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 :اعد النشر بالمجلةقو

ذا  افصةلة بهةا  افنلةوصوكافةة  مةتصمجال افننوو واال عرحب افمجلة بافبحوث واف راسا  افنلمية في
 افتي فم يسبق نشرها.

عنشر افمجلةة مراجنةا  ومةرول اف تةب افنلميةة فةي شةتب صةنوف افمنرفةة افمتنلقةة بةافننوو   -1
مةةتصك كمةةا عنشةةر افتقةةارير مةةن افمةةؤعمرا  وافنةة وا  واالنشةةطة افنلميةةة فةةي مجةةال افننةةوو واال
 متص.واال

 Simpifiedوبخط  A4عق ص افبحوث واف راسا  وافنرول بافلغة افنربية مطبومة ملب ورق  -2
Arabic فلبحةةوث افنربيةةة وTimes New Roman  فلبحةةوث افمكتوبةةة بافلغةةة االنجليزيةةة
ملةةةب أو  صةةةنحة 25فلننةةةاوين ملةةةب او ال يزيةةة  حجةةةم افبحةةةث مةةةن  16فلمةةةتن و 14وبحجةةةم 

 .   1.5ع وو افمسافة بين االسطر

 سم(.2.5سم( وهوامش جانبية )3ك في جميع صنحا  افبحث هامش ملوي وسنلي )يتر  -3

ضةةافة افةةب نسةةخة اف ترونيةةة ملةةب إ عتلقةةب افمجلةةة ثةةتث نسةةح مةةن افبحةةث مطبومةةة بةةاف مبيوعر -4
CDفةب افهةوامش إ ك ملب أو يكتب اسةم افباحةث ومنةواو افبحةث ملةب سةتف مسةتقلك ويشةار

 ها في نهاية افبحث بشكل متسلسل.وافمراجع في افمتن بحرقاص ك وعرد قائمت

 صحابها.أبحاث افتي ال عقبل فلنشر ال عرد افب عخضع كل افبحوث فلتحكيم  افنلميك واأل -5

 -يلتزص افباحث بترعيب افبحث وفقًا فلخطوا  افتافية: -6

( 15افننةةواو: بحيةةث يكةةةوو فةةي افصةةةنحة االوفةةب مةةن افبحةةةث بشةةر  اال يتجةةةاوز ) •
 كلمة.

( كلمةة أو يتبنةه اف لمةا  250ويةحعي بحيةث ال يتجةاوز) افملخص بافلغة افنربيةة : •
 افمناعحية افتي ال عقل من ثتث كلما .
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افملخةةص بافلغةةة االنجليزيةةة : ويةةحعي فةةي نهايةةة افبحةةث بنةة  افمراجةةع يتق مةةه منةةواو  •
( كلمةةةةة وأو عتبنةةةةه 250افبحةةةةث بافلغةةةةة االنجليزبةةةةة وافملخةةةةص بحيةةةةث ال يتجةةةةاوز )

 من ثتث كلما . اف لما  افمناعحية افتي ال عقل
يلتةةةةزص افباحةةةةث باعبةةةةام افخطةةةةوا  افمنهجيةةةةة افمتنةةةةارف مليهةةةةا فةةةةي افبحةةةةث افنلمةةةةي  •

وعتضةةمن مق مةةة ومشةةكلة افبحةةةث واالهةة اف وافتسةةااال  أو افنرضةةيا  إو وجةةة   
ومنهج افبحةث ومينتةه وحة ودل افزمانيةة وافمكانيةة  وادوا  جمةع افبيانةا  وافمنةاهيم 

 ثم مرل افنتائج وختصة افبحث . وافمصطلحا  افمستخ مة في افبحث 
افبحةةةوث افمنشةةةورة فةةةي افمجلةةةة عنبةةةر مةةةن آرا  أصةةةحابهاك وافمجلةةةة ال عتحمةةةل أيةةةة  •

 . مسؤوفية أدبية أو قانونية
  -يقوص افباحث بوضع بحثه في افقافب افموجود بموقع افمجلة ملب رابط افتافي:

misuratau.edu.ly.http://www 

 يلتزص افباحث بتنبئة افنماذج افمرفقة بهذل افشرو  . -7

 عتلقب افمجلة افمراست  ملب افننواو افتافي: -8

 فيبيا-جامنة مصراعه –متص كلية افننوو واال
  arts_mediajournal@yahoo.comبري  اف تروني:

 0913726433/          051-5224878 هاعف : فتستنسار       

 
 
 
 
 

 

http://www.misuratau.edu.ly/
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 كلمة العدد
عصال ننوو واالملوص افضية نهضة كبيرًة وعطورًا سرينًا في افسنوا  افماشه   

بين سقط افحواجز افمكانية وافزمنية أك مما متص بشكل خاصبشكل ماص وملوص اال
عصافيًا مختلنًا مما سبق ك وأسهم بشكل كبير في سكاو افمنمورة وأفرز مشه ًا ا

ية صغيرة يتواصل سكانها بشكل سريع وكامل ك هذا عحول افنافم إفب قرية مافم
افتحول اف بير فم يكن فتصل إفيه افبشرية فوال جهود ملمية كبيرة ومتظافرة فثلة من 
ملما  وباحثين في شتب أنوام افمنرفة افتقنية واالنسانية ك فافت امل بين افنلوص افذي 

يشه ل افنافم فم يكن فيح ث نلمسه افيوص وافتحثير االمتمي واالعصافي اف بير افذي 
في افمجتمع افنافمي فوال االمت ادا  افنلمية وافبحثية األخرى في باقي  فامتً  اً أثر 

افتي شكلت افقام ة األساسية في عنسير وص االعصال االنساني خاصة ملبافنلوص و 
افظواهر االنسانية وافطبينية ك كل ذفك أنتج ما ينرف افيوص بافقرية افنافمية ك إال أو 

حياو ملب افمستوى افمجتمني بشكل اننكس في كثيٍر من األذفك افتطور افمذهل 
هذا سلبي فيضنف افنتقا  االجتمامية بين أفراد األسرة افواح ة مما ينني أو 

افتطور قرب افبني  وبام  افقريب ك فق  نج  في مافم افيوص متقا  إنسانية بني ًة 
جغرافيًا وف نها مت املة ومتتزمة وقوية في افوقت افذي نرى فيه افنتقا  االنسانية 

افقريبة ملب مستوى األسرة وافمجتمع افصغير ق  عبام   وضننت كنتاج فذفك 
ودهم ين في كافة افمجاال  فتوظيف جهيكاديمين واألر ك كل هذا ي فع افباحثافتطو 

ثارل وعحثيراعه في افمجتمعك وفنل افنلمية فسبر سور افتطور االعصافي ومتقاعه وآ
هذا ما ي فع هذل افمجلة فمواصلة طريقها من أجل فتح افباب أماص افباحثين 

 ناجح . عصال ملميبغية عحقيق اعصافية ارسين فلبحث وسبر سور افنملية االواف 
                 

 رئيس افتحرير                                                           
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واقع استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي في ظل 

 الظروف الس�اس�ة اللیب�ة 

  د. دمحم علي األصفر  . أ

  أستاذ اإلعالم �الجامعات اللیب�ة 

  الملخص

األهم�ة في مختلف أوجه الح�اة الیوم�ة لجم�ع أص�ح استخدام اإلنترنت �الغ 

شعوب العالم لما توفره تلك الوسیلة مزا�ا وخدمات مما جعلها تنتشر وتتطور 

�ش�ل ملفت للنظر، وفي لیب�ا دخلت ش��ة اإلنترنت أواخر تسعین�ات القرن 

الماضي، إال أن دخولها واجه العدید من الصعو�ات والعق�ات، حیت �انت البن�ة 

�ة متدن�ة في مختلف المجاالت و�خاصة  مجال االتصاالت والتوثی� تالتح

والمعلومات ف�انت أولى العوامل المعرقلة النتشار الش��ة في  مختلف المناط� 

اللیب�ة، إضافة إلى أن الدولة اللیب�ة في تلك الفترة لم تكن متحمسة الستخدام 

ة واألمن�ة التي �انت أجهزة اإلنترنت وشیوعها بین المواطنین لالعت�ارات الس�اس�

الدولة تضعها ضمن أهم أولو�اتها، فقد �ان الحصول على جهاز حاسوب أو 

طا�عة أو فاكس یتطلب العدید من الموافقات والتعهدات األمن�ة، ناه�ك عن 

غ�اب التشر�عات والقوانین المنظمة للنشر اإللكتروني أو الداعمة لحما�ة 

من تلك الظروف المعرقلة الستخدام اإلنترنت  مستخدمي اإلنترنت، وعلى الرغم

وانتشارها في لیب�ا؛ إال أنها لم تستطع الحد من اإلق�ال على الش��ة واستخدامها، 

فانتشرت محالت ومقاهي اإلنترنت وزاد عدد المشتر�ین في الشر�ات ذات 

  العالقة بتوز�ع الخطو� السلك�ة والالسلك�ة والر�� مع ش��ة اإلنترنت.
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اس�ة والعس�ر�ة واالقتصاد�ة وعدم االستقرار التي �مت التغیرات السلقد ساه

عاشتها والزالت تع�شها الدولة اللیب�ة في التأثیر على استخدام اإلنترنت ونشر 

المعلومات والتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، �ما أن حالة عدم االستقرار 

اإلنترنت واإلعالمیین �صفة األمني وما سببته من اعتداءات على الناشر�ن عبر 

عامة إضافة إلى عدم قدرة الدولة على حمایتهم أو تقد�م الجناة إلى العدالة �ان 

له تأثیر �بیر على واقع استخدام الش��ة في لیب�ا وتدني مستو� حر�ة التعبیر 

  فیها.  

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على واقع استخدم اإلنترنت في لیب�ا وتت�ع مراحلها 

وعرض مصادر توز�عها وٕابراز التشر�عات والقوانین المنظمة لها إضافة إلى ما 

تواجهه من صعو�ات ومشاكل في ظل الظروف الس�اس�ة واالقتصاد�ة التي 

  .تعانیها الدولة اللیب�ة في الوقت الحاضر

  ال�حث العلمي - االتصال والمعلومات - االنترنت : ح�ةالكلمات المفتا

  المقدمة

أص�ح استخدام اإلنترنت �الغ األهم�ة في مختلف أوجه الح�اة الیوم�ة لجم�ع 

شعوب العالم لما توفره تلك الوسیلة من مزا�ا وخدمات مما جعلها تنتشر وتتطور 

�ش�ل ملفت للنظر، وفي لیب�ا دخلت ش��ة اإلنترنت أواخر تسعین�ات القرن 

والعق�ات، حیت �انت البن�ة الماضي، إال أن دخولها واجه العدید من الصعو�ات 

التحت�ة متدن�ة في مختلف المجاالت و�خاصة  مجال االتصاالت والتوثی� 

والمعلومات ف�انت وال زالت أولى العوامل المعرقلة النتشار الش��ة في  مختلف 

المناط� اللیب�ة، إضافة إلى أن الدولة اللیب�ة في تلك الفترة لم تكن متحمسة 
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شیوعها بین المواطنین لالعت�ارات الس�اس�ة واألمن�ة التي الستخدام اإلنترنت و 

�انت أجهزة الدولة تضعها ضمن أهم أولو�اتها، فقد �ان الحصول على جهاز 

حاسوب أو طا�عة أو فاكس یتطلب العدید من الموافقات والتعهدات األمن�ة، 

أو الداعمة  اإللكترونيناه�ك عن غ�اب التشر�عات والقوانین المنظمة للنشر 

لحما�ة مستخدمي اإلنترنت، وعلى الرغم من تلك الظروف المعرقلة الستخدام 

اإلنترنت وانتشارها في لیب�ا؛ إال أنها لم تستطع الحد من اإلق�ال على الش��ة 

واستخدامها، فانتشرت محالت ومقاهي اإلنترنت وزاد عدد المشتر�ین في 

ك�ة والالسلك�ة والر�� مع ش��ة الشر�ات ذات العالقة بتوز�ع الخطو� السل

اإلنترنت، �ما زاد إق�ال الطالب وال�احثین وأعضاء هیئة التدر�س الجامعي على 

استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات واالستفادة منها في مجال 

الدراسات العل�ا وال�حث العلمي فقد وفرت الوقت والجهد في الحصول على 

  والوثائ�  و�افة متطل�ات ال�حث العلمي. المعلومات والدراسات

  مش�لة الدراسة

ساهمت التغیرات الس�اس�ة والعس�ر�ة واالقتصاد�ة وعدم االستقرار التي عاشتها 

والزالت تع�شها الدولة اللیب�ة في التأثیر على استخدام اإلنترنت ونشر المعلومات 

ة عدم ل، فحاوالتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في مختلف المجاالت

االستقرار األمني وما سببته من اعتداءات على اإلعالمیین والناشر�ن عبر 

اإلنترنت إضافة إلى عدم قدرة الدولة على حمایتهم او تقد�م الجناة إلى العدالة 

�ان له تأثیر �بیر على واقع استخدام الش��ة في لیب�ا وتدني مستو� حر�ة 

ستقرار إلى تدني الخدمات العامة وعلى التعبیر فیها، �ما أدت حالة عدم اال

رأسها الخدمات التعل�م�ة �ما فیها التعل�م العالي الذ� عجزت مؤسساته على 
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متطل�ات الدراسة وال�حث العلمي من معدات وأجهزة ذات عالقة �اإلنترنت  توفیر

  وتقن�ات االتصال والمعلومات.

  ؤل التالي:ومن خالل ما تقدم فإن مش�لة الدراسة تدور حول التسا

ما هو واقع استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي 

  في ظل الظروف الحال�ة التي تمر بها لیب�ا؟   

  أهم�ة الدراسة

تعاني الم�ت�ة اللیب�ة نقصا حادا في ال�حوث والدراسات ذات العالقة �ش��ة 

تواجهه من صعو�ات، ومد� المعلومات الدول�ة "اإلنترنت" واستخداماتها وما 

الس�اس�ة والعس�ر�ة التي تمر بها لیب�ا ـ حسب علم ال�احث ـ وهو  األحداثتأثیر 

ما �م�ن أن تسهم �ه هذه الدراسة وغیرها، �ما أن أهم�ة استخدام اإلنترنت 

وارت�اطها �مختلف جوانب الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة في لیب�ا 

  على واقعها ومتطل�اتها.وغیرها من بلدان العالم یز�د من أهم�ة دراستها والتعرف 

  أهداف الدراسة 

  تهدف الدراسة إلى:

التعرف على واقع استخدام اإلنترنت في لیب�ا والمراحل التي مرت بها  -1

  ومصادر توز�عها واإلشراف علیها.

 عرض القوانین والتشر�عات التي تنظم عمل�ة استخدامها في لیب�ا. -2

لد� طل�ة الدراسات التعرف على مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات  -3

 العل�ا وأعضاء هیئة التدر�س واستخدامها في ال�حث العلمي.
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التعرف على الصعو�ات والمشاكل التي تواجه استخدام اإلنترنت في  -4

 لیب�ا وما یوجهه طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �قطاع التعل�م العالي

  تساؤالت الدراسة

ر توز�عها واإلشراف متى بدأ استخدام اإلنترنت في لیب�ا وما هي مصاد -1

  علیها؟

هل توجد قوانین وتشر�عات ولوائح ذات عالقة �استخدام اإلنترنت في  -2

 لیب�ا، ومد� قدرتها على توفیر الحما�ة لمستخدمیها؟ .

 ما تأثیر الوضع الس�اسي والعس�ر� في لیب�ا على استخدام اإلنترنت؟ -3

ي ال�حث ما مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات وآل�ة استخدامها ف -4

 العلمي لد� طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س في التعل�م العالي؟

ما هي الصعو�ات والمشاكل التي تواجه استخدام اإلنترنت في لیب�ا وتلك  -5

التي تواجه عینة الدراسة عند استخدام تقن�ة االتصال والمعلومات في 

 ال�حث العلمي؟ .

  مجتمع وعینة الدراسة

هیئة التدر�س �األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا اختار ال�احث طل�ة وأعضاء 

�اعت�ارها الفئة المفترض أن تكون األكثر استخداما لإلنترنت و�رامجها و�ل ما 

  یتعل� بتقن�ات االتصال والمعلومات في دراستهم و�حوتهم وتعاملهم الیومي.

والعدید  طال�ا وطال�ة 5250واألكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا تضم أكثر من 

مدارس تشمل  7من أعضاء هیئة التدر�س قار�ن ومتعاونین موزعین بین عدد 

العلوم اإلدار�ة والمال�ة والعلوم اإلنسان�ة واالستراتیج�ة والهندس�ة والعلوم 
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شخصا  380)، وتم اخت�ار عینة شملت 1األساس�ة واللغات واإلعالم والفنون(

  م�ة �طر�قة العینة العشوائ�ة المتاحة.من الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �األكاد�

   منهج الدراسة وأدواتها

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذ� یهتم بدراسة الحقائ� حول الظواهر 

واألحداث و�ستخدم عدة أسالیب لجمع المعلومات وتحلیلها وتفسیرها الستخالص 

هذه الحاالت، وقد تم دالالتها، وهو األكثر أهم�ة وقابل�ة لالستخدام في مثل 

االعتماد على أسلوب المسح  الذ� �ستهدف الحصول على الحقائ� والمعلومات 

)، وتم استخدام استمارة االستب�ان لجمع 2التي تساعد على فهم الظاهرة(

المعلومات من أفراد العینة لما لها من أهم�ة في جمع المعلومات والب�انات 

قام ال�احث بتصم�م استمارة االستب�ان �ما یتمشى للدراسات المیدان�ة والتطب�ق�ة، و 

مع أهداف الدراسة وتساؤالتها وقد تم تح��مه من قبل عدد من الخبراء 

  )   3والمختصین(

  ستخداماتها في لیب�اادخول اإلنترنت و 

 1998أواخر تسعین�ات القرن العشر�ن، ففي سنة  اإلنترنت في لیب�ا بدأ استخدام

إلى  10و�سرعة ضع�فة من Dial up الطلب الهاتفي �انت البدا�ة عن طر�� 

�یلو�ایت في الثان�ة، ولم تكن تلك الخدمة منتشرة �ثیرا إال من خالل مقاهي  15

بلغ عدد   2009وفي سنة  ،4ومحالت النت و�عض المواطنین

هذا العدد  قفز 2015مستخدما وفي  353,900  في لیب�ا اإلنترنت مستخدمي

مستخدم، مع ز�ادة في عدد مشتر�ي الهاتف األرضي إلى   1.400.000إلى 
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ملیون هاتف نقال تم توز�عه  9.918 ، وعدد2015مشترك عام  632000

  .)5(داخل لیب�ا

  مصادر اإلنترنت المحل�ة

منذ دخول اإلنترنت في لیب�ا احتكرت الدولة تشغیلها وتوز�عها عن طر�� 

الشر�ات التا�عة لها قبل أن �سمح للقطاع الخاص دخول هذا المجال ومن أهم 

  وتوز�عه ما یلي: هذه الشر�ات التي تشرف على استخدام اإلنترنت وتشغیله

  الشر�ة العامة للبر�د واالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة أوال: 

 1989ة سنة أنشئت الشر�ة العامة للبر�د واالتصاالت السلك�ة والالسلك�  

وتهدف حسب قرار إنشائها إلى إنشاء وتشغیل وص�انة منظومات االتصاالت 

السلك�ة والالسلك�ة والخدمات البر�د�ة �الدولة اللیب�ة وقد أضافت خدمة اإلنترنت 

 .2007سنة  CDMAعبر تقن�ة الهاتف الثابت الالسلكي 

  لیب�ا لالتصاالت والتقن�ة: ثان�ا شر�ة

لتقد�م خدمة  1997تصاالت �شر�ة مساهمة سنة تأسست شر�ة لیب�ا لال

االتصال وأص�حت هي المزود الرئ�س والوحید لإلنترنت في لیب�ا عبر المراحل 

 -:التال�ة

  1999بدأت الشر�ة بتسو�� خدمة إنترنت الطلب الهاتفي سنة.  

  2004أسست شر�ة لب�انا للهاتف النقال سنة 

  إطالق خدمة لیب�ا ADSL  مما ساهم في ز�ادة مستخدمي  2005سنة

  اإلنترنت في لیب�ا

  النطاق الوطني في لیب�ا السمتعد هذه الشر�ة المسجل الرسمي 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 مما رفع عدد  2009ماكس الالسلكي في  أدخلت الشر�ة خدمة  لیب�ا

إلى  2009مستخدمي خدمة اإلنترنت إذ وصل عدد المشتر�ین عام 

 . 6مشترك 5200000

  لخدمات الهاتف النقال المدار الجدید ثالثا شر�ة

وتعد أول مزود للهاتف النقال  1996للهاتف النقال سنة  تأسست شر�ة المدار  

تغیر اسمها إلى شر�ة  2007ملیون مشترك وفي  5ها أكثر من في لیب�ا و�

  وتولت تقد�م  خدمة اإلنترنت وف� اآلتي: 7المدار الجدید

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGSM 2.5.  

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGPRS.  

  تقن�ة الجیل الرا�ع التي تسمح �الوصول إلى  2010أدخلت الشر�ة سنة

میجابت/ث وتسمح بتطو�ر حجم االستخدام  150تصل إلى  سرعات عال�ة

للتطب�قات لغرض النطاق مثل الفیدیو حسب الطلب و الم�المات المرئ�ة و 

 االرت�ا� ��امیرات المراق�ة و ألعاب الفیدیو و غیرها.

  للهاتف النقال لیب�انا را�عا شر�ة

وقد وصل عدد المشتر�ین بها  2003تأسست شر�ة لب�انا للهاتف النقال سنة 

) ، وقد ساهمت في انتشار خدمة  8ملیون مشترك( 7إلى حوالي  2009عام 

  اإلنترنت عبر المراحل التال�ة:

  أدخلت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGSM 2.5  2005سنة.  

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ة الجیل الثالثGPRS  2006سنة.  

  تسعى إلطالق خدمات اإلنترنت عبر تقن�ةHSDPA.  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 خامسا الشر�ات الخاصة المساهمة في توز�ع اإلنترنت في لیب�ا:

احتكرت الشر�ات العامة التا�عة للدولة اللیب�ة االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة 

الذ� بدأ  االقتصاد�وخدمة اإلنترنت منذ بدا�ة دخولها في لیب�ا، ونظرا لالنفتاح 

في لیب�ا منذ نها�ة القرن الماضي ُسمح للقطاع الخاص �الدخول تدر�ج�ا إلى 

ة في تقد�م خدمة االتصاالت سوق العمل حیث بدأت �عض الشر�ات الخاص

واإلنترنت إال أنها الزالت غیر مؤثرة في السوق اللیبي، �ما ساهمت الظروف 

الس�اس�ة والعس�ر�ة وعدم صدور التشر�عات المنظمة لتلك الخدمات في الحد من 

المنافسة القو�ة بین القطاع الخاص والعام في الدولة، ومن هذه الشر�ات التي 

 االتصاالتشر�ة عالم و شر�ة بیت الشمس إلنترنت؛ دخلت مجال خدمات ا

  ذلك. وغیر الحاس�ات و تقن�ة المعلومات  شر�ة الفلك شر�ةو  الحدیثة

  التشر�عات ذات العالقة �استخدام اإلنترنت

یرت�� استخدام اإلنترنت �العدید من التشر�عات والقوانین واللوائح التي تنظم 

وآل�ة النشر وتعالج  وموزعیهامستخدمیها عمل�ة استخدامها وتح�م العالقات بین 

وتتا�ع جرائم النشر االلكتروني و�ل ما یتعل� �حما�ة المستخدمین وحقوقهم 

وواج�اتهم وحر�ة التعبیر وحدودها عبر الش��ة وغیرها من القضا�ا القانون�ة ذات 

العالقة، وتت�عا للتشر�عات والقوانین اللیب�ة المتعامل بها في مجال النشر 

عالم حال�ا لم یجد ال�احث أ� تشر�ع حدیث ومتخصص وله عالقة م�اشرة واإل

�استخدام اإلنترنت في لیب�ا إال �عض القوانین والتشر�عات القد�مة والمتأخرة عن 

مواك�ة التطورات التكنولوج�ة في مجاالت االتصال واإلعالم والمعلومات والتي 

بها إلى أن یتم تحدیثها أو الزالت ضمن مرجع�ة التشر�عات اللیب�ة المعمول 

  صدور بدائل أخر� ومن أهمها:   
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 المتعل� �حما�ة ح� المؤلف 1968لسنة  9القانون رقم  - 1

هذا القانون �شمل �ل المصنفات التي ��ون فیها مظهر التعبیر (الكتا�ة أو 

الصوت أو الرسم أو التصو�ر أو الحر�ة) أ� �ل األصناف التي تدخل في 

المطبوعة والمسموعة والمرئ�ة، و�م�ن تحدید مالمح هذا عمل الوسائل 

  - ):9القانون في اآلتي(

  1968/ 3/ 16صدر هذا القانون في  

  مادة 51عدد مواد القانون 

  أعطى هذا القانون للمؤلف وحده دون غیره الح� الماد� ف�ما �عود عل�ه

 مؤلفه وٕاذاعته.لمن نشر وط�اعة 

  الترجمة أو  ةصرف في مطبوعلف أ�ضا الح� في الت�ما أعطى للمؤ�

 النقل أو التعدیل أو التحو�ر وأن �منع أ� تغییر أو حذف دون إذن منه.

  في حالة النقل واالقت�اس ال بد من اإلشارة إلى المؤلف األصلي وأخذ

 .�املة اإلذن منه أو من ورثته في حالة نشر النصوص

  والمرئ�ة �ل عمل فني یذاع و�نشر في الوسائل اإلعالم�ة المسموعة

 لمؤلف�ه والمشتر�ین ف�ه.  ً عادال اً طلب تعو�ضتوالمطبوعة ی

  و�الح� على هذا القانون اآلتي:

  أنه القانون الوحید المتعل� �ش�ل م�اشر �ح� المؤلف في مجاالت

 والعلوم.الفنون و اآلداب 
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  لم و  1968لم �صدر أ� تعدیل أو تحدیث لهذا القانون منذ صدوره سنة

یتمشى مع �عد قادرا على مواك�ة عصر اإلنترنت والفضائ�ات وال 

 االتفاق�ات الدول�ة واإلقل�م�ة الحدیثة �ما یخدم المؤلف و�حق� طموحاته.

  )10( 1972) لسنة 76قانون المطبوعات رقم ( - 2

وهو القانون الذ� �حدد آل�ة إصدار الصحف وط�اعتها ونشرها وتوز�عها 

، ف�اإلضافة إلى قدمه وتجاوز الزمن له 1972ومراقبتها، صدر عام 

 �ثرت عیو�ه ومن أهمها:

  مادة رادعة وتأدیب�ة وعقاب�ة  28مادة منها أكثر من  51أن عدد مواده

 أ� أنه قانون أقرب للعقو�ات من قانون للط�اعة والنشر. 

  أنه لم یتضمن التحوالت الكبر� في وسائل االتصال �عد دخول عالم

وش��ة المعلومات الدول�ة (اإلنترنت)  االصطناع�ةالفضائ�ات واألقمار 

والط�اعة عن �عد والنشر اإللكتروني ولم یلح� �االتفاق�ات والقوانین 

  الدول�ة التي صدرت �عده.

  لم �شر إلى ح� الوصول إلى المعلومات وتداولها بین وسائل اإلعالم

 وح� المتلقي في معرفة المعلومات التي تعن�ه. 

  ن حقوق الصحفیین في التدر�ب والتطو�ر وحمایتهم لم یتضمن القانو

أثناء العمل ولم یتطرق إلى حقوقهم في تكو�ن النقا�ات ومؤسسات 

 المجتمع المدني

  لم �شر القانون إلى عدم تعرض الصحفیین للضغو� من أ� سلطة

 �انت وعدم مطالبتهم بإفشاء مصادر معلوماتهم إال �أمر قضائي.
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  �شأن االتصاالت 2010لسنة  22القانون رقم  - 3

لتنظ�م قطاع االتصاالت وما یتعل� �ه  2010صدر هذا القانون سنة 

 و�الح� عنه اآلتي:

  مادة 41عدد مواد القانون  

  شمل القانون عشرة أبواب متعلقة �التراخ�ص وتسعیرة الخدمات

والمنازعات وغیرها من الموضوعات ذات العالقة �االتصاالت السلك�ة  

 والالسلك�ة.

  یتعل� هذا القانون �مختلف أنواع االتصاالت دون تخص�ص �عض

من اإلنترنت في خدمة االتصاالت  االستفادةمواده لتوض�ح ��ف�ة 

" التي تعرضت للعقو�ات المتعلقة 35المادة " �استثناءوالمعلومات، 

 اإلنترنت في نشر المعلومات والب�انات فق�. استخدامبإساءة 

  فبرایر 17اإلعالن الدستور� لثورة  - 4

 2011فبرایر  17صدر اإلعالن �عد التغیر الس�اسي في لیب�ا �عد 

فبرایر في تأس�س دولة القانون والمؤسسات والتداول  17لتحقی� مطالب 

  مادة منه:  37على السلطة و�حتو� اإلعالن الدستور� على 

 " التي جاء فیها أن الدولة تضمن حر�ة الرأ� والتعبیر الفرد� 14المادة "

 جماعي وحر�ة االتصال ووسائل اإلعالم والط�اعة والنشروال

  ).11وحر�ة التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي( التنقل، وحر�ة

    غ�اب أ� حما�ة قضائ�ة للح� في حر�ة التعبیر �ما أن جم�ع

المؤسسات الح�وم�ة الحال�ة هي تحت التهدید المسلح من قبل 

 ).12المجموعات المسلحة(
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  دستور�ة اإلعالن الدستور� لكنه تعرض إلى تسعة على الرغم من

 ).13تعد�الت(

 

  شرو� االستخدام التي  وضعتها الشر�ات الخاصة بتوز�ع اإلنترنت

على الرغم من عدم وجود أ�ة قوانین وتشر�عات تنظم استخدام اإلنترنت في لیب�ا 

وضعت إال أن الشر�ات العامة التي تحتكر توز�ع النت �القطاع الخاص والعام 

شروطا وقیودًا استندت على �عض القوانین العامة أو التوجیهات الصادرة سا�قا، 

حیت تلزم �ل مستخدمي اإلنترنت �االمتناع عن النشر أو الوصول إلى 

  :المعلومات التي تحتو� على اآلتي

�ل ما یخالف أصًال وشرعًا أو �مس قداسة اإلسالم وشر�عته السمحاء  - 1

  .أو یخدش اآلداب العامة

 .�ل ما ینافي الدولة ونظامها - 2

التقار�ر واألخ�ار التي لها مساس �سالمة الدولة اللیب�ة إال �عد موافقة  - 3

 .الجهات المختصة

نشر األنظمة أو االتفاق�ات أو المعاهدات أو الب�انات الرسم�ة للدولة  - 4

 .قبل إعالنها رسم�ًا، ما لم ��ن ذلك �موافقة الجهات المختصة

ساء الدول أو رؤساء ال�عثات الدبلوماس�ة �ل ما �مس �رامة رؤ  - 5

 .المعتمدین بلیب�ا ، أو ما �سيء إلى العالقات مع تلك الدول

�ل ما ینسب إلى المسئولین في الدولة أو في المؤسسات أو الهیئات  - 6

 المحل�ة العامة أو الخاصة أو إلى األفراد من أخ�ار م�ذو�ة من شأنها

 .�رامتهماإلضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس �
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الدعوة إلى الم�اد� الهدامة أو زعزعة الطمأنینة العامة أو بث التفرقة  - 7

 .بین المواطنین

�ل ما من شأنه تحبیذ اإلجرام أو الدعوة إل�ه أو الحض على االعتداء  - 8

 .على الغیر �أ�ة صورة من الصور

 .�ل ما تضمن القدح أو التشهیر �األفراد - 9

  یب�ا على استخدام اإلنترنت؟ تأثیر الوضع الس�اسي والعس�ر� في ل

، أخذت الح�اة في 2011سي في السا�ع عشر من فبرایر �عد التغیر الس�ا

االستقرار شیًئا فشیئا حیت ش�ل المجلس االنتقالي ح�ومة لتسییر األمور في 

 2012یولیو  7ال�الد أشرفت ف�ما �عد على تنظ�م أول انتخا�ات برلمان�ة في 

لعام، وش�ل بدوره أول ح�ومة منتخ�ة تولت مقالید النتخاب المؤتمر الوطني ا

  الح�م في لیب�ا.

الدولة اللیب�ة؛ إال أن انتشار السالح بین المجموعات  استقرارو�الرغم من 

المسلحة واألفراد و�عض المناط� في الداخل أص�ح اهم مش�لة تواجهها الدولة 

ولم تنجح محاوالت الح�ومات المتعاق�ة في دمج التش��الت المسلحة في جهاز 

الشرطة والج�ش �ش�ل رسمي نظًرا إلصرار تلك التش��الت على عدم تسل�م 

بل امتنعت عن الخروج من المدن الرئ�سة،  ،أسلحتها وت�عیتها إلى الدولة

واستمرت في الق�ام ب�عض األعمال المخالفة للقوانین �الخطف والتعذیب والسجن 

  ).14خارج القانون(

لقد تصدعت الدولة اللیب�ة وانقسمت إلى أحزاب وجبهات وتوجهات وح�ومات في 

بین مختلف األطراف في مناط� متعددة،  الشرق والغرب، و�عد جلسات الحوار

في الصخیرات �المغرب على تش�یل ح�ومة التواف� التي اعترفت بها  االتفاقتم 
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العدید من دول العالم، إال أن  الح�ومات السا�قة لم تتخل عن الح�م فأص�ح 

للدولة اللیب�ة ثالث ح�ومات ومجلسین للتشر�ع أدت إلى استمرار حالة عدم 

  لتي تع�شها الدولة اللیب�ة. االستقرار ا

ساهمت اإلنترنت في أحداث المشهد الس�اسي اللیبي ف�انت منذ �انت هي 

المصدر الرئ�س لتداول األخ�ار والمعلومات عن الشأن الداخلي نظرا لعدم قدرة 

وسائل اإلعالم المستقلة من الوصول إلى مواقع األحداث ف�ان للمدونین ومواقع 

ونقل االخ�ار وتزو�د المؤسسات  األحداثر في تصو�ر التواصل االجتماعي دو 

اإلعالم�ة �المعلومات والصور قبل أن یتم إقفالها من قبل النظام الساب�، و�عد 

التغیر الس�اسي ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 

) وتعددت الوسائل اإلعالم�ة وتنوعت وأص�ح ألغلبها مواقع على �15الخصوص(

الش��ة من صحف إذاعات وقنوات فضائ�ة وغیرها، إلى أن أثرت حالة الصراع 

الس�اسي والعس�ر� في لیب�ا على المشهد اإلعالمي والثقافي حیث زادت حاالت 

االغت�ال والخطف الذ� طال الصحفیین ومستخدمي اإلنترنت واالعتداء على 

لقضا�ا تم توث�قها المؤسسات اإلعالم�ة في مختلف المناط� اللیب�ة، فعشرات ا

من قبل المنظمات الحقوق�ة واإلعالم�ة الوطن�ة والدول�ة ومن بینها منظمة 

مراسلون �ال حدود والمنظمة الدول�ة لحقوق اإلنسان والمر�ز اللیبي لحر�ة 

ـ �ما �ظهر في الش�ل  2016 - 2014الصحافة؛ الذ� جاء في تقر�ره لعامي 

 52حالة شروع في القتل و 45ة وحال 16أن حاالت القتل بلغت  -)1رقم (

حالة تعد� �الضرب ومنع عمل الصحفیین  58حالة اختطاف وتعذیب و

حالة اعتداء  85والمراسلین، و�ل تلك الحاالت موجهة لإلعالمین، إضافة إلى 

على مؤسسات إعالم�ة، وقد وصل إجمالي حاالت االعتداء خالل الفترة من 

 ).16حالة( 446حوالي  2016إلى د�سمبر  2012ینایر 
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  ین والمؤسسات اإلعالم�ة ی) حاالت االعتداء على الصحف1الش�ل (

ولم تستطع الدولة اللیب�ة وح�وماتها المتعاق�ة حما�ة الصحفیین ورجال اإلعالم 

والمدونین أو اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان سالمتهم أو مالحقة المسؤولین عن 

تلك الجرائم، �ما أن التشر�عات اإلعالم�ة الزالت مجمدة ولم تتطور لدعم حر�ة 

یین والناشر�ن وتحدید واج�اتهم، وفي الرأ� والتعبیر أو تلب�ة حقوق اإلعالم

لمنظمة مراسلون �ال حدود �شف عن تراجع حر�ة  2016التقر�ر األخیر عن 

الصحافة في لیب�ا وخطورة الوضع على الصحفیین تزاید �سبب االنتهاكات ضد 

دولة. وفي  180من  164العاملین في قطاع اإلعالم، وأص�ح ترتیب لیب�ا 

صنفت لیب�ا على أنها من أسوء عشرة دول  2015تقر�ر فر�دوم هاوس لعام 

لحر�ة الصحافة التي یتم فیها مهاجمة أو قتل مدوني أو مستخدمي اإلنترنت. 

و�شیر التقر�ر إلى وجود الرقا�ة الذات�ة "الناتجة عن الخوف" نظرا لعدم االستقرار 

  ).  17ووضوح الوضع الس�اسي(
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  عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدان�ة

أجر� ال�احث دراسة میدان�ة على عینة من طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س 

�األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا حول استخدام اإلنترنت ومد� توفر تقن�ات 

منها في مجال ال�حث  واالستفادةاالتصال والمعلومات �الجامعات وأماكن العمل 

   .2017یر العلمي وأجر�ت هذه الدراسة خالل شهر� ینایر وفبرا

  الب�انات الشخص�ة ألفراد العینة

 294فردا منهم  380أظهرت   نتائج الدراسة المیدان�ة أن مجموع أفراد العینة 

% من اإلناث، ومن حیث الحالة 22.6بنس�ة  86% من الذ�ور و72.4بنس�ة 

 إجمالي العینة الفئات المتغیرات

 % التكرار

 72.4 294 ذ�ور النوع

 22.6 86 إناث

 51.6 196 متزوج الحالة االجتماع�ة

 45.8 174 أعزب

 2.6 10 أرمل أو مطل�

 2.1 8 سنة 25أقل من  العمر

 41.1 156 سنة 34إلى  25من 

 28.4 108 سنة 44إلى  35من 

 10 38 سنة 55 إلى 45من 

 18.4 70 فما فوق  56من 

 56.3 214 �عادله جامعي أو ما المؤهل العلمي

 20.5 78 ماجستیر

 23.2 88 د�توراه

 53.2 202 طالب طب�عة العمل

 46.8 178 عضو هیئة تدر�س
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بنس�ة  174% متزوجون و51.6بنس�ة  196االجتماع�ة انقسمت العینة إلى 

لعمر % أرمل ومطل�، ومن حیث ا 2.6بنس�ة  10أعزب إضافة إلى  45.8

 25% أقل من 2.1أشخاص و�نس�ة  8انقسمت العینة إلى خمس فئات منهم 

إلى  35سنة أما فئة من  34إلى  25% من 41.1شخصا بنس�ة  156سنة و 

فردا  38سنة شملت  55إلى  45% ومن 28.4فردا بنس�ة  108شملت  44

% ومن 18.4فردا بنس�ة  70سنة فأكثر  56% �ما شملت فئة من 10بنس�ة 

فردا  214المؤهل العلمي �ان عدد حملة المؤهل الجامعي أو ما �عادله  حیث 

في حین �ان عدد حملة  20.5فردا بنس�ة  78% والماجستیر 56.3بنس�ة 

طال�ا بنس�ة  202%، و�لغ عدد الطل�ة �العینة 23.2فردا بنس�ة  88الد�توراه 

  % .46.8عضوا بنس�ة  178التدر�س  % وعدد أعضاء هیئة53.2

  مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات لد� أفراد العینة) یوضح 2الجدول رقم(

توفر تقن�ات االتصال والمعلومات لد� أفراد العینة بنسب  هذا یبین الجدول

شخصا و�نس�ة  342متفاوتة حیت �أتي الهاتف النقال في المقدمة الذ� �متلكه 

بنس�ة  284% من الذین أجابوا على السؤال الخاص بذلك، و�متلك 90

% 64.7بنس�ة  246% من أفراد العینة حواسیب متنقلة (الب توب) و 74.7

أجهزة االتصال 

 والمعلومات

 المجموع ال توجد م�ان أخر �م�ان عملي بجامعتي  �منزلي

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع

 70 266 2.6 10 0 0 2.6 10 0 0 64.7 246 هاتف أرضي

 94.7 360 0 0 2.1 8 0 0 2.6 10 90 342 هاتف نقال 

 72.1 274 5.3 20 0 0 5.3 20 5.3 20 56.3 214 حاسوب  جهاز

 82.6 314 2.6 10 0 0 0 0 5.3 20 74.7 284"محمول   حاسوب

 52.1 198 23.7 90 0 0 10.5 40 10 38 7.9 30 جهاز فاكس

 28.9 110 23.7 90 2.6 10 0 0 2.6 10 0 0 أخر� 
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% �ملكون أجهزة حاسوب 56.3بنس�ة  214اتف أرض�ة �منازلهم وعدد لدیهم هو 

% أجهزة فاكس، 7.9شخصا بنس�ة  30م�تب�ة، في حین �ملك أقل�ة منهم أ� 

�ما �ظهر الجدول المذ�ور أن الجامعات وأماكن العمل وغیرها ال توفر تلك 

لنسب األجهزة لطالبها أو أعضاء هیئة التدر�س بها �ش�ل جید فقد ال تز�د ا

تنعدم في  % فق� في حین تقل النسب أو10.5المتوفرة  من الفاكس على 

  األجهزة األخر�. 

  الطرق الخاصة �الر�� �اإلنترنت المتوفرة لد� أفراد العینة

انتشرت عدة طرق للر�� �ش��ة اإلنترنت في لیب�ا من بین هذه الطرق الر�� عبر 

شر�تي لیب�انا  وعبر الهاتف النقال عبر  ADSLالهاتف األرضي �منظومة 

والمدار الجدید أو من خالل منظومة الوا� ماكس أو عن طر�� الشر�ات 

العینة من  انقسمت، فقد االصطناع�ةالخاصة أو االتصال الم�اشر �األقمار 

في اإلنترنت إلى مجموعات حسب ما جاء في الش�ل الب�اني  االشتراكحیث 

% 64.2بنس�ة  244من خالل منظومة الوا� ماكس  )، إذ بلغ المشتر�ون 2(

% وعن طر�� 58.4بنس�ة  222ومن خالل شر�تي لیب�انا والمدار الجدید 

فردا  56% إضافة إلى عدد 41.1فردا بنس�ة  ADSL 156الهاتف األرضي 

% مشتر�ین عبر الخدمات الخاصة، و�تبین من ذلك أن جم�ع أفراد 14.7بنس�ة 

خدمة اإلنترنت وهناك من هو مشترك في أكثر من طر�قة  العینة لهم اشتراك في

نظرا ألهمیتها والخدمات التي توفرها ألفراد العینة و�خاصة في مجال دراستهم 

المرت�� �ال�حث العلمي فأص�حت اإلنترنت من أهم مصادر المعلومات والمعرفة 

  ث العلمي. حثر ارت�اطا �الجامعات ومراكز ال�واألك
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  أفراد العینة في خدمة اإلنترنت اشتراك) یوضح 2الش�ل الب�اني (

  استخدام أفراد العینة لتقن�ات االتصال والمعلومات في مجال ال�حث العلمي

�ستخدم معظم طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا 

و�حوتهم وهو ما أكدته إجا�اتهم  تقن�ات االتصال والمعلومات في دراساتهم

% 64.7فردا بنس�ة  242) فقد تبین أن 3و�وضحه الش�ل الب�اني رقم (

% �ستخدمونها 33.7فردا بنس�ة  �128ستخدمون تلك التقن�ات �ش�ل دائم وأن 

  % ال �ستخدمونها. 2.6أفراد بنس�ة  10 �استثناءأح�انا 
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في  االتصال والمعلومات) یوضح نس�ة الذین �ستخدمون تقن�ات 3الش�ل (

  ة ال�حث العلمي من أفراد العین

  

أهم الطرق والبرامج المتوفرة بتقن�ات االتصال والمعلومات ) 3الجدول رقم (

   التي �ستخدمها أفراد العینة في مجال ال�حث العلمي

دائما
64%

أحیانا
34%

الأستخدمھا
2%

عدد الذین یستخدمون تقنیات االتصال والمعلومات في البحث 
العلمي

 المجموع ال استخدمها أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

استعمال الهاتف لالتصال 

بخصوص موضوع �حثي أو 

 دراستي

68 17.9 208 54.7 18 4.7 294 77.4 

استخدام برامج ال�حت عن 

 المعلومات في اإلنترنت

228 60 86 22.6 10 2.6 324 85.3 

 85.3 322 10.5 40 37.4 142 36.8 140 كتروني االلاستخدام البر�د 

 79.5 302 5.3 20 37.9 144 36 138 استخدام الف�س بوك

  نعتمد على برامج أخر� 

 

20 5.3 40 10.5 108 28.4 168 44.2 
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�ستخدم أفراد عینة الدراسة عدة طرق و�رامج ترت�� بتقن�ات االتصال والمعلومات 

بنس�ة  314)  حیت بلغ عدد 3في �حوتهم ودراساتهم یبینها الجدول رقم (

في  % من أفراد العینة الذین �ستخدمون برامج ال�حث عن المعلومات82.6

% منهم 74.2و�نس�ة   282اإلنترنت �ش�ل دائم أو أح�انا، في حین أن 

�ستخدمون وسائل البر�د اإللكتروني والف�س بوك في �حوتهم ودراساتهم العلم�ة 

�ش�ل دائم أو أح�انا، و�تم استعمال الهواتف لالتصال بخصوص �حوثهم 

 �60ما �عتمد %  72.6بنس�ة  276ودراساتهم �ش�ل دائم أو أح�انا من قبل 

  % على برامج وطرق أخر� .15.8فردا منهم و�نس�ة 

ما مد� استفادة أفراد العینة من تقن�ة االتصال والمعلومات ) 4الجدول رقم( 

  . في ال�حث العلمي

من خالل طرح سؤال على عینة الدراسة حول جوانب ال�حث العلمي التي یتم  

فیها استفادتهم من تقن�ات االتصال والمعلومات توزعت اإلجا�ات على مجموعة 

 المجموع ال أستفید منها أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

في جمع المعلومات والوثائ� 

 الخاصة بدراساتي

232 61.2 120 31.6 0 0 352 92.6 

 80.8 304 5.3 20 17.4 66 57.4 218 في حف� وتوثی� المعلومات  

 74.8 284 5.3 20 46.3 176 23.2 88 في نشر �حوثي ودراساتي

 61.6 234 17.9 68 27.9 106 15.8 60 في المشار�ة �المؤتمرات والندوات

في إلقاء محاضراتي الجامع�ة 

 وعرض أوراقي العلم�ة 

70 18.4 166 43.7 40 10.5 276 74.6 

 21 80 15.8 60 2.6 10 2.6 10 أخر� 
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من الخدمات ف�انت أول الخدمات التي تقدمها وسائل االتصال والمعلومات 

) في جمع المعلومات والوثائ� الخاصة �ال�حوث 4حسب ما جاء في الجدول (

% أنهم �ستفیدون منها في جمع 92.6فردا بنس�ة   352والدراسات حیت أجاب 

% 31.6بنس�ة  120% �ش�ل دائم و61.2بنس�ة  232المعلومات  منهم 

�أنهم دائما �قومون �حف�  57.4فردا بنس�ة  �218ستفیدون منها أح�انا، وأجاب 

% 17.4فرد بنس�ة  66وتوثی� المعلومات من خالل تلك التقن�ات، إضافة إلى 

والدراسات فعدد  ال�حوثمن تلك التقن�ات في نشر  االستفادةأجابوا �أح�انا، أما 

بنس�ة  236% �ما �قوم 69.5بنس�ة  264وأح�انا �ان  الذین أجابوا بدائما

% بإلقاء محاضراتهم وعرض أوراقهم الجامع�ة �ش�ل دائم أو أح�انا عن 62.1

% من أفراد العینة �االستفادة من 43.7بنس�ة  166طر�� تلك التقن�ة، و�تولى 

  تلك التقن�ات في المشار�ة �المؤتمرات والندوات العلم�ة. 

  والدراسات العلم�ة ال�حوثرون�ة المستخدمة في نشر المواقع اإللكت

) أن معظم أفراد العینة لم �قوموا بنشر �حوتهم 5یتبین من خالل الجدول (

ودراساتهم عبر المواقع والبرامج المتاحة �اإلنترنت إال في �عض األح�ان یتم 

النشر عبر مواقع المجالت العلم�ة المتخصصة ومواقع التواصل االجتماعي 

  لصحف اإللكترون�ة والمدونات وغیرها و�نسب متفاوتة.وا
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  والدراسات العلم�ة ال�حوث) المواقع اإللكترون�ة المستخدمة في نشر 5الجدول (

الصعو�ات التي تواجه أفراد العینة في استخدام تكنولوج�ا االتصال والمعلومات 

  العلمي .في ال�حث 

ُرتبت الصعو�ات التي تواجه أفراد عینة الدراسة المیدان�ة عند استخدامهم لتقن�ات 

�موافقتهم أو عدم موافقتهم على الع�ارات  إجا�اتهماالتصال والمعلومات حسب 

) حسب الموافقة األكثر تم 6الواردة في صح�فة االستب�ان �ما یبینها الجدول (

فقرة " عدم اهتمام الجهات المسؤولة عن األقل تنازل�ا، وقد جاءت في المقدمة  

التعل�م العالي وال�حث العلمي بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات" تلتها في 

الترتیب فقرة " عدم توفر دورات تدر�ب�ة خاصة �استخدام تقن�ات االتصال 

أن الدولة من خالل مؤسساتها التعل�م�ة  اإلیجاب�اتوالمعلومات"، وتؤ�د تلك 

والجامعات ومراكز ال�حوث مقصرة في الكثیر من الجوانب �توفیر تلك  �الوزارات

وتوفیر األموال الالزمة لسد  األجنب�ةاألجهزة والتدر�ب علیها وتعل�م اللغات 

 المجموع لم أنشر �ه أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

ننشر عن طر�� الف�س بوك ومواقع 

 التواصل األخر� 

36 9.5 106 27.9 190 50 332 87.4 

من خالل مواقع الصحف اإللكترون�ة 

 والمدونات  

18 4.7 76 20 182 47.9 276 72.6 

عن طر�� مواقع الجامعات والمراكز 

 ال�حث�ة �الش��ة

10 2.6 56 14.7 182 47.9 248 65.3 

 69.5 264 52.6 200 12.6 48 4.2 16 لد� صفحة خاصة لنشر إنتاجي العلمي

العلم�ة المتخصصة عبر مواقع المجالت 

 �ال�حث العلمي �الش��ة

18 4.7 124 32.6 124 32.6 266 70 

 25.8 98 15.8 60 7.4 28 26 10 طرق أخر� تذ�ر
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التعل�م العالي وتسهیل مهمة ال�احثین من الطل�ة وأعضاء هیئة  احت�اجات

التي تمر بها لیب�ا التدر�س الجامعي، وقد ساهمت الظروف الس�اس�ة والعس�ر�ة 

في تقل�ص تقد�م الخدمات وتوفیر احت�اجات التعل�م العالي ومؤسساته من تقن�ات 

االتصال والمعلومات وغیر ذلك من التقن�ات الخاصة �الدراسات وال�حث 

العلمي، �ما تعرضت العدید من المؤسسات التعل�م�ة للتخر�ب والسرقة أثناء 

  .األحداث التي مرت بها لیب�ا 

) الصعو�ات والمشاكل التي تواجه أفراد العینة عند استخدام تقن�ات 6جدول (ال

  االتصال والمعلومات

مواف� إلى حد  مواف� الفقرة

 ما 

 المجموع غیر مواف�

 % ع % ع % ع % ع

قلة المخصصات المال�ة لتوفیر 

ال�حث العلمي من  احت�اجات

 األجهزة المطلو�ة

198 52.1 56 14.7 18 4.7 272 71.6 

عدم اهتمام الجهات المسؤولة عن 

التعل�م العالي وال�حث العلمي 

 بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات

186 48.9 94 24.7 10 2.6 290 76.3 

عدم توفر دورات تدر�ب�ة خاصة 

تقن�ات االتصال  �استخدام

 والمعلومات

176 46.3 88 23.2 20 5.3 284 74.7 

ل�س لد� لغة أجنب�ة �اف�ة 

تساعدني في فهم وترجمة 

 الموضوعات ال�حث�ة

156 41.1 102 26.8 44 11.6 302 79.5 

ال توفر جامعتي أو جهة عملي 

 تقن�ات االتصال والمعلومات 

154 40.5 64 16.8 72 18.9 290 76.3 
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غالء أسعار أجهزة تقن�ات 

 االتصال والمعلومات

136 35.8 66 17.4 68 17.6 270 71.1 

تقن�ات االتصال ال توجد لد� 

  والمعلومات �ش�ل دائم

 

76 20 94 24.7 112 29.5 282 74.2 

عدم ثقتي في المعلومات والب�انات 

المتوفرة في تقن�ات االتصال 

 والمعلومات

10 2.6 174 45.8 88 23.2 272 71.6 

تقن�ات  استخدامعدم رغبتي في 

االتصال والمعلومات في ال�حث 

 العلمي

20 5.6 30 7.9 212 55.8 262 68.9 

 18.4 70 5.3 20 5.3 20 7.9 30 أخر� 
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  النتائج

% من أفراد العینة �ملكون شخص�ا هواتف نقالة 90أظهرت الدراسة أن  -1

% �ملكون 65% منهم �ملكون أجهزة حواسیب متنقلة "الب توب" و75و

�اإلنترنت �طرق متعددة،  ارت�ا�حواسیب م�تب�ة وجم�ع أفراد العینة لهم 

�ما أظهرت الدراسة قلة األجهزة والتقن�ات الخاصة �اإلنترنت ووسائل 

االتصال والمعلومات �الجامعات المؤسسات العامة؛ مما یدل على 

تقصیر المؤسسات التعل�م�ة المشرفة على التعل�م العالي في توفیر 

  متطل�ات ال�حث العلمي.

عینة لدیهم ر�� �اإلنترنت من خالل طرق تبین من الدراسة أن أفراد ال -2

 متعددة أهمها:

 %64الر�� عن طر�� الوا� ماكس  -1

 %58عبر شر�تي لب�انا والمدار الجدید  االشتراك -2

 %�41الهاتف األرضي  ADSL استخداممن خالل  -3

 %15الخاص  االشتراكعن طر��  -4

 �ستخدم معظم أفراد العینة اإلنترنت في مجال ال�حث العلمي �ش�ل دائم -3

 أو أح�انا من خالل: 

 برامج ال�حث عن المعلومات  -

 اإللكترونيالبر�د  -

 الف�س بوك ومواقع التواصل االجتماعي    -

�ستخدم أفراد العینة تقن�ة االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي   -4

 لألغراض التال�ة مرت�ة حسب أولو�تها لهم:
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 جمع المعلومات والب�انات والوثائ� -

 المعلوماتحف� وتوثی�  -

 نشر ال�حوث والدراسات -

 إلقاء المحاضرات الجامع�ة واألوراق ال�حث�ة -

 المشار�ة في المؤتمرات والندوات -

أظهرت الدراسة أن هناك عدد من الصعو�ات والمشاكل التي تواجه  -5

اإلنترنت وتقن�ة االتصال والمعلومات في لیب�ا وتنقسم على  استخدام

 النحو التالي:

 اإلنترنت �صفة عامة منها: �استخدام أوال صعو�ات تتعل�

تدني البن�ة التحت�ة لقطاع االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة والكهر�اء   -1

 وضعف ش��ة اإلنترنت في أغلب المناط� اللیب�ة.

الشر�ات العامة لخدمات االتصال واإلنترنت وتوز�عه وعدم  احتكار -2

افسة دعم وتشج�ع القطاع الخاص المحلي وعدم السماح له �المن

 الداخل�ة والخارج�ة لتطو�ره وتحسین خدماته.

اإلنترنت  �استخدامعدم مواك�ة القوانین والتشر�عات ذات العالقة  -3

 وتقن�اتها للتطورات التكنولوج�ة الحدیثة �ح�م قدمها وتخلفها.

اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات  �استخدام: صعو�ات تتعل� ثان�ا

  في ال�حث العلمي ومنها:

ال�حث العلمي من  احت�اجاتقلة المخصصات المال�ة لتوفیر  -1

  األجهزة والتقن�ات المطلو�ة

عن التعل�م العالي وال�حث العلمي  المسؤولةعدم اهتمام الجهات  -2

 بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات
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تقن�ات االتصال  �استخدامعدم توفر الدورات التدر�ب�ة الخاصة  -3

ألجنب�ة لتحسین مستو� طل�ة الدراسات والمعلومات ودورات اللغات ا

 .العل�ا وال�احثین 

 

  التوص�ات

في مجال االتصاالت السلك�ة  التحت�ةالعمل على تطو�ر البن�ة  -1

و�خاصة مجال اإلنترنت و تشج�ع القطاع الخاص للدخول  والالسلك�ة

  في منافسة القطاع العام.

اإلنترنت  واستخدامإصدار القوانین والتشر�عات لتنظ�م قطاع االتصاالت  -2

وحما�ة مستخدمیها وترسیخ م�اد� حر�ة الرأ� والتعبیر عبر مختلف 

 الوسائل �ما فیها اإلنترنت.

ومتطل�ات ال�حث العلمي من تجهیزات وٕام�ان�ات تتعل�  احت�اجاتتوفیر  -3

 �االتصال والمعلومات 

تسهیل مهمة ال�احثین وطل�ة الدراسات العل�ا في الحصول على الدورات  -4

واللغات األجنب�ة لمواك�ة التطورات التكنولوج�ة في مجاالت  تأهیل�ةال

 ال�حث المتعددة.
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  ال�منیینقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین معالجة       

  دراسة للقائم �االتصال) (

  دمحم شرف هاشم د.          ي          ـانـدنـك الـلـمـد الـبـعد.          

  أستاذ مساعد                                  المشاركأستاذ االتصال            

  منتدب بجامعة الكو�ت                    أبو ظبي في �ل�ة اإلمارات للتكنولوج�ا   

  ملخص

تكمــن أهم�ــة هــذه الدراســة فــي �ونهــا ت�حــث فــي الك�ف�ــة التــي یــتم مــن خاللهــا انتقــاء 

ومعالجـــة القضـــا�ا واألحـــداث التـــي تغطیهـــا وســـائل اإلعـــالم مـــن جهـــة اإلعالمیـــین، 

الســ�ما وأن هنــاك أفعــال إرهاب�ــة �م�ــن تناولهــا �حســن ن�ــة وتســاهم فــي توســ�ع قاعــدة 

ن طب�عــة معالجــة اإلعالمیــین لقضــا�ا اإلرهــاب، وهــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــ

التطرف واإلرهاب من خالل تطب�قها على عینة من اإلعالمیین العاملین فـي وسـائل 

  وتوصلت إلى العدید من النتائج، من أبرزها:اإلعالم ال�من�ة،. 

د قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني، و�نس�ة تع-1

للتأثیرات الواسعة  فراد عینة الدراسة، وهذا انع�اسن آراء أ% م50عال�ة تجاوزت 

  لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدول�ة والعر��ة.

العمل�ات اإلرهاب�ة محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني والجغرافي تظل -2

لها إلى أن تتناولها وسائل اإلعالم وتفرد لها مساحة من الخبر والتحلیل والنقل الحي 

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع وهذا یؤ�د مساهمة تتعد� الزمان والم�ان، ف

لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا 

  وممیزات مالئمة.



 

 م 2017یونیو  - العدد الرا�ع  -السنة الثان�ة - مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم   

    

القائم �االتصال، قضا�ا اإلرهاب، وسائل اإلعالم،  :ح�ةتاالكلمات المف

، وسائل اإلرهاب�ة، اإلرهابیین، التغط�ة اإلعالم�ةاإلعالمیین ال�منیین، العمل�ات 

  ال�من�ة.اإلعالم 

  المقدمة:

�عد مفهوم اإلرهاب من أكثر المفاه�م تداوًال في وسائل اإلعالم المقروءة 

والمسموعة والمرئ�ة، وتخصص له وسائل اإلعالم الوطن�ة والعر��ة والعالم�ة مساحة 

  العدید من األحداث.واسعة، �عد أن برزت تأثیراته من خالل 

وأص�ح نفوذ اإلعالمي واسعًا ومؤثرًا، و�استطاعته أن �قرر بدرجة �بیرة نجاح 

شخص أو شيء ما أو فشلهما، و�م�نه أن ��ون انتقائ�ًا �صدد ما ینشره في وسائل 

اإلعالم، لكي یتناهى إلى أسماع جمهور واسع من المتلقین أو یبثه على نطاق 

  في االنتشار.ضی� محدود ال نصیب له 

و�م�ن أن ��ون اإلعالمي جزًءا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة، إذ 

�سعى اإلرهابیون إلى تهیئة الظروف المالئمة بهدف عرض أفعالهم من خالل 

وسائل اإلعالم، فیتم استغالل اإلعالمیین لالستفادة منهم في بث أخ�ار وصور 

لدراسة العلم�ة إلى الكشف عن طب�عة معالجة هذه ا ىاإلرهاب�ة. وتسع األفعال

اإلعالمیین لقضا�ا اإلرهاب من خالل تطب�قها على عینة من اإلعالمیین العاملین 

وقسمت الدراسة إلى ثالثة م�احث ُخصص األول منها في وسائل اإلعالم ال�من�ة. 

 لإلطار المنهجي، وتناول الم�حث الثاني اإلطار النظر�، حول جدل�ة العالقة

القائمة بین اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب، ور�ز الم�حث الثالث على تحلیل نتائج 

  الدراسة المیدان�ة للقائم �االتصال في وسائل اإلعالم ال�من�ة.
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  مش�لة ال�حث:

تتلخص المش�لة في أن العمل اإلرهابي ل�س شیئًا في حد ذاته، بل أنه �قاس 

م الرأ� العام، من خالل ما �قوم �ه �مد� قدرة اإلعالمي وقناعته على جذب اهتما

من تغط�ة إعالم�ة واسعة أو محددة. وال�حث عن مد� صحة الفرض�ة التي تشیر 

إلى أن اإلعالمي هو من �قرر نوع�ة الخطاب اإلعالمي الموجه للرأ� العام في 

  تغطیته اإلعالم�ة

  أهم�ة ال�حث:

یتم من خاللها انتقاء  تكمن أهم�ة هذه الدراسة في �ونها ت�حث في الك�ف�ة التي

ومعالجة القضا�ا واألحداث التي تغطیها وسائل اإلعالم من وجهة نظر اإلعالمیین، 

الس�ما وأن هناك أفعال إرهاب�ة �م�ن تناولها �حسن ن�ة وتساهم في توس�ع قاعدة 

اإلرهاب، و�حصل اإلرهابیون من خاللها على حضور إعالمي، من دون أن یبذلوا 

  .الم أو ینفقوا علیها م�الغ مال�ةعي لنشرها في وسائل اإلعأ� مجهود في الس

  و�م�ن تلخ�ص األهم�ة من خالل اآلتي:

  قدم ال�حث دراسة أصیلة في الدراسات اإلعالم�ة مع التر�یز على�

  محور عمل�ة االتصال وهو المرسل نظرًا لعدم وجود دراسات سا�قة.

  الساخنة واألكثر یلقي هذا ال�حث الضوء على أحد موضوعات الساعة

تداوًال، حیث ُتعد قضا�ا اإلرهاب والصراعات الدام�ة من أخطر القضا�ا 

المطروحة حال�ًا وأوسعها انتشارًا من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، 

 الوطن�ة والعر��ة والدول�ة.
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 فروض ال�حث:

�فترض أن تقتصر تغط�ة األعمال اإلرهاب�ة على مساحة محدودة في وسائل  - 

  اإلعالم!

�فترض أن یر�ز اإلعالمي في تغطیته على المجاالت اإلنسان�ة الناتجة عن  - 

  األفعال اإلرهاب�ة!

�حسن ن�ة أو �قصد متعمد تساهم وسائل اإلعالم في توس�ع مجال الحضور  - 

  اإلعالمي لإلرهابین!

  أهداف وتساؤالت ال�حث:

  یهدف ال�حث إلى اإلجا�ة عن التساؤالت اآلت�ة: 

  مد� یهتم اإلعالمي بتغط�ة قضا�ا التطرف وإلرهاب؟ إلى أ�

هل اإلعالمي ینقل الحق�قة �ما هي أو أنه یتالعب بها، و�رسم لها صورة 

  أخر�؟

  هل تختلف التغط�ة اإلعالم�ة للقضا�ا اإلرهاب�ة ت�عًا التجاه اإلعالمي ومیوله؟

  اإلرهاب؟�یف یتعامل اإلعالمیون مع المواد اإلعالم�ة المتصلة �قضا�ا 

هل توجد محددات یلتزم بها اإلعالمیون خالل تغطیتهم اإلعالم�ة للقضا�ا 

  اإلرهاب�ة؟

  ما دور اإلعالمیین في وصف الواقع، أو في تشو�ه الحقائ�؟

  منهج ال�حث:

منهج المسح من تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة، اسُتخدم في تنفیذها 

ال�منیین �استخدام صح�فة االستقصاء أو ما خالل أخذ آراء عینة من اإلعالمیین 

�سمى �االست�انة، والتي �قصد بها "مجموعة من األسئلة المصممة لجمع الب�انات 

  .1"الالزمة عن المش�لة قید الدراسة
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  حدود الدراسة:

  أقتصر حدود الدراسة الم�ان�ة على الجمهور�ة ال�من�ة. الحدود الم�ان�ة:

تكمن الحدود الموضوع�ة للدراسة في التعرف على معالجة  الحدود الموضوع�ة:

قضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین من خالل استقصاء آراء 

  القائمین �االتصال.

تم اخت�ار عینة عشوائ�ة �س�طة من اإلعالمیین ال�منیین،  الحدود ال�شر�ة:

  الحاصلین على عضو�ة نقا�ة الصحفیین.

م، حیث شهدت ال�من 2016انحصرت الحدود الزمان�ة في عام  :الحدود الزمن�ة

  العدید من األعمال اإلرهاب�ة.

  الدراسات السا�قة:

من جهة  تاطلع ال�احثان على العدید من الدراسات السا�قة، منها دراسات إعد

�احثین في الدراسات العل�ا للحصول على الماجستیر والد�توراه، و�عضها اآلخر 

ي مجالت علم�ة مح�مة. ولوح� أن �عض الدراسات السا�قة �حوث منشورة ف

تناولت أف�ارًا �حث�ة قر��ة من هذه الدراسة أو أنها تناولت أجزاء منها. ومن هذه 

  الدراسات:

) �عنوان: دور اإلعالم الفضائي في 2015( أوًال: دراسة نصیرة تامي، عام

أنموذجًا، دار أسامة للنشر التصد� لظاهرة اإلرهاب: اإلعالم الفضائي العر�ي 

سعت هذه الدراسة من خالل تحلیل مضمون قناتي الجز�رة والعر��ة إلى . 2والتوز�ع

معرفة مد� مساهمتهما في توع�ة الرأ� العام العر�ي �ضرورة م�افحة اإلرهاب 

  وقد توصلت إلى العدید من النتائج من أبرزها:والتصد� له، 
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اللتان ُتعدان أنموذجًا –لعر��ة" اإلخ�ار�تین، تفوقت �ل من قناتي "الجز�رة" و"ا -1

على القنوات اإلخ�ار�ة األخر� في تش�یل  - لإلعالم الفضائي العر�ي

  معارف الجمهور العر�ي تجاه مختلف القضا�ا من بینها قضا�ا اإلرهاب.

�سعي اإلعالمیون وراء األخ�ار المثیرة، و�ضخمونها ألغراض مختلفة لبثها  -2

�ة، و��ون اإلعالم بهذا قد حق� هدف اإلرهابیین، في القنوات الفضائ

  والمتمثل في تضخ�م أعمالهم، ومن ثم ممارسة عمل�ة التهو�ل.

وسائل اإلعالم تعطي لإلرهاب ترو�جا إعالم�ًا لن تعط�ه له أ�ة منظمات  -3

أخر�، مما دفع ب�عض المختصین في اإلعالم إلى القول �أن التلفز�ون قادر 

  تهو�ل وتضخ�م أحداث العنف.على الق�ام �عمل�ة ال

)، �عنوان: سمات 2016( ثان�ًا: دراسة مرو� سعید، وثر�ا السنوسي، عام

  :3المعالجة اإلعالم�ة لملفات اإلرهاب في الفضائ�ات العر��ة،)

التلفز�ون هدفت الدراسة إلى رسم مالمح المعالجة اإلعالم�ة للمواد اإلرهاب�ة ف�

مضمون عینة من التغط�ات اإلعالم�ة التي یتم من خالل تحلیل  ودلك، العراقي

وخلصت الدراسة إلى العدید من  ،عرضها على شاشات التلفز�ون العراقي الرسمي

  النتائج، منها:

أن القناة العراق�ة موضوع الدراسة قد خصصت فضاًء زمن�ًا واسعًا �صل  -1

% من محتو� النشرة لمعالجة األخ�ار التي لها عالقة 100أح�انا إلى 

  تنظ�م داعش.ب

تبنت القناة العراق�ة استراتیج�ة إعالم�ة تعتمد على المواد اإلعالم�ة المسجلة  -2

  و�التالي المحضرة والمدروسة مس�قا، �عیدًا عن مجازفات "الم�اشر".
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أن اإلعالم الرسمي العراقي یبدو و�أنه قد شرع لنفسه مواجهة اإلرهاب  -3

بنشاطه وتحر�اته،  والتصد� له، من خالل تكثیف األخ�ار المتصلة

  وتفسیرها وتف���ها، �ما یخدم مصلحة دولة "العراق".

)، �عنوان: دور برامج اإلعالم 2009( عبد المحسن أحمد، عامثالثًا: دراسة 

  :4المعوقات والتحد�ات-في تنم�ة الوعي األمني وم�افحة اإلرهاب 

األمن�ة العر��ة استعرضت الدراسة مفهوم اإلرهاب ودوافعه وأس�ا�ه واالستراتیج�ة 

للحد من اإلرهاب واألمن االجتماعي والتخط�� االستراتیجي لإلعالم في مجال 

  وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج، منها:، التوع�ة األمن�ة لم�افحة اإلرهاب

إعداد برامج إعالم�ة مدروسة وموجهة للتعامل مع قضا�ا اإلرهاب في الوطن  -1

ائل إعالم�ة لألفراد والمجتمعات، الس�ما في العر�ي واالهتمام بتوج�ه رس

  الر�ف العر�ي.

تضمین برامج إرشاد�ة وتوعو�ة موجهة للتصد� لهذه اإلش�ال�ة من خالل  -2

  الخارطة البرامج�ة العامة للقنوات العر��ة.

التنسی� والتعاون المشترك بین الخبراء العاملین �المجال اإلعالمي في  -3

  ة قضا�ا اإلرهاب في الوطن العر�يكامل�التخط�� لبرامج تعالج �صورة ت

تدر�ب اإلعالمیین المتخصصین �مجال التوع�ة �قضا�ا اإلرهاب في الوطن  -4

  العر�ي وأسس التعامل معها.

)، �عنوان: الدم والحبر! 2006( را�عًا: دراسة برونو فر�، ودومین�ك رونر، عام

  :5لع�ة المصلحة المشتر�ة بین اإلرهابیین واإلعالم

ذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على نشر الخبر مثل الشهرة وهدفت ه

عادالت والسلطة والمال والتأثیر الف�ر�، واعتمد ال�احثان لمعرفة هذه العوامل م

  وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج، منها: ر�اض�ة
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تبین أن الطرفین، اإلعالمیین واإلرهابیین لهم األهداف نفسها، التي یراد  -1

منها الوصول إلیها من وراء العمل اإلعالمي أو العمل اإلرهابي على حٍد 

  سواء.

اإلعالم یر�د الشهرة، �ما أن اإلرهابي یر�د المز�د من الشهرة، واإلعالم یر�د  -2

السلطة على أكبر عدد مم�ن من القراء أو المشاهدین، و�ذلك اإلرهابي یر�د 

  �حارب فیها. السلطة على أكبر �قعة مم�نة من البلد التي

مما یخیب األمل أن العدید من المحددات �الصدق أو األمانة أو  -3

الموضوع�ة في الطرح ل�س لها وجود في عالم الغالب�ة الساحقة من وسائل 

  اإلعالم التي تلهث وراء األخ�ار التي �سهل ترو�جها على المتلقي.

م ودوره في )، �عنوان: اإلعال2013، عام (خامسًا: دراسة عامر وهاب العاني

معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف من المقاومة، عّمان، دار وم�ت�ة الحامد للنشر 

اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة  هدفت هده الدراسة إلى معرفةوالتوز�ع. حیث 

  و توصلت للعدید من النتائج أهمها::.6اإلرهاب 

ة السلب�ة هناك دور �بیر لإلعالم في ح�اة المجتمع اإلنساني من الناح� -1

  واإلیجاب�ة.

عدم إم�ان�ة اإلعالم في تحج�م ظاهرة اإلرهاب بل ��ون في أح�ان �ثیرة  -2

  وسطًا ناقًال لإلرهاب �قصد أو من دون قصد.

إن الحملة لم�افحة اإلرهاب ال �م�ن أن تنجح من خالل ال�حث في التر�یز  -3

على اإلرهاب و�ش�ل سطحي دون الخوض في األس�اب الس�اس�ة 

اع�ة وعدم قدرة اإلعالم على ال�حث والتقصي �الجذور واألس�اب واالجتم

 والمرور بها �أ� حالة عابرة.

  ما �میز دراستنا عن الدراسات السا�قة: 
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تر�یزها على وجهة نظر القائم �االتصال في وسائل اإلعالم ال�من�ة تجاه  -1

  قضا�ا اإلرهاب.

العر��ة، الس�ما منها  تنفیذها في خضم األحداث العن�فة التي تع�شها المنطقة -2

  .2016ال�من خالل عام 

توض�حها للعالقة الجدل�ة القائمة بین اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب في ظل  -3

  التطورات المتسارعة.

ف�ما تناولت الدراسات السا�قة الموضوع من خالل عناصر االتصال األخر�، 

و الرسالة )، أ2016)، و(سعید والسنوسي، �2015الوسیلة، �ما في دراسة (تامي،

)، 2006)، أو التأثیر �ما في دراسة (فر� ورونر، �2009ما في دراسة (أحمد، 

ومعظم تلك الدراسات اهتمت �اإلعالم الفضائي وهو أحد وسائل اإلعالم بینما هذه 

الدراسة تعاملت مع القائم �االتصال �غض النظر عن نوع الوسیلة التي �عمل فیها. 

  سهامًا وٕاضافة علم�ة مفیدة للجهود العلم�ة السا�قة.ونأمل أن تكون هذه الدراسة إ

  مصطلحات الدراسة:

، وتعني الخوف (Terror, Terroris)جاء مفهوم "اإلرهاب" من األصول الالتین�ة 

على الرغم من تعدد تعر�فات مفهوم "اإلرهاب"، إّال أن هناك اجتهاد من �عض و 

وجهة نظرها و�ما یخدم أهدافها القو� والمنظمات الدول�ة في تعر�فه وتفسیره من 

ومصالحها، والقران الكر�م أرشدنا إلى عدة قضا�ا ضمت مفردة معناها الره�ة 

والخوف من هللا عز وجل، �قول هللا س�حانه وتعالى في مح�م �تا�ه (ألنتم أشد ره�ة 

في صدورهم من هللا ذلك �أنهم قوم ال �فقهون)، وقوله تعالي (وأوفوا �عهد� أوف 

وٕایي فارهبون)، أ� اخشوني من دون غیر�، وقوله تعالي (وأعدوا لهم ما  �عهد�م

استطعتم من قوة ومن ر�ا� الخیل ترهبون �ه عدو هللا وعدو�م)، أ� تخ�فون بتلك 

  .7القوة الكفار وأعداء هللا وأعداء�م
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"اإلرهاب" لغة، هو �لمة مشتقة من فعل مز�د "أرهب" و�قال أرهب فالنًا أ� و

، وهو المعنى الذ� یدل عل�ه الفعل المضعف "رهب". أما الفعل المجرد خوفه وأفزعه

وعرف قاموس رو�یر یرهب ف�عني خاف وفزع.  –من المادة نفسها وهو َرهب 

اإلرهاب: �أنه االستخدام المنظم لوسائل تستخدم العنف من أجل تحقی� هدف 

  .8س�اسي

إلرهاب ألس�اب تملیها أما اصطالحُا، فال یوجد اتفاق على تحدید مفهوم محدد ل

فما یراه  .9الظروف الس�اس�ة واألیدیولوج�ة للنظم السائدة في المجتمعات المعاصرة

أهل ثقافة و�لد إرها�ًا قد �عده آخرون �طولة وشجاعة ومقاومة وتحررًا لذلك ساهم 

  .10هذا اإلش�ال في االلت�اس والتداخل والفوضى في الطرح والمعالجة والتحلیل

نوع خاص من االستبداد غیر مقید �قانون وقاعدة وال �عیر اهتمامًا  ،اإلرهابو 

لضحا�اه وهو یوجه ضر�اته التي ال تأخذ نمطًا محددًا تجاه أهدافه المقصودة بهدف 

وهنا نختار التعر�ف الذ� خل� جو من الرعب والخوف وشل فاعل�ة الضحا�ا. 

وضوح وٕایجاز وشمول�ة.  وضعه المرصد العر�ي للتطرف واإلرهاب لما لمسنا �ه من

والذ� �شیر إلى إن اإلرهاب "هو أ� عمل یهدف إلى ترو�ع فرد أو جماعة أو دولة 

  .�11غ�ة تحقی� أهداف ال تجیزها القوانین المحل�ة أو الدول�ة"

   الخلف�ة النظر�ة لموضوع ال�حث

  : وسائل اإلعالم وقضا�ا اإلرهاب:اوالً 

تزال تمثل المصدر الرئ�س للمعلومات التي إن وسائل اإلعالم على اختالفها ال 

تستأثر �اهتمام الجمهور، ال س�ما تلك التي تهم ح�اتهم وأمنهم واستقرارهم 

ومصالحهم الفرد�ة أو الجماع�ة، ومن هنا تّعد تغط�ة وسائل اإلعالم لألحداث 

وٕا�صالها للجمهور �مهن�ة عال�ة و�ش�ل موضوعي وصادق قض�ة مهمة جدًا 

  .�12ة قض�ة حساسة وفي مقدمتها األحداث األمن�ةللتعامل مع أ
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لقد أص�حت وسائل اإلعالم وسائل دعائ�ة لتمر�ر أف�ار العنف والتطرف قصد 

تحقی� أهداف المتطرفین واإلرهابیین في مختلف دول العالم، ال س�ما في الدول 

نف العر��ة، �المقابل هو مطالب أن تتحول إلى وسائل لمواجهة قضا�ا اإلرهاب والع

والتصد� لتداع�اتها. فأولى مهام وسائل اإلعالم هي توع�ة الرأ� العام، وتم�ین 

المواطنین من فهم وحل مش�الت العصر، وُتعد قضا�ا اإلرهاب والصراعات الدام�ة 

  من أخطر القضا�ا المطروحة حال�ًا وأوسعها انتشارًا.

اإلرهاب و�إم�ان اإلعالم أن �ساهم في ترسیخ اتجاهات رافضة للتطرف و 

والعنف لد� الرأ� العام من خالل تناول األحداث اإلرهاب�ة، وتحلیل أس�ابها 

والعمل من خالل برامجه والتوع�ة �حجم الدمار واآلثار السلب�ة المترت�ة علیها. 

المتنوعة على إزالة أس�اب اإلرهاب التي ال تقل أهم�ة إن لم تزد عن إزالة اإلرهابیین 

  .13والتنظ�مات اإلرهاب�ة

والحق�قة الماثلة للع�ان تبرز من استمرار اإلش�ال�ة القائمة ما بین وسائل اإلعالم 

الجماهیر�ة واإلرهاب، و�ذا استمرار عدم وجود أجو�ة منطق�ة ونهائ�ة عن األسئلة 

التي تطرحها هذه اإلش�ال�ة، الس�ما السؤال المحور� وهو: هل تقدم وسائل اإلعالم 

والعمل�ات اإلرهاب�ة سواء �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر، من خالل تناولها لإلرهاب 

مقصودة وواع�ة أو غیر مقصودة وغیر واع�ة، خدمًة ما لإلرهابیین، الس�ما ف�ما 

یتصل بنقل رسائلهم إلى الجماهیر الواسعة، ونشر أف�ارهم وم�ادئهم ومطالبهم، 

لشرع�ة وٕاظهارهم �أصحاب قض�ة، والمساهمة في �سبهم االحترام والتقدیر وا

والتعاطف؟ أم أن وسائل اإلعالم تساهم في معالجة إعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب، تدعم 

الجهود الس�اس�ة واألمن�ة لمواجهتها والتصد� لها؟ و��قى هذا السؤال قائمًا 

ومطروحًا �شدة لصعو�ة تقد�م جواب نهائي ومحدد عنه، وذلك لعدة أس�اب حصرت 

صر الحالي و�قوة تساؤالت عدیدة حول شرع�ة الدراسة عددًا منها. وتطرح في الع

التغط�ة اإلعالم�ة للنشا� اإلرهابي، وما إذا �انت التغط�ة اإلعالم�ة تخدم الرأ� 



 

 م 2017یونیو  - العدد الرا�ع  -السنة الثان�ة - مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم   

    

العام فعًال أم أنها تخدم و�درجة عال�ة اإلرهابیین. �ما تطرح عند الق�ام �التغط�ة 

  إش�االت عدیدة تتصل ���ف�ة المعالجة اإلعالم�ة وأسالیبها.

  :: التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاباً ثان�

اإلرهاب ال �مثل ظاهرة جدیدة فهو قد�م قدم ال�شر�ة وال ینطو� على ق�مة أو 

لقد أص�ح اإلرهاب الدولي الیوم الموضوع األكثر تداوًال في غا�ة في ذاته، 

المؤتمرات والندوات التي تعقد بین الحین واألخر، وتخصص له وسائل اإلعالم 

عنه في  في صفحات الصحف، والحدیث والعر��ة والعالم�ة مساحة واسعة الوطن�ة

بثها و�رامجها، وذلك �عد أن برزت تأثیراتها من خالل العدید من األحداث 

والتداخالت والحروب، التي تدبر وتسخر لمعاق�ة األفراد والح�ومات، تحت غطاء 

وع للقرارات الدول�ة. أو مبرر رفض األوامر أو بهدف االنص�اع واالستسالم والخض

ولم �عد اإلرهاب ظاهرة هامش�ة عابرة، وٕانما هو نقلة نوع�ة وجوهر�ة في بن�ة النظام 

منظمة  300. حیث صارت ظاهرة اإلرهاب ظاهرة عالم�ة فهناك أكثر من 14الدولي

  .15إرهاب�ة في العالم

د الخطاب الدعائي في یتكثیف وتصع ، وتموانتشر مصطلح اإلرهاب �ش�ل واسع

اإلساءة لمن �صوره و�خل� منه (عدوًا) لتقدمها ورفاهها ومصالحها، ومهددًا ألمنها 

القومي للتبر�ر إلى استخدام القوة ضمانًا الستمرار احتفاظها بلقب الدولة العظمي 

الوحیدة في العالم، وهذا الهدف جعلها تخل� مبررات واه�ة لكي تستخدم فیها قواتها، 

أن تواجهه هذه المرة هو (اإلرهاب اإلسالمي)، ولهذا ورأت أن المهدد الذ� یجب 

فقد وظفت �افة إم�ان�اتها لتمر�ره �استخدام �افة األسالیب، ودعت الدول الحل�فة 

والصد�قة لها إلى تحشید �افة الجهود لمحار�ة هذا العدو (�ما تزعم)، والنصر عل�ه 

لتي �ش�لها (اإلسالم تم التر�یز الدعائي على الخطورة ا�و . ووقف امتداده وخطره

ن تصفهم �أنهم یبیتون الن�ة السیئة لتدمیر الحضارة الغر��ة على الذلن)، او والمسلم
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تخذت على ضوء ذلك خطوات عمل�ة تم من خاللها تسخیر ااختالف شعو�ها، و 

طاقاتها وٕام�ان�اتها المتعددة لغرض محار�ة (اإلرهاب اإلسالمي)، من أفراد 

تش�ل خطرًا �بیرًا على تقدم الدول الصناع�ة ورفاهها  ومنظمات ودول، بزعم أنها

  : 16وذلك من خالل، االقتصاد�

تحدید أسماء الدول والمنظمات الراع�ة والمخططة لألعمال (اإلرهاب�ة)، �ما  -1

  تزعم، وٕالزام دول العالم �منع التعامل معها.

فرص تجمید أموال (أرصدة) الدول والمنظمات واألفراد المشت�ه بهم، لتفو�ت  -2

  التمو�ل والدعم، ومحاس�ة من یخالف هذه األوامر والتوجیهات.

وتعد الدعا�ة جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة، إذ �سعى 

اإلرهابیون إلى ضرورة تهیئة الظروف المالئمة بهدف عرض قضیتهم من خالل 

ي وسائل االتصال فالحاصل  وسائل اإلعالم المختلفة، وتم استغالل التطور التقني

صحافة ورق�ة وصحافة إلكترون�ة والمواقع اإللكترون�ة ، من (وسائطها�مختلف 

قنوات فضائ�ة وش��ات معلومات دول�ة واسطوانات مدمجة)، لالستفادة القصو� و 

  في سبیل بث أخ�ار وصور األفعال التي �قومون بها.

في  ع اإللكترون�ةوالمواق وتساهم وسائل اإلعالم وش��ات المعلومات الدول�ة

الفور�ة ألفعال اإلرهابیین، و�حسن ن�ة تساعد هذه الوسائ� على و الدعا�ة الواسعة 

م�ثف توس�ع قاعد اإلرهاب، و�حصل اإلرهابیون من خاللها على حضور إعالمي 

على اتساع الجمهور في دول العالم، من دون أن یبذلوا أ� مجهود یذ�ر في ابتكار 

حیث �الح� أن اإلرهابیین یتطوعون علیها أ�ة م�الغ مال�ة.  هذه الوسائ� أو ینفقوا

�االتصال بوسائل اإلعالم (بخالف المجرمین العادیین) و�لحون �ثیرًا في عرض 

و�فترض أن أف�ارهم وأنشطتهم التي شهدت اتساعًا �بیرًا في السنوات األخیرة. 

حرمان  تقتصر تغط�ة األفعال اإلرهاب�ة على مساحة محدودة، وذلك بهدف
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اإلرهابیین من تحقی� إغراضهم التي �سعون إلى تحق�قها من خالل االنتشار الواسع، 

التي تكسب عمل�اتهم شهرة (دعائ�ة) واسعة وتوفر لهم فرص وممیزات مالئمة، 

  :17منها

جذب انت�اه اإلعالم إلى أن اإلرهابي موجود، وأنه صاحب قض�ة و�جب  -1

  معالجة قضیته.االعتراف �ه، و�التالي البد من 

  حصول اإلرهابي على الشرع�ة الدول�ة في عرض قضیته. -2

و�قال إن اإلرهابي �حظى بتجاوب وسائل اإلعالم معه، ولكن ل�س من 

الضرور� أن ��ون من خالل التعاطف معه إنما من خالل ق�ام هذه الوسائ� بنقل 

تم ذلك من (رسالته) وعرضها على أوسع قطاع مم�ن من جمهور الرأ� العام، و�

خالل اعتماد اإلرهابي على (غر�زة رجل اإلعالم ومیوله) في إبراز (المثیر) من 

األخ�ار والصور، و�عتمد ذلك على االهتمام (الخاص) بنشر و�ث المثیر من 

وفي الصفحات األولى  المطبوعات الصحف�ة في ترو�سات (منشتات) العمل�ات

  . ت الفضائ�ة وفي مطلع نشرات األخ�ارفي أهم برامج القنوا، و وعلى أغلفة المجالت

و�شیر د. العاني إلى أن وسائل اإلعالم تؤد� دورًا �بیرًا في تضخ�م المؤثرات 

النفس�ة للحوادث اإلرهاب�ة من خالل نشر الصور وأفالم الرعب والتشج�ع على 

  .18الجر�مة �قصد التأثیر في سلوك األفراد وتوجیهها �اتجاهات محددة

سین أن العالقة بین اإلرهاب واإلعالم أص�حت تش�ه شراكة �عض الدار و�ر� 

و�ذهب رأ� أخر إلى بین مؤسستین إحداهما تقوم �صنع الحدث واألخر� تسوقه. 

(أن اإلعالمي هو شر�ك اإلرهابي)، وأن (العمل اإلرهابي إذ یر� �عد من ذلك، أ

عمل إرهابي ن أهم�ة أ� إل�س شیئًا في حد ذاته، فالتشهیر هو �ل شيء)، وعل�ه ف

تقاس �مد� قدرته على شد اهتمام الرأ� العام إلى القض�ة، من خالل ما �حصل 

عل�ه من تغط�ة إعالم�ة واسعة، ومن أجل الحصول على هذا النوع من التغط�ة 
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یلجأ اإلرهابیون إلى اخت�ار أفضل الفضاءات لتكون (مسارح) لعمل�اتهم، والتي 

لضرور�ة، ألن إستراتیج�ة اإلرهاب هي تتوفر فیها عناصر ومقومات اإلثارة ا

  .19نفس�ة) ول�ست عس�ر�ة فحسب - (س��ولوج�ة

ومفهوم (اإلرهاب اإلسالمي)، �ان وال یزال وف� النظرة الغر��ة، المفهوم األكثر 

تداوًال، وروجت لهذا المفهوم وسائل إعالمها من خالل استخدام منظم ألسالیب 

واإلقناع بخطر (العدو اإلسالمي)، �ما دعائ�ة مح�مة، بهدف إشاعة التأثیر 

 یزعمون، والذ� �حتم على أمر��ا ودول الغرب الرأسمالي مواجهته ��افة الوسائل

المتاحة لتحج�م خطره وعدم انتشاره، ضمن ما أشاعه منظروهم  واستخدام األسالیب

وس�اسیوهم في تشخ�ص طب�عة الصراع الحضار�، الذ� یتوجب على الوال�ات 

  ألمر���ة اجت�ازه لصالح الح�اة الغر��ة المتقدمة.المتحدة ا

، عندما 11/9/2001أن العداء لإلسالم والمسلمین لم ��ن ولید أحداث 

تعرضت نیو�ورك وواشنطن لتفجیر المبني التجار� العالمي ومبنى وزارة الدفاع 

(البنتاجون) بل قبلها ��ثیر، عندما تعرضت منظمات عدیدة ح�وم�ة اقتصاد�ة 

ة وعس�ر�ة داخل الوال�ات المتحدة األمر���ة والك�ان الصهیوني وخارجهما إلى وأمن�

هجمات مسلحة وتفجیر�ة، وجهت اإلدارة األمر���ة آنذاك أصا�ع االتهام إلى فئات 

  :20ومنظمات ودول عر��ة وٕاسالم�ة، مثلما حصل في

   .1992تفجیر السفارة الصهیون�ة �مدینة بو�نس إیرس في األرجنتین عام -1

  .1993انفجار في المبنى التجار� العالمي في نیو�ورك عام -2

مؤلف من س�عة طواب� في األرجنتین، �ضم أعضاء المؤسسة  ىانفجار مبن-3

  .1994التعاون�ة التجار�ة لیهود األرجنتین ووفد المؤسسات الیهود�ة في عام 

ام الفیدرالي االتحاد� في مدینة (أو�الهوما ستى) عمقر حادث تفجیر -4

1995 .  
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، 1995االتحاد� الفیدرالي عام  ا�ةتبین �عد التحقی� أن منفذ عمل�ة تفجیر بنو 

من أعضاء منظمة و هو شاب أمر��ي المولد والتر��ة، اسمه (ت�موثي ماك�فاني)، 

أمر���ة متطرفة هي (دافید �ورش)، وهو من المحار�ین الذین شار�وا في الحرب 

  .1991المتحدة األمر���ة ضد العراق في عام  العدوان�ة التي تزعمتها الوال�ات

  عرض وتحلیل النتائج

  أوًال: مجتمع الدراسة المیدان�ة وعینتها:

بهدف تنفیذ الدراسة المیدان�ة قام ال�احثان بإعداد استمارة استب�ان، وعرضاها 

على مجموعة من الخبراء (المح�مین) لتقو�مها، واستفادا من مالحظاتهم وآرائهم 

، إذ وقع االخت�ار على عینة عشوائ�ة من اإلعالمیین *اخت�ار عینة الدراسة�شأن 

ال�منیین المنتمین إلى نقا�ة الصحفیین ال�منیین، و�عملون في مختلف وسائل اإلعالم 

 100وتم توز�ع عینة عشوائ�ة �س�طة قوامها مائة ال�من�ة (ح�وم�ة وأهل�ة وحز��ة)، 

صها الدقی� ومعا�شتها لواقع المعالجة ، وذلك �سبب تخص21مفردة من الجنسین

اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب في وسائل اإلعالم ال�من�ة، بهدف التعرف على 

اتجاهاتها إزاء هذه الظاهرة، والخروج بدالئل ومؤشرات ونتائج علم�ة عن دور القائم 

  .**�االتصال في تناول قضا�ا اإلرهاب والمعالجة اإلعالم�ة لها من �افة المجاالت

  ثان�ًا: ب�انات الم�حوثین عینة الدراسة:

  یبین عینة الدراسة المیدان�ة من الذ�ور واإلناث 1الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  النوع

  %92.7  76  ذ�ور

  %7.3  6  إناث

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:
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%، ف�ما 92.7إعالم�ًا، بنس�ة  76بلغ عدد الذ�ور من أفراد عینة الدراسة -1

وهذه النتیجة تشیر إلى قلة %. 7.3جاء عدد اإلناث ست إعالم�ات فق�، بنس�ة 

و�م�ن أن ��ون ، ***عدد اإلعالم�ات ال�من�ات مقارنة �عدد اإلعالمیین من الذ�ور

ة وممارسة، متفوق في فئة الذ�ور، مجال العمل اإلعالمي في ال�من، �وظ�فة ومهن

ور�ما �عود �سبب ذلك إلى طب�عة العمل والمخاطر التي یواجهها من �مارس مهنة 

  اإلعالم.

حرص ال�احثان على الوصول إلى أكبر عدد مم�ن من الم�حوثات من -2

من الذ�ور، لكن ذلك لم  اإلناث، �حیث ��ون عددهن متقارب مع عدد الم�حوثین

یتحق�، �سبب محدود�ة عدد اإلناث اللواتي �مارسن مهنة اإلعالم في وسائل 

اإلعالم ال�من�ة، مقارنة �عدد الذ�ور، فضًال عن صعو�ة التواصل مع اإلعالم�ات 

من اإلناث �ون المجتمع ال�مني مجتمع محاف�، فلم یتم�ن ال�احثان من التواصل 

متاح لهما مع الذ�ور ف�ان النصیب األكبر من االستمارات  الم�اشر معهن �ما هو

الغیر مسترجعات هي استمارات اإلناث فأد� إلى ذلك التفاوت الواضح في نتائج 

  الم�حوثین، وتدني نس�ة اإلناث.

  

  

  ثالثًا: الفئات العمر�ة لعینة الدراسة المیدان�ة:

  یبن الفئات العمر�ة لعینة الدراسة 2الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  العمر

  %51.2  42  35-25ما بین 

  %36.6  30  45-36ما بین 

  %9.7  8  55-46ما بین 

  %2.7  2  55أكثر من 

  %100  82  اإلجمالي
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  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

عامًا،  35 – 25أن العدد األعلى من عینة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بین -1

 – 36اإلعالمیین الذین تتراوح أعمارهم ما بین %، یلیهم 51حیث بلغت النس�ة 

%. و�م�ن أن تكون هذه النتائج طب�ع�ة �ون المرحلتین هما من أهم 37بنس�ة  45

  مراحل العمل والعطاء والنشا� واالستقرار الوظ�في غال�ًا.

عامًا، و�نس�ة  55أن العدد األقل من عینة الدراسة تتراوح أعمارهم أكثر -2

2.7.%  

عامًا، �ونها  25من خ�ارات استمارة االستب�ان الفئة العمر�ة األقل من ولم ��ن 

مرحلة دراسة وتهیئة، وال یتوفر فیها االستقرار الالزم لممارسة مهنة اإلعالم �وظ�فة 

  أساس�ة.

  

  

  

  را�عًا: المؤهالت العلم�ة لعینة الدراسة:

  یبین المؤهالت العلم�ة لعینة الدراسة 3الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الدراس�ة المؤهالت

  %7.3  6  ثانو�ة عامة

  %68.3  56  ��الور�وس

  %14.6  12  ماجستیر

  %9.8  8  د�توراه

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

% من عینة الدراسة حاصلون 68.3إن ستة وخمسین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  على مؤهل ��الور�وس.
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% من عینة الدراسة حاصلون 7.3فق� و�ش�لون نس�ة  إن ستة م�حوثین-2

  على مؤهل ثانو�ة عامة.

عینة الدراسة من ذو� الكفاءات العلم�ة في تحصیلهم غالب�ة وهذا �عني أن 

الدراسي، و�م�ن االعتماد على إجا�اتهم، �معنى أنهم قادرون على است�عاب وفهم 

  االست�انة.قضا�ا اإلرهاب، و�التالي التجاوب مع فقرات 

  خامسًا: الحالة االجتماع�ة لعینة الدراسة:

  یبین الحالة االجتماع�ة لعینة الدراسة 4الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الحالة االجتماع�ة

  %17  14  أعزب

  %78  64  متزوج

  %5  4  مطل�

  %100  82  اإلجمالي

الدراسة، % من عینة 78یوضح الجدول إن أر�عة وستین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة 

متزوجون، وهذه النتیجة تتناسب مع نتائج الفئة العمر�ة، و�م�ن أن تشیر إلى أن 

عینة الدراسة تع�ش استقرارًا أسر�ًا وعاطف�ًا، �م�ن أن ینع�س �ش�ل إیجابي على 

  طب�عة عملها.

  سادسًا: الدخل الشهر� لعینة الدراسة:

  یبین الدخل الشهر� لعینة الدراسة 5الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  الدخل الشهر� لعینة الدراسة

  %30.5  25  ألف ر�ال �مني 60-30من 

  % 23  19  ألف ر�ال �مني 90-61من 

  %16  13  ألف ر�ال �مني 120-91من 

  %30.5  25  ألف ر�ال �مني 120أكثر من 

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:
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لعینة الدراسة، حیث أن ثلث العینة وجود تفاوت في مستو� الدخل الشهر� -1

 400الف ر�ال �مني، ما �عادل أر�عمائة  120فق� من یتجاوز دخلهم الشهر� 

  شهر�ًا. - دوالر

ألف ر�ال  60الثلث اآلخر من عینة الدراسة ال یز�د دخلهم الشهر� عن -2

شهر�ًا. وهذا المبلغ متدني �النس�ة  –دوالر  �200مني، أ� ما �عادل مائتان 

تفاع الح�اة المع�ش�ة واألوضاع االقتصاد�ة، وال ��في لتغط�ة النفقات األسر�ة، الر 

مما �عني أن اإلعالمیین �عانون ضغوطًا مال�ة �م�ن أن تؤثر سلب�ًا على أدائهم 

  المهني.

  

  سا�عًا: جهة عمل عینة الدراسة:

  یبین جهة عمل عینة الدراسة 6الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  جهة عمل عینة الدراسة

  %26.8  22  ح�ومي

  % 61  50  أهلي (خاص)

  %4.9  4  مختل�

  %7.3  6  عاطل

  %100  82  اإلجمالي

  من خالل الجدول یتضح اآلتي:

% من عینة الدراسة �عملون في 61إن خمسین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  القطاع األهلي (الخاص).

الدراسة �عملون % من عینة 26.8إن اثنین وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -2

  في القطاع الح�ومي.

وتشیر هذه النتائج إلى أن غالب�ة عینة الدراسة تعمل في القطاع األهلي 

الخاص، و�ع�س ذلك ز�ادة عدد المؤسسات اإلعالم�ة الخاصة من صحف وقنوات 
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، ف�عد أن �انت ش�ه س�طرة 2011تلفز�ون�ة وغیرها من الوسائل، الس�ما �عد ثورة 

، زاد عدد القنوات التلفز�ون�ة، 2011ة وسائل اإلعالم قبل عام ح�وم�ة على �اف

وعدد الصحف الورق�ة والمواقع اإللكترون�ة الخاصة. �ما تشیر النتائج إلى ضعف 

است�عاب المؤسسات الح�وم�ة لإلعالمیین مما �ضطرهم إلى االلتحاق �المؤسسات 

  الخاصة.

  

  ة الدراسة:ثامنًا: المؤسسات اإلعالم�ة التي تعمل بها عین

  یبین المؤسسات اإلعالم�ة التي تعمل بها عینة الدراسة 7الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  المؤسسة اإلعالم�ة التي تعمل بها عینة الدراسة

  %32  26  صح�فة

  % 4  3  محطة إذاع�ة

  %29  24  قناة تلفز�ون�ة

  %11  9  موقع إلكتروني

  %24  20  22غیر ذلك

  %100  82  اإلجمالي

  الجدول یتضح اآلتي:من خالل 

% من عینة الدراسة �عملون في 32إن ستة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -1

  صحف ورق�ة.

% من عینة الدراسة �عملون في 29إن أر�عة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -2

  قنوات تلفز�ون�ة.

% من �35ق�ة أفراد العینة �ش�لون تسعة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة -3

  لدراسة، موزعین على جهات أخر�.عینة ا

وتشیر النتیجة إلى أن الصحافة في ال�من ال تزال الوسیلة األكثر است�عا�ًا لعمل 

اإلعالمیین، حیث تبین النتائج أن من �عملون في الصحافة یتجاوزون ثلث أفراد 
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العینة، یلیهم العاملون في القنوات التلفز�ون�ة، في حین من �عملون في المواقع 

% فق� من عینة الدراسة، و�م�ن أن تكون من أهم األس�اب التي 11لكترون�ة اإل

أدت إلى ذلك هو اعتماد الجمهور ال�مني �ش�ل رئ�س على وسائل اإلعالم 

التقلید�ة، نظرًا لضعف استخدام التقن�ات الحدیثة ومحدود�ة تواجد خدمة االنترنت 

التي تدعم تصفح المواقع  في المناط� ال�من�ة، وقلة امتالك األجهزة الحدیثة

اإللكترون�ة وسبب ذلك یرجع إلى تدني مستو� الدخل وتدهور الحالة االقتصاد�ة 

  العامة للمواطن ال�مني.

  تاسعًا: االنتماء الحز�ي والس�اسي لعینة الدراسة:

  یبین االنتماء الحز�ي والس�اسي لعینة الدراسة 8الجدول رقم 

  النس�ة  العدد  االنتماء الحز�ي لعینة الدراسة

  %36.8  31  حز�ي (ینتمي إلى حزب س�اسي)

  % 63.2  51  مستقل

  %100  82  اإلجمالي

من خالل الجدول یتضح إن الغالب�ة العظمي من أفراد عینة الدراسة ال تنتمي 

إلى أحزاب وتنظ�مات س�اس�ة وأنها مستقلة في توجهاتها الف�ر�ة واألیدلوج�ة؛ وهذا 

  نتائج الدراسة المیدان�ة.�م�ن أن �صب في صالح 

المعلومات األساس�ة عن التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر 

  عینة الدراسة

  المعلومات األساس�ة عن التغط�ة اإلعالم�ة لقضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین

  ال أواف�  إلى حد ما  مواف�  الفقرة  م

  النس�ة  العدد  النس�ة  العدد  النس�ة  العدد

تّعد قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات   1

 التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني.

34 41.5 40 48.8 8 9.8 

یلتزم اإلعالمي ال�مني �الموضوع�ة في   2

 تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.

14 17.1 44 53.7 24 29.3 
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اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي   3

 بتجرد.

14 17.1 30 36.6 38 46.3 

تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع   4

التجاهات وقناعات اإلعالمي 

 الشخص�ة.

22 26.8 40 48.8 20 24.4 

قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة   5

 اإلعالمیین ال�منیین.

22 26.8 26 31.7 34 41.5 

توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین   6

 �اإلرهاب وال أعتبرها �ذلك

28 34.1 32 39.0 22 26.8 

�ساهم اإلعالمي في تشو�ه الحقائ� وال   7

 �صف الواقع �ما هو.

26 31.7 36 43.9 20 24.4 

لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها   8

 خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.

26 31.7 38 46.3 26 31.7 

اإلعالمي ال�مني �قضا�ا اإلرهاب  یهتم  9

 �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه.

22 26.8 36 43.9 24 29.3 

یوجد ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین   10

 حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

28 34.1 46 56.1 8 9.8 

یتأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسسة   11

 اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها

54 65.9 26 31.7 2 2.4 

یتأثر اإلعالمي ال�مني بتغطیته للقضا�ا   12

 اتجاهه الف�ر�.اإلرهاب�ة، �حسب 

38 46.3 40 48.8 4 4.9 

یتأثر اإلعالمي ال�مني بتصنیف   13

 اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

30 36.6 42 51.2 10 12.2 

�م�ن أن ��ون اإلعالمي جزًءا مهمًا   14

 وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة.

22 26.8 40 48.8 20 24.4 

 �حرص اإلرهابي على التواصل مع  15

 اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

18 22.0 42 51.2 22 26.8 

تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار   16

الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، 

وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر 

 لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

24 29.3 38 46.3 20 24.4 
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  الواردة في الجدول الساب�.تحلیل األرقام والمعلومات األساس�ة 

  أوًال: قضا�ا اإلرهاب والتغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، أكدوا 41.5إن أر�عة وثالثین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي 

  ال�مني.

% من عینة الدراسة، موافقین إلى 48.8إن أر�عین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

حد ما على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة 

  لإلعالمي ال�مني.

فقون ا% من عینة الدراسة، ال یو 9.8ف�ما ثمان�ة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

لتغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي على أن قضا�ا اإلرهاب تّعد من أولو�ات ا

  ال�مني.

وهذا �عني أن قضا�ا اإلرهاب تحظى بتغط�ة واسعة على الساحة العالم�ة 

وتأثرت بها �افة فئات المجتمع، وتعاني منها الدول العر��ة �ش�ل عام وال�من على 

وجه الخصوص، وصارت أحداث اإلرهاب مثار اهتمام الجمهور ما جعلها من 

إلعالم�ة لإلعالمي ال�مني، �ما تؤ�د على ذلك النس�ة العال�ة من أولو�ات التغط�ة ا

  عینة الدراسة.

  

تعّد قضایا اإلرھاب من أولویات التغطیة اإلعالمیة لإلعالمي الیمني

أوافق 41.5

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 9.8
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  ثان�ًا: التزام اإلعالمي ال�مني �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، أكدوا 17.1إن أر�عة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.على أن 

% من عینة الدراسة، موافقین 53.7إن أر�عة وأر�عین م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

إلى حد ما على أن اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا 

  اإلرهاب.

عینة الدراسة، % من 29.3ف�ما یر� أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  �أن اإلعالمي ال�مني ال یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب.

و�ظهر من خالل نتائج التحلیل �أن أكثر من نصف العینة یلتزمون إلى حد ما 

�الموضوع�ة في التغط�ة لقضا�ا اإلرهاب، ف�ما ثلث عینة الدراسة ال یوافقون على 

  ذلك.

  

  

  

  

یلتزم اإلعالمي الیمني بالموضوعیة في تغطیتھ لقضایا اإلرھاب 

أوافق 17.1

إلى حد ما 53.7

ال أوافق 29.3
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  ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد: ثالثًا: اإلعالمي ال�مني

 
  تشیر نتائج الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 46.3نفى ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد.

% من عینة الدراسة، �أن 36.6أجاب ثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  الحق�قة �ما هي بتجرد إلى حد ما. اإلعالمي ال�مني ینقل

% من عینة 17.1في حین یر� أر�عة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  الدراسة، �أن اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد.

و�تضح تقارب نتائج هذه الفقرة مع الفقرة السا�قة، وتؤ�د ما سب� فالموضوع�ة 

  في النقل تستلزم التجرد في نقل الحق�قة.

 را�عًا: تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

اإلعالمي الیمني ینقل الحقیقة كما ھي بتجرد

أوافق 17.1

إلى حد ما 36.6

ال أوافق 46.3

تصنیف قضایا اإلرھاب یخضع التجاھات وقناعات اإلعالمي الشخصیة

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4
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% من عینة الدراسة، 26.8واف� اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

على أن تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي 

  الشخص�ة.

% من عینة الدراسة، على أن �48.8ش�لون نس�ة أكد أر�عون م�حوثًا و  -2

تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة 

  إلى حد ما.

% من عینة 24.4في حین لم یواف� عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

الدراسة، على أن تصنیف قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات 

  اإلعالمي الشخص�ة.

ة تشیر إلى أن أكثر من نصف عینة الدراسة تؤ�د أن االتجاهات وهذه النتیج

والقناعات الشخص�ة تؤثر إلى حد ما على اإلعالمي ال�مني ف�ما یخص تصنیف 

قضا�ا اإلرهاب، وهذه من أبرز التحد�ات التي تواجه الموضوع�ة والتجرد، وهذا 

ر مم�نة یؤ�د ما توصلت إل�ه دراسات سا�قة أن الموضوع�ة على إطالقها غی

  ألس�اب عدیدة، أهمها االتجاهات الذات�ة والقناعات الشخص�ة لإلعالمي.

  خامسًا: قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 26.8أجاب إثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین.�أن قضا�ا اإلرهاب 

.قضایا اإلرھاب متفق علیھا لدى كافة اإلعالمیین الیمنیین

أوافق 26.8

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 41.5
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% من عینة الدراسة، 31.7ف�ما یر� ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  �أن قضا�ا اإلرهاب متف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، �أن 41.5رفض أر�عة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  ف� علیها لد� �افة اإلعالمیین ال�منیین.قضا�ا اإلرهاب مت

اإلش�ال�ة الواضحة في تفاوت آراء عینة الدراسة حول قضا�ا اإلرهاب �عود إلى 

الخالف في تفسیر مفهوم اإلرهاب، و�م�ن أن ��ون سبب ذلك الخالف التمترس 

خلف طرف ضد طرف آخر، فعلى سبیل المثال في الحالة ال�من�ة الحال�ة یوجد 

طرف یتهم اآلخر �اإلرهاب و�ر� نفسه بر�ء، و�ظهر ذلك بوضوح من طرفان �ل 

خالل متا�عة وسائل إعالم الطرفین ومع ذلك توجد قضا�ا إرهاب�ة عامة یتف� علیها 

  اإلعالمیون إلى حد ما.

 سادسًا: توجد قضا�ا �صفها اإلعالمیون ال�منیون �اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، یرون 34.1ثمان�ة وعشر�ن م�حوثًا و�ش�لون نس�ة إن  -1

  �أنه توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها �ذلك.

% من عینة الدراسة، 39.0ف�ما یر� اثنان وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة   -2

ك إلى �أنه توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها �ذل

  حد ما.

توجد قضایا یصفھا بعض اإلعالمیین باإلرھاب وال أعتبرھا كذلك

أوافق 34.1

إلى حد ما 39.0

ال أوافق 26.8
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% من عینة 26.8في حین یر� اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

الدراسة، �أنه ال توجد قضا�ا �صفها �عض اإلعالمیین �اإلرهاب وال أعتبرها 

  �ذلك.

تؤ�د هذه النتائج ما ورد في الفقرة السا�قة من خالف في وصف وتقی�م 

  اإلعالمیین ال�منیین لإلرهاب.

  

  اإلعالمي في تشو�ه الحقائ�:سا�عًا: �ساهم 

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 31.7یر� ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو.

% من عینة الدراسة، 43.9ف�ما یر� ستة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

�أن اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو 

  إلى حد ما.

من عینة الدراسة، �أن  24.4في حین نفى عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  اإلعالمي ال�مني �ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو.

ها، ثم �ظهر عندما تكون هناك قض�ة إرهاب�ة ترتكبها جماعة أو جهة بذات

اإلعالمي یبرر لها و�ضعها في الس�اق الطب�عي خارج دائرة اإلرهاب فإنه بذلك 

یساھم اإلعالمي في تشویھ الحقائق وال یصف الواقع كما ھو

أوافق 31.7

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 24.4
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�ساهم في تشو�ه الحقائ� وال �صف الواقع �ما هو وهو ما یتف� عل�ه إلى حد ما 

  أفراد عینة الدراسة.

  

  ثامنًا: لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها:

 
  ي:تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلت

% من عینة الدراسة، �أن 31.7یؤ�د ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.

% من عینة الدراسة، 46.3أجاب ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

اإلرهاب�ة �أن لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، ف�رة 31.7رفض ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

أن ��ون لد� اإلعالمیین محددات یلتزمون بها خالل تغطیتهم للقضا�ا 

  اإلرهاب�ة.

وهذا �شیر إلى أن أكثر من نصف عینة الدراسة یرون أن اإلعالمیین ال�منیین 

  خالل تغطیتهم للقضا�ا اإلرهاب�ة.لدیهم محددات یلتزمون بها 

 تاسعًا: یهتم اإلعالمي ال�مني �قضا�ا اإلرهاب:

لدى اإلعالمیین محددات یلتزمون بھا خالل تغطیتھم للقضایا اإلرھابیة

أوافق 31.7

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 31.7
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  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، على 26.8أكد اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  أن اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه.

% من عینة الدراسة، إلى 43.9شار ستة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة أ -2

أن اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ونها تتسم �اإلثارة ولفت االنت�اه 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، أن 29.3نفى أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

ها تتسم �اإلثارة ولفت ��ون اإلعالمي ال�مني یهتم �قضا�ا اإلرهاب �ون

  االنت�اه.

تّعد قضا�ا اإلرهاب األكثر إثارة ولفتًا لالنت�اه وأكثر متا�عة من جهة الجمهور 

لذلك تنال النصیب األكبر من اهتمام اإلعالمیین. فوسائل اإلعالم الح�وم�ة تهتم 

األهل�ة، �قضا�ا اإلرهاب �ونها قضا�ا تخص األمن القومي للبلد أما وسائل اإلعالم 

فضًال عن حرصها على المساهمة في تحقی� األمن من خالل االهتمام بتغط�ة 

قضا�ا اإلرهاب فإنها تتطلع إلى متا�عة جمهور أكثر من المتا�عین الذین تثیرهم 

وتلفت انت�اههم قضا�ا اإلرهاب وهو ما وافقت عل�ه إلى حد ما النس�ة األكبر من 

  العینة.

  

  

یھتم اإلعالمي الیمني بقضایا اإلرھاب كونھا تتسم باإلثارة ولفت االنتباه

أوافق 26.8

إلى حد ما 43.9

ال أوافق 29.3
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  وجهة نظر اإلعالمیین حول قضا�ا اإلرهاب:عاشرًا: یوجد ت�این في 

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 34.1یر� ثمان�ة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

راسة، % من عینة الد56.1ف�ما یر� ستة وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، 9.8في حین نفى ثمان�ة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

  وجود ت�این في وجهة نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة.

جهة وهذا �عني أن أكثر من نصف عینة الدراسة تر� �أنه ال یوجد ت�این في و 

نظر اإلعالمیین حول القضا�ا اإلرهاب�ة، وهذا یؤ�د الرفض العام لإلرهاب أ�ًا �ان 

ش�له ومصدره ولكن الت�این �حدث أح�انًا حول تصنیف �عض القضا�ا �ما أشارت 

  إل�ه نتائج فقرات سا�قة من الدراسة.

  أحد عشر: تأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة:

 

یوجد تباین في وجھة نظر اإلعالمیین حول القضایا اإلرھابیة

أوافق 34.1

إلى حد ما 56.1

ال أوافق 9.8

یتأثر اإلعالمي الیمني بسیاسة المؤسسة اإلعالمیة التي ینتمي إلیھا

أوافق 65.9

إلى حد ما 31.7

ال أوافق 2.4
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  الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر ب�انات 

% من عینة الدراسة، على 65.9أكد أر�عة وخمسون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  أن اإلعالمي ال�مني یتأثر �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها.

% من عینة الدراسة، إلى 31.7أشار ستة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها إلى أن اإلعالمي ال�مني یتأثر �س�اسة ال

  حد ما.

% من عینة الدراسة، أن یتأثر اإلعالمي 2.4نفي م�حوثان و�ش�لون نس�ة  -3

  ال�مني �س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها.

وتؤ�د هذه النتیجة على أن س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة أحد أهم العوامل 

ة اإلعالمي الذ� ینتمي إلیها، وهي حق�قة ��اد الضاغطة والمؤثرة على أداء وممارس

أن ��ون رأ� العینة حولها إجماعًا. فاإلعالمي هو اللسان الناط� للمؤسسة 

وس�اساتها وتناول قضا�ا اإلرهاب وف� ما تراه هي ال هو، لذلك �ظهر �عض 

اإلعالمیین ل�قول: قناعاتي وآرائي هي ما أكت�ه في صفحاتي الشخص�ة على مواقع 

واصل االجتماعي ال ما أقوله في عملي، وهذه وٕان �انت في الغالب تتس� مع الت

س�اسة المؤسسة التي �عمل بها إال أنه اعتراف �أنه یتأثر �المؤسسة وغیر قادر على 

  تجاوزها على األقل عند الظهور من خالل وسائلها.

 اثنا عشر: یتأثر اإلعالمي بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة:

 
  الجدول الساب� إلى اآلتي: تشیر ب�انات

یتأثر اإلعالمي الیمني بتغطیتھ للقضایا اإلرھابیة، بحسب اتجاھھ الفكري

أوافق 46.3

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 4.9
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% من عینة الدراسة، �أن 46.3یر� ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلعالمي ال�مني یتأثر بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر�.

% من عینة الدراسة، إلى أن 48.8أشار أر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

ضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر� إلى اإلعالمي ال�مني یتأثر بتغطیته للق

  حد ما.

% من عینة الدراسة، �أن 4.5في حین نفى أر�عة م�حوثین و�ش�لون نس�ة  -3

  یتأثر اإلعالمي ال�مني بتغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة حسب اتجاهه الف�ر�.

وهذا �عني أن معظم أفراد عینة الدراسة یؤ�دون على أنه من أقو� العوامل 

اإلعالمي عند تغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة اتجاهه الف�ر� وخلفیته المؤثرة على 

األیدیولوج�ة بل تؤثر حتى على اخت�ار المؤسسة اإلعالم�ة التي �عمل بها مالم 

  �ضطر لغیرها.

  ثالثة عشر: یتأثر اإلعالمي بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، �أن 36.6ثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة أجاب ثال -1

  اإلعالمي ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

% من عینة الدراسة، على 51.2أكد اثنان وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

  أن اإلعالمي ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

یتأثر اإلعالمي الیمني بتصنیف اإلعالم الدولي لقضایا اإلرھاب

أوافق 36.6

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 12.2
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% من عینة الدراسة، �أن 12.2م�حوثین و�ش�لون نس�ة ف�ما یر� عشرة  -3

  اإلعالمي ال�مني ال یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب.

وهذا �عني أن أكثر من نصف عینة الدراسة یؤ�دون إلى حد ما �أن اإلعالمي 

ال�مني یتأثر بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب، فال�من �غیرها من دول 

م الثالث تتأثر وتلتزم في �عض الحاالت �س�اسات الدول المتنفذة التي تتح�م العال

�القرارات الدول�ة، و�نسحب ذلك على المؤسسات اإلعالم�ة والعاملین فیها فال �م�ن 

  تجاوزها غال�ًا.

  أر�عة عشر: �م�ن أن ��ون اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال للعمل�ات اإلرهاب�ة:

 
  الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر ب�انات 

% من عینة الدراسة، إلى 26.8أشار اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

أنه �م�ن أن ��ون اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة 

  إرهاب�ة.

% من عینة الدراسة على أنه �م�ن 48.8أكد أر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة إلى حد أن ��ون اإلعالمي جزءًا 

  ما.

% من عینة الدراسة، �أن ��ون 24.4نفي عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  اإلعالمي جزءًا مهمًا وم�مًال ومحسو�ًا أل�ة عمل�ة إرهاب�ة.

یمكن أن یكون اإلعالمي جزًءا مھماً ومكمالً ومحسوباً ألیة عملیة إرھابیة

أوافق 26.8

إلى حد ما 48.8

ال أوافق 24.4
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معظــم أفــراد عینــة الدراســة یوافقــون إلــى حــد مــا �ــأن ��ــون اإلعالمــي جــزءًا مهمــًا 

حســـــو�ًا أل�ـــــة عمل�ـــــة إرهاب�ـــــة، وهـــــو مـــــا أشـــــارت إل�ـــــه �عـــــض الدراســـــات وم�مـــــًال وم

والمختصــین وســ�قت اإلشــارة إل�ــه فــي اإلطــار النظــر�، وفســروا ذلــك �ــأن أ� عمل�ــة 

إرهاب�ــة یهــدف منفــذوها لتحقیــ� أهــداف عدیــدة، مــن أبرزهــا نشــر الرعــب والخــوف فــي 

تـــه اإلعالم�ـــة، نفـــوس أفـــراد المجتمـــع، ف�حقـــ� اإلعـــالم ذلـــك الهـــدف مـــن خـــالل تغطی

و�ســــل� الضــــوء علــــى الحــــدث العنیــــف، لــــذلك أصــــ�ح اإلعــــالم متهمــــًا �شــــراكته مــــع 

وسائله المختلفة تتحول إلى أداة تسو�ق�ة لإلرهابیین �ما اإلرهابیین في عمل�اتهم �ون 

  ).244، ص2010أشار إلى ذلك (الدل�مي، 

  خمسة عشر: �حرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي:

 
  ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:تشیر 

% من عینة الدراسة، أن 22.0یر� ثمان�ة عشر م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

  اإلرهابي �حرص على التواصل مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

% من عینة الدراسة، على 51.2واف� اثنان وأر�عون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته أن اإلرهابي �حرص على التواصل 

  إلى حد ما.

% من عینة الدراسة، أن 26.8نفى اثنان وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

  �حرص اإلرهابي على التواصل مع اإلعالمي لنشر أف�اره وتنفیذ عمل�اته.

یحرص اإلرھابي على التواصل مع اإلعالمي لنشر أفكاره 
وتنفیذ عملیاتھ

أوافق 22.0

إلى حد ما 51.2

ال أوافق 26.8

أوافق

إلى حد 
ما
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ل وهذه الفقرة تؤ�د وتتطاب� نتیجتها مع الفقرة السا�قة فاإلرهابي حر�ص على التواصـ

ـــدل�مي، مـــع اإلعالمـــي لكـــي �حقـــ� أهدافـــه و�نشـــر أف�ـــاره،  ـــه (ال و�ؤ�ـــد مـــا ذهـــب إل�

) حیــث یــر� أن اإلرهــابیین یتطوعــون �االتصــال بوســائل اإلعــالم 200، ص2010

(بخـــالف المجــــرمین العــــادیین) و�لحــــون �ثیــــرًا فـــي عــــرض أف�ــــارهم وأنشــــطتهم التــــي 

لـو �طر�قـة غیـر م�اشـرة التهمـة وهـو یؤ�ـد و شهدت اتساعًا �بیرًا في السـنوات األخیـرة 

  السا�قة لإلعالم �أنه شر�ك لإلرهابیین.

  

  ستة عشر: تساهم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع للعمل�ات اإلرهاب�ة:

 
  تشیر ب�انات الجدول الساب� إلى اآلتي:

% من عینة الدراسة، 29.3أجاب أر�عة وعشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -1

تساهم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وسائل اإلعالم �أن 

  وتكسب عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

من عینة الدراسة، على % 46.3أكد ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -2

وسائل اإلعالم تساهم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، أن 

  ل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.وتكسب عم

من عینة الدراسة، �أن تساهم % 24.4نفى عشرون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب 

  عمل�اتهم شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

تساھم وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعملیات الجماعات اإلرھابیة، وتكسب 
عملیاتھم شھرة واسعة وتوفر لھم فرصاً وممیزات مالئمة

أوافق 29.3

إلى حد ما 46.3

ال أوافق 24.4
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راد عینة الدراسة مع الفقرتین السا�قتین حول مساهمة وهذا �عني تطاب� آراء أف

وسائل اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة. وهناك العدید من 

العمل�ات اإلرهاب�ة تظل محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني والجغرافي لها إلى 

ر والتحلیل والنقل الحي فتتعد� أن تتناولها وسائل اإلعالم وتفرد لها مساحة من الخب

  الزمان والم�ان.

في األحداث التي تع�شها ال�من، هناك  س�عة عشر: وجهة نظر اإلعالمیین

اتهامات �ممارسة اإلرهاب، حیث حددت العینة عددًا من األس�اب والتوص�فات 

  التي ��من فیها اإلرهاب أبرزها:

  .الس�اسة الدول�ة الداعمة لإلرهاب-

  الح�ومات المتجاهلة لدوافع اإلرهاب �الجهل والفقر.س�اسات - 

  .الفهم المغلو� للتدین والغلو في الدین- 

  .اإلعالم الذ� ساهم في التكبیر والترو�ج لتلك الجماعات اإلرهاب�ة- 

استخدام األطراف الس�اس�ة المتصارعة لها من أجل تنفیذ مخططات خاصة - 

  .بها

االجتماعي، والذ� تحمله �عض - األیدیولوجي-الف�ر� -التطرف الدیني - 

  الت�ارات والتوجهات، ومن خالل أسالیب ووسائل تغذیها أطراف محددة.

مقترحات المهن�ة التي �م�ن أن تجعل اإلعالمي متوازنًا في ثمان�ة عشر: ال

  تغطیته للقضا�ا اإلرهاب�ة من وجهة نظر اإلعالمیین ال�منیین:

  .رد والموضوع�ةااللتزام �الح�اد�ة والتج - 

  استقالل�ة المؤسسات اإلعالم�ة. - 

  التدر�ب والتأهیل المستمر لإلعالمیین. - 

  واإلعالمیین. الحما�ة األمن�ة من قبل الدولة للمؤسسات اإلعالم�ة - 
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استشعار المسؤول�ة الوطن�ة واألخالق�ة في التعامل مع القضا�ا والعمل�ات  - 

  .اإلرهاب�ة

  

  توص�ات:الستنتاجات و الا

توصلت الدراسة في جانبیها النظر� والعملي إلى جملة من النتائج العلم�ة التي 

  :ومن أهمهاتحق� أهدافها، ووردت في ثنا�اها العدید منها، 

  :أوًال: االستنتاجات

تّعد قضا�ا اإلرهاب من أولو�ات التغط�ة اإلعالم�ة لإلعالمي ال�مني،  -1

الدراسة، وهذا انع�اسًا % من آراء أفراد عینة 50و�نس�ة عال�ة تجاوزت 

  للتأثیرات الواسعة لظاهرة اإلرهاب على الساحة الدول�ة والعر��ة.

% من أفراد عینة الدراسة، على 53.7كد معظم الم�حوثین و�ش�لون نس�ة أ -2

أن اإلعالمي ال�مني یلتزم �الموضوع�ة في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب، ف�ما 

  ثلث الم�حوثین ال یوافقون على هذا الرأ�.

% من عینة الدراسة، �أن 46.3نفى ثمان�ة وثالثون م�حوثًا و�ش�لون نس�ة  -3

اإلعالمي ال�مني ینقل الحق�قة �ما هي بتجرد، ف�ما أجاب ثالثون م�حوثًا 

% من عینة الدراسة، �أن اإلعالمي ال�مني ینقل 36.6و�ش�لون نس�ة 

  الحق�قة �ما هي بتجرد إلى حد ما.

%، على أن تصنیف 75.6و�ش�لون نس�ة  أكد معظم أفراد عینة الدراسة -4

قضا�ا اإلرهاب تخضع التجاهات وقناعات اإلعالمي الشخص�ة، وهذه 

التنج�ة تشیر إلى أن االتجاهات والقناعات الشخص�ة تؤثر إلى حد ما على 

اإلعالمي ال�مني ف�ما یخص تصنیف قضا�ا اإلرهاب، وهذه من أبرز 

، وهذا یؤ�د على أن الموضوع�ة التحد�ات التي تواجه الموضوع�ة والتجرد
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على إطالقها غیر مم�نة ألس�اب عدیدة، أهمها االتجاهات الذات�ة والقناعات 

  الشخص�ة لإلعالمي.

هناك ت�این وأضح في آراء عینة الدراسة حول قضا�ا اإلرهاب، و�عود ذلك  -5

إلى عدم وجود اتفاق على تحدید مفهوم محدد لإلرهاب ألس�اب س�اس�ة 

وف�ر�ة فعلى سبیل المثال في الحالة ال�من�ة الحال�ة یوجد طرفان  وأیدیولوج�ة

�ل طرف یتهم اآلخر �اإلرهاب و�ر� نفسه بر�ء، و�ظهر ذلك بوضوح من 

خالل متا�عة وسائل إعالم الطرفین ومع ذلك توجد قضا�ا إرهاب�ة عامة یتف� 

  علیها اإلعالمیون إلى حد ما.

ة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها وقد یتأثر اإلعالمي ال�مني �س�اسة المؤسس -6

% یوافقون إلى حد ما ولم یواف� 32% من الم�حوثین و66واف� على ذلك 

% وهذه النتیجة تؤ�د على أن س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة أحد أهم العوامل 2

الضاغطة والمؤثرة على أداء وممارسة اإلعالمي الذ� ینتمي إلیها، وهي 

نة حولها إجماعًا. فاإلعالمي هو اللسان حق�قة ��اد أن ��ون رأ� العی

  الناط� للمؤسسة وس�اساتها وتناول قضا�ا اإلرهاب وف� ما تراه هي ال هو.

أكثر من نصف الم�حوثین یؤ�دون إلى حد ما �أن اإلعالمي ال�مني یتأثر  -7

بتصنیف اإلعالم الدولي لقضا�ا اإلرهاب، فال�من �غیرها من دول العالم 

في �عض الحاالت �س�اسات الدول المتنفذة التي تتح�م  الثالث تتأثر وتلتزم

�القرارات الدول�ة، و�نسحب ذلك على المؤسسات اإلعالم�ة والعاملین فیها 

  فال �م�ن تجاوزها غال�ًا.

العدید من العمل�ات اإلرهاب�ة تظل محدودة التأثیر ال تتجاوز اإلطار الزمني  -8

م وتفرد لها مساحة من الخبر والجغرافي لها إلى أن تتناولها وسائل اإلعال

وسائل وهذا یؤ�د مساهمة والتحلیل والنقل الحي فتتعد� الزمان والم�ان 
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اإلعالم في االنتشار الواسع لعمل�ات الجماعات اإلرهاب�ة، وتكسب عمل�اتهم 

  شهرة واسعة وتوفر لهم فرصًا وممیزات مالئمة.

  ثان�ًا: التوص�ات:

عال�ة لتغط�ة أحداث اإلرهاب قادر�ن تخص�ص صحفیین مدر�ین ذو �فاءة  -1

على التعامل مهن�ًا وموضوع�ًا مع الحدث ومع الجهات الرسم�ة ذات 

  العالقة �ه وصوًال إلى تغط�ة ناجحة للحدث.

التعامل �حرص شدید مع اإلرهاب وعدم إبراز أحداثه �أكبر من حجمها  -2

جتمعات الطب�عي، والتر�یز على جوانبها السلب�ة المسیئة والمضرة �الم

وانع�اساتها على اإلعالم ودوره المحور� في النهوض االجتماعي 

واالقتصاد� والس�اسي والثقافي والعمل على إزالة أس�اب اإلرهاب التي التقل 

  أهم�ة إن لم تزد عن إزالة اإلرهابیین والتنظ�مات اإلرهاب�ة.

موعة تفعیل التنسی� بین منظومة اإلعالم العر�ي ورسائله المقروءة والمس -3

والمرئ�ة، إلحداث تناغم وتكامل في الخطاب اإلعالمي من ناح�ة، وتعظ�م 

التكامل بین هذه المنظومة واألجهزة األمن�ة لتعز�ز تكامل وت�ادل األف�ار 

  والتجارب والخبرات.

أن �قوم ال�احثون �مز�د من الدراسات النظر�ة والتطب�ق�ة عن قضا�ا اإلرهاب  -4

بهدف االستفادة من أخطاء الماضي والتقو�م  و��ف�ة معالجة اإلعالم لها

  والتطو�ر.

أن �حرص القائمون �االتصال في وسائل اإلعالم على إعداد رؤ�ة وخطة  -5

شاملة ومتكاملة تهدف إلى معالجة إیجاب�ة لقضا�ا اإلرهاب مع مراعاة 

التوازن وترتیب األولو�ات و�ما �حد من استفادة اإلرهابیین من أ� تغط�ة 

  مل�اتهم.إعالم�ة لع
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أن ��ون لإلعالمیین میثاق شرف ��ون �مثا�ة إطار منهجي ونظر� وق�مي  -6

�ض�� العمل االعالمي في تغطیته لقضا�ا اإلرهاب یلتزمون �ه و�ؤ�د في 

بنوده أن اإلعالم رسالة إنسان�ة وأنها مسؤول�ة أمام هللا ثم المجتمع، 

التعامل مع و�ستشعرون من خالله المسؤول�ة الوطن�ة واألخالق�ة في 

 . القضا�ا والعمل�ات اإلرهاب�ة
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العاني، عامر وهاب، اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف من 6

 .2013المقاومة، عّمان، دار الحامد للنشر والتوز�ع، 

 القران الكر�م. 7

عبد الفتاح، دور اإلعالم في حل القضا�ا المعاصرة (اإلرهاب، نجالء طه، 8

 .6، ص2015جرائم االنترنت، قضا�ا العولمة)، اإلس�ندر�ة، دار التعل�م الجامعي، 

الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، عمان، دار ابن جر�ر لننشر 9

 .180، ص2010والتوز�ع، 

عالم مع اإلرهاب، �حث منشور في قیرا�، دمحم، شاهد أم متواطئ تعاطي اإل10

 .2014، 4مجلة اتحاد اإلذاعات العر��ة، تونس، العدد 

المرصد العر�ي للتطرف واإلرهاب، موقع إلكتروني،  11

http://arabobservatory.com/ 

جر�ر لننشر الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، عمان، دار ابن 12

 .18، ص2010والتوز�ع، 

العنز�، عبد الرحمن، المتولي، دمحم، تحلیل الس�اسات العامة لمواجهة 13

 .2008التطرف واإلرهاب في دولة الكو�ت، الكو�ت: دار اإل�مان للط�اعة، 

 .681- 681العنز�، عبد الرحمن، المتولي، دمحم، مصدر ساب�، ص14

م في تنم�ة الوعي األمني وم�افحة ، عبد المحسن، دور برامج اإلعالأحمد15

 .70اإلرهاب: المعوقات والتحد�ات، ص

نفل، نزهت محمود، اتجاهات الدعا�ة األمر���ة إزاء اإلرهاب الدولي، 16
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 .2002أطروحة د�توراه (غیر منشورة)، جامعة �غداد: �ل�ة اإلعالم، 

 .200عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، مصدر ساب�، صالدل�مي، 17

ني، عامر وهابي، اإلعالم ودوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف العا18

 .171من المقاومة، مصدر ساب�، ص

 .245الدل�مي، عبد الرزاق، الدعا�ة واإلرهاب، مصدر ساب�، ص19

نفل، نزهت محمود، اتجاهات الدعا�ة األمر���ة إزاء اإلرهاب الدولي، 20

 .151أطروحة د�توراه (غیر منشورة)، مصدر ساب�، ص

الخبراء الذین أطلعوا على استمارة االستب�ان لغرض تح��مها، هم: د. دمحم *

ف�اض أستاذ مشارك، ود. خالد درار أستاذ مساعد، ود. عمر بن عمر أستاذ 

مساعد، وهؤالء الزمالء هم أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة اإلمارات للتكنولوج�ا �أبو 

 ظبي.

في ال�حوث االستطالع�ة �م�ن تصغیر حجم العینة، �حسب إم�ان�ات  21

وحدة، مما  30ال�احث من حیث الوقت والجهد والمال، �حیث ال �قل حجمها عن 

). وقد تم �1985سمي بنظر�ة المعاینة الصغیرة. (أحمد، ز�ي وروفائیل صلیب، 

 82استرجع منها استمارة استب�ان على اإلعالمیین ال�منیین، و  100توز�ع مائة 

 استمارة، وال�ق�ة أهملت في عمل�ة التحلیل.

أت�ح لنا توز�ع جزء من استمارات االستب�ان یدو�ًا، من خالل مقابلة **

، والجزء 2016اإلعالمیین المرافقین لوفد� التفاوض بدولة الكو�ت خالل عام 

�عد الجغرافي اآلخر تم توز�عها إلكترون�ًا من خالل ش��ة اإلنترنت لتجاوز عائ� ال

 والظروف األمن�ة التي تع�شها ال�من، خالل مدة الدراسة.
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تشیر المعلومات حسب ب�انات موقع النقا�ة إلى أن عدد اإلعالمیین  ***

إعالمي، ف�ما عدد  1306المسجلین في نقا�ة الصحفیین ال�منیین من فئة الذ�ور 

 إعالم�ة. 190اإلعالم�ات من اإلناث ال یتجاوزن 

هؤالء اإلعالمیین �عملون مستشار�ن في الم�اتب اإلعالم�ة، في �عض  22

 المنظمات األهل�ة والوزارات الح�وم�ة.
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  الدعا�ة الس�اس�ة األمر���ة

  من الحرب على العراق وأفغانستان نماذج

  د. دمحم جبر�ل بن طاهر   

  ة�ل�ة الفنون واإلعالم/ جامعة مصرات

  ملخص

لــى نمــاذج مــن ع ســتخدم ال�احــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، والــذ� یهــدف للتعــرفا

مر���ة في حرب الوال�ات المتحدة علـى العـراق وأفغانسـتان، تلـك الدعا�ة الس�اس�ة األ

ج الدعا�ــة التــي اتســمت �الترهیــب والترعیــب قبــل الترغیــب، �مــا توصــل ال�احــث لنتــائ

ة الس�اسة األمر���ة �التي بتتها وسائل اإلعالم عن وحش أن تلك الصور :مهمة منها

  في حرو�ها، لم تكن عفو�ة �قدر ما �انت رسالة لبث الرعب.  

 –الترهیب  –أفغانستان  –العراق  –الدعا�ة الس�اسة األمر���ة :  ح�ةمفتاالكلمات ال

  اإلعالم. –الترغیب  –االرهاب 

  مقــدمة ال�حث: 

تقلـــب الدعا�ـــة للدعا�ـــة دور �بیـــر فـــي التالعـــب �مشـــاعر المتلقـــین لهـــا فقـــد   

والخسـارة إلـى انتصـار ... وعنـد اقتـران اإلعـالم  ،الحق�قة إلى وهم والضـعف إلـى قـوة

�الس�اســة فإننــا ســنقف أمــام ظــاهرة اإلعــالم الس�اســي الــذ� یوظــف الدعا�ــة الس�اســ�ة 

ــل فـــاإلعالم لســـان  ـــة لنجـــاح الس�اســـة لغـــرض اله�منـــة والتواصـ �اعت�ارهـــا دعامـــة قو�

  ن أقو� وسائل التأثیر الجماهیر�ة. السلطة مع الشعب و�عد م
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تمثل وسائل اإلعالم األمر���ة قوة ضار�ة في إظهار وتلم�ع صورة الوال�ات 

المتحدة األمر���ة فـي العـالم، ذلـك �اعت�ارهـا مـن أقـو� وسـائل اإلعـالم الدول�ـة والتـي 

تسعى إلى توظیف الجوانب الس�اس�ة في اإلعالم �الترغیب والترهیب؛ مـن هنـا تـدور 

تعر�فهـــا أنواعهـــا، مـــع اســـتعراض للدعا�ـــة  ،هـــذه الورقـــة علـــى إظهـــار تـــار�خ الدعا�ـــة

الس�اس�ة األمر���ة خالل األزمات والحـروب العالم�ـة األولـي والثان�ـة، وفـي الفتـرة مـا 

�عـــد ال�ـــاردة لرصـــد مفـــردات الرعـــب والترهیـــب إعمـــاًال لمبـــدأ الخـــوف أفضـــل أســـلحة 

رهــاب فــي العــراق �عــد حــرب الخلــیج الثان�ــة لحــرب علــى اإللمســئول الدعا�ــة، مر�ــزة 

  . 2001وأفغانستان �عد  1991

  مش�لة ال�حث: 

إن اإلعالم األمر��ي �سعى إلى إرهاب وتخو�ف الطرف اآلخر عبر وسائله      

  المتطورة والمشهورة �نوع من الدعا�ة األمر���ة العن�فة.

  أهدف ال�حث: 

  مر���ة.�ة األرة العنف في الدعا�ة الس�اس�سعى لرصد ظاه  -1

تحلیل نماذج من الدعا�ة الس�اس�ة االمر���ة في حر�ها على العراق  -2

 .نوأفغانستا

 . عالم�ة في جانب الدعا�ة الس�اس�ةثراء الم�ت�ة اإلإ  -3
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 أهم�ة ال�حث:  

تكمن أهم�ة ال�حث في �ونه �عمل على �شف الجوانب الخف�ة في 

الحروب واألزمات وقات أالدعا�ة الس�اس�ة االمر���ة خاصة في 

  العالم�ة و��ف�ة توظیف مصطلحات العنف في تلك الدعا�ة.

  تساؤالت ال�حث:   

مر���ة على استعمال مصطلحات لماذا تعمل الدعا�ة الس�اس�ة األ -1

  العنف والترهیب ؟  

مر���ة لمصطلحات العنف ��ف�ة توظیف الدعا�ة الس�اس�ة األ -2

  مر���ة ؟خدمة للمصالح األوالترهیب 

  ال�حث:منهج 

  �عتمد هذا ال�حث على المنهج الوصفي التحلیلي، نظرا لطب�عته التي تتطلب ذلك.

  أوًال: مفهوم الدعا�ة:

   الدعا�ة تار�خ�ًا:  -1

تعد الدعا�ـة قد�مـة قـدم وجـود اإلنسـان علـى ال�سـ�طة فقـد اسـتعملها ومارسـها 

مصـر القد�مـة �سجیته وفطرته فنجدها في الحضارات القد�مة مـثال لـد� الفراعنـة فـي 

حیث �انوا یدونون أهم األحداث في عصرهم والحروب على جدران المعابد واله�اكـل 

  . )1(وأوراق البرد� و�ذلك في األهرامات

و�ــذلك عنــد اإلغر�ــ� عبــر أشــعار (نیونیــوس) الوطن�ــة والس�اســ�ة الحماســ�ة 

األثن�ـة، و�ـذلك  مبراطور�ـةودتس المؤرخ المشهور الـذ� أرخ لالو�ذلك مساهمات هیر 



 م2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة - مجلة كلیة الفنون واإلعالم     

    

90 
 

أفالطون وأرسطو؛ فأفالطون في �تا�ه "الجمهور�ـة" عـن الدولـة المثال�ـة وأرسـطو فـي 

  �تا�ه "ال�الغة".

ــــت فــــي عمل�ــــات إقامــــة مواكــــب  ــــة الس�اســــ�ة �ان ــــد الرومــــان فالدعا� أمــــا عن

واحتفاالت االستق�ال الرسم�ة لتكر�م القواد الرومان المنتصر�ن العائدین من الحـروب 

  .  )2(ن منهاوالغانمی

�مــا أن الم�شــر�ن األوائــل للمســ�ح�ة �ــان لهــم دور نشــر المســ�ح�ة والدعا�ــة 

لهــا وعنــد المســلمین األوائــل �ــان للدعا�ــة دور، حیــث اتضــح ذلــك فــي رســالة الرســول 

إلى المقوقس عظ�م الق�� �مصـر "أدعـوك بدعا�ـة اإلسـالم" أ� بـدعوة  الكر�م دمحم 

مرادفــة لكلمــة دعــوة وتطــورت �عــد ذلــك فــي مراحــل اإلســالم؛ وهنــا �انــت �لمــة دعا�ــة 

  . )3(الدولة اإلسالم�ة

عنــد انــدالع الحــرب العالم�ــة األولــى ازدادت الحاجــة إلــى الدعا�ــة الس�اســ�ة و 

وتطورها حیث �انـت لكـل دولـة شـار�ت فـي الحـرب س�اسـتها فـي الدعا�ـة، فـاإلنجلیز 

لوج�ة) ومــــع اشــــتعال ســـموها (الحــــرب الس�اســــ�ة) واأللمــــان أســــموها (الحــــرب الســــ��و 

الحرب العالم�ة الثان�ة �ان من أبرز الذین استخدموا الدعا�ة هم األلمان، حیث �ـان 

ذلـــك علـــى یـــد (غـــو�لز) وز�ـــر الدعا�ـــة (الهتلر�ـــة) الـــذ� أســـس أول وزارة للدعا�ـــة فـــي 

  .  )4(التار�خ 

نهــا تعــود إلــى �لمــة داع�ــة فــي معناهــا إار�خ�ــًا فوعــن مفــردة الدعا�ــة ��لمــة ت  

والتــي معناهــا (نشــر اإل�مــان) والتــي اســتخدمها ال�ا�ــا Proagande fideحــدیث ال

وذلــك للق�ــام �الت�شــیر  1633جر�جـور� عنــدما أســس "جمع�ــة الدعا�ــة المقدسـة" عــام 

  . )5(ف�ما وراء ال�حار
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لقـــد ت�اینـــت وجهـــات النظـــر حـــول الدعا�ـــة حســـب المـــذاهب واإلیـــدیولوج�ات 

منظــار ولعــل �ــل اآلراء تــر� أنهــا تحمــل فــي ط�اتهــا والفلســفات ف�ــل ینظــر إلیهــا مــن 

ال  الكذب واإلثارة والتز�یف والخداع، رغم ذلك فإن الدعا�ـة والس�اسـة منهـا �اتـت جـزءً 

یتجزأ من س�اسة أ� دولة خاصة في أوقات األزمات والحروب والصراعات. وتتطور 

  عالم �األخص. تقن�اته في مجال اإلبتطور العصر وتواكب 

  الدعا�ة:  تعر�ف -2

ــددة للدعا�ـــة وذلـــك فال �م�ـــن وضـــع تعر�ـــف محـــدد لهـــا  هنـــاك تعر�فـــات متعـ

�قولـه "إن الدعا�ـة تتخـذ  �اختالف وجهات نظر المهتمین بها؛ �عرفها هارولد السو�ل

ش�ل وسائل قد تكون صورًا �الم�ة أو خط�ة أو تصو�ر�ة أو موسـ�ق�ة ثـم فسـر ذلـك 

فـــي �تا�ـــه "الدعا�ـــة والنشـــا� الـــدعائي" قـــائًال "ل�ســـت القنابـــل وال الخبـــر بـــل الكلمـــات 

والصــور واألغــاني واالستعراضــات والحیــل األخــر� المتعــددة هــي الوســائل النموذج�ــة 

  . )6(م أوجز ذلك قائال "إن الدعا�ة هي االحت�ال عن طر�� الرمـوز"للدعا�ة؛ ث

�مـا �عرفهـا نـورمن جولـد �ـاول "�أنهـا نشـر اآلراء ووجهـات النظـر التـي تـؤثر 

  على األف�ار أو السلوك أو لكلیهما معًا". 

تتعــدد التعر�فــات ولكنهــا تتفــ� فــي أن الدعا�ــة هــي "فــن إقنــاع اآلخــر�ن �ــأن 

  سلو�ًا معینًا ما �انوا ل�سلكوه بدون تلك الدعا�ة". �سلكوا في ح�اتهم 

  -الدعا�ة الس�اس�ة: -3

تتعــدد أنــواع الدعا�ــة مــن تجار�ــة إلــى اجتماع�ــة إلــى س�اســ�ة ... وهنــا �م�ــن 

التطــرق إلــى الدعا�ــة الس�اســ�ة وهــي التــي تهــدف إلــى خلــ� فعــل س�اســي مــن خــالل 
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تحقیــ� هــذا الهــدف و�م�ــن أن اســتخدام �افــة الوســائل واألســالیب المم�نــة، مــن أجــل 

توظف الدعا�ة الس�اسـ�ة فـي أنشـطة عـدة اقتصـاد�ة، اجتماع�ـة ، ثقاف�ـة... �مـا أنهـا 

  ترت�� �الفعل الس�اسي وتنطل� من األنظمة الس�اس�ة أ�ًا �ان نوعها.

تســــعى الدعا�ــــة الس�اســــ�ة إلــــى التــــأثیر فــــي الــــرأ� العــــام حیــــث تعمــــل علــــى 

ت والتقن�ـات الحدیثـة فـي مجـال االتصـال واإلعـالم، استعمال واستغالل ُجل اإلم�ان�ـا

وقد تزایدت أهم�ة الدعا�ة الس�اس�ة مع أوائل القرن العشر�ن إلى أن �اتـت الیـوم ذات 

أهم�ـة قصـو� ودور فعـال �اعت�ارهـا أداة مــن أدوات الحـرب النفسـ�ة؛ تسـتهدف عمل�ــة 

�ر�ة، وقــــد التالعــــب �ــــالعواطف والعقــــول مــــن أجــــل �ســــب المعر�ــــة الس�اســــ�ة والعســــ

اقترنــت �ــالحروب واألزمــات الس�اســ�ة التــي �م�ــن أن تواجــه النظــام الس�اســي، حیــث 

�عمل على  التقلیل من مخاطرها �الدعا�ة الس�اس�ة وأدواتها وأسالیبها، حتى �ستط�ع 

أن �غیــر فــي آل�ــة تلــك األزمــة وأن �حولهــا لصــالحه دون اســتعمال العنــف فــي �عــض 

  . )7(األح�ان

   -�ة الس�اس�ة األمر���ة:ثان�ًا: الدعا

ــــة    ــــى ضــــوئها ولكــــل مرحل ــــة مراحــــل تصــــنف عل للدعا�ــــة الس�اســــ�ة األمر���

  خصائصها وطب�عتها و�یئتها التي تشتغل فیها. 

   - :ألولىالدعا�ة األمر���ة قبل الحرب العالم�ة ا -1

قبیل اندالع الحرب العالم�ة األولى �انت الوال�ـات المتحـدة األمر���ـة تعـ�ش   

ة عــــن المشــــار�ة فــــي صــــناعة الس�اســــة العالم�ــــة "حیــــث مثلــــت الفتـــــرة مــــن فــــي عزلــــ

المرحلــة االنتقال�ــة مــا بــین مبــدأ االنعــزال، ومبــدأ المشــار�ة العالم�ــة  1901-1916
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وهي السنوات التي استغرقها الجدل الف�ر� بـین فر�قـي االنعـزال والمشـار�ة وهـي فتـرة 

ات المتحــدة خــارج منــاط� نفوذهــا لــم تشــهد علــى أ�ــة حــال منــاط� نفــوذ جدیــدة للوال�ــ

  .)8(التقلید�ة". حیث شهدت هذه المرحلة نشا� �بیر للدبلوماس�ة األمر���ة

وخــــالل الحــــرب العالم�ــــة األولــــى خرجــــت الوال�ــــات المتحــــدة األمر���ــــة مــــن   

عزلتها رغم محاولة ولسون االبتعاد عن الحرب في بدایتها معتبرها حر�� أور�ي وأنه 

تعي ذاتها حتى تكون ح�مًا وأهًال للثقة بـین األطـراف المتنـاحرة  من واجب أمر��ا أن

ة دخلــت أمر��ــا للحــرب العالم�ــة األولــى "وأنشــأت الح�ومــ 1917، ولكــن مــع مطلــع 

بهدف تنسـی� اإلعـالم الفیـدرالي  USIAعالم األمر���ة الفیدرال�ة األمر���ة و�الة اإل

  . )9(مواجهة الدعا�ة األجنب�ة السلب�ة"لالدولي 

حیـــث قامـــت أمر��ـــا �العمـــل الـــدعائي خـــالل الحـــرب العالم�ـــة األولـــى ضـــد 

ألمان�ــــا مــــن خــــالل قســــم المخــــابرات العســــ�ر�ة التــــا�ع لج�شــــها أو مــــا �ســــمى (لجنــــة 

ــت ســــنة  و�ــــان مــــن مهامهــــا إح�ــــا� الــــروح  1917المعلومــــات العامــــة) التــــي تأسســ

الشــائعات،  المعنو�ــة فــي الــداخل والحــ� مــن قــدر الجــ�ش األلمــاني مــن خــالل إطــالق

وقـــد اعتمـــد األمر��ـــان فـــي هـــذا العمـــل علـــى محـــاوالت (هارولـــد الســـو�ل) فـــي مســـألة 

الدعا�ة �غ�ة إیجاد نموذج لتنسی� عمـل الدعا�ـة خـالل الحـرب العالم�ـة األولـى، �مـا 

عمـل �بیـر وفعـال حیـث اسـتخدمها األمر��ـان  �1930عد إنشاء محطة اإلذاعة عـام 

السـتهالك الـداخلي ، وقـد اسـتخدم الرادیـو مـن أجـل لتصدیر س�اسة �الدهم للخارج ول

وذلــك لتوج�ــه خــدمتها إلــى  1942تحقیــ� أهــداف الس�اســة الخارج�ــة األمر���ــة عــام 

  .  )10(أمر��ا الالتین�ة
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أســـس م�تـــب االســـتعالمات الحر��ـــة وقـــد �ـــان أول عمـــل  1942"فـــي ســـنة 

عـالمي ، حیـث بـدأ  للوال�ات المتحدة األمر���ة في مجال الدعا�ة الدول�ـة علـى نطـاق

الزعماء األمر��یون یدر�ون أهم�ة الحرب الس��ولوج�ة وقد دشن هذا بإنشـاء "صـوت 

  . )11(أمر��ا"

   -الدعا�ة األمر���ة أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة:-2

لم تدخل الوال�ات المتحدة األمر���ة الحرب العالم�ة الثان�ة فـي مرحلـة م��ـرة   

ء الحــرب العالم�ــة األولــى وذلــك بوضــع تشــر�ع �حظــر فقــد رجعــت لعزلتهــا �عــد انتهــا

على الوال�ات المتحـدة األمر���ـة الـدخول فـي أ� حـرب مـالم تتعـرض أراضـیها للغـزو 

الم�اشر وقد ظهرت بوادر دخول الوال�ات المتحدة األمر���ة للحرب وذلك �عد سـقو� 

�ـــات فـــي أیـــد� األلمـــان، لكـــن الســـبب الم�اشـــر لـــدخول الوال 1940فرنســـا فـــي عـــام 

 7المتحــدة للحــرب هــو الهجــوم ال�ا�ــاني علــى قواعــدها ال�حر�ــة فــي (بیــرل هــابر) فــي 

إلــــى جانــــب الحلفــــاء وقــــد وظفــــت أمر��ــــا �عــــد دخولهــــا الحــــرب ) 12( 1941د�ســــمبر 

ـــة  ـــدأت بتنفیـــذ �عـــض المهـــام للس�اســـة الخارج� ـــي ب ـــة الت ـــات والتنظ�مـــات الدعائ� الهیئ

، بدا�ــة 1942فــي عــام  ��VOAــا األمر���ــة، ولقــد مثــل تأســ�س إذاعــة صــوت أمر 

الـدخول الفعلــي فــي مجــال الدعا�ــة األمر���ــة الموجهــة إلــى الخــارج و�ــاألخص أورو�ــا 

  .  )13(التي �انت تدور فیها رحى الحرب على أشدها

وقــد بــدأ صــوت أمر��ــا �الخدمــة �تــا�ع لو�الــة اســتعالمات الوال�ــات المتحــدة   

عد (صوت أمر��ـا) أكبـر إدارة فـي و�الـة وهو اإلذاعة الرسم�ة للح�ومة األمر���ة، و�

یومــًا مــن الهجــوم ال�ا�ــاني  79االســتعالمات حیــث انطلــ� فــي ظــروف اســتثنائ�ة �عــد 
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على بیرل هابر ومع تطور خدمة إذاعة صوت أمر��ا التي ر�زت في العقود الثالثـة  

  األولى من تار�خها على محار�ة الشیوع�ة ومقاومة االنتشار العالمي للمار�س�ة. 

ستغل صوت أمر��ا على تحقی� الس�اسـات الـثالث التـي تحقـ� س�اسـة ا�ما 

   -أمر��ا �إذاعة رسم�ة وهي:

  أن �عمل �مصدر موثوق �ه وموضوعي لألن�اء.  -1

أن �قوم صوت أمر��ا �شرح الس�اسة الخارج�ة األمر���ـة �مـا جـاء بدسـتور  -2

  الوال�ات المتحدة . 

 أن �صور و�دافع عن المجتمع األمر��ي وعدم الدخول في صراعات.  -3

وقــد توالــت اإلدارة األمر���ــة فــي إنشــاء (م�تــب الخــدمات االســتراتیج�ة) مثــل 

و�الــة المخــابرات األمر���ــة لیتــولى مســؤول�ات الحــرب النفســ�ة ضــد العــدو وفــي عــام 

طـــــار وزارة أنشـــــئ (م�تـــــب المعلومـــــات العامـــــة) والـــــذ� �ـــــان لـــــه دور فـــــي إ 1944

أصــدر الــرئ�س األمر��ــي ترومــان أوامــر بإنشــاء (م�تــب  1945الخارج�ــة وفــي عــام 

ـــل (م�تـــب الشـــؤون  االســـتعالمات األمر���ـــة) المؤقـــت ل�حـــل محـــل أجهـــزة عدیـــدة مث

األمر���ــة) وم�تــب االســتعالمات الحر��ــة) بینمــا تــم إعــادة تنظــ�م (م�تــب المعلومــات 

رج�ة والتي أص�حت بدورها مسؤولة م�اشرة عن لیت�ع وزارة الخا 1945الحر��ة) عام 

الدعا�ــة األمر���ــة مــع اعتــراف رســمي مـــن قبــل الح�ومــة األمر���ــة �الدعا�ــة �عمـــل 

  . )14(منظم

  - الدعا�ة األمر���ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة: -3

�عد أن وضعت الحرب العالم�ة الثان�ـة أوزارهـا و�ـدأت أورو�ـا ُتلملـم جروحهـا   

حة للعمل�ــات العســ�ر�ة مــن قبــل الحلفــاء والمحــور؛ �عــد �ــل ذلــك أخــذت �اعت�ارهــا ســا
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خارطـــة العـــالم مـــا �عـــد الحـــرب تتضـــح مالمحهـــا �انقســـام أیـــدیولوجي وظهـــور قـــوتین 

عظ�متـــین االتحـــاد الســـوفیتي (شـــرقًا) والوال�ـــات المتحـــدة األمر���ـــة (غر�ـــًا) وقـــد شـــهد 

دول مثلمــا حصــل فــي �ور�ــا مــا العــالم صــراعًا (إیــدیولوج�ًا) أد� إلــى انقســام �عــض الــ

وألمان�ا، وقد برزت س�اسة األحالف ، الحلف األطلسي غر�ًا،  1948و  1945بین 

وحلـف وارســو شــرقًا، ل�مثــل نقطــة تحــول مهمــة فــي عــالم الس�اســة الدول�ــة. إنهــا بدا�ــة 

  الحرب ال�اردة و�دا�ة مرحلة مهمة من مراحل الدعا�ة األمر���ة. 

تـــب المعلومـــات الـــدولي والت�ـــادل العلمـــي) �العمـــل فـــي هـــذه المرحلـــة بـــدأ (م�

. و�عـــد ذلـــك انفصـــل �1946ــأبرز مؤسســـة أمر���ـــة دعائ�ـــة وذلـــك �عـــد إنشـــائه عـــام 

  .)15(هذان الم�ت�ان ولكن �ق�ا �عمالن تحت لواء وزارة الخارج�ة األمر���ة 

لقــد بــرزت إلــى الوجــود و�الــة المخــابرات األمر���ــة أو مــا �عــرف �اختصـــار 

CIA  وذلك ألول مرة في التار�خ األمر��ي حیث �انت مسؤولة في فترة  1947عام

الســتینات علــى الدعا�ــة الدول�ــة للوال�ــات المتحــدة األمر���ــة عــن طر�ــ� م�اتبهــا فــي 

ـــى �حـــوث االتصـــال، وقـــد  1.7حـــوالي  حینهـــانفقـــت أالخـــارج حیـــث  مل�ـــار دوالر عل

  ة لها في واشنطن. % من هذا المبلغ لتسییر وتشغیل م�اتبها التا�ع20خصصت 

فــي مجــال  اعنــد النظــر �شــ�ل ســر�ع علــى �عــض مهــام الو�الــة نالحــ� جیــد

تقــوم بإصــدار النشــرات اإلعالن�ــة مــع تحلیــل للدعا�ــة األخــر�  أنهــاالدعا�ــة الدول�ــة، 

لخدمة المصلحة األمر���ة ولغرض تحو�ل األنظار الذ� �عمل علـى تحو�ـل الدعا�ـة 

الس�اســــــ�ة إلــــــى هــــــدف لتحطــــــ�م أ� س�اســــــة مخالفــــــة لتوجیهــــــات الوال�ــــــات المتحــــــدة 

  . )16(األمر���ة
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ة دور فــي الدعا�ــة �مــا �ــان للمؤسســات غیــر الح�وم�ــة فــي الوال�ــات المتحــد

الدول�ــــة المنتظمــــة، وقــــد أنشــــئت هــــذه المؤسســــات �عــــد الحــــرب العالم�ــــة الثان�ــــة (أ� 

ال�ـاردة) وقـد شــجع الـرئ�س ایزنهـاور الدعا�ــة غیـر الح�وم�ـة عــن طر�ـ� برنـامج (مــن 

الشعب إلى الشعب) و�رنامج (خطا�ات من أمر��ا) حیـث عملـت علـى توج�ـه دعا�ـة 

عام  نشئتس�ا) أآه المؤسسات غیر الح�وم�ة (مؤسسة إلى العدو الشیوعي، ومن هذ

عـــام  ئورادیـــو (الحر�ـــة) الـــذ� أنشـــ 1950م (رادیـــو أورو�ـــا الحـــرة) أنشـــئ عـــا 1952

وألجـل العمــل بجد�ـة و�حمــالت أكثـر فــي فتـرة الحــرب ال�ـاردة ضــد المعســ�ر  ،1951

  . )17(و�الة االستعالمات األمر���ة 1953الشرقي أنشئت عام 

نشـأت و�الـة اإلعـالم األمر���ـة �و�الـة مسـتقلة عـن وزارة أ 1953وفي عـام 

الخارج�ة األمر���ة حیث ساعدت تطورات النظام الدولي في أواخر األر�عینـات علـى 

تقر�ـــر ضـــرورة وجـــود و�الـــة إعالم�ـــة رســـم�ة تتـــولى الدعا�ـــة األمر���ـــة فـــي مواجهـــة 

لمتحـــدة الحـــرب الدعا�ـــة الروســـ�ة ، حیـــث مثـــل ذلـــك بدا�ـــة حق�ق�ـــة لـــدخول الوال�ـــات ا

ال�ــاردة هــي حملــة الحق�قــة التــي شــنها الــرئ�س األمر��ــي ترومــان وهــي حــرب دعائ�ــة 

، وقــد �انــت هــذه الحملــة هــي نــواة إنشــاء 1950ذات طــا�ع هجــومي بــدأت منــذ عــام 

  . )18(1953و�الة اإلعالم األمر���ة عام 

�ة عرفت وزارة الخارج�ة األمر���ة (البنتاغون) الدعا 1955ومع دخول عام 

�أنها (االستخدام المخط� الذ� �ستهدف التأثیر في آراء جماعات محایدة أو معاد�ة 

  . )19( أو صد�قة وعواطفهم وسلو�هم تساعد على تحقی� أهداف محددة)

�مـــا �الحـــ� الـــدور الكبیـــر للس�اســـة الخارج�ـــة األمر���ـــة فـــي الدعا�ـــة �ـــأداة 

لحرب العالم�ة الثان�ة حیث تبلور للس�اسة الخارج�ة وذلك في هذه الفترة فترة ما �عد ا
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مفهــوم عمــل الو�الــة األمر���ــة لألن�ــاء فــي الخطــو� العر�ضــة التــي أرســاها الــرئ�س 

، حیـث حـدد مهامهـا �العمـل علـى تحقیـ� أهـداف 1963األمر��ي جون �ینید� عام 

(الس�اسة الخارج�ة األمر���ة من خالل : 
20
(  

تأثیر اتجاهات الرأ� العام في الشؤون الدول�ة وذلـك �اسـتخدام �افـة وسـائل  -1

  االتصال المم�نة. 

تقد�م المشورة للرئ�س األمر��ي في الخارج ولمختلف الوزارات والو�االت  -2

المعن�ة حول الدالالت الصر�حة والضمن�ة للرأ� العام الخارجي إزاء 

  عن المسؤولین فیها.  الس�اسات األمر���ة والتصر�حات التي تصدر

أن ��ــون الهــدف مــن نشــا� الو�الــة هــو العمــل علــى حشــد أكبــر قــدر مــن  -3

 التأثیر العالمي لف�رة وجود مجتمع دولي ینعم �الحر�ة والسالم. 

للوال�ات المتحدة بجانب اإلذاعات التي توجه من صـوت أمر��ـا الخـدمات التلفز�ون�ـة 

محطــــة إرســــال  2000جهــــا حــــوالي والتــــي تــــزود ببرام 1959التــــي تقــــدم منــــذ عــــام 

ـــة فـــي أورو�ـــا وأمر��ـــا الالتین�ـــة والشـــرق األقصـــى  67تلفز�ـــوني ومـــا �قـــرب مـــن  دول

واألوس� وأفر�ق�ـا و�عـض تلـك البـرامج التلفز�ون�ـة ثـم إخراجهـا �مـا یتماشـى مـع الـذوق 

 . )21(الوطني العام ل�عض تلك المناط� وأح�انًا تسجیلها بلغة تلك المناط� القوم�ة

�انـــت الدعا�ـــة األمر���ـــة نشـــطة فـــي هـــذه المرحلـــة المهمـــة فـــي الس�اســـة لقــد   

) مر���ــةالوال�ــات المتحــدة األالدول�ــة فهــي مرحلــة الحــرب ال�ــاردة بــین الغــرب �ق�ــادة (

والشرق �ق�ـادة (االتحـاد السـوفیتي) حیـث ر�ـزت الوال�ـات المتحـدة علـى تشـو�ه صـورة 

لعمــل علــى صــرف میزان�ــات عال�ــة اآلخــر. �اســتعمال �افــة الوســائل واإلذاعــات مــع ا
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لهــذه الدعا�ــة؛ فمــثال بلغــت االعتمــادات المال�ــة المخصصــة لو�الــة األن�ــاء األمر���ــة 

ملیون دوالر فـي  100التي �ان لها الدور األهم في هذه المرحلة وصلت الق�مة إلى 

فتــرة الســتینات، �مــا اعتمــدت علــى توز�ــع �تــب ومجــالت وٕاصــدارات أمر���ــة بلغــات 

  موجهة إلى الشرق.  متعددة

  الدعا�ة األمر���ة �عد الحرب ال�اردة (مرحلة العولمة): -4

دخــل العــالم إلــى مرحلــة جدیــدة  �1991عــد أن تف�ــك االتحــاد الســوفیتي عــام   

فـــي الس�اســـة الدول�ـــة عرفـــت �مرحلـــة مـــا �عـــد الحـــرب ال�ـــاردة، وأ�ضـــًا عرفـــت �عصـــر 

المطلقــة. إنهــا مرحلــة تحتــاج إلــى  االنفــراد األمر��ــي والقطــب الواحــد واله�منــة الغر��ــة

دعا�ــة أمر���ـــة مـــن نـــوع جدیـــد ل�ســـت الدعا�ـــة األمر���ـــة التـــي �انـــت فـــي المـــرحلتین 

  السا�قتین بل هناك أدوات وأسالیب جدیدة وهناك أعداء جدد. 

ـــدًا فـــــي عصـــــر اإل�مـــــا أن هنـــــاك تكنولوج�ـــــا    نترنـــــت  للمعلومـــــات متطـــــورة جــ

  والمعلومات واألقمار الصناع�ة والسماوات المفتوحة. 

%) مـن اسـتثمارات 40لقد استثمرت الوال�ات المتحدة لوحدها في التسعینات حـوالي (

العـــالم فـــي تكنولوج�ـــا المعلومـــات وعلـــى مســـتو� التجـــارة اإللكترون�ـــة الداخل�ـــة حیـــث 

.هـذا یـدل علـى أن )22() ترلیـون دوالر1.5إلـى ( 2003وصلت خدمـة اإلنترنـت عـام 

الوال�ات المتحدة تسعى إلى الولوج لعـالم تكنولوج�ـا المعلومـات �قـوة فـي عـالم مـا �عـد 

الحرب ال�اردة، ولهذا بدأت في توظیف الدعا�ة األمر���ة للترو�ج للنمـوذج األمر��ـي 

وأنسنه العولمة مستغلة في ذلك ش��ة المعلومـات الدول�ـة (اإلنترنـت) لتمر�ـر دعایتهـا 

دیر نمــ� الح�ــاة األمر���ــة. �مــا اعتمـدت علــى المؤسســات األمر���ــة اإلعالم�ــة وتصـ

والتــي تعــد مــن أكبــر المؤسســات اإلعالم�ــة فــي أمر��ــا  NBC- CBS-CNNمثــل 
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ولهـا صــیت وشـهرة فــي شــتى أنحـاء العــالم، و�ـذلك فأمر��ــا �اتــت تملـك تضــلیل الــرأ� 

  العام العالمي عبر رسائلها اإلعالم�ة العالم�ة. 

ك أن الوال�ــات المتحــدة األمر���ــة تشــتغل �اســتراتیج�ة شــ�ه ثابتــة، ف�عــد الشــ

انتهاء الحرب ال�اردة ودخول مرحلة تش�ل النظام العـالمي الجدیـد بـدأت علـى عولمـة 

اإلعـــالم لصـــالح االســـتراتیج�ة األمر���ـــة بهـــدف نقـــل الثقافـــة األمر���ـــة ونشـــرها عبـــر 

  سسات اإلعالم�ة التي تملكها. العالم عن طر�� اإلنترنت والفضائ�ات والمؤ 

نقطــة تحــول جذر�ــة فــي الس�اســة الدول�ــة  2001ســبتمبر  11وتعــد أحــداث 

عامــة والس�اســة األمر���ــة خاصــة، فبــدأت تتــداول �لمــة (اإلرهــاب) فــي ُجــل الوســائل 

اإلعالم�ة العالم�ة واألمر���ـة محاولـة إلصـاقها �الـدول العر��ـة اإلسـالم�ة، فـي إطـار 

ــــا�ع حملــــة (محار�ــــة و  ــــة تجفیــــف من م�افحــــة اإلرهــــاب ومالحقــــة اإلرهــــابیین) ومحاول

اإلرهاب واضعة في أولو�ات عمل مؤسساتها اإلعالم�ة قضـ�ة اإلرهـاب ممهـدة لشـن 

  الحرب على اإلرهابیین وٕاسقا� أنظمتهم الس�اس�ة والعس�ر�ة. 

وقد اتضح ذلك جل�ًا على مسرح الرأ� العام األمر��ي الذ� أید الحرب على 

% مـــن المشـــار�ین ؛ وذلــك �غ�ـــة تـــوفیر األمـــن القـــومي 95إلـــى  75اب بنســـ�ة اإلرهــ

ـــة علـــى هجمـــات   11للوال�ـــات المتحـــدة، وقـــد �انـــت هـــذه النســـ�ة هـــي ردة فعـــل فور�

  . )23(سبتمبر

�مـــا اســـتغلت وســـائل اإلعـــالم األمر���ـــة علـــى تصـــو�ر القـــوة األمر���ـــة فـــي 

العراقیین واألفغانیین، �نوع  الحرب على العراق وأفغانستان، متجاهلة صور الضحا�ا

من الدعا�ة األمر���ة لقوتها العظ�مة والمدمرة؛ وذلك لبث الرعب والخوف فـي قلـوب 

  المقاومین لس�استها. 
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 2004طـــالق قنـــاة "الحـــرة" الفضـــائ�ة فـــي فبرایـــر إوقـــد عملـــت أمر��ـــا علـــى 

تملكهـا وزارة والتي بدأت بثها على الموقع الرسمي لقناة العراق الفضائ�ة، التي �انـت 

ـــة قبـــل االحـــتالل، وهـــو مـــا �شـــ�ل اغتصـــا�ًا �حـــ� العـــراقیین  الثقافـــة واإلعـــالم العراق�

وتوج�ـــه رســـالة م�اشـــرة لهـــم �ـــأن هـــذه القنـــاة تحمـــل الهو�ـــة األمر���ـــة، وســـتكون هـــي 

المتحـــدث الرســـمي �اســـم العـــراقیین، وهـــذا مـــا �عـــد تغیـــر فـــي أســـلوب تعامـــل اإلعـــالم 

ع الواقـع العر�ـي أ� مخـاطبتهم بلغـتهم م�اشـرة و�ـدعم الغر�ي األمر��ي �الخصوص م

�عــض القنــوات والوســائل اإلعالم�ــة العر��ــة ماد�ــًا ومعنو�ــًا للدعا�ــة األمر���ــة والــدفاع 

  عنها. 

ـــم تتـــوان الوال�ـــات المتحـــدة األمر���ـــة �عـــد احـــتالل العـــراق مـــن تشـــدید  �مـــا ل

فضــائ�ة مثلمــا حصــل الخنــاق علــى �عــض وســائل اإلعــالم العر��ــة وخاصــة القنــوات ال

مـــع احتجـــاج ت�ســـیر علـــوني وســـامي الحـــاج وٕاقفـــال م�تـــب الجز�ـــرة فـــي �غـــداد وقتـــل 

  . )24(مراسلة العر��ة بهدف تمر�ر الدعا�ة األمر���ة المضللة إلى العالم

    -تسو�� العنف في الدعا�ة األمر���ة:-5

ــــة  ـــى المراحــــل التــــي مــــرت بهــــا الدعا� ــــي النقــــا� الماضــــ�ة إلـ ــــا ف �مــــا تطرقن

األمر���ة وذلك في فترات األزمات والحروب العالم�ة، التي ش�لت الدعا�ـة الس�اسـ�ة 

األمر���ة عبر مراحل ثالْث مهمة قبل الحرب العالم�ـة الثان�ـة وأ�ـان الحـرب العالم�ـة 

صــد �عــض األحــداث التــي هــدفت الدعا�ــة الثان�ــة و�عــدها. فإننــا هنــا ســنتطرق إلــى ر 

األمر���ة من خاللها إلـى تسـو�� الرعـب والعنـف والتهدیـد �أسـلوب السـتعراض القـوة 

قوة عظمى تمتلـك الكلمـة الفصـل فـي الكثیـر مـن القضـا�ا الس�اسـ�ة  �U.S.Aاعت�ار 



 م2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة - مجلة كلیة الفنون واإلعالم     

    

102 
 

الدول�ـــة، �مـــا أنهـــا تســـ�طر وتهـــ�من علـــى مفـــات�ح اإلعـــالم الـــدولي فـــي زمـــن العولمـــة 

  والسموات المفتوحة . 

اســــتندت الدعا�ــــة األمر���ــــة فــــي الجانـــــب الس�اســــي علــــى العنــــف والرعـــــب 

والخــوف، مقت�ســة مــن الحضــارات واألمــم الســا�قة �عــض األمثلــة واألفعــال الســتهداف 

" التـــي ســـوقتها الســـینما األمر���ـــة لتشـــو�ه القـــ�م األعـــداء �وســـیلة "ســـلخ فـــروة الـــرأس 

والثقافــة الوطن�ـــة للهنــود الحمـــر متهمــة إ�ـــاهم �ــأنهم �فعلـــون ذلــك "ســـلخ فــروة الـــرأس" 

�أعــدائهم. �مــا أطلقــت علــى األلمــان أثنــاء الحــرب العالم�ــة األولــى مصــطلح "الهــون" 

ثان�ــــة، وخــــالل و�عــــض التعبیــــرات المســــیئة علــــى ال�ا�ــــانیین أثنــــاء الحــــرب العالم�ــــة ال

الحــرب فــي فیتنــام أطلقــت تعبیــر "جــوو�س" علــى الفیتنــامیین ومصــطلح إرهــابي علــى 

  المسلمین حال�ًا. 

إن الدعا�ـــة عمـــل ال ینتهـــي وغیـــر مـــرت�� بزمـــان وال م�ـــان معـــین فالدعا�ـــة 

الس�اس�ة خصوصًا تسب� الحرب وترافقها وتالح� آثارها ونتائجهـا، وهنـا نـذ�ر �یـف 

� الحــرب األمر���ــة الفیتنام�ــة عنــدما التقطهــا المصــور الحر�ــي دخلــت العدســة لتوثیــ

إلعدام شخص �شت�ه �انتمائه إلى جماعة الثوار (الفی��ونغ)  1968إید� آدمر عام 

مــن �ســاندهم مــن و وتعــد هــذه الصــورة ذات مغــز� ترو�عــي �ســتهدف معنو�ــات الثــوار 

ظـر �ـل مـن �عـارض س�ان المناط� الفیتنام�ة المحتلـة وتعبـر عـن المصـیر الـذ� ینت

  . )25(الوجود األمر��ي و�قاومه

�ما سر�ت وزارة الـدفاع األمر���ـة عـن قصـد صـورًا نـادرة عـن عمل�ـة العنقـاء 

حیــث �عــرض فــیلم وثــائقي مشــاهدة للجنــود األمــر��یین فــي فیتنــام  1967أواخــر عــام 

  وهم "�قطفون" رؤوس ما �شت�ه من �وادر الفیین�ونغ. 
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لخلـــیج التـــي شـــنتها أمر��ـــا وحلفائهـــا علـــى أ� فـــي حـــرب ا 1991وفـــي عـــام 

العـراق لتحر�ـر الكو�ـت �م�ـن رصـد �عـض أسـالیب الدعا�ـة األمر���ـة بهـدف الترو�ـع 

والهز�مة المعنو�ة فاسم المعر�ـة "عاصـفة الصـحراء" فـأن العـراقیین �عرفـون الصـحراء 

ومــا �م�ــن أن تفعلــه عاصــفتها ومــا �م�ــن أن تلحــ� بهــم مــن خســائر ماد�ــة و�شــر�ة، 

و"أسد الصحراء" "عمل�ات الصـقر الفاصـلة" و"عـین  1998عمل�ة "ثعلب الصحراء" و 

؛ �لها مفردات منتقـاة مـن قبـل اإلدارة األمر���ـة  1999-1998النسر" في �وسوفا" 

  لزرع الرعب والخوف في قلوب األعداء. 

�م�ــــن رصــــد �عــــض الظــــواهر الدعائ�ــــة  2003وفــــي حر�هــــا علــــى العــــراق 

مثــل حمــالت المداهمــة اللیل�ــة لمســاكن العــراقیین التــي تســجل  والمفــردات المســتخدمة،

وتبث والتي تظهر مشاهد الجنود األمر��یین وهم ��سرون األبواب الخارج�ـة للمنـازل 

و�حطمــــون األثــــاث، �ــــل تلــــك الصــــور یــــتم إخراجهــــا �شــــ�ل دقیــــ� فــــي اســــتودیوهات 

الصــور المرع�ــة  تتعمــد وســائل اإلعــالم األمر���ــة تســر�ب االهولیــود الســینمائ�ة، �مــ

�صـــور تعـــذیب الســـجناء العـــراقیین فـــي ســـجن أبـــو غر�ـــب، وأ�ضـــًا مســـم�ات �عـــض 

المعــارك التــي تشــنها القــوات األمر���ــة علــى المــدن العراق�ــة "صــولة الفرســان"، "زئیــر 

  . )26(االسد"

یتضـح مـن هـذه الصـور والمسـم�ات والمفـردات المرع�ـة دور وسـائل اإلعـالم 

�جهاز االستعالمات األمر���ة، الجهـاز الرسـمي الـدعائي  األمر���ة القو�ة والضخمة

موظفــًا وتصــل میزانیتــه الســنو�ة إلــى  12,000للح�ومــة األمر���ــة الــذ� �شــتغل ف�ــه 

. الــذ� هــو مســئول عــن )27(ملیــون دوالر والــذ� �ط�ــع إصــدارته بخمســین لغــة 170

  وهي:  وصناعة السینما بها ، التي تشتغل وف� م�اد� روزفلت الخمسة الهولیود
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  توض�ح وتفسیر لماذا �حارب األمر��یون.  -1

  تشج�ع العمل واإلنتاج.  -2

 رفع المعنو�ات في الجبهة الداخل�ة.  -3

 وصف األمم وشعو�ها.  -4

 تصو�ر �طوالت القوات المسلحة.  -5

حیث الزالت السینما األمر���ة تعمل وف� هذه الم�ـاد� ، �مـا تسـعى وسـائل 

اإلعــالم األمر���ــة علــى نظر�ــة التعــا�ش مــع الفســاد ولــو �ــالقوة وفــي �عــض خطا�ــات 

الح�ومة األمر���ـة نالحـ� اسـتعمال �عـض المفـردات التـي تحمـل دالالت ذات طـا�ع 

فـــردات تطلـــ� علـــى المتهمـــین عنفـــواني وتهدیـــد� "استئصـــال"، "اجتثـــاث" "الفضـــاء" م

 �اإلرهاب في حرب الوال�ات المتحدة على اإلرهابیین حسب معتقداتها وتصن�فاتها. 

�ما لم یتوان الخطاب األمر��ي في تفسـیر وتبر�ـر حر�ـه ضـد األفغـان تحـت 

شــعار "الحــرب ضــد اإلرهــاب" وفــي العــراق تحــت شــعار "الحــرب ضــد أســلحة الــدمار 

  والرعب في القلوب.  الشامل". �نوع من بث الخوف

البــــد أن اإلعــــالم األمر��ــــي یهــــدف أ�ضــــًا إلــــى تحســــین صــــورة أمر��ــــا فــــي 

المنطقــة عبــر الترغیــب للمــواطن العر�ــي بإصــدار مجلــة نیوزو�ــك �اللغــة العر��ــة فــي 

ـــو "ســـوا" ومجلـــة هـــا�؛ �لهـــا مـــن أجـــل إظهـــار  ـــاة "الحـــرة " ورادی الكو�ـــت وٕاطـــالق قن

U.S.A  لكنهــا ل�ســت فــي مجــال رصــدنا فــي هــذه الدراســة �الصــورة البر�ئــة والورد�ــة و

التــي نســعى مــن خاللهــا لرصــد �عــض الصــور العن�فــة والمرع�ــة فــي الدعا�ــة الس�اســة 

  األمر���ة. في مناط� حرو�ها وصراعها وأزماتها. 
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  الخاتمـــة 

  

�عــد أن استعرضــنا الدعا�ــة األمر���ــة ورصــدنا �عــض مفــردات ومصــطلحات 

فیها اتضح لنا أن اإلعالم األمر��ي مبني على القوة الماد�ـة الرعب والخوف والره�ة 

والمعنو�ـــة مســـتخدمة �افـــة وســـائله اإلعالم�ـــة فـــي ذلـــك �اســـتعراض قوتـــه فـــي قالـــب 

دعائي، في �ثیر من األح�ـان تكـون التصـر�حات العلن�ـة للمسـؤولین األمـر��یین أنهـا 

�فتح �اب التحقی� في قد سر�ت تلك الصور وأنها غیر مقصودة متعهدة للعالم �أسره 

ومــن ناح�ــة أخــر� تكــون الصــور واألفعــال الدعائ�ــة مقصــودة  ،هــذه األعمــال المشــینة

  في قالب الد�مقراط�ة للشعوب المضطهدة حسب الرؤ�ة األمر���ة. 

  

نخلــص فــي هــذه الورقــة إلــى أن الدعا�ــة الس�اســ�ة األمر���ــة الموجهــة وغیــر 

ي، الــذ� �ســعى حثیثــًا إلــى الســ�طرة علــى الموجهــة هــي نتــاج الف�ــر األمر��ــي المتعــال

�اعت�ــــار أن اإلعــــالم المعاصــــر  ،ن ال�ســــ�طة �ــــالقوة اإلعالم�ــــة الدعائ�ــــةاعقــــول ســــ�

أصـــ�ح صـــناعة متكاملـــة ولـــم �عـــد إعالمـــًا عفو�ـــًا �فعـــل التطـــور الهائـــل فـــي التقن�ـــات 

ر التي جعلت العالم على اتصال م�اشر متأثرًا �عضه �اآلخ ،والبرمج�ات التكنولوج�ة

  متخط�ًا الحدود اإلقل�م�ة والجغراف�ة غیر معترفًا �س�ادة تلك الدول. 
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  الهوامش

  

رامــز عمــار، الــرأ� العــام واإلعــالم والدعا�ــة بیــروت، المؤسســة  –) هــاني الرضــا 1(

  . 195، ص1)، �1998الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع ، 

ـــأثیره �ـــاإلعالم والدعا�ـــة ، الكتـــاب الثـــاني، 2( ) دمحم عبـــدالقادر حـــاتم، الـــرأ� العـــام وت

  . 72، ص1980، 2اإلعالم والدعا�ة، بیروت، م�ت�ة لبنان، �

) دمحم منیــــر حجــــاب، الدعا�ــــة الس�اســــ�ة وتطب�قاتهــــا قــــد�مًا وحــــدیثًا، القــــاهرة ، دار 3(

  . 12 -11، ص1998، 1الفجر للنشر والتوز�ع، �

ــد حســــن الحــــدیثي، اإلعــــالم الــــدولي و�عــــض إشــــ�ال�ات الخطــــاب اإلعالمــــي 4( ) ولیــ

�ـــع ، مقترحـــات ، القـــاهرة، دار الكتـــب للنشـــر والتوز  –آراء  –العر�ـــي، مالحظـــات 

  . 19، ص2007، �1

  .135) دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص5(

  .139)دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص 6(

  . 34) دمحم منیر حجاب ، مرجع سب� ذ�ره، ص7(

) إبـــراه�م أبـــو خـــزام، أقـــواس اله�منـــة، دراســـة لتطـــور اله�منـــة األمر���ـــة مـــن مطلـــع 8(

ـــان، دار الكتـــاب الجدیـــد المتحـــدة ، � ، 2005، 1القـــرن العشـــر�ن حتـــى اآلن، لبن

  . 26ص



 م2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة - مجلة كلیة الفنون واإلعالم     

    

107 
 

                                                                                                                         

الملك�ــة ، ترجمــة  –االتجاهــات  –النظر�ــات  –) تومــاس ماكفیــل، اإلعــالم الــدولي 9(

، 2005، 1عــین، دار الكتــاب الجــامعي، �عبــدهللا الكنــدین، ال -حســني دمحم نصــر

  . 226ص

  . 59) ولید حسن الحدیثي، مرجع سب� ذ�ره ، ص10(

  . 278) دمحم عبدالقادر حاتم، مرجع سب� ذ�ره، ص11(

  . 57-54) إبراه�م أبو خزام ، مرجع سب� ذ�ره، ص12(

  . 228) توماس ماكفیل، مرجع سب� ذ�ره، ص13(

  . 61-60) ولید حسن الحدیثي ، مرجع سب� ذ�ره، ص14(

  . 61) المرجع نفسه ، ص15(

ـــدا16( مر���ـــــة دراســـــة فـــــي النشـــــأة والفلســـــفة لكر�م العجمـــــي، الســـــلطة الرا�عـــــة األ) عبــ

  . 122-121-116،  ص2005، 1والمعالجة، الما�ا، تاله للط�اعة والنشر، �

  . 280-279) دمحم عبدالقادر حاتم ، مرجع سب� ذ�ره، ص17(

) راسم دمحم الجمال، نظام االتصال واإلعالم الدولي، الضـ�� والسـ�طرة، القـاهرة ، 18(

  . 71، ص2005، 1الدار المصر�ة اللبنان�ة، �

  . 62) ولید حسن الحدیثي، مرجع سب� ذ�ره، ص19(

)اسماعیل صبر� مقلد ، العالقات الس�اس�ة الدول�ة ، دراسة في األصول (20

 .461، ص1987، 5ورات ذات السالسل ، �والنظر�ات ، الكو�ت ، منش

  . 462) المرجع نفسه، ص21(
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  . 63) ولید حسن الحدیثي ، مرجع سب� ذ�ره، ص22(

ــــم الـــــتح�م ، القـــــوة والس�اســـــة الخارج�ـــــة فـــــي القـــــرن الحـــــاد� 23( ) ســـــیوم بـــــراون، وهـ

، 2004، 1والعشــر�ن، تعر�ـــب فاضــل حن�ـــر، بیــروت، شـــر�ة الحــوار الثقـــافي، �

  . 68، ص67ص

ــز دراســـــات الوحــــــدة 24( ) صــــ�اح �اســـــین، اإلعـــــالم النســـــقي وه�منتـــــه، بیـــــروت، مر�ـــ

  . 46-45، ص2006، 1العر��ة، �

  . 136-135) ص�اح �اسین، مرجع سب� ذ�ره، ص25(

  . 150-149) المرجع نفسه، ص26(

) ســـهیلة ز�ـــن العابـــدین حمـــاد، اإلعـــالم فـــي العـــالم اإلســـالمي الواقـــع والمســـتقبل، 27(

  . 42، ص2003، �1ان، �العب� الر�اض، م�ت�ة
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  التحد�ات األساس�ة ألوجه استخدام النص الرقمي

  جامعة حضرموت - المهرة -�ل�ة التر��ة      د. أمین عبدهللا دمحم حسین الیز�د�أ.

  الحدیدة�ل�ة الفنون، جامعة             د. علي أحمد الیز�د� الحاور� 

  ملخص

یتمیز العصر الحالي �ظاهرة العولمة والرقمنة وتفجـر المعلومـات، وقـد نـتج عـن هـذه 

الظــاهرة تــراكم المعلومــات وتعــدد مصــادرها وتغیــر مفــاه�م االتصــال واإلنتــاج المقــروء 

ــــــي. و�ـــــــــان ذلـــــــــك �فضـــــــــل التالقـــــــــي الخصـــــــــب لثـــــــــالوث عتـــــــــاد  والمســـــــــموع والمرئـــ

، لینتقــل Wep، وشــ��ات االتصــاالتsoftware، والبرمج�ــاتhardwareالكمبیــوتر

اإلنسان بهذه التكنولوج�ا �صورة غیر مسبوقة في مجال تلقي الـنص الرقمـي وٕانتاجـه 

وخزنه واسـترجاعه صـوب األصـغر واألسـرع واألكفـأ. وأصـ�ح اإلنتـاج بواسـطة أدوات 

  الرقمنة الجدیدة له تأثیر شدید على االقتصاد والس�اسة والثقافة والسلوك ال�شر�. 

وتســعى هــذه الدراســة إلــى أن تقــوم �حصــر التحــد�َّات التــي نواجههــا فــي عصــر الثــورة 

الرقم�ة وتبو�بهـا �طر�قـة �سـهل علـى ال�ـاحثین تنفیـذ �حـوث ودراسـات وعمل�ـات مسـح 

ورصـــد وتحلیـــل لإلنتـــاج النصـــي الرقمـــي المقـــروء والم�تـــوب والمســـموع وفـــ� أرضـــ�ة 

غ�ًضـا مـن فـ�ض ممـا ین�غـي أن ُینـَتَج مـن متینة. وقراءتنا في هذه الدراسة ل�سـت إال 

الدراسات حول الرقمنة و إنتاجاتها وآثارها وسبل اإلفادة من تقن�اتهـا. لـذا تجتهـد هـذه 

الدراسة إلى االبتعاد قدر اإلم�ان عن التصـورات المسـ�َّقة والمسـلمات الموجـودة سـلًفا 

  تمح�ص.أو ال�حث عنها في الموضوع لتقد�مها �ما یتراء� للدارس قبل ال

  الرقمي، المعلومات، التحد�ات. الكلمات المفتاح�ة:
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  :المقدمة

، hardwareجـــاءت الثـــورة الرقم�ـــة ولیـــدة التالقـــي الخصـــب لثـــالوث عتـــاد الكمبیـــوتر

، لینتقل اإلنسان بهذه التكنولوج�ـا Wep، وش��ات االتصاالتsoftwareوالبرمج�ات

وخزنــــه واســــترجاعه صــــوب �صــــورة غیــــر مســــبوقة فــــي مجــــال تلقــــي الــــنص وٕانتاجــــه 

األصـــغر حجًمـــا، واألســـرع إ�صـــاًال، واألكفـــأ إ�الًغـــا. وأصـــ�ح لإلنســـان آالٌت �ســـ�طٌة 

ُتَلقِّــــن، وتبـــــرز المعلومــــات، وتعالجهـــــا، وت�حــــث، وتحلـــــل، وتســــمع، وتمیـــــز، وتفهـــــم، 

وتبرهن، وتتخذ القـرارات، بـل وتولـد النصـوص واألشـ�ال، ونقلـت اإلنسـان مـن عالمـه 

ه االفتراضـي(عالم الــوهم والخ�ـال)، لیــنغمس ف�ـه عــن ُ�عـد و�مــارس الـواقعي إلـى عالمــ

ف�ه معظم نشاطاته الذهن�ـة والعملـي، وأصـ�ح اإلنسـان ��تسـب المعرفـة بوجـوه جدیـدة 

تحملهـا أدوات النشـا� الرقمي(التلفز�ـون، الهـاتف الخلـو�،  ،للغة غیر مألوفة مـن قبـل

الخ). هذه الوجوه اللغو�ة الجدیدة ...الرادیو، الحاسوب وتطب�قاته، اإلنترنت وتطب�قاته

أكثر تعقیًدا ل�س �سبب مفرداتها، فهذه المفردات سهلة وواضحة ال غرا�ة فیها، وٕانما 

مـن تغیـر، ومـا طـرأ علـى أوجـه اسـتخدامها  �سبب ما طـرأ علـى عالقاتهـا ومرجع�اتهـا

مـــــن ظـــــواهر جدیـــــدة، غیـــــرت طر�قـــــة الفهـــــم والـــــوعي واإلدراك واالســـــت�عاب والتأو�ـــــل 

ـــــى ســـــ�اق الخبـــــرة المعرف�ـــــة، والســـــ�اق  ــــد اإلنســـــان معتمـــــدة عل الثقـــــافي والتفســـــیر عنـ

  االجتماعي والصور الذهن�ة.و 

اجههــا فــي عصــر الثــورة وتســعى هــذه الدراســة إلــى أن تقــوم �حصــر التحــد�َّات التــي نو 

الرقم�ة وتبو�بهـا �طر�قـة �سـهل علـى ال�ـاحثین تنفیـذ �حـوث ودراسـات وعمل�ـات مسـح 

ورصـــد وتحلیـــل لإلنتـــاج النصـــي الرقمـــي المقـــروء والم�تـــوب والمســـموع وفـــ� أرضـــ�ة 

متینة. وقراءتنا في هذه الدراسة ل�سـت إال غ�ًضـا مـن فـ�ض ممـا ین�غـي أن ُینـَتَج مـن 

منة و إنتاجاتها وآثارها وسبل اإلفادة من تقن�اتهـا. لـذا تجتهـد هـذه الدراسات حول الرق
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الدراسة إلى االبتعاد قدر اإلم�ان عن التصـورات المسـ�َّقة والمسـلمات الموجـودة سـلًفا 

  أو ال�حث عنها في الموضوع لتقد�مها �ما یتراء� للدارس قبل التمح�ص.

ــا علــى التنو�ــع و�أمــل ال�احثــان أن ��ــون اخــتالف تخصصــهما(اإلعالم و  اللغــة) �اعًث

  وأن ��ون اتفاق غا�ات التخصصین �اعًثا على الكشف.

  :أهم�ة ال�حث

تأتي أهم�ة ال�حث من أهم�ة موضوعه المتمثل في تطور واتساع مفهـوم الـنص ت�ًعـا 

لتطــــور األدوات الرقم�ــــة الجدیــــدة المســــتخدمة فــــي إنتــــاج النصــــوص �مفهــــوم الــــنص 

الدراســة. ذلــك أن هــذه األدوات الحاملــة للنصــوص أصــ�حت الواســع �مــا تتبنــاه هــذه 

جدیرة �االهتمام والدراسة �سـبب خصائصـها وشـیوعها وتأثیرهـا العمیـ� والسـر�ع علـى 

حد سواء، ومن أهم�ة المعلومات التي تحملها والتي تنع�س على وعي الفرد وسلو�ه 

، و�اعت�ارهـا أدوات وجوانب ح�اته المختلفة، واختراقها للهو�ة الثقاف�ـة وللخصوصـ�ات

ــــــع الكـــــــوني الجدیـــــــد(مجتمع  ــــي المجتمـ ـــــــوذ الس�اســـــــي واالقتصـــــــاد� والثقـــــــافي فـــ النف

المعلومات)، وأ�ًضا �سبب مسـاهمة مختلـف الشـرائح واألف�ـار والـرؤ� فـي إنتـاج هـذه 

النصوص. لذا �حاول ال�احثان تجم�ع األف�ار المجزأة التـي وردت هنـا وهنـاك ضـمن 

�ــة �م�ــن أن تقــود ال�ــاحثین إلــى رؤ�ــة أكثــر عمًقــا فــي مســاعي الوصــول إلــى نظــرة �ل

  هذا المجال.

ین أن الدراسـات المنجـزة فـي هـذا السـ�اق ولعل من أهم المعوقات التي واجهـت ال�ـاحثَ 

فــــي علـــــم ال�احثَـــــــْین ال ترقـــــى ألن تمثـــــل مــــنهًال للمتـــــا�عین والمهتمـــــین رغـــــم جـــــدیتها 

تجة رقم��ـا فضـًال عـن متا�عتهـا وأهمیتها. إضافة إلى استحالة تصنیف النصوص المن

  في دراسة واحدة. 
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  :  مش�لة ال�حث

�م�ن تحدید نطاق مشـ�لة ال�حـث فـي عـرض التحـد�ات التـي فرضـتها أدوات النشـا� 

الرقمـي علینــا، و��ف�ـة االســتفادة مـن هــذه األدوات لغو��ـا واقتصــاد��ا وثقاف��ـا واجتماع��ــا 

  وس�اس��ا.

  :منهج�ة ال�حث

ال�احثــان فــي هــذه الدراســة مــنهج االســتقراء �غــرض إعــادة اســتقراء التحــد�ات اســتخدم 

المرت�طة �الثورة الرقم�ة من خالل رصد ما �م�نهما رصده مما لـه عالقـة �الموضـوع 

من الدراسات واألدب�ات العلم�ـة المتنـاثرة رغـم عـدم وجـود دراسـات متكاملـة حـول هـذا 

واجه العرب فـي عصـر الرقمنـة. �مـا الموضوع، وذلك بهدف عرض التحد�ات التي ت

استخدم ال�احثـان المـنهج التـار�خي، والمالحظـة الم�اشـرة بهـدف تـوفیر أكبـر قـدر مـن 

 المعلومات.

  :مفهوم النص الرقمي

تأس�ًســـا للولـــوج إلـــى معتـــرك الدراســـة فإنـــه ین�غـــي �ـــاد� ذ� بـــدء التأســـ�س المفهـــومي 

مــــن ثــــم تطــــور أشــــ�ال للـــنص الرقمــــي فــــي ضــــوء تطــــور األدوات المنتجـــة للــــنص، و 

ـــك وشـــرو� تلقیهـــا، وفـــي ضـــوء مـــن  النصـــوص وآل�ـــات بنائهـــا وعرضـــها وشـــرو� ذل

التعاضــد والتكامــل بــین األدوات والتقن�ــات واللغو�ــات، وعلــى أســاس أن اللغــة لــم تعــد 

ــا  مقتصــرة علــى األلفــا� المنطوقــة فــي صــورتها الشــفو�ة أو الم�تو�ــة فقــ�، وذلــك وفًق

  للتالي:

وٕاذا �ـــان الـــنص: "  وات االتصـــال، وهـــو حامـــل مـــادة الف�ـــر.الـــنص هـــو أداة مـــن أد

وفــك شــفرات  -مجموعــة شــفرات أو رســالة مشــفرة �قــوم القــار� �حــل شــفراتها أو ف�هــا 

عمل�ـــة �قـــدر علیهـــا القـــار� العـــاد�، خاصـــة إذا ســـحبنا الحـــدیث عـــن  تالـــنص ل�ســـ

فــإن  -الشــفرات علــى التنــاص حیــث �صــ�ح الــنص نســیًجا مر���ــا مــن نصــوص أخــر� 
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الــنص بــذلك المفهــوم الــذ� �قدمــه (�ــارت) هــو نتــاج مجموعــة مــن الخطا�ــات الثقاف�ــة 

  .)1(التي یتوقف فهم النص ��ل على فهمها"

" وعلـى إثـر التـزاوج المشـهود بـین األدب واإلعالم�ـات وولـوج الحاسـوب عـالم اإلبــداع 

ــا عالئق��ــا بواســطة االtexetاألدبــي فــاَرق الــنص   نترنـــت، حــدوده القد�مــة ل�غــدو نص�

ـــا �م�ـــن قراءتـــه رأســـ��ا وأفق��ـــا �مـــا �م�ـــن التحـــرك بینـــه �حر�ـــة تامـــة علـــى شاشـــة  نص�

      " اتســـع مفهـــوم الــــنص ل�شـــمل الكلمـــة والصــــورة . فقــــد)2(الكمبیـــوتر فـــي أ� اتجـــاه.."

( الثابتة والمتحر�ة) والصوت، سواء اتصـلت هـذه العالمـات أو انفصـل �عضـها عـن 

  .)3(�عض" 

والتنوع لصور النص فإنَّ النَّص �شمل جم�ع الوضع�ات / التجل�ـات  ومع هذا التعدد

التــي �م�ــن تلقیهــا لغو��ــا و�ــأ� وســ�ٍ� �ــان، فــالمحور المشــترك بــین �ــل الوســائ� هــو 

اللغــــة، و هــــو الداللــــة، و هــــو التــــأثیر فــــي المتلقــــي إن جعلنــــا الصــــورة الصــــامتة أو 

ا. فوسائ� االتصال �م�نها أن تعمـل فـ ي معظـم المجـاالت، إن لـم نقـل المتحر�ة نص�

فـــي �ـــل المجـــاالت التـــي یوظـــف / �ســـتخدم فیهـــا الكـــالم/ اللغـــة. فالوســـائ� ُتســـتخَدم 

لُتْخبــِر عن شيٍء ما، أو لتكون عوًنا للمرسـل/ المنـِتج فـي قـول شـيٍء لیجعـل المتلقـي 

�قــوم �فعــل مــا تجاههــا بتــأثیر الكلمــة ف�ــه، أ� أن نصــوص الوســائ� ومــا تبثــه �م�ــن 

إلیهــا علــى أنهــا أقــوال أو أخ�ــار أو �لیهمــا �غــض النظــر عــن �ونهــا شــعًرا أو  النظــر

�ـأتي مـن �ـون  -وفًقا لمفهـوم �قطـین للـنص  –نثًرا. والنظر إلى النص بهذا الشمول 

النص �قول �لمـة لتـؤثر أ� أننـا ننظـر إلـى مـا تمثلـه الكلمـة فـي ذاتهـا مـن تـأثیر ومـا 

  .)4(تخلفه من أفعال في المتلقي

نا فإن النص في تصور هذه الدراسة س�شمل التجل�ات المم�نة التي تخاطب ومن ه 

جم�ـع المضـمون  :المتلقي. ومـن ثـم �قصـد ال�احثـان �ـالنص الرقمـي فـي هـذه الدراسـة

االتصـــالي الم�تـــوب والمســـموع والمرئـــي الـــذ� یـــتم معالجتـــه أو إنتاجـــه أو تلق�ـــه مـــن 



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم  

    

114 
 

الهـاتف الخلـو�، الرادیـو، الحاسـوب خـالل أدوات النشـا� الرقمـي، وأهمهـا:(التلفز�ون، 

  ..الخ).�ما فیها وسائل التواصل االجتماعي وتطب�قاته، اإلنترنت وتطب�قاته

  : أهم التأثیرات اإلیجاب�ة للوسائ� الناقلة للنص الرقميأوال. 

ـــنص  ٍ خصائصـــه الخاصـــة أو المســـتمدة مـــن النـــوع فـــإن لل
ّ
�مـــا أن لكـــل تجـــّلٍ نصـــي

الرقمــي خصــائص متشــا��ة لتشــا�ك األنــواع النصــ�ة التــي تنضــو� تحــت لوائــه، ومــن 

أبرز تلك الخصائص أنـه نـص �قـوم علـى اآللـة والتفاعـل معهـا، و"نالحـ� فـي ضـوء 

أن اآلالت عبـــر الـــتح�م  اإلضــافات الشـــارحة لألف�ـــار البورســ�ة عنـــد جیـــرار دولــودال

الم��ــــان��ي تعمــــل الشــــيء ذاتــــه، ف�مــــا تســــاعد اللغــــة �م�وناتهــــا واإلنســــان بإ�ماءاتــــه 

وٕاشــاراته المختلفــة؛ تحقــ� هــي �ــذلك نوًعــا مــن االتصــال الــداللي، وتشــ�ل طر�ًقــا مــن 

طرقــه التــي تعــین علــى تحقیــ� عالقــة �الموضــوعات رغــم �ونهــا تقــوم علــى اخــتالف 

� بخاص�ة االختالف الذ� تقوم علیها المؤشـرات، حیـث تجـدر ول�س على مماثلة، أ

اإلشارة إلى أن بورس �ان حر�ًصا على تبیین جوانب المؤشر عبر الملمحین اللغو� 

  .)5(وغیر اللغو� وهو ما تفترضه الوجهة الظاهرات�ة"

  . التعامل اآللي بدًل عن التعامل الیدو�:1

    والمرئـــي �ـــأدوات الرقمنـــة إنتاًجـــا، أوونقصـــد بهـــا ارت�ـــا� الـــنص المقـــروء والمســـموع 

بث�ا، أو تلق��ا، سواًء أكان ذلك عبر جهـاز الحاسـوب و�رامجـه أم اإلنترنـت وتطب�قاتـه، 

أو التلفز�ون أو الرادیو أو التلفون أو الفاكس، أو أ� وسـیلة إلكترون�ـة أخـر�. أ� أن 

الرقم�ـة إنتاًجـا وتلق�َّـا؛ النص أص�ح إلكترون��ا ومتحقًقا من خالل الحاسـوب والوسـائ� 

ممــا ســهل علــى اإلنســان عمل�ــة االســت�عاب والمراجعــة واإلخــراج والتحلیــل واالســتفادة 

تجعـل الـنص اإللكترونـي  "...فإن إم�انات بـرامج الـوورد�ش�ل منقطع النظیر؛ فمثًال 

ا عـــن اآللـــة الكات�ـــة أو الكتا�ـــة �الیـــد. فهـــو �قـــدم "متعـــة" خاصـــة ا �بیـــرً یختلـــف اختالًفـــ

لعمـــل، و"لـــذة" �بـــر� لالشـــتغال �ـــه �النســـ�ة للكاتـــب والقـــار� مًعـــا. تلـــك المتعـــة التـــي ل
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. )6(تحدث عنها البنیو�ون(�ارث) �ثیًرا، وجعلوها مظهًرا من مظاهر النص األساس�ة"

ــــات النصــــ�ة؛ الهــــوامش والحواشــــي  ــر الحاســــوب للــــنص اإللكترونــــي المتعال� �مــــا وفــ

  . )7(والتعل�قات

االستماع إلى �لمات الـنص بـدًال مـن قراءتـه، والـتح�م بـذلك حسـب  وأص�ح �اإلم�ان

رغ�ــــات المتلقــــي، و�تناســــب ذلــــك عندئــــذ مــــع مصــــطلح التلقــــي أكثــــر مــــن مصــــطلح 

  .)8(القراءة

والهـاتف  �ما أن وسائ� نقل المعلومات الرقم�ة �التلفز�ون والرادیو والهاتف المحمول

لومات، ووسـعت مـن اخت�اراتـه ولبَّـت ..الخ أتاحت أمام الفرد تعدد مصادر المعالذ�ي

لــت العــالم إلــى  رغ�اتــه ومیولــه وقلَّلــت الكلفــة الماد�ــة لإلنتــاج، واختصــرت الــزمن، وحوَّ

قر�ة صغیرة، �ما غیـَّرت جذر��ا تقالید التلقي ومفاه�م االتصال برمتهـا بجعـل المتلقـي 

  النظام الفرد�.منتًجا للنص، أ� تحول النظام المؤسسي لوسائل نقل المعلومات إلى 

خالصة القول: لقد تم�ن اإلنسان من خالل هذه الخاصـ�ة مـن تـوفیر الجهـد والوقـت 

العلمـي والمعرفـي واإلبـداعي �شـ�ل لـم  التلقـي واإلنتـاجلمـال، وزاد مـن �فـاءة و�م�ـة وا

  �سب� له مثیل من قبل. 

  . تحقی� التجانس االجتماعي واستدعاء معارف جدیدة: 2

نقـــول عـــن طر�ـــ� التلفز�ـــون والرادیـــو والصـــحافة اإللكترون�ـــة عمـــل الـــنص الرقمـــي الم

ومواقع التواصل االجتماعي وغیرها مـن األدوات الرقم�ـة علـى تقر�ـب وجهـات النظـر 

بین فئات المجتمع المختلفة وجعلهم یتمتعون بثقافة متقار�ة حول الكثیر من القضـا�ا 

ه فـي النقـاش وٕابـداء الـرأ� والموضوعات. واستطاع اإلنسان األقل تعل�ًما مشار�ة غیر 

�مــا "  الحصــول علیهــا قبــل العصــر الرقمــي.و�ســب معــارف جدیــدة لــم ��ــن �مقــدوره 

أوجــدت الوســائ� الناقلــة للــنص الرقمــي الخبــرات والمهــارات لــد� فئــة مــن النــاس وهــذا 

  . )9(�عزز الكفاءة عند القراء والكتاب اللذین یتعاملون مع هذه النصوص"

  



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم  

    

116 
 

  . انخفاض الكلفة:3

ـــا المعلومـــات عـــامًال حاســـًما فـــي ســـرعة  لقـــد �ـــان انخفـــاض �لفـــة اســـتخدام تكنولوج�

  .)10(انتشارها، وٕاتاحتها لقاعدة �بیرة من المستخدمین

  . سهولة االستخدام:4

  ولعل السبب في سهولة االستخدام والتعامل مع هذه الوسائ� �عود إلى أمور منها:

، وهــو مــا زوده بهــا المبــرمج والمنــتج  - االلكترونــي مــن بــرامج تتــ�ح اســتخدامه  تقنــيٌّ

  �سهولة.

، وهو األهم، أنها تعتمد على اللغة سواء اللغـة المنطوقـة أو اللغـة الم�تو�ـة،  - ثقافيٌّ

او �ع�ارة أخر� اللغة الطب�ع�ة لغة المحادثات، والتفـاهم ممثلـة فـي بـرامج الكتا�ـة، أو 

�عتمـد التعامـل معهـا علـى قـدر لغة الصورة والفیدیو والموس�قى، فهي لغات ثقاف�ـة ال 

  .)11(عالي من التخصص

  . الجاذب�ة: 5 

للــنص الرقمــي مهارتــه الفائقــة علــى إ�صــال المعنــى �قــدرة أكبــر وأكثــر جاذب�ــة نظـــًرا 

للخصــائص التقن�ــة العال�ــة التــي تتمتــع بهــا الوســائل الحاملــة للــنص مثــل: الحاســوب، 

  التلفز�ون، التلفون الخلو�..الخ.

  االخت�ارات المتاحة:. تعدد 6

ـــا    أتاحـــت �عـــض الوســـائ� الناقلـــة للـــنص الرقمـــي الخ�ـــارات أمـــام المتلقـــي �م�

و��ًفـــا. فقـــد أتـــاح الـــنص الرقمي(شـــ��ة اإلنترنـــت، فضـــائ�ات،...الخ) أمـــام مســـتخدمه 

  حر�ة اخت�ار المضمون الذ� یلبي طموحاته ورغ�اته. 

  العمل الفرد�:. تحول اإلنتاج المعلوماتي من العمل المؤسسي إلى 7

قبــل الثــورة الرقم�ــة �ــان إنتــاج المعلومــات و�ثهــا فــي الغالــب تقــوم �ــه مؤسســات �بــر� 

فقـــد أتاحـــت أدوات النشـــا�  �المؤسســـات اإلعالم�ـــة وشـــر�ات اإلنتـــاج.ألخ، أمـــا الیـــوم

الرقمـي أل� شــخص، مهمـا �انــت درجـة ثقافتــه أو مسـتو� تعل�مــه، أن ��ـون مشــارً�ا 
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. مقــروء والمســموع والمرئــي داخــل المجتمــعدل المعلومــاتي الاالت�ــاإلنتــاج و فــاعًال فــي 

وه�ـذا تغیـرت مفـاه�م االتصـال برمتهـا التـي �انـت تعتمـد علـى أن المتلقـي ال �شـارك 

  في عمل�ة اإلنتاج المعلوماتي.

ومع ز�ـادة التفاعـل بـین المجتمـع �مختلـف شـرائحه وفئاتـه و�ـین إنتـاج النصـوص مـن 

فقــد ظهــرت أمــور واختفــت أخــر� وتشــعبت  -لط�اعــة�عــد ا-خــالل الوســائ� الرق�مــة 

ثالثة وه�ذا، وأص�ح للنص وٕانتاجه وتلق�ه مفاه�م جدیدة متسـعة أو مغـایرة لمـا �انـت 

ـــا وفـــ� معـــاییر خاصـــة؛ بـــل أصـــ�ح  �فعـــل  -عل�ـــه، فـــالنص لـــم �عـــد مـــا �ـــان م�توً�

بل منتًجا  خل�ًطا أو مز�ًجا من النصوص، والمتلقي لم �عد متلق��ا أو ناقًدا -الوسائ� 

ـــج النصــوص  أ�ًضــا، إذ هــو الناقــد الســلبي أو الُمنــتج الــوهمي للنصــوص، حیــث تُـــْنــتَّـــ

الستمالته ول�س لتثق�فه أو ز�ادة وع�ه في �ثیر من األح�ان. وُمــْنـــِتــــج الـنص لـم �عـد 

ذلــك المســئول اإلدار� واألدبــي عــن إنتــاج �تــاب وتســو�قه ألنــه لــم �عــد هنــا �تســو�� 

ضرورة �فضل سهولة النشر من داخل غرفة النوم، �ما تغیرت قـ�م النشـر والكتا�ـة �ال

واإلنتــاج ســواء القــ�م التجار�ــة أو قــ�م اإلنتــاج، وعــدم الم�ــاالة �مــا ینشــر، وال الشــعور 

  �الحرج منه.

  . التفاعل�ة:8

التقلید�ــة �اإلذاعــة والتلفز�ــون والصــحافة �ــان العلمــاء �عیبــون علــى وســائل اإلعــالم  

-فتقادها للتفاعل�ة اآلن�ة، أما �عد الثورة الرقم�ة فقد استطاعت �عض هـذه الوسـائ� ا

الش��ة المعلومات�ـة مـن تجـاوز هـذه اإلشـ�ال�ة، فجعلـت منهـا وسـیلة تفاعل�ـة  -الس�ما

على نحو عجیب �ش�ه إلى حد �بیـر االتصـال الشـفاهي، لكنهـا علـى الجانـب اآلخـر 

ن ف�ه المشار�ة داخل�ة ذات�ة، ألن التواصل عبر تفتقد میزة تكو�ن مجتمع حق�قي تكو 

  ش��ة اإلنترنت یتم من خالل عالم افتراضي غیر حق�قي.
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  : التحد�ات المترت�ة على استخدام الوسائ� الناقلة للنص الرقمي :ثانً�ا

عنـــدما نتحـــدث عـــن التحـــد�ات التـــي تواجـــه األمـــة العر��ـــة فـــي العصـــر الرقمـــي فإننـــا 

تحدیـد للتحـد�ات الناتجـة عـن �ـل أداة علـى حـده، �سـبب المسـاحة نوردها إجماًال �ـال 

ي الكم�ــة المحــدودة لهــذا ال�حــث. ِلــذا فــإن التحــد�ات التــي حــاول ال�احثــان تضــمینها فــ

مــرت�� �األنترنــت و�عضــها  ون ضــها �ــالتلفو�ع لفز�ون هــذا ال�حــث �عضــها مــرت�� �ــالت

  وسائل التواصل االجتماعي.  وتطب�قاته �ما فیها 

  :إعادة البناء الثقافي وتش�یل اإلطار المرجعي :األول التحد�

�أتي التغییر في الوعي والف�ر والثقافة مغلًفا بوظائف متنوعة تقدمها األدوات الرقم�ة 

الناقلــــة للمعلومــــات، حیــــث تقــــدم الوســــائ� الرقم�ــــة: المعلومــــات، والتعلــــ�م، والتســــل�ة. 

فقـــــــد �ـــــــان دوًمـــــــا محـــــــل  والتســـــــل�ة �انـــــــت دوًمـــــــا العنصـــــــر الـــــــرئ�س، أمـــــــا التعلـــــــ�م

ومــن ثــم تنتشــر األف�ــار الدخیلــة والقــ�م الغر��ــة علــى المجتمــع �ــأثر مــن )12(تمحــ�ص.

آثار التطور التكنولوجي في هذا المجال مـا قـد یـؤد� إلـى" هـدم الحـدود ور�مـا تعز�ـز 

ثقافــــة عالم�ــــة أو علــــى األقــــل نوًعــــا مــــن المشــــار�ة المت�ادلــــة فــــي األنشــــطة والقـــــ�م 

والتـي قـد تكـون مخالفـة لقـ�م المتلقـي ومجهولـة المصـدر والهو�ـة والغا�ـة.  )13(الثقاف�ـة"

  مزعزعة للثقة ومثیرة للش�وك.

  :التحد� الثاني. ضعف مقومات مجتمع المعرفة في الوطن العر�ي

نقصــد �البن�ــة التح�ــة هنــا المقومــات األساســ�ة التــي یتطلبهــا مجتمــع المعلومــات لكــي 

ورة التكنولوج�ة والمشار�ة الفعَّالة في ص�اغة المجتمع نحق� االستفادة الحق�قة من الث

  .   مجتمع المعرفة الكوني الجدید

ففــي ظــل التطــورات الكبــر� فــي مجـــال المعرفــة واالتصــال انتقــل العــالم مــن مجتمـــع 

الصـــناعة إلـــى مجتمـــع المعلومـــات، ولألســـف الشـــدید لـــم ��ـــن للعـــرب والمســـلمین أ� 

الصـــناعي نتیجــة معوقـــات �بیــرة نخشـــى أن  تــأثیر یــذ�ر فـــي تشــ�یل إطـــار المجتمــع
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ــر الرقمــــي ون�قــــى ضــــمن الهــــامش الحضــــار� عــــاجز�ن عــــن  تســـتمر فــــي ظــــل العصــ

المساهمة فـي تشـ�یل هو�ـة مجتمـع المعلومـات. ولـن �قـف األمـر عنـد هـذا الحـد؛ بـل 

ســنفقد هو�تنــا ولغتنــا، و�نعــدم تأثیرنــا علــى اآلخــر�ن. ولــ�س مــن ســبیل أمامنــا لن�ــون 

�ساهم �فاعل�ة في هـذا العصـر إال بتأسـ�س بن�ـة تحت�ـة ینمـو فیهـا هـذا عنصًرا فاعًال 

  النجاح. 

إن ارتفاع نس�ة األم�ة في الوطن العر�ـي وتراجـع �فـاءة التعلـ�م �شـ�ل مسـتمر وغل�ـة 

. وأزمـــة )14(ســـمات تـــدني التحصـــیل المعرفـــي وضـــعف القـــدرات التحلیل�ـــة واالبتكار�ـــة

، هــي جــزء مــن )15(ا واقتصــاد��ا وعقائــد��ااألنظمــة المر��ــة فــي الــوطن العر�ــي س�اســ�� 

  العوائ� الكبر� التي تقف أمام مساهمتنا الفاعلة في مجتمع المعلومات.

فإذا عرفنـا أن مـن سـمات تكنولوج�ـا المعلومـات جعـل المعلومـات غیـر قابلـة للتفتـت، 

 ألنهــا تراكم�ــة. وأن ق�مــة المعلومــات تكمــن فــي اســت�عاد عــدم التأكــد. وأن ســر الواقــع

ــــى العمــــل  االجتمــــاعي العمیــــ� لتكنولوج�ــــا المعلومــــات أنهــــا تقــــوم علــــى التر�یــــز عل

الــذهني(أو مــا �طلــ� عل�ــه أتمتــة الــذ�اء)، وتعمیــ� العمــل الــذهني، مــن خــالل إبــداع 

. ف�یــف �م�ــن )16(المعرفــة، وحــل المشــ�الت، وتنم�ــة الفــرص المتعــددة أمــام اإلنســان

متلـك القـدرات والمهـارات الالزمـة لتنفیـذها أو للفرد العر�ي الق�ام بهذه المهـام وهـو ال �

  ممارستها؟

ـــاء  -إذن –نحـــن �حاجـــة  طـــار مجتمـــع المعلومـــات لكـــي نســـتفید مـــن الثـــورة إإلـــى بن

المعلومات�ة، ومن أبرز أطر هذا المجتمع، إنشاء بن�ة تحت�ة معلومات�ة، والدخول في 

الد�مقراط�ــة، وضــ�� الصــناعة القائدة(صــناعة المعلومــات)، والتحــول الس�اســي نحــو 

النـــوازع اإلنســـان�ة، وٕاعـــادة تشـــ�یل البنـــاء االجتمـــاعي(التحول نحـــو مجتمعـــات محل�ـــة 

  . )17(متعددة المراكز ومتكاملة �طر�قة طوع�ة...الخ)
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  :التحد� الثالث. ضعف االستثمار الرقمي

قم�ـة، تعد التجارة اإللكترون�ـة(�ما فیهـا اإلنتـاج الثقـافي الرقمـي) إحـد� ثمـار الثـورة الر 

�مــا تمثــل واحــًدا مــن موضــوعي مــا �عــرف �االقتصــاد الرقمــي. حیــث �قــوم االقتصــاد 

  .)18(الرقمي على حق�قتین: التجارة اإللكترون�ة وتقن�ة المعلومات

  وقد قام ال�احثان بتحدید أهم�ة وتأثیر اإلنتاج الرقمي في ثالثة جوانب أساس�ة:

  ز�ادة النمو والتأثیر االقتصاد� للمجتمعات. -

  التأثیر الس�اسي.  -

ـــتج الثقـــافي الرقمـــي فـــي طر�قـــة ح�ـــاة اإلنســـان ونمـــ� اســـتهالكه وق�مـــه  - ـــأثیر المن ت

  وعاداته.

وفــي ظــل الســ�طرة الغر��ــة علــى التجــارة اإللكترون�ــة وعلــى اإلنتــاج اإلبــداعي الثقــافي 

الرقمـي المقــروء والمسـموع والمرئــي واالسـتثمار فــي مجـال اإلبــداع عمومـًا فإننــا الشــك 

مـــام مهمـــة صـــع�ة تتمثـــل فـــي الولـــوج نحـــو اقتصـــاد المعرفـــة لمـــا لـــذلك مـــن تـــأثیرات أ

إیجاب�ــة علینــا �عــرب ومســلمین، أهمهــا �ســر اله�منــة الغر��ــة علــى العــالم اقتصــاد��ا 

وثقاف��ا وحما�ة الهو�ـة. إن الفـرص موات�ـة لتحقیـ� ذلـك مـن خـالل اسـتغالل الظـروف 

ـــاج. حیـــث ألغـــت هـــذه الوســـائل التـــي هیئتهـــا وســـائل االتصـــال الرقم�ـــة لل عمـــل واإلنت

الحــدود الجغراف�ــة وم�نَّــت األفــراد والــدول مــن الحصــول علــى التقن�ــة الالزمــة لإلنتــاج 

�ســـهولٍة و�ســـر، وهـــذا ســـاعد علـــى التطـــور الصـــناعي والثقـــافي. �مـــا أن لـــدینا أســـس 

قتصــاد الصــناعة المعرف�ــة واإلبداع�ــة المتمثلــة فــي الثــروة الثقاف�ــة التــي تمثــل مفتــاح ا

المعلومـات، ولـد� الـدول العر��ـة إم�ان�ـات مال�ــة ضـخمة قـادرة علـى إنشـاء تجمعــات 

إبداع�ــة عر��ــة منافســة لنظیراتهــا. إن نفــوذ رأس المــال ال �قتصــر علــى تحقیــ� النفــوذ 

االقتصــاد� والثقــافي بــل علــى الس�اســة أ�ًضــا، فصــارت الشــر�ات الكبــر� هــي التــي 

�ـــة الغر��ـــة ومعهـــا أصـــ�حت الوســـائل األساســـ�ة تصـــوغ الس�اســـات الكبـــر� لإلمبراطور 
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المعتمــدة فــي التطو�ــع واإلخضــاع هــي األقمــار الصــناع�ة والتلفــزة وشــ��ات األنترنــت 

  .)19(والكمبیوتر

  :التحد� الرا�ع. ضعف أدوات ونظم علم النص العر�ي وتحلیل الخطاب

عفت مـن ساعدت الثورة التكنولوج�ة اإلنسـان علـى تـوفیر الجهـد والوقـت والمـال وضـا

نظــم االســتخالص والتلخــ�ص العر��ــة، ونظــم  إال أنمســتو� اإلنتــاج وجــودة المنــَتج. 

ــــا�  ــــات مــــن األلف التحو�ــــل الصــــوتي، ونظــــم تولیــــد النصــــوص، ونظــــم �شــــف العالق

والمعـــاني غیـــر الـــواردة فـــي ظـــاهر الـــنص ال زالـــت محـــل �حـــث، وتحتـــاج إلـــى جهـــود 

  . )20(�حث�ة �بیرة

�ي �حاجة إلى �ثیر من المعالجات اللغو�ة التي تسهل �ما أن النشر اإللكتروني العر 

عمل�ـة ال�حــث والتــدقی� والعـرض وترشــ�ح الوثــائ� وتأمینهـا وتحلیــل مضــمونها وٕاعــادة 

. �مــا �شــمل التطــو�ر علــم اللغو�ــات، وعلــم )21(صــ�اغتها و�لهــا مــا زالــت فــي بــدایتها

ء االصـطناعي، العالمات وعلـم المنطـ� الحـدیث، وعلـم اجتمـاع المعرفـة، وعلـم الـذ�ا

وهندســة المعرفــة، وعلــم نفــس المعرفــة، وال�حــوث العر��ــة مــا زالــت قاصــرة فــي معظــم 

  .      )22(هذه العلوم المعرف�ة

  :التحد� الخامس. االلت�اس في المعنى

نقصـــــــــد �ظـــــــــاهرة االلت�ـــــــــاس هـــــــــو: أن �حتمـــــــــل الـــــــــنص المســـــــــموع أو المقـــــــــروء أو 

ا رقم��ا) أكثر من    تفسیر و�دل على أكثر من معنى.المرئي(بوصف الصورة نص�

وظـــاهرة اللَّـــْ�س فــــي المعنـــى مشـــ�لة تواجــــه اإلنســـان منـــذ القــــدم، وقـــد تعــــددت اآلراء 

والنظر�ـــات التـــي تناولـــت مســـألة المعنـــى، وعولجـــت �طـــرق مختلفـــة... وفـــي الجانـــب 

اللغـــــو� تـــــم تنـــــاول المعنـــــى فـــــي مســـــتو�ین؛ �شـــــمل �ـــــل مســـــتوً� فروًعـــــا مختلفـــــة... 

ســـــتو� تحلیـــــل المفـــــردات، ومســـــتو� تحلیـــــل الجمـــــل... و�واجـــــه والمســـــتو�ان همـــــا: م

ال�احثون مشاكل عدیدة في �ال المستو�ین، وقد انع�ست تلك المش�الت على الح�اة 
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العامة ونشأ �سببها �ثیر من االختالفات بـین النـاس �سـبب عـدم اتفـاقهم علـى معنـى 

لة تعقیـــًدا نظـــًرا . وفـــي عصـــر التكنولوج�ـــا زادت المشـــ�)23(مـــا �قـــال أو �ســـمع أو �قـــرأ

لتعدد أوجه اللغة، وتعدد مستو�ات التعامل اللغو� للفرد مع هـذه األوجـه التـي جعلـت 

الكـــل(الفرد األمـــي، وغیـــر األمـــي) یتعـــامالن مـــع هـــذه األوجـــه �صـــورة متســـاو�ة، بـــل 

  وجعلتهم ُمنِتجان وُمَتلقِّ�ان للنص الرقمي. 

ومرت�طة �النص الرقمـي علـى  إن ظاهرة االلت�اس في المعنى مرت�طة �النص األدبي

  حد سواء. وهذا �قودنا إلى القول �أننا �حاجة لكفاءة التلقي االلكترون�ة من المتلقي.

وتنــتج هــذه العوامــل عــن غ�ــاب الف�ــرة أو الموضــوع، �مــا فــي �عــض رســائل الهــاتف 

المحمول التي تصل إلى المتلقي فـي صـورة مختصـرة جـًدا ممـا یجعلهـا حاملـة ألكثـر 

. فهـذه النصــوص ال�سـ�طة لغو��ــا ُصـِنَعت إعالم��ــا لتحمـل مضــامین م�طنــة مـن تأو�ــل

تغــذ� التأو�ــل �مز�ــد مــن المعــاني والمضــامین، لــذا فــإن المتلقــي �حتــاج إلــى اقتحــام 

الـنص واختراقــه حتــى �فهــم الفراغــات الصـامتة، أو الكــالم الغائــب المســ�وت عنــه. (( 

مــــي)). وهنــــا ُ�فــــَرض علــــى المتلقــــي القــــدرة علــــى الولــــوج إلــــى الــــنص األدبــــي أو الرق

االجتهاد والتأمل في تأو�ل النص ألنه ال یوجد لد�ه أدوات �ستعین بهـا لكشـف أ�عـاد 

النص الدالل�ة، مما یجعل المتلقي �ستدعي الصـور الذهن�ـة وتفسـیرات العقـل ال�ـاطن 

 التي لها ارت�اطات بهذا النص. وهذا �عني أن المتلقي �قـف أمـام أشـ�ال مـن التشـتت

وتعدد الداللة لكونه أمام لغة عاجزة وقاصرة عن التعبیر أو لغة لم �ألفها الناس، هذا 

من جانب. وعلى الجانب اآلخر �م�ن للرسائل النص�ة القصیرة أن ُتفهم خطأ �سبب 

عــدم قــدرة المتراســلین علــى التعبیــر، أو �ســبب عــدم التــدقی� والمراجعــة ِلمــا ُ��َتــب، أو 

عند أحد طرفي االتصال أو الطرفین مًعا. أو �سـبب عـدم �سبب االست�عاب اللحظي 

الحضـــــور الفیز�ـــــائي بـــــین طرفـــــي االتصـــــال ألن تعـــــابیر الوجـــــه لهـــــا دور مهـــــم فـــــي 

است�ضاح الحالة الشعور�ة بین طرفي االتصال. فأوجه اللغة الرقم�ـة هـي لغـة جدیـدة 

  ولذا تحتاج إلى جهد لتفسیر النصوص، سواًء أكانت مبهمة أم �س�طة.
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ــــة للــــنص الرقمي(�ف�ث ــــر ممــــن یتعــــاملون مــــع األدوات الناقل الفضــــائ�ات، والرادیــــو، ی

وتطب�قاته، والتلفـون الخلـو�، والرادیـو..الخ) یواجهـون أح�اًنـا مشـ�لة غ�ـاب اإلنترنت و 

المعرفة �الس�اق الكامل للنص نتیجة للس�اق الـذ� وردت ف�ـه الع�ـارة أو لعالقتهـا مـع 

�لماتها أو لموقعها اإلعرابـي أو طر�قـة أدائـه، أو لعـدم ما قبلها وما �عدها أو لترتیب 

ـــى صـــ�اغة  ـــد المرســـل أو المتلقـــي ممـــا یـــؤد� إل تـــوافر القـــدرات المعرف�ـــة الكاملـــة عن

  نصوص ر���ة ال تؤد� الغرض المقصود �ه تحدیًدا، أو غیر ذلك من األس�اب.

اقلـــة للـــنص وقـــد تكـــون مشـــ�لة اللَّـــْ�س فـــي المعنـــى نتیجـــة لمشـــاكل مرت�طـــة �اآللـــة الن

الرقمي(�ـــالتلفز�ون، والرادیـــو، والكمبیـــوتر وتطب�قاتـــه، اإلنترنـــت وتطب�قاتـــه، التلفـــون، 

..الخ)، مثل المشاكل الناتجة عن "عمل�ة معالجة الب�انات والتي من خاللها یتم دعم 

المســـتخدم �عمل�ـــة قـــراءة الـــنص أوتومات����ـــا �اســـتخدام آل�ـــة تحو�ـــل الـــنص الم�تـــوب 

، و�عمل�ــــة تحلیــــل مضــــمون الوثــــائ� أوتومات���ــــا مــــن أجــــل TTSق لمقابلــــة المنطــــو 

. (( ومثــل بــرامج )24(اســتخالص مضــامینها األساســ�ة والكشــف عــن بنیتهــا الداخل�ــة"

الترجمة اآلل�ة وتحو�ل الصوت إلى �تا�ة والع�س)). حیث فرضـت طب�عـة اإلنترنـت 

اإللكترونـــي و�ـــث الوثـــائ� نوًعـــا مـــن الـــدمج المعلومـــاتي الجدیـــد بـــین عمل�ـــات النشـــر 

المنشــورة علــى مــد� الشــ��ة، واســترجاعها مــن مواقعهــا المتنــاثرة...، فاللغــة التــي هــي 

...، فمــــن الناح�ــــة التقن�ــــة فقــــد زادت حــــدة *واســــطة بــــین الفــــروع المعلومات�ــــة الثالثــــة

التفاعل والتداخل بین هذه التكنولوج�ات الثالثة، فأسالیب النشر اإللكتروني التي یـتم 

هــــــــا إعــــــــداد الوث�قــــــــة اإللكترون�ــــــــة �م�ــــــــن أن تــــــــؤثر �صــــــــورة م�اشــــــــرة علــــــــى بثهــــــــا ب

واسترجاعها...، فسرعة العرض وطر�قته وتكو�ن ه��ل�ة الوث�قة �م�ن أن تؤثر علـى 

. ومن ثم یؤثر )25(مد� العم� الذ� �م�ن النفاذ إل�ه في ال�حث داخل هذا المضمون 

ــا �ال� احــث المــتفحص فــإن األمــر �صــ�ح علــى المعنــى. وٕاذا �ــان هــذا المشــ�ل متعلًق

  أكثر تعقیًدا عندما یتعل� األمر �غیر ال�احثین �الهواة وال�احثین عن التسل�ة. 
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أن ما طرأ علـى السـ�اق األدبـي واللغـو� والثقـافي والحضـار� مـن  -هنا-�م�ننا القول

َن لكـل قـار� أفقـه  تغیرات وتحوالت وما �ح�مه من ق�م فن�ة جمال�ة ومضمون�ه قد �وَّ

لخــاص ومعــاییره التــي یبنــي علیهــا مــد� فهمــه واســت�عا�ه وتأو�لــه للــنص اإللكترونــي ا

  الذ� یتعامل معه.

  :التحد� السادس. ضعف الثقافة ال�صر�ة عند المتلقي العر�ي

أصــــ�حت الصــــورة عنصــــًرا رئ�ســــ��ا فــــي صــــناعة المضــــمون االتصــــالي، حیــــث یــــتم 

إقنـاع للنـاس والتـأثیر فـیهم  ص�اغتها لتكون م�ملـة للـنص أو مسـتقلة عنـه فـي عمل�ـة

بز�ـادة وعـیهم أو تغییـر مـواقفهم واتجاهـاتهم. و�ـان للتطـور التقنـي وتطـور العلـوم �مـا 

فیهــا علــم االتصــال وقواعــد اللغــة ال�صــر�ة أثــر �بیــر فــي انتقــال الصــورة إلــى موقــع 

اله�منة. و�ذلك اسـتطاعت الصـورة أن تبلـغ األیدولوج�ـة المعلنـة والمضـمرة إلـى وعـي 

اس �طر�قـــة أســـهل وأكثـــر عمًقـــا مـــن أیـــدلوج�ا الـــنص الم�تـــوب والـــنص المســـموع. النـــ

فالصورة تخاطب �ل شرائح المجتمع المختلفة ��ل مستو�اتهم التعل�م�ة و�ـذلك �انـت 

األقـــدر علـــى إقنـــاع النـــاس �الحق�قـــة الموضـــوع�ة أو �المعـــاني المز�فـــة التـــي تحملهـــا. 

التأمــل �الطر�قــة التــي قصــدها صــانع  والســبب �عــود إلــى أن الصــورة تحتــاج فقــ� إلــى

الصـورة ومنتجهــا.. لـذلك هــي تســتهو� المتلقـي أكثــر مــن الـنص الم�تــوب والمســموع. 

وجمهـور وسـائل التواصـل وعلى سبیل المثال فإن شر�حة �بیرة من جمهور التلفز�ون 

تشاهد الصورة وال تسمع الخبر، فضًال عن تحلیله، ألن الصورة تختصـر االجتماعي 

الف�رة وتجذب المتفـرج لقـدرتها علـى الجمـع بـین تفاصـیل الحق�قـة وٕابـداع الخ�ـال. �مـا 

عمل التطور التكنولوجي على إنتاج الصورة وتلقیها وٕارسالها في سـهولة و�سـر حتـى 

أن �ــان ذلــك أمــًرا مقصــوًرا علــى صــار اإلنســان العــاد� منتًجــا للــنص الصــور� �عــد 

  المؤسسات اإلنتاج�ة الكبر�.  
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ولهذا اُتخذت الصورة لتكون إحد� األدوات األساسـ�ة لنقـل المعرفـة والتـرو�ج للصـورة 

النمط�ــة ونشــر الم�ــاد� والقــ�م، نظــًرا لمــا تمتلكــه الصــورة مــن خصــائص تقن�ــة وفن�ــة 

قـــات اللغـــة ال�صـــر�ة �ـــالتكو�ن عال�ـــة مثـــل خاصـــ�ة الحر�ـــة واأللـــوان وارت�اطهـــا بتطب�

والمونتاج وزوا�ا وحر�ات الكامیرا وغیرها، �ل هذه اإلم�ان�ات جعلـت الصـورة تحقـ� 

التــأثیر فــي المتلقــي علــى مســتو�ین: المســتو� العقلــین والمســتو� العــاطفي. فالصــورة 

تخاطب ف�ر المتلقي ووجدانه و�صره وسمعه عندما تحمل الصوت. والصورة تضفي 

ـــا تضـــفي أ�عـــاًدا أكثـــر مـــن الواقـــع(في حالـــة األفـــالم أ�عـــاًدا تق تـــرب مـــن الواقـــع وأح�اًن

والمسلسالت)، مما �سهل على المتلقي عمل�ة االندماج والفهـم واالسـت�عاب. وأشـ�عت 

  . )26(الصورة رغ�ات المتلقي على اختالف مشار�ه الف�ر�ة والدین�ة والثقاف�ة والعمر�ة

خصائصــها االســتثنائ�ة. فالصــورة مفهــوم ال وزاد مــن قــوة الصــورة مفهومهــا الخــاص و 

یخلـــو مـــن التر�یـــب والتعقیـــد ألنـــه متعلـــ� �صـــناعة تحـــدثها وســـائ� إلكترون�ـــة ُتخـــِرج 

الصورة عن طب�عتها الفیز�ائ�ة إلى ما یتناسب مع قدرتها علـى التعبیـر والداللـة علـى 

ــــذهن ال�شــــر� فــــي لحظــــة  المعــــاني. والصــــورة تلغــــي الســــ�اق الــــذهني، أ� تفصــــل ال

الســتق�ال عــن �ــل مــا تعــود عل�ــه ثقاف��ــا عنــد القــراءة أو االســتماع �اســتدعاء الســ�اق ا

ــــذهن للمســــاعدة فــــي عمل�ــــة فهــــم المقــــروء أو المســــموع. و�ــــل هــــذه  المختــــزن فــــي ال

الصــــورة �ــــالنص الم�تــــوب والمســــموع یــــتم أذن ف الخصــــائص ال تتــــوفر إال للصــــورة.

  بناؤها وف� رؤ�ة محددة لتلب�ة أهداف محددة. 

تحدیـــًدا عنـــدما تنقـــل أحـــداث المجتمـــع وتجار�ـــه إنمـــا تصـــورها  -المتحر�ـــة-الصـــورة ف

تصو�ًرا مالئًما لما في أذهـان القـائمین �االتصـال(الجهات المنتجـة للصـورة) حتـى لـو 

أد� ذلك إلى تز�یف مـا لألحـداث والتجـارب. التز�یـف هنـا قـد �حـدث بـوعي أو بـدون 

  وعي �التالي:

تــأثیر معــین، وهــذا یــتم عنــدما یــتم إنتــاج الصــورة مــن �حــدث بــوعي مقصــود إلحــداث 

قبل مؤسسات إعالم�ة �بر� أو صغر� مثل القنوات الفضائ�ة أو شر�ات اإلنتاج أو 
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المجموعات اإلعالم�ة الناشطة عبر وسـائل التواصـل االجتمـاعي. وقـد �حـدث بـدون 

ومـن فــي وعـي فـي الغالــب عنـدما یـتم إنتــاج الصـور مـن قبــل الهـواة وغیـر المحتــرفین 

مستواهم، ثم یبثـون مـا یلتقطونـه عبـر الوسـائل الرقم�ـة  المختلفـة. وفـي �ـال الحـالتین 

  فإن للصورة تأثیًرا نافًذا على عقل المتلقي ووجدانه.

وال شـــك أن تـــأثیر اإلنتـــاج المـــنظم للصـــورة عمیـــ� علـــى المتلقـــین ، حیـــث یـــتم البنـــاء 

ولغو�ـة مختلفـة تت�حهـا طب�عـة  الصور� والبناء الخبر� المصاحب له وف� أ�عـاد فن�ـة

الوســائ� التقن�ــة المســتخدمة فــي إنتاجهــا وٕارســالها وتلقیهــا. �مــا یــتم هــذا البنــاء وفــ� 

عمل�ات ثالث؛ هي: التر�یز، والتكـرار، والحـذف. أ� التر�یـز علـى معلومـات �عینهـا 

دون غیرها. وتكرار المضمون �طرق وأش�ال مختلفـة. والتعامـل مـع معلومـات معینـة 

ــــتم تجییــــر وتجا ــــتم تســــخیر البنــــاء الصــــور� �حیــــث ی ــذفها). وه�ــــذا ی هــــل األخر�(حــ

  األحداث والوقائع وفقا لالتجاه الذ� یر�ده القائمون �االتصال(الجهات المنتجة).

ــذه الخصـــائص التقن�ــــة، والفن�ـــة، واللغو�ـــة، للصــــورة یـــتم اســـتخدامها �مهــــارات  �ـــل هـ

س�اسـ�ة، وتجار�ـة، وایدلوج�ـة  و�فاءة عال�ة مـن قبـل اإلنسـان؛ �غـرض تحقیـ� أهـداف

فـإذا  متعددة. وه�ذا ی�قى المتلقي أسیر المعنى الضمني الذ� تتجه الصـورة لتحق�قـه.

�انت هذه المش�لة تواجه الفرد في المجتمعات المتقدمة فإن الوضع أكثـر تعقیـدًا فـي 

   مجتمعاتنا العر��ة التي تش�ل األم�ة القرائ�ة فیها نس�ة عال�ة.  

  :ا�ع. العلل اللغو�ة وانخفاض المستو� النحو� التحد� الس

ســاهمت تكنولوج�ــا المعلومــات فــي ز�ــادة العلــل اللغو�ــة عنــد اإلنســان العر�ــي، األمــر 

الذ� یز�د من مستو� الغمـوض و�ـنع�س سـلً�ا علـى العالقـات اللغو�ـة وعلـى الهو�ـة. 

ع، ونتیجــة فاللغــة �فضــل المتغیــر المعلومــاتي جعلهــا محــور منظومــة الثقافــة �ــال منــاز 

لذلك أص�حت معالجة اللغة آل��ا بواسطة الكمبیوتر هي محور تكنولوج�ا المعلومات، 
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خاصة أن اللغة هي المنهل الطب�عي الذ� تستقي منه هذه التكنولوج�ـا أسـس ذ�ائهـا 

  .)27(االصطناعي، واألف�ار المحور�ة بلغات البرمجة

ـــه أداء المجتمـــع وســـلوك  أفـــراده وجماعاتـــه ومؤسســـاته. �مـــا أن اللغـــة هـــي التـــي توّجِ

فاللغة هـي قـدر اإلنسـان االجتمـاعي، تكشـف عـن ط�قتـه وجـذور نشـأته وعـن عقلیتـه 

  وقدراته ومیوله الف�ر�ة.

فــي تحدیــد األداء الكلــي للمجتمــع الحــدیث،   -یوًمــا �عــد یــوم -وتــزداد مســاهمة اللغــة

اإلنتاج�ـة الشـاملة سواء من داخله( أنما� وحصاد نتاجه المعرفي واإلبـداعي، و�ـذلك 

ألفراده ومؤسساته)، أو �النس�ة إلى خارجـه( العالقـات التـي تـر�� المجتمـع �غیـره مـن 

المجتمعــات، والعوامــل التــي تحــدد ثقلــه االســتراتیجي فــي إطــار العولمــة أو التكــتالت 

  .)28(اإلقل�م�ة)

-وتتــأثر اللغــة والتعامــل بهــا بخصوصــ�ة طب�عــة الوســ�� الناقــل؛ فالخطــاب الم�تــوب

�طور قواعد نحو�ة أكثر دقًة وث�اًتا من الخطـاب الشـفاهي؛ ذلـك ألن الخطـاب  -مثًال 

الم�تــــوب �عتمــــد فــــي نقــــل المعنــــى علــــى البن�ــــة اللغو�ــــة، ألنــــه �فتقــــر إلــــى الســــ�اقات 

الوجود�ة الكاملة العاد�ة التي تح�� �الخطاب الشفاهي، وتساعد على تحدیـد المعنـى 

  .)29(، عن القواعد النحو�ةف�ه، مستقلًة في ذلك، إلى حّدٍ ما

ونتیجة لضعف المستو� اللغو� عند المواطن العر�ي واعت�اده علـى ممارسـة تخاط�ـه 

الیومي �اللهجات المحل�ة فقـد تـدهورت اللغـة العر��ـة لد�ـه مـن المسـتو� الفصـ�ح إلـى 

مستوً� متدٍن. ومع تعدد أدوات النشا� الرقمي واتساع دائرة إنتـاج النصـوص لتشـمل 

مســتو�اته المختلفــة التعل�م�ــة والف�ر�ــة وغیرهــا؛ هــذا الظــرف زاد الوضــع اللغــو� الفــرد �

تعقیــــًدا نتیجــــًة لت�ــــادل حر�ــــة النصــــوص بــــین معظــــم أفــــراد المجتمــــع بنصــــوص ذات 

مســــتو� لغــــو� متــــدٍن أو �اللهجــــات المحل�ــــة الدارجــــة، وحینئــــٍذ "تصــــ�ح قواعــــد اللغــــة 

جدیــــدة لــــم تكــــن فــــي قــــ�م  ).�مــــا تظهــــر ســــلو��ات تعبیر�ــــة30والهجــــاء غیــــر مهمــــة"(

  المجتمع.
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  :التحد� الثامن. مشاع�ة المعرفة

وضَع االتصاُل الرقميُّ األج�اَل في مشـاع�ة المعرفـة التـي تسـق� خاصـ�ة الرغ�ـة فـي 

المعرفــة إحــد� أبلــغ المرتكــزات الخاصــة �المنظومــة التر�و�ــة، وتطــور وتــوازن الســلوك 

ب�ة لمشــاع�ة المعرفــة ظهــور حالــة . ولعــل أحــد النتــائج الســل)31(الفــرد� ونمــو الشــعوب

من التذبذب والشعور �عدم المصداق�ة عند األفراد تجاه �عض المضمون الذ� تحمله 

ـــــي الح�ـــــم علـــــى  �عـــــض أدوات النشـــــا� الرقمـــــي نظـــــًرا لعـــــدم موضـــــوع�ة المتلقـــــي ف

المضــمون، أو ألن الــنص المنقــول لــ�س موضــوع��ا. وه�ــذا �ســود المجتمــع المزاج�ــة 

ـــب فـــي ممارســـ ة الســـلو��ات والســـطح�ة فـــي المعرفـــة وممارســـة النقـــد، وتتحـــول والتقل

العقل�ة المتلق�ة إلى عقل�ة غیر ناقدة. وهذا یؤد� إلـى تمی�ـع القـدرة علـى الفصـل بـین 

ـــــن مصــــــداقیتها  ــــــرة المعلومــــــات، و�غــــــض النظــــــر عـ اآلراء واألف�ــــــار مــــــن خــــــالل �ث

الحصیف، والخل� بین  وتناقضاتها، و�ثیر من التسل�ة وقلیل من التعل�م والف�ر الناقد

. ذلك أن �عض المستخدمین والمتفـاعلین مـع النصـوص الرقم�ـة " )32(أف�ار التناقض

ینظـــرون إلـــى الفضـــاء الســـیبرناط�قي ( االلكترونـــي) علـــى أنـــه م�ـــان یجـــوز ف�ـــه أ� 

، حتــى إنــه لینعــدم الخجــل ممــا ُینشــر أو یــتم تلق�ــه فــي �ثیــر مــن التجل�ــات )33(شــيء"

لش��ة وأدواتهـا ووسـائل التواصـل االجتمـاعي(وتس اب، مواقـع الرقم�ة ال س�ما على ا

. ولعل هذا سبب من أس�اب التخلف الثقافي والمعرفـي )34(تواصل اجتماعي ونحوها)

و�فقـــدون ثقـــتهم تجـــاه  -�عضـــهم بـــ�عض -فـــي المجتمعـــات. �مـــا �فقـــد النـــاس ثقـــتهم 

هــذا األمــر یــؤد� إلــى تمی�ــع الــرأ� العــام أو تز��فــه  .وعلمــائهم ومؤسســاتهم المختلفــة

وتجییـــره لصـــالح جماعـــات أو أفـــراد �مـــا ال یخـــدم المصـــلحة العل�ـــا للشـــعوب؛ بـــل �مـــا 

یخــدم مصــالح غیــر ســو�ة لجماعــة أو أفــراد. �مــا �صــنع شــعوًرا �اإلح�ــا� عنــد الفــرد 

  ف�قل مستو� نشاطه العقلي والجسماني. 
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ت �غـض النظـر عـن مصـداقیتها وتأثیرهـا سـل�ا أو إن سهولة الحصول علـى المعلومـا

إیجا�ا ومع سهولة النشر للجم�ع أو لمن له القدرة على التعامل الرقمي. ومن ثم فإن 

قـد أد� ف�مـا أد�  -رغـم مـا یتمتـع �ـه مـن اإلیجاب�ـة –عدم اح�تـار النخـب للمعلومـة 

التــي بــرزت إلــى مثــل هــذه المشــاعر، وأد� أ�ًضــا إلــى النزعــات الضــ�قة �المناطق�ــة 

  بوضوح في تجل�ات عصر الوسائ� الرقم�ة.

  :التحد� التاسع. تعز�ز الصراع بین األفراد وداخل المجتمعات

حمل النص الجدید (النص الرقمي) تناقًضا جوهر��ـا لـد� متلق�ـه. حیـث إن اسـتخدام  

ــــي اســــتق�ال الغــــث والســــمین ممــــا �حملــــه  ــــى المتلق أدوات النشــــا� الرقمــــي فــــرض عل

داللي، اللغــو� وغیــر اللغــو�. وه�ــذا أصــ�ح المتلقــي عرضــة للمضــمون المضــمون الــ

السلبي واإلیجابي، فتعززت الصراعات االجتماع�ة، وشاع التعصب، وتحولت أدوات 

النشــا� الرقمــي إلــى أدوات تعــزز الصــراع الس�اســي، والف�ــر�، والمــذهبي، والعنصــر� 

والتثقیـــف، وتحقیـــ� التماســـك  بـــین النـــاس، بـــدًال مـــن أن تكـــون أداًة للتنـــو�ر، والتعلـــ�م،

االجتمـــاعي. فالمضـــمون الســـیئ الـــذ� �حملـــه الـــنص الرقمـــي، وخاصـــة فـــي صـــورته 

َـــــدُّ مثــــاًال صــــارًخا إلســــاءة اســــتخدام التكنولوج�ــــا. ومــــع الــــنص الرقمــــي  ال�صــــر�ة، ُ�عـ

، �مـا یبثـه )35(ومشاع�ة المعلومات وسهولة االستخدام والنشر نشأ المصـدر المجهـول

ة وغیر دق�قة وال موضوع�ة وهو مـا یـؤد� إلـى الشـ�و��ة �ـأثر من نصوص متناقض

. ومن ثم فهل الحق�قة ما زالت �ما )36(من آثار األخ�ار المتناقضة عن الحدث نفسه

هــي حق�قــة أم أصــ�حت فــي خطــر، علــى ســبیل المثــال یتلقــى المتلقــي صــورة واحــدة 

  .)37(لموضوع واحد بتفسیرات وتحل�الت وتعل�قات مت�اینة تماًما

أص�ح للوسائ� (الرقم�ة) أثرها في تمی�ع القدرة على الفصل بین اآلراء واألف�ار من و 

خالل �ثرة المعلومات و�غض النظر عـن مصـداقیتها وتناقضـاتها و�ثیـر مـن التسـل�ة 

وقلیل من التعل�م والف�ر الناقد الحصیف، والخل� بین أف�ار التناقض والتضاد ال�مین 
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لصعب علـى �ثیـر مـن الجمهـور أن �صـدروا أح�اًمـا ، حینها �ص�ح من ا)38(وال�سار

  .)39(واع�ة عن القضا�ا العامة

إن أدوات النشــــا� الرقمــــي تقــــدم مــــواد متنوعــــة تحقــــ� مــــن خاللهــــا وظــــائف تر�و�ــــة، 

تعل�م�ة، تنمو�ة، اقتصـاد�ة، تثق�ف�ـة، إخ�ار�ـة، دعو�ـة، ودعائ�ـة مختلفـة. ومـن خـالل 

ــــوع إمــــا أن �ســــاعد علــــى تع ــــز الصــــراع، وتكــــو�ن جماعــــات هــــذه المضــــمون المتن ز�

اجتماع�ـــة جدیـــدة مفتتـــة ومتنـــاحرة، وٕاحـــداث تغییـــر ســـلبي فـــي طب�عـــة العالقـــات بـــین 

النظم االجتماع�ة. أو �عمل هذا المضمون على تنم�ة المجتمع وترسیخ الق�م السائدة 

ف�ــه، وتثبیــت العالقــات اإلیجاب�ــة القائمــة بــین األفــراد، وتعز�ــز المشــار�ة الشــعب�ة فــي 

�م وصوًال إلى إقامة الح�م الرشید، وتنو�ر الرأ� العام من خالل تزو�د الجمـاهیر الح

�المعلومات الصادقة حول الوقائع، واألحداث، والموضوعات المختلفة، حتـى یتم�نـوا 

مــن تكــو�ن أح�ــام موضــوع�ة تجــاه تلــك الموضــوعات والقضــا�ا. و�تــأتى ذلــك النشــا� 

��ــون المضــمون المت�ــادل مشــت� مــن البیئــة اإلیجــابي ألوجــه النشــا� الرقمــي عنــدما 

االجتماع�ة ومن الثقافة السائدة �ما فیها من اتجاهات وق�م ومعاییر وتقالید و�ل هذا 

  هو تجسید لثقافة األمة وحضارتها.

إن المضــمون االتصـــالي المنقـــول عبـــر األدوات الرقم�ــة �ســـاهم �فاعل�ـــة فـــي تضـــلیل 

الـــوعي بـــین األفـــراد مـــن خـــالل بـــث جـــزء مـــن الحق�قـــة وٕاخفـــاء اآلخـــر، ومـــن خـــالل 

المضمون السلبي المتداول بین األفراد عـن األفـراد والجماعـات والشـعوب. ف�ثیـر مـن 

مـــن الوســـائ� الرقم�ـــة، وهـــذه  األفـــراد فـــي عصـــر الرقمنـــة �حصـــلون علـــى معلومـــاتهم

المعلومات قد تسـاعد علـى اتــخاذ قـرارات صـح�حة، وأح�اًنـا قـد تسـاعد علـى الع�ـس. 

وأح�اًنــا أخــر� تغــرق الفــرد فــي طوفــان مــن المعلومــات المســل�ة، والترفیه�ــة، وأخ�ــار 

الكـوارث، والحــروب، ومــن ثــم فقــد تتــأزم نفســ�ة الفــرد وتضــعف مشــار�اته فــي الشــؤون 

ه�ــذا تــؤد� الوســائ� الرقم�ــة إلــى صــراعات ال نها�ــة لهــا، أو �صــل النــاس العامــة.  و 
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ــدم جـــدو� الخــــوض فــــي جـــدال عقــــ�م ومتكـــرر، لكــــن ســــتظهر  إلـــى قناعــــة معینـــة �عــ

  جماعات أخر� تواصل خوض الصراع من جدید.

  :التحد� العاشر. العزلة االجتماع�ة وتكو�ن جماعات اجتماع�ة جدیدة

تــي فرضــتها شــ��ة المعلومــات علــى الفــرد أنهــا أجبرتــه أحــد أهــم اآلثــار االجتماع�ــة ال

علـى االنفـراد فـي عالمــه الخاص(العـالم االفتراضـي) مـا �ســبب ضـعف دور الفـرد فــي 

مجتمعـــه، و�قلـــل مـــن نســـ�ة مشـــار�ته الفاعلـــة ف�ـــه. فـــالنص الرقمي(المـــرت�� �التقن�ـــة) 

األشــ�اء  أغــرق اإلنســان �ــاألمراض االجتماع�ــة وأصــناف القلــ� واالنتحــار...، وجعــل

أكثر جذً�ا وأسهل إقناًعا، حیث نشهد فقدان االطمئنان العاطفي واألمان االجتماعي، 

والشعور �القوة، والرضا عن الذات، والشـعور �االنتمـاء وحاجـات الترقـي، و�ـذلك ب�ـع 

. والقضـــاء علـــى الحم�م�ـــة )40(الحاجــة الكبـــر� الطاغ�ـــة أ� الجـــنس واإلثــارة الجنســـ�ة

  �الغر�زة الجنس�ة وتحو�لها إلى الجنس االفتراضي. المرت�طة غر�ز�ــ�ا 

و�ـــان مـــن أبـــرز آثـــار انتشـــار الوســـائ� النصـــ�ة �تاب��ـــا أو ســـمع��ا أو �صـــر��ا؛ نشـــوء 

جماعـــات دردشـــة، وجماعــــات اتصـــال ذات میــــول متقار�ـــة، أو ضــــمن نطـــاق میــــول 

محــددة حتــى إنــه ظهــرت منتــد�ات للشــواذ جنســ��ا وقصــص األدب األیروســي، ونحــو 

ذلك. �ما ظهرت جماعات س�اس�ة، و�یئ�ـة، وثقاف�ـة ونحـو ذلـك. وهـذه الجماعـات لـم 

تنشأ فجأة، فقد �انت موجودة ولكن في نطاق ما �سمح �ه الوس�� االتصالي المتـاح 

بینهم، سواء أكان على مسـتو� ضـی� (محلـي) أو علـى مسـتو� الجماعـات الفن�ـة أو 

ر مــن ذ� قبــل عــن الحضــور فــي الحیــز . �مــا أنــه تــم االســتغناء أكثــوغیرهــا الدین�ــة

الم�ـــاني إلتمـــام التواصــــل، بـــل ور�مـــا الزمــــاني( بإم�انـــك قـــراءة أو تصــــفح مـــا �ت�ــــه 

اآلخــرون فــي أ� وقـــت، أو التفاعــل معــه / �ـــه فــي أ� وقــت یتـــاح لــك الــدخول إلـــى 

الشــ��ة. هــذا فــي حــال الــدخول إلــى الشــ��ة أمــا فــي حالــة الوســائ� المنقولــة �الــذاكرة 

هي �حسب ما �قتضـ�ه وقـت المتلقـي/ المتفاعـل ورغبتـه. وغالً�ـا مـا تكـون واألقراص ف



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم  

    

132 
 

لغة هذه الجماعات متقار�ة من حیث المصطلحات أو االستخدام الكنائي أو الجنسي 

( اإلثـــــارة ) للغـــــة. والتر�یـــــز هنـــــا علـــــى جماعـــــات الشـــــواذ ألنهـــــا لغـــــة ســـــطح�ة ذات 

ا مــا دب والطــب فغالً�ــمصــطلحات �نائ�ــة خاصــة بهــم، أمــا المجموعــات األخــر� �ــاأل

تكــون مصـــطلحات لغـــة علم�ـــة تنتمـــي إلــى البیئـــة الثقاف�ـــة والمعرف�ـــة للمجموعـــة، أمـــا 

المجموعات الشـاذة فهـي ذات بیئـة مختلفـة، وغر�ز�ـة. و�ـان مـن نتیجـة ذلـك "تكـر�س 

العزلة والتفتت الجماهیر�، وانتشار خـدمات االتصـال الفرد�ـة، وٕاق�ـال األفـراد المتزایـد 

هذه الخدمات، واالستعاضة بها عن االتصال الم�اشر مع أفراد آخر�ن.  على امتالك

وتتمثل مظاهر هذا التفتت في میل األفراد إلى االنعزال فـي جماعـات صـغیرة العـدد، 

ومتشابهة المیول والحاجات، وتناقص االتصال بین الجماعات ل�حل محله االتصـال 

  . )41(من داخل �ل جماعة أو فئة"

االعتراض الجماهیر�(الصراع) وتكو�ن جماعـات اجتماع�ـة جدیـدة قـد ورغم أن ز�ادة 

في طب�عة العالقات بین النظم االجتماع�ة ونظم وسائل -إیجاب�ة-یؤد� إلى تغییرات

، مثــل تمر�ــر قــوانین جدیــدة یــتم تصــم�مها لتغییــر س�اســات تشــغیل -عامــة-اإلعــالم

. إال أن آثارهـــا )42(ال)وســـائل اإلعـــالم(أ� لجعلهـــا أكثـــر د�مقراط�ـــة علـــى ســـبیل المثـــ

  السلب�ة على االستقرار االجتماعي وتف��ك النسیج االجتماعي ل�س لها حدود.

  :التحد� الحاد� عشر. تغیر المیول واالهتمامات وصنع األجندة

لقـــد أد� انتشـــار الوســـائ� علـــى اخـــتالف أنواعهـــا إلـــى إم�ان�ـــة/ بـــل جعـــل " الس�اســـة 

ومن خـالل اإلذاعـات والتلفز�ـون  )43(من الس�ان" جزًءا من الح�اة الیوم�ة لنس�ة �بیرة

�مــا فیهــا منصــات التواصــل االجتمــاعي، االنترنــت تطب�قــات و الــذ�ي ورســائل الجــوال 

ـــل ف�ضــانا معلومات��ــا، أم�ــن �ــل هــذه الوســائ� ت جعــل الثقافــة والصــحة مــن خاللهــا مثِّ

، قــد ال تكــون والجمــال والتجــارة وغیرهــا جــزًءا مــن الح�ــاة الیوم�ــة لنســ�ة مــن الســ�ان

وعــة األولــى ( مجموعــة الس�اســة) دون تخصــ�ص للفئــة االجتماع�ــة ممضــارعة للمج
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التواصــل  المتلق�ــة للوســ�� / المتفاعلــة معــه و�ــه، �الــذین ینشــرون مــن خــالل مواقــع

لوسـائ� جعـل المعلومـات النوع�ـة أكثـر عموم�ـة مثـل لهـذه ااالجتماعي. أ�ًضـا �م�ـن 

  .)44(وأخ�ار الفضاء والصناعات و�رة القدم وغیرهاالمعلومات االقتصاد�ة والطب�ة 

  :التحد� الثاني عشر. غ�اب مفهوم المسؤول�ة

�قــــوم مفهــــوم المســــؤول�ة فــــي اإلســــالم علــــى أن الفــــرد الصــــالح هــــو أســــاس المجتمــــع 

الصالح، وأن المنظور هنا متوازن ألنه یتنـاول الفـرد والمجتمـع. و�عـرف ال�احـث "دمحم 

�أنهــا " االســتعداد الفطــر� الــذ� جبــل هللا عل�ــه اإلنســان ل�صــلح الشــافعي" المســؤول�ة 

للق�ــام برعا�ــة مــا �فلــه مــن أمــور تتعلــ� بدینــه ودن�ــاه، فــإن وفـــــَّى �مــا عل�ــه ُجِعــل لــه 

الثواب، وٕان �ان غیر ذلك ُجِعل له العقاب. وفـي المفهـوم الغر�ي(البرجمـاتي) �عـرف 

ــــا لغ أن عل�ــــه التصــــرف ت�عــــا لمعــــاییر "وار�ــــن" المســــؤول�ة �أنهــــا: وعــــي اإلنســــان ال�

ـــرَّض للعقـــاب إذا انتهـــك محظـــورات التوجـــه االجتمـــاعي، أو هـــي  اجتماع�ـــة وأنـــه ُمَع

  .)45(االتجاه األساسي لإلذعان العام للتوجیهات والموانع االجتماع�ة

تواجـه المضـمون الخبـر� فـي  -وال زالـت  -إن إحد� المشـاكل األساسـ�ة التـي �انـت

لید�ة هي مش�لة عدم التوازن بین التعاطي مع الق�م الخبر�ة مثل: وسائل اإلعالم التق

الِجـــدة، والتوقیـــت، والضـــخامة، والتشـــو��، والصـــراع، والمنافســـة، والغرا�ـــة، والشـــهرة، 

و�ین الق�م المهن�ة للتغط�ة الخبر�ة مثل: الصدق، والدقـة، والموضـوع�ة. ومـع دخـول 

ــًدا فــي هــذا الجانــب، وســائل اإلعــالم اإللكترونــي حل�ــة الصــراع ازداد ت المشــ�لة تعقی

حیث یت�ادل الجمهور المعلومات في وسائل التواصل االجتماعي بـدون مراعـاة لمبـدأ 

المسؤول�ة و�دون مراعاة للق�م المهن�ة. فقد فتحت الوسائل الناقلة للنص الرقمي ال�اب 

أطـر  على مصراع�ه لتلقي المعلومات والمشار�ة في إرسالها. �معنى آخـر نحـن أمـام

جدیــدة لت�ــادل المعلومــات مختلفــة تماًمــا عــن تلــك األطــر التــي �انــت تح�ــم اإلعــالم 

التقلید�. لكن ال �عني ذلك أن الوسائ� االتصال�ة الجدیدة لـ�س لهـا مهـام ووظـائف. 
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ـــــي  ــل ف ـــل المعلومـــــات، وتتمثـــ ــ ـــــد نق ـــــه عن ـــــذ� یجـــــب مراعات ـــــاك قواعـــــد للســـــلوك ال فهن

أثر �ــــالمواقف الشخصــــ�ة، وال �ــــالتحیز الموضــــوع�ة، والصــــدق، واألمانــــة، وعــــدم التــــ

الف�ــــر� والعرقــــي والمــــذهبي والقبلــــي. وتســــخیر �ــــل هــــذه اإلم�ان�ــــات لنشــــر الحق�قــــة 

ات النص الرقمي إلى جهات مسـئولة تقـدم  والدفاع عن اإلرادة الشعب�ة، لتتحول منصَّ

توصــ�ًفا لألحــداث، بــدًال مــن ال�قــاء فــي دائــرة نشــر ثقافــة التخو�ــف وتخــو�ن الطــرف 

  خر وتوج�ه التهم.اآل

ـــاك التكنولوج�ـــــا للخصوصـــــ�ة مـــــن القضـــــا�ا المثـــــارة علـــــى �ـــــل  �مـــــا أن مشـــــ�لة انتهــ

المسـتو�ات الدول�ـة منـذ سـتین�ات القــرن العشـر�ن، ومـع ظهـور اإلنترنـت زادت مشــ�لة 

  .)46(انتهاك الخصوص�ة تعقیًدا

 :الخالصة

إلنتـــاج بواســـطة أدوات الرقمنــــة الجدیـــدة لــــه تـــأثیر شـــدید علــــى االقتصـــاد والس�اســــة ل

  والثقافة والسلوك ال�شر�. 

تمتلك األمة العر��ة �عًضا من أهم مقومات مجتمع المعلومـات والمتمثـل فـي التـراث و 

فرصــة �بیــرة لتحقیــ� م�انــة مرموقــة فــي عصــر  هــاالحضــار� واللغــو�. وال یــزال أمام

كتساب المعرفة واالستفادة من تكنولوج�ا الثـورة الرقم�ـة، واسـتغالل الفـرص الرقمنة، وا

ــــقــًا أمام ولـوج مجتمـع  الموات�ة لإلنتاج من خالل معالجة أهم التحد�ات التي تقف عائ

المعلومــات، وتتمثــل أهــم هــذه المعوقــات فــي: تغییــر الــوعي واإلطــار المرجعــي للفــرد 

مـــع المعلومـــات العر�ـــي، وضـــعف علـــم الداللـــة العر�ـــي، وضـــعف البن�ـــة التح�ـــة لمجت

العر�ــــي، وضــــعف االســــتثمار االقتصــــاد� الرقمــــي، وضــــعف و�ــــرامج وأدوات تحلیــــل 

وٕانتــاج واســتخالص النصــوص، وغ�ــاب المســؤول�ة الذات�ــة، واألم�ــة القرائ�ــة، واألم�ــة 

  التحلیل�ة واالبتكار�ة.

  :التوص�ات
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 اتجاهات طل�ة الجامعات األردن�ة نحو صورة المرأة في اإلعالنات 

  دراسة مسح�ة)(  �ما تع�سها القنوات الفضائ�ة العر��ة

 د. علي عبد هللا الغزو   د.ولید دمحم عمشه    د. رسم�ة دمحم الشقران 

     إر�د                              - جامعة جدارا األردن                 

   صالملخ

المرأة في مختلف أنواع اإلعالنات التي تع�سها القنوات الفضائ�ة  ُتستخدم

العر��ة من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل بز�ادة السلوك الشرائي 

 للجمهور المستهدف.

الدراسة إلى التعرف على طب�عة اإلعالنات التي تع�س صورة  وعل�ه هدفت

المرأة األكثر مشاهدة من حیث اإلعالنات المفضلة وأس�اب المتا�عة ودوافعها ومد� 

نجاح اإلعالن لد� عینة الدراسة وسمات صورة المرأة التي تع�سها اإلعالنات 

الدراسة لصورة المرأة �ما عینة  اتجاهاتوطب�عة أدوار المرأة في اإلعالنات وتقی�م 

 تع�سها اإلعالنات في الفضائ�ات العر��ة.

الدراسة على نظر�ة ترتیب األولو�ات �إطار نظر� ، واستخدمت  واعتمدت

منهج المسح �اعت�اره من أكثر مناهج ال�حث استخدامًا في مجال ال�حوث اإلعالم�ة 

لوب لجمع الب�انات استخدمت االستمارة �أس �ما،  ضمن إطار الدراسات الوصف�ة

 إلى جانب المقابلة الم�اشرة �طر�قة لملء الب�انات.

وتوصلت الدراسة إلى استحواذ القنوات التل�فز�ون�ة �أكثر وسیلة إعالم�ة 

 لیتم متا�عة اإلعالنات من خاللها مقارنة بوسائل االتصال واإلعالم األخر�.

زة التقن�ة واستحوذت المستحضرات الطب�ة والمال�س والموضة واألجه

النتائج أن أكثر اإلعالنات  �ما بینتواألعشاب �أكثر أنواع اإلعالنات متا�عًة ؛ 

 المفضلة التي تقدمها الفضائ�ات العر��ة هي االعالنات التي تعرضها المرأة.
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أبرز أس�اب المتا�عة لهذه اإلعالنات وجود المرأة فیها إلى جانب  ومن

جمال المرأة ورشاقتها  وجاء عاملحداثة السلعة المعلن عنها ورخص ثمنها ؛ 

وقدرتها على جذب االنت�اه ولفت االهتمام ومخاطبتها للمشاعر اإلنسان�ة �أبرز 

من حیث  األولىالممثلة عوامل نجاح اإلعالن في القنوات وجاءت المرأة الفنانة و 

الظهور في اإلعالنات التل�فز�ون�ة �اإلضافة إلى العدید من النتائج األخر� التي 

 توصلت إلیها الدراسة. 

 –لمرأة صورة ا –طل�ة الجامعات  –تجاهات الا :الكلمات المفتاح�ة الدالة

  .اإلعالنات التل�فز�ون�ة

  مقدمة:
القنــوات التل�فز�ون�ــة العامــة والمتخصصــة تتعــدد المــواد والبــرامج التــي تقــدمها 

بهــدف إنمــاء المعــارف والمهــارات إلــى جانــب الترف�ــه لــد� المتلقــي ،وتضــطر القنــوات 

التل�فز�ون�ــة المختلفــة إلــى تقــد�م مــواد إعالن�ــة إلــى جانــب برامجهــا الدرام�ــة والر�اضــ�ة 

لبـرامج لتغط�ـة والترفیه�ة من أجل تحقی� العائد الماد� المطلـوب إلنتـاج المز�ـد مـن ا

  ساعات البث الطو�لة على مدار الساعة.

وتسهم اإلعالنات المقدمة في القنوات الفضـائ�ة العر��ـة فـي رعا�ـة الشـر�ات 

المختلفــة لعمل�ــة إنتــاج البــرامج مقابــل أوقــات مخصصــة ضــمن فقراتهــا لبــث إعالنــات 

  هذه الشر�ات.

فضــائ�ة وارتفــاع وغــدت العالقــة طرد�ــة بــین �ثافــة مشــاهدة بــرامج القنــوات ال

تكالیف اإلعالن فیها ،والستمرار طب�عة هـذه العالقـة �اتـت شـر�ات إنتـاج اإلعالنـات 

تعتمـد علــى أسـالیب وطــرق متنوعـة بهــدف لفــت وجـذب انت�ــاه المشـاهد وصــوًال لز�ــادة 

  .)1(السلوك الشرائي للجمهور المستهدف
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األولــى لظهــور ولعــل عالقــة التل�فز�ــون �وســیلة إعالن�ــة تعــود إلــى البــدا�ات 

اإلرســـال التل�فز�ـــوني المنـــتظم إذ تـــم توظ�فـــه �وســـیلة إعالن�ـــة فـــي الوال�ـــات المتحـــدة 

  .)2(األمر���ة مع مطلع أر�عین�ات القرن الفائت

فالتل�فز�ون أبرز وسیلة إعالن�ة �ما یتمتـع �ـه مـن خصـائص وٕام�انـات تقن�ـة وانتشـار 

  .)3(جماهیر� وقوة تأثیر وٕاقناع

ي یتمتع بها التل�فز�ون �وسیلة إعالن�ة إال أنه واجه �عض االنتقـادات ورغم المزا�ا الت

�وجود اتجاهات سلب�ة نحو التل�فز�ـون ، وقدرتـه المحـدودة علـى اخت�ـار قطـاع محـدد 

والتعامــل معـــه فقــ� ، واالنط�ـــاع المؤقــت ، ووجـــود العدیــد مـــن اإلعالنــات فـــي وقـــت 

  .)4(واحد

كـــار القـــائم علــى اإللهـــام مــن خـــالل تجزئـــة فــالكثیر مـــن اإلعالنــات تعتمـــد علــى االبت

الف�ــرة الرئ�ســة وتبو�بهــا إلــى مراحــل تفصــیل�ة تتمثــل �اإلعــداد واالحتضــان واإلح�ــا� 

والمزج والتقیـ�م حتـى یـتم بلـورة الرسـالة اإلعالن�ـة وتكو�نهـا لتغـدو جـاهزة للعـرض �عـد 

  .)5(معالجتها فن�اً 

فإنـــه �ســـعى إلـــى إ�صـــال  و�صـــورة عامـــة فـــإن اإلعـــالن �غـــض النظـــر عـــن جغرافیتـــه

  .)6(المعلومات الخاصة �السلعة أو الخدمة إلى الجمهور إلقناعه �شراء السلعة

ولذلك یتم استخدام المرأة في مختلف أنواع اإلعالنات التي تع�سها القنوات الفضائ�ة 

إلــــى الهــــدف النهــــائي المتمثــــل بز�ــــادة الســــلوك الشــــرائي الوصــــول  مــــن أجــــلالعر��ــــة 

  دف.للجمهور المسته

  تحدید مش�لة الدراسة وأهم�ة ال�حث: -أوالً 

تت�ــاین درجــة متا�عــة اإلعالنــات �مــا تع�ســها القنــوات الفضــائ�ة العر��ــة ط�قــًا لمــد� 

  حضور هذه القنوات في سلم ترتیب أولو�ات الجمهور العر�ي.

وتتعـــدد الشـــرائح االجتماع�ـــة المســـتخدمة لإلعالنـــات المقدمـــة فـــي القنـــوات الفضـــائ�ة 

العر��ة ومن أبرزها وف� العدید من ال�حـوث والدراسـات شـر�حة الشـ�اب و�شـ�ل أكثـر 
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تـــتلخص المشـــ�لة ال�حث�ـــة للدراســـة دقـــة طل�ـــة الجامعات،و�نـــاًء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن 

ی�م طل�ة الجامعات األردن�ة لصـورة المـرأة �الوقوف على أس�اب ودوافع واتجاهات وتق

فــي اإلعالنــات المختلفــة التــي تقــدمها القنــوات الفضــائ�ة العر��ــة العامــة والمتخصصــة 

  وس� مشاهد برامجها أو بین برامجها.

  وتن�ع أهم�ة الدراسة من اعت�ارات عدة أبرزها:

نحــــو صــــورة المــــرأة فــــي جم�ــــع أنــــواع  طل�ــــة الجامعــــاتالت�ــــاین بــــین اتجاهــــات  -1

 اإلعالنات التي تقدمها القنوات الفضائ�ة العر��ة.

نـــدرة الدراســـات العر��ـــة التـــي تناولـــت اتجاهـــات طل�ـــة الجامعـــات األردن�ـــة نحـــو  -2

 صورة المرأة في اإلعالنات �ما تع�سها القنوات الفضائ�ة العر��ة.

طب�عة التغیر الذ� طرأ ما �م�ن أن تحققه الدراسة من نتائج بخصوص معرفة  -3

علــى تقیــ�م طل�ــة الجامعــات األردن�ــة لصــورة المــرأة فــي اإلعالنــات �مــا تع�ســها 

 القنوات الفضائ�ة العر��ة.

اعتماد الدراسة على عینة من طل�ة الجامعات األردن�ة الح�وم�ة والخاصة مما  -4

�ســـــاعد علـــــى معرفـــــة ســـــمات االتجاهـــــات المعاصـــــرة نحـــــو صـــــورة المـــــرأة فـــــي 

 ت التل�فز�ون�ة.اإلعالنا

تر�ز الدراسة على تحلیل سمات صورة المرأة التي تع�سـها اإلعالنـات وطب�عـة  -5

أدوارهـــا ومـــد� تقبلهـــا لــــد� عینـــة الدراســـة �مــــا تع�ســـها اإلعالنـــات الفضــــائ�ة 

 العر��ة.     

  الدراسات السا�قة: -ثان�اً 

ــــف البــــرامج    ــــي تناولــــت ظــــاهرة صــــورة المــــرأة فــــي مختل ــدد الدراســــات الت تتعــ

لتل�فز�ون�ة إّال أن القلیل منها ر�ز على صورتها في اإلعالنات التي تقـدمها القنـوات ا
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، ومــن هــذه الدراســات علــى ســبیل المثــال ال  الفضــائ�ة العر��ــة العامــة والمتخصصــة

  الحصر.

رمـــاح اآلغـــا حـــول "صـــورة المـــرأة فـــي اإلعالنـــات التل�فز�ون�ـــة " عـــام  :دراســـة -1

ســـعت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الـــدوافع والمثیـــرات التـــي تر�ـــز  )7(م1999

علیها المواد اإلعالن�ة وطب�عة الجمهـور المسـتخدم مـن وراء هـذه اإلعالنـات 

ومقــدار التر�یــز علــى عناصــر اإلثــارة فــي هــذه اإلعالنــات ومقــدار اســتغالل 

وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة ظهــــور المــــرأة فــــي إعالنــــات ؛  فــــي اإلعــــالنالمــــرأة 

اســــتخدام المــــرأة فــــي إعالنــــات األز�ــــاء والطهــــي ة و دخین وشــــفرات الحالقــــالتــــ

 فقـد واأللعاب الر�اض�ة والجمال والرشاقة مما جعلهـا سـطح�ة و�صـورة عامـة

 ظهرت المرأة �ش�ل غیر الئ�. 

حسن ن�از� الص�في حول "اتجاهات النخ�ة نحو اخالق�ات اإلعـالن  :دراسة -2

ســــعت الدراســــة إلــــى ، و  )8(م2009فــــي الفضــــائ�ات العر��ــــة الخاصــــة" عــــام 

التعــــرف علــــى اتجاهــــات النخ�ــــة نحــــو أخالق�ــــات اإلعــــالن فــــي الفضــــائ�ات 

العر��ــة الخاصــة والعوامــل التــي أدت إلــى االنقــالب اإلعالنــي و�ــذلك وســائل 

وأجملت الدراسة محددات ؛  ض�� وتنظ�م العمل�ة اإلعالن�ة عبر الفضائ�ات

ر�ي في ثالثة نماذج هي :التر�یز على الصور الذهن�ة للمرأة في اإلعالم الع

دور المـــرأة فـــي التـــرو�ج للســـلع وٕالقـــاء الضـــوء علـــى �ـــون المـــرأة مســـتهلكة ال 

 منتجة وقول�ة المرأة في نموذجین.

أمینـــه فخـــر� الدحـــدوح حول"صـــورة المـــرأة فـــي إعالنـــات الفضـــائ�ات  :دراســـة -3

إذ  )9(م2010العر��ــة لــد� طال�ــات الجامعــة اإلســالم�ة "دراســة میدان�ــة لعــام 

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى عالقـــة المـــرأة فـــي اإلعـــالن ونظـــرة المـــرأة 

ــــي الفضـــــائ�ات العر��ـــــة  ـــــات فـ ـــــى اســـــتخدامات المـــــرأة لإلعالن الفلســـــطین�ة إل

لمرأة في اإلعالنات وخصوصًا غیر الموجهة للمرأة ومعرفة أضرار استخدام ا
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ــــة مشــــوهة ــــى أن نســــ�ة (و ؛  �طر�ق ــــة 28.6توصــــلت الدراســــة إل %)مــــن عین

)�المقارنــة مــع M.B.Cالدراســة تشــاهد القنــوات الدین�ــة،بینما اســتحوذت قنــاة (

ؤثر إیجا�ـًا و�ینت الدراسة استغالل المرأة ی القنوات الفضائ�ة ��ثافة المتا�عة،

 إق�ال عینة الدراسة على شراء السلع المعلن عنها. فيفي عمل�ة التأثیر 

أمیــرة بنــت علــي بــن دمحم البلوشــ�ة حــول" اســتخدامات المــرأة العمان�ــة  :ســةدرا -4

لإلعالنــات التل�فز�ون�ــة فــي القنــوات الفضــائ�ة العر��ــة واإلشــ�اعات المتحققــة 

هـــدفت وقـــد  )10(م2014وعالقتهـــا �األنمـــا� الشـــرائ�ة " دراســـة میدان�ـــة عـــام 

إلعالنات ودوافعها الدراسة إلى التعرف على طب�عة استخدام المرأة العمان�ة ل

ن�ـــة وتوصـــلت الدراســـة إلـــى نـــدرة متا�عـــة المـــرأة العما؛ واإلشـــ�اعات المحققـــة 

أن مستحضــرات التجمیــل والعطــور تــأتي �المرت�ــة  للتل�فز�ــون و�ینــت الدراســة

األولــــى لمــــا تقتن�ــــه المــــرأة �عــــد مشــــاهدتها لإلعالنــــات التل�فز�ون�ــــة وأن قنــــاة 

MBC ر متا�عـــة مـــن قبـــل المـــرأة تتصـــدر القنـــوات الفضـــائ�ة بوصـــفها األكثـــ

ولــى �ــدافع وأن التعــرف علــى جدیــد المنتجــات جــاء فــي المرت�ــة األ ،العمان�ــة

 . نفعي

وحــــدة دراســــات الــــرأ� العــــام واإلعــــالم �ــــالمر�ز اإلقل�مــــي للدراســــات  :دراســــة -5

هــدفت د وقــ )11م(2016" عــام  عــالمتیج�ة حول"صــورة المــرأة فــي اإلاســتر اال

الدراسة إلى التعرف على صورة المرأة في مختلف وسـائل اإلعـالم ،وسـلطت 

الدراسة الضوء على نتـائج تقر�ـر الشـ��ة العر��ـة لرصـد وتغییـر صـورة المـرأة 

م، واعتمـد التحلیـل حـول العـالم علـى مراق�ــة 2015والرجـل فـي اإلعـالم لعـام 

 ة ومواد صحف�ة.)محتو� إعالم�ًا من برامج إذاع�ة وتل�فز�ون�22134(

إ�مــان جمعــة حــول" صــورة المــرأة فــي اإلعالنــات التل�فز�ون�ــة "دراســة  :دراســة -6

ســعت الدراســة حیــث  )12(م2016مقارنــة للفضــائ�ات العر��ــة واألجنب�ــة،عام 

إلــى التعــرف علــى صــورة المــرأة فــي اإلعالنــات التل�فز�ون�ــة �االعتمــاد علــى 
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علـى الصـورة السـلب�ة  منهج المسح من خالل مسح مضمون ،ر�زت الدراسة

للمرأة التي تعتمد على الرجل في قراراتها وهي الصورة التي تبرز المرأة دائمًا 

بوصــفها موضــوعًا للجــنس ،وجــاء تطبیــ� هــذه الصــورة �التحدیــد علــى أر�ــع 

)إعالنــــــًا 135قنــــــوات أجنب�ــــــة وفــــــي فتــــــرة أر�عــــــین یومــــــًا عرضــــــت خاللهــــــا (

ن صـــورة المـــرأة فـــي اإلعالنـــات ،وتوصـــلت الدراســـة إلـــى التماثـــل والتشـــا�ه بـــی

التل�فز�ون�ة للقنوات العر��ة واألجنب�ة ف�ما یخص السن والمستو� االقتصاد� 

 .والمال�س واألداء الحر�ي وتكو�ن الجسم ومستو� الجمال ولون ال�شرة

  

  التعلی� على الدراسات السا�قة:

ت محدود�ـــة الدراســـات العر��ـــة التـــي ر�ـــزت علـــى صـــورة المـــرأة فـــي اإلعالنـــا - 1

عــدم شــمول�ة المتغیــرات إلــى جانــب  فــي القنــوات التل�فز�ون�ــة العر��ــةالمقدمــة 

 التي تعرضت لصورة المرأة في الدراسات السا�قة.

اعتمــاد مختلــف الدراســات الســا�قة علــى مــنهج المســح وتر�یزهــا علــى صــورة   - 2

 المرأة في العدید من األش�ال البرامج�ة المرئ�ة دون تحدید لإلعالنات.

ط�قـــــًا آلراء صـــــورة المـــــرأة م�اشـــــرة لتقیـــــ�م لعمل�ـــــة لدراســـــات الســـــا�قة افتقـــــار ا - 3

 .الم�حوثین

ع�ست العدید من الدراسات السا�قة عدم وضوح المش�لة ال�حث�ة إلى جانب  - 4

 عموم�ة األهداف.

اعتمــــدت إحــــد� الدراســــات الســــا�قة علــــى مقارنــــة صــــورة المــــرأة فــــي وســــائل  - 5

العر��ــة غیــر أنهــا لــم تر�ــز  اإلعــالم األور��ــة وصــورتها فــي وســائل اإلعــالم

 على جوانب االختالف وأس�ا�ه.
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�ستفاد من الدراسات السا�قة في بلورة مش�لة الدراسة وص�اغة أهدافها و�ناء  - 6

  �عض متغیرات االستمارة و�ذلك مقارنة نتائجها مع نتائج دراستنا.  

  تساؤالت الدراسة: -ثالثاً 

  1 ؤالت أبرزها:مـا نوع�ـة اإلعالنـات تسعى الدراسة إلى اإلجا�ة عن العدید من التسا

  ومد� متا�عتها في القنوات التل�فز�ون�ة؟  -1

مــا أســ�اب ودوافــع متا�عــة اإلعالنــات المقدمــة مــن المــرأة فــي القنــوات الفضــائ�ة  -2

  العر��ة؟

ما اتجاهات طل�ة الجامعات األردن�ة نحـو صـورة المـرأة فـي اإلعالنـات المقدمـة   -3

 التل�فز�ون�ة العر��ة؟في القنوات 

ســــمات صــــورة المــــرأة فــــي اإلعالنــــات التــــي تقــــدمها مــــن خــــالل القنــــوات  مــــا -4

 الفضائ�ة العر��ة؟

مــا األســ�اب الم�اشــرة العتمــاد إعالنــات الموضــة علــى المــرأة فــي الفضــائ�ات  -5

 العر��ة؟

ــــات التــــي تع�ســــها  -6 مــــا الســــمات العامــــة لصــــورة المــــرأة فــــي مختلــــف اإلعالن

 الفضائ�ات العر��ة؟

مــا تقیــ�م وترتیــب الطل�ــة لصــورة المــرأة التــي تقــوم بــدور اإلعــالن الر�اضــي   -7

 وغیرها من اإلعالنات التي تع�سها الفضائ�ات العر��ة؟

  أهداف الدراسة:  -را�عاً 

  تسعى الدراسة إلى تحقی� العدید من األهداف أبرزها:

�مـــا التعـــرف علـــى أنـــواع اإلعالنـــات التـــي �ســـتخدمها الطل�ـــة وتقـــدمها المـــرأة  -1

 تع�سها القنوات الفضائ�ة العر��ة.
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استكشاف األس�اب العامـة والم�اشـرة لمتا�عـة الطل�ـة لإلعالنـات المقدمـة مـن  -2

 المرأة في القنوات الفضائ�ة العر��ة.

تحدید سمات صورة المرأة في مختلف اإلعالنات التي تقدمها أو تشـارك فـي  -3

 تقد�مها المرأة من خالل القنوات الفضائ�ة العر��ة.

ــــى اتجاهــــات طل�ــــة الجامعــــات األردن�ــــة مــــن صــــورة المــــرأة فــــي  -4 التعــــرف عل

 اإلعالنات التي تقدمها القنوات التل�فز�ون�ة العر��ة؟

التعرف على طب�عة تقیـ�م وسـمات وترتیـب الطل�ـة لصـورة المـرأة فـي مختلـف  -5

  أنواع اإلعالنات التي تع�سها الفضائ�ات العر��ة.

  النظر� للدراسة: اإلطار -خامساً 

تعتمـــد الدراســـة علـــى مـــز�ج مر�ـــب مـــن نظر�ـــات التـــأثیر المتعلقـــة �ـــالجمهور 

ــــدل لوســــائل اإلعــــالم �نظر�ــــة ترتیــــب األولو�ــــات  ــــأثیر المعت ــــات الت وخصوصــــًا نظر�

واإلنماء الثقـافي والتـي تفتـرض أن الجمهـور یتـأثر بوسـائل اإلعـالم بنـاًء علـى إدراكـه 

  .)13(دل واالستخدامات واالش�اعاتللعالم المح�� إلى جانب نظر�تي االعتماد المت�ا

ـــع التـــي حـــددها    ـــي تخـــدم وســـائل اإلعـــالم مـــن  Katzإن الوظـــائف األر� والت

خاللها الفرد وتؤثر في سلو�ه مـن خـالل ق�امهـا بوظائفهـا المتمثلـة �المنفعـة والتعبیـر 

مـن  Macquialعن الق�م والدفاع عن الذات والوظ�فة المعرف�ة إلـى جانـب مـا حـدده 

شـ�اع لحاجاتـه إدوافع الجمهور لمتا�عـة وسـائل اإلعـالم ومـا تحققـه هـذه الوسـائل مـن 

نظـرًا لق�امهـا بوظـائف اإلعـالم وتحدیـد الهو�ـة وتحقیـ� التفاعـل  و نتیجة لتعرضه لها

االجتمـاعي إلـى جانـب مـا تكسـ�ه مـن ترف�ـه لألفـراد وط�قـًا لنظر�ـة االسـتخدامات فــإن 

شـ�اعات التـي �سـعى إلـى اإلعالم تتنوع �ما تتنـوع اإل لدوافع تعرض الجمهور لوسائ

تحق�قها؛ أما ف�ما یخص نظر�ة اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم فإن ذلك یـؤد� 
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إلــى تحقیــ� الكثیــر مــن اآلثــار المعرف�ــة والوجدان�ــة والســلو��ة وأن ذلــك یــرت�� �مــد� 

  .)14(ل والمتغیراتمن العوام إضافة إلى الكثیرو�ثافة تعرض الفرد لهذه الوسائل 

ونحن نر� بناًء على ما ذ�ر أن �ثافة التعرض ومقدار تأثر األفـراد بوسـائل   

ـــــــة وتعل�م�ـــــــة وحضـــــــار�ة  ـــــــرت�� �متغیـــــــرات اقتصـــــــاد�ة واجتماع�ـــــــة وثقاف� اإلعـــــــالم ی

ود�موغراف�ة ور�ما فیز�ولوج�ة، وأن السلوك الشرائي لألفراد قد ال یتعل� بنوع�ة اآلثار 

ن �ثافـــة تعـــرض األفـــراد وأالمســـتمدة مـــن وســـائل اإلعـــالم فقـــ�،  المعرف�ـــة والوجدان�ـــة

للرسائل اإلعالم�ـة ح�ـال نوع�ـة محـددة مـن المضـامین �اإلعالنـات قـد تـؤطر سـلوك 

األفـــــراد إذا ترافقــــــت مــــــع مثیــــــرات خاصــــــة �اســــــتخدام المــــــرأة �صــــــورة مقصــــــودة فــــــي 

األفــراد ن �ثافــة تعــرض أاإلعالنــات، وخصوصــًا األفــراد �مراحــل محــددة �الشــ�اب، و 

لنوع�ة من المحتو�ات اإلعالم�ة تجعلهم قادر�ن على التقیـ�م والح�ـم وهـذا مـا تحـاول 

  أن تثبته الدراسة.   

  اإلجراءات المنهج�ة للدراسة::ادساً س  

ومنهجها: تندرج هذه الدراسة ضمن ال�حوث الوصف�ة  نوع الدراسة - )1

Descriptive Research  ؛ والتي تستهدف وصف وتحلیل الظاهرة محل ال�حث

والتعرف على أس�اب وجودها على ما هي عل�ه وجمع الحقائ� والمعلومات الخاصة 

  .   )15(بها

: نظرًا المتداد مجتمع ال�حث ، و�بر حجمه لجأ ال�احثون إلى منهج منهج الدراسة

في ال�حوث والدراسات  المسح �اعت�اره من أكثر المناهج ال�حث�ة شیوعًا واستخداماً 

 .)16( اإلنسان�ة عامًة واإلعالم�ة خاصةً 

مثل مجتمع الدراسة جم�ع طل�ة الجامعات األردن�ة : � مجتمع الدراسة وعینتها - )2

الح�وم�ة والخاصة ممن یتا�عون القنوات التل�فز�ون�ة الفضائ�ة العر��ة العامة 

والمتخصصة و�تا�عون من خاللها اإلعالنات �شتى أنواعها وأش�الها ؛ ونظرًا لعدم 

ن على العینات توافر ب�انات عن عدد الطل�ة في جم�ع الجامعات فقد اعتمد ال�احثو 
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وهي التي تت�ح   Available Sampleغیر االحتمال�ة و�التحدید العینة المتاحة 

إم�ان�ة الوصول لكل المفردات الذین �م�ن الوصول إلیهم ؛ وقد بلغ عدد مفردات 

ونوع  ة) موزعة �أسلوب التوز�ع المتساو� ط�قًا لمتغیرات (النوع والجامع220العینة (

ل على مختلف االتجاهات،وسحبت عینة الدراسة من الكل�ة) �غرض الحصو 

 جامعات الیرموك وآل البیت وجدارا والعلوم والتكنولوج�ا وٕار�د األهل�ة.   

أسلوب وطر�قة جمع الب�انات: تضمنت االستمارة �أسلوب لجمع الب�انات على  - )3

) متغیرًا، واشتملت مختلف أنواع األسئلة(العامة ومضمون الدراسة 25(

موغراف�ة)، وللتأكد من صدق متغیرات االستمارة لق�اس ما ُیراد ق�اسه لجأ والد�

ال�احثون إلى عرضها على عدد من المح�مین المختصین وعلى ضوء مالحظاتهم 

تم إجراء العدید من التعد�الت والتقد�م والتأخیر والحذف ل�عض متغیرات االستمارة ، 

  الطل�ة عینة الدراسة.لتغدو االستمارة جاهزة للتطبی� األولي على 

و�عد خطوة إعداد االستمارة وتح��مها لجأ ال�احثون إلى اخت�ار أسئلتها قبل التطبی� 

النهائي لها على الطل�ة في الجامعات األردن�ة الح�وم�ة والخاصة وهو ما �سمى 

للتأكد من فهم واست�عاب الم�حوثین لتساؤالت  Pre-testingاالخت�ار القبلي 

ادة النظر �األسئلة وللتأكد من دقة وصالح�ة مقای�سها ولتحدید الوقت االستمارة إلع

الذ� �ستغرقه الم�حوث في ملئها وط�قًا لما أوصى �ه الخبراء في هذا المجال 

%) من إجمالي العینة الرئ�سة،فقد �10حیث تكون نس�ة العینة الفرع�ة ما یز�د عن (

%)، وعلى ضوء 13.64ما نسبته () استمارة على العینة الفرع�ة أ� 30تم توز�ع (

نتائج هذا االخت�ار والذ� تم �طر�قة المقابلة الم�اشرة تم تعدیل وحذف وٕاضافة 

  �عض أسئلة االستمارة.

لما  Data Collectionوتم االعتماد على المقابلة الم�اشرة �طر�قة لجمع الب�انات 

ا�ة الكاملة عن جتحققه الطر�قة من درجة عال�ة في التأكد من جمع الب�انات واإل

لمعالجة  Spss17وتم االعتماد على البرنامج اإلحصائي  أسئلة االستمارة،
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ولمعرفة مد� االتساق الداخلي في إجا�ات الم�حوثین تم تطبی� واستخراج النتائج 

  ).0.832الذ� بلغ ( Alpha Cronbach'sمعامل ألفا �رون�اخ 

  األردن�ة:دراسة مسح جمهور طل�ة الجامعات  -سا�عاً 
  

  توصیف عینة الدراسة: - أوالً 
  

  لمتغیر النوعتوز�ع عینة الدراسة ط�قًا  )1الجدول رقم (

  
  لمغیر السنتوز�ع عینة الدراسة ط�قًا  )2الجدول رقم (

  
  توز�ع عینة الدراسة ط�قًا لمتغیر التخصص )3الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة التكرارات التخصص

 %34.1 75 �ل�ة نظر�ة

 %34.1 75 �ل�ة تطب�ق�ة

 %31.8 70 �ل�ة نظر�ة تطب�ق�ة

 %100 220 المجموع

  
  توز�ع عینة الدراسة ط�قًا للجامعة   )4الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة التكرارات نوع�ة الجامعة   

 %50 110 ح�وم�ة

 %50 110 خاصة

 %100 220 المجموع

 النس�ة المئو�ة التكرارات النوع

 %50 110 ذ�ر 

 %50 110 أنثى

 %100 220 المجموع

 النس�ة المئو�ة التكرارات السن

18 -20 55 25% 

20 -22 69 31.4% 

22 -24 57 25.9% 

24 -26  21 9.5%  

  %8.2 18  عاماً  26أكثر من 

  %100 220  المجموع
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  متغیر المستو� االقتصاد� االجتماعي للم�حوثینتوز�ع عینة الدراسة ت�عًا ل )5الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة التكرارات متغیر المستو� االقتصاد� االجتماعي

 %22.7 50 منخفض

 %58.2 128 متوس�

 %19.1 42 مرتفع

  %100  220  المجموع

  إلى معط�ات عدة، أبرزها: السا�قةُتشیر معط�ات الجداول 

تم سحب عینة الدراسة من خالل أسلوب التوز�ع المتساو� لمتغیرات (الجنس   -1

 الجامعة والتخصص بین الكل�ات التطب�ق�ة والكل�ات النظر�ة).ونوع 

) سنة على ما نسبته 24-18استحوذت المرحلة العمر�ة للطل�ة الم�حوثین بین ( -2

 .خر� ردات على المراحل األ% من عینة الدراسة، ف�ما توزعت �ق�ة المف82.3

% 58.2االجتماعي المتوس� على ما نسبته و استحواذ المستو� االقتصاد�  -3

من عینة الدراسة، ف�ما توزعت النسب األخر� على المستو�ین المنخفض 

والمرتفع وُتعز� هذه النتائج إلى سحب العینة �أسلوب التوز�ع المتساو� بین 

  .  جامعاتال

توز�ع تكرارات عینة الدراسة لترتیب وسائل االتصال واإلعالم التي تتا�ع من  )6الجدول رقم (

  خاللها اإلعالنات
  ترتیبها         

 وسائل االتصال 

  المجموع  تذ�ر لم  الثالث الترتیب  الثاني الترتیب  األول الترتیب

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %100  220  %80,5  177  %4,5  10  %8,2  18  %6.8  15االتصال الشخصي 

  %100  220  %79,1  174  %8,6  19  %12,3  27  %0  0  الصحف المطبوعة

  %100  220  %67,7  149  %9,1  20  %9,1  20  %14.1  31  اإلذاع�ةالمحطات 

  %100  220  %15,5  34  %21,6  48  %14,1  31  %48.6  107  القنوات التل�فز�ون�ة

  %100  220  %40,5  89  %3,2  7  %47,7  105  %8.6  19ش��ات التواصل 

  %100  220  %56,4  124  %30,9  68  %4,5  10  %8.2  18  مواقع االنترنت

  %100  220  %60,5  133  %21,8  48  %4,1  9  %13.6  30االتصال وسائل 

  إلى اعت�ارات عدة أبرزها: )6رقم ( ترد معط�ات الجدول الساب�
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استمرار القنوات التل�فز�ون�ة على رأس أولو�ات حصول عینة الدراسة على  -1

م قاط�ًة ، ألس�اب تتعل� المعرفة والترف�ه بین وسائل االتصال واإلعال

بهار ال�صر� وسرعة تغط�ة األحداث ات التل�فز�ون وللغة اإلبإم�ان

واعتمادها على الصوت والصورة وما یتضمنه �ال العنصر�ن من إثارة 

 وتشو�� ولفت وجذب لالنت�اه واالهتمام. 

نترنت تخدام ش��ة المعلومات الدول�ة اإلبروز ظاهرة ارتفاع معدل اس -2

وش��ات التواصل التفاعل�ة �سبب سمات عینة الدراسة التي تتسم �الحیو�ة 

واالندفاع وتبني المستحدثات ولما تت�حه هذه الش��ات من إم�ان�ات التفاعل 

وت�ادل لآلراء وسرعة الحصول على المعلومات وت�ادل الصور وملفات 

 الفیدیو �سهولة و�سر ولتوافرها في السوق المحل�ة.

ز� انخفاض نس�ة متا�عي المحطات اإلذاع�ة إلى اعتمادها على وُ�ع -3

ظهور وسائل إعالم واتصال لموس�قا والمؤثرات الصوت�ة وحسب الصوت وا

منافسة قدمت الكثیر من األ�عاد التي أثرت الرسائل اإلعالم�ة من حیث 

المضمون والش�ل �القنوات العامة والمتخصصة ووسائل التواصل 

األس�اب الفائتة تراجعت نس�ة مستخدمي االتصال التفاعل�ة، ولكل 

وسائل الشخصي الم�اشر وانتفت نس�ة قراء الصحف  �ترتیب أول بین 

وتتف� نتائج هذا الجدول مع نتائج العدید من ؛ االتصال واإلعالم المختلفة

  ال�حوث والدراسات السا�قة.

العربیة األكثر ات الفضائیة راسة حسب نوعیة القنوتوزیع تكرارات عینة الد )7الجدول رقم (

  متابعة
                                        

رب 

  اوات

اوات 

 ارب  اول ارب

ا  

 ارب

  اث

ارب 

راا  

ارب 

  اس

  اوع         ذر م

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  
القنوات 
الفضائیة 

  العربیة العامة

53  24,1%  39  17.7%  0  0%  17  7,7%  0  0%  111  50,5%  220  100%  
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القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  باإلعالنات

0  0%  10  4,5%  37  16,8%  58  26,4%  14  6,4%  101  45,9%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  باألطفال

0  0%  0  0%  10  4,5%  24  10,9%  8  3,6%  178  80,9%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالدراما

  

76  34,5%  10  4,5%  16  7,3%  23  10,5%  46  20,9%  49  22,3%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالدین

20  9,1%  23  10,5%  26  11,8%  0  0%  10  4,5%  141  64,1%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالریاضة

8  3,6%  16  7,3%  58  26,4%  10  4,5%  54  24,5%  74  33,6%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالمرأة

16  7,3%  18  8,2%  0  0%  20  9,1%  0  0%  166  75,5%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
بالخدمة 
  اإلخباریة

19  8,6%  20  9,1%  30  13,6%  20  9,1%  36  16,4%  95  43,2%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالتعلیم 

0  0%  28  12,7%  0  0%  0  0%  0  0%  192  87,3%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالثقافة

0  0%  0  0%  34  15,5%  10  4,5%  22  10%  154  70%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  باالقتصاد

0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  220  100%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 
الوثائقیة 
  المتخصصة

18  8,2%  0  0%  19  8,6%  0  0%  0  0%  183  83,2%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالطبیعة

0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  220  100%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  بالترفیھ

0  0%  56  25  
،5%  

10  4,5%  28  12,7%  30  13,6%  96  43,6%  220  100%  

القنوات 
الفضائیة 

المتخصصة 
  األخرى

0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  220  100%  220  100%  
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نالح� اهتمام عینة الدراسة �قنوات ) 7رقم (بناًء على معط�ات الجدول 

الدراما و�ذلك القنوات الترفیه�ة والر�اض�ة ،وتعز� هذه النتائج إلى طب�عة المتغیرات 

دراما والتي اهتمامها �المواض�ع التي تقدمها قنوات الو غراف�ة لعینة الدراسة و الد�م

�اإلضافة إلى شیوع استخدام القنوات ؛  تحاكي في جزء من مشاهدها واقع المرأة

الر�اض�ة لد� مختلف شرائح المجتمع ،ونس�ة �بیرة من اإلعالنات یتم تسو�قها من 

ة،ولعل الترتیب إلى خالل القنوات المتخصصة �الدراما والقنوات الر�اض�ة والترفیه�

جانب المعرفة االجتماع�ة من المحفزات التي تدفع الطل�ة لمتا�عة هذه النوع�ة من 

  القنوات.  

  
ً  )8الجدول رقم (   توزیع تكرارات عینة الدراسة حسب متابعتھا للقنوات الفضائیة العربیة یومیا

 المئو�ةالنس�ة  التكرارات المتا�عة للقنوات الفضائ�ة العر��ة یوم�اً  

 %9.1 20 من ساعة إلى ساعتین

 %52.3 115 من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات

 %38.6 85 ثالث ساعات فأكثر

  %100  220  المجموع

  إلى العدید من االعت�ارات أبرزها: )8الجدول رقم (معط�ات ترد 

 نظرًا لوقت الفراغ الطو�ل نسب�ًا لد� عینة الدراسة. -1

 الترف�ه.�حث الطل�ة عن وسائل  -2

ما تحققه متا�عة هذه القنوات من تلب�ة للنواحي الوجدان�ة وحتى المعرف�ة  -3

 لد� الطل�ة عینة الدراسة.

  درجة متابعة القنوات الفضائیة العربیةتوزیع تكرارات عینة الدراسة حسب  )9الجدول رقم (
  درجة المتا�عة      

  

القنوات الفضائ�ة 

  العر��ة

  المجموع  بدرجة مرتفعة  متوسطةبدرجة   بدرجة محدودة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

MBC 32  14,5%  134  60,9%  54  24,5%  220  100%  

MBC1  30  13,6%  125  56,8%  65  29,5%  220  100%  

MBC Group 143  65%  44  20%  33  15%  220  100%  
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MBC Drama 83  37,7%  44  20%  93  42,3%  220  100%  

  %100  220  %4,5  10  %15,9  35  %79,5  175  شنبو

  %100  220  %2,7  6  %38,2  84  %59,1  130  االقتصاد�ة

  %100  220  %8,2  18  %4,5  10  %87,3  192  وس�ط�م

  %100  220  %0  0  %18,2  40  %81,8  180  الثر�ا

  %100  220  %48,2  106  %22,7  50  %29,1  64  روتانا

OTV 151  68,6  63  28,6%  6  2,7%  220  100%  

  %100  220  %0  0  %38,2  84  61,8  136  المحور

  %100  220  %0  0  %7,7  17  %92,3  203  تا�م شوب

  %100  220  %0  0  %18,2  40  %81,8  180  ماسترو

  %100  220  %0  0  %39,1  86  %60,9  134  در�م

  %100  220  %0  0  %15,5  34  %84,5  186  �روان

  %100  220  %30,9  68  %45,5  100  %23,6  52  هوا األردن

  %100  220  %20  44  %9,1  20  %70,9  156  مسا�ا

  %100  220  %27,7  61  %20,5  45  %51,8  114  فنون 

  %100  220  %0  0  43,2  95  %56,8  125  المولد

  %100  220  %0  0  %3,6  8  %96,4  212 3دزایر 

  SHOP  212  96,4%  8  3,6%  0  0%  220  100%دزایر 

  %100  220  %0  0  %27,7  61  %72,3  159  1القاهرة 

LBC 77  35%  115  52,3%  28  12,7%  220  100%  

  %100  220  %17,3  38  %2,7  6  %80  176  العروسة

  %100  220  %8,2  18  %4,5  10  %87,3  192  مرمرة

MOJ 202  91,8  18  8,2%  0  0%  220  100%  

  %100  220  %29,5  65  %39,5  87  %30,9  68  )1ستار سینما (

  :ت�ةإلى األس�اب اآل )9رقم ( ساب�معط�ات الجدول الترد 

 اتسام طب�عة هذه القنوات �اإلثارة وهو ما یتناسب وسمات الطل�ة �ش�اب  .1

 تنوع البرامج واإلعالنات التي تقدمها هذه النوع�ة من القنوات. .2

 اعتماد هذه القنوات على اإلعادات وما یتناسب وأوقات فراغ الطل�ة. .3

�سبب طب�عة هذه القنوات التي تخاطب الغرائز وتقدم صور غیر مألوفة  .4

ئات اجتماع�ة غیر عر��ة مما یدفع الطل�ة عینة الدراسة إلى �ثافة لبی

 متا�عتها.    
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مد� المتا�عة لإلعالنات في القنوات توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )10الجدول رقم (

  الفضائ�ة العر��ة یوم�اً 

مد� المتا�عة لإلعالنات في القنوات الفضائ�ة العر��ة 

 یوم�اً 

 النس�ة المئو�ة التكرارات

 %17.3 38 نادراً 

 %50 110 اح�اناً 

 %32.7 72 دائماً 

  %100  220  المجموع

 العت�ارات اآلت�ة:إلى ا )10رقم ( تعز� نتائج الجدول الساب� .1

توز�ع اإلعالنات بین البرامج وفقراتها �فرض اختالفات من حیث طب�عة  .2

 المتا�عة.

الفضائ�ة العر��ة القادرة على جذب محتو� اإلعالنات المقدمة في القنوات  .3

 الطل�ة عینة الدراسة.

 قصر المدة الزمن�ة لإلعالن تدفع الطل�ة للمتا�عة أح�انًا. .4

 سرعة الحر�ة واإل�قاع المعتمدة في اإلنتاج اإلعالني تستقطب المشاهدین. .5

  العر��ة أوقات المتا�عة للقنوات الفضائ�ةتوز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )11الجدول رقم (
  

النس�ة  التكرارات مد� المتا�عة لإلعالنات في القنوات الفضائ�ة العر��ة یوم�اً 

 المئو�ة

 %32.3 71 المساء 

 %46.8 103 السهرة

 %20.9 46 آخر اللیل

  %100  220  المجموع
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إلى تر�ز متا�عة القنوات الفضائ�ة العر��ة ) 11رقم (الجدول  ترد نتائج

ما یتواف� ونتائج العدید من نتائج الدراسات العر��ة السا�قة خالل فترة السهرة وهو 

  ولوقت الفراغ لد� الطل�ة عینة الدراسة.

في  نوع�ة اإلعالنات األكثر متا�عةتوز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )12الجدول رقم (

   الفضائ�ات العر��ة

 النس�ة المئو�ة كراراتالت نوع�ة اإلعالنات األكثر متا�عة في القنوات الفضائ�ة العر��ة

 %24.1 53 مستحضرات التجمیل

 %9.1 20 المستحضرات الطب�ة

 %17.3 38 المال�س والموضة

 %25 55  األجهزة التقن�ة

 %8.2 18  الس�ارات ووسائل النقل

 %2.7 6  األجهزة الر�اض�ة

 %2.7 6  األدوات المنزل�ة

 %8.6 19  أدوات المطبخ

 %0.5 1  الرحالت

 %1.8 4  الغذائ�ةالمواد 

  %100  220  المجموع

  إلى اعت�ارات عدة أبرزها: )12ب�انات الجدول رقم (ترد 

توز�ع  عالنات المقدمة في القنوات الفضائ�ة العر��ة مما أد� إلى تنوع وثراء اإل - 

 مفردات عینة الدراسة على الكثیر من أنواع اإلعالنات المتا�عة .

 الحاجات والدوافع لد� الطل�ة عینة الدراسة.إنماء اإلعالنات للكثیر من  -  

طب�عة �عض اإلعالنات التي تتواف� والحاجات الحق�ق�ة والمصطنعة وخصوصًا  -  

إعالنات األجهزة التقن�ة للطالب ومستحضرات التجمیل للطال�ات مما أد� إلى 

   .ارتفاع معدالت متا�عتها ما بین هذین النوعین من اإلعالنات لد� عینة الدراسة
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اإلعالنات المفضلة التي تقدمها توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )13الجدول رقم (

  الفضائ�ات العر��ة

  

النس�ة  التكرارات اإلعالنات المفضلة التي تقدمها الفضائ�ات العر��ة

 المئو�ة

 %5.9 13 اإلعالنات التي یؤدیها الرجل

 %50.5 111 اإلعالنات التي تقدمها المرأة

 %43.6 96 اإلعالنات المشتر�ة بین الرجل والمرأة

  % 100  220  المجموع

  لالعت�ارات اآلت�ة أهمها: )13الفائت رقم ( نتائج الجدول عز� تُ 

استخدام المرأة ��ثافة �عامل إثارة وٕاغراء في اإلعالنات المقدمة عبر القنوات  - 1

والموضة الفضائ�ة وخصوصًا إعالنات مستحضرات التجمیل والمال�س 

 وأدوات المطبخ واألدوات المنزل�ة واألجهزة الر�اض�ة واألجهزة التقن�ة.

أغلب�ة اإلعالنات المقدمة في الفضائ�ات تعتمد على المرأة �الدرجة األولى  - 2

والرجل والمرأة معًا �الدرجة الثان�ة لطب�عة المنتجات المعلن عنها و�ما �حق� 

ا ما ع�سته نتائج الجدول وهو عوامل الجذب واإلثارة للمشاهدین ، وهذ

 یتواف� ونتائج العدید من الدراسات السا�قة.

أس�اب متا�عة اإلعالنات التي تقدمها توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )14الجدول رقم (

  الفضائ�ات العر��ة 
  ترتیبها                   

  

  أس�اب المتا�عة

  المجموع          تذ�ر لم   الثالث الترتیب  الثاني الترتیب  األول الترتیب

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %100  220  %46,8  103  %14,5  32  %26,4  58  %12,3  27  وجود المرأة فیها

  %100  220  %83,6  184  %4,5  10  %7,3  16  %4,5  10  وجود الرجل فیها

  %100  220  %47,3  104  %15,5  34  %17,3  38  %20  44  وجود الرجل والمرأة معاً 

  %100  220  %52,7  116  %4,5  10  %23,2  51  %19,5  43  نوع�ة السلعة المعلن عنها 

توافر السلعة المعلن عنها 

  في السوق المحلي 

20  9,1%  8  3,6%  18  8,2%  174  79,1%  220  100%  
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  %100  220  %82,7  182  %4,5  10  %0  0  %12,7  28  حداثة السلعة المعلن عنها

رخص ثمن السلعة المعلن 

  عنها

0  0%  25  11,4%  10  4,5%  185  84,1%  220  100%  

  %100  220  %75  165  %20,5  45  %0  0  %4,5  10  توقیت عرض اإلعالن

نوع�ة القناة التي تعرض 

  اإلعالن

32  14,5%  0  0%  36  16,4%  152  69,1%  220  100%  

حاجتي للسلعة المعلن 

  عنها

6  2,7%  24  10,9%  15  6,8%  175  79,5%  220  100%  

نستط�ع ترتیب أس�اب  )14الواردة في الجدول رقم ( السا�قةوفقًا للمؤشرات 

متا�عة اإلعالنات التي تقدمها الفضائ�ات العر��ة وط�قًا ألوزانها المختلفة على 

  النحو اآلتي:

 وجود المرأة في اإلعالن من أبرز أس�اب المتا�عة. -

 وجود المرأة والرجل معًا في اإلعالنات من عوامل الجذب واالستقطاب. -

ع�ة السلعة المعلن عنها وتلبیتها للحاجات المتنام�ة من أس�اب متا�عة نو  -

 اإلعالنات �الفضائ�ات.

 ). 12و11اول الدراسة وخصوصًا (جد عوتتطاب� نتائج هذا الجدول م

  

  

دافع متا�عة اإلعالنات المقدمة من المرأة توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )15الجدول رقم (

  .المعلن عنهاإلى اقتناء السلعة 
دافع متا�عة اإلعالنات المقدمة من المرأة في الفضائ�ات العر��ة  

 السلعة القتناء

النس�ة  التكرارات

 المئو�ة

 %28.6 63 نادراً 

 %46.8 103 أح�اناً 

 %24.6 54 دائماً 

  %100  220  المجموع
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)إلى استحواذ دافع متا�عة اإلعالنات المقدمة من 15ضح ب�انات الجدول رقم (تو 

%)،بینما 46.8المرأة في الفضائ�ات العر��ة القتناء السلعة �صورة أح�انًا على نس�ة(

%)و�نس�ة قر��ة جاء 28.6جاء دافع المتا�عة �صورة نادرًا �المرت�ة الثان�ة و�نس�ة(

%)؛ وتتواف� نتائج هذا الجدول مع 24.6نت(دافع المتا�عة �صورة دائمة و�ا

الجداول السا�قة إذ تفرض القنوات طب�عة المشاهدة من خالل توز�ع اإلعالنات على 

  مختلف برامج القناة وعلى مدار الساعة. 

  

  . اتجاهاتهاتوز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )16الجدول رقم (
  االتجاه          

  الع�ارات

  المجموع        مواف�  محاید  معارض

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تؤد� المرأة اإلعالن الرتفاع نس�ة 

  اإلناث العامالت في قطاع اإلعالن

73  33,2%  93  42,3%  54  24,5%  220  100%  

تؤد� المرأة اإلعالن لقدرة المرأة 

على جذب اهتمام ولفت انت�اه 

  المتلقي 

0  0%  39  17,7%  181  82,3%  220  100%  

اإلعالن لممیزات تؤد� المرأة 

المرأة وقدرتها على ا�صال فكرة 

السلعة وحث المستهلكین على 

  االقتناء

21  9,5%  81  36,8%  118  53,6%  220  100%  

اإلعالن في الفضائ�ات �شوه 

صورة المرأة لتعارضه مع األعراف 

  االجتماع�ة غال�اً 

82  37,3%  112  50,95  26  11,8%  220  100%  

اإلعالن ال تتف� صورة المرأة في 

مع الفهم الدیني السائد في 

  األوسا� االجتماع�ة

77  35%  71  32,3%  72  32,7%  220  100%  

ظهور المرأة الملتزمة في اإلعالن 

  ةالتل�فز�وني نادر 

16  7,3%  76  34,5%  128  58,2%  220  100%  

یبتذل اإلعالن التل�فز�وني صورة 

  المرأة و�جردها من انسانیتها

75  34,1%  96  43,6%  49  22,3%  220  100%  

یبتذل اإلعالن التل�فز�وني المرأة 

ألن تصو�رها �عید عن الق�م 

  السائدة

109  49,5%  95  43,2%  16  7,3%  220  100%  

  %100  220  %20  44  %53,2  117  %26,8  59یجرد اإلعالن التل�فز�وني المرأة 
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  من خصوصیتها

اإلعالن یروج سلعة والمرأة أفضل 

التسامها من یؤد� هذا الدور 

  �اإلثارة

68  30,9%  53  24,1%  99  45%  220  100%  

ال یوجد را�� بین ابتذال المرأة 

  وتقد�م اإلعالن التل�فز�ون 

98  44,5%  105  47,7%  17  7,7%  220  100%  

التر�یز اإلعالني على جسد المرأة 

الهتمام المتلقي �الش�ل على 

  حساب المضمون 

68  30,9%  62  28,2%  90  40,9%  220  100%  

التر�یز اإلعالني على المرأة 

  محاولة للمزج بین السلعة والجسد 

86  39,1%  30  13,6%  104  47,3%  220  100%  

التر�یز اإلعالني إلخفاء جوانب 

القصور �السلعة تحت رداء جسد 

  المرأة

72  32,7%  94  42,7%  54  24,5%  220  100%  

دور المرأة في اإلعالن لجذب 

  الجسداالنت�اه للسلعة �استخدام 

107  48,6%  36  16,4%  77  35%  220  100%  

تأد�ة المرأة لدورها في اإلعالن 

دلیل على اهتمام الفضائ�ات �أحد 

  حقوق المرأة

64  29,1%  81  36,8%  75  34,1%  220  100%  

استخدام النجوم النسائ�ة في 

اإلعالنات تقدیرًا لدور نجوم�ة 

  المرأة وأثره على المجتمع 

49  22,3%  25  11,4%  146  66,4%  220  100%  

استخدام النجوم النسائ�ة في 

اإلعالنات لتحقی� الم�اسب 

  الماد�ة �استغالل النجوم�ة

20  9,1%  84  38,2%  116  52,7%  220  100%  

استخدام النجوم النسائ�ة في 

اإلعالنات تقد�م المثال األقو� 

  لترو�ج السلعة 

21  9,5%  62  28,2%  137  62,3%  220  100%  

النجوم النسائ�ة في استخدام 

اإلعالنات سعي شخصي للكسب 

  الماد�

63  28,6%  61  27,7%  96  43,6%  220  100%  

استخدام النجوم النسائ�ة في 

اإلعالنات ل�حث الشخص�ة 

  المعلنة عن الشهرة 

30  13,6%  58  26,4%  132  60%  220  100%  

)الخاص �اتجاهات عینة الدراسة استحواذ الع�ارات 16الجدول رقم( توضح ب�انات

  �موافقة الم�حوثین على النحو اآلتي:
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تؤد� المرأة اإلعالن لقدرتها على جذب ولفت اهتمام المتلقي  -1

 %).82.3و�نس�ة(

استخدام النجوم النسائ�ة في اإلعالنات تقدیرًا لدور نجوم�ة المرأة وأثرها على  -2

 %).66.4موافقه بلغت(المجتمع و�نس�ة 

استخدام النجوم النسائ�ة في اإلعالنات تقدم المثال األقو� لترو�ج السلعة  -3

 %).62.3و�نس�ة موافقة بلغت (

استخدام النجوم النسائ�ة في اإلعالنات ل�حث الشخص�ة المعلنة عن الشهرة  -4

 %).60و�درجة موافقة بلغت(

نادرًا و�درجة موافقة بلغت حضور المرأة الملتزمة �اإلعالن التل�فز�وني  -5

)58.2.(% 

التر�یز اإلعالني على المرأة �محاولة للمزج بین السلعة والجسد و�نس�ة  -6

 %).47.3موافقة بلغت(

وتتواف� اتجاهات عینة الدراسة مع نتائج العدید من نتائج الدراسات السا�قة 

من حیث النوع وهو ما یتواف� وطب�عة التغیرات الد�مغراف�ة الخاصة �عینة الدراسة 

  والسن وطب�عة الدراسة.   

  أولویات ظھور المرأة في اإلعالن توزیع تكرارات عینة الدراسة حسب  )17الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة التكرارات أولو�ات ظهور المرأة في اإلعالن

 %27.7 61 المرأة الفنانة

 %23.2 51 المرأة الممثلة 

 %7.3 16 المرأة األدب�ة

 %3.6  8  الشاعرةالمرأة 

 %13.2  29  المرأة ر�ة المنزل

 %17.7  39  المرأة الر�اض�ة

 %7.3  16  المرأة الطبی�ة

  %100  220  المجموع
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إلى استخدام منتجي اإلعالن للنساء األكثر شهرة  )17رقم ( ترد نتائج الجدول 

بهدف تسو�� المنتج إلى جانب قدرة المرأة الفنانة والمرأة الممثلة والمرأة الر�اض�ة 

على لفت وجذب انت�اه المشاهدین �ما یرت�� ظهور المرأة �سماتها الخاصة و�ذلك 

  ى السلوك الشرائي. لالستفادة من قدرتها على التأثیر وٕاقناع المستهلك وصوًال إل

    

صورة المرأة المثال�ة في اإلعالن التي توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )18الجدول رقم (

  . تؤثر سل�ًا على المرأة

  

 النس�ة المئو�ة التكرارات صورة المرأة المثال�ة في اإلعالن تؤثر سل�ًا على المرأة

 %40.5 89 طب�عة البیئة الخاصة �المرأة اإلعالن�ة

 %8.2 18 طب�عة غذاء المرأة اإلعالن�ة

 %5.9 13 طب�عة عمل المرأة اإلعالن�ة

 %28.2  62  طب�عة دور المرأة اإلعالن�ة

 %17.3  38  تؤثر ایجاب�ًا لق�امها بدورها على الوجه األكمل

  %100  220  المجموع

للم�حوثین فالثقافة غراف�ة و إلى المتغیرات الد�م )18رقم ( الجدولعز� معط�ات تُ  

ضافة إلى مد� التعرض ، �اإل الم�تس�ة والتنشئة االجتماع�ة لد� عینة الدراسة

  لوسائل االتصال واإلعالم. 

إلعالنات التي سمات صورة المرأة في اتوز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )19الجدول رقم (

  . تقدمها القنوات

تقدمها من خالل القنوات سمات صورة المرأة في اإلعالنات التي 

 الفضائ�ة

 النس�ة المئو�ة التكرارات

 %15 33 ذات جسم ر�اضي

 %50.9 112 تتمتع �مهارات التواصل

 %34.1 75 ذات ل�اس أنی�

  %100  220  المجموع
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)الخاص �سمات صورة المرأة في اإلعالنات 19تدل ب�انات الجدول رقم (

التي تقدمها القنوات الفضائ�ة على استحواذ المرأة التي تتمتع �مهارات التواصل على 

%) لد� عینة الدراسة ،ف�ما استحوذت صورة المرأة التي 50.9أعلى نس�ة إذ بلغت(

%) ،أما صورة المرأة ذات 34.1ه (�غلب علیها طا�ع الل�اس األنی� على ما نسبت

  %)من عینة الدراسة.15قد استحوذت على (فالجسم الر�اضي 

وتتواف� نتائج هذا الجدول مع نتائج الجداول السا�قة وهو ما �میز سمات صورة 

المرأة التي تقدم اإلعالنات من حیث قدرتها ومهاراتها على إ�صال محتو� الرسالة 

اإلعالن�ة ف�ما یؤد� إلى لفت انت�اه واهتمام المتلقي و�ما �حق� الهدف النهائي 

  لإلعالن. 

تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور رارات عینة الدراسة حسب توز�ع تك )20الجدول رقم (

   الن الر�اضياإلع
تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور اإلعالن الر�اضي �ما تع�سها 

 الفضائ�ات العر��ة
 النس�ة المئو�ة التكرارات

 %21.8 48 ال تتف� مع األعراف السائدة

 %27.3 60 تسوق سلعة وحسب

 %11.4 25 �صورة رخ�صةتقوم �عرض جسدها 

 %11.8 26  المرأة تؤد� دور في خدمة المجتمع

 %27.7 61  األمر یتعل� �مقدرتها الر�اض�ة أكثر من �ونها امرأة

  %100  220  المجموع

)إلى أن تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور اإلعالن 20تبین معط�ات الجدول رقم (

یتعل� �مقدرتها الر�اض�ة أكثر من �ونها الر�اضي �ما تع�سها الفضائ�ات العر��ة 

%) ،بینما تقی�م صورة المرأة من حیث تسو�قها للسلعة فق� 27.7امرأة و�نس�ة(

%) ،وجاء تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور اإلعالن الر�اضي 27.3حصلت على(

وتعز� ؛ %)21.8رت�ة الثالثة و�نس�ة بلغت(التي ال تتف� مع األعراف السائدة �الم

تائج هذا الجدول إلى موضوع�ة تقی�م المرأة التي تؤد� دورها في اإلعالن الر�اضي ن

  لد� عینة الدراسة.
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تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )21الجدول رقم (

   اإلعالنات الطاه�ة في

 تقی�م صورة المرأة التي تقوم بدور الطاه�ة في اإلعالنات التي

  تع�سها الفضائ�ات العر��ة

 النس�ة المئو�ة التكرارات

 %48.6 107 تقوم بدور ایجابي أقرب لألسر� 

 %4.5 10 تقوم بدور تجار� للترو�ج ألدوات المطبخ

 %9.1 20 تخدم فئات �عینها من المجتمع

 %27.3 60  تعرف المرأة على فن الطبخ حسب مستواها

 %10.5 23  إنسان �قوم �عمل مقبول

  %100  220  المجموع

  :العت�ارات عدة ، أبرزها )21رقم ( الجدول ترد نتائج

 دور المرأة الشرق�ة في الح�اة االجتماع�ة الذ� یتسم �النزوع لممارسة هذه المهنة. -

قبول مفردات عینة الدراسة للدور االیجابي للمرأة في ممارسة مهنة الطهي والتي  -

 تتواف� تمامًا مع طب�عة أدوارها في الح�اة المعاشة.

ترتیب صورة المرأة في اإلعالنات التي توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )22الجدول رقم (

  تع�سها الفضائ�ات 

 النس�ة المئو�ة التكرارات التي تع�سها الفضائ�ات العر��ةترتیب صورة المرأة في اإلعالنات 

 %17.7 39 امرأة

 %3.6 8 إنسان

 %20 44 جسد

 %12.7 28  رشاقة

 %8.2 18  أناقة

 %14.5 32  أنوثة

 %23.2 51  إثارة

  %100  220  المجموع
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نات ترتیب صورة المرأة في اإلعالبخصوص  )�22انات الجدول رقم(وفقًا لب

إلى استخداماتها لإلثارة واإلغراء واالستمالة  فإن ذلك ُ�عز� �ما تع�سها الفضائ�ات 

  من أجل لفت انت�اه المتلقي وهو ما یتواف� ومتغیر السن لد� عینة الدراسة. 

السبب الم�اشر العتماد إعالنات الموضة توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )23الجدول رقم (

  . على المرأة

النس�ة  التكرارات الم�اشر العتماد إعالنات الموضة على المرأة في الفضائ�ات العر��ة السبب

 المئو�ة

 %60.5 133 �ون الموضة من أساس�ات اهتمامات المرأة

 %9.1 20 لتالزم الموضة واألناقة مع المرأة المثال�ة

 %25.9 57  لقدرة المرأة على لفت وجذب انت�اه المشاهد أكثر من الرجل في اإلعالن

 %4.5 10  لخلقها عامل اإلثارة أكثر من الرجل

  %100  220  المجموع

) إلى أن السبب الم�اشر العتماد اعالنات 23تبین معط�ات الجدول رقم(

الموضة على المرأة في الفضائ�ات العر��ة �اعت�ارها من أساس�ات اهتماماتها 

%) ولقدرتها لفت وجذب انت�اه المشاهد أكثر من رجل في اإلعالن 60.5و�نس�ة(

%)؛ ولعل 9.1ثال�ة بنس�ة (%) ،ولتالزم الموضة والناقة مع المرأة الم25.9بنس�ة (

عالنات الموضة �قدم على إ اخت�ار الم�حوثین لألس�اب الم�اشرة العتماد المرأة 

  تفسیرًا منطق�ًا لترتیب هذه األس�اب.
السمة العامة لصورة المرأة في مختلف توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )24الجدول رقم (

  اتاإلعالن
مختلف اإلعالنات التي تع�سها السمة العامة لصورة المرأة في 

 الفضائ�ات العر��ة
 النس�ة المئو�ة التكرارات

 %11.8 26 سلب�ة جداً 

 %15.5 34 سلب�ة

 %55.5 122  مقبولة

 %17.3 38  إیجاب�ة

  %100  220  المجموع

إلى العادات والتقالید والتر��ة والتنشئة  )24رقم ( الجدول عز� نتائجتُ 

�سمات صورة المرأة في  االجتماع�ة واختالف المنظومة الق�م�ة في مجتمعاتنا مقارنة
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ولعل ما ساعد على ظهور السمة العامة المقبولة لصورة المرأة في ؛ اإلعالنات

عدم مختلف اإلعالنات هو من �اب سد الذرائع لد� عینة الدراسة ،وهو ما �فسر 

  ظهور أ� نس�ة لسمات الصورة اإلیجاب�ة جدًا.  

األفراد من صورة المرأة  العامة تجاهاتاال توز�ع تكرارات عینة الدراسة حسب  )25الجدول رقم (

  في اإلعالنات 

ألفراد من صورة المرأة في اإلعالنات �ش�ل ل العامة تجاهاتاال 
 عام �ما تع�سها الفضائ�ات 

 المئو�ةالنس�ة  التكرارات

 %16.4 36 معارض �شدة

 %22.3 49 معارض

 %47.7 105  محاید

 %13.6 30  مواف�

  %100  220  المجموع

نتائج إلى عدم قبول المع نتائج الجدول الساب� وترد  )25رقم ( الجدول تتواف� نتائج

مفردات عینة الدراسة �الصورة التي ظهرت علیها المرأة في اإلعالنات �ش�ل عام 

�سبب شیوع استخدامها �عامل إثارة أكثر من تقد�مها للسلع والتر�یز على جمالها 

وجسدها أكثر من االهتمام �سمات السلع األمر الذ� یتنافى ومرجع�ة مفردات العینة 

لمتوخاة �اإلضافة إلى الت�این الحاد بین صورة المرأة في اإلعالنات وسمات المرأة ا

وصورتها في الوس� االجتماعي المعاش وهذا ما ع�سه االتجاه المواف� ألفراد 

%)فق� ؛ف�ما لم �ظهر أ� اتجاه مواف� 13.6العینة من صورة المرأة والتي بلغت (

  ها الفضائ�ات العر��ة.  �شدة نحو صورة المرأة �اإلعالنات �ش�ل عام �ما تع�س

   أبرز نتائج الدراسة: -ثامناً 

استحواذ القنوات التل�فز�ون�ة على أعلى نس�ة من حیث دلت النتائج على  -1

%) مقارنة بوسائل االتصال واإلعالم األخر� التي 48.6الترتیب األول (

تستخدمها عینة الدراسة، ف�ما استحوذت المحطات اإلذاع�ة المتا�عة من 

%)، وجاءت استخدامات عینة الدراسة 14.1عینة الدراسة على ما نسبته (

صل التفاعل�ة ومواقع االنترنت مجتمعًة �ترتیب أول على ما لش��ات التوا
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ألخر� لوصلت النس�ة %) ولو أضفنا علیها وسائل االتصال ا16.8نسبته (

 .%)30.4إلى (

استحواذ القنوات الفضائ�ة المتخصصة �الدراما بینت نتائج الدراسة على  -2

�ة %) ،بینما جاءت القنوات الفضائ34.5على الترتیب األول بنس�ة (

المتخصصة �الر�اضة �الترتیب األول من حیث االخت�ار الثالث لعینة 

%)بینما استحوذت القنوات الفضائ�ة المتخصصة 26.4الدراسة بنس�ة (

%)،ف�ما جاءت القنوات �25.5الترف�ه على الترتیب الثاني و�نس�ة (

 المتخصصة �المرأة �مرت�ة متأخرة وفقًا لسلم الترتیب الثاني.

من ساعتین إلى  لإلعالنات لدراسة على استحواذ فئة المتا�عةدلت نتائج ا -3

%) ثم فئة الثالث ساعات 52.3أقل من ثالث ساعات على ما نسبته(

 %).38.6فأكثر على نس�ة (

استحواذ متا�عة عینة الدراسة لإلعالن للقنوات بینت نتائج الدراسة على  -4

%) 46.8إذ بلغت ( الفضائ�ة العر��ة یوم�ًا خالل فترة السهرة �أعلى نس�ة

ثم فترة آخر اللیل و�نس�ة  %)32.3ثم فترة المساء والتي استحوذت (

)20.9(%. 

استحواذ اإلعالنات الخاصة �األجهزة التقن�ة على دلت نتائج الدراسة على  -5

%)،ف�ما جاءت 25على نس�ة متا�عة لد� عینة الدراسة إذ بلغت(أ 

الثان�ة  اإلعالنات الخاصة �مستحضرات التجمیل �المرت�ة

%)،ف�ما استحوذت إعالنات المال�س والموضة على نس�ة 24.1و�نس�ة(

%) ،وحصلت متا�عة إعالنات المستحضرات الطب�ة ووسائل النقل 17.3(

واألجهزة الر�اض�ة واألدوات المنزل�ة وأدوات المطبخ والمواد الغذائ�ة 

 .%)10والرحالت على ما دون (

إلعالنات التي تقدمها المرأة على أعلى استحواذ اأكدت نتائج الدراسة على  -6

%)،ف�ما استحوذت اإلعالنات 50.5نس�ة لد� عینة الدراسة إذ بلغت (

 .%) 43.6(ته نسبما المشتر�ة بین الرجل والمرأة على 

على أن وجود الرجل والمرأة معًا من أبرز األس�اب وراء دلت نتائج الدراسة  -7

من حیث  %)20العر��ة و�نس�ة ( متا�عة اإلعالنات التي تقدمها الفضائ�ات

ف�ما جاء وجود  %)19.5الترتیب األول ،ثم نوع�ة السلعة المعلن عنها (

%)؛ 26.4المرأة في اإلعالنات �أبرز سبب لمتا�عتها �ترتیب ثاني و�نس�ة(
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وجاء السبب توقیتى عرض اإلعالن في القنوات الفضائ�ة العر��ة 

 �ترتیب ثالث. %)20.5بنس�ة(

اإلعالن لقدرتها على  دورها فيتؤد� أكدت نتائج الدراسة على أن المرأة  -8

استخدام النجوم النسائ�ة في ، %)82.3جذب ولفت اهتمام المتلقي و�نس�ة(

 ةاإلعالنات تقدیرًا لدور نجوم�ة المرأة وأثرها على المجتمع و�نس�ة موافق

تقدم المثال  استخدام النجوم النسائ�ة في اإلعالنات؛ وٕان %)66.4بلغت(

استخدام النجوم ؛ وٕان %)62.3األقو� لترو�ج السلعة و�نس�ة موافقة بلغت (

النسائ�ة في اإلعالنات ل�حث الشخص�ة المعلنة عن الشهرة و�درجة موافقة 

حضور المرأة الملتزمة �اإلعالن التل�فز�وني ؛ ف�ما سجل %)60بلغت(

لتر�یز اإلعالني على ا؛ أما %)58.2و�درجة موافقة بلغت ( و�صورة نادرة

 %).47.3المرأة �محاولة للمزج بین السلعة والجسد و�نس�ة موافقة بلغت(

من  عامل اإلثارة على المرت�ة األولى بینت نتائج الدراسة على استحواذ -9

ترتیب صورة المرأة في اإلعالنات التي تع�سها الفضائ�ات العر��ة حیث 

%) ، ثم المرأة 20ان�ة و�نس�ة(%)والمرأة �جسد �المرت�ة الث23.2و�نس�ة (

%) �المرت�ة الثالثة ، ثم طب�عتها �أنثى على نس�ة �17.7امرأة على نس�ة (

 %).12.7%) ورشاقتها بنس�ة (14.5(

لمرأة لاستحواذ المرأة الفنانة �أولو�ة ظهور دلت نتائج الدراسة على  - 10

 %)،ثم استحوذت المرأة الممثلة على نس�ة27.7في اإلعالن على نس�ة(

%)من عینة الدراسة ،ثم المرأة الر�اض�ة إذ استحوذت على نس�ة 23.2(

 .%)�أولو�ة ظهور المرأة في اإلعالن17.7(

استحواذ السمة المقبولة (المحایدة) على أكدت نتائج الدراسة على  - 11

%) من حیث السمة العامة لصورة المرأة في 55.5أعلى نس�ة إذ بلغت (

فضائ�ات العر��ة ،بینما استحوذت السمة مختلف اإلعالنات التي تع�سها ال

%) ،أما السمة اإلیجاب�ة فقد بلغت 27.3(السلب�ة والسلب�ة جدًا)على نس�ة(

%) ف�ما لم ُتظهر الب�انات أ� نس�ة لصورة المرأة في مختلف 17.3(

 .اإلعالنات �صورة إیجاب�ة جداً 

و على استحواذ االتجاهات المحایدة لألفراد نحدلت نتائج الدراسة  - 12

%) ،بینما االتجاه 47.7صورة المرأة في اإلعالنات �ش�ل عام و�نس�ة (

%) أما االتجاه المعارض �شدة فقد 22.3المعارض استحوذ على نس�ة (
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اتجاهات موافقة أفراد عینة الدراسة نحو  ت%) ،ف�ما انخفض16.4بلغ (

 صورة المرأة في اإلعالنات �ش�ل عام �ما تع�سها الفضائ�ات العر��ة إلى

)13.6(%.  

 

  الهوامش

                                                 
أحمد علي العنان�ة ،"إنتاج البرامج في الش��ات اإلذاع�ة  ، ولید دمحم عمشه -)1

م، ص  2017)، عام  1، � والتل�فز�ون�ة "، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوز�ع

)159-176 ( 
منى سعید الحدید�،سلو� إمام علي ،"اإلعالن في التل�فز�ون  - ) 2

 ).10م،ص(1987الف�ر العر�ي)،عام  المصر�"(القاهرة:دار
دمحم الحفناو� ،"اإلعالن الصحفي "،(دسوق :دار العلم واإل�مان للنشر -) 3

 ).5م،ص(2014) ،عام 1والتوز�ع،�
اسماعیل دمحم السید،" اإلعالن" ،(اإلس�ندر�ة: الم�تب العر�ي الحدیث )،عام -) 4

 ).375-374م،ص(2006
صمم إعالناتك بنفسك" ،إنشاء استراتیج�ات سارة وایت ، جون وودز، "�یف ت- ) 5

- 111م،ص(2001تسو�� إعالنات فعالة"، (ترجمة :م�ت�ة جر�ر،عمان) عام 

118.(  
�شیر ع�اس العالق،علي دمحم ر�ا�عة،"الترو�ج واإلعالن"،(عمان:دار  - ) 6

  ).447( م،ص1998ال�ازورد� العلم�ة)،عام
، "صورة المرأة في اإلعالنات التل�فز�ون�ة " ،�حث غیر منشور  رماح اآلغا- ) 7

م)، العرب في 2001،الجامعة اإلسالم�ة ، قسم الصحافة واإلعالم ،عام (

 م.2016\8\15
حسن ن�از� الص�في ،"اتجاهات النخ�ة نحو اخالق�ات اإلعالن في - ) 8



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم   

     

172 
 

                                                                                                                         

الق�ات اإلعالم الفضائ�ات العر��ة الخاصة" ،المؤتمر العلمي السنو� السا�ع أخ

 م. 2009آذار عام \29- 28جامعة النهضة من  –واإلعالن 
أمینه فخر� الدحدوح ،"صورة المرأة في إعالنات الفضائ�ات العر��ة لد� - ) 9

طال�ات الجامعة اإلسالم�ة "،الجامعة اإلسالم�ة ،العالقات العامة واإلعالن ،عام 

 م.2010
ستخدامات المرأة العمان�ة لإلعالنات أمیرة بنت علي بن دمحم البلوش�ة ،"ا- ) 10

التل�فز�ون�ة في القنوات الفضائ�ة العر��ة واإلش�اعات المتحققة وعالقتها �األنما� 

 -  �ل�ة اآلداب –رسالة ماجستیر ،سلطنة عمان /جامعة السلطان قابوس  الشرائ�ة"

 م.2014قسم اإلعالم،عام 
 
تل�فز�ون�ة دراسة مقارنة إ�مان جمعة ،"صورة المرأة في اإلعالنات ال - ) 12

 م.2016\4\3)،10234للفضائ�ات العر��ة واألجنب�ة"،موقع صح�فة العرب ،العدد (
حسن عماد م�او� . لیلى حسین السید، " االتصال ونظر�اته المعاصرة " ،  -)13

  ).   46م، ص (2003)، عام 3(القاهرة : الدار المصر�ة اللبنان�ة ، � 
ات اإلعالم واتجاهاته التأثیر�ة"،(القاهرة:عالم دمحم عبد الحمید،"نظر� -)14

 ).   46م، ص (2003)،عام 3الكتاب،�
قناة األطفال التل�فز�ون�ة" ، التخط��  واألهداف سام�ة سل�مان رزق، "    -)15

 ).14م، ص(1995(القاهرة: م�ت�ة األنجلو المصر�ة)، عام 
إنتاج برامج الخ�ال العلمي ولید دمحم عمشه، " استخدام التقن�ات المعاصرة في  -)16

في قنوات األطفال العر��ة المتخصصة ودورها في اإلنماء الثقافي للطفل"، رسالة 

م، 2005د�توراه غیر منشورة،(جامعة القاهرة: �ل�ة اإلعالم قسم اإلذاعة )، عام 

  ).34ص (

- 
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  التأثیرات اللون�ة والملمس�ة لمعالجة األسطح الخزف�ة

  ة طرابلسععالم / جام�ل�ة الفنون و اإل  إیناس الناطوح . ا 

  الملخص

لمعالجة األسطح  تناول ال�حث الموسوم �عنوان (التأثیرات اللون�ة والملمس�ة

)علي أهم�ة األسالیب المستخدمة في الحصول على تأثیرات اللون�ة  الخزف�ة

والملمس�ة لالرتقاء �الش�ل الخزفي والتطلع الستكمال رؤ�ة جمال�ة فن�ة لبناء 

ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة، من خالل االستفادة من �عض التأثیرات الملمس�ة 

د� إلى ظهورها في معالجة األسطح الخزف�ة في مراحلها واللون�ة واألس�اب التي تؤ 

المختلفة من خالل دور التقن�ات المستخدمة في إثراء أسطح األش�ال الخزف�ة، 

والتأكید على أهم�ة الطالءات الزجاج�ة في معالجه أسطحها، و إبراز العالقة بین 

ومعالجة العمل التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في بناء   الش�ل و اللون من خالل

توظیف اللون في الجسم الخزفي، و�عض  الخزفي . ومن خالل استعراضنا لم�احث

الملمس�ة الجمال�ة للطالءات الزجاج�ة واألس�اب المؤد�ة لظهورها،الي   التأثیرات

معالجات األسطح الخارج�ة الخزف�ة، محققة بذلك ال�عد التعبیر� الجمالي  جانب

ان�ة الحصول علي تأثیرات لون�ة وملمس�ة تتجلى لألسطح الخزف�ة من خالل إم�

فیها الق�م الجمال�ة عن طر�� توظیف التقن�ات المختلفة في معالجة سطوح الجسم 

الخزفي، وٕابراز دور األكاسید المعدن�ة واألص�اغ اللون�ة الخزف�ة من جانب الترا�� 

، ومنح بین عناصر وأجزاء العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي

التكو�نات واألعمال الخزف�ة ق�مًا جمال�ة، وغنى فني �سهم في إنتاج أنواع متعددة 

لكل منها سمات وارتكازات تجعله مختلفًا عن غیره من الفنون   من األش�ال الخزف�ة

  .التش�یل�ة
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 : المعالجة السطح�ة، اللون، األكاسید المعدن�ة، التأثیرات. المفتاح�ةالكلمات 

  المقدمة 

فهي تخدم  لطالءات الزجاج�ة في جوهرها ط�قة زجاج�ة على سطح العمل الخزفي،ا

وظ�فتین  وهى المساعدة على سد مسام الجسم الفخار�، وٕاثراء أسطحه الخارجي 

بتأثیرات جمال�ة متنوعة، حیث تعتبر الطالءات الزجاج�ة عنصرا هاما في مجال 

واللمعان إلى جانب مقاومته للعوامل الخزف إلكساب العمل الخزفي الصال�ة والقوة 

الجو�ة الخارج�ة �ما تبدو أهمیته بوضوح من حیث �ونها المسئولة عن معالجة 

أسطح األعمال الخزف�ة و إعطاء الق�مة الجمال�ة للمظهر الخارجي لجم�ع المنتجات 

  الخزف�ة المجسمة والمسطحة �حیث تكون ذات تأثیر لونى وملمسي متعدد .

الخزفي یتكون من تأثیرات مختلفة النعومة للخشونة الزائدة وما "فسطح الش�ل 

بینهما، والسطح األملس �أتي عادة من الطالء الناضج جیدًا، أو�سبب تقن�ة الصقل 

الجیدة للطینة، أما السطح الخشن ف�م�ن أن ��ون خشنًا عضو�ًا نتیجة للمواد غیر 

افة مواد خشنة في ال�طانة الذائ�ة في الطالء الزجاجي أو الطین أو نتیجة إلض

�ما یتكون السطح الخشن  ،)1(المزججة ، أو في تر�ی�ة الطالء الزجاجي نفسه"

نتیجة  لطرق تطبی� الطالءات الزجاج�ة على السطح الفخار�، أومن جو الفرن 

ودرجات الحرارة ، و�ذلك �م�ن أن �ص�ح للطالء الزجاجي أسطح خشنة متوهجة 

وتحدث فقاق�ع مختلفة وحفر تش�ه األسطح البر�ان�ة،  ىسببها اإلضافات التي تغل

و�م�ن أ�ضا أن تتجمد األسطح وتتشق� أثناء عمل�ة الحر�� وذلك الختالف 

معامالت التمدد بین مواد الجسم والطالء أونتیجة التبر�د السر�ع؛ �ل هذه التأثیرات 

ألش�ال الملمس�ة في الطالءات الزجاج�ة �م�ن التح�م في ظهورها على أسطح ا

  .الخزف�ة من خالل تحدید أس�اب حدوثها والتح�م فیها �ش�ل مقصود



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

175 

  

في ال�حث الحالي �عض التأثیرات الملمس�ة واللون�ة واألس�اب  وسوف نستعرض

التي تؤد� لظهورها ومحاولة االستفادة منها في معالجات األسطح الخزف�ة في 

، والمرحلة الجافة، والمرحلة مراحلها المختلفة ( المرحلة الرط�ة، ومرحلة التجلید

الفخار�ة ) ، الرت�ا� العمل�ات الفن�ة في تصم�م الش�ل الخزفي �عوامل عدیدة 

تح�مها األسس والقوانین والنظر�ات اإلبداع�ة للف�ر اإلنساني فضًال عن جمال�ات 

الخامة وخواصها الك�م�ائ�ة والطب�ع�ة والمد� الحرار� المناسب لنوع�ة المنتج 

   .لذ� یتحدد من خاللها النوع�ة والمضمون في الش�ل ووظائفهالخزفي ا

  مش�لة ال�حث :

 ىفحسب، بل اتجه الخزف الحدیث  إل ةغراضا نفع�أ لم �عد الخزف المعاصر �حق� 

استخدام تقن�ات متعددة في بناء الش�ل الخزفي �اختالف نوع التقن�ات المستخدمة و 

العمل�ات األدائ�ة  فهي قد تستخدم عدة طرق في معالجة سطوح األعمال الخزف�ة 

في مراحلها المتعددة �الخدش أو الحفر، أو الصقل، أو�استخدام الطالء الزجاجي 

لخارج�ة �ش�ل �عطي ق�م جمال�ة للعمل ظهار السطوح اإوغیرها، والهدف منها 

  الخزفي.

فالمعالجات السطح�ة لألش�ال الخزف�ة مرت�طة ببن�ة الش�ل ومضمون العمل الفني 

المعتمد علي مرجع�ات حضار�ة وف�ر�ة ترت�� �الفنان نفسه ، لذلك �م�ننا في هذا 

ون�ة و ال�حث االستفادة من توظیف التقن�ات المتنوعة في الحصول علي تأثیرات ل

ملمس�ة في إنتاج أش�ال خزف�ة ذات طا�ع جمالي و�طرق مخبر�ة تش�ل مرتكز 

  و إثراء األش�ال الخزف�ة ضمن أسالیب فن�ة متمیزة . ءإلغنا
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في معالجة الش�ل الخزفي �م�ن الكشف عنها  ةوعل�ه هناك أسالیب و تأثیرات ممیز 

ة النهائ�ة للش�ل الخزفي و تسل�� الضوء علي دور التقن�ات الخزف�ة في تكو�ن البن�

  و بذلك �م�ن تحدید مش�لة ال�حث في التالي:

ـ مامد� ارت�ا� العمل�ات الفن�ة و التقن�ة في بناء الش�ل الخزفي و معالجة سطحه 

 واالرتقاء �ه جمال�ًا ؟

  ـ ما دور التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في ارتقاء أسطح األعمال الخزف�ة الجمال�ة ؟

  : أهداف ال�حث

 . الق�ام بتحقی� أ�عاد تعبیر�ة جمال�ة لمعالجة األسطح الخزف�ة 

 التأثیرات في معالجة السطوح الخزف�ة لالرتقاء  هذه الكشف عن دور

 �األعمال الخزف�ة جمال�ًا.

  هم�ة ال�حث :أ

ال�حث �الكشف عن أسالیب المستخدمة في الحصول على تأثیرات  ةتتجلى أهم�

لالرتقاء �الش�ل الخزفي والتطلع الستكمال رؤ�ة جمال�ة فن�ة لبناء  اللون�ة والملمس�ة

ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة ذات رؤ�ة جمال�ة جدیدة من خالل االستفادة من 

ظهورها في معالجة  ى�عض التأثیرات الملمس�ة واللون�ة واألس�اب التي تؤد� إل

  م�ة الدراسة في:األسطح الخزف�ة في مراحلها المختلفة لذلك تتلخص أه

  راء أسطح األش�ال الخزف�ة .إثدور التقن�ات المستخدمة في  

  .التأكید علي أهم�ة الطالءات الزجاج�ة في معالجه األسطح الخزف�ة 



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

177 

  

  ـت�سیر عمل�ة التعبیر الفني في المجال الخزفي و إبراز العالقة بین الش�ل

ء ومعالجة العمل و اللون من خالل  التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في بنا

  الخزفي.

�عتبر اللون الر�یزة الرئ�س�ة التي : أوال : توظیف اللون في الجسم الخزفي

عمل�ة إنهاء البن�ة الخارج�ة للش�ل الخزفي، فاللون  ى�عتمد عل�ه الخزاف للوصول إل

الطالءات الزجاج�ة،  ىمن الناح�ة التقن�ة لد� الفنان �عتمد عند االستخدام عل

فاللون الخزفي ضرورة جمال�ة في األش�ال الخزف�ة المعاصرة �ما �طرحه من حلول 

وص�اغات تش�یل�ة جدیدة للخزف المعاصر، ومعالجة سطوح األعمال الخزف�ة، 

فاللون"هو عنصر أساسي من عناصر التش�یل والذ� �عد أكثر تعبیرًا لما �حمله من 

العواطف لد� المتلقي وذلك لما �حمله من تأثیرات تعبیر�ة  معان ورموز م�اشرة تثیر

األدوات التي  �حدإفاأللوان في الطالءات الزجاج�ة هي  )3( ونفس�ة وعاطف�ة "

األش�ال الخزف�ة  ى�ستخدمها الفنان الخزاف الستكمال العمل الخزفي ،إذ تضفي عل

للجمهور متضمنة أرائه  تأثیرات تعبیر�ة جمال�ة �حتاج إلیها الخزاف لتقد�م أعماله

وتعبیراته من خالل العمل المتكامل ،من حیث الش�ل والحجم واللون والتقن�ة 

والمالمس .. الخ . ونجد إن التش��الت اللون�ة في الخزف تعتمد علي الطینة 

والخامات التي یتكون منها الجسم (من حیث المسام�ة واللون )، والطالءات 

�ات معتمة ،شفافة ملونة أو المعة ،أما الطینة الخزف�ة الزجاج�ة وما تحتو�ه من مر�

فتختلف عن �عضها ال�عض بدرجات النقاء وخلوها من الشوائب ونسب وجود المواد 

  العضو�ة واألمالح الذائ�ة فیها.

و�ذلك اختالف درجات الحرارة ومعامالتها الحرار�ة مع خامات وأكسید تراكیب 

حظة العالقة الكامنة بین اللون والش�ل و�ذلك الطالءات الزجاج�ة . ومن المهم مال
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ن تدعم الداللة للش�ل أالقوة اإل�حائ�ة للون األجسام الخزف�ة التي من المم�ن 

)Form فقد یدعم اخت�ار اللون دالالت الش�ل أو قد �غیرها تماما أو یخل بها ،(

المتلقي �عدم االرت�اح والتعاطف ، "إذا نجد أن الحر�ة  �و�عطي تأثیرا سلب�ًا لد

واالتصال في اللون الخزفي لهما أهمیتهما ودورهما االیجابي للرؤ�ة الفن�ة من خالل 

  .)2(ق�م الوحدة والت�این واالنسجام"

   ماه�ة اللون :

حساس أعیننا �األشعة التي تع�سها، إإن اللون الذ� ن�صره في األجسام ما هو إال 

زرق مثال نتیجة المتصاص سطحه الشعاع الساق� عل�ه ما عدا أفنحن نر� الجسم 

نه �ع�سها ألعیننا، فاللون الواحد قد إاألشعة الزرقاء الموجودة في الضوء ولهذا ف

�حتمل أكثر من تأو�ل وأكثر من رمز�ة تختلف �اختالف البیئة والثقافة المح�طة 

عامل البیئة وطب�عة الطقس والرموز المرت�طة ��ل ثقافة . فالخزاف  ىإلضافة إلو�ا

ن یتخیل و�توقع اللون الناتج �عد الحر�� وتأثیره علي اإلدراك الحسي أ�حاول دائما 

للمتلقي للعمل الفني ، وغال�ا ما ��ون مستعدا للنتائج التي تظهر �الصدفة في 

ن أالصناع�ة العال�ة األداء والدقة والتي البد و�ستثني من هذه العمل�ات  أعماله،

األلوان فیها  محددة وتحت س�طرة اإلنتاج تماما .واختالف العوامل الملونة 

ومصادرها وجو الحر�� یجعل من الصعب التح�م التام في لون وتأثیر المنتج 

ر الرسام الذ� �س�ط �الخزاف الحر�ة الكاملة التي لد �الخزفي، و�التالي فل�س لد

تأثیراته اللون�ة ،وهناك الكثیر من التش��الت اللون�ة التقلید�ة التي  ىتماما عل

مد� العصور والتي ثبت توافقها ونجاحها التام تقن�ًا وجمال�ًا وأص�حت  ىاكتشف عل

مجموعات لون�ة �الس���ة لها رؤ�ة مرت�طة بدالالت رمز�ة ثقاف�ة محددة �األلوان 

فمن خالل ،  ألرض والسماء في د�انات العصور القد�مةالمرت�طة �اآللهة والماء وا
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نه النور أالعین ،أ�  ىتعر�ف اللون نجده هو ذلك  "االنط�اع الذ� یولده النور عل

الذ� یتم نشوءه بواسطة األجسام المعروضة للضوء "، وهو ذلك "التأثیر الفسیولوجي 

أو عن الضوء الملون  ش��ة العین سواء �ان ناتجا عن المادة الطب�ع�ة ىالناتج عل

")4(.  

  والصفات األساس�ة المتعلقة �اللون �ما أوضحتها نظر�ة اللون هي :

خر والتي �سمي اللون آ�نه اللون: هي تلك الصفة التي یتمیز بها لون عن  )1

  �اسمه.

 ق�مة اللون: �قصد بها تحدید ما إذا �ان اللون غام� أو فاتح. )2

قوة اللون أو دسامته أو درجة التش�ع شدة اللون: هي الصفة التي تحدد لنا  )3

و ان�عاثه عند درجة أاقتراب اللون  �التي یتمیز بها فهي التي تحدد لنا مد

  . )5( النقاء

ن أیختلف تفسیر اللون من ناح�ة التأو�ل العلمي ،إذ برهن العالم "نیوتن " بینما 

ألوانه  ىالضوء هو أصل اللون فقد اثبت إن الضوء األب�ض �م�ن تحلیله إل

،  الضوء األب�ض ىاألصل�ة �ما وان هذه األلوان نفسها �م�ن تجم�عها لنحصل عل

 م ،1913) عام Tellez Poreوعلى ضوء نظر�ة تكو�ن اللون للعالم الدنمر�ي (

 والتي أكد فیها أن األجسام التي لها القابل�ة على امتصاص أشعة ضوئ�ة منتقاة

إذ تتحدد ق�مة ، تظهر �أجسام ملونة المرئي واقعة ضمن طاقة الطیف الشمسي

من الطیف من خالل �م�ة الطاقة الممتصة والتي تعتمد  اللون في الخزف وموقعه

، ومن ذلك أن المواد الملونة )d [)4لكترونات غالف [ أصًال على العدد الفعلي إل

إلى الطالء الزجاجي تحتو� عناصرها على مدار خارجي غیر مش�ع  المضافة
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ثارتها مع ألوان الطیف إت ، لذا تكون لها القدرة على التفاعل عند �االلكترونا

  . الشمسي مسب�ة ظهور اللون في الطالء الزجاجي

  اللون والملمس للش�ل الخزفي :

�عتبر اللون والملمس من أهم الخواص المؤثرة في صناعة الخزف خصوصا في 

من الصفات التي �صعب إنتاجها ��ل دقة  Colureتجسید األعمال الفن�ة، فاللون 

في المنتجات الخزف�ة الختالف مصادر مواد التلو�ن وطرق معالجتها حرار�ا؛ 

دورا هامًا وحیو�ًا في عمل�ة اإلدراك لمسطح الجسم  Textureو�ؤد� الملمس 

جوهر�ًا في تصم�م ءًا الخزفي ولونه، ف�عتبر الملمس السطحي للقطع الخزف�ة  جز 

تأثیرات  ىنطاق واسع للحصول عل ىالخزف�ة، فمن المم�ن تنو�عه علاألش�ال 

ش�قة، وإلدراك مظهر الملمس البد من وجود االختالف ،أ� الت�این �ظالل األلوان 

األسطح الخشنة الملمس،  ىواألب�ض واألسود، وما بین المصقول صقًال عال�ًا إل

ال�ة لألش�ال رغم انه الوظ�فة الجم ى�ما و�م�ن إرجاع الملمس �ش�ل أساسي إل

�م�ن اعت�اره في �عض األح�ان ذا مدلول وظ�في عملي وذلك مثل مالمس �الطات 

   .)6( األرض�ات المانعة للتزحل� وهي وظ�فة عمل�ة تختص �عامل األمان

 � ف�عض مالمس األسطح الخارج�ة للمنتجات المتنوعة �م�ن أن تؤد� وظ�فة أخر 

  فمثًال :) 7(جانب الناح�ة الجمال�ة والنفع�ة وهي الوظ�فة الرمز�ة  ىإل

 النظافة . ىالملمس األب�ض الناعم یرمز إل  

 البرودة . ىالملمس المعدني المصقول یرمز إل  

 الدفء . ىالملمس المطفئ المعتم یرمز إل  

 الحیو�ة .  ىالملمس الخشن المحبب یرمز إل  
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  :ىو�م�ن تقس�م المالمس إل

: و�تم إدراكه عن طر�� Actual Tactile Textureس الحق�ق�ةالمالم )1

غلب الخامات أ كبر نسب�ا من أحاستي ال�صر ذات حجم حبیبي متدرج و 

  اإلحساس بخشونة الجسم. ىالم�ونة للجسم مما یؤد� إل

: وهي المالمس التي Visual Textureالمالمس اإلیهام�ة (ال�صر�ة)  )2

�ملمس معین، ولكن ال �م�ن لمسه ألنه تدرك عن طر�� اإل�حاء ال�صر� 

  ذو �عدین.

وتتضح العالقة بین األش�ال واأللوان �االنسجام بین اللون والش�ل، فمن المؤ�د أن 

خر �فسده، وٕاذا آحین ال یتناسب اللون مع ش�ل  في یتناسب لون مع ش�ل معین

و�تلته، �انت سمات الجمال في فن الخزف قد ارت�طت ارت�اطًا وث�قًا بین الش�ل 

فإن اللون �أتي أساس�ا في هذه الحالة لتأكید هذا الجمال الملمسى للش�ل، فقد �أتي 

اللون من خالل ألوان الطینة نفسها أ� الجسم المطب� عل�ه  أومن خالل تر�ی�ة 

كاسید والص�غات ألالمواد والخامات المختلفة للطالء الزجاجي، أومن خالل ا

ألوانا مختلفة �ما ول�عض تقن�ات الحر�� المختلفة  المضافة لتراكیب الطالء لتكس�ه

أن تنتج ألوانا أخر� غیر متوقعة �سبب تفاعالت تحدث بین م�ونات تر�ی�ة الطالء 

الزجاجي من خالل المعالجة الحرار�ة المختلفة تأثیرات لون�ة متعددة، و�ل هذا �عمل 

خزف�ة أسطحًا على إنتاج مالمس لون�ة مختلفة ومتنوعة تضیف على األش�ال ال

تبین مجموعة من األعمال  )3،  1،2جمال�ة ال حصر لها، واألش�ال رقم ( 

تجلت فیها المعالجة السطح�ة التي �م�ن أن تؤدیها الطالءات الزجاج�ة  الخزف�ة

  .  تأثیرات لون�ة وملمس�ة مختلفةنفسها للحصول  
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جاج�ة من خالل المالمس اللون�ة �استخدام الطالءات الز  ى�ما و�م�ن الحصول عل

عمل�ات التجر�ب المختلفة للتح�م في ألوان الطالء ( أكاسید وص�غات ) والتي ینتج 

عنها تنوعات جمال�ة ومن خالل التجر�ة المعمل�ة تقوم  ال�احثة في التح�م في نسب 

م�ونات الطالء الزجاجي المختلفة من خالل درجة الخشونة والنعومة بین الحبی�ات 

ر�ی�ة الطالء الزجاجي واختالف حجم الحبی�ات للمواد والخامات الغیر ذائ�ة في ت

وتراكیب بن�ة الجسم المطب� عل�ه ،مما ینتج عنها تأثیر من عدم انتظام تزجج 

الطالء أثناء التفاعالت بین المواد المر��ة للطالء الزجاجي داخل الفرن لینتج عنه 

واألسطح   Grazingقات ظهور مالمس فعل�ة وحق�ق�ة للسطوح الخزف�ة مثل التشق

  .Bubbledواألسطح الفقاع�ة  ،plotting اإلبر�ة والمحب�ة 

     : Colorantمواد التلو�ن في الطالء الزجاجي

الطالء تضاف عند الحاجة  ىللون مواد ��م�ائ�ة لكل منها تأثیر لوني معین عل

خر؛ آ ىكاسید تكسب الطالءات الزجاج�ة لونا واحدا یختلف من أكسید إلأ،وهي 

وتختلف األلوان الناتجة في الطالء الزجاجي لنفس األكسید إذا تغیر مساعد الصهر 

قلو� وتتنوع مصادر األلوان الخزف�ة �حیث إن �عض هذه  ىمن رصاصي إل

خر �عطي أكثر من لون ، متأثر سواء األكاسید تعطي لونا واحدا بینما ال�عض اآل

لحرق، أو درجات حرارة النضج ،أو بنوع المادة المساعدة علي الصهر أو تقن�ة ا

�عض األلوان من عدة مصادر  ىالجو ومناخ الفرن ،بینما �م�ن الحصول عل

  مختلفة أو بتقن�ات متنوعة مثل :

  )(Colorant Stainsـ الص�غات الملونة: 1 

توجد حال�ًا ص�غات ذات ألوان مختلفة تحضر ��م�ائ�ا في المصانع �حیث 

ارسو الخزف في تلو�ن الطالءات الزجاج�ة، وهي �ستخدمها الفنان الخزاف ود
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% ) من وزن تر�ی�ة الطالءات الزجاج�ة علي 15% : 5تضاف بنسب تتراوح من (

، وتعد هذه الص�غات من ألوان طالء خزف�ة تنشأ )8(حسب درجة اللون المطلوب 

اللون حیث تش�ل مجموعة  ىكاسید تؤثر علأ�صورة طب�ع�ة ثم یتم تعدیلها بإضافة 

  منة االستخدام .آوهذه األلوان ساطعة  ألوان جدیدة للخزاف،

  ) Colorant Oxidesـ األكاسید الملونة: ( 2

إنتاج تأثیرات لون�ة  ىتتصف �عض العناصر الطب�ع�ة الغیر عضو�ة �القابل�ة عل

� وس� �العناصر االنتقال�ة الواقعة في الصف العلو  ىتعطي ألوان الطیف وتسم

 8% إلي 0.5كاسید اللون�ة ��م�ات قلیلة تتراوح من (ألالجدول الدور�، و تضاف ا

%) من وزن تر�ی�ة الطالء الزجاجي وال �عد اللون قبل الحر�� دائما نفس اللون 

الناتج �عد الحر��، فتغیره �عتبر من النواحي غیر المتوقعة للطالء فغال�ًا ما یتفاجأ 

  رق الطالء الزجاجي .الفنان الخزاف بنتائج ح

  وتتأثر درجة اللون الخزفي �عدة عوامل أساس�ة أهمها  :

 كسید الملون المضاف أو الموجود �شوائب في الخامات ألنس�ة ا

  المستخدمة.

 جسام تأثیر الخامات المضافة إلیها األكسید الملون سواء �انت في األ

  الخزف�ة أو الطالء الزجاج�ة. 

  تأثیر ظروف الحر�� من مؤ�سد إلى مختزل على اللون الناتج �عد التسو�ة

 .  
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  تأثیر درجات الحرارة المختلفة حیث یختلف لون الجسم أو الطالء ت�عًا

   .لدرجة المعالجة الحرار�ة

  درجة نعومة األكسید أو المادة الملونة المضافة وتجانسها خلطاتها مع

  الجسم المطب� عل�ه.

 ساسي المضاف إل�ه مادة التلو�ن ونوع التطبی� للون مثل لون الجسم األ

تلو�ن الجسم أو الطالء أو تطب�قه فوق الطالء أو تحت الطالء ونوع المادة 

  المالئة أو الصاهرة المستخدمة في اللون.

�ما یوجد أ�ضا ظروف في مراحل التشغیل المختلفة لها تأثیر على اللون الناتج 

ى الحر�� الم�اشر واقتراب اإلناء أو جزء منه من اللهب للجسم الخزفي وذلك �ما ف

أو وجود رماد األفران وترسیبها على سطح المنتج، �ذلك یجب التأكد من اخت�ار 

اللون المطلوب حیث یتأثر اللون الناتج �أجواء الفرن الداخل�ة وجو الحر�� من 

قطع الواحدة و�ذلك في أكسدة واختزال، فاألكسدة العال�ة تمنع تنوع اللون في أجزاء ال

االختزال قد تظهر �عض ال�قع الفاتحة في الش�ل لحدوث أكسدة لتلك األجزاء أثناء 

تمام الش�ل الخزفي حیث إالحر��. وتعد عمل�ة الحر�� من المراحل الهامة في 

تعتبر الحرارة المستخدمة في األفران على اختالف أنواعها من العوامل الرئ�س�ة في 

واء في الجسم أو الطالء الزجاجي وتأكید ث�ات ط�قته على الجسم إظهار اللون س

  الخزفي .

  كاسید والمواد الملونة في الخزف  : تطب�قات األ 

كاسید بهدف الحصول على اللون المرغوب في التأثیرات اللون�ة الناتجة تضاف األ

على أسطح األجسام الخزف�ة وذلك �استعمال الطالء للحصول على تلك التأثیرات 
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�قصد معالجة األسطح الخزف�ة وتحسین خواصها أو لغرض الزخرفة على أسطحه، 

طر�� خلطة المواد أو كاسید أو المواد الملونة للجسم أو الطالء عن وتضاف األ

  الطالء المطب�، ور�ما تتواجد أ�ضا �شوائب في المواد األول�ة.

  طرق على النحو التالي : �عدةو�طب� اللون على أسطح األعمال الخزف�ة 

تحت ، �Engobeطانة، Glaze stain الطالء الملون ، Over glazeفوق الطالء

 Under glazeالطالء 

فاأللوان فوق الطالء 
)9(

ع�ارة عن ص�غة عال�ة الصهر ، توضع على الجسم  : هي

المطلي بواسطة الرش، الفرشاة، الط�ع وغیرها، وتحرق �عد ذلك حرقة زخرفة في 

درجة حرارة أقل من درجة حرق ال�س�و�ت، إما دهان الطالء فإنها جزء من الطالء، 

ة فإنه ْم) وما فوق ذلك  بینما لون ال�طان 900وتستعمل في مد� حرار� یبدأ من (

�ضاف إلى سائل الطین، الذ� �ستخدم �عد ذلك لتغط�ة أجزاء الجسم الغیر مرغوب 

إبرازها، واأللوان تحت الطالء فإنها توضع تحت الطالء بواسطة الفرشاة أو عن 

  طر�� الرش، بینما �ضاف دهان الجسم إلى الجسم نفسه.

ل مر��ات الحدید التي في الخامات مث و�صفة عامة فالمواد الملونة الموجودة طب�ع�ا

تعطى ألوانا مختلفة تندرج من اللون العاجي إلى اللون األحمر، وفقا لكم�ة الحدید 

الموجودة لوجود مواد أخر� ل�ست في حد ذاتها مواد ملونة بل لها أثر�بیر في 

فاعل�ة لون الحدید على الجسم المحروق، وهذه المواد تتمثل في هیدرو�سید 

لومنیوم ، إذ تقلل هذه المر��ات من األثر اللوني للحدید یوم، واألالكالسیوم، الماغن�س

في حین یجعل أكسید التیتانیوم الفاعل�ة اللون�ة للحدید ولهذا تستخدم األط�ان التي 

تحتو� على حدید في إنتاج األجسام المزخرفة لكل من أدوات البناء وأدوات المائدة 

�حرص �قدر اإلم�ان على أال تحتو� على ، أما في األواني السیرام���ة الراق�ة ف
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مر��ات الحدید، حیث تقل فرصة اخت�ار األلوان إذا ما �ان المطلوب تحمل هذه 

المواد لدرجات الحرارة العال�ة ، ولذا فإن الزخرفة فوق الطالء تت�ح فرصة اخت�ار 

إنضاج الطالء وتثبیته  ىأفضل، الن المطلوب الحرق في درجات مناس�ة تؤد� ال

 الطالء.   ىعل

اللون الخزفي  : أوال توظیف اللون في الجسم الخزفي من الناح�ة التقن�ة

له خصائص ذات�ة وال یتكون بإضافة لون م�اشر لألجسام أو الطالءات الزجاج�ة 

ولكن یتم نتیجة تفاعالت بین المواد الم�ونة لألجسام الخزف�ة ومادة اللون نفسه 

والتي من نتیجتها إعطاء اللون، وتختلف تلك لتكون بلورات مرت�ة �طر�قة خاصة 

البلورات في الظروف المختلفة وخاصة درجة الحرارة التي �سو� فیها �ل من الجسم 

  والطالء.

التأثیر اللوني الناتج على الجسم الخزفي  : العوامل المؤثرة في اللون الناتج

اد اللون ذاته �مادة كاسید الم�ونة للطالء الزجاجي أو اتحسواء �ان نتیجة اتحاد األ

  :)10(�عدة عوامل أهمها  الجسم الفخار� تتأثر

تعطى �ل مادة من مواد التلو�ن اللون الخاص  نوع و�م�ة مادة التلو�ن: )1(

بها ، و�زداد عم� اللون بز�ادة �م�ة مادته المستعملة ،وقد یتغیر اللون 

الناتج عند استعمال �م�ات متزایدة من مادة التلو�ن �ما في حالة استعمال 

وتسبب ز�ادة �م�ات مواد التلو�ن بنسب عال�ة فساد  أكسید ألحدید�ك مثال.

% من 3 ن ، ف�فسد لون الكو�الت إذا زادت نسب استعماله عن مظهر اللو 

خلطة الطالء الزجاجي، و�تكون لون أخضر برونز� إذا استعمل أكسید 

أكسید البورون عند استعماله  ي% )، و�عط 8النحاس�ك بنس�ة أكبر من( 
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سود ، و�الع�س تنتج ألوان �اهتة ال جمال أ% لون  10بنس�ة تز�د عن 

  ملت مواد التلو�ن بنسب أقل من معدلها .فیها إذا استع

یتأثر اللون الناتج �حجم دقائ� مادته ، وتزداد �ثافة حجم دقائ� المادة :  )2(

اللون بز�ادة نعومة الدقائ�، �ذلك یتغیر اللون عند �بر حجم دقائ� �عض 

مواد التلو�ن ،وذلك �ما في تغیر لون مادتي أصفر الرصاص وأصفر 

لبرتقالي وتغیر لون أكسید الحدید�ك إلى أغم� الكادمیوم إلى األصفر ا

  ��بر حجم دقائقه .

لنوع مادة الجسم الخزفي تأثیر م�اشر على  مادة سطح الجسم الخزفي : )3(

  صفاء اللون الناتج  ولشوائب مادة السطح تأثیر ضار على مظهر اللون.

لدرجة حرارة نضج الطالء الزجاجي تأثیر م�اشر  درجة حرارة النضج : )4(

 ن مادة التلو�نعلى لو 

المستعملة ، و�رجع ذلك إلى تغیر تر�یب األكسید المستعمل بتأثیر درجة 

الحرارة، �ما في حاالت استعمال أكسید الكروم و�رومات الرصاص وثاني 

أكسید المنجنیز وأكسید الن��ل الحدید�ك، ومن األكاسید ما التعطى ألوانا 

والزر�ون�ا ، و�ذلك �رومات  إال في درجات الحرارة العال�ة مثل التیتان�ا

ن هناك مواد تلو�ن �قتصر تلو�نها على درجات حرارة أالحدید ،�ما و 

كاسید النحاس�ك والبورون، واستعمال أالنضج المنخفضة �ما في حاالت 

ملونات أصفر و أحمر الكادمیوم، أو عند استعمال الص�غات العضو�ة ، 

ه بدرجة حرارة النضج �ما عند ومن مواد التلو�ن ال یتأثر اللون الناتج عن

  استعمال أكسید الكو�الت وال�التین .
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تجر� عمل�ات نضج الطالءات الزجاج�ة الملونة  جو عمل�ات النضج : )5(

، إال أن �عض األلوان یتوقف تكو�نها على �العاد�ة في جو مؤ�سد عاد

وجود جو نضج مختزل �ما في عمل�ات التدخین في عمل�ات التبر�� 

عمل�ات الطالء الزجاجي الملون ما �حتاج إلى إجراء عمل�ات الفلز�، ومن 

نضجها فى أجواء متتا�عة من االختزال، ومن مواد التلو�ن ما �حتف� بلونه 

الناتج في �ل من الجو المؤ�سد أو المختزل على السواء �ما في حالة 

  أكسید الكو�الت والكروم .

ذلك �عض المواد عند یؤثر نوع مر�ب الطالء الزجاجي و� تأثیر الوس� : )6(

وجودها في اللون الناتج، وذلك ت�عا لما ینتج عنها من مر��ات مع مواد 

التلو�ن المستعملة أو ما تحدثه من تأثیرات ضوئ�ة، ومن هذه المواد ما 

�اللون �القلو�ات والقلو�ات  ضرتومواد أخر� ، اللون و�حسنه  � �قو 

الناح�ة التقن�ة في النقا�  األرض�ة .وعل�ه �م�ن إیجاز وظائف اللون من 

  : )2( اآلت�ة

 . ر�� عناصر العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي  

 . ر�� أجزاء العمل الخزفي المر�ب والتخلص من صفات الخامة  

 . إظهار �عض األجزاء في الش�ل الخزفي وٕاخفائها وتأكید ف�رة العمل  

جانب لمسات األصا�ع قد یؤثران على فاألدوات المستخدمة في التأثیرات اللون�ة ب

المالمس المتنوعة وانس�اب الطالء الزجاجي وتجانسه على أسطح األعمال الخزف�ة، 

ظهور ق�م فن�ة متكاملة من  ى�صورة تتناسب مع درجة حرارة النضج �ي تؤد� إل

  الجمال�ة واإلتقان . ىشأنها أن ترتقي �الش�ل الخزفي إل
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  لملونة المضافة للطالء الزجاجي :ومن أهم المواد واألكاسید ا

أكسید  -  أكسید الكو�الت - ثاني أكسید المنجنیز -  أكسید النحاس -  كسید الحدیدأ

  .الكروم

ثان�ًا : �عض التأثیرات الملمس�ة الجمال�ة للطالءات الزجاج�ة واألس�اب المؤد�ة 

  لظهورها :

في الخزف تتوفر �ش�ل �بیر �ما تحتو� األدوات التي  إن فرصة التأثیرات الملمس�ة

تستخدم في هذا المجال على إم�ان�ة أكبر �الخامات والمواد، سواء الخامات التي 

�حتو�ها تر�ی�ة الجسم نفسه (الطینة )، أو التي تحتو�ها الطالءات الزجاج�ة لتحقی� 

  لخزف�ة .هذه التأثیرات الملمس�ة إلثراء الق�مة الجمال�ة لألش�ال ا

  �ما تظهر �عض التأثیرات �ش�ل غیر مقصود و�طر�قة عشوائ�ة ،هي تعتبر    

  إحد� عیوب الطالء الزجاجي ، والعیب هو الشيء الغیر مرغوب ف�ه �حدث      

  في اإلنتاج، �حدث ذلك الخطأ في أ� مرحلة من مراحله العدیدة التي أنتیجة خط   

 ىوعل أو التجفیف أو التطبی� أو الحرق،�مر بها العمل الخزفي مثل التش�یل  

إنتاج أعمال خزف�ة فن�ة ال  ىالرغم من ذلك أص�ح في العمل الخزفي الذ� یهدف إل

یوجد �لمة عیب بل أص�ح ذلك العیب هدف یر�د الفنان الوصول إل�ه وتقنینه 

  ن�ة ذات ق�م جمال�ة خاصة وممیزة نتاج أعمال فأ�غرض 

  - هذه التأثیرات الملمس�ة :  ومن األس�اب التي تؤد� لظهور

یتم ذلك نتیجة  :)11(عدم التواف� بین الطالء الزجاجي والجسم المطب� عل�ه  .1

اختالف معامل التمدد الحرار� للطالء الزجاجي مع التمدد الحرار� للجسم 

الطیني المطب� عل�ه الطالء فتظهر ف�ه �عض التأثیرات الملمس�ة �التشققات 

.  
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الجسم المطب� عل�ه الطالء: حیث �ظهر في الجسم العالي المسام�ة  ةتر�ی� .2

 binتأثیرات �ثیرة وهي تظهر �عد إتمام التزجیج ، فنجد فیها الثقوب اإلبر�ة 

holes   أو فقاق�ع صغیرهsmall bubbles    أو عقدbeads   وذلك عندما

ائدة من ز  ةین�مش الجسم تحاول الغازات الخروج منه، �ما إن استخدام �م�

ن �سبب ظهور التأثیرات السا�قة، �ذلك أالماء عند تش�یل الجسم �م�ن 

 ةملون ةالجسم الذ� �حتو� علي �م�ه زائدة من ثاني أكسید المنجنیز �ماد

في �ل من الجسم و  Blisteringیؤثر في تكو�ن البثور أو االنتفاخات 

  الطالء .

له تطبی� الطالء علي طرق تطبی� الطالء الزجاجي على الجسم: تعتبر مرح .3

الجسم من المراحل المهمة التي �ظهر تأثیرها �عد عمل�ة الحرق  لذلك یجب 

 الجسم �طرق جیده ، مع تجنب أخطاء عدیدة منها عدم ىتطبی� الطالء عل

سطح الطالء من الرق�  ىنظافة الجسم من األتر�ة أو الدهون و ما �ظهر عل

أو ذرات الغ�ار من الهواء  فمن  و ال�قع ��ون عادة من األتر�ة من الفرن 

  قبل استعماله .Compressor air األفضل نفخ الفرن �ضاغ� الهواء 

مراحل الحر�� المختلفة: تظهر �عض التأثیرات مثل البثور والقشور التي تنتج  .4

ضع الجسم �عد تغطیته �الطالء الزجاجي م�اشرة في الفرن ، و من خالل 

تماسك ط�قة الطالء �الجسم  و�ظهر فبخار الماء الساخن سوف �قلل من 

البثور و القشور، وٕاذا ارتفعت درجه حرارة الفرن �سرعة و�دون فتره تسخین 

�اف�ة یؤد� ذلك خروج بخار الماء من الجسم مسبب انفجار الجسم و خاص 

،أما عند  ط�قته الخارج�ة ، ألنها أكثر امتصاصا لماء الطالء الزجاجي
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المطب� علیها طالء زجاجي قلو� لدرجات الحرارة تعر�ض األجسام الفخار�ة 

  حدوث تجمع في الطالء الزجاجي. ىالعال�ة دون تدرج في التسخین یؤد� إل

التراكیب المختلفة لخلطات الطالءات الزجاج�ة: تنتج عندما ��ون معامل  .5

جهادات إتمدد الطالء الزجاجي ال یتناسب مع معامل تمدد الجسم و�حدث 

شق� التزجیج ور�ما تشق� الجسم نفسه، وٕاذا �ان معامل في ت ة�بیرة مسب�

قل من معامل ان�ماش الجسم عند التبر�د ل�حدث انضغا� أان�ماش الطالء 

Compression  و ینتج عن ذلك تشق� الطالء، وقد ینفصل عن الجسم و

،  و�نتج أ�ضا عن عدم تساو� shivering �عرف هذا العیب �التشظي 

  .)12(طالء ظهور تشققات دق�قة في الطالء معدل ان�ماش الجسم وال

وف�ما یلي نولي �التوض�ح ل�عض أنواع عیوب الطالء وٕام�ان�ة االستفادة منها 

  جمال�ًا على األسطح الخزف�ة .

�ظهر هذا التأثیر ��ثرة في عمل�ه  Crawling:)12( انحسار الطالء "التجم�ع  .1

الحر�� تعرض الطالء الزجاجي للحرارة  ةالحر�� و قد ینتج ذلك عن سرع

یتجمع الطالء في أجزاء منفصلة عن سطح القطعة مع  ثالشدیدة، حی

هیئه فصوص صغیرة، وتكون  ىالظهور �عض األجزاء عار�ة ف�ما بینهما عل

حافة ط�قة الطالء الزجاجي التي تح�� بتلك المساحات الخال�ة مستدیرة 

 ىع من مساحات دق�قة ومنفصلة إلوسم��ة وناعمة، و�ختلف مظهر التجم

مساحات أكثرانتشارًا وفي حاالت نادرة یتراكم الطالء الزجاجي علي ش�ل 

  )�1ما في ش�ل ()1(قطرات أو نق� 
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  ) یوضح عیب انحسار الطالء1ش�ل (

 ىتظهر الفقاق�ع عل  bubbly surface glazeالطالء ذو السطح الفقاعي : .2

سطح الطالء نتیجة عدم تمام النضج أو ز�ادة في نضج  ىانتفاخات عل ةهیئ

الطالء، و تعیب الفقاق�ع من مظهر ط�قه الطالء و شفافیتها �ما تضعف من 

  ) .�2ما في الش�ل رقم (  )10(متانتها

  

  

  

  

 ) یوضح سطح الطالء الفقاعي .2ش�ل (                                 

ومن العوامل التي تساعد في نمو الفقاعات وعرقلتها سمك ط�قه الطالء، والتوتر 

السطحي واللزوجة العال�ة، �اإلضافة للتر�یب الك�م�ائي للطالء، فیبدو سطح الطالء 

وهو نوع من الزجاج البر�اني و�ثیرا ما تحدث هذه   PUMICEالزجاجي مثل 

  التأثیرات مع طالءات الراكو.
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هي العمل�ة التي تتحول   De vitrificationأو عدم اللمعان:  عدم الشفاف�ة .3

فیها �عض الطالءات الزجاج�ة من الحالة الالبلور�ة إلى طالء بلور� في 

نقطة النضج أثناء التبر�د، وهو شائع ومالئم في الطالءات ذات درجات 

وم، الحرارة العال�ة التي ترتفع فیها نسب السیلكا والطین والكالسیوم وال�ار�

والبلورات الصغیرة المتجمدة أو السطوح غیر المعة المطف�ة تظهر بوضوح 

  الطالءات الزجاج�ة. في

الشد  � قو  ىوترجع األس�اب لظهور هذه العیوب إل  Crazingالتشق�:  .4

واالنضغا� التي تحدث في مادة التزجیج ،أو �نتیجة االختالف بین التمدد 

 يوه. ستخدام أو نتیجة تمدد الجسمواالن�ماش بین الجسم والطالء أثناء اال

من أهم أس�اب حدوث التشق� وتغیر أ�عاد �ال من الجسم أو الطالء �عد 

الوصول إلي درجة حرارة الغرفة ت�عًا لتغیر صور الجهد ، وقد تظهر 

 Conditionحالة االتزان  ىالتشققات الحقًا وذلك لعدم وصول الطالء إل

Equilibrium  المفاجئ إنقاص جهد االنضغا� األصلي  أثناء عمل�ة التبر�د

، وقد تمتد فترة التشق� من )13(مما یجعله في حالة شد مستمرة ف�حدث التشق�

والطرق األكثر فعال�ة لمعالجة التشق� هي ز�ادة نس�ة السیل��ا  أ�ام إلى شهر.

في الجسم أو الطالء الزجاجي وخفض نس�ة الفلس�ار في الجسم أو الطالء 

وأح�انا  .)9(نعم أطحن الكوارتز أو الفلنت �ش�ل  ةحاولالزجاجي، مع م

�ستخدم الفنانین تشق� الطالء والتأكید عل�ه من خالل ت�این لون التشققات مع 

لون الطالء لتحمل أعمالهم ق�م جمال�ة خاصة، �ما هو موضح �الش�ل رقم 

)3.(  
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 الطالء .) یوضح التقشیر في 3ش�ل (                 

�حدث االنزالق أثناء عمل�ة  Flowing Glazeانزالق الطالء الزجاجي :  .5

النضج وقد تكون إحد� السلب�ات للسطح الخزفي إذا نمت �ش�ل غیر مقصود 

ولها أس�اب وصور متعددة، وغال�ا تتر�ب الخلطة سهلة االنزالق من نس�ة 

ن إضافة ینا، ألعال�ة من مساعدات الصهر وال تحتو� علي �اولین أو ألوم

د� إلى ر�� الطالء وعدم حدوث ؤ الزجاجي ی الكاولین في نس�ة الطالء

، فالطالء المنزل� هو الطالء الذ� یتحرك �فعل جاذب�ة )1(االنزالق في الطالء

الثقل أثناء الحر�� و الحر�ة �مقدار ر�ع بوصة ال ��ون بها ضرر أما إذا  

أن �سحب الطالء الزجاجي ما قد زادت �ظهر التأثیر المنزل�؛ ومن المم�ن 

تحتها أو فوقها من مواد تلو�ن محدثة تأثیرًا 

فن�ًا جمیل غیر مقصود ،�ما �الش�ل رقم 

)4. (  

  

  

  ) یوضح انزالق الطالء الزجاجي .4ش�ل (   
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من خالل عرض لعیوب الطالءات الزجاج�ة یتبین انه ل�س من السهل الس�طرة 

الطالءات الزجاج�ة الناتجة عن طرق التطبی�  علي العیوب المختلفة التي تظهر في

ولكن ال �منع هذا  أو أنوع  الحر�� المختلفة أو الختالف في بن�ة الش�ل الخزفي.

من أن ��ون لهذه العیوب تأثیرات جمال�ة �م�ن ان  �ستفید منها الخزاف  و�ش�ل 

  ف�ة .مقصود أثناء تطبی� الطالء الزجاجي وتوظ�فها إلثراء أسطح األعمال الخز 

  ثالثًا : معالجات األسطح الخارج�ة الخزف�ة : 

هي مجموعة من العمل�ات والمهارات والنظر�ات التطب�ق�ة أو المعرف�ة الالزمة 

إلنتاج قطع خزف�ة، بدءا من اخت�ار خامة التش�یل (الطین ) إلى المواد األول�ة 

  متكامل .الداخلة في تراكیب الطالءات الزجاج�ة حتى تص�ح منتجًا قائما 

فمعالجة األسطح في مجال الخزف متنوعة وذات إم�ان�ات عدیدة سواء �ان في 

المرحلة الرط�ة أو مرحلة التجلید أو المرحلة  الجافة أو الفخار�ة، فلكل مرحلة 

 خصائصها التي تتمیز بها، فتنتج تأثیرات خاصة قد تظهر في مرحلة دون غیرها.

  لجة للسطوح األعمال الخزف�ة ف�ما یلي:  وسوف نتناول �التوض�ح لمراحل المعا

هي مرحلة ذات أهم�ة �النس�ة لمعالجة األسطح فهي  Wet:  أوًال : المرحلة الرط�ة

تعتمد على رطو�ة ومرونة الطینة المش�ل بها الجسم ، حیث إنها ال تفقد الماء 

 الطب�عي الموجود بها مما �عمل على صعو�ة تطبی� الطالء الزجاجي علیها، حیث

أنها تمتص الماء الموجود في الطالء إلى حد ما وتترك جز�ئات الطالء على سطح 

  الجسم أح�انا وتز�د من رطو�ة الجسم .

هي مرحلة تعتمد على تبخر جزء من   Leather hardثان�ًا : مرحلة التجلید : 

� تفقد جزءا من الماء الموجود بها، حیث أن أماء الطینة المش�ل منها الجسم، 
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االن�ماش الذ� س�حدث أثناء التجفیف ��ون قد تم، ف�ص�ح الجسم الطیني معظم 

تعتبر هذه المرحلة من أفضل المراحل لتطبی� �عض التقن�ات  �ش�ه الجلد.

والمالمس فیها على السطح الطیني المجلد، حیث توجد مجموعة من األسالیب 

الجفاف ضمانًا  لمعالجة األسطح التي یجب أن یتم تطب�قها على الجسم قبل مرحلة

لنجاحها، ومن هذه المعالجات المختلفة تقن�ة الضغ� وتقن�ة الحفر واإلضافة ، 

  وتقن�ة الثقب والتفر�غ إلى جانب تقن�ة الصقل والتلم�ع .

وفى هذه المرحلة یتم التخلص من الماء   Bone _ Dryثالثًا: المرحلة الجافة : 

ضعه في م�ان رطب �حرارة معتدلة الطب�عي الموجود �الجسم الطیني ب��ء وذلك بو 

، حیث یجف الجسم بتعادل في جم�ع أجزائه ،�ما  �م�ن استخدام عدد من األدوات 

المختلفة لعمل الزخارف والتقن�ات المختلف ، حیث یوجد في هذه المرحلة قلیل من 

  اللدونة الكاف�ة في الطین تم�ن من عمل تقن�ات الحز والحفر والكش� .

تسمى مرحلة الحر�� األول الذ� �عرف (   Biscuitرا�عًا : المرحلة الفخار�ة : 

�ال�س�و�ت ) وفى هذه المرحلة یتم تحو�ل األجسام الطین�ة من مرحلة الجفاف إلى 

) درجة 1000:   (850مرحلة الفخار �عد تسو�تها في درجة حرارة تتراوح ما بین 

الماء الطب�عي والك�م�ائي من الجسم، مع مئو�ة، و�تم في هذه المرحلة التخلص من 

مرعاه التدرج في درجات الحرارة إلى أن تصل إلى درجة التسو�ة المطلو�ة  حیث 

تخرج الماء تماماً ، وتصل عندها الطینة لدرجة الجفاف التام و�حدث التغیر في 

  الش�ل البلور� لها و�ص�ح عندها الجسم جاهز لتطبی� الطالء الزجاجي .

تعتبر هذه المرحلة النهائ�ة من مراحل   Ceramicالمرحلة الخزف�ة :  خامسًا :

معالجة األسطح الخارج�ة، حیث یتم تطبی� الطالء الزجاجي من خالل تعرض 

  سطوح اإلعمال لمرحلة حر�� ثاني للحصول على تأثیرات لون�ة .
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مجموعة من األعمال الخزف�ة توضح التأثیرات اللون�ة والملمس�ة  للطالءات 

  .الزجاج�ة 

  

) مجموعة من األش�ال عولج أسطحها �الطالءات الزجاج�ة الملونة تبرز فیها  التناغم 1ش�ل ( 

  .)15)(14(اللوني

  

على  ) أعمال خزف�ة تجلت فیها المعالجة السطح�ة التي �م�ن أن تؤدیها الطالءات الزجاج�ة نفسها للحصول2ش�ل (

  )16(. وهم�ة من تر�ی�ة الطالء الزجاجي تأثیرات ملمس�ة

  

) أعمال خزف�ة تبرز فیها الطالءات الزجاج�ة نفسها للحصول على تأثیرات ملمس�ه حق�ق�ة من 3ش�ل (

االكاسید المضافة لتراكیب الطالء الزجاجي 
)14(

.  
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  الخالصة : 

واألش�ال الخزف�ة إن التأثیرات اللون�ة للتصم�م الخزفي مرت�طة جمال�ًا �المسطحات 

من خالل ما �الزمها من عمل�ات تقن�ة وفن�ة  في تصم�م م�ونات درجات األلوان 

سالیب والتقن�ات المختلفة المنفذة لها؛ وٕان فرصة التأثیرات الملمس�ة في الخزف األو 

تتوفر �ش�ل �بیر �ما تحتو� األدوات التي تستخدم في هذا المجال على إم�ان�ة 

لمواد، سواء الخامات التي �حتو�ها تر�ی�ة الجسم نفسه (الطینة )، أكبر �الخامات وا

أوالتي تحتو�ها الطالءات الزجاج�ة لتحقی� هذه التأثیرات الملمس�ة في معالجة 

األسطح الخزف�ة التي من شأنها إثراء الق�مة الجمال�ة لألش�ال الخزف�ة واالرتقاء بها 

  فن�ًا. 

: ـ تحقی� ال�عد التعبیر� الجمالي لألسطح  ومن خالل الم�احث السا�قة نستخلص 

الخزف�ة من خالل إم�ان�ة الحصول علي تأثیرات لون�ة وملمس�ة تتجلى فیها الق�م 

الجمال�ة عن طر�� توظیف التقن�ات المختلفة في معالجة سطوح الجسم الخزفي في 

  أكثر من حالة ( الرطب ، المجلد الجاف ، الفخار ، والمزجج ).

األكاسید المعدن�ة واألص�اغ اللون�ة الخزف�ة من جانب الترا�� بین  ـ إبراز دور

عناصر وأجزاء العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي، ور�� أجزاء 

العمل الخزفي المر�ب والتخلص من صفات الخامة، إلي جانب إظهار �عض 

  األجزاء في الش�ل الخزفي وٕاخفائها وتأكید ف�رة العمل .

لتقن�ات الفن�ة الستحداث تأثیرات لون�ة وملمس�ة األثر الكبیر في منح ـ إن ا

  التكو�نات واألعمال الخزف�ة ق�مًا جمال�ة ، وغنى فني،  �سهم في إنتاج أنواع متعددة 
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من األش�ال الخزف�ة  لكل منها سمات وارتكازات تجعله مختلفًا عن غیره من الفنون 

ال�حث الحالي  المسار التقني الم�اشر للتأثیرات اللون�ة منها  ثبتالتش�یل�ة ، وعل�ه أ

كاسید واألص�اغ اللون�ة في اإلضافة للطالءات والملمس�ة والدور الذ� لعبته األ

  . الزجاج�ة ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة واالرتقاء بها جمال�اً 
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اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات التواصل   العوامل المؤثرة على

  االجتماعي �مصدر للمعلومات في أوقات األزمات

  دراسة استطالع�ة على عینة من س�ان مدینة بنغاز� 

  االستاذ المساعد ��ل�ة اإلعالم ، جامعة بنغاز�    د. سل�مة حسن سعد ز�دان  

  ملخص

استخدامها ودرجة  هم العوامل المؤثرة على مستو� أ  إ تعد مصداق�ة الوسیلة 

االعتماد علیها �مصدر للمعلومات،ولتحدید درجة مصداق�ة وسائل اإلعالم الجدید 

في ظل تعدد مصادر معلوماتها ن�حث في أهم العوامل المؤثرة على درجة هذه 

جراء ال�حوث والدراسات العلم�ة وعلى مستو� هذا ال�حث إالمصداق�ة من خالل 

نها تقدم أهو   اللیبيلد� الجمهور  ذه الش��اتهم مؤشرات مصداق�ة هأ ن أاتضح 

ساحة من الحر�ة أكثر من وسائل معلومات مدعمة �الصور ومقاطع الفیدیو وتوفر م

عالم التقلید�ة و تقدم معلومات حدیثة،  �ما ان خاص�ة التفاعل�ة والمشار�ة اإل

الدوافع �ما ا تضح أن أهم   ،مصداق�ة الالح�ة في إبداء الرأ� احد اهم مؤشرات 

الكامنة وراء اعتمادهم على ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات في 

وقات األزمات هي تحقی� األهداف المعرف�ة و الطقوس�ة  وأن أهم التأثیرات الناتجة أ

ن المعلومات المتاحة على ش��ات التواصل االجتماعي أعن هذا االعتماد هي 

األزمة وتشعرهم �أن األزمة تمسهم �ش�ل  تعطیهم القدرة على اتخاذ موقف تجاه

م�اشر وانها تساعدهم  على التقلیل من حجم األزمة ثم انها تز�د من احساسهم 

�حجم األزمة ثم انها تز�ل لدیهم الغموض عن األزمة وتقلل من مخاوفهم من 

  .المخاطر المرت�طة �األزمة  
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شــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل  ،المصــــــــــــــداق�ة  ،العوامـــــــــــــــل  الكلمــــــــــــــات المفتاح�ــــــــــــــة :

   . الجمهور اللیبي ،االجتماعي 

  مقدمة ال

ــــــــــــــــي إشــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  حــــــــــــــــد� الظــــــــــــــــواهر االتصــــــــــــــــال�ة الت

ـــــ��ات حاضــــــــــنة  ـــد مثلــــــــــت هــــــــــذه الشـــــ ـــالم الجدیــــــــــد ، وقـــــــ صــــــــــاحبت ظهــــــــــور االعـــــــ

ــد ســـــــــواء  ـــــــــى حـــــــ ـــــــــة  عل ـــــــــة واألجنب� ـــــــــراد المجتمعـــــــــات العر�� اجتماعـــــــــة لمعظـــــــــم أف

ـــــــ��ات مســـــــــــــــــتودع �بیـــــــــــــــــر  ــــد غـــــــــــــــــدت هـــــــــــــــــذه الشــــــــــ للمعلومـــــــــــــــــات واآلراء ، وقـــــــــــــ

ـــــــا وثرائهــــــــــــا  ــــد غــــــــــــزارة معلوماتهـــــ ــــــــــــى أحــــــــ واألف�ــــــــــــار والتحلــــــــــــ�الت وال یخفــــــــــــى عل

ــــث عـــــــــــــن  ـــــــا وال�حـــــــــ ـــــــــــــى ارت�ادهــــــ ــــر عل ـــــــــ ـــــــــــــال �بی ــــــاح�ه إق� ـــــــــــــذ� �صـــــــ األمـــــــــــــر ال

ـــــــــت  ــــي اجر� ـــــ ـــــــــة الت ـــــــا ولعـــــــــل الدراســـــــــات العلم� المعلومـــــــــات  مـــــــــن خـــــــــالل محتواهــ

علـــــــــــــــى شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــاعي توصـــــــــــــــلت إلـــــــــــــــى أن المعلومـــــــــــــــات 

ـــات النظـــــــــر بـــــــــین إ ذات ق�مـــــــــة عال�ـــــــــة جـــــــــدا و المتاحـــــــــة علیهـــــــــا  ـــــت وجهــــــ ن اختلفــــ

ـــــداق�ة ووضــــــــــــــــوح مصــــــــــــــــادر  ــــة مصــــــــــــــــداقیتها ومصـــــــــــ ــــــــــــــــى درجــــــــــــ ــــــــــــــــاحثین عل ال�

ـــــــــد حـــــــــدود التعـــــــــرض لهـــــــــذه  ـــــــــذ� جعـــــــــل الكثیـــــــــر �قـــــــــف عن معلوماتهـــــــــا األمـــــــــر ال

ــدر رئـــــــــــــــ�س  ــــا �مصـــــــــــــ ـــــــا والثقـــــــــــــــة فیهـــــــــــ ـــــاد علیهــــــــ المعلومـــــــــــــــات دونمـــــــــــــــا االعتمــــــــــ

حاولـــــــــت ق�ـــــــــاس للمعلومـــــــــات ، والمتأمـــــــــل لنتـــــــــائج �ثیـــــــــر مـــــــــن الدراســـــــــات التـــــــــي 

مصــــــــــداق�ة هــــــــــذه الشــــــــــ��ات ودرجــــــــــة ثقــــــــــة المســــــــــتخدمین لهــــــــــذه الوســــــــــائل یــــــــــر� 

أن أغلــــــــــــــــب الدراســــــــــــــــات تشــــــــــــــــیر إلــــــــــــــــى أن غــــــــــــــــزارة المعلومــــــــــــــــات وتضــــــــــــــــار�ها 

ـــــدم  وغموضــــــــــــها وعــــــــــــدم وضــــــــــــوح مصــــــــــــادرها هــــــــــــي مؤشــــــــــــرات تقــــــــــــف وراء عــــــــ

ـــــــــــي اوقـــــــــــات  ــــا �مصـــــــــــادر للمعلومـــــــــــات ف ـــــاد علیهـــــــ ـــــــا وعـــــــــــدم االعتمــــــ الثقـــــــــــة فیهــــ

  األزمات .
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ــــــــــ ـــــد� الجمهــــــــــور اللیبــــــــــي وإلجــــــــــراء الق�ــــــــــاس عل ـــــ ـــــــ��ات ل ى مصــــــــــداق�ة هــــــــــذه الشـــ

،�م�ـــــــــــن الوقـــــــــــوف علـــــــــــى خصـــــــــــائص المرحلـــــــــــة الراهنـــــــــــة ذات األزمـــــــــــات التـــــــــــي 

ــذ�  ـــــــــي ظـــــــــل الغمـــــــــوض الـــــــ ـــــن المعلومـــــــــات ف ــــث عــــ تجعـــــــــل مـــــــــن المتلقـــــــــي ی�حـــــ

ـــــــى وســـــــــائل اإلعـــــــــالم المتاحـــــــــة أمامـــــــــه  ـــــــا�ا ، فیتجـــــــــه إلــ ینتـــــــــاب األحـــــــــداث والقضــ

عــــــــــــالم أمامــــــــــــه ل�ســــــــــــتقي منهــــــــــــا معلوماتــــــــــــه ، وفــــــــــــي ظــــــــــــل تعــــــــــــدد وســــــــــــائل اإل

مزا�ـــــــــــــــا  شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل  ة وغـــــــــــــــزارة معلوماتهـــــــــــــــا ، وفـــــــــــــــي ظـــــــــــــــل ز�ـــــــــــــــاد

االجتمـــــــــــاعى والتـــــــــــدف� الســـــــــــر�ع للمعلومـــــــــــات مـــــــــــن خاللهـــــــــــا  �طـــــــــــرح  الســـــــــــؤال 

ــــة مـــــــن خـــــــالل  ــــة مصـــــــداق�ة هـــــــذه المعلومـــــــات المتاحـــ ـــــو مـــــــا هـــــــي درجـــ المهـــــــم هــ

ـــــــاهي العوامــــــــــــــل  و المؤشــــــــــــــرات التــــــــــــــي أشــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي ومـــــــ

ـــــــــــي أوقـــــــــــات تحـــــــــــدد مصـــــــــــداقیتها  ــــا �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات  ف ـــــاد علیهـــــــ واالعتمــــــ

  األزمات  .

  تحدید مش�لة ال�حث  

ــــــیلة  ــــــم العوامــــــــــــل المــــــــــــؤثرة علــــــــــــى مســــــــــــتو� حــــــــــــإتعــــــــــــد مصــــــــــــداق�ة الوســــــ  د� أهــــــ

ــــا �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات ، إذ  ـــــاد علیهـــــــ ـــــــــــرد  إاســـــــــــتخدامها ودرجـــــــــــة االعتمــــــ ن الف

ــــــــه و�ــــــــین األحــــــــداث عــــــــن طر�ــــــــ�  ــــــــي ) �ســــــــعى لخلــــــــ� حلقــــــــة وصــــــــل بین (المتلق

� أصـــــــــــال المتاحـــــــــــة أمامـــــــــــه وهنـــــــــــا �قـــــــــــع المتلقـــــــــــي فـــــــــــي إشـــــــــــ�ال�ة وســـــــــــائل االت

ـــــر األخ�ـــــــــار ،، هـــــــــذا مـــــــــن أالوســـــــــائل  كثـــــــــر دقـــــــــة وســـــــــرعة ومصـــــــــداق�ة فـــــــــي نشــــ

ــب آخـــــــــر تتســـــــــاب� وســــــــائل االتصـــــــــال المتاحـــــــــة  ـــــب ومـــــــــن جانـــــــ مامـــــــــه فـــــــــي أجانـــ

ــــــــــــارات أمامــــــــــــه ، و  ــــــــــــار وتتعــــــــــــدد الخ� لكــــــــــــن عنــــــــــــدما یر�ــــــــــــد نشــــــــــــر هــــــــــــذه األخ�

ــــث عـــــــــــــن اإدق�قـــــــــــــة ف الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى معلومـــــــــــــة لوســـــــــــــیلة األكثـــــــــــــر نـــــــــــــه ی�حـــــــــ

ـــل المتلقـــــــــي �شـــــــــعر  ـــــاك عـــــــــدة عوامـــــــــل تجعــــــ ـــــ�ة لـــــــــه، ولعـــــــــل هنــــ ـــــداق�ة �النســــ مصــــ

ــــر مصـــــــــداق�ة مـــــــــن غیرهـــــــــا ... وفـــــــــي خضـــــــــم وجـــــــــود  ـــــ ـــــــــأن هـــــــــذه الوســـــــــیلة اكث �
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ــد شــــــــــ��ات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي  ومــــــــــا شــــــــــا�ه  ـــــد هنــــــــــا نقصــــــــ ـــالم الجدیـــــ اإلعـــــــ

ــد ســــــــــواء  ــــــــــى حــــــــ ــــــــــین والجمهــــــــــور عل ــر فــــــــــي أوســــــــــا� اإلعالمی ــــــــ مــــــــــن لغــــــــــ� �بی

ــــة مصـــــــــداقیتها ــــــإن حجـــــــــم اســـــــــتخدام  حـــــــــول درجـــــ ـــــر األخ�ـــــــــار فـــ ودقتهـــــــــا فـــــــــي نشــــ

ــــا �مصــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات حــــــــــــــول  ـــــاده علیهــــــــــ ـــــــا ودرجــــــــــــــة اعتمـــــــــ الجمهــــــــــــــور لهـــــــ

ـــــداقیتها ، وعلـــــــــــى  األحـــــــــــداث ر�مـــــــــــا �عـــــــــــد أحـــــــــــد العوامـــــــــــل المـــــــــــؤثرة علـــــــــــى مصــــــ

ــر فـــــــــإن ـــــد یتكـــــــــون العامـــــــــل الـــــــــرئ�س فـــــــــي  الجانـــــــــب اآلخـــــــ مصـــــــــداق�ة الوســـــــــیلة قــــ

ــــا �مصـــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات وقــــــــــــــد ��ــــــــــــــون فقـــــــــــــــ دان اعتمــــــــــــــاد الجمهــــــــــــــور علیهــــــــــ

ـــــــــــــذ� ینتـــــــــــــاب  ــــــــائل التقلید�ـــــــــــــة ودرجـــــــــــــة الغمـــــــــــــوض ال المعلومـــــــــــــات مـــــــــــــن الوســـــ

ـــــبب  ــده ســــــ ـــدرتها علـــــــــــى تبدیـــــــــ ـــــــر العتمـــــــــــاده آاألحـــــــــــداث والقضـــــــــــا�ا وعـــــــــــدم قــــــــ خــــ

ــــــــــد  ،علیهــــــــــا  ــــــي تحدی ــــــــــداخل فــــ ــــــــــر أ�ــــــــــل هــــــــــذا الت � العوامــــــــــل والمــــــــــؤثرات األكث

ـــــداق�ة وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي  ــــــــــــــى مصـــــــــ ــــــــــــــأثیر عل ــــــــــــــي الت ــــــــــــــروزا ف ب

ــــــــــــى و�التــــــــــــالي اعتمــــــــــــاد الجمهــــــــــــور علی ــــــــــــادني إل ــــا �مصــــــــــــدر للمعلومــــــــــــات .ق هــــــــ

  ف�رة هذا ال�حث وتحدید المش�لة ال�حث�ة في السؤال التالي 

  بیى على ش��ات التواصل االجتماعيما العوامل المؤثرة في اعتماد الجهور اللی

  �مصدر للمعلومات في أوقات األزمات ؟

ــــة مــــــــن �ونهــــــــا محاولــــــــة لكشــــــــف أ : تــــــــأتي  أهم�ــــــــة ال�حــــــــث هم�ــــــــة هــــــــذه الدراســــ

عالقــــــــــات االعتمـــــــــــاد المت�ادلــــــــــة بـــــــــــین الجمهــــــــــور اللیبـــــــــــي  وشــــــــــ��ات التواصـــــــــــل 

ــــــافة مؤشـــــــــــــرات علم�ـــــــــــــة �ســـــــــــــتند علیهـــــــــــــا ال �ـــــــــــــاحثین فـــــــــــــي االجتمـــــــــــــاعي إلضـــــــ

ـــــد وألهم�ـــــــــــــــة شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــات اإلعالم�ـــــــــــــــة واإل ـــالم الجدیــــــــــ عــــــــــــ

ــــــــــأ ــــــــــى الت ـــدرتها عل ـــــــ عــــــــــالم ثیر ومنافســــــــــتها الشــــــــــدیدة لوســــــــــائل اإلاالجتمــــــــــاعي وق

ــــه مــــــــن األ ــــــــد� ، فإنــــ ــــــــد حــــــــدود تأثیرهــــــــا علــــــــى التقلی هم�ــــــــة �م�ــــــــان أن نقــــــــف عن

ــــــن جهــــــــة المســــــــتخدم مــــــــن ــد� مــ ـــــــى وســــــــائل االعــــــــالم التقلیــــــ خــــــــر� أ  جهــــــــه وعلـ

  لتحدید الخ� الذ� �قف عنده المتلقى من تلك الش��ات  
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  �حثأهداف ال

ــداق�ة شــــــــــــ��ات التواصــــــــــــل تهــــــــــــدف هــــــــــــذه الدراســــــــــــة إلــــــــــــى ق�ــــــــــــ ـــــم مصــــــــــ اس حجـــــــ

ــــــــاعي ـــــــــى أ� مـــــــــد� تعـــــــــد مصـــــــــداقیتها مـــــــــن  االجتمـ ـــــــي وٕال ــ ـــــد� الجمهـــــــــور اللیب ــــ ل

ــــا �مصـــــــــدر للمعلومـــــــــات فـــــــــي  ــــات األزمـــــــــات مـــــــــن أعوامـــــــــل اعتمـــــــــادهم علیهـــــ ـــــ وق

  -:خالل تحقی� األهداف التال�ة 

  ـــة مصــــــــــــــــداق�ة شــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل التعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى درجـــــــــــــ

ـــــــــو�  ـــــــــاس فعال�ـــــــــة محت ـــــــي وق� ــ ـــــــــد الجمهـــــــــور اللیب االجتمـــــــــاعي عن

ـــــــــات  شـــــــــ��ات التواصـــــــــل األجتمـــــــــاعى علـــــــــى الجمهـــــــــور فـــــــــي اوق

 .األزمات 

  ــــــــــــى شــــــــــــ��ات ــــــــــــي عل ــــــــــــع اعتمــــــــــــاد الجمهــــــــــــور اللیب ــــــــــــة دواف معرف

 .التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات 

 ـــــــ��ا ت التواصـــــــــــل ق�ـــــــــــاس اعتمـــــــــــاد الجمهـــــــــــور اللیبـــــــــــي علـــــــــــى شــــ

االجتمــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات والكشــــــــــــــف عــــــــــــــن أهــــــــــــــم 

ــداق�ة شـــــــــــــ��ات  ــــة مصـــــــــــ ـــــــــــــى درجـــــــــ ـــــــــــــؤثر عل ــــــي ت ـــــــ العوامـــــــــــــل الت

 واصل االجتماعي لد� الجمهور اللیبي .الت

   ل�حثتسِاؤالت ا

  ــــــــــــى شــــــــــــ��ات ــــــــــــین عل ــــــد� �عتمــــــــــــد جمهــــــــــــور اللیبی ــــــــــــى أ� مــــــ إل

ــــــــــــي اوقــــــــــــات  التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي �مصــــــــــــدر للمعلومــــــــــــات ف

 .األزمات و ماهي دوافع وأس�اب اعتماده علیها 

 ــــــــأثیرات ا ــــــى �حـــــــــــدثها اعتمـــــــــــاد الجمهـــــــــــور اللیبـــــــــــيمـــــــــــاهي التـــ  لتـــــ

علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــــــــل  االجتمـــــــــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــــــــــدر 

 .للمعلومات في اوقات األزمات 
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  ــداق�ة شــــــــــــــــــ��ات التو مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي  مؤشــــــــــــــــــرات اصــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــ

 . االجتماعي عند الجمهور اللیبي

 :  هومنهج ال�حثنوع / اإلجراءات المنهج�ة  -

ـــــــي وضــــــــــعها الــــــــــراهن  دراســــــــــة وصــــــــــف�ة اســــــــــتطالع�ة لق�ــــــــــاس الظــــــــــاهرة فـــ

ـــــــي وتحدیــــــــد درجــــــــة  ــــة مــــــــن الجمهــــــــور اللیبـ عــــــــن طر�ــــــــ� مســــــــح آراء عینــــ

  .مصداق�ة ش��ات التواصل االجتماعي لدیهم 

   والعینة ال�حثمجتمع 

ـــــع ال�حـــــــــــث فـــــــــــي هـــــــــــذه الدراســـــــــــة مـــــــــــن مجمـــــــــــوع ســـــــــــ�ان  یتكـــــــــــون مجتمــــــ

مدینــــــــــــة بنغــــــــــــاز� �ــــــــــــالتطبی� علــــــــــــى عینــــــــــــة عشــــــــــــوائ�ة �ســــــــــــ�طة قوامــــــــــــه 

ـــــث والمســــــــتو�  150 ـــ ــــــــوع مــــــــن حی ــــــــوفر فــــــــیهم صــــــــفة التن مفــــــــردة ممــــــــن تت

ــــــع  ــــد تـــــــــــم توز�ـــــ ـــــــــــة العمر�ـــــــــــة وقـــــــ ـــــــي والمرحل اســـــــــــتمارة وتـــــــــــم  150التعل�مــــ

  استمارات  �10فاقد  150 صلأاستمارة فق� من  140تفر�غ 

  أدوات جمع الب�انات 

ــــــع ب�انـــــــــات هـــــــــذه الدراســــــــــة عـــــــــن طر�ـــــــــ� اســـــــــتمارة استقصــــــــــاء  تـــــــــم تجم�ـــ

ر�ــــــــــع محــــــــــاور یتعلــــــــــ� المحــــــــــور أتكونـــــــــت مــــــــــن مق�ــــــــــاس �شــــــــــتمل علــــــــــى 

ـــة ( النـــــــــــــوع ،  ــــة لمفـــــــــــــردات العینــــــــــ األول �ق�ـــــــــــــاس المتغیـــــــــــــرات الد�مجراف�ـــــــــ

العمــــــــــــر ، المســــــــــــتو� التعل�مــــــــــــي ) وق�ــــــــــــاس درجــــــــــــة اســــــــــــتخدام شــــــــــــ��ات 

ــــا �مصـــــــــــــــــــدر  ـــــاد علیهـــــــــــــــ التواصـــــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــــاعي ودرجـــــــــــــــــــة االعتمــــــــــــــ

ــــــــــاني  ــــــــــ� المحــــــــــور الث ــــــات ، بینمــــــــــا یتعل ــــات األزمــــ ــــــ للمعلومــــــــــات فــــــــــي أوق

ــداق�ة شــــــــــــــــ��ات  التواصــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي ، بینمــــــــــــــــا �مؤشــــــــــــــــرات مصــــــــــــــ

ــــــــأثیرات  ــــــــع بتـ ــــث بـــــــــدوافع االعتمـــــــــاد والمحـــــــــور الرا�ـ ـــــ یتعلـــــــــ� المحـــــــــور الثال

  .االعتماد 
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  إجراءات الصدق والث�ات 

ــــه علـــــــــى ق�ـــــــــاس  للح�ـــــــــم علـــــــــى صـــــــــالح�ة المق�ـــــــــاس والتأكـــــــــد مـــــــــن قدرتـــــ

ـــــــم تجر� % مــــــــــن 10ه علــــــــــى عینــــــــــة صــــــــــغیرة مثلــــــــــت �ــــــــــمــــــــــا أعــــــــــد لــــــــــه تـــ

ــــــا تــــــــم تح�ــــــــ�م االســــــــتمارة  ــــة مــــــــن مفــــــــردات العینــــــــة �مــ ـــــل مجموعــــ مــــــــن قبـــ

  ).1(اعضاء ه�أة التدر�س ��ل�ات االعالم

  المعالجة االحصائ�ة للب�انات   

تم االعتماد في معالجة ب�انات هذه الدراسـة احصـائ�ًا علـى الحزمـة االحصـائ�ة 

) ، وذلــك مــن خــالل المعالجــات اإلحصــائ�ة التــي SPSSللعلــوم االجتماع�ــة ( 

نحـــراف المئو�ـــة، والمتوســـ� الحســـابي واالب تضـــمنت التكـــرارات ال�ســـ�طة والنســـ

  .المع�ار� 

  الخلف�ة النظر�ة والمعرف�ة لل�حث 

ـــــــى وســــــــــائل االعــــــــــالم فــــــــــي أوقــــــــــات دیــــــــــز  اد اعتمــــــــــاد األفــــــــــراد علـــ

ــــــا �صــــــــــــــاحبها  ـــــات �مختلــــــــــــــف أحجامهــــــــ األزمــــــــــــــات ، وحیــــــــــــــث أن األزمـــــــــ

ــذ�  نــــــــــــوع مــــــــــــن التضــــــــــــارب والــــــــــــنقص فــــــــــــي المعلومــــــــــــات ، األمــــــــــــر الــــــــــ

لومــــــــــات عء تضــــــــــارب المیترتــــــــــب عل�ــــــــــه غمــــــــــوض لــــــــــد� المتلقــــــــــي جــــــــــرا

ـــــــى وســـــــــائل االعـــــــــالم إحـــــــــد�  ــــاد علــ ــــد نظر�ـــــــــه االعتمـــــ وتناقصـــــــــها ، وتعـــــ

ـــــــــــات التـــــــــــأثیر المعتـــــــــــدل والتـــــــــــي تفســـــــــــر التغییـــــــــــرات التـــــــــــي تطـــــــــــرأ  نظر�

ــــــــه بوســــــــائل االعــــــــالم . وتقــــــــوم نظر�ــــــــة  ــــــلوك الفــــــــرد فــــــــي عالقت ــــــــى ســ عل

  .)2(االعتماد على عدة افتراضات هي 

ـــدرجات  ـــــــان اســـــــــــتقراره و یختلـــــــــــف النظـــــــــــام االجتمـــــــــــاعي وفقـــــــــــًا لــــــــ �لمـــــــــــا �ــــ

ــــــــك النظــــــــام اإل عالمــــــــي قــــــــادرًا علــــــــى اشــــــــ�اع حاجــــــــات الجمهــــــــور �ــــــــان ذل

 مدعاة العتماده علیها 
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ــــــــــــاوتو أأن  ـــــــى وســــــــــــائل فــــــــــــراد الجمهــــــــــــور یتف ـــــ ــــــــــــي درجــــــــــــة اعتمــــــــــــادهم عل ن ف

ـــــــــــــى عـــــــــــــالم وفقـــــــــــــًا لخصائصـــــــــــــهم العامـــــــــــــة و اإل �قـــــــــــــل اعتمـــــــــــــاد األفـــــــــــــراد عل

  . عالم �لما توفرت لدیهم مصادر بدیلةوسائل اإل

ــــــــأثیرات  ـــــــى وســـــــــــائل اإلعـــــــــــالم تـــ ــــاد علــــ : و�عـــــــــــد مـــــــــــن أهـــــــــــم هـــــــــــذه  االعتمـــــــ

  .)3( التأثیرات التأثیرات المعرف�ة الوجدان�ة والتأثیرات السلو��ة

  ش��ات التواصل االجتماعي في إطار اإلعالم الجدید 

ــــتها الظـــــــــــــــاهرة دیـــــــــــــــد نمـــــــــــــــ� مـــــــــــــــن األاإلعـــــــــــــــالم الج نمـــــــــــــــا� التـــــــــــــــي فرضـــــــــــ

ــــدة بـــــــــــــین  المتلقـــــــــــــي االتصـــــــــــــال�ة الحدیثـــــــــــــة التـــــــــــــي أفـــــــــــــرزت عالقـــــــــــــات جدیـــــــــ

ــــــلو�ه مــــــــــع هــــــــــذه  ــــــــــي ســــ ــــــــــًا ف ــــــــــك جل� ــــــــــد ظهــــــــــر ذل ـــــــیلة اإلعالم�ــــــــــة وق والوســـ

ــــــي تجــــــــاه هــــــــذه  ــــــلوك المتلقــ الوســــــــائل ، ولعــــــــل التغیــــــــرات التــــــــي صــــــــاحبت ســ

ــــــــــــ ــــــــــــین وســــــــــــائل اإلالظــــــــــــاهرة هــــــــــــي الت ــــــــــــه و� عــــــــــــالم ي أحــــــــــــدثت فجــــــــــــوة بین

ــــــــــى انجــــــــــذاب ــــــــــى مســــــــــتو� االســــــــــتخدام  وأدت إل ـــــة عل ـــــ عــــــــــدد �بیــــــــــر  التقلید�

یــــــــــــد ، ولعــــــــــــل خصــــــــــــائص هــــــــــــذه عــــــــــــالم الجدمــــــــــــن المتلقــــــــــــین لوســــــــــــائل اإل

ـــدرة علـــــــــى إحـــــــــداث عمل�ـــــــــة التـــــــــأثیر مـــــــــن  ــــــــال�ة منحتهـــــــــا القــــــ الظـــــــــاهرة االتصـ

خـــــــــــــالل التفاعـــــــــــــل المت�ـــــــــــــادل عبـــــــــــــر وســـــــــــــائ� هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة �م�وناتهـــــــــــــا 

  . )4(التقن�ة الهائلة 

ــــــــــــر  ةولشــــــــــــ��ات التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي خصــــــــــــائص متعــــــــــــدد ـــــا أكث تجعلهـــــــ

ــــــــأثیرًا وهـــــــــــي المشـــــــــــار�ة والتفاعـــــــــــل واالنفتـــــــــــاح والمحادثـــــــــــة والتـــــــــــرا��  و  )5(تـــ

ــــــاعي ظهـــــــــــور العدیـــــــــــد  ــد ســـــــــــاهم وجـــــــــــود مواقـــــــــــع التواصـــــــــــل االجتمـــــ مـــــــــــن قــــــــ

ـــــاء اإل ــــــــإذا �ــــــــان الفضـــ ــــــــإن مــــــــا الممارســــــــات ف ـــــــاًال للتفاعــــــــل  ف ــــــــي  مجـ لكترون

ــــــــي   ــــــــؤثر ف ــــة مــــــــن الممارســــــــات ت ـــــل مجموعــــ ـــ ینــــــــتج عــــــــن هــــــــذا التفاعــــــــل  �مث
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ـــــــــــــادة القـــــــــــــ�م والث ـــــــــــــى ز� ـــــــــــــؤثر عل ـــــــــــــت نفســـــــــــــه ت ـــــــــــــي الوق ـــــــــــــات ولكنهـــــــــــــا ف قاف

  .)6(المعلومات والمعارف

  الدراسات السا�قة 

لتعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى تهــــــــــــــــدف الدراســــــــــــــــة ل )7( 2011دراســــــــــــــــة جمعــــــــــــــــة دمحم ، 

ــــد� اعتمـــــــــــــاد الشـــــــــــــ�اب  ـــــــــــــيمـــــــــ ـــــــى وســـــــــــــائل اإلعـــــــــــــالم الجدیـــــــــــــدة  العراق ــــــ عل

ــــــــــة  ــــــــــي�مصــــــــــدر للمعلومــــــــــات ومتا�عــــــــــة األحــــــــــداث الجار� وقــــــــــد العــــــــــراق ،  ف

ـــــة أن اعتمــــــــــــاد األفــــــــــــراد علــــــــــــى مواقــــــــــــع اإل أظهــــــــــــرت نتــــــــــــائج نترنــــــــــــت الدراســـــــ

یـــــــــــــرت�� �عـــــــــــــدم وضـــــــــــــوح المعلومـــــــــــــات وســـــــــــــرعة وصـــــــــــــولها مـــــــــــــن وســـــــــــــائل 

  .االعالم التقلید�ة 

وعنوانهــا "اعتمــاد الجمهــور المصــر� علــى وســائل اإلعــالم  )8( 2011دراســة رضــوان  

".وتهــــدف هــــذه 2011ینــــایر  25التقلید�ــــة والحدیثــــة �مصــــدر للمعلومــــات أثنــــاء ثــــورة 

الدراســـة إلـــى �شـــف العوامـــل المـــؤثرة علـــى �ثافـــة اســـتخدام الجمهـــور لوســـائل اإلعـــالم 

،  2011نــایر / / ی25الحدیثــة والتقلید�ــة �مصــدر للمعلومــات المتعلقــة �أحــداث تــورة 

عـالم التقلید�ـة و�عتمـدون أفـراد العینـة  �سـتخدمون وسـائل اإلوتوصلت الدراسـة إلـى أن 

  كثر من وسائل االعالم الجدید .أعلیها 

على  المصر� ) حول اعتماد الش�اب 9( 2011 سماء مسعد عبدالمجید.أدراسة 

دراسة  حداث المحل�ة :متا�عة األ فيفیدیو على اإلنترنت مضامین ملفات ال

على مضامین  اسة رصد مد� اعتماد الش�اب المصر� استهدفت الدر و مسح�ة 

متا�عة األحداث المحل�ة والتأثیرات المعرف�ة  فيملفات الفیدیو على االنترنت 

  والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن هذا االعتماد .
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حول  )10( 2012دراسة دینا أحمد عرابي و �سنت عبد المحسن العق�او�  

دراسة  –جتماعي لد� الش�اب لمضمون الخبر� لمواقع التواصل االمصداق�ة ا

سة إلى ق�اس مصداق�ة میدان�ة على عینة من الش�اب السعود�، وتهدف هذه الدرا

أن أهم و المعروضة على ش��ات التواصل االجتماعي  اإلخ�ار�ةالمضامین 

ون الخبر�  اس�اب اعتماد الش�اب على هذه المضامین هو مصداق�ة المضم

  وسرعة تداوله . 

حــــول اعتمــــاد طــــالب جامعــــة  الملــــك   )11(  2013 ســــعود شــــبیب العتیبــــيدراســــة 

عــالم الجدیــد فــي  أوقــات األزمــات  دراســة طان علــى وســائل اإلســعود واألمیــر  ســل

مســح�ة ، وقــد هــدفت الدراســة إلــى  التعــرف علــى حجــم  اعتمــاد طــالب الجــامعتین  

ـــاء وقـــوع األزمـــاتم الجدیـــد  علـــى وســـائل اإلعـــال وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى  ،أثن

ضعف اعتماد الطالب على وسائل اإلعـالم �شـ�ل عـام  فـي المعلومـات المرت�طـة 

ــدمها شــــ��ات القضــــا�ا الداخل�ــــة والخارج�ــــة  واال� كتفــــاء فقــــ� �المعلومــــات التــــي تقــ

  التواصل االجتماعي  

ـــــــــــــــــب   حـــــــــــــــــول اعتمـــــــــــــــــاد الجمهـــــــــــــــــور  )12( 2013دراســـــــــــــــــة ز�نـــــــــــــــــب أبوطال

� علـــــــــــى شـــــــــــ��ات التواصـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات الســـــــــــعود

ــــــــــــة قوامهــــــــــــا  ــــــــــــى عین ــــــــــــالتطبی� عل ـــــن ســــــــــــ�ان  299الصــــــــــــح�ة � ــــــــــــردة مـــــــ مف

ـــــــى أن االتصــــــــــال الشخصــــــــــي  مدینــــــــــة الر�ــــــــــاض وقــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة إلـــ

ــــــاء والصــــــــــــــــ�ادلة هــــــــــــــــم المصــــــــــــــــدر األول واألكثــــــــــــــــر  ممــــــــــــــــثًال فــــــــــــــــي األط�ــــــــــ

ـــــد� الجمهــــــــــــــــور الســــــــــــــــعود� یل�ــــــــــــــــه ـــــت وشــــــــــــــــ��ات  مصـــــــــــــــداق�ة لـــــــــــ االنترنـــــــــــ

 ل االجتماعي التواص

ــد ســـــــــــــــل�مان   ـــــم حمـــــــــــــ ــــــــــ حـــــــــــــــول اعتمـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــاب   )13(2013دراســـــــــــــــة ر�

خ�ار�ــــــــــــة لمعرفـــــــــــــة إالســــــــــــعود� علــــــــــــى الشـــــــــــــ��ات االجتماع�ــــــــــــة �مصـــــــــــــادر 

ــــــى أن  ــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة إلــــ حجــــــــــم االعتمــــــــــاد ودوافعــــــــــه وتأثیراتــــــــــه ، وق
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ــــــــى شــــــــ��ات التواصــــــــل االجتمــــــــاعي هــــــــي  ــــــــع اعتمــــــــاد الطــــــــالب عل أهــــــــم دواف

  أنها سهلة االستخدام ومعلوماتها سر�عة وواضحة . 

حــــــــــــول اعتمــــــــــــاد الشــــــــــــ�اب  ) 14(2014ســــــــــــماعیل أحمــــــــــــد برغــــــــــــوثإدراســــــــــــة 

ــــات األزمـــــــــــات وقـــــــــــد  الفلســـــــــــطیني ـــــــــــى الشـــــــــــ��ات االجتماع�ـــــــــــة فـــــــــــي أوقـــــــ عل

شــــــــ�اب تمثلــــــــت أهــــــــداف هــــــــذه الدراســــــــة فــــــــي الكشــــــــف عــــــــن حجــــــــم اعتمــــــــاد ال

ــــــــطیني علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــــــــدر  الفلســــــــــــ

ــــات األزمــــــــــــات ومعرفــــــــــــة أللمعلومــــــــــــات فــــــــــــي  ســــــــــــ�اب هــــــــــــذا االعتمــــــــــــاد أوقــــــــ

ـــــــا وارتفـــــــــــاع  وتأثیراتـــــــــــه ، وقـــــــــــد توصـــــــــــلت إلـــــــــــى اعتمـــــــــــاد الفلســـــــــــطینیین علیهــــ

  .درجة مصداقیتها لدیهم 

حــــــــــــول اعتمــــــــــــاد طــــــــــــالب )15(2015 دراســــــــــــة ود�ــــــــــــع دمحم ســــــــــــعید العزعــــــــــــز� 

ــــة أم القــــــــــــر� علــــــــــــ خ�ار�ــــــــــــة الناطقــــــــــــة �العر��ــــــــــــة فــــــــــــي االقنــــــــــــوات اإلى جامعــــــــ

ــــــــح�ة  وقـــــــــــد ط�قـــــــــــت  متا�عـــــــــــة األحـــــــــــداث والقضـــــــــــا�ا الس�اســـــــــــ�ة دراســـــــــــة مســـ

ــــة أم القـــــــــــر� وقـــــــــــد  ـــــن طـــــــــــالب جامعـــــــ ـــــة علـــــــــــى عینـــــــــــة عشـــــــــــوائ�ة مــــــ الدراســــــ

ــــــــــــب طــــــــــــالب الجامعــــــــــــة �عتمــــــــــــد بدرجــــــــــــة  توصــــــــــــلت الدراســــــــــــة إلــــــــــــى أن أغل

ــــــي تــــــــــــم أمتوســــــــــــطة علــــــــــــى القنــــــــــــوات الفضــــــــــــائ�ة وأن  كثــــــــــــر المصــــــــــــادر التــــــ

ــــــــــاء حــــــــــول األحــــــــــداث الجار�ــــــــــة هــــــــــي عاد تمــــــــــاالع لیهــــــــــا فــــــــــي اســــــــــتقاء األن�

  . %60ش��ات التواصل االجتماعي بنس�ة 
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  نتائج الدراسة  عرض وتحلیل                  

  متغیر النوع حسب یبین توز�ع مفردات العینة  )1جدول رقم (          

  العدد             

  النوع 

  النس�ة  التكرار

   47.1  66  ذ�ور 

   52.9  74  إناث 

  100  140  المجموع 

  

ـــــذ�ور بلغـــــــــــت   ــــــ ـــــــى أن نســـــــــــ�ة ال ــــ % 47تشـــــــــــیر ب�انـــــــــــات الجـــــــــــدول الســـــــــــاب� عل

  %52مقارنة بنس�ة اإلناث التي بلغت 

  العمر  یبین توز�ع مفردات العینة حسب متغیر )2جدول رقم (  

  

  

  

  

  

  

% مـــــــــن افـــــــــراد العینـــــــــة �47ـــــــــالنظر إلـــــــــى ب�انـــــــــات الجـــــــــدول الســـــــــاب� اتضـــــــــح أن 

الـــــــــــــذین �ســـــــــــــتخدمون شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي �قعـــــــــــــون فـــــــــــــي الفئـــــــــــــة 

ــــــــــــــة 28و 30 -20العمر�ــــــــــــــة الممتــــــــــــــدة مــــــــــــــن  % �قعــــــــــــــون فــــــــــــــي الفئــــــــــــــة العمر�

 40العمر�ــــــــــــــــــة % �قعــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــي الفئــــــــــــــــــة 20ان  40 -31الممتـــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن 

  . 20األقل من % �قعون في الفئة العمر�ة 3.6فمافوق  و

  

  العدد                           

  العمر 

  النس�ة  التكرار

  % 3.6  5  20أقل من 

20-30  66  47.1 %  

31- 40   40  28.6%  

  %20.7  29   40أكثر من 

  %100  140  المجموع
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  ) یبین توز�ع العینة حسب متغیر المستو� التعل�مي 3جدول رقم (    

  العدد                                  

  المستو� التعل�مي  

  النس�ة  التكرار

  %7  1  إبتدائي 

  %2.1  3  إعداد� 

  %21  30  ثانو� 

  %61  86  جامعي 

  14.3  20  فوق الجامعي 

  100  140  المجموع 

ـــــى أن ( ـــــــ ــــــــــــات الجــــــــــــدول الســــــــــــاب� إل )% مــــــــــــن مجمــــــــــــوع 61تشــــــــــــیر ب�ان

مفــــــــــــــــردات العینــــــــــــــــة ممــــــــــــــــن �عتمــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى شــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل 

ــــــن حملـــــــــــــة المـــــــــــــؤهالت  ـــــم مـــــــ االجتمـــــــــــــاعي �مصـــــــــــــدر للمعلومـــــــــــــات هــــــــ

ــــــى و( )% ممـــــــــــــن �حملـــــــــــــون المـــــــــــــؤهالت الثانو�ـــــــــــــة 21الجامع�ـــــــــــــة األولـــــــ

 )%ممــــــــــــــن �حملــــــــــــــون مــــــــــــــؤهالت جامع�ــــــــــــــة عل�ــــــــــــــا ( ماجســــــــــــــتیر14و( 

ممــــــــــــن �حملــــــــــــون مــــــــــــؤهالت ابتدائ�ــــــــــــة ولعــــــــــــل ) %فقــــــــــــ� 7ود�تــــــــــــوراه و(

ــــة مــــــــــــرت�� بدرجــــــــــــة  ـــــدالت اصــــــــــــحاب المــــــــــــؤهالت الجامع�ــــــــ ـــــاع معـــــــ ارتفـــــــ

ــــــي تعز�ـــــــــز معلومــــــــــاتهم وعالقــــــــــاتهم  ـــــــ��ات فــــ وعـــــــــیهم ألهم�ــــــــــة هـــــــــذه الشـــ

ــــــا انخفـــــــــاض معـــــــــدل اولئـــــــــك الـــــــــذین �حملـــــــــون مـــــــــؤهالت  االجتماع�ـــــــــة امـــ

ـــــــــــة  ـــــــــــع االلكترون� ـــــــــــى أن المواق ـــــــــــك مـــــــــــرده إل ـــــــــــة فلعـــــــــــل ذل فـــــــــــوق الجامع�

ــر اســــــــــــــــتخدامُا العلم�ــــــــــــــــة ذات ا لعالقــــــــــــــــة بتخصصــــــــــــــــاتهم هــــــــــــــــي األكثــــــــــــــ

ــــــــــــــــى أن اســــــــــــــــاتذه  ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــات إل ــــــــــــــــدیهم اذ أشــــــــــــــــارت العدی ل

ــد الب�انـــــــــــات  الجامعـــــــــــات �عتمـــــــــــدون علـــــــــــى المواقـــــــــــع االلكترون�ـــــــــــة وقواعـــــــــ

ــــــــــــون مــــــــــــن اســــــــــــتخدام  ــــــــــــة و�قلل مــــــــــــن اجــــــــــــل تعز�ــــــــــــز معلومــــــــــــاتهم العلم�
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انهــــــــــا تهــــــــــدر الوقــــــــــت  شــــــــــ��ات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي علــــــــــى افتــــــــــراض

  .�ش�ل �بیر  

) یبـــــــین توز�ـــــــع العینـــــــة حســـــــب درجـــــــة اســـــــتخدام شـــــــ��ات التواصـــــــل 4جـــــــدول رقـــــــم (  

  . االجتماعي

  

  النس�ة  التكرار                    االستخدام

  %100   140  نعم 

  % 0  0  ال 

  %100  140  المجموع 

ــــــى أن  ـــــ % مـــــــــــن مجمـــــــــــوع مفـــــــــــردات 100تشـــــــــــیر ب�انـــــــــــات الجـــــــــــدول الســـــــــــاب� إل

االجتمــــــــــاعي ولعــــــــــل مــــــــــرد ذلــــــــــك الــــــــــي العینــــــــــة �ســــــــــتخدمون شــــــــــ��ات التواصــــــــــل 

ـــــت ولمواك�ـــــــــــة العصـــــــــــر الـــــــــــذ� اصـــــــــــ�ح  تحســـــــــــن مســـــــــــتو� اداء خطـــــــــــو� االنترنــــــ

ف�ـــــــــه االنســـــــــان �مـــــــــارس عالقاتـــــــــه االجتمـــــــــاعي مـــــــــن خـــــــــالل الوســـــــــائ� الجدیـــــــــدة 

  . ولسهولة الوصول الى اآلخر�ن �أقل التكالیف

  

  للمعلومات) یبین درجة االعتماد على  ش��ات التواصل  االجتماعي �مصدر 5جدول رقم (

االعتماد 

  الش��ة

  النس�ة  التكرار

  %81  114  الف�س بوك

  9.3  13  تو�تر

  7.1  10  الیوتیوب

  1.4  2  تل�غرام

  0.71  1  أخر� 

  100  140  المجموع
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�ـــــــــــــــالنظر إلـــــــــــــــى ب�انـــــــــــــــات الجـــــــــــــــدول الســـــــــــــــاب� نالحـــــــــــــــ� أن اكثـــــــــــــــر شـــــــــــــــ��ات 

التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي التـــــــــي �عتمـــــــــد علیهـــــــــا األفـــــــــراد فـــــــــي اســـــــــتقاء المعلومـــــــــات 

ــــات األزمــــــــــات هــــــــــي الفــــــــــ�س بـــــــــوك  ــــــ�ة اعتمــــــــــاد األفــــــــــراد إفـــــــــي أوقــــــ ذ بلغــــــــــت نســــ

ـــــــــوك 81علیهـــــــــا  ــــتخدام الفـــــــــ�س ب ـــــر �اســـــ %  ولعـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــرت�� �شـــــــــ�ل م�اشــــ

ــــــى أن إ كثـــــــــــر الشـــــــــــ��ات التـــــــــــي أالفـــــــــــ�س بـــــــــــوك ذ توصـــــــــــلت عـــــــــــدة دراســـــــــــات إلـــــ

ـــــو شـــــــــــــ��ة اجتماع�ــــــــــــــة تحظـــــــــــــى �االســــــــــــــتخدام مـــــــــــــن قبــــــــــــــل المســـــــــــــتخدمین  وهـــــــــ

ــــــــاس خصوصــــــــًا مــــــــن الشــــــــ�اب فــــــــي  ــــــــول وتجــــــــاوب �بیــــــــر مــــــــن الن اســــــــتأثرت �قب

ـــــم شـــــــــ��ة تـــــــــو�تر بنســـــــــ�ة ( جم�ـــــــــع أنحـــــــــاء العـــــــــالم % ) ولعـــــــــل تـــــــــدني نســـــــــ�ة 9ثــــ

ـــــاب لكثیـــــــــــر مـــــــــــن  ــــــى تـــــــــــو�تر یـــــــــــرت�� ا�ضـــــــــــًا �قلـــــــــــة تـــــــــــوفر حســــــ ــــاد علـــــ االعتمـــــــ

ــــى حســــــــــاب �ســــــــــهولة  االشــــــــــخاص ــــــ نتیجــــــــــة لضــــــــــوا�� التســــــــــجیل والحصــــــــــول عل

ــــــــ��ة الیوتیـــــــــــــوب ـــــم شـــــ % )وتل�غـــــــــــــرام 7,1بنســـــــــــــ�ة (  علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الشـــــــــــــ��ة  ثــــــــ

  . )0.71%) ثم ش��ات أخر� بنس�ة (1.4بنسة ( 

  

ــــــــم ( ــــــــراد 6جــــــــدول رق ــــــــد� أف ــــــــاعي ل ــــــــین مؤشــــــــرات مصــــــــداق�ة شــــــــ��ات التواصــــــــل االجتم ) یب

  .العینة 
  المؤشرات   
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ـــا واضــــــــحة  ـــــ ألنه

  المصادر 

4  2.9  54  38.6  48  34.3  24  17.1  10  7.1  3,13  

ــــا ـــددة  ألنهـــــ ــــــ متع

  المصادر

12  8.6  70  5.0  34  24.3  18  12.9  6  4.3  3.46  

ــــا مدعمـــــــــة  ألنهـــــ

ـــور  �الصـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاطع  ومقــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفیدیو 

33  23.6  65  46.4  25  17.9  12  8.6  5  3.6  3.98  



 م2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

217 

  

ــــا ـــدم  ألنهـــــــــ تقــــــــــ

ــــــة  ــــات واف� معلومــ

  عن األزمة 

12  8.6  53  37.9  47  33.6  24  17.1  4  2.9  3.32  

ـــدم  ـــا تقــــــــــ ألنهــــــــــ

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ـــن  ــة عــــــــــ ـــــــــــ دق�ق

  األزمة 

14  10.0  40  28.6  48  34.3  32  22.9  6  4.3  3.17  

ـــوفر لـــــ  يألنهـــــا تــ

ـــر  ـــــة للتعبیـــــ فرصـــ

ــــي  ـــن آرائــــــــــ عــــــــــ

  �ش�ل تفاعلي 

33  23.6  54  38.6  31  22.1  16  11.4  6  4.3  3.66   

ـــدم  ـــا تقــــــــــ ألنهــــــــــ

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

  حدیثة 

24  17.1  78  55.7  26  18.6  10  7.1  2  1.4  3.80  

ـــوفر  ألنهــــــــــــا تـــــــــ

ـــن  مســـــــــــاحة مــــــــ

ـــر  ـــة اكثــــــــ الحر�ـــــــ

ـــائل  ــن وســـــــــ ــــــــــ م

االعــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

  التقلید�ة 

32  22.9  75  53.6  19  13.6  12  8,6  2  1.4  3.88  

  المتوس� المرجح للمحور األول

ــــــــــات الجــــــــــدول  ــــــــــى ب�ان ــــــــــالنظر إل ن  أهــــــــــم األســــــــــ�اب التــــــــــي إ الســــــــــاب� یتضــــــــــح�

ـــــد� الجمهـــــــــــــور  ــــــــ تجعـــــــــــــل شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي ذات مصـــــــــــــداق�ة ل

ـــــــدیو بــــــــــوزن  اللیبــــــــــي  ـــــدم معلومــــــــــات مدعمــــــــــة �الصــــــــــور ومقــــــــــاطع الفیـــ ألنهــــــــــا تقـــــ

ـــــغ(  ـــــ ــــــــــر مــــــــــن 3.98مــــــــــرجح بل ــــــــــة أكث ــــــــــوفر مســــــــــاحة مــــــــــن الحر� ــــــا ت ــــــــــم ألنهــــ ) ث

ـــــغ ( ــــــالم التقلید�ـــــــــــة بـــــــــــوزن مـــــــــــرجح بلــــــ ـــــدم 3.88وســـــــــــائل االعـــــ ) ثـــــــــــم ألنهـــــــــــا تقــــــ

صـــــــــة ) ثـــــــــم ألنهـــــــــا  تـــــــــوفر فر  3.80یثـــــــــة بـــــــــوزن مـــــــــرجح بلـــــــــغ ( معلومـــــــــات حد

ــــــن اآلراء �شــــــــــــ�ل تفــــــــــــاعل ألنهــــــــــــا ) ثــــــــــــم 3,66بــــــــــــوزن مــــــــــــرجح ( يللتعبیــــــــــــر عــــــ

ـــــــــغ( ـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ــــادر ب ــــــا تـــــــــوفر معلومـــــــــات  3.46متعـــــــــددة المصـــــ ) ثـــــــــم ألنهـــ

ــــــن االز  ـــــــــغ ( دق�قـــــــــة عـــ ـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ـــــــــر 3.17مـــــــــة ب ًا ألنهـــــــــا  واضـــــــــحة )  وأخی

ن أهــــــــــــم اســـــــــــــ�اب إحصـــــــــــــائ�ات إل) ووفقـــــــــــــًا لهــــــــــــذه ا3.13در بنســــــــــــ�ة ( المصــــــــــــا
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ثقـــــــــــــة الجمهـــــــــــــور اللیبـــــــــــــي فـــــــــــــي شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي واالعتمـــــــــــــاد 

ــــــــــى  ــــات األزمــــــــــات هــــــــــي اعتمادهــــــــــا عل ــــا �مصــــــــــدر للمعلومــــــــــات فــــــــــي أوقــــــ علیهــــــ

ــذ� تت�حـــــــــه ـــــــ ـــــــــة الكبیـــــــــر ال ـــــــــاطع الفیـــــــــدیو الم�اشـــــــــرة وهـــــــــامش الحر�  الصـــــــــور ومق

ـــــــا وتعـــــــــــدد مصـــــــــــادرها ووضـــــــــــوحها ودرجـــــــــــة  هـــــــــــذه الشـــــــــــ��ات وحداثـــــــــــة معلوماتهــــ

  اعل�ة المتاحة علیها .التف

) یبین دوافع اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر 7جدول رقم ( 

  للمعلومات في أوقات األزمات
  المؤشرات

      
 

ة 
شد

� 
�
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ــــب  ـــــي أرغـــــــ ألننـــــ

ــول  ـــــي الحصـــــــ ــــ ف

ـــــات  علـــــــى معلومــ

ــول  �املـــــــــــة حـــــــــ

  األحداث 

23  16.4  77  55.0  19  13.6  16  11.

4  

5  3.6  3.69  

ــــب  ـــــي أرغـــــــ ألننـــــ

ـــر  ــــة آخـ فــــي معرف

ـــن  ـــورات عـــــ التطـــــ

  األزمات 

27  19.3  87  62.1  12  8.6  9  6.4  5  3.6  3.87  

ـــد أن  ـــــي أر�ـــــ ألننــ

أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــــ ـــاعدني عل تســـ

ـــل  ��ف�ــــــــة التعامـــــ

  مع األزمات 

33  23.6  80  57.1  18  12.9  6  4.3  3  2.1  3.96  

ــــي ـــد  ألننـــــــــ أر�ــــــــــ

ـــــات  ــ ـــة توقع ــــ معرف

ــول  اآلخــــــــر�ن حــــــ

ـــت نها�ـــــــــة  توقیــــــ

  األزمة 

  

18  12.9  79  56.4  32  22.9  9  6.4  2  1.4  3.73  
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ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــــ ـــاعدني عل تســـ

ـــاس  االحســـــــــــــــــــــــ

ـــد  ــــة عنــــــــ �الراحـــــــ

  انتهاء االزمة 

16  11.4  86  61.4  26  18.6  10  7.1  2  1.4  3.74  

ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

ــى  ـــــ الحصـــــــول عل

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ـــن  ــــــــ ـــي م ــــــــ تم�نن

التصــــــــــــــــــــــــــــــرف 

ــــاه  ـــب تجـــ المناســــ

  األزمة 

27  19.3  63  45.5  30  21.4  13  9.3  7  50  3,64  

ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

ــى  ـــــ الحصـــــــول عل

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــــي  ــــاعدني فــــ تســــ

ــــــــــدابیر  أخــــــــــذ الت

الالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لمواجهــــــــــــــــــــــــــــــة 

  األزمة 

19  13.6  63  45.0  27  19.3  24  17.

1  

7  5,0  3.45  

�عتمدون على ش��ات التواصل  ةأن أفراد العینات الجدول الساب� تظهر ب�ان

االجتماعي لتحقی� عدة أهداف معرف�ة وتوجیه�ة وطقوس�ة واختلفوا في تحقی� هذه 

األهداف المرت�طة �الدوافع التي تجعلهم �عتمدون على ش��ات التواصل االجتماعي 

دهم علیها اتضح أن أهم دوافع اعتما ذاً إعاله أ للمؤشرات الظاهرة في الجدول  اً قوف

هي انهم یرغبون في الحصول على معلومات تساعدهم على ��ف�ة التعامل مع 

خر تطورات األزمة بوزن آ) ثم لرغبتهم في معرفة  3.96األزمة بوزن مرجح بلغ (

حساس تساعدهم على اإل) ثم لرغبتهم في معرفة معلومات 3.87مرجح بلغ ( 

) ثم لرغبتهم  معرفة توقعات 3,74زمة بوزن مرجح بلغ (�الراحة عند انتهاء األ

) ثم لرغبتهم  في 3.73اآلخر�ن حول توقیت نها�ة األزمة بوزن مرجح بلغ ( 

الحصول على معلومات �املة حول األحداث المتعلقة �األزمة بوزن مرجح بلغ ( 



 م2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

220 

  

هم  من التصرف المناسب ى معلومات تم�نهم  في الحصول علتلرغبو ) 3.69

فإنهم �عتمدون على ش��ات التواصل  اً خیر أ) و 3.64غ (تجاه األزمة بوزن مرجح بل

االجتماعي لرغبتي في الحصول على معلومات تساعدني في أخذ التدابیر الالزمة 

  )3.45هة األزمة بوزن مرجح بلغ ( لمواج

  

  في أوقات األزمات االجتماعيواصل ) یوضح تأثیرات اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات الت8جدول ( 
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ـــــات  المعلومــــــــــــــــــــ

ـــــــدرة  ـــــي الق ــ تعطین

ــــاذ  ــى اتخــــــــ ــــــــــ عل

ــــاه  ــف تجـــــــ موقـــــــــ

  األزمة 

20  14.3  64  45.7  32  22.9  19  13.6  5  3.6  3.54  

تـــــــــــــــــــــــــــــــــز� أ� 

ـــد�  ـــوض لــــــ غمــــــ

  حول األزمة 

19  13.6  59  42.1  38  27.1  16  11.4  8  5.7  3.46  

ـــن  ــل مــــــــــــ تقلـــــــــــــ

ـــن  ــــاوفي مـــــــ مخــــــ

ــــاطر  المخــــــــــــــــــــــــــ

المرت�طـــــــــــــــــــــــــــــة 

  �األزمة 

16  11.4  70  50.0  23  16.4  24  17.1  7  5.7  3.46  

ـــن  تز�ــــــــــــــــد مـــــــــــــ

ــــي  احساســــــــــــــــــــــــ

  �حجم األزمة 

15  10.7  64  45.7  38  27.1  19  13.6  4  2.9  3.48  

ـــوجهني للق�ـــــــام  تـــ

ــــلوك  �الســـــــــــــــــــــــــــ

ــــاه  ـــب تجـــ المناســــ

  األزمة 

15  10.7  67  47.9  27  19.3  19  13.6  11  7.9  3.40  

ـــأن  ـــعرني �ـــــــ تشـــــــ

ـــة تمســـــــني  األزمــــ

13  3.9  78  55.7  25  17.9  18  12.9  6  4.3  3.53  
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  �ش�ل م�اشر 

ــــاعدني ــى  تســ ــــ عل

ـــن  ــل مـــــــــ التقلیــــــــــ

  حجم األزمة 

17  12.1  69  49.3  28  20.0  21  15.0  5  3.6  3.51  

ـــن  تز�ــــــــــــــــد مـــــــــــــ

ــــي  احساســــــــــــــــــــــــ

ـــاء  �قـــــــــــرب انهــــــــ

  األزمة 

20  14.3  64  45.7  26  18.6  20  14.3  10  7.1  3.46  

ـــــة علــــــــــــــى اعتمــــــــــــــاد توضــــــــــــــح  ــــــــأثیرات المترت�ـــــــــ ب�انــــــــــــــات الجــــــــــــــدول الســــــــــــــاب� التــــــ

الجمهـــــــــــــــــور اللیبـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــاعي �مصـــــــــــــــــدر 

ــــــــأثیرات ان المعلومـــــــــات المتاحـــــــــة  للمعلومـــــــــات وقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي مقدمـــــــــة هـــــــــذه التـ

ـــــــــف  ـــــــــى اتخـــــــــاذ موق ـــدرة عل ــــــ ـــــــــى شـــــــــ��ات التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي تعطـــــــــیهم الق عل

ـــــــــغ (  ــــــهم ) وتشـــــــــ3.54تجـــــــــاه األزمـــــــــة بـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ـــــة تمســـ عرهم �ـــــــــأن األزمــــ

ــــــــــــوزن مــــــــــــرجح  بلــــــــــــغ (  ) وانهــــــــــــا تســــــــــــاعدهم  علــــــــــــى �3.53شــــــــــــ�ل م�اشــــــــــــر ب

ـــــغ ( التقلیـــــــل مـــــــن حجـــــــم ــ ـــــــوزن مـــــــرجح  بل ـــــــد مـــــــن  3.51األزمـــــــة ب ) ثـــــــم انهـــــــا تز�

ــــــم األزمـــــــــــة بـــــــــــوزن مـــــــــــرجح بلـــــــــــغ (  ) ثـــــــــــم انهـــــــــــا تز�ـــــــــــل  3.48احساســـــــــــهم �حجـــــ

ــــن مخــــــــــــاوفهم مــــــــــــن المخــــــــــــاطر  ــــــــــــل مــــــــ ــــــن األزمــــــــــــة وتقل ــــــــــــدیهم الغمــــــــــــوض عــــــ ل

ـــــــة  و تز�ــــــــــد  مـــــــــن احساســــــــــهم �قــــــــــرب انتهـــــــــاءالمرت�طـــــــــة �األ األزمــــــــــة بــــــــــوزن  زمـــ

ــــــــأثیرات3.46مـــــــــــــــرجح بلـــــــــــــــغ (  ـــــى ان التـــــــ ـــــــا وهـــــــــــــــذا �شـــــــــــــــیر إلــــــــــ ــــل منهــــــــ   ) لكـــــــــــ

ـــت اكثـــــــــر التـــــــــأثیرات بـــــــــروزُا وفقـــــــــُا لب�انـــــــــات هـــــــــذا الجـــــــــدول یلیهـــــــــا  ــــــلو��ة �انــــــ الســـ

  .التأثیرات الوجدان�ة ثم المعرف�ة
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  الخاتمة

المشهد االعالمي الجدید افرز ظاهرة اتصال�ة جدیدة ظهرت مالمحها عبر المواقع 

لكترون�ة وش��ات التواصل االجتماعي ) ولعل  الصحف اإلو االخ�ار�ة والمدونات 

یختلف عن ش��ات التواصل االجتماعي التي خلقت جمهور من المستخدمین 

أ من منظومة اإلعالم الجدید عالم التقلید� �اتت جزًءا ال یتجزَّ جمهور وسائل اإل

ت الذ� �عتبر تلك المواقع �مثا�ة قنوات إعالم�ة مفتوحة لت�ادل اآلراء والمعلوما

ضافة إلى ذلك فإن المستخدمین لم تعد لدیهم القدرة واألف�ار بین المستخدمین ، �اإل

على تجاهل هذه المصادر التي تقدم معلومات حدیثة ومتالحقة حول األحداث 

ن تستحوذ على اهتمام المستخدمین  �ش�ل أ، وقد استطاعت هذه الش��ات  الجار�ة

لى الدرجة التي �اتت فیها هذه إعالم التقلید�ة  �بیرًا على وسائل اإل اً ثر تأثیر أ

الوسائل الخ�ار الثاني �عد ش��ات التواصل االجتماعي ، وعلى مستو� الثقة فیها 

راء ووجهات نظر ال�احثین حول آواالعتماد علیها �مصدر للمعلومات تضار�ت 

  درجة مصداقیتها رغم استخدامها �ش�ل �بیر .

وفي هذه الدراسة التي حاولت الوقوف على درجة مصداق�ة(ش��ات التواصل 

االجتماعي ودرجة استخدامها واالعتماد علیها �مصدر للمعلومات في أوقات 

اتضح أن أفراد الجمهور اللیبي بخصائصهم  الد�موجراف�ة �ستخدمون االزمات ا

ش��ات التواصل االجتماعي �ش�ل �بیر ولكنهم یختلفون في درجة اعتمادهم علیها 

نهم �عتمدون بدرجة �بیرة على الف�س بوك و�قل اعتمادهم أذ إحسب نوع الش��ة 

اتضح ان اهم مؤشرات ا �معلى الش��ات األخر� �الیوتیوب والتو�تر وانستغرام . 

نها تقدم معلومات مدعمة �الصور ومقاطع أمصداق�ة هذه الش��ات لدیهم هو 

عالم التقلید�ة و تقدم معلومات الفیدیو وتوفر مساحة من الحر�ة أكثر من وسائل اإل
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هم مؤشرات أ حد أحدیثة،  �ما ان خاص�ة التفاعل�ة والمشار�ة الح�ة في إبداء الرأ� 

 .ضافة إلى تعدد�ة مصادرها  وحداثة معلوماتها ودقتها �اإل مصداقیتها 

 

                                                 

  الھوامش

 
  -تم تحكیم االستمارة من قبل :  ) 1
  استاذ االعالم وعمید كلیة االعالم / جامعة بنغازي : د . بوبكر الغزالي  -

  د؟ الالفي ادریس الرفادي : استاذ مناھج البحث بكلیة االعالم جامعة بنغازي 
بلعید : استاذ االعالم ومدیر (مكتب) الدراسات العلیا بكلیة االعالم / جامعة  د . مفتاح  دمحم اجعیة

   ةمصرات
  د .صباح الخیشنى : استاذ مساعد بكلیة االعالم جامعة صنعاء 

  جامعة بنغازي  /استاذ مساعد بكلیة االعالم : د خالد سعید اسبیتة 

 جامعة بنغازي: عضو ھیأة التدریس بكلیة االعالم : دمحم رجب المجبري : أ

 
  69) ص ( القاھرة1حسن عماد مكاوي : نظریات االتصال واتجاھاتھ المعاصرة ط)  2

 
  . 98)ص2001( عمان دار اسامھ1) بسام عبدالرحمن مشاغبة ، نظریات اإلعالم ،ط 3
(  1اإلعالم الجدید تطور األداء الوسیلة والوظیفة ط: موسى جواد الموسوي وآخرون  ) 4

  . 19، ص 2011) د،    مكتبة االعالم والمجتمع  جامعة بغدا

 
) 2013دار النفائس ،( ، 1ثورة الشبكات االجتماعیة ، ط: خالد غسان یوسف المقدادي  ) 5

  27-26ص
واالشكالیات  والسیاقات ( جامعة منوبة،  : لمیدیا الجدیدة  االبستمولوجیا صادق الحمامي  ) 6

  18ص  ، 2012،  سلسلة البحوث، والمنشورات 

جمعة دمحم عبد النبى "اعتماد الش�اب العراقى على وسائل اإلعالم الجدیدة فى متا�عة  ) 7

األحداث الجار�ة فى العراق" رسالة ماجستیر غیر منشورة، (القاهرة ، جامعة الدول العر��ة، معهد 
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  ).2011ال�حوث والدراسات العر��ة، قسم الدراسات اإلعالم�ة 

د الجمھور المصري على وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة احمد رضوان :اعتما)  8
دور وسائل اإلعالم في التحوالت   –ینایر المؤتمر العلمي  25كمصدر للمعلومات أثناء ثورة 

  ،2011المجتمعیة، كلیة اإلعالم، جامعة الیرموك، إربد
على مضامین ملفات الفیدیو على  المصري)"اعتماد الشباب 2011اسماء مسعد عبدالمجید.()  9

 اآلدابرسالة ماجستیر جامعة حلوان �ل�ة  متابعة االحداث المحلیة : دراسة مسحیة" فياالنترنت 

  . اإلعالمقسم 

و. بسنت عبد الرحیم  العقباوى ، مصداقیة المضمون الخبریي  دینا أحمد عرابي ، ) 10
دانیة على عینة من الشباب السعود لشبكات التواصل االجتماعي لدى الشباب  ، دراسة می

یالمنتدى السنوي السادس  للجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال " االعالم الجدید  التحدیات 
  2012النظریة والتطبیقیة"، جامعة الملك سعود ، 

على  لطالب جامعتي الملك سعود واألمیر سلطان ، "اعتماد يسعود شبیب العتییب ) 11

، جامعة اآلداب�ل�ة  ماجستیر   ، دراسة مسح�ة، )رسالةوسائل االعالم الجدید أوقات األزمات 

  . 2013سعود،  الملك 

ز�نب أبوطالب: ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات الصح�ة لد� )  12

جمع�ة الجمهور السعود� ، المجلة العر��ة لإلعالم واالتصال ، العدد التاسع ( الر�اض ،ال

  . 2013 واالتصال ) مایو مالسعود�ة لإلعال

ریم حمد سلیمان اعتماد الشباب السعودي على الشبكات االجتماعیة كمصادر اخباریة )  13
 . 2013( ماجستیر ، كلیة الدعوة واالعالم ، جامعة ، االمام دمحم بن سعود ، 

االجتماعیة في  اسماعیل أحمد برغوث: اعتماد الشباب الفلسطیني على الشبكات)  14
  . 2014أوقات األزمات، ماجستیر غیر منشورة ( القاھرة ، جامعة القاھرة ) 

ودیع دمحم سعید العزعزي: حول اعتماد طالب جامعة أم القرى على القنوات )  15
االخباریة الناطقة بالعربیة في متابعة األحداث والقضایا السیاسیة دراسة مسحیة  ، ( جامعة أم 

 . 2015تیر ، القرى ، ماجس
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  اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق عبر اإلنترنت

  د. آمنة دمحم عبد القادر القندوز

  جامعة مصراته -�ل�ة اآلداب

  الملخص

نحو التسوق عبر  إلى التعرف على اتجاهات الش�اب الللیبي تسعى هذه الدراسة

تمدت على منهج المسح االجتماعي �استخدام العینة وذلك من خالل عا االنترنت و 

  م .  30/7/2017إلى  1/7/2016الفترة الممتدة من 

 جانبي بین للتكامل نتاجا جاءت النتائج من جملة إلى الدراسة توصلت و       

  :وهي �التالي لیب�ا،/ همصرت مدینة فيتطب�قه  تم الذ� العمليو  النظر�  الدراسة

  متوسطة. اإلنترنت مواقع من اللیبي الش�اب تسوق  درجة مد� أن تبین -1

 أمازون �الدرجة األولى، للمتسوق اللیبي موقع جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع -2

  االجتماعي المرت�ة الثالثة. التواصل صفحات واحتلت �ا�، إ� موقع یل�ه

 في موجودة غیر سلع توفر في �الترتیب اإلنترنت عبر التسوق  تتمثل إیجاب�ات -3

 جدیدة، تجر�ة األسعار، انخفاض الوقت، اختصار الخ�ارات، تعدد المحلي، السوق 

  للسلعة. الوصول سهولة

  االنترنت –التسوق  –اللیبي  -: اتجاهاتفتاح�ةالكلمات الم
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  المقدمة:

 البن�ة ضعف رأسها على أس�اب، لعدة وذلك إلكترون�ة سوق  إلى تفتقر لیب�ا       

 رأسها وعلى اإللكترون�ة المصارف إم�ان�ات وضعف اإلنترنت، لخدمة التحت�ة

 إلى إضافة �استخدامها، ووع�ه المواطن ثقة تواز�ها التي االئتمان�ة ال�طاقات خدمات

 إجراء في البدائ�ة الطرق  سب�ه المصارف على الیومي االزدحام فإن ذلك

 شخص�ا التواجد ضرورة العمیل سیجبر اآللي الصراف آالت وجود فعدم المعامالت،

إن اتجاه الش�اب للتسوق عبر اإلنترنت ف ، إضافة إلى ذلكالمصرف مبنى في

فرضته الثورة الهائلة التي حدثت في مجال تكنولوج�ا االتصال، و�التالي من المهم 

  جدا توفر المقومات الالزمة لتسهیل عمل�ة التسوق.

  :ال�حث مش�لة أوال

  :   ال�حث مش�لة تحدید - 1

 وقد اإللكترون�ة، للتجارة الم�اشر التطبی� هو اإلنترنت عبر التسوق  إن      

 إ� وموقع �وم الدوت وسوق  أمازون  موقع مثل اإللكتروني التسوق  مواقع تعددت

 یتأثر إنه حیث المجتمعات، �ل شأن شأنه اللیبي والمجتمع، المواقع من والكثیر �ا�

 حیث االستهالك، ثقافة في التأثیر هذ و�تضح العالم، في تحدث التي �المتغیرات

  .األخیرة اآلونة في اإللكترون�ة والسوق  اللیبي المجتمع بین انفتاح حدث

 مؤشر واالتصال المعلومات لتكنولوج�ا الوصول ق�اس مؤشرات أهم من إن      

 التجارة واقع م�اشر غیر �ش�ل �ع�س الذ� االنترنت مستخدمي عدد على

 العالم في االنترنت مستخدمي عدد أن 2007 سنة إحصائ�ات وتشیر اإللكترون�ة،

) 6.5( نحو عددهم ال�الغ العالم، س�ان تعداد من مستخدم مل�ار) 1,2( نحو یبلغ
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و�بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في لیب�ا  1،)17(% بنس�ة أ� نسمة مل�ار

 116،2نترنت على مستو� العالم في استخدام اإل وترتیب لیب�ا 1,115,025

هي اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق  ما: التساؤل في ال�حث مش�لة وتتبلور

  عبر اإلنترنت؟

  :�حثأهم�ة ال - 2

�ونها تر�ز على فئة الش�اب، الفئة األكثر حیو�ة وم�ال  �حثتكمن أهم�ة ال -1

  نحو التغییر والتجدید، خاصة ف�ما یتعل� �عالم االتصاالت. 

 تنظ�م حیث من وذلك والصناعة، التجارة وزارة مثل ح�وم�ة مؤسسات تفید قد -2

  .اإللكتروني المستهلك لحما�ة آل�ة وضعب وذلك اإللكترون�ة، السوق  قطاع

  .اتهحاج لشراء �وسیلة اإلنترنت عبر یتسوق  الذ� الش�اب اللیبي افعدو  رصد -3

  .االتصال اجتماع وعلم االقتصاد�، االجتماع في النظر�  رصیدال إثراء -4

  :ال�حث أهداف - 3

  .اإلنترنت عبر اللیبي الش�اب تسوق  درجة على التعرف -1

  .   اللیبي للمتسوق  جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع على التعرف -2

  .�النس�ة للش�اب اللیبي اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات على التعرف -3
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  :�حثال تساؤالت - 4

  ما هي اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق عبر اإلنترنت؟: هو يرئ�سال تساؤلال

  اإللكترون�ة؟ التجارة مواقع من اللیبي الش�اب تسوق  درجة مد� ما -1

     للش�اب؟ جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع هي ما -2

  اللیبي؟ للش�اب �النس�ة اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات هي ما -3

  :لل�حث المنهج�ة اإلجراءات: ثان�ا

  :المستخدم والمنهج �حثال نوع - 1

 االجتماعي المسح منهج الدراسة في المستخدم والمنهج تحلیل�ة، وصف�ة الدراسة نوع

   �استخدام العینة.

  :�حثال مجاالت - 2

  .مصراتة مدینة في للدراسة) الجغرافي(الم�اني المجال یتحدد: الم�اني المجال -1

  لیب�ا في مصراتة مدینة في اإلنترنت مواقع من المتسوقین: ال�شر�  المجال -2

 إلى 1/7/2016 بین ما الفترة في المیدان�ة الدراسة أق�مت لقد: الزمني المجال -3

30/7/2016  .  

  :المختارة العینة ال�حث مجتمع حجم - 3

 ولصعو�ة ،مصراتة مدینة في اإلنترنت عبر المتسوقین على �حثال اهذ جر� ی

(عینة �رة الثلج)  العمد�ة العینة على االعتماد تم فقد �حثال مجتمع حجم تحدید
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متسوقا من  50 على االعتماد تم لذلك قد الب�انات، جمع أجل من األنسب ألنها

  التجارة اإللكترون�ة.مواقع 

  :الب�انات جمع تآإجراء - 4

 جمع في رئ�س�ة �وسیلة االستب�ان على الدراسة هذه في االعتماد تم        

 إجراء تم ،مراجع من ال�حث �موضوع یتعل� ما �ل على االطالع و�عد الب�انات،

 بلغ حیث مفردة، 15 وحجمها �حثال مجتمع من عینة على االستطالع�ة الدراسة

 على یدل مما )Cronbach alpha coefficient  )0.76  �رون�اخ الفا معامل

على الصدق الذاتي (الذ� �مثل الجذر  هاألمر الذ� انع�س أثر  المرتفع، الث�ات

 هنا ومن، )، وذلك ط�قا لعینة الدراسة0.87(التر��عي لمعامل الث�ات) حیث بلغ 

 و�عد شهر، خالل واسترداده االستب�ان توز�ع وتم للتطبی� اً جاهز  االستب�ان أص�ح

  .الب�انات تفر�غ تم الب�انات جمع من االنتهاء

  :الب�انات وتحلیل عرض في المستخدمة األسالیب - 5

) الوصف�ة(ال�س�طة الجداول على االعتماد تم فقد الب�انات لعرض �النس�ة       

 تحلیل في المستخدمة اإلحصائ�ة لألسالیب واحدا، و�النس�ة متغیرا تعرض التي وهي

على مقای�س النزعة المر�ز�ة ال�س�طة متمثلة في المتوس� الحسابي  تم فقد الب�انات

  . معاملالواالنحراف المع�ار� االعتماد و 
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  ثالثا: المفاه�م الواردة في ال�حث:

  اإلنترنت: عبر التسوق  - 1

  3".والمستهلكین الشر�ات بین یـتم لكترونيإ تجار�  ت�ادل هو"

 التي اإللكترون�ة التجارة عمل�ات عن ع�ارة هو :إجرائ�ا اإلنترنت عبر التسوق 

  .اإللكتروني في مدینة مصراتة والمستهلك اإللكتروني ال�ائع هما طرفین بین تحدث

  الش�اب: - 2

 خاللها تبدو و مرحلة المراهقة تعقب العمر من مرحلة إلى تشیر اجتماع�ة "ظاهرة

األكثر الش�اب  و�عد واضحة، والبیولوجي والنفسي االجتماعي، عالمات النضج

  4التكنولوجي" التغییر المجتمع، وخاصة في الحادث التغییر مع تفاعال

 التعلم على والنشا� والقدرة �الحیو�ة تتمیز عمر�ة : هي مرحلةإجرائ�االش�اب 

  واكتساب المهارات الجدیدة خاصة ف�ما یتعل� �عالم اإلنترنت واالتصاالت.

  االتجاهات: - 3

�عرفه ألبورت "�أنه حالة من االستعداد العقلي والعصبي التي تكونت من خالل 

التجارب والخبرات السا�قة التي مر بها اإلنسان، والتي تعمل على توج�ه االستجا�ة 

  5نحو الموضوعات والمواقف التي لها عالقة �ه"
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جارة اإللكترون�ة ودرجة : هو میل المستهلك للشراء من مواقع التإجرائ�ااالتجاهات 

آلخر، خاصة وأن هناك العدید من إلى االستجا�ة للشراء تختلف من مجتمع 

دورا �بیرا في تغییر اتجاهات اإلنسان، ومن هذه العوامل الوضع  ؤد�ت التي العوامل

االقتصاد� لل�الد، األصدقاء، وسائل االتصال، �لها عوامل تمهد لتغییر اتجاهات 

  األفراد.

  :السا�قة الدراسات: را�عا

اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر  حول تدور التي الدراسات من العدید هناك

 وهي �موضوعنا، صلة لها التي الدراسات هذه من لعدد سنتطرق  وهنا اإلنترنت،

  :�التالي

 في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق : األولى الدراسة -

  6:المعلومات�ة عصر

 إلى الدراسة هدفت ،2013 سنة فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني إعداد من الدراسة

 األسر اتجاهات على وأثره اإللكتروني �التسوق  األسر ق�ام بین العالقة إیجاد

 عددها و�لغ قصد�ة، عشوائ�ة غیر العینة نوع المعلومات�ة، عصر في االستهالك�ة

 وصفي المنهج ونوع الب�انات، لجمع �وسیلة االستب�ان استخدام وتم أسرة، 400

 إیجاب�ة، اتجاهات االستهالك�ة األسرة اتجاهات أن الدراسة نتائج أهم ومن تحلیلي،

 اإللكتروني التسوق  استب�ان محاور بین طرد� ارت�ا� عالقة هناك أن واتضح

 اشتروا الم�حوثین أن أ�ضا واتضح لألسرة، االستهالك�ة االتجاهات استب�ان ومحاور

 المواقع المفضلة التسوق  مواقع وأن اإللكتروني، التسوق  مواقع من مرة من أكثر
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 یتم التي السلع أكثر وأن االستالم، عند الدفع المفضلة الدفع وسائل وأن األجنب�ة،

 األحذ�ة التجمیل، مواد هي و�الترتیب اإللكتروني التسوق  طر�� عن شراؤها

 األفالم، المال�س، وملحقاتها، الخلو�ة األجهزة الكتب، اإلكسسوارات، والحقائب،

  .وملحقاتها الكمبیوتر أجهزة األثاث، الكهر�ائ�ة، األجهزة

 قطاع حالة دراسة -الخدمات تسو�� مجال في اإلنترنت دور: الثان�ة الدراسة -

  7:االتصاالت

 الذ� الدور معرفة إلى الدراسة وهدفت ،2011 سنة عال�ة، بو�اح إعداد من الدراسة

 عشوائ�ة غیر العینة نوع التجار�ة، للخدمات التسو�� في اإللكترون�ة المواقع تؤد�ه

: یلي ما الدراسة نتائج أهم ومن الب�انات، لجمع المقابلة استخدام وتم ،)قصد�ة(

 الو�ب، ش��ة على إلكترون�ة مواقع تمتلك التجار�ة المؤسسات غالب�ة أن اتضح

 التجار�ة، المؤسسات تقدمها التي الخدمات على یؤثر اإللكتروني الموقع أن واتضح

 الز�ائن �حتاجها التي الحاجات على التعرف تحاول التجار�ة المؤسسات أن واتضح

 اإلنترنت طر�� عن الدفع تفرض ال المؤسسات �ل أن واتضح اإلنترنت، خالل من

 ال  اإلنترنت استخدام أن أ�ضا واتضح �اش، الدفع �م�ن وٕانما) ائتمان�ة �طاقات(

 اإلعالن تقن�ة تستعمل المؤسسات �ل أن واتضح الخدمات، توز�ع على یؤثر

 عبر المؤسسات بخدمات التعر�ف یتم وأنه اإللكترون�ة، مواقعها على اإللكتروني

 �استخدام السلع �عض عن اإلعالن یتم ال وأنه المؤسسات، لهذه اإللكترون�ة المواقع

 الموقع طر�� عن المؤسسة أخ�ار نشر یتم وأنه للمستهلك، اإللكتروني البر�د

 وٕانما ال�شر�  العنصر عن ل�غن ��ن لم اإللكترون�ة المواقع واستخدام اإللكتروني،

 بین الشخص�ة المواجهة وأن خدماتها، تأد�ة في ال�شر�  العنصر على تعتمد الزالت
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 الخدمات توصیل عمل�ة وأن المؤسسات، هذه في األساس التزال والمشتر�  ال�ائع

  .التقلید�ة الطرق  على تعتمد الزالت للز�ائن

  :السا�قة الدراسات على التعقیب

 الحال�ة الدراسة أن الراهنة للدراسة المغذ�ة السا�قة للدراسات العام العرض من یتضح

  :المؤشرات من عدد في نوجزها الهامة المحاور من عدد في الدراسات عن تختلف

 ص�اغة في السا�قة الدراسات �ل عن الحال�ة الدراسة تختلف :العنوان ص�اغة •

 تر�ز على اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر اإلنترنت، �ونها الدراسة عنوان ش�ل

 اإلنترنت عبر التسوق  أو اإلنترنت دور على ر�زت السا�قة الدراسات أن حین في

  .االستهالك�ة األسرة اتجاهات أو االستهالك بثقافة ور�طها مستقلة �متغیرات

 على وغلب التحلیل�ة، الوصف�ة ال�حوث غل�ة اتضح :المنهج�ة اإلجراءات •

 اتفاق هناك �ان حیث االستب�ان، ألداة �استخدامها وذلك الكمي األسلوب الدراسات

 وصف�ة وهي السا�قة والدراسات الحال�ة الدراسة في المستخدم الدراسة نوع على

 �أداة االستب�ان أداة الحال�ة الدراسة استخدمت فقد الدراسة ألداة و�النس�ة تحلیل�ة،

 االستب�ان، استخدمت السا�قة الدراسات أن حین في الب�انات، لجمع رئ�س�ة

 في الحال�ة الدراسة مع السا�قة الدراسات واتفقت المقابلة، استخدمت أخر�  ودراسات

  ).عمد�ة( عشوائ�ة غیر عینة وهي العینة نوع

  : الموضوعي المجال •

 اإلنترنت، ودور اإلنترنت عبر التسوق  دور تناولت السا�قة الدراسات غالب�ة - 

 أ�ضا اتجاهات الش�اب نحو التسوق عبر اإلنترنت، على ر�زت الحال�ة والدراسة
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 األسرة اتجاهات في ودوره اإلنترنت عبر التسوق  على تر�ز دراسات هناك �انت

  التر�یز على فئة الش�اب تحدیدا. حاولت الحال�ة الدراسة حین في االستهالك�ة،

 الظروف ظل في اإلنترنت عبر التسوق  على ر�زت السا�قة الدراسات غالب�ة - 

 في اإلنترنت عبر على التسوق  ر�زت الحال�ة الدراسة أن إال المجتمع، في الطب�ع�ة

 اً حضور  نجد ذلك ومع اللیب�ة، الدولة �ه تمر الذ� الكبیر الس�اسي التحول ظل

  .لل�الد واالقتصاد�ة الس�اس�ة الظروف ظل في اإلنترنت عبر للمتسوقین

 التسوق عبر اإلنترنت موضوع تناولت التي الدراسات أغلب نأ ال�احثة الحظت 

 دراسات من إل�ه تتوصل مما جدت ولم وٕاعالم�ة، اقتصاد�ة مجاالت في دراسات هي

  .الجانب هذا تتناول �ثیرة دراسات االجتماع علم مجال في

 سلفا اتضح �ما ال�الد �ون  لیب�ا خارج أجر�ت الدراسات معظم :الم�اني المجال •

 من التسوق  مد� على أثرت صع�ة، واقتصاد�ة س�اس�ة ظروف من تعاني

  .السا�قة الدراسات قلة في الرئ�سي السبب هو هذا و�ان اإلنترنت،

 دراسات �انت الموضوع هذا حول أجر�ت التي الدراسات �ل :الزمني المجال •

  .حدیثة

 و�ذلك اإلنترنت، عبر المتسوقین على الدراسة هذه أجر�ت :ال�شر�  المجال•

  .األسر على أجر�ت دراسات وهناك السا�قة، الدراسات

  :السا�قة الدراسات من االستفادة أوجه

 بلورة في ال�احثة ساعدت ومعلومات ب�انات توفیر في أسهمت السا�قة الدراسات

الحال�ة،  للدراسة انطالق نقطة �مثا�ة �انت أنها أ� ، هاومفاه�م الدراسة مش�لة

 من اً بدء المنهج�ة الخطوات وفهم تحدید في دور السا�قة للدراسات وأ�ضا �ان
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 اإلحصائ�ة المعامالت نوع وتحدید المستخدم، العینة وحجم الدراسة مجتمع تحدید

 ص�اغة في السا�قة الدراسات من ال�احثة الدراسة، واستفادت في المستخدمة

 تلك مع الحال�ة الدراسة نتائج واختالف اتفاق مد� الدراسة، ومعرفة تساؤالت

  للدراسة، وص�اغة اإلطار النظر�. االستب�ان�ة االستمارة الدراسات، وص�اغة

  خامسا: نظر�ة ال�حث: (الت�ادل االجتماعي):

 في األفراد دا على أن دخولارت�طت هذه النظر�ة ��ل من هومانز و�الو والذین أك

  تفاعالتهم في حاجاتهم، وأن األفراد �ش�ع �مردود لهم �أتي اجتماع�ة عالقات

 على قائم فالتفاعل هنا تكلفة و�أقل فائدة أقصى �عملون على تحقی� االجتماع�ة

 ف�ه تدخل بل ماد�ا، والعطاء األخذ مع�ار ��ون  أن شرطا ول�س نفعي، أساس

 إن بل الت�ادل، هدف دائما ل�ست الماد�ة فالمنفعة ونفس�ة، اجتماع�ة أخر�  متغیرات

  8للفرد. مرض�ة م�افأة ا�ون� قد واالحترام االجتماعي القبول

 عالقة أل� �أساس والعقاب الثواب على تر�یزها النظر�ة هذه على یؤخذ ما

  9سلوك. أل� الدافع هما والعقاب الثواب وأن ت�ادل�ة، تفاعل�ة اجتماع�ة

تؤمن هذه النظر�ة �أن الح�اة ما هي إال تفاعالت بین عدد من األطراف تر�� بینهم 

عالقة أخذ وعطاء، فهي تر�ز على الم�سب أو الخسارة التي یجنیها األفراد من 

عالقاتهم الت�ادل�ة، لذلك �لما �ان هناك م�سب من الشراء من مواقع التجارة 

قة الت�ادل�ة بین التاجر اإللكتروني اإللكترون�ة فإن ذلك ضمان الستمرار العال

 تحرك التي والمستهلك و�التالي تكرار عمل�ة الشراء مرة أخر�، فالعالقة الت�ادل�ة هي
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السوق اإللكتروني والرغ�ة في الحصول  داخل االجتماع�ة والتفاعالت التعامالت

  على الفائدة المرجوة من وراء هذا التفاعل.

  نترنت:التسوق عبر اإل  فوائـد :دساسا

 ومنها اإللكترون�ة التجارة مواقع عبر المقدمة الخدمات من العدید هناك        

 والخدمات واإلعالن عن السلع، والدعا�ة الت�ادل التجار�، وخدمات التسو�� خدمات

 بین والتفاعل الفندق�ة، والخدمات والسفر وخدمات الس�احة المتنوعة، المصرف�ة

لتقد�م معلومات عن منتجاتها وما توفره من تخف�ضات وتحسینات  مشتر� وال ال�ائع

 ودفعها، المال�ة االلتزامات وسداد العقود وٕابرام الصفقات وعقد 10على المنتجات،

 الز�ائن، �شتر�ها التي للسلع الفني والدعم اإلجراءات، ومتا�عة السلع توز�ع وعمل�ات

  11.اآلل�ة والمراسالت األسعار، )�تالوج( مثل إلكترون�ا الب�انات وت�ادل

وتتضح أهم�ة التجارة اإللكترون�ة في أنها وسیلة فعالة للق�ام �عقد الصفقات      

بین المتعاملین عن طر�� االتصال اإللكتروني �عیدا عن المستندات الورق�ة، إضافة 

لیف إلى أن التجارة اإللكترون�ة وسیلة متمیزة للوصول إلى أسواق العالم �أقل التكا

  : التسوق من مواقع التجارة اإللكترون�ة فوائد نعدد یلي وف�ما 12،وفي زمن ق�اسي

 األسواق نطاق لتوس�ع فّعالة ووسیلة متخصصة تجارة اإللكترون�ة التجارة تعتبر -1

 السلع تسو�� في همتس ثم ومن العالم، مستو�  على ب�عضها تتصل �حیث المحل�ة

  .والخدمات
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 الورق�ة �المعامالت قورنت ما إذا العمالء لطل�ات االستجا�ة سرعة على تساعد -2

  . أطول وقتاً  تستغرق  التي التقلید�ة

 القرارات اتخاذ تدعم معلومات نظم توفیر على اإللكترون�ة التجارة تساعد -3

 على القدرة تحق� علم�ة و�طر�قة بدقة المعلومات ت�ادل نظام خالل من اإلدار�ة

  13.المحاسبي والض�� الرقا�ة

 وال البیت من الخروج إلى المستهلك �حتاج ال حیث والجهد، الوقت توفیر -4

 وٕادخال هیر�د الذ� المنتج عن والنقر  الموقع إلى الدخول سو�  الشراء �حتاج

  .اإللكترون�ة الدفع �طاقة معلومات

 ز�ارة خالل من وذلك لالخت�ار الفرصة وٕاتاحة السلع عن أكثر معلومات توفیر -5

 �افة على الحصول �م�ن الموقع خالل ومن اإللكترون�ة المواقع من العدید

  .ومواصفاتها �الشراء المستهدفة السلع عن المعلومات

 من �أسعار أقل المنتجات ت�اع حیث األسعار، أفضل اإللكترون�ة المواقع تت�ح -6

 ینفقها التي المصروفات یخفض اإلنترنت عبر الب�ع إن إذ التقلید�ة، المتاجر

  .التقلید� السوق  في المنتجون 

 إتاحة خالل من وذلك المستهلك رضا نیل تحاول اإللكترون�ة التجار�ة المواقع -7

 خدمات یوفر مما الز�ائن استفسارات على واإلجا�ة الز�ائن مع تواصللل فرصةال

  14.منتجاتهم �آخر إلعالمهم وذلك ال�ائع مع التواصل وأ�ضا للمستهلك، أفضل
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 العالم بلدان مختلف في الخدمات عرض خالل من وذلك فعال�ة أكثر تسو�� -8

  .األر�اح لجني أكبر فرصة یوفر مما الوقت، طوال انقطاع دون 

 التقلید�ة، المتاجر بتكلفة �المقارنة اإللكترون�ة المتاجر إنشاء تكلفة انخفاض -9

 أجهزة تر�یب أو الترو�ج�ة األمور على الكبیر اإلنفاق إلى تحتاج ال إنها حیث

  15.�األعمال للق�ام الموظفین من �بیر عدد استخدام إلى تحتاج وال الثمن، �اهظة

تعد التجارة اإللكترون�ة إحد� أدوات االقتصاد الرقمي التي أتاحت الفرصة  - 10

أمام الناس من أجل الق�ام �المشار�ع التجار�ة الصغیرة والمتوسطة �أقل تكلفة 

  16وتذلیل الحواجز الجغراف�ة ألداء المعامالت التجار�ة.استثمار�ة مم�نة 

  :التسوق اآلمن عبر اإلنترنت : خطواتسا�عاً 

 المستهلك �سلوك المتعلقة األمور من الكثیر غیر اإلنترنت نإ القول �م�ن         

 استخدام المنافسین، مواقع ز�ارة إلى یلجأ فالمشتر�  الشراء، قرار اتخاذ وعمل�ة

 في المؤسسة م�انة عن ال�حث لألسعار، مقارن  موقع تصفح ال�حث، محر�ات

 توفرها یجب شرو� ثالثة هناكو  17،آخر�ن مستهلكین راءآ تصفح الحق�قي، السوق 

  اإللكتروني هي: المنتج في

 العالمة مثل المنتج ومصدر هو�ة تمثل العالمة وهذه للمنتج، التجار�ة العالمة -1

  .المنتج جودة مد� على األلماني وتدل مصدرها على تدل فهي ،adidas التجار�ة

  و�سب رضاهم. معهم جیدة عالقة تكو�ن الز�ائن خدمات مندو�ي على یجب -2
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 حیث المواقع، على المعروضة المنتجات بین المقارنة اإللكتروني المتسوق  على -3

  18.الشراء قرار اتخاذ في تؤثر اإلنترنت مواقع على المعروضة المنتجات جودة إن

  :یلي ما اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء خطوات أهم ومن

  المعروفة. المواقع من الشراء قرر ثم األسعار، بین قارن  تشتر�  أن قبل -1

 اإللكتروني البر�د عبر االئتمان�ة �طاقتك عن ب�انات أ� تعطي ال نفسك لحما�ة -2

 عبر للشراء فق� واحدة ائتمان�ة �طاقة استعمل وأ�ضا المحادثة، غرف عبر أو

  19.اختراق محاولة أ� اكتشاف عل�ك �سهل حتى الغرض لهذا وخصصها اإلنترنت

 اإللكترون�ة، التجارة مواقع من العدید عبر �الشراء المستهدف المنتج عن ال�حث -3

  .عنه الالزمة المعلومات �ل جمع �عد وذلك

 التفاصیل �افة معرفةیجب  اإللكترون�ة المواقع في وتوافره المنتج تحدید �عد -4

 هنا والمواصفات السعر معرفة و�عد والمقاس، واأللوان �السعر �المنتج الخاصة

  .ال وأ مناس�ة السلعة �انت إذا في ماالقرار  اتخاذ خطوة نمتك

  .�الشراء المستهدف المنتج أ�قونة على النقر الشراء قرار اتخاذ �عد -5

 الشراء طلب نموذج ب�انات لملء االنتقال �الشراء المستهدفة السلعة اخت�ار �عد -6

  20.الشحن ب�انات وملء الدفع وطر�قة شراؤها المراد سلعةال ونوع العنوان و�تضمن
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  : خصائص المتسوقین عبر اإلنترنت:ثامنا

 واالجتماع�ة النفس�ة العوامل من �العدید االستهالكي السلوك یتأثر      

 �م�ن فال اإلعالم، ووسائل والدخل، التجار�ة، واإلعالنات التقلید، مثل واالقتصاد�ة،

 من الكثیر لد� العشوائي الشراء من تز�د فهي األفراد، استهالك أنما� �ل إهمال

  .األفراد

 تفید قد فهي حدین، ذو سالح للمستهلك والخدمات السلع عن اإلعالن إن       

 السلع من المز�د عرض� اإللكترون�ة التجارة مواقع تقوم و�ذلك ،تضره قدالمستهلك و 

 حتى المستهلك، اهتمام جذب أجل من وذلك اإللكترون�ة، إعالناتها عبر والخدمات

 اإلعالن وسائل و�انتشار ،الضرر �ه تلح� قد الخدمة أو السلعة هذه �انت وٕان

 سلوك في ومؤثرة هائلة قوة اإلعالنات أص�حت التكنولوجي والتقدم المختلفة

  21.المستهلك

 التجار�ة مواقعال تطرحه ما �سبب وذلك اإللكتروني، المستهلك حاجات تتجدد -1

  .اإللكتروني المستهلك �دهما یر  یؤثر وهذا اإلنترنت، عبر اإللكترون�ة

 اشتروا الذین األصدقاء توص�ات على الشراء عند اإللكتروني المستهلك �عتمد -2

  .اجتماع�ة مواقع من توص�ات أو السلع، هذه من

 التجارة لمواقع النظرة تغیر في ساهم اإللكتروني المستهلك سلوك في التغیر -3

  .إلكترن�ا تجار�ة �صفقات الق�ام من یتخوف �ان المستهلك إن حیث اإللكترون�ة،
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 تساعده والخدمات السلع حول الكاف�ة للمعلومات اإللكتروني المستهلك امتالك -4

  22.مرات عدة تسوقه نتیجة الخبرة هذه �متلك والمستهلك الشراء قرار اتخاذ في

  :النتائج : تحلیلتاسعا

  :اإلحصائي التحلیل وأسالیب إجراءات: أوال

مراجعة استمارة االستب�ان للتأكد من اكتمالها وصالحیتها تم  األمر بدا�ة في       

 ترمیز المتغیرات والب�انات ثم )تكو�د (تم �انات والتحلیل اإلحصائي، ثمإلدخال الب

   .لمتغیرات ال�حث الوصف�ة اإلحصاءات مرحلة تأتي ثم ،الحاسب اآلليإلى  إدخالها

  :ل�حثثان�ا: توصیف عینة ا

أفادت مفردات عینة الدراسة إلى االتجاه للدرجة العال�ة، وقد بلغ المتوس� العام  -1

 من% 68 أن %) واتضح35) و�معامل اختالف قدره (2.40إلجمالي المحور (

 وأن جیدة، مهارتهم% 28 وأن اإلنترنت، استخدام في ممتازة مهارة لدیهم الم�حوثین

والمهارة التي ��تسبها المتسوق  اإلنترنت، الستخدام تكفي مهارة لدیهم ل�س% 4

 �عطي أن شأنه وهذا من اإلنترنت أمام جاءت نتیجة قضائه لساعات طو�لة

  .قراراته الشرائ�ة على التأثیر و�التالي الستخدامه الالزمة المهارات األنترنت مستخدم

% 24 وأن اإلنترنت، من واحدة مرة اشتروا الم�حوثین من% 12 أن اتضح -2

 في السبب و�رجع فأكثر، مرات أر�ع% 54 وأن مرات، ثالث% 10 وأن مرتین،

 التي �المنتجات الم�حوثین وٕاعجاب التجر�ة نجاح ةیدعد لمرات اإلنترنت من الشراء
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 فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد �شرائها، قاموا

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق 

 وأن اإلنترنت، مواقع من الشراء س�عاودون  الم�حوثین من% 92 أن اتضح -3

 التجارة مواقع من الشراء معاودة في السبب و�رجع الشراء، �عاودوا لن% 8

  .المعروضة للمواصفات المنتج مطا�قة هو اإللكترون�ة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت -4

% 10 أن واتضح%) 37( قدره اختالف و�معامل) 2.18( المحور إلجمالي العام

% 28 وأن أح�انا، تسوقهم درجة% 62 وأن اإلنترنت، من دائم �ش�ل یتسوقون 

 هو اإللكترون�ة التجارة مواقع من الم�حوثین شراء معدل أن ذلك من و�تضح نادرا،

 مد� على تؤثر الیوم لیب�ا بها تمر التي االقتصاد�ة األوضاع إنحیث  متوس�،

ال�طاقة  استعمال على ةً �بیر  اً قیود تضع الیوم الدولة مصارف وأن خاصة الشراء،

  .)�ارد الفیزا المصرف�ة(

 العام المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت -5

 من% 48 أن واتضح%) 37( قدره اختالف و�معامل) 2.38( المحور إلجمالي

% 6 وأن جیدة،% 46 وأن ممتازة، اإلنترنت من الشراء لتجر�ة تقی�مهم الم�حوثین

 ناجحة، �انت اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء تجر�ة أن ذلك من و�تضح سیئة،

 تعرض المواقع فهذه �ا� إ� أو أمازون  مثل أجنب�ة المواقع هذه �انت إن خاصة

 الشراء س�عتبر �عد ما غال�ا المشتر�  فإن و�التالي عالم�ة، مواصفات ذات منتجات

  .التف�یر تستح� تجر�ة المواقع هذه من

 األجنب�ة، هي اإلنترنت عبر تسوق ال مواقع أفضل أن یرون % 54 أن اتضح -6

 ثقة ذلك من و�تضح فرق، ال% 20 وأن المحل�ة،% 22 وأن العر��ة،% 4 وأن
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 الصع�ة، و�العملة مرتفعة �أسعار �انت وٕان حتى األجنب�ة المنتجات في المستهلك

 یرغب فإنه اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء �قرر عندما المستهلك وأن خاصة

 المستهلك، نظر وجهة حسب ق�اس�ة �مواصفات یتمیز الذ� الممیز المنتج شراء في

 اإللكتروني التسوق  فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره

 �ا�، إ� موقع من% 12 وأن أمازون، موقع من یتسوقون % 38 أن اتضح -7

 �ل من% 14 وأن االجتماعي، التواصل مواقع صفحات من یتسوقون % 36 وأن

 للتسوق  المستهلك توجه لنا یتأكد فإنه )6( رقم السؤال إلى و�اإلشارة سا�قا، ذ�ر ما

  .وممتازة ق�اس�ة مواصفات ذات منتجات تعرض �اعت�ارها األجنب�ة المواقع من

 اإلنترنت، مواقع من  التجمیل مواد �شترون  الم�حوثین من% 12 أن اتضح -8

 �شترون % 28 وأن الفساتین، �شترون % 20 وأن اإلكسسوار، �شترون % 38 وأن

 والمجوهرات، الساعات �شترون % 28 وأن ،)توب الالب(و النقال المحمولة األجهزة

 أن ذلك من واتضح الكتب، �شترون % 14 وأن الكهر�ائ�ة، األجهزة% 16 وأن

 إلى ذلك في السبب و�عزو والنقال المحمولة األجهزة �شترون  الم�حوثین غالب�ة

 التجارة مواقع طر�� عن هاؤ شرا فیتم التقلید�ة األسواق في أسعارها ارتفاع

 التسوق  فق�ه، الرحمن عبد دمحم تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد اإللكترون�ة،

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني

 اإلنترنت مواقع على المعروضة المواصفات� المنتج أن یرون % 70 أن اتضح -9

 �عتمد المستهلك أن إلى ذلك و�رجع المعروضة، �المواصفات ل�س% 3 وأن ،نفسها

 مواصفات ذات تكون  ما غال�ا والتي األجنب�ة المواقع من المنتج على شرائه في

  .اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء معاودة إلى یدفعهم وهذا ممتازة،
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 10

% 52 أن واتضح%) 94( قدره اختالف و�معامل) 1.90( المحور إلجمالي العام

 وأن الجودة، عال�ة منتجات یوفر اإلنترنت عبر التسوق  أن یؤ�دون  الم�حوثین من

 الجودة، عال�ة منتجات یوفر أح�انا% 42 وأن الجودة، عال�ة منتجات یوفر ال%  6

 مثل األجنب�ة المواقع على المستهلك اعتماد فإن) 7 -6( السؤالین إلى و�اإلشارة

  .الجودة عال�ة منتجات للمستهلك یوفر أمازون 

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 11

% 80 أن واتضح%) 51( قدره اختالف و�معامل) 2.77( المحور إلجمالي العام

 الوقت یوفر ال% 6 وأن والجهد، الوقت یوفر اإلنترنت عبر التسوق  أن یؤ�دون 

 غالب�ة أن و�تضح األح�ان، �عض في والجهد الوقت یوفر% 14 وأن والجهد،

 أن خاصة والجهد، الوقت یوفر اإلنترنت من التسوق  أن یؤ�دون  الم�حوثین

  .والجهد الوقت له یوفر مال بیته في وهو یر�د ما �شتر�  سوف المستهلك

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 12

% 60 أن واتضح%) 68( قدره اختالف و�معامل) 2.47( المحور إلجمالي العام

 �السوق  موجودة غیر منتجات یوفر اإلنترنت عبر التسوق  یرون  الم�حوثین من

 في توفر قد التسوق  مواقع أن یرون % 28 وأن یوفرها، ال% 12 وأن التقلید�،

 مواقع أن ذلك من و�تضح التقلید�، �السوق  موجودة غیر منتجات األح�ان �عض

 وأن خاصة التقلید�، السوق  في توجد ال ومنتجات خدمات توفر اإللكترون�ة التجارة

  .المطلوب �المستو�  تكون  ال وقد متشابهة منتجات یوفر التقلید� السوق 

 بلغ وقد العال�ة، درجةإلى ال  االتجاه أن إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 13

 أن واتضح%) 87( قدره اختالف و�معامل) 2.61( المحور إلجمالي العام المتوس�
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 وأن وم�سرة، سهلة اإلنترنت عبر التسوق  مواقع من الشراء خطوات أن یرون % 64

 وم�سرة، سهلة ما لحد أنها یرون % 48 وأن وم�سرة، سهلة ل�ست أنها یرون % 4

 جذب أجل من وذلك سهلة اإللكترون�ة التجارة مواقع من الشراء خطوات أن و�تضح

 الفئات �ل �ستقطب اإلنترنت وأن خاصة م�سرة، �طر�قة والشراء المستهلكین

  .المتعلمة وغیر المتعلمة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 14

% 26 أن واتضح%) 70( قدره اختالف و�معامل) 2.22( المحور إلجمالي العام

 وأن اإللكترون�ة، المواقع من الوصول في یتأخر المنتج أن یرون  الم�حوثین من

 و�تضح األح�ان، �عض في یتأخر أنه یرون % 48 وأن یتأخر، ال أنه یرون % 26

 في السبب ��ون  وقد الوصول، في تتأخر المنتجات أن یرون  الم�حوثین غالب�ة أن

  .الشحن إجراءات نتیجة أو ال�الد، بها تمر التي الس�اس�ة الظروف ذلك

 إلجراءات نظرا المنتج وصول تأخر في السبب أن یرون % 20 أن اتضح - 15

 هي الشحن إجراءات أن و�تضح لل�الد، الس�اس�ة للظروف نظرا% 6 وأن الشحن،

 من �سلسلة �مر فإنه لیب�ا إلى �صلل المنتج وأن خاصة المنتج، تأخر في السبب

 هو السلسلة بهذه المنتج مرور أن إال المستهدف، الم�ان إلى أخیرا و�صل الدول

  .لیب�ا بها تمر التي الس�اس�ة األوضاع �سبب

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 16

% 36 أن واتضح%) 71( قدره اختالف و�معامل) 1.98( المحور إلجمالي العام

 المعلن للمواصفات مطا�قتها عدم حال في السلعة �استبدال لهم �سمح أنه یؤ�دون 

 في �استبدالها لهم �سمح% 34 وأن �استبدالها، لهم �سمح ال% 30 وأن عنها،

 التجارة مواقع �عض تت�عها التي الس�اسة إلى ذلك في السبب و�رجع األح�ان، �عض
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 ستسمح �التالي فهي عالم�ا، سمعتها على الحفا� تر�د التي تلك خاصة اإللكترون�ة

 إذا أما الز�ائن، من المز�د لكسب للمواصفات مطا�قته عدم حال في المنتج �استبدال

 أ� له ول�س بوك الف�س صفحات عبر �ان التسوق  أن أو معروف غیر الموقع �ان

 طر�قة �أ� منتجاتها ب�ع إال یهمها ال المواقع هذه مثل األغلب فعلى عالم�ة شهرة

 على مواقع تكون  لن هي األغلب فعلى ز�ائنها، من �عضا خسرت وٕان حتى �انت،

  .ز�ائنها ل�عض فقدانها علیها یؤثر لن و�التالي عال مستو� 

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 17

% 36 أن واتضح%) 75( قدره اختالف و�معامل) 2.02( المحور إلجمالي العام

% 26 وأن اإللكترون�ة، المواقع في عنه المعلن للمنتج ضمانات وجود یؤ�دون 

 في ضمانات هناك أن یؤ�دون % 38 وأن ضمانات، أل� وجود ال أنه یؤ�دون 

 شرائه على �شجع للمنتج الضمان وجود أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض

  . أخر�  مرة الشراء تجر�ة معاودة جدا المم�ن من و�التالي

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 18

% 38 أن واتضح%) 75( قدره اختالف و�معامل) 1.98( المحور إلجمالي العام

 عدم حال في المدفوعة األموال برد تقوم اإللكترون�ة التجارة مواقع أن یؤ�دون 

 األموال برد تقوم% 36 وأن األموال، برد تقوم ال% 26 وأن للمواصفات، مطا�قتها

 مثل العالم�ة المواقع أن نؤ�د فإننا) 16( رقم للنتیجة و�الرجوع األح�ان، �عض في

 عدم حال في المدفوعة األموال برد تقوم أن الطب�عي من المثال سبیل على أمازون 

  .الز�ائن من المز�د ولكسب الز�ون  رضا لكسب للمواصفات مطا�قتها

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 19

% 30 أن واتضح%) 73( قدره اختالف و�معامل) 2.14( المحور إلجمالي العام
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 لشراء تدفعهم اإلنترنت عبر اإللكترون�ة اإلعالنات أن یرون  من الم�حوثین من

 األح�ان �عض في تدفعهم% 44 وأن لشرائه، تدفعهم ال% 26 أن حین في المنتج،

 للمستهلك جذب عامل هو اإلعالن أن النتیجة هذه خالل من و�تضح المنتج، لشراء

 عال�ه، بو�اح دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد اإللكترون�ة، التجارة مواقع من للشراء

  .االتصاالت قطاع حالة دراسة - الخدمات تسو�� مجال في اإلنترنت دور

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 20

% 32 أن واتضح%) 61( قدره اختالف و�معامل) 1.96( المحور إلجمالي العام

 وأن اإلنترنت، عبر اإللكتروني الشراء أجل من ماال یدخرون  من الم�حوثین من

 في المال یدخرون % 28 وأن اإللكتروني، الشراء أجل من المال یدخرون  ال% 40

 مواقع من الشراء أن على یدل وهذا اإللكتروني، الشراء أجل من األح�ان �عض

 �المستهلك األمر �صل وال لیب�ا في ما نوعا حدیثة تجر�ة الزالت اإللكترون�ة التجارة

 الظروف ظل في خاصة اإللكتروني، الشراء أجل من المال ادخار لدرجة

 من الشراء استمرار�ة في التف�یر دون  تحول التي الصع�ة والس�اس�ة االقتصاد�ة

  .اإلنترنت

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 21

% 32 أن واتضح%) 67( قدره اختالف و�معامل) 2.02( المحور إلجمالي العام

 مواقع من الشراء قرار اتخاذ وراء الدافع �انت العائلة وتجارب خبرات أن یرون 

 في أنه یرون % 34 وأن دور، أ� للعائلة ل�س أنه یرون % 34 وأن اإلنترنت،

 النسب جاءت وهنا الشراء، قرار اتخاذ في دور للعائلة ��ون  قد األح�ان �عض

 ولعل اإلنترنت، عبر التسوق  عمل�ة في األكبر الدور لها ��ن لم فالعائلة متقار�ة،

  .التقلید�ة التسوق  عمل�ة على تعودت اللیب�ة العائلة �ون  ذلك في السبب
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 22

% 52 أن واتضح%) 78( قدره اختالف و�معامل) 1.78( المحور إلجمالي العام

 مواقع من الشراء قرار اتخاذ إلى تدفعهم األصدقاء وتجارب خبرات أن یرون 

 أنه یرون % 30 وأن دور، أ� لهم ل�س األصدقاء أن یرون % 18 وأن اإلنترنت،

 النتیجة وهذه الشراء، قرار اتخاذ في دور لألصدقاء ��ون  قد األح�ان �عض في

 في اً مهم اً عنصر  �مثلون  ما غال�ا فاألصدقاء السا�قة، النتیجة ع�س على جاءت

  .قراراتهم اتخاذ على تأثیرا األكثر وهم األفراد ح�اة

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 23

% 18 أن واتضح%) 78( قدره اختالف و�معامل) 2.10( المحور إلجمالي العام

 اإللكتروني الشراء قرار التخاذ تدفعهم اإلنترنت عبر المحادثة جماعات أن یرون 

 �عض في أنه یرون % 28 وأن ،دور  لهم أنه یرون % 54 وأن اإلنترنت، عبر

 ذلك من و�تضح الشراء، قرار اتخاذ في دور المحادثة لجماعات ��ون  قد األح�ان

 عالم من فهم اإللكتروني الشراء إلى المستهلك تدفع ال المحادثة جماعات أن

 �أف�ار یتأثر �أن للمستهلك تسمح التي المت�ادلة الثقة توجد ال و�التالي افتراضي

  .المحادثة جماعات

 المتوس� بلغ وقد المنخفضة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 24

% 66 أن واتضح%) 45( قدره اختالف و�معامل) 1.66( المحور إلجمالي العام

 وأن راضیین، غیر% 2 وأن �شرائها، قاموا التي السلعة عن راض الم�حوثین من

 قام التي السلعة عن المستهلك رضا مد� ذلك من و�تضح ما، حد راض إلى% 32

 معروفة مواقع من اللیبي المستهلك شراء من ناتج الرضا سبب ولعل �شرائها،

  ).7- 6( رقم النتیجتین تؤ�ده ما وهذا عالم�ا،



    م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

249 

  

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 25

% 50 أن واتضح%) 80( قدره اختالف و�معامل) 1.82( المحور إلجمالي العام

% 32 وأن ذلك، �فضلون  ال% 18 وأن عالم�ة، مار�ات من الشراء �فضلون 

 �السلعة المستهلك اهتمام مد� على ذلك و�دل األح�ان، �عض في ذلك �فضلون 

 اخت�ار سیوجه و�التالي ق�اس�ة، مواصفات ذات تكون  �أن وذلك هاشراؤ  المراد

 اً اقتصاد� ع�أً  س�ش�ل وهذا المعروفة العالم�ة المار�ات إلى الحال �طب�عة المستهلك

  .المستهلك �اهل على

 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 26

% 42 أن واتضح%) 85( قدره اختالف و�معامل) 2.00( المحور إلجمالي العام

% 42 وأن ذلك، �فضلون  ال% 16 وأن غر�ب، أو جدید شيء أ� بتجر�ة یرغبون 

 لتجر�ة م�ال �طب�عته اإلنسان أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون 

  . وسلب�اته إیجاب�اته وعلى عل�ه والتعرف جدید شيء أ�

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 27

% 64 أن واتضح%) 80( قدره اختالف و�معامل) 2.62( المحور إلجمالي العام

 وأن المجال، هذا في جدید هو ما �ل وتجر�ة دائما التقني التطور مواك�ة �فضلون 

 من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون % 28 وأن ذلك، �فضلون  ال% 8

 وأن خاصة استهالكها، ومد� اللیب�ة األسرة على التكنولوجي التطور انع�اس ذلك

 و�أقل و�سر سهولة ��ل المستهلك یر�ده ما على الحصول في ساهم التطور هذا

 برزت حیث العالم في اإللكتروني التسوق  مجال في وتحدیدا وجهد تكلفة وأقل وقت

  .اإللكترون�ة المتاجر ف�رة
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 المتوس� بلغ وقد المنخفضة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 28

% 50 أن واتضح%) 55( قدره اختالف و�معامل) 1.66( المحور إلجمالي العام

 ال% 34 وأن تمیزا، وأكثر أفضل شيء على الحصول مقابل أكثر یدفع أن �فضل

 أن ذلك من و�تضح األح�ان، �عض في ذلك �فضلون % 16 وأن ذلك، �فضلون 

 على الحصول مقابل اإلنترنت عبر اإللكترون�ة التجارة مواقع من �شترون  الغالب�ة

 غیر منتجات توفر األغلب على المواقع تلك إن حیث تمیزا، وأكثر أفضل شيء

 النتیجة خالل من الم�حوثین استجا�ات أكدته ما وهذا التقلید� السوق  في موجودة

  ) .12( رقم

 وأن سلع، من �حتاجونه ما لهم یوفر اإلنترنت أن یرون % 56 أن اتضح - 29

 اتجاه في السبب یوضح وهذا األح�ان، �عض في �حتاجونه ما لهم یوفر قد% 44

 �حتاجونه ما لهم یوفر فهو اإللكترون�ة، التجارة مواقع من التسوق  إلى الم�حوثین

 معروفة مواقع من التسوق  �ان إن خاصة ق�اس�ة، و�مواصفات مناس�ة و�أسعار

  .عالم�ا

 المتوس� بلغ وقد العال�ة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 30

% 78 أن واتضح%) 47( قدره اختالف و�معامل) 1.77( المحور إلجمالي العام

 أنه یرون % 10 وأن التف�یر، تستح� تجر�ة اإلنترنت طر�� عن الشراء أن یرون 

 تستح� تجر�ة األح�ان �عض في ��ون  قد أنه یرون % 12 وأن �ذلك، ل�س

 أن في الحال�ة النتیجة مع توافقت قد فإنها) 26( رقم النتیجة إلى و�اإلشارة التف�یر،

 فر�دة تجر�ة اإللكتروني والتسوق  جدید، هو ما �ل تجر�ة إلى �سعى اإلنسان

  .التف�یر وتستح�
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 المتوس� بلغ وقد المتوسطة، للدرجة االتجاه إلى الدراسة عینة مفردات أفادت - 31

% 32 أن واتضح%) 77( قدره اختالف و�معامل) 2.14( المحور إلجمالي العام

 ینصحون  ال% 22 وأن اإلنترنت، طر�� عن �التسوق  أصدقاءهم ینصحون 

 �التسوق  األح�ان �عض في أصدقاءهم ینصحون % 46 وأن �التسوق، أصدقاءهم

 عبر التسوق  بتجر�ة اللیبي المستهلك قناعة إلى هذا و�رجع اإلنترنت، طر�� عن

  .وٕایجاب�ة فائدة من اله لما التسوق  بتجر�ة المقر�ین سینصح فإنه و�التالي اإلنترنت،

  :ال�حث�ة التساؤالت ثالثا:

 الحقائ� �عض هناك أن ةال�احث تر�  السا�قة الوصف�ة اإلحصائ�ة النتائج خالل من

  :التال�ة التساؤالت إث�ات في إحصائ�ا ودال قاطع رأ� إضفاء في تساعد التي

  :اإلنترنت مواقع من الش�اب اللیبي تسوق  درجة مد� ما :األول ال�حثي التساؤل

 تسوقهم درجة% 62 وأن اإلنترنت، من دائم �ش�ل یتسوقون % 10 أن اتضح

 بها تمر التي االقتصاد�ة األوضاع فإن شك دون  ومن نادرا،% 28 وأن أح�انا،

 اً قیود تضع الیوم الدولة مصارف وأن خاصة الشراء، مد� على تؤثر الیوم لیب�ا

  .�ارد الفیزا استعمال على ةً �بیر 

  :للمتسوق اللیبي جذ�ا األكثر اإللكترون�ة المواقع هي ما :الثاني ال�حثي التساؤل

 وأن �ا�، إ� موقع من% 12 وأن أمازون، موقع من یتسوقون % 38 أن اتضح

 ما �ل من% 14 وأن االجتماعي، التواصل مواقع صفحات من یتسوقون % 36

 �انت وٕان حتى األجنب�ة المنتجات في المستهلك ثقة ذلك من و�تضح سا�قا، ذ�ر

 من الشراء �قرر عندما المستهلك وأن خاصة الصع�ة، و�العملة مرتفعة �أسعار

 �مواصفات یتمیز الذ� الممیز المنتج شراء في یرغب فإنه اإللكترون�ة التجارة مواقع



    م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

252 

  

 فق�ه، تهاني دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد المستهلك، نظر وجهة حسب ق�اس�ة

  .المعلومات�ة عصر في االستهالك�ة األسرة اتجاهات على وأثره اإللكتروني التسوق 

  :اإلنترنت عبر التسوق  إیجاب�ات هي ما :الثالث ال�حثي التساؤل

 السوق  في موجودة غیر سلع توفر% 54  �الترتیب فهي لإلیجاب�ات �النس�ة

 األسعار، انخفاض% 30 الوقت، اختصار% 46 الخ�ارات، تعدد% 54 المحلي،

 وراء األس�اب تعدد و�الح� للسلعة، الوصول سهولة% 26 جدیدة، تجر�ة% 16

 یرون  النتیجة هذه في المئو�ة النسب �حسب األس�اب أقو�  أن إال اإللكتروني الشراء

 تعتبر األس�اب وهذه المحلي، السوق  في موجودة غیر سلع وتوفر الخ�ارات تعدد أن

 مفروضة قیودا هناك إن حیث الیوم، لیب�ا تع�شها التي الظروف ظل في قو�ة أس�ا�ا

  .التقلید� السوق  في المطلو�ة المنتجات وجود �قلل مام االستیراد عمل�ة على

  :والمقترحات را�عا: التوص�ات

  .المتطورة اإللكترون�ة التقن�ات استخدام خالل من التكنولوجي القطاع تشج�ع -1

  المستهلك اإللكتروني. �حما�ة خاصة جمع�ات تأس�س -2

 مـن والخـدمات السلع عن للمتسوقین عبر اإلنترنت الكاف�ة المعلومات تقد�م -3

  .االلكترون�ة والرسائل ال�حث ومحر�ات االلكترون�ة المواقـع خـالل

 التحت�ة البن�ة و�ناء العامة المصالح لحما�ة ح�وم�ة مؤسس�ة منظومة بناء -4

 المحل�ة الش��ات بناء خالل من وذلك البلد أنحاء جم�ع في االتصاالت لتكنولوج�ا

  .العالم�ة الش��ات� ور�طها وتطو�رها

  .التكنولوج�ة والبیئة یتناسب �ما بین �افة مؤسسات المجتمع التقني الوعي نشر -5
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  الخاتمة

اتجاهات الش�اب اللیبي نحو  �عنوان الحال�ة ادراسته ةال�احث تأتم وتوف�قه هللا �حمد

 من التسوق   ؤد�هی الذ� الدور على التعرف هدفت إلى التي التسوق عبر اإلنترنت،

 التوصل وتم اإلنترنت في ح�اة الش�اب اللیبي، عبر اإللكترون�ة التجارة مواقع

  االستنتاجات: من لمجموعة

 من وذلك نجاحه، مقومات مناقشة یتطلب واقعاً  أص�ح التسوق عبر اإلنترنت -1

القطاع، ولیب�ا الیوم ل�ست  هذا اقتحمت التي الدول تجارب من االستفادة خالل

  استثناء.

تتعل� �عمل�ة التسوق عبر اإلنترنت، وهذه المخاوف تتمثل في هناك مخاوف  -2

عدة أمور مثل مد� مطا�قة السلعة لما هو معروض، أو سرقة ب�انات ال�طاقة 

  االئتمان�ة، أو التحد�ات المصاح�ة لعمل�ة الشحن �ما هو الحال في لیب�ا الیوم.

 للمتسوقین كاف�ةال المعلومات من أهم سبل نجاح التسوق عبر اإلنترنت تقد�م -3

 ال�حث ومحر�ات االلكترون�ة المواقـع خـالل مـن والخـدمات السلع عن اإلنترنت عبر

  .االلكترون�ة والرسائل

إن مد� تسوق الش�اب اللیبي من مواقع التجارة اإللكترون�ة هي في المعدالت  -4

ان المتوسطة، وهذا من واقع اإلحصائ�ات التي تم الحصول علیها من خالل استب�

�ا الیوم من الدراسة، وهذه المعدالت تعتبر معقولة مقارنة �الوضع الذ� تمر �ه لیب

  في خدمة المصارف. نقص في السیولة وتدن
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