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هظا ال٨خاب ب٨ٟغ بىاء وه٣ضّ ومؿاثل في آن واخض ٧ل مؿاهم في ٢لم ظاص 

٣ا  ذ جُىعاث باعػة مً خٖض الخىٓحر والخُب٤ٖ ٞو ت الاجهالٖت التي ٖٞغ للمٗٞغ

ت . لؿٖا٢اث مسخلٟت ت الاجهالٖت جمى٢ٗذ ابؿخمىلىظٖا بٗض ٢ُاج٘ ٨ٞٔغ ٞاإلاٗٞغ

ومىهجٖت اهبش٣ذ مً بىاءاث ٖضة إلاٗان ظضْضة ومٟاهٖم وم٣اعباث ٢ضمذ لهظا 

الم والاجها٫) ؤَغا ظضْضة ومغظٖٗاث امخضث الِ ٧ل ًٞاءاث الٗ لم (ٖلىم الٖا

الاجها٫ ومٖاصْىه، ٞإنبذ لؼاما ٖلِ ٧ل باخثي الٓاهغة الاجهالٖت ا٢خدام اإلاماعؾت 

المٖت بكتى ؤهماَها ومداوعتها ٖلحها مً حٛحراث وؤ٢لمت الترار  وجبحن ٧ل ما َغؤ الٖا

 الىّٓغ واإلاٖضاوي مٗها.

لصخاٞت املجخم٘ حؿخضعي ظظب الجماهحر اإلاخٟاٖلت م٘ اإلاًامحن ٞال٨خابت  

ت وم٣ىٗت ومازغة في الجماهحر  ت مٛٔغ ت ٢ٔى ٔغ الصخٟٖت بخ٣ىٖاث وؤؾالٖب جدٔغ

اليكُٖت والٗىٖضة واإلاخٟاٖلت. ٞغهاهىا هى جٟى٢ىا في ٖاإلاىا الخام إلٞغاػ م٣ىماث 

بهغإ ز٣افي ْخجه هدى وم٩ٖاهحزماث جدٟٓىا مً ألاٞى٫ في هظا الٗالم الظّ ْدؿم 

٠ٖ٨ٞ ؾٗبضٕ صخٟٖىها في ال٨خابت لش٣اٞت اإلاٗلىمت والجغاٖٞ٪ . الٗاإلاٖت

ت وؤؾالٖب  ٔغ ٖت والخ٣ىٖت للخمحز بإق٩ا٫ جدٔغ والاؾخ٣هاء وماهي ظهىصهم اإلاٗٞغ

 ٦خابت للصخاٞت الغ٢مٖت؟

ت الاجهالٖت وؾ٣ٖىتها  ، ٧ل مؿاهمت في هظا ال٨خاب جبدض ًٖ ؾبل ج٠ٖٖ٨ اإلاٗٞغ

الم والاجها٫ وهى هظا ما ٣ْضمه ل٨م هظا . ما ْسىى ٖٞه ٧ل الىاٞضًْ بلِ ٖلىم ؤلٖا
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الم والاجها٫ هابٗت مً  ال٨خاب الظّ اؾخ٣ُب باخشحن ٖغب لهم عئي في ٖلىم الٖا

.  جهىعاتهم ٖت في هظا الخ٣ل الثّر  اإلاٗٞغ

ٞخجاوػ وا٢٘ اإلاًامحن الؿُدٖت والطخلت التي جًغ باإلااصة الش٣اٖٞت وتهمكها 

غ الصخٟي لؿلى٥ و  جاصّ الِ ونٟها بالخٟاهت والالمٗجى ال ْخد٤٣ الا بخُٔى

بخه في ج لترازه ال٣ٖمي واخترامه في ٧ل همِ  مؿاو٫ وؤؾلىب هاصٝ هاب٘ مً ٚع الترٔو

ٖت والش٣اٖٞت مٗا.  مً ؤهماٍ ال٨خابت الصخٟٖت ت اإلاٗٞغ ن بخٖض جخجؿض الهٔى

هى ؤن الخدضْض  االء الباخشحنالضعؽ الظّ ْم٨ً اؾخسالنه مً ما صوهخه ؤ٢الم ه

سغاٍ في ٖهغ الٗلم والخ٨ىىلىظٖا ْخُلب ٞاٖلحن ْخمحزون بظ٧اء هال مٟغ مىه والا 

ت ْٟهلىن بحن الغؾالت والىؾٖلت  اجهالي زاع١ ولٗـ مخل٣حن ؾلبٖحن للمٗٞغ

ت الاجهالٖت  جهلىن جماما ما وعاء اإلاٗٞغ المٖت.واإلاخل٣ي وال٣اثم باالجها٫ ٔو  وؤلٖا

 ي وحُدة طعد

 حامعت باجي مخخاز عىابت

  الجصائس
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 الفضل األول

 ىظريات االتصال وتأثريات البيئة الرقنية 
 مً الواقع التقليدي إىل الواقع االفرتاضي 

 د. معتضه بابلر مضطفى

 العنيد األضبل لهلية اإلعالو 

 الطوداٌ -جامعة أو دزماٌ اإلضالمية 

 دولة قطس -إضتصازي إعالو بوشازة الداخلية 

 املكدمة:

ت  بإجها البدض والاؾخ٣هاء اإلاىٓم  )John, et al.2016,p3( ٓٗٝغ البٌٗ الىٓٔغ

ٖت التي ج٨ك٠ زٟاْا الٓىاهغ الُبٖٖٗت، وجدٖذ للباخض ٞغنت  للجىاهب اإلاٗٞغ

ت مً  ها آزغون بإجها مجمٖى ت ؤلاوؿاهٖت. ٖٞما ٓٗٞغ ض مً عنٖض اإلاٗٞغ الخيبا بما ْٔؼ

البٖاهاث اإلاترابُت ٖلِ مؿخىي ٖا٫ٍ مً الض٢ت، والتي ْم٨ً بىاؾُتها اؾخيباٍ 

الهالخت لالزخباع بال٣ٖاؾاث الٗلمٖت وال٨ٖٟٖت التي جم٨ً مً الخيبا الٟغوى 

  .بالؿلى٥ ؤلاوؿاوي

اث التي خاولذ جٟؿحر   ت حٗضصث الىٓٔغ ٠ الىٓٔغ  مً حٗٔغ
ً
وفي الاجها٫ واهُال٢ا

اث في بضاْاتها  المٖت وجإزحراتها ٖلِ الجمهىع، واٖخمضث هظه الىٓٔغ الٓاهغة ؤلٖا

مً وا٢٘ البدىر  ،زم اإلاضزل الاظخماعي ،ث الٓاهغةاإلاضزل الىٟسخي لخٟؿحر م٩ىها

المٖت في  اإلاٖضاهٖت التي خاولذ الى٢ٝى ٖلِ الٗملٖت الاجهالٖت وجإزحر الغؾالت ؤلٖا
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ن للٗلماء ٞكل ٧ل ،الجمهىع اإلاؿتهضٝ ،  وخٖىما جبحَّ
ً
مً اإلاضزل الىٟسخي مىٟغصا

اث٠ و٦ظل٪ الاظخماعي، في جدلٖل الٓاهغة جمَّ صمج اإلاضزلحن بهضٝ ج دضْض ْو

اث٠ ؤصواع ٖامت جاصحها  ،وجإزحراث وؾاثل الاجها٫ في املجخم٘  مً ؤن الْى
ً
اهُال٢ا

 وؤن الخإزحراث ٖباعه ًٖ هخاثج جدضْض هظه ألاصواع. ،وؾاثل الاجها٫

اث في بضاْتها اإلاضزلحن الىٟسخي والاظخماعي بلِ ؤن ٖلم   غظ٘ اٖخماص الىٓٔغ ٔو

ك٩ل ٖلًما ٢اثًما بظاج ُٓ ٖت ظٗلخه مدل الاجها٫ لم  ه بال بٗض ٖضة مغاخل مٗٞغ

 1963و٢ض ٖل٤ ولبر قغام ًٖ جُىع ٖلم الاجها٫  ،اهخمام ٖلىم ٦شحرة
ً

 م ٢اثال

ا ؛ ٖلِ الىمِ الظّ هى  )18، م2006(قمى: ًّٖ "بن الاجها٫ لٗـ ازخهاًنا ؤ٧اصْم

اء ؤو الا٢خهاص ل٨ىه ازخهام ٖلِ مٟتر١ َغ١"، وهظا حٗل٤ٖ  ،ٖلٖه ٖلم الٟحْز

٧ان اإلاهخمىن بمىيٕى الاجها٫ هم ٖلماء  ،تى ؾخٗىٖاث ال٣غن اإلااضخيصخٖذ ٞد

لماء الاظخمإ ايٖاث ،الىٟـ، ٖو لماء الٔغ  ٖمضوا ؤومسخهىن في ٖلم الؿٖاؾت ،ٖو

اتهم في مٖضان الاجها٫.  بلِ ازخباع ظؼء مً هٓٔغ

ت مً الٗلىم، ٞهى ملخ٣ُ   ٞاالجها٫ مً الٗلىم ال٣لٖلت التي جخ٣اَ٘ ٞحها مجمٖى

ش، والا٢خهاص والجٛغاٖٞا، وؤلاهثربىلىظٖا،  لل٨شحر مً الخسههاث ٧الٟلؿٟت، والخأع

 بلِ الخد٨م 
ً

لم ألاخٖاء، ونىال لم الؿٖاؾت، ٖو لم الاظخمإ، ٖو لم الىٟـ، ٖو ٖو

آلالي والٗلىم ؤلاصعا٦ٖت. وهظه الخ٣ٖ٣ت ٧اهذ ٢اثمت ٢بل ؤن ْدك٩ل الاجها٫ ٦ٗلٍم 

  مؿخ٣ٍلّ بظاجه.

اث التي ْهغث في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغاللبىت ألاؾاؾٖت لهظا و٢ض ق٩لذ الىٓ  ٔغ

الٗلم الخضْض، وجًمً مٟهىم الاجها٫ في جهاْت ال٣غن ٨ٞغة بصاعة الخىٕى ؤلاوؿاوي 

خباع ؤن  اثٖت، م٘ ألازظ في الٖا بٗض ؤن جمغ٦ؼ بضاْت في مؿإلت الكب٩اث الٟحْز

لظّ ْغي في املجخم٘ الخهىعاث ألاولِ "لٗلم الاجها٫"جم اؾخدٖائها مً ال٨ٟغ ا

اث٠ مخ٩املت  ت ؤًٖاء جاصّ ْو ، ؤو بمٗجى آزغ ؤ٦ثر ويىًخا، مجمٖى
ً
ا  ًٖىّٔ

ً
٦ٖاها
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 ).19، م 2005: ماجالعومدضصة بض٢ت (

سها مً يغوعة الخمخ٘ بال٨ٟغ الى٣ضّ  اث الاجها٫ وجأع  ،وجىُل٤ صعاؾت هٓٔغ

ٗخمض ٖلِ  ،ل٣توهى ال٨ٟغ الظّ ال٣ْبل باإلاؿلماث والبضحهٖاث وال بالخ٣ٖ٣ت اإلاُ ٕو

اث الاجها٫،  الك٪ في ٧ّلِ شخيء يمً ؾٖا١ ٖمله ؛ ولظل٪ جخٗضص وجخضازل هٓٔغ

بٗىما ْغظ٘ جضازلها بلِ ؤهه ما ؤن  ،ٞالخٗضص ْغظ٘ بلِ ازخالٝ جسههاث الباخشحن

ت ظضْضة جدل مدلها ؤو جشحر الك٩ى٥  ت وحؿىص لٟتره ختى جٓهغ هٓٔغ جٓهغ هٓٔغ

 وجضٖى بلِ اإلا
ً
ا ّٖ ض مً البدض والخٗم٤خىلها مىهج ؤمغ َبٖعي في بىاء  وهظا ،ٔؼ

اث الظّ ْدخاط بلِ مالخٓاث جسً٘ بلِ الخجاعب الٗملٖت والبدشٖت بٖٛت  الىٓٔغ

ت ؤلاوؿان  الخىنل بلِ م٣ترخاث وآعاء ظضْضة ؤو ا٦دكاٞاث ظضْضة حٗؼػ مٗٞغ

٤ الخـ الُّٟغ الٗام الظّ  ،وج٣طخي ٖلِ الك٩ى٥ والتي ٚالًبا ما جيخج ًٖ َٔغ

٤ آعاء زانت ؤو ٢ىاٖاث ال حؿدىض بلِ ؤؾاؽ ٖلمي عاسخ. ٚا  ما ْىمى ًٖ َٔغ
ً
لبا

ولٗل بخضي اإلاهام ألاؾاؾٖت لضاعسخي الاجها٫، هي ججمٖ٘ الىخاثج الٗلمٖت خى٫ زإزحر 

وؾاثل الاجها٫ ٖلِ الجمهىع اإلاخل٣ي واإلاخٗاملحن مٗها مً ٢غاء ومؿخمٗحن 

الاجها٫ وجإزحراتها جتر٦ؼ خى٫  ومكاهضًْ. وبىظه ٖام ٞةن ج٣ٖٖم َبٖٗت وؾاثل

ت هي ما جإزحر املجخم٘  :)62، م1992: صْٟلغ وعو٦ٖدل( ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت مدىٔع

وما الٓغٝو الؿٖاؾٖت والا٢خهاصْت والش٣اٖٞت التي ظٗلذ  ؟ٖلِ وؾاثل اجهاله

بالك٩ل الظّ هي ٖلٖه؟ ٠ٖ٦ وإلااطا ٓؿخسضم الىاؽ  وؾاثل الاجها٫ جماعؽ ٖملها

 وؾاثل الاجها٫؟ وما ؤلاقباٖاث التي ج٣ضمها وؾاثل الاجها٫؟

و٢ض ٢ام الباخشىن باإلظابت ًٖ هظه ألاؾئلت مً زال٫ جدضْض مٟهىم الاجها٫،  

ىامل ٞٗالٖتها، وزهاثو الاجها٫، والىماطط ألاولِ  وم٩ىهاث الٗملٖت الاجهالٖت ٖو

ؾىاء ٧اهذ هظه الىماطط زُٖت ؤخاصْت الاججاه ؤم هماطط جٟاٖلٖت زىاثٖت  لالجها٫،

الاججاه، بياٞت بلِ قغح مغاخل جُىع الاجها٫ التي جخمشل في: مغخلت ؤلاقاعاث 
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والٗالماث، مغخلت الخساَب واللٛت، مغخلت ال٨خابت، مغخلت الُباٖت، مغخلت 

 مغخلت الاجها٫ الخٟاٖل
ً
، وؤزحرا ي. وهىا٥ بظمإ ٖلِ جإزحر الاجها٫ الجماهحّر

؟ وبإّ ٦ٖٟٖت؟ هظا ما  وؾاثل الاجها٫ في الجمهىع، ول٨ً بلِ ؤّ خض؟ وفي ؤّ ْغٝو

ا  ًٗ لم ْجم٘ ٖلٖه الٗلماء والباخشىن في مجا٫ الاجها٫، وازخالٞهم هظا ٧ان صاٞ

اث وهماطط  إلظغاء الٗضْض مً الضعاؾاث والخجاعب التي جبلىعث هخاثجها في هٓٔغ

مها جٟؿحر ْاهغة الاجها٫ والخيبا بخُب٣ٖاتها و٠ٖ٦ جازغ وؾاثل خاولذ في مٗٓ

 الاجها٫ في املجخم٘.

اث الاجها٫ جضعؽ وحكغح ٖملٖت بعؾا٫ اإلاٗلىماث وجل٣حها  واإلاباصت  ،ٞىٓٔغ

وجٟؿحر  ،والُغ١ واإلا٩ىهاث التي ْم٨ً ؤن جازغ ٖلِ م٩ىهاث الٗملٖت الاجهالٖت

هىع في ؾٖا٢اث اظخماٖٖت وز٣اٖٞت َبٖٗت الٗال٢ت بحن وؾاثل الاجها٫ والجم

 ;De Fleur, Melvin L) وؾٖاؾٖت.و٢ض ٖٝغ ملٟحن صْٟلغ وؾاهضعا بى٫ عو٦ٖدل (

Ball-Rokeach  اث الاجها٫ بإجها مٟاهٖم اؾخسلهذ مً مداوالث الباخشحن هٓٔغ

الم ٖلِ الىاؽ، وهظه اإلاٟاهٖم حٗض ؤصلت للخٟؿحر  ال٨شحرة لٟهم آزاع وؾاثل ؤلٖا

ٟغى ٖلِ بٌٗ الُب٣اث الاظخماٖٖت ؤق٩ا٫ زانت والخ٨هً بما  ُْ ؾٖدضر ٖىضما 

الم (صْٟلغ و   ،عو٦ٖدلمً الغؾاثل طاث مدخىي بٖالمي مٗحن ٖبر بخضي وؾاثل ؤلٖا

اث الاجها٫ جمشل زالنت هخاثج الباخشحن في الاجها٫ ؤلاوؿاوي 67م  )،٦ما ؤن هٓٔغ

والخيبا بخُب٣ٖاتها  التي تهضٝ بلِ جٟؿحر ٖملٖت الاجها٫ ومداولت الخد٨م ٞحها

ت ؤزغها في املجخم٘   .ومٗٞغ

داو٫ هظا الجهض البدثي اإلاىؾىم   اث الاجها٫ وجإزحراث البٗئت الغ٢مٖت: ٔو بىٓٔغ

اث الاجها٫ في  مً الىا٢٘ الخ٣لٖضّ بلِ الىا٢٘ ؤلاٞتراضخي ج٣ضْم ٢غاءة خى٫ هٓٔغ

 الى٢ذ الغاهً، وطل٪ باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلٖلي.
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 مدارس الظاٍرة االتضالية: أوال

الم حٗض خضْشت الٗهض م٣اعهت بب٣ٖت   م مً ؤن ٖلىم الاجها٫ وؤلٖا ٖلِ الٚغ

ت واإلاىهجٖت التي خاولذ  الٗلىم الاظخماٖٖت بال ؤن هىا٥ الٗضْض مً اإلاضاعؽ ال٨ٟٔغ

م٨ً خهغ اإلاضاعؽ  بزًإ الٓاهغة الاجهالٖت للضعاؾت والخدلٖل الٗلمٖحن، ٔو

ت ألا٦ثر خًى  المٖت الاجهالٖت مً مىٓىع ز٣افي ال٨ٟٔغ ًعا في جٟؿحر الٓاهغة ؤلٖا

اث الاجها٫ ج٣٘ في ؤخض وا٢خهاصّ واظخماعي وؾٖاسخي  في زالر مضاعؽ وؤن ٧ل هٓٔغ

 اججاهاتها وهي:

التي جضعؽ الٗال٢ت بحن ألاٞغاص ووؾاثل الاجها٫، وهي  املدزطت الوظُفُت: .1

ت ؤظؼاء مترابُت ٖٞم ا بٖجها، وؤن وؾاثل الاجها٫ جهىع املجخم٘ ٖلِ ؤهه مجمٖى

ؿهم بجاهب ألاظؼاء ألازغي في جلبٖت خاظاث املجخم٘ الخانت، وفي 
ُ
ظؼء مجها؛ ح

غه واوسجامه. ٞهظه اإلاضعؾت حٗض  ت مً ألاصواع التي حٗمل ٖلِ جُٔى ؤصاء مجمٖى

حر  وؾاثل الاجها٫ هٓاًما مٟخىًخا ْخٟاٖل م٘ البٗئت املخُٖت؛ حٗمل ٖلِ جٞى

الضازلي بحن ؤظؼاء املجخم٘؛ وإٖضاصه لالؾخجابت للخٛحراث  الخًامً والخ٩امل

ل: ٣ت ٖامت وقاملت ووا٢ٖٗت (ما٧ٔى  ).44، م 1922بُٔغ

ذ م٩ىهاتها  غ٦ؼ الخدلٖل في هظه اإلاضعؾت ٖلِ ٞهم الٓاهغة الاجهالٖت بدكٔغ مً  ٔو

ٖٟي لىؾاثل الاجها٫  ون٠ للمضزالث واملخغظاث، ٞهي جبدض في صعاؾت الضوع الْى

الم بالؿلُت والا٢خهاص واملجخم٘ في بَاع بلج٣لٖضْت ؤو  ال٢ت وؾاثل ؤلٖا ٨تروهٖت، ٖو

وصوع وؾاثل الاجها٫ في حك٨ٖل الغؤّ الٗام.و٢ض خهغ هاعولض  ،ؤوؿا١ مخٟاٖلت

ل الم(Lasswell) الػٔو اث٠، هي ؤصواع وؾاثل ؤلٖا مغا٢بت البٗئت  ؤ)( :في زالر ْو

ت ؤو الٗىانغ التي لل٨ك٠ ًٖ مهضصاث الىٓام الاظخماعي  وما ْسلَّ ب٣ٖم املجمٖى

له (البدض ًٖ ألازباع، والخىانل)
ّ
ل  ،حك٩ِ

ّ
(ب) عبِ مجمٕى ألاظؼاء التي حك٩ِ

املجخم٘ (الخٟاٖل والخيكئت الاظخماٖٖت)، (ط) ه٣ل الترار الاظخماعي (الخٗلٖم، وه٣ل 
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). وؤياٝ لها بى٫ الػاعؾٟٖلض وعوبغث مغجً  ٖٟت  )tRober & Lazarsfel(اإلاٗاٝع ْو

ٖه ( ل في الدؿلٖت والتٞر
َّ
  .)52، م2005،ماجالععابٗت جخمش

 وجدمل مؿمٖاث ٖضْضة ؤ٦ثرها عواًظا "مضعؾت ٞغاه٨ٟىعث"، املدزطت الىلدًت: .2

وجغ٦ؼ هظه اإلاضعؾت ٖلِ الىٓغ بلِ وؾاثل الاجها٫ ٧ىؾٖلت للغ٢ابت الاظخماٖٖت 

ىظه  ُْ مً مىُل٤ الدؿائالث الخالٖت: مً الظّ ْغا٢ب وؾاثل الاجها٫؟ إلاً 

الاجها٫؟ ولٟاثضة مً؟ وبالىٓغ بلِ مغج٨ؼاث اإلاضعؾت ْبضو واضًخا صٞاٖها ًٖ 

ٖه وخ٣ه في الخدغع الظاحي. و٢ض  ٣له وٖو اهخمذ اإلاضعؾت الى٣ضْت الٟغص ٖو

بالؿٖا١ الاظخماعي والؿٖاسخي والا٢خهاصّ الظّ ججّغ ٖٞه ٖملٖت الاجها٫. 

وجغي ؤن وؾاثل الاجها٫ ماهي بال وؾاثل للخالٖب بالجماهحر ويمان جبٖٗتها، 

وجيخ٣ض اإلاضعؾت الىا٢٘ الاظخماعي وجدض وجضٖى ؤلاوؿان ْاؾخمغاع لى٣ض ألا٩ٞاع 

 ).42م، م2010جاوػها (بىمىحر، وألاٞٗا٫ والٛاْاث بل وبخ

، جغ٦ؼ اإلاضعؾت الى٣ضْت ٖلِ 
ً

المٖت، وإظماال  ال٨ك٠ ًٖ الخىا٢ًاث في البٗئت ؤلٖا

بحن وؾاثل الاجها٫ وألاهٓمت الؿٖاؾٖت و الاظخماٖٖت  وال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت

وصوع ؤظهؼة الاجها٫ في املخاٞٓت ٖلِ اؾخمغاع الىٓام الٗالمي  ،والش٣اٖٞت ألازغي 

الٗىإلات الش٣اٖٞت، ووكغ همىطط ز٣افي ٖالمي مىخض، وؤؾالٖب الخد٨م واهدكاع 

المٖت، و٢ض مشل جبجي  نى٘ والؿُٖغة و٦ٖٟٖت المي في اإلااؾؿاث ؤلٖا ال٣غاعؤلٖا

ش البدض الٗلمي  مضعؾت ٞغاه٨ٟىث إلاهُلر "الخٖٛحر الاظخماعي" بؾهاًما مهًما في جأع

ت الى٣ضْت ج٨ك٠ في مجا٫ الش٣اٞت والاجها٫؛ وؤزبدذ في هظا الجاه ب ؤن الىٓٔغ

ت والىا٢٘ الاظخماعي وح٨ٗـ ؤلاصعا٥ الٗم٤ٖ لُبٖٗت  الٗال٢ت الجضلٖت بحن الىٓٔغ

وحؿعِ  ،الخ٣ٖ٣ت الاظخماٖٖت والٗال٢ت الجضلٖت بحن ؤلاوؿان والخ٣ٖ٣ت الاظخماٖٖت

ت الى٣ضْت بلِ ٦ك٠ الجىاهب ألاْضْىلىظٖت التي ج٨مً زل٠ الىٓام  الىٓٔغ

٠ الظّ ج٣ضمه وجغوط له وؾاثل اإلااؾسخي، ٦ما حؿ عِ بلِ ال٨ك٠ ًٖ الىعي اإلأؼ
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الم في املجخمٗاث الغؤؾمالٖت ( ٖبضالغخمً ) واهخجذ هظه 94، م 2002:ؤلٖا

٣ْىم ٖلِ ،اإلاضعؾت همىطًظا للضعاؾاث الش٣اٖٞت الى٣ضْت لىؾاثل الاجها٫ والش٣اٞت

وصعاؾت  ،موجدلٖل الىهى  ،الجم٘ بحن ه٣ض الا٢خهاص الؿٖاسخي لىؾاثل الاجها٫

الم ت وؤلٖا  .آلازاع الاظخماٖٖت للش٣اٞت الجماهحْر

ت .3 ج٣ىم ٖلِ صعاؾت الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن الٗىانغ ألاؾاؾٖت  :املدزطت البيٍُو

ت، اظخماٖٖت بالخالي  ،ز٣اٖٞت ،اإلا٩ىهت لبجى ْم٨ً ؤن ج٩ىن: ٣ٖلٖت مجغصة، لٛٔى

اث مُب٣ت في ٖلىم ومجاالث مسخلٟت، ل٨ً  ت هٓٔغ ت جه٠ مجمٖى ٞةن البئٖى

ت بحن اإلاهُلخاث  اث هى جإ٦ٖضها ٖلِ ؤن الٗال٢اث البئٖى ما ْجم٘ هظه الىٓٔغ

ت بحن اإلا٩ىهاث  ،الش٣اٞت/اللٛت جسخل٠ خؿب وؤن هظه الٗال٢اث البئٖى

ْم٨ً ٦كٟها وصعاؾتها. وفي مجا٫ الاجها٫ حؿعِ هظه اإلاضعؾت  والانُالخاث

ت، الٟٖلمبلِ بصعا٥ اإلاىخىط  ، الاجهالي (الىو، الخُاب، الهىعة، الل٣ُت ؤلاقهأع

ىوي، ا مً  البرهامج الخلٟٔؼ
ً
ألاهىإ الصخٟٖت املخخلٟت، الٗغى اإلاؿغحي) اهُال٢

طاجه، ٞهي الجدىاوله بإخ٩ام مؿب٣ت وآعاء ظاهؼة، بل الٟهم اإلاىبش٤ مً اإلاىخىط 

ا للبدض لل٨ك٠ ًٖ ت  .ًٖ الٗال٢اث الخٟٖت بحن ٖىانغه جخسظه مىيى ٞالىٖٔى

حؿمذ بٟهم وا٢٘ وؾاثل الاجها٫ والخٗامل م٘ مىخىظها يمً ؤويإ بهخاظه 

 .)114م، 2017:(بالىاٞؼ وآزغون

اث الاجها٫ مجها مً ْإزظ   ٣ًا لهظه اإلاضاعؽ جىظض جهيٖٟاث ٖضْضة لىٓٔغ وٞو

اث جخهل بال٣اثم باالجها٫/ اإلاؿخ٣بل /  ٤ الىمِ الاجهالي (هٓٔغ بالخهي٠ٖ ٞو

اث الىؾٖلت / ال ٣ًا للىُا١؛ هٓٔغ هى٠ ٞو
ُ
اث ج غؾالت / والخإزحر)، وهىا٥ هٓٔغ

نٛغي (زانت بالٟغص وبىاء الاججاهاث) و٦بري (زانت باملجخم٘ والش٣اٞت 

واإلاىٓماث) ومخىؾُت (زانت بالخجمٗاث الهٛحرة واججاهاتها ومٖىلها ؤو جل٪ 

 .(Baran & Davis: 2014.P213) الخانت باملجخمٗاث املخلٖت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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ٖضص مً الباخشحن ٖلِ يىء هظه اإلاضاعؽ بضعاؾت ألانى٫ الاظخماٖٖت و٢ض ٢ام  

والىٟؿٖت اإلاٟؿغة لٗملٖت الاجها٫ مً زال٫ قغح الىماطط الاظخماٖٖت، مشل 

اث الى٣ضْت ،وهمىطط الهغإ الاظخماعي ،الىمىطط الخُىعّ ت  ،والىٓٔغ والىٓٔغ

ت الا٢خهاص الؿٖاسخي م٘ قغح مىٓىع  ،الش٣اٖٞت الاظخماٖٖت ٖٟي  وهٓٔغ الخدلٖل الْى

 ًٖ صعاؾت الىماطط الىٟؿٖت مً  ،واؾخسضاماجه في صعاؾاث الاجها٫
ً

هظا ًٞال

اث   بلِ الىٓٔغ
ً

زال٫ ون٠ صوع وؾاثل الاجها٫ في الخُىع الاظخماعي للٟغص، ونىال

اث الخىاػن اإلاٗغفي  والخىا٤ٞ اإلاٗغفي، والخىاٞغ اإلاٗغفي. ،ؤلاصعا٦ٖت التي حكمل هٓٔغ

الاجها٫ في الجمهىع ٣ٞض ٢ؿمها الباخشىن بلِ زالزت ؤهىإ مً  ؤما جإزحر وؾاثل 

ت الخإزحر الاهخ٣اجي مً زال٫ زالزت مضازل ؤؾاؾٖت  اث، ٢ام ألاو٫ بدىاو٫ هٓٔغ الىٓٔغ

هي مضزل الٟغو١ الٟغصْت، ومضزل الٟئاث الاظخماٖٖت، ومضزل الٗال٢اث 

اث اجهالٖت ه ي: الاهخ٣اثٖت، الاظخماٖٖت، وجىُّى هظه اإلاضازل ٖلِ ؤعب٘ هٓٔغ

والاؾخسضاماث وؤلاقباٖاث، وجض٤ٞ الاجها٫ ٖلِ مغخلخحن، واهدكاع ألا٩ٞاع 

كمل  اث الخإزحر ال٣ّى لىؾاثل الاجها٫ ٕو اإلاؿخدضزت. ؤما الىٕى الشاوي ٖٞدىاو٫ هٓٔغ

ت صهٖا٫ اث هي: هٓٔغ ت ) Lerner( لحرهغ زالر هٓٔغ اظخٖاػ املجخم٘ الخ٣لٖضّ، وهٓٔغ

ت هٖىمان () الاMcluhanما٧لىهان ( -Noelle)جها٫ ٧امخضاص للخىاؽ، وهٓٔغ

Neuman ) صوامت الهمذ) الخانت بضعاؾاث الغؤّ الٗام. ٖٞما ْدىاو٫ الىٕى الشالض

اث الخإزحر اإلاٗخض٫ لىؾاثل الاجها٫ مً زال٫ زالر  اث الخإزحر؛ هٓٔغ مً هٓٔغ

خماص ٖلِ وؾاثل الا اث، وؤلاهماء الش٣افي، والٖا اث: جغجٗب ألاولٔى جها٫. وبما ؤن هٓٔغ

 للخإزحر، ٞهىا٥ مً جىاو٫ هظا املخخىي 
ً
المٖت ٓٗض مضزال مدخىي الغؾالت ؤلٖا

واؾتراجٖجٖاث ؤلا٢ىإ مً زال٫ قغح ؤهىإ ألاؾالٖب والاؾخماالث والاؾتراجٖجٖاث 

المٖت والتي حكمل الاؾتراجٖجٖت الضْىماْت  ؤلا٢ىاٖٖت اإلاؿخسضمت في الغؾاثل ؤلٖا

ت الش٣اٖٞت الاظخماٖٖت، واؾتراجٖجٖت بوكاء اإلاٗاوي. ؤما جإزحر الىٟؿٖت، والاؾتراجٖجٖ
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املجخم٘ ٖلِ وؾاثل الاجها٫ والٓغٝو الؿٖاؾٖت والا٢خهاصْت والش٣اٖٞت التي 

ظٗلذ وؾاثل الاجها٫ جماعؽ ٖملها في املجخم٘ ٣ٞض جم جىاو٫ طل٪ مً زال٫ 

اث: الؿ ت لالجها٫ وهي ؤعب٘ هٓٔغ اث الؿٖاؾٖت ؤو اإلاٖٗأع ت، الىٓٔغ لُت، الخٔغ

ت خاعؽ البىابت  ٖت، هظا باإلياٞت بلِ هٓٔغ ت الكٖٖى اإلاؿاولٖت الاظخماٖٖت، الىٓٔغ

المٖت.   ؤلٖا

اث   اث الاجهالٖت ٖىض هظا الخض؛ بط جىظض الٗضْض مً الىٓٔغ ولم جخى٠٢ الىٓٔغ

اث  التي خاولذ جٟؿحر الٓاهغة الاجهالٖت، ومجها بجاهب ماجمَّ ط٦غه ؾاب٣ًا هٓٔغ

ت مً ت،  اإلاٗٞغ جىة اإلاٗٞغ ت، ٞو اث: الخماؽ اإلاٗٞغ وؾاثل الاجها٫ وجخًمً هٓٔغ

اث اإلاٟؿغة للٗى٠ في وؾاثل الاجها٫  المي، وهىا٥ الىٓٔغ اع ؤلٖا وجدلٖل ؤلَا

ت  اث: الخُهحر، والاؾدشاعة، والخضٖٖم والىمىطط، والخىخض، وهىا٥ هٓٔغ وحكمل هٓٔغ

اث حرها مً الىٓٔغ التي خاولذ جٟؿحر الٓاهغة  زغاء اإلاٗلىماث في وؾاثل الاجها٫ ٚو

المٖت.  ؤلٖا

وبما ؤن مٖضان الاجها٫ ٓكهض ٧ل ْىم الجضْض مً الابخ٩اعث واإلاماعؾاث ٞةن  

ض مً الخى٣ٖذ والخجضْض، ٞم٘  اث الاجها٫ هي ألازغي قهضث وؾدكهض اإلأؼ هٓٔغ

اصة حٛلٛلها في خٖاة الىاؽ ػاص الاهخمام بها مً  الم الجضْضة ؤػ ْهىع وؾاثل ؤلٖا

مها مً ظهت، وبٖان اؾخسضاماتها وجإزحراتها في البا خشحن في الاجها٫ بهضٝ ج٣ٔى

الجمهىع مً ظهت زاهٖت. و٢ض صٞ٘ هظا الاهخمام ٖضًصا مً الباخشحن بلِ بظغاء 

ت طاث الهلت بهظه  صعاؾاث في هظا املجا٫ وجدضْض الاججاهاث البدشٖت والىٓٔغ

حرث مً َبٖٗت الىؾاثل التي ٚحرث مً َبٖٗت الغؾالت الاجهالٖت ( ػماًها وم٩اًها) ٚو

 مً الؿلبٖت في جل٣ي اإلاٗلىماث، ٦ما 
ً

 بالخٟاٖلٖت بضال
َ

مؿخ٣بل هظه الغؾالت ٞىِن٠

ٛحر في مهضع الغؾالت الاجهالٖت ومىخجها ٞإنبذ الخضْض ًٖ الدكاع٦ٖت في 
َ
خضر ح

 الغؾالت، ٦ما ؤن ٖملٖت ه٣ل الغؾالت خضر بها جُىع هاثل ٢لو مً الؼمان واإلا٩ان.
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ت   و٢ض ؤًٞذ ٧ل هظه الخُىعاث بلِ ْهىع الٗضْض مً الغئي واإلا٣اعباث الىٓٔغ

اث الاجهالٖت التي ؤهخجتها  التي ٖملذ ٖلِ عنض جإزحراث البٗئت الغ٢مٖت ٖلِ الىٓٔغ

مغخلت ما٢بل ْهىع الخ٣ىٖاث الخضْشت ومضي اهُبا٢ها ٖلِ جٟؿحر الٓىاهغ 

المٖت الجضْضة، ا، ٦ما ؤن هظه الخُىعاث ٢اصث بلِ وجدضْض ٦ٖٟٖت الخٗاَي مٗه ؤلٖا

المٖت اإلاغجبُت بها. وهخج ًٖ طل٪ جدى٫ في  اث ظضْضة جٟؿغ الٓىاهغ ؤلٖا ْهىع هٓٔغ

م٨ً الىٓغ بلِ طل٪ مً زال٫  اث الاجهالٖت وفي بىائها وجهيٖٟها، ٔو جدلٖل الىٓٔغ

ً عثٗؿحن: اث الاجها٫ ال٨الؾ٨ٖٖت ال٣ضْمت ألاول  ٖىهٔغ : ظضلٖت نالخٖت هٓٔغ

ٌ وال٣بى٫.  ت والثاويللخُب٤ٖ مً ٖضمه، وهي م٣اعباث الٞغ : ؤلاؾهاماث الىٓٔغ

ا مً ٞهم ؾماجه / 
ً
الم الجضْض اهُال٢ اث وهماطط جغجبِ باإٖل الخضْشت، ومٖالص هٓٔغ

اثٟه / وجإزحراجه.   زهاثهه / ْو

 ئة الرقنيةثاىًيا: ىظريات االتضال يف البي

ت اإلاؿخسضمت في   ا مما ج٣ضم وبمسر الترار الٗلمي للمضازل الىٓٔغ
ً
اهُال٢

ٖٟي،  الم الغ٢مي ْخطر ؤن ؤبغػها مضزل الخإزحراث، واإلاضزل الْى صعاؾاث ؤلٖا

اث الاجها٫ في   البٌٗ هٓٔغ
ُ

٠ هىَّ ُْ م  الم الغ٢مي، وفي يىء ما ج٣ضَّ ومضزل ؤلٖا

اث هي:  Luoma:2010(و ) Davis,p340) Baran& الى٢ذ الغاهً بلِ زالزت مؿخٔى

P2-14(:  

اث ؤنبدذ ٢ضْمت بٗض ْهىع ؤلاهترهذ وجدخاط بلِ اإلاغاظٗت. املظخوى ألاول: -  هٓٔغ

اث ْم٨جها الخٗآل م٘ الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت الخضْشت املظخوى الثاوي:  - هٓٔغ

غ.  وجدخاط بلِ الخُٔى

الم الجضْض املظخوى الثالث: - اث اعجبِ مٖالصها بٓهىع ؤلاهترهذ وبؼٙو ؤلٖا  هٓٔغ

اث ليل مظخوى:  وفُما ًلي جلدًم هماذج مً الىظٍس
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املطتوى األول: مناذج مً اليظسيات اليت أصبخت قدمية بعد ظَوز اإلىرتىت 

 وحتتاج إىل املساجعة

الم ٖلِ بٖاصة   الخىٓحر ؤظبرث ؤلاهترهذ مىظ ْهىعها باخثي الاجها٫ وؤلٖا

المٖت اث الاجهالٖت وؤلٖا التي ٧اهذ ؾاثضة  والخإنٖل ل٨شحر مً اإلاٟاهٖم والىٓٔغ

٢بلها؛ بط لم ٓٗض الاجها٫ ٖملٖت ؤخاصْت الاججاه، بل ٖملٖت جٟاٖلٖت بحن اإلاؿخ٣بل 

ا ومازًغا في  ًّٖ ا بل ؤيخِ ْلٗب صوًعا بْجاب ًّٖ ا ؾلب ًّٖ واإلاغؾل، ولم ٓٗض اإلاؿخ٣بل مخل٣

، ٦ما ؤنبذ بم٣ضوعه، الخد٨م في الٗملٖت الاجهالٖت، مً زال٫ الٟٗل الاجهالي

 ٖملٖاث الاهخ٣اء والازخٖاع. 

وجسُي الخضوص  Globalizationو٢ض ؤٞغػث ؤلاهترهذ، ْاهغة الٗىإلات ؤو ال٩ىهٖت  

هغث مٟاهٖم اجهالٖت ظضْضة ٠٨ٖ الباخشىن ٖلِ صعاؾتها ٦مٟاهٖم  ىٖت، ْو الَى

المي اإلاخض٤ٞ ،Converganceهضماط ، والا Interactivityالخٟاٖلٖت   Media والبض ؤلٖا

Streaming، اإلاخٗضصة ِوالىؾاث Multimedia، والخباصلٖت Interchangebility  بحن 

اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل. ٞاإلهترهذ بهٟت ٖامت َغخذ مٟاهٖم ظضْضة في مجاالث ٞاٖلٖت 

بٖٗت اإلاًمىن وعظ٘ الهضي، و٢اصث باخثي الاجها٫  الجمهىع، والخ٨ىىلىظٖا، َو

المٖت  الم بلِ بٖاصة الخىٓحر والخإنٖل ل٨شحر مً اإلاٟاهٖم الاجهالٖت وؤلٖا وؤلٖا

ه الشىعة الاجهالٖت ٖضة حؿائالث خى٫ الؿاثضة. وفِ الى٢ذ هٟؿه، ٣ٞض ؤزاعث هظ

بٖٗت اؾخسضامها، و٠ٖ٦ ْىٓغ بلحها  ٠ٖ هظه الىؾاثل الخ٨ىىلىظٖت، َو َبٖٗت جْى

الجمهىع م٣اعهت بالىؾاثل الاجهالٖت ألازغي؟ وفِ ؤّ املجاالث حؿخسضم؟ وهل ْخم 

ٖه؟ وهل هىا٥ جإزحراث ؾلبٖت الؾخسضامها؟ ٦ما  التر٦حز ٖلِ اإلاٗلىماث ؤم التٞر

غخذ للى٣اف ؤزح
ُ

رث حؿائالث خى٫ مً ًْ٘ ؤظىضة الاهخماماث ٖلِ ؤلاهترهذ؟ َو

ٖت اإلاكاع٦حن في خل٣اتها ومىخضْاتها، وهل هم ؤشخام  ٢ًٖت مهضا٢ٖتها، وهٖى

ٖت مهاصع  ؟ وما الضوع اإلاخى٢٘ مً الجمهىع للخد٤٣ مً هٖى
ً

خ٣ٖ٣ٖىن ٞٗال

هذ، وزهىنٖت الجمهىع، اإلاٗلىماث اإلاخىاظضة ٖلحها؟ وؤزال٢ٖاث الخٗامل م٘ ؤلاهتر 
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 وخ٣ه في خماْت مٗلىماجه وؤؾغاعه؟ وهل ْم٨ً ٢ٖاؽ الخإزحراث الش٣اٖٞت والاظخماٖٖت

 ).19، م2010:لغؾاثلها؟ (بسٖذ

الم ؤًٞذ بلِ بٖاصة الىٓغ   ت لخ٨ىىلىظٖا الاجها٫ وؤلٖا بن الخُىعاث اإلادؿاٖع

غاث٤ اؾخسضا الم الخ٣لٖضْت، َو مها. وهظا ما خضا في جىٖٓم وه٩ٖلت ٖمل وؾاثل ؤلٖا

الم اث ؤلٖا ال٨الؾ٨ٖٖت) ٦ىدٖجت مى٣ُٖت  (ببٌٗ الباخشحن بلِ الخيبا بجهاْت هٓٔغ

الم بك٩لها الخ٣لٖضّ    ).Baran& Davis,p 365)لجهاْت وؾاثل ؤلٖا

اث زانت   الم الخ٣لٖضّ في ْل الضٖىة بلِ جبجي هٓٔغ اث ؤلٖا ل٨ً جهاْت هٓٔغ

ٞلٗـ مً اإلام٨ً وي٘ جهاْت لئلٖالم  البؿاَتبٓاهغة الىؾاثل الجضْضة لٗـ بهظه 

الم الجضْض وجُىعه اجه هدٖجت ْهىع ؤلٖا اث الاجها٫ الجماهحّر وهٓٔغ ، ٞىٓٔغ

ها بعر ٖلمي البض مً الخ الم في مجمٖى ٟاّ والبىاء ٖلٖه وؤلاٞاصة مىه وؤلاياٞت وؤلٖا

الم الجضْض ،بلٖه زام بالخٖٛحر التي حٗخمض ٖلِ الدؿلٖم والالت ٦ما بن صْىام٨ٖٖت ؤلٖا

ال ْم٨ً الىٓغ مٗها بلِ  )31م 2018( هاعجلي وآزغون:  اإلاخىانل والخُىع الضاثم

وؾاثِ الاجها٫ يمً ؤ٤ٞ ب٢هاجي (الجضْض ٣ْصخي ال٣ضْم)، وال في بَاع ج٩املي 

(الجضْض ٨ْمل ال٣ضْم)، وال يمً جُىع جىاٞسخي (الجضْض ْىاٞـ ال٣ضْم). ٞالخضوص 

في ٖالم الاجها٫ الٖىم حؿحر هدى ؤلاهتهاء، وؾ٩ٖىن  الٟانلت بحن الجضْض وال٣ضْم

اإلاؿخ٣بل لىؾاثِ الاجها٫ الهجٖىت التي ججم٘ ؤهماٍ الاجها٫ املخخلٟت، 

ت)، مؿخٟٖضة مً ال٣ضْم اإلاضمج في  -(اإلا٨خىبت، والؿمٖٗت)، و (الؿمٖٗت البهٔغ

ىن ؤنبذ ْبض ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ و٢غاء اليسخ الغ٢مٖت للص خ٠ الجضْض، ٞالخلٟٔؼ

الم الجضْض ٦ٟٗل . في جؼاْض مؿخمغ الم الخ٣لٖضّ ٓؿخسضم ؤلٖا ٞمً ٓؿخسضم ؤلٖا

الم  ؛م٨مل ال ٦ٟٗل بضْل للٟٗل الخ٣لٖضّ اث ؤلٖا لٖه ٢ض ْدضر ج٩امل بحن هٓٔغ ٖو

الخ٣لٖضْت والخضْشت؛ هدٖجت الىٓغ بلِ ؤلاهترهذ ٦ضاٖم ظضْض ال ٧ىؾٖلت ظضْضة 

 اؾتهال٦ٖت مسخلٟت للىمِ ا
ً

٢ضًعا ؤ٦بر مً  ٧ىؾٖلت حُٗيإلاٗلىماحي، و ججلب ؤق٩اال
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خباع  غصْت، وجً٘ في الٖا الازخٖاع ؤمام مؿخسضمحها بػاء زضماث ؤ٦ثر شخهٖت ٞو

اث  ت والىٓٔغ جٟغص اإلاؿتهل٪ وازخالٝ جًٟٖالجه. وبالخالي ٞةن اإلاضازل الىٓٔغ

ا الٗلمٖت التي اٖخمضث ٖلحها الضعاؾاث والبدىر في هظا املجا٫ آزظة في الاحؿإ ٦مًّ 

ت لئلٖالم الخ٣لٖضّ، ؤو جل٪ التي  ا، ؾىاء ؤ٧ان طل٪ مً زال٫ اإلاضازل الىٓٔغ ًٟ و٦ٖ

الم الجضْضة بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة  ، جغجبِ بىؾاثل ؤلٖا ، 2020(ال٣ٗاّع

 .)312م

الم الغ٢مي ْخطر ؤن بٌٗ   اث اإلاؿخسضمت في صعاؾت ؤلٖا ومً وا٢٘ الىٓٔغ

الم الخ٣لٖضّ ٢ض جإ٦ضث  اث ؤلٖا الم هٓٔغ بٌٗ ٞغويها وجم جُب٣ٖها في صعاؾاث ؤلٖا

اث ْغي البٌٗ ؤن بٌٗ ٞغيٖاتها لم حٗض جىاؾب البٗئت  الجضْض، وهىا٥ هٓٔغ

٤ عبِ وؾاثل  اث ًٖ َٔغ البىا بةٖاصة الىٓغ في هظه الىٓٔغ المٖت الجضْضة، َو ؤلٖا

الم الجضْض ( الم الخ٣لٖضْت م٘ مٓاهغ ؤلٖا اثJohn:2016,p6ؤلٖا  ). ومً بحن الىٓٔغ

 التي جدخاط بلِ اإلاغاظٗت لخىا٦ب البٗئت الغ٢مٖت ماْلي:

 .ت اث الؿٖاؾٖت ؤو اإلاٖٗأع  الىٓٔغ

  .المٖت ت خغاؾت البىابت ؤلٖا  هٓٔغ

 .ت صوامت الهمذ  هٓٔغ

 .ت جغجٗب ألاولٖاث  هٓٔغ

 اليظسيات الطياضية أو املعيازية   1-

اث التي قٛلذ با٫   ق٩لذ الٗال٢ت بحن الاجها٫ والؿٖاؾت بخضي ؤهم اإلاىيٖى

ت بحن الٗملٖت  ً وألا٧اصْمٖحن والؿٖاؾٖحن في الٗالم، وهىا٥ ٖال٢ت ٢ٔى اإلا٨ٟٔغ

ج ألا٩ٞاع وبحن الؿٖاؾاث التي جغمي بلِ حٖٛحر  الاجهالٖت التي تهضٝ بلِ ؤلا٢ىإ وجغٔو

ك٩ل الا جها٫ ؤ٩ٞاع الؿاؾت وؤ٢ىالهم ٦ما ؤن ألا٩ٞاع والغئي واإلاٗخ٣ضاث، ٕو

الؿٖاؾت جخضزل في جىظٖه الاجها٫. وجا٦ض الضعاؾاث في مجا٫ الاجها٫ وظىص 
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ال٢تها بالؿٖاؾت  جهيٖٟاث ٖضة في هظا الجاهب؛ ٞهىا٥ مً نى٠ هٓم الاجها٫ ٖو

 ّ  -): 132، م1998:بلِ زالزت ؤهىإ (ماعجً وقىصع

 م مىٟخذ، بٖالم زام، بٖالم مىظه.٢ؿمه بلِ اجها٫ م٣ٖض، بٖال  الىوع ألاول:

٢ؿمه بلِ الىمىطط الالمغ٦ّؼ الٗام، والىمىطط الجماهحّر  الىوع الثاوي:

 . ، الىمىطط الخام اإلاغ٦ّؼ ، الىمىطط الخام الالمغ٦ّؼ  اإلاغ٦ّؼ

اث لك٩ل الاجها٫، وج٨مً وعاء  الىوع الثالث: وهى الكاج٘ ْخًمً ؤعب٘ هٓٔغ

ت وؤْضْ اث هي: ٧ل واخضة مجها ٞلؿٟت ٨ٞٔغ  ىلىظٖت مدضصة وهظه الىٓٔغ

  الم لخماْت الىٓام الؿٖاسخي والىٓام ت ؤلٖا ت الؿلُت (التي ج٣ٖض خٔغ هٓٔغ

 الاظخماعي اإلاٗمى٫ به).

 .(ت الخٗبحر واإلاباصعة ت (خٔغ ت الخٔغ  هٓٔغ

 .(الم اإلاؿاولت ت واإلاؿاولٖت الاظخماٖٖت (وؾاثل ؤلٖا ت الخٔغ  هٓٔغ

  الم صوع املخغى والضٖاْت والخىظٖه ٖت (خٖض جلٗب وؾاثل ؤلٖا ه الكٖٖى الىٓٔغ

ٖت).   في زضمت الكٖٖى

اث ألاعب٘ مً ٞغى ٣ْى٫  وؾاثل ؤلاجها٫ جإزظ صوًما باللىن  نب :وجىُل٤ الىٓٔغ

 الؿٖاسخي والاظخماعي للمجخم٘ الظّ حٗمل في بَاعه.

 The Press Always Takes The Social And Political Coloration Of The 

System With In Which It Exists. 

المٖت مىظ   اث الترار ال٨ّٟغ في مجا٫ ألاهٓمت ؤلٖا و٢ض جهضعث هظه الىٓٔغ

ت ؤؾاًؾا؛ ألجها حؿتهضٝ الخ٨ٟحر في  اث مٖٗأع زمؿٖيٖاث ال٣غن اإلااضخي، وهي هٓٔغ

الم في ٖ ال٢تها بالؿلُت ال٨ٖٟٖت التي ْيبػي ؤو مً اإلاخى٢٘ ؤن حٗمل بها وؾاثل ؤلٖا

 الؿٖاؾٖت.
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ً بضؤ الى٣اف ٨ْثر خى٫ ازخالٝ ؤق٩ا٫   ٞم٘ بضاْت زمؿٖيٖاث ال٣غن الٗكٔغ

الم وؤهضاٞها اإلاغجبُت باألهٓمت الاظخماٖٖت والؿٖاؾٖت في صو٫ الكما٫  وؾاثل ؤلٖا

ٖتي  التي ٧اهذ خٖجها حٗٗل ؤظىاء الخغب الباعصة بحن مٗؿ٨ّغ الاجداص الؿٞى

٩ا، و٢ض اث ؾٖبرث، وػمالئه بٖترؾىن وقغام ( الؿاب٤ وؤمٔغ  &ؤقاع بلِ هظه الىٓٔغ

Schram, Peterson Siebert (في ٦ـخابهم (Four Theories of the Press)  ٘ؤعب)

اث للصخاٞت) م خٖض ؤقاعوا بلِ وظىص ؤعبٗت ؤهٓمت 1956لهاصع في الٗام ا هٓٔغ

ت. وفي مىخه٠  الشماهٖيٖاث مً طاث ؾٖاؾٖت جتراوح ؤَغاٞها بحن الاؾدبضاص والخٔغ

خحن هما ل هٓٔغ ُاوي صْيـ ما٧ٔى ت  :ال٣غن ؤياٝ بلحها ٖالم الاظخمإ البْر الىٓٔغ

ت ت الضْم٣غاَٖت و  (DevelopmentTheory) الخىمٔى  Participantالدكاع٦ٖت -هٓٔغ

DemocraticTheory) .( م خاو٫ ٧ل  2004 وفي مُل٘ هظا ال٣غن وجدضًْضا في الٗام

اث م٣ترخحن زالزت Halline & Mancini ( مً هالً وماوؿٖجي ) ججضْض هظه الىٓٔغ

٩ا الكمالٖت ؛  الم والؿٖاؾت في ؤوعوبا الٛغبٖت وؤمٔغ هماطط للٗال٢ت بحن وؾاثل ؤلٖا

و ه٨ظا  ،والخٗضصّ الاؾخ٣ُابي ،اللٖبرالي، الضْم٣غاَي الدكاع٧ي :وهظه الىماطط هي

اث الاجها٫ في جُىع مؿخمغ، وه٨خٟي هىا ب ٗغى زالر مً ؤعب٘ هى خا٫ هٓٔغ

اث ٦الؾ٨ٖٖت جهضعث مكهض الضعاؾاث التي اهخمذ بخدلٖل وم٣اعهت ألاهٓمت  هٓٔغ

المٖت في الٗالم مً وظهت هٓغ ٚغبٖت اث في  ،ؤلٖا ظْل طل٪ بمى٢٘ هظه الىٓٔغ
ُ
زم ه

 البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة.

ت الظلؼت  ( أ)  TheoryAuthoritarianهظٍس

اث،   ت الؿلُت مً ؤ٢ضم الىٓٔغ ٣ٞض ولضث م٘ مىلض اإلاُبٗت في حٗض هٓٔغ

ت بن اإلال٪  ،مىخه٠ ال٣غن الخامـ ٖكغ ؾـ الٟلؿٟٖت للىٓٔغ
ُ
و ج٣ى٫ ألا

، وؤن الٟغص في املجخم٘ ٓٗض  ؤوالخا٦م ؤو الغثٗـ هى ناخب الؿلُت التي ال جىإػ

غقِ بال مً زال٫ والثه الخام  زاصًما للضولت والؿلُت وال ٓؿخُٖ٘ ؤن ْد٤٣ طاجه ٔو

ت بالٟغو١ بحن ألاٞغاص مً للؿلُت والضولت م مً طل٪ ْامً ؤههاع الىٓٔغ لِ الٚغ ، ٖو
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خٖض ٢ضعاتهم ال٣ٗلٖت ول٨جهم ْبىىن ٖلِ هظه الٟغو١ خ٨ًما ْخلخو في ؤن طّو 

إل هم وخضهم ؤصخاب الخ٤ في  ت مً الٗلماء والخ٨ماء وطّو الخجغبت والَا اإلاٗٞغ

خه وعياثه. الؿُٖغة الخ٣ٖ٣ت ٖلِ ٚحرهم مً ؤٞغاص املجخم٘ في ْل ال ٤ عٔئ  خا٦م وٞو

ت ٞهي الخاصم للضولت، وهي بمشابت   ؤما وي٘ وؾاثل الاجها٫ في هظه الىٓٔغ

الجهاػ الظّ ٓٗمل مً ؤٖلِ ٢مت الؿلُت بلِ ؤؾلٟها خٖض ظماهحر الىاؽ، 

٣٘ ٖلِ ٖاج٣ها بزباع الٗامت ٖما ْجب  الم ٔو ٞالؿلُت حؿُٖغ ٖلِ ظمٖ٘ ؤظهؼة ؤلٖا

ىهه ًٖ ؾٖاؾاث الض وفي  ولت وبهظا ال مجا٫ لغؤّ الٟغص جدذ خ٨م الؿلُت.ؤن ٓٗٞغ

ت الؿلُت وختى حؿُٖغ الخ٩ىمت ٖلِ وؾاثل الاجها٫ ٢امذ بٟغى  ْل هٓٔغ

تها في حُٖٛت وجىاو٫ ال٣ًاْا وألاخضار، ومً  ال٣ٖىص التي مً قإجها الخض مً خٔغ

٢ٖض  ): ٢ٖض الترازٖو، ٢ٖض الغ٢ابت،Emery,et al:2000 , p50هظه ال٣ٖىص الخالي (

ت.  الًغاثب، ٢ٖض املخا٦ماث، ٢ٖض ألامىا٫ الؿٔغ

ت الؿلُت في آلاحي (البكغ  م٨ً جدضْض ألاؾـ التي ٢امذ ٖلحها هٓٔغ ، 2007:ٔو

 ):67م

  ؿمذ ُٓ لها مً اإلاحزاهٖت الٗامت، وال  خم جمٔى بن وؾاثل الاجها٫ مملى٦ت للضولت ٔو

المٖت.  للمىاَىحن بخمل٪ الىؾاثل ؤلٖا

 ٣ض الخ٩ىمت.ال ْد٤ لهظه الىؾاثل ه 

 .المٖت اإلا٣ضمه مً وؾاثل الاجها٫  ٞغى ع٢ابت ناعمت ٖلِ اإلاىاص ؤلٖا

  ُت مشل الصخ٠، ٖلِ ؤن جب٣ الم اإلاُبٖى الؿماح للمىاَىحن بخمل٪ وؾاثل ؤلٖا

ىن مملى٦ت للىٓام الؿٖاسخي وجدذ بصاعجه وع٢ابخه.  ؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

ت   ( ب) ت الحٍس  Libertarian Theoryهظٍس

غ الظّ اظخاح ؤوعوبا في ال٣غهحن الؿاب٘ ٖكغ والشامًوكإث ٖٞما ُؾمي    بٗهض الخىٔى

ٖكغ والظّ ٢اص بشىعاجه الؿٖاؾٖت والاظخماٖٖت بلِ زلخلذ املجخم٘ الخ٣لٖضّ الظّ 
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غظ٘ الًٟل بلِ اهدكاع  ت الؿلُت ل٣غهحن مً الؼمان، ٔو ذ في ٦ىٟه هٓٔغ ٖغ جٖغ

ت بلِ ٞلؿٟاث ظىن مٖلخىن ( ت الخٔغ ٨ـ () وظJohn Miltonهٓٔغ  Johnىن أع

Ersks وجىماؽ ظٖٟغؾىن ،((Thomas Jefferson)وظىن ؾخىعاث مٖل ، John 

Stuart Mill) :15، م 2008) (با٫.( 

ت لٗـ ؤصاة بٖض الخ٩ىمت ؤو ها٣ًَا باؾم َب٣ت مٖٗىت ؤو   ت الخٔغ الم في هٓٔغ وؤلٖا

ت مً الٗىامل  الىسبت الخا٦مت وإهما هى زاصم للمجخم٘، و٢ض جًاٞغث مجمٖى

ً وهظه الٗىامل هي  (ؾاٖضث ٖلِ بلىعة الٟلؿٟت اللبرالٖت فِ مُل٘ ال٣غن الٗكٔغ

): الا٦دكاٞاث الجٛغاٖٞت، الا٦دكاٞاث الٗلمٖت، ْهىع خغ٦ت 249، م2011مغاص:

هىع الُب٣ت الىؾُُ.  الانالح الضْجي، ْو

ت    ):Fortner.et al:2014 pp3-20في آلاحي (وجخلخو ٞغيٖاث الىٓٔغ

 .ْم٨ً لئلوؿان بطا ؤُٖي الخ٣ٖ٣ت ؤن ْٟغ١ بحن الخُإ والهىاب 

 .ت الخ٣ٖ٣ت غ١ اإلاىيٕى بؼواْا مسخلٟت ٣ْىص بلِ مٗٞغ  الخىٕى في وكغ ألازباع َو

  .الم الخهى٫ ٖلِ الخ٣ٖ٣ت مً زال٫ البدض الضاثم  ْم٨ً إلاال٩ي وؾاثل ؤلٖا

 الم ال جمخل٨ها الٟئاث التى حٗبر ًٖ ؤٚغايها الظاج  ٖت ؤو آعئها البدخت.وؾاثل ؤلٖا

  المٖت بطا قٗغث ؤن هىا٥ ظهت ما حؿُٖغ للجماهحر الخ٤ فِ بوكاء ؤظهؼتها ؤلٖا

 ٖلِ هظه الىؾاثل.

ت ٖلِ ع٦حزجحن هما: مجخم٘ الؿى١   وحٗجي ؤن  Market Societyوج٣ىم الىٓٔغ

حر نالر ٩ْىن هدٖجخه الٟكل  ا لؤل٩ٞاع؛ وما هى عصّء ٚو
ً
املجخم٘ ْمشل ؾى٢

ا ْ ًّٖ ج لٖه، ومبضؤ اإلاكاع٦ت وجضٔع ؛ ومٗىاه participationخالشخي لٗضم ب٢با٫ الجمهىٖع

 ؤن الجمهىع ٢اصع ٖلِ ؤن ٓكاع٥ في الٗملٖت الضْم٣غاَٖت ألهه ْخمخ٘ بىٕى مً الىعي.
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ت املظئولُت الاحخماعُت   Social Responsibility theory)ج( هظٍس

ً بضؤ الىاؽ ْخجهىن بًٖٗضا ًٖ   اللٖبرالٖت بلِ ما ُؾمي بدلى٫ ال٣غن الٗكٔغ

ت جدمل في َٖاتها  باإلاؿاولٖت الاظخماٖٖت وألاؾاؽ الىّٓغ لٟلؿٟتها ٣ْى٫ "بن الخٔغ

الم التي جخمخ٘ بىي٘ ممخاػ في املجخم٘ ؛ ْجب ؤن  بٌٗ الالتزاماث، ووؾاثل ؤلٖا

لِ وؾاثل الاجها٫ ؤن حٗتٝر  اث٠ الهامت التي ْٟغيها ٖلحها ٖو جاصّ بلٖه بٌٗ الْى

ظا وؤن جسل٤ لىٟؿها الؿٖاؾاث الالػمت لخىٟٖظ اإلاؿاولٖاث التي ج٣٘ ٖلِ بضوعها ه

ٖاج٣ها، ٞةطا ٢امذ بهظا الىاظب صوهما يِٛ ؤوع٢ابت مً الخ٩ىمت ٞىٗم وبها، ؤما 

بطا ٞكلذ وؾاثل الاجها٫ في ؤصاء مهمتها ٞةن ظهاًػا آزغ مً ؤظهؼة املجخم٘ ؾخ٣٘ 

 ).  420م1998 :اث الاظخماٖٖت"( بضعٖلٖه مهمت ؤلاقغاٝ ٖلِ جىٟٖظ هظه الالتزام

الم ؤن حؿخ٣ل بمىاعصها   ت اإلاؿاولٖت الاظخماٖٖت ٖلِ وؾاثل ؤلٖا وجٟترى هٓٔغ

اث٠  ل ؤؾاًؾا للًِٛ ٖلحها، ؤما ْو وؤن جمى٫ طاتها وؤن الحؿمذ باؾخٗما٫ الخمٔى

ت ٞهي (بضع: م  المٖت في ْل هظه الىٓٔغ  ):421الىؾاثل ؤلٖا

 ٖٟت الؿٖاؾٖت في املج حر اإلاٗلىماث وألازباع وزل٤ ظى مً الْى خم٘، وطل٪ بخٞى

 الخىاع والغؤّ خى٫ ال٣ًاْا الٗامت باليؿبت ألٞغاص املجخم٘. 

 .غ الجمهىع وجش٣ٖٟت ختى ٓؿخُٖ٘ ؤن ْد٨م هٟؿه بىٟؿه  جىٔى

  خماْت خ٣ى١ ألاٞغاص مً حٛى٫ ؤهل الؿلُت وؾىء اؾخٛال٫ الجمهىع بىاؾُت

 الضولت.

 جي ٖبر . زضمت الا٢خهاص الَى الن الخجاّع  ؤلٖا

 .ذ ًٖ الجمهىع ٖه والترٔو  التٞر
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 اليظسيات الطياضية أو املعيازية واإلعالو اجلديد

الم الجضْضة هؼة ٦بحرة لؤلؾـ   هىع وؾاثل ؤلٖا ؤخضزذ الشىعة اإلاٗلىماجٖت ْو

ت الؿلُت، بط لم حٗض الخ٩ىماث ٢اصعة ٖلِ ع٢ابت ٧ل  ت التي ٢امذ ٖلحها هٓٔغ ال٨ٟٔغ

المٖت بما ماْيكغ ٖلِ  الجمهىع، ونٗىبت ٞغى الخىظهاث الؿٖاؾٖت ٖلِ اإلااصة ؤلٖا

ْخىا٤ٞ و٢ٖم الىسب الخا٦مت، ل٨ً طل٪ ال ٓٗجي ؤن الخ٩ىماث جسلذ ًٖ مماعؾت 

صوعها في الخٗامل م٘ اإلاخٛحراث الجضْضة التي ؤخضزتها الشىعة اإلاٗلىماجٖت بل ج٨ٖٟذ 

ٗاث جداو٫ مٗها. ٣ٞض ٖمضث الخ٩ىماث وجدضًْضا في الضو٫ ال ىامٖت بلِ بنضاع حكٕغ

المٖت بما بًغوعة الخهى٫ ٖلِ جغازٖو  ،الؿُٖغة ٖلِ مًمىن الىؾٖلت ؤلٖا

ؤوبةنضاع ٢ىاهحن -٦ما ْدضر للصخ٠ ؤلال٨تروهٖت -خ٩ىمٖت مً الجهاث اإلاؿاولت

الم الجضْضة مىدذ  ،جخٗل٤ بالجغاثم اإلاٗلىماجٖت وبهظا ْم٨ً ال٣ى٫ بن وؾاثل ؤلٖا

المي  ت الخٗبحر واليكغ، ل٨جها لم حؿخُ٘ ججاوػ ألاهضاٝ الٗامت الٗمل ؤلٖا خٔغ

ت الؿلُت، طل٪ ؤن الخ٩ىماث حٗاملذ م٘ الخٛحراث الجضْضة في البٗئت  لىٓٔغ

المٖت  المٖت بما ْد٤٣ الخض ألاصوُ مً ؾُٖغتها ٖلِ اإلاًمىن، صون الىؾٖلت ؤلٖا ؤلٖا

المٖت ؤو ٚحرها (الب  ).72، م 2014كغ،وما ْخٗل٤ بها مً مل٨ٖت للماؾؿت ؤلٖا

ت   ت ٞالخضْض ْضوع آلان وجدضًْضا في املجخمٗاث الٛغبٖت ًٖ هٓٔغ ت الخٔغ ؤما هٓٔغ

ت اللٖبرالٖت الخضاولٖت َل٤ ٖلحها اؾم الىٓٔغ
ُ
 Deliberative Liberal Theory ظضْضة ؤ

. ؤما في اإلاى٣ُت )Fortner. et al. p14(بٗض ؤن هاظغث الصخاٞت بلِ البٗئت الغ٢مٖت 

الم ج٨ك٠ الٗغبٖت  ٞةن الغئي املخخلٟت للٟاٖلحن اإلاهىٖحن واإلاٗىٖحن بد٣ل ؤلٖا

الم الجضْضة وطل٪ بالىٓغ بلِ الٗال٢ت اإلاخباصلت  ت وؾاثل ؤلٖا الُاب٘ ؤلاق٩الي لخٔغ

الغاجي ( بحن مخٛحراث بٗئتها اإلاهىٖت وال٣اهىهٖت والاظخماٖٖت والؿٖاؾٖت والا٢خهاصْت

 ).141، م 2020وآزغون،

ت اإلاؿاولٖت الاظخماٖٖت والبٗئت الغ٢مٖت ْم٨ً ال٣ى٫ بن وباالهخ٣ا٫   بلِ هٓٔغ

ت 1947) في الٗام Hutchinsالخهىع الىّٓغ الظّ بضؤجه لجىت هىحكجز ( م للىٓٔغ
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ت في  انُضم بدٖاعاث ؾٖاؾٖت وا٢خهاصْت، و٧ان مً الُبٖعي ؤن جدمل هظه الىٓٔغ

المٖت  َٖاتها بعهاناث الٟكل، ألن ما هاصث به الْيسجم م٘ مهُلر (الؿى١ ؤلٖا

ت 66الخغة) التي حٗٗكها املجخمٗاث الٟغبٖت (البكغ، م  )، وإطا ٧ان هظا خا٫ الىٓٔغ

مىظ وكإتها ٞةهه ْهٗب جُب٤ٖ مباصئها في البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة التي ٓٛلب ٖلحها 

 َاب٘ الٟىضخى.

 Gate Keeper Theory ىظسية حازس البوابة اإلعالمية  2-

ت ٖ  المٖت ٖلِ اإلاًامحن التي جيخجها وؾاثل ج٣ىم هظه الىٓٔغ لِ مبضؤ الغ٢ابت ؤلٖا

المٖت هم الظًْ ْخد٨مىن في  الم، وؤن ال٣اثمحن ؤو اإلاؿاولحن ٖلِ الىؾٖلت ؤلٖا ؤلٖا

ت بلِ ؤن  ٖت اإلاٗلىماث التي جهل بلِ اإلاخل٣ي. وحكحر الىٓٔغ المٖت وهٖى الغؾالت ؤلٖا

ضاص بلِ مغخلت الغ٢ابت مىظىصة في ٧ل اإلاغاخل التي جمغ بها ال المٖت مً ؤلٖا غؾالت ؤلٖا

المٖت بمسخل٠ هظه اإلاغاخل ْم٨ً ل٩ل  ىض مغوع الغؾالت ؤلٖا الٗغى والبض، ٖو

غها مً ٖضمه ؤو حٗضْلها وجدضْض نٖٛت بثها ؤو وكغها  ناخب ٢غاع جدضْض ؤمغ جمٔغ

 ٦ما ْم٨ىه خظٞها جماًما.

ت هى ٖالم الىٟـ الىمؿاّو ألانل وألام  ٩ي الجيؿٖت وماؾـ هظه الىٓٔغ ٔغ

ً لِ َى٫ الغخلت التي ج٣ُٗها اإلااصة (Kurt lwein ٦حرث لٖٔى ) الظّ ْغي ؤهه ٖو

المٖت ختى جهل بلِ الجمهىع اإلاؿتهضٝ جىظض ه٣اٍ (بىاباث) ْخم ٞحها اجساط  ؤلٖا

اث٠ هي (م٩اّو  ٢غاعاث بما ْضزل وما ْسغط مً مٗلىماث وبهظا ٞةن للبىاب زالر ْو

 ): 177م1998والؿٖض: 

 .جذجٖم اإلاٗلىماث ٢بل وكغها 

 .جىؾٖ٘ ٦مٖت اإلاٗلىماث بةياٞت و٢اج٘ ظضْضة 

 .بٖاصة جىٖٓم ؤو جٟؿحر اإلاٗلىماث 

ل ؤن   ت خاعؽ البىابت ال٨شحر مً الى٣ض واٖخبر صْيـ ما٧ٔى و٢ض واظهذ هٓٔغ
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ه مً ٦م هاثل مً ألا٩ٞاع والٟغيٖاث  م ماجدخٔى ت ٚحر ٧املت وظؼثٖت ٚع الىٓٔغ

) ؤما في البٗئت الغ٢مٖت ال ْم٨ً الخضْض ًٖ جهاْت هظه 108 واإلاٟاهٖم (البكغ،م

المٖت ؛ ول٨ً ْم٨ً اٖخباعها مً  ت ؤو هٟي ؤْت ؤصواع لخاعؽ البىابت ؤلٖا الىٓٔغ

ت ال٣ابلت للخُب٤ٖ واؾخمغاع نالخٖخه لخٟؿحر الٓىاهغ الخضْشت في  اإلاضازل الىٓٔغ

المٖت حؿحر و  ،خ٣ل الاجها٫ الغ٢مي ٤ٞ مغاخل ٖضْضة ْخم ٞهىاٖت اإلاًامحن ؤلٖا

المٖت التي جهل بلِ اإلاخل٣ُ. ٣ٞض  ٞحها اجساط ال٣غاعاث وهى ماْازغ ٖلِ اإلااصة ؤلٖا

الم  ت م٘ بٞغػاث ؤلٖا وكإث آلٖاث ظضْضة في مماعؾت الخغاؾت، خٖض جإ٢لمذ الىٓٔغ

الم الجضْض  الجضْض ولم حٗض مغجبُت باإلاماعؾاث الخ٣لٖضْت للخغاؾت، وإطا ٧ان ؤلٖا

الم واإلاؿخسضم ٞةن ٣ْىم ٖلِ م بضؤ اإلاكاع٦ت في نىاٖت اإلاًامحن بحن وؾاثل ؤلٖا

هٗب  خغاؾت البىابت الجضْضة ٓكاع٥ ٞحها الجاهبان؛ ختى ؤجها جبضو زٟٖت ٔو

المٖت التي  جدضْضها، وهى ما ْخُلب الىعي وال٣ٖٓت مً ٢بل اإلاخل٣ُ والىؾاثل ؤلٖا

 عها اإلاٗلىماجٖت.ظٗلذ مً اإلاىاًَ في البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة ؤخض مهاص

بن ٧ل الضالثل حكحر بلِ وظىص جدىالث َغؤث ٖلِ مٟهىم خغاؾت البىاْت في  

البٗئت الغ٢مٖت ل٨ً ال ْؼا٫ اإلاٟهىم نالًخا للخُب٤ٖ بل وؤزظ ٢ىة صٞ٘ ظضْضة 

ظٗلذ صعاؾخه ؤ٦ثر نٗىبت مً طّ ٢بل، ٣ٞض حٗضصث ال٣ىي التي جماعؽ خغاؾت 

هغث ؤهىإ ظضْضة بًٗها  البىابت وبًٗها جد٨مه  ،منهي والبٌٗ آلازغ ٚحر منهيْو

٢ىاٖض ْم٨ً عنضها و٢ٖاؾها وآزغ ْخم بال ٢ىاٖض مدضصة ؤو في ْل ٢ىاٖض ظضْضة 

ت خغاؾت البىابت في البٗئت الغ٢مٖت  ت هٔى ومخٛحرة باؾخمغاع، ٦ما ٢ض جهٗب مٗٞغ

، ًْاٝ بلِ طل٪ ؤن  زانت بٗض جضازل الٗامل الخ٨ىىلىجي م٘ الٗىهغ البكّغ

اث ٣ِٞ ؛ الىؾ اثل الجضْضة لٗؿذ مجغص ٢ىىاث جىنٖل مداْضة جى٣ل املخخٔى

ت وجخمخ٘  اثٖت جخضزل في مؿاع الخىانل ٞهي ج٨ىىلىظٖت ٨ٞٔغ ُٞبٖٗتها الٟحْز

ٖٟت خاعؽ البىابت بحن  .بةم٩اهٖاث ؤلاهخاط الٟغصّ والجماعي ٞازخالٝ ؤصواع وْو
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اى اإلاٟهىم وإهما ْضٖى بلِ البٗئت الخ٣لٖضْت والبٗئت الجضْضة لالجها٫ الٓٗجي اه٣غ 

غه ختى ٓكمل ٧ل ؤبٗاص خغاؾت البىابت والخ٨ٟحر في اإلاؿمى ختى  الخ٨ٟحر في جُٔى

مً ا٢ترح بٗض اإلاهُلخاث مً ٢بٖل  ٥ْهبذ ؤ٦ثر مالءمت م٘ ألاصواعالجضْضة، وهىا

Disseminator,Gatewatching,Faciliator) (،بسٖذ)238، م2010.( 

كحر بٌٗ الباخشحن (ٚىبخا  ) بلِ ؤن خغاؾت البىابت 171، م 2017 :و بغو٦ـ ٕو

٤ الخىاػمٖاث التي ؤنبدذ جدضص  الم الجضْض جماعؽ الٖىم ًٖ َٔغ في وؾاثل ؤلٖا

ؤهمٖت املخخىي و٦ٖٟٖت وكغه، والخىاػمٖت ؾلؿلت مً الخُىاث ْخم اجباٖها الهجاػ 

٣ها ْم٨ً جدضْض املخخىي ألا٦ثر  ؤهمٖت مهمت ما ججاه مٗالجت البٖاهاث، ًٞٗ َٔغ

للمخل٣ي بىاًء ٖلِ وكاَه الؿاب٤، وباؾخسضام الخىاػمٖاث جخد٨م مىهاث 

ض ٖغيه ومً هىا ،الخىانل الاظخماعي في جض٤ٞ اإلاٗلىماث وجدضْض املخخىي الظّ جٔغ

اث.   ْٓهغ جإزحرها في حك٨ٖل الغؤّ الٗام خى٫ ال٣ًاْا واإلاىيٖى

 Agenda- Setting Theoryىظسية تستيب األولويات   3-

اث (هٓ  ت جغجٗب ألاولٔى ت جه٠ ٢ضعة Agenda- Setting Theoryٔغ ) هي هٓٔغ

وؾاثل الاجها٫ في الخإزحر ٖلِ ؤظىضاث الجمهىع، ٞهي جٟترى وظىص ٖال٢ت بحن 

الم اهخماًما، وبحن اػصْاص اهخمام الجماهحر بخل٪  ال٣ًاْا التي جىلحها وؾاثل ؤلٖا

اث ٓٗجي ه٣ل البروػ  ٪ ال٣ًاْا مً ؤظىضة ال٣ًاْا. وجغجٗب ألاولٔى والاهخمام وجدٔغ

ل  ت بلِ ما٦ؿٔى يؿب هظه الىٓٔغ
ُ
الم بلِ ؤظىضة واهخمام الجمهىع، وج وؾاثل ؤلٖا

)، وجىو ٖلِ ؤن Donald Shaw) وصوهالض قى (Maxwell McCombsما٧ىمبىؽ (

حرها،  ا في حك٨ٖل الخ٣اث٤ الؿٖاؾٖت والا٢خهاصْت ٚو ًّٖ ألازباع جلٗب صوًعا ؤؾاؾ

ىض جدلٖل  ت هىا٥ اٞتراياث ؤؾاؾٖت ْجب مغاٖاتها هي (ٖبض ٖو هظه الىٓٔغ

 ):341، م 2004الخمٖض،

 .الم ال ح٨ٗـ الىا٢٘ بل جهٟه وحك٩له  وؾاثل ؤلٖا
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  الم ٖلِ ٖضص ٢لٖل مً ال٣ًاْا واإلاىايٖ٘، وجازغ ٖلِ ال٨ٟغ جغ٦ؼ وؾاثل ؤلٖا

 والغؤّ الٗام، وججٗله ٓٗخ٣ض ؤجها ٢ًاْا طاث ؤهمٖت.

   ت ت مً اإلاخٛحراث وجٟترى الىٓٔغ الم ٓٗخمض ٖلِ مجمٖى ؤن جازحر وؾاثل ؤلٖا

ض ؤو ج٠ًٗ جازحر هظه الىؾاثل في الجمهىع وهي  :والٗىامل الىؾُٖت التي ٢ض جٔؼ

 .ها وؤهمٖتها وجى٢ٖذ بزاعتها  َبٖٗت ال٣ًاْا وهٖى

  ِهٕى الىؾٖلت: ٞهىا٥ وؾاثل بٖالمٖت حؿهم ؤ٦ثر مً ٚحرها في وي٘ ألاظىضة ٖل

ي خحن جد٤٣ وؾاثل ؤزغي جإزحراث في وي٘ ألاظىضة ٖلِ اإلاضي اإلاضي ال٣هحر ف

ل  .الُٔى

الم الجضْضة، بضؤ الٗضْض مً الباخشحن ازخباع نالخٖت   وم٘ ْهىع وؾاثل ؤلٖا

الم ٖلِ اإلاٗلىمت، وؤنبذ  ت ومغاظٗتها بٗض اهتهاء هٖمىت وؾاثل ؤلٖا هظه الىٓٔغ

الم، لخى٨ٗـ اإلاىاًَ ٢اصًعا ٖلِ الىنى٫ بلحها، بل وه٣لها بمٗؼ٫ ٖ ً ؤظىضاث ؤلٖا

اإلاٗاصلت في ٦شحر مً ال٣ًاْا التي ؾاهم مؿخسضمى الىؾاثل الجضْضة في ظٗلها طاث 

الم. وفي خاالث  الم؛ بك٩ل ظٗلهم ْٟغيىن ؤظىضتهم ٖلِ ؤلٖا ؤهمٖت لضي وؾاثل ؤلٖا

  ؤزغي، ٧ان إلاىا٢٘ الخىانل الاظخماعي واإلاضوهاث
ً

صوع في ه٣ل الغواْاث ألازغي  مشال

الم اؾدىاًصا بلِ اججاهاث لؤلخ ٗغى في وؾاثل ؤلٖا
ُ
ضار، جل٪ الغواْاث التي ال ح

المٖت ت اإلاىخهجت في الىؾٖلت ؤلٖا ٔغ وهظا ماظٗل البٌٗ ُْغح . الؿٖاؾت الخدٔغ

اث بٗض الشىعة التي  ت جدضْض ألاولٔى الٗضْض مً الدؿائالث خى٫ حجم ؤزغ هٓٔغ

 ؾاهمذ هظه ا
ً

غ اإلاٗلىمت مً ؤخضزتها الىؾاثل الجضْض، وهل ٞٗال لىؾاثل في جدٔغ

حر  الم الخ٣لٖضْت، ؤم ؤجها ؤٖاصث بهخاظها في ٢الب ؤ٦ثر جإزحًرا ٚو ؤظىضة وؾاثل ؤلٖا

بل وؾاهم في ظٗل الٗامت ٓٗخ٣ضون ؤجهم ْخٗغيىن لؤلزباع  ،ملمىؽ لضي الٗامت

َجت ،باهخ٣اثٖت خغة
َ

 .بٗىما هم في الىا٢٘ ْخإزغون بإظىضة بٖالمٖت مىظهت و ُماْصل

ض مً اإلاغاظٗت وب اث التي جدخاط بلِ اإلأؼ اث مً الىٓٔغ ت جغجٗب ألاولٔى ظل٪ ٞةن هٓٔغ
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وؤلازخباع في ْل البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة ؛ بط ؤن مٗٓم ٞغيٖاتها نالخت لئلزخباع في 

 هظه البٗئت.

  Spiral of Silence Theory ىظسية دوامة الصنت  4- 

اث التي   ت صوامت الهمذ مً الىٓٔغ جا٦ض ٖلِ ٢ىة وؾاثل الاجها٫ في حٗض هٓٔغ

ً الغؤّ الٗام، وهي تهخم بغنض آزاع وؾاثل الاجها٫ في املجخم٘، وجغي الباخشت  ج٩ٔى

ل مان ( ) التي َىعث هظه Noelle-Neumann, Elisabethألاإلااهٖت بلحزابٗض هٔى

ه في ٖام  ً الغؤّ الٗام ٖملٖت صْىامٖت جخضازل ٞحها 1974الىٓٔغ م ؤن ٖملٖت ج٩ٔى

هٟؿٖت واظخماٖٖت وز٣اٖٞت وؾٖاؾٖت بجاهب صوعوؾاثل الاجها٫  ٖىامل

ً الاججاه الؿاثض خى٫ ال٣ًاْا اإلاشاعة في املجخم٘. وحٗخمض  ٦ضوعمدىعّ في ج٩ٔى

الم خحن جدبجى آعاء ؤو اججاهاث مٖٗىت  ت ٖلِ ٞغى عثٗـ ٞدىاه ؤن وؾاثل ؤلٖا الىٓٔغ

خدغ٧ىن  في الاججاه الظّ جضٖمه زال٫ ٞترة مٖٗىت ؛ ٞةن مٗٓم الجمهىع ْخجهىن ٔو

وؾاثل الاجها٫ وبالخالي ْخ٩ىن الغؤّ الٗام بما ْدىاؾ٤ م٘ ألا٩ٞاع التي جضٖمها 

وج٣ى٫ هٖىمان بن مٗٓم الىاؽ ْسكىن الٗؼلت وهظا ما ْضٞٗهم  وؾاثل الاجها٫،

لبٖت ختى بطا ٧ان طل٪ ٖلِ خؿاب بزٟاء وظهت هٓغهم التي ٢ض جسخل٠  بلِ اجبإ ألٚا

لبٖت وب الم ٖلِ م٘ ألٚا الخالي التزام الهمذ الظّ ْؼصاص ٖىضما حٗمل وؾاثل ؤلٖا

لبٖت ت بلِ وظىص زالزت مخٛحراث ؤؾاؾٖت حؿهم في ٢ىة  ،جضٖٖم عؤّ ألٚا وحكحر الىٓٔغ

 ):358م ،وؾاثل الاجها٫ وفي ٖملٖت الخإزحر وهي(ٖبض الخمٖض

 ؾاثل : ٞىؾاثل الاجها٫ جمٖل بلِ ج٣ضْم ع الخأزير التراهمي مً خالل الخىساز

اصّ هظا الٗغى  اث ؤو شخهٖاث ؤو ٢ًاْا، ٔو مدكابهت ومخ٨غعة خى٫ مىيٖى

لِ اإلاخل٣ي ٖلِ اإلاضي البٖٗض.  الترا٦مي بلِ الخإزحٖر

 خٖض حؿُٖغ وؾاثل الاجها٫ ٖلِ الجمهىع وجدانغهم في ٧ل م٩ان، الشمولُت :

 والاهدكاع).وتهٖمً ٖلِ بٗئت اإلاٗلىماث اإلاخاخت مما ْيخج ٖىه جإزحراث قاملت (الظْٕى 
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 بحن ال٣اثمحن باالجها٫ واإلااؾؿاث التي ْيخمىن لها مما ْاصّ بلِ الخجاوع :

المٖت التي جد٨مهم، هظا باإلياٞت بلِ الخجاوـ  حكابه جىظهاتهم وال٣ٖم ؤلٖا

والخىاٚم بحن وؾاثل الاجها٫ في ه٣لها للى٢اج٘ وألاخضار ومٗالجت مسخل٠ 

ض مً ٢ىة ال٣ًاْا ألامغ الظّ ْاصّ بلِ جىاؾ٤ وحك المٖت، مما ْٔؼ ابه الغؾاثل ؤلٖا

 جإزحر وؾاثل الاجها٫ ٖلِ الجمهىع اإلاخل٣ي لهظه الغؾاثل.

لخو بلٖاهى ٧اجؼ (  ت صوامت الهمذ في ألا٩ٞاع الخالٖت (Elihu Katzٔو ٖبض ) هٓٔغ

 ):360، م الخمٖض

 ٧ل ألاٞغاص لهم آعاء. 

 ًٖ آعائهم بطا ما ؤصع٧ىا ؤن  الخٝى مً الٗؼلت الاظخماٖٖت ْجٗل ألاٞغاص ال ٓٗلىىن

.ً  هظه آلاعاء ال جدُٓ بخإْٖض آلازٔغ

  ّت مضي الخإْٖض ؤو اإلاٗاعيت للغؤ ٗت إلاٗٞغ ٣ْىم ٧ل ٞغص بٗمل اؾخُالٖاث ؾٕغ

 الظّ ْخبىاه. 

  غى آلاعاء وه٣ل الم مً اإلاهاصع الغثٗؿٖت ليكغ اإلاٗلىماث ٖو حٗض وؾاثل ؤلٖا

 مىار الخإْٖض ؤو اإلاٗاعيت.

  ه الغؤّ الٗامجمٖل وؾاثل الم بلِ الخدحز في ٖغى آلاعاء مما ْاصّ بلِ حكٔى  .ؤلٖا

  لبٖت ً لغؤّ ألٚا حر مؿأْغ ْضع٥ بٌٗ ألاٞغاص ؤو الجماٖاث ؤجهم مسخلٟىن ٚو

الم، ؤ ْازغون الهمذ  ومماْجٗلهم ٓٛحرون آعاءهم لخدؿ٤ م٘ عؤّ وؾاثل ؤلٖا

 ججىًبا للًٍٛى الاظخماٖٖت.

ت للٗضْض مً الاهخ٣اصاث؛ ٣ٞض ومىظ زماهٖيٖاث ال٣غن اإلاىهغ   م حٗغيذ الىٓٔغ

٨ٖت بلِ ؤن مٟهىم ألا٢لٖت الهامخت ْٟخ٣ض بلِ الض٢ت،  ؤقاعث بٌٗ الضعاؾاث ألامٔغ

٦ما ق٨٪ بٌٗ الباخشحن في اٞتراى اإلاًمىن اإلادؿ٤ واإلاخ٨غع لىؾاثل الاجها٫، 

اإلاشاعة بط ْهٗب ٖلِ وؾاثل الاجها٫ ؤن جدبجى اججاها واخًضا وزابًخا مً ال٣ًاْا 
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لت. ٦ما ؤن وؾاثل  لبٖت بل  الاجها٫لٟترة ػمىٖت َٔى ال حٗبر بالًغوعة ًٖ عؤي ألٚا

ٟت التى جغوط لها، ًْاٝ بلِ طل٪ نٗىبت جٟؿحر  لبٖت اإلأؼ  عؤّ ألٚا
ً
ح٨ٗـ ؤخٖاها

ً الغؤّ الٗام بمٗؼ٫ ًٖ صوع اإلاٗلىماث التي ْدهل ٖلحها الٟغص ًٖ  ٖملٖت ج٩ٔى

ؤ٢غث بلحزابٗض هٖىمان بٌٗ  ضت املخُٖت. و٢البٗئت الؿٖاؾٖت والاظخماٖٖ

ت ماػالذ في خاظت بلِ الخد٤٣ مً ، الاهخ٣اصاث الؿاب٣ت وؤقاعث بلِ ؤن هظه الىٓٔغ

ض مً البدىر في بٗئاث مسخلٟت (م٩اّو والؿٖض،  صختها مً زال٫ بظغاء اإلأؼ

 .)284م

الم   ت صوامت الهمذ ٢بل ؾُٖغة وؾاثل ؤلٖا وإطا٧ان هظا هى خا٫ هٓٔغ

ا للٗؼلت الجض المي؛ ٞةن الىؾاثل الجضْضة ٢ض ويٗذ خضًّ ْضة ٖلِ اإلاكهض ؤلٖا

الاظخماٖٖت ولخإزحر صوامت الهمذ مً زال٫ ما ؤجاخخه مً محزاث ظضْضة لم ج٨ً 

الم الخ٣لٖضّ؛ زانت محزة الخٟاٖلٖت وما ؤجاخخه للجماهحر مً  مىظىصة في ؤلٖا

ت في الخٗبحر ًٖ آعاثه بػاء ال٣ًاْا اإلاُغوخت صون الخٝى مً الٗؼلت  الخٔغ

المٖت  الم الخ٣لٖضّ. ٞالىاؽ في الىؾاثل ؤلٖا الاظخماٖٖت ٦ما ٧ان ؾاب٣ًا في ْل ؤلٖا

الجضْضة ؤنبدذ جخ٣اؾم اإلاٗخ٣ضاث واإلاىا٠٢ وآلاعاء اإلاخٗاعيت م٘ ظمهىع ؤوؾ٘ 

خه (الضزى٫ بلِ ؤلاهترهذ  ضم ٦ك٠ مغؾل الغؾالت ًٖ هٔى مً زال٫ الُٛاء ٖو

) 217: م2018ظخماٖحى بإؾماء مؿخٗاعة) (هاعجلي وآزغون، ووؾاثل الخىانل الا 

٦ما ؤن البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة ٢اثمت ٖلِ جباص٫ آلاعاء، ٞالغص ٖلِ وظهاث الىٓغ 

 املخخلٟت ؤنبذ مخاًخا ٖبر ؤلاهترهذ.

ت صوامت الهمذ بداظت بلِ مغاظٗت بؿبب ه٣ٌ ٞغيٖتها   وهغي ؤن هٓٔغ

اث الاظخماٖٖت مً الٗؼلت ْضٞٗها بلِ  ألاؾاؾٖت التي جغي ؤن زٝى ألاٞغاص ؤو املجمٖى

ا بط ال  ًٖ  مً الخٗبحر ًٖ عؤحها؛ وإن ٧ان هظا الى٣ٌ ْبضو ظؼث
ً

الالتزام بالهمذ بضال

د٨م بإهٓمت قمىلٖت 
ُ
ت، ال ؾٖما في املجخمٗاث التي ج ت جمل٪ ٢ىة جٟؿحْر جؼا٫ الىٓٔغ
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غ بٗئت نض٣ْت لىؾاثل الا المٖت وال جٞى اث ؤلٖا  جها٫.مٗاصْت للخٔغ

املطتوى الجاىي: مناذج مً اليظسيات اليت ُينهيَا التعايض مع التطوزات  

 التهيولوجية احلديجة وحتتاج إىل التطويس.

اث ال٨الؾ٨ٖٖت لالجها٫ ٢ض   ْظهب الٗضْض مً الباخشحن بلِ ؤن بٌٗ الىٓٔغ

اث  ا في ًٞاء البٗئت الغ٢مٖت، خٖض جم الاؾخٗاهت بهظه الىٓٔغ ًٗ  واؾ
ً

في وظضث مجاال

الم الغ٢مي ت  ،ومً هظه)(Wei:2017,p10 صعاؾت وجدلٖل ؤلٖا اث: هٓٔغ الىٓٔغ

ت ت ٞجىة اإلاٗٞغ ت اهدكاع اإلابخ٨غاث، وهٓٔغ ت الاؾخسضاماث  ،الغنانت، وهٓٔغ وهٓٔغ

الم ،وؤلاقباٖاث خماص ٖلِ وؾاثل ؤلٖا ت الٖا الم ،وهٓٔغ ت زغاء وؾاثل ؤلٖا  ،وهٓٔغ

اث اإلاغجبُت بضعاؾاث وب حرها مً الىٓٔغ المٖت الخ٣لٖضْت والتي ٚو دىر الىؾاثل ؤلٖا

غ ؛  ض مً الخُٔى ْغي الباخشىن ؤجها طاث ؤهمٖت ٖلمٖت في البٗئت الغ٢مٖت وجدخاط إلأؼ

اث ٖما ْلي هماطط مً هظه الىٓٔغ  :ٞو

 Magic Bullet Theoryىظسية السصاصة  1-

ت ٞةن ٧ل ٞغص هى طعة مٗؼولت حؿخجٖب وخضها ألوامغ   خؿب هظه الىٓٔغ

 ومباقًغا ٖلِ  وجىظحهاث
ً

ٗاال ا ٞو ًّٖ  بْجاب
ً
وؾاثل الاجها٫ وؤن هظه الىؾاثل جدضر ؤزغا

ت التي ججٗل  اإلاخل٣ي الظّ ٓؿخ٣بل عؾاثلها؛ وهظا ألامغ ؤقبه بالخ٣ىت الخسضْٔغ

. وؤهم 
ً
ل٣ي ٖلِ الصخو ٞترصْه ٢خٖال

ُ
 بمٟٗىلها ؤو الغنانت التي ج

ً
ٌ ؤزحرا اإلأغ

ت ماْلي (م٩اّو والؿ  ):222ٖض، مؤ٩ٞاع هظه الىٓٔغ

  ضع٧ىجها ًاء في املجخم٘ الجماهحّر ٔو ج٣ضم وؾاثل الاجها٫ عؾاثلها بلِ ألٖا

 بك٩ل مخ٣اعب.

  هظه الغؾاثل ٖباعة ًٖ مىبهاث ؤو مازغاث جازغ في ٖىا٠َ ومكاٖغ ألاٞغاص ب٣ىه

 مكابهت ل٣ىة الغنانت.

 ٛحراث في هظه اإلاىبهاث ج٣ىص ألاٞغاص بلِ الاؾخجابه بك٩ل مخمازل ؤخٖاًها، وجسل٤ ح
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اث.  الخ٨ٟحر وألاٞٗا٫ والؿلى٥، بك٩ل مخمازل ٖىض ٧ل ألاٞغاص وفي ٧ل اإلاؿخٔى

  غظ٘ طل٪ بلِ ي٠ٗ وؾاثل ت ومخمازلت، ٔو بن جإزحراث وؾاثل الاجها٫ ٢ٔى

 الًبِ الاظخماعي مشل الخ٣الٖض والٗاصاث اإلاكتر٦ت.

 الٟغص ْخل٣ُ مٗلىماجه بك٩ل ٞغصّ ومباقغ مً وؾاثل الاجها٫ بضون وؾِٖ. بن 

ت وظىص بْمان ٢ّى بإن وؾاثل الاجها٫ ٢اصعه   و٢ض ناخب ْهىع هظه الىٓٔغ

 لهضٝ مٗحن حؿعِ لخد٣ٖ٣ه ؾىاء 
ً
٣ا ٖلِ جدضْض ال٨ٟغ وصٞ٘ ألاٞغاص بلِ الخهٝغ ٞو

ا. ًّٖ ا ؤم ؾلب ًّٖ  ؤ٧ان هظا الهضٝ بْجاب

ازظ ٖلِ   ت الغنانت ؤجها ؤظهًذ الجهىص الٟغصْت للمخل٣حن مً خٖض ؤُ هٓٔغ

م الظاحي  م٣ضعتهم ٖلِ مىاػهت ألامىع واؾخ٣با٫ اإلااصة الاجهالٖت وإزًاٖها للخ٣ٔى

ت َاب٘ الخٗمٖم   إلاا ْغاه ؤلاوؿان، ٦ما ٓٛلب ٖلِ الىٓٔغ
ً
والٗمل بم٣خًاها َب٣ا

ازغ في ظمٖ٘ ٢ُاٖاث خٖض ؤجها ؤقاعث وبتر٦حز قضْض بلِ ؤن وؾاثل الاجها٫ ج

 ،  بإن هظا املجخم٘ زلِٖ مً ؤظىاؽ مخباْىت في اإلاؿخىي الٗمّغ
ً
املجخم٘؛ ٖلما

حرها، وبظل٪ ْهٗب الخإزحر بك٩ل مخمازل ٖىض  ، ؤوالظخماعي ٚو والخٗلٖمي، وال٨ّٟغ

اث.   ٧ل ألاٞغاص وفي ٧ل اإلاؿخٔى

ت الغنانت  م مً وظىص اٖخ٣اص ٖام وؾِ الباخشحن بإن هٓٔغ لِ الٚغ  ٖو

ؤنبدذ مً اإلااضخي بٗض الاوكُاع الظّ ؤخضزخه صعاؾت زٖاع ألامت في الىالْاث 

٨ٖت ٖام  ت ٖاصث ب٣ىة مغة ؤزغي في ألاوؾاٍ 1940اإلاخدضة ألامٔغ م، بال ؤن الىٓٔغ

الم الجضْض لٗضة ؤؾباب مجها  ,Chinenye & Ebere ألا٧اصْمٖت وفي صعاؾاث ؤلٖا

2018,PP,1-10) (: 

 ــالم ال المٖــت، وحٗــضص اإلاــضازل، بن وؾــاثل ؤلٖا غ٢مــي جمخــاػ بخٗــضص الغؾــاثل ؤلٖا

ـت نـالخت للضعاؾـت والبدـض؛ ٣ٞض  وحٗضص الىؾاثل، وهظا ْجٗـل الىٓٔغ

ــالم الغ٢مــي مساَبت ٦ــل ألاطوا١ والاججاهــاث وؤنــبذ لهــا  اؾخُاٖذ وؾـاثل ؤلٖا
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 .جإزحر ٦بحر في حٖٛحر الاججاهاث

 ـالم مدضوصْـت ٞـي اإلا٨ـان والؼمـان وهـي وؾـاثل ٞـي اإلاايـي ٧اه ـذ لىؾـاثل ؤلٖا

ـىن، ؤمـا آلان وم٘ وؾـاثل  ج٣لٖضْـت، جخمشـل ٞـي الهـد٠ الىع٢ٖـت وؤلاطاٖـت والخلٟٔؼ

ـالم الغ٢مـي ؤنـبدذ جل٪ الىؾاثل مىدكـغة بكـ٩ل ٦بٖـغ ٖلِ ؤلاهترهذ وػاص  ؤلٖا

 ٖـضص الجمهىعاإلاخٟاٖل مٗها.

  الم الغ٢مي ٖلِ مٟهـىم ال٣ـىة الىاٖمت حٗخمض وؾاثل وهـى ما  (Soft Power)ؤلٖا

ٓٗجي ال٣ضعة ٖلـُ ظـظب الجمهـىع لخل٣ـي مًـمىن عؾـالت مٖٗىـت، بـض٫ التهضْـض ؤو 

الم الجضْض ٖب، وهظا ْض٫ ٖلِ ؤن وؾاثل ؤلٖا لها الخإزحر الٟٗـا٫ والىاٞـظ في  ةالتٚر

 الجمهىع.

ـت ال  الم هظه الى٣اٍ جىضر ؤن هٓٔغ غنانـت ُبٗشذ مً ظضْض م٘ ْهىع ؤلٖا

ؿـخُٖ٘ حٖٖٛـغ اججاهاث  ـالم طا جـإزحر ٦بٖـغ ٞـي الجمهـىع، ٕو الغ٢مي، وؤنبذ ؤلٖا

ت مً  المٖت بدىاو٫ الىٓٔغ الجمهىع و٢ىاٖاجه، وهظا ْل٣ي بالٗبء ٖلِ البدىر ؤلٖا

ي ولٗل ما ظغي فول٨ً بك٩ل ظضْض؛  ظضْض في يىء اإلاؿخدضزاث الخ٣ىٖت الغ٢مٖت

ض مً  2021ؤٞٛاوؿخان مً ؤخضار بٗض مىخه٠ ؤٚؿُـ/آب  ْخُلب اإلأؼ

ت الغنانت، م٘ الخىنٖت باؾخسضام ٢ًاْا ؤزغي بالخدلٖل.  الضعاؾاث خى٫ هٓٔغ

  Public Sphere Theory ىظسية اجملال العاو  2-

٤ ألاإلااوي   ت املجا٫ الٗام في مُل٘ ؾخٗىٖاث ال٣غن اإلااضخي، ًٖ َٔغ ْهغث هٓٔغ

ً هابحرماؽ  ت في ٦خابه الظّ نضع (Jurgen Habermas)ْىٚع ، و٢ض ْهغث الىٓٔغ

في املجا٫ الٗام"، وهي حكحر بلِ ون٠ اله٨ٖلي م جدذ ٖىىان "الخدى٫ 1962ٖام 

غه، و٢ض جُ ىامل جُٔى ت ٖملٖت حك٨ٖل الغؤّ الٗام ٖو ىعث ؤ٩ٞاع هظه الىٓٔغ

الم واهدكاعها ٖلِ هُا١ واؾ٘  ومجاالث اؾخسضاماتها م٘ جُىع وؾاثل ؤلٖا

واهخمامها اإلاتزاْض بالكإن الٗام وصوعها في بزاعة الى٣اف خى٫ ال٣ًاْا التي جالمـ 
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 خٖاة الىاؽ، ومً زم حك٨ٖل الغؤّ الٗام خٖا٫ هظه ال٣ًاْا واإلاك٨الث.

٫ الٗام مجخم٘: اٞتراضخي ؤو زٖالي؛ ْخ٩ىن في وبدؿب هابحرماؽ ٞةن املجا 

ت ؤٞغاص لهم ؾماث مكتر٦ت ْجخمٗىن م٘ بًٗهم البٌٗ  ألاؾاؽ مً مجمٖى

ت مكتر٦ت خى٫ ال٣ًٖت مدل  ٦جمهىع ٓكتر٧ىن في الى٣اف مً ؤظل الىنى٫ بلِ عٔئ

ٖت للمىاَىحن وال  الى٣اف. م٘ ؤلاقاعة بلِ ؤن املجا٫ الٗام ْيب٘ مً اإلاباصعاث الخُٖى

دٖذ الٟغنت لجمٖ٘ ألاٞغاص ْغ  جبِ بالضولت ؤو الخ٩ىمت بإّ ق٩ل مً ألاق٩ا٫. ٔو

 ).322، م 2014للمكاع٦ت ب٣ضٍع مدؿاٍو في الى٣اف والخٗبحر ًٖ الغؤّ (باب٨غ:

اث   ٗض مً ؤ٦ثر الىٓٔغ
ُ
ت املجا٫ الٗام ح ا٦ض ٦شحر مً املخخهحن ٖلِ ؤن هٓٔغ ٔو

 ألن هظه التي ْم٨ً ؤن جخالءم في بَاعها الٗام م٘ َبٖٗ
ً
الم الجضْض، هٓغا ت بٗئت ؤلٖا

غى آلاعاء ووظهاث الىٓغ والخهىعاث  البٗئت ٢ض ؤنبدذ ؾاخت للى٣اف الٗام ٖو

اث وال٣ًاْا التي جمـ خٖاة  ت جامت ملخخل٠ الخىظهاث خى٫ مسخل٠ اإلاىيٖى بدٔغ

ت املجا٫ الٗام.85، م 2011الىاؽ (ٓؿً:  )، وهى ما جا٦ض ٖلٖه هٓٔغ

ت املجا٫ لخدؿ٤ م٘ َبٖٗت و٢ض ٖمل بٌٗ   غ بيٖت هٓٔغ اإلاخسههحن ٖلِ جُٔى

الم الجضْض ت في بيٖتها الجضْضة ٖلِ مداولت ٞهم خضوص  ،بٗئت ؤلٖا وج٣ىم هظه الىٓٔغ

الم الجضْضة وجُب٣ٖاتها اإلاخٗضصة في بجاخت الى٣اف  الضوع الظّ ج٣ىم به مىاٞظ ؤلٖا

بر ًٖ الغؤّ الٗام ،الٗام َٗ ُ
بما ٓٗجي جىيٖذ خضوص  ،اليكِ وحؿهٖل بلىعة جىا٣ٞاث ح

الضوع الظّ ج٣ىم به اإلاىاٞظ والخُب٣ٖاث اإلاظ٧ىعة في بصاعة الى٣اف الؿٖاسخي 

ؼ اإلاكاع٦ت الٗامت وجغقٖض مضزالث نىاٖت  ،والاظخماعي وجىظحهه مً ؤظل حٗٔؼ

اث ال  ال٣غاع و٦ظل٪ صٖم اإلاماعؾت الضْم٣غاَٖت في املجخم٘ ٖبر بلىعة عؤّ ٖام بإولٔى

 .)2014اللبان: حها (ازخالٝ ٖل

ت املجا٫ الٗام في بيٖتها الجضْضة وبحن   م مً الخىاؾ٤ الىاضر بحن هٓٔغ لِ الٚغ ٖو

الم الجضْض بال ؤهه  ،في ؤوظه مخٗضصة ؛ وإم٩اهٖت جُب٣ٖها في هظه البٗئت ةبٗئت ؤلٖا
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ت  ٠ٖ للىٓٔغ ْجب الخإ٦ٖض ٖلِ ؤن بق٩الٖاث ٖضْضة جغجبِ بهظا الخُب٤ٖ ؤو الخْى

الم الجضْضة ،هااإلاكاع بلح ٢ض ؤنبدذ بٗئت مٟخىخت  ْإحي في م٣ضمتها بن بٗئت ؤلٖا

في الى٣اقاث  إلاكاع٦ت ظمٖ٘ ؤٞغاص املجخم٘ مً الظًْ ْخاح لهم اؾخسضام ؤلاهترهذ

لِ ازخالٝ  ،والخىاعاث التي ججّغ ٖبر اإلاىاٞظ الٗضْضة لئلٖالم الجضْض ٖو

اتهم الخٗلٖمٖت والش٣اٖٞت و٦ظل٪ مؿخىي الىعي ا مما ٓٗجي  ،لظّ ْخمخٗىن بهمؿخٔى

ؤن ؾاخت الى٣اف مٟخىخت لٗغى ٧ل آلاعاء ووظهاث الىٓغ وبٌٛ الىٓغ ًٖ 

مى٣ُٖتها وهطجها، في خحن ؤن الى٣اف ؤو الخىاع في ال٣ًاْا طاث ألاهمٖت التي جمـ 

خٖاة ؤٞغاص املجخم٘ ومهالخهم جخُلب الغؤّ الىاضج والىاعي وال٣اصع ٖلِ َغح 

٣ٖت ال اإلاكاع٦ت في الخىاع ؤو الى٣اف مً ؤظل اإلاكاع٦ت ٣ِٞ الغئي الٗلمٖت واإلاىُ

 ٦ما ْدهل في ٦شحر مً الى٣اقاث التي جدضر في البٗئت الغ٢مٖت.

 Diffusion of Innovationsىظسية اىتصاز املبتهسات   3-

ت بلِ صعاؾاث ٢ام بها الباخشىن الاظخماٖٖىن في مٖاصًْ   جغظ٘ ؤنى٫ هظه الىٓٔغ

حن  مسخلٟت مً بٖجها ؤلاهثروبىلىظٖا والتربت والؼعاٖت. و٢ض ؤزبذ الباخشىن ؤن اإلاؼاٖع

 لضي جبىحهم ؤو اٖخىا٢هم ٨ٞغة ظضْضة ٞهم ْخإزغون باإلاٗلىماث التي جبثها وؾاثل 
ً
مشال

ت هي ؤن ألاٞغاص الظًْ ْخٗغيىن لئلٖالم الاجها٫ خى٫ جل٪ ال٨ٟغة.  وزالنت الىٓٔغ

ٗملىن  المٖت ٕو ٖلِ جُب٤ٖ ما ْغص ٞحها  ْدكغبىن اإلاٗلىماث املخخلٟت مً اإلاهاصع ؤلٖا

ىمى، ومً ؤبغػ   ٦ما حكغب التربت الُٗصخى اإلاُغ الؿا٢ِ ٖلحها ُٖٞل٘ الؼٕع ٔو
ً
جماما

ت البا غ هظه الىٓٔغ خض ؤْٟغث عوظغػ الباخشحن الظًْ ٦غؾىا ظهضهم لخُٔى

)Everett Rogers الظّ ْه٠ ٖىانغ ٖملٖت جض٤ٞ اإلاٗلىماث الخانت باالبخ٩اع ،(

 :)105م، 1993،ٖلِ الىدى الخالي (عوظغػ 

  .ىامل الخٖٛحر الاظخماعي ىن والٗلماء و٢اصة الغؤّ ٖو  اإلاهضع: املختٖر

  .الغؾالت: الابخ٩اع الجضْض 
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 .اتها ٧اٞت  الىؾٖلت: وؾاثل الاجها٫ بمؿخٔى

  .اإلاؿخ٣بل: الجمهىع في الىٓام الاظخماعي 

 .ألازغ: حٖٛحر في ألا٩ٞاع والاججاهاث والؿلى٥ 

  ٦109ما ؤن اجساط ال٣غاع خى٫ ال٨ٟغة ؤو الابخ٩اع ْمغ بإعب٘ مغاخل هي (عوظغػ، م:( 

  .ٖت الابخ٩اع ٠ بال٨ٟغة وهٖى ت: الخٗٔغ  اإلاٗٞغ

  ًً  ا. ؤلا٢ىإ: جدضْض مى٠٢ الٟغص مً ال٨ٟغة جإًْٖضا ؤو ٞع

  .ال٣غاع: ؾلى٥ ووكاٍ الٟغص ججاه ال٨ٟغة 

  ض مً اؾخسضام الٟغص لل٨ٟغة اإلاؿخدضزت ؤو اٖخىا٢ها بك٩ل ٧امل
ُ

الخإ٦ٖض: الخإ٦

ٌ مً املجخم٘.  وفي ٢ُإ ٖٔغ

ت   ت ؤن ٢ىىاث الاجها٫ الجماهحّر ؤ٦ثر ٞاٖلٖت في مغخلتي اإلاٗٞغ وجغي الىٓٔغ

ا٫ الصخصخي ٖلِ ب٢ىإ ألاٞغاص وحٖٛحر وجإ٦ٖض جبجي ألا٩ٞاع؛ بٗىما حٗمل ٢ىىاث الاجه

 ؤهماٍ ؾلى٦هم وهي بظل٪ حٗض ألاؾاؽ في مغخلتي ؤلا٢ىإ واجساط ال٣غاع. 

اث التي اؾخسضمذ ٖلِ هُا١ واؾ٘ في   ت مً بحن الىٓٔغ وحٗض هظه الىٓٔغ

اهغة اهدكاع وجبجي وؾاثِ الاجها٫ الجضْضة في الجمخمٗاث ٧اٞت. خٖض  جٟؿحْر

جبجي ألاٞغاص إلاىخج ج٨ىىلىجي ما و٢ذ اهدكاعه، و٦ظا  اؾخسضمذ في بٖان ٦ٖٟٖت

الخٗٝغ ٖلِ الظًْ جبىىا هظا اإلاىخج، ؤو ٢ٖاؽ هظا الخبجي مً زال٫ صعاؾت الخٛحراث 

٤ ج٣ضْم نىعة ؤو ون٠ ٖام للىي٘، ٨ْك٠  التي جدضر في اإلاماعؾاث. ًٖ َٔغ

٪ ماطا؟)، الٟغو١ في مؿخىي ؤو مٗض٫ الخجهحز ٖىض الجماٖاث الاظخماٖٖت (مً ْمل

زم بٗضها جدلٖل قغٍو وازخالٞاث الاؾخٗما٫) (مً ْٟٗل ماطا؟، وبإْت وجحرة؟)، 

ْلحها في مغخلت الخ٣ت، البدض ًٖ قغح ؤو جٟؿحر هظه الٟغو١ والازخالٞاث، مً 

زال٫ عبُها بمخٛحراث الؿً والجيـ واإلاهىت و الضزل، حجم الٗاثلت...الخ، خٖض 

بهضٝ جدضْض اإلاخٛحر ؤو اإلاخٛحراث اإلاٟؿغة للٟغو١  جخم الاؾخٗاهت بالخدلٖل الاخهاجي
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خمشل الٛغى مً هظا ٧له هى البدض ًٖ  اإلاالخٓت في مؿخىي الاؾخٗما٫ ٔو

اإلاٗى٢اث التي جدى٫ صون خضور الخدضْض ؤو الخُىع في مجخم٘ ما، ٖلِ اٖخباع ؤن 

ؾاسخي الخ٨ىىلىظٖا ٖلِ ازخالٞها ومجها الىؾاثِ الجضْضة ب٩ل ؤهىاٖها هي الٗامل ألا 

 ).36، م، 2020:في خهى٫ هظا الخدضْض ( زامذ وعػو١

الم الجضْض، ألهه ٣ْىم ٖلِ صعاؾت   و٢ض جم اٖخماص هظا اإلاضزل في صعاؾت ؤلٖا

ال٨ٖٟٖت التي ْخم بها وكغ الخ٨ىىلىظٖا وألا٩ٞاع الجضْضة وج٣ٖٖمها وجبىحها، و٢ـض 

ـت اهدكا ع اإلابخ٨غاث في صعاؾاث ْهـغث زالزـت اججاهاث بدشٖـت ج٣ـىص اؾـخسضام هٓٔغ

الم الجضْض، ه  (Gluesing & Riopelle: 2011 p123): يؤلٖا

الم الجضْضة ٖلِ خؿاب وؾاثل  ألاول: صعاؾاث جىاولذ جبجي ألاٞغاص لىؾاثل ؤلٖا

الم الخ٣لٖضْت.  ؤلٖا

المٖــت اإلاؿــخدضزاث  صعاؾاث جىاولذ جبىــي الثــاوي: الهــدٟٖحن واإلااؾؿــاث ؤلٖا

المي.  الجضْــضة اإلاخهــلت باالهضماط ؤلٖا

 جبىــي الهــدٟٖحن لكــب٩اث الخىانــل الاظخمــاعي ٦مىهــتصعاؾاث جىاولذ  الثالث:

ج لل٣هــو الهــدٟٖت، والخىانــل مــ٘ ال٣ــغاء، والخهــى٫  لليكــغ ووؾــٖلت للخــغٔو

 .اإلاهــاصع واإلاٗلىماثٖلــُ 

٘ ظًضا   ٞىؾاثل الاجها٫ الجضْضة حٗض وؾاثل مبخ٨غة همذ وجُىعث بمٗض٫ ؾٕغ

 هدٖجت اهٟغاصها بالٗضْض مً الؿماث التي م٨ىتها مً الاهدكاعوجبجي واؾخسضام الجمهىع 

ت اهدكاع  م مً الخدضْشاث الىاٖضة التي ؤصزلذ ٖلِ هٓٔغ لِ الٚغ لها، وم٘ طل٪ ٖو

ت في البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة بداظت بلِ اظمإ الٗلماء.  اإلابخ٨غاث ٞةن جبىحها ٦ىٓٔغ

 Uses and GratificationTheoryىظسية االضتخدامات واإلشباعات   4-

غي هظا اإلاىٓىع ؤن الجمهىع  تهخم  ٖٟٖت ٔو ت بضعاؾت الاجها٫ صعاؾت ْو  هظه الىٓٔغ

الم ؤؾاسخي في ٖملٖت الاجها٫، ٞهى ظمهىع ٞاٖل ووكِ صاثم  اإلاخل٣ي لىؾاثل ؤلٖا
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غي ٧اجؼ الم. ٔو ض ؤن ْإزظ مً ؤلٖا غ ٖٞما ْٔغ وػمالئه ؤن مىٓىع  ) (Katzالخ٣ٔغ

 ،لخد٤ٖ٣ زالزت ؤهضاٝ عثٗؿٖتالاؾخسضماث وؤلاقباٖاث ٓٗخمض ٖلِ زمؿت ٞغوى 

 ):241وجخًمً ٞغوى الىمىطط ما ْلي (م٩اّو والؿٖض: م

  بن ؤًٖاء الجمهىع مكاع٧ىن ٞٗالىن في ٖملٖت الاجها٫ الجماهحّر

ؿخسضمىن وؾاثل الاجها٫ لخد٤ٖ٣ ؤهضاٝ م٣هىصة جلبي جى٢ٗاتهم.   ٕو

 ٗبر اؾخسضام وؾاثل الاجها٫ ًٖ الخاظاث التي ْضع٦ها ؤًٖاء الجم هىع، ُٓ

ىامل الخٟاٖل الاظخماعي وجىٕى  خد٨م في طل٪ ٖىامل الٟغو١ الٟغصْت ٖو ٔو

 الخاظاث بازخالٝ ألاٞغاص.

  ٘الخإ٦ٖض ٖلِ ؤن الجمهىع هى الظّ ْسخاع الغؾاثل واإلاًمىن الظّ ٓكب

خاظاجه، ٞاألٞغاص هم الظًْ ٓؿخسضمىن وؾاثل الاجها٫، ولٗؿذ وؾاثل 

 الاجها٫ هي التي حؿخسضم ألاٞغاص.

 جدضْض خاظاتهم وصواٞٗهم، وبالخالي ْسخاعون ٓؿ 
ً
خُٖ٘ ؤٞغاص الجمهىع صاثما

 الىؾاثل التي حكب٘ جل٪ الخاظاث. 

  ْم٨ً الاؾخضال٫ ٖلِ اإلاٗاْحر الش٣اٖٞت الؿاثضة مً زال٫ اؾخسضاماث الجمهىع

 لىؾاثل الاجها٫، ولٗـ مً زال٫ مدخىي الغؾاثل ٣ِٞ.

  د٤٣ مىٓىع الاؾخسضاماث والاقباٖاث زال  -زت ؤهضاٝ عثٗؿٖت هي: ٔو

  ِالؿعي بلِ ا٦دكاٝ ٠ٖ٦ ٓؿخسضم ألاٞغاص وؾاثل الاجها٫ وطل٪ بالىٓغ بل

الجمهىع اليكِ الظّ ٓؿخُٖ٘ ؤن ْسخاع وؤن ٓؿخسضم الىؾاثل التي حكب٘ 

 خاظاجه وجى٢ٗاجه.

  قغح صواٞ٘ الخٗغى لىؾٖلت مٖٗىت مً وؾاثل الاجها٫ والخٟاٖل الظّ ْدضر

 هدٖجت هظا الخٗغى.

 خإ٦ٖض ٖلِ هخاثج اؾخسضام وؾاثل الاجها٫ بهضٝ ٞهم ٖملٖت الاجها٫.ال 
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ت الاؾخسضاماث وؤلاقباٖاث باهخمام ٦بحر مً ٢بل الباخشحن   و٢ض ُخٖٓذ هٓٔغ

ٖٟي الخـي  اث اإلاـضزل الـْى ٞـي وؾـاثل الاجها٫ الغ٢مي، خٖض حٗض مً ؤبغػ هٓٔغ

ـالم الجضْـض؛ باٖخبـاع ؤن الج مهىع ْخىظه بلِ هظه الىؾاثل ج٨ٖٟـذ مـ٘ َبٖٗــت ؤلٖا

للبدـض ٖـً مدخـىي مدـضص إلقـبإ خاظـاث مدـضصة. و٦ىدٖجـت لهٖمىـت اإلاىٓىع 

ـت  الم الغ٢مي، ٣ٞض اٖخمضث ؤٚلب الضعاؾـاث ٖلـُ هٓٔغ ٖٟي ٖلِ صعاؾاث ؤلٖا الْى

ـت بلـُ ؤصاة ظــاهؼة  الاؾـخسضاماث والاقـباٖاث ٞـي ؾـٖا٢ها الخ٣لٖـضّ، وجدىلـذ الىٓٔغ

ت ل المٖــت الجضْــضة، وفي اإلا٣ابل ْغي آزغون ؤن هٓٔغ خٟؿــحر الٓــاهغة ؤلٖا

المٖت والاجهالٖت  الاؾخسضاماث وؤلاقباٖاث جبضو ٖاظؼة ًٖ ؤلاإلاام بالٓاهغة ؤلٖا

ت هل بن "الىؾاثل  ْض ٢اثمت إلاٗٞغ ُٗ َ
اإلا٣ٗضة في البٗئت الغ٢مٖت. ٞالخاظت الٗلمٖت لم ح

ِب٘ خاظت الىاؽ 
ْ

ك
ُ
لئلٖالم في ْل جىاٞغ ألازباع واإلاٗلىماث في املجخمٗاث الجضْضة" ح

ت  َمت. ٞالًغوعة الٗلمٖت ؤنبدذ جملي ٖلِ الباخشحن مٗٞغ
ْ

س اإلاٗانغة بلِ خض الخُّ

ال٨ٖٟٖت التي ْيخ٣ي بها الىاؽ ألازباع، والاهخمام بإؾالٖبهم الخانت في الخإ٦ض مً 

الم ال٨الؾ٨ٖٖت ومىا٢٘  مهضا٢ٖتها في ْل جإزغ ؤو عجؼ ال٨شحر مً وؾاثل ؤلٖا

ٟت مً ظهت، وي٠ٗ ال٨ٟاءة الخ٣ىٖت  الكب٩اث الاظخماٖٖت ًٖ مداعبت ألازباع اإلأؼ

 ).227، م2020لضي اإلاؿخسضمحن في الخدّغ ًٖ صختها مً ظهت ؤزغي (الٖٗاضخي:

 Dependency Theoryىظسية االعتناد على وضائل اإلعالو   5-

الم   خماص ٖلِ وؾاثل ؤلٖا ت الٖا ت الاؾخسضاماث حٗض هٓٔغ امخضاًصا لىٓٔغ

وؤلاقباٖاث،والٟاع١ ألاؾاؽ بٖجهما ؤن ألاولِ جغ٦ؼ ٖلِ ألاهضاٝ بٗىما الشاهٖت جغ٦ؼ 

الم  ت بلِ زالزت ؤهىإ مً الخإزحر اإلاٗخمض ٖلِ وؾاثل ؤلٖا ٖلِ الجمهىع.وحكحر الىٓٔغ

ٖت التي حٗمل ٖلِ بىاء الاججاهاث وإػال ت الخإزحراث اإلاٗٞغ ت وجخمشل فِ مجمٖى

ت الخإزحراث الىظضاهٖت التي حؿاهم،الٛمىى ًٖ ال٣ًاْا في بٖاصة بىاء  ومجمٖى

اث اإلاغجبُت باألطوا١ ت الخإزحراث  ،والازخٖاعاث الٗىا٠َ وجدضْض ألاولٔى ومجمٖى

حن ألاولحن ٚحر ؤجها  ٌٗض الخ٣ًت للمؿخٔى
ُ
الؿلى٦ٖت، اإلاغجبُت بإٞٗا٫ الىاؽ وهي ح
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ت ؤٖم٣ها.ومً الٟغوى ألاؾاؾٖت التى ؤ قاع بلحها الٗلماء فِ ٦خاباتهم ًٖ هٓٔغ

الم  ٖت والىظضاهٖت والؿلى٦ٖت لىؾاثل ؤلٖا اصة الخإزحراث اإلاٗٞغ خماص اخخمالٖت ٔػ الٖا

ؤو فِ خاالث ٖضم الاؾخ٣غاع  ٖلِ ؤٞغاص الجمهىع فِ خالت ج٣ضْمها لخضمت مخمحزة

 .(Mcquail: 2009. pp. 255-257)والهضاماث وألاػماث التي حكهضها املجخمٗاث

ت التي ويٗها ؾاهضعا بى٫ عو٦ٖدل وصْٟلغ   ;De Fleur, Melvin L( وجا٦ض الىٓٔغ

Ball-Rokeach ( الم ٧لما ػاص  1976ٖام ؤهه ٧لما ػاص اٖخماص الجمهىع ٖلِ وؾاثل ؤلٖا

ت ٖلِ مبضؤ ؤن  ،اؾخسضامه لها وػاصث ؤهمٖتها باليؿبت له وجإزحرها ٖلٖه وج٣ىم الىٓٔغ

ُىعون م٘  ُْ المٖت لخد٤ٖ٣ ؤهضاٝ ألاٞغاص  الؼمً ٖال٢ت جبٖٗت م٘ الىؾٖلت ؤلٖا

خماص جسخل٠ بازخالٝ ؤهضاٝ ألاٞغاص  ت ؤن آزاع الٖا مدضصة، وجىضر الىٓٔغ

 .)417م  ،عو٦ٖدل و وزهاثههم واخخٖاظاتهم (صْٟلغ

م مً ظظوعها ال٣ضْمت بال ؤن بٌٗ الباخشحن ْغون ؤجها نالخت   لِ الٚغ ٖو

الم الغ٢مي؛ خٖض الم الجضْض  لضعاؾت ؤلٖا ؤنبذ الجمهىع ٓٗخمض ٖلِ وؾاثل ؤلٖا

ت مًامحن  ً مضاع٦ه ومٗٞغ بك٩ل متزاْض في اؾخ٣اء اإلاٗلىماث وألازباع مً ؤظل ج٩ٔى

ا زانت في ؤو٢اث الخٖٛحر التي ٓؿىص  ًٖ اإلا ا ٖو ًٖ ا وإ٢لٖم ًٖ الخىظهاث بػاء ماْدضر مدل

 ٞحها الك٪ والٛمىى.

  Media RichnessTheoryىظسية ثساء الوضيلة   6-

ت زغاء الىؾٖلت   دكاعص صاٞذ وكإث هٓٔغ  Robert H(بىاؾُت عوبغث لٖىجٖل ؤع

Lengel&Richard L Daft ( 1984 غها بٗض طل٪ بىاؾُت لٖىجل م، زم جمَّ جُٔى

ٟٖىى دكاعص وجٔغ . مRobert H Lengel&Richard L Daft&Trevino 1987)( ؤع

ت ؤن ألاٞغاص اإلاضع  ٧ىن لُبٖٗت الىؾاثِ الاجهالٖت والٟاٖلىن ب٣ضع وجٟترى الىٓٔغ

٦بحر فِ الٗملٖت الاجهالٖت، ْمٖلىن بلِ ازخٖاع وؾاثِ اجهالٖت ْدىاؾب زغائها م٘ 

اإلاهام التى جىُّى ٖلحها الٗملٖت الاجهالٖت، لظل٪ ٞةن ؤْت ٢ٖىص ْخٗغى لها الٟغص فِ 
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مما ٣ْىص بلِ  ٢ض جاصي بلِ ازخٖاع وؾاثِ ؤ٢ل زغاءً  ،ٖملٖه ازخٖاعه للىؾاثِ

اهسٟاى ظىصة الىخاثج اإلاغظىة مً اإلاهام التى جدملها الىؾاثِ الاجهالٖت، 

ت فِ آلاحُ (الؿٖض و الُغابٗصخي:  :)219-218م م ،2006وجخلخو ٞغوى الىٓٔغ

  الم: ٞامخال٥ ض مً زغاء وؾاثل ؤلٖا ض مً عظ٘ الهضي وؤلاقاعاث جٔؼ بن اإلأؼ

ٗض  الىؾٖلت ألصواث جدٖذ للمؿخ٣بل ؤن ْغؾل ُٓ عصوص ٞٗله وحٗل٣ٖاجه بلِ اإلاغؾل 

 مً ٖىامل زغاء الىؾٖلت.

  ّْاصّ اؾخسضام الىؾاثِ ألا٦ثر زغاًء بلِ ؤصاء ؤًٞل للمهام اإلالخبؿت بٗىما ْاص

٣ًا  اؾخسضام الىؾاثِ ألا٢ل زغاء بلِ ؤصاء ؤًٞل للمهام ألا٢ل ٚمىًيا، وٞو

ت جىظض زمؿت ٖىامل ؤؾاؾٖت طاث نلت باإلاهام التي  ٢ض جازغ ٖلِ ألاصاء: للىٓٔغ

 الالخباؽ، ٖضم ال٣ٖحن، الغوجحن، الخ٣ٖٗض، واملخخىي الٗاَٟي.

ـت زـغاء وؾـاثل   ـت؛ ألجهـا واؾـدىاًصا بلـُ هٓٔغ وحٗـض وؾـاثل الاجهـا٫ الجضْضة زٔغ

 ًٖ الخٟاٖل الظّ ْدضر بحن مغؾل 
ً

ـالم جمخلـ٪ ٢ـضًعا ٦بحًرا مً اإلاٗلىماث، ًٞال ؤلٖا

الغؾالت ومؿخ٣بلها بياٞت بلِ جىٕى اإلاًمىن اإلا٣ضم مً زاللها، ومً زم حؿخُٖ٘ 

ـُ ٚمـىى اإلاًمىن والك٪ الظّ ْيخاب ال٨شٖـغ مـً هظه الىؾـاثِ الخٛلـب ٖل

ت عص الٟٗـل، و٢ـضعتها ٖلـُ ه٣ـل ؤلاقـاعاث  ألاٞـغاص ٖىـض الخٗـغى لهـا، ٞهي جخمٖـؼ بؿـٖغ

املخخلٟـت باؾـخسضام ج٣ىٖـاث ج٨ىىلىظٖـت خضْشـت، ًْاٝ بلِ طل٪ اؾخسضامها اللٛت 

ت ح328ٗالُبٖٖٗت (باب٨غ، م اث التي ). وبظل٪ ٞةن هظه الىٓٔغ ض مً الىٓٔغ

 حٗآكذ م٘ البٗئت الغ٢مٖت الجضْضة.

املطتوى الجالح: مناذج مً اليظسيات اليت ازتبط ميالدٍا بظَوز اإلىرتىت 

 وبصوغ اإلعالو اجلديد

ـاث الٗلمٖـت لضعاؾت   ٢ام الٗضْـض مـً البـاخشحن بخ٣ـضْم الٗضْـض مـً الىٓٔغ

خط ــاث الٓاهغة الاجهالٖت في البٗئت الغ٢مٖت، ٔو ر مً زال٫ ال٣ـغاءة لهــظه الىٓٔغ
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ــالم الجضْــض، ؤجها لــم جهــضع مــً ؤؾــاجظة  هم َبٖٗــت ؤلٖا الخــي خاولذ جٟؿحر ٞو

ـالم والاجهـا٫ ب٣ـضع مـا نـضعث ٖـً زبــغاء وؤؾــاجظة مهخمــحن  الخسهـو ٞـي ؤلٖا

خٖـض  ،ـت الكـب٩اث وجُىعهـابالكــ٤ الخ٨ىىلــىجي اإلاخٗلــ٤ بخ٣ىٖــت اإلاٗلىمــاث وهىضؾـ

اث الؿـاثضة بُابٗهـا الخ٣ىـي الخـالو، ؤّ ؤجها بدشذ في ْاهغة  احؿـمذ الىٓٔغ

ا وماؾًؿا  ًٖ ـالم الجضْـض مـً مىٓـىع ج٨ىىلـىجي مٗخبـغة الخ٨ىىلىظٖـا بًٗضا ؤؾاؾ ؤلٖا

الم الجضْـض الم الجضْض ال ،لخهىنٖت ؤلٖا اث التي اؾخدضثها ؤلٖا تي ومً ؤبـغػ الىٓٔغ

ت الكب٩اث :ٚلب ٖلحها الجاهب الخ٣جي ت الٟجىة Netwoek Theory( هٓٔغ )، هٓٔغ

ت الًٟاء الضْم٣غاَي )Digital Divid Theory( الغ٢مٖت  Democratic، هٓٔغ

Theory) Cyber،( ) ت الخالقي ؤو الضمج ت  ،)Convergence Theoryهٓٔغ هٓٔغ

ت الغ٢مىت ،One Click Theory)ال٨بؿت الىاخضة (   .)Theory) Digitalization وهٓٔغ

الم الغ٢مي جضٖى بلِ يغوعة   ا ْهغث جٖاعاث بدشٖت ظضْضة في مجا٫ ؤلٖا
ً
وخضْش

الم الجضْض في ؾٖا٢ها الش٣افي اث٠ وؤصواث ؤلٖا اث لْى وجظهب  ،ازخباع الىٓٔغ

الضعاؾاث الخضْشت في الاججاه هٟؿه وحكحر بلِ ؤهمٖت عبِ البٗض الخ٨ىىلىجي 

سٖت والاظخماٖٖت والؿٖاؾٖت والا٢خهاصْتباألبٗاص الش٣اٖٞت  وجظهب هظه  ،والخأع

الضعاؾاث بلِ ؤن الخ٨ٟحر بهىعة ج٨ىىلىظٖت مُل٣ت ْىم ًٖ ٖضم ٞهم بم٩اهٖاث 

ٖت  ،وخضوص الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت الم الجضْض وحكاب٨ه م٘ مجاالث مٗٞغ ٞمجا٫ ؤلٖا

لىم الخاؾب آلالي وؤلاوؿاهٖاث وا لٗلىم الاظخماٖٖت مخٗضصة ٧االجها٫ والٟىىن ٖو

اجه بالجىاهب  الم الجضْض وهٓٔغ واإلاٗلىماجٖت حٗجي يغوعة اعجباٍ صعاؾاث ؤلٖا

الم  الخ٣ىٖت والش٣اٖٞت ؛ وؤلاظابت ًٖ الٗضْض مً الدؿائالث اإلاخٗل٣ت بماهٖت ؤلٖا

الجضْض ؛ ومسخل٠ ألاق٩ا٫ والخهاثو اإلاغجبُت به ؛ مً وؾاثل واؾخسضاماث 

الم الجضْض وجإزحر و٦ٖٟٖت ازخالٝ ؤلٖا الم الجضْض ًٖ الخ٣لٖضّ، ومؿخ٣بل ؤلٖا

وجدضْاجه و٦ٖٟٖت مؿاهضجه لؤلوكُت الاظخماٖٖت ومؿاهمخه في خل ال٣ًاْا 
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 ).155( هاعجلي وآزغون، م ؤلاوؿاهٖت

ت   ت الىخٖضة التي اج٤ٟ الباخشىن في الاجها٫ ٖلِ ؤجها هٓٔغ والىا٢٘ ؤن الىٓٔغ

ت الدك٩ل الًٗى  الم الجضْض هي هٓٔغ المؤلٖا  Mediamorphosis ّ لىؾاثل ؤلٖا

theory)( ) التي َىعها عوظغ ٖٞضلغRoger Fidler في ٦خابه (Mediamorphosis: 

Understanding the New Media  م والتي حكغح الٗال٢ت 1997الهاصع في الٗام

الم ال٣ضْمت. الم الجضْضة ووؾاثل ؤلٖا  بحن وؾاثل ؤلٖا

اث التي جم ط٦غها،  الم  وإلِ ظاهب الىٓٔغ ت خى٫ ؤلٖا هىا٥ اججاهاث هٓٔغ

ذ خى٫ بٌٗ ػواْا هظا  الجضْض، وهي اججاهاث حٛظحها البدىر الٗلمٖت التي ؤظٔغ

اث ٢اثمت بظاتها. وؤهم هظه الاججاهاث، هي:  الم وإن لم جخدى٫ بٗض بلِ هٓٔغ ؤلٖا

الم الجضْضة، وإصمان ؤلاهترهذ، والا٦خئاب الىاجج ًٖ  مهضا٢ٖت وؾاثل ؤلٖا

الم ؾاثل الجضْضةاؾخسضام الى  ٖٟٖت، وؾاثل ؤلٖا ، ألاؾماء اإلاؿخٗاعة، الضواٞ٘ الْى

الجضْضة واإلاٟاهٖم اإلاخٛحرة للغ٢ابت، الخهىنٖت والكٟاٖٞت في الىؾاثل الجضْضة، 

الم الجضْضة وؤلاعهاب (هاعجلي وآزغون، م  ).263ووؾاثل ؤلٖا

اث  هىع ؤلاهترهذ التي اعجبِ مٖالصها بٓ وفي هظا الجؼء هدىاو٫ هماطط مً الىٓٔغ

الم الجضْض  :وبؼٙو ؤلٖا

 Mediamorphosis theoryىظسية التصهل العضوي لوضائل اإلعالو   1-

الم بإهه وؾٖلت مىخضة للخ٨ٟحر في   ٗٝغ ٖٞضلغ الدك٩ل الًّٗى لىؾاثل ؤلٖا ُٓ

 الخُىع الخ٨ىىلىجي لىؾاثل الاجها٫

الم مشل ألاهٓمت ألازغي حؿخجٖب  ت ؤن وؾاثل ؤلٖا غي ٖٞلضع واي٘ الىٓٔغ ٔو

٤ بٖاصة جىٖٓم هٟؿها، ومشل ال٩اثىاث الخٖت ٞةجها  للًٍٛى الخاعظٖت ًٖ َٔغ

ض مً ٞغم ب٣ائها ٖلِ ٢ٖض الخٖاة وجىا٦ب الخٛحراث في بٗئت مخٛحرة،  جخُىع ل٩ي جٔؼ

ال  ؿخمض ٖٞلضع مبضؤ الخدى٫ الًّٗى لىؾاثل ؤلٖا م مً زالزت مٟاهٖم، هي: ٕو
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 Complexity  والخ٣ٖٗض convergenceوالخ٣اعب  coevolution الخُىع اإلاكتر٥

الم ال٣اثمت جخُىع ٖىضما جٓهغ وؾٖلت بٖالمٖت  ت ؤن وؾاثل ؤلٖا وجٟغجٌ هظه الىٓٔغ

٣ت ؤ٢غب بلِ ٖمل الٗىانغ اإلاك٩لت ألّ هٓام  ظضْضة، بط حٗمل ٧ل وؾٖلت بُٔغ

غجبِ جُىعها ، ٔو ٗخمض ٖلِ جُىع الىؾاثل ألازغي املخُٖت بها خّٖى  p13) 1997 ,ٕو

Fidler: .( ،ا ًٗ الم ال٣ضْمت والجضْضة ؾٝى جخٗآل م ش بلِ ؤن وؾاثل ؤلٖا كحر الخأع ٕو

 وبالخالي ال ٩ْىن اإلاىث هى مهحر الىؾاثل ال٣ضمٖت.

اث جبيٖه باؾخ٣غاء   الم الجضْض ومؿخٔى بجي ٖٞضلغ مضزله الىّٓغ لٟهم ؤلٖا ٔو

)، و Everett Rogersالىمىطط ال٨الؾ٩ٖي لخبجي ألا٩ٞاع اإلاؿخدضزت إلْٟغث عوظغػ (

 التي ج٣ى٫ بن ألا٩ٞاع الجضْضة جإزظ ما ٣ْاعب الشالزت ٣ٖىص (Paul Sano)بى٫ ؾاهى 

٣ى٫ ٖٞضلغ بن ٖملٖت حٖٛحر ظظّع جخم  ،ختى جهبذ مً ز٣اٞت املجخم٘ وألاٞغاص ٔو

الم للىؾاثل ال٣اثمت ُْل٤ ٖلحها حٗبحر  الدك٩ل الًّٗى لىؾاثل ؤلٖا

Mediamorphosis  وهى مهُلر ويٗه ٖٞضلغ بىٟؿه في بضاْاث الدؿٖٗيٖاث

للضاللت ٖلِ الخدى٫ ال٩امل الظّ ْجّغ لىؾاثل الاجها٫ الظّ ٞغيخه الخٟاٖالث 

اإلا٣ٗضة للخاظاث ألاؾاؾٖت، والًٍٛى الؿٖاؾٖت والاظخماٖٖت والابخ٩اعاث 

دضص ٖٞضلغ ،الخ٨ىىلىظٖت لٟهم ٖملٖت الخدى٫ ال٩امل الظّ  مغاخل ؤؾاؾٖت ؾخت ٔو

  :(Fidler:pp14-21)ْجّغ لىؾاثل الاجها٫ ٖىض ْهىع وؾاثل ظضْضة هي 

 .المٖت ال٣ضْمت والجضْضة  حٗآل وجُىع مكتر٥ لؤلق٩ا٫ ؤلٖا

 .المٖت مً ال٣ضْمت بلِ الجضْضة  حٖٛحر ظظّع مخضعط لؤلق٩ا٫ ؤلٖا

 المٖت املخخلٟت بحن بًٗها البٌٗ.  اهدكاع الؿماث الؿاثضة في ألاق٩ا٫  ؤلٖا

  .ب٣اء ؤق٩ا٫ بٖالمٖت وماؾؿاث في بٗئاث مخٛحرة 

  .الم الجضْضة ٖت لخبجي ؤظهؼة ؤلٖا  ْهىع الاؾخد٣ا٢اث والخاظاث اإلاىيٖى

 .الم الجضْضة  خالت الخإزغ في جبجي اإلاٟهىم زم الخبجي الىاؾ٘ لىؾاثل ؤلٖا
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ت جخمشل في آلاحي ؤما  -Fidler, pp22( اإلاىُل٣اث وألا٩ٞاع الغثٗؿت لهظه الىٓٔغ

29(: 

  وبك٩ل مؿخ٣ل ًٖ الىؾاثل الؿاب٣ت 
ً
الم الجضْضة ال جيكإ جل٣اثٖا بن وؾاثل ؤلٖا

 ّ  هدٖجت للخدى٫ الًٗى
ً
جٖا  .لها، ول٨جها جٓهغ جضٔع

  الم حؿخجٖب مشل ألاهٓمت ألازغي للًٍٛى الخاعظٖت، و جخجه بلِ بن وؾاثل ؤلٖا

ض مً ٞغم ب٣ائها ٖلِ  بٖاصة جىٖٓم هٟؿها، وجخُىع مشل ال٩اثىاث الخٖت ل٩ي جٔؼ

خُىع ٞةهه ْازغ ٖلِ مغ الؼمً  ىضما ْٓهغ همِ اجهالي ظضْض ٔو ٢ٖض الخٖاة، ٖو

 وبضعظاث مخٟاوجت في جُىع ٧ل ؤهماٍ الاجها٫ ال٣اثمت.

  الم هي ٢اٖضة الخُىع اإلاكتر ا بن ال٣اٖضة في جُىع وؾاثل ؤلٖا ًٗ ٥ والخٗآل م

 .ولٗـ الخُىع اإلاىٟغص والاؾدبضا٫ الخام للىؾاثل ال٣ضمٖت

كحر ٖٞضلغ  ت بلِ صوع اللٛت في ٖملٖت مغاخل جُىع الاجها٫  ٕو في هظه الىٓٔغ

ً  Spoken languageؤلاوؿاوي خٖض ؤوضر ؤن اللٛت اإلاىُى٢ت  ؤصث بلِ ج٩ٔى

غ اإلاهاعاث وال٣ضعاث التي حٗمل ٖلِ خل اإلاك٨الث  ت وإلِ جُٔى اث البكٔغ املجمٖى

غألاق٩ا٫ اإلاظاٖت مشل عواْت ال٣هو وؤصاء ال٣ُىؽ الهىجٖت والتي  اإلا٣ٗضة وجُٔى

 زم ٧اهذ اللٛت اإلا٨خىبت ،٢ؿمذ املجخم٘ بلِ ُماصًْ وخغاؽ بىباث ومؿخمٗحن

Written language ُغ الىزاث٤ اإلاى٣ىلت والُباٖت آلالٖتٞاجدت لخ الم  ،ٔى وؤلٖا

 ّ التي م٨ىذ مً ٖملٖت الاجها٫ Digital language وؤزحًرا اللٛت الغ٢مٖت ،الجماهحر

 ).Fidler,pp56-71بحن آلالت وؤلاوؿان(

ىعث مٟاهٖم   ت ألا٩ٞاع الغثٗؿت ٞحها َو وصٖمذ البدىر التي جىاولذ هظه الىٓٔغ

الم " و"ؤلاخال٫ الى٢تي""بخال٫ و ، "الخدى٫ الغ٢مي" ٖٟي" ؾاثل ؤلٖا  ،و"ؤلاخال٫ الْى

المي لخإ٦ٖض ؤن ٧ل ؤق٩ا٫ بدىر الاجها٫  ٦ما اهخ٣ل هظا الخُىع بلِ البدض ؤلٖا

 في هٓام م٣ٗض ومدؿ٘
ً
 وجخُىع مٗا

ً
ٓؿمذ ل٩ل هٕى ظضْض مً  ،ؾٝى جىظض مٗا
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٦غ ًٖ الدك٩ل الًّٗى لىؾاثلالبدض بالٓهىع والخُىع.
ُ
الم  والىا٢٘ ؤن ما ط ؤلٖا

المٖت ؛ ٞهىا٥ ج٣اعب بحن الخ٣لٖضّ  ْضٖمه الخُىع ال٨بحر الظّ خضر في البٗئت ؤلٖا

 ،وؤنبدذ ٧ل وؾٖلت حؿخسضم بم٩اهٖاث الىؾٖلت ألازغي  ،والجضْض بك٩ل ؤ٦بر

ل الهىاج٠ الظ٦ٖت التي ؤنبدذ ٢اصعة ٖلِ ال٣ٖام 
ُ
وؤوضر همىطط ٖلِ هظا الدك٩

اثٟه. بجمٖ٘ ؤهىإ الاجها٫ وجد٤ٖ٣ ؤهضاٞه  وْو

 Netwoek Theoryىظسية الصبهات   2-

ـــت الكـــب٨ت   (Network Theory and Growth of Web) جغظـــ٘ ظـــظوع هٓٔغ

ت مضزل الكب٨ت، ؤو  ُْل٤، والتي اإلاؿخمضة مً ٖلىم الخاؾىب ا هٓٔغ ًً ٖلٖه ؤْ

ايـــٖاث  جدلٖل الكب٨ت الاظخماٖٖت، ؤو ممشل الكب٨ت، جغظ٘ بلـــُ ٖـــالم الٔغ

ؿـــّغ لٖىهـــاعص اْلـــغ  الظّ ٢ضم صعاؾت ٖـً الغؾـىم  ( Leonhard Euler)الؿٕى

البٖاهٖـت، والكـب٩اث، وطلـ٪ ٖـً صعاؾخه إلاك٩لت جخٗل٤ بالجؿـىع وال٨خـل ألاعيـٖت، 

الم الجضْض بلِ ٧ل مً بغاباّػ  ٩ا Barabasiبٗىما ْغظ٘ ؤنلها م٘ ؤلٖا ٖام  Reka ؤع

الم الجضْض لخىن٠ٖ وحصخٖو ؤق٩ا٫  جم خٖض،1999 اؾخسضامها في مجا٫ ؤلٖا

ت الٗال٢اث التي جغبِ اإلاىاَىحن  الدكبٖ٪ الاظخماعي ٖلِ ؤلاهترهذ ومٗٞغ

بالخ٨ىىلىظٖا الجضْضة،وعنض الخٛحراث الاظخماٖٖت والش٣اٖٞت اإلاٗانغة في يىء 

ت : مٟاهٖم الٟغصْت والالمغ٦ٔؼ  . )51،م 2019( البضّو

ب لها ٖضص مً الغوابِ جغبُهــا   ت ؤن ٧ل نٟدت مً نٟداث الٔى وجغي الىٓٔغ

دت الىاخــضة داث ؤزــغي، ٢ــض ج٨ــىن هــظه الــغوابِ ٦شٖــغة ؤو ٢لٖلــت، ؤّ ؤن الهـٟـ  بهـٟـ

ْم٨ــً ؤن جــغجبِ بهــٟدت واخــضة، ؤو ْم٨ــً ؤن جــغجبِ بٗكــغاث الهــٟداث، ومً زم 

ت نٖٜ جىضر  غخذ هظه الىٓٔغ ت بٗضص الغوابِ في الهٟدت. َو تهخم هظه الىٓٔغ

ــت ٞــي  لِ هـظا ألاؾـاؽ جٟٖـض هـظه الىٓٔغ ضص الغوابِ، ٖو اث ٖو الٗال٢ت بحن اإلاىيٖى

ــبت ل٨ــل ٞــً مــً الٟىــىن الهــدٟٖت، ٞــٖم٨ً مــً زاللها جدضْــض الــغوابِ اإلاىاؾ
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ضص  الغوابِ في اإلا٣االث وألاخاصْض جدضْض ٖضص الغوابِ في ألازباع املخلٖت والضولٖت، ٖو

حرها  اث ال٣هحرة ٚو   .(Tremayne:2004,Pp2-3)والخد٣ٖ٣اث واإلاىيٖى

 Democratic Theory Cyberىظسية الفضاء الدميكساطي   3-

بن الىمى اإلادؿإع لخ٨ىىلىظٖا اإلاٗلىماث والاجهاالث، ؤزاع اهخماًما ٦بحًرا  

الضْم٣غاَٖت الغ٢مٖت". بط ْغي البٌٗ ؤّن اإلاٟهىم ٓكحر بلِ اؾخسضام "بمٟهىم 

ً ٞةهه ْه٠  ؼ الكٟاٖٞت، وباليؿبت آلزٔغ حر اإلاٗلىماث وحٗٔؼ ألاصواث الغ٢مٖت لخٞى

جهاالث في جىؾٖ٘ وحٗم٤ٖ اإلاكاع٦ت، بٗىما َغ١ اؾخسضام ج٨ىىلىظٖا اإلاٗلىماث والا

ؼ الخم٨حن مً زال٫ جم٨حن اإلاىاَىحن مً اجساط ال٣غاعاث  ْخدضر آزغون ًٖ حٗٔؼ

ت جخدضر ًٖ "مماعؾت الضْم٣غاَٖت باؾخسضام  مباقغة ٖبر ؤلاهترهذ. ٞالىٓٔغ

ْهىع واؾخسضام ٣ٞض ٢اص  ،(Simon:2017 ,et al,p11 )ألاصواث والخ٣ىٖاث الغ٢مٖت

ىظٖا اإلاٗلىماث والاجهاالث بغوػ عئي مخٟاثلت بكإن وظىص صْم٣غاَٖت ؤ٦ثر ج٨ىىل

حكاع٦ٖت وقمىلٖت، بط ؤجاخذ زىعة اإلاٗلىماث مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ إلاؿخسضمحها 

٦ًما ضخًما مً اإلاٗلىماث وؾمدذ للجمٖ٘ بةبضاء آعائهم وؤ٩ٞاعهم بك٩ل ظٗلها في 

ى٣اف الضْم٣غاَي مً زال٫ بياٞتها الى٢ذ الغاهً ؤ٦ثر وؾٖلت إلزاعة الجض٫ وال

 ،ؤبٗاًصا ؤزغي لالجها٫ م٣اعهت بالىؾاثل الخ٣لٖضْت، خٖض جخمحز بالُبٖٗت الخٟاٖلٖت

ا للمكاع٦ت ؤلال٨تروهٖت ْغجبِ حجمها  ًٖ غث الضْم٣غاَٖت الغ٢مٖت بَاًعا جدلٖل وٞو

ا بذجم اؾخسضام الىؾاثل الغ٢مٖت.  هٓغًٔ

ت الًٟـاء الـضْم٣غاَي  بخـضي  (Cyber Democratic Theory) وحٗض هٓٔغ

ـاث الخضْشت في مجا٫ الاجها٫ الؿٖاسخي التي جخجاوـ مــ٘ ؤلاهترهــذ بىنــٟها  الىٓٔغ

الم الخ٣لٖضْت في ج٣ضْم صْم٣غاَٖت جسٖلٖت  لىؾاثل ؤلٖا
ً
ت  .بــضْال وجٟترى هظه الىٓٔغ

الم ؤلال٨تروهٖت مً زـال٫ اؾـخسضامها لـؤلصواث الخٟاٖلٖـ ت مشـل: ؤن وؾاثل ؤلٖا

اإلاىخـضْاث، وحجـغ الضعصقـت ج٣ـىم بٗمـل صْم٣غاَٖـت جسٖلٖـت لل٣ــاعت، ٓؿــخُٖ٘ ؤن 
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ــت ٧املــت ت ؤن الضْم٣غاَٖت ٖبر ؤلاهترهذ  ،ٓٗبــغ ٞحهــا ٖــً آعاثــه بدٔغ وجّغ هظه الىٓٔغ

جدكابه م٘ الضْم٣غاَٖت في مضْىت الٖىهان ال٣ضْمت، خٖض ٧ان ْجخم٘ ؤهل اإلاضْىت في 

خىا٤ٞ طل٪ الخجم٘ م٘ اإلاىخضْاث  ،Agora خت ٦بحرةؾا لٖىا٢كىا قاون اإلاضْىت، ٔو

وؾاخاث الى٣اف ٖبر ؤلاهترهذ التي ْخجم٘ ٞحها اإلاىاَىىن ٖلي مسخل٠ اإلاظاهب 

تهم الؿٖاؾٖت بك٩ل  ًٞاجي ٚحر مدضص اإلا٩ان والؼمان الؿٖاؾٖت لٖٗبروا ًٖ عٔئ

٤ اؾخسضام ج٨ىى  لىظٖا الاجها٫ واإلاٗلىماث (ٖبض والٓغٝو اإلااصْت ألازغي ًٖ َٔغ

ؼ   .)478،م 2012 :الٗٔؼ

حن مً الضْم٣غاَٖاث ؤخضهما،   ت الضْم٣غاَٖت الًٟاثٖت م٘ هٖى وجخٗامل هٓٔغ

ْخهل باملجخمٗاث اللٖبرالٖت، وآلازغ ْخهل باملجخمٗاث ٚحر اللٖبرالٖت، خٖض حؿعي 

٫ ٖمل خ٩ىمت املجخمٗاث اللٖبرالٖت بلي جيكِٖ الضْم٣غاَٖت ال٨الؾ٨ٖٖت مً زال

بل٨ٖتروهٖت ْخاح مً زاللها للمىاَىحن اإلاٗلىماث ٧اٞت للمكاع٦ت في الخٖاة 

ٖٗت ٖبر ؤلاهترهذ،  الؿٖاؾٖت مشل: اإلاكاع٦ت في ال٣ًاْا البرإلااهٖت، والاهخساباث الدكٕغ

املجخمٗاث ٚحر اللٖبرالٖت بلي  في وفي اإلا٣ابل جلجإ اإلاىٓماث املجخمٖٗت ٚحر الخ٩ىمٖت

ت، وحؿُٖغ ٞحها ؤلاهترهذ  ٦مخىٟـ للخٗبحر ًٖ آعائها التي ج٣مٗها خ٩ىماتها مً ػأو

ؼ،  (ٖبض الٗٔؼ ت ؤزّغ الم الخ٣لٖضْت مً ػأو ٖلي ؤٚلبٖت البجي اإلاٗلىماجٖت ووؾاثل ؤلٖا

 .)479م

ت، ونٗىبت   ت بن ؤلاهترهذ ؾاخت للضْم٣غاَٖت جخمحز بالخٔغ وجٟترى هظه الىٓٔغ

ًٖ ٧ىجها مخاخت َىا٫ الى٢ذ للجمٖ٘ وجازغ مغا٢بتها، وؾهلت الخٗبحر، ًٞال 

الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت ممشلت في ؤلاهترهذ ٞـي ٦ـل اإلااؾؿـاث الاظخماٖٖـت مخًمىت 

الخ٩ىماث ٞشمت اججاه ٖالمي ججاه ؤ٩ٞاع الضْم٣غاَٖت ال٩ىهٖت؛ ٞالبٌٗ ّْغ ٞـي 

 خـضاولىن هظا الاججاه بضْل للبرإلااهاث وممشلي الكـٗب، ٞاألقـسام ٖبـغ ؤلاهترهـذ ْ

خسظون ال٣غاعاث الخانت باملجخم٘  و ْم٨ً  ،)33Gomes:2018,p(اإلاٗلىماث ٔو
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ـت  الم الؿٖاؾـي وعنـض خٔغ اث اإلاخهـلت بـاإٖل ت ٞـي اإلاىيـٖى الاؾخٟاصة مً هظه الىٓٔغ

الخٗبٖـغ ٖبـغ اإلاىخـضْاث والاؾـخٟخاءاث، ٦مـا ْم٨ـً الاؾـخٟاصة مجهـا ٞـي صعاؾـت اإلاىا٢ـ٘ 

الم الخ٣لٖضْتاإلاٗاعيـت ل  لىؾاثل ؤلٖا
ً

وؤن  .لخ٩ىمـاث بىن٠ مىا٢٘ ؤلاهترهذ بضْال

الم التي جدؿم بالخٟاٖل واإلاكاع٦ت ْخٗاْم صوعها في املجخم٘ الضْم٣غاَي  وؾاثل ؤلٖا

ٗذمً الىؾاثل التي ْيؿاب مًمىجها في اججاه واخض (  ).55، م 2018:ٞع

  ConvergenceTheory ىظسية التالقي  4-

ـت حٗض   ـغ  ( ConvergenceTheory)الخال٢ـي ؤو الـضمجهٓٔغ مـً بـحن ؤهـم ألَا

ــالم الجضْــض، وهــي  اإلاؿــخدضزت الخــي حؿــعِ لخ٣ــضْم ٞهــم ٧امــل ومسُــِ لٓــاهغة ؤلٖا

 وظـىن باٞلٖـ٪ Henry Jenkinsٖبـاعة ٖـً زالنـت ألهـم اؾـهاماث هىـّغ ظٖى٨ىـؼ 

John Pavlik ٦ٖخلـغ ٪ ـضْٔغ ٔغ  مـً ؤبـغػ  Frederick-Kettler ٞو
ً
الـظًْ ٓٗـضون خالٖـا

ـت خـى٫ ظملت مً الاٞتراياث الغثٗؿت  ـضوع مدخـىي الىٓٔغ مىٓـّغ هـظه الٓـاهغة، ٔو

الم الجضْضة ٖلِ َبٖٗت  ؤهمها: ؤن هىا٥ حٖٛحراث ظؿٖمت جدضثها ج٨ىىلىظٖاث ؤلٖا

 ,Samuels: 2009 ).الخىانل البكّغ مً خٖض َغ١ الخىانل و٧اٞـت ؤوظـه الخٖاة

p107)  ــت؛ وهــي ٣ــضم "ظٖى٨ىــؼ" اإلاٟــاهٖم الغثٗؿــٖت الشالزــت للىٓٔغ  :Jenkins)ٔو

2006,p241):الخال٢ــي ؤو الــضمج Convergence،  والظ٧اء الجماعيCollective 

Intelligence وز٣اٞت اإلاكاع٦ت Participatory Culture،  واإلا٣هىص بالخالقي بدؿبه

اث هى الخض٤ٞ و٦ظا ،الٟٖضْىهاث الهىع  ،الىهىم :اإلاخضازل ملخخل٠ املخخٔى

ـاث  مسخل٠ ؤوكُت الجماهحر التي ؤنبدذ لها ال٣ضعة ٖلـُ بهخـاط واهخ٣ـاء املخخٔى

هـ٠ ظٖى٨ىـؼ هـظا الخـضازل بالىٓـام الكـامل  ،صازل الكب٩اث الاظخماٖٖت ٔو

 لئلٖـالم الجضْـض. 

ؤما ز٣اٞت اإلاكاع٦ت ٞهي بجاهب الٗملٖت الخ٨ىىلىظٖت جخًمً ؤبٗاًصا اظخماٖٖت  

 ٖملٖاث وؾٖاؾٖت، خٖض جهبذ الكب٩اث الاظخماٖٖت بمشابت مىخج ْجّغ اؾتهال٦ه ٖبر
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٣ًا ل٣ىاٖض مىخٓمت ٢اثمت ٖلِ الخباص٫ الىاعي والاهخ٣اجي  حكاع٦ٖت واؾٗت جخم ٞو

كحر ظٖى٨تر بلِ هظا الخٟاٖل الخشٗض بحن  للمىايٖ٘ مً ٢بل الجماهحر هٟؿها ٕو

الم الخ٣لٖضّ ال٣اثم  الجماهحر هى مآُٗي الكب٩اث الاظخماٖٖت ٢ىة في مىاظهت ؤلٖا

ت الاهخ٣اء.  ٖلِ مغ٦ٔؼ

ت لهـظا الخهـىع الـظ٧اء الاظخمـاعي وهى ٢ضعة اإلاؿخسضمحن  ٟـاهٖم الغثٗؿٖـ  ومًـ بـحن اإلا

خٗل٤ للكب٩اث الاظخماٖٖت ٖلِ جىظٖه بًٗهم لبٌٗ  والاجٟا١ ٖلِ آعاء مٖٗىت، ٔو

بهظا اإلاٟهىم ٢ضعة هظه الكب٩اث ٖلِ جُب٤ٖ مٟهىم الخٗبئت والخكض الـظّ لـىخٔ 

بكـ٩ل خشٖـض ؤزىـاء مـا ؾـمي بــ"زـىعاث الغبٖـ٘ الٗغبـي"، خٖـض ٧اهـذ الجمـاهحر ج٣ـىص 

ٗذ، م   .)56اإلآاهغاث ٖبر قب٩اث الخىانل الاظخماعي (ٞع

 One Click Theory ة الواحدةىظسية الهبط  4-

ت الىٓغة الجضْضة لجمهىع   ىٓغ بلحها حك٩ل هظه الىٓٔغ ُْ الم التي ٧ان  وؾاثل ؤلٖا

الم الجضْضة حٖٛــغث  "٦جمـاهحر مٟخخـت وؾـلبٖت"،في الؿاب٤  ٞم٘ اهدكاع وؾاثل ؤلٖا

 و٢ــضعة ٖلــُ نــىاٖت املخخىي ؤو 
ً
ً ال٣ــىي وؤنــبدذ الجماهحر ؤ٦شــغ وكــاَا مــىأػ

  Anna Everett مً بــحن املخخىي اإلاٗغوى ٖلحهــا، وحكـحر آهـا ؤْٟـغث ٖلــُ ألا٢ــل الازخٖــاع

ل غهـــا اإلاىا٢ـــ٘ ؤلال٨تروهٖـت بلـُ ؤن  John Caldwell وظـىن ٧الـضٔو الخهـــاثو الخـــي جٞى

وقـــب٩اث الخىانـــل الاظخمـــاعي ومدغ٦ـاث البدـض اإلاضمجـت حؿـمذ للجمهـىع بالىنـى٫ 

ـاث   مـً الخٗـغى ملخخٔى
ً

ـ٤ ٦بؿـت ػع واخـضة، وطلـ٪ بضال بلـُ ؤّ مدخـىي ٖـً َٔغ

الم الخ٣لٖ  ,Everett & Caldwell: 2003).ضمٖٗىـت ٧اهـذ مٟغويـت يمً هُا١ ؤلٖا

P5)  ـت ال٨بؿـت الىاخـضة ٠ًٖ الباخشان بإن هٓٔغ ) حٗض (One Click Theoryٔو

 لٟهـم مجمـل َـغ١ بهخـاط واؾـتهال٥ اإلاـىاص والخُابـاث اإلاخىا٢لـت ٖبـغ 
ً
 عثٗؿـٖا

ً
مٟخاخا

الم الجضْـضة، وطلـ٪ بًٟـل ظملـت مـً اإلاٟـاهٖم الغثٗؿـٖت والتي ْإحي في  وؾاثل ؤلٖا

 ).(Everett & Caldwell, P14م٣ضمتها اإلاكـاع٦ت، الاهخ٣ـاء،الخٟاٖلٖت، الخسهٖو
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غي   ـ، John Hartley ٧ل مً ظىن هاعجلئو ، John Burgess وظىن بىٚع

ت ال٣اثمت ٖلِ مبضؤ الجمهىع اليكِ،  ،Axel Bruno وا٦ؿل بغوهى ؤن هظه الىٓٔغ

 مً ؤٖما٫ هجّر ظٖى٨جز 
ً

، ا٦دؿبذ ٢ىة ٦بحرة Henry Jenkinsواإلاؿخمضة ؤنال

ً، والتي بٖيذ  بًٟل الضعاؾاث خى٫ الؿٗىما والٟٖلم في زماهٖيٖٖاث ال٣غن الٗكٔغ

بإن الجماهحر لها ٞٗالٖت ٦بحرة ظًضا في جدضْض ألاٞالم ألا٦ثر هجاًخا مً زال٫ بجاخت 

الٟغنت لها في الازخٖاع. ٚحر ؤن الضزى٫ ال٣ّى لكب٨ت ؤلاهترهذ في الخٖاة 

ى٫ الجماهحر مً الازخٖاع بلِ نىاٖت خماٖٖت ٢لب ٧ل شخيء عؤًؾا ٖلِ ٣ٖب وَخ الاظ

)، خٖض ؤنبدذ الٟٖضْىهاث التي حٗغيها 44املخخىي (زامذ، وعػو١، م

دُٓ بيؿب مخابٗت ٖالٖت اإلاكاهضة
ُ
 .الجماهحر ٖلِ مىا٢٘ مشل ْىجٖىب ج

 اخلامتة:

اث مؿخدضزت زانت بضعاؾت وؾاثل   م مً وظىص هٓٔغ الاجها٫ ٖلِ الٚغ

اث الاجها٫ في البٗئت الغ٢مٖت ،الجضْضة جبضو في مٗٓمها امخضاص للترار  بال بن هٓٔغ

الم الخ٣لٖضّ الم  ،الٗلمي اإلاٗغٝو في ؤلٖا وهى ما ْا٦ض بم٩اهٖت ٞهم َبٖٗت ؤلٖا

ت لئلٖالم الخ٣لٖضّ ؛ م٘ ألازظ في الجضْض و جٟؿحر جإزحراجه   لؤلَغ الىٓٔغ
ً
٣ا ٞو

خباع ؤن البٗئت ال غ ؤَغ ظضْضةغ٢مٖت الجضْضة بداظت الٖا وطل٪ بالىٓغ  ،بلِ جُٔى

الم الغ٢مي التي حٗخمض  ،للُاب٘ واإلاحزاث الخانت بهظه البٗئت ٦ما بن صْىام٨ٖٖت ؤلٖا

جمشل ؤخض الخدضْاث التي  ٖلِ الدؿلٖم والالتزام بالخٖٛحر اإلاخىانل والخُىع الضاثم

الم الغ٢مي ك،جىاظه بدىر الخىٓحر في بٗئت ؤلٖا
ُ
ض مً وح حرإلِ ؤن زمت خاظت لبظ٫ اإلأؼ

اث ؤ٦ثر ج٣ضًما في ٞهم الٓاهغة  الجهض الىّٓغ واإلاجهجي مً ؤظل الىنى٫ بلِ مؿخٔى

  ،الغ٢مٖت الجضْضة
ً

التي ججّغ في خضوصها ٖملٖاث جىانلٖت م٣ٗضة ججٗل مجها مجاال

ٟطخي بلِ ٞهم وجٟؿحر  ُْ ض مً الخدلٖل الظّ  زهًبا للخىٓحر الظّ ْدخاط بلِ مٔؼ

 ٓىاهغ الاجهالٖت اإلاغجبُت بالبٗئت الاجهالٖت الجضْضة وما ْدِٖ بها مً مك٨الث.ال



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

58 

 

حؿخضعي  ،ٞالخُىعاث الهاثلت في مماعؾت الاجها٫ ٖبر الىؾاثل اإلاؿخدضزت 

الاهخ٣ا٫ بلِ مغخلت ظضْضة في الخىٓحر، ٞشمت خاظت ملخت لخ٣ضْم ؤ٩ٞاع ؤ٦ثر ٖم٣ا 

ا ث اإلاؿخدضزت التي خاولذ جٟؿحر لٟهم وؾاثل الاجها٫ الجضْضة، ألن الىٓٔغ

 الٓاهغة مخمدىعة ٣ِٞ خى٫ مٟهىم الىؾاثل.

 املساجع:

 املساحع باللؼت العسبُت:

ا، ( - ، زٔغ اى، 2019البضّو الم والاجها٫ في الٗهغ الخضْض، الٔغ اث ؤلٖا ) هٓٔغ
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ىم للُباٖت واليكغ ٍ  .1الخَغ
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٘، ٍ ٦ما٫ ٖبض الغئٝو (ال٣اهغة: الضاع الضولٖت   .1لليكغ والخىٕػ

ٗذ، دمحم، ( - ) الغاّ الٗام في الىا٢٘ الاٞتراضخي و٢ىة الخٗبئت الاٞترايٖت، 2018ٞع
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 . 3ال٨خاب، ٍ

ت الى٣ضْت في بدىر الاجها٫، ال٣اهغة، صاع 2002ٖبض الغخمً، ٖبض هللا. ( - ) الىٓٔغ

 ال٨ٟغ الٗغبي.
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ت اللبىاهٖت، ٍ  .1اإلاهٔغ

الم الجضْض و٢ًاْاه، جغظمت: هضي ٖمغ، هغمحن 2018هاعجلي، ظىن وآزغون ( - ) ؤلٖا
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 الفضل الجاىي

   الدراسات اإلعالمية واالتصالية وسؤال اهلوية

 أ.د. الضادق رابح

  قطه اإلعالو، جامعة قطس

 أوال: مدخل

الم والاجها٫ واٚخيذ  زال٫ اث ؤلٖا ؤ٢ل مً زمؿحن ٖاما، جدضصث مٗالم هٓٔغ

ٖت اإلااؾؿت  ٖت مخٗضصة. ٞباإلياٞت الِ الخٖاعاث الشالزت اإلاٗٞغ ؤ٦ثر مً مهاصع مٗٞغ

الم  ٖٟٖت لىؾاثل ؤلٖا بٖت) الْى ٣ٖت (الخجٔغ (الىمىطط الؿبره٣ُٖي، واإلا٣اعبت ألامبْر

ت زانت في ت، واإلاىهجٖت البئٖى م  الجماهحْر جُب٣ٖاتها ألالؿيٖت، التي جدخل، بالٚغ

مً الاهخ٣اصاث التي وظهذ بلحها، م٩اهت ؤؾاؾٖت، ٣ٞض ْهغث خضْشا بق٩الٖاث ؤزغي 

 زانت، ظضصث، في الٗم٤، الخ٨ٟحر الاجهالي، ومً زالله، مجمٕى اإلا٣اعباث اإلاخٗل٣ت

المٖت والاجهالٖت. مً بحن هظه ؤلاق٩الٖاث التي ْجب ؤلاقا عة بلحها، بالضعاؾاث إٖل

هظ٦غ ٖلِ الخهىم: الا٢خهاص الؿٖاسخي لالجها٫، والبراٚمخٖ٪ (الىاب٘ مً 

غاٖٞا الاجها٫، وؤلازىىمخىصولىظٖا وؾىؾٖىلىظٖا  الٟلؿٟت الظعاجٖٗت)، وإزىٚى

الم ٧ىؾاثِ ت، وؾىؾٖىلىظٖا الخ٣ىٖت والخىؾِ (صعاؾت وؾاثل ؤلٖا  الخٟاٖالث الغمٔؼ

المٖت مً َٝغ اظخماٖٖت وز٣اٖٞت)، وصعاؾاث الخل٣ي  (٦ٖٟٖاث جل٣ي الغؾاثل ؤلٖا

الم والخ٨ىىلىظٖاث  اإلاؿخسضمحن)، وجإهٖل اإلاؿخسضمحن الاظخماٖٖحن لىؾاثل ؤلٖا

الجضْضة لئلٖالم والاجها٫، وؤزحرا الٗضْض مً الخإمالث والخدلٖالث الٟلؿٟٖت 

)Beaud & Kaufmann, 2014.( 
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٨مً ج٣ٖٖم هظا ؤلازغاء اإلاٗغفي للخ٨ٟحر الاجهالي بُغ١ ٖضْضة. ٣ٞض خبظه  ٔو

ت وملخاوع البدض الخالٖت إلاا  البٌٗ وعؤي ٖٞه جىؾٖٗا مىخٓما للمغظٖٗاث الىٓٔغ

. واٖخبره )2010(عابذ،  ٓك٩ل، في الى٢ذ الخايغ، ٖلما مخضازل الخسههاث

البٌٗ آلازغ، مهضعا لل٨شحر مً الٛمىى، وؤ٦ثر مً طل٪ ٞهى ؤنل الّخهىعاث 

ه ؤن ْإزظ مً هىا وهىا٥ صون  ٣ٖٖت والخإلٖٟٖت، خٖض ؤن ٧ل باخض حؿتهٔى الخٞى

مغاٖاة للخىاؾ٤ الىّٓغ ؤو الك٨لي للمؿاهماث املخخلٟت والجؼثٖت. و٢ؿم زالض، 

غ م٣اعباجه الخانت، ا لتي ْٟترى ٞحها ؤن ج٣ضم مجمل الٓىاهغ مهخم ؤؾاؾا بخُٔى

الاجهالٖت واوكٛاالتها، في خهغ ٖىٟىان وحٗضصْت الىا٢٘ الاجهالي في آعاثه الخانت 

ت ؤو 2012(ؾماح،  غهم ٖلِ هٓٔغ ). و٢ؿم ؤزحر مً الباخشحن، ٢ل٣حن مً ٖضم جٞى

اث ظضْضة ٢اصعة ٖلِ بْهاع مجمٕى اإلاماعؾاث الخضْشت في ٧ل ؤبٗاصها.  هٓٔغ

٨ٖت، التي وجسخل اصة ألامٔغ ٠ هظه اإلاىا٠٢ وبضعظت ٦بحرة مً بلض الِ آزغ. ٞالٔغ

ً، لم جهبذ ٦ما  ىاث ألاولِ مً ال٣غن الٗكٔغ با صون مىاٞـ في الٗكٔغ ٧اهذ ج٣ٔغ

٧اهذ ٖلٖه ؾاب٣ا وخضر هىا٥ هٕى مً الخىاػن، ؤوظضجه زانت "اإلاضعؾخحن" 

ت والٟغوؿٖت، وطل٪ مً زال٫ مجمٕى ؤلاهخاط ا لىّٓغ الظّ ٓؿاهم بضعظت ؤلاهجلحْز

ٖت والخباصالث الٗلمٖت. بياٞت الِ ؤن الخاظت  ٦بحرة في جىؾٖ٘ صاثغة الدؿائالث اإلاٗٞغ

المٖت، ؤمغ ٢ض هخج ًٖ  ت "مدلٖت" في الضعاؾاث ؤلٖا الِ يمان بعؾاء ٢ىاٖض هٓٔغ

المٖت والاجهالٖت في ٢لب الغهاهاث الاظخماٖٖت الخالٖت الهامت  اٖخباع الٓىاهغ ؤلٖا

الم ؤنبذ الٖىم، ؤ٦ثر مً ؤّ و٢ذ 2010للمجخمٗاث (الٗبض هللا،  ظضا ). ٞاإٖل

مطخى، طو ٢ٖمت اؾتراجٖجٖت، لٗـ ٣ِٞ مً ؤظل جيكِٖ اإلاباصالث والى٣اقاث في 

اصة ٞاٖلٖتها  الًٟاء الاظخماعي، ل٨ً ؤًْا مً ؤظل جدضْض املجخمٗاث ؤػ

ججضْض "ج٣ىٖاجىا الا٢خهاصْت. ٞخ٣ىٖاث الاجها٫ هٟؿها حؿاهم الٖىم ب٣ىة في 

). ٦ما ؤن ٢ُإ اإلاىخىظاث Goody, 1979الش٣اٖٞت وال٣ٗلٖت" بٗباعة ظا٥ ٚىصّ (
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المٖت، اإلاىٓم خالٖا خؿب ٢ىاٖض ؤلاهخاط الهىاعي، ٓٗخبر الٖىم مً َٝغ  ؤلٖا

ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫، مً ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث مغصوصْت، وال ق٪ ؤن ٢ُإ الاجها٫ 

ت ومىخٓمت، وطل٪ مً ال٣ُاٖاث التي جؼصاص مٗاملت ها وؤعباخها في البىعنت بضعظت ٢ٔى

 مىظ ٖكغ ؾىىاث ٖلِ ؤ٢ل ج٣ضْغ.

بن ؤٖما٫ ألاهثروبىلىجي ظا٥ ٚىصّ خى٫ "ال٣ٗل الخُي" ب٣ضع ما هي خايغة 

ومؿدكهض بها، ٞهي مجهىلت مً ؤولئ٪ الظًْ ْغون في الٟترة الخضْشت مغخلت 

٢مٖاث. وؤلاق٩الٖاث ال٨بري التي الاهخ٣ا٫ مً ٖهض ال٨خابت الِ ٖهض الٟٖضْى والغ 

ْدىاولها ٚىصّ في ٦خابه، ج٨مً في مؿاهمت ألاهٓمت الاجهالٖت، وزانت ال٨خابت، في 

الاهخ٣ا٫ مً مجخمٗاث طاث ؤهٓمت ج٨ٟحر ُْل٤ ٖلحها مٛل٣ت الِ مجخمٗاث طاث 

ؤهٓمت ج٨ٟحر مٟخىخت. ٞاملجخمٗاث ألاولِ جخه٠ بٖٛاب الخ٨ٟحر الظهجي ووظىص 

عي ٞغصاوي مالثم ل٩ل ؤهىإ الخ٣ّمهاث. ؤما الشاهٖت ٞهي حصج٘ زُاب اظخما

، وطل٪ ألجها جمحز بحن  الخٗبحراث ٚحر الصخهٖت والٗمل ال٨ّٟغ والظهجي الىّٓغ

الخٗبحراث الٟغصْت والخٗبحراث الاظخماٖٖت وؾٖا٢اتها. وإطا ٧ان صخٖدا ؤن ال٨خابت، 

"، ٢ض ؾهلذ ٦شحرا ا هدكاع الخ٨ٟحر وال٣ٗل التي حٗخبر مهضع "زصخهت اإلاٗاٝع

غاث٤  الىا٢ض، ٞاليؿبت لٛىصّ لٗـ هىا٥ اعجباٍ واضر بحن ؤهٓمت الاجها٫ َو

الخ٨ٟحر. وهظا ما صٖاه الِ الخإ٦ٖض ٖلِ ؤن هظا ألامغ ال ٓؿمذ لىا بىٕى مً الخ٣ؿٖم 

. الشىاجي اإلاخٗاعى، ألن ؤهٓمت الاجها٫ جسخل٠ ٖٞما بٖجها في ال٨شحر مً ألامىع 

ت ؤو لٟٖٓت مشال. لٗـ هىا٥ "حٗاعى" وخٖض، ٞال٨خابت ْم٨ً  ؤن ج٩ىن ٦خابت عمٔؼ

ت مً الخٛحراث ل٩ل واخض مجها هخاثجه الخانت ٖلِ ؤهٓمت  ل٨ً هىا٥ مجمٖى

غي ٚىصّ ؤن هظه الؿحروعة ال حؿحر في زِ واخض، ؤو ؤجها جغظ٘ الِ ؾبب  الخ٨ٟحر. ٔو

هٓمت اإلاٗخ٣ضاث، واخض. ٞالخ٨ٟحر ْتر٥، باإلا٣ابل، ؤزغا هاما ٖلِ الاجها٫. ٞإ

واه٣ؿام املجخمٗاث الِ َب٣اث حّٛحر مً ق٩ل وخضوص اهدكاع واؾخٗما٫ ال٨خابت. 
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٤، خؿب اإلاٟغصاث اإلااع٦ؿٖت اإلاؿخٗملت في ؾٖا٢اث ؤزغي، بحن  ٞال ْم٨ىىا الخٟٔغ

ال٢اث الاجها٫، التي حك٩ل مجخمٗت ق٩ل الاجها٫. (  ,Goodyوؾاثل الاجها٫ ٖو

ٗاعى ٚىصّ ٧ل مً ا1979  ل٣اثلحن باليؿبٖت الش٣اٖٞت والخخمٖت الاجهالٖت.). ٕو

ل ال٨ٟغ الاجهالي، ال ْم٨ً بطن للباخشحن الاصٖاء بإجهم 
ّ
ٟٞي ٢ًٖت حك٩

ْخمخٗىن، ٧ل ٖلِ خضة، بإًٞلٖت في هظا الكإن. ٞهظا ال٨ٟغ الاجهالي هى اظخماعي 

ىدؿب، في ؤؾاؾه، الِ املجخمٗاث الخضْشت، ٦ما ؤهه ْخجلِ في ج٣ى ٖاث في ٖم٣ه، ٔو

. ٞباليؿبت )Fiske, 1990( الخىؾِ التي ُْىعها وؤلاْضْىلىظٖاث التي ْيخجها

ت  للمغ٦ب ألاْضْىلىجي لالجها٫، ْم٨ىىا جدب٘ ٞلٖب بغوجىن، وهى ْا٦ض "َىبأو

غها ٖلِ  ضم جٞى الاجها٫" باٖخباعها ال٣ٖمت الجضْضة التي جخمحز ببراٚماجٖتها ٖو

ي مى٘ الٗالم مً الؿ٣ٍى والاهدُاٍ، مدخىي مغظعي، والتي ال "ج٣ترح ٖلٖىا ؾى 

ضم ال٣ٖحن." (  ,Bretonوال شخيء آزغ، في الٗم٤، ٚحر م٣اومت ٧ل ؤهىإ الك٪ ٖو

ىصها 1992 ت التي ج٣ضم لىا مكهضا مخىانال ًٖ الٟاع١ بحن ٖو ). بن هظه الُىبأو

و"وا٢٘" الٗالم" ْجب مىا٢كتها ومٗاعيتها، وطل٪ هٓغا الِ ؤن الخغم اإلابالٜ ٖٞه 

ت ٖلِ ؤلاظمإ والخىاٚم بحن املجخمٗاث وألاٞغاص واللظان ْٓهغان ب٣ىة لهظ ه الُىبأو

في ؤصبٖاث ال٣اثلحن بها، ْى٣و بل ْلػي جماما الخىظهاث الُبٖٖٗت، لضّ ألاٞغاص، في 

 الخٗبحر الخغ والى٣ض.

ل٨ً هظه الخانٖت ال ْجب ؤن جمىٗىا مً مخابٗت الخدىالث ال٨بري لل٨ٟغ 

تها جهاْت ال٣غن الاجهالي هٟؿه، و  الخٗٝغ ٖلِ مجمٕى الخٖاعاث واإلاىا٢كاث التي ٖٞغ

ت  اث اإلاٗٞغ ً، والتي قاع٥ ٞحها ال٨شحر مً الباخشحن و٧ل مً حهخم بىٓٔغ الٗكٔغ

). بن ال٨ٟغ الاجهالي، ٦ما هى الخا٫ 2016الٗلمٖت ٖمىما (الٗبض هللا و ٢ُب، 

ها باليؿبت لل٨ٟغ الؿٖاسخي ؤو ال٨ٟغ الا٢خهاصّ، ْىضعط في  ؾٖا١ الخٛحراث التي حٗٞغ

ؿعِ ظاهضا  ش ؤلاوؿان، ٕو املجخمٗاث الخضْشت ولٗـ في مٗؼ٫ ٖجها؛ ٞهى مغجبِ بخأع



 فضاء االتصال العاو وما طرأ عليه مً تطورات ىظرية ومفاٍينية: اجلزء األول

 

67 

 

لمٖت ظضْضة. ٖت ٖو ت ومٗٞغ  مً ؤظل ٞخذ آٞا٢ا ٨ٞٔغ

مً بين الدظاؤالث الحالُت التي حعسفها الظاحت، طنرهص على خمظت منها، 

 عع الىلاغ التي جؼسحها.وهلّدمها جباعا محاولين جوطُحها وإلاحابت عً ب

 ت ٖامت لئلٖالم والاجها٫؟  هل هىا٥ بم٩اهٖت لل٣ى٫ بىظىص هٓٔغ

 ٖخه؟ الم والاجها٫ ما ػا٫ طو مٗجى وله قٖغ  هل الٟغ١ بحن ؤلٖا

  الم ؤو مجخم٘ الاجها٫ ؤنبذ ألا٤ٞ الٖىمي للمجخمٗاث هل ؤن مجخم٘ ؤلٖا

 والظّ ال مٟغ مىه؟

 المٖت الاجهالٖت هي ت للٗضْض مً  هل ؤن الٓىاهغ ؤلٖا مىيٕى بدض ومٗٞغ

 الخسههاث ؤو ؤجها ْجب ؤن حٗالج في بَاع جسهو ٖلمي واخض وظام٘؟

   ٖت ها ٧ل مً اإلاٗلىماجٖت والاججاهاث ؤلاصعا٦ٖت اإلاٗٞغ هل ؤن الخُىعاث التي حٗٞغ

الٗلمٖت ؾخاصّ الِ بْجاص حٖٛحراث ٖلِ مؿخىي ألاٞا١ التي خضصتها لىٟؿها 

المٖت والاج  هالٖت؟الضعاؾاث ؤلٖا

 ثاىيا: ىظسية عامة لإلعالو واالتصال: بني عدو التخكل "واالضتخالة"

الم والاجها٫"، ٚحر اإلاٗغٝو بالضعظت ال٩اٖٞت  ت ٖامت في ٖلىم ؤلٖا في ٦خابه "هٓٔغ

ختى مً املخخهحن، ٓٗتٝر عوبغث بؾ٨غبي بإن هظا الجهض عبما "٩ْىن الٟغنت 

." ( ألازحرة اإلاىاجٖت مً ؤظل ٖمل جغ٦ٖبي مً هظا ). بن هظا Escarpit, 1976الىٕى

الخدظْغ ؤو الخظع حهمىا الٖىم ؤ٦ثر مً ؤّ و٢ذ مطخى. ٞالباخض، في الى٢ذ الظّ 

٣هض  اث اإلاىخضة. ٔو ت حٗا٢بٖت، ْيخ٣ض بكضة اصٖاءاث الىٓٔغ ْخمّجى ٖٞه حك٨ٖل هٓٔغ

ا به ؤن  . و٧ان خٔغ بالًبِ ال٨ٟغ اإلاا٧لىهاوي (ما٧لىهان) و٦ظل٪ اإلاىهج البيّٖى

٠ًٖ الىمىطط الؿبره٣ُٖي والخىظهاث الظعاجٖٗت (بغاٚمخٖ٪). بن التر٦ٖب الظّ ْ

٢ضمه بؾ٨غبي ٧ان حهضٝ الِ ٞ٪ الُى١ ًٖ ٨ٞغ ٓٛلب ٖلٖه اججاه الاوٛال١ في هٕى 

خمحز بدبٖٗخه للهٖٜ والخٗبحراث  ت، ٔو بت مً الٗىهٔغ مً اللٟٖٓت اإلاخٗالٖت وال٣ٔغ
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 ألاظىبٖت في هٟـ الى٢ذ.

لِ ٞتراث مىخٓمت، ال٨شحر مً وبٗض ٦خاب بؾ٨غ  بي، ْهغث الِ الىظىص، ٖو

اث الؿاب٣ت،  اث الٗامت"، التي اٖخمض ٞحها ؤصخابها ٖلِ ما جًمىخه الىٓٔغ "الىٓٔغ

ولم ْداولىا ه٣ض حججها ؤو ختى ألازظ ببٌٗ اإلاٟاهٖم والغئي التي ٢ضمتها. خٖض 

ل ّٖ س للمكخٛلحن بهظا  ْٓهغ و٧إن ألامىع ج٣خهغ ٖلِ ال٣ٖام با٢هاء ٧ل ما ؾب٤، ٔو

خباع للمىعور الٗلمي إلاً  اإلاٖضان ؤن هجاخهم ال٨بحر ٨ْمً في ٖضم ؤزظهم بٗحن الٖا

بضو ؤن  هم في هظا الكإن. ٔو ؤحُ ٢بلهم، ٖٞا٦ضون ٖلِ الجضْت الغاص٩ْالٖت إلاكغٖو

٣ت في الٗمل، والتي ْم٨ً جبٖان ؤجها حٗخمض ٖلِ الجهل الىاضر ألظؼاء  هظه الُٔغ

ت  لٗؿذ، مً اإلاا٦ض، زانٖت في خ٣ل الضعاؾاث  اإلاىخجت ؾاب٣اهامت مً اإلاٗٞغ

ش ألا٩ٞاع ْدخّى ٖلِ ال٨شحر مً ألا٩ٞاع وألامشلت  المٖت والاجهالٖت، خٖض ؤن جأع ؤلٖا

الٗضْضة لهظا الىٕى مً اإلاماعؾاث. ل٨ً اإلاهم في ٧ل هظا ٨ْمً في بٗض آزغ. ٞى٣ض 

اث، التي جخ سظ لىٟؿها آٞا٢ا بدشٖت واؾٗت الى٣اثو وال٣غاءاث الجاهدت لهظا الىٓٔغ

ٖتها وجىاؾ٣ها، هى وؾٖلت لغؾم الخُلٗاث التي جٓهغ خالٖا ؤ٦ثر  للخإ٦ٖض ٖلِ مكغٖو

 خغنا ٖلِ الاؾخ٨كاٝ اإلاٗغفي.

اث الٗامت؟ صون ؤن  ل٨ً ماهي اإلاٗى٢اث والخضوص التي جهُضم بها هظه الىٓٔغ

اث، ٖلِ ازخالٝ جىظهاتها، زانت ٖىض البدض ٞحها  هى٨غ مؿاهمت هظه الىٓٔغ

ت بالخهاثو  ٧ةق٩الٖاث ظؼثٖت، في بىاء ال٨ٟغ الاجهالي، ْم٨ً ال٣ى٫ ؤجها مُبٖى

 ):Miège, 1990( الخالٖت

  الم، واٞتراى ؤهه ممشل ل٩ل الازخهاع: جبجي بٗضا مٖٗىا لالجها٫، مشل ؤلٖا

المٖت الاجهالٖت، والا٦خٟاء به مً  ألابٗاص ألازغي، ٓٗجي مجمٕى الٓىاهغ ؤلٖا

 غوط بيخاثج م٣بىلت في الخا٫.ؤظل الخ

  ،ضْت للم٣اعبت اإلاخ٩املت للًٟاء الاظخماعي ض: جداشخي الىماطط الخجٔغ الخجٔغ
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 واٖخماصها ؤؾاؾا ٖلِ الاججاهاث الباعػة ؤو الخجضْضاث.

 ٓهغ طل٪ مشال في اإلا٣اعباث الظعاجٖٗت ؤو بٌٗ -ؤًٞلٖت همىطط مٖٗاع وخٖض: ٔو

اث ألالؿيٖت، التي ال حُٗي ؤْت   ؤهمٖت إلاٗالجاث ؤزغي للٓىاهغ الاجهالٖت.الىٓٔغ

  .الخلِ بحن اإلاٖاصًْ التي جدخىحها الٓاهغة الاجهالٖت: وهظا الى٣ض م٨مل إلاا ؾب٣ه

خٖض ؤن مٖضاها مشل الاجها٫ اللّٛى والاجها٫ ما بحن ألاٞغاص، ٖاصة ما ْخم 

 .زلُه بمٖاصًْ ؤزغي لالجها٫ صازل املجخم٘، ؤو ْٟترى ٖٞه ؤم ٩ْىن ممشال لها

  ضها بٗالم ؤًٞل الجىىح اإلاؿخ٣بلي: بن مىّٓغ الاجها٫ لم ٓٗىصوا ٦ثرة في ٖو

غاٖٞت وطاجٖت الاجها٫، ل٨جهم ٓكتر٧ىن م٘ ٦ّخاب  ومؿخ٣بل جإَغه ج٣ىٖاث ؤهٟٚى

ل٣ىن" بىا في اإلاؿخ٣بل ؤو ؤجهم ْهىعون لىا الخايغ  ُْ ما بٗض الخضازت، في ؤجهم"

ت. ٣ت مؿخ٣بلٖت قأٖغ  بُٔغ

 ٓهغ طل٪ في ؤن ٖٚاب ؤو ٖضم ٦ٟا بٖت): ٔو ٣ٖت (الخجٔغ ْت مىاهج الخد٤٣ ألامبْر

مٗٓم البراهحن حٗخمض في ؤخؿً الخاالث ٖلِ صعاؾاث الخالت، ل٨ً في ؤٚلب 

ألاخٖان، حٗخمض ٖلِ ما ج٣ضمه لىا بٌٗ الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الٓىاهغ، 

 وج٣ضم ٖلِ ؤجها خاالث "مشالٖت همىطظٖت" ؤو ؤجها ؾخهبذ ٦ظل٪.

الى٣اٍ اإلاكتر٦ت جىُب٤ ٖلِ بٌٗ ؤلاق٩الٖاث التي ْهغث في الشماهٗىاث بن هظه 

الؽ  اع، صٚو ً. ٞما ُْل٤ ٖلحهم "ٞالؾٟت" الاجها٫ (ظىن بضعٔو مً ال٣غن الٗكٔغ

ا ما، بالىٓغ الِ  ؿدىضجغ، بٖاع لٖٟي ولىؾٖان ؾٟاػ الظّ ْسخل٠ هٖى هٞى

بياٞت الِ الظعاجٖٗحن ؤلاق٩الٖاث التي ُْغخها في ٦خابه "٢امىؽ ه٣ضّ لالجها٫")، 

اث ٖامت، في  ٣ت ؤو بإزغي، هظا الخىظه في بهخاط هٓٔغ وؤلازىىمىهجٖحن، ْمشلىن، بُٔغ

ً ال  هٟـ الى٢ذ الظّ جؼصاص ٖٞه الٓىاهغ ح٣ٗضا. وهالخٔ ؤن الباخشحن اإلاظ٧ىٔع

غة وال ْخُغ٢ىن بلحها اهُال٢ا مً  حهخمىن ٦شحرا بمجمٕى اإلاٗاٝع اإلاترا٦مت واإلاخٞى

 .,)Guenther & Joubert, 2017 ( لظّ ْخمى٢ٗىن ٖٞهاإلاؿخىي ا
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ه "مٖضْىلىظٖا   ، الظّ ْإزظ م٩اها "زانا"، بالىٓغ الِ مكغٖو جٗـ صوبّغ ؤما ٔع

ٖا ظضْضا، بط ؤهه ؤهمٖخه  ا مٗٞغ ٖامت (ٖلم وؾاثل بٖالم ٖام)، والظّ ٓٗخبره ٖٞغ

ٖلم البٗئت ج٨مً، خؿب ٖباعاجه، في ؤهه" ْمشل باليؿبت لئلْضْىلىظٖا ما ْمشله 

ٖت الالػمت  لال٢خهاص"، وهى ْبدض ؤؾاؾا في ٦ٖٟٖت "اؾخسغاط املخضصاث اإلاىيٖى

٘. والىاضر ؤن مكغٕو  لبىاء ال٨ٟغ"، وطل٪ بالتر٦حز ٖلِ صوع وؾاثل اليكغ والخىٕػ

لت، ْهغث بىاصعه ألاولِ في  "اإلاٖضْىلىظٖا" الظّ جسمغ في طهً صوبّغ مىظ مضة َٔى

 ,Debray"صعوؽ في اإلاٖضْىلىظٖا الٗامت" ( :لٟٖهمجمل ٦خاباجه، زانت في ما 

)، ْخجاهل ٧ل ط٦غ لؤلٖما٫ Debray, 1992( و"خٖاة ومىث الهىعة" ،)1991

ش للهىعة في املجخمٗاث  سٖت (بٗىما ال٩اجب ٣ْترح جأع الؿىؾٖىلىظٖت ؤو الخأع

م مً ال٩اجب ْا٦ض ٖلِ ؤن اللٛت الؿمٖٗت  الٛغبٖت)، ؤو الؿٖمٖىلىظٖت (بالٚغ

ش الخ٣ىٖاث (ٖلِ اٖخباع ؤن آلاٞا١ البه ت هي اإلاؿُٖغة في الى٢ذ الخايغ)، ؤو جأع ٔغ

ٖاث (م٩لىهان) الجضْضة). ىالتي خضصها اإلاال٠ لىٟؿه جىضعط يمً آٞا١ اإلا٩ىلىه

بازخهاع ٞةن صوبّغ ال ٓٗحر اهخماما ل٩ل ما ْضزل يمً الخدلٖل ؤو الضعاؾاث 

بٖت، التي ٓؿمحها... مغاظ٘ وزاث٣ٖت. دغم صوبّغ ٖلِ ا٢تراح عئي بظمالٖت  الخجٔغ ٔو

ٗلً اجهٖاع وؤٞى٫ ٖهض ال٨خابت "الٛغاٞىلىجي"  خباع الِ اإلاش٣ٟحن، ٕو وإٖاصة الٖا

ه" ل٩ٖىن طو ٞاٖلٖت)،  ّٟ (بالىٓغ الِ ؾُٖغة الكٟهي، ٞةن اإلا٨خىب ٢ض "حك

ت مً الٗالماث،  ىن. ٞهظا ألازحر "ال ٣ْترح مجمٖى والؿُٖغة ٚحر املخضوصة للخلٟٔؼ

ؾٖال مً الهىع ٚحر اإلاغ٦بت خؿب ٢ىاٖض مى٣ُٖت وقب٨ت مً البرامج التي ال بل 

ت بٖجها، مخجاوعة وبضون هغمٖت وجىٖٓم، وال ججمٖ٘ وال جمٖحز...  ٨ٔغ ٖت ٞو عوابِ مٗٞغ

، اهخ٣اجي. وهى ْضمج بحن مبضؤ  ىن) خلمي، ج٨غاّع بن اإلاىىع الظّ هىٓغ مىه (الخلٟٔؼ

) وحهاظم Debray, 1991, p. 321( ٟا، اإلابرمجحن."اإلاخٗت والىا٢٘. ٦ما ؤهه ْبرمج، ؾل

ىن، بط ْغي ٖٞه مؿاؾا وإه٣انا لؤلبٗاص  صوبّغ ؾُٖغة اإلاغجي، اإلاصخو في الخلٟٔؼ
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ت في الهىعة تها...، وطل٪ ألن  :الغمٔؼ "بن نىعها ٢ض ٣ٞضث بقٗاٖها وؤهمٖتها وعمٔؼ

ت لسخغ هٓغجىا جسصخهذ... بن الخصخهت الخامت لىٓغجىا، والتي حٗخبر ٢اجل

ت الهىع، ْم٨ً ؤن ج٩ىن ؤًْا ٢اجلت للًٟ في ٖمىمه."  .Debray, 1992, p( وعٖو

) وإطا ٧اهذ هىا٥ ه٣اٍ ٦شحرة في مداججاث صوبّغ حؿخد٤ الخ٣ضْغ باٖخباعها 73

ٖت، ٞةن ال٨شحر ؤًْا مً الى٣اٍ ألازغي لٗؿذ بىٟـ  ججضص بٌٗ ألاٞا١ اإلاٗٞغ

م٨ً جبٖان يٟٗها. ؤما ٖٞما ْخ ٗل٤ باإلاكغٕو اإلاٖضْىلىجي هٟؿه، ٞةهه بطا ألاهمٖت ٔو

ش الش٣افي، ؤو م٣اعهت بالخىظهاث  ٧ان ْيخج بٌٗ الخٖٛحراث م٣اعهت بخىظهاث الخأع

٣ت  ٘، ٞةهه ْلجإ، بُٔغ اٖلٖت وؾاثل اليكغ والخىٕػ ألاْضْىلىظٖت، بتر٦حزه ٖلِ صوع ٞو

٤ ٖلٖه مبالٜ ٞحها، الِ اؾدبضا٫ ؾُٖغة ألاْضْىلىظٖا بصخيء ؤزغ ْم٨ً ؤن هُل

ت، ٧ل هٓغه، ٦سجالي، الِ  ٣ت مَٟغ ، وبُٔغ ت" مٖضْىلىظٖت. إلااطا ْىظه صوبّغ "ماصٔو

ٚحر آبه  -ؾلُت الهىعة؟ وإلااطا ْلجإ الِ جإؾٗـ ٕٞغ ظضْض (اإلاٖضْىلىظٖا)

تراٝ الجماعي  ؿعِ في هٟـ الى٢ذ الِ الخهى٫ ٖلِ الٖا بالخ٣ؿٖماث ألا٧اصْمٖت، ٕو

المٖت والاجهالٖت ٢ض خضصث لىٟؿها بٗىما هدً وٗٝغ ؤن الضعا -الجامعي ؾاث ؤلٖا

٦مىيٕى صعاؾت عابِ الىؾاثل واإلاًامحن، والخُاباث وإؾتراجٖجٖاث مسخل٠ 

الٟاٖلحن، و٦خابت الغؾاثل واإلاى٣ُٖاث الخ٣ىٖت، في م٣اعبت قاملت خٖض جخمٟهل 

ت  ش والؿٖمٖىلىظٖا؟ بن ؤلاظابت ًٖ هظه ألاؾئلت اإلاكغٖو الؿىؾٖىلىظٖا والخأع

، والتي ٨ْخىٟها نٗبت و  مغص طل٪ الِ "وي٘" الىهىم التي ٣ْترخها ٖلٖىا صوبّغ

اصة خضة  ال٨شحر مً الٛمىى ؤلاعاصّ واإلا٣هىص مً ال٩اجب. ٣ٞض ٦خب: "بن ٔػ

الاه٣ؿاماث ُٓٗي ٞاثًا في اإلاٗجى ل٨ىه ٖلِ خؿاب الٟغو٢اث. بن الاهدُاٍ 

ت، ْمشالن ال٠ًٗ اإلاٗغٝو ًٖ ألاقٖاء اإلاخًاصة. ؤٖخ٣ ض، في هٟـ الى٢ذ، في والغٖو

ت التي تهضٝ الِ زل٤ ًٞاء "مغجي" إلاى٤ُ  ت للخهىعاث الاؾخٟؼأػ الٟاثضة التربٔى

ظضْض، ختى لى ؾمدذ زىاثٖت ألاؾىص/ألابٌٖ للماعزحن، هاالء الغظا٫ ماوعي 
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غوا ألاهٓمت ؤن املجخمٗاث جًٟل الغماصّ."
ّ

 ,Debray( "مٟهمت" ألاقٖاء، ؤن ْظ٦

ت جٟى١ في ال٨شحر مً ألاخٖان  )1994 واإلاالخٔ هىا ؤن ألاهضاٝ الّسجالٖت والتربٔى

مداوالث "اإلاٟهمت" التي هي ؤؾاؽ مكغٕو الباخض، ٦ما ؤن آلاٞا١ الٗامت التي ؤٖلً 

ٖجها، في البضاْت، ال جٓهغ بالًغوعة في ٧ل ما ٦خبه. ول٣اعت صوبّغ ؤن ٣ْىم بٗملٖت 

 الٟغػ والٛغبلت.

 االمتداد التهاملي :واالتصالثالجا: اإلعالو 

المٖت والاجهالٖت ٢ض هجخذ  بن الخ٣ؿٖماث الضازلٖت الخانت بالضعاؾاث ؤلٖا

. )Herkman, 2017( الِ خض آلان في م٣اومت ٧ل املخاوالث التي ٢هضث الِ جٟخٖتها

الم والٗاملىن بالصخاٞت اإلاهىٖت اإلاخسههت (هىا٥ حؿمٖاث  ٞاإلاخسههىن في ؤلٖا

ت وج٣ىٖت، وصخاٞت جىز٣ٖٖت)، ْا٦ضون ٖلِ ؤجهم ْسخلٟىن ًٖ ؤزغي: صخاٞت ٖام

ا لىؾاثل  اإلاخسههحن في الاجها٫. ٞهظه الٟئت ألازحرة ال جىلي بال اهخماما زاهٔى

ت". ول٨ً بطا طهبىا ؤبٗض مً مٗاع٥ الازخهاناث  الم، وحٗخبرها "ازخهأع ؤلٖا

ةهىا هجض ؤهٟؿىا وال٨ٟاءاث هظه والتي ح٨ٗـ الاه٣ؿاماث اإلاهىٖت ال٨الؾ٨ٖٖت، ٞ

الم والاجها٫، وهى امخضاص لبٌٗ  ؤمام ؾاا٫ هام وعثٗـ مغجبِ بالٗال٢اث بحن ؤلٖا

 الدؿائالث خى٫ الخ٣اعب بل الخىا٤ٞ اإلام٨ً بحن اإلاٟهىمحن.

ل عص ٞٗل 
ّ
ً، بط مش و٢ض و٢٘ هظا الى٣اف ؾىىاث الؿخٗىاث مً ال٣غن الٗكٔغ

٩ي قاهىن، ايٖت لئلٖالم لؤلمٔغ ت الٔغ والظّ ْإزظ ٖلحها ج٣ىٖتها الؼاثضة  ٖلِ الىٓٔغ

وإ٢هائها للؿٖا٢اث واإلاٗاوي الاظخماٖٖت. و٢ض ؤٖخبر مٗٓم اإلاهخمحن بالضعاؾاث 

ت، اإلاًاصة للخىظهاث الدك٨ٖ٨ٖت،  المٖت والاجهالٖت آهظا٥ ؤن هظه الىٓٔغ ؤلٖا

ت الاجها٫، بط اٖخبرث هظه ألازحرة ؤ٦ثر ٚجى، باٖخباع ؤن عظ٘  ٦ٟهل مً هٓٔغ

خباع عصوص ؤٞٗا٫ ال٣غاء واإلاؿخسضمحن لىؾاثل الهضي ٓؿ مذ لها باألزظ بٗحن الٖا

الم  ت بحن ؤلٖا الم والاجها٫. و٢ض ؤلر عوبغث بؾ٨غبي ٖلِ الٗال٢ت الًٗٔى ؤلٖا
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والاجها٫ بال٣ى٫ "ؤن ٧ل ٖملٖت اجهالٖت جدخّى ٖلِ بهخاط وه٣ل ومٗالجت اإلاٗلىمت، 

مهما ٧اهذ َبٖٗت هظا ؤلاهخاط بمٗجى ؤلاهخاط ألانلي لل٨ٟغ البكّغ الٟغصاوي، 

 ) Escarpit, 1977"( .(ٖلمي، ج٣جي، ٞجي، خضسي، الخ

ل٨ً هجض ؤن اإلاهىٖحن واإلاؿخسضمحن ٖاصة ما ج٩ىن لضحهم ٨ٞغة الخٗاعى بحن  

الم. وهىا وٗىص مغة  دّملىن الاجها٫ ٧ل ه٣اثو و٧ل ٖٖىب ؤلٖا الم والاجها٫، ٔو ؤلٖا

جـ ص ، الظّ ٓكاَغه او زاهٖت الِ ٔع ل٨شحر مً الباخشحن واإلاهىٖحن آعاثه. ٞهى ٓٗخبر بّغ

الم، مشل الىؾاثل الؿمٖٗت  ب ٖلِ ٢ُب ؤلٖا
ّ
"ؤن ٢ُب الاجها٫ ٖاصة ما ْخٛل

ت. ٞإزىاء  ت التي ججظب ؤ٦ثر، والىؾاثل اإلا٨خىبت التي جتر٥ هامكا ٦بحرا للخٔغ البهٔغ

ىن، هىا٥ ال٨شحر ممً "قاع  ٧ىا"، خغب الخلٖج، وهدً ملخٟىن خى٫ ظهاػ الخلٟٔؼ

الم ٣ْل٤  ىا قٗئا. والؿبب في طل٪، ؤن الاجها٫ ُْمئن، بٗىما ؤلٖا ل٨جهم لم ٓٗٞغ

ؼعج." ( الم الِ الهٗىص ال٣ّى Debray, 1992, p. 373ٔو م٨ً عص ي٠ٗ ؤلٖا ) ٔو

ٗها ال٨بحر الهخ٣ا٫ ألازباع  ت، التي بدؿٕغ هىع الكب٩اث ال٣ٔى اث الاجها٫ ْو ملجمٖى

حؿببذ في الاجهٖاعاث اإلاالخٓت في ٖملٖت الخإ٦ض وجضٖٖمها للخىاٞـ والخجمٖ٘، ٢ض 

٘ واإلاُبٕى بالضعامٖت لؤلزباع. وهٟـ الصخيء ْم٨ً  مً مهاصع ألازباع ؤو البض الؿٕغ

مالخٓخه ٖٞما ْسٌ اػصهاع الاجها٫ صازل اإلاىٓماث وؤلاصاعاث، الظّ ْم٨ً ؤن 

المٖت الؾخ٣اللٖتها،  غ اإلااؾؿاث ؤلٖا والخسلي ٩ْىن الؿبب في ٣ٞضان ناالث جدٔغ

جي ًٖ مماعؾاث الخد٤ٖ٣ الصخٟي، بياٞت الِ جبجي َغاث٤ في بهخاط ألازباع  الخضٔع

الم اإلانهي  ال جدترم مباصت الٗمل اإلانهي الصخٟي اإلاٗمى٫ بها. ؤما ٖٞما ْخٗل٤ باإٖل

املخخو (الٗلمي، الخ٣جي واإلانهي)، ٞالٓاهغ ؤهه ْخىظه خالٖا الِ جلبٖت الخاظاث اإلاٗبر 

إلاؿخسضمحن اإلاهىٖحن واإلااؾؿاجٖحن، وصلٖل طل٪ ؤن بىى٥ اإلاٗلىماث ٖجها مً َٝغ ا

اء  ً ٖلِ الٞى جخىظه قٗئا ٞكٗئا الِ ججمٖ٘ اإلاُٖٗاث للماؾؿاث ؤو ألاٞغاص ال٣اصٔع

بالتزاماتهم اإلااصْت. مً ظهت ؤزغي، ٞةن "ال٣ٖٓت" الاؾتراجٖجٖت، وهي اليسخت 
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 ,Collectif( الم في اإلااؾؿاثالجضْضة ألا٦ثر ح٣ٖٗضا مىهجٖا، إلصاعة ؤهٓمت ؤلٖا

)، حؿعِ الِ جًٟٖل الخهى٫ ٖلِ اإلاٗلىمت "اإلاٟٖضة" وجل٣ُ ب٩ل ما لٗـ له 1993

اصة ما حٗٝغ "اإلاٗلىمت الاؾتراجٖجٖت" ٖلِ ؤجها اإلاٗلىمت  "٢ٖمت اؾتراجٖجٖت". ٖو

الض٣ٖ٢ت التي حؿاهم في جضٖٖم الخجضْض في اإلااؾؿاث ؾىاء حٗل٤ ألامغ ب٨ٖٟٖاث 

٣ها.الخهيٖ٘،   ؤو بُغ١ ؤلاصاعة، ؤو بدىٖٓم الٗمل، ؤو بإؾالٖب بٖ٘ اإلاىخىظاث وحؿٔى

والىاضر، ؤهه ختى ولى ٧اهذ ٧ل الخُىعاث التي ط٦غهاها ؾاب٣ا ٚحر ظضْضة، بال 

٨مً مٗاْىتها بؿهىلت. ل٨ً هجض ؤهه في م٣ابل طل٪، ٖاصة ما  ؤجها ألا٦ثر ْهىعا ٔو

ت، وطل٪ باللجىء الِ ال٣ى٫ جٟؿغ هظه الخُىعاث جٟؿحراث ؾُدٖت واهخ٣اثٖ

الم والاجها٫. وهظا ال٣ى٫ ْيخج ٖىه، ؤوال، جمجٖض لُغ١ الٗمل  بالخٗاعى بحن ؤلٖا

الم، وجدمٖل َغ١ الٗمل الجضْضة  التي جخمشل، في خالت  -اإلاايٖت لىؾاثل ؤلٖا

الم بملٟاث صخٟٖت ٖجها  ض وؾاثل ؤلٖا جبٗاث  -الكغ٧اث واإلاىٓماث مشال في جؼٔو

 Koivistoجهٖاع لهظه الىؾاثل وال٠ًٗ في مجا٫ الخد٣ٖ٣اث الصخٟٖت (التراظ٘ والا

& Thomas, 2010 ٗها، ول٨ً جخم ). زاهٖا، ألن ألازباع ٖاصة ما جيخج لٗـ لٖخم جىٕػ

ت مً الخهىعاث التي ْخم جدمٖلها لل٣غاء  ٖملٖت ٞبر٦تها بالغظٕى الِ مجمٖى

جها٫ ْٟترى وظىص واإلاكاهضًْ. وفي هظا الكإن، ٖاصة ما ْخم وؿٖان ؤن الا

اإلاٗلىمت، وؤن مٗلىمت ما ال ْخم جىنٖلها وال ججض لها نضي، ْخم الخسلي ًٖ بهخاظها 

جٖا، ولٗـ هىا٥ ما ْا٦ض ؤن هظا ألامغ ظضْض. وهىا٥ ال٨شحر مً الباخشحن الظّ  جضٔع

ا  ؤلخىا ٖلِ هظا الخمٟهل البيّٖى بحن اإلاٟهىمحن. وفي هظا الهضص ٦خب ظىن محْر

ٖا، جخٟاوث صعظت ؤهمٖخه مً ٖملٖت "ٞلى٣ل ؤن ٧  ل ٖملٖت اجهالٖت لها مدخىي مٗٞغ

الم. وهظا ٓؿخضعِ ال٣ى٫ ؤن لٗـ هىا٥ بٖالم بضون اجها٫. بن  الِ ؤزغي، وهى ؤلٖا

ل،  اإلاٗلىمت لٗؿذ قٗئا زابخا ؤو مبجي مؿب٣ا، ل٨جها حٖٛحر، باإلياٞت ؤو الخدٔى

ٖت للٟغص الظّ ْخل٣اها." ) و٢ض جىاو٫ ال٩اجب Meyriat, 1986, p. 65( للخالت اإلاٗٞغ
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ً للضعاؾاث  هٟـ الؿاا٫ في مىي٘ آزغ في ؤخض ههىنه بمىاؾبت الٖٗض الٗكٔغ

الم  المٖت والاجهالٖت، مىضخا "بن ٨ٞغجىا ٧اهذ ؤن الاجها٫ ؾحروعة ٓٗخبر ؤلٖا ؤلٖا

مدخىاها ؛ وال ْم٨ً ٞهم ألاولِ بضون ٞهم الشاهٖت، وصعاؾتهما حك٩ل قٗئا واخضا... 

ٖالم ال ْم٨ً ٞهمه بال في بٗضه الاجهالي الخىانلي، وصون هظا ألامغ ال ْم٨ً بن ؤلا 

ت. بن الاجها٫ (ؤلاوؿاوي) ال ٓؿخد٤ ؤن ٩ْىن مىيٕى ٖلم مؿخ٣ل  جمٖحزه ًٖ اإلاٗٞغ

الم، وبضون هظا ٞةن الاجها٫ ْخدلل في مدِٖ، بضون قىاَئ، مً  بال بطا ؤوظض ؤلٖا

ت."الٗال٢اث، مهما ٧اهذ َبٖٗتها، بحن ؤٞ ) زالشا Meyriat, 1993, p. 16( غاص البكٔغ

وؤزحرا، ألن الخٗاعى ال٣اثم بحن اإلاٟهىمحن ؤو ال٨ٟغجحن مبجي ٖاصة ٖلِ اٖخباعاث طاث 

َاب٘ ج٣جي، خٖض ٓٗخ٣ض ؤن ج٣ىٖاث الاجها٫ جدؿبب صاثما في بخضار حٖٛحراث 

ؤلاهخاط ؾلبٖت، بل ؤبٗض مً طل٪ ٞةجها ججٕز ًٖ ؤلابضإ البكّغ الظّ ْخمشل في 

الم والاجها٫ مغجبُحن  المي، ال٨شحر مً ؤنالخه الُبٖٖٗت. والخ٣ٖ٣ت ؤن ؤلٖا ؤلٖا

اعجباَا وز٣ٖا مىظ ألاػ٫. وإطا ٧اهذ الخٖٛحراث اإلاؿخدضزت في وؾاثل وج٣ىٖاث الاجها٫ 

٢ض ؤصث الِ جدىالث مدؿىؾت ؤو عثٗؿٖت في مدخىي وق٩ل اإلاٗلىماث اإلاىخجت زم 

ت ةن الخٛحراث الخضْشت ال ْم٨ً ؤن جسخهغ في ؤجها اهخ٣ا٫ ٞ ،)Goody, 1979( اإلاىٖػ

لِ عؤؾهم بٖاع  ت مً ال٨خاب، ٖو مً ٖهغ ج٣جي الِ آزغ، ٦ما ٣ْى٫ بظل٪ مجمٖى

) وجإزظ الخٛحراث الؿٖاؾٖت والش٣اٖٞت ؤو التي جخضزل في ٖمل Lévy, 1990( لٖٟي.

الم ؤهمٖت ٦بري  لغهاهاث )، بياٞت الِ اCharon, 1991 ; Wolton, 1990( ؤلٖا

 ،)Miège, 1986( الاؾتراجٖجٖت مشل الُاب٘ الهىاعي اإلاتزاْض لئلٖالم والش٣اٞت

ؤو  ،)Guillou, 1985 ; Flichy, 1991( والخىظه الخمغ٦ّؼ لضي ظماٖاث الاجها٫

الخىاظض اإلادؿ٘ لكب٩اث الاجها٫ في ٖملها الدؿٖٗجي اإلاخىانل للٗالم. و٢ض ٦خب 

ت. وؾببها البّحن  ؤعهى ماجالع في هظا الكإن مىضخا "بن ٨ٞغة الكمىلٖت هي بطن مغ٦ٔؼ

واإلاباقغ: الاجهاالث. ٞىؾاثل الاجها٫ والخىاؾٗب ؾاهمذ في زل٤ 'مجخم٘ 
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٣ت عاجٗ ل مً ٖىانغ مدكاب٨ت بُٔغ
ّ
ت.' بن اإلاٟاع٢ت في هظا املجخم٘ ج٨مً في مدك٩

خجؼآن في هٟـ  :آلاحي ت ٔو هالخٔ ؤهه زال٫ هٟـ الخغ٦ت ْخىخض الىا٢٘ البكٔغ

) وهالخٔ في هظا الؿٖا١، وؤ٦ثر مً ؤّ و٢ذ Mattelart, 1992, p. 159( الى٢ذ."

الم، بل ٖلِ ال٨ٗـ مً طل٪، ٓٗخبر امخضاصا  مطخى، ؤن الاجها٫ ال ْخٗاعى م٘ ؤلٖا

 ٦ما ؤن اإلاٟهىمحن مدكاب٨حن ٖاصة، و٧ل ه٣ض ألخضهما ْم٨ً ؤن ُْب٤ ٖلِ آلازغ. له.

الم ؤو مجخم٘ الاجها٫ عابٗا:  بق٩الٖت مجخم٘ ؤلٖا

الم، التي جم بصزالها،  لٗـ هىا٥ ٢ضعا ؤ٦ثر مً ٚغابت مً ٢ضع ٨ٞغة مجخم٘ ؤلٖا

٣بلٖحن، مىظ ٞترة َىٔلت بٌٗ الصخيء، مً َٝغ الؿىؾٖىلىظٖحن الخىبئٖحن ؤو اإلاؿخ

لِ عؤؾهم صاهٖا٫ با٫. و٢ض اهخ٣ضث هظه ال٨ٟغة مً َٝغ الجمٖ٘. ؤما في الى٢ذ  ٖو

الم،  الخايغ، وصون ؤن ْخم بصزا٫ جصخٖداث مٗخبرة ٖلحها، ٞةن ٖباعة مجخم٘ ؤلٖا

حؿخٗمل ٖاصة باهخٓام، زانت مً َٝغ ؤصخاب ال٣غاع، واملخخهحن في ٖلىم اإلااصة 

ىضؾحن، و٧ل هظا صون ؤن ٩ْىن لها مدخىي واضخا له ؤو ٖلىم الخٖاة، بياٞت الِ اإلاه

ت م٣بىلت. و٢ض ٧اهذ وال ػالذ ٨ٞغة "مك٩ى٥ ٞحها" مً َٝغ اإلايكٛلحن  ٢ىة جٟؿحْر

بالٗلىم ؤلاوؿاهٖت والاظخماٖٖت. ؤما ٖٞما ْخٗل٤ ب٨ٟغة مجخم٘ الاجها٫، ٞةجها جب٣ُ 

تي ٓٗٗكها مىيٕى اؾخٗما٫ مددكم ومخدٟٔ، و٧إن طل٪ صلٖل ٖلِ ؤن ألاػماث ال

ٗالٖت الاجها٫.  الٗهغ، جضٖى الِ الخدلي بالخُٖت والخظع ْما ْسو وا٢ٖٗت ٞو

الم"؟ بطا الِ هٓغها الِ ؤبٗض مً الدؿمٖاث طاث  ل٨ً ماطا ٓٗجي وٗذ "مجخم٘ ؤلٖا

ٟحن  الُاب٘ البالغي املجاّػ البدذ، ٞةهه ْم٨ً الخى٠٢، ٖمىما، ٖىض حٗٔغ

اإلاتزاْض للخ٨ىىلىظٖاث الجضْضة لئلٖالم  ؤؾاؾٖحن: ألاو٫ ْغ٦ؼ ٖلِ ببغاػ الش٣ل

والاجها٫. ؤما الشاوي، ٞحر٦ؼ ٖلِ الخُىع ال٨بحر لليكاَاث الاجهالٖت، وهظا مً 

ت  الم اإلاهضع ألاؾاسخي في بهخاط ال٣ٖم، ؤو مالخٓت، جهض٣ْا لغٔئ ؤظل ظٗل ؤلٖا

٩ي ماع٥ بىعا المٖت ٖلِ  ،)Porat, 1977( الا٢خهاصّ ألامٔغ ؾُٖغة اليكاَاث ؤلٖا
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ت" ؤو ختى ال٣ُإ "الشالض."  وكاَاث ال٣ُاٖاث "الشاهٔى

المٖت التي ويٗها بىعا جخمحز ب٨ثرة ٖىانغها  بهىا وٗٝغ ؤن ٢اثمت اليكاَاث ؤلٖا

الم بمٗىاه  ضم جىاؾ٣ها، ألجها جسلِ بحن مهىحي ٢ُإ الش٣اٞت، والخٗلٖم، وؤلٖا ٖو

مجمٕى الٗاملحن بمجا٫ الخإَحر. ول٨ً لٟهم هظا ألامغ الض٤ٖ٢، والاؾدكاعاث، و٦ظا 

ً الظًْ ع٦ؼوا ٖلِ جىظه احؿإ صاثغة ألاوكُت "ٚحر اإلااصْت"  وظب الٗىصة الِ اإلاىٓٔغ

) Bell, 1976( في املجخمٗاث اإلاٗانغة. وفي هظا املجا٫ ْم٨ً اٖخباع صاهٖا٫ با٫

الظًْ جُغ٢ىا الِ هظه ) مً الغواص ألاواثل Brzezinski, 1971( وػبيٖاٝ بغػوؿ٩ي

اإلاؿإلت. بط ْخ٣ٗض با٫ الِ ؤهه بؿبب الخُىع الخ٣جي الظّ ٞغى هٟؿه، جم بخال٫ 

وكاَاث مٗالجت اإلاٗلىماث م٩ان اليكاَاث الهىاٖٖت التي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلِ 

الخٗامل م٘ اإلااصة. هظه اليكاَاث ألازحرة هي هٟؿها ؤزظث م٩ان اليكاَاث 

الم م٩ان ؤلاهخاط "الش٣ٖل. وهىا الؼعاٖٖت. ٞخجاوػ الهىاٖت ج ٤ بخال٫ ؤلٖا م ًٖ َٔغ

لها الِ  ال٢خه بمهام ابخ٩اع وجهمٖم ألاقٖاء ٢بل جدٔى ج٨مً ؤهمٖت البدض ٖو

ت-مىخجاث. بن هخاثج هظا الخهىع، هى بخال٫ ال٣ٖمت -الٗلم م٩ان ال٣ٖمت-اإلاٗٞغ

غة الُب٣ت الٗمل، وحٛحراث ٖم٣ٖت في جغ٦ٖبت الُب٣اث الاظخماٖٖت، زانت احؿإ صاث

ت ما بٗض  ً ٖلمي مغجٟ٘. بن هظه الغٔئ ٟت والخانلت ٖلِ مؿخىي ج٩ٔى اإلاخىؾُت اإلاْى

المي، الِ صعظت ؤن ال٨شحر ٓٗخبر ؤن ٧ل مجهما  الهىاٖٖت جىُب٤ بطن ٖلِ الٗهغ ؤلٖا

المي)، وفي هظا املجا٫ هظ٦غ الٖاباوي  ْمشل الشاوي (ما بٗض الهىاٖت = الٗهغ ؤلٖا

الم ٦مجخم٘ ما بٗض الٗهغ جي ماؾىصا الظّ ْٖىه ٖىىن ٦خابه ألاؾاسخي: مجخم٘ ؤلٖا

). ومجمل ال٣ى٫، ؤن الاهخمام الظّ جدُٓ به ٨ٞغة Masuda, 1980( الهىاعي

ٟت ؤًٞل مً طّ ٢بل. بن  الم ْخم الخٗبحر ٖجها في الى٢ذ الخايغ بُٔغ مجخم٘ ؤلٖا

الم جخ٣اؾمها ال٨شحر مً اإلا٣اعباث التي جغجبِ هي  هٟؿها اعجباٍ ٨ٞغة مجخم٘ ؤلٖا

٨غة الخضازت في ٧ل ؤبٗاصها: بٖاصة جغ٦ٖب الا٢خهاص والبدض ًٖ  وز٣ٖا بمٟهىم ٞو
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ؤلاهخاظٖت، وإٖاصة ه٩ٖلت املجخم٘ خؿب ؤهماٍ وؤوؿا١ ظضْضة، واللجىء الِ 

."  اؾخسضام وؾاثل ج٣ىٖت ظضْضة، والخىظه هدى مجخم٘ "ال مغ٦ّؼ

الم مً و٢ض وظهذ ال٨شحر مً الاهخ٣اصاث الخاصة الِ هٓٔغ ت ْهىع مجخم٘ ؤلٖا

حرهم. و٢ض ّٖضص ظىن  المٖت والاجهالٖت ٚو َٝغ ال٨شحر مً اإلايكٛلحن بالضعاؾاث ؤلٖا

 لىظ٨حن ؤهم الاهخ٣اصاث، والتي ْم٨ً ؤن وكحر الِ ؤهمها في ما ْلي:

  ت ال٣ُاٖاث الشالزت (ألاو٫/الشاوي/الشالض) جبضو مخذجغة وحكىبها ال٨شحر بن هٓٔغ

خباع الخضازل والدكاب٪ مً الى٣اثو، وطل٪ ه ٓغا ألجها ال جإزظ في ٖحن الٖا

ت البدشٖت اإلاخمحزة بٗضم  اإلاىظىص بحن اليكاَاث الهىاٖٖت واليكاَاث الابخ٩أع

 ماصْتها.

  .ؤن ٢ُإ الخضماث ال ْخُىع بمٗؼ٫ ًٖ اليكاَاث الهىاٖٖت 

  ظّ بن اللجىء الِ البدض ال ٓك٩ل بالًغوعة يماها لىجاخه، خٖض ؤن ؤلاهخاط ال

ٓٗخمض ٖلِ "ٖما٫ م٩ٖاه٨ٖٖحن" ْٓهغ ؤخٖاها بضون ٞٗالٖت ٖلِ اإلاؿخىي 

الا٢خهاصّ، مشله في طل٪ مشل الٗمل الظّ ٣ْىم ؤؾاؾا ٖلِ املجهىص البكّغ 

 املخٌ.

   بن الخىظهاث الخضْشت الخانت باله٩ٖلت الاظخماٖٖت ال جدىاؾب والخ٨هىاث التي

ً ؤو زالزحن ؾىت،  الن ٖجها مىظ ٖكٔغ خٖض ؤن الخمٖحز بحن اإلاكخٛلحن في جم ؤلٖا

 مٖضان الخضماث، والٗاملحن في ال٣ُإ الهىاعي، ما ػا٫ ٢اثما.

ً ؾاب٣ا، مبجي ٖلِ ؤؾاؽ ؤجهم لم  ٖمىما ٞةن الى٣ض اإلاىظه الِ الباخشحن اإلاظ٧ىٔع

٨ْخٟىا باٖخباع الخٖٛحراث التي ؤٖلىىا ٖجها خخمٖت ال ْم٨ً ال٩ٟا٥ مجها، بل ؤًْا 

ما٫  ٢ضمىها ٦ٗالماث ً املجخمٗاث مً الخدغع مً ألٖا
ّ

لخُىع ا٢خهاصّ هاثل، ْم٨

اث ظضْضة.  الكا٢ت وجمىدها ٞغنت الخهى٫ ٖلِ خٔغ
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ت مً املخضصاث جٓهغ بىيىح هكاقت ألاؾـ التي ٣ْىم ٖلحها  بن هظه املجمٖى

غي بٌٗ  الم"، الظّ ْب٣ُ ٚحر مدضص اإلاٗالم. ٔو ما ُْل٤ ٖلٖه "مجخم٘ ؤلٖا

كاقت ج٨مً في ؤن الهىاٖاث التي جىن٠ بٗضم اإلااصْت (مشل املخخهحن ؤن هظه اله

الهىاٖاث التي تهخم باملخٖا٫ ؤو الخٖا٫ "ألاٞالم مشال"، ؤو نىاٖاث اإلاٗلىماجٖت)، 

في البرامج ٚحر اإلااصْت، خٖض ؤن الكغ٧اث  هي الهىاٖاث التي حٗاوي ٦شحرا مً عجؼ

ىهاث، خىاؾٗب، اإلاؿُٖغة في هظا اإلاٖضان ججض مغصوصْتها في بهخاط آلا الث (جلٖٟٔؼ

الخ) ؤ٦ثر مً بهخاظها للبرامج ؾىاء ؤ٧اهذ ظضْضة ؤم ال. ًٞال ًٖ طل٪، ٞةن 

المٖت، والتي جمـ ؤًْا جىٖٓم الٗمل ؤو  الخٖٛحراث التي جلجإ الِ اإلاىخىظاث ؤلٖا

حؿٖحر ؤلاهخاط ال جخٗل٤ ٣ِٞ ببٌٗ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصْت التي ج٩ىن هخاثجها 

هٗب ج٣ٖٖ مها بؿهىلت، م٣اعهت باملجخم٘ الؿاب٤، اإلاىنٝى باملجخم٘ بُٖئت ٔو

. وبهظا اإلاٗجى، ٞةن اإلاٗلىمت )Puustinen, Thomas & Pantti, 2008( الهىاعي

م مً همى الهىاٖاث  جبضو، ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، نٗبت اإلاىا٫، وهظا عاظ٘ الِ ؤهه بالٚغ

المٖت ْب٣ُ طو َبٖٗت  المٖت والش٣اٖٞت ٖمىما، ٞةن ظؼءا مً اليكاَاث ؤلٖا ؤلٖا

خى٢٘  نىاٖٖت باإلاٗجى اإلااصّ، بط ؤهه ٚالبا ما ٓؿدشمغ في بهخاط ؾل٘ اؾتهال٦ٖت. ٔو

 ىن ؤن ٩ْىن هظا الاججاه طو َبٖٗت مؿخضْمت.املخخه

الم ال جٟغى هٟؿها الٖىم ؤ٦ثر مما ٧اهذ ٖلٖه  وؤزحرا، ْبضو بن ٨ٞغة مجخم٘ ؤلٖا

في الؿخٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي. ٞمٗٓم الاهخ٣اصاث التي وظهذ بلحها، ٢ضْما، ماػالذ 

ٖتها. بط ؤن الخُىعاث ألازحرة لم حؿاهم بال ف ي ظٗل الِ خض آلن جمل٪ مكغٖو

المٖت  الاق٩االث اإلاُغوخت للى٣اف، ؤ٦ثرا ح٣ٖٗضا. م٘ طل٪، ٞةن الضعاؾاث ؤلٖا

والاجهالٖت ال ْم٨ً لها ؤن ج٨خٟي بالىدٖجت الخالٖت: بن همى اليكاَاث، والُٟغاث 

الم  ؤلاهخاظٖت، وحٗضص الؿل٘، وجُىع الخ٣ىٖاث والكب٩اث، التي جضزل في مجا٫ ؤلٖا

مً ؤظل الخ٨ٟحر في ٦ٖٟٖت بصماظها في املجخمٗاث  والاجها٫، جخُلب ظهىصا زانت،
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ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالكما٫ ؤو الجىىب. ٞال٨ٟغ الاجهالي، مُالب، ٖٞما ْخٗل٤ 

خىاء  ً، باالؾخٟاصة والٚا بالى٣اٍ اإلاظ٧ىعة آهٟا، وهدً وٗٗل ال٣غن الىاخض والٗكٔغ

 مً اإلاؿاهماث الجضْضة وجشمٖجها.

 وأفضليتَا اىل االىطواء على التخصصاتخامطا: مً تداخل التخصصات 

المٖت والاجهالٖت في الٗالم، ْسخل٠ بضعظاث  ـ الضعاؾاث ؤلٖا بن جىٖٓم جضٕع

 & Richter( مخٟاوجت بحن الجامٗاث، ومغص طل٪ الِ الخهىنٖاث الش٣اٖٞت ل٩ل بلض

Kozman, 2021( الم ٩ا الكمالٖت ؤو الجىىبٖت، مشال، هجض ؤن صعاؾاث ؤلٖا . ٟٞي ؤمٔغ

٣ت مؿخ٣لت ًٖ الخسههاث ألازغي، والا لت، مىٓمت بُٔغ جها٫، ومىظ ٞترة َٔى

وطل٪ في بَاع ؤ٢ؿام ؤو ٧لٖاث. ل٨ً هظه الاؾخ٣اللٖت ال جمى٘ بٌٗ ال٣ُاٖاث 

 ٘ المٖت والاجهالٖت وإهخاط وجىٕػ الجامٖٗت ألازغي مً الاهخمام بالضعاؾاث ؤلٖا

٣ٖا، مشال، ٞاؾخ٣اللٖت مٗاٝع جخٗل٤ بهظا الخسهو. ؤما في ٞغوؿا وصو٫ قما٫  ؤٞٔغ

جٖت، م٘ ما ناخب طل٪  ٣ت جضٔع هظا الخسهو ٞغيذ هٟؿها وؿبٖا وطل٪ بُٔغ

لت وخاصة، في الجامٗاث  ; Hamidou, 2016( مً نغاٖاث وزالٞاث، َٔى

Hammami, 2005( ٖما ْسو الضو٫ ألاهجلىؾ٨ؿىهٖت ؤو الاؾ٨ىضهاٖٞت، ٣ٞض . ٞو

٩ي" م٘ ب ٌٗ الخ٨ٖٖٟاث املخلٖت. ؤما في الضو٫ جم جُب٤ٖ "الىمىطط الكما٫ ؤمٔغ

)، ٞٗاصة ما ْخم ألازظ ؾىاء 2001ألازغي، بما في طل٪ اإلاى٣ُت الٗغبٖت (الجما٫، 

"بالىمىطط ألاهجلىؾ٨ؿىوي" ؤو "الٟغه٨ٟىوي"، م٘ بٌٗ الخٗضْالث الُٟٖٟت 

المٖت  اإلاخٗل٣ت ؾىاء بالك٩ل ؤو املخخىي. بن ال٣بى٫ الظّ ل٣ٖخه الضعاؾاث ؤلٖا

والاجهالٖت ْغظ٘، في ٦شحر مً الجىاهب، الِ ؤجها اؾخُاٖذ ؤن ج٣ضم ؤظىبت ٖلِ 

هظه ألاظىبت لم  ال٨شحر مً الدؿائالث اإلاُغوخت ٖلِ بٌٗ ال٣ُاٖاث اإلاخإػمت.

اع،  حؿخُ٘ الٗلىم ؤلاوؿاهٖت والاظخماٖٖت ج٣ضْمها، وطل٪ لٗضة ؤؾباب. وفي هظا ؤلَا

الخٖاعاث الؿىؾٖىلىظٖت، ٞةن  " بسالٝ مٗٓم ٦1978خب ب٠ْ آلهاّ، ؾىت 

المٖت والاجهالٖت ٢ض ٢ضمذ زضمخحن ؤؾاؾٗخحن هالخا ز٣ت املخخهحن:  الضعاؾاث ؤلٖا
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اثٖت، والشاهٖت  جخمشل ألاولِ في مجمٕى اإلاٟاهٖم والىماطط التي ؤزظتها مً الٗلىم الٟحْز

٤ الازخهاناث ألازغي، بل، ٖلِ  ؿاهم في جمٔؼ ؤجها ال جبضو ٦خسهو ممؼ١ ٕو

ت، بدٖض ؤهه ال٨ٗ ـ مً طل٪، ٞةجها جمل٪ ٖضة مٟهىمٖت ومىهجٖت مداْضة ومخىٖى

 De( لٗـ هىا٥ ما ْبرع ججمٖٗها مٗا بال ٞاثضتها الٖٗٓمت و٢بىلها للخُب٤ٖ اإلاغن."

La Haye, 1984, p. 156 ت لل٨ٟغ الاجهالي ٢ض ) وإطا ٧اهذ اإلاغظٖٗاث الىٓٔغ

ن عوابِ الخبٖٗت لئلهخاط الٗلمي جىؾٗذ، ال مدالت، ٦شحرا م٣اعهت م٘ البضاْت، ٞة

٩ي ماػالذ ْاهغة في ال٨شحر مً ؤلاهخاط الٗالمي ٖمىما. ٟٞي ال٨شحر مً الضو٫  ألامٔغ

المٖت والاجهالٖت "مكدخا" بحن الخسههاث  ماػا٫ ؤلاهخاط اإلاخٗل٤ بالضعاؾاث ؤلٖا

م مً اإلاباصعاث الجٖضة التي ٢امذ بها بٌٗ الجامٗاث زال٫  ألانلٖت، بالٚغ

٣ٖت الؿىى  اث ألازحرة. ؤما في بٌٗ صو٫ قما٫ قغ١ آؾٖا وبٌٗ الضو٫ ؤلاٞٔغ

٘ لبٌٗ اإلاغا٦ؼ اإلاؿخ٣لت، التي حٗض  و٦ظل٪ قغ١ ؤوعوبا، ٞىالخٔ ْهىع وجُىع ؾٕغ

 بيخاثج َٖبت.

، جغجبِ  المٖت والاجهالٖت مضٖىة الِ ؤن جخإؾـ وؾِ ْغٝو بن الضعاؾاث ؤلٖا

م مً امل ىٖت، بالٚغ جهىصاث الٗلمٖت والهغاٖاث صازل بك٩ل ٢ّى بالؿٖا٢اث الَى

الجامٗت مً ؤظل ؤخ٣ٖت هظا "الخ٣ل" اإلاٗغفي في الىظىص ومً ؤظل ؤن ج٩ىن 

ٖخه م٣بىلت، هي، في ٚالب ألاخٖان، حٗبحر ًٖ الهغاٖاث مً ؤظل الؿلُت  قٖغ

صازل اإلااؾؿاث الجامٖٗت. ل٨ً الٓغٝو الخالٖت التي جىمى في وؾُها الضعاؾاث 

المٖت والاجهالٖ ت، اإلاُالبت بخإ٦ٖض اؾخ٣اللٖتها بالىٓغ الِ الضعاؾاث ألاصبٖت، ؤلٖا

اثٖت، ال  والٗلىم ؤلاوؿاهٖت والاظخماٖٖت، وفي خاالث هاصعة، بالىٓغ الِ الٗلىم الٟحْز

ً ؤو زالزحن ؾىت  ْم٨ً م٣اعهتها بىٟـ الٓغٝو التي ٧اهذ مىظىصة مىظ ٖكٔغ

)Puustinen, n.d..( ُت، وزانت الخ ب٣ٖٖت، ٢ض ؤٖٖضث نٖاٚتها ٞالغهاهاث الىٓٔغ

ٖتها ٢ض ؤنبدذ في ٚالبٖت الضو٫ شخيء مٗتٝر به. وهظا بٗض  وجغ٦ٖبها، ٦ما ؤن قٖغ

لت خٟلذ بال٨شحر مً اإلاهاٖب والهغاٖاث.  مؿحرة َٔى
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ت ٖلم لالجها٫ ْٟغى هٟؿه، ؤو بخٗبحر آزغ "ٖلم ٖٖٓم"  بن الُمىح في عٔئ

ها مىظ مضة يمً جهيٖٟاث حٛظّ بق٩الٖاجه مٗٓم الخسههاث الٗلمٖت اإلاٗتٝر ب

الٗلىم، ٢ض َب٘ ال٨شحر مً املجهىصاث التي ٢ام بها بٌٗ الغواص في هظا اإلاٖضان، 

ٛىعّ  :ؤمشا٫ هىعباع ٖٞىاع زانت، ل٨ً ؤًْا ٧لىص لٖٟي قتراوؽ، عوالن باعث، ٕٚغ

باحؿً ؤو ؤبغاهم مىلـ. وإطا ٧ان هظا اإلاكغٕو ال ْؼا٫ ٓكٛل ال٨شحر مً اإلاكخٛلحن 

وؿاهٖت والاظخماٖٖت الٖىم، ٞةن ٖضصهم ؤ٢ل م٣اعهت بمً ؾب٣هم، وال بالٗلىم ؤلا

 ْمل٩ىن هٟـ الخإزحر والخٓىة والهالت التي ٧اهذ إلاً ٧ان ٢بلهم.

المٖت والاجهالٖت صوعا ٖٖٓم الكإن  ومً بحن الظًْ ْىلىن الضعاؾاث ؤلٖا

ت هظا الخسهو اإلاٗغفي ْىانل "حٛظْخه" لباقي الخسههاث، هظ٦ خمىىن عٔئ غ ٔو

ىضعط ٖمل  ـ لى مىان. ٔو الخبحر في جدلٖل ؤهٓمت الخؿاباث الا٢خهاصْت، ظىن لٕى

ت التي ؾُغها ٧ل مً قاهىن و ٞاْىاع و  ق٩الٖاث وآلاٞا١ الىٓٔغ
ٌ

لى مىان يمً ؤلا

باحؿً و بصٚاع مىعان، بط ْضٖى الِ بٖاصة الىٓغ في البجى ؤلابؿدٖمىلىظٖت للضعاؾاث 

المٖت والاجهالٖت ( )، وطل٪ بهضٝ جم٨ٖجها لٗـ ٣ِٞ مً ا٦دكاٝ Hidri, 2015ؤلٖا

ت" في الش٣اٞاث الخضْشت، ول٨ً ؤًْا لجٗلها حؿاهم في ابخ٩اع  "ال٣ىاهحن الًغؤع

وزل٤ جٟاٖالث وؤٞٗا٫ مبيٖت ٖلِ الظ٧اء والغئي الهاثبت. ٞاألمغ ٨ْمً، باليؿبت 

خذ لىا لهظا الخبحر "في بىاء مٗاٝع ٞاٖلت وطاث خغ٦ٖت، ج٣ىم بها ٣ٖى٫ ط٦ٖت جٟ

ألابىاب ؤمام الخ٣ٖٗضاث ال٨بري للٗالم ؛ هظه اإلاٗاٝع ال ْجب ؤن جىدهغ في 

ٖت ال مخىاهٖت." ( اث، ل٨ً ْجب ؤن ج٩ىن مخٗضْت الِ اخخماالث مٗٞغ  Leالًغؤع

Moigne, 1989, p. 27 برع هظا الخبحر ا٢تراخه هظا، بال٣ى٫ "في الى٢ذ  :) ٔو

ٗها وؤن  الخايغ، ٞةن الٗلىم جُلب مً الش٣اٞاث التي جدملها ؤن حؿاهم في مكإع

ٖت اإلاخٗضصة، ٧ل ما هى ظضْض ومم٨ً جد٣ٖ٣ه. بن  جسخاع لها، يمً الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ

٢لب الٗال٢اث هظا بحن الٗلىم والش٣اٞت هى بال ق٪ الغؾالت ألا٦ثر ٢ٖمت التي 

رها في ألاقٖاء ألا٦ثر ٚغابت، وهي الاجها٫، الظّ ْخمحز ٣ْضمها لىا جإمل الٗلىم وج٨ٟح
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ضمها في هٟـ الى٢ذ، ؤن به ال٨شحر مً الصخب  بدىا٢ًاجه ال٨بري: ؤلام٩اهٖت ٖو

ول٨ىه ميصخئ لل٨شحر مً اإلاٗاوي، ؤهه خامل للخىاؾ٤ والازخالٝ، ؤهه َبٖعي 

ىضخى، ؤهه ط٧ي وبه ال٨شحر حر مٟٖض، ؤهه هٓام ٞو مً  وانُىاعي، ؤهه هاٞ٘ ٚو

الترهاث، ؤهه لٗبت وعهان في هٟـ الى٢ذ للٗلم والش٣اٞت." ٞباليؿبت لي لى مىان، 

المٖت  ، ال ْجب ؤن ْمىٗىىا مً اٖخباع الضعاؾاث ؤلٖا ٞةن َمىح اإلاكغٕو الىّٓغ

المٖت  والاجهالٖت "٦ٗلىم للٟٗل". وهى في هظا ْخ٤ٟ م٘ ٦باع مىّٓغ الضعاؾاث ؤلٖا

تهم هظه، وإن   ٧ان طل٪ بُغ١ وصعظاث مسخلٟت.والاجهالٖت في عٔئ

ت مً الباخشحن حؿعِ الِ جُب٤ٖ مىهجٖاث وحؿائالث  في م٣ابل طل٪، ٞةن مجمٖى

المٖت والاجهالٖت، وطل٪ بدبجي ؤ٤ٞ  "ٖلِ اإلاضي اإلاخىؾِ"، ٖلِ خ٣ل الضعاؾاث ؤلٖا

 :. وجاؾـ م٣اعبتهم ٖلِ)Rahkonen, 2007( جضازل الٗلىم وجىاهجها وجٟاٖلها

مت ؤن اإلاىي
ّ
ٕى الاجهالي ْهٗب ٞهمه ٦ما هى، وال ْدؿجى اؾدٖٗابه بال بالغظٕى مؿل

ججلٖاجه الخايغة في مجمل الخ٣ى٫ الاظخماٖٖت اإلاخٗضصة ؛ مٗاْىت \الِ جمٓهغاجه

لِ ال٨ٗـ مىظ،  ٞكل ؤو نٗىبت ال٣ٖام بإٖما٫ جخضازل ٞحها الخسههاث (ٖو

خماص ٖلِ الخٗاون بحن مسخل٠ الٗلىم) ؛ يغوعة الخدًحر ال ىّٓغ الظّ ٓٗخمض الٖا

٣ٖت وجدلٖل الىيٖٗاث الاجهالٖت، ٦ما جبضو وجدبلىع وجخُىع  ٖلِ اإلاالخٓاث ألامبْر

 في الىا٢٘، ولٗـ ٦ما هخهىعها.

٣ه الِ ٞغى هٟؿه. وهى مخ٣اؾم،  واإلاالخٔ ؤن هظا الخىظه البدثي هى في َٔغ

ها. ل٨ً بالُب٘، بحن ال٨شحر مً الباخشحن الظًْ جسخل٠ بق٩الٖاتهم، وجخٗاعى ؤخٖا

هىا٥ ال٨شحر مً ال٣ٗباث التي ماػالذ ٢اثمت الِ خض آلان. وهظه ال٣ٗباث هجضها ؤوال 

الم والاجها٫ (صخٟٖىن، مضْغو وؾاثل بٖالم  ٖىض اإلاهىٖحن الٗاملحن في ٢ُإ ؤلٖا

ًىن الاؾخمإ  ال٨بري، مٗلىىن، مضْغو اجها٫ في اإلااؾؿاث، الخ)، الظًْ ْٞغ

زغي وال ْتر٧ىن لها الٟغنت لخُٗغٝ، باٖخباع اهه وألازظ بم٣ىالث بٌٗ الجهاث ألا 

ٖت". وزاهٖا، ٖىض اإلاكخٛلحن بالخسههاث "ال٣ضْمت (ال٣اهىن،  لٗؿذ لها ؤْت "قٖغ
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الٗلىم الؿٖاؾٖت، ٖلم الىٟـ، وختى الؿىؾٖىلىظٖا، الخ)، الظًْ ٓؿٗىن الِ 

لت. ت واإلا٣بىلت مىظ مضة َٔى  الخإ٦ٖض ٖلِ الخ٣ؿٖماث الٗلمٖت اإلاٗغٞو

غاٝ اإلاٗىٖت ْم٨ً قغخها بؿهىلت،  بن مجمل عصوص ألاٞٗا٫ الهاصعة ًٖ ألَا

الم والاجها٫. هظه الغهاهاث  وطل٪ بالىٓغ الِ خضة واخخضام الغهاهاث في خ٣ل ؤلٖا

٣ىله "آلازغون"، ب٣ضع  ت، وج٨مً في يغوعة مغا٢بت ما ْيخجه ٔو هي طاث ؤبٗاص عمٔؼ

داث الخضْشت لبٌٗ ممشلي ماهي طاث ؤبٗاص جُب٣ٖٖت، خٖض ْٓهغ طل٪ في ال خهٔغ

بٌٗ الخسههاث ٦ٗلم الىٟـ، والٗلىم الؿٖاؾٖت والؿىؾٖىلىظٖا، ومداوالتهم 

ٖت". بن  ما٫، طاث الُبٖٗت اإلاخضازلت، في الضاثغة ألا٧اصْمٖت "الكٖغ بصماط بٌٗ ؤلٖا

ٖت واملُجاػة"، وهى شخيء ْم٨ً مالخٓخه،  الخ٣ى٢٘ والازخٟاء وعاء الخُاباث "الكٖغ

الن،  زانت، في بٌٗ اإلاٖاصًْ "الخؿاؾت" ل٣ُإ الاجها٫ مشل الصخاٞت، ؤلٖا

الخ، ؤو وعاء الخسههاث لٗـ بالخل اإلا٣بى٫. لٗـ ٣ِٞ ألن طل٪ ٓٗجي به٩اع 

الىخاثج التي جم جد٣ٖ٣ها، وهي هامت ظضا، ول٨ً ؤًْا ألن مشل هظا الخ٣ى٢٘ 

. ؤما ٖٞما ْسو م ؿإلت ؤن جخ٨ٟل والاهُىاء ٓك٩ل ٣ٖبت ؤمام ج٣ضم وجُىع اإلاٗاٝع

جسههاث بٖٗجها بضعاؾت الٓاهغة الاجهالٖت ؤو مىيٕى الاجها٫، ٞال ق٪ ؤن طل٪ 

ؾٖيخج ٖىه اوٛال١ في بٌٗ آلاٞا١، وحكدذ للدؿائالث، ومً املخخمل ؤن ْاصّ 

 طل٪ ؤًْا الِ ال٨شحر مً ٖضم الخىاؾ٤ والخ٨ٟ٪ ٚحر اإلاىخجحن.

 ضادضا: خصوصيات الدزاضات اإلعالمية واالتصالية

ٖت، لىٟؿها مهمت  ها اإلاٗٞغ خّضصث الٗلىم ؤلاوؿاهٖت والاظخماٖٖت، بمجمل ٞغٖو

المٖت والاجهالٖت. مً الًغوّع ؤلاقاعة الِ ؤهه ابخضاء مً  صعاؾت الٓىاهغ ؤلٖا

اللخٓت التي ٓٗخبر ٞحها ممشلي هظه الٗلىم بم٩اهٖت ٢ٖام ٕٞغ مٗغفي مخضازل 

ؾخ٩ىن مم٨ىت، ومً اإلاا٦ض ؤجها الخسههاث، ٞةن اإلاىا٢كاث طاث الُاب٘ الٗلمي 

المٖت والاجهالٖت. ت م٘ ٧ل الباخشحن الظًْ ازخاعوا الاهخمام بالضعاؾاث ؤلٖا  ؾخ٩ىن مثْر
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وللخظ٦حر ٞةن هظه الىيٖٗت لٗؿذ ظضْضة، خٖض ؤن ؤخؿً مً ْمشلها مً 

الخسههاث الٗلمٖت، الجٛغاٖٞا ؤو اإلاٗلىماجٖت اللظًْ ٓٗخبران "٦ملخ٣ُ" لل٨شحر مً 

الٗلمٖت"، ومً املخخمل ظضا ؤجها ؾدخىؾ٘ في اإلاؿخ٣بل. هل ْم٨ً الخ٨ٟحر  الٟغٕو

٣ت جهيٖٟاث الٗلىم التي ٧اهذ م٣ترخت في ال٣غن  بٓهىع ٞغٕو ظضْضة ٖلِ َٔغ

الخاؾ٘ ٖكغ؟ ٖمىما، ٞبٗض مىا٢كاث نازبت وخاصة، ٞةن املخخهحن في 

هم م٘ ٖلماء ايٖاث، ؾىاء  اإلاٗلىماجٖت ْجضون الٖىم نٗىبت ؤ٢ل في جباص٫ مٗاٞع الٔغ

حن مجهم ؤو الخُب٣ٖٖحن. وهٟـ الصخيء ْم٨ً ٢ىله ًٖ الجٛغاٖٞحن املخخهحن  الىٓٔغ

ت والا٢خهاصْحن اإلاهخمحن بةم٩اهٖت ججمٖ٘ اليكاَاث ؤلاهخاظٖت.  بالجٛغاٖٞا البكٔغ

ان ما ْخى٠٢ زانت ٖىضما ٓٗاعى ؤخض ؤَغاٞه،  ل٨ً الى٣اف الٗلمي ؾٖغ

ش الٗلىم ٢ض  مبضثٖا ؤو مً زالله مماعؾاجه، خ٤ آلازغ في الىظىص. والىا٢٘ ؤن جأع

ت، زانت وؤن ؤّ ٕٞغ ٖلمي زام ؤو مخٗضص  ٖٝغ ال٨شحر مً هظه الُغ١ في الغٔئ

الخسههاث، ٖاصة ما ْىاظه "ظحران" َمىخحن، ْى٨غون ٖلٖه خ٣ه في م٣اعباث 

٢ض جسخل٠ ًٖ جل٪ التي ٓٗخمضوجها، ؤو جخٗامل م٘ بق٩الٖاجه و٧إجها ٚحر مىظىصة. و 

المٖت والاجهالٖت هظا الىٕى مً الاق٩االث، ووظضث هٟؿها في  ذ الضعاؾاث ؤلٖا ٖٞغ

اهذ ال٨شحر مً الخٗىذ  ٤ ؤمام جُّىعها، ٖو مىاظهت "ظحران" ْداولىن ؾض الُٔغ

دهلىن ٖلِ  زانت ؤن هاالء "الجحران" ْخمخٗىن ب٣ىة واٖتراٝ ماؾؿاحي، ٔو

ٗهم وبغامجه  م.ال٨شحر مً اإلاؿاٖضاث لخد٤ٖ٣ مكإع

ٖت ؤلاصعا٦ٖت، التي جخمّحز هي هٟؿها بخٗضصْتها،  وهظ٦غ في هظا الهضص الٗلىم اإلاٗٞغ

خٖض ؤجها مضٖىة الِ بصاعة هظه الخٗضصْت صازلها، وطل٪ بالىٓغ الِ ال٨شحر مً 

ٖت ٦ٗلم الىٟـ ؤلاصعا٧ي، والظ٧اء الانُىاعي، وألالؿيٖت ؤو  الخسههاث اإلاٗٞغ

م هٟؿها لٗؿذ بمٗؼ٫ ًٖ بٌٗ اإلا٣انض ٖلىم ألاظهؼة الٗهبٖت. ٞهظه الٗلى 

ٖت ؤلاصعا٦ٖت  الدؿلُٖت. وؤخؿً مً ْمشل هظه الخىظه الدؿلُي صازل الٗلىم اإلاٗٞغ



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

86 

 

ىهىمي ؤلاصعا٦ٖت (ٕٞغ مٗغفي حهخم بضعاؾت ٦ٖٟٖت جىٖٓم الٗمل  ٤ ظلٖت، ؤلاٚع بُٔغ

جىٖٓما مى٣ُٖا)، التي ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلِ صعاؾت ٞغص مىٗؼ٫ في جٟاٖله م٘ بٌٗ 

ان ما جدىلذ الِ جبٖان املخضصاث الخىٖٓمٖت الٗامت آلاال  ث الخ٣ىٖت، والتي ؾٖغ

ٖت ؤلاصعا٦ٖت. ٦ما ؤن مكغٕو هىضؾت اإلاٗاٝع الظّ ْخمدىع خى٫  لليكاَاث اإلاٗٞغ

آلالت"، بمٗجى الخمٟهل بحن هٓامحن إلاٗالجت اإلاٗلىماث -الاجها٫ اإلاؿمى "ؤلاوؿان

" مً ظهت، مً زال٫ اللٛت، الهىع، والخغ٧اث وؤلاْماءاث . "ٞالىٓام البكّغ

٣ت واضخت لىؾٖان  والىٓام آللي مً ظهت زاهٖت، ْجٕز الِ ٞغى، ٦ما بّحن طل٪ وبُٔغ

اإلاٖت يض ال٨ٟغ... »ؾٟاػ، هٕى مً   ,Sfez( « اإلاشالٖت الاجهالٖت ٦ضٖىي قاملت ٖو

1993, p. 922 ر جدذ
ّ
) ٞباليؿبت لؿٟاػ، ْم٨ىىا الخضْض ًٖ "صًْ ظضْض " مدؿت

لمٖتٖباءاث ج٣ ٖت ؤلاصعا٦ٖت ججٗل مً هٟؿها صْىا ظضْضا  :ىٖت ٖو "بن الٗلىم اإلاٗٞغ

ها. وفي هظا الضًْ لٗؿذ هىا٥ جمازٖل وؤوزان  ؤ٦ثر ح٣ٖٗضا مً ألاصْان التي وٗٞغ

المي، ؤو بخٗبحر  ض قامل ٖو ٣ت ٚبٖت، وال ٦ثرة مً آلالهت، ول٨ً ججٔغ وٗبضها بُٔغ

ٝغ ٖالٖا ؤبٗض م '' ْٞغ ً م٣اعباجىا ال٣ٟحرة، آزغ ْم٨ً الخضْض ًٖ ٨ٞغ ''ج٣ضّْغ

جم٘ جدذ ؾُٖغجه ٧ل ألاقٖاء اإلا٨ٟغة اإلاخٗل٣ت به... بن هظا الخل٤ الضْجي، ٖلِ  ٔو

٣ه الِ ؤن ْهبذ اإلاغظٖٗت اإلاماعؾاجٖت ألاولِ  ضّ، هى في َٔغ قا٧لت الالقٗىع الٟغٔو

 ً وألازحرة." بن هظا الى٣ض الغاص٩ْالي الظّ ْماعؾه ؾٟاػ مىظه الِ بٌٗ اإلاىٓٔغ

ٖت ؤلاصعا٦ٖت، مشل بٖاع الظًْ ًْ ا مً "ال٣ضؾٖت" ٖلِ م٣اعباتهم اإلاٗٞغ ٟىن هٖى

، في ؤن  لٖٟي، والظّ ؤقغها بلٖه ؾاب٣ا. هظا ألازحر لم ْخىان، بىٕى مً الخٗالي اإلاٍٟغ

ت، في ؤٚلب ألاخٖان، هي ٢ًٖت  ٨ْخب في ْىم مً ألاْام ؤهه "بالىٓغ الِ ؤن اإلاٗٞغ

تى م٨ٖغوإظخماٖٖت، ْم٨ً جٟؿحرها جهي٠ٖ، ٞةن ؤْت ؾحروعة اظخماٖٖت ؤو خ

ٖت بصعا٦ٖت." ) و٦ما ؤن "الاظخماعي ْم٨ً Lévy, 1990, p. 165( ٦ؿحروعة مٗٞغ

٣ت  ٖت ؤلاصعا٦ٖت لؤلٞغاص...، وبُٔغ الخ٨ٟحر ٖٞه مً زال٫ مجمل اليكاَاث اإلاٗٞغ

ً لآلالث اإلا٨ٟغة التي جمشلها  مٗا٦ؿت، ٓؿاهم ألاٞغاص في بىاء وإٖاصة بىاء مؿخمٔغ
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ؿاث الاظخماٖٖت، الِ صعظت ؤهه ال ٨ْمً املخاٞٓت ٖلِ البيٖت الاظخماٖٖت ؤو اإلااؾ

حٖٛحرها بال مً زال٫ الخٟاٖالث الظ٦ٖت ملجمٕى ألاٞغاص الظًْ ْخمحزون بسهاثو 

مٖٗىت." بن م٣ىالث لٖٟي ًٖ اهدال٫ الاظخماعي في اإلا٨ٖغوإظخماعي، زم اهدالله في 

ً ٢ىله، وهي م٣ىالث ظظابت، زانت بطا ٖلمىا اإلاٗغفي ؤلاصعا٧ي ٞحها ال٨شحر مما ْم٨

ؤن هظا ال٨ٟغ اإلاٗغفي ؤلاصعا٧ي ٣ْضم الٖىم هٟؿه مً زال٫ ؤبٗاصه ألا٦ثر بٚغاء 

وألا٦ثر ظظبا، وهى ٚجي بخُب٣ٖاجه املخخملت، مشل الخىٖٓم الظاحي "للمجمٕى اإلاٗغفي 

، الظ٧اء الجماعي، ٖت ؤو شجغة اإلاٗاٝع ٗاث اإلاٗٞغ م مً  ؤلاصعا٧ي"، والخٟٕغ الخ. وبالٚغ

ٖت، ٢ض وظهذ بلٖه ال٨شحر مً الاهخ٣اصاث الخاصة،  ؤن هظا الىٕى مً اإلا٣اعباث اإلاٗٞغ

المٖت والاجهالٖت  ل٨ً ْبضو ؤن ؾحروعة ج٣ضمه ما ػالذ مخىانلت. بن الضعاؾاث ؤلٖا

ٖت التي خّضصها هظا الاججاه. بط ؤن الخ٨ىىلىظٖاث  ال ْم٨ً لها ؤن ج٣بل آلاٞا١ اإلاٗٞغ

الم، التي ْٟترى ٞحها ؤن جلٗب صوعا هاما في الؿحروعاث الش٣اٞ ٖت، بما ٞحها وؾاثل ؤلٖا

با في ؾحروعاث  ٖت ؤلاصعا٦ٖت، وألاوكُت الاجهالٖت، ٢ض جم ازخهاعها ج٣ٔغ اإلاٗٞغ

ٖت ؤلاصعا٦ٖت.  بصعا٦ٖت، جابٗت بالُب٘ للٗلىم اإلاٗٞغ

ٖت ؤلاصعا٦ٖت ؤنبدذ  مم٨ىت الخُب٤ٖ بن الا٢تراخاث التي ج٣ّضمها الٗلىم اإلاٗٞغ

ل 
ّ
ها اإلاٗلىماجٖت، التي حك٩ وججض لها مهضا٢ٖت بًٟل الخُىعاث الهاثلت التي حٗٞغ

ألاؾاؽ الظّ ج٣ىم ٖلٖه هظه الٗلىم، ؤو ٖلِ ألا٢ل في ظؼء مجها. ٟٞي ؤهٓمت ؤو 

ؤوؿا١ الاؾخضالالث التي جم ويٗها في بَاع الظ٧اء الانُىاعي، ْبضو الهضٝ اإلاٗلً 

صعا٥ والاجها٫ والٟٗل للٟاٖل البكّغ م٘ مدُٖه. بن الظ٧اء هى بصماط وؾاثل ؤلا 

ت ال ْم٨ً، في الى٢ذ  ، وزانت الؿحروعاث الظهىٖت والٓىاهغ الغمٔؼ البكّغ

الخايغ، ج٣ؿٖمها وجدلٖلها الِ ٖىانغ ْم٨ً بٖاصة بهخاظها ؤو "جًٖٟٗها" مً 

لهظه  َٝغ آلاالث اإلاؿخسضمت. و٢ض وظض اإلاكخٛلىن في مٖضان اإلاٗلىماجٖت خال

ت بغمجٖاث جؼصاص ؤصاثٖتها م٘ الى٢ذ، وجضمج في  اإلاك٩لت، ٖلِ ألا٢ل ما٢خا، في مجمٖى

ت الخبرة والخهىعاث الاظخماٖٖت والظهىٖت و٦ظل٪ اإلاماعؾاث -هٟـ الى٢ذ اإلاٗٞغ
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جٖت تهضٝ الِ بلٛاء الٟىاع١ بحن الىٓام البكّغ  ٣ت جضٔع ت، وطل٪ بُٔغ اللٛٔى

ت الىيٖٗت في والىٓام آلالي. بن هظه اإلاٗالجت  البراٚماجٖت، التي جىضعط يمً الغٔئ

المٖت والاجهالٖت.  جهىعها لؤلمىع، ْجب ه٣ضها، زانت مً وظهت هٓغ الضعاؾاث ؤلٖا

المٖت  في هظا الؿٖا١، وإطا ٧ان مً الًغوّع وي٘ بغهامج ٖمل للضعاؾاث ؤلٖا

ت مً الى٣اٍ ألاولٖت، هى  عصها، والاجهالٖت، ٞةهه مً ألاوؿب التر٦حز ٖلِ مجمٖى

 بازخهاع، ٖٞما ْلي: 

  ملٖت بهخاط الغؾاثل وجىلٖض الخمٟهل بحن الٗضة ؤو ألاظهؼة الخ٣ىٖت لالجها٫ ٖو

 اإلاٗاوي.

 اإلاؿتهل٨حن في -"ؤلاصماط الاظخماعي" للخ٣ىٖاث، وزانت وكاَاث اإلاؿخسضمحن

 ٖملٖت يبِ الٗضة الخ٣ىٖت.

 ٧اهذ ب٣ْىهٖت، ؤو  جىيٖذ الُغاث٤ وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في ٦خابت الغؾاثل، ؾىاء

ت، ؤو ؾمٖٗت، ؤو م٨خىبت، والكغٍو التي ج٠٣ وعاء ٖملٖت جهمٖمها  بهٔغ

 وجد٣ٖ٣ها.

  المٖت والاجهالٖت البٗض الؿىؾٖىلىجي والؿٖاسخي والا٢خهاصّ لليكاَاث ؤلٖا

ب لل٨شحر مً الىؾاثل الجضْضة.  التي جيخج ٖجها ججضْضاث وججٔغ

 ىؾِ، والتي ْظ٦غ بغهاع المحّز بإن صعاؾت الخٛحراث التي جخضزل في ؾحروعة الخ

"صوعها في خ٣ل الخباصالث، في مجا٫ الاجها٫، ٨ْمً في زل٣ها لٗال٢اث وؤق٩ا٫ 

مً الاجها٫ ال جسخهغ في ألاق٩ا٫ البحن الصخهٖت (ٖال٢ت الظواث ببًٗها)، 

 ,Lamizet( ول٨ً ْجب ؤن ج٩ىن ؤق٩اال ؾهلت اإلاىا٫ ومٟخىخت باليؿبت لل٩ل."

1992, p. 187 ٖٟخه ألاؾاؾٖت في ) و بازخهاع، ٞةن مٟهىم الخىؾِ ج٨مً ْو

 الٗمل ٖلِ جداشخي ٢ٖام مى٤ُ ٢اثم ٖلِ ٖال٢اث ال٣ىة في الخ٣ل الاظخماعي.

المٖت والاجهالٖت مضٖىة، في الى٢ذ الخايغ، الِ ؤن جىٓم  بن الضعاؾاث ؤلٖا
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اث ال٨بري التي ط٦غجها بازخهاع. بهه مً الؿظاظ ت هٟؿها في بَاع هظه ألاولٔى

خ٣اص بإن هظه الٗلىم ج٠٣ مى٢ٟا "صٞاٖٖا"، ل٨ً اإلاا٦ض ؤًْا ؤجها جؼعج وج٣ل٤،  الٖا

في الى٢ذ الخالي، ال٨شحر مً اإلاكخٛلحن بالخسههاث ألازغي. وإطا ٧اهذ الىخاثج التي 

حر ٧املت، ٞةن "ًٞلها" ٨ْمً في ا٢تراخها  جىنلذ بلحها هظه الٗلىم ظؼثٖت ٚو

ٖت ٢اصعة  ٖلِ بٖاصة الىٓغ في بٌٗ اإلاماعؾاث واإلا٣اعباث وج٣ضْمها لٗىانغ مٗٞغ

ٖت ظضْضة.  ٤ هماطط مٗٞغ ووظهاث الىٓغ الؿاثضة واإلاؿُٖغة خالٖا، ومؿاءلتها ٞو

المي  المٖت والاجهالٖت للخ٣ل ؤلٖا ذ اإلاٗغفي الظّ ج٣ىم به الضعاؾاث ؤلٖا بن الدكٔغ

المي اإلانهي، الِ ْهىع جى  ظهاث ظضْضة ٢ض ؤصي، ٖٞما ؤصي بلٖه، ٖلِ اإلاؿخىي ؤلٖا

الم خ٣هم في اخخ٩اع ال٣ى٫ وال٩لمت،  مىخجت جى٨غ ٖلِ اإلاهىٖحن في خ٣ل ؤلٖا

واؾخسضامهما في بهخاط زُاب ٖٓٗض حك٨ٖل الٗالم خؿب الغئي وألاْضْىلىظٖاث 

المٖت والاجهالٖت ٢ض  الؿاثضة. ؤما ٖلِ اإلاؿخىي ألا٧اصْمي، ٞةن الضعاؾاث ؤلٖا

ت ػخؼخذ بٌٗ اإلاماعؾاث الؿاثضة لضي بٗ ٌ املخخهحن اإلاخٗىصًْ ٖلِ عٔئ

ً، في الىا٢٘، الِ  حن مضٖٔى ألاقٖاء مً ٞى٢ٖت ٢هىعهم الٗاظٖت. بن هظًْ اإلاؿخٔى

ٖت ألازغي التي ج٣ضم  زل٤ هٕى مً الخٟاٖل بحن م٣اعباتهم وجدلٖالتهم والغئي اإلاٗٞغ

ٖت ظضْضة. ؤزحرا، ٞةهه مً اإلاخى٢٘ ؤهه ٧لما ج٣ّضمذ الضعاؾاث  هماطط ٖلمٖت ومٗٞغ

المٖت والاجهالٖت بخبّىحها وجُب٣ٖها إلاىهجٖاث ٖلمٖت ظضْضة جخجاوػ حٗضصْت  ؤلٖا

ؤلاق٩الٖاث التي جاؾؿها، ٧لما حٗغيذ للمؿاءلت والى٣اف، ؤو ختى اإلاٗاعيت مً 

الخسههاث ألازغي. وهظا بال ق٪ صلٖل ٖلِ ونىلها الِ صعظت ٦بحرة مً الىطج 

بدثها وإق٩الٖاتها بضؤث جإزظ بٗحن  الٗلمي، ٦ما ؤهه بقاعة واضخت الِ ؤن مىايٖ٘

خباع.  الٖا
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 الفضل الجالح

  االتصال.. بني الجورة التقيية
  واالىقالب على مفاهيه االعالو

 أ.د. عنار طاٍر حمند 

  جامعة بػداد -عنيد نلية االعالو 

 مكدمة

اجه خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع ٖلِ  ٓٗٗل الاجها٫ بمسخل٠ اهىاٖه ومؿخٔى

نٖٗض اإلاٟاهٖم واإلاهُلخاث والخإزحر، ٞلم ٓٗض ٖٞه زابذ او ؾا٦ً الا اإلاخٛحر الِ 

اث صعظت جخُلب اْجاص ٢اٖضة ٞهم  ظضْضة حؿدىض الِ صعاؾاث مٖضاهٖت مٗم٣ت وهٓٔغ

بر الازحر.  خضْشت ومٗانغة جىا٦ب ما ْجّغ ٖلِ الاعى ٖو

ٞىؾاثل الاجها٫ الخ٣لٖضْت َىعث ٖبر ٖكغاث الؿىحن مً خٖض الك٩ل 

واإلاًمىن وزًٗذ جدىالتها واو٩ٗاؾاتها البُٖئت وؿبٖا الِ بدىر جىاولذ 

ؾٖلت والغؾالت والجمهىع وعظ٘ الهضي جٟانٖلها الض٣ٖ٢ت، ٩ٞان اإلاهضع والى 

والخإزحراث الىٟؿٖت والاظخماٖٖت اإلاغا٣ٞت لٗملٖت الاجها٫ مضاع ٖمل إلائاث الباخشحن 

بي.  في ظمٖ٘ اعظاء اإلاٗمىعة، خٖض اؾخسضمىا اإلاىاهج املخخلٟت بما ٞحها اإلاىهج الخجٔغ

 لٗى٨بىجٖتل٣ض خُمذ الشىعة الخ٣ىٖت ال٣ٖىص ال٣ضْمت في الٗالم لخد٨م الكب٨ت ا

ال٫، وتهكم الىٓم الؿاثضة، وجسل٤ مٟاهٖم  ها خى٫ املجخمٗاث، وج٨ؿغ الٚا زَٖى

والٖاث ظضْضة، جغ٦ذ ازاعها الىاضخت ٖلِ ظمٖ٘ مٟانل الخٖاة، ؾىاء في الضو٫ 
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اث اإلاخسلٟت ام اإلاخ٣ضمت بٗض ان ٖهٟذ  الم وػلؼلذ مٗٓم الىٓٔغ ب٣ىة في اع٧ان الٖا

ٗضْض مً اإلاٟاهٖم الشابخت، وؤنبذ لؼاما ٖلِ ظمٖ٘ ال٣اثمت، ٣ٞض جبضلذ وحٛحرث ال

الباخشحن ج٣ضْم هٓغة ظضْضة جدىاٚم م٘ الخ٣ضم الهاثل لخ٨ىلىظٖا الاجها٫ وما 

عا٣ٞها مً ْهىع اهماٍ وجُب٣ٖاث واق٩ا٫ ظضْضة، جخُلب صعاؾاتها باْجابٖاتها 

ت مضي او٩ٗاؾها ٖلِ ٖملٖت الاجها٫ ٖمىما.  الم بحن وؾلبٖاتها ومٗٞغ (دمحم، الٖا

  )2015الخ٣ىٖاث الخايغة وجىن٠ٖ اإلاٟاهٖم الٛاثب، 

ت، ٞبرػث  الم بدض طاجه بمٗؼ٫ ًٖ الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت اإلادؿاٖع ولم ٨ًْ الٖا

ؤهماٍ اجهالٖت ٚحرث الىماطط اإلاخٗاٝع ٖلحها، و٢لبذ اإلاٗاصلت الاجهالٖت عاؾا ٖلِ 

الؿلبي الِ مغؾل ٞٗا٫، وحؿاوي الجمٖ٘ في مبضؤ اجاخت ٣ٖب، لٖخدى٫ اإلاخل٣ي 

ٞغم الخٗبحر ًٖ الغؤّ، والخٗل٤ٖ ٖلِ الاخضار، لخسخٟي الِ الابض ؾلُت الىسبت في 

ت او اإلاٗلىمت، وضخها باؾخمغاع، م٣ابل ج٣ضم واضر في عظ٘ الهضي.  اخخ٩اع اإلاٗٞغ

لذ الٗالم الِ ان ؾُىة الخ٣اهت وظبروتها اػالذ الخضوص وال٩ىابذ ٧لها، وخى 

ٖت او الا٢خهاصْت بحن صو٫  خًاعة اجهالٖت واخضة، بٌٛ الىٓغ ًٖ الٟجىة اإلاٗٞغ

الكما٫ والجىىب، ٣ٞض ػوصث الٟغص في اإلاضن الىاثٖت بةم٩اهٖت الىنى٫ والخىانل 

ىٖت،  اث الَى ال٩ىوي، لخلػي الخىاظؼ الانُىاٖٖت والُبٖٖٗت، وحٗبض بمٟهىم الهٔى

ال اللٛت ل٩اهذ مٗٓم الضو٫ الان جخاب٘ وؾاثل اٖالم والخهىنٖت الش٣اٖٞت، ٞلى 

 مٖٗىت.

الم، بٗض ان  ت في مجا٫ الٖا ً بخدىالث ظظٔع ل٣ض بكغ ال٣غن الىاخض والٗكٔغ

اخخلذ اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت مؿاخاث واؾٗت مً اهخمام الىاؽ، ووؿٟذ البدىر 

ؤهماٍ عظ٘ والضعاؾاث الؿاب٣ت، وما اٞغػجه مً بضحهٖاث جخٗل٤ بٗاصاث الخٗغى، و 

 ٠ الم الخ٣لٖضْت حؿخٗحن وجْى الهضي الخ٣لٖضّ البُيء، بدٖض ظٗل وؾاثل الٖا

الم الجضْض، في خالت مً الاهههاع والاهضماط والخ٩امل اط لم ٓٗض باإلم٩ان ٖؼ٫  ،الٖا
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ىن ًٖ الخُىع الهاثل الظّ اخضزخه اظهؼة الخاؾىب  الصخاٞت والاطاٖت والخلٟٔؼ

غ بغامجها  الال٨ترووي، و٢ضعتها ٖلِ عبِ ٘ وجُٔى هظه الىؾاثل بًٗها ببٌٗ، وجُٕى

ومىايٖٗها واوظه اؾخسضاماتها مً خٖض الك٩ل واإلاًمىن لخد٤ٖ٣ الاهضاٝ 

اإلايكىصة، ٣ٞض جغاظ٘ الاجها٫ التزامجي الجامض، وخل مدله الاجها٫ الال جؼامجي 

  الخٟاٖلي الا٦ثر جإزحرا في خٖاة الىاؽ.

 أوال: اشمة تأصيل او واقع جديد:

الم مً اػمت خ٣ٖ٣ٖت في جإنٖل اإلاٟاهٖم، ٞهى ٓٗٗل ٣ٞغا مض٢ٗا  ٓٗاوي ٖلم الٖا

مىى او ٖضم ويىح ٖلِ  ٠ اإلاهُلخاث، وؤخٖاها ازغي مً لبـ ٚو اخٖاها في حٗٔغ

ٗىص طل٪ بك٩ل اؾاؽ الِ اعجباٍ هظا الٗلم بالخ٣ىٖاث الخضْشت،  الا٢ل، ٕو

ت في املجا٫ طاجه،  ٖلِ ٨ٖـ الٗلىم الازغي، مشل والخُىعاث الخ٨ىىلىظٖا اإلادؿاٖع

لم الىٟـ.  الٟلؿٟت والؿٖاؾت والاظخمإ ٖو

٤ الٛابغة، هم ؤؾؿىا ٢ىاٖضها، وخىلها الِ ٖلم  ٔغ ٞالٟلؿٟت حٗىص الِ اْام الٚا

اث وا٢ٖٗت، و٧ان ابغػهم ؾ٣غاٍ واٞالَىن واعؾُى، مشلما وي٘ اإلاخإزغون  وهٓٔغ

٫ ؾاعجغ، بٗىما ماجؼا٫ بٌٗ الاياٞاث، امشا٫ ظىن ٞٗؿ٪ و٧ىهذ لٖى وظان بى 

الؿٖاؾت جخ٩إ في بٌٗ عئاها ٖلِ م٩ٖاٞلي و٦خابه الامحر، ًٞال ًٖ مٟاهٖم ٧اع٫ 

ؿذ ٧ىهذ  ٖبر وبىصًْ، في خحن مىذ ٖلماء مشل امٖل صوع٧اْٖم واوٚو ماع٦ـ ٞو

وهغبذ ؾبيؿغ ٖلم الاظخمإ الاؾم الظّ ٓٗٝغ به آلان، وؤ٦ضوا ٖلِ يغوعة بىاء 

اث الٗلمٖت اإلاب اٖلت الىٓٔغ يٖت ٖلِ اإلاالخٓت، واَل٣ىا مهُلخاث ماجؼا٫ ٢اثمت ٞو

  .في ٖهغها الغاهً

م مً اٖخباع ٖلم الىٟـ مً الٗلىم الخضْشت اًْا ٢ٖاؾا بالٗلىم  لِ الٚغ ٖو

، الا ان مٗٓم م1879الازغي، خٖض جم بوكائه وإصزاله ألو٫ مغة في املخخبراث ؾىت 

ض اص ه ولضوا في جل٪ آلاوهت، مشل ؤلٟٔغ ىعصون البىعث واْٟان باٞلٝى مىٓٔغ لغ ٚو
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ض وظىعط مٖلغ، و٢ض ؤعسخى هاالء الٗلماء صٖاثمه، وؤضخىا مغاظ٘  وؾٖٛمىهض ٞغٔو

ٟاتهم وجىنٖٟاتهم للمهُلخاث  مهمت ال ٚجى ٖجها، ْىُل٤ مجها الباخشىن في حٗٔغ

 واإلاٟاهٖم.

الم الظّ ٓٗضه البٌٗ الابً الكغعي لٗلىم الاظخمإ والىٟـ  امام ٖلم الٖا

لؿٖاؾت، ٞإنبذ ٢اثما بظاجه، له مىهجه الٗلمي اإلاؿخ٣ل، وبدىزه املخخلٟت، وا

اجه الخضْشت، الا ان مٟاهٖمه ْلذ شخٖدت، وجغازه الىّٓغ ب٣ي ٖاظؼا ًٖ  وهٓٔغ

اْجاص ظظع زابذ مم٨ً ان ٓٗخمضه الباخشىن في صعاؾت الٓىاهغ الجضْضة، خاله 

 خا٫ الٗلىم الازغي.

ُل٤ اخ٩اما ما٦ضة ٖلِ ٞالباخض ال ٓؿخُٖ٘ ان ْهل ال ِ هخاثج ٓٗخض بها، ٔو

ْاهغة مدضصة، زم ْهٖٜ لها مٟاهٖم مٖٗىت، الِ ان جبلٜ هظه الٓاهغة الظعوة، وجبرػ 

اْجابٖتها، وجٓهغ ؾلبٖاتها، ٞخدبلىع خىلها الا٩ٞاع، وجخ٩ىن بكإجها الغئي، خٖجها 

ٟا ظامٗا ماوٗا لهظه الٓاهغة.   ٣ِٞ ٓؿخُٖ٘ مً ٓؿخُٖ٘ ان ًْ٘ حٗٔغ

الم مً صعاؾت الصخاٞت والؿٗىما والاطاٖت  ل٣ض اؾخُإ اإلاىٓغون في الٖا

ىن، ٧ىن هظه الىؾاثل ٢ض ْهغث بك٩ل مخٗا٢ب ٖلِ مضي ٞتراث ػمىٖت  والخلٟٔؼ

ت مدخىاها ومًامٖجها املخخلٟت،  بٖٗضة، ٞسًٗذ الِ البدض بك٩ل مؿخ٣ل، إلاٗٞغ

 ًٞال ًٖ صوعها وجإزحراتها ٖلِ الجمهىع.

ٗت ال جدٖذ للباخشحن ان  اما في الى٢ذ  الخايغ ٞان الخُىعاث الخ٣ىٖت الؿٕغ

ْضعؽ وؾٖلت او ْاهغة ظضْضة، ٞما ان ٓكٕغ في البدض ختى ٓكهض الٗالم اياٞت 

ج٨ىىلىظٖت، ٢ض جهٝغ الاهخمام ًٖ الىؾٖلت ال٣ضْمت، او عبما ج٣ىى ما ويٗه 

ٟاث وهخاثج، هاهٖ٪ ًٖ الخضازل الغهٖب في وؾاثل الٗغى  الباخشىن مً حٗٔغ

 والاجاخت.

ىن الخٟاٖلي، ْهغث الكاقت الخٟاٖلٖت، وخحن  ٞٗىضما وؿعِ لضعاؾت الخلٟٔؼ



 فضاء االتصال العاو وما طرأ عليه مً تطورات ىظرية ومفاٍينية: اجلزء األول

 

99 

 

الم الجضْض ٖبر اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت، ججؿضث  هداو٫ الخ٣صخي ًٖ الخٟاٖلٖت في الٖا

الخٟاٖلٖت بك٩ل ٚحر مؿبى١ في قب٩اث الخىانل الاظخماعي، وبٗىما جىهب 

لكب٩اث، واجهاء الجض٫ بكإن ويٗها جدذ البدىر خالٖا ٖلِ ؾبر اٚىاع هظه ا

بَاع الاجها٫ الجماهحّر ام الىؾُي، ْهغ مً ْخيبإ في الٛغب ان بٌٗ هظه 

٣ضم الاصلت والبراهحن ٖلِ طل٪.  الكب٩اث ؾٝى ْخالشخى بٗض بً٘ اٖىام، ٔو

اما زىاثٖت الاجاخت والخٗغى، ٞهي بدض طاتها ٢ض او٢ضث زىعة ٦بحرة في ٖالم 

الم، اط ان ا٦ ثر اإلاخٟاثلحن بالخ٣ضم الخ٣جي لم ٨ًْ ْدلم بان ْغي اخضر الاٞالم الٖا

الؿٗىماثٖت ٖلِ قاقت الهاج٠ الى٣ا٫، لضعظت ظٗلخىا هجؼم ان الخٗغى لىؾاثل 

الم انبذ ٓٗخمض الٖىم ٖلِ الاجاخت، ا٦ثر مما ٓٗخمض ٖلِ الك٩ل واإلاًمىن،  الٖا

ا٦ثر مما ج٣ىصها ٢هضْت هسً٘ إلا٣ترخاث اإلاى٢٘  ،ٞٗىضما هبدغ في الٖىجٖىب مشال

الخٗغى في مكاهضة الاٞالم اإلاٗغويت، بٗض ان انبذ الهاج٠ الى٣ا٫ او الخاؾىب 

اللىحي (الاّ باص) بضْال ؾهال ٓؿخٌٖٗ به الجمهىع ًٖ ٢غاءة الصخ٠ الىع٢ٖت مً 

زال٫ مُالٗت اليسخت الال٨تروهٖت، والاؾخمإ بك٩ل اإلاباقغ الِ ؤلاطاٖت 

ىن، واؾخسضام ق  ومكاهضة الاٞالم الخضْشت. ،ب٩اث الخىانل الاظخماعيوالخلٟٔؼ

الم بحن الخ٣ىٖاث الخايغة وجىن٠ٖ اإلاٟاهٖم الٛاثب،  ، نٟدت 2015(دمحم، الٖا

16(  

 ثاىيا: الجوزة التكيية:

الم ًٖ ب٣ٖت الٗلىم الاوؿاهٖت الازغي با٢تراهه ال٣ّى بالخ٣ىٖاث  ْسخل٠ الٖا

ٗا في  الغ٢مٖت والخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت ٞهظه الخ٣ىٖاث اخضزذ اه٣البا ٦بحرا وؾٕغ

الم الشابخت ٦ٗىهغ الاجاخت واهماٍ الخٗغى واهٖت الازباع  الٗضْض مً مٟاهٖم الٖا

والؿب٤ الصخٟي والخإزحراث الاظخماٖٖت والىٟؿٖت ٖلِ اإلاخل٣ي وصواٞ٘ وخاظاث 

 الجمهىع والخ.
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٫ الاجها٫ ججاوػث ٧ل الًٟاءاث التي ْخدغ٥ في خحزها الُٟغاث الخ٣ىٖت في مجا

اجي، واهٟالتها  ت ٦ٗضم ماصْتها، وجدغعها مً البٗض الٟحْز الٟغص، ٞسهاثهها الجىهٔغ

مً اإلاٟاهٖم الجٛغاٖٞت الخ٣لٖضْت، وججضْض بغامجٖتها اإلاخىانل، ظٗلها جمخل٪ 

ضة ال٣ذ بٓاللها ٖلِ البٗئت الاجهالٖت ٖمىما، مشلما  ازغث بك٩ل ٦بحر ؾماث ٞٔغ

٣ت الخهى٫ ٖلٖه مً الجمهىع.. ٔغ المي، َو  ٖلِ ق٩ل ومًمىن اإلاىخج ؤلٖا

المٖت جخدغ٥ في صازلها بك٩ل  ان الخُىعاث الخ٣ىٖت ظٗلذ الخُب٣ٖاث الٖا

صْىام٩ٖي، الامغ ٓؿخضعي يغوعة جدلٖلها، وجٟؿحر جإزحراتها، ٞهي حٗجي مخابٗت 

وجُب٤ٖ اؾخسضاماتها الخضْشت مُٖٗاث الٗهغ مً وؾاثل واظهؼة ومبخ٨غاث، 

 والاؾخٟاصة مجها، بما في طل٪ جإزحراتها في مجا٫ اإلاٗلىماث والاجها٫.

ت، جخض٤ٞ ٞحها ٦مٖاث هاثلت مً  ش البكٔغ ضة مً جأع ٞىدً وٗٗل الان خالت ٞٔغ

اإلاٗلىماث، ووكهض ال٨شحر مً الخدىالث ٖلِ الهٗض املخخلٟت، امخضث لدكمل همِ 

٘ للخ٣ىٖاث الجضْضة، وهٖمجها ٖلِ جٟانٖل الخٖاة  الخ٨ٟحر بؿبب الاهدكاع الؿٕغ

ً، لخدضر  ٣ت ٚحرث الٗال٢ت واؾالٖب الٗمل والخىانل م٘ الازٔغ الٖىمٖت، بُٔغ

ت والخ٨ىىلىظٖا وما عا٣ٞها مً حٖٛحراث اظخماٖٖت  ت في الىعي واإلاٗٞغ جدىالث ظظٔع

  )17، نٟدت 2017(ا٨ًْ،  ٦بري.

وزمت مً ٓكبه الشىعة الخ٣ىٖت في مجا٫ الاجها٫ بالشىعة الؼعاٖٖت التي ٚحرث خٖاة 

اث مخى٣لت الِ مجخمٗاث زابخت، وؾ٩ان مضن،  الىاؽ، وخىلذ البكغ مً مجمٖى

ٗاث ظضْضة، واؾـ  ٞالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي وي٘ ٢ىاٖض ظضْضة، واؾخضعِ حكٕغ

ت ؾاب٣ا الِ صعظت ظٗلذ  البٌٗ ْخيبإ بان ألاظٖا٫ ال٣اصمت لش٣اٞت لم ج٨ً مٗغٞو

ت ؤو٢اث الهباح.  ؾٝى حؿخٛغب مً الٗاصاث ال٣ضْمت مشل ٢غاءة الصخ٠ اإلاُبٖى

  )321، نٟدت 2013(ؾاْلىع، 

المٖت والاجهالٖت،  ت في مسخل٠ الاؾالٖب الٖا ان الخُىعاث الخ٣ىٖت هي زىعة ظظٔع
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ت بٗض ان انبدذ جغا٤ٞ ا لٟغص في ظمٖ٘ ألام٨ىت، ال ٓؿخٛجى ٖجها، ٞهي حٛؼو ٚٞغ

دملها في ظٖبه وؾٖاعاجه،  هىمه، واعظاء بٗخه، ومدل ٖمله، والاما٦ً الٗامت، ٔو

غة، وؤخٖاها مجاهٖت، والخُب٣ٖاث مىظىصة في الهاج٠  ٞسضمت الاهترهذ انبدذ مخٞى

خهٖت الِ اظهؼة الى٣ا٫، والخاؾىب اللىحي، والاظهؼة الغ٢مٖت مً ال٩امحراث الص

ىن.  الخلٟٔؼ

الم ازخلٟذ بك٩ل ٦بحر في ْل  ان صواٞ٘ واقباٖاث الٟغص لىؾاثل الٖا

الًٟاءاث الاجهالٖت التي زل٣تها الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت، وجبٗا لظل٪ جبضلذ اهماَه 

الم بمٟهىمها ٢بل ْهىع  ه وؾاثل الٖا الاجهالٖت، ولً ٓٗض طل٪ الاوؿان الظّ جدخٔى

هظه الىؾاثل اؾخٗاهذ بالخُب٣ٖاث الخضْشت، الا اجها ما جؼا٫ الاهترهذ، وم٘ ان 

جبدض ًٖ ؾبٖل الؾخٗاصة هظا الٟغص الظّ هجغها، وعخل مً الٗالم الىا٢عي الِ 

الم الجضْض بحن الشىعة الخ٣ىٖت والاه٣الب اإلاٟاهٖمي ٖلِ البٗض الاٞتراضخي.  (دمحم، الٖا

الم،    )4، نٟدت 2018بضحهٖاث الٖا

هم في  ولٗل مً ؤ٦ثر اإلاكا٧ل التي جىاظه الباخشحن في الى٢ذ الغاهً، هي و٢ٖى

اؾغ الهىؽ الخ٣جي، والابخٗاص ًٖ صعاؾت الخإزحراث اإلاخىانلت للٓاهغة الاجهالٖت، 

ٞالٗضْض مً هاالء الباخشىن ْل٣ىن الًىء ٖلِ اهم الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت 

خجاهل او٩ٗاؾاجه اإلاؿخمغة ٖلِ  الُاعثت ٖلِ الخُب٤ٖ او المي، ٔو الىؾِٖ ؤلٖا

 الجمهىع.

ال ْم٨ً الخض ان ْخسٖل ما ؾخ٣ضمه الخُىعاث الخ٣ىٖت في اإلاؿخ٣بل، او ما 

ؾخ٣ضم ٖلٖه، ٞالخىاٞـ اإلاٗغفي في هظا املجا٫، والتزاخم بحن الضو٫ والكغ٧اث 

ظٗلىا ال هخيبإ بما الٗاإلاٖت ال٨بري للهٖمىت والاؾخدىاط ٖلِ ألاؾىا١ الا٢خهاصْت 

ْم٨ً ان ْدضر، اط مً ٧ان ْخى٢٘ ان وكاهض ؤخضر الازباع ٖبر الهاج٠ الى٣ا٫، 

ب.   وعبما ؾٖجىص الٗلم وجٟصر ألاْام ٖما ال ْهٗب جسٖله في اإلاؿخ٣بل ال٣ٔغ



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

121 

 

 ثالجا: عنل املفَوو وضطخية املصطلح:

المٖت بال ى٢ذ الخايغ مً ؤبغػ الخدضْاث التي جىاظه اإلاٟاهٖم واإلاهُلخاث ؤلٖا

اجها ج٩ىن هخاط جغظمت زاَئت مً اللٛاث ألازغي، او ٖباعة ًٖ مهُلر ُْل٣ه ؤخض 

الم بالخ٣اَه، والخىٓحر  الصخٟٖحن زم ٓٛضو قاجٗا، ٖٞبضؤ الباخشىن في مجا٫ الٖا

خضاو٫ في البدىر الا٧اصْمٖت بضون  له، والخإنٖل اإلاٗغفي لؿماجه وزهاثهه، ٔو

ت ٖلمٖت جإؾـ له بك٩ل ؾلٖ  م. عٔئ

ت لٗباعة  الم الجضْض) بىنٟه جغظمت مً ؤلاه٩لحْز  New(و٢ض اَل٤ مهُلر (الٖا

Media () وبالٟغوؿٖت ل٩لمتNouveaux (medias ) وؤنل ٧لمتMedia) هى (Medium( 

لٖه ٖغبذ ٧لمت بلِ (الىؾاثِ اإلاخٗضصة)  ) (Multimediaوحٗجي الىؾِٖ ؤو الىا٢ل ٖو

الم اإلاخٗضص)،  لظا ْغي بٌٗ الباخشحن ان اإلاهُلر الصخٖذ هى ولم جترظم الِ (الٖا

الم الجضْض.  )52، نٟدت 2013(ٖٗؿاوي،  (الىؾاثِ الجضْضة)، ولٗـ (الٖا

الم ٓٗٗكىن الٖىم ظضلٖت الؿاا٫.. هل  والخ٣ٖ٣ت ان الٗضْض مً باخثي الٖا

م الجضْض وؾٖلت اٖالم ام هي مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي بىنٟها واظهت باعػة لئلٖال 

وؾِٖ اجهالي؟ هل ْم٨ً ان ٣ْ٘ اؾخسضامها يمً بَاع الاجها٫ الصخصخي، ام 

؟ و٠ٖ٦ ْم٨ً ان هٟغ١ بحن هظه اإلاٟاهٖم  الاجها٫ الىؾُي، ام الاجها٫ الجماهحّر

الم  في ْل زىعة الاجهاالث واإلاٗلىماث والخُىع الخ٣جي الهاثل الظّ خل ٖلِ الٖا

 ض ٖلِ خض ؾىاء.الخ٣لٖضّ والجضْ

الم الجضْض، والؾٖما مىا٢٘ الخىانل  ت ججٗلىا هٟغ١ بحن الٖا هىا٥ ه٣اٍ ظىهٔغ

٤ اؾخسضام مٖٗاع ال ٣ْبل  ت وطل٪ ًٖ َٔغ الم الجماهحْر الاظخماعي، وبحن وؾاثل الٖا

 الك٪ وهى همىطط الاجها٫ الخُي و٦ما ْإحي:

 –الجمهوز)املظخلبل(  –السطالت  –الوطُلت )الوطُؽ(  –)املسطل(  املصدز

 زحع الصدى )الخفاعلُت(
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 املصدز )املسطل(: -1

ان الاجها٫ الجماهحّر ال ٓٗمل ٖبر وؾاثل بدض طاتها حٗمل في الٟغاٙ، واهما 

٤ هماطط الاجها٫، ٞالصخٖٟت ال حٗجي الغمىػ والهىع في  حؿدىض ٖلِ اإلاهضع ٞو

صّ واإلاٗىّى الظّ ْيصخئ اليسخت الىع٢ٖت او الال٨تروهٖت، واهما حٗجي ال٨ٖان اإلاا

خم اٖخماصه عؾمٖا في اإلااؾؿاث الغؾمٖت  ظًٖ لها، ٔو ٖت ٔو بمىظب ال٣ىاهحن اإلاٖغ

ىن، ٞهي لٗؿذ مجغص  واإلاهىٖت والى٣ابٖت، و٦ظل٪ الخا٫ م٘ مدُاث الاطاٖت والخلٟٔؼ

عاصْى او ظهاػ ْى٣ل الهىث والهىعة، بل جبض بغامجها املخخلٟت بٗض خهىلها ٖلِ 

 مي، وحٗمل بمىظب لىاثدها ويىابُها.الترزٖو الخ٩ى 

م هي نٟداث شخهٖت  لب الٖا في خحن ان مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي في الٚا

ْيكئها (مغؾل) صون مىا٣ٞاث عؾمٖت او جغزٖو مٗحن ٦ما اهه ال ْخمخ٘ بصخهٖت 

ت او ْدخاط الِ م٣غ مٗلىم او ٖىىان صاثم، ٞالٗملٖت ج٣ىم بمجملها في ٖالم  مٗىٔى

ٓؿخسضم ٞحها ناخب اإلاى٢٘ اؾماء مؿخٗاعة او وهمٖت جمىذ  اٞتراضخي عبما

اإلاؿخسضم ٞغنت الخ٨خم ٖلِ اهخماءاجه في ًٞاءاث ال ْد٨مها الخمى٢٘ باإلاٗجى 

خداوع ال٨شحر مً اإلاؿخسضمحن صون ان ٨ْك٠ ًٖ  ٗغى ٔو اجي، خٖض ْبض ٕو الٟحْز

تهم الخ٣ٖ٣ٖت، ٞهم ْخدغعون مً اإلا٩ان والىي٘ الاظخماعي ٖبر هٔى اث اٞترايٖت هٔى

في ا٤ٞ بال خضوص، ٞمشال ْم٨ً ان ٣ْضم شخها ما هٟؿه ٧إؾخاط بٗىما هى َالب، ؤو 

م ؤهه مً ؾ٩ان اإلاضن، ؤو ٦بحرا في الؿً وهى مغاه٤ ؤو امغؤة  اٝ ٚع مً ؾ٩ان الأع

لظل٪ ال ْم٨ً ان جدؿاوي قب٩اث الخىانل  ،بٗىما هى عظال في الىا٢٘ والخ

ىن.الاظخماعي وحٗامل ٧ىؾٖلت مخىا  ْغة م٘ الصخاٞت او الاطاٖت او الخلٟٔؼ

سً٘ لل٣ىاهحن الىاٞظة  ت ٔو ان اإلاهضع في الاجها٫ الجماهحّر له مل٨ٖت مٗغٞو

دُٓ بش٣ت  ؿعِ لخُب٤ٖ اإلاٗاْحر اإلاهىٖت والازال٢ٖت لٖدىػ ٖلِ اإلاهضا٢ٖت ٔو ٕو

ت  ٤ هٓٔغ الجمهىع، ٦ما اهه ْسً٘ للغ٢ابت ال٣بلٖت بإق٩ا٫ مخٗضصة ؤبغػها ٖلِ ٞو
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ً الا في هُا١ ي٤ٖ او مضعوؽ خ اعؽ البىابت، ٞال ْمغع ٖبره ما ٓك٩ل اؾاءة لؤلزٔغ

المٖت للماؾؿت.  خؿب ما ج٣خًٖه الؿٖاؾت الٖا

اما مىا٢٘ الخىانل الاظخماٖٖت ٞهٟداث زانت ال جسً٘ للغ٢ابت ال٣بلٖت 

٤ اّ نىعة مً الهىع، وال حٗحر اهمٖت للمٗاْحر اإلاهىٖت، وال تهخم بًىاب ِ ٚالبا، ٞو

ً، بل ان ال٨شحر مجها ال ٣ْضم  م٨ً ان حؿخسضم لئلؾاءة الِ الازٔغ اليكغ او البض، ٔو

ت الا في خضوص ي٣ٖت. الم اإلاٗغٞو اث٠ الٖا ٖت او جد٤٣ اهضاٝ وْو  مًامحن مٗٞغ

  الوطُلت )الوطُؽ(: -2

ت  ان وؾاثل الاجها٫ الجماهحّر في ق٩لها اإلااصّ ٖباعة ًٖ نٟداث مُبٖى

ىىج ها ومًامٖجها ٖبر الؼمً، او اظهؼة اؾخ٣با٫ جُىعث ج٣ىٖاتها حٛحرث اق٩الها ٞو

ىن جدى٫ مً البض الاعضخي الِ الًٟاجي، ومً ألاؾىص  ٖبر ٖكغاث الؿىحن، ٞالخلٟٔؼ

والابٌٖ الِ اإلالىن، زم الِ اظٖا٫ واظٖا٫ مً الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت، والىؾٖلت في 

٤ ال٩لمت اإلا٨خىبت الاجها٫ الجماهحّر اصاة للمهضع جى٣ل عؾاثله املخخلٟت  ًٖ َٔغ

.  او البرهامج اإلاغجي واإلاؿمٕى

في خحن مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي هي جُب٤ٖ ٓٗمل مً ه٣ُت الِ ؤزغي، مً 

 ٤ زال٫ وؾِٖ اجهالي ٧الخاؾىب اللىحي او املخمى٫ او اإلاىًضّ او ًٖ َٔغ

 الهاج٠ الى٣ا٫.

 السطالت: -3

ت هاثلت الغؾاثل ٖبر وؾاثل الاجها٫ الجماهحّر ج٩ىن ٞىع  ٔت، جبض وجىٕػ بؿٖغ

ىن)، وحؿتهل٪ وجخجضص باؾخمغاع، وج٩ىن اهٖت ومخخابٗت، وعبما  (الاطاٖت والخلٟٔؼ

 ْخد٤٣ ٞحها عظ٘ الهضي هدٖجت لل٣غاءة او الاؾخمإ او اإلاكاهضة، وؤخٖاها ال ْخد٤٣.

غاى، تهضٝ في  ت طاث مًامحن مخٗضصة الٚا ان الاجها٫ الجماهحّر ٖملٖت ٨ٞٔغ

ِ مساَبت الاوؿان ٖبر عؾاثل مٖٗىت، وهى ؤ٦ثر مً مجغص ه٣ل للمٗلىماث، الجهاْت ال
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اط ْٟترى ان ْؼوص الجمهىع باإلاٗلىماث الصخٖدت، والازباع الهاص٢ت إلاؿاٖضتهم، 

اث٠ مخ٤ٟ ٖلحها  في حك٨ٖل عئي مٖٗىت اػاء ٢ًاْا مدضصة، ٦ما ان لئلٖالم ْو

.  جخد٤٣ ٖبر الاجها٫ الجماهحّر

ظخماعي ٞهي جضزل يمً مٟهىم الاجها٫ الىؾُي، وهى اما مىا٢٘ الخىانل الا 

، ال ج٩ىن ٖٞه الغؾاثل  هٕى ٣ْ٘ بحن الاجها٫ الصخصخي والاجها٫ الجماهحّر

مخخابٗت و٢ض حؿحر باججاهحن في ٖملٖت جباصلٖت جدٖذ للمكتر٦حن جباص٫ او ج٣اؾم 

٤ الهضٝ الاصواع، اعؾاال واؾخ٣باال، وؾاالا وظىابا، وا٢ىاٖا وا٢خىاٖا، ختى ْخد٣

ت ومباقغة في ظى اظخماعي جٟاٖلي مغن، ٓؿمذ  ال٨لي، وج٩ىن ٖٞه الاؾخجابت ٞىٔع

غ او حٗضْل الغؾاثل الاجهالٖت.  بخُٔى

مًامحن الغؾاثل في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٖاصة ج٩ىن زالٖت مً اهضاٝ 

ت، وج٣خهغ ٖلِ جباص٫ الغؾاثل الصخهٖت، او  اثٟه اإلاٗغٞو الم، وال جد٤٣ ْو الٖا

اث وال٣ًاْا.ال  خٗل٤ٖ ٖلِ الاخضار، او َغح وظهاث الىٓغ ٖلِ بٌٗ اإلاىيٖى

 الجمهوز )املظخلبل(: -4

الاجها٫ الجماهحّر هى ٖملٖت مىٓمت، ْدخاط الِ ماؾؿت اٖالمٖت م٣ٗضة 

ج٣ىم بةٖضاص واهخاط الغؾاثل الاجهالٖت اإلاىٓمت واإلاضعوؾت واإلاازغة، خٖض ْساَب 

ٌ ٢ض  خه باإلاهضع، مهضع واخض ظمهىع ٖٔغ ْخجاوػ اإلاالْحن، ٓكتٍر ٖضم مٗٞغ

وهظا الجمهىع ٚحر مخجاوـ، وال ٩ْىن ٖلِ نٖٗض واخض، وال ٓٗٝغ بًٗه بًٗا، 

غٝو خٖاجٖت  ت وز٣اٞاث ومٖى٫ واججاهاث واهخماءاث ْو خ٩ىن مً ٞئاث مخىٖى ٔو

 مسخلٟت.

ظمهىع مىا٢٘ الخىانل مٗغٝو خٖض ْخد٨م اإلاغؾل بةياٞت او حجب 

البا ما ٩ْىن هظا اإلاؿخ٣بل يمً بَاع اإلاؿخ٣بل، ٦ ما ٓؿخُٖ٘ خظٝ الغؾالت ٚو

  الٗاثلت، او الؼمالء او الانض٢اء او يمً صاثغة الاهخمام او الاعجاب.
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 زحع الصدى )الخفاعلُت(: -5

عظ٘ الهضي في الاجها٫ الجماهحّر بُيء ٚالبا، وؤخٖاها ٚحر مىظىص، ومً 

طاعي، و٢ض ْخسظ اق٩ا٫ مسخلٟت، الهٗب ٢ٖاؾه ٖلمٖا، والؾٖما في البض ؤلا 

ضْت او الهاج٠، ٖٞما ج٣ترب مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي مً الاجها٫  ٧الغؾاثل البْر

الصخصخي في ٖملٖت عظ٘ الهضي، ٞهي في جٟانٖلها ج٣ىم ٖلِ الخٟاٖلٖت، مً خٖض 

جباص٫ الغؾاثل والهىع وم٣اَ٘ الٟٖضْى، ًٞال ًٖ جباص٫ الخضْض بك٩ل ٞىعّ، 

 ٤ٔ اإلا٩اإلااث الهىجٖت.بل وختى ًٖ َغ 

الم  الم الجضْض ٖمىما صٞ٘ وؾاثل الٖا ان هظه الخانٖت اإلاخىاٞغة في الٖا

اصة عظ٘ الهضي (الخٟاٖلٖت) م٘ الجمهىع مً  الخ٣لٖضّ الِ الاؾخٗاهت به مً اظل ٔػ

ىن ًٖ  ت وال٨شاٞت، ٞلم ٓٗض باإلم٩ان ٖؼ٫ الصخاٞت والاطاٖت والخلٟٔؼ خٖض الؿٖغ

اخضزخه اظهؼة الخاؾىب الال٨ترووي، و٢ضعتها ٖلِ عبِ هظه الخُىع الهاثل الظّ 

غ بغامجها ومىايٖٗها واوظه اؾخسضاماتها  ٘ وجُٔى الىؾاثل بًٗها ببٌٗ، وجُٕى

  مً خٖض الك٩ل واإلاًمىن لخد٤ٖ٣ الاهضاٝ اإلايكىصة.

ىن حؿخسضم مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي  ان ال٨شحر مً مدُاث الاطاٖت والخلٟٔؼ

٤ مىا٢ٗها الال٨تروهٖت الِ اؾخ٣با٫ في بغامجها اإلابا قغة، وجلجإ الصخ٠ ًٖ َٔغ

ت او و٧االث الاهباء.  حٗل٣ٖاث ال٣غاء، مشلما جٟٗل طل٪ اإلاىا٢٘ الازبأع

م٨ً اظما٫ الٟغ١ بحن مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٧اجها٫ وؾُي وبحن وؾاثل  ٔو

 الاجها٫ الجماهحّر مً زال٫ الجضو٫ الاحي:

 ث
الىموذج الخؼي 

 الاعالم الخللُدي الاعالم الجدًد لالجصال

 مهضع مغؾل اإلاهضع او اإلاغؾل 1

 وؾٖلت وؾِٖ الىؾٖلت 2

 جؼامىٖت اهٖت مخٗا٢بت ال جؼامىٖت الغؾالت 3
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 ث
الىموذج الخؼي 

 الاعالم الخللُدي الاعالم الجدًد لالجصال

 الجمهىع  4
مٗضوص ومخجاوـ له 

 ٖال٢ت باإلاغؾل

كتٍر  ٚحر مٗضوص او مخجاوـ ٕو

خه باإلاهضع  ٖضم مٗٞغ

 نضيعظ٘  جٟاٖلٖت الخٛظْت اإلاغجضة 5

 

الم الجضْض مً ؤبغػ اإلاٟاهٖم التي َغختها  مً هاخٖت ؤزغي ٓٗض مهُلر الٖا

الخ٣ىٖاث الخضْشت، ٞهى هخاط الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت، ل٨ً ْب٣ُ الؿاا٫ الاهم اّ 

الم او٫ ما ْدباصع الِ الظهً اإلاٗاْحر  اٖالم؟ واّ ظضْض؟ خٖىما جُغح مٟغصة الٖا

ٖت، ٞٗىضما ْخدلِ الاجها٫ بهظه  اإلاهىٖت مً نض١ وص٢ت وجىاػن وخٖاصْت ومىيٖى

ه والخ٨غاع  ىضما ْخسلِ ٖجها لهالر الخطخٖم والدكٔى الشىابذ ٓٛضو اٖالما، ٖو

 ْخدى٫ الِ صٖاْت.

اما ٧لمت الجضْض التي وؾمذ الابً الكغعي للخ٨ىىلىظٖا الخضْشت، ٣ٞض ؤَل٣ذ 

ىن ٧اهذ ٖلِ ظمٖ٘ الىؾاثل ٖىض الىالصة، ٞبىا٦حر الصخاٞت والاطاٖت والخلٟ ٔؼ

ظضْضة ٦ظل٪، وولٖضة الخ٣ضم الخ٣جي في و٢تها، وعبما ٖىضما جٓهغ وؾاثل ؤزغي، 

والاْام خبلِ ب٩ل ما هى ظضْض في ْل الدؿإع الٗلمي في مجا٫ الخ٣ىٖاث.. ٞهل 

 ؾُٖل٤ ٖلحها هٟـ اإلاٟغصة ٞخ٩ىن ظضْضة ؤًْا؟!

ان ججؼثت اإلاهُلر والٗىصة الِ ظظوعه ْض٫ بال ق٪ ان الٗالم ٓؿخ٣بل 

ُغخها للخضاو٫ بٌٛ الىٓغ ًٖ  المٖت التي ج٣ترن بالٓىاهغ، ٔو اإلاهُلخاث الٖا

، بضلٖل ان مٗٓم اإلاؿمٖاث التي ؤَل٣ذ ٖلِ  مغظٖٗتها الٗلمٖت، او جٟؿحرها اللّٛى

(الاهترهذ) مسخلٟت في  ما ْىضعط جدذ اؾخسضاماث الكب٨ت الٗاإلاٖت للمٗلىماث

الم  الم الغ٢مي، وؤلٖا الم الجضْض، وؤلٖا اللٟٔ مدكابهت في اإلاٗجى، ٞهىا٥ الٖا

الم البضْل، وصخاٞت  الم اإلاٟخىح، وؤلٖا الم الضْم٣غاَي، وؤلٖا الال٨ترووي، وؤلٖا
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لِ  .. الخ، ٖو اإلاىاًَ، والصخاٞت الدكاع٦ٖت، والصخاٞت الكٗبٖت، وصخاٞت الكإع

م مً وظىص ازخالٞاث بؿُٖت بحن هظه الدؿمٖاث بال ؤن جهىعاتها جهب في  الٚغ

 هٟـ الاججاه ٞهي مهُلخاث خضْشت اليكإة، ٚحر مؿخ٣غة ٖلِ اإلاؿخىي اإلاٟاهٖمي.

جٗلها ج٣ضمه  الم، ٔو ان سخغ اإلاهُلر وجىهجه اللّٛى ْجظب وؾاثل الٖا

م مً اق٩الٖخه م٘ ان بٌٗ هظه اإلاٟاهٖم، ٢ض ج٩ىن و  لٖضة بك٩ل واؾ٘ ٖلِ الٚغ

اظتهاصاث صخٟٖت او ا٧اصْمٖت، اما بًٗها الازغ، ٞخ٩ىن مجهىلت َغخذ في م٣الت 

غوظىن لها صون اؾاؽ هّٓغ ٓٗخض به.  صخٟٖت، لٖخل٣ٟها الباخشىن، ٔو

ان الخ٣ضم الخ٣جي، والخغا٥ اإلاٗغفي، والخباص٫ اإلاٗلىماحي، وؾ٣ٍى خاظؼ اللٛت 

مام جضاو٫ اإلاٟاهٖم، ٞىظىص ًٞاء في ال٨شحر مً الضو٫، ٞخذ الخضوص ٖلِ مهغاٖحها ا

الم اٞتراضخي، ؤؾهم في َغح ا٩ٞاع وإَال١ حؿمٖاث مٖٗىت ٖلِ الٓىاهغ  خغ، ٖو

المٖت.. وجب٣ُ مهمت الباخشحن ال٨بري جىخٖض اإلادكابهت وجإنٖل اإلاخ٤ٟ ٖلٖه. (دمحم،  ؤلٖا

الم بحن الخ٣ىٖاث الخايغة وجىن٠ٖ اإلاٟاهٖم الٛاث   )2015ب، الٖا

) الظّ Citizen journalismٞٗلِ ؾبٖل اإلاشا٫ مهُلر صخاٞت اإلاىاًَ (

ٛحز ٖام  ال ْٟغ١ ٦شحرا ًٖ مهُلر  2001ؤَل٣خه ال٩ىإلابٖت ٧لٖمٖيؿٖا عوصٕع

لٗـ في ٖام participatory journalism(الصخاٞت الدكاع٦ٖت) (  2003) لبىمان ٔو

) لىصان ظٖلمىع ٖام grassroots journalismاو مهُلر (الصخاٞت الكٗبٖت) (

الم الضْم٣غاَي) ( 2004  2006) لىها٦ٖذ و٧اعو٫ ٖام democratic mediaاو (ؤلٖا

الم البضْل) ( الم مٟخىح اإلاهاصع) او (ؤلٖا  ) اوalternative mediaاو مهُلر (ؤلٖا

) ( م مً وظىص ازخالٞاث بؿُٖت بحن street journalism(صخاٞت الكإع ) ٞٗلِ الٚغ

لدؿمٖاث بال في الاججاه طاجه، ٞهي مهُلخاث بغا٢ت ٖلِ نٖٗض اللٛت، هظه ا

 مخضازلت ٖلِ مؿخىي اإلاٟهىم.

ٗىص طل٪  ان مهُلر (صخاٞت اإلاىاًَ) مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث اإلاشحرة للجض٫، ٕو
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بلِ خضازخه مً ظهت، وازخالٝ الباخشىن خى٫ مٗىاه، وؤهم وؾاثله مً ظهت ؤزغي، 

الِ ؤن بةم٩ان ؤّ شخو ؤن ٩ْىن صخٟٖا ْى٣ل ٞمهُلر صخاٞت اإلاىاًَ ٓكحر 

الم، ؤو ؤن  عؤْه ومكاهضاجه للٗالم ؤظم٘، صون الخاظت ألن ْدمل قهاصة في ؤلٖا

 ْيخمي إلااؾؿت بٖالمٖت إلْها٫ نىجه الِ الٗالم.

ًاء مً الٗامت ْلٗبىن صوعا وكُا في ٖملٖت ظم٘ وه٣ل  غمؼ اإلاهُلر اًْا أٖل ٔو

اث الا اهه في ٧ل ألاخىا٫ ْسخل٠ بك٩ل ٦بحر ًٖ وجدلٖل ووكغ ألازباع واإلاٗلىم

 -(دمحم، صخاٞت اإلاىاًَ  مٟهىم الصخاٞت الخ٣لٖضْت بىنٟها الجماهحّر و٦ما ْإحي:

  )2018ظضلٖت اإلاهُلر ومخُلباث اإلاهىت، 

ت املعُاز ث  صحافت املواػً الصحافت الجماهيًر

 ظمهىع  مهضع همىطط الاجها٫ 1

 مغؾل مهضع ال٣اثم باالجها٫ 2

 مجهىلت مٗلىمت اإلاٗاْحر اإلاهىٖت 3

ت 4  مٟخىخت م٣ٖضة ؾ٠٣ الخٔغ

 مىسًٟت ٖالٖت مهاعاث الاجها٫ 5

غ 6  ٚحر مىظىصة ٢اثمت ٞىىن الخدٔغ

ت مٗلىت اإلاهاصع 7  ٚحر مٗغٞو

المٖت 8  ٚحر مىظىصة مىظىصة الؿٖاؾت الٖا

 مغجٟٗت مىسًٟت وؿبت الخُإ 9

 مىسًٟت ٖالٖت مىانٟاث الغؾالت 10

11 
الخًٕى لل٣ىاهحن 

 الىاٞظة
 ٚحر ٢اثمت اخٖاها ٢اثمت

 وؿبت مغجٟٗت الازخهام 12
وؿبت مىسًٟت 

 ظضا
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ت املعُاز ث  صحافت املواػً الصحافت الجماهيًر

 مىسًٟت مغجٟٗت اإلاٗاْحر الازال٢ٖت 13

 مغجٟٗت مىسًٟت الخٟاٖلٖت 14

ّ  هٕى الاجها٫ 15  وؾُي ظماهحر

ٗت بُٖئت اهٖت الاجها٫ 16  ؾٕغ

 بال م٣ابل ٚالبا م٣ابل زمً الخضمت اإلا٣ضمت 17

 الىذ ٣ِٞ الىع١ والىذ الىؾِٖ الاجهالي 18

 بضون م٣ابل م٣ابل الاظىع  19

 مخٛحرة زابخت الغئي 20

 مً الٗام الِ الٗام مً الخام الِ الٗام اججاه الغؾالت 21

 مخُٕى مدتٝر َبٖٗت الٗمل 22

ش الٓهىع  23  اليكإة خضْشت ٢ضْمت اليكإة جأع

 اْجابٖت ؾلبٖت اإلاكاع٦ت 24

غاٝ 25  ٚحر مىظىصة مىظىصة اإلاباصت والٖا

 مكاع٥ مداْض صوع الصخٟي 26

 مغجٟ٘ مىسٌٟ الخإزحر الٗاَٟي 27

 ٢اثم ٢اثم الاهضماط والخ٩امل 28

غة خماْت الصخٟٖحن 29 غة مخٞى  ٚحر مخٞى

 ٚحر مىظىصة مىظىصة ال٣ىالب اإلاهىٖت 30

 

 زابعا: الجوزة التكيية واملفاٍيه التكليدية: 

المٖت، ٣ٞض ازغث ٖلِ  ت ٖلِ الٓىاهغ ؤلٖا اخضزذ الشىعة الخ٣ىٖت حٛحراث بئٖى

ٖال٢ت الٟغص باإلاىٓىمت الاظخماٖٖت، وظٗلخه مكاع٧ا ٞاٖال في ال٣ًاْا التي تهمه، مما 
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، بل ان او٨ٗـ ٖلِ َغ١ اؾخسضامه، واؾالٖب اؾخ٣باله لىؾاثل الاجها٫ ٖمىما

الشىعة الخ٣ىٖت ٖهٟذ بالٗضْض مً البضحهٖاث الشابخت التي ٧ان ْجم٘ ٖلحها الباخشىن 

الم، واإلاٟاع٢ت ان بٌٗ الضعاؾاث وآلاعاء ماجؼا٫ مدكبشت بهظه الشىابذ،  في مجا٫ الٖا

 حٗخى٣ها وجضاٞ٘ ٖجها وجخبىاها بال ه٣اف او ظض٫.

لم الاجها٫ حؿخضعي صاثما مخابٗت البٗئت  ان الٗال٢ت بحن الشىعة الخ٣ىٖت ٖو

المٖت، ومغا٢بت الٓىاهغ اإلاغجبُت بها، ومٛاصعة الشىابذ او البضحهٖاث التي اٖخمض  ؤلٖا

٣ها عئاهم  لت، واؾؿىا ٖلِ ٞو ٖلحها الباخشىن في مجا٫ الازخهام مضة َٔى

الم الخ٣لٖضْت، ومىُل٣اتهم البدشٖت هدٖجت ظمىص اإلاٟاهٖم  التي جخٗل٤ بىؾاثل الٖا

وما ْخٗل٤ بها وما جسل٣ه مً جإزحر ٢بل ْهىع هظه الشىعة، وهىا هضعط بٌٗ هظه 

 اإلاٟاهٖم: 

 اوكاث الرزوة: -1

ما ْؼا٫ مٟهىم او٢اث الظعوة ؾاثضا بالى٢ذ الخايغ في ال٨شحر مً ال٣ىىاث 

ُت  ىهٖت، اط حٗخمض املخُاث ٖلِ بىاء الخٔغ البرامجٖت واإلاجهاط الٖىمي ٖلِ الخلٟٔؼ

ت اإلاهمت  هظا اإلاٟهىم، وجً٘ وكغاث الازباع الغثٗؿت، والبرامج الؿٖاؾٖت او الخىأع

الِ الؿاٖت الخاؾٗت مؿاء، ًٞال  7في هظا الى٢ذ الظّ ٩ْىن في الٗاصة بحن الؿاٖت 

الهاث، وازخٖاع اإلاظٓٗحن، وم٣ضمي البرامج اإلاهمحن لئلَ اللت ًٖ اعجٟإ اؾٗاع ؤلٖا

 ٖلِ الجمهىع.

ىن ٖلِ اٖخباع ٖىصة اٞغاص الٗاثلت مً  ٣ىم مٟهىم او٢اث الظعوة في الخلٟٔؼ ٔو

ىن، ْخجاطبىن ؤَغاٝ الخضْض وهم  مهامهم الٖىمٖت، وججمٗهم خى٫ الخلٟٔؼ

ىا٢كىن ما جُغخه البرامج، وبٌٛ الىٓغ ًٖ  ْخٗغيىن الِ وكغاث الازباع، ٔو

ان هظا الل٣اء ٢ض ٩ْىن في الجؿض ٣ِٞ، بٌٗ الُغوخاث الاظخماٖٖت التي ا٦ضث 

ىن ٧لٖا الحها لظل٪، ٞهى ججم٘ ْسلى مً الخضْض،  ىهٞغ خٖض جإؾغهم البرامج، ٔو
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ىهٖت الاهٖت  ل٨ىه ب٩ل الاخىا٫ ال ْىٟي ظلىؾهم مٗا، وجل٣حهم الغؾاثل الخلٟٔؼ

 واإلاخىانلت.

بىىن صعاؾا تهم ٖلِ اما الباخشحن ٞما ػالىا ْامىىن ان او٢اث الظعوة ٢اثمت، ٔو

مُٖٗاتها، وال ْلخٟخىن الِ الخٖٛحراث الاجهالٖت اإلاؿخمغة، والتي بضؤث ٖىضما ؤنبذ 

ىن ْدخل م٩اها باعػا في ٧ل ٚٝغ اإلاجز٫، بٗض ان اهدكغ بك٩ل واؾ٘،  ظهاػ الخلٟٔؼ

وؤنبذ ػهٖض الشمً وؿبٖا، بدٖض حؿخُٖ٘ اّ ٖاثلت ان ج٣خجي ؤ٦ثر مً ٢ُٗت 

 واخضة.

ىن مً لت ؤههي بضحهٖت ه٣اف الٗاثلت، وججمٗها في  ان اهدكاع الخلٟٔؼ مضة َٔى

الم الجضْض، وقب٩اث الخىانل  ت اإلاٗٗكت، في خحن اٞطخى ْهىع جُب٣ٖاث الٖا ٚٞغ

ىن الِ مجغص ٣َـ مً  الاظخماعي الِ اؾ٣اَها جهاثٖا، خٖض جدى٫ وظىص الخلٟٔؼ

في  ال٣ُىؽ الٖىمٖت التي جماعؽ في البٖىث صون ان ْلخٟذ الجمٖ٘ الِ ما ٓٗغيه

الم الجضْض، ٞتري الكاقت حٗغى  و٢ذ الظعوة، وجدى٫ مٗٓم الىاؽ الِ الٖا

مسخل٠ البرامج والٗاثلت مجهم٨ت في اؾخسضام هىاجٟها الظ٦ٖت، والخاؾباث اللىخٖت 

٣ضمه.  صون اٖاعة اّ اهمٖت إلاا ٓٗغيه ٔو

لٗل مً اإلاىايٖ٘ الؿازغة التي حكحر الِ جبض٫ اخىا٫ الىاؽ في ٢ًٖت اؾخسضام 

الم الجضْض بك٩ل ْلػي الخىانل الاظخماعي بحن اٞغاص الاؾغة ان جُب ٣ٖاث الٖا

 ؤخاصْثهم جىُل٤ م٘ اٚال١ مىٓىمت الاهترهذ وجخى٠٢ بمجغص ٖىصة الخضمت.

 الخبر العاحل والظبم الصحفي: -2

الم الخ٣لٖضْت إلاضة  ْل الخبر الٗاظل والؿب٤ الصخٟي خ٨غا ٖلِ وؾاثل الٖا

لت، ٞالجمهىع ْتر٢ب و  ال٣ىىاث الًٟاثٖت جدؿاب٤ للخهى٫ ٖلِ ازباع اهٖت َٔى

ت  ٠ له ظمٖ٘ الام٩اهاث اإلااصْت والبكٔغ ت في ْل ؾبا١ قغؽ جْى وخهٔغ

 واللىظؿدٖت 
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اث الال٨تروهٖت،  ت، واإلاىؾٖى هظه الالٖت حٛحرث ٦شحرا بٗض اهدكاع اإلاىا٢٘ ؤلازبأع

الازباع، خٖض  ونٟداث و٧االث الاهباء، ٞالٟغص ؤنبذ ال ْيخٓغ وكغاث او مىاظحز

غاٖٞت واإلاىاص الٟٖلمٖت بك٩ل مخىانل الِ صعظت  جخض٤ٞ الىهىم والهىع الٟىجٚى

ت. الم الخ٣لٖضْت حٗخمضها ٦مهاصع مهمت في وكغاتها الازبأع  باجذ وؾاثل الٖا

مً ٢بل  1990وإطا ٧ان الى٣ل الخي ل٣ه٠ الٗانمت الٗغا٢ٖت بٛضاص ٖام 

للبض الًٟاجي في الٗالم، خٖض ؤٖلً ٓٗض الاهُال٢ت الاولِ ) C.N.N(قب٨ت 

ىن ًٖ اخخالله الازحر، والٛاءه الخضوص، ٞان ؾ٣ٍى بغط الخجاعة الٗالمي في  الخلٟٔؼ

ىع٥ بمشابت ه٣ُت الخدى٫ الغثٗؿت مً خٖض اهدباه الجمهىع الِ اإلاضوهاث،  مضْىت هٖٔى

 والاٞالم الصخهٖت التي نىعها الىاؽ ازىاء الخضر.

 2004يغبذ ؾىاخل اهضوهٗؿٖا والهىض وجاْالهض ًٖ اما مىظت حؿىهامي التي 

ٌ اٖتراٝ  300,000وعاح ضخٖتها ما ٣ْاعب  مً البكغ، ٞإجها ٦خبذ بالخِ الٗٔغ

الم الجضْض، ٣ٞض ٧ان مغاؾلى  الم الخ٣لٖضْت إلاا ٣ْضمه الٖا ٖلجي مً ٢بل وؾاثل الٖا

خٖم ال٣ىىاث الًٟاثٖت مً مسخل٠ البلضان ْيخٓغون الىاظحن والهاعبحن مً ج

الُبٖٗت للخهى٫ ٖلِ نىع او اٞالم او مٗلىماث إلهجاػ ازباع ٖاظلت، وجد٤ٖ٣ 

 اؾبا١ صخٟٖت.

الم  الم الخ٣لٖضْت حٗخمض بالى٢ذ الخايغ ٖلِ جُب٣ٖاث الٖا ان وؾاثل الٖا

الجضْض ووؾاثُه بك٩ل ٦بحر بما في طل٪ قب٩اث الخىانل الاظخماعي، اط مم٨ً ان 

خُاث الًٟاثٖت او مغاؾلي الصخ٠ مً الىنى٫ ْخىاظض الىاؽ في اما٦ً حعجؼ امل

الحها، بل ان بٌٗ الصخ٠ بضؤث جيكغ في مىا٢ٗها الال٨تروهٖت نٟداث زانت 

جُل٤ ٖلحها (صخاٞت اإلاىاًَ)، خٖض حٗغى ما ج٣ىهه ٖضؾاث الىاؽ مً نىع 

غاٖٞت او مىاص ٞلمٖت ًٖ مسخل٠ اإلاكاهض الٖىمٖت، وج٣ضمها للمجخم٘ ٦جؼء  ٞىجٚى

 هههاع والاهضماط والخ٩امل بحن الىؾاثل الخ٣لٖضْت والىؾاثِ الجضْضة.مً ٖملٖت الا 
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ل٣ض بضؤ الجمهىع ْٟدل في قب٩اث الخىانل الاظخماعي خا٫ ؾماٖه بداصر ما 

ىن او ْتر٢ب ما ٓٗغيه، والؾٖما ان قهاصاث  في مجخمٗه املخلي، وال ْغا٢ب الخلٟٔؼ

ٞالم، وج٩ىن اخٖاها اإلاخىاظضًْ في م٩ان الخاصر جخض٤ٞ بالىهىم والهىع وألا 

ؤ٢غب الِ الخهض٤ْ وؾِ نغإ مغظٖٗاث ال٣ىىاث الًٟاثٖت التي جطخم او 

المٖت.  جذجب او ج٣لل مً ٢ٖمت الاخضار بدؿب جىظهاتها وؾٖاؾتها الٖا

 عاداث واهماغ الخعسض: -3

ا مً ألاهىإ، اما  ٤ او اإلاظهب او يغبا مً الًغوب وؤخٖاها هٖى الىمِ هى الُٔغ

٣ت التي ٓٗغيها مً زاللها اإلاًمىن، الىمِ الاجه الي ٣ٖٞهض به ال٨ٖٟٖت او الُٔغ

الم عجٗب ظضا، ٞالجمهىع ٓٗلم مؿب٣ا بمىاٖٖض البرامج او  ٗض الىمِ في وؾاثل الٖا ٕو

الم  خل٣ُ الغؾاثل باججاه واخض مً اإلاهضع، في خحن خُم الٖا او٢اث الهضوع، ٔو

ا مً زال٫ ٖغيه الجضْض الجضْض هظا الخ٣لٖض بٗض ان ايخِ ٖامال مازغا ظض

 وج٣ضْمه لئلٖالم ال٨الؾ٩ٖي.

ان ٖىهغ الاجاخت مً اهم اإلاٗاْحر التي ٓٗخمض ٖلحها الباخشىن في مجا٫ الاجها٫ 

ت الىؾٖلت مً ٖضمه، و٢ض ٚحرث الخُب٣ٖاث الجضْضة هظا  للٟهل بحن ظماهحْر

اإلاٟهىم مً زال٫ جبض٫ اهماٍ الخٗغى والاؾخسضام واٖخماص الجمهىع ٖلِ 

 ل٨ترووي في مخابٗت ٧ل الىؾاثل.الا

ىن إلاكاهضة ما ٞاجه مً بغامج، ٞهىا٥  اصة في الخلٟٔؼ لم ٓٗض الجمهىع ْيخٓغ الٖا

جُب٤ٖ الٖىجٖىب، وزمت مى٢٘ زام ب٩ل ٢ىاة جدخّى ٖلِ مًمىن اإلااصة 

ىهٖت ٓؿخُٖ٘ ان ْخٗغى لها في اّ م٩ان وو٢ذ ما ٓكاء، لظا ؤنبذ اإلاكاهض  الخلٟٔؼ

 الِ ػمان وم٩ان اإلاكاهضة، ٞالهاج٠ الى٣ا٫ مىظىص في ظٖبه الخام.ال ٓٗحر اهمٖت 

غتها الىؾاثِ الجضْضة خُمذ الاهماٍ الخ٣لٖضْت الغجٗبت في  ان الاجاخت التي ٞو

غ مً  بصذ بإو٢اث اإلاكاهضة، وظٗلتها بدؿب ما مخٞى ىن، ٖو الخٗغى الِ الخلٟٔؼ
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ت التي ماجؼا٫ جدٟٔ هٖبت الكاقت والتي  الى٢ذ، باؾخصىاء بٌٗ البرامج الخهٔغ

ان ما حٗغى في اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت بمجغص ْهىعها الاو٫.  ؾٖغ

ىن ْبدشىن  الم الجضْض بتراظ٘ اإلاغجي، وظٗل ال٣اثمحن ٖلِ الخلٟٔؼ ل٣ض ؤؾهم الٖا

م هجاح هظا  ٖٟه، وظٗله في زضمت البض اإلاباقغ ولٗـ ال٨ٗـ، وٚع ٣ت لخْى ًٖ َٔغ

٠ٖ في مجاالث مدضصة الا اهه لم  ً، الخْى ىن الِ مجضه في ال٣غن الٗكٔغ ٓٗض الخلٟٔؼ

ت.  خٖض ٧ان بامخٖاػ ؾٖض الىؾاثل الجماهحْر

سخل٠ الخا٫ م٘ الصخاٞت الىع٢ٖت، ٣ٞض ٢ًذ الىؾاثِ الجضْضة ٖلِ  ٔو

ت زضمت م٣ابل زمً، ٦ما  غها، ٞالصخاٞت اإلاُبٖى اإلاُبٕى بًٟل الاجاخت التي جٞى

اٖت، خٖض ْخ٨بض الجمهىع ٖىاء الخىظه اجها بداظت الِ ظهىص مٖٗىت ال٢خىائها مً الب

غ الىؾاثِ الجضْضة اإلاُبٕى ٖلِ ق٩ل  الِ الاما٦ً املخههت لها، بٗىما جٞى

غاٖٞت والغؾىم البٖاهٖت pdfههىم ٞاث٣ت او بهٖٛت ( ) م٘ الهىع الٟىجٚى

٩اجحر والخ.  وال٩أع

ل٣ض ؤنبذ الجمهىع ُْال٘ صخٖٟخه اإلاًٟلت مً زال٫ الخاؾىب اللىحي او 

الصخصخي صون الخاظت الِ قغائها او مٛاصعة اإلاجز٫ مً اظل طل٪، الامغ الظّ  هاجٟه

٣ت، وظٗلهم ٓؿاب٣ىن الؼمً للب٣اء ٖلِ ٢ٖض  ؤعب٪ ال٣اثمحن ٖلِ هظه الىؾٖلت الٗٔغ

اليكغ مً زال٫ يِٛ الى٣ٟاث، وج٣لٖو الهٟداث، وزٌٟ اظىع الٗاملحن، 

 والاهخمام باليسخت الال٨تروهٖت.

غاظ٘ اإلاغجي بًٟل زىعة الخ٣ىٖاث ٓٗض مىدىا ٞانال في خٖاة ان ؾ٣ٍى الىعقي وج

ل٣ي بٓالله ٖلِ الجاهب  الىؾاثل الخ٣لٖضْت، اط ؾٖٛحر طل٪ الٗضْض مً اإلاٟاهٖم، ٔو

الم مُالبت  ىن في ٧لٖاث الٖا ألا٧اصْمي، ٞإ٢ؿام الصخاٞت والاطاٖت والخلٟٔؼ

طاٖٖت ال٣اثمت بمغاظٗت قاملت للمىاهج الضعاؾٖت، و٦ظل٪ للٟىىن الصخٟٖت والا 

 مىظ ٖكغاث الؿىحن.
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 زحع الصدى والخفاعلُت: -4

ٓٗض عظ٘ الهضي مً الاع٧ان اإلاهمت في ٖملٖت الاجها٫ بإهىاٖه ٧اٞت، ٞمً زالله 

ْخد٤٣ ألازغ، لظل٪ ٞهى ٞاٖل ظضا في الاجها٫ الصخصخي، خٖض ٓؿخ٣بل اإلاخل٣ي 

ٟ٪ الكٟغا حر اللٟٖٓت.. ْدلل الغمىػ ٔو ث الاجهالٖت بٗىما الاقاعاث اللٟٖٓت ٚو

، اط ٩ْىن اججاه الٗملٖت الاجهالٖت ٚالبا  ْسخل٠ الخا٫ في الاجها٫ الجماهحّر

 باججاه واخض.

ل٣ض اخضزذ الىؾاثِ الجضْضة زىعة في مجا٫ عظ٘ الهضي ٣ٞض ظٗلخه ؤ٢غب الِ 

، لٖخدى٫ اإلاهُلر مً اإلاٟهىم ال٣ضْم  الاجها٫ الصخصخي مً الاجها٫ الجماهحّر

 بالبِء الِ الخٟاٖلٖت لخٛضو الٗملٖت مً الال جؼامىٖت الِ التزامىٖت.الظّ ْىحي 

الم، وخل  ش وؾاثل الٖا ت ظؼء مً جأع ل٣ض ايخِ عظ٘ الهضي بالٖاجه اإلاٗغٞو

مدله مٟهىم (الخٟاٖلٖت) الظّ ؤجاح امام الجمهىع مجاال واؾٗا في الخد٨م بالغؾالت 

٤ عص  المٖت مً خٖض الك٩ل واإلاًمىن، ًٖ َٔغ الٟٗل الاوي واإلاباقغ، مما ظٗل ؤلٖا

المٖت املخخلٟت جً٘ في خؿاباتها بم٩اهٖت الخ٠ٖ٨ الٟىعّ م٘ ما  اإلااؾؿاث ؤلٖا

ب به ظمهىعها لخد٤ٖ٣ الهضٝ والازغ.   ْٚغ

ان الٟٗل الخىانلي للجمهىع ٚالبا ٩ْىن بمشابت املجـ الظّ حؿخٗحن به وؾاثل 

ال  الم لدك٩ل مًامٖجها ؤو ج٠ٖ٨ اهخاظها ؤلٖا مي، بما ْدىاٚم م٘ ما ْبدض ٖىه الٖا

ضم  هظا الجمهىع، بل ؤخٖاها جغؾم اَغها وؾٖاؾتها بما ًْمً ظظب اإلاخل٣ي ٖو

ه ًٖ ال٣غاءة او الاؾخمإ او اإلاكاهضة.  اههغاٞه او ٖؼٞو

غتها الخ٣ىٖاث الخضْشت إلاؿخسضمي اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت  هظه الخانٖت التي ٞو

ذ ألابىاب امام الجمهىع إلاماعؾت  ت ٚحر مؿبى٢ت، قٖغ الٗمل الصخٟي ؤًْا بدٔغ

ٗه بٌٗ اإلاؿخسضمحن مً  و٦ظل٪ الاهدكاع الىاؾ٘ في الٗالم الاٞتراضخي، ٞما ْٞغ

ههىم واٞالم، وما ٣ْضمه مً عئي وؤ٩ٞاع، ؤنبدذ مدل مخابٗت واهخمام ٓٗبر 
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 ٖىه الازغون، مً زال٫ الاعجاب والخٗل٤ٖ.

اث ٧اهذ مؿخدٖلت ٢بل ْهىع الخٟاٖلٖت في اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت اقبٗذ خاظ

غث للجمهىع بمسخل٠  الم والاجهاالث واإلاٗلىماث، وٞو الشىعة الخ٣ىٖت بمجا٫ الٖا

لت امىٖاث مً الهٗب مجغص الخ٨ٟحر ٞحها، ٣ٞض  ٞئاجه جد٤ٖ٣ صواٞ٘ ْلذ إلاضة َٔى

ٟا٫ في مٗتر٥  ػظذ اإلاغاه٣حن والكباب والغظا٫ واليؿاء و٦باع الؿً وختى ألَا

ػماهٖت او م٩اهٖت له، وظٗلذ الجمٖ٘ ْداوع الجمٖ٘، بٖٗضا ًٖ  اٞتراضخي ال خضوص

ٖحن الغ٢ٖب او م٣هه او جضزالجه او في اي٤ٖ الخضوص، ٞاإلوؿان اإلاٗانغ ٓٗٗل 

ٗبر ٖٞه ًٖ مىا٢ٟه  ٖلِ مضاع الٖىم في مجخم٘ مىاّػ ٢ض ْبىح به ًٖ مكاٖغه، ٕو

ا ٖما ٓٗٗكه في خٖاجه الٗ ذ، ٢ض ْسخل٠ ظظٔع  اصْت.واعاءه بك٩ل نٔغ

با ٖلِ ٢ٖاؽ عظ٘ الهضي، والؾٖما في  ان البدىر الا٧اصْمٖت ٧اهذ ٢انغة ج٣ٔغ

مجا٫ الاطاٖت بؿبب ٖٚاب ال٣هضْت في الخٗغى الِ بغامجها، و٦ثرة املخُاث 

الًٟاثٖت والاطاٖٖت، واوكٛاالث الىاؽ الٖىمٖت التي ايٟٗذ طا٦غتهم واهخماماتهم 

لِ ال٨ٗـ ما  غه الٖىم زانٖت الخٟاٖل في بما حٗغيه هظه الىؾاثل، ٖو جٞى

 الىؾاثِ الجضْضة.

الم الجضْضة ٢لبذ مٟهىم الاجها٫  ان زىعة الخ٣ىٖاث في مجا٫ وؾاثِ الٖا

الم بما ٞحها الخ٣لٖضْت  باججاه واخض عاؾا ٖلِ ٣ٖب، خٖض انبدذ وؾاثل الٖا

حؿخ٣بل آلاعاء والخٗل٣ٖاث الصخهٖت للجمهىع بك٩ل ؤوي، وؤنبذ ال٣اثم باالجها٫ 

اجي.وا  لجمهىع ٓٗٗكىن مٗا في بٗئت اٞترايٖت جالشخى ٞحها البٗض الٟحْز

غث الخ٣ىٖاث الخضْشت اإلاؿخسضمت في اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت ٞغنت ٦بحرة  ل٣ض ٞو

للباخشحن في ٢ٖاؽ عصوص اٞٗا٫ الجمهىع بكإن مسخل٠ البرامج وال٣ًاْا اإلاٗغويت 

حر الىهىم الخٟاٖلٖت وعظ٘ الهضي الاوي مم ا اٞغػ مٟاهٖم ظضْضة مً زال٫ جٞى

غ١ بدشٖت لم ج٨ً ٢اثمت في الؿاب٤.  َو
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٤ ما ْإحي:  م٨ً ان همحز الٟغ١ بحن عظ٘ الهضي والخٟاٖلٖت ًٖ َٔغ (الؿخاع، ٔو

 )134 - 101، الهٟداث 2020

 الخفاعلُت زحع الصدى املعُاز ث

1 
على 

مظخوى 

 الخأزير

ّ  جإزحره ي٠ٖٗ  جإزحره ٢ى

 مباقغ (ؤوي) ٚحر مباقغ (ٚحر ؤوي) 2

3 
ال ٓؿــمذ لل٣ــاثم باالجهــا٫ بخٗــضْل 

 الغؾالت
 ام٩اهٖت حٗضْل الغؾالت

1 

على 

مظخوى 

 الادواث

ض  الاعجاب والخٗل٤ٖ واإلاكاع٦ت الغؾاثل الىع٢ٖت ٖبر البْر

 املخاصزت الاجها٫ الهاجٟي 2

ض عؾاثل ٖبر الهاج٠ املخمى٫  3  الال٨ترووي البْر

 

اظــــــــــــــــغاء بدــــــــــــــــىر ٖلــــــــــــــــِ الجمهــــــــــــــــىع 

للخٗـــــٝغ ٖلـــــِ اؾـــــخجاباتهم وآعائهـــــم 

 بالغؾاثل الاجهالٖت

 مىخضْاث الى٣اف واإلاضوهاث

4  
اؾــــــــــــخُالٖاث الــــــــــــغؤّ او الاؾــــــــــــخٟخاء 

 الال٨ترووي

5  

ؤصواث الىنـــــــــــــــــــــــــــــــــى٫ للمٗلىمـــــــــــــــــــــــــــــــــاث 

(الىنـــــــــــــــــــالث الٟاث٣ـــــــــــــــــــت، جهـــــــــــــــــــي٠ٖ 

اإلالٟــــــــــــــــــــــــــاث، زــــــــــــــــــــــــــضماث البدــــــــــــــــــــــــــض، 

طاث  الٟهغؾـــــت، الاعقـــــ٠ٖ، الـــــغوابِ

 الٗال٢ت)

1 

على 

مظخوى 

 الوطائل

ــــالم الخ٣لٖضْــــت اإلاخمشلــــت  وؾــــاثل الٖا

ىن   بالصخ٠ والغاصْى والخلٟٔؼ

الىؾــاثِ اإلاخٗـــضصة اإلاخمشلـــت بـــاإلاىا٢٘ 

الال٨تروهٖـــــــــــــت واإلاـــــــــــــضوهاث وقـــــــــــــب٩اث 

الخىانـــــــل الاظخمـــــــاعي (ٞـــــــٗـ بـــــــى٥، 

تر، اوؿخٛغام، ْىجٖىب...)  جٔى

1 
على 

مظخوى 

ْم٨ــــــــــــً الخٗــــــــــــٝغ ٖلــــــــــــِ اإلاغؾــــــــــــل  ال

بؿـــــــهىلت فـــــــي الاجهـــــــا٫ الجمـــــــاهحّر 

الخٟاٖلٖـت ٚالبــا مغؾــلها مٗــغٝو مــً 

زــال٫ الخؿــاب الصخصــخي والهــىعة 
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 الخفاعلُت زحع الصدى املعُاز ث

الن ال٣ـــــــــــــــــــاثم باالجهـــــــــــــــــــا٫ ال ْـــــــــــــــــــغي  املوزوكُت

 الجمهىع وال ْخٟاٖل مٗه مباقغة

ض الصخصخي  الصخهٖت وختى البْر

1 

على 

مظخوى 

 اللُاض

ال جىظــــــض صعاؾــــــاث جىاولــــــذ مٟهــــــىم 

مـــً الهـــٗب ظـــضا عظـــ٘ الهـــضي اط 

الىنــــــــــى٫ الــــــــــِ اإلاغؾــــــــــل ٞهــــــــــى ٚحــــــــــر 

 مٗغٝو لل٣اثم باالجها٫

الاججــــاه الاو٫: بدــــىر حٗجــــى بضعاؾــــت 

 الخٟاٖلٖت بٗضها زانٖت للىؾٖلت

 

2  
الاججـــاه الشـــاوي: بدـــىر حٗجـــى بضعاؾـــت 

 الخٟاٖلٖت مً وظهت هٓغ اإلاخل٣ي

3  
الاججاه الشالـض: بدـىر حٗجـى بضعاؾـت 

 اجهالٖتالخٟاٖلٖت بٗضها ٖملٖت 

1 

فسوكاث 

 عامت

 يغوعة وظىص قب٨ت الاهترهذ ال ْدخاط الِ قب٨ت الاهترهذ

2 
 مً اإلاؿخ٣بل الِ اإلاغؾل

 

مـــــــــــً اإلاؿـــــــــــخ٣بل الـــــــــــِ اإلاغؾـــــــــــل وبـــــــــــحن 

ً ٖٞما بٖجهم  اإلاؿخ٣بلحن الازٔغ

 مخىانل مى٣ُ٘ 3

 

ت السأي وػصو الخصوصُت: -5  حٍس

الم الىسبّى ا٢ترن ْهىع الىؾاثِ الجضْضة بمهُلخاث جبكغ  بالخدى٫ مً الٖا

الم الكٗبّى خٖض ْهبذ الىاؽ قغ٧اء خ٣ٖ٣ٖىن في نىاٖت ال٣غاعاث  الِ الٖا

الغؾمٖت ٖلِ مسخل٠ الهٗض اْظاها ببضء ٖهض صْم٣غاَي ٓٗبر ٖٞه اإلاىاًَ الٗاصّ 

 ًٖ عاْه بهغاخت صون ٢ٖىص او مدضصاث جٟغيها الىؾاثل الخ٣لٖضْت.

ان مٗٓم الباخشحن الظّ بكغوا بؿ٣ٍى اإلامىٕى واملخٟي لهالر اإلاؿمىح 

 ،ٌ واإلاٗلً اهُل٣ىا في مؿاهضة هظه الىؾاثِ، وهٓغوا لها مً هظا الباب الٗٔغ

ُٞغخىا مهُلخاث ٖضة، ججٗل اإلاخل٣ي ناوٗا للغؾاثل بٌٛ الىٓغ ًٖ 
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ثل مً مدخىاها، ٞاإلاهم مً وظه هٓغهم هى مكاع٦ت الجمٖ٘ بدٖض ج٩ىن الغؾا

 الٗام الِ الٗام.

والخ٣ٖ٣ت ان الىؾاثِ الجضْضة والخٟاٖلٖت في اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت، والؾٖما 

ت الِ ؾماواث مٟخىخت، ٞال  ٗذ خضوص الخٔغ بكب٩اث الخىانل الاظخماعي، ٞع

لِ ال٨ٗـ جماما مً  زٍُى ج٠٣ خاظؼا امام الجمٖ٘ في الخٗل٤ٖ او الى٣ض، ٖو

اث خاعؽ البىابت او اإلاٟاهٖم ال٣ضْمت في الىؾاثل  الخ٣لٖضْت ال٣اثمت ٖلِ هٓٔغ

حرها. المٖت ٚو  مٟهىم الؿٖاؾت الٖا

ان ج٣ضْم همىطط اٖالمي خالم لئلٖالم الضْم٣غاَي ٖبر الىؾاثِ الجضْضة 

انُضم بؿىء اؾخسضام الخ٣ىٖاث الخضْشت مً خٖض اإلاًمىن والؾٖما في الٗضْض 

خغوط ًٖ ٢ىاٖض الظو١ مً صو٫ الٗالم الشالض، خٖض ؾىء الاؾخسضام، وال

ش، والخالٖب باأل٢ىا٫، وجٟؿحر  ً مً زال٫ هبل الخأع واللٖا٢ت، واؾ٣اٍ الازٔغ

٤ عئي زاَئت، واللجىء الِ البرامج الٟىٖت للٗبض بالهىع وألاٞالم، ٢ض  الاٞٗا٫ ٞو

خا٫ صون جد٤ٖ٣ هظه الٛاْت، ٞإهضاٝ ومهام الىؾاثِ الجضْضة التي عوط لها 

ذ ًٖ مؿاعاتها الخ٣ٖ٣ٖت، وانبدذ اصاة ٞاٖلت الباخشىن ًٖ الضْم٣غا َٖت اهدٞغ

.ً  لٛؼو زهىنٖت الازٔغ

ان ازترا١ الخهىنٖت، ووي٘ اشخام جدذ ايىاء ػاثٟت مً زال٫ اليكغ 

اإلاطخيء، واؾخٛال٫ مٗلىماث ونىع واٞالم صون اطن ؤصخابها، والخُٟل ٖلِ 

اَي الظّ بكغ الخٖىاث الخانت، ٧لها ٖىامل ؾاٖضث في اؾ٣اٍ الىمىطط الضْم٣غ 

الم الدكاع٧ي.  به صٖاة الٖا

ل٣ض جدىلذ بٌٗ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي الِ م٨ب للىٟاْاث مً زال٫ 

ج أل٩ٞاع  خضاءاث اللٟٖٓت، والاؾخٛال٫ الجيسخي، والترٔو ال٣ظٝ والدكهحر، والٖا

ت الخٗبحر، الامغ الظّ ْخٗاعى م٘ اإلاٗاْحر اإلاهىٖت  ومٗخ٣ضاث هضامت جدذ الٞخت خٔغ
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الم الخ٣لٖضّ.والٖا  غاٝ الازال٢ٖت التي ٖٝغ بها الٖا

ٗاث ؤنبذ يغوعة ملخت مً اظل الاؾخٟاصة  ان ؾً ال٣ىاهحن ووي٘ الدكٕغ

٠ٖ الشىعة الخ٣ىٖت لخضمت الٟغص واملجخم٘،  ال٣هىي مً الىؾاثِ الجضْضة، وجْى

ٞما جؼا٫ ال٣ىاهحن ٢انغة ببٌٗ الضو٫ في بْجاص نٖٜ جىٖٓمٖت جداٞٔ ٖلِ خ٣ى١ 

٘. الىاؽ، ذ او ج٣ٕغ ت الغاّ صون ججٔغ  وجمىذ الجمٖ٘ خٔغ

ومشلما زمت ٢هىع في الؿبا١ بحن ما جٟغػه الشىعة الخ٣ىٖت مً وا٢٘ ظضْض ٖلِ 

ٗاث وال٣ىاهحن الىاٞظة للٗضْض  الم، هىا٥ ٢هىعا واضخا ٦ظل٪ في الدكٕغ نٖٗض الٖا

ه ىع مً الضو٫، اط انبدذ ٖاظؼة جماما مً مىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت، ْو

الىؾاثِ الجضْضة، بل اجها ٖاظؼة ؤخٖاها ختى ًٖ يبِ الىؾاثل الخ٣لٖضْت في 

ىهٖت  ال٣ٟغاث ال٣اهىهٖت التي جد٨م اليكغ بٗض ان جدىلذ بٌٗ املخُاث الخلٟٔؼ

ً ٖبر ؾلؿلت  ٠ إلاهاظمت الازٔغ
ً

ْى
ُ
والاطاٖٖت الِ ص٧ا٦حن حٗغى بًاجٗها الباثغة، وج

جغوط للسخغ والكٗىطة بضون عاصٕ ٢اهىوي او مً الاٞتراءاث والا٧اطْب، او اطاٖاث 

 مجخمعي ظاص او خاػم.

حرث ال٨شحر مً  المي ُٖلذ ٚو ان زىعة الخ٣ىٖاث التي يغبذ اإلاكهض الٖا

ىام،  المٖت ال٣اثمت مىظ ٖكغاث ألٖا اإلاٟاهٖم، واؾ٣ُذ الٗضْض مً البضحهٖاث الٖا

الازخهام، ٣ْابلها ٢هىع واضر وج٨ٟحر م٩ٖاه٩ٖي مً ٢بل الباخشحن في مجا٫ 

خٖض ْترصص ال٨شحر في ج٣ضْم َغوخاث ظضْضة، عبما جهُضم بًبابٖت واضخت، 

ج٨مً في ٣ٖى٫ ظبلذ ٖلِ الخ٨ٟحر ال٨الؾ٩ٖي، في خحن ان اإلاُلىب مخابٗت ما ْجّغ 

في البٗئت الاجهالٖت الجضْضة، ومىا٦بت ما حؿٟغ ٖىه الشىعة الخ٣ىٖت للخغوط 

البدض الٗلمي، والاجٟا١ ٖلِ زىابذ ٖلمٖت بماقغاث ٖلمٖت ص٣ٖ٢ت، حؿهم في اٚىاء 

 واخضة.
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 خامطا: الجوزة التكيية والتهامل بني الوضائل:

ؤَل٣ذ الشىعة الخ٣ىٖت اًْا اؾخٟهام ٦بحر بكإن الهغإ بحن الجضْض والخ٣لٖضّ 

لخدحي ظضلٖت الالٛاء او الخ٩امل بحن الىؾاثل، بمٗجى الؿاا٫ هل الىؾاثل الجضْضة 

٣ت اإلاىٓىمت جلػي الىؾاثل ال٣ض ٤ َٔغ ها حٗمل ٞو ْمت؟ ام ان هظه الىؾاثل بمجمٖى

اإلاخ٩املت في زضمت الجمهىع، وان الىؾاثل الجضْضة ال ْم٨ً ان جلػي الىؾاثل 

٤ والابهاع.  ال٣ضْمت مهما اخخىث ٖلِ ٖىانغ الدكٔى

تها،  والخ٣ٖ٣ت ان ٧ل وؾٖلت اٖالم جخمخ٘ بؿماث وزهاثو جضْم ػزمها وخٖٔى

ضْمت ججٗل ٞئت مً الجمهىع ال حؿخٛجي ٖجها، وهظه الؿماث ٢ض وجسل٤ صواٞ٘ مؿخ

ها، واهماٍ الخٗغى والاؾخسضام، ٦ما ان  ٣ت ٖغيها وجىٖى ٔغ جخٗل٤ بمدخىاها، َو

الٗضْض مً اإلاًامحن جهلر لىؾٖلت وال جهلر لىؾٖلت ازغي ألمىع جسو َبٖٗت 

ىصة، وهى الىؾٖلت، والك٩ل الظّ ج٣ضم مً زالله اإلاًمىن، وبٌٛ الىٓغ ًٖ الج

خه، ٖىضما ٖض  ما اقاع الٖه ٖالم الاجها٫ ال٨ىضّ ماعقا٫ ما٧لىهان في هٓٔغ

ض مً الخٗغى او  ٣ت الاؾخسضام هي التي جدض او جٔؼ ٔغ الىؾٖلت هي الغؾالت، َو

 الاؾخسضام.

ىن مباعاة ٦غة ال٣ضم بهىعة ؾٗئت  ٞالجمهىع مشال ًْٟل ان ٓكاهض بالخلٟٔؼ

٤ ؤلاطاٖت بهىث واضر، ومٗل٤ مخمحز.. ومٗل٤ ي٠ٖٗ، ٖلِ ان ٓؿخم٘ لها ٖ ً َٔغ

ت في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ما ْؼا٫ مُلىبا ب٣ىة،  وال٨خاب الظّ ْهغث وسخخه اإلاُبٖى

م مٗغ٦خه الغ٢مٖت م٘ اليسخت الال٨تروهٖت، وؾهىلت الخهى٫ ٖلحها، ًٞال ًٖ  ٚع

 ؾٗغها م٣اعهت باليسخت الىع٢ٖت.

مً الىؾاثل الغاثضة في ٖالم  الصخاٞت التي ْهغث في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ حٗض

الاجها٫، ْلذ مداٞٓت ٖلِ هٖبتها وصوعها في ٖملٖت نى٘ ال٣غاع الؿٖاسخي، وجإزحرها 

اتها، مً  في مىاحي الخٖاة املخخلٟت، وطل٪ إلاا جمل٨ه مً زهىنٖت في ٖغى مدخٔى
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٣ت  ٔغ زال٫ ٞىىن و٢ىالب صخٟٖت، جدٖذ لها ج٣ضْم الخبر والغاّ والخدلٖل، َو

 اخا، خٖض جدٖذ ل٣غائها و٢خا ممخٗا مً الاؾترزاء.مُالٗتها نب

ً في  ل٣ض ٖىىهذ مجلت صْغ قبٖٛل الاإلااهٖت بإوازغ زماهٖيٖاث ال٣غن الٗكٔغ

ٌ (الصخاٞت جدخًغ)، وطل٪ اطبان بؼٙو ٖهغ الا٢ماع الانُىاٖٖت،  ماوكٗذ ٖٔغ

وجغ٢ب الٗالم ونى٫ البض الىاٞض الٗابغ للخضوص، خٖض جيبإث املجلت ان اْام 

اخبت الجاللت ٢ض ولذ، والضهٖا م٣بلت ٖلِ ٖهض ظضْض، الا ان الصخاٞت لم جمذ، ن

م الخدضْاث، بل اجها جم٨ىذ اخٖاها مً الخهى٫ ٖلِ اؾبا١  لذ نامضة ٚع ْو

ىن واإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت، مشلما  صخٟٖت م٘ وظىص البض اإلاباقغ لئلطاٖت والخلٟٔؼ

ً الشاوي  ىع٥ جاْمؼ في حكٔغ غ الضٞإ  2014اٖلىذ صخٖٟت هٖٔى ًٖ اؾخ٣الت ؤػ

٩ي حكا٥ هٖٛل ٢بل   ؾاٖت مً ج٣ضْمها م٨خىبت الِ الغثٗـ باعا٥ اوباما. 24الامٔغ

٣ها الِ  ٣ا مً الباخشحن واإلاهىٖحن ان الصخاٞت الىع٢ٖت في َٔغ باإلا٣ابل ْغي ٞٔغ

الؼوا٫، ٞهي جىإػ ٖلِ ٞغاف اإلاىث، او حٗٗل ؾىىاتها الازحرة، هدٖجت للشىعة 

ْهىع قب٨ت ؤلاهترهذ، وما اٞغػجه مً ٖؼٝو ال٨شحر مً ال٣غاء ًٖ ا٢خىاء الخ٣ىٖت، و 

ت، ووكىء ظٖل ظضْض لم ٓٗض ْخٗامل م٘ الىع١، ًٞال  ؤو مُالٗت الصخ٠ اإلاُبٖى

ت، وقٖٕى ز٣اٞت الخهى٫  ًٖ حّٛحر ؤهماٍ الاهخمام وال٣غاءة لضي مجخم٘ اإلاٗٞغ

اإلاخىانل إلابٖٗاث الصخ٠ املجاوي ٖلِ اإلاٗلىمت، الامغ الظّ ؤصي بلِ التراظ٘ 

ت ٖلِ نٖٗض الٗالم  اث عنٗىت ومٗغٞو الىع٢ٖت واهسٟايها، بضلٖل ان مُبٖى

ً الٗغبي ٢ض جى٢ٟذ او جدىلذ الِ وسخت ال٨تروهٖت ؿدٖان  مشل صخٖٟت ،والَى ٦ٕغ

ى٥  ،2008ؾاْيـ مىهٗخىع التي ؤلٛذ َبٗتها الىع٢ٖت مىظ الٗام  ومجلت هٖىٔػ

٨ٖت الكهحرة ٖت ألامٔغ واججهذ هدى  ،ٖاًما مً الهضوع  80خٖض جى٢ٟذ بٗض  ألاؾبٖى

ً الشاوي  ضة ٞغاوـ ؾىاع الٟغوؿٖت التي جى٢ٟذ مىظ حكٔغ ٖهغها الغ٢مي، وظٔغ

، وا٦خٟذ بيسخت ٖلِ قب٨ت ؤلاهترهذ، ومجلت ألاؾبٕى الٗغبي التي نضعث 2011
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ا، ومجلت آلاصاب اللبىاه ٢55بل  ًّٖ ٖت الهاصعة ٖاًما وجدىلها بلِ اليسخت ؤلال٨تروهٖت ٧ل

، وؤنبدذ جهضع 2012التي جى٢ٟذ ًٖ اليسخت الىع٢ٖت في ٖام  1953مىظ 

ا ٣ِٞ. ًّٖ  بل٨تروه

ت ٦بحرة مً  هظه الاؾباب اياٞت الِ الاػماث الا٢خهاصْت، ظٗلذ مجمٖى

اث٠،  ٘، وإلٛاء آالٝ الْى الصخ٠ طاجٗت الهٗذ جلجإ بلِ ج٣لٖو ؤع٢ام الخىٕػ

ذ ٖضص ٦بحر مً الٗاملحن ٞحها، بٖجها صخ٠ واؾٗت الاهدكاع، مشل ق٩ٖاٚى  وحؿٔغ

٨ٖت ألاوؾ٘ اهدكاًعا  جغبٖىن، وبىؾًُ ٚلىب وؤهجلىؽ جاْمؼ، وختى مجلت جاْم ألامٔغ

 في الٗالم.

غه له الشىعة الخ٣ىٖت مً زضماث ٦بحرة ٦بض  الم الجضْض بما جٞى ان ْهىع الٖا

خدى٫ الِ الصخاٞت الىع٢ٖت زؿاثغ ٞاصخت مما صٞ٘ الٗضْض مً الصخ٠ ال٨بري لل

غ اإلاى٢٘ ختى زضمت ٖغى الاٞالم وام٩اهٖت اؾخٗاصة  اليسخت الال٨تروهٖت خٖض ْٞى

الهاث ولى بضعظت  ضاص اإلاايٖت ٖبر الاعق٠ٖ الال٨ترووي ٦ما حٗغى زالله الٖا الٖا

 ا٢ل مً اليسخت الىع٢ٖت.

واإلاخدب٘ للٗىامل الؿاب٣ت ْجض ان هظا الخدى٫ ال ٓٗجي وظىص ٢هىع في ق٩ل 

الىؾٖلت طاتها، ب٣ضع حٗل٣ه بإؾباب زاعظت ًٖ اعاصتها، جخمشل بمجاهٖت ومًمىن 

ال٣غاءة، وؾهىلت الاجاخت، وحٛحر ٖاصاث ال٣غاءة، والٓغٝو الٗامت، مشل وظىص 

ت ال  اػماث مالٖت ٖلِ مؿخىي الٗالم، م٘ طل٪ ٞان اإلاى٢٘ الغ٢مي للصخ٠ اإلاُبٖى

٣ت ظضْضة جدىاٚم م٘ عوح الٗهغ، ٞهي حٛتز٫ ٦شحرا  ٓٗجي الٛائها، بل ج٣ضْمها بُٔغ

م  ال٩لٟت اإلاالٖت، وججٗلها مخاخت بك٩ل ٚحر مؿبى١، ٦ما ان الصخاٞت الىع٢ٖت ٚع

 جغاظٗها ماجؼا٫ ٢اثمت ومازغة.

ٞالىؾاثل الخ٣لٖضْت ٧ي ال ج٣ٟض هظه اإلاٗغ٦ت لهالر الجضْض في بٗئت مخٛحرة 

حكهض جدىالث مؿخمغة ال ؤخض ْخ٨هً بمؿخجضاتها جإ٢لمذ وج٨ٖٟذ واؾدشمغث 
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الشىعة الخ٣ىٖت و٢ضمذ هٟؿها بك٩ل ازغ مسخل٠، اط اؾخٟاصث مً ؾماث 

م٩اهتها الازحرة وزهاثو التي ايٟتها الخ٨ىىلىظٖت الخضْشت في مداولت الؾترصاص 

ٖىض الجمهىع، بل سخبذ اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت، والؾٖما قب٩اث الخىانل الاظخماعي، 

المي. ٟتها في ج٣ضْم زضماتها، واهخاظها ؤلٖا   وْو

الم الجضْض بإق٩الها الغ٢مٖت املخخلٟت في اصزا٫  ٣ٞض ؤؾهمذ وؾاثِ الٖا

الم الخ٣لٖضْت في الخٗامل غ١ خضْشت لىؾاثل الٖا م٘ الاخضار واإلاٗلىماث  اؾالٖب َو

ٟها  وإهخاط الغؾاثل واإلاًامحن بإق٩الها املخخلٟت مما ظٗل هظه الىؾاثل جْى

الم الجضْض بكب٩اجه ووؾاثُه الغ٢مٖت في الخإزحر ٖلِ  لهالخها، ٣ٞض اؾخُإ الٖا

٤ اصزا٫ الٖاث ظضْضة ؤؾهمذ في  ق٩ل ومًمىن اإلا٣غوء واإلاؿمٕى واإلاغجي ًٖ َٔغ

جي، اط اؾخٟاصث مً الخضماث التي ج٣ضمها جل٪ الىؾاثِ في مىا٦بت الخ٣ضم الخ٣

ٖٟها  وكغ الازباع واإلاٗلىماث والىنى٫ الِ الجمهىع بإؾٕغ الُغ١ واؾهلها وجْى

 لخل٤ بٗئت جٟاٖلٖت م٘ الجمهىع.

م مً بٌٗ الخى٢ٗاث التي جخدضر ًٖ  ىن ٖلِ ؾبٖل اإلاشا٫ ٖلِ الٚغ ٞالخلٟٔؼ

الم الجض ْض ازبذ مغوهخه مً زال٫ بٖاصة حك٨ٖل جغاظٗه بزغ ْهىع وؾاثِ الٖا

مىٓىمخه بال٩امل مؿدشمغا الخ٣ىٖاث اإلاخىامٖت التي اهخجتها ج٨ىىلىظٖا الاجها٫ 

ٗا٫ عاح ْخىانل م٘ بغامجه مهما ٧اهذ مًامٖجها.  واإلاٗلىماث لخل٤ ظمهىع وكِ ٞو

  .)2018(هاجلي، 

اث وبثها بٗض ونىلها مً  وال ج٣خهغ اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت ٖلِ حسجٖل اإلاىيٖى

اث التي لها ؤهمٖت باليؿبت  اإلاهضع، وإهما حٗخمض الى٣ل اإلاباقغ لهظه اإلاىيٖى

للجمهىع ؾىاء ٧ان الجمهىع مدلي او صولي، ٞبٌٗ اإلاىا٢٘ جسهو هاٞظة للى٣ل 

٤ ألا ٢ماع اإلاباقغ مجها، مغجبُت بال٣ىاة الًٟاثٖت التي بضوعها جى٣ل ألاخضار ًٖ َٔغ

 الهىاٖٖت.
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ىن حؿخسضم مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي  ان ال٨شحر مً مدُاث الاطاٖت والخلٟٔؼ

ج  اصة ٖغيها وظٗلها مخاخت صاثما امام الجمهىع او الترٔو في بغامجها اإلاباقغة، او إٖل

غى م٣اَ٘ مجها والخٗٝغ ٖلِ مضي ج٣بلها مً الجمهىع ٖبر زانٖت الخٟاٖل،  لها ٖو

٤ مىا٢ٗها الال٨تروهٖت الِ اؾخ٣با٫ حٗل٣ٖاث ال٣غاء،  وجلجإ الصخ٠ اًْا ًٖ َٔغ

 ووكغها وجسهٖو مؿاخاث مٖٗىت مً اظل اصامت ػزم الخٟاٖل م٘ الجمهىع.

ت مً ؤ٦ثر اإلاؿخٟٖضًْ مً الخُىعاث التي اخضزتها الشىعة  وحٗض ؤلاطاٖت اإلاؿمٖى

الخ٣ىٖت بٗض ان قهضث جغاظٗا في الؿىىاث ألازحرة لهالر ب٣ٖت الىؾاثل اط اٖاصث 

وقاثج الخىانل م٘ اإلاؿخمٗحن ٖبر البض اإلاباقغ في قب٩اث الخىانل الاظخماعي 

 ئلطاٖت. مشلما مىذ البىص٧اؾذ ؤ٦ثر مً هٟـ ظضْض ل

ل٣ض ؤنبذ اإلاخل٣ّي ٓؿخم٘ بلِ البىص٧اؾذ بمٟغصه، ٚالبا باؾخٗما٫ ؾماٖاث 

الغؤؽ ؤو الؿماٖاث الٟغصْت، وهى ما ٓؿمذ بمساَبت اإلاؿخمٗحن بالهمـ في آطاجهم. 

لِ ٨ٖـ اإلاظٓ٘ الظّ  المٖت، ٖو ومً ظهت ؤزغي، ْسخاع اإلاؿخم٘ بىٟؿه اإلااّصة ؤلٖا

شجي ا ُٖ إلاؿخم٘ ًٖ الاهخ٣ا٫ بلِ ماصة ؤزغي، ٞةن مىخج ًُْغ بلِ بظ٫ ٧ل الجهض ل

ب في الاؾخمإ بلٖه، مّما ٓؿمذ له بإن ٩ْىن  خل٣ّي ْٚغ
ُ
ض مً ؤن اإلا

ّ
البىص٧اؾذ ُمخإ٦

 هاصثا، ٦ما ٓؿمذ لجمهىعه بالخٗا٠َ مٗه ؤ٦ثر.

بن ا٦دكاٝ بىص٧اؾذ ظضْض ؤنبذ لضي البٌٗ قبحها بهضا٢ت ظضْضة، وهى  

ل ٖضصا هاثال مً ألان
ّ
مش ُْ غة في  700.000ض٢اء بالىٓغ بلِ الـ ما 

ّ
بىص٧اؾذ اإلاخٞى

)itunes الخابٗت للٗمال١ (Apple.ٕؤ٦بر مىهت في هظا ال٣ُا ، 

وؤصع٦ذ الصخاٞت اإلا٨خىبت الٟاثضة مً اؾخٛال٫ البىص٧اؾذ للىنى٫ بلِ 

ىع٥ جاْمؼ بغهامج طو صاْلي (2017ظمهىع ؤوؾ٘ ٟٞي ؾىت   link is، ؤَل٣ذ الىٖٔى

externalّ٣ضمه  ) الظ ُْ ٗخمض هظا البرهامج الظّ  (ْغوّ ألاخضار ٦ما ْيبػي) ٕو

ل في ازخٖاع خضر ؤو خضزحن مً 
ّ
الصخافي ما٩ْل باعباعو ٖلِ نٖٛت بؿُٖت جخمش
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ىع٥ جاْمؼ اإلاخ٩ىن مً  ٤ الىٖٔى  1300ؤهم ؤخضار الٖىم، والاؾخٟاصة مً زبرة ٞٔغ

لٗت، بىبرة ٚحر عؾمٖت وشخهٖت، مص
ّ
خىبت بةهخاط صخٟي لخ٣ضْم وظهت هٓغ مُ

ت خٖض اقتر٥ الكباب بإٖضاص ٦بحرة (مجاًها)، وفي  نىحي ُمبخ٨غ. و٧اهذ الىخاثج ٞىٔع

ل بالبىص٧اؾذ. وفي ؾبخمبر  ، 2019ًٚىن ؾيخحن، سّجل طو صاْلي ملٖىوي ججْز

ل. ،  اظخاػ البرهامج ٣ٖبت ُمظهلت بخد٤ٖ٣ ملٖاع ٖملٖت ججْز   )2020(هٙى

هههاع والاهضماط بحن الخ٣لٖضّ والجضْض ْخٗضي خالت الخ٩امل ٖٞما بٖجها ان الا 

المي ٓؿعِ الِ الىنى٫ الِ الجمهىع  الِ ج٣ضْم مًمىن وق٩ل ظضْض للمىخج ؤلٖا

باجه في ٖهغ الغ٢مىت والًٟاء الال٨ترووي والٗالم  وجلبٖت خاظاجه واقبإ ٚع

بدغون في ا٤ٞ ظضْض ْدخّى الاٞتراضخي الظّ ظٗل البكغ ٓٛاصعون الىا٢٘ ْىمٖا،  ٔو

ت في ان واخض. ٖه واإلاٗٞغ  ٖلِ التٞر

 ضادضا: الجوزة التكيية وىظسيات االعالو:

٠ ٖلِ هدى ما ْدؿم  ت جهىع او ٞغى اقبه باإلابضؤ له ٢ٖمت الخٗٔغ الىٓٔغ

غبِ  ٣ضم مىهجا للبدض والخٟؿحر، ٔو يخٓم ٖلما او ٖلىم ٖضة، ٔو بالٗمىمٖت، ٔو

ت صٖاّو وبضحهٖاث ؤؾاؾٖت بطا ٧ان الىخاثج باإلاباصت،  ت ٖلِ مجمٖى وجىُّى الىٓٔغ

٣ي. (حجاب،  ه٩ٖلها م٩ىها مً ٢ًاْا مغجبُت مى٣ُٖا و٢ابلت للخد٤ٖ٣ الامبحْر

  )253، نٟدت 2010

ت مً اإلاهُلخاث الٛامًت التي ال ٓؿخُٖ٘ الباخض  ٗض انُالح الىٓٔغ ٕو

ضّ  اؾخسضامه بؿهىلت بك٩ل صخٖذ في بدىزه، ٞهى ٢ض ٓكحر الِ الىٓام الخجٔغ

ًٗها في ٢الب ٨ٗٓـ مٗجى اإلاٟاهٖم التي  ىخض بٖجها، ٔو الظّ ْجم٘ بحن ألا٩ٞاع، ٔو

  )254، نٟدت 2010(حجاب،  ُْغخها في ؾٖا١ بدىزت وصعاؾاجه الا٧اصْمٖت.

الم ٞان الىٓٔغ الم وفي جسهو الٖا اث ج٣ضم ٖاصة جهىعاث ًٖ ٦ٖٟٖت ٖمل ؤلٖا

الم بلِ  وجإزحره، وفي الى٢ذ طاجه حؿاٖض ٖلِ جىظٖه البدض الٗلمي في مجا٫ ؤلٖا
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الم في  مؿاعاث مىاؾبت، طل٪ ألجها ججؿض بك٩ل ٞاٖل جُب٣ٖاث وؾاثل ؤلٖا

املجخم٘، ٦ما بجها حكغح ما جدضزه مً جإزحر في الجمهىع، ؤو مً الجمهىع طاجه ججاه 

المٖت، بل جخجاوػ طل٪ ؤخٖاها بلِ ج٣ضْم جّهىع ٖما ْم٨ً  الىؾاثل، ؤو الغؾاثل ؤلٖا

.
ً
 ؤن ْدضر مؿخ٣بال

 ًٖ الخٛحراث الاظخماٖٖت املخخملت وجإزحراث وؾاثل 
ً
اث ؤًْا جهىعا وج٣ضم الىٓٔغ

 ًٖ ؤجها مدهلت صعاؾاث وؤبدار، ومكاهضاث ونلذ بلِ مغخلت 
ً
الم ٞحها ًٞال ؤلٖا

اث مً الخُىع ويٗذ   إلاا جداو٫ جٟؿحره، واؾدىضث الىٓٔغ
ً
ملٖا  ٖو

ً
ا  هٓٔغ

ً
ٖٞه بَاعا

 ًٖ 
ً
جٖا الم ٖلِ ٦م ٦بحر مً الخىٓحر والاٞتراياث التي جُىعث جضٔع في مجا٫ الٖا

٤ بظغاء جُب٣ٖاث مٖضاهٖت.  َٔغ

اث الٗلىم الازغي اط  الم حٗض خضْشت م٣اعهت بىٓٔغ اث الٖا والخ٣ٖ٣ت ان هٓٔغ

ت خٖض جغظ٘ ا٢ترن ْهىعها باهدكاع الخ ىن بىنٟه وؾٖلت اجها٫ ظماهحْر لٟٔؼ

ً، وبًٗها الِ زماهٖيٖاث ال٣غن اإلااضخي، بٗض ان بضء  ظمٖٗها الِ ال٣غن الٗكٔغ

بٖت  ٤ البدىر الخجٔغ الم اإلاغجي ٖلِ الجمهىع ًٖ َٔغ الباخشىن ْضعؾىن جإزحر الٖا

 واإلاسخٖت.

ش ْهىع اإلاٟاهٖم ألاولِ لخٖاع بدىر وؾاثل الاجها  ٗىص جأع ٫ الجماهحّر لٗام ٕو

ل ًٖ ج٣ىٖاث الضٖاْت زال٫ الخغب الٗاإلاٖت مً  1927 ٗض ٦خاب هاعولض الػٔو ٕو

ت إلصاعة الغؤّ الٗام  اإلاالٟاث ألاولِ التي ؤْهغث ان وؾاثل الاجها٫ ٢ض ٚضث يغؤع

خٖض  1948مً ظاهب الخ٩ىماث، زم حٗا٢بذ بٗض طل٪ البدىر والضعاؾاث الِ ٖام 

ض  ل الِ جؼٔو الم بةَاع مٟاهٖمي جىنل الػٔو ٖٟٖت لىؾاثل الٖا الؿىؾٖىلىظٖا الْى

التي جم ججضْضها في الخمؿٖيٖاث بٗض ا٦دكاٝ ه٣ُت البضء وه٣ُت الجهاْت في 

اث الاجها٫ م ش هٓٔغ  ).58-47نحروعة الاجها٫. (جأع

الم في ٣ٖىص الؿخٗىاث والؿبٖٗىاث  اث الخإزحر باإٖل هغث مٗٓم هٓٔغ ْو
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ىن م٩اهت ازحرة في اإلاىاػ٫ وؤنبذ بشه ْهل الِ ظمٖ٘ والشماهٗىاث بٗض اخخال٫ الخ لٟٔؼ

ٗه واهدكاعه  اإلاضن وألاما٦ً الىاثٖت، خٖض ؾٗذ بٌٗ الخ٩ىماث الِ صٖم جىٕػ

ذ بغامجه وجُىعث ج٣ىٖاجه وؤنبذ ْهل  ت و٢ض جىٖى ألؾباب ؾٖاؾٖت وجىمٔى

 اإلاكاهضًْ باأللىان.

ىن ما ْؼا٫ الم ٞغويها، والخلٟٔؼ اث الٖا في بشه ألاعضخي، لم  ل٣ض َغخذ هٓٔغ

، ولم  هل الِ ٖخبت البض الًٟاجي، لظا ٧اهذ جىهب ٖلِ ظمهىعه الجهّى ْخُىع ٔو

م والصتها مً  جدؿ٘ لدكمل اإلاكاهضًْ وعاء الخضوص، ٞب٣ذ هظه الٟغوى مدضوصة ٚع

عخم الخجغبت الٗلمٖت، والؾٖما ان البض الًٟاجي بمضْاجه الجٛغاٖٞت ؤ٦ثر جإزحرا 

 ألاعضخي. وابٗض مؿاٞت مً البض

المٖت اٖخمضث ٖلِ الٗامل الخ٣جي،  اث ؤلٖا ان الٗضْض مً الضعاؾاث والىٓٔغ

اث لخٟؿحر مؿخىي اإلا٣غوثٖت والخإزحراث  ٞٓهىع الصخ٠ ناخبه ْهىع هٓٔغ

ت مؿخىي الخإزحر الظّ جدضزه  غافي للمًمىن مً اظل مٗٞغ ٘ الخٗبٚى اإلاخٗل٣ت بالخىٕػ

ىن، ٣ٞض الصخ٠ ٖلِ اججاهاث الجمهىع، ٦ظل٪ الخا٫ م ٘ ؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

ناخبتهما صعاؾاث ٖضْضة ومٗم٣ت ٧اهذ جمشل البضاْاث الجضْت لضعاؾاث الجمهىع 

وامخضاص خ٣ٖ٣ي للخدلٖل الى٣ضّ لُبٖٗت املجخمٗاث ومضي الخٛحر الخانل م٘ 

  )94، نٟدت 2017(الؿٗضّ،  ْهىع ج٣ىٖت البض اإلاغجي.

الم الخ٣لٖضّ ٢بل ٖهغ وإطا ٧اه غويها م٣خهغة ٖلِ الٖا اث الاجها٫ ٞو ذ هٓٔغ

الم الجضْض بإق٩اله ومًامٖىه بداظت خ٣ٖ٣ٖت الِ  البض الًٟاجي، ٞان ْهىع الٖا

لمٖت بظغاءاتها ونض١  اث وبٖان مضي ٞاٖلٖتها ٖو بٖاصة الىٓغ في ظمٖ٘ هظه الىٓٔغ

الخ٣ىٖت، والخُىعاث  هخاثجها، ٞىايٗحها لم ٨ًْ في خؿباجهم اهضإل الشىعة

الخ٨ىىلىظٖت التي ٖهٟذ باإلاٟاهٖم ال٣ضْمت، ووؿٟذ ال٨شحر مً البضحهٖاث التي 

الم. لت في ٖالم الٖا  ؾاصث مضة َٔى
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المٖت هى ٢ضعتها اإلاؿخمغة ٖلِ  اث ؤلٖا باإلا٣ابل زمت مً ْغي ؤن ؤهم ما ْمحز الىٓٔغ

 ًٖ اؾخ٨كاٝ َغ١ ظضْضة 
ً
للبدض الٗلمي بْجاص حؿائالث ظضْغة بالبدض، ًٞال

٤ ج٠ٖٖ٨ ٞغويها وظٗلها نالخت لىؾاثل الاجها٫ املخخلٟت بما ٞحها  ًٖ َٔغ

الم الجضْض بخٟانٖله ٧لها.  الٖا

 ىظسيات االعالو والتياغه مع واقع الجوزة التكيية:

ت: :1930-1920املسحلت ألاولى  -1  اججاه الخأزير اللوي/ الؼللت السحٍس

ل،  ت اؾؿها هاعولض الػٔو ٞالغؾاثل مً وظهت هٓغه، حكبه الغنانت، هٓٔغ

 بدٖض بطا وظهذ وؤَل٣ذ بك٩ل مىاؾب ؾخهل الِ مغامحها.

ت جخمخ٘ بىٟىط ٢ّى  الم الجماهحْر ظهب اصخاب هظا الاججاه الِ ان وؾاثل الٖا ٔو

ىعّ وان الغؾاثل التي جبثها جل٪ الىؾاثل جماعؽ جإزحر مباقغا ٖلِ  وجإزحر مباقغ ٞو

 ألاٞغاص.

الم  ت ال ْىاثم الىا٢٘ الظّ اٞغػجه الشىعة الخ٣ىٖت، ٞاإٖل دىي هظه الىٓٔغ ٞو

الجضْض ال ْدىاٚم مٗها مً الىاخٖت الخ٣ىٖت، او مً خٖض املخخىي، ٞالغؾاثل ال 

ج٩ىن جؼامىٖت، ؤّ اهٖت ومخٗا٢بت، لظا ج٣ٟض جإزحرها اإلاباقغ، ًٞال ًٖ اخخمالٖت 

ىن الظ ت، ٦ما ان ٖضم الخٗغى لها، ٖلِ ٨ٖـ الخلٟٔؼ ّ ج٩ىن عؾاثله ٞىٔع

اث٠ واهضاٝ واضخت في الٛالب.   مًامٖىه مىظهت ومبرمجت، ولها ْو

ت الخعسض الاهخلائي 1950-1940املسحلت الثاهُت ) -2  (:اججاه الخأزير املحدود: هظٍس

ٖلض، وجىُّى ٖلِ زالر مضازل ألاو٫ ْخٗل٤ بالٟغو١ الٟغصْت  ؤؾؿها بى٫ الػاٞع

غ٦ؼ ٖلِ صوع ٖملٖت  الخٗلٖم والخٗلم بىنٟه مهضع مً مهاصع الٟغو١ الٟغصْت ٔو

ت، واإلاضزل الشاوي هى مضزل  بحن الاٞغاص في اؾخجاباتهم لىؾاثل الاجها٫ الجماهحْر

ٛلب ٖلٖه الخىظه الؿىؾٖىلىجي (الاظخماعي)، ٞاألٞغاص ال  الٟئاث الاظخماٖٖت ٕو

٘، وإهما هم ْىظضون ٦ظعاث مؿخ٣لت ؤو مىٟهلت ًٖ بًٗها البٌٗ صازل املجخم
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خمحزون بسهاثو مدكابهت بمٗجى ان  ْجخمٗىن في ٞئاث اظخماٖٖت مٖٗىت، ٔو

الٟئاث اإلادكابهت حؿخجٖب لىؾاثل الاجها٫ بُغ١ مدكابهت، واإلاضزل الشالض هى 

غي ان َبٖٗت الٗال٢اث الاظخماٖٖت الؿاثضة في  مضزل الٗال٢اث الاظخماٖٖت ٔو

(عؾمٖت ام ٚحر عؾمٖت، مٛل٣ت ام  تاملجخم٘ الظّ حٗمل ٖٞه اإلااؾؿت الاجهالٖ

ت لىؾاثل الاجها٫ ٖلِ .مٟخىخت، ..) جدض وج٣لل مً الخإزحراث اإلاباقغة والٟىٔع

ألاٞغاص، ٞالٗال٢اث ٚحر الغؾمٖت واإلاٟخىخت الؿاثضة في مجخم٘ ما، ٢ض حٗمل ٖلِ 

خماْت ألاٞغاص، مً جإزحراث وؾاثل الاجها٫ اإلاباقغة ٖلحهم، وج٣لل مً مساَغها 

 اؾاتها الؿلبٖت.واو٩ٗ

الم ٖلِ  ت ان اليؿ٤ الاظخماعي ٣ْلل مً جإزحر وؾاثل الٖا وجٟترى هظه الىٓٔغ

ا مً الخماْت مً الخإزحر  غ هٖى الاٞغاص، ٞالٗال٢اث ال٣اثمت بإق٩الها املخخلٟت جٞى

اث الاظخماٖٖت ؾىاء ٧اهذ  اإلاباقغ الظّ جٟغيه هظه الىؾاثل، وج٣لل املجمٖى

الم بك٩ل ْىمي.مٛل٣ت ام مٟخىخت مً الازا  ع الؿبٖت إلاا ُْغخه الٖا

ت بخجم٘ الاٞغاص في  ٤ هظه الىٓٔغ الم ْغجبِ ٞو ان الخٗغى الاهخ٣اجي لىؾاثل الٖا

اث مٖٗىت، في ْاهغة ؤنبدذ مً اإلااضخي، بٗض ج٣ضم  وؿ٤ واخض يمً مجمٖى

املجخمٗاث وحكٗبها وما حكهضه مً ٖال٢اث م٣ٗضة، ٦ما جٟترى الخٗغى الاهخ٣اجي 

غ ٞحها زٖاعاث بٖالمٖت مخٗضصة، ٟٞي ؤعبٖٗيٖاث ال٣غن اإلااضخي ٧اهذ في بٗئت ال  جخٞى

 الىؾاثل مدضوصة.

لذ،  اما الٖىم والٗالم ٢ض اهخ٣ل بغمخه الِ البٗض الاٞتراضخي ٞان الخضوص ٢ض أػ

وؤيخِ ال٩ىن ٧له خًاعة ال٨تروهٖت واخضة، جخٗضص ٞحها الخٖاعاث، وجدىٕى ٞحها 

اث الاظخماٖٖت بمؿمٖاتها املخخلٟت ال٣ضعة ٖلِ ٞغى  الىؾاثل، ولم ٓٗض للمجمٖى

ٗبر ًٖ عاْه  ت ٕو اٚال٫ او ٧ىابذ مٖٗىت ج٣ٖض الٟغص الظّ ؤنبذ ْخٗغى بدٔغ

 بؿ٣ٝى مٟخىخت.
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ت الخٗغى الاهخ٣اجي جبٗا لليؿ٤ الاظخماعي لم حٗض جهلر ختى لىؾاثل  ان هٓٔغ

الم الخ٣لٖضْت في ْل مجخم٘ مٟخىح ووؾاثل اٖالم ٚحر م٣ٖضة   الٖا

 اججاه الخأزير املعخدل لوطائل إلاعالم: : (1970-1950املسحلت الثالثت ) -3

ل٣ض اججه الاهخمام في هظه اإلاضة هدى ؤهمٖت صعاؾت ٖملٖت الخإزحر في بَاع 

الاؾخٗضاصاث الصخهٖت واإلاىا٠٢ الاظخماٖٖت والاؾخٗضاصاث اإلاؿب٣ت، ٦ما اهخ٣ل 

لت الاهخمام مً التر٦حز ٖلِ الخإزحر الٟىعّ  لئلٖالم الِ التر٦حز ٖلِ الخإزحراث َٔى

 اإلاضي في الؿٖا١ الاظخماعي للمخل٣ي.

ٖت، خٖض باجذ مٗىٖت بالخإزحراث  الم ه٣لت هٖى واهخ٣لذ بدىر جإزحراث وؾاثل ؤلٖا

ٖت ال الخإزحراث ؤلا٢ىاٖٖت.  اإلاٗٞغ

ت مً ٖضة مضازل مً  الم الجماهحْر ت الخإزحر اإلاٗخض٫ لىؾاثل الٖا وجخ٩ىن هٓٔغ

 ٞهمها إلاؿإلت الخإزحراث و٦ما ْإحي:خٖض 

اث1 ت جسجِب ألاولٍو  ألاحىدة: -. هظٍس

جغي ان وؾاثل الاجها٫ بم٣ضوعها جىظٖه الغؤّ الٗام (الجمهىع)، والخإزحر ٖلِ  

ل في حك٨ٖل اهخماماجه خى٫ ٢ًٖت ما مً ال٣ًاْا الاظخماٖٖت او  اإلاضي الُٔى

الؿٖاؾٖت او الا٢خهاصْت، وطل٪ مً زال٫ التر٦حز ٖلحها في هظه الىؾاثل ختى 

 حؿخدىط ٖلِ اهخماماجه واهدباهه.

هىع مً زال٫ اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت او قب٩اث الخىانل الاظخماعي ان جىظٖه الجم

اث  او بْجاص عاّ ٖام ال٨ترووي بكإن ال٣ًاْا املخخلٟت ال ٓك٩ل بًغوعة ؤولٔى

ٖا  الجمهىع بػاء هظه ال٣ًاْا ٞهي ٢ض جسل٤ قٗىعا ظمٖٗا، الا اجها ال حك٩ل ٖو

ٗها، ٖلِ ال٨ٗـ مً ظماٖٖا، بؿبب ٦ثرة اإلاىا٢٘ وحكٗبها، وجضازل آلاعاء وج٣اَ

الىؾاثل الخ٣لٖضْت التي جبض عؾاثل بىجحرة واخضة، وزُاب مىخض، ٧ىجها حؿدىض ٖلِ 

  ؾٖاؾت بٖالمٖت زابخت.
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ت الؼسض الثلافي: 2  . هظٍس

اث اججاه  ت الٛغؽ الش٣افي، وجهى٠ عؤؾٖا يمً هٓٔغ ناٙ ظحربجر وػمالئه هٓٔغ

الم وجخمحز بالخىا خضا٫، بدٖض ال جطخم الخإزحراث اإلاٗخضلت لىؾاثل ؤلٖا ػن والٖا

ل  اث الخإزحر َٔى الم وال ج٣لل مجها، ٦ما جهى٠ ؤ٣ٖٞا يمً هٓٔغ جإزحراث وؾاثل ؤلٖا

الم مً ظهت وبحن اججاهاث وآعاء  اإلاضي، ٖبر ٖال٢اث ممخضة ما حٗغيه وؾاثل ؤلٖا

 ؤٞغاص الجمهىع، مً ظهت ازغي.

خماٖٖت خٖض والٛغؽ الش٣افي ؤ٢غب ما ٩ْىن نٖٛت مً نٖٜ الخيكئت الاظ

ت وال٣ٖم وهماطط  الخٟاٖل ٖلِ مضي ٞترة ػمىٖت جمخض لؿىىاث بحن مهاصع اإلاٗٞغ

الؿلى٥، مما ٨ْؿب الٟغص ؤ٩ٞاعا واججاهاث وؤهماٍ ؾلى٦ٖت جدؿ٤ م٘ ويٗه 

الم اإلاغثٖت هي ألاظضع  ت في ؤؾؿها ان وؾاثل الٖا الاظخماعي وجٟترى هظه الىٓٔغ

ىن ؤ٢ىي  ٟا٫ ؤ٦ثر ٞئاث بالٛغؽ الش٣افي، وان الخلٟٔؼ الم جإزحرا، والَا وؾاثل الٖا

ىن  ىن مً ٚغؽ ز٣افي، وان مؿاخاث الخلٟٔؼ الجمهىع جإزغا بما ْماعؾه الخلٟٔؼ

ا ْجظب مسخل٠  المٖت اإلامخضة ٖلِ مضاع ؾاٖاث الجهاع واللٖل، جدٖذ زغاء وجىٖى الٖا

ىهٖت جاصّ صوعا بالٜ الخإزحر في ٚغؽ ا لش٣اٞت في ٞئاث الجمهىع، وان الضعاما الخلٟٔؼ

ىن ٓؿعِ الخخىاء الٟجىة بحن ٢ٖم ومٗخ٣ضاث وؾلى٥  هٟىؽ اإلاكاهضًْ، والخلٟٔؼ

ىن وجغبٗه ٖلِ  ٞئاث املجخم٘، وان الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت حؿهم في حؿٖض الخلٟٔؼ

ٖغف الٛغؽ الش٣افي مؼاخما بظل٪ اإلااؾؿاث الخ٣لٖضْت للخيكئت الاظخماٖٖت، 

 ٧اإلاضعؾت وألاؾغة.

ت الٛغؽ ا ىهٖت ان هٓٔغ لت للضعاما الخلٟٔؼ لش٣افي جغاهً ٖلِ الخٗغى لٟتراث َٔى

ٟا٫، مً زال٫ ػٕع ٢ٖم  لخسل٤ لضي الجمهىع جإزحرا بٖٗض اإلاضي، والؾٖما ظمهىع ألَا

ظضْضة جُغخها باؾخمغاع لخ٩ىن مىاٞؿا إلااؾؿاث الخيكئت الاظخماٖٖت، خٖض 

ىن ان ْدخّى الٟجىة ال٣ٖمٖت بحن ٞئاث املجخم٘  .ْداو٫ الخلٟٔؼ
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ت  الم الجضْض بىؾاثُه املخخلٟت بٖٗضا ًٖ ٞغوى هظه الىٓٔغ وبظل٪ ٩ْىن الٖا

ىن مً اٖما٫ صعامٖت،  اصة بض ما ْيخجه الخلٟٔؼ باؾخصىاء اؾخسضامه مً الجمهىع إٖل

ٞالىؾِٖ الال٨ترووي هىا مجغص ؤصاة ٖغى ال ٓؿهم في بىاء ال٣ٖم ٖبر جًمٖجها في 

ما٫، او ْمخل٪ ٢غاع ازخٖاعها  ٖٟه إلصاء هظه اإلاهمت صون جضزل.هظه الٖا  ب٣ضع جْى

ت الاطخخداماث وإلاشباعاث: -3  هظٍس

ا وهاٞٗا في   ت ان وؾاثل الاجها٫ حٗض مهضعا خٖٔى ْغي ؤصخاب هظه الىٓٔغ

، وفي جلبٖت ما لضحهم مً خاظاث ومخُلباث، لظا  ضوهه مً مٗاٝع ض ألاٞغاص بما ْٔغ جؼٔو

مً ؤظل جد٤ٖ٣ هظه الخاظاث  ٞهم خحن ْلجاون الِ هظه الىؾاثل اهما ٩ْىن 

 والٗمل ٖلِ اقباٖه.

اث اإلاخىاػهت واإلاٗخضلت والتي  ت الاؾخسضاماث وؤلاقباٖاث مً الىٓٔغ وحٗض هٓٔغ

الم وصعظخه، بل ج٣ضمذ زُىة هدى ببغاػ الخٟاٖل  ًٗ ٣ِٞ بخإزحر وؾاثل الٖا
ُ
لم ح

الم مً ظهت ؤزغي.  بحن ٢ُاٖاث الجمهىع مً ظهت، وبحن وؾاثل الٖا

٣هض ب ، “بعياء الخاظت وجد٤ٖ٣ اإلاُلب الظّ ْلر ٖلٖه الضاٞ٘” االقباٖاثٔو

ت ق٩ل الاقبإ ومضاه، ٞدالت ؤلاقبإ التي  الم الجضْض لم جدضص الىٓٔغ ل٨ً في الٖا

ت ْم٨ً للٟغص جدضْضها والى٢ٝى ٖىضها، الا ان  ج٣ترن بالخاظاث ؤلاوؿاهٖت الًغؤع

ً٘ للمؼاط ؤلاوؿاوي اإلاخباًْ بحن م٘ الخاظاث اإلاٗلىماجٖت ٞالىي٘ مسخل٠ ألجها جس

ؤلاٞغاص، والؾٖما ان اإلاؿخسضم لم ٓٗض ٓٗخمض ٖلِ وؾٖلت بدض طاتها في الخهى٫ ٖلِ 

اإلاٗلىماث، ٣ٞض ٢ضمذ ج٣ىٖت الاجها٫ الخضْشت مجاالث ٦شحرة للمؿخسضم في ازخٖاع 

 )2017(الؿٗضّ، مىاٞظ ظضْضة للمٗلىماث 

ت الاؾخسضاماث والاقباٖاث لم جٟلر في ج٣ضْم جٟؿحر ؾببي م٣ى٘  ان هٓٔغ

المٖت او جل٪، ألهه بٌٗ الاؾخسضام ٢ض ٩ْىن  الزخٖاع اؾخسضام هظه الىؾٖلت الٖا

خم في الٛالب صون صاٞ٘ واضر او مدضص، ما ْهٗب خهغه و٢ٖاؾه، مشل  ٖا، ٔو ْٞغ
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 ((الخجى٫ في قب٨ت الاهترهذ)).

٩ىن ان ٧ل شخو ٓؿخٗمل اإلا ت ٔو ٖضْا بُغ١ مسخلٟت إلقبإ خاظاجه اإلاخىٖى

ت، بياٞت الِ ان  بًٗها زانا ظضا، مما ٓٗؿغ ٢ٖاؽ جإزحر مخٛحراث هظه الىٓٔغ

الاؾخسضام ٓؿخدضر خاظاث ظضْضة جخ٩ازغ الِ صعظت ْهٗب ٢ٖاؾها ؤو ْخم 

ت.  الخٗامل مٗها ٦ب٣ٖت الخاظاث ٧إجها طاث ٢ٖمت مدؿأو

ضص ولٛت وم٩ان وجداو٫ بٌٗ البدىر خهغ اإلا غاٖٞت، ٖو خٛحراث الضْمٚى

الاؾخسضام، الا ان البٖاهاث ًٖ بٌٗ املخضصاث مشل م٩ان الاؾخسضام ؤنبذ ال 

مٗجى له في ػمً جىاٞغث ٖٞه الاهترهذ اإلاخى٣لت ٖبر الهاج٠ الظ٧ي، و٦ظل٪ ألامغ 

باليؿبت الِ و٢ذ الاؾخسضام (نباخا، مؿاء، لٖال)، في ْل جدغع اإلاؿخسضم مً 

هاث الؼمً، ان مشل هظه اإلاٗلىماث ال جٟٖض ؾىي مىػعي الصخاٞت الىع٢ٖت ا٦غا

ىن الخ٣لٖضّ، وظل البٖاهاث ألازغي  ىهٖت في الخلٟٔؼ وال٣اثمحن ٖلِ البرمجت الخلٟٔؼ

غه اإلاى٢٘ طاجه غة، وبًٗها ْٞى  ؤنبدذ مخٞى

ت الغ٢مٖت ول٩ل  ؿخلؼم اؾخسضام مىا٢٘ الكب٩اث الاظخماٖٖت بصاعة الهٔى ٕو

بؾتراجٖجٖخه في طل٪، اهه ْخٟاوى ٖلِ الخضوص الٟانلت بحن ما هى ٖام في مؿخسضم 

ت الاؾخسضاماث والاقباٖاث ال حؿخُٖ٘ ألازظ  خٖاجه الٖىمٖت وما هى زام، وهٓٔغ

 )2020(لٖٗاضخي،  بٖض الباخشحن لل٨ك٠ ًٖ هظه الاؾتراجٖجٖت

ت الاعخماد على وطائل  -4  الاعالم:هظٍس

الم ٖلِ ْض ؾاهضعا بى٫  خماص ٖلِ وؾاثل ؤلٖا ت الٖا ٧اهذ البضاْاث ألاولِ لىٓٔغ

م ٖىضما ٢ضمىا وع٢ت بدشٖت بٗىىان: (مىٓىع 1974عو٦ٖدل، وػمالئها ٖام 

الم ٦ىٓام  البى ٞحها بًغوعة الاهخ٣ا٫ مً مٟهىم ألا٢ىإ لىؾاثل ؤلٖا اإلاٗلىماث) َو

ًٔ ٖلِ اإلاهاصع الىاصعة للمٗلىماث التي مٗلىماحي ٓؿخمض مً اٖخماصاث ألازغ 

الم   )207، نٟدت 2012(مؼاهغة، حؿُٖغ ٖلحها وؾاثل ؤلٖا
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ت بّن اٞغاص الجمهىع ٓٗخمضون ٖلِ  وجخلخو ال٨ٟغة الغثٗؿت لهظه الىٓٔغ

غها وؾاثل بت مجهم في جد٤ٖ٣ اهضاٞهم واقبإ  اإلاٗلىماث التي جٞى الاجها٫ ٚع

خماص اإلاخباص٫ الظّ  خاظاتهم وهظه الٗال٢ت جدؿم بسهاثو اظخماٖٖت مً الٖا

جٟغيه ؾماث املجخم٘ الخضْض، وبظل٪ جخدضص ٖلِ يىئها الخإزحراث التي جدضثها 

خٟاٖلى  الم ٔو الم في الٟغص واملجخم٘ ٞاألٞغاص ٓٗخمضون ٖلِ وؾاثل ؤلٖا ن وؾاثل ؤلٖا

 مً مهاصع اإلاٗلىمت لخد٤ٖ٣ ؤهضاٞهم وؤصعا٥ املخِٖ الاظخماعي 
ً
مٗها ٧ىجها مهضعا

 )105، نٟدت 2010(ؾٗىص، والش٣افي والؿٖاسخي مً خىلهم 

ٖت والٗاَٟٖت  الم الجضْض لخد٤ٖ٣ الازاع اإلاٗٞغ سخل٠ اٖخماص الجمهىع ٖلِ الٖا ٔو

الم والؿلى٦ٖت، ٞالجىء ال جمهىع الِ اؾخسضام اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت لىؾاثل الٖا

الخ٣لٖضْت عبما ْد٤٣ هظه الازاع، ول٨ً بضعظت ا٢ل مً الىؾاثل الخ٣لٖضْت هٟؿها 

المي بدظاٞحره  ٖلِ اٖخباع ان اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت هي جُب٣ٖاث ال ح٨ٗـ ؤلاهخاط ؤلٖا

ت، اط جدباًْ الخهاثو الخ٣ىٖت بٖجهم ا مما ْى٨ٗـ ٖلِ ٖغى وبىؾاثُه اإلاٗغٞو

٣ت والالٖت.  اإلااصة مً خٖض اإلاؿاخت والُٔغ

اما مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي واإلاضوهاث الصخهٖت ٞهي ال جمخل٪ بم٩اهٖت 

الم الخ٣لٖضْت، ًٞال ًٖ ج٣ىٖت عؾاثلها  المي الظّ جخمخ٘ به وؾاثل الٖا ؤلاهخاط ؤلٖا

غصْتها وحكٗبها وزلىها مً ؤلام٩اهاث ا لتي جخمخ٘ بها الىؾاثل الال جؼامىٖت ٞو

تها واهدكاعها الىاؾ٘. م قٗبٖتها واحؿإ ظماهحْر  الخ٣لٖضْت، ٚع

غ ٖٞه مىانٟاث   المٖت واٖخماصها ٖلِ مغؾل ال جخٞى ان ٣ٞغ الغؾاثل ؤلٖا

ضم الاهدٖاػ  -اإلاهضع مً مٗاْحر مهىٖت  ٖت والهض١ والخىاػن ٖو او  -الض٢ت واإلاىيٖى

المي وؾلى٦ٖاث اإلا ٖت الٗمل ؤلٖا هىت ْجٗل مىا٢٘ الخىانل الاظخمإ ٖاظؼة ًٖ خٞغ

حر اإلاٗلىماث ل٨ك٠  ت ٖلِ نٖٗض اإلاٟهىم او جٞى ت، ٞاإلاٗٞغ جد٤ٖ٣ ازاع الىٓٔغ

الٛمىى ال جخد٤٣ في قب٩اث ج٣ضم ؤخٖاها خ٣اث٤ ملخبؿت ال حؿدىض الِ مهضع 
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ذ او جخ٩إ ٖلِ زىابذ واضخت.  نٔغ

اث والخا٫ ْىُب٤ ٖلِ ج٩ىًٔ الاججاهاث واحؿإ  اإلاٗخ٣ضاث وجغجٗب ألاولٔى

وجغؾٖش ال٣ٖم ٞاإلاٗلىماث الٛامًت ال ْم٨ً ان جتر٥ ازاعها ٖلِ الٟغص، والؾٖما ان 

هظه اإلاٟاهٖم جخُلب عؾاثل مخىاجغة ٖم٣ٖت ومسُِ لها مم٨ً ان جد٤٣ ؤهضاٞها 

٤ ٣ٖله الجمعي ومهالخت  لت مً الؼمً، خٖض ْخٗغى لها الجمهىع ٞو بٗض مضة َٔى

الىؾاثل الخ٣لٖضْت ج٣ضم و٢اج٘ جخٗل٤ بالخٖاة الٖىمٖت ملجخم٘ وا٢عي ال اإلادكاب٨ت، ٞ

 اٞتراضخي.

ان الازاع الىظضاهٖت مشل الٟخىع الٗاَٟي اإلاخمشل بخلبض اإلاكاٖغ هدٖجت لخٗغى 

تراب ٢ض ٩ْىن جإزحرها ٖبر  الٟغص الِ الغؾاثل الٗىٖٟت اإلاخىانلت والخٝى وال٣ل٤ والٚا

ر وا٢ىي مً الىؾاثل الخ٣لٖضْت، ٖٞٛاب خاعؽ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ؤ٦ب

ضم وظىص زٍُى مٖٗىت في الٗضْض مً البلضان ج٨بذ ظماح هظه اإلاىا٢٘  البىابت ٖو

ظٗلها جخجاوػ ختى اإلامىٕى ألازالقي، وجخماصي باليكغ الِ صعظت ان ال٨شحر مً الجهاث 

ٟتها لخد٤ٖ٣ ٚاْاث صٖاثٖت مٖٗىت. ٖت ْو حر الكٖغ ٖت ٚو  الكٖغ

الم ان الخيكِٖ والخمى٫ ٧ازاع  ٖٞما جا٦ض الٗضْض مً الضعاؾاث في خ٣ل الٖا

٤ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، ٞاالؾخماالث  ؾلى٦ٖت مم٨ً ان جخد٤٣ ًٖ َٔغ

الٗاَٟٖت مم٨ً ان جخدى٫ الِ ؾلى٥ ٞغصّ او ظماعي ٖىضما ج٣ترن بالخٝى او 

ؾٖما ٖىضما الامل، ولخإزحراث الىظضاهٖت جضٞ٘ الجمهىع الِ ؾلى٥ ؤوُ مٗحن، وال 

 جدىا٢ٌ اإلاٗلىماث وحسخغ هظه اإلاىا٢٘ إلقاٖت الخٝى ووكغ الاعجبا٥ والٟىضخى.

ت جحلُل ألاػس الاعالمُت:  -5  هظٍس

ت، في مُل٘  اث اإلاٗٞغ المٖت، وهي مً هٓٔغ غ ؤلٖا ت جدلٖل ألَا قاٖذ هٓٔغ

الدؿٖٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي، وان ٧ان ظظوعها جمخض الِ بضاْت الؿبٖٗيٖاث، 

وجخلخو بخ٣ضْم ال٣ًاْا والاخضار املخخلٟت، واُٖائها مٗاوي مدضصة مً زال٫ 
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ت ال٩لماث والغمىػ والهىع اإلاغثٖت التي جغ٦ؼ ٖلحه المٖت مجمٖى ا الخُٖٛت ؤلٖا

وجضٖمها وج٨غعها مما ْاصّ الِ ج٣ضْم جٟؿحر واخض ٢ابل للٟهم والاصعا٥ والخظ٦غ 

و٢ٖام ال٣اثمحن باالجها٫ مً زال٫ التر٦حز ٖلِ اَغ مٖٗىت في ج٣ضْمهم للمٗالجت 

ت بخ٣ضْم ألاؾباب واإلابرعاث املخخلٟت، و٦ظل٪ الخيبا بخإزحراتها اإلاؿخ٣بلٖت.  ؤلازبأع

 )217، نٟدت 2009(اخمض، 

ت ْغٝو جإزحر الغؾالت ٖلِ اٖخباع ؤن ؤخضار ومًامحن وؾاثل  وجبدض الىٓٔغ

الم ال ٩ْىن لها مٛؼي في خض طاتها الا بطا ويٗذ في جىٖٓم وؾٖا١ وؤَغ  الٖا

غ جىٓم ألالٟاّ والىهىم واإلاٗاوي وحؿخسضم الخبراث  وال٣ٖم بٖالمٖت.. هظه ألَا

المٖت ال٣ضعة ٖلِ ٢ٖاؽ مدخىي  غ جإَحر الغؾالت الٖا الاظخماٖٖت الؿاثضة، اط ْٞى

ٟؿغ صوعها في الخإزحر ٖلِ آلاعاء والاججاهاث  الغؾالت، ٔو

ت جه٠ الاخضار في بَاع اٖالمي مً خٖض  ٣ا لهظه الىٓٔغ الم ٞو ان وؾاثل الٖا

اع اللٛت والهٖاٚت والتر٦حز ٖلِ ٖىهغ مٗحن وججٗله مهما وب اعػا في ٢لب ؤلَا

المي ٖباعة ًٖ بىاء مدضص للخى٢ٗاث التي حؿخسضمها  اع الٖا الاظخماعي ٧له، ٞاإَل

الم لخجٗل الىاؽ ؤ٦ثر اصعا٧ا للمىا٠٢ الاظخماٖٖت في و٢ذ ما، ٞهي اطن  وؾاثل الٖا

ٖملٖت هاصٞت مً ال٣اثم باالجها٫ ٖىضما ٖٓٗض جىٖٓم الغؾالت ختى جهب في زاهت 

 مازغاتهم ؤلا٢ىاٖٖت.اصعا٧اث الىاؽ و 

مازل بحن ما ْضع٦ه الىاؽ في خٖاتهم الٖىمٖت  المي ْداو٫ ؤن ٓكابه ٔو اع الٖا وؤلَا

المٖت، بمٗجى ؤن الىؾٖلت  وبحن بىاء الغؾالت وحك٨ٖلها ٦ما جٟٗل الىؾٖلت ؤلٖا

المٖت ال تهضٝ الِ الخٖٛحر ؤو بىاء ٢ٖم ظضْضة، ول٨جها تهضٝ ؤ٦ثر الِ الاؾخٟاصة  الٖا

٤  مً الٟهم ضها ًٖ َٔغ الٗام اإلاىظىص وجداو٫ ان جغ٦ؼ ٖلِ اإلاًامحن التي جٔغ

 الاهخ٣اء والبروػ والاؾدبٗاص.

ت، والؾٖما في وكغاث  ت حؿخسضم بك٩ل ٦بحر في اإلاٗالجت ؤلازبأع ان هظه الىٓٔغ
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٠ بك٩ل ا٢ل في ب٣ٖت البرامج والٟىىن ألازغي،  ىن، وان ٧اهذ جْى الازباع بالخلٟٔؼ

اث، او اخضار مهمت وجإَحرها خؿب خٖض ْخم جىاو٫ ٢ًا ْا، او ؤػماث، او مىيٖى

ؾٖاؾاث بٖالمٖت مدضصة حؿدىض الِ اْضولىظٖاث مٖٗىت وجغؾمها مغظٖٗاث جمخل٪ 

هظه الىؾاثل، لظا مً ٚحر اإلاى٣ُي اؾخسضامها في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي مً 

ت او الٗمل زال٫ جإَحر مٗلىماث مٛلٟت بغئي جٟخ٣غ مٗٓمها الِ الهٖاٚت املخ٨م

المي املختٝر ًٞال ًٖ الخ٨غاع اإلاؿخمغ واإلاخىانل.  ؤلٖا

المي اجها ج٣ىم بخُٖٛت ال٣ًاْا اإلاخٗل٣ت  اع ؤلٖا ت جدلٖل ؤلَا اقغ ٖلِ هٓٔغ ٔو

الم  ٖت اإلاخدّحزة، وطل٪ بؿبب اٞخ٣اع وؾاثل ؤلٖا بالجىاهب الىظضاهٖت واإلاٗٞغ

ٖت، الامغ الظّ ْخجلِ بىيىح في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي خٖض جسلى  للمىيٖى

با مً اإلاٗاْحر اإلاهىٖت ٧لها، ٞهي ال جغاعي طل٪ ٖٞما جيكغه مً ههىم او م٣اَ٘  ج٣ٔغ

 ٖٞضْى او نىع.

الم بخ٣ضْم الهىعة ال٩املت للجمهىع  م مً املخاوالث الضاثمت لىؾاثل الٖا لِ الٚغ  ٖو

ت ال٣ضع  ة التي ًٖ الاخضار الٖىمٖت الا ان مً الؿلبٖاث اإلااقغة ٖلِ هظه الىٓٔغ

جها في جدضْض الٓهىع والٖٛاب ل٩اٞت الخإزحراث ٖلِ اٖخباع اجها ومً زال٫ الطخ 
ّ

جم٨

اإلاخىانل لؤلزباع ْٟترى ان ج٩ىن اإلاٗلىماث قاملت وواٖٞت للجمهىع في خحن ْهٗب 

ٚالبا ٢ٖاؽ اإلاخٛحراث ظمٖٗها في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي اط ال ْم٨ً ان هدضص ما 

المي الؿلٖم.مىظىص او ٚحر مىظىص ف  ي ههىم جٟخ٣غ ؤؾاؾا ألبجضْاث الٗمل ؤلٖا

غ في البدىر التي جدىاو٫ اإلاىا٢٘ الال٨ترووي  ت ألَا باإلا٣ابل ْم٨ً اؾخسضام هٓٔغ

الم الخ٣لٖضْت ٧ىجها جُب٣ٖاث جيكغ ما ج٣ضمه هظه الىؾاثل  الخانت بىؾاثل الٖا

مل اٖالمي  ٣ْضم اهخاط بك٩ل ْىمي، خٖض ج٠٣ وعائها ؾٖاؾت بٖالمٖت واضخت ٖو

غه مً زهاثو  اصة الاهدكاع والاؾخٟاصة مما جٞى ، وحؿخسضم هظه اإلاىا٢٘ لٔؼ مدتٝر

 وؾماث ج٣ىٖت ججٗلها ؤ٦ثر اجاخت مً الىؾاثل الخ٣لٖضْت.
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 اخلالصة

الم بىنٟه ؤخض الٗلىم ؤلاوؿاهٖت ٩ْاص ان ٩ْىن ألا٦ثر جإزغا بالخُىعاث  ان الٖا

ت، ٞالبٗئت الاجهالٖت ا لجضْضة ال زابذ ٞحها الا اإلاخٛحر، اط ما وٗضه الخ٣ىٖت اإلادؿاٖع

خماص ٖلٖه، او الغ٧ىن الٖه، الٖىم بضحهٖت مم٨ً ان ْهبذ ٚضا  ماضخي، ال ْم٨ً الٖا

المٖت مً خٖض ٖم٤ املخخىي  الامغ الظّ زل٤ لبؿا واضخا في نٖاٚت اإلاٟاهٖم ؤلٖا

 وصاللت اللٛت.

المٖت حؿمٖتها م ً الىؾِٖ الاجهالي ل٣ض اؾخمضث الٗضْض مً اإلاهُلخاث الٖا

الم الخ٣لٖضّ ام الجضْض صون البدض في اصواعها  او الٖاجه الخ٣ىٖت ؾىاء في الٖا

بت اإلاضي، بل  الاظخماٖٖت والىٟؿٖت، وما ٓك٩له اإلاهُلر مً جإزحراث بٖٗضة او ٢ٔغ

ان بٌٗ اإلاٟاهٖم ٧اهذ مخىهجت ٖلِ اإلاؿخىي اللّٛى صون اياءه ٖم٣ٖت لٗخمت 

 اإلاٟهىم.

ه الشىعة الخ٨ىىلىظٖت وما مشلخه مً ججلٖاث ج٣ىٖت ظٗلذ ان ما اخضزخ

٣ت ٚحر مؿبى٢ت، الامغ الظّ ق٩ل بمجمله  المٖت جدىاؾل بُٔغ اإلاهُلخاث ؤلٖا

الم، والؾٖما ان مٗٓم هظه  ْاهغة ظضْضة ؤعب٨ذ الباخشحن في مجا٫ الٖا

 اإلاهُلخاث لم ج٨ً ولٖضة الخجاعب الا٧اصْمٖت او املخخبراث البدشٖت، بل ؤَل٣ذ

 مً ٢بل صخٟٖحن او ٧اهذ هخاط لترظماث زاَئت.

الم الخ٣لٖضْت بالىؾاثِ الجضْضة وج٩املذ مٗها..  واؾخٗاهذ وؾاثل الٖا

اهههغث واهضمجذ لخهل الِ الجمهىع، وحٗؼػ اهدكاعها الىاؾ٘ الظّ بضؤ ْتراظ٘ 

ٖٛان الاؾخسضام ٖلِ الخٗغى، وهدٖجت لهظا الخ٩امل  لخبض٫ ٖاصاث اإلاخل٣ي، َو

لت، مشلما اٖخمضتها ؤًْا حٛحرث م ؿلماث زابخت، اٖخمضها الباخشىن لؿىىاث َٔى

الم في ٖملها اإلانهي، ٦ما بغػث مٟاهٖم ظضْضة لم ج٨ً ٢اثمت او قاجٗت  وؾاثل الٖا

 ؾاب٣ا لدك٩ل جدضْا ظضْضا للباخشحن في مجا٫ الاجها٫.
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اث ت صٞٗذ الباخشحن ؤًْا الِ بٖاصة الىٓغ في هٓٔغ  هظا الخُىعاث اإلادؿاٖع

اث الٗلىم ألازغي، ٞما بجي ٖلِ مُٖٗاث  م خضازتها م٣اعهت بىٓٔغ الاجها٫، ٚع

ىن، ما ٖاص  ٘ مدضوص للصخ٠ او بض اعضخي لئلطاٖت والخلٟٔؼ جإؾؿذ ٖلِ جىٕػ

الم الجضْض، والؾٖما مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي التي ٚحرث  ْهلر مٗٓمه في الٖا

صخاٞت ُْل٤ ٖلحها ؤخٖاها  اإلاٗاصلت، وظٗلتها م٩ٗىؾت، ٞٛضا اإلاخل٣ي مغؾال في

 صخاٞت اإلاىاًَ، وؤخٖاها ؤزغي صخاٞت حكاع٦ٖت او بضْلت والخ.

الم  ان الغئي الٗلمٖت التي َغخىاها جضٞٗىا الِ صٖىة الباخشحن في ٖلىم الٖا

م٣ٖت لجمٖ٘ البضحهٖاث الؿاب٣ت، وبىاء جهىع ظضْض  والاجها٫ الِ مغاظٗت قاملت ٖو

٣ىٖت، وما جيخجه مً مٟاهٖم ظضْضة، ْيؿ٠ بًٗه ْدىاٚم م٘ ما ج٣ضمه الشىعة الخ

الم  جٗل ٞغويها ٚحر ٢ابلت للخُب٤ٖ في بدىر الٖا اث الخإزحر، ٔو مغج٨ؼاث هٓٔغ

 الجضْض. 
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الم الجضْض بحن الشىعة الخ٣ىٖت والاه٣الب 2018قباٍ,  20ٖماع َاهغ دمحم. ( -8 ). الٖا

المٖت الغ٢مٖت،  الم. اإلاىخضي الشاوي للتربٖت الٖا  .4اإلاٟاهٖمي ٖلِ بضحهٖاث الٖا

اإلاهُلر ظضلٖت  -). صخاٞت اإلاىاًَ 2018قباٍ,  11ٖماع َاهغ دمحم. ( -9

الم البضْل في املجخمٗاث الخضْشت.  ومخُلباث اإلاهىت. هضوة صوع الٖا

 .17). الخازحر الؿٖبراوي، ٠ٖ٦ ٓٛحر الاهترهذ ؾلى٥ البكغ؟ 2017ماّع ا٨ًْ. ( -10

 .321). حؿىهامي الخ٣ىٖاث الجىالت. 2013ما٩ْل ؾاْلىع. ( -11

اث الاجها٫. 2010دمحم مىحر حجاب. ( -12  .253). هٓٔغ

اث الاجها2012.٫ة. (مىا٫ هال٫ مؼاهغ  -13  ). هٓٔغ

ض هه٠ٖ ظاؾم الؿٗضّ. ( -14 الم الجضْض/ 2017مٔا ). الاهضماط الاجهالي في الٖا

اث الاجها٫ الؿاثضة.   .94صعاؾت ه٣ضْت لىٓٔغ

ة الخ٨ٟحر: مغاظٗت ٧2020اهىن الشاوي,  26ههغ الضًْ لٖٗاضخي. ( -15 ضَّ ُٖ ). الخ٨ٟحر في 

ت الاؾخسضاماث وؤلاقباٖاث في البٗئت الغ٢مٖت. جم الاؾترصاص مً  ه٣ضْت لىٓٔغ

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4876 

 

 



 

111 

 

 الرابعالفضل 

 ملقاربات اليظرية احلديجة وااملفاهيه 
  للتواصل االجتناعي يف الفضاء الرقني

 أ.د.مي العبداهلل

  اجلامعة اللبياىية

 متَيد

ب جؼصخم ٖٞه   ٌٗ ض ومدك
َ

الم والاجها٫ ٦مجا٫ بدثي م٣ٗ وكإث ٖلىم الٖا

ملٖاث خ اإلا٣اعباث ى٫ ٧ل ؤق٩ا٫ الاهخاط اإلاٗغفي، وؤهىإ اإلاماعؾاث الش٣اٖٞت، ٖو

الم وؤلاجها٫ والخىانل الاظخماعي. وازخل٠ هظا املجا٫ م٘ ٧ل م٘ ما ٧ان ؾاثضا  الٖا

ٖٟت  ت مخضازلت، ؤخضثها ْغ٦ؼ ٖلِ ْو ؾاب٣ا، ولظل٪ و٢٘ بحن مٟتر١ مىاهج هٓٔغ

لِ " بٖالم اإلاىاًَ" باٖخباعه ظؼءا مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٦سضمت للمجخم٘، ٖو

  .مً ؤصواث املجخم٘ اإلاضوي

الم والاجها٫ بلِ املجخمٗاث الغ٢مٖت ٖلِ ؤجها   ْىٓغ الباخشىن في ٖلىم الٖا

٣ىمىن  ىاظهىن اإلاكا٧ل هٟؿها، ٔو ظماٖاث مً البكغ ٓكتر٧ىن في ٚاْت واخضة ٔو

٤ الخٟاٖل بهىعة مؿخمغة.(الٗبضهللا تهم وزبراتهم ًٖ َٔغ  )2009، بخٗم٤ٖ مٗٞغ

الم والاجها٫ ٖلِ الخٖاة الٖىمٖت، ؤن املجخمٗاث  و٢ض ؤْهغ جدلٖل جإزحر وؾاثل الٖا

 في الًٟاء 
ً
املخلٖت لم حٗض جدك٩ل ٣ِٞ في اإلاؿاخاث الجٛغاٖٞت، بل اًْا

م٨ً ؤن حٗمل مىا٢٘ الخىانل  الال٨ترووي وحؿمى "املجخمٗاث الاٞترايٖت". ٔو
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اإلاخىاٞغة لضي ؤلاوؿان وجىظحهها للبىاء وؤلابضإ في الاظخماعي ٖلِ جٟٖٗل الُا٢اث 

ت لضي  غ اإلاٗٞغ غ ال٣ضْم وإخال٫ ٢ٖم وؾلى٦ٖاث ظضْضة وجُٔى بَاع جُٔى

الم الجضْض" له صوع مهم، لٗـ ٣ِٞ  اإلاؿخسضمحن، وج٣بلهم للخٖٛحر. وبهظا ٞةن "ؤلٖا

 اإلاٗلىماث، بل
َ

 في ج٣ضْم ق٩ل الىا٢٘، واؾدٖٗاب الؿٖا١ الاظخماعي في بض

 والؿٖاسخي الظّ جىي٘ ٖٞه ألاخضار

ىذ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ألاشخام مً اإلاكاع٦ت بك٩ل ٦بحر في  
ّ

ل٣ض م٨

ألاوكُت ٖبر ؤلاهترهذ، وجدُٖم خاظّؼ اإلا٩ان والؼمان، وم٨ىذ اإلاؿخسضمحن مً 

ؤن ٩ْىهىا مؿتهل٨حن للمدخىي ومىخجحن وكُحن له، وؤن ٣ْىمىا بةوكاء بٖاهاث 

ا 
ً
  ٦بحًرا ًٖ البٖاهاث الخ٣لٖضْت.جسخل٠ ازخالٞ

م مً الخُىع الظّ خهل في خٖاجىا الٖىمٖت، لم جد٤٣ الشىعة  ،ول٨ً  ٖلِ الٚغ

ىص، بط ما ػلىا في خاظت لىي٘ ؤهٓمت اإلاٗلىماث في  ت ٧ل الٖى الخ٨ىىلىظٖت الجأع

زضمت ٧ل ألاٞغاص واملجخمٗاث، ختى هخم٨ً مً جىخٖض الش٣اٞت الدكاع٦ٖت. ٦ما ْجب 

الم  ؤن ْهبذ ً في ٖلىم الٖا ت، بغؤّ الباخشحن اإلاٗانٔغ "الخهمٖم للجمٖ٘" ؤولٔى

 )2017(هاعفي،  .والاجها٫ والٗلىم الاوؿاهٖت والاظخماٖٖت ألازغي 

ج٣ترح مؿاهمخىا ج٣ضْم ٢غاءة إلاىي٘ الخىانل الاظخماعي في الًٟاء الغ٢مي  

ت الخضْشت اإلاغجبُت به، في ْل الخد ىالث الاظخماٖٖت وللمٟاهٖم واإلا٣اعباث الىٓٔغ

ت التي ٓكهضها الٗالم الٖىم، والتي ؤونلخىا بلِ  والؿٖاؾٖت والش٣اٖٞت وال٨ٟٔغ

ت مخاهت الخىانل الاظخماعي في الًٟاء الغ٢مي، مً زال٫ ؤبدازىا  ٞغيٖاث هٓٔغ

٣ىا البدثي   .وؤٖما٫ ٞٔغ

 ،و٢ض ؤونلخىا ؤٖمالىا البدشٖت بلِ همىطط ظضْض ؤَل٣ىا ٖلٖه "همىطط اإلاخاهت" 

بهُل٣ىا مىه لىبجي همىطظا زانا للخىانل، ُٓٗي ألاهمٖت ألاولِ للخىاع والى٣اف 

والدكاوع بحن ظمٖ٘ ؤٞغاص املجخم٘، بهضٝ جد٤ٖ٣ اإلاىاَىت الصخٖدت، مما ْاصّ بلِ 
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خباع بلِ الظاث الٟاٖلت في الًٟاء املجخمعي.   جباصالث ؤوؾ٘، ْخم ٞحها بٖاصة الٖا

خدضص ٞٗل الخىانل في ٞلؿٟت الاجها٫، وما في يىء مُٖٗاجىا هدؿاء٫: ٠ٖ٦ ْ 

هي عهاهاث هظه الٟلؿٟت؟ و٠ٖ٦ ْم٨ً لٟلؿٟت الخىانل ؤن ج٩ىن ًٞاءا للخىاع 

ت والًغوعة؟   وللضْم٣غاَٖت، وؤن جد٤٣ الخٗآل بحن الخٔغ

ت اإلاخمشلت في مماعؾت الخ٨ٟحر الى٣ضّ  بن ألامغ ْخٗل٤ هىا جدضْضا بالخٔغ

ت في بىاء هظا الىمِ  الدؿائلي، الظّ ْمغ بالًغوعة ٖبر جٟٖٗل صوع اإلااؾؿت التربٔى

 مً الخ٨ٟحر. 

 االتصال واألضئلة الفلطفية: 1-

الم والاجها٫ م٘ ألاؾئلت الٟلؿٟٖت،   بظلذ مداوالث ٦شحرة إلاىاءمت مىايٖ٘ ؤلٖا

الم والاجها٫  و٢ض ع٦ؼ الباخشىن ٖلِ ؤعبٗت مؿاثل ؤؾاؾٖت مكتر٦ت بحن ٖلىم الٖا

"الاهٟخاح ؤلاصعا٧ي" للٗالم، وال٨ٟغ والظ٧اء، وم٩اهت اللٛت، وخضوص والٟلؿٟت، هي: 

ا ًً ت. ْم٨ىىا ؤْ الم والاجها٫ مٟغصاث الٟلؿٟت،  اإلاٗٞغ ؤن هجض في بدىر الٖا

للمىا٠٢  ٥"الخهاثو"، و"الؿماث"، و"ألاهُىلىظٖا". ٦ما ؤن هىا٥ جٟؿحرا

ٛىعّ باحؿىن  ٖت، ٦ما في ٦خاباث ٕٚغ لىيٖٗت، وصوع ا Gregory Bateson اإلاٗٞغ

والٟٗل الاجهالي ٖىض  ،John Von Newmanهٖىمانال٣ٖاؽ في ٨ٞغ ظىن ٞىن 

 ً لٖت. ،Jürgen Habermasهابغماؽظىٚع   والٗلىم الُبٖٖٗت والٗلىم الخإٔو

و٢ض ؤزاعث ماقغاث ًٞاء الاجها٫ ًٞى٫ الباخشحن اإلاهخمحن بمخابٗت ْىاهغ  

اإلاخخالٖت، وزانت الخإزحراث الخانلت في الخٖاة الاظخماٖٖت ومالخٓت الخٖٛحراث 

الم واؾخٗمالها  ؾلى٥ الىاؽ والتي ٧اهذ جبضو ٦ىدٖجت للخٗغى إلاًامحن وؾاثل الٖا

 Danielبىهٖىصاهٖٗل  لظل٪ عؤي بٌٗ الباخشحن مشل في ؤويإ مسخلٟت.

Bougnoux، الم والاجها٫، في جباْجها الخالي، ال جٟي بمٗاْحر  ؤن ٖلىم ؤلٖا

  (Arnett, 2011)الٗلم.
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خباع  وخضْشا،  اث الخل٣ي الٖا الم والاجها٫، مىدذ هٓٔغ م٘ جُىع وؾاثل الٖا

لٟٗل الخل٣ي ٧إؾاؽ للٗملٖت الخىانلٖت بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل، وبالخالي لضعاؾاث 

وبدىر الغؤّ الٗام. و٢ض اهخمذ ٖمىما بمداولت جٟؿحر آلٖاث ٞهم الىهىم 

المٖت مً زال٫ ٞهم ٦ٖ ٟٖت ٢غاءة هظه الىهىم مً َٝغ الجمهىع، والهىع ؤلٖا

خٖض ْغج٨ؼ الاهخمام مً زال٫ صعاؾاث الخل٣ي، ٖلِ ججغبت مكاهضّ الؿٗىما 

ىن و٠ٖ٦ ْخم حك٩ل اإلاٗجى مً زال٫ هظه الخجغبت.   والخلٟٔؼ

المي، مً زال٫ الٟٖلم ؤو   اث، ؤن الىو ؤلٖا ومً بحن ٞغيٖاث هظه الىٓٔغ

ىوي، ٞاإلاٗجى ْيخ ج ؤو ْبجى مً زال٫ الخٟاٖل بحن اإلاكاهض واإلااصة البرهامج الخلٟٔؼ

اث بلِ  اإلاٗغويت (ؤّ ٖىضما ْخٗغى هظا ألازحر للىو)، وطهب ؤصخاب هظه الىٓٔغ

٣ت التي  ال٣ى٫ ؤن الٗىامل الؿٖا٢ٖت لها جإزحر ؤ٦ثر مً الٗىامل الىهٖت ٖلِ الُٔغ

ىوي. وحكخمل ٖىامل ا لؿٖا١، ٖلِ ٓكاهض بها اإلاخل٣ي الٟٖلم ؤو البرهامج الخلٟٔؼ

غٝو الخٗغى والخجاعب ال٣بلٖت  ت اإلاكاهض ْو ت مً الٗىانغ مجها هٔى حك٨ٖلت مخىٖى

لضي اإلاكاهض وجهىعاجه الؿاب٣ت ًٖ هٕى الٟٖلم وإهخاظه، وعبما ْغجبِ ألامغ بــ٣ًاْا 

سٖت واظخماٖٖت مدُٖت  .ؾٖاؾٖت وجأع

المٖت  ، الخظ٦حر بإن بق٩الٖت جل٣ي الغؾاثل ؤلٖا
ً
َغخذ،  و٢ض ٩ْىن مٟٖضا

اهُال٢ا مً زماهٖيٖاث ال٣غن اإلااضخي، في الؿٖا١ الٗام للخٖاعاث الى٣ضْت وزانت 

مضعؾت ٞغاه٨ٟىعث الى٣ضْت بإإلااهٖا، التي َىعث هٓغة ه٣ضْت خى٫ ٖال٢ت الىو 

ألاصبي بال٣اعت وجدى٫ الاهخمام مً ظمالٖاث الخإزحر بلِ ظمالٖاث الخل٣ي. و٢ض 

في  Roland Barthes الظّ َىعه عوالهض باعر ْيسجم هظا الُغح ٖمىما م٘ اإلاىٓىع 

لخ٣ي ؤًْا  Death of the Author صعاؾخه الكهحرة "مىث اإلاال٠" خى٫ الخل٣ي، ٔو

م٘ مىٓىع مضعؾت ٞغاه٨ٟىعث ومغ٦ؼ بحرمٖىٛهام للضعاؾاث الش٣اٖٞت اإلاٗانغة في 

ُاهٖا   (Schroder, 2019). بٔغ
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 مفاٍيه جديدة:  2-

ها٫ بالٟٗل في هظا املجا٫، ْم٨ىىا  
ّ
الم والاج في يىء ٧ل ما طهبذ بلٖه ٖلىم ؤلٖا

الم والاجها٫ؤن وؿخيخج ؤن  (الٗبضهللا،  ٢ض ونلذ بلِ مغخلت الىطج ٖلىم الٖا

. ٨ٞما هى الخا٫ في الٗلىم ؤلاوؿاهٖت ؤزغي، هىا٥ وخضة ٖلمٖت وعؤّ )2010

لخ٣ل، ٦ما ْم٨ً مالخٓت اجٟا١ مكتر٥، ل٨ً الى٣اقاث ٦شحرة خى٫ امخضاص هظا ا

ٖلِ اإلاٟاهٖم الٗامت م٘ ازخالٞاث ٦بحرة في الخٟانٖل. وهىا٥ بظمإ ٖلِ ٢ىاٖض 

الخد٤٣ مً صخت الىخاثج، ل٨ً الخٖاعاث مخٗضصة باليؿبت للُغ١ البدشٖت. ل٩ل 

طل٪، واهُال٢ا مً ؤن الخىانل ٖلم ولٗـ ؤْضْىلىظٖا، ْخٗحن ٖلِ ؤههاع الل٣اء بحن 

 ) ,2014Spitzbergالخ٨ٟحر ال٣ضّ ؤن ْدضصوا مجالهم. (الاجها٫ و 

٢ض ْد٤٣ الىهج الٟلؿٟي جىاػها بحن الىهج ألا٧اصْمي اإلاٗخاص والٟلؿٟت  

ا  ًٖ البراٚماجٖت الجضْضة، والىهج الٟلؿٟي اإلا٣ترح هىا هى ظضلي، بمٗجى ؤهه ٣ْترح هى

ّغ الٖىم، وله بٗض ؤزال
ّ

ّغ ألامـ وم٨ٟ
ّ

قي بط حهضٝ بلِ مً الخىاع اإلاٗم٤ بحن م٨ٟ

ت جدلٖل إلاٗجى ألاقٖاء ؤو  ّٖ جىؾٖ٘ مجاالث ٞهم الٗالم. وحّٗض الٟلؿٟت هىا بمشابت ٖمل

٢ٖمها، ؤو ألاْضْىلىظٖا ؤو اإلاٗخ٣ضاث التي ج٣ىم ٖلحها. ٞالٟلؿٟت جضوع خى٫ 

 اؾخجىاب وحٗم٤ٖ اإلاٟاهٖم واإلاكا٧ل، ومىا٢كتها بك٩ل ٖام. 

ما هى مٗجى الخىانل؟ ما هى الخىانل جشحر ٞلؿٟت الخىانل مؿإلت اإلاٗجى:  

المي، والخىانل ٧لٛت؟ ، والخىانل الؿٖاسخي، والخىانل ؤلٖا ؤؾئلت حؿعِ  التربّى

ها٫، بط جضع٥ البراٚماجٖت ؤن 
ّ
الم والاج لخىيٖذ اإلاٟاهٖم الٟلؿٟٖت الخانت باإٖل

ت (الاؾخسضاماث،  بٌٗ ألاقٖاء ال ْم٨ً بْهاعها صون اللجىء بلِ الخبرة البكٔغ

  ) .(Burt, 2009صعا٥، اإلاٗخ٣ضاث)ؤلا 

٣ت التي ْخم   ت ٖلِ مىٓىع مٗحن، ووظهاث هٓغ مٖٗىت حك٩ل الُٔغ ج٣ىم اإلاٗٞغ

٣ًا للم٩ان الظّ هىٓغ مىه، وهظا هى اؾخٗاعة  بها جهىع الىا٢٘: هدً هغي ألاقٖاء ٞو
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م٨ً الخٗامل مٗها  الىٓاعاث التي لها جإزحر ٖلِ الخهىعاث. ٞالخ٣ٖ٣ت م٣ٗضة، ٔو

مسخلٟت. وه٨ظا، ْخم الخىانل اإلاٗغفي مً زال٫ الاٞتراياث والىماطط بُغ١ 

ت  ,Bouquillion)وألاخ٩ام اإلاؿب٣ت، التي ْم٨ً ؤن ج٩ىن ٣ٖبت ؤمام بزغاء اإلاٗٞغ

ا مسخلٟت مً الخ٣اث٤ التي 2011 ًٖ ). والاٞتراى الخٗضصّ هى ال٣ى٫ بن هىا٥ ؤهىا

ا٦خماال للىا٢٘، إلزغاء  ْجب مغاٖاتها لٟهم الٗالم. وللخهى٫ ٖلِ جهىع ؤ٦ثر

ت، مً الًغوّع اٖخماص ٖضة وظهاث هٓغ. بهه البضْل لليؿبٖت: بضال مً ٢ى٫  اإلاٗٞغ

"هىا٥ ٖضة وظهاث هٓغ، لظل٪ ال ْم٨ىىا ؤن ه٣غع"، ه٣ى٫: "هىا٥ ٖضة وظهاث 

 مً ٚحرها".
ً

ت ال  و هٓغ، بًٗها ؤ٦ثر ؤهمٖت ؤو ؤ٦ثر اخخماال باليؿبت للبىاثٖحن، اإلاٗٞغ

تْم٨ً ٞهل ت ٞاٚع  ,Bachelard(.ها ًٖ اإلاغا٢ب، وهي لٗؿذ مدخىي ْإحي إلالء خأو

1999( 

 املعسفة والبعد الديين:   -3

ت وؿبٖت،   ت صون مى٠٢ ؾاب٤ مً الاهٟخاح ٖلِ آلازغ، و٧ل مٗٞغ ال جىظض مٗٞغ

الخُاب خى٫ الخىانل وجمشٖل الخ٨ىىلىظٖا ؤْضْىلىظٖا ؤ٦ثر مىه  وهىا ٢ض ْهبذ

ا، ألن البٗض  ًٖ الضْجي اإلا٨بىث ؾٖٗىص بال وعي. بالُب٘، ْم٨ىىا ؤن وؿدكهض ٖلم

التي ج٣ضم مٟهىم الكهغة، "ٖلِ ؤجها  Sfezؾٟحز ؤو Breton بغوجىن  بخدلٖالث

 الخىانل صون مكاع٦ت، في مجخم٘ ْىٓغ بلِ هٟؿه ٖلِ ؤهه بلهي". 

٣ًا  عبما ألا٦ثر بزاعة للضهكت زُاب هابغماؽ، الظّ ْدضص م٩ىهاث الٗال٢ت ٞو

بت مً جل٪ اإلاىظىصة لضي جىماؽ ؤ٦ٖىاؽلٟئ م٘  ،Thomas Aquinasاث ٢ٔغ

ل الٗال٢ت م٘ هللا بلِ  ازخالٝ ؤؾاسخي واخض باليؿبت لهابغماؽ، وهى يغوعة جدٔى

 ).Sfez,1992مباصت ٣ٖالهٖت للؿلى٥ (

ت مً ألاؾاجظة في الٗالم الٗغبي خى٫ ال٣ٖمت   اع ْلخ٣ي مجمٖى في هظا ؤلَا

المٖت مايٖا الضْيٖت، ٦مىُل٤ و٦مغظٗ ت في صعاؾت الٓاهغة ؤلٖا ٖت ومغ٦ؼ عٔئ
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خه  وخايغا. ىٓغ اإلا٨ٟغ الجؼاثّغ ٖبض الغخمً ّٖؼ بلِ هٓٔغ "الخخمٖت ال٣ٖمٖت في ٔو

الم" ت اإلاؿإلت  ؤلٖا ت ألاؾاؾٖت، مٗخبرا "مغ٦ٔؼ اث اإلاٖٗأع ٖلِ ؤجها ؾخهبذ مً الىٓٔغ

م٨ً بغؤْه ٞهم  "الخ٨ٟ٪" وحُٗل ألازال٢ٖت" ؾغ جُىع ؤّ مجخم٘ ؤو خًاعة. ٔو

الٟٗل الاظخماعي "الٟٗا٫" (مً الٟاٖلٖت بخٗبحر مال٪ بً هبي)، في املجخمٗاث 

الاهخ٣الٖت وؤػماث املجخم٘ اإلاٗانغ، بٗامل اهتزاػ ال٣ٖمت ؤو ببٗاصها واؾدبٗاصها مً 

لٖه، خؿب  الخ٨ٟحر واإلاضاولت ال٣ٗلٖت والؿلى٥، ؤو الخسلي ٖجها ظؼثٖا ؤو ٧لٖا. ٖو

المي بٗضا ًٖ اإلاغظٖٗت ال٣ٖمٖت وألازال٢ٖت ٖبض الغخمً ٖؼ  ّ ٧لما اػصاص الىي٘ ؤلٖا

خه بغػث الخاظت بلِ الخخمٖت ال٣ٖمٖت مً ظضْض.  و٢ض اعج٨ؼ ٖبض الغخمً ّٖؼ بىٓٔغ

الم" ٖلِ م والخضْض، ؤّ الىو ال٣غآوي  "الخخمٖت ال٣ٖمٖت في ؤلٖا ال٣غآن ال٨ٔغ

، وههىم الخجضْض في الترار: الٛؼالي وابً ت وابً زلضون  والىبّى ال٣ٖم الجىٔػ

ت. ؤما الخلٟٖت  ت، ومال٪ بً هبي ٦سلٟٖت خًأع الظّ ْمشل زلٟٖت اظخماٖٖت للىٓٔغ

الم ٞخخمشل ت الخخمٖت ال٣ٖمٖت في ؤلٖا ت  الٛغبٖت لىٓٔغ اث ال٨ٟٔغ في ؤصواث الىٓٔغ

 ً ت بدؿمٖت ال٨ٟغ الاظخماعي اإلاٗانغ في ال٣غن الٗكٔغ والاظخماٖٖت الٛغبٖت اإلاٗغٞو

لٖت الى٣ضْت ت والخإٔو ت، البئٖى ،  زانت: الٓاهغاجٖت، الخٟاٖلٖت الغمٔؼ  ). 2013(ّٖؼ

 :"للجنَوز"مفاٍيه حديجة   4-

ؤما اإلاٟاهٖم الجضْضة اإلاخٗل٣ت بجمهىع وؾاثل الاجها٫ وؾلى٦ٖاجه ٞم٣ىماتها  

ً، وؤًْا مً  ؤؾاؾا مً ألاصبٖاث التي ؤوظضتها الخضازت ابخضاء مً ال٣غن الٗكٔغ

الم والاجها٫ اإلاؿخجضة في املخِٖ الاجهالي ألاظ ىاء التي زل٣تها ج٨ىىلىظٖا ؤلٖا

اإلاخدغ٥. ومً هىا، ٞةن خهغ صالالث هظه اإلاٟاهٖم اإلاؿخجضة، ٓؿخضعي اؾخدًاع 

 .بٌٗ الجىاهب اإلاىاؾبت في بَاعها اإلاغظعي الؿٖمٖىلىجي والخ٣جي

مىظ ال٣ٗض  Post-modernism ل٣ض ج٨غع اؾخٗما٫ مٟهىم ما بٗض الخضازت 

ً، للضاللت ٖلِ حك٨ٖلت واؾٗت مً الخٖٛحراث في ؤهماٍ  الشامً لل٣غن الٗكٔغ
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اث، بن في الٟلؿٟت  الخ٨ٟحر، وهى ٓكحر بلِ الخٖاعاث الى٣ضْت للخ٣اث٤ اإلاُل٣ت والهٔى

ش  ت ؤو ألاصب والكٗغ واللٛت ؤو الخأع والًٟ واإلاىؾ٣ُٖ ؤو الهىضؾت اإلاٗمأع

في هظه املجاالث بالظاث مىا٠٢ ؤْضْىلىظٖت ؤ٦ثر مً  والؿٖاؾت والش٣اٞت. وهى ٓٗجي

ش الخًاعة ؤلاوؿاهٖت، ٦ما ٓكحر بلٖه البٗض  ٧ىهه ٓٗبر ًٖ خ٣بت ػمىٖت في جأع

 )Butler, 2015الخ٨ىىلىجي.(

و٢ض قإ اؾخٗما٫ مهُلر ما بٗض الخضازت بٗض صزىله، ؤوال املجا٫ الٟلؿٟي  

الظّ وكغ  Jean-François Lyotard ٞغوؿىا لٖىجاع -ٖلِ ْض ظان 1979ؾىت 

وهى الٗمل الظّ وكغ  ،La Condition Post-moderne "الىي٘ ما بٗض الخضاسي "

ت ؾىت  ؾ٨ؿىهٖت بضؤث ج٨دك٠  -، ؤّ ؤن ألاصبٖاث ألاهجلى1984باإلهجلحْز

  .وحؿخٗمل اإلاٟهىم في ؤوازغ ال٣ٗض الشامً مً ال٣غن اإلااضخي

ألاو٫ مً ال٣غن الىاخض  و٢ض قهضث صعاؾاث الجمهىع في بضاْت ال٣ٗض 

 ؾماه 
ً
 ٦بحرا

ً
ً جُىعا الجٖل الشالض مً صعاؾاث الخل٣ي في  Morleyمىعليوالٗكٔغ

الم والاجها٫، في بقاعة إلاغخلخحن آْلخحن  ؾٖا١ بٖاصة الخ٨ٟحر في ظمهىع وؾاثل ؤلٖا

للؼوا٫ مغث بهما هظه الضعاؾاث (الجٖل ألاو٫ مخٗل٤ بالخإزحر والجٖل الشاوي زام 

 ),1999Morley.(ؤو اإلاكاهضة ٦ٟٗل اظخماعي وز٣افي) بالخل٣ي،

و٢ض ؤنبدذ بٌٗ مٓاهغ هظا الجٖل الشالض مً صعاؾاث الخل٣ي الظّ ْغج٨ؼ  

غافي واضخت، ول٨جها ٚحر ص٣ٖ٢ت وجدخاط بلِ ؤبدار واؾٗت  ٖلِ مىٓىع اإلاىهج ؤلازىٚى

م٣ٖت. ومً يمً ألابٗاص الجضْضة التي ا٦دؿبها مىٓىع الخل٣ي بًٟل جُى  ع ٖو

الم الجضْضة مً  ؤبدار الجمهىع، مً ظهت، واو٩ٗاؾاث ج٨ىىلىظٖا الاجها٫ وؤلٖا

ظهت ؤعي، ٖىهغ الىظىص الالماصّ والالمدضوصْت في الؼمً واإلا٩ان للجمهىع والظّ 

،خٖض ؤياٞذ Post-Audience Worldؤنبذ ُْل٤ ٖلٖه "ٖالم ما بٗض الجمهىع" 

ت مً الٗىانغ ا ً مٟهىم الجمهىع، هظه الخ٨ىىلىظٖا حك٨ٖلت مخىٖى لضازلت في ج٩ٔى
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ت الؿاثضة ٢بل هٓام الاجها٫ الغ٢مي غة في ؤهٓمت الاجها٫ الجماهحْر  .لم ج٨ً مخٞى

ذ اللٛت اإلاخسههت بٗضة مهُلخاث للضاللت، مً ػواْا مسخلٟت، ٖلِ  و٢ض  ٔغ
ْ
ز

ُ
ؤ

الم والاجها٫ الخضْشت، مشل  وا٢٘ الجمهىع الجضْض الظّ زل٣خه ج٨ىىلىظٖا ؤلٖا

 ،Remote Audience والجمهىع ًٖ بٗض ،e-Audienceالجمهىع الال٨ترووي 

ول٨ً ؤخضر هظه  في مجا٫ الؿلى٥ الاهخسابي زانت. Netizen واإلاىاًَ اإلاكب٪

الجمهىع ٦لي اإلاٟاهٖم وألا٦ثر اهدكاعا و٢ض صزل الخ٣ل ألا٧اصْمي هى مٟهىم "

كاع بلٖه في ألاصبٖاث  ،Ubiquitous Audience "الىظىص ؤو ٦لي الخًىع  ٕو

ض٫  U-Audienceؤلال٨تروهٖت ب الصخيء الظّ ْبضو مخىاظضا في ٧ل م٩ان،  ٖلِٔو

البا هى ٚحر مخمى٢٘ ظٛغاٖٞا. و٢ض  ؼع ٚو  اإلاهُلر Mark Weiserاؾخٗمل ماع٥ ٔو

المٖت  في جهاْت الدؿٖٗىاث للضاللت ٖلِ ٖالم جدِٖ ٖٞه الخىاؾب والخجهحزاث ؤلٖا

 (Weiser, 2019)بالىاؽ وحؿاٖضهم في ٧ل شخيء ٣ْىمىن به. 

هظه البٗئت ال٣اثمت آلان في اإلاجز٫ وفي اإلا٨خب وفي الجٖب، ٖبر الهاج٠ املخمى٫  

غ للمؿخٗملحن الظًْ ْتزاْض ٖضصهم بايُغاص، PDA مٖتومظ٦غة الجٖب الغ٢ ، جٞى

ال٣ضعة ٖلِ الاؾخٗالم والاجها٫ والدؿى١ والكغاء والبٖ٘ وصٞ٘ الٟىاجحر ومسخل٠ 

باء واملخامحن، ؤّ ال٣ٖام باليكاَاث الٖىمٖت  الث اإلاالٖت واؾدكاعة ألَا الخدٔى

وهظا  ،Non-Stop ُإالٗاصْت في ؤّ م٩ان ْخىاظضون ٖٞه وفي ؤّ ػمً، ؤّ بضون اه٣

غ ب وج٠ٖٖ٨ الخ٨ىىلىظٖا الجضْضة م٘ اخخٖاظاث اإلاؿخٗملحن.  بًٟل جُٔى  الٔى

ؼ، في هظه  
ٌ

ٚحر ؤن ألابدار التي ججغحها الجامٗاث ومغا٦ؼ الضعاؾاث، الػالذ جغ٦

ب، ٖلِ الجىاهب الخ٣ىٖت والبدض ًٖ ؤهج٘ وؤ٢هغ الؿبل  اإلاغخلت مً جُىع الٔى

الم والاجها٫، ؤّ جم٨حن ؤ٦بر ٖضص مً ج٨ Massification خدكٖضل ىىلىظٖا ؤلٖا

الىاؽ، مً زال٫ جسٌٟٖ الؿٗغ وجٗؿحر َغ١ الاؾخٗما٫، مً الاؾخٟاصة مً اإلاؼاْا 

غها.    (Janet, 2005)التي جٞى
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 دلتنع املعلوماتية:تصنيه  حنو  5-

  ،٘ ٤ اإلاٗلىماث الؿٕغ ؼ ٖلِ الجاهب الخ٨ىىلىجي لُٔغ
ُ

بلِ ظاهب البدىر التي جغ٦

ت واإلااصْت والاظخماٖٖت. وإلِ  ْدلل الباخشىن الجضص قب٩اث الاجها٫ في بٗئتها البكٔغ

ظاهب مٗالجت اؾتراجٖجٖاث الجهاث الٟاٖلت، جدىاو٫ البدىر الخضْشت الؿاا٫ مً 

خماص الاظخماعي ٖلِ ألاصواث الخ٣ىٖت لالجها٫. ت الٖا   ػأو

غ م٣  ت ج٩املٖتْبدض ألاؾاجظة في ظامٗت ٦ٖبٖ٪ في ٦ىضا، في جُٔى  اعبت هٓٔغ

، وهم ْخىظهىن (NICT)للبٗض الاظخماعي لخ٣ىٖاث اإلاٗلىماث والاجها٫ الجضْضة 

ُالبىن بةٖاصة َغح مٟهىمي الُلب  بضٖىة خ٣ٖ٣ٖت لخىاع مخٗضص الخسههاث، ٔو

ٖتهما الٗلمٖت في الؿىىاث  اللظًْ ْبضو ؤجها ٣ٞضا الاظخماعي والخاظت، قٖغ

ُىن الًىء ٖلِ
ٌ
ٓهغون  ألازحرة.٦ما ٓؿل ت الهٖا٧ل الاظخماٖٖت ال٣ضْمت، ٔو اؾخمغأع

ٗت للمٗلىماث ٖلِ الخباصالث صازل  ٠ٖ٦ ْازغ الخىانل ٖبر الُغ١ الؿٕغ

ىص التي املجخمٗاث ال٣اثمت، و٠ٖ٦  ؤن الشىعة الخ٨ىىلىظٖت لم جد٤٣ بٗض ٧ل الٖى

ٞغاص ؤٖلىىا ٖجها. بط ما ػلىا بغؤحهم في خاظت لىي٘ ؤهٓمت اإلاٗلىماث في زضمت ٧ل ألا 

واملجخمٗاث، ختى هخم٨ً مً جىخٖض الش٣اٞت الدكاع٦ٖت، ٦ما ْجب ؤن ْهبذ 

ت   ."الخهمٖم للجمٖ٘" ؤولٔى

ا لالخخٖاظاث الىٟؿٖت والاظخماٖٖت اؾدىاًصا بلِ مً هىا،  
ً
٣ْضم هاعفي مسُُ

ٖت الخٖاة.  الدؿلؿل الهغمي إلااؾلى، والظّ ْتراوح بحن الب٣اء ٖلِ ٢ٖض الخٖاة وهٖى

 الاخخٖاظاث ْدضص 
ً
اث: ؤوال هاعفي حؿٗت اخخٖاظاث عثٗؿٖت ٣ْؿمها بلِ زالر مجمٖى

البٖىلىظٖت (الٟؿٖىلىظٖت)، والاختراٖٞت والاظخماٖٖت (الاهخماء، الهٖبت، والؿلُت)، 

ت (اإلاخٗت، الاؾخ٨كاٝ، الخد٤ٖ٣، الجمالٖت والخ٨ٟحر  وؤزحرا الاخخٖاظاث ال٨ٟٔغ

 )  ,2014Harveyاإلاُل٤). (

خًمً امل  ٘ الخُىع ٔو ِ الًىء ٖلِ حؿٕغ
ٌ
خُِ الاججاهاث الغثٗؿٖت التي حؿل
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الاظخماعي والا٢خهاصّ للمجخم٘، والخاظت اإلاتزاْضة للخىانل بإق٩ا٫ ظضْضة مً 

ٕٗمل هاعفي ٖلِ ) و Richaudeau et al, 1974زال٫ ج٣ىٖاث جٟاٖلٖت ظضْضة. (

غ همىطط مخ٩امل لخهمٖم مجخم٘ اإلاٗلىماجٖت   ،Design Communautiqueجُٔى

ت، و٧ل ٖىانغ الاجها٫ و٧ل الجهاث اإلاكاع٦ت  خٖض ججخم٘ ٧ل ألاؾـ الىٓٔغ

واإلاازغة ٖٞه. وهظا الىمىطط هى زالنت هخاثج ؤٖماله في مسخبر ظامٗت ٦ٖبٖ٪ 

و٢ض وكغ الىمىطط ألاولي الخالي في ٦خابه  وجدلٖالجه للبٗئت الاجهالٖت في الًٟاء الٗام.

 ,Community Informatics Design Applied to digital Social Systems ألازحر

2017 (Harvey, 2017). 

 إشهاليات اإلبداع يف البيئة السقنية:  6-

اث الابضإ ٞهي في ؤػمت،  ؤما  ت الكاملت، ْاصّ  وهىا٥ جىظههٓٔغ هدى الىٓٔغ

خباعه ٣ِٞ وز٣ٖت جىضر  خخما بلِ وؿٖان َبٖٗت الٗمل الابضاعي وهي اإلاغوهت، اٖل

اث الابضإ ال٨الؾ٨ٖٖت م٘ ؤلابضإ  هظه الٓاهغة ؤو جل٪. بن اؾخدالت صمج هٓٔغ

اإلاٗانغ هى مإػ١ آزغ ْم٨ً جٟؿحره بك٩ل زام مً زال٫ الاٞخ٣اع بلِ الى٣ض. 

ت ؤن جبجي  بضون هظه الىٓغة الخدلٖلٖت، وبضون هظا الخمٖحز للخايغ، ال ْم٨ً للىٓٔغ

ىضها ْم٨ً ؤن ْهبذ ؤّ  زُاًبا ٖىضما ال ٓٗىص ٖٛب الخمٖحز ٖو الى٣ض ْلٗب صوعه ٕو

، صون ؤن ْخم٨ً ؤّ شخو مً بنضاع خ٨م ٢ٖمي ٖلِ هظه 
ً
 ٞىٖا

ً
شخيء ٖمال

اث الجضْضة. ٧ل شخيء في هٟـ اإلاؿخىي صون ؤّ مبرع خ٣ٖ٣ ي. ٖٞم٨ً اإلاهىٖى

ا بالضوع الشاهّى الظّ ْدخله الى٣اص الٖىم في ٖالم الًٟ، اط  ًً جٟؿحر هظا اإلاى٠٢ ؤْ

 لم حٗض ؾلُت اجساط ال٣غاع في ْضهم، ٦ما ٧اهذ في اإلااضخي. 

بن "ال٣لت مً ؤصخاب اإلاىاعص اإلاالٖت الهاثلت" هم مً ْد٨مىن بٗئت الابضإ  

ٖلِ  Jean Luc Chalumeauمى الٟجي. ل٨ؿغ هظا اإلاإػ١، ْا٦ض ظان لى٥ حكالى 

ت  ت لبىاء هٟؿه. هى ْضٖى بلِ الخهجحن للمٗٞغ ؤهمٖت الى٣ض الظّ ٓٗخمض ٖلِ الىٓٔغ
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ت  اث املخخلٟت. باليؿبت له جغجبِ اإلاٗٞغ اإلاٟخىخت التي ججم٘ بحن مؿاهماث الىٓٔغ

 (Chalumeau, 2010)بمٟهىم ْجب بٖاصة جإهٖله وهى "الظو١". 

الخُىع الخ٨ىىلىجي، واؾخدا٫ ػمً  اٖٖت مً زال٫ل٣ض حٛحرث اإلاٟاهٖم ؤلابض 

ت، وزانت اإلاغجبُت باألؾاؽ  ؤلابضإ ولٖضا لجملت مً الخٟاٖالث الخؿٖت والبهٔغ

الخ٣ىٖت، بط بهىا هجض ظملت مً الٟىىن ال ٓؿخ٣ٖم وظىصها بال بىظىص هظه الخ٣ىٖاث، 

وبخٛحر هظه ومجها الًٟ الغ٢مي والٟٖضْى والًٟ الؿمعي البهّغ بجمٖ٘ ؤهىاٖه. 

اللخٓت حٛحرث اإلااصة الدك٨ٖلٖت مً زال٫ هظا الخُىع الخ٨ىىلىجي، ٞخدىلذ 

املخامل مً مدامل مؿىضْت الِ ع٢مٖت ٖالٖت الجىصة، مخبلىعة في قاقت الخاؾىب 

 .مً زال٫ البرمجٖاث اإلاخٗضصة الىؾاثِ في مٗالجت الهىعة الغ٢مٖت

٢ض جإزغ مىظ الٗهىع الٟاثخت ب٩ل ال بض مً الدؿلٖم اطا بإن الابضإ بهٟت ٖامت  

ض 
َ
جُىع ج٣جي، ؾىاء ٧ان هظا الخُىع ٖلِ نٖٗض اإلااصة ؤو ألاصاة ؤم ال٨ٟغة، مما ول

ً مً الخ٨ٖٗبٖت ؤو  الٗضْض مً الخٖاعاث الٟىٖت زهىنا مىظ بضاْت ال٣غن الٗكٔغ

ومً طل٪ ْدبحن لىا ؤن ػمً  .V.Vasarelyالضاصاثٖت، ؤو الًٟ البهّغ م٘ ٞاػاعلي

بضإ ال ْم٨ً ؤن ْىدهغ في طل٪ الترؾب اإلااصّ الظّ ٓٗبر ٖىه بعر الٟىان، وال ؤلا 

ْم٨ً ؤن ْىدهغ ؤًْا في مٟهىم الخايغ الٖٗجي، بط لٗؿذ له ٖال٢ت مدضصة بؼمان 

ي آلازاع 
ٌ
ماضخي ؤو ػمان خايغ، ٞاآلزاع الدك٨ٖلٖت ؤلابضاٖٖت اإلاايٖت لم جىظض لتز٧

هما هي وظضث ل٩ي حكهض ٖلِ ٖٓمت الًٟ الالخ٣ت ؤو جىلضها وجضٖمها ٞدؿب، وإ

  .بما هى ؾبٖل للخٗبحر الخال١

حر اإلاٗانغ في آن واخض. ٞاللخٓت   زم بن طل٪ ألازغ هى للًٟ اإلاٗانغ ٚو

سٖت، ؤو اإلاايٖت، ؤو الخايغة، بل  ؤلابضاٖٖت ال جخُاب٤ بالًغوعة م٘ اللخٓت الخأع

خايغ وال ْم٨ً ؤًْا  ْم٨ً ؤن جىا٢ًها، ٞالٟىان ال ٣ْٖم ٖال٢ت في ماضخي ؤو

للٟىان ؤن حهٖم في ػمىه الغاهً ٞدؿب، وإهما ٓؿعِ صوما في خغ٦ت مؿخضْمت الِ 



 فضاء االتصال العاو وما طرأ عليه مً تطورات ىظرية ومفاٍينية: اجلزء األول

 

155 

 

بضًءا مً الٟغيٖت ال٣اثلت بإن  )2009هٓغة اؾدكغاٖٞت هدى اإلاؿخ٣بل. (ٖٗسخى، 

م٤ لئلبضإ ٦ٗملٖت اظخماٖٖت  هٟؿٖت هى ؤؾاسخي لخدلٖل اإلاماعؾاث  -الٟهم ألٖا

ضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ، حهضٝ مىٓىع اإلاخاهت بلِ ب٢امت عابِ اإلاٗانغة للمكاع٦ت ؤلاب

حكخض الخاظت بلٖه بحن البدض ؤلابضاعي واإلاكاع٦ت ٖبر ؤلاهترهذ. بخُب٤ٖ ؤلابضإ في 

٧ل املجاالث وصمج الٗمل البدثي مً مسخل٠ الخسههاث، وؿخُٖ٘ م٣اعبت 

ٖت: الاظخماٖٖت الُبٖٗت الخٗضصة لئلبضإ ٖبر ؤلاهترهذ مً زال٫ زالزت ؤبٗاص عثٗؿ

واإلااصْت والؼمىٖت. مً زال٫ جدلٖل اإلاكاع٦ت ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ في ألابٗاص الشالزت 

اإلاترابُت، جٓهغ نىعة ؤ٦ثر ص٢ت وح٣ًٖٗضا لئلبضإ ٖبر ؤلاهترهذ هي نىعة ل٩ل مً 

الخإزحراث الاظخماٖٖت والش٣اٖٞت والخ٨ىىلىظٖت، باإلياٞت بلِ جضازالتها اإلادكٗبت في 

اخاث ؤلاهترهذ. ٞاإلبضإ ٖبر ؤلاهترهذ همىطجي في هظا الهضص، وحؿمذ لىا مؿ

صعاؾخه بخد٤ٖ٣ ٞهم ؤ٦ثر زغاًء لٗـ ٣ِٞ للضْىام٨ٖٖاث ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ، 

ا للٗمل ؤلابضاعي ٩٦ل.  ًً  (Stefl & Rohm, 2017)ول٨ً ؤْ

ؤلاهترهذ، قمل ل٣ض قهضث الؿىىاث ألازحرة اهدكاًعا ٦بحًرا لليكاٍ ؤلابضاعي ٖبر  

)، Schiffman، 2014؛  Milner، 2016ْهىع ؤق٩ا٫ ظضْضة مً الخٗبحر ؤلابضاعي (

ملٖاث اإلاؼط الش٣اٖٞت ( )، واإلاىهاث Sonvilla-Weiss، 2010؛  Sinnreich ،2010ٖو

) ؤنبذ اإلابضٖىن ٖامت Brabham، 2010، 2013الابضاٖٖت الجمالٖت الٗضْضة. (

ىن بك٩ل  متزاْض ٓٗخمضون ٖلِ ؤلاهترهذ ٦مى٢٘ للٗمل ؤلابضاعي والٟىاهىن املختٞر

والخٗاون الاهخاجي، اط ٓٗض البٗض الجماعي لهظه اإلاماعؾاث اإلاؿدىضة بلِ ؤلاهترهذ ؤمًغا 

ا، خٖض ْم٨ً للمىهاث ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ ؤن حؿهل ْهىع ز٣اٞاث  يغوعًٔ

 )Jenkins, Ito &Boyd، 2006( .حكاع٦ٖت خى٫ الاهخماماث واإلاؿاعي ؤلابضاٖٖت

م٣اعباث ؤلابضإ، وزانت الضعاؾاث الى٣ضْت والش٣اٖٞت التي جىاولخه ل٣ض ؤنبدذ  

ت لٟهم اإلاكاع٦ت ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ. ٞةؤلابضإ الخ٨ىلىجي مىي٘  بٗم٤، خٖٔى

٨مً الؿبب  ظض٫، وال ْىظض بٗض همىطط هّٓغ ْضٖم صعاؾاث الىؾاثِ الغ٢مٖت. ٔو
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ٖٟت ٞغصْت الغثٗسخي لظل٪ في خ٣ٖ٣ت  ا ٖلِ ؤهه ْو ًٖ س ؤن ؤلابضإ ٢ض جم جهىعه جأع

وهٟؿٖت ال ٖال٢ت لها بالٗال٢اث الاظخماٖٖت ؤو باإلاكاع٦ت اإلااصْت والخ٨ىىلىظٖت. 

)Glăveanu، 2010، 2014 ىٓغ بلِ ألاشخام وألاصواث ؤو الخ٣ىٖاث الخالٖت ُْ ) وبٗىما 

ىٓغ بلحها ؤًْا ٖلِ ؤجها  ُْ ٖلِ ؤجها جلٗب صوًعا في حك٨ٖل الخٗبحر ؤلابضاعي للٟغص، 

 مً ٧ىجها ظؼًءا ال ْخجؼؤ مً الٗملٖت ؤلابضاٖٖت. 
ً
 "جضزل" مً الخاعط بضال

الىٟـ، ٓٗتٝر به وم٘ طل٪، هىا٥ ههج آزغ لضعاؾاث ؤلابضإ في مجا٫ ٖلم  

٦ٓاهغة مىهجٖت ومخٗضصة جدضر ٖىض الخ٣اَ٘ بحن اإلابضٖحن وظماهحرهم واإلاىخج 

 & Moran؛  Glăveanu، 2011؛  Csikszentmihalyi، 1988الابضاعي الش٣اٖٞت. (

Steiner ،2003 ( ٗؼػ و ٟٔهم هظا اإلاىٓىع الخ٨ٟحر ؤلابضاعي مً خٖض الخٟاٖل، ٕو

ت لئلبضإ  بر الىٓغة اإلاىٖػ ٦ٗملٖت جدضر بحن الىاؽ، ؤو بحن ألاشخام وألاقٖاء، ٖو

) بىاء ٖلٖه، ْخم ؤلابضإ Sawyer & Dezutter، 2009؛  Glăveanu، 2014الؼمً. (

بك٩ل حٗاووي، ختى ٖىضما ْخم جٟٖٗله بىاؾُت ؤٞغاص ٓٗملىن بمٟغصهم. هظا ألن 

ٗملىن باؾخسضام ؤصوا ً، ٕو ث نىٗها آلازغون، الىاؽ ْبضٖىن بىاًء ٖلِ ؤ٩ٞاع آلازٔغ

ت ٦جؼء مً ٖملهم ؤلابضاعي. وبالخالي ٞةن ؤلابضإ بىاؾُت  ملخاَبت ظماهحر مخىٖى

الخ٨ىلىظٖا هى همىطط ظضْض وهاشخئ ْخدضي وظهاث الىٓغ الٟغصْت، جبٗا لٗملٖت 

ت وز٣اٖٞت. وفي الجىهغ، ْجٗلىا مٟهىم ؤلابضإ الجضْض هىلي اهخماًما  اظخماٖٖت وخىأع

ظخماعي واإلااصّ، وصوعه في الٗمل ؤلابضاعي. وال حؿٌهل الٗىانغ زاًنا للؿٖا١ الا 

الؿٖا٢ٖت ؤلابضإ ؤو حُٖٗه مٗجى ٞدؿب، بل جهبذ ظؼًءا مىه، ٧الكب٩اث اإلاخٗضصة 

التي ْيخمي بلحها اإلابضٖىن، ؤو ألاصواث والخ٣ىٖاث الٗضْضة التي ٓؿخسضمىجها في بوكائها، 

 لت حكاع٥ في الٗمل ؤلابضاعًي.ٞهي لٗؿذ زاعظت ًٖ ٞٗل الخل٤ ول٨جها ٞٗا

ٗخبر ؤلابضإ ٖبر الخ٨ىلىظٖا الؿٖا١ الاظخماعي واإلااصّ ظؼًءا ال ْخجؼؤ مً   ٕو

الٗملٖاث ؤلابضاٖٖت، وبالخالي، ٞةن ؤّ حٖٛحر ظىهّغ في الٗال٢ت بحن اإلابضٖحن 

٣ت ؤصاء ؤلابضإ و٦ظل٪ هخاثجه. مً هىا  ،وظماهحرهم وؤصواتهم ال بض ؤن ٓٛحر َٔغ
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ؤهىإ ظضْضة مً اإلاىخجاث ؤلابضاٖٖت ْهىع الخإزحراث اإلاهمت لهظه الٗملٖاث في جخجؿض 

 )Tribe، Jana & Grosenick، 2006؛  Milner، 2016ووؾاثل الخٗبحر ؤلابضاعي. (

 ميظوز تفاعلي للعنل اإلبداعي:  7-

هىا، ْخٗحن ٖلِ مىٓىع ظضْض للٗمل ؤلابضاعي ؤن ْغاعي ٧ل مؿخىي مً هظه  مً 

اث والُغ١ التي ْخم صمجها بها صازل بًٗها البٌٗ. ٞاإلبضإ هى ٖملٖت  اإلاؿخٔى

خىاع بمٗجى ؤهه ْغجبِ صاثًما بإنىاث ؤو وظهاث هٓغ مسخلٟت. ختى ٖىضما هبضٕ ٖلِ 

 ًٔ الٛاثبحن. ما ْبضو بمٟغصها، هب٣ُ هخٗامل م٘ آعاء آلازغ 

ْغجبِ ؤلابضإ ٖبر ؤلاهترهذ ؤؾاًؾا بكب٩اث الخىانل الاظخماعي، خٖض ْلٗب  

) صوًعا Campbell et al.، 2016الجمهىع، الٟٗلي ؤو اإلاخى٢٘، اليكِ ؤو الؿلبي (

ؼ الٗمل ؤلابضاعي واؾخضامخه (  ،Danet؛  Brabham، 2010خاؾًما مً خٖض حٗٔؼ

). بهظا اإلاٗجى، و٦ما ؤْهغث البدىر Van Dijck، 2014؛  Stern، 2008؛  2012

بٖت، ٞةن اإلاماعؾاث ؤلابضاٖٖت الغ٢مٖت حٗمل ٧ةبضإ وجىانل ت والخجٔغ بجها  .الىٓٔغ

) . اث٠ الجمالٖت والخىانلٖت التي جدكاب٪ بك٩ل ظىهّغ  Vanجٟي ب٩ل مً الْى

Dijk، 2014( ماهحرهم وم٘ طل٪، ٞةن الٗال٢ت بحن ميكئي املخخىي ٖبر ؤلاهترهذ وظ

) وجهل الضعاؾاث اإلاىظىصة في هظا املجا٫ ٚالًبا بلِ Brake)، 2012م٣ٗضة ظضا. 

ت مً الٗال٢اث  اؾخيخاظاث مخىا٢ًت، ٞٗكحر ميكئى املخخىي ؤهٟؿهم بلِ مجمٖى

 اإلاخٛحرة م٘ ظماهحرهم.

اث  جبٌحن هخاثج ؤخض البدىر  الظّ جم بظغائه ٖبر ؤلاهترهذ، ؤن الٗمل في مجمٖى

) وفي ٦شحر مً Paulus & Nijstad، 2003باإلهجاػ ؤلابضاعي. ( ْم٨ً ؤن ًْغ

الخاالث، ج٩ىن الٗىانغ الاظخماٖٖت والخٗاوهٖت لئلبضإ ٖبر ؤلاهترهذ واضخت خ٣ًا، 

خٖض ؤن اإلاماعؾاث ٖبر ؤلاهترهذ ٚالًبا ما ججٗل الخٗاون ؤؾهل، وجٟخذ بم٩اهٖاث 

ٚحر اإلاتزامىت للمكاع٦ت في  ظضْضة للٗال٢اث والٗملٖاث الخٗاوهٖت. ججٗل الُبٖٗت
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اإلاىهاث ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ ٖملٖاث الخٗاون والخ٣ٖٖم ؤ٦ثر ٦ٟاءة ومالءمت 

(Campbell et al, 2016 ِفي الىٓغ بلِ مجخمٗاث اإلاعجبحن ٖبر ؤلاهترهذ. ٖالوة ٖل (

طل٪، هًٓغا لالؾخسضام اإلاتزاْض لؤلظهؼة املخمىلت للمكاع٦ت ٖبر ؤلاهترهذ، ْم٨ً 

بضٖحن الخٟاٖل م٘ بًٗهم البٌٗ، في خحن ؤن ظماهحرهم ٚحر م٣ٖضة بلِ خض للم

  ٦بحر بالخىاظؼ الؼمىٖت ؤو اإلا٩اهٖت.

ؼ الضْىام٨ٖٖت  و٢ض جم جسهٖو الٗضْض مً اإلاؿاخاث وألاصواث ٖبر ؤلاهترهذ لخٗٔؼ

؛ Campbell et al. ،2016الاهضماظٖت لئلبضإ، ٦ما في مجخمٗاث ٢هو اإلاعجبحن (

Curwood ،Magnifico & Lammers ،2013ؤو مىا٢٘ بٖاصة اإلاؼط اإلاخسههت ،(  

CCMixter (Jarvenpaa & Lang ،2011 ؤو ؤصواث مشل ،(memegenerator.com، 

ج٣ضم الضٖم للغوح الاهضماظٖت  Twitterالاظخماعي مشل  خىانلوختى ؤن قب٩اث ال

 ) Seneviratne & Monroy-Hernández ،2010( .والدكاع٦ٖت

  
َ
خٗل ٤ البٗض ألازحر اإلاهم للمكاع٦ت الاظخماٖٖت بالخ٣ٖٖم. ٟٞي خحن ؤن الٗضْض ٔو

مً ألا٩ٞاع الجضْضة ْم٨ً ؤن ج٩ىن "ببضاٖٖت"، ٞةجها جهبذ ٦ظل٪ ٣ِٞ ٖىضما 

ً اإلاكاع٦ت ؤلابضاٖٖت ٖبر  ) جىضرCsikszentmihalyi، 1988( .جسً٘ آلعاء آلازٔغ

 ًٖ صوعه الضازلي 
ً
ؤلاهترهذ الُبٖٗت الاظخماٖٖت والجماٖٖت للخ٣ٖٖم، ًٞال

 مً صوعه الخاعجي في الٗملٖت ؤلابضاٖٖت. هًٓغا لُبٖٗتها الدكاع٦ٖت 
ً
(واإلاخ٩امل) بضال

ا  ًً الٗالٖت، ال حؿمذ البٗئاث ٖبر ؤلاهترهذ بٗملٖت اإلاكاع٦ت ٞدؿب، بل حؿمذ ؤْ

ماٖٖت مً الخ٣ٖٖم ؤو الاؾخ٨كاٝ. في ٦شحر مً ألاخٖان، ْخم جًمحن هظه بإق٩ا٫ ظ

الٗملٖاث الخ٣ٖٖمٖت في الخهمٖم الخ٨ىىلىجي للمؿاخاث الاظخماٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ: 

ضة ؤو اإلاكاع٧اث ؤو الخٗل٣ٖاث  ٖلِ ؾبٖل اإلاشا٫، ٖضص ؤلاعجاباث ؤو ألانىاث اإلأا

ت ببضاٖٖت، حٗمل ٦م  .اقغاث طاث ٢ٖمتالتي جخل٣اها ٢ُٗت ؤزٔغ

ت ألازغي   ٓكحر الٗلماء بلِ الُغ١ التي جماعؽ بها الكغ٧اث واإلاهالر الخجأع

ل ؤهىإ الٗمل 
ٌ
الؿُٖغة ٖلِ اإلاؿاخاث ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ، وبالخالي هي التي حك٩
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، Jenkins؛ Jenkins ،2006؛ Elder-Vass ،2016ؤلابضاعي الظّ ْم٨ً ؤن ْدضر. (

Ford & Greene ،2013 ( 

)، Helmund، 2015وهًٓغا ألن قب٨ت ؤلاهترهذ ؤنبدذ "مىهت" ٖاإلاٖت ( 

ت بالبروجى٧ىالث الخ٣ىٖت و  ىماطط اإلال٨ٖت واإلاهالر بؤنبدذ اإلاكاع٦ت مكغَو

ت ت والدكاع٦ٖت )Van Dijck ،2013( .الخجأع لٟذ  ،في ٦خابخه ًٖ الش٣اٞت الجماهحْر

لذ بها الكغ٧اث م٩اٞدت ؤو مٗا٢بت ؤو الاهدباه بلِ الُغ١ التي خاو  Jenkinsظٖى٨ٖجز 

بؾاءة ٞهم اإلاكاع٦ت الكٗبٖت، مشل ألاوكُت ؤلابضاٖٖت للمعجبحن ٖبر ؤلاهترهذ. 

م مً ؤن هظه الجهىص جخٗاعى م٘ مباصت الش٣اٞت الدكاع٦ٖت  لِ الٚغ  ,Jenkins)ٖو

Ford, Green, 2013) ٞةجها ٚحر مىخجت في جهاْت اإلاُاٝ، ٣ٞض هجخذ الكغ٧اث في ،

ض مً اإلاكاع٦ت ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ ٖلِ مىهاث مٖٗىت وخى٫ ههىم ز٣اٖٞت الخ

مٖٗىت. وألاهم مً طل٪، ؤن "اإلاماعؾاث اإلاالثمت" لال٢خهاصْاث الغ٢مٖت (مشل 

YouTube التي ٓؿخسضمها ،Elder-Vass  ٦ضعاؾت خالت) "جازغ بك٩ل ٦بحر ومجهجي

)، وهى ؾبب آزغ ْجٗل Elder-Vass, 2016 هخاط"(ؤلا ومباقغ ٖلِ جسهٖو مؼاْا 

ا  ت للمكاع٦ت ؤلابضاٖٖت ٖبر ؤلاهترهذ ؤمًغا خٖىًٔ الا٢خهاص الؿٖاسخي وألابٗاص الخجأع

 للىٓغ في وا٢٘ الٗمل ؤلابضاعي. 

 ىظسية متاٍة التواصل االجتناعي يف الفضاء العاو:   8-

لخٓت ؤلابضإ لٗؿذ بلخٓت اهٟٗالٖت ٞدؿب، ولٗؿذ بالًغوعة لخٓت  بن 

٤ مشا٫ بهّغ مٗحن اٖخاصث  الظو١ الؿاثض، ٞهي جيسجم م٘ اللخٓت وجسل٣ها ٞو

ج بحن اهٟٗاالث وؤبٗاص عوخٖت  ٖحن اإلابهغ الىٓغ بلٖه. ٞلخٓت ؤلابضإ هي مٔؼ

ت، وهي جٟاظئىا بدغ٦ تها وجمىذ البٗض وظضاهٖت خؿٖت جخٟاٖل م٘ اإلاغظٖٗت البهٔغ

ٗت، وبما بٗض  الش٣افي اججاها آزغ. وػمً ؤلابضإ مغجبِ آلان بة٣ْاٖاث الٗهغ الؿٕغ

الٗىإلات، وبش٣اٞت الهىعة اإلاغثٖت وبخٗضص خىاملها الخضْشت مشل الخاؾىب وبغمجٖاث 
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حرها. غ، والكاقاث الغ٢مٖت ٚو  مٗالجت الهىعة، وآالث الخهٔى

ٖما ْخٗل٤ بإبؿِ الخ٣اث٤، جغجٟ٘ بك٩ل بن ٢ابلٖت الىاؽ لالهسضإ، ختى ٞ 

الم والاجها٫ عبما ؾاهمذ في الاعج٣اء باإلاؿخىي  مس٠ٖ ما ْض٫ ٖلِ ؤن وؾاثل ؤلٖا

البدثي ؤو ألا٧اصْمي، بال ؤجها جىاظه جىا٢ها خاصا في ال٣ضعاث ال٣ٗلٖت الخ٣لٖضْت 

الكإن  لؤلٞغاص، خٖض ناع الىاؽ ؤ٦ثر ٢ابلٖت للخضإ. ومً الىماطط الخضْشت في هظا

غه في الهىض.  ٟت" الظّ جم جُٔى حؿاٖض  (Prakash 2019)"همىطط جىز٤ٖ ألازباع اإلأؼ

اإلاهاص٢ت الضازلٖت والخاعظٖت ألاشخام ٖلِ جىز٤ٖ ألازباع الىاعصة ٖلِ وؾاثل 

ُغح الؿاا٫ ما بطا ٧ان هىا٥ ؤّ ازخالٝ في الُغ١  الخىانل الاظخماعي، ٔو

الخاعظٖت والضازلٖت للمهاص٢ت، ٖٞخم جدلٖل الٟغ١ بحن اإلاهاص٢ت الضازلٖت 

  .والخاعظٖت باؾخسضام ؤصاة الاؾخبٖان في البدض

مً هىا، ٞةن الىاؽ ْم٨جهم ؤن ٓٛغ٢ىا في ما ؤؾمٖىاه بمخاهت الخىانل  

ت مخاهت الخىانل الاظخماعي في الًٟاء  الاظخماعي، والؿاا٫ الظّ جضٖىها بلٖه هٓٔغ

ت: ٠ٖ٦ ْم٨ىىا الخ٨ٟحر في الاجها٫ ّٖ ٣ٖت ؤؾاؾ  الٗام ُْغح بق٩الٖت ٞلؿٟٖت مٖخاٞحْز

خاهت؟ و باإلا٣ابل ٠ٖ٦ ْم٨ىىا الخ٨ٟحر في ؤو الخىانل الاظخماعي اهُال٢ا مً اإلا

اإلاخاهت اهُال٢ا مً الاجها٫؟ و هل ْخم الخىانل الاظخماعي ٦خٖه في ٖم٤ الٗال٢اث 

وهل ْىظض  الاوؿاهٖت، ؤم ؤهه ْخإؾـ ٦خ٣ضم هدى ٚاْاث، ؤّ هدى ا٦خما٫ الاجها٫؟

٘ صالالث ؤمل في ا٦خما٫ الاجها٫ املجخمعي في ْل الىٓام الٗالمي الجضْض، ؤم للىا٢

  ٦شحرة الؾخدالت بلٙى املخغط ولًٖإ الاجها٫ ألا٦ٖض في اإلاخاهت؟

ت مً الٟغيٖت الخالٖت: لً جخدغع الظاث الاجهالٖت مً   مً هىا، جىُل٤ الىٓٔغ

اإلاخاهت، بال بن جسلهذ مً الاخخىاء الدكمٖلي، وهظا ٓٗجي ؤن جاؾـ لٗال٢اث 

لِ الا٢تراب مً آلازغ ولٗـ ٖلِ الخمل٪ ؤو الاخخٖاػ. بن  مبيٖت ٖلِ ألازال٢ٖاث، ٖو

٣ت  ٣ت التي ججٗل مً الاجها٫ بهٟخاخا للخجغبت ؤلاوؿاهٖت، ؤّ َٔغ الا٢تراب هى الُٔغ
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ت للخغوط هدى آلازغ، ٞدٖشما ْىظض آزغ ٞهىا٥ بم٩اهٖت ٢هىي للخسلو مً  ابخ٩أع

 حكمٖل اإلاخاهت.

 ظخماعيل٣ض م٨ىدىا ؤبدازىا مً جدضْض زالر اق٩ا٫ إلاٟاع٢اث الخىانل الا  

Paradoxes(الغهاهاث)  and stakes مٟاع٢اث ؾلى٦ٖت وجغجبِ ٖاصة بما ٓؿمى :

ت ؤو ؾٖماهد٣ٖٖت خٖض  ،Paradoxal injectionsباإللؼاماث اإلاٟاع٢ت ومٟاع٢اث لٛٔى

ايٖت. هظا ٓٗجي ؤن  ْخسظ اإلالّٟى صاللت مخىا٢ًت، ومٟاع٢اث مى٣ُٖت ؤو حؿمى ٔع

ت ولؿاهٖت وؾلى٦ٖت. وألن ألامغ اإلاخىا٢ًاث خايغة ٖلِ مسخل٠ اإلاؿخى  ٔاث: ٨ٞٔغ

٤ بٟٗالٖت ؤلاوؿان وبخٟاٖالجه، ٞةن ٞٗله الخىانلي ْٓل عهحن اإلاٟاع٢اث، ٦ما 
ّ
ْخٗل

ؤن عهاهه ؾٗخمشل في الخٟاّ ٖلِ ج٣الٖض الخىاع والخداوع و٢بى٫ آلازغ املخخل٠. 

 )1 ق٩ل(

  

 
 هموذج مخاهت الخواصل الاحخماعي( 1)شيل 
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، وهى ْخٗل٤ بأٞا١ الٗال٢اث ؤلاوؿاهٖت،  وجغج٨ؼ  ت ٖلِ الغهان اإلاٖٗاّع الىٓٔغ

التي جخلخو في يغوعة بىاء مجخم٘ خىاّع ْىظهه مبضؤ ٢بى٫ آلازغ املخخل٠. 

ٞالخىانل، وإن ٧ان ْىُل٤ مً اؾتراجٖجٖت جإ٦ٖض الظاث والخإزحر في آلازغ، بال ؤهه 

 بـ"الًٟاء الٗمىمي"، Habermas حهضٝ في الٗم٤ بلِ بىاء ما ٓؿمٖه هابغماؽ

٦ًٟاء للٗال٢اث ال٣اثمت ٖلِ الازخالٝ والخىاع، وؾٖاصة عوح الضْم٣غاَٖت 

 )2020(الٗبضهللا،  والدؿامذ.

 خالصة

ه مخاهت الخىانل الاظخماعي في   ٧اهذ هظه ؤهم ألا٩ٞاع التي ولضث مجها هٓٔغ

ٞاإلق٩الٖت مغجبُت  .الًٟاء الٗام التي هي ٖهاعة ؤ٩ٞاعها وهخاثج بدىزىا ختى الٖىم

بىيٗىا الجضْض صازل ٖالم ؤيخِ مً الهكاقت بدٖض ػالذ الخضوص والٗىاث٤ التي 

ملٖاث الاجها٫ جخم بضون  ٧اهذ حك٩ل ؾضوصا ْهٗب ازترا٢ها. ناعث الٗال٢اث ٖو

وه٣له في اللخٓت طاتها في ٖٚاب جام للىناْت. مً هىا  ع٢ابت، و٧ل شخيء ْخم بهجاػه

جها٫ وجخٛل٠ الٗال٢اث بال٨خمان وألاؾغاع، بٗىما جداو٫ جؼصاص الخمٖمٖت في الا

، وهي ال  ض الٗال٢اث مً َابٗها الؿّغ ال٣ىي اإلاخد٨مت بىٓام الًٟاء الٗام، ججٔغ

حؿتهضٝ هٕؼ الؿغ و بهما ؤلاؾخدىاط ٖلٖه. و٢ض ؤنبدذ الخ٣ىٖت طل٪ الىؾِٖ 

  .الخخمي للخىانل الاظخماعي، وهى وي٘ ظضْض لىظىص ؤلاوؿان

اهاث "اإلاخاهت الخ٨ىىلىظٖت"، ٞلم ٓٗض بزباث الىظىص ْغج٨ؼ ٖلِ م٣ىلت هي عه 

"ؤها ؤ٨ٞغ بطن ؤها مىظىص"، وإهما في مى٤ُ الخ٣ىٖت الجضْضة "ؤها  Descartes ص٩ْاعث

ؤجىانل، بطن ؤها مىظىص". هي لخٓت مً حكمٖل الىظىص، جستز٫ ٞحها الخ٣ىٖت الٗالم 

ْض الظّ اهٟخدذ ًٞاءاجه، ؤنبذ مىٛل٣ا بلِ ؤ٢صخى صعظت الخىاهي. هظا الٗالم الجض

ا،  صازل اإلاخاهت. وب٣ضع ما ْخ٣لو في الؼمان و اإلا٩ان، ٞهى ْبضو مدضوصا ؤو ٖأع

وجدؿ٘ ٞجىاجه. وجؼصاص عهاهاجه، و ْخ٩ازغ الٟاٖلىن ٖٞه، وجدكاب٪ صعوبه وجخٗضص 
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 مم٨ىاجه بلِ خضوص الالجىاهي. 

ت بىاؾُت الخ٨ى هى الخٖه في املجا٫ الٗام الجضْض خٖض ج٨خمل  لىظٖا ى اإلاٗٞغ

التي خّىلذ الٗالم بلِ ه٣ُت مدضوصة باٖخباعها اإلاىُل٤ ول٨جها لٗؿذ الجهاْت، و بهما 

  .هي وي٘ ظضْض للخٖه ْل٣ي باإلاىظىص صازل مخاهت ال خضوص لها
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  صاع ال٨ٟغ.

ـ: الضاع  .)2013ّٖؼ ٖبض الغخمً، ( - الم، جٌى مجهٍجٖت الخخمٖت ال٣ٖمٖت في ؤلٖا

  .اإلاخىؾُٖت للَكغ، الُبٗت ألاولِ
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 االولالفضل 

 التحرير الصحفي: 
   املهيية ااألسص اليظرية وامتداداته

 أ.د/ ىضر الديً بوزياٌ

  نلية علوو اإلعالو واالتصال والطنعي البصسي

  ، اجلصائس3جامعة قطيطيية 

 مكدمة: 

غ الصخٟي ؤهمٖت متزاْضة، ٣ٞض احؿ٘ هُا١ اإلاهخمحن به مً ٞئاث  ٨ْدسخي الخدٔغ

ً  مهىٖت مدضوصة بلِ ظماهحر واؾٗت غ الصخٟي ظؼء مً ج٩ٔى ٞبٗضما ٧ان الخدٔغ

الصخٟٖحن ؤؾاؾا، باث ٓؿخ٣ُب اهخمام قغاثذ ؤوؾ٘ ٖلِ ٚغاع الٗاملحن في 

مىما ٧ل مً  ذ، ٖو ٤ والترٔو ٢ُاٖاث الٗال٢اث الٗامت، الاجها٫ اإلااؾسخي والدؿٔى

غ (مىا٢٘ الاهترهذ، وال٣اثمحن ٖلِ قب٩اث الخىانل في اإلااؾؿاث  له ٖال٢ت بالخدٔغ

غ الصخٟي باهخمام ٞئاث ؤزغي جخجاوػ هظه مشال ). وفي بٌٗ الخاالث ْدُٓ الخدٔغ

المي، ٨ٞشحرة هي ال٣ىىاث  ال٣ُاٖاث اإلاهىٖت لخمـ مدبحن ومعجبحن بالٗمل ؤلٖا

ت وجيكغ "ؤزباعا"  والٟٖضْىهاث ٖلِ الٖىجىب مشال ج٣لض ال٣ىىاث ؤلازبأع

ضْضة هي ال٨خاباث ٖلِ مىا٢٘ الاهترهذ  والخىانل الاظخماعي التي ومٗلىماث..، ٖو

الم. -ٖلِ ألاعجر-جيكغ ؤزباعا وحُٖٛاث مً ٢بل ؤٞغاص ومىاَىحن ؤصع٧ىا    ؤهمٖت ؤلٖا

الم والاجها٫ وؾٖما اهُال٢ا مً  ٟٞي ْل الخُىعاث اإلاخالخ٣ت لخ٨ىىلىظٖاث ؤلٖا
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والٟغم الخٟاٖلٖت والدكاع٦ٖت التي جدٖدها، ْهغث الٗضْض مً  2.0ْهىع الاهترهذ 

يٖت لٟاثضة اإلاهخمحن مً ٖامت الجماهحر، اإلاغا٦ؼ  واإلاٗاهض التي ج٣ترح صوعاث ج٩ٔى

حر اإلاخسههحن. وجغ٦ؼ ال٨شحر مً الضوعاث ٖلِ ال٨خابت للىاب  اإلاخسههحن ٚو

ضص مً الجىاهب اإلاخهلت بها ٖلِ ٚغاع بوكاء اإلاىا٢٘ واإلاضوهاث وجىيٗب  زهىنا ٖو

ج لها ق٨ال ومًمىها ٖ اتها، بزغاظها والترٔو ت مً ؤلاعقاصاث مدخٔى بر بجبإ مجمٖى

...ً غ ونٖاٚت الٗىأو  والخىنٖاث في الخدٔغ

غ  ت الاهخمام به ؤزغث في الخدٔغ غ الصخٟي وظماهحْر ت الخدٔغ بضو ؤن ظماهحْر ٔو

المي والصخٟي ٩٦ل في الؿىىاث ألازحرة،  الصخٟي في خض طاجه وفي الٗمل ؤلٖا

ً ال٩اصع البكّغ ٞبٗضما ٧اهذ جخىلِ اإلاٗاهض وال٩لٖاث الجامٖٗت اإلا خسههت ج٩ٔى

ً مٟخىخت ؤمام مٗاهض ٚحر  المٖت باجذ ٖملٖت الخ٩ٔى غ اإلااصة ؤلٖا الظّ ْخىلِ جدٔغ

جي   -خؿب مالخٓاجىا–ظامٖٗت ج٨دسخي جاعة الُاب٘ اإلانهي وفي الٛالب الُاب٘ الخ٩ٔى

ً الخايٗت إلاى٤ُ ججاّع  والظّ ْىضعط في بَاع الاؾخجابت الخخٖاظاث ؾى١ الخ٩ٔى

 ألاولِ.بالضعظت 

المٖحن "الجضص" لم  دت ألاوؾ٘ مً اإلاؿخسضمحن والٟاٖلحن ؤلٖا بضو ؤن الكٔغ ٔو

٤ ؤؾلىبها الخام وجاعة ؤزغي  ً بل حٗخمض ٖلِ طاتها، ٞخاعة جدغع ٞو جخل٤ ؤّ ج٩ٔى

ج٣خضّ باألؾلىب اإلاخب٘ مً ٢بل الصخٟٖحن ق٨ال ال مًمىها وال عوخا، بمٗجى آزغ 

٠ٖ اللٛت والهٖاٚاث اإلاٗخمضة صون ٞةن الا٢خضاء "ؾُخي" ْغ٦ؼ ٖلِ ٦ٖ ٟٖت جْى

 ٓكمل الجىهغ ؤّ ال٣ٖم الصخٟٖت واإلاخُلباث اإلاهىٖت والًىابِ ألازال٢ٖت...

غ الصخٟي مخإزغا لٗـ ٣ِٞ  وفي ْل التراظ٘ ال٨بحر الظّ ٓكهضه الخدٔغ

ت بل بٗضص مً  ت ؤلاهخاط واإلاكاع٦ت الجماهحْر بالخدىالث الخ٨ىىلىظٖت وظماهحْر

خباعاث ا ٖت ألازغي التي ال ْدؿ٘ املجا٫ للخىى ٞحها، ٞةهه مً الًغوّع الٖا إلاىيٖى

ت. ٣ٞض م٨ىذ  غ الصخٟي، زهىنٖاجه وؤؾؿه الىٓٔغ جبٖحن ؤهمٖت الخدٔغ
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المٖت ؾٖما مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ مً بخضار جغا٦م مٗغفي ومنهي  اإلاماعؾاث ؤلٖا

المٖت والصخٟٖت التي جخٗضي مجغص ٞٗل  الم بلِ زل٤ ؤؾـ لٟلؿٟت ال٨خابت ؤلٖا ؤلٖا

المٖت ومخُلباتها الخىانلٖت.  مىٓىمت بٖالمٖت لها يىابُها ؤلٖا

غ الصخٟي، زم ؤلاقاعة بلِ  ٠ بمٟهىم الخدٔغ لٖه، ؾىداو٫ ٖٞما ْلي الخٗٔغ ٖو

ت، لٖخم بٗضها الخٗغى لٓهىع وجُىع ألاهىإ  بٌٗ زهىنٖاجه وؤؾؿه الىٓٔغ

غ الصخٟٖت وبٌٗ ما جدمله في َٖاتها مً جهىعاث بظغا ثٖت جىٓم وجد٨م الخدٔغ

المٖت ٩٦ل، ًٞال ًٖ جهيٖٟاتها باالؾدىاص  الصخٟي وجاؾـ لٟلؿٟت ال٨خابت ؤلٖا

ىوي وألاهجلىؾا٦ؿىوي، و٦ظا ال٣ىالب اإلاٗخمضة  ٖلِ الترار الٗلمي الٗغبي، الٟغاه٩ٞى

ت  غ الصخٟي ٩٦ل، مداولحن ببغاػ ؤهم وؤبغػ الخهىعاث وألاؾـ الىٓٔغ في الخدٔغ

ٔغ الصخٟي وامخضاصاتها اإلاهىٖت، ٞالهضٝ هى جلخٖو وجبؿِٖ وجبٖحن الىاْمت للخدغ 

غ الصخٟي والٟلؿٟت التي جد٨مه. لخسخخم هظه الىع٢ت البدشٖت ببٖان  ؤؾـ الخدٔغ

غ الصخٟي ؾٖما مً زال٫ ؤلاقاعة بلِ جباًْ اإلاخضزلحن  الُاب٘ الجماعي للخدٔغ

غ الصخٟي في ٖهغ  زهىنا في ْل الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت اإلاخالخ٣ت، ٞالخدٔغ

الاهترهذ والكب٩اث الاظخماٖٖت لم ٓٗض م٣خهغا ٖلِ الصخافي بل ْخٗضاه بلِ ٖضص مً 

 اإلاهً ألازغي. 

 أوال: التخسيس الصخفي: مدخل تعسيفي

غ الصخٟي مىي٘ اهخمام ٖالمي ومىظ ٖكغاث الؿىحن، ٣ٞض زههذ  الخدٔغ

ً ا المٖحن له اإلاٗاهض واإلاضاعؽ اإلاخسههت خحزا هاما في ٖملٖت ج٩ٔى لصخٟٖحن وؤلٖا

المٖت ٩٦ل والٗمل الصخٟي ٖلِ وظه زام.  هٓغا ألهمٖخه وصوعه في الؿحروعة ؤلٖا

غ  غ الصخٟي جب٣ُ بق٩الٖت الخدٔغ م مً ال٨م الىّٓغ اإلاهم اإلاخاح خى٫ الخدٔغ وبالٚغ

الم والاجها٫ مُغوخت ولى بك٩ل مخٟاوث لٗـ ٖغبٖا  ٖىض َلبت وزغجي ٧لٖاث ؤلٖا

لضو٫، وكحر مشال بلِ هخاثج صعاؾت مٖضاهٖت ميكىعة في مجلت ٞدؿب بل في مجمل ا
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ُاهٖت ؾىت  الم الكامل" البْر التي جبرػ ٖضص مً الى٣اثو التي ٓٗاوي مجها  2018"ؤلٖا

٠ٖ لٛت  غ واإلاخهلت بالخد٨م في اللٛت وال٣ضعة ٖلِ جْى الم في مجا٫ الخدٔغ َلبت ؤلٖا

  .(Paglinawan, 2018)بٖالمٖت ؾلٖمت 

ٖا ومهىٖا؛ ٖما ْلي ؾىداو٫ الا٢تراب مً هظا اإلاٟهىم مٗٞغ  ٞو

غ  غ الصخٟي، ٞالخدٔغ المي والخدٔغ غ ؤلٖا وبضاْت، ْيبػي الخٟغ٢ت بحن الخدٔغ

ت وله امخضاصه  المي وهى ٨ْدسخي ؤهمٖت ظىهٔغ غ ؤلٖا الصخٟي هى ظؼء مً الخدٔغ

ذي والٗلمي واإلانهي، لظل٪ هجض ؤن مً  ألاصبٖاث الٗلمٖت مً ج٣ؿم ألاهىإ الخأع

المٖت بلِ ؤهىإ صخٟٖت ( ) وؤهىإ ٚحر صخٟٖت Genres journalistiquesؤلٖا

)Genres non journalistiques غ الصخٟي زهىنٖاجه ويىابُه ). و٦ما للخدٔغ

غ في ألاهىإ ٚحر  وظملت مً ألاؾـ التي جد٨مه، ٞاألمغ طاجه ْىُب٤ ٖلِ الخدٔغ

مجها زهىنٖاتها ويىابُها وظملت مً ألاؾـ ؤًْا التي  الصخٟٖت التي ل٩ل

غ الصخٟي مىي٘ اهخمامىا في هظه  جد٨مها.وؾٗخم ٖٞما ْإحي التر٦حز ٖلِ الخدٔغ

 الىع٢ت البدشٖت.

ٟاث التي  وفي هظا الهضص، ججضع ؤلاقاعة مىظ البضاْت بلِ حٗضص وجدباًْ الخٗٔغ

ٟاث ما ْجٗل الخ غ الصخٟي، ٞمً الخٗٔغ غ عصْٟا لل٨خابت ٖٞٗخبر حٗجى بالخدٔغ دٔغ

غ الصخٟي ٞىا لل٨خابت الصخٟٖت  . ومً مىُل٤ )313، نٟدت 2017(بغ٢ان، الخدٔغ

غ الصخٟي ٖلِ ؤهه ٦خابت صخاٖٞت لها  ٠، ْخم الىٓغ بلِ الخدٔغ هظا الخٗٔغ

 زهىنٖاتها وؤهىاٖها و٢ىالبها الخانت بها.

غ (Writingل٨خابت (وهىا٥ مً ْٟغ١ بحن ا )، ٞال٨خابت جغجبِ Editing) والخدٔغ

غ ٖٞخٗل٤  بازخٖاع ال٩لماث ونٖاٚت الجمل وال٣ٟغاث التي جغوّ الخضر. ؤما الخدٔغ

٤ اٖخباعاث  المٖت ؤو جغجٗب الى٢اج٘ واإلاٗلىماث ٞو ٣غاث اإلااصة ؤلٖا بترجٗب ظمل ٞو

 .)195، نٟدت 2009(ههغ و ٖبض الغخمً، ٦شحرة 
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غ  (ههغ و ومً بحن ؾبل الخٟغ٢ت خؿب طاث اإلاغظ٘ ؤؾب٣ٖت ال٨خابت ٖلِ الخدٔغ

٣غاجه مً َٝغ مً )2009ٖبض الغخمً،  ، ٨ٖٞخب الخبر مشال زم جغجب ظمله ٞو

ي ظمٗه (اإلاغاؾل، الصخٟي..) وفي خاالث مً ٢بل مدغع آزغ ٖلِ ٚغاع ما ْدهل ف

بغ٢ٖاث و٧االث ألاهباء ؤو ختى اإلاٗلىماث الىاعصة في البٖاهاث الصخٟٖت..، ٞال٨خابت هي 

غ ٖٞٗجي اإلاغاظٗت وإٖاصة  ً ؤما الخدٔغ المٖت مً ال٨ٟغة بلِ الخضٔو ه٣ل اإلااصة ؤلٖا

ا جصخٖذ  غ الصخٟي لٛٔى ، ٞالخدٔغ ال٨خابت، وهى ما ْخماشخى م٘ اإلاٗجى اللّٛى

و الصخٟي ٦ما ْبٗىه ألاؾخاط "ؾاٖض ؾاٖض" اؾدىاصا الؿ٣ِ والخُإ الىاعص في الى

غ في ال٣ىامٗـ الٗغبٖت   . )260، نٟدت 2014(ؾاٖض، ٖلِ مٗجى ٧لمت الخدٔغ

غ واإلاأزظ اإلام٨ً حسجٖلها ٖلِ  وباإلياٞت بلِ مؿإلت ؤؾب٣ٖت ال٨خابت ٖلِ الخدٔغ

غ  ت وإٖالمٖت ؤّ هظه ال٨ٟغة، ّْغ البٌٗ ؤن الخدٔغ الصخٟي هى نٖاٚت لٛٔى

امخال٥ لٛت بٖالمٖت ونٖٜ بٖالمٖت للجمل والخٗابحر (ال٨خابت) بلِ ظاهب بجبإ ؾٖا١ 

غ مهاعة جى٣ل وجبؿِ  غ)، ٞالخدٔغ ؤؾاسخي في بْغاص اإلاٗلىماث ونٖاٚتها (الخدٔغ

جاوػ اإلاٗاوي وألا٩ٞاع لجماهحر مخباْىت في اإلاٖىالث والاخخٖاظاث والبٗئاث، بهه ْخ

ٖملٖت ازخٖاع ال٩لماث ونٖاٚت ألا٩ٞاع وال٣ٟغاث التي جغوّ الخضر بلِ جغجٗب 

٤ اٖخباعاث ٖضْضة  . )7-6(الؿٖض، ص.ث، الهٟداث  الى٢اج٘ واإلاٗلىماث ٞو

لٖه حٗخبر بمشابت الٗملٖت التي ٣ْىم بم٣خًاها املخغع الصخٟي بالهٖاٚت  ٖو

المٖت ؤو اإلاٗلىماث التي  1الٟىٖت وال٨خابت الصخٟٖت ؤو مٗالجت مًمىن اإلااصة ؤلٖا

(دمحم مخىلي، ظمٗها مً اإلاهاصع املخخلٟت في ؤق٩ا٫ و٢ىالب صخٟٖت مخٗاٝع ٖلحها 

 .)42ص.ث، نٟدت 

                                                 
ٞىىن ال٨خابت الصخٟٖت، ٞلل٨خابت الصخٟٖت زهىنٖاث جمحزها ًٖ  بجبإاإلا٣هىص بالهٖاٚت الٟىٖت:   - 1

 ال٨خاباث ألازغي. 
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غ وال٨خابت والت ٟاث مً جخداشخى مؿإلت الخٟغ٢ت بحن الخدٔغ ر٦حز ٖلِ ومً الخٗٔغ

ل ألاخضار وألا٩ٞاع وال٣ًاْا ؤلاوؿاهٖت  غ الصخٟي باٖخباعه ٞىا لخدٔى ظىهغ الخدٔغ

ت ومٟهىمت  ، 1972(زلٖٟت، ومٓاهغ ال٩ىن والخٖاة بلِ ماصة صخٟٖت مُبٖى

اث٠ الصخاٞت.)15نٟدت   ، وما ٣ْخًٖه طل٪ مً بجبإ ٢ىالب ٞىٖت جد٤٣ ْو

برػ مً ٟاث ألازغي مهُلر "ًٞ"، ؤّ ؤلا٢غاع  ٔو ٠ وال٨شحر مً الخٗٔغ هظا الخٗٔغ

ضْضة هي  ت، ٖو ٔغ ه الخدٔغ غٖو غ الصخٟي ٖباعة ًٖ ًٞ له ؤلىاهه الٟىٖت ٞو بإن الخدٔغ

ً ٦خبها في املجا٫ ٖلِ ٚغاع  ٠ اإلاهُلر في ٖىأو ال٨خب الٗغبٖت اإلاخسههت التي جْى

ت في املجا٫ مشل "ٖبض  ض"، "ٖبض بٌٗ ألاؾماء اإلاٗغٞو الل٠ُٖ خمؼة"، "ٞاعو١ ؤبىٔػ

ل ألاخضار وألا٩ٞاع والخٗبحر ٖما ْجّغ  "، "بظال٫ زلٖٟت"..، ٞخدٔى ؼ قٝغ الٗٔؼ

ٖٟت  ْإزظ ؤق٩اال ٞىٖت جسً٘ ل٣ىاٖض وؤؾـ جدباًْ خؿب الىٕى الصخٟي والْى

ت به.  اإلاىَى

لما ٖلِ  غ الصخٟي ٞىا ٖو ظهب البٌٗ بلِ ؤبٗض مً طل٪، ٖٞٗخبر الخدٔغ ٔو

ع ؤهه َىع مىاهج وؤصواث ومىايٖ٘ للضعاؾت وباث مىيٗا الهخمام الضعاؾاث اٖخبا

المٖت التي حٗض "لٛت طاث َبٖٗت زانت جخٗضص  والبدض الٗلمي ٖلِ ٚغاع اللٛت ؤلٖا

ججلٖاتها وؤهىإ الهىع التي جدك٩ل ٞحها، ٞهي جبضؤ ٖىض ؤصوُ ه٣ُت ٖلِ زِ اللٛت 

ت وجيخهي ٖىض ؤ ٢صخى ه٣ُت له لخ٣ب٘ في ؤصبٖاث الٗغبٖت "لخلبـ عصاء" الٗامٖت الهٞغ

اع وكحر ؤن للٛت زالزت )319، نٟدت 2017(بغ٢ان، الٟهخِ" . وفي هظا ؤلَا

اث للخٗبحر، ألاو٫  جظوقي ٞجي ظمالي ٓؿخٗمل في ألاصب والٟىىن، الشاوي ٖلمي  مؿخٔى

ضّ ٓؿخٗمل في الٗلىم والشالض ٖملي اظخماعي ٖاصّ، والصخاٞت  هّٓغ ججٔغ

ظهب بٌٗ  ؼ" جىضعط في هظا اإلاؿخىي الٗملي الاظخماعي. ٔو بدؿب "قٝغ ٖبض الٗٔؼ

جي. وألاصر بيا ٞت الىثر الى٣اص بلِ ج٣ؿٖم الىثر بلِ زالزت ؤهىإ: ٖلمي، ٖاصّ ٞو

الصخٟي لخٟغصه وزهىنٖاجه، ٞال هى هىثر ٖلمي وال ٖاصّ وال ٞجي، ٣ٞض ٣ْترب مً 
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خه ٦ما هى الخا٫ في  ؤخضها جاعة ل٨ىه ْب٣ُ مؿخ٣ال بسهىنٖاجه ومخماْؼا بهٔى

بىعجاط الظّ ٣ْترب في  الخد٤ٖ٣ الصخٟي مشال الظّ ٣ْترب مً الىثر الٗلمي ؤو الٔغ

ً الىثر الصخٟي وإن اؾخٗاع بٌٗ الهٟاث بٌٗ ؤهىاٖه بلِ الىثر الٟجي ل٨

ت وألاؾلىبت ٞهى ْب٣ُ مخماْؼا ومسخلٟا ًٖ باقي ؤهىإ الىثر.  والخهىنٖاث اللٛٔى

 ثاىيا: خصوصيات التخسيس الصخفي: 

غ الصخٟي في الىا٢٘ ؤقمل مً ال٨خابت الصخٟٖت، و٦منهي ٖمل في  الخدٔغ

غ ال ْم٨ً ازتزاله في مغخلت ما  ال٣ُإ الصخٟي مً الىاضر باليؿبت لي ؤن الخدٔغ

ضاص وجشمحن  المٖت بل هى ٖملٖت زالزٖت حكمل الخدًحر وؤلٖا بٗض ٦خابت اإلااصة ؤلٖا

المٖت؛  اإلااصة ؤلٖا

٫ الخىظحهاث التي ج٣ضم بك٩ل صوعّ ٣ٞبل ال٨خابت الصخٟٖت وؾىاء مً زال

ىمي في بٌٗ اإلااؾؿاث المٖت واهخماماتها  2ٔو ت اإلااؾؿت ؤلٖا ؤو مً زال٫ مٗٞغ

، هضع٥ ؤن هىا٥ جدًحرا مؿب٣ا لٗملٖتي ظم٘ ومٗالجت اإلاٗلىماث  ّغ وزُها الخدٔغ

المٖت بالخضر ؤو اإلاىيٕى ؤو ال٣ًاْا مدل  وجبٖحن ألوظه اهخمام اإلااؾؿت ؤلٖا

غ ْدضص اإلاؿاخاث اإلابضثٖت التي ْم٨ً الاهخمام.. ، بهه ظؼء مً ٖملٖت مؿب٣ت للخدٔغ

المٖت ًٞال ًٖ  جسهٖهها للمىيٕى ؤو الخضر اإلاٗالج مً ٢بل اإلااؾؿاث ؤلٖا

حرها مً الجىاهب ألازغي..  وؾاثل ؤلابغاػ ٚو

المٖت ؾىاء مً زال٫ ازخٖاع الىٕى  ضاص للماصة ؤلٖا ؤما اإلاغخلت الشاهٖت ٞدكمل ؤلٖا

٣ت جغجٖبها و٦ٖٟٖت نٖاٚت الصخٟ ٔغ ي وال٣الب اإلاىاؾب وحجم اإلاٗلىماث َو

                                                 
المٖتح٣ٗض مجمل اإلااؾؿاث   -2 ٞغنه لخ٣ؿٖم  . ٓٗض هظا الاظخمإ)Briefingاظخماٖا مهٛغا في الهبٖدت ( ؤلٖا

ت و  ت مً الخىظحهاث خى٫ الخُٖٛاث اإلابرمجت و٦ٖٟٖت الخٗامل مٗها خؿب ألاولٔى  ػواْاالٗمل وج٣ضْم مجمٖى
البا ما ْىؾ٘ لٗكمل الصخٟٖحن اإلا٩لٟحن بالخُٖٛ غ ٚو جم٘ الاظخمإ عئؾاء ألا٢ؿام والخدٔغ  ت. الاهخمام، ٔو
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غ اإلا٣ضمت.. وما ٣ٗٓبها مً ٖملٖاث ؤزغي جمـ ازخٖاع م٩ان ؤو ػمً  الٗىىان وجدٔغ

ب الصخٖٟت ؤو اليكغة ؤو البرهامج..، بجها  اليكغ، ال٣ٟغة، الهٟدت.. خؿب جبٔى

ضاص والخىيٗب وما ْىضعط يمجها مً ٖملٖاث.  ٖملٖت ؤلٖا

المٖت ؾىاء باؾخجالء عصوص ألاٞٗا٫ ومضي  وفي الخخام ْخم ج٣ٖٖم اإلااصة ؤلٖا

الخاظت إلاخابٗت اإلاٗلىماث اإلاغجبُت باإلااصة اإلايكىعة و٦ٖٟٖاث جد٤ٖ٣ طل٪ ًٞال ًٖ 

المي مً زال٫ مٗاعى الصخاٞت واليكغ ٖلِ مىا٢٘  ٖملٖاث ؤزغي للخشمحن ؤلٖا

حرها.   الخىانل ٚو

خباعاث التي ؾب٣ غ الصخٟي وجد٨مه، ومً الٖا ذ ؤلاقاعة بلحها والتي جمحز الخدٔغ

ٖت:   هظ٦غ مدضصًْ عثٗؿحن ْخًمىان ظملت مً املخضصاث الٟٖغ

المٖت واإلاىاص الصخٟٖت اإلايكىعة:  الاوسجام بحن الخِ الاٞخخاحي للماؾؿت ؤلٖا

المٖت،  الم جخماشخى م٘ جىظهاث اإلااؾؿت ؤلٖا ٞاألنل ؤن ٖملٖت اليكغ في وؾاثل ؤلٖا

المٖت زهىنا. مىا٢ٟ ها، ؤهضاٞها ومباصئها، وهى ما ْجب ؤن ْى٨ٗـ في اإلاٗالجت ؤلٖا

ت ون٠  ٞمً ٚحر اإلاىاؾب اظخماٖٖا، ز٣اٖٞا ومهىٖا مشال لىؾٖلت بٖالمٖت ظؼاثٔغ

المٖت والخِ  الكهٖض الٟلؿُٖجي بال٣خٖل. بمٗجى آزغ، ٞةن الاوسجام بحن اإلاىاص ؤلٖا

خضعط لٗكمل ؤهم ٢غاعاث اإلااؾؿت الاٞخخاحي ْبضؤ مً اهخ٣اء اإلاٟغصاث وا ل٩لماث ٔو

ت ؤّ حجم اإلاؿاخاث الؼمىٖت واإلا٩اهٖت املخههت للمىايٖ٘ وألاخضار  ٔغ الخدٔغ

ومؿخىي اإلاٗالجت مً خٖض الخٟهٖل والخٗم٤ والاهخمام وؤ٢لها ٖضم الى٢ٕى في 

 حٗاعى بحن الخِ الاٞخخاحي واملخخىي اإلايكىع.

ت والك٩لٖت وج٠ٖٖ٨ ا ملخخىي م٘ باقي اإلاًامحن: حؿمذ هظه اإلاغاظٗت اللٛٔى

اث، بدٖض ْخم  ٖٟي بحن املخخٔى الٗملٖت بضاْت بًمان وظىص اوسجام وج٩امل ْو

ججمٖ٘ ما ْدخاط لجم٘ وصمج اإلاىاص التي جدخاط لضمج والخسلو مً الخ٨غاع ؤو 

داث.. ٦ما ْخم ج٠ٖٖ٨ اإلااصة ؤو  الخىا٢ًاث ؤو الخًاعب في اإلاٗلىماث ؤو الخهٔغ
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اإلاؿاخت الؼمىٖت ؤو اإلا٩اهٖت اإلاخاخت في الىؾٖلت وال٣ٖام بٗملٖاث اإلاٗالجت اإلاىاص م٘ 

ت ٖلِ الك٩ل زهىنا واملخخىي ؤًْا في خا٫ الخاظت، لخسخخم الٗملٖت  الًغؤع

ا وؤؾلىبا وؤًْا ألاؾماء وألاع٢ام  بمغاظٗت وجض٤ٖ٢ لّٛى ٓكمل اللٛت هدىا ونٞغ

غاٝ التي حكخٛل ٞحها اإلااؾؿ –ت. في الجؼاثغ مشال ٧ان مٟغوياوالهٟاث خؿب ألٖا

ت حٗبحرا ًٖ  -في اإلااؾؿاث الٗمىمٖت جدضْضا ا١ نٟت الٟسامت لغثٗـ الجمهىٔع بٞع

ىٖت ل٨ً مازغا وبُلب مً عثٗـ  الخ٣ضْغ والاخترام لغمؼ مً عمىػ الؿاصة الَى

ت جم بؾ٣اٍ هظه الهٟت. وفي الٗضْض مً الضو٫ الٗغبٖت وختى الٛغبٖت  الجمهىٔع

ٗما٫ ؤل٣اب ونٟاث حٗبحرا ًٖ الاخترام والخ٣ضْغ لصخهٖاث ٞاٖلت ؤًْا ْخم اؾخ

ومهمت. ٞل٩ل مماعؾت بٖالمٖت يىابِ اظخماٖٖت، ز٣اٖٞت و٢اهىهٖت جدخ٨م بلحها 

م مً ؤن مشل هظه ألامىع ٢ض جبضو بؿُٖت بال ؤجها ٢ض جدؿبب في  وتهخضّ بها. وبالٚغ

غ..  غص الصخٟي ومداؾبت عثٗـ الخدٔغ  ٖؼ٫ اإلاؿاو٫، َو

غ و  غ الصخٟي ومجها جُىع الخدٔغ ج٨دسخي هظه الجىاهب ؤهمٖت ٦بحرة في الخدٔغ

الصخٟي والىثر الصخٟي الظّ ْخمحز ًٖ ٚحره مً ؤهىإ ال٨خابت والىثر، ٞمغاظٗت 

اإلااصة الصخٟٖت جخجاوػ اإلاغاظٗت والخض٤ٖ٢ اللّٛى بلِ مغاظٗت قاملت جخدمل ؤبٗاصا 

 اظخماٖٖت، ز٣اٖٞت و٢اهىهٖت.

ٗا للٛت لخخماشخى م٘ ٖضص مً الخهىنٖاث ؤًْا جخًمً ا ت جُٕى إلاغاظٗت اللٛٔى

ألاؾلىبٖت الصخٟٖت، ٞصخٖذ ؤن الصخاٞت بضؤث مخإزغة باألؾلىب ألاصبي 

ان  با١ وزٖا٫ ونىع بٖاهٖت.. ل٨جها ؾٖغ والخهاثو التي جمحزه مً سج٘ وظىاؽ َو

ذ جُىعا في ؤلٟاْها وجغا٦ٖبها، ٞباث ؤؾلىب ال٨خابت الصخٟٖت ٓٗ بر ًٖ ما ٖٞغ

ت  ج٣الٖض جىق٪ ؤن جيصخئ لٛت ظضْضة ج٣ترب مً خهٖلت اللٛت ٖىض ؤ٢ل الىاؽ مٗٞغ

غ الصخٟي ببؿاَخه، ص٢خه،  م٘ الاخخٟاّ بلِ خض ٦بحر ب٣ىاٖض اللٛت، ٞاحؿم الخدٔغ

ت، اؾخسضام ألاٞٗا٫ اإلابيٖت للمٗلىم  ، نٟدت 2002(زلٖل و هٖبت، ؾالمخه اللٛٔى
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، ، ًٞال ًٖ زهاثو ؤزغي ٖلِ ٚغاع اإلاباقغة، اإلاٗانغة، اإلاالثمت، الازخهاع)168

 الجاطبٖت، الىا٢ٖٗت،..

ت مً  غ الصخٟي خؿب مجمٖى ومً الًغوّع ؤلاقاعة بلِ جباًْ ٞىٖاث الخدٔغ

خباعاث ْم٨ً بٖاجها والخٗغى بلِ ؤهمها مً زال٫ ما ٓٗٝغ باألهىإ الصخٟٖت  الٖا

المٖت وزهاثهها وبىاءها، بجها والتي حٗض ؤظىاؾا  اث٠ اإلااصة ؤلٖا غ ته٩ٖل ْو للخدٔغ

الم ولٛخه.  بلِ خض ما الجاهب الخىٟٖظّ وؤلاظغاجي لٟلؿٟت ؤلٖا

 ثالجا ظَوز وتطوز األىواع الصخفية:

في الىا٢٘ ْىظض الٗضْض مً اإلا٣اعباث التي ْم٨ً جبىحها للخٗغى بلِ ألاهىإ 

غاى بٖضاٚىظٖت (جغب اْت جبؿُٖٖت، ؾيخٗغى بلحها بك٩ل الصخٟٖت ل٨ً أٚل ت) ٚو ٔى

٦غوهىلىجي (حؿلؿل ػمجي) ٢بل ؤن هداو٫ ج٣ضْم نىعة ٖامت ًٖ ؤهىاٖها 

 وجهيٖٟاتها وجىيٖدها ٖلِ هدى ؤًٞل.

ىا، ْم٨ً ج٣ؿٖم ؾحروعة جُىع ألاهىإ الصخٟٖت  مً هاخٖت مىهجٖت وخؿب اَاٖل

 بلِ زالر ٞتراث:

غجر ما ٢بل ازترإ اإلاُبٗت، ٣ٞض وظضث الصخ ٠ واإلايكىعاث بإق٩ا٫ مسخلٟت ٔو

الخبر هى الىٕى الؿاثض في هظه الٟترة، ٟٞي الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخامـ  ؤن

ـ مشال  هغث ببإع ت بسخاء ْو ٖكغ ٧ان الىبالء ْضٞٗىن زمً ألازباع املخَُى

) " ت.. 1449-1409صخٖٟت "بىعظىاّػ )أبو ) اإلالٖئت بإزباع الًٟاثذ واليكغاث الجٔى

ت حٗىص لؿىت (24، صفحت 1972اللُل،  . وجظ٦غ بٌٗ اإلاغاظ٘ ؤن ؤو٫ صخٖٟت زبْر

 . )7، نٟدت 2004(عػاقي، ١.م وهي صخٖٟت نٗىٖت ُْل٤ ٖلحها "٦حن ْان"  911

ججضع ؤلاقاعة ؤًْا بلِ ؤن آلاعاء ٢ض جسخل٠ خى٫ مٟهىم الصخاٞت في ٧ل مغخلت  

هم هظه ألاق٩ا٫ في خض طاتها، ٞهل ْم٨ً ٖلِ  وهى ما ْازغ بالًغوعة ٖلِ جدضْض ٞو

خضاص في الخضْض ًٖ الصخ٠ بالبرصْاث اإلاىظىصة في ٢هىع  ؾبٖل اإلاشا٫ الٖا
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ـ وؾالٖحر) وبغصْت في  ٖهض "جدخمـ الشالض" التي جىعص الٟغاٖىت (٦برصْاث هإع

ضة وكغث ؤزباع  وظىص صخٖٟت، ًٞال ًٖ "هحروصوث" الظّ جدضر ًٖ ظٔغ

 . )17، نٟدت 2009(عػاقي، الًٟاثذ في ٖهض اإلال٪ ؤماؾٗـ..

ت  ؤما اإلاغخلت الشاهٖت ْبضو ؤن الغؤّ الٛالب هى اٖخباع الصخاٞت نىاٖٖت ٖهٔغ

ش ْهىع بٌٗ الصخ٠ ٢ض بامخ خماص ٖلِ جىأع ش للصخ٠ بااٖل ٖاػ، ٞٗملٖت الخإٔع

سٖت ٚحر الض٣ٖ٢ت، ٞمجملها اظتهاصاث  ْى٢ٗىا في ال٨شحر مً ؤلاؾ٣اَاث الخأع

 و٢غاءاث ٢ض ال جل٣ُ بظماٖا مً املجخم٘ الٗلمي. 

لظل٪ حٗض مغخلت ما بحن ْهىع اإلاُبٗت وإلِ ٚاْت جهاْت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ً مخماْؼة في جدب٘ مؿاع جُىع ألاهىإ الصخٟٖت. و٢ض وزهىنا  بضاْت ال٣غن الٗكٔغ

ٖت وظملت مً ألاخضار اإلاازغة ؾىاء ما  ذ هظه الٟترة هي ألازغي مغاخل ٖٞغ ٖٞغ

اعجبِ مجها بٓهىع "صخاٞت البيـ" ؤّ الاهدكاع الجماهحّر للصخاٞت و"هؼولها" مً 

غي ٖلِ ٚغاع الشىعاث ٧الشىعة َب٣ت الىبالء والىظهاء بلِ الٗامت ؤو ؤخضار ؤز

الٟغوؿٖت..، ٞاهدكاع اإلاُبٗت ٧ان له بالٜ ألازغ في بغوػ الصخاٞت وفي جُىع 

ؤق٩الها..، ٞٓهغث الصخاٞت الخضْشت واإلاىخٓمت بةُْالٖا ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ 

اث لجغاثض ْىمٖت ؤبغػها "الضْلي  ُاهٖا لخخُىع بٗضها الضؤع ٖكغ، جلتها ٞغوؿا وبٔغ

ُاهٖا ٦غاهذ" بب ـ في ٞغوؿا  1702ْر ضة بإع ، 1986(ؾ٠ٖ الاؾالم،  1777وظٔغ

 )14-13الهٟداث 

ً واإلاغخلت  وما محز جهاْت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وزهىنا بضاْاث ال٣غن الٗكٔغ

ً في الصخاٞت ؤّ الاهخ٣ا٫ مً  -في ج٣ضْغها-الشالشت  هى بضاْت ْهىع مضاعؽ الخ٩ٔى

اعؾاث و"اؾخجاباث" مهىٖت ٞغصْت بلِ مماعؾاث ٖلمٖت ظماٖٖت واٖٖت ٖلِ ٚغاع مم

٠ 1869"واقىًُ ٧ىلٖج"  " ؾىت بىلتزع، جلحها مضعؾت الصخاٞت التي باصع بها "ظىٔػ

باؾم ظمٖٗت مضاعؽ الصخاٞت  الخابٗت لجامٗت ٧ىلىمبٖا، زم ْهىع ج٨خل 1911
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ها الجامٖٗت  غٖو ٨ٖت، وفي ٞغوؿا ؤوكإث اإلاضعؾت بالىالْاث اإلاخدضة ألام 1949ٞو ٔغ

ـ  ؿغا ْهغث , 1924، زم مضعؾت ؤزغي بـ"لٖل" 1899الٗلٖا للصخاٞت ببإع وفي ؾٕى

 ..1903ؤولِ اإلاضاعؽ في 

ومً بحن ألابدار اإلاهمت التي جُغ٢ذ لخُىع ألاهىإ الصخٟٖت م٣ا٫ ميكىع ؾىت 

ش الصخ٠ في قما٫  1995 اُْالٖا: جُىع باألإلااهٖت بٗىىان "ؤعب٘ ٢غون مً جأع

خا ( ش الٗام في صخٖٟت ٢أػ  ,Gazzetta di Mantova"((Anjaالىهىم، اللٛت والخأع

1995). 

٨ٞما جىضر "ٚغوؽ" ٞةن ناخب هظا اإلا٣ا٫ جدب٘ مؿاع الصخٖٟت الاُْالٖت 

خا" التي وكغ ؤو٫ ٖضص مجها في ظىان  ٣ت "٢أػ ت .و٧اهذ جًم نٟدت 1664الٗٔغ مُٔى

وجخًمً ؤزباعا مسخهغة  24*17في الىؾِ مك٩لت ؤعب٘ نٟداث مً حجم 

)Brève ا غ الصخٟي. ٦ما هجض هٖى ) حٗض مً ألاهىإ ألاولِ وألاؾاؾٖت في الخدٔغ

غ الصخٟي وهى ٖباعة ًٖ  خماص ٖلٖه وهى الخ٣ٔغ صخٟٖا آزغ هاصعا ما ْخم الٖا

غ ٦غوهىلىجي ( ان ج٣ٔغ ) ٓٗغى chronologiqueجٟهٖل في ألازباع، وهى هٖى

غ مىيىعي ( ) ْٟهل في Thématiqueاإلاٗلىماث بك٩ل مدؿلؿل ػماهٖا وج٣ٔغ

 .(Grosse, 2001)اإلاىيٕى 

الهٖت ( 1750 وابخضاء مً ؾىت   Brèveْهغ هٕى آزغ وهي ألازباع املخخهغة ؤلٖا

publicitaire التي هٖمىذ ٖلحها اإلاٗلىمت في البضاْت ( ٘ ٞاجدت املجا٫ لىمى وجُىع ؾٕغ

الن مىظىصا في  19لئلٖالن الاقهاّع زانت في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن  لٖهبذ ؤلٖا

غ في بضاْاجه  1815الهٟداث ألاعب٘. وابخضاء مً  ْهغ الى٣ض الظّ ظاء في ق٩ل ج٣ٔغ

بىعجاط في  غ بهضٝ ج٣ضْم مٗلىماث  1895زم الٔغ الظّ ولض هى آلازغ مً عخم الخ٣ٔغ

غ ٩ٞان ًٖ ز لٟٖت الخضر والخبر، لٖلٖه الخىاع الظّ ٓٗض امخضاصا هى آلازغ للخ٣ٔغ

غ ًٖ خىاع ( ). ؤما باليؿبت ألهىإ الغؤّ، ٣ٞض ْهغ Récit-interviewفي ق٩ل ج٣ٔغ
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وؤو٫ حٗل٤ٖ ؾازغ  1866، في خحن وكغث ؤو٫ "عؾالت ال٣غاء" في 1805الخٗل٤ٖ ؾىت 

ٖلِ املخاججت مخبٗت البىاء ال٨لي وهظه ألاهىإ الشالزت ٢امذ  1872في ؾىت 

)Macrostructural ،للخُابت ال٨الؾ٨ٖٖت الظّ ٓكخمل ٖلِ م٣ضمت، ٖغى (

الي اإلاؿخىي زانت في  مداججت واؾخيخاط ؤو زاجمت، ٞاألؾلىب ظض ظمالي ٖو

 .(Grosse, 2001)الخٗال٤ٖ والغؾاثل 

ُاهٖا وزهىنا ٞغوؿا مً وبُبٖٗت الخا٫ ٞةن الصخاٞت ٧اهذ ؤؾ ب٤ في بٔغ

خٖض الٓهىع، وهى ما ْٟؿغ ؤؾب٣ٖت وزغاء ألاهىإ الصخٟٖت وزهىنا مجها ؤهىإ 

والتي ؾاهمذ  1799-1789الغؤّ ؾٖما في ْل بىاصع الشىعة الٟغوؿٖت اإلامخضة بحن 

غها ٖلِ ٚغاع الاٞخخاخٖت ( ) والتي حٗض L'éditorialفي جُىع صخاٞت الغؤّ وؤهىإ جدٔغ

والى٣ض اإلاىظىص مىظ ؾىت  1790صة للغؤّ خى٫ مىيٕى عاهً والتي هجضها في ؾىت ما

بىعجاط الخايغ ؤًْا مىظ ؾىت  1720  .(Grosse, 2001)1789والٔغ

ؤما في اإلاى٣ُت الٗغبٖت، ٖٞٗىص ْهىع الصخاٞت للىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخاؾ٘ 

ضة "ظىعها٫ الٗغا١" ٖكغ ٦ما هى ٖلٖه الخا٫ في الٗغا ، زم مهغ مً ١1916 بجٔغ

 " ضحي "الخضّْى ، نٟدت 1989(ٖبض الغخمان،  1828و"الى٢اج٘"  1827زال٫ ظٔغ

ض الجؼاثغ" الىا٣َت بالٟغوؿٖت.. 1830، والجؼاثغ ؾىت )48 ضة "بٔغ  مً زال٫ ظٔغ

، لٖخىالِ ْهىع الصخاٞت في مجمل الضو٫ الٗغبٖت )246، نٟدت 1991(بخضاصن، 

 ابخضاء مً الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.

غ اإلااصة الصخٟٖت في الٗالم ا٢ترن بجملت مً الؿٖا٢اث في  ومً الىاضر ؤن جدٔغ

غ في املجا٫  ه، ٖٞم٨ً الى٢ٝى ٖلِ بٞغاػاث وجإزحراث ٖهغ الخىٔى جُىعه وجىٖى

ال  مي ق٨ال (ْهىع ؤهىإ الغؤّ وما جًمىخه مً ه٣ض وآعاء...) ومًمىها (حصجٖ٘ ؤلٖا

الم في وكغ  لؿٟت (الضوع اإلاهم الظّ ا٦دؿبه ؤلٖا ال٨ٟغ، حٛلٖب ال٣ٗالهٖت...) ٞو

ال٨ٟغ، الخٗبحر ًٖ الغؤّ، اخخًان الى٣اقاث..)، ٣ٞض لٗبذ الصخ٠ وال٨خب 
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ت ومسخل٠ اإلايكىعاث صوعا مهما في مىاظهت ت والاهٟخاح  اإلاُبٖى ألامٖت ووكغ اإلاٗٞغ

ٖما بٗضها بٗض اهضإل الشىعاث ومجها الشىعة الٟغوؿٖت.. غ ٞو  ال٨ّٟغ في ٞترة الخىٔى

بن ألاهىإ الصخٟٖت هي بك٩ل ما ٖباعة ًٖ ؾحروعة وا٦بذ جُىعاث واخخٖاظاث 

املجخم٘، ٞال ْم٨ً اٖخباعها مجغص ؤق٩ا٫ ؤو ج٣ىٖاث لل٨خابت بل هي جهىعاث 

ت، إلاماعؾت م ٖٟٖت وعمٔؼ ت ْخم الخٗبحر ٖجها بإق٩ا٫ ْو هىٖت ٢اثمت ٖلِ ٞلؿٟت ٨ٞٔغ

الخُىع اإلاؿخمغ لؤلهىإ الصخٟٖت ٖلِ ٚغاع ْهىع  -باإلاىاؾبت–وهى ما ْٟؿغ 

 .3مٗغى الصخاٞت وختى بٌٗ ألاهىإ التي لم حكهض اهدكاعا مشل الغوا٢ٖاث

 زابعا: تصييف األىواع الصخفية:

ت طاث الهلت في  وؿخٗغى ٖٞما ْإحي ٖضصا مً الخهيٖٟاث والخهىعاث الىٓٔغ

 الترار الٗلمي الٟغوسخي، ألاهجلىؾا٦ؿىوي والٗغبي؛ 

 في الترار الفسوس ي: -

غا لل٨خابت  ذ جُٔى ؾب٤ ؤلاقاعة بلِ ؤن ٞغوؿا مً ؤبغػ وؤهم الضو٫ التي ٖٞغ

سٖت مٖٗىت. وباإلياٞت بلِ الخلٟٖاث وؤلاعهاناث  الصخٟٖت ألؾباب وؾٖا٢اث جأع

ت، ٞٗلِ  الؿٖاؾٖت، ٞةهه مً اإلاٟٖض ؤًْا الخإ٦ٖض ٖلِ صوع الٟىاٖل ألاصبٖت وال٨ٟٔغ

الهٖٗضًْ ألاصبي والٟلؿٟي ٧اهذ ٞغوؿا زؼاها ْهضع الٟلؿٟت وألاصب وال٨ٟغ..، 

الم ب٨شحر مً ألاؾماء  غ الصخٟي بالىٓغ الخخ٩ا٥ ؤلٖا ولظل٪ جإزحر َبٗا ٖلِ الخدٔغ

 ٖاث الٟاٖلت واعجباَه بها.والصخه

غ الصخٟي، هجض إل ٖلِ الترار الٗلمي الٟغوسخي اإلاغجبِ بالخدٔغ  ٖىض الَا

سٖت والتي ؤنبدذ مه٩ٖلت  الٗضْض مً ألاهىإ الصخٟٖت التي حٗض هخاظا لؿحروعة جأع

                                                 
ٗجى بما ْضوع في عوا١ البرإلاان مً ؤخضار وه٣اقاث وآعاء.  - 3  هٕى صخٟي بغػ في ٞغوؿا ٕو
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ً وامخضاصاتها اإلاهىٖت الباعػة  ٖا وجدُٓ باهخمام ٦بحر بالىٓغ ألهمٖتها في الخ٩ٔى مٗٞغ

. زانت ف  ي الٗمل الصخٟي املختٝر

م٨ً الى٢ٝى ٖلِ الٗضْض مً الخ٣ؿٖماث والخهيٖٟاث هخٗغى ٖٞما ْلي  ،ٔو

 ألهم ؤؾؿها وجهيٖٟاتها؛ 

حن ؤؾاؾٖحن  ٩ىن" بحن هٖى  :(Mouriquand, 2015, p. 58)بضاْت ْمحز "ظا٥ مىٔع

 ) ألاهىإ اإلا٨خبٖتJournalisme assis ( التي ال جخُلب هؼوال ومخابٗت مٖضاهٖت

 Brève(6، الخبر املخخهغ la critique(5)، الى٣ض L’opinion(4)وحكخمل ٖلِ الغؤّ (

ت ( دت الخبْر  .filet(7والكٔغ

 ) وألاهىإ اإلاٖضاهٖتJournalisme de terrain ،والتي حؿخىظب هؼوال للمٖضان(

غ بىعجاط8وجًم الخ٣ٔغ ّ 10، الخىاع9، الٔغ  .12والخد٤ٖ٣ 11، البىعجغ

                                                 
اإلااؾؿت وزُها الاٞخخاحي  عؤّاإلا٣هىص بها ٧ل ألاهىإ التي حٗبر ًٖ الغؤّ ٖلِ ٚغاع الاٞخخاحي الظّ ٓٗبر ًٖ   -4

 والٗامىص الظّ ٓٗبر ًٖ عؤّ ٧اجبه..

ث الٟىٖت والش٣اٖٞت و٢ض ْخٗضي طل٪ إلاٖاصًْ ؤزغي، ْإحي في ق٩ل م٣ا٫ ه٣ضّ و٢ض ٓٗجى ؤؾاؾا بخ٣ٖٖم اإلاىخجا  -5
الميْإزض ؤق٩اال ؤزغي (لالؾتزاصة، ه٣ترح مغاظٗت م٣ا٫ بٗىىان الى٣ض  ، مىيٕى ؤو وؾٖلت؟ ؤلٖا مً بهجاػ : هٕى

ت للٗلىم ؤلاوؿاهٖت والاظخماٖٖت. املجلض  ان، ميكىع في املجلت الجؼاثٔغ مخاح . 2021. 1، الٗضص 5ص.ههغالضًْ بىٔػ
 ٖلِ الغابِ:

https://www.researchgate.net/publication/354126770_alnqd_alalamy_nw_mwdw_am_wsylt  

تمً ظملخحن ؤو زالر ظمل  ْخ٩ىن زبر ظض مسخهغ   -6  ؤهم ألاؾئلت (الك٣ٖ٣اث الؿذ)ؤلاظابت ًٖ جخًمً  بزبأع

٩ىن في ق٩ل ٣ٞغة ٖاصة ؤو ٖامىص نٛحر.  -7  زبر مسخهغ ًْم ٖىىاها مىظؼا ٔو

غ الصخٟي هى   -8 اث التي ُٚاها الصخٟي، وهى هٕى زبّر ْغجبِ بال٣ٖم الخ٣ٔغ ه٣ل مىيىعي لؤلخضار واملجٔغ
ت مً ظضة وآهٖت وؤهمٖت..،  هٕى ْخٗضي الخبر ملخاولت ج٣ضْم مسخل٠ اإلاٗلىماث اإلا٣ترهت بالخضر، ٞهى  بههالخبْر

غ  :امخضاص جٟهٖلي للخبر..، وهى ؤهىإ ّ ج٣ٔغ غ ٖغى الصخهٖاث، ولبزباع غ حي وج٣ٔغ ٩ل زهىنٖاجه ، ج٣ٔغ
ت. ٔغ  الخدٔغ

بىعجاط    -9  ؤوبإم٨ىت الصخٟي للجمهىع، لظل٪ ال ٣ْترن بالًغوعة بالخضر بل ٢ض  هى ون٠ وه٣ل ما ؤخؿهالٔغ
بىعجاط، وهى ٖاصاث وج٣الٖض ا في الٔغ ..، بهه هٕى طاحي الؾدىاصه ٖلِ طاجٖت الصخٟي في الىن٠ الظّ ٓٗض ظىهٔغ

 .ؤهىإ َبٗا ول٩ل هٕى زهىنٖاجه

https://www.researchgate.net/publication/354126770_alnqd_alalamy_nw_mwdw_am_wsylt
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  "ًوبٖٗضا ًٖ مدضص اإلاٖضان، ٣ْؿم ٧ل مً "ؤولٟحي عوبغث" و"صْضٕي هىؾ

حن  : (Husson & Robert, 1991)ألاهىإ الصخٟٖت بلِ هٖى

 ) ؤهىإ الخٗل٤ٖCommentairesالٗامىص 13) والتي جًم في زىاْاها:الاٞخخاحي ،

)La chronique(1415،الخٗل٤ٖ) الخٗل٤ٖ الؿازغ،Le billet(16) الهضي ،L’écho(17 ،

 الى٣ض.

 ) ؤهىإ الخضرFactuels ،ت دت الخبْر ): وحكمل الخبر املخخهغ، الكٔغ

بىعجاط، الخد٤ٖ٣ والخبر الصخٟي.  الٔغ

                                                 
==  

ٗغى ٚالبا في ق٩ل ؾاا٫ ظىاهب لخىاع الصخٟي ا  -10 ٖباعة ًٖ اؾخًاٞت ؤو خضْض م٘ شخهٖت ؤو ؤ٦ثر ٕو
ىىان، وهى ؤهىإ خىاع  ّ مًاٞا بلٖه م٣ضمت وزاجمت ٖو ٩ىن م٨مال للخبر  بزباع ت ٔو ْىضعط يمً ألاهىإ الخبْر

ض مً اإلاٗلىماث والخٟانٖل وخىاع عؤّ ٓؿخٗغى وظهاث الىٓغ خى٫ ا  .إلاىايٖ٘ وال٣ًاْاللخهى٫ ٖلِ مٔؼ

٠ بالصخهٖاث، وهى ؤهىإ ؤًْا ول٩ل هٕى ٚاْت ْد٣٣ها ل٨ً في املج  -11 ل هى مْغ٦ؼ هظا الىٕى ٖلِ الخٗٔغ
مً قإجها وي٘ الجمهىع في نىعة الصخهٖت ؾىاء في ٖال٢تها بالخضر ؤو التي ٗلىماث مً اإلا مداولت ج٣ضْم ٦م

٩ىن طل٪ بخ٣ضْم مٗلىماث جدباًْ خؿ ش ؤّ ؾبب آزغ، ٔو ب الخاظت مً بٖاهاث شخهٖت (الاؾم ال٩امل، جأع
داث واإلاىا٠٢، الخلٟٖاث الش٣اٖٞت والؿٖاؾٖت...  وم٩ان الاػصْاص..)، الخهٔغ

ىاهغ وؤخضار بك٩ل مٗم٤ ًٞال ًٖ جدهٖل ألاصلت   -12 هٕى اؾخ٣هاجي ٓؿعِ للخدّغ خى٫ مٗلىماث ْو
 ...وؤلازباجاث

المٖتحٗبحر ًٖ وظهت هٓغ اإلااؾؿت   -13 ججاه ؤخضار، مىا٠٢، جىظهاث..، ْخىلِ ٦خابخه ٖاصة مضْغ ؤو مؿاو٫  ؤلٖا
غ ؤو صخٟي مغمى١ في اإلااؾؿت.   اليكغ، عثٗـ الخدٔغ

المٖتصازل اإلااؾؿت الؾم باعػ حؿىض ٦خابخه   -14 وفي بٌٗ ألاخٖان مً زاعط اإلااؾؿت، ٩ْىن في ق٩ل ؾازغ  ؤلٖا
ٗبر ًٖ وظهت هٓغ ناخبه.  وها٢ض ٕو

حٗبحر ًٖ وظهت هٓغ صخٟي ؤو مدغع باإلااؾؿت ججاه ألاخضار واإلاؿخجضاث..، وهى ال ٓٗبر بالًغوعة ًٖ  هى  -15
 .عؤّ اإلااؾؿت

 ٖباعة ًٖ حٗل٤ٖ مغجبِ ٚالبا بالخضر ْإزظا َبٖٗت ؾازغة ومبرػة للخىا٢ًاث ٓٗبر ًٖ عؤّ ٧اجبه.  -16

ٟت، مطخ٨ت، ٚحر   -17 ٖاصْت ومشحرة لالهدباه، ْهىٟها البٌٗ في ٖباعة ًٖ مٗلىمت ؤو مٗلىماث طاث َبٖٗت َٔغ
ً ٖلِ ؤجها  ت ل٨ً بالىٓغ لُبٖٗتها ومؿخلؼماث نٖاٚتها الؿازغة جهى٠ مً ٢بل آزٔغ ٞئت ألاهىإ الخبْر

.٠  حٗل٤ٖ ٞهي ال ج٨خٟي بخ٣ضْم اإلاٗلىمت بل جًٗها في ٢الب َٔغ
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 ) ظهب ) في ٦خابت "مماعؾاث زانت باألهىإ الصخٟٖت" De Brouckerٔو

)Pratiques particulières aux genres journalistiques حن ) بلِ جهيٖٟها بلِ هٖى

 هى ؤًْا؛ 

  هىٟها هي ألازغي خؿب مهضعها ؾىاء صازلي ؤّ مهضعها ؤهىإ الخبر، ٔو

المٖت اظماال وحكمل ٧ل مً البر٢ٖت ، الخبر املخخهغ 18الصخٟي واإلااؾؿت ؤلٖا

ت ( دت الخبْر ). ًْاٝ لها ما ٓٗخبره باألهىإ الىبٖلت ؤّ Dépêche, Bref, filetوالكٔغ

)، الخضْض الصخٟي portraitال٣ٖمت وألاهمٖت وحكمل ٧ل مً البىعجّغ ( طاث

)interview) غ الصخٟي بىعجاط (compte rendu)، الخ٣ٔغ ) reportage)، الٔغ

).وؤهىإ مهضعها زاعجي ٖلِ ٚغاع البٖان الصخٟي enquêteوالخد٤ٖ٣ الصخٟي (

)communiqué(19) مٗغى الصخاٞت ،revues de presse(20ض ال ٣غاء ، بٔغ

)courriers des lecteurs(21) اإلاٗلىماث الخضماجٖت ،Information-services ،(

 )..texted’auteur( مؿاهماث زاعظٖت

 ) ؤهىإ الغؤّ وحكمل٩ل الخٗال٤ٖ ؾىاء ٧اهذ قاعختcommentaire 

explicatif) ؤو مترظمت (commentaire- traduction) ت  commentaire) ؤو حٗبحْر

expressif ت () ًٞال papiersًٖ ال٨خاباث ال٨ٟٔغ d’idées التي جًم خؿبه (

                                                 
المٖتهي اإلااصة الصخٟٖت التي جغؾلها و٧االث البىاء للماؾؿاث   -18  .وهي ؤهىإ ؤلٖا

ذ م٨خىب جىظهه اإلااؾؿاث لىؾاثل   -19 المٖباعة ًٖ جهٔغ غ  بَاعفي  ؤلٖا يمان خ٤ اإلاىاًَ في اإلاٗلىمت وجىٔى
اث.   الغؤّ الٗام باإلاٗلىماث، ألاخضار واملجٔغ

المٖباعة ًٖ ظم٘ وجغجٗب ووكغ ؤهم ما جضاولخه وؾاثل   -20  ، وله ج٣ىٖاجه وبىٗخه ويىابُه.ؤلٖا

المالتي جهل مً ٖامت اإلاىاَىحن، ٟٞي بٌٗ ألاخٖان جٟخذ وؾاثل هي الغؾاثل   -21 املجا٫ إلاؿاهماث الٗامت  ؤلٖا
الجماهحر في  وإقغا٥وفي ؤخٖاها ؤزغي ْخم مٗالجت ؤهم ما جًمىخه هظه الغؾاثل مً باب يمان الخٟاٖلٖت 

 عؾاثلها والخٗبحر ًٖ اوكٛاالتها وآعائها.. بْها٫
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papier، آعاء الخبراء La tribune(22))، اإلاىبر (l’éditorialالاٞخخاحي ( d’expert(23 

٩اجحر. ) مً ٖامىص،papierd’humeurومىاص اإلاؼاط (  حٗل٤ٖ ؾازغ و٧أع

ىضر "صوبغو٦غ" ؤن الٟغ١ بحن الخبر والغؤّ ْخم بىاء ٖلِ زالر م  ٗاْحر:ٔو

 ، ٞالىٕى الخبّر ٓٗالج خضزا ولٗـ ٨ٞغة ٦ما هى الخا٫ في ؤهىإ الغؤّ.املوطوع -

 viséeوالتي ه٠٣ ٖلحها في البىاء الدجاجي الظّ له ٚاْت بٖالمٖت ( الىُت -

informative اْت الكغح ) جخجلِ في ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت مً؟ ماطا؟ متى؟ وؤًْ؟ ٚو

)visée explicative ّالتي ججٖب ًٖ الؿاالحن ٠ٖ٦؟ وإلااطا؟ صون بلىعة عؤ ( 

ت ومدغعها ٨ٖـ ؤهىإ الغؤّ  واملوكف - ٟٞي الخبر جىظض مؿاٞت بحن اإلااصة الخبْر

ت في اإلاماعؾت  التي حؿخىظب اهسغاَا في املخخىي. وحٗض هظه الى٣ُت ظىهٔغ

الم ٩٦ل وهى الٟهل المٖت ألجها حٗبر ًٖ مبضؤ ؤؾاسخي في الٗمل ؤلٖا بحن  ؤلٖا

 الغؤّ والخبر.

حن  ه، ٞةن ال٨خاباث التي حٗخمض ٖلِ الخهي٠ٖ لىٖى لِ ؾبٖل ؤلاقاعة والخىٔى ٖو

ٖت ؤزغي جىضعط بما في الخبر ؤو الغؤّ هي ٖضْضة  عثٗؿٖحن حكخمل ٖلِ ؤهىإ ٖٞغ

غصث"( "هجّر مىجان"  )،Martin Lagardetteهظ٦غ مجها جهي٠ٖ ٧ل مً "ماعجحن اٚل

)Henri Montantٖ ؤؾماء ؤزغي.)، ًٞال ً 

 ) "ش ؤهُىان )، "ظىن Frederik Antoineومً ظهتهم محز ٧ل مً "ٞغصٔع

ٗـ" (Jean-François Dumentٞغاوؿىا صْمى" ( )، Benoit Grevisse)، "بىهىا ظٞغ

ا٫ عه٣لي" (Philippe Marion"ٞلٖب ماٖٚىن" ( ) بحن ؤهىإ Gabriel Ringlet) و"٢ابٔغ

                                                 
سخت مخاخت لصخهٖت ز  -22 ضة ؤو الخضزل في ًٞاء ٞو ىن  ؤلاطاٖتاعظٖت للمؿاهمت في الجٔغ  .والخٟٔؼ

ٖباعة ًٖ مؿاهمت لخبحر مخسهو في مؿإلت مٖٗىت مً زال٫ وكغ آعاثه ؤو ظملت مً اإلاٗلىماث اإلاخسههت   -23
 .ؤو جدلٖل مؿإلت مٖٗىت
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 الخبر والغؤّ ل٨جهم اٖخمضوا جهيٖٟا زالزٖا ْخ٩ىن مً زالر ٞئاث؛ 

جًم الٟئت ألاولِ ألاهىإ الصخٟٖت قبه الجاهؼة التي جدخاط لبٌٗ الخٗضْالث 

 ٞدؿب وجًم البٖان الصخٟي، بغ٢ٖت و٧الت ألاهباء واإلااجمغ الصخٟي.

الؿازغ، وجًم الٟئت الشاهٖت ٧ل مً الخد٤ٖ٣، الخىاع، الاٞخخاحي، الخٗل٤ٖ 

 الى٣ض، الهضي والٗامىص ال٣اهىوي.

ت  ؤما الٟئت ألازحرة التي جإزظ ق٨ال ٢ههٖا ٞهي مك٩لت مً ألازباع اإلاىٖى

)faits-divers) ٘الاؾخُالٖاث بمٟهىمها الىاؾ ،(papiers d’ambiance-

observation(  بىعجاط  .(Adam, 1997, p. 10)والٔغ

 ٓ كٖ٘ ج٣ؿٖم ألاهىإ الصخٟٖت في اإلاغظٖٗاث الٟغوؿٖت بلِ زالزت ؤ٢ؿام ٦ما

ٖٟت اإلايكىص جإصْتها مً ٢بل اإلااصة الصخٟٖت: خماص ٖلِ مدضص الْى  بااٖل

  ت التي جد٨م هظه ٖٟت املخىٔع ؤهىإ صخٟٖت زانت بى٣ل اإلاٗلىماث: ٞالْى

ت، وجخمشل هظه ألاهىإ في:  ٖٟت ؤلازبأع غ، الخضْض ألاهىإ الصخٟٖت هي الْى الخ٣ٔغ

، ؤزباع الازاعة (la nouvelleالصخٟي، الخبر ( بىعجاط.Potin(24)، البىعجّغ  والٔغ

 ) ؤهىإ صخٟٖت زانت بكغح اإلاٗلىماث: وجخمشل في الخدلٖلL’analyse(25 ،

 والخد٤ٖ٣. Le dossier(26الٗامىص، اإلال٠ (

 بالخٗل٤ٖ ٖلِ اإلاٗلىماث: وجخمشل في الخٗل٤ٖ الؿازغ،  ؤهىإ صخٟٖت زانت

                                                 
الثرزغة الصخٟٖت، ما ٢ض ْىن٠ ب بالًٟاثذ وجهب في تهخم زباع اإلاخٗل٣ت بالٖىمٖاث الاظخماٖٖتألا هٕى مً   -24

ىهٖت وما جدىا٢له مً مىاص مً  وجىدكغ في الصخ٠ الهٟغاء وقبه الهٟغاء زهىنا وفي بٌٗ البرامج الخلٟٔؼ
 (Heuvel, 1981, p. 50)مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي 

 .ٗلىماث طاث ٖال٢ت بالخضرٖباعة ًٖ م٣ا٫ جدلٖلي في الٛالب ٣ْىم بكغح وجٟؿحر م  -25

مدىعة الاهخمام خى٫ مىيٕى ؤو خضر وزهه بخُٖٛت واهخمام مىؾ٘ مً زال٫ الاجها٫ بمهاصع ٖضة   -26
 .باإلاىيٕى لئلخاَتواؾخ٣اء مٗلىماث وجٟانٖل مً مهاصع مخٗضصة 
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٩اجحر، الى٣ض، الاٞخخاحي، الخٗل٤ٖ ومٗغى الصخاٞت.  ال٩أع

وهىا٥ مً ْدبظ بياٞت ٞئت ؤزغي حؿمى باألهىإ الصخٟٖت ٚحر الصخٟٖت ؤّ 

غها ٖلِ  غ١ جدٔغ ؤجها جىضعط في بَاع الٗمل الصخٟي ل٨جها ٚحر صخٟٖت في بىائها َو

)، الغؾاثل articles d’opinion et d’analyseث الغؤّ والخدلٖل (ٚغاع م٣اال 

 ).Lettre d’opinion) وعؾاثل الغؤّ (Lettre ouverteاإلاٟخىخت (

  ِوهىا٥ جهي٠ٖ آزغ ٣ْؿم ألاهىإ الصخٟٖت بلِ زمؿت ؤهىإ عثٗؿٖت ٖل

 :(http://uoh.univ-montp3.fr)ٚغاع ما ْضعؽ في ظامٗت "مىهبىلحي"

 ) ت الجاصة ): جخمشل في stricte d'information articles Lesألاهىإ ؤلازبأع

ت، الهضي، الخبر اإلاىظؼ ( دت الخبْر  synthèse La(27الخبر املخخهغ، الكٔغ

 ومٗغى الصخاٞت.

 ) ألاهىإ ال٣ههٖتrécits Les(:  الىعي ، بىعجاط، البىعجّغ جخمشل في الٔغ

سٖت والىزاث٣ٖت.nécrologie La(28الصخٟي ( غ وؤزحرا اإلا٣االث الخأع  ، الخ٣ٔغ

 ) الضعاؾاث: اإلا٣ا٫ الخدلٖلي، الخد٤ٖ٣، اإلال٠ وملخهاث الىزاث٤ Le

document de résumé.( 

 ) ؤهىإ الغؤّ الخاعجي: الخىاع، الضاثغة اإلاؿخضْغةronde table La ،(

)، البٖان libre tribune La، اإلاىبر الخغ trottoir-micro Le(29)اؾخُإل الكإع (

                                                 
مٗلىماث في ؤّ ازخهاع ما ؤم٨ً مً  اإلاٗالجت،بمسخل٠ ظىاهب الخضر مىي٘  لئلخاَتٖباعة ًٖ زبر ٓؿعِ   -27

 زبر ٓؿخٗغى مسخل٠ ظىاهب الخضر.

ٖذ، م٘ ط٦غ الهٟاث واإلاىا٢ب التي هٕى صخٟي ٖٓٗض   -28 ٖغى وج٣ٟي ؾحرة شخهٖت مً الصخهٖاث التي جٞى
 ٧اهذ جخمخ٘ بها..

ؤو مى٢ٟهم خى٫ مىيٕى  عؤحهمال٩لمت لٗامت اإلاىاَىحن الؾخُإل إُٖاء هٕى صخٟي ٣ْىم ٖلِ الجزو٫ للكإع و  -29
 ؤو مؿإلت مٖٗىت.ؤو خضر 



 اجلزء الثاىي: فضاء الصحافة املطبوعة، التطورات اليت طرأت على األشكال التحريرية

 

189 

 

 .feuilles bonnes Les(30) وم٣اَ٘ ال٨خب (courrier Leالصخٟي، الغؾاثل(

  .ؤهىإ الخٗل٤ٖ: وجخمشل في الاٞخخاحي، الخٗل٤ٖ الؿازغ، الى٣ض والٗامىص 

 في الترار الاهجلوطىظووي -

غ  جىلي اإلااؾؿاث ألا٧اصْمٖت ألاهجلىؾ٨ؿىهٖت ؤًْا ؤهمٖت ٦بحرة للخدٔغ

المٖت ٩٦ل، ٖلِ ؾبٖل اإلاشا٫ ال الخهغ ْيبػي ٖلِ َلبت  وال٨خابت الصخٟٖت وؤلٖا

 )  M.S.Schoolstudents at the Journalismماؾتر ٖلىم في مضعؾت الصخاٞت (

يبػي ٖلِ الُلبت الغاٚب غ. ٔو حن في مىانلت مؿحرتهم ؤزظ ؾب٘ ؤؾابٖ٘ في ماصة الخدٔغ

ض مً الخهو اإلاٗم٣ت، في خحن ٓؿخىظب  غ ؤزظ اإلأؼ في مٖاصًْ طاث الهلت بالخدٔغ

ىن ؤزظ خهو ؤزغي حؿاٖضهم مً  ٖلِ َلبت الىؾاثِ اإلاخٗضصة وؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

غ  ..(Columbia journalism school, 2020)ن٣ل مهاعاتهم في الخدٔغ

٨ٖت مشال جم جسهٖو الٗضْض مً  ٟٞي ؼوها ألامٔغ مٗهض الصخاٞت بجامٗت ؤٔع

اإلاىاص التي جهب في هظا الهضص ٖلِ ٚغاع ٦خابت الغؤّ، اإلاىايٖ٘، الؿٟغ وإٖضاص 

حرها غ ٚو . وألامغ طاجه ْىُب٤ ٖلِ ظامٗت (School of journalism, 2020)31الخ٣أع

ؤؾاؾٖاث ال٨خابت الصخٟٖت، ألازباع، مضزل اؾتراجٖجٖاث  مٗؿىعّ ٖلِ ٚغاع

وهى ما ه٠٣ ٖلٖه في مسخل٠ ، (journalism.missouri.edu, 2020)32ال٨خابت..

المي م٘ بٌٗ الازخالٞاث في اإلا٣اعباث  ً ؤلٖا اإلاٗاهض واإلاضاعؽ اإلاخسههت في الخ٩ٔى

                                                 
 اليكغ اإلاؿب٤ إلا٣اَ٘ مٗبرة مً ٦خب حٗالج مؿإلت مٖٗىت مخهلت باألخضار واإلاؿخجضاث  -30

ت: اإلاىاصؤؾماء بٌٗ   -31  باالهجلٔؼ
 (Opinion Writing, Reporting with Multimedia, Travel Writing, Feature Writing,…) 

تباللٛت  اإلاىاصؤؾماء ٖضص مً  32  الاهجلٔؼ
(News Practicum, Fundamentals of Written Journalism, Applied Projects for Journalism and Strategic 
Communication, News, Writing Intensive, Introduction to Strategic Writing, Strategic Writing I, Broadcast News, 
Intermediate Writing, Science, Health and Environmental Writing, Editorial Writing, Religion Reporting and Writing, 
Field Reporting: Wine Country Writing, National News Writing and Production, Advanced Writing, ) 

https://journalism.columbia.edu/ms-degree
https://journalism.arizona.edu/graduate-courses#collapse-1-22
https://journalism.arizona.edu/graduate-courses#collapse-1-6
https://journalism.arizona.edu/graduate-courses#collapse-1-1
https://journalism.arizona.edu/graduate-courses#collapse-1-9
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٘ البٖضاٚىجي.  اإلاىهجٖت والخىٕػ

الخٔ بضاْت ؤن اإلاضعؾت الاهجلىؾ٨ؿىهٖت ج٣ؿم اإلااصة الصخٟٖت بلِ ؤزباع  ٔو

)News) اث ) وجلخ٣ي ولى ظؼثٖا م٘ اإلاضعؾت الاقترا٦ٖت التي features) ومىيٖى

ت ٨ٔغ ت ٞو . وفي اإلا٣ام )8، نٟدت 1990(زًىع، ج٣ؿم اإلااصة الصخٟٖت بلِ زبْر

وباؾخصىاء هظا الازخالٝ اله٨ٖلي الباعػ، ْم٨ً ال٣ى٫ ؤن الى٣اف اإلاىظىص في الشاوي 

الترار الٗلمي الٟغوسخي ممخض بلِ هٓحره ألاهجلىؾ٨ؿىوي والازخالٝ لٗـ في ألامىع 

ت بل في ٖضص مً الجؼثٖاث ٖلِ ٚغاع الى٣اف اإلاخهل بخهي٠ٖ ألاهىإ  الجىهٔغ

ي الظّ ْخجاوػ ج٣ضْم اإلاٗلىمت الصخٟٖت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت للبٖان الصخٟ

جٖا  ا مسخلُا بٖالمٖا وجغٔو ج، لظل٪ هجض مً ٣ْترح اٖخباعه هٖى الصخٟٖت بلِ الترٔو

)promotional/informative((Catenaccio, 2008, p. 9) ؤًْا هجض ه٣اقا خى٫ .

وه٣اقاث ختى خى٫ جهي٠ٖ بٌٗ  (preda, 2012, p. 246)الغؾالت اإلاٟخىخت 

ألاهىإ الصخٟٖت مً (مشل اإلاضوهاث الصخٟٖت)، مضوهاث صخٟٖت، مظ٦غاث، 

حن الصخٟي  مغاظٗاث، اإلا٣ا٫ اإلاهىع، الهىعة ال٩اعجىهٖت وؤهىإ ؤزغي بحن الىٖى

حر الصخٟي ( ت )، البرامج اdebate) ٖلِ ٚغاع الى٣اقاث (borderlineٚو لخىأع

)show-talk المي )، ؤلاظاباث ٖلِ ؤؾئلت الجماهحر، الغوابِ اإلاخٗضصة في الىو ؤلٖا

(Wolny-Zmorzyński&Kozieł). 

ٖٟي في ج٣ؿٖم ألاهىإ الصخٟٖت ٖلِ  خماص ٖلِ اإلاضزل الْى وهىا٥ مً ٣ْترح الٖا

ل" ( مىهض Wright"واْذ" ()، Lasswellٚغاع ما ظاء في بؾهاماث "الؾٔى ) و"ٔع

اثٟها في زمؿت Nixon Raymondه٨ؿىن" ( ) التي ته٩ٖل ألاهىإ الصخٟٖت وْو

) في وي٘ جهيٖٟه الخماسخي Melo de Marquesؤهىإ، اؾدىض ٖلحها "ماع٥ صوملى" (

 :(Marques de Melo & De Assis, 2016, p. 49)لؤلهىإ الصخٟٖت

 ) ت غ genre Informativeؤهىإ بزبأع ): جًم الاقٗاعاث، ألازباع، الخ٣أع
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 والخىاعاث

 ) ّؤهىإ الغؤGenre Opinionative) جًم الاٞخخاحي :(Editorial الخٗل٤ٖ ،(

)Comment) اإلا٣ا٫، اإلاغاظٗاث، الٗامىص ،(Column ٩اجحر والغؾاثل  )، ال٩أع

 ) ت:الخدلٖل )، Profileاإلال٠ الصخصخي ( )،Analysisألاهىإ الخٟؿحْر

 واإلال٠. )Chronologyالٗغى اإلادؿلؿل ()، Surveyالاؾخُإل (

  ّ ش البكغ حهٖت ٖلِ ٚغاع ألاهىإ التي تهخم بالخأع  ألاهىإ التٞر

  .ألاهىإ اإلاىٟٖٗت: اإلااقغاث، الا٢خباؾاث والخضماث 

 في الترار إلاعالمي العسبي: -

مىؾٗت خى٫ ألاهىإ الصخٟٖت ٖلِ  وفي اإلاى٣ُت الٗغبٖت، لم هلخٔ ه٣اقاث

اٖخباع ؤن هظه البٗئت الٗغبٖت هي بٗئت ه٣ل ولٗؿذ بٗئت ميكإ في ج٣ضْغها. ٞال٨خب 

التي اَلٗىا ٖلحها في مجملها ج٣ؿمها بلِ ؤهىإ الغؤّ والخبر م٘ بٌٗ الاظتهاصاث 

ت ألازغي ٧ةياٞت ألاهىإ الاؾخ٣هاثٖت التي ْىضعط يمجها الخد٤ٖ٣ وألاهىإ الخٗب حْر

٩اجحر والهىعة الصخٟٖت، م٘ مالخٓت وظىص زهىنٖت  التي ْىضعط يمجها ال٩أع

ؤزغي وهي الاؾخٟاصة مً اإلاضعؾت الاقترا٦ٖت التي ج٣ؿم ألاهىإ الصخٟٖت في املجمل 

ت. ت وؤهىإ ٨ٞٔغ  بلِ ؤهىإ بزبأع

غ وال٨خابت ىٖاث الخدٔغ الخٔ ؤًْا في ال٨خاباث الٗغبٖت التر٦حز ٖلِ ج٣ىٖاث ٞو  ٔو

بضو ؤن طل٪ ججاوػا  ٖٟٖت لها. ٔو ؤ٦ثر مً الخى٠٢ ٖىض الخهيٖٟاث والخ٣ؿٖماث الْى

لبٌٗ الخضازل والخ٣اعب اإلاىظىص بحن بٌٗ ألاهىإ زم بٌٗ الخ٣ٖٗضاث ألازغي 

هم هظه ألاهىإ.   اإلاغجبُت بالترظمت ٞو

وفي ج٣ضْغها ٞةن اإلاى٣ُت الٗغبٖت ٢ض جإزغث ٦شحرا مً ٖضم جبجي ج٣ؿٖماث 

غ صخٟي ْخماشخى وزهىنٖاث اللٛت وجهيٖٟا ث واضخت جاؾـ إلاماعؾت وجدٔغ
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المٖت في اإلاى٣ُت الٗغبٖت مً ظهت ؤزغي،  الٗغبٖت مً ظهت وزهىنٖت اإلاماعؾت ؤلٖا

ب ألازُاء التي ج٣ىم بها ال٨شحر مً ال٣ىىاث التي ج٣٘ في ؤزُاء  ٖٞالخٔ لى٢ذ ٢ٔغ

بىعجا غ والٔغ غ "ظؿٖمت" ٖلِ قا٧لت ٖضم الخٟغ٢ت بحن الخ٣ٔغ ط، والبىعجّغ وج٣ٔغ

ٖغى الصخهٖاث وختى بحن الخبر والخٗل٤ٖ في بٌٗ ألاخٖان. و٢ض ٓؿدشجى مً هظا 

المٖت الٗغبٖت في ج٣ضْغها ل٨جها و٢ٗذ بك٩ل ؤو آزغ في  الخ٨م ٢لت مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت وم٣خًٖاتها. ٔغ  ه٣اثو ؤزغي حكمل بيٖت اإلااصة الخدٔغ

لِ هظا ألاؾاؽ ْبضو لي مغة ؤزغي ؤهىا  وُم الجهض ٖو ِِ ٤َ ُْ بداظت بلِ مجهىص ٖلمي 

ؼ  ً لٟاثضة الُلبت والصخٟٖحن اإلاؿخ٣بلٖحن وختى حٗٔؼ دؿً الخ٩ٔى البٖضاٚىجي ٔو

ً الصخٟٖحن الٗاملحن... بن بلٙى اإلاهىٖت والخٟاّ ٖلِ مهىت الصخاٞت ٦مهىت  ج٩ٔى

ىاث التي جٟغ١ بحن اإلاماعؾاث  مؿخ٣لت ب٩اصع مخسهو ْخإحُ مً مشل هظه الخ٩ٔى

ت والٗكىاثٖت والٗمل املختٝر الىاعي الظّ ٓؿدىض ٖلِ ؤؾـ ومٗاْحر مهىٖت.الٟٗ  ٔى

في زخام هظا الجؼء مً هظه اإلاؿاهمت، ؤوص ؤلاقاعة بلِ وظىص ؤهىإ ؤزغي ٖلِ 

ت مً montage Leٚغاع الخبر اإلاك٩ل ( ) الظّ ٓٗض ٖباعة ًٖ ججمٖ٘ ملجمٖى

ألاهباء ؤو البٖاهاث  اإلاٗلىماث مً مهاصع مسخلٟت ٖلِ ٚغاع بغ٢ٖاث و٧االث

غ ألازباع mouture La، والخبر "اإلاُدىن" (33الصخٟٖت ) ٣ْىم ٖلِ بٖاصة جدٔغ

اإلاك٩لت، ًٞال ًٖ ؤهىإ ؤزغي، ٞهى ْخجاوػ ٖملٖت الخجمٖ٘ التي هجضها في الخبر 

 اإلاك٩ل بلِ بصزا٫ حٗضْالث ٖلِ ألاؾلىب واللٛت واإلاٟغصاث..

ٖٟت مدضصة ْاصحه  ا. وبالخضعط وكإث لٛت مهىٖت مخسههت وألاهم ؤن ل٩ل هٕى ْو

بىعجاط  غ ؤو ٔع غ بخ٣ٔغ ٓؿهل الخىانل بها بحن اإلاهىٖحن، ٨ٖٟٞي ؤن ٩ْلٟ٪ عثٗـ الخدٔغ

                                                 
المٖت املخهل ٖلحها مً البر٢ٖاث والبٖاهاث هي التي حك٩ - 33 ل اإلااصة الخام التي ْالخٔ في هظا الىٕى ؤن اإلاىاص ؤلٖا

خماص ٖلحها في ججمٖ٘ اإلاٗلىماث وجغ٦ٖب الخبر.   ْخم الٖا
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ختى حٗلم ما ج٣ىم به. بل حٗضث اللٛت اإلاهىٖت ألاهىإ ب٨شحر لدكمل ظىاهب مسخلٟت 

المٖت الباع  المٖت. ومً ؤمشلت طل٪ الهٟداث واإلاىاص ؤلٖا وهي  34صةمً اإلاماعؾت الٖا

نٟداث ومىاص بٖالمٖت حٗض مؿب٣ا و٢ابلت للخإظٖل والخ٠ٖٖ٨، مؿمٖاث اإلا٣ضماث 

) ؤو مً خٖض Chapeau بإهىاٖها مً خٖض الك٩ل ٖلِ ٚغاع اإلا٣ضمت ال٣بٗت (

 ً ً ٖلِ ٚغاع الٗىأو املخخىي ٖلِ ٚغاع اإلا٣ضمت الخلخٖهٖت والىنٟٖت مشال، الٗىأو

ٖت، ِ، الك35اإلاىوكٗذ الغثٗؿٖت والٟٖغ ، ومً خٖض ؤق٩ا٫ اإلااصة 37، ألاطهحن36ٔغ

غ المٖت ٖلِ ٚغاع الٗامىص، اإلاَا ، ومً خٖض اإلاؿاولٖت اإلاهىٖت ٖلِ 39، الكمٗت38ؤلٖا

ٚغاع ؤلامًاء، بمًاء الهىعة، ومً خٖض جهمٖم اإلااصة مشل اإلاا٦ٖذ، وه٨ظا باجذ 

بها مشل هظه اإلاهُلخاث حُٛي مجاالث اإلاماعؾت وجىظض لٛت مهىٖت ٓؿهل الخىانل 

  بحن اإلاهىٖحن.

 خامطا: قوالب التخسيس الصخفي: 

بن جهي٠ٖ اإلااصة الصخٟٖت له او٩ٗاؾاث ٖلِ َغ١ نٖاٚتها والخٗامل مٗها، 

المي ٩٦ل، وما هى مؿمىح به في ؤهىإ  ٟٞهل الغؤّ ًٖ الخبر ٓٗض مبضؤ للٗمل ؤلٖا

ن الخبر الغؤّ ْسخل٠ ٖما هى مؿمىح به في الخبر، ٞمً ال٣ىاٖض اإلاخٗاٝع ٖلحها ؤ

                                                 
المي، ٞهي جخًمً ٣ٞغاث وؤع٧ان ْم٨ً جإظٖل  اإلا٣هىص بها الهٟداث التي  - 34 ال ب٣ٖمت آلاهٖت بمٟهىمها ؤلٖا

٣ٟض ٢ٖمخه.   وكغها زالٞا للخبر الظّ له ٖمغا ٢هحرا ٔو

ٌ وممخض وباعػ.  - 35  ٖىىان ٖٔغ

ِ الهىع الخ٣لٖضْت   - 36 ْخىاظض في الهٟدت ألاولِ ؾىاء الصخاٞت الىع٢ٖت ؤو الال٨تروهٖت، ْإزظ ق٩ل قٔغ
ً لىخضها ؤو مبرػة بهىع  خًمً ٖىأو  الهى٘، ٔو

37 -  ً ؤطًْ ؤْمً ْخىاظض في ؤٖلِ الهٟدت ألاولِ ٖلِ الٖمحن وؤطًْ ؤٓؿغ م٣ابل له، ْسههان إلبغاػ بٌٗ الٗىأو
 همت التي جغاها الصخٖٟت م

 زبر ؤو ماصة بٖالمٖت مداَت ومبرػة بةَاع.  - 38

Chandelleً باألظىبٖت "  -39   صازلٖت " وهى الىو اإلا٣ضم في ق٩ل ٖامىص صون ٖىأو
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ٖت في  "م٣ضؽ" والخٗل٤ٖ خغ، و"٢ضؾٖت" الخبر حؿخىظب ؤماهت، ص٢ت ومىيٖى

ظم٘، مٗالجت ووكغ اإلاٗلىماث مً مىُل٤ بصعا٥ ؤهمٖخه ألازباع التي جمشل مىعصا 

ت، وؤًْا الخهى٫ ٖلِ اإلاٗلىمت التي ؤنبدذ  مهما في مجخمٗاث اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

 خ٣ا مً خ٣ى١ ألاٞغاص واملجخمٗاث.

يبج ت مً آهٖت وظضة ٔو ت مً ال٣ٖم الصخٟٖت وهي ال٣ٖم الخبْر ي ٖلِ طل٪ مجمٖى

غا و٦خابت. ومً بٞغاػاث طل٪ ْهىع ٢ىالب  ٖت..، وهي التي ْخم جغظمتها جدٔغ ومىيٖى

غ الصخٟي، وهي ؤهىإ جخماشخى م٘ زهىنٖت ٧ل هٕى صخٟي، ٟٞي الخبر  الخدٔغ

خماص ٖلِ الهغم اإلا٣لىب ؤّ جغجٗب اإلاٗل ىماث مً ألاهم للمهم بلِ ألا٢ل مشال ْخم الٖا

ؤهمٖت، ٞهضٝ الخبر ج٣ضْم اإلاٗلىمت لظل٪ هغ٦ؼ ٖلِ ؤهم ؤمغ ٢بل الخىى في 

خإحُ طل٪ باإلظابت ٖلِ  الخٟانٖل ؤو الجؼثٖاث، بهه جغ٦حز ٖلِ اإلاىظؼ واإلاٟٖض ٔو

"الك٣ٖ٣اث الؿخت" وهي ؾخت ؤؾئلت (مً؟ ماطا؟ إلااطا؟ متى؟ ؤًْ؟ و٠ٖ٦؟) ٢هض 

 إظابت ٖلِ ألاؾئلت التي ٢ض ُْغخها الجمهىع اإلاخل٣ي. ج٣ضْم بخاَت و 

خباعاث، اطا ما  ٤ الٗضْض مً الٖا خم جغجٗب ألاهم واإلاهم وألا٢ل ؤهمٖت ٞو ٔو

ا٦خٟٖىا بالبٗض اإلانهي الخ٣جي، ٞمؿخىي ألاهمٖت ٣ْاؽ باإلظابت ٖلِ ألاؾئلت، ٟٞي 

بـ"٧ىعوها  خاالث ٩ْىن "مً" هى ألاهم. مشال ْهاب ْىمٖا ال٨شحر مً ألاشخام

"زال٫ ٞترة الىباء ل٨ً بنابت عثٗـ صولت ؤو عثٗـ وػعاء ؤو شخهٖاث ٖامت 

ومكهىعة ج٩ىن هي الٗىىان وهي ؤهم مٗلىمت في الخبر (مشا٫: بنابت عثٗـ وػعاء 

ُاهٖا بـ"٧ىعوها"). في خاالث ؤزغي ٩ْىن الخضر ؤو ؤلاظابت ًٖ الؿاا٫ ماطا هى  بٔغ

). وفي بٌٗ الخاالث ٩ْىن الؿبب هى ؤهم شخيء (ؤّ ألاهم (مشال: اهٟجاع، ازترإ...

ؤلاظابت ًٖ الؿاا٫ إلااطا). وفي خاالث ؤزغي ٩ْىن ألاهم الخى٢ٖذ (متى) ؤو اإلا٩ان 

 (ؤًْ) ؤو ال٨ٖٟٖت (٠ٖ٦.

وجٟغى اإلاٗلىمت ألاهم هٟؿها في الٗىىان وجٟخخذ بها ٖاصة اإلا٣ضمت (مشال اهٟجاع، 
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ؿخدؿً ؤن ج٩ىن ال٩لمت التي هٟخخذ بها اإلا٣ضمت هي اهٟ جغث، ٞهي ٧لمت مٟخاخٖت ٕو

٠ اللٛت لخٗبر ًٖ طل٪). و٢ض ْدضر  ٞٗلٖت، ٞالخبر ٓٗالج ٞٗال وخضزا، لظل٪ جْى

ؤن ج٩ىن ألاهمٖت مؼصوظت ججم٘ ؤلاظابت ًٖ ؾاالحن ؤو ؤ٦ثر (الصخهٖت الٟالهٖت في 

اإلا٩ان الٟالوي) ٞخىاظض هظه الصخهٖت في هظا اإلا٩ان هى ما ْهى٘ الخضر ٓٗجى 

 الؿاالحن مً؟ وؤًْ؟

ؤما في ألاهىإ ٖحر الغؤّ ٩ٖٞىن الهغم اإلاٗخض٫ هى ألاوؿب في الٛالب، بمٗجى آزغ 

ٞةن ؤهم شخيء مٗلىمت ج٩ىن في الخاجمت. ٟٞي الغؤّ مشال هدخاط بلِ م٣ضماث جاؾـ 

لؤلخ٩ام وآلاعاء ؤو الىخاثج التي وٗبر ٖجها، لظل٪ ْخم اؾخٗغاى اإلاىيٕى وظىاهبه ٢بل 

جٟانٖله (الجؿم) والخغوط بإهم ٨ٞغة ؤو عؤّ، و٦ظل٪ ألامغ في ال٨شحر  الخىى في

مً ألاهىإ ألازغي ٖلِ ٚغاع الخد٤ٖ٣ ؤو اإلا٣ا٫ الخدلٖلي ؤو الى٣ضّ ؤو ٚحرها مً 

ت مً اإلا٣ضماث ٢بل الىنى٫ بلِ الىخاثج واإلاٗلىماث  ألاهىإ التي جيبجي ٖلِ مجمٖى

 التي جخًمجها الخاجمت...

٢ض هدخاط بلِ هٕى زالض وهى ال٣الب اإلا٣لىب اإلاخضعط ٖلِ ٚغاع وفي خاالث ؤزغي 

غ الصخٟي مشال، ٞهى هٕى بزباّع ل٨ىه ؤَى٫ وؤ٦ثر  ما هى ٖلٖه الخا٫ في الخ٣ٔغ

جٟهٖال مً الخبر ٞىداٞٔ ٖلِ جغجٗب ألاهم واإلاهم وألا٢ل ؤهمٖت وه٠ًٖ لها ؾمت 

٣ُت مٖٗىت ل٨جها الخضعط في الخٟانٖل ٣ٞض ج٩ىن جٟانل ؤ٢ل ؤهمٖت مخٗل٣ت بى

 حؿب٣ها العجباَها ب٨ٟغة ؤهم..

خماص ٖلِ ألاهىإ  بن الا٦خٟاء بالخبر الظّ ٓٗض ٢اٖضة ألاهىإ الصخٟٖت ؤو الٖا

غ ؤو الخضْض ؤو ٚحرها  الصخٟٖت ألازغي مؿخ٣لت ؤو مٗؼػة بالخبر ٖلِ ٚغاع الخ٣ٔغ

الم ٖت بالخضر، هى في خض طاجه لٛت مهىٖت، ٞهى ٓٗبر ًٖ مضي اهخمام اإلااؾؿت ؤلٖا

بتها في  ٞلى لم ٨ًْ الخضر مهما ال٦خٟذ بالخبر. ل٨ً بالىٓغ بلِ ؤهمٖخه ؤو لٚغ

ضا مً ألاهمٖت والاهخمام به، ٞهي جدخاط للخٟهٖل ٖٞه وبالخالي الاهخ٣ا٫  ايٟاء مٔؼ
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غ الصخٟي. و٢ض جدخاط  ل ؤو هٕى آزغ ٧لٖا ٧الخ٣ٔغ خؿب الخاظت بلِ زبر َٔى

بىعجاط، و٢ض جدخاط ملخاوعة ؤو  لخه٠ لىا ْغٝو الخضر وؾٖا٢اجه ٞخٗخمض ٖلِ الٔغ

اؾخجىاب ؤو مكاع٦ت شخهٖاث ومهاصع مخهلت بالخضر ٞخٗخمض ٖلِ الخضْض 

ض مً اإلاٗلىماث ؤو خضْض الغؤّ الؾخٗغاى  الصخٟي الازباّع للخهى٫ ٖلِ اإلأؼ

 وظهاث الىٓغ خى٫ الخضر.

غ وال٣الب اإلاخب٘ وحجم  بن ازخٖاع الىٕى الصخٟي هى ازخٖاع ل٨ٖٟٖت الخدٔغ

المٖت، بهه مىٓىمت مهىٖت للخىانل لها  وهٕى اإلاٗلىمت التي ؾخيكغها الىؾٖلت الٖا

ت ويىابُها اإلاهىٖت وألازال٢ٖت.  عمىػها وؤصواتها الخٗبحْر

 ضادضا: التخسيس الصخفي: ىتاج عنل مجاعي 

غ الصخٟي والٗمل  ٖت، ْم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخدٔغ مً هاخٖت مىهجٖت ومٗٞغ

 حران في اججاهحن ْبضوان في بٌٗ ألاخٖان مخىا٢ًحن؛الصخٟي ٩٦ل ٓؿ

ت مً الخٖاعاث زهىنا في الٗمل   ٞالخ٨ىىلىظٖا باجذ جدٖذ للصخٟي مجمٖى

اإلاٖضاوي، ما ؤؾـ لٓهىع ما ٓٗٝغ بالصخٟي اإلاخ٩امل. ٞالصخٟي لم ٓٗض في ال٨شحر 

مً ألاخٖان ْدخاط إلاهً ؤزغي بدٖض باث ْخىالها لىخضه ٖلِ ٚغاع اإلاىهخاط 

ت و  اإلا٨ؿاط وختى الخ٣اٍ الهىث وؤزظ الهىع والٟٖضْىهاث، ٞهى ال ْدخاط ملجمٖى

المٖت لخس٠ٖٟ ٧لٟت  مً الخ٣ىحن ولؿاث٤ ؾٖاعة ٣ْله. و٢ض بغػ ؾعي اإلااؾؿاث ؤلٖا

خماص قبه ال٨لي ٖلِ الصخٟي مخٗضص اإلاىاهب  المٖت ؾٖما بااٖل الهىاٖت ؤلٖا

اصة ٖلِ طل٪ ٞهى الPolyvalentوال٣ضعاث ( ٓكخٛل لىؾٖلت ٞدؿب بل ٨ْخب  ). ؤػ

ٖضْىهاث ْخم الاؾخٟاصة مجها في البرامج  جهؼ مىاصا بٖالمٖت ٞو للمى٢٘ الال٨ترووي ٔو

ىجؼ  ىهٖت، بهه صخٟي مخ٩امل ْخد٨م في ٖضص مً الخُب٣ٖاث ٔو والخهو الخلٟٔؼ

 مهامه ٖلِ الىدى اإلاُلىب صون الخاظت لُا٢م ْغا٣ٞه زانت في اإلاٖضان.

ؼ ألاصاء الاخترافي  -صر ونٟه ٦ظل٪ بن-والخىظه الى٣ٌٖ  ٣ْىم ٖلِ حٗٔؼ
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ٖت في مسخل٠  حن في قتى املجاالث، ٞمً الهٗب ابخٛاء الىٖى خماص ٖلِ مدتٞر بااٖل

الجىاهب صون الخسهو، ٞالصخٟي ْٓل صخاٖٞا والخ٣جي ج٣ىٖا، ومً الهٗب 

ججمٖ٘ ٧ل هظه اإلاهاعاث في ٞغص واخض. وفي ٧ل الخاالث ْخُلب طل٪ ظهضا وماال 

غ وجُىعث م٘ جُىع و  لٖه بغػث ال٨شحر مً اإلاهً في ٢اٖت الخدٔغ ىا مؿخمغا. ٖو ج٩ٔى

المي وؾٖما املخخهحن في ج٨ىىلىظٖاث  اإلاىاٞؿت والخاظت للخمحز وجدؿحن اإلاىخج ؤلٖا

اث ألازغي الٟىٖت والخ٣ىٖت التي جدباًْ مً  الم والاجها٫ بهٟت ٖامت والخٟٖغ ؤلٖا

اؾؿت واخخٖاظاتها (بغمجٖاث مٗالجت ماؾؿت بٖالمٖت ألزغي خؿب َبٖٗت اإلا

الهىعة، بغمجٖاث مٗالجت الهىث، بغمجٖاث مٗالجت الٟٖضْى، بغمجٖاث جهمٖم 

 اإلاىا٢٘...). 

والخ٣ٖ٣ت ؤن طل٪ لٗـ ولٖض الٖىم، بل اهُل٣ذ الٗلمٖت مىظ ؾىىاث؛ ٟٞي  

المٖت وخؿب ج٣ؿٖم الٗمل  ت وبٗض ج٣ضْم اإلااصة ؤلٖا الصخاٞت اإلا٨خىبت اإلاُبٖى

ت مً الٟاٖلحن، ٞخمغ اإلااصة ٖلِ عثٗـ ال٣ؿم وال ٗما٫ في اإلااؾؿت ْخضزل مجمٖى

غ وبٗض  غ ؤو هاثب عثٗـ الخدٔغ مشال وفي خاالث ؤزغي مباقغة بلِ مؿاو٫ الخدٔغ

بظغاء الخٗضْالث املخخملت جمغ للمٗالجت الخ٣ىٖت مً مغاظٗت وجىيٗب وإزغاط 

ضة ببغاػه ؾىاء باؾخسضا ض الجٔغ م ألالىان، ازخٖاع م٩ان اليكغ، ٖٞخم ببغاػ ما جٔغ

حرها،  ٌ، وي٘ اإلاىاص صازل ؤق٩ا٫ مغبٗت ؤو مؿخُٖلت ٚو ٔغ اؾخٗما٫ بىِ ٦بحر ٖو

غ،  و٧ل طل٪ هى هخاط ٖمل ظماعي ٓكمل اإلاغاؾلحن و/ؤو الصخٟٖحن، مؿاولي الخدٔغ

اإلاغ٦بحن (مً ٣ْىمىن بالتر٦ٖب)، املخغظحن و٢ض جخٗضاهم بلِ مهممحن ؤو عؾامحن ؤو 

 ً الٟاٖلحن لخٓهغ اإلااصة الصخٟٖت في ق٩لها ألازحر.ٚحرهم م

حرهما  وفي ؤلاطاٖت حٗغى اإلااصة ٖلِ ال٣ؿم املخخو (٢ؿم ؤلاهخاط ؤو ألازباع ٚو

غ وختى مضْغ  لِ مؿاولي الخدٔغ خؿب جهي٠ٖ اله٩ٖل الخىٖٓمي ل٩ل ماؾؿت) ٖو

الجت اليكغ ٖىض الًغوعة. وبٗض ال٣ٖام بالخٗضْالث املخخمل بظغائها، جخم اإلاٗ
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المٖت في ؤخؿً ق٩ل مم٨ً ؾىاء بدى٣ٖت  الخ٣ىٖت التي حؿهغ ٖلِ ج٣ضْم اإلااصة ؤلٖا

ت مً الٗملٖاث  الهىث ؤو اؾخسضام اإلاازغاث ٖىض الخاظت ًٞال ًٖ مجمٖى

٣ت  ألازغي التي ج٣خًحها الخاظت لٖخم بٗضها بغمجت بثها خؿب الترجٗب والُٔغ

 إ في اليكغاث.اإلاىاؾبت للخ٣ضْم لها ٖلِ ٚغاع الخبر الظّ ْظ

غ ؤو هاثبه لىيٗه في نىعة ما  ىن، ْخم ٚالبا الخيؿ٤ٖ م٘ عثٗـ الخدٔغ وفي الخلٟٔؼ

جم ظمٗه مً ماصة مهىعة وحسجٖالث نىجٖت..، لٖخم بٗض طل٪ ال٣ٖام بالتر٦ٖب 

غ للٟدو  ٤ بىاء مدضص ومضعوؽ لخٗغى مجضصا ٖلِ عثٗـ الخدٔغ واإلاؼط ٞو

ؤزغي في ألاؾخىصْى اإلاغ٦ّؼ ؤو ؤزىاء  والخ٣ٖٖم. وم٘ طل٪ ٢ض جسً٘ لخٗضْالث

الاؾخٟاصة مً هظه اإلااصة في بٌٗ البرامج والخهو، ٖٞخضزل في بهخاط هظه اإلااصة 

ظم٘ مً الٟاٖلحن ٖلِ ٚغاع اإلاهىع، ملخ٣ِ الهىث، الصخٟي، اإلاغ٦ب، مؿاو٫ 

ت مً الٟاٖلحن  غ، م٣ضم اليكغة ؤو البرهامج، ًٞال ًٖ مجمٖى و/ؤو عثٗـ الخدٔغ

ً مهىضؾحن ومهممحن الظًْ ْخم اللجىء بلحهم في خاالث باجذ متزاْضة في الجضص م

ىوي ٖلِ ٚغاع اؾخسضام الجغا٨ٖٞـ مشال إلاا ْدٖده مً ج٣ىٖاث وبضاثل  الٗمل الخلٟٔؼ

المٖت.  ت للمٗلىماث الىاعصة في اإلااصة ؤلٖا المٖت مً ؤظل مغا٣ٞت بهٔغ في اإلاٗالجت ؤلٖا

غ ٦يكاٍ ظماعي ٓؿعِ وبُبٖٗت الخا٫، ٞةن ل٩ل طل٪ جإزحر  ٖلِ ٖملٖت الخدٔغ

المٖت ميسجمت وفي ؤخؿً نىعها اإلام٨ىت ق٨ال ومًمىها.  لخ٣ضْم اإلااصة ؤلٖا

ت وختى  م الخ٣اَ٘ اإلاىظىص م٘ الصخاٞت اإلا٨خىبت اإلاُبٖى وفي الاهترهذ ؤًْا وٚع

ىن في ٖضص مً الجىاهب بال ؤن له ظملت مً الخهىنٖاث التي  ؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

ٚغاع بم٩اهٖت بياٞت عوابِ وإخاالث، بم٩اهٖت الخدضْض اإلاؿخمغ للماصة جمحزه ٖلِ 

ت مً  اإلايكىعة، الخٗامل م٘ الهىع وإم٩اهٖت بياٞت الٟٖضْى والخٟاٖل ٖبر مجمٖى

 الىؾاثِ والُغ١ اإلاخاخت، ًٞال ًٖ مؼاْا اؾخسضام ألالىان وألاق٩ا٫..

ضاص ووكغ اإلاى  اع جُىع ٖضة ؤؾالٖب إٖل الخٔ في هظا ؤلَا المٖت ٖلِ ٔو اص ؤلٖا
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الاهترهذ ٖلِ ٚغاع وكغ املخخىي اإلاُبٕى مًاٞا له محزاث ؤزغي ؤّ جىيٗبه ق٨ال 

غ الظّ ٓكمل بصعاط  بىيٗه في ٢ىالب في الاهترهذ، ؤؾلىب ٖغى الىزاث٤ والخ٣أع

اليسخ ألانلٖت ؤو اإلاهىعة، ؤؾلىب الٗغى الخٟاٖلي الظّ ٓؿخسضم الىؾاثِ 

الكغاثذ الظّ ْمٖل الؾخسضام الجغا٨ٖٞـ في  اإلاخٗضص والغوابِ، ؤؾلىب ٖغى

المٖت  الٗغى وج٣ضْم الهىع وؤؾلىب ال٣هو الجاهبٖت الظّ ٣ْضم اإلااصة ؤلٖا

ت مً ال٣هو الجاهبٖت.  ٣ت بمجمٖى  مسخهغة مٞغ

ولظل٪ جضاٖٖاث ختى ٖلِ اؾخسضام ال٣ىالب ٖلِ ٚغاع ْهىع ما ٓؿمى ب٣الب 

خماص ٖلِ ؤهغام ال٨خل الىهٖت بذجم الكاقت و٢الب الهغم اإلا ٣لىب اإلاخٗضص ؤّ الٖا

ٖت، وهى ما  ً ٖٞغ المٖت الىاخضة ؾٖما باٖخماص ٖىأو م٣لىبت صازل اإلااصة ؤلٖا

ٖت ظاهؼة ٖلِ ٚغاع ما  ْدىاؾب زانت م٘ ألازباع اإلاغ٦بت... وؤًْا بوكاء ٢ىالب ٖٞغ

ىهٖت مشال ، هى ٖلٖه الخا٫ باليؿبت للجغا٨ٖٞـ اإلاؿخسضم في ٢اٖاث ألازباع الخلٟٔؼ

بدٖض ْخم وي٘ اإلاٗلىماث ووي٘ الهىع في زاهاث ظاهؼة، وهى ما ْازغ ٖلِ ؤؾلىب 

ًا في الخ٣ضْم  ؿخىظب ؤ٢لمت اإلاٗلىماث م٘ ال٣الب وم٣خًٖاجه وحٗٔى الهٖاٚت ٕو

غ الصخٟي  ت مً الخٖاعاث التي ٓٗخمض ٖلحها الخدٔغ وؤلال٣اء، ٓٗجي هىا٥ مجمٖى

خإ٢لم م٘ م٣خًٖاتها الخ٣ىٖت.  ٔو

غ بن ٧ل هظه  الخُىعاث الخ٣ىٖت حٖٗضها بلِ ال٣ىاٖض ألاؾاؾٖت التي جد٨م الخدٔغ

الصخٟي وؾٖما خغنه ٖلِ لٟذ الاهدباه وإبغاػ ؤهمٖت اإلاىاص الصخٟٖت خؿب 

ال٣ضع الالػم، ًٞال ًٖ يمان البؿاَت والىيىح والازخهاع وجدهٖل الٟاثضة، 

ت ٩٦ل وما ٢ض ْبرػ مجه ٘ للخ٣ىٖت لخضمت ال٣ٖم الخبْر ا مً ٢ٖم بوؿاهٖت ؤو بهه جُٕى

٠ٖ الخ٨ىىلىظٖا  اظخماٖٖت ؤو مهىٖت، بهه جُىع ملجابهت اإلاىاٞؿت اإلاتزاْضة وجْى

لخضمت ؤهضاٝ الغؾالت الصخٟٖت ؾٖما في ْل الىخاثج البدشٖت الٗضْضة التي جبرػ 

 ؤهمٖت و٢ٖمت الهىعة في الصخاٞت وفي الٗملٖت الخىانلٖت ٩٦ل.
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٦ظل٪ مغة ؤزغي، لٗـ زٖاعا ؤمام  بن الخُىع "اإلاخىا٢ٌ"، بن صر ونٟه

المٖت بل هى وا٢٘ ٞغى ٖلحها مىظ ْهىع الاهترهذ  التي ؤجاخذ  0.2اإلااؾؿاث ؤلٖا

المي ووكغه ٖلِ هُا٢اث واؾٗت، مما  ت في بهخاط املخخىي ؤلٖا اإلاكاع٦ت الجماهحْر

المٖت ٞدؿب بل ؤًْا  الم في مىاٞؿت لٗـ م٘ باقي اإلااؾؿاث ؤلٖا ظٗل وؾاثل ؤلٖا

م٘ مىخجحن بٖالمٖحن هم ٖباعة ًٖ مىاَىحن ؤو قهىص ٖٖان ٖآكىا خاصزا ما ووز٣ىه 

ر مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٖلِ وظه الخهىم، ٞال٣ٖم ولهم ال٣ضعة ٖلِ وكغه ٖب

تها الصخاٞت مىظ ٖكغاث بل ومئاث الؿىحن ٖلِ ٚغاع آلاهٖت  ت التي ٖٞغ الخبْر

ت ؤنبذ لها مٟهىما آزغ ابخضاء مً ْهىع ظٖل زاوي مً الاؾخسضام  والجضة والؿٖغ

 الكب٩ي لالهترهذ..

امل ال٣اصع ٖلِ الهمىص ومً هظا اإلاىُل٤ جبرػ الخاظت إلاٟهىم الصخٟي اإلاخ٩

وا٦دؿاب مهاعاث باث مً اإلام٨ً ؤن ٨ْدؿبها ؤّ ٞغص. ومً ظهت ؤزغي جبرػ الخاظت 

للخسهو والٗمل الجماعي لخ٣ضْم مىخج جىاٞسخي بجىصة ٖالٖت ْخجاوػ ما ْم٨ً ؤن 

الم  ٣ْضمه مؿخسضم ٖاصّ لالهترهذ. وصخٖذ ؤن البرامج اإلاؿخسضمت في نىاٖت ؤلٖا

هٗب الخد٨م ٞحها ٧لها في هٟـ الى٢ذ لخ٣ضْم باجذ مخاخت ل٨جها ج ٓل ٖضْضة ٔو

الم  مىخجاث ٖالٖت الجىصة، وهى ما ْخُلب ٞغ٢ا مخسههت ومخ٩املت في وؾاثل ؤلٖا

٘ جدضْاث الخىاٞؿٖت ؾىاء  المٖت وٞع لًمان جمحز مٗالجتها وزضمت ألاهضاٝ ؤلٖا

المٖت.  المٖت ؤو مسخل٠ الٟىاٖل ؤلٖا  ججاه باقي اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ة:خامت

ت لُاإلاا ٧ان لها  غ الصخٟي مغظٖٗت مهمت ويغؤع ت للخدٔغ حٗض ألاؾـ الىٓٔغ

المٖت. وفي  امخضاصاث واو٩ٗاؾاث مهىٖت جازغ وجخإزغ بىا٢٘ وؾٖا٢اث اإلاماعؾت ؤلٖا

ً ؾىت اإلاى٣ًٖت، ؾاهمذ الخُىعاث  الٟترة ألازحرة وؾٖما في ًٚىن الٗكٔغ

غ  غ الصخٟي ٩٦ل والخدٔغ الخ٨ىىلىظٖت اإلاخالخ٣ت في بزاعة الى٣اف خى٫ الخدٔغ
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 الصخٟي الغ٢مي ٖلِ وظه الخهىم.

بضو ؤهه مً الهٗب بل٣اء ؤخ٩ام ٖامت وظاهؼة لخباًْ الخجاعب وعصوص ؤٞٗا٫  ٔو

المٖت، ٣ت ججاوب  اإلااؾؿاث ؤلٖا غ باعػ ل٨ً َٔغ ٞالخإزحر ٖلِ ٢اٖاث الخدٔغ

اإلااؾؿاث مخباًْ. ٞمً وا٢٘ اإلاماعؾت في الجؼاثغ، هجض ؤن ماؾؿاث بٖالمٖت 

٤ ٖمل مؿخ٣ل، في خحن  ؤوكإث ؤ٢ؿاما مخسههت في الصخاٞت الال٨تروهٖت بٟٔغ

ج٨خٟي ماؾؿاث ؤزغي بمدغع (ؤو ازىحن) ٓٗجى بما ْيكغ ٖلِ اإلاى٢٘ الال٨ترووي 

للصخٖٟت، ٖٞما حٗخمض ماؾؿاث ؤزغي هٟـ الصخٟي لليكغ الىعقي والال٨ترووي 

غ  خىلِ الخ٣ىٖحن اإلاؿاولحن ًٖ اإلاى٢٘ الال٨ترووي بةقغاٝ وجىظٖه مً عثٗـ الخدٔغ ٔو

غ.  ؤو هاثبت ؤو ؤخض مؿاولي الخدٔغ

غ، وهى ؤمغ ؤبغػجه  وبالخالي ال ْم٨ً هٟي جإزحر الاهترهذ في ٖمل ٢اٖاث الخدٔغ

مً الضعاؾاث مىظ ؾىىاث، بدٖض بٖيذ جإزحر الاهترهذ ٖلِ بٖاصة جىٖٓم  الٗضْض

اصة ٖلِ الضعاؾاث اإلاخ٣ضمت  غ والخاظت ل٨ٟاءاث ظضْضة، ٞٔؼ ٖمل ٢اٖاث الخدٔغ

٨ٖت جبرػ جإزحر مىا٢٘  ل٩ل مً ""، هجض ؤن الضعاؾاث في الىالْاث اإلاخدضة ألامٔغ

غ الصخٟي وجدضْضا في  اٖخماص مهاصع اإلاٗلىماث الخىانل الاظخماعي في الخدٔغ

دىا  % 75و % 73ٞيؿبت  مً الصخٟٖحن الظًْ قملتهم صعاؾخحن مىٟهلخحن ؤظٔغ

ؤٞاصوا بالضوع ألاؾاسخي إلاىا٢٘ الخىانل في بهخاط  2011و 2009ٖلِ الخىالي ؾىتي 

 .(Mercier & Pignard-Cheynel, 2014)اإلاىاص الصخٟٖت 

اصع الال٨تروهٖت حٗضي ٖملٖاث ظم٘، اهخ٣اء، مٗالجت ووكغ بن جإزحر اإلاه

) بحن الصخٟي relational eco-systemاإلاٗلىمت إلْجاص هٓام بٖجي للٗال٢اث (

واإلاهاصع مً ظهت والصخٟي والجمهىع مً ظهت زاهٖت م٘ مغوع الى٢ذ، بدٖض ْخم 

ث الزخٖاع الاؾخٟاصة ٦شحرا مً الخٟاٖل م٘ الجمهىع بهٟت ٖامت ومهاصع اإلاٗلىما

غ ببٌٗ اإلاؼاْا  اإلاىايٖ٘ والخٗم٤ في َغخها ٖىض الخاظت. ٦ما جإزغث ٢اٖاث الخدٔغ
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التي جدٖدها الاهترهذ ومجها الٗمل الجماعي والدكاع٧ي والٗمل ًٖ بٗض، بدٖض 

٨خب في هٟـ الىو  غ ؤن ْجّغ حٗضْالث آهٖت ٔو ٓؿخُٖ٘ مشال مؿاو٫ الخدٔغ

، باالقترا٥ م٘ املخغع والصخٟي وجبرػ ل ٩لحهما الخٗضْالث التي ٣ْىم بها ٧ل َٝغ

ًٞال ًٖ مؼاْا الخىانل الال٨ترووي التي جضلل اإلاؿاٞاث. ًْاٝ لظل٪ ٞغم 

الخدضْض اإلاؿخمغ والخٟاٖل الالمدضوص ختى بم٩اهٖت بقغا٥ الجمهىع في الٗمل 

الجماعي ٖبر حسجٖالث الهىع والٟٖضْى ومكاع٦ت الهىع واإلاكاع٦ت في الى٣اف 

المٖت التي ٓٗضها الصخٟي صون خاظت وإعؾا٫ ألاؾ ئلت، لٖضمج ٧ل طل٪ في اإلااصة ؤلٖا

للخى٣ل ؤو جًٖٗ٘ الى٢ذ ؤو ختى الاوكٛا٫ بالخحز اإلا٩اوي ؤو الؼماوي الظّ جدٖده له 

غ بالىٓغ بلِ بم٩اهٖت الاؾخٟاصة مً الغوابِ الىهٖت والدكٗبٖت  عثاؾت الخدٔغ

٘ ؤو ًْ٘ مىاصا ٢ابلت للخدمٖل وزضماث الىؾاثِ اإلاخٗضصة، ٞهى ْدٖل بلِ مىا٢

المٖت ٖىض الخاظت. إل إلزغاء اإلااصة ؤلٖا   والَا

غم اليكغ   وفي الؿىىاث ألازحرة، جُىعث ال٨شحر مً الخُب٣ٖاث والبرمجٖاث ٞو

حر اإلاهىٖحن، ٞإنبدذ ج٣ىٖاث مٗالجت الهىع  المٖت للمهىٖحن ٚو مٗؿغة اإلاماعؾت ؤلٖا

ؿحرة بلِ خض بٖٗض،  حرها مً الٗملٖاث مخاخت ٕو والٟٖضْىهاث، اإلاىهخاط واإلا٨ؿاط ٚو

الاهترهذ ومجها ما هى مضٕٞى ومسهو  ومً البرمجٖاث ما هى مجاوي ومخاح ٖلِ

المي املختٝر بمسخل٠ ؤوظهه. و٧ل طل٪ ظٗل اإلاٗلىمت جيخ٣ل بلِ  للٗمل ؤلٖا

ٖضْىهاث ومؿاخاث للخٟاٖل ل٩ل  الىؾاثِ اإلاخٗضصة وؾمدذ بخسهٖو نىع ٞو

اث ؤزغي ظاهؼة وؤ٦ثر قمىال  ماصة ًٞال ًٖ الىهىم الٟاث٣ت التي ج٣ىص بلِ مدخٔى

 .وحٗم٣ا ٖىض الخاظت

غ الصخٟي هدٖجت اإلاكاع٦ت الىاؾٗت  ومً اإلاى٣ُي ؤن ْازغ ٧ل طل٪ ٖلِ الخدٔغ

ت مً ظهت وؤًْا هدٖجت للخاظت  إلهخاط اإلاٗلىمت وجىظٖه الاهخماماث الجماهحْر

المٖت،  للخماشخي م٘ هظه الخُىعاث التي جدٖذ ٞغنا ٚحر مؿبى٢ت في اإلاٗالجت ؤلٖا
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ً والاؾترظإ. الخٟاٖل م٘ الجمهىع، حجم اإلاىاص اإلايكىعة،   ال٣ضعة ٖلِ الخسٔؼ

اث ؤخؿً ب٨شحر مً خٖض ؾهىلت بهخاط ووكغ  ومً اإلاىخٓغ الاهخ٣ا٫ بلِ مؿخٔى

جها واؾخسضامها بٗؿغ في وؾاثل وؤصواث  اإلاٗلىمت في مسخل٠ ؤق٩الها وؤًْا جسٔؼ

مً عبِ و٢ابلٖت لالؾخسضام اإلاخٗضص  4.0مسخلٟت ؾٖما في ْل ما جدٖده الاهترهذ 

 Interconnectivity of object, apparatus andىؾاثل وألاظهؼة (الىؾاثِ وال

machines  .حرها  ) مً هاج٠، خاؾىب، ؾٖاعة ٚو

ل٨ً الشابذ في ج٣ضْغها هى صوع املخغع ٞلٗؿذ الخ٣ىٖت مً جملي ٖلٖه ما ٣ْىم به 

بخه، والاؾدشماع  بل هى مً ُْٕى الخ٣ىٖت والخٖاعاث التي جدٖدها خؿب خاظخه وٚع

ْبضو في الخ٣ىٖت ؤ٦ثر ٞةن ؤًٞل الاؾدشماع هى في املخغع وفي ٢ضعجه ٖلِ وإن ٧ان 

غ والخإ٢لم م٘ ما هى مخاح مً ٞغم. وؤخؿً الؿبل لظل٪ هى  ؤلابضإ والخُٔى

ً ٞغص  ً الظاحي في خاالث مٗؼولت واإلااؾؿاحي في ألانل، ٞبظل٪ ْخم ج٩ٔى الخ٩ٔى

 ٠ٖ المٖت و٢اصع ٖلِ جْى الخ٣ىٖت ٖٞما ْٟٖض ولٗـ في ما ٞاٖل اْجابٖا في البٗئت ؤلٖا

٢ض ًْغ املجخمٗاث، ٣ٞض ؾاهمذ ٞغم اليكغ الجماهحّر التي ؤجدتها الاهترهذ 

ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي زهىنا في اهدكاع ال٨شحر مً ألازباع الؼاثٟت ووكغ 

الخ٣ض وال٨غاهٖت والٟتن وفي حؿُٖذ الظو١ وجىظٖه الغؤّ..، و٧ل طل٪ ْضٖى بلِ 

المي والصخٟي ٖلِ وظه الخهىم هٓغا ألهمٖت اإلاٗلىمت في الخضبغ في الخد غ ؤلٖا ٔغ

٤ م٣خًٖاث ؤزال٢ٖت في اإلا٣ام ألاو٫ ومهىٖت في  غها ٞو املجخمٗاث ومؿخلؼماث جدٔغ

ب  دخاط لخهٔى الم الخ٣لٖضّ ٓٗاوي مً ازخالالث ٔو اإلا٣ام الشاوي، ٞةطا ٧ان ؤلٖا

الم الكب٩ي.وجدؿحن، ٞاألمغ ؤ٦ثر بلخاخا باليؿبت إلاا باث ٓٗٝغ ب   اإٖل
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 األولالفضل 

 الشرد القصصي الرقني 
  وآفاق صياعة احملتوى الصحفي

 عبدالرمحً حمند شعيد الصاميد. 

 مكدمة

الم والاجها٫ الٖىم جُىعاث ٖضْضة، ؤصث بلِ حٖٛحراث ٖم٣ٖت،  حكهض بٗئت ؤلٖا

الم  -وال جؼا٫ -لخ٣ذ  مسخل٠ ؤَغاٝ الٗملٖت الاجهالٖت، وحؿخإزغ وؾاثل ؤلٖا

ت، التي  غ في هظا املجا٫، ظغاء الخُىعاث الخ٣ىٖت اإلادؿاٖع والاجها٫ بالىهٗب ألاٞو

ٚحرث ٦شحرا مً ؤصواث وؤؾالٖب ه٣ل الغؾاثل الاجهالٖت، بما في طل٪ ابخ٩اع َغاث٤ 

 ىع املخاَب. ظضْضة وظظابت لخىنٖل هظه الغؾاثل بلِ الجمه

ٗخبر الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي  مً ؤبغػ ججلٖاث  Digital Storytellingٕو

الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت اإلاؿخمغة التي ؤٖاصث حك٨ٖل مجا٫ اإلاٗلىماث، وؤٖاصث 

 ٠ ٣ت نىاٖت حٗٔغ ٖت ؤٖاصث حك٨ٖل ال٣ىاٖض واإلاماعؾاث الصخ٦ٟما ألازباع، َٔغ

)Zayani ،0212 ؤبغػ ؤؾالٖب عواْت ال٣هو الصخٟٖت ٦ما ؤهه مً  ،)25، نٟدت

ٖٟه ؤخضر  وألاخضار وال٣ًاْا املخخلٟت، وؤ٦ثرها ظظبا وامخاٖا للجمهىع، هٓغا لخْى

الم الجضْض، ومساَبخه قتى ٞئاث الجمهىع،  الخ٣ىٖاث الاجهالٖت في بٗئت ؤلٖا

وقغاثده املخخلٟت، وبسانت ٞئتي: الكباب والٖاٞٗحن الظًْ ججظبهم هظه 

ا في اؾخسضامها، خضا ْهل الخ٣ىٖاث، باٖ خباعهم ظٖال مٟخىها بالخ٨ىىلىظٖا، وباٖع

، وألظل هظا ؤصزلذ الٗضْض technology savvyامخال٥ الخبرة والضهاء الخ٨ىىلىجي 
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المٖت: الٗغبٖت وألاظىبٖت الغاثضة ج٣ىٖاث الؿغص  مً اإلااؾؿاث الصخٟٖت وؤلٖا

ال  م والاجها٫ الجضْضة. ال٣هصخي الغ٢مي التي ٞغيذ هٟؿها ب٣ىة ٖلِ بٗئت ؤلٖا

لم ٓٗض الٖىم زٖاعا ْم٨ً ألازظ  Digital Sectorsٞاالؾدشماع في ال٣ُاٖاث الغ٢مٖت 

المٖت الاخخٟاّ  به ؤو جغ٦ه، بل ؤنبذ يغوعة ملخت ٧ي حؿخُٖ٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا

٘ الخغ٦ت والخٖٛحر والخُىع، ومؼاط ظماهحّر ٦شحر  ئ ٢ضم لها في ٖالم ؾٕغ بمَى

٣٘ ٖلِ ٖاج٤ ال٣ُإ الغ٢مي مجاعاة هظه الخُىعاث والخدىالث الخدى٫ والخ٣لب، ٔو

٠ الخ٣ىٖاث الغ٢مٖت لؿغص  مً زال٫ اهخاط مًامحن صخٟٖت وإٖالمٖت، جْى

 ال٣هو وعواْتها للمىاًَ الٗىلمي في ؤّ ب٣ٗت مً ب٣إ ال٩ىن.

٠ بالؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، وؾبر ظىاهبه  وحؿعِ هظه الضعاؾت بلِ الخٗٔغ

الم والاجها٫، ٞالؿغص ال٣هصخي املخخلٟت، وعنض  الشابذ واإلاخٛحر في نىاٖت ؤلٖا

، جىي٘ ظىبا بلِ ظىب ٖلِ هدى مخخاب٘، videosالغ٢مي، لٗـ مجغص م٣اَ٘ مهىعة 

مصخىبت بىهىم م٨خىبت ٖلِ الكاقاث الغ٢مٖت، وم٣خُٟاث نىجٖت، ومىؾ٣ُٖ 

ت ألازغي، بل هى ًٞ صخٟي  حرها مً الٗىانغ البهٔغ في اإلا٣ام ومازغاث َبٖٖٗت ٚو

ألاو٫، وق٩ل صخٟي ٢ضْم وظضْض في الى٢ذ طاجه، وله بىٗخه الصخٟٖت الخانت به، 

والتي ٓؿخمضها مً زهىنٗخه ٦ًٟ صخٟي جٟاٖلي ْخم بهخاظه باألؾاؽ للٗغى 

ٓٗخمض ٖلِ ٢ىاٖض الٗمل  -في الى٢ذ هٟؿه–مً زال٫ اإلاىهاث الغ٢مٖت، ول٨ىه 

 الصخاٞت وختى الٖىم.الصخٟي اإلانهي، والتي لم جخٛحر مىظ وكإة 

 methodology and Scopeىطام الدزاضة وميَجيتَا   -1

المي؛ ظغاء الخُىعاث  في ْل الخٖٛحراث التي حٗٗكها نىاٖت املخخىي ؤلٖا

٧ىاخض مً ؤبغػ هظه الخ٨ىىلىظٖت اإلاخىاجغة، وبغوػ الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي 

الخدىالث، حؿعِ هظه الضعاؾت بلِ جدب٘ ْاهغة الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، وؾبر 

ؤٚىاعه املخخلٟت. وجىُل٤ الضعاؾت مً حؿائ٫ عثٗـ، وهى: ما الكغٍو التي ْجب 
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خٟٕغ ًٖ هظا الدؿائ٫ ٖضة ؤؾئلت  غها لهىاٖت ؾغص ٢هصخي ع٢مي ؤزاط؟ ٔو جٞى

ٖت، ؤهمها:  ٖٞغ

 ال٣هصخي الغ٢مي؟ ٠ٖ٦ وكإ وجُىع لؿغص  .1

 ما اإلا٣هىع بالؿغص ال٣هصخي الغ٢مي؟ .2

 ما الٟغ١ بحن الؿغص ال٣هصخي الغواجي، والؿغص ال٣هصخي الىا٢عي؟ .3

الم والاجها٫ بلِ ْهىع الؿغص  .4 ٠ٖ٦ ؤؾهمذ ْاهغة الاهضماط بحن وؾاثل ؤلٖا

 ال٣هصخي؟

 ما ؤهم ؤصواث نىاٖت املخخىي الغ٢مي؟ .5

 ؿغص ال٣هصخي الغ٢مي؟ما صوع الهاج٠ املخمى٫ في جىامي ْاهغة ال .6

وحٗخمض الضعاؾت ٖلِ اإلاىهج الىنٟي الخدلٖلي، وطل٪ بىنٟه مىهجا ْم٨ً مً 

صعاؾت الٓاهغة في هٖئتها ال٩لٖت، مً زال٫ عنض ظؼثٖاث الٓاهغة مىي٘ الضعاؾت، 

بما ْم٨ً مً ؤلاخاَت بها، وج٣ضْم نىعة ونٟٖت جدلٖلٖت، حؿاٖض ٖلِ عؾم 

 جىظهاث لضعاؾاث مؿخ٣بلٖت خىلها.

 اإلطاز اليظسي للدزاضية  -2

الم ت حك٩ل وؾاثل ؤلٖا ت التي  ،اٖخمضث هظه الضعاؾت ٖلِ هٓٔغ وهي الىٓٔغ

، Mediamorphosis، وهدذ لها مهُلر )Fidler )Fidler ،1997َىعها "ٞضلغ" 

خم ٖاصة مً زال٫  والظّ ٓكحر بلِ الخدى٫ الظّ ْدضر في وؾاثل الاجها٫، ٔو

الخٟاٖل اإلا٣ٗض لالخخٖاظاث اإلاخهىعة، والًٍٛى الخىاٞؿٖت والؿٖاؾٖت 

ت  ٗٝغ هظه الىٓٔغ
ُ
ا–والابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظٖت والاظخماٖٖت. ٦ما ح ًً باؾم  -ؤْ

خى٢٘ الخٛحراث التي ، والظّ ْٟؿغ ٔوDigital Metamorphosis"الخدى٫ الغ٢مي" 

جدضر في الٗالم الغ٢مي وز٣اٞخه، ٞالىؾاثِ الجضْضة جٓهغ مً ؤظل جدضْض 

غ الىؾاثِ ال٣ضْمت، خٖض الخ٨ىىلىظٖا جخٛحر ٖلِ هدى مؿخمغ، وجخُىع مً  وجُٔى
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ت، ٞةن الىؾاثِ الجضْضة ال جيكإ بك٩ل ّٖٟى  و٢ذ آلزغ، وبىاء ٖلِ هظه الىٓٔغ

 مً زال٫ ٖملٖت ومؿخ٣ل، ول٨جها جخدى٫ مً شخيء م
ً
جٖا ىظىص بالٟٗل، ؤو جيكإ جضٔع

الخدى٫، في خحن حٗمل ألاق٩ا٫ ألا٢ضم مً الىؾاثِ ٖلِ الخ٠ٖ٨ والخُىع 

 مً الاهضزاع. ٦ما ٓكحر "ٞضلغ" بلِ الغمىػ الاجهالٖت املخخلٟت، والتي 
ً
باؾخمغاع بضال

هه ْخٗحن ٖلٖىا حكمل: اللٛت اإلاىُى٢ت، واللٛت اإلا٨خىبت، واللٛت الغ٢مٖت، ما٦ضا ٖلِ ؤ

ؤن هىٓغ بلِ ظمٖ٘ َغ١ الاجها٫ ٧ىخضة واخضة، وطل٪ مً ؤظل ٞهمها بك٩ل 

 .صخٖذ

الم الجضْضة،  دضص "ٞضلغ" ؾخت مباصت لدك٩ل الٗال٢ت بحن وؾاثل ؤلٖا ٔو

 :(Fidler, 1997)والىؾاثل ال٣ضْمت، وهي 

: وفي هظه الخالت؛ coexistence and Coevolutionالخُىع اإلاكتر٥ والخٗآل  .1

المٖت ألازظ بدخمٖت "الخٖٛحر" ؤو "اإلاىث"، ومً زم  ٓٛضو لؼما ٖلِ الىؾٖلت ؤلٖا

الم ال٣ضْمت والجضْضة ٖلِ خض ؾىاء، وجخُىع  جخٗآل ؾاثغ ؤق٩ا٫ وؾاثل ؤلٖا

مٗا في هٓام مىؾ٘ وم٣ٗض و٢ابل للخ٠ٖ٨، وألاق٩ا٫ ال٣ضْمت جازغ ٖلِ ألاق٩ا٫ 

 الجضْضة.

جي للىؾاثِ الجضْضة مً ٩Propagationازغ الخ .2 خمشل في الٓهىع الخضٔع : ٔو

 الىؾاثِ ال٣ضْمت.

: خٖض جدخٟٔ ؤق٩ا٫ الىؾاثِ الجضْضة بالؿماث Metamorphosisالخدى٫  .3

 الؿاثضة مً الىؾاثل الؿاب٣ت، وحٗمل ٖلِ وكغها.

 : ٞاألق٩ا٫ ال٣ضْمت جخ٠ٖ٨، وجخُىع مً ؤظل الب٣اء.Survivalالب٣اء  .4

الم الجضْضة ال جىجر need and Opportunityوالخاظت  الٟغنت .5 : ٞىؾاثل ؤلٖا

، ول٨ً لىظىص ٞغم في ألاؾىا١، باإلياٞت بلِ صواٞ٘ اظخماٖٖت، coolألجها عاجٗت 

 وؾٖاؾٖت، وا٢خهاصْت، ؤو ألؾباب ؤزغي.
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: ٞالخ٣ىٖاث الجضْضة حؿخٛغ١ صاثًما و٢ًخا adoption Delayedالخبجي اإلاخإزغ  .6

.ؤَى٫ مً اإلاخى   ٢٘ لخد٤ٖ٣ الىجاح الخجاّع

 ىصأة الطسد الكصصي السقني  -3

 ْمشل الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي زىعة في نىاٖت اإلاًامحن الصخٟٖت ق٨ال

م مً الجضة التي ْبضو ٖلحها هظا الىٕى مً الؿغص، بال ؤهه لٗـ  لِ الٚغ ومًمىها. ٖو

ولٖض الٖىم، وإهما حٗىص ظظوعه بلِ اإلاغاخل ألاولِ مً اؾخسضام ال٨مبٖىجغ في ؤلاهخاط 

المي، بل بلِ ما ٢بل طل٪. ٞالؿغص ال٣هصخي اإلاغجي جُىع بضءا مً الهىع التي  ؤلٖا

اظٖت، مغوعا بب٨غاث ألاٞالم، واهتهاء بالهىع الغ٢مٖت ْخم حك٨ٖلها ٖلِ ؤلىاح ػظ

. و٢ض جُىع (Gitner, 2015, p. 3) والٟٖضْى التي ْخم الخ٣اَها بالهىاج٠ املخمىلت

هظا الىٕى مً الؿغص الصخٟي بخُىع قب٨ت ؤلاهترهذ، وبسانت م٘ ْهىع ج٣ىٖت 

Web2 ْ هىع جُب٣ٖاث ظضْضة، ٓؿغث ووؾٗذ مً وجُىعاجه، والظّ عا٣ٞه

اؾخسضاماث ؤلاهترهذ، وؤجاخذ لجمهىع اإلاؿخسضمحن اإلاكاع٦ت في نىاٖت املخخىي، 

ؼػث الخٟاٖلٖت ٖلِ هُا١ ؤ٦بر، ٦ما وؾٗذ صاثغة الاهضماط بحن وؾاثل الاجها٫  ٖو

املخخلٟت، مما ؤصي بلِ اؾخدضار بٗئاث اجهالٖت ظضْضة، جدؿ٘ صواثغها بالخُىعاث 

 نلت ٖلِ هظه الكب٨ت وبغمجٖاتها. الخا

كهض الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي َٟغة ٦بري؛ ظغاء جُىع ج٨ىىلىظٖا نىاٖت  ٕو

، mobiles smart، وبسانت الهىاج٠ الظ٦ٖت mobile devicesألاظهؼة املخمىلت 

هىع اإلاىهاث الغ٢مٖت، وحٗضصها في ؾٖا١ جىاٞسخي مدمىم، وحٗاْم صوع قب٩اث  ْو

هاث جخجاوػ مجغص ٧ىجها قب٩اث لهظا الىٕى مً الخىانل، الخىانل الاظخماعي ٦مى

٣ٖت، وؾٖاؾٖت، وا٢خهاصْت  بلِ جد٤ٖ٣ ؤٚغاى ٖضة: بٖالمٖت، وإٖالهٖت، وحؿٔى

٨ٖت  حرها. وحٗخبر خملت الاهخساباث الغثاؾٖت ألامٔغ مً ؤبغػ ألامشلت ٖلِ بغوػ  2008ٚو

اإلام٨ً الىٓغ  الؿغص ال٣هصخي ٖلِ هدى ٚحر مؿبى١ في طل٪ الى٢ذ، ٞةطا ٧ان مً
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بلِ الاهخساباث ٖلِ ؤجها مىاٞؿت في الؿغص ال٣هصخي، خٖض ٩ْاٞذ ٧ل مغشر ليكغ 

٩ي  ؾغص ؤ٦ثر ٞٗالٖت ًٖ بغامجه الاهخسابي، ومً زم ٣ٞض ؤظغث خملت الغثٗـ ألامٔغ

ألاؾب٤ (باعا٥ ؤوباما) ؤ٦بر ؾغص ٢هو ع٢مي مىعؽ ختى الٖىم، ٣ٞض جًمىذ 

مً ٖىانغ قب٩اث الخىانل الاظخماعي، بما في اؾتراجٖجٖخه آهظا٥ اؾخسضام ٦شحر 

تر My Space، ونٟداث ٖلِ ماّ بٗـ Facebookطل٪ ٞٗؿبى٥  ، ومىاص ٖلِ جٔى

Twitter feedsمدمٖت ب٩لماث مغوع، و٢ىىاث ٖلِ ْىجٖىب  ، ومىا٢٘ ٖامت

YouTube ِلخملخه الاهخسابٖت، ومكاع٦خه ٖل ً ، ووكغ مدخىي مً نى٘ اإلاىانٔغ

 .(Alexander, 2011, p. 14) زال٫ هظه الكب٩اثهُا١ واؾ٘ مً 

 ماٍية الطسد الكصصي السقني  -4

٧لما ْهغث ج٣ىٖاث ظضْضة، عا٣ٞها ْهىع ٖضص مً اإلاهُلخاث الاجهالٖت 

وجُىعاتها في ٖالم الاجها٫، ومً طل٪ مهُلر الؿغص  .*اإلاٗبرة ًٖ هظه اإلاؿخدضزاث

بحن وؾاثل  convergenceال٣هصخي الغ٢مي الظّ جىلض في ألاؾاؽ ًٖ الاهضماط 

الم والاجها٫، مما ؤصي بلِ الخاظت بلِ ؾغص ٢هصخي ظضْض ْدىاؾب وبٗئت  ؤلٖا

الاجها٫ الجضْضة، ٦ما ٓٗبر ٖىه ؤًْا بمهُلخاث ٖلِ ٚغاع الصخاٞت الٗابغة 

، والؿغص ال٣هصخي الٗابغ للىؾاثِ Transmedia Journalismؾاثِ للى 

Transmedia Storytelling والؿغص ال٣هصخي اإلاخٗضص اإلاىهاث ،Multiplatform 

Storytelling والصخاٞت الدكاع٦ٖت ،Participatory journalism و٧لها مهُلخاث ،

                                                 
 Citizenقهض الخ٣ل الاجهالي زال٫ ال٣ٗضًْ اإلاايٖحن ْهىع ٖضص مً اإلاهُلخاث ٖلِ ٚغاع صخاٞت اإلاىاًَ   *  

Journalism اإلاىاًَ الصخٟي ،Citizen Journalist صخاٞت املخمى٫ ،MOJO صخاٞت البٖاهاث ،Data 
Journalism الصخاٞت الدكاع٦ٖت ،Participatory Journalism  ً ، مدخىي ْيخجه Blogosphereٖهغ الخضٔو
حرها مً اإلاهُلخاث اإلاخجضصة ظغاء الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت  Generated Content-Userاإلاؿخسضم  ٚو

 .اإلاخٗضصة
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٦ثر مً مىهت ع٢مٖت حٗىص بلِ طل٪ الىٕى مً املخخىي الظّ ْخم بهخاظه لٗغيه ٖلِ ؤ

ٖلِ هدى مترابِ، بط ؤنبذ بم٣ضوع مؿخسضم ؤلاهترهذ الٖىم ٢غاءة هٟـ ال٣هت 

غ مهىع ْىي٘ ٖلِ  ت مً زال٫ بقٗاع ْهله ٖلِ هاجٟه املخمى٫، وج٣ٔغ الخبْر

ت، مما ٣ْضم  ضة اإلاُبٖى غ آزغ مُى٫ ْيكغ في الجٔغ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي، وج٣ٔغ

غي للخضر في ٧ل مغة ْخٗغى ٞحها بلِ هظه للمؿخسضم بياٞت ظضْضة، وؤبٗاصا ؤز

(ٖبضالٟخاح،  اإلاًامحن الصخٟٖت، باإلياٞت بلِ ٢ضعجه ٖلِ الخٟاٖل واإلاكاع٦ت

٠ٖ الىؾاثِ اإلاخٗضصة . ٞمً )44، نٟدت 2016 الىخاثج التي جغجبذ ٖلِ جْى

multimedia  في بهخاط ٖضص مً اإلاىاص الصخٟٖت ؤن جدى٫ الىو مً هو لّٛى

، ٦ما هى الخا٫ في الصخاٞت الخ٣لٖضْت، بلِ هو مخٗضص الىؾاثِ، جىضمج ٖٞه  نٝغ

، 2016(نبذ،  اللٛت، والهىع، وم٣اَ٘ الٟٖضْى، واإلالٟاث الهىجٖت، والغؾىم

حرها مً الٗىانغ الىؾاثُٖت ألازغي.الشابخت  )36نٟدت    ؤو اإلاخدغ٦ت ٚو

٠ واخض مخ٤ٟ  لِ ٚغاع ال٨شحر مً اإلاهُلخاث الاجهالٖت، ٞال ْىظض حٗٔغ ٖو

ٟاث، مما ْض٫ ٖلِ  ٖلٖه إلاهُلر الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، وإهما هىا٥ ٖضة حٗٔغ

م مً خضازخه. الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، والظّ ُْل٤ ٖلٖه ٞ زغاء هظا الخ٣ل بالٚغ

ا ال٣هو ؤلال٨تروهٖت  ًً ، digital storyingالغ٢مٖت ؤو ال٣هو  stories-eؤْ

مً زال٫ مىهاث الىؾاثِ  ؾغص ْخم بشهإلوكاء  اإلاؿخجضةالخ٣ىٖاث ٓؿخسضم 

ههىم  هٖئت بحن الخ٣ىٖاث الغ٢مٖت والؿغص في الغبِكحر في الجهاْت بلِ ٕو، الغ٢مٖت

ٗها ٖلِ ؤلاهترهذٖت ْخم وؾاثُ ٞهى . (Gladwin, 2020, p. 276) ٖ٘لِ هدى واؾ جىٕػ

عواْت ال٣هو باؾخٗما٫ ج٨ىىلىظٖا ع٢مٖت، ٦ما ؤهه ؾغص ٓٗخمض ٖلِ مىاص مً 

ٟه ٦ما .  cyberculture(Alexander, 2011, p. 3)الش٣اٞت الؿٖبراهٖت  ْم٨ً حٗٔغ

ج اجهالي جٟاٖلي، ْضمج ما بحن الىهىم، والهىع الشابخت، وم٣اَ٘  ؤًْا بإهه مٔؼ

ت لغواْت  الٟٖضْى، والغؾىم: الشابخت ؤو اإلاخدغ٦ت، والجغاٖٞ٪، واإلاازغاث البهٔغ
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ألاخضار، ووكغها ٖبر مىهاث بل٨تروهٖت ع٢مٖت، بما في طل٪ قب٩اث الخىانل 

دٖذ للجمهىع الخٟاٖل م٘ هظه اإلاىاص الاظخماعي، وجُب٣ٖاث الهىاج٠  املخمىلت، ٔو

 ؤخضبكتى ؤهىإ الخٟاٖل املخخلٟت. ٞالؿغص ال٣هصخي الغ٢مي في جهاْت اإلاُاٝ، هى 

الم الجضْض  ، ٞهى اجها٫ هخج ًٖ اإلاؼاوظت التي خضزذ بحن Media Newججلٖاث ؤلٖا

هاخٖت الهاج٠ مً هاخٖت؛ وج٨ىىلىظٖا الاجها٫ والخاؾىب وقب٨ت ؤلاهترهذ مً 

٠ٖ الىؾاثِ اإلاخٗضصة في صمج الىهىم والهىع  خمحز بالخٟاٖلٖت، وجْى ؤزغي، ٔو

والٟٖضْىهاث لهىاٖت الغؾاثل الاجهالٖت، ومً جُب٣ٖاجه الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت، 

ىن الغ٢مي، والغاصْى الغ٢مي ، وقب٩اث )23، نٟدت 2016(نبذ،  والخلٖٟٔؼ

حرها مً اإلاىهاث ؤلال٨تروهٖت ا لخىانل الاظخماعي، واإلاضوهاث: الهىجٖت واإلاغثٖت ٚو

ٞالؿغص ال٣هصخي الغ٢مي هى هٕى مً  اإلاخجضصة، وجُب٣ٖاث الهىاج٠ اإلاؿخدضزت.

ؤهىإ وؤهماٍ ؤهىإ الصخاٞت الغ٢مٖت، ؤو امخضاص لها. ٞالصخاٞت الغ٢مٖت هي 

بم٩اهٖاث الىؾاثِ اإلاخٗضصة ظضْضة مً عواْت ال٣هو الصخٟٖت التي حؿخٛل 

باإلياٞت بلِ الاؾخسضام الصخٟي  وؤلاهترهذ،ج٣ىٖاث الىؾاثِ الغ٢مٖت ، و الخٟاٖلٖت

غ ال٣اثمت ٖلِ لؤلصواث الغ٢مٖت إلهجاػ الخد٣ٖ٣اث الصخٟٖت،  وإٖضاص الخ٣أع

ج مً البٖاهاث،  الٟٖضْى الغ٢ميبٌٗ هظه ألاصواث، وزانت بٗض بغوػ  ؤو مٔؼ

غ الصخٟٖتألا  يم٦ًٗىهغ مهم   وعواْت ال٣هو ،هماٍ الجضْضة مً الخ٣أع

 . )361، نٟدت Burgess ،2019( بُغ١ ع٢مٖت

مهُلر قاج٘  ٦nonfictionما ؤن مهُلر الؿغص ال٣هصخي ٚحر الخٖالي 

الاهدكاع في ٖضص مً ألاوكُت الاجهالٖت، ٞالصخٟٖىن ٖاصة ما ْهٟىن ٖملهم بإهه 

ش، واملخامىن ؤمام  ؾغص ٢هصخي لؤلخضار الٖىمٖت، باٖخباعه اإلاؿىصة ألاولِ مً الخأع

ال٣ًاء، ؤو لجىت املخلٟحن ْجمٗىن ألاصلت، زم ًْٗىجها ظىبا بلِ ظىب ٖلِ هدى 

ت، مخماؾ٪ في هٖئت ؤصاء ؾغ  ما٫ الخجأع صّ إل٢ىإ املخ٨مت بمغاٞٗاتهم، ٦ما ؤن ألٖا
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ت، ٞاإلاؿى٢ىن ْبٖٗىن اإلاىخجاث  حؿخسضم مهُلر الؿغص ال٣هصخي بإق٩ا٫ مخىٖى

مً زال٫ ؾغص ٢هو م٣ى٘ ًٖ مىخجاتهم، ومماعؾى الٗال٢اث الٗامت ْداولىن 

٘ الخانت  ظهت في مىا enterpriseؾغص ال٣هو ألا٦ثر ٞاٖلٖت واإلاخٗل٣ت باإلاكإع

الؿغصْاث اإلاٗاعيت في بٌٗ ألاخٖان، والؿٖاؾٖىن ْجمٗىن ٧ل هظه ألاقٖاء في 

ش، وؤلا٢ىإ.. مما ْا٦ض  الخمالث الاهخسابٖت، والتي جمؼط بحن ألاخضار الخالٖت، والخأع

ٖلِ مضي حٛلٛل ال٣َِهو ٚحر الخٖالٖت في خٖاجىا الٖىمٖت، وونىلها بلٖىا مً ٧اٞت 

الم والاجها٫،   وجدىاٞـ ؤخٖاها ٖٞما بٖجها، وج٨مل بًٗها البٌٗوؾاثل ؤلٖا

(Alexander, 2011, pp. 12-13) .ؤخٖاها ؤزغي 

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلِ ؤهمٖت الغبِ ٖىض الخضْض ًٖ الؿغص بحن ٧لمتي: 

ا ال٣هصخي مً هاخٖت؛ والغ٢مي مً هاخٖت ؤزغي، ٞهظا الىٕى مً الؿغص، لٗـ ؾغص

ا، وال هى عواْت ظاٞت، وإهما هى "٢هصخي"، ْداو٫ الاؾخٗاهت بإبغػ ما  ع٢مٖا نٞغ

٤، ٞجمٖٗىا: نٛاع ؤو ٦باع، ْازظ بال٣هت،  ْمحز ال٣هت، وهى الجظب والدكٔى

ىجظب بلحها، ومً هىا ْإحي الاعجباٍ بحن "الغ٢مي" مً هاخٖت؛ و"ال٣هصخي" مً  ٔو

، وؤلال٨ترووي، بمٗى-هاخٖت ؤزغي، باإلياٞت بلِ ؤن الصخاٞت  اها الكامل: اإلاُبٕى

، والخٟاٖلي جىن٠ بإجها ه٣ل خ٩اْاث الىاؽ بلِ الىاؽ بىاؾُت  -واإلاغجي، واإلاؿمٕى

مً زاللها  ْغوّالىاؽ، ومً هىا؛ جإحي ؤهمٖت ؤن ْبدض الصخٟي ًٖ "شخهٖت" 

غا ؤو جد٣ٖ٣ا ؤو ملمدا  feature ٢هخه، ٓؿخّى في طل٪ ؤن ٩ْىن الًٟ الصخٟي: ج٣ٔغ

story  ت، ؤو ؤو ٚحره مً الٟىىن الصخٟٖت ألازغي، وؾىاء ؤ٧ان للىؾاثل: اإلاُبٖى

ت، ؤو الخٟاٖلٖت، بل وختى لى ٧ان جد٣ٖ٣ا صخٟٖا اؾخ٣هاثٖا  اإلاغثٖت، ؤو اإلاؿمٖى

report investigative ِ٠ٖ الؿغص ال٣هصخي ٖل ، ٩ٞل هظه الٟىىن بداظت بلِ جْى

٣ت ظظابت، وال ٓٗجي هظا ؤن جخد ى٫ اإلااصة الصخٟٖت ٧لها بلِ ٢هت، هدى ٞٗا٫، وبُٔغ

بٖٗت اإلااصة الصخٟٖت التي  وإهما ٨ْٟي ؤن جخًمً قٗئا مً ال٣هو، ْسخل٠ َو
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الصخٟي ٖلِ الصخهٖت التي ؾحروّ مً زاللها ٢هخه،  ٖشىع ْخم ؾغصها، ومضي 

٘ الًٟ ال٣هصخي لؿغص  و٢ضعجه ٖبر مسؼوهه اللّٛى وزٖاله الخهب ٖلِ جُٕى

ه الصخٟي في هٖئت ٢ه هٖت، جىنل الغؾالت ٖلِ هدى ُمِٗلم وممخ٘ مىيٖى

 . في الى٢ذ هٟؿه وظظاب

 الطسد الكصصي بني الواقعي والسوائي  -5

حن: ؾغص ٢هصخي وا٢عي  ، وآزغ nonfictionْى٣ؿم الؿغص ال٣هصخي بلِ هٖى

ْغ٦ؼ ٖلِ الىٕى ألاو٫ ٣ِٞ.  ه الضاعؾت، وخضْصىا في هظfictionعواجي ؤو زٖالي 

غوحها للىاؽ،  ٞالٗالم الخ٣ٖ٣ي ٓعج بال٣هو الىا٢ٖٗت التي جيخٓغ مً ْخل٣ٟها، ٔو

وال ؤ٢ضع مً الصخٟٖحن ٖلِ عواْت هظه ال٣هو، وه٣لها بلِ الىاؽ ٖلِ هدى 

٣ت ٞٗالت. ٞال٣هو الىا٢ٖٗت  في الٗالم اإلاغجي،  stories nonfictionمىخٓم، وبُٔغ

ىهٖت، ٧  ت جلٖٟٔؼ حر ْم٨ً ؤن ج٩ىن في هٖئت مىاص بزبأع ىهٖت، ٚو غ الخلٖٟٔؼ الخ٣أع

ت ٧األٞالم الىزاث٣ٖت، ؤو ج٩ىن في هٖئت ٢هو صخٟٖت..، ٞاألخضار في هظه  بزبأع

الى٢اج٘ خ٣ٖ٣ٖت، وشخىنها خ٣ٖ٣ٖىن، وحٗخمض ٖلِ ال٣هو الىا٢ٖٗت، وج٣ىم 

، وجدلٖل ؤخضار  ٣ت مهمت لئلباٙل ٖلِ ج٣صخي الى٢اج٘ للىنى٫ بلِ الخ٣ٖ٣ت، بجها َٔغ

الًبا ما ج٩ىن ألا٩ٞاع اإلا٣ضمت في هظه ال٣هو الخٖاة الىا٢ٖٗ ت، و٧ل ما ْدِٖ بها، ٚو

جب الخ٣اَها و٢ذ خضوثها،  مباقغة ومدضصة، وطاث نلت ٦بحرة بدٖاة اإلاكاهض، ٔو

 ، غ بزباّع وؤن جخم بضون جمشٖل، ٞهي حسجل ٖىض خضوثها، ٞخمشٖل ؤّ شخيء في ج٣ٔغ

اهضًْ، ٦ما ؤجها اهتها٥ ل٣ىاٖض ٓٗجي: الاهدغاٝ بلِ ٖالم الخٖا٫، وزٖاهت لش٣ت اإلاك

ت ٚحر  ٣ت التي ْخم مً زاللها ج٣ضْم وا٢ٗت بهٔغ م٨ً للُٔغ ألازال١ الصخٟٖت، ٔو

٣ت مسخلٟت جماًما ًٖ  زٖالٖت ؤن حٛحر مىا٠٢ اإلاكاهضًْ، ل٨جها جٟٗل طل٪ بُٔغ

الخٖا٫، ٟٞي ال٣هو الىا٢ٖٗت ال ْم٨ً حٖٛحر الخ٣اث٤، ول٨ً ْم٨ً بٖاصة جغجٖبها، 

ض بك٩ل زام ٖىض ؾغص ال٣هو التي ْجب ؤن جًِٛ الى٢ذ، ٦ما وهظا مٟٖ
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الؿٗىماثٖت، واإلاؿلؿالث  (Gitner, 2015, pp. 35, 58) جٟٗل الٗضْض مً ألاٞالم

ىهٖت.  الخلٖٟٔؼ

ٞال٨خابت الصخٟٖت، جسخل٠ ًٖ ال٨خابت ال٣ههٖت والغواثٖت، ٦ما جسخل٠ 

ى، ٞهي ٦خابت طاث َبٖٗت زانت بها، ْهغث بٓهىع  ؤًْا ًٖ ٦خابت الؿٗىأع

الم املخخلٟت، وؤنبدذ  الصخاٞت في اإلا٣ام ألاو٫، وهمذ وجُىعث بخُىع وؾاثل ؤلٖا

اث اللٛت الٗغبٖت التي ٓٗخض الم مؿخىي مً مؿخٔى بها. وجىُل٤ ال٨خابت  لٛت ؤلٖا

ت  الصخٟٖت مً ظىهغ اإلاماعؾت الصخٟٖت التي حؿعِ بلِ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت الخبْر

ت ازخهاعا بـ  ٣ضم 5Ws&Hالخمؿت اإلاٗغٞو ، وهي: مً، وماطا، وؤًْ، ومتى، وإلااطا. ٔو

"، مٗاصال لهظه ألاؾئلت الخمؿت في الؿغص الغواجي، ٖٞظهب بلِ ؤن 2006"٦الع٥، 

صخهٖت، و "ماطا" ٓٛضو الخضر ؤو الٟٗل، و "ؤًْ" جخمشل في "مً" جهبذ ال

، و"متى" جخجؿض في الدؿلؿل الؼمجي ؤو جخاب٘ ألاخضار settingالخإؾٗـ لل٣هت 

chronology٘ٞو"إلااطا" ٣ْابل الضا ، (Gitner, 2015, p. 59)  الظّ ٠٣ْ وعاء اعج٩اب

 الٟٗل ؤو الخضر.

وب٣ضع بخاَت الصخٟي بٗىانغ الٗمل الغواجي، ْم٨ً له اؾخٗاعة ٧ل هظه 

ٖٟها لبىاء ٢هخه الصخٟٖت ال٣اثمت ٖلِ الخ٣اث٤،  الٗىانغ ؤو بًٗها، وجْى

ب٨ٗـ ال٣هت ؤو الغواْت ألاصبٖت التي هي مدٌ زٖا٫ ألاصْب -واإلاؿدىضة بلِ الى٢اج٘ 

٤ ال٣ىالب الصخٟٖ -وإن اؾخ٣ذ مً الىا٢٘ ت، وؾغص ألاخضار ونٖاٚتها ٞو ت اإلاٗغٞو

في اإلاؿغخٖت ؤو ال٣هت ؤو الغواْت ْهبذ  setting ٖلِ هدى ؤزاط، ٞالخإؾٗـ للمكهض

ىوي، ؤو م٣ضمت ونٟٖت في  -مشال– غ الخلٖٟٔؼ ل٣ُت ؤو ٖضة ل٣ُاث جإؾٗؿٖت في الخ٣ٔغ

ال٣هت الصخٟٖت، والبُل ؤو الصخهٖت الغثٗؿٖت، هى ناخب ال٣هت التي ٖثر 

ت ٖلحها الصخٟي، و  الظّ ٓؿغص ٖلِ لؿاهه ألاخضار، مؿخٖٗىا بالصخىم الشاهٔى

مطخي الصخٟي في اؾخٗاعة  ٦كهىص الٖٗان، وألاشخام طّو الهلت بال٣هت، ٔو
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، والاه٣الب في الخضر، ؤو ه٣ُت conflictٖىانغ الًٟ الغواجي ألازغي، ٧الهغإ 

ر في ؾلؿلت ألاخضا climaxالخدى٫ في الصخهٖت، وختى الىنى٫ بلِ الظعوة 

، والظّ ْم٨ً ؤن ٩ْىن مً زال٫ آعاء الخبراء solutionالىا٢ٖٗت، واهتهاء بالخل 

واملخخهحن، ؤو في هٖئت حؿائالث ْشحرها الصخٟي مً وا٢٘ ال٣هت الصخٟٖت التي 

 storyٓٗمل ٖلحها. ٞال٣هت الىا٢ٖٗت، ْى٣هها ما ٓٗٝغ ب٣ىؽ ال٣هت اإلاهُى٘ 

arcما ٩ْىن الخىج 
ً
اصة غ والاهضماط الٗاَٟي مبيٖا ٖلِ ال٣هت ، ومىاًَ الخب٨ت، ٖو

هبذ اؾخٗاعة هظه الٗىانغ مً ٖالم الخٖا٫ (Gitner, 2015, p. 58) الخٖالٖت ، ٔو

بلِ ٖالم الىا٢٘ مً ؤبغػ الخدضْاث التي جىاظه الصخٟي في ٖالم الؿغص ال٣هصخي، 

المـ ٖىاَٟهم،  ٞالؿغص ال٣هصخي الجٖض، ْشحر ًٞى٫ ال٣غاء ؤو اإلاكاهضًْ، ٔو

غا  ت، ؾىاء ؤ٧اهذ ج٣ٔغ ومً زم ْشحر اهخمامهم، بٌٛ الىٓغ ًٖ هٕى ال٣هت الخبْر

ا، ؤو ؾحرة طاجٖت  غ اإلالمذ profileبزبأع ، ٞةن بياٞت ؾغص story feature، ؤو ج٣ٔغ

ض مً (Gitner, 2015, p. 35) بلِ هظه الٟىىن الصخٟٖت بلٖه ْجظب الجمهىع  ٔؼ ، ٔو

 ب٢بالهم ٖلحها.

 أٍنية الطسد الكصصي   -6

 ملجغصؤو ختى  ،ؤو الخٟاٖل مٗهاالجماهحر، ؤصاة لجظب ٓٗخبر الؿغص ال٣هصخي 

الٖت الجىصة، ٞخىنٖل مٗلىماث مهمت خكضها  بلِ الجمهىع، وإقغا٦هم ٖو

engaging  ال  الجىصةالصخاٞت ٖالٖت ، ٞالؿغص ال٣هصخي و هى مؿعِ هبٖلٞحها

يخج ْخُاب٣ان،ا مول٨جه ْخٗاعيان، مً مسخلٟت  ٖجهما ػزم ْخىلض ًٖ جمىيٗاث ٔو

، ٦ما ْترجب ٖلٖه )168، 159، نٟدت Meijer ،2015( لجماهحر واإلاؿخسضمحنا

ت مً زال٫  جإزحراث ؤ٦بر ٖلِ الجماهحر املخخملت بؿبب ٢ضعجه ٖلِ بهخاط اإلاٗٞغ

ٖٟٖه  ت ،multisensorialجساَب ؤ٦ثر مً خاؾت ؤصواث جْى  وج٣ضْمه زبراث مخىٖى

)Gladwin ،2020 ومً هظا اإلاىُل٤؛ ْدىامُ خًىع الؿغص )278، نٟدت .
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ؤنبذ الٖىم ظؼءا ؤؾاؾٖا مً وا٢ٗىا اإلاٗاف، ٞال شخيء مً  في خٖاجىا ال٣هصخي

ؤوكُت خٖاجىا الٖىمٖت، ْم٨ً ؤن ْىاٞـ هظا الؿغص، ٞالجمٖ٘ ٣ْىم بهظا الىٕى مً 

الؿغص، لخ٩اْت ٢هو الخٖاة الٖىمٖت، ٓؿخّى في طل٪ الهٛاع وال٨باع، بل وختى 

ٟا٫ واإلاغاه٣ىن، ٞالجمٖ٘ لضْه ٢هو ْىمٖت ْىص حسجٖلها، وم كاع٦تها م٘ ألَا

ً بُغ١ مخٗضصة ٖبر اإلاىهاث الغ٢مٖت املخخلٟت، وهىا٥ ٢هو جب٣ُ لٟتراث  آلازٔغ

اص اليكغ واإلاكاع٦ت ال  لت، وؤزغي جؼو٫ وجسخٟي بمجغص ْهىعها، ٚحر ؤن ٖضَّ َٔى

ضوع ٖلِ مضاع الؿاٖت ٖبر اإلاىهاث الغ٢مٖت وقب٩اث الخىانل  ْخى٠٢، ٔو

تر، الاظخماعي التي جلبي اخخٖاظاث الجمٖ٘،  خٖض ْخىٕػ الجمٖ٘ ٖلِ ٞٗؿبى٥، وجٔى

حرها مً قب٩اث الخىانل  واوؿخجغام، وجٖلٖجغام، وؾىابكاث، وجٖ٪ جى٥.. ٚو

الاظخماعي ألازغي.. ٚحر ؤن هىا٥ ٞغ٢ا ٦بحرا بحن ما ٣ْىم به ٖامت الىاؽ في خٖاتهم 

، ؤو  الٖىمٖت مً الخ٣اٍ الهىع  مً وحي اللخٓت، وبحن الاؾخسضام ٖلِ هدى ّٖٟى

ت لغواْت ال٣هو، والؿغص ال٣هصخي الظّ ْخم في اإلا نهي والاخترافي للٗىانغ البهٔغ

اث الغ٢مٖت،  ىن، ونىإ املخخٔى ٣ىم ٖلٖه صخٟٖىن مدتٞر بٗئت الٗمل الصخٟي، ٔو

ت زا٢بت، وإج٣ان  ى٫ مماعؾت، وعٔئ ٞاالجها٫ البهّغ املختٝر ْخُلب مهاعاث، َو

ظمٖٗها ْخم مً زال٫ الخٗلٖم ٢ىاٖضه ألاؾاؾٖت، وجُب٤ٖ مٟاهٖمه اإلاخسههت، و 

ب اإلاماعؾت، مما ظٗل هظا الؿغص ال٣هصخي الٖىم نىاٖت مخىامٖت، ومىظه  اوالخضٔع

في اإلا٣ام ألاو٫ بلِ الكباب والٖاٞٗحن الظًْ ٓؿتهىحهم هظا الىدى مً الؿغص، 

ؿتهل٩ىن  ؿخسضمىن قب٩اث الخىانل الاظخماعي واإلاىهاث الغ٢مٖت ب٨شاٞت، ٕو ٕو

اث الغ٢مٖت ٖلِ هدى ٦بحر.هظا الىٕى مً امل  خخٔى

 االىدماج بني وضائل اإلعالو واالتصال  -7

ٓكحر مهُلر "الاهضماط" بلِ الجهىص اإلابظولت الؾخسضام ظىاهب ال٣ىة املخخلٟت 

لهظه الىؾاثل للىنى٫ بلِ ظمهىع ؤوؾ٘، وعواْت ال٣هو التي ججّغ في الٗالم 
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. و٢ض بضؤ (Brooks, Kennedy, Moen, & Aanly, 2010, p. 2) بُغ١ ظضْضة

الاهخمام بهظا اإلاهُلر مً مىٓىع ج٣جي، مً زال٫ البدض في جإزحر الخ٨ىىلىظٖا 

الم والاجها٫، خٖض جالقذ الخضوص الٟانلت بحن الىؾاثل  الخضْشت ٖلِ وؾاثل ؤلٖا

هغث ؤهماٍ ظضْضة ججم٘  ت، ْو ت واإلاغثٖت واإلاؿمٖى بحن مىاًَ ٢ىة الىو اإلاُبٖى

والهىعة والهىث مٗا، مما وي٘ اإلاؿتهل٪ في ٖم٤ ٖملٖت نىاٖت ألازباع، ولٗـ 

في جهاْت مؿاع زُي لخض٤ٞ املخخىي الاجهالي، ٦ما هى الخا٫ في هماطط الاجها٫ 

 . )20، نٟدت 2016(ٖبضالٟخاح،  الخ٣لٖضْت

م مً جخٗضص  لِ الٚغ الم ٖو ؤوظه مٟهىم الاهضماط، بال ؤهه اعجبِ في مجا٫ ؤلٖا

، واإلال٨ٖت الٗابغة Multimedia Newsroomsبٛٝغ ألازباع مخٗضصة الىؾاثِ

غ اإلاهُلر بَاعا لٟهم ؤزغ Media Ownership-Crossللىؾاثل  ، خٖض ْٞى

اث الشالزت لئلهخاط والخ ٘ الخ٨ىىلىظٖا في نىاٖت ألازباع، ْإزظ في اٖخباعه اإلاؿخٔى ىٕػ

ت، ًٞال ًٖ  ٔغ ىانغ جدٔغ ت ٖو والاؾتهال٥، بما ْدخّى طل٪ مً ج٣ىٖاث ومىاعص بكٔغ

هىا٥ البجى اإلاخهلت ب٩ل ٚٝغ ألازباع الخضْشت وصواثغ جض٤ٞ الٗمل بها، ٦ما ؤن 

ت  ؤبٗاصا ٖضة لٓاهغة الاهضماط والخ٩امل، مجها ما ْخهل باإلهخاط اإلاخ٩امل في ٚٞغ

ألازباع و٦خابتها، وؤزغي جخهل بضمج املخخىي الظّ  ألازباع، وجخمشل في ؤؾالٖب ظم٘

جم ظمٗه لليكغ والبض ٖبر مىهاث جىنٖل مخٗضصة، باإلياٞت بلِ صمج اإلاهاعاث 

غ في مخٗضص اإلاهاعاث، وؤزحرا صمج الجمهىع اليكِٖ  الصخٟٖت والخ٣ىٖت التي جخٞى

الم ٠ٖ مكاع٧اجه في اإلاىخج ؤلٖا  ي للماؾؿتواإلاخٟاٖل في الٗملٖت الاجهالٖت، وجْى

 الخ٣اعب،جًٟل ٖملٖاث  Digitalityٞالغ٢مٖت  .)193، نٟدت 2019(الؿمان، 

وجُمـ الخِ الٟانل بحن الىؾاثِ ال٣ضْمت والجضْضة وحٖٗض نٖاٚت الٗال٢ت بحن 

المي و٢ض ؤصث ْاهغة . )25نٟدت  ،Zayani ،2021( ؤلاهخاط والاؾتهال٥ ؤلٖا

الم والاجها٫ بلِ بٖاصة جغجٗب ق٩ل ٚٝغ ألازباع، وبيٖتها،  الاهضماط بحن وؾاثل ؤلٖا
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والاؾخٗاهت بىٓم ج٣ىٖت إلصاعتها، جدٖذ حكاع٥ اإلاىاعص بحن مىهاتها املخخلٟت، وإصاعتها 

ع التي بك٩ل متزاْض، بما ٓؿاٖض في صٖم مٟاهٖم اللخٖٓت والدكاع٦ٖت، وهي ألامى 

ت،  ت، وهٖا٧لها الخىٖٓمٖت، وإصاعة مىاعصها البكٔغ اعجبُذ ببجى الٛٝغ ؤلازبأع

. ومً )43، نٟدت 2016(ٖبضالٟخاح،  و٦ظل٪ البجى الخ٣ىٖت اإلاؿخسضمت في بصاعتها

ؤنبدذ اإلاٗاصلت الجضْضة لخ٣ضْم ألازباع، حٗخمض ٖلِ ؤلاهخاط اإلاخ٩امل زم ٣ٞض 

ىن، وعاصْى، وإهترهذ  ، وعبما Onlineلخ٣ضْمها ٖبر الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً جلٖٟٔؼ

الصخ٠ الىع٢ٖت، مما ْخُلب ؤؾلىب بصاعة ظضْضا لؤلزباع، ؾىاء ٖٞما ْخٗل٤ 

خٖض اؾخسضام الىؾاثِ  بالخهى٫ ٖلحها ؤو ٦خابتها ؤو مدخىاها ؤو ج٩املها مً

المٖت اإلاخٗضصة، لالؾخٟاصة مً الخٛحراث في َغ١ ظم٘ ألازباع، وج٣لٖل الخ٩لٟت  ؤلٖا

اإلااصْت والى٢ذ اإلاؿتهل٪، وؤلاهجاػ اإلاُلىب في ْل ي٤ٖ الى٢ذ م٣اعهت ب٨م 

غة ٖلِ قب٨ت ؤلاهترهذ   .)74، نٟدت 2019(الؿمان، اإلاٗلىماث اإلاخٞى

المي واإلاؼط بحن  ولم ٣ْخهغ جإزحر جل٪ الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت لالهضماط ؤلٖا

ٗه ٣ِٞ، وإهما امخض جإزحره ٖلِ  الىؾاثِ املخخلٟت، ٖلِ مغاخل بهخاط الخبر وجىٕػ

ت مً الدؿائالث الغثٗؿٖت،  ؤؾالٖب اؾتهال٥ اإلاخل٣حن لؤلزباع، مما ؤزاع مجمٖى

والاظخماٖٖت لٗملٖت اؾتهال٥ الخبر  ْغجبِ بًٗها باألبٗاص الخ٣ىٖت، والىٟؿٖت،

news consumption اث اإلاٟؿغة ، ٖٞما ْغجبِ بًٗها آلازغ بةٖاصة الىٓغ في الىٓٔغ

المٖت، وهى ما صٞ٘ الباخشحن بلِ  ال٢ت اإلاخل٣حن بالىؾٖلت ؤلٖا لخل٣ي ألازباع، ٖو

اؾخٗما٫ ٧لمت "اؾتهال٥" ٖىيا ًٖ "الخل٣ي" و"الخٗغى"، في بقاعة لخإزحر ٖىامل 

الهىاٖت وؤلاهخاط ٖلِ هظه الٗملٖت، واعجباَها ب٣ٖم الؿى١، مً خٖض الٗغى، 

والُلب، واإلاىاٞؿت مً هاخٖت؛ وللخٗبحر ًٖ بخال٫ ٢ٖم الخٟاٖل، والدكاب٪ مدل 

 الخل٣ي، والخٗغى الؿلبي في ٖال٢ت الٟغص/اإلاؿتهل٪ باألزباع مً هاخٖت ؤزغي 

 .)110، نٟدت 0162(ٖبضالٟخاح، 
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الم والاجها٫،  م مً اليكإة الخ٣ىٖت لٓاهغة الاهضماط بحن وؾاثل ؤلٖا لِ الٚغ ٖو

بال ؤن هظا اإلاٟهىم، ُْغح ؤبٗاصا جخجاوػ خضوص الخ٨ىىلىظٖا واؾخسضاماتها، بلِ 

صعاؾت الؿٖا١: الا٢خهاصّ والخىٖٓمي واإلانهي الظّ جغجب ٖلِ جل٪ الخُىعاث، 

ا وجٟاٖل مٗها، ٞباث  ْخُىع مً ؤظلها، وجخُىع مً ؤظله، ألامغ الظّ ْدٖذ بَاعا زٔغ

المٖت مخٗضصة ألابٗاص ، مما ْضٖى بلِ )33، نٟدت 2016(ٖبضالٟخاح،  للضعاؾاث ؤلٖا

ت مً زال٫ اٖخماص الضعاؾاث البٖيٖت.  يغوعة جٟٖٗل ج٩امل اإلاضازل الىٓٔغ

 Interactivityالتفاعلية   -8

الخٟاٖلٖت زانٖت ظلبتها قب٨ت ؤلاهترهذ، وهمذ بىمى هظه الكب٨ت وجُىعاتها 

ٖلِ هدى مُغص، وؤنبدذ الخٟاٖلٖت الٖىم بخجلٖاتها املخخلٟت ْاهغة في بٗئت 

الاجها٫ الجضْضة، مما ٚحر مً صْىام٨ٖٖت الٗملٖت الاجهالٖت، وخغعها مً هٖمىت 

مًامٖجها مً هاخٖت؛ وؤزغط الجمهىع مً صاثغة ال٣اثم ٖلِ الاجها٫، وجد٨مه في 

الخل٣ي الؿلبي بلِ عخاب اإلاكاع٦ت ؤلاْجابٖت مً هاخٖت ؤزغي، ٞإَل٤ َا٢اث اإلاخل٣ي 

المٖت والاجهالٖت، بلِ نىاٖت الغؾالت  التي جخجاوػ مجغص اإلاكاع٦ت في الغؾالت ؤلٖا

ْٟى١ ظمهىع بٌٗ بلِ ظمهىع ْهل بلِ اإلاالْحن، و٢ض  -ؤخٖاها–بدض طاتها، والىنى٫ 

الم الخ٣لٖضْت، وإخضار جإزحر ٖلِ هُا١ واؾ٘، ٢ض ْخجاوػ هُا١ املخلي،  وؾاثل ؤلٖا

ل  بلِ الٗالمي، والكىاهض ٖلِ طل٪ ٦شحرة. ٞالخٟاٖلٖت في ظىهغها ج٣ىم ٖلِ جدٔى

هٓام الاجها٫ مً ٖملٖت اجهالٖت ؤخاصْت الاججاه، جىُل٤ مً ال٣اثم ٖلِ الاجها٫ 

ت ٖلِ مًمىن الغؾالت، بلِ ٖملٖت اجهالٖت، زىاثٖت بلِ اإلاؿخ٣بل م٘ ؾٖ ُغة مغ٦ٔؼ

الاججاه، ْدباص٫ ٖٞه ٧ل مً ال٣اثم ٖلِ الاجها٫ واإلاؿخ٣بل ألاصواع في اؾخ٣با٫ 

 .)34، نٟدت 2016(نبذ،  وإعؾا٫ الغؾالت

ٖلِ الخٟاٖل الظّ ْخم بحن وجخٗضص ؤق٩ا٫ الخٟاٖلٖت وججلٖاتها، ٞهي ال ج٣خهغ 

اإلاؿخسضمحن ٞغاصي ؤو ظماٖاث، بل جخجاوػ طل٪ بلِ ججلٖاث ؤزغي، وؤبغػها جل٪ 
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ال٣ىاثم م٘ ، و hyperlinksالتي جخم م٘ ما ٓٗٝغ بالىهىم الدكٗبٖت ؤو الٟاث٣ت 

ٖت والهىع والغؾىم الخٟاٖلٖت، باإلياٞت بلِ جٟاٖل اإلاؿخسضم  الغثٗؿٖت ؤو الٟٖغ

 ال٣اثم ؤو ال٣اثمحن ٖلِ الاجها٫.ًٖ جٟاٖله م٘ م٘ آلالت، ًٞال 

 الجابت واملتػري يف مَية الصخافة   -9

ت زال٫ الؿىىاث اإلاايٖت بلِ جدىالث ٖضة  ؤصث الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت اإلادؿاٖع

ٗئت الٗمل الصخٟي بىظه ٖام، وجغجب ٖلحها حٖٛحراث لخ٣ذ مسخل٠ ؤَغاٝ َالذ ب

الٗملٖت الاجهالٖت، بضءا مً ال٣اثم ٖلِ الٗملٖت الاجهالٖت، ومغوعا بالغؾالت، 

غ مىانٟاث ظضْضة في الصخٟي ختى  والىؾٖلت، واهتهاء بالجمهىع، مما اؾخضعِ جٞى

ت في الصخٟي الٖىم لم حٗض هي ٓؿخُٖ٘ مىا٦بت هظه الخدىالث، ٞاإلاىانٟاث اإلاُلىب

هٟؿها التي ٧اهذ مُلىبت مىظ ٣ٖض مً الؿىىاث ؤو ؤ٦ثر، وإهما ؤي٠ٖ بلحها 

مىانٟاث ؤزغي، ٞالغؾالت ؤنبدذ جهى٘ أل٦ثر مً وؾٖلت، والجمهىع لم ٓٗض 

٩ا  مخل٣ٖا ٞدؿب؛ وإهما ؤنبذ مؿاهما في نىاٖت الغؾالت الاجهالٖت زانت، وقٔغ

 ظه ٖام.في الٗملٖت الاجهالٖت بى 

ٞسال٫ الؿىىاث اإلاايٖت مغث الصخاٞت الىع٢ٖت بخٛحراث ٖضْضة، ٞلم ٓٗض 

غاٞحن  ً ٞىجٚى غاٖٞحن مهىٔع ً الٟىجٚى اب ٣ِٞ، وال اإلاهىٔع اب مجغص ٦خَّ ال٨خَّ

ت ألازباع  ٞدؿب، ٣ٞض ؤنبدذ هىا٥ خاظت بلِ ؤن ْخٗلم ٧ل ٞغص، ٓٗمل في ٚٞغ

ا باؾخسضام الٟٖضْى ، ومً زم (Gitner, 2015, p. 324) ٦ٖٟٖت ؾغص ال٣هو بهغًٔ

ىوي ؤنبذ مُلىبا مً الصخٟٖحن  غ الصخٟي والخلٖٟٔؼ حٗلم مهاعاث الخهٔى

بلِ ظاهب ال٨خابت التي هي ؤؾاؽ الٗمل الصخٟي، ٞالٟٖضْى، لم  ،editing والخىل٠ٖ

ىهٖت، بل ؤنبذ مىظىصا في الصخاٞت وظؼءا  ٓٗض م٣هىعا ٖلِ املخُاث الخلٖٟٔؼ

ؤؾاؾٖا مً ٖملها الصخٟي الٖىمي، بٗض ؤن ٓؿغث مىهاث اليكغ الغ٢مٖت ٖملٖت 

 غص. وكغ اإلاىاص اإلاهىعة، وهظه الٗملٖت آزظة في الاػصْاص ٖلِ هدى مُ
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ت الٖىم Onlineٞم٘ الاهخ٣ا٫ بلِ ؤلاهترهذ  ، ؤنبدذ ٧ل اإلااؾؿاث ؤلازبأع

غ مخٗضصة الىؾاثِ  حٗخمض ٖلِ الصخٟٖحن مخٗضصّ ال٣ضعاث الظًْ ٨ْخبىن ج٣أع

غ نىحي،  ىن لخ٣ضْم ج٣ٔغ ، ولضحهم ال٣ضعة ٖلِ الى٢ٝى ؤمام م٨ٖغٞو بك٩ل مدتٝر

بلِ جىل٠ٖ الٟٖضْى، وإعؾاله بلِ  والخ٣اٍ الهىع والٟٖضْى ٖىض الًغوعة، باإلياٞت

ت ألازباع بدٖض ٩ْىن ظاهؼا للبض مً مى٢٘ الخضر، ٦ما ؤنبذ لؼاما ٖلِ  ٚٞغ

الصخٟي ؤن ْٟي بمخُلباث حٗضص الىؾاثِ ٖلِ ؤلاهترهذ، ٞالصخٟي ٓؿخسضم 

المٖت  جلٖٟىهه املخمى٫ اللخ٣اٍ ٖٞضْى، وإهخاط مىاص مخٗضصة الىؾاثِ إلااؾؿخه ؤلٖا

، ومً زم ٞةن مدغع الىؾاثِ اإلاخٗضصة بداظت بلِ )182، نٟدت 2019(الؿمان، 

ت مً ألاصواث الغ٢مٖت، وامخال٥ ٣ٖلٖت صخاٞت الىؾاثِ  بج٣ان اؾخسضام مجمٖى

اث، مخجاوػا بٖضاصها لىؾِٖ بٖالمي واخض،  غ اإلاىيٖى اإلاخٗضصة ال٣اصعة ٖلِ جهٔى

ؤنبذ لؼاما ٖلِ الصخٟي ؤن ْبدض ًٖ ٞغنت  ٞٗىض الا٢تراب مً ٢هت ما،

الخُٖٛت بىاؾُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة، وهظا ْخُلب مىه حٗلم مهاعاث مخٗضصة، 

 .)153، نٟدت 2019(الؿمان،  وجٟهم ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ٧ل وؾٖلت بٖالمٖت

لم حٗض مىدهغة ٣ِٞ في  باإلياٞت بلِ ما ؾب٤؛ ٞةن مهمت الصخٟي الٖىم،

٧ىهه ٧اجبا ؤو مدغعا، ؤو مغاؾال، بل وؤي٠ٖ بلحها مؿاولٖاث ؤزغي، ْإحي في م٣ضمتها 

بصاعة خؿابه ٖلِ قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖلِ مضاع الؿاٖت، لخد٤ٖ٣ ؤٚغاى 

اث  ا للخهى٫ ٖلِ ؤ٩ٞاع إلاىيٖى جىانلٖت ٖضة، ٞهظه الكب٩اث ٚضث مهضعا زٔغ

ت  ، ٦ما حؿهل هظه الكب٩اث للصخٟي crowdsourcesصخٟٖت و٢هو بزبأع

ت اهخماماتهم واوكٛاالتهم وآعائهم  الخىانل م٘ مخابٖٗه، والخٟاٖل مٗهم، ومٗٞغ

واججاهاتهم مً زال٫ الخٗل٣ٖاث اإلايكىعة ٖلِ خؿابه، باإلياٞت بلِ وكغ ؤزباع 

ٖاظلت، ٢ض جمشل ؾب٣ا صخٟٖا في بٌٗ ألاخٖان، و٢هو ع٢مٖت، بما في طل٪ جل٪ 

٣ها لليكغ في الىؾٖلت الصخٟٖت التي ٓٗمل ٞحها ألّ ؾبب ٧ان. ٦ما  التي ال ججض َٔغ
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ج الصخصخي مً هاخٖت؛ وللىؾٖلت  ٚضث هظه الكب٩اث مىهاث مهمت للترٔو

المٖت ومىاصها الصخٟٖت مً هاخٖت ؤزغي، مما ْىؾ٘ مً صاثغة وكغ ألازباع  ؤلٖا

الخ٩امل بحن وؾاثل  ٖملٖت واإلاٗلىماث، وطْٕى الىؾٖلت واهدكاعها، وهى ما ٓٗؼػ 

ؿهل مً بم٩اهٖت الىنى٫ بلِ ألازباع واإلاٗلىماث مً زال٫  الم والاجها٫، ٕو ؤلٖا

ضا hashtagsباؾخٗما٫ الىؾىم  search enginesاملخغ٧اث البدشٖت  ، مما ٓٗجي مٔؼ

مً الخم٨حن الصخٟي، خضا ؤنبدذ ٖٞه خؿاباث بٌٗ الصخٟٖحن ومغاؾلي 

 -بما في طل٪ الٗاظلت–مىهت وكغ مخ٩املت، لؤلزباع  ال٣ىىاث الٗغبٖت الًٟاثٖت

 واإلاٗلىماث اإلاىز٣ت.

اهغة الاهضماط بحن  م مً ؤهمٖت الخٖٛحراث التي ظلبتها الخ٨ىىلىظٖا، ْو لِ الٚغ ٖو

 ٠ الم والاجها٫؛ بال ؤن ؤؾاؾٖاث الصخاٞت لم جخٛحر، بما في طل٪ حٗٔغ وؾاثل ؤلٖا

َي، وؤهمٖت الض٢ت، والٗضالت ؤو الخبر، وصوع الصخاٞت في املجخم٘ الضْم٣غا

غها في ٧ل صخٟي، لم  ؤلاههاٝ، باإلياٞت بلِ ؤن اإلاهاعاث ألاؾاؾٖت اإلاُلىب جٞى

جخٛحر هي ؤًْا، ٞمهاعاث ظم٘ ألازباع، وؾغص ال٣هو هي ؤمىع ؤؾاؾٖت للصخاٞت 

المٖت  ,Kennedy, Moen, (Brooks الجٖضة، بهٝغ الىٓغ ًٖ َبٖٗت الىؾٖلت ؤلٖا

& Aanly, 2010, p. 3) ًٞال ًٖ ألازال٢ٖاث اإلاهىٖت ،media ethics والتي ْجب ،

اؾخدًاعها، ومغاٖاة الٗمل بمىظبها في ٧اٞت مغاخل الٗمل الصخٟي، وفي ؾاثغ 

 الٟىىن الصخٟٖت.

ٞالخٛحراث جُا٫ ألاصواث، ول٨ً اللٗبت ال جؼا٫ ٦ما هي: ٞالصخاٞت اإلاغثٖت 

JournalismVisual  جضوع خى٫ ؾغص ال٣هو ألازاطة ،compelling stories  التي

اث والىاؽ وال٣ًاْا، ٞالؿغص ال٣هصخي بىاؾُت الهىع  جغبِ الجمهىع باإلاىيٖى

 (Briggs, 2013, p. 199) اإلاخدغ٦ت (الٟٖضْى) ٓٗض ؤخض ؤ٢ىي ؤهىإ الصخاٞت اإلاغثٖت

م ٖلِ الصخاٞت صزى٫ هظا املجا٫، ألن الجمهىع اججه بلِ ٖالم الٖىم، مما خخ



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

118 

 

غ الصخٟٖت،  الهاج٠ املخمى٫، ٚحر ؤن هظا الخدى٫، ال ٓٗجي ؤن بٖضاص الخ٣أع

غ اإلاخٗم٣ت، ؤو ال٨خابت  ووكغها بىاؾُت هظا الىٕى مً الهىاج٠، ؾٖدل مدل الخ٣أع

غ الصخٟي الاخترافي، ول٨ً صخاٞت املخم ى٫ ْم٨ً ؤن ج٩ىن الجظابت، ؤو الخهٔى

ت، زانت في خالت ألازباع الٗاظلت خحن ٩ْىن الى٢ذ  غ ؤلازبأع  هاًما للخ٣أع
ً
م٨مال

حن هل آلازغون بلِ م٩ان الخضر ٢بل الصخٟٖحن املختٞر  ,Briggs, 2013) خغًظا، ٔو

p. 119).  ،ٞمً اإلاهم ؤن هخظ٦غ ؤن الصخاٞت، ْجب ؤن جإحي ؤوال، والخ٨ىىلىظٖا زاهٖا

وبٗباعة ؤزغي: صٕ خ٨م٪ ؤلازباّع خى٫ ما هى مهم، وما ؾٖجضه ظمهىع٥ مشحًرا 

غ بىاؾُت الهاج٠ املخمى٫،  لالهخمام، هى ما ْدضص ٢غاع٥ بكإن بٖضاص الخ٣أع

 ,Briggs) مٗاْحر٥ الصخٟٖتٞاألصواث الجضْضة، حٛحر ج٨خ٩ٖاج٪، ول٨ً ال حٛحر 

2013, p. 121) ًالم لـً ْخٖٛـغ صوعهـا، ولــ ، ٦ما حكـحر الخدىالث بلـُ ؤن وؾـاثل ؤلٖا

، 2020(هىع،  ْخٛــى٫ صوع اإلاىاَــً ٖلحهــا، ول٨ــً ال٣ىالــب جخٖٛــغ، واملخخـىي ْخُـىع 

 . )23نٟدت 

 أدوات صياعة احملتوى السقني  -10

ٖملٖت نىاٖت الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي مً الصخٟي بظاصة ؤصواث  جخُلب

نىاٖت املخخىي مً هاخٖت؛ والخٗامل م٘ اإلاىهاث الغ٢مٖت ألاوؿب للىنى٫ بلِ 

الجمهىع املخاَب بهظا املخخىي مً هاخٖت ؤزغي. ٞالصخٟٖىن الٗاملىن في 

ا الصخ٠ الىع٢ٖت، ْجضون ؤهٟؿهم الٖىم ْىظؼون ٢هههم الصخٟٖت ؤمام ٧امحر 

ىن، ومهىعو الٟٖضْى  ْجضون ؤهٟؿهم ْسخاعون نىعا  videographersالخلٖٟٔؼ

لخيكغ في صخ٠ الكغ٧اء، و٦ال مً الصخٟٖحن الٗاملحن في الصخاٞت الىع٢ٖت 

ب لغبِ ٢هههم بلِ الجمهىع  والصخاٞت ؤلاطاٖٖت ٓؿخسضمىن ونالث ٖلِ الٔى

با ٖلِ ؤلاهتر  هذ، ٦ما ؤن الهىاج٠ اإلاىدكغ خى٫ الٗالم، وبؿٗت ال خهغ لها ج٣ٔغ

غ مىهاث وكغ ظضْضة، وجخُلب ؤؾالٖب ظضْضة  MP3املخمىلت ومكٛالث  جٞى
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 .(Brooks, Kennedy, Moen, & Aanly, 2010, pp. 2-3) للؿغص ال٣هصخي

ٚحر ؤن هظا الجؼء ال حهضٝ بلِ ؤلاؾهاب في جىاو٫ الجىاهب الٟىٖت الخانت 

ه املخخىي وؤصواجه، ٞهي ٖضْضة، ومدكٗبت، وجسغط ًٖ صاثغة اهخمام هظبهىاٖت 

ٖلِ ؤهم ألاصواث التي ْيبػي ٖلِ الصخٟي هىا الًىء  ؾٗخم حؿلِٖ، ول٨ً الضعاؾت

٣ا  ٖخه، ٞو ؤلاإلاام بها، بما ْم٨ىه مً نىاٖت مدخىي ع٢مي، ْخٟاوث مؿخىي خٞغ

ظمهىع الٟٖضْى، خباع ؤن للىؾٖلت الصخٟٖت التي ٓٗمل ٞحها. م٘ ألازظ بٗحن الٖا

اث الجىصة  ؤنبذ الٖىم مدؿامدا بلِ صعظت مظهلت، ومىٟخدا ٖلِ ظمٖ٘ مؿخٔى

(Briggs, 2013, p. 202) ّت، والظ . ٞمدخىي الٟٖضْى اإلايكىع ٖلِ اإلاىا٢٘ ؤلازبأع

٘، وال ْجض الٗىاْت ال٩اٖٞت به  ٚالبا ما  less polishedْخم بهجاػه ٖلِ هدى ؾٕغ

ْجظب مكاهضًْ ٦ثر، مما صٞ٘ الٗضْض مً الصخ٠ بلِ حٖٛحر ههجها في الخٗامل م٘ 

ٟاتها إلاا هى ٢ابل لليكغ، لٗكمل مدخىي، مشل: بض  الٟٖضْى، وجىؾٖ٘ هُا١ حٗٔغ

ت  p. 203)(Briggs ,2013 , الٟٖضْى بالهىاج٠ املخمىلت مً مىا٢٘ ألاخضار ؤلازبأع

 مباقغة.

وجخمشل ؤبغػ ؤصواث الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي في ٧ل مً: الىهىم، والهىع 

ت والُبٖٖٗت، واإلاازغاث  الشابخت، والهىع اإلاخدغ٦ت (الٟٖضْى)، وألانىاث البكٔغ

باإلياٞت بلِ  ،infographic، والغؾىم اإلاٗلىماجٖت graphicsالهىجٖت، والغؾىم 

ت مباصت وؤؾـ هظه الخهمٖم واإلاىهخاط ، و٢ض ؤنبذ لؼاما ٖلِ الصخٟي الٖىم مٗٞغ

 الٗىانغ ٖلِ ؤ٢ل الخ٣ضْغاث.

 Text. الىص 1. 10

ال ْؼا٫ الىو ْدخل م٩ان الهضاعة باليؿبت ألّ مىخج صخٟي، ٞال ْم٨ً لىا ؤن 

هخسٖل ماصة صخٟٖت بضون هو م٨خىب، ما لم ج٨ً مهممت لٛحر اإلاخٗلمحن، ؤو 

م مً الخٖٛحراث التي َالذ الٗملٖت  لظّو الاخخٖاظاث الخانت، ٞٗلِ الٚغ
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و ال ْؼا٫ هى مل٪ الصخٟٖت ظغاء الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت الٗضْضة، بال ؤن الى

ت، ؤو نىع زابخت، ؤو ٖٞضْى ؤو ٚحرها مً ٖىانغ  املخخىي، وإياٞت مىاص مؿمٖى

الؿغص ألازغي، ال حك٩ل بضْال للىو اإلا٨خىب بل هي م٨ملت له، وجخٓاٞغ لخضمخه 

ٗا٫. مً ألازُاء الكاجٗت ٞ وجىيٖده، إلْها٫ اإلاٗاوي والغؾاثل ٖلِ هدى واضر ٞو

غ٢مي ؤن الخهمٖم هى الظّ ْهى٘ ٢هت ع٢مٖت هاجخت، ٓٗخ٣ض نىإ املخخىي ال ؤن

ٞاإلاهمم مهما ٧ان مىهىبا ال ٓؿخُٖ٘ بهجاػ هظه اإلاهمت صون ؤن ٩ْىن هىا٥ مدخىي 

٦خابٖا ؤو نىجٖا ظٖضان، ْىيٗان ظىبا بلِ ظىب م٘ الهىع التي جغوّ ال٣هت ؤو 

 .)2019(الجبىعّ،  اإلاىيٕى الظّ ْخم جىاوله

الماث التر٢ٖم، و٢ض  كمل الىو ال٩لماث اإلا٨خىبت، والغمىػ اإلاؿخسضمت، ٖو ٕو

جب ؤن ْغجب ٖلِ هدى مىخٓم. ً ؤو ٣ٞغاث وظمل، ٔو والىو  ْإحي في هٖئت ٖىأو

٨خب ٖلِ هدى ؤزاط. ول٩ي ٨ْخب  الجٖض هى طل٪ الظّ ْخىلض ًٖ البدض الجٖض، ٔو

دحن ٧ان ٓؿإ٫ "ؾدًٖٟ ٦ىج" ًٖ الصخٟي هها ظٖضا، ٖلٖه ؤن ٩ْىن ٢اعثا جهما، ٞ

٠ٖ٦ ْم٨ً للمغء ؤن ْهبذ ٧اجبا ٖٖٓما، ٧ان ْا٦ض صاثما ٖلِ ؤن البضاْت ج٨مً في 

 ؤن ٩ْىن ٢اعثا ٖٖٓما.

س الثابذ واملخحسن 2. 10  Pictures Motion & Still. الخصٍو

غ  حٗخبر غافي هي ال٣ىاٖض ألاؾاؾٖت ل٩اٞت ؤهىإ الخهٔى غ الٟىجٚى ٢ىاٖض الخهٔى

غ ٖٞه مباصت  غ ألازغي، وجخٞى غافي ؾب٤ ٧ل ؤهىإ الخهٔى غ الٟىجٚى ألازغي، ٞالخهٔى

ىوي، ٖٞما ٖضا خغ٦ت الهىعة ؤو الهىع اإلاخدغ  غ الؿٗىماجي والخلٖٟٔؼ ٦ت الخهٔى

motions pictures الهىع الشابخت  والتي جخىلض ظغاء جخالي ٖغىstill pictures 

اعاث في الشاهٖت  نىعة في الشاهٖت ؤو  24بىا٢٘  frame ratesلخ٩ىن ما ٓٗٝغ بٗضص ؤلَا

الخ٣اٍ مدخىي مشحر لالهخمام مً الىاخٖت اإلاغثٖت ٓٗض ؤؾاؽ ؾغص ال٣هو ؤ٦ثر. ٞ

ت اإلاغجي، وؾىاء ٧ان اإلاغء ْهىع ٖٞضْى، ؤو ْلخ٣ِ نىعة زابخت، ٞةن ال٣ضعة ٖلِ الغ  ٔئ
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٣ت لبضء الخهى٫ ٖلِ هظا  ا، وؤًٞل َٔغ والخ٣ٖٖم بٖٗىن مخٗلمت ٓٗخبر ؤمغا خٖٔى

غافي الشابذ غ الٟىجٚى  .(Gitner, 2015, pp. 1-2) الخٗلٖم جمم مً زال٫ الخهٔى

غ بىظه ٖام، ومجها: دخاط مٗضو املخخىي الغ٢مي ؤلاإلاام بإهم ٢ىاٖض الخهٔى  ٔو

اع  .1 ً ؤلَا ، ٞالهىعة جخ٩ىن مً م٣ضمت، ووؾِ، وزلٟٖت. compositionج٩ٔى

ً الجٖض ْخُلب خظٝ الٗىانغ ٚحر اإلاهمت التي حكدذ اإلاكاهض ًٖ و  الخ٩ٔى

، باإلياٞت بلِ جغ٥ مؿاخت مىاؾبت ؤٖلِ (Briggs, 2013, p. 145) عؾالت الهىعة

، room lead، والاؾخسضام الصخٖذ إلاؿاخت اججاه الىٓغ room headالغؤؽ 

غاٖٞت اإلاٗبرة  ٠ٖ الخٍُى اللخ٣اٍ الهىعة الٟىجٚى ت ٦ٖٟٖت جْى ومٗٞغ

 والجظابت. 

ج٣ؿٖم قاقت  ، وجىو هظه ال٣اٖضة ٖلThird Of Rule Theِ الشلض٢اٖضة  .2

ٞى٢ٕى ، ألاظؼاء الشالزتالٛغى اإلاهىع في ؤخض ال٩امحرا بلِ زالزت ؤظؼاء، ووي٘ 

الجؿم اإلاهىع في وؾِ الهىعة ٖاصة ال ُٓٗي نىعة ظٖضة، و٢ض ؤنبدذ 

ال٩امحراث الغ٢مٖت الخضْشت، و٦ظا ٧امحرا الهىاج٠ املخمىلت جدخّى ٖلِ زٍُى 

الكب٨ت التي ج٣ؿم الكاقت بلِ زالزت ؤظؼاء مما ٓؿاٖض اإلاهىع ٖلِ وي٘ 

 الهىعة في الجؼء ألاوؿب مجها.

غ ألاؾ .3 ت ػواْا الخهٔى ت، وؾٟلٖت، ومؿخ٣ٖمت  وؤهمهااؾٖت، مٗٞغ ؤعب٘ ػواْا: ٖلٔى

ت مً هظه الؼواْا ؤٚغايها  ت الجاهبٖت، ول٩ل ػأو ؤو مً مؿخىي الىٓغ، والؼأو

ت  تالخانت بها، ومجها ؤن الؼأو لِ ج٣ؼم الجؿم  الٗلٔى ؤو الخ٣اٍ الهىعة مً ألٖا

ما٫ الضعامٖت زانت، اإلاهىع، ولها صالالث صعامٖت ٦خجؿٖض  حؿخسضم في ألٖا

ت الؿٟلٖت التي جطخم ..خاالث الخؼن والخٝى ؤو الاهُىاء ، ب٨ٗـ الؼأو

ت مؿخىي الىٓغ ٞهي  الجؿم اإلاهىع، ٞدكٗغ بالطخامت والٗٓمت، ؤما ػأو

ت مداْضة، جٓهغ اإلاىٓىع اإلاهىع في هٖئخه الُبٖٖٗت، باإلياٞت بلِ الل٣ُاث  ػأو
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هاع  التي جٓهغ الٟٗل وعصة الٟٗل، والل٣ُاث التي جازظ مً ٞى١ ال٨خ٠ إْل

مً ، وال٣ُ٘ shot interviewوظهت هٓغ الصخو املخاَب، ول٣ُاث اإلا٣ابالث 

، ومً اؾخسضاماتها الخٛلب ٖلِ الل٣ُاث cutawayبلِ ل٣ُت ؤزغي ل٣ُت 

غ، وؤحجام الل٣ُاث، ْم٨ً cuts jumpال٣اٞؼة  . وهظا الخٗضص في ػواْا الخهٔى

٘ في الخ٣اٍ الهىعة، ٞالهىع  ة الجٖضة هي التي ْخم الخ٣اَها مً ػواْا مً الخىٕى

بت، وبٖٗضة، ووؾِ، وبما ْم٨ً مً ازخٖاع  ت: ٢ٔغ مسخلٟت، وبإحجام مخىٖى

ً –الهىعة ألاوؿب مجها، ٞالٗشىع ٖلِ نىعة ظٖضة، ْخُلب  ختى مً اإلاهىٔع

حن ت، باإلياٞت  -املختٞر الخ٣اٍ ٖكغاث الهىع بإحجام مسخلٟت، وػواْا مخىٖى

للخهى٫ ٖلِ ل٣ُاث زابخت، جسلى  tripodخامل ال٩امحرا  بلِ يغوعة اؾخسضام

 مً ؤّ الاهتزاػ.

ت ٖلِ خامل مخدغ٥ ؤو زابذ.  .4 ت خغ٧اث ال٩امحرا ألاؾاؾٖت، وهي مىيٖى مٗٞغ

ٖٞخىلض ًٖ ألاولِ ؤعب٘ خغ٧اث ؤؾاؾٖت، وهي: خغ٦ت اؾخٗغايٖت مً ألاؾٟل بلِ 

لِ  لِ بلِ ألاؾٟل Up Tiltألٖا خغ٦ت اؾخٗغايٖت  ، ؤوDown Tilt، ؤو مً ألٖا

، Left Pan، ؤو مً الٖمحن بلِ الكما٫ Right Panظاهبٖت مً الكما٫ بلِ الٖمً 

 خغ٧اث اإلاظ٧ىعة.هظه الوهىا٥ خغ٧اث مغ٦بت مً 

ت الاهخ٣االث ألاؾاؾٖت بحن الل٣ُاث، والٛغى مً اؾخسضام ٧ل مجها، وؤهم  .5 مٗٞغ

جٖان Dissolve، اإلاؼط Cutهظه الاهخ٣االث ال٣ُ٘  ، والضزى٫ والخغوط الخضٔع

& Fade Out In Fade وجؼزغ بغامج الخىل٠ٖ الخضْشت ب٨م ٦بحر مً الاهخ٣ا٫ ،

٤ ٢ىاٖض مٖٗىت، ٞاؾخسضامها  بحن الل٣ُاث، ول٨ً ْجب اؾخسضامها ٞو

ل لضي  ،الخاَئ ؤو ٖلِ هدى ٖكىاجي، ْاصّ هخاثج ٨ٖؿٖت، ؤولها بخضار حكٕى

 .ٕ الغثٗسخي، وعؾالخه ألاؾاؾٖت، ْهٝغ اهدباهه ًٖ اإلاىيى اإلاخل٣ي

غ الؿاب٣ت؛ ٞةن الهىعة الصخٟٖت جىٟغص بما ْإحي:  وإياٞت بلِ ٢ىاٖض الخهٔى
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ت اإلا٩ان، بدٖض جخطر مٗالم الهىعة، وم٩ان الخ٣اَها،  .1 ْجب ؤن ح٨ٗـ هٔى

م٨ً طل٪ ؤن ْخم  جٓهغ في  Bannerمً زال٫ الخغم ٖلِ بْهاع الٞخت  -مشال–ٔو

 م٩ان الخضر.

ت ًٖ الخضر، مً زال٫الهؤن جخًمً  .2 الهىعة  الخٗل٤ٖ ٖلِ ىعة عؾالت زبْر

Caption. 

وظىص الٗىهغ البكّغ في الهىعة هى الظّ ُٓٗي الهىعة الصخٟٖت عوخها،  .3

ؤزىاء الخ٣اٍ  actionؤو جخًمً ٞٗال ؤو خغ٦ت  eventبدٖض ح٨ٗـ الخضر 

 الهىعة. 

ِلمت  .4 ْٗ الهىعة التي جدضص ، وهي informationalؤن ج٩ىن الهىعة مسبرة ؤو ُم

ألاقٖاء بإ٦ثر الُغ١ بؿاَت ووا٢ٖٗت، ٞالٗىهغ اإلاٗلىماحي في الهىعة ال مٟغ 

غافي، ؾىاء ٧ان طل٪ باليؿبت للهىعة التي جلخ٣ِ  غ الٟىجٚى مىه في الخهٔى

 .(Gitner, 2015, pp. 27, 32) شخها، ؤو م٩اها، ؤو قٗئا، ؤو وكاَا..

ت، ٧الخغ٦ت، وجٟاٖل الٗىهغ اإلاهىع ؤو ناو٘ الخضر ؤزىاء  .5 ؤن جدؿم بالخٖٔى

الخ٣اٍ الهىعة، بما ْجٗل الهىعة ها٣َت ومٗبرة ًٖ الخضر ؤو الٗىهغ 

 اإلاهىع.

غ ٖىهغ البؿاَت، وؤال ج٩ىن الهىعة مؼصخمت بال٨شحر مً الٗىانغ التي  .6 جٞى

 جاصّ بلِ حكخٗذ اهدباه اإلاخل٣ي.

اإلاىاؾبت، ؾىاء باليؿبت  momentاللخٓت باإلياٞت بلِ ما ؾب٤ ٞةن ازخٖاع 

اللخٓت هي جل٪ الى٣ُت للهىعة الصخٟٖت، ؤو للٟٖضْى مؿإلت ٚاْت في ألاهمٖت، ٞ

ضة التي ْم٨ً ب٣ْاٝ الخضر ٖىضها، إلزباع ال٣هت في بَاع واخض، ٞهي  الؼمىٖت الٟٔغ

ل ؤ٢ىي اإلاٗاوي، ٞاللخٓاث ٖابغة، طعوة ألاخضار التي حؿخُٖ٘ ٞحها الهىع جىنٖ

٠، ل٨جها الظهب الظّ ْبدض ٖىه اإلاهىع   ,Gitner, 2015, pp. 15) بد٨م الخٗٔغ



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

111 

 

ت (25 ًٖ  storytellers visual، ومً زم ْجب ؤن ْبدض عواة ال٣هو البهٔغ

لخٓاث باؾخسضام ٧امحراتهم، ؾىاء ؤ٧اهىا ْهىعون م٣اَ٘ ٖٞضْى ؤو نىًعا زابخت، 

ٞاللخٓاث حٗخبر خاؾمت إلزاعة اإلاكاٖغ والخٗا٠َ لضي اإلاكاهض، ٞهي ٖباعة ًٖ 

لِ هدى مخىاٚم ٧ل  خم خحن ْجخم٘ ٖو ػمً ٢ض ٩ْىن ٢هحرا ظًضا في بٌٗ ألاخٖان، ٔو

ً، وال ، واليكاٍ، والخ٩ٔى ت مً: اإلاىيٕى ًىء اللخ٣اٍ اللخٓت الٗاَٟٖت الجىهٔغ

 . (Gitner, 2015, pp. 7, 33) ما لـمكهض

ا زاًنا مً الش٣ت بحن اإلاىيٕى واإلاهىِ  ًٖ خُلب الخ٣اٍ لخٓت خ٣ٖ٣ٖت هى ع، ٔو

جب ؤن ٩ْىن الصخو مىيٕى الهىعة ٚحر مهخم بىظىص اإلاهىع، وعبما ٚحر  وإ ٔو

ٖلِ الخاثِ التي ًْغب بها  الظبابت، ٦ما ؤن اإلاهىع ْجب ؤن ٩ْىن مدل٣ا مشل به

غا٢ب لخٓت خضور اللخٓت اإلاىخٓغة، ٦ما ؤن اوكٛا٫ اإلاهىع  اإلاشل، ْيخٓغ ٔو

 ٞاصًخا، ٣ٞض ْدؿبب طل٪ في جى٠٢ اإلاهىع ًٖ 
ً
بالخ٣اٍ نىع ٦شحرة ٢ض ٩ْىن زُإ

ذ اللخٓت ٞىع خضوثها  . (Gitner, 2015, p. 8) ٧ىهه مغا٢ًبا، وجٟٔى

ىعص  ٖضة ههاثذ لخدضْض اللخٓاث، ؤهمها: (Gitner, 2015, p. 8) ٔو

  ٦ً نبىعا، ٖٞم٨ً ؤن جدضر اللخٓاث البٖٗضة ًٖ ٖٖىن الخغاؾت في ؤ٦ثر

 ألاو٢اث ٚحر اإلاخى٢ٗت وؤ٦ثرها نٗىبت.

 بلِ م٩ان الخضر، والب٣اء مخإزًغا. الىنى٫ مب٨ًغا 

  ٞإهذ حٗٝغ ٠ٖ٦ ْبضو شخو ما ،٪ اخغم ٖلِ ٢غاءة حٗابحر الىظه إلاىيٖى

ٖىضما ٩ْىن مؿخًٗضا للب٩اء. ابدض ًٖ ٖالماث بىاء اإلاكاٖغ في ؾماث 

 ألاشخام، وال جخجل مً الىٓغ بلحهم.

 ؿغ لٛت الجؿض، ٞهي حؿاٖض ٖلِ ؾغص ت، عا٢ب ٞو  ٢هت. ؤصعؽ الخٟاٖالث البكٔغ

  ،ْم٨ً ؤن ج٩ىن اللخٓت اإلاكهض هٟؿه، ومً زم؛ ٨ٞغ بما الظّ ْىحي به اإلا٩ان

والظّ ال ٩ْىن صاثًما مجغص "ل٣ُت جإؾٗؿٖت"، ٞال جهىع ٣ِٞ واظهت اإلابجى، 
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 وإهما اهخٓغ ختى ْدضر شخيء ما؛ اهخٓغ لخٓت ٧اقٟت.

جب ؤن ٨ْٟغ عاّو ال٣هت اإلاغثٖت الخ٣ٖ٣ي ٖٞما هى ؤمام ال٩امحرا، و  عبما ألاهم ٔو

مً طل٪، ؾبب وظىصها، وؤن ْٟهم ؤن ما هى ؤمام ال٩امحرا مهم وله مٛؼي، ؾىاء 

٢بل الخ٣اٍ الهىعة ؤو بٗض طل٪، ٞدمل ال٩امحرا مغجبِ بمؿاولٖت ج٣٘ ٖلِ ٖاج٤ 

اإلاهىع، ٞالهىع اإلالخ٣ُت لها ال٣ضعة ٖلِ الخإزحر ٖلِ آلاعاء والٗىا٠َ، وختى 

ش، وؾىاء ؤ٧اهذ ال ؤو ٧لحهما،  مخدغ٦ت٩امحراث جلخ٣ِ نىًعا زابخت ؤو حك٨ٖل الخأع

ٖٞجب ٖلِ اإلاهىع الخ٣اٍ نىع طاث مٛؼي، وؤن ْخإ٦ض صاثًما مً وظىص ؾبب 

 ٢ضعجهما ْمحز اإلاهىع املختٝر هى ماللخ٣اٍ املخخىي ال٩اثً ؤمام ٖضؾت ال٩امحرا، ٞ

-Gitner, 2015, pp. 10) ٖلِ ٢ى٫ ألاقٖاء اإلاهمت، وهي ألاقٖاء التي جغجبِ بالجمهىع 

13). 

 Soundالصوث  3. 10

ْدخل الهىث م٩اهت مهمت باليؿبت لل٣هو الغ٢مٖت اإلاغثٖت، ٞهى الظّ ٓكغح 

ت. و٢ض ٩ْىن الهىث هها  ُٗحها الخٖاة والخٖٔى ىضر ؤبٗاص ال٣هت، ٕو ٟؿغ، ٔو ٔو

، وفي هظه الخالت ْجب ؤن ْظهب بلِ ما وعاء الهىع، وال over voiceمهاخبا للهىع 

ٓكغح الهىع التي جد٩ي ًٖ هٟؿها، و٢ض ٩ْىن الهىث ٖباعة ًٖ م٣ابلت مُىلت، ؤو 

م٣خُٟا نىجٖا مً م٣ابلت، ؤو نىجا َبٖٖٗا للخضْض، ؤو مىؾ٣ُٖ ؤو مازغاث 

يبػي ٖلِ الصخٟي؛ ناو٘ املخخىي الغ٢مي ؤن ْض ع٥ مهاخبت.. ؤو ٚحر طل٪، ٔو

ؤهمٖت الهىث باليؿبت للؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، ويغوعة ويىخه بجىصة ٖالٖت، 

وؤن اإلاكاهض ال ْم٨ً ؤن ْدؿامذ في ؤّ مؿخىي مً ٖضم ويىح الهىث، وهظا لً 

ىن اإلاىاؾب  ت ؤؾاؾٖاث الهىث، و٦ٖٟٖت حسجٖله، وازخٖاع اإلا٨ٖٞغ ْخإحُ بال بمٗٞغ

ت ٦ٖٟٖت الخٗا ىن ٖىض الدسجٖل للدسجٖل، والخ٣اٍ ألانىاث، ومٗٞغ مل م٘ اإلا٨ٖٞغ

ؤو ؤلال٣اء، باإلياٞت بلِ ٦ٖٟٖت بظغاء ٖملٖاث مؼط ألانىاث ؤو ما ٓٗٝغ 
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٣ت لخجىب خضور مكا٧ل في الهىث هي ججىب خضوثها  بـ"اإلا٨ؿاط"، ٞإًٞل َٔغ

 مً البضاْت.

وال ج٣خهغ الٗىاْت بالهىث ٖلِ يغوعة مغاٖاة الجىاهب الٟىٖت لدسجٖل 

ي طل٪ بلِ بظاصة ًٞ ؤلال٣اء، ومغاٖاة صخت مساعط خٗضجالهىث ٞدؿب؛ بل 

٘ في َب٣اث الهىث، صون ج٩ل٠، وه٤ُ  ، وال٣ضعة ٖلِ الخىٖٛم والخىٕى الخغٝو

٣ت صخٖدت، و٢غاءة الىو ٖلِ هدى ْسلى مً الى٢ٕى في ألازُاء  ال٩لماث بُٔغ

ت الجلي مجها والخٟي ٖلِ خض ؾىاء، ٞمهما ٧اهذ ٢ىة الىو اإلا٨خىب؛ ٞةن  :الىدٔى

ٞالهىث  و٢ض ٣ْطخي ٖلٖه باإلاغة، ل٣اء ْم٨ً ؤن ٓٗؼػ مً ٢ىجه، ؤو ًْٟٗه،ؤلا

ي٠ٗ الىو اإلا٨خىب، في خحن  -بلِ خض ما–ؤلاطاعي، وؤلال٣اء الؿلٖم، ٢ض ٓٗىى 

 ؤن الهىث ٚحر ؤلاطاعي، وؤلال٣اء ال٠ًٖٗ، ٣ْخل الىو ال٣ّى ال مدالت.

 : Edition. الخولُف 4. 10

ىهغا مهما للٛاْت مً ٖىانغ الؿغص ال٣هصخي ٓٗخبر الخىل٠ٖ ؤو اإلاىهخاط ٖ

الغ٢مي، ٞهى الظّ ْم٨ً مً بىاء ال٣هت مً بضاْتها وختى جهاْتها، وؾغصها ٖلِ هدى 

ت ؤؾـ ٖملٖت اإلاىهخاط،  واضر وظظاب، وهظا ال ْم٨ً ؤن ْخإحُ بال مً زال٫ مٗٞغ

، ٞال ٨ْٟي لهىاٖت ؾغص sequence تاإلاخىالٖ اإلاكاهض وؤهىاٖه، و٦ٖٟٖت بىاء

editing ٢هصخي ؤزاط امخال٥ مهاعاث الخٗامل م٘ بغامج وجُب٣ٖاث الخىل٠ٖ 

applications/programs ًٞلٗؿذ الٗملٖت مجغص اؾخحراص اإلا٣اَ٘ اإلاهىعة م ،

لها بلِ بغهامج الخىل٠ٖ ٖلِ ظهاػ ال٨مبٖىجغ، و٢هها وجغ٦ٖبها ظىبا بلِ  ال٩امحرا، وججْز

بحن الل٣ُاث، وجغ٦ٖب الهىث البكّغ ٖلحها  transitionsظىبا، ووي٘ الاهخ٣االث 

over-voice ت sound ، واإلاازغاث الهىجٖت effects visual، وإياٞت اإلاازغاث البهٔغ

effects وألانىاث الُبٖٗت ،sounds natural ..ًْؤو ج٣ؿٖم الكاقت بلِ ظؼؤ ،

حرها مً ؤصواث الخىل٠ٖ املخخلٟت اإلاخاخت في هظه البرامج والخُب٣ٖاث، بل بلِ – ٚو
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ال بض مً ؤلاإلاام ب٣ىاٖض الاهخ٣االث، وؤٚغاى اؾخسضاماتها، ٞالخىل٠ٖ  -ظاهب هظا

ت، وجسهو ٖلمي ْضعؽ  َٗ في ٧لٖاث وؤ٢ؿام الٟىىن الخُب٣ٖٖت ؤو  -ٚالبا–َنْى

لٗـ مُلىبا مً ال٣اثم ٖلِ نىاٖت املخخىي ال٣هصخي الغ٢مي ؤن  ٚحر ؤههالجمٖلت، 

بلِ ظاهب ال٣ضعة ٖلِ الخٗامل م٘ بغامج –٩ْىن يلٖٗا في هظا املجا٫، ٨ٖٟٖٞه 

ؤلاإلاام بال٣ىاٖض ألاؾاؾٖت للمىهخاط التي جم٨ىه مً  -وجُب٣ٖاث اإلاىهخاط الغ٢مي

٠ٖ اإلاىاؾب لًٟ اإلاىهخاط لبىاء ٢هت ع٢مٖت ٖلِ هدى ٞٗا٫.  الخْى

 ومً أهم املفاهُم واللواعد ألاطاطُت للخولُف ما ًأحي: 

  الخىل٠ٖ اإلاخىاليtingedi continuity ِوهي: ٖملٖت ج٣ىم ٖلِ ؾغص ال٣هت ٖل ،

ثها، مً اهدى ْجٗل اإلاخل٣ي مإزىطا بخض٣ٞها مكهضا جلى آلازغ، ومؿخٛغ٢ا في ؤخض

بضء الٗمل (ٖٞلم، مؿلؿل، ٢هت ع٢مٖت..)، وختى جهاْخه، صون الكٗىع ب٤ًٖ ؤو 

 ملل.

  ؤلاهخاط اإلاخىاّػediting parallel  ان في ٖه ْخم الاهخ٣ا٫ بحن خضزحن ْجٔغ ٞو

هاع  اللخٓت هٟؿها، ؤو ْخم الاهخ٣ا٫ بلِ ل٣ُاث طاث نلت بالخضر الغثٗسخي، إْل

غاى ألازغي.  الٗال٢ت بٖجهما، ؤو لخل٤ جىجغ صعامي لضي اإلاكاهض، ؤو لٛحره مً ألٚا

  الترابِ بحن الل٣ُاثaction matchedوهى ؤن ْخم الاهخ٣ا٫ بحن الل٣ُاث ٖل ، ِ

هدى ؾلـ ومغن، و٧ل ل٣ُت ج٣ىص ؤو جيخج ًٖ ألازغي، بما ْد٤٣ جض٤ٞ 

الل٣ُاث، وجخابٗها ٖلِ هدى مى٣ُي وؾلؿل، ٞمشال: ل٣ُت واؾٗت لصخو 

بت له، وهى ْىٓغ  ْجلـ في م٨خبه، ٞةن الل٣ُت الشاهٖت ْم٨ً ؤن ج٩ىن ل٣ُت ٢ٔغ

بت ؤ٦ثر ٖلِ  ٣لبها، جخلىها ل٣ُت ٢ٔغ ، وهى -مشال– ال٣لمبلِ ألاوعا١ التي ؤمامه، ٔو

٣ْىم بال٨خابت ؤو الكُب ؤو الخصخٖذ ٖلِ الىع١.. بما ْد٤٣ في الى٢ذ هٟؿه 

، ٞاإلاكاهض ال ٤ُْٖ الاهخٓاع لخغ٦ت جخىلض ًٖ line Eyeجدب٘ مؿاع خغ٦ت الٗحن 

ؤزغي صون ؤن جٓهغ ؤمامه للخى واللخٓت. ٦ما حٗخبر الل٣ُاث التي ح٨ٗـ وظهت 
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آزغ خٖا ٖلِ ؤهمٖت جخاب٘ الل٣ُاث، بما ْإزظ بٖض مشاال  views of pointالىٓغ 

 
َ

ك
َ
 اهض، مكهضا جلى آلازغ في جض٤ٞ بهّغ ؤزاط.اإلاخٟغط إلاخابٗت اإلا

  ت و٦ٖٟٖت جُب٣ٖها ٖلِ  correction colorمباصت الخصخٖذ اللىوي مٗٞغ

 الل٣ُاث، ويىابِ هظه الٗملٖت.

  ٕت ؤلا٣ْا ُت ٖلِ الكاقت، مضة ػمً ب٣اء الل٣ -مما حٗىٖه-، وحٗجي pacingؾٖغ

، ومً زم ي٠ٗ اهضماط ب٣ْإ اإلااصة اإلاهىعة٩ٞلما َالذ هظه اإلاضة، ٧لما ي٠ٗ 

، ؤو الاههغاٝ ًٖ مخابٗخه باإلاغة، والاهخ٣ا٫ اإلاكاهض في مخابٗت الٗمل اإلاٗغوى

 .بلِ ٢ىاة ؤزغي 

  مٗالجت بٌٗ ألازُاء الٟىٖت في خا٫ خضوثها، مشل: الل٣ُت ؤو ال٣ُ٘ ال٣اٞؼ

cut jump،  هىع الهىث ٢بل ْهىع الل٣ُت، ؤو اؾخمغاعه في الٓهىع بٗض ْو

، وهي ٨ٖـ ألاولِ جماما، خٖض L cut، و J cutازخٟاء الهىعة، ؤو ما ٓٗٝغ بـ 

ؿخمغ الهىث في الٓهىع لى٢ذ ٢هحر، في خحن جٓهغ الل٣ُت  جسخٟي الهىعة، ٕو

 الخالٖت.

 أضاليب الطسد الكصصي السقني   -11

٣هصخي الغ٢مي، وجخُىع ٖلِ هدى مُغص بخُىع جخٗضص ؤؾالٖب الؿغص ال

مىهاث الٗغى ؤلال٨تروهٖت ٖلِ الكب٨ت الٗى٨بىجٖت، ومما ْمحز هظه ألاؾالٖب ؤجها 

ؤ٤ٞ ال خهغ له مً خٖض الخجضْض وؤلابضإ، ول٨جها حؿدىض في ألانل بلِ ال٣ىاٖض 

ْثّر ألاؾاؾٖت للٗمل الصخٟي اإلانهي، وج٠ًٖ بلحها ال٨شحر مً ٖىانغ الؿغص، بما 

دىاؾب ومىهاث الٗغى،  الخ٨ٟحر في  ٚحر ؤن ما ْيبػي الاهدباه بلٖه ؤناإلاًمىن، ٔو

الؿغص ال٣هصخي الٟٗا٫، ال ْبضؤ مً ازخٖاع ؤصاة الؿغص، ؾىاء ؤ٧اهذ نىعا مخدغ٦ت 

جا مً طل٪ ٧له،  غاٖٞت)، ؤو عؾىما مٗلىماجٖت، ؤو مٔؼ (ٖٞضْى)، ؤو نىعا زابخت (ٞىجٚى

ؤو ٚحره مً وؾاثل الؿغص البهّغ ألازغي، وإهما ْبضؤ مً الخ٨ٟحر في ال٣هت طاتها، 
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٣ت اإلاشلِ ٞهي التي جدضص ألا  ؾلىب ألاوؿب لؿغصها، ؤو ْجب ؤن ه٨ٟغ في الُٔغ

ا، ٞال٣هت هي التي جدضص ؤؾلىب الٗغى، ولٗـ ال٨ٗـ.  لؿغصها بهٔغ

 ؾبٗت مً ؤؾالٖب الؿغص اإلاغجي، وهي: (Ovaskainen, 2019) وحؿغص

ت  الٟٖضْىهاث ال٣هحرة، بما في طل٪ ألاٞالم الىزاث٣ٖت ال٣هحرة، .1 والخٟؿحْر

explainers. 

ضزل في هظا اإلا٣االث اإلاغثٖت، وال٣هو اإلاغثٖت،  .2 ت، ٔو ٔغ البٖاهاث الخهٔى

 .Media Storytelling Blendedوال٣هو ال٣اثمت ٖلِ الؿغص ال٣هصخي اإلاضمج 

٣٘ يمً هظا الىٕى مً Articles Structuredاإلا٣االث اإلابيٖت بىاء مد٨ما  .3 ، ٔو

ت Listiclesالؿغص صخاٞت ال٣ىاثم  واإلاىاظحر  Newsletters، واليكغاث ؤلازبأع

Briefs. 

 .Adapting Storiesعواْت ال٣هو الصخهٖت، وج٠ٖٖ٨ ال٣هو  .4

ً الخي  .5  .Live Bloggingالخضٔو

 .Automated Storytelling، وال٣هو آلالٖت Botsالغوبىجاث  .6

 Virtual and Augmented realityالىا٢٘ الاٞتراضخي، والىا٢٘ اإلاٗؼػ  .7

م٨ً جىاو٫ ؤبغػ ؤصواث الؿغص ال٣هصخي ٖلِ الىدى آلاحي:   ٔو

 : Motion Pictures  . الفُدًو1. 11

ٓٗخبر الٟٖضْى مً ؤهم ألاق٩ا٫ في ٖالم الؿغص ال٣هصخي الغ٢مي، ٞهى ألا٦ثر 

ا، وألاوؾ٘ اهدكاعا ٖبر مسخل٠ اإلاىهاث الغ٢مٖت ٖلِ قب٨ت ؤلاهترهذ، وؤ٦ثر ما  طْٖى

ب خ٣ْWeb Video٤٣بل ٖلٖه ظمهىع هظه الكب٨ت. ٞالٟٖضْى الكب٩ي   ، ؤو ٖٞضْى الٔى

ش ؤلاوؿاوي  .(Alexander, 2011, p. 83) واخضة مً ؤٖلِ وؿب اإلاكاهضة في الخأع

٠ الؿغص الظّ ْخم بىاؾُت الٟٖضْى بإهه الؿغص ال٣هصخي الظّ  م٨ً حٗٔغ ٔو
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اإلاخدغ٦ت ماصجه ألاؾاؾٖت، وال ْمى٘ طل٪ مً بياٞت ٖىانغ ؤزغي  ج٩ىن الهىع 

مؿاهضة له، ٧الىهىم ال٣هحرة اإلا٨خىبت ٖلِ قاقت الٗغى، خٖض ؤنبدذ 

مماعؾت مغجبُت بال٣هو الغ٢مٖت، بما ٓؿاٖض ٖلِ جىنٖل الغؾالت ٖلِ هدى 

ضزل في هظا الىٕى مً الؿغص البهّغ الٟٖضْىهاث ال٣هحرة ؾىاء ؤ٧اه ذ ٞٗا٫، ٔو

ىهٖت مٖضاهٖت، ؤو ؤٞالم غ جلٖٟٔؼ وزاث٣ٖت ٢هحرة، حٗخمض ٖلِ الكغح والخٟؿحر،  اج٣أع

ملٖت اإلاىهخاط،  غ، ٖو خم بهخاظها بىاؾُت الهىاج٠ املخمىلت، بضءا مً الخهٔى ٔو

٘ ٖبر اإلاىهاث الغ٢مٖت. ٞ ، هى واهتهاء باليكغ والخىٕػ ٣ت اإلاشلِ لبىاء ٖٞضْى ٢ّى الُٔغ

٣ت هٟؿها التي جخم مً زال٫ ال٨خابتؤن ْخم الخ٨ٟحر ٖٞه   .Briggs, 2013, p) بالُٔغ

 بال٨خابت. الٗىاْت ٖٞه ْخمبهىاٖت الٟٖضْى ٖلِ الىدى الظّ  الٗىاْت: ؤّ، (204

و٢ض اؾخُاٖذ الصخ٠ ؤن جهبذ في وي٘ مشالي باليؿبت لغواْت ال٣هو 

ت، ل٨ً ما ْيبػي مالخٓخه الٛىٖت باملخخىي، بما ْخجاوػ  ما ج٣ضمه اليسخت اإلاُبٖى

م مً ؤن الصخ٠ جخبىاه مً ؤظل ب٣ائها  هىا، هى ؤن الخاظت بلِ الٟٖضْى، ٖلِ الٚغ

الا٢خهاصّ، ال ْيبػي ؤن ٓٗجي ؤن عواْت ال٣هو، ْجب ؤن ج٣ضم للمخهٟدحن ؤ٢ل 

ت  .Gitner, 2015, p) مما ْدهل ٖلٖه ال٣غاء ٖبر ؤلاهترهذ، ؤو في الصخٖٟت اإلاُبٖى

ا بىٟـ ٖٞجب ، (326 ؤن جخًمً ال٣هت اإلاصخىبت بالٟٖضْى مًمىها صخٟٖا زٔغ

ت.  ال٣ضع الظّ جخًمىه ال٣هت اإلايكىعة في الصخٖٟت اإلاُبٖى

 : Still Pictures. الصوز الثابخت 2. 11

ت مً الهىع  وهي الؿغص ال٣هصخي الظّ ٓٗخمض ٖلِ الهىعة ؤو مجمٖى

م٨ً ؤن ًْاٝ بلحها حٗل٣ٖا ٢هحرا  ا ما، captionالصخٟٖت، ٔو ال هٖى ، ؤو َٔى

باإلياٞت بلِ الاؾخٗاهت بٗىانغ الخهمٖم التي حؿاٖض ٖلِ عواْت ال٣هت وإزغائها، 

ضزل في هظا الىٕى مً الؿغص ال٣هو  ال٣هحرة التي وإزغاظها ٖلِ هدى ظظاب. ٔو

غ   Swipeableج٩ىن ٖباعة ًٖ نىعة جهمم في هٖئت بُا٢ت ؤو ؤ٦ثر ٢ابلت للخمٔغ
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Cards ل غ الُٔى لت طاث الخمٔغ ، Long-form Scrollytelling، وال٣هو الُٔى

ت   .)Ovaskainen ،2019( صعظت 360والهىع اإلالخ٣ُت بؼأو

ت مهما ازخلٟذ  ا باليؿبت لل٣هو الخبْر جدخل الهىعة الصخٟٖت صوعا مدىٔع

ذ مىهاث الٗغى، ٞاإلايكىعاث  ضاث، postsوؾاثل اليكغ، ومهما جىٖى  والخٛٔغ

tweets  اإلاصخىبت بالهىع جل٣ُ جٟاٖال ؤ٦ثر، واهدكاعا ؤوؾ٘ مً جل٪ التي ال

اؾخسضام ألاٞٗا٫، ْهاخبها نىع. والصخاٞت بضون نىع حكبه ال٨خابت بضون 

، وبًٟل tell don’t, showوال ْسبروا"  ٓٗغيىاوصاثما ما ُْلب مً ال٨خاب بإن "

غ الغ٢مي، ؤنبذ بم٣ضوع الصخٟي بؿهىلت ؤن ٓؿدبض٫ بال٩لماث الهىع،  الخهٔى

٘ ٦ٟاءة الصخاٞت، ٚحر ؤن بهجاػ هظا ٖلِ الىدى  بما ْدؿً ٞغ ججغبت الجمهىع، ٔو

ضاصاإلاغظى، ْخُلب الهبر، واإلام ؤصي ، ٣ٞض (Briggs, 2013, p. 137) اعؾت وؤلٖا

غ الغ٢مٖتاهدكاع  ظغاء ْهىع الخ٨ىىلىظٖا الغ٢مٖت والهاج٠  ٧امحراث الخهٔى

غافي والٟٖضْى غ الٟىجٚى ، ٦ما ؤن ٖلِ خض ؾىاء املخمى٫ بلِ بخضار َٟغة في الخهٔى

حره مً قب٩اث  بجاخت بم٩اهٖت مكاع٦ت الهىع ٖلِ هُا١ واؾ٘ ٖبر اوؿخجغام ٚو

ٖلِ هظه  GPS taggingالخىانل الاظخماعي، وإياٞت الىؾم الخام باإلاى٢٘ 

غاٖٞت والٟٖضْى  الهىعة، ٖؼػث مً ٢ىة الؿغص ال٣هصخي بىاؾُت الهىع الٟىجٚى

(Gitner, 2015, p. 5).  

ومً هاخٖت ؤزغي؛ ٣ٞض ؤصي ْهىع ٧امحراث الٟٖضْى الغ٢مٖت عزٖهت الشمً، وبغامج 

 مً ٧امحرا بؿٗغ 
ً
غ الٟٖضْى املجاهٖت بلِ صزى٫ ٖهغ الٟٖضْى، ٞبضال صوالع  35000جدٔغ

٩ي، ووخضة مىهخاط  ا٢م م٩ىن مً شخهحن،  station editingؤمٔغ ؤ٦ثر ج٩لٟت، َو

ب ٖالي الجىصة  ب، ْم٨ً الٖىم لصخو واخض بهخاط ٖٞضْى ٔو وؾىىاث مً الخضٔع

٩ي، وظهاػ ٦مبٖىجغ مدمى٫ ؤو ٦مبٖىجغ م٨خبي 200ب٩امحرا ال ْخجاوػ ؾٗغها   صوالع ؤمٔغ

(Briggs, 2013, p. 199)ــىن  ، ٦ما ؤنبذ بم٣ضوع الصخو بهخــاط ٖٞضْــى بجــىصة الخلٖٟٔؼ
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ــىن زاعظــي، وخامــل  ٖــت الجٖــضة، وم٨ٖغٞو مـًـ زال٫ الجمـ٘ـ بٖـًـ الهاجــ٠ الظ٦ــي طّ الىٖى

، واؾــخسضام جُبٖــ٤ حؿــجٖل ٖٞضْــى اختراٞــي. هــظا الٗمــل ؤعزــو Tripodزالسي ال٣ىاثــم 

 .)13، نٟدت 2020(هىع،  ٖــغا البــض الخ٣لٖضْــتب٨شٖــغ مـًـ ٧ام

 Caption. الخعلُم على الصوزة 3. 11

الخٗل٤ٖ اإلاهاخب للهىعة الصخٟٖت ظملت م٣خًبت جخ٩ىن مً  ٩ْىن  ْم٨ً ؤن

م٨ً ؤن ٩ْىن ٢هت مخ٩املت، جغوّ خضزا مٖٗىا، مصخىبت  ؾُغ ؤو ؤ٦ثر، ٔو

، ؤو "البىم caption story اإلاهىعة ال٣هتبؿلؿلت مً الهىع، وحٗٝغ باؾم 

 الهىع"، وهظا الىٕى مً ال٨خابت له ج٣ىٖت، جسخل٠ ًٖ الخٗل٤ٖ املخخهغ اإلاهاخب

٣ىم ٖلِ ج٨ىٖ٪، ٓٗٝغ ازخهاعا بـcaption للهىعة جب ؤن ، A ،B ،C ،D، ٔو ٔو

غ في هظا الىٕى مً الخٗل٤ٖ، ؤو ال٣هت اإلاخ٩املت ما  :(file, 2013)ْإحي  ْخٞى

  ظظب الاهدباهgetter attention : ٔخمشل في ٖىىان مسخهغ، ْجظب اهدباه و

 ال٣اعت ؤو اإلاخهٟذ.

  اإلاٗلىماث ألاؾاؾٖتInformation basic :في هظا الجؼء، ْخم ؤلاظابت ًٖ و

ت (مً، وماطا، ومتى، وؤًْ، وإلااطا). ت الخمؿت اإلاٗغٞو  ألاؾئلت الخبْر

  ج٨مٖلٖتمٗلىماث complementary information : هي ٖباعة ًٖ مٗلىماث و

 زلٟٖت ًٖ الخضر.

  ا٢خباؽ ؤو م٣خ٠ُquote direct : ًٖ ٩ىن ٖباعة ا٢خباؽ ْغص ٖلِ لؿان بُل ٔو

 الهىعة، ؤو ؤخض شخىنها ألاؾاؾٖحن.

جب ؤن ْغاعِ في ٧ل ما ؾب٤ الض٢ت والا٦خما٫  مباصت واللخان حٗخبران مً ؤهم ٔو

 الٗمل الصخٟي اإلانهي.
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 Infographics. السطوم املعلوماجُت 4. 11

ل ٠َٖ واؾ٘ مً  ٣ت التي ْخم مً زاللها جدٔى اإلاًامحن واإلاٗلىماث وهي الُٔغ

حرها مً اإلاًامحن ألازغي بلِ  اإلا٣ٗضة بما في طل٪ البٖاهاث وألاع٢ام وؤلاخهاءاث ٚو

ت مً نىع وعؾىم وؤق٩ا٫  ٠ٖ الغمىػ البهٔغ ؾغص بهّغ ؤزاط، ٓٗخمض ٖلِ جْى

ت ألازغي، وجهمٖمها وإزغاظها  حرها مً ألاصواث البهٔغ وؤلىان ومسُُاث، ٚو

اٖلٖت.بإؾلىب بؿِٖ وظظاب، لخىنٖ ت ٞو  ل الغؾاثل الاجهالٖت بؿٖغ

وحكهض الؿىىاث ألازحرة همىا واؾٗا الؾخسضام الغؾىم اإلاٗلىماجٖت بإق٩الها 

ت لت، وطل٪ ظغاء جىامي الش٣اٞت البهٔغ  املخخلٟت: البؿُٖت واإلاغ٦بت، وال٣هحرة والُٔى

 ً في مسخل٠ ظىاهب خٖاجىا، وؤوكُخىا الٖىمٖت، هٓغا ل٣ضعة الدك٨ٖل والخ٩ٔى

هّغ ٖلِ جىنٖل اإلاٗلىماث اإلا٣ٗضة، مما م٨ً الصخٟٖحن مً الغواْت اإلاٗم٣ت الب

الاجها٫ لل٣هو باؾخسضام ج٣ىٖت الغؾىم اإلاٗلىماجٖت. ٖٞم٨ً لهظه ألاق٩ا٫ مً 

 ّ ؤن جى٣ل مٗلىماث ؤ٦ثر مما جى٣له الهىعة مىٟغصة، مما ٠ًْٖ جٟانٖل  البهغ

ت ببغاػ ؤظؼاء مهمت مً اإلاٗلىماث إلاىيٕى مؿُذ، ؤو ْدٖذ بظغاء م٣اعهاث ٖبر  بهٔغ

ٞالغؾىم اإلاٗلىماجٖت ججٗل املخخىي ؤ٦ثر  مً زال٫ الك٩ل واللىن والخهمٖم،

دخّى ٖلِ  ل، ٔو ٔى ٢ابلٖت للٟهم وؤؾهل مما ٢ض ٩ْىن ٖلٖه في بٖان صخٟي م٨ش٠ َو

الغؾىم اإلاٗلىماجٖت ْجٗله  هو ٣ِٞ، ٦ما ؤن وي٘ املخخّى في خؼمت مً زال٫

٘ الىنى٫، وؾهل  .(Gitner, 2015, pp. 136-137) الاؾتهال٥ ؾٕغ

 Audio Journalism. الصحافت الصوجُت 5. 11

ً الهىحي  واخضة مً ؤهماٍ الؿغص  Podcastحٗخبر الصخاٞت الهىجٖت ؤو الخضٔو

ت.  -بلِ خض ٦بحر–ال٣هصخي ال٣ضْم الجضْض، ٞهي  ٞهظا امخضاص لئلطاٖت اإلاؿمٖى

ً، ٓكبه مً خٖض الك٩ل بغامج الغاصْى الخ٣لٖضْت، والتي ٣ْىم مً  الىٕى مً الخضٔو

بم٣ابلت شخو مٗحن، وحكٖٛل اإلاىؾ٣ُٖ، ؤو  hostsزاللها اإلا٠ًٖ ؤو اإلاًٖٟىن 
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ً (Briggs, 2013, p. 192) ج٣ضْم ٢هو نىجٖت جم حسجٖلها مؿب٣ا . ول٨ً الخضٔو

ت، مما ه٣ل البض ؤلاطاعي بلِ ؤ٤ٞ آزغ،  الهىحي هى ولٖض ؤلاهترهذ وجُىعاتها اإلادؿاٖع

وؤلبؿه خلت ظضْضة، ؤ٦ؿبخه ؤبٗاصا ؤزغي، وبصذ ٖٞه عوخا مخجضصة، ٞٓهغ في 

إحي في م٣ضمتها  . SoundCloudججلٖاث ٖضْضة، جؼزغ بها مىهاث البض الغ٢مي، ٔو

ىهت ألابغػ لٗغى املخخىي اإلاغجي، خٖض ونل ٖضص هى اإلا YouTubeٞةطا ٧ان 

ملٖاع مً مسخل٠ ؤهداء الٗالم، وجخجاوػ وؿبت اإلاكاهضة التي جخم  2.3مؿخسضمٖه 

ٗها ْىمٖا ٖلٖه   500ٖبره ملٖاع ؾاٖت ْىمٖا، ٦ما جهل ٖضص الؿاٖاث التي ْخم ٞع

هى ٦ظل٪ باليؿبت للمدخىي  dSoundClu، ٞةن (Mohsin, 2021)ؤل٠ ؾاٖت 

، خٖض ْهل ٖضص مؿخسضمٖه  ا  200اإلاؿمٕى  BLOG, THE SMALL)ملٖىن قهٔغ

BUSENESS, 2021) . 

ٗه ٖلِ مىهاث مخسههت ٖلِ  ً الهىحي ٖباعة مً مل٠ نىحي ْخم ٞع والخضٔو

ل هظا اإلال٠، ؤو الاؾخمإ بلٖه مباقغة مً زال٫ مى٢٘  م٨ً ججْز قب٨ت ؤلاهترهذ، ٔو

Soundcloud  :وؤقهغها ،ً  Google Podcastؤو ٖبر الخُب٣ٖاث الخانت بهظا الخضٔو

ً ا٧Apple Podcastاؾذ،  اصة ما ٩ْىن الخضٔو لهىحي ؾلؿلت مً الخل٣اث ٧ل ، ٖو

ا مؿخ٣ال بظاجه. و٢ض م٨ىذ الخُىعاث الخ٣ىٖت املخُاث  واخضة مجها جدىاو٫ مىيٖى

٘ بغامجها ومىاصها ؤلاطاٖٖت ألازغي ٖلِ هظه اإلاىهاث ؤلال٨تروهٖت،  ؤلاطاٖٖت مً ٞع

وإجاختها للجمهىع، مما ْدٖذ اؾخضٖاءها في ؤّ و٢ذ، ومً ؤّ م٩ان، واؾخٗغايها، 

ىهٖت  streamإ بلحها خٖض جخض٤ٞ والاؾخم ٣ا للُلب، ٖلِ ٚغاع اإلاكاهضة الخلٖٟٔؼ ٞو

ت ألاظغ، و  . وؾىاء ؤ٧اهذ اإلاضوهاث watching on demandبدؿب الُلب مضٖٞى

الهىجٖت شخهٖت ؤو عؾمٖت، ٞةن اإلاىهاث ؤلال٨تروهٖت الخانت بهظه اإلاىاص جدٖذ 

ش م٨ً اإلاخهٟذ مً ، مما ْمً ألاخضر بلِ ألا٢ضم ٞهغؾتها بدؿب الخأع

 .linear or non-linerاؾخٗغايها، والاؾخمإ بلحها ٖلِ هدى زُي ؤو ٚحر زُي 
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ؤيخِ خٖض و٢ض ؾهلذ الخ٨ىىلىظٖا ٖملٖت البض الهىحي ٖلِ ؤلاهترهذ، 

شخو امخال٥ مىهت بض زانت به، هي بمشابت بطاٖت مهٛغة.  ؤّبم٣ضوع 

ىن، ومسجل  ٞباؾخسضام ٖضص ٢لٖل مً ألاصواث البؿُٖت، اإلاخمشلت في م٨ٖغٞو

نىث، وبغهامج حسجٖل مجاوي، وظهاػ ٦مبٖىجغ مغجبِ بكب٨ت ؤلاهترهذ، ْم٨ً 

للصخو بوكاء م٣اَ٘ جخًمً ٧اٞت الخهاثو التي ججٗلها جبضو و٧إجها خل٣اث 

، audience loyalٖٖت، ووكغها في هٖئت ملٟاث نىجٖت لبىاء ظمهىع مً اإلاخابٗحن بطا

٦ما ْم٨ً ؤن جخم هظه الٗملٖت باؾخسضام الهاج٠ املخمى٫، ٣ٞض ؤنبذ بم٣ضوع 

غا مسخهغا مً مى٢٘ الخضر الظّ ْمشل  ٘ ج٣ٔغ لِ هدى ؾٕغ الصخو ؤن ْيكغ ٖو

 .p. 172)(Briggs ,2013 , زبرا ٖاظال

ً اإلا٨خىب  للجمهىع الخٗبحر ًٖ آعائهم خى٫ مسخل٠  bloggingو٦ما ؤجاح الخضٔو

ً الهىحي الجمهىع ؤًْا  اث وال٣ًاْا مً زال٫ ال٨خابت، ٣ٞض م٨ً الخضٔو اإلاىيٖى

مً اإلاماعؾت طاتها، ول٨ً مً زال٫ الهىث، وبغػث ؤؾماء في ٖالم اإلاضوهاث 

الهىجٖت، ٦ما جخٗضص ؤهىإ اإلاضوهاث الهىجٖت، ٞهىا٥ مضوهاث شخهٖت، وؤزغي 

ٗخبر الشاوي ؤقهغ مً ألاو٫، ومً ؤبغػ هظا الىٕى مً اإلاضوهاث التي ماؾؿٖت، ٕو

غة بىص٧اؾذ، والتي ؤَل٣ذ ؤ٦ثر مً مىؾم ٣ٞض  -ختى آلان–ْهغث مازغا الجٔؼ

ؤَل٣ذ ؾخت ؤهىإ مً اإلاضوهاث الهىجٖت، وهي: بى٧اؾذ عمىػ، ولخٓت، وبٗض ؤمـ، 

ما٫. ٦ما ْدىٕى الخ ً الهىحي مً خٖض ومً آلازغ، وخ٩اْاث الخغب، وخغوب ألٖا ضٔو

٩ىن بمشابت  ً ال٣هحر الظّ ال ْخجاوػ ص٢اث٤ مٗضوصة، ٔو الؼمً، ٞهىا٥ الخضٔو

ً اإلاُى٫، خٖض ْهل َى٫ الخل٣ت بلِ هه٠  زىاَغ ؤو ٚحرها، وهىا٥ الخضٔو

 الؿاٖت ؤو ؤ٦ثر.

ت مً الُغ١ لؿغص ال٣هو، وؤًٞلها  ً الهىحي ٖلِ مجمٖى ٗخمض الخضٔو ٕو

ٖبها في ؾلؿلت مخهلت جتراوح مً عواْت ال٣هو الكٟهٖت جل٪ التي جخم مً زال٫ جغج
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بلِ همىطط اإلاؿغح ؤلاطاعي ال٨الؾ٩ٖي، ٦ما ؤن بًٗها ٓٗخمض ٖلِ عاو واخض، والظّ 

ببؿاَت ْخدضر لٟترة مً الى٢ذ، مً بضاْت اإلال٠ الهىحي وختى جهاْخه، ومً هاخٖت 

مازغاث،  ؤزغي، هىا٥ بهخاط م٣ٗض، ْخم مً زال٫ ؤنىاث مخٗضصة، واؾخسضام

ت مً  ت مخىٖى ومىؾ٣ُٖ، ومً زال٫ هظا ال٠ُٖ اإلاخىٕى مً ؤلاهخاط، هىا٥ مجمٖى

ما٫ الاختراٖٞت وجل٪ التي ٣ْىم ٖلحها  الاخخماالث والتر٦ٖباث التي جخٟاوث ما بحن ألٖا

 .(Alexander, 2011, p. 78) هىاة، باإلياٞت بلِ اإلاحزاهٖت، والجمهىع املخاَب

 ٦ما ْم٨ً للصخو بىاء ٢هت طاث ؤبٗاص مخٗضصة، حكبه ٦شحرا ؾغصا م٨خىبا

ؤو ٖٞلما وزاث٣ٖا عاجٗا، مً زال٫ ظم٘ الهىث  ،written compellingؤزاطا

، والهىث الُبٖعي ؤو نىث الُبٖٗت، واإلاازغاث الهىجٖت، over voiceاإلاهاخب 

اإلا٩ىهاث ألاؾاؾٖت للبرامج ٞمٗٓم ؤق٩ا٫ الصخاٞت الهىجٖت جخًمً بٌٗ 

 :(Briggs, 2013, pp. 173, 175) ؤلاطاٖٖت، وؤهمها

  اإلا٣ابالث وألانىاث اإلاهاخبت 

  الهىث الُبٖعي ؤو نىث الُبٖٗت 

 .ُاإلا٣اَ٘ الهىجٖت اإلاؿخىعصة، بما في طل٪ اإلاىؾ٣ٖ 

ىعص "هىو"  ت مً الخهاثو التي جمحز  -ؤخض زبراء البىص٧اؾذ- Høghٔو مجمٖى

 ، وهي:(Briggs, 2013, p. 173) الصخاٞت الهىجٖت ًٖ ؤق٩ا٫ الىؾاثل ألازغي 

  الخًىعpresence  في اإلاى٢٘: بط ٓؿخُٖ٘ اإلاغاؾلreporter  ِؤن ْإزظ ال٣غاء بل

شحر الاهخمام.  م٩ان ال٣هت، ٞالخىاظض الخ٣ٖ٣ي ٓٗؼػ اإلاهضا٢ٖت، ٔو

  بزاعة الٗىا٠َemotions ،وجخم مً زال٫ هبرة الهىث، والخٗبحراث الهىجٖت :

مً زال٫ ال٩لماث ؾىاء مً اإلاغاؾل ؤو اإلاهاصع التي ْخم –والخىٖٛم والى٢ٟاث 

ؼ الغؾالت.  -حسجٖلهام٣ابلتها مٗها، ؤو ألانىاث التي ْخم   بما ْم٨ً مً حٗٔؼ

  الكٗىع بالجى الٗامatmosphereؾىاء ؤ٧ان ؤنىاجا  -: ٞالهىث الُبٖعي
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ت، ؤو ؤنىاث الؼخام، ؤو يىياء آلالت، ؤو ٚحرها مً ألاقٖاء التي جدضر في  بكٔغ

به مً الخضر.   م٩ان مٗحن، حؿاٖض ٖلِ ظظب اإلاؿخم٘ وج٣ٔغ

اث٠ للصخٟٖحن ٣ضم الهىث ٖضة ْو خسظون مجها ه٣ُت لالهُال١ لخ٣ضْم ٔو ، ٔو

 .(Briggs, 2013, p. 175) ؤق٩ا٫ بغامجٖت مسخلٟت، مجها

  ٖغى ٖام ٣ْضمه اإلاغاؾلoverview Reporter ٖلِ ٚغاع ما ٣ْىم به اإلاغاؾلىن :

ىع٥ جاْم"  ٘  Times York New Theفي صخٖٟت "هٖٔى لِ هدى ؾٕغ بك٩ل عوججي ٖو

ٖغيا ٖاما بالهىث، ْهاخب م٣االتهم، وجُل٤ الصخٖٟت ٖلِ هظا "ال٣هت 

 .Backstoryالخلٟٖت" 

  الهىحي ً اث  ى: وهPodcastالخضٔو ٖباعة ًٖ خل٣اث مىخٓمت خى٫ مىيٖى

 مسخاعة، حؿاٖض ٖلِ بىاء ظمهىع.

  ٖغوى الكغاثذ اإلاغثٖتshows slide Audi ا٦دك٠ اإلاهىعون الصخٟٖىن ٢ىة :

 بياٞت الهىث بلِ نىعهم لؿغص ٢هو ؤ٦ثر زغاء وإ٢ىاٖا.

  ألازباع الٗاظلتnews Breaking : اؾخسضام زضماث مجاهٖت، ْم٨ً ٞمً زال٫

ٗا مً ؤّ م٩ان ٖبر الهاج٠ املخمى٫ لٖخم  للمغاؾل ؤن ٣ْضم حسجٖال نىجٖا ؾٕغ

 وكغه ٖلِ اإلاى٢٘.

  Audio Slide Showاملصوزة الصوجُت  . الشسائح6. 11

غاٞحن  ً الٟىجٚى  stillمشل ْهىع الكغاثذ اإلاصخىبت بالهىث م٣ضمت للمهىٔع

photographers  للضزى٫ بلِ ٖالم الٟٖلم والٟٖضْى، ٞبٗض ازترإ ٧امحراHDSLR ،

غاٖٞحن اؾخسضام هٟـ  ً الٟىجٚى ؤنبذ مً الؿهىلت بم٩ان باليؿبت للمهىٔع

ا١ هظه الهىع بمؿاع اإلاٗضاث التي  لضحهم بالٟٗل اللخ٣اٍ الهىع الشابخت، وإٞع

. ومً اإلاهم ؤن ْخم الخ٨ٟحر ٖىض بوكاء ٖغوى (Gitner, 2015, p. 293) نىحي

، وطل٪  ٣ت التي ْخم الخ٨ٟحر بها ٖىض بهخاط ٖٞضْى ٢ّى قغاثذ نىجٖت بىٟـ الُٔغ
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غ ل٣ُاث بت ومخىؾُت وواؾٗت، ٦ما ؤن مً  ْخد٤٣ ٖبر جهٔى مدؿلؿلت ٢ٔغ

ؤزىاء ٖملٖت  -الهٗىبت بم٩ان بهجاػ ٖغى قغاثذ ٖالي الجىصة صون الخ٨ٟحر 

غ  ت لضٞ٘ ال٣هت بلِ –الخهٔى في الهىع اإلاى٣ُٖت الغثٗؿٖت التي ؾخ٩ىن يغؤع

 .(Gitner, 2015, p. 296) ألامام

 Social Imageالاحخماعُت  الصوز  .7. 11

ت  ٖلِ ٢ىة الهىع في جإزحرها ٖلِ  visual imageٓٗخمض مجا٫ مدى ألامٖت البهٔغ

، وج٣ى٘ moodsاإلاكاهضًْ، ٞالهىع جىنل اإلاٗلىماث، وحكاع٥ الخاالث اإلاؼاظٖت 

الجمهىع، ٞالؿغص ال٣هصخي للهىع الاظخماٖٖت ْخم في بَاع اظخماعي، والظّ بضوعه 

ً مكاع٦ت الهىع  ِ
ّ

َم٨ ُْ -Slideْازغ في ٖملٖت ببضإ هظه الهىع واؾتهال٦ها، ٦ما 

share  غى ومكاهضة ملٟاث الٗغوى الخ٣ضْمٖت ٘ ٖو اإلاؿخسضمحن مً ٞع

PowerPointث الاظخماٖٖت، ٞهظه الؿلؿت ، ومكاع٦تها بىاؾُت زضماث الكب٩ا

 مً الهىع هي في الىا٢٘ قغاثذ ٖغى، ججم٘ ما بحن اإلاغجي واإلاًمىن الىصخي

(Alexander, 2011, pp. 68, 71). 

 مصادز الكصص السقني  -12

الخٖاة وؤخضاثها الٖىمٖت بالٗضْض مً ال٣هو املخخلٟت التي حؿخد٤ ؤن  جؼزغ

جغوي للجمهىع، ٚحر ؤن هظا ْخُلب مً الصخٟي ؤن ٩ْىن مسالُا للىاؽ، ومىضمجا 

٘، ٞالجالؿىن في م٩اجبهم،  في وا٢٘ الخٖاة بخٟانٖلها املخخلٟت، وإ٣ْاٖها الؿٕغ

ىن.. وال ُالٗىن قاقاث الخلٖٟٔؼ ىن ما الظّ ْجّغ في  ْددؿىن ال٣هىة، ٔو ٓٗٞغ

الٗالم الخ٣ٖ٣ي، هاالء لً ْإجىا ب٨ٟغة حؿخد٤ ؤن جى٣ل، وجغوي للىاؽ، ٞالٗمل 

اث٠ ألازغي  ، الصخٟي، لٗـ ٖمال م٨خبٖا، مغجبُا بالؼمان واإلا٩ان ٖلِ ٚغاع الْى

ت الهمىم واإلاكا٧ل التي حكٛلهم،  ول٨ىه مهىت جخُلب مٗآكت الجمهىع إلاٗٞغ

ت مك٨الث الىاؽ، و٢ًاْاهم، واوكٛاالتهم، جخُلب ٞم. موال٣ًاْا التي جاع٢ه ٗٞغ
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مً الصخٟي مٛاصعة م٨خبه، والخغوط بلِ الكإع لالزخالٍ بالىاؽ، والاؾخمإ بلِ 

ق٩ىاهم، ومٗاهاتهم، وجلمـ اخخٖاظاتهم، وجىاولها بمسخل٠ ؤق٩ا٫ الخىاو٫ 

المي، ٞالخٖاة الىا٢ٖٗت ملٖئت بال٣هو، ٦ما ؤن قب٨ت ؤلاهترهذ ، وقب٩اث ٖامت ؤلٖا

ت ، ؤنبدذ زانت الخىانل الاظخماعي بال٨شحر مً ألاخضار  ةوػازغ مهاصع زٔغ

غ صخٟٖت ع٢مٖت، و٢هو صخٟٖت ؤزغي. اث التي جهلر لخ٣أع  واإلاىيٖى

لٗىانغ مخٗضصة، ٞمً  remixingوظمٖ٘ ال٣هو الغ٢مٖت جخًمً بٖاصة مؼط 

ْخم اؾخسضام مىاص ًٖ م٨خبت الُٟىلت، ٞمً املخخمل ؤن  -مشال–ؤظل بىاء ٢هت 

بعر  بٖالمٖت لجهاث ؤزغي: الهىع الغؾمٖت للم٨خبت هٟؿها، نىعة مً ظىظل

earth google  مى٢٘ اإلا٨خبت، مل٠ شخصخي ًٖportrait-self  ،ٟي اإلا٨خبت ألخض مْى

ج ج٩ىن مصخىبت بمًمىن   ْهاخبه م٣ُ٘ مىؾ٣ٖي، وهظه ال٣هت اإلأؼ

2011, p. 207)(Alexander, ،  هى ٖباعة ًٖ الىو الظّ ٣ْىم الصخٟي ب٨خابخه

٤ ٢ىاٖض وؤؾـ ال٨خابت للهىعة، وحسجٖله مهاخبا الهىع  ٤ over voiceٞو ، ٞو

خم بىائه مً زال٫ بغامج الخىل٠ٖ.  ؤما حؿلؿل مٗحن ْدضصه الصخٟي بىٟؿه، ٔو

مً زال٫ ، ٖٞخم User-centered designالخهمٖم اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاؿخسضم 

جهمٖم مىخج ج٩ىن ٖٞه اخخٖاظاث اإلاؿخسضم هي الٗىهغ ألاؾاؽ اإلاؿُٖغ ٖلِ 

، وفي هظه الٗملٖت ْخم الاهُال١ مً ٖضة ؤؾئلت؛ (Gitner, 2015, p. 163) بهخاظه

ٖلِ ٚغاع: مً هى الجمهىع اإلاؿتهضٝ؟ ما زهاثو هظا الجمهىع؟ ما اخخٖاظاجه، 

بدض ًٖ بظاباث لها؟ وم باجه، وما مٖىله؟ ما ألاؾئلت التي جضوع بظهىه، ٔو ا ٚع

  .وازخٖاع مىهت ؤو مىهاث اليكغ ألاوؿب للىنى٫ بلِ الجمهىع اإلاؿتهضٝ

 مبادئ نتابة الكصة السقنية  -13

الم والاجها٫ ؾماتها الخانت بها، والتي جمحزها ًٖ  ل٩ل وؾٖلت مً وؾاثل ؤلٖا

ٚحرها مً الىؾاثل ألازغي، وج٨دؿب ال٨خابت ل٩ل وؾٖلت مً هظه الىؾاثل ؾماتها 
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مً زهاثو الىؾٖلت التي ْخم ال٨خابت لها، ٞةطا ٧اهذ ال٩لمت اإلا٨خىبت هي الٗمىص 

هي ؤؾاؽ ؤو ال٨خابت للهىعة الهىعة ، ٞةن ال٨خابت باإلا٨خىبتال٣ّٟغ للصخاٞت 

لِ  ت، ٖو ىن، وال٨خابت لؤلطن هي ؤؾاؽ ال٨خابت لئلطاٖت اإلاؿمٖى ال٨خابت للخلٖٟٔؼ

م مً هظه الخهاثو التي جمحز ال٨خابت ل٩ل وؾٖلت ًٖ ألازغي، ٞةن هىا٥  الٚغ

٢ىاؾم مكتر٦ت بحن ال٨خابت ل٩ل هظه الىؾاثل مجخمٗت، ومباصت ؤؾاؾٖت جخىخض 

حكظ ٖجها ال٨خابت للمىهاث الغ٢مٖت، ؤو ما ٓٗٝغ بالؿغص ال٣هصخي خىلها، وال 

ت لل٨خابت  خباع ؤن ال٩لمت اإلا٨خىبت جب٣ُ هي حجغ الؼأو الغ٢مي، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

الم والاجها٫.  ل٩اٞت وؾاثل ؤلٖا

ال٨خابت للؿغص ال٣هصخي الغ٢مي لٗؿذ مجاال ظضْضا باإلاُل٤ مً ال٨خابت، ٞهي ٞ

ج٣الٖض ال٨خابت اإلاخضازلت واإلادكاب٨ت لىؾاثل ؤزغي، بما في  مبيٖت ٖلِ الٗضْض مً

ىن، والٟٖضْى، والغاصْى . (Alexander, 2011, p. 196) طل٪ ألاٞالم، والخلٖٟٔؼ

ىُل٤ ظىهغ ٦خابت ال٣هو الغ٢مٖت مً ال٣اٖضة ألاؾاؾٖت لل٨خابت للىؾاثل  ٔو

show, don’tجسبر" اإلاغثٖت، وهي: "اٖغى، وال tell،  ٞال ْظ٦غ الصخٟي مً زال٫

ا مً زال٫ الهىعة ٖىضما ٩ْىن الخضر هٟؿه  الخٗل٤ٖ الهىحي ما هى واضر بهغًٔ

ا ٖٞه، والخضْض ٚحر الًغوّع في ه٨ظا 
ً

هى ٧ل ما ْدخاظه اإلاكاهض للب٣اء مىسَغ

لِ الصخٟي ؤن ْخظ٦غ  ؤن خالت ٢ض ٩ْىن م٣َدما ومكدًخا الهدباه الجمهىع، ٖو

الٗىانغ اإلاغثٖت بدض طاتها جد٩ي ال٣هت، وؤن ال٩لماث ْجب ؤن ج٩ىن مؿاٖضة 

ِ٣ٞ (Gitner, 2015, p. 314) ِٞمً ؤظل وي٘ الجمهىع في مكهض ما، ْجب ٖل .

الصخٟي جىدي الخظع ٖىض جدضْض ما ْجب ٖغيه، وما ْتر٥ لهم ا٦دكاٞه، ومتى 

خا٫ عواْت ال٣هو بىاؾُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة، ٞةن هظا ٓٗخمض في ْخم طل٪، وفي 

ما٫ ٚحر الغواثٖت ٖلِ وظه الخهىم،  ظؼء ٦بحر مىه ٖلِ الٗىانغ اإلاغثٖت، وفي ألٖا

ْجب ؤن ٩ْىن الصخٟي خايغا، لٖدٖذ للمكاهض ججغبت شخيء ما، ٦ما ْجغب طل٪ 
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كاع٥ طل٪ م٘ الجمهىع   .(Gitner, 2015, p. 35) هى ؤًْا، ٕو

الم والاجها٫ بلِ ؤن ٢لذ  و٢ض ؤصث ْاهغة الخ٣اعب ؤو الاهضماط بحن وؾاثل ؤلٖا

ت واإلاكاهضة، وؤزظث ال٨خابت  بك٩ل ٦بحر الٟغو١ في ال٨خابت بحن الىؾاثل اإلاُبٖى

ىهٖت، وص٢ت  onlineللمىا٢٘ ٖلِ ؤلاهترهذ  ب٨شحر مً ؾماث بؿاَت ال٨خابت الخلٖٟٔؼ

ت، وإن ْلذ اٖخباعاث ال٨خابت الصخٟٖت هي الؿاثضة في ال٨ خابت للىؾاثل اإلاُبٖى

ىن هي الٛالبت ٖىض  وكغ الىهىم ٖلِ هظه اإلاىا٢٘، واٖخباعاث ال٨خابت للخلٖٟٔؼ

غ اإلاهىعة، وؤنبدذ ال٨خابت إلاىا٢٘ ؤلاهترهذ جًٟل ال٣هو  ٦خابت الخ٣أع

مل ا غ، ٖو ملخغع الصخٟي الظّ ٧ان ال٣هحرة، مما ؤخضر جُىعا في ٖملٖت الخدٔغ

ٓٗخمض ٖلِ الىهىم اإلا٨خىبت والهىعة الشابخت، ٞهى هىا ْلجإ للخٗبحر، وإهخاط ٢هخه 

، 2019(الؿمان،  ٖبر اؾخسضام الهىث والهىعة اإلاخدغ٦ت، بلِ ظاهب الىهىم

 .)152نٟدت 

 ً الم الجضْض ٖلِ الىاقٔغ ً، ٦ما ؤزغ في ؤهماٍ ال٨خابت ل٣ض ؤزغ ٖالم ؤلٖا واملخغٔع

غ الاخخٖاظاث التي ْبدض ٖجها الجمهىع  بدٖض ؤنبدذ ؤ٢هغ، وؤ٦ثر عقا٢ت، وجٞى

بك٩ل ٞىعّ، والظّ ْخى٢٘ ؤن ْجض ٧ل الخٟانٖل اإلاغجبُت باإلاىيٕى ٖلِ اإلاى٢٘ ٖبر 

ونالث ختى لى ٧اهذ مً مىا٢٘ زاعظٖت، ؤو مىاٞؿت للمى٢٘ الظّ ْخهٟده، 

، ْخى٢٘ ؤن ْجض طل٪ ٖبر ٞالٟغص الب ض مً الخٟانٖل اإلاغجبُت باإلاىيٕى اخض ًٖ مٔؼ

 ونالث مً ٢هو ؤزغي جخًمً مٗلىماث بياٖٞت ؤو زلٟٖاث ًٖ اإلاىيٕى

ً إلاىا٢٘ ؤلاهترهذ، ما )188، نٟدت 2019(الؿمان،  الخٔ ؤن ٖضصا مً املخغٔع . ٔو

الم ْؼالىن ٓؿخسضمىن هٟـ اإلا هاعاث التي ٓؿخسضمىجها لل٨خابت لىؾاثل ؤلٖا

الخ٣لٖضْت، وهي مهاعاث مهمت، ول٨ً ْجب بياٞت مخُلباث اليكغ لهظه اإلاىا٢٘، 

ً، وهي الٗىانغ التي  ومجها بْالء اهخمام زام لل٣ٟغة الاٞخخاخٖت، واإلا٣ضمت والٗىأو

، ؤو ال٣هت الغ٢مٖت اهُ ال٢ا مً ؤن جٓهغ في الهٟدت الغثٗؿٖت للمى٢٘ ؤلازباّع
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٘ ٖلِ اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهٖت،  اث الهٟدت ألاولِ بك٩ل ؾٕغ ال٣اعت ٓؿخ٨ك٠ مىيٖى

ٞةطا ظظبه ٖىىان اإلاىيٕى وم٣ضمخه ٞةهه ًِْٛ ٖلٖه ل٣غاءة، وإال اهخ٣ل بلِ مى٢٘ 

 .)187، نٟدت 2019(الؿمان،  آزغ

 ترهذ، ؤنبدذ لها ؾماتها املخخلٟت، وؤنبذٞال٨خابت املخههت للمىا٢٘ ٖلِ ؤلاه

الىو الصخٟي اإلايكىع ٖلِ هظه اإلاىا٢٘ مسخلٟا ًٖ ٚحره مً الىهىم، ٞهى هو 

ت، والغؾىم، والجغاٖٞ٪ ، ع٢مي، ٓؿخسضم الىو الٟاث٤، واإلاشحراث الؿمٖٗت والبهٔغ

ولم ٓٗض هها ظامضا، ٦ما هى الخا٫ في هو الصخٖٟت الىع٢ٖت التي جدؿم ٢ههها 

ت بإجها ٧ل مخ٩امل له بضاْت وجهاْت، وال ْم٨ً بظغاء حٗضْل ٖلٖه بٗض وكغه الخب ْر

 )، ومىاٖٖض اليكغ املخضصة.152بؿبب قغٍو الُباٖت (الؿمان، م 

ىض ج٣ضْم ٢هت مهىعة للبض اإلاغجي، ٖٞيبػي ؤن ج٩ىن الىٛمت وألاؾلىب  ٖو

مسخلٟحن، وال٩لماث ْجب ؤن ج٩ىن مدؿ٣ت و٢ىة الٗىانغ اإلاغثٖت، وهىا٥ اخخما٫ 

٦بحر ؤن ٓؿاٖض نىث الصخٟي اإلاهاخب في ؾغص ال٣هت، ٞالخدضر بلِ 

ىن اإلاؿخسضم م٘ ال٩امحرا هى في ألاؾاؽ ؤصاء للجمهىع، وم ً زم ْجب ؤن اإلا٨ٖغٞو

، conversationalج٩ىن ال٨خابت مىظؼة، ومدضصة، ومباقغة، وبإؾلىب مداصزاحي 

٣غؤ مصخىبت بم٣اَ٘ مهىعة، 
ُ
ب في الاؾخمإ بلِ ٢هت صخٟٖت ج ٞال ؤخض ْٚغ

٣ت التي ْخدضر بها الىاؽ بالٟٗل، بل ْجب ؤن ٓكٗغ اإلاخل٣ي  ٞلٗؿذ هظه هي الُٔغ

باعاث وم٣اَ٘ نىجٖت  ٦ما لى ٦ىذ جد٩ي له ٢هت، وهي "مىضخت" بمالخٓاث ٖو

. ٦ما ْيبػي Gitner, 2015, pp. 314)-( 315 ؤزغي مً ألاشخام الٟٗلٖحن اإلاٗىٖحن

ت واإلاٗبرة  ، و٦ظا ألاٞٗا٫ اإلابيٖت للمٗلىم vigorous verbاؾخسضام ألاٞٗا٫ ال٣ٔى

اإلابجي للمٗلىم ٠ًْٖ بمهاعة الُا٢ت بلِ الؿغص، ٦ما  ٖىيا ًٖ املجهى٫. ٞالٟٗل

 ْدمل نىث هظا الىٕى مً ألاٞٗا٫ َا٢ت ؤ٦ثر مً نىث الٟٗل اإلابجي للمجهى٫ 

197)-(Alexander, 2011, pp. 196 ، باإلياٞت بلِ اؾخسضام الجمل وال٣ٟغاث
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لٟاّ الؿهلت، والبٗض ًٖ اإلاهُلخاث ال٣هحرة، وال٩لماث الىاضخت، وألا

الم بىظه ٖام، هي ؤال  اإلاخسههت، ٞال٣اٖضة ألاؾاؾٖت في ال٨خابت لىؾاثل ؤلٖا

ججٗل ال٣اعت، ؤو اإلاؿخم٘، ؤو اإلاكاهض ْدخاط بلِ الظهاب بلِ ال٣امىؽ ؤو بلِ 

ؤلاهترهذ للبدض ًٖ مٗجى ٧لمت، ؤو مهُلر ؤو ٚحرهما، ٦ما ْجب وؿبت الى٢اج٘ 

لِ مهاصعها، والخغم ٖلِ جىز٤ٖ اإلاٗلىماث، والبٗض ًٖ ب٢دام الغؤّ في وألاخضار ب

ضم الخلِ بحن الغؤّ ؤو الخدلٖل مً هاخٖت؛ والخبر مً  ت، ٖو ال٣هو ؤلازبأع

؛ ألن ألاو٫ خ٤ للخهٟي، -٦ما ٣ْا٫–هاخٖت ؤزغي، ٞالغؤّ خغ، والخبر م٣ضؽ 

 والشاوي مل٪ لل٣اعت.

المٖت، ٞة ضاص والبدض، وؤْا ما ٧اهذ الىؾٖلت ؤلٖا ن ال٨خابت جبضؤ بالخسُِٖ وؤلٖا

ٞإّ ٖمل صخٟي منهي ال بض ؤن ٓؿب٣ه جسُِٖ ص٤ٖ٢، وبدض عنحن، ٞمً زال٫ 

، وؤلاخاَت بإبغػ ظىاهبه،  البدض، ْخم٨ً الصخٟي مً جدضْض مٗالم اإلاىيٕى

خه به، وجدضْض ما الظّ ْخىاٞغ خىله مً مٗلىماث، وما ال ْخىاٞغ،  وحٗم٤ٖ مٗٞغ

دخاط بلِ  بدض في مهاصع اإلاٗلىماث، ؤو جىانل م٘ اإلاهاصع اإلاٖضاهٖت، ؤو الخبراء ٔو

واإلاخسههحن، باإلياٞت بلِ الخإ٦ض مما بطا ٧ان ٢ض ؾب٤ جىاو٫ اإلاىيٕى مً ٖضمه، 

اؾخ٨ما٫  -مشال–للخ٨غاع، واظتراع هٟـ ألا٩ٞاع واإلا٣اعباث، وإهما ْم٨ً  ججىبا

ت ؤو ػواْا ؤزغي ظضْضة.  الجىاهب التي لم ْخم الخُغ١ بلحها، ؤو جىاو٫ اإلاىيٕى مً ػأو

ؤو  مسُِومهما ازخلٟذ اإلااصة الصخٟٖت، ٖٞجب ؤن ج٩ىن هىا٥ ٨ٞغة ؤؾاؾٖت، و 

جب ؤن ج٩ ى ؤولي، وزُت لل٨خابت، ٔو ىن ال٨ٟغة ظضْغة بالى٢ذ الظّ ؾ٨ٖغؽ ؾٗىأع

مً ؤظلها، ٞمً صون ٨ٞغة ظٖضة، ال جىظض ٢هت ؤنال، مما ْجٗل مً الهٗب 

، ٦ما ؤن ال٣هت script (Gitner, 2015, p. 231)نىاٖت ؤّ هٕى مً ؤهىإ الىهىم 

، ْغج٨ؼ ٖلِ مك٩لت ججظب باليؿبت بلِ ظمهىع مٗحن، ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً املخخىي 

 .(Alexander, 2011, p. 13) طل٪ الجمهىع مً الىاخٖت الٗاَٟٖت واإلاٗجى
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اث  ، ٞاألخضار واإلاىيٖى ت اإلاىيٕى وججضع ؤلاقاعة بلِ يغوعة جدضْض ػأو

وال٣ًاْا ٖاصة ما ج٩ىن واؾٗت اإلاٗالم، ومدكٗبت الخٟانٖل، مما ْهٗب مٗه 

غا  ؤلاخاَت ب٩ل ظىاهبها مً زال٫ ٢هت صخٟٖت واخضة، ؾىاء ؤ٧اهذ ج٣ٔغ

ىهٖا، ؤو جد٣ٖ٣ا ؤو خضْشا صخٟٖحن، ؤو ٚحر طل٪ مً الٟىىن الصخٟٖت  جلٖٟٔؼ

المٖت، وال٨خابت  ألازغي، ْخلىه بٖضاص مسُِ لل٨خابت، ْسخل٠ بازخالٝ الىؾٖلت ؤلٖا

ط٦غها. ٞٗملٖت ال٨خابت لىؾاثِ ال وؾِٖ واخض، ومغاٖاة ٢ىاٖض ال٨خابت آلاه٠ 

لئلهترهذ، جدىلذ بلِ ٖملٖت عواْت ع٢مٖت للخبر باؾخسضام ٖضة وؾاثِ، مما ؤوظض 

بطاٖاث لئلهترهذ، وصخاٞت ٖٞضْى ٖبر مىا٢٘ جباص٫ الٟٖضْى، مشل: ْىجٖىب 

YouTube  م ىؾتْر م ْاعص )153، نٟدت 2019(الؿمان،  YouStreamٔو ، واؾتْر

StreamYard .٣ض اإلااجمغاث ًٖ بٗض حرها مً مىهاث البض اإلاباقغ، ٖو  ٚو

وج٨دؿب اإلا٣ضمت ؤهمٖت زانت في ال٨خابت إلاىا٢٘ ؤلاهترهذ ٖامت، بما في طل٪ 

مد٨مت البىاء، جلخو م٨شٟت و ال٣هو الغ٢مٖت، ومً زم ْجب ؤن جخًمً ظمال 

، والتي ٓٗخ٣ض ؤن الجمهىع ال٣هت، وجخًمً ٧لماث مٟخاخٖت مغجبُت بال٣هت

ت ، 2019(الؿمان،  ؾٗؿخسضمها للبدض ًٖ ال٣هت ٖبر مدغ٧اث البدض اإلاٗغٞو

و٢ض ؾاٖضث هظه الخ٣ىٖت الصخٟٖحن ٖلِ اهخ٣اء ال٩لماث اإلاالثمت ، )164نٟدت 

ً وم٣ضماث الىهىم والىؾىم  ، وون٠ الهٟداث hashtagsل٨خابتها بالٗىأو

ت  ٔغ اصة ٞغم ْهىعها ٖلِ مىا٢٘ البدض، بط لم حٗض الٗىامل الخدٔغ وألا٢ؿام، لٔؼ

ت واإلاهضا٢ٖت والخىاػن هي الٗىانغ الىخٖضة التي  واإلاهىٖت اإلاخٗل٣ت بال٣ٖم الخبْر

حرها مً ال٣ىالب الصخٟٖت، وإهما  ت ٚو ٖلِ  ٚضاجد٨م ٦خابت ال٣هو ؤلازبأع

ب بٗض ؤن الصخٟي مغاٖاة ٖىانغ ج٣ى ٖت ٖضْضة ٖىض بٖضاص الخبر ليكغه ٖلِ الٔى

ه واهدكاعه  ؤنبذ هىا٥ ٖىامل ؤزغي زاعط الىو وظىصجه جازغ ٖلِ طْٖى

 .)107، نٟدت 2016(ٖبضالٟخاح،  ؤلال٨ترووي
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ً ؤهمٖت زانت لضي ظمهىع قب٨ت ؤلاهترهذ، ٞةطا وظض  ٦ما جدخل الٗىأو

لهظه الكب٨ت ٖىىاها ظظابا، ٞةهه ٣ْىم بالًِٛ ٖلٖه مباقغة ل٣غاءة  اإلاخهٟذ

ً، ما )164، نٟدت 2019(الؿمان،  ال٣هت الصخٟٖت ىُب٤ ٖلِ الٗىأو ، ٔو

التي جم٨ً ْىُب٤ ٖلِ اإلا٣ضمت، وطل٪ ٖٞما ْخٗل٤ باؾخسضام ال٩لماث البدشٖت 

تاإلاخهٟذ مً الىنى٫ بلِ ا مً زال٫ اؾخسضام مدغ٧اث البدض ٖلِ  ل٣هت الخبْر

، وطل٪ في يىء هخاثج الضعاؾاث التي حكحر بلِ اإلاٟغصاث وال٩لماث ؤلاهترهذ

غها  هظه واإلاهُلخاث التي ٓؿخسضمها اإلاخهٟدىن للىنى٫ بلِ ألازباع، والتي جٞى

ْٗـ هىا٥ الٖىم م٣اخغ٧اث، وبسانت في يىء جىامي ْاهغة الظ٧اء الانُىاعي. ٞامل

مخاخت لٗضص ٢غاء ٧ل زبر ؤو مىيٕى بما ْم٨ً مً الخٗٝغ ٖلِ اججاهاث ال٣غاء 

اث ْخم ٢غاءتها ؤ٦ثر، وبالخالي ؤلا٦شاع مً مشل هظه  ت ؤّ مً اإلاىيٖى ومٗٞغ

اث  .)152-151، الهٟداث 2019(الؿمان،  اإلاىيٖى

م٨ً بْجاػ ؤهم  ,Briggs) الُغ١ لؿغص ٢هت مغثٖت ظٖضة ٖلِ الىدى آلاحي ٔو

2013, p. 224): 

 .زاهٖت ألاولِ؛ واز٠ُ هٓغ الجمهىع ً  خضص ٢هخ٪ في الٗكٔغ

 .جإ٦ض مً وظىص بضاْت لل٣هت، ووؾِ، وازخخام 

 جضٕ ٞغنت للمكاهض للكٗىع باإلالل، و٧لما جم اؾخسضام م٣اَ٘ ٢هحرة، ٧لما  ال

 ٧ان طل٪ ؤًٞل.

 .ت لل٣هت الصخٟٖت، والتزم بها  ع٦ؼ ٖلِ ال٨ٟغة اإلاغ٦ٔؼ

  جظ٦غ بإن الصخهٖاث جهى٘ ال٣هو، ٩ٞلما ٧اهذ شخهٖاج٪ ؤًٞل، ٧لما

 ٧اهذ ٢هه٪ ؤًٞل.

 اهلاتف احملنول والطسد الكصصي السقني  -14

ٚحر الهاج٠ الظ٧ي اإلاٗاصلت الاجهالٖت بغمتها، ٟٞي ٖهغ اإلاىاًَ الصخٟي، 
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وصخاٞت اإلاىاًَ، لم حٗض ٖملٖت البض اإلاباقغ، ًٞال ًٖ ه٣ل الخضر، ؤو ؤلازباع 

ٖىه خ٨غا ٖلِ الصخٟي، ٣ٞض ٚضا الٖىم بةم٩ان ٧ل مً ْمل٪ خؿابا ٖلِ قب٩اث 

م٨ىه الىنى٫ بلِ قب٨ت ؤلاه ترهذ ؤن ٣ْىم بهظه الٗملٖت، الخىانل الاظخماعي، ٔو

و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت لى٣ل ال٣هو اإلاهىعة، لم حٗض هظه الٗملٖت التي ٧اهذ 

غ واإلاىهخاط وؤلاياءة  ىهٖت التي جمل٪ مٗضاث الخهٔى مىدهغة ٖلِ املخُاث الخلٖٟٔؼ

غ  ٚالٖت الشمً، خٖض ؤنبذ الىاؽ في ٧ل ؤهداء الٗالم ٣ْىمىن بٗلمٖت جهٔى

ٖملٖت البض  -ؤًْا–خضوثها، ٦ما َالذ ٖملٖت الخٖٛحر  ألاخضار ووكغها ٞىع 

ىوي  خماص ٖلِ هظه الهىاج٠ في ٖملٖت البض الخلٖٟٔؼ ىوي، خٖض ْتزاْض الٖا الخلٖٟٔؼ

الخي، ٣ٞض ؤنبذ بىؾ٘ اإلاغاؾل اإلاٖضاوي الٓهىع مباقغة مً مى٢٘ الخضر 

غ باؾخسضام الهاج٠ املخمى٫، باإلياٞت بلِ بظغاء ٖملٖت اإلاىهخاط، وهىا٥  ج٣أع

ل٠ بىاؾُت هظا الىٕى مً الهىاج٠  ىهٖت، وؤٞالم وزاث٣ٖت جهىع بال٩امل وجىَّ جلٖٟٔؼ

 ٖالم بهخاط ألاٞالم الؿٗىماثٖت. -ؤًْا–والخُب٣ٖاث الخانت به، والظّ وصزل 

ؤزغث الىجحرة اإلاظهلت لالبخ٩اع في الهىاج٠ املخمىلت جإزحرا ٦بحرا ٖلِ الخُٖٛت و٢ض 

ت ٣ت  الخٖت لؤلخضار ؤلازبأع غ اإلاٖضاهٖت، ٞمىظ و٢ذ لٗـ ببٖٗض، ٧اهذ الُٔغ والخ٣أع

الىخٖضة لخُٖٛت خضر مباقغ هي بعؾا٫ َا٢م بزباّع مخٗضص ألاٞغاص للبض ٖبر 

ىن ؤو الغاصْى، ؤما آلان؛ ٖٞم٨ً إلاغاؾل واخض لضْه هاج٠ ط٧ي ؤن ْٟٗل  الخلٖٟٔؼ

ىوي م٩ل٠، وعبما ؤ٦ثر با ؤّ شخيء ٣ْىم به َا٢م حُٖٛت جلٖٟٔؼ  مً طل٪.. ج٣ٔغ

(Briggs, 2013, p. 115) ٞاؾــخسضام الهاجــ٠ املخمــى٫ ؤخــضر حٖٖٛــغا ٞــي ؾــلى٥ .

ـضه بإقـ٩ا٫ صخٟٖـت ظضْـضة ٞـي الؿـغص ال٣ههـي  بهخــاط املخخــىي الٗالمي، ٖبــغ ٞع

ٗه ٖملٖـت ؤلاهخاط ، بياٞـت لدؿـٕغ ، و٢ض )5، نٟدت 2020(هىع،  والٗمـ٤ البهـّغ

 ظضًْضا بال٩امل، 
ً

ونلذ هظه الشىعة الخ٨ىىلىظٖت الصخاٞت بالٟٗل، وزل٣ذ مجاال

غ بىاؾُت الهاج٠ املخمى٫ مً اإلا٩ان الظّ جدضر ٖٞه  ْخمشل في بٖضاص الخ٣أع
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٣ىم اإلاغاؾلىن اإلاخى٣لىن ب٩ل شخيء، ٨ٖٞخبىن و  ٔدضزىن باؾخمغاع، ألازباع، ٔو

ى٣لىن م٣اَ٘ الٟٖضْى والهىع مباقغة بلِ الجمهىع، ولم ٓٗض حهم ما  لخ٣ُىن ٔو ٔو

اث، ؤو ؤلاهترهذ، ؤو  بطا ٧ان اإلاغاؾل ٓٗمل لكغ٦ت ٩ْىن جغ٦حزها ألاؾاسخي هى اإلاُبٖى

ىن، بط ْم٨ً إلاغاؾلي الهاج٠ املخمى٫ ؤلاباٙل بإّ وؾِٖ ومً ؤّ  الغاصْى، ؤو الخلٖٟٔؼ

 .(Briggs, 2013, p. 117) ؤّ و٢ذم٩ان وفي 

غ جُب٣ٖاث زانت بها،  و٢ض صٞٗذ هظه الخُىعاث ٖضصا مً الصخ٠ بلِ جُٔى

غ جُب٤ٖ زانا بهـا ٓؿـمى ججمٖ٘ ألازباع  -مشال–٣ٞامذ  قب٨ت "بـي بـي ؾـي" بخُٔى

ـغ ، والـظّ PNG( Portable News Gathering(املخمىلت  ْم٨ىـه حؿـجٖل وجدٔغ

ــت ألازباع  وإعؾـا٫ م٣اَـ٘ الٟٖضْـى والهــىث والهــىع مباقــغة بلــُ ؤهٓمــت بهخــاط ٚٞغ

ه )7، نٟدت 2020(هىع،   .في م٣غها الغثٗسخي ؤو ؤخض ٞغٖو
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 الجاىيالفضل 

 الرقني التحول 
  واجتاهات التجديد يف التحرير الصحفي

 عبد املطلب صديق مليد. 

  جامعة قطس

 مكدمة:

 Digital Communicationؤصي الخُىع اإلادؿإع لخ٨ىىلىظٖا الاجها٫ الغ٢مي، 

Technology ، ِم٣غوها بٗضص مً اإلاخٛحراث الا٢خهاصْت والاظخماٖٖت والؿٖاؾٖت ال

غ الصخٟي، بدٖض لم حٗض ال٣ىالب حٛحراث ملمىؾت في ٢ىالب  ال٨خابت والخدٔغ

ت مىظىصة بظاث الخإزحر الظّ ٧اهذ ٖلٖه مىظ مىخه٠  وال٣ىاٖض الخ٣لٖضْت اإلاٗغٞو

) ل٣ض ٞغيذ 2015ال٣غن اإلااضخي. ( م٩اّو ٖماص ج٨ىىلىظٖا الاجها٫ الغ٢مي،

غى الخ٨ىىلىظٖا الخضْشت همُها ٖلِ وؾاثل الاجها٫ واؾخمغ هظا الخإزحر الِ ؤن ٞ

الم الجضْض.  همُا اجهالي ظضْضا ٖؼػجه مىهاث ؤلٖا

ت مضاعؽ الخُب٤ٖ م٣اعهت بالضعاؾاث  وج٨مً بق٩الٖت هظه الضعاؾت، في ؾٖغ

المٖت التي بدشذ في ؤق٩ا٫ الخُىع في ؤؾالٖب ال٨خابت الصخٟٖت مما ظٗل  ؤلٖا

ت املخخلٟت مٖضاها مٟخىخا البخض إ قب٩اث الخىانل الاظخماعي واإلاىا٢٘ ؤلازبأع

المٖت ٧ان هضٞها الغثٗسخي ظظب  غ الصخٟي وال٨خابت ؤلٖا ؤؾالٖب ظضْضة في الخدٔغ

٣ا لهظه الضعاؾت الِ هدٖجت خخمٖت هي  اإلاخل٣ي ولٟذ الاهدباه واهتهذ هظه الخجاعب ٞو



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

161 

 

ؾٖاصة ؤؾلىب ظضْض مً ال٨خابت ٓٛلب ٖلٖه املخا٧اة والخ٣لٖض. لظل٪ َغخذ هظه 

المي الضعاؾت حؿائالث مدضصة هضٞها الىن غ ؤلٖا ى٫ الِ خماْت ٢ىاٖض الخدٔغ

ٖت والخٖاص والخىاػن والىيىح مً الاهضزاع في ْل  ألاؾاؾٖت مشل الض٢ت واإلاىيٖى

الخىامي اإلاؿخمغ لخُاب اٖالمي ٖاَٟي هضٞه الخإزحر ٖلِ الجمهىع صون الاهخمام 

المٖت التي ؾاصث ٢بل زىعة اإلاٗلىماجٖت.  بال٣ٖم ألازال٢ٖت ؤلٖا

اؾت في ؤزغ الخدىالث الخ٨ىىلىظٖت والش٣اٖٞت واملجخمٖٗت ٖلِ وجبدض هظه الضع  

٢ىالب ال٨خابت الصخٟٖت، والتي خهغتها الضعاؾت في حٖٛحر همِ ال٣غاءة هٟؿه، اط 

ؤضخذ ال٣غاءة اإلاسخٖت هي البضْل اإلاىيىعي لل٣غاءة اإلاخٗم٣ت اإلاخإهٖت التي جدؿم 

اث. وال ق٪ ؤن ال٨خابت لىؾاثل الٖا الم املخخلٟت، هي ًٞ الخٗبحر بؿبر ٚىع اإلاىيٖى

 والخإزحر ٖلِ الٗىا٠َ وآلاعاء واإلاىا٠٢ والاخضار والخبراث الؿاب٣ت. 

 مصهلة الدزاضة:

جخمشل مك٩لت هظه الضعاؾت في حؿإع اإلاخٛحراث التي حؿهم في حك٨ٖل نىاٖت 

ٖا وج٨ىىلىظٖا مىظ صزى٫ زىعة  الم، ؾٖاؾٖا وا٢خهاصْا ومجخمٖٗا ومٗٞغ الٖا

غ اإلاٗلىماث ب المٖت والخدٔغ ٗىما ْلذ الضعاؾاث الٗلمٖت في مجا٫ ال٨خابت ؤلٖا

الصخٟي جالخ٤ هظه الخُىعاث صون الخم٨ً مً وي٘ مىهج ٖلمي مدضص ل٣ىاٖض 

ال٨خابت الصخٟٖت مً خٖض ال٣الب وؤؾلىب ال٨خابت وبىاء الىو، وػاص مً ٖم٤ 

ت املجخم٘ اإلاك٩لت احؿإ ٢اٖضة ناوعي املخخىي وال٣اثمحن باالجها٫ في صخاٞ

ت الال٨تروهٖت. و٢ض ؤٞغػث هظه اإلاماعؾت همِ ظضْض لل٨خابت ْسال٠  واإلاىا٢٘ ؤلازبأع

ً، خٖض  ت في بىاء الىهىم ونٖاٚت الٗىأو ال٣ىالب الصخٟٖت الخ٣لٖضْت اإلاٗغٞو

٤ ونىاٖت الٛمىى لضٞ٘ ال٣اعت  جغ٦ؼ هظه الىؾاثِ الجضْضة ٖلِ الازاعة والدكٔى

طل٪ الِ الخإزحر ٖلِ الغؤّ واإلاىا٠٢ اؾدىاصا ٖلِ الِ ٢غاءة الىو و٢ض جخٗضي 

 اؾخضعاع الٗاَٟت ؤو ألاْضلىظٖا ؤو اإلاىعوزاث املجخمٖٗت.
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ت وؾُٖغة الىؾاثِ   وفي ْل زىعة اإلاٗلىماث والاهترهذ وقٖٕى مجخم٘ اإلاٗٞغ

المٖت اإلاخٗضصة،( ق٤ٖٟ خؿىحن، غ الصخٟي 2010الٖا ) باجذ اؾالٖب الخدٔغ

المٖت؛ ٣ٞض  الخ٣لٖضْت ال جىاؾب هظه اثٟها الٖا الىؾاثِ الجضْضة بؿبب ازخالٝ ْو

ت ؤو لئلطاٖت  ٧ان الصخٟي، ٢بٖل اهٟجاع زىعة اإلاٗلىماث، ٨ْخب للصخاٞت اإلاُبٖى

جض مدؿٗا مً اإلاؿاخت والى٢ذ للخٗبحر ًٖ ٨ٞغجه، بٗىما ٨ْخب  ىن ٔو والخلٟٔؼ

المٖت، جمخض مً الصخاٞت  ت الصخٟي الٖىم، ل٠ُٖ واؾ٘ مً الىؾاثِ الٖا اإلاُبٖى

ايت  ت وال٣ىىاث اإلاخسههت في الٔغ ىن الِ الًٟاثٖاث الازبأع الِ الاطاٖت والخلٟٔؼ

ٟا٫ في بٗئت اهضماظٖت ججم٘ ٧ل هظه  اث والش٣اٞت والىزاث٤ وألَا والضعاما واإلاىٖى

اث٠ وألاهضاٝ.  ت الخإزحر مخٗضصة الْى الىؾاثِ في عؾالت واخضة مىظؼة ال٨ٟغة ٢ٔى

في ٦ٖٟٖت اإلاىاءمت بحن مخُلباث الشىعة الغ٢مٖت واهماٍ وجخمدىع مك٩لت الضعاؾت 

غ الصخٟي جدمي  ال٣غاءة الجضْضة وفي طاث الى٢ذ البدض ًٖ ٢ىاٖض ؤنٖلت للخدٔغ

ٖت والخىاػن واإلاهضا٢ٖت واإلاؿاولٖت املجخمٖٗت  ٢ٖم اإلاهىت ال٣اثمت ٖلِ اإلاىيٖى

. وال ق٪ ؤن وظىص مشل هظه ال٣ىاٖض ؾٖد ض مً الاهتها٧اث والالتزام بمىاز٤ٖ الكٝغ

ت ومىهاث الخىانل الاظخماعي وما ْغص ٞحها  التي جدٟل بها ٦شحر مً اإلاىا٢٘ ؤلازبأع

مً ؤزباع ػاثٟت ٚحر ملتزمت بكغٍو البىاء الصخٖذ للىو الازباّع بمهاصعه 

ٖت والتي جدترم ٣ٖل ال٣اعت وزٖاعاجه.   الىاضخت ولٛخه اإلاٗبرة ًٖ الخضر بمىيٖى

 أٍنية الدزاضة 

ؤهمٖت هظه الضعاؾت في جهضحها إلاٗالجت ٢ًٖت مهمت جمـ ظىهغ املخخىي  جتر٦ؼ

ّغ بمٟهىمه الكامل في و٢ذ جؼاْضث ٖٞه اإلاخٛحراث اإلاازغة ٖلِ  المي الخدٔغ ؤلٖا

الغؾالت والىؾٖلت وال٣اثم باالجها٫ زانت م٘ صزى٫ ٢اٖضة ممخضة مً نىإ 

ً في صخاٞت املجخم٘. و٢ض ؤنبذ ال٣اثمى  ن باالجها٫ ومً زال٫ املخخىي واملخبْر

غ وبىاء الىهىم  هظه الىؾاثِ اإلاٟخىخت ْبخضٖىن ؤق٩اال ظضْضة مً ؤؾالٖب الخدٔغ
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ت ؤو بٖالمٖت او صعاؾاث ؾبا٢ت  ٔغ ً ومٗٓمها ال ْلتزم ب٣اٖضة جدٔغ ونٖاٚت الٗىأو

ت مً اإلاخل٣حن واإلاكاهضاث  وؤنبذ الهضٝ ألاهم هى الىنى٫ الِ ؤ٦بر مجمٖى

ّغ ْداٞٔ  والخإزحر ٖلِ اإلاخل٣ي. وفي ْل هظا الخًم جتزاْض الخاظت الِ همِ جدٔغ

المٖت الجضْضة اإلاخإزغة  ىٟخذ ٖلِ ال٣ٖم ؤلٖا المٖت الغثٗؿٖت ٔو ٖلِ ألاؾـ ؤلٖا

ت و٢ىة جإزحرها ٖلِ اإلاخل٣حن.  المٖت البهٔغ  بالخ٨ىىلىظٖا وقٖٕى الغؾالت ؤلٖا

غ  ولهظه الضعاؾت ؤهمٖت زانت ألجها ؾخ٣ضم هماطط للمضاعؽ الجضْضة في الخدٔغ

الصخٟي التي اٞغػتها الضعاؾاث الخضْشت ووظضث خٓها مً الخُب٤ٖ الِ ظاهب ما 

ت ؾاب٣ت ؤزبدذ ٢ىتها و٢ضعتها  ٔغ الم الجضْض مً ٢ىاٖض جدٔغ التزمذ به مىهاث الٖا

صّ الِ ٦ك٠ اإلاماعؾاث الخاَئت، التي ٖلِ الاؾخمغاع. وال ق٪ ؤن هظه اإلا٣اعبت ؾخا 

قإ اؾخسضامها ل٨ك٠ الجىاهب الؿلبٖت إلاماعؾت نىاٖت املخخىي ووكغه، صون 

خماص ٖلِ ؤؾـ بٖالمٖت ملتزمت ب٣ىاٖض ال٨خابت الصخٟٖت اإلاخمشلت في الىيىح  الٖا

الم الغثٗؿٖت.  اث٠ الٖا  والخىاػن واإلاؿاولٖت والالتزام اإلانهي الهاعم بْى

غ  وجمشل هظه المٖت في صعاؾاث الخدٔغ ضا ظضْضا للم٨خبت ؤلٖا الضعاؾت ؤًْا، ٞع

م ؤهمٖتها في ًٞاء اإلاٗلىماث وما ٨ْخىٟه  الصخٟي هٓغا ل٣لت مشل هظه الضعاؾاث ٚع

مً جُىع مدؿإع لهظه الهىاٖت واحؿإ جإزحرها وججاوػها للخضوص وي٠ٗ 

ٗاث ال٣اهىهٖت التي جدض مً ازاعها الؿالبت، (نالح ٢ ) مما 2001باياْا،الدكٕغ

ْجٗل التزام ال٣اثم باالجها٫ بال٣ٖم اإلاهىٖت خاثِ نض عثٗسخي في ٢ٖام وؾاثل اٖالم 

 مؿاولت حؿهم في الخىمٖت والبىاء وجُىع املجخمٗاث.

 أٍداف الدزاضة وتطاؤالتَا:

ت اإلاٗخمضة في  ٔغ الهضٝ الغثٗـ مً هظه الضعاؾت هى جدلٖل ألاق٩ا٫ الخدٔغ

اث وبىاء الىهىم الصخٟٖت ألازغي مشل اإلا٣ا٫ والخد٤ٖ٣ نٖاٚت الازباع واإلا٣ضم

ت وم٣اعهتها بإؾالٖب نٖاٚت الازباع في مى٢٘  واإلا٣ابلت في صخٖٟت الكغ١ ال٣ُٔغ
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لِ مىهت ٞٗؿبى٥، ومً ؤظل جد٤ٖ٣ هظا الهضٝ، جمذ نٖاٚت  غة ٖو الجٔؼ

ت مً الدؿائالث حؿعِ هظه الضعاؾت لئلظابت  ٖت ٖلِ ق٩ل مجمٖى ألاهضاٝ الٟٖغ

 حها، وهي ٧الخالي:ٖل

ت م٣اعهت  -1 بلِ ؤّ مضي ازخلٟذ ؤؾالٖب نٖاٚت الازباع في الصخ٠ اإلاُبٖى

ت ومىهاث الخىانل الاظخماعي؟   باإلاىا٢٘ الازبأع

ما هى الك٩ل الابغػ لهظه الازخالٞاث، هل هى في لٛت الخُاب، ام ٢الب   -2

 ال٨خابت، ؤم جغجٗب الا٩ٞاع؟

٤ وظظب ال٣غاء هل هى الازاعة ؤم الاهمٖت ما  -3 ما هى ألاؾلىب اإلاىاؾب للدكٔى

 الخُاب الٗاَٟي والىٟسخي؟ 

ما هي صعظت الالتزام باإلاهاصع الصخٟٖت في بىاء الىهىم في هظه الىؾاثِ   -4

المٖت املخخلٟت؟  الٖا

الم؟  -5  هل ؤنبذ اصزا٫ عاّ ال٣اثم باالجها٫ ظؼء مً بىاء املخخىي في وؾاثل الٖا

  ما مضي ٖال٢ت الٗىىان باإلاًمىن مً خٖض الخُاب٤ في املخخىي؟ -6

 ميَجية الدزاضة وأدواتَا:

حٗخمض هظه الضعاؾت ٖلِ اإلاىهج ال٨مي واإلاىهج الىىعي، واإلاىهج الخدلٖلي الىنٟي 

الظّ ٓٗخمض ٖلِ ظم٘ البٖاهاث ؤلاخهاثٖت ال٨مٖت خى٫ الٓاهغة وجدلٖلها والىنى٫ 

ا٢ٖت ٢ابلت للخٗمٖم ٖلِ مجخم٘ الضعاؾت، و حٗخمض هظه الِ هخاثج مى٣ُٖت طاث مهض

) وهى ؤؾلىب قاج٘ في مشل content analysisالضعاؾت ؤؾلىب "جدلٖل اإلاًمىن" (

ٗٝغ بإهه "ؤؾلىب للبدض الٗلمي ٓؿعِ بلِ ون٠ املخخىي  هظه الضعاؾاث، ٕو

المٖت اإلاغاص جدلٖلها مً خٖض الك٩ل  ذ للماصة ؤلٖا الٓاهغ، واإلاًمىن الهٔغ

واإلاًمىن جلبٖت لالخخٖاظاث البدشٖت اإلاهاٚت في حؿائالث البدض َب٣ا للخهيٖٟاث 

ٖت التي ْدضصها الباخض". ت باخشحن، مىهجٖت البدض الٗلمي  اإلاىيٖى  .)2015(مجمٖى
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هم َبٖٗت مٗالجت  ٓٗخ٣ض الباخشىن ؤن هظا هى ألاؾلىب ألاوؿب لخدلٖل ٞو

ت ومىهاث الخىانل الاظخماعي لهظه ال٣ًٖت مً زال٫  الصخ٠ واإلاىا٢٘ ؤلازبأع

 وحكمل الٟئاث الخالٖت: اؾخماعة جدلٖل اإلاًمىن،

غة ٖلِ الاهترهذ وم٣اعهتها باألزباع اإلامازلت في  -1 ً الازباع في مى٢٘ الجٔؼ ٞئت ٖىأو

مىهاث الخىانل الاظخماعي ومضي التزامها باإلاٗاْحر  ٖٟتي الغاْت والكغ١ فيصخ

 الخ٣لٖضْت في ٦خابت الٗىىان وؤق٩ا٫ الخدىالث الجضْضة. 

ت، جلخٖهٖت، ونٟٖت ؤو ٚحر   -2 غ م٣ضماث الازباع وهٕى اإلا٣ضمت ازبأع ٞئت جدٔغ

 مهىٟت.

 ملخخلٟت: اإلاىضوبحنٞئت اإلاهاصع الصخٟٖت: وحكخمل ٖلِ مهاصع ألازباع بإهىاٖها ا -3

واإلاهاصع الخاعظٖت ٧ى٧االث ألاهباء والصخ٠، والترظماث،  -واإلاغاؾلحن 

حرها.  وال٨ّخاب، ٚو

المٖت في  -4 ٣هض بها اججاه الىؾٖلت الٖا ٞئت اججاهاث الغاّ في اإلااصة الصخٟٖت: ٔو

ٖت واصزا٫ الغاّ في املخخىي.  الخٖاص واإلاىيٖى

لصخٟٖت اإلاؿخسضمت مً الصخ٠ وحكمل ال٣ىالب ا ٞئت ال٣ىالب الصخٟٖت: -5

غ واإلا٣ابالث واإلا٣االث والخد٣ٖ٣اث  مجخم٘ الضعاؾت وهي ألازباع والخ٣أع

 الصخٟٖت. وهل جلتزم بها الىؾٖلت ؤم ال؟

ت وهي حٗخمض ٖلِ الاهمٖت، ام الازاعة، ام الغاّ والؿعي  -6 ٞئت ال٣ٖم الازبأع

ً الاججاه.  لخ٩ٔى

بٖٗت الىؾٖلت ٖلِ ٞئت الاهدكاع وحهضٝ الِ ٢ٖاؽ جإزحر ؤؾ  -7 لىب الهٖاٚت َو

اصة الخهٟذ واإلا٣غوثٖت.   الاهدكاع ؤػ
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 عيية ودلتنع الدزاضة:

تر باٖخباعه مً ؤقهغ  ً اإلاهٛغ جٔى ازخحرث ٖٖىت الضعاؾت مً مى٢٘ الخضٔو

ت لصخٖٟتي الغاْت  اإلاىا٢٘ وؤ٦ثرها اهخماما باألزباع باإلياٞت الِ الخُب٣ٖاث ؤلازبأع

٘ ٦ما اجهما ؤ٢ضم صخٖٟخحن في  خان وطل٪ اٖخماصا ٖلِ مٗضالث الخىٕػ والكغ١ ال٣ُٔغ

غث الٖٗىت ٦ما هاثال مً ألازباع،  ت والخإؾٗـ. و٢ض ٞو ٢ُغ مً خٖض الاؾخمغأع

جُغخها الضعاؾت. (ببغاهٖم ْهلر ٦بٗئت مىاؾبت لئلظابت ٖلِ الدؿائالث التي 

 ). 2015بستي،

 املدى الصمين للدزاضة وفئات الكياس:

الضعاؾت ٖلِ اإلاسر الكامل لؤلزباع اإلايكىعة زال٫ ٞترة الضعاؾت  اٖخمضث

. وجم 2021وختى الشالزحن مً هٟـ الكهغ لٗام  2021اإلامخضة مً ألاو٫ مً ْىهٖى 

 7خهغ ألازباع اإلايكىعة زال٫ هظه الٟترة، و٢ام الباخض بخ٣ؿٖم ٖٖىت الضعاؾت الِ 

 زبر مجها 300و الِ ازخٖاع ٞئاث عثٗؿٖت حٗبر ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت الغثٗؿٖت وزل

 لخمشل مجخم٘ الضعاؾت في الخدلٖل الجهاجي للٖٗىت.

و٢ض جم ازخٖاع الٖٗىت ألجها جمشل ٞترة زغة باألزباع وهي الٟترة التي حؿب٤ الُٗلت 

الهٖٟٖت ٧ل ٖام في ٢ُغ، وجخمحز بدغا٥ اظخماعي وز٣افي وا٢خهاصّ وؾٖاسخي واؾ٘ 

حر ٓؿاٖض ٖلِ الخٗبحر ًٖ مجخم٘ الضعاؾ ٖت ٚو ت بىيىح وحُٗي هخاثج مىيٖى

ت ملجخم٘ الضعاؾت. (اْمان مدمىص  ٔغ  ). 2019مخدحزة ألّ مخٛحراث في الؿٖاؾت الخدٔغ

 أوال: صخيفة الساية

صخٖٟت الغاْت ًٖ ماؾؿت الخلٖج لليكغ والُباٖت و٢ض نضع الٗضص  جهضع 

غها ٖبض هللا بً ٚاهم اإلاهىضّ. لل1979ألاو٫ مجها ٖام  غؤؽ جدٔغ صخٖٟت وسخت ، ٔو

وع٢ٖت ووسخت بل٨تروهٖت باإلياٞت بلِ جىاظضها ٖلِ مىهاث الخىانل الاظخماعي 

ٗؿبى٥، وإوؿخٛغام. تر، ٞو  مشل جٔى
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وجم ازخٖاع الصخٖٟت لىظىصها اإلاؿخمغ ٖلِ قب٩اث الخىانل الاظخماعي ولها 

 ). 2021جُب٤ٖ ازباّع واؾ٘ الاهدكاع. (زالض الجابغ 

 ثاىيا: صخيفة الصسم

ت ْىمٖت الكغ١   لها خًىع ٦بحر ومازغ ٖلِ قب٩اث الخىانل  صخٖٟت ٢ُٔغ

ت مً خٖض الخدضْض والاهدكاع، نضعث  خهضع مى٢ٗها الصخاٞت ال٣ُٔغ الاظخماعي ٔو

ت صاع 1985ؾبخمبر ٖام  1اليسخت ألاولِ، ألو٫ مغة في  ، وهي بخضي صخ٠ مجمٖى

غ الصخٖٟت ف ت. ْغؤؽ جدٔغ ٘ ال٣ُٔغ ي الى٢ذ الخالي الكغ١ للُباٖت واليكغ والخىٕػ

ت، لضي صخٖٟت الكغ١ وسخت  ، بلِ ظاهب اليسخت اإلاُبٖى الؿٖض ناص١ الٗماّع

  بل٨تروهٖت جٟاٖلٖت، وجىاظض ٖلِ مىهاث الخىانل الاظخماعي املخخلٟت.

 ثالجا: موقع تويرت 

٩ي ٣ْضم زضمت جىانل اظخماعي مى٢٘  ً اإلاهٛغ ؤمٔغ والتي حؿمذ  الخضٔو

ضاث ض ؤو/وإعجاب  «إلاؿخسضمِٖه بةعؾا٫ حٛٔغ مً قإجها الخهى٫ ٖلِ بٖاصة حٛٔغ

ً، بدض ؤ٢صخى ْبلٜ  ا للغؾالت الىاخضة 280اإلاٛغصًْ آلازٔغ
ً
وطل٪ مباقغة ًٖ  .خٞغ

٤ بعؾا٫ تر ؤو ًٖ َٔغ ٤ مى٢٘ جٔى ت  عؾالت ههٖت ٢هحرة َٔغ ؤو بغامج املخاصزت الٟىٔع

حره. جٓهغ جل٪ الخدضْشاث في  ٞٗؿبى٥ ؤو الخُب٣ٖاث التي ٣ْضمها اإلاُىعون مشَل  ٚو

اعة   مً نٟدتهم الغثٗؿٖت ؤو ٔػ
ً
م٨ً لؤلنض٢اء ٢غاءتها مباقغة نٟدت اإلاؿخسضم، ٔو

٤  مل٠ اإلاؿخسضم الصخصخي، و٦ظل٪ ْم٨ً اؾخ٣با٫ الغصوص والخدضْشاث ًٖ َٔغ

ض ؤلال٨ترووي، وزالنت ؤخضار ٤ آلاع بؽ بؽ البْر ً َٔغ الغؾاثل الىهٖت  ٖو

الىالْاث اإلاخدضة و٦ىضا  وطل٪ باؾخسضام ؤعبٗت ؤع٢ام زضمٖت حٗمل في ال٣هحرة

باإلياٞت للغ٢م الضولي والظّ ْم٨ً لجمٖ٘ اإلاؿخسضمحن خى٫ الٗالم ؤلاعؾا٫  والهىض

غ .اإلامل٨ت اإلاخدضة بلٖه في تر مخٞى ، 2012مىظ ماعؽ  باللٛت الٗغبٖت ؤنبذ مى٢٘ جٔى

ت. ( بىخالي دمحم  ٗض مً ؤهم اإلاىا٢٘ ؤلازبأع  )2021ٕو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 اليظسيات املطتخدمة يف الدزاضة: 

اث الاجها٫ طاث الٗال٢ت بمك٩لت   حؿدىض هظه الضعاؾت ٖلِ ٖضص مً هٓٔغ

ت ج٨ىىلىظٖا وؾاثل الاجها٫ وؤزغها ٖلِ املجخمٗاث  البدض، ومً ؤهمها هٓٔغ

ت ٖلِ: صعاؾت صوع الخ٨ىىلىظٖا ٖلِ الغؾالت  إلااعقا٫ ما ٧لىهان وجىو هظه الىٓٔغ

لِ املجخم٘ ب٩امله وبالخالي ٞان الخُىع اإلاظهل في ج٣ىٖاث الاجها٫  الاجهالٖت ٖو

بغمتها وهى ما ؤصي بالٟٗل الِ  ْمشل هى الازغ جُىعا ؤ٦بر في الٗملٖت الاجهالٖت

ت هلمؿها في الٛاء الىمِ الاجهالي الخُي مً اإلاغؾل الِ اإلاخل٣ي  حٛحراث ظىهٔغ

لٖهبذ اإلاخل٣ي هٟؿه مغؾال، وجؼاْضث مغاخل الخُىع لخٖٛحر ازغ في مٟهىم خاعؽ 

البىابت خٖض انبذ اإلاخل٣ي ؤًْا خاعؽ للبىابت ألهه ْدضص ما ْيخ٣ٖه مً ازباع 

تر٥ ما  الم ٔو ضه وهى طاث الضوع الظّ ٧ان ٣ْىم به ال٣اثم باالجها٫ في الٖا ال ْٔغ

 )2017الخ٣لٖضّ. (ٖؼام ؤبى الخمام،

الم، وهي طاث نلت  اث الاجها٫ وؤلٖا ومً الىماطط التي ؤؾهمذ في بىاء هٓٔغ

ىعه ٖام  1971، ٖام شسام ولبر  مباقغة بهظه الضعاؾت، الىمىطط الظّ ٢ضمه َو

الٗىانغ ألاؾاؾٖت الخالٖت: ؤ) اإلاهضع ؤو ناخب ال٨ٟغة؛ ب) ، و٢ضم ٖٞه 1974

ً عؾالت؛ ث)  )Code (الخٗبحر ًٖ ال٨ٟغة وحكٟحرها ونٖاٚتها في عمىػ لخ٩ٔى

ٟ٪ عمىػ الغؾالت؛ ر) الاؾخجابت للهضٝ ؤو عاظ٘ الهضي  اإلاؿخ٣بل الظّ ْخل٣ُ ٔو

ضعاؾت ؤًْا وحؿهم هظه ال .الظّ ٢ض ْهل ؤو ال ْهل بلِ اإلاغؾل ؤو ناخب ال٨ٟغة

في صعاؾت التي َغؤث ٖلِ هظا اإلاٟهىم خٖض لم ٓٗض ناخب ال٨ٟغة هى ال٣اثم 

باالجها٫ بمٗؼ٫ ًٖ اإلاخل٣ي، بل ؤنبذ ألازحر ٢اصعا ٖلِ نٖاٚت ال٨ٟغة وحكٟحرها 

واعؾالها الِ مخل٣حن ْمل٩ىن بضوعهم ال٣ضعة ٖلِ الخٟاٖل م٘ الغؾالت ومكاع٦تها وبثها 

 .ً  ٖلِ مخل٣حن آزٔغ

ت ما بٗض الخضازت والتي جغي ان اإلاؿلماث وجُغ  ٢ذ الضعاؾت ؤًْا الِ هٓٔغ
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اث الاجها٫ الخ٣لٖضْت لم حٗض جىاؾب الخُىعاث  والاٞتراياث التي ٢امذ ٖلحها هٓٔغ

الم وال حُٛي الخٛحراث التي َغؤث ٖلِ مجخمٗاث ما بٗض الشىعة  الخضْشت في خ٣ل ؤلٖا

 ا جبدشه هظه الضعاؾت.الهىاٖٖت واملجخم٘ الغؤؾمالي وهى مً نمٖم م

غوخاث التي جخمدىع خى٫ ال٣اثم  وجيسجم هظه الضعاؾت بك٩ل ظىهّغ م٘ الَا

اث طاث الٗال٢ت  ت و٦ظل٪ الىٓٔغ باالجها٫ مشل الٛغؽ الش٣افي والغنانت السخٔغ

ت الاقبإ والاؾخسضاماث والتي جغي ان الجمهىع ٓؿخسضم اإلاىاص  بالجمهىع مشل هٓٔغ

باث  المٖت إلقبإ ٚع الم هى جلبٖت جل٪ ؤلٖا ٧امىت في صوازله وان صوع وؾاثل الٖا

اث اهخمام الجمهىع باإلاكاع٦ت في نىاٖت املخخىي  الاخخٖاظاث وجٟؿغ هظه الىٓٔغ

باجه وجُلٗاجه وهى ما ْدخم ٖلِ ال٣اثم باالجها٫ في الىؾاثِ الخضْشت  الظّ ْلبي ٚع

ت اججاهاث الجمهىع لًمان مكاع٦ت جٟاٖلٖت ؤوؾ ٘ م٘ الغؾالت التي الؿعي الِ مٗٞغ

اث ًٖ ظىهغ مك٩لت البدض التي جخمدىع  جها. وحٗبر هظه الىٓٔغ ؿعِ لترٔو ْبثها ٕو

في صوع ال٣اثم باالجها٫ وجإزحره ٖلِ اإلاخل٣حن في ْل ج٨ىىلىظٖا الاجها٫ الخضْشت وما 

ْترجب ٖلِ طل٪ مً جُىعاث في مدخىي الغؾالت وق٩لها ووؾٖلتها والخإزحراث اإلاخى٢ٗت 

 الغاّ الٗام. لها وؾِ 

 الدزاضات الطابكة وضيام البخح  

 بِئت الصحافت الالىتروهُت العسبُت:  -1

غة للضعاؾاث ٦خاب: بٗئت الصخاٞت الال٨تروهٖت الٗغبٖت،  نضع ًٖ مغ٦ؼ الجٔؼ

ت مالٟحن،  غ ص. دمحم الغاظخي ًٖ مجمٖى مشل ال٨خابت صعاؾت ٢ٖمت2020جدٔغ  ، ٔو

م ٣ّضِ ا لؿٖا٢اث وكإة الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٗغبٖت وجُىعها،  ٔو ًّٖ  مٗٞغ
ً

جإنٖال

ٖٗت واإلاهىٖت والخ٨ىىلىظٖت والىي٘   لخدضْاث البيٖت اله٩ٖلٖت والدكٕغ
ً
وم٣اعبت

المٖت املخخلٟت  اإلاؿخ٣بلي لهظا ال٣ُإ الصخٟي مً زال٫ مىهج صعاؾت البٗئاث ؤلٖا

الم). جيب٘ ؤهمٖت ال٨خاب مً َبٖٗت الخدىالث اإلاهىٖت التي ٓكهضها  (ب٩ْىلىظٖا ؤلٖا
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الم في الٗالم الٗغبي، وهي  ٗت وه٩ٖلٖت، ؤبغػها  -٦ما ونٟها املخغع -ؤلٖا جدىالث ؾٕغ

الم الخ٣لٖضّ البدض ًٖ مؿاخت لالؾخمغاع في الٗالم الغ٢مي ٦ما خضر  مداولت ؤلٖا

ض لٗضص مً الصخ٠ الٖىمٖت، و٦ظل٪ الخا٫ في مداوالث بىاء همىطط ا٢خهاصّ ظضْ

ب والهىاْت، ٖالوة ٖلِ ألاصواع اإلاخىامٖت للصخاٞت ؤلال٨تروهٖت  ْىٗخ٤ مً مغخلت الخجٔغ

في جىمٖت املجا٫ الٗام واإلاكاع٦ت الضْم٣غاَٖت الىلٖضة في بٌٗ املجخمٗاث الٗغبٖت، 

الم الاظخماعي.  والخدضْاث املخخلٟت التي تهضص هظا ال٣ُإ في ْل اهدكاع قب٩اث ؤلٖا

ِ ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٗغبٖت مغَّث في عخلت جُىعها بٗضة و٢ض زلو ال٨خاب بل

) و٧ان َابٗها ٓكبه اليسخ 1999 -1995مغاخل: اإلاغخلت ألاولِ، خٖض اليكإة اإلاب٨غة (

ت واضخت إلااهٖت هظا الىمِ مً الصخاٞت  الىع٢ٖت؛ بط لم ٨ًْ لضي ال٣اثمحن ٖلحها عٔئ

ذي الظّ ٓكهضه الٗالم.  بٖٗت الخدى٫ الخأع ) 2010 -2000ؤما اإلاغخلت الشاهٖت (َو

ت بل٨تروهٖت مؿخ٣لت ًٖ الصخاٞت الىع٢ٖت،  ٞخمحزث ببضاْاث ْهىع مىا٢٘ بزبأع

 مً ؤق٩ا٫ 
ً

َؿذ ق٨ال
َ

٨ َٖ ت وجىز٣ٖٖت  مذ زضماث بزبأع وبىاباث بل٨تروهٖت ٖامت ٢ضَّ

ً الصخٟي الظّ ماعؾه بالضعظت ألاولِ  الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت، واػصهاع الخضٔو

ىن بك٩ل مؿخ٣ل. ؤما اإلاغخلت الشالشت، والتي بضؤث مىظ زىعاث الغبٖ٘  صخٟٖىن  مدتٞر

الٗغبي ٢بل هدى ٖكغة ؤٖىام وال جؼا٫ مؿخمغة ختى آلان، ٞخمحزث باهبشا١ صوع ؤ٦بر 

وخًىع ؤوؾ٘ للصخاٞت ؤلال٨تروهٖت في الخٖاة الٗامت، والخىؾ٘ ال٨مي في الصخ٠ 

هىع صخ٠ ظضْضة ؤ٦ثر مهىٖ ْغًبا للمٗاْحر الجضْضة لالختراٝ ؤلال٨تروهٖت، ْو
ُ
ت و٢

الهاث  الصخٟي الغ٢مي، والاػصْاص اليؿبي لخهت الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت مً ؾى١ ؤلٖا

الم الخ٣لٖضْت، مً  المٖت، م٘ اؾخمغاع جضوي هظه الخهت باإلا٣اعهت م٘ وؾاثل ؤلٖا ؤلٖا

الم الغ٢مي ألازغي وبسانت قب٩اث الخىانل الاظخماعي ، مً ظهت، وم٘ مىهاث ؤلٖا

ظهت زاهٖت. و٢ض ٢ضم ال٨خاب ٢غاءة لىا٢٘ الصخاٞت الال٨تروهٖت وجإزحرها ٖلِ بٗئت 

ت بهٟت جٟهٖلٖت.  ٔغ الم الٗغبي ل٨ىه لم ْخُغ١ الِ الخدىالث الخدٔغ  الٖا
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 صحافت املحمول: -2

، وهى ٖباعة 2017نضع ٦خاب صخاٞت املخمى٫ للض٦خىع ظاؾم دمحم الكٖش ٖام 

املخمى٫ جُغ٢ذ الضعاؾت الِ َبٖٗت صخاٞت املخمى٫ ًٖ اعب٘ صعاؾاث لصخاٞت 

وزهاثهها وماهالث ومهاعاث الصخٟٖحن الٗاملحن في هظا الخ٣ل الِ ظاهب 

الجىاهب ألازال٢ٖت اإلاىٓمت للٗمل الصخٟي في صخاٞت املخمى٫ ل٨ً الضعاؾت لم 

م مً اؾخٗغاى  ت ٖلِ الٚغ ٔغ جخٗم٤ في جإزحر صخاٞت املخمى٫ ٖلِ ألاق٩ا٫ الخدٔغ

 اثو ال٨خابت لصخاٞت املخمى٫.زه

لل٩اجب والباخض ص. زالض دمحم ٚاّػ (و٧الت ” الصحافت إلالىتروهُت العسبُت“ -3

ت خى٫ مضي 2010الصخاٞت الٗغبٖت، ال٣اهغة  ) الظّ ْىا٢ل ؤؾئلت مدىٔع

ازخالٝ الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٗغبٖت ًٖ هٓحرتها الىع٢ٖت، وؤًْ ٨ْمً الدكابه 

هىا٥ ؾماث جمحز بخضاهما ًٖ ألازغي، وهل ٠٣ْ ٧ل والازخالٝ بٖجهما، وهل 

مً اإلاُبٕى ؤلال٨ترووي ؤمام جدىالث مٟهلٖت، وإلِ ؤّ مضي اؾدشمغث 

الخ٩ىماث والجماٖاث اإلاٗاعيت الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت ٦مىبر بٖالمي، وما 

ت  الخٛحراث التي عا٣ٞذ ْهىع الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت واؾخمغاعها مً خٖض خٔغ

ٗا ث الغ٢ابٖت، والضوع الظّ ْم٨ً ؤن جاصْه مىاز٤ٖ الكٝغ اإلاهىٖت الغؤّ والدكٕغ

 .في َغح مٟهىم ؤزال٢ٖاث اليكغ والخىاو٫ في الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٗغبٖت

الصخاٞت “ظاء ء ال٨خاب في م٣ضمت وزالزت ٞهى٫ وزاجمت، جىاو٫ الٟهل ألاو٫ 

بُغوخاث اليكإة  ، وها٢ل مداوع جخٗل٤”والخ٣ىٖت الغ٢مٖت.. ألاؾـ وآٞا١ اإلاؿخ٣بل

والخدى٫ الغ٢مي، وؤلاهترهذ ٧ىؾِٖ بٖالمي للصخاٞت ؤلال٨تروهٖت، وؤهىإ الصخ٠ 

 .ؤلال٨تروهٖت وؤهماَها واججاهاتها، وؾماث الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٗغبٖت

اث   وزلو الباخض في ٦خابه الظّ اٖخمض ٖلِ ٚحر مىهج في َغح اإلاىيٖى

 ٟي الظّ اعج٨ؼ ٖلِ ظم٘ اإلاٗلىماث والبٖاهاثومىا٢كتها، وإْن ٚلب ٖلٖه اإلاىهج الىن
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وجدلٖلها وجٟؿحرها الؾخسالم صالالتها، بلِ ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت الٛغبٖت 

اؾخمغث عب٘ ٢غن مً الخجاعب ؤلال٨تروهٖت والكب٨ٖت، وؤنبدذ جمخل٪ صعظت مً 

ت بمحزاث اليكغ ؤلال٨ترووي، ؤما ٖٞما ْسو الصخاٞت الٗغبٖت ٞلم  الىطج واإلاٗٞغ

و٢ؿم الباخض  .ج٨ً لها ججاعب مترا٦مت في هظا املجا٫ وبالخالي ْلذ مخإزغة

ت  الصخ٠ الٗغبٖت ؤلال٨تروهٖت  مٗغٞو
ً
ت وع٢ٖا بلِ ؾخت ؤهىإ؛ وهي: صخ٠ مُبٖى

سها، وصخ٠ بل٨تروهٖت جدمل اؾم الصخٖٟت الىع٢ٖت، وصخ٠  باؾمها وجأع

ًاثٖاث حٗجى بخ٣ضْم بل٨تروهٖت لٗـ لها ؤنل وعقي، ومىا٢٘ بٖالمٖت، وإطاٖاث  ٞو

ت نىجٖت، ومىا٢٘ و٧االث ألاهباء الٗاإلاٖت ل٨ىه لم ْخُغ١ ؤًْا الِ  غ بزبأع ج٣أع

. وبالىٓغ الِ الضعاؾاث الؿاب٣ت جخطر  ّغ جإزحراث الخدى٫ الغ٢مي ٖلِ الك٩ل الخدٔغ

الخاظت الِ جدضْض الخدىالث الجضْضة في ؤؾلىب ال٨خابت الصخٟٖت الغ٢مٖت 

ت وعنض الخٛحراث والخإزحراث التي  خضزذ ٖلِ ٢ىالب ال٨خابت الصخٟٖت اإلاٗغٞو

  ؤلاْجابٖت والؿلبٖت مجها.

 حتليل الدزاضة: 

 (1حدول زكم )

٘ ال٨مي  الخىٕػ

 اإلاهاصع

تر  الغاْت الكغ١  جٔى

٥ % ٥ % ٥ % 

 19 57 11 34 5.3 16 و٧الت اهباء ٖاإلاٖت 

ت  23.6 71 22 66 0 0 و٧الت ألاهباء ال٣ُٔغ

 35.6 107 37 112 0 0 اإلاىضوبحن 

 21.6 65 26.6 80 0 0 اإلاغاؾلحن 

 0 0 0 0 94.7 284 اإلاضوهىن 

 100 300 100 300 100 300 املجمٕى
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) والظّ ْضعؽ اإلااقغاث ال٨مٖت وصالالتها في 1بخدلٖل مُٖٗاث الجضو٫ ع٢م (

الم للمهاصع م٣اعهت بصخاٞت اإلاىاًَ في الخُب٣ٖاث  املخخلٟت اؾخسضام وؾاثل ؤلٖا

ت وهي و٧االث الاهباء  لىخٔ ؤن وؿبت اؾخسضام اإلاهاصع الصخٟٖت اإلاٗغٞو

غة  ،واإلاغاؾلحن واإلاىضوبحن ٖالٖت ظضا في جُب٣ٖاث صخٖٟتي الغاْت والكغ١ والجٔؼ

٣ا للٖٗىت املخخاعة الِ الخالي: بلٛذ وؿبت اؾخسضام و٧االث  ذ ٞو ت، وجىٖػ ؤلازبأع

% 5% للغاْت م٣ابل 19% م٣ابل 11الازباّع  ألازباع الٗاإلاٖت ٖلِ جُب٤ٖ الكغ١ 

تر ً اإلاهٛغ جٔى ض٫ طل٪ ٖلِ اهخمام  ،لؤلزباع التي وكغث ٖلِ خؿاب الخضٔو ٔو

% 23الخُب٣ٖاث الصخٟٖت باألزباع اإلايؿىبت الِ و٧االث الاهباء. وؤوص جُب٤ٖ الغاْت 

ت م٣اعهت بمجمٕى ما وكغه ا لخُب٤ٖ ٖلِ مً ألازباع اإلايؿىبت الِ و٧الت الاهباء ال٣ُٔغ

% لخُب٤ٖ الكغ١ في خحن لم ْغص ؤّ زبر زال٫ ٞترة  22زال٫ ٞترة البدض م٣ابل 

ت. ووكغ جُب٤ٖ الغاْت  ً اإلاهٛغ ميؿىبا الِ و٧الت ألاهباء ال٣ُٔغ الضعاؾت إلاى٢٘ الخضٔو

% 37% ميؿىبت الِ اإلاغاؾلحن م٣ابل  21% مً ألازباع اإلايؿىبت الِ اإلاىضوبحن و35

% للمغاؾلحن م٣ابل ٖضم وكغ ؤّ زبر  26ىبت الِ اإلاىضوبحن ومً ازباع الكغ١ ميؿ

ً اإلاهٛغ ميؿىب الِ مهاصع صخٟٖت زانت. وفي طاث الى٢ذ بلٛذ  في مى٢٘ الخضٔو

ً الخام اإلايؿىب الِ الجمهىع  ً 94وؿبت الخضٔو % مً ظملت ما وكغه مى٢٘ الخضٔو

 اإلاهٛغ مً ؤزباع زال٫ ٞترة الضعاؾت. 

ً اإلاهٛغ 1و٫ ع٢م (وبالىٓغ الِ ماقغاث الجض ) هسلو الِ ؤن مى٢٘ الخضٔو

٦ٖٗىت جمشل صخاٞت اإلاىاًَ ال حهخم بيكغ ؤّ ؤزباع ميؿىبت الِ مهاصع مدلٖت ؤو 

تر وهي  المٖت ٖلِ مى٢٘ جٔى ب٢لٖمٖت ؤو ٖاإلاٖت الا بال٣ضع الظّ ْغص مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً ألازباع  ٗؼػ طل٪ ٖضم صاللت ٖلِ اهما٫ صخاٞت اإلاىاًَ ألهمٖت اإلاهضع في جضٔو ٕو

اإلاهضا٢ٖت والالتزام اإلانهي في ألازباع التي جغص في قب٩اث الخىانل الاظخماعي، ٞال 

٢ٖمت لؤلزباع بطا زلذ مً ؤهم ٖىهغ ٞحها وهى اإلاهضع. وحكحر ؤلاخهاءاث ٦ظل٪ 

الِ التزام الصخ٠ املخخاعة في الٖٗىت بيؿبت ألازباع الِ مهاصعها ألانٖلت بٗىما 



 اجلزء  الثالث: الكتابة للصحافة الرقنية

 

175 

 

خماص ٖلِ ْىظض جٟاوث في حٗ ضص هظه اإلاهاصع ومضي جسههها، ٦ظل٪ في وؿبت الٖا

اهخاط املخخىي الخام والخهّغ الظّ ٓٗضه اإلاىضوبىن واملخغعون واإلاغاؾلىن 

ت للمٗلىماث.   واإلاهاصع الخهٔغ

 2حدول زكم 

٘ ال٨مي  الخىٕػ

 ً  الٗىأو

تر  الساًت الشسق  جٍو

٥ % ٥ % ٥ % 

 11 33 9 27 16 48  ٖىىان ونٟي 

 22 66 11.6 35 35.6 107 ٖىىان جلخٖصخي  

 ّ  51 151 59 178 11.6 35 ٖىىان ازباع

 6 19 5 15 17.8 53 ٖىىان عاّ شخصخي  

 10 31 15 45 19 57 ٖىىان حؿائلي  

 100 300 100 300 100 300 املجمٕى

 

) مك٩لت البدض الغثٗؿٖت اإلاخمشلت في اإلاخٛحراث في ٨ٗٓ2ـ الجضو٫ ع٢م (

الخدى٫ الغ٢مي وحكحر الاخهاثٖاث الِ زمـ ٞئاث لهٖاٚت  املخخىي بؿبب

ىىان الخلخٖو ت وهي الٗىىان الىنٟي ٖو ً ٖلِ الهٖٛت الخ٣لٖضْت اإلاٗغٞو  الٗىأو

 والٗىىان الدؿائلي والٗىىان الازباّع والٗىىان الدؿائلي. 

٣ا إلاا وكغ  خٖض ً الىاعصة في الضعاؾت ٖلِ هظه الٟئاث ٞو ؤم٨ً ج٣ؿٖم الٗىأو

ت وصخٖٟت الكغ١. والتي بلٛذ  زبرا ميكىع  300في جُب٣ٖي صخٖٟت الغاْت ال٣ُٔغ

 زال٫ ٞترة الضعاؾت، وظاءث هظه الٟئاث ٧الخالي:

تر الٗىىان الىنٟي بيؿبت جٟى١  -1 اؾخسضم نىإ املخخىي الازباّع في جٔى

% لصخٖٟت الكغ١  9ب  مً ؤنل الٖٗىت م٣اعهت % 16الىع٢ٖت بيؿبت  الصخ٠



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

176 

 

% لصخٖٟت الغاْت. وحكحر اليؿبت الِ ؤن ٢غاء املخخىي الغ٢مي ًْٟلىن 11و

ت التي خهلذ ٖلِ وؿبت  ً ؤلازبأع ً الىنٟٖت ٖلِ الٗىأو % ٖلِ  11الٗىأو

تر م٣اعهت ب  اءاث ٦ظل٪ % في الغاْت وحكحر ؤلاخه 51% في الكغ١ م٣ابل  59جٔى

 الِ ان الصخ٠ الىع٢ٖت ال ػالذ تهخم بالٗىىان الازباّع الخ٣لٖضّ وبيؿبت ٖالٖت. 

 مثال للعىوان الاخبازي: -2

/٢ىا/ اٖخ٣لذ  ٞلؿُٖيٖحن بالًٟت الٛغبٖت عام هللا 4الاخخال٫ ؤلاؾغاثٖلي ٓٗخ٣ل 

بالًٟت ٢ىاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثٖلي، الٖىم، ؤعبٗت ٞلؿُٖيٖحن، في مداٞٓت /الخلٖل/ 

 .الٛغبٖت املخخلت

ا/، بإن ٢ىاث الاخخال٫ اٖخ٣لذ زالزت  وؤٞاصث و٧الت ألاهباء الٟلؿُٖيٖت/ٞو

ٞلؿُٖيٖحن مً ألاعبٗت، بزغ ا٢خدامها بلضة /ُْا/ ظىىب الخلٖل، ٦ما صاهمذ ٖضصا 

اتها بصذ بمدخٔى دكتها ٖو  .مً مىاػ٫ الٟلؿُٖيٖحن بالبلضة ٞو

ؿُٖجي الغاب٘ مً مضْىت الخلٖل، ؤزىاء وط٦غث ؤن ٢ىاث الاخخال٫ اٖخ٣لذ الٟل

 .مغوعه ٖلِ خاظؼ /خىاعة/ الٗؿ٨ّغ ظىىب مداٞٓت هابلـ

ً السأي في شبياث الخواصل الاحخماعي   -3  عىاٍو

ً ألازباع في قب٩اث  ً الغؤّ مشاال خٖا للخدى٫ الجضْض في ٦خابت ٖىأو جمشل ٖىأو

تر  ً اإلاهٛغ جٔى  الخىانل الاظخماعي وفي مى٢٘ الخضٔو

لِ  : اٖخ٣ا٫  ٖو ٞلؿُٖيٖحن بالًٟت  4ؾبٖل اإلاشا٫ ٞان الٗىىان ؤلازباّع

 الٛغبٖت ٖٞهاٙ في خالت ٖىىان الغؤّ ٖلِ الىدى الخالي: 

 ل٣ىىا الاخخال٫ صعؾا لً ْيؿاه  ٞلؿُٖيٖحن 4اٖخ٣ا٫  

ت  ً الازبأع ً الغاّ حٗاص٫ زالزت ؤيٗاٝ الٗىأو وحكحر الاخهاءاث الِ ؤن ٖىأو

تر م٣اعهت ب % في ج 17بيؿبت   % في الغاْت. 6% في الكغ١ و 5ٔى
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٤ ولم  ىظض ج٣اعب في اؾخسضام الٗىىان الدؿائلي وهى مً ؤهم وؾاثل الدكٔى ٔو

تر بيؿبت  ً اإلاهٛغ جٔى %  15% و  19جسخل٠ اليؿبت ٦شحرا بحن مى٢٘ الخضٔو

% لصخٖٟت الغاْت، وحكحر اليؿبت الِ جدى٫ ٦بحر في ٦خابت 11لصخٖٟت الكغ١ و 

ً في الصخ٠ الىع٢ٖت لجظب ال٣اعت ولخ٣ضْم حؿائالث جضٞٗه للبدض ًٖ الٗىأو

ت اإلايكىعة.  اظابت خى٫ ال٣هت الخبْر

  ؟ومشا٫ للٗىىان الدؿائلي: إلااطا ؾ٣ُذ ٧ابى٫ صون م٣اومت في ْض َالبان

 ً ً عواظا في مىا٢٘ الخضٔو ً الخلخٖهٖت ؤًْا مً ؤ٦ثر الٗىأو حٗخبر الٗىأو

غ الؿٖاؾٖت الال٨ترووي و٧اهذ الصخ٠  غ الخ٣أع حؿخسضمها في الؿاب٤ في جدٔغ

 اإلاخٗم٣ت والخد٣ٖ٣اث الصخٟٖت واإلا٣ابالث م٘ الصخهٖاث اإلاشحرة للجض٫. 

٣ا للجضو٫ ع٢م ( ً اإلاهٛغ هى ألا٦ثر اؾخسضاما للٗىىان 2وٞو ) ٞان مى٢٘ الخضٔو

 % للغاْت.  11% للكغ١ و22% م٣ابل  35اإلالخو بيؿبت 

  مجال للعيواٌ التلخيصي:

 (12117لهره ألاطباب طخعود ػالبان الى مائدة املفاوطاث ) الشسق العدد  

 3حدول زكم 

٘ ال٨مي  الخىٕػ

 ال٣ىالب الٟىٖت  

تر  الساًت الشسق  جٍو

٥ % ٥ % ٥ % 

 49 147 50 151 27 81  هغم م٣لىب

 22 65 25 76 42 127 هغم مٗخض٫  

 17 52 15 44 18 55 هغم مخضعط  

 8 24 7 21 5 15 بال جهي٠ٖ  

 4 12 3 8 7 22 ؾغص ٢هصخي  

 100 300 100 300 100 300 املجمٕى
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ٓٗخبر الالتزام بال٣ىالب الٟىٖت لبىاء الخبر مً ؤهم مٗاْحر ظىصة ال٨خابت، 

) ًٖ ٖضم التزام اإلاضوهحن في مى٢٘ 3وج٨ك٠ ؤلاخهاءاث الىاعصة في الجضو٫ ع٢م (

تر باجبإ ؤؾلىب الهغم  ً اإلاهٛغ جٔى اإلا٣لىب خٖض ظاءث وؿبت الالتزام الخضٔو

تر م٣اعهت 27بالبىاء الخىاػلي ألهمٖت الاخضار  في  % 49% في الكغ١ و50% في جٔى

الغاْت مما ٓٗجي ؤن الصخ٠ جلتزم ببىاء ٦خابت الازباع ب٣الب ألاهمٖت اإلاخهاٖضة 

تر. وفي طاث الى٢ذ ٓٗخبر البىاء الخهاٖضّ لؤلخضار  ب٠ًٗ ؤؾلىب ال٨خابت في جٔى

٣ا إلاُٖٗاث الٖٗىت مً  ؾماث صخاٞت اإلاىاًَ ؤ٦ثر مً الصخ٠ الىع٢ٖت ٞو

تر م٣ابل  42املخخاعة خٖض جبلٜ  % لصخٖٟتي الغاْت والكغ١. 22% و25% في جٔى

تر م٣اعهت بالصخاٞت  اث ٚحر اإلاهىٟت في ٢ىالب ال٨خابت في جٔى وجغجٟ٘ وؿبت اإلاىيٖى

 اإلاضعوؾت يمً ٖٖىت البدض. 

تر و٢لذ بهىعة واضخت  بت الؿغص ال٣هصخي فيوفي طاث الى٢ذ اعجٟٗذ وؿ جٔى

ت. 4% و3لم جؼص ٖلِ   % في الصخ٠ اإلاُبٖى

 4حدول زكم 

٘ ال٨مي  الخىٕػ

 ألازُاء اإلاهىٖت  

تر  الساًت الشسق  جٍو

٥ % ٥ % ٥ % 

 6 17 4 12 40 121  ألاؾلىب 

 12 35 7 23 30 91 الىدى  

 17 51 15 45 11 33 جغجٗب ألا٩ٞاع  

 64 191 71 213 8 24 الاْجاػ  ٖضم

 2 6 2 7 10 31 الىيىح  ٖضم

 100 300 100 300 100 300 املجمٕى
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حٗخبر ألازُاء الصخٟٖت مً مشالب الٗمل الصخٟي، وج٣ىم اإلااؾؿاث 

ً الظًْ ٨ٟٗٓىن  حن واملخغٔع ٤ مً اإلاض٣٢حن اللٛٔى المٖت بمٗالجتها مً زال٫ ٞٔغ ؤلٖا

ت وألاؾلىبٖت، و٦ظل٪  ٖت والىدٔى ت واإلاٗٞغ ٖلِ جى٣ٖذ الىهىم مً ألازُاء اللٛٔى

غاٝ الصخٟٖت اإلا غ ألازُاء اإلاهىٖت التي جسال٠ ألٖا ت في نٖاٚت ألازباع والخ٣أع ٗغٞو

واإلا٣االث والخد٣ٖ٣اث، ومٗالجت الخغوط ٖلِ مٗاْحر اإلاهىت في الؿٖا١، والهٖاٚت، 

اث. وبالىٓغ الِ ٖٖىت الضعاؾت حكحر ؤلاخهاءاث الِ اعجٟإ  وجغجٗب ألا٩ٞاع، وألاولٔى

اث وألا٩ٞاع وفي ٖضم الىيىح،  ٦بحر في ألازُاء اإلاهىٖت وألاؾلىبٖت وجغجٗب اإلاىيٖى

 ٨ٖـ الصخ٠ التي ج٣ل ٞحها هظه ألازُاء. 

ان وؿبت ألازُاء في ؤؾلىب  ) ال4ِالىاعصة في الجضو٫ ع٢م ( وحكحر ؤلاخهاءاث

% في مى٢٘  40% في صخٖٟتي الغاْت والكغ١ م٣ابل  6% الِ  4جتراوح بحن  ال٨خابت

تر. ً اإلاهٛغ جٔى  الخضٔو

ت في الٖٗىت  % في 30% في الغاْت م٣ابل  12% في الكغ١ و7وجبلٜ ألازُاء الىدٔى

تر. وال ْىظض ازخالٝ ٦بحر في وؿب جغجٗب ألا٩ٞاع في الىهىم اإلايكىعة.  جٔى

ً اإلاهٛغ ٖىض ج٣ٖٖم زُإ ٖضم الاْجاػ  وجىداػ ؤلاخهاءاث الِ مى٢٘ الخضٔو

ً اإلاهٛغ م٣ابل % ٣ِٞ في مى٢٘ الخ8خٖض جبلٜ وؿب الازباع اإلاُىلت  % في 71ضٔو

 % في الغاْت. 64الكغ١ و

ض مٗضالث وؿب ٖضم الىيىح في صخاٞت اإلاىاًَ بيؿبت  % 2% م٣ابل 10وجٔؼ

 ٣ِٞ لصخٖٟتي الكغ١ والغاْت خؿب بٖاهاث الٖٗىت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت.
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 5حدول زكم 

٘ ال٨مي  الخىٕػ

 الالتزام ال٣اهىوي وألازالقي  

تر   الساًت الشسق  جٍو

٥ % ٥ % ٥ % 

 0  0  0   0  22  67  زُاب ٦غاهٖت 

 0  0   0  0  4  13  الؿب وال٣ظٝ 

 0  0  0  0  38  113 الغؤّ الصخصخي 

  6 19  5   15  25  74 ٖضم ٖغى وظتهي الىٓغ

 94  281 95  285 11   33  ؤزغي 

 100 300 100 300 100 300 املجمٕى

 

ٖت ) الجىاهب ٨ْ5ك٠ الجضو٫ ع٢م(  ألازال٢ٖت واإلاهىٖت اإلاخٗل٣ت باإلاىيٖى

تر م٣اعهت  ً اإلاهٛغ جٔى المي لؤلزباع في خؿاب الخضٔو ومىاز٤ٖ الكٝغ في الخىاو٫ ؤلٖا

بالصخ٠ املخخاعة يمً ٖٖىت البدض، وفي الى٢ذ الظّ لم ْخم ٖٞه حسجٖل ؤّ 

اث في باب ٖضم الالتزام ال٣اهىوي وألازالقي في صخ٠ الغاْت والكغ١ يمً  مىيٖى

ً اإلاهٛغ ٢ض خٓغ ٖضص مً الخؿاباث بؿبب  ٖٖىت البدض الا ؤن خؿاب الخضٔو

اث 4% في الٖٗىت املخخاعة م٣ابل 22وكغ زُاب ال٨غاهٖت بيؿبت  % مً مىيٖى

% بٗىما لم جيكغ الصخ٠ ؤّ زبر ْدخّى ٖلِ 4جدخّى ٖلِ الؿب وال٣ظٝ بيؿبت 

ؤزباع صخاٞت الؿب ؤو ال٣ظٝ، بٗىما اعجٟٗذ وؿبت جًمحن الغؤّ الصخصخي في 

% في الغاْت ٖلِ الخىالي. وهي هخاثج  6% قي الكغ١ و 5% م٣ابل 25املجخم٘ لخهل الِ 

جيسجم م٘ الدؿائالث التي وعصث في البدض في ظىاهب اججاهاث الالتزام اإلانهي 

ضم ا٢دام الغؤّ  ٖت والخٖاص ٖو غ ألازباع مشل اإلاىيٖى ت في جدٔغ باإلاٗاْحر اإلاٗغٞو

 الصخصخي في ألازباع. 
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 ىتائج الدزاضة:

٦كٟذ هظه الضعاؾت الٗضْض مً الخهاثو اإلاهمت التي ؤٞغػتها ججغبت الخدى٫ 

غ ألازباع، خٖض بٖيذ الضعاؾت  المي، وبهٟت زانت في جدٔغ غ ؤلٖا الغ٢مي في الخدٔغ

المٖت الخ٣لٖضْت مشل الصخ٠ وو٧االث  الٗضْض مً الٟىاع١ بحن ال٨خابت للىؾاثِ ؤلٖا

هت ومىهاث صخاٞت املجخم٘ مً ظهت ؤزغي. ومً ؤبغػ ألاهباء والًٟاثٖاث مً ظ

 الخهاثو التي بٗىتها الضعاؾت ما ْلي:

ت في نٖاٚت الٗىىان الازباّع خٖض لم حٗض الخ٣ؿٖماث  -1 خضزذ جدىالث ظىهٔغ

ت بظاث التر٦حز في صخاٞت املجخم٘ ٟٞي الى٢ذ الظّ ؾاص  الخ٣لٖضْت لؤلزباع ؾأع

ا ٖلِ الىو، هجض ؤن صخاٞت املجخم٘ ٖٞه الٗىىان ؤلازباّع الظّ ًْٟي ظضْض

.  جمٖل الِ الٗىىان اإلاشحر ؤ٦ثر مً الٗىىان ألازباّع

ً اإلاهٛغ  -2 قإ اؾخسضم ٖىىان الغؤّ في صخاٞت املجخم٘ وفي خؿاب الخضٔو

 ، تر بيؿبت حٗاص٫ اهخمام اإلاىهاث الخ٣لٖضْت بالتر٦حز ٖلِ الٗىىان الازباّع جٔى

 ىيىٖٖت.وهظا ٓكحر الِ جغاظ٘ في الالتزام باإلا

3-  ً حؿخسضم صخاٞت املجخم٘ الٗىىان الدؿائلي بهضٝ الازاعة وهى مً الٗىأو

٩ي في مُاع ٧ابى٫؟ وصٞ٘ ال٣اعت الِ  الؿهلت مشل: ؤهٓغ ماطا خضر للجٗل ألامٔغ

ؤمل لضي  البدض ًٖ الخٟانٖل و٢ض ال ٩ْىن هىا٥ ظضْضا مما ْاصّ الِ زٖبت

 اإلاخل٣ي. 

الالتزام بال٣ىالب الخ٣لٖضْت يٖٟٗا في صخاٞت املجخم٘ خٖض ْإحي الىو  ؤنبذ -4

ىص البرا٢ت لجظب ال٣اعت ختى لى ٧ان الخبر  مشحر ْدمل في صازله ٦ما مً الٖى

 ٖاصْا وهظا مما ٠ًْٗ الش٣ت في ؤزباع قب٩اث الخىانل الاظخماعي.

 ) ًٖ اهدكاع زُاب ال٨غاهٖت في قب٩اث الخىانل٨ْ5ك٠ الجضو٫ ع٢م ( -5

الاظخماعي بىظىص ٦م مً الخؿاباث املخًىعة بؿبب وكغ ٖباعاث طاث َاب٘ 
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ٖضاجي ْبض ال٨غاهٖت في خحن جسلى الصخاٞت الخ٣لٖضْت مً هظا الخُاب بهىعة 

٣ا إلاا صلذ ٖلٖه ٖٖىت الضعاؾت.   واضخت ٞو

 تأثريات التخول السقني على احملتوى:  ىتائج

  اإلاىهاث الغ٢مٖت ٖلِ املخخىي في بخدلٖل مدخىي الٖٗىت ْدبحن بىيىح جإزحراث

.ً ٗخبر ؤلاْجاػ نٖاٚت الٗىأو هى اإلالمذ ألابغػ في اإلاىهاث الغ٢مٖت لضعظت ؤن  ٕو

تر،  ٖىىن الخبر في الصخاٞت الىع٢ٖت هى في الىا٢٘ زبر مخ٩امل ٖلِ مىهت جٔى

٦ما ؤن م٣ضمت الخبر الخ٣لٖضّ التي ججٖب ٖلِ ؤبغػ ألاؾئلت الخمؿت هي في 

ت الغ٢مٖت. (ابغاهٖم الىا٢٘  غ بزباّع مخ٩امل في اإلاىا٢٘ ؤلازبأع ج٣ٔغ

)، وال جخى٠٢ الخٛحراث الىاججت بؿبب الخدى٫ الغ٢مي ٖلِ ق٩ل 2015خؿىحن،

الٗىىان ؤو اإلااصة الصخٟٖت، بل جمخض لدكمل املخخىي هٟؿه، خٖض ؤنبذ 

مت بهضٝ الٗىىان الغ٢مي ؤ٦ثر مٖال لئلزاعة بمٟهىمها الظّ ٓٗجي ألاهمٖت والطخا

ض مً ال٣غاء ٦ما في الٗىىان الخالي: (اهٟجاع في ٢ىضهاع حهؼ ٖغف ٦غػاّ  ٦ؿب اإلأؼ

في ٧ابى٫) والٗىىان بهظا الك٩ل ْدخّى ٖلِ صالالث ؾٖاؾٖت واهدٖاػ وجإزحر 

ٖت التي ٧اهذ حٗخمض ٖلحها  مبًُ ٖلِ اإلاخل٣ي مما ْسال٠ ؤؾـ اإلاىيٖى

ت. ( الخالي اهخ٣ل هظا ألاؾلىب في وب )James Watson 2015الصخاٞت اإلاُبٖى

ت بؿبب  ت والِ اإلاىا٢٘ ؤلازبأع الخإزحر مً الصخاٞت الغ٢مٖت الِ الصخاٞت اإلاُبٖى

ٖت  صوعه ال٨بحر في ظظب ال٣غاء. وم٘ اؾخمغاع هظا الىهج ْهبذ اإلاىاصاة باإلاىيٖى

 والخٖاص مدل ازخباع خ٣ٖ٣ي في اإلاؿخ٣بل ؤمام هظه اإلاخٛحراث.

 ر في ؤؾالٖب نٖاٚت املخخىي هٟؿه خٖض صزلذ و٦كٟذ البٖاهاث ًٖ حٛح

 ً اث مً الغؤّ والؿغص والخىاع في نٖاٚت الخبر الصخٟي ونٖاٚت الٗىأو ظٖغ

ً الاؾخٟهامٖت مشل: ؤهٓغ ماطا ظغي ألؾغة ؾمحر ٚاهم بٗض عخٖله.  زانت الٗىأو

دمل الٗىىان  ؟ ٔو خضاء ٖىهّغ و٦ظل٪، ٠ٖ٦ ؾخ٩ىن عصة ٞٗل٪ بطا حٗغيذ اٖل
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ه اْد طخي واضر ال ْخ٤ٟ في ظٞى اء للمخل٣ي ْضٞٗه الِ اجساط مى٠٢ جدٔغ

 وؤزال٢ٖاث ال٨خابت الصخٟٖت الخ٣لٖضْت. 

  الخٔ ٦ظل٪ خضور حٛحراث في مخىن الهٖاٚت الصخٟٖت خٖض ٧اص الك٩ل ٔو

ط) ٖلِ الازخٟاء وخل مدله ال٨خابت  الخ٣لٖضّ اإلاخمشل في الؿاا٫ وؤلاظابت (ؽ) و

ت اإلاٗهىصة بخًمحن الؿ ٔغ اا٫ في الاظابت، مشل: وخى٫ اجهٖاع الخدالٟاث الخ٣ٔغ

الؿٖاؾٖت ٢ا٫، وعصا ٖلِ الاتهاماث اإلاتزاْضة هُٟ وه٨ظا. ل٨ً الك٩ل ألابغػ في 

خماص ٖلِ اإلاؼط بحن حٗل٣ٖاث املخغع  جدىالث الهٖاٚت الصخٟٖت ْخمشل في الٖا

داث  والخلخٖهاث لل٨ٟغة ؤو اإلاكاهضاث التي ْجمٗها مً مى٢٘ الخضر م٘ جهٔغ

غ ونٖاٚت ال٣هو ا إلاهضع اإلاخدضر خى٫ الىا٢ٗت، وهى ؤؾلىب ْىاؾب جدٔغ

ت. (الٗـ اهخىم   )2018ؤلازبأع

  ضم ؤلاظابت ٤ ٖو ومً ؤبغػ اإلاخٛحراث اإلاٖل الىاضر في اإلاىهاث الغ٢مٖت الِ الدكٔى

ٖلِ الدؿائالث إلظباع اإلاخل٣ي ٖلِ ٢غاءة الىو وبالخالي قإ الٗىىان الخلخٖصخي 

ٖامت مكى٢ت ًٖ الىا٢ٗت صون ج٣ضْم ؤّ اٞاصة ٖجها. وزحر الظّ ُٓٗي ٨ٞغة 

جي ًٖ  ً مشل: خٟل ٞغح ْخدى٫ الِ ٧اعزت.. ؤهٓغ ماطا ظغي؟ ٚو مشا٫ لها ٖىأو

غ الازباّع الخ٣لٖضّ ٧ان مً الىاظب ان ُٓٗي  ال٣ى٫ ان هظا الٗىىان في الخدٔغ

ؤّ ًٖ جىن٠ٖ ما ظغي باهه ٧اعزت هى ع  ٨ٞغة ؤولٖت ًٖ هظه ال٩اعزت ًٞال

سخل٠ مً شخو الِ آزغ.   شخصخي ٚحر مجغص وبه اهدٖاػ ٔو

  ٪ؤصي الاهدكاع الىاؾ٘ للمىهاث الغ٢مٖت الِ ٖلى م٩اهت ألازباع الخانت وجل

ت بخجمٖ٘ مٗلىماث مً ؤ٦ثر مً مهضع والتي جدخّى ٖلِ ٢ضع مً  اإلاهىٖى

٘ مً م٩اهت اإلاىه ت الخدلٖل والخى٢ٗاث بكٍغ ؤن جمشل جل٪ الخى٢ٗاث التزاما ْٞغ

اصة  ٤ ؤػ ت في خا٫ خضوثها. ولٗـ مجغص ج٨هىاث الٛغى مجها الدكٔى ؤلازبأع

 ) 2021 ال٣غاءاث. (دمحم ْىوـ



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

181 

 

  ّل٣ض ؤنبذ الىو الاؾخُغاص (hypertext)وإٖالم الىؾاثِ اإلاخٗضصة ، 

(multimedia)ّالم الاؾخُغاص  (hypermedia) ، وؤلٖا
ً
مً صوعة الٗمل  ، ظؼءا

م في الجامٗاث 
ّ
الصخٟي الٖىمي، وهي حؿخضعي حّٛحر ؤؾالٖب الخٗلٖم والخٗل

 ٓؿُٖغ 
ً
 بٖالمٖا

ً
واإلاٗاهض. ٞةطا هٓغها بلِ اإلاؿخ٣بل، ٞبةم٩اهىا ؤن هخى٢٘ مكهضا

. (ؾٖٗض الىجاع  ، ل٨ىه خّٖى
ً
م٨ً ال٣ى٫ في 2016ٖلٖه ظمهىع مجؼؤ ظضا ) ٔو

ت الِ صخاٞت هظه الخالت بن الخدى٫ ألا٦بر هى  الاهخ٣ا٫ مً الصخاٞت الازبأع

ٖٟت ألاؾاؾٖت للصخٟي، بل ؤنبذ  مٗالجت ألازباع. ولم ٓٗض ه٣ل الخبر هى الْى

الهم هى الجهض اإلابظو٫ في مٗالجت هظا الخبر هى ال٣ًٖت في ْل ؤ٤ٞ مٟخىح مً 

ض  ومً اإلاٗلىماث اإلاخاخت.  الخجٔى

 جبّضلذ مهام الصخاٖٞحن مً في مُل٘ ٖهغ اإلاٗلىماث (والصخاٞت ؤلال٨تروهٖت (

٣ى٫ ماعقا٫ ما٧لىهان ( ه٣ل ) 1980اإلاٗلىماث، بلِ مٗالجت اإلاٗلىماث. ٔو

الم،  ت ؤلٖا )، بن ٧ل وؾٖلت مً م1980 – 1911(ال٨ىضّ الغاثض في صعاؾت هٓٔغ

 ؤن جبضؤ 
ً
الم جسخو بخجغبت مدؿىؾت مسخلٟت. ولظا، ٞلٗـ مٟاظئا وؾاثل ؤلٖا

طل٪ ؤن  -ؤلاهترهذ–م٘ ْهىع الىؾٖلت الجضْضة ماؾؿت الصخاٞت في الخبّض٫، 

 في 
ً
 مهما

ً
الم اإلاخّٗضص الىؾاثِ، جٟغى جُىعا اث٠ ؤلاهترهذ الخٟاٖلٖت وؤلٖا ْو

ز٣اٞت الصخاٞت. بط بن اإلاهمت ألاؾاؾٖت اإلال٣اة ٖلِ ٖاج٤ املخبر الصخافي، 

غث ج٨ىىلىظٖا الكب٨ت الضولٖت مجاالث إلاهاص ع جُّىعث بلِ الىؾٖلت الغ٢مٖت، وٞو

 ً واؾٗت وظمهىع مكاع٥ في ؤلاهخاط الجضْض. ل٣ض بضؤ الباخشىن بدؿمٖت املخبْر

اإلاٗلىماث، وهم ْهّغون ٖلِ ؤن « مالخٓي»، و«مغا٢بي البىاباث»الصخاٖٞحن 

ىت. بن ٖباعاث مشل  ّٖ « صخاٞت الكب٨ت»هاالء ْماعؾىن بةعاصتهم ؾلُت مٗ

الكب٨ت الضولٖت، ٖلِ ، جىم ًٖ ٞهم بٌٗ الىاؽ لخ٨ىىلىظٖا «بٖالم املجخم٘»و

ؤجها ٞغنت لخضور زىعة صخاٖٞت، خٖض ٩ْىن ٖلِ اإلاىاًَ ؤن ْضلي بضلىه، 

ٗاعى الخٖاع الٛالب في مىاي٘ اٞترايٖت. وبظل٪ ْيكإ  كاع٥ في اإلاًمىن، ٕو ٕو
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همىطط ظضْض ٖلِ الكب٨ت إلهخاط ألازباع، ْإزظ في الخؿبان صْىامٖت نى٘ 

 .الكب٨تاإلاٗلىماث، ووكغها، واؾتهال٦ها، ٖلِ 

  والخدى٫ اإلاهم الظّ ْجب ؤن ًْٗه الصخاٖٞىن ههب ؤٖٖجهم هى الؿلُت

الجضْضة التي ؤنبدذ في ْض اإلاخل٣ي ٞهى ٓٗبر ًٖ مى٢ٟه مً الىو الازباّع 

ٌ وال٣بى٫ والاعجاب واإلاكاع٦ت والخٗل٤ٖ، وبالخالي ؤنبذ الىو ال٠ًٖٗ  بالٞغ

المٖت وم٩اهت ها، بل ومؿخ٣بل عؾالت م٩لٟت ومًغة بؿمٗت الىؾٖلت ؤلٖا

ؿخمغ الخُىع آلان لٖجٗل مً ال٨خابت للهىعة والٟٖضْى وصخاٞت  اؾخمغاعها. ٕو

م  المي. (ٖبض ال٨ٔغ اويالبٖاهاث مهاعاث ظضْضة ٖلِ ٖاج٤ ؤلٖا ). بل ؤن 2021الٔغ

 الظ٧اء الانُىاعي هى ال٣اصم الجضْض الظّ ْتر٢به املخغعون خى٫ الٗالم. 

  ة والٟٖضْى والىهىم مىٟهال وباث مً لم ٓٗض الٟهل بحن ال٨خابت للهىع

ت واإلاغثٖت  ت واإلاؿمٖى المي اظاصة مهاعاث ال٨خابت للصخاٞت اإلاُبٖى واظب ؤلٖا

ىاث الهىجٖت  غ للخهمٖم الاًْاحي ولصخاٞت اإلاٗلىماث، والخضٔو والخدٔغ

ت ألازباع اإلاضمجت واصاعة الخض٤ٞ  والخٗل٤ٖ ٖلِ الهىع الشابخت. وباث مٟهىم ٚٞغ

المي. ؤلازباّع يغوع   ة ملخت ٖلِ ٧ل الٗاملحن في الخ٣ل ؤلٖا

  ٗخبر الخدى٫ ال٣ٖمي هى ألا٦بر في هظه الخدىالث، اط صلذ البٖاهاث مىيٕى ٕو

ٖت  البدض ٖلِ زغو٢اث واضخت في صخاٞت املجخم٘ ل٣ٖم الخىاػن واإلاىيٖى

ٟؿغ طل٪ بىيىح وظىص وؿبت  والالتزام باإلاهاصع م٣اعهت بالصخاٞت الخ٣لٖضْت ٔو

حر اإلايؿىبت الِ مهضع في مىهاث مً ألازب حر اإلاىزى٢ت ٚو اع ٚحر الصخٖدت ٚو

)، وجٓل اإلاهضا٢ٖت هي الى٢ىص الظّ ْمىذ 2018صخاٞت املجخم٘. (عون ؾمٖض 

ت للصخاٞت الخ٣لٖضْت لالؾخمغاع في ْل اإلاىاٞؿت اإلاؿخمغة مً اإلاىهاث  الخٖٔى

المٖت اإلاخى ت التي ْيكضها الغ٢مٖت الِ ظاهب الخ٩امل في ج٣ضْم الخضماث ؤلٖا ٖى

 الجمهىع ٦مؿخم٘، ومكاهض، ومخهٟذ، و٢اعت. 
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  وحكحر بدىر اإلا٣غوثٖت الِ جدىالث ؤزغي في همِ ال٣غاءة (محراط حكاوصّع

) خٖض ؤنبذ ال٣اع ْمٖل الِ ال٣غاءة اإلاسخٖت ولٗـ ال٣غاءة اإلاخإهٖت 2021

اث اإلاخٗم٣ت والؿبب في طل٪ ٓٗىص الِ الخٗىص ٖلِ ال٣غاءة ٖلِ ؤؾُذ اإلاىه

الغ٢مٖت وهي ٢غاءة اهخ٣اثٖت مخعجلت جغ٦ؼ ٖلِ اإلاٟاهٖم الغثٗؿٖت لل٨ٟغة ولٗـ 

 الخٟانٖل. 

  حهٖت للمىهاث الغ٢مٖت وما ج٣ضمه مً ونالث مىؾ٣ٖٖت وؤنبدذ اإلاحزة التٞر

وزلٟٖاث ومازغاث نىجٖت وؤلىان ػاهٖت وخغ٦ت في الىهىم والخغٝو وظمٖٗها 

ثِ الخ٣لٖضْت التي ال جمل٪ هظه ٖىامل مؿاٖضة ٖلِ ال٣غاءة ب٨ٗـ الىؾا

البضاثل. وهظه الخانٖت عبما جاصّ الِ ٢ُٖٗت لجٖل الكباب م٘ الىؾاثل 

حهٖت مؼصوظت لجمهىعها.  الخ٣لٖضْت ان لم ج٣ضم هي ألازغي ٢ٖمت  اٖالمٖت وجٞغ

   مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ؤْهغث ؤنىاجا  )، مً ؤن2020مٖلغوخظعث (ظىصر

جل٪ اإلاىا٢٘، ول٨جها ؤصث ٖلِ ظاهب آزغ بلِ تهمٗل  لم ٨ًْ لها ؤن جٓهغ بضون 

و٢خل ال٨شحر مً الصخ٠ الٖىمٖت وجسٌٟٖ ؤعباخها ٦ما ؤجها ؤصث بلِ حٖٛحر ٦لي 

الم الخ٣لٖضّ  وظظّع في همىطط الٗمل اإلاٗخاص، ؤّ ؤن ؤلاهترهذ ؤصي بلِ جضمحر ؤلٖا

ا للٗال٢ت بحن اإلاغؾل واإلا خل٣ي في ٖملٖت ولم حٗض اإلاهىٖت واإلاىاز٤ٖ اإلاهىٖت قَغ

وجُىع الامغ الِ صزى٫ مغؾلحن حهضٞىن الِ الخًلٖل ٖبر الخإزحر  ،الاجها٫

المي  اإلاهُى٘ ٖبر اإلاكاع٦ت واٖاصة الاعؾا٫ والاعجاب وقتى ؤهىإ الخٟاٖل ؤلٖا

 اإلاازغ. 

  ؤنىاجا لم ٨ًْ لها ؤن جٓهغ بضون جل٪  وؤْهغث مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي

) ول٨جها ؤصث ٖلِ ظاهب آزغ بلِ تهمٗل و٢خل 2021اإلاىا٢٘، (ؾمٖت الغظب 

ال٨شحر مً الصخ٠ الٖىمٖت وجسٌٟٖ ؤعباخها ٦ما ؤجها ؤصث بلِ حٖٛحر ٦لي 

الم الخ٣لٖضّ.  وظظّع في همىطط الٗمل اإلاٗخاص، ؤّ ؤن ؤلاهترهذ ؤصي بلِ جضمحر ؤلٖا
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ت هٟؿها خٖض ايخِ  وامخضث الخدىالث في املخخىي لدكمل جغجٗب ال٣ٖم الازبأع

جٖت  ىهغ ألاهمٖت ال ٣ْضم مجغصا لل٣غاء، بل حؿب٣هٖ ما ٓكبه الخملت الترٔو

٣ٖت للمدخىي الازباّع هٟؿه مً زال٫ اللىن واإلاؿاخت والابغاػ ق٨ال  والدؿٔى

ومً خٖض اإلاًمىن بةياٞت ٧لماث جىحي باإلزاعة والاهمٖت و٢ىة الخإزحر والخٟغص 

 .ً  او ختى اعجاب الازٔغ

 المي وهي ٢ًٖت  واهخمذ الجامٗت الٗغبٖت بإزغ الخدى٫ الغ٢مي ٖلِ الخُاب ؤلٖا

ت ٢ض جاصّ الِ ٞغػ ؤؾباب اهدكاع زُاب ال٨غاهٖت في بٌٗ اإلااؾؿاث (  ظىهٔغ

ْغنض الباخض الخدىالث ال٨بحرة في ق٩ل الخُاب زانت  ،)2021ٖالء الخمٖمي 

وؤن صخاٞت املجخم٘ جسلِ بحن ٦خابت الخبر واإلا٣ا٫ والخد٤ٖ٣ ب٨ٗـ الصخاٞت 

الخ٣لٖضْت التي جلتزم بلٛت مسخلٟت لؤلزباع ؤو للم٣ا٫ والخد٤ٖ٣ خٖض ْازغ الك٩ل 

ّغ ٖلِ اللٛت اإلاؿخسضمت في الخُاب.   الخدٔغ

 ّمً  ؤهخجخه الكب٨ت الٗى٨بىجٖت، ؤلىان وؤق٩ا٫ ومً ؤق٩ا٫ الخٖٛحر الظ

الم الخ٣لٖضّ. "ٞٗؿبى٥"   ملخخىي ؤلٖا
ً
املخخىي اإلاغجي، الظّ ُْغح هٟؿه بضْال

ْباٚخ٪ بـ٣هو ألانض٢اء مً زال٫ ٢غاءة مهىعة للصخ٠ الٗاإلاٖت" ؤو "ال٠ْ 

مى٢٘ خضر م٘ حٗل٤ٖ وقغح وجدلٖل" ؤو "٣ٞغة ٖٞضْى ًٖ ؤبغػ ألاخضار  مً

 مً املخخىي "الصخافي"  املخلٖت".
ً
 مظهال

ً
 باث ْدمل ٦ما

ً
"ْى جٖىب" ؤًْا

حن ؤو هىاة ٣ْضمىن ماصة بٖالمٖت "مؿخ٣لت" ًٖ الٗمل  اإلاهىع، مً ٢بل مدتٞر

تر" و"بوؿخاٚغام" وإلِ خض ما "جٖ٪ جى٥" خٖض  اإلااؾسخي. ٦ظل٪ الخا٫ في "جٔى

غ ْخىاجغ مدخىي، بًٗه ْهل بلِ الجمهىع بمدٌ الهضٞت، والبٌٗ آلاز

 
ً
 مخٗمضا

ً
). مما ٓكحر الِ ؤن جإزحراث 2021(ؤمٖىت زحّر  .ٓؿعِ له الجمهىع ٖامضا

الخدى٫ حكمل مجاالث ٖضْضة جمـ ختى ال٣ىالب الخضْشت لئلٖالم الغ٢مي 

 هٟؿه. 
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 تعليل على ىتائج الدزاضة:

ً ألازباع في صخاٞت املجخم٘ ٦ما  ٣ا إلاا وعص في ٖٖىت الضعاؾت جم ج٣ؿٖم ٖىأو وٞو

تر فيظاء في ا ىاث اإلاهٛغة جٔى زمـ ٞئاث ظاءث  لٖٗىت املخخاعة بخُب٤ٖ الخضٔو

 ٧الخالي: 

اله٨ٖتالعىوان الاخبازي املمصوج بالساي مثل -1  : همىع الخإمٖل ْل٣ىىن الخ٩ىمت الؿٔغ

غص مشل هظا الٗىىان في و٧االث ألاهباء والصخ٠ ووؾاثل  صعؾا في ٞىىن ال٣خا٫. ٔو

ت ٧الخال ي: همىع الخإمٖل ٓؿخىلىن ٖلِ مضْىت خضوصْت الاجها٫ اإلاغثٖت واإلاؿمٖى

ظىىص خ٩ىمٖحن. وال ْضزل املخغع وظهت هٓغه ؤو  همىع الخإمٖل ٓٗلىىن ؤؾغ ؤو

دغم ٖلِ وؿبت الخضْض الِ مهضع لخد٤ٖ٣  ج٣ضْغاجه الظاجٖت ٖلِ الخبر ٔو

خدمل اإلاهضع  ٖت واملخاٞٓت ٖلِ الخٖاص في َغح الخبر. ٔو ض مً اإلاىيٖى اإلأؼ

 زال٢ٖت للمٗلىماث التي وعصث في هو الخبر ؤو الٗىىان. اإلاؿاولٖت الا 

 العىوان الري ًخالف املظمون )عىوان الوعد الياذب(  -2

حعج قب٩اث الخىانل الاظخماعي باألزباع التي جدمل ٖىىاها ال ْخ٤ٟ م٘ متن 

الخبر، الٟىاهت اللبىاهٖت هجىي ٦غم جخٗغى لًٟٖدت بمُاع ال٣اهغة، وب٣غاءة 

هو الخبر ٨ْدك٠ ال٣اعت ؤن الًٟٖدت لٗؿذ ؾىي اجها ٣ٞضث خ٣ٖبتها لٖخم 

جيكغ صخ٠ الغاْت ؤو  اعؾالها لها في الغخلت اإلا٣بلت. وبدؿب الجضو٫ ؤٖاله لم

ضا ٧اطبا في خحن ؤن اليؿبت جهل الِ  % مً الازباع  9الكغ١ ؤّ زبر ْدمل ٖو

تر.   التي وعصث في ٖٖىت الازباع التي وعصث ٖلِ جٔى

اء إلاًمىن اإلا٣ا٫ هي الٛالبت في زغ١ ٢ىاٖض ٦خابت الٗىىان في  بن ؾمت ٖضم الٞى

ى٣ؿم هظا الخضإ بلِ ق٩لحن:  ألاو٫ ط٦غ مٗلىمت ٚحر الصخاٞت الغ٢مٖت، ٔو

صخٖدت في الٗىىان وجصخٖدها في مًمىن اإلا٣ا٫، ومً طل٪ ٦خابت ما ٓكحر بلِ 

اة مجغص بقاٖت. ؤما الك٩ل  ىضما جى٣غ ٖلِ اإلااصة ججض ؤن الٞى اة ٞالن، ٖو ٞو
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ل، ومً طل٪  ٤ بلِ بزاعة ؤو تهٔى الشاوي ٞهى اإلابالٛت في الٗىىان، بط ْخدّى٫ الدكٔى

ألامً ْهٟ٘ الضولت الٟالهٖت"، ٞٗىضما جى٣غ ججض ؤن ال  مشا٫: "ٖاظل.. مجلـ

شخيء في اإلااصة ٓؿخد٤ ٧لمت الهٟ٘، ؤو ججض وٗىجا ٚحر مُاب٣ت إلاًمىن اإلااصة 

ًٖدت..  مً ٢بٖل: زُحر ومإؾاة، ومجؼعة، ونضام، ٞو

. ؤهٓغ ماطا  العىوان الخلدًمي:  -3 ّغ مشل، هظا ما ؤ٢غجه املخ٨مت في ٢ًٖت الخٔغ

٩ي. ٠ٖ٦ اهخهغث خماؽ ٖلِ بؾغاثٖل في خغب ٚؼة. لهظه ظغي في الخغم اإلا

ألاؾباب ٚاب ألاؾض ًٖ اظخماٖاث الجامٗت الٗغبٖت. والٗىىان بهظا الك٩ل ال 

ً التي وعصث في صخٖٟتي  ُٓٗي مٗلىمت بٖٗجها جٟٖض ال٣اعت. و٢ض زلذ الٗىأو

ً الخ٣ضْمٖت التي ال جدّى مًمىها مدضصا ٖلِ ال م الغاْت والكغ١ مً الٗىأو ٚغ

 مً اجها وعصث في الٖٗىت املخخاعة يمً صخاٞت الخىانل الاظخماعي.

وهى ٖىىان ْلخو مدخىي الىو، مشل ما هي  عىوان الدظاؤل الخلخُص ي: -4

ؤؾباب اجهٖاع الجٗل الاٞٛاوي ؤمام َالبان. و٢ض قإ اؾخسضام هظا الىٕى مً 

غا ت مً الٚا ً في قب٩اث الخىانل الاظخماعي ألهه ْدمل ظٖغ ء جضٞ٘ الٗىأو

ًٞى٫ ال٣اعت الِ مىانلت الىو، ل٨ىه ؤنبذ قاجٗا الِ صعظت الخ٨غاع الؿهل 

ت.   واإلامل، واهخ٣ل مً قب٩اث الخىانل الِ الصخ٠ اإلاُبٖى

الغاّ في ألازباع،  ْلذ جمى٘ ا٢دام اإلاٗاْحر الصخٟٖت الخ٣لٖضْت عىوان السأي:  -5

غ الصخٟٖت وال٣هو ؤلا  غ الخ٣أع ض، م٘ ٢بى٫ ابضاء الغاّ في جدٔغ ت. (ؤبىٔػ زبأع

٩ي  )135ٞاعو١، ًٞ ال٨خابت الصخٟٖت، نٟدت  هؼاثم مخ٨غعة للجٗل ألامٔغ

 ٤ دضر طل٪ بٛغى الازاعة والدكٔى  اإلاٗخضّ في ؤٞٛاوؿخان. ٔو

ً جخالف املظمون:  -6 ولٛغى الازاعة وظظب ال٣اعت ج٨خب ٦شحر مً  عىاٍو

ً ال ٖال٢ت لها باإلاًمىن مما ٠ًْٗ مهضا٢ٖت  اث وألازباع بٗىأو اإلاىيٖى

غاٝ الصخٟٖت.  سال٠ الٖا المٖت ٔو  اإلااؾؿت ؤلٖا
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ـ  كحر مًمىن الخبر الِ اهه اهخ٣ل الِ بإع مشل: ٖىصة لٖىهٖل مٗسخي الِ بغقلىهت ٕو

 اإلاضْىت ولٗـ الىاصّ.  ؾان ظحرمان ل٨ىه ٖاص الِ بغقلىهت

ً الخلدًمُت -7 ً ال جدمل ؤّالعىاٍو ب في  : وهي ٖىأو مٗلىمت، وهي ْاهغة جٚغ

ت، مشل: "هظا ما ٢غعجه املخ٨مت في  ظظب ال٣اعت إلاىانلت ٢غاءة اإلاىاص ؤلازبأع

الجمٖٗت الٗمىمٖت  ٢ًٖت املخاولت الاه٣البٖت"، و"لهظا الؿبب لم ْى٣ٗض اظخمإ

ًللىاصّ ألاهلي". ومش جسغ١ مبضؤ يغوعة جًمحن ٖىىان اإلااصة  ل هظه الٗىأو

ً في  ت اإلاٗلىمت ألاؾاؾٖت، ٚحر ؤهه وظب الاؾخضعا٥ بإن بٌٗ الٗىأو الخبْر

الصخاٞت الغ٢مٖت جدّخم ٞٗال ؤن ج٩ىن ج٣ضْمٖت، زانت ٖىضما ْخٗل٤ ألامغ 

بم٣ا٫ بزباّع ْخًمً ال٨شحر مً اإلاٗلىماث ٖلِ ال٣ضع طاجه مً ألاهمٖت، مما 

ْجٗل ٖملٖت جلخٖهها ظض نٗبت، ومً طل٪ مشال زغوط هٖئت عؾمٖت بٗضة 

٢غاعاث ال ٓؿخُٖ٘ الصخٟي في بٌٗ اإلاىابغ ؤن ْسخاع ألاهم مً بٖجها، ؤو بنضاع 

غ ْدمل ال٨شحر مً اإلاٗلىماث. وؤخٖاها، ًْ٘ الصخٟي ٖىىاها مكابها  ج٣ٔغ

داث شخهٖت مٖٗىت ختى ْدٖذ لل٣غاء مخابٗت ٧ل ما ظاء ف ذ بض٫ لخهٔغ ي الخهٔغ

 ؤن ْيخ٣ي ألاهم.

ً املخخهغة ل٨ً، ٦كٟذ  جدؿم اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت -8 باألزباع اإلاىظؼة والٗىأو

لت التي ج٩اص  ً الُٔى هظه الضعاؾت ًٖ وظىص اججاه متزاْض باؾخسضام الٗىأو

ت، وهى اججاه حهضٝ الِ ٦ؿب ٖضص ٦بحر مً اإلاخهٟدحن  جغوّ ٧ل ال٣هت الخبْر

 رة التي ٣ًْحها اإلاخهٟذ في ٢غاءة اإلاتن. صون الاهخمام بالٟت

 خصائص العىوان الجُد: -9

ً اإلاؿخسضمت في وؾاثل  هسلو الِ خ٣اث٤ مهمت جخمشل في يغوعة صعاؾت الٗىأو

الاجها٫ املخخلٟت وجدلٖل صواٞٗها والىنى٫ الِ نٖٜ جىاؾب ألاخضار اإلاهمت 

ت ٖت والجزاهت  وجدخٟٔ بد٤ ال٣اعت في اإلاٗٞغ م٘ املخاٞٓت ٖلِ ٢ٖم اإلاىيٖى
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غة ًٖ  غ ب٣ىاة الجٔؼ والخٖاص وفي م٣ابلت م٘ ٖشمان ٦باشخي مؿاٖض مضْغ جدٔغ

ً ٣ْى٫:   ؤق٩ا٫ الخُىع الجضْض في الٗىأو

الم ألازغي، ومٗلىم ان  -10 جسخل٠ ال٨خابت لئلهترهذ ًٖ ال٨خابت لىؾاثل ؤلٖا

ال٨خابت لئلطاٖت ؾىاء ٧اهذ  ال٨خابت للصخاٞت اإلا٨خىبت جسخل٠ هي ألازغي ًٖ

ت. ومٗغٝو ؤن هظا الازخالٝ ج٣خًٖه َبٖٗت الىؾٖلت التي  مغثٖت ؤو مؿمٖى

 جٟترى وظىص ؤؾلىب مٗحن ْىاؾب وؾٖلت صون ألازغي.

ذ ٖلِ ال٣غاءة مً ٖلِ  ؤوضخذ -11 الٗضْض مً الضعاؾاث والبدىر التي ؤظٔغ

قاقت ال٨مبٖىجغ ؤن ال٣غاءة مً زال٫ الكاقاث لٗؿذ باألمغ الؿهل 

لت.  واملخبب، زانت بطا حٗل٤ اإلاىيٕى ب٣غاءة ههىم َٔى

ٞاال٢خهاص في اللٛت مبضؤ مُلىب في ال٨خابت لجمٖ٘ وؾاثل الاجها٫، طل٪ ان   

ج٣خطخي طل٪، و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت للؼمً اإلامىىح لخبر اإلاؿاخت في الصخ٠ 

ىن. ؤما باليؿبت لئلهترهذ ٞةن الا٢خهاص جدخمه  مٗحن في ؤلاطاٖت ؤو الخلٟٔؼ

 َبٖٗت الىؾٖلت.

لٖه  -12 ت ْجب ؤن ٩ْىن هىا٥ مبرع لىظىصها، ٖو ٧ل ٧لمت جغص في ال٣هت الخبْر

 ْجب اجبإ آلاحي ٖىض ازخٖاع ال٩لماث:

 ٦ثر مما ج٣خًٖه الخاظتٖضم اؾخسضام ٧لماث ؤ -

لت بطا ٧اهذ البضاثل ال٣هحرة جٟي بالٛغى -  ججىب ال٩لماث الُٔى

غث ؤزغي طاث مٗجى واضر  - ججىب ال٩لماث طاث اإلاٗاوي اإلاغ٦بت بطا جٞى

وبؿِٖ. اؾخسضم ال٩لماث التي حُٗي مٗجى مباقغا، ولٗـ التي حُُٗ مٗجى 

ضْا ٧لما ٧ان طل٪ مم٨ىا.  ججٔغ

 ماث واضخت ومدضصة ولٗـ مجغص ٖمىمٖاث.الخغم ٖلِ ؤن ج٩ىن ال٩ل -

 اِٖ ال٩لماث مٗىاها الصخٖذ. -
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 :بىاء الجملت في ال٨خابت لصخاٞت ؤلاهترهذ 

ضٖى  - اإلاباقغة مً اهم ٢ىاٖض نٖاٚت الجمل في صخاٞت ؤلاهترهذ، ٔو

الباخشىن في هظا الكإن بلِ يغوعة اجبإ البىاء الظّ ْبضا بالٟٗل والٟاٖل 

مضهٖا في  70خب (٢خل الجٗل ألامحر٧ي ؤ٦ثر مً واإلاٟٗى٫ به، ًٖٟٞل ؤن ه٨

 ؤٞٛاوؿخان) ولٗـ (اإلاضهٖىن ألاٞٛان ٢خلىا بىاؾُت هحران الجٗل ألامحر٧ي).

ْجب ؤن جدخّى الجمل ٖلِ ٖالماث التر٢ٖم الصخٖدت، والتي ْجب ؤن  -13

حؿخسضم في م٩اجها جماما، ٞالجملت ٢ض ج٩ىن مغب٨ت، ؤو عبما ٚحر مٟهىمت جماما 

 ن ٖالماث جغ٢ٖم.بطا ازبذ صو 

ججىب الخكى ٧لما ٧ان طل٪ مم٨ىا، ٞلٗـ بالًغوعة ؤن جىعص ظملخحن للخٗبحر  -14

 ًٖ مٗجى واخض ختى جًمً ونى٫ الغؾالت لل٣اعت.

ً والغؾمٖاث. -15 ىن) ولٛت الضوأو  ْجب ٖضم اللجىء بلِ اللٛت الخسههٖت (ظاٚع

  ،ٖت ً الٟٖغ الخٗل٤ٖ ٖلِ جُب٣ٖاث: ٦ٖٟٖت ٦خابت اإلا٣ضمت، الٗىىان، الٗىأو

 الهىع، ؤلابغاػاث، الهىاص٤ْ.

ت - ً: ؤهم ٧لماث ٨ْخبها الصخٟي، اٖخبرث مهمت ظضا للصخاٞت اإلاُبٖى ، الٗىأو

 آلان هي طاث ؤهمٖت بالٛت للصخاٞت ؤلال٨تروهٖت.

، ج٣ىص الؼاثغ -  ْجب ؤن جخًمً ال٩لماث اإلاٟخاخٖت لل٣هت ؤو اإلاىيٕى

 (ال٣اعت) لل٣هت.

 ٧لماث (لخخىا٤ٞ م٘ م٣خًٖاث اليكغ ؤلال٨ترووي)  8بلِ  5 ظمل مسخهغة ظضا مً -

ً اإلاباقغة مهمت لٗملٖاث البدض. -  الٗىأو

ت. - ً ْجب ؤن جبجى مً ألا٩ٞاع ألاؾاؾٖت لل٣هو ؤلازبأع  الٗىأو

 ججىب الخ٨غاع، ججىب الٛمىى. -
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 اإلا٣ضماث 

ت، ؾاا٫. - ٔغ  ؤهىاٖها: جلخٖهٖه، ج٣ٔغ

 ظاطبت -

 ما ٢ل وص٫ -

٣ت الهغم اإلا -  ٣لىبج٨خب بُٔغ

ت -  جغ٦ؼ ٖلِ ؤهم ظاهب بال٣هت ؤلازبأع

 مباقغة/ ٢هحرة -

بًٗها ْجٗلها جخىا٤ٞ م٘  بٌٗ اإلاىا٢٘ جدضصها بٗضص مٗحن مً ال٩لماث -

 مخُلباث جُب٣ٖاث وؾاثل الخىانل وألاظهؼة الظ٦ٖت.

  قغح الهىع 

 ن٠ الخضر وال ج٨غع ما هى مىظىص (الهىعة ج٣ى٫ ٧ل شخيء) -

 خضص ألاشخام في الهىعة، -

ة في الؿٖا١ ْم٨ً الاؾخٟاصة مً مؿاخت الخٗل٤ٖ إلبغاػ مٗلىمت ي٘ الهىع  -

 في الخبر. -15مٖٗىت 

 ِإلبغاػ  ؤلابغاػاث والهىاص٤ْ وهي مؿاخاث صازل هو اإلاىيٕى وتهضٝ ال

اث في اإلاىهاث الجضْضة  غ وإزغاط اإلاىيٖى ٗخبر جدٔغ مٗلىمت ؤو ٨ٞغة مٖٗىت. ٕو

اث مٟٖضا لل٣اعت خ ٖض ْاصّ الِ ؾهلت جغجٗب بخُب٤ٖ ؤؾلىب ج٣ؿٖم اإلاىيٖى

  ألا٩ٞاع باإلياٞت الِ صٞ٘ اإلالل وعاخت الٗحن زال٫ ال٣غاءة.
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 خامتة الدزاضة:

حكحر زالنت هظه الضعاؾت الِ حجم الخدىالث التي ؤخضثها الخدى٫ الغ٢مي ٖلِ 

ت  نىاٖت الصخٟي مً خٖض املخخىي والك٩ل واإلاٗالجت وال٣ٖم ؤلازبأع

م٨ً ج٣ضْغ  ت والاهخماماث، ٔو هظا الخدى٫ بالضعظت التي ؤصث الِ الاهخ٣ا٫ مً هٓٔغ

ت  الاجها٫ الخُي الخ٣لٖضْت ال٣اثمت ٖلِ مغؾل وعؾالت ووؾٖلت ومؿخ٣بل، الِ هٓٔغ

الاجها٫ الخٟاٖلي ؤو الالزُي التي ظٗلذ اإلاؿخ٣بل مغؾال في طاث الى٢ذ لٖٟغى 

ه ٖلِ املخخىي الِ ظاهب امخال٥ اإلاخل٣ي لىؾٖلت اجها٫ ٞٗالت في الٗهغ  قغَو

الغ٢مي مما ظٗله مغؾال ٧امل اإلااهالث واإلاىانٟاث. وخضزذ حٛحراث في بيٖت الخبر 

اط ؤنبذ مىظؼا ومغ٦ؼا ومٗخمضا ٖلِ الٗىانغ الغثٗؿٖت لل٨ٟغة اإلاغاص اْهالها. 

 بالهىعة والهىث والجغاٖٞ٪ والاهٟىظغاٖٞ٪ واإلاىؾ٣ُٖ 
ً
وؤنبذ الخبر مٗؼػا

ت وألالىان مما ؤصي الِ ٔغ المٖت وػاص مً ٢ٖمتها  الخهٔى زغاء ملخّى في الغؾالت ؤلٖا

ت ٖلِ اإلاخل٣ي. وإط ج٨ك٠ الضعاؾت ٧ل هظه اإلاخٛحراث ٞةجها في طاث الى٢ذ  الخإزحْر

ت مضي جإزحر  حؿلِ الًىء ٖلِ مك٨الث عثٗؿٖت بداظت الِ الضعاؾت والبدض إلاٗٞغ

ٖت وال المٖت الخ٣لٖضْت مشل اإلاىيٖى خٖاص والالتزام هظه اإلاخٛحراث ٖلِ ال٣ٖم ؤلٖا

 ألازالقي والخىاػن والض٢ت والجزاهت في ه٣ل البٖاهاث. 

الم الغ٢مي الِ الخ٣لٖض والخ٨غاع مما  و٦كٟذ الضعاؾت ٦ظل٪ الِ مٖل مىهاث ؤلٖا

ت ظضْضة مٗخمضة جد٤٣ ؤهضاٝ الجظب  ٔغ ٓكحر الِ ؤهمٖت البدض ًٖ ٢ىالب جدٔغ

٤ وجداٞٔ ٖلِ مٗاْحر اإلاهىت ومىاز٣ٖها ألاز  ال٢ٖت. والدكٔى
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ش الضزى٫  غة لئلٖالم، جأع  ، الغابِ 2021ْىلٖى  1الجٔؼ

م - اوي ( ٖبض ال٨ٔغ ) الصخاٞت الغ٢مٖت مً الىؾاثِ اإلاخٗضصة الِ الظ٧اء 2021الٔغ

.ً  الانُىاعي البدٔغ

 )، الصخاٞت الال٨تروهٖت، صاع الٟجغ، ال٣اهغة.2012عيا ؤمحن ( -

الم والاجها٫، الجؼاثغ، م 2016ؾٖٗض الىجاع ( -   78) ج٨ىىلىظٖا ؤلٖا

  87) م 2018عون ؾمٖض، ؤزال٢ٖاث الصخاٞت، جغظمت ماؾؿت هىضاّو ( -

الم الغ٢مي، اهضوهٗؿٖا.  ،) 2021 محراط حكاوصّع ( -  جدىالث ؤلٖا

- https://institute.aljazeera.net/sites/default/file 
s/2020/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7
%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D9%86.pdf  

https://institute.aljazeera.net/sites/default/file%20%20%20%20%20%20s/2020/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D9%86.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/file%20%20%20%20%20%20s/2020/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D9%86.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/file%20%20%20%20%20%20s/2020/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D9%86.pdf


 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

196 

 

ض، ( -  ًٞ ال٨خابت الصخٟٖت، صاع ال٨خب، ال٣اهغة. )1990ص. ٞاعو١ ؤبىٔػ

الم البضْل ج٨ىىلىظٖا ظضْضة في ٖهغ ما بٗض 2010خؿىحن ق٤ٖٟ (  - ) الٖا

ً، م   65الخٟاٖلٖت، بٛضاص، صاع ٨ٞغ ٞو

ت اٖالم 2017الكٖش( ظاؾم  -  . 76الكغ١ ألاوؾِ، م )، صخاٞت املخمى٫، صؤع

غة، م٣ابلت،  -   2021ْىلٖى  13ٖشمان ٦باشخي، صخٟي ب٣ىاة الجٔؼ

المي، َٖبت لليكغ، 2015ابغاهٖم خؿىحن ( - غ ؤلٖا ) الاججاهاث الخضْشت في الخدٔغ

 .39ال٣اهغة، م 

غ في الٗهغ الغ٢مي، صاع ألاهغام.2021دمحم ْىوـ ( -  )، ٞىىن الخدٔغ

  36ٖت، صاع الش٣اٞت م ) الصخاٞت الغ٢م2018الٗـ اهخىم ( -

٨ٖت ال٣اهغة. 2020ظىصر مٖلغ ( -  )، هضوة الخدى٫ الغ٢مي، الجامٗت ألامٔغ

 اق٩الٖاث الخدى٫ الغ٢مي هضوة مٗهض الصخاٞت جىوـ. )2021ؾمٖت الغظب ( -

الم ومىا٦بت الخدى٫ الغ٢مي في الٗالم الٗغبي، ظامٗت 2021ٖالء الخمٖمي ( - ) ؤلٖا

 الضو٫ الٗغبٖت، ال٣اهغة.

 ) املخخىي الغ٢مي ٖلِ قب٨ت الاهترهذ، هضوة اهضبىضهذ ٖغبٖت. 2021ؤمٖىت زحّر ( -

 املساحع ألاحىبُت: 

James Watson (2015) media communication Macmillan press 2015  
Peter Ging (2017) What editor do? Chicago press  
Scot Norton (2020) News editing Martin press, England.  
Graham Mikel (2006) Interpreting news, Palagraph press, London 

Vincent F. FilakUniversity of  - (2020) Dynamics of news writing,
Oshkosh, USA-Wisconsin  

  

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/author/vincent-f-filak
https://us.sagepub.com/en-us/nam/author/vincent-f-filak


 

197 

 

 الجالحالفضل 

  خصوصية التحرير
   الرقنية للصحافةالكتابة ومسات 

 ليليا شعيدوٌد. 

 اجلصائس. -جامعة باجي رلتاز عيابة

 ىضري  ط.

  اجلصائس -جامعة باجي رلتاز عيابة

 املكدمة:

ت مىظ ْهىع الاهترهذ حٖٛحراث  ؤخضزذ تها البكٔغ الشىعة الخ٨ىىلىظٖت التي ٖٞغ

ت مؿذ ظمٖ٘ ٢ُاٖاث الخٖاة، واؾخٟاصث الصخاٞت بضوعها مً مسخل٠  ظظٔع

الخدىالث في ج٨ىىلىظٖا الاجها٫ واإلاٗلىماث. وعؾمذ الصخاٞت الال٨تروهٖت مكهضا 

اٖالم جٟاٖلي ٞىعّ اٖالمٖا ظضْضا ٚحر مالمذ الصخاٞت الخ٣لٖضْت ومهض لٓهىع 

غي في هظا الكإن  ٘ الاهدكاع. ٔو ٞغاوؿٗـ با٫  Francis Balleمخٗضص الىؾاثِ ؾٕغ

ٖاما ومىذ في هٟـ  150ؤن "الاهترهذ لخو مؿحرة ٧ل الىؾاثل التي ؾب٣خه مىظ 

٦ما ؤهخجذ البٗئت الغ٢مٖت  .(Balle, 2001, p. 151)الى٢ذ ل٩ل وؾٖلت آٞا٢ا ظضْضة" 

اصاث ظضْضة لل٣غاء الغ٢مٖحن ٢ابلتها مهاعاث وم٨دؿباث  الجضْضة مخُلباث ٖو

ظضْضة للصخٟي الاهترهتي. بل وؤنبدذ الصخاٞت الغ٢مٖت وؾٖلت اٖالمٖت ظضْضة 

واٖضة ومازغة باٖخباع ؤن الخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل ٞغى بضوعه َابٗا ظضْضا 
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المٖت ٢اثما ٖلِ الالؤخاصْت والالزُٖت. ٖلِ مدخىي وق٩ل الغؾال  ت الٖا

وحٗٝغ الجؼاثغ ٦ٛحرها مً صو٫ الٗالم مىظ مىخه٠ الدؿٖٗىاث ؤولِ بضاْاث 

م ججغبتها الٟخٖت بال ؤجها حجؼث م٩اهت هامت في اإلاكهض  الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت وٚع

حها الصخ٠ الال٨تروهٖت اإلا٨ملت للُبٗت الىع٢ٖت والصخ٠  المي بىٖى الٖا

المٖت الجضْضة زىعة خ٣ٖ٣ٖت في الال ٨تروهٖت اإلاؿخ٣لت. ٦ما ؤخضزذ الخُب٣ٖاث الٖا

ىىن ال٨خابت، وهظا هى مىيٕى هظه الىع٢ت البدشٖت التي حؿعِ  غ ٞو مباصت الخدٔغ

ت، اإلاىهجٖت ؤلاظغاثٖت والخدلٖلٖت  بلِ الخٗٝغ ٖلِ الٟىىن مً زال٫ مضازلها الىٓٔغ

ت للصخ٠ ؤلال٨تروهٖت ٔغ ت ( وألاصواث الخدٔغ الشسوق اون  -النهاز اون الًًالجؼاثٔغ

غ الصخٟي ؤلال٨ترووي، والخدضْاث التي جٟغيها الصخاٞت الًً )، و٢ىالب الخدٔغ

غ ؤلال٨ترووي.   ؤلال٨تروهٖت ٖلِ الخدٔغ

 

  



 اجلزء  الثالث: الكتابة للصحافة الرقنية

 

199 

 

 الفضل األول

 االشلالية واملفاٍيه

 مصهلة الدزاضة: 1-

الم الخ٣لٖضّ ل٣ٗىص مً الؼمً الؿلُت الغابٗت التي جى٣ل الى٢اج٘  ق٩ل الٖا

٤ مخٛحراث اْضْىلىظٖت و٢ٖمٖت جد٨م المٖت في  وحٖٗض بىاء الىا٢٘ ٞو اإلاماعؾت الٖا

ت وؤق٩ا٫ صخٟٖت مٖٗىت. ل٨ً في اواثل الدؿٖٗيٖاث  ٔغ ، 2008(ق٤ٖٟ، ٢ىالب جدٔغ

ٖت ٖلِ بضؤث الخ٨ىىلىظٖاث الخضْشت ج٣خدم وكاٍ اإلااؾؿاث الصخٟ )72نٟدت 

غ. ومً  اإلاؿخىي الٗالمي لخدل مدل الاؾالٖب الخ٣لٖضْت في الاهخاط والبض والخدٔغ

الم ٖلِ الكب٨ت الٗى٨بىجٖت، هىا ؤجاخذ  زىعة الخ٨ىىلىظٖاث الخضْشت مماعؾت الٖا

ٞاهُل٣ذ الصخاٞت الال٨تروهٖت ؤو الغ٢مٖت لترؾم مكهضا اٖالمٖا له ممحزاجه 

ت نٛحرة  Mc Luhanان وجدضْاجه ؤًْ ون٠ ماعقا٫ ما٧لىه الٗالم بإهه ٢ٔغ

ت    .(Porcher, 2006, p. 35)ؤنبدذ ٖٞه اإلاٗلىمت ٞىٔع

اؾخٟاصث الصخاٞت ٦شحرا مً زضماث الخ٨ىىلىظٖا ٞٗغيذ ٖلِ الجماهحر  ول٣ض

ٗت الىنى٫ والاهدكاع مخٗضصة الىؾاثِ م٘ يمان  اث ؾٕغ ًت مدخٔى الٗٔغ

 ألابدار مٗٓم وؤ٦ضث الخٟاٖلٖت وجباص٫ ألاصواع بحن ال٣اثم باالجها٫ واإلاؿخ٣بل.

ٖلِ ؤن الصخاٞت  )27، نٟدت 2011الغػا١ و الؿامى٥، (ابغاهٖم ٖبض والضعاؾاث 

 بعؾا٫ مً واإلااؾؿاث ألاٞغاص م٨ىذ ٞٗاال، بٖالمٖا وؾُٖا الال٨تروهٖت ؤنبدذ

م ٢هغ ٖمغ م٩ان.  ؤو ػمان ؤّ وفي مؿاٞت ؤْت ٖبر اإلاٗلىماث واؾخ٣با٫ وٚع

ؤهلها الصخاٞت الال٨تروهٖت بال ؤجها جم٨ىذ مً الاهٟغاص بمًمىن زام، ممحز 

ت ختى اٖخبرها ال٨شحرون وؾٖلت اٖالمٖت ظضْضة  حر الٗضْض مً الخضماث الازبأع لخٞى

ت اهدكاع الصخاٞت الال٨تروهٖت في الٗالم بال ؤجها  م مً ؾٖغ لِ الٚغ واٖضة ومازغة. ٖو

غ  ض مً الخُٔى ال جؼا٫ بداظت في اإلاى٣ُت الٗغبٖت ٖمىما والجؼاثغ زهىنا الِ اإلأؼ

غ والخٟاٖل.والضعاؾت زانت ٖٞما  ىىهه وؤصواث الخدٔغ المي ٞو  ْغجبِ باملخخىي الٖا
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غ للصخاٞت الغ٢مٖت في الجؼاثغ مً زال٫ وجدىاو٫ هظه الىع٢ت  زهىنٖت الخدٔغ

٣ا إلاى٢٘  ت الال٨تروهٖت اإلاهىٟت ٞو ً الجؼاثٔغ صعاؾت جدلٖلٖت لٖٗىت مً الٗىأو

لِ مىانٟاث بهضٝ الخٗٝغ ٖ ،الشسوق اون الًً(-النهاز اون الًً"ال٨ٖؿا": (

غ مغوعا باؾخسضاماث ألاهىإ والٟىىن الصخٟٖت  وؾماث ال٨خابت ومباصت الخدٔغ

س وطماث املخخلٟت مً زال٫ َغح الدؿائ٫ الغثٗسخي الخالي:  ما هي خصوصُت الخحٍس

ت: مً هاحُتي  )،البالص-الجهاع اون الًْ ( الىخابت في الصحف الالىتروهُت الجصائٍس

 الشيل واملظمون؟

 الت الفسعية:التطاؤ  2-

غ للصخٖٟت ؤلال٨تروهٖت؟ ما هي  -1  ٢ىاٖض ال٨خابت والخدٔغ

غ الصخٟي ؤلال٨ترووي اإلاؿخسضمت؟ -2 ت و٢ىالب الخدٔغ ٔغ  ما هي ؤهم الٟىىن الخدٔغ

غ والخُب٣ٖاث الخٟاٖلٖت اإلاٗخمضة في الصخاٞت الال٨تروهٖت؟ -3  ما هي ؤصواث الخدٔغ

 أٍنية الدزاضة:  3-

المٖت الىؾاثل ؤهم مً الال٨تروهٖت الصخاٞت حٗخبر حرث مازغا بغػث التي ؤلٖا  ٚو

ت المٖت الخاَع ؤهمٖت  ج٨مً هىا ومً الٗهض، خضْشت باٖخباعها الجؼاثغ في زانت ؤلٖا

غ وؤصواجه: ت زهىنٖت الخدٔغ  جدلٖل مًامحن الصخاٞت الال٨تروهٖت إلاٗٞغ

ج٨دؿب الضعاؾت وظىبها البدثي اهُال٢ا مً اق٩الٖت ا٢خدام الصخاٞت  -

المي لظا ال بض ؤن جخجه البدىر  جماقٖا م٘ حؿإع -الال٨تروهٖت اإلاكهض الٖا

 الِ صعاؾت اإلاًامحن، ال٣اثم باالجها٫ الجمهىع والخامل.  -الاهدكاع

المٖت الا - ل٨تروهٖت في ه٣و الضعاؾاث التي جًُل٘ بخدلٖل املخخىي ؤو اإلااصة الٖا

اث  ٤ مضازل هٓٔغ الجؼاثغ م٣ابل جىامي الاهخمام بضعاؾاث ظمهىع ال٣غاء ٞو

 الاؾخسضاماث.
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يغوعة الخىظه البدثي هدى الخُاب واإلاًمىن الال٨ترووي لخدضْض زهاثهه  -

ومباصثه م٘ ام٩اهٖت اؾ٣اَها ٖلِ الصخاٞت الىع٢ٖت الؾخيباٍ الٟغو٢اث وؿبت 

 ق٩لها مً الال٨تروهٖت ال جإحي ٣ِٞ لصخٖٟتا شخهٖتخٖض ؤن  الِ الخامل.

ها اث واإلاىاص التي جدىاولها. َبٖٗت مً بل وؤلىاجها وزَُى  اإلاىيٖى

 أٍداف الدزاضة:  4-

غ في جدضْض - ؤصواث و  ؤلال٨تروهٖت الصخاٞت اإلاباصت التي جد٨م ٖملٖت الخدٔغ

غ والخُب٣ٖاث الخٟاٖلٖت اإلاٗخمضة في الصخاٞت الال٨تروهٖت ٖمىما  الخدٔغ

ت زهىنا.  والجؼاثٔغ

ت ؾماث وزهاثو و٢ىاٖض ال٨خابت الصخٟٖت الال٨تروهٖت زانت في البٗئت  - مٗٞغ

ت  .الغ٢مٖت الجؼاثٔغ

 ؤهم الٟىىن الخدٔغٔغت و٢ىالب الخدٔغغ الصخٟي ؤلال٨ترووي اإلاؿخسضمت. الخٗٝغ ٖلِ -

 :املوضوع اختياز أضباب 5-

م٣ابل اهخمام مٗٓم مىيٕى مًامحن الصخاٞت الال٨تروهٖت  خى٫  الضعاؾاث ٢لت -

 والخٟاٖلٖت. ؤلال٨تروهٖت الصخ٠ هدى ال٣غاء بمىايٖ٘ اججاهاث الضعاؾاث

الم الغ٢مي زال٫ مؿاعها البٖضاٚىجي والبدثي. بمىيٕى الصخصخي اهخمامىا  -  الٖا

 يه الدزاضة:ٍمفا 6-

 الصحافت الالىتروهُت:-1.6

٠ قامل إلاٟهىم الصخاٞت الال٨تروهٖت خٖض  حٗضصث ال ْم٨ً ج٣ضْم حٗٔغ

ٟاتها وازخلٟذ، وعبُها الباخشىن بةق٩الٖاث ٖضة ؤهمها الٗال٢ت الخىاٞؿٖت  حٗٔغ

 بٖجها وبحن الصخاٞت الىع٢ٖت.
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 ج٨ىىلىظٖا مً حؿخٟٖض التي اليكغ ٓٗخبرها الكٟٖ٘ ٖمغ خؿىحن: "وؾاثل 

غ والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظٖا بحن ججم٘ الخضْشت الاجها٫  الصخٟي والخدٔغ

 زال٫ مً م٣غوء ٦مُبٕى للبض م٩اها الٗاإلاٖت ؤلاهترهذ قب٨ت مً اإلاٗغٝو وجخسظ

(خؿىحن،  ؤلال٨تروهٖت". للصخٖٟت اإلاىٕػ بمشابت ؤلاهترهذ ج٩ىن  وبالخالي الكاقت

 )13، نٟدت 2011

 والصخاٞت الال٨تروهٖت هي: "مُبٕى ال٨ترووي ْخجاوػ ما حٗغيه اليسخت الىع٢ٖت

ْخم وكغها وإنضاعها ٖبر الاهترهذ جخمحز بؿهىلت الىلىط الحها بخ٩ال٠ٖ ػهٖضة. ٦ما 

ؤن هظه الصخاٞت لٗؿذ مغجبُت صاثما باليسخت الىع٢ٖت بل ٢ض جىظض وسخ 

 )23، نٟدت 2019(بىع٢ٗت، ال٨تروهٖت لٗـ لها وسخ وع٢ٖت". 

الم الصخاٞت الال٨تروهٖت اظغاث اث٠ الٖا ٖا مُبٕى ال٨ترووي صوعّ ْاصّ ْو

املخخلٟت ْيكغ ٖبر الكب٨ت الٗى٨بىجٖت جخمحز بك٩ل ازغاط ومدخىي ْخماشخى م٘ 

ت والخٟاٖلٖت وحٗضص الىؾاثِ.  الخامل، جدؿم بالٟىٔع

س الالىترووي:-2.6  الىخابت والخحٍس

غ ًٖ  ال٨خابت ؤو لئلهترهذ ؤزظث ال٨خابت ؤلال٨تروهٖت الٗضْض مً مباصت الخدٔغ

جا  الصخاٞت الخ٣لٖضْت وواءمتها م٘ زهىنٖت الىؾِٖ الجضْض خٖض حٗخبر "مٔؼ

٤ ما جدٖده اإلاىا٢٘  ىن ٞو ت وؤلاطاٖت والخلٟٔؼ بحن ال٨خابت للصخاٞت اإلاُبٖى

 )78، نٟدت 2019(بىع٢ٗت، الال٨تروهٖت مً زهاثو". 

٤ ْجب ول٨ً غ وال٨خابت بحن الخٟٔغ  في وختى اإلاٗجى في ازخالٝ ٞهىا٥ الخدٔغ

المٖت اإلاماعؾت غي  الٖىمٖت. ؤلٖا غوؾخ٪ ؾد٠ٖ Steve Wearostock ٔو (خؿىحن،  ٔو

 والخٗبحر الجٖضة اإلاغ٦ؼة ألا٩ٞاع ٖلِ حٗخمض الجٖضة ال٨خابت ؤن )27، نٟدت 2011

غؤما  الىاضر.  ألاؾاؽ وهى وإزغاظها، للصخٖٟت عثٗسخي "ع٦ً الصخٟي ٞهى: الخدٔغ

غ هي ٞالصخٖٟت وعواظها، هجاخها في  هدٖجت هى بهما جد٣٣ه هجاح و٧ل ؤوال، الخدٔغ
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غ ظىصة ت وهجاخه"  الخدٔغ غ الصخٟي الازباّع في الصخاٞت الجؼاثٔغ (ؾاٖض، الخدٔغ

 )260، نٟدت 2014اإلا٨خىبت: صعاؾت في الٗىامل اإلاازغة والخُىع الخ٨ىىلىجي، 

ل الى٢اج٘  ٣ت ال٨خابت الٟىٖت التي جدٖذ للمدغع الصخٟي جدٔى غ هى ؤًْا "َٔغ والخدٔغ

وألاخضار وألا٩ٞاع وآلاعاء والخبراث مً جهىعاث طهىٖت وؤ٩ٞاع الِ لٛت م٨خىبت 

 )71، نٟدت 2019(بىع٢ٗت، ومٟهىمت" 

ت مً الخُىاث مجها  غ الصخ٠ الال٨تروهٖت ٖلِ مجمٖى اظغاثٖا ْىُّى جدٔغ

٤ ٢ىاٖض مدضصة ججٗل اإلااصة الخام ماصة ٢ابلت لليكغ ٦مدخىي ال٨ترووي  ال٨خابت ٞو

 م٘ مغاٖاة زهىنٖت الخامل وما ْٟغيه ال٣اعت الغ٢مي مً جدضْاث.
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 الفضل الجاىي

 فيوٌ اللتابة وأدوات التخرير يف الضخافة االللرتوىية

 املبخح األول

 الصخافة اإللهرتوىية اليصأة، التطوز والطنات:

 ماهُت الصحافت إلالىتروهُت:  -1

هىعها وكإتها مىظ ؤلال٨تروهٖت الصخاٞت بماهٖت الباخشىن  اهخم  بضاْت في ْو

المالدؿٖٗيٖاث ٞخٗضصث الدؿمٖاث (الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت   ؤلال٨ترووي صخاٞت ؤلٖا

ب، الصخٖٟت  ٖلِ الاهترهٗذ، صخاٞت الخِ، الصخاٞت الغ٢مٖت، صخاٞت الٔى

ٟاث. وج٨ك٠  الاٞترايٖت، صخاٞت اإلاىباْل، صخاٞت الٟٖضْى) وازخلٟذ الخٗٔغ

التي جىاولذ مىيٕى الصخاٞت  )2019(لٖٗاضخي،  مغاظٗت ألاصبٖاث الٗغبٖت

ٟها، بؿبب ٖضم الخمٖحز بحن اإلاٟهىمحن: الاجها٫  ؤلال٨تروهٖت ًٖ لبـ في حٗٔغ

٤ بحن الصخاٞت ٦يكاٍ ومهىت ال ج٣خهغ ٖلِ  ضم الخٟٔغ الم مً ظهت، ٖو وؤلٖا

وؾٖلت بٖالمٖت واخضة، وألازباع ؤلال٨تروهٖت ٦مىخج مً ظهت ؤزغي، بياٞت بلِ 

ت. لظا ْخىظب الاؾدىاص الخضْض ًٖ الصخاٞت ال غ٢مٖت بمسٖا٫ الصخاٞت اإلاُبٖى

 . ّغ المي اإلاىخج في بَاع مكغٕو جدٔغ ٠ الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت بلِ املخخىي الٖا  في حٗٔغ

ها ّ  صوعّ بل٨ترووي ؤجها: "ميكىع  حجاب مىحر دمحم ٓٗٞغ  ألاخضار ٖلِ ْدخى

ت اث اإلاغجبُت ؾىاء الجأع اث ؤو ٖامت بمىيٖى خم زانت، َبٖٗت طاث بمىيٖى  ٔو

البا ٦مبٖىجغ ظهاػ زال٫ مً ٢غاءتها  .الاهترهٗذ" قب٨ت ٖبر مخاخت ج٩ىن  ما ٚو

 )133-132، الهٟداث 2008(حجاب، 

ؤجها جسل٤ خالت  )35، نٟدت 2019(بىع٢ٗت، ْغي الٟٖلؿٝى ألاإلااوي هاْبرماؽ 

مً الجض٫ بحن الجمهىع جدٖذ جإزحرا ٦بحرا في ال٣ًاْا الٗامت وجازغ ٖلِ الىسبت 
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ا ٖبر ٢ىىاث اليكغ الال٨ترووي.  والىسبت الخا٦مت. وهي صخاٞت ميكىعة صؤع

ها ٖبض الغػا١ صْلمي  ٞغ اص بإجها ظم٘ وإٖض )35، نٟدت 2019(بىع٢ٗت، ٖو

٤ ٦خابت مهممت لالهترهذ وبثها ٖبر الا٢ماع الهىاٖٖت ٞهي  غ ألازباع ٞو وجدٔغ

الصخاٞت اإلاماعؾت ٖلِ قب٨ت الىاث جبض عؾاثلها الِ ظمهىع ٚحر مدضص ظٛغاٖٞا 

ت وجٟاٖلٖت بىؾاثِ مخٗضصة.  بأهٖت وؾٖغ

في البضاْت الِ الصخ٠ الال٨تروهٖت  )63، نٟدت 2008(ق٤ٖٟ،  هٓغ الباخشىن 

ت زم ؤزاعوا ٨ٞغة ؤن ج٩ىن الصخاٞت  ٦سضمت م٨ملت إلاا ج٣ضمه اليسخت اإلاُبٖى

لِ الٗمىم ْم٨ً ٠ الغ٢مٖت بضْال للىع٢ٖت. ٖو  ؤجها ٖلِ ؤلال٨تروهٖت الصخاٞت حٗٔغ

واليكغ ٖلِ  ؤلاهخاط الال٨تروهٖت مً ؤظل ٖملٖاث بالىؾاثِ ميكىع صوعّ ٓؿخٗحن

 اإلا٨خىبت الصخاٞت في الٗمل ومهاعاث ٞىٖاث ٖٞه الٗى٨بىجٖت حؿخسضم الكب٨ت

 طل٪ في بما ٧ىؾِٖ الال٨ترووي الًٟاء آلٖاث وج٣ىٖاث جدىاؾب م٘ بلحها مًاٞا

ت والخٟاٖلٖت ما ْجٗلها: جدؿم  اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة، الخدضْض، الٟىٔع

باعة ًٖ ماصة جٟاٖل ت، ال جإزظ الك٩ل الىعقي، ٖو  ٖت مخٗضصة الىؾاثِ. بالضؤع

م٨ً ال٣ى٫ ؤن الصخاٞت الال٨تروهٖت اؾخٟاصث مً الاهترهذ ٖلِ ٖض اث ةٔو  مؿخٔى

: ٦مهضع للمٗلىماث، ٧ىؾٖلت اجها٫، ٧ىؾٖلت )81، نٟدت 2008(ق٤ٖٟ، 

و٧أصاة لالجها٫ الخٟاٖلي م٘ الجمهىع، ٧ىؾِٖ اٖالوي، ٧ىؾِٖ لليكغ الصخٟي، 

٤ الخضماث.  لدؿٔى

ان الخإنٖل الىّٓغ إلاىٓىع الصخاٞت الال٨تروهٖت لم ْهل الِ بظمإ ٖلِ 

ت واخضة لضعاؾتها. ٞإٚلب اإلا٣اعباث التي حٗغيذ لها ؤصعظتها في  م٣اعبت هٓٔغ

اث  ت اإلاخجظعة، وهٓٔغ اث الخالٖت: ؾىؾٖىلىظٖا مهىت الصخاٞت، والىٓٔغ الىٓٔغ

ت اهدكاع اإلابخ٨غاث)، اياٞت الِ الخ٨ىىلىظٖا واملجخم٘ (الخخ مٖت الخ٨ىىلىظٖت وهٓٔغ

ت املجا٫ الٗام وؾىؾٖىلىظٖا الاؾخسضاماث.  هٓٔغ
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 وشأة الصحافت إلالىتروهُت:  -2

ش وكىء ؤو٫ صخٖٟت بل٨تروهٖت  لٗـ هىا٥ ال٣ضعة ٖلِ الخدضْض الض٤ٖ٢ لخأع

ل٨ً ؤولِ ججاعب اليكغ الال٨ترووي بضؤث في الدؿٖٗيٖاث، خٖض لجإث اإلااؾؿاث 

غ ٖملٖت بهخاط  ٨ٖت ؤوال بلِ اؾخسضام الخاؾباث الال٨تروهٖت في جُٔى الصخٟٖت ألامٔغ

خاٞت، ل٨ً الصخ٠ الال٨تروهٖت الصخٖٟت ٦جؼء مً مداوالتها إله٣اط نىاٖت الص

(اْمً،  ”هُلصهبرغ إحبالد“في البضاْت لم ج٨ً طاث ٖاثض ماصّ ٦بحر. وحٗخبر صخٖٟت 

ضْت ؤو٫ صخٖٟت جيكغ بال٩امل ٖلِ ؤلاهترهذ  )114، نٟدت  2007 زم  ،1990الؿٔى

م. ٖغبٖا ٧اهذ صخٖٟت "الكغ١ 
َ
جىالِ بٗض طل٪ بوكاء الصخ٠ ؤلال٨تروهٖت في الٗال

 ، وجؼاَمً مٗها بنضاع الجهاع اللبىاهٖت، لخخٗضص بٗضها اإلاىا٢٘"ألاوؾِ ؤو٫ وسخت ٖغبٖت

الم الغ٢مي ؤهمها: جم٘ الباخشىن ؤن هىا٥ ٖىامل عجلذ بٓهىع الٖا ت. ٔو  الازبأع

 خانلت وما ٢ضمخه مً زضماثالخُىعاث الخ٨ىىلىظٖاث ال -

 ْهىع ال٣اعت الغ٢مي -

ت نٗىباث ٦بحرة، خٖض جى٢٘ - -Jean-Louis Servan ومىاظهت الصخ٠ اإلاُبٖى

Schreiber ان قغاْبر ـ ؾٞغ ؤن  1979مىظ  (Gaillard, 1992, p. 125) ظىن لٕى

حٗاوي مً ه٣و السخب واعجٟإ ؾٗغ البٖ٘ ؤمام ه٣و اإلاٗلىحن واعجٟإ ج٩ال٠ٖ 

  الُباٖت والىع١.

 أهواع الصحافت إلالىتروهُت:  -3

ؤهىإ الصخ٠  )100-99، الهٟداث  2007(اْمً،  عبِ املخخهىن 

 الال٨تروهٖت بةق٩الٖت مهضعها ٞهىٟذ الِ:

 صخ٠ ال٨تروهٖت زالهت ؤو ٧املت: وجى٣ؿم الِ: -1

  صخ٠ بل٨تروهٖت ال جغجبِ بإنل مُبٕى أ/

 وسخ بل٨تروهٖت لها انضاع مُبٕى ب/
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 مىا٢٘ الصخ٠ الىع٢ٖت ٖلِ ؤلاهترهذ وجهى٠ الِ:ؤو  وسخ ال٨تروهٖت مً الىع٢ٖت  -2

غ ؤ/
ْ

ت اليك : الصخٖٟت ؤلال٨تروهٖت وسخت ٧املت مً اإلاُبٖى   الصخٟي اإلاىاّػ

ت ؤظؼاء ِمً مىاصها ٖبر الاهترهذ ب/ غ الُجؼجي: جيكغ الصخ٠ اإلاُبٖى
ْ

ك
َّ
 الي

 خصائص الصحافت إلالىتروهُت: -4

ج٣ضم الصخاٞت الال٨تروهٖت الٗضْض مً الخضماث الِ الجمهىع مجها: البدض، 

الهاث، ٢غاءة ٖ ض، الاقترا٥، الخىاع، ؤلاعقاص، ألاعق٠ٖ ؤلٖا ضص الٖىم ؤو ألامـ، البْر

ُت اإلاى٢٘، الاظابت ٖلِ ألاؾئلت، والاهخ٣ا٫ الِ مىا٢٘ ازغي. وهظا ما ظٗلها  زٔغ

المٖت، ٦مىاٞـ ٢ّى للصخاٞت الىع٢ٖت بًٟل  جٟغى هٟؿها ٖلِ الؿاخت ؤلٖا

ت مً الخهاثو  :)109-105، الهٟداث  2007(اْمً،  مجمٖى

 الخعدًل والخحدًثفي جل٣ي اإلاٗلىمت اإلاباقغة وآلاهٖت م٣ابل اإلاغوهت في  الظسعت -

المٖت.  اإلاؿخمغ للمًامحن الٖا

مً زال٫ مكاع٦ت ال٣غاء في نىاٖت الخبر وإبضاء اإلاالخٓاث ؤو  الخفاعلُت -

 .اإلاكاع٦ت في اؾخُالٖاث الغؤّ

عالخوفس وإمياهُت  - ْم٨ً اؾخدًاع الصخٖٟت ؤلال٨تروهٖت مهما ٧ان اط  الخوَش

الًٟاء الؼماوي ؤو اإلا٩اوي الجٛغافي ٧ي جهل للجمٖ٘ في مسخل٠ ؤهداء الٗالم 

ض ٞهي  بٖالم مٟخىح ْخسُُ خضوص الضو٫. وبىٟـ اإلاٖى

 لخدؿ٘ مؿاخت ج٣ضْم زلٟٖاث ألاخضار. والعمم املعسفيوقمى٫ املخخىي جىوع  -

 .وطهولت الاطخخدام ؾهىلت الىٟاط بلِ اإلاٗلىمتمً زال٫  طهولت العسض -

 اط جمؼط بحن الهىث والهىعة، والىو.  حعدد الوطائؽ -

ؤو الا٢خهاص في الى٣ٟاث باالؾخٛىاء ًٖ الىع١ والُباٖت م٘  عامل الخيلفت -

حر و٢ذ وظهض الجمهىع.  جٞى
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ت - ٗامل ؤّ الخسلي ًٖ مٟهىم الخكض في الخ الشخصُت والخفخِذ أو الالحماهيًر

م٘ الجمهىع، وج٣ضْم مىخج بٖالمي ْخ٠ٖ٨ م٘ الاهخماماث الٟغصْت ما ْجٗل ٧ل 

 ػاثغ ٢اصع ٖلِ ؤن ْدضص لىٟؿه وبك٩ل شخصخي اخخٖاظاجه.

الٟىعّ ٞهي حٗغى اإلااصة والتي جهبذ ؤعقٖٟا ْم٨ً  ألازشُف إلالىترووي -

 اؾترظاٖها في ؤّ و٢ذ.

ومازغة ال ْجٗلها زالٖت ٖلِ و٧ىن الصخاٞت الال٨تروهٖت وؾٖلت اٖالمٖت واٖضة 

ال١ مً بٌٗ الٖٗىب:   الَا

 ٢لت مؿخسضمي الاهترهذ واعجٟإ وؿبت ألامٖت الال٨تروهٖت زانت في الضو٫ الىامٖت. -

٣لو  - غ بٗئت زهبت لئلقاٖاث ٔو ت في وكغ ألازباع ما ٢ض ْٞى الخاظت الِ الؿٖغ

 الغ٢ابت وختى اإلاهضا٢ٖت.

ُا٫ الخ٣ىٖت اإلاغجبُت باالهترهذ. -  ألٖا

 هضعة الصخٟٖحن اإلاؼوصًْ باإلاهاعاث ال٨خابٖت والخ٣ىٖت الالػمت.  -

المٖت وجىٓم  - ٗاث الخىٖٓمٖت التي جد٨م اإلاماعؾت الٖا ٖضم وظىص ؤو ٦ٟاْت الدكٕغ

 ؤزال٢ٖاث اإلاهىت.

 الصحافت الالىتروهُت والخللُدًت: صساع أم جيامل؟ -5

المي الجضْض خحن ْهغ اإلاىلىص المي  "ؤلال٨تروهٖت "الصخاٞت ؤلٖا ٖلِ اإلاكهض الٖا

ٕؼ  بؼوا٫ ْخيبئىن  اإلاخدبٗحن ظٗلذ لضعظت الصخاٞت الخ٣لٖضْت هُا١ مماعؾت ٖػ

وال ق٪ ؤن  .خٖض ج٩املخا واوسجمخا ال٨ٗـ خضر ٚحر ؤن الىع٢ٖت، اليسخت

٣ها ؤمام مىاٞؿتها التي جم٨ىذ مً الخٟى١  ت ٣ٞضث ظؼءا مً بٔغ  الصخاٞت اإلاُبٖى

٠ بًٟل محزاتها التي ظٗلذ مجها ا ٗا مٟخىخا ْدٖذ الخٟاٖل. اط ْغي قٔغ ٖالما ؾٕغ

م مً ؤن بٌٗ الانضاعاث الال٨تروهٖت للجغاثض ال جؼا٫  ل اللبان ؤهه "ٖلِ الٚغ صعٕو
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ت بال ؤهه هىا٥ ازخالٞاث  جيكغ مٗٓم ؤزباعها مإزىطة مً الانضاعاث اإلاُبٖى

، نٟدت 2005(اللبان، ٖم٣ٖت جٓهغ في اإلاًمىن بحن الانضاعاث الغ٢مٖت والىع٢ٖت" 

56( 

حن ال ْم٨ً ٢ٖاؾها بٖٗضا ًٖ الازخالٝ  وؤ٦ض الباخشىن ؤن الٟغو٢اث بحن الىٖى

في اإلاًمىن ؤلازباّع ومهاصع ألازباع، والخضماث الصخٟٖت، والٗاثضاث. ل٨ً 

ىيت مً مىُل٤ ؤن الصخاٞت  حن مٞغ الىع٢ٖت هىا٥ َمً ْغي ؤن اإلا٣اعهت بحن الىٖى

صخاٞت باإلاٗجى الٗلمي والىا٢عي لل٩لمت وؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت مجغص وؾٖلت 

لليكغ وظم٘ الىهىم واإلا٣االث وألازباع والهىع وبك٩ل آلي مجغص مً اإلاكاٖغ 

وؤلابضإ والٟاٖلٖت. ؤما الُٝغ آلازغ ٞحري ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت م٨ملت لضوع 

ت ولٗـ  ٛاء وإ٢هاء. اط الصخاٞت الىع٢ٖت واإلاُبٖى
ْ
هىا٥ نغإ بٖجهما ؤو ٖال٢ت بل

لم جىظض وؾٖلت بٖالمٖت ٢ًذ ٖلِ وؾٖلت ؾاب٣ت لها وإهما جخٗآكان في ْل 

 )2012(ٞاعو١،  زهىنٖت ٧ل واخضة.

اصة   م ٧ل الاهخ٣اصاث اإلاىظهت للصخاٞت الال٨تروهٖت بال ؤن ٢ضعاتها ؤهلتها إٖل وٚع

الم الجضْض زانت م٘ جغاظ٘ صوع الصخاٞت الىع٢ٖت والتي ؤنبدذ حك٨ٖل ٖا لم الٖا

الٖىم مُالبت بخجضْض هٟؿها. لظا جب٣ُ الترا٦ماث اإلا٣بلت لىخضها ٦ٟٖلت ؤن جدضص 

ٖٟٖت في ًٞاء  الم الغ٢مي وما ؾخٟغػه الخُىعاث الخ٨ىىلىظٖت والْى ٢ىة وجإزحر الٖا

الم.  الٖا

 مُالد الصحافت الالىتروهُت العسبُت:  -6

، ؤزظث الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت جخمحز ختى ال 90مىظ ْهىع ؤو٫ ؤق٩الها مُل٘ 

ج٩ىن مجغص وسخت مً الصخ٠ الىع٢ٖت ٖلِ الكاقاث، وناخبها مٖالص صخاٞت 

اإلاىاًَ واهدكاعها ؤّ الاهخ٣ا٫ مً الاجها٫ الٗمىصّ طّ الاججاه الىاخض بلِ 

هظا الاهخ٣ا٫ ٢اص مً الخخمٖت بلِ الازخٖاع ومً الخل٣ي بلِ اإلاكاع٦ت، الاجها٫ ألا٣ٞي. 
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ت ال٨تروهٖت، جمسًذ  ومشلما خضر ٖلِ اإلاؿخىي الٗالمي مً والصة مىا٢٘ بزبأع

ت ال٨تروهٖت. وإطا ؤعصها ؤن هاعر للصخاٞت  اإلاى٣ُت الٗغبٖت بٗضة مىا٢٘ بزبأع

الكغ١ “هظا املجا٫ هي صخٖٟت  الٗغبٖت، ٞةن الصخٖٟت الٖىمٖت الٗغبٖت ألاولِ في

ضة ٖغبٖت ؤوكإث مى٢ٗا لها في  ،)2012 (هبٖذ، “ألاوؾِ  ،1995ؾبخمبر  09ؤو٫ ظٔغ

ضة ” الؿٟحر” “الخٖاة“اللبىاهٖت، زم ” الجهاع“وجلتها  يٖت في ؤوازغ ” ألاْام“وظٔغ البدٔغ

الم الٗغبي في املجمل ٓٗاوي مً اؾخمغاع ألاهماٍ الخ٣ىٖت  ماو . 1996 ػا٫ ؤلٖا

ت الخ٣لٖضْت ولم ٨ْخمل ٖٞه الخدى٫ الغ٢مي. ٔغ  الخ٣لٖضْت ومً ؾُٖغة ألاهماٍ الخدٔغ

ت: -7  طماث وجحدًاث الصحافت الالىتروهُت الجصائٍس

 صزى٫ الصخاٞت الال٨تروهٖت في الجؼاثغ، ٧ان خخمٖت ٞغيها الٛؼو الخ٨ىىلىجي بن 

ت اإلا٨خىبت م٘  لىؾاثل الاجها٫ للٗالم، خٖض بضؤث ججغبت الصخاٞت الجؼاثٔغ

ً،  1997الاهترهذ جهاْت   LE، الخبر، LEBERTEو٧اهذ البضاْت م٘ ْىمٖت الَى

MATINلٖخىالِ الٗضص وجدىٕى الخضماث ق٨ال ومًمىها ،. 

٣ؿم اإلاخابٗىن  الصخاٞت الال٨تروهٖت  )152-150، الهٟداث 2006(بلٗالٖا، ٔو

 في الجؼاثغ الِ:

الصخاٞت الال٨تروهٖت اإلا٨ملت للُبٗت الىع٢ٖت: ٖمضث ال٨شحر مً الصخ٠  -

ت بلِ اليكغ ؤلال٨ترووي، م٘ املخاٞٓت ٖلِ الُبٗت الىع٢ٖت  مً ؤظل الجؼاثٔغ

ً الهاصعة باللٛت الٟغوؿٖت  الاؾخٟاصة مً مًمىن واخض. ضة الَى وحٗض ظٔغ

مبر   .1997الؿبا٢ت في بهخاط وسخت ال٨تروهٖت لُبٗتها الىع٢ٖت ابخضاء مً هٞى

ت بل جيكغ ٖلِ  - صخاٞت ؤلاهترهٗذ: لٗؿذ لها صٖامت وع٢ٖت، ٞهي ٚحر مُبٖى

 ل٨ترووي، ٢غاءها بل٨تروهٖىن،الىاب بل٨تروهٖا، صخٟٖىها بل٨تروهٖىن، مًمىجها ب

ٗها بل٨ترووي، وختى بقهاعها ال٨ترووي -ALGERIAو٧اهذ البضاْاث م٘  .جىٕػ

INTERFACE  وALGERIA-WATCH .حرهما   ٚو
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(هبٖذ، ول٣ض واظهذ الصخاٞت الال٨تروهٖت في الجؼاثغ نٗىباث ٖضة مجها: 

2012( 

اث الىع٢ٖت.اإلاؿخسضمحن واإلاٖى٫  ٢لت -  للمُبٖى

 ي٠ٗ اإلاًامحن الال٨تروهٖت. -

 جىامي ال٣غنىت. -

عي ًْمً مماعؾت اإلاهىت م٘ اخترام ألازال٢ٖاث  - ٖٚاب جإَحر ٢اهىوي حكٕغ

 اإلاخٗاٝع ٖلحها.

 مدضوصْت ؾٖاؾت ؤلاقهاع الال٨ترووي. -

ً والخإهٖل الٗلمي ؤلال٨ترووي، والش٣اٞت الال٨تروهٖت. -  ٖٚاب الخ٩ٔى

المٖت.اإلاكا٧ل اإلاغجبُت ب -  الخ٣ىٖت وجض٤ٞ الاهترهذ م٣ابل خضازت الخجغبت ؤلٖا

 اق٩الٖت الخهمٖم والخُب٣ٖاث الخٟاٖلٖت. -

ومىظ ْهىعها الِ الٖىم ؤنبدذ الصخاٞت الال٨تروهٖت في الجؼاثغ مهضع 

الم  المي زانت م٘ ٢اهىن الٖا الظّ مىذ ؤعيٖت  2012مٗلىماث مهم في اإلاكهض الٖا

المي الا . و٢ض ؤْهغث الٗضْض مً (Basta, 2016)ل٨ترووي. ٢اهىهٖت لليكاٍ الٖا

الضعاؾاث ٖلِ الصخ٠ الال٨تروهٖت في الجؼاثغ، ؤهمها "صعاؾت الصخـــاٞت 

، 2015هللا، (ٖبض ؤلال٨تروهٖــــــت ٞـــــي الجؼاثــــغ صعاؾـت في جهمٖــم اإلاىا٢ــ٘ والخٟاٖلٖت" 

غ ؾمت الخٟاٖلٖت  )181نٟدت  ظىاهب ٢هىع ٖضْضة مً خٖض الخهمٖم وجٞى

ت،  ؤلاجهالٖت. خٖض ج٨خٟي اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهٖت بإن جهبذ مجغص وسخ ع٢مٖت للمُبٖى

ؾاٖت، ما ْا٦ض ٖٚاب ألازباع الٗاظلت وبِء  24وال ْخم جدضْض املخخىي بال بٗض 

ت ه٣ل اإلاٗلىمت وجد٤ٖ٣ الؿ  ب٤ الصخٟي.ؾٖغ
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 املبخح الجاىي

 التخسيس للصخافة االلهرتوىية بني االعداد والهتابة:

س إلالىترووي:  -1  ماهُت الخحٍس

الم لٛت ج٠٣  لٛت ؤن خمضّ ؤخمض ْغي  والٗامٖت، اط ألاصبٖت، اللٛت بحن ؤلٖا

الم ت، ؤهىاٖها في الٖىمي الخضْض لٛت ج٣ترب مً وؾُٖت لٛت هي ؤلٖا  وجضهى مً الخبْر

ت ؤهىاٖها في ألاصب لٛت  )319، نٟدت 2017(بغ٢ان، والجمالٖت.  ال٨ٟٔغ

غاٝ ٣ْىم ؤما  ت مخ٩املت ألَا غ الصخٟي ٞهى ٖملٖت اجها٫ ظماهحْر الخدٔغ

زاللها الصخٟي ؤو ال٣اثم باالجها٫ بجم٘ اإلاٗلىماث ٦ماصة زام زم مٗالجتها 

غ هى ًٞ ٦خابت ونٖاٚتها في عؾالت اٖالم سخاع لظل٪ ٢البا صخٟٖا. والخدٔغ ٖت ٔو

ً ًْم  ل الى٢اج٘ التي ٓٗآكها الصخٟي الِ لٛت اٖالمٖت. وهى "ٖلم ٞو وجدٔى

المٖت التي جيخ٣ل الِ الجماهحر ٖبر ؤخض الىؾاثل  ضاص الغؾالت الٖا ال٨خابت إٖل

المٖت ٣ْىم ٖلِ ؤؾـ و٢ىاٖض"  ، الٖا  )47، نٟدت 1987(قٝغ

ج مً ال٨خابت للصخٖٟت الىع٢ٖت وؤلاطاٖت  ؤما ال٨خابت الال٨تروهٖت ٞهي مٔؼ

المٖت بٗباعة "الىؾٖلت هي  خه الٖا ىن خٖض لخو ماعقا٫ ما٧لىهان هٓٔغ والخلٟٔؼ

الغؾالت" ؤّ ؤن ازترإ ؤّ وؾٖلت اجهالٖت ال بض ؤن ْٟغى حٖٛحرا في َبٖٗت اإلاًمىن 

لظل٪ ؤخضزذ  )47، نٟدت 2014(٦ىٗان،  الىؾٖلت الِ اإلاخل٣يالظّ ج٣ضمه 

المٖت:  الخ٨ىىلىظٖاث الخضْشت ٖضة جُىعاث ٚحرث مٗالم ظمٖ٘ مخٛحراث الٗملٖت الٖا

 م٘ جُىع الصخاٞت الغ٢مٖت، ؤنبذ مً الًغوّع ٖلٖه ؤن باليظبت للصحفي :

ٖت وؤلالتزام باإلاٖشا١ ألازالقي، ْلم بٗضص مً اإلاهاعاث (خب  اإلاهىت، اإلاهىٖت واإلاىيٖى

باث ت، ؤؾلىب ممحز، لٛت ؾلٖم الش٣اٞت ؤلال٨تروهٖت وألامان الغ٢مي، الخضٔع

ً قب٨ت واؾٗت مً اإلاهاصع). التي  الم وج٩ٔى إل ٖلِ وؾاثل ؤلٖا والضوعاث، الَا
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اث و٢ىال بها باألصواث جم٨ىه لٗـ ٣ِٞ مً ظم٘ ألازباع بل زل٤ وابخ٩اع اإلاىيٖى

 املخخلٟت مً الىؾاثِ اإلاخٗضصة.

 اللساءة املسحُت بدل  : في الٛالب هم مً ٞئت الكباب ًْٟلىن باليظبت لللساء

ال٣غاءة ٖبر قاقاث ال٨مبٖىجغ مخٗبت للٗحن، لظا اللساءة ولمت ولمت خاصت وأن 

ت وصون ظهض مً  ٖلِ الصخٟي ؤن ٓؿاٖضهم ٖلِ اؾدٖٗاب اإلاًامحن بؿٖغ

 ام ال٩لماث اإلاٟخاخٖت (اإلاهمت) واٖخماص هٓام ال٣ٟغاث ال٣هحرة.زال٫ اؾخسض

  س املظمون : ْخ٤ٟ الباخشىن ؤن الخ٨ىىلىظٖاث الخضْشت جاصّ باليظبت لخحٍس

اث٠ في الصخاٞت الال٨تروهٖت  :)59، نٟدت 2014(٦ىٗان،  ٖضة ْو

ٖٟت اهخاط وظم٘ اإلااصة الصخٟٖت  -  ال٨تروهٖاْو

ٖٟت مٗالجت اإلاٗلىماث ال٨تروهٖا -  ْو

ً اإلاٗلىماث واؾترظاٖها - ٖٟت جسٔؼ  ْو

٘ ووكغ اإلاٗلىماث - ٖٟت ه٣ل وجىٕػ  ْو

ول٣ض جدغعث الصخ٠ الال٨تروهٖت مً ٢ٖىص اإلاؿاخت التي ٧اهذ مٟغويت ٖلِ 

ت بًٟل حٗضص الىؾاثِ والخدضْض اإلاؿخمغ. اط ؾاهمذ مسخل٠  الصخ٠ اإلاُبٖى

غ  البرامج وألاصواث غها الخامل الجضْض في جدؿحن ٖمٖلت ٦خابت، اٖضاص وجدٔغ التي ْٞى

حر وسخ مدغعة هٖٟٓت،  اإلاًامحن الال٨تروهٖت غ، جٞى مً زال٫ ج٣لٖل ج٩لٟت الخدٔغ

ت في اهجاػ الٗمل، وألاعقٟت.  جغاظ٘ اخخماالث الخُإ، الؿٖغ

  :اإلاٖضْا ٖغيذ الصخاٞت الال٨تروهٖت مٟهىما ظضْضا لصخاٞت باليظبت للوطُلت

التي حٗخمض ٖلِ اؾخضٖاء الهىعة وال٩لمت والهىث والغوابِ املخخلٟت اياٞت الِ 

٣ت ججظب الجماهحر مً خٖض الك٩ل واملخخىي. ولم حٟٛل هظه  ج٣ضْمها بُٔغ

المٖت الجضْضة ٖلِ جسهٖو مؿاخاث الخٟاٖل واإلاكاع٦ت م٘  الىؾٖلت الٖا

 اؾخُالٖاث الغؤّ.ظهىع اإلاخل٣حن مً زال٫ ًٞاءاث الخىاع والخٗل٤ٖ و 
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 خؼواث اعداد الصحف الالىتروهُت: -2

غ الصخٟي في الصخاٞت الال٨تروهٖت ألاصواث الىع٢ٖت  ٓؿدبض٫ الخدٔغ

ضاص:  بخ٨ىىلىظٖت جغا٤ٞ املخغع زال٫ مغاخل الٖا

  خ٨ٟل خم ٞحها جدضْض املخاوع ألاؾاؾٖت للماصة ٔو اإلاغخلت ألاولِ: الخسُِٖ ٔو

٤ مخ٩امل بىي٘ مسُِ للماصة.  ٞٔغ

  اإلاغخلت الشاهٖت: ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بـاإلاؿخىي الؿُخي (الاْجاػ في ٖغى

ٖىانغ اإلااصة)، اإلاؿخىي اإلاخٗم٤ (ٖغى الخٟانٖل) ومؿخىي الخدضْض 

 (اإلاخابٗت اإلاؿخمغة لخُىعاث الاخضار)

  اإلاغخلت الشالشت: جىٖٓم اإلاٗلىماث مً زال٫ جىٖٓم اإلااصة وهٖا٧لها وازخٖاع

 إلاىاؾب.ال٣الب الٟجي ا

س والخؼبُلاث الخفاعلُت في الصحافت الالىتروهُت: -3  أدواث الخحٍس

الخٟاٖلٖت هي الاجها٫ وعظ٘ الهضي بحن اإلاؿخسضم وال٣اثم باالجها٫ في ًٞاء 

الصخاٞت الال٨تروهٖت اط ؤهخجذ ج٨ىىلىظٖا قب٨ت الاهترهذ الٗضْض مً ؤصواث 

ض ؤلال٨ترووي، املخاصزت و  الخٟاٖل اإلاباقغ، اإلااجمغاث الاجها٫ والخٟاٖل ٧البْر

الخٟاٖلٖت ونٟداث الكب٩اث الٗى٨بىجٖت ما ٓؿمذ بالخىانل، واإلاغا٢بت اإلاؿخمغة 

للمى٢٘ وإم٩اهٖت البدض ًٖ اإلاٗلىماث وإياٞتها. وان ٧اهذ ال٣غاءة ٖلِ الكاقت 

ٗت جًمً  بُٖئت م٣اعهت بالىؾاثل اإلا٨خىبت ٞان الٗال٢ت بحن املخغع وال٣اعت ؾٕغ

ت الصخٖٟت الال٨تروهٖت.الخٟاٖل اإلا  باقغ وجهى٘ ٞىٔع

 السوابؽ وإلاحاالث:  -1.3

حٗخبر الغوابِ ؤصواث هامت إلزغاء املخخىي الال٨ترووي والخىؾ٘ في الىهىم 

غي ظا٧ىب هٗؿلىن  الت التي جغب٪ ال٣اعت الغ٢مي. ٔو ال٣هحرة صون الى٢ٕى في ٞش الَا
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Jakob Nielsen  ،ؤهه بًٟل الىهىم اإلادكٗبت  )67-66، الهٟداث 2013(ل٣ٗاب

لت  خماص ٖلِ الىهىم ال٣هحرة وجضٖٖم الىهىم الُٔى والٟاث٣ت ْم٨ً الٖا

 بالغوابِ التي جى٣ل ال٣اعت الِ نٟداث ومجاالث مخمازلت او مسخلٟت.

لِ ومً ؤظل مهضا٢ٖت الىو الال٨ترووي وإزغاء املخخىي ْلجإ املخغع الغ٢مي ا 

ت مً الغوابِ بمجغص الى٣غ ٖلحها ْدا٫ ال٣اعت الِ اإلاىايٖ٘ املخخاعة،  مجمٖى

 :)70-69، الهٟداث 2013(ل٣ٗاب،  وجى٣ؿم الِ

 : ج٩ىن جهاْت ؤو بجاهب اإلااصة ٖلِ ق٩ل ا٢غؤ ؤًْا  عوابِ طاث نلت زاعط اإلاىيٕى

الاهتهاء مً ٢غاءة املخخىي ل٨جها ال جغبِ صاثما بحن اإلاىيٕى ْخجه الحها ال٣اعت بٗض 

وال٣ٟغة املخا٫ الحها الغابِ. ومحزة هظه الغوابِ ؤجها ال ج٣اَ٘ ال٣اعت بل جًمً 

له اؾخمغاع ال٣غاءة الِ الجهاْت وهى مً ْسخاع الىلىط ؤو ٖضمه مً الغوابِ في 

 ال٣اثمت.

 ِجىي٘ الغواب : ٣ت ألاولِ  عوابِ طاث نلت صازل اإلاىيٕى ٖلِ ٨ٖـ الُٔغ

 صازل ؾٖا١ اإلااصة الال٨تروهٖت ما ْجٗلها ٢ض حكىف وحكدذ طهً ال٣اعت الغ٢مي.

  عوابِ بمىا٢٘ طاث نلت: جدٖل ال٣اعت الِ مىا٢٘ حٗض مهاصعا للماصة اطا ؤعاص

.  الخىؾ٘ ؤ٦ثر في اإلاىيٕى

 السوابؽ التي جدُح حعدد الوطائؽ )اطخخدام الصوزة والصوث(: -2.3

ر الىؾاثِ اإلاخٗضصة ؤهم ما ْمحز الصخاٞت الال٨تروهٖت ٞهي ججم٘ بحن حٗخب

 الىو، الهىعة، الهىث والٟٖضْى:

  ٘الىو: ال ْؼا٫ ؤؾاؽ الٗمل الصخٟي الال٨ترووي ْخمحز ببيٖت جدىاؾب م

الىؾٖلت مً هاخٖت الك٩ل واإلاًمىن. اط ٣ْضم في ق٩ل ٣ٞغاث مخباٖضة ٢هحرة 

بٖت التي ججٗل الؼاثغ ْدى٣ل بحن اإلاىا٢٘ بمجغص مضٖما بالغوابِ والىنالث الدكٗ
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هى٠ الىو اإلادكٗب الِ الىو اإلادكٗب الضازلي (ْدٖل الِ هو  الى٣غ ٖلحها. ٔو

مىظىص في هٟـ الهٟدت)، الىو اإلادكٗب الىؾِٖ (ْدٖل الِ مىايٖ٘ صازل 

اإلاى٢٘ في نٟداث ؤزغي) وؤزحرا الىو اإلادكٗب الخاعجي (ْدٖل الِ نٟدت 

 ٘ آزغ). ؤزغي ٖلِ مى٢

 .اث٠ م٨ملت للىو ومٗىاه  الهىعة: جاصّ الهىعة الشابخت ْو

 .جٗل الىهىم خٖت  الهىث: ُٓٗي الهىث لؤلخضار واإلاىايٖ٘ مهضا٢ٖتها ٔو

 .ٗآل الخضر مً مى٢ٗه  الٟٖضْى: ْجٗل ال٣اعت ٓٗٗل ٕو

ت مً الغوابِ (بىع٢ٗت،  ان الاؾخٗاهت بالهىث والهىعة ْخم مً زال٫ مجمٖى

 :)82، نٟدت 2019

  الغوابِ الجاهبٖت: جتر٥ ال٣اعت مؿترؾال في م٣اله ٞهي جضعط في مى٢٘ ظاهبي ؤو

جدتي ٖلِ ق٩ل قاهض الٟٖضْى وبالخالي ْم٨ً الا٦خٟاء ٣ِٞ بالىو اإلا٨خىب، ؤما 

في خالت الخاظت الِ الاؾخمإ ومكاهضة الخضر بخٟانٖله الخٖت ْى٣غ ٖلِ 

  الغابِ.

  ّالهىث اإلاخالخم م٘ الىو: ْخم الى٣غ ٖلِ الهىث في ؾٖا١ الىو اإلا٣غوء ؤ

جضعط عوابِ اإلاكاهضة والاؾخمإ صازل الىو، ل٨ً ٓكتٍر ؤن ج٠ًٖ الهىعة 

 الخٖت ٢ٖمت مىػوهت الِ اإلاًمىن اإلا٨خىب.

  ً٣ت الهىث في زلٟٖت الىو: ْٓهغ الهىث بمجغص ٞخذ الهٟدت اط ْم٨ َٔغ

هلر هظا التزاوط ٦شحرا اطا حٗل٤ ٢غاءة الىو والاؾخم إ الِ الهىث في آن واخض ٔو

٣ت مٗاْىت  ألامغ بإزباع الخىاصر والاهٟجاعاث والاخخجاظاث. وختى حؿهل َٔغ

ال١ الهىث في  الىو والاؾخمإ الِ الهىث في آن واخض ْىصر بةصعاط ماقغ إٚل

ت. بت لالؾخمإ الِ يىياء وجٟانٖل الخضر اإلاؿمٖى  خالت ٖضم الٚغ
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 الاحاالث على طاحاث الحواز )الخفاعلُت(: -3.3

الم الال٨ترووي وهي الخٟاٖلٖت ْلجإ املخغعون  لخجؿٖض ؤهم زانٖت ْخمحز بها الٖا

ضهم ؤلال٨ترووي، ٖٞما ًْ٘ مهممى اإلاىا٢٘ زاهت حؿمذ بغظ٘ الهضي  الِ اصعاط بٔغ

اإلا٣ا٫ الِ اإلاباقغ والٟىعّ ٖلِ اإلا٣االث جدذ حؿمٖت "ؤعؾل حٗل٣ٖ٪" ؤو "اعؾا٫ 

٣ىم الىاقغ الال٨ترووي بةجاخت ام٩اهٖت جٟاٖل ومكاع٦ت ال٣غاء م٘  نض٤ْ". ٔو

 :)83، نٟدت 2019(بىع٢ٗت،  اإلاًامحن الال٨تروهٖت مً زال٫

  ًالغبِ بإ٦ثر مً ؾاخت خىاع صازل اإلاى٢٘ هٟؿه: جخجى٫ بال٣اعت بحن ؤ٦ثر م

 مىخضي.

 خت خىاع مخٗضصة: الخٟاٖل ٩ْىن بحن ػواع اإلاى٢٘ هٟؿه بُغح ٢ًاْا الغبِ بؿا

 مسخلٟت للى٣اف.

  حر مخٗضصة: زاهت ؤؾٟل اإلااصة جخًمً بٖاهاث اإلاخضزل ؾاخاث خىاع بؿُٖت ٚو

.  الظّ ٓكاع٥ بغؤْه في مىيٕى

 كُاض زحع الصدى:  -4.3

ت الخٟاٖلٖت اإلاباقغة ما ٓؿهل مهمت ٢ٖاؽ  جىٟغص الصخاٞت الال٨تروهٖت بؿٖغ

 آلاعاء الٗامت للجماهحر مً زال٫:

 .ؤ٣ْىهت ٓٗبر ٞحها الؼاثغ عؤْه :ً  سجالث الؼاثٔغ

  ض ْغؾل ٖٞه الؼاثغ عؤْه وال ْٓهغ طل٪ ٖلِ اإلاى٢٘ وإهما ْغاه ب ماؾتر: بٔغ الٔى

٤ الٗمل.  ٣ِٞ ٞٔغ

 .اؾخُالٖاث الغؤّ: حؿخسضم للخٗٝغ ٖلِ اهُباٖاث الجمهىع خى٫ ٢ًٖت 

 واطترحاع املادة:ألازشفت  -5.3

، وجخم ؤعقٟت اإلاًامحن الال٨تروهٖت مً زال٫ ملٟاث زانت ؤو نٟداث مسههت 
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ٖٞما ْخم٨ً ال٣اعت مً البدض واؾخضٖاء واؾترظإ اإلاٗلىمت اهُال٢ا مً البدض 

 اإلابضجي ؤو البدض اإلاخ٣ضم لدؿهٖل ٖملٖت الىٟاط للمٗلىمت.

  الخعدًل والخصحُح:-6.3

ٖٟت بمخ   ابٗت جُىع الخضر، وحٗضْل ألازُاء.وحؿمذ هظه الْى

س في الصحافت الالىتروهُت: -4  فىون وكوالب الخحٍس

الم اعجباَا وز٣ٖا بمٟهىم ألاهىإ ؤو ألاظىاؽ الصخٟٖت ؤو الهٖٜ  ْغجبِ الٖا

ت التي نىٟها املخخهىن  ت مً الاهىإ الصخٟٖت الخٗبحْر ، (الٖٗاضخي، ا٢تراباث هٓٔغ

ت. وان ٧ان البٌٗ )10، نٟدت  1999 ت، اؾخ٣هاثٖت وحٗبحْر ت، ٨ٞٔغ  الِ ؤهىإ بزبأع

 ْغي ههغ الضًْ لٖٗاضخي ؤجها نالخت الىؾٖلت ًٖ الىٓغ بهٝغ طاتها جٓل ؤجها ٓٗخ٣ض

 بها، زانا بٖالمٖا ًٞاءا جسل٤ ظضْضة بٖالم وؾٖلت وم٩ان: "خٖض ؤن ٧ل ػمان ل٩ل

الم وؾٖلت بها حٗمل ٧اهذ التي الصخٟٖت باألهىإ حؿخٗحن  ؤن وجداو٫  ؾب٣تها التي ؤلٖا

 ما هظا الخ٣ىٖت. جالثم زهىنٖتها ؤهىاٖا وحؿخدضر بل زهىنٖتها م٘ وج٨ٖٟها جُىعها

ىن، زم ؤلاطاٖت، م٘ خضر دضر الخلٟٔؼ  بلىعث التي ؤلال٨تروهٖت، الصخاٞت م٘ الٖىم ٔو

 في الصخٟٖت ألاهىإ ب٣ٖت مً ؤ٢ل بك٩ل حؿخٗمل ٧اهذ التي الصخٟٖت، ألاهىإ بخضي

 الجىاهب مسخل٠ مً خضر ؤو ٢ًٖت ْدىاو٫ " الظّ الصخٟي، اهه اإلال٠ :املجالث

كتر٥ (الٖٗاضخي، الاهىإ الصخٟٖت في الصخاٞت صخافي."  مً ؤ٦ثر بهجاػه في ٕو

 )3، نٟدت 2021الال٨تروهٖت وكإة مؿخإهٟت ام ٢ُٖٗت؟، 

الصخاٞت الال٨تروهٖت بضوعها بةزباع الىاؽ بما ْدضر وجش٣ٖٟهم  ج٣ىم

ه  وحٗلٖمهم، وجىظحههم ؤو ججمٖٗهم خى٫ ٢ٖم وؤهضاٝ بٖٗجها. ٦ما ج٣ضم لهم ما ْٞغ

ت املخخلٟت التي  ٔغ خد٤٣ طل٪ مً زال٫ الٟىىن الخدٔغ د٤٣ لهم اإلاخٗت. ٔو ٖجهم ٔو

ٖ٘ الصخٟي الغ٢مي مً حٗض بمشابت ألاؾلخت ؤو ألاصواث ؤو الىؾاثل التي ٓؿخُ

اث٠.  زاللها آصاء جل٪ الْى
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المي في الصخاٞت  الخبر الصحفي إلالىترووي:  -1.4 ٓٗخبر الخبر ؤؾاؽ الٗمل الٖا

الصخٟي ؤلال٨ترووي محزاث مجها:  بجمٖ٘ وؾاثلها الخ٣لٖضْت والجضْضة. وللخبر

 –الخدضْض اإلاؿخمغ –حٗضص وجىٕى اإلاهاصع  –حٗضص الىؾاثِ اإلاؿخسضمت 

عبِ ألازباع اإلايكىعة باألزباع  –البدض صازل ألازباع وفي ألاعق٠ٖ ؤلازباّع 

 .اإلاكابهت

س الصحفي إلالىترووي  -2.4 ؼ ٌعلم  :الخلٍس ٖلِ ما هى ؤٖم٤ مً الخبر لخٗٔؼ

غٝو الخضر املخخىي خٖض  .ْه٠ الؼمان واإلا٩ان وألاشخام ْو

٣ىم ٖلِ زبر ؤو ٨ٞغة ؤو  الخحلُم الصحفي:  -3.4 مً الٟىىن الاؾخ٣هاثٖت، ٔو

دها، للىنى٫ بلِ الخلى٫ اإلاىاؾبت.  مك٩لت ؤو ٢ًٖت ٣ْىم الصخٟي بدكٔغ

٣ْىم ٖلِ الخىاع بحن الصخٟي وشخهٖت مً  الحدًث الصحفي: -4.4

ِ ؤزباع ومٗلىماث، ؤو قغح وظهت هٓغ مٖٗىت الصخهٖاث، اما للخهى٫ ٖل

بت في خٖاة الصخهٖت ٟت ؤو ٚٔغ غ ظىاهب َٔغ  .ؤو جهٔى

وهى ألاصاة الصخٟٖت التي حٗبر بك٩ل مباقغ ًٖ ؾٖاؾت  امللال الصحفي: -5.4

ت، و٢ًاْا الغؤّ  اإلااؾؿت، وآعاءها اججاه بٌٗ ألاخضار الٖىمٖت والجأع

 اعػا ٖلِ وظه الهٟدت الال٨تروهٖت.الٗام، ْيكغ في ؤ٣ْىهت ممحزة لٖٓل ب

وجبجى ٖلِ زبر صخٟي م٘ الاؾخٗاهت بىظهاث الىٓغ  اللصت الصحفُت:  -6.4

داث  .والا٢خباؽ مً الخهٔغ

ت الصخاٞت الال٨تروهٖت وجمحزها الخؼؼُت الخاصت -7.4 : هٕى صخٟي ْىاؾب ٞىٔع

بخٗضص الىؾاثِ ٞهي جخٗغى الِ الاخضار والى٢اج٘ مباقغة لترؾم نىعة 

. وحٗخمض الخُٖٛت الخانت ٖلِ مؼط الٗضْض مً الخ٣ىٖاث  مباقغة ًٖ اإلاىيٕى

ت اإلاىيٕى  اإلاخٗل٣ت بالهىث وج٣ىٖت الٟالف إلياءة الهىعة ختى جضٖم ػأو

 ؤ٦ثر ؤمام ال٣اعت الغ٢مي.وجبرػه 
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ياجير:  -8.4 ت  الياٍز ىىن الغؾم والغؤّ ٓؿخسضم السخٔغ ًٞ ؾازغ وؤخض اق٩ا٫ ٞو

 .ؤو الى٣ض

اث: -9.4  .حؿلِ الًىء ٖلِ ما ْدضر في ظلؿاث الهٖئاث والخ٩ىماث املجٍس

المي غ الٖا  ول٣ض اؾخٟاصث الصخاٞت الال٨تروهٖت ٦شحرا مً ال٣ىالب الٟىٖت للخدٔغ

في الصخاٞت الخ٣لٖضْت ل٨جها واءمتها م٘  )101-98، الهٟداث 2019(بىع٢ٗت، 

 زهىنٖت الىؾٖلت وم٩ىهاث الخبر الال٨ترووي:

 زهاثهه ال٣الب

 ْبضؤ باؾخٗغاى ؤهم اإلاٗلىماث. الهغم اإلا٣لىب

 ٣ْؿم اإلااصة الِ م٣اَ٘ الؿغص اإلادؿلؿل

 ال٨خل الىهٖت بذجم

 الكاقت

اإلاًمىن في ق٩ل ٦خل ٧ل ٦خلت بذجم الكاقت وجى٣ل 

 ال٣اعت بحن الؿاب٤ والخالي

ل  حٗغى اإلااصة ٖلِ قاقاث مخخالٖت الىو الُٔى

ٚحر الخُي او ٚحر 

 الُىلي

اإلااصة في ق٩ل م٣اَ٘ اإلا٣ضمت في الهٟدت الاولِ والجؿم 

 في نٟداث ازغي 

 والهىعة وعظ٘ الهضي في اإلااصةٓٗخمض ٖلِ اصماط الهىث  همِ لىخت الخهمٖم

٣ؿمها الِ ؤظؼاء ْٓهغ ٧ل ظؼء  همِ اإلا٣اَ٘ ْىاؾب ألازباع اإلاغ٦بت ٔو

 و٧إهه مؿخ٣ل

 جىي٘ الٗىانغ في ق٩ل ٢اثمت همِ ال٣اثمت

ال جغجب اإلاٗلىماث خؿب صعظت ألاهمٖت وإهما بجٗل اإلا٣ضمت  همِ الضاثغة

 زُىة الى٣ُت الغثٗؿٖت التي ٓٗىص الحها املخغع في ٧ل

ٓؿخٗغى م٣ضمت ظض ملخهت زم الٗىانغ اإلاخًمىت في  ٢الب الؿاٖت الغملٖت

٤ جغجٗب ػمجي  اإلااصة ٞو

ذ ظىعها٫  ْغ٦ؼ هظا الىٕى ٖلِ الاهخ٣ا٫ مً الخام الِ الٗام همِ ؤو٫ ؾتْر
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الال٨تروهٖت، (مجلت اظٖا٫ و٢ض َىع الصخٟٖىن الٗضْض مً الٟىىن اإلاؿخدضزت 

ب ٧ىؾٖلت اجهالٖت: )2019  التي ٣ْضمها الٔى

  جًاٝ ٖىانغ وجُب٣ٖاث ووؾاثِ الِ الىهىم : ما بٗض اليكغ اإلاُبٕى

.ً  الال٨تروهٖت ختى بٗض وكغها ما ٓؿمذ بالخٗضْل والخدضْض اإلاؿخمٔغ

  المٖت الك٩ل الخٟاٖلي: ْضعط املخغع الٗىانغ اليكُت لخضٖٖم ماصجه الٖا

ت واإلاخدغ٦ت والخغاثِ واإلاىاص الهىجٖت.مشل الغؾى  ٩اجىٔع  م ال٩أع

  ٠ املخغع الهىع والٗىانغ الك٩ل الظّ ٓٗخمض ٖلِ ٖغى الكغاثذ: ْْى

 الٛغا٨ٖٖٞت م٘ الخٗل٣ٖاث.

  ِت الٗضْض مً الخىيٖداث ال ت: جًٟي الكغاثِ اإلاؿمٖى ال٣هو اإلاؿمٖى

 اإلااصة ألانلٖت الىهٖت.

 مج بحن ؤؾلىب ٖغى الكغاثذ الٗغى الؿغصّ باؾخسضام الكغاثذ: ْض

 اإلاهىعة والٟٖضْى واإلااصة الهىجٖت لٗغى اإلااصة في ق٩لها الٟٖلمي الىزاث٣ي.

 .الضعصقت الخٖت: ْٟخذ باب اؾخ٣با٫ ألاؾئلت إلاىا٢كت ال٣ًاْا 

  ض مً ؤزغ اإلااصة الىهٖت ال٣هو التي حٗخمض ٖلِ الغؾىماث الؿازغة: جٔؼ

 وجهل الِ ا٢ىإ ال٣اعت.

 خٗضصة الخٟاٖلٖت: ْضمج املخغع ٖىانغ ووؾاثِ ٖضة ق٩ل الىؾاثِ اإلا

 لٗغى هٟـ اإلاىيٕى ٨٦خلت مخ٩املت.

  ِال٣هو الجاهبٖت: ْسهو املخغع م٩اها ؤو عوابِ حؿلِ الًىء ٖل

 الٗىانغ الجاهبٖت اإلاخٗل٣ت بالخضر الغثٗسخي.

ا٦ض دمحم ل٣ٗاب  م مً حٗضص ؤ )99، نٟدت 2013(ل٣ٗاب، ٔو لِ الٚغ هه ٖو

ألاؾالٖب وال٣ىالب الٟىٖت اإلاؿخسضمت لٗغى اإلاًامحن الال٨تروهٖت بال ؤن الهغم 
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اإلا٩ٗىؽ ٞغى هٟؿه ب٣ىة في ٖالم ال٨خابت ٖلِ الىاب، ٞال٣اعت ْبدض ًٖ اإلاٗلىمت 

ٗخمض مى٤ُ ال٨خابت ٖلِ ٖغى ألاهم في البضاْت ولٗـ  ت بإ٢ل ظهض. ٕو ضها بؿٖغ ٔغ ٔو

ا ْلجإ املخغعون الِ الهغم اإلا٣لىب الظّ ٣ْضم اإلاٗلىماث في ق٩ل جغجٗب في ألازحر لظ

ت ألاهمٖت. وحؿاٖض ج٣ىٖت جدضْض ال٩لماث اإلاٟخاخٖت ؤو الضالت  هغمي خؿب ؤولٔى

٦شحرا في جدضْض الٗىانغ اإلاهمت الىاظب اٖخماصها في بضاْت الخبر وختى في ٦ٖٟٖت 

غ الٗىىان اإلاىاؾب. ٦ما ؤن اٖخماص ج٣ىٖت الاظابت ٖلِ ألاؾئلت اإلاغظٖٗت  جدٔغ

الغثٗؿٖت (مً، ماطا، ؤًْ ومتى) في بىاء الخبر حُٗي مىخِ حؿلؿلي للٗىانغ وجغجبها 

ان. هبذ هىا الؿاالان إلااطا و٠ٖ٦ زاهٔى ٤ ألاهمٖت، ٔو  ٞو

٣ت ٦خابت لؤلزباع بل هي ؤًْا مىهجا  وج٣ىٖت الهغم اإلا٣لىب لٗؿذ ٣ِٞ َٔغ

لهٟداث ؤلال٨تروهٖت خٖض ًْمً الهغم ٓٗخمضه الىاقغون لخىٖٓم واظهت ا

ً مً نٟدت الاؾخ٣با٫  اإلا٩ٗىؽ جىٖٓما ظٖضا للمٗلىماث وججىالا ؾهال للؼاثٔغ

 الغثٗؿٖت الِ الهٟداث الضازلٖت املخخلٟت. 

سخاع املخغع اإلاٗلىمت ألاهم اهُال٢ا مً ؤهمٖتها الؼمىٖت ؤو الجٛغاٖٞت ؤو  ٔو

غ الازباعالاظخماٖٖت ؤو الٗاَٟٖت، وهي لٗؿذ الٗىام  ل الىخٖضة التي جخضزل في جدٔغ

ت للماؾؿت  ٔغ واإلاىاص الال٨تروهٖت ووكغها ٖلِ الىاب بل هىا٥ الؿٖاؾت الخدٔغ

 الغ٢مٖت التي جىظه الؼواْا وجٟهل في اليكغ.

س إلالىترووي: -5  خصوصُت، كواعد ومبادئ الخحٍس

ًٖ ال٨خابت ؤزبدذ الضعاؾاث والخجاعب ؤن ال٨خابت للمىا٢٘ الال٨تروهٖت جسخل٠ 

ىن)، هٓغا لخإزحر ٖضص مً الٗىامل ؤهمها ؤن  الٗاصْت (للصخ٠ وؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

بض٫ ال٣غاءة ٧لمت ٧لمت، وهى ما ٓؿخىظب  اإلاؿخسضم ًْٟل ال٣غاءة اإلاسخٖت

ت ْم٨ً ججمٖٗها في الٗىانغ الخالٖت: ٔغ ت مً ال٣ىاٖض الخدٔغ  اخترام مجمٖى
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ص٢ت اإلاىاص وظضْت ، ٖىانغ اإلاىيٕىويىح اإلاًمىن لدؿهٖل اؾدٖٗابه، احؿا١  -

ت، وحكٖٗض ٖىانغ  ٔغ اإلاٗلىماث، ٦ٟاْت وجىاؾب اإلااصة م٘ مباصت اإلاماعؾت الخدٔغ

 ظضْضة لخدضْض اإلاًمىن وجىؾٖٗه. 

غ الال٨ترووي ًْ٘ املخغعون ٖضة اٖخباعاث  ، 2019(بىع٢ٗت، وؤزىاء ٖملٖت الخدٔغ

جم٨جهم مً جىٖٓم اإلاٗلىماث، جدضْثها، ازغائها وجيكِٖ  )78-75الهٟداث 

 الخٟاٖل مٗها، ؤهمها:

٣ا إلاٟهىم الىو الٟاث٤: الىو الٟاث٤ ماصة ال٨تروهٖت جغجبِ  - غ اإلااصة ٞو جدٔغ

ت مً الىهىم ألازغي وجخم ٖملٖت الغبِ بىي٘ اقاعاث مٖٗىت (ههٖت  بمجمٖى

ت) ْم٨ً جمٖحزه ت او ههٖت بهٔغ ا بؿهىلت صازل الىو ألانلي او بهٔغ

غاٖٞا. ٖىض الى٣غ ٖلِ هظه الاقاعاث ْدا٫ ال٣اعت الِ ههىم ؤزغي ؤو  جٗبٚى

غ ؤن ج٩ىن اإلاًامحن اإلاٗغويت ٖلِ  ٤ هظا الخدٔغ ؿخىظب الٗمل ٞو مىا٢٘. ٕو

ت مً الىاخٖخحن ال٨مٖت وال٨ٖٟٖت جخىؾ٘ في اإلاٗلىماث  الىاث مخمحزة وزٔغ

اإلا٩اهٖت. ٦ما ْجب ؤن ٓؿدىجض املخغع بال٩لماث  وألاخضار والٟاٖلحن والًٟاءاث

اليكُت ؤو الضالت اإلاهمت في الىو خٖض ْخم عبِ اإلاٗلىمت ألاؾاؾٖت في الىو 

 ألانلي بمٗلىماث م٨ملت حؿاٖض ٖلِ الٟهم والخىؾ٘.

٣ا إلاٟهىم الىؾاثِ الٟاث٣ت: ٓؿخٗحن املخغع الال٨ترووي  - غ اإلااصة الصخٟٖت ٞو جدٔغ

٘ في اإلاىيٕى مشل اٖخماص الىو م٘ وؾاثِ ؤزغي بىؾاثِ اياٖٞت للخىؾ

حرها. والٟغ١ بٖجها وبحن الىؾاثِ  ٧الهىعة الشابخت ؤو اإلاخدغ٦ت الهىث ٚو

 اإلاخٗضصة ٨ْمً في ؤن الىؾاثِ الٟاث٣ت ج٣خطخي صاثما اإلاكاع٦ت مً ظاهب اإلاخل٣ي.

٣ا الخخٖاظاث ال٣اعت: جدٖذ الصخ٠ الال٨تروهٖت  - غ اإلااصة الصخٟٖت ٞو جدٔغ

٣ا الخخٖاظاجه مً زال٫ ٞهغؽ قامل للمؿ خسضم ام٩اهٖت ازخٖاع ما حهمه ٞو

 للماصة ْهممه املخغع ؤو اإلاكٝغ ٖلِ الصخٖٟت الال٨تروهٖت.
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غي الباخشىن  ت  )21، نٟدت  2011(عػاقي، ٔو الم الجماهحْر ؤن وؾاثل الٖا

الم اإلاُبٕى ْخد٨م ٖٞه ال٣اعت في خحن ؤن اإلاؿخم٘  جسخل٠ بازخالٝ مخل٣حها ٞاإٖل

الم الؿمعي البهّغ بؿبب ٖىامل  غ لضْه وؾاثل الخد٨م في الٖا واإلاكاهض ال جخٞى

ج٨ىىلىظٖت ٚحر ؤن ٧ل هظه الىؾاثل هي امخضاص للخىاؽ، والىؾٖلت التي جغجبِ 

المٖت جسخل٠ ًٖ باقي الىؾاثل. ومما ال بجمٖ٘ خىاؾى ا هي الاهترهذ. لهظا ٞلٛتها الٖا

ج مً ال٨خابت للصخٖٟت الىع٢ٖت  ق٪ ٖٞه ؤن ال٨خابت للصخاٞت الال٨تروهٖت مٔؼ

٤ ما جٟغيه الخضوص  ىن م٘ ٖملٖت ج٠ٖٖ٨ اللٛت الال٨تروهٖت ٞو وؤلاطاٖت والخلٟٔؼ

٫ الخضْض ًٖ ال٨خابت وإٟٚا٫ والخهىنٖت الخ٣ىٖت. وال ْم٨ً بإّ خا٫ مً ألاخىا

ت الجي جٟغى مٗاْحر الاهخ٣اء وػواْا مٗالجت اإلاىايٖ٘.٦ما ج٣خطخي  ٔغ الؿٖاؾت الخدٔغ

المٖت والخ٨ىىلىظٖت ٖلِ اٖخباع ؤن اإلاىاص  ال٨خابت الال٨تروهٖت ٖضصا مً اإلاهاعاث الٖا

المٖت الال٨تروهٖت حسخغ الىؾاثِ اإلاخٗضصة وجدٖذ ًٞاءاث الخٟاٖل. ولٟهم  الٖا

ب ْم٨ً اْجاػ ؾماث ال٨خابت  ٣ت حٗاَي اإلاؿخسضمحن م٘ املخخىي ٖلِ الٔى َٔغ

ت الخالٖت:  الال٨تروهٖت في الجىاهب الجىهٔغ

 .غها ووكغها والخٟاٖل مٗها في ؤّ و٢ذ وؤّ م٩ان ت في ظم٘ اإلااصة وجدٔغ  الؿٖغ

   الٟٖضْى...  –الهىع الغؾىماث  –اؾخسضام ؤق٩ا٫ ووؾاثِ مسخلٟت ٧الهىث

 بلخ.

 .الؿٗت وآلاٞا١ ال٨بحرة في ٖغى اإلااصة، واإلاؿاخت الالمدضوصة 

 :وؾهال لل٣غاءة باٖخماص الخلخٖو وقض اهدباه ال٣اعت  إلاًجاش 
ً
ٗا لجٗل الىو ؾٕغ

اث، هدى ما هى مهم في الىو مً زال٫ ٢ىاثم الى٣اٍ و٢ىاثم  ٢اثمت للمدخٔى

فىسة واحدة  حرة٣ٞغاث ٢ه الىو الٛام٤ واإلالىن، ال٩لماث اإلاٟخاخٖت، ألاع٢ام،

ٖت بياٖٞت، الغوابِ ،ليل فلسة ً ٖٞغ  .وأطلوب الهسم املللوب ٖىأو

 ل واإلابالٛت باالبخٗاص ًٖواملوطوعُت:  املصداكُت  .التهٔى
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لِ الٗمىم ُْالب الجمهىع املخغع الال٨ترووي ؤن ٨ْخب بلٛت مٟهىمت  ٖو

ت واضخت، ؤما ٖٞما ْسو ألاع٢ام ًٖٟٞل ٦خابت ألاع٢ام بض٫  باؾخسضام مٟغصاث ٢ٔى

 الخغٝو ألجها ؾهلت الاؾدٖٗاب.

 بيُت الىصوص السكمُت:  -6

ا٦دؿبذ ال٨خابت الال٨تروهٖت زهاثهها وبيٖتها مً الىؾٖلت الجضْضة التي 

المي ٓٗٝغ  ظٗلتها جبدض ؤ٦ثر ٖلِ الض٢ت لخد٤ٖ٣ الخإزحر زانت وؤن اإلاكهض الٖا

ٗا لئلٖالم الغ٢مي.  همىا ؾٕغ

 العىوان : 

ْىهب اهخمام ال٣اعت وال٩اجب ٖلِ خض الؿىاء ٖلِ الٗىىان في اإلاًامحن  

ضة  الال٨تروهٖت إلاا ٨ْدؿٖه مً ؤهمٖت زانت في الهٟداث الغثٗؿٖت، ٞمخابٗت الجٔغ

٣ى٫ املخخهىن  الغ٢مٖت (ل٣ٗاب، مغهىن بالضعظت ألاولِ بالٗىىان ومؿخىي ازاعجه. ٔو

ً" )50، نٟدت 2013  في هظا الكإن: "ؤهذ جمىث ؤو حٗٗل مً زال٫ الٗىأو

ان الٗىىان الىاضر الجٖض ؾهل ال٣غاء واإلاُاب٤ للىو ْجلب ال٣غاء هدى 

ٖت الىهىم ؤلال٨تروهٖت زا ً الٟٖغ نت باليؿبت للٗىىان الغثٗسخي، ؤما الٗىأو

لت الدجم جىي٘ بٗض ٧ل ٣ٞغجحن او زالر ٣ٞغاث  ٞخٗخبر مدُت عاخت في اإلاىاص َٔى

ا٦ض ص. ل٣ٗاب  دت مً الىاخٖت الجمالٖت. ٔو ٖلِ ألا٦ثر ججٗل اإلااصة واضخت ومٔغ

بل  ؤن ال٣غاء في الىاب ال ٣ْغئون اإلاًامحن نضٞت )51، نٟدت 2013(ل٣ٗاب، 

:ً  ْجضوجها بحن مئاث اإلا٣االث اإلاٗغويت لظا ْجب ؤن ج٩ىن الٗىأو

ت ختى في  ت باإلاٗلىماث، ظظابت، اْجابٖت وإزبأع ٢هحرة ومباقغة، واضخت وزٔغ

م٣االث الغؤّ، جخًمً ال٩لماث اإلاٟخاخٖت ألاؾاؾٖت والتي حؿهل ٖملٖاث البدض 

. ٖبر امل  خغ٧اث املخخلٟت، حؿخسضم اإلابجي للمٗلىم، وحؿخسضم ألاع٢ام بض٫ الخغٝو
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 امللدمت : 

ت مً ال٣ىاٖض:   هي مهمت في ؾلؿلت ال٨خابت الال٨تروهٖت حؿخىظب اخترام مجمٖى

الخلخٖو ٖلِ ؤن ج٩ىن ج٨ملت للٗىىان جلخو مًمىن الىو ومسخل٠  -

 .  ٖىانغ اإلاىيٕى

 مدضصة ومغ٦ؼة جُغح ؤهم ما ؾحرص. -

ٓكتٍر ؤن ججٖب ٖلِ ظمٖ٘ ألاؾئلت اإلاغظٖٗت الخمـ مً، ماطا، ؤًْ، متى  ال -

غها الؿاا٫. ٤ ألاهمٖت التي ْٞى  وإلااطا بل ٢ض ج٨خٟي بؿاا٫ ؤو ازىحن ٞو

 الجظم : 

جىٖٓم الىهىم الال٨تروهٖت ْسخل٠ ًٖ جىٖٓم اإلاىاص في الصخاٞت الىع٢ٖت ألن  

الم الغ٢مي ْخٗامل م٘ خاؾت البهغ لظا ْٟغى همُا ظضْضا مً ال٨خابت ٓٗخمض  الٖا

 ٖلِ: 

 هٓام ال٣ٟغاث اإلاخباٖضة وال٣هحرة  -

 جًمحن ٧ل ٣ٞغة ٨ٞغة واخضة -

ت مىيٕى واخض في الىو بالتر٦حز ٖلِ ٨ٞغة ؤؾاؾٖت حؿمى  - الم ػأو في الٖا

 اإلاىيٕى ختى ال ًْٖ٘ ال٣اعت.

الازخهاع بخجىب الاٞغاٍ في الىن٠ واؾخسضام الغوابِ إلزغاء املخخىي.  -

-62، الهٟداث 2013(ل٣ٗاب،  Jakob Nielsenو٢ض ٞغ١ ظا٧ىب هٗؿلىن 

لت ( )63 ٧لمت) خٖض زلو  ٧600لمت) وال٣هحرة ( 1000بحن اإلا٣االث الُٔى

 الِ ؤن ال٣اعت ٓؿخٟٖض ؤ٦ثر مً اإلاىايٖ٘ ال٣هحرة.

 الخٟاٖلٖت م٘ ال٣غاء -

 جدضْض اإلاىايٖ٘ -

 الجمل البؿُٖت الض٣ٖ٢ت -
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 الخاجمت : 

ان ٧اهذ اإلا٣ضمت حصج٘ ال٣اعت ٖلِ مىانلت ٢غاءة اإلااصة الال٨تروهٖت ٞان  

ت في م٣االث الىاب. وإطا اؾخٗان بها  الخاجمت ج٣ىصه الِ الجهاْت، ل٨جها لٗؿذ اظبأع

 ال٩اجب ْجب ؤن ج٩ىن مسخهغة جتر٥ اهُباٖا.

 جصمُم الصحف السكمُت: -7

٣ت التي ج٣ضم بها الصخٖٟت الال٨تروهٖت  والتي ْخم مً زاللها جغجٗب هى الُٔغ

-105، الهٟداث 2019(بىع٢ٗت، وجىٖٓم ٖىانغ اإلاًامحن الال٨تروهٖت الخالٖت 

116( :٤  ٞو

 الىؾاثِ اإلاخٗضصة اإلاخ٩ىهت مً الىو، الهىعة، الهىث، الٟٖضْى. -

 والٟىانل. الٗىانغ البىاثٖت اإلاؿاٖضة والتي جًم ألالىان والخضوص -

خُلب جهمٖم اإلاىا٢٘ الال٨تروهٖت جد٤ٖ٣ الخىاػن والخىاؾب بحن مسخل٠  ٔو

ٖىانغ الهٟدت، ووخضة وج٩امل اإلاىايٖ٘ والهٟداث م٘ جباًْ ألالىان وألاحجام 

الاهخمام بدغ٦ت ٖحن اإلاؿخسضم ٖلِ اٖخباع ؤجها ؤؾاؽ  وألاق٩ا٫. باإلياٞت الِ

ع٦ؼث الٗضْض مً الضعاؾاث ٖلِ يغوعة  الخىانل بحن ال٣اعت والهٟدت. و٢ض

الٗىاْت بالكاقت والهٟدت ألاولِ مغآة الصخٖٟت الال٨تروهٖت بما ٞحها الكٗاع، 

 ج٣ىٖاث الخجى٫، اإلاًمىن، طْل وبٖاى الهٟدت. 
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 الفضل الجالح

 التخرير يف الضخافة االللرتوىية اجلسائرية 

 مً خالل اليَار أوٌ اليً والصروق اوٌ اليً:

 حساءاث املىيجُت املوحهت للدزاطت:الا   -1

 هوع الدزاطت ومىيجها: -1.1

غ اإلاًامحن الال٨تروهٖت ق٨ال  صعاؾدىا الىنٟٖت جخٗغى بلِ اق٩الٖت جدٔغ

خباعاث اإلاىهج الىنٟي الظّ حهضٝ بلِ جدلٖل،  ومًمىها، ما ْجٗلها زايٗت اٖل

 جٟؿحر، وون٠ ألاخضار والٗال٢اث بحن الٓىاهغ، وظم٘ الخ٣اث٤. 

 عُىت الدزاطت: -2.1

ًْم مجخم٘ الضعاؾت املجمٕى ال٨لي للىخضاث اإلاخٗل٣ت بالٓاهغة (الصخ٠ 

الال٨تروهٖت في الجؼاثغ)، في خحن ْسخاع الباخض مً زال٫ اإلاٗاْىت ظؼء مً مجخم٘ 

ت ٧لها. وجخمشل ٖٖىت صعاؾدىا الخدلٖلٖت  في ٖضص مً الجغاثض الضعاؾت ْمشل املجمٖى

ت: ً واعصة بالترجٗب في -الجهاع اون الًْ الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ الكغو١ اون الًْ (الٗىأو

 05ازخحر ٢هضْا مجها الٟترة اإلامخضة مً ) 2021إلاى٢٘ "ال٨ٖؿا"  الخهي٠ٖ الٗالمي

لٖت  09الِ  ؤْام للهٟدت الغثٗؿٖت الاولِ (الىاظهت) مً ٧ل  5بمٗض٫  2021ظٔى

ٖت ألازغي  ضة صون الىلىط الِ الهٟداث الٟٖغ  . ظٔغ

 أدواث الدزاطت: -3.1

ٖملٖت البدض الٗلمي مجهىص ٨ّٞغ مىٓم، ال ْم٨ً ؤن ْد٤٣ ؤهضاٞه الٗلمٖت 

والٗملٖت بال بازخٖاع ألاصواث اإلاىاؾبت. وباٖخباع ؤن صعاؾدىا جدلٖلٖت لجإها الِ 

غ في الصخاٞت الال٨تروهٖت  اؾخماعة جدلٖل اإلاًمىن لخدضْض مدخىي وق٩ل الخدٔغ

اث، الهضٝ، ت:مً زال٫ الٟئاث الخالٖ اإلاهاصع، الىٕى الصخٟي، مباصت  اإلاىيٖى

غ، اث ج٣ضْم اإلااصة، الخدٔغ ؾماث ال٨خابت مً خٖض الك٩ل واملخخىي، ٢ىالب  مؿخٔى
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غ، غ اإلااصة، الخدٔغ عوابِ اؾخسضام الهىث  الغوابِ وؤلاخاالث، الىؾاثِ، جدٔغ

 ؤصواث الاجها٫ والخٟاٖل.والهىعة، وجٟاٖل ال٣غاء و 

 دزاطت:مجاالث ال -4.1

غ اإلاًامحن الال٨تروهٖت مً هاخٖتي الك٩ل  صعاؾدىا الخدلٖلٖت خى٫ جدٔغ

ت مً  واإلاًمىن  جمذ مً زال٫ الًٟاء الاٞتراضخي للصخاٞت الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

لٖت  09الِ  05  .2021ظٔى

 جلدًم الدزاطت الخحلُلُت:  -2

 جلدًم مفسداث البحث: -1.2
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  النهاز اون الًً:

ـــــــــضة ْىمٖـــــــــت  ـــــــــضة الجهـــــــــاع الجضْـــــــــض هـــــــــي ظٔغ ظٔغ

ت مؿخ٣لت، نضعث ٖام   .2007ظؼاثٔغ

  الغابِ الضاثم:

https://www.ennaharonline.com/about/ 

ـــــــضة الال٨تروهٖـــــــت ج٣ـــــــضم بشـــــــا  ايـــــــاٞت الـــــــِ الجٔغ

ىهٖــت، مــ٘  مباقــغا، وســخت مهــىعة و٢ىــاة جلٟٔؼ

 .زضمت الاعق٠ٖ زضمت الاقهاعيمان 

جي/ ازبـــــــــــــــــاع  نـــــــــــــــــٟداتها: الغثٗؿـــــــــــــــــٖت/ الـــــــــــــــــَى

ايـت/ ازبـاع الٗـالم/  الجؼاثغ/ ٢ىاة الجهاع/الٔغ

 ًٞ وز٣اٞت/ املجخم٘/آصم وخىاء.

 الشسوق اون الًً: 

ؤَل٣ـذ ماؾؿـت الكـغو١ مى٢ٗهـا  2005مىظ 

ـــــــت فـــــــي  الـــــــظّ ٓٗـــــــض مـــــــً ؤواثـــــــل اإلاىا٢ـــــــ٘ الازبأع

ــــــــــــــت بالٗغ  غ حُٖٛــــــــــــــت ٞىٔع بٖــــــــــــــت الجؼاثــــــــــــــغ ْــــــــــــــٞى

ت والٟغوؿٖت.  والاهجلحْز

ايــــــــــــــاٞت الـــــــــــــــِ الهـــــــــــــــٟدت الغثٗؿـــــــــــــــٖت ٣ْـــــــــــــــضم 

ايــت/  نـٟداث الجؼاثــغ/ الٗـالم/ ا٢خهــاص/ ٔع

الـــــغؤّ/ ظىاهغ/مٖلخٖمٖـــــضْا/ الكـــــغو١ هٖــــــىػ/ 

 / الكغو١ الٗغبي. TVالكغو١ 

 

 

 جحلُل البُاهاث:-2.2

 فئت املوطوعاث:  -1
اض ي صحي طُاس ي املوطوع  املجموع اكخصادي دولي زلافي احخماعي حوادر ٍز

 313 8 20 20 42 43 51 61 68 الخ٨غاع

 %100 %2.55 %6.38 %6.38 %13.41 %13.73 %16.29 %19.48 %21.72 اليؿبت

ؤزظث اإلاىايٖ٘ طاث الُاب٘ الؿٖاسخي خهت ألاؾض باٖخباعها ؤهم اإلاىايٖ٘ 

اإلاضعظت يمً ؤظىضة الصخ٠ الال٨تروهٖت زم ألازباع الصخٖت زانت وؤن ٞترة 

ٖض  ومسلٟاتها. جخلىها ألازباع  19الخدلٖل جؼامىذ م٘ مجابهت الٗالم لجاثدت ٧ٞى

ايٖت ؤخض ؤهم ألاهىإ التي جمخل٪ ٢اٖضة ظماهحر  ْت ٦بري، ٞإزباع الخىاصر الٔغ

https://www.ennaharonline.com/about/
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مت وؤلازاعة، ٞاألزباع  ضة الجهاع اون الًْ التي جخجه هدى ؤزباع الجٔغ زانت في ظٔغ

 الش٣اٖٞت والضولٖت وجب٣ُ الا٢خهاصْت ألا٢ل خًىعا.

 فئت الهدف:  -2

الم الهضٝ  الٖا
ٖت  الخٖى

 وؤلاعقاص

الكغح 

 والخٟؿحر
 الاقهاع

حٖٛحر عؤّ 

 او ٨ٞغة
 املجمٕى

 113 2 4 4 83 220 الخ٨غاع

ت  %100 %0.63 %1.27 %1.27 %26.51 %70.28 اليؿبت اإلائٔى

الم خىا٤ٞ م٘  ٧ان هضٝ الٖا الٛالب ٖلِ اإلاىايٖ٘ الىاعصة، وهظا ْىُب٤ ٔو

ٖٟت  الهضٝ الغثٗسخي لئلٖالم الخ٣لٖضّ والغ٢مي ٖلِ خض الؿىاء والظّ ْاصّ ْو

الم. واخخل  اث٠ وؾاثل الٖا الم ؤخض ؤهم ْو ٖت وؤلاعقاص الازباع وؤلٖا هضٝ الخٖى

ٖت ألاٞغاص  اإلاغجبت الشاهٖت وطل٪ ألن مٗٓم اإلاىايٖ٘ الصخٖت ع٦ؼث ٖلِ جٖى

وإعقاصهم الِ الؿلى٦ٖاث الصخٖت. وجب٣ُ ألاهضاٝ ألازغي مخ٣اعبت في اليؿبت 

ت. اث٠ الاقهأع  و٢لٖلت الخىاظض ألجها جغجبِ ؤ٦ثر بإهىإ الغؤّ ؤو الْى

 املصادز: فئت -3

 الصخٟي اإلاهضع
الهٖئاث 

 الغؾمٖت
 الغ٢مٖت

الم  الٖا

 الخ٣لٖضّ

اإلاىاًَ 

 الٗاصّ
 املجمٕى

 313 00 11 63 109 130 الخ٨غاع

ت  %100 %00 %3.53 %20.12 %43.82 %41.53 اليؿبت اإلائٔى

بٖٗت اإلاىيٕى ٩ٞاهذ ألازباع  جدىٕى اإلاهاصع الصخٟٖت خؿب هٕى الهضٝ َو

الخدلٖل، ما ْا٦ض ؤن  َٖلت ٞترةالصخٟي ٦مهضع للمٗلىماث خايغة  التي حٗىص الِ

الم الغ٢مٖت لٗـ ٖمال م٨خبٖا بل ٖمال مٖضاهٖا بامخٖاػ. واخخلذ  الٗمل في وؾاثل الٖا

الهٖئاث الغؾمٖت اإلاغجبت الشاهٖت التي ٓٗخمض ٖلحها الصخٟي في اؾد٣ٖاء مىايٖٗه 
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الم في الجؼاثغ الٗام ؤو ال ت التي جغبِ الٖا خام ٦ضاللت واضخت ٖلِ الكغا٦ت ال٣ٔى

غ اإلاٗلىماث ٖلِ الاهترهذ ٓٗخمض الصخٟٖىن ٦شحرا ٖلِ  م٘ هٖئاث الضولت. وهٓغا لخٞى

الم الخ٣لٖضّ والى٧االث.  اإلاهاصع الغ٢مٖت م٣ابل وؿبت مىسًٟت مً الٖا

 الصحفي:  فئت الىوع  -4

ت اإلاغجبت ألاولِ في الصخ٠ الال٨تروهٖت ؾىاء ألازباع  اخخلذ اإلاىايٖ٘ الازبأع

ت في اإلاغجبت الشالشت مً زال٫  البؿُٖت ؤو اإلاغ٦بت جلتها الخىاعاث، زم ألاهىإ الخٗبحْر

خماعي. وظاءث ؤهىإ عوبغجاظاث اؾتهضٞذ ٖلِ الٗمىم اإلاىايٖ٘ طاث الُاب٘ الاظ

ت ٖلِ  الغؤّ بيؿب ٢لٖلت وهي مً ألاهىإ ألا٢ل اؾخسضاما في الصخاٞت الجؼاثٔغ

م مً  ابذ مٗها مىايٖ٘ الاؾخ٣هاء ٖلِ الٚغ الٗمىم ألؾباب ؾٖاؾٖت ٢اهىهٖت، ٚو

المٖت. ت ألاظىاؽ الٖا  ؤهمٖتها في زاَع

اث جلدًم املادة: -5  فئت مظخٍو

 املجمٕى مؿخىي الخدضْض اإلاخٗم٤ اإلاؿخىي  اإلاؿخىي الؿُخي الٟئت

 333 20 59 254 الخ٨غاع

ت  %100 %6 % 17.71 % 76.27 اليؿبت اإلائٔى

اإلاًامحن الال٨تروهٖت الٗىانغ ألاؾاؾٖت مً اإلاىيٕى (اإلاؿخىي  ٢ضمذ ظل

الؿُخي) ألجها اٖخمضث ٖلِ ألازباع البؿُٖت بالضعظت ألاولِ. وؿبت ٢لٖلت ازخاعث 

الخٗم٤ والخىؾ٘ في اإلااصة الال٨تروهٖت واهُب٣ذ ٖلِ ألازباع اإلاغ٦بت، ألاخاصْض 

خطر مً زال٫ الجضو٫ ؤن مٟغصاث ال ٖٗىت ال جدضر مىايٖٗها والغوبغجاظاث. ٔو

بهٟت مؿخمغة وؿبت ٢لٖلت ٣ِٞ مً اإلاىايٖ٘ التي ْخم ججضْض مدخىاها جخٗل٤ 

 املجمٕى هٕى عؤّ جد٤ٖ٣ عوبغجاط خضْض زبر الىٕى الصخٟي

 313 2 00 35 61 215 الخ٨غاع

ت اليؿبت  %100 %0.63 %00 %11.18 %19.48 %68.69 اإلائٔى
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م مً ؤن  بالخىاصر ؤو ألازباع الصخٖت اإلاخٗل٣ت بٟحروؽ ٧ىعوها، وهظا ٖلِ الٚغ

 نٟت الخدضْض محزة ؤؾاؾٖت مً اإلاٟغوى ؤن جدؿم بها الصخاٞت الغ٢مٖت. 

س الاخباز:  -6  فئت كوالب جحٍس

 ال٣ىالب
الهغم 

 اإلا٣لىب

٢الب الىو 

ل  الُٔى

 ال٨خل الىهٖت

 بذجم الكاقت

الؿغص 

 اإلادؿلؿل
 املجمٕى

 313 5 30 35 243 الخ٨غاع

 %100 %1.59 %9.58 %11.18 77.63% اليؿبت

ت  ٧ان الهغم اإلا٣لىب ألا٦ثر خًىعا اط ْىصخى به في مسخل٠ ألاصبٖاث الىٓٔغ

ت والخدضْض  والاؾخسضاماث اإلاٖضاهٖت، ألهه ْسضم زهىنٖت الىؾٖلت في الٟىٔع

خٖض ٓٗخمض ٖلِ َغح ألاهم في ال٣ٟغاث الاولِ. ٦ما ؤهه ٓؿاٖض ال٣اعت الغ٢مي ٖلِ 

ت  ٢غاءة الٗىانغ ألا٦ثر ؤهمٖت مً اإلاىيٕى ابخضاء مً ٣ٞغاث البضاْت ألاولِ، بؿٖغ

ل وال٨خل الىهٖت  وبإ٢ل ظهض. واٖخمضث مٟغصاث الٖٗىت ٖلِ ٢الب الىو الُٔى

بذجم الكاقت بيؿب مخ٣اعبت زانت في مىايٖ٘ الغوبغجاظاث والخىاع ؤو اإلاًامحن 

التي جلجإ الِ حسخحر الىؾاثِ اإلاخٗضصة ٧الٟٖضْى. واؾخسضم ٢الب الؿغص اإلادؿلؿل 

ت في بٌٗ الغوبغجاظاث وؤهىإ الغؤّ ألهه ْسخاع َغح ألا٩ٞاع بدؿلؿل بيؿب يئٖل

 في ٣ٞغاث مخىاؾ٣ت.

س: -7  فئت مبادئ الخحٍس

غ  الخدضْض ال٨ٟاْت الاحؿا١ الض٢ت الىيىح مباصت الخدٔغ

 20 59 313 313 313 الخ٨غاع

ت  %6.38 %18.84 %100 %100 %100 اليؿبت اإلائٔى

غ ألاؾاؾٖت اإلاخٗاٝع ٖلحها ٧اهذ خايغة َٖلت ٞترة اإلاالخٓت   ؤهم مباصت الخدٔغ

والخدلٖل (مباصت الىيىح والض٢ت الاحؿا١) ما ْض٫ ٖلِ التزام الصخ٠ الال٨تروهٖت 
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ملها ٖلِ ج٣ضْم ؤزباعها غ ٖو  ومىايٖٗها بإص١ الخٟانٖل بإهم اإلاباصت في الخدٔغ

ٖاٚت واضخت وص٣ٖ٢ت لخد٤ٖ٣ ألاهضاٝ وؤ٦ثر احؿا١ مما ٓؿمذ لها بخ٣ضْمها به

المٖت املخخلٟت. ؤما مبضؤ ال٨ٟاْت ٞاحؿمذ به ٣ِٞ اإلاىايٖ٘ التي ْخٗم٤ ٞحها  الٖا

 الصخٟي الغ٢مي.

 فئت طماث الىخابت مً حُث الشيل واملحخوى: -8

 الٟئت
 الىؾاثِ اإلاخٗضصة الغوابِ ال٩لماث اإلاٟخاخٖت

 ال وٗم ال وٗم ال وٗم

 283 30 00 313 192 121 الخ٨غاع

ت  %90.41 %9.58 %00 %100 %61.34 %38.65 اليؿبت اإلائٔى

 

ق٩ل 

 الىو

 ً ٖىأو

ٖت  ٖٞغ

٣ٞغاث 

 ٢هحرة

٨ٞغة واخضة ل٩ل 

 ٣ٞغة

هو 

 ٢هحر
 املجمٕى

 313 254 243 243 59 الخ٨غاع

 %100 %81.15 %77.63 %77.63 %18.84 اليؿبت

  

غ الىو  املجمٕى الىو الٟاث٤ الىو ٖاصّ جدٔغ

 313 162 151 الخ٨غاع

 %100 %51.75 %48.24 اليؿبت

 

 املجمٕى ظملت ظملخحن الٗىىان

 313 19 294 الخ٨غاع

 %100 %6.07 % 93.92 اليؿبت
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غ ظملت مً الٟئاث اإلاخٗل٣ت بؿماث ال٨خابت مً خٖض الك٩ل واملخخىي في  جخٞى

ٖٖىت البدض مشل الخًىع ال٩امل للغوابِ ٖلِ ازخالٞها والتي ؤصعظذ ؤؾٟل 

الىهىم الال٨تروهٖت. ؤما باليؿبت لل٩لماث اإلاٟخاخٖت ٞجاءث ؤ٢ل خٖض ال حٗخمض 

اخٖت ؤو الضالت م٣اعهت الجهاع اون الًْ ٖلِ الٗمىم ٖلِ اؾخسغاط ال٩لماث اإلاٟخ

ٟها في ٖضص مٗخبر مً اإلاًامحن. ٦ما اؾخسضمذ الىؾاثِ  بالكغو١ اون الًْ التي جْى

 اإلاخٗضصة بيؿبت ٢لٖلت ظضا زانت في مىايٖ٘ الغوبغجاظاث التي اؾخٗاهذ بالٟٖضْى.

ت  و٧اهذ ظل الىهىم الال٨تروهٖت ٢هحرة جدىاؾب م٘ اإلاىايٖ٘ الازبأع

٧ل ٣ٞغة حؿلِ الًىء ٖلِ ٨ٞغة واخضة، ؤما الىهىم البؿُٖت في ق٩ل ٣ٞغاث 

ٟذ ألاؾلىب اإلاخٗم٤ الؾخضٖاء اإلاٗلىماث زانت ٖٞما ْخٗل٤  لت والتي ْو الُٔى

ٖت إلاؿاٖضة ال٣غاء ٖلِ  ً الٟٖغ بالخىاعاث والغوبغجاظاث ٞاٖخمضث ٖلِ الٗىأو

ً اإلاىاص الال٨ت لِ الٗمىم والٛالب ظاءث ٖىأو روهٖت ال٣غاءة اإلاسخٖت الؿهلت. ٖو

بيؿبت ٦بحرة في ظملخحن جًمىذ ٖىىان الاقاعة والٗىىان الغثٗسخي، ٣ِٞ ؤهىإ 

ت البؿُٖت مً اٖخمضث ٖلِ ٖىىان في ظملت واخضة  الغؤّ وبٌٗ ألازباع الٟىٔع

 بيؿب يئٖلت.

المٖتٔو غ اإلااصة الٖا ت بحن اإلا٣ضمت في دىٕى جدٔغ  الجغاثض الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

ٟذ في الىهىم الٟاث٣ت عوابِ  الىو الٟاث٤ والٗاصّ بيؿب مخ٣اعبت خٖض ْو

 جى٣ل الِ مىا٢٘ طاث نلت باإلاىيٕى او مهاصع مٗلىماث.

 فئت الوطائؽ: -9

 الىؾاثِ
الىو 

 لىخضه

الىو م٘ 

 الهىعة الشابخت

الىو م٘ 

 الٟٖضْى

 الغؾىماث

 والخغاثِ
 املجمٕى

 323 10 30 283 00 الخ٨غاع

 100% %3.09 %9.28 %87.61 00% اليؿبت
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غث نٟداث الجغاثض الال٨تروهٖت ٧اٞت الىؾاثِ لخ٣ضْم ؤزباعها املخخلٟت  ٞو

حر ٧اٞت ٖىانغ الكٟاٖٞت مً  بهضٝ اإلاؿاهمت في جد٤ٖ٣ مسخل٠ ؤهضاٞها وجٞى

ٖضْى ونىع مسخلٟت... وبهضٝ اؾخٛال٫ طاث الهٖٛت  اإلاحزاث الغ٢مٖت حٗل٣ٖاث ٞو

ج بحن الىو والهىعة الال٨تروهٖت جيكغ مٟغصاث الٖٗىت ؤٚلب مىاصها في ق٩ل  مٔؼ

ب٣ُ الٟٖضْى م٣خهغا ٖلِ اإلاىايٖ٘ اإلاهىعة ٧الخىاعاث البض اإلاباقغ لؤلخضار  ٔو

 الغؾىماث بيؿبت يئٖلت والى٢اج٘ والغوبغجاظاث. وحؿخسضم الصخ٠ الال٨تروهٖت

م مً ؤهمٖتها في جٟؿحر وإ٦ما٫ مٗجى الىهىم.  والخغاثِ والبٖاهاث ٖلِ الٚغ

 والخؼبُلاث الخفاعلُت:فئت السوابؽ  -10

 الغوابِ
طاث نلت 

 زاعط اإلاىيٕى

طاث نلت 

 صازل اإلاىيٕى

عوابِ بمىا٢٘ 

 نلت طاث
 املجمٕى

 313 29 87 197 الخ٨غاع

 100% 9.26% 27.79% % 62.93 اليؿبت

 

عوابِ اؾخسضام 

 الهىعة والهىث

او  الجاهبٖت

 الخدخٖت

 الهىث

م٘  اإلاخالخم

 الىو

في  الهىث

 الىو زلٟٖت
 املجمٕى

 30 0 3 27 الخ٨غاع

ت اليؿبت  %100 %0 %10 %90 اإلائٔى

 

 جٟاٖل ال٣غاء
ً  الغص بالخٗل٤ٖ والخضٔو

 في الغؤّ واإلاكاع٦ت

اإلاكاع٦ت في اإلاىخضْاث 

 واإلاىا٢٘
 املجمٕى

 313 313 212 الخ٨غاع

ت  %100 %100 %67.73 اليؿبت اإلائٔى
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ت خًىعا ْىمٖافي الصخ٠ الال٨تروهٖت  حسجل الغوابِ وؤلاخاالث ل٨ً  الجؼاثٔغ

باؾخسضام عوابِ طاث نلت زاعط اإلاىيٕى جىي٘ في جهاْت الهٟدت بهٖٛت ؤ٢غؤ 

حر ٧ل الٗىانغ اإلاؿاٖضة في اًْا. وهي وؿبت ج ض٫ ٖلِ مضي اظتهاص الصخ٠ ٖلِ جٞى

ال٩افي مً اإلاٗلىماث لل٣غاء وإخاَتهم بإهم الى٢اج٘ خى٫ اإلاىايٖ٘ ؤْا  ج٣ضْم ال٨م

ها.   ٧ان هٖى

ت  الهىث والهىعة عوابِ اؾخسضام ٦ما ؤجاخذ الصخ٠ الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

حر زضمت  بمسخل٠ المٖت مً زال٫ جٞى ؤهىاٖها لخل٤ جىٕى في ج٣ضْم ؤزباعها الٖا

الغوابِ الجاهبٖت ؤو الخدخٖت والتي جتر٥ ال٣اعت مؿترؾال في م٣اله ٞهي في مى٢٘ 

غث ظملت مً اإلاىهاث ل٣غا  ئها ختى حؿمذ لهم بالخٟاٖلظاهبي ؤو جدتي. ٦ما ٞو

المٖت واإلاكاع٦ت حر مً زال٫ ال٨تروهٖا اإلاخاخت في اإلاًامحن الٖا  الغص والخٗل٤ٖ جٞى

غ هظه  ً واإلاكاع٦ت في الغؤّ في مؿاخت مدضصة، و٧اهذ الكغو١ اون الًْ جٞى والخضٔو

ي ؤما مكاع٦ت اإلاىاص واإلا٣االث ٞه الخضمت بالضعظت ألاولِ م٣اعهت بالجهاع اون الًْ.

زضمت جدٖدها الكغو١ اون الًْ والجهاع اون الًْ في ٧امل م٣االتها حؿمذ بمكاع٦ت 

اإلاًمىن مً ٢بل ال٣اعت الغ٢مي م٘ ألانض٢اء يمً مىهاث ومىا٢٘ ؤزغي ؤهمها: 

تر/ مٗؿىجغ وواحـ آب.  ٞآؿبى٥/ جٔى

 الىخائج في ظل الدظاؤالث:  -3.2

  س وطماث الىخابت في الصحف ت:خصوصُت الخحٍس الجهاع ( الالىتروهُت الجصائٍس

 ):البالص-اون الًْ 

تهخم الصخ٠ الال٨تروهٖت باإلاىايٖ٘ الؿٖاؾٖت باٖخباعها  باليظبت للمواطُع: -

ؤهم اإلاىايٖ٘ اإلاضعظت يمً ؤظىضة الصخ٠ الال٨تروهٖت الٗامت زم ألازباع 

ٖض  زباع ومسلٟاتها. جخلىها ألا  19الصخٖت بالتزامً م٘ مجابهت الٗالم لجاثدت ٧ٞى

ت ٦بري، ٞإزباع الخىاصر  ايٖت ؤخض ؤهم ألاهىإ التي جمخل٪ ٢اٖضة ظماهحْر الٔغ
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مت وؤلازاعة، ٞاألزباع  ضة الجهاع اون الًْ التي جخجه هدى ؤزباع الجٔغ زانت في ظٔغ

الش٣اٖٞت والضولٖت. وجب٣ُ ألازباع الا٢خهاصْت ألا٢ل خًىعا باٖخباعها مًامحن 

 خجه لجمهىع مدضص.مخسههت جخُلب ظغاثض مخسههت وج

ت الِ باليظبت لألهداف - : حؿعِ الصخ٠ الال٨تروهٖت مً زال٫ مًامٖجها اإلاخىٖى

ت زانت وؤن الهضٝ  الم لظا ٞهي حٗخمض بالضعظت ألاولِ ٖلِ ألاهىإ الازبأع الٖا

الم الخ٣لٖضْت  اث٠ وؾاثل الٖا ٖٟت الازباع ؤخض ؤهم ْو الغثٗسخي لها جإصْت ْو

ٖٖت الجماهحر باإلاؿاثل الصخٖت وإعقاصهم الِ والجضْضة. ٦ما حٗمل ٖلِ جى 

 الؿلى٦ٖاث الصخٖت. 

المٖت ما  باليظبت للمصدز: - ٓٗخبر الصخٟي الال٨ترووي اإلاهضع ألاو٫ للمىاص الٖا

الم الغ٢مٖت لٗـ ٖمال م٨خبٖا بل مٖضاهٖا بامخٖاػ،  ْا٦ض ؤن الٗمل في وؾاثل الٖا

ت التي لخدخل الهٖئاث الغؾمٖت اإلاغجبت الشاهٖت ٦ضاللت وا ضخت ٖلِ الكغا٦ت ال٣ٔى

الم في الجؼاثغ الٗام او الخام م٘ هٖئاث الضولت. ومما الق٪ ٖٞه ؤن  جغبِ الٖا

الاهترهذ ؤنبذ مهضعا مهما ٓٗخمض الصخٟٖىن ٖلٖه م٣ابل وؿبت مىسًٟت 

الم الخ٣لٖضّ بما ٞحها الى٧االث.  ممً ْلجإ الِ الٖا

  س للصحُفت إلالىتروهُت: الىخابتكواعد  والخحٍس

 ظاءث ظل اإلاًامحن الال٨تروهٖت: باليظبت لظماث الىخابت:- -

بمٗلىماث مً اإلاؿخىي الؿُخي صون الضزى٫ في الخٟانٖل، م٘ الخٗم٤  -1 

 والخىؾ٘ في اإلااصة الال٨تروهٖت اإلاغجبُت باألخاصْض والغوبغجاظاث. 

ت البؿُٖت في ق٩ل ٣ٞغاث ٧ل ٣ٞغة حؿلِ  -2  ٢هحرة جدىاؾب م٘ اإلاىايٖ٘ الازبأع

ٟذ ألاؾلىب اإلاخٗم٤  لت ْٞى الًىء ٖلِ ٨ٞغة واخضة، ؤما الىهىم الُٔى

الؾخضٖاء اإلاٗلىماث زانت ٖٞما ْخٗل٤ بالخىاعاث والغوبغجاظاث واٖخمضث ٖلِ 

ٖت لخدؿحن الك٩ل وظمالٖخه وإلاؿاٖضة ال٣غاء ٖلِ ال٣غاءة  ً الٟٖغ الٗىأو
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 اإلاسخٖت الؿهلت. 

ىايٖ٘ ْخم ججضْض مدخىاها جخٗل٤ ٢لٖلت الخدضْض، ٣ِٞ وؿبت ٢لٖلت مً اإلا -3

م مً ؤن  بالخىاصر ؤو ألازباع الصخٖت اإلاخٗل٣ت بٟحروؽ ٧ىعوها، ٖلِ الٚغ

الم الغ٢مي.  الخدضْض محزة ؤؾاؾٖت ْىصخى بخُب٣ٖها في الٖا

ً في مجملها في ق٩ل ظملخحن جخًمً ألاولِ ٖىىان الاقاعة والشاهٖت  -4 بٗىأو

ت البؿُٖت اٖخمضث الٗىىان الغثٗسخي، ٣ِٞ ؤهىإ الغؤّ و  بٌٗ ألازباع الٟىٔع

 ٖلِ ٖىىان في ظملت واخضة وبيؿب يئٖلت.

س: - غ (الىيىح والض٢ت الاحؿا١) ما ْض٫  باليظبت ملبادئ الخحٍس ؤهم مباصت الخدٔغ

ملها ٖلِ ج٣ضْم  غ ٖو ٖلِ التزام الصخ٠ الال٨تروهٖت بإهم اإلاباصت في الخدٔغ

ال٨ٟاْت ٞاحؿمذ به ٣ِٞ  ومىايٖٗها بإص١ الخٟانٖل. ؤما مبضؤ ازباعها

 اإلاىايٖ٘ التي ْخٗم٤ ٞحها الصخٟي الغ٢مي.

المٖتْ - غ اإلااصة الٖا ت بحن اإلا٣ضمت في دىٕى جدٔغ الىو  الجغاثض الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

٠الٟاث٤ والٗاصّ بيؿب مخ٣اعبت خٖض  في الىهىم الٟاث٣ت عوابِ جى٣ل  جْى

 الِ مىا٢٘ طاث نلت باإلاىيٕى ؤو مهاصع مٗلىماث.

 :س الصحفي إلالىترووي املظخخدمت ت وكوالب الخحٍس ٍس  الفىون الخحٍس

ت اإلاغجبت ألاولِ جشمٖىا  باليظبت للىوع الصحفي: - اخخلذ اإلاىايٖ٘ الازبأع

ٖٟت ألاولِ لئلٖالم وهي الازباع ؾىاء ألازباع البؿُٖت ؤو اإلاغ٦بت جلتها  للْى

ت في اإلاغجبت الشالش ت مً زال٫ عوبغجاظاث الخىاعاث، زم ظاءث ألاهىإ الخٗبحْر

اؾتهضٞذ اإلاىايٖ٘ طاث الُب٘ الاظخماعي. وظاءث ؤهىإ الغؤّ بيؿب ٢لٖلت 

ابذ مٗها مىايٖ٘ الاؾخ٣هاء.  ٚو

ذ ٢ىالب باليظبت لللالب الصحفي: - غ في الصخاٞت الال٨تروهٖت جىٖى  الخدٔغ
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ت ٩ٞان الهغم اإلا٣لىب ال٣الب  اؾخسضاما اط ْىصخى به في مسخل٠  ألا٦ثرالجؼاثٔغ

ٗخمض ألا  ت والخدضْض ٕو ت ألهه ْسضم زهىنٖت الىؾٖلت في الٟىٔع صبٖاث الىٓٔغ

ل وال٨خل الىهٖت  ٖلِ َغح ألاهم في ال٣ٟغاث ألاولِ للماصة. ؤما ٢الب الىو الُٔى

غ مىايٖ٘ الغوبغجاظاث  بذجم الكاقت ٩ٞاها بيؿب مخ٣اعبت بغػا ؤ٦ثر في جدٔغ

ثِ اإلاخٗضصة ٧الٟٖضْى. واؾخسضم والخىاع ؤو اإلاًامحن التي جلجإ الِ حسخحر الىؾا

٢الب الؿغص اإلادؿلؿل بيؿب يئٖلت في بٌٗ الغوبغجاظاث وؤهىإ الغؤّ ألهه 

 ْسخاع َغح ألا٩ٞاع بدؿلؿل في ٣ٞغاث مخىاؾ٣ت.

 :س والخؼبُلاث الخفاعلُت املعخمدة في الصحافت الالىتروهُت  أدواث الخحٍس

في الصخ٠ الال٨تروهٖت  ٨ْش٠ اؾخسضام الغوابِ وؤلاخاالث باليظبت للسوابؽ: -

ت اط جضعط ٖمىما في جهاْت الهٟدت بهٖٛت ؤ٢غؤ اًْا. وهي وؿبت ج ض٫ الجؼاثٔغ

حر ٧ل الٗىانغ  ت ٖلِ جٞى ٖلِ مضي اظتهاص الصخ٠ الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

اإلاؿاٖضة في ج٣ضْم ال٨م ال٩افي مً اإلاٗلىماث لل٣غاء وإزغاء اإلاىايٖ٘ املخخلٟت 

 اإلايكىعة. 

: باإلا٣ابل ال جلجإ الصخ٠ الغ٢مٖت اإلاضعوؾت صاثما ث املفخاحُتباليظبت لليلما -

حسجٖل ال٩لماث اإلاٟخاخٖت ؤو الضالت في جهاْت اإلا٣ا٫، خٖض ال حٗخمض الجهاع اون  الِ

ٟها  الًْ ٖلِ الٗمىم ٖلِ ال٩لماث اإلاٟخاخٖت م٣اعهت بالكغو١ اون الًْ التي جْى

 في ٖضص مٗخبر مً اإلاًامحن الال٨تروهٖت. 

 بيؿبت يئٖلت حؿخسضم الصخ٠ الال٨تروهٖت :والخغاثِباليظبت للسطوم  -

م مً ؤهمٖتها ومؿاهمتها في جٟؿحر  الغؾىماث والخغاثِ والبٖاهاث ٖلِ الٚغ

 وإ٦ما٫ مٗجى الىهىم.

ظاءث الىؾاثِ اإلاخٗضصة بيؿبت ٢لٖلت جم  باليظبت للوطائؽ املخعددة: -

خٖض اؾخٗاهذ  الغوبغجاظاثالخىاعاث البض اإلاباقغ و اؾخسضامها في مىايٖ٘ 
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حر ٧اٞت ٖىانغ  بهضٝ اإلاؿاهمت في جد٤ٖ٣بالٟٖضْى  مسخل٠ ؤهضاٞها وجٞى

جا بحن الىو والهىعة.  الكٟاٖٞت في ؤزباعها، ؤما اٚلب اإلاًامحن ٩ٞاهذ مٔؼ

ت -  الهىث والهىعة عوابِ اؾخسضام ؤجاخذ الصخ٠ الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ

حر مً ؤهىاٖها بمسخل٠ الغوابِ الجاهبٖت ؤو الخدخٖت والتي جتر٥ زضمت  زال٫ جٞى

 ال٣اعت مؿترؾال في م٣اله ٞهي في مى٢٘ ظاهبي ؤو جدتي. 

ت باليظبت للخفاعل: - غث الجغاثض الال٨تروهٖت الجؼاثٔغ ظملت مً اإلاىهاث  ٞو

المٖت واإلاكاع٦ت ل٣غاءها ختى حؿمذ لهم بالخٟاٖل  اإلاخاخت في اإلاًامحن الٖا

ومكاع٦ت اإلاًمىن مً ٢بل ال٣اعت الغ٢مي م٘  الخٗل٤ٖالغص و  مً زال٫ ال٨تروهٖا

تر/ مٗؿىجغ وواحـ  ألانض٢اء يمً مىهاث ومىا٢٘ ؤزغي ؤهمها: ٞآؿبى٥/ جٔى

 آب.

ل٨ً اإلاالخٔ ٖلِ الٗمىم ٖضم اؾخٛال٫ الصخ٠ ؤلال٨تروهٖت بهٟت م٨شٟت 

 إلم٩اهٖاث الخٟاٖلٖت والىؾاثِ اإلاخٗضصة في ج٣ضْم زضماث جم٨ً الؼاثغ ؤو ظمهىع 

 اإلاؿخسضمحن مً ببضاء آعائهم، ؤو اإلاكاع٦ت في بٌٗ ٞٗالٖاث الهٟداث. 

 خامتة:

ال ق٪ في ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت ظاءث ٦ىدٖجت إلاىخجاث قب٨ت ؤلاهترهذ، 

ٖت وؤق٩ا٫ ؤلاهخاط الٗغى،  وامخضاصا للصخاٞت الخ٣لٖضْت م٘ حٖٛحٍر ظىهّغ في ؤٖو

الم الاؾخسضام والخل٣ي؛ بط جمحزث بةٖاصة بهخاط م مازل (ٓؿخمض مباصثه مً الٖا

المٖت.  الخ٣لٖضّ) ومسخل٠ (ْسً٘ لخهىنٖت الىؾٖلت الخٟاٖلٖت) للمًامحن الٖا

سخي، وألن الخ٨ىىلىظٖا بدض طاتها هامٖت ومخدىلت، ْغي الباخشىن  في  )2019(الُٕى

املجا٫ ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهٖت ابخ٨غث ٖاإلاها الخام في ؾحروعة جُىعها ٞلم جىٟغص 

المي  غ اإلاًمىن الٖا ت بل ؤبضٖذ في جُٔى بالخهمٖم املخخل٠ والخٟاٖلٖت الٟىٔع

الم بالخ٣ىٖت الغ٢مٖت. ا٦ض املخخهىن  لخد٤ٖ٣ ؤؾمى مكاهض امتزاط الٖا  (٦ىٗان،ٔو
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م ٖمغها ال٣هحر بال ؤجها خ٣٣ذ ما خ٣٣خه الصخاٞت  )19، نٟدت 2014 ؤهه بٚغ

الم ٚحر اإلا٨خىبت في ٖكغاث الؿىحن ٞل٣ض  الصخٟي الٗمل ؤؾالٖب الجضْض ؤلٖا

 طل٪ في بما باالجها٫ ال٣اثم ؤو ؤو الىؾٖلت الغؾالت مؿخىي  ٖلِ ؾىاء ٦بحر بك٩ل

 في الصخٟٖت ال٨خابت ؤهماٍ الغؾالت ٞان هٟؿه. وبالغظٕى الِ مخٛحر الهضي عظ٘

غ غ ًٖ الخضْض ختى ؤهه ْم٨ىىا الٖىم حٛحرث واليكغ الخدٔغ  ال٨ترووي صخٟي جدٔغ

 بظاجه ٚظجه محزة الخٟاٖلٖت والخدضْض وحٗضص الىؾاثِ. ٢اثم

Bibliographie 

- (n.d.). 

- Balle, F. (2001). Médias et Sociètés (éd. 10). Paris, France: 
Montchrestien. 

- Basta, A. (2016, Mai 02). La presse électronique s'impose dans le 
paysage médiatique algérien. DK NEWS. 

- Gaillard, P. (1992). Technique du Journalisme (éd. 6éme ED). Paris, 
France: Presse Universitaires de France. 

- Porcher, L. (2006). Les Médias entre Education et Communication. Paris, 
France: Vuibert. 

). الصخاٞت الال٨تروهٖت: اإلاٟهىم والخهاثو 2011الكٟٖ٘ ٖمغ خؿىحن. ( -

والاو٩ٗاؾاث (ؤلانضاع الُبٗت الاولِ). مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر 

 الاؾتراجٖجٖت.

). الصخاٞت الال٨تروهٖت في البلضان الٗغبٖت: اإلاضوهاث 2012ظاهٟي,  13آمىت هبٖذ. ( -

الٗغبٖت ؤلال٨تروهٖت اإلا٨خىبت. جم الاؾترصاص مً قب٨ت ياء ماجمغاث صعاؾاث 

 /https://diae.net/7015وابدار: 

الم الجضْض.. 2011اهخهاع ابغاهٖم ٖبض الغػا١، و خؿام نٟض الؿامى٥. ( - ). الٖا

ٖٟت (ؤلانضاع الُبٗت الاولِ). بٛضاص: الضاع الجامٖٗت جُىع  آلاصاء والىؾٖلت والْى

 للُباٖت واليكغ والترظمت.



 اجلزء  الثالث: الكتابة للصحافة الرقنية

 

111 

 

سخي. ( - ,  11باؾم الُٕى ). الصخاٞت الال٨تروهٖت في الٗالم الٗغبي: 2019ّٖٟٞغ

غة للضعاؾاث:  ؾٖا٢اث اليكإة وجدضْاث الخُىع. جم الاؾترصاص مً مغ٦ؼ الجٔؼ

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2019/02/190211075743

953.html 

الم الخٟاٖلي زىعة ج٨ىىلىظٖت في هٓم الخاؾباث 2008خؿىحن ق٤ٖٟ. ( - ). الٖا

.٘ ً للُباٖت واليكغ والخىٕػ  والاجهاالث. صاع ٨ٞغ ٞو

مبر,  21خؿحن ٞاعو١. ( - ). الصخاٞت الال٨تروهٖت: اٖالم الجٖل. مغ٦ؼ 2012هٞى

 الكغ١ الٗغبي.

صاع الٟجغ لليكغ  :ال٣اهغة .). الصخاٞت الال٨تروهٖت 2007عيا ٖبض اإلااظض اْمً. ( -

٘  .والخىٕػ

غ الصخٟي الازباّع في الصخاٞت 2014ظىان,  11ؾاٖض ؾاٖض. ( - ). الخدٔغ

ت اإلا٨خىبت: صعاؾت في الٗىامل اإلاازغة والخُىع الخ٨ىىلىجي. صٞاجغ الؿٖاؾت  الجؼاثٔغ

 وال٣اهىن.

). الصخاٞت الال٨تروهٖت الجؼاثغ ؤهمىطظا. ٢ؿىُٖىت، 2019ؾمٖت بىع٢ٗت. ( -

 الجؼاثغ: صاع ؤلٟا للىزاث٤.

). الصخـــاٞت ؤلال٨تروهٖــــــت ٞـــــي الجؼاثــــغ. الؿاوعة 2015سخي مىسخى ٖبض هللا. (صٓؿمبر,  -

 للضعاؾاث الاوؿاهٖت والاظخماٖٖت.

ل اللبان. ( - ٠ صعٕو في الخٟاٖلٖت ). الصخاٞت الال٨تروهٖت: صعاؾاث 2005قٔغ

ت اللبىاهٖت.  وجهمٖم اإلاىا٢٘ (ؤلانضاع الُبٗت الاولِ). ال٣اهغة، مهغ: الضاع اإلاهٔغ

ىن والاهترهذ 2011ٖبض الٗالي عػاقي. ( -  .). الخبر في الصخاٞت والاطاٖت والخلٟٔؼ

 صاع هىمت. :الجؼاثغ

- ) . ؼ قٝغ المي. ال٣اهغة، مهغ: الهٖئت اإلاه1987ٖبض الٗٔؼ غ الٖا ت ). ًٞ الخدٔغ ٔغ

 الٗامت لل٨خاب.
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). الصخاٞت الال٨تروهٖت في ْل الشىعة الخ٨ىىلىظٖت. 2014ٖلي ٖبض الٟخاح ٦ىٗان. ( -

. :ٖمان، الاعصن  صاع الٖاػوّع

غ 2019ماّ,  04مجلت اظٖا٫ الال٨تروهٖت. ( - ت و٢ىالب الخدٔغ ٔغ ). الٟىىن الخدٔغ

 الصخٟي ؤلال٨ترووي. مجلت اظٖا٫ الال٨تروهٖت.

غ الصخٟي: ٢غاءة في مٟهىم اللٛت 2017ر, دمحم بغ٢ان. (صٓؿمب - ). اللٛت والخدٔغ

المٖت وؾماتها. مجلت الخًاعة الاؾالمٖت، املجلض   .18الٖا

). مهاعاث ال٨خابت لالٖالم الجضْض. الجؼاثغ: صاع هىمت للُباٖت 2013دمحم ل٣ٗاب. ( -

.٘  واليكغ والخىٕػ

).  1(ؤلانضاع ٍ ). وؾاثل الاجها٫ وكإتها و جُىعها 2008دمحم مىحر حجاب. ( -

.٘  ال٣اهغة، مهغ: صاع الٟجغ لليكغ و الخىٕػ

ت مً الاهىإ الصخٟٖت 1999ههغ الضًْ الٖٗاضخي. ( -  :الجؼاثغ .). ا٢تراباث هٓٔغ

اث الجامٖٗت.  صْىان اإلاُبٖى

لٖت,  01ههغ الضًْ الٖٗاضخي. ( - ). الاهىإ الصخٟٖت في الصخاٞت 2021ظٔى

 م الاؾترصاص مًالال٨تروهٖت وكإة مؿخإهٟت ام ٢ُٖٗت؟ ج
 academia: 

https://www.academia.edu/35423366/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%
86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9
%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%
D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8
4%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 

,  11اضخي. (ههغ الضًْ لٖٗ - ). الصخاٞت الال٨تروهٖت الٗغبٖت واملجا٫ 2019ّٖٟٞغ

غة للضعاؾاث.  الٗام: ًٞاءاث مكتر٦ت لالؾخ٣ُاب واإلاكهضْت. مغ٦ؼ الجٔؼ

ل ,  - ). الصخاٞت الال٨تروهٖت في الجؼاثغ: بحن جدضّ الىا٢٘ 2006ْمٖىت بلٗالٖا. (ؤٞٔغ

الم و   .الاجها٫والخُل٘ هدى اإلاؿخ٣بل. عؾالت ماظؿخحر في ٖلىم ؤلٖا
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 عً املشاهنني يف الكتاب

  

 بابهس مصطفى هد. معتص

 الضعاؾاث الاؾتراجٖجٖت وػاعةؼ بمغ٦ ماؾدكاّع بٖال  -

الضازلٖت صولت ٢ُغ، خانل ٖلِ صعظت الض٦خىعاه في 

الم مً ظامٗت  جىلِ ؤم صعمان ؤلاؾالمٖت بالؿىصان، ؤلٖا

الم  ت  ،جامٗتالظاث بالٗضْض مً اإلاىانب مجها ٖمٖض ٧لٖت ؤلٖا مضْغ ٖام مغ٦ؼ الغٔئ

 لضعاؾاث الغؤّ الٗام /الؿىصان،

المي، مضْغ  - ب ؤلٖا ؤمحن الكاون الٗلمٖت بإ٧اصْمٖت الؿىصان لٗلىم الاجها٫ والخضٔع

 ٖام ؤلاصاعة الٗامت لؤلزباع والبرامج الؿٖاؾٖت باإلطاٖت الؿىصاهٖت،

ىن  مضْغ -   .الؿىصان ٖام ؤلاصاعة الٗامت لئلهخاط اإلاخسهو بخلٟٔؼ

م معخصمنضعث للض٦خىع  - ، ٖضة ٦خب مجها مً ؤؾالٖب ؤلا٢ىإ في ال٣غآن ال٨ٔغ

صولت ٢ُغ)، ؤْضْىلىظٖا قب٩اث الخىانل الاظخماعي وحك٨ٖل  ،(ؾلؿلت ٦خاب ألامت

ىم )،٦ما وكغ غ اإلاٗغفي الخَغ في مجالث ٖضة صعاؾاث  الغؤّ الٗام (مغ٦ؼ الخىٔى

 مد٨مت.

 األضتاذ الدنتوز الصادم زابح

الم، ظامٗت ٢ُغ. خانل ٖلِ الض٦خىعاه في  ٢ؿم ؤلٖا

الم والاجها٫ مً ظامٗت  ـ ؤلٖا ) بٟغوؿا. Paris 2( 2بإع

 ا الاظخماٖٖت،: اإلاٖضْجخمدىع اهخماماجه البدشٖت خى٫ 

الم اث ؤلٖا ، الغ٢مٖت، الًٟاء الٗام الغ٢مي الغ٢مي، الهٔى

الم والخٖٛحر الاظخماعي، والخُاب  مجخم٘ اإلاٗلىماث، ؤلٖا



 و: دراسات يف تطور اليظه واليظريات وفيوٌ التحريرلالتصال واإلعال مدخل

 

116 

 

المي الم، وعثٗـ ٢ؿم الاجها٫ في الٗضْض مً  . قٛلؤلٖا مىهب ٖمٖض ٧لٖت ؤلٖا

هى٫ مً ٦خب و وكغ ال٨شحر  الجامٗاث. صعاؾاث في مجالث ؤ٧اصْمٖت مً ال٨خب ٞو

مد٨مت باللٛاث الشالر. قاع٥ في ال٨شحر مً اإلااجمغاث الضولٖت وؤلا٢لٖمٖت ٦باخض 

م. 
ّ
٦ما ؾاهم في جد٨ٖم ظىاثؼ ٖغبٖت مهمت، مجها ظاثؼة ٖبض الخمٖض قىمان ومىٓ

ب والبدىر "٧ىزغ"للباخشحن الٗغب، و   . مغ٦ؼ اإلاغؤة الٗغبٖت للخضٔع

 طاٍس ذلنداألضتاذ الدنتوز عناز 

الم  -  ظامٗت بٛضاص –ٖمٖض ٧لٖت الٖا

 عثٗـ لجىت ٖمضاء وعئؾاء ألا٢ؿام في الٗغا١ -

الم في الٗغا١ -  عثٗـ لجىت زبراء مىاهج ؤلٖا

الم 50ؤهجؼ  -  بدشا وم٣اال و٦خابا ٖلمٖا في مجا٫ ؤلٖا

عؾالت ص٦خىعاه و ماظؿخحر وصبلىم  30ؤقٝغ ٖلِ  -

الم صازل وزاعط الٗغا١  في ؤلٖا

الم إلاضة ماعؽ الٗمل ا -  ٖاما 25إلانهي في مجا٫ الصخاٞت وؤلٖا

  ًٖى ه٣ابت الصخٟٖحن الٗغا٢ٖحن واجداص الصخٟٖحن الٗغب -

 أ.د. مي العبداهلل

الم في  ؤؾخاطة الم والاجها٫ في ٧لٖت ؤلٖا في ٖلىم ؤلٖا

الم  الجامٗت اللبىاهٖت. خانلت ٖلِ الض٦خىعاه في ٖلىم ؤلٖا

 Stendhalوالاجها٫ مً ظامٗت ؾدىضا٫ ٚغوهىبل الشالشت (

Grenoble III ت لكب٨ت ) بٟغوؿا. هي ًٖى في الهٖئت ؤلاصأع

، ORBICOMالٖىوؿ٩ى ل٨غسخي الاجها٫ الضولٖت ؤوعب٩ٖىم 

الم و٢ؿم و٢ ذ مهام عثٗؿت ٢ؿم الصخاٞت في ٧لٖت ؤلٖا
َ
ض جىل
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الم والاجها٫ في مٗهض الض٦خىعاه للٗلىم الاوؿاهٖت والاظخماٖٖت في الجامٗت  ٖلىم الٖا

اللبيىاهٖت، وألامٖىت الٗامت لىضوة الضعاؾاث ؤلاهماثٖت، وؤمٖىت ؾغ اإلاغ٦ؼ الش٣افي 

المٖت في ججم٘ الباخشاث اللبىاهٖاث. ؾاهمذ في  ؤلاؾالمي في لبىان، واإلايؿ٣ت ؤلٖا

جإؾٗـ ؤ٢ؿام و٧لٖاث ٖضْضة لئلٖالم في ظامٗاث في لبىان والٗالم الٗغبي، وفي 

لىم الاجها٫ التي جترؤؾها مىظ جإؾٗؿها.  جإؾٗـ الغابُت الٗغبٖت للبدض الٗلمي ٖو

ؾاهمذ في بوكاء مجالث ٖلمٖت مد٨مت ٖضْضة وؤوكإث مجلت الاجها٫ والخىمٖت 

غها. هي ًٖى في الٗضْض مً مغا٦ؼ الضعاؾاث البدشٖت امل خ٨مت وهي بلِ آلان عثٗؿت جدٔغ

المٖت ألاوعوبٖت وألامحر٦ٖت. نضع لها ٖضة ٦خب باللٛخحن الٗغبٖت  والكب٩اث ؤلٖا

والٟغوؿٖت، آزغها ٦خاب مخاهت الخىانل الاظخماعي في الًٟاء الٗام خٖض ٢ضمذ 

تها في ٞلؿٟت الاجها٫. في صخ٠ ومجالث ٖغبٖت وؤوعوبٖت وكغث ٖضة صعاؾاث  هٓٔغ

الم والاجها٫ والخىمٖت. هٓمذ  هى٫ في ٦خب ًٖ ٢ًاْا الخ٨ىلىظٖا وؤلٖا مد٨مت، ٞو

الٗضْض مً الىضواث واإلااجمغاث ووعف الٗمل، وقاع٦ذ في ماجمغاث في صو٫ ٖضْضة 

 وخهلذ ٖلِ ٖضة ظىاثؼ بدشٖت. 

  ىصسالديً بوشياٌأ.د 

غ ؾاب٣ا، ٓكخٛل خ الٖا ؤؾخاطا صخٟي ومؿاو٫ جدٔغ

الم والاجها٫، ظامٗت ٢ؿىُٖىت  ، 3ب٩لٖت ٖلىم ؤلٖا

الم  الجؼاثغ. خاثؼ ٖلِ قهاصة ص٦خىعاه في ٖلىم ؤلٖا

والاجها٫ بخ٣ضْغ مكٝغ ظضا. وكغ لؤلؾخاط ٖضة ؤبدار 

في مجالث ٖلمٖت مد٨مت، ًٞال ًٖ ٖضص مً اإلاؿاهماث 

 اإلايكىعة في ٦خب ظماٖٖت. 
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 د. عبدالسمحً ذلند الصامي، 

خانل ٖلِ صعظت الض٦خىعاه بمغجبت الكٝغ ألاولِ، ؤؾخاط 

الم بجامٗت ٢ُغ. جغ٦ؼ  الصخاٞت ؤلاطاٖٖت اإلاكاع٥ ب٣ؿم ؤلٖا

الم الجضْض والخٖٛحر الاظخماعي،  اهخماماجه البدشٖت ٖلِ ؤلٖا

ت مجها  والاجها٫ الؿٖاسخي. قٛل الٗضْض مً اإلاىانب ؤلاصأع

الم بجامٗت نىٗاء ؾاب٣ا. ٖ ًى مجلـ بصاعة ٖمٖض ٧لٖت ؤلٖا

٨ٖت ألؾاجظة الاجها٫ ( ًى AUSACEالجمٖٗت الٗغبٖت ألامٔغ )، ٖو

الم ( ًى في الغابُت AREACOREماؾـ للجمٖٗت الٗغبٖت ألاوعوبٖت لباخثي ؤلٖا )، ٖو

الم والاجها٫. له ما ْغبى ًٖ  اث ٖلمٖت  30الٗغبٖت لٗلىم ؤلٖا بدشا ميكىعة في صؤع

ما قاع٥ في الٗضْض مً البرامج مجها: مد٨مت ؤو م٣ضمت في ماجمغاث ٖلمٖت، ٦

٩ي للٗلماء  ٩ا، والبرهامج ألامٔغ (ٞىلبراْذ)، ٧لٖت الاجها٫، ظامٗت بىؾًُ، ؤمٔغ

الم والصخاٞت ( ً لضعاؾت ؤلٖا ٩ا. -)SUSIاإلاخمحْز  ظامٗت ؤوهاْى، ؤمٔغ

 .د. عبد املطلب صديل مهي

ىؽ ف  الم بجامٗت ٢ُغ. خهل ٖلِ الب٩الىٔع ي الصخاٞت ؤؾخاط مؿاٖض ب٣ؿم ؤلٖا

ىم.  مً ظامٗت ؤؾٍٖى في مهغ. والضبلىم الٗالي في الترظمت في ظامٗت الخَغ

ص.  واإلااظؿخحر والض٦خىعاه في ظامٗت ؤمضعمان ؤلاؾالمٖت. جخمدىع اهخماماث وبدىر

ت والغ٢مٖت وج٨ىىلىظٖا اهخاط املخخىي في  ٖبض اإلاُلب م٩ي في الصخاٞت اإلاُبٖى

المٖت الخضْشت. نضع  المي بجاهب ؤعب٘ الىؾاثِ ؤلٖا غ ؤلٖا له زمـ ٦خب في الخدٔغ

بنضاعاث ؤزغي في ؤوكُت مجخمٖٗت مسخلٟت الِ ظاهب ٖضص مً البدىر املخ٨مت في 

ت، واملجلت الا٧اصْمٖت لليكغ الٗلمي، ومجلت ظامٗت ها٠ْ  مجلت الخ٨مت الجؼاثٔغ

  الٗلمٖت املخ٨مت باإلامل٨ت الٗغبٖت الؿٗىصْت.
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ٖضص مً اإلاىا٢٘ في مٖضان الخُب٤ٖ الٗملي، قٛل ص٦خىع ٖبض اإلاُلب م٩ي 

غ الش٣اٞت الؿىصاوي في  غ الخٗلٖم ال٣ُّغ ختى ٦1992مؿدكاع لىٔػ ، ومؿدكاع لىٔػ

، وقٛل مىهب هاثب عثٗـ ال٣ُإ الش٣افي في مجلـ الٗلماء والخبراء 2015

المي والصخٟي الِ  الؿىصاهٖحن في الخاعط ا ٖام 32وجمخض زبرجه الٗملٖت في الخ٣ل ؤلٖا

غ صخٖٟت الكغ١  15في مىا٢٘ ٢ٖاصْت في الٗمل الصخٟي مجها  ٖاما مضْغا لخدٔغ

ت. وله ؤوكُت مخٗضصة في زضمت املجخم٘ جخمدىع في ؤوكُت اإلاؿاولٖت  ال٣ُٔغ

٤ الخبراء  املجخمٖٗت في ٢ُغ و٢ًاْا الٗما٫ والبٗئت وجىمٖت املجخم٘. وازخحر يمً ٞٔغ

ضاص اؾتراجٖجٖت ألاؾغة  . 2015ٖام في صولت ٢ُغ  إٖل

 ليليا ضعيدوٌ د.

الم والاجها٫ ظامٗت باجي بؤؾخاطة مدايغة  ٣ؿم الٖا

. خالٖا ٖالمالا ومؿاولت ازخهام الجؼاثغ  مسخاع ٖىابت

ت:ج٣لضث ٖضة مىانب  ٣ؿم م٩لٟت الهاثبت عثٗـ  بصأع

غ 2006-2005بالبٖضاٚىظٖا  الىىع  مجلت، عثٗؿت جدٔغ

الم و ، 2015- ٩2011لٖت الالهاصعة ًٖ  مؿاولت زلٖت ؤلٖا

 ّ مسبر  ،اللجان البٖضاٚىظٖتالٗضْض مً  :. ًٖى في2015-٩2012لٖت بالوالاجها٫ 

ًٖى ماؾـ لضاع اإلا٣اوالجٖت بجامٗت  ض٦خىعاه.الاظؿخحر و اإلالجان مؿاب٣اث ، و بدض

ىٖت وصولٖتملْام صعاؾٖت، اإلاكاع٧اث في ؤ. الٗضْض مً 2013 ٖىابت ؛ م٣االث، خ٣ٖاث َو

ت بٖضاٚ غ الصخٟيمُبٖى  و٦خاب ظماعي خى٫  ىظٖت خى٫ ٞىٖاث الخدٔغ

الم ٖلىم ابؿدٖمىلىظٖا في ْىمٖت آزغ ؾاب٣ت  صخٟٖت. ججغبت 2021والاجها٫  الٖا

غ و٧اجبت و  ؾاٖت ٦صخٟٖت، مؿاولت ٢ؿم املجخم٘ الخد٣ٖ٣اث، هاثبت عثٗـ الخدٔغ

 ٖمىص ْىمي.
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 : ميال ىصسي أ.

بجامٗت باجي مسخاع ٖىابت  تما٢خ وؤؾخاطةباخشت ص٦خىعاه 

الم والاجها٫ مهخمت بمجالي  –الجؼاثغ  – ٢ؿم ٖلىم الٖا

غ. ىٖاث الخدٔغ ٖضة م٣اْٗـ في  صعؾذ الاجها٫ الهخي ٞو

الم والاجها يجسهصخ لضحها الٗضْض مً اإلا٣االث خى٫  ٫.الٖا

الم الال٨ترووي، في الجؼاثغالصخت  ٤و  الٖا الال٨ترووي  الدؿٔى

سخلٟت اياٞت الِ ٦خاب ظماعي وكغث في مجالث ٖلمٖت م

الم ٖلىم ابؿدٖمىلىظٖا بٗىىان في اللجىت الخىٖٓمٖت  ًٖى .2021 والاجها٫ الٖا

ىٖت والضولٖت اياٞت الِ  لٟٗالٖاث اإلاكاع٦ت في حؿٗت الٗضْض مً اإلااجمغاث الٗلمٖت الَى

ىٖت والٗغبٖت في مسخل٠ مىٓمت ماجمغاث صولٖت )09( مً  ومسابغ صولٖت الجامٗاث الَى

ىٖت 06وؾخت  2021الِ  2019ؾىت    .وزالر مكاع٧اث في اْام صعاؾٖت ملخ٣ٖاث َو

 

 

 

 

 

 

 
 


