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 كممة ال:دد
ف م لخطب  نحلتبب ا البحمر م جبن  وتوايقه ت ير وةيب لمالعون ولللال ل جن لهلل

 ل جن فحم وعصب  اقبس لبس ع لمخطبولع لمةةجيبب و  ا إلعه مم يج   فة  تف ي هح 
طريقهببح م عطبب ق لملببحس ولمالحفببل ا اوحعببع لمخطببوة لاومبب  لقببرلر لم ببيس لملحنيببب تفخببذ 

فب م فةب  تف بيس جلةبب وةيبب لمالعبون ولل ر يس لحجةب جصرلته و لمقح   لحمجولاقبب
فبب م وفةببوم لحببحا وسرل ببحع لمالعببون ولل وجلةببب فةجيببب لحنيببب جحوجببب ترةعبب  لعشببر 

ةجطلوفبحع لبوزلرة لمنقحابب ولمجلتجبص لاتصحل نم ت ه  رلر لم بيس جبسير لاسلرة لمةحجبب م
لشفن جعح لاذن مةجلةب لجلحشرة فجةهبح ولصصبرلر لسلرة  2015  م عب 3لمجسع  ر م  

لموةيب ولا حتذة وهي ب لمتحرير خرج لمجوموس لملوبر جبن هبذه لمجلةبب لمب  حيبز لمولبوس  
ةيبحع ميعظم لم  لقيب لخوته جن ل رة لمجلب ع لملحنيبب لمجحوجبب لمتب  تصبسر فبن لمو

لمجختةالب ملحجةب جصرلته ا و س حرصعح ا  فسسعح لاول  ن يوون جعوفًح وشحجً  جن 
حيا لمتخصص ولملغرلايح ا اشجل لمةسس لحبوا فةجيبب جبن سول فرليبب فبسة  ووبحن 
اببب  لمةسيبببس جبببن لمتخصصبببحع لمالعيبببب ولاف جيبببب ولمةةبببوم ذلع لمة  بببب البببح  ميحبببوي 

فببب م لاموتروعببب  فببب م لمال بببح   وللولللمةةجيبببب اببب  لمالعبببون و لمصبببححاب لملحبببوا 
وف  بببب و بببح ل لافببب م لحقبببوق لاع بببحن وتفنيرلتهبببح لمعال بببيب فةببب  لملجهبببور للجيبببص 
ح لعولفه ل حاب لم  لمتعحاس لين لمو ح ط لاف جيب لمت  يةج لهبح فحمجعبح لميبوم ا وجب

 .يحتوي لمةسس فر ًح  موتح  فةج 
جلةبب لمةةجيبب اصععبح ا عجةبك لا ه لمول جن هذلمةسس لأل وعحن لذ علتهج لصسور

مب  ل   بحتذة و  سلرة لموةيبب و إوبل جبن ل بهم اب  هبذه لاعط  بب جبن ن عوله لمشبور لمب   
ةب مبب  جولصببإ ببهجول لفلحببحنهم ابب  هببذل لمةببسس وعببسفوهم لجيةببًح  لجيببص لملحببحا لمببذين 

 .لمةطح  لمةةج  ولملحن  لمججيز
 ولهلل وم  لمتوايق
 ر يس لمتحرير
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1معايير تقييم البحوث الجامعية والدراسات العليا  

          د. فتحي محمد اميمو
 جامعة مصراتة          / كمية الفنون واإلعالم                                            

 مقدمة البحث: 
الحاجة إلى التعميم ضرورة من ضرورات البقاء والنماء لإلنسان في أي مجتمع إن 

من المجتمعات وفي أي زمان ومكان، ومع تطور الحضارة اإلنسانية أصبح حق 
اإلنسان في أن يتزود بقسط معموم من التعميم المنظم والمنتظم حق من الحقوق 

ضمنتيا معظم الدساتير العربية، األساسية التي نصت عمييا المواثيق الدولية والتي ت
والتعميم في مجممو عمميات تحول فييا اإلنسان من كائن بيولوجي إلى كائن 
اجتماعي، يتطمب تعميمو االلتحاق بمؤسسات متخصصة في تعميم المعارف 

 التفكير والعمل . والخبرات والميارات وأساليب
المعارف والميارات، وأداة  فالتعميم بمفيومو العام والشامل يعني عممية اكتساب   

لالستمرار االجتماعي؛ لذا فقد أوجدت المجتمعات البشرية آليات ووسائط لنقل ما 
تراكم لدييا من معارف وتراث ثقافي وحضاري؛ وفق نظم تربوية تخدم غرضًا 
تعميميًا محددًا وبشكل نظامي، مبني بناًء ىرميًا وبتسمسل زمني، وىذا النظام 

االستعمال الحديث، اإلطار الذي ينتظم فيو كل ما يتعمق بالتعميم  التعميمي يعني في
عداد  دارة وا  من فمسفة وأىداف ومناىج وبرامج وطرائق وأساليب ووسائل وخدمات وا 

 .(2)المعممين، ليتكون منيا الييكل التعميمي المتكامل
وىذه المجتمعات عمى اختالف ثقافاتيا ومستوى تقدميا تعول عمى المؤسسات   

باعتبارىا المؤسسات الرئيسية في عممية إحداث التنمية االقتصادية  -التعميمية
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وذلك عن طريق توفير وتنمية الموارد البشرية التي تعد العنصر  -واالجتماعية
 األساسي لالستثمار القومي .

ي المؤسسة األقدر عمى بناء الشخصية، وغرس القيم والفضائل، إن الجامعة ى    
والشعارات والنظريات، وتحويل ىذه الشعارات والنظريات إلى واقع عممي، وىي 

لكونيا تقوم بوظيفة  األقدر عمى االتصال بالمجتمع الخارجي بكل مؤسساتو،
العممي  التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع. وكما ىو معروف فإن البحث

المنظم ىو الذي يوفر لألفراد والمؤسسات المعاصرة القاعدة الصمبة التخاذ القرارات 
 .(3)المناسبة التي تساعدىا في انجاز أىدافيا المرجوة بحسب األولويات المقررة 

وعمى صعيد وظيفة البحث العممي فإن الجامعات تسعى إلى توظيف البحث  
نتاج الم عرفة بما يحقق التدريس الفعال وبذلك تصبح العممي لخدمة المجتمع وا 

الجامعات قادرة عمى تحمل المسؤولية االجتماعية التي فوضيا المجتمع إياىا. كما 
أن أحد معايير تميز الجامعة ىو مدى مساىمتيا الفاعمة في تطوير البحث العممي، 
 لذلك فإن تطوير الوظيفة البحثية لمجامعات أضحى جزءًا من مشروع مستقبمي

 لتطوير الجامعات العربية وربطيا بالمجتمع.
وضوح رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا المنوطة بيا حتى تسيم  ويأتي ذلك من خالل   

في تحقيق التعاون المستمر والمثمر لجميع العاممين بيا حتى يمكنيا من تحسين 
داري  وتطوير أدائيا وعمييا أن تسعى إلعداد الكوادر البشرية المؤىمة تأىيل عممي وا 

لرفع مستوى أدائيا الجامعي في مختمف الجوانب باعتبارىا من أىم المؤسسات 
المجتمعية التي تسيم في وضع وتقدم ورخاء األمم، بما تمتمكو من إمكانيات عممية 

 وبشرية تمكنيا من قيادة حركة المجتمع وتوجيو عمميات التنمية.
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التي شغل بال المسئولين في جميع ويعتبر موضوع "األداء" من أىم الموضوعات     
الدول المتقدمة والنامية عمى السواء. وبقدر تمك األىمية القصوى لموضوع "األداء" 
وخطورة تأثيره في حياة األفراد والمجتمعات بقدر ما حظ ىذا الموضوع باىتمام كبير 
 من جانب العديد من الباحثين والمنظرين، فتعددت الدراسات حول ماىية األداء،
ومحدداتو، وكيفية قياسو، وأصبح الفكر اإلداري متضخمًا بالعديد من المفاىيم 
والمداخل التي كانت تبحث دائمًا عن األداء الفعال، ذلك األداء الذي يعكس القدرة 

 . (4)عمى تحقيق األىداف المطموبة
 مشكمة البحث: 

جامعات، وبالرغم تناقش سنويًا العديد من الرسائل واألطروحات في معظم ال        
من خضوع ىذه الرسائل واألطروحات إلى اإلشراف العممي والمناقشة العممية 
العمنية، إال أن تقييميا ال يخضع إلى معايير عممية مقننة متفق عمييا مما يسبب 
في خالفات أحيانًا حول قرارات لجنة المناقشة بين المشرف وأحد المناقشين يكون 

مالحظات المناقش خاطئة أو متحيزة، وقد يكون ضحيتيا الطالب إذا كانت 
ضحيتيا البحث العممي في إحدى الحالتين األولى موقف المشرف حين يكون قوي 
معنويًا وخاطئ عمميًا فيقبل البحث عمى عمتو، والثانية عدم تخصص المناقشين أو 

ض انتياج أسموب المجاممة وعدم الجدية في قراءة البحث، وعادًة ما نالحظ في بع
الحاالت مالحظات منيجية خطيرة عن البحث أثناء المناقشة تؤكد بأن النتائج 
المتوصل إلييا غير صحيحة توحي بأن قرار المجنة ىو إعادة البحث، ومع ىذا 
تنتيي إلى قبول الرسالة مع الحد األدنى من التعديالت، ىذا باإلضافة إلى اختالف 

عود إلى الخمفية العممية والمرجعية التي تقييم الرسائل واألطروحات العممية الذي ي
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يعتمدىا كل محكم، فبعض األكاديميين يركزون عمى الجانب النظري والبعض 
اآلخر يركز عمى الجانب التطبيقي اإلحصائي، والبعض اآلخر يحاول الحفاظ عمى 

 شيء من التوازن بين الجوانب المختمفة لألطروحة أو الرسالة العممية .  
التي تضر بالبحث العممي ىو تعميم تقييم الجزء عمى الكل، ويحدث ومن األخطاء 

عند لجوء المحكمين إلى إصدار حكم عام عمى العمل العممي من خالل تقييمو 
لجزء أو فصٍل واحد من البحث أو الرسالة دون التحري في األجزاء األخرى، فكثيرًا 

من خالل الفصل النظري  ما يحدث أن يحكم المناقش عمى الرسالة سمبًا أو إيجاباً 
بغض النظر عن الجوانب المنيجية واإلجرائية والنتائج اإلحصائية التي توصل إلييا 

 الباحث .
إن غياب معايير عممية يحتكم إلييا الباحثون في تقييميم لألطروحات 
والرسائل العممية يؤثر سمبًا عمى مصداقية البحث العممي وجودتو، في حين أن 

ق عمييا ال يساعد فقط المحكمين عمى التقييم الموضوعي وجود معايير متف
نما يساعد أيضا عمى تطوير البحث العممي الذي يخدم  والصادق لمرسائل العممية وا 
المجتمع، وبشكل عام فإن نظام البحث العممي الحالي يعاني من العديد من نقاط 

ر الموحدة الضعف في بعديو الرئيسيين، أىميا وجود الكثير من التقييمات غي
والمتداخمة جزئيا، وضعف المرونة الالزمة لمحكم عمى نوعية مختمفة من الرسائل، 
ولقد تحددت مشكمة ىذه الدراسة من خالل عمل الباحث في مجال التدريس 
شرافو ومناقشتو لعدد من الرسائل بالدراسات العميا والدقيقة، وقد جاءت  الجامعي، وا 

 ل اآلتي: ىذه الدراسة لإلجابة عمى التساؤ 
 ما ىي المعايير المناسبة لتقييم األطروحات والرسائل العممية ؟    
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 أىداف البحث : 
 التعرف عمى معايير تقييم البحوث العممية )ماجستير، الدكتوراه( . -1

الوصول إلى نمط تقييم مالئم لالرتقاء بمستوى عممية تقييم الرسائل الجامعية  -2
 والماجستير وأطروحات الدكتوراه .

 عرفة متطمبات جودة التقييم من قبل المشرف والمناقش والباحث . م -3
 أىمية البحث :

انطالقًا من أىمية ضبط جودة البحث العممي، فإن أىمية ىذه الدراسة تتمثل في 
كونو ييتم بدراسة وتشخيص اآللية التي تختص بضبط عممية التقييم العممي لبحوث 

 .     اسات العمياالرسائل الجامعية المقدمة من طمبة الدر 
 منيج البحث:

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، لما يتميز بو ىذا المنيج من  
الدقة والتركيز، باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة والذي تتطمبو طبيعة البحث من 

 خالل التركيز عمى بعض الحاالت. 
 حدود البحث:

ليا والمتمثل في دراسة معايير تقييم الرسائل تتحدد ىذه الدراسة بالحد الموضوعي  
 الجامعية .

 أىمية البحث العممي:
يشيد عالمنا اليوم أىمية متزايدة في البحوث العممية، فتجارب الدول المتقدمة     

أثبتت أن تقدم األمم والدول يكمن في قدرات أبنائيا عمي استغالل المتاح والممكن 
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د مقتصرا عمى الموارد الطبيعية التي توجد داخل من ثرواتيا، فتقدم الدول لم يع
أراضي الدول أو عمى موقعيا الجغرافي وأىميتو اإلستراتيجية، بل أصبح مرتبطا 
بالعنصر البشري ومقدرتو عمى البحث والسعي لمتقدم في كافة جوانب الحياة، لذا 

لما يشيده فإن البحث العممي أصبح من األساسيات التي تعتمد عمييا الدول، ونظرًا 
عالمنا اليوم من تطور سريع في كافة أوجو الحياة، ازدادت أىمية البحث العممي 

 لمواكبة العصر، ولتزويد المجتمع بالمعرفة والعمم الذي يسيم في حل كل مشاكمو.
والوظيفة األساسية لمبحث العممي ىي تقديم المعرفة من أجل توفير ظروف    

جراءاتو من األمور أفضل لبقاء اإلنسان وأمنو ورفاى يتو، والبحث العممي بمناىجو وا 
الضرورية في أي حقل من حقول المعرفة، ولذا فإن اإللمام بمناىج البحث العممي 
المختمفة والقواعد الواجب إتباعيا بدءًا من تحديد المشكمة ووصفيا إجرائيًا، مرورًا 

بتحميل البيانات  باختيار منيجية محددة لجمع البيانات المتعمقة بيا، وانتياء
 (5)واستخالص النتائج من األمور اليامة في كل العموم النظرية والتطبيقية.

وبذلك فإن أىمية البحث العممي تبرز في كونو وسيمة لمحصول عمى    
معمومات مفيدة يمكن االعتماد عمييا وغايتو اكتشاف أجوبة ألسئمة ذات معنى 

ة وبالرغم من أن البحث العممي يجرى وذلك من خالل تطبيق إجراءات عممية محدد
في أوضاع ))مكانية وزمانيو(( وبطرائق مختمفة فيو عمى صعيد عام نظامي 
وموضوعي ىدفو الوصول إلى معرفة موثوقو، يستخدمو اإلنسان الكتشاف المجيول 

 وتسخيره لخدمتو.
عممي، أما أىمية البحث العممي لمباحث، فتكمن في تعمم الباحث لتقنيات البحث ال  

وتعمم الصبر والمعاناة من أجل الوصول إلى الحقائق، وتعمم الدقة والنظام، والدراسة 
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المتعمقة، ويكتسب منو الروح العممية والمنطق العممي الذي يقوم عمى الدليل وال 
يكتفي بالشكوك والظنون، ويكون لديو نظرة الفاحص الناقد، أيضًا يتعمم أن البحث 

حيحة لتقدم وخدمة مجتمعو، كما يجبره عمى االطالع العممي ىو الطريقة الص
الموسع عمى موضوعو ما يجعمو أكثر إلماما بو ويجعمو واسع األفق يتقبل النقد 

 برحابة صدر، قادرا عمى الدفاع عن وجية نظره. 
وميما اختمفت أىداف البحث العممي ومجاالتو األكاديمية أو االجتماعية أو 
السموكية  فإنو يبقى من حيث العمم أو الممارسة أو النتيجة أحد صيغ القياس 
والتقييم، وال يخرج عن كونو سموكًا إنسانيًا يتأثر بالمعطيات الشخصية والبيانية، 

 وافرىا فيو، لعل  من أىميا ما يمي: ومع ذلك فإن لو جممة من الشروط الواجب ت
ضرورة أن ينطمق البحث العممي من دراسة مشكمة أو ظاىرة معينة، باعتبارىا  -1

المحور الذي يرتكز عميو البحث، فموال وجود مشكمة أو إشكالية تستوجب الدراسة، 
والبحث عن أسبابيا أو ما يترتب أو ترتب عنيا، أو دراستيا كظاىرة لما كانت 

 ورة لمبحث.ىناك ضر 

ال  -2 أن تكون ىذه المشكمة واقعية وحقيقية حتى يتمكن الباحث من دراستيا وا 
 تعتبر مفتعمة أو من نسج الخيال، وأن تكون محددة وقابمة لمدراسة والقياس .

أن يكون البحث خاضعا لمتنظيم أثناء القيام بو، أي أن يسير وفق خطة  -3
سل المنطقي في دراسة وعرض مدروسة وال يكون عشوائيًا، بحيث يراعي التسم

الظاىرة أو مشكمة الدراسة، وذلك حسب خطوات المنيج المتبع في الدراسة، وأن 
يكون محتويا عمى الحقائق التي تم إثباتيا من خالل دراسة مشكمة البحث، فنتائج 
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البحث العممي البد أن تكون مبنية عمى الحقائق التي توصل إلييا الباحث بعد 
 رىا لمتأكد من صحة ما توصل إليو.مراجعتيا واختبا

أن يضيف البحث العممي شيئًا جديدًا لممعرفة، من خالل ما يتوصل إليو من  -4
نتائج، فالبحث العممي الكامل يتطمب العمل المضني والطويل لمتوصل إلى دليل 

 (6)حقيقي ونتائج ممموسة.

أن يتبع فيو األسموب العممي، من حيث المنيجية في االقتباس واليوامش  -5
والفيارس والمالحق وغيرىا، وأن يشير لمدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
الدراسة من جوانبو المختمفة، وأن يكتب بمغة صحيحة خالية من األخطاء المغوية، 

 والمطبعية قدر اإلمكان . 

ين بالبحاااث العمماااي فاااي تصااانيف البحاااوث ومناىجياااا، ىنااااك اخاااتالف باااين الميتمااا
ويرجااع ىااذا االخااتالف إلااى الخمااط بااين الياادف والوساايمة، فقااد يسااتيدف البحااث تفسااير 
ظاىرة وفي سبيل ذلك يعتمد عمى إجراءات أو طريقة معينة قد تكاون كمياة أو كيفياة، 

غيااار  وقااد تكااون معتمااادة عمااى العيناااة أو الحصاار الشااامل، كماااا قااد تكاااون تجريبيااة أو
تجريبية. وطالما أن البحث يساتيدف تفساير الظااىرة؛ فاإن الطريقاة تصامم بخصاائص 
ومواصفات معينة تجعميا أقرب إلى أن تكون ذات طبيعاة تفسايرية وليسات استكشاافية 

فاااابعض المناااااىج  -أو وصاااافية مااااثال، ونقصااااد بالطريقااااة ىنااااا الماااانيج العممااااي المتبااااع 
واحااد سااواء كااان استكشااافًا أم وصاافًا أم تسااتخدم لتحقيااق أكثاار ماان ىاادف فااي البحااث ال

كماا أن البحاث قاد يساتخدم أكثار مان مانيج فاي الدراساة الواحادة وىاذا  -تفسيرًا أم تنباؤاً 
تفرضو طبيعة موضاوع البحاث واألىاداف التاي يساعى إلاى تحقيقياا؛ وأوجاو االخاتالف 
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بااين تصاانيفات البحااوث وتصاانيفات المناااىج تتمثاال فااي أن البحااوث يمكاان أن تصاانف 
ى أساااس عديااادة مااان بينياااا اليااادف الرئيساااي لمبحاااث، أماااا تصااانيفات المنااااىج فإنياااا عمااا

تتحاادد بالطريقااة التااي يااتم إتباعيااا لدراسااة المشااكمة، وماان جيااة أخاارى فااإن تصاانيفات 
البحاااااوث ىاااااي تصااااانيفات عريضاااااة مرناااااة، أماااااا تصااااانيفات المنااااااىج فإنياااااا ت عاااااد أكثااااار 

 . (7)تحديداً 

يف البحوث من حيث مستواىا وىي وفي ىذا البحث سيتم التركيز عمى تصن  
البحوث التي تجرى من أجل نيل درجة عممية، درجة التخصص في الدراسات 
الجامعية، كدرجة الميسانس أو البكالوريوس، أو درجة التخصص في الدراسات العميا 
لنيل الدرجة العالية الماجستير أو الدكتوراه وتسمى ىذه البحوث عادًة بالبحوث 

ر عمى الطمبة في مرحمة الدراسات العميا كجزء من متطمبات الحصول التدريبية، تقر 
 عمى الدرجة العممية .

 الدراسات العميا :
تعد الجامعات من المؤسسات األكاديمية المميزة التي وجدت في األصل   

لخدمة المجتمع والتعايش مع اىتماماتو، وتمبية رغباتو، وحل مشكالتو بأساليب عممية 
متطورة، ولعل أبرز البرامج الدراسية التي تقدميا الجامعات برنامج الدراسات العميا، 

عداد الكوادر البشرية في المجاالت والذي يؤدي دورا بارزا في تطوير ال معرفة وا 
المتعددة، ودعم البحث العممي، فالدراسات العميا تؤدي دورًا ممموسًا في إثراء المعرفة 
وتطوير العموم، وتأىيل القوى البشرية في مختمف المجاالت العممية، وتعزيز حركة 

نشر المعرفة  البحث العممي وتسيم في خدمة المجتمع، فمن أىدافيا اإلسيام في
اإلنسانية بكافة فروعيا عن طريق الدراسات المتخصصة، والبحث الجاد لموصول 
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إلى إضافات عممية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة، باإلضافة إلى 
تشجيع الكفاءات العممية عمى مسايرة التقدم السريع لمعمم والتقنية، ودفعيم إلى اإلبداع 

 حث العممي وتوجييو لمعالجة قضايا المجتمع.واالبتكار وتطوير الب
لقد قطعت مسيرة الدراسات العميا بالجامعات مسارًا تصاعديًا رأسيًا وأفقيًا، فازدادت 
أعداد الجامعات التي تحتوي عمى برامج الدراسات العميا، والطالب الممتحقين بيذه 

ت مختمف مجاالت البرامج، ونتج عن ذلك العديد من الرسائل الجامعية التي تناول
المعرفة، ورغم ىذا التطور أال أن ىناك الكثير من االنتقادات التي وجيت لمبحث 
العممي في السنوات األخيرة أبرزىا افتقارىا إلى األصالة واإلبداع، باإلضافة إلى أن 
ىناك نسبة كبيرة من األبحاث تخطط عمى أساس اإلمكانات البحثية المتاحة، وليس 

 الت الحقيقية التي تستوجب إيجاد الحمول المناسبة ليا.عمى أساس المشك
لقد احتمت الدراسات العميا مكانة ىامة في الجامعات، لما ليا من دور في رفد 
المجتمع بالكفاءات العممية الالزمة لعممية التنمية ومواكبة التقدم الحضاري، وتعرف 

امعية األولى يتابع فييا الدراسات العميا عمى أنيا مرحمة دراسية تمي المرحمة الج
الطمبة دراستيم لنيل درجة عميا كدرجة الدبموم أو الماجستير أو الدكتوراه تيدف إلى 
إعداد الكوادر األكاديمية الالزمة لتغطية حاجات الجامعات ومؤسسات المجتمع 

 ، والتي تسعى لتحقيق األىداف العامة المتمثمة في : (8)المختمفة
 نية عن طريق البحث واالستكشاف . تنمية المعرفة اإلنسا  .1
 تدريب الباحثين عمى أساليب البحث العممي .  .2
 إمداد المجتمع بالباحثين المتخصصين في كافة المجاالت العممية .   .3
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اإلسيام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعيا عن طريق الدراسات  .4
المتخصصة والبحث الجاد لموصول إلى إضافات عممية وتطبيقية مبتكرة والكشف 

 عن حقائق جديدة . 
تشجيع الكفايات العممية عمى مسايرة التقدم السريع لمعمل والتقنية ودفعيم إلى  .5

 العممي وتوجييو لمعالجة قضايا المجتمع .  اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث
تحسين نوعية التعميم العام والجامعي من خالل القيام بالبحوث والدراسات   .6

 العممية . 
باإلضافة إلى ذلك فإنيا تيدف لمقيام بدور ايجابي في ميدان البحث العممي الذي 

يجاد الحمول السميمة المالئمة لم تطمبات الحياة يسيم في مجال التقدم العممي، وا 
 المتطورة واتجاىاتيا التقنية، والنيوض بحركة التأليف واإلنتاج العممي .

وتعد الرسائل الجامعية من أىم أنواع البحوث لما تحتوي عميو من إضافات إلى   
رصيد المعرفة المتخصصة، فيي عبارة عن عمل عممي يتقدم بو الطالب لمحصول 

أساتذة يمثمون مراجع في تخصصاتيم، عمى درجة عممية معينة، تحت إشراف 
وتخضع ىذه الرسائل لعمميات تمحيص متعاقبة منذ أن تكون فكرة في رأس الطالب 

 حتى تتحول إلى مخطط ثم عمل متكامل .
فالرسائل الجامعية عادة ما تمتاز بمعالجة موضوعات يتم اختيارىا بطريقة 

لعممي بعد إجازة مشروع موضوعية محددة وتتم دراستيا باستخدام مناىج البحث ا
الرسالة العممية والموافقة عميو من قبل القسم العممي، وتشترط الجامعات أن يكون 
ضافة جديدة لممعرفة،  العمل المقدم لمحصول عمى الدرجة العممية فيو إسيام عممي وا 
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كما يجب أن تخرج الرسائل بشكل مميز منيجيا وبحثيًا بما يعكس اىتمامات الحقل 
 . وتطمعاتو 

وىذا بدوره يحمل برنامج الدراسات العميا مسؤولية كبيرة لتحقيق ىذه األىداف؛ 
ليتمكن طمبة الدراسات العميا من ميارات البحث العممي، باإلضافة إلى إسياميم في 
حل قضايا المجتمع المرتبطة بتخصصاتيم، وميما يكن من اختالف حول أىمية 

رسائل تعتبر مرجعا عمميا يتم الرجوع إليو من الرسائل الجامعية ومكانتيا، فإن ىذه ال
قبل الباحثين األمر الذي يتطمب بذل الجيد في اختيار موضوعات ىذه الرسائل 

 والعمل عمى كتابتيا بأسموب عممي جيد، وفق معايير جودة التعميم العالي . 
 ولقد ظير االىتمام العالمي بموضوع الجودة في التعميم العالي، الذي يتكون من 

بدء التخطيط لرسالة الجامعة إلى المشاركة الفاعمة لمعناصر البشرية والمادية في 
العممية التعميمية، من الخدمات التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي، والجودة تعني 
مجموعة من الخصائص والمميزات لكيان ما تعبر عن قدرتيا عمى تحقيق 

، ولقد أصبح تطبيق الجودة الشاممة (9)تفيدالمتطمبات المحددة والمتوقعة من قبل المس
في التعميم مطمبا ممحا لمتعامل مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي 
 والتكنولوجي وتزداد فيو حدة الصراع والمنافسة بين األفراد والجماعات والمؤسسات.
لى جانب ذلك فإن عممية اختيار المشرفين والمناقشين األكفاء من أعضاء اليي ئة وا 

التدريسية تعد من القضايا الميمة في برنامج الدراسات العميا، فأعضاء ىيئة 
التدريس يمقى عمى عاتقيم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية وتوفير الجودة فييا، 
ويجب أن يتوفر في مؤسسة الدراسات العميا العدد الكافي والمؤىل من أعضاء ىيئة 

بدًء من مرحمة قبولو كعضو ىيئة تدريس التدريس لتحقيق رسالتيا وأىدافيا، 
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بالجامعة، وبشكل عام ىناك عدد من الصفات العممية لمناقشين الرسائل العممية في 
 الدراسات العميا تتمثل في : 

أن يكون المشرف والمناقش من ذوي الصمة الوثيقة بالتخصص لمرسائل العممية  .1
. 

وأبحاثيم المعدة لمترقية أن يكونا ذوي صمة بالبحث العممي من خالل تخصصيم  .2
 وغيرىا .

 االلتزام بالموضوعية والتجرد من األىواء . .3
 التحمي  باألمانة واإلنصاف . .4
إعطاء الرسالة أو األطروحة حقيا من الوقت والجيد ومراجعة مصادرىا قدر  .5

 اإلمكان .
أن تكون مالحظاتيم وتوجيياتيم المقدمة لمطالب في قالب من األدب واالحترام  .6

 .  (10)واالبتعاد عن التجريح والتسمط 
ىناك عدد من األمور التي قد تحدث أثناء التحكيم تؤثر سمبا عمى تقييم البحث 

 منيا : 
إلى  أن المشرف ميما تحمى بالنزاىة والشفافية إال أنو ممزم في النياية لموقوف .1

 جانب الطالب.
تغييب الدور التكاممي والرقابي لمجالس األقسام والكميات في اعتماد لجان  .2

 التحكيم والمناقشة، مما يفقد ىذه المجالس فعاليتيا .

اختيار المشرفين لمناقشين محددين يؤدي إلى فقدان الحياد والموضوعية في  .3
مصالح بين بعض إصدار األحكام عمى الرسائل العممية، فمفيوم تبادل ال
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المشرفين والمناقشين وتبادل األدوار فيما بينيم في ظل غياب الدور الرقابي 
 لمجالس األقسام والكميات يؤدي إلى ضعف التقييم .

قيام المشرف بترشيح المناقشين يؤدي إلى استعانة بعض المشرفين بمناقشين  .4
المصالح بين  غير مؤىمين أو غير متعمقين في موضوع الرسالة، كما أن تبادل

بعض المشرفين والمناقشين يكون سببا في اختيار بعض أعضاء ىيئة التدريس 
 دون غيرىم من ذوي الدرجات العممية العميا ومن ذوي االختصاص . 

عدم قناعة المشرف بالتعديالت التي يطمبيا المناقشون من الطالب، فقد يكون  .5
شين دورًا في رفض المشرف الختالف المدارس الفكرية بين المشرف وأحد المناق

 لمتعديالت المطموبة .   

 المعايير العممية التي يجب توفرىا في البحث العممي : 
نظرًا لوجود اختالف في الرؤى والتي تعود الختالف المرجعية العممية لكل    

محكم، أصبح من الضروري االتفاق عمى عدد من المعايير التي يمكن عن طريقيا 
التمييز بين البحث العممي الجيد وغيره من البحوث، فالبحث العممي الجيد ىو الذي 

المعرفة، وىذه المعايير تتمثل في  يجذب القارئ لقراءتو ويكون إضافة إلى حقل
 النقاط اآلتية:

 
 أواًل / معايير اختيار الموضوع :

ضااااارورة أن ينطماااااق البحاااااث العمماااااي مااااان دراساااااة مشاااااكمة أو ظااااااىرة معيناااااة،  -1
باعتبارىااااا المحاااااور الاااااذي يرتكااااز عمياااااو البحاااااث، فمااااوال وجاااااود مشاااااكمة أو إشاااااكالية 



 5102نوفمبر  -ول العدد األ –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

11 

 

ترتااب عنيااا، أو دراسااتيا تسااتوجب الدراسااة والبحااث عاان أساابابيا أو مااا يترتااب أو 
 كظاىرة لما كانت ىناك ضرورة لمبحث.

ال   -2 أن تكااون ىااذه المشااكمة واقعيااة وحقيقيااة حتااى يااتمكن الباحااث ماان دراسااتيا وا 
 تعتبر مفتعمة أو من نسج الخيال، وأن تكون محددة وقابمة لمدراسة والقياس .

خطاااة أن يكاااون البحاااث خاضاااعا لمتنظااايم أثنااااء القياااام باااو، أي أن يساااير وفاااق  -3
مدروسااة وال يكااون عشااوائيًا، وأن يكااون محتويااا عمااى الحقااائق التااي تاام إثباتيااا ماان 
خاااالل دراساااة مشاااكمة البحاااث، فنتاااائج البحاااث العمماااي الباااد أن تكاااون مبنياااة عماااى 
الحقااائق التااي توصاال إلييااا الباحااث بعااد مراجعتيااا واختبارىااا لمتأكااد ماان صااحة مااا 

 توصل إليو.

دًا لممعرفاة، مان خاالل ماا توصال إلياو مان أن يضيف البحث العممي شيئًا جدي -4
نتائج، فالبحاث العمماي الكامال يتطماب العمال المضاني والطويال لمتوصال إلاى دليال 

 (11)حقيقي ونتائج ممموسة.

أن يتباااع فياااو األساااموب العمماااي، مااان حياااث المنيجياااة فاااي االقتبااااس والياااوامش  -5
والفياااارس والمالحاااق وغيرىاااا، وأن يشاااير لمدراساااات الساااابقة التاااي تناولااات موضاااوع 
الدراسة من جوانبو المختمفة، وأن يكتب بمغة صحيحة خالية من األخطاء، ويحتوي 

 بحث. عمى التسمسل المنطقي في دراسة الظاىرة أو مشكمة ال

أن يتأكد مان صاحة نتاائج الدراساات الساابقة، فقاد يختاار الباحاث مشاكمة سابق  -6
 دراستيا ويعيد تصميم البحث نفسو، ويسمى ىذا األسموب بإعادة الدراسة.
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 ثانيًا/ معايير اختيار عنوان البحث :
مدى صالحية الموضوع لمبحث، إذ يجب عمى الباحث أن يثبت أن موضوعو  -1

بمعنى أن بحثو سيضيف شيئًا جديدًا إلى حقل المعرفة  صالٌح لمبحث العممي،
 اإلنسانية.

مدى توفر المصادر والمراجع المطموبة لمبحث من حيث توفر الوثائق األصمية  -2
والكتب والدوريات والتقارير، ألنيا تمد الباحث بمادة بحثو، فكمما زاد اطالع 

تكوين فكرة الباحث وقراءاتو لما ىو متوفر حول موضوعو ساعده ذلك في 
 واضحة عن موضوع بحثو.

إمكانيااة القيااام بالبحااث فميساات كاال المواضاايع التااي تخطاار فااي ذىاان الباحااث  -3
يمكااان دراساااتيا والخاااوض فاااي غمارىاااا والبحاااث فيياااا، ويرجاااع ذلاااك إلاااى عااادد مااان 

فماااا تسااامح باااو ثقافاااة مجتماااٍع ماااا ))العوامااال منياااا الكمفاااة المالياااة أو ثقافاااة المجتماااع 
ال يصح دراستيا في مجتمع مجاور، ويختماف األمار فاي كموضوعات لمدراسة؛ قد 

  ( 12)زمنية مختمفة((.ى في المجتمع الواحد خالل فترات ىذا المجال حت
أن ال يكون الموضوع غامضًا وواسعًا بدرجة كبيرة، فكمما استطاع الباحث  -4

 موضوع بحثو زمانيًا ومكانيًا، كمما كانت الدراسة أكثر دقة وتشخيصا. حصر
قد تمت دراستو من قبل، وال يجوز  –محل الدراسة  –ون الموضوع أن ال يك -5

إعادتو إال إذا رأي الباحث أن ىناك نقصًا في معايير وأسس الدراسات التي سبقتو 
في نفس الموضوع، وىنا يجب عمى الباحث أن يشير لمدراسات السابقة التي 

طالع عمى تناولت الموضوع وأوجو القصور فييا، وىذا يتطمب من الباحث اال
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دليل الدراسات والبحوث التي تناولت موضوعو، والتأكد من نتائج تمك الدراسات 
 . (13)مشيرًا إلى القصور الموجود فييا، ومحاولة تالفيو

 ضرورة عرض الموضوع عمى األستاذ المشرف إلبداء الرأي . -6
 ثالثًا/ معايير صياغة العنوان: 

 .((المتغيرات))عناصر المشكمة التي يقوم بدراستيا  .1
 العالقة بين ىذه العناصر والمتغيرات التي ييدف الباحث لدراستيا. .2
 اإلطار البشري لمبحث الذي يوضح مجتمع البحث. .3
 اإلطار الجغرافي لمبحث الذي يوضح ميدان أو مكان الدراسة. .4
 اإلطار الزمني أي الفترة التي ستتم فييا دراستيا. .5
والمنيجية، فال يجوز تأخير العناصر أو  ترتيب العنوان طبقًا لمقواعد المغوية .6

المتغيرات الفاعمة عن غيرىا أو تقديم مجال التطبيق عن بناء العالقات بين 
 العناصر.

تجنب الغموض عند صياغتو، واالبتعاد عن استخدام الكممات واأللفاظ  .7
 اإلنشائية أو التعقيدات المفظية أو الكممات غير المستساغة.

عنااوان بساايطة ذات طااابع عممااي موضااوعي بعياادة عاان ينبغااي أن تكااون لغااة ال .8
 أسموب التضخيم واالستعراض واألسموب اإلنشائي.

ينبغي أن يشير العنوان إلى موضوع البحث وأبعاده بنوع من االختصار  .9
المعبر، مع ضرورة حذف الكممات الزائدة كمما أمكن ذلك، ويفضل أن ال يزيد 

 (14)خمس عشرة كممة.(( 15 ))عدد كمماتو عن 



 5102نوفمبر  -ول العدد األ –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

14 

 

أن يتمكن القارئ من التعرف عماى اليادف مان البحاث والمانيج المساتخدم فاي  .11
 البحث.  

 رابعًا / معايير تحديد مشكمة البحث :

دراساااة البعاااد التطاااوري العمماااي لممشاااكمة أو ماااا يطماااق عمياااو بالخمفياااة العممياااة  -0
عمااااى الدراسااااات والبحااااوث  لممشااااكمة، أو الرصااااد المعرفااااي ليااااا، وذلااااك باااااإلطالع

 والكتب والمراجع التي تتصل بمشكمة البحث .

تحديااد نطاااق المشااكمة ماان كافااة الجوانااب التااي تتطمبيااا طبيعااة المشااكمة سااواء  -1
كاناات ىااذه النطاقااات جغرافيااة أم بشاارية أم زمانيااة، وذلااك وفقااًا لطبيعااة البحااث أو 

 الدراسة وىذا يجعل المشكمة أكثر تحديدًا.

لبحااث صااياغة عمميااة محااددة، بحيااث يتحاادد مجااال وأسااموب صااياغة مشااكمة ا -2
دراسااة المشااكمة وحميااا بدقااة، وينبغااي أال تكااون الصااياغة طويمااة ومممااة وال قصاايرة 

 مخمة .

التعريف بالمفاىيم والمصاطمحات والمتغيارات الاواردة فاي مشاكمة البحاث، وفاي  -3
 البحث.ذلك توضيح لممشكمة في ذىن الباحث نفسو وذىن القارئ الذي يتابع 

 أصالة المشكمة من حيث فائدتيا أو قيمتيا العممية. -4

 حداثة المشكمة وعدم تكرارىا لموضوعات سبق دراستيا. -5

عدم اعتمادىا عمى دراسة معمومات أو وثاائق متحيازة، تضاع الباحاث موضاع  -6
 الشك العممي.

قابمية المشكمة لمدراسة أو الحال أو التفساير، مان حياث إمكاناات إجرائياا ومان  -7
 (15)بيعة المشكمة أو إمكانيات الباحث الشخصية والعممية.حيث ط
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 خامسًا/ معايير صياغة الفروض:  
مراعاة أن الفرض ينبع من واقع الفكر العممي والمالحظة المنيجياة ولايس مجارد  -1

 تصورات خيالية.
 وضاااااااع تصاااااااور لناااااااوع العالقاااااااة باااااااين المتغيااااااارات مااااااان خاااااااالل تحدياااااااد الباحاااااااث  -2

المتغيار التاابع وتصاور اتجااه ىاذه العالقاة ))طردياة  لممتغير المستقل الذي ياؤثر فاي
، فالفرض الجياد ىاو الاذي تتحادد فياو العالقاة (16)أو عكسية((، ))ايجابية أو سمبية((

 بين المتغيرات بوضوح.
 يجب أن تكون الفروض متفقة مع الحقائق العممية الثابتة. -3
تماااك الفاااروض اإليجاااز والوضاااوح، وىاااذا يتطمااب تحدياااد المفااااىيم التااي تتضااامنيا  -4

 والتعرف عمى المقاييس والوسائل التي يستخدميا الباحث لمتحقق من صحتيا.
الشاامول والااربط، بحيااث يكااون ىناااك ارتباااط بااين الفااروض وبااين النظريااات التااي  -5

 سبق الوصول إلييا، بمعنى أن تعتمد عمى جميع الحقائق المتوفرة.
ايا األخالقية واألحكام أن تكون قابمة لالختبار، فبعض الفروض الفمسفية والقض -6

 اختبارىا في بعض األحيان.  -إن لم يكن من المستحيل -القيمية يصعب 
 أن تكون الفروض خالية من التناقض. -7
يفضل أن يعتمد الباحث عمى مبدأ الفرضيات المتعددة، مان خاالل وضاع العدياد  -8

 .(17)من الفرضيات المحتممة بداًل من فرضية واحدة 
 يجب مراعاتيا عند االقتباس: سادسًا/ المعايير التي

يجب عمى الباحث أن يراعي الدقة في تدوين أسماء المصاادر والمراجاع التاي  -1
 يقتبس منيا، وأن تكون مصادر أصمية في الموضوع.
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مراعااااة الدقاااة واألماناااة العممياااة عناااد االقتبااااس، ومراجعتياااا لمتأكاااد مااان وضاااع  -2
 اليوامش في مكانيا.

بكثااارة االقتبااااس، فاالقتباساااات الكثيااارة يجاااب أن ال يطماااس الباحاااث شخصااايتو  -3
 تجعل شخصية الباحث تختفي وال تتضح أمام القارئ.

تنوياااع مصاااادر االقتبااااس بحياااث تحتاااوى عماااى الكتاااب والااادوريات والماااؤتمرات  -4
العمميااااة، مااااع مراعاااااة اإلصاااادارات الحديثااااة بحيااااث يتضااااح ماااادى متابعااااة الباحااااث 

 .(18)لموضوع بحثو وما كتب فيو
 التي يجب مراعاتيا عند كتابة البحث :سابعاً/ المعايير 

االعتماد عمى أسموب الباحث وطريقتو في الكتابة، وعميو االبتعاد عن اإلسراف   -1
 في النقل واالقتباس .

صدق الباحث وأمانتو العممية، بحيث يشير إلى كل المصادر والمراجع التي  -2
 استفاد منيا في بحثو، فال ينسب لو ما ليس من عممو .

يجب أن يكون الباحث موضوعيًا في كتابتو، فيبتعد عن التحيز وال ييمل   -3
األفكار التي تتعارض مع بحثو، بل يجب أن يبرز كل الحقائق التي ليا عالقة 

 بموضوعو ميما كانت، حتى يكون حكمو منطقيًا وبحثو ذا جدوى . 

بة البحث التسمسل في األفكار وربط الجمل، والدقة في استخدام المفردات، وكتا -4
 بمغة سميمة، وعبارات متينة، واالبتعاد عن التكرار.

 االبتعاد عن الجمل الطويمة المممة واالبتعاد عن الحشو واإلطالة غير المفيدة. -5
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 إتباع القواعد العممية في المنيجية من حيث كتابة اليوامش وتوثيقيا. -6

توازن األبواب والفصول والمباحث، بحيث ال يطغى فصل عمى آخر وخاصة   -7
عند الباحث المبتدئ الذي نجده يدفع بكل ما لديو من معمومات في الفصل األول 

 والثاني وتبقي بقية الفصول فارغة المحتوى.

تطابق العنوان مع مضمون البحث، فينبغي أن يكون العنوان ىو محور   -8
 .(19)الدراسة

سافات في بداية كل فقرة بمقدار ثالث أو خمس حروف ويجب أن تكون ترك م -9
 ثابتة في كل الفقرات.

 ترك مسافات بعد العناوين الرئيسية والفرعية، حتى يظير العنوان واضحا. -11

التأكد من التطابق في أرقام اليوامش بين وسط الصفحة واليامش، ومراجعة  -11
 ع السياق.ذلك بدقة، والتأكد من أن االقتباس متناسب م

المراجعة المغوية، كتابًة وأسموبًا ومراعاة تراكيب الجمل من حيث طوليا  -12
ووضوح معانييا، واالبتعاد عن الحشو واستخدام المترادفات وكثرة تكرار الكممات، 
وعدم تجزئة الكممة الواحدة بين سطرين، فالباحث ىو المسؤول األول واألخير عن 

ن لم يقم بطباعتو   بنفسو.بحثو حتى وا 

التنويع في مصادر البحث، من حيث الكتب والمقاالت والوثائق وغيرىا،  -13
واالعتماد عمى المصادر الحديثة في البحث، حيث يشير ذلك إلى أن الباحث 

 مواكبًا لمتطور العممي، ولو دراية بكل ما ىو جديد في موضوعو.
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يترك الحكم االبتعاد عن تعظيم النفس أو الشعور بأىمية العمل، فيذا األمر  -14
فيو لمقارئ، كما يجب االبتعاد عن أسموب المدح أو القدح، ومراعاة بأن الدراسة 

 عممية وال تيدف إلى أي أغراض أخرى.

وضع المالحق التي ليا أىمية لمقارئ أو لممقارنة، ويجب أن يكون ىناك  -15
 .(20)تناسب بينيا وبين حجم البحث

يجب توخي الحذر، واالعتماد عند االقتباس من شبكة المعمومات الدولية  -16
 عمى كتاب معروفين يعتد بآرائيم في موضوع الدراسة.

 توحيد طريقة وضع اليوامش التي يتبعيا الباحث في بحثو بالكامل. -17

 توحيد حجم الخطوط التي يكتب بيا البحث من حيت الحجم والنوع،   -18
نوعية  سواء ما يكتب بو العناوين الرئيسة أو الفرعية أو البحث، واستخدام

 الخطوط الشائعة في االستعمال.

 11عمي األكثر لمتن البحث، والخط رقم  16أو  14استخدام الخط رقم  -19
لميوامش، مع مراعاة وجود الخط الفاصل بين المتن واليامش والذي  11أو 

 يكون بنفس خط اليامش.

سم ومن أعمي واليسار ومن  4ترك ىامش عمي الجية اليمني بمقدار  -21
 سم. 3أسفل بمقدار 

االحتفاظ بما تم تصحيحو من قبل المشرف والرجوع إليو عند الحاجة، كما  -21
 يفضل أال يشرع في كتابة الجزء الالحق قبل أن يستمم الجزء األول من المشرف.

مراعاة التوازن في الفصول من حيث الحجم والمعمومات، فال يتسرع  -22
 فارغة الفصول بقية قيوتب الباحث ويضع كل معموماتو في الجزء األول من البحث،
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ويفضل أن يبدأ الباحث بحثو بفصل تمييدي مختصر عن موضوع  المضمون،
 الدراسة.

 في األحكام، وتقديم الحكم المسبق عمى األمور. التسرع عدم -23

بما أن طريقة عرض الموضوع تتحكم في طول الفقرات وقصرىا، إال أنو   -24
ل، بحيث تتضمن كل يفضل أن يكتب الباحث بأسموب الفقرات متوسطة الطو 

 صفحة من ثالث إلى أربع فقرات.

 مراعاة الترابط بين المقدمة والخاتمة. -25

ممارسة النقد الذاتي، وذلك بترك البحث فترة ثم العودة إليو ومراجعتو   -26
جراء التحسينات الالزمة عميو  .(21)وعرضو عمى بعض المختصين، وا 

 أىمية وجود معايير لمبحث العممي :
يضمن أن تحّكم البحوث واألطروحات بوضوح وبشكل دائم وجود المعايير  -1

بناء عمى ما ورد في ىذه المعايير، كما يوضح مستوى ونوعية األطروحات التي 
  .يقدميا طالب الدراسات العميا في أي جامعة

الحد من البحوث العممية منخفضة الكفاءة، ومن مواطن الضعف والتجاوزات  -2
لبحث العممي، فدراية الباحث بأبعاد تقويم بحثو من غير البناءة التي يعاني منيا ا

البداية يجعمو يتفادى األخطاء الشكمية والموضوعية والمنيجية والمطبعية والمغوية 
 حيث أن توافر ىذه الضوابط يجعل الباحثين يقومون بتقويم بحوثيم ذاتيًا .

لرسائل تحقيق المساواة والعدالة والنزاىة، فالحكم عمى البحوث العممية وا -3
الجامعية من خالل بيانات موضوعية كافية؛ تحقق الحكم عمى أداء الباحثين 

 وبحوثيم .
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وجود ضوابط ومعايير لمتحكيم ينعكس إيجابًا عمى مستوى البحث العممي في  -4
مجالو، وعمى تطوير وتوجيو قدرات المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس وغيرىم، 

 .وانب المنيجية والعممية والشكميةوتطوير قدرات الباحثين في مختمف الج

إصدار أحكام وقرارات موضوعية عمى األعمال البحثية صادقة وثابتة،  -5
ية والرؤى الذاتية أثناء فبوجود ىذه المعايير يقضى عمى االرتجال والعشوائ

 .التحكيم

 التوصيات 
تكوين لجنة متخصصة في التحكيم العممي تقوم بوضع الئحة واضحة يسير من  .1

 كل محكم، ووضع العقوبة الالزمة لمن يخالف ىذه الالئحة خالليا
عمى المحكم الذي سيطرت عميو الميول واألىواء واالجتيادات الشخصية غير  .2

الموضوعية أن يستحضر أنو قاٍض وحاكم يجب عميو أن يتصف بالعدل واإلنصاف 
 والواقعية والوسطية .

وشروط منيجية متفق  يجب أن تخضع عممية اختيار المحكمين آلليات وضوابط .3
عمييا، فشخصية المحكم ال تقل أىمية عن عممو ومعرفتو، فال بد أن يكون مشيودا 

 ليا بالحياد وسعة األفق واالبتعاد عن األمور الشخصية .
إجراء دورات تدريبية وتنظيم ورش عمل إلعداد وتأىيل المحكم العممي وفق  .4

 بجودة البحث .القواعد والمعايير المطموبة وذلك لالرتقاء 
تعيين لجنة عممية من الخبراء في مجال التحكيم العممي تتولى وضع المعايير   .5

 الالزمة .
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الدوكالي بالنور الدوكالي، واقع التعميم الجامعي والعالي ومتطمبات التنمية في  -1
ليبيا، ندوة التعميم العالي والتنمية، الجزء األول، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 

 . 185، ص2006

محمد عبداهلل عبدالحميد، تصور مقترح لتطوير األداء البحثي لمجامعات  -2
 . 187، ص2013اليمنية، مجمة جامعة ناصر، العدد األول، يونيو،

أمل مصطفى عصفور، تطوير األداء اإلداري، ندوة تطوير األداء في مؤسسات  -3
نظمة العربية يناير، القاىرة، الم 9 -2القطاع العام، المنعقدة في الفترة من 

 .  105، ص2005لمتنمية اإلدارية، 

، عمان، دار 3سامي محمد ممحم، مناىج البحث في التربية وعمم النفس، ط -4
 .47، ص2005المسيرة لمنشر والتوزيع، 

عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناىج البحث العممي وطرق عداد  -5
 . 10، ص1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،2البحوث، ط

بشير صالح الرشيدي، مناىج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة، الكويت،  -6
 . 41دار الكتاب الحديث، بدون سنة نشر، ص 

مية برنامج الدكتوراه في التربية تخصص اإلدارة ليمى العساف، درجة فاع -7
التربوية في جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، مجمة اتحاد الجامعات 
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 . 359، ص48،2007العربية، العدد

يعقوب شوان، تطوير كفايات المشرفين األكاديميين في التعميم الجامعي في  -8
ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة في فمسطين، مجمة البحوث والدراسات 

 . 193، ص2004التربوية الفمسطينية، العدد السابع،

محمد إبراىيم سممان، معايير الجوده في اختيار المشرفين والمناقشين لرسائل  -9
لماجستير في كميات التربية بجامعات قطاع غزة من وجية نظرىم، المؤتمر ا

 .700، ص2012العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي،

عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناىج البحث العممي وطرق عداد  - 10
 . 10، ص 1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،2البحوث، ط

صطفي عمر التير، مقدمة في مبادئ البحث وأسس البحث االجتماعي، م -11
 . 53،ص 1995، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابمس، 3ليبيا، ط

فتحي اميمة، دليل الطالب الجامعي في كتابة البحوث العممية، مصراتو،  -12 
 . 26، ص2014مكتبة اإلمام مالك،

ي الدليل التطبيقي لمباحثين، عمان، محمد عبد الفتاح الصيرفي، البحث العمم -13
 .5، ص2002دار وائل، 

 .118، 117المرجع نفسو، ص  -14
أسما حسين حافظ، مناىج وأساليب البحث العممي، القاىرة، دار الثقافة  -15

 .21، ص2003لمنشر والتوزيع، 
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، 1975،الكويت،وكالةالمطبوعات،2عممي ومناىجو،طالبحث ال ،أصولرأحمدبد-16
 .92ص

  109فتحي محمد اميمة، مرجع سابق، ص  -17

 .191-190عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مرجع سابق، ص  -18

  40 -39فتحي اميمة، مرجع سابق، ص  -19

  . 41المرجع نفسو، ص  -20
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 توظيف العناصر التيبوغرافية يف عرض املضمون السياسي

 
 مفتاح محمد اجعية د. 

 جامعة مصراتة/ كمية الفنون اإلعالم   
 

 العناصر التيبوغرافية: المفيوم والدور الوظيفي
شههههودت و هههها ل اإلعههههالم صشههههكل عههههام والصههههحاًة صشههههكل  هههها  ت ههههورا  كصيههههرا  عمهههه  
الم تويات كاًة من أدوات م اعدة لإلنتاج و مصادر معمومهات   وتعهددت الو ها ل 
اإلعالميههة وتنوعههت   اامههر الههاب ًههتر صاصهها كصيههرا لمتنههاًن اإلعالمهه  الحههاد مههن اجههل 

صشهههكل كصيهههر عمههه  الصهههحاًة  اال هههتحواا عمههه  المتمظههه  وال،فهههر صركههها   ممههها انعكهههن
الورقيههة التهه  أصههصحت تعههان  ا مههرين مههن جههراد المناً ههة الشههديدة التهه  تتعههر  لوهها 
من قصل الفكا يات الت  تد ل إل  الصيوت صأص   ال رق وأي رها وتممك الظهدرة عمه  
تظديم نف وا والتأثير ً  المتمظ    صاإلكاًة إل  االنترنت وما تحممه تمك الشصكة من 

مكانيهههات لمتهههأثير هههه  اا هههرت عهههن  ريهههق امتالكوههها لههه دوات ال هههمعية معمومههه ات وا 
والصصرية والكتاصية   اامر الاب دعها الكثيهر مهن الدرا هات إله  الظهول صهأن الصهحاًة 
الورقيههة أصههصحت ًهه   ريظوهها إلهه  الههضوال هههاا الوكهها دًهها الكثيههر مههن الصههح  إلهه  

 ير اإلمكانيههات التهه  مههن شههأنوا المجههود إلهه  اال ههتفادة مههن التظههدم التظنهه  والههك صت هه
تظديم المكمون الصحف  كاًة صشكل جااب يشد انتصا  الظارئ ويؤثر ًيه وهاا اامهر 
ال يمكههن تحظيظههه إال مههن  ههالل امههتالك الصههحيفة إلمكانيههات ماديههة وصشههرية ت ههت يا 
مهن  ههالل تو،يفوهها لم ههروج صمكههمون جيههد يظهدم ًهه  شههكل مظصههول يشههد الظههارئ ويههؤثر 

تؤكههد العديههد مههن الدرا ههات اإلعالميههة التهه  أجريههت عمهه  الصههحاًة أن  ًيههه   ولههالك
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المادة الصحفية الصد لوا من شكل جيد يشد انتصا  الظهارئ ويهؤثر ًه  إدراكهه وي هتحوا 
عمهه  اهتمامههه وهههاا ال يتههأت  إال صمهها يعههر  صههاإل راج الصههحف  الجيههد الههاب ي ههت دم 

م الوجصهة المعموماتيهة صشهكل جهااب كل ال رق واا اليب العممية الت  تمكنه مهن تظهدي
 يشد االنتصا  ويحظق ركا الظارئ . 

وا تمفههت تعريفههات اإل ههراج الصههحف  وتعههددت صههين الكثيههر مههن الههاين كتصههوا ًهه  هههاا 
أقههرب إلهه  مفوههوم اإل ههراج الصههحف  Designالمجههال ًونههاك مههن يههرت أن مصهه مر 

  الوقههت الههاب الههاب يههرتص  رصمهها صالعمميههة الجماليههة ًهه Makeupمنههه إلهه  مصهه مر 
 . (1)يشير ًيه المص مر  ااول إل  التصميم 

ويههههرت صعكههههوم أن اإل ههههراج الصههههحف  يعنهههه  توضيهههها الوحههههدات ال صاعيههههة ًههههوق حيههههض 
الصفحة تصعا  اهدا  ي ع  لتحظيظوا كإصراض وحدات معينهة والتركيهض عمه  أنهوا  مهن 

 .(2)العناصر دون أ رت
ت ههرج عمهه  أن اإل ههراج الصههحف  هههو ومومهها ا تمفههت التعريفههات وتعههددت ًإنوهها  ال 

ظها   العممية الت  يتم من  اللوا توضيا المادة الصحفية عم  صفحات الجريدة والهك ًو
لرؤيا إ راجية معينهة تحهددها مجموعهة مهن االعتصهارات ال هيكولوجية والفنيهة واإلداريهة 
التهه  الصههد لمم ههرج الصههحف  النههاجر مههن مراعاتوهها   حيههث تتمثههل تمههك المحههددات مههن 

 -وجوة ن،رنا ًيما يم :
محهددات إداريهة : وهه  ال يا هة العامهة لمصهحيفة وتوجواتوها ومن مظاتوها الفكريهة  .1

مكانياتوا اإلدارية .  وال يا ية وا 
محددات ًنية: وه  الظدرة عمه  التو،يه  الفنه  والرؤيها الفنيهة لمم هرج الصهحف   .2

صجميا أنواعوها ًه  عهر  المكهمون  وقدرته عم  تو،ي  العناصر التيصوغراًية
 الصحف  صالشكل الاب يرك  الظارئ ويشد انتصاهه ويؤثر ًيه .
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محددات نف ية ًو يولوجية : وه  تمك اا هن الته  الصهد لمم هرج مهن مراعاتوها  .3
وتتعمق صالجموور الم تود  مهن حيهث النهو  والت صه  والثظاًهة   إكهاًة إله  

ار ااصعههاد التهه  تههؤثر ًهه   ههوولة الظههرادة اا ههن الف ههيولوجية واا هها ًهه  االعتصهه
وي رها والك صمراعاتوا عند توضيا العناصر التيصوغراًيهة وا هت دام العناصهر ًه  

 ت ويل الظرادة .
ولتحظيق كل الك ًإن الم رج الصحف  م الب صتو،ي  تمك اا ن وهاا ال يتم إال 

ة والته  حهددها مهن من  هالل ا هت دام العناصهر اا ا هية المكونهة لمعمميهة اإل راجيه
كتصههوا ًههه  هههاا المجهههال ًهه  العناصهههر التيصوغراًيههة   وهههه  العناصههر التههه  يمكههن مهههن 
 اللوههها تج هههيد الرؤيهههة اإل راجيهههة والهههك صاالعتمهههاد عمههه  أشهههكالوا وأحجاموههها و هههرق 
تو،يفوا حيث تشهترك العناصهر التيصوغراًيهة ًه  صنهاد الوحهدات ال صاعيهة صا هت داموا 

 ً  جميا صفحات الصحيفة.
والعناصههر التيصوغراًيههة ههه  كههل مهها يتعمههق مههن عناصههر وهي ههات  صاعيههة تشههترك ًهه  
تكوينوا الحهرو  ال صاعيهة عمه  ا هتال  أحجاموها وا هت داماتوا  والوهد  اا ا ه  
صراضههها  مههن تكههوين وتوضيهها تمههك العناصههر ًههوق حيههض الصههفحة وا تيههار ههها  الوي ههات وا 

ظا  ل  ة معينة هو تح ين عممية االتصال صي ن الظهارئ وجريدتهه وجهاب أكصهر عهدد ًو
 .(3)من الظراد

وشههود ًههن اإل ههراج الصههحف  مراحههل عديههدة مههن الت ههور كانههت العناصههر التيصوغراًيههة 
جضدا  مهن الته  أجريهت عمه  الصهح  وتوضيها العناصهر التيصوغراًيهة المشهكمة لمعمميهة 

ظا  لعدة أ ن كان من أهموا اا ن   الف يولوجية واا ن ال يكولوجية اإل راجية ًو
حيهههث ارتهههص  ت هههور العناصهههر التيصوغراًيهههة صهههالت ورات التظنيهههة التههه  شهههودتوا ال صاعهههة 
صشههكل عههام صاإلكههاًة إلهه  االهتمامههات التهه   ههرأت عمهه  اهتمامههات الظههراد وعههاداتوم 
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 الظرا ية ويرت أغمب الاين كتصوا ً  مجال اإل راج الصحف  أن العناصر التيصوغراًية
  -تتعدد وتتنو  حيث ق موا إل  اانوا  ا تية:

الحرو  : وتعتصر الحرو  من أهم العناصهر التيصوغراًيهة الته  يهتم مهن  اللوها   -1
تظههديم المكههمون الصههحف  حيههث يههؤثر شههكل الحههر  ًهه  مههدت ي ههر الظههرادة مههن 
عدمه من  الل تغيير أشكال الحرو    ًكمما كهان شهكل الحهر  واكهحا  هول 

هة الشهكل كهالك يمعهب حجهم الظرادة عكن ا لحرو  غير الواكحة أو غير المألًو
الحر  دورا  موما ً  ت يل الظهرادة إكهاًة إله  شهد انتصها  الظهارئ لموكهو  معهين 
من الموكوعات الم روحة من مكمون الصحيفة ولتحظيق تو،يه  جيهد لشهكل 
الحهههر  وحجمهههه الصهههد مهههن اا ههها ًههه  االعتصهههار مجموعهههة مهههن ال  هههوات يمكهههن 

لت هههوم ًههه  مظرو يهههة المكهههمون الصهههحف  مهههن تمهههك االعتصهههارات ات ههها   إتصاعوههها
ال  ور والصيا  صين الكممات وال  ور   إكاًة إل  لون ااركهية الته  تكتهب 
عميوهها الحههرو  وعالقتوهها صمههون الحههر  ًكممههها كههان حجههم الحههر  منا ههصا  لشهههكل 

اًة ااركههية التهه  تكتههب عميوهها تمههك الحههرو  كممهها ي ههر الههك عمميههة الظههرادة إكهه
إلهه  أن حجههم الحههرو  وأنما وهها وأنواعوههها مههن حههرو  المههتن وحههرو  العهههر  
التهه  ت ههت دم ًهه  صهه  العنههاوين كههل الههك ي ههوم صشههكل كصيههر إاا مهها تههم تو،يفههه 

 . (4)صشكل صحير ً  جاب انتصا  الظارئ ومن تم إدراكه لممكمون الصحف  
ين عمه  أن  أب الصورة : يكاد يكون هناك إجما  صين الظراد والمحهررين والناشهر  -2

جريدة م صوعة من دون صورة تكون اقل قدرة عمه  اقتنها  الظهراد صوها   ًالصهورة 
أداة مومهة مههن اادوات التهه  ي ههت دموا الم ههرج الصههحف  كحجههر ضاويههة ًهه  صنههاد 
الموكهههوعات الصهههحفية و اصهههة الر ي هههية منوههها والهههك صهههالتركيض عمههه  العناصهههر 

ظا  لمماهب اإل راج   الاب صنوجه . ال صاعية الم تمفة ًو
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وتعهد الصهورة مهن أًكهل الو ها ل لجهاب عهين الظهارئ إله  الصهفحة والموكهو  الهاب 
يههراد إصههراض  ممهها يمكنوهها ت ههجيل تفاصههيل ااشههياد صشههكل اقههرب إلهه  الواقهها   كمههها أن 
الصههورة كثيههرا  مهها تجعههل الصههفحة ممي ههة صالحيويههة والنشهها  وت ههصل عميوهها جااصيههة قاصمههة 

د النفن أننا نفكهر صالصهورة العظميهة والنف هية ًاغمهب النهان لمم العة حيث يظول عمما
ت هههي ر عمهههيوم العظميهههة  المصهههورة   ًعنهههد حهههديثنا نحهههاول أن ن هههتعمل كممهههات تجعهههل 
ال هههاما يهههرت وعنهههدما نظهههرأ نحهههاول أن صشهههكل الشهههعورب تصهههوير الكممهههات والعصهههارات 

رة تعمل عمه  ص ريظة مظصولة عصر شاشات عظولنا   كما يرت  صراد اإل راج أن الصو 
 . (5)تكوين رواص  عا فية ما الظراد 

وتتنو  وتتعدد أنوا  الصورة ًونهاك الصهورة الفوتوغراًيهة والته  تنظ هم إله  عهدة أنهوا  
منوههها الصهههورة الموكهههوعية والصهههورة ال صريهههة الم هههتظمة والصهههورة الش صهههية والصهههورة 

ا ههرت إلهه  عههدة الجماليههة واإلعالميههة كههالك هنههاك الصههورة ال  يههة التهه  تنظ ههم ههه  ا
أنهوا  منوها الر هوم ال ها رة والر هوم الش صهية اليدويهة والر هوم والصهور التوكهيحية 

 اا رت.
عناصههر الفصههل : وههه  جميهها العناصههر التهه  يو،فوهها الم ههرج الصههحف  لمفصههل  -3

صهههين الوحهههدات ال صاعهههة صاإلكهههاًة إلههه  ا هههت داموا لمفصهههل صهههين أجهههضاد الوحهههدات 
 نف وا .

صههههراض صعهههه  وتنصهههها أهميههههة ا ههههت دام ع ناصههههر الفصههههل ًهههه  ت ههههويل عمميههههة الظههههرادة وا 
الموكوعات الت  ت ع  الصحفية إل  شد انتصا  الظارئ لوها إكهاًة إله  التمييهض صهين 

 المواد الصحفية المنشورة .
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  المشكمة البحثية وأىميتيا:
صههالرغم مههن أهميههة الدرا ههات العمميههة المتعمظههة صفنههون اإل ههراج إال أنوهها الضالههت تعههان  
نظصههها  شهههديدا  مهههن حيهههث االهتمهههام عمههه  الم هههتوت العرصههه  والميصههه  وصمههها أن الصهههحاًة 
الورقية تتعر  لمناً ة شديدة من قصل اإلعالم االلكترون  اامر الهاب اجصهر الكثيهر 

ورقيههة وحيههث أن المههواد الصههحفية ال يمكههن أن مههن الصههح  الت مهه  عههن  صعاتوهها ال
تصهههل إلههه  الظهههارئ وتهههؤثر ًيهههه وتضيهههد مهههن إقصالهههه عهههن الظهههرادة دون اال هههت دام االمثهههل 
لمعناصر التيصوغراًية وتوضيعوا صشكل عمم   ميم ي تظ ب الظارب ويؤثر ًيه   ون،را  

لصاحهث كهل لعدم وجود درا ة عن العناصر التيصوغراًية لمصحاًة الميصية ح هب عمهم ا
الههك دًعنهها إلجههراد ههها  الصحههث  حيههث تمثمههت مشههكمة الصحههث ًهه  ال ههؤال التههال  : مهها 
 مدت تو،ي  الصح  الميصية لمعناصر التيصوغراًية ً  عر  المكمون ال يا   ؟  

 أىداف البحث:
ين مق ههاا الصحهث مهن ههد  ر هين وههو محاولهة الكشه  عهن كيفيهة تو،يه         

عر  المكمون ال يا   صعينة من الجرا د الميصية وينصثهق  العناصر التيصوغراًية ً 
 -عم  هاا الود  ااهدا  الفرعية التالية: 

التعر  عم  أنوا  العناصر التيصوغراًية الت  يتم تو،يفوا ً  عر  المكمون  -1
 ال يا  .

 التعر  عم  أهمية العناصر التيصوغراًية ً  عر  المكمون.  -2
التيصوغراًيههههة ونههههو  المكههههمون المعههههرو  الكشهههه  عههههن العالقههههة صههههين العنصههههر  -3

 صالصح  المعنية صالدرا ة.
الكشهه  عههن العالقههة صههين المجههال الجغراًهه  لممكههمون ال يا هه  ومههدت تو،يهه   -4

 العناصر التيصوغراًية ً  الك .
التعههههر  عمهههه  العالقههههة صههههين ا ههههت دام العناصههههر التيصوغراًيههههة وممكيههههة الصههههحيفة  -5

 المعنية صالدرا ة .
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 تساؤالت البحث
العناصر التيصوغراًية الت  ا هت دمتوا الصهح  المعنيهة صالدرا هة ًه  عهر  ما  -1

 مكامينوا ال يا ية ؟
أب مهههن العناصهههر التيصوغراًيهههة و،فتوههها صهههح  الدرا هههة أكثهههر مهههن غيرهههها ًههه    -2

 عر  المكامين ال يا ية؟
مههها المكهههمون الصهههحف  الهههاب تهههم تو،يفهههه أكثهههر مهههن غيهههر  مهههن قصهههل صهههح    -3

 الدرا ة؟
يريههة التهه  ا ههت دمتوا صههح  الدرا ههة ًهه  عههر  المكههمون مهها الفنههون التحر   -4

 ال يا   ؟
أب مهههن المكهههامين الصهههحفية وجهههد تو،يههه  أكثهههر مهههن غيهههر  مهههن حيهههث مكهههان   -5

 النشر؟
 فروض البحث :

الفهههر  ااول: يتهههأثر تو،يههه  صهههحيفت  الدرا هههة لمعناصهههر التيصوغراًيهههة صالشهههكل    
 التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا   .

الثههههان : ي تمهههه  تو،يهههه  صههههحيفتا الدرا ههههة لممكههههمون ال يا هههه  صهههها تال  الفههههر  
 المجال الجغراً  لمموكو  .

الفهههر  الثالهههث: توجهههد عالقهههة إحصههها ية دالهههة صهههين مكهههان النشهههر والمجهههال الجغراًههه  
 لممكمون ال يا  .

 الدراسات السابقة
الصحهث لم ت كا العناصر التيصوغراًية وا ت داموا ً  اإل راج الصهحف  لكثيهر مهن 

ًكانههت أغمهههب الدرا هههات التههه  تناولتوههها تشهههير إليوههها مهههن  هههالل التنهههاول الكمههه  لعمميهههة 
اإل ههراج الصههحف  وهههاا أمههر عممهه  و صيعهه  ن،ههرا  لكههون تمههك العناصههر ههه  المكههون 
اا ا ههه  لمعمميهههة اإل راجيهههة   ومهههن الدرا هههات التههه  تناولهههت العناصهههر التيصوغراًيهههه 
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وادب الته  تناولهت العناصهر التيصوغراًيهة ًه  صشكل مصاشر درا ة عصام الهدين عصهدال
الجريههدة الم هها ية مهها درا ههة مظارنههة ا ههاليب إ راجوهها ًهه  كههل مههن مصههر والواليههات 
المتحههدة اامريكيههة وقههد توصههمت الدرا ههة أن الصههح  المصههرية واامريكيههة ت ههت دم 

وصهل أما شري  المصان ًظد ت  (6)ااعمدة والعناوين والصور صشكل م تم  ًيما صينوا
إل  أن اإلدراك المون  هو احد ال رق اا ا ية الت  نكش  من  اللوا ااشياد مهن 

  وتوصهل (7)حولنا وأن المهون أقهوت مهن الشهكل ًه  إثهارة ردود الفعهل النف هية لإلن هان
عالد  معت إل  أن المعادلة الت  تحدد العالقة صين حجهم الحهر  وات ها  الجمها لهم 

ويههرت  ههعيد النجههار  (8)ات ههمت صههالجمود واًتظادههها لمحركههةيعههد لوهها وجههود وأن الصههور 
ًهه  درا ههته عههن أثههر التكنولوجيهها ًهه  ت ههوير الصههورة الصههحفية صههأن الصههورة شههودت 

 (9)ت ورا  واكحا  وان التكنولوجيا الحديثة أثرت عم  معدالت نظهل الصهورة الصهحفية 
اصية الصفحة أما عم  نجادات ًظد توصل إل  أن شكل الحر  ي اعد عم  ضيادة جا

عههت  (10)وأن شههكل الصههحيفة ال يمعههب دورا  صههارضا  ًهه  تفكههيل الظههارئ لوهها  وتوصههل ًر
الصهههدرب إلههه  أن الوحهههدات اا ا هههية المكونهههة لمصنهههاد واإل هههراج تمعهههب دورا  أ ا هههيا ًههه  

ًإنههههه يههههرت أن  Garcia  أمهههها  (11)تشههههكيل الش صههههية اإل راجيههههة العامههههة لمصههههح  
ويل إيصهال المعهان  المتكهمنة ًه  المتهون المنشهورة الصورة تؤدب دورا  كصيهرا  ًه  ت ه

 (12)الت  يصعب الوصول أليوا ً  ،هل االعتمهاد عمه  الكممهات والمعهان  التحريريهة 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 

.  
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وتوصل  مير احمد ً  درا هته عهن تهأثير المعالجهة الرقميهة لعناصهر الشهكل المر ه  
التيصوغراًيهة لمصحيفة عم  انتصا  وتركيض الظراد إل  أن الصورة كانهت أكثهر العناصهر 

أنهههه يجهههب التركيهههض عمههه  أهميهههة تو،يههه   Hogsonويهههرت  (13)جهههاصا  النتصههها  الظهههراد 
المدا ل المر ية الالضمة حت  يمكهن جهاب انتصها  الظهراد   ويشهير إله  أن الهك يتحظهق 
مهههن  هههالل تنا هههق ا هههت دام العناصهههر التيصوغراًيهههة الم تمفهههة صمههها ي هههوم ًههه  إك هههاب 

العناصهههر التيصوغراًيهههة الم تمفهههة ومواقههها الوحهههدات  الصهههفحات معهههالم صهههارضة صا هههت دام
  أمههها احمهههد محمهههود ًظهههد توصهههل إلههه  أن  (14)التيصوغراًيهههة المنشهههورة عمههه  الصهههفحة 

الوحههدة ًهه  تصهههميم الصههفحات تتحظهههق مههن  هههالل ثالثههة م هههتويات يتمثههل ااول ًههه  
العناصههر التيصوغراًيههة الم ههت دمة ًهه  صنههاد التصههميم والثههان  ًهه  الموكههو  الصههحف  

 . (15)لعناصر  الم تمفة والثالث ً  الصفحة ككل
   نوع البحث ومنيجو :

يعتصههر هههاا الصحههث مههن الصحههوث الوصههفية التهه  توههد  إلهه  درا ههة ،ههاهرة معينههة صغيههة 
التعهههر  عمههه  مكوناتوههها وعناصهههرها   وي هههت دم الصحهههث مهههنو  الم هههر صالعينهههة حيهههث 
ي كههها عينهههة مهههن الصهههح  الميصيهههة صوهههد  التعهههر  عمههه  مهههدت تو،يفوههها لمعناصهههر 

 التيصوغراًية عند نشرها لممكمون ال يا   .
 :يانات أدوات جمع الب

ا هت دم الصاحهث ا ههتمارة تحميهل كههأداة لجمها الصيانهات والمعمومههات ال اصهة صالدرا ههة  
مههههن عينههههة الصحههههث   واحتههههوت اال ههههتمارة عمهههه  صعهههه  ً ههههات التحميههههل وتمثمههههت ًهههه  
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العناصههر التيصوغراًيههة المحتمههل ا ههت داموا مههن قصههل الصههح  عينههة الدرا ههة واعتصههر 
 .الصاحث الموكو  ال يا   وحدة لمتحميل 

 اختبار الصدق والثبات : 
ا كهها الصاحههث ا ههتمارة التحميههل إلجههرادات الصههدق والثصههات المتعههار  عميوهها حيههث 

ال تصههههار  (16)عركههههت عمهههه  عههههدد مههههن المحكمههههين مههههن أ ههههاتاة الصههههحاًة واإلعههههالم 
الصدق ال،اهرب لال تمارة وقام الصاحث صإجراد  التعديالت الم موصة كاًهة مهن حيهث 
الف ات وأنواعوا   كما قام الصاحث صتكمي  صاحثين آ رين صإجراد ا تصار مصد   لعينهة 
ظهههها  لمعادلههههة هول ههههت   مههههن الصههههح  محههههل الدرا ههههة وأ،وههههر اال تصههههار الههههاب اعههههد ًو

ة ارتفا  ن صة التظار  ب صين المحكمين والصاحث صالشكل الاب ي همر لال هتمارة المعرًو
 التحميل صأن تكون أداة صالحة لظيان ما أعدت من اجمه  .

 :مجتمع البحث والعينة وحدوده المكانية والزمنية  
تمثهل مجتمهها الصحههث ًهه  الصهح  الورقيههة الميصيههة الصههادرة  هالل ًتههرة الصحههث والتهه   

حيهههث تهههم ا تيهههار صهههحيفتين  31/12/2014الههه  1/1/2013حهههددها الصاحهههث مهههن 
يمهههثالن ق هههاعين م تمفهههين مهههن الصهههح  الميصيهههة الصهههادرة  هههالل ًتهههرة الدرا هههة وهمههها 

لجديهههدة لتمثههل ق ههها  صههحيفة ًصرايههر لتمثيهههل  صههح  الظ هها  العهههام وصههحيفة ليصيهها ا
الصههههح  ال اصهههههة وقههههد جهههههاد ا تيهههههار الصاحههههث لوهههههاتين الصههههحيفتين ن،هههههرا  لتواصهههههل 
صهههدورهما ووجهههود أعهههداد كاًيهههة ممههها يمكهههن الصاحهههث مهههن  هههحب عينهههة كاًيهههة لتمثيهههل 
مجتما الصحث   وصناد هاا اال تيار قام الصاحث صا تيهار عينهة عشهوا ية منت،مهة مهن 

اعية مهها مراعههاة قاعههدة اال ههتصدال عنههد الحاجههة كههل الصههحيفتين ص ريظههة الههدورة الصههن
عهدد  24عهددا  صواقها  48حيث تم  حب عدد من كهل شهور وصهالك صمهل حجهم العينهة 

 لكل صحيفة .
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 نتائج البحث
 

 ( يوضح المجال الجغرافي لمتغطية الصحفية1الجدول رقم )
 الصحيفة      

 
 المجال الجغراً 

 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير
 % ك % ك % ك

 54.70 366 58.8 180 51.2 186 محم 
 23.16 155 20.3 62 25.6 93 عرص 
 22.14 148 20.9 64 23.2 84 عالم 

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
مهن  ههالل الجهدول ال ههاصق يتكهر أن الشههأن المحمهه  الميصه  ح،هه  صتغ يهة أكثههر مههن 

الوقهت الهاب حصهل ًيهه الشهأن العرصه  % ًه  54.70غير  والك صن صة عالية صمغت 
% 23.16والشهههأن العهههالم  عمههه  تغ يهههة اقهههل وصن هههب متظارصهههة صمغهههت عمههه  التهههوال  

% وههاا مهن وجوهة ن،رنها أمهر  صيعهه  كهون الصهحيفتين تصهدران ًه  ليصيهها 22.14و
وتتصعان جوات ليصية وي ا صان الجموور الميص  إكاًة إل  ما تشهود  ال هاحة الميصيهة 

لية تحتم عمه  تمهك الصهح  االهتمهام صوها وصالتهال  ًهرد م هاحة اكصهر من أحداث متتا
 لتغ يتوا .
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 ( يوكر الفن التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا  2الجدول رقم )
 الصحيفة   

 الفن التحريرب
 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير

 % ك % ك % ك

 73.4 491 83.0 254 65.3 237 اا صار
 7.3 47 4.6 14 9.1 33 التظارير
 3.9 24 3.9 12 3.3 12 المظاصالت
 0.74 5 0.0 00 1.4 5 التحظيظات
 15.2 102 8.5 26 20.9 76 لمظاالت

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
تشير صيانات الجدول ال اصق إل  أن صحيفت  الدرا ة اعتمدتا صشكل كصير جدا عم  

اإل صاريههة التظريريههة ًه  عركههوا لممكههمون ال يا ه  ًجههاد الشههكل اإل صههارب التغ يهة 
%  ًهه  الوقههت الههاب ا ههت دمت ًيههه صههحيفتا الدرا ههة التظريههر اإل صههارب 73.4صن ههصة 

%   أما صاق  ااشكال الصحفية ًظد ا ت دمتوا صهحيفتا 7.3صن صة قميمة جدا  صمغت 
% لممظههاصالت الصههحفية و 3.9و % لممظههاالت15.2الدرا هة صن ههصة قميمههة جههدا  ًكانهت 

هه  تصههورنا أن هههاا أمههر  صيعهه  كههون صههحيفت  0.74 % لمتحظيظههات الصههحفية   ًو
الدرا ههة همهها صههح  يوميههة وصالتههال  مههن ال صيعهه  أن تعتمههد عمهه  الفنههون اإل صاريههة 

 والتظريرية أكثر من الفنون اال تظصا ية التف يرية .
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 المكمون ال يا   .( تو،ي  مكان النشر ً  عر  3الجدول رقم )
 الصحيفة        

 مكان النشر
 

 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير
 % ك % ك % ك

 31.4 210 30.4 93 32.2 117 الصفحة ااول 
 64.1 429 65.7 201 62.8 228 الصفحات الدا مية
 4.5 30 3.9 12 5.0 18 الصفحة اا يرة
 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 

من  الل الجدول ال اصق يتكهر أن اغمهب المكهمون ال يا ه  تهم نشهر  صالصهفحات 
% 31.4%  صينما صمل ما نشر ً  الصفحة ااول  64.1الدا مية حيث جاد صن صة 

%  ومههههههن المالحهههههه، أن 4.5ًظهههههه  وصن ههههههصة قميمههههههة جههههههدا  جههههههادت الصههههههفحة اا يههههههرة 
ل يا هه  وممهها الصههحيفتين تظارصتهها ًهه  تو،يهه   مكههان النشههر ًهه  عههر  المكههمون ا

يثيههر االنتصهها  ًهه  ههها  الصيانههات أن صههحيفت  الدرا ههة اعتمههدتا صشههكل كصيههر جههدا  عمهه  
الصههفحات الدا ميههة صههالرغم مههن أنوهها و،فههت ااشههكال اإل صاريههة أكثههر مههن غيرههها ًهه  
عر  المكمون ال يا   ورصما يرجا الهك إله  أن الصهفحة ااوله  عهادة مها تكهون 

اامهههر الهههاب اكههه ر الصهههحيفتان إلههه  نظهههل ااشهههكال  ًيوههها العنهههاوين الكثيهههرة والصهههور
 اإل صارية إل  الصفحات الدا مية .  
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 الصفحة في عرض المضمون السياسي  ( توظيف مكان النشر من4الجدول رقم )
 الصحيفة    

 المكان من الصفحة
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 26.6 178 24.8 76 28.1 102 أعم  اليمين
 18.8 126 18.0 55 19.6 71 أعم  الي ار

 40.7 272 42.5 130 39.1 142 و  
 3.7 25 2.9 9 4.4 16 أ فل اليمين
 10.2 68 11.8 36 8.8 32 أ فل الي ار
 100 669 100 306 100 362 المجمو  الكم 

تكشههه  صيانهههات الجهههدول ال هههاصق أن صهههحيفت  الدرا هههة ًشهههمتا ًههه  التو،يههه  اامثهههل 
لمكان النشر من الصفحة ً  عر  المكمون ال يا    حيث اعتمهدت عمه  نشهر 

% ًظه  ًه  26.6% من المكمون ال يا   ً  و   الصهفحة صينمها نشهرت 40.7
% 3.7ه أعم  اليمين الاب يشكل أههم مكهان ًه  الصهحيفة  كهالك عركهت مها ن هصت

%  كهل الهك يشهير صوكهوح إله  عهدم 10.2ًظ  ً  أ هفل اليمهين صينمها كانهت ن هصة 
والت  تمعب دور ًه  ت هويق قدرة صحيفت  الدرا ة ً  تو،ي  ها  العناصر الوامة 

 . المكمون
 
 
 
 
 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

6; 

 

 ( توظيف نوع الحروف في عرض المضمون السياسي .5الجدول رقم )
 الصحيفة 

 نو  الحر 
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 17.1 114 14.7 45 19.0 69 اا ود
 82.9 555 85.3 261 81.0 294 ااصي 

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
يتكهههر مهههن الجهههدول أن صهههحيفتا الدرا هههة اعتمههههدتا صشهههكل كصيهههر جهههدا  عمههه  الحههههر  

%  82.9عاليهههة جهههدا  صمغهههت  ااصهههي  ًههه  عهههر  المكهههمون ال يا ههه  والهههك صن هههصة
% ًظههه  صهههالحر  اا هههود وههههاا أمهههر مظصهههول إلههه  حهههد مههها  وههههاا 17.1صينمههها  نشهههرت 

يتماشهههه  مهههها ااشههههكال التحريريههههة التهههه  عركههههت صوهههها صههههحيفتا الدرا ههههة المكههههمون 
 ال يا   .

( يوضح توظيف صحيفتي الدراسة لمصورة في عرض المضمون 6الجدول رقم )
 السياسي .

 الصحيفة 
 الصورة

 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 18.1 121 20.6 63 16.0 58 الموكوعية
 26.0 174 29.1 89 23.0 85 الش صية
 1.0 7 0.000 0.00 1.9 7 الجمالية
 2.1 14 0.00 0.00 3.9 14 اإلعالنية
 2.2 15 0.00 0.00 4.1 15 كاريكاتير
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 3.9 26 1.6 5 5.8 21 توكيحية
 10.5 70 7.5 23 12.9 47 تعصيرية

 36.2 242 41.2 126 32.0 116 من دون صورة
 100 669 100 306 100 363 المجمو 

تشههير صيانههات الجههدول إلهه  ارتفهها  ن ههصة تو،يهه  صههحيفت  الدرا ههة لعنصههر الصههورة  
ًهه  نشههر المكههمون ال يا هه  حيههث صمغههت ن ههصة المكههمون ال يا هه  الههاب صههاحصته 

% وههه  ن ههصة عاليههة تههنم عههن اهتمههام صههحيفت  الدرا ههة صوههاا 63.8صههورة صههحفية 
% ًهه  مظاصههل 26.0العنصههر إال أن التركيههض كههان عمهه   الصههورة الش صههية ًكانههت 

 % لمصورة الموكوعية  وجادت صظية أنوا  الصور صن ب ك يمة جدا   . 18.1
( يوضح عناصر الفصل التي وظفتيا صحيفتا الدراسة في عرض 7الجدول رقم)

 المضمون السياسي.
 الصحيفة 

 عناصر الفصل
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 24.4 163 22.2 68 26.2 95 الجداول
 58.1 389 66.7 204 51.0 185 الفواصل
 7.0 47 0.00 0.00 12.9 47 الضوايا
 10.5 70 11.1 34 9.9 36 اإل ارات

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
يتكههههر مههههن الجههههدول ال ههههاصق أن صههههحيفت  الدرا ههههة و،فتهههها الفواصههههل كعنصههههر مههههن 

%  صينمها اعتمهدت عمه  الجهداول 58.1عناصر الفصل صهين المهواد الصهحفية صن هصة 
% ًهه  الوقههت الههاب ا ههت دمت ًيههه كههل مههن اإل ههارات 24.4كعنصههر ًصههل صن ههصة 
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 هههههب % عمهههه  التهههههوال  ورصمههههها ترجههههها الن7.0% و10.5والضوايهههها صن هههههب اقهههههل صمغهههههت 
الكههه يمة هههها  إلههه  أن اإل هههارات والضوايههها تعهههد مهههن عناصهههر الفصهههل الظديمهههة  حيهههث 
اتجوت اا اليب اإل راجية الحديثة إل  التركيهض عمه  عناصهر الفواصهل وغيرهها ًه  

 عر  المكمون . 
( يوضح األلوان التي وظفتيا صحيفتا الدراسة في عرض 8الجدول رقم )

 المضمون السياسي.
 الصحيفة 

 ونالم    
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 63.7 426 75.8 232 53.4 194 اصي  وا ود
 26.8 179 20.9 64 31.7 115 أكثر من لون
 9.5 64 3.3 10 14.9 54 لون واحد ًظ 
 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 

اعتمدتا عم  المون واا ود وااصي  تشير صيانات الجدول إل  أن صحيفت  الدرا ة 
% ًظهه  صههأكثر مههن 26.8% صينمهها و،فههت الصههحيفتان مهها ن ههصته 63.7صن ههصة عاليههه

% ًظههه  صمهههون واحهههد ورصمههها يرجههها ارتفههها  ن هههصة المهههون اا هههود 9.5لهههون ومههها ن هههصته 
 وااصي  إل  اإلمكانيات المادية لمصحيفتين .
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معناوين في عرض المضمون ( يوضح توظيف صحيفتي الدراسة ل9الجدول رقم )
 السياسي.

 الصحيفة 
 العناوين

 

صحيفة ليصيا  صحيفة ًصراير
 الجديدة

 المجمو 

 % ك % ك % ك
 6.7 45 0.00 00 12.4 45 العري 
 61.4 411 62.7 192 60.3 219 الممتد
 31.8 213 37.3 114 27.3 99 العمودب
 100 669 100 306 100 363 المجمو 

الجدول ال اصق أن صحيفت  الدرا ة   رتا العنوان الممتد ً  عر  توكر صيانات 
% ًهه  61.4المكههمون ال يا هه  أكثههر مههن غيههر  مههن أنههوا  العنههاوين والههك صن ههصة 

% لمعنههوان العمههودب أمهها العنههوان العههري  ًجههادت ن ههصة تو،يفههه قميمههة 31.8مظاصههل 
التحريريههة التهه  %  ونعتظههد أن هههاا التو،يهه  يتماشهه  ونههو  ااشههكال 6.7جههدا  صمغههت 

 ا ت دمتوا صحيفتا الدرا ة ً  عر  المكمون ال يا    .
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(   الفدددرض األول: يتدددظثر توظيدددف صدددحيفتي الدراسدددة لمعناصدددر 11الجددددول رقدددم )
 التيبوغرافية بالشكل التحريري المستخدم في عرض المضمون السياسي .

راير
ة ًص

حيف
ص

  

 الشكل 
 
 العناصر   
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0.5
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0.0
0 
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المكهههههههههههههان مهههههههههههههن 
 الصفحة
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9 

1.25 2.06 1.2
2 
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3 

1.0
3 

2.00 0.00 2.0
7 

0.7
7 

0.0
0 
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1.8 الحر 
6 

0.33 1.48 0.5
0 
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0 
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0 
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4 

0.2
2 
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0 

8.82 

2.0 الصورة
4 

2.25 4.93 2.2
9 

4.4
1 

0.5
1 

2.00 0.00 1.6
3 

2.5
6 

0.0
0 

5.99 

2.0 عناصر الفصل
9 

0.87 2.24 1.0
6 
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3 
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2 
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5 

0.7
2 
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0 
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1.6 االوان
1 

0.70 1.96 0.6
8 
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8 
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5 

0.6
8 

0.0
0 

1.69 

2.0 العناوين
2 

0.60 2.15 0.3
6 

3.0
0 

0.0
0 

2.00 0.00 2.4
2 

0.5
9 

0.0
0 

3.92 

 358درجة الحرية الثانية =          2درجة الحرية ااول =  

 

يدة
جد
ا ال
ليصي
ة  
حيف
ص

 

 الشكل            
 العناصر 
 

 (26المظاالت) (00التحظيظات) (12المظاصالت) (12التظارير) (254اا صار)

  

 7.93 0.00 0.50 2.46 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.48 1.63 مكان النشر

المكهههههان مهههههن 
 الصفحة

2.66 1.16 4.29 0.99 1.00 0.00 // // 1.73 0.77 0.00 4.79 

 // 0.16 0.40 1.80 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.36 1.84 الحر 
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 6.6 0.00 2.59 3.53 // // 0.00 1.00 0.00 7.00 1.13 0.90 الصورة

عناصههههههههههههههههههههههر 
 الفصل

2.00 0.89 2.00 0.00 2.00 0.00 // // 2.00 0.00 1.00 // 

 1.30 0.00 0.50 1.46 // // 0.00 2.00 0.49 1.35 0.49 1.21 االوان

 6.04 0.00 0.48 2.34 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.49 2.41 العناوين

 302درجة الحرية الثانية =          3درجة الحرية ااول = 

 -من  الل الجدول ال اصق يتكر أن اال تصار يكش  ما يم  :
صههحيفة ًصرايههر : هنههاك ًههروق إحصهها ية دالههة صههين ااشههكال التحريريههة التهه   -1

عركت صوا الصحيفة المكمون ال يا   من حيث مكان نشرها ًظد جاد م توت 
وجهادت تمهك الفهروق لصهالر التحظيظهات الصهحفية   0.00المعنوية دالة عند قيمهة 

مه  متو ه  وه  اقل ااشكال ا ت داما  من قصهل الصهحيفة حيهث حصهمت عمه  أع
  3.00ح اص  صمل 

وكههالك تشههير نتهها   اال تصههار إلهه  أن  العناصههر التيصوغراًيههة اا ههرت  وههه  المكههان مههن 
الصههههفحة والحههههر  والصههههورة وعناصههههر الفصههههل واالههههوان والعنههههاوين تههههم تو،يفوهههها صشههههكل 
م تم  ومتفاوت ًيما صينما حيث تشير صيانات اال تصار إل  وجود ًروق إحصا ية دالة 

إال أن تمك الفروق جادت  صشكل م تم  من حيث الشكل   0.00وت معنوية عند م ت
التحريرب ًف  الوقهت الهاب جهادت ًيهة المكهان مهن الصهفحة لصهالر المظهاصالت صمتو ه  

أما  1.94جادت ً  الحر  لصالر المظاالت الصحفية صمتو   ح اص   3.83ح اص 
أمها  4.93ة صمتو ه  ح هاص  الصورة ًظد جاد ت الفروق ًيوها لصهالر التظهارير الصهحفي

عناصههر الفصهههل ًظهههد و،فتوهها صهههحيفة ًصرايهههر لصهههالر الشههكل اإل صهههارب والهههك صمتو ههه  
ًهههه  الوقههههت الههههاب و،فههههت ًيههههه االههههوان  والعنههههاوين لصههههالر المظههههاصالت  2.09ح ههههاص  

عم  التهوال  مها اإلشهارة إله  أن جميها تمهك  3.00و  2.58الصحفية صمتو   ح اص  
 .0.00ت معنوية الظيم ه  دالة عند م تو 

صحيفة ليصيا الجديدة: تشير نتا   اال تصار إل   أن هناك ًروقا إحصا ية دالة  -2
صين ااشكال التحريرية الت  عركت صوا الصحيفة المكمون ال يا   وه  جميعوها 
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إال أنوهها ا تمفههت مههن حيههث العنصههر الم ههت دم ًهه   0.00دالههة عههن م ههتوت معنويههة 
 2.00ر التظههارير والمظههاصالت صمتو هه  ح هههاص  التو،يهه  ًكانههت مكههان النشههر لصههال

أمهها الصههورة ًظههد جههادت ههه   4.29والمكههان مههن الصههفحة لصههالر التظههارير صمتو هه  
ًههه  الوقهههت الهههاب جهههادت ًيهههه  7.00اا هههرت لصهههالر التظهههارير وصمتو ههه  مرتفههها صمهههل 

  2.44والعناوين لصالر اا صار صمتو    2.00االوان لصالر  المظاصالت صمتو   
وعميه يمكن الظول صصحة الفر  والظا هل صتهأثر تو،يه  صهحيفت  الدرا هة لمعناصهر 

 التيصوغراًية صالشكل التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا   .
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(   الفرض الثاني: يختمف توظيف صحيفتي الدراسة لممضمون 11الجدول رقم )
 السياسي باختالف المجال الجغرافي لمموضوع .

 
فة 
صحي

راير
ًص

 
 

 المجال
 
 العناصر   

 (186المحم )
 

 (93العرص )
 

 (84العالم )
 

وية 
معن
ال

 

 
F 

  
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

 

 - 0.48 0.41 1.79 0.53 1.73 0.60 1.70 مكان النشر 
 8.23 0.00 1.03 3.17 1.24 2.76 1.02 1.99 المكان من الصفحة

 8.95 0.00 0.37 1.83 0.47 1.66 0.33 1.87 الحر 
 - 0.34 2.09 2.02 1.99 2.20 2.80 2.47 الصورة

 7.81 0.00 0.99 2.34 0.70 1.82 0.88 2.05 عناصر الفصل
 3.23 0.04 0.79 1.78 0.76 1.60 0.67 1.54 االوان
 2.56 0.00 0.62 1.97 0.46 2.00 0.63 2.30 العناوين

   360درجة الحرية الثانية =        2ااول =   درجة الحرية 

يدة
جد
ا ال
ليصي
ة  
حيف
ص

 
 المجال           

 العناصر  
 

وية  64العالم = 62العرص = 180المحم =
معن

ال
 

 
F 

 3.17 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.61 1.55 مكان النشر

 7.40 0.00 1.13 3.13 1.03 2.98 1.22 2.26 المكان من الصفحة
 3.99 0.01 0.43 1.75 0.27 1.91 0.34 1.86 الحر 
 1.59 0.00 0.99 1.15 3.24 3.30 0.84 0.85 الصورة

 4.68 0.01 0.84 2.26 0.00 2.00 0.92 1.90 عناصر الفصل
 6.41 0.00 0.00 1.00 0.27 1.08 0.59 1.43 االوان
 2.0 0.00 0.47 2.67 0.35 2.14 0.47 2.34 العناوين

 303درجة الحرية الثانية =        2درجة الحرية ااول =  

 -من  الل نتا   اال تصار كما يعك وا الجدول ال اصق يتكر ما يم :
صهههحيفة ًصرايهههر : ال توجهههد ًهههروق إحصههها ية صهههين المجهههال الجغراًههه  لممكهههمون  -1

ال يا   الاب نشرته الصحيفة من حيث مكان النشر   ً  الوقت الهاب تشهير 
انات إل  وجود ًروق إحصا ية صهين أنهوا  المجهال الجغراًه  لممكهمون ًيه الصي
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ال يا هه  الههاب نشههرته الصههحيفة مههن حيههث مكههان النشههر دا ههل الصههفحة وههه  
  وجادت تمهك الفهروق لصهالر  0.00ًروق دالة إحصا يا عند م توت معنوية 

حيههههث جههههاد هههههاا   3.17المكههههمون العههههالم  والههههك صمتو هههه  ح ههههاص  وقههههدر  
المكههامين نشههرا  مههن حيههث المكههان مههن الصههفحة   كمهها تشههير  المكههمون اقههل

الصيانههات إلهه  وجههود ًههروق إحصهها ية صههين المكههمون ال يا هه  المحمهه  والعرصهه  
والعههههالم  مههههن حيههههث تو،يهههه  الصههههحيفة لعنصههههر الحههههرو  وههههه  ًههههروق دالههههة 

وجههادت تمههك الفههروق لصههالر المكههمون  0.00إحصهها يا عنههد م ههتوت معنويههة 
عن الصورة الصهحفية ًمهم يثصهت وجهود ًهروق إحصها ية ال يا   المحم    أما 

صهههين المجهههال الجغراًههه  لممكهههمون ال يا ههه  الهههاب نشهههرته الصهههحيفة ًظهههد كهههان 
م هههتوت المعنويهههة غيهههر دال   وتشهههير صيانهههات الجهههدول أيكههها إلههه  وجهههود ًهههروق 

صهههين المكهههمون ال يا ههه  المحمههه   0.00إحصههها ية دالهههة عنهههد م هههتوت معنويهههة 
ث  تو،يهه  الصههحيفة لعناصههر الفصههل وجههادت تمههك والعرصهه  والعههالم  مههن حيهه

   2.34الفهههروق لصهههالر المكهههمون ال يا ههه  العهههالم  صمتو ههه  ح هههاص  صمهههل 
وو،فهههههت الصهههههحيفة  كهههههل مهههههن االهههههوان والعنهههههاوين صشهههههكل م تمههههه  ًيمههههها صهههههين 
المكههامين ال يا ههية التهه  نشههرتوا والههك مههن حيههث المجههال الجغراًهه  لوهها ًظههد 

ًروق إحصا ية دالة صينوا والهك عنهد م هتوت أشارت نتا   اال تصار إل  وجود 
حيهههههث جهههههادت الفهههههروق ًههههه  تو،يههههه  عنصهههههر المهههههون لصهههههالر  0.00معنويهههههة 

صينمههههها جهههههاد عنصهههههر  1.43المكهههههمون ال يا ههههه  المحمههههه  صمتو ههههه  ح هههههاص  
 . 2.67العناوين لصالر المكمون ال يا   العالم  صمتو   ح اص  

د ًههروق إحصهها ية دالههة صهحيفة ليصيهها الجديههدة : تشهير صيانههات الجههدول إلهه  وجهو  -2
ظا  لمجاله الجغراًه   والهك مهن حيهث تو،يه   صين أنوا  المكمون ال يا   ًو
الصههحيفة لكههل العناصههر التيصوغراًيههة وههه  ًهه  غالصوهها ًههروق دالههة عنههد م ههتوت 

أال أن الهههك التو،يههه  جهههاد م تمفههها ًههه  مههها صهههين تمهههك العناصهههر  0.00معنويهههة 
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روق جههادت لصههالر المكهههمون حيههث تشههير المتو هه ات الح ههاصية إلههه  أن الفهه
العرصههه  والعهههالم  عنهههد تو،يههه  عنصهههر مكهههان النشهههر والهههك صمتو ههه  ح هههاص  

صههههين  0.00  كمهههها توجههههد ًههههروق إحصهههها ية دالههههة عنههههد م ههههتوت معنويههههة  2.00
المكهامين ال يا ههية المحميههة والعرصيهة والعالميههة مههن حيهث تو،يهه  المكههان مههن 

صمهل المتو ه  الح هاص   الصفحة والك لصالر المكمون ال يا   العهالم  ًظهد
  أمههههها الصهههههورة ًظهههههد و،فتوههههها الصهههههحيفة صشهههههكل صهههههه ًهههههروق صهههههين أنهههههوا   3.13

المكهههامين ال يا هههية الهههثالث  وجهههادت هههها  المهههرة الفهههروق لصهههالر المكهههمون 
  كمهها تشههير الصيانههات إلهه  وجههود ًههروق مههن  3.30ال يا هه  العرصهه  صمتو هه  

عههههر  حيههههث تو،يهههه  الصههههحيفة لعنصههههرب الحههههرو  وعناصههههر الفصههههل ًهههه  
وجادت تمك الفروق ًيما  0.01المكمون ال يا   والك عند م توت معنوية 

 1.86ي هه  الحههرو  لصههالر المكههمون ال يا هه  المحمهه  صمتو هه  ح ههاص  
أمهههها عناصههههر الفصههههل ًظههههد جههههادت ًيوهههها الفههههروق لصههههالر المكههههمون ال يا هههه  

  كمهها و،فههت الصههحيفة عنصههر االههوان ًهه   2.26العههالم  وصمتو هه  ح ههاص  
امين ال يا هههية الهههثالث صشهههو مهههن الفهههروق  وكانهههت تمهههك الفهههروق عهههر  المكههه

كهالك تهم تو،يه   1.43لصالر المكمون ال يا ه  المحمه  صمتو ه  ح هاص  
العنههاوين الصههحفية كعنصههر مههن العناصههر المومههة صشههكل ًيههه ًههروق إحصهها ية 

وجههههادت تمههههك الفههههروق لصههههالر المكههههمون ال يا هههه   0.00دالهههة عنههههد م ههههتوت 
  2.67العالم  صمتو   

توجهههد عالقهههة إحصههها ية دالهههة صهههين مكهههان النشهههر والمجهههال الجغراًههه   الفدددرض الثالدددث:
 لممكمون ال يا  .
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يفة
صح

ال
 

 

 المجال الجغراً 
 مكان النشر

 

 العالم  العرص  المحم 

 % ك % ك % ك

يههر
ههصرا
ً

 

 21.4 18 31.2 29 37.6 70 الصفحة ااول 
 78.6 66 64.5 60 54.8 102 الصفحات الدا مية

 0.0 0.0 4.3 4 7.5 14 الصفحة اا يرة

 0.21  التواًق= 4  درجة الحرية = 0.00  المعنوية = 6.7=  2كا

يدة
جد
ا ال
ليصي

 

 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 93 الصفحة ااول 
 100 64 100 62 41.7 75 الصفحات الدا مية

 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 12 الصفحة اا يرة

 0.28  معامل التواًق = 4  درجة الحرية=  0.00المعنوية =   11.9=2كا

  

 
 -تكش  صيانات الجدول ال اصق عن ما يم :

صههحيفة ًصرايههر:  وجههود عالقههة إحصهها ية دالههة  صههين المكههمون ال يا هه  صجميهها  -1
المح هوصة  2أنواعه المحم  والعرص  والعالم  ومكان نشهر  حيهث جهادت قيمهة كها

إال أن تمههك العالقههة  4وصدرجههة حريههة  0.00وههه  قيمههة دالههة عنههد م ههتوت  6.7
  0.21كعيفة الشدة إا صمغت قيمة معامل التواًق 

يها الجديهدة: كشه  اال تصهار اإلحصها   وجهود عالقهة إحصها ية دالهة صحيفة ليص  -2
صههين أنههوا  المكههمون ال يا هه  الههاب نشههرته صههحيفة ليصيهها الجديههدة ومكههان نشههر 

وهه  قيمهة دالهة إحصها يا  11.9المح هوصة  2تمك المكامين ًظد جادت قيمة كها
وههه  عالقههة كههعيفة الشههدة حيههث  4وصدرجههة حريههة  0.00عنههد م ههتوت معنويههة 

 ًظ   . 0.28نت قيمة معمل التواًق كا
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 ىوامش البحث
  منشهههورات جامعهههة  1كمهههال الوحيشههه    اا هههن الفنيهههة لإل هههراج الصهههحف     - 1

 ..1999قاريونن   صنغاضب   ليصيا   
 1ًوههد الع هههكر   اإل ههراج الصهههحف : أهميتهههه الو،يفيههة واتجاهاتهههه الحديثهههة     - 2

 .  1998مكتصة العصيكان   الريا    
ههن لم صاعهههة والنشههر  صهههدون مكهههان   -3 ح ههين شهههفيق   إ ههراج الجريهههدة  دار ًكهههر ًو

 . 27   2008نشر  
 لممضيد ً  هاا الموكو  يمكن الرجو  إل :  -4
    25ًود ع كر   مرجا  اصق 
   254كمال الوحيش    مرجا  اصق ن 
 120ح ين شفيق   اإل راج االلكترون    مرجا  اصق    -5
عصام الهدين  هيد عصهد الوادب.عالعناصهر التيصوغراًيهة ًه  الجريهدة الم ها ية مها   -6

درا هههههههة مظارنهههههههة ا هههههههاليب اا راجوههههههها ًههههههه  مصهههههههر والواليهههههههات المتحهههههههدة عر هههههههالة 
 (.1993دكتورا .)الظاهرة:ق م الصحاًة والنشر كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  

ة ومشهههكالت شهههري  درويهههى مصههه ف  المصهههان.ع االهههوان ًههه  الصهههحاًة المصهههري -7
ع ر ههههالة دكتههههورا . 1990إلهههه   1921أنتاجوهههها درا ههههة ت صيظيههههة ًهههه  الفتههههرة مههههن 

 ( .1994)الظاهرة: ق م الصحاًة كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  
عالد الدين احمد  معهت عإ راج الصهح  اإلقميميهة ًه  مصهر: درا هة ت صيظيهة   -8

لصههحاًة والنشههر ع ر ههالة دكتورا .)الظاهرة:ق ههم ا1989االهه  1980ًهه  الفتههرة مههن 
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 مظاهر التغيير التي تعيشها المؤسسات اإلعالمية في ظل الوسائط الجديدة

 
 / ريم الفولأ

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 / كنزة قوطالأ

 جامعة جياللي بونعامة
 الجزائر

 تمهيد:
فرضتتتتتت التاتتتتتوالت االقتيتتتتتاايةت السياستتتتتيةت االجتماعيتتتتتة وال  افيتتتتتة فتتتتتي ا ونتتتتتة     

األخيرةت االىتمام أك ر بالمؤسسات االعالمية كونيا مطمبا اجتماعيا واياتيا ضروريا 
تضطمع اليو المجتمعتات بمختمتم مكوناتيتا واطيافيتات و ااتاي قضتايا التنميتة اائمتة 

العالمي وفق متطمبتات العيترت لمتا لتو متن الاضور في الجال ىي تطوير العمل ا
أىمية في خمق مست بل أفضل لمفرا والمجتمع في ظتل عتالم ستريع التطتور والت،ييترت 
ايث أضات المؤسسات االعالمية التي تؤاي مياميا بسيولة في بيئتة الويتب ستمة 
متتتن ستتتمات تطتتتور العيتتتر وت امتتتو ت ايتتتث اتستتتعت اائتتترة مفيوميتتتا لتتخطتتت  مجتتترا 

وويتتتم لمواقتتتع لتاتتتمل معالجتتتة وتفستتتير جوانتتتب الايتتتاة المختمفتتتةت عتتترض لاخبتتتار 
بايث يتسن  لممتم ي أن يعرم مااكل غيره ويسيم ويتفاعل في اميا بما يوفر اياة 
أفضتتل ويا تتق االمتتتن واالستتت رار والرفاىيتتتةت و قتتا أكتتتا العايتتا متتتن الميتمتتين بمجتتتال 

التطتور التكنولتوجي االعالم في ظل الوستائط الجايتاة عمت  ضترورة خمتق تتوازن بتين 
الت نتتي والعمتتل االعالمتتي متتن اجتتل ضتتمان المزيتتا متتن التنتتوع وال تترا  ال  تتافي لتطتتوير 
المجتمعتتتات وتطبيتتتق اليتتتات اليناستتتة االجتماعيتتتة لاعتتتالم الجمتتتاىيري التتت ي ينيتتتب 
 عم  كيفية توجيو الجميور لخامة المجتمع و إلعالم معا بالتفاعمية التامة والاائمة.
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لوسائط الجاياة أو المتعااة الممارسة في مجتال ىت ا المجتالت ختالل وقا سيمت ا    
الستتنوات األخيتترةت ايتتث عبتتر عنتتو عمتت  انتتو تاتتاي ومطمتتب يتتعب المنتتال أمتتام أي 
اولة وك ا الساىرين عم  نجاح ى ا الماروع اإلعالمي. فاالنفجتار اإلعالمتي ختالل 

السباقة في إاختال ىت ه السنوات األخيرة جعل الك ير من الاول وخاية التي لم تكن 
تباو كاالة اا ة في اإلعالمت يناط بيا تستميط االضتوا  اتول المتؤ رات  التكنولوجيات

الستتمبية التتتي تعتتوق مستتيرة الت تتام المؤسستتات اإلعالميتتة فتتي الجانتتب التكنولتتوجي فتتي 
المجتمعتتات بتتل يجتتب أختت  زمتتام المبتتاارة فتتي طتترح الخطتتط االعالميتتة وا تتارة المعرفتتة 

 يما يتعمق بعمميات الوعي االعالمي والمعرفي بما يايط بو باكل عام.االنسانية ف
 ماكمة الاراسة: -

إن مينتتتتتة اإلعالمتتتتتي مينتتتتتة ااي تتتتتة الناتتتتتسة وتاتتتتتتل مكانتتتتتة كبيتتتتترة وأساستتتتتية فتتتتتي 
مجتمعاتنتتا الااليتتةت بتتل وأيتتبات الااجتتة ماستتة لافتتراا فيتتي ركيتتزة ميمتتة متتن ركتتائز 

وتنتتتتتتوع الااجتتتتتتات وظيتتتتتتور تكنولوجيتتتتتتة العمميتتتتتة اإلخباريتتتتتتةت ونظتتتتتترا لمتطتتتتتتور اليائتتتتتل 
المعمومتات الااي تتة فتتكن  لتتع ستتاعا عمتت  ظيتتور تنتتوع وتطتتور فتتي العمتتل اإلعالمتتيت 
ايتتث ستتاعا األفتتراا عمتت  الويتتول إلتت  الت ميتتل متتن ضتترورة التن تتل الميتتااني وستترعة 

 المجال باستخاام مختمم الوسائط. إييال المعمومات وأيبح التنافس اااا في ى ا
نجعتتتل متتتن الت،ييتتتر التتتت ي تعياتتتو المؤسستتتات االعالميتتتة فتتتي ظتتتتل  فكيتتتم يمكتتتن أن

 الوسائط الجاياةت وسيمة لتا يق اىاافيا وعنيرا فعاال في خامة المستخام؟
 أىمية الباث: -

إن العمميتتة اإلعالميتتة التتتتي تستتوا أي مجتمتتع تاتتتتاج إلتت  تكامتتل األاوار بتتتين       
الاراستتة أىميتيتتا متتن أىميتتة مختمتتم اوائتتر المؤسستتات اإلعالميتتةت  ايتتث تسختت  ىتت ه  

ال تتورة الرقميتتة التتتي غيتترت العتتالم التت ي نعياتتوت باتتكل م يتتر ايتتث بتترزت تكنولوجيتتا 
المعمومتتات وأيتتبات جتتز اال يتجتتزأ متتن بيئتنتتات وأيتتبات تستتتخام باتتكل كبيتتر فتتي 
اياتنا  اليوميةت ايث اتسع نطاق استخاام اإلنستان لمتا ت امتة تكنولوجيتا المعمومتات 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

26 

 

نتجتو ى ه ال ورة ىو توظيتم اإلعتالم فتي خامتة المجتمتعت لكونتو  متن ولعل أىم ما أ
أىتتتتتم الميتتتتتتااين التتتتتتتي تختتتتتتام  توجيتتتتتتو التتتتتترأي و تزويتتتتتتا األفتتتتتتراا باألخبتتتتتتار اليتتتتتتاياة 
والمعمومات الواضاةت بويفو يسيم باكل مباار في بنا  األجيالت تنائة األفتراا و 

م الوسائل اإلعالمية التي تاايا مست بل األمة. ايث أن الوسائط الجاياة ىي من أى
تعمتل جاىتاة فتي مواجيتة التاتاياتت متن   افتات غربيتة وستموكيات جايتاةت وتسيتتيمو 
في الجانب االلكترونتي واستت،الل االنترنتت لمتوعيتة واالراتاات إ  تعتبتر ت، يتة راجعتة 
لممؤسسات اإلعالمية مما يساعا في تطويرىا وزيااة تس يرىا عم  المتم يت كما ىافنا 

فتتت انتبتتاه المؤسستتات اإلعالميتتة والعتتاممين فتتي مجتتال االعتتالم باتتكل عتتام إلتت  ىتتو ل
تبنتتتتي ىتتتت ا المتتتتنيج متتتتن إعتتتتالم الجايتتتتا بيتتتتام تكتتتتوين منظومتتتتة قتتتتاارة عمتتتت  مواجيتتتتة 

 اليعوبات.
 أىاام الباث: -

 ييام ى ا الباث إل :
 .معرفة الت،يير ال ي طرأ في المؤسسات اإلعالمية في ظل التطور التكنولوجي 
 م  أىمية الوسائط الجاياة ومكانتيا في المؤسسات اإلعالمية.التعرم ع 
 .تاايا اور وأىمية اإلعالم الجايا في خامة المستخام والمؤسسة اإلعالمية 
 ميطماات الاراسة: -
 اإلعالمية: المؤسسة 

ىي مجموعة من االفراا ال ائمين بالوظائم والجيوا فتي مؤسستة ويمتمكتون ال تارة    
عم  التسيير وت وم اإلاارة عم  ما يسم  بالتسمسل اليرمي لمسمطة وال يتااةت مياميتا 

(1)ىتتتتتتي جمتتتتتتع ا تتتتتتائق متتتتتتن الواقتتتتتتع فتتتتتتي مختمتتتتتتم المجتتتتتتاالت وعرضتتتتتتيا لمجميتتتتتتور
 

 الجاياة: الوسائط 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

62 

 

 - multiالجايتتاة بالم،تتة اإلنجميزيتتة متتن م طعتتين   تتكتتون كممتتتي الوستتائط       
media ت كممة multi   تعني المتعتااةت وكممتةmedia  تعنتي وستائل أو وستائطت و

التتتتي تعنتتتي استتتتخاام مجموعتتتة متتتن الوستتتائط م تتتل اليتتتوتت اليتتتورةت م طتتتع فيتتتايو 
 . (2)بيورة متناس ة ومتكاممة 

كمتتتتا تعتتتترم فتتتتي االيتتتتطالح عمتتتت  أنيتتتتا البرمجيتتتتات الااستتتتوبية التتتتتي تستتتتتخام      
النيتتتوص الكتابيتتتة واليتتتوت م تتتل )الموستتتي   وال،نتتتا ( واليتتتورة م تتتل )الرستتتوماتت 
الختتتترائط واليتتتتور الفوتوغرافيتتتتة(ت والاركتتتتة م تتتتل )النيتتتتوص المتاركتتتتةت الرستتتتومات 

ت مختمفتتتة وباتتتتكل متتتتتتابعت المتاركتتتةت اليتتتتور الكرتونيتتتةت وأفتتتتالم الفيتتتايو...( بسوقتتتتا
ويتطمتتب تنفيتت  البرمجيتتات الااستتوبية التتتي تستتتخام الوستتائط الجايتتاة معالجتتا ستتريعا 

 .(3)ويفة تخزينية عالية 
رانتتتاال لموستتتائط المتعتتتااة ايتتتث  RANDALLويتتتورا الستتتيا مرعتتتي تعريتتتم         

 . (4) عرفيا من خالل  الث مااكات رئيسية ىي:
الماتتع األول: أن الوستتائط المتعتتااة ىتتي أيتتة ازمتتة متتن المتتواا التتتي تتضتتمن        

 امجا لمنيوص والرسوم البيانية واليور ال ابتة والوسائل السمعية ول طات الفيايو.
الماتتتتع ال تتتتاني: عمميتتتتة جمتتتتع وتيتتتتميم ىتتتت ه المتتتتوارا وامجيتتتتا بطري تتتتة تتتتتتيح       

يتتا متتن ختتالل وستتائل الباتتث والتيتتنيم لممستتتخامين استعراضتتيات ومراجعتيتتا وتاميم
 الكمبيوترية المتعااة إضافة إل  إمكانية تجسياىا أمام المستخام.

نتتتاج الوستتائط المتعتتااة بسستتموب يجعميتتا متمركتتزة اتتول        الماتتع ال التتث: تنفيتت  واا
المستخامت فمن خالل الوستائط المتعتااة التفاعميتة يتتاكم المستتخام فتي الخيويتية 
المعروضتتةت ايتتث يكتتون قتتاارا عمتت  االختيتتار متتن البتتاائل المتعتتااةت وانت تتا  أستتاليب 

 تعمم فرياة اسب متطمباتو الفراية.
 متن متكامتل متزيج أو متفاعمتة توليفتة الجايتاة بيتفة عامتة: ىتي فالوستائط    

 ضتمن الفيتايو ول طتات ال ابتتة والمتاركتة والرستوم واليتور واأليتوات النيتوص
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توظيفيتا  فتي والماتاركة تاتكيميات فتي المستاىمة لممستتفيا يمكتن متنوعتةت بترامج
 المعمومتات استترجاع  تم ومتن .والتجتوال والمالاتة التيتفح رامتة ضتمن وتاريكيتا
 أو مستارات النيتوص تتبتع إلت  باإلضتافة .ومستموع ومرئتي ومفيتل ستريع باتكل

والعترض  التفتاعمي لمتاتعب المتااخمتة العالقتات متن ك يفتة كاتبكة المعمومتات
 .(5) المتناسق الايناميكي

 ازمة":بسنيا الاميا عبا ماما أما في المفيوم اإلعالمي لموسائط الجاياة يري      
 واليتوت واليتورة بسنواعيتا التنصت تاتمل التتي الرقمتة اإلعالميتة الوستائط متن

 وتتعاملت متعااةت مواقع أو وااا موقع في وت ايميا وعرضيا إنتاجيا ويتم والرسومت
 واالختيتار والتجتول الويتول لممتم تي يتتيح مؤستس نظتام إطتار فتي وتتفاعتل وظيفيتا

 تزامن فماي بسنيا: توافق أو يري مامابنا  المعن ت كما  في المااركة بجانب الار
 األساستية واألنتواع الااستوبت فتي إلكترونتي إعالمتي  وستيط من أك ر استعمال في

 واليتوت والرستم والتيتوير المكتتوبت التنص ىتي اإللكترونيتة الوستائط فتي المتااتة
 وستيمة يجعميتا مامجتة أقراص عم  الوسائط ى ه ون ل )الفيايو(ت واليورة المتاركة

 .(6) اااة الااسوب عم  مااىاتيا يمكن  إعالمية 
I. :مراال تطور الوسائط الجاياة 

 (7) :وىي مراال المتعااة بسربع مرت الوسائط
 الس راطي الاوار مرامة: 

 ومن  م الفكرةت األفراا مع يتفاعل ايث متفاعمةت كوسيمة الاوار استخاام بو وي يا
 فتي يفكتروا أن األفتراا عمت  لزامتا   يكتون عنتاما التافز لاي  معتين كتالتعميم يتتم فكن

 مستوي أعم  عم  ومرتبة مبنية تكون والتي الس راطي يتضمنيا الاوار التي األسئمة
 اجترات فتي يتتم الت ي التفاعتل عتن كميتا   يختمتم أاتكال التفاعتل متن الاتكل وىت ا

 .الاالية الاراسة
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 اليناعية ال ورة عير مرامة: 
الوظتائم  باستتخاام يتتم ايتث والتورقت والستبورة الكتتابمتع  المستتخام يتفاعتل وفييتا

 تتابع مع و ات منظمة أفكار ىيئة وعم  فرا اخر م ل المعمم سيطرة وتات الع ميةت
 .السيل لميعب ومن لنيايتوت الموضوع بااية
 السمعية البيرية التكنولوجيا مرامة: 

 الكتتب والموستي  متن  التفاعتل عنايتر متن العايتا عمت  المرامتة ىت ه وااتتممت   
 الموضتوعات متن متع يتفتاعمون األفتراا وكتان والتميفزيتون التستجيل وأفتالم واترائط

ى ا  من اليام وكان المالاظاتت بتاوين أو المعمومات مناقاة في المااركة خالل
وىت ه  فترا أعمت  رتبتة  ختر أقتل رتبتةت متن المعمومتات ن تل ىتو التفاعتل متن النتوع

 التتعمم عمت  مبنيتة المعمومتات تكتون ايتث المتتتابع التتعمم ختالل تتتم متن العمميتة
 .السابق
 :المعمومات تكنولوجيا مرحمة
 ت تايم عمت  ستاعات جايتاة تكنولوجيتا باستتخاام وتتتم المرااتل أاتاث متن وىي     

 ايتث تاتاي يات متع ال ايمتة ت تايميا ألاتكال باإلضتافة جايتاة المعمومتات بساتكال
ستطوانات CD-Room المامجتة األقتراص استتخامت  DVD الرقميتة الفيتايو واا
 والفيتايو المفتتوحت والتعمتيم الفيتايوت ومتؤتمرات تLAN الماميتة التعميميتة واتبكات
 اإللكترونتي والبريتا واالنترنتت .الفيتايو الرقمتيت ومتؤتمرات والتميفزيتون التعميمتيت
 .تكنولوجيا المعمومات من مستاا ات وغيرىا

II. ظل الوسائط الجاياة: واقع المؤسسات االعالمية في 
تنبتتع أىميتتة المؤسستتة االعالميتتة متتن أىميتتة موااىتتا ومواضتتيعيا وكيفيتتة تاريرىتتا    

التي أيبات تطرح جااال واستعا بتين جميتع االوستاط االعالميتة والسياستية وال  افيتة 
واالجتماعية بل وعم  المستوي الاعبي اول أىمية الاور المتنامي لاعالم في ظتل 

لتطتتتتور التكنولتتتتوجي لتعتتتترم عمتتتت  واقتتتتع المؤسستتتتة اإلعالميتتتتة ومتتتتاي بيئتتتتة الويتتتتب وا
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استتتتجابتيا ليتتت ه المستتتتتجاات الت نيتتتة وماولتيتتتتا مواكبتتتة تطتتتتورات العيتتتر المتالا تتتتة 
وايجتتتاا المستتتااة الماتتتتركة بتتتين اإلعالمتتتي الت ميتتتاي وااللكترونتتتي لتطتتتوير الممارستتتة 

 االعالمية باكل عام.
الميتتتة فتتتي ظتتتل الوستتتائط الجايتتتاة ومتتتاي وقبتتتل الاتتتايث عتتتن واقتتتع المؤسستتتة االع   

الت،ييتتر التت ي طتترأ فتتي ممارستتاتيا وتستتيرىا لموااىتتا االعالميتتة البتتا متتن ضتتبط بعتتض 
مفاىيم الميطماات االعالمية فالمؤسسة االعالمية ىي م ر تسيير وسائل االعتالم 

 -اليتتام و المجتتالت –الراايتتو  –التمفزيتتون  –الت ميايتتة منيتتا و الااي تتة )اإل اعتتة 
ستتائط الجايتتاة( وىتتي تمتتع الممموكتتة متتن طتترم الاولتتة او الخايتتةت ليتتا امكانيتتات الو 

باتتترية و ماايتتتة و ت نيتتتة ت مياميتتتا ن تتتل الاتتتاث لمجميتتتور وفتتتتح مجتتتال الن تتتاش فتتتي 
مختمم المجاالت وىي تعكس النظام السياسي واالجتمتاعي لكتل اولتة و كت ا طبيعتة 

 (8) مية.العالقة التي تربط أفراا المجتمع بالمؤسسات االعال
ولعتتتتل الوستتتتائط الجايتتتتاة تعتبتتتتر متتتتن أىتتتتم ستتتتمات العيتتتتر الاتتتتايث باإلمكانيتتتتة      

التفاعمية التي تتيايا الت نية عمت  اختتالم مستمياتيات وبطبيعتيتا التتي تتميتز با نيتة 
والسرعة في ن ل المعمومات تجعميا الوسيمة االم ل لمتوايلت أضم ال   لع سيولة 

ي اون ان يكتتتتون لممستتتتتخام خبتتتترات ت نيتتتتة عاليتتتتة او أ االستتتتتخاام ليتتتت ا الوستتتتيط متتتتن
 .(9)اختياص في البرمجة المعموماتية

ومتتن مظتتاىر انتتاماج الوستتائط الجايتتاة واالعتتالم ىتتو ت،ييتتر ممارستتة المؤسستتة      
اإلعالميتتة ايتتث ظمتتت بيئتتة العمتتل االعالمتتي لستتنوات طويمتتة تتبتتع متتنيج ي تتوم عمتت  
النمو ج الخطي ال ي ينت ل خاللو الماتوي االعالمي من ن طة ال  ن طة في مسار 

ريتتتر او برنتتتامج معتتتين عبتتتر ماتتتاا اتتتت  ييتتتل التتت  الجميتتتور فتتتي يتتتورة خبتتتر او ت 
 . (10) وسيمة اعالم ت مياية

فتتتي الم ابتتتل ت،يتتتر المستتتار الخطتتتي لبيئتتتة العمتتتل االعالمتتتي باستتتتخاام مختمتتتم      
الوستتائط ليتختت  مستتار يتستتم بتتالتنوع وال تتائم عمتت  التعتتاا والبتتاائل والخيتتارات والستتيولة 
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ل الوستتائط والبستتاطةت ايتتث اتتاات اربعتتة مرااتتل لعمتتل المؤسستتة اإلعالميتتة فتتي ظتت
 .(11) الجاياة كالتالي:

 : المرامة األول 
ستتتتتتااة االاتتتتتتااث وميتتتتتتاار المعمومتتتتتتات وفييتتتتتتا ال يوجتتتتتتا ف تتتتتتط اليتتتتتتافيون        

الماترفتتتون التتتتابعون لميتتتام او ال نتتتوات التميفزيونيتتتة بتتتل أيتتتبات تضتتتم يتتتافيين 
ىتتواة ومستتت مين وغيتتر ماتتترفين وربمتتا فتتي ك يتتر متتن االايتتان غيتتر معتتروفين بتت واتيم 

 بر.لمافع بالخ او وي انتما ات مختمفة وأىاام م،ايرة تمام
 :المرامة ال انية 

جيتتتتة االتيتتتتال وفييتتتتا يتتتتزااا التنتتتتوع وتظيتتتتر المزيتتتتا متتتتن التفريعتتتتات وال نتتتتوات      
االلكترونيتتتة المتعتتتااة ونمتتتا ج عمتتتل مختمفتتتة ايتتتث ظيتتترت مؤسستتتات غيتتتر يتتتافية 
تنافس المؤسستات اإلعالميتة فتي مياميتا منيتا أفتراا مستت مون وىيئتات وجيتات اوليتة 

ؤسستة االعالميتة أن تتاير الخبتر بطري تة مختمفتة ايتث او ىواةت وعميو بتات عمت  الم
أيبات تتعامل مع نسخة ورقية ونسخ الكترونيتة وكت ا بتث الرستائل اإلعالميتة عبتر 
اليواتتتم المامولتتة ايتتث تاتتررت المتتااة اإلعالميتتة وزاا اإلراتتيم االلكترونتتي و لتتع 

تطمتب من ختالل تاتايث قواعتا البيانتات لمباتث عتن ميتاار إضتافية  لمخبترت ممتا ي
من المؤسسة االعالمية ان يتوفر لاييا نوع متن التتااخل والتفاعتل بتين اليتافيين و 
طري تتة العمتتل الت نتتي واخيتتائي تيتتتميم يتتفاات الويتتب و ااارة الموقتتعت و تركيتتتب 
البتترامج بالتاتتايث التتاوري لمماتتتويت لتت لع أيتتبح اور المؤسستتة اإلعالميتتة فتتي ظتتل 

يتطمتتتتب وجتتتتوا تنستتتتيق كامتتتتل بتتتتين الفئتتتتات الوستتتتائط الجايتتتتاة فتتتتي غايتتتتة التع يتتتتا ممتتتتا 
 والتخييات اإلعالمية لخمق التكامل في الممارسة اإلعالمية الااي ة.
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 :المرامة ال ال ة 
وىنا نان بياا الاايث عن موقتع المؤسستة االعالميتة عمت  االنترنتت م ابتل       

الستاب ة  النسخة الورقية او البرنامج الفعمي. ايث من المنط ي أن تيل بنتا المرااتل
التت  جميتتور مختمتتم كميتتا عتتن الجميتتور الت ميتتايت فالختتامات والمنتجتتات االلكترونيتتة 
تييتتل لمجميتتور بتتاائل متتزواة ب تتار متتن االاوات تمكنتتو متتن التفاعميتتة بتم ائيتتةت ايتتث 
تاتتول متتن جميتتور التت  مستتتخام ومتتن قتتارئ ومستتتمع التت  ماتتارع فتتي يتتنع الاتتاث 

ة الطبتتتتتعت النستتتتتخت التوزيتتتتتعت التيتتتتتوير ايتتتتتث أتااتتتتتت لتتتتتو الوستتتتتائط المتعتتتتتااة إمكانيتتتتت
 والتسجيل...وغيرىا من ميام المؤسسة االعالمية واليافي الا ي ي.

III. :أىم مظاىر الت،يير في المؤسسات االعالمية 
أاتتتاث التطتتتور التكنولتتتوجي التتت ي عرفتتتتو المؤسستتتات اإلعالميتتتة ختتتالل الستتتنوات     

ا ييتتتل ارجتتتة االن تتتالب االخيتتترة تاتتتوالت كبتتتري فتتتي ممارستتتاتو وأستتتموبيا لعمميتتتا يكتتتا
الجتت ريت ىتت ه الت،ييتترات اتتا ت عمتت  مستتتوي جميتتع وستتائل االعتتالم ستتوا  العامتتة أو 

 الخاية المطبوعة منيا والسمعية البيرية. 
 مظاىر الت،يير في الياافة المكتوبة: .1

اتتتيا العتتتالم فتتتي ا ونتتتة االخيتتترة زيتتتااة معتبتتترة فتتتي عنتتتاوين الجرائتتتا والمجتتتالت       
العامة والخاية وات  المتخيية لكن األمر ال ينتيي عنا زيااة العناوين او عتاا 
الستتاب إال أنتتو يتعتتاي إلتت  ظيتتور أليتتات جايتتاة وت نيتتات متطتتورة فتتي عمميتتة االنتتتاج 

واتتتتم ال كيتتتة واالتيتتتاالت فتتتي مختمتتتم اليتتتافي متتتن ختتتالل ااختتتال الاواستتتيب والي
مراال جمع المعمومة وتارير الخبر واالنتاج با ا من توييل المتااة اإلعالميتة الت  
م تتتر الجريتتتاة او المجمتتتة عبتتتر اتتتبكة االنترنتتتت خايتتتة ت نيتتتة الجيتتتل ال التتتث والرابتتتع 
باالستتتعانة بتتتاألجيزة المتطتتتورة واالنتتتتاج الطبتتاعي وتاريتتتر النيتتتوص واليتتتور عبتتتر 

الاواسيب وانتيا  بعممية اإلخراج الكامل لميفاات ايتث تخترج مجيتزة متن  اااات
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الااسوب ال  سطح الطابع مباارةت ى ا من جية و ك ا استخاام التكنولوجيا الرقمية 
 في عرض اليور الفوتوغرافية .

وتطتتتورت استتتاليب تو يتتتق المعمومتتتات ايتتتث اختفتتت  االراتتتيم الت ميتتتاي وعتتتوض      
بتتسقراص أو ممفتتات عمتت  الاواستتيب أو عمتت  اليواتتتم ال كيتتةت  باألراتتيم االلكترونتتي

كمتتتتا تتتتتم ربتتتتط اليتتتتايفة ببنتتتتع معمومتتتتات ماميتتتتة و اوليتتتتة تولعتتتتل اىتتتتم ت،يتتتتر عرفتتتتتو 
اليتتتتاافة ىتتتتو النستتتتخة االلكترونيتتتتة عمتتتت  اتتتتبكة االنترنتتتتت  و كتتتت ا ظيتتتتور جرائتتتتا و 

الميتتة مجتتالت الكترونيتتة ىتت ا ىتتو التطتتور الت نتتي الكبيتتر م ارنتتة متتع الممارستتات االع
االختتري باعتبتتار ىتت ه االخيتترة تستتمح ليتتافي ستتوا  التتتابع لممؤسستتة االعالميتتة ليتتا 
كيان واقع او افتراضي ان يرفق النص المكتوب برسومات و يور و بيانتات مكممتة 
كما تسمح لممستخام أن يباي رأيو ويعمتق و يتيتل بكتل اريتة بكاتتب الم تال او متع 

 مستخام أخر من خالل الوسائط الجاياة.
ويمكن أن نمخص أىم مظاىر الت،ير لمممارسة الياية فيظل ى ه الوستائط         
 (12) كالتالي:

 عم  مستوي تارير المااة االعالمية: . أ
استتتعمال الوستتائط الجايتتاة خايتتة اليتتاتم التت كي والتت ي أيتتبح جتتز ا ال يتجتتزأ      

المتتتواا  متتتن العمتتتل اليتتتافي والبتتترامج المختمفتتتة لانتتتتاج اليتتتايفة والمجمتتتة بتختتتزين
المناتتتتورة كميتتتتار متتتتن ميتتتتاار المعمومتتتتات االوليتتتتةت ويستتتتتخام الكمبيتتتتوتر كطتتتتابع 
 لميايفة منتج ليا ايث يطبع اليافي المستخام نيو ويور ورسومات ويخزنيا.

 عم  مستوي العمل ااخل المؤسسة االعالمية )جرياة أو مجمة(: . ب
لت،يتترات فتتي ستتر ان اختتول المؤسستتة اإلعالميتتة بيئتتة الويتتب امتتل العايتتا متتن ا     

العمل ااخل م ر اليتايفة او المجمتة خايتة فتي غترم التاريتر واإلنتتاج والتيتميم 
واإلخراجت ايث أيبح يعتما عم  الااسوب كوسيمة ناتر الكترونيتة متن ايتث تم تي 
األخبتتتتار متتتتن وكتتتتاالت األنبتتتتا  ومتتتتن الميتتتتاار األوليتتتتةت وأيتتتتبات اليواتتتتتم ال كيتتتتة 
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ساعات ك يرا فتي عمميتة الستبق اليتافيت ومتن واأللواح من مميزات العير لكونيا 
 تتتم تتتتوزع عمتتت  اليتتتافيينت اون أن ننستتت  أىميتتتة االنترنتتتت ىنتتتا فتتتي تاايتتتا الموقتتتع 

 الج،رافي في الباث عن الخبر وك ا الخيويية في مجاالت الباث.
 عم  مستوي تيميم الجرياة واخراجيا: . ت

عمتت  اااتتة  أيتتبات المؤسستتة اإلعالميتتة تيتتمم يتتفاات الجرائتتا والمجتتالت     
الوسائط الجاياة سوا  النسخة الورقيتة وااللكترونيتةت تاميتل اليتور الالزمتة لمختمتم 
رستتتاليا عبتتتر الاتتتبكة الااخميتتتة لمميتتتمم اليتتتفاات لتيتتتميميا الكترونيتتتات  الم تتتاالت واا
ومن  م ترسل بيفتيا النيائية إل  مختمم الاول االخري أين تطبع وتباع أيضا من 

 ت،رق األمر أقل من اقي ة.مكان انتاج اليايفة ويس
 مظاىر الت،يير في اال اعات: .2

اتجيتتتتت اال اعتتتتات فتتتتي ظتتتتل الوستتتتائط الجايتتتتاة بفضتتتتل تكنولوجيتتتتا المعمومتتتتات      
واالتيتتتتال ناتتتتو الجواريتتتتة والماميتتتتة وناتتتتو التخيتتتتص أك تتتتر فتتتتي المتتتتااة االعالميتتتتة 

وأيتبات   FMالت  نظتام   AMوالجميتور المتم تي خايتة بعتا االنت تال متن نظتام 
اإل اعتتة االن م ميتتا م تتل التمفزيتتون تعمتتل بالنظتتام الرقمتتي عبتتر ازمتتة متتن التتترااات 
بماطتتات رقميتتة اائمتتا عبتتر الوستتائط الجايتتاة واتتبكة االنترنتتتت وأيتتبح العايتتا متتن 
الماطات اال اعية تبث برامجيا بواسطة االنترنت وممتا زاا عتاا مستتخامي اإل اعتة 

ية االستماع ال اتيتة لمراايتو متع التيتفح عمت  الويتب عم  الوسائط المتعااة ىو إمكان
بكتتتتل اريتتتتة ت و قتتتتا اتتتتل جيتتتتاز الااستتتتوب واليتتتتاتم ماتتتتل جيتتتتاز الراايتتتتو الت ميتتتتاي 
لالستتماع لاخبتار والموستتي   واالاتيارت كتتل ىت ا يعنتتي الت،يتر فتتي الوستيمة والعمميتتة 

فتتتي  الستتتتماع اإل اعتتتة واستتتتخاام بتتترامج الااستتتوب فتتتي بتتتث البتتترامج و أيضتتتا التتتتاكم
تيميميا و بفضل إامتاج جيتاز الراايتو متع الوستائط المتعتااة زاا عتاا المستتخامين 

 وزاات التفاعمية أك ر.
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 مظاهر التغيير في مؤسسة التمفزيون:
أاي استتتتتتخاام األقمتتتتتار اليتتتتتناعية التتتتت  اتتتتتاوث ت،ييتتتتتر مممتتتتتوس فتتتتتي العمتتتتتل       

التمفزيتتونيت ف تتا مكتتن البتتث متتن تخطتتي الفوايتتل الج،رافيتتة و كتت ا تا يتتق ا نيتتة فتتي 
ن تتل االخبتتار و البتترامج و ىتت ا ستتاعا فتتي ت تتايم المتتااة االعالميتتة اتتال وقوعيتتا ممتتا 

ل مبااتترت و ل تتا أجمتتع جتتل جعتتل الماتتاىا  يتفاعتتل متتع الاتتاث ويتعتتايش معتتو باتتك
العاممين في ال نوات التميفزيونية و عم  رأسيا الخاية ان التمويل الخاص ىو ال ي 
ساعا التمفزيون عم  التطور والت،يير في طري ة البث وك ا برمجة و تيميم البترامج 
والايتتتص و تا يتتتق التفاعميتتتة بالبتتتث المبااتتتر الفتتتراي و الجمتتتاعي عبتتتر الوستتتائط 

اة اية غيتر مستجمة عمت  اليتوا  ممتا يجعتل الجميتور المستتخام ماتاركا المتعااة لما
رئيسيا في التمفزيونت باإلضافة الت  متا ىتو الاتال فتي المؤسستات االعالميتة الستاب ة 
ىتتو العمتتتل ضتتمن اتتتبكة ااخميتتة تستتتمح بكرستتتال المعمومتتات عبتتتر اإلميتتل متتتن ختتتالل 

متتا الوستتائط الجايتتاة اليواتتتم ال كيتتةت متتن الماتترر لمميتتمم لممتت يع التت  غيتتر  لتتعت 
لخمتتتق نمتتتط جايتتتا متتتن البتتتث لمبتتترامج عبتتتر االنترنتتتت و ظيتتتور العايتتتا متتتن ال نتتتتوات 
االلكترونيتتة الرقميتتة بمؤسستتات افتراضتتية. ايتتث أيتتبات المينتتة االعالميتتة تمتتارس 
باريتتتتة أك تتتتر والمضتتتتامين غيتتتتر المستتتتمواة بالبتتتتث فتتتتي التمفزيتتتتون التتتتواقعي تبتتتتث فتتتتي 

 .(13)النترنت باستخاام الوسائط المتعااة التمفزيون االفتراضي عبر ابكة ا
IV.  :اور الوسائط الجاياة في خمق نمط اعالمي معاير 
 (14) لموسائط المتعااة اور كبير في العالم اإلعالمي المعاير منيا:    
تستتاعا االعالميتتين عمتت  التتربط بتتين المعمومتتات متتن ايتتث عرضتتيا فتتي أاتتكال  -

 اليوة وغيرىا.متنوعة من بينيا النص الكتابيت الرسومت 
تستتتتتتاعا عمتتتتتت  تا يتتتتتتق األىتتتتتتاام المختمفتتتتتتةت م تتتتتتل األىتتتتتتاام المعرفيتتتتتتةت الستتتتتتبق  -

 اليافيت ا نية...
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استخااميا يوفر متعة وجا بية لممستخامين بيفة عامةت ولمعتاممين بالمؤسستات  -
 اإلعالمية بيفة خاية.

 تزيا من اافعية اإلعالمي من خالل تسييل عممية العمل. -
 ية متنوعة األاكال وباسب قارات المستخام المختمفة.   ت ام أساليب تعمم  ات -
إ تتترا  التعمتتتيم بتوستتتيع خبتتتراتيم وتستتتير بنتتتا  المفتتتاىيم وتخطتتتي الاتتتاوا الطبيعيتتتة  -

والج،رافية ايث أن ىت ه الاتاوا تتضتاعم بستبب التطتورات الت نيتة التتي جعمتت 
تنوعتة من البيئة المايطيتة بالمؤسستة بمتا تتوفر ليت ه البيئتة متن وستائل اتيتال م

 .(15) تعرض المااة التعممية بسساليب مفياة وج ابة
فتتتي االتيتتتال الجمتتتاىيري عبتتتر  لموستتتائط الجايتتتاةكمتتتا أ تتترت التطتتتورات اليائمتتتة      

المؤسستتتتات االعالميتتتتة بخمتتتتق نمتتتتط اعالمتتتتي جيتتتتا ومعايتتتتر فتتتتي مختمتتتتم الجوانتتتتب 
 كالتالي:

  متتع التتتاف ات الت نيتتة االعالميتتة الجايتتاة فتتان مفتتاىيم المؤسستتات االعالميتتة ونظتتم
االتيال الجماىيرية اخ ت ااكال جاياة واجبترت الوستائل الت ميايتة عمت  التكيتم 
متع مت،يتترات بيئتتة الويتتب التتتي فرضتتتيا متتن يتتاافة الكترونيتتة وتمفزيتتون الكترونتتي 

  smsل االجتماعيتة و رستائل الت  متاونات ويتفاات اخبتار عمت  مواقتع التوايت
عمت  اليواتتم ال كيتة لاخبتار واالاتااث العالميتة مترورا بختامات الناتر االعالنتي 

 عم  االنترنت وخامات بث االخبار العاجمة عبر البريا االلكتروني.
  ت،يتتتر نمتتتط استتتتتخاام المؤسستتتة الت ميايتتتتة لتتتاي الجميتتتور المتم تتتتي ايتتتث ايتتتتبات

 االعالمية عبر الوسائط الجاياة.المؤسسة الت مياية تبث مااتيا 
  ظيتتور مستتتاا ات فتتي مجتتال يتتم الاتتروم وتوضتتيب الم تتاالت ونظتتم الطباعتتة

 واالرسال والتيميم في الجرائا والمجالت.
  ظيتتتتور نستتتتخ الكترونيتتتتة  لموستتتتائل اإلعالميتتتتة الجزائريتتتتة كافتتتتة وظيتتتتور مؤسستتتتات

 إعالمية إلكترونية  ات ىوية ومؤسسة رقمية تناط بكل ارية.
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 اج الوستائط الجايتاة واالنترنتت فتي  الميتام والممارستات االعالميتة كافتة اتت  انام
أيبات الم ابالت مع المااىير والاخييات البارزة تتم عبر السكايب أو مواقتع 

 التوايل االجتماعي اون التن ل بطري ة الكترونية.
  متتتترور المتتتتااة االعالميتتتتة فتتتتي  مرااتتتتل التيتتتتميم واإلنتتتتتاج كافتتتتة عبتتتتر الااستتتتوب

 لبرامج لكي تظير باكل النيائي وتعرض عم  الجميور المستخام والمتم ي.وا
  استتتتخاام الااستتتوب كجتتتامع لمختمتتتم المؤسستتتات االعالميتتتة متتتع امكانيتتتة التعميتتتق

 والتوايل مع يااب المضمون االعالمي بكل ارية وتفاعمية.
  أيتتتتتتبات المؤسستتتتتتة اإلعالميتتتتتتة تتستتتتتتم بالعالميتتتتتتة أو الاوليتتتتتتةت إ  أاتتتتتتا ت ال تتتتتتورة

المعايتتتترة فتتتتي تكنولوجيتتتتا االعتتتتالم واالتيتتتتال امكانيتتتتة عتتتترض المتتتتااة االعالميتتتتة 
 بطري ة عابرة لموطن.

  مكنتت الوستتائط الجايتاة الستترعة فتي ت،طيتتة األاتااث واختيتتار المستافات الزمنيتتة
بتتين الاتتاث وانتاتتتار الخبتتر وتتتم ال،تتتا  الفوايتتل الاقي تتة بتتتين مرااتتل ناتتر الخبتتتر 

تاتتبع الخبتتر ايتتث ايتتبات ت،طيتتة االخبتتار  التت الث: اتتوت الخبتترت بتتث الخبتترت
 ون مو فور وقوعيا.

  انت ال كل ما تممكو المؤسسة االعالمية من ميزات في يا المواطن البستيط بفضتل
االنترنتتتت فمتتم يعتتا متم يتتات بتتل اتتريكا فتتي يتتناعة الرستتالة اإلعالميتتةت وفتتاعال فتتي 

 الوسائط الجاياة من ماونات ومواقع التوايل االجتماعية.
 المؤسسة اإلعالمية في ظل الوسائط الجاياة لماليين المستخامين المااركة  مكنة

المجانيتتتتة لمتعامتتتتل متتتتع المتتتتااة اإلعالميتتتتةت متتتتع خمتتتتق متتتتزيج متتتتن ال  افتتتتات وتبتتتتاال 
األخبتتتتتتار وا را  والا تتتتتتائق و لتتتتتتع متتتتتتن ختتتتتتالل عالقتتتتتتات تفاعميتتتتتتة متتتتتتع مختمتتتتتتم 

لتعبيتتتتتر المستتتتتتخامين ايتتتتتث ىتتتتتي عالقتتتتتة  ات طبيعتتتتتة ايناميكيتتتتتة بوجتتتتتوا اريتتتتتة ا
 والمااركة الفعالة في ينع الخبر وتااول المعمومات.
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IV.  الامتتول الم تراتتة لجعتتل متتن الت،ييتتر التت ي تعياتتو المؤسستتات االعالميتتة فتتي ظتتل
 الوسائط الجاياةت وسيمة لتا يق اىاافيا وعنيرا فعاال في خامة المستخام:

ال  افتة  يجب تطوير مفيوم العمل االعالمي المعايتر باتكل  أوستع ليتجتاوز ناتر -
العامتتتتتة إلتتتتت  مستتتتتتوي يتتتتتناعة إعتتتتتالم متخيتتتتتص ينتتتتتاقش قضتتتتتايا  العمتتتتتم و البيئتتتتتة 
ومستتتجااتو  مواكبتتا  لتطتتور اإلعتتالم ول،تتة اليتتورة مستتتيافا  ال ضتتايا التتتي ليتتا يتتمة 

   .بالعمم لكنيا و ي ة اليمة ب ضايا الرأي العام
الباتث  تاجيع تسسيس مؤسسات إنتاج إعالميتة بمتؤىالت تكنولوجيتةت تعمتل عمت  -

عتتتتتن ا ليتتتتتات والمنافتتتتت  المناستتتتتبة لتستتتتتويق المتتتتتااة االعالميتتتتتة التتتتتتي تا تتتتتق التنميتتتتتة 
 .المستاامة

تسىيتتل األكتتاايميين العمميتتين فتتي مجتتال اإلعتتالم االلكترونتتي المتخيتتص وتوستتيع  -
اائتترة عمميتتم فتتي المؤسستتات اإلعالميتتةت بويتتفيم كتتتاب وماتتررين عمميتتين ومعتتاين 

ميتتين فتتي المكاتتتب اإلعالميتتة لممؤسستتات العمميتتة أو وكتت لع توظيتتم اإلعالميتتين العم
المتيمة بالعمم لمعمل كمنس ين وضابطي اتيال بين المؤسسات العممية واإلعالمية 

  في بيئة الويب.
العمتتتتل عمتتتت  تطتتتتوير مضتتتتامين و طتتتترق عمتتتتل ال نتتتتوات كتتتتي تيتتتتبح متتتتااة جتتتت ب  -

يتتة متميتتزة جمتتاىيري ماتتوقةت وىتت ا متتن ختتالل طتترح أفكتتار جايتتاة برؤيتتة ومعالجتتة فن
باالعتمتتاا عمتت  الوستتائط الجايتتاةت ممتتا يضتتمن ليتتا أوقتتات بتتث مناستتبة تكتتون جا بتتة 

 .لاعالنات
نتتتاج  - الباتث فتي الوستائل المناستبة لاتث المؤسستتات البا يتة والعمميتة عمت  اعتم واا

االعتتالم الختتاص االلكترونتتي ت لمتعريتتم بيتتا وبباا ييتتا ومجتتاالت اىتماماتيتتات ولناتتر 
 .بين الجميورال  افة العممية 
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طتترح اإلعتتالم االلكترونتتي ضتتمن الم تتررات الاراستتية الجامعيتتة العامتتة م تتل ال  افتتة  -
العمميتتتتة ختتتتالل ستتتتنوات الاراستتتتةت باعتبتتتتار أن التعمتتتتيم الاتتتتايث يعتمتتتتا عمتتتت  ت نيتتتتات 

 .الوسائط المتعااة
يجتتتب أن تكتتتون متتتن مخرجتتتات الباتتتث العممتتتي تويتتتيات بتتتاعم اإلعتتتالم الجايتتتا ت  -

ين ضتتتتمن المؤسستتتتات االعالميتتتتة بيتتتتا اليتتتتة لمتتتتربط بتتتتين المؤسستتتتات واستتتتتاااث قتتتتوان
األكاايميتتتتة و اإلعتتتتالم المتخيتتتتص بايتتتتث تكتتتتون ىنتتتتاع رفتتتتع فتتتتي ال  افتتتتة الا ي يتتتتة 

 .لممواطن
تسستتتتيس مركتتتتز متخيتتتتص لانتتتتتاج اإلعالمتتتتي الجايتتتتا ي عنتتتت  بتتتتافع ىتتتت ا المجتتتتال  -

لتراغبين متن وتطوير بما في  لع إعااا كتواار عمميتة إعالميتة متخييتة و تسىيتل ا
األكاايميين الجزائريين لانجاز في ىت ا المجتال عمت  أن تكتون متن ضتمن ميتام ىت ا 

 المركز إعااا مااة اعالمية ناتجة من ال طاع الخاص تم ل فضا  لارية التعبير.
 نتائج الاراسة:

تكنولوجيتتتا اإلعتتتالم واالتيتتتال الميتتتام لممؤسستتتات االعالميتتتة لكتتتن ال يتتتزال  ستتتيمت -
 استخااميا سطايا.

 باأت ميام ومكانة المؤسسات االعالمية تتالا  في ظل االعالم الجايا.  -
عتتتام مواكبتتتة المؤسستتتات االعالميتتتة تطتتتورات العيتتتر فمختمتتتم الوستتتائط الجايتتتاة  -

 المستخامة ما ىي اال مظير خارجي ف ط.
عام االنفتاح عم  خبرات االخترين فيجتب ان ال تتترع المؤسستة االعالميتة وستيمة  -

 عيرية اال واستفااة منيا في سبيل تا يق اىاام االعالم.
قمة التنويع في االسموب والبرامج وابتكار طرق إقناعية أك ر وعتام التركيتز عمت   -

 سرا الواقع اون تس ير او ج ب لالنتباه.
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فئات المجتمع المختمفة فكل اسب  وقو ومستتواه التعميمتي عام االىتمام بجميع  -
وااتياجاتو و لع بت ايم برامج أك ر عيرنة تمبي ااتياجات الاباب ال ين وجاوا 

 ما ياتاجونو في االعالم الجايا.
ضتتتعم اىتمتتتتام ااارة المؤسستتتتة االعالميتتتتة باستتتتتخاام تكنولوجيتتتتا االتيتتتتال وكتتتت ا  -

 ة.البرامج المتطورة والت نيات الااي 
قمة االعالميين المؤىمين والماربين عم  التعامل مع الوسائط الجايتاة فتي مجتال  -

 اإلعالم.
  خاتمة:

اورا فريا في لموسائل االعالم تويمت العممية البا ية المياانية إل  اعتبار أن       
ت،طيتتتتة االاتتتتااث السياستتتتة واالجتماعيتتتتة البتتتتارزة والمفارقتتتتات المجتمعيتتتتة فيتتتتي تمعتتتتب 

الوسيط بين السمطة والمجتمع المانيت ى ا الاور ال ي يعتبر فرية واختبارا الموقم 
موضوعيا لكاتم ميتااقية االعتالم وزاا ىت ا التاور خايتة بعتا التطتور التكنولتوجي 
ال ي متس مختمتم ناتاطات ىت ه المؤسستات االعالميتة فتي مختمتم جوانبيتا المينيتة 

 والتاريرية.
نتاتتتتار ال نتتتتوات التميفزيونيتتتتة الخايتتتتة و ولعتتتتل متتتتن أبتتتترز مظتتتتاىر التطتتتتور ىتتتتو ا    

البرامج بالت نيات العالية مما أاي ال  ناسة اىتمامات خايتة و ماتااة لتاي جميتور 
المااىاينت و ايبح من المفروض عم  ال ائمين عمت  اليتناعة اإلعالميتة التعبيتر 
 عتتتن ىتتت ه االىتمامتتتات لتمبيتتتة ااتياجتتتاتيم اإلعالميتتتةت و تريتتتا الايتتتاة الواقعيتتتة لتتتاي
المجتمتتع فتتي مختمتتم المجتتاالت االجتماعيتتتة والسياستتية و ال  افيتتةت و تعزيتتز اليويتتتة 
ال  افيتة و ترستيخ ال تيم الوطنيتة بمضتامين إعالميتة نابعتة عتن ال طتاع الختاص التت ي 
سييتبح  مجتتاال لمتعبيتتر عتتن ارا  األفتراا بكتتل اريتتة و ىتت ا متا يتتوفره اإلعتتالم الجايتتا 

 في الوقت الراىن.
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 هوامش البحث                                 
 
ت بتتاون اار الناتترت 2الستتمطان: إاارة المؤسستتات اإلعالميتتةت ط يتتاابمامتتا  -1

 .15ت ص2015
: فاعميتتتة برنتتتامج بالوستتتائط المتعتتتااة لتنميتتتة المفتتتاىيم  اتتتاتم يوستتتم أبتتتو زايتتتاة -2

والتتتتوعي اليتتتتاي فتتتتي العمتتتتوم لتتتتاي طمبتتتتة اليتتتتم الستتتتااس األساستتتتيت رستتتتالة 
مت الجامعتة اإلستالميةت تكنولوجيتا التعمتي تماجستير في المناىج وطرق التتاريس

 .11تص2006غزةت 
لوجيتتتتتا لتكنو الفتتتتتار إبتتتتتراىيم عبتتتتتا الوكيتتتتتل: الوستتتتتائط المتعتتتتتااة التفاعميتتتتتةت الالتتتتتة  -3

 .210ت ص2000الااسباتت طنطات ميرت 
مرعتتتي الستتتيا: الوستتتائط المتعتتتااة واورىتتتا فتتتي مواجيتتتة التتتاروس الخيويتتتيةت  -4

 .49تص 2009ت 1نجمو الميريةت ال اىرةت طمكتبة اال
مجبل الزم مستمم المتالكي: الوستائط المتعتااة وتطبي اتيتا فتي المكتبتات ومراكتز  -5

ت الستتتنة الرابعتتتةت أكتتتتتوبر 55 لتتتتراثت العتتتتااالمعمومتتتاتت مجمتتتة افتتتتاق ال  افتتتة وا
 .131ت ص2006

مامتتتا فماتتتي: الناتتتر اإللكترونتتتي الطباعتتتةت واليتتتاافة اإللكترونيتتتةت والوستتتائط  -6
 .97ت ص2005عمانت –اار المناىجت االران المتعااةت 

فرجتتون خالتتا مامتتا: الوستتائط المتعتتااة بتتين التنظيتتر والتطبيتتقت مكتبتتة الفتتالح  -7
 .124ت ص2004يتت عت الكو لمنار والتوزي

ت الماينتة المنتورة لمطباعتةت الكاتب سعوا: االعالم ال ايم واالعالم الجايتات جتاة -8
 .20ت ص 2002
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9- lister m, dovey s , grant and kelly : new media a critical 
introduction routlege , 2003p52 . 

اار الاتتتترق  جمتتتتال مامتتتتا غيطتتتتاس: االعتتتتالم واالبتتتتااع فتتتتي  تتتتورة المعمومتتتتاتت -10
 102ت ص2004لمنارت ال اىرةت 

أامتتتا عااتتتور: ن تتتاط التمتتتاس بتتتين االعتتتالم الجايتتتا واالعتتتالم الت ميتتتايت ال متتتم  -11
  .11ت ص2010متوزيعت ميرتل
ت عمت  23/03/2015م ابمة متع يتافي امتزة. عت بجريتاة جزائريتة خايتةت  -12

 .14:00الساعة
 kbcفتتتي قنتتتاة م ابمتتتة متتتع الستتتيا اراتتتالي ىاتتتامت مستتتؤول عمتتت  قستتتم البرمجتتتة  -13

 يبااا.10ت عم  الساعة 20/05/2015الجزائريةت 
ماجتتتتا إبتتتتراىيم البتتتتاوي: فاعميتتتتة استتتتتخاام الوستتتتائط المتعتتتتااة بالااستتتتوب عمتتتت   -14

تايتتتتيل الطالبتتتتات لمتتتتااة الفيزيتتتتا  واتجاىتتتتاتين ناتتتتو استتتتتخاام الااستتتتوب فتتتتي 
ت يتتتت مت جامعتتتتة ب،تتتتااات اون ستتتتنة الناتتتترالتعمتتتتيم والتتتتتعممت كميتتتتة التربيتتتتة ابتتتتن الي

 .192ص
الموستتتتت  عبتتتتتا ال بتتتتتن عبتتتتتا العزيتتتتتز بتتتتتن مامتتتتتا: استتتتتتخاام ت نيتتتتتة المعمومتتتتتات  -15

والااستتوب فتتي التعمتتيم األساستتي )المرامتتة االبتاائيتتة( فتتي اول الخمتتيج العربيتتةت 
 .88ت ص 2002لعربي لاول الخميجت الرياضت مكتب التربية ا
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  يةبل لدورهم في خدمة المغة العربمدى إدراك إعالميي المستق

دراسة تطبيقية عمى طالب قسمي الفنوف اإلذاعية والتميفزيونية واإلعالـ بجامعة 
 الحديدة باليمف

 د. حسف عبد اهلل يحيى دجرة
 اإلذاعة والتميفزيوف  قسـ

 جامعة الحديدة ػ اليمف
 
 :المقدمة 

ظاهرة اجتماعية ال يمكف قياـ المجتمعات إال بهػا   -بصفة عامة–إف المغة 
وهػػي ذات مهميػػة بالغػػة يػػي تحقيػػؽ التواصػػؿ بػػيف ميرادهػػا ويػػي التعبيػػر عػػف حػػاجتهـ 

العربيػػة  كمػػا  وميكػػارهـ ومعػػاعرهـ وهمػػالهـ وهالمهػػـ  وينطبػػؽ هػػذا القػػانوف عمػػى المغػػة
 ينطبؽ عمى سائر المغات اإلنسانية  غير مف لغتنا العربية تتميز بأنها:

لغػة ذات مكانػة صاصػة كونهػا لغػة القػػرهف الكػريـ الػذي م ػفى عميهػا مهابػة  وعػػريا   -
 وقدرة  عمى االستمرار  ومقاومة لما يواجهها مف تحديات.

 قرنا.لغة عريقة لها تاريخ طويؿ يمتد إلى قريب مف ععريف  -
 لغة حية تحتفظ بصصائصها األساسية مف حيث األلفاظ والتراكيب والدالالت. -
 لغة متطورة وقابمة لمتطور بمقدار تطور ح ارة مهمها. -

وق ػػػية المغػػػة العربيػػػة يػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ليسػػػت جديػػػدة  بػػػؿ هػػػي متجػػػددة 
دت وحا ػػرة يػػي السياسػػات المغويػػة والمػػاتمرات القائمػػة يػػي الػػدوؿ العربيػػة. وقػػد عقػػ

مػػاتمرات كريػػػرة حػػوؿ هػػػذي الق ػػية إيمانػػػا  بػػػدور وسػػائؿ اإلعػػػالـ يػػي االرتقػػػا  بالمغػػػة 
 العربية  وتحذيرا مف الحط مف عأنها.
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ويفتػػػرض مف يكػػػوف لكميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ دور كبيػػػر يػػػي النهػػػوض بمغتنػػػا 
العربية وحياتنا الرقايية إذا ما ُمحسف استرمارها وتوظيفها بعكؿ واع ومػدروس بهػدؼ 

 ريج جيؿ واع وقادر عمى إحداث تغيير إيجابي يي واقعنا المغوي.تص
األمر الذي يوجب  رورة إعداد إعالميي المستقبؿ يي مجػاؿ المغػة العربيػة 
إعػدادا  يمكػنهـ مػػف القيػاـ بػػدورهـ يػي صدمػػة لغتنػا العربيػة. وهػػذا مػا حػػدا بػي لمحاولػػة 

يونيػة واإلعػػالـ لػػدورهـ يػػي اسػتقرا  مػػدع وعػػي وادراؾ طػالب الفنػػوف اإلذاعيػػة والتميفز 
صدمػػػة المغػػػة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ المهػػػاـ التػػػي سػػػتوكؿ إلػػػيهـ بمعػػػيئة اهلل. تنبيهػػػا  لهػػػـ 

 وتحميال  لهـ لممسئولية مماـ اهلل  ومماـ ممتهـ العربية واإلسالمية.
 :الدراسات السابقة 

ُقبيػػؿ اسػػتعراض مالمػػا اإلعػػكالية التػػي تسػػعى الدراسػػة لمتصػػدي لهػػا  يػػ ني 
بعض الدراسات السابقة التي يمكف مف مستفيد منها يي بحري هػذا. والواقػ   مستعرض

منػػت توجػػد دراسػػات كريػػرة تطرقػػت لمعالقػػة بػػيف وسػػائؿ اإلعػػالـ والمغػػة العربيػػة  ولكػػف 
قميال منها ربطت بيف وسائؿ اإلعالـ والمغة العربيػة وطػالب كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ  

 واستعرض ييما يمي نماذج منها:
 حػػوؿ واقػػ  المغػػة العربيػػة يػػي كميػػات اإلعػػالـ  وقػػد (1)مػػؿ محمػػد نبيػػؿ بػػدردراسػػة م

سػػعت هػػذي الدراسػػة إلػػى رصػػد العالقػػة بػػيف كميػػات اإلعػػالـ وتنميػػة المغػػة العربيػػة 
والوقػػػوؼ عمػػػى امكانيػػػات كميػػػات اإلعػػػالـ يػػػي تنميػػػة القػػػدرات المغويػػػة عمػػػى ملسػػػنة 

يف مبحورػا  مػف طػػالب مبنائهػا. وقػد مجػرت الباحرػػة دراسػتها عمػى عينػة بمغػػت صمسػ
كميات اإلعالـ بجامعات عجماف والعارقة والجزيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وذلػػػؾ بالتسػػػاوي بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث. وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى جممػػػة مػػػف النتػػػائج 

% مػػف المبحػػوريف يػػروف مف مقػػررات 50معػػارت الباحرػػة يػػي واحػػدة منهػػا إلػػى مف 
نها كايية إلى حد مػا لتنميػة المغػة العربيػة لػديهـ  مي منهػا المغة العربية التي يدرسو 

تحتاج إلى مزيد مف المراجعة والتقيػيـ حتػى تحقػؽ يػيهـ اإلعػباع المعريػي والكفايػة 
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% مف المبحوريف مف مقررات المغة العربية و عت يقط لتػادي 24العممية  ويرع 
مساسػػػيا  يػػػي  الغػػػرض  مي منهػػػا وسػػػيمة لتحقيػػػؽ هػػػدؼ معػػػيف يتعمػػػؽ بكونهػػػا مقػػػررا  

 البرنامج الدراسي.
  والتػػػي تناولػػػت مزمػػػة المغػػػة العربيػػػة يػػػي كميػػػات اإلعػػػالـ (2)دراسػػػة صػػػميحة صمػػػويي

واالتصػػػاؿ يػػػي الجزائػػػر  وركػػػزت هػػػذي الدراسػػػة عمػػػى مجػػػاؿ التصطػػػيط اإلعالمػػػي 
باعتبػػار اإلعػػالـ مػػف مهػػـ المجػػاالت الحيويػػة يػػي المجتمػػ   كمػػا يعػػد يػػي عصػػرنا 

يػػد مصػػير المغػػة العربيػػة ايجابػػا  مو سػػمبا . ومعػػارت الباحرػػة الحػػالي مسػػئوال  عػػف تحد
إلى مف مجاؿ التكويف االعالمي يي الجزائر تعوبت العديد مف النقائص ومػف ذلػؾ 
مف التكػػويف اإلعالمػػي مدع إلػػى تكريػػؼ البػػرامج والمقػػررات الدراسػػية عمػػى حسػػاب 

مسػػتوع صريجػػي  العنايػػة بالمغػػة العربيػػة وبأسػػاليب تدريسػػها ممػػا انعكػػس سػػمبا  عمػػى
 كميات اإلعالـ واالتصاؿ الذيف ال يتحكموف يي المغة العربية وال مساليب تحريرها.

  دور الماسسػػات اإلعالميػػة يػػي حمايػػة حػػوؿ (3)دراسػػة عبػػد اهلل بػػف سػػعيد مبػػو راس
  وقػد حػاوؿ الباحػث يػي هػذي الورقػة تعػصيص واقػ  لغتنػا العربيػة يػي المغة العربيػة

وسائؿ اإلعالـ والتحديات واألصطار التػي تواجههػا يػي ظػؿ التػأرير الطػاغي لمبػث 
اإلذاعي والتميفزيوني متعدد المصادر والتوجهػات واألهػداؼ عمػى المعػاهد العربػي 

تنػاؿ مػف سػالمتها. ومكػد وما تحممت بعض القنوات مف برامج تػدمر المغػة العربيػة و 
الباحث عمى الػدور الػذي يجػب مف تػنهض بػت الماسسػات اإلعالميػة لحمايػة لغتنػا 

 العربية والتصدي لمحاوالت النيؿ منها. 
  اتجاهػػات دارسػػي اإلعػػالـ  التػػي تنػػاوؿ ييهػػا الباحػػث (4)دراسػػة معػػرؼ جػػالؿ حسػػف

وجيػػػة ميدانيػػػة نحػػػو مػػػواد التأهيػػػؿ المغػػػوي يػػػي مرحمػػػة البكػػػالوريوس: دراسػػػة موريول
مقارنة عمى كميات ومقساـ اإلعالـ الحكومية والصاصة يػي األردف ومصػر وقطػر. 
وتأتي هذي الدراسة مساهمة يي تفعيؿ اهتماـ جهات التأهيؿ األكػاديمي اإلعالمػي 
بالمغػػة العربيػػة مػػف صػػالؿ رصػػد طبيعػػة ومػػدع االهتمػػاـ وتحديػػد اتجاهػػات الطػػالب 
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رسػونها. ومجريػت الدراسػة عمػى عينػة مػف طػالب نحو مواد التأهيؿ المغػوي التػي يد
 كميات ومقساـ اإلعالـ الحكومية والصاصة يي األردف ومصر وقطر.

 حػوؿ تصػور مقتػرح لتنميػة بعػض المهػارات المغويػة (5)دراسة ريا بنت سالـ المنذري
لػػدع اإلعالمػػي العربػػي. ومكػػدت الباحرػػة يػػي هػػذي الدراسػػة عمػػى  ػػرورة االهتمػػاـ 

لػػػدع اإلعالمػػػي العربػػػي بتطػػوير مهاراتػػػت المغويػػػة. كمػػػا مو ػػػحت  بالتنميػػة المغويػػػة
الباحرػػة بعػػػض النػػػواحي النظريػػػة الصاصػػػة بػػذلؾ الجانػػػب ومهػػػـ المتطمبػػػات المغويػػػة 

 الالزمة لإلعالمي الناجا.
 دور كميات اإلعالـ ومقسامت بالجامعػات حوؿ (6)دراسة محمد منصور محمود هيبة

يميػة ورايػة مسػتقبمية. وقػد حػاوؿ الباحػث المصرية يػي التأهيػؿ المغػوي: دراسػة تقو 
يػػي دراسػػػتت الكعػػػؼ عػػػف حقيقػػة الواقػػػ  الػػػراهف لمقػػػررات المغػػة العربيػػػة يػػػي كميػػػات 
اإلعػػػػػالـ ومقسػػػػػامت بالجامعػػػػػات المصػػػػػرية  ومػػػػػدع قػػػػػدرتها عمػػػػػى تأهيػػػػػؿ صريجيهػػػػػا 
لممارسػػػة لغويػػػة صػػػحيحة يػػػي عممهػػػـ اإلعالمػػػي  وطبيعػػػة محتػػػوع هػػػذي المقػػػررات 

الصػػريجيف لمممارسػػة اإلعالميػػة الصػػحيحة لغويػػا   واستعػػراؼ ومػدع تمبيتهػػا لحاجػػة 
 راية حوؿ تمؾ المقررات يي كميات اإلعالـ ومقسامت.

 حػوؿ وسػائؿ اإلعػالـ المسػموعة والمرئيػة والتنميػة المغويػة  (7)دراسة محمد الصطيػب
وقد سعت هذي الدراسػة إلػى رصػد العالقػة بػيف وسػائؿ اإلعػالـ المسػموعة والمرئيػة 
والتنميػػػة المغويػػػة. ومكػػػد الباحػػػث يػػػي دراسػػػتت عمػػػى الػػػدور الكبيػػػر الػػػذي يمكػػػف مف 

ر تمػؾ الوسػائؿ تنهض بت وسائؿ اإلعالـ يػي التنميػة المغويػة إذا مػا ُمحسػف اسػترما
 بعكؿ واع ومدروس وهادؼ. 

وعمػػى  ػػو  عػػرض الدراسػػات السػػابقة يمكػػف مف مبػػيف مػػدع اسػػتفادتي منهػػا 
 ييما يمي:

 بمورة معكمة الدراسة. -
 تحديد األدوات المناسبة لمبحث. -
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 تزويد الباحث بالكرير مف المصادر والمراج  حوؿ المو وع. -
 :مشكمة البحث 

اسػتصداـ   -ومػا هػو ظػاهر لمعيػاف-البحػث إف مما و   يدي عمى معػكمة 
القنػػوات الف ػػائية العربيػػة لمهجػػات المحميػػة يػػي تقػػديـ برامجهػػا ومسمسػػالتها يػػي حػػيف 

مي  –يندر مو يقؿ استصداـ المغة العربية الفصيحة  والتي كاف مف الممكف مف تكوف 
اهديف مي ػػؿ األوعيػػة التػػي تعيػػد الحيػػاة لمغتنػػا عمػػى ملسػػنة المعػػ -القنػػوات الف ػػائية

 العرب  يم  انتعار الف ائيات العربية مصبحت المهجات العربية مكرر عيوعا .
وتتحػػػػػدد معػػػػػكمة البحػػػػػث يػػػػػي محاولػػػػػة الكعػػػػػؼ عػػػػػف مػػػػػدع إدراؾ إعالميػػػػػي 
المسػتقبؿ لػػدورهـ يػي صدمػػة المغػة العربيػػة مػػف صػالؿ وسػػائؿ اإلعػالـ التػػي سػػيمتحقوف 

 بالعمؿ بها. 
 :أهمية البحث 

المغة ألية ممة وألي مجتم   يهي مػف مهػـ مدوات  مهميةال يصتمؼ ارناف يي 
التعكيؿ الرقايي  بؿ مف مهـ عوامؿ تعػكيؿ األمػـ  لػذلؾ يكتسػب هػذا البحػث مهميتػت 
مػػف مهميػػة لغتنػػا العربيػػة ومهميػػة الػػدور الػػذي سػػيمقى عمػػى عػػاتؽ إعالميػػي المسػػتقبؿ 

 العربية.لصدمة لغتنا
ة تعتز بنفسها وبوجودها  ومف الحقائؽ التي ال يمكف تجاهمها هو مف كؿ مم

ال بد لها مف تعتػز بمغتهػا  وال يوجػد مػف ينكػر مو يحػـر عمػى انصػريف مػف مف يعبػروا 
عػػػف معػػػاعرهـ بمغػػػتهـ  لػػػذلؾ مػػػف مبعػػػ  منػػػواع السػػػيطرة عمػػػى انصػػػريف هػػػو مصػػػادرة 

 . (8)معاعرهـ بمصادرة لغاتهـ
 :تساؤالت البحث 

مػػػػا مػػػػدع إدراؾ يسػػػػعى هػػػػذا البحػػػػث إلػػػػى اإلجابػػػػة عػػػػف سػػػػااؿ رئػػػػيس وهػػػػو  
لػدورهـ يػي صدمػة لغتنػا العربيػة  -طػالب كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ–إعالميي المسػتقبؿ 

 مستقبال   وذلؾ مف صالؿ الوسائؿ اإلعالمية التي سيمتحقوف بها بمعيئة اهلل؟ . 
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 ويندرج تحت هذا السااؿ الرئيس عدة مسئمة يرعية هي:
مػػدور مقسػػاـ اإلعػػالـ يػػي تنميػػة المغػػة العربيػػة إعالميػػي المسػػتقبؿ لمػػا مػػدع ادراؾ  -1

 لديهـ؟ 
عػػػػف مسػػػػتوع مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  إعالميػػػػي المسػػػػتقبؿمػػػػا مػػػػدع ر ػػػػا  -7

 يدرسونها؟
 ما هي المقترحات التي يقدمها إعالميو المستقبؿ لتنمية المغة العربية لديهـ؟ -7
لمغػػػػة مػػػػا مسػػػػتوع إدراؾ إعالميػػػػي المسػػػػتقبؿ لػػػػدور وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ يػػػػي صدمػػػػة ا -7

 العربية؟  
يف ػػػموف إعالميػػػي المسػػػتقبؿ لمغػػػة التػػػي تقػػػدـ بهػػػا البػػػرامج التػػػي  تقيػػػيـمػػػا مػػػدع  -7

 معاهدتها؟
 :أهداف البحث 

طػالب –يهدؼ هذا البحث إلػى الكعػؼ عػف مػدع إدراؾ إعالميػي المسػتقبؿ 
لػػدورهـ يػػي صدمػػة لغتنػػا العربيػػة مسػػتقبال   وذلػػؾ مػػف صػػالؿ  -كميػػات ومقسػػاـ اإلعػػالـ

مية التي سيمتحقوف بها بمعيئة اهلل. ويندرج تحت هػذا الهػدؼ الػرئيس الوسائؿ اإلعال
 عدة مهداؼ يرعية هي:

الكعؼ عف دور مقساـ وكميات اإلعػالـ لتصػريج جيػؿ إعالمػي قػادر عمػى صدمػة  -1
 لغتنا العربية.

معرية كفاية مساقات المغة العربية التي تدرس لطالب كميات ومقساـ اإلعالـ يي  -7
 ة.تنمية لغتهـ العربي

 لتنمية المغة العربية لديهـ.إعالميي المستقبؿ استجال  مقترحات  -7
يف ػػموف معريػة مػػدع تقيػػيـ إعالميػػي المسػػتقبؿ لمغػػة التػي تقػػدـ بهػػا البػػرامج التػػي  -7

 معاهدتها.
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سػػبر مسػػتوع إدراؾ إعالميػػي المسػػتقبؿ لػػدور وسػػائؿ اإلعػػالـ يػػي صدمػػة  محاولػػة -7
 المغة العربية.

 :منهجية البحث 
البحث إلى نوعية الدراسات الوصفية والتي تعني بدراسػة الحقػائؽ ينتمي هذا 

الراهنة لطبيعة الظػاهرة المدروسػة )مػدع إدراؾ اعالميػي المسػتقبؿ لػدورهـ يػي صدمػة 
المغػػػػة العربيػػػػة( لمحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات كاييػػػػة ودقيقػػػػة عنهػػػػا وتصػػػػنيفها وتحميمهػػػػا 

 وتفسيرها واستصالص نتائجها.
مػػػنهج المسػػػا اإلعالمػػػي مػػػف صػػػالؿ المسػػػا واسػػػتصدـ الباحػػػث يػػػي دراسػػػتت 

( مبحورػػػػػا  مػػػػػف طػػػػػالب قسػػػػػمي الفنػػػػػوف اإلذاعيػػػػػة 97الميػػػػػداني عمػػػػػى عينػػػػػة بمغػػػػػت )
والتميفزيونية بكمية الفنوف  واإلعالـ بكمية انداب بجامعة الحديدة وذلؾ لمتعرؼ عمى 

 مدع ادراكهـ لدورهـ يي صدمة المغة العربية.
 :مجتمع وعينة الدراسة 

دراسػػػة يػػػي  إعالميػػػي المسػػػتقبؿ  مػػػف طػػػالب قسػػػمي الفنػػػوف تحػػػدد مجتمػػػ  ال
اإلذاعيػة والتميفزيونيػة بكميػػة الفنػوف  واإلعػػالـ بكميػة انداب بجامعػة الحديػػدة. وقػد تػػـ 

 اصتيار ذلؾ المجتم  لممبررات التالية:
عينػػة الجامعػػات: تػػـ اصتيػػار جامعػػة الحديػػدة ألنهػػا مقػػر عمػػؿ الباحػػث ممػػا يسػػهؿ  -

دانيػػة  ا ػػاية إلػػى كونهػػا الجامعػػة الوحيػػدة يػػي الػػيمف التػػي اجػػرا ات الدراسػػة المي
ت ػػػػـ  ػػػػمف كمياتهػػػػا كميػػػػة الفنػػػػوف الجميمػػػػة والتػػػػي ت ػػػػـ قسػػػػـ الفنػػػػوف اإلذاعيػػػػة 

 والتميفزيونية.
عينة الكميات: تـ اصتيػار كميتػي الفنػوف وانداب  كػوف األولػى تعػد الكميػة الوحيػدة  -

والتميفزيونية  مما كمية انداب ي نها ت ـ قسـ يي اليمف وبها قسـ الفنوف اإلذاعية 
 اإلعالـ.
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عينػػة األقسػػاـ: تػػـ اصتيػػار القسػػميف المعػػار إليهمػػا معػػالي كونهمػػا يقومػػاف ب عػػداد  -
 وتعكيؿ  اعالميي المستقبؿ  الذيف سيمتحقوف بوسائؿ اإلعالـ المصتمفة.

غ العػػػدد عينػػة الطػػػالب: تػػـ اصتيػػػار عينػػة عمديػػػة ُتسػػػمى بالعينػػة المتاحػػػة  وقػػد بمػػػ -
( طالبػػػا  وطالبػػػة. مػػػوزعيف عمػػػى القسػػػميف 97اإلجمػػػالي لعينػػػة الدراسػػػة الميدانيػػػة )

( مبحورػػا  مػػف قسػػـ الفنػػوف اإلذاعيػػة والتميفزيونيػػة بكميػػة 72عينػػة الدراسػػة  بواقػػ  )
 ( مبحورا  مف قسـ اإلعالـ بكمية انداب.25الفنوف  و)

  :أدوات جمع البيانات والمجال الزمني لمبحث 
احث بتصميـ استمارة استقصا  ميدانية لجم  البيانات وقيػاس األبعػاد قاـ الب

والمتغيرات المصتمفة لمبحث وذلؾ يي  و  المعكمة البحرية والهدؼ مف البحث. وقد 
تػػـ و ػػ  عػػدد مػػف األسػػئمة مفتوحػػة النهايػػات بغػػرض الحصػػوؿ عمػػى مكبػػر عػػدد مػػف 

لكايػػة الجوانػػب المرتبطػػة انرا  التػػي تسػػاعد يػػي القػػا  ال ػػو  عمػػى رايػػة المبحػػوريف 
واجػرا   (9)بمو وع البحث كايػة .وتػـ تطبيػؽ االسػتمارة بعػد عر ػها عمػى المحكمػيف

 اصتبارات الصدؽ والربات ويقا  لمقواعد العممية المعموؿ بها.
 :اإلطار النظري لمبحث 

يػػػي كتابػػػت  -رحمػػػة اهلل عميػػػت-لقػػػد مرػػػار األسػػػتاذ الػػػدكتور محمػػػد سػػػيد محمػػػد 
اال  مفػػػػػػػػادي هػػػػػػػػؿ وسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ تصػػػػػػػػدـ المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة مـ اإلعػػػػػػػػالـ والمغػػػػػػػػة سػػػػػػػػا 

نني يي هذا البحث معيد صياغة ذلؾ السااؿ بصػيغة  هػؿ اإلعالميػوف (10)تفسدها؟ وا 
العػػػرب يصػػػدموف المغػػػة العربيػػػة مـ يفسػػػدونها ؟ومػػػا هػػػي السػػػبؿ التػػػي يسػػػتطيعوف مػػػف 

 ييما يمي:صاللها صدمة لغتهـ العربية؟ ومحاوؿ اإلجابة عمى السااليف السابقيف 
 هؿ اإلعالميوف العرب يصدموف المغة العربية مـ يفسدونها؟ 

إف اإلجابة عمى هذا السااؿ تحػتـ عمينػا اإلعػارة إلػى مػا بينػت الػدكتور محمػد 
حسػػػف الطيػػػاف مػػػف امػػػتالؾ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ السػػػمطة المغويػػػة األقػػػوع تػػػأريرا  يػػػي حيػػػاة 

ادها تفسد لغة الناس  ألف الناس  وبصالح لغة هذي السمطة تصما لغة الناس  وبفس
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اإلنسػػاف يػػي لغتػػت يقمػػد مػػا يسػػم  منػػذ طفولتػػت األولػػى  وبػػذا يكتسػػب المغػػة. ومػػا تػػزاؿ 
المغة تنمو وتتطػور عمػى لسػانت عمػى مػر السػنيف متػأررة بمػا يحػيط بهػا ويريػدها  يػ ذا 
ذا كانػت الروايػد هسػنة معكػرة  كانت روايػدها صػايية نقيػة كانػت المغػة معػرقة رائقػة  وا 

ت المغػػة مزيجػػا  مػػف هػػذا الصمػػيط الفاسػػد  وال ريػػب مف اإلعػػالـ بوسػػائمت المتنوعػػة كانػػ
 .(11)وقنواتت الكريرة وطرقت السريعة يارر التأرير األقوع يي هذي المغة

ف لوسػػائؿ اإلعػػالـ  تػػأريرا  كبيػػرا  عمػػى مػػف  -المقػػرو ة والمسػػموعة والمرئيػػة–وا 
ذلؾ جميا  ييما تت منت مف رسائؿ  ويظهريقراونها مو يستمعوف إليها مو يعاهدونها. 

تػػػارر يػػػي عقػػػؿ المتمقػػػي وحواسػػػت  هػػػذا ييمػػػا تقدمػػػت مػػػف معمومػػػات ومػػػا تعر ػػػت مػػػف 
مواقػػؼ وسػػموكيات يمكػػف مف تغيػػر مػػف ميكػػاري وتػػارر يػػي اصتياراتػػت. وهػػي مػػف مقػػوع 
الوسائؿ يي بنا  الرمي العاـ ويي صمؽ االتجاهات وتعديمها وهو تػأرير عػامؿ  يعػمؿ 

 كما يعمؿ األيكار والقيـ.       المغة ذاتها
وال يعني ذلؾ مف نمـز وسائؿ اإلعالـ بتقديـ دروس ومحا رات تتعمؽ بنحو 
نمػػػػا نريػػػػد منهػػػػا مف تقػػػػدـ برامجهػػػػا وموادهػػػػا المسػػػػموعة والمقػػػػرو ة  المغػػػػة وصػػػػريها  وا 
والمعػػػاهدة بمغػػػة عربيػػػة يصػػػيحة بسػػػيطة معاصػػػرة صاليػػػة مػػػف األصطػػػا   بعيػػػدة عػػػف 

ذا كنػػاالعاميػػة.  دور وسػػائؿ اإلعػػالـ  يػػي التنميػػة المغويػػة أليػػراد المجتمػػ   ننكػػرال  وا 
يػػنحف ال نسػػتطي  مف ننكػػر صطرهػػا ومػػا تولػػد عنهػػا مػػف سػػمبيات تتهػػدد سػػالمة لغتنػػا. 
والحفاظ عمى المغة العربية حفاظ عمى هويتنا العربية بؿ والدينية  والتفريط بها يعنػي 

 التفريط باإلنساف العربي وهويتت وترارت .
وقػػد يعتقػػد بعػػض الدارسػػيف مف لغػػة اإلعػػالـ لغػػة تصتمػػؼ كريػػرا  عػػف المغػػات 

وهذا صحيا مف  -بالنسبة لمتميفزيوف–األصرع حيث إنها لغة صورة يي المقاـ األوؿ 
جانب  ولكف االعتقػاد الصػاطأ مف اسػتصداـ المغػة العربيػة الفصػحى يػي هػذا اإلعػالـ 

ي تصاطػػب جمهػػورا  معػػتركا  ال يجمعػػت يعػػد ممػػرا  صػػعبا   يمغػػة اإلعػػالـ هػػي المغػػة التػػ
 مقوع مف هذي المغة الواحدة المعتركة لمبالد العربية.
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وال تعدو المهجات مف تكوف مدواتا ووسائؿ لمتعبير ال يؽ  يمغة اإلعالـ هي 
الفصػػػحى السػػػهمة الميسػػػرة  وهػػػذا المسػػػتوع العممػػػي الفصػػػيا يػػػي المغػػػة يعػػػيف الرجػػػؿ 

هومهػػا العػػاـ  ويأصػػذ بيػػدي إلػػى مجػػاؿ مػػف الفكػػر العػػادي عمػػى التػػزود بالرقايػػة يػػي مف
موس  ومرحب  وال يسد عمى المرقؼ مو العػالـ طريقػت إلػى مػا ينعػدي مػف معريػة مجػود 
وصبرة معمؽ. كما مف المغة المذاعة مسموعة كانت مـ مرئية تتميز بسػمات يمكػف مف 

ؾ لمػػا تكػػوف المغػػة العربيػػة صيػػر معػػيف لهػػا مكرػػر مػػف المغػػات والمهجػػات األصػػرع وذلػػ
 .(12) تتمت  بت مف رصيد معريي زاصر.

ووجود المهجات العامية يي المغات العالمية  ليس م را  يي ذاتػت كمػا نػرع  
وهو عفوي  ويعبر عف جانب مف جوانب الكائف الناطؽ  إال مف الواجب يحػتـ عمينػا 
مف ن ػػػ  كػػػؿ عػػػي  يػػػي مكانػػػت  وال نحممػػػت مكرػػػر ممػػػا يسػػػتطي  ينحػػػؿ العاميػػػة محػػػؿ 

والفصػػحى قوامهػػا القواعػػد والصػػػواب والتركيػػب النطقػػي يػػي جممهػػا. يهػػػي  الفصػػحى 
وجػػدت ل ػػػرورة التفكيػػر  والعاميػػػة وجػػػدت ل ػػرورة التعبيػػػر السػػري  اليػػػومي التمقػػػائي 
العاطفي. ومف هنا كاف لكؿ عؽ مف التعبير الفصيا مو العامي دور ووظيفة ياديها 

 (13)ؿ الفصحى وليس العكس.صير مدا   ولكف الدا  يي محاولة إحالؿ العامية مح
والحقيقػػػة منػػػت ال يطمػػػب مػػػف رجػػػؿ اإلعػػػالـ مف يتحػػػدث إلػػػى الجمهػػػور بمغػػػة 
نما مقصى ما يطمب منت هو احتراـ  يصيحة غريبة بأف يبالغ يي التقعر والتفاصا  وا 
قواعػػػد المغػػػة والمعػػػايير المنظمػػػة لهػػػا  ممػػػا ي ػػػفي عمػػػى مسػػػموبت مسػػػحة مػػػف األناقػػػة 

اإلسػػفاؼ والػػردا ة والقصػػور  وعميػػت يجػػدر بمػػف يتصػػدع والجماليػػة  و ينػػأع بػػت عػػف 
لمهنػػػة اإلعػػػالـ مف يحسػػػف التقػػػدير يػػػي إبػػػالغ رسػػػالتت إلػػػى الجمهػػػور بحيػػػث يوصػػػؿ 

 .(14)محتواها إلى المتمقي دوف التجني عمى المغة تطريا  مو قصورا  
   ما هي السبؿ التي يستطي  اإلعالميوف مف صاللها صدمة لغتنا العربية؟ 
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رة يستطي  اإلعالميوف مػف صاللهػا صدمػة لغتنػا العربيػة  والحػؽ رمة سبؿ كري
مف مولػػػى هػػػػذي السػػػػبؿ ومهمهػػػا صػػػػالح لغػػػػتهـ وصموهػػػػا مػػػف الصمػػػػؿ المغػػػػوي  يبصػػػػالح 
ملسنتهـ تتديؽ إلى جمهورهـ مف المعاهديف والمستمعيف والقرا  لغة سميمة صالية مف 

 األصطا .
 :األمور انتية ومما يمكف مف يسهـ بت اإلعالميوف يي صدمة لغتنا 
مف يحػػػرص مقػػػدمو البػػػرامج اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة عمػػػى لغػػػة إعالميػػػة يصػػػيحة  -1

تتوير ييها السػالمة والسػهولة والو ػوح والدقػة  متجنبػيف العاميػة  وكػذا االبتعػاد 
 .عف الغريب والمتقعر

مف يركػػػػػػػز القػػػػػػػائموف عمػػػػػػػى المسمسػػػػػػػالت اإلذاعيػػػػػػػة والتميفزيونيػػػػػػػة عمػػػػػػػى كتابػػػػػػػة  -2
 .المسمسالت بالعربية الفصيحة لغة  لمحوار ييها سيناريوهات تمؾ

التركيػػز عمػػى تحبيػػب العربيػػة إلػػى الجمهػػور بتقػػديـ لغػػة بسػػيطة يكػػوف لهػػا معظػػـ  -3
 .األرر يي نفوس الناس ولغتهـ

تصصيص وانعا  إدارات لغوية يػي  الماسسػات اإلعالميػة كايػة لإلعػراؼ عمػى  -4
 ػػػػمف إحيػػػػا  لغتنػػػػا العربيػػػػة إنتػػػػاج البػػػػرامج والمػػػػواد اإلعالميػػػػة المصتمفػػػػة وبمػػػػا ي

 .ونعرها وتعميمها وتذوقها وري  رايتها
إعػػداد بػػرامج تعميميػػة تسػػهؿ معريػػة عمػػـو العربيػػة وتحببهػػا إلػػى قمػػوب جمهورنػػا  -5

الػػػذي حظػػػي بنسػػػبة (15)العربػػػي بأسػػػموب عػػػيؽ وممتػػػ  كبرنػػػامج  مدينػػػة القواعػػػد 
ة بأسػػموب معػاهدة كبيػرة ألسػػموب البرنػامج الطريػػؼ يػي عػػرح قواعػد لغتنػػا العربيػ

 تمريمي متقف يقـو ب يصاؿ المعمومة إلى المعاهد بكؿ سهولة.
تصصػػػيص بػػػرامج إلكسػػػاب األطفػػػاؿ المغػػػة الفطريػػػة السػػػميمة. وقػػػد مربتػػػت بعػػػض  -6

البرامج التمفزيونية يي بعض القنوات الف ائية  كقناة براعـ  صدؽ هذي المقولة  
ها عمى اصتالؼ لهجاتهـ إذ كاف لها األرر الناج  يي لساف األطفاؿ  يالتفوا حول

 ومقطارهـ.
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مف يحترؼ الكتاب يي الصحؼ والمجالت مسػموبا  ممتعػا  يػزرع يػي قمػوب قػرائهـ  -7
 حب المغة العربية  ويصمدها يي مذهانهـ. 

ممػػا بالنسػػػبة إلعػػداد إعالميػػػي المسػػػتقبؿ يقػػد تممسػػػت احتياجػػاتهـ مػػػف صػػػالؿ 
ساالهـ عما يقترحوف لبنائهـ لغويا  بنا   سميما  صػحيحا   وقػد مسػهموا بطػرح كريػر مػف 
دراكهػػػـ لممهػػػاـ التػػػي سػػػتناط بهػػػـ لصدمػػػة لغتنػػػا  المقترحػػػات ممػػػا ينبػػػأ عػػػف حرصػػػهـ وا 

 العربية  ومف تمؾ المقترحات:  
ث المناهج بكميات ومقساـ اإلعالـ واعتماد مػادة المغػة العربيػة مػادة تطوير وتحدي -1

مساسية يػي كػؿ المسػتويات الرتباطهػا التػاـ بالتصصػص ولتنميػة مهػارات وقػدرات 
 الطالب المغوية.

تكميػػؼ الطػػالب بكتابػػة تقػػارير ومعػػاهد حواريػػة بالمغػػة العربيػػة الفصػػيحة  ػػمف  -2
 مقررات التطبيقات اإلعالمية.

ة باسػػػػتصداـ المغػػػػة العربيػػػػة عنػػػػد الكتابػػػػة والقػػػػرا ة  ومحاسػػػػبتهـ عمػػػػى الػػػػزاـ الطمبػػػػ -3
 األصطا  اإلمالئية والنحوية.

تطػػػػػػػوير مهػػػػػػػارات مدرسػػػػػػػي مقػػػػػػػررات المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  ومف يػػػػػػػتـ تكميػػػػػػػؼ دكػػػػػػػاترة  -4
 متصصصيف لتدريسها مف ذوي الكفا ة والصبرة.

 توظيؼ الطرؽ العممية الحديرة يي تعميـ المغة العربية. -5
 همية المغة العربية يي موساط الطالب مف صالؿ:نعر الوعي بأ -6
 التحدث بالمغة العربية مف قبؿ األساتذة لتعجي  الطالب عمى ذلؾ. -
 تبني وتعجي  المسابقات يي مجاؿ المغة العربية. -
إقامة ندوات عممية يي كميات ومقساـ اإلعػالـ حػوؿ العالقػة بػيف وسػائؿ اإلعػالـ  -

 والمغة العربية.
سػػػنوية يػػػتـ ييػػػت تكػػػريـ المبػػػرزيف والمبػػػدعيف يػػػي مجػػػاؿ المغػػػة إقامػػػة مهرجانػػػات  -

 العربية مف طالب كميات ومقساـ اإلعالـ.
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 :نتائج البحث 
 سمات وصصائص عينة الدراسة:  -1

( طالبػػا  وطالبػػة مػػف 97مجريػػت الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة عمديػػة بمغػػت )
اإلعػالـ بكميػة انداب  وقػد تػـ قسـ الفنوف اإلذاعية والتميفزيونية بكميػة الفنػوف  وقسػـ 

( اسػػتمارات 8( اسػتمارات  وتػػـ اسػتبعاد )105( اسػػتمارة  وتػـ اسػػتعادة )120توزيػ  )
 لعدـ صالحيتها. ويبيف الجدوؿ التالي صصائص عينة الدراسة:

 (1جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة

 انداب الفنوف الكمية
 القسـ االجمالي

 
 المتغيرات

الفنوف اإلذاعية 
 والتميفزيونية

 اإلعالـ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 النوع
 62.0 60 64.0 16 61.9 44 ذكر
 38.0 37 36.0 9 38.1 28 منرى

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع

 اإلقامة
 66.0 64 80.0 20 61.1 44 ح ر
 34.0 33 20.0 5 38.1 28 ريؼ

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع
الدراسػػػػػػػػػػة 
 الرانوية

 18.0 17 16.0 4 18.1 13 مدبي
 82.0 80 84.0 21 81.9 59 عممي

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع
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 مدع اهتماـ عينة الدراسة بسالمة المغة العربية )نطقا  وكتابة (:  -7
 (2جدول رقم )

 مدى اهتمام عينة الدراسة بسالمة المغة العربية )نطقًا وكتابًة(

 الفئة
 كتابة نطقا  

 % ؾ % ؾ
 48.5 47 22.7 22 اهتـ بدرجة كبيرة
 45.4 44 57.7 56 اهتـ إلى حد ما
 6.2 6 16.5 16 نادرا ما اهتـ بذلؾ
 - - 3.1 3 ال اهتـ بذلؾ مطمقا

 100.0 97 100.0 97 المجموع
%  مػػف عينػػة الدراسػػة يهتمػػوف 57.7تعػػير نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى مف  

العربية عند النطؽ بها إلى حد ما  ولعؿ ما يفسر ذلؾ مف طػالب قسػـ بسالمة المغة 
الفنػػػوف اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة وقسػػػـ اإلعػػػالـ يػػػأتوف مػػػف محايظػػػات متعػػػددة مصتمفػػػة 
المهجات  لذا يعند حديرهـ م  بع ػهـ بع ػا يحػاولوف إلػى حػد مػا االهتمػاـ بسػالمة 

 الئهـ.المغة العربية حتى يستطيعوا ايصاؿ ميكارهـ إلى زم
ويػػػأتي مػػػف يهتمػػػوف بسػػػالمة المغػػػة العربيػػػة نطقػػػا  )بدرجػػػة كبيرة(يػػػي المرتبػػػة 

عينػػة –% . وتعطينػػا هػػذي النسػػبة ماعػػرا  مطمئنػػا  بػػأف الطػػالب 22.7الرانيػػة بنسػػبة  
سيحمموف دورهـ عمى مكمؿ وجػت يػي صدمػة لغتنػا إذا مػا تػـ صػقؿ مػواهبهـ  -الدراسة

 المغوية وتطويرها.  
ر مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ درجتػػػيف متقػػػاربتيف مػػػف اهتمػػػاـ ويو ػػػا الجػػػز  انصػػػ

المبحػػػػوريف بالمغػػػػة العربيػػػػة عنػػػػد الكتابػػػػة  حيػػػػث جػػػػا ت نسػػػػبة  اهػػػػتـ بدرجػػػػة كبيػػػػرة  
%  ممػا ياكػػد حػرص المبحػػوريف 45.4%  وجػا ت نسػػبة  اهػتـ إلػػى حػد مػػا   48.5 
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عمػى عمى الكتابة بمغة عربية يصيحة. ونأصذ هاتيف النتيجتيف بنظر االعتبار لمعمؿ 
 تطوير مهارات طالبنا المغوية بما يمكنهـ مف تحسيف مستواهـ المغوي نطقا  وكتابة .

 تقدير عينة الدراسة لمدع كفاية مقررات المغة العربية لتنميتها لديهـ:  -7
 (3جدول رقم )

 تقدير عينة الدراسة لمدى كفاية مقررات المغة العربية لتنميتها لديهم
 % ؾ الفئة

 8.2 8 كايية جدا  
 33.0 32 كايية إلى حد ما

 49.5 48 غير كايية
 9.3 9 ال مدري
 100.0 97 المجموع

تقػػػػر ماعػػػػرات الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ عػػػػدـ كفايػػػػة مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة بقسػػػػمي 
اإلذاعة والتميفزيوف واإلعالـ لتنمية المغة العربية لدع طالب القسميف المعار إليهما  

 .%  مف المبحوريف49.5حيث مياد ذلؾ  
وتقودنػػا هػػذي النتيجػػة إلػػى  ػػرورة مراجعػػة وتقيػػيـ مقػػررات المغػػة العربيػػة يػػي 
مقسػاـ اإلذاعػة والتميفزيػوف واإلعػالـ وتطويرهػا حتػى تحقػؽ االعػباع المعريػي والكفايػػة 
العممية سوا  يي مفردات مقررات المغة العربية مو طرؽ تدريسػها. يمغتنػا العربيػة هػي 

صػذ مكانتهػا وقيمتهػا يػي كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ يهػي لغة ابداع وابتكػار وينبغػي مف تأ
الوسػػيمة واألداة الوحيػػدة التػػي يمتمكهػػا طػػالب تمػػؾ الكميػػات واألقسػػاـ لمصاطبػػة ماليػػيف 

 المعاهديف والمستمعيف والقرا . 
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وممػػػػا ال بػػػػد مػػػػف اإلعػػػػارة إليػػػػت مف مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة يػػػػي قسػػػػـ الفنػػػػوف 
تطمبات الجامعية يقط وتدرس لسػنة واحػدة وهػي اإلذاعية والتميفزيونية تأتي  مف الم

 السنة األولى. 
 تقييـ عينة الدراسة لدور القسـ والكمية  لتنمية المغة العربية لديهـ:  -7

 (4جدوؿ رقـ )
 تقييـ عينة الدراسة لدور القسـ والكمية  لتنمية المغة العربية لديهـ

 ـ
 درجة الموايقة                

 الدواي 
 نادرا محيانا دائما

 % ؾ % ؾ % ؾ

1 
يبذؿ مدرسو المغة العربية جهدا  كبيرا  يي 

 تنمية مهارات الطالب المغوية.
29 29.9 46 47.4 22 22.7 

2 
يسػػػػػتمت  الطػػػػػالب بمقػػػػػررات المغػػػػػػة 
العربيػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػتويات كايػػػػػػػػػة 

 بالكمية.

9 9.3 44 45.
4 

44 45.
4 

3 
تهػػتـ الكميػػة ب قامػػة النػػدوات العمميػػة 

 بالمغة العربية.الصاصة 
2 2.1 12 12.

4 
83 85.

6 

4 
يتفاعػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػالب مػػػػػػػػػ  مدرسػػػػػػػػػي 
مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة يػػػػي جميػػػػ  

 األنعطة.

10 10.
3 

57 58.
8 

30 30.
9 

5 
تاكػػػػػػػػػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػػػػػػػػػاهج والمقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
التصصصية يي الكتابة عمى مهمية 

 الكتابة بالمغة العربية الفصيحة.
24 

24.
7 

42 
43.
3 

31 
32.
0 

.23 53.23 22.52 22يتنػايس الطػالب يػي الػدرجات التػػي  6
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يحصػػموف عميهػػا يػػي مقػػررات المغػػة 
 العربية.

7 6 7 

7 
ال يهتـ الطالب بالتحصػيؿ العممػي 

 لمقررات المغة العربية.
13 13.

4 
58 59.

8 
26 26.

8 

8 

مهػػػػارات القػػػػرا ة والتحػػػػدث والكتابػػػػة 
بالمغػػػة العربيػػػة نكتسػػػبها مػػػف صػػػالؿ 
مقػػػػػػػررات المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة والكتابػػػػػػػة 

 لمصحاية واإلذاعة والتميفزيوف. 

54 55.
7 

32 33.
0 

11 7.3 

9 
يهػػػػػػػػػتـ الطالػػػػػػػػػب بمقػػػػػػػػػررات المغػػػػػػػػػة 
االنجميزيػػة مكرػػر مػػف مقػػررات المغػػة 

 العربية.

41 42.
3 

37 38.
1 

19 19.
6 

10 
طالبػػػػػػػػا يػػػػػػػػتكمـ بالمغػػػػػػػػة إذا سػػػػػػػػمعت 

العربيػػػػػة الفصػػػػػػيحة معػػػػػعر بػػػػػػالفصر 
 واالعتزاز ومتمنى مف متكمـ مرمت.

68 70.
1 

18 18.
6 

11 11.
3 

 97 ف
 نستنج مف الجدوؿ السابؽ عدة ماعرات نتبينها ييما يمي:

لمفقرة األولى حوؿ  يبذؿ مدرسو المغة العربية جهدا  كبيرا   جا  تقييـ المبحوريف  -1
%  47.4يػػي تنميػػة مهػػارات الطػػالب المغويػػة  بػػػ  محيانػػا   بنسػػبة كبيػػرة بمغػػت  

األمػػر الػػذي يعػػير إلػػى  ػػرورة إعػػادة النظػػر يػػي تػػدريب وتأهيػػؿ مدرسػػي المغػػة 
 العربية بكميات ومقساـ اإلعالـ.

يػة ماكػدة لمنتيجػة السػابقة يعػدـ عػعور الطالػب وتأتي ماعرات نتائج الفقػرة الران -2
ببػػػذؿ جهػػػد كبيػػػر مػػػف قبػػػؿ مدرسػػػي مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة يجعػػػؿ الطػػػالب ال 
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%   مػف المبحػوريف نػادرا  45.4يستمتعوف بتمؾ المقررات. وممػا ياكػد ذلػؾ مف 
 ما يستمتعوف بمقررات المغة العربية.

العمميػػػة الصاصػػػة بالمغػػػة عػػػدـ اهتمػػػاـ كميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ ب قامػػػة النػػػدوات  -3
يبػػػػػرر لنػػػػػا النتيجتػػػػػيف  -حسػػػػػبما يػػػػػرع المبحورػػػػػوف يػػػػػي الفقػػػػػرة الرالرػػػػػة–العربيػػػػػة 
 السابقتيف.

تو ػػا الفقػػرة الرابعػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ تفاعػػؿ المبحػػوريف مػػ  مدرسػػي  -4
مقػػػررات المغػػػة العربيػػػػة يػػػي األنعػػػػطة جميعهػػػا ويرجعػػػػوف ذلػػػؾ إلػػػػى عػػػدـ بػػػػذؿ 

 يرة معهـ.مدرسي تمؾ المقررات لجهود كب
معػارت نتيجػػة الفقػػرة الصامسػػة إلػػى  عػدـ تأكيػػد المنػػاهج والمقػػررات التصصصػػية  -5

يػػػػي الكتابػػػػة عمػػػػى مهميػػػػة الكتابػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  إال محيانػػػػا  لػػػػدع 
%  مػنهـ. ممػا ي ػ  بػيف ميػدينا 32.0% مف المبحوريف مو نادرا  لدع  43.3 

 اـ وكميات اإلعالـ.عمى مسباب  عؼ المغة العربية لدع صريجي مقس
ولعػػؿ نتػػائج الفقػػرات السػػابقة يترتػػب عميػػت  عػػدـ تنػػايس الطػػالب يػػي الػػدرجات  -6

التي يحصػموف عميهػا يػي مقػررات المغػة العربيػة   ممػا يػادي إلػى  عػدـ اهتمػاـ 
الطػػػالب بالتحصػػػػيؿ العممػػػػي يػػػي مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػة  إال محيانػػػػا مو نػػػػادرا   

 ؽ.حسبما مو حت بيانات الجدوؿ الساب
%  مف المبحوريف منهـ يكتسبوف  مهارات القػرا ة والتحػدث والكتابػة 55.7مكد   -7

بالمغػػػة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة والكتابػػػة لمصػػػحاية واإلذاعػػػة 
والتميفزيوف  ولكنهـ ال يجػدوف  ػالتهـ المنعػودة حسػبما مو ػحوا يػي إجابػاتهـ 

 السابقة. 
يزيػػة مكرػر مػػف مقػػررات المغػة العربيػػة. ولعػػؿ يهػتـ الطالػػب بمقػررات المغػػة االنجم -8

ذلؾ يأتي بسبب حرص كرير مف الماسسات عمى إجادة المغػة االنجميزيػة لػدع 
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%  مػػػػف المبحػػػػوريف لالهتمػػػػاـ 42.3المتقػػػػدميف إليهػػػػا ممػػػػا يصمػػػػؽ دايعػػػػا لػػػػدع  
 بمقررات المغة االنجميزية دائما.

وا طالبػػا  يػػتكمـ %  مػػف المبحػػوريف بػػالفصر واالعتػػزاز إذا مػػا سػػمع70.1يعػػعر   -9
بالمغة العربيػة الفصػيحة ويتمنػوف مف يتكممػوا مرمػت  ولكػنهـ ال يجػدوف مػا ينمػي 
لػػػديهـ المغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة. واعتػػػزاز المبحػػػوريف بمغػػػتهـ يػػػوحي بأنػػػت إذا مػػػا 

 صقمت مواهبهـ سيبذلوف كؿ جهدهـ يي صدمة لغتنا التي تجسد هويتنا.
 سب تعر هـ لها:ترتيب عينة الدراسة لوسائؿ اإلعالـ ح -7

 (5جدول رقم )
 ترتيب عينة الدراسة لوسائل اإلعالم حسب تعرضهم لها

 الترتيب      
 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت الوسيمة

 الترتيب (16)الوزف المرجا

 % النقاط
 3 17.05 239 17 19 28 15 8 الصحؼ
 5 14.65 205 17 36 26 7 2 المجالت
 4 14.76 207 36 17 15 13 8 الراديو

 1 29.60 415 2 5 2 33 53 التميفزيوف
 2 23.97 336 12 7 16 28 30 االنترنت

  100.0 1402 مجموع األوزاف المرجحة
يػػػػأتي التميفزيػػػػوف عمػػػػى رمس قائمػػػػة الوسػػػػائؿ اإلعالميػػػػة التػػػػي يتعػػػػرض لهػػػػا 
المبحورػػػوف ممػػػا يعػػػير إلػػػى مهميػػػة هػػػذي الوسػػػيمة وقػػػدرتها عمػػػى التػػػأرير عمػػػى جمهػػػور 

 المعاهديف. 
ويػػأتي  االنترنػػت  يػػي المرتبػػة الرانيػػة  وهنػػا ناكػػد عمػػى مهميػػة هػػذي الوسػػيمة 
وصطورتهػػػا عمػػػى لغتنػػػا العربيػػػة حيػػػث مكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات مف مسػػػتصدمي مواقػػػ  
التواصػػػؿ مػػػف يئػػػات طمبػػػة الجامعػػػات يعتمػػػدوف عمػػػى اسػػػتصداـ العاميػػػة عمػػػى حسػػػاب 
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فيػػػػة اسػػػػهاـ الفصػػػػحى بعػػػػكؿ ممحػػػػوظ ممػػػػا يعػػػػير إلػػػػى صيبػػػػة التصطػػػػيط الصاصػػػػة بكي
 التكنولوجيا يي إعاعة ونعر المغة العربية.

لذا مف الواجب عمينا تنمية القدرات التعبيرية لمصتمؼ العرائا وتوجيههـ إلى 
مسػػػػاليب التصاطػػػػب والكتابػػػػة السػػػػميمة والقويمػػػػة والعمػػػػؿ عمػػػػى االسػػػػتفادة مػػػػف وسػػػػائؿ 

 ػجة والوقػوؼ التواصؿ االجتماعي  بأنواعها كاية يي تكويف العصصية المغويػة النا
عمػػػػى المصػػػػاطر التػػػػي تحيػػػػؽ بمغػػػػة مسػػػػتصدمي وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ يػػػػي ظػػػػؿ اصػػػػتالؼ 

 .(17)مستوياتهـ الرقايية والمغوية
وتػػػػػأتي الصػػػػػحؼ منايسػػػػػة لموسػػػػػائؿ األصػػػػػرع ومحتمػػػػػة المرتبػػػػػة الرالرػػػػػة لػػػػػدع 
المبحػػوريف  ممػػا يجعمنػػا ناكػػد عمػػى دورهػػا التنػػويري  ونعػػد عمػػى ميػػادي طالبنػػا ذوي 

 لمكتابة بمغة ميسرة تحبب القارئ يي لغتنا الجميمة.المواهب الصحفية 
ويػأتي الراديػو يػي المرتبػػة الرابعػة بػيف الوسػائؿ التػػي يتعػرض لهػا المبحورػػوف 

 رـ المجالت يي المرتبة الصامسة.
وعمػػى  ػػو  النتػػائج السػػابقة  يػػال بػػد مػػف اسػػترمار تمػػؾ الوسػػائؿ يػػي صدمػػة 

 اط العباب.لغتنا العربية ونعر مفرداتها الجميمة يي موس
تقيػػيـ عينػػة الدراسػػة لمسػػتوع المغػػة العربيػػة التػػي تقػػدـ بهػػا المػػواد اإلعالميػػة يػػي  -7

 وسائؿ اإلعالـ:
 (6جدول رقم )

 تقييم عينة الدراسة لمستوى المغة العربية التي تقدم بها المواد اإلعالمية
 % ؾ الفئة

 12.4 12 ممتاز
 38.1 37 جيد

 42.3 41 متوسط
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 7.2 7  عيؼ
 100.0 97 المجموع

%  مػػف المبحػػوريف يػػروف مف مسػػتوع 42.3يت ػػا مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ مف  
المغة العربية التي تقدـ بهػا المػواد اإلعالميػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ المصتمفػة  متوسػط   

يستعػػػعروف عػػػدـ قيػػػاـ وسػػػائمنا اإلعالميػػػة بػػػدورها يػػػي  ممػػػا يعػػػير إلػػػى مف المبحػػػوريف
%  مف المبحوريف مف مستوع المغة العربية 38.1صدمة لغتنا العربية. يي حيف يرع  
 يي وسائمنا اإلعالمية العربية  جيد .

%  مػػف المبحػػوريف  وتبريػػر هػػذي النسػػبة 12.4ويػػأتي مسػػتوع  ممتػػاز  لػػدع  
تابعوف المواد اإلعالمية التي تركز عمػى المغػة مف هاال  المبحوريف قد يكونوف ممف ي

العربية كاألصبار مرال  يػي القنػوات الف ػائية التػي تمتمػؾ مواهػب رائعػة مػف المقػدميف 
 المتمكنيف لغة.  

مػػػدع حػػػرص المبحػػػوريف عمػػػى متابعػػػة المػػػواد اإلعالميػػػة التػػػي تقػػػدـ بمغػػػة عربيػػػة  -2
 يصيحة:

 (7جدول رقم )
عمى متابعة المواد اإلعالمية التي تقدم بمغة عربية  مدى حرص المبحوثين

 فصيحة
 درجة الموايقة                 

 الرمي
 نادرا محيانا دائما
 % ؾ % ؾ % ؾ

1 
مي ػػػػػؿ االسػػػػػػتماع لمبػػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
39 40.2 39 40.2 19 19.6 

2 
مي ػػػػػؿ معػػػػػاهدة البػػػػػرامج التميفزيونيػػػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
45 46.4 37 38.1 15 15.5 

3 
مي ػػػػؿ قػػػػػرا ة الصػػػػػحؼ التػػػػػي تكتػػػػػب 

 بالمغة العربية الفصيحة.
51 52.6 32 33.0 14 14.4 
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ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  4
 تقدـ بها البرامج اإلذاعية.

9 9.3 40 41.2 48 49.5 

التػػػػي ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة  5
 تقدـ بها البرامج التميفزيونية.

12 12.4 38 39.2 47 48.5 

ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  6
 تكتب بها المواد الصحفية.

13 13.4 37 38.1 47 48.5 

7 
محػػػرص عمػػػى متابعػػػة المػػػواد الدراميػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
32 33.0 41 42.3 24 24.7 

8 

واأليػػػػػالـ والمسمسػػػػػالت دبمجػػػػػة المػػػػػواد 
إلػػػػى المغػػػػة العربيػػػػة مسػػػػهـ يػػػػي تعمػػػػيـ 
اسػػػػتصداـ المهجػػػػات بػػػػدال مػػػػف العربيػػػػة 

 الفصيحة.

46 47.4 35 36.1 16 16.5 

9 
البػػرامج التمفزيونيػػة واإلذاعيػػة مسػػهمت 
يػػػػػي انتعػػػػػار المهجػػػػػات العربيػػػػػة عمػػػػػى 

 حساب المغة العربية.

53 54.6 33 34.0 11 11.3 

10 
والتميفزيونيػػػػػة زادت البػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػة 

 مف حصيمتي المغوية.
32 33.0 47 48.5 18 18.6 

11 
المػػػػػواد الصػػػػػحفية التػػػػػي تكتػػػػػب بمغػػػػػة 

 سميمة زادت مف حصيمتي المغوية
46 47.4 35 36.1 16 16.5 

12 
الوسػػػائؿ الجديػػػػدة كاألنترنػػػت مسػػػػهمت 
يػػػػػي انتعػػػػػار المهجػػػػػات العاميػػػػػة عمػػػػػى 

 حساب المغة العربية.

47 48.5 34 35.1 16 16.5 

 97 ف
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تكعػػؼ نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ حػػرص غالبيػػة المبحػػوريف عمػػى متابعػػة المػػواد 
اإلعالمية التي تقدـ بالمغة العربيػة الفصػيحة سػوا  كػاف ذلػؾ اسػتماعا  مو معػاهدة مو 

 قرا ة.
دبمجة المواد واأليالـ والمسمسالت ومعار غالبية المبحوريف إلى استيائهـ مف 

بالمهجػػػات  العربيػػػة عمػػػى حسػػػاب العربيػػػة الفصػػػيحة  ممػػػا مسػػػهـ يػػػي تعمػػػيـ اسػػػتصداـ 
%  مػػػػػف المبحػػػػػوريف عػػػػػدـ ر ػػػػػاهـ عػػػػػف البػػػػػرامج 54.6المهجػػػػػات العربيػػػػػة. ومبػػػػػدع  

التميفزيونيػػة واإلذاعيػػة والتػػي تسػػهـ يػػي انتعػػار المهجػػات العربيػػة عمػػى حسػػاب المغػػة 
 العربية. 

إلى تنبت المبحوريف لمدور السمبي الذي تقوـ  -معالي–ير بيانات الجدوؿ وتع
بها لوسائؿ الجديدة كاألنترنت  حيث إف تمؾ الوسائؿ تعزز انتعار المهجػات العاميػة 

 عمى حساب المغة العربية.
ترتيػػب عينػػة الدراسػػة ألهػػـ المصػػادر التػػي يعتمػػدوف عميهػػا يػػي تعميػػؽ حصػػيمتهـ  -7

 المغوية العربية:
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 (8دول رقم )ج
ترتيب عينة الدراسة ألهم المصادر التي يعتمدون عميها في تعميق حصيمتهم 

 المغوية العربية
 الترتيب       
 الوسيمة

 
 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت

 الترتيب الوزف المرجا
 % النقاط

 1 27.18 296 3 5 9 14 40 الكتب
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ 

 والمجالت
7 17 17 13 9 189 17.36 3 

 6 10.28 112 15 15 7 9 2 اإلذاعات
 2 19.10 208 16 11 21 8 15 القنوات الف ائية
 8 2.94 32 1 4 2 3 1 معرطة الكاسيت

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 واألصدقا 

4 6 5 5 6 75 6.89 7 

المواقػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػى 
 االنترنت

6 8 7 16 10 125 11.48 5 

المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
 الدراسية

11 18 9 6 11 177 16.25 4 

  100.0 1214 مجموع األوزاف المرجحة
تحمػػػؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ محػػػددات ألهػػػـ المصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عميهػػػا 
المبحوروف يي تعميػؽ حصػيمتهـ المغويػة العربيػة  وجػا ت الكتػب يػي المصػدر األوؿ 
بػػػيف تمػػػؾ المصػػػادر األمػػػر الػػػذي يوجػػػب عمػػػى كميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ تػػػويير الكتػػػب 

 العممية الحديرة لتعميـ المغة العربية.
وتأتي القنوات الف ائية يي الترتيب الرػاني  ممػا يػوحي بأهميػة هػذي الوسػيمة 
و رورة توظيفها واسترمارها يي صدمة لغتنا العربية. وعمى المتصصصيف يي كميػات 
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ومقسػػػػػاـ اإلعػػػػػالـ اكتعػػػػػاؼ المواهػػػػػب وذوي المهػػػػػارات يػػػػػي مجػػػػػالي الكتابػػػػػة والتقػػػػػديـ 
 ـ بدورهـ يي صدمة لغتنا العربية.التميفزيوني وصقؿ لغتهـ حتى يتمكنوا مف القيا

رػػـ تػػأتي الصػػحؼ والمجػػالت يػػي الترتيػػب الرالػػث ولعػػؿ ذلػػؾ ياكػػد مي ػػا  مػػا 
ذهػػب إليػػػت كػػؿ مػػػف د. ياطمػػػة محمػػد العميمػػػات و د. يرحػػػاف راعػػد العميمػػػات مػػػف مف 
العالقة تكاممية بيف المغة والصحاية يال نستطي  مف نقمؿ مف مهميػة الصػحاية ومررهػا 

ة ونمائهػا واالرتقػا  برقايػة مبنائهػا عمػى اعتبػار مف الصػحاية تحتػوي يػي يي إررا  المغػ
 .(18)األصؿ عمى مهمية التوعية والتنوير إلى جانب التعميـ والترقيؼ

معاري  اإلعالمية التػي يقترحهػا المبحورػوف لػدعـ المغػة العربيػة داصػؿ المجتمػ  ال -7
 العربي مستقبال :

حاولػػت سػػبر مغػػوار إعالميػػي المسػػتقبؿ والكعػػؼ عمػػا يرسػػموف يػػي مذهػػانهـ 
مف معاري  لصدمة لغتنػا العربيػة  يوجػدت نتػائج تػوحي بجيػؿ يعػي تمامػا  مهميػة لغتػت 
 ويغار عميها مف المغات األصرع  وقدـ المبحوروف تصورات لمعاري   صمة منها:

الق ػػػا  عمػػػى األميػػػة المغويػػػة إقامػػة دورات صاصػػػة لتعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة بهػػدؼ   -1
 لدع الععوب العربية.

إقامة الندوات واألمسيات الرقايية لنعر الوعي بيف ميػراد المجتمػ  العربػي بأهميػة  -2
 لغتت.

 تصصيص قنوات ي ائية تهتـ بالمغة العربية. -3
 إقامة مراكز صيفية لتعميـ المغة العربية. -4
دبمػـو يػي المغػة العربيػة  انعا  معاهد متصصصة يي المغة العربية تمنا عهادات  -5

 بفنونها كاية.
تبنػػي حمػػالت إعالميػػة عمػػى مسػػتوع العػػالـ مػػف يالعػػات توعويػػة وغيرهػػا لبيػػاف  -6

 جمالية لغتنا.
 صناعة ميالـ ومسمسالت بالمغة العربية الميسرة. -7
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 دبمجة المسمسالت واأليالـ األجنبية بالمغة العربية. -8
 مية المغة العربية لدع النش .تأسيس منظمات ومبادرات محمية ودولية تتبنى تن -9
 :النتائج العامة لمدراسة 

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
%  مف عينة الدراسة يهتموف بسالمة المغػة 57.7تعير نتائج الدراسة إلى مف   -1

العربيػػة عنػػد النطػػؽ بهػػا إلػػى  حػػد مػػا   ويػػي المرتبػػة الرانيػػة يػػأتي مػػف يهتمػػوف 
% . وبالنسػبة الهتمػاـ 22.7بدرجة كبيػرة  بنسػبة  بسالمة المغة العربية نطقا    

المبحوريف بالمغة العربية عند الكتابة يقد  جا ت نسبة  اهتـ بدرجة كبيرة  لػدع 
%  45.4%  مػػػف المبحػػػوريف وجػػػا ت نسػػػبة  اهػػػتـ إلػػػى حػػػد مػػػا  لػػػدع  48.5 

 منهـ.
معػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى عػػدـ كفايػػة مقػػررات المغػػة العربيػػة بقسػػمي اإلذاعػػة  -2

 %  المبحوريف.49.5والتميفزيوف واإلعالـ لتنمية المغة العربية لدع 
جػػػا  تقيػػػيـ المبحػػػوريف لػػػػ  يبػػػذؿ مدرسػػػو المغػػػة العربيػػػة جهػػػدا  كبيػػػرا  يػػػي تنميػػػة  -3

%  مػػػػػػنهـ  ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ 47.4مهػػػػػػارات الطػػػػػػالب المغويػػػػػػة  بػػػػػػػ  محيانػػػػػػا   لػػػػػػدع  
ف مػػػػ  %  مػػػػف المبحػػػػوريف ال يسػػػػتمتعوف بتمػػػػؾ المقػػػػررات  وال يتفػػػػاعمو 45.4 

 مدرسي مقررات المغة العربية يي جمي  األنعطة إال محيانا .
معػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى  عػػػدـ تأكيػػػد المنػػػاهج والمقػػػررات التصصصػػػية يػػػي  -4

الكتابػػػػة عمػػػػى مهميػػػػة الكتابػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  المهػػػػـ إال محيانػػػػا  لػػػػدع 
 %  منهـ. 32.0% مف المبحوريف مو نادرا   لدع  43.3 

ائج الدراسػػػة  عػػػدـ تنػػػايس الطػػػالب يػػػي الػػػدرجات التػػػي يحصػػػموف مو ػػػحت نتػػػ -5
عميهػػػػا يػػػػي مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة   ممػػػػا يػػػػادي إلػػػػى  عػػػػدـ اهتمػػػػاـ الطػػػػالب 

 بالتحصيؿ العممي يي مقررات المغة العربية  إال محيانا مو نادرا .
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%  مف المبحوريف منهـ يكتسبوف  مهارات القػرا ة والتحػدث والكتابػة 55.7مكد   -6
ة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة والكتابػػػة لمصػػػحاية واإلذاعػػػة بالمغػػػ

 والتميفزيوف  ولكنهـ ال يجدوف  التهـ المنعودة. 
%  مػػػف المبحػػػوريف  دائمػػػا   بمقػػػررات المغػػػة االنجميزيػػػة مكرػػػر مػػػف 42.3يهػػػتـ    -7

 مقررات المغة العربية. 
بػػػالفصر واالعتػػػزاز إذا مػػػا سػػػمعوا طالبػػػا يػػػتكمـ  %  مػػػف المبحػػػوريف7.1يعػػػعر   -8

بالمغة العربيػة الفصػيحة ويتمنػوف مف يتكممػوا مرمػت  ولكػنهـ ال يجػدوف مػا ينمػي 
 لديهـ المغة العربية الفصيحة. 

يػػروف مف مسػػتوع المغػػة  %  مػػف المبحػػوريف42.3مو ػػحت نتػػائج الدراسػػة مف   -9
العربية التي تقدـ بها المواد اإلعالميػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ المصتمفػة  متوسػط   

%  مػػف المبحػػوريف مف مسػػتوع المغػػة العربيػػة يػػي وسػػائمنا 38.1يػػي حػػيف يػػرع  
%  مػػػػػػف 12.4اإلعالميػػػػػػة العربيػػػػػػة  جيػػػػػػد . ويػػػػػػأتي مسػػػػػػتوع  ممتػػػػػػاز  لػػػػػػدع  

 المبحوريف.
البيػػة المبحػػوريف عمػػى متابعػػة المػػواد اإلعالميػػة تكعػػؼ نتػػائج الدراسػػة حػػرص غ -10

التػػػي تقػػػدـ بالمغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة سػػػوا  كػػػاف ذلػػػؾ اسػػػتماعا  مو معػػػاهدة مو 
 قرا ة.

دبمجػػة المػػواد واأليػػالـ والمسمسػػالت معػػار غالبيػػة المبحػػوريف إلػػى اسػػتيائهـ مػػف  -11
%  مػػػػف 54.6بالمهجػػػػات  العربيػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب العربيػػػػة الفصػػػػيحة  ومبػػػػدع  

وريف عػػػدـ ر ػػػاهـ عػػػف البػػػرامج التميفزيونيػػػة واإلذاعيػػػة التػػػي تسػػػهـ يػػػي المبحػػػ
 انتعار المهجات العربية عمى حساب المغة العربية. 

مكػػػدت نتػػػائج الدراسػػػة تنبػػػت المبحػػػوريف لمػػػدور السػػػمبي الػػػذي تقػػػوـ بػػػت الوسػػػائؿ   -12
الجديدة كاألنترنت  حيث إف تمؾ الوسائؿ تعزز انتعػار المهجػات العاميػة عمػى 

 مغة العربية.حساب ال
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بينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة مف الكتػػػب تػػػأتي يػػػي المصػػػدر األوؿ بػػػيف المصػػػادر التػػػي  -13
يعتمػػد عميهػػا المبحورػػوف يػػي تعميػػؽ حصػػيمتهـ المغويػػة العربيػػة وتػػأتي القنػػوات 

 الف ائية يي الترتيب الراني  رـ الصحؼ والمجالت يي الترتيب الرالث. 
  :توصيات الدراسة 

 راسة مف نتائج ي ف الباحث يوصي بما يمي:مف صالؿ ما توصمت إليت الد
مف ال روري العمؿ عمى بنا  وعي لدع طالب اإلعالـ بدور وسائؿ اإلعالـ  -1

 يي صدمة المغة العربية.
التأكيػػػد يػػػي نظػػػاـ االلتحػػػاؽ بأقسػػػاـ اإلعػػػالـ والفنػػػوف اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة مف  -7

ا  وكتابػة ممػا يجعمهػـ يمتحؽ بتمؾ األقسػاـ مػف يتقنػوف المغػة العربيػة قػرا ة  ونطقػ
 قادريف عمى حمؿ معاعؿ التنوير لمغتنا العربية.

طالب مقساـ وكميات اإلعالـ المغويػة مػف صػالؿ  تطػوير منػاهج  مهاراتتنمية  -7
المغػػة العربيػػة يػػي مقسػػاـ وكميػػات اإلعػػالـ  والتأكيػػد عمػػى مف تكػػوف مػػواد المغػػة 

 العربية يي تمؾ األقساـ والكميات إحدع معايير الجودة.
تأسػػػيس لجػػػاف عمميػػػة يػػػي مقسػػػاـ وكميػػػات اإلعػػػالـ لتنعػػػيط واقػػػ  المغػػػة العربيػػػة  -7

ب نعػػا  جمعيػػات عمميػػة لمصطابػػة واإللقػػا   وجمعيػػات لتطػػوير مهػػارات الكتابػػة 
قامػػػػة نػػػػدوات عمميػػػػة لمتأكيػػػػد عمػػػػى جماليػػػػة لغتنػػػػا  بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  وا 

 ومهميتها.
العربيػػػػة يػػػػي مقسػػػػاـ وكميػػػػات االهتمػػػػاـ بالقػػػػائميف عمػػػػى تػػػػدريس مقػػػػررات المغػػػػة  -7

اإلعػػالـ واصتيػػارهـ ويػػؽ عػػروط و ػػوابط تمكػػنهـ مػػف مدا  رسػػالتهـ يػػي تصػػريج 
 إعالمييف متمكنيف مف المغة العربية نطقا  وكتابة .

دورية لإلنتاج اإلعالمي بالمغة العربية الفصيحة عمى المستوع  مسابقاتتنظيـ  -7
 العربي.
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عػدادا  تدريبية مستمرة لإلعالميػيف يػ دوراتعقد  -2 ي مجػاؿ المغػة العربيػة إذاعػة وا 
 وتقديما  وكتابة بغية تحسيف مدائهـ المغوي.

الدراميػػػػة بالمهجػػػات المحميػػػػة وعػػػدـ الموايقػػػة عمػػػػى انتػػػاج هػػػػذي  األعمػػػاؿريػػػض  -7
 األعماؿ بالعامية يي القطاعيف العاـ والصاص.

مهميػػة التعػػاوف بػػيف اإلعالميػػيف والمغػػوييف سػػعيا  إلػػى صدمػػة المغػػة  عمػػىالتأكيػػد  -7
 العربية والرسالة اإلعالمية.
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 :الهوامش
 

ممؿ محمد نبيؿ بػدر   واقػ  المغػة العربيػة يػي كميػات اإلعػالـ: دراسػة تطبيقيػة عمػى الجامعػات  (1 
اإلماراتية    دراسة مقدمة إلى المػاتمر الػدولي الرػاني لمغػة العربيػة:  المغػة العربيػة يػي صطػر: 

 ـ(2013مايو  10 – 7الجمي  عركا  يي حمايتها  )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 ير عمى:متوا

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1156- 
 

صميحة صمويي   مزمػة المغػة العربيػة يػي كميػات اإلعػالـ واالتصػاؿ: بػيف غيػاب التصطػيط يػي  ( 2
تجربة الجزائر منموذجا    دراسة مقدمة إلػى المػاتمر  –التكويف اإلعالمي ورهانات سوؽ العمؿ 

 ـ(2013مايو  10 – 7الدولي الراني لمغة العربية )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 ى:متواير عم

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1158-
%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9%20%D8%AE%D9%84%D9%88%D

9%81%D9%8A.p 

عبد اهلل بف سعيد مبو راس   دور الماسسات اإلعالمية يي حمايػة المغػة العربيػة   ورقػة عمػؿ  ( 3
 10 – 7الػػدولي لمغػة العربيػػة   مقدمػة إلػى المػػاتمر الػدولي الرػػاني لمغػة العربيػة )دبػػي: المجمػس

 ـ(2013مايو 
  متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1293 
 

 

معػػػػرؼ جػػػػالؿ حسػػػػف   اتجاهػػػػات دارسػػػػي اإلعػػػػالـ نحػػػػو مػػػػواد التأهيػػػػؿ المغػػػػوي يػػػػي مرحمػػػػة  ( 4
ميدانية مقارنة عمى كميات ومقساـ اإلعػالـ الحكوميػة والصاصػة  البكالوريوس: دراسة موريولوجية

يي األردف ومصػر وقطػر   دراسػة مقدمػة إلػى المػاتمر العممػي السػادس ععػر بعنػواف: اإلعػالـ 
 ـ( مف ممصصات الماتمر 2010مارس  9-7والمغة )جامعة القاهرة: كمية اإلعالـ  

ض المهارات المغوية لدى اإلعالمي العربي"  دراسة مقدمة إلى ريا بنت سالم المنذري, "تصور مقترح لتنمية بع (5

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1156-%D8%A3%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1.pdf
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مارس  9-7المؤتمر العممي السادس عشر بعنوان: اإلعالم والمغة )جامعة القاهرة: كمية اإلعالم, 
 م("من ممخصات المؤتمر2212

وي: دراسة محمد منصور محمود هيبة, "دور كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات المصرية في التأهيل المغ (6
تقويمية ورؤية مستقبمية "  دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي السادس عشر بعنوان: اإلعالم والمغة )جامعة 

 م("من مخمصات المؤتمر2212مارس  9-7القاهرة: كمية اإلعالم, 

محمد الصطيب   وسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية والتنمية المغوية   دراسة قدمت يي االحتفا   (7
السنوي بيـو المغة القومية  تحت عنواف  المغة العربية والتنميػة  )جامعػة البتػرا : كميػة انداب   

 ـ(31/3/2010قسـ المغة العربية وهدابها 
 متواير عمى:

https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/47_583_ahma.pdf 
سػػميمة محفػػوظي   واقػػ  المغػػة العربيػػة بػػيف األمػػس واليػػـو   دراسػػة مقدمػػة إلػػى المػػاتمر الػػدولي  ( 8

 ـ( 2013مايو  10 – 7الراني لمغة العربية )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 متواير عمى:

953-oads/pdfhttp://www.alarabiah.org/upl    

 السادة المحكموف هـ: ( 9
جامعػػػػة  -كميػػػػة الصػػػػحاية واالعػػػػالـ  -د. صػػػػزيـ سػػػػالـ الصالػػػػدي  مسػػػػتاذ اإلذاعػػػػة والتمفزيػػػػوف   -

 األردف -الزرقا 
 الجزائر -قسنطينة -د. زكية منزؿ غرابة  جامعة األمير عبد القادر -
 الجزائر -قسنطينة -د. ليمى يياللي  جامعة األمير عبد القادر -
 الجزائر -د. محمد الفاتا حمدي  جامعة األغواط  -
 مصر   -د. مرزوؽ عبد الحكـ العادلي  جامعة سوهاج  -
 ليبيا -د. مفتاح محمد  اجعيت  بمعيد  جامعة مصراتة  -

 

 14ـ( ص 1984محمد سيد محمد  اإلعالـ والمغة)القاهرة: عالـ الكتب   ( 10

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-953
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-953
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محمػػػد حسػػػف الطيػػػاف   المغػػػة العربيػػػة واإلعػػػالـ   دراسػػػة مقدمػػػة إلػػػى المػػػاتمر  ( 11
مػايو  10 – 7الدولي الرػاني لمغػة العربيػة )دبػي: المجمػس الػدولي لمغػة العربيػة  

 .11ـ( ص 2013
 متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1159- 
 

صالد الحاج عمي نور الديف   واقػ  المغػة العربيػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ: السػوداف  ( 12
منموذجا    دراسػة مقدمػة إلػى المػاتمر الػدولي الرػاني لمغػة العربيػة:  المغػة العربيػة 
 7يي صطر: الجمي  عػركا  يػي حمايتهػا  )دبػي: المجمػس الػدولي لمغػة العربيػة  

 10ـ( ص 2013مايو  10 –
 متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1099 

 .11المرج  السابؽ نفست ص  ( 13

 المرج  السابؽ نفست ( 14

مدينة القواعد  مسمسؿ تمفزيوني عراقي تعميمي لتعميـ المغة العربية بطريقة " ( 15
درامية بطولة الممرؿ جعفر السعدي)مدرس المغة العربية يي المسمسؿ( والممرمة 

( والكرير مف الممرميف -ممكة مدينة القواعد-)اننسة قواعد يوزية العندي
 القديريف )مرؿ المرحـو صميؿ الرياعي ومحمد حسيف عبد الرحيـ (.

الوزف المرجا الذي يحسب ب رب التكرارات بوزف معيف بنا   عمى عدد المراتب  (16
يي السااؿ  رـ تجم  نتائج ال رب لكؿ بند لمحصوؿ عمى مجموع األوزاف 

 .رجحة وتحسب النسب المئوية لبنود السااؿ كمهاالم
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نصػػػر الػػػديف عبػػػد القػػػادر عرمػػػاف   اعػػػكالية المغػػػة العربيػػػة يػػػي مواقػػػ  التواصػػػؿ  ( 17
االجتمػػػاعي   دراسػػػػة مقدمػػػة إلػػػػى المػػػػاتمر الػػػدولي الرػػػػاني لمغػػػة العربيػػػػة:  المغػػػػة 
العربيػػػة يػػػي صطػػػر: الجميػػػ  عػػػركا  يػػػي حمايتهػػػا  )دبػػػي: المجمػػػس الػػػدولي لمغػػػة 

 30ـ( ص 2013مايو  10 – 7العربية  
 متواير عمى :

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1322- 
 

راعد العميمات   اهتماـ الصحاية األردنيػة  يرحافياطمة محمد العميمات و د.   ( 18
يي المغة العربية وق اياها: صحيفة الرمي األردنية منموذجػا    دراسػة مقدمػة إلػى 

عػركا  يػي  الماتمر الدولي الراني لمغة العربية:  المغة العربية يي صطر: الجمي 
 6ـ( ص2013مايو  10 – 7حمايتها  )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  

 متواير عمى:
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1102-9 

 

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1102-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%258
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 " فرانشيسكو جويا " الحس التكويني عند

 توافق الشكل والمضمون في لوحة
 " 8181" اإلعدام في الثالث من مايو 

 
 د / صالح محمد الشاردة

 كمية الفنوف واإلعالـ _ جامعة طرابمس
 أػ يحي صالح قنجور

 الفنوف واإلعالـ _ جامعة طرابمس كمية
 
قاطبػة ... لواحػد مػف أهػـ الفنػانيف المصػوريف اإل ػباف يتعرض هذا البحػ     

فنػػػاف أ ػػػار جػػػد   وا ػػػعا   دا ػػػؿ مجتمعػػػ  .. فنػػػاف كػػػاف يز ػػػر بكػػػؿ صػػػنوؼ الحيويػػػة 
 ػػا ر صػػا ج مػػاجف   يوصػػػؼ كونػػ  زيػػر ن ػػا  .. مشػػا ج متمػػػرد  والعطػػا   فنػػاف

عمػػػع بعػػػض الممار ػػػا  والميػػػود ا جتماعيػػػة فػػػي زمنػػػ  .. رجػػػؿ   ي بػػػ  لمػػػديف   و  
لمتماليػد و   لمبروتوكػو    ولػد وعػاش طفولتػػ  بػيف الفالحػيف والصػناع   حيػ  كػػاف 

التشػكيمي   جمػػاؿ  والػد  حرفيػا  ب ػػيطا  يعمػؿ فػي صػػيا ة الػذهج .  كتػج عنػػ  الفنػاف
قطج   في كتاب    أشهر الر اميف والمو ػيمييف العػالمييف فمػاؿ : كػاف ير ػـ بالنهػار 
ويعربد بالميؿ  ويصارع ال يراف بنف ػ  أيػاـ ااحػاد وااعيػاد   ويونػي ويػرقص ويبػارز 
بال ػػيؼ ..  كػػاف الر ػػاـ الر ػػمي لطبمػػة ااشػػراؼ   ولكنػػ  مػػن ذلػػؾ كػػاف ير ػػـ أنا ػػا  

شعج .. وعنػدما تتحػح لنػا معػالـ ش صػية   جويػا   المميػزة   نػر  أنهػا مف عامة ال
محصػػػمة لمك يػػػر مػػػف التجػػػارج والممار ػػػا  والتػػػ  يرا    م مػػػ  م ػػػؿ النحمػػػة تجتػػػذبها 
اازهػػار مػػف كػػؿ نػػوع ولػػوف فتتنمػػؿ بينهػػا ترتشػػؼ مػػف رحيمهػػا  ػػـ تفػػرز ع ػػال  صػػافيا  

 . (1)هيا    ُين ج إلع زهرة دوف زهرةش
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مػػػر عمػػػع الك يػػػر مػػػف مػػػدر ي الفػػػف والنمػػػاد فػػػي وحػػػن الفنػػػاف    لمػػػد صػػػعج اا
فرانشي ػػكو جويػػا    بػػيف فنػػاني الواقعيػػة أو التعبيريػػة أو الرومانتيكيػػة  ذلػػؾ انػػ  كػػاف 
بالفعػػؿ واقعيػػا  فػػي بعػػض لوحاتػػ    وتعبيريػػا  فػػي أ ػػر    وفػػي بعػػض ااحيػػاف ت  يريػػا  

ف أ مػػػج لوحاتػػػ  قػػػد أ ػػػذ  منحػػػع و ػػػرياليا    إ  كاتبػػػا هػػػذا البحػػػ  قػػػد اتفمػػػا عمػػػع أ
 رومانتيكيا   * و مب  عميها العاطفة وال ياؿ  . 

نػػاف المميػػز إف هػػذا البحػػ   ػػوؼ يتعػػرض    لمحػػس التكػػويني   لػػد  هػػذا الف
   والتػي تعػد مػف أنحػ   1814  اإلعػداـ فػي ال الػ  مػف مػايو إحافة لتحميؿ لوحة 

وهػي وح ػج مػا يػر  الباح ػاف  وأفحؿ وأشػهر الموحػا  التػي قػاـ بتصػويرها الفنػاف  
أنها م ا   جيدا  لشرح   الحس التكويني وتوافؽ الشكؿ من المحػموف    فػي أعمػاؿ   
جويا   التشكيمية   وأيحا   ـ دعػـ هػذا البحػ  بعػدد مػف  الموحػا  التػي نفػذها الفنػاف 
بوا طة ا ت داـ  فف الحفر والطباعػة تعبيػرا  منػ  عػف حالػة الػرفض وكػذلؾ المماومػة 

 . زي لبالد  ا بانيا في ذلؾ الوق لال تعمار الفرن ي الوا
 فرانشيسكو دي جويا ؟  : من هو 

بمدينػػػػػػػػة   1746مػػػػػػػػارس  30هػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػاـ ونمػػػػػػػػاش إ ػػػػػػػػباني   ولػػػػػػػػد فػػػػػػػػي    
كيمو مترا  بالمممكة  50التي تبعد عف مدينة  رق طة بحوالي  م يف   فوينديتودوس

(  انتمػػؿ فرانشي ػػكو  و ػػي  دي جويػػا لوي ػػينتيس  والػػذي  1اإل ػػبانية  )الموحػػة رقػػـ 
أشػػػتهر ب  ػػػـ   جويػػػا   لمعػػػيش بالعاصػػػمة اإل ػػػبانية   مدريػػػد   بعػػػد أف تعػػػرؼ عمػػػع 

ذي كػاف قػد  رانشي ػكو بػابو    الػواحدا مف ر امي    رق ػطة    المعػروفيف  وهػو    ف
فػػػ  ر  جويػػػا لمحػػػاؽ بػػػ    وكػػػاف   جويػػػا   را بػػػا  فػػػي ا لتحػػػاؽ رحػػػؿ إلػػػع   مدريػػػد  

ب كاديميػة الفنػػوف الجميمػػة بمدريػد فػػي العشػػرينا  مػف عمػػر   ولكنػػ  لػـ يجتػػاز امتحػػاف 
صرار  عمػع درا ػة الفػف    المبوؿ  إ  أف ذلؾ الحد  لـ يممؿ أو يحبط مف عزيمت  وا 

أف ي ػػافر إلػػع رومػػا عاصػػمة الفػػف والفنػػوف وعػػريف الر ػػاميف  1770رر فػػي  ػػنة فمػػ
العظمػػا   وا ػػتمر بػػ  الممػػاـ فيهػػا لفتػػرة  كانػػ  قػػد تح ػػن  أمػػور   اللهػػا   وفػػي  ػػنة 
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حصػػػؿ هػػػذا الفنػػػاف الواعػػػد عمػػػع الجػػػا زة ال انيػػػة فػػػي المناف ػػػة التػػػي أجرتهػػػا  1771
أف تنمحػػي  ال ػػة  ػػنوا  عمػػع قػػدـو   أكاديميػػة   بارمػػا   لمفنػػوف الجميمػػة ... وقبػػؿ 

جويػػا   لرومػػا حتػػع عػػاود  الحنػػيف لبمػػد  ومهػػد صػػبا  فمػػـ يطػػؽ فراقهػػا والبعػػد عنهػػا   
ليذوؽ طعـ الحج الحميمي ويتزوج مف   جوزيفا بايو    1773وكاف أف عاد في عاـ 

  وكان  تمؾ  طوة مهمة في حيات    فب ببها ا تطاع أف يمػيـ فػي العاصػمة مدريػد 
كانػ  فاتحػة  1775مدا  عمع م اعدة شػميؽ زوجتػ    فرانشي ػكو     ولعػؿ  ػنة معت

صورة  60 ير عمع هذا الفناف المتمرد بطبع  فمد ذاع صيت  عندما قاـ بر ـ  تيف 
كرتونيػػة لمصػػنن ااقمشػػة الممكػػي ال ػػاص فػػي    ػػانتا بػػاربرة     ومػػف الموحػػا  التػػي 

تظؿ  لوحا    و  (2)شباج الموهوبيف . زاد  في انتشار أ م  كواحد مف الر اميف ال
  وتعػػػد لوحاتػػػ  مطمعػػػا  إعجػػػاج وتمػػػدير إلػػػع عصػػػرنا الحػػػالي  جويػػػا    دا مػػػا  محػػػط

) فموحػػة    فنيػػة عاليػػة وأ مػػاف ماديػػة  باهظػػةل ػػارقي التحػػؼ الفنيػػة  لمػػا لهػػا مػػف قػػيـ 
ويظهػػػر فيهػػػا أربعػػػة أطفػػػاؿ  1778أطفػػػاؿ مػػػن عربػػػة اليػػػد   والتػػػي ر ػػػمها فػػػي  ػػػنة 

مالبس زاهية االواف ومعهـ عربة يد  شبية عند قاعػدة شػجرة كبيػرة   كانػ   يرتدوف
فػي و يػة   بن ػمفانيا    2006هذ  الموحة  قد  رق  في ال امف مف نوفمبر مف  نة 

مػػػف   F B I  ي  وتمكػػف مكتػػػج التحميمػػػا  الفػػدرال بالو يػػا  المتحػػػدة اامريكيػػػة
 .(  2006ا في العشريف مف نوفمبر ا ترجاعه

التحػؽ الفنػاف فرانشي ػكو جويػا  ب كاديميػة    ػاف فرنانػدو     1780في  ػنة  
لمفنػػوف الجميمػػة الممكيػػة بمدريػػد   والتػػي كػػاف لهػػا تػػ  ير كبيػػر عمػػع الػػدوا ر الر ػػمية 
بالبالد في ذلؾ الوق  ممػا فػتح ومهػد لػ  الطريػؽ أمػاـ ت كيػد موهبتػ  وزيػادة شػهرت    

ر ػػػاما    1786ط الممكػػػي ليعػػػيف فػػػي  ػػػنة  ػػػنوا  ا ػػػتدعي جويػػػا لمػػبال 6وبعػػد  ػػػ  
لمممػػػؾ   تشػػػارلز ال الػػػ    . و ػػػار  أمػػػور  عمػػػع  يػػػر مػػػا يػػػراـ    ومػػػن حمػػػوؿ العػػػاـ 

وتح  رعاية  الممؾ   تشارلز الرابن   أصبح الفناف اانجح وااك ػر عصػرية  1789
ـ فػػي إ ػػبانيا   ولكػػػف تمػػؾ ال ػػػعادة الوػػامرة التػػػي كػػاف فيهػػا ذلػػػؾ الفنػػاف الرا ػػػن لػػـ تػػػد
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وعنػد  روجػ   1792طويال  حي  عكر صػفا  تمػؾ اايػاـ الجميمػة تعرحػ  فػي  ػنة 
في رحمة   لمادش   لوعكة صحية أصيج  اللها بمرض ظؿ يعاني من  لعدة أشػهر 
  وعند شفا   من  جز يا  كاف قد أتمؼ  المرض عند  حا ة ال من   مما ترتج عميػ  

يبة التػػػػي ألمػػػػ  بػػػػ  لػػػػـ يفمػػػػد أف يظػػػػؿ أصػػػػـ بميػػػػة حياتػػػػ   وبػػػػالر ـ مػػػػف تمػػػػؾ المصػػػػ
فرانشي كو جويا نشاط  وحيويت  واتماد     والتي كانػ  مصػدرها طموحػ  الجػارؼ و 
الالمحػػدود  لم تمػػؼ مجػػا   الحيػػاة و اصػػة الفػػف   فػػ نجز هػػذا الفنػػاف الفػػذ  العديػػد 

  1798مػػػف الموحػػػا  التػػػي أت ػػػم  بػػػالجرأة فػػػي موحػػػوعاتها   فنجػػػد أنػػػ  فػػػي عػػػاـ 
 ػػـ لوحػػة     ػػاف أنطونيػػو دي  فموريػػدا   إحػػافة لعػػدة لوحػػا  أ ػػتطاع أف ينهػػي ر 

أ ػػر  أكػػد  نحػػج  الفنػػي وتممكػػ  لكافػػة فنػػوف الر ػػـ ومهاراتػػ  وكػػذلؾ قدرتػػ  عمػػع 
ا ورحػا التعبير مف  اللها    وفي العاـ ااوؿ مف المرف التا ػن عشػر زاد تػ لؽ جويػ

لوحػػة     عػػ  المشػػهورةعميػ   اصػػة بعػػد أف أنجػػز إحػد  روا الممػؾ    تشػػارلز الرابػػن  
والتػػي تعكػػس درا ػػت  النف ػػية لمش صػػيا  دا ػػؿ لوحتػػ   ... عا مػػة تشػػارلز الرابػػن   

ولكف كعادة جويا المشا ج الموامر ما يمب  أف ي رج مف م زؽ حتػع يمػن فػي   ػر 
  فبد ول  في موامرة عاطفية من واحدة مف أشهر عشيمات  وأك رهـ نفوذا  أ  وهػي   

فػي  لػوحتيف أ ػماهما   ما ػا   1803ػ  1800التػي ج ػدها  حػوالي دوقػة ألبػا     و 
(  بمدريػػػػد  والتػػػػػي جعمتػػػػ  ي ػػػػػتدعع  2العاريػػػػة   و  ما ػػػػا المك ػػػػػوة   )الموحػػػػة رقػػػػػـ 

حي  إف ر ـ العرايا في الفف   (3)  لال تجواج مف قبؿ الجها  الم  ولة  حيف ذاؾ
   والنفي   ولعػؿ لوحػة اإل باني في ذلؾ الوق  كاف عماب  ال جف ومصادرة المنمو 

  ما ػػا العاريػػة   لجويػػا و   فينػػوس فػػي المػػرأة   لمفنػػاف اإل ػػباني   فيال ػػكويز   همػػا 
الموحتػػاف العاريتػػػاف الوحيػػػدتاف  فػػػي فػػػف التصػػوير اإل ػػػباني فػػػي ذلػػػؾ العصػػػر   وقػػػد 
 امر   فيال كويز   بر ـ عارية معتمدا  عمع حماية   فيميج الرابػن   وكػذلؾ   جويػا 

ذي صػػػور   ما ػػػا العاريػػػة    معتمػػػدا  عمػػػع   جػػػودوي   الػػػذي وافػػػؽ جويػػػا عمػػػع   الػػػ
تفاصيؿ ال دييف الكبيريف وال صر النحيؿ والشفا  الممتم ة   وتجتذج لوحتا   جويػا   
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مف رواد متحؼ ) البػرادو ( العػدد الوفيػر لرديتهمػا كالػذي تجتذبػ  لوحػة   المونػاليزا    
وي تححػر الفنػاف   ح ػػػيف   (4) متحػؼ ) المػوفر (ردو دافينشػي    بلممصور   ليونا

 بيػكار   في كتاب     لكػؿ فنػاف قصػة    تمؾ الواقعة في رد :
) بممارنة وج    ما ا   بوج  لوحػة أ ػر  لدوقػة   ألبػا   بريشػة الفنػاف نف ػ    
  نجػػػػد أي تشػػػػاب  بػػػػيف الػػػػوجهيف .. ومػػػػن ذلػػػػؾ   يجمػػػػن النػػػػاس أف صػػػػاحبة الج ػػػػـ 
العاري هي بعينها  دوقػة ألبػا عشػيمة    جويػا   زيػر الن ػا   ..  ػاطؼ الزوجػا  .. 

ي عصػر  . .. وي ػتمر الهمػس .. إنهػا الذي حمد عميػ  جميػن أزواج الطبمػة الراقيػة فػ
لـ تنتظر إلع أف تنمحي فترة الحداد   وت من ال واد بعػد مػو  زوجهػا .. بػؿ هربػ  
مػػن عشػػيمها الفنػػاف إلػػع أمالكهػػا البعيػػدة فػػي اانػػدلس   ليبمػػع إلػػع جوارهػػا بعيػػدا  عػػف 

    ا العاري في هذا الوحن الشا ف (اانظار ولير ـ ج ده
 

 
 ( 1الموحة رقـ ) 

 لوحة نصفية لمفناف فرانشي كو جويا  بريشة الفناف   في ينتي لوبيز بورتانيا  
  ـ . 93×  75زي  عمع قماش  1826



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

550 

 

 يػر أف الباحػػ   ي ػػالؼ رأي  ح ػيف بيكػػار   ويػػر   يػػر مػا ذكػػر  فػػي كتابػػ  
المػػذكور مػػف حيػػػ  أوجػػ  التشػػػاب   بػػيف المػػػوحتيف     حيػػ   شػػػاهد الباحػػ  وبشػػػكؿ 

  ما ػػا العاريػػة   و  ما ػػا المك ػػوة    وقػػارف بينهمػػا  أ نػػا  زيارتػػ  مباشػػر  المػػوحتيف 
(  و حػظ التشػاب  الكبيػر   1) الصػورة رقػـ  2005) ديؿ بػرادو ( *  ػنة    لمتحؼ 

الذي يجمعهما و اصة فيمػا يتعمػؽ بالوجػ     وبالمكػاف    والمفروشػا     ووحػعية 
موحػػػن   إحػػػافة إلػػػع  التشػػػاب  المػػػرأة الم ػػػتممية عمػػػع الفػػػراش    وكػػػذلؾ طريمػػػة الت

الكبير بيف الموحتيف مف الجانج التشػريحي    فالن ػج متطابمػة   بػؿ حتػع أف زاويػة 
اإلحا ة وشدتها دا ؿ الموحتيف واحدة    والممف  لمنظر أف مماس المػوحتيف واحػد   

قػػد     The Nude Majaولعػػؿ الفػػارؽ الوحيػػد هػػو أف  لوحػػة   ما ػػا العاريػػة   
 Theأي قبؿ  ال   نوا  مف ر ػـ لوحػة    ما ػا المك ػوة     1800ر م   نة 

Clothed Maja     وهو يدكد أف الموحتيف هما لش صية واحدة  .  1803 نة 

 
 ( 2الموحة رقـ ) 

 The Clothed Maja  1803لوحة    ما ا المك وة    
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 ( 1صورة رقـ ) 

 2005البرادو ( بمدريد ػ أ بانيا في صيؼ الباح   صالح الشاردة في متحؼ ) 
 The Clothed Maja   (1)أماـ لوحة   ما ا المك وة   

 
( أنػػت  جويػػا  م ػػمة  1815إلػػع  1808عنػػدما  ػػزا   نػػابميوف   أ ػػبانيا )     

  وقػد تػ  ر   The Disaster of War الػنمش ال انيػة وال مػانيف   كػوار  الحػرج   
الفناف بعد معايشت  حرج شب  جزيرة   أيبريا      فر ػـ لوحػا  م ػؿ    إطػالؽ النػار 
عمع اامير بايوس مونتاف    وكذلؾ لوحة    المعركة من المماليؾ     وكذلؾ لوحػة 

. وتعػػد هػػػذ  ااعمػػاؿ مػػػف (3  )الموحػػػة رقػػـ  1814مػػف مػػايو    اإلعػػداـ فػػي ال الػػػ 
وقػػػػد جػػػػا    م ػػػػمة الموحػػػػا    (5)ها فػػػػي مشػػػػوار  الفنػػػػي . أشػػػػهر أعمالػػػػ  التػػػػي قػػػػدم

لوحػػة نتيجػػة لحػػرج ا  ػػتمالؿ اإل ػػبانية   حيػػ   82الك يػػرة والتػػي بموػػ   الجرافيكيػػة
قاـ الفناف  اللها بتنفيذ الموحا  التي صور  وج ػد  المعانػاة التػي تكبػدها الشػعج 
اإل ػػػباني مػػػف جػػػرا  الوػػػزو الفرن ػػػي ولتكشػػػؼ الجانػػػج المػػػدمر مػػػف الحػػػرج والعػػػذاج 

  الحػػػرج   ولمػػػد كػػػاف لهػػػذ  والتشػػػاـد وال ػػػ رية المريػػػرة مػػػف ااحػػػدا  التػػػي صػػػاحب
ال م ػػػػمة مػػػػف المطبوعػػػػا  اا ػػػػر الكبيػػػػر عمػػػػع الكاتػػػػج والروا ػػػػي الشػػػػهير   إرن ػػػػ  

الػػذي تما ػػـ المشػػاعر المناهحػػة لمحػػرج     Ernest Hemingwayهمنوػػواي  
ويالحػػظ فػػي هػػذ  ااعمػػاؿ قػػدرة الفنػػاف عمػػع تصػػوير معانػػاة اإلن ػػاف وهػػو مػػا ألهػػـ   
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ف    1940المشػػهورة ) لمػػف تمػػرع ااجػػراس (  ػػنة همنوػػواي   عمػػع كتابػػة روايتػػ   وا 
حػػا  أهمهػػا   بػػا ن ( عػػدة لو  1814حتػػع  1812كػػاف قػػد ر ػػـ  ػػالؿ هػػذ  الفتػػرة ) 

قاـ بر ـ بورتريػ  ذاتػي  . وبعػدها  بعػدة  ػنوا  قػاـ جويػا  1815وفي  نة الما   . 
لػع     ػافر جويػا إ  1824 بر ـ  م مت  الشهيرة   الر وما  ال ودا     وفي  ػنة 

لع باريس العاصمة تحديدا    ولكف طاج ل  المم فرن ا   اـ بعػد ذلػؾ   فػي مدينػة   وا 
 1825 إ  أف شػػػػبح اامػػػػراض ظػػػػؿ يطػػػػارد    ف صػػػػيج بػػػػالمرض فػػػػي عػػػػاـ بػػػػوردو 

احػػطرت  لمعػػودة إلػػع    مدريػػد    ولكنػػ  كػػاف قػػد شػػوؼ بػػااجوا  فػػي    بػػوردو   ومػػا 
وعػاد إلػع    1826لممكػي كر ػاـ فػي عػاـ لب  أف  تعافع حتع ا تماؿ مػف الػبالط ا

بوردو   مرة أ ر    وفػي الطريػؽ واصػؿ الر ػـ وأنجػز إحػد    ػر لوحاتػ     عاممػة 
ولمػػػد أشػػػتهر الفنػػاف   جويػػػا   ب  ػػػموب  ال ػػاص فػػػي ر ػػػـ  (6)الحميػػج مػػػف بػػوردو    .

بشكؿ عاـ فجويا ي تمؼ عف فناني عصر النهحة فهػو    Figureالعنصر البشري 
والكتمة وتج يد الحو  والظؿ بشكؿ درامي أك ر     Out lineط ال ارجي يهتـ بال 

برازها فػي أكمػؿ صػورة   ولػذلؾ نجػد  مف اهتمام  بالتشريح التمميدي ودرا ة الن ج وا 
 (7)أف لوحات  وأ موب  تعبيري أك ر من  لأل موج الكال يكي التمميدي . 

 

 
 بعنواف    ليس هناؾ شي ينبوي المياـ ب    مف  م مة لوحا  جويا الجرافيكية (3الموحة رقـ )

 ويالحظ في  تصوير الفناف لحظة إعداـ ال وار اا باف عمع يدي الجنود الفرن ييف .
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 (2الصورة رقـ )

الباح  يحي قنجػور يطبػن بوا ػطة المكػبس الموحػة    لػيس هنػاؾ شػي ينبوػي 
موب  التشػكيمي  وتمنياتػ  المياـ ب     المنمولة عػف الفنػاف فرنشي ػكو جويػا كدرا ػة ا ػ

 الفنية في فف الحفر والطباعة .   
حتػػع كػػاف ذلػػؾ  الفنػػاف الموػػامر ال ػػا ر قػػد أنهكتػػ    1828ومػػا أف حمػػ   ػػنة 

ال نوف وبمغ مػف العمػر عتيػا  ... ولكنػ  كعادتػ  كػاف متشػب ا  بالحيػاة  متحػديا  لعوامػؿ 
مػػػف عمػػػر    ومحػػػػاو   وتػػػ  يرا  الشػػػي و ة عميػػػ  وهػػػو فػػػي   ػػػف ال انيػػػة وال مػػػانيف  

ا ػػتوالؿ كػػؿ مػػا تبمػػع مػػف عمػػر  فػػي الر ػػـ والتمػػويف ... وفػػي تمػػؾ ال ػػنة شػػرع   فػػي 
ر ـ لوحة بورتري  لػ   جوزي  دي مولينا     إ  أف  اعة الوداع قد أزف  فرحػؿ عػف 

بمدينة   بوردو   الفرن ية    ولـ  1828مف أبريؿ  16هذ  الدنيا في ال ادس عشر 
مباشػروف  أو طمبػة متعممػوف عنػد     رحػؿ  تاركػا  تركػة فنيػة هػي فػي يكف لػ  اتبػاع 

قمػػػة الروعػػػة واإلبػػػداع الفنػػػي    واليػػػـو يعػػػد  فػػػف   جويػػػا   مػػػف كنػػػوز وتػػػرا  ال مافػػػة 
اإل ػػبانية    وكرمػػ  المممكػػة اا ػػبانية فنانهػػا   جويػػا    بػػ طالؽ  ا ػػم  عمػػع واحػػد 

بانية    مدريػد   تكريمػػا  لػ  وتمػػديرا  مػف أكبػر وأشػػهر الشػوارع الر ي ػية بالعاصػػمة اإل ػ
 (8)لعطا   الفني .
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ويظػػؿ الفنػػاف ال ػػا ر   فرانشي ػػكو جويػػا   محػػط إعجػػاج وأنظػػار المبػػدعيف فػػي 
أف   "Almadapeper.net" م تمػػػػػػؼ المجػػػػػػا   الفنيػػػػػػة ...  فػػػػػػنمال  عػػػػػػف الموقػػػػػػن 

فورمػاف    الحػا ز عمػع جػا زة ااو ػكار مػرتيف   وبعػد  الم رج ال ػينما ي    ميمػوس
 ػػنوا  يمػػدـ  شػػريط  ال ػػينما ي الجديػػد   أشػػباح جويػػا   والػػذي  7انتظػػار داـ  ػػبن 

يتنػػاوؿ درا ػػة لحيػػاة الر ػػاـ والمصػػور اا ػػباني ال ػػوري   فرانشي ػػكو جويػػا    والػػذي 
يا   ويوحح الفيمـ مميوف دو ر   و صور  أحدا   في أنحا  أ بان 50بمو  تكمفت  

ت ػػػجيؿ جويػػػا فػػػي لوحاتػػػ  فتػػػرة حالكػػػة مػػػف تػػػاريا أوروبػػػا وهػػػي فتػػػرة محػػػاكـ التفتػػػيش 
عادة الممكية في مدريد عمع يد البريطانييف   .(9)والوزو الفرن ي إل بانيا   وا 

إف  أ مػػج لوحػػا    جويػػا     ػػوا  تمػػؾ التػػي نفػػذها بوا ػػطة  امػػة الزيػػ  أو 
اـ بحفػػػر  عمػػػع صػػػفا ح المعػػػدف قػػػد أ ػػػفر  عػػػف إنتػػػاج العػػػدد الكبيػػػر والها ػػػؿ الػػػذي قػػػ

لوحػػػا    و طبعػػػا  مبهػػػرة اعمػػػاؿ فنيػػػة را عػػػة  ج ػػػد  معانػػػاة  شػػػعج عػػػانع مػػػف 
ويال  الحرج وظمـ الم تعمر  وأن   قد وفػؽ فيهػا  بمػدر جعػؿ مػف لوحتػ  الشػهيرة   

   The Shooting of May Third 1808    1814اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
عجاج المتمميف    فهي وح ج رأي الباح  يحي قنجور جا   نتاجا محط   نظر وا 

لعشػػػػرا  الموحػػػػا  الورافيكيػػػػة التػػػػي نفػػػػذها الفنػػػػاف ودرس فيهػػػػا الشػػػػ وص وحركػػػػاتهـ 
وتعبيراتهـ بتمعف ودراية   ومعتمدا  عمع الحو   والظؿ في إحفا  البعد الدراماتيكي 

رجا في هذا البحػ  )عمميػا  التكػويف عمع المشهد العاـ    لذلؾ رأ  الباح اف أف يد
الشػػػامؿ أوالحػػػس التكػػػويني ( فػػػي التشػػػكيؿ الفنػػػي   وذلػػػؾ لفهػػػـ االيػػػة التػػػي انتهجهػػػا 
الفنػػاف   جويػػػا    فػػػي تصػػوير المشػػػاهد الم تمفػػػة والمواحػػين المتعػػػددة دا ػػػؿ لوحاتػػػ  
وأعمالػػػ  الفنيػػػة    وكػػػذلؾ إدراج كػػػؿ مػػػف  )الشػػػكؿ والمحػػػموف(  فػػػي العمػػػؿ الفنػػػي 

ة كيفيػػة و قػػػدرة الفنػػاف عمػػػع  مػػؽ توافػػؽ بينهمػػػا بحيػػ    تطوػػػع واحػػدة عمػػػع لمعرفػػ
 .  اا ر  أ نا  أنتاج عمم  الفني
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 عمميات التكوين الشامل ) أو الحس التكويني (  : 
هػػو إحػػدا  الوحػػدة والتكامػػؿ بػػيف العناصػػر الم تمفػػة لمعمػػؿ الفنػػي مػػف  ػػالؿ 

عػػادة التنظػػيـ   والتحميػػؿ    والتركيػػج   والحػػذؼ   واإلحػػافة   عمميػػا  التنظػػيـ   وا 
والتوييػػػر فػػػي ااشػػػكاؿ والػػػدرجا  المونيػػػة   وقػػػيـ الحػػػو  والظػػػؿ والم ػػػاحا    وكمػػػا 

 ر كف   يموؿ
 Ruskin       بب ػػاطة وحرفيػػة فػػ ف التكػػويف يعنػػي وحػػن أشػػيا  عديػػدة معػػا

بحيػػ  تكػػوف فػػػي النهايػػة شػػي ا  واحػػػدا   وطبيعػػة وجػػػود كػػؿ مػػف هػػػذ  العناصػػر ي ػػػهـ 
مة فعالة في تحميؽ العمؿ النها ي النات   وفػي التكػويف  بػد مػف أف يكػوف كػؿ م اه

شئ في موحن محدد ويػددي الػدور المطمػوج والنشػط مػف  ػالؿ عالقتػ  بالمكونػا  
اا ػػػر   فالوحػػػدة أو التكامػػػؿ فػػػي العمػػػؿ الفنػػػي هػػػو تػػػ لؼ وتعػػػاوف كػػػؿ ال صػػػا ص 

ف  ػػػرض التكػػػويف هػػػو الوصػػػوؿ إلػػػع الػػػنمط  الحػػػرورية كػػػال ط والمػػػوف والحػػػو    وا 
المتنا ؽ المتما ؾ   وتتم ؿ قيمة العمؿ الفني في التنظػيـ لمعناصػر التصػويرية مػف 
 ػػػط وكتابػػػة و ػػػطح ولػػػوف  فا هتمػػػاـ  إذف ينصػػػج عمػػػع مػػػا هػػػو كػػػامف وفريػػػد فػػػي 

لهدؼ التصوير   وقد كاف    يزاف   يموؿ : إف عممية التصوير الفني   تعني نمؿ ا
فهـ التنا ؽ بيف م تمؼ العالقا  ووحػعها عمػع الموحػة عمػع    بؿ تعنينمال  جامدا  

شكؿ  مـ أنواـ في ذات    عف طريؽ تنميػة هػذ  العالقػا  تبعػا  لمنطػؽ جديػد أصػيؿ 
.  ف نتػػاج  الموحػػة معنػػا  تشػػكيمها ويدكػػد   بػػوؿ كمػػي   عمػػع أهميػػة عمميػػا  التكػػويف 

مهمػػػة   ولػػػيس المنا ػػػج قػػػا ال  بػػػ ف الموحػػػة تتمػػػدـ تػػػدريجيا  مػػػف  ػػػالؿ أبعػػػاد عديػػػدة و 
اإلشػػارة إليهػػا بعػػد ذلػػؾ عمػػع أنهػػا عمميػػة تركيػػج أو بنػػا    بػػؿ يجػػج أف نعطيهػػا ا ػػـ 
التكويف   ويشير    رنهيـ   إلع أف ديناميا  التكويف  وؼ تكوف ناجحة فمط عندما 
تكوف حركة كؿ جز  فيهػا متنا ػبة منطميػا  مػن الحركػة الكميػة لمتكػويف  فالعمػؿ الفنػي 

ا  حػػػوؿ موحػػػوع دينػػػامي  ػػػا د ومنػػػ  تشػػػن الحركػػػة إلػػػع النطػػػاؽ الكمػػػي يكػػػوف منظمػػػ
   (10)لمعمؿ
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والتكػػػػويف الجيػػػػد يجػػػػج أ  يشػػػػت  العػػػػيف مػػػػف  ػػػػالؿ عػػػػدـ ا  ػػػػتمرار لػػػػبعض 
مكونات    أو مف  الؿ نمص التوازف في  . ففي ااعماؿ الفنية المكتممة تتفاعؿ كػؿ 

وحػدة لهػا قيمػة أكبػر مػف العناصر من بعحها بعحا   إنها تتما ؾ مف أجؿ تكػويف 
هػػػػذ  العناصػػػػر   وأشػػػػار   ر ػػػكف   إلػػػػع أف هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف أنػػػػواع  مجػػػرد تجميػػػػن

التكوينػػا  التػػي يمكػػػف أف يعتمػػد عميهػػػا الفنػػاف أ نػػا  عممػػػ    وهػػذ  اانػػػواع هػػي فػػػي 
الواقػػػن مبػػػػادا أو قػػػػوانيف لمتكػػػػويف أك ػػػػر منهػػػػا ف ػػػػا  منفصػػػػمة أو م ػػػػتممة ومػػػػف أهػػػػـ 

 لتكوينية التي أشار إليها   ر كف   ما يمي : ػ المبادا أو الموانيف ا
 Law of Principalityػ قانوف اا ا ية أو ااهمية .   1
  Law of Repetitionػ قانوف التكرار .  2
  Law of Cntinunityػ قانوف ا  تمرار .    3
 Law of Curvatureػ قانوف التمويس .   4
 Law of Contrastػ قانوف التحاد أو التمابؿ .   5
 Law of Interchangeػ قانوف التوير المتبادؿ .   6
 Law of Consistencyػ قانوف ا ت اؽ .  7
 Law of Harmontػ قانوف التنا ـ .   8
 Law of Radiation   1ػ قانوف ا شعاع .   9
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 ( 4الموحة رقـ ) 

بعنػػػواف   نفػػػس الشػػػي    ويالحػػػظ فيهػػػا  مػػػف  م ػػػمة لوحػػػا  جويػػػا الجرافيكيػػػة
تصػػػوير الفنػػػاف ل ػػػوار أ ػػػباف يمحػػػوف عمػػػع الجنػػػود الفرن ػػػييف أ نػػػا  فتػػػرة المماومػػػػة 

 والمعاممة بالم ؿ . 

 
 ( 3الصورة رقـ ) 
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الباح  يحي قنجور يطبن بوا طة المكبس الموحة    نفػس الشػي     المنمولػة 
كيمي  وتمنياتػ  الفنيػة فػي فػف الحفػر عف الفناف فرنشي كو جويا كدرا ػة ا ػموب  التشػ

 والطباعة .   
 الشكل  في العمل الفني  :

إذا كػػػاف الفػػػف هػػػو عمميػػػة إبػػػداع اشػػػكاؿ قابمػػػة لػػػ دراؾ الح ػػػي   فػػػ ف مفهػػػـو  
تمػػؾ ااشػػكاؿ ي  ػػذ أهميػػة كبػػر    حيػػ  إف العمػػؿ الفنػػي   يصػػبح ذا مظهػػر ح ػػي 

لذلؾ الشكؿ   أف يت ذ طابن   الكؿ يمبؿ اإلدراؾ   إ  إذا ا تحاؿ إلع شكؿ   و بد 
  المت ؽ من نف     المابؿ لػ دراؾ كموجػود لػ  وحدتػ  العحػوية   وكيانػ  المتفػرد   
ذا كػاف  المابؿ لموجود كميمة في ذاتها   وليس باعتبار و ػيط يػذكرنا بشػي    ػر   وا 

  الشػػكؿ الجيػػد فػػي الفػػف   هػػو ككيػػاف معبػػر فػػي ذاتػػ    فػػذلؾ انػػ  يحمػػؿ رمػػوزا  ذا
معػػاف   ولػػيس مجػػرد إشػػارا  اشػػيا  وأحػػدا  نف ػػية لػػد  الفنػػاف   ومعنػػع هػػذا أف 
التعبيػػػر الفنػػػي فػػػي أشػػػكاؿ لػػػيس مجػػػرد ا ػػػتجابة لموقػػػؼ أو انفعػػػاؿ أو حتػػػع حػػػاد  
واقعي   بؿ هو بالحرورة لوػة   رمزيػة   تمتػد بمعرفتنػا إلػع مػا ورا  ػ ال بػرة الواقعيػة 

لوػػة رمزيػػة مركبػػة   متعػػددة ال يػػوط محكمػػة فػػي أو دا ػػرة التجربػػة الحاليػػة المعيشػػة   
ن ػػيجها   يتشػػابؾ فػػي تركيبهػػا ا نفعػػاؿ والتصػػور واإلدراؾ وبراعػػة التنفيػػذ التمنػػي فػػي 
 ف   وتمػػؾ الموػػة تتشػػكؿ فػػي هي ػػةل  هػػي   شػػكؿ   العمػػؿ الفنػػي   وذلػػؾ الشػػكؿ قػػا ـ 

يحولهػػا بعػػد عمػػع أشػػكاؿ أوليػػة   هػػي العناصػػر التػػي ي ػػتمهمها الفنػػاف فػػي البدايػػة   ل
إمرارها عمع ما يبػدو كالمعمػؿ الػدا مي إلػع مفػردا   اصػة   مرتبطػة أشػد ا رتبػاط  
بمدر التوازف الذي يحمم  الفناف بيف الوعي العممي والشعور الباطني وال برة الجماليػة 
و صوصية التمنيػة اادا يػة   والشػكؿ فػي العمػؿ الفنػي لػيس مجػرد مالمػح العناصػر 

نمػا هػو محاولػة التي ي تمهمها الف ناف أو حتع يدلفها وليس مجرد قيمة مجموعها   وا 
والػػػرد  التػػػي تعتمػػػؿ فػػػي عمػػػؿ تج ػػػيد   موحػػػوع مر ػػػي   مػػػواز لعديػػػد مػػػف اافكػػػار 

  بنػػا  عمػػػع حػػوار  الم ػػػتمر   مػػن الطبيعػػػة المر يػػة مػػػف ناحيػػة    واعتمػػػا   الفنػػاف
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ؾ   الموحوع المر ػي نشاط  الذهني وتصورات  وأحالم  الباطنة مف ناحية أ ر  وذل
  ي  ذ أشكا   وصػور متعػددة   تتحػدد مالمحهػا وفػؽ مػا ا ػتطاع الفنػاف تحميمػ  مػف 
توافػػؽ دقيػػؽ مت ػػؽ بػػيف اادا  التمنػػي المكت ػػج  ونشػػاط  الػػذهني ال ػػالؽ   بحيػػ  
يصبح النتاج تنظيما   اصا    ت حن ل  العناصر المادية المكونة لػ    مكونػة بػذلؾ  

 وام  التنا ج والتوافؽ واإليماع   مدرؾ بصري   ق

 
 ( 5الموحة رقـ ) 

مف  م مة لوحا  جويػا الجرافيكيػة بعنػواف   مػا هػذ  الشػجاعة   ويالحػظ فيهػا 
تصػػوير الفنػػاف لمػػرأة أ ػػبانية  ػػا رة تحػػاوؿ إطػػالؽ قذيفػػة مػػدفن بعػػد مػػو  رفما هػػا مػػف 

 ال وار اا باف . 
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 ( 4الصورة رقـ ) 

يطبػػػن بوا ػػػطة المكػػػبس الموحػػػة    مػػػا هػػػذ  الشػػػجاعة     الباحػػػ  يحػػػي قنجػػػور
المنمولة عف الفناف فرنشي كو جويا بوية معرفة المهارا  التمنية التي كاف يتمتػن بهػا 

 الفناف .   
يحػػػػا ا  الحركػػػػة وال ػػػػكوف   وممػػػػا يحممػػػػ  كػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف  والمػػػػوف والمممػػػػس وا 

ف ناجحػػا  إذا كػػاف هنػػاؾ شػػحنا  تعبيريػػة   تػػرتبط بذاتيػػة الفنػػاف . والعمػػؿ الفنػػي يكػػو 
توافؽ بيف شكم  ومحتوا    فال يحد  انفصاؿ بينهما   انهما في حالة اتحاد وت لؼ 
  مما يدكد ال ما  الجمالية لمعمؿ الفني   فالصيا ة الفنية لمعناصػر فػي الشػكؿ   
تم ؿ مجرد مالمح  ارجية فمط   بؿ تتحد من الميمة فتنبػن منهػا وت ػدمها وت ػاعدا  

كعمميػػة دا ميػػة نابعػػة مػػف قمػػج العمػػؿ الفنػػي نف ػػ    أي أنهػػا تنبػػن مػػف عمػػع ا لظهػػور ل
الميمة نف ها  وتدكد هذا ر ـ ا تالفها عن  مف حي  النوع وبذلؾ تتحدد قيمة الشكؿ 
الػػذي يمػػوـ بتوصػػيم  لممتػػذوؽ   ويتحػػدد معنػػع الشػػكؿ أو الصػػورة عمومػػا  بالعالقػػا  

اصػػر المح و ػػة الم ػػتمدة مػػف الطبيعػػة م ػػؿ المكانيػػة والزمانيػػة التػػي تن ػػؽ بػػيف العن
االواف وااشكاؿ  أو اافكار   ولما كانػ  الطبيعػة تنطػوي عمػع م ػؿ هػذ  العالقػا  
فػيمكف المػوؿ أف الصػورة توجػػد فػي الطبيعػة   إ  أف الصػورة الفنيػػة تمتػاز ب نهػا  مػػرة 
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ن ػػػانية . انتمػػا  وتهػػػذيج المػػادة المح و ػػػة الم ػػتمدة مػػػف الطبيعػػة أو مػػػف الحيػػاة اإل
و ايػػػة هػػػذا ا نتمػػػا  هػػػو إ ػػػارة التػػػ  ير أو ا نفعػػػاؿ الجمػػػالي   ولمػػػا كػػػاف لمشػػػكؿ أو 
الصورة هذ  ااهمية في العمؿ الفني فمد ذهج بعض الفال فة الذيف ينتموف ل تجػا  

في عمـ الجماؿ عمػع الفم ػفة االمانيػة الم ػتمدة مػف   كػانط   Formalismالشكمي 
رماف     وأهػـ مػف يمػ مهـ مػف اانجميػز   فػراي   و   بيػؿ       و  هاربر    و   زيم

المذاف مار ا النمد الفني وت  را بال ورة التي لحم  فف التصػوير الفرن ػي و اصػة بعػد 
   ػػػيزاف     وفػػػي رأيهمػػػا أف العنصػػػر الػػػذي يحمػػػؽ الوجػػػداف الجمػػػالي عنػػػد اإلن ػػػاف 

   Signifcant Formلمعبػرة م تمد مف ت مؿ الصورة في العمؿ الفني إنها الصػورة ا
كما يموؿ   كميؼ بيؿ     وتتركػج الصػورة مػف عالقػة ال طػوط واالػواف التػي تحػرؾ 

نفعالنا الجمالي .   وجداننا وا 
وتتركػػج الصػػورة مػػف عالقػػة ال طػػوط واالػػواف التػػي تحػػرؾ وجػػداننا و انفعالنػػا 

م مػػ  العمػؿ مػػف الجمػالي  أمػػا إذا أردنػا أف نبحػػ  عػف  ػػبج ا نفعػاؿ الجمػػالي فيمػا ي
المعػػاني واافكػػار أو الوقػػا ن الم ػػتمدة مػػف الحيػػاة   فػػال يكػػوف هػػذا إح ا ػػا  جماليػػا  
نما ي يػر انفعػا   ووجػدانا   يػر جماليػة .  قػد يحػد  مػ ال  فػي فػف التصػوير أف  وا 
يمػػدـ لنػػا وصػػؼ زهػػرة أو طػػا ر أو المػػرأة  فت  رنػػا هػػذا يمػػن  ػػارج مجػػاؿ الفػػف   وهػػو 

اف اا تاطيمي أو الجمالي الذي ينبوي ل  دا ما  أف ي تمد الصورة ت  ر م الؼ لموجد
 المعبرة   أي مف عالقة االواف وال طوط وصيا ػتها .

 المضمون في العمل الفني  :
يتحمف العمؿ الفني محمونا  معينا  هو  الصة ما يعبر عنها أو ما يتحمن  

لفنػي عػف انفعػا   أو عػف العمؿ الفني مف  ياؿ ومشاعر وفكر   فمد يعبر العمؿ ا
تصػػور وأفكػػار أو عػػف صػػورة  ياليػػة   وهػػذا مػػا يعػػرؼ عنػػد النمػػاد با ػػـ المحػػموف 
الشعوري أو الفكري أو ال يالي وهو ما ن ت رج  مف العمؿ الفنػي .. ومػف هنػا ينشػ  
التمابؿ الذي يرا  بعض النماد بيف المحػموف أو مػا يمولػ  العمػؿ الفنػي وبػيف الصػورة 
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لتي يموؿ بها العمؿ الفني    وك يرا  ما ي ػتمط المحػموف بالموحػوع فػي أو الطريمة ا
العمؿ الفني  لكف مف الواحح أف الموحوع هو شي  يمن  ارج العمؿ الفني   ومػن 
ذلػػؾ فالعمػػؿ الفنػػي يشػػير إلػػع مػػا ينطػػوي عميػػ  لكنػػ    يػػد ؿ كعنصػػر مػػف عناصػػر 

وم ػػاؿ لتوحػػيح ذلػػؾ إذا  (11). العمػػؿ الفنػػي   كمػػا يمػػوؿ الناقػػد اانجميػػزي   برادلػػي   
وقفنػػا إزا  لوحػػة تم ػػؿ صػػمج الم ػػيح فمػػد نعنػػي بفكػػرة الصػػمج ذاتهػػا مػػف وجهػػة نظػػر 
التاريا أو الالهو  أو ال يا ػة وعند ػذل نتنػاوؿ الموحػوع   ولكػف قػد ينصػرؼ نظرنػا 
إلع مالحظة العنصر الصوري مػف الموحػة   أي مػف جهػة مػا فيهػا مػف عالقػة المػوف 

ؼ اهتمامنػػػا إلػػػع مػػػا تعبػػػر عنػػػ  هػػػذ  االػػػواف و ااشػػػكاؿ مػػػف  بااشػػػكاؿ   أو ينصػػػر 
قتامػػ   أو ك بػػة أو مػػا ي ػػودها مػػف شػػعور بالرهبػػة أو المدا ػػة أو مػػا بع ػػ  الفنػػاف مػػف 
تعبػيرا  عمع الوجو  الم تمفة أو ما أراد الفناف أف يوصم  إلينا مف معاني مف  الؿ 

 تعبير  الفني أو مف ردية  اصة ب  .
التفرقة بيف الموحوع والمحموف أف نموؿ إف الموحوع قد  ويكفي لكي تتحح

يكوف واحدا  عند عدد مف الفنانيف   لكف يتوير المحموف مػف فنػاف إلػع   ػر ح ػج 
رديت  ال اصة وانفعال  بالموحػوع . فكػـ فػي التصػوير أو الشػعر مػف روا ػن فنيػة قػد 

تالفػا  شػديد ات ذ  مف الحرج وال ػالـ موحػوعاتها   فػي حػيف ي تمػؼ محػمونها ا 
التبايف كما لو أ ذنا موحوعا  معينا  كرحمة اإلن اف إلػع العػالـ اا ػر   ف ػوؼ نجػد 
موحػػوعا  طرقػػ  اادج العربػػي عنػػد  أبػػي العػػال   فػػي ر ػػالت    الوفػػراف    يػػر الػػذي 
تناولػػػ   دانتػػػي  فػػػي   الكوميػػػديا اإللهيػػػة   .  لػػػذلؾ يبمػػػع الموحػػػوع كمػػػا يمػػػوؿ الناقػػػد 

رادلػػي     ػػارج المصػػيدة فػػي حػػيف يبمػػع لهػػا المحػػموف   وقػػد عنػػع اإلنجميػػزي     ب
الفال فة والنماد في كؿ العصور ببح  محموف العمػؿ الفنػي ومػد  صػمت  بالصػورة 
أو الشػػكؿ وااهميػػة الن ػػبية لكػػؿ منهمػػا   ومنػػذ عشػػرينا  هػػذا المػػرف  ػػاد  نظريػػة 

كمية فػي العمػؿ الفنػي الشكمييف في الفف  فاقتصر النماد عمع ا هتمػاـ بالعناصػر الشػ
والبحػػػ  فػػػي طريمػػػة تنظػػػيـ ااصػػػوا  أو االػػػواف   فكػػػاف هػػػذا هػػػو الممصػػػود عنػػػدهـ 
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بالصػػورة   وأصػػبح التػػذوؽ الفنػػي هػػو مػػا ي ػػتمد مػػف تػػذوؽ هػػذ  العالقػػا  ومػػا تحد ػػ  
مػػف متعػػة وبهجػػة جماليػػة صػػرفة  يػػر مرتبطػػة بػػ ي أحػػدا  أو تشػػبيها  أو معػػاني 

هذ  النظرية الشكمية أو النمػد فػي  ػط مػوازي ل ػيادة م تمدة مف الحياة   وقد  اد  
الفف التجريدي والالموحوعي  اصة من  كاندين كي و منػدرياف  وبرنكػوزي   وهػي 
الفنػػػوف التشػػػكيمية التػػػي ا ػػػتمهم  فػػػف المو ػػػيمع فت مصػػػ  مػػػف التميػػػد بػػػالتعبير عػػػف 

 موحوع أو شكؿ ما.
 

 "  8181توصيف وتحميل لوحة  " اإلعدام في الثالث من مايو 
The Shooting of May Third 1808    : 

  268صور  هذ  الموحة بوا طة  امة االػواف الزيتيػة  عمػع الممػاش بممػاس 
عػػػػػرض   ػػػػػـ    ويظهػػػػػر فػػػػػي الموحػػػػػة عػػػػػدد مػػػػػف الجنػػػػػود الفرن ػػػػػييف  347× طػػػػػوؿ 

كمجموعة إعداـ مكتممة الػزي والعتػاد  الع ػكري الفرن ػي   حيػ  يظهػر أربعػة مػنهـ  
موحػػػة مػػػوجهيف بنػػػادقهـ ومصػػػوبيف نحػػػو صػػػدور ال ػػػوار اإل ػػػباف    و عمػػػع يمػػػيف ال

المتوحعيف عمع ي ار الموحة   ويالحػظ   شػاج يرتػدي مالبػس فاتحػة المػوف يظهػر 
مموحػػػا  بيديػػػ  عاليػػػا  وبجانبػػػ   ال ػػػة مػػػف زمال ػػػ  ال ػػػوار    و مفػػػ  مجموعػػػة مػػػف قومػػػ  

ر ورا هػا مبنػع يعمػو  منتحبيف  متمركزيف في و ط الموحة   و مفهـ  مة صويرة يظهػ
برج بػارزا  مػف بػيف ظممػة الميػؿ فػي ال مفيػة   و   يبػدد ظممػة المكػاف إ  ) فػانوس (  
يعػػد مصػػدر اإلحػػا ة الوحيػػد بالموحػػة   وهػػو يفصػػؿ بػػيف المجمػػوعتيف   وتبعػػ  منػػ   
إحا ة قوية  كمصػدر إشػعاع   انعك ػ  عمػع كػؿ العناصػر دا ػؿ الموحػة  )الموحػة 

 ( .   3رقـ 
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 ( 6وحة رقـ ) الم

   1814لوحة   اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
 

ويالحػػظ أف فػػي هػػذا العمػػؿ تحديػػدا  أنػػ  تتػػوافر فيػػ   أ مػػج المػػوانيف التكوينيػػة ػػػػ 
ف كانػػ  أك ػػر لوحاتػػ  ذا  تكػػويف شػػامؿ    موحػػدة ومتكاممػػة العناصػػر الم تمفػػة ػػػػ   وا 

 Law  فمانوف ااهميػة  ويظهر فيها وبوحوح المبادا التي أشار إليها    ر كف   
of Principality    يظهر بوحػوح فػي ال ػا ر ذي الممػيص اابػيض فالشػي  البػارز

أو الكبيػػر فػػي التكػػويف  البػػا  مػػا يكػػوف م ػػ و   عػػف وحػػدة العمػػؿ الفنػػي   وهػػو ااك ػػر 
أهمية مف ااشكاؿ اا ر    ويظهر تجمن باقي العناصػر حولػ  وا  حػاعها لػ  مػف 

ا ػػت دـ فػػي   Law of Repetitionويالحػػظ قػػانوف التكػػرار    الناحيػػة الشػػكمية  
توزيػػن  الجنػػود الفرن ػػييف يمػػيف الموحػػة   حيػػ  كػػوف نوعػػا  مػػف التػػرابط بػػيف مكونػػا  
الموحة  وجعؿ بعػض هػذ  المكونػا  مجػرد صػد  أو تكػرار أقػؿ أهميػة مػف ااشػكاؿ 

   Law of Cntinunityاا ر   وا تطاع الفناف بمهارة أف يحمؽ قانوف ا  تمرار  
حي  أعطع مواطني   مدريد   المنتحبػيف صػفة التتػابن وا  ػتمرار المػنظـ لعػدد مػف 

 ااشيا  وااك ر أو ااقؿ  تشابها     ويكوف هذا التتابن في قانوف 
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 ( 5صورة رقـ ) 

   1814الباح  أماـ لوحة   اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
 . 2005 نة  عند زيارت  لمتحؼ   ديؿ برادو  في

ا  تمرار أك ر إ ارة لالهتماـ عندما يرتبط ببعض التوير التدريجي في طبيعة 
الموحػػػوع أو فػػػي جانػػػج منػػػ    حيػػػ  يدكػػػد هػػػذا المػػػانوف عمػػػع فكػػػرة الحريػػػة الفرديػػػة 
لممكونا    ويوحي بمدرتها عمع اإلفال  مف المواعد   ر ـ أنها تتفػؽ إلػع حػد كبيػر 

ور    وتج د هذا المبدأ في فصؿ بعض الش وص من التصور المعروؼ عف المنظ
المكونة لمجمهور ليوزعها بحرية أك ر ورا  ال وار فػي  مفيػة الموحػة . أمػا عػف قػانوف 

فمػػد حػػاوؿ الفنػػاف أف يممػػؿ مػػف حػػدة ال طػػوط   Law of Curvatureالتمػػويس 
ف لػـ يكػف واحػحا  قػانوف  الم تميمة فكاف أف وظؼ شكؿ ال مة  ليجعمهػا ممو ػة  . وا 

ظهػر   Law of Contrastالتمػويس فػي الموحػة إ  أف قػانوف التحػاد أو التمابػؿ  
بوحػػوح  اصػػة فػػي تحػػاد المػػاتـ والفػػاتح أو اابػػيض واا ػػود   والنػػات  مػػف إحػػا ة 

 Law ofالفػػانوس   ولعػػؿ الفنػػاف قػػد وفػػؽ فػػي  تحميػػؽ  قػػانوف التويػػر المتبػػادؿ  
Interchange   الػذي يدكػد عمػع وحػدة ااشػيا  بتوزيع  لمش وص دا ػؿ الموحػة   و

 المتعارحة ب عطا  كؿ منها دورا  أو م اهمة في طبيعة وحركة ااشيا  اا ر  . 
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ر ـ ا  تالفا  التي قد تكوف كبيرة بػيف مكونػا  الموحػة مػف أشػكاؿ وألػواف   
إ  أف الفناف وبمهارة فا مة ا تطاع أف يحػفي م ػاحا  لونيػة عمػع ااق ػاـ الفرعيػة 

مكونػا  الموحػة بػ لواف وب  ػموج وتمنيػة تظهػر مػيال  واحػحا  لمتجمػن المن ػؽ التابعة ل
 .   Law of Consistencyوبذلؾ حمؽ قانوف ا ت اؽ  

فػػي   Law of Harmontمػػف اا ػػس التػػي يبنػػع عميهػػا  قػػانوف التنػػا ـ  
الموحة الجيػدة هػي تجريػد لمحمػا ؽ الطبيعيػة   حيػ  إف الفنػاف   ي ػتطين تم يػؿ كػؿ 
مػػػا يريػػػد تم يمػػػ  ولكػػػف عميػػػ  اإليجػػػاز وا  تصػػػار   وكػػػذلؾ تنػػػا ـ االػػػواف وااشػػػكاؿ 
والمم ا  المونية  وير  في هذ  الموحة أف   جويا   ا ػت دـ االػواف البػاردة كػوف أف 

اع أف يوظؼ االواف الحارة معتمدا  عمػع مصػدر اإلحػا ة المشهد ليمي  ولكن  ا تط
الصػػػناعي ) الفػػػانوس ( فكػػػاف التوفيػػػؽ فػػػي  مػػػؽ تنػػػا ـ بػػػيف المػػػيـ المونيػػػة والحػػػو ية 

 دا ؿ الموحة . 
يدكد عمع أهميػة تجمػن ال طػوط   Law of Radiationإف قانوف اإلشعاع  

إلشػػعاع يدكػػد عمػػع واتجاهاتهػػا لتكػػوف مجموعػػا   اصػػة متميػػزة منهػػا . إف قػػانوف ا
أهميػػػة الوجػػػود الواحػػػح المػػػوي لالن ػػػجاـ المتنػػػا ـ فػػػي التحػػػرؾ مػػػف جػػػز  معػػػيف مػػػف 
الموحة إلػع أجػزا  أ ػر    ولػذلؾ فػ ف لػ  أهميػة كبػر  فػي تكػويف ااشػكاؿ . فيظهػر 
بوحوح توزين الجنػود وال ػوار والجمهػور دا ػؿ تكػويف شػب  دا ػري مركػز  الفػانوس  و 

جهػػة اليمػػيف وي ػػتمر مػػن بػػاقي الجنػػود    ػػـ يمتػػؼ مػػن يبػػدأ مػػف الجنػػدي ااوؿ مػػف 
 الجمهور   ومن  لم وار   ويشكؿ الواقعوف عمع اارض نهاية الحممة الشب  دا رية . 
إف تصػػنيؼ هػػذ  الموحػػة كواحػػدة مػػف روا ػػن   جويػػا   لػػـ يػػ   مػػف فػػراغ   ولػػـ 

مػػؿ قػػد ي ػػتند عمػػع أذواؽ أو أهػػوا  بعػػض مػػف الجمهػػور أو النمػػاد   بػػؿ اف هػػذا الع
أ ػػتوفع أك ػػػر الشػػػروط الفنيػػػة الشػػػكمية    فالشػػػ وص بػػػا تالؼ أزيػػػا هـ ووحػػػعياتهـ 
ومهامهـ دا ؿ الموحة قد أهتـ بهـ الفناف وصا هـ بشكؿ  مج عمي  الطابن الدرامي 
فػػي مشػػهد م  ػػاوي ظهػػر  فيػػ  اإلحػػا ة  كعنصػػرا   فعػػاؿ لهػػا دورا  كبيػػرا  فػػي الجانػػج 
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ن محػػموف الموحػػة  المتم ػػؿ فػػي التصػػدي لموػػزو وكػػاف كػػؿ ذلػػؾ  متوافمػػا  مػػالشػػكمي 
 وصد العدواف ومحاربة الوازي . 

إف المتتبن اعمػاؿ    فرانشي ػكو جويػا   لػيس مػف الصػعج عميػ  إدراؾ ممػدرة 
عادة صيا ت  في أعماؿ فنية ينصهر فيها  يال  ال صج  الفناف عمع رصد الواقن وا 

تكوف محصمتها  إنتاج إبداعي فريػد ومشاعر  الفياحة وانفعا ت  وعاطفت  الجياشة  ل
   موج التنفيذ واادا يػة المتميػزةمف نوع    ف عمال  متميزة  وا  مف  الؿ الشكؿ وأ

أو مػػف  ػػالؿ انتمػػا   لمواحػػين حياتيػػة معاشػػة فػػي زمنػػ  تبػػرز مػػد  انتما ػػ  لوطنػػ  
افيػا   نيػا  وحب  ل    فناف تجتمن في  صفا  المبدع     ادر الدنيا تاركا  إر ا  فنيػا  و م

 تفت ر ب  أ بانيا عمع مر العصور . 
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 دور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم المواطنة

 
           خالد منصرأ.

 / الجزائر  خنشلةجامعة 

 مقدمة:
فػػا الثلػػث ا خاػػر مػػف الرػػرف العشػػراف  وقعػػت يراػػرات ةوناػػة جشراػػة وشػػاملة 

والعرػػد ا وؿ مػػف ا لااػػة الثالثػػةل فر ػػت الانػػا واقعػػاا اجيماااػػا وثرافاػػاا جداػػداا ولػػاس 
نطاقػػا االماػػا جداػػداا فرػػطل  اػػث خ ػػعت الثوالػػت ليراػػرات زلزلػػت قوااػػد ل إش يجلػػت 

 ػداث هش  اليرارات مف خالؿ مظاهر ادادةل ولعػد أف ةانػت الدولػة الروماػة قػاطرة ي
مجيمعايهػػال يراجعػػت ليلعػػب دور المػػنظـ يلاػػات جداػػدة لي ػػداث المجيمعػػات  ػػمت 
الرطػاع الخػاص ا جنلػا والػوطنال  إ ػافة إلػت المجيمػي المػدنا الػشه لػدأ دور  فػا 
اليزاادل ومي يراجي الدولة ويردـ ج افؿ العولمة سرطت ال دود اليا يشةؿ ا د ألعاد 

الا ػااات الثرافاػة واتقيصػاداة والسااسػاة مايو ػة الدولة والهواة الروماةل وأصل ت 
 ليدفؽ يأثارات العولمة اليا ايجهت إلت إاادة صااغة ةؿ شئ ل سب طلاعيها.

 والرواػة الااالػةل ا داة لاايلارهػا اللشػراة مواردهػا الػت الناماػة الػدوؿ يسػيند
 ويشػةؿ الميردمػةل الشػعوب مصػاؼ إلػت لهػا واتريرػاا اليرػدـ ن ػو جهودهػا لػدفي

 الػت ليعانهػا المجيمعػاتل ينماػة  ميطللػات مػف أساسػااا  ميطللػاا  الصػال ة المواطنػة
 فاه ينمو وميماسؾ قوهل مدنا مجيمي للناا المنشودة غااايها ي راؽ ن و اتنطالؽ
 وايوقػؼ اليعدداػةل وا يػراـ واليةػافؤ والمسػاواة العػدؿ أسس ويسود  وييطور ال راات

 واتسػياادة مؤسسػايهل مخيلػؼ لػاف اليعػاوف ويعزاػز لػأفراد  اتهيماـ درجة الت شلؾ
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 المسؤولاة ي مؿ الت ويشجاعهـ مشارةيهـ ليوساي  ال داثة اتيصاؿ مف يةنولوجاا
 (1)المجيمي. منظومة داخؿ اليطور ا رؽ لما وطنهـ مسيرلؿ إزاا

أيا ػػػػت شػػػػلةة اهنيرنػػػػت وهػػػػت العنصػػػػر ا ساسػػػػا فػػػػا لناػػػػة اهاػػػػالـ الجداػػػػد 
المػػواطناف مػػي لع ػػهـ الػػلعض وياػػاالهـ مػػي السااسػػاتل ممػػا اػػوفر إمةاناػػة يواصػػؿ 

هائلػػػػة ليمةػػػػاف المسػػػػيخدماف مػػػػف يػػػػدواف ا فةػػػػار والمال ظػػػػات واليعلارػػػػات وأصػػػػل  
للمػػػواطف مسػػػا ة خاصػػػة لػػػه اسػػػيرؿ لهػػػال واشػػػارؾ ايخػػػراف فػػػا الػػػرأه مػػػف خػػػالؿ 

 .المدونات والمنيداات اهلةيروناة
 المشػارؾ الشػخص إلػت المناػش اليػاليل الشػخص مػف انيرػات المواطنػة ويشػةؿ

 ال داثػة المواطنػة أدخلػت لرػد يعلارايهػال لةػؿ المجيمعاػة ال اػاة صػني فػا والمسػاهـ
 إلػت ا قػو  الػت الرائمػة السااسػاة المنظومة مف اتنيراؿ منها أساساة سااساة قاماا 

 ا لاة مف واتنيراؿ مدنا لمجيمي المشيرؾ واتنيماا ال رل اتخياار يعيمد منظومة
 العرالناػة اهدارة لماهػوـ يللػور فػا اتجيماااػة السااسػاةل المدناػة إلػت اتجيماااػة

 (2)الرطاع.  لهشا الدامرراطا والخاار منه قطاع قرار الر المجيمي لشؤوف السلامة
 فػا ميماػز لػدور يرػوـ نشػأيها ومنػش وسػائؿ اهاػالـ ل أف فػا شػؾ مػف ولػاس

 ف ػال هػشا المثراػافل قاادة ويوساي والاةرهل الواا السااسا وينماة ا فةارل يارظ
 الشػعب وسػائؿ مػف مهمػة وسػالة وهػا العػاـ الػرأه يةػواف فا الااالة مشارةيها اف

 أخػشت وسػائؿ العصػرل يطػورات مػي واهيمامايػهل ويماشػاا مطام ػه اػف لليعلاػر
 المػواطف الاوماػةل اهيمامػات  ػمف وأ ػ ت ميزااػدل لشػةؿ طرارهػا يشػؽ اهاػالـ

 العلػـ دروب فػا معلومػة اػف لا ث لةؿ ومرجي ا خلارل مصادر مف مصدر فها
 المناسلة ا ر اة يهائة الت قادرة أصل ت أنها ةله شلؾ مف وا هـ ةافةل والمعرفة

 وسػااد الػدامرراطال المجيمػي هقامػة واليمهاػد لاهصػال ات للرااـ العرلا العالـ فا
 والرقالة.  ال دودل يجاوز يسيطاي أنها شلؾ الت
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 وسػائؿ اهاػالـ الجداػدة الاػه اريةػزت اليػا العنصػر ا سػاس اليااالاػة ويعػد
يرػػداـ مجمواػة ميةاملػة مػػف  خػالؿ مػػف والمشػػاهدافل الجمػاهار انيلػا  لاػػت فػا

 الموا ػاي يلواػب الػر ميصػا  لةػؿ الخاصػة الرئاسػة الصػا ة يصػماـ الخػدمات
 العملاة فا لرأاهـ واليعلار للمشارةة لهـ الارصة وأيا ت اهيمامايهل ل سب الرئاسة

لػداا المنشػورة  اهاالماة المواد الت الملاشر اليعلاؽ خالؿ مف اهاالماة  ئهػـآرا وا 
 مػدونات" لاسػيخداـ الرقماػة الصػ ؼ لعػض قامػت الصػدد هػشا واقيرا ػايهـل وفػا و

 ليلػادؿ الرػراا أمػاـ الارصػة هيا ػة فاهػال العػاملاف للصػ اااف مخصصػة "إلةيروناػة
 جػشراا يرااػرا أ ػدثت فالصػ افة اهلةيروناػة مػثال ملاشػرةل معهػـ واليواصػؿ ا فةػار
 إلػت الوصػوؿ فػا طرارػاا  وا قصػر ا سػرع لاايلارهػا للص افةل اليرلاده الدور الت

دور  اهلةيروناػة للصػ افة اليعػرض أهماػة الدراسػات نيػائ  لانػت وقػد الجمهػورل
 ويعزاػز ا فػرادل لػاف والي ػامف الصػداقة أواصػر يوطاػد الػت العمػؿ فػا م ػوره
ةسػاب العنػؼل ونلػش واليسػام  ال ػوار ثرافػة واغنػاا ايخرافل  روؽ ا يراـ  النػاس وا 
 .( 3) مجيمعايهـ خدمة فا الااالة أدوارهـ أهماة ولااف لأناسهـ الثرة

 فػا وهػاـ مل ػوظ لػدور ارػوـ اهاػالـ أف إلػت اهاالماػة الدراسػات وأشػارت
 إلػت انرلػه مػا طراػؽ اػف وثرافاػا واجيماااػا المجيمػي اقيصػاداا ويرػدـ يطػوار ي راػؽ
 وفػا والثرافال الاةره رفي مسيواهـ فا يسهـ ومااهاـ وقاـ أفةار مف المجيمي أفراد

 ومهارايهـ. قدرايهـ ويدااـ ينماة وفا ويةوانهـل لنائهـ وصرؿ صااغة
يسػػػعت هػػػش  الورقػػػة إلػػػت اليعػػػرؼ الػػػت االقػػػة ودور وسػػػائؿ اهاػػػالـ الجداػػػدة 

 لعملاة يعزاز المواطنة مف خالؿ اهجالة الت اليساؤؿ  اليالا:
 أم تيددىا و تنتيكيا ؟ىل تقوم وسائل اإلعالم الجديدة بتعزيز قيم المواطنة 

ثالث م اور اهجالة الت هشا اليساؤؿ قمنا ليرساـ هشا الل ث إلت أجؿ ومف 
 جاات ةاليالا:
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وي ػمف يعرااػات مري ػلة للمواطنػة )لرػة  المحور األول ماىية المواطنةة :-
للمواطنػة  اليػدات المواطنةل و قاـ المواطنةل وأهـ الصػور اليػا و اصطال ا( وألعاد

 خاصة فا هشا العصر.
قمنػػا ليعراػػؼ اهاػػالـ المحةةور النةةاني اإلعةةالم الجديةةد: مقاربةةة م اىيميةةة: -

خصائصةةو ومميزاتةةو و عةةدخدنا مخرجاتةةو مةةن مواقةة  ال ةةبكات  جداػػدل وألرزنػػا أهػػـال
 االجتماعية و المدونات و غيرىا.

و ي ػدثنا اإلعالم الجديد والمواطنةة.. أيةة عالقةة وأي دور: المحور النالث -
فاػػه اػػػف نظراػػػة المجػػاؿ العػػػاـ اليػػػا يعػػد اهطػػػار النظػػػره لدراسػػة المواطنػػػة فػػػا ظػػػؿ 

جدادةل إ افة إلت اليرارات اليا طػرأت الػت المواطنػة فػا العصػر وسائؿ اهاالـ ال
انعةاسات اسيخداـ وسائؿ اهاالـ الجداػدة الرقمال واتيجاهات اليا يؤاد أو يرفض 

 الت المواطنة.
 ماىية المواطنة : -أوال 
  :Citizenshipالمواطنة  -1

 تلػف العػرب لسػاف ةيػاب ل سػب وهػو وطػفل مف مشيرة :المغة في المواطنة
 ووطػف...وم لػه اتنسػاف مػوطف وهػو فاػهل يرػاـ الػشه المنػزؿ هػو الػوطف منظػور
 مشاهد مف المشهد له واسمت ...وطنال والموطف ايخش  وأوطنه أقاـل واوطف لالمةاف
 ةثاػرة ،ل مػواطف فػا اهلل نصػرةـ لرػد" :العزاػز الينزاػؿ وفػا مػواطفل وجمعػه ال ػرب

واسيوطنيهال  ووطنيها :ا رض وأوطف فاه أقاـ أو ما وطف فا نشأ الشه : والمواطف
 .(4) ةاليمهاد الشاا الت الناس ويوطاف وطنال ايخشيها أه

 دائػرة ويشػار، وطػف أو أمػة إلػت اتنيمػاا إلػت اشػار ااصةطالح المواطنةة
 قػانوف ا ػددها ةمػا ودولػة فػرد لػاف االقػة لأنهػا " المواطنػة إلػت اللراطاناػة المعارؼ

 والمواطنة الدولةل يلؾ فا و روؽ واجلات مف العالقة يلؾ يي منه ولما الدولةل يلؾ
 مػف الرغـ والت مسؤولااتل مف اصا لها ما مي ال راة مف مريلة الت  منا يدؿ
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 إت ودولةل فرد لاف االقة يي مف  اث للمواطنةل مرادفة يةوف ما غاللا الجنساة أف
 وجػه الػت والمواطنػة الخػارجل فػا ال مااػة منهػا خاصػةل أخػر  امياػازات يعنػا أنهػا

  مناصػب ويػولا اتنيخػاب  ػؽ مثػؿ سااسػاةل  روقػا المػواطف الػت يسػل  العمػوـ
 .(5)اامة 

 الرالطػة مػف أةثػر يعنػا الواسػيل لماهومهػا المواطنػةل أف اعيلػر مػف وهنػاؾ
 المجيمػي فػا اليامػةل الاػرد هواػة اػف ليعلػر يميػد فهػا والدولػةل الاػرد لػاف الرانوناػة

 ووطنػهل اهنسػاف وانيمائاػة لػاف ياراخاػة االقػة اػف يعلػر أنهػا ةما فاهل اعاش الشه
 للػد  مػف الخػروج الػت أةػر  لػو  يػت انػه يػزوؿ ت للمػواطفل مالزمػة صػاة وهػا

 ي دد العالقة وهش  ثالت لشةؿ فاها اراـ اليا والدولة الارد لاف ووطنهل فها الصلة
 الدولػة فػا للاػرد قػانونا و ػي إشف فهػا يجاههػال وواجلايػه الدولػة فػا الاػرد  رػوؽ
 الدولة يجا  مسئولاايها اي مؿ وواجلات ةمواطفل الارد لها ايميي  روؽ الاه يريلت
 ل اايػه المػنظـ وهػا المجيمػي لو ػدة الينظامػا واهطػار السااسا الةااف يشةؿ اليا

 .(6) اتجيماااة
 وفرا وطنه يجا  وواجلايه المواطف  روؽ ي دد اليا الصاة ها :المواطنة أف
 الػوتا قااػدة الػت يرػوـ ةمػا الرػانوفل أمػاـ والمسػاواة اتجيماااػة العدالػة لماػزاف

 مػي واليعػاوف وال ػربل السػلـ أوقػات فػا خدميػه الػت والعمػؿ للػوطفل واتنيمػاا
 فػا واليطػواا الرسػما والاػرده المؤسسػايا العمػؿ طراػؽ اػف ايخػراف المػواطناف

 الخطػط ويرسػـ الجهػودل أجلها مف ويو د المجيميل لها اصلو اليا ا هداؼ ي راؽ
 (7) الموازنات لها ويو ي

فةةي  ةةل التعري ةةات السةةابقة يمكننةةا القةةول أن المواطنةةة ىةةي  ةةعور ال ةةرد 
باالنتمةةال لوطنةةو فةةي  ةةل وجةةود روابةةط قانونيةةة و اجتماعيةةة و نقافيةةة يحةةدد عمةة  
ضوئيا حقوقو وواجباتو، و يسةيم المةواطن ب عاليةة فةي سةبيل تطةور ورقةي وطنةو 

 بكل األوقات و ال روف التي تحيط بو. 
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   :المواطنة   أبعاد 2-
 (8): أساساة ألعاد ةثالث خالؿ مف ا قؿ الت مرارليها امةف المواطنة لي داد
 إنسػانا  أه ثرػافا انيػاج هػا المواطنػة مادامػت  :والقيمةي ال مس ي البعد-أ

 مااهاـ مف دتتيها يمن  وقاماة فلسااة مرجعاة مف ينطلؽ فها طلاعاال إنياجا لاس
  .وغارها المشيرؾ والوجود والمصار والخارل وال ؽل والعدؿل ال راةل
 الروااػد مػف ةمجمواػة المواطنػة ي ػدد  اػث :والقةانوني السياسةي البعةد-ب
 المواطنػة ل رػوؽ اليميػي المجيمػي  داخػؿ والعالئراػة والسػلوةاة الينظاماػة والمعػااار
 الراػاـ المسػؤولااتل وي مػؿ الرػرارات وايخػاش واليػدلار المشػارةة فػا ةػال ؽ الةاملػةل
 الارص. ويةافؤ المساواة فا ال ؽ اليعلارل  راة فا ال ؽ المواطنةل لواجلات
 لمنظومة ةم دد يصل  المواطنة ةوف وهو  :والنقافي االجتماعي البعد -ج
 ةمرجعاة المواطنة يصل  ل اث اتجيماااةل والراـ والعالقات والسلوةاات اليمثالت

 .مجيمعا وناظـ وةثرافة اجيماااةل وقامة
 : Values Citizenshipقيم المواطنة 3- 

مجمواػػػػة العػػػػادات وا اػػػػراؼ ومعػػػػااار السػػػػلوؾ هػػػػا Values القةةةةيملمػػػػا أف 
قةيم والملادئ المرغولة اليا يمثؿ ثرافػة مجمواػة مػف النػاس أو جمااػة أو فػردل فػ ف 

 الاػرد سػلوؾ اوجػه امػؿ إطػار يمثػؿ اليػا والملػادئ المعااار ها مجمواة المواطنة
 أخػر ل جهػة مػف الوطناػة لمؤسسػايه واالقيػه جهػةل مػف لػايخراف االقيػه وا ةػـ
 فػا الااالػة المشػارةة خػالؿ مػف وواجلايػهل لمسػؤولاايه الراػاـ الػت قػادراا  ويجعلػه
ايلػاع ايخػرافل  رػوؽ وا يػراـ ل روقػه ويمسػةه مجيمعػه  والعمػؿ واليعػاوف ال ػوار و 
 لػرلطهـ والمسػاواةل العػدؿ أسػاس الػت العػاـ الصػال  لي راػؽ و اػدا مسػارا المشػيرؾ
 أداا فػا وياػاناهـ اطػائهـ لمواصػلة جماعػا ودفعهػـ لاػنهـ اليرػارب ويعزاػز لػوطنهـ
 يماسةه. الت والم افظة  ماايه الت والعمؿ الوطف يجا  ومسؤولاايهـ واجلايهـ
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و قاـ الموطنة ةثارة وميعددة اخيلؼ يصنااها مف مجاؿ إلت آخر و أهمها ما 
 (9)الا: 

فهػا يعلػر اػف إمةاناػة امػؿ مػا نراػد دوف اه ػرار لرارنػال وهػا الحرية:  -
نواػػاف ااجالاػػة وسػػللاةل ومػػا دمنػػا نعػػاش فػػا مجيمػػي فعلانػػا أف نينػػازؿ اػػف جػػزا مػػف 

  راينا لهشا المجيمي فةؿ ما انرص مف  راينا ا اؼ إلت سلطة المجيمي. 
رػػـو لهػػا الاػػرد ويعنػػا ا نشػػطة اليػػا االم ةةاركة المجتمعيةةة والسياسةةية:  -

لهػػػػدؼ اليػػػػأثار فػػػػا العملاػػػػة السااسػػػػاة مػػػػف خػػػػالؿ المشػػػػارةة النشػػػػطة فػػػػا ال مػػػػالت 
اتنيخالػػػات و  ػػػور اتجيمااػػػات و اللرػػػااات السااسػػػاة و إلػػػداا الػػػرأه ه مخيلػػػؼ 

 الر ااا اتجيماااة و السااساة .
ا د أسػالاب الياةاػر والراػادة اليػا يي ػ  مػف  يعد الدامرراطاةالديمقراطية:  -

خػػالؿ الممارسػػات وا قػػواؿ اليػػا اراػػدها الاػػرد لاعلػػر اػػف أرائػػه الشخصػػاة فػػا إطػػار 
النظاـ العاـل ولةا اشعر لال اجة إلت الياػاهـ مػي الراػر مػي ايلػاع ا سػلوب العلمػا 
فػا الياةاػػرل واي رػؽ هػػشا ل صػػوؿ ةػؿ إنسػػاف الػت  ػػؽ اػػادؿ و فػرص مةافئػػة فػػا 

 لنمط المرةزه الت النمط الالمرةزه.اليعلاـ و المشارةة واليوظاؼ والي وؿ مف ا
فمػف  ػؽ ةػؿ فػرد أف اعلػر اػف رأاػه ل راػة فػا  :حريةة التعبيةر عةن الةرأي -

ةؿ ما ا اط له شؤوف وظواهر وق ااا  مي ا يراـ الرأه ايخر و اػدـ اتسػيخااؼ 
لصػػا له أو إهانيػػهل وا صػػؿ هػػشا لينماػػة واػػا ا فػػراد لالمشػػةالت اليػػا اعػػانا منهػػا 

 فار ال مانات اليا يسم  لهـ ل لداا آرائهـ لةؿ  راة.المجيميل و يو 
 صػور  صػر فػا اتجيمػاع المػاا لعػض اجيهػد :المواطنةة صةور 4-

الػشه  بةوري جةون ألػرزهـ الراهنػةل العالماػة اليطػورات ألرزيهػا اليػا الجداػدة المواطنػة
 (10) :ها للمواطنة اليدات جدادة صوراا  هناؾ قاؿ أف
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ا رضل  واليزامػات مػواطف لجهػود وهػا البيئيةة: أو اإليكولوجيةة المواطنةة -
 أن ػاا جماػي فػا اللشػر لمصػار ي ػر قد اليا المعاصرةل اللائاة المخاطر ويو  
 ا رض.
 هػشا فا واللراا ما مجيمي فا الدخوؿ  روؽ يي مف وها األقمية: مواطنة -
  .المجيمي
 للػزوار والمسػؤولاات يعنػت لػال روؽ و :mobilityالمتحركةة  المواطنةة -
 .أخر  ولثرافات أخر   ماةف
 اتي ػاد نطػاؽ داخػؿ قوااػدها يةػرس اليػا :القةوانين المتعديةة المواطنةة -
 .الم لاة المواطنة إلا لاه افة أورولاة مواطنة يللورت ل اث ا ورولال

ممػػا سػػلؽ اي ػػ  أف ماهػػـو المواطنػػة اشػػار إلػػت واقػػي فةػػره وسااسػػال ولػػشلؾ 
الماهـو ورفي الواا له ولالمااهاـ ا خر  المريلطة لػهل  اجب العمؿ المسيمر ليأةاد

ويػػػريلط املاػػػة الػػػواا والينماػػػة لي ػػػافر جهػػػود العداػػػد مػػػف المؤسسػػػات الااالػػػة فػػػا 
المجيمي ولا خص وسائؿ اهاالـ لصورة اامة وال داثة أو الجدادة منها واليا مػف 

  ها.خاللها امةننا إما يعزاز المواطنة و قامهال أو يهدادها و د 
 اإلعالم الجديد: مقاربة م اىيمية -نانيا
 تعريف اإلعالم الجديد:-1

هػو  Digital Mediaأو اإلعةالم الرقمةي   New Mediaاإلعةالم الجديةد 
مصػػطل  ا ػػـ يرناػػات اتيصػػاؿ والمعلومػػات الرقماػػة ةافػػة اليػػا جعلػػت مػػف الممةػػف 

الشه نراد  ولالشػةؿ إنياج ونشر واسيهالؾ ويلادؿ المعلومات اليا نرادها فا الوقت 
الػػػشه نراػػػد  مػػػف خػػػالؿ ا جهػػػزة اتلةيروناػػػة )الوسػػػائط( الميصػػػلة أو غاػػػر الميصػػػلة 

 لاهنيرنتل والياااؿ مي المسيخدماف ايخراف ةائناا مف ةانوا وأانما ةانوا.
واريػػػػلط ماهػػػػـو اهاػػػػالـ الجداػػػػد لػػػػاليطورات اليػػػػا شػػػػهديها شػػػػلةة اتنيرنػػػػت و 

ل و ةانػػػػػت ألػػػػػرز  Web 0.2الويةةةةةب خاصػػػػػة اهمةاناػػػػػات اليااالاػػػػػة اليػػػػػا أيا هػػػػػا 
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يطلارايهػػػػا مػػػػا نشػػػػهد  مػػػػف شػػػػةات اجيماااػػػػة و أدوات ايصػػػػاؿ و مشػػػػارةة للم يػػػػو  
 (11) وا فةار لاليجارب والخلرات.

ي ػػاوؿ ةػػؿ منهػا أف يلػػرز اهاػػالـ الجداػػد مػػف زاواػػة و يعػددت اليعػػاراؼ اليػػا 
 إما يةنولوجاة أو إاالماة و مف ألرزها نجد:

، فاهاالـ الجداد لاخيصار هو مجمواة يةنولوجاا اتيصاؿ  Lesterليستر 
اليػػػػػا يولػػػػػدت مػػػػػف اليػػػػػزاوج لػػػػػاف الةملاػػػػػوير والوسػػػػػائؿ اليرلاداػػػػػة ل اػػػػػالـل الطلااػػػػػة 

 (12)الااداو،.واليصوار الاويوغرافا والصوت و 
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 (13) الر مدخلاف هما: Computing Dictionaryقاموس الكمبيوتر واعرفه 
إف اهاالـ الجداػد اشػار إلػت جملػة مػف يطلارػات اتيصػاؿ الرقمػا ويطلارػات 
. النشػػر اهلةيرونػػا الػػت ا قػػراص لأنوااهػػػا المخيلاػػة واليلازاػػوف الرقمػػا واتنيرناػػػت

وهػػو اػػدؿ لػػشلؾ الػػت اسػػيخداـ الةملاػػويرات الشخصػػاة والنرالػػة ف ػػال اػػف اليطلارػػات 
الالسلةاة لاليصاتت وا جهزة الم مولة فػا هػشا السػااؽل واخػدـ أه نػوع مػف أنػواع 

 Digitalالرقمةيالةملاوير الت ن و ما يطلارات اهاالـ الجداػد فػا سػااؽ اليػزاوج 
Convergence   إش امةػػػػف يشػػػػراؿ الصػػػػوت والااػػػػداو لػػػػاليزامف مػػػػي معالجػػػػة

جراا املاات اتيصاؿ الهاياا وغارها ملاشرة مف أه ةملاوير.  النصوص وا 
يعرااػػا املاػػا ل اػػالـ  T.C  Sheridanكميةةة  ةةريدان التكنولوجيةةةوي ػي 

الجداػػد أنػػه: ةػػؿ أنػػواع اهاػػالـ الرقمػػا الػػشه ارػػدـ فػػا شػػةؿ رقمػػا وياػػاالا. وهنػػاؾ 
ف يمازاف الجداد مف الرداـ  وؿ الةاااة اليا ايـ لهػا لػث مػادة اهاػالـ الجداػدل  اليا

والةاااػػػة اليػػػا مػػػف خاللهػػػا الوصػػػوؿ إلػػػت خدمايػػػهل فهػػػو اعيمػػػد الػػػت انػػػدماج الػػػنص 
والصورة والااداو والصوتل ف ال اف اسيخداـ الةملاوير ةآلة رئاساة له فػا املاػة 

ؿ الاػػػارؽ الػػػرئاس الػػػشه اماػػػز  وهػػػا أهػػػـ اهنيػػػاج والعػػػرضل أمػػػا اليااالاػػػة فهػػػا يمثػػػ
 (14) سمايه.

وامةػػف يعرااػػه أا ػػا الػػت أنػػه ةػػؿ مػػا يجػػاوز اهاػػالـ اليرلاػػدهل مػػف صػػ ؼ 
شااة ويلازاوف  فػاهاالـ الجداػد هػو اهشااػات الرقماػة والم طػات  ومجالت وةيب وا 
اليلازاوناػػػػػػػة اليااالاػػػػػػػةل الةالػػػػػػػؿ الرقمػػػػػػػا واتنيرنػػػػػػػتل الهوايػػػػػػػؼ الجوالػػػػػػػة وا لعػػػػػػػاب 
اتلةيروناػػةل ويخػػػرج مػػػف ةػػػؿ وا ػػػدة مػػػف هػػش  المجمواػػػة فرواػػػا أخػػػر  مػػػف اهاػػػالـ 
الجداػػػػدل ينمػػػػو لماردهػػػػا أو لاليػػػػداخؿ مػػػػي غارهػػػػا. فػػػػالهوايؼ الجوالػػػػة صػػػػارت ينرػػػػؿ 
اهشااات الرقماة واللث اليلازاونا اليااالا أا ا والخرائط الرقماةل ومواقي اتنيرنت 

الميػػػاجرة لا سػػػهـ وا خلػػػار الجواػػػة و رةػػػة  الموسػػػارت والةػػػامارات ومرػػػاطي الااػػػداول
 الطاراف وغارها مف ا نشطة اتيصالاة.
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 خصائص ومميزات اإلعالم الجديد: -0
اهاػػػالـ الجداػػػد لػػػاس لػػػه خاصػػػاة وا ػػػدةل أو خصػػػائص م ػػػدودةل ولػػػشلؾ مػػػف 
الصػػعب إطػػالؽ وصػػؼ دقاػػؽ وشػػامؿ الػػت اهاػػالـ الجداػػد ةوسػػالة أو أداة ايصػػاؿل 

وسائؿ ووظػائؼ فػا وسػالة وا ػدةل ةمػا أف خصػائص اهاػالـ   اث أنها يجمي ادة
الجداػػػد المػػػشةورة أدنػػػا  يػػػشةرنا لػػػأف اهاػػػالـ الجداػػػد لػػػاس وسػػػالة مناصػػػلة يمامػػػاا اػػػف 

 Lievrouwل و سػػب اهاػػالـ الرػػداـ لػػؿ اوجػػد الةثاػػر مػػف الخصػػائص المشػػيرةة
and Livingstone  :(15)ف ف أهـ ما اماز اهاالـ الجداد ماالا 

ل اػػػث اسػػػم   : interconnectednessالتواصةةةل ال ةةةبكي المتةةةداخل  -
لاليواصؿ مف ادة نراط إلت ادة نراط أخػر ل ولػاس فرػط مػف نرطػة وا ػدة إلػت اػدة 

 نراطل ةما هو ال اؿ فا اتيصاؿ الجماهاره اليرلاده. 
: مف قلؿ ا فراد المسيخدماف لاروموا  Accessسيولة الوصول والدخول  -

 اف ومسيرللاف ومنيجاف. لنشاطهـ ةمرسل
وها قدرة المسيخدـ الت المشارةة فػا إنيػاج  : Interactivityالت اعمية  -

الم يػػو  اتيصػػالال واياػػؽ الةثاػػر مػػف اللػػا ثاف أف هػػش  الخاصػػاة هػػا مػػف أهػػـ مػػا 
اماػػػز اهاػػػالـ الجداػػػدل نظػػػراا  نهػػػا يةػػػاد يةػػػوف معدومػػػة مػػػف اتيصػػػاؿ الجمػػػػاهاره 

 اليرلاده. 
الينوع الرزار فا الم يو  مرارنة لػاهاالـ الرػداـ الم صػور لػأنواع وأنمػاط  -

 م ددة مف الم اماف اهاالماة. 
الػػت ةػػؿ مػػا هػػو  open-ended يعػػدد اتسػػيخدامات وخاصػػاة اتنايػػاح -

 جداد مو واااا وفنااا فا م يو  وشةؿ المواد اهاالماة. 
واػػػػدـ اريلػػػػاط  delocatednessسػػػػعة اتنيشػػػػار والي ػػػػرر مػػػػف المةػػػػاف  -

 اهاالـ الجداد لمنطرة جررافاة م ددة ل أه أنه ايخطت  واجز المةاف الجررافا.
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 مخرجات اإلعالم الجديد: -3
ها مجمواة مف اليرناات واليطلارات ال داثة اليا ييصؼ لالصاات المشةورة 
أاػػال ل ويلرػػت إقلػػاتا ةلاػػراا مػػف  الجمهػػور فػػا اسػػيخدامها واتسػػياادة منهػػال وأهػػـ هػػش  
اليرناػػػات واليطلارػػػات مػػػا اػػػأيا اػػػف طراػػػؽ اهنيرنػػػت خاصػػػة فػػػا يطلارايهػػػا العامػػػة 

 (16) واليااالاةل و أهمها ماالا:
: وهػػا  Social Networking Sitesال ةةبكات االجتماعيةةةمواقةة   -

مواقػػػي لليواصػػػؿ اتجيمػػػااا لػػػاف المسػػػيعملاف وهقامػػػة العالقػػػات اتجيماااػػػةل ومػػػف 
الػشه  myspace مةاي سةبايسالشه اعد أةلرها ل Facebook فايسبوكأشهرها ،

لينكةةةةةةةةةدان ل Flicker فميكةةةةةةةةةرملاػػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػػيعمؿل  500اللػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػدد مسػػػػػػػػػيعملاه 
LinkedIn. ملاػوف  70لل  اػدد مسػيخدما الااسػلوؾ فػا العػالـ العرلػا ....الخ.ل و

 2011اػف الايػػرة شايهػا مػف اػػاـ  % 50ل لزاػػادة قػدرها 2013مسػيخدـ فػا جوالاػة 
مالاػػػاف  4ل لانمػػػا اسػػػيخدـ مػػػا ازاػػػد الػػػت 2010ولواقػػػي ثالثػػػة أ ػػػعاؼ منػػػش جػػػواف 

  .لينكدانشلةة  اشخص ارلا
و هػػػا الػػػارة اػػػف مواقػػػي شخصػػػاة ينشػػػر  :blogsالمةةةدونات االلكترونيةةةة -

ةيالػػػات و مرػػػػاتت و  يػػػػت يسػػػػجاالت فاػػػداول املةهػػػػا غاللػػػػا أفػػػػرادل أو مؤسسػػػػات و 
هائػػػػػات إاالماػػػػػػة و يجاراػػػػػػة و ثرافاػػػػػةل و هػػػػػػا ينشػػػػػػر م ػػػػػامانها و يريلهػػػػػػا يريالػػػػػػا 

و  ةرونولوجاػا وفرػػا ليػػاراخ انشػػائهال و امةػػف للرػراا الياااػػؿ معهػػا و اليعلاػػؽ و النرػػد.
نجا ها و قدريها الت اليعلار اػف مطالػب و يطلعػات الائػات المهشػمة يشػهد ،نظرا ل

المػػدونات يزااػػػدا هػػائال فػػػا اػػددها و اػػػدد مسػػيعملاهال فمػػػثال وصػػؿ اػػػدد المػػػدونات 
 ألؼ مدونة،. 30ألؼ مدونةل وفا مصر ما ارارب  250ل اراف إلت ما ارارب 

مواقػػي  : و هػػاvideo sharing sitesمواقة  م ةةاركة وبةةث ال يةةديو  -
ل و امةػف  يػت  podcasting أو مرئاػة  ييا  إمةاناة لث مرػاطي فاػداو مسػمواة

ي مالهػػا و مشػػاهديهال و هنػػاؾ اػػدة مواقػػي مشػػهورة جػػدال لدرجػػة أنهػػا أصػػل ت يلاػػي 
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مرػػاطي مػػف م ػػامانها لوسػػائؿ اهاػػالـل لػػؿ و  يػػت هػػش  ا خاػػرة يرػػـو للػػث لرامجهػػا 
 myvideo."(17)، ماي فيديو youtubeيوتيوب الر هش  المواقيل و نشةر منها ،

: و هػا الػارة اػف يطلارػات chat room منتديات المحادنة االلكترونية -
و لرمجاػػػات ايصػػػالاة يااالاػػػة يسػػػم  للمسػػػيعمؿ لاليواصػػػؿ مػػػي ايخػػػراف فػػػا الوقػػػت 

مثػػؿ: مجمواػػات ا خلػػارل و غػػرؼ الدردشػػةل  synchroniqueال رارػػا الميػػزامف 
  الوقةةةت الالتزامنةةةيو فػػػا  skypeالسةةةكايب و اليراسػػػؿ الاػػػورهل  و لرمجاػػػات 

asynchronique .مثؿ منيداات النراش و اللراد اتلةيرونا  
و هػػػػػا مواقػػػػػي شػػػػػلاهة جػػػػػدا لالصػػػػػ ؼ المواقةةةةة  اإلخباريةةةةةة التسةةةةةاىمية:  -

م مونها مواطنوف ااداوف مف مخيلؼ  اهخلاراةل لةف اشارؾ فا م يواها و ا رر
ا ماةفل وهـ فا الرالب ميطواوف و ناشطوف  روقاوف و هواة لمهنة الصػ افةل و 

 الةوره. ohmynewsمف أشهرها موقي 
و هػػا مواقػػي يعيمػػد  :participatory sitesمواقةة  التحريةةر الجمةةاعي -

إمةاناػػة  اليػػا يسػػم  لي راػػر م ػػمونها لشػػةؿ جمػػااال ايػػا  wikiالػػت لرمجاػػات 
 Wikipedia.،(18)ويكيبيديا اليعداؿ و الينرا ل و أشهرها موسواة ،

اليػا ينرػؿ اهشااػات الرقماػةل  نرالػة ميعػددة الوسػائط لاه افة إلػت الهوايػؼ ال
واللث اليلازاونا اليااالال ومواقي اتنيرنتل والموسػارتل ومرػاطي الااػداول والميػاجرة 
لا سػهـل وا  ػواؿ الجواػةل و رةػة الطاػػرافل والخػرائط الرقماػةل ومجمواػات الرسػػائؿ 

  .النصاة والوسائط الميعددة
 ة وأي دور:اإلعالم الجديد والمواطنة.. أية عالق -نالنا 

ما لاف إ سػاس اهنسػاف لاتهيمػاـ و الرغلػة فػا المشػارةة مػف جانػبل و لػاف 
شا ةػػاف Citizenshipشػػعور  لالمسػػؤولاة مػػف جانػػب آخػػر ييرسػػخ فةػػرة المواطنػػة  ل وا 

الػػػواا لالمواطنػػػة هػػػو نرطػػػة اللػػػدا فػػػ ف المشػػػارةة يلرػػػت المر لػػػة الوسػػػطاة للشػػػعور 
لاتنيمػػاا الػػوطنا و ي راػػؽ المسػػاواةل و لاليػػالا يظػػؿ المواطنػػة ةرامػػة الاػػا مريهنػػة 
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لردرة اللناا السااسػا الػت اتسػيجالة لللنػاا اتجيمػااا اتقيصػادهل ومػف ثػـ ايػوافر 
 ارسيها.ل نساف الردرة الت مم

ولللنػػػاا اهاالمػػػا دور فػػػا هػػػشا السػػػااؽل  اػػػث اػػػريلط الػػػواا و المشػػػارةة و 
الممارسػػة ومػػف ثػػـ ي ػػوؿ المجيمعػػات ن ػػو ال داثػػة والدامرراطاػػة لرػػدرة اهاػػالـ الػػت 
اتقيػػراب مػػف ق ػػااا المجيمػػي و يمثالهػػا مػػف وجهػػة نظػػر الجمػػاهار و لػػاس يرػػدامها 

صػار اهاػالـ وسػػائله الجداػدة جػزاا مػػف  الػر منظػور النظػػاـ الرػائـل و لهػشا السػػلب 
ال اػػػاة المعاصػػػرة وةػػػال ت امةػػػف فصػػػله اػػػف الواقػػػي اهنسػػػانا و ظػػػواهر  المخيلاػػػة و 

 منها ،المواطنة،.
و يي رػؽ المواطنػة الػر وسػػائؿ اهاػالـ الجداػدة لػاس فرػػط مػف خػالؿ اليعلاػػر 

يلػؼ سػلطات اف المواطناف و ق اااهـل و إيا ة المعلومات وياسارهال و مراقلة مخ
يا ػػة الةلمػػة  نمػػا مػػف خػػالؿ ايسػػاع المجػػاؿ العػػاـ للنرػػاش و إلػػداا ايراال وا  الدولػػةل وا 
المسػػمواة للمػػواطناف و يأةاػػد  راػػة الػػرأهل وفػػي  ال ػػوار الاعػػاؿ لػػاف مخيلػػؼ فئػػات 
المجيمػػيل و ينواػػي ا دوات اهاالماػػة و يعلارهػػا اػػف الػػرأه العػػاـ أاػػا ةانػػت درجػػات 

 (19)اليلااف لاف فئايه. 
مف أهـ منجزات الثػورة اتيصػالاة اليػا سػاهمت فػا يشػةاؿ ف ػاا جداػد وهػو 

الػشه اعػد إطػارا جداػدا لعالقػات اجيماااػة اػالرة  Cyber space الا ػاا الرمػزه
فالميعػػػػػارؼ والػػػػػشه اعػػػػػد أ ػػػػػد الاػػػػػه أف الجمااػػػػػة اتجيماااػػػػػة ل للروماػػػػات وا مػػػػػاةف

تنيمػػػاا اعاشػػوف فػػا لائػػػة مجمواػػة مػػف ا فػػػراد اجمػػي لاػػنهـ قػػػاـ مشػػيرةة وشػػعور لا
جررافاة مةاناة وا دة ي ةمهـ قاـ وأاراؼ اجيمعوف الاها وايارػوف فامػا لاػنهـ الػا 

 وسائؿ الردع وقوااد ال لط اتجيمااا اليا ي ةـ ما ا دث لانهـ مف االقات.
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 والمواطنة: Public Sphereالمجال العام  -1
نظراػة اسػمها  Jürgen Habermasصاغ الاالسوؼ ا لمانا اورغف هالرماس 

فػػػا المملةػػػة  18ل وهػػػش  النظراػػػة يميػػػد جػػػشورها إلػػػت الرػػػرف الػػػػ 1962المجػػػاؿ العػػػاـ اػػػاـ 
المي ػػدةل إش أنهػػا يصػػؼ ويشػػرح نشػػأة يةػػوف الػػرأه العػػاـ و الػػة الػػرأه العػػاـ فػػا ممارسػػة 
ال ةومػػػة اليمثالاػػػة فػػػا غػػػرب أورولػػػا والمػػػؤثرات الثرافاػػػة واهجيماااػػػة اليػػػا يسػػػااد الػػػت 

ر الرأه العاـل والمجاؿ العػاـ ايوسػط فػا الواقػي لػاف مجػاؿ السػلطة العامػة وال ةومػة يطوا
والمجاؿ الخاص الػشه قػد اكرةػز الػت ا سػرة وشػئوف ا فػراد الخاصػةل وهػشا المجػاؿ العػاـ 

ةانػػت يمػػارس فاػػه المناقشػػات  ػػوؿ  –ةمػػا نشػػأ فػػا المجيمعػػات اللورجوازاػػة ا ورولاػػة  –
  اله ييللور ايجاهات الرأه العاـ. السااسات ال ةوماةل وفت ر 

لأنػػػه مجيمػػػي افيرا ػػػا أو خاػػػالا لػػػاس مػػػف  المجةةةال العةةةام Habermasواػػػرؼ 
ال ػروره اليواجػػد فػا مةػػاف معػروؼ أو مماػػز )فػا أه ف ػػاا( فهػو مةػػوف مػف مجمواػػة 
مػػف ا فػػراد لهػػـ سػػمات مشػػيرةة مجيمعػػاف مػػي لع ػػهـ ةجمهػػور وارومػػوف لو ػػي وي داػػد 

الدولة. واعػد المجػاؿ العػاـ مصػدر )الػرأه العػاـ( وهػو ل اجػة إلػت  ا يااجات المجيمي مي
شػػرااة السػػلطة لياعاػػؿ أه دامرراطاػػة فهػػو الػػرز ايراا واتيجاهػػات مػػف خػػالؿ السػػلوةاات 
وال ػػػػوار واليػػػػا يخػػػػدـ لليأةاػػػػد الػػػػت الشػػػػئوف العامػػػػة للدولػػػػة وهػػػػو شػػػػةؿ مثػػػػالال وأشػػػػار 

Habermas J. الػػػت مػػػد  الوصػػػوؿ و اتنيشػػػار  إلػػت أفن نجػػػاح )المجػػػاؿ العػػػاـ اعيمػػػد
الررالػػػة مػػػف فةػػػرة ،العالماػػػة،ل ودرجػػػة ال ةػػػـ الػػػشايا المواطنػػػوف اجػػػب أف اةونػػػوا أ ػػػراراال 
ايخلصػػوف مػػف السػػاطرة والهامنػػة واهجلػػارل ةمػػا رفػػض الهارارةاػػه فةػػؿ فػػرد اشػػارؾ الػػت 

رةةل قدـ مساواةل وأف اةوف دور الرػانوف وا ػ  وفعػاؿل ةمػا أةػد الػت المسػاواة فػا المشػا
والاهػػػـ والثرػػػة والو ػػػوح فػػػت الم ػػػموف اهاالمػػػال مػػػي م اولػػػة أاجػػػاد سػػػااؽ اجيمػػػااا 

 (20) مالئـ.
وقػػػػػد أسػػػػػهمت الثػػػػػورة اتيصػػػػػالاة الةلػػػػػر  واليةنولوجاػػػػػا الجداػػػػػدة لوسػػػػػائؿ اهاػػػػػالـ 
اهلةيروناػػة والػػت رأسػػها اهنيرنػػت فػػا ظهػػور ف ػػاا اػػاـ اجيمػػااا جداػػد اخ ػػي لمثالاػػة 
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Habermas   امارس فاػه الةيػاب والمثراػوف  ػرايهـ فػا معار ػة الػنظـ السػػااساة اليػا
 .Cyber Spaceانيمػوف إلاهػا وهو الشه أطلرت الاه الا اا المعلومايا 

واعيمػػد الػػت أف اةػػوف الػػرأه العػػاـ  ػػر فػػا  رةػػة المعلومػػات ويلػػادؿ ا فةػػار لػػاف 
ائؿ اهاػالـ اليرلاداػةل فهػا يجعػؿ المواطنافل فاهنيرنت يكردـ إمةاناػات جداػدة مرارنػة لوسػ

مف السهؿ نشر المعلومات لشةؿ ةلار لاف ا فرادل ول نيرنت يػأثار ةلاػر لػدوؿ ةمصػرل 
اػػػػرافل وغارهػػػػال وقػػػػد ا ػػػػدث يرااػػػػر سااسػػػػال مػػػػف خػػػػالؿ يطػػػػوار المواقػػػػي والمنيػػػػداات  وا 
ت والمدونات الر اهنيرنتل وأصػل  هنػاؾ واػت ميزااػد لػد  الػرأه الػدولا الػشه اهػدؼ إلػ

 اليراار.
ويؤةػػد نظراػػة المجػػاؿ العػػاـ الػػت أفن وسػػائؿ اهاػػالـ اهلةيروناػػة يخلػػؽ  الػػة مػػف 
الجػػػدؿ لػػػاف الجمهػػػور ييػػػا  يػػػأثاراا ةلاػػػراا فػػػا الر ػػػااا العامػػػة ويػػػؤثر الػػػت النخلػػػة والنخلػػػة 
ال اةمػػة والجمهػػورل والمجػػاؿ العػػاـ اكمةػػف رؤايػػػه ةمجػػاؿ  ااينػػا اتجيماااػػةل والػػشه مػػػف 

الػت إمةاناػة خلػؽ  ػوار خػارج سػاطرة  ىابرمةاسالعػاـل واكؤةدػد خالله اكمةف يشةاؿ الرأه 
ال ةومة واتقيصاد مػف خػالؿ نظرايػه ف ػالا اػف اليػأثار السااسػا ل نيرنػت لػاف ا فػراد. 
ويكشػار نظراػػة المجػػاؿ العػػاـ إلػػت أفن ا شػةاؿ اتيصػػالاة اهلةيروناػػة يعػػزؿ المػػواطناف اػػف 

ؽ الدامرراطاػػةل فهػػا فػػا المجػػاؿ العػػاـ اكنظػػر غاػػرهـ مػػف اللشػػرل ول نيرنػػت دور فػػا ي راػػ
 (21)إلاها ةم اط سااسا.

الت الدور النرده للوسائؿ اليرلاداػة وال داثػة ل اػالـ )فػا المجػاؿ  ىابرماسوأةد 
العاـ( إش ي ولت وسػائؿ اهاػالـ إلػت منظمػات رأسػمالاة ا يةاراػةل  اػثك يراػر دورهػا فػا 
المناقشػػات الجماااػػة وي ػػوؿ مػػف نشػػر معلومػػات شات مصػػداقاة إلػػت يشػػةاؿ الػػرأه العػػاـل 

العػػػاـ لالنرػػػاش الػػػداموقراطت الجمػػػااا فػػػا لاه ػػػافة إلػػػت مػػػا ينػػػاد  لػػػه نظراػػػة المجػػػاؿ 
مجيمػػػي مايػػػوح لعاػػػداا اػػػف هامنػػػة وسػػػائؿ اهاػػػالـ الاػػػهل فػػػاهاالـ الػػػشه ايميػػػي لالشػػػاافاة 
والمصػػداقاة والثرػػة  ةمػػا ارفػػه لأنػػه أداة  اواػػة لنشػػر ال راػػة فػػا اليعلاػػر اػػف رأ  أفػػراد 

 اف السلطة وصنناع الررار. ا المجيمي لعاد
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 (:المواطنة االفتراضيةرقمي)المواطنة في العصر ال
إف الشلةات اتجيماااة في ت المجاؿ أماـ ممارسة المواطنة الر اهنيرنت   

فعنػد ال ػداث ل  Virtual citizenshipواليػا أطلػؽ الاهػا  المواطنػة اتفيرا ػاة 
اف المواطنة ت اراب اللعد السااسا إش اريلطت ل روؽ وواجلات اجيماااة سااسػاة 

شا  ةػػاف اتسػػيررار الػػا خاصػػاة م ػػددة ا لعػػاد والمالمػػ  العصػػراة أمػػر قػػد النشػػأة وا 
الػدو صػػعب فػػا أفػػؽ الملمػػ  الثرػػافا للمواطنػػة اتفيرا ػػاة فرػػد الػػدو أةثػػر قلػػوت الػػا 

فاػػػا ظػػػػؿ اليػػػويرات اليػػػا يعػػػانا منهػػػػا الدولػػػة الروماػػػة ويرلػػػػص ل المسػػػيوه السااسػػػا
سػااقات الواقعاػة الػت أطػر فػا ال - إلػا  ػد مػا -ال روؽ السااساة وادـ مصداقايها

ايجلا فػا أفػؽ المجيمػي اتفيرا ػا الػشه ييةشػؼ فاػه المطاللػة   المجيمعات العرلاة
لال روؽ السااساةل فهناؾ ممارسة ل روؽ المواطنػة فػا المجيمػي اتفيرا ػال وهنػاؾ 
أا ػػا ق ػػااا اػػيـ سػػ لها مػػف الواقػػي إلػػا المجيمػػي اتفيرا ػػا الػػشه اعػػد لوالػػة جداػػدة 

اػػػؽ المواطنػػػة مػػػي ا خػػػش فػػػا اتايلػػػار أف ق ػػػااا المواطنػػػة اتفيرا ػػػاة لعلػػػور وي ر
 (22)لنشأة وم لاة المردود وها نوااف:االماة ا
الميمثلػة لػأفراد المجيمػي وهػـ اسػيخدموف المواقػي المرننػة  المواطنة المقننةة: -

مثػػؿ لوالػػات ال ةومػػة اهلةيروناػػة ومواقػػي الػػوزارات والجامعػػات والجمعاػػات وغارهػػال 
يػيمةف هػش  المواقػي مػف ل و edu, .gov, .org.واليا فا الرالب يري  مف النطػاؽ

مػػػػف ا يػػػػواا  الػػػػي ةـ لسػػػػلوةاات المسػػػػيخدـ ةمػػػػا امةنهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ لػػػػرام  ال مااػػػػة
 الااروسات والررصنة قدر اهمةاف.

اليػػا يمةػػػف المسػػيخدـ مػػػف المال ػػة فػػػا مواقػػي اتنيرنػػػت  المواطنةةة الحةةةرة: -
ل راػػػػػة ودوف شػػػػػروط وقاػػػػػودل  وقػػػػػد املػػػػػت يةنولوجاػػػػػا اليواصػػػػػؿ اتجيمػػػػػااا الػػػػػر 

(Facebook, Twitter, MySpace,. الػت مسػاندة هػشا النػوع مػف المواطنػة  )
 اػػػث اسػػػرت رلػػػط أفػػػراد المجيمػػػي العػػػالما فػػػا يجمعػػػات صػػػرارة يسػػػعت ن ػػػو يلػػػادؿ 
المعلومػػػػػات والمعػػػػػارؼ واليشػػػػػارؾ لهػػػػػا لرػػػػػض النظػػػػػر اػػػػػف الجػػػػػنس واللرػػػػػة والػػػػػداف 
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وا اػػراؼل لرػػد شللػػت يلػػؾ اليةنولوجاػػا ةػػػؿ ال ػػدود ولػػـ اعػػد ال ػػماف الو اػػد ل سػػػف 
إت ا خالؽ واليرلاة وال صانة الشاياة الناجمػة اػف الثرافػة والرػاـ  اليعامؿ مف خاللها

 اهنساناة.
وادور جدؿ واسي فا ةثار مف الدوائر السااسػاة وا ةاداماػة لشػأف انعةاسػات 
اسػػػػيخداـ وسػػػػائؿ اهاػػػػالـ الجداػػػػدة الػػػػت المواطنػػػػة لر ػػػػاااها المخيلاػػػػة ف ػػػػالا اػػػػف 

 اراة والثرافاػة للشػعوب ومػا ا ملػه العالقات المريلطة لالهواات والخصوصاات ال 
 :مػػػػػػػػػػػف آثػػػػػػػػػػػار لعاػػػػػػػػػػػدة المػػػػػػػػػػػد  وامةػػػػػػػػػػػف يرسػػػػػػػػػػػاـ هػػػػػػػػػػػشا الجػػػػػػػػػػػدؿ إلػػػػػػػػػػػت ايجػػػػػػػػػػػاهاف

اماػؿ أصػ اب هػشا  :اتجاه يرى التأنير االيجةابي لععةالم الجديةد عمة  المواطنةة -أ
اتيجػػػػػػا  إلػػػػػػت الػػػػػػرلط لػػػػػػاف اتنخػػػػػػراط فػػػػػػا الا ػػػػػػاا اهلةيرونػػػػػػا ويعزاػػػػػػز المواطنػػػػػػة 

انػػد ا خػػش فػػا اتايلػػار الجانػػب السااسػػا فػػا الػػدوؿ والدامرراطاػػةل وقػػد اصػػ  شلػػؾ 
غاػػػػػػر الدامرراطاػػػػػػةل  ف الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػت المعلومػػػػػػات ل راػػػػػػة ودوف رقالػػػػػػة اعنػػػػػػت أف 
المػػػػواطناف ييةػػػػوف لػػػػداهـ معرفػػػػة واسػػػػيطاعوف المطاللػػػػة ل رػػػػوؽ المواطنػػػػةل إش يػػػػوفر 
ي المػػدونات والشػػلةات اتجيماااػػة سػػراة اتسػػيجالة لا ػػداث السااسػػاة والػػرد السػػرا

يػػػػػػوفر  ػػػػػوارا إلةيروناػػػػػا فػػػػػا ف ػػػػػػاا ايماػػػػػز لخاصػػػػػاة اليااالاػػػػػػة ل ةمػػػػػا أنهػػػػػا الاهػػػػػا
Interactivity  ف المػواطف لػاس مجػرد مسػيرلؿ للرسػائؿ ولةػف مرسػؿ لهػا أا ػال 

هػػػػشا ةلػػػػه اسػػػػااد فػػػػا املاػػػػة الينشػػػػئة اتجيماااػػػػة والسااسػػػػاة مػػػػف أجػػػػؿ نشػػػػر ثرافػػػػة 
 المواطنة.
اشػةؾ أنصػار :الجديةد عمة  المواطنةةاتجاه يرى التأنير السمبي لععالم  -ب

هشا اتيجا  فػا أف اهنيرنػت امةػف أف يرسػخ ماهػـو المواطنػة ويدامػه واػر  أنصػار 
هػػش  الرؤاػػة أف ال ػػداث اػػف المواطنػػة الرقماػػة )أوف تاػػف( اجػػب أف اسػػلرها ال ػػداث 

ت  ج اليرطاػػةلةما الا ػػاا اهلةيرونػػااػػف  رػػوؽ ا فػػراد الػػشاف هػػـ فػػا موا ػػي خػػار 
ا ػػاا اتجيمػااا والسااسػػا الو اػد الػػشه اي ػرؾ فاػػه الاػردل إف المجيمعػػات اشػةؿ ال
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اتفيرا اة ت ييعامؿ مي نسؽ قوما مرلػؽ م ػدد ا لعػاد ووا ػ  المعػالـل لػؿ اؤةػد 
 الا اا اهلةيرونا الت يايات النسؽ الروما ويخطت  دود الوطف الاعلا.

 الخالصة -
إف اهاالـ الجداػد لةػؿ مخرجايػه ووسػائله هػو مجػرد أداةل ومػف ثػـ فػ ف يػأثار  
الػػت المواطنػػة اعيمػػد الػػت مػػد  قػػدرة النشػػطاا والاػػاالاف السااسػػااف و اتجيمػػااااف 
داخػػػؿ النظػػػاـ أو المجػػػاؿ العػػػاـ الػػػداخلا خصوصػػػا الػػػت يوظاػػػؼ اهمةاناػػػات اليػػػا 

الػػػػػت ال صػػػػػوؿ الػػػػػت  رػػػػػوؽ ييا هػػػػػا هػػػػػش  ا دوات لطرارػػػػػة يعظػػػػػـ قػػػػػدرة المػػػػػواطف 
المواطنةل وايوقي أنه ةلما زادت نسلة إقلاؿ الشلاب والمساساف الت اسيخداـ وسائؿ 
اهاػػػالـ الجداػػػدة مػػػف مواقػػػي الشػػػلةات اتجيماااػػػة و المػػػدونات والمواقػػػي اتلةيروناػػػة 
المخيلاػػػة لاايلارهػػػا أدوات سااسػػػاة ةلمػػػا يعاظمػػػت ايثػػػار السااسػػػاة و اتجيماااػػػة و 

ل نيرنػػػت مثػػػؿ الةشػػػؼ اػػػف ق ػػػااا اليعػػػشاب أو انيهاةػػػات  رػػػوؽ اهنسػػػاف  الثرافاػػػة
ويوفار قنوات للمشارةة واليعلار اف الرأهل و  شد الداـ ايجا  الر ااا اتجيماااة 
و الثرافاػػػة مثػػػؿ الشػػػرؿ و اليعلػػػاـ و اللائػػػةل ف ػػػالا اػػػف قػػػدرة هػػػؤتا الاػػػاالاف الػػػت 

خػػػػالؿ الرنػػػػوات المشػػػػرواة  الينسػػػػاؽ لػػػػاف مجهػػػػودايهـ لل صػػػػوؿ الػػػػت ال رػػػػوؽ مػػػػف
للمطاللة لهال وهناؾ صد  لالسيجالة فت الواقي مثؿ اسيجالة الدولة لمطالػب امػاؿ 

  .الرزؿ و النسا  فت الم لة وغارهـ مثؿ أسايشة الجامعات وا طلاا
فالا ػاا والمجػػاؿ العػػاـ اهلةيرونػػا اخلػػؽ مسػػا ة اامػػة ة اػػز اجيمػػااا ممػػا 

ر لدالة للمواطنة والرت يأثار هش  المسا ة الهامػة اسهؿ إمةاناة طرح خطالات وأفةا
 .م دوداا لم دوداة المسيخدماف أو ادـ يسااسهـ
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 العالم االفتراضي وأثره عمى تشكل الهوية االجتماعية لممراهقين 
                                                          
  حنان المزوغيأ. 

  كمية اآلداب/ جامعة مصراته
 المقدمة :   

التطددورات التكنولوجيددة الحدي ددة نعمددة نوريددةي و ددورة حعيعيددة  ددي رددال   أحددد ت   
االتصددا ي حيددث أصددتأ لدده تدد  ير ممحددوظ رمددي الحيدداة الترددرية ت  ددر ا  ا مددر الدد ي 
جعددد  أ دددراد المجتمدددئ تجميدددئ  فاتددده يعيردددون  دددي ظددد  ردددال  تعندددي ومجتمدددئ ا ترا دددي 

ن تدددين أتدددرز تمددد   ددديطر رمدددي أك دددر ا تمامددداتل  وا دددتنزا الك يدددر مدددن أو ددداتل ي ومددد
اال تمامددات إ تددالل  رمددي موا ددئ التواصدد  االجتمدداري التددي تددو رت للدد  رددن طريددد  
رددتكات االنترنددتي وتعتتددر تكنولوجيددا االتصددا  والمعمومددات و عا ددة االنترنددت مددن أ دد  
 ددمات العولمددة م ددلاملا  ددي إحددداث انعاتددات  ددي ماددا ي  المكددان والزمددان والا ددا  

إلدددددي م دددددامير ال عا دددددة والادددددن والتواصددددد  الح ددددداري  االجتمددددداريي و لددددد  تدددددد وللا
وامن دداني والت ددمية وامرددا ي وأصددتحت متاحددة ومؤ مددة لتتدددا   مددئ نددواحي الحيدداة 
كا ةي و  ا ما جعملا تعد مصدر  م  لمك ير  و دًا مدن الم دتعت ي الد ي يت د  تاتتعداد 

رمدي إتاحدة  الرتاب ردن الحيدز الدوا عي إلدي الحيدز اال ترا دي تاعد  جا تيتده و درتده
نطدددا  مدددن الحريدددة واال تيدددار  دددي ردددال  متايدددر ردددرا تعدددال  الو دددافط المتعدددددة التدددي 

تصدددريةي  دددمعيةي لاويدددةي "أنتجدددت مدددا يمكدددن ارتتددداًر ردددكًا ر ميدددًا لمحدددواس امن دددانية 
تجع  التواص   ي الا ا  اال ترا ي ممكنًا وممتعًا لدرجة أنه  ي ك ير من  "حركية

ا حيان يح  مح  الحيز الوا عيي   ا الا ا  اال ترا ي ال يدؤ ر  دي صدورتنا ردن 
العال ي ت  إنه يؤ ر  ي صورنا ردن  واتندا وردن اآل درين و دي طريعدة الحيداة والاكدري 

رة إنتدددداج المعنددددي الوجددددودي وال عددددا ي  تمدددد  الو ددددافط التددددي ن ددددت دملا تددددد    ددددي دو 
تتو ددطلا لمعا ددة تددين الدددا  ومدلوالتددهي ا مددر الدد ي زاد مددن دور ددا  ددي ترددك   ويددة 
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ا جيددددا ي وال ردددد  أن االتصدددداالت رتددددر االنترنددددت أصددددتحت تملددددد ل عا ددددة يصددددنعلا 
 .        (1)المرا عون والرتاب لمتامب رمي ال عا ة التعميدية

كة االنترنددددت تم تمددددا  دددددماتلا وتنددددوع أنمدددداط  الا ددددا  الدددد ي ي دددد  رددددت    
االتصا  تلاي أدى إلي تم   آ ر لمعال  ال ي نعيرهي   نتج ما اصطمأ رميه تالعال  
اال ترا ددديي الددد ي يدددوازي العدددال  الدددوا عي تادددض النظدددر ردددن الادددرو  التدددي تميدددز كددد  

تي منلما ردن اآل دري  العدال  اال ترا دي أي دا ي دكنه أ دراد وجماردات اجتماريدة ترد
أنوارلددددا تعريتددددًاي غيددددر أن التااردددد  االجتمدددداري تددددين أ ددددراد  دددد ً الجمارددددات تطتعددددده 
  صوصيات يتعين الكرا رنلا من وجلة نظر  يكولوجية و و يولوجية .       

: تحديد مشكمة الدراسة  
إن رمميدددة اكت ددداب اللويدددة تعدددد مدددن الوظدددافا ا  ا دددية لممجتمدددئ وتواتدددة     

االنتمدددا  ل عا تدددهي حيدددث تعدددو  تعك ددداب الطاددد  رناصدددر ال عا دددة والملدددارات المطموتدددة 
لمتااردد  مددئ محيطددهي تدد نواع النردداطات التددي تتطددات  مددئ اللويددةي والعا ددات دا دد  

ة تلا  ليكون من جمًا ومنتميًا إلدي الجمارات وتطوير ا دوار ونما ج ال مو  المتعمع
مجتمعدده و ددادرًا رمددي المردداركة اميجاتيددةي  االنتمددا  يرددك  ورددي الاددرد تانت دداته إلددي 
جمارة ما لاًة وتاري ًا و يما و موكًاي ويحا ظ رمي اللوية ال عا ية و صوصيتهي و د 

راب  كدددر مددداكس  يتدددر أنددده كممدددا تعدددددت انتمدددا ات الادددرد كممدددا أدى  لددد  إلدددي االغتددد
وتردددتت المعددداني و عددددانلاي و ددد ا التعددددد رتمدددا يدددؤدي إلدددي تاددداير  دددي أنظمدددة التنردددفة 
لي طو   ترة  وطتيعة جلود اي و د يؤ س لعوارد م طرتة  ي تكوين الر صيةي وا 
إنجددداز اللويدددة أو الارددد   دددي إنجددداز العديددددد مدددن مجاالتلددداي  اصدددًة مدددئ اال ددددتعما  

أ ددلا رددتكة االنترنددت وموا ددئ التواصدد  المك ددا لمتعنيددات الحدي ددة لاتصددا ي ورمددي ر 
االجتمددداريي الددد ي أ دددل   دددي تكدددريس انعدددزا  ا  دددرادي و دددعا الدددرواتط االجتماريدددة 
الناجمددة رددن رددد  تا ددي ا  ددراد ماديددًا. وتتحدددد مرددكمة الدرا ددة الحاليددة  ددي الت دداؤ  
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هللل  تعاعللل مسللتلدمي العللالم االفتراضللي جمضللمو   االجتمللاعي الرفي ددي التددالي: 
 في يرقى إلى تشكيل أو إعادة تشكيل الهوية لديهم ؟ والثقا

 أهمية الدراسة :
تدد تي أ ميددة  دد ا المو ددوع مددن أ ميددة التطددور التكنولددوجيي واال تمددا  المتزايددد 
تتعنيات االتصا   دي جميدئ المجداالت ورمدي جميدئ ا صدعدةي التدي أصدتأ امتاكلدا 

راد والمجتمعددات أو ت مالددداي ومدددى الددتحك   يلدددا معيددارًا أ ا دديًا يعددداس تدده تطددور ا  ددد
تام ا ة إلي ظلور ما ي دمي تالعدال  اال ترا ديي الد ي أصدتأ مجدااًل لمتاارد  تكد  

 ما يحممه من م امين  عا ية واجتمارية.
 أهداف الدراسة: 

 معر ة أ ر العال  اال ترا ي رمي ترك  اللوية . .1
  جمئ معمومات كا ية لتعدي  تر يص مو وري رن الدرا ة الحالية . .2
الوصددو  إلددي مجمورددة مددن التوصدديات ل ددتط  دد ً الظددا رة وام ددلا   ددي ا تددراح  .3

 آليات تحا ظ رمي معومات المجتمئ .
 م هج الدراسة:

تعتمدددد  ددد ً الدرا دددة رمدددي المدددنلج الوصددداي التحميمددديي و لددد  لمدددا يتميدددز تددده  ددد ا     
 المنلج من الد ة والتركيزي ال ي تتطمته طتيعة   ً الدرا ة .

 الدراسة :حدود 
تتحدد   ً الدرا ة تالحد المو وري للا والمتم    ي درا ة أ ر العال  اال ترا دي   

 رمي تركي  اللوية رند م ت دميه .
 الدراسات الساجقة : 

: دراسة )إليزاجت( جع وان االتصال والمجتمع في م تديات المحادثة االلكترو ية -1
ت الدردرددةي وال صددافص التددي تتميددز و ددد تناولددت  دد ً الدرا ددة تدداريم ونردد تلا منتددديا

تلددا و كيايددة ترددك  المجتمعددات اال ترا دديةي و ددد توصددمت الدرا ددة إلددي تحديددد ال ددمة 
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ا  ا ية التي أدت إلي رديوع ا دت دا  منتدديات الدردردة تردك   دريئ ووا دئي و دي 
إمكانيددة إ اددا  اللويددةي وكدد ل  انعدددا  الر اتددة االجتماريددةي وتدد    ددعن المدددر درددين للدد  

لحريددة التامددة  ددي التعتيددر ومنا رددة أي مو ددوعي ومددن نتددافج  دد ً الدرا ددة كدد ل  أن ا
المجتمعددات اال ترا ددية أدت إلددي نردد ة لاددة  اصددة تلدداي تتكددون مددن أرددكا  ورمددوز 

 ور ومات م تماةي تام ا ة إلي ترك  معايير و وارد  اصة تل ً المجتمعات. 
تعاعلل االجتملاعي الل   جع وان : دراسة استكشلافية لم 2005دراسة هورمان  -2

تتندداو   دد ً الدرا ددة أرددكا  التااردد  االجتمدداري الدد ي  يحللدث عمللى شللجكة اال تر للت:
 اصددة  ددي إطددار إنجدداز نردداطات جماريددة لمتكددوين  يحدددث رمددي الرددتكة العالميددةي

والتعمدددي  رتدددر الردددتكةي و دددد ركدددزت التاح دددة رمدددي الجاندددب ال و ددديو  عدددا ي  ل  دددراد 
اداراتي وكيايدة ارتتداطل ي و دد توصدمت التاح دة إلددي أن المرداركين  دي م د   د ً الت

 د ا التاارد  يددؤدي إلدي درجدة كتيددرة مدن التدد  ير المتتداد  تدين  ددؤال ي حيدث يرتتطددون 
تتع ل   ترك  يؤدي إلي تايير ردة جوانب  ي حياتل ي ومن ت    عن الدرا ة تينت 

نا دده الد ي يحددث  ددي أن التادارات اال ترا دية  دد تحدددث أ درًا  دي حيدداة ا  دراد  دو 
 التاارات المتاررة وجلا لوجه .

دراسة )فالر  وسيرج وفمدوفسكا( جع وان: "دراسة المحادثات االلكترو ية ملن   -3
تلددددا  ددد ً الدرا دددة إلدددي الكردددا ردددن  م تمدددا أردددكا  االنتمدددا   للللال اال تر لللت":

اارددد  االجتمدداريي والمرددداركة  دددي النعاردددات رمددي الردددتكات االلكترونيدددةي وأردددكا  الت
الد ي يدت  تيددنل ي وكيايدة ترددك  الجماردات اال ترا دديةي و دد توصددمت الدرا دة إلددي أن 
الصدداحات الر صددية تددؤدي دورًا كتيددرًا  دددي  تنددا  العا ددات االجتماريددة تددين ا  دددراد 
حيددث إنلددا تعكددس التيفددة االجتماريددة لماددردي و ددي التددي تنعدد  لنددا  صافصدده و ددماته 

 الر صية.
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 الجا ب ال ظر  : أواًل / العالم االفتراضي : 
لعددد رر ددت الترددرية مندد   جددر التدداريم ردددة تطددورات وتحددوالت اجتماريددةي كددان أترز ددا 
رمددددددي امطددددددا ي التطددددددور والتحددددددو  الحاصدددددد   ددددددي المجتمعددددددات المعاصددددددرة تاعدددددد  
تكنولوجيدددات االتصدددا  الحدي دددةي التدددي غيدددرت كددد  ندددواحي الحيددداة تعريتدددًاي وأ دددرت  دددي 

أنرددطتلاي حيددث ا تحمددت و دداف  االتصددا  كدد  المجدداالت الحياتيددةي وأجترتلددا معظدد  
رمددي التعامدد  معلددا كوا ددئ التددد منددهي ورمددي التاكيددر  ددي كيايددة إدماجلددا  ددي أنرددطتلا 

 وأرماللا اليومية.
ومن الو اف  االتصالية التي ميزت   ا العصر وأحدد ت العددر ا كتدر مدن    

العالميددةي التددي ت تمددا ك يددرا رددن و دداف  االتصددا   التدد  ير والتاييددري رددتكة االنترنددت
التدددي  دددتعتلاي  دددوا  مدددن حيدددث ا دددتعماالتلاي  أو  ددددماتلاي أو رددددد م دددتعمميلاي أو 
انعكا دددداتلا وت  يراتلددددا رمددددي م تمددددا المجدددداالتي و ددددد  امددددت تددددا تزا  كدددد  الو دددداف  

 رين ملما امرامية واالتصالية ا  رى واحتوافلاي  يمكن تلا اليو  االتصا  مئ اآل
كان مكانل   ي ك  أنحا  الكرة ا ر ية التي يتو ر  يلدا الدرتط تالردتكة العنكتوتيدةي 
إلددي غيددر  لدد  مددن المجدداالت ا  ددرى التددي لحعلددا تدد  ير االنترنددت وو دداف  االتصددا  
الم تمادددةي التدددي جعمدددت ردددال  اليدددو  يعيشن دددورة جديددددة مدددن ندددوع  ددداصي  ا دددت  دددي 

امن ددددان مددددن تعددددد  ح دددداري  ددددا  وجددددودً رمددددي  إمكاناتلددددا وآ ار ددددا كدددد  مددددا حععدددده
ي  التعددد  الحاصدد   ددي النصددا ال دداني مددن العددرن العرددريني  ددد يعدداد  كدد  1ا رضن

الاترة ال اتعة التدي راردلا امن داني وتعدوض كد  مدا توصد  إليده  وا  ا كاندت و داف  
امردددا  ا  دددرى مجتمعدددة   دددد أحدددد ت جدددز ًا كتيدددرًا مدددن التاييدددر والتددد  ير رمدددي حيددداة 
ا  رادي  عن رتكة االنترنت رندما ظلرت تجاوزت ك    ً الو اف ي وأصدتأ ت  ير دا 
يعددداد  تددد  يتجددداوز تددد  ير كددد  الو ددداف  ا  دددرىي نظدددرا لتميز دددا ت صدددافص ك يدددرة و 
إتاحتلددا ل دددمات وا ددتعماالت متعددددةي لدد  تكددن موجددودة مددن  تدد    رددتكة ناالنترنددت 

ورالميددةي ومتاحددة لكدد  ا  ددراد دون لي ددت كاير ددا مددن و دداف  امرددا ي  لددي كونيددة 
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ا دددت نا ي ومدددا يميز دددا ردددن تدددا ي الو ددداف   دددو أن الم دددتعم  يمكنددده أن يردددار   دددي 
 م مونلاي وي يا أو ياير أي ري  ويمكنه أن ي تار ال دمة التي يرا  .

لعددد أ ددرت التكنولوجيددات الحدي ددة لترددا  واالتصددا   ددي جميددئ الم ددتويات    
حددر   ددمنلا الاددرد المعاصددري حيددث أتاحددت تدد ل  أنماطددًا والا ددا ات كا ددة التددي يت

اتصدددالية جديددددةي ا مدددر الددد ي جعملدددا تحددددث تددد  يرات رميعدددة  دددي تنيدددة المجتمعدددات 
المعاصدرة ورمدي م دتويات ك يدرةي كتايدر أنمداط االتصدا  ال دافدةي وتاييدر  دي العدي ي 

اللتعددا   وأ دداليب الترتيددة والتعمددي ي كمددا أ ددلمت  ددي  مدد    ددا ات اجتماريددة جديدددة
ا  ددرادي رغدد  تتارددد الا ددا ات الجارا يددة التددي يتواجدددون  يلدداي وأرددادت ترددكي  تنيددة 
المجتمددئ إ  رممددت رمددي تلدددي  رددادات اجتماريددة كانددت  ددافدةي كالتواصدد  الايزيعددي 
تددددين ا  ددددرادي  مدددد  تعددددد ا  ددددر أو ا صددددد ا  أو م تمددددا الجمارددددات تمتعددددي تتع ددددلا 

 . (2)ا التواص ج مانيًا ت  يكاد ينعد  معلا   
ومددن تدد   نجحددت  دد ً ا نمدداط االتصددالية التددي تتيحلددا رددتكة االنترنددت  ددي    

التيفدددة التدددي يحددددث  يلدددا  ددد ا   مددد  مادددا ي  مجتمعيدددة جديددددة ت   دددت مدددن  دددا 
التواص ي وت ل  أ دلمت  دي  مد  تيفدة تاارميدة جديددة تحداكي التيفدة التعميديدةي ومدن 

  تكنولوجيا االتصا  واالنترنتي مالو  نالمجتمئ تين أترز الماا ي  المرتتطة تا ت دا
اال ترا ددين الدد ي يفعددر ا ت ندده : التم يدد  رددته الددوا عي ل ردديا  وا ج ددا  وا ردد اص 
وتيفدات تواجدد اي م دا ًا إليلدا  كدرة التاارميددة الدافمدة تدين م دت د  الحا دب والر ددو  

 ددددي النم جددددة   والصددددور الر ميددددة التددددي يتعامدددد  معلدددداي كمددددا يعنددددي ا ددددتعما  الحا ددددب
والمحاكاة التاارمية لتمكين ر ص ما من التاار  مدئ تيفدة اصدطنارية أ درى ح دية 
أو تصدددرية  ات أتعددداد  ا يدددةي ي دددت دملا ويعددديش معلدددا وتينلدددا ك نلدددا أرددديا  حعيعيدددة 

 .   (3)موجودة رمي أرض الوا ئ
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ت ندددهنمجتمئ يتكدددون مددن أرددد اص متتارددددين  "محملللد م يلللر حجلللاب"ويعر دده   
ي ولكن االتصا  والتواص  تينل  يت  رتر الردتكات االلكترونيدةي ويندتج تيدنل  جارا ياً 

 .(4)نتيجة ل ل  نوع من امح اس والوال  والمراركًةن
أ دراد ي دت دمون تعدض  ددمات  ت نه:نمجموردة 'سيرج جلروكس'ويعر ه كد ل  

االنترنددت االتصددالية )منتددديات المحاد ددةي حمعددات النعدداشي أو مجمورددات الحددوار...( 
وال ين تنر  تينل  را ة انتما  إلدي جماردة واحددةي ويتعا دمون نادس ا  وا ي العدي ي 
واال تمامات ولل  أ داا مرتركةني ومن ت    عن الري  المميدز  دي  د ً المجتمعدات 

ا تترك  رمي أ اس ا تمامات وأريا  مرتركة تدين  دؤال  الم دت دميني أي أن كونل
الصدددداات وال صددددافص الموجددددودة  ددددي كدددد  ردددد ص  ددددي التددددي تحدددددد نددددوع الجمارددددة 

 لدددو يددددرى أن  " شلللرام"اال ترا دددية وطتيعتلدددا التدددي ينتمددددي إليلدددا وينددددمج  يلدددا  أمددددا 
ال نعدر ل ي وغالتدًا مدا المجتمئ اال ترا ي  و رممية تعا     ا  لاتصا  مئ أ دراد 

يت    ا  ي الو ت الحعيعيي و و رتارة رن انعكاس لممجتمدئ الدوا عيي لكدن ال يوجدد 
 يه أناس حعيعيون واتصاالت حعيعية كمدا  دي الوا دئ )أي أنلدا ا ترا دية( و دو رتدارة 
ردددن جملدددور مدددن كددد  أنحدددا  العدددال ي جال دددين أمدددا  راردددة الكمتيدددوتر لمتواصددد  مدددئ 

 تع ل  ن.
ن  دد ا المجتمددئ نتيجددة ردددد مددن العوامدد  التددي ملدددت لظلددوًر أ ملددا و ددد تكددو  

الردتكة الدوليددة لممعمومددات وترددك  الا ددا  الرمددزيي ورمددي الددرغ  مددن ترددكمه وظلددوًر 
إال أن صددددورته لدددد  تكتمدددد  تعدددددي  لدددد   ندددده مددددرتتط تتكنولوجيددددا االتصددددا ي وتمجتمددددئ 

 المعمومات العالمي وأترزي   ً العوام   ي :
ت التدي تطدرأ رمدي المجتمدئي وارتتداط تحوالتده تصدنارة الترمجيددات  دررة التايدرا -1

 التي تتطور  ي رالمنا تصورة ممحوظة .
ك دددرة المتاددددارمين  ددددي ال دددديا  اال ترا ددديي إ  إن  دددد ً التاددددارات تدددددأت رمددددي   -2

 .يد أ ا يات التعام  مئ الكمتيوترالم توى الن تويي واآلن يتعام  معلا ك  من يج
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تادداوت أرمددار المتددرددين رمددي تاددارات المجتمددئ اال ترا دديي إ  إندده ال يددرتتط   -3
ترريحة رمرية واحدةي  جميئ ا رمار من  الطاولة حتدي الردي و ة تتاارد   دي  د ا 

 .(5)ال يا 
تعدددددد الصددددور واآلليددددات التددددي يتواصدددد  تلددددا ا  ددددراد مددددا تددددين غددددرا محاد ددددات  -4

 . (6)مدوناتي وغير ا من طر  التاار مجمورات تريدية و واف  تريدية ومنتديات و 
لعدد تج دددت المجتمعددات اال ترا ددية تكتيددرة  دي ال ددنوات ا  يددرة مددئ ظلددور الجيدد    

ال اني ل نترنيت وأصتحت و يمة ملمدة جددا ل رد اص حتدي يتادارموا مدئ تع دل ي 
ومدددن الوا دددأ أن م ددد   ددد ا المالدددو  لممجتمدددئ الجديدددد )المجتمدددئ اال ترا دددي( الددد ي 

امنترنددت تيفددة التااردد ي أصددتأ ينتددو تتاددارات وتعددامات جديدددة تميز ددا  ترددك   يدده
طتيعددة االتصددا   ددي حددد  اتددهي ا مددر الدد ي أنددتج العديددد مددن الماددا ي  الجديدددة  ددوا  
 يمددددا يتعمددددد  تاالتصدددددا  والتااردددد  أو حتدددددي اللويدددددات والمرددددارر وطتيعدددددة العا دددددات 

 االجتمارية  ي حد  اتلا .   
مات العامددددددة لممجتمعددددددات تحديددددددد ال صددددددافص و ال دددددد ومددددددن ممددددددا  ددددددت  يمكددددددن لنددددددا

 :اال ترا ية
 لصائص المجتمعات االفتراضية:

تتميددددز تكونلددددا جمارددددات مصددددالأ   نلددددا تترددددك  تاعدددد  اال تمامددددات والمصددددالأ  -
 المرتركة .

لعددددددي  نا ددددددلاي وللدددددد  إح دددددداس يتعا دددددد  أ راد ددددددا ن ددددددتيًا االرتعددددددادات والعددددددادات وا -
 .تالت امن

ال يوجدددد  يلدددا ح دددور  يزيدددافيي وال تعدددارب جارا دددي تدددين ا  دددراد )إال  دددي تعدددض  -
 ا حيان( وال و ت حعيعيي  االتًا ما يكون الو ت متااوتًا تين المتتاردين جارا يًا .

 تتميز   ً المجتمعات تالعالميةي أي يرار   يلا أ راد من ك  أنحا  العال  . -



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

511 

 

ة و ويدات م دتعارة ويعددمون غالتدًا تياندات تتميز تا تعما  أ راد ا أ دما  م دتعار  -
 غير مطاتعة لموا ئ . 

يتميز أ راد ا تعد  التجانس  ي تعض الجواندبي  عدد يكدون لكد  رد ص م دتوى  -
 معين أو ملنة ت تما رن اآل رين .

تتميددز ت نلددا مجتمعددات مؤ تددة ولي ددت دافمددةي  دديمكن للددا أن تددزو   ددي أي و ددت  -
  اصة إ ا تنا ص ردد أ راد ا.

 تو ر  رصًا أكتر  ر افلا لمتاكير تحريةي والتعتير  ي ك  الموا يئ . -
يتميز أ راد ا تالوال  وال  وع لعوارد ومعايير   ا المجتمدئ   ن كد   درد يتد  ر  -

تالجمارات التي ينتمي إليلاي وتد  ر  دي  دموكياتهي وتجعمده ين دا  مدئ آرافلداي  دالارد 
 تعًاي ال يمكنه أن يتتعد أو أن يت مي يتاار  ويتص  تجمارة ماي ح ب نمط معد م

 .(7)رنهي م ا ة أن يتعي منعزاًل ومر و ًا من طرا غيًر
تتميز   ً المجتمعات تا ت دا  رموز ولاة  اصة تلاي و ي رتارة رن إرارات  -

 ور و  ت ت د  لمتعتير رن الحاالت النا ية ل  راد ورمي تمميحات الوجه . 
ة تلداي تمدز  كدد  من درط جديدد أو م ددتعم  أن تتميدز تد ن للددا  واردد  دمو   اصدد -

يمتدددز  تلدددا وأن يحترملددداي و دددي تت دددمن رمومدددًا تعدددض المدددواد والعدددوانين التدددي تردددرح 
 .(8)ل  راد كياية اال ت دا  وآداب التعام   يما تينل 

 ثا يًا / الهوية:  
تددي تددؤدي اللويددة دورًا رفي ددًا  ددي موا ددئ الرددتكات االجتماريددةي  لددي ال طددوة ا ولددي ال

تمكن الم ت دمين من معر ة ا ر اص ال ين يتواصدمون معلد ي وتعتتدر اللويدة مدن 
أ ددد  الع دددايا التدددي يطرحلدددا ا دددت دا  موا دددئ الردددتكات االجتماريدددة  لددد   نلدددا تعتتدددر 
غام دددة نوردددًا مدددا إ ا مدددا رددددنا إلدددي محدددددات اللويدددة التدددي ارتددددنا رميلدددا  دددي العدددال  

صدد ا  التدي يعدو  الم دت د  ت معلدا جدو ر الايزيافيي وتعتتدر الصداحات وردتكات ا 
موا دددئ الردددتكات االجتماريدددةي  تعدددد الت دددجي   يلدددا رتدددر االنترندددت يكدددون الم دددت د  
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مطالتًا تعنرا  صاحته الر صية التي تحدد  ويته التي تتنوع ح ب طتيعدة المو دئي 
 الاي تو  رمي  تي  الم ا  يو ر نظا  ي مأ لمم ت دمين تعنرا  معمومات ماصمة 

نل  و ي الو ت نا ده يتديأ لمم دت د  ا تيدار مدا إ ا كاندت  د ً المعمومدات  دتكون ر
رامددة أو  اصددةي ومتارددرة تعددد إنرددا  الممددا ال دداص يصددتأ الم ددت د  ر ددوًا  ددي 

 المجتمئ ويعو  تعنرا   افمة ا صد ا  التي  تكون أ ا ا لل ا المجتمئ . 
اريددة مددن  تدد  م تمددا الافددات غيددر أندده ومددئ زيددادة ا ددت دا  موا ددئ الرددتكات االجتم  

أصتأ مو وع اللوية من أ   الع ايا التي أ ار ا   ا اال ت دا ي  ادي الو دت الد ي 
يا دد   يدده تع ددل  تج دديد  ويتدده الحعيعيددة رمددي الرددتكات  ددعن تعددض الم ددت دمين 

 يتجه اتجا ا آ ر تانتحا  الر صيات أو  م   ويات جديدة و غراض م تماة .
نا أزمة النمو االجتمداري  دي المرا عدةي و دد ارتتر دا اريك دون تم   ترك   وية ا   

مرحمددة تحددو  ورامددة انتعددا  مددن الطاولددة إلددي الرردددي تتميددز توجددود صددرارات و مدد  
لدددددى المرا دددد  مددددن أجدددد  تحعيدددد  مجمورددددة المطالددددب والتحدددددياتي التددددي مددددن أترز ددددا 

 .اال تعالية والتاردي و  ً التحديات ت تمر حتي تحع  مطالب الررد 
و ددد وجدددد اريك ددون أن التحدددث رددن اللويدددة يصددتأ ا دددت نافيًا ورددديد ال طدددورة  دددي    

مرحمة المرا عةي حيث تتم   ا زمة  ي الحاجة إلي تنا   وية متما دكةي وأن تعدض 
أركا    ً ا زمة  روري لممرا   لحد    دايا اللويدة التدي تت دمن مرداك  ا لادة 

صعوتات  ي توظيا المحصمة  -من ا  رة والعا ات وا دوار المؤطرة  -والمودة 
ال دديطرة رمددي المرددارر واالناعدداالتي ومرحمددة ا زمددة  -االجتماريددة تطريعددة وا عيددة 

 .   (9) ي  ترة من التعمي  ال يكولوجي االجتماري منجاز اللوية
وتددددرتتط أزمددددة اللويددددة تمرحمددددة المرا عددددة وتدددددايات الرددددتابي حيددددث تم دددد  المطمددددب    

ا  ا دددي لمنمدددو  ددددي  ددد ً المرحمددددة وتعتدددر ردددن تحددددو   دددي ر صددددية المرا ددد  نحددددو 
اال ددتعالية ال ددرورية لمنمددو ال ددوي  ددي المراحدد  العادمددةي وتنمددو اللويددة مددن وجلددة 

منلددا أزمددة معينددةي ويتحدددد نظددر اريك ددون و دد  مراحدد  متتاتعددة يواجدده الاددرد  ددي كدد  
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م ار نمًو تتعًا لطتيعة حملا إيجاتدًا أو  دمتًا متد  رًا تعددة روامد  تيولوجيدة واجتماريدة 
و عا يدةي ويردير ماررديا أن تعداطئ العوامدد  التيولوجيدة واالجتماريدة تجعد  اللويدة إمددا 

رددن أن   ددي حالددة امنجدداز أو التعميدد  أو االناددا  أو الترددتتي وتفعتاددر حالددة امنجدداز
الارد  د نجدأ  دي التزاماتده أدواًر االجتماريدةي أمدا حالدة التعميد  )الت جيد (  دعن الادرد 
 ددي حالددة ا زمددةي يرددلد نردداطًا كتيددرًا  ددي التحددث حددو  التددداف  لموصددو  إلددي  يددارات 
اللويةي وحالة اللوية المامعة تتين أن الارد ل  ي تتر أزمة لكنه ممتز  تعدي  ومعتعددات 

اص ملمدديني كا  درة والراردددين المحيطدديني  يمدا تفتددين اللويددة المرددتتة مرتتطدة ت ردد 
أن الاددددرد لدددد  ي تتددددر حتددددي اآلن أزمددددة  ويددددةي وال أي تعلددددد أو التددددزا  لممعتعدددددات أو 

 (10)ا دواري وال توجد دالف  إلي نراطه من أج  إيجاد  مة اللوية لديه
 دد  الدد ي ي دداردً  ددي إن تطددور اللويددة يواكددب الن ددج المعر ددي واالجتمدداري لممرا  

ا تكردددداا ا دواري وجمددددئ المعمومددددات حوللدددداي  دددد  يعددددو  تا تيددددار مددددا ينا ددددته منلددددا 
وتجريتلا ويعرر االلتزا  تا تياراته مدن التدداف  المتاحدةي و د ا التاارد  تدين المتايدرات 

نجاز اللوية  . (11) روري ال تكراا وا 
 ر اريك وني  ما: أما ا طراب اللوية  عنه ي    ركمين أ ا يين من وجلة نظ

يددرتتط ا ددطراب الدددور تاردد  المرا دد   ددي  مدد  تكامدد  تددين اضللاراب الللدور:   -1
توحدات الطاولة مما يؤدي إلي ا تمرارية التعمي  وتحوله من مجرد  ترة ا تتدار إلدي 
ندوع مدن اال دطراب المعيد  لحد  أزمدة اللويدة وتتندي ا دوار المنا دتةي حيدث يعدداني 

ل ات ورد  العدرة رمي تحديد معني لوجدودًي ممدا يدؤدي المرا    يه من امح اس تا
إلي  ردمه  دي تحديدد وتتندي أدوار وأ دداا  ات معندي أو  يمدة ر صدية واجتماريدةي 
  ا تام دا ة إلدي  دعا التزامده تمدا تار ده رميده الصدد ة مدن أدواري وتدرتتط  د ً 

المتعصدبي ال مات تدرجة رالية من العم ي ومردارر ردد  الكاايدةي وال دمو  الجامدد 
و دددعا العددددرة رمدددي ات دددا  العدددراراتي و دددو  را اتددده االجتماريدددةي و دددعا االلتدددزا  

 .  (12)ت  داا وأدوار  اتتة
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 تج ي الهوية السالجة :  -2
يم دد   دد ا الددنمط الوجدده ا  طددر ال ددطراب اللويددةي حيددث يددرتتط تدرجددة أرمددي مددن 

أ ددداا  تاتدده أو امح دداس تالتاكدد  الدددا ميي الدد ي ال يعتصددر تدد  يًر  ددي رددد  تحديددد 
تحعي  الر ا رن دوًر االجتماريي تد  ويدؤدي  لد  دورًا أك در  دمتية  دي حيداة الادرد 
تصاة رامةي حيث يد ئ تالمرا   إلي ممار ة أدوار غير معتولة اجتماريًاي كالجنوح 

 . (13)وتعاطي الم درات
 العوامل المؤثرة في تكوين الهوية:

 الجيئة االجتماعية :  -1
ت تما  ي ركملا وم مون وحددتلا مدن مجتمدئ آل در ومدن ح دارة إن أزمة اللوية 

إلدددي ح دددارةي وأن المرا ددد  يعكدددس  دددي أزمتددده ظرو دددًا اجتماريدددة وح دددارية معيندددةي 
نمددا تكددون نتيجددة ال ددتجاتة   ا زمددة ال تكددون ا ددتجاتة لتايددرات دا دد  الاددرد نا ددهي وا 

يجب أن نتحدث رنده  التيفة التي يعيش  يلا لمتايرات التي تطرأ رميهي  تا ير ا زمة
 . (14) ي الظروا االجتمارية التي تحيط تالمرا  

وتت  ر اللوية ال اتية تطتيعة المجتمئ ال ي تنر   يهي  اي المجتمئ التدافي الت يط   
ال ي تنحصر  يه ا دوار االجتمارية تكون رممية تكدوين اللويدة أ درع مدن المجتمدئ 

 دوار االجتمارية .المتعد   ريئ التايري ال ي تتعدد  يه ا 
ويددرتتط  دد ا التدد  ير تددالظروا اال تصددادية المحيطددة تددالاردي  اصددة أن العددال  يرددلد 
 ددددددورة تكنولوجيددددددة مت دددددداررةي تددددددؤ ر  ددددددي التايددددددرات االجتماريددددددة المصدددددداحتة لمنمددددددو 
اال تصدداديي  الردد ص إمددا أن يرددعر تكتددر حجدد  اللددوة  ددي معارنتدده تالدددو  الارتيددةي 

وم ددطرتًا لدددى أصددحاب  دد ا النددوع مددن التاكيددري أو   يصددتأ مالددو  اللويددة ملددزوزاً 
االنتلددار تتمدد  الدددو ي  يددؤدي الو ددئ اال تصددادي المتددردي إلددي تاددا   النظددرة الطتعيددة 

 . (15) ي المجتمئ الواحد ا مر  ال ي ينتج رنه ت  ير  ي التامب رمي أزمة اللوية
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 التأثيرات المعرفية: -2
مؤ رًا  ي اكت اته اللوية الر صية   ل   ن الارد تعتتر العدرة المعر ية لمارد رامًا 

يجددددب أن يكددددون  ددددادرًا رمددددي تحديددددد إمكاناتدددده و دراتدددده تصددددورة مو ددددوريةي وا  ا كددددان 
تع ل  يرى أن   ً العدرة تعين المرا   رمي تح ه رن  ويتهي  دعن  ندا  مدن يدرى 

را دد  أن  دد ً العدددرات رنددد المرا دد  تزيددد كدد ل  مددن صددعوتة رمميددة التحددث   ن الم
 .  (16)يصتأ  ادرًا رمي ت ي  ك  أنواع اممكانياتي أو االحتماالت تالن تة للويته

وتدد ل   ددعن التنيددة ال عا يددة تعددد رددامًا مددؤ رًا  ددي ترددكي  اللويددةي و لدد  تمددا تددو ًر  دد ً 
التنيددة مددن تعدددد ال تددرات والنمددا ج التددي تتدديأ لماددرد الارصددة لتحعيدد   ويددة متكاممددةي 

 اصددددة  ددددي ظدددد  التطددددور التكنولددددوجي والصددددراع  –رددددال  مناددددتأ  ونظددددرًا  ن ال عا ددددة
 عنلددا  ددد تددؤدي دورًا  ددمتيًا  ددي ترددكي  اللويددة إ ا لدد  يددت   ددتطلا و عددًا  _الح دداري 

 لممتادئ الدينية والمعايير االجتمارية ال افدة . 
لعد أحدد ت ال دورة التكنولوجيدة وغير دا مدن روامد  التايدر ال عدا ي إردادة  دي تردكي    

الك ير من معار نا وماا يمنا رن الحياةي وتعويض أغمب تصورات امن ان رن  اته 
ورددن رالمددهي ا مددر الدد ي أدى تدرجددة كتيددرة إلددي الت تدد ب ورددد  اال ددتعرار  ددي العددي  

ي ورد  معدرة ردد كتير من أ راد المجتمئ و اصة المورو ة والمكت تة رمي حٍد  وا 
 . (17)المرا عين رمي التمييز الوا أ تين ما  و صواب وغير صواب

 التأثيرات األيديولوجية:  -3
ي عي المرا عدون إلدي تحديدد إطدار  كدري رعافددي )أيديولوجيدة دينيدة( لارتمداد رميده 

يزةي كما أنل  ينظرون إلدي كركيزة أ ا ية  ي حياتل  لتحعي   وياتل  ال اصة والمتم
 ي   عا تل  وأيديولوجيتل  مصدرًا مؤكدًا لم عة ويليدو الددين وا يديولوجيدة االجتماريدة 
رؤيدة وا ددحة لام داة امن ددان ا  ا ديةي ويؤكددد اال دتمرارية الورا يددة للويدة الردد ص 

 واحترامه لنا ه ر وًا  ي مجتمعه و عا ته . 
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لمنتمدددين ل حدددزاب ال يا دددية والجماردددات الدينيدددة و ددد ا التددد  ير يتددددو وا دددحًا لددددى ا 
الم تماةي حيث إن   ً الجمارات تارس  ي أر دافلا  يمدًا ومتدادئ ت دارد   رمدي 
ت طي أزمة اللوية وتعوي لديل  مالو  اللويدة االجتماريدة وا يديولوجيدةي إال أنلدا ال 

الدد ي يجعددد  ت مددو مددن تعددض التددد  يرات ال ددمتية كالعصددتية الحزتيددة والدددوال  ا رمددي 
 الع و معمدًا للوية غيًر .

إن  ترة المرا عة تعد نعمة نورية لممرا    ي الم توى التعميمي وتطور ملاراتده       
االجتمارية و دراته الععمية والج ميةي ويعتتر ا اريك ون مرحمدة التعميد  ال ديكولوجي 

و ددددة  ددددي االجتمدددداري لملويددددةي حيددددث تنا دددد  ا نددددا  ددددي التااردددد  مددددئ ا دوار المعر 
ن كددد  المدددرا عين يتو دددئ أن ي تتدددروا تع دددًا مدددن  ددد ً ا زمدددةي  ن أزمدددة  المجتمدددئي وا 
اللوية  ي مرحمة نمافية والعدرة رمي تحعي  متطمتاتلا تنجاح يرتتط تطتيعدة النمدا ج 
االجتماريدددددةي وال تدددددرات الجديددددددة التدددددي يتعدددددرض للدددددا المرا عدددددون  دددددا  التطدددددورات 

 لملمة  ي تركي  اللوية . االجتماريةي وتعد من المؤ رات ا
إن مدا تتعددرض لدده المجتمعددات رامددة مددن أزمدة متعددددة ا تعدداد د  ددي  دديا  التايددرات 
الناتجددة رددن التحددوالت االجتماريددة والمعر يددة التددي درمددت الر ا يددة د وتددوا ر التددداف  
وتنددوع طتيعددة الع ددايا الاكريددة حددو  نددوع امن ددان الدد ي ي ددتطيئ مواكتددة المتطمتددات 

يؤدي إلدي تاداير  دي أنظمدة التنردفة وطتيعدة جلود داي و دد يؤ دس لعواردد  المتجددةي
لددي طددو   تددرة إنجدداز اللويددة أو الاردد   ددي إنجدداز  م ددطرتة  ددي تكددوين الر صدديةي وا 

 العديد من مجاالتلا. 
 إن رممية ترك  اللوية ترتتط تالعديد من المتايرات المرتتطة مئ تع لاي و ي:   
كانددت رمميددة التوحددد أو الددتعمص لر صددية الوالدددين  تدد  مرحمددة المرا عددة  كممددا -1

 .(18)وأ نا  ا أكتري كان احتما  الوصو  إلي إنجاز  ي معني
اال تاا  ي التنرفة يدنعكس رمدي اال دتاا  دي الو داف  والطدر  الم دت دمة  -2

أو لترددكي  اللويددةي  ا طاددا  الدد ين يعيرددون  ددي تيددوت تتصددا تالت ددامأ أو امنكددار 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

511 

 

الر ض يعاني أطااللا من غموض اللويدةي و دد يجددون مردكمة  دي حد  أزمدة اللويدة 
تنجددداح كمددددا أن ا طاددددا  الدددد ين يدددد تون مددددن تيددددوت مت ددددمطة يمكددددن أن يت دددد وا طر ددددًا 
 م تماةي  عما أن يمت موا ال تيارات الوالدين أو يتمردوني وت ل  يمرون ت زمة  وية . 

ي يتعدرض للدا الادرد  تد  المرا عدة أو أ نا  دا كمما كانت ال يارات أو التدداف  التد -3
 ك يرةي كمما كان احتما  مرور   ت زمة اللوية أكتر . 

كممدا تددوا رت لممرا دد  نمددا ج تتمتددئ تالنجداحي تددوا ر االحتمددا  الكتيددر  ن يرددك   -4
الارد التزامًا إ  إن  ويدة الوالددين يمكدن أن تدؤ ر تردك  أو تدى ر رمدي رمميدة تطدوير 

 اللوية من نمو ج العي  ال ي يمتمكونه تالن تة لممرا   . 
يددددة التددددي تنت دددد  مددددن إن طتيعددددة التو عددددات االجتماريددددة المتعمعددددة تا تتددددارات اللو  -5

ا  رة والمدر دة وجماردات الر دا   ت دل   دي تطدوير  ويدة معيندةي  الرد ص الد ي 
يتعرض لجمارة اجتمارية  ات ت اؤالت  ميمة غالتًا ما تع  معاناته مدن أزمدة اللويدة 

 معارنة تالجمارات التي تكون  يلا الت اؤالت أك ر ريورًا .
 عدددة تا  ددداس لمواجلدددة أزمدددة اللويدددة إن تزويدددد الادددرد  دددي مرحمدددة مدددا  تددد  المرا -6

    (19)ي اردً رمي أن يكون أك ر نجاحًا  ي مواجلة   ً ا زمة.
 االست تاجات في ضوء الجا ب ال ظر  والدراسات الساجقة :

لعددد أدى  دد ا اال ددتعما  الماددرط لرددتكة االنترنددت و دددماتلا الم تماددة إلددي حدددوث    
مدي الم دتوى العدا  لممجتمدئي  دوا  كاندت ردة انعكا ات رمي ا  دراد الم دتعممين ور

 التعنيددددددات االتصددددددالية انعكا ددددددات اجتماريددددددةي أو نا دددددديةي أو أ ا يددددددةي أو  عا يددددددةي 
لانترنت تجع  الارد يرعر تمتعة وانت اط  نظرا ممكانية الحديث مدئ أرد اص مدن 
كدد  أنحدددا  العدددال  و دددي و دددت آندددي ومتددزامٍني و ددد ا مدددا يجعمددده ي دددتار   دددي النعاردددات 

ي أو اتددًا دون أن يرددعري ومددن تدد   نيناصدد  رددن المجتمددئ الحعيعددي ويددد    ددي ويع دد
مجتمعات ا ترا يةني ويصتأ ر صًا غريتًا رن مجتمعهي وينعص ا تمامه تع داياً 
وت حددداث محيطدده االجتمدداريي ومددئ مددرور الو ددت يتحددو  إلددي ردد ص منعددز  تمامددًا 
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يني ويددددزداد ارتتاطددددده رددددن تيفتددددده االجتماريددددةي ويصددددديته مددددا ي دددددمي نتدددداالنعزا  الددددد ات
ت صد افه اال ترا ييني إلي درجة ياعد  يلا الرغتة  ي الجموس لمدة طويمدة مدئ أ دراد 
رافمتدددده وأصددددد افهي ويعددددود  دددد ا االرتتدددداط الرددددديد تالجمارددددة اال ترا ددددية وتمنتددددديات 
المحاد ددة االلكترونيددة إلددي كددون  دد ً المنتددديات نتددو ر تيفددة يعددو   يلددا ا  ددراد تتطددوير 

نتمددا  واللويددة االجتماريددةي وتددو ر تنيددات اجتماريددة موجددودة  ددي المجتمددئ رددعور اال
 الحعيعي.

وال ر  أن العي  الجديدة التي أنتجتلا   ً الو اف  أصتحت تلددد م دار اللويدات    
المحمية تتحطي  ال صوصيات ال عا ية التعميديدة وانصدلار ا  دي  عا دة رالميدة واحددةي 

 ي التد  ير والتوجيدهي وتالتدالي إحدداث تايدر  عدا  يمدس و ل  تامتاكلا  درات رالية 
صمي  ال عا ات ا صمية و واتت اللويدة المحميدةي كدا  ا  أو الددين أو المادةي ومدن 
االنعكا دددات التدددي تحددددث كددد ل  مدددن جدددرا  ا دددت دا  منتدددديات المحاد دددة االلكترونيدددة 

ي ال ي يجع  الادرد 1ينتارتتار ا و يمة اتصا  يناالغتراب ال عا ي والتنميط االجتمار
يرددددعر وك ندددده ال ينتمددددي إلددددي  عا ددددة مجتمعددددهي وتتدددددأ أرددددراض الددددتممص مددددن رددددادات 
مجتمعدده وتعاليدددًي وتتدددو أرددراض الترددتث تددالعي  الارتيددةي وأنمدداطل  ال عا يددة الناتجددة 
رددن ك ددرة االحتكددا  تلدد  واالتصددا  معلدد ي وتت ددأ  ددي معاتدد   لدد  مظددا ر التايددر 

االجتماريدة وانتردار  دي  الارديدةي وظلدور ردادات ال تمدت  العيمي من  تور العا دات
 إلي  ويتنا تصمةي وظلور أ اليب ريش جديدة ورد  االكتاا  تال روريات.

و د يعزى  ل  إلي رد  تو ر أماكن لمت مية والنوادي العممية لممرا عيني ا مر ال ي  
ن يعدددانون مدددن ردددد  يجعددد   ددد ً الافدددة تتجددده لمعدددال  اال ترا ددديي  نددده يعدددد مدددا ًا لمددد ي

اال تعرار الدا مي ورد  التكيا الح ي والمزاج المتعمبي والمرا    ي   ً الظدروا 
يتعمص الر صيات  ي م تمدا ا دوار التدي يردا د اي  عمدا أن يعديش  دي ال يدا ي 

 أو يحاو  تعميد ا . 
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واندماج الارد كميدة  دي االتصدا  مدئ أرد اص آ درين يحددث لده ندوع مدن الردعور    
ال  واالنتمدددا  وااللتدددزا  تمعدددايير جمارتددده اال ترا ددديةي ومدددن تددد   تتندددي مدددوا ال  و تدددالو 

أ كددار   واتجا دداتل ي تام ددا ة إلددي  لدد   ددعن المحاد ددة  و ددات طويمددة يجعدد  الاددرد 
يت مي رن  موكيات كان يعو  تلا لتح  محملا أ درىي وللد ا يفحد ار الم تصدون مدن 

اتلا رمددي ا طادا  والمددرا عيني ومدن إمكانيددة أ طدار االتصداالت االلكترونيددة وانعكا د
 انحراا  موكياتل  وأ ا ل .

مددددن أ طددددر االنعكا ددددات التددددي يمكددددن أن تنددددتج رددددن اال ددددتعما  الماددددرط لم دددددمات 
االلكترونيددةي تمدد  المتعمعددة تالجددانتين الددديني وا  ا دديي حيددث إن منا رددة موا ددديئ 

ن وانحطداط أ ا دي لددى ا  دراد  تا لة وانحرا يهي  د تؤدي إلي نتد ور منظومة العدي 
 ن الحددديث االلكترونددي  ددد يكددون مددئ أردد اص جددديين ومت معددين كمددا  ددد يكددون مددئ 
أر اص منحر ين ال  ي  لل  وال متادئي و  ا ما يرك   طرا لممرا عين   نل  دافما 
ين ا ون ورا  ما  و غامض ومجلو  نظرا لا دولل  الكتيدري ومحاولدة اكترداا كد  

 عنل   د يتعر ون لنعارات إتاحية تؤدي إلي انحراا  موكياتل  ترك   ري ي ولل ا
 كتير .

إن ا دددتعما  تكنولوجيدددا االتصدددا  الحدي دددة تصددداة رامدددة وردددتكة االنترندددت تصددداة    
 اصددةي أدت إلددي حدددوث ردددة انعكا ددات اجتماريددة و عا يددة ورمميددة ونا ددية...المي 

ي الم ددددتوى الجمدددداري  ددددي و لدددد   ددددوا  رمددددي الم ددددتوى الاددددردي لمم ددددتعممين أو رمدددد
المجتمددئ ككدد ي وتتددين لنددا أن اآل ددار االجتماريددة والنا ددية لتدمددان االتصددالي كانددت 
أرمدد  وأك ددر ممددا يتصددوًر الك يددري وال دديما  فددة المددرا عيني حيددث ال يمكددن ممار ددة 
المرا تدددة كميدددًاي و ددد ا االجتيددداح اللافددد   ندددواع تعنيدددات االتصدددا  وتكنولوجياتلدددا كا دددةي 

ير  دددر مافدد  مددن التعمددي  والتنرددفة تدددً ا مددن ال ددنوات ا ولددي مددن حيدداة يتطمددب تددو 
الاردي لتمكينه من التعام  مئ معطيات التعد  العممي والتكنولوجيي مئ الحااظ رمدي 
اللويدددة ال عا يدددة  دددي الو دددت  اتدددهي  التعدددد  الددد ي نردددلدً حاليدددًا  دددي جميدددئ المجددداالت 
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 دددي  الم دددا ة تدددين الادددرد وتدددين العمددد   وتددد  يرات المعر دددة الحدي دددة الوا دددحة  يدددهي  دددد
 والتكنولوجيا تصورة ت توجب أ اليب تنرفة وترتية جديدة.

وتما أن ا  رة  ي الم ؤو  ا و   ي توجيه ا تنا  وتزويد   تالمعارا وال تدرات  
وتنميدددة الر صدددية الم دددتعمة  ددديل ي وتعويدددد   رمدددي صدددنارة العدددرار والتنايددد  وتحمددد  

ا أن تعمدد  رمددي تطددوير معار لددا وملاراتلددا التعنيددة المعاصددرة م ددؤولية النتددافجي رميلدد
تدريجيًا ملما كانت درجة تعميملا أو  عا تلا العامة أو ال اصة تالكمتيوتر وامنترنت 
رردددداد   وامرددددراا رمدددديل  رنددددد  والتكنولوجيددددا  حتددددي تددددتمكن مددددن توجيدددده أتنددددا    وا 

ته من تعم  وت عيا توا طتلا ا تعمالل    ً التعنيات الحدي ة ومراركتل  ما يعومون 
 والو وا  ي وجه م اطر ا .  

                     التوصيات   
  ي  و  النتافج ال اتعةي توصي   ً الدرا ة تاآلتي:

 دددرورة االنتتددداً ل طدددورة تددد  ير العدددال  اال ترا دددي تدددعجرا  المزيدددد مدددن ا تحددداثي  -1
لمدرا دات ال داتعة حدو   د ا   اصة وأن التو عات الم تعتمية  ي  و  النتافج العامة
 المو وع تؤكد ا تمرار ا ت داملا واالرتماد رميلا .

تصارع العي  وردد  الدوري تلدا  دد يدؤدي إلدي اال دطراتات النا دية حيدث تدؤدى   -2
لمعمدددد  وامحتدددداط والعنددددا والمالددددو  ال ددددمتي لمدددد اتي ولدددد ا توصددددي الدرا ددددة تتك يددددا 

ا رة إدمدددان االنترندددت ومعر دددة مددددى الدرا دددات النظريدددة والعمميدددة والميدانيدددة لرصدددد ظددد
انترار ا  ي المجتمئ وآ ار ا رمي المرا عين ترك   اص  ي أدافل  العممي وحياتل  

 ا  رية.
در  التورية ا  رية وامرامية تالم اطر االجتمارية وا  ا ية الناجمدة ردن   -3

ميدددة ا دددت دا  ردددتكات التواصددد  االجتمددداريي ومرددداركة ا  دددرة ل تندددا   دددي تيدددان أ 
 ا ت دا  االنترنت وتحديد ايجاتياته و متياته.
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صددار  ترامجو ئ   -4 إرامية تورويه لممرا عين لترريد ا ت دا  تم  الرتكاتي وا 
نررة إرامية إرردادية تال انويداتي تدوزع دا د  المددارس لنردر الدوري لدديل  ت درورة 

 اال تاادة من االنترنت ترك  إيجاتي .
المزيد من التحوث حو  الن د  العيمدي لمردتاب ورا تده إجرا  وتقترح ه ه الدراسة: 

تالعدددددال  اال ترا ددددديي ورصدددددد التددددد  يرات المحتممدددددة الرتمددددداد   رمدددددي تمددددد  الو ددددداف  
 االلكترونية.
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 الهوامش
 

 

وجدي تركاتي تو ي  رتدالمنع ي ا طاا  والعوال  اال ترا يةي مؤتمر الطاولة  ( 1
   . 2009/  19 – 18 ي رال  متايري الجمعية التحرينية لتنمية الطاولةي

الع ددددددددددا يني المعمومددددددددددات وصددددددددددنارة النرددددددددددري دمردددددددددد يدار  ري ددددددددددي ري ددددددددددي(  2
  .42 ي ص 2001الاكري

 .12ي ص2012يامين تود اني تحوالت امرا  المعاصري رماني دار اليازوريي  3)

4) www.ergo-eg.com/ppt/2vra.pdf  

 .470ي ص 2004محمد منير حجابي المعج  امراميي العا رةي دار الاجري  (5

إترا ي  تعزيزي اال ت دا  المارط لو اف  االتصا  الحدي ة من طرا ا  راد  ( 6
اآل ار واالنعكا اتي الممتعي ا و ي ت  يرات و اف  امرا  الجديدة رمي 

 .2010ا  راد والمجتمعاتي جامعة  رحات رتاسي  طياي 

العا ددات  مددري  نريمددان نومدداري ا ددت دا  موا ددئ الرددتكات االجتماريددة وتدد  يًر  ددي ( 7
االجتماريددددةي ر ددددالة ماج ددددتير غيددددر منرددددورةي جامعددددة الحدددداج ل  ددددر تاتنددددةي 

  .91ي ص2012الجزافري 

 إترا ي  تعزيزي مرجئ  ات  ( 8

 المرجئ نا ه .(  9

 لاير حمودي م تويات ترك  اللوية االجتمارية ورا تلا تالمجاالت ا  ا ية  ( 10
المكونة للا لدى رينة من طمتة الصا ا و  ال انوي من الجن يني مجمة 

 .  565ي ص 2011ي27جامعة دمر ي المجمد 
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 .557 لاير حمودي مرجئ  ات ي ص ( 11

ديولوجيدة ورا تلدا تداالغتراب لينا رزالدين رميي رتدب اللويدة االجتماريدة وامي ( 12
ي 2007النا ديي ر ددالة ماج ددتير غيددر منرددورةي كميددة الترتيددةي جامعددة دمردد ي 

  .45ص

ح ين رتدالاتاح الاامديي ترك   وية ا نا و   نظرية اريك ون ونمو ج  (13
                                                                                                                                    .pdffactory.com  wwwجيمس مارراي رتكة المعمومات الدوليةي

 المرجئ ال ات  . ( 14

 ؤاد أتوحطبي آما  صاد ي نمو امن ان من مرحمة الجنين إلي مرحة  (15
 .377ي ص1990رةيي مكتتة ا نجمو المصريةي العا 2الم نيني ط

 مي  رتدالرحمن الطرراويي أزمة اللوية لدى ا حداث الجانحين معارنة  (16
تا  ويا   ي محا ظات غزة  ي  و  تعض المتايراتي ر الة ماج تير غير 

 .16ي ص2002منرورةي كمية الترتيةي الجامعة ام اميةي غزةي 

ترجمة أحمد  امةي  تو  م ن وآ روني أ س  يكولوجية الطاولة والمرا عةي 17)
 .485ي ص 1986مكتتة الااحي الكويتي 

را د محمود محمد مرتجيي مدى ممار ة طمتة المرحمة ال انوية لمعي   18)
ا  ا ية من وجلة نظر معمميل   ي محا ظة غزةي ر الة ماج تير غير 

 .51ي ص2004منرورةي كمية الترتيةي جامعة ا ز ري غزةي 

 ي أزمة اللوية درا ة معارنة تين ا حداث الجانحين رتداهلل  اح المنيز ( 19
ي 1994ي 21وا حداث غير الجانحيني درا ات العمو  امن انيةي المجمد 

 .145ص
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  التعميم االلكتروني منهجية جديدة في التعميم الجامعي 
 نموذج جامعة السودان المفتوحة

     
 ريم محمد موسىد.     
 جامعة مصراتة/ كمية الفنون واالعالم   

 
 : مقـدمـة

البدايااااة ا ولااااى لحياااااة ارنسااااان دور بااااارز  اااا  كااااان لظاااااور المعمومااااات  اااا  
التعااارل عماااى الظاااواةر المحيطاااة مااان حولااام ل واصااابحت هاااورة المعموماااات ووساااا ماا 
التكنموجية واقعًا اجتماعيًا عالميًا ل واصبح الحاساب اآلل  ةو المسايطر عماى جمياا  

ماااااات ا عمااااااال ساااااواو كانااااات تربويااااااة او مانياااااة ل كماااااا ان ال ااااابكة العالمياااااة لممعمو 
"ارنترنت" صارت مان مظااةر الحيااة العصارية التا  تلادم المعموماة ل ومان ةناا بارز 

 . دور التعميم ارلكترون  باستخدام الحاسب اآلل 
ونظاارًا  ةميااة التعماايم و وا اادش سااواو ب ااكمم التلمياادي المتعااارل عمياام او ب ااكمم 

نا  باعتباارش  اكل غير التلميادي ل كاان الباد مان تساميط اللاوو عماى التعمايم االلكترو 
جديد ومناجية جديدة    التعميم الجامع  وذلك بسبب زيادة انت ارش ل ويعتبر التعميم 

ناوع مان اناواع التعمايم يركاز عماى اساتخدام  Electronic Education -ارلكترونا 
التلنيات الحديهة    مجال االتصال والحاسب اآلل  رحداث عممية التعمم والتواصال 

معماااام ل ويعتباااار التعماااايم االلكترونااا  ماااان الروا ااااد ا ساسااااية الداعمااااة باااين الطالااااب وال
لمنظوماااة التعمااايم المتكامماااة  ااا  المجتمعاااات العصااارية ل ويااامت  االتجااااش نحاااو التعمااايم 

 . االلكترون  من اةميتم لالستفادة من مزاياش المتنوعة بما يرتل  بالعممية التعميمية
ناجحا لتطبيق نظام التعميم االلكترون  ل  وتعتبر جامعة السودان المفتوحة نموذجا   

حيااث اةتمااات  بتكامااال المعاااارل العممياااة والفنيااة  ااا  مجاااال التعمااايم المفتاااوح والتعمااايم 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

284 

 

االلكترونااا  ل و تعتماااد الجامعاااة  ااا  تنفياااذ برامجااااا الدراساااية عماااى التلنياااات الحديهاااة 
ب المطبوعااة خاصااة المااواد التعميميااة المخزونااة الكترونيااًا ل وت اامل ةااذش المااواد الكتاا

 . والمصممة و ق مواصفات التعميم المفتوح والتعميم عن بعد
وةنالك م كمة ر يساية تحااول الدراساة معالجتااا وةا  : ان ةنالاك لاعل  ا  
الااوع  التكنمااوج  ومحدوديااة مسااتخدم  ال اابكة العالميااة لممعمومااات ل وعاادم اةتمااام 

اساااة ان التعمااايم ارلكترونااا  الدارساااين باساااتخدام التكنموجياااا المتلدماااة ل وا ترلااات الدر 
يااو ر الجاااد ويمكاان ان يمهاال ن اااطًا تفاعميااًا لمتواصاال ماا  ا خاارين ل كمااا  ناام يتاايح 
الخدماااة  كباار عاادد ماان   ااات المجتمااا  لمحصااول عمااى التعميااام  ويعماال عمااى تلمياال 

 . تكمفة التعميم طويل المدى
اساتدعتم اللارورة وتم استخدام المناج التحميم  الوصف  ل وةاذا الماناج      

ريجاد  طار نظري يفسر العالقة بين التعميم الكترونيًا وبين  مكانية حدوث التواصال 
بااين المااتعمم والمعماام ل وايلااًا للااراوة تجربااة جامعااة السااودان المفتوحااة لموقااول عمااى 

 .مدى  اعمية تجربة التعميم االلكترون     السودان
 : ويناقش البحث  هالهة محاور

 . تلنية المعمومات .. مدخل مفاةيم  اواًل : 
   . اةدا م و وا دش ومعوقاتم –هانيًا: التعميم ارلكترون   
 . هالهًا : تجربة جامعة السودان المفتوحة    التعميم االلكترون  

 : تلنية المعمومات .. مدخل مفاةيم  –اواًل 
وتعنا   Techno نيةا تلت كممة تكنموجيا والت  عربت  لى تلنيات من الكممة اليونا

وبااذلك  اامن كممااة  –تعناا  عممااًا او  نااًا او دراسااة  Logy ماااارة او حر ااة ل والكممااة
 . تكنموجيا تعن  عمم الماارات او الفنون
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ويمكااان تعريااال التكنموجياااا بمنااااا عممياااة  ااااممة تلاااوم عماااى تطبياااق ةيكااال مااان العماااوم 
ستخدام موارد ب رية وغير ب رية بمسموب النظم لتحليق اغاراض  والمعر ة المنظمة وا 

 (1)ذات قيمة عممية    المجتم  .
 كمااا يمكاان تعرياال التكنموجيااا بمناااا جاااد  نسااان  مطبااق لمتفكياار  اا   سااتخدام
المااارات والمعموماات والخبارات والعناصار الب ارية وغيار الب ارية المتاحاة  ا  مجااال 
معين وتطبيلاا    اكت ال وسا ل تكنموجية لحل م كالت ارنساان وا  اباع حاجاتام 
وزيادة قدراتم ل ولاا عدة خصا ص :  ا  عمم مستلبل لم اصاولم واةدا ام ونظرياتام 

ر اة ل وةا  عممياة ت امل مادخالت وعممياات ل وة  عمم تطبيل  يساعى لتطبياق المع
ومخرجااااات ل وةاااا  عمميااااة  اااااممة لجمياااا  العممميااااات الخاصااااة بالتصااااميم والتطااااوير 

فاعاال الن ااط المسااتمر بااين واردارة ل وةاا  عمميااة ديناميكيااة بمعنااى اناااا حالااة ماان الت
 .(2).المكونات

دم العمما  ويعتبر عمم المعمومات من العموم المتطورة المتجاددة المساتجيبة لمتلا
الذي ت ادش ميادينام النظرياة والتطبلياة والحلاول العممياة ا خارى المرتبطاة بااا عممياًا 

 (3).منااذ بدايتاام وحتااى اليااوم او عمميااًا ل لااذلك تواجاام عماام المعمومااات م ااكمة التعرياال
ويسعى عمماو المعمومات     نحااو العاالم  لاى ولا  نظرياة  ااممة لعمام المعموماات 

نجاز تعريفم الموحد ل  ااو مان العماوم الحديهاة الن امة والبحاث وبناو قوانينم ال عممية وا 
 ااا  قلاااية تعريفاااام مساااملة طبيعيااااة ال تعياااق تطاااورش  ن م ااااكمة صاااياغة التعريفااااات 

 .(4)   كل العموم خاصاة الحديث مناا م اكمة  ا عة
وقاااد عااارل معااااد جورجياااا عمااام المعموماااات بمنااام العمااام الاااذي يااادرس خاااواص 

اا والعوامل الت  تحكم تد لاا ووسا ل تجايزةا لتيسير ار اادة منااا المعمومات وسموك
نتاااج المعموماات وبهاااا وتجميعاااا   لاى اقصااى حاد ممكاان ل وت اامل ان اطة التجايااز وا 
ختزاناااا وترجيعاااا ل ويعتباار ةااذا التعرياال اساساا   ناام يحاادد مواصاافات  وتنظيماااا وا 

اات خواصاًا وساموكًا ل كماا لام اساسية لعمم المعمومات حيث انم يدرس ظاةرة المعموم
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ارتباطاات وتااداخالت مولاوعية ماا  حلاول عمميااة متعاددة ل ويحااادد ان لمعمام جانبااان 
 .(5) اةما عمم  نظري وآخر عمم  تطبيل احد

يعااارل )تاااوم  ورساااتر( تلنياااة المعموماااات بمنااااا " العمااام الجدياااد لجمااا  وتخااازين 
 يعر ان تلنية المعمومات بمناااا " عمم واساترجاع المعموماات " ل اما )سميث وكامابل( 

معالجااااة المعمومااااات خاصااااة بواسااااطة الحاسااااوب واسااااتخدامم لممساااااعدة  اااا  توصاااايل 
 .(6)فنية واالقتصادية واالجتماعية "المعر ة    الحلول ال

ان ةنالااك اتفاقااًا عامااًا عمااى ان عمااام المعمومااات ةااو  1992وقااد ن اارت دراساااة عااام 
صصات عممية عاديدة البد من معار ة الحادود الفاصمة تخصاص متداخال تتنازعام تخ

  اااااااكالية  اااااا  تعرياااااال عماااااام بينااااااااااا وبااااااين عمااااااام المعموماااااااات ل ويتلااااااح ان ةنالااااااك 
 .(7)ل وتتحاكم    ذلك ارب  عوامل : المعمومات

  حداهة عمم المعمومات ل  لاد سابلت عماوم عديادة عمام المعموماات لام ينجاز تعريفااا
 . الجام  حتى اآلن

  طبيعاااة مولاااوع الدراساااة ل  ااامن ظااااةرة المعموماااات ةااا  المولاااوع ا سااااس لعمااام
المعمومااات ل وةااذا المصااطمح ذو طبيعااة دالليااة مت ياارة و ااديد التنااوع  اا  معانياام 

 . نسبة  لى مواق   ستخدامم وخمفيات مستخدموش
  التاداخل المولااوع  ل حيااث يتصاال عماام المعموماات بعمااوم متعااددة ويسااتعير مناااا

 . اساليباا ويستخدماا    جانبم العمم  والعمم ادواتاا و 
  تنااوع خمفيااات المتخصصااين ل حيااث اسااتلطب عماام المعمومااات لكوناام عماام حااديث

عمماو وباحهين من تخصصات متنوعة مما ارةق المجال بكهير من المصطمحات 
 . والمفاةيم المستعارة من مجاالت  تى ومنبهلة من خمفيات متباينة

ةااااان لتعرياااال تلنيااااة المعمومااااات: االتجاااااش ا ول ةااااو النظاااارة ويتلااااح ان ةنالااااك اتجا
ال ااامولية ل واالتجااااش الهاااان  ةاااو النظاااارة التحميمياااة ل عموماااًا يمكااان اللاااول بااامن تلنياااة 
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ةا  مجموعاة مان المعاارل والخبارات  Informatics Technology – المعموماات
يميااة وارداريااة التاا  والماااارات المتراكمااة والمتاحااة وا دوات والوسااا ل الماديااة والتنظ

يساااتخدماا ارنساااان  ااا  الحصاااول عماااى المعموماااات الممفوظاااة والمرساااومة والمصاااورة 
والرقميااااة  اااا  معالجتاااااا وبهاااااا وتخزيناااااا ب اااارض تسااااايل الحصااااول عمااااى معمومااااات 

 . وتبادلاا وجعماا متاحة لمجمي 
 .(8)وباذا المفاوم  من تلنية المعمومات تتلمن جانبين : 

 informatics الجاناب الفكاري والمعر ا  : الاذي يتمهال  ا  عمام المعموماات (1)
Sciences   الااذي ياااتم بلاابط خااواص وسااموك المعمومااات واللااوى التاا  تااتحكم  اا

عممياااات تاااد ق المعموماااات و طااارق تجايزةاااا لمفحاااص حتاااى تكاااون متاحاااة مساااتخدمة 
 . بمقصى درجة من الكفاوة

تطبيااق العمماا  لاكت ااا ات وارختراعااات الجانااب المااادي : الااذي يتمهاال  اا  ال (2)
والتجاااااارب  ااااا  مجاااااال معالجاااااة المعموماااااات كالحصاااااول عماااااى المعموماااااات وتحميمااااااا 
وتخزيناا وبهاا او توصيماا لممستفيدين وذلك من خاالل التلنياات او ا سااليب الفنيااة 
 ااا  الكتاباااة ل الطباعااااة ل التصاااوير الفتاااوغرا   ل التصاااوير المصااا ر ل االتصااااالت 

  . كية والالسمكيةالسم
 .) 9)وتتمخص اةمية تلنية المعمومات    اناا : 

تخاذ اللرار المناسب لحل الم كالت -1  . تعتبر العنصر ا ساس     صن  وا 
 . لاا دور كبير     سراو البحث العمم  وتطور العمم والتكنموجيا -2
 . وارداريةلاا اةمية كبرى    مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية  -1
 . تساةم    بناو  ستراتيجية المعمومات عمى المستوى الوطن  والعالم  -2
  . تساعد    اكتساب الخبرات وحل الم كالت الت  تواجام ارنسان -3
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 التعاميام االلكتارون  .. اةدا م و وا ادش ومعوقاتاام -هانيًا 
ال الحديهااة ماان حاسااب التعماايم ارلكتروناا  ةااو طريلااة لمتعماايم باسااتخدام آليااات االتصاا

و اااابكاتم و وسااااا طم المتعااااددة ماااان صااااوت وصااااورة ل ورسااااومات ل وآليااااات بحااااث ل 
ومكتباااات  لكترونياااةل وكاااذلك بواباااات ارنترنااات ساااواًو كاااان عااان بعاااد او  ااا  الفصااال 
الدراساا  المااام الملصااود ةااو اسااتخدام التلنيااة بجمياا  انواعاااا  اا  ايصااال المعمومااة 

 .(10) بر  ا دةبمقصر وقت واقل جاد واك لممتعمم
وةنالااك تعريااال آخاار لمتعميااام االلكتروناا  بمناام "  ااكل ماان ا اااكال التعماايم عااان 
بعااااد ل وةاااااو طريلاااااة لمتعمااااايم باساااااتخدام آليااااات ارتصاااااال الحاااااديث كالحاساااااب اآللااااا  

 (11)وال بكات وارنترنت من اجل توصيل المعمومة لممتمل  بمسرع وقت واقل تكمفة
مسااااتلبمية ود اااا  عجمااااة ويسااااام التعماااايم االلكتروناااا   اااا  تمبيااااة ارحتياجااااات اآلنيااااة وال

ل ويسااااام  اااا  صااااناعة المعر ااااة ال اااااممة وتسااااايل  نسااااياب المعمومااااات و ااااتح التلنيااااة
 .(12)ت واسعة لمتعمم الذات  والمستمرمجاال

  نااا ويتلح تعدد التعريفات لمتعميم االلكترون  ل وبالرغم من الت ابم    مجمماا ار
نظرة عماى انام نماط  -تختمال    تفصيماا ل ويمكن بمورة ذلك    نظرتين : ا ولى 

لتلااديم المناااةج والمعمومااات عباار  اابكة المعمومااات الدوليااة او اي وسااايط الكتروناااا  
نظااارة  ليااام عماااى انااام وسااايمة لماااتعمم يساااتخدم  يااام وساااا ط تكنموجياااة  –آخااار ل والهانياااة 

 . وا قمار الصناعية و بكة المعمومات الدوليةمتلدمة كالوسا ط المتعددة 
نت ارش  :وةنالك العديد من العوامل الت  ادت  لى ظاور التعميم االلكترون  وتطورش وا 

 .  تاحة الخدمة الكبر عد من   ات المجتم  لمحصول عمى التعميم والتدريب -1
الت مب عمى عوامل الزمان والمكان مهل صعوبة المواصالت او صعوبة ارتفاق  -2

 . عمى وقت واحد
 . تلميل تكمفة التعميم طويل المدى -3
 . ارستلالل ا مهل لمموارد الب رية والمادية لحل م كالت التخصصات النادرة -4
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ت تكااون متاحااة المااادة التعميميااة المعاادة ماان قباال احااد الم سسااا –تااراكم الخباارات  -5
 . لمن يرغب

تحوياال  مساافة التعماايم مااان التعماايم المعتمااد عمااى المجموعاااة  لااى التعماايم المعتماااد  -4
 . عمى الفرد

وقااد تطااور التعماايم االلكتروناا  عباار ارباا  مراحاال ل كاناات المرحمااة ا ولااى قباال عااام 
وةاا  عصاار المعماام التلمياادي حيااث كااان االتصااال بااين المعماام والطالااب  اا   1983
حتى عام  1984رس حسب جدول دراس  محدد ل والمرحمة الهانية من عام قاعة الد
وةاا  عصاار الوسااا ط المتعااددة حيااث اسااتخدمت  ياااا انظمااة ت اا يل كالنوا ااذ  1993

والماااكنتوش وا قااراص المم نطااة كاامدوات ر يسااية لتطااوير التعماايم ل والمرحمااة الهالهااة 
عالميااة لممعمومااات وةاا   تاارة ظاااور ال اابكات ال 2000حتااى عااام  1993ماان عااام 

ومابعدةا وة  مرحماة الجيال الهاان   2001"ارنترنت" ل اما المرحمة الرابعة من عام 
 (13).المواق  عمى ال بكة اكهر تلدماً  لم بكة العالمية لممعمومات حيث اصبح تصميم

   : أهمـية التعميـم االلكترونـي
التعماااايم التطااااور التلناااا  بطريلااااة موازيااااة  اااا  مسااااا مم ل  ظااااارت  قااااد  سااااتهمر

ارستفادة من ةذش التلنيات ل وقد اهبتت الدراسات ان التعميم االلكترون  يسااعد عماى 
تلااديم  اارص لمطااالب لمااتعمم بصااورة ا لاال ل وتاارك آهاارا ايجابيااا  اا  مختماال مواقاال 

تاحاة التعمم ل وتلديم  رص متنوعة لتحليق ا ةدال المتنوعة ما ن التعمايم والاتعمم ل وا 
 رصااة كبياارة لمتعاارل عمااى مصااادر متنوعااة ماان المعمومااات بم ااكال مختمفااة تساااعد 

  . عمى اذابة الفروق الفردية بين المتعممين او تلميماا
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 : أهداف التعميم االلكتروني
 (14) -يمكن من خالل التعميم االلكترون  تحليق العديد من ا ةدال اةماا :

 . زيادة  اعمية المدرسين وزيادة عدد طالب ال عب الدراسية -1
مساااعدة المدرسااين  اا   عااداد المااواد التعميميااة لمطااالب وتعااويض نلااص الخباارة  -2

 . لدى بعلام
 . تلديم الحليبة التعميمية بصورتاا ارلكترونية لممدرس والطالب معًا بساولة 3-
 مكانية تعاويض الانلص  ا  الكاوادر ا كاديمياة والتدريبياة  ا  بعاض اللطاعاات  -4

 . التعميمية عن طريق الفصول ا  ترالية
 . تو ير الكهير من اوقات الطالب والموظفين كما يحدث    الطرق التلميدية -5
  . ن ر التلنية    المجتم  و  عطاو مفاوم اوس  لمتعميم المستمر -6
مات المساااااندة  اااا  العمميااااة التعميمااااة مهاااال التسااااجيل المبكاااار و  دارة تلااااديم الخااااد -7

ال ااااعب الدراساااااية و بناااااو الجاااااداول الدراسااااية و توزيعااااااا عمااااى المدرساااااين و انظماااااة 
 . االختبارات والتلييم وتوجيم الطالب

 : ولمتعميم االلكتروني أنواع تتمثل في
وةاااو اساااموب و تلنياااات التعمااايم المعتمااادة عماااى  التعمااايم االلكترونااا  المبا ااار : (1)

ارنترنت لتوصيل وتبادل الدروس وموالاي  ا بحااث باين الماتعمم والمعمام ل والتعمايم 
االلكتروناااا  مفاااااوم تاااادخل  ياااام الكهياااار مااااان التلنيااااات وا ساااااليب ل  لااااد  اااااد علاااااد 

وةاو  لماتعمم والتا  كاان عيبااا والاحاً  (CD) الهمانينياات  عتمااد ا قاراص المدمجاة
  تلارةاااا لميااازة التفاعااال باااين الماااادة والمااادرس والماااتعمم او المتملااا  ل هااام جااااو  نت اااار 

 . ارنترنت مبررًا العتماد التعمم االلكترون  المبا ر عمى ارنترنت
التعماااايم االلكتروناااا  المعتمااااد عمااااى الحاسااااوب : الزال التعماااايم المعتمااااد عمااااى  (2)
اسموب مراد اًا لمتعمايم ا ساسا   computer based Train  (CBT) – الحاسوب

 . التلميدي ويمكن  عتمادش بصورة مكممة لألساليب والتلنيات



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

291 

 

 : اما من حيث التلسيم الزمن  يوجد نوعان لمتعميم االلكترون 
التعميم االلكترونا  المتازامن : ويلصاد بتلنياة التعمايم المتازامن التفاعال المبا ار باين -

ل م  الخبراو والنظراو وايلاًا تتايح لممتعمماين  رصاة المتمل  واالستاذ ويسمح بالتداخ
  .  قامة  صول ا ترالية

التعميم االلكترون  غير المتزامن : وةو نوع يتيح لممتعمم التعمم    اي وقت ل  -
حيث يمكن المعمم من ول  مصادر م  خطة تدريس وتلويم عمى الموق  التعميم ل 

ادات المعمم     تمام التعمم دون ان هم يدخل الطالب لمموق  اي وقت ويتب   ر 
  . يكون ةناك اتصال متزامن م  المعمم

 ناا مال مة حيث يستطي  الطالب  self Based Courses والميزات الوالحة لاا
      ي يريدش ل وتو ر الخصا صان يتملى التدريب الذي يحتاجم    الوقت الذ

 .) 15)  التالية
 . لتسري  العممية التعميمية Multimedia الوسا ط المتعددة -1
والتجاوب وة  ارستراتيجية الت  تساعد المتعمم عماى ان  Interactive التفاعل -2

 . يتدرب عمى ما يتملاش
وتتيح لممتعمم التوقل عن ارستمرار  ا  الكاورس  ا   Bookmarking الم  رة -3

 . اي وقت هم المواصمة من حيث توقل
  . وةناك التعميم المدمج و يم مزج بين التعميم المتزامن وغير المتزامن

  : تقنيات التعميم االلكتروني
 بكة ارنترنت : وة  جازو مان ال ابكة العالمياة واساعة ارنت اار ل حياث يمكان  (1)

   توظيفاا كوسيط  عالم  وتعميم     آن واحد
الحاساااب ل ويمكااان  يااااا  مااا تمرات الحاساااب : وةااا  طريلاااة  تصاااال عااان طرياااق (2)

لمجموعااة ماان ا  ااراد التفاعاال  يمااا بياانام عاان طريااق ادنااى قيااود او ترتيبااات خاصااة 
 . بالرومان والمكان
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م تمرات الفيديو : حيث تربط ةذش التلنية الم ر ين المختصاين ا كااديميين ما   (3)
 . طالبام    مواق  متفرقة وبعيدة من خالل  بكة تمفزيونية عالية اللدرة

الم تمرات الصوتية : وةا  اقال تكمفاة ملارناة بما تمرات الفياديو ل وابساط نظاماًا  (4)
ومرونااة وقابميااة لمتطبيااق  اا  التعماايم المفتااوح ل وةاا  تلنيااة الكترونيااة تسااتخدم الااااتل 
وآلياة المحادهاة عماى ةي اة خطاوط ةاتفيااة توصال المحالار باالطالب المنت ارين  اا  

 . اماكن متفرقة
ياااااااديو  المدمجااااااة : حياااااااث تااااااو ر ةاااااااذش االسااااااطوانات لممدرساااااااين اسااااااطوانات الف (5)

والمتعممااين ابعاااد  لااا ية لاادور التلنيااة  اا  التعماايم اةماااا ان كاال جزي ااة  اا  الاانص 
 . يمكن الوصول  لياا    زمن اليتعدى الهوان 

منتاااديات الفياااديو :حياااث يمكااان لم اااخص اال اااتراك  ااا  علاااوية ناااادي الفياااديو  (6)
 . عن طريق طر يات ناقمة مخصصة لاذا ال رض المعن  ويتم نلل الخدمات

الفيااديو المتفاعاال : ت اامل عمااى تلنيااة ا اارطة الفيااديو وتلنيااة اسااطوانات الفيااديو  (7)
مااادارة بطريلاااة خاصاااة عااان نظاااام الحاساااب او مساااجل الفياااديو ل واةااام ماااا يمياااز ةاااذش 

متحركاة الطريلة  مكانية التفاعل بين المتعمم والمادة المعرولة الت  ت مل الصور ال
المصحوبة بالصوت ل وةا  وسايمة اتصاال مان اتجااش واحاد الن الماتعمم  ال يساتطي  

 . التفاعل م  المعمم
باارامج اللماار الصااناع  : حيااث يااتم توظياال باارامج ا قمااار الصااناعية الملترنااة  (8)

مان  بنظم الحاسب و المتصمة بخط مبا ر م   بكة  تصاالت مماا يساال ارساتفادة
 . اللنوات السمعية والبصرية    عمميات التدريس ويجعماا اكهر تفاعالً 

البرياااد االلكترونااا  : وةاااو تباااادل الوهاااا ق والرساااا ل بهساااتخدام الحاساااب ل وةااا   (9)
 . الخطوة ا ولى     ستخدام ارنترنت    التعمم
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 : مزايا التعميم االلكتروني
يمكاااان ذكااااار اةماااااا عماااااى النحاااااو ار انااااام  لمتعماااايم االلكترونااااا  العديااااد مااااان المزايااااا ل

 .(16)التال 
زيادة  مكانية االتصال بين الطمبة  يما بينام : وبين الطمباة والكمياات ل وذلاك مان  -

خالل ساولة االتصال ما بين ةذش ا طرال    عدة اتجاةات مهل مجاالس النلااشل 
  . البريد ارلكترون  ل غرل الحوار

المختمفاة لمطاالب : حياث ان المنتاديات الفورياة مهال المساةمة    وجاات النظار  -
مجاااالس النلااااش وغااارل الحاااوار تتااايح  ااارص لتباااادل وجااااات النظااار  ااا  الموالاااي  
المطروحااة ممااا يزيااد  اارص االسااتفادة ماان اآلراو والملترحااات المطروحااة ودمجاااا ماا  

 . اآلراو الخاصة بالطالب
لكل طالب  رصة اردالو برايم ارحساس بالمساواة : بما ان ادوات االتصال تتيح  -

 اا  اي وقاات ودون حاارج ل خال ااًا للاعااات الاادرس التلميديااة ل ةااذش المياازة تكااون اكهاار 
 ا ااادة لااادى الطاااالب الاااذين ي اااعرون باااالخول واللماااق  ن ةاااذا ا ساااموب  ااا  التعمااايم 
يجعاال الطااالب يتمتعااون بجااراة اكباار  اا  التعبياار عاان ا كااارةم والبحااث عاان الحلااا ق 

 . كانوا    قاعات الدرس التلميديةاكهر مما لو 
ساولة الوصاول  لاى المعمام : اتااح التعمايم ارلكترونا  سااولة كبيارة  ا  الحصاول  -

عمى المعمم والوصول  ليام  ا  اسارع وقات وذلاك خاارج اوقاات العمال الرسامية ل  ن 
المتاادرب اصاابح بملاادورش ان يرساال استفساااراتم لممعماام ماان خااالل البريااد ارلكتروناا ل 

 ش الميزة مفيدة ومال مة لممعمم اكهر بدال من ان يظل مليدًا عمى مكتبموةذ
 مكانيااة تحااوير طريلااة التاادريس : ماان الممكاان تملاا  المااادة العمميااة بالطريلااة التاا   -

تناسب الطالب  منام من تناسابم الطريلة المر ية ل ومنام تناسابم الطريلاة المساموعة 
 . يلة العمميةاو الملرووةل وبعلام تتناسب معم الطر 
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مال مااة مختماال اساااليب التعماايم : التعماايم ارلكتروناا  يتاايح لممااتعمم ان يركااز عمااى  -
ا  كااار المامااة اهناااو كتابتاام وتجميعاام لممحالاارة او الاادرس ل وكااذلك يتاايح لمطااالب 
الااذين يعااانون ماان صااعوبة التركيااز وتنظاايم الماااام االسااتفادة ماان المااادة وذلااك  ناااا 

  . بصورة سامة وجيدةل والعناصر المامة  ياا محددة تكون مرتبة ومنسلة
تاو ر المنااةج طااوال الياوم و اا  كال اياام ا ساابوع  : ةاذش المياازة مفياادة لأل ااخاص  -

المزاجيين او الذين يرغبون التعميم    وقت معين ل وذلك  ن بعلام يفلل الاتعمم 
 خصااية ل  اااذش  صااباحًا واآلخاار مساااوًا ل كااذلك لمااذين يتحممااون اعباااو ومساا وليات

  . الميزة تتيح لمجمي  التعمم    الزمن الذي يناسبام
االسااااتمرارية  اااا  الوصااااول  لااااى المناااااةج : ةااااذش المياااازة تجعاااال الطالااااب  اااا  حالااااة  -

لتاااا  يريااادةا  اااا  الوقاااات الااااذي  ساااتلرار ذلااااك ان بهمكاناااام الحصاااول عمااااى المعمومااااة ا
غالق المكتبةيناسبم   .ل  ال يرتبط بموقات  تح وا 

رعتمااااد عماااى الحلاااور الفعمااا  : لااام يعاااد االلتااازام بجااادول زمنااا  لمطالاااب عااادم ا -
لااروريًا  ن التلنيااة الحديهااة و اارت طاارق لالتصااال دون الحاجااة لمتواجااد  اا  مكااان 

 . وزمان معين لذلك اصبح التنسيق  ليس بتمك ا ةمية الت  تسبب ارزعاج
م الفوري عمى  عطاو ساولة وتعدد طرق تلييم تطور الطالب : و رت ادوات التليي -

  .المعمم طرق متنوعة لبناو وتوزي  وتصنيل المعمومات بصورة سريعة وسامة لمتلييم
االسااتفادة اللصااوى ماان الاازمن :  ن تااو ير عنصاار الاازمن مفيااد وةااام جاادًا لمطاار ين  -

المعمم والمتعمم ل  الطالب لديم  مكانية الوصول الفوري لممعمومة    المكان والزماان 
المحدد وبالتال  ال توجد حاجاة لماذةاب مان البيات  لاى قاعاات الادرس او المكتباة او 

الااازمن مااان اللاااياع ل وكاااذلك المعمااام بهمكانااام  مكتاااب ا ساااتاذ وةاااذا يااا دي  لاااى حفاااظ
ارحتفاااااظ بزمناااام ماااان اللااااياع  ن بامكاناااام  رسااااال مااااا يحتاجاااام الطالااااب عباااار خااااط 

  . االتصال الفوري
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تلميااال ا عبااااو اردارياااة بالنسااابة لممعمااام : التعمااايم ارلكترونااا  يتااايح لممعمااام تلميااال  -
حالااارة مهااال اساااتالم ا عبااااو اردارياااة التااا  كانااات تمخاااذ منااام وقااات كبيااار  ااا  كااال م

  . الواجبات وغيرةا
 : أشكاليات التعميم االلكتروني

ى لاااام ا ااااكاليات تعيااااق تنفيااااذش التعماااايم االلكتروناااا  ك ياااارش مااااان طااااارق التعماااايم ا خاااار 
 .(17)وة :
يواجااام التعمااايم االلكترونااا  مصااااعب قاااد تطفااا  بريلااام منااااا  تطاااوير المعاااايير : (1)

حاجاااة المنااااةج والملاااررات التعميمياااة  ااا  الجامعاااات  لاااى  جاااراو تعاااديالت وتحاااديهات 
عديااادة نتيجاااة لمتطاااورات المختمفاااة المتالحلاااة ل  ساااتجد الجامعاااة نفسااااا عااااجزة عااان 

تكاان قابمااة تعااديل اي  اا   اا  المااواد التعميميااة التاا   اا   ااكل اقااراص مدمجااة مااا لاام 
 . رعادة الكتابة وةو امر معلد حتى لو كان ممكناً 

ا نظمة والحوا ز التعويلية : وة  من المتطمابات الت  تحفز وت جا  الطالب  (2)
عمااى التعمااام االلكترونااا  ل حيااث ال زال التعمااايم االلكتروناا  يعااان  مااان عاادم ولاااوح 

لكترونا  ب اكل والاح ل كماا ان ا نظمة والطرق وا ساليب الت  يتم  ياا التعمايم اال
عدم البت    قلية الحوا ز الت جيعية لب ية التعميم ةا   حادى العلباات التا  تواجام 

 . التعميم االلكترون 
التعماايم الملاامون والفعااال والب يااة التعميميااة : نلااص الاادعم والتعاااون الملاادم ماان  (3)

رناامج  عاال مساتلل ل اجل طبيعة التعميم الفعالة ل ونلص المعاايير لولا  وت ا يل ب
 . ونلص الحوا ز لتطوير المحتويات

: غالبًا ما ت خذ اللرارات التلنية من قبل التلنيين او عمم المناج او المهيودولوج  (4)
الفنيااين معتماادين  اا  ذلااك عمااى  سااتخداماتام وتجاااربام ال خصااية ل وغالبااًا ال ي خااذ 

ر بااالتعميم  ااال بااد ماان وجااود بعااين االعتبااار مصاامحة المسااتخدم ل وعناادما يتعمااق ا ماا
 . خطة
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الخصوصية والسرية : حيث  ن اختراق المحتوى واالمتحانات من اةام معوقاات  (5)
 . التعميم وذلك بحدوث ةجمات عمى المواق  الر يسية    ارنترنت

المعيلاااااات المادياااااة : تكااااااليل تطاااااوير البااااارامج التعميمياااااة والتجايااااازات المختمفاااااة  (6)
حتيااة مهاال خطااوط ارتصااال وتكمفااة ارتصااال والت اا يل والتركيااب الممحلااة والبنيااة الت

 . والصيانة ورسوم ارتصال بارنترنت
المعيلات الب ارية : اي وجاود قماة و اح  ا  المعممااين الاذين يجياادون  ان التعاامم  (7)

االلكترون  ل  ميس كل ا ساتذة  ا  الجامعاات يساتطيعون ان يسااموا  ا  ةاذا الناوع 
 . من التعميم

عوا ق التعميم االلكترون  من ناحية المتعممين : وتتمهل    صعوبة التحول من  (8)
طريلة تعميم تلميدية  لى طرق احدث ل وصعوبة تطبيق التعميم االلكترون     بعض 
المواد مهل الدراسات العممية    مجاالت الطب والصيدلة ل وصعوبة الحصول عمى 

 . اجازة حاسب لدى بعض الطالب
ق التعماايم االلكتروناا  ماان ناحيااة المعممااين : صااعوبة التعاماال ماا  معممااين عوا اا (9)

غير مدربين او معتادين عمى التعميم الذات  ل وصعوبة التمكد من تمكن الطالب من 
 . ماارات  ستخدام الحاسب ل ودرجة تعليد بعض المواد ل والجاود والتكمفة المالية

او الم سسااات عمااى تحديااد محاايط  التصاافية الرقميااة : وةاا  ملاادرة ا  ااخاص (10)
ارتصااال والاازمن بالنساابة لأل ااخاص وةاال ةناااك حاجااة رسااتلبال  تصاااالتام وماادى 

 . اةمية ةذش ارتصاالت
 . الحاجة  لى ن ر محتويات ذات جودة عالية ل وذلك  ن المنا سة عالمية (11)
بعااض الجاااات الرساامية  اا  بعااض الاادول بال اااادات الممنوحااة  عاادم  عتاارال (12)

 . عن طريق التعميم االلكترون 
صااااااعوبة التلياااااايم والمتابعااااااة لمدارسااااااين والمتاااااادربين ممااااااا ياااااا دي لتلمياااااال نساااااابة  (13)

 .التحصيل
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ولمتعماااايم االلكتروناااا  اةميااااة كبياااارة لممااااراة نظاااارًا لمااااا عمياااااا ماااان واجبااااات ل  ااااالتعميم 
المراة عمى الجم  بين واجباتاا وتعميماا ل و   تلرير صادر عان االلكترون  يساعد 

الجمعية ا ميركية لمجامعاة النساا ية تباين ان عادد الحاصامين عماى  ااادات جامعياة 
عان طريااق المراسامة  اا  زياادة ممحوظاااة و ال البياة العظمااااى ةا  ماان النسااو ل حيااث 

ن الخامساة والع ارين ل % مان الدراساين وغاالبيتان تتجااوز اعماارة60 كمن حوال  
 .(18)ويالحظ ان ا ماات العامالت ةن من يتطمعن لر   مستواةن التعميم 

ويواجاام التعماايم االلكتروناا  اقبااااًل لاادى النساااو اكهاار ماان الرجااال لعاادة اسااباب ل حيااث 
يمكن لممراة ان تتملى التعميم الذي تطمح  ليام دون ارنتلاال  لاى مكاان خاارج بيتااا ل 

رونة  حيث تستطي  ان تحلر المحالرات وة     بيتاا ل ويمكناا  لا ة  لى الم
اساات الل الوقاات بحيااث تحصاال عمااى درجااة جامعيااة ولاان يتعااارض ذلااك ماا  واجباتاااا 

لاذلك  22-18المنزلية ل و   العادة ماا يتاراوح اعماار الطمباة  ا  الجامعاات ماا باين 
طمباة  ا  الجامعاات يواجم من تخطى ةذش المرحماة العمرياة صاعوبة  ا  التامقمم ما  ال

 . التلميدية
وبالملاباال ةناااك صااعوبات تواجاام المااراة بجانااب ةااذش الممياازات تتمهاال  اا  ارتفاااع     

 الرساااوم ل وغاااالو الماااواد التعميمياااة ل  لاااا ة  لاااى ان العدياااد مااان ةاااذش الااادورات غيااار
 .(19) معتمدة لدى جاات تعميمية كهيرة

 : تجربة جامعة السودان المفتوحة    التعميم االلكترون  -هالهًا  -
منااذ ساابعينيات اللاارن المالاا   ااادت جماوريااة السااودان انواعااًا متعااددة لمتعماايم عاان 
بعااد بواسااطة م سساااات حكوميااة واخاارى طوعيااة ل وعمااى مسااتويات مختمفااة ل  ااممت 

  ل وذلك  ستجابة لحاجات محو ا مية والتعميم العام والتعميم الجامع  و وق الجامع
المجتمااا  الممحاااة لتوساااي  ماااواعين التعمااايم وتنوعااااا ل و اااممت العمااال داخااال الساااودان 
وخارجم . وقد حللت بعض تمك الم سسات نجاحًا ملادرًا مهال معاةاد التعمايم الترباوي 

 . وذلك نتيجة  ناا التزمت بمسس التعميم عن بعد وقواعدش



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

298 

 

والمعمومات من تطور    كال المجااالت وخاصاة ونسبة لما احدهتم هورة االتصاالت 
 اااا  مجااااال التعماااايم ل كااااان البااااد لماااادول المتلدمااااة ان تعاااادل  اااا  ممارسااااتاا واساااااليباا 
التعميمياااة ل وبسااابب جاااودة ةاااذش ا سااااليب وتكمفتااااا المنخفلاااة نسااابيًا و اعميتااااا  ااا  
م الوصااول  لااى  عااداد كبياارة ماان الدارسااين  اا  اماااكن  قااامتام ل تحولاات  لااى  سااتخدا

 . ا ساليب الحديهة    التعميم مستفيدة من تلنية االتصاالت والمعمومات
وكانااات ةنااااك حاجااااة  ااا  الساااودان رن اااااو جامعاااة مفااااتوحة نسااااابة لملااادرة المحاااادودة 
لمجامعاااات "رغااام كهرتااااا"  ااا  اساااتيعاب النااااجحين  ااا  ال ااااادة الساااودانية ل و اااروط 

اجحين  ااا  ال ااااادة السااااودانية اللباااول التااا  تحاااول دون التحااااق نسااابة كبيااارة مااان النااا
بالجامعات ل ونسبة كبيرة من الطالب ال يكممون تعميمام الهانوي الختيارةم مجاالت 
اخااارى ل ونساااابة لمظااارول االجتماعيااااة "خاصاااة النسااااو" تحاااول بيااانان وباااين  كماااال 

 . التعميم الجامع  ل وةنالك اسباب اقتصادية تتعمق بكمفة التعميم الجامع  وتبعاتم
مااا ساابق كااان البااد ماان تااو ير  رصااة مناساابة لمدارسااين كاا  يتمكنااوا ماان  كمااال  ولكاال

دراساتام الجامعياة ل  كاان  ن ااو جامعااة الساودان المفتوحاة نموذجاًا الساتخدام التلنيااة 
  . االلكترونية    التعميم الجامع 

 : ن امة الجامعاة وتمسيسااا
( بتااري  164وزراو رقام )تم  ن ااو جامعاة الساودان المفتوحاة بموجاب قارار مجماس الا

كجامعااة حكوميااة تتبنااى نظااام التعماايم المفتااوح عاان بعااد ل وتماات   2002ابرياال  14
 28( بتااااري  11 جاااازة قاااانون الجامعاااة مااان قبااال المجماااس الاااوطن   ااا  الجمساااة رقااام)

ساااين  ااا   اااار اغساااطس مااان العاااام ل وتااام قباااول اول د عاااة مااان الدار  2004ابريااال 
2003 (20). 

ار السياسة العامة لجماورية السودان ل والبرامج التا  يلاعاا وتعمل الجامعة     ط
المجمس اللوم  لمتعميم العال  والبحث العمما  ل وتاادل الجامعاة  لاى تسايير التعمايم 
العال  والبحث العمم  وت جيعم وا  اعتم    مختمل مجاالت المعر اة النظرياة منااا 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

299 

 

حااث العمماا  اللا مااة سااواو كاناات والتطبيليااة تكاااماًل ماا  م سسااات التعماايم العااال  والب
محمياااااااة او عالمياااااااة ل حكومياااااااة او اةمياااااااة ل لخدماااااااة اةااااااادال التنمياااااااة االقتصاااااااادية 

مركاز  ا  كال المنااطق  300واالجتماعية    السودان ل وت امل الجامعاة اكهار مان 
 . الت  يمكن التسجيل  ياا ل وباا مكتبة الكترونية لخمة متاحة لمطمبة والباحهين

 : اةدال الجامعة
 :ولمجامعة مجموعة من ا ةدال تسعى لتطبيلاا عمى الواق  عمى النحو التال 

تحرير التعميم العال  من الليود الت  تعوقم عن اداو دورش    التنمية االجتماعية  -1
 . ال اممة ل وتلديمم لمن يرغبون  يم بما يناسب ظرو ام االجتماعية والعممية

 . المجتمع    اعة التعميم المستمر والتعميم -2
عااداد اللااوى  -3 خمااق تنميااة ب اارية كباارى ماان خااالل ن اار التعماايم العااال  وتمةياال وا 

 . الب رية المدربة واللادرة عمى مواجاة احتياجات التنمية
بحيااث  زيااادة كفاااوة اساات الل مااوارد التعماايم العااال  " الب اارية والماديااة " الحاليااة ل -4

 . تصبح كل الجامعات السودانية مراكز لمجامعة المفتوحة
مواجااااااة ا عاااااداد المتزايااااادة لمطاااااالب النااااااجحين والاااااذين ال يجااااادون مواقااااا   ااااا   -5

  الجامعات الحالية
تلميل اآلهار الناتجة عان هاورة التعمايم العاال  المتمهماة  ا  نادرة ا سااتذة ولاعل  -6

نتلاااالام ل  لاااا ة  لاااى المكتباااات الجامعياااة ومعانااااة الطاااالب   ااا  ساااكنام ومعا اااام وا 
 . الظرول االجتماعية ا خرى الت  يعان  مناا الطالب

 . تخفيض كمفة التعميم العال  من خالل التعميم المفتوح عن بعد والتعميم الذات  -7
دعااام م سساااات التعمااايم العاااال  والعاااام مااان خاااالل التلنياااات التعميمياااة الحديهاااة ل  -8

الجااااامع  المعااااد خصيصااااًا وبصااااورة ممياااازة مرجعااااًا لمطالااااب  بحيااااث يصاااابح الكتاااااب
الجاااامع  ل وتصااابح مكتباااة الجامعاااة االلكترونياااة مكتباااة  ااااممة لممراجااا  والمجااااالت 

  .العممية كماا
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قبول اعداد كبيارة مان الدارساين ل وبالتاال  تلميال تكمفاة تعمايم الطالاب الواحاد  ا   -9
 . ملارنة بالجامعات ا خرىةذا النظام ل وتلميل تكمفة البنية ا ساسية 
 : الفئات االجتماعية المستهدفة في الجامعة

تعماال الجامعااة عمااى تااو ير  اارص واسااعة ومفتوحااة لف ااات مختمفااة ماان طااالب التعماايم 
الجاامع  ل  لاا ة  لاى خريجاا  المرحماة الهانوياة الااذين ال يجادون  رصاة لالسااتيعاب 

معاااة  رصاااا واساااعة الساااتيعاب  ااا  الجامعاااات المعرو اااة والمعتااارل بااااا ل وتتااايح الجا
 : الف ات اآلتية

العاممين  ا  قطااع الخادمات الفنياة واردارياة والعساكرية الاذين ال يساتطيعون تارك  -
مس ولياتام وال التليد بنظاام الجامعااة التلميدياة ل ويرغباون  ا  دعام اختصاصااتام او 

 .  لا ة م ةالت اخرى  لى م ةالتام اللديمة
موقعاااااا الج را اااا  بعياااادًا عاااان اماااااكن وجااااود الجامعااااات ل   ااااات مجتمعيااااة يكااااون  -

 . وتمزماا الماام االسرية واالجتماعية بالبلاو    مواقعاا
النسااو الماوات  ال يساااعدةن ولاعان االجتمااع  والهلااا   مان التعمايم الجااامع  ل  -

 . وكذلك ربات البيوت الموات  يصعب عميان ترك مس ولياتان المنزلية
ملاامار التاادريس والتعماايم ماان ذوي االختصاصااات العمميااة البحتااة ل العاااممين  اا   -

 . "الذين يرغبون    ر   م ةالتام  لى المستوى الجامع  " معمم  مرحمة ا ساس
الم تربين الذين تحول قوانين البمدان التا  يليماون  يااا دون الحصاول عماى تعمايم  -

 . امع  الطبق    السودانجامع  ل او الذين يرغبون    الحصول عمى التعميم الج
 : نظام التعميم    الجامعة

تعتمااد جامعااة السااودان المفتوحااة  اا  تنفيااذ برامجاااا الدراسااية عمااى اسااتخدام التلنيااات 
الحديهة وخاصة الماواد التعميمية المخزوناة الكترونيًا ل وت مل ةذش المواد عمى الكتب 

عماااايم المفتااااوح ل والمااااواد المطبوعااااة المصااااممة و ااااق مواصاااافات التعماااايم عاااان بعااااد والت
التعميمية المسموعة والمر ية ل وتجادر ار اارة  لاى ان  نتااج ةاذش الماواد ت ارل عميام 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

2:1 

 

لجااان متخصصااة ل ولاام تكتاال الجامعااة باااذا التخصااص  لااد علاادت اكهاار ماان ور ااة 
نتااج الماواد المساموعة  عمل    تصميم المواد التعميمياة لمتعمايم المفتاوح ل وتصاميم وا 

ميم المواد التعميمية الكترونيًا ل وة  بذلك تعتبار الجامعاة الوحيادة التا  والمر ية وتص
اةتماااااات بتكاماااااال المعااااااارل العمميااااااة والفنيااااااة  اااااا  مجااااااال التعماااااايم المفتااااااوح والتعماااااايم 

 .االلكترون 
 : عناصر نظام التعميم المفتوح عن بعد الت  تعتمدةا الجامعة

كامم  متعدد الوسا طل المكون تنظام التعميم المفتوح عن بعد يتبنى المنحنى ال  ن
 وةذش العناصر ل لعممية التعميميةاجل تجويد ا عدة عناصر تجتم  معًا من من
 .(21ة 
الكتااااب المطباااوع : وةاااو كتااااب اعاااد بطريلاااة خاصاااة مااان قبااال مجموعاااة مااان  –اواًل 

العممااااو المختصاااين بمولاااوع الكتااااب ل وبعاااد  جاااازة الماااادة العممياااة تخلااا  لعممياااة 
التعميم  باادل تحويمااا  لاى ماادة قابماة لماتعمم الاذات  ل وذلاك و لاًا لمعاايير التصميم 

 . واساليب محددة ومعتمدة لدى جامعة السودان المفتوحة
الوسا ط المتعددة : يعتمد نظام التعمايم المفتاوح عان بعاد سمسامة مان الوساا ط  –هانيًا 

الوساا ط احياناًا ما  الكتااب  المساندة لدعم المادة التعميمية المطبوعة ل وقد تمت  ةاذش
المطبااوع  ااا  حزماااة واحااادة وتسااامى حيناااا بالحلاياااب التعميمياااة ل ومااان ةاااذش الوساااا ط 
ال اااريط الصااااوت  او الكاساااايت وال ااااريط البصاااري او الفيااااديو او االقااااراص المدمجااااة 

  CDS  الفيديوية ل وبرمجيات الحاسوب وتمت     العادة     كل اقراص مدمجاة
 . سواو كانت  توغرا ية او  را ح ل والصور اريلاحية

البااث ارذاعاا  والتمفزيااون  : باادات جامعااة السااودان المفتوحااة البااث ارذاعاا   –هالهااًا 
ب كل منتظم عمى مستوى والياة الخرطاوم واصابح بعاد ذلاك متاحاًا ب اكل كامال عبار 
  بكة ارنترنت ل تب  ذلك البث التمفزيون  ل ويساتطي  الباث ارذاعا  والتمفزياون  ان
 . يجعل الجامعة عالمية ل حيث يستطي  اي  نسان متابعتاا    اي مكان    العالم
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المناااطق والمراكااز التعميميااة : وتعتباار المناااطق والمراكااز التعميميااة ماان اكهاار  –رابعااًا 
العناصاار التاا  تميااز التعماايم المفتااوح عاان التعماايم باالنتساااب او المراساامة ل  الجامعااة 

ركاازًا تعميميااًا وكاال مجموعااة ماان المراكااز التعميميااة تتباا  تفااتح  اا  كاال تجماا  طالباا  م
 لاى منطلاة تعميمياة والمنااطق بادورةا تتبا  ردارة وتنساايق المراكاز وا ساناد التعميماا  
 اا  مركااز الجامعااة ل ويلااوم المركااز الدراساا  عباار المر ااد ا كاااديم  بالتواصاال ماا  

 . الدارسين وتلديم الخدمات كاممة لمطالب
 اارال ا كاااديم  والتوجياام : حيااث يخصااص لكاال مااادة تعميميااة م اارل ار –خامسااًا 

اكاااديم  يلااوم باادعم الدارسااين بطاارق متعااددة عباار الااااتل او الملاااوات المبا اارة ماا  
 . الدارسين
ارر اااد ا كاااديم  : يكااون لكاال مركااز دراساا  مر ااد واحااد عمااى ا قاال ل  –سادسااًا 

  الجامعاة المفتوحاة ل  ااو ممهال ويلوم المر د بماااام كهيارة ل وةاو عنصار اسااس  ا
الجامعااااة امااااام الدارسااااين ويتواصاااال معااااام ويتاااااب  تسااااجيمام  اااا  الفصااااول الدراسااااية 

  . المختمفة
التلااويم : تعتمااد الجامعااة اساااليب متعااددة لتلااويم الدارسااين ل  اناااك التلااويم  –سااابعًا 

وةنالااك الااذات  داخاال الملااررات نفساااا حيااث ي اامل اساا مة تلااويم ذاتاا  والتاادريبات ل 
تلااويم تلااوم باام الجامعااة عباار المراكااز االكاديميااة ويكااون بطااريلتين ةمااا : التعيينااات 

 . وة  واجبات تعطى لمدارس ل او ارختبارات    نااية الفصل
 : التعميم االلكترون     الجامعة

 ن ارنت ار الواس  ل بكة ارنترنت وتو رةا بصاورة السامكية  ا  كال ارجااو الساودان 
ل ل التعماايم االلكتروناا عااة منااذ  تاارة طويمااة لمباادو بخطااوات  عميااة  اا  مجاااد اا  الجام

 . " واليوم تر   الجامعة  عار " نحو جامعة الكترونية بالكامل
ويعمااال نظاااام التعمااايم االلكترونااا  بالجامعاااة بتحويااال الماااواد التعميمياااة وتحميمااااا عماااى 

محتاوى التعميما  وةو نظام يعتبار مان ا لال نظام  دارة ال  (moodle نظام )موودل
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واكهرةا نموًا وتطورًا ومدعوم من كبرى الم سساات التعميمياة والمنظماات التربوياة  ا  
العالم ل بحيث يسال التعامل معاا من قبل الم ر ين ا كاديميين ومن قبل الدارسين 

 . عمى حد سواو
 وقاااد مااارت عممياااة  ن ااااو نظاااام التعمااايم االلكترونااا  بجامعاااة الساااودان المفتوحاااة بعااادة

 22) )مراحل: 
 . مرحمة التمسيس ل و ياا يتم تمسيس معمل حاسوب متكامل لمتعميم االلكترون  -
مرحمااااة التعماااايم االلكتروناااا  الماااادمج الجز اااا  ل وةااااو نظااااام يجماااا  بااااين ار اااارال  -

ا كاديم  التلميدي وار ارال االلكترونا  ل ويطباق عماى بعاض الملاررات ولايس كال 
 . اواًل عمى طالب الحاسوبالبرامج التعميمية حيث يطبق 

مرحمة التعميم االلكترون  المدمج الكم  ل حيث يتم تو ير الملاررات الدراساية عبار  -
النظاااام ودعااام الملااااررات الدراساااية بنماااااذج  يلااااحية ل ويتطماااب ذلااااك زيااااادة معامااااال 

  .الحاساوب
مرحمااااة التعماااايم الكتروناااا  الكاماااال وةاااا  مرحمااااة التطبيااااق الكاماااال لكاااال العمميااااات  -

  . التعميمية عن طريق النظام
وقد استفادت الجامعة من تجارب جامعات عريلة  ا  مجاال التعمايم االلكترونا  مهال 
جامعة لندن وجامعة جنااوب ا ريلياا المفتوحاة ل وبالتاال  تمكنات الجامعاة مان تطبياق 
المعايير    استخدام التلنية بم رال ومساعدة بعض المجاان ا جنبياة عماى الجامعاة 

 . ا المجال   ةذ
وةنالااك  وا ااد عااادت عمااى الجامعااة ماان تطبيااق سياسااة التعماايم االلكتروناا  تتمهاال  اا  
الرساااوم الدراساااية التااا  تعتبااار عا ااادًا ومصااادرًا لمااادخل  ااا  الجامعاااة ل والمسااااةمة  ااا  
تحسااين ولاا  االسااتاذ الجااامع  ل  لااا ة  لااى  هااراو روح البحااث العمماا  خاصااة  اا  

 . مجال التلنيات الحديهة
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الجامعااة بمعااداد م اااري  لتطااوير نظااام التعماايم  ياااا ل حيااث يااتم  ن اااو م اااري  تلااوم 
مهااال تممياااك كااال طالاااب جاااااز حاساااوب بارلاااا ة  لاااى ةااااتل محماااول ل كماااا تعمااال 
الجامعة عمى تدريب المستفيدين من المكتبة وتدريب ا ساتذة ل لذلك قامات الجامعاة 

 اا  التربيااة لر اا  مسااتوى مرجاا   اا  جمياا  المجاااالت خاصااة  400بتاامليل اكهاار ماان 
  .تمةيل ا ساتذة
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 : خاتمة
ظار مفاوم التعميم ارلكترون  نتيجة لمتطور    التعمايم ل والاذي يعتماد عماى التلنياة 
لتلااديم محتااوى لممااتعمم بطريلااة جياادة و عالااة ل ممااا جعماام يتمتاا  باابعض الخصااا ص 
والمزايا تبدو والحة لمعيان    اختصار الوقت والجاد والتكمفم ل لا ة  لى  مكانياة 

لمتحصاايل الدراساا  ل ومساااعدة المعماام والطالااب  الحاسااب  اا  تحسااين المسااتوى العااام
 .   تو ير بي ة تعميمية جذابم

ورغم تمك ا ةمية لاذا النوع من التعمايم والنتاا ج ا ولياة التا  اهبتات نجاحاا ل  ال  ن 
االستخدام مازال    بداياتم حيث يواجم ةاذا التعمايم بعاض العلباات والتحاديات ساواًو 

عتمااد معياار موحاد لصاياغة المحتاوى ل او  نياة تتمهال اكانت تلنية تتمهل  ا  عادم ا
   الخصوصية واللدرة عمى االختراق ل او تربوية تتمهل    عادم م ااركة الترباويين 

    .    صناعة ةذا النوع من التعميم عمى نطاق واس 
وللمان نجااح اساتمرارية التعمايم ارلكترونا  الباد مان التعب اة االجتماعياة لادى ا اراد 

  لمتفاعل م  ةذا النوع من التعمايم ل وتاو ر البنياة التحتياة لمتعمايم االلكترونا  المجتم
والتاا  تتمهاال  اا   عااداد الكااوادر الب اارية المدربااة وتااو ير خطااوط االتصااال المطموبااة 
والت  تسااعد عماى نلال ةاذا التعمايم عبار ا مكناة ل ما  لارورة ولا  بارامج لتادريب 

 . ادة اللصوى من تلنية المعموماتالطالب واالساتذة وارداريين لالستف
وماان خااالل تجربااة جامعااة السااودان المفتوحااة يتلااح ان الجامعااة اسااتفادة ماان خباارة 
الجامعااات المتلدمااة والتاا  ساابلتاا  اا  ةااذا المجااال ل ممااا جعماااا تطبااق المعااايير  لااى 
حد كبير    استخدام التلنية ل كما تلوم الجامعة بعدد من الم اري  الت  تاادل  لاى 

 . وير نظام التعميم االلكترون   يااتط
وقااد اةتماات الجامعااة بااالتعميم ارلكتروناا  كلاارورة ممحااة لالنت ااار الواساا  لمحاسااوب 
والتطور المذةل    تلنيات التعميم وبرمجياتم المختمفة ل مماا يحلاق لمجامعاة عالمياة 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

2:6 

 

سااعد االنت ار ويعطياا ا لل درجات الجاودة والترتياب العاالم  باين الجامعاات ل وي
   . كذلك التعميم االلكترون  الجامعة    ان تحلق  عار التعميم لمجمي 
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 الهوامش
 

 

محماااااد محماااااود الحيماااااة ل التكنموجياااااا التعميمياااااة والمعموماتياااااة ل االماااااارات : دار  ( 1
 .12ل ص  2001الكتاب الجامع  ل 

مومااااات لالعاااادد الهااااان  ل مااااايو خالااااد عبااااد الاااارحمن الجبااااري المجمااااة العربيااااة لممع (2
 www.arbican.net ل عمى الموق 2009

ل المعمومات بين النظرية والتطبيقل ترجمة ح مت قاسم عممل براين  يكري (3
 .11ل ص  1999اللاةرة : مكتبة غريب ل 

4) Williams,ME,informaics science and transparent system, sis 
Bulletin,1998,p.5 

كارل ل منطق الك ل العمم  ل ترجمة ماةر عبد اللادر ل االسكندري :  بوير (5
 . 108ل ص  1988دار المعر ة الجامعية ل 

6
) Smith, Robert and campell Bob, informatics technology 

revaluation, Britain: London,1981,p.98.                       

ل  1994دراسة    عمم المعمومات ل اللاةرة : مكتبة غريب ل  ح مت قاسم ل (7
 .9ص 

مات ودورةا    المكتبات اروى عبد اهلل عوض السيد ل تلنية المعمو  (8
ل بحث تكميم  لنيل درجة البكالوريوس    عمم المعمومات المتخصصة

 .6ل ص  2010كمية االداب ل  –والمكتباتل جامعة الخرطوم 

سة ل خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعموماتل غالب عوض النواي( 9
 13ل ص 200عمان: دارالصفاول 
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عبااد اهلل عبااد العزيااز موسااى ل التعماايم االليكتروناا  مفاماام و وا اادش وخصا صاام  (10
-8جامعاااة المماااك ساااعود ل-وعوا لااام ل ورقاااة ملدمااام  لاااى نااادوة مدرساااة المساااتلبل

 . 5ةال ص 1423

رانيا محمود عم  ورلوى عبد الحفيظ سميمان ل التعميم االلكترون  ل بحث  (11
تكميم  لنيل درجة البكالوريوس    عمم المعمومات والمكتبات ل جامعة الخرطوم 

 . 15ل ص  2009كمية اآلداب ل  –

 . 2011 براير  15ل بتاري   6336صحيفة االقتصاد االلكترونية ل العدد  (12

عادل ب ير ل التعميم االلكترون  ل مدونة اكاديمية اردارة والتنمية الب رية ل  (13
 . 2008اكتوبر  17بتاري   www.maktooblog.com عمى الموق 

 . نفس المصدر السابق (14

 . 26رانيا عم  ورلوى عبد الحفيظ ل مصدر سابق ل ص  (15

 14عبد العزيز عبد اهلل موسى ل مصدر سابق ل ص  (16

 17نفس المصدر السابق ل ص  (17

 . 2006مجمة الجزيرة االلكترونية ل العدد السادس ل 18) 

رلاااا محماااد و اااريل  اااعبان ل التعمااايم االلكترونااا  ل بحاااث ملااادم لكمياااة التربياااة  (19
 . 19النوعية ل جامعة بناا ل ص 

 . 7ل ص  2009جامعة السودان المفتوحة ل الممل الصحف   (20

 www.ous.edu.sd جامعة السودان المفتوحة عمى االنترنت موق  (21

 www.ous.edu.sd خطة الجامعة لمتعميم االلكترون  ل عمى موق  الجامعة22) 
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  في الميثاق العربي لحقوق االنسانضمانات حقوق المرأة العربية 

 (دراسة تحميمية)
 

 عمران الهاشمي المجدوب.د                                          
 جامعة طرابمس/ كمية الفنون واالعالم   
 زهرة سعيد المعيوفي.أ                                           
 كمية القانون صرمان.جامعة الزاوية                                          

 
    المقدمة :

بشقققكب مباشقققر لدراسقققة  ققققوذ المقققرأة العربيقققة مقققن  قققالب   ميقققب  ينطمقققذ هقققحا الب قققث
 نصوص الميثاذ  العربي ل قوذ االنسان المس مد من اال فاقيات العربية والدولية . 
ويعقققد إصقققدار اال فاقيقققات الدوليقققة ل ققققوذ المقققرأة مقققن أهقققم إجقققرا ات  عزيقققز  قوقهقققا  

زامققاد دا ميققاد و سققب  بققب فبمق ضققاها يصققبت ال ققزام الدولققة بققا  رام  قققوذ المققرأة لققيس إل
هو أيضاد ال زام دولي  و ماشياد مع هحا االه مام ومواكبة لم طور الهائقب فقي منظومقة 
 قققققققوذ ابنسققققققان بشققققققكب عققققققام و قققققققوذ المققققققرأة بشققققققكب  ققققققاص  أصققققققدرت الجامعققققققة 

(. وهققو أوب ا فاقيققة عربيققة شققاممة ل قققوذ  اإلنسااان الميثاااق العربااي لحقااوقالعربيققة 
ن كقققان هقققحا  الميثقققاذ ال يق صقققر عمقققم  ققققوذ المقققرأة ف سقققب  إال أنققق  ققققد ابنسقققان  واك

  ناوب عدد كبير منها وأفرد لها نصوصاد  اصة بها .
   بعققد أن صققدقت عميقق 2008و قققد د ققب هققحا الميثققاذ  يققز النفققاح فققي شققهر مققارس

  ومقن المقوموب فيق  أن يسقهم هقحا الميثقاذ بقدور (1 دوب عربية كانت ليبيا مقن بينهقا7
فعاب في  عزيقز  ققوذ المقرأة فقي القوطن العربقي  ول ققدير  جقم وأهميقة مقا يمكقن أن 
يقدمقق  الميثققاذ لممققرأة العربيققةذ يققو ي هققحا الب ققث ل  ميققب  نصوصقق   الم عمقققة بققالمرأة 
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وثيقيقققا العربيققة ومققدء مال مققة هققح  النصققوص ل ققققوذ المققرأة   يققث انقق  لققيس ب ثققا  
يهقد  الققي رصقد بنققود اال فاقيقات والمواثيققذ الدوليقة ل قققوذ المقرأة بقققدر مقا هققو ب ققث 
  ميمقققي ومققققارن بهقققد  مقارنقققة نصقققوص الميثقققاذ العربي قيقققد الب قققث( ب يقققة معرفقققة 
الشوط الحي قطعق  المج مقع العربقي فقي مجقاب  ققوذ المقرأة .ومقن ثقم معرفقة مقواطن 

لققي ي نققاقض مققع بعققض اال فاقيققات الدوليققة الضققع  فققي هققحا الميثققاذ سققوا  احا كققان ح
ل قققققوذ االنسققققان  او سققققوا  كققققان هنققققاي  قصققققور مققققن جانققققب بعققققض الققققدوب العربيققققة 

 والم مثب في عدم  فعيمها لنصوص هح  اال فاقيات ال قوقية.
 إشكالية البحث: 

مققا دامققت المشققكمة الب ثيققة ا ققدء ال طققوات االساسققية فققي كققب دراسققة عمميققة جققادة  
يققد عمققم أنا هققحا الب ققث ال يشققح عققن القاعققدة الم عققار  عميهققا بققين عميقق  يمكققن ال وك

البقا ثين فققي مجققاب القققانون وعمققم العالقققات الدوليقة. و  مثققب اشققكالية هققحا الب ققث فققي 
ان صققدور الميثققاذ العربققي ل قققوذ االنسققان و عزيققز  ل قققوذ االنسققان العربققي عمومققا 

كمققا  -العربيقة ب قوقهققا كاممقة  والمقرأة العربيقة   ديققدا لقم يققؤد القي ضققمان  م قع المققرأة
ن يجة  لما   عرض ل  فقي وطنهقا مقن بعقض   -وردت في مواد الميثاذ المشار إلي  

الممارسقققات   صقققب إلقققي  قققد االضقققطهاد واالقصقققا  وايرهقققا. إحنذ   ف شقققكالية  هقققحا 
فاي معرفاة  ال  نااك  حاعاة فعار ل ادور الب ث  نبي عمم  ساؤب م قوري ي مثقب 

ق االنسان؟ والي اي مدى ارتقا   ا ا الميثااق بحقاوق المارأة الميثاق العربي لحقو
 العربية وضماناتها ؟.

 ا مية البحث: 
   ققب دراسققة  قققوذ المققرأة بصققفة عامققة والمققرأة العربيققة عمققم وجقق  ال صققوص اهميققة 
اسقق ثنائية لققيس فققي مجققاب القققانون الققدولي ف سققب  بققب فققي مجققاب العالقققات الدوليققة 

اال فاقيققات والمواثيققذ الدوليققة الضققامنة ل قققوذ المققرأة. وحلققي نظققرا ل زايققد عققدد صققدور 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

022 

 

وعمي ذ فون اهمية هحا الب ث   كمن  في كون  يب ث في وا دة من المسائب المهمة 
 الم عمقة ب قوذ المرأة العربية في ظب الميثاذ العربي ل قوذ االنسان  

م ضقققرورة  يققث يعقققد هقققحا الميثققاذ ا قققد المرجعيقققات القانونيققة الدوليقققة ال قققي   فققز عمققق
االر قا  بمكانة المرأة العربية و عزيز  قوقها االنسانية .كما   زداد أهمية هحا الب ث 
باع بققققار  يقققققارن بققققين نصققققوص هققققحا اال فققققاذ ومققققا ي عمققققذ ب قققققوذ المققققرأة الققققواردة فققققي 
اال فاقيققات الدوليققة .ويققري البا ثققانذ  ان موضققوع  قققوذ المققرأة سققيظب م ققال لمكثيققر 

القانونية لعققود قادمقة  وهقو مقا يممقي عمينقا البقد  بال صقدي لق  من الدراسات الدولية و 
بالدراسققات العمميققة  السققيما فققي ضققو   زايققد و قيقققة مققا يصققدر مققن ا فاقيققات ومواثيققذ 
   قوقية انسانية عن منظمات عالمية واقميمية .ولكب ما حكر  برز اهمية هحا الب ث.

  دف البحث:
المقققرأة العربيقققة مقققن  قققالب   ميقققب المقققواد او هقققحا الب قققث لم عقققر  عمقققم  ققققوذ يااا تي 

النصققققوص  القانونيققققة  الم عمقققققة ب قوقهققققا  وال ققققي  ضققققمنها الميثققققاذ العربققققي ل قققققوذ  
االنسقققان والمسققق مد اساسقققا مقققن اال فاقيقققات العربيقققة والدوليقققة   ومنققق  ذ م اولقققة  ققققديم 
 وصققيات لعمهققا  سققهم فققي  فعيققب مضققامين هققحا الميثققاذ لم فققاظ عمققم  قققوذ المققرأة 

 العربية و عزيز دورها  ومكان ها في مج معا  .
 منهج البحث:

بمققا ان هققحا الب ققث يققو ي فققي سققياذ مناقشققة  قققوذ المققرأة العربيققة ال ققي اشقق مب عميهققا 
. (2 االع مقاد عمقم مقنهل ال  ميقب الميثاذ العربي ل قوذ االنسان  لحلي كان البد من

العربيقققققة القققققواردة بالميثقققققاذ  بهقققققد    ميقققققب المقققققواد القانونيقققققة الم عمققققققة ب ققققققوذ المقققققرأة
العربي قيد الب ث(لمعرفة مدء انسجامها مع طبيعقة هقح  المقرأة و قوقهقا المشقروعة. 
.مضققققافا اليقققق  المققققنهل المقققققارن بهققققد  ال وكققققد مققققن عققققدم مناقضققققة نصققققوص الميثققققاذ 

كمققا  –لال فاقيققات الدوليققة فققي اطققار  قققوذ االنسققان. فهققو لققيس ب ثققا  وثيقيققا وصققفيا 
 قققث   ميمقققي مققققارن   وبال قققالي  لقققن يققق م  نقققاوب الموضقققوع بطريققققة بقققب هقققو ب -اسققمفنا
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وصقققفية  بقققب سققق كون المعالجقققة فقققي سقققياذ   ميمقققي ي نقققاوب الم قققاور االساسقققية وفقققذ 
 ال طة ال الية: 
 خطة البحث:

سعيا ل  قيذ اهدا  هحا الب ث  كان البد من دراسقة  ققوذ المقرأة العربيقة المسق مدة 
وكقققحلي المسققق مدة مقققن  ,ة فقققي إطقققار الجامعقققة العربيقققةمقققن اال فاقيقققات العربيقققة المعققققود

وحلقققي لمعرفقققة هقققب هنقققاي  اجقققة فعقققالد  ,اال فاقيقققات الدوليقققة قبقققب صقققدور هقققحا الميثقققاذ
لصققدور ميثققاذ ي ققداري مققا باال فاقيققات السققابقة مققن قصققور وعيققوب  ثققم دراسققة وضققع 

هقحا   قوذ المرأة في الوطن العربي  وما   عرض ل  من ان هاكات لمعرفقة مقدء ققدرة
الميثققاذ عمققم معالجققة كققب حلققي مققن  ققالب   ميققب ال قققوذ الققواردة بالميثققاذ وال اصققة 
بالمرأة  ثم مقارن   بالمعايير الدولية  والم أي مدء ار قم هقحا الميثقاذ ب ققوذ المقرأة 
العربية. وال ي سو    ضت من  الب  قسيم هحا الب قث القي مب ثقين  ي نقاوب االوب 

ة قبب صدور الميثاذ  فيما  صقص المب قث الثقاني ل نقاوب منهما  قوذ المرأة العربي
  قوذ المرأة والميثاذ العربي ل قوذ االنسان  وحلي عمم الن و ال الي :

 :المبحث األول
 حقوق المرأة في الوطن العربي قبل  دور الميثاق

قققد   ققيط بققبعض الفئققات فققي المج مققع ظققرو  أو   ققديات  اصققة    مقق  عققن     
 قققققرء  و ققققققد  كقققققون هقققققح  الظقققققرو  أو ال  قققققديات اق صقققققادية أو فئقققققات المج مقققققع اأ

اج ماعية أو ثقافية أوايرها  مما يجعمهقا    قاج لنصقوص قانونيقة  فقرض لهقا  قوققاد 
   ولعب المرأة أولم هح  الفئات.(3  اصة بها ل واج  هح  ال  ديات

لقققحا أفقققردت المعاهقققدات ال اصقققة ب ققققوذ ابنسقققان سقققوا  الدوليقققة أو العربيقققة نصوصقققاد 
 ؤكققققد عمققققم عققققدد مققققن ال قققققوذ ال اصققققة بققققالمرأة  إال أنقققق  فققققي ال قيقققققة فققققان جميققققع 

 الضمانات القانونية الواردة بهح  اال فاقيات ليست كافية ب د حا ها  
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 زام ب نفيحها  ومدء  مكين المرأة فالعبرة بالواقع الفعمي لمدء ا  رام هح  ال قوذ واالل
 من ال م ع بهح  ال قوذ. 

لحلي ولمعرفة وضع  قوذ المرأة العربية كان البد لنقا أن ن نقاوب اال فاقيقات ال اصقة 
ب قققوذ ابنسققان وال ققي   نققاوب  قققوذ المققرأة سققوا  الصققادرة عققن الجامعققة العربيققة أو 

انضقققم إليهقققا عقققدد مقققن القققدوب  اال فاقيقققات الدوليقققة ال اصقققة ب ققققوذ المقققرأة وكانقققت ققققد
العربية  ثم دراسة مدء  م ع المقرأة العربيقة بهقح  ال ققوذ مقن عقدمها  لقحلي قسقم هقحا 

 -المب ث إلم مطمبين :
 :  قوذ المرأة في اال فاقيات العربية والدولية. المطمب األول 

 : واقع  قوذ المرأة في الوطن العربي.  المطمب الثاني
 رأة في االتفاقيات العربية و الدوليةالمطمب األول :حقوق الم

  قوذ المرأة الواردة في اال فاقيات العربية.  )أ(
لقققم  عققققد الجامعقققة العربيقققة أي ا فاقيقققة  اصقققة ب ققققوذ ابنسقققان باسققق ثنا       

ميثققاذ  قققوذ الطفققب العربققي  واال فاقيققة العربيققة ل نظققيم أوضققاع الالجئققين فققي الققدوب 
العربية  إال إنها قد أصدرت عدة ا فاقيقات  قنص عمقم بعقض  ققوذ ابنسقان  كانقت 

 الي:بعضها   ناوب  قوذ المرأة العربية وحلي كال 
م  و قد صادقت عمي  1964ميثاذ الو دة الثقافية العربية   يث صدر في سنة-1 

أامققب الققدوب العربيققة و قققد أكققد عمققم  ققذ المققرأة فققي ال عمققيم و حلققي بققالنهوض ب عمققيم 
      . ( 4 البنات وفقاد لممبادئ الدينية و القيم العربية و ال قدم العممي ال ديث

ات العمققققب   يققققث وافققققذ عميهققققا مجمققققس الجامعققققة فققققي اال فاقيققققة العربيققققة لمسقققق وي -2
دوب عربيققة فقققط  و  ؤكققد هققح  اال فاقيققة عمققم  8م  وانضققمت إليهققا ل ققد ا ن 1967

جممقققة مقققن ال ققققوذ الم عمققققة بالعمقققب  مقققن بينهقققا  قققوفير ال مايقققة لقققحوي اال  ياجقققات 
ال اصققة و اأ ققداث و النسققا  العققامالت  كمققا يجققب أن  كققون ال مايققة ال ققي  قررهققا 

سققق ويات العمقققب وا قققدة و أال  نطقققوي عمقققم أي  فريقققذ بقققين العمقققاب كقققال فريذ بسقققبب م
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الجقنس  كمققا أكققدت اال فاقيققة عمقم ضققرورة مققنت المققرأة العاممقة اأجققر المماثققب لمرجققب 
 .(5 عند  ماثب العمب

م   1971ميثاذ العمب االج ماعي العربي  و قد  مقت المصقادقة عميق  فقي سقنة  -3
وقد جا  هحا الميثاذ  اوياد لعقدد مقن المبقادئ واأهقدا   أهمهقا المسقاواة بقين الرجقب  
والمققرأة   يققث نققص فققي المبققدأ الثالققث عمققم أ الرجققب و المققرأة شققريكا  يققاة و مصققير 

ال ياة عمم أساس من ال عاون والمسقاواةأ  كمقا لالبد لهما من ابسهام معاد في صنع 
أكقققد عمقققم ضقققرورة  مكقققين المقققرأة مقققن القيقققام بقققدورها فقققي بنقققا  المج مقققع و عمقققم ققققدم 

 المساواة مع الرجب. 
م  و لققم   ققظ إال 1954ا فاقيققة الجنسققية  وافققذ عميهققا مجمققس الجامعققة فققي سققنة  -4

هقح  اال فاقيقة عمقم  قذ ب صديذ دول ين فققط لقحلي لقم  قد ب  يقز النفقاح  وققد أكقدت 
كققب فققرد فققي ال م ققع بجنسققية مققا  و قققد أكققدت فققي بعققض نصوصققها عمققم  ققذ المققرأة 
العربية الم زوجة بزوج عربي في  صولها عمم الجنسية   يث اش رطت بوال ي ر ب 
عمم زواج المرأة العربية أن  صبت بال جنسقية  ف مقا  ك سقب جنسقية زوجهقا العربقي  

مبقت حلقي فقي عققد القزواج أو كقان زوجهقا مقن دون جنسقية أو    فظ بجنسقي ها إحا ط
أو س بت دولة الزوج جنسقي ها  كمقا ا  قحت اال فاقيقة  طقوة مهمقة فقي  مايقة المقرأة 

 يققث نصققت عمققم أنقق  عنققد إنهققا  ال يققاة الزوجيققة لممققرأة أن  سقق رد جنسققي ها  و حلققي
 .(6  اأصمية عند عود ها لإلقامة في بمدها

المققرأة العربيققة  كمققا هققو مال ققظ فقق ن الجامعققة العربيققة لققم  ا فاقيققة إنشققا  منظمققة -5
 صدر أي ا فاقية  اصة بالمرأة  إال أن  وفي الف رة القريبة نسبياد و بال  ديد في سنة 

م  أصدرت الجامعة ا فاقية إنشا  منظمة المقرأة العربيقة   يقث وافقذ المجمقس 2002
م عمقم هقح  اال فاقيقة 2002نة االق صادي واالج ماعي ال ابع لمجامعة العربية فقي سق

 . (7 و قد د مت  يز النفاح فعالد 
 -و  هد  هح  المنظمة إلم :
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   قيذ  ضامن المرأة العربية باع بار  ركناد أساسياد لم ضامن ا لعربي.-1
 نسيذ مواق  عربية مش ركة في الشون العام العربي والدولي ولدء  نقاوب قضقايا -2

 والدولية.المرأة في الم افب ابقميمية 
 نمية الوعي بقضايا المقرأة العربيقة فقي جوانبهقا االق صقادية واالج ماعيقة والثقافيقة -3

 والقانونية وابعالمية.
 دعم ال عاون المش ري و بادب ال برات في مجاب النهوض بالمرأة. -4
 إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات  طط وسياسات ال نمية الشاممة. -5
لمققققرأة وبنقققا  قققققدرا ها والنهقققوض بال ققققدمات الصققق ية وال عميميققققة  نميقققة إمكانقققات ا -6

 الضرورية لها.
   ققققح المنظمققققة ال ققققدابير الكفيمققققة ب  قيققققذ أهققققدافها وحلققققي بجمققققع ونشققققر البيانققققات  -7

عداد البرامل الم كاممة ل نمي ها  كحلي دعم و نسيذ الجهود  الم عمقة بووضاع المرأة واك
 . (8 مرأةالم مية والدولية المعنية بقضايا ال

من المال ظ أن اال فاقية  عمقب عمقم  كقريس جهقود المنظمقة لم عريق  بقضقايا المقرأة 
و فعيب دورها في المج مقع  ولقم   مقب اال فاقيقة إشقارة واضق ة ب عزيقز  ققوذ المقرأة  

 إال أن  من الموموب في  أن يكون لممنظمة اه مامات ب عزيز  قوذ المرأة العربية.
بون هح  اال فاقيات اير ضامنة و كافمة ل قوذ المقرأة العربيقة  كما هو بادئ لمعيان 

فبابضققافة ل يققاب عققدد كبيققر مققن ال قققوذ ال اصققة بققالمرأة  إح لققم  ققنص عميهققا هققح  
اال فاقيات فهي أيضقاد ا فاقيقات صقدرت أامبهقا فقي ف قرة ال مسقينات و السق ينات ممقا 

النفاح إطالقاد  لحلي  بقدو يس دعي  طويرها و  نقي ها  كما أن بعضها لم يد ب  يز 
هنقققاي ضقققرورة لوجقققود ميثقققاذ عربقققي ل ققققوذ ابنسقققان كوثيققققة شقققاممة لعقققدد كبيقققر مقققن 

 ال قوذ و لجميع الفئات و أولها المرأة.
  قوذ المرأة في اال فاقيات الدولية )ب(
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لقد صدر   ت مظمة اأمم الم  دة اال فاقية الدولية بزالة جميقع صقور ال فرققة ضقد 
م  و هي أهم ا فاقية  قوقية  اصة بالمرأة و هي اأكثر 1979يداو( عام المرأة الس

دولقة  16شموالد كضمانة قانونية ل قوذ المرأة  و الجدير بالحكر هنقا أنق  و إن كانقت
عربية قد صادقت عمم هقح  اال فاقيقة إال أن هقح  ال صقديقات جقا ت مصق وبة بعقدد 

لقق  عمققم مسقق وء ال طبيققذ  فمقققد  ققم مققن ال  فظققات أفراققت االل ققزام مققن معنققا  و مفعو 
ال ققحرع أثنققا   قققديم  مققي ال  فظققات ال ققي اه مققت بالدرجققة اأولققم بوضققع النسققا  فققي 
إطقققار العالققققات العائميقققة  بعقققدم االنسقققجام مقققع الدسقققا ير أو ققققوانين اأسقققرة و االبيقققة 
ال ققاالت مققع الشققريعة ابسققالمية  و ب وكيققد هققحا ال وجقق   كققون االبيققة الققدوب العربيققة 

 جمقققت عقققن ال صقققديذ عمقققم ا فاقيقققات قطاعيقققة أ قققرء  قققدقذ بعقققض ال ققققوذ  مثقققب أ
اال فاقيقققققة ال اصقققققة بقققققال قوذ السياسقققققية لممقققققرأة و اال فاقيقققققة الم عمققققققة بجنسقققققية المقققققرأة 

 .(9 الم زوجة  و ا فاقية الرضم بالزواج و ال د اأدنم لسن الزواج
بالدرجة اأولم إلم كما يال ظ أن هناي  فاوت في  دة هح  ال  فظات و هحا راجع 

ا  ال  المواق  العربية و ابسالمية الرسمية من قضية  ققوذ ابنسقان بشقكب عقام 
و  ققققوذ  المقققرأة بشقققكب  قققاص   يقققث يال قققظ مقققثالد ققققدر كبيقققر مقققن اال ققق ال  بقققين 
موققق  السققعودية الققداعم ل صوصققية  قققوذ المققرأة العربيققة و المسققممة و بققين موققق  

 قققققوذ المققققرأة و ابنسققققان بشققققكب عققققام  وهققققحا راجققققع  ققققونس الققققداعم و المؤيققققد لكونيققققة 
ال قق ال  القققرا ات و ال ققوويالت لمنصققوص الدينيققة و ال راثيققة ابسققالمية فيمققا ي ققص 
 قوذ ابنسان بشكب عقام و  ققوذ المقرأة بشقكب  قاص  و هقي ققرا ات  ع مقد عمقم 
طبيعققة االج هققادات  فبينمققا نجققد بعققض ال فسقققيرات ال ققي  عطققي  قققوذ أكثققر  هنقققاي 

يرات  ضققيذ مققن هقققح  ال قققوذ  ك ققذ  ققولي المقققرأة لمنصققب ال كققم والقضقققا   و  فسقق
 موضوع الوالية و القوامة.
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مقن هنقا نقرء أن المققرأة العربيقة لقم  سقق فد كثيقراد مقن هقح  اال فاقيققة  لقحلي  بقدو ال اجققة 
مم ققققة لوجققققود ميثققققاذ عربققققي يقققق فهم ظققققرو  المققققرأة العربيققققة و يعمققققب عمققققم النهققققوض 

 ب قوقها.
 

 :الثاني المطمب 
 واقع حقوق المرأة في الوطن العربي.

إن الضققمانات القانونيققة وال ققي أشققرنا إليهققا فققي المطمققب السققابذ والمسقق مدة مققن       
ن كانقققت ضقققرورية إال أنهققا ليسقققت كافيقققة فققي  قققد حا هقققا   اال فاقيققات السقققابذ حكرهققا واك

 ال فاقيات.فالعبرة بالواقع الفعمي لمدء ا  رام ال قوذ المنصوص عميها في هح  ا
والواقع الفعمي في أامب الدوب العربية يوضت أن هناي أزمة في ا  رام  قوذ المقرأة 
بشقققكب كقققا  و  مثقققب هقققح  اأزمقققة فقققي الهقققوة بقققين النصقققوص والواققققع أو فقققي ايقققاب 
النصوص والممارسقة معقا   وال قي  قوفر ضقمانات كافيقة ل ققوذ المقرأة  و  فقاوت  قدة 

أ قرء  وحلقي ب فقاوت الظقرو  السياسقية واالق صقادية هح  اأزمة من دولة إلي دولة 
واالج ماعيقققة والثقافيقققة لمقققدوب العربيقققة   كمقققا يرجقققع ال فقققاوت بشقققكب كبيقققر إلقققم مققققدار 

 ال قدم الفكري وال نموي لهح  الدوب.
وي ضت هحا الواقع من  الب  قارير ال نميقة ابنسقانية العربيقة عقن البرنقامل ابنمقائي 

مقن  ققارير المنظمقة العربيقة ل ققوذ ابنسقان عقن  القة  ققوذ لألمم الم  دة  وكحلي 
ابنسان في الوطن العربي   يقث رصقد  قريقر ال نميقة ابنسقانية اأوب قضقية  مكقين 
المرأة كو د نواقص ثالث  عوذ ال نمية   يث  و ي المنطقة العربيقة فقي المر بقة قبقب 

 قب عنها إال أفريقيا جنوب اأ يرة بين مناطذ العالم  سب مقياس  مكين المرأة ولم 
 الص را .

كمقققا جقققا  فقققي  قريقققر المنظمقققة العربيقققة ل ققققوذ ابنسقققان إن هنقققاي  مييقققز فقققي ال عمقققيم 
والعمققققب والصقققق ة  فمققققثالد بققققالرام مققققن  ميققققز الف يققققات و فققققوقهن  اصققققة فققققي المرا ققققب 
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ال عميميققة اأولقققم مقققع قمققة إعقققادة البنقققات لمصققفو  بالنسقققبة لمقققحكور فققي جميقققع القققدوب 
 قريبا  إال إن معدب ال  اذ الف يات بال عميم في عدد كبيقر مقن القدوب العربيقة  العربية

%  كمققققققا إن عنققققققد االل  ققققققاذ بققققققال عميم الجققققققامعي فقققققق ن هنققققققاي ا جققققققا  50ال ي جقققققاوز 
لم  صص في فروع معينة وفقا  لنظرة مج معية   بح دراسة الف اة لموضوعات معينة 

 .(10(دون أ رء
أميققة فهققو موسققاوي وفقققا  لققنفس ال قريققر   يققث يع بققر أمققا وضققع المققرأة فيمققا ي عمققذ با

نسققبياظ ظققاهرة أنثويققة موجققودة بنسققب كبيققرة فققي عققدة دوب عربيققة  وهققو نفسقق  مققا يؤكققد  
 قرير ال نمية ابنسانية  يث جا  في  أ د ب البمدان العربية الققرن ال قادي والعشقرين 

         (11 .مميون بالغ أمي  معظمهم من النسا  أ 66مثقمة بعب    والي 
أما وضع النسا  في مجاب العمب فهناي نظرة مج معيقة حكوريقة لمقنت اأولويقة لعمقب 
الحكور ودورهم ال قميدي في إعالة اأسرة و فادي ل  مب  كمفة الدور ابنجابي لممرأة  
ممققا يزيققد نسققبة البطالققة بققين النسققا  عنهققا بققين الققحكور ويجعمهققن أوب مققن يفقققد فققرص 

االنكماش االق صادي وآ ر من ي صب عميها في أوقات االن عاش العمب في أوقات 
 .(12  مما ي نافم مع اع بارات الكفا ة ويشكب إهدارا  لمشارك هن في ال نمية

كما هناي  مييز رسمي وواقعي بين الجنسين فيما ي عمذ ب قوذ العمب  فهناي  مييز 
ز ب ققققوذ الضقققمان فقققي اأجقققور  قققزداد مقققع  قققدني المسققق وء ال عميمقققي كمقققا هنقققاي  مييققق

ن كانقت  االج ماعي والص ي   يث ال ي ذ لممرأة العاممة عادة مدها إلقم أسقرها  واك
م   2005بعققض الققدوب  فققادت مققؤ را  حلققي  فقققد صققدر مققثالد فققي مصققر  ققالب عققام 

قانون يقر  ذ أسرة المرأة العاممقة المصقرية فقي االسق فادة مقن  قوقهقا ال ومينيقة لقدء 
عققض الققدوب فققي حلققي مثققب ليبيققا ال ققي ال  ميققز قوانينهققا فققي وفا هققا  فققي  ققين سققبق ها ب

 اأجور و الضمان االج ماعي بين الحكور و ابناث.
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كمققا هنققاي  مييققز واضققت فققي قققوانين اأسققرة و الجنسققية  فمازالققت معظققم الققدوب  نكققر 
 قققذ المقققرأة فقققي مقققد جنسقققي ها إلقققم زوجهقققا اأجنبقققي و أبنائهقققا منققق   و بعضقققها يسققققط 

 .(13   الة زواجها بوجنبيالجنسية عنها في 
أمقققا بالنسقققبة لمعنققق  القققحي   عقققرض لققق  المقققرأة سقققوا  مقققن اأسقققرة أو مقققن المج مقققع فققققد 
  قققدث ال قريقققر نفسققق  بقققون المقققرأة العربيقققة  واجققق  أشقققكاال م  مفقققة مقققن العنققق  النفسقققي 
والجسقققدي كظقققاهرة عامقققة و  كقققرس بشقققكب  قققاص فقققي المج معقققات الريفيقققة الم رب  

 سطين( ن يجة ار فاع نسبة الفقر واأمية.جيبو ي  اليمن  مصر  فم
وفي المج معات البدوية القبائمية  دوب ال ميل  واأردن(  يقث   جقحر الققيم الحكوريقة 

 والجزائر( . و كحلي في الدوب ال ي  ع مد فيها ثقافة العن  مثب لبنان
المجاب ووفذ اب صائيات الواردة في  قرير المنظمة العربية ل قوذ ابنسان في هحا 

% مقققن النسقققا  المقيمقققات فقققي الدولقققة 66مقققثالد سقققجمت دراسقققة لجامعقققة ابمقققارات أن  
 القة  586  2006 عرضن لمعنق  المنزلقي  أمقا فقي الب قرين فققد سقجمت فقي العقام 

عن  منزلي ثمثيها من النسا   أما في اأردن وكمثاب آ ر ووفقا لنفس ال قرير هناي 
 . (14 فية جرائم الشر امرأة  ق ب سنويا  عمم  م 20 والي 

أما أوضاع النسا  في مناطذ الصراع فهي معاناة م فاقمة و مزدوجة  ما بين صور 
ال همققيش و ابقصققا  و ال مييققز و القيققود ال قميديقققة لممج مققع و  كريسققها فققي ظقققرو  
العنقق  و القهققر واالنفققالت اأمنققي  ومققا بققين  ققداعيات الصققراع المسققمت   اصققة مققع 

طققرا  الصققراع الل زاما هققا الدوليققة بقققوانين ال ققرب و اال قق الب  االن هققاي الم عمققد أ
فالمرأة في مناطذ الصراع عرضة لمق ب وال ط  واالا صاب  و المرأة العربية كان 
لهقققا نصقققيب اأسقققد فقققي حلقققي لوجقققود أكثقققر مقققن منطققققة صقققراع فقققي القققوطن العربقققي و 

نسققققا  فققققي و صوصققققاد  العققققراذ و فمسققققطين و الصققققوماب و السققققودان يضققققا  اليهققققا ال
م( و ممققا يؤكققد حلققي و عمققم سققبيب 2011البمققدان العربيققة ال ققي شققهدت ا ققداث عققام 

  أن أكثقر 3/ 8المثاب ال ال صر ما جا  في  قرير منظمة  رية المرأة العراقيقة فقي 
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م  و  م بيقع بعضقهن كسقمع 4/2003امرأة  م ا  طافهن في العراذ منح  2000من 
ديقققد مقققن نسقققا  العقققراذ لسقققو  المعاممقققة و دا قققب العقققراذ و  ارجققق . كمقققا  عرضقققت الع
امقرأة لالا صققاب عمقم أيقدي قققوات  200ال  قرش  واالا صقاب   يقث قققدر  عقرض 

اال قق الب. كمققا أنقق  ووفققققاد ب صققائيات المركققز الفمسققطيني ل ققققوذ ابنسققان بونقق  ققققد 
امققرأة فمسققطينية  قبققع فققي 120طفققالد  و مققا زالققت اكثققر مققن 116امققرأة و  133ق مققت 

رائيمية وحلققققي  ققققالب االج يققققاح ابسققققرائيمي فققققي النصقققق  الثققققاني لعققققام السققققجون ابسقققق
هقققح  أمثمقققة ال  صقققر لمقققا  عانيققق  المقققرأة العربيقققة مقققن ان هاكقققات لقققبعض  (15 م 2006

 قوقها اأساسية  فهب جا  الميثاذ العربي ل قوذ ابنسان معالجا  لكقب حلقي و اميقا  
 .ب ث الثاني بهحا الب ثب عمي  الموضامنا  ل قوذ هح  المرأة ؟ وهحا ما سيجي

 :المبحث الثاني
 حقوق المرأة و الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

صققدر الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان كوثيقققة شققاممة  إال أنقق  قققد  ققص المققرأة       
بعققققدد مققققن ال قققققوذ و أن الميثققققاذ و كمققققا يبققققدو مققققن ديباج قققق  قققققد أسقققق ند عمققققم عققققدة 
مرجعيقات م  مفققة أسقق مد منهقا نصوصقق  و الم مثمققة فققي مبقادئ ميثققاذ اأمققم الم  ققدة  

القققدوليين فقققي وجقققود إشقققارة واضققق ة وابعقققالن العقققالمي ل ققققوذ ابنسقققان و العهقققدين 
بعققالن القققاهرة ل قققوذ ابنسققان فققي ابسققالم  لققحلي  ققاوب الميثققاذ الموازنققة بققين هققح  
المرجعيات في م اولة لم وفيذ بين مبقدئي العالميقة و ال صوصقية ل ققوذ ابنسقان  
ف لم أي مدء نجت الميثاذ في االر قا  ب قوذ المقرأة العربيقة  هقحا مقا سقو  ي قاوب 

 المب ث دراس   في هحين المطمبين: هحا
  قوذ المرأة الواردة بالميثاذ العربي ل قوذ ابنسان. -المطمب اأوب:
  قوذ المرأة الواردة بالميثاذ و المعايير الدولية. -المطمب الثاني:

 :المطمب األول -
 حقوق المرأة الواردة بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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ة ال ققوذ العامقة القواردة بالميثقاذ  فققد  صقها بعقدد مقن إلم جانب  م قع المقرأة بكافق 
      -:ال قوذ و حلي كال الي

ال مييز بين كافة اأفراد ال اضعين لوالي ها أيقاد سقبب كقان  3لقد  ظرت المادة  -1
 -وقد عدد النص هح  اأسباب وكان من بينها الجنس وحلي كا  ي:

عمم أن   عهد كب دولقة طقر  فقي الميثقاذ بقون  كفقب لكقب شق ص  3/1 ؤكد المادة 
 اضققع لوالي هققا  ققذ ال م ققع بققال قوذ وال ريققات المنصققوص عميهققا فققي الميثققاذ دون 

 ال مييز بسبب الجنس. 
ف ثقققت عمقققم أن    قققح القققدوب اأطقققرا  فقققي هقققحا الميثقققاذ ال قققدابير  3/2أمقققا المقققادة  

 ع بكافة ال قوذ وال ريقات المنصقوص عميهقا الالزمة ل ومين المساواة الفعمية في ال م
 في هحا الميثاذ بما يكفب ال ماية من جميع أشكاب ال مييز بسبب الجنس.

فهقققي  ؤكقققد عمقققم  قققذ المسقققاواة بقققين المقققرأة والرجقققب  يقققث نصقققت  3/3أمقققا المقققادة  
الرجقققب والمقققرأة م سقققاويان فقققي الكرامقققة ابنسقققانية وال ققققوذ والواجبقققات فقققي ظقققب ''عمقققم

يجققققققابي الققققققحي أقر قققققق  الشققققققريعة ابسققققققالمية والشققققققرائع السققققققماوية اأ ققققققرء ال مييققققققز اب
وال شريعات والمواثيذ النافحة لصالت المقرأة و  عهقد  بعقاد لقحلي كقب دولقة طقر  با  قاح 
كافة ال دابير الالزمة ل ومين  كافؤ الفقرص والمسقاواة الفعميقة بقين النسقا  والرجقاب فقي 

لميثقاذأ ويقوفر هقحا القنص إطقاراد قانونيقاد لمقدوب ال م ع بجميع ال قوذ الواردة في هقحا ا
اأطرا  بون    ح كافة ال دابير الالزمة ل ومين  كافؤ الفرص و المساواة الفعمية بقين 
النسققا  و الرجققاب فققي ال م ققع بجميققع ال قققوذ الققواردة بالميثققاذ  و   مثققب هققح  ال ققدابير 

 ققدابير  اصققة مؤق ققة  فيمققا يمكققن أن    ققح  الققدوب اأطققرا  مققن أعمققاب  شققجيعية أو
ل ث المرأة عمقم ممارسقة  قوقهقا بشقكب فعقاب   يقث ققد   قوب ظقرو  اج ماعيقة و 
ثقافية أو ايرها دون ممارسة المرأة لبعض ال قوذ  فيمكن لمدوب معالجقة حلقي بمقنت 
المققققرأة معاممققققة  فضققققيمية فققققي مسققققائب معينققققة  ك  ديققققد  صققققة لممققققرأة فققققي المجققققالس 
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نيققققة م ققققددة   ن هققققي م ققققم   ققققققت أهققققدا  ال كققققافؤ فققققي ال شققققريعية مققققثالد( و لف ققققرة زم
 .(16 الفرص

أمققا لفققظ أال مييققز ابيجققابيأ الققحي ورد بققالنص قققد جققا  ك شققارة لم صوصققية الدينيققة  
لمعقالم العربققي  كققون الشققريعة ابسققالمية   ضقمن نصوصققاد  ظفققرذ بققين المققرأة و الرجققب 
 كققالميراث  و ققذ الرجققب فققي الققزواج بك ابيققة و  عققدد الزوجققات( كمققا أن هنققاي  فريققذ 

شهادة أمقام القضقا   و  ضقانة الصق ير  ومنقع في المعاممة بين المرأة و الرجب  كال
إعدام ال وامب  وايرها( فقد ورد هحا المفظ ليوضت أن هح  ال فرقة ليست ضد المرأة  

وكقققان اأولقققم  (17 و إنمقققا هقققي أمقققر يق ضقققي  مقققا بقققين المقققرأة و الرجقققب مقققن ا ققق ال 
أة بالميثققققاذ أن اك فققققم بالقاعققققدة العامققققة ال ققققي أوردهققققا الققققنص وهققققم أن أالرجققققب والمققققر 

ن مصطمت ال مييز ي مب أكثر مقن معنقم   م ساويان في الكرامة ابنسانيةأ السيما واك
و صوصققاد فققي الوثققائذ القانونيققة الدوليققة فهققو ي ضققمن معنققم ان قاصققياد  إح يعنققم أيققة 
معاممة اير مبررة ضد فرد أو فئة من البشر  ومن ثم وجود أي  مييز هو أمر اير 

ز ابيجقابي فقي ظقب الشقريعة ابسقالمية هقي إشقارة كقحلي أن عبقارة ق ال مييق (18 مبقرر
اامضة قد  كقون فقي ايقر صقالت المقرأة فقي ضقو  عقدم وجقود ا فقاذ فقي فهقم أ كقام 
الشقققريعة ابسقققالمية و  فسقققيرا ها فقققي القققدوب العربيقققة  فمقققا  ع بقققر  عمقققم سقققبيب المثقققاب 

 .(19 السعودية في صالت المرأة قد ال يكون كحلي في  ونس
عمققققم  ظققققر اال جققققار بققققاأفراد مققققن أجققققب الققققدعارة أو  2\10ة كمققققا أكققققدت المققققاد -2

عمم أن  كفب الدولة  33االس  الب الجنسي أو اس  الب دعارة ال ير  وأكدت المادة 
سا ة المعاممة بين أعضائها   والمج مع  ماية اأسرة و ظر م  م  أشكاب العن  واك

  ين. اصة ضد المرأة  كما  كفب لألمومة ال ماية والرعاية الالزم
  -عمم: 34كما  ؤكد المادة 

العمقققب  قققذ طبيعقققي لكقققب مقققواطن و عمقققب الدولقققة عمقققم  قققوفير فقققرص العمقققب ققققدر  -أ
 ابمكان دون أي نوع من أنواع ال مييز عمم أساس الجنس.
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لكب عامب ال قذ فقي ال م قع بشقروط عمقب عادلقة ومرضقية  قؤمن  مايقة النسقا   -ب
 أثنا  العمب.

والمققققرأة فققققي  ققققذ االسقققق فادة الفعميققققة مققققن ال ققققدريب  اليجققققوز ال مييققققز بققققين الرجققققب -ج
وال كققوين وال شقق يب و مايققة العمققب و المسققاواة فققي اأجققور عنققد  سققاوء قيمققة ونوعيققة 

 العمب.
 وافققققاد مقققع مقققا جقققا  ب قريقققر ال نميقققة ابنسقققانية فقققي العقققالم العربقققي بقققون أ قققد أهقققم  -3

عمقم  37أكقدت المقادة معوقات ال نمية في العالم العربي هي عقدم  مكقين المقرأة لقحلي
أن    ققح الققدوب اأطققرا  فققي جميققع الميققادين كققب ال ققدابير المناسققبة مققن أجققب   قيققذ 
الشقققراكة بقققين الرجقققب و المقققرأة قصقققد ابسقققهام فقققي   قيقققذ ال نميقققة و ال م قققع بمزاياهقققا 

 وثمارها. 
فققققد نصقققت عمقققمأ لمقققدوب اأطقققرا  أن    قققح ابجقققرا ات ال قققي  29/2أمقققا المقققادة  -4

ة و بمقققا ي فقققذ مقققع  شقققريعا ها الدا ميقققة ال اصقققة بالجنسقققية  فقققي  مكقققين  راهقققا مناسقققب
 اأطفاب من اك ساب  جنسية اأم مع مراعاة مصم ة الطفب في كب اأ وابأ.

واضققت مققن صققيااة الققنص إن الميثققاذ ال يمققزم الققدوب اأطققرا  بالمسققاواة بققين اأم و 
كمة  و كقان المن ظقر مقن اأب في منت الجنسية لألبنا  وهو بحلي لم يققدم  قالد لممشق

 الميثاذ أن ألزم الدوب اأطرا  عمم ضرورة منت جنسية اأم أبنائها.
 فسير هحا  ال اصة بو كام  فسير الميثاذ عمم أ اليجوز 43كما  ناولت المادة  -5

الميثقققاذ أو  وويمققق  عمقققم ن قققو ينققق قص مقققن ال ققققوذ وال ريقققات ال قققي   ميهقققا الققققوانين 
الدا ميققققة لمقققققدوب اأطققققرا  أو الققققققوانين المنصققققوص عميهقققققا فققققي المواثيقققققذ الدوليقققققة و 
ابقميمية ل قوذ ابنسان ال ي صدقت عميها أو أقر ها بما فيها  قوذ المرأة و الطفب 

أقميققات أ و هققحا الققنص مققا هققو إال  وكيققد أ ققد المبققادئ واأشقق اص المن مققين إلققم ا
اأساسققية لمقققانون وهققو مبققدأ ا  ققرام ال قققوذ المك سققبة  إح جققا  عمققم لسققان الم كمققة 
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الدائمققة لمعققدب الققدولي فققي أ ققد قرارا هققاأ الشققي أن ا  ققرام ال قققوذ المك سققبة هققو مققن 
                                                              (20 أ.المبادئ المس قرة في جبين المج مع الدولي الدا مي وابنساني

 :المطمب الثاني
 حقوق المرأة الواردة بالميثاق و المعايير الدولية

أن الميثاذ  اوب أن يجمع بين عالمية  قوذ ابنسان وكوني ها وبين إن لكب       
ثققاذ فققي مرجعي قق  عمققم مج مققع  صوصققيات يجققب أال يقق م  جاهمهققا  لققحلي أسقق ند المي

المواثيققذ الدوليققة اأ ققرء ل قققوذ ابنسققان  وميثققاذ اأمققم الم  ققدة مققع إشققارة واضقق ة 
بعقققالن الققققاهرة ل ققققوذ ابنسقققان فقققي ابسقققالم ونعمقققم أن هنقققاي  ناقضقققاد ولقققو أع بقققر  

و صوصقققاد فيمقققا ي عمقققذ (21 القققبعض ظاهريقققاد بقققين بعقققض المبقققادئ القققواردة فقققي كميهمقققا
 ت بعقض ال ققوذ م وافققة مقع المعقايير الدوليقة وبعضقها جقا  ب قوذ المرأة لحلي جا

دون المسق وء و حلقي بقدعوء ال صوصققية الثقافيقة لمعقالم العربققي سقوا  كانقت الدينيققة 
 أو االج ماعية.

لقققحلي قظسقققمت  ققققوذ المقققرأة القققواردة بالميثقققاذ عمقققم نمقققوحجين اأوب ي وافقققذ مقققع       
  -وحلي كا  ي: المعايير الدولية والثاني اير م ناسذ معها

  الحقوق المتوافقة مع المعايير الدولية.                                 -أواًل :
لقققد أ  ققوء الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان عمققم معققايير جديققدة ل قققوذ المققرأة       

م الئمققة مققع القققانون الققدولي ل قققوذ ابنسققان وحلققي قياسققاد إلققم بققاقي الوثققائذ العربيققة 
  -ية اأ رء حات الصمة و  مثب هح  المعايير في:وابسالم

مققن الميثققاذ   ققث عمققم أ ققح ال ققدابير الالزمققة ل كققافؤ الفققرص بققين  3/3أن المققادة -1
مققن ا فاقيققة القضققا  عمققم كافققة أشققكاب  4/1الرجققب و المققرأة وهققو مققا ي فققذ مققع المققادة

 ال مييز ضد المرأة.
نقققع ال مييقققز عمقققم أسقققاس عمقققم ال قققذ فقققي العمقققب وم34نقققص الميثقققاذ فقققي ماد ققق   -2

  وهقحا مقا ي فقذ مقع اال فاقيقة ال اصقة بقال مييز فقي مجقاب االسق  دام والمهنقة  الجنس
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وال قققي  قققنص عمقققم أ ي عهقققد كقققب عضقققو  كقققون هقققح  اال فاقيقققة نافقققحة إزا   بقققون يضقققع 
ويطبقققذ سياسقققة وطنيقققة  هقققد  مقققن  قققالب طرائقققذ  قققوائم ظقققرو  البمقققد وأعرافققق   إلقققم 

وفقققي المعاممقققة عمقققم صقققعيد االسققق  دام والمهنقققة ب يقققة   قيقققذ المسقققاواة فقققي الفقققرص 
القضا  عمم أي  مييز في هحا المجاب أ وقد انضمت إليها جميع الدوب العربية عقدا 

   عمان وفمسطين.
( وهقو 34كما نص الميثاذ عمم المسقاواة بقين الرجقب والمقرأة فقي اأجر المقادة  - 3

عامالت في اأجر لدء  ساوي قيمة ما ي فذ مع اال فاقية ال اصة بمساواة العماب وال
( ال ققققققي أع مققققققدها المققققققؤ مر العققققققام لمنظمققققققة العمققققققب الدوليققققققة فققققققي 100العمققققققب  رقققققققم 

دولقققة عربيقققة  كمقققا نقققص أيضقققا عمقققم  مايقققة  16مقققيالدي  وققققد انضقققمت إليهقققا1951
العمققاب الوافققدين مققع أن العهققد الققدولي لم قققوذ االق صققادية واالج ماعيققة والثقافيققة لققم 

فققي نصوصقق   إال أنقق  قققد صققدرت اال فاقيققة الدوليققة ل مايققة  قققوذ ي نققاوب هققحا ال ققذ 
-7-1العماب المهاجرين وأفراد أسقرهم  وال قي ققد د مقت  يقز النفقاح مقؤ راد وحلقي فقي

مقققيالدي  1993مقققيالدي  وققققد انضقققمت إلقققم هقققح  المعاهقققدة كقققب مقققن مصقققر 2003
  (* ميالدي.2005ميالدي وسوريا 2004م  ليبيا 1993الم رب 

ة اأسرة ومساعد هم  فقد جا  الميثاذ مه ماد بها  فقد أ فذ نقص المقادة أما  ماي -3
مقن الميثققاذ مقع ا فاقيققة الرضقا بققالزواج وال ققد اأدنقم لسققن القزواج و سققجيب عقققد  33

مسقققي ي وقققد صقققادقت عميهققا كقققال مقققن 1963الققزواج  وال قققي د مققت  يقققز النفققاح فقققي 
  ونس واليمن واأردن.

 المتوافقة مع المعايير الدولية.الحقوق غير  -ثانيًا:
مقع أن الميثققاذ نقص عمققم عقدد مهققم مققن ال ققوذ ال اصققة بقالمرأة و ال ققي ي عققين     

ا  رامهققا و ماي هققا إال أنقق  قققد أهمققب بعققض ال قققوذ و جاهمهققا وبعضققها جققا  ناقصققاد 
وبعض نصوص  أ سمت صياا ها بالعمومية  إح اابت الدقة والصيااة الدقيقة عقن 

المقققواد فقققي  قققين يق ضقققي أن  كقققون الدققققة معيقققاراد أساسقققيا   يقققث أن عقققدد كبيقققر مقققن 
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الهققد  الرئيسققي ال فاقيقققات  قققوذ ابنسقققان هققو  قققوفير معققايير يه قققدي عمققم أساسقققها 
 -  و حلي كال الي:(22 المشرع الوطني

 ظققر العنقق  ضققد المققرأة لكنقق  لققم يوسققع مققن ال ظققر  3أورد الميثققاذ فققي ماد قق  م -1
ضدها دا ب اأسقرة جميقع أشقكاب الو شقية اأ قرء بمقا ليشمب بابضافة إلم العن  

فيهققا  مققي ال ققي ير كبهققا الموظفققون الرسققميون  كمققا إنهققا ال   ققث الققدوب العربيققة عمققم 
وضع  شريعات وسياسات   د من إفالت موظفيها وايرهم مقن العققاب إزا  ممارسقة 

 .(23 ماي هاالعن  ضد المرأة مع  م يعها بمجموعة من ال دابير اأ رء الالزمة ل 
ف ققنقص مققن  ققذ المققرأة فققي إكسققاب جنسققي ها أطفالهققا وحلققي بربطهققا  2/ 29أمققا م -2

من ا فاقية القضا  عمقم جميقع  9/2بال شريعات الوطنية  اأمر الحي ال ي ناسب مع م
أشكاب ال مييز ضد المرأة وال ي  نص عمم أ  منت الدوب اأطرا  المرأة  قاد مساوياد 
ل ذ الرجب في ما ي عمذ بجنسية أطفالهقاأ وققد أ فقذ الميثقاذ هنقا إ فاققاد كبيقراد  يقث 
ا لم يفرض عمم الدوب العربية اأطقرا  مقنت جنسقية اأم أبنائهقا و  صوصقاد عنقدم

 كون إقامة اأبنا  في وطن اأم  وهقو بقحلي لقم يققدم  قالد ناجعقاد لهقح  المشقكمة ال قي 
 عقققاني منهقققا المقققرأة العربيقققة بشقققكب كبيقققر  و كقققان عمقققم اأققققب إعطقققائهم نفقققس  ققققوذ 

 المواطنين مع ا  فاظهم بجنسية الوالد.
 ققوذ من العرض السابذ يمكقن  وكيقد الققوب القحي جقا  فقي  قريقر المنظمقة العربيقة ل

م  بققققون الميثققققاذ قققققد  نققققاوب  قققققوذ المققققرأة 2007ابنسققققان فققققي الققققوطن العربققققي لسققققنة 
ال اصققة بمفققاهيم الواليققة و القوامققة و اأسققرة باع بارهققا قضققية كرامققة و ليسققت قضققية 
 قوقيققة عنققدما أورد   فققظ  قويضققي لممسققاواة ي مثققب فققي أال مييققز ابيجققابيأ المسقق ند 

أكثققر  وافقققاد مققع ال طققاب العققالمي فيمققا ي عمققذ  لنصققوص الشققريعة  بينمققا كققان الميثققاذ
 ب قوذ المرأة في العمب و الممكية وال عميم.
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 الخاتمة
لقققد ان ظققرت المققرأة العربيققة ميثاقققاد عربيققاد جامعققاد و ضققامنا لكققب مققا  طمققت      

إليقق  المققرأة العربيققة مققن  قققوذ  و طمعققات  إال أن الميثققاذ و أن  ققاوب الم ققاذ بركققب 
ال اصقققب فقققي  ققققوذ المقققرأة و الوصقققوب بهقققا إلقققم مسققق وء المعقققايير  ال طقققور القققدولي

الدولية  إال أن  لم يوفذ  مامقاد  فممقا  وصقب إليق  الب قث أن الميثقاذ ققد  جاهقب حكقر 
 بعض ال قوذ و بعضها جا  ناقصاد مب ورا.

و لكن يمكن القوب و لو من بقاب ال فقاؤب أن الميثقاذ العربقي ل ققوذ ابنسقان يشقكب 
برسققققا  نظققققام إقميمققققي عربققققي ل قققققوذ المققققرأة و يمثققققب منطمقققققاد لم  ييققققر بدايققققة مهمققققة 

الضقققروري القققحي ي طمبققق  واققققع المقققرأة العربيقققة  و لكقققن حلقققي لقققن يققق م إال ب قققوافر ابرادة 
السياسية لدء الدوب العربية ل  قيذ هقحا ال  ييقر عمقم أسقاس مقن العقدب و العدالقة و 

م  قققداري مقققا أصقققاب نصقققوص الشقققفافية   وبصقققدور برو وكقققوالت إضقققافية  عمقققب عمققق
 - قوذ المرأة من  مب وحلي بالعمب عمم   قيذ ال وصيات ال الية:

االسقق فادة مققن ال قققارب الثقققافي و االج مققاعي العربققي أكثققر فققي  فعيققب عققدد مققن  -1
 قوذ المرأة ك ذ مقنت جنسقية اأم أطفالهقا  عنقدما يكقون والقدهم مقن إ قدء القدوب 

 العربية اأ رء.
لهوية العربية والثقافة ابسالمية وحلقي ب ققديم صقورة ابسقالم ال قيقيقة  االع زاز با -2

وال قققي كرمقققت المقققرأة  و لقققيس ال سققق ر ورا   فسقققيرات سقققمفية  جاوزهقققا القققزمن و  شقققو  
 صورة المرأة في ابسالم.

إنشا  لجان حات مهام  ثقيفية لممج معات العربية  و إبراز دور المقرأة و  فعيمق    -3
عققدادها ل وصققيات سققوا  ل ققرض  فعيققب هققح  ال قققوذ أو  عققديمها و قيامهققا  بدراسققات واك

  لالر قا  بها إلم مس وء المعايير الدولية.
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 الهوامش
  

 

مصطفم عبداهلل ابولقمسم  شيم مناهل واساليب الب ث السياسي طرابمس الهيئة  (1
 67 ص1996القومية لمب ث العممي 

عبققققد القققققادر انققققس  قققققرأة فققققي الميثققققاذ العربققققي ل قققققوذ االنسققققان منشققققور بققققالموقع  (2
 االلك روني:

 أ الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان  دراسققة نقديققةأ رسققالة ماجسقق ير زهققرة المعيققوفي (3
ايققققققققققر منشققققققققققورة  جامعققققققققققة السققققققققققابع مققققققققققن أبريب سققققققققققابقا الزاوية  اليققققققققققا( كميققققققققققة 

 .90م ص2010القانون 
المادة ال اسعة من ميثاذ الو دة الثقافية العربية .منشقور   قت عنقوان اال فاقيقات  (4

الموققققققققققققققققققققققققققع جامعقققققققققققققققققققققققققة القققققققققققققققققققققققققدوب العربيقققققققققققققققققققققققققة عمقققققققققققققققققققققققققم  -والمعاهقققققققققققققققققققققققققدات
 .www.lasportal.org/wps/wcmااللك روني:

من اال فاقية العربيقة لمسق ويات العمب.منشقورة   قت عنقوان  42/أ والمادة8المادة  (5
منظمققققققققققققة العمققققققققققققب العربيققققققققققققة عمققققققققققققم الموقققققققققققققع  –ا فاقيققققققققققققات العمققققققققققققب العربيققققققققققققة 

 -www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Arabااللك روني:

 -  ت عنوان ا فاقية بشون المرأة الم زوجة قية الجنسية منشورةمن ا فا 3المادة  (6
 http;//aohr.orgالمنظمة العربية ل قوذ االنسان.عمم الموقع االلك روني:

صدقت عميها الدوب ا  ية: ابمارات  مصر   ونس  اأردن  الب رين  الجزائر   (7
 السودان  سوريا  عمان  فمسطين  لبنان  ليبيا  اليمن.

المنصورة  دار النيب -   مصر1وائب عالم  أالميثاذ العربي ل قوذ ابنسانأ ط (8
 .48  ص2005لمطباعة  
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أمينة لمريني أ قوذ النسقا  و اأطفقاب فقي العقالم العربقي بقين االل زامقات الدوليقة  (9
لم كومات و ضمانات الميثاذ العربي ل قوذ ابنسانأ ب قث مققدم إلقم المقؤ مر 

 مايققققة فعالققققة ل قققققوذ ابنسققققان:أي ميثققققاذ عربققققي ل قققققوذ  ابقميمققققي: مققققن أجققققب
ابنسققان  بيققروت: مركققز القققاهرة لدراسققات  قققوذ ابنسققان بال عققاون مققع جمعيققة 

أ نشقر بك قاب 2003الصي  12 -10عدب لمدفاع عن ال قوذ و ال ريات  من
ال  مايقققة أ قققد  أ مقققد بنيقققوب و آ قققرون  الققققاهرة  مركقققز اأهرامقققات لدراسقققات 

 .127  ص2006   قوذ ابنسان

 قوذ االنسان في الوطن العربي  ضمن  قرير المنظمة العربية ل قوذ  (10
 ومابعدها. 260.ص2007االنسان  القاهرة  

  القاهرة دار 2ابراهيم عمي بدوي الشيخ  الميثاذ العربي ل قوذ االنسان. ط (11
 126.ص.2008النهضة العربية 

 .264سابذ ص.  قوذ االنسان في الوطن العربي مرجع (12
 .260المرجع السابذ.ص (13

 .265المرجع السابذ  ص (14

 .268المرجع السابذ ص (15

 .129   128وائب أ مد عالم   مرجع سابذ ص (16
م  2007فوزيقققققة عبقققققد السققققق ار  ابسقققققالم و  ققققققوذ ابنسقققققان  مؤسسقققققة ابهقققققرام  (17

 .45 44ص

 .131وائب أ مد عالم  مرجع  سابذ  ص (18

أ مد بنيوب وآ رون   ال  ماية أ د   مركز اأهرامات لدراسات  قوذ  (19
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 .10.  ص2006ابنسان القاهرة  

أ مد أبو الوفا  ال ماية الدولية ل قوذ ابنسان في إطار المنظمات ابقميمية    (20
 .140ص 2008القاهرة.دار النهضة العربية 

 107زهرة سعيد المعيوفي مرجع سابذ ص (21

عيد م مد الطيب.أضمانات  قوذ وآليات ال ماية في الميثاذ العربي م مد س (22
ل قوذ ابنسانأ ب ث مقدم لممؤ مر ابقميمي:من أجب  ماية فعالة ل قوذ 

الصي   12-10ابنسان: أي ميثاذ عربي ل قوذ ابنسان  بيروت من 
  بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات  قوذ ابنسان و جمعية عدب 2003
عن ال قوذ وال ريات  نشر بك اب ال  ماية أ د. مرجع سابذ  لمدفاع 

 .188ص

المصققطفم صققوليت أ دراسققة فققي الميثققاذ العربققيأ  مدا مققة فققي الققدورة ال كوينيققة  (23
 لمعقققاممين فقققي  ققققوذ ابنسقققان  منظمقققة الكرامقققة ل ققققوذ ابنسقققان  الدو قققة  مقققن

   منشور عمم الموقع االلك روني:28/3/2007 إلم30
  www.achr.nuar35.hnm  
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 إعادة  تدوير الورق واالستفادة منة كبديل لمطينات في

  مجال النحت الخزفي
 

 د. نزهات مفتاح البوعيشي 
 جامعة طرابمسكمية الفنون واإلعالم / 

 عمي البهميل ىالمولد. عبد 
 جامعة طرابمسكمية الفنون واإلعالم / 

 
 مقدمة 

عمىىىىى مىىىىدس ين، القىىىىنينس وتمنيىىىىات القىىىىيراميد لىىىىم تت يىىىىر ك يىىىىرا  نجىىىىد الطىىىىين هىىىىو 
المقتخدم األقاقي  ى األعمال الخز ية س وما زال يحرق  ي األ ران بالطريمة نفقها 

 التي اقتخدمها  أجدادنا.
الفنىانين  وقيمة حدي ة يتزايد اقتخدامها  عند كلهو  ) paper clayالطين الورقي )

خفىض الىوزن مىن األجقىام الطينيىةس ودلىد ألنىة يتميىز ب والحر يينس والهىواة والمعممىين
ويممل من تكمفة إنتاجها عن طريق اقتبدال جزء من الطين بأليا، ورقية اقىل تكمفىة. 

كما أصبح  ي اآلونة األخيرة شائع اقىتخدام   ىي  ىن  سويقتخدم  ي صناعة الطوب
خاصىىية المرونىىة والتمميىىل مىىن ئص   يزيائيىىة جيىىدة م ىىل القىىيراميد لمىىا لىى  مىىن خصىىا

ظاهرة انعوجىاج والتشىمق التىي تحىدث  ىي الطينىات العاديىة نقىتخدامها  ىي المجىال 
الحراريىة باإلضىا ة مىن زيىادة مماومتى  الصىدمة  الفني وخاصة أعمىال النحىت الخز ىي

 سحيىىث تعمىىل األليىىا، الورقيىىة كنقىىين يىىرابط بىىين الجزيئىىات سبارتفىىاع نقىىبة المقىىامية
 . م انة إلي جانب جعل الجقم خفي، الوزنالقوة وبتالي يزيد من 
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و ي البحث عن تمنيات جديدةس لمطين الورقي هو ربما تمميح المطمعين.  مط مىا هىو 
يشىار ) و  الطين الورقي؟ الطين الورقي هو خميط من الطين الممىوس باألليىا، الورقيىة

إليها أحيانا باقم أليا، الطين( أي الجقم الطينىي الى ي  تىم معالجى  أليىا، القىميموز  
[1]

وهىدا الخمىىيط لديىى  العديىىد مىىن الصىىفات المحقىىنة عمىىى الطىىين الطبيعىىي وهىىو مىىادة  .
ممتىىازة لصىىنع المطىىع الكبيىىرةس والتما يىىل وألىىواح الطىىين ودلىىد  بقىىبب قوتىى  الخضىىراء 
الرائعىىة وخفىىة الىىوزن قىىواء  ىىي الحالىىة الخضىىراء أو بعىىد الحىىرق نظىىر لتحىىول الهيكىىل  

ى شىىىبكة سوبالتىىىىالي تشىىىكل بنيىىىة دعىىىىم اإلنشىىىائي لجزيئىىىات الطىىىين و أليىىىىا، الىىىورق إلىىى
لألجقام تمنع التشمق.حيث تحترق أليا، الورق بعيدا عن الطين إ ناء عممية الحرق 

 . [2]تاركة المقامية  ي الجقم
وعمميىة الحىىرق  ىىي الطىىين الىىورقي مما مىىة  لحىىرق الطىىين التمميديىىة ويمكىىن حرقىىة عنىىد  

طالء ويتميز الطين الورقي بمىوة درجات الحرارة المصوس كما يمكن اقتخدام أنواع  ال
وكىى لد بخىواص أخىىري م ىل قىىوة الجفىا، سوقىىهولة  [3]الشىد أك ىىر مىن الطىىين الجىا،س 

تمنيات الطين غير التمميدية ممكنة . [4]معالجة التشممات التي تحدث نتيجة التجفي، 
اآلن بعىىىد إضىىىا ة معالجىىىة أليىىىا، القىىىميموز إلىىىى أي الطىىىين: أونس  ىىىي الطىىىين الىىىورقي 

إضىىىىا ة  الجىىىىا، إلىىىىى الجىىىىا، والرطىىىىب إلىىىىي البقىىىىكويت وهىىىى   هىىىىي التمنيىىىىات  يمكىىىىن 
الجديىىدة األك ىىر  اقىىتخداما.  انيىىاس يمكىىن اقىىتخدام دعامىىات معدنيىىة ومىىواد القىىيراميد 

 .[5]داخل  الطين الورقي س مع أقل تكقير من الطين التمميدي 
 [6]وقد ظهرت جماليىة جديىدة أيضىا ودلىد بىالجمع بىين الىورق و ىن الطىين التمميىدي.  

عمىىى قىىبيل الم ىىالس الطىىين  الىىورقي هىىو أقىىوس مىىن نفىىس الطىىين دون األليىىا،س لىى لد 
اقىتخدام الطىين الىورقي يتطمىب مهىارة  نيىة يمكن إجىراء العمىل أرقس وأك ىر حقاقىية و 
ق طريمة الصب )مقتحمب( عمي الجقم أقل من الطين التمميدي س  حيث يمكن تطبي

قواء  ي الحالة الجا ة أو بعد الحرق لملء ال  رات أو الشموق مع إعىادة حرقىة دون 
ويمكىىن إجىىراء الطىىين الىىورقي مىىن أي طينىىة يرغىىب . [7]يحىىدث إي  تشىىوي  لمجقىىم إن 
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الفنىىىىان  ىىىىي اقىىىىتخدامها. و تجاريىىىىا يقىىىىتخدم لمنىىىىع اننكمىىىىاش س وخفىىىىض الىىىىوزن مىىىىن 
ينيةس والتمميل من تكمفة اإلنتىاج عىن طريىق اقىتبدال جىزء مىن الطىين مىع األجقام الط

  أليا، ورقية والتي تكم، أقل. وه ا شائع اقتخدام    ي صناعة الطوب.
وتهد، هد  الدراقة إلي محاولة توظي، الورق باعتبار  قيمة اقتصادية غير مقتفاد  

 -:  هد ينل رض تحميق  منها مع الطينة المحمية ) أبو غيالن (
 تو ير  ي المصادر الطبيعية )اقتنزا، الطين (. -1
 الخامة وتوظيفها ) الورق ( باإلضا ة لممزايا من حيث الخفة والوزن. -2

-المواد والطريقة المستخدمة :  
 مصادر القميموز 

يمكىىن الحصىىول عمىىي القىىميموز مىىن مصىىادر متنوعىىة م ىىل األخشىىاب والىىورق وخال ىى  
يمكن اقتخدام الورق  مي القميموز المتو ر  ي الورق سووتم التركيز  ي ه   الورقة ع

حجامهىىاس  بجميىىع األنىىواع.  م ىىل ورق الجرائىىد  أو المنىىديل الورقيىىة بمختمىى، أنواعهىىا وا 
( أو أطبىىىاق البىىىيض  حيىىىت تمىىىت الدراقىىىة عمىىىي A4أو ورق الطباعىىىة )ورق القىىىحب 

 جميع األنواع قالفة ال كر.
 اقتخدمت طينة أبي غيالن( .  الطين ( 

 )تحضير العينة (  -التجربة :
لتحضير الطين الورقي أجريت العديد من التجارب نختيىار أ ضىل النقىب والجىدول  

 التالي يوضح النقب ما بين الورق والطين حيث كانت أ ضل نقبة كما هي 
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 ( توضح العينات التي أجريت نختيار ه   النقب .1موضحة بالجدول رقم )
 طين ورق
10 %  90%  
20%  80%  
25%  75%  
35%  65%  

( يوضح النقب المقتخدمة1جدول )  
وخطىىىىوات العمىىىىل كانىىىىت كالتىىىىالي حيىىىىث تىىىىم تفتيىىىىت الىىىىورق إلىىىىي قصاصىىىىات صىىىى يرة  
ووضىىىعها  ىىىي المىىىاء القىىىاخن  وتركهىىىا لىىىبعض الوقىىىت ليىىى وب  ويمتىىىزج  بالمىىىاء حتىىىى 

الوقىىت  كهربىىائي لىبعض اليصىبح خميطىىا غمىيظ المىىوام . وبعىد  لىىد نضىع   ىىي الخىالط 
 م نموم  بتصفية المزين من الماء الزائد وعصر  جيدا وضعة عمي الطين الجا، مع 

لزجة قميال نموم بوضعها  وق لوح  ةالخمط والتمميب الجيد )و ي حالة ما تكون الخمط
من الجبس أو الخشب ( و لد نمتصىاص المىاء الزائىد منهىا وتركهىا ليىوم أو يىومينس 

ضىىا ة بعىىض مقىىحوق الطىىين المطحىىون إليهىىا لزيىىادة وعنىىد تماقىىكها نمىىوم بعجنهىىا  )وا 
مها  ي حالة ما تحتاج لدلد( سوبهد  الطريمة تكون الخمطة جاهزة لمعمىل كمىا هىو اقو 

(.  م جهزت عينات لدراقة الخواص الفيزيائية وجف، 2س 1موضح  ي الصورة رقم )
ن ( درجىىىة مئويىىىة  ىىىم حرقهىىىا  ىىىي درجىىىة حىىىرارة مىىىابي110- 105عنىىىد درجىىىة مىىىابين )

 .( توضح  لد3والصورة )رقم درجة مئوية  ي  رن كهربائي 1000 -950
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 (3(             صورة رقم )2(                صورة رقم )1صورة رقم )
-الخواص الفيزيائية لمطين الورقي :   

أجريىىىىت انختبىىىىارات اآلتيىىىىة  عمىىىىى العينىىىىة وهىىىىي  المقىىىىامية الظاهريىىىىة س اننكمىىىىاش س 
  -الك ا ة س امتصاص الماءس الصدمة الحرارية س المون وكانت النتائن كاألتي :

-أوال يعين االنكماش وفق مايمي :  
 اننكماش الطولي = الطول األصمي – الطول الجا،   × 100

 ول األصميالط                       
 
ثانيا الختبار الكثافة الظاهرية ,والنسبة المئوية المتصاص الماء, الصدمة 

 الحرارية, المون , التشقق . 
 اقتخدام الخطوات التالية :

قىاعات س وبعىد  لىد تىم إبمىاء  3لمىدة  ºC1000 تم حرق العينىة  ىي درجىة  -1
 بعد عممية  الحرق وتم تبريدها طبيعيا . العينة عند نفس الدرجة لمدة نص، قاعة

تىىوزن العينىىة  وهىىي جا ىىة  بعىىد الحىىرق  ىىم ت مىىر  ىىي المىىاء وتتىىرد ت مىىي لمىىدة  -2
قاعة ويؤخى  الىوزن العينىة  وهىي مشىبعة بالمىاء بعىد مقىح  24قاعتين  م تنمع لمدة 

 الماء الزائد منها بواقطة ورق نشا،س تم يؤخ  وعاء أخر ب  ماء ونزن  ونضع ب  
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 -عينة معممة ألخ  الوزن المعمق لمعينة  ي الماء وتحقب كاألتي :ال -3
 الك ا ة الظاهرية=                الوزن الجا،        × ك ا ة الماء 

الوزن المعمق –الوزن المشبع   
 100×    الوزن الجا، –=    الوزن المشبع النقبة المئوية نمتصاص الماء 

 الوزن الجا،                                           
نختبىىار الصىىدمات الحراريىىة تىىم تقىىخين العينىىة  ىىي  ىىرن كهربىىائي وهىىي جا ىىة  - ال ىىا:

درجىىىىة مئويىىىىة وتبريىىىىدها  جىىىىأة بوضىىىىعها عمىىىىي قىىىىطح بىىىىارد  250بعىىىىد الحىىىىرق لدرجىىىىة 
 وأعيدت نفس الدورة لعدة مرات حتى ظهور بعض العيوب كالتفتت  .

لمعر ىة  ºC 1050تم تطبيق الطالء عمي العينة عند درجة حرارة حىوالي  -رابعا  : 
  مدس تطابق الطالء عمي العينة الم كورة .

 
 -النتائج والمناقشة :  

-من خالل التجارب التي أجريت عمي العينة لوحظ مايمي :  
 اش( يوضح  اختبار اننكم 1المراءات الخاصة بالعينة بعد الحرق الجدول ) 

نقبة 
 اننكماش

 وزنها معممة
  ي الماء

وزنها 
 مشبعة

وزنها 
 جا ة

 الطول
 بعد الحرق

 الطول
 قبل الحرق

درجة 
 الحرارة

 العينة

%4 12 g 17 g 8 g 4.80 cm 5cm 1000 ºC 1 
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( يوضح نتائن الك ا ة الظاهرية سالنقبة المئوية نمتصاص الماء س  2الجدول) 
 س التشمق س الطالء .الصدمة الحراريةس المون 

العيوب  الطالء
الظاهرية 
 )التشمق(

الصدمة  المون
 الحرارية

امتصاص 
 %الماء  

 

الك ا ة 
 الظاهرية

درجة 
 الحرارة

 تم تطابق
 الطالء

 تحممت بني  اتح نيوجد
دورة 20  

%50 1.6 
g/cm3 

1000 
ºC 

 
 -المناقشة :

نتىىائن حىىرق الطىىين الىىورقي هىىي نفىىس حىىرق الطىىين العىىادي. ولكنهىىا أخىى، وزنىىا نن  
الطىىين الىىورقي يممىىل مىىن وزن الجقىىم الطينىىيس واألليىىا، تحىىل محىىل جىىزءا مىىن الطىىين 

 مما يعطيها خفة الوزن وقرعة الجفا، .
اننكمىىىىاش اقىىىل بك يىىىىر مىىىىن  نقىىىبة مىىىن خىىىىالل نتىىىائن اختبىىىىار اننكمىىىاش لىىىىوحظ بىىىىان 

مواصىىفات الطىىين المياقىىية . كمىىا لديىىة مقىىامية عاليىىة ممىىا يجعمىى  مماومىىا لمصىىدمات 
 ( 1الحرارية .كما هوموضح  ي الجدول ) 

الطىىين الىىورقي لديىىة قىىهولة  ىىي معالجىىة التشىىممات التىىي تحىىدث نتيجىىة التجفيىى، سكمىىا 
 يمكن أقتخدامة كمادة لتصميح األواني المتصدعة.

بة لمىىون  يعطىىى المىىون البنىىي الفىىاتح بعىىد الحىىرق كمىىا هوموضىىح  ىىي الجىىدول أم بالنقىى
والحبىىىىر المقىىىىتخدمة  ىىىىي طباعىىىىة الصىىىىح، لىىىىيس لهىىىىا  ىىىىأ ير عمىىىىي لىىىىون الجقىىىىم  (2)

 المحروق .
ممارنىة مىع ك ا تى   g/cm3 1.6  يمىا يخىص الك ا ىة كانىت المتحصىل عميهىا حىوالي 

  g/cm31.76 المياقية 
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خاصىىىىية المرونىىىىة والتمميىىىىل مىىىىن ظىىىىاهرة مىىىىن ضىىىىمن خصائصىىىى   الفيزيائيىىىىة الجيىىىىدة  و 
انعوجىىاج والتشىىمق التىىي تحىىدث  ىىي الطينىىات العاديىىة نقىىتخدامها  ىىي المجىىال الفنىىي 

 وخاصة أعمال النحت الخز ي مع إمكانية طالئ  .
 -:الخالصة 

انقىتفادة  من خالل التجارب التي أجريت اتضح إن الطينىة المخموطىة بىالورق يمكىن
بحيىىىث منهىىىا  ىىىي األعمىىىال الخز يىىىة وعمىىىي األخىىىص  ىىىي النحىىىت الخز ىىىي والجىىىداريات 

عمىل جىدران أك ىر قىمكا  ىي وكى لد قتطيع عمل قطىع الفنيىة الكبيىرة بأقىل المشىاكل ن
وك لد من الناحية انقتصىادية تعتبىر كبىديل لمطينىات لخفىة وزنهىا  األشكال النحتية س

المصىىاحبة لألعمىىال الخز يىىة وأعطاهىىا المممىىس  ولمىىتخمص مىىن التشىىممات وانعوجىىاج
 مع إمكانية طالئها  .الجيد 
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 الهوامش
 
 

1).Paper clay should be distinguished from Paper clay, aka 

Creative Paper clay, which is an air hardening, non-clay 

modeling material popular within the recreational arts, crafts, 

puppet and doll-maker communities. Paper clay is a 

registered trademark only within the U.S. (Patent and 

Trademark Office. Registration No. 1814872). 

 

2( "Paper/Clay" by Carol Farrow". Artists Newsletter. 1987. 

Retrieved 2012-08-26  Article hosted by grahamhay.com.au 

[3] (Using paper fibre as a substitute in ceramic clays" by 

Leena Juvonen". 8th CIMTEC World Ceramics Congress. 

June 1997. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

3 )Using paper fibre as a substitute in ceramic clays" by Leena 

Juvonen". 8th CIMTEC World Ceramics Congress. June 

1997. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

4)"Where There's Smoke... Paper clay in the Anagama - a new 

technology in an old setting." by Barbara Campbell-Allen". 

Pottery in Australia. 1997. Retrieved 2012-08-26.  Article 

hosted by grahamhay.com.au 

 
5)"Paper Clay and Steel by Linda Mau". Ceramics Monthly 

Magazine. 1997. Retrieved 2012-08-26.  Article hosted by 

lmau.com. 

 

http://paperclay.com/
http://www.grahamhay.com.au/farrow1987.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/campbell1997.html
http://www.grahamhay.com.au/campbell1997.html
http://www.lmau.com/article.html
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6)"A Paper clay Update" by Graham Hay". Ceramics 

Technical. 2006. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

7("Paper clay A Primer" by Rosette Gault" (PDF). Pottery 

Making Illustrated Handbook. 1999. Retrieved 2012-08-26.  

Article hosted by paperclayart.com 

 

http://www.grahamhay.com.au/hay2006update.html
http://www.paperclayart.com/191pdf/4Pclay%20Primer%206pp.pdf
http://www.paperclayart.com/191pdf/4Pclay%20Primer%206pp.pdf
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 عرض كتاب بعنوان:) دليل الطالب الجامعي في كتابة البحوث العممية (

 فتحي محمد اميمه د.  لمؤلفه 
 

 
 

يعد البحث العممي في مجممه دراسة تطبيقية يقوم بها الباحثون لمتحقق من اكتسابهم 
لواحدة من الكفايات األساسية والضرورية لمطالب الجامعي في مختمف التخصصات 
الجامعيةةةةق فقةةةد التمةةةت البةةةرامف التعميميةةةة فةةةي معظةةةم الجامعةةةات بالبحةةةث العممةةةي فةةةي 

متطمبةات البراةامف الدراسةي ميةام الطالةب  مختمف المستويات األكاديميةةق وصصةبم مةن
قةةةداد تقةةةارير ورسةةةاقل قمميةةةةق لةةةعا فقةةةد حرصةةةت الجامعةةةات قمةةة  صن  بعمةةةل صبحةةةاث وات
يتضةةةمن برامجهةةةا الدراسةةةي مقةةةرر يسةةةتطيه الطالةةةب مةةةن خ لةةةه التعةةةرف قمةةة  طةةةرق 
وماةالف البحةةث العممةةيق ومةا لمسةةته فةةي لةعا الكتةةاب لةةو محاولةة الم لةةف الجةةادة فةةي 

يةةة لمطمبةةة البةةاحثين فةةي العمةةوم اماسةةااية تجمةةه بةةين األسةة  الاظريةةة تةةوفر مةةادة قمم
لمبحث وتطبيقاته العمميةةق ولةو كتةاب مبسةط خةال مةن التعقيةد وامسةهاب الةع   البةا  
مةةا يضةةةيه القةةةاراق فبامضةةةافة بلةة  صاةةةه كتةةةاب ماهجةةةي لطةة ب الجامعةةةةق يعةةةد صيضةةةا 

ه من قرٍض األمثمة التوضيحية مرجعا  مهما  لمباحثين المبتدقينق من خ ل ما تفرد ب
لمعظةةم خطةةةوات البحةةةثق والتةةةي يسةةةتطيه الباحةةث المبتةةةدا اسةةةتيعابها وتطبيقهةةةاق ومةةةد 
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عكةةر الم لةةف فةةي مقدمةةةة كتابةةه لةةعا  صن الةةةدافه ماجةةاب لةةعا العمةةةل لةةو تجربتةةه فةةةي 
اةرافه قمة  قةدد مةن البحةوث األمةر الةع  جعمةه يحةدد الخمةل  تدري  مةادة الماةالف وات

لطمبة صثااء كتابة البحث بدء  من اختيار الموضةوع وصةو   بلة  مرحمةة الع  يقه فيه ا
المااماة ومةا يرافةق علةك مةن صةعاب تقمةق الباحةث وتضةعفه فةي كثيةر مةن األحيةانق 
وتحقيقةةةا أللدافةةةه اقتمةةةد فةةةي كتابةةةه قمةةة  الس سةةةة والتسمسةةةل الماطقةةةي صثاةةةاء قرضةةةه 

ثمةةةة التوضةةةيحية فةةةي مختمةةةف لممةةةادة العمميةةةة التةةةي تخممتهةةةا العديةةةد مةةةن الامةةةاعج واألم
الفصةةولق ومسةةم كتابةةه بلةة  خمسةةة فصةةولق تاةةاول بالفصةةل األول بلةة  جااةةب تعريةةف 
البحةةث العممةةي وصلميتةةهق خطةةوات بقةةةداد خطةةة البحةةث موضةةحا قااصةةرلا وصلميتهةةةا 
كأول  خطوات البحث العمميق صما الفصل الثااي فكان قرضا ألاةواع ماةالف البحةث 

وااتراك قدد من الماالف في بحث واحةدق بامضةافة  العممي وضم فيه صلمية تداخل
بلةةة  توضةةةيم صلةةةم مبايالةةةا وقيوبهةةةاق وقةةةرض فةةةي فصةةةمه الثالةةةث صدوات وطةةةرق جمةةةه 

 المعمومات التي يستخدمها الباحث في بحثهق  .
حيةةةث عكةةةر فيةةةه جميةةةه صاةةةواع ا سةةةتبيان والخطةةةوات امجراقيةةةة مقةةةداد  فةةةي صةةةورته 
الاهاقيةةةةق صيضةةةا المقابمةةةة والم حظةةةة وطريقةةةة بجراقهمةةةاق وكااةةةت لهةةةعا الكتةةةاب بضةةةافة 
متميةةةبة فةةةي توضةةةيم طريقةةةة بقةةةداد صةةةحيفة تحميةةةل المضةةةمون باألمثمةةةةق ولةةةي األداة 

هف  تحميةةل المضةةمونق وفةةي اهايةةة األكثةةر دمةةة فةةي بجةةراء الدراسةةات التةةي تسةةتخدم مةةا
لعا الفصل قرض ألاواع العياات وطرق اختيارلاق صما الفصل الرابةه فقةد تطةرق فيةه 
بل  الحا ت التي يمجأ فيها الباحةث بلة  ا متبةا  وكيفيةة توثيةق الهةام ق ومةد تميةب 
لةةعا الكتةةاب فةةي صسةةموب قرضةةه لهةةع  الخطةةوة المهمةةة فةةي البحةةث العممةةيق وعلةةك مةةن 

ضةةه لكةةل حالةةة مةةن حةةا ت ا متبةةا  موضةةحا ترتيةةب بيااةةات المصةةدر فةةي خةة ل قر 
الهةةام ق صمةةا فصةةمه الخةةام  فقةةد وضةةم فيةةه كيفيةةة بخةةراج البحةةث فةةي اةةكمه الاهةةاقي 
كإقداد الواجهة وفهر  المحتويات وماقمة المصادر والمراجه وفي اهاية الكتاب بين 

  توضةةةةيم دور  ودور الم لةةةةف صلةةةةم األخطةةةةاء التةةةةي يقةةةةه فيهةةةةا الطالةةةةب بامضةةةةافة بلةةةة



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

030 

 

المارف في البحث وصخيرا بين صلةم الاقةاط التةي يةتم التركيةب قميهةا قاةد تقيةيم البحةث 
 العممي .     

الدكتور )فتحي محمد صميمة( صستاع مساقد بكمية الفاون وامق م تحصل قم  درجة 
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جامعةةةةةةة الجباقةةةةةر كميةةةةةةة العمةةةةةةوم السياسةةةةةةية  2002التاظةةةةةيم السياسةةةةةةي وامدار  سةةةةةةاة 
وامقةة مق اةةارك فةةي العديةةد مةةن المةة تمرات العمميةةة بالجامعةةات العربيةةةق وااةةرت لةةه 
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