
4 

 

 دراسات االعالم واالتصال 

 تجربة الجامعات العربية 

 

 تحرير 

 د.هيثم قطب                    د.مي العبدهللا 

 

 

واالتصال   الملتقى الثالث للرابطة العربية لعلوم االعالم 

 2016-عمان

 

 

 



 

 تقديم 

للبحث العلمي وعلوم  االتصال  الرابطة العربية  دنية ومعهد اإلعالم االردني، اقامتبالشراكة مع الجامعة األر 

الحالي برعاية األستاذ الدكتور عزمي   24-22ملتقاها الثالث في رحاب الجامعة األردنية في الفترة من  

 محافظة رئيس الجامعة األردنية .

ويأتي المحور الرئيسي للملتقى الثالث تحت عنوان "التجربة األكاديمية في علوم اإلعالم واالتصال في الوطن  

ربي" ادراكا من رؤية الرابطة من ان نجاح التجربة األكاديمية في علوم اإلعالم واالتصال يتوقف على  الع

مدى الوعي بخصوصية التكوين والتقسيم الشامل  لمخرجات التكوين في العشرية األخيرة، وباشكاليات  

يد التحديات التي تواجه  التكوين والتدريب  والتعليم في علوم اإلعالم واالتصال في الوطن العربي، وتحد

التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تجاوزها من خالل معرفة اهم محطات هذا المجال في الدول  

 العربية، وخصائص التجربة األكاديمية واهم الصعوبات التي تعترضها.

والبحث العلمي حول   وتكمن أهداف الملتقى في إتاحة الفرصة ألعضاء الرابطة والباحثين العرب في التحاور

 عدة محاور أهمها:

 مناهج التدريس في علوم اإلعالم واالتصال  -

 الربط بين التكوين االكاديمي وسوق العمل في علوم اإلعالم واالتصال  -

 طرائق وأساليب التدريس والتدريب في التجربة األكاديمية العربية -



 تصال إشكالية اللغة في التجربة األكاديمية في علوم اإلعالم واال -

 التجربة العربية في بناء الشركات األكاديمية في علوم اإلعالم  -

عقد مثلون معظم األقطار العربية،  و شارك في الملتقى الثالث عدد كبير من الباحثين العرب الذين يهذا وقد 

الم ث في رحاب معهد اإلععقد اليوم الثال قى في رحاب الجامعة األردنية، و اليوم األول والثاني من الملت

 .االردني 

 ناقص.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أوال: مناهج التدريس في علوم اإلعالم واالتصال

 

 

 

 

 



 معايير اإلعتماد األكاديمي الّدولي لبرامج اإلعالم واالتصال في الجامعات العربية 

 وى، وآاليات الّتنفيذ والموائمة" "قراءة في المحت

 للدكتورة رحيمة الطيب عيساني

 ل، جامعة الشارقةكلية االتصا

 

 

 

 :مقدمة

ا متسههارعاا خههالل العقههود الثال ههة الماضههية، إال أن هههذا  شهههد التعلههيم الجههامعي فههي الههوطن العربههي توسههعاا كميهها

التوسههع بقههي قاصههراا علههى اسههتيعاب األعههداد المتزايههدة الرا بههة فههي االلتحههاق بهههذا النههو  مههن التعلههيم، ولههم يواكبههه 

دته. وبقي هذا التعليم، وألسباب وعوامهل متعهددة محافظهاا علهى تقليديتهه، سهواء تحسن في نوعية هذا التعليم وجو 

من حيث فلسفته وأهدافهه وهياكلهه اإلداريهة وبنهات التنظيميهة، أو مهن حيهث محتهوى برامجهه وأسهاليبه ونظهم التقهويم 

 المعتمدة فيه.  

إلههى هههذا النظههام االنتقههادات  ونتيجههة لجمههود وتقليديههة نظههام التعلههيم الجههامعي فههي الههوطن العربههي، فقههد وجهههت

بسهههبب قصهههور فاعليتهههه وكفاءتهههه التهههي تجلهههت مهههن خهههالل عهههدم قدرتهههه علهههى االسهههتجابة للمتطلبهههات االجتماعيهههة 

واالقتصههههادية والثقافيههههة والسياسهههههية للمجتمههههع العربهههههي، فضههههالا عهههههن عههههدم تمكنهههههه مههههن مواكبهههههة الثههههورات العلميهههههة 

جتهاح المجتمعهات المعاصهرة فهي الهدول المتطهورة والناميهة علهى والمعلوماتية والتكنولوجية واإلدارية التهي أخهذت ت

 حد سواء. 



   أبرزها: ولقد واجه التعليم الجامعي في الوطن العربي عدداا من اإلشكاليات كان من 

التبعيههههة العلميههههة للجامعههههة األجنبيههههة، فالجامعههههات العربيههههة تعتبههههر امتههههدادا للتقاليههههد الجامعيههههة األوروبيههههة  .1

لتها بالمجتمعهههات العربيهههة وتقاليهههدها و قافتهههها وتتفاعهههل مهههع الجامعهههات األجنبيهههة واألمريكيههة، وتنقطهههع صههه

 قافيههها وعلميههها أكثهههر ممههها تتفاعهههل مهههع بعضهههها الهههبعع، وتفتقهههد طهههابع األصهههالة العربيهههة والتعبيهههر عهههن 

الخصائص الذاتية لألمة العربية، وتستمد معظم تقاليدت من الفلسفات والنظم المسهيطرة علهى الجامعهات 

 ة. الغربي

عهدم قهدرة الجامعههات العربيهة علههى اسهتيعاب األعههداد المتزايهدة مهن الطههالب الهرا بين فههي االلتحهاق بهههذت  .2

 الجامعات. 

اخهههتالل التهههوازن بهههين النمهههو الكمهههي ألعهههداد الطهههالب الملتحقهههين بالجامعهههات،وبين نوعيهههة وجهههودة التعلهههيم  .3

 الجامعي. 

ب ونظهم تعيهين وترقيهة أعضهاء هيلهة التهدريس النمطية في التخطيط والبرامج الدراسية ونظم قبول الطهال .4

ونظههم التمويهههل ونظهههم التقهههويم المعتمهههدة فهههي الجامعهههات العربية،ولقهههد ترتهههب علهههى ههههذت الظهههاهرة التصهههلب 

والجمود والشكلية في النظم واإلجراءات فضال عن أن هذت النظم تتصهف بالمحافظهة والتقليديهة وانعهدام 

 المرونة. 

 بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات خطط التنمية الوطنية. انعدام المواءمة أو الموازنة   .5

االخههتالل أو عههدم التههوازن فههي الويههائف التههي تضههطلع بههها الجامعههات العربيههة.حيث إنههه مههن المسههلم بههه  .6

عالميههها أن الويههههائف الرئيسهههة للجامعههههات تنحصهههر فههههي مجهههاالت  ال ههههة هي:التهههدريس والبحههههث العلمههههي 



لجامعات العربية تكاد تقتصهر علهى التهدريس فقهط فهي حهين يالحهظ أن وخدمة المجتمع. والمالحظ أن ا

 هنالك إهماالا مخالا في الوييفتين التاليتين، وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع. 

انعهههدام التناسهههق أو التهههرابط بهههين سياسهههات التعلهههيم الجهههامعي وبهههين سياسهههات التوييهههف فهههي الم سسهههات  .7

 روز ياهرة بطالة الخريجين في  البية الدول العربية. العامة والخاصة األمر الذي أدى إلى ب

شههيو  يههاهرة اإلهههدار فههي الجامعههات العربيههة والههذي يتمثههل فههي ارتفهها  كلفههة البنههى التحتيههة للجامعههات،  .8

وانخفههام معههدالت االسههتثمار للمههوارد الماديههة والبشههرية والماليههة، فضههال عههن ضههعف الكفههاءة الداخليههة 

 معات.  والكفاءة الخارجية لهذت الجا

المجتمعات   بعع  إليه  سعت  اجتماعيا  سياسيا  ومطلبا  أساسيا  هدفا  التاعليم  جودة  تحسين  أصبح  لذلك 

للنظم التاعليمية المعاصرة ال يتمثل فقط   العربية من أجل تحسين السياسات التاعليمية الحالية، فالتحدى الرئيس 

 .دة عاليةالمقدم يتسم بجو  فى تقديم التعليم، ولكن التأكد من التاعليم

خاصة فى يل التنافسية وفتح الحدود بين   - وانطالقا من ذلك جاء توجه كثير من الجامعات فى العالم

نحو األخذ بنظام الجودة واالعتماد، وتأسيس   - (GATS) والخدمات الدول وتطبيق االتفاقية العامة للتجارة 

التوجهات   وإجراءات ومعايير الجودة بما يسايرالبرامج األكاديمية والتربوية، وتطوير نظم   آليات لضمان جودة

التعليمية لتقييم الممارسات  تتسع عملية   العالمية ويتمشى ويروف كل مجتمع، فى محاولة  وتطويرها بحيث 

القومى، والتقييم التقييم على المستوى  نفسها، والتقييم الخارجى   التقييم لتشمل  الذاتى من الجامعات والكليات 

اللا  الكليات  جانمن الجهات أو  التى تنشرها  الداورية  التاقارير  المما لة والمتخصصة، إضافة إلى   األكاديمية 

 .والجامعات عن أدائها لويائفها التعليمية والبحثية والمجتمعية



العالى أمام المتطور والواقع أن إتاحة فرص االلتحاق بالتعليم  العالم  استنادا    -الجميع فى مختلف أنحاء 

التعل شعار  للجميع إلى  العالى  وإعداد   -HIGHER EDUCATION FOR ALL يم  الجامعات  كثرة  ومع 

فالتزايد الواضح في الطلب االجتماعى على    الضرورى االهتمام بالنوعية،  الطالب فى هذا القطا  جعل من

مجه من  وبرا رافقه زيادة ملحوية فى عدد م سساته التعليمية   -شهدت العالم فى العقود االخيرة والذى –التعليم  

أجل التحقق من نوعية التعليم   حيث أعدادها ونوعياتها‘ وقد استدعت هذت التطورات تقييم تلك الم سسات من

نموذج"معايير وتميز" فالكالم عن النوعية فى التعليم   المقدم بها، ومفهوم النوعية يحمل فى طياته معنيين هما 

على  قائما  تعليما  يعنى  أن  المعا يمكن  وتلك  العالى،  المعايير،  التعليم  من  المستفيدة  الجهات  تحددها  يير 

  .وأولياء األمور والهيلات االقتصادية والم سسات الحكومية.....المجتمع بكامله الطالب

على متطلبات هذت   وتأمين النوعية أو الجودة للجهات المستفيدة يتطلب من الجامعة تسليم إنتاجها بناء 

وجود  قة بين الجامعة والجهات   ت المجتمع، وهذا يعنى ضمنا لزومالجهات، هذت الجهات تشمل جميع فلا

فيها  يدخل  إجراءات  هناك  الثقة  هذت  ولبناء  تقديم   المستفيدة،  يعنى  النوعية  وإدارتها، وضبط  النوعية  ضبط 

كما فى حالة اإلنتاج    -وطبعا ليس فى استطاعة المستفيد أن يرد الخدمة خدمة معينة ذات مواصفات محددة، 

 بل فى استطاعته أن يسجل ماهية العيب والخلل فى   -حدث خلل فى المواصفات الخاصة به اعى إذا الصن

العناصر فى ضبط الجودة   الخدمة المقدمة، وهنا يدخل عنصر"التغذية الراجعة" لتحسين الخدمة، وهى من أهم

راقبته، ولذلك ارتأت كثير  االداء فى الم سسة وم والتى تستلزم التدقيق فى جميع اإلجراءات واألنظمة وتقييم

المتقدمة، أن تعمد إلى  )الجودة( ومن أجل ذلك أنشلت هيلات   من الدول خاصة  النوعية  آلية للحفاظ على 

 (evaluation) والبعع اآلخر سمى هيلة تقييم (accreditation) سمى بعضها هيلة اعتماد



حكومية أو  ير حكومية، من خالل  تحدد وسائل لضمان هذت الجودة من خالل هيلات   والواقع أن الدول

مهنة م سسات كل  ممارسة  عن  للمسلولين  ذلك  يترك  أو  قومية  لجان  بواسطة  أو  الحكومية  مثل   التعليم 

 .فى آن واحد النقابات، وفى بعع الدول توجد أكثر من واحدة من هذت الصور من آليات ضمان الجودة 

أن يتأكد أن هذت الم سسات تقوم   ه من حق المجتمع وتقوم فكرة اعتماد الم سسات التعليمية على أساس أن

تحاول دائما البحث عن مواضع قوتها لدعمها، وعن  بدورها التى أنشلت من أجله بأفضل أداء ممكن، وأنها 

كانت وإذا  إلصالحه،  ضعفها  والمصارف   مواطن  والخدمات  اإلنتاج  كوحدات  االقتصادية  الم سسات 

مكان على خريطة الوجود النشيط بالعالم، وخاصة بعد تطبيق اتفاقيات  لها   والشركات، قد اكتشفت أنه ليس

إال  فالم سسات  الجات،  االعتماد)االيزو(،  شهادات  ونالت  جدارتها  الم سسات  هذت  ا بتت  فى   إذا  التعليمية 

بها واعتمادها، لكى يمكن لها   مختلف دول العالم، أصبحت مطالبة بضرورة حصولها على نو  من االعتراف 

ت العالمأن  دول  فى  مثيالتها  مع  المساواة  قدم  على  قيمة   تعامل  وأساتذتها  ولخريجيها  لها  ويصبح  األخرى، 

 .والخارجى حقيقية معترف بها على الصعيدين الداخلى

التعليمية وبرامجها, ويركز االعتراف   ويعتبر االعتراف بديال تقليدا إلشراف الحكومة على تقويم الم سسات

وتقومالمتخصص على تقويم   به جمعيات متخصصة  ير حكومية، بعد إجراء دراسات   البرامج األكاديمية، 

التعرف على ما إذا كانت المناهج والمقررات الدراسية التى ت دى إلى   ميدانية، ويتخلص دور هذت الهيلات فى

أو درجة  المهنية، و  منح  التخصص  ميادين  فى  عليها  المتفق  القياسية  المواصفات  مع  تتفق  تعتبر   الشهادة 

فاحصة لمواءمة ومالءمة   الجمعيات المقررة لالعتراف هيلات مانحة للدرجات أو الشهادات، بل هى هيلات

هذت على  يحصلون  من  بها  يتمتع  التى  الجودة  ومستوى  التى   الشروط  الهيلات  من  التراخيص  أو  الدرجات 

لى التقييم الذاتى فقط الى نظام يتم  االعتماد من نظام مبنى ع تمنحها، فخالل السنوات الماضية تطور أسلوب 



التقييم  عمليتى  خالل  والتحسين  من  التطوير  بغرم  وبرامجهاالتعليمية،  للم سسة  الخارجى  والتقييم   الذاتى 

 .المستمر لم سسات وبرامج التعليم العالى

 :وتسعى الورقة البحثية هذه إلى

للحصو  .1 واالتصال  اإلعالم  برامج  بعع  لتجربة  التحليلة  األكاديمي  القراءة  اإلعتماد  على  على  ل 

االعتماد األكاديمي في مجال الصحافة واالتصال الجماهيري الدولي   (  ACEJMC)  من مجلس 

 بالواليات المتحدة األمريكية.

قراءة محتوى المعايير المعتمدة من طرف المجلس، وآاليات تانفيذها وموائمتها مع واقع الجامعات   .2

 جتماعية.  العربية وخصوصياتها الثقافية واال

المحلي فقط لبرامج الجامعات في   تنمية الوعى .3 الدولي وليس  بثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 الوطن العربي بصفة عامة وبرامج اإلعالم واالتصال بصفة خاصة.

 

 أوال : إشكالية الدراسة ومفاهيمها األساسية 

 إشكالية الدراسة وحدودها: (أ )

قافية والعلمية وحتى االقتصادية تبدالت جذرية في بنية التاعليم العالي في  أحد ت التاطورات االجتماعية والث 

تعتمدها   التي  القياس  أنظمة  بين  متميزة  مكانة  يحتل  العالي  التاعليم  تطور  م شر  وأصبح  العالم،  دول  كل 

ولية العاملة في هذا المجال، لقياس نسب التانمية البشرية واالقتصادية المستدامة،  وتحديد مراتب    المنظمات الدا

 الجامعات ومراكز األبحاث العلمية على المستوى العالمي.



من    األكاديمي  المجال  في  للعاملين  المادية  المكتسبات  العالي؛  التعليم  تطور  م شرات  معظم  وتتضمن 

المنح   على  الحصول  وسهولة  العلمية،  المراكز  وتنشيط  األبحاث،  وتمويل  الباحثين،  رواتب  ارتفا   حيث 

والبعثات  األكادي االقتصادية،  والتنمية  العمل  في سوق  األكاديميين  الباحثين  للطالب، ومشاركة  والبحثية  مية 

منتظمة،   العلمية بصورة  األبحاث  المتخصصة، ونشر  العلمية  الندوات  في  والمشاركة  الخارج،  إلى  الطالبية 

التدريس، طرق  وتطوير  والطالب،  الباحثين  بمشاركة  العلمية  الندوات  وأشكال    وإقامة  الدراسة،  ومناهج 

االختبارات العلمية في االمتحانات، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في األبحاث العلمية، وإنشاء الفرق البحثية  

مراكز   مع  التقني  التواصل  وإمكانية  والعالمية،  المحلية  الجامعات  في  لها  مشابهة  بفرق  المرتبطة  الجامعية 

تبات األكاديمية بكل جديد في مجال األبحاث العلمية، وتأمين الرحالت العلمية  األبحاث العالمية، وتغذية المك

 للطالب،......

العملية   في  العالمية  المقاييس  أطر  تكون ضمن  ألن  العربية  الجامعات  من  كثير  سعت  ذلك  أجل  من 

تقدما  الجامعات  بعع  أحرزت  وقد  المنافسة،  تدخل  ألن  بفاعلية  وعملت  ومخرجاتها،  ملحويا    التاعليمية 

كجامعة الملك فهد والملك سعود والملك عبد العزيز بالسعودية، وجامعة حمد بدولة قطر، وجامعة البحرين،  

تطور   م شرات  وفق  متقدمة  مراتب  فاحتلت  المتحدة،  العربية  باإلمارات  ارقة  والشا وزايد،  اإلمارات،  وجامعة 

نوات الخمسة األخي رة. كما تحصلت بعضها على اإلعتماد األكاديمي  التاعليم العالي في العالم خاصة في السا

 الداولي لبعع برامجها التي تطرحها.

فقد تحصلت كل من كلية االتصال بجامعة الشارقة، وكلية اإلعالم واالتصال بجامعة   وفي هذا اإلطار 

ع قطر  بجامعة  الجماهيري  االتصال  وقسم  بدبي،  األمريكية  بالجامعة  الجماهيري  االتصال  وقسم  لى  زايد، 



الجماهيري  واالتصال  الصحافة  مجال  في  األكاديمي  االعتماد  مجلس  من  الدولي،  األكاديمي   االعتماد 

 (ACEJMC  .بالواليات المتحدة األمريكية ) 

 لذلك وللوقوف على هذت التاجربة،  

 ستقرأ دراستنا محتوى بنود معايير اإلعتماد األكاديمي الداولي،   .1

 يات التاعليم اإلعالمي في جامعاتنا وبلداننا العربية.وآليات تنفيذها وموائمتها مع خصوص  .2

 

 تحديد مفاهيم الّدراسة: (ب )

 اإلعتماد األكاديمي: .1

مههههن المصههههطلحات الحديثههههة نسههههبيا، وقههههد بههههدأ اسههههتخدامه فههههي  Accreditationإن مصههههطلح االعتمههههاد 

وشهيو  اسهتخدام مفههاهيم الكتابهات العربيهة مهع بدايههة عقهد التسهعينات نتيجهة لظهههور العديهد مهن المتغيهرات الدوليههة 

 (، وهناك تعريفات كثيرة لالعتماد األكاديمي منها أنه: 5،  2009الجودة في الم سسات التعليمية )المغربي، 

بجامعهة أو كليهة أو برنهامج دراسهي -العملية  التي من خاللها  تعتهرف  هيلهة أو وكالهة بم سسهة تعليميهة  -

 من قبل  ألنها نفذت المعايير التي حددتها    –داخل م سسة 

عملية تقهويم واعتهراف بالم سسهة التعليميهة، وبرنامجهها الدراسهي، والشههادة األكاديميهة التهي يحصهل عليهها  -

األفراد ، فى ضوء معايير محددة معدة من قبل، وذلك من خهالل منظمات)هيلهات( أكاديميهة متخصصهة 

 تمتلك سلطة رسمية في حكمها. 

تقههوم بههه منظمههة أو هيلههة علميههة متخصصههة، وتقههرر بههأن  عمليههة تقههويم واعتههراف وإجههازة لبرنههامج دراسههي -

أو يصل إلى الحد األدنى  الضروري من معايير الكفاءة والجودة الموضهوعة سهلفا مهن   –البرنامج يحقق  



قبل هذت الهيلة أو المنظمة، والههدف األساسهي مهن ههذت العمليهة ههو طمأنهة الهرأي العهام بهأن ههذت البهرامج 

فههاءة أو مهههارة تحقههق تطلعاتهههه وطموحاتههه فههي الحصههول علههى مههوارد بشهههرية ذات ك –خريجيههها–وبالتههالي 

 م هلة تأهيال عاليا لمزاولة المهنة بنجاح. 

على أساس اسهتيفاء الم سسهة والبهرامج لمسهتوى  نظام لالعتراف بالم سسة التعليمية والبرامج التى تقدمها -

لنيههل  قههة الوسههط األكههاديمى والجمهههور  لمعههايير محههددة، ت هلههها محهدد مههن األداء والتكامههل والجههودة وفقهها

  . المستهدف

وإن اختلفههت التعريفههات السههابقة فههي تحديههد معنههى اإلعتمههاد األكههاديمي، إال أنههها تتفههق علههى أنههه عمليههة 

 تتم وفق أطر ومبادئ متعددة أهمها: 

 مجموعة من المعايير المعدة لذلك .  -

 أن هناك جهات خاصة مسلولة عن منح االعتماد .  -

 فاءة الم سسات التعليمية من الناحيتين اإلدارية واألكاديمية . أنه يقيس ك -

 أنه تقويم مستمر لما هو قائم .  -

 أنه ضمان الجودة النوعية واستمرار تحسين الم سسة التعليمية وبرامجها بشكل منتظم   -

المتحهدة األمريكيهة  Council for Higher وقد أوضح مجلس االعتماد للتعليم العالي في الواليات 

Education and Accreditation   ( ،CHEA, 2010: 2 .) 

 أهمية االعتماد في الجوانب اآلتية:



للحصول    -أ المعتمهدة وإعطائها فرصة  والبهرامج  المؤسسهات  لهذت  والقانونية  الشرعية  الصفة  إضفاء 

في   فرصتها  تكون  وهنا  والبرامج،  المؤسسات  ههذت  لتمويهل  والقروض  الفيدرالية  المنح  على 

 على ههذت المهنح أك ر من تلك المؤسسات غير المعتمدة.الحصول 

المعتمدة تحصل على    -ب والبرامج  المؤسسات  هذت  م ل  فأن  االختراعات،  وبراءة  االبتكار  في مجال 

تقوم   التي  والدراسات  البحوث  ودعم  الهدايا  علهى  والحصول  الخاصة،  المؤسسات  قبل  من  دعم 

 بها.

الطلبة  -ت من  كل  حقوق  حماية  مجال  للمساءلة    في  المخالفين  وإخضهاع  التدريسهية،  والهيئهات 

من   وضوحاً  أك ر  تكون  التعامالت  في  للشفافية  المعتمدة  المؤسسات  هذت  إن  أي  والمحاسبة، 

 غيرها .

في    -ث والمنافسة  المؤتمرات،  فهي  والمشهاركة  التهراخيص  على  الحصول  دولياً وسهولة  بها  معترف 

 ل بهين الجامعات األخرى في كافة دول العالم.الحصول على فرص القبهول واالنتقها 

جودة    -ج ذات  أهدافاً  تحقق  وبالتهالي  المهوارد،  إدارة  في  فعالة  تكون  المعتمدة  والبرامج  المؤسسات 

 عالية.

المفاهيم األخرى  فالجودة   والواقع أن مفهوم االعتماد يرتبط بغيرت من  كالجودة والمعايير والجودة الشاملة، 

يتوقعها العميل.)أو المستفيد من الخدمة( أو تلك المتفق عليها معه،   ستيفاء المتطلبات التىتشير إلى درجة ا

 بيان بالمستوى المتوقع الذى وضعته هيلة مسلولة أو معترف بها بشأن درجة أو هدف معين أما المعيار فهو

إدارة الجودة الشاملة   أما ،  Excellence أو التميز Quality يراد الوصول إليه ويحقق قدرا منشود من الجودة 

وتشمل كل مكون وفرد فى الم سسة   TQ M a never- ending. Process فهى وسيلة ممتدة ال تنتهى 



التركيز على  المستمر للجودة، من خالل  قد   بغية التحسين  تالفى حدوث األخطاء، والتأكد من أن األعمال 

 الرتقاء به بشكل مستمر.لضمان جودة المنتج وا أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة 

بالم سسة يمكن أن يحقق لها اعتماداا من م سسات االعتماد، كما   فتوفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة 

الم سسة على فالعالقة   أن حرص  الشاملة،  الجودة  متطلبات  توافر  يتطلب ضرورة  االعتماد  الحصول على 

عملية االعتماد،   ومن جهة أخرى فإن المعايير هى أساساالعتماد وإدارة الجودة الشاملة عالقة تالزم،   بين

 .محددة واالعتماد وسيلة لتحقيق الجودة استناداا إلى معايير 

أركان   العالي على خمسة  التعليم  في م سسات  الشاملة  الجودة  إدارة  األكاديمي ومعايير  االعتماد  وُيبنى 

الدراسية “المناهج  والطالب”،  الجامعي  هي:“األستاذ  “البنية  أساسية  المجتمع”،  “خدمة  العلمي”،  “البحث   ،”

 .التحية والهيكل اإلداري”. ويعتمد نجاح االعتماد على نجاح هذت العناصر

 أنوا  اإلعتماد األكاديمي: .2

 Institutional Accreditationاالعتماد المؤسسي   (1

ل ذلك العاملين  هو اعتماد المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة حول كفاية المرافق والمصادر، ويشم 

بالمؤسسة وتوفير الخدمات األكاديميهة والطالبيهة المسهاندة والمناهج ومستويات انجاز الطلبة وأعضاء هيئة  

التعليمية)  المؤسسة  مكونهات  مهن  وغيرها  على  Prados, et al., 2005: 165)التدريس  يركز  فهو   ،

ة واإلدارية التي تحكهم المؤسسهة، ومدى قوة  التقويم الشامل للخصائص المؤسسية المتم لة بالسلطة القانوني

  بات مصادر التمويل ونظام القبول والخدمات الطالبية، وفعالية المؤسسة 

والجبر،   )الخطيهب  التعليمية  خدماتها  من  المستفيد  بالمجتمع  المؤسسة  عالقة  وأخيراً   29)وكفايتها 

اال 1999: هيئهات  إحهدى  االعتمهاد  من  النوع  بهذا  تقوم  ما  وعادة  المراحل  ،  وفق  المختصة  عتماد 



والخطوات المتعارف عليها و استنادا إلى المعايير والمؤشرات واألدلة، وقواعد التقدير ذات العالقة بكل  

مجهال مهن مجهاالت أداء المؤسسة التعليمية  م تقرر نتيجتها إن تلك المؤسسة قد استوفت الحد األدنهى مهن  

 نية محددة .المعايير فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زم 

 Programming Accreditation االعتماد البرامجي)التخصصي(:  (2

والتأكد من جودة هذت   أقسهامها،  التعليمية أو أحهد  المؤسسة  هو االعتراف بالبرنامج األكاديمي في 

البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة، ويطلق على هذا  

) النو التخصصهي  باالعتماد  األمريكي  التعلهيم  نطهاق  في  االعتماد  من    Yackee, )(Specializedع 

Accreditation (2000: 17  بهيئات االعتراف  من  النوع  هذا  بمنح  تقوم  التي  الهيئات  على  ويطلق   ،

 El-Khawas, 2001: 16 ).االعتماد التخصصي ) 

ا البرامجي)التخصصهي(مسهؤولية  االعتماد  مؤسسات  أو  وتتولى  الجوانب  ألحد  والتقويم،  لفحهص 

مراحل   وفق  وتتم  التعليمية  المؤسسة  داخل  المقهررات  حتى  أو  التخصصية،  البرامج  أو  المكونات، 

 :Enache, 1992 ).وخطوات متعارف عليها ووفق المعايير والمؤشرات المحددة مسبقاً لهذا الغرض) 

9 

 Professional Accreditationاالعتماد المهني:  (3

اال ويركز  يختص  المختلفة،  المهن  لممارسة  األشخاص  وأهلية  بجودة  باالعتراف  المهني  عتماد 

مهنته)  لممارسة  الخريج وصالحيته  على  أساس  هذا    Prados, (et al., 2005: 165بشكل  ويمنح   ،

النوع من االعتماد من قبل مؤسسات االعتمهاد التي أعدت لهذا الغرض كالنقابات واالتحادات أو الروابط  



 ,Enacheخاصة بمهنهة، كالعلوم الطبية، والمهنية والتدريس والمحاماة والهندسة وإدارة األعمالالمهنية ال

1992: 9 

 معايير اإلعتماد األكاديمي: .3

تربوياً   فكراً  ال ال ة  المفهاهيم  وشكلت  واالعتماد،  املة  الشا الجودة  هما  بمفهومين  المعايير  ارتبطت 

القرن الميالدي الماضي، حتى أصبحت المدخل الحقيقي    مترابطاً  ال ي األبعاد خالل حقبة التسعينات من 

 2007: 8).إلى تحقيق جهودة التعلهيم فهي مؤسسهة ما)درندري وهوك، 

والمعايير مؤشرات للمقارنة تستعمل لوضع أههداف وتقهويم اإلنجاز وقد تكون هذت المعايير عبارة  

الذ الطالب  نسبة  المؤسسة)م الً  في  لإلنجاز  الحالية  المستويات  وقد  عن  األعمال(  إدارة  دراسة  أتموا  ين 

 تكون هذت المعايير أيضا.ً

 

 برامج اإلعالم واالتصال الحاصلة على اإلعتماد األكاديمي الدولي في الجامعات العربيةثانيا: 

تحصلت أربع برامج من برامج اإلعالم واالتصال في الجامعات العربية، على اإلعتماد األكاديمي الدولي  

حافة واالتصال الجماهيري من مجلس اعتماد    Accrediting Council on Education in التعليم في الصا

Journalism and Mass Communicationباسم اختصاراا  المعروف   ، ACEJM  في مقرت  الذي   ،

 الواليات المتحدة األمريكية.

ا في  االتصال  الصحافة ووسائل  في  الدراسية  البرامج  بتقييم  تقوم  عالمية  والجامعات  وهو منظمة  لكليات 

داخل الواليات المتحدة وخارجها. وتخضع برامج الكليات الساعية للحصول على اعتمادها األكاديمي للمراجعة  

 .كلية حاصلة على هذا االعتماد حول العالم 119وهناك حالياا  .كل ست سنوات



 

 

حاف ، لبرامج اإلعالم واالتصال  ACEJMة واالتصال الجماهيري ونالحظ أن اعتماد مجلس التاعليم في الصا

(، فقد بدت التانافسية  2016،  2015،  2013في الجامعات العربية مع أنه جاء متأخرا إال أنه جاء متعاقبا) 

 بين هذت األقسام والكليات في أوجها للحصول على اإلعتماد األكاديمي الداولي.  

 

إعالم   برامج  المجلس  مان  اعتمد  الجامعات  وقد  من  أربعة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  خارج  واتصال 

 .العربية سابقة الذكر، وأربع أخرى من أمريكا الالتينية  

 

 خطوات اإلعتماد األكاديمي وإجراءاته:



الجماهيري يحدد   واالتصال  حافة  الصا في  التعليم  اعتماد  في  ACEJMC مجلس  اإلعتماد  وخطوات  مراحل 

 :خمس مراحل كما يلي

تشكل كل م سسة تر ب في الحصول على االعتماد لجنة إلعداد دراسة تقدم وصفاا   لدراسة الذاتية: ا .1

للتطوير وزيادة   المستقبلية  بالفعل لكل عناصرها، وبعع الخطط  قائم  لكل ما هو  موضوعياا ودقيقاا 

الو  بكافة  مدعمة  تكون  وبحيث  لالعتماد،  المانحة  الجهة  متطلبات  ضوء  في  وذلك   ائق  الفاعلية، 

 .الضرورية

وفي نفس الوقت تعتبر الداراسة الذاتية بمثابة عملية تقييم ذاتي تقوم بها الم سسة التاعليمية لنفسها،   .2

 .لتحدد نقاط تميزها، ونقاط ضعفها لمعالجتها، ومن  م تقدم هذت الدراسة للهيلة المانحة للجودة

الخارجي:   .3 ا التقويم  من  عدداا  أو  لجنة  بتشكيل  المجلس  الو ائق  يقوم  لدراسة  المتخصصة  للاجان 

  .من قبل أي م سسة تعليمية للتحقق فيها والتأكد من مصداقيتها وحقيقتها -الدراسة الذاتية -المقدمة

الميدانية:  .4 فريق   الزيارات  بتشكيل  لالعتماد  المانحة  الجهة  شكلتها  التي  اللاجان  أو  اللاجنة  تقوم 

للم سسة التعليمية الرا بة في الحصول على االعتماد،  متخصص للقيام بعدد من الزيارات الميدانية  

الذاتية   الدراسة  مصداقية  من  التأكد  وكذلك  مباشر،  بشكل  ومستواها  المقابالت  بإجراء  تقوم  حيث 

الجهة   إلى  رفعها  يتم  المطلوبة،  االعتماد  ومعايير  متطلبات  توافر  من  التأكد  وبعد  إليها.  المقدمة 

 .يالمانحة إلتخاذ القرار النهائ 

بعد التأكد من التزام الم سسة التعليمية بالمتطلبات والمعايير المطلوبة لالعتماد، يتم  القرار النهائي:   .5

النهائي القرار  لفترة زمنية محددة، وذلك بعد دراسة    –منح االعتماد بدون شروط أو رفضه    -اتخاذ 

ال الم سسة  وضع  وفي ضوء  المقدمة،  والتوصيات  والدراسات  التقارير  تأسيسها،  كافة  وتاريخ  حالي 



ويجوز للم سسة التعليمية المتضررة من هذا القرار أن تستأنف ضد أي قرار سلبي صادر عن الجهة  

 .المانحة لالعتماد

يتم إعادة اعتماد وتقويم الم سسة التعليمية بشكل دوري ومستمر   التقويم المستمر إعادة االعتماد:   .6

نفيذ المراحل السابقة مرة أخرى عند كل مرة يطلب فيها  لضمان جودتها وجودة مخرجاتها، حيث يتم ت

 .تجديد االعتماد

ونالحظ أن هذت المراحل متصلة ومتتابعة باستمرار في كل مرة يطلب فيها الحصول على االعتماد، ولذلك  

ويظل   المطلوبة،  الجودة  متطلبات  تحقيق  لضمان  االعتماد  على  حصولها  مع  حتى  مستمراا  تقويمها  يظل 

 .د ساري المفعولاالعتما

 

 ثالثا: معايير اإلعتماد األكاديمي الدولي لبرامج اإلعالم واالتصال 

حافة واالتصال الجماهيري  دراسة في معايير   ACEJMC مجلس اعتماد التعليم في الصا

 

حافة واالتصال الجماهيري  أحد عشر قيمة ومهارة  ACEJMC تشمل معايير مجلس اعتماد التعليم في الصا

ساب المعارف الخاصة بتاريخ التخصص ونظرياته ومناهجه وأسسه وقيم الحرية والتسامح واحترام  تتعلق: باكت

ت الماضية لما قبل بداية   نوات السا اآلخر. إضافة إلى إجراء دراسة ذاتية على تجربة القسم أو الكلية في السا

 دراسة الملف وفق تسعة معايير تتعلق بهههههههههه:

 تيجية والحوكمة واإلدراة للبرنامج أو البرامج أو الم سسة.  المهمة والرؤية واإلسترا .1

 الخطة الداراسية،   .2



 التنو  والشمولية،   .3

 أعضاء هيلة التدريس الدائمين ومن يعملون بنظام الدوام الجزئي،   .4

 البحث العلمي والناشاط المهني واإلبداعي،   .5

 الخدمات المقدمة للطلبة،   .6

 المصادر والمرافق والتجهيزات، .7

 لمجتمع.  خدمة ا .8

 .تقييم مخرجات التعليم .9

 
 المصدر:
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 متطلبات التأهل للّتقدم بطلب االعتماد:  

حا حدد متطلبات التأهل للتقدم بطلب  ACEJMC فة واالتصال الجماهيري مجلس اعتماد التعليم في الصا

 اإلعتماد في األتي:

يجهههب أن يكهههون البرنهههامج مهههن البهههرامج التهههي خولهههت الم سسهههة التعليميهههة بتقهههديمها وفقهههاا للمسهههو ات  .1

النظاميههههة )أي أن تكههههون الم سسههههة مخولههههة نظامههههاا بمههههنح الشهههههادة التههههي ينتهههههي بههههها البرنههههامج فههههي 

قههاا لمضهمون قهرار إنشههاء الم سسهة بالنسهبة للم سسههات الحكوميهة أو مضههمون التخصهص المعنهي وف

 الترخيص الممنوح للم سسة بالنسبة للم سسات األهلية(. 

يجههب أن يكههون مههدير الجامعههة )أو عميههد الكليههة( التههي ينتمههي إليههها البرنههامج قههد أقههر تقههدم البرنههامج  .2

 بطلب االعتماد.  

أن يكهون والنموذج المعد مهن قبهل الهيلهة لههذا الغهرم.  أن يكون قد تم توصيف البرنامج بموجب  .3

 التوصيف معتمداا من قبل اللجنة الرئيسية ذات العالقة في الم سسة التعليمية. 

أن يكهههون قهههد تهههم توصهههيف جميهههع مقهههررات البرنهههامج بموجهههب النمهههوذج المعهههد مهههن قبهههل الهيلهههة لههههذا  .4

 الغرم. 

لبهههات البرنهههامج باإلضهههافة إلهههى اللهههوائح أن يتهههوفر وصهههف واضهههح لمفهههردات مقهههررات البرنهههامج ومتط .5

المنظمههههة لشهههه ون الطلبهههههة الملتحقههههين بالبرنههههامج بمههههها فيههههها المتطلبههههات العامهههههة للم سسههههة التعليميهههههة 

 والمتطلبات الخاصة بالبرنامج المعني. 
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أن يتههوفر تقريههر سههنوي للبرنههامج ولكههل مقههرر مههن مقرراتههه بالصههيا المعتمههدة مههن قبههل الهيلههة، وذلههك  .6

 األقل عند التقدم بطلب االعتماد ولسنة  انية عند زيارة التقويم الخارجي.   لسنة واحدة على

% علههى األقههل مههن مقههررات البرنههامج، 50أن تتههوفر نتههائج اسههتطال  آراء الطلبههة لتقههويم البرنههامج و .7

 وأن تتوفر تقارير تلك االستطالعات لمدة سنتين على األقل عند إعداد تقرير الدراسة الذاتية. 

رنهههامج قهههد خهههرج دفعهههة واحهههدة علهههى األقهههل وأن تتهههوفر التغذيهههة الراجعهههة مهههن خريجههههي أن يكهههون الب  .8

 البرنامج )هذا الشرط ال ينطبق في حالة االعتماد الم قت(. 

بالنسهبة للبههرامج المصههممة لتأهيهل الطلبههة فههي تخصههص مهنهي، يجههب أن يكههون قهد تههم تشههكيل لجنههة  .9

كهون أ لبيهة أعضهاء اللجنهة مهن ذوي الخبهرة إشرافية للبرنامج من قبهل الكليهة أو القسهم.  ويجهب أن ت

المهنيهة ومهن خههارج الم سسهة.  وال بهد أن تتضههمن مههام تلههك اللجنهة مراجعهة بيانههات تقهويم البرنههامج 

 وتقديم المشورة حول مضمون البرنامج وترتيبات تقديمه. 

 Benchmarkingيجهههب أن يكهههون البرنهههامج قهههد اختهههار كليهههة أو أكثهههر لغهههرم المقارنهههة المرجعيهههة  .10

لتقويم جودة البرنامج.  ويجب أن يكون البرنامج قد أعهد قائمهة بم شهرات األداء التهي سهتتم المقارنهة 

بنههاءا عليههها.  وإذا تضههمنت تلههك الم شههرات بيانههات  يههر منشههورة فيجههب أن يكههون البرنههامج قههد اتخههذ 

 اإلجراءات الالزمة للحصول عليها.  

اسهههتيفاء البرنهههامج لمتطلبهههات اإلطهههار الهههوطني يجهههب أن يقهههدم البرنهههامج تقريهههراا مهههوجزاا يوضهههح مهههدى  .11

للم هالت وفقاا لما هو محدد في القسم السابع من الجزء الثهاني مهن دليهل ضهمان الجهودة واالعتمهاد 

 Handbook for Quality Assurance and Accreditation ofفهي التعلهيم العهالي 

Higher Education هادة التهههي ينتههههي بهههها .  علمهههاا بهههأن ههههذت المتطلبهههات تشهههمل مسهههمى الشههه



البرنههههامج وعههههدد السههههاعات المعتمههههدة التههههي يتضههههمنها البرنههههامج وال تههههدخل ضههههمنها سههههاعات السههههنة 

التحضيرية، كما تشمل نواتج التعلم في كل مجال من مجاالت التعلم ودالئهل تحصهيل نهواتج الهتعلم 

 في تلك المجاالت.  

يم ال يقههل عههن  ال ههة نجههوم فههي كههل معيههار و يجههب أن يكههون البرنههامج قههد أنهههى الدراسههة الذاتيههة بتقيهه .12

ويالحهههظ  أن ذلهههك ال يعنهههي رئيسهههي ومعيهههار فرعهههي مهههن المعهههايير المتوافقهههة مهههع طبيعهههة البرنهههامج.  

بالضرورة أن تكون الم سسة قهد حققهت  هالث نجهوم أو أكثهر فهي كهل بنهد مهن البنهود المدرجهة تحهت 

أكثههر فههي المقيههاس الشههامل لكههل  كههل معيههار فرعههي، وإنمهها المقصههود هههو اسههتحقاق   ال ههة نجههوم أو

    معيار رئيسي أو فرعي. 

 أما الحد األدنى من المتطلبات المؤسسية الالزمة لتأهل البرنامج للتقدم بطلب اإلعتماد فهي:

 أن تكون الم سسة التعليمية المقدمة للبرنامج قد أعدت خطتها اإلستراتيجية. .1

نشهأت مركهزاا أو وحهدة للجهودة.  وأن يكهون العمهل أن تكون الم سسة التعليمية المقدمة للبرنامج قهد أ .2

 جار إلعداد خطة إستراتيجية لتحسين الجودة. 

أن تكههون الم سسههة المقدمههة للبرنههامج قههد أعههدت قائمههة بم شههرات األداء لغههرم ضههمان الجههودة وأن  .3

تشهمل تلههك القائمههة م شههرات خاصهة بالبرنههامج.  ويجههب أن تكههون البيانهات المتعلقههة بهههذت الم شههرات 

وفرة للم سسة بشكل عام ولمعظم البرامج التي تقدمها الم سسهة ومهن بينهها البرنهامج الهذي ير هب مت

 في التأهل للتقدم بطلب االعتماد. 

أن يكههون لههدى الم سسههة وصههف واضههح إلجههراءات إقههرار البههرامج ومراقبههة جودتههها وإجههراءات إقههرار  .4

 تعديلها.  



د استخدمت أسهلوب اسهتطال  آراء الطلبهة لغهرم أن تكون الم سسة التعليمية التي تقدم البرنامج ق .5

% مههن كلياتههها أو أقسههامها.  وأن تتههوفر لههدى 50تقههويم جههودة المقههررات والبههرامج فيمهها ال يقههل عههن 

الم سسهههة بيانهههات االسهههتطالعات علهههى المسهههتوى الم سسهههي فهههي الجوانهههب المشهههتركة بهههين الكليهههات 

بهههين  Benchmarkingقارنهههة المرجعيهههة واألقسهههام بمههها يضهههمن إمكانيهههة اسهههتخدام تلهههك البيانهههات للم

 البرامج التي تقدمها الم سسة.  

أن تكون لدى الم سسة التاعليمية المقدمهة للبرنهامج آليهة لإلرشهاد األكهاديمي وتقهديم المشهورة للطلبهة.   .6

وأن تكههههون لههههدى الم سسههههة إجههههراءات لتقههههويم مههههدى مالءمههههة الخههههدمات المقدمههههة للطلبههههة الملتحقههههين 

 أن. بالم سسة في هذا الش

أن تكون الم سسة التاعليميهة المقدمهة للبرنهامج قهد وفهرت مرافهق وإمكانهات مناسهبة للنشهاط الالصهفي  .7

 المالئم للطلبة الملتحقين بالم سسة. 

أن تكهههون الم سسهههة التاعليميهههة المقدمهههة للبرنهههامج قهههد وفهههرت مهههوارد تعليميهههة مناسهههبة لهههدعم برامجههههها  .8

لتعهههرف علهههى احتياجهههات البهههرامج واالسهههتجابة لهههها التعليميهههة.  وأن تكهههون لهههدى الم سسهههة إجهههراءات ل

 وتقويم مدى مالءمة الخدمات المقدمة في هذا الشأن.    

أن يكهههون لهههدى الم سسهههة نظهههام لتزويهههد األقسهههام األكاديميهههة والكليهههات ولجنهههة ضهههمان الجهههودة ولجنهههة  .9

ن الخطهههط الدراسههههية، أو مهههها يقههههوم مقامههههها، بالبيانهههات اإلحصههههائية عههههن تحصههههيل الطلبههههة.  ويجههههب أ

تتضههمن تلههك البيانههات كحههد أدنههى المعلومههات المدرجههة فيمهها يلههي وأن تكههون هههذت المعلومههات متههوفرة 

 بين البرامج التي تقدمها الم سسة:   Benchmarkingلغرم المقارنة  

 توزيع درجات الطلبة في جميع المقررات. -أ



)أو برنامج( وكل كلية  -ب المقررات في كل قسم  وفي    توزيع متوسط درجات الطلبة في جميع 

 الم سسة بأكملها )و يفضل توفير المتوسط لكل مستوى دراسي أو سنة دراسية على حدة(.

 معدالت اجتياز الطلبة لجميع لمقررات. -ت

الم سسة   -ث )أو برنامج( وكل كلية وفي  المقررات في كل قسم  معدالت اجتياز الطلبة لجميع 

راسي أو سنة دراسية على  بأكملها)ويفضل توفير معدالت إنهاء الطلبة لمقررات كل مستوى د

 حدة(.  

معدالت انتقال الطلبة من سنة إلى سنة ومعدالت إنهاء الطلبة لمتطلبات التخرج في جميع   -ج

 البرامج.  

 بيانات توييف الخريجين.    -ح

 

حافة واالتصال الجماهيري إن القراءة التحليلية والعلمية في معايير  نتائج:     مجلس اعتماد التعليم في الصا

ACEJMC قة الذكر تفصح عن األتي:ساب 

االعتماد األكاديمي حسب معايير المجلس يعتمد على نظام واضح ومحدد، واليمنح إال إذا استطاعت   ✓

 الم سسة من تطبيق أسسه وشروطه.

 وإذا التزمت معايير األداء بمحتواها فإنها تعمل بفاعلية على: ✓

 ضمان درجة عالية من الجودة،   •

 ه عمليات التطوير والتحديث المستمرة،  وتحديد األساس الذي تبنى علي •

 والمساعدة في تقدم وتطور المهنة أو التخصص الذي يقدمه البرنامج المعتمد،   •



تحقيق   • في  تساعد  التي  والوسائل  الطرق  وتقديم  للبرنامج  ومناسبة  واضحة  أهداف  وجود  وتأكيد 

 األهداف،  

 مع ضمان خصوصية البرنامج بناء على أهدافه،   •

 األكاديمية وشفافيتها،   ووضوح البرامج •

يل   • في  المدرسة  تقدمها  التي  البرامج  بأهداف  المعنية  للجهات  ودقيقة  واضحة  معلومات  وتوفير 

  .ضمان اتساق األنشطة والبرامج مع معايير االعتماد األكاديمي وطموحات أفراد المجتمع

ولة والمجتمع بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقد •  مها،وكذا تعزيز  قة الدا

 وإعادة النظر في البرامج األكاديمية وتحسينها في ضوء متطلبات العصر،    •

 وزيادة التعاون والتفاعل االجتماعي بين أعضاء هيلة التدريس،   •

 ورفع دافعية العمل واإلنتاج،   •

 وتحقيق االنضباط الذاتي وشيو  مبدأ المساءلة والمحاسبة الذاتية والجماعية في عمل الم سسة، •

 افعية الطالب نحو التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم.وزيادة د •

تضههمن عمليههة تنفيههذ هههذت المعههايير وإلتههزام الم سههة التاعليميههة بههها جههودة البههرامج األكاديميههة، وذلههك مههن  ✓

روط  خههههالل قيههههام المجلههههس بالتأكههههد مههههن أن الم سسههههات األكاديميههههة يتههههوفر فيههههها الحههههد األدنههههى مههههن الشهههها

قع على قمتها األهداف المحددة، ومن  م مطالبتهها بإيههار ماي كهد أنهها تعمهل فعهالا والمواصفات التي ت

علهههى تحقيهههق ههههذت األههههداف، وأنهههها تمتلهههك الظهههروف واإلمكانيهههات الماديهههة والتنظيميهههة البشهههرية الكفيلهههة 

 باالستمرار. 



اء التأكههههد مههههن رصههههانة المسههههتوى العلمههههي للم سسهههههة التعليميههههة، وذلههههك بتحقيههههق مسههههتوى جيههههد مهههههن األد ✓

األكاديمي والمهني في البرامج المقدمة من قبل الم سسة محهل االعتمهاد، وبالتهالي قهدرة الم سسهة علهى 

تحقيهههق رسهههالتها التربويهههة ومصهههداقيتها مهههن خهههالل التزامهههها بالمعهههايير والضهههوابط ممههها يسهههاهم فهههي اتخهههاذ 

دة والكفههههاءة فههههي القههههرارات واإلجههههراءات التنظيميههههة المختلفههههة للوصههههول إلههههى مسههههتوى مههههن النوعيههههة والجههههو 

 الم سسات التعليمية. 

وتضههههمن هههههذت المعههههايير، وكههههذا إجههههراءات ومراحههههل تنفيههههذ عمليههههة اإلعتمههههاد التأكههههد مههههن تههههوفر الشههههروط  ✓

 األكاديمية في برامج الم سسة الخاضعة لعملية االعتماد. 

للتقههويم  إن اإللتههزام بهههذت المعههايير يحههث م سسههات التاعلههيم بكافههة أنواعههها علههى القيههام بمراجعههات دوريههة ✓

الهههذاتي لبهههرامج العمليهههة التاعليميهههة، وقهههدراتها الماديهههة والمعنويهههة بمههها يضهههمن تطهههوير إلهههى األفضهههل، وكهههذا 

تشههجيعها علههى التطههوير والتحسههين المسههتمرين مههن خههالل عمليههات فحههص وتقههويم األنشههطة والفعاليههات 

 التاعليمية والخدمية. 

ة المجتمهع، وذلهك بتشهجيع التنهافس المشهرو  أن من األهداف التي يحققهها علهى المهدى البعيهد ههو خدمه ✓

بين م سسات التعلهيم، وذلهك مهن خهالل مهنح االعتمهاد علهى مسهتويات)ممتاز، جيهد جهدا، جيهد( وإعهالن 

فههي وسههائل اإلعههالم المختلفههة تحقيقههاا Scoring Rating System درجههة التصههنيف فههي الجههودة 

طهههوير برامجهههها وتناولهههها بالمزيهههد مهههن للتنهههافس وتحفيهههزاا للم سسهههات التهههي حصهههلت علهههى مسهههتوى أقهههل لت

البحوث والدراسات للوصول إلهى األههداف المأمولهة وذلهك الكتسهاب السهمعة بهين الم سسهات التعليميهة، 

 أي أنه يساهم في رفع كفاءة الم سسات التعليمية وتحسينها. 



د المحلااي نالحظ أن هذه المعايير واألليااات التنفيذيااة لهااا ليسااع بعياادة عاان معااايير وشاارو  اإلعتمااا •

 للبرامج والكليات في بعض الجامعات العربية: 

رئيسية،   • معايير  أربعة  المتحدة  العربية  األمارات  بدولة  األكاديمي  االعتماد  هيلة  و يقة  في  جاء  فقد 

 : الفرعية، هي  يتدرج تحتها مجموعة من المعايير 

خطيط والتقييم الم سسى  الت-الم سسة   فعالية  -رسالة الم سسة  -رسالة وفعالية الم سسة : وتشمل :  .1

  .البحث العلمى الم سسى-اإلدارية والتعليمية  المساندة خدمات -البرامج والخدمات التعليمية-

التدريب  -البرامج الدراسية  -متطلبات القبول والتخرج  -البرنامج.  أهداف  -البرنامج التعليمى: ويشمل:  .2

بعد    -األكاديمي إلرشاد  -العلمى عن  التعليم  القبولبرنا  -برنامج  )متطلبات  العليا  الدراسات   مج 

 ) الخدمات  -والتخرج  وبرنامج  التعليمي  والتوسع  والمهنى  المستمر  هيلة   -التعليم  التدريس   أعضاء 

والتدريسية   أعبائهم   –وترقيتهم    –تعينهم    –تنميتهم    –رواتبهم    –أعدادهم    –)اختيارهم     –االدارية 

 . التعاقدية ترتيبات الشراكة واالتفاقيات -طرق تقييمهم( 

وتشمل:  .3 التعليمية:  الدعم  االخرى   -خدمات  التعليمية  والخدمات  التعلم خدمات -المكتبة    -مصاددر 

التعاونية   المعلومات  -المويفون    –االتفاقيات  تقنيات  وانظمة  الطالبية-موارد  التنمية    -خدمات 

المالية للطالب  -سلوكيات الطالب وتنظيماتهم الصحيةالخدم-اإلرشاد الطالبى-المنح  إسكان    -ات 

 .األنشطة الطالبية -الطالب

وتشمل اإلجراءات .4 واإلدارة: اإلدارية:  الم سسة  -التنظيم  المالية)تخطيط  -تنمية    –الموازنة الموارد 

  -الخزينة إدارة المخاطر( –الرسوم سياسة رد –المشتريات ورقابة الموجودات –المحاسبة–رقابة الموازنة



المنح والعقود    -تخطيط المرافق(   –الفكرية وحقوق النسخ   الملكية  –مةالسال  –األصول الثابتة)الصيانة

 البرامج والخدمات التعليمية.   -الكيانات الم سسية ذات الصلة  - والبحوث الممولة خارجيا

و يقة   السعودية  وتحدد  العربية  المملكة  في  األكاديمي  الجودة واالعتماد  معيارا  دليل ضمان  إحدى عشر 

 :  خمس مجموعات هي

 أ. السياق الم سسي:  

 الرسالة واألهداف. .1

 السلطات واإلدارة.  .2

 إدارة ضمان الجودة والتطوير. .3

 ب. جودة التعلم والتعليم:  

 التعلم والتعليم   .4

 جه. دعم تعليم الطالب:

 خدمات دعم وإدارة الطالب  .5

 مصادر التعلم  .6

 د. دعم البنية التحتية :

 المرافق والتجهيزات   .7

 لي اإلدارة والتخطيط الما  .8

 عمليات التوييف  .9

 هه. اإلسهامات االجتماعية:  



 البحث   .10

 العالقات الم سسية مع المجتمع   .11

وت كد: أنه عند التقويم لالعتماد الم سسي، فإن األداء في كل هذت المجاالت على مستوى الم سسة ككل  

بالن أما  الم سسة.  في كل  البرامج  عامة عن وضع  أخذ صورة  ذلك  فى  بما  االعتبار،  في  لتقويم  ي خذ  سبة 

 البرامج، فكل معيار ينظر إليه بما يتناسب مع طبيعة البرنامج الخاضع للتقويم.

 وتضع الهيلة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد المصرية أربع معايير هي:

  .رؤية ورسالة الم سسة .1

  .دراسة التقويم الذاتيا للم سسة .2

  .خطة التحسين المستمرا للم سسة .3

  .ضبط الجودة بالم سسةنظم التقويم و  .4

 

 خاتمة:

الجماهيري  واالتصال  حافة  الصا في  التعليم  اعتماد  مجلس  أن  المالحظات  ACEJMC ر م  بعع  وجه 

 ، وأهمها:للبرامج والكليات التي تحصلت على إعتمادت 

التعليمية كلها، وهي   ✓ العملية  التعليمية، وتقييم  المخرجات  نقص كفاءة بعع أدوات وم شرات قياس 

لى التطوير وإعادة النظر في صيا تها بما يتالءم مع المعايير العالمية، وبما يحقق كفاءتها  بحاجة إ

 في ذلك.

 بعع االخالالت في التنو  والشمول، على مسنوى األساليب التعليمية وأداواتها خاصة. ✓



طروحة  عد إلتزام بعع البرامج بالمعايير العالمية في مجال أعداد الطلية في الشعب والمساقات الم ✓

 كل فصل.

اإلعالم  ✓ أخرى  ير  تكون من مشارب معرفية  أن  والتي وجب  المساندة  المساقات  في بعع  نقص 

 واالتصال.  

حافة   إال أن حصول هذت البرامج األربعة على اإلعتماد األكاديمي الدولي من مجلس اعتماد التعليم في الصا

وكلياتها   ألقسامها  يحسب  إنجازا  يعد  الجماهيري؛  جامعة  واالتصال  أي  بإمكان  أنه  على  ويدلل  وجامعاتها، 

 .ة لجودة التعليم العالي وفعاليتهعربية أن ترقي من برامجها ومخرجاتها التعليمية لتتالءم مع المعايير العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لية(واقع البحوث االعالمية العربية في مجال االعالم الرقمي)رؤية تحلي

 لوجيا)أبوظبي(د.غادة صالح كلية االمارات للتكنو 

 أبشر جامعة العلوم الحديثة )دبي(حسن د.مثاني      

 

 

 :مقدمة

انتبات          لفتت  التي  البحثية  المجاالت  أبرز  من  يواهر  من  به  ومايرتبط  الرقمي  االعالم  مجال  أصبح 

تتزايد أهميتها  الباحثين في السنوات األخيرة ومع تطور تطبيقاتها وتنوعها وتزايد معدالت استخدام الجمهور لها 

 .وبالتالي يتزايد نمو البحث العلمي في هذا المجال. 

الم  رة      العوامل  أحد  فقد اصبح  والمجتمع  الفرد  على  وتا يرت  الرقمي  االعالم  في  المستمرة  التطورات  ومع 

 . على الحياة االجتماعية والفكرية والثقافية داخل المجتمعات. 

الباح        من   الكثير  تناول  العلمية  وقد  الدراسات  من  الكثير  عن  وأسفرت  الرقمي   االعالم  دراسة  ثين 

األساليب   على  الوقوف  معه  يستوجب  الذي  األمر  الرقمي  االعالم  عن  التقليدي  االعالم  الختالف  ،ونتيجة 

المنهجية   هذت  على  والوقوف  الدراسات.  هذت  في  استخدامها  تم  التي  النظرية  والمداخل  البحثية  واألدوات 

ات والتعرف على تطبيق هذت األدوات التي  اعتادوا على  استخدامها في دراسة اإلعالم التقليدي ،حيث  واألدو 

 .يتوجب تطوير األساليب المنهجية المستخدمة في االعالم الرقمي. 



الماجستير والدكتورات عن اإلعالم الجديد، في         لما نشر من رسائل  تحليلية  الدراسة الي دراسة  وتهدف 

ا االعالم  بعع  بحوث   تناول  نحو  الباحثين  اتجاهات  على   الوقوف  التحليل  .ويهدف  السودانية  لجامعات 

إلى   علمية  لتحقيق إضافة  البيانات   لتحليل  المستخدمة   البحوث واألدوات  منهجية  ،.والتعرف على  الجديد 

 .التراث العلمى

 تساؤالت الدراسة  

 ت اآلتية :تسعي هذت الدراسة الوصول لإلجابة على التساؤا 

 ما مفهوم اإلعالم الرقمي وما أيجابياته وسلبياته ؟   -1

 ما هي اتجاهات الباحثين نحو تناول بحوث  االعالم  الرقمي ؟  -2

اإلعالم   -3 بحوث  في  استخدامها  تم  التي  البيانات  وتحليل  لجمع  المستخدمة  واألدوات  المنهجية  ما 

 الرقمي ؟  

 م الرقمي؟ماأكثر الفلات التي ركزت عليها بحوث اإلعال -4

 ما التخصصات ) في مجال اإلعالم ( التي ركزت عليها هذت الدراسات ؟   -5

 ؟  ما أوجه التشابه واإلختالف بين نتائج هذت الدراسات   -6

: تعتبر هذت الدراسة دراسة تحليلية  لرسائل الماجستير والدكتورات عن اإلعالم الجديد، في بعع  منهج الدراسة

التحليل الوقوف على  اتجاهات الباحثين نحو تناول بحوث  االعالم الجديد ،  الجامعات السودانية . ويهدف  

واألدوات   البحوث  منهجية  على   الرقمي.والتعرف  اإلعالم  بمجال  المرتبطة  الدراسات  فى  الهامة  والجوانب 



البح والمناهج  الرقمي،  اإلعالم  مجال  فى  المثارة  البحثية  الموضوعات  و  البيانات  لتحليل  ثية  المستخدمة  

واألدوات والعينة المستخدمة، ، وعرم أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسات لتحقيق إضافة علمية إلى  

 . التراث العلمى.  

 أداة جمع البيانات :

وتمثلت فى استمارة تحليل تضمنت الموضوعات البحثية المثارة فى مجال اإلعالم الرقمي، والمناهج البحثية  

 ستخدمة، ، وعرم أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسات .واألدوات والعينة الم

 مجتمع البحث:

الخرطوم السودانية)  الجامعات  ببعع  كليات اإلعالم  مكتبات  الباحثتان على  -النيلين-االسالمية-واعتمدت 

العالمية   الم–أفريقيا  والدكتوراة  الماجستير  والتكنولوجيا( وتم االطال  على رسائل  للعلوم  في  السودان  ختصة 

 مجال االعم الرقمي .

االسالمية وذلك  أم درمان  اعتمدت الباحثتان على المسح الشامل لكل الجامعات ماعدا جامعة  عينة الدراسة: 

ما أمكننا الوصول عليها عن طريق أمين المكتبة .حيث    واطلعنا على,يعزى لوجود جرد للرسائل العلمية فيها  

في مجال االعالم الرقمي كعينة للدراسة من كل الجامعات )مجتمع    رسالة ماجستير ودكتوراة  43تم تحليل  

 البحث(.كما هو وارد بالجدول التالى:

السودان للعلوم   أفريقيا العالمية  النيلين  االسالمية الخرطوم 

 والتكنولوجيا 



 دكتوراة  ماجستير  دكتوراة  ماجستير  دكتوراة  ماجستير  دكتوراة  ماجستير  دكتوراة  ماجستير 

1 1 8 8 3 3 4 - 9 6 

 تعريفات اإلعالم الجديد 

اإلعالم  فهو   ، اإلعالم  لهذا  جديدة  أرضية  على   ، المستحد ة  اإلعالمية  للتطبيقات  المتعددة  األسماء  تدل 

وإعالم   ، الجديد  واإلعالم  المعلومات،  وإعالم  الشبكي  اإلعالم  هو  أيضاا  التفاعلي   اإلعالم  وهو  الرقمي  

لوسائط المتعددة ، كما يطلق عليه البعع مصطلح اإلعالم البديل. أو صحافة  الوسائط التشعبية ، وإعالم ا

الكمبيوتر   هي  عناصر  اندماج  ال ة  من  الناتجة  االتصالية  العملية  هو  الجديد  االعالم  ويعد  المواطن. 

 .والشبكات والوسائل المتعددة

م الرقمية عموماا أو صناعة الصحافة  يعرف قاموس اإلنترنت الموجز تعبير اإلعالم الجديد بأنه أجهزة اإلعال.

 .على اإلنترنت . 

المستحد ة  من   األشكال  العديد من  إلى  يشير  "مصطلح  بأنه:  الجديد  اإلعالم  أوبيديا  تعرف موسوعة ويب 

   (1)نظم االتصال اإللكتروني المختلفة والتي أصبحت ممكنة من خالل استخدام تقنيات الحاسب اآللي. 

يات االتصال والمعلومات الرقمية التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستهالك  هو مصطلح يضم كافة تقن

االلكترونية   األجهزة  خالل  من  نريدت  الذي  وبالشكل  نريدت  الذي  الوقت  في  نريدها  التي  المعلومات  وتبادل 

 .المتصلة أو  ير المتصلة باإلنترنت، والتفاعل مع المستخدمين اآلخرين في أي مكان . 

 :الم الجديدخصائص اإلع 



السمات   القديم في بعع جوانبه، إال أنه يتميز عنه بالعديد من  اإلعالم  اإلعالم الجديد يتشابه مع  مع أن 

 :التي يمكن إيجازها بما يأتي

 .التحول من النظام التما لي إلى النظام الرقمي .1

تصال تأ ير في أدوار  التفاعلية: وتطلق هذت السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية اال .2

 .اآلخرين وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم الممارسة المتبادلة أو التفاعلية

تفتيت االتصال: وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة   .3

تحكم درجة  أيضاا  الماضي. وتعني  في  كان  كما  إلى جماهير ضخمة  بحيث    وليس  االتصال  نظام  في 

 .تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها

من   .4 تتطلب  وال  المستخدم،  للفرد  مناسب  وقت  في  واستقبالها  الرسائل  إرسال  إمكانية  وتعني  الالتزامنية 

لهم أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه  .(2)المشاركين كا

صغر الحجم مع إمكانية االستفادة منها في االتصال من أي    الحركية: تتجه وسائل االتصال الجديدة إلى .5

يمكن   التي  الصغيرة  الشاشة  ذات  التلفاز  أجهزة  ومثال هذا  أ ناء تحرك مستخدمها،  في  آخر  إلى  مكان 

 .استخدامها في السيارة مثالا أو الطائرة

آخر، .6 إلى  وسيط  من  المعلومات  نقل  على  االتصال  وسائل  قدرة  وهي  التحويل:  التي    قابلية  كالتقنيات 

 . يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس

قابلية التوصيل: تعني إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنوا  كثيرة من أجهزة أخرى وبغع النظر عن   .7

  جهاز التلفاز بجهاز  DVDالشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع . ومثال على ذلك توصيل

 .الفيديو



الشيو  واالنتشار: ويعني به االنتشار المنهجي لنظام وسائل االتصال حول العالم وفي داخل كل طبقة   .8

 .من طبقات المجتمع

الكونية: البيلة األساسية الجديدة لوسائل االتصال هي بيلة عالمية دولية حتى تستطيع المعلومات أن تتبع   .9

 .(3)المسارات المعقدة

 :الجديد من سلبيات اإلعالم 

 .انتحال الشخصية .1

 .الذم والتحقير واإلهانة عبر الشبكة .2

 .النصب واالحتيال في المعلوماتية .3

 .انتهاك البيانات الشخصية اإللكترونية .4

 . التحرش والمضايقة عبر برامج أنشطة االعتداء علي الخصوصية وهي تتعلق بجرائم االختراق  .5

 .تشكل أحد وسائل  سيل األموال .6

 .ت مواقع إلكترونية إباحيةتتيح تشكيل منصا  .7

 .سهولة إخفاء معالم الجريمة اإللكترونية وصعوبة تتبع مرتكبيها .8

  يرت من أنماط الحياة في المجتمع الشرقي.    .9

 :إيجابيات اإلعالم الجديد

حققت وسائل اإلعالم االجتماعية إيجابيات ربما لم تستطع أن تقدمها وسائل اإلعالم التقليدية بسبب محدودية  

 :سيلة والتفاعلية، ومنهاالو 



 .ال يتطلب تكاليف مادية كبير )جهاز كمبيوتر، وخط إنترنت(  .1

أعطى الناس فرصة للتعبير عن أنفسهم وتقديم تقرير عن عالم كان ال يمكن تصورت حتى وقت قريب   .2

 )حرية االعالم الجديد( .جدا

  .انتشار وجهات النظر مختلفة وحقائق منعت من قبل .3

 .ة في استخدام التكنولوجياجعلت الناس أكثر  ق .4

مساعدة األفراد الذين يفتقرون إلى الثقة في بناء العالقات االجتماعية المباشرة، ليشر  بمقابلة األصدقاء   .5

 .واالتصاالت عن بعد

 .عزز التضامن بين الجماعات وأصحاب القضايا المشتركة .6

عل      .7 االتصاالت،  مجال  في  المسافة"  "طغيان  على  التغلب  على  المغتربين  ساعد  المثال:  سبيل  ى 

 .وأهليهم

 .يساعد الصحفيين في معرفة اتجاهات الرأي العام .8

 .ساعد القوى وحركات التحرر على التواصل واستخدمه كمنصة إخبارية في البلدان السلطوية .9

 .أدوات اإلعالم االجتماعي على حد سواء تنوعا ومرونة .10

 .مع اآلخرين بسهولة تمكن أي فرد من إنشاء المحتوى الخاص به ومشاركته  .11

    (4)تقوم بويائف اإلعالم )اإلخبار، الترفيه، التسويق.    .12

 :أهم مميزات اإلعالم الجديد



تكنولوجيا اإلعالم الجديد  يرت أيضاا بشكل أساسي من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصال من   .1

يختار فيه   (active) حيث تطلبها لدرجة عالية من االنتبات فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل

 .المحتوى الذي يريد الحصول عليه

تكنولوجيا اإلعالم الجديد أدت أيضاا إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة والتي كانت في الماضي   .2

 .وسائل مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل

ة ال مفر منها. فالشبكة العنكبوتية العالمية مثال جعلت بإمكان أي  جعلت من حرية اإلعالم حقيق .3

شخص لديه ارتباط باإلنترنت أن يصبح ناشراا وأن يوصل رسالته إلى جميع أنحاء العالم بتكلفة ال  

 .تذكر

اإلعالم الجديد هو إعالم متعدد الوسائط حيث أنه أحدث  ورة نوعية في المحتوى االتصالي الذي   .4

زيج من النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو. هذا المحتوى متعدد يتضمن على م

الوسائط انتشر بشكل هائل خالل السنوات الماضية بشكل خاص عبر ما يعرف بصحافة المواطن  

 (5)وكان له تأ يرات اجتماعية وسياسية وتجارية كبيرة تستلزم التدبر والدراسة

تعدد الخيارات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم والذين أصبح  تفتيت الجماهير: ويقصد بذلك زيادة و  .5

وقتهم موزعاا بين العديد من الوسائل مثل المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعية والهواتف  

 .الذكية وألعاب الفيديو االلكترونية بجانب الوسائل التقليدية من صحف وإذاعة وتلفزيون 

م الحاجة لوجود المرسل والمتلقي في نفس الوقت، فالمتلقي بإمكانه   ياب التزامنية: ويقصد به عد .6

 .الحصول على المحتوى في أي وقت يريدت



االنتشار وعالمية الوصول: ويقصد باالنتشار شيوعه ووصوله إلى جميع شرائح المجتمع تقريبا،   .7

 .إضافة إلى عالميته وقدرته على تجاوز الحدود الجغرافية

 النظر عن مواصفات ومقاييس المنشئ للمحتوى .قابلية التواصل بصرف  .8

  :أقسام اإلعالم الجديد

  :يمكن تقسيم اإلعالم الجديد إلى األقسام األربعة اآلتية

وتطبيقاتها, وهو جديد كلياا بصفات, وميزات  ير   Online اإلعالم الجديد القائم على شبكة االنترنت -1

 . تطبيقات ال حصر لها مسبوقة, وهو ينمو بسرعة وتتوالد عنه مجوعة من 

أيضا   -2 الكتب والصحف، وهو  قراءة  أجهزة  ذلك  في  بما  المحمولة،  األجهزة  القائم على  الجديد  اإلعالم 

ينمو بسرعة وتنشأ منه أنو  جديدة من التطبيقات على األدوات المحمولة المختلفة ومنها أجهزة الهاتف  

 .والمساعدات الرقمية الشخصية و يرها

منص -3 على  قائم  مثل  نو   جديدة  ميزات  إليها  أضيفت  التي  والتلفزيون  الراديو  مثل  التقليدية  الوسائل  ة 

 .التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب

الحفظ   -4 بوسائل  أو  شبكياا  إما  النو    هذا  تداول  ويتم  الكومبيوتر  منصة  على  القائم  الجديد  اإلعالم 

الع ويشمل  إليها  وما  الضوئية,  االسطوانات  مثل  والكتب  المختلفة  الفيديو  والعاب  البصرية  روم 

   ( 6)االلكترونية و يرت

 

 االتجاهات المنهجية في دراسات االعالم الرقمي:



المسح  أسلوب  باستخدام  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسات  االستبيان    استخدمع معظم  أداة  باستخدام 

جمهور الداخلي لبنك أمدرمان  (، وتم استخدام صحيفة االستبيان لل2016مصطفى محمد هارون،  ) كدراسة  

منتصر عبد القادر  )   (  900عاملين( كما تم أخذ العينة من المجتمع األصلي والبالا عددها ) -الوطني)عمالء

أبوبكر،   العينة    (،   2016حاج  أفراد  عدد  بلا  حيث  الرئيسة  البيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدمت  كما 

زينب85)  عمدي)  بشكل  اختيارهم  تم  فرداا  قجة،   (  حسهن  كأداة    (.   2017محمد  باالستبانة  الباحث  استعان 

و استمارات االستقصاء )      (،   2017)الطيب األمين حامد التكينة،   رئيسية باإلضافة الي المالحظة والمقابلة

وأستخدمت االستبانة والمقابلة    (،   2015أحمد طه العاقب ابوحريرة، صحيفة االستبيان( في الدراسة الميدانية ) 

تين لجمع المعلومات كما تم تحديد مجتمع البحث والذي يتمثل في العاملين بسودانير وتم اختيار العينة  كأدا

 ( عددها  والبالا  البسيطة  .160العشوائية  مفردة  البدوي، (  سليمان  االستبانة    (، 2015)الشريف  وأستخدمت 

ل في العاملين بسودانير وتم اختيار  والمقابلة كأداتين لجمع المعلومات كما تم تحديد مجتمع البحث والذي يتمث 

واعتمدت    (، 2016المقبول علي المقبول محمد،   ( مفردة ، ) 160العينة العشوائية البسيطة والبالا عددها ) 

الدراسة)  الميدانية وذلك عن طريق توزيع االستبانات على عينة  الدراسة  امال تيسير أحمد    الدراسة على 

الباحث  (، 2015العبيدات،  استعان  الحالة    وقد  المسح ودراسة  الوصفي عبر  بالمنهج  الدين مصطفي  حسام 

الشخصية   للمقابالت  باإلضافة   االستبيان  الباحث  استخدم  المعلومات  جمع  مرحلة  وفي  المنهجي  والتكامل 

الدين مصطفي،  )حسام  على    (،  2007والمالحظة  مرتكزاا  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الباحث   واعتمد 

)حيدر محمد    ستخدم أداة اإلستبيان كأداة رئيس وأداتي المقابلة والمالحظة كأدوات مساعدةأسلوب المسح ؛ با

وكانت المالحظة والمقابلة واالستبانة أدوات لجمع المعلومات،واعتمدت في التحليل    (،   2012زين عبد الكريم، 

برنامج   على  الميدانية  الدراسة  لبيانات  درجة    SPSSاإلحصائي  في  الفوارق  عبد  لمعرفة  المتغيرات)  توزيع 



اعتمد الباحث في هذت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة رئيسة   . ( 2012الرحمن بنعوف، 

لجمع المعلومات وتكون مجتمع البحث من طالب جامعة السودان المفتوحة بوالية الخرطوم وتم اختيار عينة  

 ( بلغت  طالباا) 250عشوائية  بشي (  إبراهيم  المنهج    ( 2015ر، مودة  الباحث  اختار  البحث  مشكلة  ولمعالجة 

الوصفي مع أداة االستبيان ورأى أن يكون مجتمع البحث إدارة األخبار والبرامج السياسية بتلفزيون السودان ،  

وولطبيعة بحوث االتصال   ( 2015إبراهيم الصديق، % من مجتمع البحث األصلي ) 50وتم اختيار عينة تمثل 

عل الباحث  االستكشافية،  اعتمد  المسحية  البحوث  أنوا   من  البحث  هذا  كون  التحليلي  الوصفي  المنهج  ى 

 ( بالمشاركة  والمالحظة  المقابلة  أداتي  بجانب  الميدانية  الدراسة  في  الخبراء  مجدي  واستمارة  أحمد 

ي للدراسة  ويمثل االطار المكاني للدراسة في تلفزيون السودان وقناة الشروق. اما أالطار الزمان  ( 2015شفيق، 

م( ويعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية حيث اعتمد الباحث على  2015م وحتى 2013فهو في الفترة من) 

)مصممي   البحث  مجتمع  ويمثل  والمالحظة  والمقابلة  اإلستبيان  وهي  البحثية  االدوات  من  البيانات  جمع 

فرداا . وكانت   25ن السودان وعددهم جرافيك ومخرجين ومنتجين وفني ديكور( بقناة الشروق الفضائية وتلفزيو 

وعددهم   والديكور  الجرافيك  في  مختصين  مع  الحسن،   افراد.)  5المقابلة  محمد  إطار    ( 2015اسامة  في 

المقارن   النتائج، والمنهج  البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها واستخالص  البحوث الوصفية بغرم جمع 

( وكيفية  كمية  مقارنات  العو   إلجراء  وداعة هللا، محمد  محمد  التحليلي  2014م  الوصفي  المنهج  (واستخدم 

)  حاتم على مصطفى، 2013( استفادت الدراسة ومويفة ا    150باختيار عينة عشوائية منتظمة قوامها   مويفا ا

حجم   بلا  حيث  مختار، 2009(  أحمد  البيانات)ياسر  لجمع  كاداة  واالستبيان  الوصفي  التحليلي  المنهج  من 

للجمهور   الكترونية  تقدم خدمات  التي  الحكومية  األجهزة  في  العاملين  الدراسة  114  مفردة من  في  العينة  

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة و االستبيان لقياس آراء عينة الدراسة)أشرف قرشي  



المنهج الوصفي  التحليلي)منى جبر   للدراسة باعتماد  آدم، 2011م( المالحظة والمقابلة واالستبيان  كأدوات 

 السيد عبد الفضيل، 2004( .

الباحث على تحليل مضمون   المضمون حيث عمل  أسلوب تحليل  البعع  استخدم  وفي إطار منهج المسح 

اإلعالنات في موقع سودانيز اون الين خالل فترة الدراسة وهي ستة اشهر حيث قام الباحث بتحليل إعالنات  

والقوال  عنها  المعلن  والخدمات  والقيم  السلع  وموقعه  ومكانه  اإلعالن  وزمن  المستخدمة  والم  رات  الفنية  ب 

المجيد،،  عبد  أحمد  )أنس  فيه  واتبع 2008المضمنة  المضمون    (،  تحليل  لموقع    منهج  اإلخبارية  للمعالجة 

البحث  لقضية  االستبيان،)   الجزيرة نت  والمالحظة واستمارة  الحديث  المكتبي  األسلوب  الحكيم  ، وأدوات  عبد 

صفحاتها    (،   2011، أحمين في  الدراسة  موضو   المواقع  تناولته  ما  محتوى  تحليل  على  الباحث  استند  كما 

العام   خالل  الوصفي    ( 2016صالح،   حمزت  مختارم) 2014الرئيسة  بشقيه  المسح  منهج  الدراسة  واستخدمت 

ال التاريخي واإلحصائي والمقارن ، كما استعان بأدوات تحليل  للمنهج  محتوى واالستبيان  والتحليلي باإلضافة 

(استخدمت الدراسة المنهج الشمولي بما أنطوى عليه من مناهج  2014نهى جعفر سرالختم، والمالحظة العلمية) 

الدين   المعلومات)محي  لجمع  كهأداة  باالستبان  واالستعانة  المضمون  تحليل  ومنهج  تحليلية  وصفية  فرعية 

 ( 2002تيتاوي، 

)أ الميداني  المسحي  المنهج  ، كمااعتمد على  الباقي  عبد  منهج  (،   2014حمد محمد محمود  الباحث  استخدم 

المسح بنظام العينة أو الحالة للفلات المختارة من المجتمع السوداني، وهو يعتبر منهجاا علمياا منظماا يساعد  

على   الباحث  أعتمد  كما  الدراسة،  موضو   بالظاهرة  تتعلق  التي  والخصائص  المعلومات  على  الحصول  في 

ان ليتعرف من خاللها على اآلراء واألفكار واإلتجاهات واالنطباعات والتأ يرات المختلفة على  صحيفة استبي 

البحث، أونالين  :  مجتمع  )سودانيز  التالية  السودانية  االلكترونى  النشر  مواقع  فى  البحث    –ينحصر مجتمع 



عدة  –الراكوبة   تضم  حيث  الحجم،  كبيرة  بأنها  البحث  عينة  وتتسم  االخبارى(,  طبقات    سونا  من  فلات 

الجامعات   )أساتذة  يشمل  فهو  الجامعات    –االعالميون    –السياسيون   -المجتمع،  وهو    -طالب  الشباب(, 

من   كثير  في  المختارة  الطبقات  من  طبقة  كل  فرد  ويختلف  ومتنو ،  الثقافات  متعدد  مجتمع  يعتبر  بذلك 

واالقتصادي بينهم, فهم يتمتعون بمستوى  المتغيرات عن نظيرت بسبب التفاوت في المكون الثقافي واالجتماعي  

تعليمي متميز، وقادرون على التأ ير فيمن يتوجهون إليهم عبر الوسيلة االعالمية التي يستخدمونها، كما أنهم  

قادرون على تشكيل رأي عام في محيط دائرتهم، وبالتالي يمكن خلق صورة ذهنية معينة للوسائل التكنولوجية  

سائل اإلتصالية لمواقع النشر االلكترونى وشبكة االنترنت بشكل عام، كما يمتد تأ يرهم  الحديثة واألشكال والو 

 ( 2011أيضاا فيمن ي  رون عليهم إلي تبنى أنماط جديدة من السلوك االجتماعي.) عبد الرحمن محمد ابراهيم، 

الرقمي، . اإلعالم  خبراء  من  عينة  لمسح  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  على    اعتمدت  واعتمد 

الخبراء   من  البحث  عينة  وتكون  والمالحظة.  والمقابلة  االستقصاء  مثل  البحثية  األدوات  بعع  استخدام 

( مفردة)معزة مصطفى أحمد  90والمختصين في اإلعالم في السودان وشبكة الجزيرة اإلخبارية وبلا عددها ) 

المسحي، كما استخدمت أد2017فضل،  المنهج  الدراسة على  المقننة،  ( واعتمدت  وات )االستبيان، والمقابلة 

من   طبقية  عشوائية  عينة  اختيار  تم  التطبيقي  الجانب  وفي  الدراسة،  وبيانات  معلومات  لجمع  والمالحظة( 

مجتمع الدراسة الذين يمثلون اإلعالميين الذين يعملون في الم سسات اإلعالمية بدولة قطر، باإلضافة إلى  

واستكشفت الدراسة في جانبها النظري آفاق   .(والممارسين )استمارة خبراء  إجراء مقابالت مع عدد من الخبراء

كما   توييفهما،  وكيفية  اإللكتروني  العام  والرأي  التقليدي  العام  بالرأي  وعالقتها  والمستقبلية  الحالية  التفاعلية 

يمه إلى أشكال وقوالب  قدامت الدراسة قواعد أساسية في إدارة المحتوى اإللكتروني للمواقع اإللكترونية عبر تقس

)المستخدم( ليكون أكثر تفاعال مع الموضوعات المطروحة القاري  ) عادل المهدي عبد  .تساعد على جذب 



  185واستخدمت دراسه اخرى المنهج الوصفي التحليلي متبعة أسلوب المسح باختيار    ( 2017الدائم علي  ، 

اا( كعينة من مجتمع الدراسه الذي تم حصرت في الفلا  ت ذات الصلة واالهتمام بالتكنولوجيا الجديدة وتمثال  )فردا

السوداني)  المجتمع  في  رأي  محطات    ( 2016صالح،   حمزت   مختار قادة  لتغطي  الميدانية  الدراسة  استخدمت 

والية الخرطوم( تم تنفيذ  -الشروق   -النيل الزرق –البث واالنتاج التلفزيوني الرئيسة بالسودان )تلفزيون السودان  

لعينة يمثلون مجمو     45نوعية من    استبانة  منتجي ومعدي    192شخص  األربع من  بالمحطات  بالعاملين 

لجمع   كأداة  المالحظة  استخدمت  كما  االختصاصين  مع  بمقابالت  االستبانة  وتعزيز  التلفزيونية  المادة 

 (2012البيانات)عبد العزيز موسى  بشارة محمد أحمد، 

السوداني)  وجاءت الدراسة الميدانية التي شملت عينة من   شاب وشابة( في محاولة لتقصي    1004الشباب 

المجتمع   شباب  في  المستقبل  عليه  يكون  أن  يمكن  ما  لقراءة  اإلستخدام  هذا  تأ يرات  عن  الشباب  دور 

   ( 2017السوداني)ليلى الضو سليمان، 

ستبانة  وفي سياق آخر اعتمدت بعع الدراسات على استخدام المنهج التاريخي حيث إعتمد الباحث علي اإل

في جمع المعلومات , و تم اختيار عينة عمدية قصدية من عدد من طالب الجامعات تمثلت في ) جامعة  

العينة   وبلغت   ) بحري  وجامعة  االزهري  الزعيم  وجامعة  العالمية  ابراهيم  170افريقيا  )محمد  مفردة 

اريخي واعتمد الباحث على  استخدم الباحث في هذت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والت  (،   2015موسى، 

الفيسبوك   صفحة  جمهور  هو  البحث  مجتمع  ويعتبر   . والمالحظة  المقابلة  أداوت  بجانب  الخبراء  استمارة 

، وتم اختيار عينة قصديه تضم أكاديميين وإعالميين و ممارسي العالقات   للتوليد الحراري  الكهرباء  لشركة 

ال للتوليد  السودانية  الكهرباء  شركة  في  التواصل  العامة  مواقع  في  متخصصين  إلى  باإلضافة  حراري 



يوسف،(  حسين  سارة  والمسحي 2016االجتماعي)  التاريخي  المنهج  الدراسة  إستخدمت  الضو    ،  )ليلى 

 (.2017سليمان، 

فقد   بالدراسة  تناولها  تم  التي  العناوين  االلكترونية  تنوعع  التجارة  الدراسات على موضوعات  ركزت بعع 

، ومفهومها ومستقبلها و  الدين محمد هاشم  )نصر  البحوث موضوعات 2004تطبيقاتها  تناولت بعع  كما   )  

السيد،  سرالختم  المنتجات)محمد  ترويج  على  وأ رت  اإللكتروني  عبد  2005التسويق  أحمد  أنس  (.وركز 

 . على موضو  االعالن عبر الوسائط المتعددة بالمواقع االلكترونية .2009المجيد. 

أخرى   دراسات  تناولع  حين  العامفي  الرأى  على  الرقمي  اإلعالم  بتأثير  تتعلق  النشر  موضوعع  )مواقع 

ابراهيم،  محمد  الرحمن  )عبد   ، العام  الرأى  تشكيل  فى  ودورها  في  2011اإللكترونى  الجديد  االعالم  دور   )

 -2012تشكيل الرأي العام دراسة وصفية تحليلية علي عينة من طالب الجامعات السودانية )في الفترة من  

( دور االتصال التفاعلي في تشكيل الرأي العام دراسة الستخدام عينة  2015(، )محمد ابراهيم موسى، م2015

م 2012-2010من طالب الجامعات العربية لروابط التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت في الفترة من  

بنعوف،  الرحمن  السوداني  2012)عبد  المتلقي  علي  الجديد  اإلعالم  االتصال    2016،(،تأ يرات  علوم  كلية 

 ( 2016صالح،  حمزت  مختارجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) 

وأفردت بعض الدراسات موضوعات االعالم الرقمي ودوره في التغير االجتماعي والحضاري والتقارب الثقافي 

يلية على  دراسة وصفية تحل  -اإلعالم الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات   )   وانتشار الشائعات

كلية علوم االتصالجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)معزة  .م  2017عينة من الخبراء والمختصين في اإلعالم

فضل،  أحمد  المواقع  ( 2017مصطفى  من  عينة  علي  دراسة  االجتماعي  التغيير  في  التفاعلي  اإلعالم  دور 

وراة الصحافة والنشر )حيدر محمد زين  م دكت2012-2008تِويتر( في الفترة من    -بوك اإللكترونية  )الفيس 



م كلية علوم  2017مواقع التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت الحضارية للشباب    م( 2012-عبد الكريم  

سليمان،  الضو  ليلى  والتكنولوجيا)  للعلوم  السودان  جامعة  التواصل  2017االتصال  مواقع  استخدام   )

-طبيق على مستخدمي االنترنت من طالب جامعة أفريقيا العالمية االجتماعي في تحقيق التقارب الثقافي بالت

العليا كلية االعالم)عبد الرحمن شفاء عمر،   2015 الدراسات  العالمية عمادة  (استخدام   2015جامعة أفريقيا 

تكنولوجيا االتصال في انتشار الشائعات دراسة حالة علي مستخدمي اإلنترنت والهاتف السيار بكلية دراسات  

أ ر    ( 2017م  )( حسام الدين مصطفي، 2007سبات اآللية " كمبيوتر مان " في الفترة حتى أ سطس  الحا

األردن   في  المجتمعي  العنف  الحدمن  في  االخبارية  المواقع  االلكتروني  صحافة  -2015االعالم  ماجستير 

                        ( 2015ونشر)امال تيسير أحمد العبيدات، 

ت فقد  التأثير  مجال  الشباب  وفي  على  الرقمي  االعالم  تأثير  الدراسات  من   عدد  التواصل  ناولع  مواقع 

كلية علوم االتصال جامعة السودان للعلوم    -م 2014االجتماعي ودورها في تناول قضايا الشباب الجامعي  

العوم محمد وداعة هللا،  اإلنترنت  2014والتكنولوجيا)محمد  التفاعلي عبر  اإلتصال  احمد  معزت مصطفى   )

  رت في الشباب وأ

االلكترونية والصحافة  النشر  الدراسات  عليها  ركزت  التي  الموضوعات  جودة    ومن  تقييم  ومعايير  أسس   ،

اإللكترونية   جعفر    -م2014الصحافة  والتكنولوجيا)نهى  للعلوم  السودان  جامعة  االتصال  علوم  كلية 

كلية علوم االتصال   -م2015-العربي( اتجاهات التحول نحو الصحافة االلكترونية فى العالم 2014سرالختم، 

حسن،  البنات  والتكنولوجيا)ست  للعلوم  السودان  تطور  2015جامعة  على  وتا يرها  االلكترونية  الشبكة   )

السودانية   )ياسر أحمد مختار ،، 2009الصحافة  ( دور  2009م جامعة الخرطوم كلية اآلداب قسم االعالم 

ا االخراج  أساليب  تطوير  في  االلكتروني  والخرطوم  النشر  العام  الرأي  صحيفتي  على  بالتطبيق  -لصحفي 



النشر اإللكتروني وانعكاساته    ( 2002م جامعة ام درمان االسالمية كلية االعالم)محي الدين تيتاوي ، 2002

م "  بحث لنيل  2016  –  2015على الصحف الورقيهة "دراسة تطبيقية على صحيفة اإلنتباهة في الفترة من  

 ، الماجستير  العليا،  جا)   درجة  الدراسات  عمادة   ، العالميههة  أفريقيا  ،   2017معة  قجة  حسهن  محمد  زينب   ()

اميمة حسين احمد علي الصحافة االلكترونية وفقا لعناصر االنتاج الصحفي دراسة تطبيقية على    ( 2017، 

 .عينة من الصحف العربيةماجستير صحافة ونشر جامعة امدرمان االسالمية

 فقد تبلورت العناوين كالتالي:لرقمي في القضايا السياسية فيما يخص دور اإلعالم ا

واالنقسام   فلسطين  قضية  على  حالة  دراسة  األمة  لقضايا  التصدي  في  االلكتروني  العربي  االعالم  دور 

فاعلية مواقع  (. 2011، الفلسطيني الجزيرة نت أنموذجاا ماجستير صحافة ونشر الكتروني )عبد الحكيم أحمين

ي في تعزيز الوعي السياسي دراسة تطبيقية على عينة من مستخدمي الفيسبوك بحث مقدم  التواصل االجتماع

البدوي،  سليمان  وتلفاز)الشريف  إذاعة  تخصص  اإلعالم  في  الدكتورات  درجة  الصحافة  2015لنيل  م(.دور 

اال الفلسطينية  لالعربية  للقضية  التسويق  فى  لل  -م2013كترونية  السودان  جامعة  االتصال  علوم  علوم  كلية 

 (2013والتكنولوجيا)حاتم على مصطفى، 

م 2014-2009أما فيما يخص دراسات التلفزيون : االنترنت وأ رت فى عناصر االتصال فى تلفزيون السودان

الصديق، -– )إبراهيم  والتكنولوجيا،  للعلوم  السودان  جامعة  االتصال  علوم  الوسهائط  2015كلية  م(.استخههههدام 

المواقهه في  للفضائيهههههههههات  المتعهههههددة  اإللكترونيهههههة  للعلوم    -هههع  السودان  جامعة  االتصال  علوم  كلية 

شفيق مجدي  العرم  2015والتكنولوجيا)أحمد  واجهات  تطوير  في  اإلفتراضي  الواقع  تقنيات  (.إستخدام  م 

الحسن،   -التلفزيوني   محمد  والتكنولوجيا)اسامة  للعلوم  السودان  جامعة  االتصال  علوم  (.التطور  2015كلية 

البرامج   ومنتجي  معدي  على  حالة   دراسة   ، التلفزيونية  البرامج  إعداد  في  وأ رت  المعلومات   لمراكز  التقني 



السياسية والتعليمية والمنوعات في القنوات التلفزيونية  جامعة الخرطوم ، كلية الدراسات العليا)موسى  بشارة  

 م( 2012محمد أحمد ، 

 عالقات العامة:االعالم التفاعلي في مجال ال

الذهنية لشركات الكهرباء   الفيسبوك في تحسين الصورة  كلية علوم االتصال جامعة  -م2016إستخدام موقع 

والتكنولوجيا)ماجستيرسارة حسين يوسف، للعلوم  تحقيق  2016السودان  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  (.دور 

الجوي الخطوط  شركة  دراسةتطبيقيةعلى  الخدمية  الم سسات  الفترةمن  أهداف  في  )سودانير(  السودانية  ة 

محمد، 2016  –م2014 المقبول  )علي  في  2016م/  العامة  العالقات  آداء  في  ودورت  التفاعلي  (.اإلعالم 

( دراسة لنيل درجة الماجستير  2016-2015البنوك السودانية "دراسة تطبيقية عللى بنك أم درمان الوطني ) 

(.فاعلية مواقع االنترنت  2016العليا ،(.) عبد القادر حاج أبوبكر،   )جامعة أفريقيا العالمية، عمادة الدراسات 

كلية علوم   -م 2012-كلية علوم االتصال جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  -م2014في العالقات العامة  

يوسف،  عثمان  يوسف  والتكنولوجيا)دكتوراة   للعلوم  السودان  جامعة  شبكات  2014االتصال  (.استخدام 

ف لالتصاالت وهيلة سكك  المعلومات  السودانية  الشركة  تطبيقية على  دراسة   ، التنظيمي  االتصال  ي تطوير 

 ( 2004، جامعة  أم درمان األسالمية ، كلية اإلعالم)منى جبر السيد عبد الفضيل ، 2004حديد السودان، 

 نتائج الدراسات : 

موضو    تناولت  التي  الدراسات   نتائج  والتجأتفقت   اإللكتروني  اإللكترونيةالتسويق  إلمام    ارة  عدم  على 

الغالبية   انعدام  قة  إلى  باإلضافة  متقدمة  بصورة  االنترنت  مع  التعامل  وكيفية  االلكترونية  بالمعرفة  الغالبية 

االلكترونية   التجارة  على  اإلقبال  قلة  وبالتالي  الشبكات  عبر  المقدمة  البيانات  في سرية وخصوصية  األخرى 



ارة االلكترونية إال أنها محددة و ير شائعة،اضافة الى التكلفة العالية لعملية بناء  لتجلوبالر م من وجود مواقع  

التجارة   تطبيقات  توسيع  فرص  تقليل  في  بشدة  ساهم  باإلنترنت  الفاعلة  المواقع  وتصميم  الموسعة  الشبكات 

عبر عمليات التجارة  االلكترونية خصوصاا مع قلة العائدات المتوقعة منها نتيجة لعدم إقبال العمالء للتعامل  

االلكترونية وتفضيلهم لوسائل التجارة التقليدية خصوصاا فيما يتعلق بعمليات الدفع االلكتروني. )نصر الدين  

عدم وعي الم سسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا    ( وتوصلت دراسة أخرى الى 2004محمد هاشم ، 

التجار  بواقع  اإللمام  االلكترونية، وعدم  على  التجارة  بالتسوق  اهتمام  يوجد  ذلك  الر م من  االلكترونية وعلى  ة 

عباس، )مصطفى  األفراد  مستوى  على  ولكن  التسويق    (. 2004اإلنترنت  استخدام  تعزيز  من  البد  أيضاا 

تنافسية   مزايا  تحقيق  و  الم سسة  أرباح  زيادة  و  الترويج  تكاليف  لتخفيع  المنتجات  ترويج  في  اإللكتروني 

) مصطفى م ، للم سسة.  المنتجات  ،التسويق اإللكتروني وأ رت على ترويج  كما يجب    (.2016حمد هارون 

على منظمات األعمال اإللكترونية إتبا  منهج نظم المعلومات التسويقية عند البدء قي أعمالها اإللكترونية.  

ال سرالختم  )محمد  اإللكتروني.  التسويق  أدوات  و  طرق  في  كأولوية  الزبائن  ور بات  حاجات  سيد،  ووضع 

(. من جانب آخر جاءت إعالنات الخدمات في الموقع )سودانيز أون الين ( في المرتبة األولى في   2005، 

العربية   اللغة  الموقع  يستخدم  و  الخاصة.،  الجهات  من  الموقع  في  المعلنين  معظم  أن  كما   ، الدراسة  فترة 

 م (.2009الفصحى في اإلعالنات )أنس أحمد عبد المجيد، 

تأثير اإلعالم الرقمي أواإلعالم  الجديد ودوره في تشكيل  نالك العديد من  الدراسات التي تناولت ه           

العام.  جديدة    الرأي  اتصال  كوسيلة  اإلنترنت  شبكة  على  والمعتمد   الرقمي  االتصال  تكنولوجيا  ألن  وذلك 

لت المستقبل إلى مرسل وا لمرسل إلى مستقبل في تفاعل   يارت من معالم العملية االتصالية واإلعالمية وحوا

مستمر ينتج عنه رأي عام وردود أفعال وقتية باإلضافة إلى الدراسات التحليلية الدقيقة التي تستهدف قياسه  



وتأ يرت. وقد أفرزت هذت الدراسات  العديد من النتائج  أهمها :أن التفاعلية أهم ميزات االعالم الجديد ، حيث  

ن تبادل األدوار فى االعالم الجديد بين عناصر االتصال وروابط التواصل  أعلت من قيمة رأى الجمهور، وأ

االجتماعى ساهم بدرجة كبيرة فى تشكيل الرأى العام. حيث أن هذت الشبكة ليس عليها رقيب يحجب ويمنع  

تغييرات   االجتماعي  التواصل  روابط  عبر  الجديد  االعالم  وأحدث   ، حدود  لها  ليست  فيها  الحرية  ،ومساحة 

وسيلة  كبي أنها  كما  تواصلية  فضاءات  االنترنت  شبكة  بفضل  والتعبير،وتشكلت  النشر  حرية  قواعد  على  رة 

المحتوى   كبير من  قدر  والمعلومات مع وجود  االخبار  نقل  في  قليلة مع سرعة  بتكلفة  أي وقت  في  متوفرة 

بنعوف،  الرحمن  عبد  الرسمي.)  االعالم  عن  بديالا  اعالما  أوجدت  بذلك  وهي  جانب  2012المتنو   (وفي  م 

التأ ير على الرأي العام  أ بتت دراسة ان الغالبية من الطالب يرتادون مواقع التواصل لإل رام االجتماعية  

يليها اال رام السياسية و ان اال لبية من الطالب يستخدمون تطبيق الواتساب  م يليه الفيس بوك  ، ومواقع  

لجديد يمكن ان يكون بديالا لوسائل االعالم الجماهيرية االخري  التواصل تتمتع بقدر من الحرية وان االعالم ا

العام عن   الراي  تشكيل  في  تساهم  ،كما  العنف واالنحراف االخالقي  في نشر  تساهم  التواصل  مواقع  أن  و 

أيضاا أسفرت نتائج دراسات الرأى العام عن    -م( 2015طريق نشر االخبار والدعاية.) محمد ابراهيم موسى،  

ف وجود  االلكترونى(  عدم  النشر  مواقع  )استخدام  حول  الدراسة  عينة  أفراد  اتجاهات  في  داللة  ذات  روق 

باختالف متغيرات المستوي الوييفي، الفلة العمرية، الم هل االكاديمي، المهنة, بينما نجد هنالك فروقات دالة  

لكترونى تعزي لصالح  ( في متغير الجنس حول استخدام مواقع النشر اال0.05احصائياا عند مستوي معنوي ) 

الذكور أكثر إستخداما لمواقع النشر االلكتروني عن اإلناث ويعزي ذلك النتشار  قافة االنترنت وسط جنس  

كما   ذكور.  والذين  البيتهم  المويفين  من  االنترنت  مستخدمي  أن  البية  إلي  باإلضافة  الشباب  الذكور 

صائية بين آراء عينة الدراسة حول دور مواقع النشر  أيهرت نتائج الدراسة الي وجود فروقات ذات داللة إح



االلكتروني ومدي تحريك الجماهير وأحداث  ورات في البلدان العربية تعزي لصالح المحايدون والذين يوافقون  

نجد   التوالي حيث  ذلك, و13علي  علي  يوافقون  السودانية  االلكترونية  الصحف  يستخدمون  %  21% ممن 

بية، وهذا يعكس دور الصحف االلكترونية في أحداث الربيع العربي.) عبد الرحمن  للصحف االلكترونية العر 

  ، ابراهيم  في  2011محمد  والتأ ير  المعرفي  التأ ير  بين  يتفاوت  السوداني  المتلقِاي  تأ يرعلى  للمواقع  و  م(. 

 (.2016الموقف والتأ ير في السلوك. )مختار حمزت صالح ، 

بالتأثيرات االجتماعية والثقافية  والحضارية وانتشار الشائعات  الم الرقمي  وأهتمت كثير من  دراسات اإلع   

وقد توصلت هذت الدراسات إلى مجموعة كبيرة من النتائج تمثلت في التالي: ساهمت المواقع اإلجتماعية في  

المو  بمضمون  وتأ راا  تعرضاا  األكثر  العمرية  الفلة  هي  الشباب  وفلة   ، اإلجتماعي  التغيير  اقع  عملية 

اإلجتماعية، وتتقاطع مضمون المواقع اإلجتماعية في كثير من األحيان مع منظومة القيم والعادات والتقاليد  

المجتمعية . تدخل الدولة الرقابي والتشريعي يمكن أن يحد من خطورة المواقع اإلجتماعي )حيدر محمد زين  

ها سياسياا خصوصاا بعد أحداث الحادي  م.( نظرية صرا  الحضارات هي نظرية تم توييف2012الكريم ، عبد  

سبتمبر   من  وسائل  2001عشر  بين  استخداماا  اإلتصالية  الوسائل  أكثر  االجتماعي  التواصل  ومواقع  م. 

اإلعالم الرقمي ، إن وجود التنو  الحضاري ال يحتم صرا  الحضارات، فالتنو  الحضاري هو واقع عالمي،  

م.( أيضاا تسهم مواقع التواصل   2017عزة مصطفى أحمد فضل، أما صرا  الحضارات فهو ناتج إنساني.  )م

االجتماعي في زيادة الكفاءة المهنية والنجاح الوييفي، وت  ر مواقع التواصل على الهوية الوطنية وذلك من  

خالل دورها في تعزيز  قافة اإلنفتاح مع اآلخر والتسبب في عولمة المجتمعات، ومساهمتها في زيادة مساحة  

،    التطرف سليمان  الضو  )ليلى   . المجتمع  في  االعالم 2017الديني  )أ ر  اطار  في  آخر  سياق  (.وفي  م 

العنف    -االلكتروني معدالت  انتشار  تزايد   ) األردن  في  المجتمعي  العنف  الحدمن  في  االخبارية  المواقع 



ارية في الحد من  المجتمعي في األردن ، وت  ر وسائل اإلعالم على انتشار العنف ،  تساعد المواقع اإلخب

العنف المجتمعي، ووجود تأ ير دال إحصائياا لإلعالم االلكتروني والمواقع االخبارية في نشر الوعي   ياهرة 

العبيدات )امال تيسير أحمد  المجتمعي في األردن.  العنف  (. توفر شبكة  االنترنت  -2015  -حول ياهرة 

األخبار والتغطية الشاملة والعاجلة و  المتنوعة والمحاد ة مع األهل واألصدقاء  لمستخديها خدمات  المعلومات 

وتبادل الملفات وصور ومقاطع الفيديو اضافة الى أنها مجال مفتوح لتبادل اآلراء والتعليقات وخلق صداقات  

( أدى التطور التكنولوجي الى انتشار الشائعات ، و أمثل    2015افتراضية جديدة. )عبد الرحمن شفاء عمر ، 

لشائعات هو التنوير بالحقائق ، الشائعة االجتماعية  واسعة االنتشار في المجتمع السوداني  طريق للحد من ا

 م (2007وأكثرها الشائعات رواجاا.)حسام الدين مصطفي، 

هذت الدراسات هدفت  التأثير فقد تناولع عدد من  الدراسات تأثير االعالم الرقمي على الشباب  وفي مجال  

تفاعلي عبر االنترنت على الشباب و دور مواقع التواصل االجتماعي في تناول  لمعرفة انعكاسات االتصال ال

مواقع   يستخدمون  المبحو ة  العينة  أفراد  أن  لنا  يتضح  الدراسات  نتائج هذت  على  وبالوقوف   ، الشباب  قضايا 

تن خالل  من  التواصل  مواقع  به  تقوم  الذي  االجتماعي  الدور  جلياا  لنا  ويظهر  عالية،  بنسبة  اولها  التواصل 

الطالب   لقضايا  االجتماعي  التواصل  مواقع  تناول  ضعف  النتائج  أكدت  الجامعي.،بينما  الشباب  لقضايا 

هللا،   وداعة  محمد  العوم  محمد  أساليب  2014األكاديمية.)  في  فاعلة  ومساهمة  بارز  دور  لالنترنت  م(، 

ف متمثل  سلبي  دور  له  كما  المعلومات.  وزيادة  الحياة،  على  والتأ ير  احتل  العمل،  الخصوصية.  انتهاك  ي 

التفاعل   في  واضحة  إسهامات  له  وأصبحت  والتفاعلية،  اإلعالمية  الوسائل  في  الريادي  الدور  االنترنت 

االجتماعي والسياسي، وساهم في إشعال الثورات العربية التي عرفت )بالربيع العربي(. أصبح االنترنت مورد  

بصور  وساهم  الخدمات  من  العديد  على  للحصول  موقع  هام  يعتبر  االتصالية.  العملية  تطوير  في  فاعلة  ة 



التأ ير على   في  وساهم بصورة واضحة  التفاعلي،  لالتصال  إلكتروني سوداني  أكبر موقع  أونالين  سودانيز 

الرأي العام، ر م أن بعع فلات المجتمع يرون أن به جوانب سلبية تتمثل في إضاعة الوقت والمال. )معزت  

 مصطفى احمد (.

السياسية    اإلعالم  العربية واإلسالمية  الرقمي والقضايا  األمة  قضايا  الرقمي  اإلعالم  دراسات  بعع  تناولت 

كقضية فلسطين ومسألة االنقسام الفلسطيني، ومواقع التواصل االجتماعي ودورها في تعزيز الوعي السياسي  

الفيس   ي مقدمتها:تطبيقاا على موقع الفيس بوك، وقد أسفرت الدراسات عن عدد من النتائج يأتي ف موقع  أن 

بوك  أسهم في إ ارة قضايا مختلفة كان مسكوت عنها في السابق نسبة لتنو  اهتمامات مستخدميه كما اتاحت  

أن   النتائج  بينت  الموقع.  عبر  المطروحة  للقضايا  مستفيع  نقاش  إلى  للموقع  التفاعلية  %  46خاصية 

% يشاركون بأسماء مستعارة، بينما هناك  43تماعي، وأن  يشاركون بأسمائهم الحقيقية في مواقع التواصل االج

% هم  ير مشاركين في مواقع التواصل االجتماعي بأي شكل و أن هناك استخداماا سلبياا لموقع  10نسبة  

الفيس بوك، تمثلت في نشرت لبعع الصور والعبارات المسيلة للحياة والذوق العام وانتهاك خصوصية البعع  

الصو  على  االطال   بيلة  في  افرزتها  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  والتنو   التعدد  إن  والرسائل.  ر 

االنترنت أتاح إمكانيات تقنية كبيرة يمكن االستفادة من هذت اإلمكانيات في تعزيز الوعي السياسي.) الشريف  

ى المس ولين، لكن  م(. يعتمد موقع الجزيرة نت في بناء مادته الخبرية بدرجة كبيرة عل2015سليمان البدوي ، 

اهتمامه بالم سسات الرسمية الدولية واإلقليمية والعربية وبالشخصيات ضعيف. ال ينتج الموقع تقارير مصورة  

الفيديوهات   يستغل  وال  به،  األقل–خاصة  واليوتيوب    -على  كالفيسبوك  االجتماعية  المواقع  تنشرها  التي 

موقع الجزيرة نت الخبر والحدث فور وقوعه، ويتابع تطورات   و يرهما إال عبر أخبار وتقارير قناة الجزيرة.ينقل

بأهم خصائص الصحافة   المعلومات و يرها، مما يجعله يتميز  الحدث عن كثب، ويزود أخبارت بالجديد من 



األدوات   المتعددة وبعع  الوسائط  استعماله  إلى  والعمق، إضافة  والتحديث  والسرعة  اآلنية  اإللكترونية وهي 

 ( 2011تعليق وإرسال األخبار عبر المواقع االجتماعية و يرهما. )عبد الحكيم أحمين، التفاعلية كال

تأثيرات اإلعالم  فى جانب آخر   بالتعرف على  الدراسات  الجديد، اهتمع عديد من  مرتبط بدراسات اإلعالم 

ج في مستويات  وتقنياته و تأ ير االنترنت على عناصر العملية االتصالية ومدى اإلدماالجديد على التلفزيون 

لتوييف   الصحيحة  واألساليب  الطرق  وتوضيح   ، التقنية  مواكبة  على  القدرة  و  والنص  والصورة  الصوت 

الوسائط المتعددة في تصميم المواقع اإللكترونية للفضائيات، ، والكشف عن حقيقة التفاعلية بينها والجمهور   

فاعل  ، النتائج منها  الدراسات عن عدد من  العملية االتصالية  . وقد تمخضت هذت  ية االنترنت فى عناصر 

الفجوة وعدم   وبروز اإلعالم االجتماعي الذي شكل منظورا جديدا في الممارسة والمهارات والويائف. اتسا  

التقليدية مثل تلفزيون   تشكل نماذج جديدة لوسائل اإلعالم  التوازن في تدفق األخبار والمعلومات والمعارف. 

التلفزيونية مما زاد من كفاءة  االنترنت والصحافة االل كترونية  واإلذاعة الرقمية. تطور عملية إنتاج األخبار 

األداء وتطوير المهارات  ، التأ ير السلبي لإلعالم عابر الحدود وتدفق المعلومات من اتجات واحد على القيم  

)إبراهيم الصديق ،  ور مواقع الفضائيات  ( إن تط-م2015الوطنية للشعوب وخصوصيتها وتقاليدها الراسخة. 

اإلنترنت وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وبما   تقنيات  اقتناء  تمكنها من  مالية  قدرات  لها من  يتوفر  بما  يتأ ر 

م(. ويعتبر الجرافيك اكثر  2015يتوفر لألفراد العاملين على إدارتها من تدريب وتأهيل. )أحمد مجدي شفيق ، 

إنتاج البرام التكلفة أكثر من  التقنيات جاذبية وإبهار في  ج. ويعمل إستخدام االستديو االفتراضي على تقليل 

م( تفضيل عينة الدراسة الستخدام اإلعالم الجديد مقارنة  2015االستديو التلقليدي. )اسامة محمد الحسن ،  

التي يتميز بها، تفوق اإلعالم الجديد علي التلفاز في إشباعه للحاجات   باإلعالم التقليدي وذلك للخصائص 

وتلبيته للر بات، احتفظ التلفاز بخصوصية جمهورت على الر م من التطورات التي أحد ها اإلعالم الجديد في  



 2015مجال االتصال، العالقة بين التلفاز و اإلعالم الجديد عالقة تكاملية. )  أحمد طه العاقب ابوحريرة،  

) 

انعكاساته على الصحف الورقيهة، ومعايير  ،  و هنالك دراسات من العينة تناولع موضوع النشر اإللكتروني  

تقييم جودة الصحافة اإللكترونية،و الشبكة االلكترونية وتا يرها على تطور الصحافة السودانية، ودور النشر  

االلكتروني في تطوير أساليب االخراج الصحفي. وأبرزت نتائج الدراسات ما يلي: انعكس النشر االلكتروني  

% ،كما استفادت الصحيفة في جوانب اإلخراج المتمثل في العناوين  83يفة بنسبة  إيجاباا على تصميم الصح

وتطوير شكل اإلعالن واستخدامات الصورة الصحفية، ،أدخل النشر االلكتروني قراء جدد ومتطلبات جديدة.  

  الصحافة هى توجيه الرأى العام عن طريق نشر المعلومات و االفكار  (.2017) زينب محمد حسهن قجة ،  

العربية   الصحافة  تواجه  اشكاليات  عدة  هناك   ، الحقيقة  تخدم  بدقة وسرعة وبطريقة  القراء  الي سائر  الجيدة 

الورقية اهمها هيمنة السياسة عليها طوال العقود الخمسة الماضية الي جانب الرقابة المباشرة او المنظورة من  

لفورى لالخبار ومتابعة التطورات التى تطرأ عليها  الحكومة. هناك عدة مزايا للصحافة االلكترونية منها النقل ا

مع قابلية تعديل النصوص فى اي ووقت وايضا للصحف االلكترونية القدرة على اختراق الحدود والقارات دون  

التفاعل بين   رقابة او موانع او رسوم وبشكل فورى وتكاليف اقل وذلك عبر االنترنت باالضافة الى خاصية 

االلكتروني ،الصحيفة  حسن  البنات  ست   ( والقراء.  ( 2015ة  بالنسبة  .    م  العلمية   الم هالت  نقص  

للصحفيين و قلة االهتمام بالصحافة االلكترونية داخل الوسط االعالمي ،وضعف المعرفة بالتقانة االلكترونية  

  م (.2009بالنسبة للمتلقى، وضعف الدعم الحكومي للصحافة االلكترونية.  )ياسر أحمد مختار ، 

علمي ومنهجي لتقييم جودة األداء في مواقع وفي سياق متصل    توصلت دراسة إلى تصميم مقياس 

الدالة عليها وأوزانها   الصحف اإللكترونية يتكون من قائمة فحص تحتوى على عدد من المعايير وم شراتها 



يث المستمر ، العمق  ومن أهمها معايير متعلقة بجودة المضمون مثل الدقة ، الموضوعية ، الفورية ، التحد

جودة    ، التصميم  بجودة  متعلقة  لمعايير  باإلضافة  واإلنفراد  الصحفية  وأشكالها  المعلومات  تنو    ، والشمول 

التنظيم ، التفاعلية ، توييف الوسائط المتعددة ، سرعة الوصول ، الحرية الصحفية وسهولة االستخدام . كما  

درجة   لقياس  معادلة  من  أيضاا  المقياس  الحسابي  يتكون  الوسط  عن  عبارة  هي   ، الموقع  في  األداء  جودة 

فرعي خماسي يمكن من خالله الحكم على مستوى   ، باإلضافة إلى مقياس  المعايير  المرجح باألوزان لهذت 

جودة األداء في الموقع وفقاا لدرجة األداء المتحصلة من المعادلة فنحكم عليه مثالا بأنه ممتاز أو جيد جدأا أو  

 م( 2014ط أو ضعيف.)نهى جعفر سرالختم، جيد أو وس

اتضح من خالل الدراسة سلبية  سيادة االستخدامات التقانية في المجموعة الضابطة بينما جاءت وسطاا في  

المجموعة التجريبية الرأى العام والخرطوم  أما سيادة النشر اإللكتروني فقد كان دون الوسط في المجموعتين  

،وتوصل  في صحف  التجريبية والضا طة  اإللكتروني  النشر  إنتشار  أمام  الحقيقي  العائق  أن  إلى  الدراسة  ت 

داخل   في  إنترنت  األسر ألجهزة حواسيب وخطوط  إمتالك بعع  والتجريبية هو عدم  الضابطة  المجموعتين 

 م (.2002المنازل ) محي الدين تيتاوي ، 

العامة   العالقات  مجال  في  الرقمي  اإلعالم  استخدام  مستوى  هذا    فقدوعلى  في  الدراسات  من  عدد  ركزت 

المجال  من حيث تناول اإلعالم التفاعلي ودورت في آداء العالقات العامة أو في توييف موقع الفيسبوك في  

شبكات   واستخدام  العامة   العالقات  في  االنترنت  مواقع  وفاعلية  الكهرباء  لشركات  الذهنية  الصورة  تحسين 

. وقد تفاوتت نتائج الدراسات في هذا المجال فبعع النتائج تشير    المعلومات في تطوير االتصال التنظيمي

إلى  أنه وبالر م من أهمية اإلعالم التفاعلي في خدمة أهداف العالقات العامة بالبنك، إال أن الدراسة أ بتت  

  ضعف التوييف لإلعالم التفاعلي على الوجه المطلوب، وإن فرص التوييف ما زالت متاحة إذا استند األمر 



(.  ضرورة االهتمام بالعنصر البشري من  2016إلى أهل االختصاص. ) منتصر عبد القادر حاج أبوبكر، 

، 2004حيث التدريب والتأهيل للحصول لالستخدام األمثل لهذت التكنولوجيا ) منى جبر السيد عبد الفضيل ، 

أكد   حين  في   . تستخد  58.75(  السودانية  الجوية  الخطوط  شركة  أن  العينة  من  التواصل  %  مواقع  م 

دائمة  التواصل مع الجمهور وأكد ذلك   ، وأنها  االجتماعي بصورة  % وهم  67,5ارتقت بخدماتها في مجال 

  ، محمد  المقبول  علي  )المقبول  وموافقون  بشدت  أن    2016موافقون  على  أخرى  دراسة  نتائج  أكدت  (أيضاا 

ي على الكثير من معايير التصميم الجيد، )  مواقع الم سسات السودانية على االنترنت جاذبة ومتناسقة وتحتو 

م ( كما يهر أيضاا أن الوسائط المتعددة المستخدمة بشكل عام تخدم الصورة  2014يوسف عثمان يوسف ، 

الذهنية ، والمنشورات المصحوبة بالصور والفيديوهات تعتبر أكثر تأ يراا في توصيل الرسالة . )سارة حسين  

 م(.2016يوسف، 

استخد اطار  االلكترونية وفي  الحكومة  تناولع  التي  الدراسات  اهتمع  فقد  الرقمي   لالعالم  الحكومة    ام 

باالستفادة المثلى من البنية التحتية لتطبيقات الموبايل واالستفادة من التطورات الحديثة في صناعة البرمجيات  

ويس  بسهولة  االلكترونية  الحكومة  تطبيقات  كل  يستوعب  قوي  الكتروني  نظام  المواقع  لتصميم  مفهوم  و  ر. 

والبوابات االلكترونية، وأهدافها، ومميزاتها، وأنواعها، باإلضافة إلى جودة ومعايير المواقع االلكترونية، ومفهوم  

عند   الخدمة  طلب  لطريقة  وفقاا  المستخدمين  توزيع  مراعاة  التالية:  للنتائج  خلصت  عامة.وقد  بصورة  الجودة 

ب على البوابة الموحدة إلى جذب الجمهور والحصول على أكبر عدد من  تصميم البوابة االلكترونية، كما يج 

تخدم   التي  التطبيقات  من  كبير  عدد  وجود  و  للجميع  واحد  منفذ  بمعنى  التوحيد  خالل  من  وذلك  العمالء 

إلى   االنتقال  يعني ضرورة  وبدورت  البناء  مرحلة  وهي  األولى  المرحلة  اكتمال  يعني  وهذا  المجاالت  مختلف 

هذت  المرحلة   جودة  رفع  على  التركيز  وهو  الشاملة  االلكترونية  التطبيقات  إلى  التحول  مراحل  من  الثانية 



الشيخ   )هيثم  جديدة.  االلكترونية  التطبيقات  من  مزيد  إنتاج  على  التركيز  عن  عوضاا  االلكترونية  التطبيقات 

ما توصلت إليه الدراسة أنه  ، وأهم  MySQL( بناء وتصميم قاعدة البيانات باستخدام اله  2010علي األمين ،  

البد من تحسين وتطوير هيكلية ومحتوى المواقع االلكترونية السودانية وتحديث البيانات الموجودة في أ لب  

المواقع الحكومية والم سسات ونشر بيانات حديثة بصورة دورية والبد من التفكير والسعي الجاد لتطبيق هذت  

(. وبرهنت  2015نية للم سسات السودانية. )عادل محمود محمد محمود، المقاييس على كافة المواقع االلكترو 

الدور الم  ر الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال عند توييفها عبر بوابات   دراسة على صحة فرضية 

أجهزة   الدولي وعلى  المجتمع  في  االتصال  العالمية، على عملية  المعلومات  في شبكة  االلكترونية  الحكومة 

لجودة    الدولة الحكومات  تحقيق  فرضية  صحة  على  برهنت  كما  سكانها  مع  االتصال  صعيد  على  الحديثة 

 (. 2011الخدمات ودقة انجاز المعامالت واالقتصاد في الوقت والجهد . ) أشرف قرشي آدم ، 

يم عن  استخدام االعالم الرقمي في مجال التعليم مركزة على التعليم عن بعد والتعلويهرت دراسات تحد ت  

الوسائل  المفتوح    أفضل  باستخدام  السودان  في  بعد  عن  التعليم  عملية  وتطوير  تنمية  إلى  هدفت  حيث 

االتصالية الحديثة ودراسة الجوانب المتعلقة بهذا الموضو  تطبيقا علي جامعة السودان المفتوحة لمساهمتها  

للنتائج التالية:  أن استخدام االنترنت في التعليم عن   الفعالة في نظام التعليم عن بعد في السودان وتوصلت 

بعد مناسب جدا وذلك لما له من خصائص ومميزات فاعله ساعدت في تطوير وتحسين عملية التعليم عن 

بعد كما اتضح أن طالب جامعة السودان المفتوحة يمتلكون المهارات الالزمة الستخدام اإلنترنت ، وال توجد  

ا لعامل  تعزى  إحصائية  دالله  ذات  تطبيقات  فروق  من  الطالب  استفاد  وقد   . للشبكة  استخدامهم  في  لنو  

 م( 2015االنترنت التفاعلية بصورة كبيرة ) مودة إبراهيم بشير ، 



المقابل يري معظم المبحو ين في دراسة أخرى بأن وسائل االتصال الحديثة سهلت التعليم ر م وجود    وفي 

المفتوحة  ير متأكدين  10نسبة   المعرفة واستخدام % من طالب الجامعة  من ذلك مما يعني ضعف  قافة 

التكينة،   حامد  األمين  لديهم.)الطيب  فاعلية  2011الوسائل  التطبيقات  أكثر  من  االلكتروني  البريد  ويمثل   )

أنها   بعد  التعليم عن  لطالب  االنترنت  أهم خصائص ومميزات  التواصل.ومن  في  الطالب  عليه  يعتمد  حيث 

المعل  تبادل  الطالب من  تعمل  تمكن  أنها  كما  بسهولة.  المعلومات  كثيرمن  للطالب  الزمالء,وتتيح  مع  ومات 

على تجاوزالحاجزالزماني والمكاني بين المشرف والطالب . تستخدم جامعة السودان المفتوحة بعع تطبيقات  

ية التي  االنترنت مثل أنها توفرإجراءات التسجيل والقبول للطالب الكترونيا, كما توفر بعع المعلومات الدراس

الدرجات التحصيليةه التعيينات( وعلى الر م من    –يحتاجها الطالب عبرموقعها االلكتروني )الجدول الدراسي  

السودان   استخدام جامعة  أن  النتائج أوضحت  إالأن  للطالب  الجامعة  توفرها  التي  االلكترونية  الخدمات  هذت 

ه الشبكة من خدمات . كما تواجه طالب جامعة  المفتوحة لخدمات االنترنت التعليمية محدود بنسبة ما تقدم

التيار   انتظام  عدم   : أبرزها  ومن  الشبكة  من  القصوى  استفادتهم  دون  تحول  مشكالت  المفتوحة  السودان 

م(ومن نتائج دراسة  2015الكهربائي, وعدم انتظام االتصال أ ناء البحث عن المعلومة)مودة إبراهيم بشير ،  

المفتوح فرصة جيد التعليم  العدالة والمساواة.أكدت  أن  الذكور واإلناث وتحقيق  بين  التعليمية  لتكاف  الفرص  ة 

بنسبة   التكينة،  70الدراسة  حامد  األمين  لهم.)الطيب  مناسبة  البث  ساعات  توقيت  أن  المبحو ين  من   %

2011 ) 

 الرؤية التحليلية للدراسة: 

لمف المنهجية  المعالجة  بأطر  استعراضها  تم  التى  الدراسات  اارتبطع  فى  الرقمي  االعالم    لدراسات هوم 

 السودانية.  وقد استهدفع الباحثتان من وراء العرض والتحليل اإلجابة على التساؤل الرئيس التالى:  



   ما واقع البحوث االعالمية العربية داخل الجامعات السودانية في مجال االعالم الرقمي ؟

السودان الجامعات  مكتبات  الدراسة على بعع  الى  حيث ركزت  تتفاوت من جامعة  الدراسات  أن  ية واتضح 

أخرى حسب الوضع من كلية الى قسم أو شعبة فمثالا جامعة الخرطوم   لم يكن فيها سوى دراستين فقط في  

بلا   فقد  النيلين  دراسات ويعود ذلك الى أن قسم االعالم يعتبر من    6مجال االعالم الرقمي وكذلك جامعة 

عتمادت كقسم م خراا في الجامعتين )على الرقم من وجود عدد مقدر من دراسات  ضمن أقسام كلية اآلداب وتم ا 

 . 4اإلعالم على مختلف تخصصاته(. وفي جامعة أفريقيا كان عدد الدراسات 

السودان   الدراسات بجامعة  الباحثين بمجال االعالم الرقمي على    15في حين أن عدد  مع مالحظة اهتمام 

المختل الدراسات الى  مستوى تخصصات االعالم  ،بينما توصل عدد  دراسة بالجامعة االسالمية على    16فة 

 الر م من أنها أقدم كليات االعالم بالسودان  

االعالم    بحوث  في  المستخدمة  المناهج  على  البحوث  اعتمدت  فقد  واألدوات  المنهجية  مستوى  وعلى  أما 

منا تستخدم  ولم  الرقمي  االعالم  لتتناسب مع  التطور  التقليدي وموائمتها  لمواكبة  هج وأساليب وأدوات جديدة 

 المنهجي في مجال االعالم الرقمي.

ببعع   والعاملين  والمستخدمين  والمهنيين  الشباب  فلة  على  الدراسات  من  عدد  ركزت  العينات  اختيار  وفي 

وخارج   داخل  الشامل(  والمسح  والعمدية  المنتظمة  البسيطة  العينات)العشوائية  باستخدام  الم سسات 

من  السود العينات  أعداد  وتراوحت  سليمة  بطريقة  البحث  مجتمعات  الدراسة  موضوعات  العينات  ان،ومثلت 

25-1004 . 



عليه         أطلق  فمنهم من  الى آخر  باحث  اختلف من  الرقمي  االعالم  تناول مصطلح  أن  المالحظ  ومن 

التفاعلي ،االعالم الجديد ،االعالم االلكترون ،مواقع  مصطلح االعالم الرقمي ،االعالم  ،النشر االلكتروني  ي 

االلكتروني   :التسويق  مثل  الرقمي  االعالم  في  تخصصات  تناول  من  الباحثين  ومن  اإلجتماعي  التواصل 

 واالعالن عبر االنترنت والحكومة والبوابات االلكترونية وتطبيقات الموبايل.

بال        الرقمي  االعالم  في  البحث  عينة  بالدراسات  العناوين  تناول  االعالم  وتم  في  المختلفة  تخصصات 

 اعالن وعالقات عامة(  -اذاعة وتلفزيون -التقليدي )صحافة ونشر

فيما يتعلق بنتائج الدراسات فقد اتفقت عدد منها على قلة اإلقبال على التجارة االلكترونية وبالر م من        

سائل التجارة التقليدية خصوصاا فيما  لتجارة االلكترونية إال أنها محددة و ير شائعة، وتفضيلهم لو لوجود مواقع  

 يتعلق بعمليات الدفع االلكتروني.

واتفقت نتائج الدراسات فيما يتعلق بتا ير االعالم الرقمي على مستخدميه بأن التفاعلية أهم ميزات          

 االعالم الجديد ووفر درجة كبيرة من حرية النشر والتعبير التي ساعدت على تشكيل الرأي العام.  

واتضح من خالل استعرام النتائج أن فلة الشباب هي الفلة العمرية األكثر تعرضاا وتأ راا بمضمون المواقع  

اإلجتماعية  كما ساهمت المواقع اإلجتماعية في عملية التغيير اإلجتماعي والثقافي  والحضاري وانتشار  

حيث تم التركيز على أن مواقع   الشائعات،ونالحظ أن قضية فلسطين كانت محور اهتمام عدد من الباحثين 

 التواصل االجتماعي لها دور في تعزيز الوعي السياسي.



ومن ضمن نتائج عالقة االعالم الرقمي بالتلفزيون فقد تم تشكيل نماذج جديدة لوسائل اإلعالم التقليدية      

فضائيات يتأ ر بما يتوفر لها  مثل تلفزيون االنترنت والصحافة االلكترونية  واإلذاعة الرقمية، إن تطور مواقع ال 

 من قدرات مالية وتدريب وتأهيل للعاملين.  

اتفقت عدد من  الدراسات أن هناك عدة اشكاليات تواجه الصحافة العربية الورقية اهمها هيمنة السياسة      

قابل أن  عليها طوال العقود الخمسة الماضية الي جانب الرقابة المباشرة او المنظورة من الحكومة. وفي الم

للصحف االلكترونية القدرة على اختراق الحدود والقارات دون رقابة او موانع او رسوم وبشكل فورى وتكاليف  

 اقل وذلك عبر االنترنت باالضافة الى خاصية التفاعل بين الصحيفة االلكترونية والقراء.

قات العامة فبعع النتائج تشير  وقد تفاوتت نتائج الدراسات في استخدام االعالم الرقمي في مجال العال   

إلى  أنه وبالر م من أهمية اإلعالم التفاعلي في خدمة أهداف العالقات العامة بالبنك، إال أن الدراسة أ بتت  

ضعف التوييف لإلعالم التفاعلي على الوجه المطلوب . في حين أكد أكثر من نصف العينة أن شركة  

لتواصل االجتماعي بصورة دائمة.و أن مواقع الم سسات السودانية  الخطوط الجوية السودانية تستخدم مواقع ا

 على االنترنت جاذبة ومتناسقة و تخدم الصورة الذهنية للم سسات.

وبرهنت النتائج على الدور الم  ر الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال عند توييفها عبر بوابات        

العالمية،مع ضرورة رفع جودة هذت التطبيقات االلكترونية بدالا عن الحكومة االلكترونية في شبكة المعلومات 

 إنتاج مزيد من التطبيقات االلكترونية الجديدة.

وساهم االنترنت لما له من خصائص ومميزات فاعله ساعدت في تطوير وتحسين عملية التعليم في التعليم     

 لية في هذا المجال.عن بعد ، ويمثل البريد االلكتروني من أكثر التطبيقات فاع



 : التوصيات

 من خالل العرم السابق للدراسات التي تناولت موضو  االعالم الرقمي نخلص للتوصيات التالية:

ضرورة االهتمام بتنويع الموضوعات في مجال االعالم الرقمي فيما يتعلق بتخصص العالقات العامة  -1

صل االجتماعي والبوابات االلكترونية للم سسات  وذلك لالستفادة من االمكانات المتاحة عبر مواقع التوا

 وتوييفها في خدمة أهداف الم سسات.

اجراء بحوث تختص باالستفادة من االنتشار لإلعالم الرقمي وذلك بتفعيل دور المواقع االلكترونية   -2

ة وذلك لزيادة  للقنوات التلفازية وخدمة البث المباشر، استخدام أدوات اإلعالم الجديد في البرامج التلفازي

 التفاعلية بينه ومشاهديه.

التواصل  -3 مواقع  على  اإلعالمية  للم سسات  العربي  للتواجد  واضحة  استراتيجيات  بتبني  البحوث  تهتم  أن 

التواجد.ووضع   لشكل هذا  معايير وضوابط واضحة وملزمة  التواجد، ووضع  أهداف هذا  االجتماعي وتحديد 

مواقع على  النشر  لضبط  عربية  مع    تشريعات  الرأي  عن  للتعبير  الكاملة  الحرية  تتيح  االجتماعي  التواصل 

 مراعاة المشاعر الدينية للمجتمعات العربية.

على الباحثين التركيز على الدراسات التي تتناول اآل ار السلبية لالعالم الرقمي وتكثيف حمالت التوعية  -4

 بالعواقب الوخيمة الناتجة عنه.

 بحثية جديدة تواكب التطور في مجال أدوات االعالم الرقمي.ضرورة ابتكار مناهج وأدوات  -5

 اختيار موضوعات بحوث تتناسب مع يهور صحافة المواطن واستخدام االعالم الرقمي.  -6

 يجب افراد بحوث تتعلق باستخدام االذاعة لالعالم الرقمي وتأ يراته حيث هناك ندرة في هذا المجال. -7



ات العلمية على المستود  الرقمي للجامعات السودانية وأرشفتها  ضرورة اهتمام الجامعات بتو يق الدراس -8

 الكترونياا حتى يتم االستفادة القصوى من المادة العلمية وتفتح مجاالا للبحوث والدراسات المستقبلية.

عمل دراسات في كيفية االستفادة من المواقع الرسمية وكيفية التصميم واضافة عناصر الجذب وتوعية   -9

 بأهمية االعالم الرقمي عبر االنترنت.المستخدمين 

 اجراء بحوث ودراسات عن تأ ير الشائعات عبر االعالم الرقمي وتوعية المستخدمين بمخاطرها. -10

للمواقع   -11 والكتابة  التفاعلي  االعالم  تدريس  العليا  والمعاهد  بالجامعات  االعالم  كليات  تتبنى  أهميةأن 

ج في  اإللكتروني  المحتوى  وإدارة  والتطبيقية  اإللكترونية  العملية  بالجوانب  ربطها  مع  المساقات  ميع 

وفن   اإللكتروني،  والتحرير  الرقمي،  االتصال  مثل  موضوعات  من  به  ومايرتبط  المجال  هذا  ألهمية 

 الكتابة لمواقع التواصل االجتماعي والتعامل مع بيلة اإلنترنت الرقمية.

المتع -12 الدراسات  وتحليل  لحصر  مستمرة  بصورة  دراسات  اإلعالم إجراء  بعد  وما  الرقمي  باإلعالم  لقة 

 الرقمي. 
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http://blog.amin.org/nisreenhassouna/2014 

 الرسائل العلمية: 

.  “  ة . المفاهيم .التطبيق في السودان، مقوماته  ومعوقاتهالتجارة اإللكتروني“نصر الدين محمد هاشم ،  / 1

 (2004دراسة لنيل درجة الماجستير )جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا ، 

، دراسة لنيل درجة الماجستير ،)جامعة  “ مستقبل التجارة اإللكترونية في السودان“/دراسة مصطفى عباس،  2

 ( 2004النيلين، كلية الدراسات العليا . 

،دراسة لنيل درجة الماجستير )جامعة النيلين، كلية  “  التسويق اإللكتروني“/دراسة محمد سرالختم السيد، 3

 ( 2005الدراسات العليا، 

تطبيقات الموبايل في إطار مشرو  الحكومة اإللكترونية بالسودان  “/دراسة هيثم الشيخ علي األمين ، 4

 (2010درجة الدكتورات )جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا ، ، دراسة لنيل “ وتحسين الخدمات اإللكترونية

http://mahasaqallah.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post_3286.html
http://mahasaqallah.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post_3286.html


م  رات شبكات التواصل االجتماعي في إطار مجتمع المعرفة ”/دراسة أحمد محمد محمود عبد الباقي،5

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورات، )جامعة النيلين، كلية الدراسات  "دراسة تحليلية تطبيقية عن مصر وقطر" 

 (2014العليا، 

تقييم مواقع الويب السودانية )المواقع الحكومية، ومنظمات المجتمع  “/دراسة عادل محمود محمد محمود،  6

، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتورات  ”المدني، والتعليمية، والتجارية ، واألفراد( عن طريق نموذج الجودة المقترح 

 (.2015)جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا ، 

بنك فيصل   -التسويق اإللكتروني وأ رت على ترويج المنتجات " دراسة حالة”اسة مصطفى محمد هارون ، /در 7

دراسة لنيل دراسة لنيل درجة الماجستير )جامعة أفريقيا العالمية،   ”( 2015-2010اإلسالمي في الفترة ) 

 ( 2016عمادة الدراسات العليا، 

م التفاعلي ودورت في آداء العالقات العامة في البنوك  اإلعال“/دراسة منتصر عبد القادر حاج أبوبكر، 8

دراسة لنيل درجة الماجستير )جامعة  ”( 2016-2015السودانية "دراسة تطبيقية عللى بنك أم درمان الوطني ) 

 (.2016أفريقيا العالمية، عمادة الدراسات العليا ، 

الصحف الورقيهة "دراسة تطبيقية على   النشر اإللكتروني وانعكاساته على “/دراسة زينب محمد حسهن قجة ،  9

جامعة أفريقيا العالميههة ،  )  "  بحث لنيل درجة الماجستير ، م2016 – 2015صحيفة اإلنتباهة في الفترة من 

 (.2017عمادة الدراسات العليا، 



تطبيق  "استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق التقارب الثقافي بال، دراسة عبد الرحمن شفاء عمر  10

"،  ماجستير ،جامعة أفريقيا العالمية  2015-على مستخدمي االنترنت من طالب جامعة أفريقيا العالمية 

 عمادة الدراسات العليا كلية االعالم 

توييف وسائل االتصهال االلكتروني في التعليم المفتوح)دراسة تطبيقية  الطيب األمين حامد التكينة، "-11
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 اشكالية استخدام النظريات اإلعالمية الغربية في بحوث اإلعالم العربية                          

 د. هال زعيم  

 الفرع االول  -كلية اإلعالم  -الجامعة اللبنانية 

 

 مقدمة: 

ُيشكل استخدام النظريات في بحوث اإلتصال واإلعالم جدلية تتعلق بالمنظور العام لهذت النظريات، والتي  

ها نظريات ترتكز في اساسها الى نظريات في العلوم االنسانية، وضمن اطار علم  شكلت مادة للنقاش، كون

 اإلجتما  وعلم النفس اإلجتماعي وعلم السياسة...

ل جدلية اخرى تتعلق   كما ان مسألة استخدام النظريات اإلعالمية الحديثة في البحوث اإلعالمية العربية تشكا

وا نظريات  ربية،  انها  على  اليها  هي  بالنظرة  انما  العربية،  اإلعالمية  البحوث  في  اسقاطها  عملية  ن 

 ساؤل :اقتباسها في سياقات  ير السياقات التي بنيت فيها. جدلية تدفعنا الى الت

هل هناك ضرورة إلستخدام النظريات اإلعالمية الغربية في البحوث اإلعالمية العربية، في يل  ياب   -

 تام للنظريات العربية في هذا االطار ؟ 

 ل ان كل بحث يستدعي بالضرورة االستناد الى نظرية ؟ ه -

 هل ان عدم االستناد الى نظرية يعتبر تقصيراا منهجياا ؟  -



في حال استخدام النظريات في البحوث اإلعالمية العربية، ما هي النظريات االكثر استخداماا؟ وفي   -

 اي تصنيفات تندرج ؟ 

من    الموضو   تناول  على  تحثنا  وتساؤالت  لعلم    جدلية  النظرية  بالمقاربات  المتعلق  النظري  جانبه 

اإلتصال واإلعالم، وبجدلية استخدام النظريات اإلعالمية الغربية في البحوث اإلعالمية العربية، وضرورة  

اإلستعانة او عدم اإلستعانة بنظرية في البحوث اإلعالمية، كما من جانبه العملي وذلك بدراسة نماذج من  

 المنجزة. وذلك من اجل :البحوث اإلعالمية 

 ايهار وجهات النظر في مسألة استخدام النظريات اإلعالمية الغربية في بحوث اإلعالم العربية. -

بحوث   - في  العلمي  البحث  معايير  من  اساسياا  معياراا  يعتبر  النظريات  استخدام  كان  اذا  ما  تحديد 

 اإلعالم . 

 الم العربية.  التعرف الى النظريات االكثر استخداماا في بحوث اإلع -

يندرج بحثنا في اطار البحوث الوصفية او التشخيصية، اذ نهدف الى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة     

نموذجاا،   لبنان  من  واخذنا  العربية  اإلعالم  بحوث  في  تداوالا  واالكثر  وانواعها  النظريات  استخدام  حول 

المرحلة، المرحلة االولى من مراحل البحث العلمي،    واعتمدنا رسائل الماجستير مادة للدراسة. اذ ُتشكل هذت

المناقشة   الماجستير  للدراسة برسائل  العينة الخاضعة  العلمي. وحددنا  كما انها خضعت لإلشراف والتوجيه 

اللبنانية   الجامعة  اإلعالم    -في  المرئي    -كلية  واإلعالم  المكتوبة  الصحافة  يشمل  الذي  الصحافة  قسم 

قسم اإلعالم، مستخدمين منهج تحليل    -ماجستير المناقشة في جامعة بيروت العربيةوالمسمو ، وبرسائل ال

النظريات اإلعالمية، من دون   المضمون باتجات الكمي، اذ نهدف الى وصف المحتوى الظاهر إلستخدام 

الدراسة، وذلك من خالل   النظرية او تلك او حسن تشغيلها في  المسح  تجاوز ذلك الى دقة استخدام هذت 



شامل لجميع رسائل الماجستير موضو  الدراسة خالل الفترة الممتدة من تاريخ اول مناقشة الى تاريخ اخر  ال

اللبنانية  2016/ 9/ 14الى    2011/ 12/ 5  مناقشة اإلعالم    -)الجامعة  الى    -كلية  الصحافة(  قسم 

 قسم اإلعالم(.   -)جامعة بيروت العربية  2016/ 6/ 2الى  2011/ 12/ 23

 ظرية لعلوم اإلتصال واإلعالم في المقاربات الن -1

أ ار اإلتصال، كمفهوم وكآلية، اهتمام مجاالت علمية متنوعة ومختلقة كعلم الفلسفة، وعلم التاريخ، وعلم     

 الجغرافيا، وعلم النفس، وعلم اإلجتما ، وعلم االتنولوجيا، وعلم االقتصاد، وعلم السياسة...

Armand et Michèle Mattelart,1997, p. 3(.)    ويرتبط هذا االهتمام بكون علم اإلتصال هو علم

 .   )Michèle Gellereau, 2013 ,p.25(متداخل مع العلوم االخرى 

ان علم اإلتصال هو علم ذو طبيعة اشكالية، خصوصاا من ناحية المقاربات النظرية، والتي ال تزال حتى     

بب التبعية التاريخية للعلوم اإلنسانية وتأخر  اليوم مثار جدل تعكسه اإلختالفات في الرؤى واآلراء، وذلك بس

األبحاث التي لم تبدأ على نطاق واسع اال في عشرينات القرن الماضي وضمن اطار مجال علم اإلجتما   

 وعلم النفس وعلم السياسة...

اإلتصال      وسائل  بظهور  تمثل  تكنولوجي،  تطور  من  العشرين  القرن  من  األول  النصف  شهدت  وما 

الجماهير،  الجماهيرية لقضايا واهتمامات  الناقلة  اإلتصالية  الوسيلة  اذ اصبح  مكانة مهمة  الراديو  فاحتل   ،

ومن بعدت التلفزيون بما تضمنه من برامج تناولت قيم و قافة المجتمع وما قدمه من برامج تسلية وترفيه، دفع  

قة هذت الوسائل بجماهيرها.  علماء اإلتصال بعامة والباحثين في مجال اإلعالم بخاصة الى البحث في عال

ركز   وقد  والمجتمع.  اإلعالم  وسائل  بين  العالقة  تتناول  مختلفة  نظريات  الستينات  اواخر  في  فظهرت 



الباحثون اهتمامهم على دراسة تأ ير هذت الوسائل بما تقدمه من مضامين فتباينت اآلراء وتعددت النظريات  

ركز على الرسالة ونظريات تركز على القائم باإلتصال  وتشعبت بين نظريات تركز على الوسيلة ونظريات ت

كوسائل   حدا ة  اكثر  اتصالية  وسائل  تناول  عند  بثقلها  القت  الجمهور...نظريات  على  تركز  ونظريات 

 التواصل اإلجتماعي التي تستدعي الدراسة والتقييم والبحث في آ ارها االيجابية والسلبية.

يج    الباحثين  ان بعع  الر م من  المستقلة  وعلى  النظرية  البنية  اليوم  يفتقد حتى  اإلتصال  علم  ان  دون 

الرحمن   عبد  )عواطف  يعود    8، ص. 2002المحددة  انما  بعينها  نظرية  حول  النظري  التراكم  ان  اذ   ،)

السياسية   العلوم  او  النفس  اإلجتما  وعلم  علم  في  المتخصصون  اجراها  التي  الدراسات  نتائج  الى  اساسه 

(، فأنه ال يمكن تجاهل اهمية الدور الذي لعبه المتخصصون في  63، ص.  2006،  و يرها )مي العبدهللا

 اإلتصال واإلعالم في تحديد وبلورة اسس نظرية ساهمت في تشكيل هذا العلم، وذلك من ناحيتين :

  اوالٴ : من ناحية تطويرهم وتوسيعهم إلختبار فروم ونتائج نظريات ذات صلة بعلوم و يقة بعلم اإلعالم    

 واإلتصال، ر م تحفظ بعع الباحثين واعتبار ان هذا االمر ادى الى كثرة الكمية على حساب النوعية  

 )مي العبدهللا، مرجع سابق(.

 انياٴ : على الر م من ان الباحثين في علوم اإلعالم واإلتصال اهتموا بالجانب التقني لوسائل اإلعالم    

ير الجانب النظري بصورة عامة والنظريات بصفة خاصة، اال ان  واإلتصال وا ارها اكثر من االهتمام بتطو 

اجتماعية   سياقات  وضمن  المختلفة،  اإلعالم  بوسائل  المرتبطة  الجديدة  اإلتصالية  لألنماط  مقارباتهم 

وتكنولوجية متنوعة ومتداخلة، ا رت في األطروحات والمقاربات النظرية وخلقت جدلية، ال سيما حول مفهوم  

التقن تأ ير  الحتمية  ي كد  ما  منها  والتي  العديدة  الدراسات  ايهرتها  جدلية  اإلجتماعية.  الحتمية  ومفهوم  ية 



التقنية في المجتمع وتحديدها لسيرورته وطبيعة تطوراته، ومنها ما يدافع عن اطروحة الحتمية اإلجتماعية  

 ( واخيراا  اوالا  اجتماعي  كمطلب  ينتج  الذي  التقني  المعطى  طابع  على  تلح  السنوسي، والتي  ،  2016ريا 

يأخذ  26-27ص.ص.   وال  الثقافية  التحوالت  تأ يرات  من  يحد  التقنية  االبعاد  في  التأ ير  اختزال  والن   ،)

التقنية   من  تجعل  التقنوية  "ان  للتقنية  اإلجتماعية  بالتملكات  المرتبطة  الجديدة  التواصل  انماط  باإلعتبار 

التواصل الجديدة والناتجة من التملكات اإلجتماعية للتقنية.    عامالا محدداا للتحوالت الثقافية وتستبعد انماط 

 .( 2006الصادق الحمامي، وتتشكل هذت التملكات داخل سياقات تاريخية واجتماعية و قافية مخصوصة" ) 

الوقائع      عن  الكشف  ومحاولة  واإلفتراضات  التنظير  على  قائمة  المسلمات،  بخالف  النظريات،  ان 

"بايلي  النظرية يشير الى "مجموعة من السبل واألساليب التي يمكن  BAILEY  وتفسيرها. ويرى  ان مفهوم 

ماكويل   اما  اإلجتماعي"،  الواقع  وتفسير  فهم  خاللها  من    MCQUAILمن  "نسقاا  تمثل  النظرية  ان  فيرى 

 .( 54، ص. 2005شدوان علي شيبة، األفكار المتنوعة التي تشرح وتفسر ياهرة ما" ) 

ليب" او "نسق من األفكار المتنوعة" امر يستدعي تنوعاا في الرؤى واآلراء وهذا  "مجموعة من السبل واالسا

ما انعكس على النظريات اإلعالمية واإلتصالية  بتنوعاتها واختالفاتها. اختالف انسحب على درجة قبول  

تكاد  هذت النظرية او تلك في ما بين المختصين انفسهم، ولهذا نجد ان النظريات ليست موضع اجما  وال  

تسلم نظرية من النقد او من نظرية تناهضها. اال ان هذا االمر يعتبرطبيعياا في مجال تتنو  اوجه نشاطاته  

وتنوعها،   اختالفها  على  النظريات،  هذت  اهمية  ا فال  يمكن  ال  كما  اإلعالم.  كمجال  متغيراته  وتتسار  

بين   الجدلية  العالقة  لطبيعة  وإليهارها  العلمية  للبحوث  اإللتوجيهها  اشكالها  وسائل  بمختلف  عالم 

 وجماهيرها.

 في جدلية استخدام نظريات اإلعالم الغربية في البحوث اإلعالمية العربية 



ومحاولة      تجربتها  ولعل  الغربية،  المجتمعات  في  وطبقت  نشهأت  بمجملها  الحديثة  اإلعالم  نظريات  ان 

تقاد البعع او على االقل تشكيكه في صالحية  تطبيقها في البحوث العلمية في المجتمعات العربية يثيران ان

اختبارها ألن هذا االمر يستدعي نقل واقتباس هذت النظريات في سياقات اجتماعية مختلفة سواء من ناحية  

 المعايير او من ناحية االهتمامات.  

عه الذي  ان مقولة "ان العلم ال وطن له" ال يجدها بعع الباحثين "تنطبق على العلم اإلجتماعي وفرو    

واالقتصادي   اإلجتماعي  التطور  معدالت  اختالفات  عن  فضالا  مجتمع،  لكل  الثقافية  بالخصوصية  يتأ ر 

والبيلي والظروف المجتمعية العامة التي حكمت مسيرة كل مجتمع وحددت خلفياته الثقافية والسمات النفسية  

.بينما يشدد البعع االخر على  ق(عواطف عبد الرحمن، مرجع سابواالنماط السلوكية لشعوبه وجماعاته" ) 

فهم  دون  من  الجماهيرية  اإلتصال  وسائل  مع  "التعامل  على  القدرة  ولعدم  أهمية  من  تحمله  لما  دراستها 

النظريات والنماذج التي تنظم عمل هذت الوسائل وتحدد طرق التعامل معها وكيفية االستفادة السليمة منها  

ال مجتمعاتنا  وتنوير  تطوير  في  ) وتوييفها  اإلتصال  عربية"  نظريات  في  عامة  مقدمة  القاسم،  ابو  صالح 

 (. 2016/ 11/ 25الحديثة، تاريخ التعرم 

العربية،      المنطقة  في  اإلعالم  بحوث  يخدم  بما  وتوييفها  الغربية  النظريات  من  "االستفادة"  مسألة  ان 

عانة بالنظريات الغربية انما  تناولها ايضاا بعع الباحثين ووجدوا ان المشكلة ال تكمن في التبعية او االست

العربية، ال  بعدم االستفادة من النظريات " المنطقة  النقائص التي تعانيها بحوث اإلعالم واإلتصال في  إن 

من   استفادتها  عدم  على  تدل  بل  اإلجتماعية،  بالنظريات  أواستعانتها  الغربية  للنظريات  تبعيتها  في  تكمن 

ه الخصوص، والتي تهتم باإلتصال باعتبارت فعهالا اجتماعياا، ونتيجة  النظريات بعامة، والحديثة منها على وج

 (. 2016/ 30/11سياق  قافي" )نصر الدين لعياضي، تاريخ التعرم 



اإلعالم  ان      لوسائل  السريع  التطور  يل  في  عندها  التوقف  يجب  التى  المفاهيم  من  الثقافي"  "السياق 

عولمة اإلعالم و"التي جعلت باالمكان فصل المكان    واإلتصال وما تقدمه من مضامين متشابهة فرضتها 

)بدرية   محدد"  مكان  الى  االنتماء  مشاعر  من  والتقليل  والسياسية  الثقافية  الحدود  فوق  والقفز  الهوية،  عن 

نتيجة  15. ص.  2008البشر،   الجماعي  بالمخيال  تحكم  العولمة اإلعالمية من  عليه  تعمل  ما  (، وبكل 

وا حضارية  مضامين  وتنميط  استهالك  جاهزة،  قوالب  من  تشيعه  ما  بحكم  اليومية  للحياة  وتنميط  فدة، 

المشاعر االنسانية والتحكم في تشكيلها وفق منطق معين من االولوية واالهمية، وعولمة الثقافة والمخيال  

و انوية،   مهمشة  السوق  منطقة  في  المنخرطة  االنسانية  ير  واالبداعية  الثقافية  المناشط  باعتبار  خاصة 

والممارسات  و  القيم  المفاهيم، واستبدال  االشياء محل  باحالل  للمخاطبات اإلعالمية  الحسي  الفضاء  هيمنة 

(.  67-64. ص. ص.  2002الثقافية التقليدية الي مجتمع من المجتمعات )م يد عبد الجبار الحديثي،  

وياتها  نتساءل :  وفي عصر تغلغلت وسائل اإلعالم في كل قطاعات المجتمعات العربية على اختالف مست

للمجتمعات   والثقافية  اإلجتماعية  بالخصوصيات  يحتفظ  ان  استطا   هل  عن  يرت؟  اعالمنا  يمييز  ماذا 

الثقاقية والمجتمعية؟ والى اي درجة   التحوالت  الكثير من  احداث  انه هو نفسه يلعب دوراا في  العربية؟ ام 

اإل بخصوصياتها  وافراداا،  العربية، مجتمعات  الشعوب  الثقافات  تحصنت  او  الثقافة،  ازاء  والثقافية  جتماعية 

 الوافدة؟ 

تحاكي      او  مشابهة  اصبحت  العربية  المجتمعات  ان  القول  الى  نهدف  ال  وتساؤالتنا  هذا  بكالمنا 

هي   اإلعالمية  الوسائل  ان  القول  الى  نهدف  انما  حياتها،  واساليب  انماطها  بمختلف  الغربية  المجتمعات 

المستوردة والمقتبسة(، وفي  نفسها، ومضامينها اإلت صالية متشابهة )ويتجلى هذا بشكل خاص في البرامج 

 ياب تام لنظريات عربية في علوم اإلعالم، فان االستفادة من النظريات الغربية في اجراء بحوث اعالمية  



في   الم  رة  المتغيرات  يل  وفي  ناحية،  من  اإلعالم  عولمة  هيمنة  يل  في  فروضها  واختبار  عربية، 

وانماط  ال واالقتصادية  السياسية  والظروف  والدينية  اإلجتماعية  والقيم  والتقاليد  كالعادات  العربية  مجتمعات 

المعيشة واالستهالك و ير ذلك من ناحية اخرى، تعتبر ايجابية، ال بل ضرورية واالستفادة منها تساعد في  

 التعبير، والجمهور العربي.فهم طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم العربية المعولمة، اذا جاز 

 ضرورة االستعانة او عدم االستعانة بنظرية في البحوث اإلعالمية العربية في  -2

ان مسألة استخدام او عدم استخدم نظرية في البحوث اإلعالمية العربية من المواضيع التي لم تدرس بشكل  

الغربي للنظريات  التبعية  تناول مسألة  ة ومسألة ضرورة العمل في سبيل  كاف، وإنما انصب اإلهتمام على 

 صوغ نظريات اعالمية عربية تكون اكثر مالءمة لطبيعة المجتمعات العربية.  

اإلعالم      لبحوث  المنهجية  االشكاليات  حول  عثمان  الالت  عبد  العزيز  عبد  عزة  اجرتها  دراسة  وفي 

قوامها   عينة  على  في    99اإللكتروني  اإلشكالية  تغيب  ربطت  العينة   بالم  32.5بحثاا،  مجمل  من  لة 

باإلستغناء عن النظريات في البحوث او ذكرها من دون تشغيلها "إن اإلستغناء عن النظريات في البحث أو  

ذات   فاإلشكالية  البحوث.  هذت  تطرحها  التي  اإلشكاليات  طبيعة  حهول  التساؤل  يطرح  تشغيلها  دون  ذكرها 

ناء هذا األخير من دون اإلستعانة بنظرية ما"  صلة و يقة بالبناء النظري لموضو  البحث. ومن الصعب ب

 )ورد في نصرالدين لعياضي، مرجع سابق(.

ونحن نجد ان استخدام النظريات ليس بالضرورة اساسياٴ في كل بحث من بحوث اإلعالم، وان البحث     

ان   اذ  ذلك.  الى  الدراسة ضرورة  تستد   لم  اذا  نظرية  الى  يرتكز  لم  ان  العلمية  قيمته  يفقد  استخدام ال 

فاذا بنى الباحث فرضياته بطريقة استقرائية "والتي   النظريات في البحوث العلمية يرتبط بصوغ الفرضيات، 



يتم التوصل اليها من خالل اإلستقراء ومالحظة الجزء للوصول الى التعميمات الكلية" )محمد عبد الحميد،  

تي تستدعيها الفروم اإلستنباطية او  (، فانه ليس بحاجة الى اإلستعانة بالنظريات ال 113، ص.  2006

يناقضها"   او  او يطورها  النظرية  يدعم هذت  دليالا  فتقدم  قائمة  اشتقاقها من نظريات  يتم  "والتي  اإلستداللية 

بين الحقائق في اطار   الم قت للعالقات  التفسير  "قائمة في  )المرجع السابق(. وألن الفروم اإلستنباطية 

اإلنتقال من قضايا كلية او عامة الى قضايا او تفسيرات جزئية تستفيد من  النظريات األعم واألشمل، أي  

 (.110هذت النظريات" )المرجع السابق، ص. 

حيث  و     بالثقة،  الجديرة  للمعرفة  المفاهيمي  االساس  هي  المصداقية  ذات  "النظرية  ان  البعع  يعتبر 

فرانكفور  )شافا  بها"  والتنب   الظواهر  شرح  في  النظريات  ناشمياز،  -تتساعدنا  دافيد  ،  2004ناشمياز، 

ل مادة مستقلة إلشتقاق مشكالت البحث وفروضه  50-49ص.ص.   (.  كما ان النظريات يمكن ان تشكا

"يمكن اشتقاق مشكالت البحث وفروضه بطرق عديدة : من النظريات، من المالحظة، وبواسطة الحدس،  

 (.79او بإجتما  هذت الطرق جميعها" )المرجع السابق، ص. 
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لنا ان      التي تناولت نظريات اإلتصال واإلعالم تبين  الدراسات  العديد من  استناداا الى قراءات ومراجعة 

نظرية تعتبر    18(، منها  .17حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد، ص.  هناك اكثر من اربعين نظرية ) 

ود منها  اإلستفادة  يمكن  والتي  الحديثة  النظريات  اهم  الفردية  من  اإلختالفات  نظرية  وهي:  راستها، 

واإلجتماعية، نظرية الغرس الثقاقي، نظرية دوامة الصمت، نظرية حارس البوابة، نظرية الهيمنة اإلعالمية،  

نظرية ترتيب األولويات ووضع االجندة، نظرية التعلم بمالحظة اإلعالم، نظرية اإلستخدامات واالشباعات،  

وسائل على  اإلعتماد  تمثيل    نظرية  نظرية  المعرفة،  فجوة  نظرية  المعلومات،  التماس  نظرية  اإلعالم، 



التسويق   نظرية  مرحلتين،  على  المعلومات  انتقال  نظرية  اإلعالمية،  االطر  تحليل  نظرية  المعرفة، 

الحتمية   نظرية  اإلعالم،  لوسائل  القوي  التأ ير  نظرية  اإلنتقائي،  التأ ير  نظرية  والسياسي،  اإلجتماعي 

(. نظريات متنوعة يمكن ادراجها في اربعة تصنيفات، جامعة  صالح ابو القاسم، مرجع سابق وجية ) التكنول

  ير مانعة، وهي التالية :

بالجمهور - المتعلقة  على    النظريات  اإلعتماد  ونظرية  واإلشباعات  اإلستخدامات  بنظرية  وتتمثال   :

 وسائل اإلعالم.

باإلتصال - بالقائم  المتعلقة  وتتمثالالنظريات  األولويات    :  ترتيب  ونظرية  الثقافي  الغرس  بنظرية 

 ونظرية حارس البوابة.

التأثير   - المبتكرات،  نظريات  انتشار  نظرية  السحرية،  الرصاصة  بنظرية  اساسية  بصورة  وتتمثال   :

نظرية   التكنولوجية،  الحتمية  نظرية  ليرنر،  بنظرية  يعرف  ما  او  التقليدي  المجتمع  اجتياز  نظرية 

 دوامة الصمت...

: وتتمثال بنظرية التماس المعرفة، نظرية فجوة المعرفة، نظرية  ظريات المعرفة من وسائل اإلعالمن -

 تمثيل المعلومات ونظرية اإلطار اإلعالمي.  

 

الذي ساد   االعتقاد  نتيجة  قد يهرت  المعرفة من وسائل اإلعالم  نظريات  ان  الى  االشارة  وتجدر 

نات من القرن العشرين بأن وسائل اإلتصال تمارس  لدى الباحثين اإلعالميين حتى منتصف السبعي

تأ يرات محددة على اتجاهات الجمهور وسلوكه. وحاولت دراسات اعالمية عديدة أن تتقصى أ ر  

 (.337ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص.  –حسن عماد مكاوي  اإلتصال على المعرفة ) 
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  -كلية اإلعالم بفرعياها االول والثاني  -عدد الرسائل المتوفرة، من التي نوقشت، في الجامعة اللبنانيةبلا     

العربية    38رسالة، مقابل    52قسم الصحافة   ل    –رسالة نوقشت في جامعة بيروت  قسم اإلعالم، مما شكا

جامعة بيروت العربية(.  % ) 42.22% )الجامعة اللبنانية( و  57.77رسالة، وذلك بنسبة    90عينة قوامها  

للنظريات، عدد النظريات المستخدمة في الرسالة الواحدة،   وقد تناولناها وفق  ال ة معطيات : استخدامها 

 حسب تصنيف النظريات :  

 في استخدام النظرياتاوالٴ : 

ال      نظريات،  استعرام  نظريات،  )استخدام  متغيرات  وجود  الث  لنا  تبين  واإلحصاء  العد  طريق  عن 

 ( :1استخدام للنظريات( ،وقد تم عد تكراراتها واحتساب النسب الملوية لها، كما هو موضح في الجدول ) 

 ( توزيع الرسائل وفق استخدام النظريات1جدول )   

 اإلستخدام 

 الجامعة
 المجمو  الاستخدام للنظريات  استعرام نظريات  استخدام نظرية

 52 28 8 16 اللبنانية

 99.98%  53.84%  15.38%  30.76%  النسبة الملوية 



 38 6 1 31 بيروت العربية 

 99.98%  15.78%  2.63%  81.57% النسبة الملوية 

 90 34 9 47 المجمو 

 99.99%  37.77%  10%  52.22%  النسبة الملوية 

 

%، اي اكثر من نصف العينة، استخدمت النظريات اإلعالمية في  52.22ان نسبة    ( 1يظهر الجدول )  

% اكتفت باستعرام لمجموعة من 10% لم تستخدم النظريات و77،37جتها لموضو  الدراسة مقابل  معال

 النظريات.

المتعلقة      النسب  في  العربية  بيروت  وجامعة  اللبنانية  الجامعة  بين  واضحاا  تفاوتاا  الجدول  ايهر  كما 

 بالمتغيرات الثال ة، كما يظهر في الرسوم البيانية التالية :

 

 



 

 

 

 

طبيعة      خالل  من  مقاربته  يمكن  الجامعتين  بين  النظريات  استخدام  عدم  او  استخدام  في  التفاوت  ان 

المواضيع الخاضعة للدراسة. ويمكن ان يتجلى ذلك من خالل عنوان الرسالة، مثالٴ رسائل تحت العناوين  

 التالية :

 انية(."قانون اإلعالم المرئي والمسمو  بين النص والتطبيق" )الجامعة اللبن  -



 "االنتماء الوطني في المدونات بين لبنان المقيم والمغترب" )الجامعة اللبنانية(. -

مواضيع ال تستدعي بالضرورة اإلستعانة بنظريات، انما هناك مواضيع يظهر من عناوينها امكانية او     

 حتى ضرورة استخدام النظريات في معالجتها ولكنها  ائبة، مثالٴ :

 لبرامج األجنبية : الواقع، التأ ير والبدائل" )الجامعة اللبنانية(."سيناريو استيراد ا -

 اإلذاعي في لبنان : اذاعة صوت لبنان نموذجاا" )الجامعة اللبنانية(. –"اإلعالم اإلخباري  -

 "تطوير دور وسائل اإلعالم في مواجهة ندرة الميات في لبنان" )الجامعة اللبنانية(. -

النظام  - في  العربية  التمركز"    "الفضائيات  نحو  االتجات   : الجديد  العالمي  اإلعالمي  االقتصادي 

 )الجامعة اللبنانية(.

"تلفزيون الخدمة العامة : عوامل الفشل وعوامل النجاح : دراسة مقارنة للتلفزيون المملوك للقطا    -

 العام في فرنسا وفي لبنان" )الجامعة اللبنانية(.

كيل اتجاهات ال -  مواطن اللبناني" )جامعة بيروت العربية(."ا ر البث الفضائي على تشا

نسبتها      بلغت  فقد  للنظريات اإلعالمية  االستعرام  في مسألة  اللبنانية و    15.38اما  الجامعة  في   %

% في جامعة بيروت العربية. وقد وردت ضمن ما يعرف بالجزء النظري، ومن دون ان يكون هناك  2، 63

اؤل حول الفائدة العلمية  المضمون المعالج، ما يدفعنا الى التساي صلة بمنهجية الدراسة او اي تداخل مع  

 من ذلك.

 عدد النظريات المستخدمة في الرسالة الواحدةثانياٴ : 



بنسب      وان  نظرية،  من  اكثر  اعتماد  الرسائل  بعع  في  تم  الدراسة،  موضو   الجامعتين  في  ان  تبين 

 ( :2متفاوتة، كما يظهر الجدول ) 

 

 

 ثر من نظرية ( اعتماد اك2جدول ) 

 عدد النظريات 

 الجامعة  
 المجمو  3 2 1

 16 3 6 7 اللبنانية

 100%  18.75% 37.5%  43.75%  النسبة الملوية 

 31 0 6 25 بيروت العربية 

 100%  0%  19.35%  80.64%  النسبةالملوية 

 

  ( جدول  بيانات  نظ2توضح  من  اكثر  إلستخدام  اللبنانبة  الجامعة  في  ميالا  هناك  ان  معالجة  (  في  رية 

ل  نسبة  18، 75% نظريتين و37.5موضو  الرسالة، كما تشير النسب الملوية   %  الث نظريات مما يشكا

% اعتمدت نظرية واحدة. بينما نجد ميالا اكثر الى    43.75% اعتمدت اكثر من نظرية مقابل    56.25



نسبة استخدام نظ العربية، اذ تظهر  % مقابل    80، 64رية واحدة  اعتماد نظرية واحدة في جامعة بيروت 

 % في اعتماد نظريتين ولم تسجل اي دراسة اعتمدت  الث نظريات. 19، 35

ان مسألة استخدام اكثر من نظرية ممكن اذا استدعت معالجة الموضو  ذلك، شرط اإلستفادة من النظريات    

المستخدمة،  النظريات  بين  اإلرتباطية  العالقة  ايهار  خالل  من  وذلك  اعتمدت  واختبار    التي  وتشغيلها، 

"مفهوم   ان  اطار  في  ممكن  الثقافي"  "الغرس  نظرية  مع  البوابة"  "حارس  نظرية  استخدام  فمثالٴ  فروضها.  

"حارس البوابة" يعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة اإلتصال بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة  

بوابته، وكيف سيمر ح ما سيمر من خالل  في  القرار  المستهدف"  اتخاذ  الجمهور  الى  النهاية  في  تى يصل 

(، مما يعني انه يتحكم بالمواضيع كما في  177ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص.    -)حسن عماد مكاوي 

مضامينها. وت كد نظرية "الغرس الثقافي"على التأ ير الدقيق لوسائل اإلعالم، بما له من قابلية اإلنتشار مع  

موا تتغير  حيث  الزمن،  المهيمنة"  مرور  المواضيع  في  الواردة  المضامين  على  بناء  الناس  )ميخائيل  قف 

 (.135، ص. 1999وآخرون، 

 

 استخدام النظريات حسب التصنيفات ثالثاٴ : 

يرتبط استخدام نظرية ما بطبيعة الموضو  المطروح للدراسة واالشكالية كما يحددها الباحث والفرضيات     

ال النظرية  سياق  ضمن  بناها  وفق  التي  النظريات  استخدام  اتى  وقد  البحثية.  مقاربته  في  سيويفها  تي 

 تصنيفاتها على الشكل التالي :

 ( استخدام النظريات حسب التصنيفات 3جدول ) 



 التصنيفات 

 

 الجامعة

نظريات 

 الجمهور 

نظريات القائم 

 باإلتصال 

نظريات 

 التأثير

نظريات 

 المعرفة
 المجموع  نظريات أخرى 

 28 3 1 9 12 3 اللبنانية 

النسبة 

 المئوية
%10.71 %42.85 %32.14 %3.57  %10.71 %99.98 

 37 0 5 6 12 14 بيروت العربية

النسبة 

 المئوية
%37.83 %32.43  %16.21 %13.51  %0 %99.98 

 65 3 6 15 24 17 المجموع 

النسبة 

 المئوية
%26.15 %36.92  %23.07 %9.23 %4.61 %99.98 

 

%،    36.92استخدام نظريات القائم باإلتصال تحتل المرتبة االولى وذلك بنسبة  ( ان  3ُيظهر الجدول )    

بنسبة   الثانية نظريات الجمهور  المرتبة  التأ ير وذلك    26.15تليها في  الثالثة نظريات  المرتبة  %،  م في 



%  4.61% لنظريات المعرفة و  9.23%، )وان بترتيبات مختلفة بين الجامعتين(، مقابل    23.07بنسبة  

 لنظريات ترتبط بعلم اإلجتما  وعلم النفس وعلم السياسة.

تتم "في اطار تحليل وسائل اإلعالم بوصفها م سسات لها      القائم باإلتصال، والتي  الباا ما  ان دراسة 

ليلى حسين السيد،    -حسن عماد مكاوي وييفة اجتماعية، والظروق التي ت  ر في اختيار محتوى معين" ) 

ذلك من خالل  175مرجع سابق، ص.   اللبنانية، وتجلى  الجامعة  في  الناشلين  الباحثين  اهتمام  ا ارت   ،)

%( التي  استخدمت في المقاربات المنهجية  42.85النسبة الملوية التي شغلتها نظريات القائم باإلتصال ) 

بيروت  في جامعة  ملحوظ بجمهور وسائل اإلعالم  اهتمام  هناك  كان  في حين  الدراسة.    للرسائل موضو  

%، ويأتي هذا منسجماا  37.83العربية، ويظهر ذلك من شغل نظريات الجمهور المرتبة االولى وذلك بنسبة 

مع رأي بعع الباحثين ان "مسألة جمهور وسائل اإلعالم هي، من دون شك، من اكثر المسائل جدالا في  

 .p.9),,2013(Jean-Pierre Esquenaziعلم اإلعالم واإلتصال، وهي تستدعي الدراسة"

كذلك      الثانية،  والمرتبة  االولى  المرتبة  شغلت  الجمهور  ونظريات  باإلتصال  القائم  نظريات  ان  كما 

الرسائل موضو    في  المستخدمة  النظريات  مجمل  االوائل من  الخمسة  المراتب  الخمس، شغلت  النظريات 

 ( :4الدراسة، كما يظهر الرسم البياني ) 



 

    ( البياني  الرسم  نظر 4يظهر  ان  بنسبة  (،  األولى  المرتبة  في  اتت  واالشباعات  اإلستخدامات  يات 

ب  15.85 وذلك  و  %3،  اللبنانية  الجامعة  في  ويجدر    10تكرارات  العربية.  بيروت  جامعة  في  تكرارات 

بأن منظور اإلستخدامات واالشباعات يحقق  ال ة اهداف رئيسية )حسن عماد مكاوي  ليلى السيد  -التنويه 

 ( :241حسين، مرجع سابق، ص. 

السعي الى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل اإلتصال، وذلك بالنظر الى الجمهور النشط الذي   -1

 يستطيع ان يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.

 شرح دوافع التعرم لوسيلة معينة من وسائل اإلتصال، والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا التعرم. -2

 تخدام وسائل اإلتصال بهدف فهم عملية اإلتصال الجماهيري.التأكيد على نتائج اس -3

 

%، وذلك  12.19(، ان نظرية الغرس الثقافي اتت في المرتبة الثانية بنسبة 4كما ويظهر الرسم البياني )    

تكرارات في جامعة بيروت العربية. وتعود جذور نظرية الغرس الى    5تكرارات في الجامعة اللبنانية و  5ب



( للصورة الذهنية التي تتكون في اذهان الجماهير من خالل وسائل  Walter Lipmanر ليبمان )مفهوم والت

( من خالل مشروعه George Gerbnerاإلعالم المختلفة، وترتبط بالجهود التي طورها جورج جرنبر ) 

و  طويلة  ولفترات  للتلفزيون  التعرم  "مداومة  ان  النظرية  هذت  وتجد  الثقافية.  بالم شرات  منتظمة،  الخاص 

تنمي لدى المشاهد اعتقاداا بأن العالم الذي يرات على الشاشة ما هو اال صورة من العالم الواقعي الذي يحيات  

 (.  340، ص. 2012)منال هالل المزاهرة، 

اما نظرية ترتيب األولويات، والتي تفترم "ان وسائل اإلعالم ال تستطيع ان تقدم جميع الموضوعات     

تق  التي  يتم  والقضايا  التي  الموضوعات  بعع  الوسائل  هذت  على  القائمون  يختار  وانما  المجتمع،  في  ع 

تدريجياا،   الناس  اهتمامات  تثير  الموضوعات  هذت  ومحتواها.  طبيعتها  في  والتحكم  بشدة،  عليها  التركيز 

ا  الجمهور  لدى  الموضوعات  هذت  تمثل  وبالتالي  بشأنها،  ويقلقون  فيها،  ويفكرون  يدركونها،  همية  وتجعلهم 

 ( اإلعالم  وسائل  تطرحها  ال  التي  األخرى  الموضوعات  من  نسبياا  مكاوي اكبر  عماد  حسين    -حسن  ليلى 

بنسبة  288السيد، مرجع سابق، ص.   الثالثة  المرتبة  في  اتت  فقد  في    4%، وذلك ب  9، 75(،  تكرارات 

 تكرارات في جامعة بيروت العربية. 4الجامعة اللبنانية و

البو     الرابعة بنسبة  شغلت نظرية حارس  المرتبة  اللبنانية    4%، وذلك ب  8، 53ابة  تكرارات في الجامعة 

في سلسلة    3و استراتيجي  مكان  "السيطرة على  البوابة  العربية. وتعني حراسة  بيروت  في جامعة  تكرارات 

اإلتصال، بحيث تصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار في ما يمر من خالل بوابته، وكيف سيمر، حتى  

العبدهللا،  ي )مي  الجمهور"  الى  ومنها  اإلعالمية  الوسيلة  الى  النهاية  في  اما  130، ص.  2011صل   .)

اإلعالم  وسائل  على  يعتمد  الجمهور  ان  اساس  على  تقوم  والتي  اإلعالم،  وسائل  على  االعتماد  نظرية 

،  2003من العزي،  لتزويدت بالمعلومات التي تلبي حاجاته وتساعدت على تحقيق هذت االحتياجات )عبد الرح



بنسبة  50ص.   الخامسة  المرتبة  في  اتت  فقد  و 7.30(،  اللبنانية  الجامعة  في  واحد  بتكرار  وذلك   ،%5  

 تكرارات في جامعة بيروت العربية.

تثمر      فانها  توييفها،  احسن  ما  واذا  البحا هم.  التصوري  االطار  تحديد  في  الباحثين  النظريات  تساعد 

اال بحوث  يخدم  ناجحاا  النظريات  عمالا  ان  دراستنا  ايهرت  الكمي،  الرصد  موقع  ومن  العربية.  عالم 

قسم اإلعالم   في  نطاق واسع  استخدمت على  الحديثة  الغربية  مقابل    -اإلعالمية  العربية،  بيروت  جامعة 

الجامعة اللبنانية. كما تبين لنا ان هناك تنوعاا في استخدام النظريات،    –استخدام محدود في كلية اإلعالم  

ال ان نظريات القائم باإلتصال ونظريات الجمهور استحوذت على اهتمام الباحثين الناشلين اكثر من  يرها  ا

 من النظريات االخرى.
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 دور التلفزيون األردني في الموائمة بين المناهج الدراسية والتدريب العملي لطلبة اإلعالم واالتصال

 في الجامعات األردنية

 عطياتأ.عبدهللا أحمد 

 الجامعة اللبنانية

 

 

  : مقدمة

بيرة ال يمكن االستغناء عنها،وقد تعددت هذت  تشكل وسائل اإلعالم  ورة معلوماتية وضرورة حياتية ك       

الوسائل بشكل كبير،وكثرت أهدافها واألدوار التي تقوم بها، وبالر م من اتسا  دائرة ويائف وسائل اإلعالم 

إال أن المادة النظرية المقدمة للطالب ال بد تدعيمها بالمادة العملية،حيث أن أ لب طلبة اإلعالم واالتصال  

ات يتطلعوا إلى المادة العملية لصقل الخبرة واالستفادة منها في حياتهم العملية في المستقبل،  في مختلف الكلي

 1وهنا البد من التدريب العملي له الء الطلبة الخريجين.

من هنا أخذ التلفزيون األردني على عاتقه مهمة تدريب أ لب الطلبة الخريجين في مختلف أقسام        

وتزويدهم بالعلم والمعرفة الحقيقية في ميادين العمل اإلعالمي،ويعد التلفزيون األردني   التلفزيون لصقل خبراتهم 

 
  .أبو سمرة،2010،ص120



مدرسة خرجت العديد من الطواقم الفنية الم هلة والمدربة التي رفدت أ لب المحطات العربية والمحلية بمختلف  

 الخبرات والكفاءات.

عالمي في م سسة اإلذاعة والتلفزيون من وجهة  وتهدف هذت الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب اإل      

نظر طلبة الجامعات األردنية من أجل الوصول إلى رؤية علمية حول واقع التدريب،واألولويات التي يحتاجها  

تاجها  الطالب للموائمة بين المادة النظرية والمادة العملية من اجل اكتساب المهارات وصقل الخبرات التي يح

 باإلعالم.سوق العمل الخاص 

 مشكلة الدراسة  

يعد التلفزيون األردني من الوسائل اإلعالمية المهمة في تزويد الجمهور بالمعلومات، وبالنسبة لطلبة        

اإلعالم واالتصال يعد عامل جذب لهم لالستفادة من الخبرات العملية والكوادر المدربة، ولالطال  على  

ستوديوهات وعربات النقل الخارجي، وأجهزة البث و يرها مما يعود  أحدث األجهزة الموجودة في الم سسة واال

لوت من خالل دراستهم للمواد النظرية في كلياتهم.  بالفائدة على الطلبة المتدربين لتدعيم ما حصا

وتسعى الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب في التلفزيون األردني، وتقييم الطالب للتدريب في هذت        

، وتقييم الموائمة بين المادة النظرية والعملية من اجل التعرف على الفجوة بين المادة النظرية والمادة  الم سسة

 العملية.

 أسللة الدراسة 

ما درجة استفادة طلبة اإلعالم واالتصال من البرنامج العملي والتدريب الميداني الذي يقدمه التلفزيون   .1

 األردني؟. 



 التدريب للطلبة؟.ما العوائد الناتجة عن برنامج  .2

 ما أهم األقسام التي تدرب فيها الطلبة؟. .3

 هل هناك توافق بين المادة النظرية والمادة العملية من خالل دورات التدريب المقدمة للطلبة؟. .4

 ما أهم المجاالت التدريبية المطلوبة التي يحتاجها طلبة كلية اإلعالم؟.  .5

 ه لهم التلفزيون األردني؟. ما تقييم الطالب للبرنامج التدريبي  الذي يقدم .6

ما مدى رضا طلبة الجامعات األردنية عن برنامج التدريب العملي في التلفزيون األردني؟ وما هي   .7

 أهم المعيقات التي واجهتهم؟.

 

 أهداف الدراسة

معرفة درجة استفادة طلبة اإلعالم واالتصال من البرنامج العملي والتدريب الميداني الذي يقدمه   .1

 األردني.التلفزيون 

 معرفة العوائد الناتجة عن برنامج التدريب للطلبة. .2

 معرفة أهم األقسام التي تدرب فيها الطلبة. .3

معرفة ما أذا كان هناك توافق بين المادة النظرية والمادة العملية من خالل دورات التدريب المقدمة   .4

 للطلبة.

 لية اإلعالم.معرفة أهم المجاالت التدريبية المطلوبة التي يحتاجها طلبة ك .5

 معرفة تقييم الطالب للبرنامج التدريبي  الذي يقدمه لهم التلفزيون األردني. .6



معرفة مدى رضا طلبة الجامعات األردنية عن برنامج التدريب العملي في التلفزيون األردني؟ وما   .7

 هي أهم المعيقات التي واجهتهم.

 أهمية الدراسة 

األداء   ألهمية نظرا  ديمقراطي، تحول  تمر بمرحلة التي  لمجتمعاتا في اإلعالمي التدريب  أهمية  تزداد      

 . مهنياا  وتأهيلهم اإلعالميين قدرات ببناء المهمة مرتبطة وهذت الجديدة، الديمقراطيات  بناء في اإلعالمي

(Tappel and Maaiglio, 2010)  

 التقدم من م بموجات 1989 امع منذ الديمقراطي التحول مرحلة خالل األردني اإلعالم إصالح مر لقد      

 الهامة العوامل  من ولعل  واإلقليم،  شهدها األردن التي واالقتصادية السياسية البيلة بظروف  والتراجع،وارتبطت

 لم سسات  الداخلية المحددة ماهومرتبط بالبيلة  السنوات هذت  خالل  مكانه  يراوح  اإلعالم األردني أبقت  التي

ازدياد   من الر م ،ص..( وعلى2011اإلعالمية)حواتمة،  المهنية حول لمستمرةالمناقشة ا رأسها وعلى اإلعالم

يحقق   ال التدريب  هذا بأن عاماا  شعوراا  هناك أن إال األخيرة  السنوات خالل عدد طلبة خريجي كليات اإلعالم

 فإن لك لذ اإلعالمي،  التدريب مجاالت  في  العرم والطلب  نوعية بين فجوة هناك  وأن منه، المطلوبة  األهداف

 اإلذاعة والتلفزيون  م سسة على تمكين سيعمل  فجواته وتحديد األردن في  اإلعالمي التدريب تشخيص واقع

 ندرة  مع  وتحديدا الدراسة هذت  أهمية هنا تكمن ومن ، اإلعالمي  التدريب مجال سياستها في  مراجعة من

 ة النظرية مع العملية.،وذلك لتوافق المادالشمولية  بهذت  الموضو  هذا  التي تناولت  الدراسات 

وتعد هذت الدراسة من الدراسات العلمية األولى في حدود علم الباحث التي تتحدث عن دور التلفزيون        

 األردني في تدريب طلبة كليات اإلعالم واالتصال في الجامعات األردنية.

 الدراسات السابقة 



 ما،  حد إلى  الم في الجامعات األردنية بالقليلة طللبة كليات اإلع بتأهيل  عنيت التي الدراسات  توصف      

 اإلعالمية. المكتبة  في محدودة المجال الدراسات في هذا  كانت قريبة ولسنوات

 الدراسات العربية 

 (.2015.)دراسة نسيم وباسم محمد الطويسي،رائد جميل سليمان، 1

للعاملين في الم سسات اإلعالمية   هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع تقييم جودة التعليم والتدريب      

 الحكومية.

 خلصت الدراسة إلى بع النتائج:

 إن معدالت االنخراط في التدريب اإلعالمي جيدة. .1

 قصر مدة التدريب وعدم  نائه بتطبيقات عملية لقصر مدة الدورات التي كانت اقل من  الث أيام. .2

 عينة.جودة التدريب اإلعالمي في األردن متدنية من وجهة نظر ال .3

مناهج تعليم الصحافة واإلعالم في الجامعات األردنية ال تتفق مع المعايير المختارة لجودة التأهيل   .4

 اإلعالمي من وجهة نظر اإلعالميين.

 إن البرامج التدريبية في مجال اللغات األجنبية كانت األقل حضورا في التحاق اإلعالميين. .5

 

  177 /1997)وآخرون،  شيخة . )دراسة أبو 2

 بهدف األردن في  والخاص الحكومي : القطاعين بوحدات التدريبية البرامج تناولت الدراسة تقييم       

 في التدريبية  البرامج من ما اكتسبه تطبيق على للمتدرب  والشخصية الوييفية  أ ر الخصائص إلى  التعرف

 ولعدد العلمي  أن للم هل  لى إ توصلت الدراسة  حيث المهني، والسلوك األداء ذلك على وانعكاس  العمل، بيلة



 من التدريب،  المتدرب اكتسبه  ما  تطبيق  عدم أو تطبيق في  المتدرب دورا كبيرا  يتلقاها التي  التدريبية  البرامج

 ذلك. في  أ ر   والجنس االجتماعي  والتنو  والمسمى الوييفي العمل جهة لخصائص  يوجد ال حين في

  1995)   الرفاعي،( .)دراسة 3

  ياب  وأهمها اإلعالمي، التدريب  تطوير  تحد من التي والمعوقات  التحديات الدراسة واقع تناولت        

 .التمويل وضعف التدريب في الم سسية المتخصصة  األطر

 

 (2011.) دراسة حسن، 4

 التجربة المصرية، حالة  دراسة العربي، الوطن في اإلعالمي  التعليم والتدريب ومستقبل  واقع تناولت        

ينخفع   حيث  التدريبية البرامج  عن الرضا  ومعدل معدل الخبرة  بين  سلبية عالقة وجود إلى لتتوص حيث

إلى   بحاجة التدريبية البرامج أن إلى الدراسة كما توصلت  المشاركين، لدى  الخبرة معدل  بزيادة  الرضا  معدل

 جودة لتطوير  لتدخلا ضرورة يعكس  مما مقارب للسلبي اإليجابي  فاالتجات مستمرة؛  وجهود كثيرة  تعديالت

 .اإلعالمي التدريب والتعليم 

 هذا في المتخصصة الدراسات  أن اإلعالمي توضح التدريب  جودة  مجال في  مراجعة األدبيات إن      

 الحاجات تقييم  في األردني تنحصر  اإلعالم تناولت التي  تزال الدراسات ال فيما  زالت محدودة،  ال  المجال

 أن إلى  الدراسات واالستطالعات  من الكثير فيه تذهب الذي الوقت ة،وفياإلعالمي للم سسات التدريبية

 األردني، يتضح  اإلعالم لتطوير  األول التحدي يعد وحاجتهم لمهارات احترافية  لإلعالميين المهنية  األوضا 

ب  التدري مستوى  تحسين في  وتحديدا اإلعالمي،  دراسات التدريب تطوير  إلى الحاجة في  البحثية الفجوة حجم

 .الدراسة هذت  إليه  تسعى ما وهذا وجودته، 



 

 الدراسات األجنبية

 Kopp Swenja,2011) )دراسة  

 لطلبة الصحافة المهنية القدرات لتطوير العالي  التعليم م سسات  المتبادلة بين الحاجة الدراسة  تناولت      

وسائل   احتياجات  بتلبية  ليميةالتع الم سسات  التزام اإلعالم،مقابل وسائل في  التطبيقي التدريب خالل من

 .المهنيين من اإلعالم

 الناشلة. الديمقراطيات  في اإلعالمي تطوير التدريب تواجه تحديات   ال ة وجود إلى  الدراسة خلصت       

 ما المستهدف،  للمجتمع والثقافي السياق االجتماعي  عن فصله يمكن  ال اإلعالمي والتدريب  أن التعليم . 1

  قافة  كل في االحتياجات  والمهارات مع المعرفة في المهنية  للقيم  العالمي  المنظور إلى موازنة يحتاج

 من  تحد   أجور الصحفيين تدني  وأهمها  الناشلة الديمقراطيات  في للصحفيين  االقتصادية الظروف  أن . 2

 ورفع الكفاءة  التدريب في ور باتهم قدراتهم

مساهمة   وبدون  خارجي  بتمويل  يتم الجديدة الديمقراطيات  في  يتم الذي  التدريب  فمعظم التدريب، استدامة . 3

 التدريب،  من النمط  هذا  استدامة الصعب  يجعل من الذي األمر لهم،  حوافز  بتوفير بل  المتدربين من مالية

 اإلعالم صناعة بين وبناء الجسور  المتبادل لالعتماد جديدة  راتيجيةإست المقابل  في  التحديات تتطلب هذت

 (Kopp, 2011, 12-16).والتدريب.  مالتعلي وم سسات 

 

 منهجية الدراسة 



تعد هذت الدراسة من البحوث الوصفية التي تعتمد على منهج المسح بالعينة،لذا سيتم استخدام المنهج الوصفي  

الذي يحاول أن يصور أو يو ق الوقائع والحقائق واالتجاهات الجارية،كما يهدف الى وصف الظواهر والتعرف  

مكوناتها،عن طريق جمع المعلومات والبيانات،وتحليلها وتفسيرها بما يتيح تقديم صورة دقيقة  الى عناصرها و 

 2وموضوعية عن موضو  البحث.

 

فهذت الدراسة محاوله بحثية منظمة، لتجميع الحقائق الالزمة لتقرير الوضع الراهن بموضو  ما ووصفه   

ى معلومات وافية ودقيقة،ويركز المنهج الوصفي  وتحليله،أو ياهرة بعينها أو نظام محدد،بهدف الوصول إل 

   3على الوقت الراهن بهدف الكشف عن األوضا  الراهنة من أجل تطويرها لألفضل.

تعتمد الدراسة على المنهج  الوصفي المسحي، ويستخدم الباحث أداة االستمارة للتعرف على وجهة نظر        

الذين تدربوا في م سسة اإلذاعة والتلفزيون   طلبة الجامعات األردنية،تخصص اإلعالم واالتصال 

األردنية،وكذلك مقابالت مع معنيين بالتدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون، وذلك لمعرفة فاعلية التدريب  

العملي الذي يقدمه التلفزيون لطلبة اإلعالم واالتصال والفائدة المتحققة من هذا التدريب،وقامت هذت الدراسة  

صفي التحليلي)منهج المسح(مستخدما اإلسلوب الكمي والكيفي،من خالل أداة الدراسة المختلفة  على المنهج الو 

 في اإلستمارة والمقابالت.

 جمع البيانات والمعلومات 

 تم إعتماد مصدرين للمعلومات وهما:

 
  .عبد الحميد،محمد،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم،عالم الكتب،القاهرة،1993،ص)125-124(. 2
  .الخرابشة،عمر محمد عبدهللا،أساليب البحث العلمي،الطبعة األولى،2007،ص) 70-69(. 3



 مصدر نظري:وذلك بالرجو  إلى الكتب والمقاالت والبحوث السابقة ذات العالقة بالموضو .-

في الموائمة بين المناهج  المسحية:والتي من خاللها سيتم جمع بيانات حول دور التلفزيون األردني  الدراسة-

 الدراسية والتدريب العملي لطلبة اإلعالم واالتصال في الجامعات األردنية.

 مجتمع الدراسة وعينتها 

 مجتمع الدراسة:

معات األردنية خريجي الصحافة واإلعالم  يتكون مجتمع الدراسة من طلبة كليات اإلعالم واإلتصال في الجا

والعالقات العامة،وبذلك فإن التعريف اإلجرائي الذي تعتمدت هذت الدراسة للطالب يشمل طلبة الجامعات  

 األردنية خريجي كليات اإلعالم واالتصال.

 عينة الدراسة:

في م سسة األذاعة  تم مسح شامل لعينة الدراسة من طلبة كليات اإلعالم الذين تصادف وقت تدريبهم 

 والتلفزيون مع وقت إجراء هذت الدراسة.

 حجم العينة:

بلا  عدد طلبة كليات اإلعالم الذين تصادف وقت تدريبهم في م سسة األذاعة والتلفزيون مع وقت إجراء هذت  

 طالبا وطالبة. ( 110) الدراسة

 أداة جمع البيانات:



 معلومات،وفقا ألهداف وتساؤالت الدراسة وفرضياتها.تم تطوير استبانة أداة للبحث وجمع البيانات وال

إعتمدت الدراسة على االستبيان حيث تم تصميم صحيفة استقصاء طبقي بأسلوب المقابلة المباشرة ممن هم  

في صلب العملية التدريبية في م سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية،باإلضافة إلى االستبيان الذي تم توزيعه  

 اإلعالم واإلتصال في الجامعات األردنية. على خريجي كليات 

 صدق المقياس وإختبار  بات األداة:

تم توزيع أداة الدراسة على عدد من المحكمين األكاديمين لمختصين،وذلك ليتمكن الباحث من التعرف أذا ما  

جد فيها  كان بها عبارات  ير واضحة او  ير مفهومة للمبحوث،تحتاج إلى تعديل او إعادة صيا ة،أو إذا وُ 

أسللة معادة،وتم اإلسترشاد بآرائهم وتوجيهاتهم،بتدعيم األداة بأسللة جديدة أو تعديل بعع األسللة  

 وتوضيحها.

 تدقيق اإلستبانات:

تم التدقيق بعد جمع البيانات والتأكد من صالحيتها،واستبعاد اإلستبانات  ير المكتملة أو  ير الصالحة،ولكن  

انمن قبل الباحث ، فإنه لم يكن هناك أي إستبيان لم يتم إسترجاعه،وتأكد الباحث  نظرا إلجراء توزيع االستبي

 من قيام المبحو ين بتعبلة اإلستبيان حسب األصول.

 طرق التحليل:

(، لإلجابة عن تساؤالت الدراسة  م استخدام المتوسط الحسابي  SPSSقام الباحث باستخدام نظام التحليل) 

 اخ الفا.واختبار كروب  T.testواختبار 



 محددات الدراسة:

 .2016/حزيران/ 1،ولغاية 2016/شباط/ 1تم إجراء هذت الدراسة بالفترة الممتدة من  الحدود الزمانية:  

الحدود المكانية: تم إجراء هذت الدراسة في م سسة اإلذاعة والتلفزيون على الطلبة الملتحقين في برنامج  

 ملي في م سسة اإلذاعة والتلفزيون التدريب الع

 :مصطلحات الدراسةاإلطار النظري: 

الدور:مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بمركز إجتماعي،ويمكن تعريف الدور بأنه السلوك   -1

     4الفعلي لشا لي المكانة.

وتعني الرؤية،وهما    Visionالبعيد،والثانيوتعنيTeleالتلفزيون)التلفاز(:مصطلح يتكون من مقطعيناألول -2

ة من بعيد،وهو إمكانية مشاهدة األحداث من خالل جهاز ينظرفيه االنسان وهو جالس  معا يعنيان الرؤي

      5في مكانه.  

التلفزيون األردني:م سسة إعالمية أردنية تعبار عن ضمير الوطن وهويته وتطلعات أفراد  -3

درات لرفعة  المجتمع،ويعمل على نقلوجهة النظر األردنية إلى العالم،بما تحمله من أفكار وتطلعات ومبا

األمة ونهضتها،مثلما يعمل على طرح تنوعات المجتمع والقضايا األردنية،وقضايا أفراد مجتمعه،وقد صدر  

(،ليقوم  1967(،وجاء افتتاح التلفزيون األردني في مرحلة مابعد عام ) 1968قانون م سسة التلفزيون عام ) 

راحل التي مرت بها األمة العربية.وبدأ  بدورت الوطني مع اإلذاعة في شتى الميادين،في إحدى أخطر الم

 
  .الصالح،مصلح،الشامل/قاموس مصطلحات العلوم اإلجتماعية،دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،السعودية،1999،ص)463،103،219(. 4
  .مرزوق ،يوسف،فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،1993،ص)93-93(. 5



التلفزيون بالعمل باستوديو واحد وبرنامج عام،لمدة  الث ساعات باللونين األبيع واالسود، م بدأ بث  

    6القنال األجنبي لبث البرامج األجنبية والعربية.  

مان باهلل،واحترام القيم  المجتمع األردني:يعتبر المجتمع األردني جزءا من األمة العربية،ويقوم على اإلي-4

الروحية والتمسك بالقيم العليا.إن الشريعة اإلسالمية تمثل المصدر الرئيسي للتشريع في المجتمع،ويجمعهم  

نطاق جغرافي محدد،وتربط بينهم عالقات دينية واجتماعية و قافية،ويشترك أفراد المجتمع األردني بالعادات  

 .)الدستور األردني(.والتقاليد واألعراف والتاريخ والثقافة

الموائمة: هي الموافقة والتوافق وهي تفسير أصل الثابت المنقول بإسقاطه على أصل  ابت معلوم  -5    

 ليتبين القصد وتستخلف المساواة مع المتغير بالنقد أو الموافقة. 

ئدة في مجال ما عن  التدريب:هو تلقي مجموعة من األفراد واكتسابهم للمعرفة والمهارت والكفاءة ذات الفا -6  

 طريق التدريب المهني أو ممارسة المهارات العملية.

المنظمة العربية للتدريب والثقافة والعلوم:عبارة عن نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد  -7

تاجية  والجماعة التي تدربها تتناول معلوماتهم وسلوكهم واتجاهاتهم بما يجعلهم الئقي لشغل ويائفهم بكفاءة وإن

 7عالية.

التدريب في مجال االتصال الجماهيري:تعرفه اليونسكو على أنه عملية مخطط لها تشتمل على نقل  -8

المعارف والمهارات والخبرات إلى مجموعة من األفراد الذين يتولون نقل الرسائل اإلعالمية إلى قطاعات  

 8واسعة من المستقبلين.

 
  .نصار،تركي،تاريخ اإلعالم األردني،عالم الكتاب الحديث،إربد،ص359. 6
  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-مؤتمر إعداد وتدريب المعلم العربي/القاهرة،مطبعة التقدم،1973،ص105. 7
 .الصفتي،نوال،،2001،إعداد القائم باإلتصال في الصحافة المصرية في ظل تكنولوجيا اإلتصال الحديثة،المجلة المصرية لبحوث  8

(. 114-75،ص)2001اإلعالم،ديسمبر،  



ة القرن التاسع عشر بالقدرة على الربط بين نقل المعرفة  لقد إرتبطت عملية مهنة اإلعالم في نهاي

 9النظرية والمهارات المرتبطة بالممارسات.

 التدريب اإلعالمي في األردن الواقع والطموح-3

جامعة حكومية،و الث كليات مجتمع، واحدة منها تدرَّس تخصص الصحافة   12في األردن يوجد       

جامعة خاصة، خمس منها تدرس اإِلعالم، وهي:جامعة البتراء،   20اك واإلعالم؛ وهي جامعة اليرموك. وهن

جامعة الشرق األوسط،الجامعة العربية المفتوحة، جامعة جدارا، جامعة الزرقاء األهلية. يقدر إجمالي طلبة  

 طالب وطالبة. 900اإلعالم في هذت الكليات بحوالي 

 واإلعالم للصحافة قسم أول ُأنشيء  حينما 1980عام  في واإلعالم الصحافة في  األكاديمي التعليم بدأ       

 اإلعالم،  في  البرامج األكاديمية عدداا من تدرس متكاملة كلية 2008 عام في  أصبح الذي جامعة اليرموك في

 م سسات  الث   بينها اإلعالم،  في  أكاديمية برامج تطرح  جامعية سبع م سسات ( 2016 ) اليوم ويوجد

 .العليا الدراسات  في برامج  تطرح

 

 عملي،  تدريب مساقات على  األردنية الجامعات والمعاهد في  الصحافة ألقسام الدراسية  الخطط تشتمل       

 في  حديثة واستوديوهات  الم سسات مختبرات هذت في ويتوفر اإلعالم،  في تطبيقية الطلبة أعماالا  يقدم كما

 الجامعات لدى بعع ويوجد والتلفزيوني، اإلذاعي واإلنتاج المعلومات، والوصول إلى التحرير، مجاالت

 أن حجم في  تتمثل معاا  والطلبة  الخبرات من المتكررة  الشكوى  إال أن محلية،  مجتمع وصحف إذاعية محطات

 
  .القليني،سوزان هبه هللا السمري،1998،التدريب واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني،القاهرة،دار النهضة،ص42. 9



 العالقة ضعف جانب إلى  النظرية الجوانب على تركيز الخطط مع  مقارنة متدنيا، زل ا ما  التطبيقي  المحتوى 

      10للطلبة. التدريب  فرص توفير في مجال  اإلعالمية،  والم سسات ،الصحفيين ونقابة  بين الجامعات، 

تبدأ معاناة طالب اإلعالم بعد التخرج ليكتشف أن ال مسمى لمهنته في كشوفات ديوان الخدمة المدنية        

)الجهة المس ولة عن التعيينات في السلك الحكومي(. ولدى لجوئه إلى نقابة الصحفيين، يصطدم بشروط  

تلزمه بخبرة عملية سنتين كحد أدنى في وسائل اإلعالم المكتوبة، شرط ال تفرضه نقابات مهنية   عضوية

أخرى كالمهندسين واألطباء. وعلى أعتاب القطا  الخاص، سيكتشف الخريج أن حصيلة دراسته الجامعية ال  

عية، وبين واقع المهنة في  تفي بمتطلبات سوق العمل، إذ تبدو الهواة واسعة بين مناهج وأساليب التدريس الجام

 11األلفية الثالثة.

وبعد اطال  الباحث على الخطة الدراسية بما تحتويه من مساقات إجبارية واختيارية، لست جامعات        

تدراس الصحافة واإلعالم )خمسة خاصة وهي: جامعة البتراء، جامعة الشرق األوسط،الجامعة العربية  

لزرقاء األهلية() وواحدة حكوميةهي:جامعة اليرموك( تبين أن جامعة واحدة،  المفتوحة، جامعة جدارا، جامعة ا

تدرس مادة اإِلعالم الجديد، و الث منها فقط تدراس “الصحافة واإلعالم االلكتروني”، أما مساق التحقيقات  

ه سوى جامعتين،المساقات العملية أقل بكثير بالقياس إلى المساقات النظري ة كنظريات  االستقصائية فال تدرسا

 اإلعالم. 

 
  .البرعي،نجادوالصاوي،علي،)2006(االستثمار في المستقبل،مركز حماية زحرية الصحفيين،عمان،ص)174-173(. 10
 . www.alghad.com  .جريدة الغد،عمان،مشاكل خريجي اإلعالم،11



وأن بعع المساقات العملية تدرَّس بطريقة نظرية، كما إن أعداد الطلبة المرتفعة تحول دون متابعتهم        

عملياا، خصوصاا عندما يعملون معاا بمشاريع مشتركة، إضافة إلى عدم تحديث المساقات في الخطط  

 الدراسية، واعتماد مراجع علمية قديمة نسبياا.

نفذ الجامعات برنامج التدريب العملي من خالل اتفاق مع م سسة إعالمية محلية،مثل م سسة اإلذاعة  ت       

كما   –والتلفزيون، يتم بموجبه إرسال الطالب لتلقي التدريب في  رف األخبار التابعة لها. إال أن الجامعات 

دريب الطالب، فهم إما يقبلون  تعاني من عدم تعاون م سسات اإلعالم في ت –هو الحال في اليرموك مثالا  

عددا قليال، أو ال يعملون بجدية على صقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات العملية الضرورية، على ما ي كد  

 طلبة إلتقاهم كاتب الدراسة.

ساعة   132فخطة األقسام اإلعالمية في كافة الجامعات التي تدرس الصحافة واإلعالم من بين       

( ساعات معتمدة للتدريب العملي الميداني مع اعتماد جميع الجامعات كمشرو   6-3ى ) معتمدة ال يوجد سو 

 ( ساعات معتمدة.  3تخرج بواقع ) 

( ساعة معتمدة تدرس في كليات المجتمع،فإن تخصص السينما  75باإلضافة إلى الخطة الدراسية )        

( ساعات معتمدة  6-3ربي ال يوجد سوى ) والتلفزيون الذي يدرس في  كلية الخوارزمي،والقدس والمجتمع الع

 .معتمدة( ساعات 3بواقع ) للتدريب العملي باإلضافة إلى مشرو  التخرج 

 نشأة التلفزيون األردني وتطوره:



بدء  إشارة ال الملك الحسين بن طاللحيث أعطى  1968عام  أبريل   27التلفزيون األردني انطلق بتاريخ 

ألردنية  ومنذ ذلك الوقت أصبحت الشاشة ا .البث التلفزيونيمن الدول الرائدة في  األردنالنطالق البث ليكون 

القومية وأداة اتصال   األردنوصوته إلى أبناء األمة ومنبرا للصوت الحر المعبر عن رسالة  األردنصورة 

 .وقطا   زة بالضفة الغربيةوتواصل مع الدول المجاورة خاصة مع إخواننا  

البرنامج العام( واألخرى بلغات أجنبية  ) ةباللغة العربيففي مطلع السبعينات أصبح البث على قناتين أحدهما  

األجنبية, كما أصبح منذ ذلك  تبث باللغات  العالم العربي( وكانت أول قناة عربية في 6)القناة الثانية أو قنال 

واللغة   اللغة العربية :الحين وفي حالة متفردة في العالم العربي، يقدم نشرات األخبار بأربع لغات هي

البث  كما كان سباقا على جميع الهيلات التلفزيونية العربية في  .واللغة العبرية واللغة الفرنسية  اإلنجليزية

المصرية والسورية باإلضافة إلى الدراما   الدرامامما مكنه أن يصبح مركزا الستقطاب  التلفزيوني الملون 

 .األردنية

السواتل  بمنظومة  1972منطقة حيث ارتبط في عام كما كان أول مرناة ) تلفزيون ( يأخذ دور الريادة في ال

مما مكنه من نقل األحداث السياسية   البقعة عن طريق المحطة الفضائية في منطقة  ( )األقمار الصناعية

والمباريات الرياضية الهامة والدورات الرياضة العالمية مثل   هبوط اإلنسان على القمروالرياضية الكبرى مثل 

 .األلعاب األولمبيةودورات  كأس العالم 

، وفرم اإلنتاج التلفزيوني  بالدراما األردنيةنينات استطا  )التلفزيون( النهوم وفي عقدي السبعينات والثما

ح  األردني نفسه بقوة على خريطة اإلنتاج العربي حيث أصبح منافسا قويا لإلنتاج الدرامي العربي كما أصب

 .محل  قة وتقدير المشاهد األردني والعربي على حد سواء 
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دائرة  في ذلك الحين، أصبحت  العالمالهائلة التي شهدها  الثورة التقنيةوفي مطلع التسعينيات وفي يل 

تدخل نظام الحاسوب في معالجة وتحرير   الوطن العربيفي  في التلفزيون األردني أول دائرة أخبار  األخبار

 .األخبار

إنشاء قناة الفضائية األردنية ليصل البث المباشر لجميع أقطار العالم مباشرة وليخرج   1993كما تم عام 

المرناة )التلفزيون( من إطارت اإلقليمي إلى اإلطار العربي والعالمي األوسع بما يقدمه من برامج وأخبار  

 ، ومن  ما اندمجت مع القناة األولى.ومسلسالت دراميةومنوعات 

بمثابة معهد إعالمي يرفد الهيلات التلفزيونية   1985وأصبحت م سسة اإلذاعة والتلفزيون بعد اندماجهما عام  

 .حطات الفضائية بالكوادر البشرية والفنية التي أ بتت جدارتها وكفاءتها ومهنيتها العاليةالعربية والم

أيضا تم إنشاء القناة الثالثة لتكون قناة للشباب ونقل األحداث والمناسبات الخاصة وجلسات   1993وفي عام 

القطا  الخاص،  قبل أن تتحول إلى قناة لألفالم األجنبية وبرامج لألطفال بشراكة مع  األردني البرلمان

 12بة أرشيف في التلفزيونات العربية.أنه صاحب أكبر مكت  للتلفزيون األردنيوُيسجل 

ان من أحد األهداف الفرعية الستراتيجية اإلعالم التي أمر بها جاللة الملك عبدهللا هللا الثاني بن الحسين حيث  

بإعداد إستراتيجية لإلعالم الوطني   2010/آذار 22جاء التوجيه الملكي السامي لحكومة معروف البخيت ، 

المقروء، والمسمو ، واإللكتروني، تقوم على قاعدتي الحرياة والمس ولية، وتأخذ بعين  بمختلف أشكاله؛ المرئي، و 

م وتكريساا لشراكة كافة   االعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة لالتصال، تأكيداا لدور اإلعالم المتقدا

المنجز اإلعالمي   القطاعات المعنياة والمتاصلة في صيا ة مالمح اإلعالم الوطني المطلوب، وبالبناء على 

 
  .التلفزيون االردني،الموسوعة الحرة،ويكيبيديا،2014/11/29. 12
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األردني، وما حققه خالل العقود الماضية، من نقالت مهماة، عبارت، بجالء، عن إرادة عليا، آمنت بالكلمة  

 وسيلة للحوار، وباحترام الرأيا والرأي اآلخر، وباإلعالم الحرا المس ول كشريك وكوكيل أيضا للمجتمع.

الوطنية في مجاالت اإلعالم وفنونه، من خالل تطوير العمل  إن تنمية المهنية اإلعالمية ودعم بناء القدرات   

الم سسي في التدريب والتأهيل اإلعالمي، وتطوير التعليم الجامعي النظري والتطبيقي في تخصصات وحقول  

 اإلعالم. 

 الدراسة الميدانية 

 عرض النتائج

 (1الجدول رقم ) 

 يبيان إذا كانت عينة الدراسة على وشك التخرج أم ال

 النسبة الملوية  المجمو  خريج 

 %100 110 نعم

 %0 0 ال

 

 يتضح من الجدول أعالت أن جميع مفردات العينة هم من الطلبة الذين على وشك التخراج 

 (2الجدول رقم ) 



 نو  الجامعة حكومية أم خاصة 

 النسبة الملوية  المجمو  الجامعة

 %61 67 حكومية

 %39 43 خاصة 

 

سبة الدراسة جاءت لصالح الجامعات الحكومية عنها من الجامعات  ( أن ن2يتضح من الجدول رقم ) 

 الخاصة.

 

 

 نوع الجامعة حكومية أم خاصة 

 



 

 

 بالنسبة المئوية  نوع الجامعة حكومية أم خاصة

 

 



 

 

 (3الجدول رقم ) 

 اديمي الذي درسه الطالب تقييم عينة الدراسة بالنسبة للبرنامج األك

 النسبة الملوية  المجمو  التقييم 

 %6 7 ممتاز 

 %74 81 جيد جداا 

 %15 17 جيد

 %5 5 مقبول 

 



( أن عينة الدراسة رأت أن تقييم المادة النظرية التي تدرسها كليات  3يتضح من الجدول رقم ) 

% من  74العينة حيث حصلت على  اإلعالم في الجامعات األردنية جاءت بمستوى جيد جداا من قبل أفراد

 مجمو  أفراد العينة .

 تقييم عينة الدراسة للبرنامج األكاديمي

 

 

 

 

 

 تقييم عينة الدراسة للبرنامج األكاديمي بالنسبة المئوية  

 



 

 

 (4الجدول رقم ) 

 لعينة الدراسة التخصصات اإلعالمية )التخصص الدقيق( 

 النسبة الملوية  المجمو  التخصص الدقيق 

 %40 44 صحافة

 %10 11 عالقات عامة 

 %50 55 إذاعة وتلفزيون 

 



( أن عينة الدراسة جاءت مقسمة وبالنسب التالية: اإلذاعة والتلفزيون  4يتضح من الجدول رقم ) 

ن العينة تخصص عالقات  % م10% من العينة تخصص الصحافة، وبنسبة 40%، ما نسبته 50بنسبة 

 عامة.

 

 

 التخصصات اإلعالمية )التخصص الدقيق( لعينة الدراسة

 

 

 

 التخصصات اإلعالمية )التخصص الدقيق( لعينة الدراسة بالنسبة المئوية 

 



 

 

 

 

 (5الجدول رقم ) 

 والعملية في الجامعات والمادة العملية في التلفزيون األردني يبين مدى الربط بين المادة النظرية 

 النسبة الملوية  المجمو  الربط

 %70 77 نعم

 %30 33 ال

 



% من العينة، ترى أنه يوجد ربط بين إعادة النظرية والعملية  70( أن النسبة 5يتضح لنا من الجدول رقم ) 

 ن إعادة النظرية والعملية.% من العينة ترى أنه ال يوجد ربط بي30وأن ما نسبة 

 مدى الربط بين المادة النظرية والعملية في الجامعات والمادة العملية في التلفزيون األردني

 

 

 

 

 مدى الربط بين المادة النظرية والعملية في الجامعات والمادة العملية في التلفزيون األردني بالنسبة المئوية

 



 

 

 (6الجدول رقم ) 

 يبين مدى حاجة المادة النظرية إلى التدعيم العملي 

 النسبة الملوية  المجمو  الحاجة

 %79 87 بحاجة

 %21 23 ال تحتاج 

 

%، من أفراد العينة يرون أن المادة  79( يتضح لنا أن ما نسبته 6من خالل اطالعنا على الجدول رقم ) 

 معة بحاجة إلى تدعيم عملي.النظرية في الجا

 



 

 مدى حاجة المادة النظرية إلى التدعيم العملي

 

 

 

 مدى حاجة المادة النظرية إلى التدعيم العملي بالنسبة المئوية

 



 

 

 

 (7الجدول رقم ) 

 ة اإلذاعة والتلفزيون يبين ر بة عينة الدراسة في التدريب العملي في م سس

 النسبة الملوية  المجمو  الر بة

 %95 104 نعم

 %5 6 ال

 

% من أفراد العينة ير بون في التدريب في م سسة اإلذاعة 95( أن 7يتضح لنا من خالل الجدول رقم ) 

 والتلفزيون.



 رغبة عينة الدراسة في التدريب العملي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

 

 

 

 

 

 

 رغبة عينة الدراسة في التدريب العملي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

 



 

 

 (8الجدول رقم ) 

 يبيان قناعة عينة الدراسة بالتدريب العملي في م سسة اإلذاعة والتلفزيون لتأهيلهم لولوج سوق العمل 

 النسبة الملوية  المجمو  القناعة 

 %90 99 عمن

 %10 11 ال

 

% من أفراد العينة يرون أن التدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون ي هلهم  90( أن 8يشير الجدول رقم ) 

 للعمل في مختلف المجاالت اإلعالمية مثل الصحافة والتلفزيون والعالقات العامة.

 



 

 لتأهيلهم لولوج سوق العمل  قناعة عينة الدراسة بالتدريب العملي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

 

قناعة عينة الدراسة بالتدريب العملي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون لتأهيلهم لولوج سوق العمل بالنسبة  

 المئوية

 

 



 

 

 (9الجدول رقم ) 

 يبيان الدوائر التي تم تدريب عينة الدراسة فيها 

 النسبة الملوية  المجمو  ئرة الدا

 %40 44 األخبار 

 %50 55 البرامج

 %10 11 الهندسة

 

% من أفراد العينة تود العمل في دائرة األخبار، وأن ما نسبته  40( إلى أن ما نسبته 9يشير الجدول رقم ) 

قط تر ب في العمل  % من أفراد العينة، ف10% من أفراد العينة تود العمل في دائرة البرامج وأن ما نسبته 50

 في دائرة الهندسة.

 

 الدوائر التي تم تدريب عينة الدراسة فيها 

 



 

 

 

 الدوائر التي تم تدريب عينة الدراسة فيها بالنسبة المئوية

 

 

 



 (10الجدول رقم ) 

  سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنيةيبين تقييم عنه الدراسة للبرنامج التدريبي في م

 النسبة الملوية  المجمو  التقييم 

 %17 19 ممتاز 

 %74 81 جيد جداا 

 %4 5 جيد

 %3 3 مقبول 

 %2 2 ال يكفي 

 

%  74( أن تقييم أفراد العينة للتدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية ما نسبته 10يشير الجدول رقم ) 

 % من أفراد العينة يوصفون التقييم بالممتاز.17جيد جداا وأن ما نسبة 

 

 

 تقييم عينه الدراسة للبرنامج التدريبي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية 

 



 

 

 تقييم عينه الدراسة للبرنامج التدريبي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية بالنسبة المئوية 

 

 

 



 

 (11الجدول رقم ) 

 يبين درجة استفادة عينة الدراسة من البرنامج التدريبي في م سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية 

 النسبة الملوية  المجمو  الدرجة

 %34 37 ممتاز 

 %46 51 جيد جداا 

 %17 19 جيد

 %3 3 مقبول 

 

ن البرنامج التدريبي المقدم من م سسة اإلذاعة ( أن درجة االستفادة م11يتضح لنا من الجدول رقم ) 

% من أفراد العينة ممتاز، وأن تقييم البرنامج بجيد جداا قد حصل على  34والتلفزيون قد حصل على ما نسبته 

 % من أفراد العينة وصفوت بأنه جيد.17% من أفراد العينة، وأن ما نسبته 46نسبة 

 لتدريبي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنيةدرجة استفادة عينة الدراسة من البرنامج ا

 



 

 

 درجة استفادة عينة الدراسة من البرنامج التدريبي في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية بالنسبة المئوية 

 

 

 (12الجدول رقم ) 



رية التي درستها عينة الدراسة في جامعاتها والمادة التدريبية التي تلقات في  يبيان  مدى التوافق بين المادة النظ

 م سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية

 النسبة الملوية  المجمو  التوافق

 %66 73 موافق 

 %23 25 معارم

 %11 12 محايد

 

ملية من خالل دورات  ( أن التوافق بين المادة النظرية والمادة الع12يتضح لنا من خالل الجدول رقم ) 

% من أفراد العينة  23% من أفراد العينة موافق، وأن ما نسبته 66التدريب في التلفزيون األردني ما نسبته 

 % من أفراد العينة محايد.11معارم، وما نسبته 

دمها  % من أفراد العينة ترى أن هناك توافق بين المادة النظرية والمادة العملية التي تق66أي أن ما نسبته 

 م سسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية.

مدى التوافق بين المادة النظرية التي درستها عينة الدراسة في جامعاتها والمادة التدريبية التي تلقاه في 

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية

 



 

اسة في جامعاتها والمادة التدريبية التي تلقاه في مدى التوافق بين المادة النظرية التي درستها عينة الدر 

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية بالنسبة المئوية 

 

 

 (13الجدول رقم ) 



 يبين أهم المجاالت التي يسعى الطالب للتدريب فيها 

 النسبة الملوية  المجمو  المجاالت التدريبية  

 %47 52 تحرير أخبار 

 %25 27 إخراج

 %14 16 التصوير واإلضاءة 

 %13 14 اإلعداد والتقديم 

 %1 1 المونتاج 

 

% من أفراد العينة تفضل التدريب  47( يتضح لنا أن ما نسبته 13من خالل مشاهدتنا للجدول رقم ) 

وأن ما  % من أفراد العينة تفضل اإلخراج التلفزيوني، 25في قسم األخبار وتحرير األخبار، وأن ما نسبته 

% من أفراد العينة تفضل  13% من أفراد العينة تفضل مجال التصوير واإلضاءة، وأن ما نسبته 14نسبته 

 % .1مجال إعداد وتقديم البرامج، وأن مجال المونتاج يفضله ما نسبتة 

 أهم المجاالت التي يسعى الطالب للتدريب فيها 



 

 

 سعى الطالب للتدريب فيها بالنسبة المئويةأهم المجاالت التي ي 

 

 



 

 

ا نين من األسللة المفتوحة لعيانة الدراسة اقترحت بعع األفكار لتطوير البرنامج التدريبي في  

 م سسة اإلذاعة والتلفزيون:

 .ما هي اقتراحاتكم لتطوير البرنامج التدريبي؟ 14

 دريبي وزيادة عدد المدرسين.زيادة ساعات البرنامج الت •

 تقييم أداء الطلبة من خالل إجراء امتحان تطبيقي لما تدربوت في الم سسة. •

 . ما أهم المعوقات التي تواجه الطلبة في التدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون، فجاءت كالتالي:15

 للطلبة. بعد الجامعات األردنية التي تدرس اإلعالم عن التلفزيون، مما يشكل عائق •

 عدم توفر المواصالت لنقل الطالب. •

عدم وجود تدريب في العالقات العامة كون الم سسة تدرب في مجاالت الصحافة واإلذاعة   •

 والتلفزيون.



 

 نتائج الدراسة: 

 تبين من نتائج الدراسة اآلتي:

الطلبة الذين على  تبيان أن معظم الطلبة الملتحقين في البرنامج التدريبي في التلفزيون األردني هم من  -1

 وشك التخرج.

اتضح أن التلفزيون األردني يقوم بتدريب الطلبة في الجامعات األردنية، سواءا كانوا في الجامعات   -2

 الحكومية أو الخاصة.

% من أفراد العينة الدراسية عباروا عن رضاهم الكامل عن البرنامج التدريبي  74تبيان من الدراسة أن  -3

 ة والتلفزيون.الذي تقدمه م سسة اإلذاع

تبيان أن نصف عينة الدراسة الملتحقين في البرنامج التدريبي في التلفزيون األردني هم من تخصص   -4

 % منهم تخصص عالقات عامة.10% منهم تخصص صحافة، وأن 40اإلذاعة والتلفزيون، وأن 

العملية التي تم تدريب  تبيان أنا هناك ترابط بين المادة النظرية التي تمات دراستها في الجامعة والمادة  -5

 %.70الطالب عليها في التلفزيون بنسبة 

% رأت المادة النظرية التي تمت دراستها في الجامعة بحاجة إلى  79تبيان أن عينة الدراسة بنسبة  -6

 تدريب عملي.

 % من عينة الدراسة ير بون في التدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون.95تبيان أن ما نسبته  -7



% من أفراد العينة يرون أن التدريب في م سسة اإلذاعة والتلفزيون يوصلهم  90نسبته  تبيان أن ما -8

 إلى سوق العمل في المجاالت اإلعالمية التي تم تدريبهم فيها.

% من أفراد العيانة تود العمل في دائرة البرامج )اإلعداد وتقديم البرامج(، وأن ما  50تبيان أن ما نسبته  -9

عيانة تود العمل في دائرة األخبار )تحرير األخبار وتقديمها(، وأن ما نسبته  % من أفراد ال40نسبته 

 % من أفراد العينة فقط تر ب في العمل في دائرة الهندسة. 10

% من أفراد العيانة جاء تقييمهم للتدريب في التلفزيون بدرجة جيد جداا، وأن ما  74تبيان أنا ما نسبته  -10

 ز.% رأت أنه جاء بدرجة ممتا17نسبته 

% من عيانة الدراسة رأت أنها استفادت من التدريب العملي  46تبيان من نتائج الدراسة أن ما نسبته  -11

% كانت استفادتهم بدرجة ممتاز،  34في م سسة اإلذاعة والتلفزيون بدرجة جيد جداا، وأن ما نسبته 

 % كانت استفادتهم بدرجة جيد.17وأن ما نسبته 

المادة النظرية التي تدرسها في الجامعة، وبين المادة العملية التدريبية   أبدت عيانة الدراسة توافقاا بين  -12

% من أفراد العينة ترى أن هناك  66التي تم الحصول عليها في م سسة اإلذاعة والتلفزيون، وبنسبة 

% كان  23توافق بين المادة النظرية والمادة العملية التي يقدمها التلفزيون األردني، وأن ما نسبته 

 % على الحياد.11ضاا، وجاءت نسبة معار 

% من أفراد العينة تفضل التدريب في قسم األخبار وتحرير األخبار وتقديمها،  47تبيان أن ما نسبته  -13

% من أفراد  13% تفضل العمل في مجال التصوير واإلضاءة، وأن ما نسبته 14وأن ما نسبته 



% من أفراد العينة تر ب  25ا نسبته العينة تفضل العمل في مجال إعداد وتقديم البرامج، وأن م

 بالعمل في مهنة اإلخراج.

 

 توصيات ال

 تحديث محتوى المناهج والخطط الدراسية وتطويرها بشكل يواكب التكنولوجيا الحديثة. -1

 تطوير التعاون والتدريب بين الم سسات التعليمية والم سسات اإلعالمية. -2

تبرات في كليات وأقسام اإلعالم في الجامعات،  توفير مرافق التدريب المالئمة من استديوهات ومخ -3

 لزيادة الخبرة العملية لدى الطلبة.

زيادة عدد الساعات التدريبية العملية لطلبة اإلعالم في الجامعات والكليات ومشاركة الم سسات   -4

اإلعالمية من القطا  الخاص بعقد دورات تدريبية لطالب اإلعالم، وذلك الزدياد عدد الطالب  

 ن من الجامعات األردني في تخصص اإلعالم.الخريجي

العمل المشترك بين القطا  العام والخاص والم سسات اإلعالمية والجامعات والكليات لوضع خطة   -5

 تدريبية لتدريب كافة الخريجين ومساعدتهم على إيجاد عمل يتناسب مع تحصيلهم األكاديمي.

اء الضوء على العالقة التشاركية التكاملية بين  القيام بمزيد من الدراسات واألبحاث األكاديمية إللق  -6

 كليات اإلعالم في الجامعات األردنية والم سسات اإلعالمية.



ضرورة إشراك المدربين في الم سسات اإلعالمية للمشاركة في تقييم الطلبة الملتحقين في الدورات   -7

 التدريبية العملياة، كأن يخصص لهم جزء من تقييم الطالب المتدراب.

 رة إزالة كافة المعوقات التي تواجه الطلبة لاللتحاق بالدورات التدريبية في الم سسات اإلعالمية.ضرو  -8

 ضرورة زيادة الساعات العملية المخصصة للتدريب العملي في الخطط الدراسية لطلبة كلية اإلعالم. -9
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 البرامج األكاديمية الجامعية وسوق العمل في القطاع السياحي

 د. أمل أحمد الكردي  

 وإدارة الفنادق  كلية السياحة -انية الجامعة اللبن 

 

 :مقدمة

تعتبر السياحة اليوم من أهم األنشطة االقتصادية في العالم كونها الرافعة األساسية للميزان التجاري  

وهي من أهم الصادرات التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول عامة وتلك الصغيرة خاصة والمعتمدة على قطا   

خصا واألمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة سواءا على المستوى اإلقليمي والعالمي  الخدمات والسياحة بوجه أ

)لبنان، دبي، ماليزيا، جزر هاواي...(. إن هذا القطا  يخطو خطوات مهمة جداا في اقتصادياته. حيث ُيلحظ  

العديد   (. يستقطب النشاط السياحي 2014معدل نموت أعلى بمرتين مقارنةا مع معدل نمو االقتصاد العالمي ) 

صات والمهارات. ولعل مراجعة بعع البيانات الصادرة من   من اليد العاملة المتنوعة في مختلف التخصا

ح مدى اهتمام الدول بهذا النشاط االقتصادي بدءاا من تطوير   ”WTO“منظمة السياحة العالمية  )مدريد( توضا

صناعة السياحية وصوالا إلى تهيلة الخرايجين  البرامج األكاديمية العلمية الجامعية لكي تتالءم مع متطلبات ال

 بشكٍل يتماشى مع متطلابات األداء الجيد والحديث في سوق العمل السياحي المحلي والعالمي.

وتقدار قيمة الناتج المحلي   2015% عام 9,8العالمي هي  GDPنسبة مساهمة السياحة في  •

ة السياحة فيه:  7,6العالمي:   . 2015ليون عام $ ب814,4تربليون $ وحصا



 .201513مليون عامل عام  227عدد العاملين في النشاط السياحي العالمي:  •

يقوم هذا البحث على دراسة البرنامج األكاديمي لكلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية وشرح  

 وإقليمياا. كيفية مالئمته لمتطلبات ومعايير سوق العمل في النشاط السياحي اللبناني محلياا 

 

 أهداف البحث

هدف هذا البحث تقييم البرنامج الجامعي األكاديمي في كلية السياحة وإدارة الفنادق بغاية تطويرت  

 لمالئمة أوسع ومواكبة متطلبات سوق العمل السياحي.

 إشكالية البحث

لفنادق الجامعة  الس ال الرئيسي: مدى مالئمة البرنامج األكاديمي الجامعي في كلية السياحة وإدارة ا

 اللبنانية مع متطلبات صناعة السياحة في لبنان؟ 

 منهجية البحث 

لإلجابة على الس ال الرئيسي في هذا البحث سنلجأ إلى مراجعة أدبية سريعة ألحدث ما ُكتب في هذا  

الل  اإلطار والعمل على تحليله وربطه باإلشكالية الرئيسية. أما فيما يختصا اإلطار العملي فسيتمثل من خ

هة للطاالب خرايجي الكلية بعد تجربتهم في سوق العمل سواءا من خالل   تحليل أجوبة األسللة الحوارية الموجا

التدريب الصيفي السنوي المفروم ضمن المنهج األكاديمي أو سواء من خالل التزامهم بعقود عمل رسمية،  

لنشاط السياحي من جهة ومع بعع  إضافة إلى تقييم المقابالت الشخصية التي ستتم مع الفاعلين في ا

 

 . 2016منشورات  ، WTOجميع هذه البيانات اإلحصائية مصدرها: منظمة السياحة العالمية  (13)



 األساتذة في كلية السياحة لالطاال  على أرائهم في البرنامج المعتمد.

ح ما إذا كان هنالك فعالا   ختامنا، يصار إلى صهر جميع النتائج بعد دراستها وتحليلها في تقرير يوضا

يرة ومهمة أم هي  انوية؟ ونعمل  من فجوة بين البرنامج األكاديمي وسوق العمل السياحي؟ وهل هذت الثغرة كب

بعدها الستخالص النتائج وتقديم التوجيهات والتوصيات الضرورية بهدف تحسين البرنامج الجامعي  

األكاديمي من جهة وبهدف زيادة فرص العمل للطالاب الخريجين في سوق العمل وتطوير صناعة السياحة  

 في لبنان.

 هيكلية البحث

عن السياحة كنشاط اجتماعي اقتصادي مهم وكنظام علمي متنو   يتألف البحث من مقدمة عامة 

ومتعدد األبعاد، ولكنه مرتبط ومتقاطع مع العديد من األنظمة العلمية األخرى. يعراف الفصل األول السياحة  

كنشاط اقتصادي وعالقتها بسوق العمل. أما في الفصل الثاني فسيعرم دراسة تحليلية للبرنامج األكاديمي  

دراسة ميدانية لمسح أراء الطالب   السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية. ويمثل الفصل الثالث  في كلية

من خالل أسللة وحوارات مباشرة من جهة واالطاال  على أراء الفاعلين وأصحاب العالقة بالنشاط السياحي  

 وأساتذة كلية السياحة للوقوف على آرائهم من جهة أخرى.

باستخالص النتائج العملية لتقديم الجواب على س ال البحث وتقديم التوصيات   تتمثل الخاتمة 

 الضرورية.

 الفصل األول: السياحة واالقتصاد

I- اآلثار االقتصادية للنشا  السياحي 



 ُتعراف السياحة كنشاط اقتصادي مهم وتصناف خدماتها كصادرات للدول الُمستقِبلة للسياح.

السياحة   -احة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر السياحة الثقافيةهنالك العديد من أنوا  السي

السياحة االستشفائية... ولكل نو  قطا  سوقي   –السياحة االصطيافية  –السياحة الطبيعية   –الترفيهية 

دة. لذلك نرى سْعي الدول الدائم لتطوير الخدمات السياحية على   متخصص، وله متطلبات وخصائص محدا

  –معالجة األسعار  –تحديث القوانين –بنية تحتية وفوقية سياحية   –ألبعاد؛ جودة الخدمات مختلف ا

 دراسة األسواق التنافسية، العمل على زيادة المزايا السياحية التنافسية... –استراتيجيات تسويقية متطورة  

ية المركز الرابع عالمياا  تحتل السياحة اليوم بالر م من األزمات االقتصادية العالمية واألمنية والسياس 

من حيث تصنيف النشاطات والقطاعات االقتصادية فتأتي بعد قطا  الطاقة، قطا  الكيماويات، قطا   

 )UNWTO” World Tourism Barometer, volume 12 April 2014“( السيارات. 

 

ة النشاط السياحي WTO 2015بليون سائح )  925بلا عدد السواح عالمياا  العالمي كما  ( وبلغت حصا

 7,6العالمي قيمة  GDP% حيث سجل GDP 9.8أشرنا في المقدمة في الناتج المحلي القائم العالمي 

. أما عدد العاملين في السياحة عالمياا فبلا  2015بليون عام   4, 814تربليون وكانت حصة السياحة منها 

لنا إشارة على مدى أهمية هذا   (. إن هذت األرقام المهمة تقدمWTO، 2015)  2015مليون عامل في  227

 النشاط على صعيد النمو االقتصادي.

نعتبر السياحة الرافعة االقتصادية المهماة للداول التي هي في "طور النمو" حيث أن آ ار هذا النشاط  

 االقتصادي يظهر جلياا على عدة مستويات وأبعاد اقتصادية واجتماعية نذكر أهمها:



 لعمالت األجنبية.السياحة عامل أساسي جاذب ل  -

 السياحة توفار فرص عمل جديدة من خالل االستثمارات. -

 السياحة تساهم في تطوير البنية التحتية والفوقية. -

 السياحة تعمل على إعادة توازن الميزان التجاري. -

 السياحة تعمد على تطوير النظم التعلمية المتخصصة. -

 المضاعف االقتصادي ودور السياحة. -

 ساسي جاذب للعمالت األجنبية السياحة عامل أ •

إن التبادل السياحي العالمي هو جزء من التجارة الدولية حيث بداية يجب وصول السائح إلى الدولة  

)وجهته السياحية( الستهالك الخدمات السياحية على مختلف أطيافها وأشكالها وأنواعها وهنا ال بد من  

ة التبادل االقتصادي فيزيد الطلب على النقد المحلي مترافقاا  استخدام النقد المحلي )العمالت الوطنية( في عملي

مع زيادة الطلب السياحي على هذت الوجهة السياحية مما يرفع من قيمة النقد الوطني من جهة ومن ملء  

 خزائن الدولة بالعمالت األجنبية والصعبة منها.

 

 السياحة توّفر فرص عمل جديدة من خالل االستثمارات •

ة إلى زيادة  كلما زاد ا لطلب السياحي على خدمات دولة ما كلما تطلاب األمُر كحاجة ضرورية وملحا

عدد العاملين والمويفين الناشطين في القطا  السياحي خاصةا إذا ما علمنا أن السياحة هي نشاط يلتقي معه  

ع الطلب لتوييف شرائح عديدة من العاملين ذو  وي المهارات  مختلف األنشطة االقتصادية، وهذا ما يوسا



ع في استثماراتهم   السياحية والغير سياحية. عادةا ما يشجاع زيادة الطلب السياحي المستثمرين على التوسا

فتنشط مثالا: عملية بناء فنادق جديدة لتطوير قدرة االستيعاب السياحية، إضافة إلى زيادة عدد المطاعم على  

ة لالستثمار بهدف تحقيق ربح أعلى ومنقعة قصوى مما  مختلف مستوياتها وتتسار  الشركات المتعددة الجنسي

يتيح لشريحة أوسع وأكبر من العاملين بإيجاد فرص عمل تتماشى مع تخصصاتهم. ونلمس آ ار هذا المسار  

على المدى المتوسط والطويل األجل في عملية النمو االقتصادي لهذت الدولة من خالل ارتفا  القيمة  

 ( الناتج المحلي القائم للدولة سنة بعد سنة.GDPلقطا  وتكبر حصته في ) المضافة المحقاقة في هذا ا

 السياحة تساهم في تطوير البنية التحتية والفوقية •

إن فلسفة النمو المستدام والحفاظ على موارد البيلة الطبيعية والعمل على تطوير البنى التحتية يبدأ  

حتياجات ورسم األهداف لهذت البنى، والذي بات اليوم سمة  انطالقاا من التخطيط السليم القائم على تحديد اال

السياسة الناجحة لكل دولة على اإلطالق، لذلك نجد أن الدول المتطورة تسعى دائماا لتطوير البنى التحتية  

لتتالئم مع زيادة الطلب على الخدمات العامة وخاصةا عند زيادة الطلب السياحي حيث يتشارك المواطن  

ئح في استخدام واستهالك هذت الخدمات. فتسعى عندئٍذ الدولة إلى التطوير الدائم والمنظام مثالا  المحلي والسا

توسيع المطارات الجوية والمرافئ البحرية وتحديث شبكات الطرق البرية  إلى جانب زيادة عدد الفنادق  

 والمطاعم الستيعاب العدد المتزايد من السياح الوافدين.

 

 

 إعادة توازن الميزان التجاري  السياحة تعمل على •

عادة تعاني الدول التي هي في "طور النمو" من ميزان تجاري  ير مستقر و ير متوازن في معظم  



السنوات ولكن مع زيادة الطلب السياحي لهذت الدول، تعمل على إعادة التوازن للميزان التجاري )زيادة  

افق مع الجداول الزمنية للعطل الوطنية والدينية  الصادرات(. نشير هنا أن السياحة هي نشاط موسمي يتر 

 والمدرسية مما يساهم في تنظيم نشاط وواردات السياحة.

 

 السياحة تعمد على تطوير النظم التعلمية المتخصصة •

كلما زاد الطلب السياحي زادت الحاجة إلى كوادر وخريجي جامعات ذوي مهارات عالية في علم  

تصادية، اجتماعية، تاريخية، جغرافية، لغوية... من هنا تكمن الحاجة إلى  السياحة وروافدت من علوم اق

التركيز على األنظمة التعليمية المتخصصة ويظهر ذلك بوضوح من خالل تزايد عدد الجامعات والكليات  

صبح  والمعاهد الجامعية التي تدراس العلوم السياحية مع التغيير والتحديث المستمر للبرامج األكاديمية لكي ت

 أكثر مالئمة مع ديناميكية السوق السياحي.

 

 Le Multiplicateurالمضاعف االقتصادي  •

تلعب السياحة الحافز الرئيسي للتطور االقتصادي، ويعتبر أ ر المضاعف االقتصادي من أهم  

نشاط   األساليب التي تشرح اآل ار االقتصادية اإليجابية لها على كافة القطاعات االقتصادية كون السياحة 

متقاطع مع مختلف القطاعات االقتصادية وله آ ارت المباشرة و ير المباشرة. يعبار عن المضاعف االقتصادي  

K = (Multiplier) :من خالل المعادلة التالية 

 

  (National) 



 (Tourisme Income) 

محلي كلما زاد انعكاسه على الدخل الوطني  فكلما ارتفع حجم العائد السياحي في مسار االقتصاد ال

والذي يختلف من دولة إلى   ”K“ككل وذلك من خالل ضرب قيمة الدخل السياحي بقيمة هذا المضاعف 

أخرى بناءا على نو  وهيكلية ونموذج االقتصاد المعتمد في الدولة. لذلك نجد أن المضاعف في دولة متطورة  

$ فيكون األ ر نتيجة تفاعل معامل  1000000الدخل السياحي   ويكون مثالا  K=  7مثالا قد يصل إلى 

 المضاعف على الدخل الوطني:

$7000000 = 7 x 1000000  )أ ر المضاعف مهم جداا( 

 . وهنا أ ر المضاعف بسيط جداا K = 1,5وفي بعع الدول األخرى قد ال يزيد عن 

ويظهر ذلك من خالل التوسع  وتتوز  آ ار المضاعف االقتصادي السياحي بين مباشر و ير مباشر 

في االستثمارات على مختلف األشكال والمستويات، زيادة فرص العمل في كافة القطاعات االقتصادية، زيادة  

مداخيل الضرائب العائدة للدولة، إعادة التوازن للميزان التجاري وإلى ما هنالك من آ ار مهمة تعمل بمجموعها  

 كرافعة اقتصادية للدولة.

 

 في لبنان السياحة 

يتمتع لبنان بمزايا سياحية عديدة ومتنوعة سمحت له بتطوير أنوا  عديدة من الخدمات السياحية.  

 سنعمد هنا على تعداد أنوا  السياحة:

 السياحة الطبيعية  •



 السياحة الثقافية التاريخية  •

 السياحة البحرية  •

 سياحة االصطياف  •

 سياحة األعمال  •

 السياحة الطبية والعالجية  •

 دينيةالسياحة ال •

لكل نو  من هذت األنوا  أسواق خاصة بها إقليمياا )الدول المجاورة( وعالمياا. وقد عمد لبنان دائماا على  

تطوير الخدمات السياحية لكي تتالئم مع تطلاعات واحتياجات الوافدين. أما المنتج السياحي فهو عبارة عن 

 ها البعع:مزيج من الخدمات والسلع الغير متجانسة ولكنها متممة لبعض

 International Transportation خدمات النقل العالمي 

 Accommodation Services خدمات اإليواء 

 Restaurant خدمات المطاعم 

 Local Transportation خدمات النقل الداخلي 

 Entertainment Services خدمات التسلية والترفيه 

 

ابقة ويهدف إلى تطويرها وتحسين الجودة في  كل قطا  يعمل على إنتاج خدمة من الخدمات الس



 خصائصها لكي تضاهي وتنافس الخدمات السياحية األخرى في األسواق اإلقليمية والدولية.

مع تطور عدد السواح الوافدين إلى لبنان، كان يزداد أهمية الدور االقتصادي للسياحة خاصة إذا ما  

ت والتي تعتبر السياحة إلى جانب الخدمات المصرفية  علمنا أن لبنان يعتمد باقتصادت على قطا  الخدما

% من الناتج  70الشريان الحيوي والرئيسي للقيمة المضافة في قطا  الخدمات. )يمثل قطا  الخدمات نحو 

 .(14)( 2014المحلي القائم في عام 

 

 تطور عدد السياح الوافدين إلى لبنان   -1-جدول 

2008-2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

عدد 

الوافد 

 ين

1.517.

904 

1.354.

647 

1.274.

362 

1.365.

865 

1.655.

051 

2.167.

879 

1.851.

081 

1.405.

382 

 2016وزارة السياحة اللبنانية، منشورات المصدر: 

 

عند قراءة هذا الجدول يتيبن لنا أن عدد الوافدين إلى لبنان يتأرجح صعوداا وهبوطاا بناءا على الظروف  

 

 ، البنك المركزي اللبناني.2015اول االقتصادية بيانات الجد (14)



عند اندال  األزمة  2011-2010ية السائدة في الساحة اإلقليمية والمحلية ونالحظ ذلك جلياا بين سنتين األمن

السورية مما أ ار سلباا على الممر البراي للقادمين من دول الخليج العربي إضافة إلى مخاطر الحرب وآ ارها  

في هذا الجدول تشير إلى القطاعات   السلبية على جميع دول إقليم شرقي المتوسط. ولكن األعداد الظاهرة 

السوقية متنوعة ولكن األهم القطا  الم لفة لهذا الجدول ونجدها متنوعة ولكن األهم هو القطا  الذي يمثله  

المغتربين اللبنانيين القادمين لزيارة األهل. وجزء آخر يتمثل من الوافدين من بعع الدول العربية مثال  

مصر( طلباا لالستشفاء بشكل خاص وأل رام سياحية أخرى. ويتضح   –يبيا ل –األردن  –سوريا –)العراق 

لنا أيضاا من هذا الجدول أن الدخل السياحي يتذبذب مع عدد الوافدين وكذلك عدد العاملين في قطا   

% من مجمو   4.7-3.7، %2014و 2001السياحة والفنادق وتتراوح النسبة الملوية للعاملين بين عامي 

%  82عامل:  15400: 2015في الفلة الناشطة. حيث بلا عدد العاملين في السياحة عام  اليد العاملة 

% من السوريين والباقي من جنسيات أفريقية  6% منهم من اللبنانيين و87% إناث ويتمثل 18ذكور و

منهم   % 5.9ليرة لبنانية وهنالك  800.000و يرها. إن  لثي العاملين المصراح عن قيمة رواتبهم يبلا حوالي 

ليرة لبنانية. أما الباقي من   1.600.000% مما تزيد رواتبهم عن 7ليرة لبنانية وهنالك فقط  500.000دون 

ليرة لبنانية وهنا   1000.000ل.ل. و 800.000%، فتتراوح رواتبهم ما بين  27.5العاملين وتبلا نسبتهم 

ل األجور في القطاعات االقتصادية  يحب التذكير أن معدل األجور في قطا  السياحة أقل مقارنة مع معدا 

 األخرى.

إن السياحة في لبنان عشوائية و ير منظمة أو مخطاطة بشهادة الوزير السابق فادي عبود. وقد قدارت  

( في حين أن األجور لم تتعداى  2014مليارات دوالر أميركي )  5.5أرباح القطا  السياحي عامةا 

مهم عن نو  وأشكال تسريبات الدخل السياحي؟ اعتماداا على  مليون $ وهنا يطرح الس ال ال 80.000.000



دراسة ميدانية قام بها الوزير شربل النحاس وزير اقتصاد سابق في الحكومة اللبنانية بالتعاون مع "منظمة  

 .(15)2016وُنشرت نتائجها في عام  2014العمل الدولية" و"الوكالة الكندية للتنمية الدولية" عام 

احي هو مشغال أساسي لعدد كبير من القطاعات األخرى نتيجة تداخل وتشابك السياحة  إن القطا  السي

ل دخل القطا  السياحي الغير مباشر نسبة  % تقريباا من الدخل  18مع كل القطاعات االقتصادية. ويشكا

لس   . يتوقع المج”G.D.P“% من الناتج المحلي اللبناني 9القومي للبالد. كما يشكال القطا  نفسه نسبة 

أن ترتفع مساهمة هذا القطا  المباشر والغير مباشر في االقتصاد   ”WTTC“العالمي للسياحة والسفر 

مليار دوالر أميركي من الدخل القومي، ومن   20.5أي ما يعادل  2023% حتى عام 6المحلي إلى نسبة 

عوام العشرة المقبلة،  ألف وييفة خالل األ 375المرتقب أن يتطور عدد الويائف )مباشر و ير مباشر( إلى 

مليار دوالر   2.50% حتى تصل إلى 6.4وذلك نتيجة لتوسع االستثمارات المستقبلية حيث سترتفع بمعدل 

 .2023أميركي في 

كل هذت األرقام تشير بوضوح إلى أهمية السياحة في لبنان. من هنا برز الدور المهم للجامعات  

العلمية األكاديمية لكي تتالءم مع تطوراات األسواق السياحية.   والمعاهد التربوية السياحية بتصميم البرامج

جامعة ومعهد   36ازداد عدد الجامعات في لبنان وأصبح العدد اليوم  2016حتى عام  2000ومنذ عام 

جامعة ومعهد جامعي يعمدون إلى   12جامعي مرخاص لهم من قبل وزارة التربية وهنالك ما ال يقلا عن 

حية سواءا كان بشكل مستقل مثال كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية أو  تدريس العلوم السيا

" أو الجامعة اليسوعية في بيروت  L.I.Uبشكل فر  من فرو  كلية أساسية مثال: كليات إدارة األعمال في "

 حيث هنالك تخصصات في السنوات األخيرة للعلوم السياحية فقط.

 

وقد تمّ نشرها في ملحق    2014جميع األرقام المذكورة هنا هي من دراسة ميدانية قام بها الوزير السابق شربل نحاس لعام    (15)
 . 2016جريدة النهار اإلقتصادي لشهر تشرين األول عام 



لثاني على دراسة وتقييم البرنامج العلمي األكاديمي لكلية السياحة وإدارة  ينحصر البحث في الفصل ا

 الفنادق في الجامعة اللبنانية ومدى مالئمته مع احتياجات السوق المحلي لصناعة السياحة.

 

 

 الفصل الثاني: دراسة تحليلية للبرنامج األكاديمي في كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية 

عتبر تصميم البرامج األكاديمية الجامعية من أوليات األساتذة واألكاديميين في الجامعة، حيث منهجية  يُ 

صة تتالئم مع   الدراسة الجامعية هي الطريق الم دية إلى نجاح الخريجين وتأهيلهم بمهارات علمية متخصا

عي الدائم لتطوير المعايير مهنياا وعلمياا و  ذلك للتمايز التنافسي في سوق  احتياجات سوق العمل مع السا

 العمل.

قبل عرم البرنامج األكاديمي للكلية سنعمد على طرح اإلشكالية من وجهة نظر بعع الكتااب  

 والباحثين في هذا اإلطار للوقوف على أرائهم ونعمد بعدها على تحليل وتقييم ما لدينا في كلية السياحة.

أهداف سوق العمل والفاعلين فيه وبين ما يصدارت  عادةا ما نلحظ نقاط التقاء ونقاط تضارب بين 

الجامعات من مهارات لدى خريجيها وبين ما ير ب به سوق العمل. الس ال هنا: هل هناك فعالا من فجوة  

حقيقية؟ وكيف يتمكان األكاديميون من تخطيط برامجهم لكي تتضاءل هذت الفجوة؟ وكيف يمكن االحتفاظ  

 يمي والعملي؟ بمساحة من التوازن بين األكاد

عة بهدف تعريف   لة وكتابات موسا إن هذت المسألة أ ارت العديد من التساؤالت أدات إلى نقاشات مطوا

الفجوة وتحديد حجمها من جهة وإلى إيجاد الحلول المناسبة لها من جهة أخرى، مما تطلاب عقد م تمرات  



ياحية بهدف رسم خطة مشتركة تلبي  ومناقشات علمية عديدة شارك بها األكاديميون وصانعو الخدمات الس

 االحتياجات لدى الطرفين. 

سعى األكاديميون دائماا إلى تزويد الطالب بزاد فكري و قافة سياحية عامة بينما ير ب الفاعلين، في  

الصناعة، إلى التركيز على بعع المهارات العمالنية األساسية لتقديم الخدمات السياحية بأفضل صورة وبأقل  

 (.Cooper 2002نة بهدف زيادة منسوب اإلنتاجية على جميع المستويات والنشاطات ) تكاليف ممك 

عملية تطوير البرامج العلمية السياحية تتأ ر بالعديد من العوامل الضا طة لكي تواجه االحتياجات  

. من هنا ضرورة االنتبات نحو  (Acola 2006, Makaya and King 2002)المطلوبة في سوق العمل 

دة بحيث لن يكونوا مجبورين الحقاا بأن يخضعوا لدورات تدريبية في كل  احتياجا  ت الخريجين من مهارات محدا

مرة يبدأون العمل في نشاط سياحي ما، مما يزيد على كاهلهم واجبات ال يبحثون عنها أبداا، وال ير بون بها.  

الجامعية في السياحة، وهو الموارد  وهنالك هم  إضافي على كاهل األكاديميين عند تصميم أو تطوير البرامج 

القليلة المتاحة وبالمقابل عليهم مهمات كبيرة والمطلوب ُمشاركة فاعلة من صانعي السياحة للتنسيق معاا  

 ولتحديد الخطوط العامة للبرامج األكاديمي األمثل.

ه  إلى الدور المهم والحساس الذي تلعب ”Kelly-Patterson and George 2001“أشار كل من 

الجامعات والم سسات التعليمية السياحية بتخطيط وتهيلة البرامج العلمية لكي تكون جسر عبور سليم  

وصحيح بين الجامعة وسوق  العمل حتى ال تظهر "الفجوة" الم ذية لجميع األطراف حيث دائماا ما نلمس  

 (Jenkins 2001)     عدم رضا الفاعلين في الصناعة السياحية لقدرات ومهارات خريجي الجامعات. أما

فقد بين األكاديميين انتقاد للفاعلين في السياحة بأنهم يعتمدون األسلوب التقليدي القديم عند تقييمهم لمهارات  

الخريجين انطالقاا من مفهوم إدارة النشاط السياحي كويائف متعددة األبعاد وأن الخريجين قد يصادفون فرص 



. فقد أشار  ( Christan 2000)حصورة فقط في قطا  الضيافة. أما عمل متنوعة ليس بالضرورة أن تكون م

في دراسته لصناعة السياحة كنشاط اقتصادي منتج أن المزايا المطلوبة لدى العاملين تتطلب مروحة واسعة  

  –قيادة فريق عمل  –من المهارات المختلفة بطبيعتها ونذكر هنا على سبيل المثال: كيفية صناعة القرارات 

مهارات تواصلية بين األشخاص... وهذت هي الخصائص التي تقود العمل الجيد مهما كان   –ت فردية مبادرا

( إلى تلك المزايا السابقة بعع المهارات األخرى مثال: كيفية تكوين  Malone 2007)نوعه. وقد أضاف 

كيفية   –واصل الشفهي فريق عمل جيد، إتقان األسس المهمة والبرامج الحديثة في المعلوماتية، تمياز في الت

إيهار المهارات المكتسبة، كيفية إدارة المحاضرات، كيفية نقل الخبرات إلى اآلخرين. وقد طالب الكاتب من  

خالل عمله البحثي، االهتمام والتوجيه المخطاط في تصميم البرامج العلمية األكاديمية لصقل هذت المهارات  

 والمزايا لدى الخريجين.

إن البرنامج األكاديمي، عادة ما يزيد من مهارات الطالب في علم   (O’ Connor 2002(وقد الحظ 

اإلدارة عامة على مختلف أبعادت خاصة التركيز على البيلة الخارجية ودراسة أسواق الشركات بينما الطالب  

هو مع  في العلوم السياحية يجب أن يركاز اهتمامه العلمي والعملي داخل الم سسات السياحية وكيف يتفاعل 

د عليه الكاتب من ناحية القصور الواضح لدى تخرجه والحاجة إلى بعع المهارات   البيلة الداخلية وهذا ما شدا

 مثال: االبتكار والتجدد، البحث الدائم عن كيفية إرضاء الزائر بمستويات مرتفعة...

خريج كليات  إلى تفحص المزايا والمهارات المطلوبة لدى  (Velo and Mittaz 2006)عمد كل من 

السياحة وذلك من خالل أسلوب وطريقة تعامله مع التحديات الحديثة في يل العولمة والمنافسة القوية،  

ع شرط نجاح كل استراتيجية. أضاف الكاتبين أن المهارة   د والتوسا خاصة، في بيلة الفنادق العالمية حيث التجدا

تراق األسواق العالمية الجديدة في النشاط السياحي  األساسية المطلوبة في يل هذا المناخ هي القدرة على اخ 



حيث تكون المرونة واالنفتاح وتفهم  قافات اآلخرين والتعامل معها شرط االستمرار والنجاح للشركات  

السياحية. مما تقدم نستطيع أن نستنتج أن هنالك مهارات مشتركة ومر وبة في كل سوق عمل يجب أن  

ة وهذا الدور عادةا ما تقوم به البرامج األكاديمية بشهادة الباحثين السابقين  تتوفر لدى خريجي كليات السياح

كامالا للعامل في النشاط السياحي خاصة إذا ما علمنا أن   "الخريج مثااًل" ولكن هذا ال يكفي لكي نصنع من 

ءم مع احتياجات  ديناميكية األسواق السياحية تتطلب تغيير دائم ومستمر للمعايير المهنية الراقية لكي تتال

 الطلب السياحي العالمي الغير  ابت والغير مستقر.

ه العديد من الباحثين االنتقادات التالية فيما خصا العمل في القطا  السياحي وذلك:  وجا

 ال يملك العمال مهارات دقيقة ومرتفعة في النشاط السياحي. أواًل: 

 منخفع مقارنة مع باقي القطاعات. يتقاضى العاملون في قطا  السياحة معدال أجور ثانيًا: 

 ال يمنح العمل في القطا ، رضىا مرتفعاا، عند العاملين. ثالثًا: 

م فرص عمل متطورة خاصة للسكان المحليين.  رابعًا:   ال يقدا

 ما المطلوب من خريج كليات السياحة؟

متخصصة" جداا  مهارات "إدارية تقليدية" مشتركة مع باقي النشاطات اإلدارية إضافة إلى مهارات "

"الخريج  لصناعة السياحة. من هنا كان الدور الصعب في تصميم البرامج العلمية األكاديمية الجامعية لهذا 

 المثال". 

أشارت معظم الدراسات البحثية في هذا المجال إلى ضرورة دمج برامج تدريبية في سوق العمل كجزء  

علين في الصناعة السياحية دور وجزء مهم في  أساسي في التخصص العلمي قبل التخراج بحيث يكون للفا



صناعة هذا "الخريج المثال" وبقدر ما يكون التعاون والتنسيق كبير وشامل بين األكاديميين والفاعلين في  

؛ إن هذا األسلوب من التعاون يمثال الجسر   (Heaton; 2008)الصناعة بقدر ما تكون النتائج جيدة 

ل للخريجين الجدد بحيث يكون لهم مشاركة مهمة في نجاح عمل بعع  المطلوب بين الجامعة وسوق العم 

م من  Arcter et al 2008)الشركات والم سسات السياحية حتى قبل التخرج )  . يستطيع الخرايج أن يتفها

خالل هذت المشاركة العمالنية ما هي االحيتاجات الفعلية التي يطلبها رب العمل منه؟ وكيف يمكن ترجمتها  

دة ومعرافة بوضوح له، خاصةا فيما يتعلق بسلوك العاملين والمويفين داخل الشركات  إلى مهارا ت محدا

(Martin et al 2010)  تسلسل المهمات الوييفية، فهم األوامر والقرارات بسرعة، التواصل الشفهي( ،

لياا، بناء عالقة  وسرعته، الثقة بالنفس، استيعاب  قافة الشركة واستراتجيتها في العمل، أخالقيات المهنة عم

جيدة مع عمالء الشركة، إدارة الوقت، المبادرات الفردية الذكية، بناء العالقات الجيدة مع الزمالء والمرؤوسين  

 وكيفية تطوير مسار مهنته(.

 

إن "التحضير المالئم" للخريجين من كليات السياحة هو المفتاح األساسي لردم الفجوة بين مهارات  

سوق العمل السياحي. لذلك ومن هنا وكما أشرنا تقع على عاتق الطرفين مس ولية  الخريجين واحتياجات 

 . (Whitclaw 2003)كبرى لتسهيل عملية التعلم بهدف االنتقال السلس والناجح لسوق العمل   

 البرنامج األكاديمي لكلية السياحة وإدارة الفنادق 

 السياحة والسفر، اإلرشاء السياحي. –تضما كلية السياحة  ال ة أقسام رئيسية: إدارة الفنادق 

 قسم إدارة الفنادق 



يضم هذا القسم العديد من الطالب حيث يفوق عددهم عادة عدد طالب قسم اإلرشاد السياحي، وقسم   

السياحة والسفر. يخضع الطالب بعد نيله شهادة البكالوريا كما في كل األقسام إلى إمتحان دخول "شفهي  

ية وذلك لحاجته إلى مستوى  قافة عامة مقبوالا اضافةا إلى إتقانه لغة أجنبية واحدة  وخطي" قبل قبوله في الكل

على األقل. تتنو  المناهج والمواد العلمية التي يتبعها الطالب بين مواد "إدارة أعمال" بشكل عام وبين مواد  

 عمل في المطاعم.تخصصية في إدارة الفنادق وعالم الضيافة. إضافة إلى مواد في فن الطهي وآليات ال

يتمتع خريجو إدارة الفنادق بفرص متنوعة في سوق العمل حيث ينتظرهم دائماا فرصاا تتماشى مع   

تخصصاتهم العلمية والمهنية في كل من الفنادق على مختلف انواعها ودرجاتها المحلية واإلقليمية، وفي  

الت، والعالقات العامة، والمجال  المطاعم على مختلف أطيافها، وفي م سسات تنظيم الم تمرات والحف

 التسويقي واإلعالمي.

 السياحة والسفر

يتهيء الطالب من خالل تخصصه بهذا القسم للعمل في قطا  السفر والسياحة على مختلف ابعادت  

وانواعه. ال بد ان يخضع الطالب المبتدأ إلمتحان دخول إلى الكلية كما أشرنا إلى إمتحان شفهي وخطي بعد  

الوريا اللبنانية أو ما يعادلها. والتركيز هنا يكون على امتالكه للغات األجنبية. يتبع الطالب في هذا  نيله البك 

القسم تخصصاا علمياا مرتبطاا ربطاا مباشراا بالعلوم السياحة على تنوعها، يبدأها في علوم اإلدارة العامة في  

احي، أو إدارة المطارات، هندسة العالقات مع  السنة األولى قبل البدء بالعلوم الخاصة بإدارة النشاط السي 

إدارة الم تمرات وما إلى هنالك من مواد   –AITA–المسافر، إدارة خدمات السائح، الترويج السياحي 

 تخصصية في النشاط السياحي.



يتمكان خريجي قسم السياحة والسفر العمل في قطاعات متنوعة مثالا: وكاالت السفر والسياحة،   

ن، المطار، وزارة السياحة، م سسات تنظيم الحفالت والم تمرات، التسويق السياحي، م سسات  شركات الطيرا

 الضيافة، العالقات العامة في المطاعم والفنادق، وزارة البيلة، وزارة اإلعالم.

هو قسم يهتم بتزويد الطالب ببرامج علمية أكاديمية بالتركيز على دراسة   قسم اإلرشاد السياحي:

المراكز األ رية التاريخية إلى جانب دراسة اللغات إنكليزي، فرنسي، إسباني إضافة إلى اللغة األم  الحضارات و 

ألن الطالب في قسم اإلرشاد هو المرشح األول ليكون المرشد الناجح إلرشاد السواح ولتزويدهم بكل  

 االتفاق مع وزارة السياحة  المعلومات المتعلقة بالمواقع األ رية والسياحية على تنوعها واختالفها. وقد تما 

للتعاون الواسع فيما خصا المرشدين السياحيين خريجي كلية السياحة وانتمائهم إلى نقابة المرشدين وذلك لما  

لهذت الوزارة من " قة كبيرة" بمهارات طالب الكلية حيث يتسلاح المرشد بكم هائل من المهارات المطلوبة  

صل مع السياح بأجمل الصور بهدف توصيل المعلومات الكافية عن كل  ألحدث تقنيات اإلرشاد وكيفية التوا

 موقع سياحي أ ري وتاريخي وطبيعي.

لنلق نظرة على مضمون البرنامج األكاديمي لكلية السياحة وإدارة الفنادق والذي تتوز  مقرراته بين مواد  

حضارات وعلوم اآل ار إضافة إلى  إدارية عامة وبين مواد سياحية وفندقية متخصصة واللغات ومواد تاريخية و 

 المعلوماتية وأحدث برامج الحجوزات اإللكترونية.

لقد عمدت الباحثة إلى هذا التصنيف لكي يسهل لنا تحديد المهارات التي يكتسبها الطالب عند   

 تخراجه حيث سنعمل الحقاا إلى مقارنتها مع المعايير والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

من المواد ذات توجه إداري عام ومجموعة أخرى ذات توجه سياحي خاص ومجموعة   هنالك مجموعة

 أخرى تتعلق بقضايا االقتصاد والمحاسبة وأساليب تطبيقها في النشاط السياحي.



إضافة لكل هذا التنو  نجد مجموعة ال بأس بها من المواد المتعلقة باللغات موزاعة على السنوات  

ز إتقان الطال   ب للغات الثال ة األجنبية )فرنسي، إنكليزي، إسباني(.الثال ة تعزا

 

 

 

 مبادئ إدارة األعمال         

 مدخل إلى اإلقتصاد        

 مدخل إلى المحاسبة 

 مدخل إلى المعلوماتية     

 مدخل إلى العالقات العامة 

 مدخل إلى إدارة الموارد البشرية 

 مدخل إلى التسويق 

 مدخل إلى التحليل المالي 

 تمرات إدارة الم  

 إدارة المشتريات والتخزين      

 

 رات إدارية عامة: مقر



 مدخل إلى اإلنتاج الفندقي    

 مدخل إلى صناعة السياحة 

 مدخل إلى صناعة الفندقة

 إدارة الم سسات السياحية

 إدارة اعمال تدبير الغرف الفندقية

 إدارة المطاعم وقائمات الطعام

 المحاسبة الفندقية والسياحية 

 في الفنادق إدارة اعمال المكاتب األمامية 

 إدارة وتنظيم الحفالت الفندقية 

 المحاسبة الفندقية

 اإلحصاء السياحي 

 أنماط السياحة 

 السياحة المستدامة 

 التخطيط السياحي 

 تشريعات فندقية وسياحية 

 تصميم خرائط سياحية 

 التجهيزات الفندقية

 سياحية وفندقية: مقررات



 التسويق السياحية والفندقي

 الصحة المهنية والفندقية 

 قليميةالسياحة الدولية واإل

 مراكز لبنان السياحية 

 إدارة المطارات 

 إدارة خدمات السائح والزائر 

 إدارة المتاحف 

 إدارة األزمات السياحية 

 السياحة الغذائية 

 تنمية سياحية 

 

 الجغرافيا السياحية    

 تقنيات اإلرشاد السياحي  

 المتاحف ودورها السياحي  

 تاريخ لبنان القديم 

 يفاتها مراكز لبنان السياحية وتصن 

 تصميم خرائط سياحية  

 آ ار وفنون عصر النهضة 

 مقررات تاريخية وجغرافيا سياحية:

 سياحية وفندقية: مقررات



 قال  وحصون لبنان التاريخية  

  قافة شعبية وتراث لبناني  

 متاحف لبنان وتصنيفاتها  

 حضارات وسياحة  

 

 إسباني  –إنكليزي  –فرنسي    اللغات األجنبية 

 أنظمة الحجز االلكتروني الحديثة    المعلوماتية 

 سوسيولوجي السائح     

 أنتربولوجي 

 البحري  –النقل البري 

 منهج البحث العلمي 

 كما أشرنا يتوز  البرنامج األكاديمي بين مجموعات ومقررات متنوعة: 

ن الطالب من تكوين مهارات إدارية ضرورية ألي عمل إداري مهما   أواًل:  مقررات إدارية عامة تمكا

 Generic“الفصل مدى أهمية هذت المهارات اختلفت قطاعات النشاط وقد أشرنا في الجزء النظري من هذا 

Managerial skills”. 

تمثل هذت المقررات العمود الفقري للبرنامج العلمي فنجدها ذات صلة مباشرة للنشاط السياحي   ثانيًا: 

والفندقي حيث يتمكن الطالب من تطبيق ما حصل عليه من علم ومعرفة في العلوم اإلدارية العامة في  

 مواد متنوعة ومختلفة 



وهذت المقررات تمثال الشريان الرئيسي الذي يغذي التراكم المعرفي في إدارة النشاط السياحي  النشاط السياحي 

 والفندقي.

مجموعة من المقررات الخاصة في التاريخ والحضارات واإلرث الثقافي باإلضافة إلى حيثيات   ثالثًا: 

فة عامة وواسعة جداا عن  الجغرافية السياحية الخاصة بلبنان وهذت المقررات تسمح للطالب باكتساب  قا

مقومات السياحة المهمة التي يتمتع بها لبنان، إضافة إلى اطاالعه على أحدث تقنيات اإلرشاد السياحي  

 ومهارات التواصل مع السائح.

يتخرج طالب الكلية مع قدرات ممتازة باللغات األجنبية: الفرنسي، اإلنكليزي، اإلسباني إضافة   رابعًا: 

األم، وذلك تلبيةا الحتياجات السوق السياحي اللبناني حيث ي لف القطا  الخليجي القطا    إلى العربية اللغة

 األهم في الطلب السياحي.

ن الطالب وبمرونة   خامسًا: مجموعة مهمة من مواد المعلوماتية على مختلف مستوياتها وأنواعها تمكا

 عالية العمل في أنظمة الحجز اإللكتروني الحديث.

ة مقررات داعمة ومتممة لثقافة الطالب في كلية السياحة مثال أنترلوبولوجي،  مجموع سادسًا: 

سوسيولوجي، إدارة النقل البري، البحري، الجوي، إضافة إلى مقرر مهم لكل طالب مهما اختلفت تخصصاته  

م للطالب كيفية البحث واالعتماد على المنهج التحليلي أم ام كل  العلمية وهو منهج البحث العلمي الذي يقدا

 إشكالية علمية أو مهنية قد تصادفه.

 الفصل الثالث: دراسة تحليلية لمالئمة البرنامج األكاديمي مع سوق العمل 

إن المهارات اإلدارية والسياحية والفندقية واللغوية و يرها جعلت من خريج كلية السياحة مهيلاا لمواجهة  

ذلك هو انتشار خريجي الكلية على مساحة الوطن   التحديات المستمرة في سوق العمل ولعلا أفضل دليل على



في جميع المرافق والنشاطات والسياحية والفندقية حيث يجدون فرصتهم األولى في مراكز التدريب التي التحقوا  

بها طوال فترات التدريب الحقلي في الفنادف المحلية، المطاعم، الم سسات ووكاالت السياحة، المطار، وزارة  

لعديد من الخريجين ينتقلون للعمل خارج لبنان في الفنادق العالمية خاصة في دول الخليج  السياحة... وا

العربي لما لسمعة الخريج من شهرة باتت معروفة لدى جميع مدراء التوييف في الدول العربية عامة  

نية ال تزيد  % من خريجي الكلية ينتقلون للعمل خارج لبنان بعد مرور فترة زم40والخليجية خاصة. إن نسبة 

 عن السنتين.

ولكن هناك تساؤل دائم عما إذا كان هنالك بعع الثغرات في الجسر الواصل بين الجامعة وسوق  

 العمل؟

لإلجابة على هذا الس ال عمدنا إلى استطال  رأي الفاعلين في الصناعة السياحية: مثال: نقيب  

ت الخريجين بالر م من بعع النواقص فيما يتعلق  الفنادق األستاذ "بيار األشقر" الذي أشاد بشكل عام بمهارا

بالمهارات التواصلية مع الزائرين. وقد أضاف أن لكل م سسة سياحية  قافة تنظيمية خاصة بها مما يتطلب  

م مبادئ العمل الخاصة.  خضو  الخرايج لمرحلة تدريب محددة لكي يتفها

خرايج من كلية السياحة يمتلك من  أما "بول عريس" نقيب المطاعم: فقد أشار إلى أن الطالب ال

المهارات العلمية والمعرفية ما ي هله لتبوء أعلى المناصب في قطا  المطاعم والحفالت. وقد كرر األمر ذاته  

الذي أشار إليه نقيب الفنادق بأنه ال بدا من أن يخضع الخريج إلى دورة تدريبية قصيرة لكي يتفهم أسس  

ف أن ما ينقص الطالب هو بعع المهارات في التواصل مع العمالء.  العمل الخاصة بكل م سسة وقد أضا

أما في قسم وكاالت السفير والسياحة فلقد أشارت السيدة "سارة يحيى" مديرة مكتب بركات للسياحة وللسفر أن  

% من المويفين لديها هم من خريجي كلية السياحة وهي بغاية الرضا عن أدائهم وهنالك نقص واحد  90



صهم في الحجز االلكتروني وبرامجه المتطورة حيث هم بحاجة لدورات تدريبية   ولكنه مهم هو عدم كفاية تخصا

الستيعاب البرامج الحديثة كون البرامج في الكلية قديمة العهد نسبياا من هنا يهرت ضرورة التطوير لها لكي  

ن الطالب من مواكبة الحدا ة في المعلوماتية وآليات الحجز االلكترون  ي.يتمكا

وعند س ال أساتذة ودكاترة كلية السياحة عن جودة البرنامج األكاديمي لكلية السياحة أشار      د.  

 جمال عواضة )رئيس قسم الفنادق في الكلية( إلى كفاية وجودة البرنامج الحالي لما يتمتع من تنوا   

ياحة والضيافة طوال سنوات  بالمقررات والمواد اإلدارية العامة والتركيز على المواد التخصصية في الس

د د. عواضة على   التخصص إضافة إلى دورات تدريبية طوال فترة الصيف على مدار السنوات الجامعية. وشدا

دورات الطهي وتقنيات تقديم الطعام وإدارة الغرف في الفنادق وإدارة الئحة الطعام حيث يخضع الطالب إلى  

كلية قبل تخرجه ويتدراب على أصول وآليات الضيافة ذلك إلى  جزء تطبيقي عمالني داخل كافيتيريا ومطبخ ال

جانب المقررات النظرية واألساسية في علوم إدارة الفنادق والعلوم السياحية على أنواعها وأشكالها. أما اللغات  

ة  فتشغل حيازاا ال بأس به من وقت الطالب في البرنامج األكاديمي لما ألهمية إتقان اللغات األجنبية بطالق

 بمثابة عالمة مميزة في صناعة السياحة.

روال ناطور )أستاذة محاضرة في قسم السياحة والسفر، مديرة لوكالة السفر والسياحة "الناطور" لمدة  

خمسة عشر عاماا حيث تتمتع بخبرة مهنية في السوق السياحي والحجوزات( وعند س الها عن مدى مالئمة  

ق فقد أشادت بهذا البرنامج ر م بعع المالحظات المتعلقة بأهمية  البرنامج األكاديمي مع متطلبات السو 

القيام بزيارات ميدانية للفنادق والوكاالت بشكل مكثاف حيث يطالع الطالب وعن كسب على آليات تنفيذ ما  

  يدرسونه نظرياا في القاعات الجامعية وكيفية تحويله إلى عمليات تشغيل في إدارة المناسبات مثالا، أو تصميم

 حملة إعالنية لعروضات سياحية محلية...



أما د. "رجا نصري" )أستاذ محاضر في كلية السياحة قسم إدارة الفنادق ويترأس شركة نصري  

 لالستثمارات السياحية في بيروت( فقد أشار إلى أمرين مهمين: 

و  - اجتماعياا  منفتحة  دة  ير  محدا اجتماعية  طبقة  إلى  ينتمي  اللبنانية  الجامعة  خريج  على  إن  اقتصادياا 

التطورات السوقية )مثال: زيارة فندق جديد، أو مطعم جديد، أو كل جديد في النوادي الليلية...( مقارنة  

مع باقي الطالاب في الجامعات الخاصة حيث ينتمي الطالب عادةا إلى طبقة اجتماعية ميسورة فهم من  

المبادرين في استهالك الخدمات الحديثة    أوائل الباحثين عن كل جديد في األسواق ال لشيء إال ليكونوا

في السوق، فهم أوائل العمالء لدور السهر والمقاهي والمطاعم الحديثة. هذا االنفتاح االجتماعي يساهم  

في فهم واقع األسواق بسرعة كبيرة، بينما  يابه يمثال عائق بسيط لدى طلبة كلية السياحة في الجامعة  

 اللبنانية.

امعة اللبنانية بعع المهارات في اإلدارة المالية والمحاسبية للفنادق والمطاعم ومردا ينقص الخريج في الج -

هذا األمر يعود لسبيين: أوالا: المستوى العلمي للطالب المتقدمين إلى الكلية فهم بمعظمهم ذو خلفية أدبية  

الج على  العلمية واالعتماد  المقررات  بهذت  التوسع  عدم  علمية،  انياا:  منها  منها و ياب  أكثر  النظري  زء 

المهنية   الحياة  في  موجود  هو  كما  التدريس  قاعات  في  ومعالجتها  لتحليلها  الواقعية  العملية  الحاالت 

والعملية. عدا ذلك، أضاف د. رجا أن طالبنا يتخطاون هذت الصعاب بعد فترة ليست بطويلة وردود الفعل  

 وجيدة. التي يسمعها من مدراء الفنادق والمطاعم دائماا مشجعة

 مقابلة مع د. محمد هاشم الحسيني رئيس قسم اإلرشاد السياحي:

تناول د. محمد الحسيني البرنامج الخاص في قسم اإلرشاد وأفاد بأنه يغطي كل المتطلبات التي يجب  

أن يحملها الخريج إلى سوق العمل سواءا من حيث عدد ساعات اللغات األجنبية والرحالت الميدانية إلى  



السياحية وأشار إلى األصداء اإليجابية التي تصله بعد التدريب الصيفي )مدة شهرين( وأضاف بأن  المواقع 

الخريج لديه فرص عمل عديدة في وكاالت السفر أو الفنادق إضافة إلى تميازت عن  يرت من الطالب في باقي  

 األقسام من خالل مهارات محصورة للمرشد السياحي.

اضرة في كلية السياحة في قسم اإلرشاد قسم السياحة والسفر ومس ولة  أما د. رباب طوق )دكتورة مح

عن أعمال التدريب الصيفي في هذا القسمين وتمارس مهنة اإلرشاد السياحي مع وكاالت سفر عديدة. من  

م إضافة علمية ومهنية لطالابنا. عند س النا لها حول مالئمة برنامج الكلية مع    هنا كان وجودها في الكلية يقدا

متطلبات سوق المرشد السياحي كان جوابها التالي: أشارت د. رباب إلى تفوق الطالب في الحقل الميداني  

ولكن ما ينقصهم الخبرة بالتواصل مع السائح ومحاد ته باللغة األجنبية وهذا األمر يتطلاب محاكاة حاالت  

الميدانية. وتقترح د. رباب أيضاا التوسع  افتراضية للتقديم والعرم داخل قاعات التدريس أوالا  م في الزيارات 

وتحويلها إلى مقررات إلزامية   Communication Artفي تدريس بعع المقررات التي تعتبر اختيارية مثال 

ع في مفهوم السياحة المستدامة ألن   بغرم تنمية المهارات التواصلية لدى الخريجين وكذلك تقترح التوسا

البيلة الطبيعية ومواقع اآل ار على مختلف أنواعها. وتقترح أيضاا التوسع   األدالاء هم على اتصال مباشر مع

في فهم ودراسة  قافات الدول المصدارة للسياح بحيث يتمكن الطالب من فهم نفسية وسلوك السائح لكي يسهل  

اصل الفعاال  عليه أسلوب التعامل معه ويكون للمرشد دور شامل بدءاا من نقله للثقافة المحلية وصوالا إلى التو 

 مع السائح.

 أما الحوارات المباشرة مع بعع خريجي كلية السياحة فجاءت نتائجها كالتالي:

أبدى طالب الفنادق رضا واسع عن عملهم في قطا  الفنادق حيث لم يجدوا فارق أو  في قسم الفنادق:   -

بعع األمور البسيطة  نواقص بين ما درسوت وتدرباوا عليه في الكلية وبين متطلبات سوق العمل إال في  



 المتعلقة بآليات العمل الخاصة لكل فندق وذلك بناءا لثقافته وخاصة  قافة العالمة التجارية األجنبية.

والسفر:  - السياحة  قسم  برامج    في  تحديث  ضرورة  وأهمها:  المالحظات  بعع  الخريجين  للطالب  كان 

والت لها  حدود  ال  القطا   هذا  ديناميكية  حيث  اإللكتروني  وعلى  الحجز  سريع  والتكنولوجي  التقني  قدم 

في مختبرات   عليها  يتدربوا  لم  والتي  الحديثة  البرامج  العمل مجاراة هذت  إلى سوق  انتقالهم  عند  الطالب 

والعالمية   المحلية  السياحية  المواقع  بخصائص  المتعلقة  العامة  بالمعلومات  ضعفهم  إلى  إضافة  الكلية. 

ل العمالء لحجز رحالتهم واالستفسار عن مواقع الجذب السياحي  والتي ُيسألون عنها باستمرار عند وصو 

في الدول المقصودة كوجهات سياحية مطلوبة. عدا هذين األمرين فالخريجين يظهرون رضا واضح عن  

برنامجهم األكاديمي من حيث تمكينهم بمهارات إدارية عامة ومهارات التواصل مع السائحين خاصة وال  

 األجنبية أي عائق أمام تقدمهم في مسارهم المهني.تمثل المخاطبة باللغات 

لها تحت سقف   التي يخضعون  السنوية  التدريبية  الدورة  أهمية  إلى  السياحة  قسم  أشاد طالب  لقد 

األوسط   الطيران  بالمطار    MEAشركة  الخاصة  األمنية  بالتدابير  يتعلق  فيما  اختصاصيين  وبرعاية 

حيث كلية السياحة هي مركز تدريب مهني وتقني معتمد    IATAوالطيران. إضافة إلى التدريب الخاص به  

م لهم إضافة علمية   رسمياا من قبل هذت المنظمة الدولية. هذا األمر يساعد الخريجين في أداء عملهم ويقدا

 مهنية تميازهم عن  يرهم من الخريجين في الكليات الخاصة.

السياحي:   - اللغات والتي هي شرط  يعاني الخريجون أوالا وأخيراا  في قسم اإلرشاد  إتقان  من القصور في 

ضروري وأساسي لنجاح كل نشاط سياحي. ويتمتع ه الء بتميزهم عن باقي خريجي الجامعات الخاصة  

في لبنان كونهم يحصلون على إذن مزاولة المهنة من وزارة السياحة مباشرة عند تخرجهم من الكلية وهذت  

إضافة فقط.  اللبنانية  للجامعة  التدريب    ميزة خاصة  أ ناء  األ رية  المواقع  إلى  الميدانية  الرحالت  أن  إلى 



الغير   الدخالء  بعع  منافسة  من  الخريجين  يشتكي  ولكن  لديهم.  األداء  مهارات  من  يغذي  الحقلي 

لحماية   د  بالتشدا الرقابة  وأجهزة  الدولة  ويطالبون  مشروعة  منافسة  ير  وهي  المهنة،  على  متخصصين 

 أصحاب المهنة.

 

 والتوصيات: النتائج 

تبين لنا مما تقدم وبعد تحليل المقابالت الشخصية إن مستوى الرضا العام عن البرنامج العلمي مقبوالا  

 وذلك من خالل النتائج التالية:

إن البرنامج األكاديمي الخاص بكلية السياحة وإدارة الفنادق برنامج شامل وكامل ويغطي كل المتطلبات   -

بمهارات علمية ومهنية مهمة وذلك بشهادة األساتذة في الكلية والذي يمارس  الدراسية للخريجين وي هلهم  

العلوم السياحية   جزء كبير منهم مهنة سياحية وفندقية ما. وهذا ما أ نى أسلوب التدريس حيث لدراسة 

الدكاترة  باختيار األساتذة  الكلية    والفندقية وجهان األول نظري والثاني تطبيقي حقلي من هنا كان نجاح 

األساتذة   من  كبير  عدد  فيغطيه  التطبيقي  الجزء  أما  المطلوب  النظري  الجزء  يغطوا  لكي  األكاديميين 

الكلية لتدريس مقررات محددة كل  على حسب اختصاصه   الفاعلين في صناعة السياحة ومتعاقدين مع 

الحين واآلخر إلى  ومهماته المهنية. إن هذا المزيج أتى بآ ارت اإليجابية على البرنامج الذي يخضع بين  

تغيرات مستمرة بناءا لحاجة السوق على حسب إفادة معظم الفاعلين في الصناعة السياحية واألكاديميين  

 في الكلية.

إن اإلفادات التي أفاد بها الفاعلين في صناعة السياحة أشارت وبكل إيجابية إلى قوة البرنامج األكاديمي   -

ذكرها والقابلة للمعالجة المباشرة دون صعوبات. كذلك كانت    بالر م من بعع الثغرات البسيطة التي تم 



إفادات الخريجين اإليجابية الذي أشادوا بالبرنامج األكاديمي بشكل عام بالر م من وجود بعع المقررات  

المهمة والتي هي اختيارية ولكن يجدون من الضرورة أن تكون إلزامية أو موسعة بشكل أكبر وبالمطالبة  

 لمقررات التي قد ال يستفيد الخريج منها أ ناء أدائه لعمله.بإلغاء بعع ا 

 

 التوصيات: 

يتصف البرنامج األكاديمي للكلية بأنه جيد ويتالئم مع متطلبات ومعايير السوق ولكن ديناميكية  

صناعة السياحة تتطلب الحدا ة ومتابعة التطورات والتحوالت في الطلب السياحي وخصائصه إن البرنامج  

  –مواقف سلوكية   – هل الطالب الكتساب قدرات ومهارات على مختلف أنواعها: قدرات ذهنية العلمي ي

مهارات عمل ذاتية وخارجية وهذت الخصائص ال تظهر إال من خالل األداء   –مهارات تقنية و ير تقنية 

 الفعلي في مهمات الخريج العامل. من هنا نرى ضرورة العمل على تحقيق التوصيات التالية:

ورسم  اك - الصناعة  أهداف  لتحديد  الكلية  وبين  السياحية  الم سسات  بين  التعاون  مستوى  وتحديد  تشاف 

ر في القطا  ليصار فيما بعد إلى تعريف االحتياجات الفعلية لسوق العمل السياحي.  استراتيجية التطوا

 تحديد المنافع المشتركة لكل األطراف من هذا التعاون المطلوب. -

 صعوبات التي تقف عائقاا أمام التعاون المطلوب بهدف تذليلها والعمل على حلها.تحديد التحديات وال -

 تكثيف التعاون الدوري والتشاوري بين األكاديميين في الكلية وبين الفاعلين في صناعة السياحة. -

ليات  تحديد دور وزارة السياحة في رسم استراتيجيات التنمية السياحية ووضعها للمناقشة مع الجامعة والفعا -

 االقتصادية في صناعة السياحة.



 قيام أبحاث مشتركة بين الكلية والقطا  الخاص السياحي بهدف رسم برامج علمية متطورة. -

قيام اجتماعات دورية مع نادي خريجي الكلية لمحاورتهم في قضايا ما بعد التخرج والتعرف على همومهم   -

 لى  غرات البرنامج األكاديمي.ومشاكلهم في سوق العمل مما يساعد على إلقاء الضوء ع

 إنشاء شبكة تواصل خاصة بين الكلية والفاعلين والخريجين بهدف التواصل والتشاور الدائم.             -

التوسع في التدريب الحقلي الصيفي على مدار سنوات الدراسة حيث يخضع الطالب لتجربة العمل بكل   -

لى مشاكل المهنة واألهم أنه يتعرف على نقاط ضعفه أوالا  معنى الكلمة قبل البدء بالعمل فعلياا. فيتعرف ع

 ويعمل على نقلها للمس ولين في الكلية بهدف معالجتها.

افتتاح مراكز تدريب حقلي تابع للكلية على مختلف المستويات المهنية مما تساعد الخريجين على محاكاة   -

 السوق الواقعي للعمل.

جامعات من خارج لبنان )أوروبية، أميركية، كندية...(. مثال:  العمل على إقامة تعاون  قافي مع بعع ال -

 إقامة ماستر مهني أو بحثي مشترك تحت عنواين سياحية عديدة.

التواصل   - الذاتية لدى الطالب )مهارات  المهارات  الخطابة والتواصل باللغات    –العمل على تنمية  إتقان 

َ   تنمية الفكر التح  –كيفية صناعة القرارات    –األجنبية   ليلي...( ويتم ذلك بدءاا من السنة األولى اعتماداا

على البحث وأسلوب المنهج العلمي وعبر تحليل الحاالت العملية وابتكار حلول لها وتمرين الطالب على  

 العرم والمناقشة الشفهية أمام أساتذتهم  وزمالئهم.

المراجع لكبار الكتاب في السياحة  إ ناء مكتبة الكلية بكل ما هو جديد في صناعة السياحة سواءا الكتب و  -

واالشتراك في الدوريات الحديثة على مختلف مستوياتها بهدف توسيع دور الطالب في البحوث السياحية  



 واكتساب كل ما هو جديد من معرفة في العلوم السياحية.

 ة.إ ناء مختبرات األبحاث من أجهزة كومبيوتر وشبكات أنترنت وبرامج الحجز الكتروني الحديث -

 



 قائمة المراجع:

1- Archer W. Davison J (2008). Graduate Employability What do employers 

think and want? London: The Council for Industry and Higher Education 

(CIHE). 

2- B Ville, G: “Le tourisme solidaire, Levier du développement », éd, 

Economica, France, Paris, 2004. 

3- Barrows CW. Johan N (2008). Hospitality Management Education, in 

Brotherton B, Wood, RC (Eds), The Sage Handbook of Hospitality 

Management, Sage, London, pp. 146-162. 

4- Cazes, G : « Tourisme et tiers du monde controversé, éd. Harmattan, 

France, Paris, 1992. 

5- Cooper C (2002). Curriculum Planning for Tourism Education. Teach. 

Travel Tourism, 2(1). 19-39. 

6- De Kadt, E : « Tourisme Passeport pour le développement », éd, 

Economica, Paris, 1979. 

7- François Vellas : « L’économie et politique du tourisme internationale, 

éd. France, Paris, 2004. 



8- Gay-Para, G : La pratique du tourisme », Economica, France, Paris, 

1985. 

9- Hearns N. Devine F, Baum T (2007). The implications of Contemporary 

Cultural Diversity for the Hospitality Curriculum Educ. Training, 49(5): 

350-363. 

10- Heaton N, McCracken M Harrison J (2008). Graduate Recruitment and 

Development: Sector influence on a local market / regional economy. 

Educ. Training. 50(4): 276-288. 

11- Makhlouf, H. H. (2012). The multi-dimensional impact of internation 

tourism. International Business and Economics Research Journal, 

February, Volume 11, Number 2. 

12- Martin A, Fleming J. Ferkins L. Wiersma C, Coll R (2010). Facilitating 

and integrating learning with sport studies cooperative education 

Exploring the pedagogies employed by students, academics and 

workplace supervisors. J. Hosp., Leis. Sport Tourism Educ., 9(1): 24-

38. 

13- Michaud, J.M : « Tourisme chance pour l’économie, Risque pour les 

sociétés ? », PUF, Paris, France, 1992. 



14- OMT : « Guide à l’intention des activités locales développement 

durable du tourisme », Manuel Technique, No 1, Espagne Madrid, 1997. 

15- Pagnon Maudet C : « L’enjôleuse une démarche publique touristique 

durable », 2004, Ed : les traboucaynes, France, Perpignan. 

16- REID, D.G : « Tourism globalization and development”, Pluto Press, 

Londres, UK, 2003. 

17- Ring A, Dickinger A, Worber K (2009). Designing the Ideal 

Undergraduate program in tourism: Expectations from industry and 

educators. 48(1): 106-121. 

18- SIGNCLAIR, M. Portfolio, Models of Tourism Economic and 

Management, Methods of Tourism and Hospitality Research, Chichester, 

U.K, 1999. 

19- Smith G, Cooper C (2000). Competititve Approaches to Tourism and 

Hospitality Curriculum Design J. Travel Res., 39(1): 90-95. 

20- Whitelaw B (2003). Hospitality Management Education in Ireland 

meeting industry needs in 2003 – a competency based approach”. 

University College Dublin, Dublin, unpublished MBS Thesis. 



21- Wood, Daniel L. (2003). Hospitality Management Skills: An Educational 

and Workplace Comparative Analysis. 

www.1911encyclopedia.org/polytecnic. 

22- Yin RK )2003(. Case study research; Design and Methods )3” ed(. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Zagonari, F. (2009). Balancing Tourism and Training, International Journal of 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2008.03.006 9.-Hospitality Management, 28, 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1911encyclopedia.org/polytecnic
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2008.03.006


 

 

 

 

 

 

 إشكالية اللغة في التجربة األكاديمية في علوم اإلعالم واالتصال  : ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ ر اللغة والترجمة في إدراك الخطاب البصري السياسي  

 معتز عناد  زواند. 

 كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد

 

 

 

 :  مقدمة

إلنسههاني مهها بههين الشههعوب بمختلههف يعههد علههم الترجمههة احههد أهههم العلههوم التههي أسهههمت فههي تأسههيس التفاعههل ا      

تقاليههدها وعاداتهههها ومعتقهههداتها و يرهههها مهههن صهههور الهويهههة الوطنيهههة أو الخصوصهههية القوميهههة و يرهههها. لقهههد شهههكلت 

الترجمهههة نوعهههاا مهههن ردم المسهههافات مههها بهههين الثقافهههات العالميهههة المختلفهههة وجعلهههت العهههالم فهههي حالهههة مهههن التفاعهههل 

جمههة كعلههم وفههن وأداء هههو بالضههرورة لههه األهميههة الواسههعة فههي ترجمههة المسههتمر  يههر المسههتقر. ولعههل عالقههة التر 

وتأويهل الخطههاب البصههري السياسهي بوصههفه خطابههاا تلجههأ إليهه الم سسههات أو الجهههات السياسهية مههن اجههل التههأ ير 

فههي المتلقههي والجمهههور نحههو فكههرة سياسههية معينههة تهه دي إلههى التههأ ير فههي اآلخههر وبالتههالي سههيكون هنالههك رد فعههل 

تجات ذلك الخطاب وهدفه السيما أن الخطاب السياسي هو من اخطهر أنهوا  الخطهاب البصهري تهأ يراا فهي معين ا

الجمههههور. لقهههد تطهههرق ههههذا البحهههث إلهههى تلهههك العالقهههة التهههي تجمهههع مههها بهههين المصهههمم والمصهههمم ومهههابين المتهههرجم 

لية لعمليهة الفعهل وردت، الحهدث والمترجم ومابين المتلقي والمتلقي وما بين الجمهور والجمهور، أنها العالقة الجد

وإدراكه، هنا تكمن أهمية الترجمة في بيان وكشف الدالالت التهي قهد تكهون واضهحة مهن جههة ومشهفرة مهن جههة 

أخرى، من خالل عملية تفاعل مباشرة ترتبط بالجوانب اإلدراكية والنفسية والفسهيولوجية، التهي يهتم الكشهف عنهها 



 ال ة مباحهث، تضهمن المبحهث األول ترجمهة الخطهاب البصهري السياسهي من خالل الترجمة. يتألف البحث من 

المعاصههر، إذ اسههتعرم الباحههث مههدخالا تاريخيههاا مههوجزاا لتطههور الترجمههة ومههن  ههم دراسههة العالقههة المهمههة مهها بههين 

اللغههة والخطههاب مههن جهههة والترجمههة مههن جهههة أخههرى، بعههدها تطههرق البحههث إلههى دراسههة آليههات ترجمههة الخطههاب 

ياسههي واههههم المراحههل التهههي ي ديههها الخطهههاب البصههري السياسههي وتأ يراتهههه مههن حيهههث الههنص الكتهههابي البصههري الس

ص، إذ تطهرق ههذا المبحههث والعنوانهات وترجمتهها. أمها المبحهث الثههاني فقهد تضهمن دراسهة الخطهاب البصههري والهن

إلهههى تحديهههد مفههههوم الخطهههاب والخطهههاب البصهههري فضهههال عهههن تحديهههد مفههههوم الخطهههاب البصهههري السياسهههي. أمههها 

المبحهث الثالههث واألخيههر فقههد تضههمن دراسههة  آليههات الترجمهة الرقميههة للخطههاب السياسههي البصههري والتعههرف علههى 

خرى في التعامل مهع التقنيهات الرقميهة الحديثهة أهم المشكالت التي تواجه المصمم من جهة والمترجم من جهة أ

فههي الترجمههة. بعههدها أدراج أهههم التوصههيات فقائمههة للمصههادر والمراجههع. نأمههل أن نكههون قههد أسهههمنا بتواضههع فههي 

الكشههف عهههن الجوانههب المهمهههة فهههي العالقههة مههها بهههين الترجمههة مهههن جهههة والخطهههاب البصهههري السياسههي مهههن جههههة 

 أخرى، وهللا الموفق. 

 

 ول: ترجمة الخطاب البصري السياسي المعاصر المبحث اال

 مهاد تاريخي.        

تشير المصادر التاريخية إلى ان نشوء اللغات وتداولها كان منذ بدء الخليقة. اذ يذهب بعع الباحثين        

كتابة  الترئيات(، وال  -إلى ان كلمة )القرآن( معناها مشتق من القراءة كمصدر، وهو يشمل كل التعاليم )التوراة 

)البينات  -)الزبر لنا ان لجميع    -الكتاب(، والبيان  القرآن، وهنا يتبين  فيكون  االنجيل(، والقراءة ويزيد عليها 

العربية أيضاا وهي من اصل واحد مشترك، وان االنبياء ايضا لهم   الكتب التي بعث بها الرسل معنى باللغة 



السماء كلها ثم عرضهم على الملئكة فقال انبئوني  وعلم آدم ا لغة مشتركة وقد نطقوا بالعربية الفصحى، )) 

باسماء هؤالء ان كنتم صدقين* قالوا سبحنك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انع العليم الحكيم* قال يا آدم  

(. كما ان البشرية لم تقم مالم يكن هناك تعارفاا  31. )البقرة/ آية  16((انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم

 (.  13(( )الحجرات/ آية كم شعوبًا وقبائل لتعارفواوجعلنا)) 

حركة   تطور  إلى  ادت  قد  القديم،  العالم  شعوب  السيما  الشعوب  بين  المختلفة  والعالقات  االواصر  كانت 

تعارف   ان  فما  المعلومات.  وتبادل  والتحاور  التواصل  اجل  من  ومهمة  ملحة  حاجة  اصبحت  التي  الترجمة 

ومفكراا وشبيهاا به حتى دفعه الشوق وحاجة ابال ه مشاعرت وافكارت إلى البحث  بعضهم على بعع كائناا حاساا  

التي يمكن بها   عن وسائل ذلك االبالغ، وهذت الوسائل ال تستمد من  ير الحواس، اذ هي االالت الوحيدة 

اللغة لم  للمرء ان ي  ر في  يرت، وها هي العالمات الحسية تجعل اذن للتعبير عن الفكر. ان الذين اخترعوا  

بنتيجة لهم  اوحى  حدسهم  ولكن  البرهان،  هذا  لتأسيس  17يستخدموا  بداية  هي  حتما  النتيجة  تلك  وكانت   .

وبلغت   الترجمة  حركة  تطورت  االسالم  وبمجيء  االنسانية.  ومعطياتها  الترجمة  خالل  من  والحوار  الخطاب 

الترجمة   في تطور حركة  المشرق  الحكمة ودورت  بيت  بتأسيس  الذهبي  العصر  عصرها  في  الثقافات  وتداول 

فيها اذ بقيت دار الحكمة تشع على الشرق   الترجمة  بيت الحكمة في بغداد ومركز  العباسي، وتختزن ذاكرة 

المجزية   المكافأت  يخصصون  بعدت  ومن  المأمون  الخليفة  حيث  المترجمة،  والعلوم  بالمعرفة  االسالمي 

تشجيعاا   و يرها  الحكمة  دار  في  والعلماء  عام  للمترجمين  بغداد  المغول  اجتاح  حتى  عملهم،  على  لهم 

. وصوالا إلى عصر انفجار المعلومات  18هجرية( ليعيش العالم العربي بعدها نكوصاا في مجال الترجمة656) 

 
  - محمد رشيد ناصر ذوق: لغة آدم ، جروس برس، طرابلس، 1995م، ص148. 16
 -  روسو، جان جاك: محاولة في أصل اللغات، ترجمة محمد محجوب وتقديم عبد السالم المسدي، دار17

. 27م، ص1986الشؤون الثقافية، بغداد،                               
  -  مجموعة من الكتاب: الترجمة  جسر بين الثقافات، مجلة الجوبة ، العدد )33(، الرياض، 2011م، ص4.  18



وتطورها   التقنية  بفعل تحوالت  قرية صغيرة  إلى  العالم  اذ تحول  يومنا هذا.  إلى  الماضي  القرن  نهايات  منذ 

الدو  التي تتطور بشكل متسار  ال  السيما يهور الشبكة  التواصل االجتماعي المختلفة  لية لالنترنيت ومواقع 

 يمكن ايقافه.

 

 الترجمة واللغة والخطاب:

المجاالت   فتح  في  تجسيرية  قدرة  من  تتيحه  لما  نظراا  العالم   شعوب  يربط  الكبيرالذي  الجسر  الترجمة  تعد 

االخرى لتجعل العالم كانه جنس بشري واحد يستفيد من    الواسعة لتبادل الفكر والعلم واالدب والفن والمعارف 

ان   نستطيع  هنا  من  المعلومات.  وتداول  الفكر  تطور  عن  فضالا  وسهولة،  يسر  بكل  ويتداولها  المعلومات 

الثقافات   صرا   في  الدخول  على  تقوى  ال  الدقيق  العلمي  بالمعنى  ترا اا  التمتلك  التي  الثقافة  بان  نستنتج 

رجمة في هذا الصرا  )الصرا  الثقافي( اهمية ال تخفى على المثقف المعاصر فضالا عن  المشابهة لها، وللت

الصالت   وتبيان  البشرية  للثقافة  التاريخية  الجذور  عن  البحث  حيث  من  والنقد  المقارن  االدب  في  اهميتها 

ذ يتم  وال  االدبية،  االجناس  وتداخل  والتأ ر  التأ ير  طريق  عن  بينها  تربط  التي  طريق  التاريخية  عن  اال  لك 

. وهنا  19الترجمة الم  رة في جمهورها وال يخفى ما لهذت الترجمة من جوانب سلبية وخطرة في بعع االحيان 

 ( اللغة  بين  التمييز  ) Langueالبد من  البشري  اللسان  وبين   )Langage  ،اللسان فاللغة جزء محدد من   )

ذل من  النقيع  فعلى  اللغة  اما  وللمجتمع.  للفرد  ملك  تخضع  واللسان  فهي  بذاته،  قائم  موحد  كيان  لها  ك، 

 .  20للتصنيف وتحتل المركز االول بين عناصر اللسان 

 
  - عناد غزوان: أسفار في النقد والترجمة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2005م، ص13. 19
  - دي سوسور، فردينان: علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1985م، 20
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تههوفر اللغههة اساسهها لشهههعور االفههراد بانتمههائهم، وادراك االفهههراد لمشههاعر التضههامن، اذ تبههدو كههههانها قههوة تقههرب بهههين 

لهههذكريات التاريخيهههة والثقافيهههة االفهههراد وتو هههق بيهههنهم الصهههالت اضهههافة إلهههى ان اللغهههة اسهههاس اشهههتراك االفهههراد فهههي ا

واالجتماعيهههة، أي انهههها تسههههم فهههي بلهههورة وعهههي االفهههراد بالعالقهههات فيمههها بيهههنهم، وقهههد تتضهههافر عوامهههل تهههدفع بهههذلك 

الشههههعور نحههههو االشههههتراك وتحمههههل مسهههه ولية التحههههرك بههههالمجتمع فيمهههها يطلههههق عليههههه الههههوعي الجمعههههي أو الشههههعور 

اسهية االخهرى فهي الخطههاب البصهري السياسهي المعاصههر، . وههذا مها ت كههدت اللغهة مهع الخصههائص السي21الجمعهي

لقهههد أسههههمت اللغهههة بوصهههفها أداة ويسهههتطيع المتلقهههي والجمههههور مهههن االحسهههاس بهويهههة ذلهههك الخطهههاب مهههن  يهههرت. 

لالتصهههال مهههن خهههالل قهههوة الخطهههاب البصهههري وتنوعهههه بالتهههأ ير فهههي المجتمهههع واإلسههههام فهههي الهههتحكم بكهههل حاالتهههه 

 يرههههها. فههههان االتصههههال نجههههدت قسههههيم علههههم اللغههههة، وعلههههم الههههنفس وعلههههم االجتمهههها ، النفسهههية والسههههلوكية والتعبويههههة و 

واالنثروبولوجيههههههها مجتمعهههههههة، ويهههههههرتبط بمجهههههههال علهههههههم االجتمههههههها  عهههههههن طريهههههههق موضهههههههو   التنشهههههههلة االجتماعيهههههههة 

 (Socializationويهرتبط كهذلك بمجههال الفلسهفة عههن طريهق نظريهة المعرفههة )وهنها يبنههي )نيومهارك( نظريتههه 22 .

تي اسهتقاها مهن تجربهة طويلهة فهي تهدريس المهادة علهى فكهرة علميهة دقيقهة، ههي أن الفعهل الترجمهي في الترجمة ال

 .  23ليس منعزالا عن يروف االتصال

 آليات ترجمة الخطاب البصري السياسي 

يعد الخطاب البصري السيما السياسي بوصفه وسيلة اتصال مباشرة وم  رة في المتلقي كفرد والجمهور      

بثقافة عالية السيما بمعرفة  كمجتمع، وهنا   يكون المصمم بوصفه صانع الخطاب البصري أن يكون متمتعاا 

بعع اللغات الحية التي تجعله متمكناا من ترجمة بعع األلفاظ والنصوص التي يحتويها الخطاب البصري  

 
  - الهيتي، هادي نعمان: لغة اإلعالم والنهضة القومية، ندوة اللغة العربية والنهضة القومية، المجمع العلمي 21

. 95م، ص1997العراقي، بغداد،                                   
  - محمد حافظ دياب: االثنوميثودولوجيا مالحظات حول التحليل االجتماعي للغة، فصول، العدد الثالث/ المجلد22

. 154م، ص1984الرابع، مايو،                                                      
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أم مجتمعاا. وان  السيما السياسي بوصفه من اخطر وأكثر أنوا  الخطاب البصري تأ يراا في المتلقي فرداا كان  

لم تكن لديه القدرة في الترجمة فعليه أن يستعين بالمترجم وخبرته المتراكمة. والبد من التفريق هنا بين ممارسة  

هذا   في  للمصمم  أحيانا  المتواضعة  القدرة  وبين  مستقل،  معرفي  وحقل  علمي  تخصص  بوصفها  الترجمة 

اإلع ميدان  في  المشتغل  أو  المصمم  على  لذلك  اإلمكانيات  الميدان،  بأبسط  ولو  ملماا  يكون  أن  وفنونه  الم 

وتحوالته   المصطلح  بمفهوم  ترتبط  مشكالت  فيه  تواجهنا  قد  العلمي  النص  ترجمة  أن  إذ  للغات.   المتاحة 

المفاهيمية، وحتى الكلمات العامة التي تكتسب معان جديدة. فليس المصطلح الذي يستعمله األستاذ والكاتب  

الذي سيظل  هو  ينخل ويغربل،    والباحث،  الذي  والتداول هو  االستعمال  أن  بيد  المطاف،  آخر  شائعاا حتى 

. ويشبه )نيومارك( النص الخاضع  24ويبقى المصطلح األمثل اآلخر، هذا هو الذي يجري في كل بالد العالم

تتجاذ كما  للغتين،  ومعياريين  من  قافتين  متضادتان  قوتان  تتجاذبه  كهربائي،   مجال  في  بجسم  به  للترجمة 

السيما   البصري  النص  أو  للخطاب  المستقبلة  الجهة  يخالف  قافة  قد  الذي  للمصمم  الشخصية  السمات 

تحت   المتلقي  يضع  وان  المختلفة  اإلعالم  ووسائل  الجماهير  تعبلة  في  تأ يراا  األكثر  بوصفه  منه  السياسي 

الخطاب أو  النص  لذلك  المترجم  المصمم  يكون  وقد  أحياناا.  النفسية  الحرب  أو  ير    سلطة  البصري عاجزاا 

قادر على ترجمته، وهنا تكمن المشكلة، فالدقة والمرونة والقدرة على اإللمام بالمصطلح وترجمة المعنى هي  

من أهم سمات المصمم المثقف والمبتكر وصاحب القدرة العالية في الوصول إلى معان ذلك الخطاب البصري  

 وسبر أ وارت وعرم فكرته إلى الجمهور.  

فاعههل بههين الترجمههة والثقافههة هههو أمههر فههي  ايههة األهميههة وبمهها أن المصههمم هههو احههد ذلههك المجتمههع المثقههف إن الت

صاحب المقدرة على بث الفكر وانتشارت، فالبد أن يتمكن من تفكيك النص الكتابي المرافهق للصهورة و يرهها مهن 
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ن معنهههى المصهههطلح العناصهههر البصهههرية المههه  رة فهههي الخطهههاب البصهههري. فضهههالا عهههن البحهههث بشهههكل موسهههع عههه

ودالالتههه ألنههه مههن صههميم هههدف النشههر واإلعالن،وذلههك الن عمليههة تحليههل مكونههات الخطههاب البصههري السياسههي 

السههيما بوجههود النصههوص الكتابيههة تقههود ال محالههة إلههى تفكيههك الصههعوبات والكشههف عههن العالقههة المهمههة مهها بههين 

لههه التعبيههر عههن أفكههارت، فضههالا عههن أن الشههكل والمضههمون. فههالنص الكتههابي هههو مههن يسههتطيع المصههمم مههن خال

دور الصههورة )رسههم أو فوتو رافيهها( فههي إشهههار جيههد هههو إ ههارة انتبههات المتلقههي أو المسههتهدف والههدفع بههه إلههى قههراءة 

النص، إذ يقهول )ج.آريهن( ، سهيكون دور الرسهم فهي الغالهب ههو إ هارة االنتبهات بهالتركيز علهى الخطهاب البصهري، 

. يتعمهد المصهمم فهي نشهر 25ضو  المعلهن عنهه، وههو مصهدر التأمهل الفكهري للصهورةأما النص فيشرح مزايا المو 

خطابه البصري السياسي إلى توصيل الههدف والتهأ ير فهي الهرأي العهام بشهكل أوسهع والخهاص بشهكل اقهل، ولعهل 

( البريطانيههة عنههد بدايههة أحههداث دخههول اإلرهههاب إلههى العههراق واحههتالل مدينههة الموصههل Timeمها عرضههته مجلههة ) 

م، خيههر دليهل علههى قههوة الخطهاب البصههري السياسههي فههي 2014دد مههن المههدن العراقيهة، فههي حزيههران مهن عههام وعه

( بشهكل نهايااة العااراق(، ويمكن أن تترجم إلهى ) The End of Iraqتحطيم الروح المعنوية من خالل النص ) 

لخطههاب(. فهنهاك مههن يكهون األكثهر بسههاطة فهي إيصههال المضهمون إلهى المتلقههي السهيما المتلقههي العراقهي )ههدف ا

يحلل مكونات الخطهاب البصهري وتشهفيراته فهي رصهد وتحليهل وجههة نظهر الغهرب السياسهية تجهات التحهوالت التهي 

طرأت على العراق وسياسته الداخليهة والخارجيهة ومها أحد تهه تلهك السياسهات مهن ا هر علهى ارم الواقهع. بيهد أن 

رأ ويحلل مكونات هذا الخطهاب البصهري بلغتهه األصهل، هناك س ال قد يتبادر إلى ذهن المصمم المتلقي وهو يق

هههل أن المصههمم الههذي وجههه هههذا الخطههاب كههان يتعامههل مههع هههذا الحههدث للتههأ ير فههي المتلقههي سههيكولوجياا )نفسههياا( 

لتههديم الهروح المعنويههة للجهيش العراقهي علههى سهبيل المثهال؟، أم أن المصههمم قهد أشهار بطريقههة مباشهرة إلهى تعليههل 
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عار الهنفط الدوليهة وانخفاضهها ممها سهوف يه دي إلهى البحهث عهن شهراء األسهلحة للتصهدي إلههى أسهباب تهدهور أسه

هههذت الجماعههات المسههلحة واللجههوء إلههى إنعههاش االقتصههاد الغربههي؟ انههه الههذكاء الههذي تمتههع بههه المصههمم فههي التنبهه  

عراقهي الهذي ينظهر إليهه بالمستقبل من خالل توصهيل تلهك األفكهار إلهى المتلقهي العراقهي األكثهر تهأ راا بهه، و يهر ال

بنو  من الترقب واإل ارة، فالمصمم ههو محلهل سياسهي للحهدث والمسه ول عهن توصهيل أفكهارت وترجمهة نصهه إلهى 

المتلقههي وبالتههالي تحقيههق اإل ههارة والجوانههب الناتجههة عههن تلههك اإل ههارة سههواء أكانههت بالسههلب واإليجههاب وقيههاس تلههك 

بالصهورة للتهأ ير الكبيهر فهي الهرأي العهام العهالمي، فضهالا عهن القهوة النتائج. وتجدر اإلشارة إلى استعانة المصهمم 

التعبيرية الكبيرة التي يمثلهها الهنص الموجهه فهي توصهيل الفكهرة والتهأ ير فهي المجتمهع. مهن ههذت الزاويهة، ال يمكهن 

للصههورة أن تتحههول إلههى نههص إال مههن خههالل عمليههة انتقههاء مزدوجههة: انتقههاء العناصههر التههي يجههب أن تظهههر فههي 

. وهنهها يسههتطيع 26الصههورة، وانتقههاء العناصههر التههي يجههب أن تختفههي منههها، أي انتقههاء مهها يسهههم فههي تكههوين الههنص

(. ويمكهن أن 1المترجم أن يبين أهمية ذلك النص من خالل المقدرة العاليهة إليصهال المعنهى للمتلقهي . الشهكل ) 

الخههاص والموجههه للمرجههع الموجهههه نههدرك تلههك الخصههائص الواضههحة أل ههر الترجمههة فهههي التههأ ير الواضههح بههالرأي 

للخطاب البصري نفسه، ففي خطاب بصهري سياسهي أصهدرته الواليهات المتحهدة األمريكيهة إبهان احتاللهها للعهراق 

 جاء فيه:  

 (The George W. Bush long Term Strategy for: Victory in VIETRAQ)  وترجمهة

ويلااة األمااد للاارئيس جااورج دبليااو بااو : ألجاال اإلسااتراتيجية طالههنص وبعنههوان كبيههر أو تحههت عنههوان كبيههر ) 

( و )العههراق( Vietnam( وهنها )فيتعهراق( هههي دمهج للحههروف األولهى مهن كلمتههي )فيتنهام( ) النصاار فااي فيتعااراق

 (Iraq  .تجههدر اإلشههارة إلههى تركيههز المصههمم علههى الههدولتين اللتههين وقههع الجههيش األمريكههي فيهمهها بمههأزق كبيههر .)

ماكنهة فهرم اللحهم إلهى التعبيهر عهن ذههاب هه الء الجنهود إلهى المهوت المحقهق  وقد أشار المصمم من خالل وجهود
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إذ  تهيهههئ الجنهههود األمريكهههان للهههذهاب إلهههى المهههوت أو إلهههى المجههههول أو إلهههى التجربهههة والمجههههول  يهههر المحهههدد. 

 القاسية فهي فيتنهام التهي عهادت مهن جديهد فهي العهراق. كمها يسههم التحهول الفسهيولوجي للشهكل فهي توكيهد وترسهيخ

 (.  2)فيتعراق(. الشكل )   الفكرة المطروحة من خالل حجم النص

   
 (2(                                         الشكل ) 1الشكل ) 

مههن خههالل األنمههوذجين أعههالت نسههتطيع أن نبههين التنههاقع مهها بههين الخطههابين البصههريين السياسههيين، فههاألول هههو 

الة واضحة لتدمير العراق من خهالل الهنص الواضهح بمبالغهة خطاب موجه ومباشر للرأي العام من اجل بث رس

واضحة في حجم الحروف ومن خالل  الف لمجلة عالمية مهمهة. بيهد أن األمهر مختلهف فهي االنمهوذج الثهاني 

بوصههفه خطههاب ينتقههد ذاتههه، ويحههاول إيصههال الفكههرة إلههى الههرأي الخههاص والتههأ ير سههيكولوجيا فههي الفههرد والمجتمههع 

صمم في تأسهيس األلفهاظ ودمجهها ألجهل اإل هارة واتسهاق تلهك التعهابير أو األلفهاظ مهع الصهورة ككل. إن براعة الم

والرسهههوم تعهههد مهههن البراعهههة بمكهههان تعبيهههراا عهههن ذكهههاء المصهههمم وقهههوة وعيهههه فهههي تشهههكيل الفكهههرة وبنهههاء الحهههدث أو 



يهب منفهي أو الموضو . فضهالا عهن التعامهل بكهل قهوة مهع صهناعته للمصهطلح. إذ يمكهن أن تعبهر اللغهة عهن ترك

مثبههت فههي عبههارة معينههة، وعههن دالئههل العناصههر المسههتخدمة فههي هههذا اإلطههار وطبيعتههها، أمهها الصههورة فههال يمكنههها 

التركيز علهى نفسهها، فههي تسهتطيع اسهتخدام خطهاب لغهوي واصهف، علهى الهر م مهن أنهها تكهون مرفقهة بشهرح أو 

فهان للغهة ودورهها كهنص مههم فهي الخطهاب  . ومن هنها27تفسير لغوي، فان الصورة تستطيع إيقاف عملية التأويل

البصري السياسي أن توضح كافة األمهور الغامضهة فهي الصهورة مهن خهالل ترجمتهها الدقيقهة. ممها تقهدم نسهتطيع 

أن ن كد حقيقة مهمة تكمن في قدرة المصمم على إيصال خطابه البصري السياسهي مهن خهالل الهنص الهذي قهد 

عههالم، أو بههنص واضههح ويسههير فههي االسههتجابة، بيههد أنههها فههي المحصههلة يكههون مشههفراا أحيانههاا، أو  يههر واضههح الم

األخيههرة تههرتبط بقههدرة المتلقههي علههى ترجمههة أفكههار الههنص الموجههه مههن خههالل هههذا الخطههاب أو ذاك وبكههل وضههوح 

ويسر وهنا يكون الخطاب البصري السياسي قهد نحهج فهي هدفهه. ذلهك الن أههم قهانون فهي الترجمهة ههو الوضهوح 

ن يكههون نهائيههاا، فههإذا فقههدت الترجمههة عنصههراا مههن عناصههرها )الوضههوح والدقههة واألمانههة( فقههدت وال شههيء يمكههن أ

. إذ يخضههع سههلوك المتلقههي المتههرجم 28قيمتهها بوصههفها فنهها أدبيههاا ومههن  هم فقههدت تحقيههق االسههتجابة عنههد الجمههور

َا بشه كل خهاص وواضههح، إلهى معهايير والهى تفضهيل شخصهي، بيهد انهه علههى المسهتوى الفهردي يعهد نشهاطاا إدراكيهاا

فضالا عن وجود صرا  داخلي يدور ما بهين المصهمم المرسهل للخطهاب البصهري ونصهه ولغتهه المسهتخدمة نحهو 

المتلقهي المتهرجم ومرجعياتهه الفكريهة ومعتقداتهه واتجاههه السياسهي الهذي يهتحكم بالتهالي فهي ترجمهة الهنص السههيما 

قيقههة الخطههاب البصههري ومحتههوات بكههل حياديههة أن رسههالة الترجمههة بوصههفها نسههق علمههي تكمههن فههي بيههان ونقههل ح

ومهنيههة، بعيههداا عههن أيههة مهه  رات نفسههية وشخصههية ومواقههف سياسههية مختلفههة، وتشههير الدراسههات المعاصههرة لعلههم 
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الترجمة اتجاهه نحو الجانب العملي والواقعي، أي دراسة وييفهة الهنص فهي الخطهاب البصهري السياسهي السهيما 

 اإلحساس به وفهم مكوناته.  في تأ يراته المجتمعية من خالل 

 المبحث الثاني: الخطاب البصري والنص

 مفهوم الخطاب والنص  

فهي الدراسهات اإلنسهانية المعاصهرة، وأصهبح لغهة واضهحة ومهمهة فهي   ( Discourseانتشر مصطلح الخطهاب ) 

(. وقههد Conveyance(، بههل حتههى فههي عمليههة التوصههيل ) Communicationعمليههة االتصههال والتواصههل ) 

تعريفات متعددة لمعنى مصهطلح الخطهاب بوصهفه مصهطلحاا لغويهاا عامهاا. فالخطهاب بمعنهات الواسهع يعنهي   وردت

مجموعة من الجمل والعبارات التي تبدو متماسكة مكتوبة أو ملفوية. وفي هذت الحالة يمكن الكهالم عهن تحليهل 

نص ههو كهالم مفههوم المعنهى، ( يكهون مرادفهاا للخطهاب، وههو الموضهو . والهTextالخطاب، وحينلذ فان النص ) 

والتنصههيص هههو المبالغههة فههي الهههنص وصههوالا إلههى النصههح والنصههيحة، ويهههأتي أيضههاا بتعبيههر )النسههيج(، ويشهههترك 

.  يههر أن الخطههاب يحتمههل معههاني أخههرى 29الههنص فههي كونههه فنههاا  بمعنههى الههنص المتلفههز، المصههور، والسههينمائي

. وقههد 30ن الخطههاب ههو مجموعههة مهن الجمههل الملفويهةخاصهة، فمهن خههالل الترجمهة التههي تعهود إلههى البال هة، فها

يسلك مصطلح الخطاب سلوك مصهطلح الهنص، أحيانهاا، السهيما فهي بعهع الدراسهات اإلنسهانية المعاصهرة التهي 

ترتبط بانتقال الخطاب والنص من مرحلة الكتابة وتأ يرها إلهى مرحلهة البنهاء الشهكلي أو البصهري. فهالنص حهدث 

لدنيا في تبادل البسيط من المعلومهات والويهائف العرفنيهة العليها مهن إنتهاج للمعرفهة تواصلي تتحق به الويائف ا

والثقافههة، بمهها تختصههرت مههن التجههارب الجماعيههة، ولجميههع ذلههك يتجههذر الههنص فههي محههيط إنتاجههه وتأويلههه. فيكههون 
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  - العامري، كامل عويد: معجم النقد األدبي، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 2013م، ص141. 30



تهههين: تواصهههلية علهههى الهههنص أو الخطهههاب نتاجهههاا  قافيهههاا اجتماعيهههاا ومههها لحاجهههة إليهههه إال حتميهههة اجتماعيهههة مهههن زاوي

 .  31وتفاعلية عامة

كمهها يعههد الخطههاب فههي االتصههال، رسههالة موجهههة مههن مرسههل إلههى مسههتقبل، يسههعى إلههى إقامههة نههو  مههن التواصههل 

بينهمها، فالمرسهل يريهد أن يقههدم فكهرة أو وجههة نظهر معينههة، وههذا مها يشهكل رسههالة أو خطابهاا، أمها المسهتقبل فهههو 

أو قهراءة لهه، وبههذا يتكهون الخطهاب مهن جهانبين: مها يبثهه المرسهل ومها يتلقى ههذت الرسهالة، وههذا تأويهل للخطهاب 

. فالخطهههاب وحهههدت أيهههاا كانههت درجهههة الهههوعي المعبهههر عنهههها وحدتههه وإرهافهههه، لهههيس مسههه والا عهههن 32يدركههه المسهههتقبل

. لههذلك فههإذا 33إحههداث التغييههر، الههذي هههو فاعليههة شههاملة تسهههم فيههها كههل عناصههر الوجههود االجتمههاعي ومحركاتههه

خطهههاب أو نههص معنهههى، وداللههة أحاديههة وإذا كانهههت توجههد فيهههه صههيرورة تأويليههة باطنيهههة روحيههة، فإننههها كههان لكههل 

. 34نعهالج ههذا التأويهل البهاطني مثهل نسهق مهن بهين انسهاق أخهرى فهي الهنص، يعرضهها الهنص نفسهه بتلهك الصهفة

( الههنص جاااد درياادا(. ويعههرف ) Codeونسههتطيع أن نحههدد ذلههك الخطههاب أو الههنص مههن خههالل تحليههل السههياق ) 

كههرقم بههدون حقيقههة، أو كنظههام أرقههام، ال تهههيمن عليههه قيمههة الحقيقههة. و)النصههية( هههي طرائههق تستحضههر لتكههوين 

. إن قههراءة الخطههاب هههي قههراءة قههد 35نحههو نصههي، واسههتمرارية خطابيههة، وتتخههذ شههكل تمثيليههة سههيميائية للخطههاب

التحليهههل السهههيميائي للخطههههاب أو (، أو تتهههرجم أحيانهههاا سههههيموطيقية، ومهههن خهههالل Semanticsتكهههون سهههيمائية ) 

الهههنص بشهههكل عهههام نسهههتطيع الولهههوج إلهههى مكوناتهههه ودالالتهههه وأهدافهههه المختلفهههة. إذ أشهههار بعهههع الدارسهههين لعلهههم 

السهههيمياء أو العالمهههات إلهههى أن المهههرء ال يسهههتطيع أن يعثهههر فهههي القهههاموس علهههى معنهههى  هههروب معهههين للشهههمس، 

ن فههي أفكهههارت ومشههاعرت فيمهها يقولهههه ويفكههر فيهههه إزاء فههالمعنى الصههحيح لغهههروب الشههمس يكمهههن فههي داخههل اإلنسههها
 

  - الزناد، األزهر: النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية، دار نيبور للطباعة والنشر، الديوانية، 2014م، 31
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. يحتضهههن الخطهههاب التوصهههيل بجهازهههها الثال هههي، فههههو يمتهههد إلهههى مصهههدر 36 هههروب الشهههمس علهههى سهههبيل المثهههال

)منتج( ويمتد إلى )متلق( )مستهلك(، دون أن تتوقف ماهية هذا أو ذاك، وربما لههذا كهان الخطهاب مهيلها لتقبهل 

. وهههههو لغههههة قابلههههة للتحليههههل كغيرههههها مههههن 37شههههكل والمضههههمون، والخههههارج والههههداخل نائيههههة الههههذات والموضههههو ، وال

. فقهد أشهارت الدراسهات المعاصهرة إلهى أن 38اللغات،تقوم أساساا على علهم العالمهات مهن أجهل التواصهل واإلقنها 

( حينمها Structuralismالعالقة بين الخطاب أو النص الملفوظ والمرئهي حديثهة العههد، يههرت مهع البنيويهة ) 

رأت فههي الههنص بنيههة  ههم راحههت تجمههع المعههاني وتطرحههها، وتضههرب العالقههات وتقسههمها، وترمههز وتههدلل، ال تههرى 

للغة النص شريكاا في فهمه وقراءتهه وتأويلهه، وبظههور السهيميولوجيا منهجهاا اسهتلهم مهن البنيويهة أههم أسسهها، أن 

الخطههاب أو الههنص إحههالل للقههارئ فههي . إن التأكيههد علههى مكانيههة 39تقطهع وتشههرح طبقههات، وتفكههك، ويعههاد تركيبههها

. وتجهدر اإلشهارة إلهى أن 40دائرة مجرى األحداث، إذ تتفاعل الوقائع وتتعالق مرتبطة مع بعضها الهبعع اآلخهر

(، دورهما الواسع النطهاق فهي تأويهل الخطهاب والكشهف عهن مكوناتهه وسهبر Space(، والمكان ) Timeللزمان ) 

(. ويههتم الكشههف عههن قههوة الزمههان Interpretation(، والتأويههل ) Analysisأ ههوارت مههن خههالل عمليههة التحليههل ) 

والمكان في تحليل الخطاب أو النص بمختلف تكويناته الملفوية والبصرية، من قوة النظهام االشهاري مهن خهالل 

التحليههل السههيميائي. فالماضههي هههو محههور يتأسههس علههى مههام يشههرئب لبنههاء المسههتقبل والحاضههر انطالقههاا مههن 

 
  - إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات األدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، 1986م،36
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. أمهها علههم الههنفس االجتمههاعي فاهتمامههه بالتحليههل المههنظم للخطههاب كههان اقههل مههن اهتمامههه 41آلخههرالتما ههل مههع ا

 .    42باآل ار المرتبة عن الخطاب، ومن مضمونه على اعتقادات األفراد وسلوكهم في المجتمع

 الخطاب البصري السياسي  

رابط العناصههههر ( بأنههههه نظهههام بصهههري مرئهههي، يتكهههون مهههن تهههVisual Discourseيعهههد الخطهههاب البصهههري ) 

التيبوكرافيكيهة م لفهة بههذلك نصهاا بصههرياا قهابالا للتأويهل والتفسههير والتحليهل مههن اجهل الوصهول إلههى مكنونهات فكرتههه 

( بوصههفه األكثههر اتسههاقاا فههي Graphic Designer)   •وبالتههالي إدراك مكوناتههه. يتفاعههل المصههمم الكرافيكههي

صههفه األكثههر تههأ يراا وخطهههورة فههي التههأ ير الفاعههل بهههالرأي تداوليههة الخطههاب البصههري السههيما السياسهههي العههالمي بو 

فالخطههاب البصههري نههو  مههن أنههوا  االتصههال بههين المصههمم والمتلقههي، ويعتمههد علههى خههزين مههن  العههام والخههاص. 

العالمات والشفرات البصرية والقائم علهى مجموعهة العناصهر البصهرية التصهميمية، والمتفاعلهة مهع بعضهها لبنهاء 

. كمها يعهد بأنهه نهو  مهن أنهوا  االتصهال بهين المرسهل والمتلقهي ويعتمهد علهى 43ب البصهري نسيج تصميمي للخطها

خزين من العالمات والشفرات البصرية ،ويقوم علهى العناصهر البصهرية مجتمعهة ، إذ تتفاعهل ههذت العناصهر مهع 

(، بيااار . ويمكههن تحليههل الخطههاب البصههري وبحسههب نظريههة ) 44بعضههها لبنههاء معماريههة الخطههاب البصههري كليههاا 

الذي حدد أربعهة عناصهر فهي تحليهل الخطهاب: العالمهة بوصهفها ممهثالا ينهوب أو يحهل محهل شهيء آخهر )المهادة 

المشههار إليههها أو الموضههو (، والمحلههل )الشههخص الههذي يههدرك ويعههي اإلشههارة(،  ههم الطريقههة المحههددة التههي تكتمههل 

مها يهرى أن عالقهة الرمهز بمدلولهه ههي بها العملية االشارية، وهي التهي يسهميها )بيهرس( األرضهية أو األسهاس، ك

 
  - شعيب حليفي: هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015م، ص98. 41
  - دايك، فان: النص والسياق، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، 2000م، ص31. 42
المصمم الكرافيكي هو الشخص الذي يمتلك القابلية في تشكيل الخطاب البصري بمختلف أغراضه السياسية واالجتماعية •     

  في الرأي العام والخاص، وتحفيز الجماهير نحو فكرته المطروحة.  ومن أهم أولويات عمله التأثير والتجارية وغيرها.
  - الجميلي، صبا محمود ناجي: الخطاب البصري وآلياته في تصميم الفضاءات الداخلية لمكاتب الخطوط 43

. 5م، ص2011الجوية العراقية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد،           
  - قاسم مؤنس عزيز: تفكيك الخطاب البصري ودالالته في العرض المسرحي، دار مخطوطات، هولندا،44

. 12م، ص1220                                      



. فالخطهاب البصهري ههو الهذي يختلهف مهن حيهث المفههوم عهن الخطهاب بمفهومهه 45عالقهة اعتباطيهة عرفيهة فقهط

الكتهههابي، فههههو األعهههم واالشهههمل فهههي إمكانيهههة تحليهههل مكوناتهههه التهههي تحهههوي كافهههة العناصهههر البصهههرية مهههن صهههور 

لنص البصهري علهى اإلشههار، والتحفيهز، واإلبههار، والتهأ ير ونصوص وأشارت ورموز وألوان و يرها. إذ يعتمد ا

في المتلقي، واإلشهار قائم على التواصل البصري أساسها مهن حيهث كهان إشههارا أو إعالنها مطبوعهاا علهى حامهل 

بصري يقوم بتوزيع المضامين البصرية في فضاء الحامل، وتوزيهع األلهوان مها بهين المضهامين لتميزهها وتوزيعهها 

تناسههقاا والشههك أن وراء جميهههع ذلههك تقنيههات ومهههارات فهههي إخراجههها، وبتظههافر األدوات اللغويههة والصهههور توزيعههاا م

. وهنههها يكهههون الخطهههاب البصهههري علهههى فلتهههين كمههها يشهههير بعهههع البهههاحثين، تعبيهههري 46وتهههوفر الخطهههاب المكتهههوب

 (Expressive ( وبر مهههههاتي )Pragmatic فالخطهههههاب التعبيهههههري يكهههههون ممتعههههها وال ينسهههههى، فهههههي حههههههين ،) أن

. ويلتقههي فهي نظههام الخطههاب الجانبههان الحسهي والعقلههي ويمتزجههان الن نظههام الحههس 47الخطهاب البر مههاتي تثقيفههي

 يههر متنههاقع لنظههام العقههل، ممهها جعههل إمكانيههة محاكههاة األفعههال ضههمن هههذا النظههام متحصههلة، إذ يفههتح المجههال 

اسههتخدم لغههة حسههية الن األلفههاظ أمههام الخطههاب كههي ال يقتصههر علههى التصههوير بههل يتعههدات إلههى التعبيههر حتههى وان 

 .    48أمارة على األفكار

يتميههز الخطههاب البصههري السياسههي باتسههاقه الكبيههر بالحههدث السياسههي وتحوالتههه الزمكانيههة التههي تختلههف بههاختالف 

ذلك الحدث وما ينتج عنه تبني للمواقف سواء بالضد أو مهع ذلهك الحهدث، والتهي تكهون جهزء مههم مهن شخصهية 

صري السياسي )المصمم الكرافيكهي( واليهات إقناعهه للجمههور بفكرتهه المطروحهة. إذ يتعامهل المرسل للخطاب الب

المصههمم بقههوة العناصههر التيبو رافيكيههة التههي تشههمل كههل مههن النصههوص الكتابيههة، الصههور، األلههوان و يرههها. وهنهها 
 

البازعي، سعد وميجان الرويلي: دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2000م،45  -  
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بصهرية، لكنهها تمثهل يكون للصورة كما حددها )بهورس( بأنهها ال تمثهل سهائر أنمهاط اإليقونهات وبأنهها ليسهت فقهط 

الصههورة البصههرية التههي يتخههبط المنظههرون فههي النقههاش حولههها عنههدما يتحههد ون عههن العالمههة االيقونيههة علههى  ههرار 

. فالصههورة هههي الباعههث األول علههى التفاعههل بههين الههنص والقههارئ، ولههها القههدرة علههى 49الرسههم البيههاني واالسههتعارة

لبصههري السياسههي بتحههوالت الفكههر السياسههي مههن خههالل . لقههد تههأ ر الخطههاب ا50التالعههب السههيكولوجي فههي نفسههه

( ومههها قدمتههه مههن معطيهههات سههلبية وايجابيههة فهههي Globalizationيهههور األفكههار العالميهههة الجديههدة كالعولمههة ) 

 تشكيل الخطاب البصري السياسي المعاصر.  

نواحي الفكر والحياة والف التي المست مختلف  المصطلحات المعاصرة  العولمة من  فيها  يعد مصطلح  ن بما 

كامالا.   مجتمعاا  تخاطب  التي  الجماهيرية  اال تصال  عملية  من  جزءاا  بوصفه  السياسي  البصري  الخطاب 

والعولمة بمفهومها المثالي هي أية متغيرات جديدة تنشأ في أقليم ما في العالم سرعان ماتنتقل الى أقاليم العالم  

بينهما  المتبادل  العالمية وبخاصة جعل نطاقه  و   51األخرى منشلة نوعا من اال عتماد  هي إكساب الشئ طابع 

( التي تعني التدويل او العالمية للتعبير   Internationalوتطبيقه عالميا. وكذلك يستخدم البعع مصطلح ) 

المفهوم هذا  ) 52عن  بعنوان  مصطلح  المتخصصين  بعع  اطلق  لقد   .Americanization  امركة أي   ،)

لة بين المفهومين فهما مترادفان يعبران عن الشئ نفسه اذ يذهب )هانز  العولمة، اذ حيث تختفي الحدود الفاص 

. فالعولمة هي تأسيس  53بيتر مارتين( و)هارالدشومان(، الى أنا العولمة والى حد ما يطلق عليها أمركة العالم 

تعميم الذي  أمريكي يدعو إلى الهيمنة األمريكية وإشاعة الفكر الالمنتمي والمغادر للهوية وتفردها من خالل ال

جاء كرد فعل للتطور التقني والعلمي الراهن. ويحاول خطاب العولمة من تحديد وتقييد الفكر القومي بشكله  
 

  - جولي: المصدر السابق، ص46.  49
  - ناظم عودة: جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة، دار التنوير، بيروت، 2013م، ص38. 50
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العام نحو االنفتاح والتعميم. وكذا األمر في الفكر السياسي واالقتصادي بشكل اكبر في مدى التأ ير والتأ ر.  

سوف للقوميات  العابرة  والشركات  المعولمة  عالمي    فألسواق  عمل  سوق  في  صورتها  تعكس  أن  إلى  تنز  

فيه من  54مفتوح والتأ ير  المتلقي  إلى محاورة  مباشر  بشكل  المعولم  السياسي  البصري  الخطاب  اتجه  لذلك   .

الشرق.والبد من   اخرى السيما مجتمعات  مجتمعات  في  السائدة  القيم  النيل من بعع  أو  افكارت  تغيير  اجل 

عامل معها السياسة من جانب والخطاب البصري من جانب آخر فالتفرد قد يحظى  اإلشارة إلى الجدلية التي تت

. ويمكننا  55بصفة خاصة أو بعمل ما أو بشهرة معينة لها لون نوعي متميز قد يختلف باختالف روح المكان

العلم  المعاصر، اذ يبدو رجل يرتدي  للفكر السياسي في الخطاب البصري  الحقيقية  التأ يرات    ان ندرك تلك 

األمريكي يقوم بحقن جسمه بالبترول بعد ان كف ردنيه ،وهو يقف من وراء صفوف من السيارات وتعلو رأسه  

 ( االسفل  في  المكتوب  النص  يكون  بينما  متعاكسين،  اتجاهين  في  الطائرات  من   Roll up yourالعديد 

sleeves America!ن خالل هذا الخطاب  (  وترجمتها ))كفي أردانك يا أمريكا..((، لقد اراد المصمم م

  ، المتحدة  الواليات  تقودت  الذي  المفتوح  اال قتصاد  عولمة  بان  واضحة  رسالة  يعطي  ان  السياسي  البصري 

الى   الخصوصية  من  انتقاالا  هناك  وان  لشركاتها.  األرباح  تزيد  العالم سوف  في  النفط  امتالك  الى  والسعي 

الذات الوجود لها وأمريكا هنا بمثا المفتوح والمعبرة  العمومية، كما ان  العالم، والتي تعتمد على اال قتصاد  بة 

 ( ذاته في خطاب بصري سياسي اخر يعود تاريخ  3عن السياسة األمريكية الحالية. الشكل  (. ولنجد االمر 

م، ويمكننا ان ندرك الية عمل السياسة االمريكية العالمية الحالية والتخطيط لها  2004نشرت إلى نهايات عام  

متتابعة. اذ يظهر الرئيس االمريكي السابق )جورج دبليو بوش( مرتدياا الزي العسكري وفي حالة  عبر مراحل  
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استعداد للمواجهة والقتال، ونالحظ وجود كلمات في اريعة مستطيالت، االول باللون االحمر )كتب فيه كلمة  

الخطاب الذي ميزت المصمم في  سوريا( واالخر باالزرق )ايران( ويليه المستطيل االبيع )كوريا الشمالية(  م  

( أي تترجم إلى ).... انت مستقبالا!( وفيها نو  من الطعن  ير  !you fucks are nextالمربع الرمادي ) 

االخالقي    والطعن  ير  بالتشهير  يتميز  البصري  الخطاب  اسفل  في  كتابياا  المصمم نصاا  االخالقي، ويضع 

 American voters love it whenالمريكي )بوش(، ) يتقصد به المصمم ويجعله لغة يطلقها الرئيس ا

I m kiking godless foreigner ass  على الغرباء  واضرب  اهاجم  عندما  يحبونني  )االمريكيون   ،)

قفاهم(، وهنا يكون لمترجم الخطاب حساسية كبيرة وتوجس في الكشف عن تلك المعاني التي قد تكون من  

سيما ذلك المتلقي الذي توجه اليه الخطاب البصري السياسي بشكل  خالل ترجمته اقل وطأة على المتلقي ال

واضح ومباشر اعتمد فيه المصمم الهجوم المباشر و ير االخالقي في محاولة صريحة لتدمير تلك الشعوب  

(. كما استطا  المصمم ان ي  ر في المتلقي با ارة  4والنيل منها ومن عقائدها ومفاهيمها وعاداتها، الشكل )

لطبيعة السياسة المستقبلية في النيل من اعداء الواليات المتحدة االمريكية السيما سوريا وايران وكوريا   هواجسه

الخطاب   هذا  طرحها  التي  االدعات  تلك  صدق  عشرسنوات  من  اكثر  بعد  االحداث  ا بتت  وقد  الشمالية، 

 البصري السياسي.  



   
 ( 4الشكل )                   (                         3الشكل )                 

ان اعتماد اال ارة في الخطاب البصري السيما السياسي المعاصر، بوجود الميل والفعل، الذي ال يتحقق اال اذ  

تحقق قدر معين من اال ارة، واال ارة تتحق من خالل عوامل من طبيعتين مختلفتين، عوامل من طبيعة نفسية  

ايق   – )الجدة التي تولد الفضول(، والعامالن  فسيولوجية )شكل، لون، حركة،  ا (، وعوامل من طبيعة نفسية 

. فالخطاب البصري السياسي لدى شعوب العالم ما هو  56معاا يتحققان ضمن بنية مركبة للوصلة االشهارية

 .   57اال نضج للفعل السياسي وموجه له ولهذا ترسم خطط وستراتيجيات بعيدة المدى لتقديم ذلك النشاط 

 ثالث: آليات الترجمة الرقمية للخطاب البصري السياسي المبحث ال

الشك أن التطور التقني الذي طهرأ علهى مختلهف التقنيهات المسهاعدة للعلهوم التطبيقيهة والهندسهية والطبيهة و يرهها 

( Revolution of Digitalالتهي اعتمهدت علهى تلهك التحهوالت الصهناعية المختلفهة التهي تعهد الثهورة الرقميهة ) 
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التحههههوالت بمختلههههف نههههواحي المعرفههههة ومنههههها الترجمهههة. إذ قههههدمت تلههههك الوسههههائل الرقميههههة العديههههد مههههن  رائهههدة لتلههههك

المسههاعدات فهههي تقصههي اللغهههات األخههرى وترجمهههة نصوصهههها. بيههد أن تلهههك الثههورة الرقميهههة الهائلههة والتهههي أتاحهههت 

ابتها بعههع المجههال واسههعا لترجمههة النصههوص ضههمن الخطههاب البصههري السياسههي ومعرفههة أهدافههه و اياتههه قههد شهه

األخطههاء التههي انعكسههت بالتههالي علههى إدراك الهههدف الحقيقههي مههن ذلههك الخطههاب، إذ تهه دي الترجمههة الخاطلههة أو 

 يههر الدقيقههة إلههى التههردد أو عههدم الثبههات وتخلخههل فههي إدراك معنههى الههنص، وهنهها تكمههن المشههكلة، إذ يلجههأ العديههد 

غهات تكهاد تكهون معرفهة متواضهعة، إذ يلجهأون إلهى من المتلقهين والهذين يلجهأون إلهى ترجمهة الهنص ومعهرفتهم بالل

( و يرهههها. إذ تقهههدم خهههدمات ترجميهههة Googleالترجمهههة عهههن طريهههق اسهههتخدام بعهههع الشهههبكات الدوليهههة كشهههبكة ) 

لأللفاظ وحسهب مها تهأتي ضهمن الهنص وليسهت ترجمهة دقيقهة واضهحة، وهنها تكمهن مشهكلة أخهرى، وقهد ال يعطهي 

كل محههدد أو دقيههق أو قههد يعههرم عههدة خيههارات تجعههل المتلقههي أحيانههاا المعجههم الرقمههي ترجمههة محههددة للمفههردة بشهه

في حيرة من أمرت. وقد يقترح البرنامج عدة مرادفات للكلمة نفسها. لذلك علهى المتلقهي أن يكهون ملمهاا فهي ميهدان 

تخصصههه الههدقيق ليههتمكن مههن انتقههاء المفههردة المناسههبة لترجمههة الههنص المطلههوب.  فعنههد ترجمههة كلمههة )تصههميم( 

(، ونالحهظ أن البرنهامج يعطهي Designى سبيل المثال فان الترجمهة الرقميهة سهوف تترجمهه فهي الحهال إلهى ) عل

 عدة كلمات مرادفة ويعطي شرحاا مفصالا لها :  

design 
عزيمة   ,رسم فني  ,قصد ,مشروع ,تخطيط ,تصميم

 أو نية

purpose تصميم ,استعمال ,غاية ,قصد ,هدف ,غرض 

intention تصميم ,سريرة طوية ,هدف ,قصد ,عزم ,نية 

designing رسم تصوير ,تخطيط ,تصميم 



resoluteness إصرار ,تصميم ,عزم 

resolution ثبات ,تصميم ,إقدام ,حزم ,حل ,قرار 

resolve قرار ,تصميم 

will تصميم ,ميل ,شهوة ,وصية ,رغبة ,إرادة 

styling قصة شعر ,قص ,طريقة ,تصميم 

modelling  ياءعرض أز  قولبة ,تشكيل ,تصميم ,

planning إعداد ,تصميم ,تنظيم ,تخطيط 

layout نظام تخطيط   ,نموذج  ,تفسير ,تصميم ,نسق  

mock-up 
جهاز   ,نموذج بالحجم الطبيعي 

 تصميم  ,نموذج  ,مؤقع

drawing تصوير  ,تصميم ,مد ,لوحة ,تخطيط ,رسم 

idea تصميم  ,مشروع ,خطة ,مثل أعلى ,رأي ,فكرة 

format حجم  ,تصميم ,بنية ,شكل 

إن التههردد قههد يشههوب المتلقههي والههذي يحههاول ترجمههة الههنص واختيههار الكلمههة المناسههبة لكههي يعبههر بههها عههن المعنههى 

الحقيقي الذي ورد فهي لغهة الهنص األصهلية مهن لغتهها إلهى لغتهه. ومهن المشهاكل األخهرى التهي البهد مهن عرضهها 

تتشهههابه بشههههكل عهههام بيهههد أنهههها قههههد تختلهههف بشهههكل خهههاص. فكلمههههة ههههي اختيهههار المتلقهههي المتهههرجم إلههههى ألفهههاظ قهههد 

 (Power وتعنههههي القههههوة، وهههههو مصههههطلح قههههد يسههههتعمل بكثههههرة فههههي الفههههن واألدب وبعههههع الدراسههههات اإلنسههههانية )

( وههي تعنهي القههوة أيضهاا، بيهد أنههها قهد تكهون كلمههة تهدل علهى القههوة العسهكرية بههل Forceالمختلفهة. لتهأتي كلمههة ) 



( الن The Force of Designتعبويها عسهكرياا. لهذلك ال نسهتطيع أن نطلهق عبهارة ) أنها قهد تكهون مصهطلحاا 

 Politics of(. وعنهد ترجمهة ) The Power of Designالترجمهة هنها  يهر دقيقهة حتمهاا، والصهواب ههو ) 

Place ( هنا يكون للمكان موقعاا متردداا في ترجمته بشكل دقيق، فههل المكهان يعنهي )Place ( أم )Space ،)

 (Local ( ،)site ( ،)Room و يرها كثير. ولكهل منهها معنهى محهدد، إنمها سهيكون اختيهار المفهردة الصهحيحة )

مههن خهههالل نسههق الهههنص ضههمن الخطهههاب البصههري السياسهههي، وتجههدر اإلشهههارة هنهها إلهههى مسههاعدة وجهههود الصهههورة 

ون تلههك المشههكالت وقوتههها التعبيريههة فههي إيجههاد الكلمههة المناسههبة واختيارههها بشههكل يههتالءم مههع ترجمههة الههنص. وتكهه

واضههحة فهههي ترجمهههة بعهههع العنوانهههات التهههي يحملههها الخطهههاب البصهههري السياسهههي )كأ لفهههة المجهههالت السياسهههية، 

ومانشهيتات الصههحيفة، وأ لفههة دواويهن الشههعر، والروايههات و يرهها(. كمهها يسههتعين المتهرجم أحيانههاا بههبعع المعههاجم 

بة مههن خههالل بههرامج ومسههميات معروفههة بههها، ويبقههى أو القههواميس الرقميههة الفوريههة التههي تههدخل إلههى نظههام الحاسهه

الحكهم األول واألخيههر علهى أن الترجمههة قههد وصهلت إلههى إبههراز الحقيقهة بشههكل كامهل فههي الههنص مهن خههالل القههدرة 

العالية للمترجم وتمكنهه مهن اللغهة التهي يتهرجم منهها ولغتهه التهي يتمتهع بمعرفتهها وممارسهتها. فهالجمهور ال يطلهب 

م لههه شههيلاا مشههابهاا للههنص األصههلي فحسههب، بههل يطلههب منههه أن يكههون هههذا الشههيء مقههروءاا مههن المتههرجم أن يقههد

أيضههاا، وهههذا يعنههي أن )اإلبههدا ( فههي الههنص المتههرجم يجههب أن يقابههل )اإلبههدا ( فههي الههنص األصههلي، وتلههك هههي 
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 التوصيات    

 يات يجدها مهمة وكما يأتي: يوصي الباحث بعدة توص

ضههههرورة تطههههوير مهههههارات المههههتعلم والمثقههههف بممارسههههة اللغههههة السههههيما مهههها يتعلههههق باختصاصههههه المباشهههههر أو  -1

 االختصاصات المقاربة له، لتمكنه من ترجمة األلفاظ المتداولة على اقل تقدير. 

اللغهههة االنكليزيهههة بشههههكل  مخاطبهههة الجههههات الرسهههمية بضهههرورة التأكيههههد علهههى تهههدريس اللغهههات الحيههههة السهههيما -2

 تفصيلي بقدر تعلق تلك اللغة باالختصاص المباشر للمتعلم على وفق تخصصه.  

البهد للمصههمم الكرافيكهي بوصههفه المرسهل للخطههاب البصههري السياسهي أن يتههداول بكلمهات واضههحة ومفهومههة  -3

ن باللغهات األخهرى مهن وتمتلك بعع البسهاطة فهي االسهتيعاب ممها يسههل علهى المتلقهي والجمههور مهن المتحهد ي

 إمكانية فهم وتحليل ذلك الخطاب. 

تعزيهههز الصهههلة مههها بهههين الم سسهههات التعليمهههة التهههي تعنهههى بالترجمهههة واللغهههات، كجمعيهههة المتهههرجمين العهههراقيين  -4

 ومنظمات المجتمع المدني المعنية  وبين الجامعات وتطوير قابليات الطلبة في ميدان الترجمة.  

رجمههة المصههطلح وتطههوير قابليههات المتههدربين والمتعلمههين فههي اختصاصههات مختلفههة ضههرورة إقامههة دورات لت -5

 منها العلمية واإلنسانية والطبية و يرها.  



عهههدم اعتمهههاد الترجمهههة التهههي يقهههوم بهههها المتلقهههي والمتهههرجم مهههن خهههالل الوسهههائط الرقميهههة السهههيما فهههي ترجمهههة  -6

 مصطلح، الهدف، المنطق.  نصوص الخطاب البصري السياسي ألنها تفتقد إلى الدقة في ال

ضرورة التفاعل ما بين المصمم الكرافيكي والمترجم وبنهاء أواصهر تعتمهد التبادليهة والتحهاور مهن اجهل إيجهاد   -7

 ترجمة مناسبة للنص ضمن الخطاب البصري السياسي بوصفه الخطاب األكثر تأ يراا في المجتمع.  

دام تقنيههههات الترجمههههة المعاصههههرة وتشههههخيص محاسههههنها إقامههههة دورات تطويريههههة فههههي الترجمههههة الرقميههههة واسههههتخ -8

 ومساوئها.  
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 الحديث  إشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال

 إبراهيم فؤاد خصاونة  د. 

 محمد صاحب سلطان  د. 

 جامعة البترا/ األردن   -كلية اإلعالم 

 

 

 :مقدمة

ودائرة   االجتماعي  اإلعالم  مفهوم  االجتهادات حول  كثيراا من  اإلعالمية  والدراسات  النظريات  قدمت 

نقها النخبة في المجتمع،  التأ ير، ومنها نظرية التسويق االجتماعي التي تتناول كيفية ترويج األفكار التي تعت 

 لتصبح ذات قيمة اجتماعية معتر ف بها.

وأعطى   مسبوقة،  آفاق  ير  إلى  اإلعالم  نقل  فتحاا  ورياا،  اإلعالم   علوم  شبكات  يهور  ووفار 

أوجد   إذ  محدود.  نسبي  بشكل  إال  رقابة  وال  قيود  بال  الحدود  عبر  واالنتقال  للتأ ير  كبرى  فرصاا  مستخدميه 

اإلعالم قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات االتصالية    يهور وسائل علوم

تأ يرية   وبقدرة  شمولية،  وأكثر  أوسع  مدى  إلى  لينقلها  اإلعالمية  الرسالة  صناعة  احتكار  ويوقف  المعروفة، 

رها خبراء االتصال.)صادق،   (.2011وتفاعلية لم يتصوا

نظرية   ْفق  و  اإلعالم  وسائل  الحمالت  وتقوم  طريق  عن  الجمهور  وعي  بإ ارة  االجتماعي  التسويق 

القطاعات   على  للتأ ير  المرسلة،  المعلومات  بزيادة  السلوك  لتعديل  المعرفة  تكثيف  تستهدف  التي  اإلعالمية 

عرم   في  االستمرار  كذلك  الشخصية،  باالتصاالت  اإلعالمية  الرسائل   وتدعم  الجمهور،  من  فة  المستهد 



وسائل  في  المعلومات    الرسائل  طريق  عن  ذهنية  صورة  بتكوين  مهتماا  الجمهور  يصبح  عندها  االتصال، 

الجمهور   بمصالح  الموضو   لربط  ذهنية  تكوين صورة  إلى  باالتصال  القائمة  الجهة  تسعى  وهنا  واألفكار، 

أكثر    وتطلعاته. سلوكية  نتائج  إلى  للوصول  جديدة  رسائل  بتصميم  المنظمة  الجهة  تبدأ  الحقة  خطوة  وفي 

وتغطيتها   بالموضو   االهتمام  استمرار  لضمان  معيَّنة  أحداث  صناعة  مرحلة  تأتي  قرار،  م  كاتخاذ  تحديداا 

إعالمياا وجماهيرياا،  م حثِا الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبِار عن الفكرة، عن طريق الدعوة لتبنِاي األفكار  

 (. 2009) الحيدري، التي تركز عليها الرسائل االتصالية.

 

 

شكلة البحث م  

تكمن مشكلة البحث بأن شبكات التواصل االجتماعي ال تمثل العامل األساس للتغيير في المجتمع،  

لكنها اصبحت عامالا مهماا في تهيلة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي، في نظرة اإلنسان إلى  

ه به عبر رسائل إخبارية أو  قافية أو ترفيهية أو  يرها، ال ي دي   مجتمعه والعالم. فالمضمون الذي تتوجا

 .بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقط، بل إنه يسهم في تكوين الحقيقة، وحل اشكالياتها

ولكي يحدث التغيير في المجتمعات، ال بد أن يصاحبه تغييراا في الذهنيات، وفي البنية الثقافية ككل  

أ من تبدل قيمي أو مفاهيمي "ايجابي" يحدث  حتى يتم التأقلم مع األوضا  الجديدة. وبالمقابل كل ما يطر 

تغييراا في الممارسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ت  ر في بناء المجتمع مما يتطلب أدوات لغوية  

 تفسر التوجهات بشكلها الصحيح وبما يتناسب وذهنية المتلقي.

 



 :أهمية البحث

م  وفر أرضية مناسبة نقل اإلعالم إلى  إن استثمار يهور  شبكات التواصل االجتماعي في اإلعال

آفاق  ير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصاا كبرى للتأ ير واالنتقال عبر الحدود بال رقابة إال بشكل نسبي  

محدود. وابرز حراك الشباب العربي الذي تمثل بالثورات التي شهدتها بعع الدول العربية قدرة هذا النو  من  

يير مالمح المجتمعات، وإعطاء قيمة مضافة في الحياة السياسية، وانذار لمنافسة  اإلعالم على التأ ير في تغ

اإلعالم التقليدي مما يدفع إلى تغيير المشهد اإلعالمي في المستقبل وبأدوات تتواءم والوسيلة الجديدة والسيما  

 لغة الخطاب اإلعالمي .

 

 أهداف البحث 

 -تتمثل أهداف البحث بما يأتي: 

 يعة لغة الخطاب اإلعالمي وإشكالياته في وسائل اإلعالم الجديد.التعرف إلى طب .1

 التعرف إلى الرموز واالستخدامات المعتمدة في اإلعالم الجديد.  .2

 التعرف إلى ما يميز اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي لغة واسلوباا. .3

والحفاظ على لغتنا  التعرف إلى التأ يرات المترتبة على االستخدامات اللغوية لإلعالم الجديد  .4

 العربية.

 

 منهج البحث 



يعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتوافقه وأ رام هدف ومشكلة البحث إذ إن    

 هذا المنهج يتعامل مع األطر الكفيلة بفرز اإلشكالية التي يطرحها البحث.

 مجتمع البحث

ي العاملة في البيلة المجتمعية األردنية  يتناول مجتمع البحث نماذج من شبكات التواصل االجتماع

 وتحديداا في جامعتي األردنية الحكومية والبترا الخاصة .

 : بحثفرضيات ال

1. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ ر ذو داللة إحصائية للمتغيرات االقتصهادية : ال يوجد) ≥ α( 

 على اشكالية اللغة والتجربة اللكاديمية في علوم االتصال. 

2. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ ر ذو داللة إحصائية للمتغيرات االجتماعيهة : ال يوجد) ≥ α( 

 على على اشكالية اللغة والتجربة اللكاديمية في علوم االتصال. 

3. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ ر ذو داللة إحصائية للمتغيرات التكنولوجيهة : ال يوجد) ≥ α( 

 علوم االتصال.   على على اشكالية اللغة والتجربة اللكاديمية في

4. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ هر ذو داللهة إحصهائية للمنافسهة : ال يوجهد) ≥ α(  علهى جهودة

 القرارات االستراتيجية على اشكالية اللغة والتجربة اللكاديمية في علوم االتصال. 

 

 

 



 مصطلحات البحث:

" علوم اإلعالم  التقني الذي طرأ عل   مفهوم  التطور  المفهوم،  التكنولوجيا،  " عك س هذا  استخدام  ى 

 وُأطلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل األفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية العمالقة.

الذي يتميز بالطابع الشخصي، والمتناق ل بين طرفين   اإلعالم االجتماعي:  "وهو المحتوى اإلعالمي 

ع حرية الرسالة للمرِسل، وحرية التجاوب معها  أحدهما مرِسل واآلخر مستقِبل، عبر وسيلة/ شبكة اجتماعية، م

 .للمستقِبل"

وتشير ايضاا إلى: "الطرق الجديدة في االتصال في البيلة الرقمية بما يسمح للمجموعات األصغر من  

لإلفراد   تسمح  بيلة  وهي  والمعلومات،  المنافع  وتبادل  اإلنترنت  على  والتجمع  اإللتقاء  بإمكانية  الناس 

 صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع". والمجموعات بإسما  

ويعرف زاهر راضي مواقع علوم اإلعالم  : "منظومة من الشبكات اإللكترونياة التي تسمح للمشترك  

إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم  فيها بإنشاء   موقع خاص به، و من  م ربطه عن طريق نظام اجتماعي 

 اإلهتمامات والهوايات نفسها.

ش كلية  التكنولوجية  وتضع  االعالم    Sheridanريديان  "انوا   بأنه:  الجديد  لإلعالم  اجرائياا  تعريفاا 

يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت, فضال عن  الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، و 

الفارق الرئيس الذي    استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية االنتاج والعرم, اما التفاعلية فهي تمثل

   يميزت وهي اهم سماته. 

 

 الدراسات السابقة  



 الدراسات العربية 

صبحي   التواصلية  2015دراسة  الفضاءيات  اإلنترنت    بعنوان  شبكة  بفضل  تتشكل  اصبحت 

فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة إفتراضية، نتحدث عبر  رف الحوار والدردشة، بدون حدود وبدون 

ونتعا ويعدا  تاريخ،  اساسها.  والتواصل  الحوار  يكون  شحنة  قافية  ذات  أمكنة،  بعداها  الفضاءات  هذت  مع  مل 

بشقه   التخيلي،  بالفضاء  صلة  له  ما  كل  به  "ويقصد  الفكري،  التداول  حديث  مصطلحا  اإلفتراضي  المكان 

اإلعتباري  وبشقه  اإلفتراضي  تكنلوجيات  هندسة  في  جديدة  سبل  إبدا   في  والمتمثل  يالمادي  أنشطة  ،  ضم 

 عالمنا الواقعي المعتاد، أو في إمكانه أن يضمها جميعها ويضم أشياء جديدة أخرى".  

  

 زمنياة  معادلة على  اإلنترنت، نظام   قيام  في  تتجلاى  ،  العالمات البارزة لالعالم   2015دراسة شوكع  

رعة ذاته، الوقت  في تجمع  هوا  الذي العالمي لزامنبا البعع  سمات  ما  وهذا  الطاواف،  وسرعة اللاحظياة،  السا

د اإلعالم طرقات  عبر  واللاغات  والمجتمعات  القاراات  بين  "للحدود  العابر  الزامن بمثابة  ور  تنقل  التي  ، المتعدا   الصا

رعة والراسائل أسمات   ما الزمن،  هذا  ويقابل  أخرى"، نقطة أيا  إلى األرم في نقطة أيا  من القصوى  بالسا

 ال اتصاال متصلة يلات اليوم  الفرد حياة أنا  هوا  ذلك وصورة ، الميدياتيكي"  نبالزام "الدكتور عبد هللا الحيدري 

وابط  تفكاك  حدا  إلى  اإللكترونياة واالتصال  اإلعالم بوسائل  منه فكاك  واالجتماعياة األسرياة  الحميمياة الرا

 .األخرى 

 

تغير االجتماعي برؤية  يكمن النظر للبعنوان التغيير االجتماعي لعلوم االعالم    2015دراسة محمد حويطي  

التقنية" "بالحتمية  يعرف  ما  أولهما،  مسارين.  في  التحول  .   Technological Determinism"حتمية" 



االجتماعية" "بالحتمية  يعرف  ما  تدعم Social Determinismو انيهما،  المسارين وجهات نظر  لكال  ، وإن 

اختال "في  المفكرين  بعع  قدمه  الذي  التفسير  إن  إال  المادية  تفسيرت،  الثقافة  من  كل  في  التغير  معدل  ف 

مع   االتصال"،  لتقنية  االجتماعي  التحليل  في  األساس  يعدا  المجتمعات  في  التقني  التأ ير  نتيجة  والالمادية، 

احتمال "حدوث تصادم بين التغير التقني والتغير الثقافي"، ويترتب عليه خلل وييفي مما ي  ر في تفكير أفراد  

 لقيم واإليديولوجيات السائدة.المجتمع، وتتوتر ا

بأنواعها   االجتماعية  القوى  "أنا  أساس  على  التقنية  الحتمية  مقابل  في  االجتماعية  الحتمية  وتبرز 

تمتلك زمام تطور التكنولوجيا، وت  ر في تطويرها وتوجيهها. واشتهر في هذا االتجات، األمريكي لزلي وايت".  

التالي: "إن النسيج اال جتماعي هو الثقافة المتقدمة بخطى التكنولوجيا، وتبنى المجتمعات  وقدم وايت الطرح 

البشرية  قافيا بواسطة المادية التكنولوجية، وتبنى اجتماعيا بفعل التطور االجتماعي، بمعنى جدلية االجتما /  

 التقنية.

 الدراسات األجنبية: 

اإلعالم  باإلعالم  بعنوان    (Kevin, 2015)دراسة   ل  ُيعدا البديل  مقاربة مواقع علوم  ر  عبر التحوا  التطوا

 جديدا اإلعالم يكن ألم، جديداا يصبح قديماا بظهور تقنية جديدة اإلعالم، ومايبدو اليوم  جوهر  هوا  التكنولوجي 

ل طبيعة ألن ذلك كلا  والتلفزيون  واإلذاعة،  والصحافة، الطباعة،  يهور مع  في  التقنية،  إليها  تقود  التي التحوا

في  تقتضي ديولوجي، واإلي العلمي بعدها مفهوم    .التكنولوجياة بالحتمياة   ماكلوهان يسمايه ما  أمر  الناظر  اذن 

 . االعالم الجديد هو في واقع االمر يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل

اإلعالم   (Jessi, 2013)دراسة   علوم  مواقع  عفوية  وينحدر    بعنوان  مرجعية  من  البديل  اإلعالم 

بدأ حرية التعبير واإلستقالل عن كل اإللتزامات األيديولوجية أو اإلقتصادية القائمة  و ير منظمة تأخذ من م 



من دون أية قيود وهو ما يشير إلى أن اإلعالم البديل هو حصيلة مواقف فكرية، تعمل باإلعتماد على قاعدة  

واإلعتراف بها بحثيا    التشكل الذاتي. وبعيدا عن النظرة القيمية، يجب أن نتعامل مع هذت الظاهرة اإلتصالية

 وتأطيرها ضمن تحوالت المثل الجماعية التى تشقها العديد من اإلفرازات ومنتجة لسلطات رمزية خصوصية.

أما عند "جمعية النشر البديل" األمريكية، فإنها تشير إلى معايير  ال ة يمكن عن طريقها تمييز ما هو  

 بديل عن ما هو سائد ومهيمن من اإلعالم:

 أن ال يكون المنشور ذو صبغة تجارية.يجب   -1

 يجب أن يتجه إلى تقديم عنصر المس ولية اإلجتماعية أي خدمة الصالح العام. -2

 على الناشر أن يقدم نفسه بإعتبارت ناشرا يعبر عن تيار اإلعالم البديل.   -3

ون أكثر  عن طريق هذت المعايير في توصيف ما هو إعالم بديل نستشعر أن دعاة هذا التوجه يسع

أن   إستدراك  تبين  ما  يمكن عن طريق  مادي.  تحقيق رأسمال  في  إنخراطهم  أكثر من  لكسب رأسمال رمزي 

اإلعالم البديل يقدم نفسه بشكل مثالي ويتسم بالنقاوة الفكرية واأليديولوجية. وهكذا يمكننا إعتبار أن اإلعالم  

يال راديكاليا و وريا كما هو الحال مع المدونات  البديل كان وراءت المواطن العادي أو المواطن الذي يحمل بد

 عبارة عن إعالم مضاد للمشهد اإلعالمي السائد.

الثقافي.  و  تفردها  على  بالتأكيد  للشعوب  تسمح  سياسية  حلول  إلى  للتوصل  البديل  اإلعالم  يسعى 

أن  يمكن  التي  هي  وحدها  الفاعلين  فتعددية  المدني،  المجتمع  مبادرات  فيه  تزدهر  أن  تنمية    ويمكن  تختار 

التقدم والتنمية، في فضاءات لم تكن تتالءم يوما    قافية ديموقراطية وتقديم هويات عدة، وافكار جديدة عن 

 معها، ويمكن ان يكون نتاجا للمقاومة والثقافة المحلية.



اجتماعيين    Macrobi  ،2015دراسة   نقاد  تحويل  في  ترغب  سياسة  البديل  "اإلعالم  بعنوان 

ويمكن تحديد االعالم البديل "االجتماعي" "كنسق فكري وعملي يبحث عن  ن إلى ناجحين  وسياسيين غاضبي

الرقي بالمجتمع كفاعل أو كموضو  لالتاصال". ويبدو أنا االعالم البديل وبشكل ملموس هو الفرصة للمجتمع  

م مكوناته المختلفة، ليتعرفوا بعضهم على بعع وليتحاوروا في ما بينهم، وهو  االمكانية المفتوحة    المدني ليقدا

التسامح   من  جوا  في  أخرى  مجموعة  أو  آخر  مواطن  مع  لالتاصال  وبفعالية  بحرية  للدخول  مواطن  لكلا 

 واالحترام المتبادل.

 

 اإلطار النظري 

   

اإلعالمي،    المجال  تشكل  آليات  تفكيك  دون  يستقيم  ال  العام  الشأن  قضايا  عن  الحديث  أصبح 

وليا هو كالم عن كيف نحاور األنا واآلخر، ولكل شخص الحق في تأسيس  فالتعرم لمشاكل الناس محليا ود

اعالمه. "وإن تحوالت اإلعالم العربي متعددة األوجه والسيما الثقافية والسياسية وعلى أمل أن تتحول تدريجيا  

 (.2013إلى هاجس فكري ذي صلة بقضايا تحديث المجتمع.)السيلمات، 

العربي الذي كان   للعالم  الغربي ضدت ومن  وبالنسبة  والزال يشكو منذ مدة طويلة من تحيز اإلعالم 

عدم قدرته على إيصال صورته الحقيقية إلى تلك المجتمعات الغربية فإنه لم يعد أمامه أي عذر يمكن ترديدت،  

فشبكات اإلنترنت فتحت المجال أمام الجميع لوضع مايريدونه على الشبكة ليكون متاحاا أمام العالم لرؤيته.  

السليم  ا بالشكل  استثمارها  ذلك  من  واألهم  الوسيلة  هذت  في  لإلستثمار  حقيقي  استعداد  هناك  يكون  أن  لمهم 

 والمناسب.



 اإلطار الثقافي لإلعالم الجديد  

إن نشوء هذا الفضاء الجديد من الحرية اسهم في التحول النوعي الذي طرأ على استخدام الشبكات  

أداة للترفيه، والتواصل، إلى أداة للتنظير والتنظيم والقيادة،  م إلى وسيلة    االجتماعية على اإلنترنت، من كونها 

 فعاالة لنقل الحدث، ومتابعة الميدان، ومصدراا أولياا لوسائل اإلعالم العالمية.

وأصبحنا بفضل هذت الثورة أمام إعالم جديد ال يحتاج إلى أي رأسمال، كل رأسمالك هو هاتفك النقال  

وحاسوبك له    وكاميرا  يتحقق  لن  وأنه  التقليدي  اإلعالم  عن  االستغناء  الجديد  إلعالم  يمكن  وال  الشخصي. 

الرواج إال إذا استخدمه اإلعالم التقليدي وأشار إليه ونقل عنه، فالكثير من األحداث كان السبق فيها للمدونين  

من التلفزيونات    القادم، فالكثير  أن اإلعالم الجديد هو اإلعالمأو لبعع المواقع اإللكترونية. ويعتقد الكثيرون  

اليوم يمكن توقف بثها المباشر وتعرم خدماتها على اإلنترنت، وأصبح الكثير من القنوات التلفزيونية لديها  

 .  Twitterو اله  Facebookو اله  YouTubeحسابات مثال على اله 

إلى   الركود  من  انتقالية  مرحلة  باختصار  يمثل  الجديد  االعالم  فإن  وبالتأكيد  لذا،  السياسي،  الوعي 

مرحلة انتقالية في تغيير شكل المنظومة الحكومية والمجتمع المدني. لذلك، فإننا قد نرى في المستقبل القريب  

ركودا سياسيا في مواقع علوم اإلعالم  ، يعوم عنه بنشاط حقيقي في منظمات المجتمع المدني والعملية  

 السياسية.  

المص هو  التغيير  جيل  أن  الفاعلة  بيد  الشبابية  األدوات  على  يطلق  والذي  حالياا  المتداول  طلح 

التأ ير   إلى  االنترنت  الشكلية على  الكتابة  باالنتقال من  تدريجيا  والذي سيقوم  الجديد،  اإلعالم  المتعاملة مع 

يا إلى  الحقيقي في العملية السياسية، عند حدوث ذلك، فإننا سنشهد تحوال من كون االعالم الجديد منبرا سياس 

لهذا   خصوصية  هناك  فإن  لذلك،  أوضح،  وتأ يرا  اكبر  مساحة  السياسي  الخطاب  وسيجد  اجتماعية،  أداة 



اللغة   ومفردات  البديل  اإلعالم  وسائل  في  عنه  المعبر  اإلعالم  الخطاب  لغة  في  بوضوح  تتجلى  التغيير 

ال األمر  وهذا  تغيير  من  يتمنى  وما  المحلي  الشار   نبع  من  القريبة  فردية  المتداولة  مصلحة  إلى  يحتكم   

خالصة سواء أكانت مباشرة أم رمزية فهي ذات داللة تمثل المجمو  ال الفرد، وبذا أصبحت رمزية الخطاب  

   .تأخذ بعداا جديداا منهجاا وأسلوباا جديداا بل أضحى لمفرداتها خطاباا لغوياا جديداا 

 

 

 التحليل االحصائي

 الطريقة واإلجراءات

وشملت   من ةالدراس مجتمع تكون   عمان،  مدينة  في  اإلتصال  علوم  في  الملمة  االكاديميات  جميع 

 ( استبانة .80( مفردة، حيث تم توزيع ) 60العينة ) 

على         الثاني  القسم  وشمل  الديمو رافية،  بالمتغيرات  خاص  األول  اقسام،  اربعة  من  االستبانة  وتتكون 

المختلفة من وجهة نظر   السلوكيات  التعرف على  التعرف على  محور  الثالث على محور  والقسم  األمهات، 

 (.1األ ار المصاحبة للتشتت والنشاط الزائد، والقسم الرابع على محور التعرف إلى طرق الوقاية )ملحق 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 

هذت    لمثل  مناسب  كمنهج  وتحليلها  البيانات  لجمع  التحليلي  الوصفي  المنهج  أسلوب  الباحثان  أتبع 

) ا برنامج  فرضياته  واختبار  البحث  بيانات  تحليل  في  استخدما  كما  خالل  SPSSلدراسات،  من  وذلك   ،)

 األساليب اإلحصائية الكمية اآلتية:



)االستبانة( وذلك عن طريق حساب معامل   − القياس  أداة  التأكد من مدى  بات  ألفا كرونباخ:  معامل 

 االتساق الداخلي.

 سط إجابات أفراد العينة على فقرات اإلستبانة.أستخدم لقياس متو  الوسط الحسابي: −

 أستخدم لقياس مستوى التشتت في إجابات أفراد العينة على فقرات اإلستبانة. االنحراف المعياري:  −

 ثبات أداة القيا 

طريق    عن  وذلك  )االستبانة(  القياس  أداة  مدى  بات  من  التأكد  من  البد  للقياس  أداة  استخدام  عند 

ق الداخلي أو ما يسمى معامل ألفا كرونباخ، وتم استخراج قيم معامل كرونباخ كما هو  حساب معامل االتسا

( تقريباا وهي قيمة عالية  0.936( حيث بلا معامل ألفا كرونباخ لالستبانة كاملة ) 1مبين في الجدول رقم ) 

%(  65على من ) يمكن اعتمادها إلجراء التحليل اإلحصائي. والبد ألداة القياس أن تحصل على درجة  بات أ 

 (.2لقبول أداة القياس، وكانت نتائج الفا كرونباخ لجميع ابعاد البحث كما هو موضح في الجدول رقم ) 

 (1جدول رقم ) 

 معامل ألفا كرونباخ

ألفا   البعد معامل 

 كرونباخ 

عدد 

 الفقرات 

 6 0.701 التعرف على اشكاليات اللغة 

 5 0.849 التعرف على التجربة االكاديمية في علوم االتصال



 6 0.944 التعرف إلى طرق الوقاية

 17 0.936 جميع العبارات 

 

 المتغيرات الديموغرافية  3-4

 قام البحث بتحديد المتغيرات الديمو رافية الالزمة للدراسة وهي )العمر، المستوى التعليمي(.           

 ( رقم  جدول  ) 2يشير  العمرية  الفلة  من  الدراسة  في  المشاركين  األفراد  ان  إلى  نسبتهم  20-25(  بلغت   )

الفلة العمرية )6.7)  %( من حجم العينة، ويبين  50( ما نسبته ) 31-26%(، بنما بلغت نسبة من هم في 

 (: العمر 2جدول رقم ) 

 النسبة الملوية  التكرار  التصنيف 

 (20-25 ) 4 6.7 

 (26-31 ) 30 50.0 

 (32-37 ) 9 15.0 

 28.3 17 فأكثر(  -38) 

 %100 60 المجمو 



 ( العمرية  الفلة  في  الدراسة  في  المشاركين  االفراد  أن  كذلك  ) 37-32الجدول  نسبتهم  بلغت  كذلك  15(   )%

 %(.28.3فأكثر( ما نسبته ) -38بلغت نسبة من هم في الفلة العمرية ) 

 

 

 

 

 

 

 (: المستوى التعليمي 3جدول رقم ) 

 النسبة الملوية  التكرار  التصنيف 

   

   

   

 62.14 38 بكالوريو    



 

 ( رقم  جدول  م3يشير  الدراسة  في  المشاركين  األفراد  ان  إلى  الجامعية  م(  الدرجة  يحملون  ممن  يحملون  ن 

 %(.36.6%( وبلغت نسبة من يحملون الدراسات العليا ) 62.14البكالوريوس بلغت نسبتهم ) 

 

 

 

 

 36.6 22 دراسات عليا

 %100 60 المجمو 

 (: الدخل 4جدول رقم ) 

 سبة الملوية الن التكرار  التصنيف 

 (200-400 ) 7 11.7 

 (401-600 ) 10 16.7 

 (601-800 ) 22 36.7 



 

( إلى ان األفراد المشاركين في الدراسة من الذين يقع دخلهم في الفلة  2فيما يتعلق بالدخل يشير جدول رقم ) 

 (200-400 ( نسبتهم  بلغت  من11.7(  نسبة  بلغت  بنما   ،)%   ( الفلة  في  نسبته  600-401دخلهم  ما   )

للفلة  16.7)  الدخل  اصحاب  الدراسة  في  المشاركين  األفراد  أن  كذلك  الجدول  ويبين  العينة،  حجم  من   )%

 %(.35فأكثر( ما نسبته ) -800%( كذلك بلغت نسبة من دخلهم ) 36.7( بلغت نسبتهم ) 601-800) 

 تحليل فقرات االستبانة 3-5

من    االستبانة  معارم    31تكونت  معارم،  محايد،  موافق،  بشدة،  )موافق  التدريج  خماسية  فقرة 

بشدة( من نو  األسللة المقالية وخصص لكل فقرة خمس عالمات بعضها كان ايجابي بحيث تحصل  الفقرة  

عالمات إذا    3عالمات إذا كانت االجابة )موافق( و    4عالمات إذا كانت االجابة )موافق بشدة(  و  5على  

ة )موافق إلى حد ما( وعالمتان إذا كانت االجابة ) ير موافق( وعالمة واحدة إذا كانت االجابة  كانت االجاب

( لنحصل على المتوسط  5) ير موافق بشدة(، وتم جمع عالمات اإلجابات وتقسيمها على عدد الخيارات ) 

 (.  3القياسي وهو ) 

متغي  من  ألي  اإلجابات  متوسط  كان  إذا  أنه  العامة  القاعدة  المتوسط  وتكون  من  أعلى  البحث  رات 

 ( ) 3القياسي  الرقم  من  اقتربنا  كلما  وتزداد  ايجابية  المتغير  هذا  تجات  العينة  نظرة  تكون  العالمة  5(  وهي   )

الخاص   المتوسط  كانت  إذا  سلبية  المتغير  تجات  سلبية  العينة  نظرة  وتكون  بشدة،  موافق  بالخيار  الخاصة 

 35.0 21 فأكثر( -800) 

 %100 60 المجمو 



( وهي  1( وتزداد السلبية كما اقتربنا من الرقم ) 3المتوسط القياسي )   بإجابات العينة تجات هذا المتغير اقل من

 العالمة الخاصة بالخيار  ير موافق بشدة.

 فرضيات الدراسة: 

1. H0 عنههد مسههتوى الداللههة أ ههر ذو داللههة إحصههائية للمتغيههرات االقتصههادية : ال يوجههد(α ≥ 

 على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال.  (0.5

2. H0 عنههد مسههتوى الداللههة أ ههر ذو داللههة إحصههائية للمتغيههرات االجتماعيههة : ال يوجههد(α ≥ 

 على على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال.  (0.5

3. H0 عنههد مسههتوى الداللههة أ ههر ذو داللههة إحصههائية للمتغيههرات التكنولوجيههة : ال يوجههد(α ≥ 

 األكاديمية في علوم االتصال. على على اشكالية اللغة والتجربة  (0.5

4. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ هر ذو داللهة إحصهائية للمنافسهة : ال يوجد) ≥ α(  علهى جهودة

 القرارات االستراتيجية على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال. 

 ( نتائج اختبار الفرضية االولى 5جدول رقم ) 

1. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة ة للمتغيرات االقتصهادية أ ر ذو داللة إحصائي: ال يوجد) ≥ α( 

 على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال. 

 



 

 

 ( رقم  جدول  لنا  )ف(  5يبين  قيمة  ان  إلى  النتائج  تشير  حيث  االولى  الفرضية  باختبار  الخاصة  النتائج   )

بلغت ا  289.283المحسوبة  والبالغة  وهي  الجدولية  )ف(  قيمة  من  )   4.00كبر  درجة  قة  %(  0.95عند 

 ( ووفقاا لهذت النتيجة نقبل الفرضية االولى.α 0.05ومعنوية ) 

1. H0 0.5عنهد مسهتوى الداللهة أ ر ذو داللة إحصائية للمتغيرات االجتماعيهة : ال يوجد) ≥ α( 

 ال. على على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتص

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية6جدول رقم ) 

 

 

ANOVA 

 

24.118 8 3.015 158.908 .000 

.968 51 .019 

25.086 59 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ANOVA 

 

23.689 6 3.948 149.805 .000 

1.397 53 .026 

25.086 59 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 



 ( رقم  جدول  لنا  )ف(  6يبين  قيمة  ان  إلى  النتائج  تشير  حيث  الثانية  الفرضية  باختبار  الخاصة  النتائج   )

بلغت    والبالغة    158.908المحسوبة  الجدولية  قيمة )ف(  اكبر من  )   4.00وهي  درجة  قة  (  %0.95عند 

 ( ووفقاا لهذت النتيجة نقبل الفرضية الثانية.α 0.05ومعنوية ) 

1. H0 عنههد مسههتوى الداللههة أ ههر ذو داللههة إحصههائية للمتغيههرات التكنولوجيههة : ال يوجههد(α ≥ 

 على على اشكالية اللغة والتجربة األكاديمية في علوم االتصال.  (0.5

 

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة7جدول رقم ) 

 

 

 ( رقم  جدول  لنا  )ف(  7يبين  قيمة  ان  إلى  النتائج  تشير  حيث  الثالثة  الفرضية  باختبار  الخاصة  النتائج   )

بلغت    والبالغة    238.345المحسوبة  الجدولية  قيمة )ف(  اكبر من  )   4.00وهي  درجة  قة  %(  0.95عند 

 فرضية الثالثة.( ووفقاا لهذت النتيجة نقبل الα 0.05ومعنوية ) 

 

ANOVA 

 

24.514 9 2.724 238.345 .000 

.571 50 .011 

25.086 59 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 



 

 

 

 النتائج والتوصيات 

وتأسيساا على ما تقدم فقد بينت النتائج التي توصل إليها البحث  بشقية النظري والتطبيقي من خالل  

 -االستقراء المنهجي المعتمد إلى النتائج التالية : 

الفكري    ال تكمن قيمة االتصال في ما في الفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في اإلنتاج  .1

 من صحة أو خطأ بل في التسويق لها.

من   .2 نحد  أن  يجب  ال  التي  أيضا  التقنية  على  قيمي  حكم  هو  األفكار  على  القيمي  الحكم  أن 

 انتشارها وإال ستنمو سوقا سوداء ألفكار متطرفة، وإرهابية.  

التالقح     .3 و قا  إن  قيماا  رسخ  قد  االنترنت  عبر  المعلومة  انتقال  ولادت  الذي  البلد  الحضاري  فة 

ر للمعلومة والتكنولوجية في آن واحد.  المصدِا

في     .4 تلخيصهما  يمكن  متالزمين  عنصرين  إلى  األفكار  لتبادل  التسويق  آلة  تعطل  سبب  يعود 

يمكن أن نفهم أن ال   التقنية وهي معضلة فكرية إجرائية في كيف  إشكالية وعي الحرية وإدراك 

عت بين الناس. وحتى يمكن بلوغ ذلك فال بد أن تكون قيمة للفكرة مهما كانت طبيعتها إال إذا شا

 حركة الوسائط الحاملة لألفكار"التقنية" شائعة الملكية وتحررية من حيث المضمون.  

ال    .5 واالقتصادية  والثقافية  السياسية  المجتمع  أوليات  تحديد  في  يسهم  ال  واتصال  إعالم  أي  إن 

 يمكنه أن يكون فاعال في أي مشرو  



أن    .6 السهل  بساطة  من  بكل  قادرة  فكرية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  نماذج  تأتي 

وباالعتماد على التقنية الذكية لالتصاالت على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية المجتمعات  

 انطالقا فقط من كونها تقنية فعالة حتى وإن كانت هذت التقنية في مجال اإلعالم.  

أيض  القول  يمكن  فإنه  تقدم  ما  على  رفع    اا  وتأسيساا  في  جديدة  قيماا  أفرزت  قد  الشبكات  هذت  بأن 

مستوى الوعي لدى الشعوب، وتأكدها من أنها هي مصدر الشرعية وإن هذت الشبكات قد أفرزت أيضاا قيماا  

جديدة لعل أهمها القبول باألخر في تنوعه واختالفه وتباينه وإن هذت الشبكات قد بينت بأن  مة شعوباا حية  

 ت لعقود من الظلم واالستبداد.ويقظة حتى إن خضع 

    -وفي ضوء ذلك وما استخلص من بيانات البحث فإن الباحثين توصال إلى نتائج عدة وهي : 

شبكات اإلعالم الرقمي مثلت وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب أو مسمو     -1

 أو مرئي، "متعدد الوسائط.   

التواصل    استخدمت  -2 المتعاملون  شبكات  أصبح  ومن  م  العاطفية،  الشحن  ولتفريا  للدردشة  االجتماعي 

 معها يتبادلون وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية.  

ال تمثل شبكات اإلعالم الرقمي  العامل األساس للتغيير في المجتمع، لكنها أصبحت عامالا مهماا في      -3

 عي.تهيلة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الو 

إن من بين  اصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنترنت فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة إفتراضية، و   -4

 مزاياها نهاية فوبيا المكان.

"بالحتمية    -5 يعرف  ما  أولهما،  في  ال ة مسارات.  التحول  "حتمية"  برؤية  االجتماعي  للتغير  النظر  يكمن 

 الجتماعية"،  م الحتمية المعلوماتية.  التقنية"، و انيهما، ما يعرف "بالحتمية ا



بالنسبة إلى مجاله ومدات، وقد يعني هذا ان اشكال اإلعالم الجديد   -6 يفتقر اإلعالم الجديد إلى الوضوح، 

 تعكس علم الشك، والنسبية، والفوضى األوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة.

 طريق األحداث البارزة التي تفرم نفسها.تتشكل االجندة اإلعالمية لمواقع علوم اإلعالم  ، عن  -7

وفق    -8 وفلترة  تنظيم  إعادة  إلى  بحاجة  الجديد  اإلعالم  شبكات  أفرزتها  التي  اإلعالمي  الخطاب  لغة  إن 

في   والسيما  المجتمعية  للبيلة  تخريبية  منصات  تتحول  لى  وأال  اإلعالمي،  لألداء  مهنية صحيحة  معايير 

 أطرها الثقافية والمعرفية.

المتردي جراء  هنا  -9 النكوص  الفكري للمجتمعات في حالة من  ك إشكالية لغوية حقيقية تجعل من الوعاء 

استخدام المفردات الهجينة وتداخل مصطلحاتها في اإلعالم الجديدمما أوجد وضعاا منفلتاا بحاجة إلى تحصين  

 فكري ال يستقيم إال من خالل إجراءات تعزيز الحفاظ على اللغة ومفرداتها.  
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 كليات اإلعالم في الوطن العربي استراتيجية مقترحة لتطوير 

 في ضوء التحوالت المعاصرة        

 مفهومي اإلعالم واإلعالم الجديد( في )مقاربة فكرية       

 

 تحسين محمد أنيس شرادقةد. 

 دن األر -كلية الصحافة واإلعالم 

 

 

 : مقدمة

 إن المسهتقرئ للواقهع الحاصهل فهي إرجهاء العهالم يجهد أنهه يعهاني مهن صهراعات وتبهدالت سياسهية وإيديولوجيهة   

ويتهأ ر الفكهر والحهوار  السهريع،  التطهور مهن حالهة النهاس ويعهيش ديمقراطيهة،  عسهكرية وتحهوالت ومنازعهات

 والهنفط،  الهدولي، وتبعهات االحتبهاس الحهراري، السياسهي بالعديهد مهن المتغيهرات، فهي رأسهها العولمهة، واإلرههاب 

 الصهرا  ههذا لمثهل التاريخيهة أن المنهاطق، ومهن ههذت الرؤيهة بينهت السهوابق مهن العديهد في والنزاعات والخالفات

ته  ر  ألنهها بينهها،  فيمها التفاعهل مراعهاة وعناصهر يجهب ودوليهة،  داخليهة وإقليميهة أبعهاداا  والتحهوالت والتبهدالت

(. وعليهه 2011يأتي العنصر اإلعالمهي فهي مقهدمتها )الهرزاق والسهاموك،  متعددة،  ومجاالت وتتأ ر في جوانب

كان من الواجب على الباحثين فهي مسهائل اإلعهالم النظهر إلهى بنهاء اسهتراتيجية مقترحهة لتطهوير كليهات اإلعهالم 

ت اإلعههالم ال تلبههي فههي ضههوء التحههوالت المعاصههرة فههي الههوطن العربههي، ألن المنههاهج المعتمههدة الحاليههة فههي كليهها

وتساير الواقع الذي يمهر بهه الهوطن العربهي والعهالم مهن تغيهرات، حيهث أن اإلعهالم أخهذ نحهو التطهوير والتحهديث 



فههي آليههات عملههه مههع الظهههور السههريع لوسههائل االتصههال الحديثههة مثههل مواقههع التواصههل االجتمههاعي و يرههها مههن 

 المواقع على الشبكة العنكبوتية العالمية.  

 در اإلشههارة إلههى أن التحههوالت الحاصههلة فههي الميههادين السياسههية واالقتصههادية والتقنيههة علههى المسههتوى وتجهه    

 القهائمين أداء تغييهر طرائهق فهي بآ ارها عادت عام،  بشكل اإلعالم وسائل بنية في عدة تطورات أحد ت الدولي

 التقليديهة اإلعهالم ويهائف أ هرت علهى مها أوقهع وههو والتنفيهذ،  والتوجيهه األداء جوانهب فهي اإلعالمية العملية على

 توجهه دعهم إلهى الحاجهة وتظههر منهذ سهنوات طويلهة،  واالتصهال بحهوث اإلعهالم مهن العديهد بهها التزمهت التهي

التعدديهة  مرحلهة أجتهاز الهذي المعاصهر،  مهع المتغيهر اإلعالمهي بمالئمتهها الويهائف تلهك ناشط لتطهوير أكاديمي

 كامهل  قهتهم عهن فيهها وعهرب  ربيهون  بهاحثون  ة، ووفهق ههذت الرؤيهة يعهربالنشهط الواقعيهة التفاعليهة حدود ليبلا

 وتراجهع الحاكمهة،  بمفاتيحهها الهنظم تهتحكم كانهت التهي مرحلهة سهيادة اإلعهالم إلهى نهايهة بالتحضهير تبهدأ بأنهها

نهور فاعهل )   يهر سهاكن لمتلهقٍ  باالتصهال ويوجههه القهائم لهه واأل هر الهذي يخطهط اإلتجهات أحاديهة نظريهات

   (. 2012دين،  العاب

 أن تبحهث توجهب الجديهدة،  اإلعالميهة للظهاهرة العلميهة المنهجيهة الدراسهة وبناء على على ههذت القهراءة فهإن     

محهددة يجهب تضهمينها ضهمن  وسهمات خصهائص تمتلهك نسهبياا  ومتميهزة مسهتقلة يهاهرة بوصهفها ههذت الظهاهرة

 ومتشهابكة بالتهاريخ والمجتمهع،  ذاتهه الوقهت فهي المنهاهج فهي كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي، كونهها متجهذرة

 وتطهورت وتشهكلت الهذي نشهأت والتقنهي واالقتصهادي،  والسهياق االجتمهاعي والسياسهي،  النسهيج مهع ومتالحمهة

  ابتهة أشهياء ولهيس فيهه مفتهرم لألحهداث،  تسلسهل أو نهايهة أو بدايهة لهها لهيس عمليهة أصهبح اإلعهالم فيه. فقهد

ة عالقهات وأن تتفاعهل،  العناصهر جميهع وأن األخهرى،  األشهياء عهن ومسهتقلة  ههذت بهين قائمهة ديناميكيهة  مها

 (. 2001ونتائجها ) ابت والمرسي،   الظاهرة شكل وتحدد تربطها العناصر، 



وانطالقههاا مههن أهميههة موضههو  تطههوير كليههات اإلعههالم فههي الههوطن العربههي فههإن ماهيههة التطههوير الههذي نسههعى      

دورة تنعقههههد يههههتم إعههههدادت أو بيههههان نصههههدرت أو  يههههر ذلههههك، بههههل المقصههههود بههههه  ال يعتبههههر عمههههالا عههههابراا أولتحقيقههههه 

اسههتراتيجية ومنهجيههة وسياسههة تههتم وفههق التخطههيط السههليم وترتيههب األولويههات وتحديههد االحتياجههات، ومهها إلههى ذلههك 

مههن عناصههر يمكههن أن تسهههم بفاعليههة فههي تههدعيم مكانههة كليههات اإلعههالم وتعزيههز رسههالتها. وحتههى تكتمههل صههورة 

يث والتطههوير ونلمسهه بصههورة واضههحة البهد مههن وضههع اسهتراتيجية واضههحة ومحههددة المعهالم لتطههوير آليههات التحهد

كليات اإلعالم والتي من البديهي أن تعتمد على مجموعهة مهن المعهايير والم شهرات الدالهة علهى آليهات التحهديث 

انعكاسهه علهى سهائر العمليهة  والتطوير لنتمكن بعدها من قياس مدى التطور الذي تحقق في هذت الكليات ومدى

 اإلعالمية. 

وبنههاء علهههى مههها سهههبق فههال معنهههى إلعهههالم ال يواكهههب التغيهههرات المعرفيههة، وال معنهههى كهههذلك لمجتمهههع ال يتفاعهههل    

األحداث اإلعالمية والصحافية التهي تحصهل علهى المسهرح العهالمي، وال يسههم فهي إحهدا ها وتطويرهها، فهاإلعالم 

ينبغي أن يكون أكثر تنوعاا في موضوعاته بما  -ات اإلعالم في الوطن العربيوالباحث هنا يخص كلي-العربي  

يتناسههب والغايههات االجتماعيههة والسياسههية والثقافيههة واالقتصههادية فههي المجتمههع؛ وهههذا يعنههي أن البحههث فههي وضههع 

فهي يهل  لهه مبرراتهه كليات اإلعالم فهي ضهوء التحهوالت المعاصهرة فهي الهوطن العربهي استراتيجية لتطويرمعرفة 

مها ُيطههرح علههى السههاحة اإلعالميههة والصهحافية مههن سياسههات تتصههل بضههرورة تطهوير كليههات اإلعههالم فههي الههوطن 

العربي وتحديثها؛ حتى تصبح مخرجاتها قادرةا على اإلبدا  واالبتكار ومواكبة المستجدات االلكترونيهة الحاصهلة 

 في لمواكبة التحوالت المعاصرة في هذا المجال. على المسرح اإلعالمي العالمي، وبالتالي قادرة على اإلسهام 

 أواًلا مشكلة الدراسة



أصبح من المعلوم أن اإلعهالم الجديهد الهذي تعهيش البشهرية اليهوم فهي ياللهه يمثهل صهيغة حضهارية جديهدة،     

تختلف من حيث الشكل والمضمون عن الصيا الحضارية كافة التي شهدتها البشرية خهالل رحلهة تطورهها. فقهد 

ى اإلعهههالم الجديهههد تغيهههرات جذريهههة وعميقهههة وشهههاملة فهههي ُنظهههم الصهههحافة المحليهههة والعالميهههة تناولهههت شهههكلها أملههه

ومضهههمون ها ومههها يعتمههههل فيهههها مهههن مفهومههههات وأفكهههار وممارسهههات، كههههان مهههن الطبيعهههي أن تصههههل  تأ يراُتهههها إلههههى 

لمقتضههيات اإلعههالم  الم سسههات اإلعالميههة، ومههن  ههم تغييههر نماذجههها لتصههل إلههى نمههوذج يههتمكن مههن االسههتجابة

الجديد ومطالبه المتجددة والتي من الواجب علهى كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي أن تتخهذت منهجهاا؛ وههذا مها 

 ( عنهدما أشههارت إلهى " ضههرورة تعزيهز البيلهة2015-2011أكهدت عليهه االسههتراتيجية اإلعالميهة فههي األردن ) 

 الحريهة والمسه ولية، ومهنيهة بهين تهوازن  مواتيهة تشهريعية لهةيقهوم علهى بي ومسهتنير مسهتقل إعهالم إليجاد الموائمة

 .وااللتزام بأخالقياتها لإلعالميين تقوم على التدريب الموضوعي المستدام، والتنظيم الذاتي للمهنة عالية

اإلعالميههههة فههههي األردن لتطههههوير اإلعههههالم بكافههههة م سسههههاته بعههههد أن شهههههد العههههالم تأكيههههد االسههههتراتيجية ويههههأتي     

من التحوالت كان أبرزها: انبثاُق عصر الثهورة التكنولوجيهة الثالثهة، وانتشهار مفهومهات الديمقراطيهة بعهد مجموعة  

سههقوط جههدار بههرلين، وتبلههور التكههتالت االقتصههادية الكبههرى فههي  ههرب أوروبهها وشههرق آسههيا وبههروز نظههام العولمههة، 

تمههع كههوني جديههد؛ هههو مجتمههع اإلعههالم وأخيههراا يهههور اإلرهههاب بتصههنيفاته المختلفههة. وكل ههها تشههير إلههى نشههوء مج

د كليهات اإلعهالم فهي الهوطن  الجديد الذي يعتمد علهى البحهث والتطهوير وصهناعة األفكهار والمعلومهات؛ حيهث ُتعها

العربههي المسههتود  الطبيعههي لههها والمكههون الههذي البههد منههه للوصههول إلههى متطلبههات اإلعههالم الجديههد والههذي تسههعى 

راتيجية المقترحهة لكليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي فهي ضهوء التحهوالت هذت الدراسة توضيحه من خهالل االسهت

 المعاصرة التي تتصل بمكونات اإلعالم الجديد. 



وتجهههدر اإلشهههارة إلهههى أن الوضهههع الهههراهن، والواقهههع الجديهههد المتصهههل بهههاإلعالم الجديهههد واحتماالتهههه المسهههتقبلية      

ي الهوطن العربهي مسه ولية مواجهتهها والتعامهل معهها أوجد تحديات هامة وخطيرة، ووضع على كليات اإلعالم فه

فهههي الحاضهههر والمسهههتقبل، وخاصهههة مهههع التوقعهههات بتزايهههد حهههدة وتسهههار  ههههذت التحهههديات فهههي المسهههتقبل فهههي يهههل 

التطهههههورات والتغيهههههرات التهههههي يشههههههدها العهههههالم فهههههي مختلهههههف الميهههههادين العلميهههههة والمعرفيهههههة والثقافيهههههة واالجتماعيهههههة 

 العمهل منظومهة تطهوير المشتركة للتأكيد العربية اإلعالمية اإلستراتيجية تأتي هنا واالقتصادية والسياسية. ومن

 السهاحة مستجداته على ومواكبة اإلعالم عالم في المذهلة التطورات مع يتناسب اإلعالم بما مجال في العربي

اإلعهالم  فهي ينحصهر ال ،  العصهر حراكهاا ديناميكيهاا  ههذا فهي يشههد العربهي اإلعاللهم وأن العالميهة؛ خاصهة

 .اإلعالم الحكومي جانب إلى متميزاا  حضوراا  يشكل بات الذي الخاص هنالك اإلعالم بل الرسمي،  الحكومي

وانطالقاا مما سهبق فهإن كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي مطالبهة بتطهوير بنيتهها وفقهاا للتطهورات السياسهية      

الم حتى تواكب كل مها يسهتجد علهى السهاحة الدوليهة؛ وههذا لهن واالجتماعية والثقافية واالقتصادية الحاد ة في الع

يحههدث إال مههن خههالل تطههوير نظمههها ومناهجههها وبرامجههها وسياسههاتها، وفقههاا لهههذت المسههتجدات، ومههن هنهها فههإن مهها 

سهبق يههدعو الباحههث إلههى النظهر فههي بنههاء اسههتراتيجية لتطهوير كليههات اإلعههالم فههي ضهوء التحههوالت المعاصههرة فههي 

فههي إطههار تشههخيص وفهههم لسههياق اإلعههالم الجديههد، وفههي سههياق األوضهها  الدوليههة الراهنههة، محلههالا الههوطن العربههي 

 ومفسراا ومقدماا إجابات عن س ال البحث الرئيس اآلتي:  

 ما آليات االستراتيجية المقترحة لتطوير كليات اإلعالم في ضوء التحوالت المعاصرة في الوطن العربي ؟    

 أسئلة الدراسة -ثانياً 

 تفرع أسئلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس للمشكلة وتتمحور في اآلتي: ت



آليههههات دواعههههي ومبههههررات االسههههتراتيجية المقترحههههة لتطههههوير كليههههات اإلعههههالم فههههي ضههههوء التحههههوالت  مهههها -1

 المعاصرة ؟ 

 ما أبعاد ومرتكزات االستراتيجية المقترحة لتطوير كليات اإلعالم في ضوء التحوالت المعاصرة ؟ -2

االت وعقبهههات وضهههع االسهههتراتيجية المقترحهههة لتطهههوير كليهههات اإلعهههالم فهههي ضهههوء التحههههوالت مههها إشهههك -3

 المعاصرة ؟ 

 أهداف الدراسة -ثالثاً 

 ترتكز أهداف الدراسة انعكاسًا ألسئلتها من خالل النقا  اآلتية 

آليههههات دواعههههي ومبههههررات االسههههتراتيجية المقترحههههة لتطههههوير كليههههات اإلعههههالم فههههي ضههههوء  التعههههرف إلههههى -1

 الت المعاصرة. التحو 

أبعهههاد ومرتكهههزات االسهههتراتيجية المقترحهههة لتطهههوير كليهههات اإلعهههالم فهههي ضهههوء التحهههوالت  التعهههرف إلهههى -2

 المعاصرة. 

إشهههكاالت وعقبههههات وضهههع االسههههتراتيجية المقترحهههة لتطههههوير كليهههات اإلعههههالم فهههي ضههههوء  التعهههرف إلههههى -3

 التحوالت المعاصرة. 

 أهمية الدراسة -رابعاً 

يهة موضههو  االسههتراتيجية المقترحهة لتطههوير كليهات اإلعههالم ويمكهن إجمههال نقههاط تنطلهق أهميههة الدراسهة مههن أهم

 األهمية في اآلتي: 



تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الوصول إلى متطلبات اإلعهالم الجديهد الهذي تسهعى كليهات اإلعهالم  -1

ء أكهانوا في الوطن العربي إلى تعزيهز مفهومهه وخصائصهه وأبعهادت ومقوماتهه لهدى العهاملين فيهها، سهوا

 أساتذة أم طالباا أم إداريين. 

قد ُتسهم هذت الدراسة في بيان دور كليات اإلعالم الغائهب فهي الوصهل إلهى ركهائز ومكونهات اإلعهالم  -2

 الجديد. 

يمكههههن لهههههذت الدراسههههة أن تسههههاعد فههههي تههههوفير خلفَّيههههٍة نظريههههٍة وعمليههههٍة للقههههائمين علههههى رسههههم السياسههههات  -3

 اف اإلعالم الجديد. اإلعالمية؛ والسيما عندما يحددون أهد

أخيهراا تسههتمد هههذت الدراسهة أهميتههها مههن إمكانيهة إسهههامها فههي تطهوير آليههات كليههات اإلعهالم مههن خههالل  -4

 االستراتيجية المقترحة.  

 محددات الدراسة  -خامساً 

 تمثلات محددات الدراسة في: 

 الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في اللملكة األردنية الهاشمية.   -1

 .  2016مانية: تم تطبيق الدراسة في العام  الحدود الز  -2

كليهات اإلعهالم فهي ضههوء  حهدود الموضهو : اقتصهرت الدراسهة علهى وضهع اسهتراتيجية مقترحهة لتطهوير -3

 التحوالت المعاصرة في الوطن العربي. 

 مصطلحات الدراسة  -سادساً 

حديههههد المفهومهههات المتصههههلة إنَّ مههها تتطلبهههه الدراسههههة الحاليهههة  تحديهههد  سههههير البحهههث وخهههطَّ تفكيههههرت مهههن خهههال ت    

بهههاإلعالم الجديهههد، وههههذا ال يكهههون إال عهههن طريهههق تعريهههف المصهههطلحات التهههي تسهههتعملها الدراسهههة تعريفهههاا دقيقهههاا؛ 



وتوضهههيح مفهوماتهههها للوصهههول إلهههى حهههلِا أيهههة مشهههكلة، وفيمههها يلهههي توضهههيح  للمفهومهههات الرئيسهههة المسهههتخدمة فهههي 

 الدراسة. 

 : االستراتيجية ➢

بأنها مجموعة األفكار والمبادئ التهي تتنهاول ميهداناا مهن ميهادين النشهاط اإلنسهاني بصهورة االستراتيجية ُتعرف     

شاملة متكاملة، وتكون ذات داللة على وسائل العمهل ومتطلباتهه واتجاههات مسهاراته بقصهد إحهداث تغييهرات فيهه 

يهق األههداف المرسهومة وصوالا إلى أهداف محددة. كما أنها أفعال أو مجموعة من األفعال التي تههدف إلهى تحق

 (. 2008)الساموك،  

 : االستراتيجية المقترحة ➢

وُيعرفههها الباحههث إجرائيههاا مههن خههالل متطلبههات الدراسههة الحاليههة بأنههها الخطههط المحههددة ُمسههبقاا مههن قبههل كليههات     

اإلعههالم فههي الههوطن العربههي للوصههول إلههى آليههات اإلعههالم الجديههد مههن خههالل تطههوير نظههم وبههرامج ومنههاهج هههذت 

كليات، وفي ضوء اإلمكانيات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها، واعتمهاداا علهى التخطيطهات واإلجهراءات ال

 .العلمية والمعرفية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير

 : كليات اإلعالم ➢

، وتهرتبط ارتباطهاا وهي الكليات الموجهودة فهي الجامعهات العربيهة وتُهدرس المسهاقات المتصهلة بهاإلعالم والصهحافة

 مباشراا مع وزارت التعليم العالي في تلك البلدان. 

 : التحوالت المعاصرة ➢

ُتعههههرف التحههههوالت المعاصههههرة بأنههههها فتههههرة التطههههورات الهامههههة فههههي حقههههول العلههههم والسياسههههة والحههههرب واإلعههههالم      

فههي التفكيههر والفكههر فيمهها والصههحافة والتقنيههة، وأيضههاا عصههر االكتشههاف والعولمههة، وتتسههم هههذت التحههوالت بههالتغير 



يتصهههل بزيهههادة دور العلهههم والتكنولوجيههها، ومحهههو األميهههة الشهههامل وانتشهههار وسهههائل اإلعهههالم، وتتصهههف أيضهههاا بأنهههها 

القهرن العشهرين  االنفجار الهائل في مجال البحث العلمي وزيادة العلوم التي عرفت بعصر المعلومات فهي نهايهة

 (. 2012، والذي ُيسمى بعصر الحدا ة الرقمية )االفرنجي،  القرن الواحد والعشرين الميالدي وبداية الميالدي

 اإلطار النظري للدراسة

 تميهد

ي كليههات اإلعههالم فههه رشهههدههههي الخطههة التههي تُ  الواضهههحة األهههداف والمعههالم االسههتراتيجية اإلعالميههةُتعتبههر     

الوطن العربي إلى بناء جسهور حقيقهة بهين مها ينهتج منهها مهن كهوادر مختصهة وبهين الم سسهات اإلعالميهة فهي 

متماسههكة الرسههالة اإلعالميههة العلههى ضههمان أن  المجتمههع، كمهها أن هههذت االسههتراتيجية مههن الواجههب أنههها تسههاعد

ذلك فمهن أجهل الوصهول آلليهات ستصل إلى تحقيق متطلبات اإلعالم الجديد. وكنتيجة ل  مستهدفةالمنظمة و الو 

اسهتراتيجية جيههدة البهد مههن الحصههول علهى تغطيههة إعالميهة، تحتههاج إلههى تهأطير رسههالة وأههداف كليههات اإلعههالم 

في الهوطن العربهي بطريقهة تتوافهق مهع الكيفيهة التهي تصهوغ بهها وسهائل اإلعهالم موضهوعاتها، والطريقهة األكثهر 

المية لهذت الكليات ضمن بهرامج ونظهم ومنهاهج واضهحة ومحهددة. تطوير استراتيجية إع فعالية للقيام بذلك هي

وبناءا على ما سبق فإن الباحث سيعرم في ههذا اإلطهار دواعهي ومبهررات اإلسهتراتيجية المقترحهة، باإلضهافة 

إلى أسس بناء االستراتيجية المقترحة، وأبعاد وركائز االسهتراتيجية المقترحهة، وأخيهراا إشهكاالت وعقبهات تطهوير 

 اء اإلعالمي، مع بيان بمخطط توضيحي لالستراتيجية. األد

 اإلستراتيجية المقترحة ومبررات دواعي   -أوالً 

 بهاآلخر يعتهرف إعهالم النبيلهة،  بكهل قيمهها الوسهطية يعمهق مسهتنير إعهالم إلهى بحاجهة أننا إلى الواقع يشير   

 اإلعهالم الحاقهد وههو جهاهز،  بهديلفال وإال يتناولهه،  بمها مهواطن يثقهال وأمانهة حتهى حريهة بكهل قضهايات وينهاقش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86


 للحقهائق تزييهف من األحيان بعع في ال تخلو نظر وجهة من المعلومات وينقل الدسم في السم يضع الذي

لتطهوير كليهات اإلعهالم فهي  مقترحهة  إسهتراتيجية إلى الحاجة هنا تأتي (، ومن2002للباطل)مشارقة،  وتزيين

لتههههي يشهههههدها العههههالم، وعليههههه تكههههون مبههههررات ودواعههههي هههههذت الههههوطن العربههههي فههههي ضههههوء التحههههوالت المعاصههههرة ا

 االستراتيجية في اآلتي: 

الحاجة الملحة لتطوير كليات اإلعالم فهي الهوطن العربهي، وههذا مها أكهد عليهه الملتقهى الثهاني للرابطهة  -1

العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال الموسوم: به )المجتمع االلكتروني العربهي ورهانهات التنميهة فهي 

 . 2015نوفمبر لعام    – 28 – 27الوطن العربي( المنعقد في بيروت بتاريخ  

ضههعف المنههاهج المسههتخدمة فههي هههذت الكليههات، وعههدم قههدرتها علههى مواكبههة مهها يحصههل علههى المسههرح  -2

 العالمي. 

تطههوير وتههوفير البنيههة واألرضههية الصههحيحة لخههريج هههذت الكليههات كههي يسههتطيع العمههل فههي الم سسههات  -3

 يحة. اإلعالمية بقدرة صح

 ضعف الخطط والبرامج واألهداف واآلليات في كليات اإلعالم في الوطن العربي.  -4

 عدم وضوح الرؤية في البرامج والنظم المستخدمة في كليات اإلعالم في الوطن العربي.  -5

  أسس بناء االستراتيجية المقترحة -ثانياً 

مع التغيهرات الدائمهة للطهرق التكتيكيهة على الر م من التأكيد على أن وضع أسس  ابتة لالستراتيجية يتناقع 

التههى تتسههم بسههرعة التغيههر لمسههايرة التطههورات الحاد ههة سههواء الداخليههة منههها أو الخارجيههة لكههن يمكههن القههول أن 

القواعد واألسس تمثهل الخطهوط األساسهية التهى يمكهن إنتاجهها فهى بنهاء االسهتراتيجية اإلعالميهة ومهن بهين ههذت 

 (. 2005جندي،  )ال  :القواعد واألسس ما يلى



إن نقطههههة البههههدء فههههى بنههههاء االسههههتراتيجية هههههى تحديههههد األهههههداف واآلليههههات بطريقههههة واضههههحة ومقارنتههههها  -1

بالوسهههائل واإلمكانهههات المتاحهههة فهههي كليهههات اإلعهههالم، مهههع مالحظهههة ضهههرورة المالئمهههة بهههين األههههداف 

 وطرق تحقيقها. 

ينشهأ مهن تغيهرات بعضهها محتمهل مراعاة أن تتسم االسهتراتيجية بالمرونهة مهع القهدرة علهى مواجههة مها   -2

والهههبعع األخهههر يهههرتبط بعامهههل التغيهههر المجتمعهههي، مهههع مالحظهههة أن هنهههاك عوامهههل طارئهههة يمكهههن أن 

 تحدث لذا يراعى أن تكون االستراتيجية مرنة. 

إن االستراتيجية بناء عقلى تنظيمى يعمل على تحقيق األههداف التهى مهن الواجهب أن تضهعها كليهات  -3

 ة لها فى التنظيم لكنها ليست منفصلة عنها. اإلعالم كما أنها تالي

مراعهههاة أن تتسهههم االسهههتراتيجية بالشهههمول والتكامهههل فهههى عالقاتهههها بواقهههع كليهههات اإلعهههالم فهههي الهههوطن    -4

 العربي، باإلضافة إلى مراعات توفير نظم وبرامج تساير الواقع المتاح. 

فهي نهجهها ونقاطهها وتفاصهيلها مهع اعتمهاد  وانطالقاا من األسس فهي بنهاء االسهتراتيجية البهد مهن االسهتمرارية  

كههل مرحلهههة علههى المرحلهههة التههى تسهههبقها وعلههى أن يكهههون المههدى الزمنهههى مناسههباا حتهههى يمكههن التنبههه  بهههالتغيرات 

 المتوقعة الحدوث.  

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه من الواجب أن تقوم كليات اإلعالم باالعتمهاد علهى األسهس والقواعهد المالئمهة     

السههتراتيجية عنههد المفاضههلة واالختيههار بههين البههدائل المختلفههة، ألن ذلههك يزيههد مههن فاعليههة وكفههاءة وضههع لبنههاء ا

االسهتراتيجية المناسهبة لتحقيهق الههدف منههها وتحقيهق أعلهى جهودة ممكنهة بمهها يتماشهى مهع التطهورات والتحههوالت 

 المعاصرة على المسرح العالمي فيما يتصل باإلعالم الصحافة. 

 وركائز االستراتيجية اإلعالمية المقترحة:  أبعاد -ثالثاً 



تعتمد االسهتراتيجية اإلعالميهة المقترحهة لتطهوير نظهم وبهرامج ومنهاهج كليهات اإلعهالم للوصهول إلهى مها ُيعهرف 

بههاإلعالم الجديههد ومواكبتههه علههى النقههاط التاليههة التههي تشهههكل بدايههة يمكههن تطويرههها وتههدعيمها أكثههر مههن خهههالل 

 تجربة كليات اإلعالم. 

والمقصهود بهها هنها ضهرورة اقتنها  كليهات اإلعهالم بهالتطوير والتغييهر وحاجتهها إليهه،  سفة التطااوير: فل -1

وإدراجه ضمن خطة تطويرية تفصيلية لها موقعها التنظيمي ومكانتها المعنوية وميزانيتهها الماديهة فهي 

 هذت الكليات. 

 (. 2006ويشمل التطوير الذاتي عدة عناصر أهمها: )راسم،   التطوير الذاتي:  -2

تطهههوير مههههارات أعضهههاء هيلهههة التهههدريس والطلبهههة فهههي كليهههات اإلعهههالم والمتعلقهههة بقهههدراتهم المختلفهههة    -3

 الخاصة باألداء اإلعالمي. 

تطههههوير وتنويههههع أسههههاليب التههههدريس للمقههههرارات فههههي كليههههات اإلعههههالم، وعههههدم اقتصههههارها علههههى الكتههههاب أو  ➢

الحديثهههههة التهههههي تسهههههتخدمها الم سسهههههات  الوسهههههائل التقليديهههههة دون االسهههههتفادة مهههههن الوسهههههائل التكنولوجيهههههة

 اإلعالمية ووكاالت األنباء العالمية. 

تطههوير الخطههاب اإلعالمههي فههي هههذت الكليههات بمهها يتناسههب مههع فلسههفتها وأهههدافها، وكههذلك مههع حاجههات  ➢

المجتمههع و قافتههه واألوضهها  السياسههية واالجتماعيههة واالقتصههادية التههي يمههر بههها مههع التأكيههد علههى أهميههة 

 الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي للكليات. التفريق بين  

: ويقصههههد بههههه التطههههوير مههههن خههههالل تعزيههههز العالقههههة بههههين كليههههات اإلعههههالم وبههههين التطااااوير الخاااااارجي  -4

الم سسههات اإلعالميههة وإرسههاء قواعههد  ابتههة ومتينههة وراسههخة للتعامههل معههها مههن أجههل نقههل رسههالة هههذت 



التطههوير تطهوير العالقهة المجتمعيههة مهن خههالل الكليهات والتفاعهل مههع نشهاطاتها وفعالياتهها، ويتبههع ههذا 

 العالقة مع وسائل اإلعالم. 

وانطالقههاا مههن هههذت األبعههاد والركههائز االسههتراتيجية البههد مهههن النظههر إلههى أهميههة االهتمههام بتههوير كليههات اإلعههالم فهههي    

طلبههات االسههتراتيجية الههوطن العربههي وتبنههي يههاهرة اإلعههالم الجديههد والتفاعههل معههه واعتبههارت جههزءاا مههن مههن مكونههات ومت

 المقترحة لكليات اإلعالم. 

 إشكاالت وعقبات تطوير األداء اإلعالمي:  -رابعاً 

يمكن التعاطي مع إشكاالت وعقبات تطهوير األداء اإلعالمهي التهي تعهاني منهها كليهات اإلعهالم وبالخهاص الكهوادر أو 

 (. 2015المخرجات من هذت الكليات من زاويتين: )البيع،  

: وتنبههع مههن عههدم اهتمههام كليههات اإلعههالم بالظههاهرة اإلعالميههة وعههدم إدراجههها فههي هيكههل برامجههها إشاااكاالت ذاتياااة -1

ونظمهههها ومناهجهههها المنظمهههة التنظيمهههي األساسهههي، إلهههى جانهههب عهههدم الحهههرص علهههى تطهههوير قهههدرات أعضهههاء هيلهههة 

 التدريس والطلبة الخريجين بالتعامل مع الظواهر اإلعالمية التي تعصف في المجتمعات. 

و تتعهدد أسهبابها و مها يهمنها فهي ههذا اإلطهار ههو أن وسهائل اإلعهالم نفسهها وعهدم تفاعلهها   الت موضااوعية: إشكا  -2

مهع كليهات اإلعههالم ر هم وجههود نشهاطات وفعاليههات لهها تعهد واحههداا مهن اإلشههكاالت الموضهوعية التههي تواجههها هههذت 

 صية والمادية. الكليات، ويعود ذلك لعدة أسباب يقف على رأسها األسباب السياسية والشخ

 االستراتيجية المقترحة لتطوير كليات اإلعالم في الوطن العربي   ❖

تركز الهدف الرئيس لالستراتيجية المقترحة من قبل الباحث فهي تطهوير كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي       

وتزويههدهم برؤيههة فههي جههذب اهتمههام الم سسههات اإلعالميههة واإلعالميههين والكههادر اإلداري فههي القنههوات الفضههائية،  

واضحة حول هذت آليات وأهداف ونظم وبرامج هذت االسهتراتيجية، والتهي تتمحهور حهول تطهوير األطهر التنظيميهة 



وتطهههوير البهههرامج ، فههي كليهههات اإلعههالم فهههي الهههوطن العربههي مهههن أجههل الوصهههول ومواكبهههة يههاهرة اإلعهههالم الجديههد

 عالميهة الحديثهة فهي كليهات اإلعهالم، وتطهوير طرائهقوالنظم والمناهج في كليات األعالم، وتطهوير التقنيهات اإل

تسهاير وتواكهب  التهي التعليميهة البهرامج التعليم ضهمن يهاهرة اإلعهالم الجديهد، واعتمهاد في التقليدية  ير التدريس

 األطهر وقهدرات مههارات القهدرات البحثيهة ألعضهاء الهيلهة التدريسهية والطلبهة، وتطهوير اإلعالم الجديهد، وتطهوير

اإلداريههة والمراسههلة بههين الكليههات والم سسههات اإلعالميههة األخههرى،  العمليههات يههة واإلعالميههة، وتطههويراألكاديم

بهالمجتمع، باإلضهافة إلهى اقتهراح  كليهات اإلعهالم  اإلداريهة اإلعالميهة، وربهط األطهر مههارات وقهدرات وتطهوير

نظههههام للخطههههة   وضههههعتأسهههيس رابطههههة إعالميهههين مختههههارين مهههن كليههههات اإلعههههالم فهههي الههههوطن العربهههي، وأخيههههراا 

 الوصل لألهداف المقترحة.   لضمان االستراتيجية المقترحة

د اإلسهههتراتيجية المقترحهههة فهههي بيهههان رسهههالة كليهههات اإلعهههالم فهههي الهههوطن العربهههي فهههي مجموعهههة مهههن       وتتجسههها

سههنوات( للتطبيهق يمتههد  3األههداف، يتهألف كههل ههدف فيههها مهن مجموعههة مهن اإلجههراءات، مرفقهة بجههدول زمنهي ) 

. وتحههدد اإلسههتراتيجية المقترحههة مجههاالت أساسههية 2019، وحتههى الربههع الرابههع مههن 2016الربههع الرابههع لعههام مههن 

يجههب أن توليههها وزارت التعلههيم العههالي والجامعههات والم سسههات اإلعالميههة األولويههة فههي العمههل، وتتبنههى منهجيههة 

اتيجية مصههادر التمويههل المحتملههة، مرحليههة لالنطههالق نحههو تحقيههق أهههداف وتحههديات مسههتقبلية. كمهها تحههدد االسههتر 

والهههدعم التقنهههي الهههالزم لتحقيهههق ههههذت أههههدافها ومراميهههها بمواكبهههة التطهههورات الحاصهههلة علهههى المسهههرح العهههالمي فيمههها 

يتصل بظاهرة اإلعالم الجديد، والجههات المسه ولة األساسهية فهي العمهل. مهن ناحيهة المبهدأ، وعليهه تمثهل الخطهة 

ن كليهههات اإلعههه الم مهههن صهههيا ة خطهههط العمهههل الخاصهههة بهههها وتقهههدير المهههوارد البشهههرية والماديهههة إطهههاراا مرنهههاا يمكههها

لة حسب أهدافها اال ني عشر.  و   الالزمة. وفيما يلي نص االستراتيجية المقترحة، مجدا

 



 االستراتيجية المقترحة لتطوير كليات اإلعالم في الوطن العربي 

الهدف 

 األول

في الوطن العربي من أجل الوصول ومواكبة ظاهرة  تطوير األطر التنظيمية في كليات اإلعالم 

 اإلعالم الجديد

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 
 الخارجيهة والجههات العالقهة ذات الهوزارات مهع كليهات اإلعهالم وبالتنسهيق ضمن جدوى  دراسة إجراء

 لتفعيل اإلعالم الجديد والصالحيات المس وليات حصولال إمكانية لدراسة المعنية

2 
 أعلهى درجهات إلهى ته دي والتهي الم سسهات اإلعالميهة فهي تطبيقهها يمكهن إداريهة نمهاذج عهن البحث

 المس وليات والصالحيات من

3 

 ليهةالحا التنظيميهة واألطهر الهيكلية المقترحهة والبنية اإلدارية النماذج بين التباين لمدى تحليل إجراء

 ضهمن سهياق األطهر لههذت الرئيسهة المميهزة الصهفات وتحديهد بالمس وليات والصهالحيات،  يتعلق فيما

 إعالمية جديدة.  بيلة

 تبنيه في كليات اإلعالم في الوطن العربي يمكن الذي الجيد اإلداري  النموذج تطوير 4

5 
 الجههات للتشهاور مهع رحُيطه المقتهرح حهول االسهتراتيجية اإلداري  النمهوذج عهن جهدوى  دراسهة تقهديم

 العالقة ذات الوزارات ومع الجامعات،  داخل المعنية

6 
 النمهوذج لتطبيهق إسهتراتيجية الجهدوى، وضهع دراسة مقترحات على الموافقة على الحصول حال في

 المعنية الخارجية والجهات والوزارات مع الجامعة بالتعاون  المقترح اإلداري 

7 
 البنيهة وتطهوير القائمهة فهي كليهات اإلعهالم،  التنظيميهة ألطهرا بتطهوير مختصهين خبهراء تكليهف

 المالئمة لهذت الكليات.  الهيكلية



 لتحقيق أهداف االستراتيجية.  لوضع ومرافق وبشرية مادية الالزمة الموارد تحديد 8

9 

 األطهر فيمها يتصهل بتطهوير االسهتراتيجية المقترحهة لتطهوير كليهات اإلعهالم عهن نههائي تقريهر تقهديم

 المعنيهة الجههات ومصهادقة العهالي التعلهيم ووزارة الجامعهة موافقهة علهى والحصهول القائمهة تنظيميهةال

 العليا. 

10 
المعنيهة وتفعيلهها مهع  الجههات موافقهة علهى والحصهول الخطهة االسهتراتيجية،  لتطبيهق خطهة وضهع

 الم سسات اإلعالمية على مستوى الوطن العربي. 

 اإلعالم المختلفة.  مجاالت في نموذجي كمشرو  االستراتيجية المقترحة تطبيق 11

12 
 التطبيهق اعترضهت التهي الصهعوبات يشهمل االسهتراتيجية تطبيهق فهي األداء مسهتوى  عن تقرير تقديم

 المقترحة والتعديالت  تجاوزها وطرق 

 المقترحة اإلستراتيجية تطبيق 13

الهدف 

 الثاني 
 تطوير البرامج والنظم والمناهج في كليات األعالم 

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

  اإلعالم الجديد في كليات اإلعالم .  مفهوم تحديد 1

2 
 البهرامج مواصهفات تطهوير فهي للمسهاعدة المختلفهة اإلعالميهة المجاالت في مختصين خبراء تكليف

 .  اإلعالمية

3 
البهرامج والهنظم اإلعالميهة الجديهدة والمخرجهات البشهرية  مواصهفات" عهدادإل إرشهادية تعليمهات وضهع

 من إعالميين. 



4 
إتقهان متطلباتهه والهتمكن  الخهريجين علهى التهي بظهاهرة اإلعهالم الجديهد يتعلق فيما علمي بحث إجراء

 العالقة بهذت الظاهرة.   ذات األخرى  والكفاءات المهارات من

5 
التطهوير لالسهتراتيجية،  متطلبهات تحديهد أجهل كليهات اإلعهالم مهنبهها  تخهتص ملفهات حقيبهة تقيهيم

 إعالمية جديدة.  لبرامج  المستقبلية والفرص التوجهات باإلضافة إلى

 .  الحالية للبرامج اإلعالمية الصحيحة المعايير وضع 6

7 
ي تهههدقيق للبههههرامج والهههنظم والمنههههاهج وتطهههوير مواصههههفاتها بمههها يتناسههههب مهههع التحههههوالت المعاصهههرة التهههه

 يشهدها اإلعالم. 

8 
والتقيهيم فيمها يتصهل بهالمقرارت الدراسهية الخاصهة  والهتعلم،  التعلهيم،  لعمليهات اسهتراتيجيات تطهوير

 بكليات اإلعالم. 

9 
 الجديهدة البهرامج مواصهفات علهى العهالي فهي كهل بلهد التعلهيم ووزارة الجامعهة موافقهة علهى الحصهول

  والمناهج التي تساير ياهرة اإلعالم الجديد. 

10 
الحاليهة فهي كليهات اإلعهالم، والخهروج بنتيجهة ههذا  للبهرامج الجديهدة البهرامج والهنظم مواصهفات تطبيهق

 التطبيق من حيث السلبيات وااليجابيات. 

 اإلعالمية.  للبرامج المستمر والتطوير  التقويم وعمليات الجودة،  مراقبة أساليب تطبيق 11

12 
 بهرامج فهي التوسهع أو إنشهاء اقتهراح قبهل تحديهدها يتوجهب التهي األساسهية المهدخالت الئحهة تحديهد

 جديدة إعالمية

13 
ن التهي القهوة ونقهاط الفهرص تحديهد  بهرامج فهي التوسهع مهن كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي تمكها

 متطلبات اإلعالم الجديد إلى استناداا  جديدة إعالمية



 بها.  والتوسع ديدةج برامج إعالمية إلنشاء العمل مع الم سسات اإلعالمية 14

الهدف 

 الثالث 
 تطوير التقنيات اإلعالمية الحديثة في كليات اإلعالم   

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 
للطلبهة وتهدريبهم  الفعهال الهدعم مهع مناسهبة إعالميهة جديهدة بيلهة خلهق حهول إرشهادية تعليمهات وضهع

 على عمل مونتاجات إعالمية واستقصاءات ميدانية

2 
أسهاليب التقنيهات الحديثهة فهي  تطهوير خهالل مهن إعهالم جديهد خلهق حهول إرشهادية تعليمهات وضهع

 .  اإلعالم

 في الوصل لمتطلبات اإلعالم الحر.  تساهم التي الحالية لكليات اإلعالم الممارسات طبيعة تحديد 3

4 
اإلعالمههي فههي كليههات اإلعههالم فههي الههوطن العربههي،  اإلطههار ارأدو  لتطههوير إسههتراتيجية وضههع

 العالي التعليم ووزارة الجامعة موافقة على والحصول

   القائمة في كليات اإلعالم في الوطن العربي.  والتشريعية التنظيمية األطر لتعديل إستراتيجية وضع 5

6 
وير كليهات اإلعهالم لمواكبهة اإلعهالم الضهرورية آلليهات تطه الماديهة المهوارد لتهأمين إسهتراتيجية وضهع

 الجديد. 

7 
بينكليهات اإلعهالم والم سسهات والوكهاالت العالميههة  الفعهال والتواصهل للتنسهيق إسهتراتيجية وضهع

 المتصلة بالشأن اإلعالمي. 

  االستراتيجيات المقترحة من كليات اإلعالم أن وجدت.  لتطبيق عمل خطط إعداد 8

  التنفيذ الخاصة باستحداث تقنيات جديدة في بيلة كليات اإلعالم.  ومتابعة العمل خطط تطبيق 9



الهدف 

 الرابع 
 التعليم ضمن ظاهرة اإلعالم الجديد  في  التقليدية غير  تدريس تطوير طرائق

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 
 وتطبيق األهداف،  وتوضيح لتدريس الحالية في كليات اإلعالم، لمناهج وطرائق ا تحليل إجراء

 األداء. لتطوير استراتيجيات 

2 
 وفرص الضغط نقاط لتحديد الكليات لكل  والمخاطر  والفرص والضعف  القوة  لنقاط  تحليل إجراء

 لتبني مناهج جديدة  الجيدة للممارسات نماذج عن البحث فيها  بما (SWOT) التطوير، 

3 
 فيه بما  على العمل اإلعالمي وأهميته  تركز التي الفعالة للمناهج األساسية  ئص الخصا تحديد

 الطالبة إلجراء البحوث  استراتيجيات دعم

4 
لألساليب وطرائق التدريس الخاصة بالمادة   الفعاال االستخدام حول  إرشادية  تعليمات وضع

 . اإلعالمية

  التدريب. ت ومتطلبا الالزمة والمالية  البشرية الموارد تحديد 5

6 
 على والحصول  تحديدها  تم  التي المشاكل لمعالجة  جديدة  حلول لتطبيق استراتيجيات تطوير

   الموافقة. 

 الطالب  على  تركز التي والتعليم التعلم أساليب  حول  استراتيجيات  تطبيق 7

 . التقليدي   ير  بالشأن اإلعالمي المعنيين  األشخاص  قدرات  لبناء تدريبي  برنامج تطبيق 8

الهدف 

 الخامس
 تساير وتواكب اإلعالم الجديد التي  التعليمية البرامج اعتماد



 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 

  يخضع حيث كليات التربية  آليات في األكاديمية المتصلة باإلعالم الجديد البرامج تحديد

المهني في الم سسات   والتطوير  العمل  أجل  من  شهاداتهم العتماد راءات إج إلى الخريجون 

 اإلعالمية. 

2 
 االعتبار بعين األخذ مع  األكاديمية للبرامج والنظم االعتماد ومواصفات  معايير  عن بحث إجراء

  لمعايير الجديدة لإلعالم الجديد. 

 دمشق  جامعة آليات  في األكاديمية  البرامج بين االعتماد  أولويات تحديد 3

 األكاديمية المتصلة باإلعالم الجديد  البرنامج لتطوير إستراتيجية  وضع 4

 ي نموذج برنامج على  بالتنفيذ البدء  مع  لالعتماد،  المختارة  البرامج على لتطبيقها  عمل خطة إعداد 5

6 
 لتقويموا الداخلي التدقيق عمليات خالل من  النتائج وقياس النموذج البرنامج على  الخطة تطبيق

 الخارجي لكليات اإلعالم.

7 
االعتمادية في   متطلبات تحقيق إلى وصوالا  المختارة األكاديمية  للبرامج التطوير  خطط تطبيق

 كليات اإلعالم في الوطن العربي.

الهدف 

 الساد 
 البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة القدرات تطوير 

 2019وحتى الربع الرابع من  2016ع الرابع لعام اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الرب رقم

 ألعضاء هيلة التدريس. في اإلعالم ضمن الكليات مفهوم التميز تحديد 1

 التطوير  ومجاالت والضعف القوة  نقاط  فيها بما  البحثية  والقدرات للنشاطات ذاتي  تقييم إجراء 2



 عالمية.اإل (SWOT Analysis) والمراكز  الكليات تواجه والمعوقات التي

  الكليات اإلعالمية.  رسالة يحقق  بما  تطويرها  الواجب  العلمي  البحث  مجاالت تحديد 3

4 
تطويرهافي مجال   الواجب  المجاالت  في  العلمي  البحث  بنتائج المعنية  الخارجية  الجهات  تحديد

  اإلعالم ومنها على سبيل المثال ال للحصر )الم سسات اإلعالمية(. 

5 
 الواجب  المجاالت في  العلمي البحث فعاليات تمويل في  تشارك أن  يمكن ي الت الجهات  تحديد

 البحثية ألعضاء هيلة التدريس.  القدرات تعزيز تطويرها في

6 
ألعضاء هيلة   البحث  فعاليات تطوير أجل من المهارات وتعزيز القدرات لبناء برنامج وضع

  التدريس والطلبة على حد سواء. 

  رسالة الكيات اإلعالمية.  تحقيق مع يتوافق بما الكليات في العلمي للبحث إستراتيجية خطط إعداد 7

8 
مستوى   على واحدة  بحثية خطة ضمن الكليات في العلمي  للبحث  اإلستراتيجية  الخطط دمج

  الجامعات. 

9 
 تطوير بهدف المهارات لدى أعضاء هيلة التدريس والطلبة وتعزيز القدرات  بناء برنامج تطبيق

  في هذت الكليات.  العلمي لبحثا فعاليات 

  الكليات  في  العلميالمتصل بالجانب اإلعالمي للبحث اإلستراتيجية  الخطط تطبيق 10

الهدف 

 السابع
 األكاديمية واإلعالمية  األطر  وقدرات مهارات تطوير 

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

 التدريسي. اإلطار  ألعضاء  حوافز منظومة  عوض 1



2 
 الممارسات  متطلبات  على اعتماداا  التدريسي اإلطار ألعضاء التدريب الحتياجات تحليل إجراء

 اإلعالمية الجيدة.

 التدريسي اإلطار  قدرات  لبناء اإلستراتيجية  الخطة ومراجعة وضع 3

  ة والعاملين في كليات اإلعالم. ألعضاء الهيلة التدريسية والطلب حوافز منظومة  وضع 4

5 
 على اعتماداا  العلمي البحث في ألعضاء الهيلة التدريسية والطلبة تدريب الحتياجات تحليل جراء

 العلمي  البحث  منهجيات/عمليات

 اإلنكليزية واللغات األخرى.  اللغة في  التدريسي اإلطار  لتمكين  تدريبي  برنامج وضع 6

 . التدريس وفي المجال اإلعالمي في  لتميزا حول  تدريبي  برنامج وضع 7

8 
المستهدفة في كليات   التعليمية المحصلة وتحديد البرامج  مواصفات " حول  تدريبي  برنامج وضع

 اإلعالم. 

9 
التعليمية داخل الكليات   العملية  في التفاعلي  التعليم استراتيجيات دمج حول  تدريبي  برنامج وضع

 ة المحددة.بما ينسجم مع الرسالة اإلعالمي

10 
 النقدي  التفكير  أعضاء الهيلة التدريسية والطلبة على قدرة  تطوير حول  تدريبي  برنامج وضع

  ومهارات االستقصاء الصحفي.

11 
 خلق  حول تدريبي برنامج  ووضع  التعليم في  المعلومات تقانة  استخدام حول  تدريبي  برنامج وضع

 للتعلم  الداعمة التعليمية  البيلة

الهدف 

 منالثا
 اإلدارية والمراسلة بين الكليات والمؤسسات اإلعالمية األخرى  العمليات تطوير 



 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 
 المتبادلهة العالقهات وتحديهد كليات اإلعهالم في المختلفة اإلدارية العمليات متابعة بين نموذج وضع

  البعع.   بعضها بين

2 
 المههام،  األههداف،  العمهل اإلعالمهي والصهحفي،  مجهال فيهها بمها اإلداريهة العمليهة متطلبهات تحديهد

 .  األداء وم شرات والبشرية المادية الموارد النشاطات، 

 المتتالية للكليات.  اإلدارية  العملية نشاطات تنفيذ مراحل تبين متابعة خارطة وضع 3

4 
 القائمهة بالنشاطات مباشرة المعنية األطر اإلعالمية من مشكلة اإلدارية العملية لتطوير فرق  تنظيم

  العملية اإلعالمية.  نتيجة  على ت  ر والتي

5 

 علهى العمهل يتوجهب التهي المواضهع وتحديهد القائمهة اإلداريهة العمليهات وتهدقيق الهذاتي التقيهيم إجهراء

 لتطوير عمل بخطة مرفقة التصميم،  مرحلة في تحديدها تم التي المرجوة األهداف  لتحقيق تطويرها

 العملية اإلعالمية في الكليات. 

6 
 أجل من كليات اإلعالم في الوطن العربي في والتنظيمية  الهيكلية  البنية  لتطوير إستراتيجية  وضع

 للوصول لمتطلبات اإلعالم الجديد. المرجوة األهداف تحقيق

  .  نكليات اإلعالم في الوطن العربيبي التواصل نظام لتطوير إستراتيجية وضع 7

8 
 المهوارد علهى والحصهول للو هائق،  سجل وإنشاء للعملية اإلعالمية ،  الالزمة الو ائق تعديل أو إنتاج

  للعمل اإلعالمي الجديد.  الالزمة والبشرية المادية

 اإلعالمية.العملية  تطبيق في للبدء  معاا  ومادية بشرية وموارد و ائق من العملية  مكونات  وضع 9

 فهي وتعهديلها المطلوبهة،  أدوارههم فيهه بمها العمليهة تطبيق في المعني اإلطار سلوك في التغيير تقويم 10



  المرجوة األهداف إلحراز اللزوم  حال

11 
رسالة كليات اإلعالم من التطوير   لتحقيق  بعع مع بعضها  المختلفة اإلدارية العمليات ربط

 والتحديث.

الهدف   

 التاسع
 اإلدارية اإلعالمية  األطر  وقدرات مهارات ر تطوي

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

 اإلداري في الكليات للتواصل مع الم سسات اإلعالمية. اإلطار  ألعضاء  حوافز منظومة  وضع 1

 التابعة لكليات اإلعالم. األقسام في ي اإلدار  اإلطار  ألعضاء الوييفية  التوصيفات تطوير 2

3 
 في اإلداري  اإلطار  ألعضاء  الوييفية  التوصيفات  على  اعتماداا  التدريب الحتياجات تحليل إجراء

 كليات اإلعالم.

 اإلداري  اإلطار  قدرات  لبناء اإلستراتيجية  الخطة ومراجعة وضع 4

5 
كليات   في  اإلداري  اإلطار أعضاء بين األدوار بتبادل  يسمح نظام لتطوير  إستراتيجية خطة وضع

 اإلعالم. 

 اإلدارة والتوير اإلعالمي والصحافي. في  العملياتي النهج حول  تدريبي  برنامج وضع 6

 المشروعات اإلعالمية. إدارة  في اإلطارية المصفوفة استخدام" حول  تدريبي  برنامج وضع 7

8 
الستخدامها في العملية   (MIS)ت المعلوما إدارة  أنظمة تطوير حول  تدريبي  برنامج وضع

 اإلعالمية. 

اإلنكليزية كي يسهل التواصل مع م سسات   اللغة  في اإلداري  اإلطار  لتمكين  تدريبي  برنامج وضع 9



 إعالمية أجنبية.

 التدريبية فيما يتصل بالجانب اإلعالمي  البرامج المدربين وتطبيق لتدريب  برنامج وضع 10

الهدف   

 العاشر
 بالمجتمع  عالم كليات اإل  ربط

 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

1 
 تههدف والتهي الحاليهة لكليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي الممارسهات فهي والضعف القوة نقاط تحديد

 بالمجتمع هذت الكليات ربط إلى

2 
 المنفعة  :مثال والمجتمع  كليات اإلعالم بين قات للعال األساسية  والخصائص  األهداف تحديد

 المعرفة، إجراء استقصاءات صحفية.   تبادل وعمليات  التعاون  المتبادلة،

3 
 الممارسهات تحسهين خهالل مهن الصهالت/للعالقهات المرجهوة األههداف لتحقيهق إسهتراتيجية وضهع

 جديدة.  عمل مجاالت وتطوير الحالية

 الجديدة.  العمل وتطوير مجاالت الحالية لممارساتا لتحسين اإلستراتيجية تطبيق 4

5 
 طويلهة المنفعهة بههدف والمقترحهة الحاليهة الممارسهات العمهل اإلعالمهي مهن لنقل استراتيجيات وضع

 والمجتمع.  المدى للكليات

  نقل العمل اإلعالمي والصحافي.  استراتيجيات تطبيق 6

الهدف 

الحادي  

 عشر 

 من كليات اإلعالم في الوطن العربي  إعالميين مختارين رابطة  تأسيس



 2019وحتى الربع الرابع من  2016اإلجراء / مع فترة التنفيذ من الربع الرابع لعام  رقم

 كليات اإلعالم في الوطن العربي. خريجي رابطة لتأسيس المرجعية  والشروط اإلستراتيجية  وضع 1

2 
 ا كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي.  يجهيخر  عن المعلومات لتو يق بيانات قاعدة منظومة اعتماد

  هذت الرابطة.  عمل لضمان الالزمة والمادية البشرية الموارد ودراسة بها،  المرتبطة والبروتوكوالت

3 
 البشهرية المهوارد كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي. وتخصهيص خريجهي رابطهة مكتهب تأسهيس

 المكتب.  لعمل الالزمة والمادية

4 
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 خاتمة

سهههتكون خاتمهههة ههههذت الدراسهههة فهههي العهههودة إلهههى المرجعيهههات والمنطلقهههات األساسهههية أليهههة اسهههتراتيجية إعالميهههة     

لتهي عليهها أن تكهون قائمهة أساسهاا علهى قاعههدة التطهوير والتحهديث فهي بنيهة كليهات اإلعهالم فهي الههوطن عربيهة؛ وا

العربههي وفههي ضههوء التحههوالت المعاصههرة، للوصههول إلههى متطلبههات اإلعههالم الجديههد، باإلضههافة إلههى أن المرجعيههة 

فإنههههها سههههتكون بالضههههرورة  لالسههههتراتيجية هههههي حريههههة الههههرأي والتعبيههههر أوالا وأخيههههراا. وفههههي  يههههاب هههههذت المرجعيههههات

اسهههتراتيجية ناقصهههةا وُمحفهههزة وُمنتجهههة لمنهههاخ قهههد يكهههون أكثهههر قابليهههة لتبنهههي الفكهههر المتراجهههع، ومنتجهههة لمخرجهههات 

إعالميهههة وصهههحفية متماهيهههة بهههوعي أو مهههن دون وعهههي مهههع سهههياقات عهههدم التحهههديث والتطهههوير فهههي آليهههات العمهههل 

ويأمههل الباحههث أن تمههر االسههتراتيجية بعههدة مراحههل وعليههه مههن الممكههن  .اإلعالمههي علههى مسههتوى الههوطن العربههي

 منها اآلتي: 



 والمتابعة التقييم -1

بنجهاح وفعاليهة  ووصهولها تنفيهذها فهي التقهدم ومهدى اإلسهتراتيجية ألھهداف الخطهط تغطيهة مهدى لمعرفهة سهعياا    

 متناهيهة بدقهة جيةللمتابعهة تنفهذ مهن قبهل مقيامهي االسهتراتي وانعكاسها على المنتج اإلعالمي، سهيتم تحديهد آليهات

 مهن االنتههاء يهتم وحتهى الفكهرة عمليهة إعهداد مهن بهدءاا  المختلفهة،  االتصهال إسهتراتيجيات وتنفيهذ إعهداد مراحل في

 تتضمنها اإلستراتيجية.  التي األنشطة  لجميع البعدي التقييم

ماان علااى ساابيل المثااال ال للحصاار )اقتااراح  :ماان مكونااة االسااتراتيجية ومتابعااة لتقياايم لجنااة تشااكيل -2

 الباحث( 

 رئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال )األستاذة الدكتورة مي العبد هللا(.  ✓

 .الرسمية اإلعالمية الم سسات مدراء ✓

 الخهاص اإلعالمهي القطها  ويمثلهون  أعضهاء مهن الهيلهة التدريسهية تختهارهم الرابطهة للمتابعهة أربعهة ✓

 ة(. إلكتروني صحافة  فضائياات،  إذاعات،  )صحافة، 

 .باإلعالم المعنية المدني المجتمع م سسات عن ممثل ✓

 مستقلين.  إعالميين خبراء  ال ة ✓

 المعنيهين فهي تنفيهذها وتقديمها إلهى اإلستراتيجية تنفيذ في األداء سير عن دورية تقارير بإصدار اللجنة تقوم   

 الناجمهة إلهى المشهكالت بهالتعرف جنهةالل تقهوم كمها .العهام الهرأي وإعهالم الغايهة السهنوية لههذت الميزانيهات وتحديهد

باإلضهافة إلهى  .المعنيهة باإلسهتراتيجية الم سسهات عمهل ومعالجتهها وتنسهيق اإلسهتراتيجية متطلبهات تنفيهذ عنهد

 ويقهوم للرابطهة العربيهة للبحهث العلمهي وعلهوم االتصهال يتبهع اإلسهتراتيجية تنفيهذ لمتابعهة تنفيهذي مكتهب إنشهاء

 والبرامج.   رعيةالف للخطط  الحثيثة بالمتابعة



ومن خالل عملية المتابعة سيتم التعرف السريع على المشكالت الناجمة عند تنفيهذ أههداف االسهتراتيجية ومهن   

 فعاليتها ونجاحها.  ومدى توفير المعلومات الخاص بالمجاالت التي تغطيها أهداف االستراتيجيةو    م معالجتها. 

 ث( سنوات اقتراح من الباح3الزمنية )  المحّددات -3

 ويشمل  ال ة أعوام،  في يتمثل نسبياا  محدوداا  زمنياا  إطاراا  اإلعالمياة اإلستراتيجية اعتمدت

 :أساسية مراحل  الث

عام واحد يتم من خالله ) تعهديل التشهريعات ذات اآلولويهة بآليهات كليهات اإلعهالم فهي  القصير:  المدى ❖

 الوطن العربي(.            

المهالي  الهدعم شهامل وتهأمين إعالمهي تهدريب مركهز مهن خاللهه )إنشهاءعهام واحهد يهتم  :المتوسااط المدى ❖

 لهذا المركز(.  

 كاملة(.   اإلستراتيجية مضامين يتم من خالله )تنفيذ 2019عام واحد لغاية نهاية   البعيد:  المدى ❖

 المخرجات -4

 اعتمهدت كليهات اإلعهالم فهي الهوطن العربهي،  فهي اإلعهالم قطها  تنميهة فهي متخصصهة اإلسهتراتيجية ھهذت تعهد

 تنفيذها في ُيسهم أن الم مل ومن اإلعالمي،  التخطيط أسس

فهي الهوطن العربهي وتطهوير بنيهة كليهات  اإلعهالم قطها  بيلهة تحسهين فهي المتمثهل اإلسهتراتيجي الههدف تحقيهق

 اإلعالم في الوطن العربي والوصل لمتطلبات اإلعالم الجديد. 

 الرئيسية المخرجات -5

والمسه ولية، مهع  قاعهدتي الحريهة رة ومواكبهة اإلعهالم الجديهد الهذي يقهوم علهىالمأمولهة فهي مسهاي الرؤيهة تحقيهق

 تحقيق مخرجات اكاديمية من الطلبة الخريجين المتميزين في العمل اإلعالمي. 



 الفرعية المخرجات -6

 وسهائل مهع حقيقيهة اإلعالميهة، وبنهاء شهراكة بالم سسهات الثقهة علهى يهنعكس بمها العربهي،  بهاإلعالم الثقهة زيهادة

 .الخاصة في المجتمعات العربية عالماإل

ومههن خههالل هههذت المقاربههة الفكريههة لبنههاء اسههتراتيجية خاصههة بكليههات اإلعههالم فههي الههوطن العربههي للتطههوير فههي    

 العربيهة الهدول اإلعالمهي بهين التبهادل بنيتها ومضامينها ومناهجهها ونظمهها وبرامجهها، نجهد أنهه البهد مهن تعزيهز

والقضهايا التهي تمهس الهوطن العربهي، وأخيهراا وبنهاءا علهى مها سهبق  األحهداث حهول عربهي مشهترك منظهور لتهوفير

فإن الباحث يضهع حيثيهات ههذت الدراسهة للقهائمين علهى السياسهة اإلعالميهة فهي الهوطن العربهي، كمها يضهعها فهي 

 أيدي القائمين على الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال. 
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 بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية

 -مقاربة استشرافية لمدرسة عربية  -

 

 د.محمد شطاح

 جامعة الشارقة-االتصالكلية -الجماهيري قسم االتصال 

 :مقدمة

يات اإلعالم واالتصال،  ارتبط البحث في علوم اإلعالم و االتصال في البلدان العربية ببداية نشوء اقسام و كل

وتعود هذت الفترة في  البية هذت الدول الى ما بعد االستقالل، و ما رافقها من مجهودات للدولة الوطنية في  

مجال التعليم، وذلك عبر ارسال عدد معتبر من البعثات العلمية الى الجامعات األوربية و األمريكية ، قصد  

س اإلعالمي و البحث في مختلف حقول هذا االختصاص. وإذا كان  نقل الخبرة و التجربة في مجالي التدري

حقل علوم اإلعالم و االتصال جديد على البيلة التعليمية و البحثية العربية  مقارنة بالحقول المعرفية األخرى،  

ال  فإن ذلك مرتبط أيضا بحدا ة التجربة حتى في البلدان الغربية ،حيث بدأ االهتمام ببحوث اإلعالم و االتص

من    عدد  في  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الماضي  القرن  من  الثال ينات  في 

 البلدان األوربية.

وعموما فإن ما يمكن مالحظته بخصوص التجربة ،هو تلك التبعية التي طبعت بحوث اإلعالم و االتصال  

المنهجية، الى جانب حالة من القطيعة المعرفية و اللغوية،    في بداياتها، على  المستويات الفكرية و اللغوية و 

المدرسة   و  العربي  المشرق  بلدان  في  البحوث  على  االنجلوسكسونية  المدرسة  هيمنة  الى  األصل  في  تعود 

 الفرنسية في البلدان المغاربية.



بداية تشكال مدرسة اليوم وبعد مرور اكثر من نصف قرن على استقالل هذت البلدان، هل يمكننا الحديث عن 

عربية  الرؤية و المنهج في مجال بحوث اإلعالم و االتصال ؟ وماهي اآلليات التي بإمكانها تحقيق ذلك؟   

وما االضافة المعرفية التي ستقدمها ؟ هذت أهم النقاط التي نسعى الى ا ارتها عبر هذا الموضو   من خالل  

و االتصال بالمنطقة، ومحاولة استشراف المستقبل  في   استرجا  جوانب من تاريخ البحث في علوم االعالم

 هذا الحقل المعرفي الهام.  

 أوال: بحوث اإلعالم و االتصال:

تشير العديد من البحوث و الدراسات الى التداخل الموجود بين مفهومي اإلعالم و االتصال، وتحفل أدبيات  

م المفهومين  بين  المقارنة  بالدراسات  المجال  في هذا  المجاالت  البحث  التطور ومن حيث  النشأة و  ن حيث 

وسائل   في  المتسارعة  التطورات  ان  الى  الورقة  هذت  بداية  في  اإلشارة  يجب  لكن  حقل.  كل  بها  يهتم  التي 

 االتصال و  ورة تكنولوجيات المعلومات وزمن التفاعلية، قد ضيقت الفجوة بين المفهومين.   

 بحوث اإلعالم:  •

االطا اإلعالم"  ببحوث  االتصال  يقصد  و  اإلعالم  في  المتضمنة  العمليات  كافة  يضم  الذي  الموضوعي  ر 

النتائج   و  المعلومات  و  البيانات  توفير  تستهدف  التي  الدقيقة  المنظمة  الجهود  تمثل  أنها  ،كما  الجماهيري 

اليه الرسالة اإلعالمية، وقنوات االتصال و الوسائل اإلعالمية الموجه  و    العامة و التفصيلية عن الجمهور 

في   المتضمنة  الصحيحة  اإلعالمية  الجهود  وتخطيط  القرارات  اتخاذ  في  كأساس  تستخدم  التي  االتصالية 

الة...إنها تعين مخططي االستراتيجيات اإلعالمية الصحيحة المتضمنة   المواقف اإلعالمية و االتصالية الفعا

مدى مطابقتها لألهداف اإلعالمية  في المواقف اإلعالمية المختلفة و في التعرف على المخرجات المتحققة و 

 iالمحددة سلفا، مما يسهم في تقييم كافة الجهود اإلعالمية وتطويرها وتنميتها باستمرار".



 بحوث االتصال: •

على خالف بحوث اإلعالم التي تهتم بكافة العمليات المتضمنة في العملية اإلعالمية ،فإن بحوث االتصال   

بإيجاز إنها  اشمل   مجال  الى  العملية  تتجه  عناصر  كل  تتناول  التي  البحثية  و  العلمية  الجهود  مختلف   "

االتصالية ، وهي المرسل و الرسالة و المستقبل و الوسيلة و التشويش و التأ ير و رد الفعل، ضمن مناهج  

ومقاربات علمية محددة ، ومن خالل أدوات تسمح باالختبار و القياس، من أجل الوصول الى نتائج علمية  

على التعرف على مختلف الظواهر االتصالية، والوصول في النهاية الى وضع خطط و استراتيجيات    تساعد

 iiاتصال، تساهم في الجهود العامة لتنمية و تطوير المجتمع".

وقد تطورت بحوث اإلعالم بصفة الفتة بعد الحرب العالمية الثانية، وشملت مجاالت متعددة ومتنوعة تمثلت  

 في:

ت .1 األمريكية  دراسات وبحوث  البيلة  في  االقتصادي و بخاصة  المجال  في  ابتكارات  تم من  ما  ناولت 

المتفجرة بعد الحرب العالمية الثانية، و المتوجهة بكل قوة لالستثمار و العمل في السوق العالمية و  

 األوربية المنهارة بعد الحرب.

السل .2 النفس  علم  علماء   قادها  اإلعالنات،  و  التسويق  مجال  في  و  بحوث  الحقا  ويفت  ،وقد  وكي 

بشكل مكثف و عبر سائل االتصال الجماهيري و االتصال الشخصي، في التأ ير على المستهلكين  

 للسلع و الخدمات.

دراسة   .3 في  المتقدمة،  االحصائية  األساليب  و  العلمية  المناهج  مختلف  استخدام  نحو  توجهت  بحوث 

 الظواهر اإلعالمية و االتصالية.



عالم هي اليوم ضمن مجال  أوسع، هو بحوث االتصال التي تتناول عموما عناصر  وعموما فإن بحوث اإل

 عملية االتصال كما يوضحه الجدول التالي:

 المحور    مجال الدراسة

وسائل االتصال الجماهيرية ،القائم باإلعالم و االتصال ، القوانين النايمة  

صال، االتصال  للمطبوعات و المرئي و المسمو  ،قوانين النشر، نظم االت 

 الشخصي وأشكاله، مواقع التواصل االجتماعي ...الخ.

 المرسل  

 الرسالة   المحتويات المختلفة لوسائل االتصال الجماهيري و االتصال الشخصي.

 الوسيلة)القناة(   .قنوات االتصال الجماهيري و الشخصي 

 شويش  الت ، و النفسي. التشويش الهندسي و الداللي) اللغة و المعاني( 

 المستقبل  الجماهير و المستخدمين لمختلف وسائل االتصال وشبكات التواصل االجتماعي.

تأ ير الرسائل على الجماهير و البيلة المستقبلة لمحتويات االتصال بمختلف  

 أشكاله و انواعه.

 األثر 

 رد الفعل   مخرجات العمليات االتصالية و اتجاهات المستقبل) الجمهور(. 

 

 : نشأة بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية:ثانيا



ببداية    ارتبط  ذلك  أن  ن كد  أن  العربية، البد  البلدان  في  االتصال  نشأة بحوث اإلعالم و  الحديث عن  عند 

الراديو و   و  الصحافة  فيها  تدراس  أقسام لإلعالم  الى  التي تطورت الحقا   ، للصحافة  وأقسام  معاهد  انشاء  

م إلى كليات لإلعالم و االتصال،  تهتم بكل ما يتعلق باإلعالم و االتصال ،بدءا بالصحافة و  التليفزيون،   

 انتهاء بشبكات التواصل االجتماعي و اإلعالم الجديد. 

الى دراسة الظواهر اإلعالمية و    -في البالد العربية  -وهنا يمكن االشارة الى أن جامعة القاهرة كانت السبااقة  

وقد تحول الى كلية لإلعالم بدءا من    1939ل قسم اإلعالم الذي يعود انشاؤت الى عام    االتصالية من خال

، وكذلك الحال  1963. وفي الجزائر بدء االهتمام مع تأسيس المدرسة الوطنية للصحافة في عام  1975عام  

اإلعال وقسم  بالرباط،  لإلعالم  العالي  المعهد  و  تونس  في  األخبار  علوم  و  الصحافة  معهد  بجامعة  مع  م 

العراق    1972الريام منذ عام   ليتحول الى كلية     1964مع قسم الصحافة بكلية اآلداب  في عامو في 

،وقد استعان القسم في سنواته األولى بأساتذة من مصر على  رار الدكتور عبد  2002لإلعالم بدءا من عام

  iiiاللطيف حمزة و الدكتور حسين عبد القادر.

 حوث االعالم في المنطقة العربية في ما يلي:وعموما يمكن حصر أليات ب

 : األقسام و المعاهد والكليات -1

 تلعب األقسام و الكليات دورا مهما في مجال بحوث االعالم و االتصال عبر:   

و   • اإلعالم  تخصصات  تدرس  التي  المراكز  و  الكليات  و  األقسام  به  ونقصد  األكاديمي:  التدريس 

و  عليا   شهادات  ،مانحة  التي  االتصال  والرسائل  األطاريح  خالل  من  العليا،  الدراسات  في  بخاصة 

 تهتم بتطبيق مختلف المناهج و تتعامل مع جملة من المفاهيم و النظريات.



في   • بارزا  دورا  االتصال  و  اإلعالم  حقول  في  المتخصصة  المجالت  لعبت  المتخصصة:  المجالت 

و الظواهر اإلعالمية  لمختلف  المقاربات  و  الدراسات  ،   تطور  في  أهمها االتصالية  الواردة  المجالات 

 الجدول التالي:

 في الوطن العربي  اإلعالم واالتصال في حقل  جدول يوضح أهم المجالت المتخّصصة 
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 في الوطن العربي  اإلعالم واالتصال في حقل جدول يوضح أهم المجالت المتخّصصة   

 المراكز و المخابر المتخصصة:-2

مثل:   االتصال  بكليات اإلعالم  و  االتصال  دراسات اإلعالم و  في  المتخصصة  المراكز  بها  مركز  ونعني 

 بكلية االتصال بجامعة الشارقة.  مركز دراسات الجمهور بجامعة القاهرة ،و   دراسات الرأي العام بكلية االعالم

 المنظمات العربية:  -3

المنظم و  ساهمت  المجالت  خالل  من  االتصال  و  اإلعالم  بحوث  تطوير  في  العربية  الم سسات  و  ات 

مع   الحال  هو  كما  االصدارات،  و  النشريات  مختلف  و  العربيةالدوريات  الدول  اذاعات  يقوم    اتحاد  الذي 

التليفزيون ،كما يصدر مجلة   الراديو و  العربية"بإنجاز بحوث ودراسات ميدانية في مجال  صفة  ب  "االذاعات 

على   ينطبق  األمر  ،أيضا  الخليج" دورية  تلفزيون  و  إذاعة  و    "جهاز  االذاعة  ببحوث  االهتمام  خالل  من 

الجهاز مجلة  في  المنشور  المتخصصة  الدراسات  وعبر  الخليج  منطقة  في  تلفزيون  التليفزيون  و  إذاعة   "

بمنطقة  الخليج" المتعلقة  اإلعالمية  الدراسات  و  البحوث  بتشجيع  الجهاز  لجائزة    ويهتم  بمنحه  وذلك  الخليج 

 للبحوث و الدراسات المتميزة."جائزة البحوث و الدراسات "سنوية هي:  

 ومن أهم هذت المنظمات العربية نذكر ايضا:  

  ivالمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم.- •

مجلة الباحث   .9

 االعالمي

كلية االعالم/جامعة  

 بغداد 

200

5 

8005-

1995 

http://www.comc.uobaghdad.e

du.iq 



        .vاتحاد اذاعات الدول العربية - •

        vi.جهاز اذاعة و تليفزيون الخليج  - •

 المؤتمرات و الملتقيات:  -4

و   القضايا  من  عدد  تتناول  التي  الندوات  و  الملتقيات  و  الم تمرات  عشرات  العربية  بالمنطقة  سنويا  تعقد 

الموضوعات ،وتقدم عشرات البحوث و الدراسات في مجال اإلعالم و االتصال ،وتساهم بدورها في إحداث  

 .تراكم رأسمال معرفي هام، في هذا الحقل من العلوم

 الجمعيات العلمية:  -5

اإلعالم و   علوم  في  الروابط  و  الجمعيات  تأسيس  الى  العربية  بالبلدان  األخيرة  السنوات  في  المهتمون  اتجه 

، التي من شأنها أن تساهم في توطيد    vii" الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال"االتصال، ومنها  

ت بين المهتمين و الباحثين في البلدان العربية ،وإحداث تقارب على  الروابط العلمية و تبادل التجارب و الخبرا

الصعيد العلمي و المعرفي، والسعي نحو تأسيس مدرسة عربية في بحوث اإلعالم و االتصال على  رار ما  

 يحدث في أروبا و الواليات المتحدة األمريكية.

 االليكترونية:  البوابات و المنصات-6

انتشار االنترنيت و التواصل االجتماعي الحقا  الى يهور مواقع عربية تهتم بنشر و مناقشة    أدى  شبكات 

التي     .viii"البوابة العربية لعلوم االعالم واالتصالالبحوث في مجال االتصال و اإلعالم، كما هو الحال مع  

 تقوم بنشر عدد من البحوث و الدراسات في علوم اإلعالم و االتصال.



 شخصية:المواقع االلكترونية ال-7

و   البحوث  بنشر  تهتم  إلكترونية شخصية  مواقع  تأسيس  إلى  العرب  الباحثين  و  األكاديميين  من  عدد  اتجه 

الرسائل و الدراسات المتخصصة في مجال اإلعالم و االتصال، و المساهمة في تبادل البحوث و الخبرات  

بالنسبة للمقاربات، و طرق التناول و    واآلراء حول القضايا المطروحة، سواء بالنسبة للمشكالت االتصالية ،أو 

 المعالجة العلمية لها .

 مراكز البحوث و الدراسات في العلوم االجتماعية و االنسانية:  -8

إن البحث في علوم اإلعالم و االتصال ليس حصرا على المراكز المتخصصة في مجال االتصال و اإلعالم  

ية و النفسية و األمنية و يرها ،باعتبار علوم االتصال علم  بل يمتد الى مراكز البحوث االجتماعية و اإلنسان

البحث والموضوعات و اإلشكاليات .   المناهج وأدوات  ، ويتقاطع مع علوم أخرى في  متعدد االختصاصات 

خالل   من  االتصال  بظواهر  االجتماعية  و  االنسانية  العلوم  في  وبخاصة  المعرفة  حقول  من  جملة  وتهتم 

 ي األخير للمعرفة االنسانية، وإجابات وحلول لعدد من المشكالت و المسائل العلمية.مقاربات مختلفة ،هي ف

 تأثير المدار  الغربية:  الثا: 

اإلعالم  وسائل  نشأة   مع  الحال   كان  كما  العربية   البلدان  في  االتصال  و  اإلعالم  بحوث  نشأة  تنوعت 

ال بالحقبات  ذلك  وارتبط  التليفزيون(،  و  والراديو  الوجود  )الصحافة   من  ،بدءا  العربية  المنطقة  بها  مرت  تي 

 العثماني، ومرورا بالحقبة االستعمارية، ووصوال الى مرحلة االستقالل.

وتكفي اإلشارة هنا الى النشأة االستعمارية للصحافة بالجزائر و الراديو و التليفزيون، وبدرجة أقل في تونس و  

 Les frères Lumière " لوميارحيث تنقل اإلخوان"   المغرب، كذلك عرفت الجزائر السينما بصفة مبكرة



الجزائر        عامالى  في  الجزائر  عن  فيلم  األ ر   ix. 1896لتصوير  للبنانيين  فكان  العربي  المشرق  في  أما 

البيلة   البداية  في  مصر  وشكلت  السينما،  و  التليفزيون  و  الراديو  بعدها  ومن  الصحف  انتشار  في  الكبير 

 درات والتجارب.  الحاضنة لمختلف المبا

لكن ر م انتشار الصحافة  م الراديو و التليفزيون الحقا فإن تجربة البحث في علوم اإلعالم و االتصال بدأت  

في   المتخصصة  المعاهد  و  األقسام  إنشاء  في  العربية  البلدان  شرعت  حيث  االستقالل،  بعد  المنطقة  في 

ت العليا واعداد الرسائل العلمية، التي في اعتقادنا تعد  التدريس اإلعالمي، لتتجه الحقا الى فتح مجال الدراسا

النواة األولى للبحث العلمي في هذا الحقل المعرفي. ولتطوير هذا الجانب اتجه عدد منها الى نظام االبتعاث  

م و  الى الخارج لالستفادة و نقل التجربة البحثية الحقا الى البلدان العربية. وعليه يمكنا القول ان بحوث اإلعال

المدرسة  هما  مدرستين،  كنف  في  التاريخية  الظروف  هذت  ضوء  في  و  تمت  العربية  البلدان  في  االتصال 

و المدرسة الفرنسية في بلدان المغرب العربي، وسنحاول فيما    -بصفة عامة  -األنجلوسكسونية في المشرق  

 يلي  تحديد أهم مالمح وسمات كل المدرسة.

 المدرسة االنجلوسكسونية :-1

االهتمام  تعت ارهاصات  وتعود  االتصال،  و  اإلعالم  علوم  في  البحث  مجال  في  رائدة  األمريكية  المدرسة  بر 

بدراسة الظواهر اإلعالمية و االتصالية الى الثال ينات من القرن الماضي، وتحددت مالمحها في الخمسينات  

و  األولى  الحربين  ساحة  خارج  المتحدة  الواليات  وجود  وساعد  القرن،  نفس  بحوث    من  نهضة  على  الثانية 

اإلعالم و االتصال، الى جانب هجرة عدد من العلماء األلمان وبلدان شرق أروبا ،ونقل مراكزهم الى الواليات  

على  رار   هناك  البحثي  نشاطهم  ومزاولة  فرانكفورتالمتحدة  كان    مدرسة  كذلك  االجتماعية.  البحوث  في 

عام و انتعاش الحياة السياسية، و يهور ما بات يعرف بمراكز  للممارسة الديمقراطية و لبروز حركة الرأي ال



عام في  قالوب  معهد  )مع  اآلراء  في  1936سبر  الكبير  األ ر  الخدمات،  و  السلع  على  اإلعالن  وازدهار   )

تطور البحوث، و يهور حقل معرفي جديد هو حقل اإلعالم و االتصال، له مناهجه وموضوعاته وأعالمه ،  

 ونذكر منهم:

Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld,Wilbur Lang Schramm,David Easton,Walter 

LippmannوCarl Hovland, Elihu Katz, Bernard Berelson, Wilbur Schramm. 

االقتصاد   و  النفس  علم  و  االجتما   و  السياسة  بين  ،وجمعت  العلماء  له الء  العلمية  المشارب  تعددت  وقد 

وقياسه   العام  الرأي  الى  والدعاية،  التأ ير   دراسة  الى  النماذج  صيا ة  من   ، اسهاماتهم  وتنوعت  و يرها، 

االتص  رسائل  محتويات  الموضوعات،فتحليل  من  و يرها  في  . ال  االتصال  و  اإلعالم  بحوث  ارتكزت  قد  و 

اإلعالم،    كليات  ، م  اإلعالم  أقسام  خالل  من  االسهامات،  هذت  على  األولى   سنواتها  في  العربي  المشرق 

نفهم وسائل االعالم" لمارشال    ى وأقسام االجتما  ومراكز البحوث  من خالل ترجمة بعع األعمال ،مثل "حت

لو  شرام  . xMarshall Macluhanهان  ماك  لولبور  الوطنية"  التنمية  و  "اإلعالم  م لف  xi-Wو 

SCHRAMM  . 

  م جاءت  الحقا مرحلة التأليف وإجراء البحوث ،وقد مرت بالمراحل التالية:

 مرحلة االهتمام بالجوانب التاريخية لوسائل االعالم. .1

 ة و دراسات تحليل المحتوى.مرحلة  الدراسات االمبريقية من خالل الدراسات الميداني .2

 مرحلة دراسات وسائل اإلعالم كم سسات. .3

مرحلة االهتمام بدراسة تكنولوجيات االتصال الحديثة من خالل قياس التأ ير و طرق االستخدامات و   .4

 االشباعات.

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=paul+lazarsfeld&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpZG5eUqXFF5BaVJyfF5yZklqeWFl86pDShVgVPqWeDXkzg-0jSpYIn5EEAKMynFNFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CLgBEMQNMBg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=643&q=carl+hovland&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxCnfq6-gaFxZaWBEphpnJFnlKbFF5BaVJyfF5yZklqeWFnsYXCkN8Nb7o-os4PRPFbPiRMWHdIBAOvymBBFAAAA&sa=X&ei=vcpgVLDFCs7darvugbgP&sqi=2&ved=0CMgBEMQNMBg
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https://www.google.fr/search?sa=X&biw=1366&bih=643&q=bernard+berelson&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyYHsxCnfq6-gZG5eUmVEheIaVqRl1yYo8UXkFpUnJ8XnJmSWp5YWazTLS65Zm7J-_KHP97bHW5k021kOAwAOLkFkEYAAAA&ei=ecxgVKexIYX5aoWEgJAM&ved=0CIkCEMQNMBs


 وقد ساعد على تطور البحوث:

 تنامي عدد اقسام اإلعالم و االتصال في الجامعات. •

 الدراسات. تنامي مراكز البحوث و •

 انتشار وسائل اإلعالم.   •

 انتشار تكنولوجيات االتصال. •

 المدرسة  ) الفرنسية(الفرنكوفونية. -2

و   اإلعالم  بحوث  مجال  في  األمريكية  نظيراتها  عن  الفرنسية  المدرسة  تأخر  الى  واألبحاث  الدراسات  تشير 

جه الى  فرنسا   في  المعرفي  الحقل  هذا  تأسيس  في  الفضل  ،ويعود  الم سسين:  االتصال   Robertود 

Escarpit ,Jean Mariat,Roland Barthes       الى وعمل    Abraham MOLESباإلضافة 

أقل ابرهام مولس" الجميع وبدرجة  االختصاص    "  بهذا  الجامعية   األوساط  اعتراف من  الحصول على  على 

ة الكتاب و النشر،  المعرفي الجديد، والذي بدأ  من خالل بعع الدروس في الجامعات مثل الصحافة و مهن

االستشاري   المجلس  اقنا    على  السابق  الفريق  عمل  و  االتصال،  و  التعبير  تقنيات  ومحاضرات 

طلبا من    Robert Escarpitقدم    1971بإنشاء شعبة لهذا االختصاص. وفي أواخر     C.C.Uالجامعي

لإل ،ولجنة  الجامعي  االستشاري  المجلس  في  االتصال  و  اإلعالم  شعبة  انشاء  في  أجل  االتصال  و  عالم 

وقد ساند هذا المطلب عدد من المجالس اإلدارية،  في عدد في  (  (C.N.R.Sالمركز الوطني للبحث العلمي

أصبحت شعبة اإلعالم و االتصال إحدى شعب المركز    1975جانفي من عام  20الجامعات الفرنسية، وفي  

"الشعبة رقم  تحت  العلمي  للبحث  الوطن  xii".52الوطني  المجلس  للجامعاتوحدد  علوم    CNU ي  مجاالت 

 xiiiفي المحاور التالية: 71االعالم و االتصال الحقا في الشعبة 



 دراسة مفاهيم علوم اإلعالم و االتصال. •

 دراسة استخدامات محتويات اإلعالم و االتصال. •

 دراسة الفاعلين ،افرادا وم سسات، في مجال اإلعالم و االتصال. •

 دراسة نظم اإلعالم و االتصال. •

 سة و سائل اإلعالم و االتصال و الصناعات االتصالية و الثقافية.درا •

االختصاص هذا  عالقة  الى  المجلس  الههههه  -وأشار  خصوصية  معرفية    -interdisciplinaryضمن  بحقول 

أخرى منها: القانون، العلوم السياسية و االقتصادية ،وعلم التسيير، واآلداب، وعلوم التربية واألنثروبولوجيا، و  

تاريخ و الجغرافيا وعلم النفس،  واكد إمكانية ادراج بحوث من هذت الحقول ضمن مجال اإلعالم و االتصال  ال

 عندما تتناول الظواهر والموضوعات االتصالية وفق شروط  حددها المجلس .  

ن  وال يختلف الوضع بالنسبة لبلدان المغرب العربي، حيث بدأت بحوث اإلعالم و االتصال في السبعينات م

في   االتصال  و  اإلعالم  علوم  لدراسة  الطالب  من  عدد  هجرة  أو  ابتعاث  خالل  من  خاصة  الماضي  القرن 

 الجامعات الفرنسية، وتنوعت الدراسات  لتشمل المحاور التالية:

 دراسات تاريخ وسائل اإلعالم وبخاصة في بلدان المغرب العربي المستقلة حديثا. •

 عالم و االتصال في  دول المغرب العربي.دراسات وصفية و مرفولوجية لوسائل اإل •

 دراسات تحليل محتويات وسائل اإلعالم في البلدان الجديدة. •

 دراسات جمهور وسائل اإلعالم في بلدان المغرب العربي. •



ولعب المبتعثون عند عودتهم الى بلدانهم ،دورا بارزا في التأسيس لبحوث اإلعالم و االتصال ، وتم ذلك عن  

 طريق :

 س و اإلشراف على الرسائل العلمية.التدري •

 انشاء مراكز ومخابر في اإلعالم و االتصال.   •

العلمية المتخصصة في علوم اإلعالم و االتصال، على  رار   • التونسية  تأسيس المجالات  "المجلة 

 "المجلة الجزائرية لالتصال".واالتصال" 

والم • الجامعات  مع  العلمي  البحث  مجال  في  تعاون  اتفاقيات  الفرنسية   ابرام  المدارس  و  عاهد 

 المتخصصة في علوم اإلعالم و االتصال.

الفرنسية   الوجهة  المغاربة  الطالاب  تفضيل  استمرار  الى  األرقام   و  االحصائيات  تشير  الصدد  هذا  في  و 

  للدراسة بالخارج، فقد بلغت على سبيل المثال نسبة الطالاب الجزائريون بفرنسا في مطلع األلفية الحالية حوالي 

،مقابل  92 المتواجدين بالخارج  المتحدة  2.4% من مجمع الطلبة  %  في بريطانيا وبنسبة أقل في الواليات 

   xiv. األمريكية

 رابعا: تأثير المدار  الغربية في المفاهيم و المناهج:

مما الشك فيه أن بحوث اإلعالم و االتصال في المشرق و المغرب العربيين قد تأ رت بالمفاهيم و المناهج  

الغربية سواء عن طريق النقل أو المحاكاة، ومن  ير شك أيضا أن ذلك ساهم في إحداث القطيعة المعرفية  

من   العديد  التي وضعت  االستقالل  بعد  السياسية  العوامل  جانب  ،الى  ومغربه  العربي  المشرق  بين  لسنوات 

البحوث في مقابل  ياب  القطري و الوطني على  البعد  ،ماعدا    الحواجز، من خالل هيمنة  العربية  البحوث 



على  باإلعالم العربي المشترد  المحاوالت التي قامت بها بعع الم سسات العربية  في اطار ما اطلق عليه  

 المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم واتحاد اذاعات الدول العربية. رار ما قامت به 

في فلك المفاهيم الغربية  لإلعالم واالتصال و في  وفي ضوء ما تقدم يل المشرق و الغرب العربيين يدوران  

مناهج وأدوات البحثية لبيلة تختلف في تفاصيلها عن البيلة العربية. واألكثر من ذلك أن) التبعية( في مجال  

بحوث اإلعالم و االتصال زادت في التباعد بين جزئي الوطن العربي،  واتخذت هذت القطيعة المعرفية سبيلين  

 مستوى المفاهيم والثاني على مستوى المناهج و األدوات .،األول على 

 المفاهيم و المصطلحات: ✓

تنهل بحوث االعالم واالتصال في البلدان العربية من منهل المدرسة التي تنتمي لها سواء عن طريق النقل   

واسلو  نمط  باختالف  المغرب   و  المشرق  بين  االختالف  مع   ، تعريبه  خالل  أومن  للمصطلح  ب  الحرفي 

التبعية. وتشترك جميعا في النقل الحرفي لعديد من المفاهيم و المصطلحات. وللتدليل على ذلك نذكر  في  

جملة من المصطلحات و المفاهيم المتداولة حرفيا في    -و على سبيل المثال وليس الحصر-الجدول الموالي  

 بحوث العلوم االنسانية و االجتماعية ومنها بحوث اإلعالم و االتصال:  

 

 جدول يوضح بعض األمثلة للترجمة الحرفية للمفاهيم و المصطلحات -

 المفهوم في اللغة العربية  المفهوم ) الترجمة الحرفية(

 القمر الصناعي  الساتل 



 الموضوعات  التيمات 

 نظرية المعرفة االبستمولوجيا 

 علم العالمات و اإلشارات  السيميولوجيا 

 ات واألدلة والرموز.علم يدرس أنساق العالم  السيميوطيقا 

 النو  أو الجنس  الجندر

 البيانات الشخصية  السوسيوديمغرافية

 البرنامج الحواري  التوك شو 

 المذيا  الراديو   

 التوليف و التركيب  المونتاج 

 المزج والدمج أو الخلط  الميكساج 

 النص المرئي و المسمو   السيناريو 

 ستما  الذروة  في المشاهدة أو اال البرايم تايم 

 الرواية المصورة  الفيلم

 الومضة الفالش



 العنوان الرئيسي  المونشيت 

 

 المناهج واألدوات:  ✓

التأكيد   المغربية في بحوث اإلعالم و االتصال، يمكننا  المشرقية و  المدرسة  من خالل االطال  على تراث 

 على تأ ير المدرسة الغربية الذي يمكن اختصارت في اتجاهين هامين هما:

تجات المدرسة المغربية نحو البحوث و الدراسات النظرية من خالل االهتمام بدراسة موضوعات مثل) اللغة  ا -

 و اللسانيات وتحليل الخطاب( ،و يرها من الموضوعات.

منحى    - ينحى  المدرسة  في هذت  المضمون  تحليل  ،وحتى  الميدانية  الدراسات  نحو  المشرقية  المدرسة  اتجات 

   Berlsonحليل الكمي للنص أو المادة المحللة في الشكل و المضمون، تأ را بتعريف  ميدانيا من خالل الت

وبما قدمته المدرسة االمريكية حيث اهتمت بحوث اإلعالم و االتصال بالتحليل اإلحصائي    1952في عام  

الثقافية، حي  بحثية بجذورها  بيلة  تأ ر كل  الى  يعود  ذلك  في  والسبب  الفرنسية،  نظيرتها  تعكس  أكثر من  ث 

األمريكية   المدرسة  تنحى  بينما  الفنون،  و  اآلداب  في مجال  الفرنسية  الثقافة  به  تزخر  ما  فرنسا  في  البحوث 

نحو الجوانب المادية وبالتالي تحويل كل شيء الى أرقام واحصائيات ،عاكسة بذلك القيم الرأسمالية والتجارية  

تمام البحوث على قياس الرأي العام، وعائدات وسائل  التي قامت عليها الحضارة األمريكية ، ومنها تركيز اه

اإلعالم و اإلعالن، باعتبار أن النشاط اإلعالمي نشاط صناعي استثماري يخضع لقوانين السوق و قوانين  

 العرم والطلب.



لكن الس ال الذي يطرح نفسه في األخير هل دوافع البحث في علوم اإلعالم و االتصال و القيم التي تحكمها  

نفس األبعاد و القيم  في البلدان العربية، فبالتأكيد ال. من هنا وجب القول أن بحوث اإلعالم في المنطقة  هي 

البد أن تتجه مستقبال نحو معالجة الظواهر و المشكالت اإلعالمية و االتصالية مع مراعاة البيلة الحاضنة  

ل  عمليات النسخ و السلخ و المسخ  لها من حيث القيم والخصوصية، مع التفتح على اآلخر وليس من خال

 التي ال تساعد على تكوين تراكم معرفي أو بحثي  يساهم في تحقيق الو بة  العلمية المنتظرة.

 خامسا: نحو مدرسة عربية في بحوث اإلعالم و االتصال:

مغلقة  تجاوزت  ورة تكنولوجيا المعلومات و االتصال بعدي الزمان و المكان، وفتحت الفضاءات التي يلت  

عليه) وبتحفظ(   نطلق  أن  يمكن  ما  ، وتحقق  الدول  بين  المعلوماتلعقود  للبيانات و  الحر  مفهوم  التدفق   (

أمريكي(، واستفادت المنطقة العربية من عائد استخدام التكنولوجيا في نقل و تبادل المعرفة على الصعيدين  

ال و  المنصات  العديد من  فقد يهرت  الرسمي. وعليه  تداول  الرسمي و  ير  في نشر و  المتخصصة  مواقع 

للباحثين ،باإلضافة إلى   البحوث و الدراسات ، كالبوابة العربية لعلوم االعالم و االتصال، وعشرات المواقع 

"الجمعية السعودية ألساتذة االعالم و  الجمعيات العلمية المهتمة بالبحوث والدراسات اإلعالمية، على  رار  

االتصال".  وhttp://www.sems.org.s االتصال" لعلوم  العربية  الرابطة  مساهمات  "  عن  فضال  هذا 

  هذت .  " اتحاد اذاعات الدول العربيةو   ""المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلومالمنظمات العربية مثل  

ا التليفزيون  و  اإلذاعة  بحوث  تنمية  إلى  تسعى  التي  و  األخيرة  المختصين  استقطاب  خالل  من  لمشتركة 

كذلك   العربية.  المنطقة  في  التلفزيون  و  اإلذاعة  قضايا  تتناول  بحوث  انجاز  في  لالشتراك  العرب  الباحثين 

المراكز ذات االهتمام المتعدد بتشجيع و نشر الدراسات و البحوث العربية ذات البعد العربي،   تساهم بعع 

http://www.asbu.net/.%d9%87%d8%b0%d9%87
http://www.asbu.net/.%d9%87%d8%b0%d9%87
http://www.asbu.net/.%d9%87%d8%b0%d9%87


من خالل سلسلة من الكتب في علوم اإلعالم و االتصال    الوحدة العربية""مركز دراسات  كما هو الحال مع  

 xvلعدد من الباحثين و الدارسين العرب.

 مؤشرات نشوء مدرسة عربية في علوم اإلعالم و االتصال::  سادسا

 المؤشرات  الثقافية و اللغوية: ✓

لماضي الى تعريب عملية التعليم و  اتجهت العديد من الجامعات في البالد العربية منذ الستينيات من القرن ا

البحث العلمي و بخاصة في مجال العلوم االنسانية و االجتماعية ومنها علوم اإلعالم و االتصال، حيث يتم  

التدريس في الغالب باللغة العربية و تعقد الم تمرات باللغة العربية، وبطبيعة الحال يتم البحث في عدد البأس 

لعربية، وهذت م شرات بإمكانها المساهمة في تشكيل مدرسة عربية في مجال علوم  به من الموضوعات باللغة ا

الحياة   مناحي  مختلف  تعريب  منظومة  ضمن  العلمي  البحث  تعريب  عملية  وتندرج  االتصال.  و  اإلعالم 

العلمية و الثقافية ، وضمن منظور استرجا  مظاهر الشخصية و الهوية الوطنية و القومية ،التي تعرضت  

 خ و التغريب طوال سنوات الحماية و االستعمار.للمس

 المؤشرات البحثية: - ✓

في   ،فقد جاء  العربية  البالد  في  عامة  العلمي بصفة  البحث  واقع  االتصال من  واقع بحوث اإلعالم  و  إن 

يقدر   العربية   الجامعات  في  التدريس  هيلة  اعضاء  عدد  بأن  الثقافية  للتنمية  الثالث  العربي  التقرير 

يخصص300.000بحوالي التدريس  هيلة  عضو  كان  مرتبطة  30،وإذا  بأنشطة  للقيام  العمل  وقت  من   %

باحث بدوام كامل ،ينتظر أن ينجز  90.000بالبحث العلمي، يكون لدى الجامعات العربية خزاان بشري يساوي 

قيقة حول  وال نملك احصائيات دxviاضعاف ما تنجزت الجامعات الكندية أو الفرنسية، لكن الواقع بعيد عن ذلك.



التراكم   ان  القول  يمكننا  لكن  العربية،  البالد  في  االتصال  و  اإلعالم  علوم  حقول  في  المنجزة  البحوث  عدد 

الدراسات من   البحوث و  انجاز  الى اخرى بفعل تعدد مراكز  ينمو ويتطور من سنة  البحثي في هذا المجال 

المراكز به  تقوم  الذي  الدور  جانب  ،الى  متخصصة  اقسام  و  التي    جامعات  الجهات  ومختلف  المتخصصة 

 اشرنا لها سابقا، وهي م شرات مشجعة على تطور البحث العلمي في حقول اإلعالم و االتصال.

 المؤشرات التكنولوجية.- ✓

والدراسات   التقارير  تفيد  حيث  االتصال.   و  المعلومات  تكنولوجيات  مجال  في  ملموسا  تطورا  العرب  حقق 

. 2017مليون شخص في عام    197النترنت في العالم العربي سيبلا  المتخصصة الى أن عدد مستخدمي ا

الى   االنترنت  مستخدمي  نسبة  ستصل  الخليج  دول  نسبة    40ففي  يمثل  بما  شخص،  خالل  67مليون   %

)أربع جامعات سعودية وأخرى   التقارير الى أن خمس جامعات عربية  تشير  القادمة. أيضا  الثال ة  السنوات 

هذت االحصاءات و األرقام تدفعنا الى القول بأن  xviiكاديمي لقائمة شنغهاي.ألف امصرية( دخلت في التصني

المهتمين بالبحث في علوم اإلعالم و االتصال، كما ان   الحتمية التكنولوجية ستساعد على مد الجسور بين 

ين في علوم  سمات تكنولوجيات االتصال الحديثة كالتفاعلية و الالتزامنية و السرعة و االنتشار ستمكن الباحث 

اإلعالم و االتصال في البلدان العربية من تطوير طرائق البحث، و من تبادل الخبرات و التجارب بعيدا عن  

 عوائق الزامان و المكان التي طبعت تجارب البحث في العقود القليلة الماضية.

 الخاتمة: 

ث اإلعالم في مصر وأمريكا  جاء في إحدى توصيات إلحدى الدراسات التي تناولت من خالل المقارنة بحو  

عبر المقارنة بين مجلة "بحوث اإلعالم" المصرية و مجلة" الصحافة و اإلعالم" االمريكية، حيث أوصت بما  



و    يلي: شكال  التحسن  و  الصدور  في  االنتظام  على  اإلعالم  لبحوث  المصرية  المجلة  حرص  "ضرورة 

في كل شيء، شكالمضمونا،   األمريكية  بالمجلة  تقتدي  "ومضمونا وإدارة  وأن  الدراسة:  وأن  "...و اضافت 

وفي اعتقادنا هي توصيات تكراس مفهوم التبعية في   xviiiتنشر اإلعالنات المناسبة اقتداء بالدورية األمريكية." 

مجال بحوث اإلعالم واالتصال في اسمى صورت، بعد أكثر من نصف قرن من االستقالل و استكمال مظاهر  

 السيادة.

أن تتجه بحوث اإلعالم و االتصال في البلدان العربية إلى تشجيع الدراسات البينية و  من هنا نرى ضرورة  

خاصة المتعلقة باالهتمامات والقضايا المشتركة، دون إهمال البحوث  القطرية ذات االهتمام المشترك، وفي  

العالمي، وبهكذا    البعد  ذات  العلمي  البحث  التعاون مع هيلات  دائرة  توسيع  نفسة  يمكننا  الوقت  استراتيجية 

 الحديث عن بحوث إعالم عربية موحدة أو مدرسة عربية أصيلة في بحوث اإلعالم و االتصال.

 

 

 

 

 المراجع:

 

  1- سمير محمد حسين: اإلعالم و االتصال الجماهيري و الرأي العام، عالم الكتب،القاهرة، 1984،ص248. 

 التعريف من للباحث  - 1



1 - http://www.comc.uobaghdad.edu.iq. 

1 -http://www.projects-alecso.org       

1 - http://www.asbu.tn       

1 - http://www.gulfvision.org.sa/navigations.html 

 - تأسست في بيروت بلبنان في 7ابريل2014 .1 

http://www.arabmediastudies.net    1-  الموقع االليكتروني للبوابة  

1 - http://www.lemidi-dz.com2012-02-18 

1 - . Marshall Macluhan : Pour comprendre les médias. Les prolongements 

technologiques de l’homme, Bibliothèque Québécoise, Sciences humaines, 1993. 

1 :  Mass Media and National Development: The Role ofSCHRAMM-W - 

Information in the Developing Countries. Stanford University Press. 1964. 

1 - Hélène Cardy, Pascal Froissart. La recherche en communication en France. 

Tendances et carences. MEI { Médiation et information, 2001. 

1 - http://www.cpcnu.fr/web/section-71/19/01/2016. 

1 - Ibid. 

 انظر الروابط االليكترونية: - 1

  /http://www.sems.org.sa   الجمعية السعودية ألساتذة االعالم و االتصال:

 .   http://www.arabaacs.comتصال:     الرابطة العربية لعلوم اال

http://www.projects-alecso.org/
http://www.arabmediastudies.net/
http://www.sems.org.sa/
http://www.arabaacs.com/


  alecso.org-http://www.projects"المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم:     

  /http://www.asbu.netاتحاد اذاعات الدول العربية:    

  /www.caus.org.lb: مركز دراسات الوحدة العربية 

 

 .52،ص: 2010التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية، م سسة الفكر العربي، بيروت، الطبعة الولى،   - 1

1 - http://www.elaph.com/Web/opinion/2014/11/959446.html2014/11/959446 

دراسة تحليلية  -محمود  عبد الرؤوف كامل: اتجاهات بحوث الصحافة و اإلعالم في أمريكا ومصر   -1

مقارنة استبصاريه لدوريتي الصحافة واإلعالم األمريكية والمجلة المصرية لبحوث اإلعالم"، الم تمر العلمي  

 . 30-29، القاهرة،ص، 2007اكتوبر 25-23الرابع ألكاديمية أخبار اليوم، 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projects-alecso.org/
http://www.asbu.net/
http://www.caus.org.lb/


 واد التربية األعالمية والرقمية  تطوير المناهج األكاديمية المتعلقة بتدريس م                             

 أ.د. فاضل محمد البدراني)*(

 

 المقدمة :

"الع القرن الماضي  التطور الذي لحق بتكنولوجيا االتصال في السنوات االخيرة من  القرن ان  شرين" ومطلع 

الحادي والعشرين الحالي هيأ الفرص الالزمة النتشار وسائل االعالم بخطوات سريعة وفاعلة بغية التوصل  

للم سسة   واالقتصادية،وكان  واالجتماعية  والتربوية  الثقافية  االنشطة  مختلف  في  ومشاركته  االنسان  الى 

م سسات اعالمية كالصحف والمجالت واالذاعة والتلفزيون  التعليمية والتربوية حصة منها وهدفا رئيسا ألنفتاح  

الفكري   الوعي  يخدم حركة  بما  برامجها  وتنفيذ  عليها  الجديد"  "االعالم  الذي يصنف ضمن  الرقمي  واالعالم 

 والتحليل النقدي لدى المواطنين.                                                 

الثالثة و جاءت  ان فكرة التربية األعالمية والرق العقد االول من االلفية  العربي خالل  العالم  مية انطلقت في 

ضرورة ملحة وهدف لزيادة المعارف في الجوانب التحليلية والنقدية للنص االعالمي سواء الذي يقدمه االعالم 

ما بدأت اول  العربي او االجنبي، وتعتبر الجامعة األمريكية ببيروت هي نقطة االنطالق العربية االولى عند

، بهدف التعرف على مفهوم جديد لألعالم في يل عولمة األعالم و دخول  2006ورشة علمية عقدت عام  

لدى   والفكرية  االجتماعية  المفاهيم  من  الكثير  تبدل  على  وتا يرها  المعلومات  و  االتصال  تقنيات  عصر 

دفعا   اعطى  الشبكية  باالتصاالت  لحق  الذي  فالتطور  والمجتمع.  الثقافة  المواطن  ممارسة  تفعيل  نحو  كبيرا 



التشاركية الفراد المجتمع، وألى توفر مجموعة من موارد جديدة،وتسهيل تدخالت جديدة لمجموعة متنوعة من 

 الجماعات التي ناضلت طويال ليكون صوتها مسموعا.

 أوال:  تعميم المناهج األعالمية االكاديمية  

الت موضو   عن  الحاضر  الوقت  في  الحديث  التي  يكثر  االعالمية  الحدا ة  الى  النمطية  الحالة  من  حول 

المتعارف عليه سابقا   التقليدي  يجسدها االعالم االفتراضي او ما يسمى باالعالم الرقمي بديال عن االعالم 

من   بد  ال  والرقمية  االعالمية  التربية  يتناول  الذي  لموضوعنا  وكمدخل   ، والراديو  والتلفزيون  الصحافة  مثل 

فكرة   من  اعطاء  قدر  بأكثر  الجماهير  تزويد  تعني  و   " بالشيء  أعلمه   " يعني  الذي  االعالم  مفهوم  عن 

لفظ " إعالم " )  الدقيقة و الواضحة، و يستخدم  للداللة على عملية  Informationالمعلومات الموضوعية   )

ال عن  البحث  وهما   : االستغناء  دون  األخر  إحداهما  يكمل  واحد  آن  في  يتمان  جزأين  من  معلومات  مركبة 

يوجد   مرادف  جانب  الفكرية.وفي  االستفادة  ألجل  االخرين  الى  المعلومات  هذت  بث  عليها،وكذلك  والحصول 

( وفي    Communis( حيث يرجع أصل هذت الكلمة إلى اللغة الالتينية )    Communicationاالتصال )  

 (.1خر) المجال اإلعالمي يقصد به نقل المعلومات و األفكار و االتجاهات من شخص آل

ويخلط الكثير من المتابعين وطالب االعالم المبتدئين حول مفهومي االعالم واالتصال ، فيعطون األسبقية  

التوضيح والتركيز وفك االشتبات بينهما والتخلص من الخلط   لألعالم على االتصال وهذت مسالة تحتاج الى 

مر  شيلان  االتصال  و  اإلعالم  فأن  الحقيقة  وفي  بينهما،  من  الحاصل  وأعم  أشمل  االتصال  لكن  تبطان، 

يتعرضون   كونهم  المجتمع  افراد  جميع  على  نفسها  تفرم  اخذت  التي  االعالمية  لالهمية  نظرا  األعالم،.و 

جميعا للمضمون االعالمي من النص والصورة و يمارسون التحليل الداللي فان علم االتصال واالعالم لم تعد  

االعالم بعد ان طالبت جهات تربوية واكاديمية بأدخاله ضمن مناهج  دراسته تقتصر على طلبة كليات واقسام  



االعالم   ومفاهيم  مفاهيمه  لتوضيح  يحتاج  بل  بالجامعات،  العلمية  واالقسام  المدارس  في  التربوي  التدريس 

مناهج   ضمن  محددا  فهمه  موضو   يبقى  ان  دون  والمعلمين  المدارس  لطالب  التعريفات  توضيح  وكذلك 

 (.2سام االعالمية المختصة به نظرا الهميته في حياة االنسان ) الكليات او االق

واقعا مفروضا   الرقمي  االعالم  االخيرة، اصبح  السنوات  في  تقنيات االعالم  في  الحاصل  التطور  وفي يل 

التربية االعالمية. حيث ان   المجتمع ان يتماشى معه ويستفيد من خدماته خاصة في مجال  الكل في  على 

الرقم واسعة  الشبكات  الكونية  التفاعلية  الشبكات  في  التوسع  مع  ا  خصوصا الطابع  كونية  هي  المعاصرة  ية 

االنغماس    Broadbandالنطاق   لألفراد  تتيح  مهارات    Immersionالتي  إن  اذ  كونية.  تفاعلية  بيلات  في 

نفسها  التفاعلية  فهم طبيعة وقوة  دون  للبقاء  كافية  ليست  التقنية  والمهارات  الناقد  المثقف  التفكير  الفرد  ، وأن 

الكوني   الوعي  يصبح  لذلك  الكوني،  التفاعل  بعمق  يعترف  الذي  هو  مفتاح    Global Sensibilityإعالمياا 

 الثقافة اإلعالمية، وهو ما يعني أن الحياة المعاصرة تفاعلية.

الب اقترح  المعاصرة  والرقمية  االعالمية  للتربية  كأساس  الكوني  للتفاعل  فهم جيد  تحقيق  أنموذجا  وألجل  عع 

 (:3اطلق عليه  "الثقافة االعالمية العميقة"، وهذا النموذج يتكون من  ال ة مستويات هي ) 

 مهارات استخدام تقنيات المعلومات وتصفح الشبكات الرقمية.  -

 مهارات التفكير الناقد لمحتوى الرسائل اإلعالمية. -

 تقدير التفاعلية الكونية. -

 ت لتدريس الثقافة اإلعالمية هي:كما يقترح  ال ة استراتيجيا 



 تطوير رؤية إعالمية مشتركة. -

 مناقشة االختيارات اإلعالمية -

 مناقشة التفاعلية الكونية. -

 

 أستلصال األمية األعالمية   - انيا 

تضم التربية اإلعالمية نهج تعليمية تم تطويرها م خراا التي تأخذ في عين االعتبار الثقافات الجديدة الخارجة  

من المجتمع المعلوماتي.ويفضل البعع مصطلحات أخرى مثل تعليم اإلعالم أو التثقيف الرقمي أو تثقيفات  

 (.  4القرن الحادي والعشرين. كذا يسهم باحثون حول العالم أيضاا في تطوير هذت المبادرات التعليمية الجديدة) 

الحقل  هذا  ان  والرقمية  االعالمية  التربية  دراسة  علينا  يفرم  عالمي جديد، يختص    وما  اتجات  هو  المعرفي 

التعامل مع اإلعالم، وذلك ألن اإلعالم ووسائل االتصال الحديثة أصبحت هي   بتعليم أفراد الجمهور مهارة 

الجوانب،   مختلف  في  والممارسات،  والتوجهات  والمعتقدات  القيم  على  الم  رة،  والسلطة  األكبر،  الموجه 

(. و يجب التسليم بحقيقة االعتراف بأن وسائل اإلعالم هي بحد ذاتها شكالا  5اقتصادياا و قافياا واجتماعياا)  

االعالم   مع  قافة  اليومية  حياتها  في  تتفاعل  والتي  المعاصرة  المجتمعات  في  خاصة  التعليم،  أشكال  من 

النقدي   الجانب  توفر  فهي  والجامعات  المدارس  لطالب  مهمة  باتت  العصرية  االعالمية  فالثقافة  المتجدد. 

خاصة وان ذلك ال يمنع من االحتفاظ بدور وسائل االعالم المطبوعة التي تعطي الفرصة للقاريء ان يدقق  

ذهنية   تتطور  ان  هو  االعالمية  التربية  الهمية  االخر  ينشر.واالمر  ما  في  النقدي  التفكير  التفكير  ويمارس 

للجوانب التي يرتبط بها الموضو     الطالب وان يكون هو باحثا عن المعلومة وليس متلقيا لها ومن  م محلال 



العالم   يزال  التي ما  المدارس والروضة  الذهني خاصة لدى طالب  حيث توفر هذت القضايا عملية العصف 

 (.6متاخر في ذلك ) 

 

 الهوامش والمصادر  

 بغداد .     -)*( أستاذ الفنون الصحفية والتلفزيونية والرقمية في كلية األعالم بالجامعة العراقية   

 .زهير إحدادن: مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر.1

2-  Media Literacy Learning House  http://www.frankwbaker.com/mlc 

والسياسات  3 والمنظمات  والحوارات  المفاهيم  نقدية:  إعالمية  تربية  نحو  شير،  وجيف  كيلنر  .دو الس 

 األساسية.   

في  .ج4 والرقمية  االعالمية  للتربية  بيروت  أكاديمية  في  محاضرة  ملكي،  موقع    2013اد  ينظر  للمزيد   ،

 االكاديمية  

 . 2014. فاضل البدراني،التربية االعالمية والرقمية في عالم متعدد األقطاب، مجلة الجامعة العراقية، 5

 .    2015ة ،عمان ، دار وائل للنشر ، . د.بشرى حسين الحمداني،التربية األعالمية ومحو االمية الرقمي6

 

 



 األدوات البحثية المطبقة

 في علوم اإلعالم واإلتصال 
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 الجامعة اللبنانية

 

 

 م اإلعالم واإلتصالاألدوات البحثية المطبقة في علو مقدمة:  

ة انسهانية، تميهزت عهن  بت في كل المراحل التاريخية، أن اإلنسان مهتم بالمعرفة باحث عنها. يعتبر ذلهك قيمه   
سهههائر الموجهههودات، وتهههدحع مههها قيهههل عهههن "الوييفهههة الفيزيولوجيهههة للهههدماغ، والتحهههوالت البنيويهههة والوييفيهههة التهههي 

 . 1طرأت عليه"

، اذ يمثهل الهوعي 2لقد كهان الهدماغ وال يهزال يعمهل فيزيولوجيهاا، يترافهق ذلهك مهع عمهل الهوعي، وال ينفصهل عنهه   
ن اإلنسهههان وال يهههزال يمتلهههك الر بهههة فهههي اإلبهههدا  واإلنتهههاج العلمهههي والمعرفهههي سهههر اإلنسهههاني، وعلهههى كهههل حهههال كههها

د  طههوال طهوال المراحههل السهابقة للتههاريخ البشهري فههي البحههث  هه  والثقهافي، فالعقههل البشهري الههذي تولهاه بالغيبيههات، وج 
واإلنسههاني،  عهن اإللهههي، عههاد هههو نفسهه خههالل القههرن التاسههع عشهر والقههرن العشههرين محههاوالا الفصهل بههين اإللهههي

إلههههههى علههههههم اإلنسههههههان  Theologieبمعنههههههى اإلنتقههههههال مههههههن اإللهيههههههات إلههههههى اإلنسههههههانيات، أو مههههههن علههههههم اآللهههههههة 
Anthrpologie وجعههل اإلنسههان موضههوعاا للعلههم مههن خههالل التواصههل الزمههاني والمكههاني، بههين نصههاب الطبيعههة ،

وانفصههال العلههوم، اعتبههر اإلنسههان ونصههاب الثقافههة مههع الفكههر العلمههي المعاصههر الههذي انطلههق مههع بدايههة الحدا ههة 
شيلاا يدرس مثلما تدرس األشياء في ميادين العلوم الطبيعيهة، ههذا اإلنفصهام إسهتكمل بانفصهام آخهر يتركهز علهى 
ا وبطهرق  الوعي وعدم الوعي، لقد عاد العقل ليشتهي الماديات ويتأنسهن، العقهل صهاحب العلمهين، المحهاول دائمها

نههه ينقلنهها اآلن إلههى عصههر السههحر التقنههي، أو العلههوم التقنيههة وسههحرها، ومههن شههتى المسههتوفي بقههوة مكههرت، هههو عي



خههالل ذلههك يسههعى إلههى طمههس مهها قبلههه، مههن تقنيههات وأدوات وطههرق للمعرفههة، فههي مسههتوياتها المختلفههة وعلومههها 
 المتنوعة. 

، إنهها تناضهل أمام ذلك كله تقهف العلهوم اإلنسهانية بكهل ميادينهها فهي مجابههة كبهرى بوسهاطة أدواتهها وفروعهها   
ا في جامعات لبنان والعالم العربي في محاولة لتخطي المصاعب التهي تعترضهها. مهن خهالل األسهاتذة  خصوصا

 والطالب والباحثين، وكان لإلعالميين مساهمة في هذا النضال وتلك المواجهة. 

الهدقيق، فههي إطههار ولكهن مهها يهمنها اآلن هههو سهه ال. كيهف نسههتفيد مههن ههذت التقنيههات فههي إطهار البحههث العلمههي    
ا وفي إطار العلوم اإلنسانية واالجتماعية عموماا؟.   علوم اإلعالم واإلتصال خصوصا

الواضهههح أن الحضهههور القهههوي لهههألدوات والتقنيهههات المعاصهههرة، وعلومهههها وبرامجهههها، يضهههغط بقهههوة فهههي المجتمهههع    
ا. ذلهههك أن هههذا المجتمهههع تههه ا وفهههي المجتمهههع العربههي عمومههها زداد وتيههرة اعتمهههادت علهههى اللبنههاني المعاصهههر خصوصهها

اإلسههتيراد لههيس فقههط للسههلع، وإنمهها لألفكههار واألدوات العلميههة، سههواء فههي العلههوم البحتههة، أو فههي العلههوم اإلنسههانية 
ا نفسه في فضاء العالم اإلفتراضي.   واالجتماعية، حتى ليبدو هذا المجتمع مستنكفاا عن اإلحتكاك بالواقع، تاركا

جتماعيههة المجتلههب أكثرههها مههن المنظههوم العلمههي الغربههي، مهها زالههت حتههى األن تعههيش إن العلههوم اإلنسههانية واال   
مههأزق عههدم مالمسههتها للواقههع الثقههافي والفكههري واالجتمههاعي والمعرفههي العربههي، وإذا كانههت العلههوم تعههيش فههي كههل 

فههي النظههر إلههى العههالم عقههدة العلميههة و يههر العلميههة، فإنههها فههي العههالم العربههي تبههدو خههارج فضههاء العلههم ومدينتههه، و 
ا؟  ا علهى المهدخل إلهى ههذت العلهوم، ههل ههو اناسهي أم دينهي أم كالهمها معها مختلف الباحثين، نرى أن هناك خالفها
وكيف؟ لماذا نقدم هذا النقد؟ ألن المجتمعات العربية إلى اآلن لم تراجع ولهم تطهور رؤيتهها، لتهتمكن مهن التقهرب 

 تتفنن بتاريخ أسالفها. من الزمن العلمي المعاصر، وبقيت في ايقونتها  

 في المفهوم وإنتاجه -1

، "وههههو مهههن الفههههم بكهههل     ا أو متخهههيالا المفههههوم ههههو صهههورة المعلهههوم، بمعنهههى أنهههه نتهههاج علمنههها بالشهههيء، موجهههودا
دالالته... والفهم هو تصور الشيء مهن لفهظ المخاطهب. واإلفههام إيصهال المعنهى بهاللفظ إلهى فههم السهامع، وههو 

 . 3بإزائها األلفاظ أو لم يوضع، وقيل ما دل عليه األلفاظ ال في محل النطق"  الصورة الذهنية سواء وضع



يفضههي ذلههك إلههى أن المفهههوم هههو نتههاج ربههط معامههل المعرفههة بكههل مسههتويات التحليههل، بإنتظههام العقههل والعاقههل   
 والمعقول أو المتخيل في وحدة معرفية صغرى. 

ميهة، )كهالم العامهة أو الخاصهة(، إلهى مسهتوى تقصهيدي وهو المصطلح المرقى فهي لغتنها بكهل مسهتوياتها الكال  
 . 4قاموسي أو مرجعي، يعتد في استعماله ضمن العدة المفهومية المتحصلة من قبل

والمفهوم وليد مرحلة وعالقات اجتماعية علمية وفي الوقت عينهه يه دي معنهى فهي تكهوين المعرفهة، إنهه تعبيهر   
جعلنهها نكتشههف مههن جديههد فههي كههل ممارسههة علميههة وفكريههة، وكأننهها لههم عههن الواقههع، لكنههه لههيس الواقههع عينههه، وهههو ي

نكهن نعرفهه مههن قبهل، إنهه المههاعون، الهذي يمهدنا فههي كهل مهرة وينكشههف علينها بوجهه جديههد فهي كهل مههرة. وفهي كههل 
مهرة نقهوم بهها بالتحليهل والتفكيهر فهي مها لهم نفكهر فيهه، وهكهذا فهإن المفههوم معطهى معرفهي بقهدر مها ههو نتهاج بنهى 

 ة أو علمية معينة. اجتماعي

إن ههذا الفههم لهه يتههيح لنها اسهترجاعه مههن المخيلهة المتالقحهة مههع العقهل، لفهمهه مههن جديهد، إن أي سه ال عنههه    
 سمته وفرادته. هو إتاحة أو فرصة جديدة لفهمه على نحو مختلف وأصيل، وهذت  

ا، إن انتهاج المفههوم ال يهتم إال مهن خهال ل عالقهات اجتماعيهة أو علميهة، هنا ينبغي التوقف عنهد نقطهة مهمهة جهدا
والعالئقيههههة والثقافيهههههة والمعرفيهههههة والعلميهههههة  ربمههههها العقائديهههههة العقديهههههةضههههمن جماعهههههة لهههههها خصوصهههههياتها القيميههههة و 

 واإلعالمية...إلخ. 

فهو ينتج من خالل الدورة الحياتية والعلميهة للمجتمهع، ويه دي دورت ووييفتهه داخلهه  قافيهاا وعلميهاا، إنهه يتأصهل   
نتظههام العقههل والعاقههل والمعقههول و يههر المعقههول فههي وحههدة معرفيههة صههغرى، الههرأي، الفكههرة وبههذلك فهههم مههن خههالل إ

ا، فنههدخل إلههى  المفهههوم أو وعيههه ال يههتم مههن خههالل قههراءة لفظيههة لههه فقههط، بههل بههالقراءة الدالليههة واإلسههتداللية، أيضهها
ا، كيههف نفههم أو كيههف نعههي متنهه لنههرى كيهف يتغيههر ويتبهدل دورت مههع تبههدل وتغيهر الواقههع، وههذا يطههرح سهه   االا هامها

 استخدام مفهوم أو أكثر جرت ترجمته حرفياا من لغات أخرى؟

انه سه ال عهن تأصهيل المفهاهيم التهي نسهتخدمها. إذا كهان قهد جهرى تأصهيلها فهي مجتمعهات الغهرب أو الشهرق    
يم ننتجهها؟ مها الههذي ههل نعمهل علهى تأصهيلها نحهن فهي مجتمعاتنها؟ أو ههل يمكهن ذلهك؟ أم أننها بحاجهة إلهى مفهاه



نفعلههه نحههن العلمههاء األناسههيين واالجتمههاعيين فههي الحقههل التأصههيلي؟ نحههن اللبنههانيين، لطالمهها كانههت حريههة الفكههر 
 والتفكير متاحة لنا ما الذي فعلنات ونفعله؟ هذت مسألة اساسية. 

المجتمههع، بمعنههى أن  قلنهها أن المفهههوم ينههتج فههي األطههر االجتماعيههة والعلميههة، يولههد فههي حقههل العالقههات داخههل  
المجتمهع ينههتج مفاهيمههه وهههو يهه دي وييفتههه الثقافيههة والعلميهة واإلعالميههة واإلعالنيههة، فههي حقلنهها الثقههافي والعلمههي 
واإلعالمههي واإلعالنههي واإلتصههالي، فنسههتخدم مفههاهيم ومصههطلحات اخههذناها مههن مجتمعههات أخههرى، مههن عملهههم 

تقهههع فهههي مجتمعاتنههها، مثلمههها أخهههذنا منهههاهج وطهههرق البحهههث  وتجهههربتهم وتحقهههيقهم، لنهههدرس بهههها ومهههن خاللهههها وقهههائع
 وتقنياتها وأدواتها ومكوناتها، ماذا يعني ذلك؟

إذا كانهههت المفهههاهيم والمنهههاهج والمنهجيهههات نتهههاج معرفهههي، منهههه المعلهههومي ومنهههه العلمهههي المحهههع. نحهههن نأخهههذ   
 ي أن نعتمدها في علومنا؟المعلومي، فأين العلمي؟ بمعنى أين هي عدتنا المعرفية المفهومية التي ينبغ

طبعاا يوجد اتجاهات متجاورة ومتصارعة، عربية واسالمية وماركسهية ووييفيهة وبنيويهة..إلخ، ال تتعهاون فيمها    
ا  بينها مما يهنعكس خطهراا علميهاا يتمثهل فهي انعهدام وجهود سياسهة تهدبير  قهافي وعلمهي ومعرفهي مناسهب يضهع حهدا

  اإلتجاههات بهدل تعاونهها، فهي ههذا العهالم العربهي والفضهاء اللبنهاني، الهذي لهذت األزمة المفهومية المتمثلة بصهرا 
 تكاد تنعدم فيه الثقافة، ال بل يسودت انشطار معرفي بين الثقافات. 

ا عهن محاولههة     باختصهار نحهن أمهام أزمهة إنتهاج المفهاهيم وتأصهيلها، نحههن نسهتخدم مفهاهيم جهرى ترجمتهها بعيهدا
 أمام األدوات البحثية المطبقة والتقنيات المستخدة في أبحا نا العلمية.  التهأصيل والتعريب. هكذا نحن

 التقنيات واألدوات والموضوع في البحث:  -2
 الحاجة إلى الموضوع -

البحههث يحتههاج موضههوعاا للبحههث، والموضههو  لههيش شههيلاا نههاجزاا نجههدت أمامنهها، بههل أن الموضههو  يبنههى بههالعلم،    
ا، الجهههد العلمههي يبههدأ كجهههد نظههري، بتههدخل النظريههة بجهههد الفكههر الههذي يتعامههل مههع الواقههع تعهه امالا فعههاالا إيجابيهها

ليصبح الواقع موضوعاا للعلم، فالموضوعي فهي ههذا اللفهظ يتطهابق مهع الواقهع، هنها نكتشهف معنهى الموضهوعية. 
 أنهههها تكمهههن فهههي قهههدرة الجههههد التفكيهههري علهههى إعهههادة الوقهههائع فهههي أنظمهههة عقالنيهههة متماسهههكة تهههوفر لنههها العبهههور إلهههى



اكتشهههاف قوانينهههها. ههههذت القهههوانين ههههي مههها يفيهههد المتغيهههر والمختلهههف مهههن الوقهههائع إلهههى الثابهههت والمحلهههل بمعنهههى أن 
 تعطى علة كافية لضرورتها أو الحتمالتها. 

هنها سهه ال مههم، كيههف ينبغههي أن يهتم التفاعههل بههين الهواقعي والنظههري؟ بهين الههذات الفاعلههة ومها تفعلههه؟ المسههألة    
انية تكمهههن ببسهههاطة فهههي ذات تنظهههر وموضهههو  ذات باحثهههة تنظهههر إلهههى أفعالهههها. مههها ينبغهههي هنههها فهههي العلهههوم اإلنسههه

االلتفههات اليههه هنهها هههو أن جعههل اإلنسههان موضههوعاا للعلههم كههان علههى أسههاس رؤيههة جعلههت مههن اإلنسههان معطههى، 
مها وبالتالي نزعت عنه أو نزعته من دائهرة الهوعي، ليصهبح موضهوعاا قهابالا للبحهث، أن ههذت اإلجهراءات وضهعت 

يمكههن أن نسههميه العلههم اإلنسههاني ضههد الههوعي اإلنسههاني، أو المنطههق الههداخلي لإلنسههان، وبههذلك يصههبح اإلنسههان 
ا مههن األشههياء الموجههودة، فيههتم التعامهل معههه كشههيء أو كمعطههى، فيصههبح  ا مههن الوجههود الطبيعههي العههام، جهزءا جهزءا

وعاا للعلههم؟ ولمههاذا يكههون حيثيههة فههي موضههوعاا للعلههم، فهههل األمههر علههى هههذا النحههو؟ ولمههاذا يكههون اإلنسههان موضهه
 ؟5حيثياته

إنسههان ينظههر إلههى انسههان ويدرسههه، ينههز  هههذا األمههر إلههى ربههط المجتمعههي بههالطبيعي، بالتههالي اعتبههار الظههواهر     
االجتماعية وما ينتجه اإلنسان في دائرة مجتمعهه جهزءاا مهن الظهواهر الطبيعيهة، إذا أوقفنها النقهاش عنهد ههذا الحهد 

ا بممارسههة العلههم  ههل نسههتطيع أن نبههيان التفاعههل بههين الهواقعي والنظههري؟ ربمهها تكههون اإلجابههة بسهيطة وتههرتبط نظريهها
ا مهن النظريهة والعمليههات الذهنيهة التههي تعمهل علهى فهههم الواقهع، ولكهن ذلههك ال يعنهي بههأن  والبحهث العلمهي، انطالقهها

المالئمههة للبحههث، قههادرة علههى القيههام العمليههات الذهنيههة وحههدها وبمعههزل عههن المنههاهج العلميههة والتقنيههات واألدوات 
بههذلك، إن العمليههات الذهنيههة الهادفههة إلههى المعرفههة، تحتههاج إلههى أن نسههلك سههبيالا ونسههتعين بمهها يعيننهها علههى ذلههك، 

 حتى تصل إلى ما يمكن الوصول أليه. 

دةا هنهها نكههون أمههام مراحههل يمههر بههها البحههث وتقنيههات تسههتخدم مههع أدواتههها فههي سههبيل ذلههك، فالبحههث يمههر عهها    
 بثالث مراحل أساسية وهي: 

وفيها يجري بناء بناء الموضو  وتسهميته وتجديهد التسهاؤالت واألسهللة التهي يههدف البحهث   مرحلة القطع .أ
اإلجابهههة عليهههها، وكهههذلك تعيهههين مصهههادر البحهههث نظريهههاا أو ميهههدانياا. وبالتهههالي تعيهههين المنهههاهج والتقنيهههات 

 واألدوات التي ينبغي استخدامها في البحث. 



التهي يهتم فيهها بنهاء اإلشهكالية اسهتناداا إلهى مها جمهع مهع معطيهات فهي  مرحلة البناءلة الثانية وهي المرح .ب
 مرحلة بناء الموضو ، وصيا تها واإلنتقال إلى بناء نموذج التحليل. 

، وههههي مرحلهههة العمهههل علهههى اإلسهههتفادة مهههن المعطيهههات الموجهههودة بهههين أيهههدي البهههاحثين. مرحلاااة اإلثباااات .ت
 واألدوات لتحصيل مزيد من المعلومات ومن  م العمل على صيا ة نهائية البحث. واستخدام التقنيات  

هذا باختصار المراحل التي يمر بها البحهث، وفهي تلهك المراحهل تسهتخدم التقنيهات واألدوات البحثيهة الالزمهة،    
ا مههن المالحظههة، وفههي تفصههيالت المراحههل يمكههن أن نصههل إلههى سههبع مراحههل للبحههث تههأتي ضههمن المر  احههل بههدءا

الهههثالث، وفيهههها يهههتم اسهههتخدام التقنيهههات واألدوات. علهههى الباحهههث بعهههد أن ينجهههز بنهههاء موضهههوعه وتعيهههين اشهههكالية 
وصههيا تها وتحديههد المههنهج الههذي ينتقههل إلههى وضههع مسههودة التقنيههات أي نسههخة أوليههة للتقنيههات التههي سيسههتخدمها 

 في بحثه )استمارة، دليل، مقابلة، مالحظة...إلخ(. 

البحههث العلمههي مههن تقنيههات وأدوات؟ قبههل اإلجابههة، ينبغههي أن نشههير إلههى ضههرورة التفريههق بههين مههاذا يسههتخدم    
التقنية واألداة وأن ننتبه إلى أن األداة ال ينبغي استخدامها يمعزل عهن التقنيهة التهي تنتمهي إليهها، بمعنهى أن ههذت 

ن مسهتقلة عمليهاا، وتنجهز أعمهاالا األدوات تعمل داخل تقنيهات بحثيهة، ولهيس خارجهها وبالتهالي ال تسهتطيع أن تكهو 
مهن دون أن تنطلهق مهن خههالل التقنهي. أذ تعتبهر التقنيههة المنظمهة إلسهتخدام األدوات، وهههي مهن تقانهة أو اسههلوب 
مختص بفن أو مهنهة أو حرفهة، وههي أسهلوب فهي انجهاز عمهل أو بحهث علمهي ونحهو ذلهك، فيمها تعتبهر األدوات 

داخل التقنية، وهي جمع أداة، آلة، أو مها يسهتعان بهه إلنجهاز  هرم  البحثية وسائل العمل البحثي التي تستخدم
مهههها، وبههههذلك ال ينبغههههي الخلههههط بههههين األدوات والتقنيههههات، فمهههها هههههي التقنيههههات واألدوات المسههههتخدمة فههههي البحههههوث 

 اإلعالمية وعلوم اإلتصال؟

ة، فمهها الههذي ترسههمه هههذت إذا كانههت علههوم اإلعههالم واإلتصههال واحههدة مههن ميههادين العلههوم اإلنسههانية واالجتماعيهه   
العلههوم؟ ومهها هههي موضههوعاتها؟  ههم مهها هههي مناهجههها والتقنيههات واألدوات التههي تسههتخدمها؟ فلسههفياا هههي مرتبطههة 
بالعلوم اإلنسانية، التي تدرس اإلنسان ونشاطاته، وعملياا تههدف فهي دراسهتها إلهى تفسهير عمليهات اإلتصهال بهين 

ا لهذلك، بهين اتجاههات مختلفهة، السياسهي واالجتمهاعي  األفراد والجماعات، وتتوز  أبحاث اإلعهالم واإلتصهال وفقها
و يهرت، وهههي باعتبارهها جههزءاا مهن علههوم اإلنسهان فقههد اعتمهدت المنههاهج التهي اعتمههدتها العلهوم اإلنسههانية والتقنيههات 



لمسههحية" واألدوات عينههها، فههي ابحا ههها اإلستكشههافية والوصههفية واألبحههاث العالئقيههة واإلحصههائية "أو مهها يسههمى با
 و ير ذلك. 

 التقنيات واألدوات: 

 المالحظة أو المعاينة:  .أ

 وهي تهدف لإلجابة على  ال ة مسائل: ماذا؟ ومن؟ وكيف؟

المواضهههيع التهههي تهههدرس ال تقهههدم نفسهههها جهههاهزة للدراسهههة وعلهههى الباحهههث أن يبنهههي  الساااؤال األول: مااااذا؟ -
الهههذي يطهههرح علهههى الباحهههث أي موضهههو  بحثهههه أو مرحلهههة بنهههاء الموضهههو ، تثيهههر اسهههللة عديهههدة والسههه ال 

باحهههث ههههو، مههها ههههي المعلومهههات التهههي عليهههه جمعهههها وإختيارهههها أو بالتهههالي مهههاذا يجمهههع مهههن معلومهههات 
ومعطيههات تسهههاعدت علههى فههههم الموضهههو  واإلجابههة عهههن التسههاؤالت واألسهههللة المطروحهههة. فههإذا ههههو أمهههام 

 وضعية ماذا يالحظ؟

 

 ساسيين: تتضمن هذت الخطوة إجرائين أ  السؤال الثاني: من؟ -
 تحديد حقل المعاينة.  -1
 اختيار وحدات المعاينة.  -2

 

أي تحديهد الوسههائل واألدوات التههي تجمههع بواسههطتها المعلومههات. بمعنههى  السااؤال الثالااث: كيااف نالحااظ؟ -
 أي من الحواس نستخدم في المالحظة، واألدوات التي نسجل بواسطتها المعلومات التي نجمعها. 

 وليد النظريات في الوصف والتفسير وهي على نوعين: في جمع البيانات وت  المالحظة  تفيد

 مالحظة بالمشاركة -1
 مالحظة دون مشاركة -2



وتتسم في كونها إما مباشهرة أو  يهر مباشهرة، وتمهر فهي مهرحلتين مهن مراحهل البحهث، المرحلهة األولهى وفيهها     
ا وتلقائيهاا، فيجمههع لديههه مجموعهة مههن المعطيههات والمعلومهات، منههه ا مهها يلفهت انتبههات الباحههث يالحهظ الباحههث عفويهها

ا أكثهر بمعرفهة المزيهد عهن الظهاهرة أو الواقعهة، وفهي المرحلهة الخامسهة، وفيهها يقهرر الباحههث  أكثهر، فيصهبح مهتمها
ا مههن المعلومههات والمعطيههات ومهها هههو  مسههبقاا مههاذا ومههن وكيههف؟ وبالتههالي يحههدد مهها يريههد أن يالحههظ ليجمههع مزيههدا

هههل سههيقوم بههذلك مههن خههالل المالحظههة بالمشههاركة أو دون مشههاركة ميههدان المالحظههة والعينههة وكيههف سههيالحظ و 
بمعنى أنه إذا أراد أن يالحظ ويجمع أكثهر وأدق أنهوا  المعلومهات عليهه أن يهدخل وينهدمج فهي ميهدان المالحظهة 
وفي العينة وهذا يحتاج فترةا طويلة من الزمن وهي فترة المعايشة لمجتمع البحث وإمها أن يالحهظ دون مشهاركة. 

 هذا النو  من المالحظات ال يكون الباحث معروفاا من قبل مجتمع البحث أو عينة البحث.   وفي

 أننا هنا أمام تقنية المالحظة وأدواتها المباشرة و ير المباشرة أو المالحظة بالمشاركة ودون المشاركة.     

ا تضههعنا أمههام فكههرة بسههيطة يههرتبط بميههادي     ن اإلعههالم واإلتصههال، فمههن أيههن إن األسههللة الثال ههة التههي وردت آنفهها
ينطلق البحث فهي ههذت الميهادين؟ ههل لهه منطلقهات خاصهة بهه أم أن البحهث فهي ميهادين اإلعهالم واإلتصهال كمها 
هو في ميادين العلوم اإلنسانية واالجتماعية كافهة، تشهكل المالحظهة فيهه نقطهة انطهالق؟ مقابهل مها ههو معهروف 

 وحتمي لدى بعع الباحثيان. 

 المقابلة:  .ب

ا فههي البحههوث العلميههة فههي العلههوم االجتماعيههة واإلنسههانية ومههن ضههمنها علههوم اإلعههالم      وهههي تقنيههة رائجههة جههدا
واإلتصهال وهههي ببسههاطة محاد ههة بهين شخصههين أو أكثههر، ويمكههن التمييههز بهين عههدد مههن أنههوا  أو أدوات المقابلههة 

ه المقننهة والمقابلهة الموجههة أو المقننهة إلهى وهي: المقابلة المفتوحة أو  ير المقننة والمقابلة شبه الموجهة أو شب
جانب عدد آخر من أنوا  المقابالت التهي تهرتبط بمههن وويهائف وأعمهال مثهل المقابلهة العياديهة والمقابلهة الب ريهة 

 أو المكثفة والمعمقة. ويجري تنفيذ المقابلة بناءاا على موعد مسبق مع األشخاص الذين يتقرر مقابلتهم. 

ا فههي م     يههادين العلههوم اإلنسههانية واالجتماعيههة تسههود المقابلههة المقننههة والمقابلههة شههبه المقننههة وبالتههالي فههإن بحثيهها
 علوم اإلعالم واإلتصال تهتم لهاتين المقابلتين في األعمال البحثية وتعتمدهما. 

 وحول ما يريد. وفيها بترك المقابل، يتحدث بحرية بعد إعالمه بالموضو ،   المقابلة المفتوحة:    -1



وفيههها يتههدخل الباحهههث فههي حههال اسههتطراد المقابههل بههالكالم ليعيههد المقابلههة إلهههى  مقابلاااة شااابه المقنناااة: ال -2
الحهديث  مجهرى نصابها ويمكن له في نهايتها أن يتأكد مهن دليهل المقابلهة الهذي أعهدت مسهبقاا. فهي مها إذا 

مكههن للباحههث حههول النقههاط التههي سههجلها أم ال. فههي حههال لههم يجههري الحههديث عنههها أو عههن بعضههها منههها ي
 توجيه األسللة حينلذ. 

يحضههر الباحههث مجموعههة مههن األسههللة مسههبقاا، يتوجههه بههها إلههى المقابههل  المقابلااة المقننااة أو الموجهااة:  -3
 للحصول منه على إجابات حولها. 

 

ة أهمها:     تمر المقابلة بخطوات عدا

 وفق بحثه(.   تحديد موضو  المقابلة )هو عينه موضو  البحث أو جزء منه حسب ما يحدد الباحث -
تحديد محاور المقابلة )إذا كانت موجهة تحديد أسللة أما إذا كانهت شهبه موجههة فهإن ذلهك يتطلهب دليهل  -

 مقابلة(. 
ترتيهههب اجهههراء المقابلهههة، مهههن خهههالل تعيهههين الشهههخص الهههذي سهههنقابل واإلتفهههاق علهههى موعهههد ومكهههان إجهههراء  -

 المقابلة. 
 ونقاء. خالل موعد المقابلة يقدم الباحث نفسه وموضوعه بوضوح   -
 بدء اجراء المقابلة وتوجيهها وتسجيلها.  -

 

 اإلستمارة:  -ج

ا منههه، وتعههد هههذت      وهههي عبههارة عههن مجموعههة مههن األسههللة الموجهههة التههي تههدور حههول موضههو  البحههث أو جههزءا
االسههللة بوضههوح وببسههاطة وتكههون مباشههرة وال تحتههاج إلههى شههرح أو تفسههير ويجههب أن يقههوم الباحههث بتعبلتههها مههع 

مسههتطلعين مباشههر ولههيس مثلمهها يههرى الههبعع أي أن ترسههل بالبريههد أو تتههرك فههي مكههان مهها ويعههود األشههخاص ال
ا ألخهههههذها، أو مهههههن خهههههالل انتقهههههاء ارقههههام هواتهههههف واإلتصهههههال بهههههها، أن ذلهههههك يفقهههههدها موضهههههوعيتها  الباحههههث الحقههههها

اإلسهتمارة وصدقيتها، إذ ال يوجد ما يطملن بأن اإلجابات أتهت مهن الشهخص المفتهرم، فههي مقابلهة افتراضهية. 



تهههدف إمهها إلههى اسههتطال  رأي فههي مجتمههع مهها حههول قضههية مهها، وهنهها يجههب اختيههار عينههة أو أنههها ألجههل دراسههة 
تكههون مقابلههة بههين  وبهههذا، فهههياحصههائية شههاملة مهها يوجههب سهه ال كههل فههرد مههن أفههراد المجتمههع المعنههي بالدراسههة. 

ا إلههى ذلههك، مهها عالقههة اإلسههتمارة ب المقابلههة، فكلتاهمهها تسههتخدمان فههي البحههوث شخصههين الباحههث والمقابههل. اسههتنادا
العلمية في العلوم االجتماعية واإلنسانية وعلوم اإلعالم واإلتصال. إن فهم العالقة بينهمها يهرتبط باإلجابهة علهى 

 س ال كيف تنفذ اإلستمارة؟ بمحاد ة مباشرة بين شخصين أو ال؟

ا المقا  بلة الموجهة. إن اإلستمارة بشكل عام على تماس مع المقابلة وخصوصا

 

 العينات:  -د

وههههي نهههوعين، عينهههات عشهههوائية وأخهههرى منظمهههة أو قصهههدية، تسهههتخدم فهههي دراسهههات اسهههتطال  الهههرأي التهههي     
 يستخدم فيها اإلستمارة، أو اجراء المقابالت. 

 تقنيات التحليل أو تحليل المضمون:  -ه

نهجيههة منظمههة وموضههوعية إال وهههو اجههراء منههتظم يسههتخدم لفحههص معلومههات ومعطيههات محههدودة وبطريقههة م    
أن ذلك ال يعني استبعاد شخصية الباحهث ورؤيتهه وفهمهه، ذلهك أن ههذت العمليهة تسهتند أصهالا علهى فههم الباحهث 

 ورؤيته وتقويمه، إنما المهم أن ال يكون لدى الباحث انحياز في اتجات معين أو لفكرة معينة. 

 

 : تحليل المضمون هناك إتجاهين في 

ا على التسلسل المنطقهي والتحليهل  ر دالالت النصوص أو الوثائق الظاهرة والمستترة، األول: يهتم بإظها معتمدا
ا  ا منهههه األفكهههار الرئيسهههية ومميهههزاا بهههين األفكهههار الفرعيهههة، ومبينههها العقالنهههي، والتفسيرالموضهههوعي للهههنص، مسهههتخرجا

ة التحليليههة فتشههكو مههن الذاتيههة، موقعههها فههي تركيبههة الههنص ودالالتههها فههي بنيتههه المنطقيههة، هههذت المقاربههة أو العمليهه
بمعنى من الفهم الذاتي الخاص للباحث والذي يسيطر على عمليات التحليل، وقد اعتبر ههذا النهو  مهن التحليهل 

 بالكيفي أو المقاربة النوعية. 



وذلههك مههن خههالل  الثاااني: وهااو الوصااف أو التحلياال الكمااي الموضااوعي الماانظم للمحتااوى الظاااهري للاانص، 
 ا يعرف بالتحليل الكمي، وبعد ذلك تفسيرت وتأويله. تكميمه، وهو م

ا إلهى التمثيهل الدقيقهة لمجموعهة مهن الرسهائل. والحسهاب الكمهي      يهدف تحليهل المضهمون اإلعالمهي خصوصها
أو التحليل الكمي مهم في تحقيق ذلهك، أذ تعتبهر النسهب الملويهة معبهرة وممثلهة لألفكهار والوقهائع وقياسهها يسهمح 

النتههائج واإلبهالغ عنههها بإيجههاز فهي العقههود األخيههرة مهن القههرن العشههرين ومهع بدايههة عقههود القههرن للباحهث بخالصههة 
الواحد والعشرين أصبحت رموز وسائل اإلعالم ورسائلها موضوعات بحثية في القطاعين األكهاديمي والخهاص. 

ا منها.   إلى ذلك فإن أدوات أو فلات التحليل متنوعة جدا

مصههطلح مههع الواقههع عالقههات مختلفههة، فبالنسههبة للههبعع البنيههة هههي نمههوذج ولهههذا ال التحليااال البنياااوي:  .أ
وصفي لوصف الحقيقة بطريقة شهمولية ومنهجيهة مترابطهة، وبالنسهبة ل "جهان بياجهه"، تهدل علهى حقيقهة 
مكونههة مههن عناصههر توجههد بينههها عالقههات متجههددة، امهها عنههد "ليفههي سههتراوس" فهههي نمههوذج نظههري مجههرد 

ئع مهههن خهههالل الباحهههث والتفكيهههر المنطقهههي، فهههي البدايهههة كهههان لههههذا المسهههار يسهههتخدم لشهههرح وتفسهههير الوقههها
انطالقة مع سوسهور "أنهه ينطلهق مهن فكهرة أن اللغهة تشهكل كهال مسهتقالا عهن إطهار النشهاطات الملموسهة 

 للتعبير وتطورها التاريخي. 
س يشههكل كليههة يههرتبط هههذا النهو  مههن التحليههل بالمسهلمة التههي تقههول بههأن الواقهع المههدرو  التحلياال النسااقي:  .ب

وبأن الظواهر االجتماعية يجب أن تسفر تبعاا للعالقات فيما بينها، وما يميزهها عهن التحليهل البنيهوي أن 
 النسقي يميز في الواقع أمرين: النسق ومحيطه، والعالقات وما يحيط بها وي  ر فيها أو ت  ر فيه. 

ينامي للواقهع االجتمهاعي، وتسهتبعد وههي طريقهة فهي تحليهل العالقهات مهن التنهاقع الهد  التحليل الجدلي:  .ت
العههزل بههين الكليههات وعناصههرها، وتنههز  إلههى إيهههار التههوترات والمتعارضههات والتناقضههات خلههف مظهههر 

 وحدة الوقائع. 
يعطههي هههذا المفهههوم معنههى مشههابهاا لمعنههى الموجههود فههي البيولوجيهها، والههذي يههدل عههل  التحلياال الااوظيفي:  .ث

التحليهههل الهههوييفي ههههو تشهههريح الواقعهههة أو الظهههاهرة بالهههدور المسهههاهمة التهههي يقهههدمها عنصهههر مههها للجسهههم، 
 والوييفة التي ت منها للكل االجتماعي. 



وهههو تحليههل مسههجل فههي الههزمن يحههاول إعههادة بنههاء األوضهها  المدروسههة  التحلياال التعاااقبي أو الااوراثي:  .ج
التتهابع  باكتشاف سوابق هذت األوضا  التي تسهم بفهمها وشهرحها، أنهه نهو  مهن النظريهة التهي تسهتدعي

 الزمني للوقائع وترابطها، وذلك لفهم وشرح الظواهر التي تتناولها. 
 
 

 المقابلة اإلفتراضية: 
تعتمد المقابلة االفتراضية صيغة أنا السائل وأنا المجيب إلى تنبه ذهني، وذاكهرة  نيهة، توضهع أسهللة تناسهب    

 د أن يعرف، أو ماذا ينتظر أن يقال. حدث ما، وإجابات تالءم ذوق الجمهور أو القارئ...إلخ، ماذا يري
في الواقع نحهن أمهام سه ال ههام جهداا، إذا كانهت ههذت المقابلهة قهد القهت رواجهاا فهي اطهار اإلعهالم اإلفتراضهي،    

فهل هي ما يعمل به من قبل بعع الباحثين وبعهع الطهالب. عمليهاا يمكننها القهول أن بعهع اإلسهتمارات التهي 
ا ألخههذها، تتعههرم لنههو  مههن اإلفتراضههية فههي اإلجابههات مههن قبههل مجيههب  تههوز  هنهها وهنههاك ويعههود الباحههث الحقهها

ا عنههدما يتههرك أعههداد منههها لههدى شههخص واحههد فههي م سسههة واحههدة، إذ ال يمكههن للباحههث أن  افتراضههي، خصوصهها
يجههزم بههأن هههذت اإلسههتمارة قههد تههم اإلجابههة عههن اسههللتها مههن قبههل شههخص واحههد أو مههن قبههل نفههس الشههخص الههذي 

 اإلستمارات األخرى كيف تم توزيعها واإلجابة عن اسللتها؟ استلمها، وكذلك
أننا أمام اختبار دائم للموضوعية واألمانة العلمية في كل األعمهال البحثيهة التهي نقهوم بهها ويقهوم بهها طالبنها     

ع والباحثون األخرون. إن الباحث يرى وال يرى، يعهرف وال يعهرف مثهل اآلخهرين فيقهدم آراء حهول وقهائع ومواضهي
مشتركة، يبدو الخالف فيها  ير قابالا للتسوية في كثير من األحيان، وال يرى مثهل األخهرين، فيلجهأ إلهى البحهث 
أو التخيل، فإما أن يقدم بحثهاا علميهاا وإمها أن يقهدم تخهيالت حهول حقهائق، وإمها أنهه يلجهأ إلهى اإلفتراضهي فيأخهذنا 

 إلى عالم افتراضي. 
يقههدمها الباحههث مههن خههالل مهها يُعههرف ويههرى وبههين الحقههائق اإلعتقاديههة التههي بههين الحقههائق الموضههوعية التههي     

ينتجهها مخيالهه، تبههدو بعهع الموضهوعات والظههواهر والقضهايا، قابلههة ألن تتميهز مهن سههواها، فيحولهها االسههتعمال 
قدمهه العلمي، أو البحث العلمي إلى ماعونية علميهة، باعطائهها الهروح والمعنهى، مقابهل ذلهك مها الهذي يمكهن أن ت

 منها اإلعالمية و ير اإلعالمية.  اإلفتراضية العلمية والعلوم اإلفتراضية سواء
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 تقرير 

 اإلعالمية تحديات اليوم واستشراف الغد الدراسات 

 د. صالح أبو أصبع 

 جامعة الشارقة

 إن الحديث عن التجربة األكاديمية في علوم االتصال هو حديث ذو شجون فمن أين نبدأ؟

نوعية    عن  نتحدث  هل  أو  االتصال؟  كليات  تقدمها  التي  البرامج  نوعية  عن  الحديث  نبدأ  هل 

ومخر  الطلبة  نوعية  أو  تحتضن  المدرسين  التي  السياسية  البيلة  أو  والتدريب  التعليم  ويروف  التعليم  جات 

 الدراسات اإلعالمية؟ أو عن نوعية الكتب اإلعالمية؟ أوعن أسلوب التدريس؟  

 هذت بعع االنشغاالت التي فكرت في أهمية مخاطبتها.

علي لها فضل  والتي  القاهرة  في جامعة  نعرف  كما  اإلعالمية  الدراسات  ابتدأت  نا جميعا حيث  لقد 

المكان   هي  طويلة  لسنوات  ويلت  العربي،  الوطن  في  واألكاديمية  اإلعالمية  القيادات  من  العديد  خ رَّجْت 

 العربي الوحيد الذي يقوم بهذا الدور.  

العربية تأخذ في االنتشار.   الدراسات اإلعالمية في الجامعات  القرن الماضي بدأت  وفي  مانينات 

التسعين عقد  حلَّ  أن  الجامعات  وما  في  تنتشر  اإلعالمية  األكاديمية  البرامج  من  عشرات  شاهدنا  حتى  ات 

الثانية حتى وجدنا أنه ال تكاد جامعة من الجامعات العربية تخلو من برامج   العربية. وما أن دخلنا األلفية 

 اإلعالم في تخصصاتها.



تقدامه التي  البرامج ألكاديمية اإلعالمية  العربية. إذن  إذن نتحدث اآلن عن ملات من  ا الجامعات 

هي تجربة  رية تحتاج منا مراجعة فاحصة ونقدية ألننا نعلم أهمية مخرجات هذت األقسام والكليات التي تقوم  

في   الثقافية  الُبنى  لوا جزءاا من  العام، ويشكا الرأي  يقودوا  أن  عليهم  ل  نعوا الذين  أبنائنا  بتخريج اآلالف من 

 الوطن العربي.
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المجال   هذا  في  أعمل  وأنا  عاماا  و ال ين  خمسة  نحو  امتدت  التي  المتواضعة  تجربتي  من خالل 

ُمدرِاساا وباحثاا ومسلوالا إدارياا. ومن خالل تجربة شخصية اتسع مجالها الجغرافي ليمتد عملي في عديد من  

 ن هذت التجربة في عدة محاور:الدول العربية من المحيط إلى الخليج. اسمحوا لي بالحديث ع

 التخصصات:   .1

العامة واإلذاعة   والعالقات  الصحافة  تقديم تخصصات  الث  في  أقسام اإلعالم وكلياتها  تلتقي جميع  تكاد 

في وسائل   الهائل  التطور  الر م من  المهيمنة. وعلى  ما زالت هي  التقليدية  التخصصات  والتلفزيون، وهذت 

والدخول في عالم اإلنترنت إلى عالم جديد من االتصال الجماهيري الذاتي  االتصال وتكنولوجيات االتصال،  

تم   ما  أكثر  ولعل  األدنى،  ت  حدِا في  زال  ما  التقليدية  التخصصات  في  هذت  دمج  ولكن  المواطن،  وصحافة 

اإلعالم   كليات  من  خاص  كفر   الجماهيري  االتصال  دراسة  زالت  وما  اإللكترونية.  الصحافة  هو  تحديثه 

التي يتلقاها الطالب مهارات محدودة ال تتساوق مع تطور      واالتصال  المهارات  محدودة جداا. وما زالت 

 تكنولوجيا االتصال واستخدامها في دراسة االتصال وتوييفها في إنتاج الرسائل اإلعالمية.

 ُمدخالت العملية التعليمية:   .2



 يمكننا الحديث عن نوعية الطالب والمقررات الدراسية والتدريس.  

وبدون   .أ داخلي،  دافع  بدون  يتم  أن  الغالب  في  التخصص  إلى  دخولهم  فإن  للطالب  بالنسبة  األول:  الُمدخل 

قدرات على التواصل، والعديد منهم يدخلون إلى التخصص نتيجة البريق اإلعالمي الذي يستهوي الشباب  

 ويحقق لهم النجومية.  

ولألسف أن   ومهارات االتصال والثقافة العامة.فمهنة اإلعالم تحتاج من الطالب عناصر  الث: الموهبة،  

 االلتحاق بكليات اإلعالم ال يتطلب هذت الشروط.  

الجامعات    وفي  للقبول،  كشرط  العامة  الثانوية  في  الطالب  بمعدل  االكتفاء  يتم  الحكومية  الجامعات  في 

.  الخاصة يلتحق بالتخصص من هبا ودبا

مية التي يتم تدريسها، وما زالت المكتبة العربية تفتقر إلى الكتب  والُمدخل الثاني: هو نوعية المقررات اإلعال .ب

الدراسية المنهجية التي تلتزم بالشروط العلمية، والتي ال تسير إلى التحديث بناء على أحدث المستجدات في  

 التخصص.

ال زالت  ما  المثال  سبيل  فعلى   ، ولىا بمام  ترتبط  تقليدية،  رؤية  على  المقررات  من  كثير  من  وتقوم  عديد 

 المقررات مثل تدريس التصوير الضوئي الذي لم يعد له أي أهمية مع التصوير الرقمي.

وما زالت مناهجنا ال ُتلقي باالا إلى مقررات مثل االتصال  ير اللفظي واالتصال الثقافي واالتصال السياسي  

 واالتصال في التراث العربي واالتصال بين األشخاص.

المدرسو  .ج الثالث  المدرسين  والُمدخل  رؤية  زالت  ما  حيث  تقليدية  رؤية  اإلعالم  تدريس  يواجه  والتدريس:  ن 

تتمثل بالتمسك بالنظر الى تدريس اإلعالم باعتبارت إعالما للجماهير بدالا من كونه تواصال مع الجماهير،  



االجتماعية  وخصوصا أن اإلعالم الجديد يفرم تحديات جديدة، إذ أن دوراا تفاعلياا وتواصلياا عبر الوسائط  

 وصحافة المواطن أصبح يهمين على حياتنا االتصالية مما يشكل تحديات لم سساتنا اإلعالمية.  

والمدرسون في الجامعات هم أساتذة تقليديون في عصر  ير تقليدي لعلم  ير تقليدي. وكثير منهم ال يتابع  

الك استخدام  يجيد  ال  منهم  االتصال، وكثير  في نظريات  التطور  تقنيات  مستجدات  التعامل مع  مبيوتر وال 

في   التلقيني  األسلوب  يستخدمون  منهم  العديد  زال  وما  الذكي،  اللوح  استخدام  مثل  اإللكتروني  االتصال 

التدريس، والعديد منهم ال يمتلكون الخبرة العملية في مجال اإلعالم، وكثير منهم مهاراتهم الكتابية واللغوية  

 تدريس المواد العملية وتطبيقاتها.محدودة ولذلك يفتقدون الخبرة في 

ويحتاج تدريس اإلعالم إلى وجود ممارسين للمهنة يساندون الجانب األكاديمي وينقلون خبراتهم العملية إلى   

الطلبة، ولألسف أن هذا الجانب في معظم الجامعات العربية ال يلقي االهتمام الكافي، ويتم التعاون مع مثل  

ت ا دِا  ألدنى، الذين ال يلقون التكريم الذي يستحقونه فيعزفون عن التعاون مع األكاديميين.ه الء الخبراء في ح 

 في مجال تقييم المخرجات: .3

 أسلوب تقييم الطلبة يعاني من أمرين:

أولهما طريقة االختبارات حيث يتم تقييم الطلبة بأساليب عقيمة، و الباا ما يتم ذلك من خالل أسللة   -

 الفهم، ونادرا ما يستخدم المدرسون األسللة التي تحراك لديهم مكامن  تحتاج أجوبتها إلى الحفظ ال

 االستيعاب والفهم والمقدرات التحليلية والنقدية.

والثاني هو األسلوب الذاتي لألساتذة في منح الدرجات إرضاء للطلبة وللحصول على تقديرات عالية،   -

لصلة الشخصية والجهوية في تقييم  وفي أحيان أخرى تتدخل عوامل شخصية مثل عوامل القرابة وا



مما   أعلى  درجات  على  يحصل  فالبعع  الطلبة،  على  يقع  يلم   نتائجها  من  يكون  والتي  الطلبة، 

 يستحقون، ويتم يلم البعع اآلخر حيث ال يحصلون على الدرجات التي يستحقونها.  

   في مجال البحوث: .4

الت   المشكالت  بحل  االهتمام  الى  اإلعالمية  البحوث  اإلعالمية  تفتقر  والم سسات  المجتمع  يواجهها  ي 

والشركات والمنظمات التي تر ب في نجاحها في التواصل مع الجماهير.  وتنأى عن مناقشة قضايا مثيرة  

 للجدل أو  ير مسموح من االقتراب منها وخصوصا ما يتعلق بالرأي العام.

الجماهير بقضايا  التنمية وتنفيذ    وهي بعيدة عن لعب دورها كمشارك أصيل في توعية  المجتمع ومشاريع 

 خططها. وأ لب البحوث يتم انتاجها بهدف الترقية.

يكاد    - أن  البيتها  سنجد  اإلعالم  أساتذة  وبحوث  والدكتورات  الماجستير  لرسائل  فمراجعة  الفنية  النواحي  ومن 

 ينحصر في دراسات مسحية.  

العل - البحث  اجراءات  إجادة  مشكلة  من  العلمية  البحوث  المنهجية  وتعاني  يعوزها  التي  كثيرة  أحيان  ففي  مي 

 السليمة، واختيار العينة الممثلة بحيث يمكن الثقة بنتائجها.

من   - تخلو  تكاد  أنها  كما  االتصال،  في  عربية  ونماذج  نظريات  إلى  تقود  التي  الدراسات  من  تخلو  وتكاد 

 الدراسات التاريخية وتحليل المضمون لوسائل اإلعالم.  

البحو  - من  باإلحصاء  والكثير  إللمام  إلى  الباحثون  يفتقر  إذ  لها  مناسب  تحليل  بدون  النتائج  بإيراد  تكتفي  ث 

الضروري إلجراء البحوث التطبيقية، وال يقدم الباحث رؤيته الخاصة لما ُتمثاله هذت النتائج وفي الغالب ما  

 تخلو الدراسات من الرؤية النقدية.

 .اللغة الثانية ضرورية وهي ما ينقص الباحثين -



 أصبحت السرقات العلمية تشكل ياهرة يجب معالجتها والتصدي لها. -

بجامعات عربية مرموقة،   - المرتبطة  الو وق بها تكاد تكون محدودة بعع المجالت  التي يمكن  النشر  أوعية 

دوالرا  همناا للنشر. بعع    500  –  300ترسل الموافقات على النشر ما دام الباحث قد أرسل قيمة النشر  

لمرموقة تخضع للفساد وتنشر بحو اا ال تستحق النشر فقط ألن الباحث له صلة بأصحاب القرار  المجالت ا 

 في النشر.

 :  في مجال التدريب  .5

العملي   التدريب  توفر  الطلبة من عدم  الدراسات اإلعالمية، ويعاني  في  أساسي  والميداني  العملي  التدريب 

عبة العملية الواحدة كبير جداا مما ال يوفر للطالب  والميداني المناسبين. حيث نجد أن عدد الطلبة في الش 

 فرصة تدريب مناسبة مع عدم توفر المختبرات الكافية.  

ونادراا ما يتاح للطلبة فرصة حقيقية للتدريب في الم سسات اإلعالمية واإلفادة من خبرة الممارسين في تلك  

 تحقق لهم التدريب الفعلي.الم سسات. و البا ما يحصل الطلبة على شهادات تدريب بدون أن ي

   في مجال استخدام اللغة:  .6

اللغة هي قضية أخرى مهمة، وعلى الر م من أن اللغة العربية هي اللغة األم للطلبة إال أن الواقع ي كد أن  

فإن   هذا  إلى  باإلضافة  سليمة.  بلغة  إخبارية  قصة  لكتابة  الخريج  ي هل  ال  مما  جداا  للغة ضعيف  اتقانهم 

لغة أجنبية تفتح أمامهم أبواب  قافات أخرى وهي تكاد تنحصر لدى قلة من الطلبة خريجي  معرفة الطلبة ب

اللغة   يتقنون  ال  طلبة  تخرج  فإنها  اإلنجليزية  باللغة  برامجها  تقدم  التي  األقسام  وأما  الخاصة.  المدارس 

 ربية.   اإلنجليزية التي من المفترم أن يتعاملوا بها كما أنهم ال يجيدون استخدام لغتهم الع

 في مجال التخصص:   .7



تفتقر التخصصات في دراسات اإلعالم إلى تخصصات نوعية، فليس لدينا تخصصات من يجيد الكتابة في  

اإلعالم الصحي أو اإلعالم الرياضي أو اإلعالم االقتصادي أو اإلعالم الزراعي؟ مثل هذت التخصصات  

خصصة الذين لديهم المعرفة العميقة في تلك  ضرورية للمجتمع، وهناك نقص في الكفاءات اإلعالمية المت

 المجاالت.

   في مجال التعامل مع االعالم الجديد: .8

أحد ت تكنولوجيا الوسائط المتعددة وشبكات اإلنترنت  ورة شاملة في فلسفة التعلم والتعليم عن بعد، ووفرات   

الت المواد  مستوى  تحسين  مع  والمتعلمين  المعلمين  بين  الو يق  للتفاعل  كان  فرصة  ما  مع  بالمقارنة  عليمية 

في   زاال  ما  اإللكترونية  والمكتبات  اإللكتروني  اإلعالم  مع  التعامل  المطبوعة.  اإلعالم  وسائل  مع  موجودا 

لتطورات   متابعة  يوجد  وال  سواء،  حد  على  والفنيين  والطلبة  باألساتذة  يرتبط  األمر  وهذا  األدنى،  حداهما 

 يات.تكنولوجيا االتصال والتعامل مع البرمج

 في مجال التعامل مع البيلة اإلعالمية: .9

نعيش في بيلة ذات أبعاد محلية وإقليمية ودولية تتأ ر بالمتغيرات السياسية واالقتصادية في المنطقة. وتتأ ر  

بمناخ الحرية والديمقراطية المتاحة، مما يجعل عملية التدريس في مجاالت اإلعالم تخضع لهذت المتغيرات.  

ع القيود  دون  وتتمثل  التي تحول  والسياسية،  والقانونية  المادية  بالعوائق  العربي  الوطن  في  الفكر  لى حرية 

المرتبط   القانوني  للبعد  كذلك  اإلعالمية  البيلة  وتخضع  المعلومات.  إلى  الوصول  وحرية  التعبير  حرية 

ات التعليم العالي مع  بالسياسات التعليمية وأبرزها شروط االعتماد وازدواجية المعايير التي تتعامل بها وزار 

 الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

 في مجال التعامل مع الم سسات اإلعالمية:   .10



التعاون بين الم سسات األكاديمية اإلعالمية والم سسات اإلعالمية تعاون محدود على الر م من أن كليهما  

الم سس تطوير  في  مفيدة  األكاديمية  فالخبرات  البعع،  بعضهما  بالخبرات  يرفدان  برفدها  اإلعالمية  ات 

تحتضنها   التي  العملية  الخبرات  إلى  األكاديمية  الم سسات  وتحتاج  بالبحوث.  والقيام  واالستشارية  المهنية 

 الم سسات اإلعالمية.

 في مجال التعامل مع التوييف:   .11

سوق  ُيعاني العديد من الخريجين من البطالة ويعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل أولهما ضيق  

العمل مع كثرة الخريجين بالقياس إلى الشوا ر المتاحة، و انيهما يعود إلى نوعية بعع الخريجين التي ال  

تحقق متطلبات الويائف. ولعل السبب الرئيسي في هذت األزمة يعود إلى اعتماد الكم في قبول الطلبة في  

الخريجين. لدى  المكتسبة  والمهارات  التدريس  ونوعية  اإلعالم  المتاحة    أقسام  العمل  فرص  أن  ولألسف 

للخريجين ال تتاح لمن يستحقونها، ففي أحوال عديدة تكون قوة الواسطة هي السبيل للحصول على العمل  

 على حساب المتفوقين الذين يستحقون تلك الويائف.

 في مجال االقتصاد الجامعي:   .12

يطغى الربح المادي على   شهد التدريس الجامعي نموا هائال في تأسيس الجامعات الخاصة، وأصبح 

هدفها العلمي والتربوي في   العملية التعليمية، وقاد هذا الى التنافس في استقطاب الطلبة بغع النظر عن  

االعتماد   لشروط  الشكلية  الشروط  يحققون  الذين  التدريس  هيلة  أعضاء  استقطاب  وتم  مستوياتهم، 

 العلمية هزيلة للغاية. التخصصات العلمية بينما نرى أن م هالتهم وامكانياتهم

في    يتمثل  فالسياسي  اقتصادي،  واآلخر  سياسي  أحدهما  عاملين:  إلى  ت  مردا القبول  في  والتوسع 

الضغوط على الجامعات بقبول المزيد من الطلبة بغع النظر عن توفير شروط االعتماد من العدد الالزم  



ا والسبب  المختبرات.  وتوفير  المناسبة  والتخصصات  األساتذة  مالية  من  موارد  لتوفير  وذلك  القتصادي 

إضافية على حساب النوعية، وهذا األمر تشترك فيه الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية التي اخترعت  

فكرة التعليم الموازي والتعليم المفتوح للحصول على موارد إضافية مما أدى إلى كمٍا من الخريجين الذين لم  

 بين.  يتلقوا التعليم والتدريب المناس

 في مجال تقدير األداء المتميز: .13

لألسف تعوزنا  قافة التميز واحترام المتميزين واالعتراف بفضلهم، وفي العمل الجامعي تسود فكرة  

)ُكلاه عند العرب صابون( والمهم لدى الجامعات أن يقوم المدرس بتأدية النصاب المقرر له وهذا ما يقود  

أداء   بين  التفريق  بدون  التعميم  بحثي ومعرفي وبين شخص كل م هالته حصوله  إلى  إنجاز  ذي  شخص 

على درجة الدكتورات بغع النظر عن كيفية حصوله عليها أو ما هي الجامعة التي حصل عليها شهادته  

 وما هي إنجازاته.

زمالئهم   نجاح  يسوؤهم  الذين  الغيرة  لعوامل  تخضع  بينهم  فيما  الزمالء  بين  العالقة  أن  ولألسف 

 ناسين أن العلم تراكمي وأن جهود االخرين هي جهود تخدم الحقل المعرفي.وإنجازاتهم مت 

ولألسف ترافق مع هذا نظرة الطالب إلى األستاذ التي باتت تعتمد على الخوف من األستاذ وليس  

احترامه، وال يقدر الطالب استاذت بناء على علمه وتميزت العلمي بل تقديرت يعتمد على مدى تساهل المدرس 

 لدرجات التي يحصل عليها.معه وا

 في مجال التنافس في الحصول على االعتماد الدولي:   .14

ل المعايير المستخدمة في تصنيف الجامعات العالمية بعدا في التنافس للحصول على االعتماد   ُتشكِا

تلفة  الدولي. ويستهدف االعتماد الخاص للبرامج األكاديمية، ومعايير االعتماد وضمان الجودة بأشكالها المخ



إ بات أن الم سسات قادرة على تلبية المعايير ومن  م تكون م هلة لالعتماد األكاديمي. ولألسف أن هذت  

المعايير ال تنطبق على الجامعات الحكومية التي تعاني من خلل واضح في تطبيق هذت المعايير، بينما يتم  

بيا إال أن العديد من الجامعات الخاصة تقوم  مطالبة الجامعات الخاصة االلتزام بها، وإذا كان هذا البعد إيجا

 بااللتفاف والتحايل على شروط الجودة ومعايير االعتماد.  

 

 

لقد قمنا بتحديد جوانب سلبية في دراسة اإلعالم في الوطن العربي والسبب في هذا تركيز الضوء  

لم وأقسامها  كليات اإلعالم  أن  يعني  تجاوزها، وهذا ال  نتمكن من  قامت    عليها كي  ولكنها  بواجباتها،  تقم 

 بمسلولياتها في حدود امكانياتها وهذا اعتراف بفضلها على السوق اإلعالمي.

إن الغد يحمل آفاق جديدة لعالم اإلعالم، ففضاء العالم العربي يفيع بالفضائيات التي بلغت نحو ألف  

آال فضاءاتها  في  اإللكترونية  والمواقع  وتُبحر  فضائية.  قناة  والصحف  و ال مائة  اإلخبارية  المواقع  ف 

 ومصادر المعلومات المفتوحة. اإللكترونية، والمدونات، والمواقع االجتماعية

 ومع هذا كله يظل النشر المطبو  والصحافة التقليدية ما زاال يكافحان للبقاء في عالم الكلمة.

في تكنولوجيا االتصال بين  وفي هذا السياق الجديد لإلعالم اإللكتروني، فإننا نجد أن االندماج تحقق  

األخرى،   اللوحية  واألجهزة  واأليباد  الجوال  الهاتف  مثل  واحدة  منصة  في  لتندمج  المختلفة،  االتصال  أنوا  

التي تسهم في خلق بيلة تعليمية تفاعلية افتراضية وتواصلية بين الطالب والمدرس، بدءاا من تلقي المعلومة  

 يحها والحصول على النتائج.  ومناقشتها إلى تأدية االمتحانات وتصح



والتقدم الحاصل مثل التصميم بمساعدة الحاسوب. والتقنيات العالئقية لقواعد البيانات وبرامج معالجة    

النصوص ويضاف إلى ذلك البرمجيات المتقدمة للنشر واالخراج والتحرير جميعها توفر فوائد تفتح آفاقا  

عالم وعمليات التعلم وإنتاج الرسائل والبحوث اإلعالمية.  جديدة للعملية التعليمية في مجال تدريس اإل

 وستتحول معها الفصول الدراسية إلى فصول ذكية تهمين عليها تكنولوجيا االتصال.

 

 

 الدراسات اإلعالمية واستشراف الغد:    ❖

 ماذا ننتظر من مدرسة المستقبل في الدراسات اإلعالمية؟ : ▪

أشرنا   .1 الذي  االندماج  هذا  سبيل  أوالا:  وعلى  اإلعالم  حقول  في  للتخصصات  جديدة  رؤية  إلى  يحتاج  إليه 

 المثال يمكن أن تندمج تخصصات اإلعالن والعالقات العامة والجرافيك في تخصص واحد.

والنشر   الصحافة  إلى  لالنتقال  التقليدي  بأسلوبها  الصحافة  تدريس  من  االنتقال  إلى  حاجة  هناك  وكذلك 

 واطن جزءاا أساسياا من هذا التخصص.  اإللكتروني وتكون صحافة الم

أحد ت   .2 فقد  المطبوعة  الوسائل  للتعليم واستخدام  التقليدي  األسلوب  في  كان موجودا  ما  بالمقارنة مع   انياا: 

المتعددة   الوسائط  وتكنولوجيا  اإلنترنت  والمكان  -شبكة  الزمان  حدود  اختراق  في  إمكانياتها  في  -مع   ورة 

عد، مع تحسين مستوى المواد التعليمية، بتطوير منصات تقنية متطورة تهدف إلى  فلسفة التعليم والتعلم عن ب

وتقوم بطرح المقررات على اإلنترنت بشكل   والمتعلم،  خلق بيلة تعليمية افتراضية، تحقق التفاعل بين المعلم 

لواقع االفتراضي  مجاني. وفي التعليم اإلعالمي ال بد من االستفادة من تقنية طرق التعلم الجديدة باستخدام ا



االجتماعية مثل الفيس بوك و يرها التي ست دي إلى تحسين   المتعددة واستخدام الوسائط  وتكنولوجيا الوسائط

 فرص الحصول على التعليم والتعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد.   

عملية   .3 باعتبارت  االتصال  دراسة  إلى  لإلعالم،  التقليدية  الدراسة  من  االنتقال  قضايا   الثاا:  تثير  تفاعلية، 

مرتبطة بواقع المجتمع ومشكالته. وكذلك ضرورة إدراك دور األفراد في صحافة المواطن الذي أصبح موازياا  

 للم سسات اإلعالمية.  

تراعي   .4 قبول  امتحانات  باستخدام  االتصال  كليات  يدخلون  الذين  الطلبة  نوعية  سوية  رفع  من  بد  ال  رابعاا: 

 مهارات االتصال والثقافة العامة. الشروط الثالث الموهبة، و 

خامساا: تدريب الطلبة بشكل ُيوفر لهم فرص االنتاج اإلعالمي وهم على مقاعد الدراسة. وربما كان استخدام  .5

الواقع االفتراضي، وهو أكثر األدوات م تكامال التي تقدم أسلوبا ذا سالسة في توفير تدريب افتراضي، يساند  

والميداني.   العملي  الجانب  التدريب  تعتمد  ال  بطريقة  اإلعالمي  البحث  مناهج  لتدريس  حاجة  يوجد  كما 

بحث   مساعدي  تخريج  في  يسهم  كي  تطبيقياا  المساق  هذا  يصبح  أن  الضروري  ومن  فحسب،  النظري 

 وباحثين في مجال الدراسات اإلعالمية.  

اإلعال .6 كليات  في  واالتصال  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  الُبنى  تطوير  م هلة  سادساا:  لتكون  واالتصال  م 

التعليم   في  الكفاءة  زيادة  ي دي  مما  الطالب  تدريب  احتياجات  وتلبية  الجديد  التعلم  لنموذج  لالستجابة 

 اإلعالمي.  

االتصال   .7 وسائل  تطور  مع  يتناسب  بما  وتأهيلهم  التدريس  هيلة  أعضاء  مهارات  بتطوير  االهتمام  سابعاا 

 وتقنياتها.  



هي .8 أعضاء  يقوم  أن  البحث   امناا:  ويكون  الترقية،  على  حرصهم  يتجاوز  الذي  البحثي  بدورهم  التدريس  لة 

المجتمع   مشكالت  تمس  دراسات  في  بحو هم  في  ينشغلوا  وأن  العملية.  حياتهم  من  أساسياا  جزءاا  العلمي 

دراسات   إلى  بحاجة  فنحن  المسحية.  الدراسات  استخدام  في  الشائع  أسلوبهم  تتجاوز  دراسات  ومستخدمين 

في    طوالنية المفقودة  الدراسات  من  وهي  تاريخية  ودراسات  مضمون  تحليل  ودراسات  ميدانية  ودراسات 

 البحوث اإلعالمية العربية.

تاسعا: التوجه نحو التخصصات النوعية، مثل اإلعالم الصحي أو اإلعالم الرياضي أو اإلعالم االقتصادي   .9

 أو اإلعالم الزراعي.

مثل .10 موضوعات  بتدريس  االهتمام  عبر    عاشراا:  واالتصال  اللفظي  واالتصال  ير  اللفظي  االتصال 

 الثقافات واالتصال السياسي.

حادي عشر: االعتراف بصحافة المواطن لتكون جزءا من التدريس وتدريب الطلبة على استخدامها   .11

 عبر وسائط التواصل االجتماعي.

يلما  .12 أن  لضمان  المناهج  تطوير  عشر:  ف  اني  المناهج  بأحدث  الخريجين  االتصال  جميع  حقل  ي 

والمعرفة المناسبة بتكنولوجيا المعلومات، والتحول من استخدام الكتاب المقرر والمذكرات المنسوخة من كتب  

المختلفة   المصادر  ذات  المعلومات  من  متنوعة  ذخيرة  للطالب  لتوفر  كتاب  من  أكثر  اعتماد  إلى  متوفرة 

المفتوحة على شبكة   المتعددة وخصوصا أن المصادر  توفر للطالب والمدرس بدائل  رية  والرؤى  االنترنت 

 ومتنوعة. 

في   .13 والمشاركة  الحوار  أسلوب  واعتماد  التدريس  في  التلقين  أسلوب  عن  االبتعاد  عشر:   الث 

 المحاضرات وتقبل الرأي اآلخر من الطلبة، وتعويدهم على التفكير الناقد الذي نفتقدت بين طلبتنا.



الج .14 بإجراءات ضبط  االلتزام  عشر:  على  رابع  قادرة  الم سسات  تكون  لكي  األكاديمي  واالعتماد  ودة 

النو  من االعتماد من   الدولي وما يحققه هذا  المعايير ومن  م تكون م هلة للحصول على االعتماد  تلبية 

 شروط النوعية وتحسين العملية التعليمية والبحث العلمي.

صيا تها وتعميمها   ن شرعة يتمخامس عشر: االلتزام بأخالقيات البحث العلمي يجب أن يصبح ضم .15

 .يلتزم بها الباحثون العرب 

سادس عشر: االهتمام بالتميز وتقديرت سواء كان المتميز هو األستاذ أو الطالب  وتعميم  قافة التميز  .16

 وتشجيعها . 
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 خاتمة

 ية نقديةالتجربة البحثية العربية في علوم االعالم واالتصال: رؤ

نيسان  7العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال مؤسسة بحثية إعالمية وطنية انشئت في لبنان في  الرابطة    

في كل دولة من الدول العربية لتحديد الخطة   ومنسقون عربي بعد لها. ليست برعاية الدولة و2014

ن فيما بينهم لالتفاق على القضايا  االستراتيجية واألولويات البحثية التي تحتاجها المجتمعات وينسقو

والمواضيع البحثية التي تهم الجمهور العربي ، واالبتعاد عن القضايا الخالفية التي يمكن ان تؤثر في التعاون  

  السياسية الجهات ومع ، االستراتيجي اإلعالمي بين الدول ، وهناك تعاون وتنسيق تام مع المراكز البحثية

 .  الوطن وانماء ناءب عن  المسؤولة واإلعالمية

 والتطوير  البحث مجال في  العربية  اإلمكانيات-1

 

 : التالية هي العلمي البحث مجال في التطور مؤشرات

 

 والتطوير  البحث على النفقات1 ) 

 والتطوير  البحث كثافة2 ) 

 والتطوير  البحوث على اإلنفاق من الفرد نصيب3 ) 

 شخص مليون لكل الباحثين عدد :رابعا  4 ) 

 األكاديمية البحوث نشر :خامسا  5 ) 

 KI. المعرفة ومؤشر  KEI  المعرفة اقتصاد مؤشر :سادسا  6 ) 

 

 من بعيدة خطوات تقف اإلسالمي التعاون منظمة ودول العربي العالم بلدان  ان  المؤشرات هذه على بناء

 شرق جنوب ودول متقدمةال الدول عن جدا   بعيدا   وتقف والتطوير،  البحث في العالمي المتوسط إلى الوصول

 للحاق  والتطوير البحث مجال في للتقدم والسعي الواقع لتحدي حافزا   يكون أن يجب وهذا  .آسيا

 .المتقدم العالمي بالركب



 

 

 :  العربية البحثية التجربة في  المشتركة القواسم -2

 تصالاال مجال في وخصوصا   العربي الوطن في العلمي البحث قصور ظواهر نلخص أن يمكننا -

 :يلي فيما واإلعالم

 جدا   محدودة مجاالت في وانحصارها لسهولتها المسحية البحوث على التركيز  -

 .اإلعالم وسائل باستخدامات مرتبطة تكون تكاد معظمها

 :يلي ما المنهج  هذا على االعتماد  من ويالحظ

 .وتطبيقها األخرى الدول في أجريت بحوث تكرار   -

 واستخدام  صغير،  حجم ذات أو عشوائية كونت ما غالبا   عينات اختيار   -

 لسهولة  الباحث إليها ينتمي التي الجامعة طلبة وخصوصا   متوفرة عينات

 .األردن على وتعميمها إليها الوصول

 .النتائج وإعطاء المادة تفريغ في Spss برامج في  مختصين على االعتماد -

 البيانات  عرض على يعتمد الغالب وفي للبيانات،  تحليال   الباحث يقدم ال -

 .هذا كان ولماذا هذا يعني ماذا تفسير دون كذا من أكثر كذا،  نسبة

 .المناسبة الفروض وضع وفي البحوث،  في اإلجرائية التعريفات قصور -

 .محشوة  أسئلة تقدم أنها أو إنشائية أسئلة تستخدم ما كثيرا    

 .تجريبيةال والبحوث والنظرية /المضمون وتحليل /التاريخية البحوث ضآلة   -

 .محدودة تكون تكاد بها الوثوق يمكن التي النشر أوعية   -

 .األبحاث بعض في العلمية والسرقات البعض لدى العلمية األمانة إلى االفتقار  -

 .العلمي  البحث إجراءات إجادة إلى الباحثين بعض افتقار   -

 تطبيقية ال البحوث إلجراء الضروري باإلحصاء اإللمام إلى الباحثين بعض افتقار   -



 

 .مناسبة بطريقة وتوظيفه -

 العلمي  بالبحث معنيين غير الباحثين يجعل مما  فقط الترقية بهدف البحوث اعتماد   -

 .الهدف  لهذا إال

 الباحثين  يفقد مما العلمي للبحث ضرورية وهي الباحثين لدى الثانية اللغة نقص   -

 .ببحوثهم الصلة ذات البحوث مراجعة على القدرة

 .تجاري بمعيارعاللنشر  الموافقات ترسل  مرموقة عربية بجامعات مرتبطةال المجالت بعض -

 على اعتمادا   النشر تستحق ال  بحوثا   وتنشر للفساد تخضع المرموقة المجالت بعض   -

 .النشر في القرار وأصحاب النشر عن بالمسؤولين الباحث صلة

 .للغاية ضئيلة المشتركة البحوث أن نجد ولذا مفقود البحوث في الجماعي العمل   -

 /والشركات  /العالي التعليم وزارة من العلمي للبحث الدعم إمكانيات استغالل عدم   -

 .العلمي البحث على باإلنفاق الملتزمة الخاصة الجامعات خصوصا   ذاتها،  والجامعة

 تمويل  في واألجنبية األوروبية والمنح المشتركة /األجنبية الخبرات من اإلفادة عدم   -

 .البحوث

 .العلمي  البحث في العليا الدراسات طلبة من االستفادة معد -

 البحوث  مع فالتعامل ولذا العربي،  المجتمع في ناضجة غير العلمي البحث ثقافة   -

 يؤثر  شديد باستهتار االستمارات ملء إلى يقود مما مناسبة استجابات يلقي ال الميدانية

 .البيانات مصداقية على

 جامعة في للتدريس لالنتقال وليس البحوث زإلنجا العلمي التفرغ إجازات -

 مشروع  إنجاز وهو التفرغ من الهدف حساب على إضافي دخل تحصيل بهدف أخرى

 .علمي بحث

 

 االتصال  و اإلعالم علوم تدريس في  الجزائرية التجربة -3



 

 )مشابهة للبنان وغيره(       منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا

لرائدة في مجال تدريس االعالم في المرحلة الجامعية، ما يناهز الربع قرن تعتبر الجزائر من الدول العربية ا

قسم لعلوم االعالم و االتصال بمختلف   30( ، و تشير االحصائيات إلى " وجود أكثر من 1964-2014)

  الجامعات الجزائرية باإلضافة إلى  مدرسة  وطنية عليا للصحافة  وعلوم االعالم التي فتحت مع بداية العام

 .، و بعض المدارس التي بدأت التدريس في هذا القطاع2009/2010الجامعي  

 يمكن أن نقسم مراحل التعليم العالي لعلوم اإلعالم و االتصال بالجزائر إلى الفترات التالية : 

 فترة الستينات: -1-1

  التي تم بعد  عامين من استقاللها شهدت الجزائر ميالد المدرسة الوطنية للصحافة،  1964سنة 

–و اهتمت هذه المدرسة  إنشاؤها بعد االستقالل بمساعدة منظمة "اليونسكو" تحت إشراف وزارة اإلعالم

  .بتكوين إعالميين مهنيين دون االهتمام بالتنظير أو البحث العلمي -حصرا

أما عن البرنامج الدراسي ، فقد كانت أغلب مواده ذات طابع مهني تتوافق و أهداف المعهد، كفنيات  

رير، اإلخراج الصحفي، القصاصات الصحفية، باإلضافة إلى بعض المواد األخرى ذات الطابع الثقافي التح

 العام،كعلم اإلجتماع العام، علم النفس اإلجتماعي،القانون، و األنظمة الدستورية. 

للضعف   نظرا  ذلك  و  العربي،  القسم  لطلبة  اإلمالئية  القواعد  و  العربي  النحو  مادة  أضيفت  قد  و 

 وي الذي ميزهم  في تللك الحقبة. اللغ

 فترة السبعينات: -1-2

بدأ اإلهتمام بالتكوين األكاديمي العالي في منتصف السبعينات ، و شهدت تلك الفترة  بداية البعثات  

الطالبية إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا في اإلعالم و االتصال. و من بين أهم مميزات التعليم  

السبعين  فترة  القليلة العالي  باألعداد  أنذاك  الجزائرية  الجامعة  تميزت  إذ  النخبوي،  و  النوعي  التكوين  ات: 

للطلبة، و تميزت الدفعات األولى بتكوين عال و جيد في اإلعالم و التي تقلدت الحقا مسؤوليات و قيادات في 

 لتي تميز هذه الفترة .مختلف المؤسسات اإلعالمية ، و هي الحالة التي ال نجدها اآلن نظرا لحالة التشبع ا

تم دمج المدرسة الوطنية للصحافة مع معهد الدراسات السياسية لينشأ معهد العلوم    1974و في عام  

السياسية  و اإلعالمية و تصبح تابعة   لوزارة التعليم العالي و تميزت هذه المرحلة بزيادة سنة واحدة في  



 

لن الجامعية  الدراسة  مدة  أصبحت  التكوين، حيث  جذع  مدة  سنتين  سنوات  أربع  الليسانس)البكالوريوس(  يل 

 مشترك و سنتين تخصص  .  

كتقنيات   األخرى  المواد  بقية  وأدمجت  المشترك،  الجدع  في  العامة  الثقافة  مواد  إدماج  تم  حيث 

 التحرير و التنشيط في السنتين المتبقيتين. 

، وكذا إرسال البعثات الطالبية   كما تميزت هذه الفترة بالمحاوالت الجاهدة للتعريب الكلي للدراسة

 إلى الخارج.

 فترة الثمانينات: -1-3

، 1982/1983تم فك اإلرتباط بين التخصصين " اإلعالم و السياسيةّ"  بداية  من الدخول الجامعي  

و أصبح التكوين في الجزائر يتم بمعهد علوم اإلعالم و االتصال ، و من خالل التسمية الجديدة نالحظ تطور  

القا اإلعالمي... منظور  التكوين  على  في    4ئمين  اإلعالمي  التكوين  مراحل  أبرز  من  الفترة  هذه  تعتبر  و 

،و   الجزائرية  الكوادر  على  اإلعتماد  ،و  للتدريس  الكامل  بالتعريب  تميزت  حيث   ، إستقاللها  منذ  الجزائر 

مجا و  التعليم   بديمقراطية  تميزت  كما   ، الخارج  من  الطالبية  البعثات  عودة  بعد  لكن ظلت  خاصة  و  نيته، 

 صفة المناضلة و اإللتزام باالشتراكية  ترافق التكوين االعالمي.

 فترة التسعينات  -1-4

فترة  مجيء  مع  جماهيري  تخصص  إلى  نخبوي  تخصص  من  االتصال  و  اإلعالم  علوم  انتقلت 

 الي.  التسعينات التي جلبت  معها جملة من التغييرات التي مست العديد من المجاالت ، منها التعليم الع

، أين الغي نظام المعاهد و حل مكانه نظام الكليات و األقسام. و كانت البداية 1999و بالتحديد سنة  

باإلهتمام  االتصال  في  التكوين  يتميز  أن  البداية  في  حاولت  التي  الجزائري  الشرق  في  عنابة  جامعة  مع 

اال و  اإلعالم  قسم  فتح  ثم  التنظيمات،  في  االتصال  و  العامة  بالغرب بالعالقات  وهران  جامعة  في  تصال 

الجزائري، فجامعة مستغانم، ثم جامعة قسنطينة بالشرق الجزائري، و في فترة وجيزة تعددت أقسام التدريس 

 لإلعالم و االتصال في الجامعات الجزائرية...  

 الفترة الحالية: -1-5

.م.د.، و إستحداث مدرسة  تها هو إدخال النظام الجديد لاأما الفترة الحالية  فما يميزها عن سابق     

جديدة للصحافة ، تحت مسمى المدرسة العليا للصحافة، و هي متخصصة في تكوين شهادة الماستر إبتداءا  

، تضم طلبة من جميع التخصصات حتى العلمية منها )كالطب و الصيدلة و  2010-2009من السنة الدراسة  

 العلوم التطبيقية( بهدف تكوين متخصصين في المجال. 



 

بقايا   غير من  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  المدرسة  هذه  عن  المشرفين  أن 

منذ   اإلنسانية،  و  االجتماعية  العلوم  بتعريب  فقدوها  التي  مكانتهم  استرجاع  يحاولون  الذين  الفرنكوفونية، 

 الثمانينات، و بذلك يطبقون برامج تكوني أكاديمي أكثر منه مهني.

 

 الجزائر في  االتصال و اإلعالم علوم في  ثيةالبح التجربة-4

م أخرى بمختلف جامعات الوطن على القد أنتج قسم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر وبعده اقس

غرار عنابة ، قسنطينة ، وهران ...مئات رسائل الماجستير وأطروحات الماجستير ناهيك عن مئات من  

الجزائرالساعة، فخالل  يالسياسية  واإلعالمية إلى غاية  مذكرات الليسانس ، منذ بداية عهد التعددية

 رسالة في مرحلة ما بعد التدرج ...  500عشريتين من الزمن نوقشت أكثر من 

يتضح من خالل جرد نسبة كبيرة لعناوين البحوث المنجزة في أقسام اإلعالم أن محاور  اهتماماتها   

لمستويات المختلفة لالتصال في اطار تفاعلي يشمل  انصبت في دراسة العملية االتصالية ضمن دراسة ا

 التساؤالت األربعة التالية : 

 من يتواصل مع من ؟ وتشمل المصدر والمتلقي . -

 لماذا يتم االتصال ؟ ويتضمن الوظيفة والهدف من االتصال. -

 كيف يتم االتصال ؟ وتشمل القناة واللغة والرمز. -

 ما هي النتائج المترتبة على االتصال؟  -

لم تتجاهل أغلبية تلك الدراسات األبعاد الوظيفية واالجتماعية في إطار السياقات االجتماعية كما 

والثقافية والسياسية واالقتصادية التي تميز المجتمع الجزائري ، وقد تمكنت هذه الدراسات بالفعل من تجاوز  

م األحادي ، التي كانت تعتبر الرؤى ذات التوجهات المطلقة والطابع التعميمي المميزة لبحوث مرحلة النظا

 اإلعالم أداة للسيطرة الطبقية ووسيلة إيديولوجية لتعبئة الجماهير  .

الوضعية إلى التنوع المعرفي الذي تميزت به الخلفيات العلمية للباحثين واألساتذة ،  هذه ترجع وقد

، لذا تميل بحوثهم للجانب   فأغلب أساتذة قسم اإلعالم بجامعة قسنطينة ينتمون أصال لتخصص علم االجتماع

االجتماعي أكثر ، بينما أغلب أساتذة جامعة عنابة ينتمون للتسيير واالقتصاد وإدارة األعمال لذا تتبنى بحوثهم 

االتصالية مقاربات مؤسساتية ، فيما يميل أساتذة قسم اإلعالم بجامعة الجزائر للجانب الصحفي واإلعالمي 

عالم ، وقربهم من مؤسسات اإلعالم الوطنية كالتلفزيون ، اإلذاعة ، وكالة بسبب انتمائهم األصلي لقسم اإل



 

األنباء، والصحف، ذلك مكنهم من االتصال المباشر بهذه المؤسسات وإجراء الدراسات الميدانية على مستوى 

 أقسامها. 
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طاريح والرسائل المنجزة في كلية االعالم منذ افتتاح الدراسات العليا فيها تبين من خالل دراسة مسحية لال 

 ( رسالة.580م، انها قاربت وحسب ما مسجل في سجالت المكتبة )2014م وحتى نهاية عام 1986عام 

ويالحظ ان اغلب هذه الدراسات وصفية تركز على " الرسالة " وتحليل المحتوى بالدرجة األساس 

حوث مع االبتعاد عن بحوث الجماهير " المتلقي "، ونسبة أخرى تتناول القائم باالتصال لسهولة هذه الب

 وخصائص الوسيلة، مع نسبة ضئيلة تعالج قضايا البيئة االتصالية .

، أكثر مما هو   Carrier orientedهو التحاق بوظيفة  العراق فيأن االلتحاق بمهنة أستاذ جامعي 

اذ يبقى األستاذ الجامعي في وظيفته طوال الخدمة طالما أنه لم يخالف   ، Job oriented  التحاق بمهنة

القوانين وبغض النظر عن نشاطه العلمي وما ينشره من أبحاث، بل وبغض النظر عن ترقيته "فقد يبقى 

في رتبة أستاذ مساعد طوال خدمته"، وهذا عكس النموذج األميركي الذي تشيع فيه عبارة "أنشر أو تهلك 

"Publish or perish . 
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 عناية يلقى األردن  في العلمية والمؤسسات العلمي بالبحث االهتمام أن شك يوجد ال

 :يلي ما في تتمثل رسمية حكومية

 .العلمي البحث برعاية الخاصة القوانين سن -

 األعلى  المجلس /يةالملك العلمية الجمعية :مثل العلمي البحث ترعى مؤسسات إنشاء -

 .العلمي البحث دعم صندوق /والتكنولوجيا للعلوم

 .العلمية الجوائز إنشاء   -

 



 

 للبحث مالئما جوا   تخلق أن العلمي للبحث المشجعة الرسمية المواقف هذهاستطاعت  ربما

 .جدا   قليلة فردية بجهود إال االتصال مجال في بحوثا   تخلق لم أنها إال عام،  بشكل العلمي

 األفراد  أولئك جهد  نتيجة رئيسي بشكل هي المختلفة بفروعها االتصال حوثوب

 أقسام  في األفراد بعض  جهد ونتيجة األردنية،  الجامعات في اإلعالم  أقسام إلى المنتمين

 وهي  تخصصاتهم زوايا من االتصال دور درسوا الذين والتربية والسياسة االجتماع علم

 منظم جهد إلى تستند وال ومبعثرة،  قليلة دراسات

 

 للمشروعات  المقترحة الوطنية األولويات أن االستغراب تثير التي األمور ومن

 أربعة ( ب تحديدها تم قد .العلمي البحث دعم  صندوق من  الدعم لنيل المقدمة البحثية

 .واالقتصادية واالجتماعية اإلنسانية العلوم قطاع في استراتيجي طابع ذات محورا )عشر

 البحث صندوق في العاملين وكأن   واالتصال،  باإلعالم خاص   واحد ورمح بينها وليس

 البحث  أولويات من والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس حدده ما على يطلعوا لم العلمي

 .سنوات عشر خالل األردن في العلمي

 أكاديميين قسمين  أقدم  دراسة خالل من اإلعالمي البحث واقع بدراسة الباحث قام -

 في  اإلعالم  وقسم اليرموك جامعة  في اإلعالم  قسم وهما .األردن في اإلعالم لتدريس

 2014-2008 أعوام بين ما األخيرة الست السنوات خالل البترا جامعة

 في اإلعالمية الدراسات لواقع كميا   مؤشرا تعطينا إحصائي رصد هي والدراسة

 .األردن  في اإلعالمية الدراسات واقع يمثالن كبير حد إلى وهما الجامعتين،  هاتين

 

 :يلي  ما إلى تشير الباحث مالحظات -

 فيه  تم الذي الزمني والمدى فيهما التدريس هيئة أعضاء بعدد مقارنة اإلنتاج ضآلة -

 .سنوات خمس  مدى على لهم العلمية النتاجات رصد

 وخصوصا   االتصالية الظواهر لبعض مسحية دراسات هي للدراسات العظمى الغالبية   -

 التواصل  لسهولة يرجع وهذا .الجامعات طلبة بين الجديد االتصال تخداماتاس دراسة

 وتحليلها  وتصنيفها وجمعها البيانات إلى الوصول وسهولة العينة،  مجتمعات إلى



 

 الباحث، عن نيابة المهمة،  بهذه يقوم حيث اإلحصائي SPSS برنامج باستخدام

 البرنامج  نتائج أفرزتها اكم النتائج بعرض الباحث يكتفي ما وغالبا   محترفون، 

 .وإبداعه رؤيته تظهر بطريقة النتائج بتفسير الباحث يقوم وال  ...جداول في الحاسوبي

 هذا أن إلى ذلك ويرجع المضمون،  تحليل دراسة استخدم الدراسات من جدا   قليل   -

 وتعريفها  التحليل وحدات تحديد على وقدرة مباشرا ،  شخصيا   جهدا   يحتاج المنهج

 .دقيقة إجرائية اتتعريف 

 االتصالية  الظواهر بعض لدراسة التاريخي المنهج  استخدام من الدراسات تخلو   -

 .اإلعالمية مؤسساته وتطور العربية المجتمعات في االتصال تطور ودراسة

 وشرائحه  المجتمع مشاكل تناقش التي الدراسات من االتصالية الدراسات تخلو تكاد -

 لوسائل  واستخداماتهم العمال أو المرأة أو الطفل عن تدراسا هناك فليس ..المختلفة

 .عليهم وتأثيرها اإلعالم

 نفسها  اإلعالمية الوسائل دراسة تغطي دراسات من اإلعالمية الدراسات تخلو   -

 .بالسلطة وعالقته باالتصال والقائم

 .للغاية محدودة الصحافة وحرية اإلعالم بقوانين المرتبطة الدراسات   -

 ظاهرة  وهي واحدة،  سنة في منشورة بحوث عدة واحد لباحث النشر يختوار تظهر   -

 أن  ويكتشف عديدة،  سنوات طيلة البحثية مهمته عن الباحث بانقطاع تفسيرها يمكن

 .به اللحاق فيحاول يفوته أن من اقترب الترقية قطار

 ات المؤتمر في الباحثين مشاركة ضآلة لنا يظهر رصده تم الذي العلمي اإلنتاج ضمن   -

 العربية  أو األردنية الجامعات مؤتمرات في أو ذاتها،  جامعتهم في كانت سواء العلمية

 .وغيرهما القاهرة بجامعة اإلعالم  كلية ومؤتمر فيالدلفيا مؤتمر مثل سنويا   تعقد التي

 صدر  أنه ويالحظ كتابا ،  ) 20 ( هي الفترة هذه في الكتب عدد  أن الدراسة تظهر   -

 .مشتركة بحوث وثالثة كتب سبعة سنوات بعأر خالل واحد لكاتب
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انشاء المختبرات  التجربة البحثية حديثة العهد، وما زلنا بحاجة الى اعتماد سياسات لتطوير البحث و لبنان في

 البحثية وتوجيه الطالب نحو محاور بحثية تدخل في السياسة اإلنمائية الوطنية.

بشكل قليل جداً باألبحاث التي تتناول كيفية تطوير الوسيلة خاصة في مجاالت تحسين المضمون  مثال نهتم 

 .القيمة اإلعالمية الجدية،  والترفيه غير المبتذل :وكيف يمكن له أن يوازن بين إعتبارين 

تقلد الغرب ألن مشاكله  التحديات كبيرة أمامنا إذا أردنا ان ننتج أبحاثاً ودراسات إعالمية أصيلة ال  :خالصة 

تختلف عن مشاكلنا واهتماماته تختلف عن اهتماماتنا وأطره النظرية اإلعالمية نابعة من صميم تطور فكره  

الفلسفي واإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي، وأدواته البحثية تختلف بين مدارسه وإن كانت اقل خطراً ثقافياً 

   .نظراً ألنها وسيلة وليست هدفاً 
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