رقم الدولي
: لإلرىاب، جا  فيوقّدم توصيفًا ، الذي عمى اإلرىاب الدوليالتدابير الرامية لمقضا  

يدف إلشاعة الرعب في صفوف العامة، أو جماعة األعمال اإلجرامية التي ت إن
، تعد أعمااًل ال ، وذلك تحقيقًا ألىداف سياسيةيمأو أشخاص بعين ،من األشخاص
 .(17)المبررات والدوافع التي تستند إلييا،بغض النظر عن تمك الذرائع أو يمكن تبريرىا

وواصمت األمم المتحدة جيودىا لمتوصل إلى تعريف موحد ومحدد لمفيوم اإلرىاب 
تمك الجيود لم ُيكتب ليا  ال أن، إعدة دورات الحقة لجمعيتيا العامةالدولي في 

بنا  الدول لتصوراتيا بشان اإلرىاب الدولي وفق وذلك بسبب إشكالية النجاح،
، دون التقيد بالجانب الموضوعي والقانوني لمموضوع وعمى وجو باراتيا السياسيةاعت

الخصوص عندما يتعمق األمر في التفريق بين اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح 
 ( .18)المشروع 

وىكذا يتبين عدم تمكن المجتمع الدولي من خالل عصبة األمم ومن بعدىا ىيئة     
ىاب الدولي تتفق عميو األمم المتحدة من التوصل إلى تعريف موحد لمفيوم اإلر 

، واستمرت الدعاوى واألصوات "حتى يومنا ىذا "التي تنادي بضرورة جميع الدول
تعريف لمفيوم اإلرىاب الدولي ـ السيما ـ مع عقد مؤتمر دولي يتم فيو التوافق عمى 

، والتي طالت مختمف بقاع  التزايد المضطرد لإلعمال اإلرىابية خالل اآلونة األخيرة
 .       العالم
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 ـ المحاوالت الفقيية لتعريف اإلرىاب الدولي : 3
أو سوا  في الفقو األجنبي تعد دت المحاوالت الفقيية لتعريف مفيوم اإلرىاب       
وذلك تبعًا الختالف وجيات نظر كل منيم في تحديد مفيوم تمك الظاىرة ، العربي

من جية، والعناصر الواجب توافرىا فيما يمكن اعتباره عماًل إرىابًيا من جية أخرى، 
 :( 19) ومن بين المحاوالت الفقيية التي تمت في ىذا الموضوع ، ُأشير إلى اآلتي 

 : نطالع التعريفات التالية :           ـ عمى صعيد الفقو األجنبي  1
  ُيعرِّف "ثورنتون"اإلرىاب بأنو:استخدام الرعب كوسيمة يتم بموجبيا التأثير عمى

السموك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية تتطمب المجو  إلى العنف ، ويرى أن 
كال العنف عن غيره من أش الطبيعة غير االعتيادية لمعمل اإلرىابي ىي التي ُتميِّزه

، ويؤكد عمى أن العنف الذي يحقق االضطراب السياسي يأتي في درجة السياسي
 .أسمى من العنف المجرد 

 نفيذه ويعرفو"فيراكوتي"بأنو :أي عمل ينطوي عمى استخدام العنف ضد األبريا  ويتم ت
، بقصد التأثير أما عمى سمطات الدولة، أو الكتساب كتعبير عن النضال السياسي

 سمطة والدفاع عنيا.ىذه ال
: جريمة دولية لدولي، يجمع الفقو الدولي عمى أن اإلرىاب اوفي السياق ذاتو      

ين يؤيدون أن حسب تعريف عدد من الفقيا  مثل "جالسر، سالدن، سيبربولس" والذ
: الفعل الذي ُيرتكب إخالال بقواعد القانون الدولي، ويكون ضارا الجريمة الدولية ىي

بالمصالح التي يحمييا ذلك القانون، مع االعتراف ليذا الفعل بصفة الجريمة 
ىي: واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي،  معقاب،أوواستحقاق فاعمو ل

  .(20)وتضر بمصالح الدول التي يحمييا ىذا القانون
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  :(21) ـ عمى صعيد الفقو العربي : نذكر التعريفات التالية 2

 اإلرىــاب الــدولي بأنو:االســتعمال غيــر ف ، ُيعــرِّ ألســتاذ الــدكتور عبــد العزيــز ســرحانا
لفــة لمصــادر أحكــام المشــروع لمقــوة عمــى األرواح والممتمكــات العامــة والخاصــة بالمخا

ىــي ذلــك العمــل اإلرىــابي الــذي ، وبــذلك يعتبــر أن الجريمــة الدوليــة : القــانون الــدولي
يتم ارتكابو بالمخالفة إلحكام القانون الدولي ، وما يمكن مالحظتو عمى ىذا التعريف 
أنــو ال يعتبــر مــن األعمــال اإلرىابيــة تمــك األفعــال التــي يقررىــا القــانون الــدولي حقوقــًا 

، وحـــق التـــي مــن بينيـــا : حــق تقريـــر المصــيرمشــروعة لألفــراد والجماعـــات والــدول و 
  ومقاومة االحتالل. تحرير األراضي المحتمة،

 اب الدولي في الوقت المعاصر األستاذ الدكتور صالح الدين عامر، ُيعرِّف اإلرى
ب والموجية ضد : االستخدام المنظم لجميع أعمال العنف من اعتدا  وتخريبأنو

أىداف مي من ورا ىا تحقيق ، والتي ترتكبيا منظمات سياسية تر األفراد والجماعات
 سياسية.

  غير المشروع وُيعرِّفو األستاذ الدكتور نبيل حممي، بأنو:استخدام مجموعة أو دولة
ب ويعرِّض ، ضد فرد أو مجموعة أو دولة يؤدي إلى نشر الرعلمعنف أو التيديد بو

ر سموكيا ، وذلك بغية الضغط عمى الجماعة أو الدولة لتغيياألرواح البشرية لمخطر
 .ف ماإزا  موضوع أو موق

  في تعريفو لإلرىاب عمى أنو: عنف منظم لدينَ عزاويخمص الدكتور أحمد جالل ،
ومتصل تقوم بو جماعة منظمة بيدف إيجاد حالة من التيديد العام الموجو ضد 

 دولة أو جماعة سياسية تسعى لتحقيق أىداف سياسية .
ة األولى من ، فقد جا  في المادر الجيود العربية لتعريف اإلرىابوفي إطا       

: كل فعل من أفعال ، بأن اإلرىاب ىو1998حة اإلرىاب االتفاقية العربية لمكاف
يذه لمشروع أجرامي العنف أو التيديد بو ـ أيًا كانت دوافعو أو أغراضو ـ يقع تنف
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، أو تعريض لقا  الرعب بين الناس أو ترويعيم، ييدف إلى إفردي أو جماعي
ق أو أو بأحد المراف، لمخط، أو إلحاق الضرر بالبيئة حياتيم أو حرياتيم وأمنيم

، أو تعريض أحد أو احتالليا أو االستيال  عمييا ـاألمالك ـ العامة أو الخاصة
 . (22)الموارد الوطنية لمخطر

 من خالل ما تقّدم يمكن اإلشارة إلى ما يمي :
ضع تعريف عدم توصل الجيود والمحاوالت الدولية واإلقميمية والفقيية أيضا لو  .1

، األمر الذي جعل باب االجتياد مفتوحًا اإلرىاب الدولي يتفق عميو الجميعلمفيوم 
، وأدى في ليعمى مصراعيو في إطالق التعريفات التي تناولت مفيوم اإلرىاب الدو 

، وكان بعة في مكافحة األعمال اإلجراميةذات الوقت إلى ضعف اإلجرا ات المت
 .واتساع نطاق انتشارىا عالمياً  رةالسبب ورا  تنامي ىذه الظاى

ناولت مفيوم اإلرىاب غمب التعريفات التي تأ ىناك عدة عناصر انطوت عمييا .2
 : الدولي وىي

بالمخالفة ألحكام ، أو االستخدام غير المشروع لمقوة استخدام العنف أو التيديد بو ـ - أ
 .القانون الدولي

حياتيم وحرياتيم وممتمكاتيم ، من خالل تيديد ـ إثارة الرعب والخوف بين الناس - ب
 لمخطر.

 .  ينة والتي غالبًا ما تكون سياسيةـ يرمي مرتكبو العمل اإلرىابي لتحقيق أىداف مع - ت
كما يمكن استخالص تعريف لمفيوم اإلرىاب الدولي كمحاولة تضاف إلى ذلك الكم 

 ، يجري نصو عمى النحوحاولت إيجاد تعريف ليذا المفيوم اليائل من الجيود التي
: جميع أعمال العنف التي يقوم بارتكابيا أو التيديد ، يقصد باإلرىاب الدوليالتالي

، وتعمل عمى ريب، تؤدي إلى القتل والتنكيل والتخالقيام بيا فرد أو جماعة أو دولةب
واسع يتخطى حدود  إثارة الخوف واليمع لدى األفراد والجماعات ،وذلك عمى نطاق
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الرأي العام العالمي في سبيل تحقيق أىداف ومطالب ، بقصد إثارة الدولة الواحدة
لقطارات معينة، ومن بين تمك األعمال خطف وسائل النقل الجماعي كالطائرات وا

، تفجير المرافق واألماكن ، خطف و احتجاز المدنيين كرىائنأو تغيير وجيتيا
، وال يدخل دول تجاه دولة ما أو جماعة معينة، وكذلك العدوان التي تقوم بو الالعامة

في نطاق تمك األعمال نضال الشعوب وكفاحيا من أجل الحصول عمى استقالليا 
 و تقرير مصيرىا واسترداد حقوقيا المشروعة .   

 ثانيًا : اإلعالم واإلرهاب :
أو كما ُيطمق عميو"السمطة الرابعة" ىو مصطمح يطمق عمى أي وسيمة  اإلعالم    
، أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو

،وقد توسعت ميمة المعمومات رسمية أو غير رسمية، ميمتيا نشر األخبار ونقل
والتسمية خصوصا بعد  الترفيو األخبار إلى برامج ت موضوع نشر دٌ اإلعالم وتعد

، وُتسّمى التكنولوجيا التي تقوم بميمة اإلعالم عانتشارىا الواسو  التمفزيونية الثورة
 ( .(23" والمؤسسات التي تديرىا بـ "وسائل اإلعالم

واإلعالم: ىو التعريف بقضايا العصر وبمشاكمو، وكيفية معالجة ىذه القضايا     
في ضو  النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل 
اإلعالم المتاحة داخميا وخارجيا، وباألساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل 
دولة، وكممة إعالم تعني أساسا اإلخبار وتقديم معمومات، وىي تدل عمى وجود 

احد من مرسل آرا ( تنتقل في اتجاه و  -أفكار –معمومات  –رسالة إعالمية )أخبار 
يعني "تقديم األفكار واآلرا  والتوجيات ، وبذلك فإن اإلعالم إلى متمقي أو مستقبل

المختمفة إلى جانب المعمومات والبيانات إلى الجميور "مستقبمي الرسالة اإلعالمية " 
، بحيث يكون في استطاعت الجميور تكوين يدىم  بكافة الحقائق وبكل شفافيةوتزو 

خالل  آرا  أو أفكار أو مواقف  حيال تمك المعمومات واألخبار التي استقوىا من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
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: تقديم األخبار والمعمومات الدقيقة كما يعني مصطمح اإلعالم كذلك ،اإلعالم
الصادقة لمناس، والحقائق التي تساعدىم عمى إدراك ما يجري حوليم وتكوين آرا  

 (24) .                 ووجيات نظر صائبة في كل ما ييميم من أمور

الحاضر لغة عصرية وحضارية فرضت وقد أصبح اإلعالم السيما في وقتنا       
نفسيا عمى واقع الحياة اليومية لمفرد ال يمكن لو االستغنا  عنيا أو تجاىميا، لذلك 

يمعب  دورا أساسيًا ومؤثرًا في تكوين توجيات الرأي العام والتأثير   صار اإلعالم
بار ، من خالل ذلك الكم اليائل من األخ، وصياغة مواقفو وسموكياتواىاتوعمى اتج

دوات اإلعالم أ دت، وقد تعد  زوده بيا وسائل اإلعالم المختمفةوالمعمومات التي ت
، وأصبحت أكثر قدرة عمى االستجابة بما يتماشى مع الظروف وتنوعت وتطورت

والتحديات التي يفرضيا الواقع اإلعالمي، الذي بات مفتوحا عمى كل االحتماالت 
، بررت مفة من تطورات وابتكارات نوعيةختفي ظل ما تشاىده أدواتو ووسائمو الم

تناولو وطرحو العديد من القضايا التي أحدثت اىتماما واسعا والفتا في مختمف 
  .(25)الميادين وعمى كافة الصعد 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى ذلك النوع من اإلعالم  الموجو "أو المعولم" والذي فرض 
ينسج أخباره ويمزج صوره بعيدًا  ، والذي صارنفسو عمى المشيد اإلعالمي حالياً 

، دون ضابط أو رادع يكبح جماحو في افية وأخالقيات المينة اإلعالميةعن االحتر 
، والذي ية لدى األفراد والجماعات والدولنشر الفتن وتأجيج الروح اإلجرامية اإلرىاب

تسيم في  يتأتى من خالل ما تنقمو وسائل اإلعالم من أخبار مموثة وصور مشينة
، بيد أن الكثير من األزمات الداخمية وحاالت الفوضى وعدم م األفكار اإلرىابيةدع

لإلستخدام االستقرار السياسي واألمني التي تشاىدىا بعض دول العالم حاليًا ُيعزى 
اإلرىاب وتغدي  ت تدعم، وعمى األخص تمك التي صار السمبي ألدوات اإلعالم

 .( 26)و أنشطتو بتسويق المبررات المالئمة ألسباب
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 ـ تعريف اإلعالم :  1

الم بأنـــو : أداة اتصــال بـــين طــرفين، وىمـــا:اإلعالمي"أي المراســل" مـــن ُيعــر ف اإلعــو 
، و الجميـــور المتمقـــي " الفئـــة المســـتقبمة "مـــن جيـــة أخـــرى، ويكـــون عـــن طريـــق جيـــة

: أن اإلعالم ىو ىناك تعريفات أخرى لإلعالم  منيا، و إلعالميةالعديد من الوسائل ا
ت بـــأكبر كميـــة العمميـــة التـــي تقـــوم عمـــى تزويـــد الجميـــور أو المســـتقِبل لممعمومـــاتمـــك 

عــــة الوســــائل اإلعالميــــة والتــــي ، ويقــــوم اإلعــــالم عمــــى مجمو ممكنــــة مــــن المعمومــــات
ــــة المســــموعة مثــــل المــــذياع أو الراديــــو:منيــــا ، والمرئيــــة مثــــل  جيــــاز اإلذاعــــة المرئي

  .(27)جالت المعروف بالتمفاز، والمقرو ة مثل الجرائد والم

 الصحافيان الفمسطينيان "خالد العمايرة و نايف اليشممون" اإلعالم بأنووعر ف      
يصاليا إلى الجماىير سوا  أكانوا مستمعين أو مشاىدين عممية نشر المعمومات  ، وا 

دث عبر مجموعة وسائل وعدة أو قرا ، ويقوم اإلعالم عمى االتصال الذي يح
 .(28)، والتمفاز، والصحافة، وغيرىاالمسموعة، مثل اإلذاعة أساليب

: كل عممية تتولى نقل لممعمومات والمعارف الذي يعتبرهوثمة تعريف أخر لإلعالم 
والثقافات الفكرية والسموكية، بطريقة معينة، من خالل أدوات ووسائل اإلعالم 

التأثير والنشر، الظاىرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، بقصد 
عمى الجميور المتمقي سوا  عب ر عن ذلك موضوعيا أو لم يعبِّر، وسوا  كان 

 (29) .                                        التعبير لعقمية الجماىير أو لغرائزىا
 ـ دور اإلعالم  في تنامي اإلرهاب الدولي  : 2

، وتداول مصطمحي اإلعالم واإلرىاب من المالحظ في اآلونة األخيرة زيادة استخدام
ليس في العديد من المناسبات والخطابات المختمفة السياسية واإلعالمية والدينية 
والتي ال تكاد تخمو مناسبة وال خطاب وعمى أي مستوى إال وكان ذكر ىذين 
المصطمحين من أكثر األلفاظ تداواًل فييا فحسب ، بل ال تخمو نشرات األخبار 
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، وكذلك المؤتمرات السياسية والعممية أيضًا إلذاعية والصحف والمجالتلبرامج اوا
، ويرجع ذلك إلى جممة من حات مناسبة حول اإلعالم واإلرىابمن أعطا  مسا

  : (30)االعتبارات ُأشير إلى بعٍض منيا كالتالي 

ـ ارتباط اإلعالم ووسائمو وأجيزتو ووسائطو المتعددة والمتنوعة مع اإلرىاب  1
أىداف وغايات كل منيما  اتو وبرامجو وذلك من خالل وجود مساحة تتقاطع فيياوآلي

اإلرىاب" يجعل من األخر ، وفي أحيان أخرى فإن كمييما "اإلعالم و مع األخر
، إذ يسعى اإلعالم لتتبع أسرار اإلرىاب  ليعري حقيقتو ويكشف مواطن خصمًا لو

ي المقابل يعتبر اإلرىاب ضعفو والتعاون من أجل مكافحتو والقضا  عميو، وف
ثارة الفوضى والرعب  الوسائل اإلعالمية واإلعالميين أىداف يتعين القضا  عمييا وا 

، وبأسموب أخر يمكن وصف تمك العالقة القائمة بين اإلعالم واإلرىاب فوسيافي ن
 .ن المجاراة والمواجية في آن واحدبالمعادلة التي يتطرف طرفاىا بي

ـ كجز  من وظائفو وأىدافو ـ إلى السعي ورا  ىاب ييدف كالىماإن اإلعالم واإلر ـ  2
في نقل الطرف األخر، حيث تجتيد وسائل اإلعالم إلى تحقيق السبق اإلعالمي 

، وبالتالي فيي تسعى ورا  تمك الجماعات لمتابعة أخبار الجماعات اإلرىابية
م  بيا لتوصيل تطوراتيا ورصد وقائعيا والوقوف عمى األعمال اإلرىابية التي تقو 

المعمومة والخبر لمقارئ والمستمع والمشاىد ، ومن جية أخرى فإن الجماعات التي 
توصل رسالتيا السياسية  تمارس العنف واإلرىاب تسعى ورا  األجيزة اإلعالمية كي

شاعة الخوف، وىي بذلك تحقق أىدافيا والتي والنفسية ، تتمثل في نشر الرعب وا 
ب تمك الجماعات ورسائميا التي توجييا إلى الحكومات باإلضافة إلى تبيان مطال

إلعالمي بأنو أفضل صديق الوطنية أو المجتمع الدولي بأسره، إلى حد ُوصف ا
 ، وفي أحيانًا  تم اعتباره "اإلعالمي" شريك لإلرىابي . لإلرىابي
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إن عالقة المجاراة والتجاور القائمة بين اإلعالم واإلرىاب يمكن مالحظتيا     
ا لألعمال وتحسسيا من خالل ذلك الدور الذي تقوم بو وسائل اإلعالم في تناقمي

سائل وتتباىى وتتباين في بل وتتمادى  وتبالغ تمك الو  اإلرىابية حالة وقوعيا،
، وحسن تدبيرىا، وبراعة تنفيذىا، ونتائج ، وتتفنن في وصف دقة التخطيط لياتداوليا

ر البشرية والمادية الناجمة دميرىا وحجم الخسائ، والمساحات التي تم تتحقيق أىدافيا
، وردود أفعال تداعياتيا عمى األفراد والحكومات، وعمى مختمف المستويات عنيا

أي اإلعالم "يساىم في تنامي ظاىرة اإلرىاب اإلقميمية والدولية، وىو بذلك"المحمية و 
ة اإلعالمية ليا ويقدِّم خدمة ميمة ومجانية لمتنظيمات اإلرىابية من خالل الدعاي

وعمى نطاق واسع من جميور المتابعين الذين يستقون األخبار والمعمومات من 
ويتم ذلك من خالل عدة جوانب ، الم المقرو ة والمسموعة والمرئيةخالل وسائل اإلع

 :منيا
ــ المساىمة في توسيع دائرة نشر الفزع والخوف عمى جميور عريض أخر غير  1

 .ن تمك العمميات اإلرىابيةمباشر مالمستيدف بشكل 
مكانياتيا المادية والموجستية، وتوسيع دائرة  2 ــ إبراز قوة التنظيمات اإلرىابية وا 

، بما يزيد ان ودون استثنا  وتنفيذ عممياتياأىدافيا وقدراتيا عمى الوصول إلى أي مك
ممتمكاتيم ومستقبميم في و م من ىاجس الخوف لدى األفراد والجماعات بأن حياتي

، وأنيم ال يعيشون في مأمن وغير معصومين من استيدافيم  من قبل خطر دائم
ة الخوف والرعب ، بما يزيد من حالاإلرىابية في أي وقت وفي أي مكانالجماعات 

، ويثمج صدور التنظيمات اإلرىابية من جية أخرى في تحقيق لدى البشر من جية
 .إلى غاياتيمأىدافيم والوصول 
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دونو ـ بالترويج لغايات من تقوم وسائل اإلعالم ـ بقصد أو  االتجاهوفي ىذا      
عطائو ىالة إعالمية ال يستحقيا في ظل األىداف التي يراد تحقيقيا من  اإلرىاب وا 

أوضح كل من األستاذ   ، وفي ىذا الصددلعمل اإلعالمي أو العمل اإلرىابيورا  ا
في  2006يسرا عام خ في سو برونو فري واألستاذ دومينيك رونر من جامعة زيور 

، إذ إلعالم واإلرىاب( لعبة المصمحة المشتركة بين وابحثيما المعنون)الدم والحبر
 يستفيد الطرفان اإلعالم واإلرىاب من األعمال اإلرىابية، فاإلرىاب يحصل عمى

، واإلعالم يستفيد ماديًا باعتبار أن التقارير التي دعاية مجانية إلعمالو اإلرىابية
  .(31)األعمال اإلرىابية تساىم في زيادة عدد قرا  الصحف و مشاىدي التمفاز تنشر

وتقوم العالقة بين اإلعالم واإلرىاب عمى تبادل المنفعة والتي يمكن توضيحيا      
طية المكاسب  المادية التي يحققيا اإلعالم من ورا  التغمن خالل قيمة تمك 

يتحصل عمييا  المقابل مجموع الفوائد التي، وفي اإلعالمية لإلعمال اإلرىابية
، األمر الذي دفع المراسل الصحفي في الواشنطن بوست "ديفيد اإلرىاب من اإلعالم

، ألن ن حرية الوصول إلى وسائل اإلعالمبرودر" إلى المطالبة بحرمان اإلرىابي م
رىابية من ، وأجرا  المقابالت مع العناصر اإلية اإلعالمية لمعمميات اإلرىابيةالتغط

لى دوائر أي العام شأنيا إعطا  فرص ليؤال  لمخاطبة الجميور والوصول إلى الر  وا 
، وذلك بالطبع عالقة تعاطف أو تفّيم أو انبيار ، ما يمكنيم من بنا صنع القرار

، وقد عب ر عن ىذه العالقة القائمة بين ن عمى حساب إدانة العمل اإلجرامييكو 
من األشخاص المنخرطين في العمل اإلرىابي الذين ألقي اإلعالم و اإلرىاب الكثير 

، وذلك بتأثرىم بما كانت تعرضو القنوات ماكن مختمفة من العالمأمييم في القبض ع
والتي عمى ضو ىا قرروا االلتحاق بالمنظمات التي   الفضائية في ىذا المجال

 .( 32)ُتحرِّض عمى القيام بالتفجيرات والعمميات االنتحارية 
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ائمة عمى وفي السياق يرى آخرون أن العالقة التي تربط اإلعالم واإلرىاب ق    
، إذ يوفِّر اإلعالم لإلرىابيين الدعاية الالزمة من خالل نقل مبدأ المصمحة المتبادلة

وبث صور الدمار الناتج عنيا عبر القنوات أعماليم وتداوليا، وتناول أخبار
ع حفية وردود أفعال الشارع حيال حالة الفز الفضائية وتقديم تقارير وتعميقات ص
سيم ، وبيذا يضمن اإلعالم ديمومة اإلرىاب ويوالخوف التي تييمن عمى الجميور

إلعالم مصالح مينية وأرباح ، وفي المقابل يحقق افي تنامي اإلعمال اإلرىابية
م ، أي أن اإلعالم تحو ل إلى وسيمة لنشر األعمال اإلرىابية في إطار مفيو مادية

، ولذلك توصف العالقة بين اإلعالم "اإلرىاب الُمرّوج عبر اإلعالم" جديد ُيسم ى
 .       (33)واإلرىاب بأنيا عالقة تكاممية 

تدرك الجماعات اإلرىابية أىمية اإلعالم ، وعمى الجانب األخر من ىذه العالقة     
، وىي تدرك تيانف التي تمارسيا  لتحقيق غاياكوسيمة تمرر من خالليا أعمال الع

ىانيا في ذلك ىو ، وأن مطي تيا وفرس ر أن حربيا دعائية في المقام األولأيضا 
الفرص المتاحة لتوظيف رص تمك الجماعات عمى استثمار كل ، لذا تحاإلعالم

وسائل اإلعالم إلرىاب أكبر قدر من الجميور من خالل نقل األخبار والصور 
ؤدي إلى تعاون واستقطاب ، بما قد يوالمشاىدين ثرة عمى نفسية القرا اإلرىابية المؤ 

تدويل ، فضاًل عن أن ذلك يعمل عمى رآخ ، وكسب ود وتعاطف عددعدد منيم
، ومن جية أخرى يبدع اإلرىابيون في ضيتيم من خالل  القنوات الفضائيةق

استغالليم لإلعالم في اختيارىم وقت الذروة اإلعالمية إلعالن مسؤوليتيم عن 
بل ويضطر اإلرىابيون من تصريحات ويسبقيا من تسريبات، ما يواكبيا عممياتيم و 

، جال اإلعالم من صحفيين أو مذيعينفي بعض األوقات وعند الضرورة بخطف ر 
 . (34)أو حتى قتميم  في سبيل الحصول عمى حضور إعالمي 
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الوسائل اإلعالمية وفي ىذا السياق تعمِّق الجماعات اإلرىابية آماليا عمى     
اإلرىابيين قد يحجمون عن تنفيذ عممياتيم ، إلى حد وصل أن لخدمة أغراضيا

التي من شأنيا كشف الالزمة  و  اإلرىابية إذا تبين ليم  غياب الدعاية اإلعالمية 
، فضاًل عن ما تخمِّفو تمك العمميات من يتكبدىا المستيدفون بياحجم الخسائر التي 

رئيس الوزرا   و اعتبرت مارجريت تاتشر، اعيات نفسية لدى جميور المتابعينتد
: أن تناقل وسائل اإلعالم ألخبار اإلرىاب وبثيا لمعمميات البريطانية األسبق

 ، ووصفت ذلك باألوكسجين الالزم لإلرىابعاية مجانيةاإلرىابية ونتائجيا بمثابة د
، أو العيش بدونو الن تغطية الحدث اإلرىابي الذي ال يستطيع االستغنا  عنو

ستراتيجية لمقائمين عميوإع  .  (35)الميا يحقق مكاسب تكتيكية وا 
ر ومن نماذج استغالل اإلرىاب لوسائل اإلعالم الذي يعتمد عمى مبدأ نش     

، لجو  المنظمات اإلرىابية تحقيق أىدافو التي يسعى لبموغيا يم فياألفكار التي تس
، مثل خطف الطائرات واحتجاز الرىائن يذ بعض العمميات النوعية المثيرةلتنف

، ذلك كمو بغية جذب انتباه العالم وكسب نوع من والتعدي عمى البعثات الدبموماسية
ل تجاه القضية التعاطف عمى مستوى الرأي العام العالمي مع مرتكبي تمك األعما

ة وذلك من خالل ما تنقمو وسائل اإلعالم من تقارير تعكس حالالتي يدافعون عنيا، 
فتضطر الدول والحكومات معاناة التي تعيشيا شعوبيم، الظمم الذي يتعرضون لو وال
وىم بذلك نجحوا في  تحقيق ،تحقيق مطالبيمبشرعيتيا، و  لمقبول بقضيتيم واالعتراف

   .(36) أىدافيم

وبالنظر إلى قدرة المنظمات اإلرىابية عمى تطويع اإلعالم واالستفادة من     
ن أاألمر الذي يؤكد ب يا اإلجرامية،ممياتيا وأجندتيا ومخططاتوسائمو في تنفيذ ع
، الذين بات بمقدورىم توجيو ثل سالحا خطيرا في يد اإلرىابييناإلعالم أصبح يم

بي مباشر عمى اإلفراد رسائميم عبر وسائل اإلعالم والتي ليا تأثير سم
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 كان ىناك دورُ جريت لمعرفة ما إذا ففي احد االستطالعات التي أ  ،والمجتمعات
ع المستجوبين إجابة مطمقة تفيد % من مجمو 80أجاب   لإلعالم في تأجيج اإلرىاب

كذلك ىناك ثمة سمبيات ينطوي عمييا توظيف  ،يمعب ىذا الدور ن اإلعالمأب
الجماعات اإلرىابية لإلعالم لمترويج لخطابيا اإلرىابي عمى نحو يؤدي إلى تحفيز 

، كما يؤدي تضارب المعمومات ني الخيار اإلرىابيتب  سحوقة إلىفئات اجتماعية م
وأحيانا إلى وجـود من )يتعاطف لعمميات اإلرىابية إلى بث الفوضى،اإلعالمية عن ا

ة إلى الخاليا ، وربما يمعب اإلعالم دورا في نقل التعميمات اإلرىابي(مع اإلرىابي
  .( 37)، أو إقامة اتصاالت جديدة مع جماعات حميفة النائمة أو النشطة

ظواىر اإلرىاب في اآلونة األخيرة ، تركيز وسائل اإلعالم  ولعمو من أبرز   
الغربية األضوا  عمى العمميات اإلرىابية التي تحدث في دول إسالمية وعربية 

ال يصر عمييا عدد لتحقيق ىدفيا بإلصاق تيمة اإلرىاب باإلسالم  فقط ، والتي ماز 
، وما أن يقع حدث إرىابي في دولة غربية حتى دون مبررمن من ساسة الغرب 

تشرع شبكات التمفزيون العالمية التي يسيطر عمييا الموبي الصييوني بالتمميح باتيام 
، وىذه كل العمميات اإلرىابية في العالمالجماعات والمنظمات اإلسالمية بأنيم ورا  

، والتي 1995ىماالمقولة ثبت فشميا بعد أحداث  تفجير المبنى الحكومي في أوكال
أن اإلرىاب صناعة  ، ما يؤكد ما ُيعرف بالمميشيات األمريكية قامت بو تنظيمات

، وال يحمل بية فقط وال يرتدي عبا ة اإلسالم، فاإلرىاب ال يتحدث العر أمريكية أيضاً 
، باإلضافة إلى أن ول وسائل اإلعالم الغربية تصويره، كما تحاجنسية بعينيا
، فيناك أصولية مسيحية يست مقصورة عمى اإلسالم  فقطية لاألصولية الدين

  .(38)وييودية وبوذية وغيرىا 

وحّساسة وبشكل عام تبقى العالقة بين اإلعالم واإلرىاب  دائمًا شائكة ومتداخمة     
، كما أنيا تخضع لعدة اعتبارات معظميا غير أخالقي أساسيا االبتزاز في آن واحد
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، و الربح والشيرة  لصالح وسائل ومؤسسات اإلرىابيين من جيةستغالل من قبل واال
، وبذلك فإن العالقة القائمة بين اإلعالم واإلرىاب تطرح أخرىاإلعالم من جية 

مى المعرفة والوصول معادلة صفرية تتمحور حساباتيا بين حق الفرد في الحصول ع
وسائل اإلعالم لمحصول ، وبين ابتزاز واستغالل الجماعات اإلرىابية لإلى المعمومة

عمى منبر يحقق ليم العمنية والحضور اإلعالمي لموصول إلى الرأي العام محميًا 
  .(39)ودولياً 
وفي إطار الدور الذي يمعبو اإلعالم في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي يشير      

ر بعض الُنّقاد إلى أن مساىمة اإلعالم في تنامي اإلرىاب الدولي يرجع في جز  كبي
منو إلى سعي عدد من وسائل اإلعالم واىتماميا بتناول األحداث اإلرىابية التي 

ن كان ذلك عمى حساب المبادئ األساسية  د اإلثارة لدى جميور المتمقيينتولِّ  ، وا 
 . (40)والقيم األخالقية التي يقوم عمييا العمل اإلعالمي الرصين

تسويق سائل اإلعالم المختمفة لوتأسيسًا عمى ما تقدم يراىن اإلرىابيون عمى و   
، أو في التأثير عمى أغراضيم وغاياتيم وتوظيفيا، سوا  في تضميل األجيزة األمنية

، عمى اإلرىابية التي يقومون بتنفيذىا الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمميات
اعتبار أن الحمالت اإلعالمية التي تغطي ىذه العمميات تشك ُل عاماًل ميمًا يساعد 

، إذ يتأكدون من خالل تمك التغطية واستكمال أىداف اإلرىابيينعمى تحقيق 
، وبالتالي وصول رسائميم إلى الجيات المعنيةاإلعالمية  مدى نجاح ميمتيم  و 

، من ويج فكره اإلرىابي، والدعاية لو ودعمواب لإلعالم لتر يتحقق استغالل اإلرى
خالل محاوالتو المستمرة في البحث عن الدعاية اإلعالمية وتسميط الضو  عمى 

غراضو ومطالبووجود  . ه وقوتو وقدراتو وا 
تناقل وسائل اإلعالم المختمفة ونشرىا ألخبار العمميات ومن ىنا يتضح أن       

حيانًا، إضافة إلى بث وجيات نظر اإلرىابيين اإلرىابية بشكل متكرر ومبالغ فيو أ
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ة في وفي أماكن والتي تحمل عبارات التيديد والوعيد بمزيد من العمميات اإلرىابي
واليمع عمى نطاق إثارة الخوف تثارة الرأي العام العالمي بقصد الس،مختمفة من العالم

 عمل اإلرىابي،ة من شأنيا خدمة التشكِّل خطورة وتنطوي عمى ردود فعل سمبي،واسع
خاصة في ظل تنافس وسائل اإلعالم المختمفة عمى النقل الفوري لإلحداث المتعمقة 

ايدة من جميور القرا  باإلرىاب من اجل تحقيق سبق صحفي الستقطاب أعداد متز 
األمر الذي من شأنو يجسد مساىمة  ،، والحصول عمى الربح الماديوالمشاىدين

 .في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي لمختمفةاإلعالم وبفاعمية عبر وسائمو ا
 :واإلرهاب الدولي ثانيًا : العولمة

، تطورًا مـذىاًل فـي مختمـف المجـاالتلقد شيد النصف الثاني من القرن العشرين     
وعمــــى وجــــو الخصـــــوص فــــي مجــــال النقـــــل والمواصــــالت واالتصــــاالت وتكنولوجيـــــا 

، وأصـــبحت مـــع ذلـــك حركـــة الـــزمن، وُاختـــزل ، فتقم صـــت بـــذلك المســـافاتعمومـــاتالم
، وقــد ًا وســيولة وســرعة فــي أرجــا  العــالمانتقــال األفــراد والســمع والخــدمات أكثــر ُيســر 

ـــــة بفضـــــل  ـــــزة نوعي ـــــة وقف ـــــرة حقيقي ـــــا االتصـــــاالت والمعمومـــــات طف شـــــاىدت تكنولوجي
ـــــــي "ا ـــــــف لكمبيوتر"وشـــــــبكة األقمـــــــار الصـــــــناعيةاســـــــتخدامات الحاســـــــب اآلل ، واليوات

جعمــت المجــال مفتوحــًا ومتاحــًا لمتواصــل بــين شــعوب العــالم  ، وىــي جميعيــاالمحمولــة
دون قيود أو حدود أو حتى رقابة  ـ ال سيما ـ شبكة المعمومات الدولية "االنترنـت" أو 

" ومواقـــع  Emailمـــا ُيعـــرف بالفضـــا  النتّـــي والتـــي تحتـــوي عمـــى البريـــد اإللكترونـــي "
" Utube" واليوتيوب "Facebookالتواصل االجتماعي والتي من أىميا  الفيسبوك "

" والتـــي ســـيم ت الحصـــول عمـــى األخبـــار واقتنـــا   Google Earthوجوجـــل أيـــرث"
المعمومات وتحديـد المواقـع وفـي أي مكـان مـن العـالم وفـي أي وقـت ، وذلـك بواسـطة 

" عمــى إيقونــة الموقــع المطمــوب ، والنقــر عمــى لوحــة  "Mouseتحريــك مؤشــر الفــأرة 
، األمــر الــذي لــم يعــد معــو العــالم قريــة واحــدة كمــا ذىــب Keyboard" (41)"المفــاتيح 
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، إذ أنـو تحـول بفعـل ىـذه ان" بل ولم يعد أيضا قرية عولميةإلى ذلك "مارشال ماكموى
الثــورة التكنولوجيــة إلــى غرفــة كونيــة ثــم إلــى جيــاز عــولمي عنــد أطــراف أصــابع الفــرد 

 .( 42)في أي مكان من العالم
 ـ تعريف العولمة : 1

ــًا قــديماً تعــد        ، بيــد أنيــا ليســت نتاجــًا لمعقــود الماضــية العولمــة مصــطمحًا تاريخي
، ولعـل مـا جعـل لمصـطمح وأنتشـر عمـى النطـاق الكـونيالتي أزدىر فييا تـداول ىـذا ا

ـــــق آثـــــار الثـــــو  رة العمميـــــة آثـــــار العولمـــــة تبـــــرز فـــــي ىـــــذه الحقبـــــة التاريخيـــــة ىـــــو تعمُّ
مــة التــي شــاىدىا عــالم االتصــال مــن خــالل ، والتطــورات اليائوالتكنولوجيــة مــن جانــب

كة المعمومـــات الدوليــــة تطـــور األجيـــزة اإللكترونيــــة واألقمـــار الصــــناعية وظيـــور شــــب
، فضـــاًل  عـــن مــــا انطـــوت عميـــو آثـــار العولمــــة وتـــداعياتيا فـــي مجــــاالت "االنترنـــت"

عولمـة عمـى ثـالث ، وتنطـوي الجانـب آخـرالسياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة من 
بحيــث تصــبح متاحــة لــدى جميــع النــاس،  : انتشــار المعمومــاتات رئيســة وىــيعمميــ

ن الجماعـــات والمجتمعـــات ، وزيـــادة معـــدالت التشـــابو بـــيتـــذويب الحـــدود بـــين الـــدول
، وبـــــذلك يتمثـــــل جـــــوىر العولمـــــة فـــــي ســـــيولة حركـــــة النـــــاس وانســـــياب والمؤسســـــات

  (43)المعمومات وتبادل السمع بين الدول عمى النطاق الكوني 
  (Globalization)إن تعريف العولمة يرجع إلى ترجمة المصطمح اإلنجميزي      

ولمـــة بالكوكبـــة، العولمـــة بالكونيـــة، وبعضـــيم يتـــرجم الع البـــاحثين بعـــض حيــث يتـــرجم
، أما في اآلونة األخيرة فقد أشتير بين البـاحثين مصـطمح العولمـة وبعضيم بالعالمية

  .(44)بين أىل السياسية واالقتصاد واإلعالموأصبح ىذا المصطمح من األكثر شيوعًا 
، العـالم بصـبغة واحـدة شـاممة لمجميـعوُتعر ف العولمـة اصـطالحا عمـى أّنيـا توحيـد    

ومــن جميــــع النــواحي والمجــــاالت االجتماعّيــة، واالقتصــادّية، والفكرّيــة، بغــض النظــر 
طمح مفيـوم أو ثابـت أو عن الدين والعرق والجنسّية وكذلك الثقافة، وال يوجد ليا مصـ
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، ألّن الغــرض األساســي ليــا متعّمــق باالقتصــاد والرأســمالّية، ولــذلك اتجــو متّفــق عميــو
العديـــــد مـــــن الكتّـــــاب واألدبـــــا  والمفكـــــرين إلـــــى تعميميـــــا كنمـــــوذج لمحضـــــارة الغربّيـــــة 
ة األمريكّية عمى وجو التحديد لنشر أفكارىا االقتصادّية، والسياسّية، والفكرّية، والثقافّيـ

  (45).فــــــــــــــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــــــــــــــع أنحــــــــــــــــــــــــــــــا  العــــــــــــــــــــــــــــــالم
وتعــد دت تعريفــات العولمــة وتنو عــت، وال تكــاد تجــد فييــا تعريًفــا جامًعــا مانًعــا،        

ـــك يرجـــع إ ـــى تعـــد د مجـــاالت العولمـــة مـــن جيـــةوذل ـــاحثين فـــي ل ، والخـــتالف رؤى الب
تنـــاولت مصـطمح ، ومـن بـين التعريـــفات التـي اوليم لتمك المجاالت من جيـة أخـرىتن

: التوّجـــو لمســـيطرة عمـــى العالـــــم عـــن طريـــق تعمـــيم نمــــط الحضـــارة العولمـــة عمـــى أنيـــا
ــــاالت السياســـية واالقتصـــادية واال ــــة فـــي المجـ ، جتماعيـــة والثقافيـــة والتكنولوجيـــةالغربيـ

كثيـر مـن البـاحثين إلـى مة ىي العولمة االقتصادية، وذىب ولعل أبرز مجاالت العول
ة لمعولمة قد كانت في تسعينيات القرن الماضـي، وخاّصـًة أّن النشأة الفعمية والممموس

بعـــد تفكـــك االتحـــاد الســـوفيتي، وســـقوط جـــدار بـــرلين، وانييـــار الّنظـــام االشـــتراكي فـــي 
مــن  اً بعضــة بالســيطرة عمــى العــالم، حتــى أن العــالم، وتفــرُّد الواليــات المتحــدة األمريكيــ

ــــا البــــاحثين يعتبــــرون أّن العولمــــة مــــا ىــــي إال )أمركــــة(، با ــــورة التكنولوجي إلضــــافة لث
 (،46)واالتصاالت واإلنترنت، فكل ىذه العوامل أّدت إلى نمـو العولمـة بشـكل متسـارع 

 .حتى وصمت إلى ىذا النمط  من أسموب الحياة الذي نعيشو حالياً 
ـــداع العممـــي  كمـــا ُتعـــر ف العولمـــة: عمـــى أنيـــا : نظـــام عـــالمي جديـــد يقـــوم عمـــى اإلب

، بحيـــث تـــزول الحـــدود بـــين شـــعوب والتكنولـــوجي وثـــورة االتصـــاالتقنـــي والتطـــور الت
        . (47)العالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرة 

ولعـــل مـــن بـــين أىـــم التعريفـــات التـــي تناولـــت ىـــذا المصـــطمح والتـــي وصـــفتو بـــالثورة 
 :( 48)، ُأشير إلى التعريفات التالية التكنولوجية واالجتماعية
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  القــة بــين مســتويات :عروزنــاو" عــر ف العولمــة عمــى أنيا العــالم االجتمــاعي "جــيمس
، وتشـــمل إعـــادة تنظـــيم السياســـة ، الثقافـــة ، االيـــدولوجيا: االقتصـــاد، متعـــددة لمتحميـــل

ـــاج ـــداخل الصـــناعات عبـــر ااإلنت ـــل، ت ـــل الســـمع ، تمالحـــدود ، انتشـــار أســـواق التموي ث
عـــات الميــاجرة والمجموعـــات ع بــين المجمو ، نتــائج الصـــراالمســتيمكة لمختمــف الـــدول

 .المقيمة
 بأنيــــا ذلــــك االتجــــاه المتنــــامي الــــذي يصــــبح بــــو العــــالم نســــبيًا كــــرة ويعرفيــــا آخــــرون :

، حيث يصبح العـالم أكثـر أن الحدود الجغرافية ال يعتد بيااجتماعية بال حدود . أي 
 .ة االجتماعية متداخمة بين األمماتصااًل مما يجعل الحيا

  وىناك من يعرِّفيا بأنيا:زيـادة درجـة االرتبـاط المتبـادل بـين المجتمعـات اإلنسـانية مـن
نتـــــــاج واألشـــــــخاص خـــــــالل عمميـــــــات انتقـــــــال الســـــــمع ورؤوس األمـــــــوال وتقنيـــــــات اإل

 .والمعمومات
  وقــــد عر فيــــا إســــماعيل صــــبري تعريفــــًا شــــاماًل فقــــال :ىــــي التــــداخل الواضــــح ألمــــور

حدود السياسية لمـدول ذات سموك، دون اعتداد يذكر بالاالقتصاد والسياسة والثقافة وال
ودون الحاجــة إلــى إجـــرا ات  ، أو انتمــا  إلــى وطــن محــدد أو لدولــة معينــة ،الســيادة
 .حكومية

  و ُيعرِّفيا مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة بأنيا : كل المسـتجدات والتطـورات التـي
 . .تمع عالمي واحدسكان العالم في مجتسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج 

وقـــد غـــدت العولمـــة أحـــد أىـــم المصـــطمحات وأكثرىـــا تـــداواًل و التـــي انتشـــرت وبتســـّرع 
تنــاول وحتــى وقتنــا الحاضــر،إذ ال يكــاد يخمــو  منقطــع النظيــر أواخــر القــرن العشــرين

اإلشــــارة إليـــو أو االســــتدالل بـــو فــــي وســـائل اإلعــــالم مصـــطمح العولمــــة واســـتخدامو و 
،إلى واالقتصادية وحتى السياسية أيضـاً المختمفة والمنابر والمنتديات الثقافية والعممية 

 .مألوفًا وفي كافة أرجا  المعمورةحد صار معو ذيوع ىذا المصطمح 
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 في تنامي اإلرهاب الدولي : ـ دور العولمة 2
، غيــرات تكنولوجيــة وتــداخالت ثقافيــةمــا يفرضــو مــن مت إن نظــام العولمــة وكــل     

، جعل مـن ظـاىرة اإلرىـاب ظـاىرة دوليـة تتعـدى أركانـو وتداعياتـو سياسية واجتماعية
، إذ سـي مت وسـاىمت عولمـة التكنولوجيـا الحديثـة ى ما ورا  الحدود السياسـية لمـدولإل

ليـا تبـادل المعمومـات فيـا ت لممنظمات اإلرىابية المنتشرة حول العالم تعاونيا ، وأتاحـ
،األمر الذي أدى إلى سيولة انتقال الجرائم اإلرىابية ، والتي عادة كانـت تحـدث بينيا

فــي إقمــيم دولــة معينــة إلــى جــرائم إرىابيــة دوليــة، يكــون المحــرِّض والمشــترك والوســائل 
، إال أنيــا ُتطــال فــي يــانوالفاعــل فييــا خــارج حــدود الدولــة المعنيــة فــي كثيــر مــن األح

 .(49)آثارىا وتداعياتيا تمك الدولة وغيرىا من الدول
ساســـية لممجتمعـــات الحديثـــة وقـــد صـــارت تكنولوجيـــا المعمومـــات مـــن الســـمات األ    

ـــات الحديثـــة فـــي مختمـــف ســـأوالتـــي  المجـــاالت ســـوا : وســـائل يمت فـــي تطـــور التقني
ـــات األســـمحة والمتفجـــر االتصـــال و  أســـمحة ات بمـــا فييـــا أجيـــزة الرصـــد والمراقبـــة وتقني

ــــدمار الشــــامل ــــى تســــميتو بإرىــــاب الوســــائل ال ــــى ظيــــور مــــا تعــــارف عم ، مــــا أدى إل
حيــث صــار أنتــاج بعــض أنــواع مــن ىــذه  "Information Welfare”المعموماتيــة 

األسمحة متاحًا بوسائل ومواد متداولة وغير مكمفة، والتي مـن بينيـا المـواد البيولوجيـة 
ي صـناعة ىـذه األسـمحة واسـتخداميا لـيس والكيميائية،  إلـى حـد  أصـبح أن التفـنن فـ

، وخصوصـــًا عنـــد حســـب، بـــل مبعـــث لمتبـــاىي واالفتخـــارمجـــال لمتنـــافس فيمـــا بينيـــا ف
استخداميا في أعمال إرىابية تؤدي إلى قتل عديد األبريا  ونشر الخوف والفزع عمى 

ور التكنولــوجي نطــاق واســع مــن العــالم، واســتفادت المنظمــات اإلرىابيــة مــن ىــذا التطــ
، كمـا أتـاح  خطيط والتنفيذ والتدريب والتجنيـد، وكذلك في برامج التتطوير أساليبيا في

، األمـــر الـــذي أدى إلـــى زيـــادة ل لمحصـــول عمـــى أســـمحة ووســـائل تـــدميرأماميـــا الســـب
، فضاًل عن زيادة قدراتيا التدميرية وفداحة إلرىابية ، واتساع رقعة انتشارىااألعمال ا
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ـــــة أخطارىـــــا ، وانعكاســـــاتيا الصـــــحي ة الجســـــدية منيـــــا والنفســـــية ، وكـــــذلك االجتماعي
ثــارة ع حــاالت القتــل واإلعاقــة والتشــريدواالقتصــادية عمــى البشــر، مــن خــالل ارتفــا ، وا 

، وىذا في حـد ، وزيادة معدالت الفقر والبطالةمستوى الرعب والفزع عمى نطاق واسع
 ( 50) .قبمياذاتو يشكِّل إرىابا لمبشرية بأسرىا ويمثِّل تيديدًا حقيقيًا لمست

ل فـــي مفيـــوم اإلرىـــاب بعـــد      إحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر وقـــد طـــرأ تحـــو 
، إلـى عمـل ات الثـورة االتصـالية اإللكترونيـة، وذلك في سياق العولمـة ومعطيـ2011

، لــــيعمن عــــن انتيــــا  عصــــر مــــق عميــــو "الشــــكل العــــولمي لإلرىــــاب"مــــنظم صــــار ّيط
، ومــن أجــل تحقيــق أىــادف بمــد معــينرة التــي تحصــر نشــاطيا فــي الجماعــات الصــغي

ـــب غالبـــًا مـــا تكـــون محميـــة ومحـــددة، ليبـــدأ عصـــر التنظيمـــات اإلرىابيـــة ذات  ومطال
، ى نطـاق واسـع فـي مختمـف دول العـالمالطابع العالمي والتي ليا أفرع وامتـدادات عمـ

وتســعى ىــذه التنظيمــات إلــى تنفيــذ عمميــات وتحقيــق أىــداف عمــى مســتوى أكثــر مــن 
ـــة (51)دولـــة واحـــدة ـــة فـــي ىـــذه اآلون ـــرة لعميـــا بعـــد إحـــداث . والشـــواىد التاريخي  11كثي

ــر رســبتمب ، والتــي كانــت مســرحًا ليجمــات بإحــداث العاصــمة الفرنســية  بــاريس ، ُأذكِّ
، وُأشـير ىنـا إلـى سمسـمة التفجيـرات التـي 2015ية إرىابية خالل شـير نـوفمبر انتحار 

، والتي حدثت مجيكية بروكسلفاق في العاصمة الباستيدفت مطار ومحطة مترو األن
ي أودت بحيـاة العديـد مـن ، والتـ2016لثاني والعشرين من شير مـارس يوم الثالثا  ا

ىابيـة لـيس ، ناىيك عن درجة الفزع والخوف الذي نجم عن تمك األعمـال اإلر األبريا 
، ووصــمت ياتيا جميــع الــدول األوروبيــة، بــل طالــت تــداععمــى مســتوى بمجيكــا فحســب

رجـة اسـتعدادىا ، والتـي جميعيـا رفعـت دبـيض فـي واشـنطنقة البيت األكذلك إلى أرو 
لـى بمجيكـا، وأغمقت حـدودىا وعم  واستنفارىا األمني ، وسـارع قـت حركـة الطيـران مـن وا 

قــادة اإلتحـــاد األوروبـــي فـــي نفـــس اليـــوم إلــى عقـــد اجتمـــاع طـــارئ ليـــم فـــي العاصـــمة 
ــــاريس ، لمناقشــــة األوضــــاع والمســــتجدات واإلجــــر  ا ات الواجــــب اتخاذىــــا الفرنســــية ب
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"يومًا حزينًا  22/3/2016، واعتبروا ذلك اليوم "الثالثا  لمكافحة ىذه الجرائم الدولية
(52)في عموم أوروبا 

. 
، رقعتـو الجغرافيـة ، وسـرعة انتشـارهلذا يتميز اإلرىاب في عصر العولمـة بتوسـع     

، وضـــوابط لدوليـــةا ، بمـــا فييـــا الحـــدودذيـــو عمـــى اختـــراق الحـــواجز والموانـــعوقـــدرة منف
"ُمتعولمًا"،وخارجــًا عــن  ، وىــو مــا يشــير إلــى أن اإلرىــاب قــد أصــبحأجيزتيــا األمنيــة

، وتتـــربص لإلعمـــال ىابيـــة صـــارت عـــابرة لمحـــدود الوطنيـــة، فالمنظمـــات اإلر الســـيطرة
، كما أخـذت متخطية بذلك حدود الدولة الواحدةاألشد تأثيرًا عمى الرأي العام العالمي 

ـــة ومتطـــورة تتماشـــى مـــع الو الجـــرائم اإلرى ـــة أشـــكااًل حديث ـــات ابي ـــة والتقني ســـائل الحديث
، باإلضــافة إلـــى تكنولوجيـــا التخطـــيط وتحديـــد األىــداف والتنفيـــذ، مـــن حيــث المتطــورة

، مــــال اإلرىابيــــةالتســــميح والتــــي زادت بشــــكل ممحــــوظ القــــدرة التدميريــــة والفتاكــــة لألع
، وخاصة تقنيـات كافة المستوياتر التكنولوجي عمى فاإلرىاب بات يستفيد من التطو 

األســــــمحة والمتفجــــــرات وتعتبــــــر العبــــــوات الناســــــفة ذات المغنــــــاطيس الفع ــــــال وشــــــديد 
، والتـي لمتفجـرات األكثـر اسـتعمااًل حاليـاااللتصاق بحديد المركبات اآلليـة مـن بـين  ا

 (  .53)يتعذر عمى أجيزة مكافحة اإلرىاب سحبو أو تفكيكو بسيولة 
ــــدوليالعولمــــة ووســــائمي وفــــي إطــــار اثــــر     ــــامي ظــــاىرة اإلرىــــاب ال ، فــــإن ا فــــي تن

التنظيمــات اإلرىابيــة تســتخدم حاليــًا أجيــزة الكمبيــوتر وشــبكة المعمومــات الدوليــة فــي 
تجنيد األعضا  والبحث عن المزيد من المتطوعين ، كما تقوم  بـاختراق  المنظمـات 

ىا  لضمان وجود ستار والمؤسسات المختمفة من خالل زرع وتوظيف العمال  بكوادر 
فع ال يمكن التحقق من صـدقو لخـداع األجيـزة األمنيـة القائمـة بـالتحقيق والبحـث عـن 
خمفيـــة األشـــخاص المـــدرجين تحـــت المراقبـــة باعتبـــارىم يشـــكمون مخـــاطر عمـــى أمـــن 
الدولــــة ،  وىــــذا االســــتخدام لمكمبيــــوتر واالنترنــــت يــــدخل فــــي نطــــاق إرىــــاب شــــبكات 

، ســيمة لمتــدريب والتخطــيط  اإلرىــابين الكمبيــوتر يمثِّــل و المعمومــات ، وفــوق ىــذا فــإ
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اف عمـــى الكمبيـــوتر والتـــدريب حيـــث أصـــبح بمقـــدور اإلرىـــابيين صـــنع نمـــاذج لألىـــد
، وتؤكــد دراســة ة أكثــر أمانــًا وكفــا ة وأقــل تكمفــة، وىــو بالتــالي "الكمبيــوتر" وســيمعمييــا

: سـتيفن أربـا ورز واإلرىاب في لندن  كتبيا كل من مركز األبحاث لدراسات الصراع
: التيديــد الجديــد لأللفيــة اإلرىــاببعنــوان "التكنولوجيــا و  1998و كمبرلــي أركيــز عــام 

الجديدة "  أنو في إمكـان التنظيمـات اإلرىابيـة الحصـول عمـى مـا تريـد مـن معمومـات 
، أو ت المعمومـاتل استغالل ثغـرات شـبكاعبر االستخدام المتقن لمكمبيوتر، من خال

بـــالمجو  لعمميـــات القرصـــنة المعموماتيـــة والـــدخول إلـــى شـــبكات المعمومـــات العســـكرية 
، أو الــدخول عمييـــا فــي تخطــيط العمــل اإلرىــابي وتنفيــذهواألمنيــة لمــدول الســتغالليا 

، دميرىا ومــن تــم ضــرب اقتصــاد الدولــةوعمــى شــبكات البورصــة واألســواق الماليــة لتــ
األعمــــال اإلرىابيــــة الــــذي واكــــب التطــــور الــــذي تشــــاىده  وىكــــذا نالحــــظ التطــــور فــــي

 .  (54)التكنولوجيا إلى حد يطمق البعض عمى ىذه المرحمة بحقبة اإلرىاب التكنولوجي
ويـــــراىن اإلرىـــــاب كـــــذلك عمـــــى التوظيـــــف اإلعالمـــــي لوســـــائل التطـــــور التكنولـــــوجي 

، وكـــذلك توصـــيل رســـالتو واإلعـــالن عـــن مطالبـــووالمعموماتيـــة فـــي الجانـــب الـــدعائي ل
ـ عمــى ذلــك صــارت وســائل المعموماتيةــ اســتقطاب مــوالين وداعمــين جــدد لــو ، وبنــا اً 

ــــ شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي والتـــي مـــن أىميـــا  الفيســـبوك " " Facebookالسيما
"أدوات ميمــــــــة تســــــــتخدميا  GoogleEarth" وجوجــــــــل أيــــــــرث"Utubeواليوتيــــــــوب "

لســيطرة واألنصــال والتواصــل مــع المنظمــات اإلرىابيــة فــي ميــام التخطــيط والقيــادة وا
جماعـــات وأفـــراد متواجـــدة ومنتشـــرة فـــي منـــاطق مختمفـــة مـــن العـــالم، بمـــا يمكنيـــا مـــن 

، وخمــق لبشــري وكشــف ســمبيات خصــوميا مــن جيــةالحصــول عمــى الــدعم المــادي وا
حالة من الفوضى والخوف لدى الرأي العام من خالل نشر أشرطة مرئية "فيديوىات" 

 .(55) قوم بيا من جية أخرىتوثق العمميات التي ت
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وســي مت العولمــة مــن خــالل اســتخدامات الكمبيــوتر ووســائطو المتعــددة باســتعمال     
عمـــى وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي والرســـائل اإللكترونيـــة ومواقـــع الشـــبكة العنكبوتيـــة 

تي ، سوا  من حيث الوسيمة أو اليدف أو تأمين البيئة الالتنظيمات اإلرىابية أعماليم
، إذ يجتيـد القـادة والمخططـون عمـى مسـتوى اإلرىـاب ى عممية األعمال اإلرىابيـةترع

الــدولي فــي االســتفادة المثمــى مــن كافــة تمــك الوســائل والوســائط لمتــأثير عمــى رو اد مــا 
، ويعممـون مـا العـادة ىـم مـن الشـباب والمـراىقين ُيعرف بـ "غرف الدردشـة" والـذين فـي

قون ليا، بوسعيم لخمق البيئة المواتية إلق ناعيم بأىداف تنظيماتيم اإلرىابية التي يسوِّ
 ( 56)تم استقطابيم لالنضوا  تحت تنظيماتيم اإلرىابية 

وفــي ىــذا الصــدد نب ــو المينــدس محمــود عطيــة صــقر "محاضــر بكميــة الحاســبات     
، الــذي فعاليــات المــؤتمر الــدولي لإلرىــاب والمعمومــات بجامعــة عــين شــمس " خــالل

الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة، تحــت شــعار "بــين تطــرف الفكــر وفكــر ُعقــد فــي 
ــة مــن مســتخدمي  التطــرف "إلــى أن الجماعــات اإلرىابيــة اســتفادوا مــن األعــداد اليائم
اإلنترنـــت عمـــى مســـتوى العـــالم، وحجـــم البيانـــات المفيرســـة عمـــى صـــفحات التواصـــل 

: جمــع لعنــف، مــن خــاللد تــدعو لإلرىــاب وااالجتمــاعي وذلــك بنشــر معمومــات ومــوا
ـــدعوة لمتطـــرفالمعمومـــات الال ـــراد الزمـــة عـــن أىـــدافيم، وال قـــابمين ، والبحـــث عـــن األف

 .(57)، ونشر المعمومات التي تبين طرق تصنيع المتفجرات لمتجنيد
كمـــا ظيـــر مـــا ُيعـــرف باإلرىـــاب اإللكترونـــي والـــذي يقـــوم عمـــى العبـــث واختـــراق      

، أو تعطيـــل وســـائل ونيـــة  باســـتخدام الفيروســـاتاإللكتر وتـــدمير الـــنظم المعموماتيـــة و 
ـــي لممرافـــق واألجيـــزة ووســـائل المواصـــالت واالتصـــاالت ومحطـــات  ـــتحكم اإللكترون ال

، مـا يـؤدي ة ببعضيا بواسطة شبكات معموماتيـةالتوليد التي تعمل بشكل آلي ومتصم
ثــارة الفــزع والخــوف لــدى النــاسإلــى حــدوث كــوارث وخيمــ ومــن ذلــك التســبب فــي ، ة وا 

ــــاه، وتعطوط الطــــائرات، وتصــــادم القطــــاراتســــق ــــد الكيربــــا  والمي ، يــــل محطــــات تولي
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، وتعطيـل إشـارات التـي تـتحكم فـي الصـناعات الدوائيـة، والبـرامج ةواألنظمة المصـرفي
الراقيــة "  ، وىــو مــا ُيعــرف "بالجريمــةر المروريــة خاصــة فــي المــدن الكبــرىحركــة الســي

، فضــاًل عـن أنيــا تحمــل يمــة  وكارثيـةألنيـا ُترتكــب عـن ُبعــد، وتسـبب فــي أضـرار وخ
      .               (58)إمضا  العولمة وال تترك آثارًا لمنفذييا 

ـــال وســـقوط      ـــد ســـاعدت ثـــورة االتصـــال وســـيولة االنتق ـــدم فق ـــى مـــا تق وتأسيســـًا عم
الحـــدود بـــين الـــدول  وانتشـــار االعتمـــاد المتبـــادل وحجـــم التجـــارة والتعـــامالت الدوليـــة 

مـــال اإلرىابيـــة عمـــى النطـــاق ،عمى انتشـــار األعلبنكيـــة والشـــركات متعـــددة الجنســـياتا
، ومـن خـالل ذلــك يبـدو واضـحًا أن العولمـة وبمــا تزخـر بـو وسـائطيا المتعــددة الـدولي

رنت" ومواقع التواصل االجتماعي والمتنوعة ـ السيما ـ  شبكة المعمومات الدولية "اإلنت
، واســـتخداميا كـــار الجماعـــات اإلرىابيـــة مـــن جيـــةفيمت فـــي الدعايـــة والتـــرويج ألســـأ

كمنصــات حشــد وتأييــد لمبادئيــا مــن جيــة أخــرى، وذلــك عــن طريــق اإلمكانيــات التــي 
، والوصــول إلــى عقــوليم  والتــأثير المواقــع فــي التواصــل مــع مســتخدميياتوفرىــا تمــك 

 ، فضاًل عن نشـر صـور العمميـات اإلرىابيـة، واستقطاب وتجنيد ما يمكن منيمعمييم
، األمــر الــذي ألقــى بظاللــو عمــى تنــامي الظــواىر والتحــريض عمــى تقميــدىا ومجاراتيــا

 .     (59)اإلرىابية وتمددىا إلى ما ورا  الحدود السياسية لمدول
ا وأجيزتيـــا وعمـــى األخـــص ، بـــأن العولمـــة مـــن خـــالل آلياتيـــوىكـــذا يمكـــن القـــول    

ـــوتر ـــة فـــي شـــبكة اإلنترنـــت ومو الكمبي اقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ، وبوســـائطيا المتمثم
، ويبــدو ذلــك واضــحًا مــن خــالل اســتخدام ت فــي تنــامي ظــاىرة اإلرىــاب الــدوليســاىم
،واألقمار الصــــــناعية  والطريــــــق الســــــريع اعــــــات اإلرىابيــــــة الســــــموات المفتوحــــــةالجم

، في خدمة أغراضـيم وتحقيـق أىـدافيم لممعمومات وتسخيرىم  لتمك األجيزة والوسائط
، وتنـوع اىر اإلرىابية وزيادة نشاطيا، وتعدد عممياتيا اإلرىابيةالظو ما أدى إلى تمدد 

، وعمـــى نطـــاق شاســـع فـــوق مســـاحات اليـــابس مـــن د ضـــحاياىاجرائميـــا وارتفـــاع أعـــدا
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يــاه اإلقميميــة والدوليــة ، وعمــى ســطح الماألرض وباطنيــا، وفــي أجــوا  الفضــا  الــدولي
 .          وأعماقيا

 الخاتمة 
صوره وأشكالو الفردية والوطنية والدولية صار يمثِّل تحـديًا ال ريب أن اإلرىاب بكافة 

عالميـًا ـ السـيما ـ بمـا يحـرزه مـن تقـدم مـذىل فـي دروب العمـم والتكنولوجيـا واسـتفادتو 
من أوجو العولمة المتعددة وخاصة شبكة اإلنترنت ومواقـع التوصـل االجتمـاعي وبمـا 

القنوات الفضائية  ة وخاصةيفرضو من حضور إعالمي عبر وسائل اإلعالم المختمف
، األمر الذي ألقى بظاللو عمـى تنـامي الظـواىر اإلرىابيـة لـيس مـن والصحف وغيرىا

خالل التزايد المضطرد في عدد الضحايا وحجم الدمار الذي تخمفو وحسب ، بل فـي 
شـــاعة الخـــوف والفـــزع والقمـــق عمـــى  قـــدرة الجماعـــات اإلرىابيـــة عمـــى نشـــر الخطـــر وا 

أسيسًا عمى ما تم عرضو بشأن ىذا الموضوع فقد خمصت الدراسة مستوى العالم ، وت
 إلى ما يمي :

وذلـك عقـب انفجـار موجـة العنـف ـ ظير مفيوم اإلرىاب مـع بدايـة الثـورة الفرنسـية  1
، 1972ســـية بـــاريس فـــي شـــير أغســـطس عـــام الـــذي شـــاىدتو شـــوارع العاصـــمة الفرن

نشـــر الخـــوف الرعـــب و  والتـــي مث مـــت أعمـــى درجـــات العنـــف الـــذي ييـــدف إلـــى إشـــاعة
 .نطاق القانون ، باعتبار تمك األعمال تمت خارجوأعمال التنكيل والقتل

ـ صــعوبة تعريــف مفيــوم اإلرىــاب الــدولي وتبــين ذلــك مــن خــالل عرضــنا لمجيــود  2
الدوليــة والمحــاوالت الفقييــة المختمفــة ، ويرجــع لعــدة صــعوبات ومبــررات لعــل أىميــا 

، باإلضــافة سياســية عمــى االعتبــارات القانونيــةيــا التغميــب الــدول لمصــالحيا واعتبارات
إلى اختالف وجيـات النظـر حيـال مفيـوم نضـال الشـعوب وحقيـا فـي تقريـر مصـيرىا 

 والذي تصنفو بعض الدول من قبيل اإلعمال اإلرىابية .     
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ـ تظــل العالقـة القائمــة بــين اإلعـالم واإلرىــاب عالقـة تكامميــة أشــبو مـا تكــون بــين  3
ــــك العالقــــة ينــــتج الحــــدث واألخــــر يقــــوم بتســــويقو ماطــــرفين أحــــدى ، وبــــذلك مث مــــت تم

وبوضـــوح عـــاماًل مـــؤثرًا يســـاىم فـــي تنـــامي ظـــاىرة اإلرىـــاب الـــدولي  وتوســـيع نطـــاق 
 انتشارىا .

ـ أفمح اإلرىابيون في تسخير وتطويع وسـائل اإلعـالم المختمفـة فـي القيـام بالدعايـة  4
ىا، وأعداد تقـارير تيم اإلرىابية ونشر صور اإلعالمية ليم من خالل نقل أخبار عمميا

جــرا  مقــابالت ولقــا ات مــع إعالميــة عنيــا ، قادتيــا، األمــر الــذي يغــذي اإلرىــاب، وا 
 .    ار يتو ، ويعمل عمى تنامي مظاىرهويضمن استمر 

، عمــى التــرويج العولمــة مــن خــالل آلياتيــا المتاحــة، ووســائطيا المتعــددةيمت ســأـ ـــ 5
، وتمــددىا الــدولي وتنــامي مظــاىره اإلرىابيــة، وتنــوع وتطــور جرائمــو لمفيــوم اإلرىــاب

 . عمى النطاق العالمي
كنولوجي الذي جـا  نتاجـًا ـ استطاعت الجماعات اإلرىابية االستفادة من التطور الت6

، وذلك في تنفيذ أجندتيا ومخططاتيا وعممياتيا اإلرىابيـة ، كمـا فرضـت تمـك لمعولمة
ل فـــــي شـــــبكة  المعمومـــــات الدوليـــــة "اإلنترنـــــت" ومواقـــــع الجماعـــــات حضـــــورىا الفاعـــــ
 التواصل االجتماعي .      
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 دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي الصحي
 لدى الشباب في مممكة البحرين

 ) دوافع التعرض واإلشباعات المتحققة (
 محمد أحمد فياض د. 

 أبوظبي -كمية اإلمارات لمتكنولوجيا
 المقدمة:

في السنوات األخيرة نوعًا مف التواصؿ االجتماعي بيف البشر خاٍؿ شيد العالـ      
ـّ في فضاء  مف النمطية المتعارؼ عمييا في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية، وكؿ ذلؾ يت
إلكتروني افتراضي، قّرب المسافات وألغى الحدود، أطمؽ عميو )اإلعبلـ الجديد( 

يف القادريف في نفس حيث تعددت شبكاتو واستأثرت بجميور عريض مف المتمق
 الوقت أف يكونوا أو يتحولوا إلى مصدر أو مرسؿ لمرسالة االتصالية.

ئؿ وقنوات إعبلمية مغايرة وال شؾ أف مواقع التواصؿ االجتماعي، ُتعد وسا     
لئلعبلـ التقميدي المتعارؼ عميو، فنتج إعبلمًا جديدًا يزاوج بيف المينية  تماماً 

ت عمييا السمطة الرابعة، وبيف التقنية الحديثة التي أعطت وصرامة التقاليد التي نشأ
نما مف  لئلعبلـ التقميدي فرصة أكبر ليكوف أكثر قربًا ليس مف الحدث فحسب، وا 
الناس أيضًا وىو اليدؼ مف العممية االتصالية واإلعبلمية. وأماـ األدوار المنوطة 

ت، التي أضحت متوفرة باإلعبلـ الجديد، تبلشت فكرة احتكار األخبار والمعموما
ألحداث ونشر المعمومة، أماـ الجميع، بؿ صارت ىذه الوسائؿ تتسابؽ في تغطية ا

"حراس البوابات" ولـ يعد ليـ دورًا يذكر في شبكات التواصؿ االجتماعي طالما غاب
 أو بسياسات الموقع االجتماعي نفسو.ضيقة تتعمؽ بالُمشّرع القانوني، إال في حدود

في إثراء الفكر  ،ميـُ  لبحوث اإلعبلمية واالتصالية دورُ ف لمدراسات واومثمما كا    
اإلنساني وتنويره وتعميؽ الوعي لدى الجماىير بظواىر ومشكبلت وقضايا أساسية 
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أغنت التراث االتصالي، أصبح لزومًا عمينا اليوـ أف نتناوؿ وسائؿ التواصؿ 
إلنسانية التي وظفت ىذه الوسائؿ االجتماعي، بآثارىا وأدوارىا المتعددة في الحياة ا

 في خدمة مفاصؿ المجتمع وحمقاتو.
 مشكمة البحث:

كاف يفرضيا اإلعبلـ التقميدي، لقد كسر اإلعبلـ الجديد القيود السابقة التي         
يـ في رفع الوعي االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي فضبًل عف الوعي سأو 

الصحي في رقعة كبيرة مف المجتمع اإلنساني، مف خبلؿ استخداـ الوسائط المتعددة 
كالصوت والفيديو والصور والرسومات وغيرىا، إضافة إلى األخبار والمعمومات، كؿ 

ه الوسائؿ سريعة جدًا، مع ظيور أجياؿ ذلؾ جعؿ عوامؿ اإلغراء واإلندفاع نحو ىذ
اليواتؼ النقالة التي وّفرت كؿ ىذه المواقع في جياز واحد محموؿ وصغير، يمكف 

 اقتناءه بسيولة. 
إف األىمية القصوى التي تولييا المجتمعات اإلنسانية لنشر الثقافة الصحية     

منظمات الدولية لما والوعي بمتطمباتيا، كانت والزالت مثار إىتماـ الحكومات وال
ألىمية العنصر البشري السميـ والُمعافى مف أثر كبير عمى مسيرة التنمية بكؿ 

 جوانبيا، عمى اعتبار أف التنمية البشرية عماد التقدـ في كافة المياديف اإلنسانية.
ولّما كاف الشباب يشكموف ركيزة القوة البشرية التي ُيعتمد عمييا في بناء األمـ      

وتقدميا، فإف نشر الوعي الصحي بينيـ ُيعد ركيزة أساسية في الحفاظ عمى ىذه 
الطاقة الفاعمة في مستقبؿ األمـ والشعوب. وأماـ اىتماـ الشباب بوسائؿ اإلعبلـ 

يا ومديات تقدميا المتسارعة، برزت ظاىرة الجديد وحرصيـ عمى متابعة التكنولوج
الخوؼ مف مخاطر اإلستخداـ السيء ليذه الوسائؿ الحديثة بيف أوساط الشباب، 
األمر الذي يعني أننا قد أسيمنا في اضافة مرض اجتماعي الصحي بيف أوساط 

 الشباب مف حيث ندري أو ال ندري.
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يد في تعزيز الوعي الصحي وفي بحثنا ىذا سنحاوؿ الوقوؼ عمى دور اإلعبلـ الجد
بيف الشباب وتحديدًا عمى عينة منيـ في مممكة البحريف بإعتبارىا تشيد حركة 
استخداـ عالية ليذه الوسائؿ عمى عدة مستويات: خميجيًا وعربيًا واقميميًا، وذلؾ مف 
خبلؿ الوقوؼ عمى دوافع التعرض ليذه الوسائؿ التواصمية واالشباعات المتحققة 

 لشباب.منيا لدى ا
ما هو دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي  وعميو فإف التساؤؿ الرئيس لمبحث:

الصحي بين الشباب في مممكة البحرين ؟ وما هي الدوافع واإلشباعات المتحققة 
 من ذلك؟ 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ع وشبكات التواصؿ االجتماعي؟ما مدى استخداـ الشباب البحريني لمواق-1
ما ىي أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة مف قبؿ الشباب بخصوص  -2

 قضايا الوعي الصحي؟
ما ىي الدوافع األساسية لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع وشبكات  -3

 التواصؿ االجتماعي؟
لمقضايا الصحية في ما ىي االشباعات المتحققة لدى الشباب نتيجة التعرض  -4

  مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي؟
 منهجية البحث:

ينتمي ىذا البحث إلى الدراسات الوصفية، مف خبلؿ وصؼ ظاىرة مدروسة مف     
حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط ، دوف أف يصؿ إلى دراسة العبلقة أو استنتاج 

الظاىرة وتصنيفيا األسباب، حيث يتـ وصؼ الظاىرة وجمع البيانات عف ىذه 
وتسجيميا وتحميميا واستخبلص النتائج والدالالت التي يمكف أف تُبنى عمييا فروض 
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مثمما تـ استخداـ منيج المسح بشقيو الوصفي والتحميمي لئلجابة عمى  (1)نقدية،
أىداؼ البحث، حيث يتطمب ىذا النوع مف الدراسات جمع البيانات حوؿ ظاىرة 
البحث، وفقا لممبلحظة والمشاىدة واجراء استبياف ميداني عمى عينة محددة 

 ومناسبة.
 عينة البحث:

ة مف فئة الشباب في مممكة البحريف الذيف ( مفرد210تتمثؿ عينة الدراسة في )   
يتوقع أف يكونوا األكثر استخداما وتفاعبًل وتأثرًا بشبكات التواصؿ االجتماعي. وتـ 
سحب العينة مف المحافظات الخمس في البحريف،  آخذيف بنظر اإلعتبار التوزيع 

لثانوية  السكاني في كؿ محافظة، وتنوعت العينة مينيًا ما بيف طالب في الدراسة ا
أو الجامعية أو موظؼ في السمؾ الحكومي أو القطاع الخاص، فضبًل عف مزاولي 

عامًا، وبناء  35 -16األعماؿ الحرة، مف الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف 
% في حيف 58.1( بنسبة 122عمى ذلؾ فقد بمغ عدد الذكور مف العينة المذكورة )

نات، العينة ويطمؽ عمى ىذا النوع مف العي%. 41.9( بنسبة 88بمغ عدد اإلناث )
 ( يبيف الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة.1والجدوؿ رقـ )العشوائية الطبقية، 
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 ( الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة1جدول رقم )

 %122مفردة والنسبة المئوية لكل متغير  012إجمالي مفردات العينة  
 بحث:أداة ال 

يانات مف عينة الدراسة تعتمد الدراسة عمى االستبياف كأداة لجمع المعمومات والب    
: يبحث في خصائص أفراد العينة كالنوع األوليف:ءعمى جز  حيث يحتوي

: والثانياالجتماعي والفئة العمرية والمستوى الدراسي والمحافظة. وطبيعة العمؿ 
يدور حوؿ استخدامات الشباب في مممكة البحريف لمواقع وشبكات التواصؿ 
االجتماعي، فضبًل عف عبارات ذات أبعاد محددة غايتيا الوقوؼ عمى دوافع 

 الفئات الخصائص
 انثى ذكر

 % ك % ك

 العمر

 20.5 18 27.0 33 سنة 20 - 1مف
 35.2 31 36.1 44 سنة 25 -2مف 
 29.5 26 22.1 27 سنة 30 – 2مف 
 14.8 13 14.8 18 سنة 35 – 3مف 

 
الحالة 

 االجتماعية

 34.1 30 62.3 76 أعزب
 61.4 54 36.1 44 متزوج
 4.5 4 1.6 2 مطمؽ

 
 المحافظة

 12.5 11 16.4 20 العاصمة
 30.7 27 27.0 33 الشمالية
 20.4 18 20.5 25 المحرؽ
 28.4 25 25.4 31 الوسطى
 8.0 7 10.7 13 الجنوبية
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فئة الشباب واالشباعات التي يطمحوف إلى تحقيقيا مف ذلؾ  التعرض مف قبؿ
 3بحيث أعطي  "ليكرت الثالثي"التعرض. حيث صيغت تمؾ العبارات عمى مقياس 

 ودرجة واحدة لممعارض. ) إلى حد ما(ودرجتاف  )لمموافق أو نعم(درجات 
فقد تـ استخداـ الصدؽ الظاىري مف خبلؿ عرضو عمى  صدق االستبيانولقياس 

، في اإلعبلـ وتكنولوجيا االتصاؿ مف (2)مجموعة مف المحّكميف المتخصصيف
العامميف في بعض الجامعات العربية، والذيف أدخموا بعض التعديبلت التي التـز بيا 

 لمتطبيؽ النيائي.  اً الباحث ليصبح  االستبياف صالح
اليادؼ إلى تحديد درجة ثبات اجابات المبحوثيف عمى أسئمة  انثبات االستبي اأم

، مف خبلؿ تطبيؽ االستبياف Retestاالستبياف فقد تـ عف طريؽ إعادة االختبار 
( يومًا تـ 15مفردة، وبعد ) 21% مف العينة الكمية وبمقدار 10عمى عينة تمثؿ 

الختباريف وفؽ معادلة إعادة االختبارعمى ذات العينة، وبحساب معدالت الثبات في ا
 وىي نسبة عالية ومقبولة عمميًا.  (0.91ىولستي، فقد بمغ متوسط ثبات اإلجابات )

 الدراسات السابقة:
" دور موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ( بعنوان:0212بسمة قائد البناء )دراسة  -1

في البناء االجتماعي والثقافي لدى عينة من الشباب الجامعي بمممكة 
 (2)البحرين".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي لعبو موقع التواصؿ االجتماعي 
"التويتر" في البناء االجتماعي والثقافي لممجتمع البحريني مف وجية نظر الشباب 

مفردة،  300البحريني، وتـ تطبيؽ اإلستبانة عمى عينة عشوائية طبقية قواميا 
 لنتائج مف أىميا:وتوصمت الدراسة إلى العديد مف ا

إف النسبة األكبر مف المبحوثيف يمتمكوف حسابًا عامًا ومفتوحًا عمى موقع  -
 "تويتر"، بالمقارنة مع مف يمتمكوف حسابًا خاصًا ومغمقًا.
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فيما يرتبط بالجانب الثقافي في التواصؿ عبر "تويتر"، أكدت النتائج عمى مدى  -
ثراء الجانب  الثقافي لدييـ، مف خبلؿ رغبة الشباب الجامعي في تعزيز وا 

التعرض لممواضيع الثقافية، واالستمتاع بالتفاعؿ مع أشخاص مف خمفيات 
ثقافية مختمفة، وفي المقابؿ تفضيميـ الحصوؿ عمى المعمومة المختصرة 

 والسريعة دوف التوسع أو التعمؽ في تفاصيؿ األخبار وتحميميا.
اب الجامعي لمواقع ( بعنوان: "تعرض الشب0212دراسة حسن عبد الصادق ) -2

 (4)التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت وعالقته بوسائل االتصال التقميدية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تعرض الشباب الجامعي البحريني لمواقع التواصؿ 

 352االجتماعي وعبلقتو بوسائؿ االتصاؿ التقميدية، بالتطبيؽ عمى عينة قواميا 
تمثؿ " الجامعة األىمية وجامعة دلموف" بمممكة البحريف، مفردة مف الشباب الجامعي 

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا:
حصائية بيف الشباب الجامعي طبقًا لممتغيرات إوجود فروؽ ذات داللة  -

 الديمغرافية في دوافع تعرضيـ لمواقع التواصؿ االجتماعي.
ت تعرض الشباب الجامعي وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف معدال -

 لمواقع التواصؿ االجتماعي ودوافع تعرضيـ ليذه المواقع.
"الدوافع السياسية لتعرض ( بعنوان:0212م محمد سامي كمال )دراسة هيث -3

تويتر  -ل االجتماعي واالشباعات المتحققةالشباب البحريني لمواقع التواص
  (5)نموذجاً".

ر"، السياسية لتعرض الشباب لوسيمة "تويت ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدوافع
مفردة يمثموف الشباب  403وتكونت عينة الدراسة مف وما ىي االشباعات المتحققة؟،

البحريني مف الجنسيف ومف جميع محافظات المممكة كعينة عشوائية طبقية، 
 وتوصمت إلى العديد مف النتائج منيا:
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قع التواصؿ االجتماعي "تويتر"، تستخدـ النسبة األكبر مف الشباب البحريني مو  -
 %.97.0وبنسبة 

إف أكثر الدوافع السياسية التي تدفع الشباب البحريني لمتعرض "لتويتر" ىو  -
"الرغبة في متابعة ما يتـ تناولو مف قضايا سياسية عمى الساحة المحمية"، تبله 
 الرغبة في "متابعة ما يتـ تناولو مف قضايا سياسية عمى الساحة اإلقميمية

 والدولية".

( بعنوان: "استخدامات النخب في دولة 0212دراسة ايمان فاضل سيد إبراهيم) -4
 (6)الكويت لوسائل اإلعالم الجديد واالشباعات المتحققة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة استخدامات النخب في دولة الكويت لوسائؿ اإلعبلـ 
استخداميـ وتوظيفيـ ليا، الجديد، ومدى استيعابيـ ليذه التقنيات الحديثة، ومجاالت 

واالشباعات المتحققة ليـ مف جراء ىذا االستخداـ. واعتمدت الباحثة عمى عينة 
 مفردة، وخرجت بالعديد مف النتائج مف أىميا: 200عشوائية بسيطة قدرىا 

إف الياتؼ المحموؿ يعد مف أىـ وأكثر وسائؿ اإلعبلـ الجديد استخدامًا مف قبؿ  -
، ويميو "اإلنترنت" بوزف مئوي 95.5كويتية بوزف مئوي المبحوثيف مف النخب ال

 .87.25، ثـ البريد اإللكتروني بوزف مئوي 91.75
"معرفة ما يدور في العالـ مف أحداث" جاءت في مقدمة أوضحت النتائج أف -

العبارات التي تعكس االستفادة مف استخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجديد بوزف مئوي 
89.6 . 

"التكنولوجيا في تعميم الصيدلة: ( بعنوان:0211ن )يوآخر دراسة برنت فوكس  -5
 (7)استخدام تويتر لتشجيع التفاعل في دورة إدارة الصيدلة الجامعية.

ىدفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية وتأثير استخداـ موقع تويتر لتشجيع التفاعؿ بيف 
يف خبلؿ اعضاء ىيئة التدريس والطمبة والضيوؼ في دورة إدارة الصيدلة في جامعت



 الجديد في تعزيز الوعي الصحيدور اإلعبلـ           العدد الثاني –مجمة كمية الفنوف واإلعبلـ 
   

56 

 

نفس الفترة الزمنية. وتـ الطمب مف الحاضريف أف يقوموا بالمشاركة في تويتر بمعدؿ 
تغريدات خبلؿ جمسات النقاش المتعددة، وشمؿ ذلؾ المحاضريف  10ال يقؿ عف 

تغريدة. وتوصمت الدراسة  1800والطمبة والضيوؼ، حيث بمغ مجموع التغريدات 
 إلى نتائج ميمة منيا:

التغريدات كانت بيف الطمبة أنفسيـ، وأف الكثير منيا تحتوي عمى أف أغمب   -
 قيمة عممية.

% مف المبحوثيف الحاضريف يعتقدوف أف استخداـ 69توصمت الدراسة إلى أف  -
تويتر أثناء النقاش ومحاضر الجمسات قد شّتت أذىانيـ ومنعيـ مف تدويف 

 المبلحظات.

 اإلطار النظري:
 االشباعات:أواًل: نظرية االستخدامات و 

يتطابؽ مضموف ىذا البحث مع نظرية االستخدامات واإلشباعات والتي تشير     
إلى أف " تعرض الجميور لمواد إعبلمية إلشباع رغبات كامنة محددة استجابة 
لدوافع الحاجات الفردية"، حيث تتبلقى أىداؼ وتساؤالت البحث مع فروض النظرية 

 (8)وكما يمي:

الفاعمية، ىو جميور نشط يتسـ باإليجابية و  اإلعبلـإف جميور وسائؿ  -1
 واستخدامو ليذه الوسائؿ موجو لتحقيؽ أىداؼ معينة خاصة بو. 

كذلؾ دوافع در عمى تحديد أىدافو و حاجاتو، و إف جميور وسائؿ اإلعبلـ قا -2
تعرضو ليذه الوسائؿ، ومف ثـ فيو قادر عمى تحديد اختيار المضموف الذي يمبي 

 حاجاتو.
يمتمؾ الجميور المبادرة في تحديد العبلقة بيف إشباع الحاجات واختيار وسائؿ  -3

 معينة يرى أنيا تشبع حاجاتو.
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أف لدى كؿ فرد عددًا مف "كاتز" فالعبلقة بيف االستخداـ واإلشباع مثمما يرى      
العوامؿ االجتماعية والنفسية التي تولد حاجات معينة لمفرد مف خبلؿ خبرتو حيث 

في رسـ توقعاتو عف تمبية وسائؿ اإلعبلـ ليذه الحاجات مقارنة بمصادر أخرى  يبدأ
إلشباع ىذه الحاجات... فيترتب عمى ذلؾ اتخاذ قراره باالختيار بيف وسائؿ اإلعبلـ 

(9) أو المصادر األخرى، ونتيجة لمتعرض يتـ إشباع بعض الحاجات
.

 

الدراسات االتصالية الدوافع إلى تصنؼ معظـ دوافع التعرض لوسائل اإلعالم:  -
 فئتيف أساسيتيف ىما:

وتستيدؼ التعرؼ عمى الذات، واكتساب المعرفة والمعمومات  الدوافع النفعية: -1
 والخبرات، وجميع أشكاؿ التعمـ المكتسبة مف األخبار التعميمية والثقافية.

اقة وتيدؼ إلى تمضية الوقت والتنفيس واالسترخاء والصد الدوافع الطقوسية: -2
 (  10)واليروب مف المشكبلت وقضاء وقت الفراغ.

 إشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم: -

يفترض مدخؿ االستخدامات واإلشباعات أف أفراد الجميور مدفوعوف بمؤثرات نفسية 
واجتماعية الستخداـ وسائؿ اإلعبلـ بغية الحصوؿ عمى نتائج خاصة يطمؽ عمييا 

 تصنيفيا إلى:)اإلشباعات(، والتي يمكف 
وتنتج مف استخداـ الوسيمة، مثؿ انشاء ممؼ شخصي إشباعات الوسيمة:  -1

(Profile)  عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، وتخفيؼ اإلحساس بالتوتر، والراحة
 واإلسترخاء، والتخمص مف الممؿ والعزلة.

مثؿ اشباعات الحصوؿ عمى المعمومات، واكتشاؼ الواقع، إشباعات المضمون:  -2
ط بيف المعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد مف شبكة عبلقاتو االجتماعية، والرب

 (11)والقدرة عمى التحدث مع اآلخريف وتكويف العبلقات.
 :في عصر المعمومات  ثانيًا: الشباب والمتغيرات الحديثة
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عّرفت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة الشباب بأنيـ "األفراد الذيف تتراوح     
  وىناؾ مف عّرفيـ بأنيـ " فئة عمرية تمي مرحمة( 12)(عامًا، 24 – 18أعمارىـ بيف )

، (13)( عامًا" 35 – 18الطفولة وتسبؽ مرحمة النضج والرشد وتقع أعمارىـ بيف )
بحالة نفسية تشعره بالحيوية والقدرة عمى التعمـ وتحمؿ ويتميز الفرد في ىذه المرحمة 

مسؤوليات محددة إضافة إلى اّتساـ دوافعو وأنماط سموكو بسمات خاصة، وميوؿ 
نحو تغيير واقعيـ والتطمع إلى كؿ ما ىو جديد، يرافؽ كؿ ذلؾ الشعور بالقمؽ 

 والتوتر وعدـ االستقرار.
عاصرة يسّجؿ بوضوح انبثاؽ عصر جديد والمبلحظ لممتغيرات العالمية الم        

فكرًا ومفيومًا وتطبيقًا، ال يقؼ عند حدود تعرض فئة الشباب لؤلزمات الطارئة أو 
التعديبلت الطفيفة عمى السموؾ والميارات اليومية، بؿ يتعدى ذلؾ إلى ترسيخ قيـ 

تي حياتية جديدة ما كانت لتتضح معالميا لوال التطورات التكنولوجية الحديثة ال
أسيمت بشكؿ كبير في فتح آفاؽ ال متناىية مف المستجدات عمى كافة األصعدة 

 والمياديف.
فمتغيرات العولمة االقتصادية والسياسية والثقافية مزجت بيف العالمية والمحمية، 
وجعمت مف العالـ قرية كونية صغيرة تتبادؿ التأثيرات واألحداث والتطورات في كافة 

نساف العالمي إاّل أف يتعّمـ طرؽ العيش في ىذه القرية المجاالت، وما عمى اإل
العالمية بما تستمـز مف قيـ واتجاىات وسموكيات تؤىمو لمعرفة اآلخريف والتعامؿ 
معيـ واحتراـ خصوصياتيـ الثقافية، وأف يتعّمـ ليعمؿ في ظؿ تزايد التكتبلت 

ديات الدوؿ، وتزايد االقتصادية واالندماجات والمواصفات العالمية، وارتباط اقتصا
انتقاؿ السمع والخدمات والعمالة ورؤوس األمواؿ واالستثمارات فيما بينيا، واشتداد 
المنافسة في األسواؽ المحمية والعالمية بحيث يصبح البقاء لؤلصمح واألجود واألقؿ 

. ولعؿ التغير المعرفي والتغير المعموماتي يقفا في مقدمة (14)تكمفة في نفس الوقت
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المتغيرات العالمية المعاصرة التي طرأت واستجدت عمى األبعاد الرئيسة التي تشكؿ 
 العالـ المعاصر.

عرفة .يكمف في السرعة المتزايدة التي يتـ عندىا إنتاج الـ المعرفي: فالتغير
وتراكميا، وتوظيؼ المعرفة واألنشطة المعرفية في اإلنتاج، وزيادة معدؿ القيمة 

يا، فضبًل عف التغير التكنولوجي بمعدالتو المتسارعة، المضافة الناتجة عن
والمتضمف توليد وانتشار التقنيات والمواد الجديدة، واإلبداع التقني غير المحدود فيما 
يعرؼ بعممية "تخميؽ المعرفة"، كما يشير إلى تزايد واتساع فروعيا، وتنامي التداخؿ 

 .( 15)ت البينية"فيما بينيا فيما يعرؼ "بعبور التخصصات والدراسا
: يشير إلى كثافة وسرعة تبادؿ المعمومات والمعرفة، وتدني والتغير المعموماتي

تكاليفيا، وتنامي عمـ التحكـ اإللكتروني وبرمجياتو وارتباطو بتقنية االتصاؿ الحديثة 
مكاناتيا غير المحدودة "شبكة اإلنترنت" ، األمر الذي عزز مف عممية االتصاؿ (16)وا 

كثر تفاعمية، كما جعؿ االقتراب مف العالمية خاصية كبيرة وممكنة لكؿ وجعميا أ
، كما أف تطبيقاتيا أحدثت تغييرًا عميقًا في مفاىيـ اإلنساف وأساليب حياتو (17)شيء

 وأعمالو وطموحاتو وفي كؿ جوانب الحياة اليومية.
بمداف فيشير إلى نشوء شبكات اتصاؿ عالمية تربط جميع ال أما التغير الثقافي:

والمجتمعات مف خبلؿ تزايد التدفقات الرمزية والصور والمعموماتية عبر الحدود 
، وليصبح النظاـ (18)القومية وبسرعة إلى درجة أصبحنا نعيش في قرية كونية 

البصري المصدر األقوى إلنتاج وصناعة القيـ والرموز الثقافية، ومف ثـ  –السمعي 
المجتمعات لتاريخية ومكانية واحدة ثقافيًا االندماج العالمي األعمؽ، بإخضاع 

. مما يفرز عبر المجتمعات والحدود حاالت توتر وصور شد (19)واجتماعيًا وسياسياً 
وجذب بيف القوى المؤدية لمتجانس الثقافي وبيف عمميات التنوع أو البلتجانس 

 -:(21)، وىناؾ أربع أطروحات مختمفة لمعولمة الثقافية، ىي(20)الثقافي
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ذوباف اليويات الثقافية في ثقافة كونية واحدة، متحررة مف االنتماءات المغوية  -
 والقومية والثقافية.

بقاء الخصوصية الثقافية وتعددىا، وتعني وجود ثقافات تتفاعؿ لمزيد مف  -
 التشبث باليوية.

انتشار "األمركة" عمى نطاؽ عالمي، ألنيا تمثؿ ثقافة الدولة األقوى التي تميؿ  -
 إيجاد نوع مف التجانس العالمي معيا.نحو 

بروز ثقافة التقنية الحيوية " الجينات"، التي ستغير نمط حياتنا ووجودنا البشري  -
 تغييرًا جذريًا.

وعميو فإف ثقافة الوعي أضحت مبلزمة لممتغيرات المحيطة بنا، فالوعي بالظواىر 
لؾ األمر مع المحيطة يجعمنا في مأمف مف الوقوع فريسة سيمة لممجيوؿ، وكذ

التقنيات الحديثة التي عززت مف فرص الوصوؿ لدالالت الوعي باألشياء واإلستفادة 
 الرشيدة منيا دوف خوؼ أو وجؿ. 

 ثالثًا: اإلعالم والوعي الصحي: 
كانت الثقافة الصحية وال زالت في متناوؿ برامج اإلعبلـ التقميدي ووسائمو   

ور مف المعرفة الثقافية مع جميورىا تقـو المتعددة، وحاولت ىذه الوسائؿ بناء جس
دراؾ أىمية البناء السميـ لممجتمعات، مف خبلؿ  عمى تعزيز الوعي الصحي وا 
محاربة القيـ البالية والعادات الضارة بصحة اإلنساف، وتعزيز مفيوـ الصحة 
لمجميع،مف خبلؿ العمؿ وفؽ خطط تنموية وحمبلت توعوية، تختمؼ أىدافيا 

ناتيا وطرؽ تنفيذىا مف وسيمة إلى أخرى ومف مجتمع إلى آخر، ولكف ومدياتيا وامكا
ما يجمعيا ىو بناء اإلنساف السميـ المعافى وتطوير ثقافتو الصحية بما يتناسب مع 

 قيـ الحداثة والتطور. 
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مجموع األنشطة االتصالية واإلعبلمية والتربوية اليادفة إلى "ىو والوعي الصحي
ع الجميور عمى واقع الصحة، وتحذيرىـ مف خمؽ وعي صحي، مف خبلؿ اطبل

مخاطر األوبئة واألمراض المحدقة باإلنساف ومحاربة اآلفات والتقاليد الصحية 
العقيمة التي نشأت بعض المجتمعات عمييا، مف أجؿ تربية وبناء أجياؿ محصنة 

 تحتـر القيـ الصحية والوقائية المنبثقة مف العقائد السميمة لممجتمع".
واجب اإلعبلـ أف يضع الخطط المناسبة في ىذا اإلطار، ويطمع جميوره ومف     

عمى األفكار الحديثة في التربية الصحية، وتقديـ اإلحصاءات والمعمومات الدقيقة، 
وتدريب اإلنساف عمى السموؾ الوقائي وتحذيره مف األوبئة وأنماط السموؾ المدمر 

اس عادة ما تأتمؼ مع كؿ ما ىو لمصحة، بؿ واشراؾ الجميور في برامجو، ألف الن
قريب منيا بدوف تكّمؼ أو تصنع، ولذلؾ نجد أف ظيور اإلعبلـ الجديد بكؿ وسائمو 

االتصالية  وشبكاتو التواصمية االجتماعية، قد غير مف طبيعة وطرؽ نقؿ الرسالة
وصار المواطف ينتقي الموضوعات والصور التي تتبلئـ مع بيف المرسؿ والمتمقي،

جاىاتو، مثمما صار شعوره بعدـ القدرة عمى التخمي عف ىذه الشبكات ميولو وات
مات االتصالية الجديدة التي أضحت جزءًا مف ثقافتو اليومية، فتبادؿ األفكار والمعمو 

صارت اشباعات مكممة الشباعاتيـ األساسية في والمقاطع بيف الشباب، والصور
 الحياة.
تقوـ عمى اشراؾ المواطف كبلعب أساسي إذف نحف أماـ ثورة اتصالية محورية      

في مضموف ما ينشر عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، بعد أف فرضت عمينا 
وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ولعقود طويمة وربما لقروف عّدة مضمونًا اتصاليًا يمثميا وال 
يمثؿ تطمعات الجميور بشكؿ أساس، وأماـ ىذه الوسائؿ الحديثة التي أصبحت 

يطًا يمتمؾ الحرية في إبداء الرأي مف قبؿ اآلخريف ونقمو إلى آخريف دوف تمثؿ وس
ضغوطات أو ممارسات تعسفية، ومف حؽ ىذا اآلخر أف يأخذ بيا أو ال يأخذ 
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طالما نحف أماـ سوؽ اتصالي كبير ُتعرض فيو البضاعة اإلعبلمية والدعائية بأوجو 
 شتى دوف رقابة.

 
 تقنياته وأشكاله:  رابعًا: مفهوم اإلعالم الجديد ..

اإلعبلـ  : منيا والمصطمحات المسميات مف العديد الجديد اإلعبلـ عمى يطمؽ    
 المتعددة، اإلعبلـ الوسائط إعبلـ المعمومات، إعبلـ التفاعمي، اإلعبلـ الرقمي،
 Cyberالسيبروني اإلعبلـ ، Online Mediaاالتصاؿ خطوط عمى الحػػػي الشبكي

Media  ، التشعيبي  واإلعبلـ. Hyper Media  
تعريفًا اجرائيًا لئلعبلـ الجديد  Sheridanوتضع كمية شريدياف التكنولوجية       

يعتمد عمى اندماج بأنو: "أنواع اإلعبلـ الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي وتفاعمي، و 
النص والصورة والفيديو والصوت، فضبل عف استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو 

عممية اإلنتاج والعرض، أما التفاعمية فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذي يميزه وىي في 
ويتخذ اإلعبلـ الجديد تقنيات وأشكااًل مختمفة ومتنوعة، لعؿ اىميا . (22)أىـ سماتو"

شبكات التواصؿ االجتماعي، مواقع المفضبلت االجتماعية، مواقع تبادؿ الصور 
 يمي تعريفات موجزة بيذه التقنيات: والفيديو فضبًل عف المدونات، وفيما

 الشبكات االجتماعية: -
شيدت مواقع التواصؿ االجتماعي في السنوات األخيرة اقبااًل كثيفًا مف قبؿ        

الكبير الستخداـ الشبكة  مستخدمي اإلنترنت، حيث ساعد عمى ذلؾ اإلنتشار
العنكبوتية بفضؿ اليواتؼ الجديدة متعددة الوظائؼ، وقد ارتفع عدد المنتسبيف الى 

، ليصؿ عددىـ اليـو الى ما 2013الضعؼ في شبكة " فيس بوؾ" مع بداية عاـ 
، كما أف شبكة "تويتر" قد توسعت بشكؿ  (23يزيد عف المميار مستخدـ حوؿ العالـ)
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 500ـ ليصبح 2012دد المنتسبيف الييا تضاعؼ في مطمع عاـ ىائؿ وذلؾ أف ع
 (24)مميوف مستخدـ.

وتسمح تمؾ المواقع االجتماعية بمساحة لمقاء والتواصؿ مع اشخاص         
يشاطرونيـ اىتماماتيـ، وىذا أمر ال يمكف أف يتـ بواسطة البريد اإللكتروني، لكف 

لخبراء امكانية تحوليا الى وسيمة جيدة تؤمنو المواقع االجتماعية التي يتوقع بعض ا
 إلدارة وتنظيـ حياة األفراد بدءًا مف المواعيد ووصواًل إلى المشتريات. 

وقد أحدثت ىذه الشبكات تغيرًا كبيرًا في كيفية االتصاؿ والمشاركة بيف      
االشخاص والمجتمعات وتبادؿ المعمومات. حيث جمعت المبلييف مف المستخدميف، 

ذي أوجد نوعا مف التقسيـ المنظـ ليذه الشبكات، فيناؾ شبكات تجمع األمر ال
أصدقاء القراءة وأخرى تجمع أصدقاء العمؿ باإلضافة لشبكات المدونات المصغرة، 
ولـ يكف عالمنا العربي بعيدًا عف ىذه التكنولوجيا، حيث غزت وسائؿ التواصؿ 

ف كاف يختمؼ مف االجتماعي وشبكاتو المتعددة مجتمعاتنا بشكؿ الفت لمن ظر وا 
دولة عربية إلى أخرى، لكف األرقاـ المسجمة تشير إلى انتشار واسع في أغمب تمؾ 
البمداف واقباؿ كبير خاصة مف فئة الشباب والمراىقيف لمتسجيؿ واإلشتراؾ في تمؾ 

دة حاليا )فيس بوؾ(،)ماي سبيس(، المواقع، ومف أشير الشبكات االجتماعية الموجو 
) أوركت(. وفيما يمي نبذة تاريخية عف ىذه و ىاي فايؼ( ،)لينكد اف() ) تويتر(،

 الشبكات االجتماعية:
جتماعي يمكف ىو موقع ويب لمتواصؿ اال(: Facebookالفيس بوك ) -1

االنضماـ الى الشبكات التي تنظميا  بإمكانيـ فو ليو مجانا،فالمستخدمإ الدخوؿ
و اإلقميـ، وذلؾ مف أجؿ االتصاؿ جية العمؿ أو المدرسة أو الجامعة أ المدينة أو

قائمة  باآلخريف والتفاعؿ معيـ، كذلؾ يمكف لممستخدميف اضافة أصدقاء الى
لشخصية وتعريؼ مكانية تحديث ممفاتيـ اإلييـ، مع إرساؿ الرسائؿ ا  أصدقائيـ و 
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ويضـ الموقع حاليًا أكثر مف مميار مستخدـ عمى مستوى األصدقاء بأنفسيـ،
 (25)العالـ.

يف يقدـ خدماتو مف خبلؿ شبكة تفاعمية ب (:My Spaceموقع ماي سبيس )  -2
لى خدمات أخرى كالمدونات ونشر الصور إضافة إاألصدقاء المسجميف في الخدمة 

والموسيقى ومقاطع الفيديو وممفات المواصفات الشخصية لؤلعضاء المسجميف. وقد 
المشابية األخرى، حتى صار ارتفعت شعبية الموقع تدريجيا بنسبة أكبر مف المواقع 

يمثؿ جزءًا ميمًا مف الثقافة الشعبية المعاصرة خاصة في البمداف الناطقة 
 (26)باإلنجميزية.

: وىو جزء مف منظومة شبكات التواصؿ االجتماعية (Twitterموقع تويتر) -3
عف  Tweetsويقدـ خدمة تدويف مصغرة والتي تسمح لمستخدميو بإرساؿ تحديثات 

عف  حرفا لمرسالة الواحدة، وذلؾ بشكؿ مباشر 14حالتيـ بحد أقصى ال يتجاوز 
برامج  أو SMSرساؿ رسالة نصية قصيرة إطريؽ موقع تويتر أو عف طريؽ 

المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدميا المطوروف. وقد أطمؽ الموقع رسميا 
ـ ولـ يقؼ عند حدود المغة اإلنجميزية فقط، بؿ سعى 2006لممستخدميف في أكتوبر 

الى ادخاؿ لغات عالمية أخرى، وشيد الموقع تفاعبًل متزايدًا مف قبؿ مرتادي مواقع 
بمغ  2013افسًا قويًا لموقع الفيس بوؾ، ففي أكتوبر التواصؿ االجتماعي، جعمو من

 (27) مميوف مشترؾ. 25عدد المشاركيف عمى تويتر في الوطف العربي حوالي 

شبكة اجتماعية أمريكية، أسسيا وىو موقع ويب و  (:Hi5موقع هاي فايف )  -4
ـ تـ شراء الموقع مف قبؿ 2010ـ، ومع أوائؿ عاـ 2003رامو يممنشي( عاـ )

عمى تصنيع ) بيغ سيكس( لؤللعاب. وفكرتو تقوـ عمى قدرة كؿ مستخدـ شركة 
، ويمكف لممستخدـ وضع صور وموسيقى صفحتو الشخصية بنفسو )بروفايؿ(

أف يبعثوا والمزيد مف التقنيات األخرى عمى صفحتو الشخصية، ويحؽ لممستخدميف 
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يـ ارساؿ طمبات اإللكتروني الى بعضيـ البعض. مثمما يحؽ لبطمباتيـ عبر البريد  
الصداقة وباإلمكاف مقابمة األصدقاء الجدد والقدماء بطريقة مبسطة ومجانية، وتتيح 
الشبكة أيضًا امكانية رؤية شبكة األصدقاء ومراسمتيـ والبحث في محتوى الموقع 
الخاص بيـ مف صور أو أفبلـ أو موسيقى والتعميؽ عمييا. وفي أوائؿ عاـ 

باإلنتقاؿ التدريجي مف موقع شبكة اجتماعية الى  ـ، بدأت شبكة ىاي فايؼ2010
 (28)موقع ألعاب اجتماعية.

مف قبؿ شركة  وىو موقع تواصؿ اجتماعي يدار(: Orkutموقع أوركت) -5
مع  وتـ تصميـ ىذه الخدمة لتوفر لممستخدميف فرصة اإللتقاء(،Googleجوجؿ )

أصدقاء قدامى وتكويف صداقات جديدة. وال يحظى موقع أوركت بالشعبية ذاتيا التي 
يحظى بيا موقعي الفيس بوؾ وماي سبيس في الواليات المتحدة، لكنو يحظى 

 بشعبية كبيرة في دوؿ أمريكا الجنوبية واليند والياباف.
ويصنؼ كموقع اجتماعي ميني متخصص  (:LinkedInموقع لينكدان ) -6

بوي، يرتاده المينيوف والمديروف وأصحاب العمؿ والمستثمروف وكذلؾ الشباب ونخ
، وبدأ التشغيؿ الفعمي 2002الجامعي الباحث عف وظيفة، تأسس الموقع في ديسمبر

مميوف مشترؾ في العالـ،  200بمغ عدد رواده  2013. وفي أكتوبر 2003في مايو
 (29)وف مشترؾ.ممي 6أما في الوطف العربي فقد بمغ عددىـ حوالي 

وىو مف أكبر واشير المواقع العربية التي طورت في  موقع أصحاب مكتوب: -7
نظاميا كشبكة اجتماعية تجمع مستخدمي الموقع وتقدـ ليـ العديد مف الخدمات 
حيث يتمكف أعضاء الموقع مف التواصؿ مع اصحابيـ القدامى أو بناء صداقات 
جديدة كما يمكف لؤلعضاء تحميؿ صور وممفات موسيقى وفيديوىات، وكتابة 

ونشرىا وتقديـ األلغاز واإلستفتاءات.مثمما يحتوي الموقع عمى مجموعة مف  مدونات
رساؿ آرائيـ ومناقشة ا  بيا و  المنتديات المتخصصة، التي يمكف لؤلعضاء المشاركة
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( بشراء الموقع العربي حيث يتـ Yahooالمواضيع المطروحة. وقد قامت شركة )
لى إصؿ عدد مستخدمي مكتوب وقد و  إدارتو حاليا مف قبؿ تمؾ الشركة العمبلقة

 مميوف مستخدـ. 16كثر مف أ
خدـ مف وىي مواقع عمى الشبكة العنكبوتية تسمح لممست المفضالت االجتماعية: -
وأرشفتيا، ومشاركتيا مع باقي األعضاء المسجميف في ىذه المواقع،  نشاء مفضبلتوإ

وىذه المفضمة ال ترتبط بجياز المستخدـ كما ىي العادة، بؿ ىي مفضمة موجودة 
 عمى شبكة اإلنترنت.

ىا مف قبؿ ؤ نشاإالمدونات مواقع يتـ  تعدمواقع استضافة المدونات االجتماعية:  -
ألي سمطة أو ىيئة أو جية، وىي عبارة عف مركز فراد ال تخضع أموعة فرد أو مج

لآلراء ووجيات النظر في كؿ الموضوعات واألفكار التي يختارىا المشاركوف، 
بداء اآلراء وعرضيا في مختمؼ األشكاؿ، ا  بر مف األدوات الشائعة لمتعبير و وتعت

وتسيـ مواقع المدونات في بناء مجتمعات افتراضية مف الكتاب والمشاركيف في 
 ومف أىـ المواقع التي توفر خدمات اإلستضافة لممدونات: (30)لمواقع المرتبطة.ا

فة مدونات وىو موقع يقدـ خدمة استضا(: Word Pressالوورد بريس) -1
نشاء مدونات عربية، ويحتوي عمى العديد مف إمكانية إاحترافية، مثمما يتيح 

ضافات" أنة احترافية، غير أف اغمب اإلضافات التي تسمح بالحصوؿ عمى مدو 
 صبحت غير مجانية.أالوورد بريس" الرصينة 

وىو موقع يوفر خدمة استضافة مدونات مجانية (: Blogger)موقع بموجر -2
نو يحتوي عمى بعض ألى إضافة إموقع بموجر بالبساطة  بالمغة العربية، ويتميز

 ركة جوجؿ، ويحتؿ المركزاإلضافات المجانية الرصينة، ويدار الموقع مف قبؿ ش
 (31)الحادي عشر عالميا حسب تصنيفات موقع أليكسا.
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وىو موقع خدمات اجتماعي، ينظر لو البعض عمى  (:Tumblerموقع تمبمر) -2
، وىناؾ مف أنو شبكة اجتماعية تقدـ خدمة تدويف مصغرة، عمى غرار شبكة تويتر

يعده منصة تدويف مصغرة، تسمح لمستخدمييا بالتدويف عمى شكؿ نص أو صورة 
أوممفات فيديو أو روابط أو اقواؿ أو ممفات صوتية. كما أف المستخدميف يمكنيـ 

 متابعة بعضيـ البعض حيث تظير تحديثاتيـ عمى حسابات مف يتابعونيـ. 

اتصالية تقدـ خدمة المشاركة بمقاطع وىي مواقع  مواقع مشاركة مقاطع الفيديو: -
 الفيديو مع األصدقاء والمشتركيف في ىذه المواقع، ومف أشيرىا:

تقوـ فكرة الموقع أساسًا عمى مشاركة  (:You Tubeموقع اليوتيوب ) -1
الجميور بمقاطع الفيديو التي يود المستخدـ نشرىا، حيث باإلمكاف القياـ بوضع 

قبؿ شخص ما، أو المشاركة بمقاطع فيديو نالت  فيديوات خاصة تـ انجازىا مف
اإلعجاب مف قبؿ الشخص المشاىد أو المشترؾ، سواء كانت ىذه المقاطع تمثؿ 
أخبارًا أو ُطرفا أو أغاني، لقد القت فكرتو نجاحًا ساحقًا لدى المستخدميف، حيث 
كاف بمثابة القناة الخاصة التي يبث مف خبلليا كؿ فرد ما يحمو لو، وبحسب 
تصنيفات موقع اليكسا يعد موقع اليوتيوب حاليا ثالث اكثر المواقع شعبية في العالـ 
بعد الفيس بوؾ وجوجؿ، حيث يصؿ عدد الزيارات لمشاىدة األفبلـ المعروضة عمى 

 مميوف زيارة. 4الموقع يوميا ما يزيد عمى 
اإلختبلؼ وىذا الموقع ال يختمؼ كثيرا عف الموقع السابؽ ، لكف اليوتيوب النقي:  -0

الوحيد أف سياسة الموقع ترفض نشر مقاطع الفيديو المخمة باآلداب أو التي يمكف 
 (32)أف تخدش الحياء العائمي، وشعارىا ) شاىد اطمئف أنشر( .

موقع اجتماعي متطور ومغاير لمواقع لمقاطع الفيديو: هو  Keekموقع  -2
ـ، ويعتمد عمى 2011عاـ التواصؿ االجتماعي األخرى المشابية، بدأ العمؿ بو في 

مشاركة المستخدميف والمشتركيف بمقاطع الفيديو المسجمة، فبدؿ أف يكتب المستخدـ 
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يقوـ بنشر فيديو ال تتجاوز تغريدة في تويتر أو يقوـ بنشر كتاباتو في الفيس بوؾ 
، حيث تتيح برمجتو لممشترؾ غير، والموقع فكرتو جديدة نسبيا ثانية فقط ال 36مدتو

نشر يومياتو أو بعض الفوائد أو اإلجابة عف بعض اإلستفسارات واألسئمة أو نشر 
 (33)بعض األخبار.

مواقع لممشاركة بالصور الفوتوغرافية، حيث تسمح وىي مواقع مشاركة الصور:  -
 لممستخدـ بنشر صوره الشخصية في الموقع ومشاركتيا مع اآلخريف، ومف أشيرىا

الذي يتيح امكانية المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو  (Flicker)فميكر موقع
وحفظيا وتنظيميا، وقد أخذ الموقع شيرتو مف خبلؿ ابتكاراتو المتنوعة كإضافة 
التعميقات عمى الصور مف قبؿ الزائريف وكممات المفاتيح، وىناؾ موقع آخر لمصور 

ال يختمؼ  (Instagram)ستغراـ الفوتوغرافية أضحى أكثر شيرة ىو موقع االن
كثيرا عف الموقع السابؽ، وقد حضي بالفترة األخيرة باإلقباؿ الواسع مف قبؿ جميور 

 المستخدميف خاصة عمى أجيزة الياتؼ المحموؿ.
 نتائج البحث:

 أوال: استخدام الشباب لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي 
اسػػػػتخداـ فئػػػػة الشػػػباب  فػػػػي مممكػػػػة البحػػػريف لمواقػػػػع وشػػػػبكات  ىيمكػػػف توضػػػػيح مػػػد

التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ معرفة أنماط االستجابة ونسبيا المئوية، والجدوؿ رقـ 
يوضح مدى استخدام الشباب البحريني لمواقعع وشعبكات (2)جدول رقم ( يوضح ذلؾ.3)

 التواصل االجتماعي
 النسبة المئوية % ؾ االستجابة
 37.1 78 دائماً 
 42.4 89 أحياناً 
 16.2 34 نادراً 
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 4.3 9 أبداً 
 %100 210 المجموع

يوضح الجدوؿ أعبله أف المبحوثيف الذيف يستخدموف مواقع وشبكات التواصؿ 
%( مف النسبة الكمية وترتيبيـ  42.4االجتماعي بدرجة )أحيانًا( كانت نسبتيـ )

أنيـ يستخدموف ىذه المواقع والشبكات  %( مف المبحوثيف37.1أواًل، بينما أكد )
%( مف العينة أنيـ يتعرضوف ليذه الشبكات 16.2بشكؿ )دائـ(، في حيف أكد )

%( 4.3التواصمية بشكؿ )نادر(، وأخيرًا أجاب عدد محدود مف المبحوثيف وبنسبة )
أنيـ ال يتعامموف مع مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي مطمقًا. وبذلؾ سوؼ يتـ 

( مفردة 201ينة المتبقية ىي )د الفئة األخيرة مف العينة الكمية، وتصبح العاستبعا
 ، ممف تنطبؽ عمييـ شروط  التعرض والمشاىدة.فقط

 ثانيعععًا: متابععععة الشعععباب لممواقعععع والشعععبكات االجتماعيعععة بخصعععوص قضعععايا العععوعي 
 .الصحي

تي يرتادىا االجتماعية اليمكف قياس آراء الشباب لمعرفة أكثر المواقع والشبكات 
ف بخصوص قضايا الوعي الصحي، وتسجيؿ النسب المئوية المؤيدة و المبحوث

 ( يوضح ذلؾ.4والمعارضة لكؿ موقع وحسب رؤية المبحوثيف، والجدوؿ رقـ )
( يوضح أكثر المواقع والشبكات متابعة من قبل الشباب بخصوص 4جدول رقم )

 قضايا الوعي الصحي
 ال نعم الموقع أو الشبكة

 % ك % ك
   الفيس بوك  1

(Facebook) 
175 87.1 26 12.9 

 34 16.9 167 83.1 (My Spaceماي سبيس ) 2
 182 90.5 19 9.5 (Twitterتويتر )  3
 14 7.0 187 93.0 (Hi5هاي فايف )  4
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 6 3.0 195 97.0 (Orkutأوركت )  5
 56 27.9 145 72.1 (LinkedInموقع لينكد ) 6
أصحاب مكتوب  7

(MAKTOB) 
44 21.9 157 78.1 

 Digالمفضالت االجتماعية 7
)) 

62 30.8 139 69.2 

 Wordالوورد بريس )  8
Press) 

16 8.0 185 92.0 

 11 5.5 190 94.5 (Bloggerبموجر )  9
 8 4.0 193 96.0 (Tumblerتمبمر)  10
 193 96.0 8 4.0 (You Tubeاليوتيوب )  11
 Keek 111 55.2 90 44.8موقع كيك   12
 24 11.9 177 88.1 (Flickerفميكر )  13
 165 82.1 36 17.9 (Instagramاالنستغرام )  14

يتضح مف الجدوؿ أعبله أف أكثر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي التي يرتادىا 
الشباب بخصوص القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي ىو موقع )اليوتيوب( 

%(، في حيف جاءت شبكة )تويتر( بالمرتبة 96.0وجاء بالمرتبة األولى بنسبة )
%(، وفي المرتبة الثالثة حّمت شبكة )الفيس بوؾ( وبنسبة 90.5الثانية وبنسبة )
 %( مف أصوات المبحوثيف. 87.1مئوية قدرىا )

ثالثًا: الدوافع األساسية لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع وشبكات 
 التواصل االجتماعي

تـ قياس االستجابات أو الدوافع األساسية  لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في 
مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي، مف خبلؿ عرض مجموعة مف ىذه الدوافع 

( يوضح أىـ 5وقياس آراء المبحوثيف واستخراج النسب المئوية، والجدوؿ رقـ )
 النتائج.
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ض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع ( الدوافع األساسية لتعر 5جدول رقم )    

 وشبكات التواصل االجتماعي 
 ال نعم االستجابة أو الدوافع ت

 % ك % ك
 52.2 105 47.8 96 دافع االنفتاح عمى مصادر اإلعبلـ الصحي 1
 56.2 113 43.8 88 دافع انتقاء مصادر المعرفة الصحية 2
 71.6 144 28.4 57 دافع تحميؿ المعرفة الصحية واخضاعيا لمتمحيص 3
 11.4 23 88.6 178 دافع التثقيؼ والتوعية الصحية 4
 17.9 36 82.1 165 دافع تصحيح السموؾ الصحي والوقائي 5
 44.3 89 55.7 112 دافع تجنب األمراض الوبائية والمزمنة 6
 67.2 135 32.8 66 دافع المشاركة االيجابية في األنشطة الصحية 7
 23.4 47 76.6 154 القواـ وبناء الجسـ السميـدافع تعديؿ  8

يتبّيف مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر الدوافع لتعرض الشباب مف المبحوثيف لمقضايا 
الصحية عبر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو )دافع التثقيؼ والتوعية 

%( وحاز عمى المرتبة األولى، في حيف جاء )دافع 88.6الصحية( وبنسبة )
% ( مف 82.1السموؾ الصحي والوقائي( بالمرتبة الثانية وبنسبة قدرىا ) تصحيح

أصوات المبحوثيف، وفي المرتبة الثالثة حاز )دافع تعديؿ القواـ وبناء الجسـ السميـ( 
%(، أما )دافع تجنب األمراض الوبائية والمزمنة( فقد ناؿ المرتبة 76.6وبنسبة )

 %(. 55.7الرابعة بنسبة قدرىا )
االشععباعات المتحققععة لععدى الشععباب نتيجععة التعععرض لمقضععايا الصععحية فععي  رابعععا:

  مواقع التواصل االجتماعي
( أىػػػـ اإلشػػػباعات المتحققػػػة عنػػػد الشػػػباب نتيجػػػة تعرضػػػيـ 6يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )

لمقضػػايا والموضػػوعات الصػػحية المنتشػػرة فػػي مواقػػع وشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي، 
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حيث تـ توزيع األرقاـ والنسب المتفاوتة آلراء المبحوثيف، ومف ثـ اسػتخراج المتوسػط 
 الحسابي ومستوى التصنيؼ وفؽ تدرج ليكرت الثبلثي. 

االشباعات المتحققة لعدى الشعباب نتيجعة التععرض لمقضعايا  ( يوضح6جدول رقم )
 الصحية في مواقع التواصل االجتماعي

حد موافق إلى  موافق العبارة ت
 ما

المتوسط  غير موافق
 الحسابي

 التصنيف

 % ك % ك % ك
زيادة الثقافة  1

والمعمومات 
 الصحية

 مرتفع 2.44 6.0 12 43.3 87 50.7 102

اشباع الرغبة في  2
االكتشاؼ وحب 

 االستطبلع

 متوسط 2.14 15.4 31 54.7 110 29.9 60

سيولة التواصؿ  3
مع مصادر 
المعمومات 

 الصحية

 متوسط 2.23 13.9 28 48.8 98 37.3 75

مواكبة التطورات  4
الحديثة في 

 تكنولوجيا الطب

 متوسط 2.01 29.9 60 38.3 77 31.8 64

معرفة أسباب  5
وطرؽ الوقاية مف 

 األمراض

 مرتفع 2.48 4.0 8 43.8 88 52.2 105

معرفة أىـ  6
المؤسسات 

الصحية والطبية 
 في العالـ

 متوسط 1.94 31.3 63 42.3 85 26.4 53

مشاىدة طرؽ  7
جراء  تحضير وا 

 العمميات الجراحية

 متوسط 1.83 39.8 80 37.3 75 22.9 46
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اإلطبلع عمى  8
األبحاث العممية 

المتطورة في 
صناعة األدوية 

 والعقاقير

 منخفض 1.63 51.8 104 32.8 66 15.4 31

تنمية السموؾ  9
الصحي في 
 حياتنا اليومية

 مرتفع 2.46 6.5 13 40.8 82 52.7 106

تعزيز الوعي  10
 بالتغذية الصحية

 متوسط 2.22 19.9 40 37.8 76 42.3 85

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا 
)معرفة أسباب وطرق الوقاية الصحية في مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي كاف 

( وبتصنيؼ مرتفع، وجاءت 2.48حيث ناؿ متوسط حسابي قدره ) من األمراض(
بالمرتبة الثانية  )بتنمية السموك الصحي في حياتنا اليومية(اإلشباعات المتعمقة 

)زيادة الثقافة والمعمومات ( ويعد مرتفع أيضًا، أما 2.46وبمتوسط حسابي قدره )
( وتصنيفو مرتفع 2.44فجاءت بالترتيب الثالث بمتوسط حسابي قدره ) الصحية(
 أيضا.

 ممخص النتائج:
ارتفاع معدؿ استخداـ الشباب في البحريف لمواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي  -1

 .%(75.7)وبنسبة 
أف أكثر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي التي يرتادىا الشباب بخصوص  تبيف -2

وجاء بالمرتبة األولى  )اليوتيوب(القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي ىو موقع 
 .%(96.0)بنسبة 
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بالترتيبيف الثاني والثالث عمى التوالي في  "فيس بوك"وشبكة  "تويتر"جاءتا شبكة  -3
قياس أكثر المواقع والشبكات ارتيادًا مف قبؿ الشباب بخصوص قضايا الوعي 

 عمى التوالي مف أصوات المبحوثيف.%( 87.1)و %(90.5)الصحي، ونالتا نسبة 
ف أكثر الدوافع لتعرض الشباب مف المبحوثيف لمقضايا الصحية عبر مواقع تبّيف أ -4

وبنسبة  )دافع التثقيف والتوعية الصحية(وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو
)دافع تصحيح السموك وحاز عمى المرتبة األولى، في حيف جاء  %(88.6)

 مف أصوات المبحوثيف. %(82.1)بالمرتبة الثانية وبنسبة قدرىا  الصحي والوقائي(
اتضح أف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع  -5

 )معرفة أسباب وطرق الوقاية من األمراض(وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو 
 وبتصنيؼ مرتفع.( 2.48)حيث ناؿ متوسط حسابي قدره 

بالمرتبة  تنا اليومية()بتنمية السموك الصحي في حياجاءت اإلشباعات المتعمقة  -6
 وبمستوى تصنيؼ مرتفع.( 2.46)الثانية وبمتوسط حسابي قدره 

عمى الترتيب  )بزيادة الثقافة والمعمومات الصحية(حصمت اإلشباعات المتعمقة  -7
 وبتصنيؼ مرتفع أيضا.( 2.44)الثالث بمتوسط حسابي قدره 

 اإلستنتاجات:
باب في مممكة البحريف عمى مواقع اّتضح أف ىناؾ إقبااًل كبيرًا مف قبؿ فئة الش -1

وتعد ىذه نسبة %(، 75.7)وشبكات التواصؿ االجتماعي، حيث بمغت نسبتيـ 
كبيرة تعطي داللة قطعية عف مدى انتشار اإلعبلـ الجديد واقباؿ الشباب عمى 

 برامجو التكنولوجية الحديثة.
لمقاطع الفيديو واألفبلـ باألولوية لدى فئة الشباب بخصوص  )اليوتيوب(موقع حظي -2

تمتو %(، 96.0)القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي، وناؿ نسبة عالية بمغت 
وبنسب عالية أيضًا، وىذا يدّلؿ أف الشباب )فيس بوك(  ومف ثـ شبكة)تويتر(  شبكة
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قارير واألخبار في متابعة يميؿ إلى المقاطع الصورية واألفبلـ أكثر مما يميؿ إلى الت
القضايا الصحية، عمى اعتبار أف الصورة أكثر قدرة عمى اإلقناع والرسوخ في 

 الذاكرة مف الكممة المكتوبة أو المنطوقة.
مف بيف %( 88.6) بالمرتبة األولى وبنسبة)دافع التثقيف والتوعية الصحية( جاء  -3

واقع وشبكات التواصؿ دوافع تعرض الشباب المبحوثيف لمقضايا الصحية عبر م
االجتماعي، مما يعطي داللة عف مدى تنامي الوعي بيف فئة الشباب في تثقيؼ 
أنفسيـ صحيًا وترسيخ الوعي باألمور الصحية، بحيث تجاوز ىذا الدافع العديد مف 

 الدوافع األخرى.
اف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع  -4

 )معرفة أسباب وطرق الوقاية من األمراض(اصؿ االجتماعي ىو وشبكات التو 
وبتصنيؼ مرتفع. وىذا يدؿ عمى مدى الثقة ( 2.48)حيث ناؿ متوسط حسابي قدره 

التي يولييا قطاع الشباب لممواقع الرصينة وغير الرصينة عبر اإلعبلـ الجديد عمى 
ا، خاصة المواقع حد سواء، في التعرؼ عمى أسباب األمراض وكيفية الوقاية مني

التي يشرؼ عمييا أطباء متخصصوف، أو المواقع المجيولة التي ال تمت لقطاع 
 الصحة بصمة، وىذا اإلشباع بحد ذاتو قد يؤدي إلى نتائج مشوبة بالمخاطر.

المرتبة  )بتنمية السموك الصحي في حياتنا اليومية(نالت اإلشباعات المتعمقة  -5
حيث يتضح مدى اىتماـ قطاع الشباب بالتزاـ الثانية مف بيف إشباعات الشباب، 

اتجاىات سموكية صحية  تنافي ما تعود عميو في حياتو اليومية، سواء مف خبلؿ 
اإلقبلع عف العادات السيئة مثؿ:  قّمة الحركة، التخمة مف الطعاـ، التدخيف، 
الجموس الخاطئ خمؼ شاشة الكومبيوتر...ألخ، أو مف خبلؿ تنمية تقاليد صحية 

 دة تـ اإلطبلع عمييا مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي. جدي
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 المعمم في مواجية االختراق القيميير العولمة في منظومة القيم ودور تأث
 محمد مسعود شموفد. 

 جامعة طرابمس /كمية اآلداب
 

 مقدمة: 
ال شككف  كك  أع ام ككمما امي مدككغ رشككسر عةرككغات يككغر   قيععميركك  مككر    كك    كك       

امد رررع االقعدمري قاميرمي ، قمكع أرضًم     امد رررع امث م   قاألرررقمقج ، 
 ضككككبًل  ككككع امعةرككككغات اميككككغر    كككك  يجككككمس االعدككككمس قاإل ككككبلا، قم ككككر عجيككككرت ع ككككف 

  ك  امكغ ا يكع امجكرس امكيي أثركغ  كقس . ق  ريم ُأ  ق   رك  "اكمةغة ام قميك "امعةرغات 
ي عككك  ام قميككك  قرالالعسكككم قأم مرةكككم اميثع  ككك  إال أع ثيككك  اع مقكككًم مكككرع ي اكككا اممكككم ثرع 
قاميسعيكككككككرع   ككككككك  اثكككككككعبلو عثددكككككككمعسا ام  يرككككككك  قعقجسكككككككمعسا ام كغرككككككك  قامعاغرككككككك  
قاألرررقمقجر      أع ام قمي  أدم ت عيثس قاق ًم ي يقيًم ع رش  جيرع اميجعي كمت 

مدككغة   كك  اثككعبلو ييككعقرمت ع ككريسم قع قغةككم. كيككم أع ةككي  اماككمةغة ععضككيع امي 
جقاعمككًم قأم ككمرًا يثع  كك  ععيككا مممعككراثس قامعشككممف، قأعكك  يككع امدكك قم   سككا قع  رككس أي 
يعسم مي زس  ع األم مر األثكغ.. قععيثكس ع كف األم كمر  ك : امم كر االقعدكمري، قامم كر 

عيكككككم  ،  ضكككككبًل  كككككع أم مرةكككككم امعكعقمقجرككككك  اميرميككككك ، قامم كككككر امث كككككم  ، قامم كككككر االج
 قامي غ ر .

قيع جمعب آثغ، عيثس ام قمي  آمر  جرررة يع آمركمت ام كق. امغأيكيممر  ام مميرك       
مع  رق امير غة قامسريع      اميجعيع ام ممي  مشكس  ما.قمع  رق ةيا امسرو ع جأ 

قميكككك    كككك  كم كككك  ع ككككف ام ككككق. إمكككك  ايككككعثراا أرقات ققيككككماس جررككككرة مع  رككككس رقغ ام 
األدكككك رة قامييككككعقرمت.    كككك  امدكككك رر االقعدككككمري رمككككغز رقغ امشككككغكمت اميع ككككررة 
امجعيككككككرمت، قرقغ اميؤييككككككمت امرقمركككككك  داممعككككككف امككككككرقم ، قدككككككعرقق امع ككككككر امككككككرقم ، 

 قاالع مقرمت امرقمر  امثمد  مع غرغ امعجمغة قاالقعدمر ...امخ(. 
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 غقضككك    ككك  األعايككك  اميرميكككر  ق  كك  امدككك رر اميرميككك  رمكككغز رقغ ام رككقر امي     
قامرقس، قيرميمت امثدثدك  .. ق رغةكم يكع امضكةق  امعك  ع كر يكع قكرغات امكرقس 
ام قيرككك  قع  كككا رقغةكككم االقعدكككمري قاميرميككك  قاالجعيكككم  ، قيكككع ثكككا ام يكككس   ككك  
إضكك مو ع ككف امككرقس   كك  امييككعقررع: امككراث   قامثككمغج . ق  كك  امدكك رر اإل بليكك  

يرك  ام مميرك  امعك  عكع كا  ك  إععكمج اميكقار اإل بليرك  امعك  رمغز رقغ امشغكمت اإل بل
عمثسككم قعقزر سكككم يككع ثكككبلس األقيكككمغ االدكك عم ر  إمككك  ككككس رقس ام ككمما مسكككرو  كككغ  
ث م   ثمد  قا عممغةكم امث م ك  امكقعرك  امعك  رعمةك  أع عيكقر   ك  امييكعق. ام كممي ، 

يككككس   كككك  إضكككك م سم قيككككع ثككككا ع  ككككرا امث م ككككمت ام قيركككك  قامي  ركككك  قعككككريرغةم، أق ام 
قس إع امم كر قعسيرشسم ميثع و امقيماس قاأليممرب. ق    امد رر امث م  ، ريككع ام ك

 عكككس اةعيميكككًم كمركككغًا م رغايكككمت قامم كككقث امعككك  اةعيكككت مع  ركككس اامث كككم   م  قميككك  قكككر 
امامةغة شأع  شأع األم كمر األثكغ.: االقعدكمرر  قاميرميكر . قعمكرق ث كقغة ةكيا امم كر 

امي كغرع أع امث م   يقو عدمح قا رة يع أةا قأمغز اآلمرمت ام م  ك     عأكرر أ ر 
 كككك  اميجعيكككككع امككككككقع ، قأع امث م كككك  يعدكككككمح يكككككع أةكككككا يدككككمرغ ام كككككقة  ككككك   دكككككغ 

 .  امي  قيمت
ق  ككك  امدككك رر امعكعقمكككقج  عكككزرار ام جكككقة قامععكككمق  مكككرع امكككرقس اميع ريككك  امعككك       

عكعقمقجركم ام ررثك  قاميع كقغة قمثمدك  يكم عي ف االيكمعمت اميمرر  قامي غ ر  إلععكمج ام
قعيكقر سم، قامكرقس امعميرك  قام  ركغة، امعك  ع ع كغ  Digitalizationر  ق   رسم امغقيرك  

إمكككك  ع ككككف امي قيككككمت،األيغ امككككيي ردككككم م  ازررككككمر ي ككككرالت ام  ككككغ قامعسيككككر  م ككككرقس 
 امعمير ،قازررمر امثغاء قامع را م رقس امعمير  اميع ري .

ام قميككك ،   كككر غة امي  قيكككمت قاالعدكككمس قشكككمك  االععغعكككت أةكككا آمركككمت قعيثكككس ثكككق      
سيت    عزارر ي رالت اععشمغةم قععمي  عأثرغاعسم اميثع  ك ، قيكع اميعققكع أع عكؤثغ يأ

 م قة ق يق    درم   ييع مس ام قمي  ثبلس ام  قر ام مري .
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 –قاإل كبلا  قييم ال شكف  رك  أع امعةركغات اميكغر   امعك  شكسرعسم عاكا االعدكمس     
    امييعقرمت امثبلثك  : ام مميرك  قاإلق ريرك  قامي  رك ، قكر م مكت  –قيمزامت عشسرةم 

قيمزامت ع  ب رقغًا يسيًم قيؤثغًا    عشغ ام قمي  قعجيررةم     ييعق. رقس ام كمما 
مشكس  ما، قيم رغعم  مسم يع عةررغ    يعاقي  ام را االجعيم ر  قامث م ر ، قيع ثا 

   ييعق. امكق   االجعيكم   قامث كم  ، قيكم ر كيك  يمكف يكع اسكقغ أعيكم  امعأثرغ  
ي قكر  جرررة عثع و  ع ع ف امع  كمعت يمارة ثبلس   قر يم قمس اععشمغ اماكمةغة 
مسكيا امييككعق.. قيككع ثككا ريكككع ام كقس إع اككمةغة ام عككقات ام ضككمار  قشككمك  امي  قيككمت 

مكككر    ككك    ككك  امدككك رررع  امرقمرككك  قكككر أ كككرث ثكككقغة  ككك  يجكككمس االعدكككمس قاإل كككبلا
،  ضكبًل   امدك رررع امث كم   قاألركررقمقج االقعدمري قاالجعيكم  ، قمككع أرضكًم   ك

 ككع اع كميككمعسيم امقاضكك    كك  اميجككمالت اميرميككر  قاممراركك  .  ككممع قغ اميككغرع امككيي 
عشكككسر  عاككككا اممكككث ام ضككككما  اميممشكككغ قككككر أيكككسا مرغجكككك  كمركككغة  كككك  غمككك  رقس ام ككككمما 

أيككككسا أرضككككًم  ككككك  إزامكككك  ام قااككككق قام كككككرقر امجةغا ركككك  قاميرميكككككر  جير سككككم، كيككككم أعككككك  
قاألرررقمقجر  قامزيمعر  مرع رقس ام مما كم    قأر. إم  أع أدمح ام مما قغرك   مميرك  

      ر ع مرغ م   امي كغرع قامي   رع.
ام رم  ثمد  ععأثغ مشكس قامقاقع أع اميجعي مت ام غمر  مد    مي  قاميجعيع      

 رككغ يممشككغ مككممعةرغات ام مميركك  ام مرثكك    كك  كم كك  امييككعقرمت، قيككع ثككا  أقيممشككغ 
رعككككأثغ إ بليعككككم مككككرغجمت يع مقعكككك  مككككمإل بلا ام ككككممي   ريككككم رع  ككككق م جككككا قيضككككيقع 
األ يكككمس ام عرككك  امي ريككك  يكككع ثبلمككك    ككك  اثكككعبلو أشككككمس ةكككي  األ يكككمس قأعيم سكككم 

 ككف األ يككمس ع يككس يضككميرع . قعاككغًا ألع عا، يي يككبلت، مككغايخ، أثمككمغ...امخ(دأ ككبل
قأ كككمغ ال عععميككب قثدقدككر  يجعي مععككم ام غمركك  قاإليككبلير ،  ككلع عأثرغاعسككم اميكك مر  
ع ر ث رغة مر          امييعقررع امشثد  قاأليغي، قمكع أرضًم     امييعق. 
اميجعي  . قميمف  مأليغ رع  ب اعثمي اإلجغاءات قامعرامرغ اميبلاي  مضم   ي ركمت 
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 كككف اممكككغايخ قاعع كككمء يكككم رععميكككب يعسكككم قامثدقدكككر  امث م رككك  ميجعي مععكككم، ايكككع ممس ع
قمثمد  إيا يم قض عم    ام يكممع امع كقغات اميكغر   امعك  عشكسرةم عاكا االعدكمس 
قاإل بلا ام غم ، قمثمد  ام عكقات ام ضكمار  يات امعكأثرغ ام كقي قام  كمس   ك  ق كم  

م مس يكع  – ف امعاا ال عع دس كمرغ يع اميشمةررع ثدقدًم امشممب يعسا، قأع ع
 كككع اإل كككبلا ام كككممي  مككككس يكككم رمثككك  يكككع غيكككماس إ بليرككك  يات يضكككميرع  -األ كككقاس
 يع ررة.
قعاغًا ألع امرغاي  ام ممر  عسرو امع غو     عأثرغ ام قمي     يعاقي  ام را،      

ع  كب قرقغ امي  ا    يقاجس  ةيا امعأثرغ  كلعع  أغ. أع ام سكا ام  ر ك  مسكيا امكرقغ ر
يع اممم ث أع رضكع  ك   يكممع  م ك  األيكقغ يعسكم: أع ام عكقات ام ضكمار  ام غمرك  
قام رمركك   مريككت يع زمكك   ككع اإل ككبلا ام ككممي ، قأعسككم ععككأثغ مكك  مشكككس يممشككغ أق  رككغ 
يممشغ. كيم رعمة  أع أضع    ام يممع أرضًم أع االثعغاق ام ري  قام كرا امعك  ع كرا 

عك  عيكعسرو  اكمت امشكممب مدك   ثمدك ، ع كر قضكر  يع ثبلس ام عقات ام ضكمار  ام
يع أث غ قأةا ام ضمرم  امع  عقاج  اميجعيع امرقم  مدك    ميك ، قاميجعيكع ام رمك  

 ثمد ، قيمف ميم مسم يع اع كميمت ي مر  كثرغة     اممعر  االجعيم ر  قامع ير .
 كع امسريعك  إع االثعغاق رشكس ث قغة أشر يع ث قغة امعم ر ، ع ف امعك  ععكعخ      

االقعدمرر ، قااليععمم  اميرمي ، قيمف م كا امع را امعكعقمقج  امسماس، قع قق اممث 
اإل بليكككك  قامث ككككم    مككككغ األقيككككمغ االدكككك عم ر  مككككر. رقس اميغكز،قاع ككككغار امقالرككككمت 

، قعككغر  ايكعغاعرجر  ث م رك  جرركرة، عث ككس يغركرك   ك  امةممكب م ركمرة ام كممااميع كرة األ
 .(1دعمير ، قمر س االثعغاق ي س االيععمم كمةس امرقس ام

قال شككف أع عقجكك  ام قميكك  امي مدككغ، ال ر ككو  عككر  ككر امع ككقالت االقعدككمرر ،      
قا  بلق آمرمت اميقق، مس كمع م  أرضًم جمعم  امث م   اميي رشكس عق كًم يكع امع كري 
قامضة      امثدقدكرمت امث م رك  مؤليكا قامشك قب، قعزركر يكع أ مماسكم  ك  امققكت 
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أق   كك  األقككس عث ككو امكثرككغ يككع األ مككمء.  امككيي عغرككر  ركك  امككرقس امعميركك  أع عع ككغغ،
قةعكم ععمككمرع امككغؤ. قعثع كو غرقر األ  ككمس عجككم  اآلثككغ ث م ركًم، ق ككقس يككر. يشككغق ر  

 اميثمق  ، ق مر   امع م س يع ةيا اآلثغ    اس ام قمي  قامكقكمر  اميععمير .
ع امع  كرا ق ع   ع اممرمع أع رقغ امي  ا  امعغمقي م   بلقك  ق ركرة مممث م ك ، قأ     

م ككككا يسيعككك  امث م رككك  مكككر  م ركككرًا  كككع  عمدكككغ ةكككي  امث م ككك ، قيكككم رعسكككررةم راث ركككًم 
 . (2دقثمغجرمً 

 مشكمة الدراسة:
عيثكككس اكككمةغة ام قميككك  أ كككر قأةكككا امضكككةق    ككك  ثدقدكككرععم امث م رككك   ككك  ةكككي       

  ثكقب األرما، ةي  ام قمي  امع  ع يكح إمك  ق كرة ام كمما يرميكرًم قاقعدكمررًم قث م ركًم  ك
يثككمم ، إال أع ةككيا امعقجكك  رث كك  قغاء  امكثرككغ يككع اميثككم غ قامعقارككم  رككغ ام يكككع ، 
قامعكك  عج ككس ث م ععككم ةككر ًم يككسبًل مي مقمكك  االثعككغاق امث ككم  ، قيكك  اآلغاء قامعقجسككمت 

 اميعممرع  مرع امغ   قام مقس.
م يغ يكك  قيمكف ر كغح   رعكم عيكمؤالت ال ريككع امسكغقب يعسكم أق إغجمؤةكم،  ث م ععك     

  ك  يقاجسك  اميعةرككغات امرقمرك  امغاةعك ، قامع ميككس ي سكم يكع يققككع امع م كس اإلرجككمم  
 أثيًا ق  مًء، ال يع يققع امغ   امي  ق، أق ايعسبلف امععمج امث م   مآلثغرع.

ق ككك  امققكككت امكككيي ر عمكككغ  رككك  امع  كككرا أراة غاريككك  ميقاجسككك  ي كككمقالت االثعكككغاق      
 ككرا مقضكك   ام ككمم  مككا ر ككر قككمرغًا   كك  ةككي  اميقاجسكك ، مككس ام ريكك ، عجككر أع ةككيا امع 

دكمغ يككرثبًل يككع يكراثس ةككيا االثعككغاق، األيكغ امككيي ريككعقجب إرجكمر دككرة  رعكميككس 
 رسكككم امع  كككرا يكككع امث م ككك ، مرؤرركككم رقغةيكككم ككككميبًل  ككك  معكككمء اميكككقا ع، يمكككف أع امقضكككع 

 ام مم  ر ع غ إم  ةيا امعكميس قياف امععيرق.
    يشك   امرغاي     امعيمؤس امغار  امعمم :ةيا قريكععم درم

 أرع ي  يعم مأيممرم  قييمغيمع  يع امةغة االثعغاق ام ري ؟  -
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 ،ع عضرعم اإلجمم   ع امعيمؤالت ام غ ر  امعممر :قم س اإلجمم      ةيا امعيمؤس
 ؟يميا ع ع  ممالثعغاق ام ري  -
 امةغة االثعغاق ام ري ؟يم أةا امع ررمت امي مدغة، امع  عيم ر     عغيرخ  -
 يم أةا اميبليح امع  عيرز قاق عم امع  ري .     بلقع  مامةغة االثعغاق ام ري ؟ -

 األىمية واألىداف:
عع  ق ةي  امرغاي     أةيرعسم قضغقغعسم يع ععمقمسم مي سقا االثعغاق ام ري ،      

قع  رككس أم ككمر  قآمرمعكك ،  كك  اككس ام قميكك ، قعمككرع رقغ يققككع ي  يعككم قع  ريعككم يككع ةككيا 
 االثعغاق.

قيع ثا  لع امرغاي  ام ممر  عيعسرو إم مء امضقء     ي سقا االثعكغاق ام ريك       
قاي كك  امضككم   ، ق مر كك   بلقعكك  مككممي  ا قامع  ككرا، قكككيمف امققككقو قعمككرع أم ككمر  ق 

  كك  أةككا امعقجسككمت قاميع   ككمت االيككعغاعرجر  امعكك  ريكككع االيككععمر إمرسككم  كك   ي ركك  
 اميقاجس  ع  ريرًم.

 مصطمحات البحث:
 Globalizationالعولمة  -

ا االقعدكككمرر  قام قميككك  ةككك  ام ممككك  امعككك  عكككعا  رسكككم  ي رككك  عةرركككغ األعيكككم  قامكككعا     
زام  ام قاغق امررعر  قام قير   قامث م ر  قاالجعيم ر  قيجيق   ام را قام مرات اميمارة، قا 
قامق عر     إ مغ عرقرس امعاما امغأييمم  ام ررث  ق ق امغؤر  األيغركرك  اميسريعك ، 

 .(3دقامع  عز ا أعسم يررة امكقع ق مير  امعاما ام ممي  امجررر 
  ي يقر  ر قس : " ام قمي  يد  ح مرأ مرععس  مع غرغ امق ع  قر غ سم يد       

يع ق عرع  قققيرع  قاععيما  امررع  قاالجعيكم   قاميرميك ، م ركث ال رعم ك  يعك  إال 
 ثمرا م  ق. امكمغ..
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 Valueالقيم :  -
جيككم   ر عيككر  األ ككغار دككغرح  ككغري أق   رككمغ  ككما ضككيع  أقإع ام ككرا ةكك  ي      

غ ضًم، إع ام را ة  ي كمرر      امي قف االجعيم   قمقاًل أق قامجيم مت    ام كا 
اجعيم ر  قث  ر  قجيممر  ع غغةم ام ضمغة امع  رععي  إمرسم أ غار اميجعيع ق  م مع ممرر 

. كيكم ع كغو ام كرا   ك  أعسكم يجيق ك  يكع (4د اميجعيع قا عرمجمع  قأةرا ك   ك  ام ركمة
يممريء قضقام  ي قكر  قأثبلقر  ع رر عدغ مت األ غار قامجيم مت ضيع ييمغات 

مكيا  كمم را  (.5دي رع  إي عدكمسم  ك  قممكب رعيكجا يكع  كمرات قع ممركر قأ كغاو اميجعيكع
ة  عق  يع امي مررغ امي قكر  قاألثبلقر  امع  عغعم  مي مررغ أثغ. ر كررةم اإل كمغ 

امعمغرثركك  امعكك  ريككغ مسككم قاماككغقو اميقضككق ر  ام ككما م يجعيككع قاميغ  كك  ام ضككمغر  
 قامياعر  امي ر   م  قاميؤثغة    اقاةغ  ق ي رمع  االجعيم ر .

 االختراق القيمي: -
ع دكر مكمالثعغاق ةعكم إجمكمغ يعاقيكٍ  قريركك  يعاقيكً  قريركً  أثكغ.   ك  امع ككّغو      

  ك  ياعسككم يككع جررككر ق  كك  إ ككمرة عغعركب رغجككمت يككّ يسم امثككما، كيككم عجمغةككم   كك  
إ ككراث م كك  امعةررككغات  كك  إ مغةككم اميغج كك .ق رعثككي االثعككغاق ام ريكك   كك  م كك  

م أق م كك  قريسكم يقضكع عيككمؤس األ ركمع إجمكمغ امشك قب اميثعغقكك    ك  قضكع قريسك
قايع سما قشغح؛ مةر  عأقر سم أق عجمقزةم. إع ام را أشم  شك ء مممدك  ، عيكأس  عسكم 

 قعع ّييسم  رع عش غ أعسم ممعت    ث غ.
 المنيج : -

  كككك  اميككككعسخ امقدكككك    -ق  ككككم م مر عسككككم قييككككعسر معسم –ع عيككككر ةككككي  امرغايكككك       
ع قدككو اماككمةغة كيككم ةكك  يقجككقرة  كك  قأيكك قب امع  رككس، قةككق اميككعسخ امييككؤقس  كك

امقاقع  م ر جيع اممرمعمت امبلزي  قع  ر سم قيعمقشعسم؛ قيمف م ع كغو   ك  أةكا أم كمر 
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قجقاعككب اككمةغة االثعككغاق ام ريكك ، قامققككقو   كك   مر كك  ام بلقكك  مككرع ةككي  اماككمةغة، 
  قرقغ امي  ا    عاميعم امع  ري      ضقء ام قمي .

 الحدود: -
امرغايكككك    كككك  ععككككمقس ي سككككقا االثعككككغاق ام ريكككك  مممع  رككككس، قعمككككرع  ع عدككككغ ةككككي      

يثككم غ يثكككس ةكككي  اماكككمةغة   ككك  ثدقدككرععم ام ريرككك ، قام كككرا إي عيعكككر  بلقعسكككم مككككس 
يعاقيكمت اميجعيككع، ميككم رج ككس ييككؤقمرعسم رشكمغف  رسككم امجيرككع، إال أععككم يككقو ع  كك  

امق ركككرة مرعسكككم قمكككرع يزركككرًا يكككع امضكككقء   ككك  رقغ امي  كككا قيعاقيككك  امع  كككرا م  بلقككك  
 االثعغاق ام ري .

 اإلطار النظري: -
عاغًا ألع امرغاي  ام ممر  عسرو امع غو   ك  عكأثرغ ام قميك   ك  يعاقيك  ام كرا       

قرقغ امي  ككا  كك  يقاجسكك  االثعككغاق ام ريكك ،  ككلعع  أغ. أع ام سككا ام  ر كك  مسككيا امككرقغ 
رع  ب يع اممم كث أع رضكع  ك   يكممع  م ك  األيكقغ يعسكم: أع ام عكقات ام ضكمار  

ام ككممي ، قأعسككم ععككأثغ مكك  مشكككس يممشككغ أق  رككغ  ام غمركك   مريككت يع زمكك   ككع اإل ككبلا
يممشغ. كيم رعمة  أع أضع    ام يممع أرضًم أع ام را امع  ع را يع ثبلس ام عقات 
ام ضككمار  امعكك  عيككعسرو  اككمت امشككممب مدكك   ثمدكك ، ع ككر قضككر  يككع أث ككغ قأةككا 

عيككع ام ضككمرم االجعيم ركك  قامع يككر   امعكك  عقاجكك  اميجعيككع ام غمكك  مدكك    ميكك ، قاميج
ام رمكككك   مدكككك   ثمدكككك ، قيمككككف ميككككم مسككككم يككككع اع كميككككمت يكككك مر  كثرككككغة   كككك  اممعركككك  

 االجعيم ر  قامع ير .
ق  كك  دكك رر آثككغ، ريكككع ام ككقس إعكك   كك  اككس امعيككق اميعيككمغ  م  قميكك ، مككرأت      

األرقاغ امجرركككرة مئل كككبلا قاالعدكككمس امي مدكككغ عمكككغز،   كككا ع كككر عكعقمقجركككم االعدكككمس 
 يب    شمك  اإلععمج امدعم  ، مس مرأت أرضًم عشةس يققع عشةس يقق ًم يغكزرًم  

ام  ككككب  كككك  إيككككعغاعرجر  إ ككككمرة عشكككككرس قمعككككمء اميجعي ككككمت امي مدككككغة يككككقاء  كككك  رقس 
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امشككيمس أا  كك  رقس امجعككقب، قيمككف مككممعغقرخ مي سككقا ام قميكك  أق ث ككق ث م كك   مميركك  
 .(6ديق رة
ثعدككغ  قعأيككس أع ال قس  م كك  امي ككمةرا مشككإل يككع اإلرضككمح اميمقيككقو عععكك      

 ركقع االثعدمغ  يثبًل:
 القيم : -

ام كككرا أ ككككما   ككك  األشكككرمء قاميقاقكككو،    اميككك قف مقجككك   كككما،   ككك  ام ككككغ أق      
ام  س أق االع  مس.. ة  أ كما ع قريرك  مكممثرغ أق امشكغ مممث كأ أق امدكقاب، مكمم مح 

ركمغ قع ضكرس ميك قف أق امجيمس، مممع ع أق امضكغغ. كيكم أعسكم أ ككما ع ضكر ر  أي أثع
يم أق عشم  يم رش غ ي   دم م  أع م  يمغغاع  معمء     امي مررغ امع  ع  يسم يع 
امجيم   قثمغةم     رمع  امي مش   ك   بلقمعك  اميثع  ك  يكع ثكبلس امثكقاب قام  كمب 

 قرغج  اإلشمم  م مجمع  اميمرر  قامي عقر  اميثع   .
معكككك  عيككككعثرا  كككك  اميجككككمالت االجعيم ركككك   ع ككككر ام ككككرا  يككككع امي ككككمةرا األيميككككر  ا     

قامث م رككك  قاالقعدكككمرر  قاميرميكككر  قامعغمقركككك . إعسكككم عاسكككغ  كككك   ركككمة امعكككم  كي ككككمررغ 
.قةكك  مككيمف (7دقأةككراو قاعجمةككمت قرقا ككع عجيككر اميرككس قامع ككقغ قاالةعيككما أق امككغ  

 قعم   ي رع  أق غأي إزاء قاقع يمري أق  ي عقي .     
رثعكمغ يكع قةعمف يع ر كغو ام كرا   ك  أعسكم جي ك  اميغ قمكمت أي يكم رغ كب ام كغر ق  

. قرككغ. آثككغقع مككأع ام ككرا ةكك  ي ككمةرا ميككم رعمةكك  أع ركككقع أشككرمء يمرركك  أق  ي عقركك 
ععضككيع قمعقعككم أق  ي رميككم مكك  شكك ء يككع   .   يككم مككأع ام ريكك (8ديغ قمككم يككع اميكك قف 

رككعاا عيككق األ  ككمس قاميكك قف. قام ريكك   امثمككمت   كك  يككغ امككزيع، إعسككم ععضككيع ريككعقغا
ييككعق. امي مككقس  مسككيا امي عكك  عضككع األ  ككمس ق ككغق اميكك قف قأةككراو األ يككمس   كك 

 .(9داميغ قب  ر  أق   رغ اميغ قب أق  امييع يع قامييعسجع ق رغ امي مقس أق 
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  مكع ام را امع  ر ي سم األ غار  مممم يم عع يا إمك  قيكيرع ةيكم ام كرا األدكر   أق     
ام را االرجممر ، قام را امضمغة أق  امي مر . قكس عق  يع ةي  ام را رؤثغ    ي قكرمت 
ام ككغر عككأثرغًا قاضكك ًم إي عكككقع اميكك قكرمت يعجمقمكك  يككع ام ككرا قيعيككجي  يككع عدقدككسم 

 قع ممريسم .
ع ام كككرا األدككر   أق االرجممرككك  ععجيككر  كك  امشكككجم   قاإلرثككمغ قامم قمككك  أ  يككم مكك     

مر  مممع   قامع ر قامع ر امياع  قامدمغ ام قرس قامع مقع قاإلريكمع قاميمرارك  قامث   ام م
قاميقازعكك  مككرع ام  ككقق قامقاجمككمت قامعكم ككس قامدككرق قاأليمعكك  مممييككع مس قامشككسمرة  كك  
يككككمرس امككككق ع ق ككككب األيكككك  ام غمركككك  قاإليككككبلير  قامعضكككك ر  مكككككس شكككك ء يككككع اج سككككم 

. قامجككررغ مممككيكغ أع (10دقامةككغقغ ... امككخ  قامييككمقاة قامعقاضككع قاالمع ككمر  ككع امعكمككغ
ام كككرا األدكككر   امعككك  رعييكككف مسكككم ام كككغر ع كككقر إمككك  غجم ككك  يككك قك  قيدكككراقر   بلقعككك  
اإلعيككمعر  مككمآلثغرع يككع قرغعكك    كك  امعكرككو قااليككع غاغ  كك  امقيكك  االجعيككم   امككيي 

 كك   ر ككر   ركك  .  ضككبل  ككع  مكك  قع ككررغ  يككع األ ككغار امككيرع ربلزيقعكك  إي اعكك  يمككرارم
  بلقمع  قأدربل    أ كمغ  قجقةغ .

امرثر    ععجير    األعمعر  ق ب اميات قام غرر  قام ما رك  أيم ام را امي مر  أق       
قام م ركككك  قاإلق ريركككك  قامع رككككز قامع دككككب قامكككككيب قامع ككككمق قامعيريكككك  قامشككككةب قامغرككككمء 

يكككع ام كككرا اميييقيككك  امعككك  رغ ضكككسم قركككررعسم  (11د قامةركككغة قام يكككر قاالعكممرككك  .... امكككخ
 امجيرع .

أيككم اال ع ككمغ إمكك  ام ككرا ةككق إ ككبل    ر كك  قككمس ع ككمم م َأَ َيككع َرْيِشكك  ُيِكّمككًم َ  َكك       
 .(22دامي ف:ِدَغاٍ  يُّْيَعِ رٍا﴾َقْجِسِ  َأْةَر. َأيَّع َرْيِش  َيِقّرًم َ َ   

مغ امدك رح ييكم ريكمب امعرك  قامشكغقر ي عكم    كراع امغؤرك  قامكق   م ييك  ككةرمب ام كرا
 .قامضبلس قةيا ةق امثيغاع اميمرع
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 وفي ضوء ما سبق يمكننا القول :
أع ام ككرا يككع امي ككمةرا األيميككر   كك  جيرككع يرككمررع ام رككمة، قكم كك  جقاعككب امعشككم   -

 اإلعيمع .
ام ككرا ضككغقغة اجعيم ركك  مأ عممغةككم ي ككمررغ قأةككراو عجككرةم  كك  اميجعي ككمت اممرااركك   -

 قاميعث    قاميع ري      اميقاء.
ام را ععة ةس    ع كق  األ كغار قعاسكغ  ك  يك قكسا دكغا   أق ضكيعًم، شك قغرًم أق  -

 ال ش قغرًم ألعسم ع يس  عر امعم  كرقا ع كيم ع يس كأةراو.
قام ككرا عكككقع دككمم   أق  رككغ دككمم  ، ييككع غة أق  رككغ ييككع غة عم ككًم م ككرغعسم   كك   -

 .(12ديشكبلعسا    يجعيع ي رع قزيع ي رع إشمم   مجمت امعم  ق س
 بعض مصادر القيم : -

أيككككككم يدككككككمرغ ام ككككككرا األدككككككر    سكككككك  امككككككررع قام ككككككمرات قامع ممرككككككر االجعيم ركككككك         
قامي  رمت قاماكغقو االقعدكمرر  قاإلعيكمعر  امعك  ر رشكسم اميجعيكع .  ممكررع رع كقي 

إمككك  امثركككغ قام ضكككر      ككك  امكثركككغ امكثركككغ يكككع ام كككرا األدكككر   اميكككي مء امعككك  عكككر ق
قامكيمس قام سمغة قعقد  مممدرق    ام قس قاإلثبلا  ك  ام يكس قييكم رة امعكم  
ق ككرا إم ككمق األي. قامضككغغ مسككا، قعغرككر عشككغ ام رامكك  قام غركك  قامييككمقاة مككرع األ ككغار 

ق كككككرا امعكمكككككغ قاالمع كككككمر  كككككع قامجيم كككككمت  كيكككككم عكككككر ق قكككككرا امكككككررع إمككككك  امعقاضكككككع 
ام غاع امكغرا قاأل مررث امعمقر  امشغر   قامشكغر   اإليكبلير   ك  . ققر أكر (13دامةغقغ

أكثككغ يككع يقضككع قيكككمع   كك  أةيركك  ام ككرا اميككي مء  كك  عيككق اميجعيككع قغ  عكك  ق كك  
يككككيق امشثدككككر  قعكميككككس  عمدككككغةم قعكر سككككم امككككيي عقجككككر  ركككك  قع ككككر   كككك  أجقااكككك  

 ام ضمغر .
ام ككككككمرات قامع ممرككككككر قيككككككع اميدككككككمرغ األثككككككغ. م  ككككككرا األدككككككر    كككككك  اميجعيككككككع       

االجعيم رككك .  مم كككمرات ةككك  أشكككككمس ق كككغق امع كركككغ قاميكككك قف امييكككع غ  عكككر األ ككككغار 
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قامجيم مت. قة  عدو امييمغيمت امغقعرعر  م  رمة امرقير  قاأل كما امراث   ضيع 
امغقعرع قامعيميج ام ضمغر  امييعيرة يع امعدغ مت اميعكغغة قامييع غة . أيم امع ممركر 

امعيكميج اميك قكر  امعك  رعمةك  االمعكزاا مسكم يكع قمكس األ كغار ميكم مسكم يكع  س  يجيق   
. مع كككمةا قاميكككقرة قامعيميكككف قامق كككرةأةيرككك  ع  رررككك  قاجعيم رككك  ق ضكككمغر  مممةككك   ككك  ا

قام ككرا األدككر   امعكك  رغجككع يدككرغةم إمكك  قككقة ام ككمرات قامع ممرككر  كك  اميجعيككع ام غمكك  
ممت اميككأعا ك  ككبلت امككزقاج قاميسككغ ةكك  قككرا اميشككمغك   كك    ككبلت امييككغات قيعميكك

قيعميممت ام زع قامعشكررع قاممككمء   ك  اميكقع ، ققكرا ييكم رة امجكمغ قغ مرعك ، ققكرا 
ا عككغاا امكمرككغ قام  ككو   كك  امدككةرغ ققككرا امضككرم   قامكككغا قامعثككقة قامشككجم   ققككرا 

 .(14د ا عغاا امعيمء قي مي عسع ممم يع 
   كككك  اميجعيككككع امي  رككككمت قاماككككغقو قيككككع اميدككككمرغ األثككككغ. م  ككككرا األدككككر       

االقعدمرر  قاالجعيم ر   قامث م ر  امع  غا  ت اميغا س ام ضمغر  امعمغرثرك  امعك  يكغ 
.  كككممعزاقج مكككرع امغقايكككب اميمررككك  ق ركككغ يجعيكككع ام غمككك   مكككغ ييكككرغع  ام قر ككك مسكككم ام

األقضككككم  اميمرركككك  امعكككك  قغثسككككم اميجعيككككع يككككع ام سككككقر اميككككمم   امعكككك  شككككسرةم قمككككرع 
امجررككككرة امعكككك   مدككككغةم  كككك  اككككس امعسضكككك   قككككر أر. رقغ  عدككككمرر  قاالجعيم ركككك  االق

ام م س    اسقغ قرا جرررة كع يس امييؤقمر  ق ب ام يس امجيكم   قا عكغاا ام يكس 
امررقي قعثيرع ام م   ام مي ك  قامث ك  ام ممرك  مكممع   قامدكغا   قامع كمؤس قامع كر امكياع   

ي غا ر  امع  قاكمت  دغ امعسض  قامع غرغ امع  إضم   إم  م قغة قاععشمغ ام را امرر
ايككعق مسم األ ككغار م ككر أع أدككم ت اميغشككر قاميقجكك  ميكك قكسا امرككقي  . قععجيككر ةككي  
ام را    أراء امقاجب امق ع  قام قي  قعث رو ام كقاغق ام م رك  قي مغمك  االيكعةبلس 

 (15دقاال عكمغ قامعي   قعث رو ام قاغق ام ضمغر  مرع اميررع  قامغرو. 
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 القيم :مراحل اكتساب  -
عيككم رع  يسككم اإلعيككمع يككع        ال رقمككر اإلعيككمع قةككق يككزقر مككمم را اميغ ككقب  رسككم، قا 

ثبلس ع م بلع  يع امقي  االجعيم   اميي ر ر   ر  إي عمكرأ  ي رك  اكعيكمب  ام كككرا  
يعي يغ    ام  قم  قعيعيغ  ع  آثغ  رمع . قع ر ام كرا اميكعيكم   ك  امدكةغ أكثكغ 

 يمب ام را ميغ  عرع ، ةيم: ام را غيقثًم قعيغ  ي ر  اكع
 المرحمة األولى : 

ق رسم عككقع ام كرا ي غقضك    ك  اإلعيككمع  كككع  ككككغرق امي كككمررغ امكككع  ر غضكككسم      
امككككقي  االجعيككم   م رككث ر مككس اإلعيككمع أعقا ككًم يككع امعدككغ مت   كك  أعسككم قاجمككككمت 

أث كمء رجكب   رك  أع  رجككب أع ر ككقا مسكم، قأعقا كم أثكغ.  يكع امعدكغ مت   ك  أعسكم
 رعجعمسم .

 المرحمة الثانية : 
ق رسم رمرأ اإلعيمع    األثي مي قف ثما مك    كك  امكغ ا يككع أعك  يككعأثغ مكمم را     

امي غقض    ر  يع قمس قيك كك  االجعيم ك  ق  كك  ضكقء يمف رككقع اإلعيككمع ع ككقس 
راث ر  ع قا   ك  االقععكم   يكع عأيك  امقاز  األثبلق  يع ي    ثمغجر  إم  يك   

 (16دقامييمرغة.
إع ام ككرا كي ككمررغ قأ كككما   كك  اميكك قف قامعشككم  ةكك   كك  األدككس ععرجكك  قي  ككقس  -

إلعيمع ممراع  اميمرر  معق  امعشم  قعي  امثمغة قامعجمغب اميمرر  امي مش      بلق  ا
قككمت . أي أع ام ككرا إ ككغاز معشككم  اقعدككمري اجعيككم   ي ككرع قاككغقو ق بلقامي عقركك 
 ي رع .

 ممكك  ععم ككقغ قعيككع غ  –ق عككريم عيككع غ ةككي  اماككغقو قاألقضككم  م عككغة يككع امككزيع  -
ي سككم ام ككرا امعكك  أ غزعسككم قعع ككقس  كك  ةككي  ام ممكك  إمكك  رقا ككع ياعركك  م يكك قف قامعشككم ، 
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ق كك  ع كك  امققككت إمكك  أةككراو قآيككمس اليككعيغاغ ع  رككق قعأكرككر اميكك قف امككيي أ غزةككم. 
 ي مر . اأ ارجممر  مً يقاء أكمعت قري

 ككمم را كي ككمةرا ع قريركك  قأ كككما قي ككمررغ ال ع دككح  ككع   ر عسككم مككممع مرغ ام  اكك   -
عيم يجممسم األيمي  ةق امي قف قاأل  مس قامع ضرس قاالثعرمغ.  قامش مغات قا 

عيككككم رعككككأثغ مككككممي ر  االقعدككككمري االجعيككككم    - قةككككيا امع ككككقرا ال رككككعا  كككك   ككككغاح، قا 
 قاميرمي  قامث م  .

عيم ة   –إع اميقا ع  أق امقالء قاالععيمء م ق ع       مريت يجغر ي مةرا يجغرة، قا 
   األدس ثمكغة ي مشك  مكرع امكق ع قاميكقا ع.   عكريم ريعشك غ اميكقا ع يكع ثكبلس 
ثمغاع  أع  ر ر     اس ق ع ر ير  قررا ع  ع ةقرع  قر  ق م  ام كر األرعك  يكع 

ام مم  ععكقع قععغيخ مرر  قرا االععيمء قامقالء  امغ مر  يع ام رس قامك مر  ....   ةي 
م كككق ع ر مكككغ  عسكككم ممم يكككس اممعكككمء قمممجسكككر امثكككبلق ق عككك  مكككمميقت ر م كككًم  كككع ةكككيا 

 . (17دامق ع
 والمجتمع:أىمية القيم بالنسبة لمفرد  -

إع ام ككرا ضككغقغر  مع  رككق اميكك مرة م  ككغر قاميجعيككع، قععاككرا يكك قف امعككم ، ييككم      
مرئ امكككغرا قر  ككا ام  ككقق، قريعككع ام ةرككمع قاال عككراء،  سكك  ع يككس رريككغ ام ككر  امسكك

  كك  ع  رككق اميجعيككع اميع ككمقع   كك  امثرككغ، قعج ككس امييككؤقمر  مككرع ام ككغر قاميجعيككع 
عممرمر  قعضميعر  قيعقازر ، ع  ا م جيم   يد  عسم، قققة عيميكسم، قم  كغر  غرعك ، 

قاعركك  داممةرضكك ( قرك كك  م عككرمرس قمككرقع ام ككرا عككع   امجيم كك  اممشككغر  إمكك  يغعمكك  ام ر
    يمف أع ععدقغ يجعي م ثممرم يع امدرق قاأليمع ، قاإلثبلا، قام  و     

 ام مجز قام  رغ، ق ب امثرغ، الشف أع ةيا اميجعيع ال ريكع أع ريع را م  أيغ.
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 مم  ككما .  ككمم را اميقغقثكك  ةكك  يدككرغ إيككع غاغ ع يكك  مككر. األ ككغار قامجيم ككمت     
 ريكم ر   ك  غ كع امييكعق. ةكق إرجكمم   ك  امع ممركر قام كمرات اميقغقثك   ك  ككس يكم 

  .قرزررةا ع   م مق عسا،قم ريسا امغق ر  امث م   مر. اميقا عرع،
اإلرجممر     امعغاث ام غم  قاإليبلي  رجغر امش قب ام غمر    ممعث    ع ام را     

  كك   دككغ . اإلجعيم ركك ث ككم   م عضككميع امككراث   قامق ككرة  قاإليككبلير  يككع يككبلح
ام غمر  قاإليبلير     يققع امثميغ األكمغ     مس عث ت  ام قمي  يعكقع امش قب

ع دكع األجركمس امجرركرة يكع امشكممب  ك  يقاجسك   قميك  ةيجرك  مكا   ع قريسكم امعك 
 .قاميي يقع يق. ثرممت أيس يعبل    ر در يعسم ام غب

 ك  اميجعي كمت  مق كرة امراث رك ع زركز ا سا  ك مكر  يكع شكف  ك  أع ام كرا  عيك     
ام غمركك  قاإليكككبلير  قع  كككب رقغا يسيككم  ككك  ام  كككما   كك  ام كككمرات قامع ممركككر اإلرجممرككك  

 اميقغقث .
إع ام را امع  عر ق م ي م ا    رسم يكع االثعكغاق ةك  ام كرا امعك  ر ك    رسكم      

مقع امكككررع، قامعككك  ععدكككس مكككأيقغ  ركككغ يمررككك  يثكككس امشكككغو، امق كككمء، قامدكككرق، قامع ككك
قامعضككككككميع قامعكميككككككس، قام م كككككك  قاإلرثككككككمغ قامعيككككككميح، قام ككككككرس قام  كككككك ، قاإل يككككككمع، 
قامي مككك ... قةككك  قكككرا ععجككك  ع كككق يدككك    امجيم ككك  قيككك مرعسم قغ مةرعسكككم، قعة ركككب 
ي مممسككم   كك  ي ممككب ام ككغر األعمعركك ، قميككمب يككيق ام ككرا عجككرةم مرككر اإلعيككمع قعغ  كك  

 قع سا ام  س قعسيم  قعقجس .
مككمع ام كككرا األدككر   أق االرجممرككك  ععجيككر  كك  امشكككجم   قاإلرثككمغ قامم قمككك    يككم      

قامث   ام ممر  مممع   قامع ر قامع ر امياع  قامدمغ ام قرس قامع مقع قاألريكمع قاميمرارك  
قاميقازعككك  مكككرع ام  كككقق قامقاجمكككمت قامعكم كككس قامشكككسمرة  ككك  يكككمرس امكككق ع ق كككب األيككك  

 .(18د  غمر  قامعض ر  مكس ش ء يع اج سم
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قميككمب أةيركك  ام ككرا  عككر األ ككغار قاميجيق ككمت، عجككر أع امدككغا   قمسككم ريثككس 
امقجقر ياع .      يمرس اميثمس،  لع   راع يقضق  ي كرع قريعك  ر عك   دغا ًم  قس

يككع ي  ككزات؛ ق كك  م كك  ام ككمالت قيككع م كك  األشككثما ع  ككر  زقاس يككم رككغعم  مكك 
قمسكيا  كلع ام ركمة ع يكسم ع  كر   يسكم اغقو ي رعك ،  األشرمء ك سم قريعسم ع ت ق أة

ي ع . قريغ اميغء ميغ    امرأ  امشررر  رعيكم   عر يمف امشثا قعدمح  رمع  مبل
أع رجككر أع شككراًم ال ريككع ق يعكك  ام عمركك   ععيككمق.  كك  عاككغ  األيككقغ ييككم رككر ق  إمكك 
  .امعث ا يع ام رمة ياعسم قاالةعيما، قغميم أر. م  يمف إم  ي مقم 

 ل بأن لمقيم وظائف ىامة في تربية النشء منيا: ويمكننا القو
عر ع امشممب إم  ام يس،  مم را يقاقو    ام رمة عغعم   رسم امك يك  ممم  كس قةكيا  -1

 االغعمم  مرع امك ي  قام  س رج س امك ي  ثبلق  أل يمس إرجممر  كثرغة.
   عاغ ام كرا عج س ام يس أيم  ام ري ،  بل امجم ، قال امثغقة، قال ام قع رد ح  -2

 مع ررا أق مع قرا اإلعيمع.
ع كككرر امييكككعق. األثبلقككك   ككك  ام يكككس يسيكككم عككككع  مر ككك  ام يكككس امكككيي ر كككقا مككك   -3

 اإلعيمع    ثريع  ميجعي  .
 ع قس مرع  اإلعيمع قاالع غاو ألعسم ع  ا امييعق. األثبلق . -4
 ع يس     ع  رق اميجعيع اميع مقع. -5
مكككرع اممشكككغ ألع يمكككف رع كككق يكككع إعيكككمعر  اإلعيكككمع  عغيككك  يمكككرأ ام كككرس دامي  كككق( -6

 قكغايع .
 ع ر ث  امر م  األقس    ي مقي   ةرمع ام  ي مت امبلررعر  امقا رة. -7
 ع  ق امعقازع مرع قق. امثرغ قامشغ ام عرع عععمز مع اإلعيمع.  -8

رقا ع مك قعكيع أةير  ام را    اغعمم سم  عر اممشغ مي ع  ام رمة ياعسم؛  مم ري  عغعم 
 امي قف اميمعر      ةرو ي رع ري   اميغء إم  ع  ر  . قمق ا عغضعم أع يقضق مً 
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ي رعككًم   ككر قريعكك   عككر امشككثا  ككلع  يميكك  يككقو رضكك و قع عككغ ي كك  امسيكك  قركككو 
يمف اميقضكق ؛ قغميكم رعجك  إمك  يكم يكقا  يكع األيكقغ امعك  مسكم قريك    ع امي   إم 

ي رع  إعيم ةق ي كقا م را اميجعيع اميي ر كر  اعع مء ام غر قري    عر . قام  ر   أع
 مغضسا. ألع اميغء    م ث   ع ام ري  رعأثغ ميم مررك  يكع قكرا   ر  يقاء عمم سا أق
 ك  امةممكب  -،  كبل ريكع رع امثكغقج (acculturation) امث م رك  يكعيم  يكع امععشكا 

  .ركقع قيم ال رعمة  أع ركقع  ّيم      ررع  يّيم -
قريك  رقاكمك  مكك  رع كقغ  إع امعةرركغ اميكمري ر عكمج إمك  عةركغقس ككيمف قريكععكم ام ك 

 عككر قرككميسا  اميجعيككع ع ككق األ ضككس، قةككيا يككم رؤكككر   ركك  اميث  ككقع االجعيككم رقع
مممجمعكب  م ي ر  امعث ر  يع اجكس امععيرك   م كرغ اةعيكميسا مممجمعكب اميكمري رسعيكقع

 ام ري  أرضًم.
 ماىية العولمة:

دككك بلح : ع عككك  ادككك ممح  كككمما األغ  مدككك   قا كككرة شكككمي   ام قميككك   ككك  اال     
مجيرككككع أققايسككككم، قكككككس يككككع ر ككككر   رسككككم قعق رككككر أعشكككك عسم االقعدككككمرر  قاالجعيم ركككك  
قام كغر  يع  ركغ ا عمكمغ األرركمع قامث م كمت قامجعيكرمت قاأل كغاو، قر كغو  كرر يكع 

عيم سككككم قأ –ثمدكككك  األيغركركككك   –امكعكككمب ام قميكككك  ع يككككرا عيككككقيج ام ضككككمغة امةغمركككك  
 .(19دام كغر  قاميرمير  قاالقعدمرر  قامث م ر      ام مما ك  

ع       قرغ. آثغقع أع ام قمي  عشرغ    جقةغةم ق  ر   أيغةم إم  أيغك  ام مما، قا 
 ر كككغو ي يكككر  ممكككر امجكككممغ   ي رككك  أيغكككك  ام كككمما أق عةغرمككك  ال عككككقع إال ممثعغاقككك ،

اآلثككغ، قيكك ب ثدقدككرع ، قمممعككمم  مع ركك  : ةكك   يككقح، مككس إغارة الثعككغاق ام قميكك 
 يع ام مما.

( ع عكك   ككرة أشككرمء م ككس أةيسككم أ كككمغ قييمغيككمت Globalization مم قميكك  د     
يات  كككممع رقمككك  عغركككر االعع كككمس يكككع رقمككك  أق  رقس اميغككككز إمككك  رقس امي مركككرة  أق 
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رككم امبلعرعركك  امككرقس امعمم كك  مسككم قمثمدكك  ع ككف امعكك  ع ككع  كك  قككمغات آيككرم قأ غر رككم قأيغرك
 .(20دقامجعقمر  

قةعمف ع غرو آثغ م  قمي  ي مر  امةغة يمعر      د   امكقعرك  قامشكيقمر ،        
ةككي  امدكك   امعكك  ر ككمقس قككمرة قيغقجككق ام قميكك  ع  سككم قعيغرغةككم إمكك  أدكك م  قأيككمكع 

 .(21دأثغ. ععيا مممعث و قاميكقع قامجيقر 
قاقعدمرر  ععيرز مد مت أيمير  ريكع  إع ام قمي  كامةغة يرمير  قاجعيم ر       

 ع ررر أةيسم مممع م  اآلعر  : 
عيككككك   ام قميككككك  إمككككك  عمعككككك  عاكككككما اجعيكككككم   قيرميككككك  قاقعدكككككمري عر يككككك    -1      

مح قعكغاكا امثكغقات  ك  رقس امغأييممر  قامشكغكمت يع كررة امجعيكرمت قر كقا   ك  األغمك
 .(22داميغكز

 ركغ اميعكم اك  مكرع رقس اميغككز قرقس امي كر  ، ع قا ام قمي      ام بلقمت  -2       
إي أع رقس اميغكككز ةكك  امعكك  عدككرغ اإلر ككمزات قاألقايككغ، مرعيككم رقس امي ككر  عع ككيةم 

 (.23د  مال قمرقع عغرر أق  ع ف.
ال عع رككككر ام قميكككك  مككككمإلجغاءات اميرميككككر  امعكككك  ععثككككيةم رقس اميغكككككز ع ككككق رقس  -3     

مكككف إي ععجكككمقز امعغعرمكككمت اميرميكككر  إمككك  امي كككر    يكككب مكككس عكككيةب إمككك  أم كككر يكككع ي
. ةككككككي  امعغعرمككككككمت أق (24دامعغعرمككككككمت امث م ركككككك  قاالجعيم ركككككك   قامعغمقركككككك  قاالقعدككككككمرر  

 اإلجغاءات امع  عثرا يدممح رقس اميغكز أكثغ ييم عثرا يدممح رقس امي ر  .
يعسككم  ع عيككر ام قميكك  أيككممرمًم م عة ةككس  كك  قضككمرم قشككؤقع امشكك قب قامعككأثرغ  رسككم -4     

امةكككزق امث ككككم   قامثككككقغة امي  قيمعركككك  قام ميككككقب قعاككككا االعدككككمالت ام ررثكككك  قع عرككككمت 
 ( 25د .األ بلا امرقم  قيغ   ع س األثممغ قاأل راث .... امخ

عيع رع ام قمي  مش مغات قع قت يةغر  قمغاق  قجيام  عيع رع أع عة و يكع  -5       
يمغرككككمم  قااليككككع يمغ قااليككككعر مع ثبلمسككككم جقةغةككككم ام  ر كككك  ام ككككماا   كككك  امعسككككب اإل
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قااليعسعمغ مكغاي  قي رغات قأيمع  امش قب قاألق مع. قيع ةكي  امشك مغات قامع كقت 
اممغاقكككك  امرري غا ركككك  ق  ككككقق اإلعيككككمع قام غرككككمت قامععيركككك  االقعدككككمرر  قاالجعيم ركككك   

  (26د.قامعاما امرقم  امجررر قامشغ ر  امرقمر ...امخ
 بعض أساليب العولمة:

 قريكععم اإلشمغة إم  م   األيممرب امع  عيعثريسم ام قمي     االثعغاق ام ري :   
ام عكككقات ام ضكككمار  امعككك  ع  كككق ام عكككمع م يعكككماغ امعككك  عثكككر  األثكككبلق،  كككممةغااز  -

يقجقرة    اإلعيمع، قمريت م مج  إم  يع رع خ    جكيقعسم، مكس م مجك  ميكع ر كر 
 (27د.اهلل امعم    رسم يعسم، قر  اسم     رقر ام  غة امع    غ

ي مقمكككك  ادكككك رمر م كككك  امييمغيككككمت امثم اكككك  امعكككك  ر ككككقا مسككككم م كككك  امييكككك يرع  -
قام يككس   كك  عضككثريسم قااليككعرالس مسككم   كك  عث ككو امييكك يرع قريككقرعسا  قةيجركك  

   قيسا .
م مككت اميعايككمت امةغمركك  رقغًا كمرككغًا  كك  دكككرم   قثر كك   ككقس ام  قمكك  يككع ثكككبلس  -

( عضككككيعت معككككقرًا ععدككككمرا يككككع C.R.Cع ككككت  عككككقاع د 1990ام يكككك  ام مميركككك   ككككما 
ام ضمغة ام غمر  اإليبلير ، قيع شأعسم عسررر يؤيي  األيغة، قيع اممعقر امع  عسكرر 

 األيغة:
* يككم ر  ككق   ركك   ككق ام  ككس  ككك  ام دككقس   كك  أيككغة مرر كك ، إيا ع ككغ  م عأرركككب 

 قامضغب يع أ ر قامرر .
ء جكمءقا م غركق امكزقاج امشكغ  ، أق ثكمغج ةكيا * أمزاا امرقس معيكجرس اميقامركر ، يكقا

 امع مق، ميم ر ع  امعشجرع     امييمغيمت امجعير   رغ اميشغق  .
* ضغقغة يعع امزقاج اميمكغ اميي ر ّر  اإليبلا أيكغًا يغ قمكًم  رك ، مع دكرع امشكممب 

 قام عرمت ضر اإلع غاو.
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( C.R.Cمعكقر قثر ك  د* ي مقم  اميعايمت امةغمر  إرثمس امشممب قاميغاة رع ضيع 
 قا   مءةا يم رييقع  ممم  قق امجعير ، ثمغج ع مق امزقاج امشغ  .

أع امدكككمرغات  Norman Jonson* عدكككررغ األ ككككمغ: ر كككغغ عقغيكككمع جقعيكككقع 
األيغركرككك  مريككككت أجسكككزة قمككككغارات ق غمككككمت   ككك ، مكعسككككم أ كككككمغ أرضكككًم. ق عككككريم عمككككرأ 

شكك   ككلع ةككيا ردككمح ةجقيككًم   كك  عدككررغ األ كككمغ قام  يكك مت قاميكك قف ق ككغق امي ر
ث م ككمت امةرككغ. قيككع ثككا  ممث م كك  األيغركركك  ةكك  امث م كك  ام مميركك  امعكك  رجككب أع عععشككغ 

    ام مما ميم ع ي   يع ث م مت  دغر  يععق  !
قيككع ةعككم  ككلع عةررككغ شثدككر  اإلعيككمع قاثككعبلس ام بلقككمت ام ما ركك ، قعةررككغ يعاقيكك  

 عركك  ةككق ععككمج مسككيا امككزثا امث ككم   امقا ككر، قع مككس ام ككرا، قعسيككر  امث م كك  امي  ركك  قامق 
ث م ككك  اآلثكككغ قامسغقمككك  ع كككق ،  ركككث أدكككمح ريثكككس غيكككقزًا يكمعرككك  ععأدكككس م  كككس ام كككقة 
اميعر       اس  رمب جسمز اميعم   مممراثس.     امققت امع  ععكع    رك  دكعم   

  دكعم   األ كبلا األ بلا    ةقمرقر قع  ق أغمم ًم  ممر  ق قاار مممي رمغات ععغاجكع  رك
    مبلر ام مما ثمد  امعمي  إزاء اميعم ي  األيغركر .

 بعض اآلثار السمبية لمعولمة:
عع غ  اميجعي مت ام غمر  إم  عةرغات يعيمغ   يعبل   ، اجعيم رًم قاقعدمررًم      

قعكعقمقجرًم قثقغة  ك  امي  قيكمت، كيكم عع كغ  إمك   كزق  ككغي قث كم   أةعكزت   ك  
أثغةم قريعم قاض غمت قعةرغت، قأدم عم ع مس رقع ق       أعيم   ام رمة امةغمر  

راثككك  ام مميرككك ،  أقجكككرت ععمقضكككمت  ككك  اممعككك  "   كككرثت عةركككغات قريرككك   غضكككعسم ام 
االجعيم ر  قاالقعدمرر  قامث م ر ، ييم أر. إم  ث س    عاما ام كرا ام غمرك   أ يكرت 
عيميك  قعغام  ، قأ  رع  ام كرغة   ك  عقجرك  يك قف األ كغار قامجيم كمت كي ركمغ مع ركرا 

 ي قف األ غار، قأ  رت األي  ام غمر  يبليح ةقرعسم قكرمعسم.
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قرمكككرق أع ياكككمةغ اع كككغاو امشكككممب ةككك   دكككمغ يع  ككك ، م يعةركككغات اميرميكككر       
قاالجعيم ركك  قامث م ركك  قاالقعدككمرر  امعكك   ككرثت  كك  اميجعيككع ام رمكك ، قععككماخ  عيركك  
ماككمةغة ام قميكك  قامعرككمغات ام ميككرة امعكك  ةمككت   كك  يجعي عككم اإليككبلي  يككع ييككعع ع 

، معرمغات يع يممرئ قأ ككمغ إم مررك ا ام ضمغة األقغمر ، قاأليغركر ، قيم دم ب ةي 
دككممعسا  عسككرو مممرغجكك  األقمكك  إمكك  اقككعبل  جككيقغ اإلريككمع يككع ق ككقب امييكك يرع، قا 

 مممض و قامع كف قاالع بلس.
قيككع األ كككمغ اإلم مرركك  امعكك  عع ككس  مككغ شككمكمت اإلععغعككت أق عمككث يككع م كك       

عثككر  األثككبلق إلدككمم   ام عككقات ام ضككمار  امةغمركك ، امشككيقي امجعيكك ، قاأل ككبلا امعكك 
 امشممب ممالع بلس األثبلق ، قعشكرف امشممب    اإليبلا.

قيككع األث ككمغ االجعيم ركك   األثككغ. م  قميكك  امعكك  عدككرب امككرقس قاميجعي ككمت      
امعميركك  امعكك  عيككر غ   رسككم ع كرككف ام ككرا االجعيم ركك   اميككمارة  رسككم قع قر سككم إمكك  قككرا 

االجعيكم   إي ع قمكك  يكع يك قف   بلعك  إمكك   يك مر  يكع شكأعسم أع عككؤثغ  ك  اميك قف
 ي قف  غرزي ق م    .

 مم قمي   ع  غرق ةي  امقيماس عع غ  م  كرا األدكر   امعك  ع عيكرةم امكرقس 
قاميجعي ككككمت امعميركككك  كممدككككرق قاأليمعكككك  قامع ككككمؤس قامث كككك  ام ممركككك  مككككممع   قامع ككككمقع 

قاجممت قاإلرثمغ قامعض ر     قامدغا   قامع ر قامع ر امياع  قاميقازع  مرع ام  قق قام
يمرس اآلثغرع قاإلثبلا    ام يس قع يس امييؤقمر  امجيم ر  قامشجم   قامم قم  

يك مم  ك  يك قف  قاإلريمع .... امخ . قع كمقس أع عةرغةكم إمك  قكرا ةشك  قييميمك  عكؤثغ
كسكككم إمككك  يككك قف . يمكككف أع اميككك قف رع كككقس م كككر ع عركككت ام كككرا قع كاأل كككغار قامجيم كككمت

، يكك قف ع  كك  قاععسككمزي قييمككيب مكك  أضككغاغ    كك  اإلعيككمع يضكك س قيثككمر ي عككقي ق 
قاميجعيككككع   كككك   ككككر يككككقاء. قيثككككس ةككككيا اميكككك قف رثككككرا أ ككككغا  ام قميكككك  إي ريكككككع 

  (28د .امييع يغرع يع امسريع      اميجعي مت امع  عير غ   رسم
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يةب قال عكع   ام قمي  مممع غ  م  را األدر    عر اميجعي مت امعمير    يب مكس عك
إم  أم ر يع يمف إي عج ب ي سكم  كع  غركق قعقاعسكم اإل بليرك  قاالعدكممر  قامعأثرغرك  
قريم ي مر  جرررة ع يس     إض مو قع كرف قعرا   اميجعي مت امع  عرثس إمرسكم. 
قيثككس ةككي  ام ككرا اميكك مر  امعكك  ع ي سككم ام قميكك  إمكك  امككرقس قامشكك قب امييككعسر   ععيثككس 

امثكككرا  قاميغاق كككك  قامعيكككقرو قامعككككغقر  قازرقاجركككك   ككك  امكككككيب قامةككك  قامعضكككك رس ق 
امي ككككمرر  قامي ككككمررغ قاألعمعركككك  ق ككككب امككككيات قامجككككمع قامع رككككز قامع دككككب قام ما ركككك  

 .(29دقامعثعث قامعمغج قاميرق  .. امخ قاإلق رير  قام م ر  قام عدغر 
قيثككس ةككي  ام ككرا اميكك مر  امعكك  ععشككغةم ام قميكك   كك  امرقمكك  أق اميجعيككع امعككمي  
اميي عير غ   ر  عؤثغ ي مم    امي قف قامييمغيمت امرقير  قامع ضكر ر ، إي ع قمسكم 
إم  ييمغيكمت ي عقرك  قيضك    قاععسمزرك  عج كب امعث كو قامضكرم  قامعكرا   م يجعيكع 
أق  امشكك ب امككيي عككرثس إمركك . قيثككس ةككيا امعث ككو قامضككرم  قامعككرا   ريكككع ام قميكك  

 ر  قااليعةبلمر  امي رع .يع ع  رق أةرا سم اإلق رير  قامعقي 
 بعض األمثمة التي توضح اآلثار السمبية لمعولمة: -
 كك  رغايكك  أ ككرةم يغكككز رغايككمت اميككغأة قام  ككس ممم ككمةغة مجيسقغركك  يدككغ ام غمركك   -

%( أ كبلا 85(  عمة قيررة يدغر ، عمرع أع األ كبلا امعك  رشكمةرعسم : د1472    د
%( أ كبلا 23بلا  عكو ق كغقب، د%( أ ك85%( مسكم يشكمةر جعيكر ،ق د75جع ، د
%(     يع 6%( أ بليًم أثغ.، د21%( أ بلا  م  ر  قرري  ق ررث ، د68عدب،د

 رعكك  امم ككث رشككمةرع عشككغات األثمككمغ قمككغايخ ث م ركك  قعغ رسركك ، قمككا رككيكغع األ كككبلا 
 (30د.ام  ير ، ألعسم ما ععس يعسع أي اةعيما ريكغ

  ك  يكمميكمت امي يكقس، امكيي  امكررعمغات  يكعقرمً ام رمرقع  رع  كقع  اميبلركرع  يكع  -
أدمح ريعثرا م قجمة  االجعيم ر  قاأليقغ امعم س  قمر  مبلعدمس. قةيا يثمس     

  امي   االيعسبلك .
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امككيب، قامعمككغج االع كبلس األثبلقك ، امشكيقي امجعيك ، ام عككو، امةك ، امبليمكمالة،  -
 قاميرق  ...امخ.

مم رككك  ق ةرككمع ث م كك  اميكك ع امعم سكك ، قع ككككس اععشككمغ مرككع اميثككرغات قع م -  رسككم،  قا 
األيغة، ق غر   امع ميس يع امييعرع، قعغاجع امققت اميي ر ضر  اإلعيمع يع أ  مم  
قزقجع ، قكثغة األيغا  امع يكر ، قعزاركر ام عكو قامجغريك   ك  اميجعي كمت امعك  ر كمس 

عكككو قام كككقة قامدكككغا ، مسككم يع ريككك ، قثمدككك  اععشككمغ ام  يككك مت ام ريرككك ، ق  يكك مت ام 
قعزارر اإل يم  م را امي رغة     ي غ   امقاقع، قكثغة  قارث اميرغ قام يس، قأثرغًا 

 عزارر اإل يم  ممال عغاب، قامضةق  امع ير ، قامق رة. 
 :طبيعة االختراق القيمي -

إع امدغا      ام را    جقةغ  ةق اثعبلٌو     اميدممح قامغؤ. قايعبلف 
ع قق ام ضمغي اميي رشيس ع ققًم  كغركًم قعكعقمقجركًم قاقعدكمررًم قيرميكرًم األ ض ر ، قام

ق يكغرًم ير غ   عيًم ع ققًم قريرًم مدمم  . ةيا يم ر ّ يعم إركم  امعكمغرخ، قال رمكرق أع 
 امقاقع امي مدغ رشيُّ  ع عمغرث ، ال مس ردرق  قرؤكر .

يعجكغة  ك   كقاغ يككع م كر قكمس ام كمما االقعدكمري قاميرميك  اميةغمك  اميسكري ام
عيككم يككع اجككس  غقرعككغز "امعككم  ال عككيةب إمكك  ام ككغقب يككع اجككس يدككممح اقعدككمرر  قا 
ام ككرا امعكك  رغرككرقعسم أع عسيككرع   كك  ام ككمما." قأضككمو  كك  ةككيا امدككرر " ككقاغ شككيمس 
جعككقب  رككغ ييكككع الع امشككيمس ال ريكككع أع ر مككس م ككرا أثككغ.  رككغ قريكك  .. قجككقغج 

قمس ال اقمس أع ركقع ةعمف  1991ام غاق يع  مق  األب  عريم أ  ع ام غب     
 أ ر رةرغ  رمععم ققريعم."

إع امسقركككمت قامثدقدككككرمت ةككك  امضكككك ر  األقمككك  م  قميكككك ، ققكككر مككككرأت ام ةكككك       
 قامسقر  عقاج  ع ررمت ام قمي  يعي يععدو ثيمعرعرمت ام غع اميمض .

 عغعم  مسي  امامةغة يجيق   يع امييمت قامثدماا أةيسم: ق     
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ع ككر اككمةغة االثعككغاق ام ريكك  عكغريككًم ألرككررقمقجرم ام غرركك  امييعيكك ي  كيككم عغرككرةم  -1
امقالركمت اميع ككرة األيغركرك ، يككع أجكس اآلثككغ، قةكك  ع كقا   كك  يجيق ك  يككع األقةككما 
يعسككم، ام غرركك  قامعككك  عيككعسرو ج ككس اإلعيكككمع ر ع ككر أع   ر كك  قجكككقر  ي دككقغة  ككك  

غمككًم قييزقككًم امغام كك  االجعيم ركك ،ع ف امغام كك   غررعكك ، قأع كككس يككم  ككرا  ال ر عركك ، يُ  ثِّ
امع  عج س اإلعيمع ر   أع قجقر  إعيم ركيع    كقعك   ضكقًا  ك  جيم ك ، قرععيك  
إم  أي  ي رع . قامكقةا امثكمع  امثركمغ امشثدك  قةكق رجك ء عكغريكًم م كق   األعكمع ، 

ر ق ككككر  قر يككككس   كككك   يكككك  امككككق   ام ككككقي ، قامككككقةا امثممككككث ام رككككمر؛  يككككم راا ام ككككغ 
اميقجكككقر، قيكككمراا  كككغًا يثعكككمغًا،  سكككق ي مركككر، قككككيمف ككككس امعكككم  قاألشكككرمء ي مركككرقع 
مممعيكككم  مسكككيا ام كككغر، قيكككع ثكككا   كككر  ةعكككمف امعكككزاا مأرككك  قضكككر  جيم رككك . قةكككيا رجككك ء 
عكغريًم قر  ًم مؤليقغ    اعجم  ام غررك  قاألعمعرك . قامكقةا امغامكع اال ع كمر مكمع ام مر ك  

رو دككغو األعاككمغ  ككع غؤركك  ام ككقاغق مككرع األ عرككمء قام  ككغاء، اممشككغر  ال ععةرككغ مسكك
قمرع األجعم ، ققمقمسم مقدك سم أيكقغًا  مر رك ، قمممعكمم  عككغر  االيكعةبلس قامعيرركز 
ام عدغي.قامقةا امثمي   رمب امدغا  االجعيم   قرأع  ةيا امقةا ععقرجًم مؤلقةما 

ع شككغكمت ققكككمالت ق م ككمت اميككمم   ييككعسر ًم االيعيككبلا مكككس أشكككمس االيككعةبلس يكك
قأق رمت يعي   ، قمي ع  ع  رس امعضمس ام كقي ، ق  كق األمكقاب أيكما آ كمق امعةرركغ 

 ع ق األ يع.
ريككعسرو االثعككغاق ام ريكك  إثضككم  امع ككق ، قريككعسرو ام  ككس قامككع   كككأرقات  -2

مع يككرغ اميمضكك ، قعأقرككس ام مضككغ، قامعشككغرع م ييككع مس، ق  كك  أيككم  أع االثعككغاق 
 ككس ي ككس امدككغا  األرككررقمقج   كك  امققككت امككغاةع، قامككيي كككمع ر ككقا أيميككًم ام ريكك  

م ي رككك  امعأقركككس قامع يكككرغ قامعشكككغرع، قيمكككف م كككر اعسركككمغ االع كككمر اميكككق ررع   ككك  عسمرككك  
 ثيمعرعرمت ام غع اميمض .
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ريعسرو االثعكغاق ام ريك  عيك رح امكق  ، قاميكر غة   ك  اإلرغاف قج  ك  ركغعم   -3
يع دقغ قيشمةرات يات  ممع إ بلي  يثرغ م   س  مجب  ميم رجغي     امي ح

م   كككس، يكككع ثكككبلس امقيكككماس اميكككي ر  قاممدكككغر  قامعكعقمقجركككم اميع ريككك  امعككك  ريع كسكككم 
 امُيثعِغق رقع اآلثغ.

ريعسرو االثعغاق ام ري  ع  رس  م  ر  ام  س، قعكررو اميع ق قام كرا، قعقجرك   -4
قعككككغر  عكككق  ي كككرع يكككع االيكككعسبلف معكككق   امثركككمس، قععيكككر  امكككيقق، قققممككك  اميككك قف،

ي ككككرع يككككع امي ككككمغو قاميكككك ع قاممضككككماع، قا  ككككراث عككككق  يككككع االيككككععمم  ام ضككككمغي، 
 قعكغر  عي  ايعسبلك  عغ رس ، ققيع اميجعيع اإلععمج .

قريكععكم ام كقس مككأع االثعكغاق ام ريك  رسككرر ةقرععكم ققريعكم، قرككع ك  ممميك ب   كك   -5
ثككككغ، قع ككككمء قريعككككم اإليككككبلير  قام غمركككك  األدككككر  ، ق ككككرة يجعي عككككم قعيميككككك  أيككككما اآل

 قرسرو إم  أع رج س كس عشم   رغ يي ي ع  أق قري .
عكررو اميؤييمت االجعيم ر     امم راع امعميرك  معشكجرع اععشكمغ األ ككمغ قام كرا  -6

اميكككمارة  ككك  امعاكككما امغأيكككيمم  ام كككممي  معككككقع قكككقة ضكككم    قيكككؤثغة  ككك  ام كككغاغ  ككك  
 امم راع امعمير .

امعكككأثرغ  ككك  امكككغأي ام كككما قامعكككغقرخ مي سكككقا امرري غا رككك  مميككك  ع قيةكككم قيكككر غعسم  -7
 قامعغقرخ م  قة اميؤثغة د امقالرمت اميع رة ( ك قة ق ررة    ةيا ام غع.

 إض مو امق رة امق عر  قث ق  قايس امض و قامرأ  مر. اإلغارة امش مر  . -8
ع امدكسرقع  قأ غاضك   ك  عم ركك  عككغر  امقضكع ميكم رثكرا يدكممح ي رعك  م كركم -9

امكككق ع ام غمككك  إلغارعككك ، قع كككر ام كككغب امع يكككر  قامر مارككك  يكككع أةكككا قيكككماس االثعكككغاق 
 ام ري .

إع االثعغاق رشكس ث قغة أشر يع ث قغة امعم ر ، ع ف امع  عععخ  ع امسريع   -10
اممث  االقعدمرر ، قااليععمم  اميرمي ، قيمف م كا امع را امعكعقمقج  امسماس، قع قق
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اإل بليككك  قامث كككم    مكككغ األقيكككمغ االدككك عم ر  مكككر. رقس اميغككككز، قاع كككغار امقالركككمت 
اميع كرة األيغركرك   ك  امةممكب م ركمرة ام كمما، قعككغر  ايكعغاعرجر  ث م رك  جرركرة، عث ككس 

 (31د.كمةس امرقس امعمير ، قمر س االثعغاق ي س االيععمم 
 :لمعمم في مواجية االختراق القيميدور ا -

مرمرم كم ر  امكرقس ام غمرك  قرقس ام كمما امثممكث ع كمع  يكع أزيكك  االثعكغاق ام ريك ،  إع 
قأكمككغ رمرككس   كك  يمككف اععشككمغ اميثككرغات، قاميككغقمت، قام ككقارث اميع ككررة قاالع ككبلس 
امث   ، قكس ةيا عمعخ  ع  رمب ام را ق ع امجسكس ام  ر ك  مممكررع ققريك  اميكي  . 

قغرًم امغجق  إم  امعشمع ممم را امررعر  قاإلعيمعر   أيما ةيا امقضع اميزغي أدمح ضغ 
امعكك  عككعاا ام رككمة قعضككم  اميكك قكرمت، قأكمككغ ييككم ر   كك  ع  رككق ةككيا امسككرو ةككق 
اميرغيكك ، امعكك  ع عمككغ يجعي ككم يدككةغًا معمشككاععم،  رككث ر يككس اميرغيككقع   كك  عيغرككغ 

قكرمت ييمغيكك  ام ككرا امررعركك  قاإلعيككمعر  يككع ثككبلس اممككغايخ امرغايككر  مع قر سككم إمكك  يكك 
مر. أ غاو ام ي ر  امع  رير  امع  ير  قال رث   قري  اميرغي     يجعي عم مم عممغةكم 

 يغكز إش م .
مكك          قمكيمف عككر ق كم ك  امعغمككقررع قامي  يكرع إمكك  ع  ركس أرقاغ ام رككمة اميرغيكر  قا 

ضكككغقغة ام يكككس   ككك  امعغمرككك    ككك  ام كككرا ام مايككك    ككك  يغعككككزات عممثككك  يثكككس: يمكككمرئ 
ام  ركرة اإليكبلير ، ققريسكم امغايرك  معككقرع اميكقا ع اميعدكو مماليكع مي ، قامدككبلح، 

قامشكككةقو م  كككب ام  كككا قامي غ ككك   ككك  أغ كككب آ مقسكككم،  قاميعيكككا ممال عكككراس، قامعيكككميح،
قاميعققككر مبل ككبل  قاإلمككرا  امي مككق  مككغقح اميمككمرغة اإلرجممركك  قاإلععككمج امعككم ع، امعشككمع 
ميمكككمرئ امييكككمقاة قمكككغقح ام كككقاغ ققمكككقس االثكككعبلو، قعمعككك  امييمغيككك  امرريققغا رككك ، 

 قا عغاا   قق اإلعيمع قعر را كغايع .
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أع رقغ امي  كا  امعغمكقي مك   بلقك  ق ركرة مممث م ك ، قأع امع  كرا ق ع   كع اممركمع     
م ككككا يسيعككك  امث م رككك  مكككر  م ركككرًا  كككع  عمدكككغ ةكككي  امث م ككك ، قيكككم رعسكككررةم راث ركككًم 

  (.32دقثمغجرمً 
مع يكككككككس عم كككككككمعسا  –أكثكككككككغ يكككككككع قمكككككككس  -إال أع امي  يكككككككرع أدكككككككم قا  ي كككككككمممرع     

ق جككككا امع ككككررمت امي مدككككغة امعكككك   قييككككؤقمرمعسا امث م ركككك ، ق ككككق ايككككعغاعرجر  عككككعبلءا
 عقاجسسم ث م ععم    ةي  اآلقع .

إع ع غركو امي  يرع  ميعكاقي  ام كرا  ريم رةا      اعثميةم إ مغًا يكككغج رًم مسككككا  -
 كك  يثككككككع و اميقاقككو امعكك  عككقاجسسا  االجعيم ركك  قاميسعركك  قامكككع قغات امعكككككعقمقجر  

ك مس، رقعكككككككيم عككككأثغ مككككمم را اميكككك مر  امعكككك  عككككزا ا ام ككككرا قع كككررمت ام ككككككككدغ   كككك  امييعككككككك
 (33.داالرجممر 

ق ككك  امققكككت امكككيي ر عمكككغ  رككك  امع  كككرا أراة غاريككك  ميقاجسككك  ي كككمقالت االثعكككغاق      
امث ككم  ، عجككر أع ةككيا امع  ككرا مقضكك   ام ككمم  مككا ر ككر قككمرغًا   كك  ةككي  اميقاجسكك ، مككس 

امككيي ريككعقجب إرجكمر دككرة  رعكميككس دكمغ يككرثبًل يككع يكراثس ةككيا االثعككغاق، األيكغ 
 رسكككم امع  كككرا يكككع امث م ككك ، مرؤرركككم رقغةيكككم ككككميبًل  ككك  معكككمء اميكككقا ع، يمكككف أع امقضكككع 

 ام مم  ر ع غ إم  ةيا امعكميس قياف امععيرق.
ويمكننا القوول بوأن ىنواك مجموعوة مون األسواليب التوي يمكون أن يتبعيوا المعموم  -

 تراق منيا:لتنمية قيم تالميذه، وحمايتيا من االخ
: قرعا ةيا إيم يممشغة كأع ري ف امعمشا  يكثس يك قف إعمم  اميكثس امدكممح دام رقة ( -

امكمككمغ،   كك  ا عمككمغ أع يكك قف امكمككمغ يثككمم ، أق م غرككق  رككغ يممشككغ كككأع ركككيعيع 
 امككعمشا  إمكك  قدا يع اميمض   أق يع ام مضغ  ع يعجزات عيع ق اإلشمرة .
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ع ثككبلس ععككمقس األرمكك  قام ككغااع امعكك  ال ريككع رع أ ككر إال أع اإلقعككم  : قرككعا يمككف يكك -
رع مس قةق غاض  ميم ريي   أق ر غأ   قةي  األرمك  قيكم  ك   كيسكم ع  كس يكع  ككغة أق 

 غأي يضمر.
يككر غة ام ككقاعرع : قرككعا ةككيا األي ككككقب م ككككغ  قككككقاعرع ي رعكك    كك  ام ككبلب ع ككعا  -

عا   كرسا اميغاقمك ؛ قيمكف مكككك  رعدغ كككقا   رسا  األثي مي قف يم قمدقغة ييعيغة، قع
 ع  ككمارًم مممدقغة اميغجقة، كأع ري ف   مًم    ثقاب.

يككر غة األدككقس امررعركك  قامث م ركك : قر ككككر ةكككيا األي ككككقب يكككع أةكككا األيككممرب؛ ألعكك   -
يغرع امعكأثرغ،  رع  كب يكع امي  كا أع رقضكح معبليركي  أع امكررع رأيكككغ مككيا أق رعسك  

 ا، قةككق  كك كك  رغجكك  يع االمعزاا امركرع   ع  ريككعجرب قرع مس يم ر مس م . ع كككي
ام جككقء إمكك  ضككيرغ ام ككغر : قرككعا ةككيا األيكك قب يككع ثككبلس اال عكككما إمككك  ضيككككرغ  -

ام كككممب امككيي ر ميككم    كك  اقعككغاو امث ككأ مم عمككمغ امضككيرغ اإلعيككمع   قككقة راث ركك   
 (34د  قأ يكمم .ع مقس عع ك  يغرغع  قعد ككس أقككقام

امي مضككغة : قرككعا ةككيا األيكك قب يككع ثككبلس ام  ككمء يككع ام ككبلب قع ككررا امي  قيككككمت  -
 امبلزيكك  مسككا  ع ام را امع  ر عغ    رسا  اكعيممسم  مغ امي غغات امرغاير .

اميعمقش  قام قاغ : قرعا ةيا األي قب  مغ ع م س يعمكمرس مكرع امي  يكرع قام كبلب  -
ع  مسكرو عكرغرب ام بلب     االرجممر     امع  را، يثس : ع قر   قس يقضكق  ي ككر

 ام ج  مررسا قع قررةا   ك  اميقاجس  قامث   مممع   ...امخ .
ايعثراا ام دا ام  يرك : قيمكف م كغ  قدكا  كع يقضكق مت ي رعك ؛ م دككر  -

 .ععيرك  امثركمس ام  يك  مر. ام بلب، قم ت اععممةسا إم  يم  رسم يع  مغ قيقا ا
ممإلضكككككم   إمكككككك  أيكككككممرب أثككككككغ.، يثكككككس: م ككككككب األرقاغ  ككككككك   األم ككككككككمب امعغمقركككككككك   -

قامعيكثر رمت، ق غر ككك  اميشغق  قامع  عع  كب إعجكمز  يكس جيكم   م ركث رككككقع مككس 
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 ككغر رقغ   كك  امعث ككر  قامعع رككي قامع ككقرا قام رككما مككممغ بلت قاععسككمز اميعميككممت؛ قيمككف 
 (35د معر را قرا يغ قب  رسم.

امعقيككع  كك  األعشكك   اميدككم م  م يككعسخ امعكك  عيككم ر   كك  عيككق امشثدككر  قععيركك   -
 اميرقس قاميقاةب. 

 عجررر األي قب ق غر   امشغح يع امييعجرات  مغم  ام بلب مأيعسا.  -
غشكككككمرةا رم ام كككككبلب، ثمدككككك  يشكككككمكس اميغاة ككككك  غمككككك  اميكككككعسخ ميكككككم ريككككك  قضكككككم - قا 

 قعقجرسسا. 
ر ؛ ألعسكككم عكككؤثغ عكككأثرغًا يممشكككغًا   ككك  يمرعككك ،  رعقجككك  أع رغا ككك  امي  كككا  ممعككك  امع يككك -

 ام بلب مممكغ  أق ام ب ميم ر مس،  ع  مق كمع ر قة إم  امعييف ممألثبلق قام را. 
عقيكككرع يكككراغف ام كككبلب قعسراكككعسا مبلعكككريمج  ككك  اميجعيكككع،  ر كككرا امي  كككا اميمعككككغ  -

 ميكككك ، قام عككككقع، قامجررككككر يككككع األعشكككك    رككككغ امدكككك ِّر  "يثككككس امث ممكككك ، قام بلقككككمت ام
 قامغرمض ، قزرمغة اميدمعع، قامشغكمت". 

يككككع األعشكككك   اإلشككككغاو   كككك  جيم ككككمت األعشكككك   معغمركككك  ام ككككبلب   كككك  ام عككككقع  -
اإلراغركككك  يثكككككس جيم ككككك  امعق رككككك  امررعرككككك ، قامدككككك   اميرغيكككككر ، قاميكعمككككك ، قامييكككككغح، 

 قام  قا، ق رغةم. 
يشمغكع     اميعميكممت اميك ررة امعغمر  ام ي ر .. كزرمغة اميغر  يع ام بلب، أق  -

أق ام زرعككك ، ييكككم ريكككم ر امي  كككا  ككك  ع كككقرا اميككك قف قعق رككك  امةم كككس ق كككس اميشككككبلت 
 قع قر  امدبلت. 

رقماق    ام د   ممغة  ع جزء يع يشغق  يعكميس     يراغ اميكع   5عقجر   - 
  ع كككمر  قضكككمرم األيككك  قاأل كككراث امجمغرككك  إل ركككمء شككك قغ األيككك  امقا كككرة، أق يشكككك 

 اجعيم ر ، أق امةغة أثبلقر ، قةكيا. 
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أع عكقع ةعمف ي مغ  رااي  ممميرغي  ثمد   قس م   ام ضمرم امسميك  يثكس   - 
 آثمغ امعرثرع قاميثرغات. 

ع يرا ام دس إم  يجيق مت عيي    ك  أيكيمء امدك مم  أق األم كمس أق ام  يكمء  -
 أق األ راث اميسي . 

اقيكككمت يع كككقغة قيعةركككغة ر ككقا امعث ركككو مسكككم   ككك  إععككم عكككؤيع مكككأع  ام كككرا قاميمككمرئ يع
أي  ام قاغ، قعريرغ يع  ممت امعيق امشثد . قعغ. ث قغة امعقجسكمت اميجعي رك  
ام مايكك  قامعكك  ععاككغ ممميكك ب مككرقغ امي  ككا كعمقككس قيث ككو م  ككرا، ق  ركك  عككغ. أع يكك قف 

ركأع   امي  ا رجب أع ركقع عيقيجًم ر عيي م  ام بلب، قعؤكر     أع ي قف امي  ا
قمكككككس قرغعككككك  امي غ رككككك . يكككككع ةكككككيا اميع  كككككق ع يكككككح  غ كككككع رغجككككك  امقضكككككقح قاميعمم ككككك  
قاميدككككراقر  قامشكككك م ر   كككك  امع ميككككس يككككع ام ككككرا  كككك  اميؤييككككمت امع  ريركككك   قامدكككك رر 

 اإلراغي ق   امع ميس يع ام  م .
قاميرغي  رع  كب أع ع يكس   ك   ع يركق قريك  االععيكمء مكرع ام  مك  قامي  يكرع . ةكي  

  عع  ككق مييمغيكك  االععيككمء مككممعزاا قا عككزاز قي مكك  م ككق ع قم يجعيككع قاميرغيكك  ام ريكك
كيؤيي  عغمقر . يع ةعم، المر م يرغي  يع ام يس   ك  ع كقرغ مكغايخ قآمركمت قأ كغ 
ثمد  مييم رة ام غر     االععيمء مرقااغ ةقرع  قمبليكعجمم  م يق معك  قأةرا ك   ك  

قزاغة امعغمرك  قامع  كرا أع عيك   إمك  ع زركز  االععيمء م غر . مسكيا امدكرر، رع  كب يكع
اميشكككمغك   ككك  اميمكككمرغة قامعث كككر  قامعع ركككي قامع كككقرا قمعكككمء اميقاقكككع قاآلمركككمت قام كككرغات 

 م عأثرغ قامعةررغ مر. امي  يرع.
م ي  ككا رقغ يسككا  كك  إغيككمء ام ككرا األدككر  ، ق رعج كك  ةككيا امككرقغ  عككر ايعشكك مغ       

 ممي  ا   ء امييع مس ققمرع   ريغقع يع قع غة امع  را،مأع جيرع أ غار اميجعيع ق  يم
م  رقغ يسا قيؤثغ    معمء ام را ق غيسم مر.  بلم . قةعم رمغز رقغ امعغمر  ام م س 
 كككك  ي ككككق امي ققككككمت امعكككك  ع ككككقس رقع  ككككغ  ع ككككف ام ككككرا أق ع ككككمقس أع عةرككككغ يككككع 
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يككع ثككبلس مككث اعجمةككمت ع ككف ام ككرا قغم سككم مككمميقغقث امث ككم   اإليككبلي  ام غمكك ، أق 
ام را اميغ قب  رسم، قامع   ع  غر سم ريكع عكقرع اإلعيكمع ام غمك  امي مدكغ امكيي 
رعييف مسقرع ، قيقغقث  امث م  ، قع م    امثبلق يع ي غرات ام دكغ ام كررث امكيي 

 ر رم .
قيع يم عميم  يؤييمت اميجعيع    مرمرم  راس   مم ي  م ال عكعيس امدقغة اميشغق  

ةعيما مممعيق ام ري  م ي  يرع اميرع ر ي قع    اميراغ  إي أع إريكمع إال م  قةق اال
 امي  يرع مع ف األةراو  ميس جقةغي  ميا    عجمح ع ف امعجغم . 

إي اع امي  ككا ةككق  جككغ امزاقركك   كك  ع ككقرغ يعاقيكك  امع  ككرا ألعكك   كك  كثرككغ يككع      
قرغ مككس ر ككرا قريككم األ رككمع رمشككغ امي  ككا م ككرا يضككمرة ميككم ررغيكك  قر ككقق  ي ركك  امع كك

 ي مرر  مؤلةراو اميغجقة ممإلضم   إم  ر ي  عرمغات أدقمر  ي مرر  مكس جررر.
قيع ةعم أةرب مقزاغة امعغمر  قامع  را  مأع عككقع ةعكمف اثعمكمغات ققرميكمت م  كرا  عكر 

 امي  يرع معكقع ققة ر ع مؤليما.
غة مع ككككررث إععككككم  عككككؤيع مككككأع كككككس جسككككر دككككةرغ مع ككككقرغ امع  ككككرا ةككككق ث ككككقة كمركككك    

اميجعيككع.. إععككم ع يككح إمكك  أع عع ككقس يراغيككعم يككع يمككمع  إمكك  ي ككمع .. قيككع يكككمع 
 م رغ  قامع  رع إم  ييم   يع امي مغو قام را.. 

ما ر ر امع  را    ضقء يعةركغات قع كررمت امركقا يجكغر قيكر   الكعيكمب قعكغاكا      
ي غ ك  قامععيرك  .. امعغمرك  امي  قيمت. مس أدمح ايكعغاعرجر  إلقميك  يجعيكع امعغمرك  قام

امعكككك  عةككككغ   كككك  ع ككككق  أ  ممعككككم يعككككي امدككككةغ يعاقيكككك  ام ككككرا امعمر كككك  قاميكككك قكرمت 
االرجممر .. قيجعيع امي غ   اميي ر عمغ أيم  كس عسض  قع را.. قامععير  امع  عمرأ 
يع عزقرر  بلمعم ممميسمغات امجرركرة امعك  ع عمجسكم أيكقاق ام يكس قع غضكسم يع  مكمت 

 قامع قغ. اميعم ي  
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إععكككككم عؤككككككر   ككككك  أع رقغ امي  كككككا ةكككككق األيكككككم  امكككككيي ر كككككقا   رككككك  أي يشكككككغق       
م ع قرغ..  ممي  ا مر   غ ًم ي مررًا أق يجغر أراة م ع  را مس ةق ام مرغ   ك  ع قركس 
ام ي رككك  امع  ريرككك  يكككع قار ككك  إمككك  غيكككمم  مععكككقرغ اميجعيكككع.. قةكككق ام كككمرغ   ككك  معكككمء 

امعيكقيج قام كرقة.. قامقاقكع أع رقغ امي  كا شثدر  ام ممب م كا يكم رجيكر  يكع  ككغة 
ال ر عمج إم  عأكرر قةق اميي قد ع  ث م ععم ام غمر     أققامسم قأش مغةم مأع  كمر أع 
ركككقع غيككقاًل.. أجككس.. امي  ككا ةككق غيككقس ام  ككا ق ككمغ  امسقركك  قام ككرا ق ميككس يشككم س 

يثكككزقع زارةكككم امععكككقرغ قامع كككرا قيغمككك  األجركككمس  ككك  أيككك  ع عمكككغ ام كككرا امعغمقرككك  ةككك  
 امغق   قاألثبلق .

 -أما أىم التوصيات والمقترحات فيي كما يمي: -
إجغاء امم قث قامرغايمت ام  ير  امعك  عشكثا ام كرا األدكر   كمألريكمع قامدكرق -1

قاإلثككبلا  كك  ام يككس قامدككمغ قامث كك  ام ممركك  مككممع   قامع ككمقع قامشككجم   قاإلرثككمغ . 
 غ ام قمي  قع و    قجس .ةي  ام را امع  ريكع أع ععدر. معرم

ضككغقغة ي مغمكك  ام ككرا اميككك مر  قامضككمغة امعكك  ع ككمقس قعكككقات ام قميكك  عشككغةم مكككرع  -2
 أمعمء األق مغ امييعسر   مك  ال عؤثغ ي مم قع ي  ق قمسا ق  قمسا .

غمككك  ام كككرا األدكككر   مكككممعغاث ام ضكككمغي مؤليككك  ام غمرككك  اإليكككبلير  قغمككك   ضككغقغة -3
مم قميككك  قامكككرقس امعككك  ععمعمةكككم مكككك  ر عكككزا أمعكككمء ايععكككم مكككمم را ام كككرا امضكككمغة قامرثر ككك  م

األدر   قا عيمرةم     رمعسا امثمد  قام ميك ، قرعث كقع  ك  امققكت ياعك   كع ام كرا 
 امرثر   أق امضمغة قاالمع مر  عسم.

ضككككغقغة امعييككككف مسقركككك  أيععككككم ام غمركككك  اإليككككبلير  قاال عككككزاز معغاثسككككم ام ضككككمغي  -4
معييكككككف مممسقرككككك  ام قيرككككك  قاإلريكككككمع مممكككككرقغ األيميككككك  مئليكككككبلا امثممكككككر.   يكككككم مكككككأع ا

قاال عكككزاز مممشثدكككر  ام غمرككك  إعيكككم ريكككعح امشكككممب ام غمككك  ام دكككمع  اميمرارككك  قام كككرا 
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األدر   قامغقح االقع مير  امع  عغ   االيعيكبلا قامعم رك  قامير رك  م  قميك  قر معسكم 
 رعسم قع ريسم    اميجمالت كم   .قيغقجرسم اميرع ال رغررقع ثرغ األي  ام غمر  قيرم

زغ  ام كككرا االرجممرككك  قاألدكككر    عكككر األ كككغار يعككككي مرارككك   ركككمعسا مكككك  عكككؤثغ  كككك   -5
شثدكككرمعسا قأرقاغةكككا امقار رككك  مكككك  عككككقع  ريكككم م كككر ام م كككرة األيميكككر  امعككك  عيكككععر 
  رسككم ام دككمع  اميمراركك  امعكك  ع كك  األ ككغار قامجيم ككمت يككع شككغقغ ام قميكك  قيكك مرمعسم 

شقرسمعسم ام رير  قامي قكر  مك  ال عؤثغ ام قمي      امعيرخ االجعيكم   م يجعيكع قع
ام غمكككك  قعثكككككغب ام كككككرا قعيككككك ء إمككككك  امييمغيكككككمت قامع كككككم بلت االجعيم رككككك   مؤل كككككغار 

 قامجيم مت.
ضغقغة اةعيما امجيم مت اميؤيير  كمأليغة قاميرغي  قامجميع ققيكماس األ كبلا  -6

االجعيم ر  ، ع ف األيممرب امع  عدب ام را األدر       ممأليممرب ام قري  م ععشا 
 غقق األ غار يعي مرار   رمعسا قع ث  قعغشرةا    امققت ياع  إم  امعث    ع ام را 
يا يم  رث ةيا  كمع ر كمة ام قميك  قيغقجرسكم  امضمغة قي مغمعسم ك ر     اميجعيع، قا 

مك ، قمممعكمم  ع شكس ام قميك  ال ريع ر قع اثعغاق   قس قضيماغ أمعمء اميجعيكع ام غ 
    ع  رق أةرا سم قمغايجسم    امق ع ام غم .

ضغقغة قرما امع مقع قامععيرق مرع امجيم مت اميؤيير  امع  رععي  إمرسم األ كغار  -7
مك  عق ر يرميمعسم قمغايجسم امعغمرك  قامعسيرمرك  قاإلغشكمرر  امثمدك  ممعكمء امشثدكر  

  قاإلرجممرك  معككقع اميسيكمز األيكم  م يمرك  األ كغار ام قري  امع  عؤيع ممم را األدكر 
 قامجيم مت يع أث مغ ام قمي  قشغقغةم.

إقمي  ق رات اإلغشمر األكمرري  مك رمت امعغمر  قا  رار  مكغايكخ يكعكعكق ك  عق كقر   - 8
م  بلب امييعجررع مسي  امك ركمت، ركككقع يككع أةكرا كسككم عشككغ امث كم كك  قامي م اك    ك  

األدككر    امعك  ر عككمج مسككم ام كبلب امجككمي رقع دام كبلب امي  يككقع( قعشككجر سا ام كرا 
  كك  ع  ر سككم  كك  اميقاقككو امعكك  عدككمر سا يككقاء راثككس أق ثككمغج امك ركك ، قأع عع كككغو 



 دور المعمم في مواجية االختراق القيمي               نيالعدد الثا مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

995 

 

ق ككككرات اإلغشككككمر األككمرركيكككك  مممككككك رمت  ك كككك  ام ككككبلب امككيرككككع ر ككككمعقع يككككع اككككغقو 
 .ضع ام  قس م عة ب     ةي  اماغقوق ع ير  قاجعيم ر  ققار ر  قام يس     

عقثرككككق امدكككك   مكرككككع قيكماككككس اإل ككككبلا قامثككككمغاء امكعغمكقركرككككع؛ قيمكككف م يكككس مكككغايخ  -9
إ بليرككك  عم  ككك  م يجعيكككع  عععكككمقس اميقضكككق مت امعككك  عع  كككق مممث م ككك  ام ريرككك  مدكككقغة 

   ير  يمي  .
أل ضككمء ةراكك  امعككرغر  إقميكك  رقغات عرغرمركك  أق    ككمت ع مشككر  مدكك   رقغركك   - 10

عععمقس أمغز اميشكبلت امع  رع غضقع مسم    ع مي سا يع  بلمسا ققر ع ركق قركميسا 
 مأرقاغةا قع غر سا  مأيممرب ععير  ام را.

إقكميكككك  يك كعك ككككرمت رقغركككك  م  ككككرمرات اإلراغركككك  مكككلراغات امع  كككرا مممم كككررمت؛ معمكككمرس   -11
 عسم يقضق  امي م ا      ام را.امعجمغب قامثمغات    يقضق مت  رة ،قي

إ كمرة امعكاكغ  ك  امثك ك  امكرغايكر  اميك كيكقس مسكم مك ركمت امعغمر  م كرث عشكعيس  -12
    ي غغات أق يقضق مت    ةي  امي غغات  عع  ق مممث م   ام رير  قكر ر  يقاجس  

 االثعغاق ام ري .
يمككف م ع ككغو   كك  اميقجككقر يعمقشكك  ام ككبلب م غركك  عميكك   كك  يقضككق  ام ككرا؛ ق  -13

قامي  كككقر يعسكككم قعشكككجر سا   ككك  ع  ر سكككم  ككك  اميقاقكككو امعككك  عكككقاجسسا قع كككررا ام كككقا غ 
 اميعميم  مسا.

 البحوث المقترحة : -
إ كككرار رغايككك   كككع ام كككرا اميعكككقا غة مكككر. ام كككبلب يكككم قمكككس اميغ  ككك  امجمي رككك  قيمكككف  -

 م ع غو     ام را اميمارة قامةمام  مررسا.
ي  ععم ر  م بلب ك رمت امعغمر ؛ قيمف مكي غ   أثككغ مغعكميخ إ كرار امي  كا إ رار رغا -

 مسي  امك رمت   رسا.
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 اليوامش
 

ي  اميقاري: امقج  اآلثغ م مما امغيقز امث م ر ، يم ع ك ي يقر -1
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 لة الهوية الثقافية في المجتمع الجزائريأمساإلعالم الجديد و 
 .دراسة ميدانية عمى عينة من مستخدمي الفيسبوك في الجزائر

 سهام بقموفأ. 
 جامعة الجزائر   

 مقدمة 
 االجصمىاع،، ومنيا عمى  اخصىص موا ىل الصوا ىلالجديد، أحدثت وسائل اإلعالم 

اخشىىىىىىىصاص  عميقىىىىىىىل ةىىىىىىى، عمميىىىىىىىل االص ىىىىىىىال والصوا ىىىىىىىل االجصمىىىىىىىاع،  ىىىىىىىينصغيىىىىىىرات 
يمت ة، صغيير الكثير من السموكيات والص رةات، وعممت سأوالمجموعات ال شريل، و 

عم  إحداث صغييرات ة، منظومل القيم والصقاليد والعىادات داصىل المجصمعىات العر يىل، 
لىم صسىصطل شىعو يا مقاومىل مىا يجرةىو صيىار العولمىل الزاحىق ع ىر موا ىل صوا ىل  الص،

اجصماع، ذات طا ل عالم، كوك ،، ال صقيده حدود، وال صحكمو  ىيم وال م ىاد ، رىانىو 
ىىىىىو االنصشىىىىار والصوسىىىىل ونشىىىىر أةكىىىىار ومعمومىىىىات ذات طىىىىا ل   نىىىى، واسىىىىصيالك، ةىىىى، 

والصقنيىىىىل  المصسىىىىارعل صىىىىم انصقىىىىال  ثىىىىر ىىىىىده الصطىىىىورات الصكنولوجيىىىىلأوعمىىىى   (1)غال يىىىىا،
المنصجات المعرةيل  ين المجصمعات الص، صعد إحدى أىىم وسىائل االنصشىار الثقىاة، ةى، 
المجصمعات اإلنسانيل نصيجل ص نى،  عىض القىيم لجوانىو سىموكيل سىم يل وايجا يىل شى نيا 
ش ن أي من القيم االجصماعيل اخصىرى ةى، المجصمىل ةصىودي وسىائل االص ىال الحديثىل 

نيىىا صعمىىل عمىى  نقىىل اخنمىىاط الحياصيىىل لممجصمعىىات ذ أا المجىىال، إذلىىدور اخىىىم ةىى، ىىىا
  (2)الغر يل...

عمى   تةى، الو ىت الحىال، طغى اتاع، أىىم منصجىصعد ش كات الصوا ىل االجصمى   
السىىىاحل الصكنولوجيىىىل مىىىن حيىىىث كثىىىر  االسىىىصصدام، ىىىىدا مىىىا يسىىىصدع،  ىىىرور  الدراسىىىل 

وا ل  ين الثقاةات المصصمفل صماما والمص اينل ة، والصمحيص ص و ا ةيما يصعمق  الص
ا ذغم مىىن أن ظيىىور مثىىل ىىىأغم يىىا مىىل وجىىود  عىىض الصقار ىىات عمىى  اصصالةيىىا، ة ىىالر 
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النصىىىاج الصقنىىى، لىىىم يصجىىىاوز  عىىىد العقىىىدين مىىىن الىىىزمن إال أنىىىو صمىىىق أثىىىارا عمىىى  مصصمىىىق 
الصوا ىل اخ عد  مست مصصمق الجوانو سواء من ناحيىل إيجا يىل صظيىر مىن صىالل 

لغاء الصزامنيل وذو ان الحواجز الجغرا ن أةيل  ين المسصصدمين، ة، حين نجد الفعال وا 
ويثيىىىر مسىىىائل  اً لكىىىل جانىىىو مشىىىرق  صىىىر سىىىم ، غال ىىىا مىىىا يكىىىون محىىىل جىىىدال واسىىىع

شىىىىكاليات عىىىىد  لعىىىىل أ رزىىىىىا إشىىىىكاليل اليويىىىىل عامىىىىل  واليويىىىىل الثقاةيىىىىل عمىىىى  وجىىىىو  وا 
 الص وص.

 اإلشكالية:
ةىى، ظىىل الصطىىور المصنىىام، لظىىاىر  العولمىىل وظيىىور عىىالم اةصرا ىى، مىىوازي ةىى،   

ص ائ ىىو وصجمعاصىىو لمعىىالم الىىوا ع،، أىىىم مىىا يميىىزه الص ىىادل الحىىر واالص ىىال الم اشىىر 
وغير الم اشر  ين مصصمق الدول والعوالم الص، كانىت منىد زمىن غيىر  عيىد ةقىط  عيىد  

 ريىل كونيىل  ىغير  حسىو  ىول مارشىال  جدا لكن  فعل الصكنولوجيا جعمىت مىن العىالم
ماكموىىىىان ةىىىى، حديثىىىو عىىىىن الحصميىىىىل الصكنولوجيىىىل الصىىىى، ةصحىىىىت الحىىىدود  ىىىىين مصصمىىىىق 
الشىعوو والثقاةىىات ةانفصحىت كىىل ثقاةىل ةىى، اخصىرى  مصصطيىىل  ىدلر الحىىدود الجغراةيىىل 

ا االنسىىىياو شىىىكل أحىىىد أصطىىىر أنىىىواع االنسىىىالخ الىىىذي مىىىس ذكانيىىىل، ىىىىانيىىىل والموالزم
ثقاةيىىل المشىىكمل لميويىىل  فعىل القىىو  اليائمىىل لمصقنيىىل عمى  ة ىىل المكىىان عىىن المنظومىل ال

يم سىألحواجز الجغراةيل واصساعيا ممىا اليويل وصزاوج الحدود الثقاةيل ة، ظل  ذو ان ا
عاق الشىىعور  االنصمىىاء ةىى، إ ىىعاق حىىس االنصمىىاء إلىى  حيىىز معىىين، نجىىم عنىىو إ ىى

ت اةصرا ىىيل مصماشىىيل مىىل اليىىدق ه الصكنولوجيىىا عممىىت عمىى  إنصىىاج ىويىىاذالمحمىى،، ةيىى
الىىذي أنشىىئت مىىن أجمىىو ةصواجىىدىا االةصرا ىى، وارص اطيىىا  الف ىىاء االةصرا ىى، جعميىىىا 
غيىىىر مرص طىىىل ال  ىىىزمن وال  ثقاةىىىل وال  ىىىدين وال حصىىى   مكىىىان،  ىىىل نحىىىن ةىىى، طريقنىىىا 
لصشكيل ىويل موحد  صجعل جميل ىويات العالم ة،  وثقل واحد  صصدم أىىداق محىدد  

ا الغىىزو الثقىىاة، ذيير ال صمىىد   ىىمل الىى  مجصمعنىىا، ةيىىموعىىل مىىن المعىىاصن نىى، عمىى  مج
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ار الف اء االةصرا ، ال راق إنما يحمل ة، طياصىو  ىوادر االنىدراج  ىمن ذوالعولم، 
مىىى لوق ةىىىى،  ىويىىىل دصيمىىىل عمىىى  مجصمعنىىىا صحمىىىىل مىىىن القىىىيم والمعىىىايير مىىىىا ىىىىو غيىىىر

اليويل الموحد  لمجصمل واحد يم ة، انسالخ  عض اخجزاء من مجصمعاصنا العر يل ةصس
وص عنا ال محالل مل االسصيالر غير الواع، ة، صانل الىدةاع الجمىاع، عىن اليويىل 
االةصرا ىىىيل الموحىىىد  الصىىى، صفر ىىىيا الصقنيىىىل  صطوراصيىىىا المصسىىىارعل ةالعىىىام االةصرا ىىى، 

( سىىنوات وا عيىىل حسىىو الىىزمن الميىىدياصيك، عمىى  حىىد صع يىىر ع ىىد ا  04يعىىادل أر ىىل )
نظومل المجصمعىات الصى، صعىيش ةالمجصمل الجزائري اليوم  من م (3)،الحيدري
، والصقىىىدم  ىىىمن سىىىياق الصغيىىىر الىىىدائم والصفاعىىىل المسىىىصمر، إال أن مىىىا رالصطىىو 

زه  ىىروز الجانىىو الصقنىى، كعالمىىل ةار ىىل ليىىذا الصغيىىر، وكىىان ليىىذا الف ىىاء يىىيم
أثىىىره الك يىىىر عمىىى  الصىىىرا ط اليويىىىاص، االجصمىىىاع، والثقىىىاة،، وىىىىذا اخثىىىر كىىىان 

الصىىى، عمىىى  جىىىان ين محمىىى، وعىىىالم،، ة غفىىىال الجانىىىو السىىىم ، ليىىىذه الشىىى كات 
ةيىىل ىىى، أمىىرا غيىىر م ىىرر، عمىى  اعص ىىار أن اليويىىل الثقا أحىىدثت صغيىىرات نسىى يل

اخساس الذي ي ن  عميو المجصمل، ةقد أ ى   المسىصصدم اليىوم يعىد مجصمعىو 
االةصرا ىىىى، مىىىىن  ىىىىمن اىصماماصىىىىو ور مىىىىا طغىىىى  عمىىىى  الجانىىىىو االجصمىىىىاع، 

يعد م طم  "المجصمل االةصرا ،" من المفاىيم الصى  صسىصو ق  الوا ع،، ةمم
يومىىا االنص ىىاه عنىىد سىىماعو، إذ أ ىى   ذا عموميىىل وانصشىىار، حيىىث أ ىى   مف

نركىز ةى، مصداوال عند العديد من المسصصدمين لش كات الصوا ىل االجصمىاع،، 
ىىىىده الور ىىىل ال حثيىىىل عمىىى   مو ىىىوع اليويىىىل الثقاةيىىىل ةىىى، ظىىىل انفصىىىاح العىىىالم إعالميىىىا 
وثقاةيا  حيث يظىل الصسىاول المطىروح دائمىا ىىو شىكل اليويىات الثقاةيىل ةى، المسىصق ل 

صشىكل صيديىدا م اشىرا لصمىر اليويىات الثقاةيىل   عد أن صحولت المعىارق إلى  سىمل ثقاةيىل
ودلر مىن صىالل شىقين مصىوازيين إمىا ص ىدعيا أو صمصينيىا وصعزيىز االنصمىاء إلى  ىويىل 
ثقاةيل موحد  ة، ظل صمازج الثقاةات المصصمفل والمش عل  القيم الدصيمل عمى  مجصمعنىا 



 اإلعالم الجديد ومسالة الهوية الثقافية في المجتمعالعدد الثاني    –مجمة كمية الفنون واإلعالم
   

321 

 

لفىرد  فعىل  ىدر  ة، ظل غزو اإلعالم الجديد،  ما يممكو من صقنيات االسصحواذ عمى  ا
شىىغمت   ىىيل اليويىىل الثقاةيىىل  ىىال الصكنولوجيىىا عمىى  ة ىىل المكىىان عىىن اليويىىل، ةقىىد 

المفكرين والعمماء والمثقفين والقاد  ةى، دول العىالم، صا ىل ةى، ع ىر العولمىل الىذي 
ا ال ىىدد نحىىاول ص يىىين اخثىىر ذةىى، ىى (4)صىرر أثىىارا نفسىىيل نىىصت عنيىا صحىىول ةىى، اليويىىل،

جا ل عمى  طىرح الصسىاول الرئيسى، الصىال،: مىا ىىو صى ثير اإلعىالم ميدانيا من صالل اإل
ا الطىرح  سىمنا ذولإلجا ل عم  ىالجديد عم  اليويل الثقاةيل لدى ش ا نا ة، الجزائر؟ 

 محاور رئيسيل: لىده الور ل ال حثيل إل  ثالث
وإلسقاط الدراسل ميدانيا ال د لنا من الص سىيس لدراسىل الصى ثير  مىن صىالل الجانىو  

النظري من أجل اإلجا ل عم  الطرح اإلشكال، السا ق انطال ا من المفىاىيم المصعمقىل 
 اليويىىل الثقاةيىىل، اإلعىىالم الجديىىد، مسىىصصدم، شىى كات الصوا ىىل االجصمىىاع،، ونصىىص 
 الىىىىىذكر الفيسىىىىى ور كىىىىى نموذج  نينىىىىىا عميىىىىىو الدراسىىىىىل الميدانيىىىىىل، مصصىىىىىذين ةئىىىىىل الشىىىىى او 

مفىىىرد ، مىىىن صىىىالل إرسىىىال اسىىىص يان  250المسىىىصصدم لمفيسىىى ور كعينىىىل  حىىىث  واميىىىا 
 محاور، محور اليويل، محور المغل، محور الدين. 4الكصرون، ي م 

 المفاهيمي لمصطمحات الدراسة: / اإلطار1
يذىو جون  اةمور ة، صعريفو لإلعالم الجديد ة،  ولو:  اإلعالم الجديد: -1-1

ه ذصطور ىإن المشيد الصاص  صكنولوجيات اإلعالم الجديد  يصغير  مثل سرعل 
الصكنولوجيات، وى، صحدث صغييرا راديكاليا ة، كل ما يصعمق  الطريقل الص، نصوا ل 
 يا واخشصاص الدين نصوا ل معيم، كما أنيا صغير كاةل أوجو الحيا  الص، نعيشيا 
من  ناء العال ات الشص يل إل  صمق الم ادر الماليل والرعايل ال حيل 

 (5)وغيرىا".
اإلعىىالم الجديىد إلى  منظومىىل صوا ىميل جديىىد  مصصمفىل ةىى،  ا النحىىو يحيىلذوعمى  ىى

طىىىرق اشىىىصغاليا عىىىن منظومىىىل الصوا ىىىل الموسسىىىاص، أو منظومىىىل الصوا ىىىل الجمعىىى، 
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صقىىىوم ىىىىده المنظومىىىل عمىىى  نظىىىام محىىىدد  ىىىين  ذإعىىىالم الىىىنحن، إعىىىالم الجمىىىاىير(، إ)
 ةىىى، حىىىين يىىىذىو جىىىونس ةىىى، صعريفىىىو لإلعىىىالم الجديىىىد عمىىى  انىىىو (6)الفىىىاعمين داصميىىىا.

م ىىىىطم  يسىىىىصصدم لو ىىىىق أشىىىىكال مىىىىن أنىىىىواع االص ىىىىال االلكصرونىىىى، أ ىىىى   ممكنىىىىا 
 اسىىصصدام الكوم يىىىوصر كمقا ىىل لإلعىىىالم  القىىديم الصىىى، صشىىمل ال ىىىحاةل المكصو ىىل  مىىىن 
جرائىىد ومجىىالت..، وغيرىىىا مىىن الوسىىائل السىىاكنل، ويصميىىز اإلعىىالم الجديىىد عىىن القىىديم 

لىىر ةىى ن الفوا ىىل ذصق ميا، ومىىل ن،  ىىاحو الرسىالل ومسىى صا ىيل الحىىوار  ىىين الطىىرةي
ن القىديم نفسىو أعيىد صكوينىو وصحسىينو ومراجعصىو اإلعىالم الجديىد والقىديم ذا ىت، خ  ين

 (7)ليمصق، مل الجديد ة،  عض جوان و.
مىىن صىىالل الصعىىاريق السىىا قل نجىىد أن اإلعىىالم الجديىىد ىىىو مجموعىىل الصكنولوجيىىات 

الصقميديىىىىىل لإلعىىىىىالم، الط اعىىىىىل الصىىىىى، صولىىىىىدت مىىىىىن الصىىىىىزاوج  ىىىىىين الكم يىىىىىوصر والوسىىىىىائل 
  (8)والص وير الفوصوغراة، وال وت وال ور .

ىا مىن أن اإلعىالم الجديىد و  ن الجد  ة، اإلعالم يمكىن اسىصقرايمكن اإلجماع  ا ذل
يشىىىير إلىىىى  حالىىىل مىىىىن الصنىىىىوع ةىىى، اخشىىىىكال والصكنولوجيىىىىا والص ىىىائص الصىىىى، حممصيىىىىا 

يصعمىىىىىىق  ىىىىىى عالء حالىىىىىىل الفرديىىىىىىل الوسىىىىىىائل المسىىىىىىصحدثل عىىىىىىن الصقميديىىىىىىل صا ىىىىىىل ةيمىىىىىىا 
  (9)والصص يص وىما ص صيان كنصيجل لميز  رئيسيل ى، الصفاعميل.

 مواقع التواصل االجتماعي:  -1-2
صعىىىرق عمىىى  أنيىىىا منظومىىىل مىىىن الشىىى كات االلكصرونيىىىل الصىىى، صسىىىم  لممشىىىصرر ةييىىىا 
  نشىىىاء مو ىىىل صىىىاص  ىىىو، ومىىىن ثىىىم ر طىىىو مىىىن صىىىالل نظىىىام اجصمىىىاع، الكصرونىىى، مىىىل 

لدييم االىصمامات واليوايات نفسيا أو جمعو مل أ ىد اء الجامعىل أو أع اء  صرين 
ى، موا ل م نيل عم  ةكر  الش كات االجصماعيل ة، حين نجد أنيا صعن،  (10)الثانويل.

الصقميديىىىىل حيىىىىث صصوا ىىىىل مىىىىل أةىىىىراد جىىىىدد ال صعىىىىرةيم عىىىىن طريىىىىق أةىىىىراد صعىىىىرةيم مثىىىىل 
(FaceBook  وMySpace.)((11  لر صىىم ص ىىنيق ىىىده الموا ىىل مىىن حيىىث عىىدد ذلىى



 اإلعالم الجديد ومسالة الهوية الثقافية في المجتمعالعدد الثاني    –مجمة كمية الفنون واإلعالم
   

321 

 

مسىىصصدمييا إلىى   سىىمين رئيسىىيين، يصمحىىور القسىىم اخول عمىى  أنيىىا ع ىىار  عىىن موا ىىل 
صحصوي أةراد  و مجموعىات صىر طيم م ىمحل مشىصركل صا ىل  مجموعىل محىدد  يمكىن 

لىر نجىد ذم  لغيىر اخع ىاء  ىدلر، ةى، مقا ىل لممسصصدمين ةقط الدصول إلييىا وال يسى
الثىىان،: أنيىا ع ىىار  عىىن موا ىل مصاحىىل لجميىىل مسىصصدم، االنصرنىىت، صمكىىنيم ةى، القسىىم 

من االن مام إل  أي  ىفحل أو مجموعىل كمىا صصىوةر لىدييم حريىل اصصيىار اخ ىد اء 
وصعىىرق أي ىىا   نيىىا : شىى كات اجصماعيىىل صفاعميىىل صصىىي  الصوا ىىل  (12)مثىىل الفيسىى ور.

ظيىىرت عمىى  شىى كل لم، لمسىىصصدمييا ةىى، أي و ىىت يشىىاءون و ةىى، أي مكىىان مىىن العىىا
ت منذ سنوات وصمكنيم أي ا من الصوا ىل المرئى، و ال ىوص، وص ىادل ال ىور االنصرن

 (13)و غيرىا من اإلمكانات الص، صوطد العال ل االجصماعيل  ينيم.
 (14)مميزات وخصائص شبكات التواصل االجتماعي: -1-3

 ينمىىا صصمىىايز  ع ىىيا عىىن  صشىىصرر الشىى كات االجصماعيىىل ةىى، ص ىىائص أساسىىيل
 :أ رز صمر الص ائص .اخصرى  مميزات صفر يا ط يعل الش كل ومسصصدمييا

 :( Profile Page )الممفات الشخصية / الصفحات الشخصية  .1
ومىىىىن صىىىىالل الممفىىىىات الشص ىىىىيل يمكنىىىىر الصعىىىىرق عمىىىى  اسىىىىم الشىىىىصص ومعرةىىىىل  

 ، االىصمامىات وال ىور مثىل الجىنس ، صىاريل المىيالد، ال مىد اخساسيل عنو المعمومات
 الشص يل  اإل اةل إل  غيرىا من المعمومات.و يعد الممق الشص ،  وا ل الدصول
 لعالم الشصص، ةمن صالل ال فحل الرئيسيل لمممق الشص ، يمكنر مشاىد  نشاط

ذلىر  الشصص موصرًا، من ىم أ د اءه وما ى، ال ور الجديد  الص، رةعيا إل  غير
 .من النشاطات

 (:( Friends/ Connectionsاألصدقاء / العالقات  .2
 وىىم  مثا ىل اخشىصاص الىذين يصعىرق عمىييم الشىصص لغىرض معىين ةالشى كات 

 ينمىا  االجصماعيل ُصطمق مسم   ديق عم  ىذا الشصص الم اق لقائمل أ ىد ائر
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أو  صطمىىق  عىىض موا ىىل الشىى كات االجصماعيىىل الصا ىىل  ىىالمحصرةين مسىىم  " اص ىىال
 .عال ل " عم  ىذا الشصص الم اق لقائمصر

 سال الرسائل:إر   .3
سواء كان ة،  ائمىل  وصصي  ىذه الصا يل إمكانيل إرسال رسالل م اشر  لمشصص، 

 اخ د اء لدير أو ال
صصي  الش كات االجصماعيل لمسىصصدمييا إنشىاء عىدد ال نيىائ،  ألبومات الصور: .4

صاحىل مشىاركل ىىذه ال ىور مىل اخ ىد اء  مىن اخل ومىات ورةىل مئىات ال ىور ةييىا وا 
 .حوليا والصعميقلالطالع 

االجصماعيىىىل صا ىىىيل إنشىىىاء  تصصىىىي  كثيىىىر مىىىن موا ىىىل الشىىى كا لمجموعاااات:ا .5
وأىىداق محىدد  ويىوةر  إنشىاء مجموعىل  مسىم  معىينمجموعل اىصمام، حيث يمكنىر 

إلييىا مسىاحل أشى و مىا صكىون  مو ىل الشى كل االجصماعيىل لمالىر المجموعىل والمن ىمين
صا ىىيل صنسىىيق االجصماعىىات  صصىىي  منصىىدى حىىوار م ىىغر وأل ىىوم  ىىور م ىىغر كمىىا 

صمىىر المجموعىل لىىو  أو اخحىىداث ودعىو  أع ىاء Events عىن طريىق مىىا يعىرق  ىىى
 .ومعرةل عدد الحا رين من عدد غير الحا رين

 الصفحات:  .6
صعمىىل  ا صىدعت ىىىذه الفكىىر  الفيسىى ور ، واسىىصصدمصيا صجاريىىاً   طريقىىل ةع الىىل حيىىث 

يىىل  الصجاريىىل أو  صصىىي  خ ىىحاو المنصجىىاتحاليىىاً  عمىى  إنشىىاء حمىىالت إعالنيىىل موج 
ظيارىا لفئل يحددونيا من المسىصصدمين وصقىوم الفيسى ور  الفعاليات صوجيو  فحاصيم وا 

  ىل أي مسىصصدم  ىام  ىالنقر عمى    اسصقطاع م مغ عن كىل نقىر  يىصم الو ىول ليىا مىن
يىىصم ةييىىا و ىىل معمومىىات عىىن  اإلعىىالن ، صقىىوم ةكىىر  ال ىىفحات عمىى  إنشىىاء  ىىفحل

ذلىر  ص ىف  صمىر ال ىفحات  ن  عىدو شص يل أو الحدث ويقوم المسىصصدمو الالمنصت أ
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ال ىفحل يقومىون    ىاةصيا  عن طريىق صقسىيمات محىدد  ثىم إن وجىدوا اىصمامىاً   صمىر
 .إل  ممفيم الشص ،

 (15)كما نجد  عض الص ائص اخصرى أىميا:
ويق ىد  ىذلر زيىاد  وصعىدد   (media fragmentationتفتيات الجمااهير   .7

الصيىارات أمىام مسىصيمك، وسىائل اإلعىالم والىذين أ ى   و ىصيم موزعىًا  ىين العديىد مىىن 
الوسىىىائل مثىىىل الموا ىىىل اإللكصرونيىىىل وشىىى كات الصوا ىىىل االجصماعيىىىل واليواصىىىق الذكيىىىل 

ذاعل وصمفزيون.  وألعاو الفيديو االلكصرونيل  جانو الوسائل الصقميديل من  حق وا 
ويق ىىد  يىىا عىىدم الحاجىىل لوجىىود المرسىىل والمصمقىى، ةىى، نفىىس  زامنيااة:غياااا الت .8

 الو ت، ةالمصمق،   مكانو الح ول عم  المحصوى ة، أي و ت يريده.
ويق ىىد  االنصشىىار شىىيوعو وو ىىولو إلىى  جميىىل  االنتشااار وعالميااة التواصاال: .9

 شرائ  المجصمل صقري ا، إ اةل إل  عالميصو و درصو عم  صجاوز الحدود الجغراةيل.
  ىىرق النظىىر عىىن موا ىىفات ومقىىاييس المنشىى   والتفاعاال قابميااة التواصاال .10

لممحصوى، صحدث عن ص ائص اإلعالم الجديد  اإلرص اط  عنا ر العمميل اإلعالميل 
 االسصجا ل -المصمق،  -الوسيمل  -الرسالل  -اخساسيل: الم در 

اخولى  عمى  يعص ر أشىير شى كل اجصماعيىل ةى، العىالم إذ يحصىل المرص ىل الفيسبوك: 
مسىىصوى الشىى كات االجصماعيىىل،  ىىدأ كفكىىر   سىىيطل خحىىد طم ىىل ىىىارةرد، وصمكىىن "مىىارر 

، و مىىل انطىىالق المو ىىل 2004زوكير يىىرج"  ىىاحو الفكىىر  مىىن صجسىىيدىا ةىى، ةيفىىري 
حقق نجاحا ك يرا ة، غ ون أس وعين ةىىىىقط، و  ىدأ ن ىق طم ىل  وسىطن  المطال ىل 

يعىىد أك ىىر  (16)ص ىىرا عمىى  طم ىىل ىىىارةرد ةقىىط، االن ىىمام لممو ىىل خن الىىدصول كىىان مق
 السىو يل عاليىل ،  يمصىومن ناحيل سرعل االنصشار والصوسىل موا ل الش كات االجصماعيل

الفيسىى ور ىىى، "  ، نقطىىل القىىو  اخساسىىيل ةىى،وصصنىىاةس عمىى   ىىمو ك يىىرات الشىىركات
ل أنحىىاء العىىالم   رمجىى الصط يقىات " الصىى، أصاحىىت الشىى كل ةييىىا لمم ىىرمجين مىىن مصصمىىق
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ن ةىىى، الفىىىيس  ىىىور و العىىىامم . سىىىي للمصصمفىىىل وا  ىىىاةصيا لممو ىىىل اخساسىىى،صط يقىىىاصيم ا
صصص ىر الكثيىر عمىييم  – أكىواد  رمجيىل مسىاعد  - API الميمىل لمم ىرمجين   نشىاء

ويىرى مصصىرع  (17).منىو وصساعدىم ة، الو ول لممفر الشص ، و ناء صط يىق صسىصفيد
  Social Movementالفيسى ور مىارر زوكري ىرج أن ةيسى ور ىىو حركىل اجصماعيىل 

وليس مجرد أدا  أو وسيمل لمصوا ل، وأنو سوق يزي  ال ريد االلكصرون، ويحل محمو، 
وسوق يسيطر عم  كل نواح، النشاط ال شري عم  الش كل العنك وصيل. و الصال، ة ن 

" وأنىىو مو ىل يصىىي  ل ةىىراد العىاديين أن ي ىىنعوا مىىن يو ىق  كونىىو "دليىىل سىكان العىىالم
أنفسىىىيم كيىىىان عىىىام مىىىن صىىىالل اإلدالء والمشىىىاركل  مىىىا يريىىىدون مىىىن معمومىىىات حىىىول 
أنفسىىيم واىصمامىىاصيم ومشىىاعرىم و ىىورىم الشص ىىيل ولقطىىات الفيىىديو الصا ىىل  يىىم، 

  (18)ولذلر ة ن اليدق من ىذا االصصراع ىو جعل العالم مكانًا أكثر انفصاحًا. 
 /المفاهيم المتعمقة  بالهوية الثقافية: 2

ةاليويىىىىىل مىىىىىن أىىىىىىم السىىىىىمات المميىىىىىز  لممجصمىىىىىل ، ةيىىىىى، الصىىىىى، صجسىىىىىد الطموحىىىىىات 
نجىىىازاصيم ةىىى،  المسىىىصق ميل ةىىى، المجصمىىىل ، وص ىىىرز معىىىالم الصطىىىور ةىىى، سىىىمور اخةىىىراد وا 
المجاالت المصصمفل ،  ل صنطىوي عمى، الم ىاد  والقىيم الصى، صىدةل اإلنسىان إلى، صحقيىق 

يىىات معينىىل ، وعمىى،  ىىوء ذلىىر ةاليويىىل الثقاةيىىل لمجصمىىل مىىا ال ىىد وأن صسىىصند إلىى، غا
ل، معىايير  يميىل وم ىاد  أصال يىل و ىوا ط  اجصماعيىل  أ ول صسصمد منيا  وصيا ، وا 

 (19)وغايات ساميل صجعميا مركزا لالسصقطاو العالم، واإلنسان،.
عال صو  اآلصرين، عمى  : صعن، اليويل صمكن الفرد من ةيم .  مفهوم الهوية 1.2

جان ين شص ، ونفس،، و د ص ل إل  الجانو االجصماع،، ة ي صفاعىل أو مشىاركل 
، ةىىى، حىىىين نجىىىد الجىىىا ري محمىىىد عا ىىىد: يعص ىىىر 20صعنىىى، االنصسىىىاو إلىىى  ىويىىىل معينىىىل،

اليويل الم در اخساس، الىذي يعصمىد عميىو اخةىراد ةيمىا يقدمونىو مىن معىان، ل شىياء 
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أشىىار عميىىو محمىىود العىىالم ةىى، حديثىىو عىىن أىميىىل اليويىىل ةىى، ىىىدا مىىا  (21)واخحىىداث،
 (22)صشكيل الشص يل الفرديل والمجصمعيل،

جىىىاء ةىىى، الصطىىىل الشىىىاممل العر يىىىل : أن الثقاةىىىل  ىىىالمعن  . مفهاااوم الثقافاااة:  2.2
العر ، اخ يل لمكممل صعن، سرعل الصعميم والحذق والفطنل وث ات المعرةل  ما يحصاج 

 (23)المرء إليو".
ىى24) . العالقااة بااين اله ويااة والثقافااة:3.2 ا العال ىىل  ىىين الُيويىىل والثقاةىىل، ة نيىىا أم 

صعنىى، عال ىىل الىىذات  اإلنصىىاج الثقىىاة،، وال شىىر أن أي إنصىىاج ثقىىاة، ال يىىصم ةىى، غيىىاو 
ذات مفكىر ، دون الصىىوض ةىى، الجىدال الىىذي يىىذىو إلىى  أسى قيل الىىذات عمىى  مو ىىوع 

ن كل مىا ةى، االصجاه العقالن، المثال،، أو الذي  يجعل المو وع أس ق من الذات، وا 
الذىن ىو نصيجل مىا صحممىو الحىواس وصصطىو عمى  صمىر ال ىفحل )ذىىن اإلنسىان( كمىا 

 .يذىو لور، واالصجاه الصجري ،  شكل عام
الصال ل أن الذات المفكر  صقوم  دور ك يىر ةى، إنصىاج الثقاةىل، وصحديىد نوعيىا     

ان، وةى، كىل ع ىر مىن الع ىور، و نىاء عمى  وأىداةيا وىويصيا ةى، كىل مجصمىل إنسى
مىىا سىى ق ة نىىو ي ىىعو أن نجىىد صعريفىىًا جامعىىًا مانعىىًا لمفيىىوم الُيويىىل الثقاةيىىل، ةالُيويىىل 
الثقاةيل صصصمق من مجصمل إل   صر ومىن ع ىر إلى  ع ىر، كمىا صصصمىق  ىاصصالق 

  .الصوجيات الفكريل واخيديولوجيل لمنصج، الثقاةل
يشىىير مفيىىوم اليويىىل الثقاةيىىل إلىى  العىىدد الثا ىىت . مفهااوم الهويااة الثقافيااة:  4.2

والجىىىوىري المشىىىصرر مىىىن السىىىمات والقسىىىمات العامىىىل الصىىى، صميىىىز ح ىىىار  اخمىىىل عىىىن 
غيرىىىا مىىن الح ىىارات، والصىى، صجعىىل لمشص ىىيل الوطنيىىل أو القوميىىل طا عىىا صصميىىز  ىىو 

ا مىا أكىد عميىو " عا ىد الجىا ري " وىىذ (25)عن الشص ىيات الوطنيىل والقوميىل اخصىرى.
حىىىىين رأي أنىىىىو " ال صكصمىىىىل اليويىىىىل الثقاةيىىىىل وال ص ىىىىرز ص و ىىىىيصيا، وال صغىىىىدو ىويىىىىل  
ممصمئىىل  ىىادر  عمىى، نشىىدان العالميىىل إال إذا صجسىىدت مرجعصييىىا ةىى، كيىىان صصطىىا ق ةيىىو 
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 ثالثل عنا ر: الوطن )الجغراةيل والصاريل(،  الدولل )الصجسيد القىانون، لوحىد  الىوطن
   (26)واخمل( ، واخمل ) النسو الروح، الذي صنسجو الثقاةل المشصركل"

 . مالمح الهوية الثقافية والعناصر المشكمة لها: 5.2
ع ىىر عنيىىا ال احىىث أحمىىد أ ىىو زيىىد ةىى، كصا ىىو ىويىىل الثقاةىىل المغااة العربيااة:   .1

اليويىل العر يل حيث اسص عد انف اليا عن المغل اخم ةي، صعد أىم مقوم من مقومىات 
الثقاةيل خنيا  مثا ل الوعاء الذي صصشىكل ةيىو اليويىل وصحىدد كيانىو الثقىاة، والح ىاري 

صشكل لغل الفكر والصالحم  ين   (27)الذي يميزه عن سائر القوميات واليويات اخصرى،
 .الشعوو عم  اصصالق مواطنيا وصعدد ليجاصيا، وصنوعيا

اإلسىىالم، صكصسىىو اليويىىل الثقاةيىىل  ىىيغصيا اخساسىىيل مىىن الاادين اإلسااالمي:  .2
نمىىىا كانىىىت   ائىىىل وعشىىىائره اخمىىىل كيىىىان  ىىىائذةق ىىىل اإلسىىىالم لىىىم يكىىىن ليىىى ال  م الىىىذات وا 

صجمعيىىا عقيىىد  وال يوحىىدىا إيمىىان، إال أن جىىاء اإلسىىالم الىىذي لىىم يكىىن مجىىرد شىىريعل 
نمىىا كىىان ومىىا يىىزال منيىىاج حيىىا   كىى ل ة ىىوليا والصىى، نظمىىت المجصمىىل العر ىى، دينيىىا، وا 

ن الكىريم م ىدر اخسىاس لميويىل  قىاة، جىزء منيىا، وعميىو يعص ىر القىر يعص ر الجانو الث
الثقاةيىىىل العر يىىىل، نظىىىرا لمىىىا ورد ةيىىىو مىىىن صعىىىاليم دينيىىىل وأصال يىىىل واجصماعيىىىل، وكونىىىو 

 (28)ا لمصطم ات كل ع ر ومسصجداصو. الحا لكل زمان ومكان ومسايرً 
 المصمحة المشتركة: .3
المفيىىوم عمىىى  مكونىىات اليويىىل الثقاةيىىل مىىىن القىىيم الماديىىل والمعنويىىىل  اذينطىىوي ىىى 

والص، صص ناىا اخمل والص، صولق جىزءا مىن أجىزاء ال نىاء القىوم،، كمىا صعمىل الم ىمحل 
المشىىىصركل عمىىىى  اسىىىىصقرار اليويىىىىل الثقاةيىىىىل و الصىىىال، صحريىىىىر اخمىىىىل سياسىىىىيا وا ص ىىىىاديا 

مجصمل ح اري مسصقر ومزدىر  ىائم  واجصماعيا،  ما ص يفو من مساوا  وعدل و ناء
 (29)عم  مجموعل القيم الص، صمصاز  يا اخمل.

 



 اإلعالم الجديد ومسالة الهوية الثقافية في المجتمعالعدد الثاني    –مجمة كمية الفنون واإلعالم
   

311 

 

 . خصائص الهوية الثقافية العربية:  6.2
 (30 تتسم الهوية الثقافية العربية بخاصيتين أساسيتين هما:

ةيما يصعمق  الم ادر القطعيل والعنا ر الثا صل ة، صكوينيىا والمسىصقا  الثبوت:  . أ
 وصشريعات و يم ومناىت.من عقائد 

ويصجمىىىى  أساسىىىىا ةىىىى، اجصيىىىىادات العىىىىرو القا مىىىىل لمصطىىىى  وال ىىىىواو  التغيياااار: . و
 و الصال، لالصصالق. 

 لر نجد: ذإ اةل إل  
: حيىىث نممىىس صعىىدد  نيىىات اليويىىل وأىميىىل اليويىىل الواحىىد  التعاادد واالخااتالف . ت

ثقاةىىل أصىىرى صكمىىن ةىى، العنا ىىر المشىىكمل ليىىا، وال صصشىىكل ىىىده العنا ىىر إال  وجىىود 
مغىىاير  ةىى ذا لىىم ينظىىر إلىى  ىىىده االصصالةىىات  منظىىار الصنىىوع ومىىن جانىىو يثىىري اليويىىل 

 ة نيا ال محالل صودي إل  صنا  ات صف ، إل  عنق و راعات.
ال ىىىد لميويىىىل أن صص سىىىس  ىىىمن سىىىياق  الساااياقات االجتماعياااة والتاريخياااة: . ث

ىيكمصىىىو والعال ىىىات اجصمىىىاع، صىىىاريص، محىىىدد و مىىىا أن الزمىىىان يصعا ىىىو والمكىىىان يعىىىاد 
صصغيىىر، ةىىان اسىىصجا ات النىىاس وص ىىراصيم صصىىراكم وصطىىور وعىىييم مىىا يىىودي إلىى  صشىىعو 

  (31)ص وراصيم ومساراصيم.
 تأثير اإلعالم الجديد عمى الهوية الثقافية:  

، والمصمثىىىىل ةىىىى، االنفصىىىىاح والنمىىىىو والصقىىىىدم أن مىىىىا يشىىىىيده عىىىىالم اليىىىىوم المصغيىىىىر    
ة الرغم من  (32)ص ثيراصو عم، اليويل الثقاةيل لممجصمل، الصكنولوج، الذي ر ما يكون لو

صاحل الصوا ل الفعال وسرعل الح ول عم  المعمومل والقدر  عم   صقريو المساةات وا 
، ل ى، حجر الزاويل ة، صكىوين اخمىمالصعرق عم  ثقاةات العالم  رمصو ةاليويل الثقاةي

ن شىقيا السىم ، أاليجىا ، غيىر ان يا اا ة، جذى (33)خنيا نصيجل صراكم صاريص، طويل،
ي ال يمكىىن الصن ىىل منىىو أو إغفالىىو ىىىو أن صكىىون ليىىا القىىدر  عمىى  طمىىس معىىالم ذوالىى
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ىويىىات الىىدول المصىى صر  صكنولوجيىىا، و الصىىال، صحطىىيم ثقاةىىات الىىدول المصصمفىىل ل ىىىال  
الىىىىدول المصمركىىىىز  عمىىىى  ال ىىىىعيد الصكنولىىىىوج،، ةىىىىال يمكننىىىىا النظىىىىر لمثىىىىور  الر ميىىىىل او 

ا ذلثقاةىل الغر يىل وال صمصنىا  ىمل  يىلجديىد عمى  أنىو ظىاىر  اسىصثنائيل أنج صىو ااإلعىالم ا
ص ىىىىطدم المولىىىود المىىىىصمصض عىىىن الثىىىىور  الر ميىىىىل  مىىىا صحويىىىىو مىىىىن انصقائيىىىل ومعىىىىايير 

ه السىىم يل عمىى   عىىد دينىى، وثقىىاة، وةكىىري، وىىىو مىىا ذ يويىىات أصىىرى،  حيىىث صنطىىوي ىىى
لم وىمى، غيىر منىصت،  ىل يسىصيمر ينط ق عم  الفيس ور الذي يجعل الفىرد مىرص ط  عىا

لر أ ىى حت ذو ىى (34)طا اصىىو ويفقىىده ىويصىىو الحقيقيىىل ةىى، ظىىل ا ىىطناع الشص ىىيات،
العولمىىىل الثقاةيىىىل ص اشىىىر ص ثيرىىىىا عمىىى، اخجيىىىال الجديىىىد  مىىىن أ نىىىاء المجصمىىىل ، وسىىىرت 

، و ىىار الشىىى او العر ىى، يرددىىىىا ومفىىىردات غر يىىل عمىىى، لغصنىىا العر يىىىلمفىىاىيم جديىىد  
 ل  ار مكمن الصطور  يصمثل ةيما يمكىن أن صصعىرض لىو  ىيم االنصمىاء ويداةل عنيا، 

  (35)واالعصزاز  الوطن والعرو ل واإلسالم من صيديد.
ة ذا كانت اليويل الثقاةيل صعن، الصفرد  كل ما صحممو من عادات  و يم ، سمور    

منظومل ثقاةيىل ونظر  إل  الكون والحيا ، ةان اإلعالم الجديد يزعم صحويل العالم إل  
واحد  وىويل موحد  والصالص ى، طمس اليويات المصنوعل حيىث صقطىل ال ىمل  ىين 

ه الصكنولوجيىىىىا مىىىىن صنمىىىىيط نقىىىىيض ذل وصسىىىىم يم ص و ىىىىيصيم،  مىىىىا صحققىىىىو ىىىىىاخجيىىىىا
 (36)الصفرد.

لقىىىد  ىىىات الحفىىىاظ عمىىى  اليويىىىل الح ىىىاريل خي أمىىىل إحىىىدى الصحىىىديات المطروحىىىل 
الصىىى، شىىىكمت المجصمعىىىات االةصرا ىىىيل)مجصمعات  شىىىكل مصنىىىام، ةىىى، ظىىىل الصطىىىورات 

شى كات الصوا ىل االجصمىاع،(، مىىن صى ثيرات مصصمفىل صشىكل الفكىىر والوجىدان عمى  حىىد 
  (37)السواء.
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 اإلسقاط الميداني لمتأصيل النظري:
، أن عىىىىدد مسىىىىصصدم، الفيسىىىى ور 2016صشىىىىير اإلح ىىىىائيات لسىىىىنل  تمهيااااد:

ا  ىىىنق الفيسىىى ور ةىىى، ذشىىىيريا، و يىىىلسىىىصمائل وصسىىىعل مسىىىصصدم صجىىىاوز المميىىىار وا
ا ذىىىى (38)الصرصيىىىو العىىىالم، لمشىىى كات اخول عالميىىىا مىىىن حيىىىث عىىىدد المسىىىصصدمين،

االسصحواذ عم  الفئل الالمصناىيل من المسىصصدمين يجعىل مىن الفىرد معر ىا لشىص  
أنىىواع االسىىصالو ةمىىم يعىىد لىىو القىىدر  عمىى  الحفىىاظ عمىى  مىىا يممكىىو مىىن مىىدصر ةكىىري 

االصصراق المصعدد اخوجو، والدي يمس كل عنا ر اليويل الثقاةيل ثقاة،، ة، ظل 
 (39).لمش او حسو مو ل أر ام ديجيصال

 اإلسقاط الميداني:
 4ةى، ىىده الدراسىل الميدانيىل  منىا  ص ىىميم اسىصمار  الكصرونيىل مصاحىل صحصىوي عمىى  

محىىىاور أساسىىىيل ةىىى، محاولىىىل منىىىا  لر ىىىد صىىى ثيرا اسىىىصصدام الفيسىىى ور كنصىىىاج لإلعىىىالم 
الجديىىىىد عمىىىى  اليويىىىىل الثقاةيىىىىل لىىىىدى شىىىى ا نا الجزائىىىىري المسىىىىصصدم لشىىىى كات الصوا ىىىىل 
االجصماع،،  منا   صاحل را ط  االسص يان االلكصرونى، عمى   ىفحات الفيسى ور وعمى  

إلىىى   2015ديسىىىم ر  20المجموعىىىات وعمىىى  ال ىىىفحات ةىىى، الفصىىىر  الممصىىىد  مىىىا  ىىىين 
 18اسىصمار  ، صىم اسىص عاد  268، حيىث صمىت اإلجا ىل عمى  2016جانف،  28غايل 

اسىىىصمار  لعىىىدم اسىىىصيفائيا جميىىىل الشىىىروط وعىىىدم إجا ىىىل الم حىىىوثين عمىىى  كىىىل اخسىىىئمل، 
مفرد ، نحاول ىنا صحميل الجداول الص، صو منا  250ةكانت العينل عشوائيل صقدر  ىى: 

ةييا إل  مجموعل من النصائت ص ين ص ثير الفيس ور عم  اليويل الثقاةيل لدى مجموعل 
 لش او الجزائري المسصصدم لمش كل.من ا
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 يبين طبيعة هوية  المستخدمين حقيقية ام مستعارة . -1-الجدول رقم 
 النس ل الصكرار المصغيرات

 %18 45 اليويل حقيقيل
 %82 205 اليويل مسصعار 

 %100 250 المجموع
  ال ىىالغ مىىن صىىالل القىىراء  اإلح ىىائيل أعىىاله يص ىىين لنىىا أن أغمىىو أةىىراد العينىىل

، يف ىىمون اسىىصصدام ىويىىل مسىىصعار  %82ومىىا يشىىكل نسىى ل  ينمسىىصصدم 205عىىددىم 
، مىىىىن المسىىىىصصدمين %18ع ىىىىر حسىىىىا ات الفيسىىىى ور، ةىىىى، حىىىىين نجىىىىد أن مىىىىا نسىىىى صو 

ا الىصحفظ ةى، اسىصصدام اليويىل الحقيقيىل ذيف مون اسىصصدام ىىويصيم الحقيقيىل، ويعىود ىى
ل ةىى، الصعامىىل والصصفىى، الحريىىحسىىو الىى عض أن اليويىىل المسىىصعار  صشىىكل جانىىو مىىن 

ا ةىى، ذ، رغ ىىل مىىنيم ةىى، مسىىصق ل يرجونىىو، ىىىاليرو يىىل مىىن الوا ىىل الحقيقىى أوصجسىىيد م ىىد
الشىىىىكل الظىىىىاىري لكىىىىن ةىىىى، طيىىىىات ىىىىىدا الصصفىىىى، وراء ىويىىىىل مسىىىىصعار  يشىىىىكل  دايىىىىل 
االنسالخ من أول  مقومات اليويل الذاصيل ل ةراد وص ثيرىا عمى  شص ىياصيم ولىو  عىد 

 حين.
يبااين ماادث تااأثير اسااتخدام الفيساابوك عمااى المغااة  كمقااوم  2-2رقاام الجاادول 

 لمهوية الثقافية:
 النس ل الصكرار المصغيرات
 %14 35 ل الف ح المغل العر ي  

 %28 70 المغل االجن يل
 %58 145 جن يل معر لألغل 

 %100 250 المجموع
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  المسىىصصدمين مىىن صىىالل القىىراء  اإلح ىىائيل لمجىىدول أعىىاله ص ىىين لنىىا أن عىىدد
الدين يسىصصدمون المغىل اخجن يىل المعر ىل احصمىت أك ىر نسى ل ع ىر حسىا ات الفيسى ور 

، ةىىىىى، حىىىىىين نجىىىىىد أن %28، صمييىىىىىا اسىىىىىصصدام المغىىىىىل اخجن يىىىىىل  نسىىىىى ل %58 نسىىىىى ل 
، إن ظيىور لغىىل  ديمىىل %14مسىصصدم، الفيسىى ور  المغىل العر يىىل الف ىىح  مىا نسىى صو 

ل الصصاطىىىىو، مىىىىل إ ىىىىاةل  عىىىىض الرمىىىىوز ىجينىىىىل  فعىىىىل مىىىىا صمفصىىىىو الصكنولوجيىىىىا صسىىىىي
ا الصىىزاوج  ىىين المغىىل العر يىىل، واخجن يىىل ذرات الصىى، ال يفيميىىا إال الىى عض، ىىىوالمصص ىى

ىىى، نسىى ل صجىىاوزت الن ىىق  وةىى،  %58ن نسىى ل ةىى،  وصيىىا خ يشىىكل صيديىىدا صطيىىراً 
ا إن دل ة نىىو يىىدل عمىى  أن ذوىىى (40)ارصفىىاع ك يىىر أو مىىا يطمىىق عميىىو  ىىراع المغىىات،

ارز   لممحادثىىىات والدردشىىىل ع ىىىر موا ىىىل الصوا ىىىل االجصمىىىاع، ىىىى، الصىىىزاوج السىىىمل ال ىىى
المغوي  ين ما ىو أ يل ونق د  و المغل العر يل و ين ما ىو دصيل ونق د  و المغل 
اخجن يىىل و عىىىض الرمىىىوز المصداولىىل، ىىىىدا الصمىىىازج يىىىودي مىىل االسىىىصصدام المصزايىىىد إلىىى  

وىىدا مىىا ين ى   ىىدق نىا وس الصطىىر   (41) ىياع المغىل العر يىىل المشىكمل ليويىىل الشى او.
والصصىوق مىن انسىالخ المغىل العر يىل وصرسىل لغىل غري ىل  ىين جيىل االنصرنىت ال ىىاعد، 

 و الصال،  ياع أىم محدد لميويل الثقاةيل والح اريل ل مل العر يل.
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 يبين أثر استخدام الفيسبوك عمى الدين.  -3-الجدول رقم 
 النس ل الصكرار الصغيرات

مصا عىىىىىىل  ىىىىىىفحات صىىىىىىدعوا لمىىىىىىدين 
 اإلسالم،

148 59.2% 

مصا عىىىىل  ىىىىفحات أجن يىىىىل صنىىىىادي 
  الصن ير

21 8.4% 

صسىىىىىىىىصند لممرجعيىىىىىىىىل الدينيىىىىىىىىل ةىىىىىىىى، 
 عال اصر

79 31.6% 

زيىىىىار   عىىىىض ال ىىىىفحات المناةيىىىىل 
 ل صالق

02 0.8% 

 %100 250 المجموع
 مىىىن صىىىىالل القىىىىراء  اإلح ىىىىائيل لمجىىىىدول أعىىىىاله نالحىىىىظ أن أك ىىىىر نسىىىى ل مىىىىن 

، صمجىىىد  ىىىفحات الىىىدعو  لمىىىدين اإلسىىىالم،، مىىىن %59.2المسىىىصصدمين والمقىىىدر   ىىىى: 
صالل مشاركل الروا ط الصا ل  ن ر  المسممين ةى،  قىاع اخرض كاةىل مثىل  ىفحل 
"ن ىىىر  محمىىىد"،  عىىىد انصشىىىار الرسىىىوم المسىىىيئل لشىىىصص ن ينىىىا الكىىىريم ةقىىىد شىىىكمت ىىىىده 

نون مىن الغىرو مىل المسىممين، الق يل الرأي العام العر ى، اإلسىالم، وحصى  المص ىام
، مىىن مصىىا ع،  ىفحات الصن ىىير مىن الشىى او،  قىىول %8.4ةى، حىىين نجىد مىىا نسى صو 

اخغم يىىىل مىىىنيم لمجىىىرد الصعىىىرق عمىىى  صعىىىاليم الديانىىىل الن ىىىرانيل ك سىىىموو صرغيىىىو مىىىن 
طىىرق ممىىول، ىىىده ال ىىفحات إ ىىاةل لإلغىىراءات الماديىىل مقا ىىل الصن ىىل مىىن الىىدين 

يانات اخصىىىرى، ىىىىدا النىىىوع مىىىن االسىىىصالو مفىىىاده صجريىىىد اإلسىىىالم،  والىىىدصول ةىىى، الىىىد
الش او المسمم   فل جزئيل من مقوماصو اخساسيل وزرع  يم ديانات دصيمىل ال يظيىر 
منيىىا إال الجانىىو الم ىى،ء أمىىا ةىى، طياصيىىا ةيىى، صحمىىل  ىىوادر االن ىىيار ةىى،  وثقىىل 
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مم دون كيا المسىىالديانىل الموحىىد  واليويىل الموحىىد  الصى، يحكميىىا الغىرو المنىىصت ويسىصيم
االسىصناد لمرجعيصىو  ا مىا يىودي  ىو ال عىد شىيئا ةشىيئا عىنذو إدرار، ىىأوع، أو صحميل 

ا اليدق مىن إنقىاص النسى ل، ةى، ذ، صسصند لممرجعيل وى%31.6ن نس ل أالدينيل ولو 
، صقىىوم  زيىىار   ىىفحات مناةيىىل ل صىىالق دون  ىىوا ط رادعىىل %0.8حىىين نجىىد نسىى ل 

ا مىا ينىدر   مكانيىل  مىو ذصدام الفىردي ليىده الحسىا ات، ىىسىصنصيجل غياو الر يو واال
ن  عىض المسىصصدمين يسىصصدمون  عىض و و رو الدين ة، مقوماصو وأسسو خالنس

الىىىروا ط ةىىى، شىىىكميا الظىىىاىري صىىىدعو لمىىىدين وةىىى،  اطنيىىىا صصفىىى،  ىىىرو القىىىيم الدينيىىىل 
 وزعزعصيا.

 أهم نتائج الدراسة الميدانية:
 من صالل إسقاط الدراسل النظريل ميدانيا صو منا إل  النصائت الصاليل:    
  اسىىصصدام الشىى او الجزائىىري لشىى كل الصوا ىىل االجصمىىاع، الفيسىى ور لىىو صىى ثير

م اشر عم  اليويل الثقاةيىل   شىكال مصعىدد  نصيجىل غيىاو الر ا ىل عمى  االسىصصدام  إذ 
الىىذي اصصىىذه كف ىىاء لصشىىكل  أ ىى   ال يسىىصغن، عىىن الف ىىاء المسىىصحدث االةصرا ىى،

الىىذات حسىىو ال ىىادق الحمىىام،، ةصشىىكل الىىذات االةصرا ىىيل ص ىىي  مقومىىات وىويىىات 
دصيمل ةر صيا العولمل  صجمياصيا المصصمفل ة دءا   ىم أساس ين ن، عميو المجصمل وما 
يشىىكل إيديولوجيصىىو ومذى ىىىو وىىىو الىىدين كمقىىىوم أساسىى، لميويىىل ومحاولىىىل صجريىىده مىىىن 

وصحريفو وسحو الش او من االسصناد إل  مرجعياصو المصصمفل، و وال  معانيو الساميل
صعىىىدد الحسىىىا ات عمىىى  إلىىى  المغىىىل اليجينىىىل واليويىىىل المسىىىصعار  والشص ىىىيات الوىميىىىل و 

 ا شىكل نوعىا مىن االغصىراو عىن العىالم الىوا ع، نصيجىل اسىصالو مقىومذالفيس ور كل ىى
مىىن طىىرق ل لمر ا ىىل سىىواء ه المسىىصحدثات ال صص ىىذالمغىىل العر يىىل مىىن ىويصىىو، كىىل ىىى
ا مىا شىكل مسىاحل مطمقىل لمحريىل ةى، االسىصصدام دون ذسمطات ال  ط ةى، الدولىل، ىى

ا االسىصصدام، إ ىاةل إلى  أن اإلعىالم الجديىد ذصناد إل  أي  يم أو م اد  صحكم ىىاالس
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يم  شىىكل ك يىىر ةىى، إ ىىعاق الشىىعور  ىىالوالء ل مىىل العر يىىل والرغ ىىل ةىى، االنسىىياو سىىأ
يىىل اخصىىرى، و الصىىال، إ ىىعاق االنصمىىاء الىىوطن، وصعمىىل عمىى  صرسىىيل ةىى، اخمىىم الغر 

ىويات دصيمل اةصرا يل موحد  وغير مرص طل ال  مكان وال  زمان، كما أننا نسير من 
ثقاةيىل  الحصميل الصكنولوجيل لمارشال ماكموىان والقريل الكونيل إلى  حصميىل إنصىاج ىويىل

االةصرا ىىيل المص اعىىد  والغيىىر مصشىىا يل والصىى، ه القريىىل الكونيىىل  ف ىىاءاصيا ذموحىىد  ليىى
، يل داصل المجصمعىات كمرجعيىل الىدينصفصقر لممقومات اخساسيل الص، صقوم عمييا اليو 

لر وجىو عمينىا ذمفيىوم االصصىراق الثقىاة، لميويىل لىوالمغل، صشكل صيديىدا صطيىرا يجسىد 
صيديىىىىىدا  ا االصصىىىىىراق الطىىىىىاغ، الىىىىىذي يشىىىىىكلذطىىىىىر ومحاولىىىىىل ردع ىىىىىىا الصذاالنص ىىىىىاه ليىىىىى

لمنظومصنىىا الثقاةيىىىل واليوياصيىىىل  ىىار ا ةىىى، أعمىىىاق مقوماصيىىىا ةىى، ظىىىل الصسىىىارع الصقنىىى، 
 الذي نمر  و ة، أوج الثورات الر ميل الحاليل.
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 القنوات االتصالية لمحمالت االنتخابية
 د. ابوبكر مبروك الغزالي

 جامعة بنغازي / كمية اإلعالم
 مقدمة 

القنوات االتصالية دور إعالـ المواطنيف بشاف األحزاب السياسية  ىتتول   
. وقد تشكيؿ الرأي العاـ  لدي الناخبيفواإلسياـ في المتنافسة، وبرامجيا والمرشحيف 

جانب الييئة اإلدارية مواد تثقيؼ وتوعية لمناخبيف يتـ تقديميا مف  يشتمؿ ذلؾ عمي
، أو قياـ وسائؿ االتصاؿ مف وضع أنشطة توعوية مف جانب الييئة لالنتخابات

  .اإلدارية لالنتخابات
ت االنتخابية يتمثؿ في عاـ مف القنوات االتصالية خالؿ الحمالواليدؼ ال

. ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ ـ ونشر الصورة النزيية والمحايدهاإلعالالتقرير و 
إجراءات معينة مثؿ تخصيص أوقات بث إذاعي أو تمفزيوني فيما بيف جميع  ذإتخا

بارية ومناظرات غير إخأو خبارية نزيية وتقارير إخبارية األحزاب والمرشحيف، برامج إ
، ومف الميـ لمغاية في البداية ضماف  حؽ كؿ حزب أو مرشح عف قادة األحزاب

لالتصاؿ مع أي وسيمة إعالمية سواء في المناظرات أو برامج المناقشات أو 
، وعمى أف يتـ نمائية أي البرامج غير اإلخباريةالعروض الترفييية واألفالـ السي

الية في الحمالت االنتخابية وفؽ القوانيف واألنظمة المتعمقة استخداـ القنوات االتص
بالمؤسسات اإلعالمية في الحمالت االنتخابية سواء في توزيع الوقت والمساحة 

عف األلفاظ  االنتخابية أو النفقات واالبتعادالمخصصة واإلعالف عف الدعايو 
، وينبغي عمى يةصالوالكممات المؤَدية وخطاب التشيير في مختمؼ القنوات االت

المرشح السياسي أف يكوف عمى دراية بالقنوات االتصالية الموجودة في المجتمع 
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المحمي والتي يتاح لو أف يستخدميا في حممتو االنتخابية ومف القنوات االتصالية 
  :جتمعنا المحمي يمكف ذكرىا باالتيالمتاحة في م

 :أواًل : االتصال المباشر
ويقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا تبادؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات بيف 

قنوات وسيطة األشخاص بالطريقة المباشرة وجيا لوجو وفي اتجاىيف دوف عوامؿ أو 
ؿ يبعضيا وجيا ، حيث يصبح المرسؿ والمستقبؿ عمى اتصاأو وسائؿ نقؿ صناعية
سرعاف ما سالة معينة إلي المستقبؿ ، فبينما يرسؿ المرسؿ ر لوجو في مكاف محدد

،وىكذا يحدث  والمستقبؿ مرسالً  لؾ يصبح المرسؿ مستقبالً ذيتمقي استجابة عمييا وب
، ودائما ما يقفز االتصاؿ المباشر والشخصي إلي الذىف (1)التفاعؿ بيف الطرفيف

، وليست االتصاؿ تأثير في إقناع الجميور عندما يثأر سؤاؿ حوؿ أفضؿ أنواع
أفضمية االتصاؿ المباشر في إحداث اإلقناع والتأثير مقصورة عمى مجاؿ بعينو بؿ 
أنو يحتمؿ المكانة نفسيا في المجاالت المختمفة كاإلقناع بشراء سمعة أو اإلقباؿ 

، ومف أو دولة أو حزب أو برنامج سياسي عمى خدمة أو تحسيف صورة شركة
يدركوف أف االتصاؿ المباشر مفيد الواضح أف المشتغميف بالعمؿ السياسي والعاـ 

جميور لبرامجيـ وخططيـ وميـ في حمالتيـ السياسية واالنتخابية وكسب  تأييد ال
، ألنو يمكنيـ مف تحقيؽ اإلقناع الذي يعد شرطا ميما لتحقيؽ أىداؼ وشخصياتيـ

، وترجع قدرة االتصاؿ خاصة في المجتمعات الديمقراطية مثؿ ىده الحمالت
 (2)يؽ أىداؼ القائـ باالتصاؿ إلى تمتعو بعدة مزايا أىمياالمباشر في تحق

 .مف المرسؿ إلي المستقبؿ وبالعكس توافر ميزة حدوث االتصاؿ في اتجاىيف -1
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حدوث رجع صدي فوري ومباشر في الموقؼ االتصالي بشكؿ يمكف القائـ  -2
باالتصاؿ مف معرفة صدي الرسالة عند المستقبؿ وتوجيو االتصاؿ عي أساس 

 .يساعد عمى إحداث التأثير المنشوددى  مما ىذا الص
إمكانية توجيو الرسالة إلي الجميور المستيدؼ مباشرة مما يجعؿ في اإلمكاف  -3

 .طبة كؿ جميور بالمغة التي يفيميامخا
 .تمد عمى ميارات القائـ  باالتصاؿيعطي فرصة لممناقشة والتوضيح ويع  -4
النموذجي مع الفرد الذي  يستطيع القائـ باالتصاؿ أف يحقؽ أىدافو بتصرفو -5

  .يتصؿ بو
إمكانية االستفادة مف عالقات القربى وروابط الصداقة فميس مف السيؿ انصراؼ  -6

 .رد عف حديثو مع قريب لو أو صديقوالف
يعد االتصاؿ الشخصي أقوي الوسائؿ وأشدىا إقناعًا في تقديـ أو عرض رسالة ما  -7

 .قترف بقوة شخصية القائـ باالتصاؿوخاصة إذا ا
تعد الكممة المنطوقة أكثر فاعمية وتصديقًا في المجتمعات النامية مف الكممة  -8

 المطبوعة ولذلؾ يثؽ الناس في االتصاؿ المباشر أكثر مف االتصاؿ الجماىيري.
تشير وقائع التاريخ االجتماعي والسياسي لمشعوب أف الدعوات االجتماعية  -9

الفكري واالجتماعي لمبشر قد الكبرى التي لعبت دورًا حاسمًا في مسار التطور 
بدأت وقويت وازدىرت مف خالؿ عمميات االتصاؿ الشخصي التي قاـ بيا 

 الداعية الرائد .
توافر عنصر التمقائية ،ففي المواقؼ االجتماعية العادية غالبًا ما يتـ االتصاؿ  -11

بطرؽ غير رسمية تتسـ بوجود عالقات شخصية في إطار مواقؼ اجتماعية 
 .(3)وفيـ الرسالة مواتية إلدراؾ
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قيد المستمع وقد ويري البعض أف أبرز ما يؤخذ عمى االتصاؿ الشخصي أنو ي      
، فاذا كاف مف السيؿ الخروج عمي بقية وسائؿ اإلعالـ بإدارة مفتاح يثير الممؿ لديو

جياز الراديو أو التمفزيوف أو غمقو فإف المستمع في االتصاؿ الشخصي يجد 
وج عمى المتكمـ وترؾ القاعة أو االجتماع عندما يداىمو صعوبة وحرجا في الخر 

 (4)شعور بالممؿ
 والمقاءات لحديث الشخصي،عدة أشكاؿ منيا ا االتصاؿ المباشر يتخذو      

المناقشات والخطب الرسمية ومؤتمرات المائدة المستديرة وغيرىا  وقد واالجتماعات و 
البورت عدة تجارب لقياس قوة كؿ شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ   أجري كانتريؿ

المباشر وتوصال إلي أف المحادثة الشخصية تأتي في المرتبة األولي تمييا 
 (5)المناقشات الجماعية ثـ المقاءات واالجتماعات

ويمكف توضيح بعض الجوانب التي تبيف كيفية توظيؼ االتصاؿ الشخصي لخدمة 
 (6)حو التاليالمشرح السياسي عمى الن

 االستفادة من عالقات القربى والصداقة : -1
فيد في عالقاتو تتيح وسيمة االتصاؿ الشخصي لممرشح السياسي أف يست       

، حيث ينتفي عف القريب أو الصديؽ قصد إحداث تأثير ضار بأقاربو وأصدقائو
ومف ىنا يستطيع المرشح أف  ،ديؿ سموكو بوجو تتعارض مع مصالحوبالمتمقي أو تع

وي قرابتو وأصدقائو ومعارفو ثـ يطمب منيـ استخداـ قنوات االتصاؿ ذيقنع 
  .الشخصي إلقناع غيرىـ بشخص المرشح وأىدافو وبرنامجو االنتخابي

استخداـ االتصاؿ المباشر لتشكيؿ الصورة الشخصية االيجابية لممرشح حيث  -2
أف شر وجيا لوجو مع جميور الناخبيف يستطيع المرشح مف خالؿ المقاء المبا
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قابؿ الناس بوجو باسـ ، فاذا مف المالمح اإلنسانية في شخصيتو يعكس العديد
، مف المباقة في الحديث وأظير قدراً ، وبدأ عطوفًا متواضعا وصدر منشرح

وعكس مقدرة عمى اإلصغاء واالستماع وتحمي بالصبر في مجاؿ الحوار 
وتبرمًا ، فال شؾ أنو سيكوف صورة ايجابية عف والمناقشة فمـ يظير ضيقًا 

 .جديرة باالحتراـ والثقة والتقديرشخصية 
 :االتصال الجماهيري وتعميق أثرها تأكيد المعاني التي يحممها -3

يفة ، فقد ينشر إعالنًا صحفيًا في صحلمرشح السياسي االتصاؿ الجماىيرييستخدـ ا
لمرشح االتصاؿ الشخصي وحصؿ عمى ، فاذا استخدـ ابأىـ بنود برنامجو االنتخابي

فرصة مالئمة لكي يقدـ البياف العممي عمى صحة البيانات والمعمومات التي قدميا 
اإلعالف الصحفي ،ولو فرضنا أف اإلعالف ذكر أف المرشح يتصؼ بالتواضع فاذا 
بدا المرشح مف خالؿ المقاء المباشر يحتـر الكبير ويعطؼ عمى الصغير ويخالط 

مضموف االتصاؿ الجماىيري مع االتصاؿ المباشر بشكؿ يعود بالنفع  الناس تطابؽ
 عمى المرشح 

 بين :0تحقيق االتصال ذي االتجاهين مع الناخ-4
يستطيع المرشح السياسي أف يستخدـ االتصاؿ الشخصي بشكؿ يمكنو مف الحديث 

 الي ناخبيو واالستماع إلييـ ، والشؾ أف ىذا الوضع يحقؽ جممة مف الفوائد :
 .يمكف المرشح مف شرح برنامجو االنتخابي 
  يستطيع المرشح مف خاللو أف يعرؼ احتياجات الناس ومطالبيـ بشكؿ يجعؿ    

 المرشح يتعرؼ عمى أحواؿ مجتمعو المحمي ومشكالتو .
 . يمكف أف يدرؾ المرشح أراء الناخبيف ومقترحاتيـ حوؿ برنامجو االنتخابي 
 مياـ اتصالية .اكتشاؼ المرشح لمؤيديو وتكميفيـ ب -4
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يستطيع المرشح السياسي مف خالؿ  حديثو وحواره مع ناخبيو أف يكشؼ  -5
بعض اإلفراد  المقتنعيف بو والمؤيديف لو ثـ يختار مف بينيـ أكثرىـ قدرة عمى القياـ 

ينة في االتجاه الذي يخدـ بمياـ اتصالية ويكمفيـ بالحديث إلفراد أو جماعات مع
 .أىدافو

 :لجمعيثانيًا: االتصال ا
االتصاؿ الجمعي نمط اتصالي يوجو فيو المتحدث كالمو لعدد كبير مف الناس إلي 

، ومف أوضح األمثمة عمي االتصاؿ درة المرسؿ عمى إسماع المستقبميفحد يرتبط بق
سب أىمية الجمعي الخطابة سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية فإنيا تكت

لقبوؿ يعود بنا إلي عصر ليا رصيدًا مف اف إخاصة في البيئة العربية، حيث 
بالخاطبة كانوا  ،تيا النابعة مف حاجة العرب إلييا، فقد كانت ليا مكانالجاىمية

، كما كانت اءيحرضوف عمى القتاؿ استثارة ليـ  وبيا كانوا يدعوف لمسمـ حقنًا لمدم
، وصور (7)ضرورية ليـ في اجتماعاتيـ وفي القياـ بواجباتيـ في السفرات والوفود

 :(8)االستفادة مف االتصاؿ الجمعي لصالح المرشح السياسي يمكف تحديدىا في
مزاولة المرشح لمخطابة في جماعات مف الناس أف كاف مف المجيديف ليا ، كما  -1

 .صاره المؤىميف لذلؾ ممف يجيدونياأنو مف ممكف أف يستعيف ببعض أن
ء المعروفيف في المجتمع تنظيـ لقاءات أو ندوات شعرية يدعي ليا بعض الشعرا -2

 المحمي تحت رعاية المرشح .
بوسع المرشح السياسي أف يستخدـ التجمعات الجماىيرية فيمكنو الذىاب بنفسو  -3

أو مف خالؿ مندوبيو إلي مواقع التجمعات الجماىيرية كاألندية والمصانع 
، لالتصاؿ بالجماىير واإلفراد في لنقابات المينية المختمفة وغيرىاوالمقاىي وا
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يده وكسب تعاطؼ مواقع عمميا أو إقامتيا لشرح برنامجو االنتخابي والدعوة لتأي
 ، كما تعد المؤتمرات والندوات الوسائؿ المستخدمة فيالجماىير إلي صفو

، حيث تناقش في المقار االنتخابية العديد مف الدعاية لممرشحيف في االنتخابات
 زمو والموضوعات المحورية بيف المرشحيف والسياسييف القضايا الال

ىناؾ العديد مف وسائؿ االتصاؿ التقميدية التي يمكف لممرشح السياسي أف يستخدميا 
 (:9)ضمف االتصاؿ الجمعي منيا

: الشؾ أف المشاركة فييا لتقديـ التينئة أو العزاء يطبع عنو صورة األفراح والمآتـ-1
حزانومع مجتمعو ايجابية أساسيا التفاعؿ   .ومشاركتو غيره في أفراحو وا 

:الشؾ أف تواجد المرشح السياسي فييا يؤكد مشاركتو المناسبات واألعياد الدينية -2
 االجتماعية ويطبع عميو صفة التديف واحتراـ المشاعر الدينية.

، ويمكف مًا لممواطنيف والسيما الشبابيم : وىي ممتقيالنوادي والساحات الشعبية -4
جراء الحو  ارات معيـ والرد لممرشح لقاء أعضائيا وشرح برنامجو االنتخابي وا 

يار الجوانب اإلنسانية في ، واستغالؿ فرصة تواجده إلظعمى استفساراتيـ
 .شخصيتو

 :المفظيثالثًا : االتصال غير 
االتصاؿ غير المفظي يقصد بو ذلؾ النوع مف االتصاؿ الذي تستخدـ فيو التصرفات 

، ويمكف استخداـ (10)وتعبيرات الوجو والصور وكميا رموز لمعاف معينةواإلشارات 
 :(11)المرشح السياسي لبعض أشكاؿ االتصاؿ غير المفظي عمى النحو التالي

ه ذ، فيقابؿ الناس واالبتسامة تعمو وجيو: حيث يمكف لممرشح أف ياالبتسامة -1
، فالوجو يقوؿالمرشح وتقبميـ وسماعيـ لما ليا أىميتيا في إقباؿ الناس عمى 
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، واالبتسامة تفصح عف يبعث في اإلنساف الراحة والسرور الباسـ مف شأنو أف
 انفراج األسارير وانشراح الصدور.

باؿ المعاني واأللفاظ : تستخدـ اإلذف في استقنقؿ المعني عف طريؽ األذاف -2
، ويمكف لممرشح السياسي أف ما يمكف أف تكوف أداة نقؿ لممعني، كمف المتحدث

دميا بشكؿ يعطي الجميور إحساسًا باىتمامو وبحديثو مف خالؿ اإلصغاء يستخ
 .غ مف حديثولممتحدث حتى يفر 

: حيث يمكف لممرشح استخداـ اليد بطريقة تشعر نقؿ المعني عف طريؽ اليد -3
 الناس بالود والحب والتقدير فيبدأ مف تحية السالـ ويصافح مف يمقاه .

ؿ المرشح أف يربط رمزه االنتخابي استخداـ الرمز االنتخابي: حيث يحاو  -4
عمى  بالعديد مف المعاني االيجابية كالعطاء وخدمة الجميور والقوة والقدرة

 .التحمؿ  والحفاظ عمى العيود
 رابعًا: التمفزيون: 
 :(12)يتمتع التمفزيوف بالعديد مف المزايا اإلعالمية أىميا 

، وسائؿ االتصاؿه أكثر مف غيره مف يتمتع بقدرة أكبر عمى جذب االنتبا -1
 ألنو يجمع بيف الصورة والصوت ويعتمد عمى حاستي السمع واإلبصار.

خداميا في يؤكد عمماء النفس أنو كمما زاد عدد الحواس التي يمكف است -2
 .يـ الفكرة وتثبيتيا في ذىف الفردذلؾ إلي تدع ىاستقباؿ فكرة معينة أد

ي تحقيؽ درجة ف تتفوؽ الوسائؿ السمعية البصرية عمى الوسائؿ اإلخري -3
 اإلفراد الديف يتعرضوف لمضمونيا. ىعالية مف التذكر لد

ويوفر اإلحساس  ،ادة اإلعالمية في نفس زمف حدوثيايقدـ التمفزيوف الم -4
 ، وال يتطمب استعدادات خاصة ومواعيد محددة.الجماعي بمشاىديو
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ف يسمح بأساليب متعددة إ مة حيثيميعتبر التمفزيوف وسيمة إعالنية  -5
 .تبدو األشياء واقعية إلي حد كبير، ويستخدـ األلواف فديـلمتق
 ، فأصبح المشاىد عمى استعدادبمرور الوقت ميزة الصدؽاكتسب التمفزيوف  -6

، وتنبع ىده الميزة مف اعتماده عمى الصورة التصديؽ ما يشاىده في التمفزيوف
 .الوسائؿ المقنعة أكثر مف الكممة التي تعتبر مف

، وىو يعتبر مف أكثر الوسائؿ كافة المستويات التعميميةمفزيوف يخاطب الت -7
 إقناعًا لألمييف حيث يقدـ توضيحًا عف طريؽ الصوت والصورة .

يستأثر التمفزيوف بانتباه المشاىد ونظره الموجو إلي التمفزيوف وذلؾ عمى  -8
 عكس الراديو التي يمكف االستماع إلييا أثناء القياـ بعمؿ آخر.

، حيث يستطيع اصة في مجاؿ االنتخابات السياسيةمية خويكسب التمفزيوف أى -9
 أف يوثؽ الصمة بيف الجميور والشخصيات السياسية، ولذا أصبح التمفزيوف مف أىـ

ف واألحزاب السياسية لكسب ثقة الجماىير و األدوات التي يمجأ إلييا المرشح
بمختمؼ ألواف ، فمف المؤكد أف لمتمفزيوف ارتباطًا (13)واحتوائيـ في االنتخابات

النشاط السياسي، فيو يعمؿ مثال عمى توعية الجميور بواجباتو في المشاركة 
، وكثيرًا ما يظير السياسيوف عمى شاشتو في لسياسية خصوصًا أوقات االنتخاباتا

، فضال عف أف كثير مف البرامج لشرح برامجيـ االنتخابية برامج وأحاديث
ويتبايف تأثير ىذه البرامج باختالؼ الفئات ، لتمثيميات تتضمف توجييًا سياسياً وا

المشاىدة لمبرامج ومدي التحاميا وانفعاليا باألحداث السياسية ومدي معموماتيا 
 (14)المسبقة
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 خامسًا: اإلعالن الصحفي :
يستطيع المرشح السياسي أف يستخدـ اإلعالف الصحفي حيث تتميز الصحؼ بعديد 

 (:15)مف المزايا أىميا
 يختار الوقت والمكاف المناسب لمقراءة مما يضفي عمييا  قارئ الصحيفو

 صفة الخصوصية.
 اصيؿ الدقيقة والموضوعات الطويمةالمقدرة عمى عرض التف. 
 .إتاحة الفرصة أماـ القارئ لقراءة الرسالة عديدًا مف المرات 
 عالمية والرجوع إلييا في أي وقتاالحتفاظ بالمادة اإل. 
  عيات متعددة مف الجماىير ألف كؿ زاوية تقديـ مضاميف متنوعة تجذب نو

تيـ نوعية معينة مف القراء ، ويري د. صفوت العالـ أف اإلعالف الصحفي 
المستخدـ لخدمة المرشح السياسي يمكف استخدامو في األغراض 

 :(16)التالية
 .ػ الدعاية المباشرة لممرشحيف

ي يعقدىا المرشح تػ دعوة الناخبيف لحضور المقاءات أو الندوات أو المحاضرات ال
 .بمقره االنتخابي

 ػ الرد عمى الشائعات واإلكاذيب والدعاية المضادة .
 ػ زيادة الوعي االنتخابي والتأكيد عمى بعض المبادئ والقضايا االنتخابية اليامة.

 ػ تقديـ المرشح الفائز الشكر لناخبيو والمسانديف لو.
 )اإلنترنت ( في الحمالت االنتخابية.توظيؼ تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية 
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تمثؿ الحمالت االنتخابية لممرشحيف السياسييف أو األحزاب عبر شبكة المعمومات 
ياسية وخاصة في الدولية بعدًا جوىريًا في المنافسة السياسية بيف األحزاب والقوي الس

لتي ، وقد مرت الحمالت االنتخابية السياسية بعدد المراحؿ اأوقات االنتخابات
 اختمفت حسب األدوات التي كانت متاحة وقتيا وحسب طبيعة استخدميا في تسويؽ

، وفي ىذا الجزء مف البحث سوؼ نتناوؿ تاريخ صورة األحزاب السياسية ومرشحييا
حمالت التسويؽ السياسي عبر شبكة المعمومات الدولية مع تناوؿ العوامؿ التي 

األدوات التي تستخدـ في التسويؽ كما يتـ التطرؽ ألىـ  –ساعدت عمى بروزىا 
السياسي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي والمواقع المتخصصة في تبادؿ 
الفيديوىات وأيضًا المجموعات اإلخبارية ولكؿ أداة منيا خصائصيا التي تميزىا مف 

 (17)حيث طرؽ التواصؿ مع الجميور مف خالليا
 تاريخ الحمالت االنتخابية عبر االنترنت :

 1986بداية استخداـ شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( في السياسة لعاـ  يرجع  
 عندما قامت بعض المنظمات السياسية باستخداـ البريد االلكتروني لمترويج ألنشطيا 

تـ إطالؽ أوؿ متصفح لشبكة المعمومات الدولية الذي  1994وفي يناير مف عاـ 
ـ بعض المرشحيف السياسييف اوبعدىا ق –احتوي عمى بعض إشكاؿ الجرافيؾ 

مف DianeFeinshtein  مواقع إلكترونية ليـ مثؿ السيناتور دياف فينشتايف بإطالؽ
دورارد كيندي   1996، وفي عاـ مف ماشوستس Edward  Kennedyكاليفورينا وا 

 أصبح استخداـ المواقع الكترونية شائعًا أكثر في الواليات المتحدة األمريكية
وقد مثمت االنتخابات في الواليات المتحدة  ،وبريطانيا وعديد البمداف األخرى

األمريكية عمي مدار تاريخ الحمالت السياسية عبر شبكة المعمومات الدولية النموذج 
 .(18)في استخداـ وتطوير األدوات التسويقية الجديدة
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لكترونية بعد أف غيرت شبكة المعمومات الدولية مفيـو السياسة اإل 2111وفي عاـ 
أصبحت وسيمة لمتبرع المالي لصالح الحمالت مف خالؿ بطاقات االئتماف مثمما 
فعؿ جوف ماكيف المرشح لنيؿ تسمية الحزب الجميوري في انتخابات الرئاسو 
األمريكية مف استخداـ شبكة المعمومات الدولية ألجؿ جمب األمواؿ الالزمة لحممتو، 

، حيث نجح في جمع ما يقارب مف نصؼ مميوف الشأف حقؽ نجاحًا قياسيًا في ىداو 
الييف مف الدوالرات ، ووصؿ ىذا إلي عدة مالر بعد جولة نيوىامبشير األوليةدو 

، كما تـ استخداـ الموقع اإللكتروني لتنظيـ المتطوعيف كؿ حسب بنياية حممتو
يـ وتـ واليتو وأيضا إلبالغيـ  بمعمومات عف األحداث المقبمة وإلجراء حوارات مع

وصؼ ظاىرة ماكيف عبر الويب في تمؾ االنتخابات بأنيا حالة لتحقيؽ الحشد عبر 
 .(19)الويب
الدي تمكف مف  Howard   Deanبرزت حممة ىاورديف  2114وفي عاـ      

استثارة حماس مؤيديو عبر شبكة المعمومات الدولية مف خالؿ استخداـ المدونات 
وحمالت الرسائؿ المكثفة عبر البريد االلكتروني والنقاشات التي تدور عبر 

يتمقي الدعـ   Deanوسرعاف ما صار ديف  –مجتمعات شبكة المعمومات الدولية 
، وأصبحت ة مف آالؼ الناس في أنحاء البالدليالسياسي بما في ذلؾ التبرعات الما

وسائؿ اإلعالـ الرئيسية تيتـ بأخباره بعد النجاحات التي حققيا في تمويؿ حممتو 
وتعاظـ شعبيتو  عبر الشبكة ، ومع أنو خسر في النياية ترشيح الحزب الديمقراطي 

ساعدت في  لو إال أف تقنياتو التنظيمية الناجحة عبر شبكة المعمومات الدولية قد
تطوير البنية التحتية عبر الشبكة لمناشطيف الميبرالييف لكي يحتشدوا في سبيؿ قضايا 

 .(20)أخري
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ظير اتجاىاف جديداف في  2116ومع حموؿ انتخابات الكونجرس في عاـ       
شبكة المعمومات الدولية قدما األمثمة عمى األشياء التي يمكف أف تحدث خالؿ دورة 

انفجار في مايوصؼ أحيانًا  ، فقد حدث أوؿ  ـ2118بمة في العاـ نتخابات المقاال
بالمحتوي الذي يولده المستخدموف وىو نوع مف المواد التي قاـ اليواة بإنتاجيا عبر 
الشبكة منيا النصوص والصور الفوتوغرافية والمواد السمعية وأشرطة الفيديو ومف 

وىذا المحتوي الذي يولده   Youtubeواليوتوب   Flickerأمثمة مواقعيا فميكر 
المستخدموف لـ يكف ليصبح قوة رئيسية في السياسة عمى شبكة المعمومات الدولية 
لوال ظيور اتجاه كاف في غاية األىمية وىو تنامي حجـ الشبكات االجتماعية عمى 

وماي  Twitterوتوتير   Facebookشبكة المعمومات الدولية مثؿ الفيس بوؾ 
مف ىذه االتجاىات  2116استفاد المرشحوف خالؿ حممة ، وقد Myspaceسبيس 
الجتماعية في إنشاء صفحات تحتوي سيرتيـ الذاتية عمى مواقع الشبكات ا اوبادرو 

بتحميؿ إعالنات انتخابية دعائية عمى ىذه   يـبعضالرئيسية في حيف قاـ 
 (.21)المواقع
أخذ المرشحوف في إنشاء شبكة عالقات اجتماعية مكرسة  2118وفي عاـ       

خصيصًا لحمالتيـ االنتخابية وتميز المرشحاف الديمقراطياف باراؾ أوباما وجوف 
ىذه الوسائؿ مف أجؿ أدواردز بشبكة كؿ منيما االجتماعية الواسعة وقد استعمال 

الناخبيف أيضا فالمرشح مف ، ومف أجؿ توفير الدعـ المالي مف قبؿ حشد مؤيدييما
كؿ الحزبيف السياسييف الرئيسييف قد تبنو خدمة الفيديو عبر شبكة المعمومات الدولية 
حتى أف بعضيـ قد ذىب بعيدًا الي درجة أنو أختار استعماؿ خدمة الفيديو عبر 
الشبكة كوسيمة إلعالف ترشيحو واستطاع المرشح الديمقراطي أوباما والجميوري 
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تسمية أحزابيـ ألنيـ استطاعوا التواصؿ بشكؿ جيد مع الناخبيف مف ماكيف نيؿ 
 .(22)خالؿ قصصيـ اإلخبارية وأحاديثيـ ومواقعيـ اإللكترونية

ثانيًا: العوامل التي تفسر أسباب ظهور الحمالت االنتخابية عبر شبكة المعمومات 
 :(23)الدولية
وا انخفاض مستويات المنتقدوف والمؤيدوف لفكرة الديمقراطية التمثيمية الحظ -1

االىتماـ السياسي والمشاركة السياسية والتصويت االنتخابي والثقة في 
األنظمة السياسية ويضاؼ ليذا النمو المتزايد لمعالـ الفردية وحرية االختيار 

ف ليقوموا يويض آخر التي تعني أف المواطنيف قد أصبحوا أقؿ رغبة في تف
الدولية مكنت أفراد الجميور مف التعبير ، وشبكة المعمومات بالتعبير عنيـ

 عف أنفسيـ وتوصيؿ أصواتيـ إلي  صناع القرار مباشرة .
التقارب اإليديولوجي الواضح بيف األحزاب السياسية المعاصرة وأدي إلي  -2

ضعؼ مستوي التمايز في برامجيا ىذا التمايز الذي كاف يعطي كاًل منيا مزايا 
إلي البحث عف مصادر جديدة ليده المزايا نسبية وتنافسية معينة قد دفعيا 

، ومف ثـ اتجيت إلي توظيؼ  في الحمالت االنتخابية السياسية المطموبة
 تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية لكي تحقؽ دلؾ .

تمد شبكة المعمومات الدولية األحزاب والمرشحيف السياسييف بقدرة عمى زيادة  -3
، كما يزيد مف قدرتيا عمى إليوحجـ السوؽ السياسي الذي تصؿ وتوسيع 

االرتباط بالمؤيديف والناخبيف في المناطؽ التي ينخفض فييا حضور وتواجد 
 تمؾ األحزاب وممثمييا .
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تتيح تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية إمكانية التوجو لجماعات محددة مف  -4
خالؿ الصفحات المتخصصة عمى المواقع اإللكترونية لألحزاب أو مف خالؿ 

 لتوجو لمتجمعات االفتراضية عمى شبكة التواصؿ االجتماعي .ا
دارة موقع اإللكتروني  -5 رخص التكمفة التي تتحمميا المؤسسة السياسية إلنشاء وا 

، كما تسمح الشبكة لمقارنة مع وسائؿ اإلعالـ األخرىيحقؽ أىدافيا وذلؾ با
ية إلي لألحزاب والمرشحيف بتقديـ رسائؿ متكاممة غير محدودة بمساحة زمن

 الجميور المستيدؼ.
أدي اتساع نطاؽ استخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات إلي بروز  -6

، فالشريحة االجتماعية عية جديدة في المجتمعات المعاصرةتشكيالت اجتما
التي تممؾ ميارات استخداـ ىذه التكنولوجيا الجديدة في عمميا وفي حياتيا 

نة في ىده المجتمعات خاصة ت معيتنامي باستمرار وتضـ قطاعاتالخاصة 
أجؿ اجتذابيا  ،ومف ثـ فقد ازداد اىتماـ األحزاب والسياسييف بيا مفالشباب

، ومف ثـ كاف الوصوؿ إلييا مف خالؿ الوسائؿ المالئمة لممشاركة السياسية
، ومف ألسموب المالئـ لتحقيؽ ىدا اليدؼليا ولخصائصيا النوعية ىو ا
ة االجتماعية شكمت لغتيا وثقافتيا الخاصة ناحية أخري فإف ىذه الشريح

وبالتالي أصبح مف الضروري التواصؿ معيا مف خالؿ ىذه المغة والثقافة 
 .الدولية ىو المدخؿ المالئـ لدلؾ واالعتماد عمى شبكة المعمومات

 ثالثًا: أدوات الحمالت االنتخابية عبر شبكة المعمومات الدولية :
صاؿ مًا في تحقيؽ االتيمموقع اإللكتروني عنصرًا يمثؿ الالموقع اإللكتروني :-1

، وألف العالقات عبر شبكة المعمومات الدولية تعتبر بيف المرشح السياسي والجميور
عالقات شخصية فإف زائر الموقع يتجو نحوه مف أجؿ تمبية عدد مف االحتياجات 

االستراتيجيو التسويقية الفردية ويعتبر تحديد ىدؼ الموقع اإللكتروني ودوره بداخؿ 
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يـ في نجاحيا وبالتالي فإنو قبؿ أف يمًا يسمكمية لألحزاب والمرشحيف عنصرًا ال
يطمؽ المرشح السياسي أو الحزب موقعًا إلكترونيًا يجب أف يجيب عمى األسئمة 

 :(24)التالية
 عبر الويب؟  سياسي أو الحزب أف يكوف لو حضورلماذا يريد المرشح ال

 ىذا الموقع مع صورة المرشح أو الحزب؟وكيؼ يتفاعؿ 
 ماىو اليدؼ األساسي لمموقع اإللكتروني؟ 
 ؟سئوؿ الذي يتحكـ في محتوي الموقعمف ىو الم 
  نجاح ىذا الموقع في تحقيؽ كيؼ سيقيس المرشح أو الحزب مدي

 ؟أىدافو
وبالتالي فإف الموقع اإللكتروني يحقؽ عدة وظائؼ تتمثؿ في تمبية احتياجات       

، ومع يف المتأرجحيف والمتطوعيف وغيرىـجميور الموقع مثؿ الصحفييف والناخب
بعض المقاييس التي تزود القائميف عمى الموقع بتقارير عف مدي نجاح الموقع مثؿ 

، وأكثر مف ذلؾ فإف ، والبيانات الديموغرافية لمزوارعدد الزائريف والزوار المتكرريف
الحممة مف بناء الدعـ والمساندة لمحممة عمي  موقع الحممة يمكف المتطوعيف لصالح

مف أنشطة التسويؽ  لكتروني كثيرأرض الواقع ،كما تتـ مف خالؿ الموقع اإل
السياسي التي تمارس عمى أرض الواقع وعبر مكانة واحدة ، وىذا يقمؿ مف النفقات 

فالموقع المادية ويزيد مف كفاءة األحزاب والمرشحيف السياسييف مف أدائيـ ألعماليـ ،
اإللكتروني يقع في المنطقة الوسط بيف القوة الترويجية لممرشح أو الحزب والتسويؽ 

 (.25)المباشر ليا عبر ممثمييا
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يمكف أف تستند لو األحزاب وقد وضع بيرثوف وزمالئو خمسة عناصر كإطار عمؿ 
ف في الترويج لمواقعيـ اإللكترونية بيف مستخدمي شبكة و يف السياسيو والمرش
 .(26)ومات الدولية وتستخدميا في تحقيؽ أىدافيا وتتمثؿ فيالمعم
  خمؽ الوعي بوجود الموقع ويقصد بو خمؽ إدراؾ لدي الجميور بوجود ىذا

الموقع مف خالؿ اإلعالف عف اسـ الموقع وحث المستخدميف عمى دعوة 
 آخريف لتصفح الموقع.

 ليقوموا بالدخوؿ لصفحات ية ويعني جذب انتباه المستخدميف اإلتاحة والجاذب
الموقع واالتجذاب لصفحتو األولي مف خالؿ اإلتاحة والحضور في 
محركات البحث باإلضافة إلي جاذبية الموقع مف حيث التصميـ وسيولة 

 تصفحو وثرائو .
  التواصؿ مع المستخدـ وتشجيعو لمبقاء أطوؿ فترة داخؿ صفحات الموقع

تاحة ، مزايا الحوار مع الجميورفاعميةاإللكتروني مف خالؿ السمات الت ، وا 
 .تاجيا الجميور وتؤثر عميو مباشرةالمعمومات السياسية التي يح

  تحوؿ المستخدـ مف متصفح إلي داعـ لمحممة مف خالؿ تسييؿ االنضماـ
لمحزب وتوفير أشكاؿ مختمفة لمتطوع والعمؿ لصالح الحزب عبر الموقع 

 االلكتروني.
  تحديث وتطوير صفحات الموقع دائما بما يمبي استمرارية العالقة مف خالؿ

 احتياجات الجميور.
 (:27)ويتـ تحقيؽ مصداقية الموقع اإللكتروني مف خالؿ عدة خطوات ىي  

 سـ خاص او الحزب لجزء مف األمواؿ لتكويف استثمار المرشح السياسي أ
 بو بدال  المجوء الستظافو المجانية ، مما يزيد مف ثقة الزائر لمموقع .
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  وجود صفحة عمى الموقع تتضمف سيرة مختصرة لممرشح أو الحزب
 وأىدافو وسبب وجوده .

  كتابة بيانات التواصؿ مع المرشح السياسي أو الحزب مف رقـ الياتؼ
 وعنوانو وبريده  اإللكتروني ووضعيا في صفحة مستقمة تحمؿ اسـ "اتصؿ بنا ".

 لمتعمقة يوضح الموقع لمزوار سياسات االستخداـ والخصوصية ا
 بالمعمومات والبيانات التي يقدميا الزائر عف نفسو .

 البريد اإللكتروني : -2
ىو نظاـ يمكف بموجبو لمستخدـ شبكة المعمومات الدولية تبادؿ الرسائؿ مع مستخدـ 
آخر أو مجموعة مف المستخدميف مف خالؿ تخصيص مساحة مف السيرفر الخاص 

وبالتالي يكوف لكؿ مشترؾ مساحة فرعية بيـ لتكوف مخصصة لمبريد اإللكتروني 
بو الستقباؿ الرسائؿ اإللكترونية  اً خاص اً خاصة بو كما يعطي المشترؾ عنوان

 (28).والتواصؿ مع اآلخريف
 مميزات البريد اإللكتروني :

مكانية نشر بريد اإللكتروني بالسرعة الفائقة، انخفاض تكمفة االستخداـيتميز ال ، وا 
، وتتجو الحمالت التسويقية عبر البريد شخص في نفس الوقتلة إلي أكثر مف الرسا

ويسمح البريد اإللكتروني لممرشح  ،وني مباشرة إلي الجميور المستيدؼاإللكتر 
السياسي أف يوزع الرسائؿ بطرؽ مختمفة لتناسب احتياجات المتمقيف ويوفر المتابعة 

األشخاص الذيف الدقيقة لمحمالت بشكؿ واضح ومحدد تماما مف خالؿ معرفة عدد 
 .(29)فتحوا الرسالة وعدد األشخاص الذيف أعادوا إرساليا إلي أصدقائيـ

وتنعكس طبيعة وعالقة الحزب السياسي بأكممو مع المتمقي في العالقات عبر البريد 
اإللكتروني، كما يسيـ األسموب المستخدـ في كتابة رسالة البريد اإللكتروني في 
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اؿ سواء كاف متحفظا أو جادا أو رسميا أو ، ويعكس أسموب االتصرسـ صورتو
، كما تؤدي سرعة االستجابة مف المرشح أو ودودا شخصية المرشح السياسي عممياً 

، فالبريد اإللكتروني يطمؽ عميو إلي ترؾ انطباع ىائؿ لدي الجميورأو الحزب 
، حيث يمكف لممستخدـ في العصر الرقمي لممارسة السياسةالتطبيؽ الفاعؿ 

ئيسية لمموقع اإللكتروني لمقوائـ البريدية بسيولة مف خالؿ الصفحة الر  االنضماـ
، كما تطمب تروني إلرساؿ التحديثات لممستخدـ، كما يستخدـ البريد اإللكلمحمالت

بعض الحمالت األخرى بعض المعمومات ا"إلضافية إلرساؿ رسائؿ بريدية أكثر 
 .(30)تخصصا

كتروني خالؿ الحمالت االنتخابية األولي وتوجد مدرستاف الستخدـ البريد اإلل    
تستخدمو في إرساؿ عدد كبير جدا مف الرسائؿ اإللكترونية إلي جميور الناخبيف 

، وييدؼ ىذا ف لـ يتخذوا قرارىـ التصويتي بعد، أو الذيالمحتمميف بالنسبة لمحممة
خرى ، أما المدرسة األألفراد الذيف تصميـ رسائؿ الحممةاألسموب إلي زيادة عدد ا

فإنيا تميؿ إلي استخدامو في االتصاؿ فقط مع المسانديف والمؤيديف فعال لمحممة 
االنتخابية لتنظيـ جيودىـ مف أجؿ إقناع ناخبيف آخريف لالرتباط بالحممة أو التبرع 

 .(31)ليا
 المدونات :-3

ف أشكاؿ ، وشكؿ متصاؿ عبر شبكة المعمومات الدوليةىي وسيمة مف وسائؿ اال    
الموضوعات أو  ادؿ األفكار واآلراء حوؿ األخبارجماعات لتبالشبكات ينشوىا أفراد أو 
اـ اإلتاحة الفورية ، والتي يطرحيا الناشر عمى صفحاتيا بنظذات االىتماـ المشترؾ

االستدعاء الالحؽ مف أرشيؼ الرسائؿ والروابط النصية الفائقة دوف قيود عمى أو 
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ة والتعميؽ عمى الرسائؿ المتاحة ، وكذلؾ حريتو في التجوؿ حرية القارئ في المناقش
 .(32)بيف الروابط واستدعاء الرسائؿ والمداخالت السابقة

نتصؼ ، فمنذ مير مف الخطابات بديمقراطية النشروقد ارتبط التدويف في الكث     
د أحدثت ثورة في ، وبدأ أف شبكة المعمومات الدولية قالتسعينات مف القرف العشريف

وأخرجت الجماىير مف دورىا السمبي إلي دور أكثر المجاؿ االتصالي،
ث الحادي ،وطبقا لمعظـ التقديرات المختصة بتاريخ التدويف تعد أحدا(33)فعالية

ظاىرة التدويف السبب الرئيسي وراء تحوؿ األفراد إلي (ىي 2111عشر مف سبتمبر)
شاعرىـ تجاه اليجمات االنتحارية أو ، أما لمتعبير عف معمى الشبكة لسببيف

، كما كانت (34)الوصوؿ إلي المعمومات التي تحجبيا عنيـ وسائؿ اإلعالـ التقميدية 
( أيضا سببا مف أسباب ذيوع ىذه المدونات 2113الحرب األمريكية في العراؽ )

( 2113( مدونات لمحرب، وفي عاـ )2112ظيرت في عاـ )، حيث ىاوانتشار 
لمناوئيف لمحرب في الغرب لمتعبير عف مواقفيـ السياسية ومنيـ ظيرت مدونات ا

شييرة كمجمة مشاىير السياسة األمريكية مف أمثاؿ ىوارد ديف ، كما غطتيا مجالت 
، ىذا باإلضافة إلي أف استخداـ معيد آدـ سميث البريطاني فوريس في مقاالت ليا

 .(35)ليذه الوسيمة كاف لو دورة في تأىيميا
واقع المدونات في بناء مجتمعات افتراضية مف الكتاب والمشاركيف في وتسيـ م    

والذي يمكف أف   Biogshareالمواقع المرتبطة ببعضيا في تصنيؼ أو سجؿ واحد 
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يتزايد في التعميقات واآلراء حوؿ موضوع ما إلي الحد الذي يمكف وصفو بالعاصفة 
Blog storm(36). 

ولقد أصبحت المدونات أشبو باإلعالـ البديؿ ألنو يحوؿ اإلنساف نفسو إلي حالة 
فريدة فبعد أف كنا نري الرسالة اإلعالمية عمى أنيا مرسؿ   ورسالة ومستقبؿ أصبح 

فمزايا المدونات كثيرة مف  ،يصنع ىو الرسالة اإلعالمية بنفسوبمقدور أي أنساف أف 
، وفتح الباب أماـ الخوؼ لدي المواطنيف لنفسي وحاجز: كسر الحاجز اأىميا

، ر الشبكة مف خالؿ الظيور بأي اسـالتعبير عف الرأي مع إمكانية التخفي عب
، (37)والتفاعؿوالتواصؿ ، وتحقيؽ مفيوـ العالمية ونشر ال مركزية العمؿ السياسي

وقد استفادت المدونات مما أتاحتو تطبيقات وسائؿ اإلعالـ الجديدة مف توظيؼ 
مف خالؿ تقديـ نصوص مدعمة  Media  conversionخؿ الوسائط اإلعالمية تدا

، وكذلؾ يةبمقطات فيديو تتضمف مشاىد لحدث ما أو حوارات وتحقيقات تمفزيون
 ، إضافة إلي تعميقاتلوسائؿ إعالـ أخري ومواقع متنوعةممفات صوتية وروابط 

ـ وطرح القضايا ، وىو ما يثري حالة تقديالجميور وما يقدمونو مف مشاركات
والموضوعات المختمفة داخؿ ىذه المدونات لتكوف وسيمة إعالمية جديدة أكثر فعالية 

 .(38)وثراء
وتتميز النصوص التي تتضمنيا المدونات باالختصار والمباشرة واستخداـ    

ذا كانت غالبية الغوي عادي وعامي في أحياف كثيرة مستوي لمدونات  تنتمي إلي ، وا 
، فإف السنوات األخيرة شيدت ظيور صنؼ آخر يقوـ عمى الصورة الفئة النصية
، فظيرت المدونات الصورية متحركة إلي جانب النصوص المكتوبةالثابتة وال
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Photoblogs  والصوتيةAudioblogs  والفيديوViogs  (39)  ضافة إلي مدونات وا 
ت وتعتبر أشير المدونات التي ظيرت خالؿ الحمال Moblogsالياتؼ المتحرؾ 

االنتخابية األمريكية ىي مدونة ىاورد ديف المرشح لنيؿ تسمية الحزب الديمقراطي 
، حيث كاف ديف أوؿ مرشح ينشئ مدونة أطمؽ (2114الؿ  االنتخابات الرئاسية )خ

الية عبر مف إستراتيجيتو االتص ماً يموكانت جزءا  Blog   of  Americaعمييا 
، وكانت مدونتو ىي مركز الحممة واحتوت عمى أخبار شبكة المعمومات الدولية

مع الجميور حوؿ القضايا الحممة وأجندة أحداثيا وأنشطة المتطوعيف وحوارات 
، وقد تمؽ ديف عبر تمؾ المدونة اآلؼ التعميقات واستطاع أف يقؼ في المختمفة

 .(40)طميعة المتسابقيف في جمع األمواؿ لصالح حممتو بفضؿ تمؾ المدونة
 بكات التواصل االجتماعي :ش-4

تقوـ الفكرة الرئيسية لمشبكات االجتماعية عمى جمع بيانات األعضاء المشتركيف في 
شبكة واحدة ونشرىا عمنا عمى الشبكة حتى يتجمع أعضاء ذو المصالح المشتركة 

وصية التي ممف يبحثوف عف ممفات أو صور اعتمادا عمى صالحيات الخص
تعتمد الشبكات االجتماعية عمى تكنولوجيا عالية تتيح ، و يمنحيا المشترؾ لمزوار

، وتميزت ىذه المواقع كميا أو معظميا (41)مشاركة المستخدميف في محتويات الموقع
االشتراؾ المجاني في االستفادة مف  :جديدة في البناء واالستخداـ مثؿ بمعالـ

الخدمة،سيولة تشكيؿ الخدمة،  سيولة المشاركة في ىذه المواقع واالستفادة مف 
الجماعات االفتراضية وتحقيؽ المشاركة وتبادؿ لخدمة او الرأي أو الفكرة بيف 

، (42)بمواقع أخريلمموضوعات ذات االىتماـ المشترؾ األعضاء،سيولة بناء الروابط 
أكثر كـ   face bookوبات واضحا بعد أف بمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ 
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ؽ شبكات التواصؿ االجتماعي عبر شبكة أف سو  (43)( مميوف مستخدـ 811)
المعمومات الدولية ينمو بشكؿ كبير ويسد احتياجا ىاما لدي مستخدمي ىذي الشبكة 

 facebookمف صغار السف ،حتي أف مارؾ زوكيربرج صاحب موقع الفيس بوؾ 
تمقي عرضا لشرائو بمميار دوالر و المفاجأة ليست في قيمة الرقـ بؿ في رفضو 

أخري عديدة تقـو عمي فكرة إقامة العالقات االجتماعية مثؿ موقع ماي  وىناؾ مواقع 
،فإذا أخذنا في االعتبار طبيعة البنية Twitterوتويتر  Myspaceسبيس 

لممجتمعات العربية  وما تعانيو مف نقص في الحريات األساسية وال سيما حرية 
ات لممستخدميف الرأي والتعبير والتواصؿ يمكف أف ندرؾ أىمية مثؿ ىذه الشبك

العرب وخاصة صغار السف منيـ نظرا لما يعانونو مف سمطة أبوية مع ضعؼ 
التنظيمات  السياسية و االجتماعية القادرة عمي احتواء طاقاتيـ وقدراتيـ و في 
الوقت نفسو معاصرتيـ لالنفتاح اإلعالمي عبر مختمؼ الوسائؿ والقنوات مما أدي 

 (44) .لزيادة اإلقباؿ عمي ىذه المواقع
وقد لعبت مواقع الشبكات االجتماعية دورا بارزًا في االنتخابات األمريكية سواء مف 

يا في جمع ، أو عف استخدامامة عالقات بيف المرشح والناخبيفحيث توظيفيا في إق
تسخير طاقو مجتمع شبكو  ، فمثال نجح أوباما في فيالتبرعات لصالح الحممة

المعمومات الدولية مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيس بوؾ 
facebook  وتويترtwitter  وماي سبيسmyspace  وخير مثاؿ لصالح حممتو ،

 2117في عاـ  لموقعو  facebookعمى ذلؾ ترؾ أحد موسسي موقع الفيس بوؾ 
يكف المرشح الوحيد الذي نجح في جمع ، كما أف أوباما لـ لينضـ لحممة أوباما

التبرعات مف خالؿ  قدرتو عمى التواصؿ مع مستخدمي شبكات التواصؿ 
االجتماعي فقد استطاع المرشح الجميوري روف بوؿ الذي أىممتو وسائؿ اإلعالـ 
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الرئيسية لوقت طويؿ فمجأ الى الشبكات االجتماعيو االفتراضيو إف يجمع أكثر مف 
 .  (45)مميوف دوالر في يوـ واحد 4.2نيا حوالي مميوف دوالر م 11
 ـ المجموعات اإلخبارية: 5
’ مة والخاصة مف خالؿ الحاسب اآلليىي عبارة عف نظاـ لتوزيع الرسائؿ العا   

ويعمؿ بنفس طريقو عمؿ المنتديات االلكترونية العامة وكؿ منتدى مف تمؾ 
ويمكف مف  (46)المشترؾ المنتدبات يتمحور حوؿ عدد مف المسائؿ ذات االىتماـ

شكميا األولي و الصور الثابتة  خالؿ المجموعة اإلخبار تبادؿ النصوص في
المتحركة ويمكف لممشترؾ الدخوؿ إلى مجموعات اإلخبار عف طريؽ البريد و 

ر مف ىده المجموعات مف االلكتروني الخاص بو وبعد ذلؾ يتمقى كؿ ما يصد
خبار و  ،ويمكف الى مشترؾ بشبكة (47)ر اىتماماتوبيانات ونحوىا في إطامعمومات وا 

المعمومات الدولية االشتراؾ  في مجموعو أو أكثر وقراءة إخبار المجموعات 
، كما تتميز بعض المجموعات (48)المشترؾ فييا ،وكتابة المقاالت في أي مجموعة

بأنيا تخضع لمرقابة في حيف تتيح معظـ المجموعات لممشتركيف حرية الرأي 
والتعميؽ عمى ماينشر وبعض المجموعات اإلخبارية تكوف عمى شكؿ نشرة توزع 

، ولعؿ التفاعمية مف "أىـ السمات التي المشتركيف عبر البريد اإللكترونيعمى 
عات اإلخبارية التي جعمت التواصؿ اإللكتروني يقترب ساعدت عمى انتشار المجمو 

 (.49)مف االتصاؿ الشخصي البالغ التأثير
واستخداـ المجموعات اإلخبارية كوسيمة لنشر الرسائؿ الخاصة بالمرشح أو    
، فكثير مف المجموعات اإلخبارية مرتبطة حزب السياسي ليس بالعممية السيمةال
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باء التدخؿ في محادثاتيـ ،مثؿ ىذا الرفض بعض وترفض محاوالت الغر ببعضيا 
يمكف أف يكوف لو ردود أفعاؿ مؤثرة عمى سمعة المرشح أو الحزب ، وتوفر 
المجموعات اإلخبارية عندما يتـ استخداميا بشكؿ مناسب فرصا معقولة الشتراؾ 
ذا قرر المرشح  الجميور الميتـ والنشط والذي يمعب دورا في تكويف الرأي العاـ ، وا 

الحزب السياسي أف يشارؾ في أحدي المجموعات اإلخبارية فمف األفضؿ أف تتـ أو 
دراسة وقراءة مجموعة مف المقاالت الخاصة بالمجموعة اإلخبارية عمى مدار عدة 
أياـ أو حتى أسابيع قبؿ أف يبدأ المرشح أو الحزب في إرساؿ الرسائؿ والمقاالت 

ؿ أفضؿ قبؿ اإلرساؿ في إظيار الخاصة بيا،ويساعد التعرؼ عمى المجموعة بشك
سموكيات جيدة وتجنب ىجوـ اآلخريف فالمجموعات اإلخبارية يمكف أف تمثؿ قيمة 

 .(50)مضافة لممرشح أو الحزب السياسي
 الفيديو عبر شبكة المعمومات الدولية : -6

تتمثؿ في مجموعة المواقع التي تتيح إمكانية عرض أي ممفات تتكوف مف مقاطع 
شبكة المعمومات الدولية دوف أي تكمفة مالية ، فبمجرد أف يقـو الفيديو عمى 

المستخدـ بالتسجيؿ في الموقع يتمكف مف رفع التحميؿ إلي أي عدد مف ىذه 
، كما يتمكف المشاىدوف مف إدارة حوار يراىا مالييف األشخاص حوؿ العالـالممفات ل

ة فضال عف تقييـ جماعي حوؿ مقطع الفيديو مف خالؿ إضافة التعميقات المصاحب
ممؼ الفيديو مف خالؿ إعطائو قيمة نسبية تعبر عف مدي أىمية ممؼ الفيديو مف 

 youtubeوجية نظر مستخدمي الموقع ، وأشير ىذه المواقع ىو موقع يوتيوب 
، وىناؾ العديد مف األمثمة والنماذج التي تـ فييا (51)2115فبراير  15الذي بدأ في 

مع يوتيوب  CNNحمالت االنتخابية فمثال نظمت قناة استخداـ تمؾ المواقع في ال
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Youtube  مناظرة شارؾ فييا المتنافسوف ممف يرغبوف في الفوز بتسمية الحزب
، واعتمدت تمؾ 2118ات الرئاسة األمريكية لمعاـ الديمقراطي ليـ في انتخاب

، بقطات فيديو ترسؿ إلي موقع يوتيو المناظرة عمي أسئمة يطرحيا المواطنوف عبر ل
كما استخدمتو المرشحة الديمقراطية ىيالري كمينتوف لإلعالف عف ترشحيا لممنافسة 

فظيرت في  2118عمى نيؿ تسمية الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لمعاـ 
بت المشاىديف قائمة "دعونا ، وخاطة جموس منزلياالفيديو جالسة عمى أريكة في حجر 

حوارا حوؿ أفكاركـ وأفكاري وببعض المساعدة في ، دعونا نتحادث، دعونا نبدأ نتكمـ
التكنولوجيا الحديثة سوؼ أجري محادثات مباشرة حية عبر فيديو شبكة المعمومات 

، فمقد أضافت مواقع الفيديو عبر الشبكة ا األسبوع ابتداء مف يوـ االثنيفالدولية ىذ
مف خالؿ  ، فالموقع يتـ استخداموئمة لمحمالت لموصوؿ إلي الناخبيفقدرة ىا

الحمالت السياسية كأداة لإلعالف السياسي وىذه الفيديوىات التي يتـ رفعيا عبر 
 .ير عبر الويب بيف جميور الناخبيفالموقع تنتشر وتدور بشكؿ كب
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 .71ػ محمد عبد الحميد، مرجع سابؽ ص  36
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 .267ػ 266( ص 2118لمنشر والتوزيع ،
       ،1المجتمػػػع، مدونػػػة شػػػمس النيضػػػة، ط، أثػػػر الفػػػيس بػػػوؾ عمػػػى ػػػػ وائػػػؿ مبػػػارؾ41
 .8ػ7( ص ص2111، د.ت،الخرطوـ)

 . 129، ص ، مرجع سابؽػ محمد عبد الحميد42
، أثػػر شػػبكات العالقػػات االجتماعيػػة التفاعميػػة باالنترنػػت ورسػػائؿ ػػػ اشػػرؼ جػػالؿ43
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 دراسة تحميمية لمحتوى قناة ليبيا االحرار
 سالم عيسى بمحاجد. 

 طرابمس االكاديمية الميبيةمدرسة الفنون واإلعالم/
 

هررررم أنهرررا أسررراس أات المجتمررر  لوسررراالم اإلعررربلم  عمررر  تنظرررر جميررر  طب ررر        
الترررري مررررن مبللهررررا  يمكررررن تح يرررر  األهررررداى المتمثمررررة  رررري  الحفرررراظ عمرررر  دوات األ

النظام، وتح ي  التكامم االجتماعي والسياسي، وكسر الحواجز الوهمية برين  الرات 
الشررع ، بةيررة ممرر  عجمرراع عررام حرروم المويرروعات وال يررايا الترري يسررع  النظررام 

، (1)مررت األنشررطةالسياسرري لنشرررها، وعلررت عبررر تنظرريم المررواطنين وتعبالررتهم لتنفيررع ت
وبررعلت ت رروم وسرراالم اإلعرربلم بمعالجررة المويرروعات وال يررايا بطري ررة وتتفرر  ور يررة 

يرايا الدامميرة  ،حيرام ال (2)النظام السياسي، العي يسع  إلقناع الناس بوجهرة نظرر 
،وعلررررت لممرررر  رأي عررررام تجررررا  المويرررروعات محررررم المرررربلى ماصررررة وقررررت االزمات

فالرات المسريطرة التري تردعم اسرت رار وتمكرين الوالتاكيد ودعرم ن راط االتفرا  وماصرة 
قررروى، وترررتم كيم رأي عررام يتفررر  ور يرررة الطررررى األ، وعلرررت لتشرررعمرر  ال ررررار بعمومررر 

العممية مرن مربلم التركيرز عمر  قيرايا معينرة، وتهمريش قيرايا أمررى، ممرا ير دي 
ة و  ًا لر يرة تمرت الوسراالم اإلعبلميرة المتبنير (3)عل  تةيير المريطة العامة لؤلحداث

 وجهة نظر قياداتها التي تعتمد عميها عل  حد كبير.
ن ترريثير وسرراالم اإلعرربلم عمميررة ليسررت  م كرردة، أن عمرر  يويتفرر  معظررم البرراحث     

نمررا تتوقررى عمرر  مجموعررة مررن العوامررم األمرررى تسررهم  رري عمميررة الترريثير أو تحررد  وا 
منهرررا، األمرررر الرررعي يسرررتدعي ال يرررام بدراسرررات متعرررددة لمعر رررة مررردى تررريثير وسررراالم 
اإلعبلم عم  الجمهور، و ي أي ظروى وأحوام يزداد أو ين ص هعا التيثير، ويعد 

مرررن أهرررم المطررروات البلزمرررة إلنجررراح برنرررامى االتصرررام الفعرررام لررردى الجمهرررور علرررت 
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المسررررتهدى، ومصوصررررًا  يمررررا يتعمرررر  ب يرررراس ردود  عررررم الجمهررررور تجررررا  الرسررررالة 
اإلعبلميررة، وبالتررالي يمكررن لم رراالم باالتصررام والمسررالولين أن ي رررروا مرردى صرربلحية 

لميرمون والتكررار مرن الرسالة والوسيمة اإلعبلمية، من حيرث الصريا ة واإلعرداد وا
، (4)جهة، ومدى مبلالمة الوسيمة من حيث كفاءتها  ي أداء مهمتها من جهة أمرى

بحررراث ودراسرررات  لمعر رررة محتررروى وميرررامين تمرررت الوسررراالم أجرررراء عوهرررعا يتطمررر  
نهرا تحظر   يبررة بهرم االمتصراص والمأهرم الوسراالم التري يتوقر  أو عمر  أبعمومهرا 

ت وقر  امتيرار الباحرث لهرع  ، وبنراءا عمر  علركبر نسبة تعررض مرن قبرم المجتمر يب
 .ال ناة

 أواًل:  تحديد المشكمة البحثية:
كرران لرر  أعمرر  مراجعررة التررراث العممرري، سررواء و المشرركمة البحثيررة أيتحرردد المويرروع 

؛ عع تعرد المشركمة البحثيرة بمثابرة األسراس األوم لمبحرث عبلقة مباشرة أو  يرر علرت
لراليسرية والمكممرة األمررى، لهرعا ينبةري أن تتحردد العي سيتحدد عمي  بناء األجرزاء ا

.وبنرراءا عمرر  ماسررب  (5)مشرركمة البحررث بكممررات محررددة بعيرردة عررن ازدواجيررة المعنرر 
 حرراري تعيعها قنراة الفيراالية ليبيرا األ ان هع  الدراسة تسع  لمعر ة الميامين الت

اسرررررت راء ، ولدراسرررررتها و همهرررررا وتفسرررريرها، ومحاولرررررة ميررررامينهامررررن مررررربلم تحميرررررم 
 .نتاالجها

 ثانيًا: أهداف الدراسة:
 هع  ال ناة؟ كثر من  يرها  يأعم  الميامين التي تم   اهتماما التعرى  -
محاولة التعرى عم  مبلمح المطا  اإلعبلمي السياسي الميبي تجا  بعض  -

 المويوعات  ي هع  الفترة.
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 أهمية الدراسة:
حرداث أتي تحميم ميامين هرع  ال نراة بعرد ولية اليعد هعا البحث من  الدراسات األ

، وبعلت يمكننا الوقوى عم  مواطن الممم وال روة  ري الطررح الموجرود الرعي 2011
تسع  الي   هع  ال ناة بهدى ترسيم  واقناع الجمهور ب ، والوصوم عل  م ترحات 

 تسهم  ي تطوير أداالها اإلعبلمي.
 تساؤالت الدراسة:  -
 ما الميامين التي  حظيت باهتماما  ي هع  ال ناة؟-1 
 ما المجام الجةرا ي األكثر اهتمامًا  ي هع  ال ناة ؟-2  
 ما الشمصيات التي تبرزها هع  ال ناة أكثر من سواها ؟- 3  
 االتجا  العام لممحتوى الم دم ؟ ما- 4  
 المعاعة؟.هداى التي سع  ال االم باالتصام اليها من الميامين ما األ- 5  
ت وت ررديم الميررامين  رري هررع  مررا مرردى االهتمررام بحداثررة وبنيررة متابعررة التطررورا-6  

 ؟ال ناة
 ما مدى االهتمام بالتوازن  ي عرض وجهات النظر الممتمفة  ي ال ناة؟ - 7
 :تعريف المصطمحات  

 * المضامين
هع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا التري  وتيمالمضامين السياسية: -1 

تتعمرر  بالشمصرريات الرسررمية وأعيرراء الدولررة الترري ترردمم يررمن العمررم السياسرري 
وكرررررعلت المطررررر  والتصرررررريحات والمررررر تمرات الصرررررحفية وتبرررررادم الو رررررود والزيرررررارات 
الرسرررمية واالتفاقيرررات والمسررراعي الدبموماسرررية لحرررم المشررركبلت السياسرررية والم ررراءات 

اعررررررات الدوليررررررة لممسررررررالولين السياسرررررريين  رررررري الرررررردوم والمرررررر تمرات الدوليررررررة واالجتم
 والمنظمات.
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وتيرررم هرررع  الفالرررة األمبرررار والمويررروعات وال يرررايا المضاااامين االقتصاااادية: -2 
واألنشررطة االقتصررادية مررن اتفاقيررات ول رراءات وعمميررات اسررتيراد أو تصرردير وشررالون 

لت المنظمرات والهيالرات عات  وكرالبورصة العالمية أو أسعار العمربلت والرنفط ومشرت 
 االقتصادية واإليرابات العمالية وم تمرات اقتصادية

وتيررم هررع  الفالررة األمبررار والمويرروعات وال يررايا عات المضااامين العسااكرية: -3
البعرررد العسررركري مرررن اتفاقيرررات ومعاهررردات عسررركرية ومنررراورات وتحركرررات وكتاالررر  

وامتراعرررات ماصرررة جيررروش وحررررو  وصرررراعات مسرررمحة وزيرررارات و رررود عسررركرية 
 بالمعدات العسكرية.

وتيرررم هرررع  الفالرررة األمبرررار والمويررروعات وال يرررايا التررر  المضاااامين ايمنياااة:-4
 تتعم  باألمن وأجهزة الشرطة وال ياء واألمن العام واإلجراءات األمنية المتمعة.

وتيرررررم هرررررع  الفالرررررة األمبرررررار والمويررررروعات وال يرررررايا المضاااااامين اإلنساااااانية:-5
 اثة ومعونات ومساعدات وكعلت الزالزم والحراال  والكوارث.اإلنسانية من ع 

وتيرم هرع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا عات المضامين االجتماعية:-5
البعررد االجتمرراعي وال يررايا المتعم ررة بررال وانين والتشررريعات االجتماعيررة ومررا يتعمرر  

دمان المنبهات، والهجر   ة وما يتعم  بها.باألسرة وروابطها ومشاكمها، وتعاطي وا 
وتيررم هررع  الفالررة األمبررار والمويرروعات وال يررايا المتعم ررة المضااامين الدينيااة:-6

بالمعررامبلت الدينيررة مررن ع االررد وشررريعة وشررعاالر دينيررة، وكررعلت المنظمررات الشررعبية 
 والرسمية عات االتجا  الديني، وكعلت االيطرابات والنزاعات الدينية.

الرة األمبرار والمويروعات وال يرايا المتعم رة وتيرم هرع  الفالمضاامين العممياة:-7
بالتعميم والدراسرات واألبحراث العمميرة أو االمتراعرات واالكتشرا ات والتبرادم العممري 

 بين الجامعات والم تمرات العممية، وما يتعم  بالكمبيوتر واإلنترنت.
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لمويروعات وال يرايا المتعم رة وتيم هرع  الفالرة األمبرار واالمضامين الصحية:-8
جهرررزة ومعررردات طبيرررة ، وكرررعلت األمرررراض أدويرررة و أن الصرررحية مرررن اسرررتراد  و شررربال

بحرراث عات الصررمة بهررع ألاواالمتراعررات الطبيررة والدراسررات و  واالوبالررة واالكتشررا ات
 المويوع.

هع  الفالة األمبار والمويوعات وال يايا البياليرة مرن  وتيمالمضامين البيئية:-9
تموث جو وميا  والفييانات ومشاكم التصحر وث   األوزون والنفايات وما يتعم  

 بها من الدراسات والبحوث والت ارير المتعم ة بالبيالة.
وتيم هع  الفالة األمبار والمويوعات وال يايا األدبية المضامين الثقافية:-10 

 ت والمهرجانات والندوات الفنية والفكرية والم االت وارآراء الفكرية.واالحتفاال
 وتيم هع  الفالة كم ما يتعم  باألنشطة الريايية.المضامين الرياضية:-11 
وتيرم هرع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا التري لرم المضامين أخرى:-12 

 تيت تحت البنود الساب ة.
مبرررار والمويررروعات التررري تيرررم هرررع  الؤلبق:النظاااام الساااا المضاااامين رماااوز-1 

 .تتعم  برجام النظام الساب  باستثناء المعكورين  ي  الات امرى
مبار والمويروعات التري تتعمر  بوحردة : تيم هع  الؤلالمضامين وحدة ليبيا-2  

 . ليبيا سواء اكان علت المطال  الفدرالية او الت سيم
والمويرررررروعات الترررررري تتعمرررررر   مبررررررارتيررررررم هررررررع  الؤلالمضااااااامين االعمااااااار :-3 

 بالتعوييات والع ود ورجوع العمام لبدء  ي البناء واعادة مادمرت  الحر .
مبررار والمويرروعات الترري تتعمرر  بنرراء تيررم هررع  الؤل: ةبنااام مؤسسااات الدولاا-4 
مررن جديررد  داراتعررادة هيكمرة األا  داري العرراممين  يهرا و لم سسرات عمرر  المسرتوى األا

 سواء كانت مدنية او عسكرية.
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 -* الهدف من المضمون:
 ري طيتهرا تنبير  محتروي تحعير ي صد بهع  الفالرة جمير  الميرامين التري تحمرم -1

 و يرر قد يحدث.أشارات تويح بمماطر عو أصور  وأعم  كممات 
توعيررة  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طيتهررا عات طرراب  -2

دات التري تمرر بهرا لتوييح االحرداث وي ردمها بةيرة ترشريد الجمهرور لممسرتجيسع  
 جراء الدراسة.عليبيا  ي  ترة 

تررري تحمرررم  ررري طيتهرررا اسرررتمدام تهديرررد ي صرررد بهرررع  الفالرررة جميررر  الميرررامين ال -3
 .اً و معنويأ اً كان ماديأسواء أو جمم بها عنى أكممات 

 .تحمم  ي طيتها الرع ميامين التي تمويى ي صد بهع  الفالة جمي  ال -4
التري تحمرم  ري سياسرية ي صرد بهرع  الفالرة جمير  الميرامين  ودعايرة اتاعبلنر -5

و أيرفاء المصرداقية عع االدية ب صد  وأ كار حزبية أو ت ديم أطيتها اتجا  سياسي 
 تميزها عم   يرها .

 ي طيتها محاولرة  توجي  تعكير ي صد بهع  الفالة جمي  الميامين التي تحمم -6
 راء الجمهور مستمدمة استدعاء المايي ) النظام الساب (.باالستحواع عم  

تهررا حررث اتجررا  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طي تةيررر -7
 و الممارسات الساب ة لحبلم محمها جديد.أالجمهور عم  ترت اال كار 

 ميامين التي تحمم  ي طيتهرا كار ي صد بهع  الفالة جمي  الأ وتبني عرض -8
  يم .قناع الجمهور بها باعتبارها األو عرض قيايا إلأت ديم معمومات 

المتم ي ثارة وتحفيز عالة جمي  الميامين التي تركز عم  تفسي ي صد بهع  الف -9
 .بةية التيثير عمي  نفسيا

م ومسررراعدة تررردعيم ي صرررد بهرررع  الفالرررة جميررر  الميرررامين التررري تسرررع  لتررردعي -10
  .ركان أالنظام  الجديد لبناء 
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تر يرر  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طيتهررا الجوانرر   -11
 االيجابية لمنظام الجديد  م  التركيز عم  السمبيات الموجودة  ي النظام الساب .

 المجال الجغرافي: -و 
الررردامم،مارج ليبيرررا كرررم ةووقعت  ررري ليبيرررا: األمبرررار عات الصررريةة المحميررر -1

 االحداث التي وقعت  ي مارجها.
 طريقة عرض المضمون: -ز

جررراء هرررعا الت سررريم لمعر رررة األسرررالي  التررر  يسرررتمدمها اإلعررربلم الميبررري لمتررريثير عمررري 
 الجمهور.

 :اتجاه الخبر -ح
وي صد ب  التناوم لمميمون األمباري لممويروعات وال يرايا اإليجابيرة اإليجابي: 

إلقامررة السرربلم وترردعيم الحريررة التعرراون  رري جميرر  المجرراالت وتسررعي مثررم التفرراهم و 
هم  ي تحسين األوياع االقتصادية واالجتماعية وتشجي  االكتشرا ات العمميرة وتس

مي نبع المبل ات واالبتعاد عن عم الث ا ي والسياسي وكم ما يشير والتعاون والتباد
 الحموم الم سمة بالعنى.

الميررمون اإلمبرراري أو مويرروعات أو قيررايا تعكررس : وي صررد برر  تنرراوم الساامبي
الصرررراع سررررواء عمرررر  المسرررتوي المحررررم اإلقميمرررري أو الررردولي  رررري جميرررر  المجرررراالت 
وكرررعلت أنبررراء المظررراهرات وااليرررطرابات، وأنبررراء الحررررو  أو التهديرررد أو التكرررتبلت 
بررال وم أو الفعررم، أو الصررراعات الطبيعيررة وكررم مررا يسرريء لمررنفس البشرررية، عيررا ة 

ار االجتماعيرررة التررري تهررردد األمرررن والسرررمم دامرررم المجتمعرررات، وكرررعلت أنبررراء لؤلمبررر
 الجراالم والحوادث والكوارث.
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وي صرد بهرا التنراوم الميرمون عمبراري أو مويروعات أو قيرايا ال تحمرم  محايد:
اتجاهررررا معينررررا أو لررررت ليسررررت محررررم مرررربلى، وال يمكررررن عدراجهررررا وال تحمررررم اتجاهررررا 

 عيجابيا أو سمبيا وايحًا.
وي صرررد بهرررا التنررراوم الميرررمون عمبررراري أو مويررروعات أو قيرررايا  محااادد:غيااار 

 .اً التحمم اتجاهًا وايحًا سواء أكان عيجابيًا أو سمبيًا أو محايد
وي صرررد بهرررا تنررراوم الميرررمون اإلمبررراري وال يرررايا التررري ال ت ررر  تحرررت  ال ينطباااق:

 الفالات الساب ة
 التوازن: -ي
تمرررررررت األمبرررررررار أو ي صرررررررد بالميرررررررمون الرررررررعي يعررررررررض وجهرررررررة نظرررررررر واحررررررردة  -

المويروعات الترري تتنراوم رأى محرردد مررن مربلم يحرراوم محررر  أو كاتبررة أن  رررص 
 .كر لآلراء أو وجهات النظر األمرىععطاء أو  رص  كري  دون ع

وي صد بعرض وجهات نظر متعددة تمت األمبار أو المويروعات التري تحمرم  -
أو المنشررور ر يررة  رري طباعتهررا أ كررار أراء متعررددة بحيررث يشررمم الميررمون المررعاع 

 األطراى األمري المشاركة  ي هعا الميمون.
ي صد بربل يعررض وجهرة نظرر تمرت األمبرار أو المويروعات عات ميرمون ال  -

نمررا عكررر كميررمون دون عدمررام وجهررة نظررر ال رراالم  يحمررم ر يررة ال رراالم باالتصررام وا 
 باالتصام.

 نوع الدراسة ومنهجها :    
تعد هع  الدراسرة مرن الدراسرات الوصرفية التري تهردى الر  تصروير وتحميرم  

وت ييم مصاالص معينة أو مواقرى يةمر  عميهرا صرفة التحديرد ، أو دراسرة الح راال  
الراهنرررررة المتعم رررررة بطبيعرررررة الظررررراهرة أو الموقرررررى أو مجموعرررررة مرررررن األشرررررماص أو 

 رررري  مجموعرررة األحررررداث ، بةرررررض الحصرررروم عمررر  معمومررررات كا يررررة دون الرررردموم
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عتمرررد الباحرررث  ررري هرررع  الدراسرررة عمررر  مرررنهى المسرررح بالعينرررة الرررعي (6)13أسررربابها .وا 
يسرررررمح باإلجابرررررة عمررررر  التسرررررا الت ، واسرررررتمبلص النتررررراالى وتفسرررررير العبلقرررررة برررررين 

 المتةيرات بعد عجراء دراست  عم  الفيااليات الميبية محم الدراسة. 
 مجتمع وعينة الدراسة :

باحرررررث مويررررروع  واألهرررررداى التررررري يسرررررع  اليتحديرررررد مجتمررررر  الدراسرررررة عمررررر  ال    
حررار، بةيرة التوصرم مسرحية المتمثمرة  ري قنراة ليبيرا األ، ومجتم  الدراسة اللتح ي ها

امم لجمير  سرمو  المسرح الشرأل  تحديد و هم و معر ة ميامينها، وقد تم تطبي  ع
علرت لمحصرروم عمرر   2012 11/5لرر  ع 21/4سرابي . مررن أمرا تررم بثر  لمرردة ثبلثررة 

 .كثر دقة*أنتاالى 
 -مبررات امتيار عينة الدراسة:يرج  هعا االمتيار ألسبا  من أهمها :

كانت الناط  الرسرمي  حداث و وم  ياالية صاحبت األأحرار وه  قناة ليبيا األ -1
عطاالهرا مسراحة علرعي قرد يسرهم مرر ايا ة لوجودها مرارج ليبيرا األباإل ،باسم الثوار

 كثر.أحرية 
مررور أد وترروليهم زمررام سرريطرت الثرروار عمرر  الررببلالفترررة بعررد الباحررث هررع   متررارع -2

المسرررت بم صرررع  الفتررررات ،يمكرررن مرررن مبللهرررا اسرررت راء أمطرررر و أالدولرررة وهررر  مرررن 
وم مطالرر  مررن مرررج عمرر  النظررام أعرربلم  الترري كانررت السياسرري ومسرراحة حريررة اإل

 الساب .
 أدوات جمع البيانات وأساليب القياس:

 أداة تحميل المضمون. -أ
بيانرررات دراسرررة تحميرررم الميرررمون الكميرررة مرررن مررربلم تصرررميم اسرررتمارة جمعرررت      

اليرررًا لتحميرررم جميررر  الميرررامين سرررواء تحميرررم محتررروى محرررددة بفالرررات ترررم تعريفهرررا عجرا
و سواها، وطر  معالجتها ، ووحدات التحميم و الات  أو مويوعات أكانت قيايا أ
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، والترري يررتم (7)هرري الترري تترريح تحويررم رمرروز التحميررم علرر   الررات قابمررة لمعررد وال يرراس
 وحدات التحميم و  الات  و   ارآتي:عم  أساسها العد أو ال ياس مباشرة، 

 :               وحدات التحميل -1
 وحدة الموضوع:  1/1

وهي الوحدة التي  كرتها حوم مسيلة معينة، وتعد وحدة المويوع من أهم وحردات 
 رري الميررمون المررعاع أو التحميررم؛ ألنهررا تكشررى عررن ارآراء واالتجاهررات الراليسررية 

لمامرررًا  المنشررور، كمررا تعتبرررر مررن أصرررع  وحرردات التحميرررم ألنهررا تتطمررر  اطبلعررًا وا 
 .(8)بالمويوع العي يتم تحميم 

 وحدة الزمن:  1/2
تستمدم لحسا  زمن العي نالت  كم  قيية او مويوع تم التعرض ل  ، واستمدم 

 ل  ثبلث  الات.ع  الفالة ة لمعد، وقد تم ت سيم هعالباحث )الثانية( كوحدة زمني
 وحدة التكرار: 1/3

وهررررر  وحرررررردة ال يررررراس الطبيعيرررررة التررررري يرررررتم مرررررن مبللهرررررا حسرررررا  تكررررررار ال يرررررايا 
 .(9)والمويوعات التي عريت، وعم  عثر علت تستمرج منها النسبة المالوية

 ( نسبة المضامين المذاعة.1رقم ) يوضح الجدول التالي
 ت            % المضمون
 8.6 198 سياسي 
 2.3 54 ديني 
 10.4 264 أمني

 3.0 69 اقتصادي
 0.3 6 صحي 
 13.0 300 ريايي 
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 4.2 96 ممى جرح  
 0 0 سجون

 0 0 مصالحة 
 8.2 189 االنتمابات 

 1.3 30 أحزا  
 0 0 السبلح المنتشر
 0 0 مكا آت الثوار  

 5.2 120 رموز النظام الساب 
 0.3 6 الصراع المسمح بين ال باالم 

 0.5 12 البيالة  –قط  األشجار 
 5.7 132 ث ا ة 

 0.3 6 االجتماعي 
 8.1 186 ععبلمي 
 3.4 78 النازحين 
 0 0 األقميات 

 0.3 6 وحدة ليبيا 
 13.0 300 الدستور

 5.2 132 المف ودين 
 0 0 الم ابر الجماعية

 .05 12 الشهداء
 0 0 امتبلس األموام
 0 0 عهدار المام العام
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 0.8 18 ممى النفط
عادة األعمار   1.8 42 الع ود والشركات وا 

 0 0 بناء م سسات الدولة 
 1.6 36 االعتصامات 

 1.3 30 اال تصا 
 0 0 قيية عبداهلل السنوسي 

 0.3 6 أبناء عاالمة ال عا ي 
 100 2310 المجموع

 -يتضح من الجدول السابق عدة نتائج من أهمها :
دسرررتور والمويررروعات عات بالميرررمون المتعمررر  ب يرررية الاهتمرررت هرررع  ال نررراة  -

% وهررري أعمررر  13منهمرررا  ة كرررم، واألمبرررار الريايرررية   رررد بمةرررت نسررربالعبلقرررة بررر 
لهرعا المويروع مرن أهميرة  ا. انص  جم الميمون عم  قيية الدسرتور لمرالنس 

وي  األساس الديم راطي  ي  عم  المستوى الوطني باعتبار  الركيزة األساسية  ي
 .ليبيا
% ، ومررن 10.4حمررت ثانيررًا ال يررايا بالمويرروعات األمنيررة   ررد بمةررت نسرربتها  -

الطبيعررري أن يحظررر  هرررعا الجانررر  بيهميرررة ماصرررة  ررري ليبيرررا  ررري هرررع  الفتررررة حيرررث 
يتوقرررى نجررراح العمميرررة السياسرررية واالقتصرررادية عمي ،وبرررعلت  ررر ن ال صرررور  ررري هرررعا 

يررايا أمرررى تعررد الجانرر  يعنرري توقررى الحيرراة لررعا  نجررد  ت رردم عمرر  مويرروعات وق
هميرة أ  بالعمميرة السياسرية وكمنرا حجرم و أساسية  مرثبًل ت ردم عمر  الميرمون المتعمر

 فرررام  عاع برررين األ كرررار واألحرررزا  مررر  عررردم هرررعا الجانررر   ررري تمرررت الفتررررة مرررن صرررر 
لي  عف ت نتاالى هع  الدراسة ما توصمت التجهيز لبلنتمابات لمم تمر الوطني. ، وات

   (10) نتاالى ) عادم العود(
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%، وتعتبررر هررع  8.6جرراءت المويرروعات وال يررايا السياسررية ثالثررًا   ررد بمةررت  -
المرتبرة متريمرة بعررض الشريء ععا تمررت م ارنتهرا بوسراالم اإلعرربلم بصرفة عامررة ألن 

 جم االهتمام  ي العادة ي   عم  هعا المويوع .
رتبرررة الرابعرررة   رررد بمةرررت نسررربة جررراءت مويررروعات وقيرررايا االنتمابرررات  ررري الم -

شرررررين اإلعبلمررررري   رررررد بمةرررررت تهرررررا ال يرررررايا والمويررررروعات المتعم رررررة بال، وتم8.2%
8.1%. 

  ررد بمةررت نسرربة االهتمررام بهررا المويرروعات وال يررايا المتعم ررة بالشررين الث ررا ي  -
، وثمتها نسبة المويوعات وال يايا التي تناوم رموز النظام الساب  وممى 5.7%

 %.5.2منها  مف ودين  ي الحر   كانت نسبة كمال
% ، ثررررم ممررررى النررررازحين بنسرررربة 4.2الجرحرررر  وعبلجهررررم بمةررررت  نسرررربة ممررررى  -

% ، وال يايا والمويوعات عات االهتمرام بالميرمون االقتصرادي   رد بمةرت 3.4
ن االطرررربلع عمرررريهم مررررن مرررربلم % بينمررررا جرررراءت برررراقي النسرررربة قميمررررة يمكرررر3نسرررربة 
 .الجداوم

     ت ركرررز ال ررراالم باالتصرررام الميرررمون الريايررري العتبرررارات مرررن أهمهرررا  تصررراد -
) الفترة مجموعة من المشاركات الميبية عم  مستوى المنتمبرات واألنديرة الميبيرة( 
،وبعلت صار يروريًا أن تحظ  هع  الفالة باهتمام اكثر ، ومن الناحية األمرى 
  ن ال االم باالتصام عم  دراية بيهمية هعا الميمون   ن جم المهتمرين بر  مرن 

ام  الررة الشرربا  لمعررودة لممارسررة األنشررطة الشرربا  ،باإليررا ة لمحاولةجررع  اهتمرر
 الريايية وترت السبلح.

لم تهتم هع  ال ناة مبلم  ترة التحميم بمجموعة من ال يايا والمويوعات حيث  -
المصرالحة  –التعمريم  -بمةت هع  ال يايا ) صرفر %( ،وهري عمر  النحرو ارآتري :

امررتبلس المررام  – الم ررابر الجماعيررة –األقميررات  –السررجون  –السرربلح المنتشررر  –
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قيررررية تسرررررميم عبرررررداهلل  –بنررررراء م سسررررات الدولرررررة  –عهررررردار المررررام العرررررام  –العررررام 
 السنوسي .    

و لرم يرتم  عكرهرا أو أهميرة  لهرع  المويروعات أيعني علت ان هع  الفتاة لم تعر  ال
ولهررا و محررور اون رراش  يتناأا ،عال أنهررا لررم تمصررص لهررا برنررامى تناولهررا أثنرراء بثهرر

يمرى  مثبل) قيية نها قد تكون عكرت بطري ة أو بأمة و بويوح ،اال بصورة مست 
و ال يررررايا والمويررررروعات أالدولررررة وم سسرررراتها،،أو مسرررريلة بنرررراء السرررربلح المنتشررررر

مويروعات المصرالحة، بصرورة مرى(، لكن يمكن ال وم بينها لرم تتنراوم قيرايا األ
اسربة الوقرت والحرديث لعدم منو  ير مباشرة   ي تمت الفترة  قد يرح  علت أمباشرة 
هممررررت مررررن قبررررم ال رررراالم أولهررررا  رررري هررررع  االثنرررراء  يررررر مجرررردي، وهكررررعا ن تناأعنرررر  و 

 جابة لماعا لم يعر لها اهتمام .ع  ال ناة لكن علت اليعفي  من اإلباالتصام  ي ه
 ( توزيع المجال الجغرافي .2رقم ) يوضح الجدول التالي 

 % ك المجال الجغرافي 
 16.2 375 شر  
 14.9 345  ر 
 1.8 42 جنو 
 33.8 780 عام

 33.2 768 مارج ليبيا
 100 2310 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
توزي  اهتمام هع  ال ناة عم  الميرامين المتعم رة بالشرين الميبري عامرة حيرث بمةرت 

% وهررري أعمررر  النسررر  وتمتهرررا نسررربة الميرررامين المارجيرررة سرررواء كررران علرررت 33.8
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أحرررداث مارجيرررة أو اهتمرررام الررردوم والم سسرررات أو األ رررراد دوليرررًا   رررد بمةرررت نسررربة 
33.2.% 

% ثرررم 14.9نط رررة الشررررقية بنسررربة جررراء االهتمرررام بالمجرررام الجةرا ررري المررراص بالم -
 %.14.9المجام الجةرا ي بالمنط ة الةربية بنسبة 

 يما حم المجام الجةرا ي المتعم  بالمنط ة الجنوبية أميرًا وبنسبة ياليمة جدًا   د  -
امرري التري توصرمت الر  %  تف رت نتراالى هرع  الدراسرة مر  دراسرة 1.8بمةت نسبة 

نرررو  اهتمامرررا حيرررث ركرررزت عمررر  المنررراط  عررربلم الميبيرررة لرررم تعرررر الجن وسررراالم اإلأ
 .(11)الساحمية

كبر مساحة  ي العادة تكرون أبالوطن بصفة عامة   د أ ردت ل   اهتمت هع  ال ناة
لرررة وأجهزتهرررا أو الحكومرررة ميرررامين تمرررت ال يرررايا والمويررروعات لهرررا عبلقرررة بالدو 

دارتها  .وا 
  رد حظيرت باهتمرام " شرر  و رر  ليبيرا " ى االهتمام بالمجرالين الجةررا يينلم يمتم

هرع  ال نراة أهميرة  أن النسربتين ال يوجرد  رر  بينهمرا، بينمرا لرم تروم مت ار   رنبلحظ
،   مبلحظررة اتسرراع الرقعررة الجةرا يررةلمجنررو   ررنبلحظ انمفرراض نسرربة االهتمررام مرر

وكررران منط رررة سرررامنة وكررران متررر ثر أثنررراء عجرررراء  الدراسرررة التحميميرررة عال أن ال رررراالم 
ة مثم المنط تين الجةرا يتين "  ر  شرر  " مر  مبلحظرة باالتصام لم يحظ بيهمي

ينبةررري عررردم احتمرررام أن الكتمرررة البشررررية تتركرررز بينهمرررا وبرررعلت قرررد يكرررون عمررر  علرررت 
 باإليا ة لكثرة الحرات السياسي والث ا ي والعسكري يتركز بينهما . 
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 ( انية عرض البرامج3يوضح الجدول التالي رقم )
 % ك انية العرض

 58.3 1347 مباشر
 9.1 220 مسجم
 32.6 753 ععادة 

 100 2310 المجموع
 -يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :

رة   ررد حمررت االرتفرراع الوايررح لنسرربة البرررامى او االعمررام المباشرررة المن ولررة مباشرر-
حرررداث   كثررررة األلرررععم ،ويعمرررم الباحرررث هرررعا االرتفررراع %، وهررر  األ 3’58بنسررربة 
جريرت  ري بدايرة أن الدراسرة أجراء ل اء مباشر وماصرة  ري و عو أ تتطم  ن موالتي 
عرررادة ترتيررر  البيرررت عالرررعي حاولرررت  يررر  ال ررروى المنتصررررة  ،وهرررو عرررام 2012عرررام 

 السياسي الميبي.
%، واميررا االعمرام المسرجمة  3226جاءت البرامى المعرادة ثانيرا  بمةرت نسربتها  -

%،المسرررررررجم معظمهرررررررا أ ررررررراني أو دراميرررررررة أو ل ررررررراءات مررررررر  بعرررررررض  1’9بنسررررررربة
 الشمصيات لمزيد من التفاصيم يمكن الرجوع لمجدوم " مكان الن م ". 

    ( جنس ضيوف البرامج .                 4رقم )يوضح الجدول التالي 
 % ك الضيف
 60.2 426 عكر  الييى

 39.8 282 أنث  
 100 708 المجموع 
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 يتضح من بيانات الجدول السابق عدة نتائج من اهمها:
 3998%  عمااى اإلناااث التااي بمغاات 60 2تقاادم نساابة الضاايوف ماان الااذكور ب 

%. 
 ( مكان نقل االعمال المذاعة.                  5رقم ) يوضح الجدول التالي

 
 ك        % مكان النقل
 72.7 1680 حجرة البث

 27.3 630 مارجي
 100 2310 المجموع

 :جدوم الساب  عدة بيانات من أهمهايتيح من ال 
رسرام برامجهرا   رد بنسربة عاة بشركم كبيرر عمر  حجررات البرث  ري اعتمدت هرع  ال نر

 %. 2723الن م المارجي بنسبة  %، ثم 7227
 ( صفات العين تم استيا تهم  ي البرامى.6رقم )يويح الجدوم التالي  

 % ك صفات  
 20.3 192 م و مس

 7.6 72 مث ى
 3.8 36 سياسي 

 68.4 648 متمصص
 100 948 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
يكرون عم  النس  قرد أ% ، وه   6824ع بمةت عوال نسبة المتمصصين أحمت - 

جررراء الدراسرة تمثمررت عحرداث التري تزامنررت مر   مررد علرت يرجرر  لتصرادى بعررض األ
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( 1، ويتيرررح علرررت  جميرررا برررالعودة لمجررردوم رقرررم ) ررري قيرررايا ومويررروعات ريايرررية
نرر  تررم يمبلحظررة بمرر   -% مررن المجمرروع العررام13هتمررام بهرراالررعي يويررح نسرربة اال

لجررردوم المررراص بجرررنس اليررريوى( بينمرررا  ررري هرررع  ال نررراة مرررن )ااسرررتثناء العررراممين 
 درجرررروا  رررري هررررعا الجرررردوم وت ررررديمهم كمتمصصررررينة وانصرررر  اهتمررررام هررررع  ال نرررراةأ

ال انونيرة و يرهرا، وهرعا محاولرة مرن عسركرية و لابالمويوعات األمررى االقتصرادية و 
ة وسرراالم اإلعرربلم لمرررد   بالمتمصصررين وإلقنرراع الشرررارع الميبرري بالميررامين المعاعررر

 واعطاها الصبةة العممية.
ن  جرررررررراءت نسرررررررربتها و ل  و ا الم رررررررراءات الترررررررري يتحرررررررردث  يهررررررررا المسررررررررحمررررررررت ثانيرررررررر -

ن تبرز وساالم اإلعبلم المسالولين الجدد وت ديمهم لمشرارع الميبري أ%،طبيعيا 2023
الرا رر   رري معر ررة هرروالء الررعين يتولررون زمررام االمررور بعررد صررراع دام زهرراء نصررى 

 عام.
%، وهرر  ن طررة تحسرر   726كيرريوى  رري هررع  الفترررة   حمررت نسرربة المث فررين  -

مرر بالهتمرام بالسياسريين التري حمرت  ري ، وماصة عند م ارنتهرا بنسربة الهع  ال ناة
 % . 328قاالمة االهتمام   

 ( اتجاه المضامين  المذاعة.                      7رقم ) يوضح الجدول التالي
 % ك تجاه المضمون 

 28.8 666 سمبي 
 71.2 1650 ايجابي  
 100 2310 المجموع
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 يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :
اهتمت هع  ال ناة بجوان  االيجابية  ي ت ديم المويوعات وعرض ال يايا التي -

 .  % لمجوان  السمبية 2822ما جاءت % ،بين 7122ركزت عميها    د بمةت نسبة 
مراعي االعبلم زرع الث ة   ري البنراء السياسري واالجتهم وظاالى وساالم أن من أ -

ن أمرررات وااليرررطرابات وبرررعلت ينبةررري ز وقرررات األأواالقتصرررادي واالمنررري، وماصرررة 
و تهمرريش بعررض أباالهتمررام كرران علررت أون مسررالولة عنررد عرررض برامجهررا سررواء تكرر
يعنررري باليررررورة  و المويررروعات التررري تربرررت المشرررهد  ررري البمرررد، وهرررعا الأمبرررار األ

ن تتحمرر  بالمسررالولية، أااليجابيررة   ررط ، بررم ينبةرري عميهررا مبررار الشررارع باألتمرردير 
ن ت ردم أن العرين والسرمطة المراقبرة لمفسراد، و حس  الظرى العي يمر بر  البمرد وتكرو 

 لمجمهور الجان  االيحابي ك دوة.
 ( التوازن في عرض المضامين.          8رقم ) يوضح الجدول التالي

 % ك توازن عرض المضمون
 74.5 1722 م يد 

 7.5 174 معارض 
 17.9 414 محايد

 100 2310 المجموع
 يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :

مررى %، مرن الفالرات األ 7425ا   رد بمةرت ت دمت نسبة  الة الم يرد عمر  ماسرواه-
لرر  ارتفراع نسرربة عشرار أجردوم المرراص باتجرا  الميرمون الررعي عرادة قررراءة العوعنرد 

يجرررابي م يررد لمنظرررام عن اهتمررام ال نررراة تركررز عمرر  أيجررابي يمكرررن  ال رروم التجررا  اإل
 يجابي لهعا الوليد.جديد وبعلت  هي تبرز الوج  اإلال
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اهتمرت ال نرراة بعررض مجموعررة مررن المويروعات وال يررايا التري عريررت بحيرراد  -
 األمبرار والمويرعات %، وقد يرجر  علرت الرتفراع نسربة 1729حيث بمةت نسبتها 

 و المعارية.أو يرها التي ال تتطم  التاييد  عات العبلقة بالريايية والدستور
األحيرررران يررررتم عرررررض بعررررض  % لفالررررة المعررررارض  رررري 725ميررررر نسرررربة أمررررت وح -

عل  ر ض أو انت اد بعض  المويوعات التي ييطر ال االم باالتصام أو الييوى
 و السموت وماصة  ي تمت الفترة .أاالعمام 

 ( محور ارتكاز المضامين المذاعة.                  9رقم )الي يوضح الجدول الت
  ايحرار محور ارتكاز المضمون

 28.1 648 دولة
 47.0 1086 حكومة
 1.8 42 المدن

 17.4 402 الفالات االجتماعية
 0 0 المجموعات السياسية 

 1.6 36 المجموعات الدينية
 4.2 96 شمصيات قيادية

 100 2310 المجموع
 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها

ارتفرراع نسرربة التركيررز عمرر  ال يررايا والمويرروعات المتعم ررة بالحكومررة حيررث بمةررت  -
% وهرري أعمرر  النسرر  ويبرردو علررت طبيعيررًا بحكررم الويرر  العررام لميبيررا  هرري أوم 47

حكومة منتمبة ي   عم  عات ها تح ير  األمراني والطمبرات التري يحمرم بهرا المرواطن 
إليررا ة لكونهررا األداة التنفيعيررة  رري هررع  الفترررة الصررعبة مرر  اليررةوطات الدوليررة با
 االقتصادية .اء كانت السياسية أو سو 
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حمرررت ثانيرررًا نسررربة ال يرررايا والمويررروعات المتعم رررة بالدولرررة بعموميتهرررا   رررد وصرررمت  -
28.4.% 

% ويرجرر  االهتمررام بهررع  الفالررة بحكررم 17.4جرراءت الفالررات االجتماعيررة ثالثررًا بنسرربة  -
التوج  العام لميبيا العي يسع  لبناء م سسات المجتم  المدني والروابط التي تسهم 
علرر  حررد كبيرررر  رري الرقابرررة عمرر  األجهررزة التنفيعيرررة والتشررريعية ،  برررعلت أولررت هرررع  

تفرررراع نسرررربتها . م ارنررررة بالمجموعررررات الفالررررات اهتمررررام مرررراص ويتيررررح علررررت مررررن ار 
السياسررية الترري تحظرر  باهتمررام ، كررعلت ترردني نسرربة االهتمررام بالمجموعررات الدينيررة 
الترري تسررع  لموصرروم لمسررمطة ، وكررعلت التركيررز عمرر  نرروع دون  يرهررا وهرري سررمة 
لئلعبلم الميبي  ي تمت الفترة حيث يركز عمر  المردن المنتصررة التري كران لهرا دور 

 راع المسمح من النظام السياسي الساب   ي عممية الص
% وجرم هرعا التركيرز ينحصرر 4.2حظيت الشمصيات ال ياديرة الفاعمرة بنسربة  -

  ي بعض الم اءات أو بعض األنشطة األمرى 
 ( الهدف من المضامين المذاعة10رقم ) يوضح الجدول التالي -

 % ك الهدف من المضمون
 12.7 294 توعية

 0 0 تحعير 
 0 0 تهديد

 0 0 تمويى
 1.8 42 ععبلنية ودعاية سياسية   

 4.3 102 توجي 
 37.6 870 تعكير 

 8.5 12 تةير اتجا 
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 5.4 126 عرض وتبني أ كار
 37.4 864 تفسير
 0 0 تدعيم

 0 0 تر ي  
 100 2310 المجموع

 -يتيح من الجدوم الساب  عدة نتاالى من أهمها :
االية  ي جم رساالم  اإلعبلمية عم " التعكير" ركز ال االم باالتصام  ي هع  ال ي-

د المسررتمر ،  تيررمن جممررة مررن العناصررر تمثمررت الن رر%37.6حيررث بمةررت نسرربة 
، وتجنرر  تكرررار أ عالرر  باإليررا ة لمويرروع تررعكير السررمطة لمنظررام السرراب  وأ عالرر 

 التنفيعية والتشريعية بواجباتهم .
وظررراالى وسررراالم  % وتعرررد هرررع  الن طرررة يرررمن37.4حمرررت ثانيرررًا تفسرررير نسررربة  -

 اإلعبلم .
 %.12.7وجاءت ثالثًا التوعية لمجمهور بنسبة  -
 % .8.5تعتبر االتجا  بنسبة  -
%  رري العررادة تسررع  وسرراالم اإلعرربلم لعرررض 5.4عرررض وتبنرري أ كررار بنسرربة  -

مجموعرررة مرررن األ كرررار الجديررردة التررري تجتهرررد لكررري يتبناهرررا وماصرررة وقرررى األحرررداث 
 الجديدة .واألزمات  هي تن م الكثير من األ كار 

% مرن 5عمومًا لم تهتم ال ناة باإلعبلن كثيرًا مبلم  ترة التحميم   د بمر  نسربة  -
%  ري حرين لرم ي رم 4.4% مرن سياسري ، والتجراري 95.0المجموع العام ، وجاء 

 اإلعبلن اإلرشادي   د بمةت نسبة صفر .
عمررم  24جمير  األعمررام الدراميررة كانررت محميررة مرر  مبلحظررة أنهررا لررم تتجرراوز   -
 يمونها العام توعوي أو تفسيري .وم
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 أ نية   ط .    30جاءت جمي  األ اني وطنية وكان مجموعها  -
 

 ( مضامين االعالنات   11رقم )يوضح الجدول التالي  -

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
عرربلن السياسرري حيررث انصرر  اهتمررام هررع  ال نرراة عميرر    ررد % لؤل9526بمةررت نسرربة

ت ماصرررة بالتسررروي  السياسررري عبلنررراأعبلنيرررة وليسرررت ع ررري  مجممررر   واصرررم  كررران
  .تجا  سياسي بعين ا وألحز  

  مررن مبللرر  الحكومررات نرر  السررموت الررعي تسررعأويعرررى المتسرروي  السياسرري عمرر  -
لرر  ععرربلم المالكررة لموسرراالم اإل(12)و الجماعررات السياسررية أو االحررزا  أاوالمنظمررات 

بررم  كبرر قرردر مررن التاييرد لهررم،أوم عمرر   كررارهم وبرالمواقفهم لمحصرريقنراع االمرررين بأ
كانرررت ميرررامينها تتعمررر  باالنتمابرررات وامتيرررار األ يرررم والسرررعي نحرررو بنررراء دولرررة 

ن عرررربلءت نسرررربة اإلديم راطيررررة جديرررردة وحررررث عمرررر  المشرررراركة لبنرررراء الرررروطن، وجررررا
 .  ط% 424التجاري   

 
 
 
 

 % ك اإلعالنات 
 4.4 6 تجاري
 95.6 132 سياسي
 0 0 عرشادي 
 100 138 المجموع
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 ( المتوسط الزمني لمبرامج المذاعة.           12رقم ) يوضح الجدول التالي
 % ك الزمن

 48.5 1122 اقم من ثبلث دقاال 
 49 1134 من ثبلث ال  ممس دقاال 

 2.5 54 أكثر من ممس  دقاال 
 100 2310 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
حيررث  لرر  ممررس دقرراال عثرربلث  جااامت اعمااى النسااب لمفقاارات التااي تتااراوح ماان-

قرررم مرررن يميرررم الف ررررات الزمنيرررة التررري تعررررض ب%، وتمتهرررا ب رررار  ق49بمةرررت نسررربتها 
 .%225كثر من ممس دقاال  بنسبة األ اً مير أ%، و  4825ثبلث دقاال  بنسبة 

 نتائج الدراسة
دسرررتور والمويررروعات عات الاهتمرررت هرررع  ال نررراة بالميرررمون المتعمررر  ب يرررية  -1

% وهررري أعمررر  13منهمرررا  مبرررار الريايرررية   رررد بمةرررت نسررربة كرررم  ، واألالعبلقرررة بررر 
لهرعا المويروع مرن أهميرة  ا. انص  جم الميمون عم  قيية الدسرتور لمرالنس 

عم  المستوى الوطني باعتبار  الركيزة األساسية  ي وي  األساس الديم راطي  ي 
 ليبيا .

، %10.4ت األمنيررة   ررد بمةررت نسرربتها ال يررايا بالمويرروعا  يمررا حمررت ثانيرراً   -2
ومن الطبيعي أن يحظ  هعا الجان  بيهمية ماصة  ي ليبيرا  ري هرع  الفتررة حيرث 

 يتوقى نجاح العممية السياسية واالقتصادية عمي .
%، وتعتبررر هررع  8.6جرراءت المويرروعات وال يررايا السياسررية ثالثررًا   ررد بمةررت -3

شريء ععا تمررت م ارنتهرا بوسراالم اإلعرربلم بصرفة عامررة ألن المرتبرة متريمرة بعررض ال
 جم االهتمام  ي العادة ي   عم  هعا المويوع .
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جررراءت مويررروعات وقيرررايا االنتمابرررات  ررري المرتبرررة الرابعرررة   رررد بمةرررت نسررربة  -4
% ، وتمتهررررا ال يررررايا والمويرررروعات المتعم ررررة بالشررررين اإلعبلمرررري   ررررد بمةررررت 8.2
8.1. % 
بمةررت نسرربة االهتمررام بهررا المتعم ررة بالشررين الث ررا ي   ررد المويرروعات وال يررايا -5

متها نسبة المويوعات وال يايا التي تناوم رموز النظام الساب  وممى ت%، و 5.7
 %.5.2منها  بة كم  المف ودين  ي الحر   كانت نس

% ، ثررررم ممررررى النررررازحين بنسرررربة 4.2ممررررى الجرحرررر  وعبلجهررررم بمةررررت  نسرررربة -6
عات االهتمرام بالميرمون االقتصرادي   رد بمةرت % ، وال يايا والمويوعات 3.4
 % .3نسبة 

     ايررري العتبرررارات مرررن أهمهرررا  تصررراد تركرررز ال ررراالم باالتصرررام الميرررمون الري-7
توى المنتمبررررررات واألنديررررررة الفترررررررة مجموعررررررة مررررررن المشرررررراركات الميبيررررررة عمرررررر  مسرررررر)

، ومرررن الناحيرررة أن تحظررر  هرررع  الفالرررة باهتمرررام اكثرررر ،وبرررعلت صرررار يررررورياً الميبية(
األمرى   ن ال االم باالتصام عمر  درايرة بيهميرة هرعا الميرمون  ر ن جرم المهتمرين 
برررر  مررررن الشرررربا  ،باإليررررا ة لمحاولةجررررع  اهتمررررام  الررررة الشرررربا  لمعررررودة لممارسررررة 

 األنشطة الريايية وترت السبلح.
لرررم تهرررتم هرررع  ال نررراة مررربلم  تررررة التحميرررم بمجموعرررة مرررن ال يرررايا والمويررروعات -8

 –التعمررريم  -ال يرررايا ) صرررفر %( ،وهررري عمررر  النحرررو ارآتررري :حيرررث بمةرررت هرررع  
 –الم رررررابر الجماعيرررررة  –األقميرررررات  –السررررجون  –السررررربلح المنتشرررررر  –المصررررالحة 

يرية تسرميم ق –بنراء م سسرات الدولرة  –عهدار المام العرام  –امتبلس المام العام 
 عبداهلل السنوسي .   

عم ررة بالشررين الميبرري عامررة حيررث توزيرر  اهتمررام هررع  ال نرراة عمرر  الميررامين المت -9
% وهرري أعمر  النسرر  ، وتمتهرا نسرربة الميرامين المارجيررة سرواء كرران 33.8بمةرت 
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علت أحداث مارجية أو اهتمام الردوم والم سسرات أو األ رراد دوليرًا   رد بمةرت نسربة 
33.2.% 
% ثم 14.9جاء االهتمام بالمجام الجةرا ي الماص بالمنط ة الشرقية بنسبة -10

،  حرررررم المجرررررام الجةرا ررررري %14.9 ررررري بالمنط رررررة الةربيرررررة بنسررررربة لجةراالمجرررررام ا
 % .1.8المتعم  بالمنط ة الجنوبية أميرًا وبنسبة ياليمة جدًا   د بمةت نسبة 

د بمةرت بنسربة   و االعمام المباشرة المن ولة أبة البرامى االرتفاع الوايح لنس-11
كثررررة االحرررداث والتررري  لررر ع%، وهررر  االعم ،ويعمرررم الباحرررث هرررعا االرتفررراع  3’58

جريرت  رري بدايررة عررام أالدراسررة ن أجررراء ل رراء مباشرر وماصررة  رري و ع وأتتطمر  ن ررم 
عرادة ترتير  البيرت السياسري عالرعي حاولرت  ير  ال روى المنتصررة  وهو عام ،2012
 الميبي.

عمررررام األ ميررررراً أ%، و  3226دة ثانيررررا  بمةررررت نسرررربتها جرررراءت البرررررامى المعررررا  -12
 لمسجم .%،ا 1’9المسجمة بنسبة

رسرام برامجهرا   رد عاة بشركم كبيرر عمر  حجررات البرث  ري اعتمدت هرع  ال نر -13
 %. 2723%، ثم الن م المارجي بنسبة  7227بنسبة 
ع بمةرت عترم استيرا تهم  مرن المتمصصرين وال نسربة اليريوى الرعين أحمت - 14

6824 . % 
 .% 2023 جاءت نسبتها  نو لو  لم اءات التي يتحدث  يها المسحمت ثانيا ا -15
%، وه  ن طة تحس   726حمت نسبة المث فين كييوى  ي هع  الفترة    -16

مرر بالهتمرام بالسياسريين التري حمرت  ري ، وماصة عند م ارنتهرا بنسربة الهع  ال ناة
 . %328االمة االهتمام   ق
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اهتمت هع  ال نراة بعررض الجوانر  االيجابيرة  ري ت رديم المويروعات وعررض -17
%  2822% ،بينما جاءت  7122ايا التي تم التركيز عميها    د بمةت نسبة ال ي

 لمجوان  السمبية  .  
، اهتمررررت ال نرررراة  7425ت رررردمت نسرررربة  الررررة الم يررررد عمرررر  ماسررررواها   ررررد بمةررررت -18

بعررررض مجموعرررة مرررن المويررروعات وال يرررايا التررري) بحيررراد( حيرررث بمةرررت نسررربتها 
نسرررررربةاألمبار والمويررررررعات عات العبلقررررررة %، وقررررررد يرجرررررر  علررررررت الرتفرررررراع  1729

بالريايية والدستورو يرها التي ال تتطم  التاييد او المعارية، وحمت اميرر نسربة 
% لفالة المعارض  ي األحيران يرتم عررض بعرض المويروعات التري ييرطر  725

و السررررموت أعمررررام اليرررريوى علرررر  ر ررررض أو انت رررراد بعررررض األال رررراالم باالتصررررام أو 
 .وماصة  ي تمت الفترة

ارتفرراع نسرربة التركيررز عمرر  ال يررايا والمويرروعات المتعم ررة بالحكومررة حيررث  -19 -
% وهي أعم  النس  ويبردو علرت طبيعيرًا بحكرم الوير  العرام لميبيرا  هري 47بمةت 

أوم حكومرررة منتمبرررة ي ررر  عمررر  عات هرررا تح يررر  األمررراني والطمبرررات التررري يحمرررم بهرررا 
هررع  الفترررة الصررعبة مرر  اليررةوطات المررواطن باإليررا ة لكونهررا األداة التنفيعيررة  رري 
 الدولية سواء كانت السياسية أو  االقتصادية .

حمت ثانيًا نسبة ال يايا والمويوعات المتعم ة بالدولة بعموميتها   د وصمت -20
28.4.% 
% ويرجرر  االهتمررام بهررع  الفالررة 17.4جرراءت الفالررات االجتماعيررة ثالثررًا بنسرربة  -22

يسع  لبناء م سسات المجتم  المدني والروابط التي  بحكم التوج  العام لميبيا العي
،  بعلت أولرت هرع  م  األجهزة التنفيعية والتشريعيةتسهم عل  حد كبير  ي الرقابة ع

. م ارنررررة بالمجموعررررات هاالفالررررات اهتمررررام مرررراص ويتيررررح علررررت مررررن ارتفرررراع نسرررربت
ينيررة السياسررية الترري تحظرر  باهتمررام ، كررعلت ترردني نسرربة االهتمررام بالمجموعررات الد
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، وكرررعلت التركيرررز عمررر  نررروع دون  يرهرررا وهررري سرررمة التررري تسرررع  لموصررروم لمسرررمطة
لئلعبلم الميبي  ي تمت الفترة حيث يركز عمر  المردن المنتصررة التري كران لهرا دور 

  ي عممية الصراع المسمح م  النظام السياسي الساب  .
% وجرررررم هرررررعا التركيرررررز 4.2حظيرررررت الشمصررررريات ال ياديرررررة الفاعمرررررة بنسررررربة  -23

 ينحصر  ي بعض الم اءات أو بعض األنشطة األمرى .
ركررز ال رراالم باالتصررام  رري هررع  ال يرراالية  رري جررم رسرراالم  اإلعبلميررة عمرر  "  -24 -

% ،  تيررمن جممررة مررن العناصررر تمثمررت الن ررد 37.6التررعكير" حيررث بمةررت نسرربة 
المسررتمر لمنظررام السرراب  وأ عالرر  ، وتجنرر  تكرررار أ عالرر  باإليررا ة لمويرروع تررعكير 

 مطة التنفيعية والتشريعية بواجباتهم .الس
% وتعررد هررع  الن طررة يررمن وظرراالى وسرراالم 37.4حمررت ثانيررًا تفسررير نسرربة  -25

%، تعتبرررر االتجرررا  بنسررربة 12.7اإلعررربلم ،وجررراءت ثالثرررًا التوعيرررة لمجمهرررور بنسررربة 
8.5. % 
%  ي العرادة تسرع  وسراالم اإلعربلم لعررض 5.4عرض وتبني أ كار بنسبة  -26

 كرررار الجديررردة التررري تجتهرررد لكررري يتبناهرررا وماصرررة وقرررى األحرررداث مجموعرررة مرررن األ
 واألزمات  هي تن م الكثير من األ كار الجديدة .

% 5عمومررًا لررم تهررتم ال نرراة برراإلعبلن كثيرررًا مرربلم  ترررة التحميررم   ررد بمرر  نسرربة -27
%  ري حرين لرم 4.4% مرن سياسري ، والتجراري 95.0من المجمروع العرام ، وجراء 

 رشادي   د بمةت نسبة صفر .ي م اإلعبلن اإل
عمرم  24جمي  األعمام الدرامية كانت محمية م  مبلحظة أنها لم تتجاوز   -28

 وميمونها العام توعوي أو تفسيري .
 أ نية   ط 30جاءت جمي  األ اني وطنية وكان مجموعها 
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السياسي حيث انص  اهتمرام هرع  ال نراة عمير   % لبلعبلن9526بمةت نسبة -29
  د كان  ي  مجمم   واصم اعبلنية وليست اعبلنات ماصرة بالتسروي  السياسري، 

 %    ط424وجاءت نسبة االعبلن التجاري   
حيرث  ثربلث الر  ممرس دقراال  جامت اعمى النسب لمفقرات التاي تتاراوح مان-30

الزمنيرررة التررري تعررررض باقرررم مرررن  %، وتمتهرررا ب رررار  قميرررم الف ررررات49بمةرررت نسررربتها 
 %.225%، واميرا االكثر من ممس دقاال  بنسبة  4825ثبلث دقاال  بنسبة 
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دراسة تحميمية وميدانية عم  صحيفتي  براير وليبيا الجديدة، رسرالة ماجسرتير  يرر 
 .(2014منشورة، )االكاديمية الميبية مدرسة االعبلم والفنون ، 

 . 143-140عادم العود ، مرج  ساب  ص ص  (11)
مالررررد الهنشرررريري ،التةطيررررة االمباريررررة لوكالررررة االنبرررراء الميبيررررة الحررررداث الحررررر  (12)

، رسرررالة ماجسرررتير  يرررر منشرررورة،)االكاديمية الميبيرررة 2008االسررررااليمية عمررر   رررزة 
 .152( ،ص 2013،مدرسة االعبلم والفنون، 
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 اخالقيات اإلعالن في القنوات الفضائية العربية
 LBCو  , MBCدراسة تحميمية وصفية لقناتي 

 مسعود حسين التائب أ.د. 
 رئيس قسم اإلعالم باألكاديمية الميبية

 
 لمقدمةا   

العربية منذ منتصؼ تسعينيات القرف الماضي شيدت الساحة اإلعالمية    
ظيور العديد مف القنوات الفضائية الحكومية والخاصة، وذلؾ استجابة لمتطورات 
العالمية في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ الجماىيري، ومواكبة لما شيده البث التمفزيوني 

 مف قفزات جعمت منو وسيمة عالمية، تتعدى الحدود المحمية.
ف تبحث تمؾ القنوات أمبث التمفزيوني فقد أدى ذلؾ إلى اليؼ العالية لونظرا لمتك  

المناسب، وتحديدا الممموكة لمقطاع الخاص عف مصادر توفر ليا التمويؿ المالي 
ف أه الكفيؿ بذلؾ، فقد أدى ذلؾ إلى ألف اإلعالف ىو وحدوذلؾ لتغطية نفقاتيا، و 

إلعالنية بموضوعاتيا وأشكاليا تخصص تمؾ القنوات مساحات زمنية كبيرة لمفقرات ا
 ساسيا مف مضاميف تمؾ القنوات.أتمفة، حتى صار اإلعالف يشكؿ جزء المخ
ف تتسابؽ عمى الحصوؿ عمى اإلعالنات، أد دفع ذلؾ القنوات الفضائية إلى وق

ولكي تقنع المعمنيف باإلعالف عمى شاشاتيا صارت تتبارى في تقديـ البرامج الخفيفة 
مسالت بيدؼ شد المتمقي ألطوؿ فترة زمنية ممكنة، وبالتالي والمسابقات والمس

 الحصوؿ عمى حصة أكبر مف اإلعالنات. 
نف في ىذا الواقع جعؿ وكاالت اإلعالف المسؤولة عف اإلنتاج اإلعالني تتف   

شكاؿ فاقت كؿ تصور وخياؿ، وذلؾ بيدؼ إثارة المتمقي أانتاج اإلعالنات بأساليب و 
عالف، ووظفت ألجؿ ذلؾ كؿ امكانياتيا الفنية، مستخدمة ولفت انتباىو وشده لإل
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يضا مختمؼ الحيؿ، واالستماالت، والدوافع بيدؼ إغراء المتمقي وحثو عمى اقتناء أ
 السمع المختمفة.

ف أ عالف بعض القنوات الفضائية إلىلقد قاد ىذا التنافس المحمـو عمى اإل 
في المقاـ األوؿ إلى تحقيؽ  تتحوؿ إلى أشبو بالمؤسسات التجارية، التي تسعى

األرباح، راضخة في ذلؾ بشكؿ مباشر أو غير مباشر إلى شروط الشركات التجارية 
ف أدى ذلؾ أعيا ومنتجاتيا بأية وسيمة، حتى و الضخمة، التي تيدؼ إلى تسويؽ سم

ف تتخمى عمى بعض القيـ االخالقية في استخداميا اإلعالني، مف أجؿ تحقيؽ أإلى 
 نتشار، وجني المزيد مف األمواؿ.المزيد مف اال

وانطالقا مف ذلؾ، وتأسيسا عمى االنتقادات المتزايدة لإلعالف تأتي ىذه الدراسة، 
في محاولة مف الباحث لمتعرؼ عمى مدى التزاـ القنوات الفضائية العربية محؿ 

 الدراسة بالمبادئ االخالقية لمممارسة اإلعالنية.
رقتو البحثية ىذه إلى ولتغطية جوانب الموضوع المختمفة فقد قسـ الباحث و  

، تضمف المحور األوؿ االجراءات المنيجية لمدراسة، وتضمف المحور رثالثة محاو 
الثاني االطار المعرفي لمدراسة، في حيف خصص المحور الثالث لعرض نتائج 

 الدراسة التحميمية، ثـ الخاتمة التي تضمنت أىـ النتائج، والتوصيات.        
 جراءات المنهجية لمدراسة:أوال: اإل

 مشكمة الدراسة:
لرغـ مف وجود شبو اتفاؽ بيف الباحثيف عمى أىمية النشاط اإلعالني لكؿ عمى ا 

مف المعمف، والوسيمة المعمنة، والمتمقي في نفس الوقت، فيو بالنسبة لألوؿ أداة 
لتصريؼ السمع والمنتجات، ولمثاني مصدر لمتمويؿ، ولمثالث الذي ىو الجميور 

ف الممارسة ألسوؽ، إال والخدمات المتاحة في امصدر لممعمومات عف السمع 
اإلعالنية قد كشفت في كثير مف األحياف عف وجود خمؿ  في الرسالة اإلعالنية 
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تجاه بعض ىذه األطراؼ، فمـ يعد اإلعالف مجرد تعريؼ بالمنتجات، بؿ تحوؿ إلى 
نو لـ يعد مصدر لممعمومات بالنسبة أقيـ وأفكار غير مرغوب فييا، كما أداة لتسويؽ 

ات، و شيد معمف عنو، حيث تراجع حجـ المعمومات في اإلعالن لممتمقي عما ىو
خالقيا في ظؿ عدـ وجود ضوابط ممزمة تحكـ جماحو، وتـ إاإلعالف كذلؾ انفالتا 

بالتالي وفي كثير مف األحياف التعدي عمى العديد مف القيـ األخالقية والثقافية 
ى العديد مف والدينية واالجتماعية، وفي ظؿ ىذا الوضع تعرض اإلعالف إل

 االنتقادات مف جانب الباحثيف والمتخصصيف.
خالقيات الممارسة اإلعالنية في إؿ غياب المعمومات والبيانات حوؿ وفي ظ 

القنوات الفضائية العربية، فقد دفع كؿ ذلؾ الباحث إلى رصد عينة مف اإلعالنات 
ؼ عمى مدى الفضائيتيف، وتحميميا، وذلؾ لمتعر   MBC,و,LB C التجارية في قناتي

التزاميما بالمعايير األخالقية لممجتمعات العربية، وبالتالي فقد صاغ الباحث مشكمتو 
 البحثية في السؤاؿ التالي:

ما مدى التزاـ القنوات الفضائية العربية محؿ الدراسة بأخالقيات الممارسة  
ات اإلعالنية، وفؽ ما تقتضيو أخالقيات ىذه المينة مف ناحية، وطبيعة المجتمع

 العربية والقيـ التي تتبناىا مف ناحية أخرى؟ 
 أهمية الدراسة:

 تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
وىي  بقيمة عمى قدر كبير مف األىمية، ػػ كونيا تتعرض لموضوع يرتبط1

 األخالؽ.
ػػ كونيا تتعرض لموضوع أثار والزاؿ يثر جدال كبير، وىو اإلعالف ومدى  2

 األخالقية. مراعاتو لمضوابط
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ػػ كونيا تتعرض ٌلإلعالنات في قناتيف تعداف مف بيف أكثر القنوات الفضائية  3
 العربية التي تخصص مساحات زمنية ميمة لإلعالف.  

 أهداف الدراسة:
نػػات التجاريػػة فػػي تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى انضػػباطية اإلعال 

حيػػػػػػػث التزاميمػػػػػػػا بأخالقيػػػػػػػات العمػػػػػػػؿ اإلعالنػػػػػػػي، وأخالقيػػػػػػػات  مفالدراسػػػػػػػة، قنػػػػػػػاتي
 المجتمعات العربية التي تتوجو إلييا.

 تساؤالت الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي:

ما مدى التزاـ قناتي الدراسة بالضوابط األخالقية في اإلعالف؟ وتتطمب اإلجابة 
التساؤالت التالية، والتي تشكؿ في مجمميا مدخؿ  عمى ىذا السؤاؿ اإلجابة عمى

 لمتعرؼ عمى تمؾ الضوابط والمعايير األخالقية:
ما مدى وضوح ودقة المعمومات التي تتضمنيا اإلعالنات في قناتي  – 1

 الدراسة؟
 ما نوع الشخصيات المستخدمة في اإلعالف مف حيث الجنس؟ – 2
 ت في قناتي الدراسة؟ػػ ما مدى استخداـ األطفاؿ في اإلعالنا 3
ػػ ما مدى ارتباط السمع والخدمات المعمف عنيا بالشخصيات المستخدمة في  4

 اإلعالف في قناتي الدراسة؟
ػػ ما مدى مالئمة اإلعالنات لثقافة المجتمعات العربية، مف حيث االلتزاـ  5

 عالف.وطبيعة المشاىد التي يعرضيا اإلة لممرأة، وبيئة التصوير،بالمالبس المحتشم
ػػ ما مدى استخداـ االيحاءات المثيرة لمغرائز الجنسية سواء مف حيث االلفاظ  6

 المستخدمة، أو مف حيث المشاىد التي تعكس ذلؾ؟
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ػػ ما مدى المبالغة في فاعمية السمع والخدمات المعمف عنيا، مف حيث  7
 استخداـ صيغ التفضيؿ المطمقة، مثؿ أفضؿ ، وأجمؿ، واحسف، وما إلى ذلؾ؟

 ػػ ما نوعية االستماالت المستخدمة في اإلعالنات في قناتي الدراسة؟ 8
 مجتمع وعينة الدراسة:

يضـ مجتمع الدراسة كافة القنوت الفضائية العربية، وىي كثيرة وعديدة ومتنوعة، 
، وقد وقع االختيار ,LBCو   ,MBCأما عينة الدراسة فقد تـ تحديدىا في قناتي: 

إلى خبرتو، حيث  االستطالعية التي قاـ بيا الباحث، واستنداعمييما بعد الدراسة 
ف ىاتيف القناتيف تولياف اإلعالف اىتماما كبيرا، وعمى ضوء أأتضح مف كؿ ذلؾ 

ف إجمالي اإلعالنات أإعالنات في كؿ قناة لمتحميؿ، أي ذلؾ تـ إخضاع ثمانية 
 التي تـ إخضاعيا لمتحميؿ بمغت ستة عشر إعالنا.

 ومنهجها وأدواتها:نوع الدراسة 
قائما، وتتجو  اً تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تعنى بتوصيؼ واقع

، التي تتمثؿ في ىذه الدراسة اإلعالنات التجارية في (1)إلى دراسة الظاىرة كما ىي
، وتستخدـ في ذلؾ منيج المسح اإلعالمي، الذي MBCو  , .LBCكؿ مف قناتي: 

اإلعالنية في قناتي الدراسة، وذلؾ وفقا لما تـ تحديده مف  يعنى ىنا بمسح المادة
اىداؼ وتساؤالت، أما فيما يتعمؽ باألدوات المستخدمة فقد حددت في كؿ مف 
أداتي: تحميؿ المضموف، في شقو الكيفي، والمالحظة العممية لمباحث، وقد صمـ 

دراسة الباحث ألجؿ ذلؾ استمارة احتوت عمى عدد مف الفئات، وفؽ أىداؼ ال
 وتساؤالتيا. 

 فئات التحميل:
 قاـ الباحث بتحديد فئات التحميؿ في سبع فئات رئيسية، وذلؾ كالتالي:
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فئة نوع اإلعالف مف حيث المضموف، وقد ىدفت ىذه الفئة إلى التعرؼ  – 1
 عمى نوعية اإلعالنات التجارية "السمع والخدمات" المعمف عنيا.

ى ما إذا كانت اإلعالنات محؿ الدراسة فئة المعمومات، وذلؾ لمتعرؼ عم – 2
ية ف يتخذ القرارات الشرائأة لممتمقي يستطيع استنادا عمييا تتضمف معمومات مفيد

 ف اإلعالنات تركز فقط عمى استخداـ االيحاءات. أـ أالسميمة لمسمعة المعمف عنيا، 
فئة الشخصيات المستخدمة في اإلعالف، وتيدؼ ىذه الفئة لمتعرؼ عمى   - 3

 أطفاؿ"، في اإلعالنات محؿ الدراسة. –رجاؿ  –نوع الشخصيات " نساء 
فئة ارتباط السمع والخدمات المعمف عنيا بالشخصيات المستخدمة في  – 4

الترويج ليا، وتيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى مدى وجود عالقة حقيقية بيف ما 
وجود عالقة ىو معمف عنو، والشخصيات المستخدمة في اإلعالف، بمعنى مدى 

 منطقية ومقبولة بيف المنتج والشخصيات المصاحبة.
فئة مدى مالئمة اإلعالنات لثقافة المجتمعات العربية، وتيدؼ إلى التعرؼ  – 5

عمى مدى تماشي إعالنات الدراسة مع قيـ وثقافة المجتمعات العربية مف حيث: 
لمقطات المعروضة في االلتزاـ بالمالبس المحتشمة، وبيئة تصوير اإلعالنات، ونوع ا

 اإلعالف. 
فئة المغريات الجنسية، وتيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ  - 6

 المغريات واإليحاءات الجنسية في اإلعالنات محؿ الدراسة.
فئة صيغ التفضيؿ والمبالغة، وتيدؼ ىذه الفئة لمتعرؼ عمى مدى استخداـ  – 7

، مثؿ: األفضؿ، واألحسف، واألكثر.. إلى المعمنيف لصيغ التفضيؿ في اإلعالنات
 اخر تمؾ الصيغ المتعارؼ عمييا.

فئة االستماالت المستخدمة، وتيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى حجـ  – 8
 استخداـ االستماالت العاطفية والمنطقية في اإلعالنات محؿ الدراسة.    
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 ثانيا: أخالقيات اإلعالن: مدخل معرفي:
 مفهوم اإلعالن:

اإلعالف أحد األنشطة االتصالية الميمة في العصر الحديث، وذلؾ لما لو  يعد
مف دور في تسويؽ السمع والخدمات واألفكار عمى حد سواء، وفي واقع األمر فإف 
الباحث في التراث العممي لإلعالف يجد عشرات التعريفات التي وضعت ليذا 

يـ لإلعالف مف زاوية المصطمح مف قبؿ الباحثيف والمتخصصيف الذيف نظر كؿ من
معينة، وذلؾ وفقا لمرؤية التي انطمؽ كؿ منيا كؿ باحث، ولعؿ مرد ذلؾ ىو تعدد 

فكرية، وارتباطو بعمـو النفس، واالجتماع،  –اقتصادية  –أبعاد اإلعالف: اتصالية 
واإلدارة، واإلعالـ، باإلضافة إلى اختالؼ المدارس الفكرية التي ينتمي الييا 

 .(2)الباحثوف.
نو "أحد اساليب اثارة الطمب، التي تيدؼ إلى لفت أوقد عرؼ اإلعالف عمى    

انتباه المستيمكيف إلى سمع وخدمات يحتاجوف الييا، وتقدـ ليـ مف خالؿ اإلعالف 
، وتيتـ (3)معمومة التعريؼ أو الترغيب أو الترشيد في محاولة لتنظيـ ادارة السوؽ"

حمد محمد أإلعالف، حيث يرى الدكتور قي في ابعض التعريفات بالجانب األخال
ف اإلعالف ىو "التعريؼ السميـ واألميف بالسمع، والخدمات، والفرص أالمصري ب

المتاحة، وىو محاولة تقريب المسافة بيف المنتج أو مقدـ السمعة إلى المستيمؾ 
 .(4)النيائي أو المنتفع بالخدمة أو الباحث عف الفرصة

كؿ جيد غير شخصي مقروء أو مسموع او ف اإلعالف ىو "أويرى الباحث 
مرئي، تظير مف خاللو شخصية المعمف "جية او فردا" بوضوح، ويوجو عادة إلى 
ثارة الطمب عمييا، أو إلى  جميور محدد، وييدؼ إما إلى تسويؽ السمع والخدمات وا 
قبوؿ األفكار والمنشآت واألشخاص أو االحاطة بأمر مف األمور، وذلؾ نظير مقابؿ 

 متفؽ عميو مع جية محددة ومعروفة". مادي 
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وتركز الدراسة الحالية عمى اإلعالنات التجارية فقط، وبالتالي فإف النوعيات    
 األخرى لإلعالف ال تدخؿ ضمف اطار ىذه الدراسة.   

 مفهوم األخالقيات:
األخالقيات ىي قواعد لمسموؾ توجينا إلى الطريقة األفضؿ أو األصح لمتصرؼ 

معيف، وتستمد األخالؽ مف مصادر متعددة مثؿ األدياف السماوية، في موقؼ 
.. وبشكؿ أكثر دقة يمكف تعريؼ األخالقيات (5)وأقواؿ الفالسفة، والعادات والتقاليد

بانيا "مجموعة مف المبادئ والمعايير التي يقوـ االنساف بتطبيقيا بشكؿ اختياري 
المبادئ ىي التي تحدد مدى صحة  التخاذ قراراتو حوؿ ما يقوـ بو مف أفعاؿ، وىذه

 .(6)الفعؿ االنساني"
وىكذا فإف األخالقيات  تشكؿ معايير لمسموؾ، ىذه المعايير ىي التي نزف بيا ما 
يجوز وما ال يجوز، أو ما ىو مقبوؿ وما ىو غير مقبوؿ، عمى الصعيديف الفردي 

محمي يستمد ف لألخالؽ بعديف، األوؿ أماعي، والبد مف التأكيد ىنا عمى واالجت
بحيث يحدد ىذا المجتمع  –أي مجتمع  -مشروعيتو مف الثقافة المحمية لممجتمع 

المعايير األخالقية التي تشكؿ اتفاقا عاما تكوف عبر الزمف بيف مجموع أفراده، 
والثاني عالمي، يمثؿ مجموعة القيـ والمعايير العالمية المتفؽ عمييا بيف المجتمعات 

 تماءتيا الثقافية والدينية.     البشرية عمى اختالؼ ان
 أخالقيات اإلعالن: 

تمثؿ أخالقيات اإلعالف مجموعة القيـ والمبادئ والمعايير التي يتـ تحديدىا  
بغية ترشيد وتقويـ وتوجيو وضبط النشاط اإلعالني، وىي تشكؿ مرجعية أساسية 

ف: لكؿ مف يشتغؿ بشكؿ مباشر أو غير مباشر في مجاؿ اإلعالف، وتضـ كؿ م
المعمنيف، وشركات اإلعالف، ووسائؿ اإلعالف في نفس الوقت، وتتحدد بناء عمى ما 
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تضعو مف قواعد ما يجوز وما ال يجوز نشره مف إعالنات عبر وسائؿ اإلعالف 
 المختمفة، وذلؾ كمو بيدؼ حماية مصالح األفراد والمجتمع بشكؿ عاـ.

قيات اإلعالف المتفؽ وعمى الرغـ مف وجود عدد مف المبادئ العامة ألخال  
عمييا عالميا، خاصة فيما يتعمؽ ببعض المحظورات كعدـ امتياف كرامة االنساف، 

ستخداـ األطفاؿ في اإلعالف، إال وعدـ اإلساءة لألدياف، وكذلؾ المعايير المتعمقة با
ف يكوف لكؿ أيا بعض المجتمعات تجعؿ بالضرورة ف الخصوصية التي تتصؼ بأ

و األخالقية فيما يتعمؽ باإلعالف، وذلؾ انطالقا مف طبيعة منيا معاييره وضوابط
 الثقافة السائدة في كؿ مجتمع.

وبناء عمى ذلؾ استند الباحث في تحديده لممبادئ األخالقية لإلعالف في ىذه 
الدراسة عمى بعض المعايير العالمية، والخصوصية التي تتصؼ بيا المجتمعات 

 المبادئ التي رأى الباحث دراستيا ىنا في اآلتي:العربية، وبالتالي فقد تمثمت تمؾ 
 المعمومات التي يتضمنيا اإلعالف، والتي تعكس مدى احتراـ عقؿ المتمقي.  –1
استخداـ األطفاؿ في اإلعالف، وىو مف األمور التي تمقى نقدا عالميا  –2

 متزايدا.
مدى وجود عالقة منطقية بيف الشخصيات المستخدمة في اإلعالف،  –3
 منتجات المعمف عنيا.وال

 احتراـ ثقافة المجتمع العربي. – 4
 استخداـ المثيرات وااليحاءات الجنسية. – 5
المبالغة في استخداـ صيغ التفضيؿ والمبالغة، التي ال تعكس الحقيقة كما  – 6

 ىي في الواقع، والتي يصعب التأكد منيا.
 المستخدمة، ومدى تركيزىا عمى الحجج المنطقية والعقمية.   االستماالت – 7
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وفي واقع األمر فقد وجيت الكثير مف االنتقادات لإلعالف والتي تتيمو بإحداث  
 خرقا اخالقيا كبير عمى العديد مف الصعد، ومف ذلؾ:

،أي انيا (7)ف اإلعالنات تغري الناس عمى شراء ما ليسوا في حاجة إليو أ – 1
 فة االستيالؾ في المجتمع.ترسخ ثقا

ف اإلعالنات تستخدـ المثيرات الجنسية في تسويؽ السمع والخدمات، وىو أ – 2
 ما يشكؿ انتياكا ألخالقيات المجتمع.

ف اإلعالنات كثيرا ما تؤدي إلى خداع وتضميؿ المستيمؾ، مف خالؿ أ – 3
 (8)المبالغة في محاسف السمع والخدمات المعمف عنيا.

نات قد تسيـ في رسـ صورة نمطية تحط مف قدر بعض فئات ف اإلعالأ – 4
 (9)المجتمع، مثؿ المرأة.. التي تقدـ في اإلعالف فقط كرمز لإلغراء بطريقة ميينة.

ف اإلعالنات قد  تشكؿ ضغطا اقتصاديا عمى ميزانيات األفراد واألسر.. أ – 5
لسمع مجتمعات  ويبدو ذلؾ أكثر وضوحا في المجتمعات التي تشكؿ سوقا استيالكية

ي المممكة حدى الدراسات التي اجريت فإ، وقد توصمت (11)اخرى منتجة ومصدرة
طفاؿ عينة الدراسة يشعروف بالضيؽ % مف األ39ف حوالي أالعربية السعودية إلى 

ف اإلعالف يسيـ ألسمعة المعمف عنيا، وىو ما يؤكد مف والدييـ عند رفضيما شراء ا
القات داخؿ األسرة، إذ يخمؽ نوعا مف الصراع بيف بشكؿ ما في التأثير عمى الع

 .(11)األبناء واآلباء
ف اإلعالنات قد تسيـ في إفساد أذواؽ الجماىير، وذلؾ بما تستخدمو مف أ – 6

شكاؿ صاخبة ليس ليا أي بعد جمالي.. مما يترؾ آثارا أواف مثيرة وغير منسقة و ال
، ولعؿ ىذا ما جعؿ (12)خالؽسمبية وضارة عمى نفسيات الجماىير، وتسئ إلى األ

"جوبنسماف" الذي عمؿ لعدة سنوات في وكاالت اإلعالف االمريكية يقوؿ بعد ىذه 
التجربة " إنو إذا كاف لمفرد أية معايير أخالقية فاإلعالف ىو أخر مجاؿ يمكف أف 
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نو إذا كاف ممتزما دينيا ومحافظا عمى أخالقيات مجتمعو فإف مينة أيفكر فيو، و 
 تعد مناسبة لو".. ويضيؼ أحد الدارسيف " انو إذا طمب مني تعريؼ اإلعالف ال

لتضاؤؿ وضعؼ األخالؽ فسوؼ  القوى المدمرة في الرأسمالية والمصدر األقوى
 .  (13)سـ اإلعالف بدوف تردد.اأذكر 
تراجع حجـ المعمومات الواردة في اإلعالف، والتركيز فقط عمى الجوانب  – 7

وقد توصمت دراسة أجريت عمى اإلعالنات في كندا إلى وجود النفسية واالجتماعية، 
تحوؿ في الخمسيف سنة الماضية مف إعالنات تحتوي عمى معمومات عمى 

  (14)المنتجات إلى إعالنات تركز عمى أسموب الحياة بصفة عامة.
ف الخمؿ ليس في اإلعالف كنشاط أر فإنو البد مف اإلشارة ىنا إلى وفي واقع األم

يو مثمو مثؿ أي نشاط اتصالي أخر يتـ مف خاللو تقديـ رسالة معينة، اتصالي، ف
ولكف الخمؿ في الطريقة التي تقدـ بيا بعض اإلعالنات في وسائؿ اإلعالـ 
المختمفة، وفي األساليب التي يستخدميا مصممو اإلعالنات إلظيار ما يروجوف لو 

 بشكؿ مثير وجذاب.
وجود اإلعالف في المجتمع كنشاط  وبالتالي فإننا وبقدر ما نؤيد ضرورة  

اتصالي يؤدي وظائؼ ميمة، ويقدـ خدمات متنوعة وضرورية ألفراد المجتمع، فإننا 
في ذات الوقت نرى إنو لكي يكوف اإلعالف نافعا ومؤديا لوظائفو بشكؿ إيجابي 

ف يراعي القائموف أنا العربية النامية، فإنو ينبغي ومفيد لممجتمع، خاصة في بمدان
ف يكوف أتي يجب إخضاعو ليا، ومف ذلؾ يجب عددا مف المعايير الميمة ال عميو

ف تكوف أمينا في ذلؾ، و أف يكوف أوعود، و  اإلعالف صادقا فيما يقدمو مف
ف الغموض والتفسيرات المختمفة، المعمومات التي يتضمنيا كاممة وواضحة وبعيدة ع

 ف يحافظ عمى مبادئ المجتمع وقيمو وأخالقو وآدابو.أو 
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وال يكوف ىمو فقط تسويؽ السمع والخدمات أيا كاف نوعيا والترويج ليا بأية 
ث ف يطرح فقط ما يحتاج إليو الناس احتياجا أارة الناس القتنائيا، ولكف عميو طريقة وا 

عف  ف يبتعدأالمجتمع االقتصادية وأولوياتو، و حقيقيا، مراعيا في ذلؾ ظروؼ 
ثارة الغرائز،و ا يتجنب التقميد والنقؿ عف المجتمعات األخرى، ف ألسطحية واإلسفاؼ وا 

فة المجتمع، ف يراعي حدود ثقاأيا وفكريا وأخالقيا مع مجتمعو، و التي تختمؼ ثقاف
مكانيات أفراده، و  ى نشر وتعزيز ثقافة ال يعمؿ عمأكز عمى ما ىو مفيد ليـ، و ف ير أوا 

ؿ ما تمع مف خالف يسيـ في نشر وغرس العادات الصحية لممجأاالستيالؾ، و 
رشاد ونصح في المجاالت المختمفة بما يساعد عمى رقيو ا  يقدمو مف توعية و 

 وتطوره.
ولتحقيؽ ذلؾ فإنو يصير مف الضروري وضع الضوابط والتشريعات الالزمة التي 
ترسـ حدودا لإلعالف وتقنف عممو، وتبيف ما لو وما عميو بشكؿ واضح وصريح 

 ف تعمؿ ضمفأالمياقة، ويمزميا ب أبديكفؿ عدـ خروج اإلعالنات عف م ودقيؽ، بما
طارىا مف أداء دورىا المنوط بيا، واضعة في إمساحة تعرفيا مسبقا، وتتمكف في 

اعتبارىا مصمحة المجتمع العميا التي ال ينبغي المساس بيا أو خرقيا تحت أي 
 مبررات.

يضا مف وضع مواثيؽ وتشريعات دولية تحكـ طبيعة عمؿ اإلعالف أوالبأس 
اتصالي لو أبعاده الدولية، عمى أال يتعارض ذلؾ مع خصوصيات كؿ كنشاط 

مجتمع، وحقو في المحافظة عمى قيمو وأخالقو ونمط حياتو، ومبادئو واتجاىاتو 
لإلعالف يصير أكثر  ف وضع ىذه التشريعات الدوليةأقتصادية، بؿ السياسية واال
رة تتشابؾ مصالحو ف تحوؿ العالـ في عصر العولمة إلى قرية صغيأإلحاحا  بعد 

وتتداخؿ، وذلؾ حتى ال تتحوؿ اإلعالنات إلى غوؿ ييدد كياف العالـ الثالث 
 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا ونفسيا. 
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 ثالثا: عرض وتحميل نتائج الدراسة التحميمية:
، mbcتجاريا، قناتي  اً إعالن عشر ةقاـ الباحث في ىذه الدراسة بتحميؿ ست

 الدراسة عف اآلتي: سفرتأ، وقد LBCو
 نوع اإلعالنات التجارية في قناتي الدراسة: – 1

توصمت الدراسة التحميمية إلى وجود ارتفاع كبير في إعالنات السمع، مقابؿ 
تراجع واضح إلعالنات الخدمات، وعمى صعيد السمع نالحظ ايضا غيابا شبو كامؿ 

السمع االستيالكية، إلعالنات السمع المعمرة، في مقابؿ حضور مكثؼ إلعالنات 
يالكية، األمر الذي  يرى الباحث وىو ما يعكس تدعيـ االتجاىات واالنماط االست

نو يشكؿ خمؿ عمى صعيد السياسات التنموية في مجتمعات العالـ الثالث، التي ىي أ
في حاجة ماسة إلى ترشيد االستيالؾ، والحث عمى مواجية الثقافة االستيالكية، 

 السمع الضرورية.والدفع إلى اقتناء 
فات بأنواعيا المختمفة، وقد تمثمت السمع االستيالكية المعمف عنيا في: المنظ

والحمويات بأنواعيا وأشكاليا المتعددة، واألدوية، والمالبس.. والعطور،ومواد التجميؿ،
أما إعالنات الخدمات والتي جاءت كما سبقت االشارة بشكؿ محدود، فقد تركزت 

واإلعالف عف بعض البرامج التمفزيونية، وىي جميعيا برامج  في مراكز التجميؿ،
 لممسابقات واألغاني.     

 استخدام المعمومات في اإلعالنات:  – 2
انتيت الدراسة إلى تراجع المعمومات الواردة في اإلعالنات الخاضعة لمتحميؿ، 

ثارة خياؿ المتمقي، والتحميؽ بو  حيث اكتفت تمؾ اإلعالنات بتقديـ الوعود الحالمة، وا 
في أجواء غير واقعية، والتركيز عمى عناصر الجاذبية الشكمية كالصورة واأللواف 
والحركة وأماكف التصوير الجذابة، وغيرىا مف األساليب االستعراضية في مقابؿ 

 تراجع كبير لممعمومات عف تمؾ السمع.
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ير قادر وفي واقع األمر فإف تراجع المعمومات مف اإلعالنات يجعؿ المتمقي غ
عمى معرفة خصائص السمعة ومكوناتيا، مما يوقعو في حيرة عند المفاضمة بيف 

 السمع المتشابية. 
ف غياب المعمومات في اإلعالنات ينعكس سمبا عمى أويرى خبراء اإلعالف 

الجميور، حيث يفقد قدرتو عمى االختيار المرشد، ذا المبررات المنطقية، أو المقارنة 
 (15).بيف ماركة وأخرى

ف يمتـز بو أكوف أخالقيا ميما لإلعالنات يجب ويفقد غياب المعمومات م
المعمنوف، فالمعمومات حؽ أساسي مف حقوؽ المتمقي، التي يبني عمييا قراراتو، 
وبالتالي فإف تراجعيا يشكؿ انتياكا لحقوؽ المستيمؾ الذي كثيرا ما يتخذ قراراتو 

 الشرائية بناء عمى ما يقدمو لو اإلعالف.
 نوع الشخصيات المشاركة في اإلعالن: – 3
وضحت الدراسة حضورا مكثفا لممرأة في اإلعالنات محؿ التحميؿ، حيث شيت أ

أغمب اإلعالنات ظيورا كبيرا لممرأة، وقدمت كشخصية رئيسية ضمف الرسالة 
اإلعالنية، حيث سيطر العنصر النسائي عمى إعالنات مواد التجميؿ، والعطور، 

والمواد الغذائية، والمناديؿ الورقية، والمالبس، وذلؾ كمو في مقابؿ  ومواد التنظيؼ،
حضور محدود لمرجاؿ، مع ارتفاع ايضا لإلعالنات التي يظير فييا كؿ مف النساء 

يضا كمروج إعالني في عدد مف اإلعالنات، أرجاؿ معا، كما استخدـ االطفاؿ وال
عالنات حفاظات األ طفاؿ، وبعض إعالنات ومف ذلؾ إعالنات صابوف ديتوؿ، وا 

السمع الغذائية، وقد استخدمت في جميع تمؾ اإلعالنات أنواع متعددة مف الموسيقى 
تراوحت بيف الموسيقى الصاخبة، والموسيقى اليادئة، وذلؾ حسب طبيعة كؿ نوع 
مف انواع اإلعالنات، فقد استخدمت الموسيقى الصاخبة صحبة إعالنات الحمويات 
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تنظيؼ، في حيف استخدمت الموسيقى اليادئة الحالمة وبعض إعالنات مواد ال
 صحبة مواد التجميؿ والعطور.  

وقد أدت المرأة في جميع اإلعالنات المذكورة أدوارا إغرائية، واستخدمت كدافع 
لمشراء، وقدمت في صورة نمطية تقميدية، تعكس الوضع المتردي لممرأة العربية 

دوارا أ او ميندسة أو حقوقية، بؿ جسدت عموما، حيث لـ تظير المرأة كطبيبة مثال
نيا طاىية جيدة، وراقصة، ووسيمة أغراء أة، فيي تقوـ بغسيؿ المالبس، كما ىامشي

لمرجؿ، ودافع أساسي في تسويؽ السمع، وىي بيذه الصورة تعيش عمى ىامش 
 فييا.   اً أساسي اً الحياة، وال تمارس دور 

 عنها بالشخصيات المصاحبة:مدى ارتباط السمع والخدمات المعمن  – 4
أسفرت الدراسة عف وجود غموض في العالقة بيف الشخصيات المستخدمة في 
اإلعالف وما ىو معمف عنو في قناتي الدراسة، حيث لـ تظير عالقة واضحة بيف 
الطرفيف، إال فيما ندر، فقد ظيرت مثال المرأة كمروج أساسي في إعالنات المناديؿ 

الية، ومعاجيف األسناف، والحمويات، والمنظفات، بمعنى أخر الورقية، والعطور الرج
غير المرتبطة بيا،  ظيرت المرأة في كؿ اإلعالنات تقريبا، سواء المرتبطة بيا أو

ف الغاية مف استخداـ المرأة ىي غاية إغرائية صرفة، اليدؼ منيا أمما يدؿ عمى 
مف قدر المرأة، ويحط مف شد انتباه المتمقي ولفت نظره لإلعالف، األمر الذي يقمؿ 

مكانتيا، ويعزز بالتالي مف صورتيا السمبية، وىو ما ينافي المبادئ االخالقية العامة 
 لممجتمع.

يضا كمروجي لمسمع، ودافعيف لموالديف عمى أا بالنسبة لألطفاؿ فقد استخدموا أم
الشراء، حيث ظير ىؤالء األطفاؿ في إعالنات لبعض مواد التنظيؼ، في مسعى 

دغة شعور األـ بأىمية ىذا المنتج في حماية اطفاليـ مف العديد مف األمراض، لدغ
كما ظير استخداـ األطفاؿ القصر في بعض اإلعالنات، كإعالنات الحفاظات، 
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عالنات الكريمات المرطبة والحافظة  التي توفر لألطفاؿ حماية طوؿ اليوـ، وا 
دـ توظيؼ األطفاؿ، وعدـ لمجسد، وىو ما يعد خرقا أخالقيا، حيث مف المفترض ع

استغالؿ مشاعر وعواطؼ اآلباء واالميات مف خالؿ ربط سمع معينة برفاىية 
اطفاليـ، والعناية بصحتيـ ونموىـ، وتوفير مستوى افضؿ لحياتيـ، وقد ظير 
واضحا اف تمؾ اإلعالنات ترسخ االستيالؾ كقيمة عميا، ما قد يؤدي إلى زعزعة 

قد يشاىدوف ىذه اإلعالنات، خاصة في مجتمعاتنا  سمـ القيـ لدى األطفاؿ الذيف
 العربية النامية.

ف يستخدـ االطفاؿ في اإلعالنات التي تكسبيـ أنو يجب أويرى خبراء اإلعالف      
نفسػػػيـ ومػػػع أة مفيػػػدة، تسػػػاعدىـ عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع اتجاىػػػات وقػػػيـ وسػػػموكيات تربويػػػ

ف يقدـ عمييا كالقراءة أموب اـ األطفاؿ في المجاالت المطف يكوف استخدأالمجتمع، و 
نػػػو يجػػػب عػػػدـ ظيػػػور أونشػػػر الػػػوعي والسػػػموكيات الصػػػحية، و والحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة 

االطفػػػػاؿ فػػػػي اإلعالنػػػػات كعامػػػػؿ ضػػػػغط لمشػػػػراء، حتػػػػى ال يكونػػػػوا مػػػػدعاة لممحاكػػػػاة 
 (.16)الصعبة لألطفاؿ ذوي الظروؼ االقتصادية الصعبة

 لمجتمعات العربية: مدى مالئمة اإلعالنات محل الدراسة لثقافة ا – 5
يرتبط اإلعالف بصالت وثيقة مع المجتمع الذي ينتجو، ويعتبر عاكسا لثقافتو،   

وبالتالي فإف القيـ التي يتضمنيا اإلعالف تمثؿ في أغمبيا قيـ ثقافة الجماعة التي 
تضع حدودا ثقافية عمى التعبير في الخطاب اإلعالني، بحيث يمكف تحميؿ 

، وقد سعت (17)ني كانعكاس جزئي لممجتمع الذي يفرزهمحتويات الخطاب اإلعال
الدراسة الحالية إلى معرفة مدى مالئمة اإلعالنات محؿ الدراسة لثقافة المجتمع 
العربي، وذلؾ مف خالؿ المعايير اآلتية: نوعية المالبس التي ترتدييا الشخصيات 

 الظاىرة في اإلعالف، ونوعية الصور الممتقطة، وبيئة التصوير.
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فصحت الدراسة عف وجود خمؿ قيمي وأخالقي كبير فيما يتعمؽ بالمعيار أوقد 
 -خاصة النسائية منيا  -األوؿ، فأغمب المالبس التي ظيرت شخصيات اإلعالف 

وىي ترتدييا تتنافي وأخالقيات المجتمع العربي المسمـ، حيث اختفت تماما المالبس 
صيرة والعارية والالصقة، التي المحتشمة، في مقابؿ استخداـ مفرط لممالبس الق

تكشؼ مواضع متعددة مف جسد المرأة، في حيف لـ تسجؿ المرأة المتحجبة أي 
حضور يذكر خالؿ فترة الدراسة، أما المالبس العربية التقميدية والشعبية فمـ يكف ليا 
ىي األخرى أي حضور، وفي المجمؿ فقد تـ استخداـ مالبس مف خارج البيئة 

ف اليدؼ األساسي مف ذلؾ ىو إبراز مفاتف أة، وقد كاف واضحا العربية المسمم
 المرأة، لمتأثير عمى متمقي الرسالة اإلعالنية.

وفيما يخص نوعية الصور الممتقطة، فقد اسفرت الدراسة عمى وجود تركيز كبير 
ومستفز عمى أماكف محددة ومثيرة مف جسد المرأة في اإلعالنات محؿ الدراسة، 

كؿ ىذه األجزاء داؼ، والساقيف، والشعر، واألكتاؼ، والذراعيف، و كالشفتيف، واألر 
ف الزمف المخصص لعرض ىذه المقطات كثيرا ما فاؽ الزمف أتعرض عارية، كما 

وعة المخصص لمسمعة التي يدور حوليا اإلعالف، ففي أحد اإلعالنات تظير مجم
ة، وفي أخر يقة مثير لواف مختمفة  ويرقصف بطر أفتيات يرتديف مالبس كاشفة، ب

لواف مختمفة، وبنفس الطريقة يتـ أف اإلعالف يروج لعدسات الصقة بأالمشيد يتضح 
الترويج لشامبو صانسيمؾ، حيث تطؿ فتاة جميمة ترقص بشعرىا الذي يتمايؿ يمينا 
ويسارا، وسط ساحة كبيرة تحتوى جميورا غفيرا، يرقص ىو األخر عمى أنغاـ 

يرة تظير عمبة الشامبو التي يعود ليا الفضؿ موسيقية سريعة، وفي المحظات األخ
 في جعؿ ىذا الشعر ناعـ كالحرير.    

نو قد تـ استخداـ بيئات أظيرت الدراسة أفيما يتعمؽ ببيئة التصوير، فقد  أما
تعكس أجواء يغمب عمييا الطابع الرومانسي المفرط في الخياؿ، مع التركيز عمى 
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ى المشيد العاـ لإلعالف، كاستخداـ ف يضفي صورة حالمة عمأكؿ ما مف شأنو 
المناظر الخالبة، والحدائؽ العامة، وشاطئ البحر، وصاالت األفراح، وأحيانا غرؼ 
، والتحميؽ مع الخياؿ في السحاب، وذلؾ إمعانا في إثارة الخياؿ والدىشة  النـو

 والتأثير. 
 استخدام المغريات الجنسية في اإلعالنات: – 6
ف لـ تكف أرات الجنسية لشد االنتباه، حتى و الف المثيكثيرا ما يستخدـ اإلع 

ف ىناؾ زيادة مطردة وبشكؿ أا مرتبطة بتمؾ المثيرات، ويالحظ السمعة المعمف عني
مستمر في استخداـ ىذا المثير، وذلؾ لما لو مف تأثير ىائؿ عمى الناس، فيو يؤدي 

المثير "الجنس"، إلى تحكـ المعمف في سموؾ المتمقي الذي ال يستطيع تجاىؿ ىذا 
وبالتالي التعرض لمرسالة اإلعالنية المطموب التعرض ليا، وىو ما يعد تيديدا لقيـ 

 (18)المجتمع وأخالقو وثقافتو
سفرت الدراسة الحالية عمى وجود استخداـ مفرط لإلغراءات الجنسية، أوقد   

اخضاعيا  ومما يمفت االنتباه اف ىذه اإلغراءات قد شممت أغمب اإلعالنات التي تـ
لمدراسة، حيث ظيرت المرأة في مواقؼ عديدة وىي عارية الساقيف، وعارية الصدر، 
واالكتاؼ، بؿ وظيرت المرأة وىي عارية تماما تستحـ داخؿ الحماـ ال تغطي 
جسدىا سوى رغوة الصابوف وبعض الورود الحمراء المتناثرة عمى جسدىا، كؿ ذلؾ 

أخر لنوع مف الكريـ يصور اإلعالف فتاة  بيدؼ الترويج لصابوف معيف، وفي إعالف
جميمة ترتدي مالبس قصيرة، تكشؼ عف أجزاء عديدة مف جسدىا، وىي تستخدـ 

 "الفازليف" لترطيب وتنعيـ أجزاء حساسة مف جسميا.
وفي إعالف أخر عف نوع مف الحمويات تظير فتاة عارية الشعر واالكتاؼ، 

تالمس جسده وتقدـ قطعة مف ترتدي مالبس قصيرة تقترب مف شاب حتى تكاد 
 الحموى. 
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يضا تظير فتاة ترتدي مالبس عروس، ترقص صحبة رجؿ أوفي إعالف أخر   
قية، وسط مجموعة مف الفتيات، داخؿ صالة كبيرة مميئة بأصوات اآلالت الموسي

 ف اإلعالف كمو يدور حوؿ نوع مف المناديؿ الورقية.أوفي نياية المشيد يتضح لنا 
س تطؿ مجموعة مف الفتيات الجميالت يرتديف مالبس قصيرة وفي محؿ لممالب

ف اإلعالف أالصاخبة، وفي نياية المشيد يتضح ويرقصف عمى أنغاـ الموسيقى 
 يدور حوؿ دعوة الجميور إلى زيارة متجر جديد لبيع المالبس.  

إعالنات حوؿ عدد مف األفالـ المترقب عرضيا تركز الكاميرا عمى  وفي 
ة، كالقبؿ بيف المرأة والرجؿ، والمشاىد الحميمية فوؽ السرير، كؿ المشاىد الساخن

 ذلؾ بيدؼ اإلعالف عف موعد عرض فيمـ معيف.
وقد استخدمت اكتاؼ المرأة، واردافيا، وسيقانيا، وصدرىا، وشعرىا، كمداخؿ 

خرى أتعددة، كما تـ كذلؾ توظيؼ مداخؿ لمترويج لمسمع المعمف عنيا بأنواعيا الم
يقة كالـ المرأة المستخدمة في اإلعالف، وطريقة مشييا، وحركة تتمثؿ في طر 

ثارة ممكنة في اإلعالف، إأوىيا، كؿ ذلؾ بالطبع لخمؽ أكبر عينييا، وجسدىا، وت
 صال في حاجة إلييا.أتناء السمع التي قد ال يكوف بيدؼ شد المشاىد ودفعو الق

ارتداء المالبس، وقد أظيرت المشاىد المقدمة في اإلعالف جرأة كبيرة في 
واختيار نوعية معينة مف الفتيات دوف غيرىف يتميزف بالجماؿ والفتنة واالثارة، 
وتقديميف كنموذج لمفتاة العربية العصرية المتحررة مف القيـ والعادات، وبطريقة 

إلعالنات "حيث تصور تمؾ اؾ وتعمي مف قيـ االقتناء المادي،مستفزة تمجد االستيال
نيـ أعي، بحيث يشعر مف ال يمتمكونيا بنو معيار اجتماأة عمى اقتناء سمعة معين

، ويستخدـ المعمنوف ألجؿ ذلؾ عدد مف الرموز االجتماعية والنفسية (19)محروموف
التي يتـ توظيفيا في الرسالة اإلعالمية بيدؼ إحاطة السمعة المعمف عنيا بيالة 

 .(21)براقة تخالؼ الحقيقة في ألكثر األحياف
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 استخدام صيغ التفضيل والمبالغة:مدى  – 7
واألحسف، منوف العديد مف صيغ التفضيؿ مثؿ:األفضؿ،كثير ما يستخدـ المع

واألجود، واألكثر، واألمثؿ.. إلى أخر تمؾ الصيغ والكممات اتي يقصد المعمنوف مف 
نيا تمتمؾ كؿ مقومات المنافسة في أداميا إظيار سمعيـ لممستيمؾ عمى استخ

عميا أكثر تميزا عف غيرىا مف السمع المشابية، وفي واقع األمر السوؽ، والتي تج
فإف ىذا االسموب يعكس حالة مف الخداع لممتمقي الذي قد يقع في فخ تصديؽ 

 نو تضميال.أات المعمف، األمر الذي يصنؼ عمى ادعاء
وقد أظيرت الدراسة الحالية استخداـ المعمنيف ليذا االسموب بطرؽ متعددة، حيث 

قشرة  نو الحؿ األمثؿ واألوحد لمشكمةأف  لشامبو "ىولد شوالدرز" عمى يظير إعال
خر صابوف ديتوؿ عمى إنو األفضؿ، ولمتدليؿ عمى آالرأس، في حيف يظير إعالف 

ذلؾ يؤكد اف أكثر مف عشريف مميوف امرأة في منطقة الشرؽ األوسط يستخدمف ىذا 
 الصابوف.

الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة ويزداد األمر سوء عندما يتعمؽ ببعض 
دوف العودة مف ية ىذه السمعة وخطورة استخداميا كاألدوية مثال، وذلؾ نظرا لحساس

إلى الطبيب المختص، ففي إعالف  حوؿ دواء إلزالة البمغـ يجري التسويؽ ليذا 
ساعة، دوف تقديـ أية معمومات  12المنتج عمى انو األفضؿ لحؿ ىذه المشكمة في 

الدواء وخصائصو، مما قد يشكؿ خطورة عمى صحة المرضى، وذلؾ  عف مكونات
عمى الرغـ مف وضع عبارة كتبت بخط صغير في نياية اإلعالف وبعد إيصاؿ 

استشارة الطبيب، مع عدـ  نو يجبأطموب إيصاليا لممتمقي، تدعو إلى الرسالة الم
قد ميارة ف بعض المشاىديف قد يستمع إلى اإلعالف ويشاىده، لكنو يفتأمراعاة 

ستيعاب الجزء المكتوب مف ال اً الكتابة والقراءة، وبالتالي فإنو سوؼ لف يكوف قادر 
 الرسالة، وربما تـ ذلؾ عف قصد وبشكؿ متعمد مف المعمف.
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ف يتصؼ بيا اإلعالف، حيث أموب منافيا لألخالقيات التي يجب ويعد ىذا االس 
 الحقائؽ بأسموب موضوعي.تفقد المبالغة اإلعالف مصداقيتو، وتشكؾ في تقديمو 

 االستماالت المستخدمة في اإلعالن: – 8
ف مف االستماالت، األوؿ منطقي يركز عمى ينوع اً تستخدـ اإلعالنات غالب

المعمومات والبيانات والحقائؽ، والثاني عاطفي يركز عمى األحاسيس والمشاعر 
الت العاطفية في والعواطؼ والوجداف، وقد انتيت الدراسة إلى سيطرة تامة لالستما

غياب المعمومات كما سبؽ جميع إعالنات الدراسة، ولعؿ ذلؾ يجيء انعكسا ل
يضا لطبيعة السمع المعمف عنيا، وىي السمع االستيالكية، حيث يركز أواتضح، و 

ثارة خياؿ المتمقي، ودغدغة أحالمو، والمعب  المعمنوف عمى تسويؽ أساليب الحياة، وا 
يجعؿ شعرؾ أكثر نعومة، وىذا العطر  –مثال  -امبو عمى وتر الوعود.. فيذا الش

يجعمؾ تعيشيف في عالـ المتناىي مف األحالـ.. وقس عمى ذلؾ مف وعود واحالـ 
 خيالية تخاطب عواطؼ المتمؽ ال عقمو.

وال تولي االستماالت العاطفية خصائص السمعة وتركيبتيا واستعماالتيا قدرا مف 
باألثار النفسية التي تتركيا تمؾ السمعة لدى األىمية بقدر ما تعنى باالىتماـ 

 مقتنيييا.
في النشاط اإلعالف  كبيراً  ويعد تراجع استخداـ االستماالت المنطقية  قصوراً   
يضا تدني في مستوى السمع المعمف عنيا، أوما، وخمال إعالنيا، وربما يعكس عم

ف والبيانات حيث يتطمب استخداـ االستماالت المنطقية تقديـ الحجج والبراىي
والمعمومات المقنعة لممتمقي حوؿ تمؾ السمع، والتركيز عمى إمكانيات السمعة 
وخصائصيا التي تتيح لألفراد االختيار المناسب مف بيف السمع المعروضة، وبالتالي 
فإف تراجع توظيؼ ىذه االستماالت قد يعكس ليس فقط عدـ قدرة المعمنيف عمى 

لمشراء، ولكف ايضا عدـ توفر الخصائص المقنعة في  تقديـ الحجج المنطقية الدافعة
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السمع التي يدور حوليا اإلعالف، وبالتالي فإف المخرج الوحيد لممعمف في ىذه الحالة 
 ىو المجوء الستخداـ االستماالت العاطفية دوف غيرىا.

العاطفية في  والممفت لمنظر عمى ىذا الصعيد ليس استخداـ االستماالت
اإلعالنات، لكف المثير لالنتباه ىو التراجع الكبير لالستماالت المنطقية، الذي 
يعكس ربما عدـ احتراـ لعقؿ المتمقي، وبالتالي خمال أخالقيا عمى صعيد ممارسة 

 النشاط اإلعالني.      
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 الخاتمة
 أوال: أهم النتائج:    

انتهت الدراسة إلى رصد العديد من النتائج المهمة عمى صعيد أخالقيات 
 الممارسة اإلعالنية في قناتي الدراسة، وذلك كالتالي:

وجود سيطرة شبو مطمقة إلعالنات السمع االستيالكية، مقابؿ تراجع كبير  – 1
عالنات الخدما ت، وتعكس ىذه النتيجة خمؿ أخالقيا إلعالنات السمع المعمرة، وا 

يتعمؽ بعدـ مراعاة ظروؼ مجتمعات العالـ الثالث االقتصادية، وأولوياتو التنموية، 
ف يسيـ في إشاعة ثقافة االستيالؾ أى تسويؽ السمع االستيالكية يمكف فالتركيز عم

 بيف أفراد ىذه المجتمعات التي تعاني في أغمبيا مف العوز والفقر والتخمؼ.
تراجع حجـ المعمومات في اإلعالنات الخاضعة لمدراسة، وسيطرة االسموب  – 2

ثارة األحاسيس والغرائز، األمر الذي يعد  اإليحائي، الذي يوغؿ في دغدغة وا 
استخفافا بعقؿ المتمقي، وىروبا مف تقديـ الحقائؽ، مما يعكس عدـ رغبة المعمنيف 

 تجاه المستيمكيف.   في التقيد بأية التزامات قد تفرضيا المعمومات
ومحدود لمعنصر النسائي، وذلؾ مقابؿ  وجود استخداـ إعالني كبير – 3

استخداـ أقؿ ومحدود لمعنصر الرجالي، وىو ما يشير إلى توظيؼ المرأة في عممية 
تسويؽ وبيع السمع، واستخداميا كمروج ليا، مما يحط مف مكانتيا االجتماعية 

سمبية تجاىيا، ويؤدي ىذا االستخداـ المفرط لممرأة واالنسانية، ويعزز مف الصورة ال
في اإلعالف إلى ترسيخ صورة نمطية سمبية نحوىا، بحيث تتحوؿ فقط إلى رمز 
لإلغراء واإلثارة والمتعة، وتتراجع بالتالي صورة المرأة األـ والمربية واإلنسانة 

 الفاعمة، والمشاركة في بناء المجتمع.
اء استخداميـ متوسطا، وظيروا غالبا وسط أما فيما يخص األطفاؿ فقد ج

 العنصر النسائي، ولـ يتـ استخداميـ بمفردىـ.
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تراجع العالقة بيف السمع المعمف عنيا مف ناحية، والشخصيات المستخدمة  – 4
في اإلعالف مف ناحية أخرى، فقد تـ استخداـ المرأة في أغمب السمع المعمف عنيا، 
سواء تمؾ التي ليا أو ليست ليا عالقة بيا، فقد استخدمت المرأة في بيع مواد 

يرىا مف السمع التي ال ترتبط بالضرورة التنظيؼ، والحمويات، والمناديؿ الورقية.. وغ
 ارتباطا مباشر بالمرأة.

جاءت جؿ اإلعالنات محؿ الدراسة متناقضة مع قيـ وثقافة المجتمعات  – 5
العربية التي تتوجو إلييا تمؾ اإلعالنات وتخاطبيا، فقد ظيرت نساء اإلعالف وىف 

بي ادئ المجتمع العر يرتديف المالبس الفاضحة، التي تتنافى تماما وأخالقيات ومب
صرار عمى تركيز عدسة وضاع مخمة، مع األأالمسمـ، وصورت تمؾ النساء في 

التصوير عمى إبراز المفاتف المثيرة لمشيوة والغرائز، والدوافع الجنسية، مستخدمة 
 وبشكؿ مفرط االيحاءات واألجواء والمشاىد الساخنة والمستفزة.

مختمفة ومتعددة مصطمحات استخدمت اإلعالنات وبأساليب وصيغ  – 6
نيا األنسب واألفضؿ مف أظيرتيا عمى أيؿ ألغمب السمع التي روجت ليا، و التفض

غيرىا في إشباع حاجات المستيمؾ، وىو ما يعكس االفراط في  المبالغة في إظيار 
 محاسف السمع، بطريقة تفتقد في الغالب إلى الموضوعية والدقة.

العاطفية، والتراجع الكبير لإلستماالت  االستخداـ المكثؼ لإلستماالت – 7
المنطقية العقمية في اإلعالنات محؿ الدراسة، وىو ما يعني عدـ االعتماد عمى 

 تقديـ الحقائؽ والحجج والبراىيف في اإلعالنات. 
إجماال تعكس اإلعالنات الخاضعة لمتحميؿ إىماال ممحوظا ألخالقيات  – 8

ة، وذلؾ استنادا عمى ما تـ رصده وتحميمو مف الممارسة اإلعالنية في قناتي الدراس
 إعالنات خالؿ فترة الدراسة.              
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 ثانيا: التوصيات:
العمؿ عمى وضع ميثاؽ أخالقي لشركات ووكاالت اإلعالف العربية،  – 1

 ووضعو موضع التنفيذ.
ربي ضرورة التزاـ القنوات الفضائية العربية بقيـ وأخالؽ وثقافة المجتمع الع – 2

 في تقديميا لإلعالنات.
مستوى  العمؿ عمى تطوير أداء منظمات وجمعيات حماية المستيمؾ عمى –3 

العربي في التعرض ف تتولى حماية حقوؽ المتمقي أالوطف العربي، والتي يجب 
يـ في اإلساءة لمذوؽ العاـ، وال تتطاوؿ عمى أخالقيات المجتمعات إلعالنات ال تس

 العربية.
ضرورة تدريس مادة أخالقيات العمؿ اإلعالمي ضمف المواد المقررة في  – 4

أقساـ وكميات اإلعالـ بالجامعات العربية، وكذلؾ وضع مقررات تعنى بأخالقيات 
 اإلعالف في الكميات التي تضـ اقساـ لإلدارة والتسويؽ واإلعالف.  
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دارة اتصاالت األزمة  العالقات العامة وا 
 (دراسة وصفية تحميمية)
 أحمد إلياس الخضر محمدد.
 الفنون واإلعالم/جامعة مصراتة كمية

 
  مقدمة:

باهلل من شررور ننفسرنا إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونستيديو، ونعوذ      
وسرريتات نامالنررا، مررن ييررده اهلل هررو م ررل لررو، ومررن ي ررلل هررو ىرراد  لررو، ون ررل  
ونسررلع الرر  مررن بعررث متممررا لم،ررارع اوحررون، سرريدنا وحبيبنررا و رردوتنا محمررد بررن ابررد 

 اهلل  ل  اهلل اليو وال  آلو و حبو وسلع.وبعد
  والميرررع الرررذ  ت لررر  برررو ال يحفررر  الررر  نحرررد هررر  و تنرررا الرررراىن الررردور الحيرررو       

العو رررررات العامرررررس هررررر  الم سسرررررات والمنهمرررررات الررررر  احرررررتو  نشررررر،اليا وننواايرررررا 
وتح  ررراتيا، وىررر  تسرررع  ررررر ن  العو رررات العامرررس ررررر مرررن حرررول وهاتفيرررا اوساسررريس 
لتحقيرررن اليرررد  اوسرررم  لفلسرررفتيا والمتمجرررل هررر  حلرررن در رررس مر ررريس مرررن االنسررر اع 

سات والمنهمات و ميورىا الداحل  والحرار   الر  والتواهن والت،ي  بين ىذه الم س
حررد سرررواذ، و،ررذلذ برررين ىرررذه الم سسررات والمنهمرررات وبرررين ،اهررس م،ونرررات ومتغيررررات 
البيتس والم تم  المو ودة ه  إ اره والمترثجر بنشرا يا سرواذ ،ران محليرا نو إ ليميرا نو 

 دوليا.
ات والمنهمرررات ولعررل مررن نىررع ااشرر،اليات نو العقبررات الترر  تتعررر  ليررا الم سسرر  

المحتلفس وتعتر  سبيل العو ات العامس ه  سرعييا لتحقيرن اليرد  الرذ  نشررنا إليرو 
آنفرررا، ىررر  تلرررذ اوزمرررات المتعرررددة والمتنوارررس التررر   رررد تتعرررر  ليرررا تلرررذ الم سسرررات 

ر ن  اوزمرات معهع الدراسات الحديجس إل  ننيار والمنهمات ه  ن  و ت، والت  تشير
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ت اذاتو عررررس الحرررردوث هرررر  دورة حيرررراة المنشرررروساسرررريس مررررر ن رررربحت مررررن المتغيرررررات ا
 المحتلفس.

و د اتفقت معهع الدراسات العلميس ه  م رال إدارة اوزمرات، الر  نن العو رات      
العامس تمجل نحد اوا اذ اوساسيين ه  تش،يل هرين إدارة اوزمس، وذلذ لمرا ت ديرو 

ه  إدارة اوزمس، سواذ ،ان ىذا رر من حول وهاتفيا اوساسيس رر من دور ميع وهاال 
الرردور نساسرريا مرتب ررا ب بيعررس وهيفررس العو ررات العامررس نو داامررا تعررين بررو العو ررات 
العامررس اادارات اوحرررم المعنيرررس والمشررار،س هرر  إدارة اوزمرررس، بااتبررار نن العو رررات 

 .اذتة من المنشاذ  منشستودع المعلومات بالنسبس والعامس ى  م

ن الدراسات الت  اىتمت بتحليل الردور الرذ  ت ديرو العو رات العامرس وىناذ ادد م   
ه  إدارة اوزمات بااتبارىا نحد نا اذ هرين إدارة اوزمس غير نن الباحث  د الحره 
هر  حرردود مررا ا لرر  اليررو مررن دراسررات اردع التمييررز الوا ررا مررا بررين الرردور اوساسرر  

لررذلذ تررثت  ىررذه الور ررس البحجيررس هرر   والرردور الرردااع للعو ررات العامررس هرر  إدارة اوزمررس،
إ رررار تشرررحيا نحرررد اودوار اوساسررريس للعو رررات العامرررس هررر  إدارة اوزمرررس وىرررو إدارة 

 ات االت اوزمس.

 : مشكمة الورقة البحثية
تتمحررررور مشرررر،لس الور ررررس البحجيررررس هرررر  ارررردع الو رررروح نو التمييررررز مررررا بررررين الرررردور    

 دارة اوزمات.العامس ه  إ ار إ اوساس  والفرا  للعو ات
 أهداف الورقة البحثية:

 تنح ر نىدا  ىذه الور س البحجيس ه  اوىدا  التاليس:     
 تقرير مفيوع العو ات العامس ومبادتيا ونىداهيا ووهاتفيا. -1
تو يا مفيوع إدارة اوزمس ومراحرل إدارتيرا ومت لبرات واوامرل الن راح هر  إدارة  -2

 اوزمس.
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إبررراز نحررد اودوار اوساسرريس الترر  ت دييررا العو ررات العامررس هرر  إدارة اوزمررس وىررو  -3
 إدارة ات االت اوزمس.

تو رررري  وتشررررحيا الرررردور الررررذ  ت ديررررو العو ررررات العامررررس هرررر  إدارة ات رررراالت  -4
 اوزمس.

 تساؤالت الورقة البحثية:
 تسع  الور س البحجيس لإل ابس ان م مواس من التسا الت ى :   
 ما مفيوع العو ات العامس وما ى  مبادتيا ونىداهيا ووهاتفيا؟ -1
 ما المق ود باوزمس وما ى  ح ات يا وننواايا؟-2
ما المق رود برادارة اوزمرس ومرا مراحرل إدارتيرا ومرا ىر  مت لبرات واوامرل الن راح -3

 ه  إدارة اوزمس؟
اوزمرررس ابرررر  مرررا الررردور الرررذ  ت ديرررو العو رررات العامرررس هررر  إ رررار إدارة ات ررراالت-4

 المراحل المحتلفس؟
 منهج الورقة البحثية: 

 استحدع الباحث المنيج الو ف  التحليل  لمعال س محاور الور س البحجيس.     
و رررررد شرررررملت الور رررررس البحجيرررررس جوجرررررس محررررراور نساسررررريس ارررررالج اوول منيرررررا مفيررررروع     

قرد نو را الباحرث العو ات العامس ومبادتيا ونىداهيا ووهاتفيرا، نمرا المحرور الجران  ه
هيررو مفيرروع اوزمررس وح ات رريا وننواايررا و،ررذلذ مفيرروع إدارة اوزمررس ومراحررل إدارتيررا 
ومت لبرررات واوامرررل الن ررراح هررر  إدارة اوزمرررس، ومرررن حرررول المحرررور الجالرررث اال رررت 
دارة ات ررراالت اوزمرررس و،رررذلذ محرررددات هااليرررس  الور رررس مو ررروع العو رررات العامرررس وا 

 مس لتبين حو س الور س البحجيس .ات االت اوزمس و اذت الحات
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 المحور األول
 أوال: مفهوم العالقات العامة ومبادئها

 :أ/ مفهوم العالقات العامة
مررن حررول م العررس العديررد مررن الدراسررات الترر  ن ريررت هرر  م ررال العو ررات العامررس   

يوحره نن ىنرراذ شر  مررن ال ردل يرردور حررول مفيوميرا حيررث يررم الرربع  نن مفيرروع 
العو ررات العامررس يحتلرر  برراحتو  اونهمررس السياسرريس، همفيرروع العو ررات العامررس هرر  

لنهراع االشرترا،  نو نن مفيوميررا اونهمرس الرنسرماليس مرجو يحتلرر  ارن مفيوميرا هرر  ا
ه  الدول المتقدمس يحتل  ان الدول الناميرس، برل  رد يرذىب الربع  إلر  نن المفيروع 

  د يحتل  باحتو   بيعس المنهمات.
والحقيقس نن مفيوع العو ات العامس جابت ال يحتل  باحتو  اونهمس السياسيس نو   

 بيعرس المنهمرات، غيرر نن االحرتو  اال ت اديس نو اال تماايس وال حت  براحتو  
 ررد يحرردث هقرر  هرر  إ ررار الوا رر  العملرر  حينمررا تع،ررس اوىرردا  هلسررفس النهرراع الررذ  
تعبر انو، هاوىدا  الت  تحددىا العو رات العامرس هر  منهمرس تسرع  للرربا تحتلر  
اررن تلررذ اوىرردا  الترر  تحرردد للمنهمررات غيررر اليادهررس للررربا مررجو الرر  الرررغع مررن 

ود بعررر  اوىررردا  المشرررتر،س بينيمرررا، و،رررذلذ الحرررال بالنسررربس الحرررتو  إم،انيرررس و ررر
اونهمرس السياسريس هر  بعرر  الردول حيرث يرنع،س ىررذا االحرتو  بردوره الر   بيعررس 

 (1).نن يتثجر مفيوع العو ات العامس اوىدا  للعو ات العامس بين دولس ونحرم دون
سران  وا  امررس ال روت الحسررنس إن  روىر العو رات العامررس يقروع الرر  التفراىع اان    

بين ن را  ليا م الا مشرتر،س .... برين نيرس م سسرس إن ،انرت ت اريرس نع  رناايس 
ن مشر،لس ،رل إيس وبين  ميور تلرذ الم سسرس، حيرث نع حدميس نع ا تماايس نو سياس

م سسررس ميمررا احتلرر  نشررا يا ونىررداهيا ىرر  نن تست،شرر  تلررذ اونشرر س، ونن تعررر  
ذا ،انرت تتعرار  مر  ال رالا العراع ور را ال مراىير هعلييرا نن آجارىا اال تماايس ها
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ت د ال ررن والوسراتل لتعرديليا لت ربا هر  حدمرس ال رالا العراع، مرن ذلرذ يت را نن 
العو ررررات العامررررس ىرررر  تلررررذ ال وانررررب مررررن سررررلوذ الم سسررررس الترررر  ي،ررررون ليررررا آجررررار 

ثييرررررد ا تماايررررس، بيررررد  راايررررس الرررررواب  اانسررررانيس السررررليمس هرررر  الم تمرررر  و،سررررب ت
 (2)ال ماىير و مان التفاىع التاع بين الم سسات ال  احتو  ننش تيا وننواايا.

 تعريف العالقات العامة:
لقرررد شررريدت العو رررات العامرررس ،مفيررروع إدار  و،وهيفرررس ت رررورا سرررريعا الررر  مرررر     

السرررررنين وىرررررذا الت رررررور يم،رررررن موحهترررررو هررررر  احرررررتو  وتبررررراين التعررررراري  الحا رررررس 
 (3)بالعو ات العامس والدور الذ  يع   ليا.

ورغررررع ،جرررررة التعريفررررات الترررر   رررردمت للعو ررررات العامررررس مررررن  انررررب الدارسررررين نو     
نو مرررن  انرررب الييترررات الميتمرررس بالعو رررات العامرررس إال نن ىنررراذ سرررمات الممارسرررين 

 مشتر،س بين ىذه التعريفات رغع احتو  اوسلوب
 (4) نو التفا يل بين تعري  وآحر، وتتحدد ىذه السمات المشتر،س ه  اوت :

  العو رررات العامرررس امليرررس  ويلرررس المررردم وداتمرررس ومسرررتمرة تسرررتيد  هررر  الرررر،ن اوول
 رراذ ال مررراىير النوايررس و  ىيترررس ن،بررر ،ررع مرررن المعلومررات ال رررحيحس لمفيوميررا إا

 حول مو وع نو   يس معينس.
  تسررتيد  العو ررات العامررس إ نرراع ال مرراىير النوايررس بتغييررر نو تعررديل آراتيررا وسررلو،يا

 ت اه مو وع معين نو   يس معينس.
   وات اىرات تستيد  العو ات العامس إحرداث  ردر مرن الت،ير  نو التواهرن برين موا ر

وسياسرررررات ىيترررررس معينرررررس وموا ررررر  وات اىرررررات وآراذ ال مررررراىير النوايرررررس التررررر  تررررررتب  
 م الحيا العامس م  ىذه الييتس.

وتعد ىذه السمات الجوجس للمفيوع العلمر  للعو رات العامرس مرن إاروع وا  نراع وت،ير  
 ىررر  بمجابررررس اا رررار العرررراع الررررذ  يح،رررع التعريفررررات للعو ررررات العامرررس، ،مررررا ونن ىررررذه
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السرررمات ىررر  التررر  تن لرررن منيرررا ر يرررس المعال رررس ليرررذه الور رررس البحجيرررس ارررن العو رررات 
دارة ات االت اوزمس.   العامس وا 

لقررد تعررددت وتنواررت التعريفررات الترر  وردت هرر  شررثن العو ررات العامررس رغررع اتفرران    
معهميررا الرر  السررمات الترر  نشرررنا إلييررا سررابقا و ررد  رراذ ىررذا التعرردد والتنرروع نتي ررس 

  التر،يررز الرر  محتررو  وننشرر س العو ررات العامررس و،ررذلذ الحررتو  المرردارس احررتو
العلميررس التررر  يتبررر  ليرررا مرررن ي ررر  التعريررر ، لرررذلذ سررري،ون مرررن المفيرررد نن نسرررتعر  
تعريفررات العو رررات العامرررس وهقرررا لوت اىرررات العلميرررس المحتلفرررس وال وانرررب التررر  ر،رررزت 

  (5)وت :الييا ه  مفيوع العو ات العامس وذلذ ال  النحو ا
 / العو ات العامس هن ت بيق :1

يرم بع  ال،تراب نن العو رات العامرس )هرن ت بيقر  يقروع برو اوح رات  ل،سرب     
الررر   الجقرررس وحلرررن التفررراىع والر ررر  برررين المنهمرررس واموتيا(،و رررد ن لقرررت ىرررذه الفترررس

( استنادا ال  نن حلرن التفراىع يقروع الر  نشا  العو ات العامس اسع )ىندسس التفاىع
تقديرات حسابيس نشبو ما ت،ون بالتقديرات اليندسيس، ويوحره نن م يرد  ىرذا االت راه 
ىرررع الررررواد اوواترررل الرررذين ااتمررردوا الررر  الميرررارات الشح ررريس وداذ معهرررع الوهرررات  

العلميرس  ااداريس ومنيا وهيفس العو ات العامس، دون االاتماد ال  اوسرس والمبراد 
نغفلرت ال وانرب التثجيريرس التر  الت  تح،ع ممارسس ن  نشا ، ،ما نن ىذه الم موارس 

ت،ررز الييررا نشررا  العو ررات العامررس إذ نن العو ررات العامررس تعمررل مررن حررول جرروث ير 
محرراور ىرر  )ااارروع( ن  تقررديع ن،بررر  رردر مررن المعلومررات و)اا نرراع( ن  ممارسررس 

 ( ن  تحقين ن،بر  در من التواهن واالنس اع.ن،بر  در من التثجير و)الت،ي 
 / العو ات العامس مينس التثجير ه  الرن  العاع:2
لترثجير  للعو رات العامرس، هيرو اوىذه الم مواس من التعراري  تر،رز الر  ال انرب    

يعرررر  ليرررا ،مينرررس ابت،رررار نسرررلوب مرررنهع للترررثجير هررر  الررررن  العررراع باسرررتحداع ال ررررن 
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التعرير   Cutlip and Centerارات النشرر وااارون هيقردع المحتلفس لوت ال ومير
ت ) الم يود المح   للتثجير ه  الرن  العاع ان  ريرن اوداذ المسرتول والمقبرول اآل

 ا تماايا والقاتع ال  االت ال المتبادل الذ  يحقن ر اذ ،ل من ال رهين(.
 / العو ات العامس وهيفس ات االت:3
الغررس الرر  ىررذا النشررا  االت ررال  الررذ  تقدمررو العو ررات يعلررن الرربع  نىميررس ب      

العامرس ل ماىيرىرا الداحليرس ويرونررو ر،يرزة و  نشرا  حررار   إلر  ال مراىير النوايررس، 
هالعو ات العامس ه  نهر ىذه الم موارس تبردن مرن الرداحل وال برد مرن تنميرس او رات 

الرر  ىررذا البعررد  يرردة مرر   ميررور العرراملين  بررل البرردذ هرر  ن  نشررا  حررار   وبنرراذ 
ا العو ررات العامررس بثنيررا )ترررويج االت ررال  يعررر  القرراموس العررالم  ال ديررد {لوبسررتر 
والجقرررس برررين شرررحا نو مشرررروع نو ىيترررس و نشرررحاا آحررررين نو  ميرررور حررراا نو 
الم تم  بث،ملو وذلذ من حول توزي  ونشر المعلومات التر  تشررح وتفسرر وتو را 

نشاذ نوع من الع  (تقييع رد الفعلو ات المتبادلس و وا 
 / العو ات العامس وهيفس تح ي يس:4
لتح ي ر  هر  العو رات العامرس تعلن ىذه الم مواس نىميرس ،بررم الر  ال انرب ا    

الررذ  تسررع  العو ررات العامررس إلرر  حلقررو، وىررذه الجقررس الترر   نن ال ررو المناسررب نويرررو 
الح رول اليرو، ال تعمل البررامج الر  بناتيرا، وىرذا التثييرد الرذ  تت رو اونشر س إلر  

ن ىررذه البرررامج نشررا  إااداريررس المر،ررزة والمح  ررس، إذ  يم،ررن نن يتحقررن إال بررال يود
مدروس وجمرة تف،ير وبحث ودراسس للمش،وت، ويعلن ن رحاب ىرذا التعرير  نىميرس 
بالغس ال  تقييع ات اىات الرن  العاع ال  ااتبار نن رسع السياسات وو   الح   

اتج ىررذا القيرراس، ويتواهررن تعريرر  ال معيررس الدوليررس للعو ررات للبرررامج يرت،ررز الرر  نترر
 العامس م  ىذا االت اه وىو ،اوت :
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العو ات العامس ى  )وهيفرس إداريرس ذات  راب  مح ر  ومسرتمر تيرد  مرن حوليرا  
المنهمرررات والييترررات العامرررس والحا رررس إلررر  ،سرررب والمحاههرررس الررر  تفيرررع وتعرررا   

ذلذ ان  رين تقييع الرن  العاع المتعلن بيا من ن ل وتثييد نولتذ الذين تيتع بيع، و 
رب  سياسرتيا وا  راذاتيرا  ردر اام،ران ولتحقيرن تعراون مجمرر ن،برر ومقابلرس الم رالا 

 (. ن  رين المعلومات المح  س ونشرىاالعامس بدر س ن،فث ا
 / العو ات العامس نشا  تسويق :5
ن ال،تررراب تنررراد  برررثن ت،رررون هررر  اآلونرررس اوحيررررة هيررررت ات اىرررات برررين العديرررد مررر   

العو ات العامس نشا ا من ننش س التسوين داحل المنهمس، ويستند ىذا االت اه ال  
نن تنميررس المنهمررس لعو اتيررا مرر  ال مرراىير سررواذ الداحليررس نو الحار يررس ىررو  ررزذ مررن 
النشا  التسويق  ،ما نن للعو ات العامس ه  هل ىذا االت اه وهرات   ديردة تسرع  

 يقيا لحلن هيع مشترذ ومتبادل بين المنهمس و ماىيرىا.إل  تحق
ا جوجررس ندوار للعو ررات العامررس ت بررن ،ررل منيررا الرر  االحتيا ررات Lesleyهيعررر  {

المحرررددة ل مرررراىير المنهمررررس المحتلفرررس و،ررررذلذ ت بقيررررا ،اهرررس ننررررواع المنهمررررات وىررررذه 
 اودوار ى :رر

 االت ال م   ماىير المنهمس.-ن 
 حلن تفاىع متبادل بين ىذه الم مواات. -ب 
 حلن  ورة ذىنيس  يدة للمنهمس ه  ناين  ماىيرىا -ج 
والباحث يتفن تماما م  ،ل ما ذىبت إليو ىذه االت اىرات العلميرس بااتبرار نن       

،ررل منيررا يشرر،ل مرت،ررزا نساسرريا هرر  مفيرروع العو ررات العامررس إال نن ىررذه االت اىررات 
 ميعا  د نغفلت بعدا حيويا ونساسيا ه  محتوم ونشا  العو ات العامس نال وىرو نن 

اع اوول ه،ررل ىررذه اوبعرراد الترر  تمررت ااشررارة العو ررات العامررس وهيفررس بحجيررس هرر  المقرر
إلييا ال معن  لو ودىرا بردون البعرد البحجر  الر  الررغع مرن نن ااشرارة للبعرد البحجر  
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نتت  منيس من حول البعد التح ي   غير نن وهيفرس البحرث هر  العو رات العامرس 
 تعد من الوهات  اوساسيس الت  تستحن ااشارة إلييا ب ورة وا حس .

 مبادئ العالقات العامة: ب/ 
تعررددت ا تيررادات البرراحجين والدارسررين هرر  تحديررد المبرراد  اوساسرريس الترر  ترت،ررز    

الييررا العو ررات العامررس هرر  مزاولتيررا ونشرر تيا المحتلفررس وب ررفس حا ررس هرر  الم ررال 
االت ررررال  وسرررري،تف  الباحررررث بعررررر  نىررررع المبرررراد  الترررر  نشررررارت إلييررررا الدراسررررات 

 (6)ه : المحتلفس والمتمجلس
إن النهريررات ااداريررس الحديجررس ترر من بررثن المنهمررس ىرر  المسرر وليس اال تماايررس:  -1

نهاع مفتوح يتفاال م  البيتس الحار يس الت  حولو هي جر هييا ويتثجر بيا .ولذلذ هران 
 ىناذ مس وليس تق  ال  ااتن المنهمس هيما يتعلن بالم تم  الذ  تو د ه  إ اره.

ي ب نن ترت،ز هلسفس العو ات العامس ال  مبدن اايمان بقيمس احتراع رن  الفرد: -2
الفرد الحتراع حقو و اوساسيس الت  نا الييا و منيا القانون، ونن تراا  ه  ذلذ 
 وا بات الفرد ومس ولياتو ه  الم تم  .هاايمان بالش ذ ىو حير داه  لوىتماع بو.

فراذ المعلومرات ارن ال ميرور ادع إحفراذ المعلومرات ارن ال ميرور:  إن نهراع إح-3
يجيررر الشررذ ويفسررا الم ررال للشرراتعات المغر ررس، ويرر د  إلرر  و ررود شرررخ هرر  الجقررس 
المتبادلررس بررين المنهمررس و ميورىررا ، وبالتررال  هرران الرر  العو ررات العامررس ،شرر  ،اهررس 
المعلومرررات التررر  يحتا يرررا ال ميرررور مررر  اوحرررذ بعرررين االاتبرررار  ررررورة اررردع إهشررراذ 

  د ت ر بم الا المنهمس نماع المناهسين. نسرار العمل والت 
ترررداو هلسرررفس العو رررات العامرررس المنهمرررس إلررر   االلترررزاع بمبررراد  اوحرررون السرررليمس:-4

االلتزاع بمباد  اوحون ال،ريمس ،النزاىس وال ردن والعدالرس  هير  ال تحردع ال ميرور 
العو ررات وال تغشررو بررل تسررع  إلرر  ،سررب جقتررو بالقرردوة الحسررنس ولرريس برراو وال هقرر ، ه

العامررس ىرر  نارروع وسررلوذ . هال انررب السررلو،  يتمجررل هرر  االلتررزاع بالمجررل واوحررون 
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الساميس، وال انب اااوم  ىو استحداع ،اهس وساتل اااوع لتفسير نشا  المنهمس 
 وتحليل رد هعل ال ميور نحوىا.

س نتبررراع اوسررراليب العلميرررس هررر  البحررروث:   إن مرررن نىرررع وهرررات  العو رررات العامررر-5
ن راذ البحوث و ياس ات اىات الرن  العاع ل مراىير المنهمرس وهر  ىرذا الم رال هثنرو 
ال بد لموهف  العو ات العامس نن يتبعوا ال ريقس العلميس ه  البحث ونن يبتعدوا ارن 
التحيررز الشح رر  ويت ررفوا بالمو رروايس هرر  امليررس إ ررراذ البحررث ل،رر  ي ررلوا إلرر  

 النتاتج الد يقس.

امرس تبردن مرن البيترس الداحليرس :   إن تحقيرن المنهمرس وىرداهيا يتعلرن / العو ات الع6
بمعرهررررس المرررروهفين بثىرررردا  المنهمررررس وبالرررردور الم لرررروب مررررنيع هرررر  ىررررذا الم ررررال . 
هالمنهمررس ترر د  امليررا بشرر،ل نه ررل إذا ،رران موهفييررا يلمررون ب،ررل مررا يحرردث مررن 

  الحررارج ن  إلرر  ان ررازات ومشررا،ل. هالعو ررات العامررس يت ررو مسررارىا مررن الررداحل إلرر
ال مرراىير الحار يررس، وىررذا مررا يسررتدا  االىتمرراع بررالموهفين وتوجيررن ال رروت معيررع 

 والح ول ال  تعزيزىع وتثييدىع ادارة المنهمس وسياساتيا.
 ثانيا: أهداف ووظائف العالقات العامة

 أ/ أهداف العالقات العامة
ىرردا  و بيعررس المنهمررات تتعرردد وتتنرروع نىرردا  العو ررات العامررس تبعررا الحررتو  ن   

ويق د باوىدا  النتاتج النياتيس الت  تعمل المنهمات نو العو ات العامس مرن ن رل 
تحقيقيا، ولذلذ يم،ن القول نن المنهمات ت،تسرب ىويتيرا مرن  بيعرس اوىردا  التر  
تتبناىرا، وتسررتمد العو رات العامررس نىرداهيا اوساسرريس مرن نىرردا  المنهمرس الترر  تعمررل 

، ولعرررل ىرررذا اومرررر ىرررو الرررذ  ي سرررد  رررعوبس الح رررر الشرررامل وىررردا  هررر  إ ارىرررا
العو ررررات العامررررس، غيررررر نن ذلررررذ ال يمنرررر  مررررن اسررررتعرا  نىررررع اوىرررردا  اوساسرررريس 

 (7) للعو ات العامس ه  المنهمات المحتلفس والمتمجلس ه :



دارة اتصاالت األزمة –مجمة كمية الفنون واإلعالم   العدد الثاني               العالقات العامة وا 
  

142 

 

تعزيز وترسري  سرمعس المنهمرس ارن  ريرن إنمراذ هيرع ال ميرور وتنرويره بمرا تقروع  -1
 بو من حدمات ونشا ات.

بناذ سرمعس  يبرس للنشرا ات التر  تقروع بيرا المنهمرس برين ال ميرور الرذ  يتعامرل  -2
 معيا.

 حلن هيع واس  نحو المشا،ل وال عوبات الت  توا و المنهمس. -3
 التال  والذه للمنهمس.الح ول ال  جقس ال ميور وب -4
 التمت  بعو ات حسنس م  الم تم  المحل ، و،سب جقس المساىمين. -5
تو يررد العو ررس مرر  ال ميررور الررداحل  وال ميررور الحررار   وحررل المشررا،ل الترر   -6

 يتعر  ليا.
بنرررراذ وتو يررررد او ررررات  يبررررس مرررر  المنهمررررات المناهسررررس، و،ررررذلذ مرررر  م سسررررات  -7

 الدولس.
 ات وات اىات ال ميور نحو المنهمس.معرهس ميول ورغب -8
 وظائف العالقات العامة: .ب
مجلمررا تعررددت وتنواررت و يررات نهررر البرراحجين والدارسررين حررول نىرردا  العو ررات    

العامرررس تعرررددت وتنوارررت ،رررذلذ هررر  م رررال تحديرررد وهاتفيرررا اوساسررريس الررر  مسرررتوم 
المنهمررات المحتلفررس، هينرراذ مررن  ررن  وهررات  العو ررات العامررس بنرراذا الرر  وا عيررا 

رون إل  تحديد الوهات  وهن الت بيق  من حول الممارسس الفعليس. ، بينما ذىب آح
نوايررس ال ميرررور نو ال يرررس التررر  تتعامرررل معيرررا العو رررات العامرررس، وااتمررردت دراسرررات 
نحرم ال  استنبا  وهات  العو ات العامس من المفيوع العراع والفلسرفس التر  ين لرن 

 منيا نشا يا. 
ت هقد لحا اوستاذ حسن محمد حيرر الردين وهرات  العو رات العامرس هر  المنهمرا 

 (8)والمنشآت ه  اوت :
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نتا يررا الترر   -1 تعريرر  ال ميررور بالم سسررس نو بالمنشررثة وشرررح نشررا يا وحرردماتيا وا 
 تقوع بو الم سسس بثسلوب وا ا ووا ع  وبسي  .

شرح سياسس الم سسس إل  ال ميور،نو ن  تعديل بالسياسس بيد   بوليا و،سب  -2
 تعاون ال ماىير معيا 

ت،وين رنيو وذلذ بمرده ب،اهرس المعلومرات لي،رون رنيرو مبنيرا مساادة ال ميور ال  -3
 ال  نساس من الوا   والحقيقس .

التث،ررررد مررررن نن  ميرررر  المعلومررررات واوحبررررار الترررر  تنشررررر الرررر  ال ميررررور ب ررررورة -4
  حيحس وسليمس من حيث الش،ل والمو وع .

 مد الم سسس ب،اهس الت ورات الت  تحدث ه  الرن  العاع .-5
سس  د ن  ى وع  د يق  الييا نتي س نشر معلومات ،اذبس نو غير حمايس الم س-6

  حيحس .
تييترررس  رررو  رررالا برررين الم سسرررس واوهرررراد، وبرررين اوهرررراد بع ررريع بررربع  داحرررل -7

 الم سسس .
 إحبار اادارة العليا للم سسس برد هعل سياساتيا بين هتات ال ميور المحتلفس .-8
 اادارة العليا ورهعيا إلييا .بحث وتحليل  مي  المساتل الت  تيع  -9

مسرراادة وتشرر ي  االت ررال بررين المسررتويات ااداريررس العليررا والمسررتويات الرردنيا  -10
 وبالع،س .

 التث،د من نن نىدا  الم سسس وناماليا تلق  االىتماع من ال ميور. -11
ويبررردو  ليرررا مرررن حرررول الت رررني  السرررابن ااتمررراده الررر  تحليرررل الوا ررر  الت بيقررر    

ات العامررس مررن حررول الممارسررس، ،مررا يوحرره ني ررا نن مررا ذ،ررر مررن وهررات  للعو رر
يش،ل ال انب الو ات  والعو ر  هر  م رال إدارة العو رات العامرس الت راالت اوزمرس 
،مررا سيت ررا لنررا الحقررا، نمررا اررن االت رراه الررذ   ررن  الوهررات  بنرراذا الرر  نوايررس 
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هيت رررا ذلرررذ مرررن حررررول ال ميرررور نو ال يرررس التررر  تتعامرررل معيرررا العو رررات العامرررس 
 (9)اوت :

وتتمجرررل هررر  تعريررر  ال مررراىير النوايرررس  أوال: وظاااائف تتعمااام بالجمااااهير النوعياااة:
نتا يا وحدماتيا، بلغس سيلس ووا حس ل،سب تثييد ال مراىير إلر   انرب  بالم سسس وا 
الم سسس ونشا يا، والتر  تت رمن شررح رسرالس المنهمرس ونىرداهيا لل مراىير الداحليرس 

و،ررذلذ تعريرر  ال مرراىير بسياسررس المنهمررس ومررا يحرردث هييررا مررن تعررديوت والحار يررس 
وتغييرات ، والعمل ال  إ ناارو بيرا حتر  يقبليرا ويتعراون معيرا، ومسراادة ال مراىير 
الرر  ت،رروين نه،ررار سررليمس اررن الم سسررس اررن  ريررن تزويرردىا بالمعلومررات ال رراد س 

لتث،رررد مرررن نن  ميررر  ال،املرررس حتررر  تبنررر  رنييرررا الررر  نسررراس ىرررذه الحقررراتن، و،رررذلذ ا
 اوحبار الت  تنشر ال  ال ماىير  حيحس و اد س و،املس.

وتشررمل مررد اادارة العليررا بالم سسررس برررد هعررل  ثانيااا: وظااائف تتعماام باامدارة المنظمااة:
سياسرررراتيا لرررردم هتررررات ال مرررراىير المحتلفررررس، وبحررررث وتحليررررل واررررر  المو ررررواات 

وث  ياس الرن  العراع، نو مرا تنشرره المحتلفس الت  تيع اادارة العليا، حا س نتاتج بح
ال ررررح ، نو مررررا يتررررردد مررررن مو ررررواات حررررول نشررررا  المنهمررررس، و،ررررذلذ مسرررراادة 

 وتش ي  االت ال بين المستويات ااداريس العليا والمستويات ااداريس اوحرم.
وتت من تزويد الم سسس ب،اهس المعلومات  ثالثا: وظائف تتعمم بالمؤسسة كوحدة: 

عبرررر ارررن ات اىرررات الررررن  العررراع، ومرررا يحررردث ليرررذه االت اىرررات مرررن والبيانرررات التررر  ت
تغييرررات، وحمايررس الم سسررس مررن ن  ى رروع  ررد تتعررر  لررو بسرربب نشررر نحبررار غيررر 
 حيحس انيا، نو ترويج شاتعات ت جر ه  سمعتيا، والتث،د من نن سياسرس المنهمرس 

 ونىداهيا ونشا يا ي د االىتماع ال،اه  من  انب ال ماىير المحتلفس.
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نمررا اررن ت ررني  وهررات  العو ررات العامررس بنرراذا الرر  المفيرروع العرراع نو الفلسررفس    
التررر  تن لرررن منيرررا هقرررد اتفقرررت العديرررد مرررن الدراسرررات الررر  تحديرررد ىرررذه الوهرررات  هررر  

 (10) اوت :
: ويق رررد برررو الدراسرررات المتعلقرررس بقيررراس ات اىرررات الررررن  العررراع ل مررراىير البحرررث -1

 الم سسس الداحليس والحار يس.
وىرررو التنبررر  بمرررا سررري،ون نو مرررا ي رررب نن ي،رررون هررر  المسرررتقبل ورسرررع  التح ررري :-2

السياسات وتحديد اوىدا  وت ميع البرامج اااوميرس وتوزير  احت ا رات الحبرراذ 
 وتحديد الميزانيات ه  إ ار ىذا التنب .

ويق د بو االت ال بالمستولين ه  الداحل واالت ال بالييترات اوحررم التنسين: -3
 حارج و،ذلذه  ال

 ادة الرن  من ر رال اوامرال والنقابرات وال ميرور ب رفس اامرس إ راهس إلر  التنسرين 
 بين إدارات المنهمس المحتلفس ه  إ ار تحقين اوىدا .

وتت سد ه  تقديع الحدمات لإلدارات اوحرم ومسراادة اادارات المت رل اادارة: -4
ارر داد مررا يلررزع ل مرراىير ،ررل إدارة امليررا بال مرراىير مجررل المسررتحدمين والمبيعررات، وا 

و،ذلذ مساادة ،ل إدارة للقياع بمياميا ال  الو و الم لوب، ،ما يردحل  رمن ىرذه 
حرا رررو هررر   رررورة  الوهيفرررس إارررداد التقرررارير السرررنويس ارررن المر،رررز المرررال  للمنهمرررس وا 

  ذابس ومفيومس لل ماىير المحتلفس سواذ الداحليس نو الحار يس.
نترراج اوهرروع ونامررال النشررر المحتلفررس مجررل ويشررمل الت ررو اانترراج:  -5 ير والتوجيررن وا 

 رررررحيفس المنهمرررررس والم بوارررررات المحتلفرررررس واااررررروع ب،اهرررررس  ررررررن االت رررررال مجرررررل 
المررر تمرات ال رررحفيس والحمررروت اااوميرررس نو اااونيرررس نو التروي يرررس وغيرىرررا مرررن 

واسرتمراريس اونش س المرتب س باانتاج اااوم  واالت ال والت  تيد  إل  تحسرين 
 العو س بين المنهمس و ميورىا سواذ الداحل  نو الحار  .
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و ررد ن ررا  { ،انفيلررد ا ليررذه الوهررات  وهيفتررين تمجلتررا هرر  حدمررس الم تمرر  المحلرر   
 (11) والتو يو اادار .

،مرررا ذ،ررررت دراسرررات نحررررم وهرررات  تحرررت مسرررم  ) االت رررال ، التقرررويع ، التنفيرررذ ( 
ن ىررذه الوهررات  ات ررا لررو نن وهيفررس االت ررال ول،ررن بو ررو  الباحررث الرر  م ررامي

م منس ن و ه  وهيفس التنسين ونن وهيفس التقرويع ىر  هر  اوسراس وهيفرس بحجيرس 
وانررد تحليررل م ررمون وهيفررس التنفيررذ و ررده م ابقررا لوهيفررس اانترراج وبنرراذا الرر  ذلررذ 

 يرم الباحث نن وهات  العو ات العامس يم،ن ح رىا ه  اوت :
/ االت رال والتنسرين  4/ اانتراج نو التنفيرذ  3/ التح ري   2والتقرويع/ البحرث     1

 / التو يو اادار 7/ حدمس الم تم  المحل    6/ الحدمس ااداريس5
 المحور الثاني

 أوال: مفهوم األزمة وخصائصها وأنواعها:
يعتبر و رود اوزمرات مرن مسرلمات اومرور هرو يم،رن نن نت رور حلرو م تمر  مرن   

الم تمعات نو منهمس من المنهمات  نو حتر  نسررة مرن اوسرر مرن اوزمرات برل إن 
 اوزمس تحدث ال  مستوم اوهراد. 

وال شررررررذ نن التسررررررليع بحقيقررررررس نن اوزمررررررات  ررررررزذ مررررررن حيرررررراة اوهررررررراد والتنهيمررررررات   
همرررررات والم سسرررررات والررررردول يمجرررررل مررررردحو مناسررررربا للتعامرررررل مررررر  اال تماايرررررس والمن

دارتيررا ب ريقررس الميررس  اوزمررات، حيررث يم،ررن التف،يررر والعمررل للو ايررس مررن اوزمررات، وا 
مررن حررول دراسررس اوزمررات السررابقس واسررتحوا الرردروس المسررتفادة، وتحديررد مراحررل 

تتلقررر  تررردريبا  اوزمرررس، والتح ررري  ادارتيرررا ااتمرررادا الررر  هررررن حا رررس ادارة اوزمرررس
 (12) نهريا وامليا.
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 أ/ مفهوم األزمة وخصائصها 
 State Ofوحالررس  Situationيشررير المفيرروع العلمرر  للزمررس إلرر  ننيررا )مو رر    

Affair  وامليسProcess 
متحذ القرار ه  ال،يانات ااداريس ) دولس، م سسس، مشرروع،  يوا يياCase و  يس 

نسرة ( تتوحن هييرا اوحرداث برالحوادث وتترداحل، وتتشرابذ معيرا اوسرباب بالنتراتج، 
تحتل  اومور وتتعقد ويفقد معيا متحذ القررار  درترو الر  الر يرس انرد ا ر دامو بيرا 

 (13) ات اىاتيا المستقبليس. للوىلس اوول  واند محاولتو السي رة الييا، نو ال 
 (14) بعدين نساسيين ىما:وبناذا ال  ىذا المفيوع هان اوزمس تدور ه  إ ار 

:  بعد الراب النا ع ارن التيديرد الح يرر للم رالا واوىردا  ال وىريرس  البعد األول
الحا س بال،يان اادار  الحاليس والمستقبليس وما يترتب اليو مرن ىلر  وحرو  وتروتر 

يفتا الباب لمزيرد مرن اليروا س والشر،وذ واالحتمراالت المتعار رس الر  ن ران و لن 
 واس  نتي س اتساع ن ان الم يول وت ااد نحداث اوزمس

:  بعررد الررزمن النررا ع اررن الو ررت المحرردود المترراح نمرراع مرردير  اوزمررات البعااد الثاااني
نو  التحرراذ  رررار سررري ، و رراتب، وال يت ررمن ن  ح ررث، ونررو لررن ي،ررون ىنرراذ و ررت

م ال للتثحير نو ا روح الح رث، لنشر  نزمرات  ديردة نشرد ون رعب مرن اوولر   رد 
تق رررر  الرررر  ال،يرررران اادار  ذاتررررو وال تبقررررر  الرررر  ن  نامرررردة نو  وااررررد ت،فررررل لرررررو 

 االستمرار والت دد من  ديد.
وهرر  إ ررار ىررذا المفيرروع يم،ررن تعريرر  اوزمررس بثنيررا ) مو رر   ررار  يحرردث ارتبا،ررا   

ث اليوميررس للمنهمررس ويرر د  إلرر  سلسررس مررن التفررااوت يررن ع انيررا هرر  تسلسررل اوحرردا
تيديرردات ومحررا ر ماديررس ومعنويررس للم ررالا اوساسرريس للمنهمررس، ممررا يسررتلزع اتحرراذ 
 رارات سريعس ه  و ت محدد، وه  هرو  يسودىا التوتر نتي س لنقا المعلومرات، 

 ( 15) (التيقن الت  تحي  بثحداث اوزمس وحالس ادع
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مو   محدد ييدد م الا المنشثة و ورتيا نماع ال ماىير اوزمس بثنيا )،ما ارهت 
  تعررررود إلرررر  مسررررارىا ممررررا يسررررتدا  اتحرررراذ  رررررارات سررررريعس لت ررررويب اوو رررراع حترررر

 (16) (.ال بيع 
وذىب تعري  آحر إل  نن اوزمس ى  ) حدث مفا   ي،ون مقترنرا بتيديرد ح رر نو 

 جرة ونيررا هرر  ،جيررر مررن اوحيرران غيررر متو رر ، ت،ررون نتات يررا هرر  نغلررب اوحيرران مرر
 (17) تحتو  ال  نحداث سريعس ونتاتج تيدد القيع واوىدا  (.

وارهت اوزمس ني را بثنيرا ) حادجرس معينرس تح رت حردود الحرادث لتر جر الر  النهراع 
 (18)،،ل وتش،ل تيديدا لمستقبل المنهمس وتيدد الح   الرتيسيس الت  تقوع الييا (.

تعرا ررررو مررررن تعريفررررات للزمررررس يم،ررررن ااشررررارة إلرررر  نىررررع ومررررن حررررول مررررا تررررع اس   
 (19)الح اتا الت  ترتب  باوزمس والمتمجلس ه : 

:  تتسررع نحادجررو بررالغمو ، مفررا   هرر  تو يررت حدوجررو وييرردد موقااف مشااكل - ن
المسررار ال بيعرر  للمنهمررس، واليعررر  الرر  و ررو الد ررس نرروع التررثجيرات النات ررس 

 انو سواذ السلبيس نو ااي ابيس. 
: تترثجر المنهمرس بمتغيررات اديردة نجنراذ مو ر  اوزمرس د وتشااب  األبعاادتعد  - ب

 ومن ن را  محتلفس  انونيس، ا ت اديس، إاوميس، ح،وميس...ال 

   : ال تتوهر معلومات ،املس ان المو ر  انرد حردوث اوزمرس نقص المعمومات -ج   
منقو ررس، وىررذا إدارة المو رر  بشرر،ل سررليع هرر  هررل معلومررات  ممررا يزيررد مررن  ررعوبس

 ي د  إل   عوبس امليس اتحاذ القرار.
: نيررس نزمررس تتعررر  ليررا المنهمررس تسررتق ب االسااتحواع عماات اهتمااام الجماااهير-د   

 اىتماع وساتل اااوع وت با شاتعس ومعروهس لدم الرن  العاع.
: تت لرررب موا يرررس اوزمرررس اتحررراذ م موارررس مرررن العمااال تحااات ضااا و  عديااادة -ىرررر   

يرس واالت راليس هر  و رت   رير ومحردود، وهر  هرل منراخ امرل يسروده القرارات اادار 
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التوتر نتي س و ود  غو  نفسيس وا بيس وزمنيس اديدة ال يم،ن هيو االاتماد ال  
ال ررن التقليديررس هرر  اتحرراذ القررار وتنفيررذه، وهرر  هررل  رغ  ال مرراىير المت ررمنس هرر  

 ، و،ذلذ  غو  وساتل اااوع ال  احتوهيا. اوزمس
:  تت لرررب إدارة اوزمرررس اتحررراذ م موارررس  ررررارات  إداريرررس سااارعة اتخااااع القااارار -و  

وات رراليس هرر  و ررت   ررير ومحرردد، وهرر  هرررو  يسررودىا ارردع الترريقن وال تتررواهر هيررو 
 الو ت ال،اه  لتحليل ودراسس المو  .

: للزمس تثجيرات متعددة المسرتويات، و رد تحردث تعدد وتشاب  تأثيرات األزمة -ز   
،ليررا وهقررا لن رران اوزمررس، حيررث ينررتج اررن اوزمررس تررثجيرات غيررر ح يررس ر  بع رريا نو

Non Line Effects  ر ن  ترثجيرات متعرددة االت اىرات واوبعراد بشر،ل يوسر  مرن
إ مرال  ال ررر الوا رر  الر  المنهمرس، والرر  الم تمر  المتعرر  للزمررس، و رد يرر د  

تمجررل تلررذ التررثجيرات هرر  ذلررذ إلرر   ررول دورة الو ررت وال يررد الرروزع للتعرراه  منيررا، وت
التثجير ال  سرمعس المنهمرس و رورتيا الذىنيرس لردم الررن  العراع و ماىيرىرا ، الترثجير 
الررر  الجقرررس هررر  منت رررات نو حررردمات المنهمرررس ، الترررثجير الررر  م ررردا يس المنهمرررس ، 
التررثجير الرر  النشررا  ال،لرر  للمنهمررات المماجلررس والعاملررس هرر  نفررس الم ررال ، التررثجير 

هرررراد وبرررث اال رر راب هررر  إدرا،يرررع للوا ررر  مررن حررروليع و الترررثجير الررر  الرر  حيررراة او
 سومس البيتس ال بيعيس وم،وناتيا المحتلفس.

 أنواع األزمات -ب   
يعتبررر تحديررد  بيعررس نو نرروع اوزمررس مررن الح رروات اووليررس واوساسرريس الترر  يتو رر    

الييررا ن رراح امليررس إدارة اوزمررس، غيررر نن ىررذا التحديررد ال يعررد مررن اوشررياذ السرريلس 
والميسررررورة وذلررررذ ون اوزمررررس وبح،ررررع  بيعتيررررا تحتررررو  الرررر  العديررررد مررررن الم،ونررررات 

 ررد نن الت ررني  ونررواع اوزمررات يقت رر  والمسررارات المتداحلررس والمتشرراب،س ولررذلذ ن
 (20)االاتماد ال ادد من المعايير المحتلفس وذلذ ،ما يل :
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 رر نوع وم مون اوزمس1
هينراذ نزمررس تقر  هرر  الم ررال اال ت راد  نو السياسرر  ...الرر ، ووهرن ىررذا المعيررار    

نو   رررد تهيرررر نزمرررس بيتيرررس، نو نزمرررس سياسررريس، نو نزمرررس ا تماايرررس، نو نزمرررس إاوميرررس،
نزمرس ا ت راديس، وهر  ،رل نرروع  رد تهيرر ت رنيفات هرايررس مجرل اوزمرس الماليرس  ررمن 

 اوزمس اال ت اديس، وى،ذا.
 رر الن ان ال غراه  للزمس 2

إن استحداع المعيار ال غراه  ير د  إلر  مرا يعرر : باوزمرات المحليرس التر  تقر  هر  
محاههرات البعيردة محردود نو  رين ،مرا يحردث هر  بعر  المردن نو ال ن ان  غراه 

 ،انييار  سر نو حادث   ار.
جع ىناذ نزمات  وميس اامس ت جر هر  الم تمر  ،،رل ،رالتلوث البيتر  نو و رود تيديرد 

 اس،ر   حار  .ونحيرا جمس نزمات دوليس ،ثزمس االنحباس الحرار  
 رر ح ع اوزمس 3
يشرري  معيررار الح ررع نو ال ررحامس هرر  ت ررني  اوزمررات هينرراذ نزمررات  ررغيرة نو    

حدم منهمات نو م سسرات الم تمر  وىنراذ اوزمرات المتوسر س ا محدودة تق  داحل
واوزمررات ال،بيرررة، ويعتمررد معيررار الح ررع نو ال ررحامس الرر  معررايير ماديررس ،الحسرراتر 

وليرد ال ا رس ال،يرباتيرس، جرع ىنراذ واو رار النا مس ان نزمس المررور نو تع رل هر  ت
هرر  ،ررل نزمررس معررايير معنويررس ،او رررار واآلجررار الترر  لحقررت بررالرن  العرراع وب ررورة 

 الم تم  نو الم سسس الت  تعر ت للزمس.
 رر المدم الزمن  لهيور وتثجير اوزمس 4
 ن من اوزمات:ااوزمس وه  ىذا اا ار ىناذ نوا يعتمد ىذا المعيار ال  امر   
 اوزمس االنف اريس السريعس:-ن
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وتحرررردث اررررادة ه ررررثة وبسررررراس، ،مررررا تحتفرررر  ني ررررا بسررررراس...وتتو   نترررراتج ىررررذه    
اوزمات ال  ال،فاذة ه  إدارة اوزمس، والرتعلع منيرا )مجرال: انردالع حريرن  رحع هر  

 م ن  انتاج المواد ال،يماويس(.
 اوزمس الب يتس ال ويلس: -ب
وتهير ال  الس ا رغع ،جرة ااشارات الت   ردرت  تت ور ىذه اوزمس بالتدرج،   

انيا، ل،ن المستولين لع يتم،نوا من استيعاب دالالت ىذه ااشارات والتعامرل معيرا، 
 وال تحتف  ىذه اوزمس سريعا، بل  د تيدد الم تم  لعدة نياع.

 رر  بيعس التيديدات الت  تحلن اوزمس 5
نو الم تمرررر ، وبالتررررال  يم،ررررن ت ررررني  تحتلرررر  التيديرررردات الترررر  توا ررررو المنهمررررس    

اوزمررات اسررتنادا إلرر  نوايررس وم ررمون التيديررد، هينرراذ تيديرردات حار يررس مو ررو  ررد 
المعلومات، وم مواس متعلقس باوا ال والفشل، وتيديد حرار   مو رو  رد ا ت راد 

 المنهمس، والحساتر الفادحس، واومرا  المينيس ...ال .
 حل إدارتها ومت مبات وعوامل النجاحثانيا: مفهوم إدارة األزمة ومرا

 أ/ مفهوم إدارة األزمة 
ه  إ ار ما  دمناه سابقا ان مفيوع اوزمس وح ات يا يم،ن نن يحردد مفيروع إدارة 

 اوزمس بثنو:
)امليررررس إداريررررس مق ررررودة تقرررروع الرررر  التح رررري  والترررردريب بيررررد  التنبرررر  باوزمررررات  

والتعررر  الرر  نسرربابيا الداحليررس الحار يررس، وتحديررد او رررا  الفاالررس والمرر جرة هييررا، 
واستحداع ،ل اام،انيات والوساتل المتاحرس للو ايرس مرن اوزمرات نو موا يتيرا بن راح 

ت والمحا ر، مر  اسرتحوا الردروس وا،تسراب بما يحقن االستقرار وت نب التيديدا
 (21) (.التعامل م  اوزمات ه  المستقبل حبرات  ديدة تحسن من نساليب
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،مررررا ارهررررت إدارة اوزمررررات بثنيررررا )امليررررس تح رررري  إسررررتراتي   تسررررتلزع  يرررراع إدارة    
المنهمس باتحاذ م مواس من القرارات ر ه  هررو  يسرودىا التروتر واردع التريقن ر هر  
و ت محدد تستيد  االست ابس السليمس وحداث اوزمس ومن  ت اادىا، والتقليل من 

ا يسرررما للمنهمرررس برررامتوذ  ررردر ن،برررر مرررن نتات يرررا السرررلبيس إلررر  ن رررل حرررد مم،رررن بمررر
 (22. )(ات اه استعادة نو اايا ال بيعيس السي رة ال  مقدراتيا، وتزيل المحا ر ه 

ن اوحيرررة إاوزمررس اررن اادارة باوزمررات، إذ وب بيعررس الحررال تحتلرر  امليررس إدارة    
ىرر  هعررل ييررد  إلرر  تو رر  نو انق رراع نشررا  مررن اونشرر س وزازاررس اسررتقرار بعرر  

 (23)وو اع بيد  إحداث ش  من التغيير ه  ذلذ النشا  ل الا مدبره.ا
 مراحل إدارة األزمة: -ب

تقت رررر  امليررررس إدارة اوزمررررس نن تتحمررررل إدارة المنهمررررس وهريررررن إدارة اوزمررررس و يرررراز 
العو ات العامس بيا مستوليس القياع بعدة مياع نساسيس ادارة اوزمس يتناسب ،ل منيا 

س مررن المراحررل ومرر  مررا تت لبررو مررن إ ررراذات محررددة هرر  تو يررت مرر   بيعررس ،ررل مرحلرر
 (24) مناسب، وتتمجل مراحل ندارة اوزمس هيما يل :

 :Prodromal Stageمرحمة تحميل إشارات اإلنعار: -1
وهييا يتع  م  وتحليل المعلومات التر  تشر،ل إشرارات تنرذر باحتماليرس حردوث نزمرس، 

 التحاذ الوزع نحوىا.وتقييع در س ح ورتيا، وذلذ تمييدا 
 :Prevention or Preparation Stageمرحمة المنع أو االستعداد:  -2

وهييا يتع التح ي  ااستراتي   ادارة اوزمس، وىرو التح ري  الرذ  يررب  برين تحليرل 
المعلومرررات المسرررتمدة مرررن البحررروث، وبرررين نىررردا  ح رررس العو رررات العامرررس وىررر  هررر  

 دهين ىما:رم ال إدارة اوزمس تنح ر ه  ى
 * من  حدوث اوزمس من حول تفعيل ح س و اتيس لعوج نو و الق ور المحتلفس.



دارة اتصاالت األزمة –مجمة كمية الفنون واإلعالم   العدد الثاني               العالقات العامة وا 
  

151 

 

* االستعداد المسبن لموا يس اوزمس اند حدوجيا من حول تفعيل ح س او يس يتع 
 ت ييزىا لتنفذ إذا ما حدجت اوزمس.  

 :Containment Stageمرحمة الحد من انتشار األزمة:  -3
تحويرررل الح رررس ااسرررتراتي يس للعو رررات العامرررس ادارة اوزمرررات إلررر  ح رررس وهييرررا يرررتع 

ااستراتي يس وبين البرامج االت اليس التنفيذيس للحد من اتسراع  ت،تي،يس هنيس ترب  بين
 ن ان اوزمس واو رار النات س انيا وذلذ  باستحداع وساتل ات اليس متعددة.

 :Recovery Stageمرحمة استعادة النشا :  -4
وهييا تستمر ال يود االت اليس وااداريس للمنهمس ااادة العمل إل  و عو ال بيع  

  بل و وع اوزمس.
 :Learning Stageمرحمة التعمم:  -5

 وهييا يتع تقويع امليس إدارة اوزمس وذلذ ال  مستويين ىما:ر
زمرس وهيرو يرتع تقرويع ح رس إدارة او Strategic Evaluation* التقرويع ااسرتراتي  

 ،،ل.
وهيرو تقروع اوسراليب والوسراتل التنفيذيرس  Tactical Evaluation* التقويع الت،تي،  

ااداريس واالت اليس المستحدمس ه  إدارة اوزمس بعد و وايا.ويتع استحوا الدروس 
 المستفادة و،يفيس مراااتيا ه  المستقبل. 

 مت مبات وعوامل النجاح في إدارة األزمة -ج
ال رس إن التعامل م  اوزمات يستدا  توهير المناخ الموترع والرذ  يتريا لفريرن مع   

دون نيرس  يرود نو معو رات، وهيمرا يلر  يم،رن ااشرارة من اوزمس م اال واسعا للتحرذ 
 (25) وىع مت لبات إدارة اوزمات وى :

 د المستمر / التوا4/ التنسين الفعال 3/ التح ي  ال يد 2/ ادع تعقيد اا راذات 1
 / تفوي  السل س5
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نما ان اوامل الن اح ه  إدارة اوزمس هقد اتفقرت معهرع الدراسرات هر  م رال إدارة   
اوزمات نن ىناذ بع  العوامل تش،ل بعردا نساسريا للن راح هر  إدارة اوزمرس ويم،رن 

 (26)تحديد ىذه العوامل ه  اوت : 
  والبيانات:إنشاذ  اادة شاملس ود يقس من المعلومات 

وتشررمل ،اهررس ننشرر س المنهمررس، و،اهررس اوزمررات والمحررا ر الترر   ررد تتعررر  ليررا،    
وآجار وتداايات ذلذ ال  م مل ننش تيا، وموا   او را  المحتلفس مرن ،رل نزمرس 
نو ح ررر محتمررل. والم ،ررد نن المعلومررات ىرر  المرردحل ال بيعرر  لعمليررس اتحرراذ القرررار 

اوزمرررس بح،رررع تعريفيرررا تعنررر  الغمرررو  هررر  مراحرررل اوزمرررس المحتلفرررس، وااشررر،اليس نن 
والنقا ه  المعلومات، من ىنا هان و ود  اادة نساسيس للبيانرات والمعلومرات تتسرع 
بالد ررس والت ررني  وسرريولس االسررتدااذ  ررد يسررااد ،جيرررا هرر  و رر  نسررس  ويررس ل رررح 

 البداتل واالحتيار بينيا. 
 :توهير نهع إنذار مب،ر 

الر  ر ررد اومرات الح ررر وتفسريرىا وتو رريل ىررذه تتسرع بال،فرراذة والد رس والقرردرة    
ااشارات إل  متحذ  القرار، ويم،ن تعري  نهرع اانرذار المب،رر بثنيرا ندوات تع ر  
اومرررات مسررربقس الحتماليرررس حررردوث حلرررل مرررا يم،رررن مرررن حوليرررا التعرررر  الررر  نبعررراد 
مو   ما  بل تدىوره، وتحولو إلر  نزمرس تمجرل م ردرا للح رر الر  المنهمرس، ونهررا 

ىميررس نهررع اانررذار هرران ىنرراذ إ ررراذات لقيرراس هااليررس نهررع اانررذار المب،ررر وتقيرريع و
 نداتيا بش،ل دور . 

 :توهير نهاع ات ال يتسع بال،فاذة والفااليس 
لقررد نجبتررت دراسررات وبحرروث اوزمررس والرردروس المسررتفادة مررن إدارة نزمررات و،رروارث    

  سرررراس تررردهن المعلومرررات اديررردة نن ات ررراالت اوزمرررس تلعرررب دورا برررال  اوىميرررس هررر
واآلراذ داحل المنهمس وبين المنهمس والعالع الحار  ، وبقدر سراس ووهرة المعلومات 
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بقرردر ن رراح اادارة هرر  حشررد وتعبتررس المرروارد وشررحذ  ا ررات نهررراد المنهمررس، وموا يررس 
الشاتعات، و،سب ال ماىير الحار يس الت  تتعامرل مر  المنهمرس، ارووة الر  ،سرب 

 نو ال  او ل تحييده. الرن  العاع
ومن ال رور  و   ح   و واتع لوت االت نجناذ اوزمرس وت ديردىا نوال برثول،    

و،رررررذلذ ت،ليررررر  نحرررررد نهرررررراد هريرررررن إدارة اوزمرررررس برررررادارة امليرررررات االت رررررال الرررررداحل  
اداد الرساتل االت راليس نو اااوميرس المناسربس والتر  يم،رن مرن حوليرا  والحار   وا 

 المنهمس. محا بس  ماىير 
وسرواذ ااتمردت ح ر  وامليرات االت ررال الر  وسراتل ات رال مباشرر نو وسرراتل    

ات ررال  مرراىير  همررن ال رررور  هرر  الحررالتين تحديررد ال مرراىير المسررتيدهس ونىرردا  
 .Feed backاالت ال وتقييع آجار امليس االت ال والتعر  ال  ر   ال دم 

 المحور الثالث
دارة  اتصاالت األزمة أوال: العالقات العامة وا 

برز االىتماع بدور العو ات العامس هر  إدارة اوزمرات هر  السرنوات العشرر اوحيررة   
مررن القرررن العشرررين بعررد نن ،انررت إدارة اوزمررس تميررل إلرر  تغليررب االىتمرراع بال وانررب 
اال ت اديس وااداريس والسياسيس ليرا ، ومر  دحرول اولفيرس الجالجرس تر،رز االىتمراع الر  

إدارة اوزمررات الرر  اوزمررس بااتبارىررا محررور نساسرر  ال غنرر  انررو لن رراح  ات رراالت
، وم االتيررا وننواايررا، هقررد ن رربحت ات رراالت اوزمررس ال تعنرر  هقرر  احررتو  ن ا يررا

نمررررا تت رررررن إلرررر  تغليررررب  بموا يررررس نحررررداث اوزمررررات والحررررد مررررن تثجيراتيررررا السررررلبيس وا 
اوزمرس وتوهر  نسرباب حردوجيا  االىتماع بااستراتي يات الو ايس الت  تعمرل الر  منر 

من حول إدارة الق ايا و،ذلذ إدارة امليس التغيير والتحول ال،برم الت  تحدث ال  
 (27)ن ان البيتتين الداحليس والحار يس للمنهمس.
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وتشير الدراسات الراتدة هر  م رال اوزمرات وال،روارث إلر  نن البراحجين اوواترل  رد    
واااررروع هررر  إدارة اوزمرررس، مرررن ىنرررا ت رررورت بحررروث اااررروع  اىتمررروا بدوراالت رررال

واالت ال والعو ات العامس الت  تر،ز ال  دور االت ال هر  التحرذير مرن اوزمرات 
وال،وارث واحتواذ اآلجار السلبيس للزمات، وتوهير البيانات والمعلومات لل ميور، م  

وال،رروارث بحيررث ال ترر د  و رر   وااررد ونسررس إرشرراديس للتغ يررس اااوميررس للزمررات 
إلررررر  الرررررذار نو اتحررررراذ موا ررررر  وردود نهعرررررال سرررررلبيس، باا ررررراهس إلررررر  ت ررررروير  ررررردرة 
المنهمرات اااوميرس الر  إنتراج ونشرر الرسراتل اااوميرس بسرراس وب ريقرس وا ررحس 

 (28) وم جرة للحيلولس دون هيور وانتشار الشاتعات.
اوامررل شرر،لت  رروة دهرر  لتعهرريع  و ررد نشررار البرراحجون والحبررراذ إلرر  نن ىنالررذ ارردة   

 االىتماع بدور االت ال
 (29):ة اوزمات وى  ال  النحو التال ه  إدار 

* التزايد الملحوه ه  اوزمات الت  تتعر  ليا الدول / المنهمات العامس والحا س 
 Non- Line/ هرر  السررنوات اوحيرررة ومررا يررن ع انيررا مررن تررثجيرات غيررر ح يررس )

Effectsتعرددة اوبعراد ر ا ت راديس ، سياسريس، تشرريعيس، ا تماايررس ( وىر  ترثجيرات م
وت،نولو يرس ر ترر د  إلر  تعررر  المنهمررس والمنهمرات العاملررس هرر  نفرس الم ررال إلرر  
المرا عررس والنقررد مررن  بررل وسرراتل اااوع،الرررن  العرراع، والسررل ات الح،وميررس، وتوسرر  

سرررتعادة التررروازن مررن ح رررع ال رررر الوا ررر  الييررا، وتزيرررد مرررن الو ررت وال يرررد الرروزع ال
والنشررا ، ممررا ي ،ررد الرر  نىميررس هيررع دينامي،يررس ىررذه التررثجيرات والتعامررل معيررا الرر  

 مسارين متوازيين ه  نفس الو ت نحداىما إدار  واآلحر ات ال .
* الت،لفس اال ت اديس واال تماايس العاليس لل،وارث واوزمات، وما تحدجرو مرن ن ررار 

 Macroعنويرررس الررر  المسرررتويين ال،لررر  )القررروم ( إنسرررانيس وبيتيرررس وحسررراتر ماديرررس وم
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، وىذا يت لب االاتماد ال  نهاع ات ال  هعرال ادارة Microوال زت  )المنهمات( 
 المحا ر واوزمات، يوهر ر،يزة من المعلومات تبن  الييا امليس إدارة اوزمس.
السرررلبيس * إشررر،اليات جرررورة االت ررراالت، وت،نولو يرررا المعلومرررات وتثجيراتيرررا المزدو رررس 

وااي ابيررس الرر  ات رراالت اوزمررس والرر  دور العو ررات العامررس هرر  اوزمررس، هرر  هررل 
السراس الياتلس ه  نقل الرساتل ال  ن ان واس  وبوساتل متعددة ممرا دهر  ممارسر  
العو ررات العامررس إلرر  التحررول مررن العمررل ،منفررذ  ات رراالت إلرر  مشررار،ين هرر  إدارة 

 اا باستراتي يس ات االت اوزمس ونساليب تنفيذىااوزمس وامليس  نااس القرار الح
* التثجيرات القويس النات رس ارن التنراول الم،جر  لوسراتل اااروع للزمرات ومرا يقابلرو 
ه  بع  الحاالت مرن اردع إي ابيرس التعامرل مر  ال ررح اااومر  للزمرس والق رور 

اااروع هر   ه  الح اب اااوم  للمنهمس وال  ال انب اآلحر نىميس دور وساتل
توايررس وتب رررير ال مررراىير، وتنميرررس معرررارهيع بمحرررا ر ال،ررروارث و،يفيرررس الو ايرررس منيرررا 
وسبل الموا يس، وىذا ي ،د ال  نىميس إدارة العمليس االت اليس بما يعمل الر  تقليرل 
الف وة بين المعلومات المتاحس، وتلذ الت  يم،ن نقليا من حول وساتل اااوع وبما 

 لا العامس للمنهمس.يحاهه ال  الم ا
ر الر   Organizational Culture* االىتماع المتزايد بتثجيرات الجقاهرس التنهيميرس ر 

،فاذة ات االت اوزمرس، حيرث تر جر الر   ردرتيا الر  ااارداد والتح ري  لموا يتيرا 
مسررتعدة للزمررات، ومنهمررات نحرررم مسررتيدهس  مررن ادمررو وت عررل بعرر  المنهمررات

 باوزمات.
* التررثجير البررال  الت رراالت اوزمررس الرر   ررورة وسررمعس المنهمررس ودورىررا هرر  التقليررل 
مررن ال رررر الوا رر  الييررا، بررل واسررتحداميا ،فر ررس لتحسررين وت رروير م،انررس المنهمررس  
إذا نحسن استغوليا  وىو ما ن،دتو الدراسات من و ود او رس ارتبا يرو اي ابيرس برين 
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  إدارة اوزمررس وبررين ال ررورة الذىنيررس للمنهمررس االىتمرراع بوهررات  العو ررات العامررس هرر
 لدم ال ماىير. 

* إن امررل المنهمررات الرر  الن رران العررالم  ي عليررا ن،جررر تعر ررا للزمررات النات ررس 
وجقاهيس، وىذا يت لب تفعيل نهاع ات ال   ادر ال  استشرعار  ان اوامل ا تماايس

 االيس.اوزمس وه  تو يت موتع يم،ن المنهمس من التعامل معيا بف
* هيور ر م نقديس لنوايس ااستراتي يات االت اليس المستحدمس، وم مون الرساتل 
االت ررراليس المنقولرررس ابرررر وسررراتل اااررروع نجنررراذ اوزمرررس وتث،يرررد الحا رررس إلررر  ت ررروير 

 نهريات ات اليس حا س بات االت اوزمس.
رس نجنررراذ وتشرررمل ات ررراالت اوزمرررس ،اهرررس اونشررر س واودوار االت ررراليس التررر  تمرررا   

المراحل المحتلفس لوزمس نو ال،ارجس، ويندرج هر  إ رار اونشر س االت راليس ،رل ننرواع 
االت ررال بغرر  النهررر اررن الوسرراتل والم ررامين المسررتحدمس هييررا، والرر  ىررذا هرران 
اونشررر س واودوار االت ررراليس المحتلفرررس التررر  تقررروع بيرررا المنهمرررات والم سسرررات نجنررراذ 

شر س إدارات العو رات العامرس تردحل هر  ن ران ات رال مراحل اوزمرس بمرا هر  ذلرذ نن
اوزمررررس نو ال،ارجررررس، ،ررررذلذ هرررران اونشرررر س واودوار الترررر  تقرررروع بيررررا وسرررراتل ااارررروع 
ال مرراىير  هرر  الم تمرر  ترردحل هرر  ن رران ات ررال اوزمررس نو ال،ارجررس، ممررا يعنرر  نن 

وليس ات ال اوزمرات لريس  ا ررا الر  وهرات  وميراع العو رات العامرس، برل إن مسرت
القيررراع برررو تقررر  ني رررا الررر  وسررراتل اااررروع ال مررراىير  والتررر  تعمرررل وتترررثجر ب بيعرررس 

م،انياتو المتاحس سواذ ،انت ماديس نو بشريس نو هنيس.  (30) النهاع اااوم  الساتد وا 
ووهقا للمفيوع ناوه هان إدارة العو ات العامس الت االت اوزمرس ال تقت رر الر     

برررررامج االت رررراليس الترررر  تنت يررررا العو ررررات العامررررس للتعامررررل مرررر  اونشرررر س واودوار وال
نمرررا تتعررردم ذلرررذ لتشرررمل اونشررر س واودوار التررر  تقررروع بيرررا وسررراتل اااررروع  اوزمرررس وا 

  .ل انبين بش ذ من التف يلل  الم تم ، وهيما يل  سنت رن ال ماىير  ه
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 العامةإدارة اتصاالت األزمة في إ ار النشا  االتصالي الخاص بالعالقات 
،ما نسلفنا هر  مقدمرس ىرذا الم لرب هران مفيروع إدارة ات راالت اوزمرس ين لرن مرن    

هلسرررفس و اتيرررس ونحررررم او يرررس لرررذا يم،رررن القرررول نن دور العو رررات العامرررس هررر  إدارة 
ات االت اوزمس هر  إ رار دورىرا الروهيف  داحرل المنهمرس يبردن  برل و روع اوزمرس وال 

سررنعر  ليررذا الرردور مررن حررول المراحررل الترر  ينتيرر  بانتياتيررا ولمزيررد مررن التو رريا 
 تمر بيا اوزمس:

 العالقات العامة ودالالت األزمة 
تتحمل العو ات العامس مستوليس ت مير  البيانرات مرن حرول وهيفتيرا البحجيرس ارن    

التغيرررات الترر  تحرردث الرر  مسررتوم البيتتررين الداحليررس والحار يررس للمنهمررس، باسررتحداع 
ه المو ررواات وي لررن الييررا بحرروث المو ررواات ال ارتررس البحرروث الترر  تعنرر  بيررذ

Emerging Public Relation Researches   مررا نن الييررا التعرراون مرر، ،
الق ااررررات التنهيميررررس المحتلفرررررس، ومتابعررررس تقاريرىرررررا المحتلفررررس حرررررول نيررررس  مشررررر،وت 
  تح رريا، جررع الييررا تقررديع تقريررر بررذلذ لررإلدارة العليررا، و،ررذلذ لفريررن ندارة اوزمررات هرر

 المنهمس.
وميمس العو ات العامس ه  ىذا ال دد نن تعمل ،مرا ب ل،ل ما يحدث ه  بيترس     

المنهمررس الستشررعار نيررس تغيرررات  ررد ترر جر الرر  المنهمررس، وبررذلذ تعمررل ،وسرري  بررين 
المنهمرررس والبيترررس التررر  تعمرررل هييرررا، ،مرررا تقررر  الييرررا مسرررتوليس القيررراع بررردور استشرررار  

 (31).الوزمس لموا يس نيس تغيرات  د ت ر بالمنهمسيت من ا تراح نوع التو يات 
دارة اتصاالت األزمة في مرحمة الوقاية واالستعداد   العالقات العامة وا 

هرر  ىررذه المرحلررس تثحررذ العو ررات العامررس زمرراع المبررادرة هيمررا يلييررا مررن ميرراع وهقررا    
الو ايرس مرن  لوهيفتيا حيث تقوع بالعديد من اونش س الت  تسرتيد  هر  المقراع اوول
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اوزمس ومن  و وايا ابر ما ي لن اليو )ات االت المبرادرة( ويت سرد دور العو رات 
 (23): العامس ه  ىذه المرحلس ه  اوت 

 مرا عس نهع االت االت والمعلومات :ر -ن
وتستيد  هحا او ات المنهمس ب ماىيرىرا المحتلفرس، واالىتمراع بالق رايا المجرارة  

ادر المحتلفرس )العراملين، العمروذ، الم تمر  المحلر ، وسراتل حول المنهمس من الم ر
ااارروع، النقابررات واالتحررادات، او يررزة الح،وميررس والر ابيررس( وىرر  تعر  بات رراالت 
إدارة الق رررايا  وتمجرررل االت ررراالت الو اتيرررس التررر  تقررروع بيرررا العو رررات العامرررس وتعنررر  

 بالم االت التاليس :
تواهررن المنهمررس مرر  مت لبررات السياسررس العامررس للدولررس  ررر إدارة الق ررايا المتعلقررس بمرردم

يمس وبمرا يع،رس مونىداهيا والت  تيع الرن  العاع ،مجل الق ايا اال تماايس والبيتيس ال
 .اىتماع المنهمس بيا

ر تحديد مسار الق رايا اليامرس داحرل المنهمرس مر  العراملين ، والمبرادرة بحليرا  برل نن 
نهريع اومرور الحوهيرس هر  حرال ت رور اومرور إلر  تتدحل الدولس بفر  تشريعات  لت

 نزمس هعليس .
ر تش،يل سياسات المنهمس، واالت راالت الحا رس بتنفيرذىا هيمرا يتعلرن برالتغيرات هر  
بيتترررر  المنهمررررس الداحليررررس والحار يررررس بمررررا ي ،ررررد اسررررت ابس المنهمررررس ليررررا، هرررر   رررروذ 

السررت ابس المم،نرس هر  ،ررل االاتماديرس المتبادلرس برين المنهمررس وبيتتيرا، وتحديرد ح رع ا
   يس ال  حدة.

حقيبرررس االت ررراالت: تقررروع العو رررات العامرررس باارررداد مرررواد ات ررراليس نساسررريس ارررن  -ب
 المنهمس تتمجل ه : 

 س وت تت من معلومات م نفس ه  هتات حول: -1
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تررراري  المنهمرررس منرررذ تثسيسررريا / ن سررراع المنهمرررس وهروايرررا / ح رررع اانتررراج الحرررال   
ومعدالت الزيادة هيو )رسوع بيانيس( هروع الشر،س / ناداد العاملين وهقا لتح  اتيع 
ومسررتوياتيع الوهيفيررس ) ررداول( / تقررارير او يررزة الر ابيررس اررن المنهمررس هرر  السررنوات 

ح رررلت المنهمرررس الييرررا / إسررريامات المنهمرررس هررر  الرررجوث اوحيررررة / ال رررواتز التررر  
 حدمس الم تم  للجوث سنوات اوحيرة.

  اتمس ات االت : تت من اناوين وىوات  ،ل من:رر  -2

 يررادات المنهمررس العليررا والوسرر   / نا رراذ هريررن إدارة اوزمررس /  اتمررس بالعررراملين   
ون / السر،رتاريس بوساتل اااوع / الو،االت المتح  س ه  العو ات العامس وااا

 التنفيذيس / ن قع ال يانس / المحازن
 ررور هوتوغراهيررس ل،ررل مررن :  يررادات المنهمررس، المبرران  واو سرراع، حفرروت   -3

 الت،ريع
نموذج بيان  حف  سابن الت ييز: يتع مرلذ مسراحتو الفارغرس انرد توزيعرو   -4

 ال  مندوب  وساتل اااوع       
 هيلع تس يل  ان المنهمس:   -5

ن  يررراع العو رررات العامرررس بتررروهير ىرررذه المرررواد االت ررراليس واااوميرررس يمجرررل وال شرررذ ن
نه ل استعداد لموا يس نحداث نيس نزمس بثال  ،فاذة وسراس مم،نرس ويروهر اوسراس 
السليع ه  امل العو ات العامرس الرذ  ال تعتمرد هيرو هقر  الر  ات راالت رد الفعرل   

Reactive Communication ي ابيس تعتمد ال  االستعداد   بل ال  ات االت إ
-Preالمسرررررررررربن الررررررررررذ  ي،فررررررررررل ليررررررررررا نحررررررررررذ زمرررررررررراع المبررررررررررادرة هرررررررررر  االت رررررررررراالت  

ActCommunication .  
ويررررذىب { ابررررد الرررررزان الرررردليم  ا إلرررر  تلحرررريا دور العو ررررات العامررررس هرررر  ىررررذه   

 (33)المرحلس ه  نربعس نقا  نساسيس تتمجل ه : 
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 رسع ح س االت ال الحتمال اوزمس.  - ن
 التدريب ال  تنفيذ الح س من حول محا،اة موا   اوزمس.  - ب

إ امس وداع العو ات ااي ابيس م  الحلفاذ الحاليين والمحتملرين والعمرل الر   -ج   
 تحييد الح وع والمناهسين

 بناذ سمعس  يدة للمنهمس. -د    
دارة اتصاالت األزمة في مرحمة احتواء األضرار أو الح   د منهاالعالقات العامة وا 
بعد و وع اوزمرس يشررع هريرن إدارة اوزمرات ب رورة هوريرس هر  ممارسرس ميامرو        

للتعامل م  اوزمس وذلذ وهن مسارين نساسيين نحدىما إدار  واوحرر ات رال ، ومرا 
يعنينا ه  ىذا المقاع ىرو الشرن االت رال  المررتب  بوهيفرس العو رات العامرس هر  إدارة 

تبرررر  العو ررررات العامررررس هرررر  ىررررذا المسررررار م مواررررس مررررن ات رررراالت اوزمررررس ، حيررررث ت
 (34)اا راذات يم،ن تحديدىا ه  اآلت : 

 أوال: تحديد األهداف:
تحتلررر  نىررردا  االت رررال بررراحتو  اررردة اوامرررل تتعلرررن ب بيعرررس اوزمرررس، واو ررررا  
المتثجرة بيا والنتاتج النا مس انيا، والمدم الذ  و لت إليو ويم،ن نن ي،ون ،ل نو 

 اوىدا  التاليس:نحد 
ررر تقرديع معلومررات  رحيحس ود يقرس اررن المو ر  مرن المنهمررس إلر  ال مراىير ووسرراتل 

 اااوع
رر ت حيا نيس معلومات حا تس بسراس، والمتابعس المستمرة لما تقدمو وسراتل اااروع 

 ان المو  
 رر الحفاه ال   ورة المنهمس وحر يا ال  ال الا العاع

ت السرلبيس للزمرس الر  الم تمر  وسرومس المروا نين )تحرذير مرن رر التقليل مرن الترثجيرا
 نح ار ر إرشادات(
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زالس محاو  ال ماىير وبث شعور اال متنان   رر امت اا حالس الغ ب والتيدتس وا 
رر التث،يرد الر  السري رة الر  المو ر ، إشرااس  رو مرن الجقرس و،سرب مسراندة  مراىير 

 المنهمس والم تم 
 المنهمس بمستولياتيا اال تماايسرر التث،يد ال  التزاع 

 رر موا يس حموت النقد والتشيير والدهاع ان المنهمس
 ثانيا: تحديد الجمهور:

يتحتع ال  العو ات العامس تحديد ن  ال ماىير النوايس   د تتثجر باوزمرس وهقرا      
لن ررران اوزمرررس ونن ي رررر  تقييمرررا سرررريعا لمعرهرررس او ررررا  او،جرررر نىميرررس هررر  مو ررر  

زمررس، والييررا نن تع رر  ،رررل  ميررور نرروا  مررا يسرررتحقو مررن اىتمرراع، وتو ررو إليرررو او
رساتل تحمل معلومات تمس م رالحو واىتماماترو الحا رس، ونن يراار  هييرا مسرتواه 
التعليم  والجقاه ، ،ما وننو من اوىميس بم،ان إا اذ االت االت الداحليس بالعاملين 

لرر  تقررديع معلومررات ،املررس للعرراملين نفررس نىميررس االت رراالت الحار يررس، والحرررا ا
 حول نبعاد اوزمس، واو رار النات س انيا وح   الموا يس ودورىع هييا.

 تحديد إستراتيجية اتصاالت األزمة: :ثالثا 
لمرررا ،ررران اليرررد  اوساسررر  لرررإلدارة إنيررراذ اوزمرررس بث رررل حسررراتر مم،نرررس، لرررذا الررر     

رة اوحرداث، وال تعتمرد الر  سياسرس رد العو ات العامس نن تثحذ زماع المبادرة ه  إدا
الفعررل هقرر ، هعنرردما توا ررو المنهمررس االنتقررادات نو االتيامررات مررن او رررا  الحار يررس 
مجل الم سسات اااوميس، الرن  العاع، ال يات الح،وميس والر ابيس، نو من  مراىير 

اوميس للدهاع ان الم نهمس، بل المنهمس، هو بد ىنا من تقديع است ابات ات اليس وا 
ع الررذ  يررلمميررس للحررداث للتث،يررد الرر  الرردور اومحاولررس االسررتفادة مررن التغ يررس اااو

تقرروع بررو المنهمررس، والترررويج واماليررا ااي ابيررس، وتحمليررا لمسررتولياتيا اال تماايررس، 
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والعمل ال  ،سب تفيع ال ماىير لسياسراتيا، برل والسرع  ل،سرب جقرتيع وتثييردىع إن 
 نم،ن ذلذ.

و د ن،د الماذ االت ال ال  نن إستراتي يس إدارة اوزمس تحتل  باحتو  ،ل نزمرس، 
وبالتررال  ل،ررل نزمررس ااسررتراتي يس الترر  ت ررلا للت بيررن هييررا ن،جررر مررن غيرىررا، بررل ننررو 
يم،ن استحداع ن،جر مرن إسرتراتي يس هر  إدارة اوزمرس الواحردة تبعرا لت رورات المو ر ، 

تي يس موا يرررررس اوزمرررررس ىررررر  إسرررررتراتي يسمو فيس   ن  ننيرررررع ي ،ررررردون الررررر  نن إسرررررترا
Situational Strategy  همررا ي ررلا لمو رر  ال ي ررلا لمو رر  آحررر، وننررو مررن  

ال رررررور  نن تع،ررررس ااسررررتراتي يس هلسررررفس اادارة، وبمررررا ال يتعررررار  مرررر  مت لبررررات 
 المو  .

يرررد وتسترشرررد العو رررات العررراع هررر  إ رررار هريرررن إدارة اوزمرررس بعررردة ااتبرررارات انرررد تحد 
 إستراتي يس التعامل م  اوزمس وى :رر

تحليرررل نسرررباب حررردوث اوزمرررس / تحديرررد المررردم الرررذ  و رررلت إليرررو / ترتيرررب العوامرررل 
 الم جرة ه  اوزمس /

تحديررد القررروم الم يرردة والمعار رررس / تحديرررد اوىرردا  المر ررروة هرر  المرحلرررس الحاليرررس / 
 ت سيد هلسفس المنهمس ه  تلذ ااستراتي يس

راتي يات إاوميس يم،ن االحتيار بينيا تبعا للمو   وذلذ ال  النحو وىناذ ادة إست
 التال :رر

 :No Responseإستراتي يس ال مت:  -1
بعرر  المنهمررات تعتقررد نن الرررن  العرراع ال يعررر  باوزمررس، ونن بام،ررانيع الحفرراه    

الررر  سرررريتيا مرررن حرررول التعتررريع الرررر  نحرررداجيا، وبالترررال  ال يقومرررون برررث  رد هعررررل 
ل ، وىنررا تل ررث وسرراتل ااارروع إلرر  البحررث اررن المعلومررات مررن م ررادر نحرررم ات ررا
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ممرررا  رررد يررر د  إلررر  اا ررررار بسرررمعس المنهمرررس لرررذا ي لرررن الييرررا الررربع  إسرررتراتي يس 
 الت اىل والتعتيع.

 :Denial Strategyإستراتي يس اان،ار:  -2
 تن،ر المنهمس و ود نزمس وتقدع المعلومات الت  تو ا ذلذ.

 :Block stone Strategyإستراتي يس حات  ال د: -3
وه  ىذه ااستراتي يس ال تعتر  اادارة بالح ث، وتره  االست ابس ل غو  القوم   

الحار يررررس، وتحررررراول  رررررد محررررراوالت او رررررا  الحار يرررررس المتعرررررددة للح رررررول الررررر  
معلومات ان المو وع، ه  نفس الو ت الذ  تفسر هيرو ال مراىير ووسراتل اااروع 

 ذلذ بثنو إحفاذ وح اذ ،بيرة، وبذلذ تزداد انتقاداتيع السلبيس.
والمنهمس الت  تستحدع ىذه ااستراتي يس تتعر  لح ر ت،وين ات اىرات سرلبيس لردم 
الررررن  العررراع انيرررا، إال نن ىرررذه ااسرررتراتي يس غيرررر الفعالرررس ت،رررون ىررر  ااسرررتراتي يس 

شح يس نو نحو يرس نو   رايا الم لوبس ه  بع  اوزمات مجل تلذ المتعلقس بثمور 
 معرو س نماع الق اذ. 

 :Evasion Of Responsibilityإستراتي يس التملا من المستوليس:  -4
هررر  ىرررذه ااسرررتراتي يس تحررراول المنهمرررس تحويرررل المسرررتوليس هررر  و ررروع اوزمرررس إلررر     

هيررار نن المنهمررس  ررحيس ىرر  اوحرررم هرر  المو رروع، ونن اوزمررس   يررات نحرررم، وا 
 ث م س .م رد حاد

 :Legal Strategyااستراتي يس القانونيس: -5
تعتمررررد المعال رررررس اااوميررررس للزمرررررس هييررررا الررررر  آراذ وتو ييررررات رتررررريس الشرررررتون    

القانونيس للمنهمس، والت  اادة ما ت ،د ال  ما يحفه الحقون القانونيس ليا، وحمايتيا 
ات ارن سياسرس المنهمرس من نيس مساذلس  انونيس، وهييا يتع ذ،ر ا ل  در من المعلوم
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واررردع اادالذ بثيرررس آراذ شح ررريس  رررد يفيرررع منيرررا مسرررتوليس المنهمرررس ارررن اوزمرررس مررر  
 الحذر الشديد ه  لغس الح اب اااوم  المستحدع من  انب المنهمس.

 :Apology And Respondإستراتي يس التبرير واالاتذار: -6
موتمرررس ولبا رررس، وتعلرررن  وهييرررا تعترررر  المنهمرررس بالح رررث، وتعترررذر انرررو برررث،جر ال ررررن

تبريراتيرررا وتفسررريراتيا لرررو مرررن حرررول إارررداد دهررراع يت رررمن معلومرررات حقيقيرررس يقررردميا 
 المتحدث الرسم  للمنهمس، وى  من الت،ني،ات النا حس والفعالس ه  إدارة اوزمس.

 :Full Apologyإستراتي يس االاتذار ال،امل: -7
ماح والغفررران مررن ال مرراىير، وىرر  تعتمررد الرر  إهيررار الحررز  والعررار، و لررب السرر  

 واالاتذار ان العمل الحا  ، وى  بذلذ تسع  الستعادة ال ورة الذىنيس ااي ابيس.
 :Attacks Defend Strategy/ إستراتي يس الدهاع الي وم : 8
تعتمد ال  تحفي  حردة الي روع الر  المنهمرس، وذلرذ بعردة نسراليب مجرل إهيرار    

لا العررراع مرررن حرررول التر،يرررز الررر  اوامرررال حررررا المنهمرررس الررر  ااتبرررارات ال رررا
ااي ابيررررس للمنهمررررس و،ررررذلذ التقليررررل مررررن م رررردا يس النا رررردين والحرررررا الرررر  مواسرررراة 

 وتعوي  المت ررين من اوزمس.
ىررذه ااسررتراتي يس ترر د  إلرر  منرر  ترردىور المو رر ، وتقليررل مشرراار الغ ررب مررن    

هرر    ررايا الرررن  العرراع  حررول التعامررل بررذ،اذ مرر  ن رررا  اوزمررس، وغالبررا مررا تسررتحدع
لو رر  نمررو اوزمررس، ،مررا وننيررا  ررد تسررع  للتعامررل مرر  اوزمررس ،فر ررس لحلررن رن  ارراع 
مسرررراند للمنهمررررس، مررررن حررررول تفسررررير سياسرررراتيا وناماليررررا الرررر  ن رررران واسرررر ، وننيررررا 
تسرتيد  ال ررالا العراع، وتحرررا الر  تث،يررد ذلرذ بررذ،ر معلومرات تف رريليس تت رراوز 

 البع  الييا إستراتي يس   ال الا العاع  . تو عات ال ماىير، لذا ي لن
 :Counter Attacks Strategyإستراتي يس الي وع الم اد:  -9
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ى  إستراتي يس تت ر  هييا المنهمس إاوميا بش،ل ى وم ، من حول ت مير      
وحشد القوم النا دة، ودهعيا داحل م ال اوزمرس، ،مرا تعمرل الر   تح ريع المقومرات 

ااتمدت الييا ىرذه او ررا  هر  ميا مرس المنهمرس، وىر  إسرتراتي يس اوساسيس الت  
ت ررلا لوسررتحداع هرر  حالررس تعررر  المنهمررس لحملررس تشرريير، وتنرراول نحررداث اوزمررس 
بش،ل غير من  ، نو تناول  راتع الر  احرتون و رات  غيرر حقيقيرس، وذ،رر   را 

 وىميس، و د تستحدع المنهمس حقيا ه  الل وذ إل  الق اذ.
 :Corrective Actions Strategy اتي يس اوهعال الت حيحيس: إستر  -10
ىرر  إسررتراتي يس تقرروع الررر  االاترررا  بالمشرر،لس، والتث،يررد الررر  العمررل الرر  منررر     

ت،رارىررا، وذ،ررر الح رروات الترر  تررع اتحاذىررا ا رروح او رررار النا مررس اررن اوزمررس، 
الح راب اااومر   وذ،ر سياسس المنهمس المستقبليس ه  ىذا الشرثن، ويتميرز نسرلوب

بال ررررردن وال رررررراحس، وتحرررررر  الد رررررس، وي لرررررن الررررربع  الررررر  ىرررررذه ااسرررررتراتي يس   
إستراتي يس العو ات العامس  ، وىر  إسرتراتي يس تلقر  معار رس شرديدة مرن المسرتولين 
القرررانونيين للمنهمرررس، ون االاتررررا  بالح رررث  رررد يررر د  إلررر  اسرررتحداع ذلرررذ هررر  رهررر  

 د يسبب ليا حساتر ماديس هادحس.دااوم   اتيس  د المنهمس، و 
ويرررم الباحررث نن إسررتراتي يس اوهعررال ال ررحيحس ىرر  الترر  تتماشرر  مرر  المبرراد     

واوحو يررات الترر  ترت،ررز الييررا العو ررات العامررس هرر  ممارسررتيا ونشرر تيا المحتلفررس 
 حفاها ال  مبدن المستوليس اال تماايس.

 رابعا: بدء تنفيع الحممة اإلعالمية : 
ل هرين العو ات العامس ال  بدذ تنفيذ الحملس اااوميس المح  رس ا روح يعم   

.  حيررث ي ،ررد المرراذ "Repair Corporate Image"ال ررورة الذىنيررس للمنهمررس 
االت ال ال   رورة إا اذ انايس حا س للح راب اااومر  للمنهمرس نجنراذ وبعرد 

 اب سمعتيا و ورتيا اوزمس، ونن تعتمد اليو المنهمس ه  إ وح ال رر الذ  ن
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الذىنيرررس، وىرررو  ررررر يتفررراوت مرررن منهمرررس إلررر  نحررررم ومرررن نزمرررس إلررر  نحررررم، ونن 
المفترررراح اوساسرررر  لفيررررع نىميررررس الح رررراب اااومرررر  هرررر  اسررررتعادة ال ررررورة الذىنيررررس 
ااي ابيس ي،من هر  التعرر  الر  نسرباب الي روع نو الشر،وم، واالسرت ابس اااوميرس 

الحرراالت ي ررب االىتمرراع بمرردر،ات ال ميررور اررن  وهقررا لمت لبررات المو رر ، وهرر  ،ررل 
ت رراليس للمنهمررس  اوزمررس بدر ررس ن،بررر مررن االىتمرراع بررالوا   الفعلرر  ليررا هاالسررت ابس اال

ح ا ه  مدر،ات ال ميور باوسرلوب المناسرب، ونرو  المرا هرل  نمي ب نن تعالج 
ال ميور يعتقد نن المنهمس مح تس هان  ورتيا وسمعتيا ستهل ه  ح ر حتر  لرو 

 لع ت،ن مح تس هعو.
دارة اتصاالت األزمة في إ ار ت  ية وسائل اإلعالم   العالقات العامة وا 

متعددة، وتثجيرات متباينس، وىو  لإلاوع نىميس ح يرة و،املس ذات نبعاد وم امين  
هررر  الو رررت نفسررررو نحرررد العوامررررل الرتيسررريس ونداة مررررن ندوات ت ييرررزات إدارة اوزمررررات، 
هاااوع نحد نسلحس الع رر الحرديث، برل نشردىا ح رورة وهااليرس وحسرما، وذلرذ لمرا 
يترروهر لإلارروع مررن  رردرات ىاتلررس تسررااد الرر  انتقالررو بسررراس ،بيرررة، وا تيررازه للحرردود 

  العواترررن واحتررررران نمنررر  التح ررررينات ابرررر العديرررد مررررن الوسررراتل المسررررمواس وتح ررر
والمرتيرررس والمقرررروذة، ولمرررا لرررو مرررن  ررردرة الررر  الترررثجير النفسررر  الررر  اوهرررراد والسررري رة 
الف،ريررس الرر  الم تمعررات، والررتح،ع هرر  سررلو،ياتيع وهرر  تررو يييع، وااارروع هرر  إدارة 

 (35) اوزمس لو ميمس مزدو س، ن  ذات  انبين ىما:
 الجانب األول: جانب إخباري:

يررررتع اررررن  ريررررن متابعررررس نحبررررار اوزمررررس والتعريرررر  بنترررراتج موا يتيررررا، ومحرررراوالت    
الت ررد  ليرررا وتح يميررا، ومررردم الت ررور نو مررردم الن ررراح هرر  ذلرررذ، ويررتع ذلرررذ ارررن 
حرا تيع بمررا   ريرن نقرل المعلومرات إلر   ميرور اوزمرس بثمانرس وسرراس وم ردا يس، وا 

 نر  الوا   اوزمو .يحدث هعو ال  
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 لجانب الثاني: جانب توجيهي:ا
وىررذا ال انررب نىررع ونح ررر ال وانررب الرر  اا ررون هرر  العمليررس اااوميررس، همتحررذ    

القرررار هرر  ال،يرران اادار  رررر نجنرراذ اوزمررس رررر ي،ررون هرر  حا ررس إلرر  ن  داررع وتثييررد مررن 
،اهرررس القررروم المحي رررس والمت رررلس والمرتب رررس والميتمرررس باوزمرررس، و،رررذا بعو يرررا سرررواذ 

ارىا  رد ير جر الر  م رالحيع، ومرن حرول امليرس لتثجر م الحيع بيا، نو ون اسرتمر 
إحداث المعرهس المح  س  يدا، والتثجر ااي اب  ال  تش،يل جقاهرس الفررد والم تمر ، 
حررداث الرروا  الم لرروب، وتنميررس اادراذ بح ررورة وامتررداد اوزمررس تت،ررون لرردم نهررراد  وا 

ع ااارروع الم تمرر   نااررس معينررس  ترردهعيع إلرر  القيرراع بسررلوذ معررين، ومررن جررع يسررتحد
ال يد ه  سبيل إجارة اىتماع  مي  ى الذ اوهراد والم سسرات، برل والردول وهقرا لن ران 
اوزمرررس، وتزويررردىع ب،رررل  رررراحس وو ررروح باوحبرررار والحقررراتن والمعلومرررات والبيانرررات 
الت  تع إادادىا بش،ل معين و بمحتوم وم مون معرين لتقردع هر  و رت معرين ومرن 

اوع  ليع  وزن وتثجير إاوم  معين.  انب ر االت ه،ر وا 
القرررار يتررابعون ت ررور اوزمررات   تحررذمااشررارة ىنررا إلرر  نن ال ميررور و  وت رردر     

وال،روارث مرن حررول مرا تقدمررو وسراتل ااارروع مرن نحبررار ومعلومرات، ن  نن وسرراتل 
مررن وامليررس النقررل  ررد تتعررر  بق ررد نو  ااارروع تنقررل لل ميررور والرررن  العرراع الوا رر ،

اذ نو لقرردر مررن التشررويو، اومررر الررذ  يرر د  إلرر  اوح ررار واآلجررار دون   ررد وح رر
النات ررس اررن اوزمررس نو ال،ارجررس نتي ررس نقررل المعلومررات بشرر،ل غيررر د يررن ممررا يترتررب 
اليررو العديررد مررن المشرر،وت، مررن ىنررا ي ررا القررول بررثن نح رراذ وسرراتل ااارروع إمررا 

ن  انرب آحرر هران ترثحر بالتيويل نو التيوين  د ت د  إل  نزمات ونحيانرا ،روارث، مر
وساتل اااوع ان نشر اوحبار والمعلومرات ارن اوزمرات وال،روارث يزيرد مرن حالرس 
االرتبرررراذ والغمررررو  الترررر  يتسررررع بيررررا مو رررر  اوزمررررس، وبالتررررال  تررررزداد هرررررا هيررررور 

 (36)الشاتعات.
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ويتمحور دور العو ات العامرس هر  متابعرس وتحليرل ،اهرس نشر،ال وننرواع التغ يرس      
ميررس للزمررس سررواذ مررن  بررل وسرراتل ااارروع المحليررس نو الحار يررس والعمررل الرر  اااو

الرد والت حيا للمعلومات الحا تس نو المشوىس الت   د ترد ه  وسراتل اااروع ارن 
اوزمررس نو المنهمررس الرر  نن ي،ررون ذلررذ هرر  نسرررع تو يررت مم،ررن، وليررا هرر  ذلررذ نن 

يرررررا هررررر  ن رررررار ح تيرررررا ادارة تعررررردل هررررر  م رررررامين الرسررررراتل االت ررررراليس التررررر  ننت ت
ات رراالت اوزمررس بمررا يم،نيررا مررن التعامررل ااي رراب  مرر  ،ررل مررا ينشررر وسررراس الرررد 

 الفور  والد ين.
ن ،رران مررا ذ،ررر سررابقا يثحررذ ال ررفس العو يررس هرران العو ررات العامررس وتفاديررا ل،ررل     وا 

اروع ذلذ منو  بيا اند و وع   اوزمس نن تفتا  نوات ات ال مباشر مر  وسراتل اا
المحتلفرس بيرد  تزويردىا ب،اهرس المعلومرات اررن ،رل مرا يتعلرن باوزمرس حتر  ال تفسررا 

 الم ال نماع التحمينات الحا تس الت   د تفا ع من ن رار اوزمس .
دارة اتصاالت األزمة في مرحمة استعادة النشا   العالقات العامة وا 

بعررررد انتيرررراذ اوزمررررس بثحررررداجيا السرررراحنس وبرررردذ اررررودة اومررررور إلرررر   بيعتيررررا هرررر      
المنهمرررس، ال ينبغررر  نن تتو ررر  ال يرررود االت ررراليس واااوميرررس انرررد ىرررذا الحرررد، برررل 
ينبغ  نن تستمر العو رات العامرس هر  القيراع بم موارس مرن اونشر س االت راليس التر  

يا ال بيعيرس ل،ر  تحراهه الر   رورتيا تسااد ال  تث،يد اودة المنهمس إل  نو راا
الذىنيررس، وتسررتحدع هرر  ذلررذ ارردة  رررن ونسرراليب ات رراليس مجررل تنهرريع الزيررارات لقررادة 
الرررررن  ور ررررال ااارررروع و،بررررار المسررررتولين، وتحرررررا الرررر  دارررروة وسرررراتل ااارررروع 
لتغ يتيرررررا إاوميرررررا، و،رررررذلذ تنهررررريع المعرررررار ، المررررر تمرات، والمير انرررررات الجقاهيرررررس 

لقيرررراع بثنشرررر س متعررررددة هرررر  الم ررررال اال تمرررراا  بمررررا ي ،ررررد اسررررتعادتيا والريا رررريس، وا
 (37) .لنشا يا وم،انتيا الت  ،انت الييا  بل اوزمس

 (38) :ويم،ن تلحيا ذلذ ه    
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 االستمرار ه  إ امس العو ات ال يبس م  وساتل اااوع -ن
 رىااتحاذ اا راذات العو يس ل مان ادع ت،رار اوزمس والحد من ن را -ب
إاررادة بنرراذ سررمعس المنهمررس الرر  النحررو المرغرروب وىنررا ال بررد مررن العمررل الررر   -ج

تعزيز السمعس مرن حرول الحررا الر  ممارسرس ننشر س ترداع المسرتوليس اال تماايرس 
 للمنهمس. 

 العالقات العامة ومرحمة التعمم
وذلذ  ال،املس ادارة ات االت اوزمس، ىذه المرحلس دراسس وتقويع الح س يتع ه      

لتحديد نقا  ال ع  والقوة هييا، واستحوا الدروس المستفادة منيا، وىنرا تسرتحدع 
،ل المعلومات الت  ترع توجيقيرا نجنراذ إدارة اوزمرس، ومرا عرس تعليقرات وسراتل اااروع 
الييرررررا، ،مرررررا يم،رررررن اسرررررتحداع البحررررروث لقيررررراس رد هعرررررل ال ميرررررور ت ررررراه اونشررررر س 

داث اوزمررررس الرررر  ال ررررورة الذىنيررررس للمنهمررررس، االت رررراليس، و،ررررذلذ لقيرررراس تررررثجير نحرررر
وتحرررا العو ررات العامررس الرر  إ ررراذ تقررويع لح ررس ات رراالت اوزمررس، وهييررا ي ررر  
امليس مرا عس اونش س االت راليس التر  ترع تنفيرذىا، باا راهس إلر  تقيريع مردم  رودة 

   ور هييا ومردم موذمتيرا لت رورات اوحرداث هر ل يود االت اليس، ومعال س ن  ا
مراحليررا المحتلفررس، جررع إ ررراذ تقيرريع نيررات  للح ررس االت رراليس ،،ررل، ودورىررا هرر  إدارة 
اوزمس وذلذ لوستفادة من نتاتج التقييع ه  التو يس برا راذ تعرديوت هر  الت ييرزات 
االت رررراليس، نو هرررر  اوشررررحاا الم،لفررررين بميرررراع ات رررراليس، نو هرررر  نوايررررس الوسرررراتل 

اوميرس مرن حيرث الشر،ل والم رمون، وبالترال  المستحدمس،نو ه   بيعرس الرسراتل اا
 (39)زيادة ،فاذة ات االت اوزمس ه  نيس نحداث مستقبليس. 
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ولعل من نىع اوستلس الت  ت رحيا العو ات العامس لتقييع وتقويع ،فاذتيا ه  إدارة   
 (40)ات االت اوزمس اوت : 

 وهعاليرررس؟ وهررر  حالرررس النفررر س بسرررراس ىرررل ،انرررت اسرررت ابس العو رررات العامرررس للزمررر-1
 لماذا؟

 ىل تع العمل وهن ح   لوت ال معدة مسبقا؟ -2
ما نوايس الفتات الت  استيدهيا االت ال؟ و،ي  تع الو رول ل،رل هترس؟ وىرل ترع  -3

 ت اىل هتس معينس ولماذا؟
مررا نوايررس الرسرراتل والوسرراتل الترر  اسررتحدمت وىررل ،انررت مناسرربس؟ ومررا نسرراليب  -4

 س والعا فيس؟اا ناع المن قي
 ىل ،ان ادد هرين إدارة ات االت اوزمس مناسبا ومتعاونا؟ -5
ىل تع تزويد اااوميين ووساتل اااوع بالمعلومات الت  يحتا ونيا ه  الو ت  -6

 وبالش،ل المناسب؟
 ما ح ع التغ يس اااوميس؟ وىل ،انت م يدة نع معار س للمنهمس؟  -7
 ات نو معلومات حا تس؟ وما م درىا؟ىل نشرت وساتل اااوع شاتع -8
ىررررل ترررررذ هريررررن ات رررراالت اوزمررررس نجرررررا  يبررررا نو إي رررراب  لرررردم منرررردوب  وسرررراتل  -9

 اااوع؟
،ي  بدت  ورة المنهمس ه  نذىان ال مراىير نجنراذ اوزمرس وىرل احتلفرت بعرد  -10

 إدارة ات االت اوزمس؟
ت اوزمرس بعرد انتيراذ اوزمرس ويعد تقييع ،فاذة نداذ العو ات العامس ه  إدارة ات اال 

من الح وات الميمرس واوساسريس هر  إدارة ات راالت اوزمرس وذلرذ حتر  يرتع ا،تشرا  
نقررا  ال ررع  وتقويميررا ومررن جررع تحاشررييا هرر  المسررتقبل هرر  حررال تعررر  المنهمررس 

 وزمس نحرم.
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 ثانيا: محددات وعوامل فاعمية اتصاالت األزمة:

ل،ررر  ترررتم،ن العو رررات العامرررس مرررن إدارة ات ررراالت اوزمرررس ب ريقرررس هاالرررس ونا حرررس   
ىنراذ م موارس مررن المحرددات نو العوامررل التر  ي ررب نن ت حرذ هرر  االاتبرار وتتمجررل 

 (41) :ىذه المحددات والعوامل ه  اوت 
تت لررررب اادارة الفعالررررس الت رررراالت اوزمررررس مررررن العو ررررات العامررررس القيرررراع بميرررراع  -1

 اليس تتسع بالتعدد واالن با  واالستمراريس وى :  ات 
ررررر ات ررراالت مرررا  برررل اوزمرررس: وتشرررتمل الررر  ميررراع و اتيرررس تتمجرررل هررر  ات ررراالت إدارة 
التغيررر وات رراالت إدارة الق ررايا و،ررذلذ الميرراع التح ي يررس وتتمجررل هرر  و رر  ح ررس 

 االستعداد لموا يس اوزمس  بل حدوجيا.
وتتعلن بالمياع الفنيس والتنفيذيس للعو ات العامس وى  تحول رر ات االت نجناذ اوزمس: 

 الح س المو واس
سلفا لوستعداد إل  ح س تنفيذيس تحدد هييرا الرسراتل والوسراتل االت راليس المسرتحدمس 

 ه  معال س اوزمس اند حدوجيا ) نجناذ اوزمس (.
س بعررد انتيرراذ اوزمررس رررر ات رراالت مررا بعررد اوزمررس: وتتعلررن باسررتمراريس الميرراع االت ررالي

حتررر  اسرررتعادة المنهمرررس لنشرررا يا وارررودة اومرررور إلررر   بيعتيرررا، ،مرررا تتعلرررن بميررراع 
تقويميررس ترردرس نقررا  ال ررع  والقرروة هرر  ات رراالت اوزمررس وتسررتحلا منيررا الرردروس 

 لوسترشاد بيا ه  امل العو ات العامس ه  المستقبل.
لومرات وو روليا إلر  متحرذ  نن تعمل العو رات العامرس الر  سرراس انتقرال المع -2

 القرار ه  الو ت المناسب التحاذ إ راذات تتسع بالرشد وه  التو يت السليع. 
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نن تعتمد العو ات العامس ه  ات االت اوزمس ال  االت راالت المتناسرقس ذات  -3
االت رراىين بررين المنهمررس و ماىيرىررا مررن ناحيررس وبررين المنهمررس ووسرراتل ااارروع مررن 

 ناحيس نحرم.
نن تعتمررد العو ررات العامررس هرر  ات رراالت اوزمررس الرر   اارردة ت زتررس ال مرراىير،  -4

حيرث تت لررب االت رراالت الفعالررس ادارة اوزمررس ت رميع رسرراتل ات رراليس ل،ررل  ميررور 
نوا  ال  حدة، ويت لب ذلذ االاتماد ال  البحوث ه  تحديد ال ماىير المفتاحيس 

بمرررررا يتفرررررن مررررر  ح ات رررررو  المررررر جرة الررررر  م رررررالا المنهمرررررس ومحا برررررس ،رررررل مرررررنيع
 واىتماماتو.

نن تعمررل العو ررات العامررس الرر  مسررا ومرا عررس نهررع المعلومررات واالت رراالت   -5
الحا س بالمنهمس، و،ذلذ المروارد االت راليس واااوميرس المتاحرس، واسرت،مال  وانرب 
الررررنقا هييررررا لتحسرررررين امليررررس االسررررتعداد، وتررررروهير ن قررررع الرررر  حبررررررة ،اهيررررس برررررادارة 

 المعلومات.
االىتمرراع بتنميررس وت رروير او ررات سررليمس مرر  وسرراتل ااارروع والمحاههررس الييررا، -6

ا ررراذ ىرررذا اومرررر انايرررس ،بررررم لمرررا لوسررراتل اااررروع مرررن نىميرررس ،بررررم ،م ررردر  وا 
للمعلومررررات المقدمررررس لل مرررراىير  ررررد يرررر جر سررررلبا نو إي ابررررا الرررر  ال يررررود االت رررراليس 

معلومررات اررن اوزمررس، وارردع للمنهمررس، وبمررا ي ررمن ارردع تررثحر المنهمررس هرر  نقررل ال
حدوث ه وة برين زمرن و روع اوزمرس والتغ يرس اااوميرس السرليمس انيرا، وىرذا يت لرب 
التفاال السري  م  اوحداث، التوا ل م  ممجلر  وسراتل اااروع ا وايرع بسرراس 

 ان اوهعال الت  تقوع بيا المنهمس حت  ال تترذ الفر س للت،ينات والتحمينات.
عاملون ه  العو ات العامس ال  و ود آليرات ت رمن ر رد موا ر  نن يحرا ال-7

المنهمرررات المناهسرررس نجنررراذ اوزمرررس وتحديرررد تثجيراتيرررا السرررلبيس وااي ابيرررس الررر  مو ررر  
 اوزمس.
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إ امررس والمحاههررس الرر  العو ررات ال يبررس مرر  المنهمررات ال ررناايس والر ابيررس هررر  -8
ينيررس مررن حررول برررامج العو ررات م ررال العمررل، و،ررذلذ مرر  ال معيررات واالتحررادات الم

 العامس المو يس ليع، ون ذلذ يسااد ال  داع  يود المنهمس ه  و ت اوزمس.
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 الخاتمة
هرر  إ ررار مررا ىرردهت إليررو الور ررس البحجيررس هقررد تبررين مررن حررول العررر  السررابن نن    

مفيرروع العو ررات العامررس يرت،ررز الرر  جوجررس نبعرراد نساسرريس ىرر  البعررد العلمرر  واادار  
واالت ال  وننيا ه   مي  ننواع المنهمات تيرد  ب رورة نساسريس إلر  حلرن التواهرن 

يرررا الداحليرررس والحار يرررس مرررن حرررول وهاتفيرررا واالنسررر اع والت،يررر  برررين المنهمرررس وبيتت
اوساسررررريس المتمجلرررررس هررررر  البحرررررث والتح ررررري  و)اانتررررراج نو التنفيرررررذ( و)االت رررررال نو 

 التنسين( والحدمس ااداريس وحدمس الم تم  المحل  إ اهس إل  التو يو اادار .
،مرررا نو رررحت الور رررس مفيررروع اوزمرررس بااتبارىرررا مو ررر  محررردد ييررردد م رررالا المنشرررثة 

تيا نماع ال ماىير مما يستدا  اتحاذ  رارات سريعس لت رويب اوو راع حتر  و ور 
 تعود إل  مسارىا ال بيع ، وتع تحديد ح اتا اوزمس وننواايا.

وبيت الور س ه  ال زذ اوحير منيا مفيوع إدارة اوزمس بثنو امليرس إداريرس مق رودة   
ر  الر  نسربابيا الداحليرس تقوع ال  التح ي  والتدريب بيرد  التنبر  باوزمرات والتعر

الحار يس، وتحديد او را  الفاالس والم جرة هييا، واستحداع ،ل اام،انيات والوسراتل 
المتاحررررس للو ايررررس مررررن اوزمررررات نو موا يتيررررا بن رررراح بمررررا يحقررررن االسررررتقرار ويت نررررب 
التيديرردات والمحررا ر، مرر  اسررتحوا الرردروس وا،تسرراب حبرررات  ديرردة تحسررن مررن 

م  اوزمات ه  المستقبل ،وتع تشحيا الدور الذ  ت ديو العو ات نساليب التعامل 
العامرس هر  إدارة ات راالت اوزمرس ابرر مراحرل إدارة اوزمرس المحتلفرس سرواذ هر  إ ررار 
النشا  االت ال  الحاا بالعو ات العامس نو من حول إدارة ات االت اوزمس هيما 

 يس للزمس، وذلذ من حول: يتعلن بتغ يس وساتل اااوع المحليس نو الحار 
ررررر ات ررراالت مرررا  برررل اوزمرررس: وتشرررتمل الررر  ميررراع و اتيرررس تتمجرررل هررر  ات ررراالت إدارة 
التغيررر وات رراالت إدارة الق ررايا و،ررذلذ الميرراع التح ي يررس وتتمجررل هرر  و رر  ح ررس 

 االستعداد لموا يس اوزمس  بل حدوجيا.
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تنفيذيس للعو ات العامس وى  تحول رر ات االت نجناذ اوزمس: وتتعلن بالمياع الفنيس وال
الح ررس المو ررواس سررلفا لوسررتعداد إلرر  ح ررس تنفيذيررس تحرردد هييررا الرسرراتل والوسرراتل 

 االت اليس المستحدمس ه  معال س اوزمس اند حدوجيا ) نجناذ اوزمس (.
رررر ات رراالت مررا بعررد اوزمررس: وتتعلررن باسررتمراريس الميرراع االت رراليس بعررد انتيرراذ اوزمررس 

سرررتعادة المنهمرررس لنشرررا يا وارررودة اومرررور إلررر   بيعتيرررا، ،مرررا تتعلرررن بميررراع حتررر  ا
تقويميررس ترردرس نقررا  ال ررع  والقرروة هرر  ات رراالت اوزمررس وتسررتحلا منيررا الرردروس 

 لوسترشاد بيا ه  امل العو ات العامس ه  المستقبل.
االت وه  حتاع الور س البحجيس تع تحديد العوامل الت  تتحقن مرن حوليرا هااليرس ات ر

 اوزمس. 
ولعررل الباحررث ومررن حررول مررا نو ررحتو الور ررس البحجيررس مررن نىميررس   رروم للعو ررات 
العامرررررس هررررر  م رررررال إدارة ات ررررراالت اوزمرررررس يقتررررررح نن يعتمرررررد  سرررررع بمسرررررم  ) إدارة 
ات ررررراالت اوزمرررررس ( هررررر  ،رررررل تنهررررريع إدار  و يرررررزة العو رررررات العامرررررس بالمنهمرررررات 

 والمنشتات المحتلفس.
 لحمد هلل رب العالمينوآحر داوانا نن ا
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 هوامشال
، المداحل اوساسريس للعو رات العامرس ، محمد منير ح اب و سحر محمد وىب  ر  1
 29) القاىرة ، دار الف ر للنشر والتوزي  ، د ت ( ا:  1 
ر  لبنرران ىررات  الشررام  ، العو ررات العامررس المبرراد  واوسررس العلميررس ، ال بعررس  2

 14 ع ( ا:2002العربيس ) امان ، دار اليازور  العلميس للنشر والتوزي  ، 
ر  محمررد هريررد ال ررحن : العو ررات العامررس ر المبرراد  والت بيررن ، د   ) د ب ،  3

 17ع ( ا: 200ع/ 2002الدار ال امعيس ، 
 30حمد منير ح اب و سحر محمد وىب  ، مر   سبن ذ،ره : ا ر  م 4
 19ر  محمد هريد ال حن، مر   سبن ذ،ره : ا  5
) امان ، دار   4ر  محفوه نحمد  ودة ، العو ات العامس مفاىيع وممارسات ،   6

 26ع( ا 2007زىران للنشر والتوزي  ، 
ر  بشير العون ، العو ات العامس ه  اوزمات، ال بعس العربيرس ) اوردن ، امران  7

 17ع ( ا 2009، دار اليازور  العلميس للنشر والتوزي  ، 
 32ر  لبنان ىات  الشام  ، مر   سبن ذ،ره: ا  8
) ااسرر،ندريس ،  1ر محمررد ال رريره  ، العو ررات العامررس مررن منهررور إدار  ،    9

 16ع ( ا 2005ن الدوليس للنشر ، م سسس مورس
)القراىرة ، دار   1ر هر اده الب،رر ، العو رات العامرس برين التح ري  واالت رال،   10

 23ع ( ا 2001ني س الشرن ، 
 57ر  محمد منير ح اب و سحر محمد وىب  ، مر   سبن ذ،ره : ا  11
   2 محمددش مدد م ا ع م وددزم تمـ مدد ث ظ مددشما ساددعم تمم   دد ث وم  ددت    .12

 11م ( ص 2006ملق هعةع دم  ملكتب ملع م ت ل نشع تملت  يعع )

) القررراىرة ، م موارررس النيرررل  1رررر  محسرررن نحمرررد الح رررير  ، إدارة اوزمرررات ،   13 
 115ع ( ا 2003العربيس ، 



دارة اتصاالت األزمة –مجمة كمية الفنون واإلعالم   العدد الثاني               العالقات العامة وا 
  

177 

 

 115ر  محسن نحمد الح ير ، مر   سبن ذ،ره: ا  14
ين اادارة ااسررتراتي يس ر  الرر  ا رروة و،ريمرران هريررد ، إدارة العو ررات العامررس برر 15

دارة اوزمات،     166ع ( ا: 2008) القاىرة ، االع ال،تب ،  2وا 
 266ر  محفوه نحمد  ودة ، مر   سبن ذ،ره: ا 16 
ر  محمرررود  ررراد، إدارة اوزمرررات ، د   ) اوردن ، امررران ، دار نسرررامس للنشرررر  17

 3ع ( ا 2010والتوزي  ، 
.  صزح وب س 9 إدم ة مـ م ث في ملمنشدا ث ملتا  يدت د   ) ملقد هعةع مة  دت 18

 30( ص  2007مب ب ملا معتع 

 167ر ال  ا وة و ،ريمان هريد ، مر   سبن ذ،ره: ا  19
 38،  37،  25،  24ر  محمد شومان ، مر   سبن ذ،ره: ا  20
 23ر  محمد شومان ، مر   سبن ذ،ره: ا 21 
 175و ،ريمان هريد ، مر   سبن ذ،ره: ا ر  ال  ا وة  22
 24ر  محمد شومان ، مر   سبن ذ،ره: ا  23
 175ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد ، مر   سبن ذ،ره: ا 24 
 269ر محفوه نحمد  ودة ، مر   سبن ذ،ره: ا  25
 49ر  محمد شومان ، مر   سبن ذ،ره: ا  26
 163ا  ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد ، مر   سبن ذ،ره:27 
ر بشير العون ، العو ات العامس ه  اوزمات، ال بعس العربيس ) اوردن ، امان  28

 17ع ( ا 2009، اليازور  العلميس للنشر والتوزي ، دار 
 163ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد ، مر   سبن ذ،ره: ا  29
 66، مر   سبن ذ،ره: ا ر  محمد شومان 30
 177، مر   سبن ذ،ره: ا ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد 31
 201،  200،  187ا  ر  ال  ا وة، مر   سبن ذ،ره: 32
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دارة اوزمرات ، ال بعرس العربيرس الجانيرس ر  ابد الرزان الردليم  33 ، العو رات العامرس وا 
 273ع ( ا: 2015، للنشر والتوزي  ) امان ، دار اليازور  العلميس

 212ر  208ر  202ره: ا ، مر   سبن ذ،ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد 34
 228ر  محسن نحمد الح ير  ، مر   سبن ذ،ره: ا  35
 64، مر   سبن ذ،ره: ا ر  محمد شومان 36
 216، مر   سبن ذ،ره: ا ر  ال  ا وة و ،ريمان هريد 37
 273، مر   سبن ذ،ره: ا يم ر  ابد الرزان الدل 38
 217، مر   سبن ذ،ره: ر ال  ا وة و ،ريمان هريد 39
 275، مر   سبن ذ،ره: ا ر  ابد الرزان الدليم  40
 220ر  218، مر   سبن ذ،ره: ا ر ال  ا وة و،ريمان هريد 41
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 واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحية
 عمى مركز سبها الطبي تحميمية دراسة وصفية

 د. عمي حامد هارون
 مصراتة جامعة /اإلعالمو  كمية الفنون

 مقدمـــة : 
في  ووجدت ممارساتيا، بمولد اإلنسانىره اجتماعية ولدت العالقات العامة ظا    

، فتجمع الناس في أي مكان وفي أي زمان ينشأ منذ بدء الخميقة كل مجتمع بشري
مؤسسات الن نشأة أعنو بالضرورة االتصاالت والمعامالت واالرتباطات، والشك 

 (1).فييا لنموىا وازدىارىا العالقات العامةالمعاصرة قد فرض حتمية وجود 
وعمى الرغم من ، اسات العممية عن العالقات العامةعمى الرغم من كثرة الدر     

ت ؤسساكثير من المالمي داخل ماالعتراف بأىميتيا في مجاالت التطبيق الع
، مية أو تطبيقيةمإال أن العالقات العامة ال زالت تعاني من مشكالت ع ،المعاصرة

ن السمات ا  خاصة و ، ا ومستقبميايمة حول واقعيمالت الأثارت عددًا من التساؤ 
السمبية لتطبيق العالقات العامة في كافة المجتمعات التي أخذت بيا كانت واضحة 

الدراسات في إطار النظر لمعالقات بعض مراجعة نتائج ومن خالل  ،وممموسة
 لتتمكن زيادة االىتمام بيا االمر تطمب العامة باعتبارىا إحدى وظائف اإلدارة العميا

  (2)من ممارسة وظائفيا وتحقيق أىدافيا.
عالقات  خرى تحتاج إلي جيازكغيرىا من المؤسسات األ صحيةوالمؤسسات ال    
من  صحيمتخصص ينظم برامجيا وخدماتيا ويعمل عمى نشر الوعي ال عامة

لموقاية من  صحيةخالل تثقيف الناس وتعريفيم بالجيود التي تبذليا المؤسسات ال
وتحسين صورتيا الذىنية  صحيةكذلك بناء سمعة المؤسسات الو ، يااالمراض وعالج
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أن تعي كيف  صحيةومن الميم بل من الضروري عمى المؤسسات ال، باستمرار
 .ر إلييا الجميور الذي تتعامل معوينظ
 في تقوم بو والدور الذي كان البد من الوقوف عمى واقع العالقات العامةلذلك     

العالقات العامة  مسح أساليب ممارسةمن خالل  ، وذلكالميبية المؤسسات الصحية
ىا ووسائل الطبي لموقوف عمى خططيا وانشطتيا وبرامجيا التي تنفذ سبيا بمركز

، في تحقيق أىداف مركز سبيا الطبي ، ومدى فاعميتيااالتصال التي تستخدميا
 .ت التي تواجييا وتؤثر عمى أدائياوكذلك التعرف عمى المعوقا

  مشكمة البحث : : أولً 
مة جدًا وذلك لما ليا من جيود ميمن القطاعات ال تعتبر المؤسسات الصحية    

فاعمية تعمل ذات دارة إلى إتقديم الخدمات الصحية لممواطنين، وتحتاج  مقدرة في
 ر الوعي الصحي بين عمى التعريف بيذه الجيود ونش

القات العامة في المؤسسات الع تقوم بو إدارةيفترض أن ، وىذا ما فراد المجتمعأ
العالقات  مدى فاعمية ما):ىذا البحث في سؤال محوري ىو . وتتمثل مشكمةالصحية

 العامة في المؤسسات الصحية ؟ ( .
  أهمية البحث:ثانيًا : 

القات العامة في لعالذي تقوم بو ا أىمية الدور تنبع أىمية ىذا البحث من    
ي لنشر الوعي الصح، وكذلك االنشطة والبرامج التي تقوم بيا المؤسسات الصحية

وتثقيف المواطنين بقضايا الصحة مثل التطعيم  ،والتعريف بطرق الوقاية والعالج
وكذلك أىمية دور العالقات .ض وبرامج الصحة االنجابية وغيرىاوالوقاية من االمرا

بأىدافيا اطة الجماىير ة وشرح سياساتيا واحالعامة في التعريف بالمؤسسات الصحي
تيا لدى الجماىير الصحية التي تقدميا ليم باإلضافة لتحسين صور  والخدمات

 . المتعاممة معيا
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  : أهداف البحثثالثًا : 
 :التالية  تحقيق االىداف بحث الىالذا يسعى الباحث من خالل ى    
 .الطبي مركز سبيافي التعرف عمى مكانة العالقات العامة من اإلدارة العميا  .1
 .القات العامة في مركز سبيا الطبيالذي تقوم بو الع لدورالتعريف با .2
تسميط الضوء عمى أساليب ممارسة العالقات العامة في مركز سبيا الطبي من  .3

يط واالتصال والتنسيق خالل التعرف عمى مدى استخداميم " لمبحوث والتخط
 .والتقويم"

  الطبي سبيا مركز في العامة العالقات وبرامج أنشطة فاعمية مدى عمي الوقوف .4
العالقات العامة في مركز سبيا قسم كشف المعوقات والمشكالت التي تواجو  .5

 .وتحد من فاعميتو في تحقيق اىدافو الطبي
يم في تفعيل دور العالقات العامة بمركز الخروج بنتائج ومن ثم توصيات تس .6

 .امة سبيا الطبي بصورة خاصة والمؤسسات الصحية بصورة ع
  : تساؤلت البحثرابعًا : 

 يجيب ىذا البحث عمى عدد من التساؤالت تتمثل فيما يمي :    
ما مكانة العالقات العامة من اإلدارة العميا في الييكل التنظيمي لمركز سبيا  .1

 الطبي؟
يا في ىل تقوم العالقات العامة بإجراء البحوث لجمع المعمومات واالستفادة من .2

 كثر انواع البحوث استخدامًا ؟أالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا؟ وما ىي 
؟ الطبي ىل تقوم العالقات العامة بالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا في مركز سبيا .3

 وما ىي أكثر أنواع التخطيط استخدامًا ؟
 العامة لمتطور عالقاتمدى مواكبة وسائل االتصال التي تستخدميا ال ما .4

 ؟التكنولوجي
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نواع التقويم أكثر أىي ؟ وما نشطتيا وبرامجياأالعامة بتقويم  ىل تقوم العالقات .5
 ؟استخداماً 

ما مدى التنسيق بين قسم العالقات العامة واألقسام األخرى بمركز سبيا  .6
 الطبي؟

 ؟العامة مع حجم البرامج واألنشطة ما مدى تناسب ميزانية قسم العالقات .7
 ؟ الطبي سبيا مركز أىداف تحقيق يف العامة العالقات فاعمية مدى ما .8
ما المعوقات والمشكالت التي تواجو قسم العالقات العامة وتؤثر عمى أدائو في  .9

 المركز ؟
  :مجتمع البحث وعينتهخامسًا : 

، وقد لعالقات العامة بمركز سبيا الطبييتمثل مجتمع البحث في موظفي قسم ا    
ع العاممين بقسم إلمكانية مسح جمياستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل 

 .العالقات العامة
  :تهوأدوا بحثمنهج السادسًا : 

، واستخدم بيقي لمدراسةاستخدم الباحث المنيج المسحي لتغطية الجانب التط    
، أما عن أدوات جمع بي لتغطية الجانب النظري لمدراسةكذلك المنيج الوثائقي المكت

لعالقات ساليب ممارسة اأالباحث استمارة االستبيان لمسح  البيانات فقد أستخدم
 . العامة بمركز سبيا الطبي

  : اإلطار المكاني والزمانيسابعًا : 
، وذلك في الفترة عمى مركز سبيا الطبي بمدينة سبياأجريت ىذه الدراسة     

 .2115ر شير نوفمبر لى آخإول شير اغسطس أالزمنية من 
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 البحث :ثامنًا : مصطمحات 
عرفو الباحث إجرائيًا بأنو حقيقة الممارسة الفعمية لعمل العالقات العامة  / واقع :1

في مركز سبيا الطبي وذلك لموقوف عمى مدى تطابق أساليب الممارسة الفعمية مع 
 األسس العممية لمعالقات العامة .

 / العالقات العامة :  2
تصال ييدف إلي إقامة عالقات الطريقة لمسموك ، وأسموب لإلعالم وا" ىي     

مفعمة بالثقة والمحافظة عمييا بين المنظمة والفئات المختمفة من الجماىير التي 
  (3) . "وخارجيا  ياتتأثر بنشاط تمك المنظمة داخم

 / المؤسسات الصحية :3
 إنساني، ىدفيا لممواطنين الصحية الرعاية توفر خدمي طابع ذات مؤسسات ىي" 

 (4)"االفراد يمتمكيا خاصة أو لمدولة ممك عموميةوقد تكون 
 ووظائفهاالعالقات العامة  مفهوم

 أوًل : تعريف العالقات العامة :
فمنيم من وضع  اختمفت وجيات نظر خبراء العالقات العامة حول تعريفيا ،    
 ومنيم من ركزا، بي واتقيدو  معايير معينةيا وضع ل ىناك منو ، تعريفات عامة ليا

تصوره لمعالقات العامة طالقًا من اننظره  يمعيار دون سواه ألىميتو ف عمى
ف العالقات العامة لقت بظالليا عمى تعري. ولعل ىذه التقديرات المختمفة أووظيفتيا

ويمكننا  .تعريف وتوصيف العالقات العامة يومن ىنا جاء التعدد ف .قديما وحديثا  
 (5):العامة عمى النحو التالي القاتفي ىذا الحّيز عرض بعض تعريفات الع

الجيود المقصودة والمخططة  "بريطاني لمعالقات العامة بأنيا:يعرفيا المعيد ال    
 (6)."لمتبادل بين منظمٍة ما وجماىيرىاالفيم ا ستمراراوالمستمرة إلقامة و 
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طريقة لمسموك ، وأسموب  "وتعرفيا جمعية العالقات العامة الفرنسية بأنيا :     
تصال ييدف إلي إقامة عالقات مفعمة بالثقة والمحافظة عمييا بين لإلعالم واال

 ياالمنظمة والفئات المختمفة من الجماىير التي تتأثر بنشاط تمك المنظمة داخم
   (7)."وخارجيا 

طابع وظيفة إدارية ذات )دولية لمعالقات العامة بأنيا:وتعرفيا الجمعية ال     
مخطط ومستمر ، تيدف من خالليا  المنظمات والييئات العامة والخاصة إلي 

ق ، والمحافظة عمي ذلك عن طرياطف وتأييد أولئك الذين تيتم بيمكسب تفيم وتع
جراءاتياتقييم الرأي العام المتعمق بيا قدر اإلمكان لتحقيق  ، من أجل ربط سياستيا وا 

طريق المعمومات المخططة عن مة بدرجٍة أكفأ،ابمة المصالح العا، ومقتعاون مستمر
 (8).ونشرىا(

، يمتاز بالشمول العمميومن خالل مقارنة ىذا التعريف بالتعريفين السابقين نجده  
 .أنو حاول أن يقدم تعريفًا جامعاً عمي الرغم من إطالتو إال 

يفة اإلدارة وظ ":العالقات العامة األمريكية بأنوستاذ بمعيد ويعرفيا ساليفان اال     
تجاىات ورد الفعل المتوقع من جميور المؤسسة تقيس وتقوم وتتنبأ باآلراء واال يالت

تصال بين المؤسسات عممية اال يتتحكم ف ي، وىي التيأو الجميور الخارج
 (9)."، تحقيقًا لممصمحة المتبادلة بينيا وبين المجتمعوجماىيرىا

، ويمتاز بالتعرف عمى لمعالقات العامةمفيومًا وظيفيًا ويتضمن ىذا التعريف     
 حتياجات الجميور بعد تحميل سموكو ووضع البرامج اإلدارية المناسبة لحاجاتو. ا

نقل وتفسير المعمومات  يى" ادل حسن العالقات العامة بأنيا:يعرف الدكتور ع    
ود إلى المنظمة  مع بذل جي ، ومن ىذه الجماىيرواآلراء من المنظمة إلى جماىيرىا

 (11)."، لجعل الجماىير تيتم بالمنظمة وتنسجم معياصادقة



 الصحية واقع العالقات العامة في المؤسسات                    العدد الثاني -واإلعالم مجمة كمية الفنون

   

186 

 

إداري كحمقة وصل بين  من منظورإن ىذا التعريف ينظر لمعالقات العامة      
الذين يتعاممون معيا . ويشوب ىذا التعريف أنو قصر  وجماىيرىا، المؤسسة طرفين

، دون تبيين معياتيتم بالمنظمة وتنسجم  جيود ىذه اإلدارة عمى جعل الجماىير
 ستفادة أو النصح أو اإلرشاد. ذلك سواًء من باب اال يدورىا ف
، ييدف إلى تييئة دارى مخطط ومستمرا يتصالانشاط " بأنيا: ويعرفيا الباحث     
 المؤسسةوبناء عالقات طيبة مفعمة بالثقة والتفاىم المتبادل بين ، العملبيئة 

، وذلك من خالل شرح وتفسير عامل معياتت يالت التي تعمل فييا أو والجماىير
 .بالمؤسسة " لإلدارة العميا ئياوآرا تياتجاىااونقل يذه الجماىير ل المؤسسةسياسة 

شمولية بال أن دور العالقات العامة يتصفيتضح سابقة التعريفات ال من خاللو     
بل  تقوم ، ىير المختمفة لإلدارة العميا فقطنقل اتجاىات الجما. فيو ال يقتصر عمي 

المؤسسة وتقديم النصح ليا بضرورة  في العالقات العامة بمساعدة االدارة العميا
عند رسم السياسات واالىداف ، في االعتبار رغبات ومصالح الجماىير وضع

 .طووضع الخط
 ثانيًا : وظائف العالقات العامة :

نما تجاليةٍ ر اإدارة العالقات العامة ال تمارس أنشطتيا بصورٍة عشوائيٍة و       . وا 
ينتظرىا من عمل ، وذلك طبقًا لبرنامج  تسير وفق خطوات مدروسة وتدرك ما

 –البحوث  ": ي يقوم عمى وظائف أساسية متكاممة مع بعضيا البعض ى يعمم
 " التقويم –االنتاج  –الشؤون العامة والخدمات  –التنسيق  –تصال اال –التخطيط 

 :ويمكن تناوليا عمى النحو التالي
 البحوث :  -1

يستطيع أحد أيًا  وضع الخطط يحتاج إلى المعمومات المتوفرة حول المشكمة وال     
. لذا عمى خبير ر لوكان أن يضع خطط لما يريد أن يفعل بدون معمومات تتوف
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ال يتم إال  وىذاالعالقات العامة أن يقوم بجمع المعمومات والحقائق حول الظواىر 
 . لمنظموالتقصي اعن طريق البحث 

نشاط  يمحاولة منظمة لتمييد أ"يعرف الدكتور محمد سيد فيمى البحوث بأنيا:و   
 (11)."وتطويرىا وقياس نتائجيامن أنشطة العالقات العامة،

عممية عممية موضوعية تستيدف األساليب " : ويعرفيا الدكتور إبراىيم إمام بأنيا    
الحقائق تدور حول مشكمة من المشكالت العممية لموصول إلى حقائق بعينيا ، وىذه 

 (12)." التي تعانى منيا إدارة العالقات العامة أو المرفق الذى توجد فيو
ذا لم تقم النتائج عمى أسس صادقة وواضحة ومنطقية من البحث واالو      ستقصاء ا 
أفرغت من محتواىا  . تكون ضربًا من الخيال ، بل تكون الدراسة قدالمنظم يالعمم
 اً ان ىنالك بحث وتقصى لمحقائق لكنو ليس عممي ي" صفة العممية " أد  وىو:المرا

 السميم . يلم يتصف بصفات البحث العمم يأ
 التخطيط : -2

ختيار أمثل الذى يوجو ال اريدذلك النشاط العقمي اال" ويعرف التخطيط بأنو:      
فترٍة زمنيٍة  يمعينٍة فستخدام ممكن لمجموعٍة من الطاقات المتاحة لتحقيق أغراٍض ا

 (13)." محددةٍ 
وعندما  تقرير ما يتخذ بشأنيا  يبعد تحديد المشكمة تكون الخطوة التالية ليا ى    

وكمما تقدمت العالقات وازدادت  .تصل الخطط مرحمة التنفيذ، فإنيا تصبح برامج
ازدادت ، كمما والبحوث والدراسات يعتمادىا عمى األساس العممادرجة الرشد فييا ب

 ىتمام بالتخطيط . درجة اال
والتصرفات العفوية  والعشوائية طبفغياب التخطيط غالبًا ما يقود إلى التخ      
، وىذا يجعل يكون البديل ىو التخطيط المتسرع ، وفى أحسن األحوالالمحظية

تصرفات المدير من قبيل ردود األفعال وليس المبادرات  األمر الذي يجعمو مشغواًل 
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من معالجة موقٍف طارٍئ  نتيي. فما يكاد يشبو مكافحة النيران بشكٍل مستمرٍ ي فيما
 مثيمو . آخر حتى يواجو ب

العالقات العامة بوظيفة  يرتباط التخطيط فاىنا إلى أىمية  االشارةويجب      
، وذلك ألن خطط إدارة العالقات العامة تعتبر  ؤسسةاإلدارة العميا لمم يالتخطيط ف

 .ؤسسةومة الخطط واألىداف الشاممة لممجزء من منظ
 تصال :ال  -3

من  ، يكون ما تبقىد المشكمة ووضع خطة وبرنامج حميابعد أن يتم تحدي      
لجميور تصال بابرنامج يحتاج إلى اال يوتنفيذ أ، األمر ىو تنفيذ ىذا البرنامج

 . المستيدف بالبرنامج
العامة فالبد وأن يكون فعااًل  برنامج لمعالقات يّ تصال جوىر ألذلك يعتبر اال     

 .  ي "والخارج يالداخم" تأثيٍر قوٍى عمى الجميور المستيدف من البرنامج بنوعيو   اذ
تصال التفاعل أو اال" :" بأنياCommunicationsتصاالت "اال عرفوت     

 يأ يالتفكير ف، ومن الصعب والرسائل وتبادل األفكار واآلراءبالكممات والخطابات 
 (14)."تصاليقع أو يحدث صوتًا دون أن يعتبر نوعًا من اال شيء
 يتيح فرصة لمحوار الدائم والتفاكر والتفاىم وتبادلواالتصال ميم جدًا ألنو      

بين إدارة العالقات العامة واإلدارات  لتحقيق التنسيق واالنسجاماآلراء المعمومات و 
 االتصالويمكن القول أن .  رأسيمستوى الالين عمى وربط اإلدارة بالموظف ،األخرى

ت اإلدارة العميا لمقاعدة ولواله لما افمواله لما نزلت قرار  ،يمثل شريان الحياة لممؤسسة
 رفعت إلييا تقارير سير العمل .

  التنسيق : -4
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ييدف التنسيق الى إيجاد االنسجام و الترابط بين أوجو النشاط المختمفة داخل     
المنظمة  وىو ليس وظيفة إدارية بقدر ما ىو مناخ يجب أن يسود داخل المؤسسة 

 (15) ويتطمب التنسيق الجيد ما يمي :
 ربط خطة العالقات العامة بخطط اإلدارات األخرى في اطار الخطة الشاممة . -
 .طة األخرى لمنع التداخل والتعارضرمجة أنشطة العالقات العامة مع األنشب -
إطار مراقبة البرامج  يتنسيق فعاليات المتابعة والمراقبة لبرامج العالقات العامة ف -

 األخرى .
الييكل  يلمعالقات العامة بما يتفق مع مواقعيا ف يتصميم الييكل التنظيم -

لممنظمة وينسجم مع بناء العالقات العامة بين الوحدات واإلدارات المختمفة  يالتنظيم
 . يالييكل التنظيم يف
  الشؤون العامة والخدمات : -5

وتشمل ىذه الوظيفة المسؤوليات التي تقع عمى عاتق المؤسسة تجاه المجتمع     
تمثل ىذه الذي تعمل فيو، إضافة إلى إنتاج السمع والخدمات وتحقيق األرباح وت

 (16)الوظيفة في ما يمي :

 استقبال الوفود ومرافقتيم. -1
 إجراء التسييالت العامة مثل التأشيرات والحجز في السفر واستقبال المسئولين. -2
 الوظيفة االجتماعية واإلنسانية لممؤسسة. -3
توظيف بعض العاطمين عن العمل ومساعدة المحتاجين في المجتمع وتبني  -4

 الخيرية التي تقوم بيا المؤسسة .المشروعات 
 اإلنتاج : -6

الجماىير تقوم العالقات العامة بإعداد البرامج ونشر المعمومات بقصد دعوة      
، ولذلك تقوم باألعمال المتعمقة باإلعالم والنشر إلى جانب إلى التعاون مع المؤسسة
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نتاج األفالم و االتصاالت الصحفية وعقد الندوات وال ، ومنوط المعارضمؤتمرات وا 
بالعالقات العامة ان تقوم بإعداد وتصميم وتنفيذ المطبوعات االعالمية لمعالقات 
العامة كالمطويات والنشرات والممصقات واالجندة واالدلة التعريفية وغيرىا من 

 (17) المطبوعات .
  الـتـقـويـم : -7
بموغيا األىداف دى ضوء م يمية برامج العالقات العامة فاعفمدى تقويم " ىو    

من خالل التعرف عمى مدى ، وقدرتيا عمى إحداث التأثير المرغوب. المحددة سمفاً 
، امة وبرامجيا ومدى تحقيق اىدافياالنجاح والفشل في تنفيذ انشطة العالقات الع

 (18)والضعف فييا في سائر اعماليا ".وكذلك تحديد نقاط القوة 
أنشطة  يييا التقويم كخطوٍة نيائيٍة فيصل إل ين النتائج التفإشك  البو      

، مؤسسة يبالغٍ  عمى مستقبل العالقات العامة داخل أ العالقات العامة ذات تأثير ٍ 
الدليل الممموس عمى أن العالقات العامة حققت األىداف  يتعط ىذه النتائج ألن

، ثم أنيا العالقات العامة برامجستخداميا لامؤسسة من وراء الا تريدىالتي كانت 
  .برامج في المستقبل ستمرار الصرف عمى ىذه الالومنطقيًا تعطى تبريرًا واقعيًا 

 إجراءات الدراسة المنهجية
المؤسسات  يتناول ىذا البحث موضوع بعنوان فاعمية العالقات العامة ف    

تحقيق أىداف  يوقدرتيا ف العالقات العامة وذلك لموقوف عمى دورالصحية، 
 . يبمركز سبيا الطب يالتوعية والتثقيف الصح برامجمن خالل  ،المؤسسات الصحية

 أساليب عمى الضوء إلى تسميطىذا البحث  يسعي الباحث من خالل :أهداف البحث
 مدى عمى التعرف خالل من الطبي سبيا مركز في العامة العالقات ممارسة

 عمى وكذلك التعرف ."والتقويم والتنسيق واالتصال والتخطيط لمبحوث"  استخداميم
 الطبي، وايضًا التعريف سبيا مركز في العميا اإلدارة من العامة قسم العالقات مكانة



 الصحية واقع العالقات العامة في المؤسسات                    العدد الثاني -واإلعالم مجمة كمية الفنون

   

231 

 

 فاعمية الطبي ومدى سبيا مركز في العامة العالقات بو قسم يقوم الذي بالدور
  وبرامجو. أنشطتو

 في العامة العالقات قسم تواجو التي والمشكالت المعوقات وكذلك الكشف عن    
 ومن بنتائج اىدافو، وأخيرًا الخروج تحقيق في فاعميتو من وتحد الطبي سبيا مركز

 بصورة الطبي سبيا بمركز العامة العالقات دور تفعيل في يمتس توصيات ثم
  .عامة بصورة الصحية والمؤسسات خاصة

العالقات قسم موظفي حدد الباحث مجتمع البحث في : مجتمع البحث وعينته
مان متداخالن قس وذلك ألنيما بمركز سبيا الطبيواالعالم الصحي العامة 
مكانية مسح إل أسموب الحصر الشاملواستخدم الباحث ن لبعضيما البعض، ومكمال

 . جميع مجتمع البحث
لتغطية  يوقد استخدم الباحث المنيج المسح:منهج البحث وأدوات جمع البيانات

لتغطية  بيالمكت يواستخدم كذلك المنيج الوثائق، من الدراسة ييقالجانب التطب
 .         لمدراسة يالجانب النظر 

إما عن أدوات جمع البيانات فقد استخدم الباحث االستبيان كأداء لجمع البيانات     
وأخرى  شخصيةوقد تم تصميم استمارة استبيان تحتوي عمى أسئمة  ،من المبحوثين

موضوعية تجمع بين األسئمة المفتوحة والمغمقة . وتم عرضيا عمى بعض األساتذة 
وقد تم ،االستمارة وصالحيتيا لمقياس مدى شموليةلموقوف عمى ، وذلك مختصينال

 . ي، وتم جمعيا كميا غير منقوصةشكميا النيائ فيتوزيعيا بعد اجازتيا 
الواردة في استمارة  تحميل البياناتب قام الباحث:  المعالجة اإلحصائية لمبيانات

 . الفئات والتكرارات والنسب معن طريق نظام المعالجات اإلحصائية بنظا االستبيان
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 عــــرض وتحميــــل بيـــانــــات البحــــث
 أوًل : البيانات الشخصية :

 ( يوضح أنواع المبحوثين:1جدول رقم )
 النسبــــــة التكـــــــرار نوعال  

 %84 21 ذكـــــــر
 %16 4 أنثـــــى

 %111 25 المجمــــوع
 أغمب المبحوثين من أنوالذي يتناول انواع المبحوثين تضح مـــن الجدول أعاله ا

 . %16يمثمن نسبة فاإلناث  ، أما%84يمثمون نسبة و الذكور 
 : ( يوضح الفئات العمرية لممبحوثين2جدول رقم )

 النسبـــــــة التكــــــرار الفئـــــــات
18 – 31 15 61% 
31– 41 8 32% 
41– 51 2 8% 
 - - فاكثـــر 51

 %111 25 المجمــــوع
    
 - 18أعمارىـم بين  تراوح% ت 61 أغمب المبحوثين تضـح مـن الجـدول أعــاله أنا 

يمثمون  سنة 41 - 31تتـراوح أعمارىم بين والذين ، %61ويمثمون نسبة  سنة 31
، أما %8يمثمون نسبة سنة  51 - 41 ، والذين تتراوح أعمارىم بين%32نسبة 

 .ال يوجدففأكثر  51 الذين أعمارىم من
 -( يوضح المستوى التعميمي لممبحوثين :3جدول رقم )
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 النسبـــــة التكــــــرار المستوى التعميمي
 %16 4 ثـــــانـــوي
 %76 19 جــــامعـــــي

 %8 2 الجـامعيفوق 
 %100 25 المجمـــــوع

، مــــن حممــــة المــــؤىالت الجامعيــــة المبحــــوثينتضــــح مــــن الجــــدول أعــــاله أن غالبيــــة ا
، ثــم يمــييم %16شــيادة الثانويــة ويمثمــون نســبة%، ويمــييم حممــة ال76ويمثمــون نســبة 
. وىذا مؤشر إيجابي يـدل أن ىـذه %8ت فوق الجامعية ويمثمون نسبة حممة المؤىال

أغمــــب الــــذين قــــاموا بمــــلء االســــتبيان مــــن  الن وتعميميــــا الدراســــة يمكــــن األخــــذ بيــــا
 أصحاب الدرجات العممية الجامعية .

 -( يوضح التخصص العممي لممبحوثين :4جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار التخصص العممي

 %56 14 إعـــــــالم
 8 2 قتصـــــادا

 %12 3 إدارة
 %24 6 أخرى تذكــر
 %100 25 المجمـــــوع

من المختصين في االعالم اتضح من الجدول أعاله أن أغمب المبحوثين     
ويمثمون نسبة  بمختمف فروعو العالقات العامة والصحافة واالذاعة والتمفزيون

 دارةالمتخصصين في اال، و %8يمثمون نسبة  قتصادصين في االصختالم، و 56%
% 24في مجاالت أخرى فيمثمون نسبة % أما المتخصصين 12يمثمون نسبة 

لو  ايجابيوىذا مؤشر . مغة االنجميزية والعموم والتربيةوتفاوتت تخصصاتيم بين ال



 الصحية واقع العالقات العامة في المؤسسات                    العدد الثاني -واإلعالم مجمة كمية الفنون

   

234 

 

القات العامة اىتمام االدارة العميا بتعيين المختصين والمؤىمين بقسم العداللو عمى 
 . في مركز سبيا الطبي

 : حوثين( يوضح وظـائـــف لممب5جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الـــوظيفـــــة

 %4 1 فنى
 %92 23 موظف

 %4 1 مدير عالقات عامة
 %100 25 المجمــــوع

ين من الموظفين ويمثمون نسبة تضح من الجدول أعاله أن أغمب المبحوثا    
% . وىذه النتيجة 4، أما وظيفة فني ومدير عالقات عامة فيمثمون نسبة 92%

طبيعية لكن يحتاج مكتب العالقات العامة إلى مزيد من الفنيين إلنتاج برامج 
 .العالقات العامة

العالقات  الذي ينبغي أن يكون عميه قسم( يوضح المستوى اإلداري 6جدول رقم )
 :العامة

 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــــات
 %81 21 إدارة
 %12 3 قســـــم
 %8 2 مكتـــــب

 %100 25 المجمــوع
أن العالقات أجابوا ب أغمب المبحوثين% 81تضح من الجدول أعاله أن نسبة ا 

، ونسبة أنيا ينبغي أن تكون قسماً ب أجابوا% 12ونسبة ، ون إدارةكتالعامة ينبغي أن 
 أنيا ينبغي أن تكون مكتبًا.ب أجابوا 8%
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بأىمية العالقات العامة في  اً وىذا مؤشر إيجابي لو داللو عمى أن ىناك وعي   
 وىذا ىو الوضع الطبيعي . مركز سبيا الطبي ،

 :الموقع المناسب لمعالقات العامة ( يوضح7جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــــات

 %36 9 جياز استشاري
 %28 7 تابعة لمدير العام

 %36 9 تابعة إلدارة الخدمات
 %100 25 المجمــــــــوع

معالقات ل الموقع المناسب أنب المبحوثين الذين أجابوا عاله أنأتضح من الجدول ا
 ، والذين أجابوا%36لإلدارة العميا يمثمون نسبة أن تكون جيازًا استشاريًا ىو العامة 

أما الذين %، 36يمثمون نسبة  تكون تابعة إلدارة الخدماتالموقع المناسب أن أن ب
 . % 28لممدير العام فيمثمون نسبة  أن تكون تابعةالموقع المناسب أن أجابوا ب

 ألنو كمما كانت العالقات العامة أقرب لإلدارة العميا أصبحتوىذا مؤشر سمبي     
 .ىداف المرغوب فييا أكثر فاعمية وقدرة عمى تحقيق األ

 :مة بإجراء البحوث لجمع المعمومات( يوضح قيام العالقات العا8جدول رقم)
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
والذي يوضح مدى قيام العالقات العامة بإجراء البحوث تضح من الجدول أعاله ا

% ، أما الذين أجابو ب )نعم( 64)ال( ويمثمون نسبة  أجابوا ب أن أغمب المبحوثين
 %36فيمثمون نسبة 
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ىتمام باألساليب العممية في ممارسة االوىذا مؤشر سمبي لو داللو عمى عدم     
يتم الحصول عمييا وذلك الن التخطيط يعتمد عمى المعمومات التي العالقات العامة 
 .     من خالل البحوث

 ( يوضح مدى استخدام العالقات العامة ألنواع البحوث :9جدول رقم )
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات نــــــوع البحـث

 
لمجمهـــور  بحوث الراي العام

 الداخمي

 %45 4 تستخدم دائمــــــاً 
 %22 2 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 ال تستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع

 
 لمجمهـــور بحوث الراي العام

 الخارجي

 %33.4 3 تستخدم دائمـــــاً 
 %33.3 3 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم
 %100 9 المجمـــــوع

 
 المضمـــــــون بحوث تحميـــل

 %33.4 3 تستخدم دائمــــــاً 
 %33.3 3 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال تستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع

أن بحوث الرأي  يرون الذين أجابوا بنعم% من 45ضح من الجدول أعاله أن ات    
 33% أنيا تستخدم أحيانًا، ويرى  22العام لمجميور الداخمي تستخدم دائمًا ويرى 

 % أنيا تستخدم .
% أنيا تستخدم دائمًا 33.4وعن بحوث الرأي العام لمجميور الخارجي يرى     

 % أنيا ال تستخدم .3،33% أنيا تستخدم أحيانًا ، ويرى  33.3بينما يرى 
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% 33.3% أنيا تستخدم دائمًا ويرى 33.4تحميل المضمون يرى وعن بحوت     
 % أنيا ال تستخدم . 3،33أنيا تستخدم أحيانًا ، بينما يرى 

 نشطتها وبرامجها :( يوضح قيام العالقات العامة بالتخطيط أل 10جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
والذي تناول اجابات المبحوثين حول قيام العالقات العامة تضح من الجدول ا

يمثمون و  )ال(أجابوا ب أغمب المبحوثينأعاله أن بالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا 
. وىذا مؤشر سمبي لو داللو %36نسبة يمثمون  )نعم(الذين أجابوا ب، و %64نسبة 

المشكالت  تعامل معباألساليب العممية في العمى أن العالقات العامة ال تيتم 
بطريقة آنية ولحظية وىذا يقود إلى  اويتم التعامل معي، زمات التي تواجيياواأل
 .خبط والعشوائية ومزيد من الخسائرالت

 :العالقات العامة ألنواع التخطيط ( يوضح مدى استخدام11)جدول رقم
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات التخطيـــــطنوع 

 
 التخطيط الـوقائـي

 %44.5 4 يستخدم دائمــــــاً 
 %22 2 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 ال يستخدم 
 %111 9 المجمـــــــوع

 التخطيط العـالجـي

 %55.6 5 يستخدم دائمـــــاً 
 %11.1 1 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم
 %111 9 المجمـــــوع

التخطيط لمطـوارئ والظروف 
 المفاجئة

 %67 6 يستخدم دائمــــــاً 
 - - يستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع
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أن التخطيط  يرون الذين أجابوا بنعم% من 44.5تضح من الجدول السابق أن ا 
% أنو ال  33.3يانًا ويرى % أنو يستخدم أح22.2الوقائي يستخدم دائمًا ويرى 

 . يستخدم
وىذا مؤشر سمبي ألن التخطيط الوقائي يجنب المؤسسة الوقوع في المشكالت     

 العالقات العامة . وبرامج عميو أنشطة يؤسسوىو ما 
أنو يستخدم دائمًا  جابوا بنعمالذين أ% من 55.6وعن التخطيط العالجي يرى      

. وىذا مؤشر % أنو ال يستخدم33.3حيانًا ويرى % أنو يستخدم أ11.1بينما يرى 
 .ألزماتيا ومشكالتيا بسرعة إيجابي لو داللو عمى أن العالقات العامة تتصدى

 الذين أجابوا بنعم% من  67وعن التخطيط لمطوارئ والظروف المفاجئة يرى      
% أنيا ال 33، بينما يرى يرون أنو يستخدم أحيانًا ال يوجدوالذين  ،ئماً دا أنو يستخدم

. وىذا مؤشر إيجابي لو داللو عمى أن العالقات العامة عند تخطيطيا تستخدم
 لمواجية األزمات تتبصر بالموقف .

 :العامة بتقويم أنشطتها وبرامجها ( يوضح قيام العالقات12)جدول رقم
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
ويمثمون بنسبة  (ال) أجابوا ب أغمب المبحوثين تضح من الجدول أعاله أنا   
% ، وىذا مؤشر سمبي يدل عمى 36بنعم يمثمون نسبة  اجابو أبينما الذين ، % 64

وتقويم ا ، او فشميىتمام بعممية قياس مدى نجاح برامج العالقات العامة عدم اال
البرامج ميم جدًا لتدعيم اإليجابيات والعمل عمى معالجة األخطاء في البرامج 

 والخطط .
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 ( يوضح مدى استخدام العالقات العامة ألنواع التقويم :13جدول رقم )
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات التقـــــويـــــم

 
 الـقبــــــــمـــــــي

 %11 1 يستخدم دائمــــــاً 
 %56 5 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 يستخدم  ال
 %111 9 المجمـــــــوع

 المــــــــرحمـــــــــي

 %55.6 5 يستخدم دائمـــــاً 
 - - يستخدم أحيـــــاناً 

 %44.4 4 ال يستخدم
 %111 9 المجمـــــوع

 البعــــــــــــــــدي

 %44.4 4 دائمــــــاً يستخدم 
 %11.1 1 يستخدم أحيـــــاناً 

 %44.5 4 يستخــدم  ال
 %100 9 المجمـــــــوع

من الذين أجابوا بنعم في الجدول السابق %  11أتضح من الجدول أعاله أن     
 33أحيانًا ، ويرى % أنو يستخدم 56، ويرى أن التقويم القبمي يستخدم دائماً يرون 
 .يستخدمأنو ال 
% 55.6وعن التقويم المرحمي فإن الذين يرون أن التقويم القبمي يستخدم دائمًا     

% أنـو ال  44،4يرى ، وبينما م القبمي يستخدم أحيانًا ال يوجدوالذين يرون أن التقوي
 .يستخدم
% أن ىذا النشاط يستخدم دائمًا بينما 44.4وعن التقويم البعدي يرى      
 % أنو ال يستخدم .44.5تخدم أحيانًا ويرى % أنو يس44.4يرى
ومن الضروري أن تستخدم ، وىذه النتيجة فييا جوانب إيجابية وأخرى سمبية     

 ذتنفين التقويم عممية شاممة قبل وأثناء وبعد ألالعالقات العامة جميع انواع التقويم 
 الخطط والبرامج.
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تصالية لعامة األشكال ال ( يوضح إلى أي مدى تستخدم العالقات ا14جدول رقم )
 التالية :

 المجموع يستخدم ل يستخدم أحياناً  يستخدم دائماً  وحدات اإلشكال التصالية
االجتماعات 
 والمقاءات التفاكرية

 25 15 5 5 التكرار
 % 111 % 61 % 21 % 21 النسبة

        المــؤتمـــــــرات    
 والنــــدوات

 25 14 7 4 التكرار
 % 111 % 56 % 28 % 16 النسبة

إقامة المعارض أو 
 المشاركة فييا

 25 17 3 5 التكرار
 % 111 % 68 % 12 % 21 النسبة

السنوية التقارير 
 والـــــدوريــة

 25 15 6 4 التكرار
 % 111 % 61 % 24 % 16 النسبة

 اإلعــــــــــــــــالنـــــــــــات
 25 16 3 6 التكرار
 % 111 % 64 % 12 % 24 النسبة

النشــــــرات 
 قـــــــاتصوالمم

 25 16 3 6 التكرار
 % 111 % 64 % 12 % 24 النسبة

 األفــــــــالم الــــــوثائقيـــــــة
 25 17 7 1 التكرار
 % 111 % 68 % 28 % 4 النسبة

يرون أن االجتماعات  المبحوثين% من  21تضح من الجدول أعاله أن ا    
ويــرى ، % أنيا تستخدم أحيانًا  21بينما يرى ، التفاكريــة تستخدم دائمًا والمقـاءات 

 % أنيا ال تستخدم . 61
%  28بينما يرى ، % أنيا تستخدم دائمًا  16وعن المؤتمرات والندوات يرى     

وعن أقامو المعارض أو  % أنيا ال تستخدم . 56ويرى ، أنيا تستخدم أحيانًا 
% أنيا  12ويرى ، اً دائمأنيا تستخدم من المبحوثين %  21المشاركة فييا يرى 

 .% أنيا ال تستخدم68، وبري  احياناً  تستخدم
% 24، ويرى ماً % من المبحوثين أنيا تستخدم دائ16وعن التقارير الدورية يرى     

%  24وعن اإلعالنات يرى % أنيا ال تستخدم . 61أنيا تستخدم أحيانًا ، ويرى 
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% أنيا ال  64ويرى  ،% أنيا تستخدم أحياناً  12يرى ، و أنيا تستخدم دائمًا 
 .تستخدم

% أنيا  12يرى و  ،% أنيا تستخدم دائما 24قات يرى صوعن النشرات والمم    
% أنيا  4ئقية يرى . وعن األفالم الوثا% أنيا ال تستخدم 64تستخدم أحيانًا ويرى 

 % أنيا ال تستخدم . 68ويرى ، خدم أحياناً % أنيا تست 28يرى ، و تستخدم دائماً 
األشكال  ال تستخدمأن العالقات العامة  اتضحمن خالل التحميل السابق     
عدم : عمى. وىذا مؤشر سمبى لو داللة سبيا الطبيمركز  فيتصالية المتاحة ليا اال

أو عدم قدرتيم عمى ، القات العامة ألىمية ىذه الوسائلمجال الع فيإدراك العاممين 
 .  أو االحتمالين معاً  ،منيا االستفادة

 :ألنشطةواموظائف لالعالقات العامة  استخدام( يوضح مدى 15)رقم جدول
 المجموع ل يوجد أحياناً  دائماً  وحدات الوظائف و األنشطة

االدارة العميا شـــــــرح تــــــوجييـــــــــات 
 بالمركز لمعامميــــــــن

 25 16 4 5 التكرار
 % 111 % 64 % 16 % 21 النسبة

نحو تجاىات االإجراء البحوث لمعرفة 
 سبيا الطبي مـــــــــــركــــــــز

 25 17 5 3 التكرار
 % 111 % 68 % 21 % 12 النسبة

تجاىـــــــات الجميور اشرح وتفسير 
 لإلدارة العميـــــــــا

 25 17 5 3 التكرار
 % 111 % 68 % 21 % 12 النسبة

رشاد اإلدارة ب تخاذ القرارات انصح وا 
 األنســـــب

 25 16 6 3 التكرار
 % 111 % 64 % 24 % 12 النسبة

تحسين الصورة الذىنية لمــــركــــز سبيا 
 الطبي 

 25 17 3 5 التكرار
 % 111 % 68 % 12 % 21 النسبة

رصد ومتابعة ما ينشر عن مركز سبيا 
 األعــــــــــــــالمالطبي في 

 25 16 7 2 التكرار
 % 111 % 64 % 28 % 8 النسبة

اإلعالم عن أىداف مركز سبيا الطبي 
 وأوجــــــو نشــــــــاطــــــــــــو

 25 17 4 4 التكرار
 % 111 % 68 % 16 % 16 النسبة
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إصدار النشرات والمطبوعات عـــن 
 الطبــــــــــــــــــيمركــــــــــز سبيــــــا 

 25 15 7 3 التكرار
 % 111 % 61 % 28 % 12 النسبة

اإلعداد والترتيب لبرامج احتفاالت 
 مـركـــــــز سبيــــــــــا الطبــــــــي

 25 17 4 4 التكرار
 % 111 % 68 % 16 % 16 النسبة

اإلعداد والتنظيم لحمالت التوعيــــــة 
 الصحـــــــــــــيوالتثقيف 

 25 18 3 4 التكرار
 % 111 % 72 %12 %16 النسبة

إعداد حمالت التبرع بالدم بالتنسيق مـــع 
 بنك الـــــدم والمختـــــبر

 25 19 3 3 التكرار
 % 111 % 76 % 12 % 12 النسبة

تدعيم العالقات اإلنسانية بين العاممين 
 الطبـــــــــيبمــــــركز سبيـــــــــــا 

 25 21 2 2 التكرار
 % 111 % 84 % 8 % 8 النسبة

تكوين عالقات طبية مع وسائل 
 اإلعـــــــــــــالم 

 25 18 4 3 التكرار
 % 111 % 72 % 16 12 النسبة

تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين بمركـــــز 
 سبيا الطبــــــــــــــي

 25 21 1 3 التكرار
 % 111 % 84 % 4 %12 النسبة

تحقيق الرضا العام لممرضى والمرافقيـــن 
 ليـــــم 

 25 18 4 3 التكرار

 % 111 % 72 % 16 % 12 النسبة
 ن شرح توجيياتأيرون من المبحوثين % 21تضح من الجدول أعاله أن ا    

% 64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو16يرى ، و ستخدم دائمًا يلمعاممين  االدارة العميا
 وجد.يأنو ال 
يرى  سبيا الطبي وعن إجراء البحوث لمعرفة اتجاىات الرأي العام نحو مركز    
% أنو ال  68ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو21يرى ، و ستخدم دائماً ي % أنو12
 .وجدي

، ستخدم دائماً ي % أنو12وعن شرح وتفسير اتجاىات الجميور لإلدارة العميا يرى    
 .وجدي% أنو ال 64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو 12يرى و 
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، ستخدم دائماً ي % أنو21وعن تحسين الصورة الذىنية لمركز سبيا الطبي يرى  
 .وجدي% أنو ال 68ويرى  ،ستخدم أحياناً ي % أنو12يرى و 

 % أنو 8وعن رصد متابعة ما ينشر عن مركز سبيا الطبي في اإلعالم يرى     
 .وجدي% أنو ال  64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو 28يرى ، ستخدم دائماً ي

 % أنو16ز سبيا الطبي وأوجو نشاطو يرى وعن اإلعالم عن أىداف مرك    
 . وجدي% أنو ال  68ستخدم أحيانًا ويرى ي % أنو 16يرى ، و ستخدم دائماً ي

 % أنو12عن مركز سبيا الطبي يرى  وعن إصدار النشرات والمطبوعات    
 .وجدي% أنو ال  61ويرى  ،ستخدم أحياناً ي % أنو 28يرى ، و ستخدم دائماً ي

، ستخدم دائماً نو ي% أ16وعن اإلعداد والترتيب لبرامج مركز سبيا الطبي يرى     
 .وجدي% أنو ال 68ويرى ، ستخدم أحياناً و ي% أن16يرى و 

ستخدم ي % أنو16وعن اإلعداد التنظيم لحمالت التوعية والتثقيف الصحي يرى     
 .وجديال  و% أن72ويرى ، ستخدم أحياناً ي% أنو 12يرى ، و ئماً دا

 % أنو12وعن إعداد حمالت التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم والمختبر يرى     
 .وجدي% أنو ال 76ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو12يرى ، و ستخدم دائماً ي

 % أنو8الطبي يرى وعن تدعيم العالقات اإلنسانية بين العاممين بمركز سبيا     
 .وجدي% أنو ال 84ويرى ، ياناً ستخدم أحي % أنو8يرى ، و ستخدم دائماً ي

، % أنيا تستخدم دائماً 12عالم يرى وعن تكوين عالقات طيبة مع وسائل اال    
 .وجدي% أنو ال 72ويرى ، ستخدم أحيانًا ي % أنو16يرى و 

 % أنو12بي يرى وعن تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين بمركز سبيا الط    
 .وجدي% أنو ال  84ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو4يرى و  ،ستخدم دائماً ي
، ستخدم دائماً ي % أنو12وعن تحقيق الرضا العام لممرضى والمرافقين ليم يرى  
 .وجدي% أنو ال 72ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو16يرى و 
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ولعل ىذه النتائج ىي مؤشرات سمبية ن كل النتائج أمما سبق يتضح لنا     
انعكاسات لممعوقات التي تواجو قسم العالقات العامة بمركز سبيا الطبي والتي 

 ( . 16ذكرت في الجدول رقم )
 :قات العامة في مركز سبها الطبي ( يوضح معوقات عمل العال16جدول رقم )

 المعـــــــوقــــــــات
أوافق إلى حٍد  أوافق وحدات

 ما
 المجموع ل أوافق

عدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية 
 العــــــــالقـــــــــات العـــــامة

 25 1 5 19 التكرار
 %100 % 4 % 21 % 76 النسبة

ضعف الميزانيات لتكمفة 
 البرامــــــج واألنشطــــــة

 25 7 3 15 التكرار
 %100 % 28 % 12 % 61 النسبة

وعـــــــدم ضعـــف الكــــادر البشــــري 
 التخصـــــص

 25 1 2 22 التكرار
 %100 % 4 % 8 % 88 النسبة

ضعــــــف التــــدريب فـي الـــــداخــــــل 
 والخـــارج

 25 2 3 21 التكرار
 %100 % 8 % 12 % 81 النسبة

عـــــــدم التنسيــــــق مـــع اإلدارات 
 األخـــــــــــــرى

 25 3 4 18 التكرار
 %100 % 12 % 16 % 72 النسبة

عدم مواكبة األجيزة االتصالية 
 لمتطـــــــور التكنولـــــوجي 

 25 1 4 21 التكرار
 %100 % 4 % 16 % 81 النسبة

أن أغمب المبحوثين يوافقون عمى أن من معوقات  تضح من الجدول أعالها    
 ويمثمون نسبةعدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية العالقات العامة  العالقات العامة

الذين ال يوافقون يمثمون و  ،%21والذين يوافقون الى حٍد ما يمثمون نسبة % 76
 .%4نسبة 
 نسبة تكمفة البرامج واألنشطة فإنوعدم تناسبيا مع وعن ضعف الميزانيات     
 .% ال يوافقون28 ونسبة ،حٍد ما% يوافقون إلى 12 ، ونسبة% يوافقون61
 ، ونسبة% يوافقون88 نسبة وعن ضعف الكادر البشري وعدم التخصص فإن    
 % ال يوافقون .  4ونسبة ، % يوافقون إلى حٍد ما8
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 12 ، ونسبة% يوافقون81 نسبة وعن ضعف التدريب في الداخل والخارج فإن    
 % ال يوافقون . 8ونسبة ، % يوافقون إلى حٍد ما

% 16 ، ونسبةيوافقون 72 نسبة وعن عدم التنسيق مع اإلدارات األخرى فإن    
وعن عدم مواكبة األجيزة        . % ال يوافقون 12ونسبة ، يوافقون إلى حٍد ما 

% يوافقون إلى 16 ن، ونسبة% يوافقو 81 نسبة تصالية لمتطور التكنولوجي فإناال
 .% ال يوافقون4ونسبة ، حٍد ما
عدم  ، وكل المعوقات المذكورة أساسيايةسمب اتالسابقة كميا تمثل مؤشر النتائج     

  .ميامن قبل اإلدارات الع العالقات العامةب االىتمام
 ن االدارة العميا لو اىتمت بالعالقات العامة فسوف توفر ليا الميزانيات التيأل

ي عيين لموظف، وكذلك ستيتم بمعايير التتتناسب مع حجم انشطتيا وبرامجيا
، وكذلك ستيتم ببرامج التدريب في الداخل والخارج لرفع كفاءة العالقات العامة
وىذا كمو يجعل االدارات .ستطور منظومة االتصال في المؤسسةالموظفين، و 

 االخرى تيتم بالتنسيق والتعاون مع قسم العالقات العامة .
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 لنتائج والتوصياتا
 بالنتائج التالية : ثخرج الباح البحثا : من خالل ىذ أوًل : النتائج

 أوضحت الدراسة أن أغمب المبحوثين من الذكور . -1
 أبانت الدراسة أن أغمب المبحوثين من فئة الشباب .   -2
 الجامعية . مؤىالتمن حممة ال المبحوثينالدراسة أن أغمب  ثبتتأ-3
تخصصاتيم أظيرت الدراسة أن أغمب المبحوثين من خريجي االعالم وتختمف -4

 إذاعة وتمفزيون( .    –صحافة  –بين )عالقات عامة 
 .بإجراء البحوثضعف اىتمام قسم العالقات العامة  الدراسة أوضحت-5
 .لعالقات العامة بالتخطيط لمبرامجضعف اىتمام قسم ات الدراسة بانأ-6
قسم العالقات  تعين التيتصالية األشكال االضعف االستعانة بأثبتت الدراسة  -7

 .عمى تنفيذ خططو وبرامجو العامة
برامج لموقوف عمى مدى الو  ةنشطاألتقويم ضعف االىتمام بالدراسة  ظيرتأ -8

 تنفيذ البرامج . فيالنجاح والفشل 
أوضحت الدراسة أن قسم العالقات العامة ال يؤدي الوظائف واالنشطة  -9

مؤسسة  يأ يالعالقات العامة فعمل المسؤول عنيا بالصورة المطموبة والمنوطة ب
 أيًا كان نشاطيا . المختمفة من المؤسسات

تواجو قسم العالقات العامة  التيكشفت الدراسة أن ىناك الكثير من المعوقات  -11
 :اآلتي فيوتتمثل بمركز سبيا الطبي 

 عدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية العالقات العامة .- 
 ــــــج واألنشطــــــة .ضعف الميزانيات لتكمفة البرام -
 ضعـــف الكــــادر البشــــري وعـــــــدم التخصـــــص . -
 ضعــــــف التــــدريب فـي الـــــداخــــــل والخـــارج .-
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 عـــــــدم التنسيــــــق مـــع اإلدارات األخـــــــــــــرى .-
 التكنولـــــوجي .عدم مواكبة األجيزة االتصالية لمتطـــــــور -

 ثانيًا : التوصيات :
 : يالدراسة فقد أوصى باآلت الباحث من خرج بيا يمن خالل النتائج الت 
 واالستفادةبوظيفة البحوث وذلك لجمع المعمومات والبيانات  االىتمامضرورة  -1

 وضع الخطط . فيمنيا 
بوظيفة التخطيط وأن يكون التخطيط لألنشطة والبرامج بطريقة  زيادة االىتمام -2

 عممية ودقيقة والبعد عن التخبط والعشوائية .
في التواصل مع الجميور الداخمي الحديثة االتصالية التقنية استخدام وسائل  -3

 . يومواكبة التطور التكنولوجوالخارجي 
القات العامة وذلك لمتعرف عمى تفعيل وظيفة التقويم ألنيا مكممة لعمميات الع -4

 تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق األىداف . يمدى النجاح والفشل ف
المؤسسات  يتؤدييا العالقات العامة ف يىناك الكثير من الوظائف والميام الت -5

العامة والخاصة فالبد أن يستخدميا قسم العالقات العامة ألداء أعمالو بصورة جيدة 
 . 
 تحد من فاعمية عمل العالقات العامة . يمعالجة المعوقات الت -6

 العالقات العامة . بقسماإلدارة العميا زيادة اىتمام 
 . العالقات العامة تكمفة برامــــــج وأنشطــــــةالتي تتناسب مع الميزانيات  توفير -
 . تعيين كوادر متخصصة ومؤىمة في مجال العالقات العامة -
 فـي الـــــداخــــــل والخـــارج . موظفي العالقات العامة تــــدريبىتمام بزيادة اال -
بمركز سبيا  اإلدارات األخـــــــــــــرىبين العالقات العامة و  التنسيــــــقزيادة حجم  -

 . الطبي
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 لتطـــــــور التكنولـــــوجي .ومواكبة ااألجيزة االتصالية تحديث  -
لمعالقات العامة في المؤسسات الصحية في ليبيا يقوم بعقد اتحاد  انشاء -7

لعامة في اجتماعات وندوات دورية لمناقشة المشكالت التي تعاني منيا العالقات ا
  مقترحات الحمول ليا .  المؤسسات الصحية وطرح 
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 الهوامش
واإلعالم في الدول امة ، العالقات العمحي محمود حسن، سمير حسن منصور -1

  7( ص1985سكندرية: المكتب الجامعي الحديث، اإلالنامية)
   ، المداخل األساسية لمعالقات العامة محمد وىبي، سحر محمد منير حجاب -2

 5( ص1992، دار الفجر الجديد لمنشر والتوزيع)القاىرة : 
 :القاىرة)1طالدولة الحديثة،  ي، العالقات العامة فأحمد إبراىيم أبو سن -3

 . 18ص ( م 1986، المطبعة المصرية
 15، ص ، مرجع سابقمحي محمود حسن، سمير حسن منصور -4
، الدار الجامعية :)القاىرة: المبادئ والتطبيققات العامة، العالمحمد فريد الصحن-5

 . 13م( ص  2114
مكتبة  :القاىرة) ، العالقات العامة ووظائف اإلدارة العميايمحمد محمد الباد -6

 . 212م( ص 1993، األنجمو المصرية
 . 17ص   ،سابقمرجع ، أحمد إبراىيم أبو سن -7
مكتبة  :القاىرة) ، العالقات العامة بين اإلدارة واإلعالميمحمود محمد الجوىر  -8

  19(  ص م 1968األنجمو المصرية ، 
 12مرجع سابق ، ص ، ي، سحر محمد وىبمحمد منير حجاب -9

م( 1995، د. ن :)القاىرة يجتماعاال المنظور ي، اإلعالم فمحمد سيد فيمى -11
  73ص 
  23، مرجع سابق ، ص محمد فريد الصحن -11
)القاىرة: مكتبة األنجمو  2، العالقات العامة والمجتمع، طإبراىيم إمام-12

 .11م( ص 1986، المصرية
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دار  :)القاىرة 4، ط، العالقات العامة كأداة لمتنميةمحمد طمعت عيسى -13
 . 5، 4ص ص (  م 1971، المعارف

مكتبة القاىرة : )  3، طجتماعية، وسائل اإلعالم والتنمية االاىيناز طمعتش -14
 .     51( ص  م 1995، األنجمو المصرية

 21، مرجع سابق ، ص محمد فريد الصحن -15
 العام العالقات مجال في االجتماعية أحمد، الخدمة مصطفى محمد-16
 81(  ص 1991الجامعية،  المعرفة : داراالسكندرية)

 31، ، مرجع سابقمحمود محمد الجوىري -17
: المدخل ، خيرت معوض عياد، إدارة العالقات العامةسم محمد الجمالرا -18
 . 115( ص م 2115، المصرية لمكتب الدار :) القاىرة  1ي ، طستراتيجاال
 
 



 الخزف والعمارة اإلسالمية بين الماضي والحاضر     العدد الثاني –مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

323 

 

 الخزف والعمارة اإلسالمية بين الماضي والحاضر
 د. نزهات مفتاح البوعيشي
 د.فاطمة عمران البريكي

 جامعة طرابمس -عالم كمية الفنون واإل
 مقدمة
ن الحضارات حضارة م ةالخزف ىذا الفن الخالد, الذي تكاد ال تخمو أي     

ويطوره بدًء من  , وليس مصادفة أن يتعمق اإلنسان بيذا الفناإلنسانية من ممارستو
تزيين المعابد ودور  أواني المائدة إلى األلواح الرقم الطينية التي يكتب عمييا, إلى

التناغم الروحي  العبادة ثم أصبح فن مستقل يحاكي الفنون التشكيمية األخرى. وىذا
في  , وال غرابةواليو يعود  نسان والطين أزلي مستمر, فمنو خمق اإلنسانبين اإل

الَِّذي ))قال تعالى في كتابو العزيز ذلك الن اهلل تعالى خمق اإلنسان من طين .حيث
نَساِن ِمن ِطينٍ    . (1) ((َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَمَقُو َوَبَدَأ َخْمَق اإْلِ

الفنان في العالم اإلسالمي القديم بأصالة فن الخزف من أروع ما ترك لنا     
بداع متميز, فيو فن نتج من رؤية فنية ليا استقالليا, ولقد اكتشفت قطع  خاصة وا 

القديم في الفسطاط وسامراء والرقة والمدائن, وتبين أن ىذه  الخزف اإلسالمي
 . حكمأو لرجال ال األواني إنما صنعت لمزينة

ت في الحضارات عن غيره من الفنون كالتي ظير  وما يميز الفن اإلسالمي       
عالقة  , إن الفن اإلسالمي أقاماليونانية القديمة, أو الحضارة األوروبية الحديثة

ن حيث الرؤيا الجمالية , فالفن اإلسالمي ظل وحيدًا ممتفاعمة بين الفن والمادة
اء عمى المعدن , سو لوظيفة فيما ىو يتنوع في تحميميا, ومن حيث الغاية واوالفمسفية

 الفني, أو الخزف أو الورق أو الحجر أو الطين ... فمم تؤثر المادة عمى الجوىر
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. (2)عمى العكس الفنون األخرى التي عرفتيا تمك الحضاراتفالتآلف بينيما ضروريا
وتعتبر الحضارة العربية اإلسالمية, إلى جانب حضارة الشرق األقصى, من أكثر 

اىتمت بيذا الفن, وتعود أقدم النماذج الميمة في ىذا الفن إلى حضارات العالم التي 
بداية الحكم العباسي حيث تمكن الخزافون في العراق من االستفادة من العموم 

 المزدىرة الختراع تقنيات جديدة في طمي الخزف وتزيينو.
, وذلك بسبب يكن لمخزف قيمة تذكر في العصور القديمة قبل اإلسالم لم      
دام الحرفين األواني المعدنية من الذىب والفضة دون غيرىا, وبالتالي لم ييتموا استخ

التي تصنع من الفخار, ولما جاء اإلسالم َحرَّم البذخ والتعالي في  باألواني
الزينة واألواني المصنوعة من الذىب والفضة, مما كان ليذا  استعماالت أدوات

الخزف وابتكار أنواع جديدة؛ لتحل محل العناية بصناعة  الحرمان أطيب األثر في
مرة الخزف ذو الزخارف البارزة تحت طالء مذىب  األواني المعدنية. فظير ألول

الزخرفة بالطالء ذي البريق المعدني في البصرة  الذي يعتبر التجربة األولى البتكار
ا غير مسبوق الذي ُيَعدُّ ابتكاًرا إسالميِّا خالصً  بالعراق في القرن التاسع الميالدي,

اإلسالم, ولم يتوصل لو الصينيون بالرغم من ُعُموِّ  في الحضارات السابقة عمى
والبور سمين. وانتقل الخزف العربي من مرحمة  شأنيم في مجال صناعة الخزف

براز الشخصية الفنية العربية, وانتشر  تقميد الخزف الصيني إلى مرحمة االبتكار وا 
موطنو األصمي إلى مصر حينما  خزفي بين العراقىذا النوع الجديد من الفن ال

الرقي في العصر  دخميا أحمد بن طولون, ووصمت صناعتو إلى درجة ممتازة من
   .(3)الفاطمي. مثل الزخارف النباتية واليندسية, وكتابات بالخط الكوفي الجميل

ومساجد ليبيا القديمة  كنموذج لمدراسة حيث وظف الخزف بشكل كبير في       
المحاريب وكسوة في جدران المساجد والقباب مثل جامع شايب العين وجامع 
القرمالي وجامع قرجي خير مثال عمي دلك,ثم أصبح استخدمو يقل تدريجيا في 
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المساجد الحديثة بسبب عدم توفر مصانع لمخزف المزخرف واكتفاء المصانع 
 المحمية بالمنتجات التجارية.

-أهمية البحث :  
جماليات الخزف في العمارة اإلسالمية في المساجد .أبراز -1  
كشف النقاب عن العالقة بين فن الخزف والعمارة .-2  

-أهداف البحث:  
ييدف ىدا البحث إلي التعريف بفن الخزف واستخدامو في العمارة اإلسالمية      

عبر العصور. ودلك من خالل إلقاء الضوء عمي دراسة الستخدامو كعنصر جمالي 
ة جدران المساجد الميبية من الداخل والخارج .لكسو   

 -مشكمة البحث :
يعبر المسجد عن الجانب الروحي والديني لممدينة, فيو في إطار ما يمثمو من      

مجموعة عمرانية, يعطي صورة عن الجوانب المعمارية, سواء في إتقان البناء أو 
ن الجميل.. والمسجد يتقدم نظام العمارة وطرزىا وكذلك في أسموب الزخرفة والتزيي

عن غيره من المباني, إذ يأخذ دائمًا أحسن عناصر ومنشآت المدينة, ويحظى 
, ويناقش ىدا البحث األسموب المعماري الىتمام األكبر من جوانب العمارةبا

سالمية لفن العمارة اإل المستخدم في المساجد الحديثة واالبتعاد عن اليوية التاريخية
واليوم المتتبع لبناء المساجد في البمدان اإلسالمية نجدىا وتقنية الزخارف المعمارية. 

يا بشكل تقميدي بعيدا عن , ويتم بنائلجمالية وفنون العمارة اإلسالميةتفتقر لمروح ا
, حتى أن كل المساجد التي تم بناؤىا خالل العقدين الماضيين تغفل اإلبداع

مثل الشكل المغربي,  ممساجد التي كانت متبعة تاريخيااألشكال المعمارية ل
والسمجوقي, واليندي, والعثماني أيضا. وعمي الرغم من أن ىده التقنية واألندلسي, 
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كانت موجودة في المساجد الميبية واضمحمت في المساجد الحديثة ومن ضمن 
 .ني بمجيودات ذاتيةأسباب ىدا االضمحالل أن المساجد أصبحت تب

 -:في العمارة اإلسالمية في الماضي الخـزف
الجص فقد برع الفنانون المسممون في استخدام مختمف  وإلى جانب الرخام        
. وكان أول ظيور لبالطات الخزف في لبالطات الخزفية لتغطية المحاريبأنواع ا

المحاريب عبر عدد من بالطات الخزف ذي البريق المعدني صنعت في سامراء 
لقيروان وىي باقية إلى يومنا رسمت ليزين بيا محراب سيدي عقبة بابالعراق ثم أ

.وقد تنافس الغرب اإلسالمي مع الشرق في الشغف باستخدام الخزف لزخرفة ىذا
, وخاصة في عصر الموحدين استخدم حاريب. ففي بالد المغرب واألندلسالم

واسع حتى بات من "الزليج" بزخارفو اليندسية الدقيقة والمتعددة األلوان عمى نطاق 
 مميزات الفـن اإلسالمي الرئيسة ىنالك.

 
  استخدام البالط الخزفي لتغشيو المحاريب في المساجد
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أما الخزافون في الشرق اإلسالمي فقد أثبتوا جدارتيم بزيادة ىذا الفن من خالل   
استخدام بالطات الخزف ذي البريق المعدني والخزف ذي المـون األزرق الفيروزي 
لتغطية وزخرفة حنايا المحاريب , وحمل لواء اإلبداع في بداية األمر مدينة قاشان 

وسمرقند وبخارى وأمد والري , ولكن بقي  قبل أن تتبعيا مدن أخرى مثل تبريز
لقاشان الفضل األوفى حتى صارت بالطات القاشاني أسما عمى كل البالطات 
الخزفية ميما كان مصدر إنتاجيا أو نـوع زخارفيا . وقد حفمت محاريب البالطات 
الخزفية بالكتابات النسخية التي تحوي آيات من القرآن الكريم إلى جانب الزخارف 

اتية المعروفة بالتوريق أو األرابيسك, واستخدمت المقرنصات الخزفية أيضًا النب
محراب جامع قميان في لتزيين طواقي المحاريب مثمما نرى في محراب جامع يزد و 

. وقد لحق األتراك العثمانيون بركب المحاريب الخزفية فنراىم يستخدمون بخاري
ة جدران و المحاريب بل ولكسو بالطات الخزف المنتجة في أزنيك ليس فقط لتغشي

وميما يكن من أمر مواد المحاريب وأنواع زخارفيا التي   .المساجد من الداخل أيضاً 
تخرج عن كل حصر فقد جرت عادة المعمار اإلسالمي عمى أن يوضع المحراب 
في منتصف جدار القبمة بالضبط ليتخذ محورًا لتوزيع فتحات النوافذ عمى جانبيو 

 ور عن الفن اإلسالمي .بالتوازن المأث
-الطرز اإلسالمية الفـن في خـدمة الحـياة :  

تتميز الفنون اإلسالمية بأن ىناك وحدة عامة تجمعيا بحيث يمكن أن تتميز      
أي قطعة أنتجت في ظل الحضارة اإلسالمية في أي قطر من أقطار العالم 

وقدرتيا الفائقة عمى  اإلسالمي, ولعل ىذا السر من أسرار تفوق الحضارة اإلسالمية
صبغ المنتجات الفنية في جميع األقطار بصبغة واحدة, عمى أن ىذه الوحدة لم 
تمنع من وجود طرز إسالمية تتميز بيا األقطار اإلسالمية المختمفة في عصور 
تطورىا الفني. ويمكننا أن نقول بوجو عام: إن الطراز األموي ساد العالم اإلسالمي 
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نون المحمية, ثم ساد الطراز العباسي منذ قيام الدولة العباسية عام أواًل متأثًرا بالف
م, وعندما ضعفت الخالفة العباسية منذ القرن السابع الميالدي سادت طرز 050

أخرى إقميمية فكان ىناك الطراز األسباني المغربي في شمال أفريقيا واألندلس, 
كيا والبالد التي وطراز مصري سوري في مصر وسوريا, وطراز عثماني في تر 

كانت تتبعيا, ثم طراز ىندي في اليند.. ومن واجبنا أن نكون عمى معرفة بيذه 
الطرز الفنية, وكيف تميزت بميزات خاصة في إطار الوحدة الفنية اإلسالمية 

 .                                                   (4)الكبرى
 الطراز األَمـــوي: -1 

الزخرفيـــة ليـــذا الطـــراز مزيًجـــا مـــن جممـــة عناصـــر ورثيـــا عـــن الفنـــون التـــي العناصـــر 
سبقتو, فبينما تظير فيو الدقـة فـي رسـم الزخـارف النباتيـة والحيوانيـة, ومحاولـة تمثيـل 
الطبيعة وغيـر ذلـك ممـا امتـازت بـو الفنـون البيزنطيـة, نجـد تـأثير الفـن الساسـاني فـي 

 ات الزخرفية األخرى كشجرة الخمد.األشكال الدائرية اليندسية وبعض الموضوع
 -:الطراز العباسي -2
يمتـاز الطـراز العباســي, كمـا تمتـاز األســاليب الفنيـة المـأخوذة عنــو ومنيـا الطــراز     

الطولوني في مصر, بنوع من الخزف لو بريق معدني كانت تصنع منو آنية يتخـذىا 
مكروىـا فـي اإلسـالم األغنياء عوضا عن أواني الذىب والفضـة التـي كـان اسـتعماليا 

لمــا تــدل عميــو مــن البــذخ والتــرف المخــالفين لــروح الــدين اإلســالمي. ىــذا فضــاًل عــن 
اسـتخدام الجـص بكثـرة فـي تييئـة الزخـارف حتـى أصـبح مـن المـواد ذات الصـدارة فــي 
ىـــذا الطـــراز اإلســـالمي. والتحـــف التـــي تنســـب إلـــى ىـــذا الطـــراز متـــأثرة إلـــى حـــد مـــا 

ة, وأكثـــــر مـــــا يظيـــــر ىـــــذا فـــــي التحـــــف المعدنيـــــة وفـــــى باألســـــاليب الفنيـــــة الساســـــاني
يران في القـرنين الثـاني والثالـث اليجـريين  المنسوجات التي كانت تصنع في العراق وا 



 الخزف والعمارة اإلسالمية بين الماضي والحاضر     العدد الثاني –مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

329 

 

كما أن طريقة حفر الزخارف فـي الخشـب أو الجـص اتخـذت طابًعـا خاًصـا  م(.9,8)
 لجوانب.كان وقًفا عمى ىذا الطراز دون غيره وىى طريقة الحفر المائل أو منحرف ا

 -: الطراز اإليراني -3
م(, في طميعة األمم 0كانت إيران منذ الفتح اإلسالمي في القرن األول اليجري )    

ىـ  5أتيح لمسالجقة في القرن  اإلسالمية عناية بصناعة التحف النفيسة.وعندما
م( أن يستقروا في إيران, ظير طراز سمجوقي, امتاز باإلقبال عمى استخدام 11)

الكائنات النسخية المستديرة, فضال عن الكتاب الكوفية التي كانت تجمل بالفروع 
النباتية. وينسب إلى العصر السمجوقي, أولى مدارس التصوير في اإلسالم, 

مدينة ىراوة مراكز ممتازة إلنتاج التحف واألواني من النحاس وأصبحت خراسان و 
والبرونز المكتف بالفضة والمزدانة بأشرطة من الزخارف الكتابية, وقد شاع في 

كما ظيرت أنواع العصر السمجوقي, استخدام بالطات الخزف في تغطية الجداران. 
ألصفوي, فقد غمبت  من الخزف ذي البريق المعدني, أما التحف المعدنية في الطراز

يمكن اعتبار ىذا العصر عمييا رسوم الفروع النباتية والصور اآلدمية والحيوانية . و 
 من الناحية الفنية أقوى العصور في إيران عمى اإلطالق.

  -: الطراز الفاطمي -4
لمتحف الخزفية الفاطمية لمعان وبريق أخاذ, أما تغير ألوانيا فمرجعو البريق      

المعدني الذي تمتاز بو, أما الزجاج فمم تكن زخارفو في بداية العصر الفاطمي 
تختمف كثيًرا عن زخرفتو في عصر الطولونيين ولكنيا أخذت تتطور بعد ذلك في 

, ومن أرق المصنوعات الزجاجية خطوات سريعة ليكون ليا الطابع الفاطمي الخاص
الفاطمية وأكبرىا قيمة فنية الزجاج المزين بزخارف ذات بريق معدني. وقد استخدم 
الفاطميون البمور الصخري في عمل كئوس وأباريق, وعمب وصحون, وفنجانين 
وأطباق, وقطع شطرنج وأختام وزجاجات متنوعة األشكال, وكانت تزين بزخارف 
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فضاًل عن  منات أو طيور أو فروع نباتية مرسومة بدقة وانسجامقطوعة قواميا حيوا
 .كتابات دعائية

 -:الطراز الممموكي  -5
صــناعة الفسيفســاء الرخاميــة مــن الصــناعات الدقيقــة التــي حــذقيا الفنــانون فــي      

عصر المماليك وتتكون من مكعبـات صـغيرة مـن الرخـام مختمفـة األلـوان وتعشـق فـي 
أو الخطـــــوط المتقاطعـــــة شـــــرطة أو المعينـــــات أو المثمثـــــات األرضـــــية عمـــــى ىيئـــــة األ

ــــــــــــــــــــب بالمســــــــــــــــــــاجد.والمتشــــــــــــــــــــابكة, ــــــــــــــــــــي المحاري ــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــتعماليا ف  وكان أكث
وازدىــــر فــــي عصــــر المماليــــك خــــط النســــا واحتــــل مركــــًزا ســــامًيا وصــــار مــــن أىــــم  

العناصر الزخرفية عمى التحـف مـن معـدن وخـزف وعـاج ونسـيج, كمـا اسـتخدموه فـي 
ــــي  ــــة التــــي كانــــت تكتــــب لمســــالطين لتوقــــف بأســــمائيم ف ــــة المصــــاحف الممموكي كتاب

 المساجد.
 -الطراز المغــــربي:-6   
لصحيح في األندلس والمغرب عمى يد دولة الموحدين, يبدأ الطراز المغربي ا 

ويالحظ أن الزعامة الثقافة في العالم اإلسالمي المغربي كان مركزىا في األندلس 
في عصر الدولة األموية الغربية وفى عصر مموك الطوائف, ثم انتقمت ىذه الزعامة 

نا ىذا الطراز ومن أبدع العمائر التي خمفيا ل  .م11إلى مراكش في نياية القرن 
قصر الحمراء بغرناطة الذي يعود إلى القرن الرابع عشر الميالدي, ويمتاز بجمال 
مبانيو ورشاقة أعمدتو ذات التيجان المزخرفة بالمقرنصات, والجدران المغطاة بشبكة 
من الزخارف الجصية والكتابات الجميمة. ومن المنتجات الفنية التي ازدىرت في 

د الكتب وصناعة التحف الجمدية عامة, أما صناعة الخزف فقد الطراز المغربي تجمي
ازدىرت في الطراز المغربي أيًضا.ويعتبر الطراز المغربي أقرب الطرز إلى الطراز 

 الممموكي.
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 -الطراز التركي : -7
م, وآل الحكم في آسيا الصغرى إلى آل 14ىـ/ 9سقط السالجقة في القرن    

م, ولعل 1453ىـ /950ء عمى القسطنطينية سنة عثمان الذين استطاعوا االستيال
خير ما أنتج الترك من أنواع الفنون تظير واضحة فيما خمفوه من تحف الخزف 
والقيشانى والسجاد واألقمشة الحريرية والقطيفة والمخطوطات. أما الخزف التركي 

تركية فيمتاز بألوانو الجميمة وما فيو من رسوم الزىور والنباتات, أما السجاجيد ال
فيي تعد بحق من أبدع الفنون الشرقية, والتي تمتاز بالزخارف اليندسية البحتة, 
 وسجاجيد الصالة الصغيرة النفيسة ويمتاز معظميا برسم محراب في أرض السجادة.

 الطراز الهنــدي : - 8
يعتبر الطراز اليندي أقرب الطرز إلى الفن الفارسي, وقد تبمورت شخصية          
اليندي اعتبارا من القرن السادس عشر, وأصبح لو طابع مميز وظواىر الطراز 

ان والقرب من الطبيعة ورسم معمارية خاصة, أما التصوير فقد امتاز بيدوء األلو 
والمآذن يندية باستخدام العقود الفارسية,الشخصية, وتمتاز العمائر الالصور 

 األسطوانية, والقباب البصمية, والزخارف الدقيقة.
 -اإلسالمي في المساجد : الفن
بــالعودة لبدايــة ظيــور اإلســالم, فقــد انتشــرت المســاجد فــي عيــد النبــي صــمى اهلل     

عميو وسمم حتى شـممت كـل أجـزاء الجزيـرة العربيـة, وازداد انتشـارىا بفضـل الفتوحـات 
اإلســالمية, وكانــت العمــارة مســتمدة مــن فنــون العمــارة فــي العصــور القديمــة, وحينمــا 

اإلسالم حدود الجزيرة العربية منتشرًا في المناطق التي كانـت خاضـعة لسـيادة تجاوز 
ـــــدىما  ـــــة والفارســـــية, ورث عـــــن ىـــــاتين اإلمبراطـــــوريتين تقالي اإلمبراطـــــوريتين البيزنطي
ـــاطق  ـــة لمن ـــة المحمي ـــد الفني ـــة, التـــي كانـــت أصـــاًل ممتزجـــة بالتقالي ـــة والعمراني المعماري

 .فوذىما, وطبقيا عمى بناء المساجدن
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 -المساجد وتقنيات البناء قديما وحديثا:
ـــا مـــن مظـــاىر الثقافـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع,و      ـــة مظيـــًرا ميمِّ الفنـــون بصـــفة عامَّ

ــة كــان الفــنَّ اإلســالمي ُيَعــدُّ مـن أنقــى وأدقِّ صــور التعبيــر عــن الحضــارة  بصـفة خاصَّ
والتحميل مـا ىـو  , وىو ما لم َيْمَق من الدراسةمية, والمساجد القديمة خير مثالاإلسال

جدير بو, وتم إىمالو حتى وصمنا لما نحو من اإلسيامات المعمارية القديمة فـي فـن 
عمارة المساجد والتي ىـي ميممـة اآلن تقنيـة القبـاب والظـاىرة جميـة فـي مسـجد قرجـى 

, ث بـــرع  المســـممون فـــي تشـــييد القبـــاب, حيـــومســـجد القرمـــالي ومســـجد شـــايب العـــين
كاًل جماليِّا رائًعـا لممسـاجد, ويكفـي أن تنظـر إلييـا كمثـال وكانت ىذه القباب تعطي ش

 ليذا الجمال حتى تدرك عظمة الحضارة اإلسالمية.
 -تقنية المقرنصات:

التقنيــة الميممــة الثانيــة ىــي تقنيــة المقرنصــات والتــي كانــت مــن أبــرز خصــائص      
ــة مــن الســقف, وا لمقرنصــات منيــا الفــنِّ المعمــاري اإلســالمي, وتعنــي األجــزاء المتدلَِّي

داخميــة وخارجيــة: انتشــرت الداخميــة فــي المحاريــب والســقوف, وكانــت الخارجيــة فــي 
 صحون المآذن وأبواب القصور والشرفات

-تقنية الصوتيات:  
أمــــا تقنيــــة الصــــوتيات المعماريــــة, فقــــد أىمميــــا المعمــــاريون الجــــدد تمامــــا, وقــــد      

ـــز  ـــاني المقعـــرة اســـتخدم التقنيـــون المســـممون القـــدامى خاصـــية تركي الصـــوت فـــي المب
والمجوفـة لتركيـز الصــوت خاصـة فـي المســاجد الجامعـة الكبيـرة؛ لنقــل وتقويـة صــوت 
ـــك: مســـجد أصـــفيان القـــديم,  ـــام الجمعـــة واألعيـــاد؛ مثـــال ذل الخطيـــب واإلمـــام فـــي أي
ومســجد العادليــة فــي حمــب, وبعــض مســاجد بغــداد القديمــة؛ حيــث كــان ُيَصــمَُّم ســقف 

شـكل سـطوح ُمَقعَّـَرٍة, موزَّعـة فـي زوايـا المسـجد وأركانـو بطريقـة المسجد وجدرانو عمـى 
 دقيقة؛ تضمن توزيعا لمصوت بانتظام عمى جميع األرجاء.
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 -تقنية العقود:
لتي تتضح جميا في تصميمات والتقنية األخيرة الميممة حاليا ىي تقنية العقود وا     

, وُعمَِّم استخدامو بعد ذلك؛ بحيث أصبح عنصًرا مميًِّزا لمعمارة األمويالمسجد
ة في بالد المغرب واألندلس, ثم اقتبسو البناة األوربيون, وأكثروا  اإلسالمية, وخاصَّ

 من استخدامو في بناء كنائسيم وأديرتيم. 
مما سبق يتضح أن المدرسة اإلسالمية ىي مدرسة فنية متكاممة ضّمت أنواع 

جميعيا, وأسيمت في بناء الحضارة اإلنسانية, ويتبقى فقط لمجيل الحالي الفنون 
 محاولة دراستيا واالقتداء بيا.

 -نموذج لممساجد القديمة والحديثة في ليبيا:
تميز المعمار اإلسالمي بجماليات المساجد القديمة التي غطيت جدران القاعة  -1

شاني" ذي التشكيالت البديعة فييا إلى ارتفاع كبير بقطع البالط الخزفي "القي
واأللوان المريحة لمعين, وتعمو ىذه البالطات نقوشات مطبوعة عمى قوالب الجبس 
شكاال ىندسية مستوحاة من تجميات البيئة اإلسالمية, ويتوسط  تضمنت كتابات وا 
البالط الخزفي والقوالب, شريط عريض من الجص نقشت عمييا آيات قرآنية أو 

وغيرىم كمثال لذلك  د قرجي ومسجد القرمالي وشائب العينومسج .بعض الكممات
فييم نفس النمط اليندسي وتقنية الزخارف .كما ىو موضح في  حيت استخدام
  -الصور التالية :

 



 الخزف والعمارة اإلسالمية بين الماضي والحاضر     العدد الثاني –مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

334 

 

       

   
 جامع احمد باشا القرمالي  -2رجي                        جامع مصطفي ق  -1

 
 جامع شائب العين -3

أما المساجد الحديثة لقد تالشي  فييا العنصر الجمالي المتبع في القباب والمحاريـب 
والحـــوائط حيـــث أصـــبحت خاليـــة مـــن العناصـــر ســـالفة الـــذكر كمـــا ىـــو موضـــح فـــي 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ahmed_Pasha_Karamanli_Mosque_Interior_Tripoli_Libya.JPG
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ن أنشــــا فــــي الفتــــرة مــــا بــــين يالخشــــيبات( بمدينــــة طــــرابمس المــــذ –يمســــجدي )الجــــويم
ـــــــــد م( واســـــــــتبدال 2002-2004) ىانات العصـــــــــرية فـــــــــي بالجـــــــــدران اإلســـــــــمنتية وال

كمــا ىــو   ب عبــارة عــن تجويــف بســيط داخــل حــائط القبمــةيــالمحرا توأصــبحالحوائط.
 -موضح فيما يمي:

 
 جامع الجويمي -3
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 جامع الخشيبات -4
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 -الخالصة والنتائج :
من خالل الدراسة التي أجريت عمي تقنية عمارة المساجد في الماضي والحاضر في 

 لالتي :ليبيا توصمنا 
 الخصوصية أو المعماري الطراز  لممساجد الحديث المبنى تصميم في يراع لم  -1

 واألثرية . التاريخية
 فقدان العناصر الجمالية لمعمارة اإلسالمية في المساجد الحديثة . -2
 خــزف والتــياســتخدام زخــارف الفسيفســاء والختفــاء الفــن اإلســالمي المتمثــل فــي ا -3

 المســــمم فــــي ظــــل طــــراز معمــــاري التــــي بــــرع فييــــا الفنــــان الزخــــارفتعتبــــر مــــن أقــــدم 
 .إسالمي

االكتفاء بالجدران األسمنتية والدىانات العصرية في داخل المساجد باعتبارىا اقل -4
 تكمفة . 

 -التوصيات :
 الرجوع إلي الصناعات التقميدية ألنيا كانت ميتمة بتصنيع البالطات الخزفية . -1
و الخزفيات لما يمثمو من أىمية ليذا الشعب كأقدم الصناعات  االىتمام بالفخار -2

 التقميدية التي عرفيا اإلنسان عمى ىذه األرض وارتبطت بالتطور الحضاري.
توجيو الحرفيين إلى ىذه الصناعات التقميدية ألىميتيا السياحية والفنية والثقافية  -3

 المؤثرة .لحياة المجتمع, و التصدي لمتيارات الثقافية الوافدة 
 اىتمام األوقاف بالمساجد واإلشراف عمييا لمحفاظ عمي التراث المعماري . -4
اىتمام المعماريين بالجانب الفني في العمارة اإلسالمية وتوظيفيا في بناء -5

 المساجد . 
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