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   متثّل مجلة »االتّصال والتنمية« فضاء بحثيا لنرش البحوث والدراسات األصيلة واملبتكرة وامللتزمة 

برشوط الكتابة العلمية. وتهدف املجلة إىل تجاوز ندرة الفضاءات املخّصصة للنرش األكادميي، 

وفرص اللقاء والحوار بني الباحثني العرب، وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول االتّصال 

والتنمية، وذلك من خالل تيسري عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية. كام تسعى املجلة إىل 

تشجيع آليات النرش، مام يسمح بخلق فضاءات نرش جديدة بالنسبة للباحثني العرب، والتعريف 

ببحوثهم وإسهاماتهم يف مجال الدراسات االتّصالية والتنموية لدى األوساط األكادميية يف مجال 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية، واألوساط املهتمة بإشكاليات االتّصال والتنمية. 

ترحب املجلة مبساهامت السادة الباحثني وتقبل نرش الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية:

أن يكون البحث أصيال غري منشور سابقاً.. 1

أن يتّبع البحث األصول العلمية واملنهجية. . 2

تخضع  البحوث املعدة للنرش للتحكيم. وميكن أن يُطلب من الباحث إجراء التعديالت عىل . 3

ضوء مالحظات املحكمني.

يرفق البحث بسرية علمية موجزة عن كاتبه.. 4

يطبع البحث عىل الحاسوب  بخط Simplified arabic( 14(، عىل أن يكون عدد الكلامت بني . 5

4000 و6000 كلمة، مبا يف ذلك الحوايش واملالحق وقامئة املراجع واملصادر.

تأيت املصادر مع الهوامش يف آخر البحث.. 6

يرفق مع البحث باللغة العربية ملخص باللّغة الثانية )الفرنسية أو اإلنجليزية(، عىل أن ال تزيد . 7

كلامت امللخص عىل 300 كلمة.

يتم اعتامد التوثيق باستخدام أسلوب APA . ميكن االسرتشاد بالرابط التايل:. 8

 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل األبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرنسية واإلنجليزية.. 9

 يسدد الباحث رسام رمزيا قيمته 100$ مئة دوالر أمرييك مقابل نرش البحث.01. 

 .11 rabitaarabiya@hotmail.com:ترسل البحوث إىل رئاسة التحرير عىل العنوان 

عنوان محور العدد القادم: إشكاليات التلقي يف االتصال الرقمي “2”

  قواعد النرش يف املجلة
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الكلمة االفتتاحية

هوية املتلقي يف االتّصال الرقمي

د. مي العبدالله

     مع ظهور وسائل اإلعالم واالتّصال الجامهريية زادت أهمية مسألة سلطة هذه الوسائل خصوصا 

بال  التلفزيونية  الربامج  شغلت  اإلذاعة،  بعد  التوتاليتارية.  األنظمة  قبل  من  بقوة  استعاملها  مع 

املجتمعات التي صارت تخىش قوتها املطلقة ووجودها الدائم يف حياة الناس وقدرتها عىل التالعب 

هذا   1939 سنة  املنشور  تشاخوتني  األملاين  االجتامع  عامل  كتاب  وميثل  الضعيفة.  بالعقول  املستمر 

الخوف وهذه  الهواجس، إذ يقدم منوذجا للتلقي ولردة فعل املتلقي متقاربا من مفهوم رد الفعل 

عند بافلوف، وهو يتعرض ملالحقة منتظمة ماهرة من قبل وسائل اإلعالم واالتّصال، فيتحول الفرد إىل 

esclave psychique، »تابع نفيس« وتصبح العالقة هنا بني وسائل اإلعالم واالتّصال والجمهور نوعا 

من  التبعية والتالعب، حيث إن املتلقي ميتص بصورة آلية وسطحية الرسائل املوجهة إليه. فرتتسم 

استعارة اإلبرة تحت الجلد حيث ميكن للمرسل أن يضخ أية فكرة يف عقل أي إنسان. فيصبح خطابه 

محركا لردة الفعل املبارشة التي برمجها. 

    للرد عىل هذا النموذج بالذات ولقياس دقته وبعده الحقيقي، تطور علم اجتامع اإلعالم واالتّصال 

وازدهرت بعد األربعينيات األعامل التطبيقية اإلمربيقية، بعد أن كانت العلوم االجتامعية قد حاولت 

تكذيب ونقد نظريات التأثري القوي واملبارش لوسائل اإلعالم واالتّصال. 

   بينت دراسات الزارفيلد وزمالئه، سنَة 1940، أن رسائل وسائل اإلعالم واالتّصال ال يتم نقلها بشكل 

 two  مبارش إىل املتلقني وإمنا متر من خالل قادة الرأي، وهذا ما يسميه الباحثون باالتّصال مبرحلتني

step-flow of communication. وميثل قادة الرأي نوعا من حارس البوبة الذي يغربل الرسائل التي 

تصل إليه ثم يعود ليبث ما يريده وما يناسبه من الرسائل يف وسط الجامعات ويحذف األخرى. هكذا، 

يشكل تأثري وسائل اإلعالم واالتّصال تدعيام لآلراء والسلوكيات.

وتقدم وسائل اإلعالم واالتّصال للفرد الحجج التي تزيل شكوكه وتقنعه أكرث بأفكاره. 

   بحسب منوذج تدفق املعلومات عىل مرحلتني، ليس تأثري وسائل اإلعالم واالتّصال قويا ومبارشا إىل 

الحد املعروف. يف معظم الحاالت يخضع التأثري لالختيار والغربلة والتنقيح من قبل املجتمع الذي 

الكلمة االفتتاحية
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ينتمي إليه املتلقي. يف نفس املرحلة، أضاءت التجارب املخربية عىل التالعبات الذهنية التي ميارسها 

كل فرد بصورة واعية أكرث فأكرث عىل الرسائل التي يتلقاها والتي تسمح له أن يحمي نفسه منها. 

هكذا يصبح التعرُض والتلّقي واالنتباُه ظواهَر انتقائيًّة. منيل إىل عدم تلقي إال الرسائل التي تناسبنا 

وتلتقي مع آرائنا. ومل يعد الفهم واالنتساب وأخريا قرار تغيري الرأي والسلوك يحدث بصورة آلية عند 

بث رسالة ما. هذه الدراسات املخربية تلتقي هكذا مع خالصة الزرفلد املعتدلة. 

   هنا أيضا يعاد النظر يف فكرة أن وسائل اإلعالم واالتّصال لها تأثريات مبارشة ومكثفة وقوية عىل 

وسائل  لسلطة  جديدة  حدودا  االجتامعية«  »االستخدامات  وتضع  املواضيع.  كل  ويف  الجامهري  كل 

اإلعالم واالتّصال ال ميكن تقدير تأثريها من دون أن نأخذ بعني االعتبار توقعات األفراد تجاه النصوص 

اإلعالمية  واإلشباعات املتحققة منها. هذا ما يخترصه قول اليهو كاتز املعروف: »ال يجب االهتامم 

الناس بوسائل  ينبغي االهتامم أكرث مبا يفعله  بالناس وإمنا  فقط مبا تفعله وسائل اإلعالم واالتّصال 

اإلعالم واالتّصال«. هنا ننطلق من مالحظة بسيطة: إذا تعرضنا لبعض وسائل اإلعالم واالتّصال وإىل 

بعض الرسائل أكرث من غريها، يكون هذا بهدف واع إىل حد ما إلرضاء بعض الحاجات والرغبات التي 

تختلف حسب الوضع االجتامعي والثقايف والنفيس، ويعني ذلك الحاجة للرخاء والتسلية واالستعالم. 

وإن تنوع هذه الحاجات يجعل نفس الرسالة لها تأثريات مختلفة جدا حسب الناس. مثال، تبني دراسة 

لرييل أن بعض األطفال يستفيدون من الربامج التلفزيونية الخيالية للهروب إىل حياة أجمل، يف حني 

أن نفس الربامج تعطي ألطفال آخرين أفكارا أللعاب ونقاشات تساعدهم عىل التقارب من زمالئهم. 

بالنسبة للبعض اآلخر، يساعد التلفزيون عىل التكيف مع الواقع، ويحل محله لدى آخرين. 

   أما وسائل التواصل االجتامعي فقد غريت هوية املتلقي ودوره بحيث أصبح مشاركا يف العملية 

االتّصالية ومنتجا للمعلومة والخرب، وتبدلت عالقته مبحيطه وسلوكه االجتامعي بتأثري وسائل اإلعالم 

واالتّصال واستخداماته لها. هنا ظهرت مجموعة كبرية من النظريات والنامذج الجديدة التي تحاول 

تفسري وتحديد العنارص املؤثرة عىل العمليات واالتّصالية التفاعلية الجديدة وأشكال التلقي الجديدة 

خصوصا  املرتبط  الجديد  النظري  الحيوي  transactionnel التفاعيل  النموذج  ضمن  عنها  الناتجة 

باالتّصال يف الفضاء االفرتايض...

العدد االسادس والعرشون / كانون 2 ـ  2020
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العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد:

 دراسة ميدانية 

د. طلعت عبد الحميد عيىس

الجامعة اإلسالمية بغزة   

أ. حازم أسامة حامد

غزة – فلسطني

Abstract

 This study aims to identify the factors affecting Palestinian Journalists’ use         

 for New Media, the pressure against them, the degree they use the new media, the

 results for using the new media, and the obstacles they face using new media and

.how to face them

 This study belongs to the descriptive researches, it used the survey study’s approach,

 scanning practice methods, and a studying approach for the mutual relations in

 Correlation studies method. The data has been collected using a questionnaire

 and semi-structured-interviews. The study sample consisted from 150 Palestinian

 Journalists that work in media associations locally or worldwide between 13th

.March 2019 and 16th May 2019

 This study revealed that the Palestinian Journalists’ use for the New Media was 88.7,

.it turns out that the main reason for them not to use it was lake of credibility

 The research showed that Facebook was the first mean used by Palestinian Journalists

 with 83.4%, then WhatsApp with a percent of 55.6%, then Instagram and finally

YouTube.

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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مقدمة:

     يف ظل هذا التطور الصحايف واإلعالمي الذي بدأ بالصحف الورقية املطبوعة، ثم اإلذاعة، ثم التلفاز 

واألقامر الفضائية، ثم اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية، إىل أْن وصلنا يف عرصنا الحايل إىل ما يسمى باإلعالم 

أمىس  الجمهور،  قبل  من  واستخداما  رواًجا  األكرث  وأصبح  اإلنرتنت،  سلم  عىل  صعد  الذي  الجديد 

الصحايف مجربًا عىل أْن يتواصل معه عرب اإلعالم الجديد، متمثاًل بوسائل التواصل االجتامعي واملدونات 

وتطبيقات الهاتف الذيك، وأخرى.

     وقد ساهم هذا يف إتاحة الفرصة لجميع رشائح املجتمع بأْن يكونوا قامئني باالتّصال عرب وسائل 

أو  إنرتنت وحاسب آيل  تتمثل يف وجود  التي  أدواته ورشوطه،  إذ طاملا توفرت لهم  الجديد  اإلعالم 

والتي أصبحت  الجديد،  اإلعالم  تنبثق من  التي  املواطن  مثاًل صحافة  ما يسمى  هاتف ذيك، صانًعا 

تؤثر يف استقاء الصحافيني لألخبار منهم عىل مناحي متعددة، خالًقا تشاركًا اتّصاليًّا كبريًا جعل وسائل 

اإلعالم الجديد يف مقدمة مصادر األخبار للصحافيني الفلسطينيني وأرسعها وصواًل.

واملدونات،  االجتامعي،  التواصل  شبكات  يف  املتمثلة  املتعددة  بوسائله  الجديد  اإلعالم  ويعد      

وتطبيقات الهاتف الذيك، نقلة نوعية تتناسب مع الحياة املعارصة، التي أصبح فيها اإلعالم الجديد 

املناحي  العلمية واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية كافة، وعدد من  الحياة  عنرًصا مهامًّ يف مناحي 

األخرى التي انترشت وصعدت عىل سلم اإلعالم الجديد. 

      وقد ارتأى الباحثان دراسة العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد من 

خالل العاملني يف املؤسسات املحلية والدولية، ومن ضمنها العوامل الشخصية واملهنية واالقتصادية 

مبكونات كل منهم، والحديث عن اإلعالم الجديد ومضامينه ووسائله، والتعرف عىل الضغوط التي 

هذا  وطبيعة  الجديد،  لإلعالم  استخدامهم  مدى  ومعرفة  الفلسطينيون،  الصحافيون  لها  يتعرض 

االستخدام، والنتائج املرتتبة عىل استخدامهم له، والتحديات التي تواجه استخدامهم لإلعالم الجديد 

ومقرتحاتهم للتغلب عىل هذه التحديات.

الدراسات السابقة:

   اطلع الباحثان عىل عدد من الدراسات املتعلقة مبوضوع العوامل املؤثرة عىل الصحافيني واإلعالم 

العوامل املؤثرة عىل املامرسة املهنية للمصور  التي تناولت  الجديد ومنها دراسة )الرسحي، 2019( 

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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الصحايف الفلسطيني، وأشارت نتائجها إىل أن العوامل الذاتية هي األكرث تأثرياً املصور الصحايف، تلتها 

العوامل املؤثرة عىل  ارتباطية بني  التنظيمية واملهنية وبدرجة متوسطة، وإىل وجود عالقة  العوامل 

املامرسة املهنية والضغوط التي متارس ضد املصورين.

العادات  الفلسطينية يرون أن  الصحافة  العاملني يف  )الحلو، 2018( إىل أن     فيام توصلت دراسة 

والتقاليد تعيق حرية نرش بعض القضايا، وأن معظمهم يعتقدون أن السياسة التحريرية للمؤسسة 

من أهم العوامل التي تؤثر يف نرش املضامني الصحافية، وأشارت دراسة )اللوح، 2018( إىل أن اعتامد 

الصحافيني عىل صحافة املواطن جاء بسبب الرسعة يف نقل املعلومات، وأن األخبار انعكست صحافة 

املواطن عىل األداء املهني للصحافيني الفلسطينيني بشكل عال بنسبة %44.8، وكانت درجة تفاعلهم 

مع األخبار عالية.

العاملني يف  للمراسلني  املهني  األداء  املؤثرة عىل  العوامل  )الشوربجي، 2018( عىل  دراسة  أما       

التي لها  العوامل  العوامل املهنية من أكرث  العربية واألجنبية يف فلسطني فتوصلت إىل أن  الصحف 

أكدت  فيام  والتنظيمية،  اإلدارية  العوامل  أقلها  وكانت  للمراسلني،  املهني  األداء  عىل  إيجايب  تأثري 

نتائج دراسة )عيد، 2016( أن أهم الضغوط التي يتعرض لها القامئون باالتّصال يف املواقع اإلخبارية 

الفلسطينية هي عدم تناسب الدخل مَع طبيعة العمل املشكالت القانونية، وجاء يف مقدمة املشاكل 

التي تواجه القامئني باالتّصال يف املواقع اإلخبارية الفلسطينية، تالها املشكالت األمنية، ثم املالية.

    وتبني من دراسة )عنانزة وآخرون، 2015م( أن عامل الرضا عىل العمل يؤثر إيجابيًّا وينعكس عىل 

واملنافسة  والتحريرية،  والسياسية  اإلدارية  اللوائح  األردنيات، وأن عوامل  للصحافيات  املهني  األداء 

مع الزمالء الصحافيني، وكرثة األعباء واملهام الصحافية للمرأة، تؤثر سلبيًّا عىل أدائها املهني، وتناولت 

اإللكرتونية  املواقع  يف  باالتّصال  للقامئني  املهني  األداء  عىل  املؤثرة  العوامل   )2014 )فكري،  دراسة 

النتائج إىل وجود رضا وظيفي للقامئني باالتّصال، ووجود عالقة طردية بني  اإلخبارية، حيث أشارت 

مستوى األداء املهني للقامئني باالتّصال، والرضا الوظيفي لديهم.

   وكشفت )دراسة Griffiths، 2010( أن أهم العوامل املؤثرة يف اتخاذ القرارات للمحررين الصحافيني 

الجمهور، ورضورة  الحاجة لجذب وترفيه  املوازنة بني  أفريقيا كانت  اليومية يف جنوب  الصحف  يف 

وتحديد  العمل  يف  االستقاللية  من  معقولة  درجة  ووجود  والدقة،  الصحافية  النزاهة  عىل  الحفاظ 

أولويات القيم الصحافية عندما يكون هناك تضارب يف املصالح.
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مشكلة الدراسة:

   تتمثل مشكلة الدراسة يف التعرف عىل ماهية العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد )الشخصية، واملهنية، واالقتصادية(، وثقتهم يف مضامني اإلعالم الجديد، ومعرفة درجة 

استخدامهم لوسائل إلعالم الجديد املتنوعة، وطبيعة هذا االستخدام، والضغوط التي يتعرضون لها.

أهمية الدراسة:

تربز أهمية الدراسة من اعتبارات عدة أهمها:

1 - حداثة اإلعالم الجديد واتجاه عدد كبري من الصحافيني الفلسطينيني الستخدامه واالستفادة منه.

الجديد،  لإلعالم  استخدامهم  يف  الفلسطينيني  الصحافيني  عىل  املؤثرات  عىل  التعرف  أهمية   -  2

ودرجة تأثريها فيهم.

3 - قلة الدراسات العربية عامة والفلسطينية خاصة يف موضوع اإلعالم الجديد.

4 - تزايد اعتامد وسائل اإلعالم التقليدية عىل أشكال اإلعالم الجديد كافة.

أهداف الدراسة وتساؤالتها:

   تهدف الدراسة بشكل رئيس إىل التعرف عىل العوامل )الشخصية واملهنية واالقتصادية( املؤثرة يف 

استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد، وتنبثق من هذا الهدف عدة تساؤالت، هي:

1 - ما دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد؟

2 - ما درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد؟

3 - ما درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم الجديد؟

4 - ما العوامل الشخصية واملهنية واالقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد؟

5 - ما أهم الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم الجديد؟

فروض الدراسة الرئيس: 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد 

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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العوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام. 

اإلطار النظري للدراسة:

   استخدم الباحثان يف هذه الدراسة نظرية القائم باالتّصال التي انبثقت من الدراسات التي أجراها 

الدراسات  أفضل  من  ليون  نظرية  واإلعالم  االتّصال  علامء  عّد  وقد  ليون(،  )كرت  النمساوي  العامل 

االتّصالية واإلعالمية، التي تناولت القائم باالتّصال واإلعالم )املشاقبة، 2011: 113(، والقائم باالتّصال 

هو من لديه القدرة عىل التأثري بشكل أو بآخر عىل األفكار واآلراء، ويتوىل إدارة العملية االتّصالية 

وتسيريها، ونقل املعلومات عرب الوسيلة اإلعالمية، حيث إنه يراقب نرش الرسائل إىل الجمهور ويؤدي 

دوًرا فعااًل يف إنتاج الرسائل اإلعالمية )رشتى، 1978: 294(.

   ومن العوامل املؤثرة يف القائم باالتّصال قيم املجتمع وتقاليده وإمكان املحافظة عليهام، وتأثري 

القامئني  عىل  املهنية  والضغوط  الذاتية  االعتبارات  وتأثري  الصغرى،  الصحف  عىل  الكربى  الصحف 

باالتّصال، وتأثري الجمهور عىل القامئني باالتّصال )رشتي، 1978: 302(، باإلضافة إىل خصائص القائم 

باالتّصال واإلحساس بالذات، والضغوط املهنية وعالقات العمل، والعالقة مبصادر األنباء واملعلومات، 

وتأثري السياسات الخارجية والداخلية، والتوقعات الخاصة بجمهور املتلقني )املزاهرة، 2012: -241

.)242

   ويستخدم الباحثان هذه النظرية يف معرفة العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد؛ ألنها تفيد يف معرفة مدى استخدامهم لإلعالم الجديد، ودوافع هذا االستخدام، وتفيد 

التي  الضغوط  عن  والكشف  باالتّصال،  للقامئني  واالقتصادية  واملهنية  الشخصية  العوامل  معرفة  يف 

يتعرضون لها.

نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:

وتقويم خصائص  وتحليل  تصوير  تستهدف  التي  الوصفية،  البحوث  الدراسة ضمن  تدخل هذه     

مجموعة معينة أو موقف معني يغلب عليه صفة التحديد )حسني، 2006: 131(، وتم اختيار هذا 

يف  املؤثرة  واالقتصادية  واملهنية  الشخصية  للعوامل  دقيق  توصيف  تقديم  عىل  األقدر  ألنه  النوع 

استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد.
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   وتعتمد الدراسة عىل منهج واحد هو املنهج املسحي ويف إطاره تم استخدام أسلوب مسح أساليب 

املتنوعة  اإلعالم  وسائل  يف   باالتّصال  القائم  مجموع  من  البيانات  يجمع  الذي  اإلعالمية  املامرسة 

ووصف خصائصه وسلوكه )عبد الحميد، 2004: 167(، كام استخدمت الدراسة منهج دراسة العالقات 

املتبادلة من خالل أسلوب الدراسات االرتباطية الذي يسعى إىل اكتشاف العالقة بني متغريين أو أكرث 

من حيث نوع االرتباط وقوته )عودة وملكاوي، 1992: 116(.

   واستخدم الباحثان صحيفة االستقصاء املوجهة للصحافيني الفلسطينيني إىل ثالث وحدات: األوىل 

للتعرف عىل السامت العامة للصحافيني الفلسطينيني، والثانية للتعرّف عىل أمناط استخدام الصحافيني 

الفلسطينيني لإلعالم الجديد ودرجة هذا االستخدام، والثالثة للتعرف عىل العوامل الشخصية واملهنية 

واالقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد والضغوط التي يواجهونها.

إجراءات الصدق والثبات:

1- إجراءات الصدق:

   تم استخدام الصدق الظاهري لالستبانة )صدق املحكمني(، حيث عرضها الباحثان عىل سبعة من 

لقياس ما  العبارات  التحقق من مدى مالمئة  الدراسة)1(، حيث طلب منهم  املتخصصني يف موضوع 

وضعت ألجله، ومدى صحة العبارات، وقد استجاب الباحثان آلراء املحّكمني وتم بإجراء ما يلزم حتى 

خرجت االستبانة يف صورتها النهائية.

2- إجراءات الثبات:

   تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل إعادة االختبار عىل عينة عشوائية بسيطة تكونت 

من 20 مبحوثاً بعد ميض شهر عىل انتهاء الدراسة، حيث تبني أن قيمة معامل الثبات للدراسة هي 

)0.900(، وهي قيمة تشري إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

1) )املحكمون هم )حسب الدرجة العلمية(:

أ. د. جواد الدلو أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية – غزة.

أ. د. نافذ بركات أستاذ اإلحصاء وتحليل البيانات بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. أحمد الرتك أستاذ الصحافة واإلعالم املشارك بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. عبد الكريم فرج الله أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك بجامعة األقىص– غزة.

د. أمين أبو نقرية أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بالجامعة اإلسالمية – غزة.

د. غسان حرب أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بجامعة األقىص – غزة.

د. نعيم املرصي أستاذ الصحافة واإلعالم املساعد بكلية فلسطني التقنية – دير البلح.

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد



13اإلتصال والتنمية

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

   استخدمت الدراسة برنامج التحليل اإلحصايئ )SPSS(، ومن األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها 

النسب املئوية والتكرارات، والوزن النسبي، واالنحراف املعياري، واملتوسط الحسايب، واختبار بريسون.

مجتمع الدراسة وعينتها:

  يشمل مجتمع الدراسة الصحافيني الفلسطينيني العاملني يف املؤسسات الصحافية املحلية والدولية، 

)األسطل،  الفلسطينيني  الصحافيني  نقابة  سجالت  حسب  وصحافية  صحافياً   1900 عددهم  البالغ 

2019(، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة منهم بلغت 150 مفردة، والجدول التايل يوضح السامت 

العامة لهم:

جدول )1( يوضح سامت املبحوثني عينة الدراسة

%املجموع%كالسامت

النوع االجتامعي
9865.3ذكر

150100
5234.7أنثى

العمر

4328.7أقل من 25 سنة

150100
6845.3من 25 إىل أقل من 35 سنة

2818.7من 35 إىل أقل من 45

45117.3 فأكرث

الحالة االجتامعية

6040أعزب

150100
8355.3متزوج

42.7مطلق

32أرمل

مكان السكن
12080قطاع غزة

150100 2217.7الضفة الغربية

85.3القدس

حدود الدراسة:

1 - الحد املوضوعي: العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد.

الغربية  والضفة  غزة  قطاع  وتشمل  1967م  عام  املحتلة  الفلسطينية  املناطق  املكاين:  الحد   -  2

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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والقدس.

3 - الحد الزماين: تم توزيع صحيفة االستقصاء عىل الصحافيني خالل املدة الزمنية الواقعة ما بني 

13 مارس 2019م إىل 16 مايو 2019م. 

نتائج الدراسة امليدانية

يعرض الباحثان هنا نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفروض التي أجريت عىل عينة عشوائية 

بسيطة من الصحافيني الفلسطينيني بلغت )150( صحافياً وصحافية، يف املدة بني 13/3/2019م 

وحتى 16/5/2019م، باإلضافة إىل مناقشة النتائج وتفسريها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.

أوالً: نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:

1- استخدام اإلعالم الجديد:

جدول )2( يوضح استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

النعم

%ك%ك

13388.71711.3

   يتضح من الجدول السابق أن أغلب الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد بنسبة 

%88.7، وأن نسبة %11.3 ال يستخدمون اإلعالم الجديد.

   ويرى الباحثان أن هذه النسبة منطقية، فالعامل يعيش اليوم يف عرص التكنولوجيا والتطور اإلعالمي، 

فهناك طفرة إعالمية كبرية عىل اإلعالم الجديد الذي أصبح يف متناول الجميع، ويستخدمه الصحافيون 

واإلعالميون بشكل كبري مواكبني التطور الهائل املحيط بهم يف ظل هذا الزخم اإلعالمي الجديد، والذي 

تاريخ نشأة اإلعالم وصوال إىل أرقى عصوره ومستوياته ومستخدميه،  أصبح يشكل عالمة فارقة يف 

ا، رغم وجود قلة قليلة ال تستخدمه،  لذلك من الطبَعّي أن يكون استخدام اإلعالم الجديد كبريًا جدًّ

حسب ما بينته الدراسة امليدانية.

  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )Tadesse، 2017: 97( يف استخدام القراء األثيوبيني ملواقع االتّصال 

االجتامعي بنسبة %80.4، وبنسبة %19.6 ال يستخدمون تلك املواقع، كام اتفقت مع دراسة )السامك، 

2016: 158( يف استخدام اإلعالميني الفلسطينيني ملواقع التواصل االجتامعي بنسبة %86.8، واتفقت 

أيًضا مع دراسة )الصفدي، 2015: 92( يف أن غالبية املبحوثني يستخدمون شبكات التواصل االجتامعي.

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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2- دوافع استخدام اإلعالم الجديد:

جدول )3( يوضح دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

%كالدوافع

9873.6املساعدة يف التعبري عن اآلراء بحرية

املساهمة يف رفع مستوى الوعي بأبعاد الظروف االقتصادية واالجتامعية 

8362.4والسياسية

7354.8تطوير من العالقات والخربات

6851.1بناء الثقافة الشخصية من خالل متابعة األحداث واألخبار

6649.6املساهمة يف تحقيق الشهرة

ن=133

   يتضح من الجدول السابق أن أهم دوافع استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد هي 

املساعدة يف التعبري عن اآلراء بحرية بنسبة %73.6، ومن ثم املساهمة يف رفع مستوى الوعي بأبعاد 

الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية بنسبة 62.4%.

   ويرى الباحثان أن هذه النتيجة منطقية إىل حدٍّ ما؛ نظرًا لوجود تباين واختالفات يف وجهات النظر 

واآلراء والظروف املحيطة التي يعيشها الصحافيون، وهذه النسب الصادرة من البحث تؤكد أن هذه 

قدراتهم  وإظهار  والصحافيني  اإلعالميني  الكثري من  الكبري يف شهرة  األثر  لها  كان  اإلعالمية  الوسائل 

وأفكارهم وخرباتهم، وإظهار مساحة الحرية للصحافيني الذين يختلفون مع من ال يقبل هذه املساحة 

والتي يعدها البعض ناقوَس خطٍر يهدد حياتك، ولكن تبقى هذه الوسائل اإلعالمية الحديثة مرتًعا 

كبريًا للوعي والثقافة التي ينهل منها كل الصحافيني وغريهم من املهتمني.

   كام اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 99( التي جاء فيها من دوافع استخدام 

اإلعالم الجديد املساعدة يف تكوين آراء املبحوثني واتجاهاتهم نحو القضايا املهتمني بها، واتفقت مع 

دراسة )الصفدي، 2015: 103( يف أن دوافع استخدام اإلعالم الجديد كان بهدف املشاركة يف الحوار 

وتكوين عالقات جديدة واكتساب الخربات وتنويع مصادر املواد اإلعالمية.
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3- درجة الثقة يف اإلعالم الجديد:

جدول )4( يوضح درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد

ً منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةعالية جدا

جداً

الوزن 

النسبي

107.632246548.996.71712.868.45

        ن=133

   جاءت درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد متوسطة بوزن 

نسبي %61.3، وهي نتيجة معقولة، باعتبار أن وسائل اإلعالم الجديد من أهم الوسائل املستخدمة يف 

متابعة األخبار واملستجدات، كام أن هذه النسبة تدل عىل التطور والرضا عن هذه املواقع، كام تشري 

إىل بعض إخفاقات اإلعالم الجديد وضعفه يف الضبط واملراقبة واملتابعة والتحكم بشكل أكرب يف اإلعالم 

الجديد، األمر الذي سيسهم يف رفع درجة الثقة. 

   وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 97( يف أن درجة ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم 

الجديد بدرجة عالية %10.1، وتتفق أيًضا يف أن معظمهم يثقون بها بدرجة متوسطة بنسبة 82.2%، 

شبكات  تقدمها  التي  باملضامني  املبحوثني  ثقة  أن  يف   )103  :2015 )الصفدي،  دراسة  مع  واتفقت 

التواصل االجتامعي متوسطة بنسبة 66.2%.

   واختلفت مع دراسة )اللوح 2018: 167( يف أن درجة ثقة الصحافيني يف صحافة املواطن كانت عالية 

بنسبة %37.6، ويفرس الباحثان سبب هذا االختالف بأن تحديد الصحيفة أثّر عىل إجابة املبحوثني، 

بعكس الدراسة الحالية التي عمدت إىل معرفة الثقة يف اإلعالم الجديد بشكل عام.

4- درجة استخدام وسائل اإلعالم الجديد:

جدول )5( يوضح درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم الجديد

املتوسط الوسيلة 

الحسايب

الوزن النسبياالنحراف املعياري

5.580.884392.6فيس بوك

4.721.647178.3واتس اب

4.581.564176يوتيوب

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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إنستغرام

4.561.573675.6

تويرت
4.19331.354569.6

3.63331.652460.3سناب شات

3.35331.776555.6املدونات

2.83331.82647تلغرام

2.381.628839.5فايرب

2.361.699939.1إميو

2.33331.522338.7لينكد ان

1.88671.308431.3ماي سبيس

1.81.226129.88فليكر

1.05330.474617.4زيلو

1.020.244916.9سكايب

2.25690.517837.4املجموع

ن=133

      جاءت )فيسبوك( يف املرتبة األوىل يف درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لوسائل اإلعالم 

الجديد بنسبة %92.6، ومن ثم )يوتيوب، واتس اب، إنستغرام( بنسبة متقاربة، )يوتيوب( بنسبة 

بنسبة 69.6%،  )تويرت(  ثم  بنسبة %75.6، ومن  و)إنستغرام(  بنسبة 78.3%،  اب(  و)واتس   ،76%

السبب إىل تعدد وسائل  الوسائل، وهي نسبة منخفضة؛ ورمبا يعود  ووزن نسبي %37.4 ملجموع 

النسبة،  أثّر عىل هذه  الذي  األمر  الصحافيني محصور،  من  كثري  يستخدمها  ال  التي  الجديد  اإلعالم 

باإلضافة إىل عدم وجود خربة كافية لدى الصحافيني يف جميع الوسائل املوجودة عىل وسائل اإلعالم 

الجديد.

ويعتقد الباحثان أن النسبة األعىل الستخدام )فيس بوك( من قبل الصحافيني الفلسطينيني   

هو أمر معقول وواقعي، وهذا ما أشارت إليه اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن )فيس بوك(، حيث 

أظهرت أن هناك قرابة 2.200.000 مستخدم باسم فلسطني، وأن هذا الرقم يزداد بتسارع كبري، وتعّد 

فلسطني األوىل عامليًّا يف عدد املشرتكني الجدد يف )فيس بوك( بالنسبة لعدد السكان، حيث إنها سجلت 

أكرث من مرة أعىل معدٍل لالشرتاك )دنيا الوطن، 2019(.

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد
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قبل  من  واستخداما  متابعة  التواصل  منصات  أعىل  بوك(  )فيس  شبكة  تعّد  عام  وبشكل   

الصحافيني يف فلسطني، كونها الوسيلة األسهل واألكرب والتي تُتيح مساحة كافية للتعبري عن الرأي من 

خالل نرش املقاالت، ومقاطع الفيديو، ووجود خاصية البث املبارش سواء كان مسموًعا أو مرئيًّا، وهذه 

خاصية أعطت الصحافيني مساحة كبرية ملامرسة نشاطاتهم وإبداعاتهم، عىل عكس بعض الوسائل 

لها خاصيات محدودة، رغم وجود نسبة كبرية من  التي  األخرى، مثل: تويرت وإنستغرام ويوتيوب، 

الصحافيني الذين يستخدمونها ولكن بوترية أقل من )فيس بوك(، خاصة عند الصحافيني الفلسطينيني.

أما )تويرت( فقد حصل عىل نسبة %69.6، وهذه نسبة عالية تدل عىل اهتامم الصحافيني   

الكثري من املواطنني، وهذا ما  يتابعها  التي  باعتباره من أهم وسائل اإلعالم  ِبـ)توتري(،  الفلسطينيني 

 ،)12 ،2018 ،Ipoke( 64.5% يف أن نسبة مستخدميه يف فلسطني ،)أشارت إليه إحصائية موقع )تويرت

تدل هذه النتيجة عىل أن هناك تطوًرا واضًحا بالنسبة الستخدام )تويرت( يف فلسطني، وهي نتيجة 

تعكس وعي الصحافيني الفلسطينيني بقيمة )تويرت( يف نرش األخبار املحلية والعاملية والتواصل مع 

املجتمع العاملي يف نرش القضية الفلسطينية.

ا، ومنها: )زيلو وسكايب وتيك توك  وقد حصلت الكثري من الوسائل عىل نسبة منخفضة جدًّ  

وباز وإنكور(، ويُرجع الباحثان ذلك إىل عدم معرفة الكثري من الصحافيني الفلسطينيني بهذه الوسائل 

وآلية استخدامها وفوائدها، باإلضافة إىل أن الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد من 

أجل متابعة األخبار والتواصل مع اآلخرين، فهم يقومون باستخدام الوسائل املشهورة والحاصلة عىل 

عدد متابعة أكرب من الوسائل األخرى، األمر الذي أسهم يف حصول هذه الوسائل عىل نسب منخفضة.

بوك  فيس  يستخدمون   80.4% أن  يف   )97  :2017  ،Tadesse( دراسة  مع  الحالية  الدراسة  وتتفق 

ويوتيوب وتويرت، كام اتفقت مع دراسة )عيىس، 2015: 215( يف أن )فيس بوك( ثم )يوتيوب( ومن 

ثم )تويرت( هي من أكرث وسائل اإلعالم الجديد استخداما، كام اتفقت مع دراسة )اللبابيدي، 2016: 

100( يف أن )فيس بوك( و)يوتيوب( من أهم الوسائل املستخدمة، ومن ثم )تويرت وإنستغرام( بنسب 

متقاربة، وكانت هذه الدراسة تختص بالجمهور املتابع لوسائل اإلعالم الجديد، األمر الذي يفرس سبب 

اهتامم الصحافيني بتلك املنصات، وهو استخدام املنصات التي يفّضلها الجمهور املتابع.
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ثانًيا/ العوامل املؤثرة يف استخدام اإلعالم الجديد:

5- العوامل الشخصية:

جدول رقم )6( يوضح العوامل الشخصية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد

املتوسط العوامل الشخصية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.88670.842477.7األخالقيات والسلوك

3.88440.849677.6احرتام الذات

االنتامء والوالء
3.71561.494474.3

الخربة والثقافة 

3.560.905171.2املجتمعية

3.26671.059765.3املكانة االجتامعية

3.66270.741273.2املجموع

يتضح من الجدول السابق أن أول العوامل الشخصية املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم   

الجديد )األخالقيات والسلوك واحرتام الذات( بنسب متقاربة %77.7، وتليها )االنتامء والوالء( بنسبة 

بنسبة  االجتامعية(  )املكانة  وأخريًا   ،71.2% بنسبة  املجتمعية(  والثقافة  )الخربة  ثم  ومن   ،74.3%

وهذه  الجديد  لإلعالم  الصحافيني  استخدام  بدرجة %73.2 عىل  الشخصية  العوامل  وتؤثر   ،65.3%

درجة عالية.

ويرى الباحثان أن حصول العوامل الشخصية عىل وزن نسبي %73.2، وهي نسبة مرتفعة،   

يدل عىل أن الصحافيني يقومون بعكس ذواتهم وآرائهم الشخصية عىل شبكات اإلعالم الجديد، ولكن 

استخدامهم  طبيعة  عىل  وانتامئهم  ووطنهم  وقيمهم  لذواتهم  احرتامهم  من  كّل  تأثري  مينع  ال  هذا 

لإلعالم الجديد.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )العجوري، 2017: 130( يف أن العوامل الشخصية تعّد   

من أكرث العوامل املؤثرة عىل الصحافيني، كام اتفقت مع دراسة )فكري، 2014: 214( يف أن الضوابط 

األخالقية من العوامل املؤثرة يف نرش املضامني اإلعالمية.

أن  يف   )110  :2018 )الشوربجي،  ودراسة   )109  :2019 )الرسحي،  دراسة  مع  واختلفت   
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املكانة االجتامعية من أهم العوامل الذاتية املؤثرة يف املصور الصحايف، ويفرس الباحثان هذا االختالف 

يف النتيجة بأن الدراسة الحالية تبحث عن العوامل املؤثرة عىل استخدام اإلعالم الجديد، أما يف دراسة 

الرسحي فهي تهتم باملصور، ومن الطبَيعّي أن تكون املكانة االجتامعية للمصور الصحايف من أهم 

العوامل الشخصية املؤثرة، كونه يحتك بشكل مبارش مع املجتمع من دون وجود حواجز.

6- العوامل املهنية:

جدول رقم )7( يوضح العوامل املهنية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

املتوسط العوامل املهنية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

سياسة املؤسسة اإلعالمية
3.77170.902575.4

3.67110.798973.4مصادر األخبار املتاحة

3.66440.838573.2طبيعة العمل وبيئته

3.55781.769171.1ضغوط العمل

3.52440.900270.4منط امللكية

3.51110.950470.2عالقات العمل

3.61680.734372.3املجموع

يتضح من الجدول السابق أن أول العوامل املهنية املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم   

األخبار  ومصادر  وبيئته  العمل  )طبيعة  تليها   ،75.4% بنسبة  اإلعالمية(  املؤسسة  )سياسة  الجديد 

امللكية  )منط  وأخريًا   ،71.1% بنسبة  العمل(  )ضغوط  ثم  ومن   ،73.4% متقاربة  بنسب  املتاحة( 

وعالقات العمل( بنسب متقاربة 70.4%.

ويالحظ الباحثان أن النسب متقاربة، وهذا يدل عىل أن جميع العوامل املهنية تؤثر عىل   

استخدام اإلعالم الجديد من قبل الصحافيني، نظرًا لكونهم يتبعون مؤسسات وطبيعة عمل معينة، 

وتؤثر هذه العوامل يف مصادر األخبار التي يستطيعون الحصول عليها وضغوط العمل.

وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الرسحي، 2019: 118( يف كون طبيعة العمل من العوامل   

املهنية املؤثرة عىل الصحايف الفلسطيني، كام تتفق مع دراسة )عنانزة وآخرون، 2015: 221( يف أن 

سياسة املؤسسة وطبيعة العمل وضغوط العمل تؤثر سلبًا عىل األداء املهني للصحافيات، واتفقت 

مع دراسة )أبو مايض، 2015: 134( يف أن السياسة التحريرية ومنط امللكية تعّد من ضمن العوامل 

التي تؤثر عىل األداء املهني للصحافيني، واتفقت مع دراسة )أبو حاتم، 2013: 183( يف أن مصادر 
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املعلومات تعّد من أكرث الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون.

7- العوامل االقتصادية:

جدول رقم )8( يوضح العوامل االقتصادية املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم 

الجديد

املتوسط العوامل االقتصادية

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.521.054470.4الحوافز املادية واملكافآت

3.42670.992268.5الراتب

املجموع
3.47330.870869.4

  من املالحظ أن تأثري العامل االقتصادي مرتفع لصعوبة الظروف التي يعيشها الصحافيون، كام أن 

تأثري الحوافز واملكافآت أكرب؛ ألّن الراتب محدد، أما الحوافز واملكافآت فهي غري محددة، وهذا يؤثر 

عىل استخدامهم لإلعالم الجديد يف رغبتهم املستمرة يف الحصول عىل الحوافز واملكافآت. 

   اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )معمر، 2017: 132( يف توافر ظروف عمل اقتصادية بنسبة 

%73.8، كام اتفقت مع دراسة )العجوري، 2017: 157( يف أن العوامل االقتصادية من أكرث العوامل 

املؤثرة عىل الصحافيات الفلسطينيات، ومع دراسة )أبو حاتم 2013: 185( يف أن الصعوبات املادية 

من أهم العوامل املؤثرة يف الحصول عىل املعلومات الصحافية يف اليمن.

جدول رقم )9( يوضح مجموع العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد

مجموع العوامل 

املؤثرة

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

الوزن النسبي

3.66270.741273.2العوامل الشخصية

3.61680.734372.3العوامل املهنية 

3.47330.870869.4العوامل االقتصادية

3.58430.6211871.6املجموع

جاءت العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد بوزن نسبي 71.6، وهي درجة   

عالية، وكان يف الدرجة األوىل العوامل الشخصية بوزن نسبي 73.2، وهي درجة عالية، تليها العوامل 

املهنية بوزن نسبي 72.3، بدرجة عالية أيًضا، ومن ثم أخريًا العوامل االقتصادية بوزن نسبي 69.4%، 

بدرجة عالية.

العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد



اإلتصال والتنمية 22

ويرى الباحثان أن هذه النسب متقاربة إىل حد ما، األمر الذي يفرس مدى تأثري تلك العوامل   

املهمة عىل استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد، وأن هذه العوامل تشمل غالبية املؤثرات 

التي تؤثر عىل استخدامهم والتي تتعلق بشخصية الصحايف وعمله واملوارد املالية التي يستفيد منها، 

وال تؤثر العوامل االقتصادية عىل اإلعالم الجديد كام العوامل األخرى؛ ألن استخدام اإلعالم الجديد 

ليس مرتبطًا بدرجة عالية من الرثاء، وأصبح متاًحا للجميع بغض النظر عن راتب الصحايف ودرجته 

الوظيفية.

املهنية  العوامل  أن  يف   )110  :2018 )الشوربجي،  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت   

اتفقت مع دراسة  للمراسلني، كام  املهني  األداء  املؤثرة عىل  العوامل  أهم  والشخصية حصلت عىل 

الوظيفي  الرضا  عىل  املؤثرة  العوامل  أهم  من  الشخصية  العوامل  أن  يف   )130  :2017 )العجوري، 

للصحافيات الفلسطينيات، وأن العوامل االقتصادية جاءت يف املركز األخري ضمن العوامل املؤثرة.

7- الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون:

جدول رقم )10( يوضح الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدام اإلعالم 

الجديد

االنحراف املعياري%كالضغوط

6649.60.6022ضغوط مهنية

5642.10.5061ضغوط قانونية

5541.30.8343ضغوط مجتمعية

5037.51.2881ضغوط شخصية

3324.80.4382ضغوط عائلية

1813.51.1474ضغوط اقتصادية

ضغوط سياسية
10.70.8150

                 ن=133

لإلعالم  استخدامهم  عند  الفلسطينيون  الصحافيون  لها  يتعرض  التي  الضغوط  أكرث  كانت   

)ضغوط  ثم  ومن   ،42.2% قانونية(  )ضغوط  ثم  ومن   ،49.6% بنسبة  مهنية(  )ضغوط  الجديد 

مجتمعية( 41.3%.

لإلعالم  استخدامهم  أثناء  الضغوط يف  من  للكثري  يتعرضون  الصحافيني  أن  الباحثان  ويرى    

الجديد، وذلك يرجع إىل طبيعة عملهم ووظيفتهم بشكل أسايس، ومن ثم ضغوط قانونية، إذ يتطلب 
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وذلك  مجتمعية؛  ضغوط  وأخريًا  يطرحونها،  التي  واملوضوعات  املعلومات  يف  الدقة  تحري  منهم 

يرتتب  الذي  األمر  ومتنوعة،  مختلفة  مجتمعات  مع  ويتواصلون  الجديد  اإلعالم  يستخدمون  ألنهم 

أكرب مع  بشكل  يتنامى  الصحافيني  املامرسة عىل  الضغوط  إن حجم  كبرية.  عليه ضغوط مجتمعية 

مرور الوقت، واختالف مجريات الحياة، وهذه الضغوط تختلف من شخص آلخر؛ نظرًا لعدم إميان 

الحكومات بوجهات نظر اآلخرين أو اإلميان باختالف اآلراء واألفكار أو التعددية السياسية، أو ألن ما 

يقدمه الصحافيون عرب اإلعالم الجديد يساهم يف كشف عورة الحكومات وإخفاقاتهم وفضح فسادهم 

املايل والسيايس وغريه، وهذا ما يجعل الصحافيني يعيشون تحت مرمى التهديد واالعتقال يف بعض 

األحيان.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الرسحي، 2019: 137( يف أن ضغوط املجتمع تعّد من   

أهم الضغوط املؤثرة عىل الصحايف الفلسطيني، كام اتفقت مع دراسة )العجوري، 2017: 163( يف أن 

الضغوط املهنية تعد من أهم الضغوط التي تؤثر عىل األداء املهني للصحافيات.

لكن هذه النتائج اختلفت مع دراسة )العجوري، 2017: 163( التي توصلت إىل أن الضغوط   

العائلية حصلت عىل أعىل درجة ضمن الضغوط التي تواجه الصحافيات، تليها الضغوط املجتمعية، 

ويفرس الباحثان االختالف يف أن عينة الدراسة كانت صحافيات، فالضغوط العائلية من الطبَعّي أن 

تَُعّد من أهم الضغوط التي تواجه الصحافيات؛ كون املسؤولية املُلقاة عىل عاتقهن يف املنزل والعائلة 

كبرية، باإلضافة إىل العادات والتقاليد التي تحكم املجتمع الفلسطيني، واختلفت الدارسة الحالية مع 

الثانية من ضمن الضغوط  دراسة )أبو حاتم 2013: 185( يف أن الضغوط السياسية تأيت يف املرتبة 

التي تؤثر عىل الصحافيني يف الحصول عىل املعلومات، وميكن تفسري االختالف هنا يف حصول الضغوط 

السياسية عىل مرتبة مرتفعة بتخصيصها يف الحصول عىل املعلومات، وذلك نظرًا لوجود الكثري من 

املسائل السياسية التي تعمل األحزاب السياسية عىل إخفائها وعّدها معلومات خاصة بالحزب، وأنه 

ليس من حق أي شخص الوصول إليها.

ثانياً: اختبار فرض الدراسة الرئيس:

يعرض الباحثان هنا فرض الدراسة الرئيس الذي حاولت هذه الدراسة اختباره باالعتامد عىل   

نظرية القائم باالتّصال اإلعالم، وهذا الفرض هو:
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الفلسطينيني  الصحافيني  استخدام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام. 

 )Person Test( املتغريين  بني  للعالقة  بريسون  اختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  الختبار   

حسب الجدول اآليت:

جدول )11( يوضح اختبار بريسون لقياس العالقة بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني 

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام

 Person قيمة االختبار

Test

القيمة االحتاملية 

)sig(

الداللة اإلحصائية

دالة إحصائيًّا0.000**0.418

قيمة Person Test دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة 0.01.

يظهر الجدول السابق أن القيمة االحتاملية )Sig( املقابلة الختبار Person Test أقل من   

مستوى الداللة )0.01(، وقيمة معامل االرتباط تساوي )0.418(، مام يشري إىل صحة الفرض القائل 

بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني الفلسطينيني لإلعالم الجديد 

والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام، وتبنّي أن العالقة إيجابية )طردية(، مبعنى أنه كلام زادت درجة 

استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد زادت العوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام.

العوامل  كانت  فإن  املؤثرة،  بالعوامل  مرتبطة  االستخدام  درجة  نتيجة  أن  الباحثان  ويرى   

محفزة ومطورة للجوانب املهنية والشخصية واالقتصادية زادت درجة االستخدام، والعكس بالعكس، 

فكلام كانت العوامل محبطة ومقيدة وتشكل خطورة عىل الصحافيني قلت درجة االستخدام، باعتبار 

أن هذه العوامل تؤثر بدرجة عالية عىل درجة استخدام الصحافيني، كام حصلت عىل نسبة 71.6%، 

وهذا دليل واضح عىل العالقة بني العوامل ودرجة االستخدام.

استخدام  بني  عالقة  وجود  يف   )190  :2018 )اللوح،  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت   

صحيفة املواطن وأثرها عىل أدائهم املهني.

ثالثاً: خالصة نتائج الدراسة:

فيام ييل عرض ألهم نتائج الدراسة:

1 - غالبية الصحافيني الفلسطينيني يستخدمون اإلعالم الجديد، وذلك بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
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%56.4، وتركز االستخدام العايل عىل خمس وسائل هي فيس بوك ويوتيوب وواتس اب وانستغرام 

وتويرت، وهذا يشري إىل درجة عالية من االستخدام يف هذه الوسائل، ودرجة منخفضة إىل متوسطة 

يف باقي الوسائل.

التعبري  يف  املساعدة  يف  الجديد  اإلعالم  استخدام  يف  الفلسطينيني  الصحافيني  دوافع  تركزت   -  2

االقتصادية  الظروف  بأبعاد  الوعي  مستوى  رفع  يف  واملساهمة  بنسبة 73.6%،  بحرية  اآلراء  عن 

واالجتامعية والسياسية بنسبة %62.4، وهذا يؤكد عىل رغبة الصحافيني يف استغالل هامش الحرية 

الذي تتيحه وسائل اإلعالم الجديد بعيداً عن قيود وسائل اإلعالم التقليدية.

3 - جاءت درجة ثقة الصحافيني الفلسطينيني يف املضامني التي يقدمها اإلعالم الجديد متوسطة 

بوزن نسبي %61.3، وتدل هذه النسبة عىل التطور والرضا عن هذه املواقع، كام تشري إىل بعض 

اإلعالم  يف  أكرب  بشكل  والتحكم  واملتابعة  واملراقبة  الضبط  يف  وضعفه  الجديد  اإلعالم  إخفاقات 

الجديد.

4 - كانت العوامل املؤثرة يف استخدام الصحافيني لإلعالم الجديد متقاربة جداً، وتصدرها العوامل 

الشخصية بوزن نسبي %73.2، تليها العوامل املهنية بوزن نسبي %72.3، وأخريًا العوامل االقتصادية 

بوزن نسبي %69.4، وبلغ الوزن النسبي لجميع العوامل %71.6 وهي درجة عالية، ويشري هذا 

بالعوامل الشخصية بسبب طبيعة استخدام اإلعالم  األمر إىل استخدام اإلعالم الجديد يتأثر كثرياً 

الجديد.

أما  الذات واالنتامء والوالء،  العوامل الشخصية يف األخالقيات والسلوك، واحرتام  5 - متثلت أهم 

اإلعالمية،  املؤسسة  سياسة  وكانت  واملكافآت،  املادية  الحوافز  أهمها  فكان  االقتصادية  العوامل 

ومصادر األخبار املتاحة، وطبيعة العمل وبيئته هي أهم العوامل املهنية املؤثرة.

6 - كانت أكرث الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون عند استخدامهم لإلعالم الجديد 

هي الضغوط املهنية بنسبة %49.6، ومن ثم القانونية، تالها الضغوط املجتمعية، ثم الشخصية 

والعائلية.

الفلسطينيني  ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام الصحافيني  7 - تبني وجود عالقة 

لإلعالم الجديد والعوامل املؤثرة عىل هذا االستخدام، وهي عالقة إيجابية طردية.
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معوقات تغطية املواقع اإللكرتونية اإلخبارية اللبنانية لقضايا البيئة

 من وجهة نظر الصحافيني

اللبنانيني العاملني بها

)دراسة مسحية ملواقع: النرشة، lebanon24 ،lebanonfiles، والكتائب اللبنانية(

أ. مازن مجوز

الجامعة اللبناية – بريوت

Abstract:

The research aimed to identify obstacles facing press coverage of environmental 

issues and issues in the Lebanese electronic press, through surveying and measuring 

the views of Lebanese journalists, who work in local news websites towards the 

topic discussed. To achieve this goal, the research relied on the descriptive analytical 

method, based on the media survey method using the )questionnaire( tool, which 

was distributed on a sample of )20( editor, chosen according to the intentional 

sample method.

The research reached a number of results, the most important of which are:

  1-The factor of weak financial capabilities came in the forefront of the obstacles 

facing Lebanese journalists’ coverage of environmental issues, followed by weak 

technical capabilities, and then imposing secrecy and restrictions.

 2 -  Most of the respondents resort to pictures of local and international agencies 

and websites of international newspapers or ready-made pictures when they cover 

environmental issues, while journalists who photograph themselves record the 

lowest percentage.
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  3 - The most prominent forms of interference by officials in the websites on 

the contact person during and after editing the environmental issues were first 

by presenting specific topics, then by removing parts of the topics intended for 

publication and finally  by adding new dimensions to the content. 

Key words: [Constraints, news websites, environmental issues, Lebanese 

journalists ].

مقدمة: 

   يعد اإلعالم اإللكرتونــي من أبرز مالمح التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا االتّصاالت واملعلومات 

ووسائل اإلعالم الجديد، ومن أهم املؤثرات يف العرص الحديث، نظــرا للتنوع الكبري الــذي أتاحتــه 

شــبكة اإلنرتنت لالتّصال، كوســیلة إعالمیــة تفاعلیــة أتــاحت الكثیــر مــن الفـرص أمـام األفراد 

والجامعـات واملؤسسـات، للوصـول إىل املعلومـات بسـرعة فائقـة، ونشـرها علــى نطــاق واســع 

وبأشكال متعــددة.

   من جهة ثانية، فإن قامئة املشاكل البيئية يف لبنان ال تعد وال تحىص، حتى باتت تشكل مخاطر 

كبرية عىل املواطن نظرا للتلوث الذي أصاب املياه ) السطحية والجوفية ( والهواء والرتبة، بالرغم من 

امليزات الطبيعية والبيئية التي لطاملا تغنى بها بلد األرز، مام خلق خلال يف التوازن الطبيعي للبيئة 

فيه، علام أن هذا الخلل استمر قامئا بفعالية لغاية القرن العرشين يف العامل بشكل عام.

وانطالقـا مـن الـدور الـذي تلعبه املواقع اإللكرتونية البيئية فـي تحقیق التوعية البيئية والتثقيف 

البيئي، يهتم البحث مبسح وجهات نظر عينة من الصحافيني العاملني فيها، حيال املعوقات واملشاكل 

التي  الدراسات  عىل  الرتكيز  مع  واملهمة،  العادية  البيئية  لألحداث  وتغطيتهم  عملهم  تعرتض  التي 

تناولت اإلضافات التي ميكن لإلعالم اإللكرتوين الجديد أن يقدمها يف هذا املجال، متھيدا لبناء تصورات 

ومقرتحات عملية يستفيد منھا القائم باالتّصال وصانع القرار. 

أوال: إشكالية البحث 

   شكلت املواقع اإللكرتونية مرحلة متقدمة يف التعريف بالقضايا املفصلية التي تواجه اإلنسانية ال 

سيام البيئية منها، والتي أخذت تتصاعد وتريتها نهاية القرن املايض وبداية القرن الواحد والعرشين، 
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وقد عملت املنظامت الدولية، التي تعنى بشؤون البيئة، خصوصا تلك املرتبطة باألمم املتحدة عىل 

االستفادة بشكل كبري من تقنيات االتّصال الجديدة املرتبطة باإلنرتنت، وأنشأت لها مواقع عىل تلك 

الشبكة، بعد أن اكتشفت أن أعدادا كبرية من الجمهور العاملي، يستخدم اإلنرتنت ويتعرض بشكل 

فعال إىل املحتوى اإلعالمي املنشور فيه.  علام أن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف منطقة الرشق االوسط 

وحدها بلغ  45. 861. 346  مستخدما ميثلون %13 من تعداد السكان، وبنسبة %8.8 من املستخدمني 

يف العامل )1(. وقد أمثر التامزج بني تقنية املعلومات واالتّصاالت وزيادة قدرات وسائط التخزين ظهوَر 

اإلعالم اإللكرتوين ومنوه بصورة غري مسبوقة، عرب قوالب وأشكال إعالمية ودرامية متنوعة. 

الهاتف  اإللكرتونية عرب  املواقع  بتصفح  املثال  املعلومات، عىل سبيل  ثورة  وقد تجسدت مالمح     

املحمول برسعة وجودة توازي التصفح عىل الحواسيب، حيث بلغ عدد مستخدمي الهواتف املحمولة 

عىل مستوى العامل ما يفوق أربعة مليارات مستخدم )2(؛ لذا أصبح اإلعالم اإللكرتوين واقعا ملموسا، 

يساعد عىل نرش املعلومات بطرق أقل كلفة من الطرق التقليدية، ما جذب انتباه عدد من اإلعالميني 

والصحافيني البيئيني يف لبنان ألهميته، وإمكانية االستفادة من مميزاته يف اإلضاءة أكرث عىل القضايا 

البيئية يف لبنان بشكل خاص ويف العامل العريب والعامل بشكل عام، خصوصا أن البيئة ومشاكلھا وقضاياھا 

تشهد حاليا إھتامما إعالميا عىل املستويات العربية والعاملية. وعليه، تتحدد إشكالية البحث مبحاولة  

اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما وجهة نظر الصحافيني العاملني يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية 

اللبنانية )النرشة، Lebanon24 ،Lebanonfiles، والكتائب اللبنانية( حيال معوقات تغطية هذه 

املواقع لقضايا البيئة؟

وينبثق عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت البحثية الفرعية اآلتية: 

   التساؤل االول: ما أبرز معوقات املامرسة املهنية، التي تواجه القائم باالتّصال يف املواقع اإللكرتونية 

اإلخبارية خالل تغطيته لقضايا البيئة؟ 

   التساؤل الثاين: ما آلية استخدام الصور والفيديوهات ومصادرهام وأهميتهام خالل عملية تحرير 

القائم باالتّصال للمواضيع البيئية؟ 

    التساؤل الثالث: ما أبرز األساليب التي يتبعها القائم باالتّصال يف املواقع اإللكرتونية االخبارية 

لتغيري قناعات الجمهور وترتيب أولوياتهم واهتامماتهم حيال القضايا البيئية؟

   التساؤل الرابع: ما أهم أشكال التدخل التي ميارسها املسؤولون يف اإلعالم اإللكرتوين عىل القائم 
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باالتّصال خالل وبعد تحريره للمواضيع البيئية؟

ثانيا: أهمية البحث 

 يستمد البحث أهميته من خالل االعتبارات التالية:

1- يهتم البحث مبسح وجهات نظر الصحافيني اللبنانيني حيال املوضوع املبحوث، باعتبارهم من  

اإللكرتوين،  اإلعالم  لتطبيقات  اليومي  شبه  ونظرا الستخدامهم  البيئة،  لقضايا  املتابعني  الصحافيني 

بقصد التعرف عىل املصاعب واملعوقات التي يواجهونها، ومدى انعكاس ذلك عىل أدائهم املهني.

كل  بني  املركبة  العالقة  منط  وتحديد  البحث  متغريات  بني  العالقات  طبيعة  عن  الكشف  إن   -2

من القائم باالتّصال واملوقع اإللكرتوين اإلخباري، من خالل تحديد املعوقات التي يواجهها القائم 

باالتّصال خالل تغطيته لقضايا البيئة، سيسهم يف صياغة اسرتاتيجيات جديدة لدعم قدرة القائم 

واملوقع )عىل السواء( عىل تحسني األداء اإلعالمي يف هذا املجال. 

3- يأمل أن يقدم البحث إضافة معرفية يف مجال اإلعالم البيئي، مام يسهم يف إثراء املكتبة اإلعالمية 

الدراسات  قلة  ظل  يف  خصوصا  الشأن،  بهذا  املعنية  وللمؤسسات  والباحثني  والعربية  الوطنية 

اإلعالمية العربية التي تناولت معوقات التغطية اإلعالمية البيئية. 

4- محاولة لفت أنظار القامئني يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية، بهدف معرفة نقاط ضعف تغطياتها 

لقضايا البيئة أوال وتطويرها ثانيا، خصوصا بعدما أثبتت كفاءتها وفعاليتها يف كثري من دول العامل 

املتقدم. 

ثالثا: أهداف البحث 

انطالقا من اإلشكالية البحثية، فإن الدراسة تسعى إىل تحقيق مجموعة األهداف اآلتية:

اإللكرتونية   املواقع  يف  باالتّصال  القائم  تواجه  التي  املهنية،  املامرسة  معوقات  عن  الكشف   )1(

اإلخبارية خالل تغطيته لقضايا البيئة.

)2( التعرف عىل آلية استخدام الصور والفيديوهات ومصادرهام وأهميتهام خالل عملية تحرير 

القائم باالتّصال للمواضيع البيئية. 

لتغيري  اإلخبارية  اإللكرتونية  املواقع  يف  باالتّصال  القائم  يتبعها  التي  األساليب  عىل  التعرف   )3(
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قناعات الجمهور وترتيب  أولوياتهم واهتامماتهم حيال القضايا البيئية.

القائم  عىل  اإللكرتوين  اإلعالم  يف  املسؤولون  ميارسها  التي  التدخل  أشكال  أهم  عىل  التعرف   )4(

باالتّصال خالل وبعد تحريره املواضيع البيئية. 

)5( رصد أبرز أشكال التدخل التي ميارسها املسؤولون يف اإلعالم اإللكرتوين.

رابعا : مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية 

اللبنانّيون: تعني كلمة صحايف كل مراسل، مخرب، مصور فوتوغرايف، ومساعديهم  الصحافيون   -1

الفنيني يف الصحف، واإلذاعة، والتلفزيون، والذين ميارسون بشكل طبيعي أيا من هذه النشاطات 

كعمل أصيل  )3( إجرائيا، فُهم الصحافيون اللبنانيون املزاولون ملهنة الصحافة يف املواقع اإللكرتونية 

اإلخبارية ويتخصصون يف تغطية القضايا البيئية. 

2- القائم باالتّصال يف املجال البيئـي: هو أي فرد داخل فريق عمل ينتمي إىل إحدى املؤسسات 

ويضطلع مبسؤوليات ما يف صنع وإنتاج الرسالة االتّصالية، ويكون دوره يف هذا دورا مبارشا من 

خالل الحلقات املختلفة لعلميات صنع الرسالة االتّصالية، بدءاً من وضع الفكرة أو السياسية العامة 

ومراحل الصياغة املختلفة لها، وانتهاء بإخراجها وتقدميها للجمهور املتلقي بهدف التأثري عليه )4( 

أما إجرائيا، فهو الصحايف أو املحرر املتخصص بتحرير ونرش األخبار واملواد الصحافية البيئية، عىل 

أحد املواقع اإللكرتونية اإلخبارية الثالثة املبحوثة.

3- التغطية اإلعالمية: هي العملية اإلعالمية التي يحصل من خاللها، املندوب أو املراسل الصحايف 

التفاصيل والتطورات املتعددة لحدث ما، أو واقعة، أو ترصيح، أو أي سؤال  عىل معلومات عن 

يتبادر إىل ذهن القارئ أو املستمع أو املشاهد وغريه، ويبدأ بعملية التقييم املهني للمعلومات ومن 

ثم تحريرها بأسلوب صحايف ويف قالب صحايف مناسب )5(. 

وتعرف التغطية اإلخبارية إجرائيا بأنها عملية الحصول عىل بيانات وتفاصيل حول حدث بيئي، أو 

وقوعه  ومكان  بأسبابها،   / بأسبابه  واإلحاطة  بها،  به/  املرتبطة  واملعلومات  بيئية  مشكلة  أو  قضية 

املعلومات  إىل  باإلضافة طبعا  / وقعت.  فيها، وكيف ومتى وقع   / فيه  املشرتكني  / وقوعها وأسامء 

الرضورية كاملقومات والعنارص التي تجعله صالحا للنرش أو البث أو القراءة.

علـى  الثابـت  العنوان  ذات  اإللكرتونية  الصحافة  أصناف  »أحد  اإلخباري:  اإللكرتوين  املوقع   -4
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شـبكة اإلنرتنت. يعرض األخبار واألحداث الجارية يف كافة أنحاء العامل من قبل ذوي االختصاص يف 

الصحافة واإلعالم، إضافة إىل تقديم خدمات ترفيهية واجتامعية وخدماتية...، ويعتمد عىل كافة 

املصادر األخبـار املتعارف عليها، وهدفه األسايس هو نرش األخبار بالنص والتحليل عىل صفحات 

أو  أراد االطالع عليه سواء مجانا  املوقع متاحا ملن  املوقع وبـشكل دوري ومستمر، ويكون هذا 

باشرتاك« )6(.

ونعرف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية إجرائيا بأنها: مجموعة من الصفحات اإللكرتونية التي تحتوي 

كام هائال من األخبار يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والرتفيهية 

وبعض الصور ومقاطع الفيديو، وهذه املواقع تحدث أخبارها عىل مدار الساعة.

5- املعوقات: يقصد مبعوقات االتّصال تلك املشاكل التي تصادف أحد عنارص االتّصال، وتؤثر يف 

كفاءة وجودة عملية االتّصال، وتنقسم معوقات االتّصال إىل ثالث مجموعات )7(:

أ. معوقات شخصية: تتعلق باملرسل واملستقبل.  

ب. معوقات مادية: تتعلق بالوسيلة والرسالة والبيئة. 

ج. معوقات معنوية: تتعلق باألهداف والكيفية والتوقيت.

وتعرف املعوقات إجرائيا بأنها: الصعوبات واملشاكل عىل اختالف أنواعها )كام وردت يف املجموعات 

للحد األعىل من  بالبيئة،  املتخصص  اإللكرتوين  املوقع  أو  الصحايف،  التي تحول دون تحقيق  الثالث( 

مستوى األداء املهني. 

6- قضايا البيئة: هي كل ما يطرح من املوضوعات واملشكالت البيئية التي تحدث نتيجة اختالل 

توازن املنظومات البيئية، وتتطلب مساهمة الجامهري يف حلها. كام يقصد بها »مجموعة من األزمات 

بأنواعه  التلوث  قضايا  مثل  مكوناتها  يف  وتؤثر  االجتامعية  أو  الطبيعية  سواء  البيئة،  تواجه  التي 

أنها: تلك املوضوعات واألحداث  البيئة إجرائيا عىل  املناخ« )8(. وتعرف قضايا  واملخلفات وتغري 

واملشاكل البيئية التي تتناولها املواقع اإللكرتونية البيئية اللبنانية، كأزمة النفايات، والتلوث البيئي 

)الذي أصاب الهواء واملياه السطحية والجوفية والرتبة( يف لبنان، والتصحر، واإلرساف يف استخدام 

املوارد الطبيعية، واختالل التوازن البيئي، وحامية البيئة، وتغري املناخ وتآكل طبقة األوزون، مشاكل 

أصبح يعاين منها لبنان والعامل العريب والعامل عىل حد سواء. 

خامسا: حدود البحث 
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تتلخص حدود البحث يف ما ييل:

- الحدود املوضوعية: التزم البحث مبسح وقياس وجهات نظر املبحوثني، حول معوقات تغطية املواقع 

اإللكرتونية اإلخبارية اللبنانية لقضايا البيئة. 

- الحدود البرشية: اقترص البحث عىل الصحافيني اللبنانيني املزاولني ملهنة الصحافة اإللكرتونية، خالل 

فرتة إعداد البحث.

- الحدود املكانية: موقع Lebanon 24، موقع النرشة، موقع Lebanonfiles، موقع  الكتائب. 

- الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة البحث )االستبانة(، خالل الفرتة الزمنية املُمتدة من25-4-2019 

وحتى 25-5-2019. 

اإلطار النظري للبحث )األدب النظري والدراسات السابقة(

أوال: النظرية املستخدمة: نظرية ترتيب األولويات )تحديد األجندة( 

   تشري نظرية ترتيب األولويات أو )تحديد األجندة(، إىل أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد للجمهور 

نقاط التفكري األكرث أهمية، من خالل تركيزها عىل هذه القضايا واألفكار باعتبارها األهم من غريها )9(. 

لذا تعتمد النظرية عىل فرضية أساسية تقوم عىل االتفاق بني ترتيب أجندة وسائل اإلعالم، وترتيب 

أجندة الجمهور لالهتامم بالقضايا واملوضوعات اإلعالمية، أي هناك ارتباط إيجايب بني ترتيب االهتامم 

الجمهور  اهتامم  أولويات  ترتيب  اإلعالم يف  الوسيلة والجمهور، مام يشري إىل دور وسائل  لكل من 

واملوضوعات  القضايا  لهذه  الوسائل  تعطيه  الذي  الرتتيب  بنفس  املطروحة  واملوضوعات  بالقضايا 

)10(. وتدل هذه النظرية عىل أن أجندة الجمهور ما هي إال انعكاس ألجندة املحتوى اإلعالمي. 

   من هنا ركز »روبرت انتامن Robert Entman« عىل وصف عملية ترتيب األولويات بأنها عملية 

تأطري مزدوج حيث تعمل وسائل اإلعالم عىل اختيار القضية، ثم إبراز هذه القضية من خالل تحديد 

الجوانب وجعلها أكرث أهمية، حيث إن وسائل اإلعالم قادرة عىل تحديد املشاكل وتشخيص األسباب 

وطرح العالج لها )11(. 

   وعرّف »ستيفن باترسون« هذه النظرية بأنها العملية التي تربز فيها وسائل اإلعالم قضايا معينة 

عىل أنها قضايا مهمة وتستحق ردود فعل املسؤولني يف الحكومة )12(.  

يراها  املوضوعات، بحيث  لتلك  ذاته يعطي أهمية مضاعفة  النرَش بحد  فإّن     وانطالقا من ذلك، 
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الجمهور ذات أهمية تفوق غريها من املوضوعات )13(. 

   وتجدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تحقق فعاليتها القصوى كوسائل تنموية، إذا أخذت 

باالعتبار عدة عوامل منها: ما ميتلكه املتصل من خربة ودراية بالبيئة التي يتم فيها االتّصال، وقدرته 

عىل تحديد الهدف تحديدا دقيقا، وفهم الجمهور ومعرفة خصائصه واهتامماته، والعوامل االنتقائية 

املؤثرة يف سلوكه االتّصايل، وإعداد الرسالة املناسبة لنوعية الجمهور والقادرة بأسلوبها عىل اجتذابه ، 

مع مراعاة اختيار الوسيلة املناسبة )14(.

  انطالقا مام تقدم، استند الباحث إىل نظرية ترتيب األولويات )تحديد األجندة(، يف تحديد مجتمع 

أن هذه  باعتبار  البيئية،  اإلخبارية  اإللكرتونية  املواقع  يف  العاملني  اللبنانيني  الصحافيني  من  البحث 

الرشيحة من اإلعالميني تويل القضايا البيئية واملستجدات البيئية اهتامما ملحوظا، وتدخل يف صلب 

عملها اإلعالمي، وتتفاعل بجدية مع هذه القضايا عىل اختالف أنواعها ومخاطرها، كام أنها من ضمن 

أكرث الفئات استخداما لتطبيقات اإلعالم اإللكرتوين. 

املتعلقة بالكشف عن تأثري املتغريات الشخصية  البحث     كام تم توظيفها أيضا يف اختبار فروض 

املواقع  تغطية  معوقات  عىل  باالتّصال،  للقائم  املهنية  املعايري  يف  آنفا،  اليهم  املشار  للمبحوثني، 

اإللكرتونية اللبنانية البيئية لقضايا البيئة. 

ثانيا: األدب النظري 

 ،Online Communicator شهد عام 1994 ظهور ما يسمى القائم باالتّصال يف الصحافة املبارشة   

اإلنرتنت  محرر  مثل:  مختلفة  تسميات  عليه   فأطلق  به،  الخاصة  التسميات  تعددت  بعد  وفيام 

والصحايف  اإللكرتونية،  النسخة  ومحرر   ،Web Journalist الويب  وصحايف   ،Journalist Internet

املبارش، كام يطلق عليهم تسمية )منتجني(؛ بسبب طبيعة الويب املتعددة الوسائط )15(.

مواصفات القائم باالتّصال يف البيئة اإللكرتونية 

يف  العامل  التقليدي  نظريه  اإلنرتنت عن  محرر  بها  ينفرد  مميزات  عدة  الدراسات  إحدى  ترصد     

الصحف الورقية، أهمها )16(: 

1- القدرة عىل النرش الفوري من أي مكان، طاملا ميتلك كلمة املرور وصالحية النرش والتوزيع.

2- هو مطالب بتغذية موضوعه بأكرب قدر من املعلومات والخلفيات، باستخدام خاصية الهايربتكس، 
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ومتابعة   cms  خاصية باستخدام  بنفسه  موضوعه  نرش  وإمكانية  للصور،  استخدامه  إىل  إضافة 

التعليقات والقيام بالتعديالت املطلوبة، إذا تطلب األمر.

3- عدد املحررين يف الصحافة اإللكرتونية أقل من عددهم يف الصحافة الورقية.

4- ال يحتاج املحرر يف الصحف اإللكرتونية إىل سنوات من الخربة، كام هي الحال بالنسبة للعمل 

كمحرر يف الصحافة املطبوعة.

5- الرسعة يف أداء العمل وتعدد املهام التي يقوم بها.

6- القدرة عىل تنقيح وتحليل واختبار املعلومات وتحديد غري املوثوق بها.

7- التمتع بأعىل درجة من التفاعلية عن أي وسيلة إعالمية أخرى.  

املعوقات التي تواجه القائم باالتّصال يف املواقع اإللكرتونية 

   هناك ثالثة أمناط من املعوقات التي تواجه كفاءة العمل الصحايف عرب تكنولوجيا الوسائط املتعددة، 

تتمثل حسب رأي العديد من الباحثني باآليت )17(:

أ- معوقات ترتبط باملتطلبات التكنولوجية حيث ال تزال العديد من املؤسسات الصحافية تعاين من 

عدم توفر املتطلبات التكنولوجیة الالزمة لتطویر املامرسة الصحفیة.

ب- معوقات تتعلق بقواعد تنظیم العمل وهیكلته، حیث تحتم االستفادة من تكنولوجیا الوسائط 

املتعددة بجمیع أشكالها. التدریب حتى یحصل الصحافیون عىل مهارات عالیة يف التعامل مع هذه 

التكنولوجیا، واستیعاب خصائصها.

ج- معوقات تتعلق باملفاهیم التقلیدیة السائدة يف العمل الصحايف، حیث یتمسك بعض الصحفیني 

باألسالیب التقلیدیة للحصول عىل املعلومات. 

أهداف اإلعالم البيئي اإللكرتوين

   يهدف اإلعالم البيئي إىل توعية الجامهري وأصحاب القرار عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة الطبيعية 

وإدارة مواردها بتوازن، من خالل تَعاُمل األفراد واملجموعات الشخيص السليم مع املحيط الطبيعي، 

ودمج االعتبار البيئي يف خطط التنمية القومية. غري أن القرارات الكربى، التي تحدد مصري البيئة هي 

تلك التي تبقى يف يد السلطات املركزية. من هنا، فإن هدف توعية الجامهري ال يتوقف عند حثهم 
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البيئة  الفردي، بل يتجاوز ذلك إىل إعدادهم باملعرفة والدافع لتشكيل رأي عام يحرتم  العمل  عىل 

مسؤوليات  ومن  االعتبار.  يف  تأخذها  متكاملة  تنمية  العتامد خطط  القرار،  أصحاب  عىل  ويضغط 

والتحليالت  واآلراء  باملعلومات  ملدهم  القرار  ومتخذي  املسؤولني،  إىل  التوجه  أيضاً  البيئي  اإلعالم 

الدقيقة، عن األوضاع والخيارات البيئية املتاحة )18(. 

القضايا البيئية املحلية 

  تقدر وزارة البيئة خسائر لبنان بحوايل 550 مليون دوالر سنوياً، بسبب األرضار البيئية عىل اختالف 

أنواعها، رقم مرشح لالرتفاع يف ظل الرصخة التي أطلقها فريق من الباحثني من منظمة »جوستيسيا« 

)19(، عن مخاطر تُحدق باملوارد الطبيعية من هواء ومياه وتربة وتنوع بيولوجي، مهددة بتحولها إىل: 

»أزمات بيئية يف حال مل تتضافر الجهود عىل صعيد الدولة واملواطنني والجمعيات املدنية، وخصوصا 

البيئية منها إليجاد حلول لها، والسيام يف ضوء لتغيري املناخي الذي يرضب العامل«. 

ما عكسته  بيئية مختلفة، وهذا  أكرث من ثالث سنوات يف مواجهة كوارث  لبنان منذ  واقعياً، دخل 

الالئحة السوداء لعام 2017 الصادرة عن جمعية )غرين غلوب(، التي جاءت وفقا لآليت )20(: 

 تلوث نهر الليطاين وبحرية القرعون.	 

كسارات عني داره.	 

 تلوث الهواء يف بريوت والغيمة السوداء يف سامئها.	 

 كسارات املنت.	 

 مطمرا الكوستا برافا وبرج حمود.	 

 تلوث شواطئ طرابلس وامليناء.	 

التلوث يف شكا وكساراتها.	 

التلوث الناتج عن دواخني معمل الذوق.	 

 تلوث أنهار أبو عيل، والبارد، الحاصباين، رشعني والغابون.	 

 جبال النفايات يف برج حمود وطرابلس.	 

 تلوث شواطئ بريوت، بسبب املجارير ومصب الغدير وروائح املسالخ املحيطة باملطار.	 

 مشكلة النفايات يف النبطية ويف معمل الكفور.	 
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 إقفال البحر بالباطون يف الضبيه.	 

 تصحري قضاء بعبدا وتدمري غابات الصنوبر فيها بسبب الزحف العمراين.	 

 قطع األشجار يف غابة القموعة يف عكار.	 

 تلوث هواء وشاطئ أوتوسرتاد انطلياس، وجل الديب، والزلقا.	 

 قطع آالف األشجار يف موقع سد جنة.	 

 التلوث يف منطقة سلعاتا.	 

ثالثاً: الدراسات السابقة

- الدراسات العربية: 

)1( دراسة هاشم، )2005( )21( . بعنوان: »التفاعلية يف املجاالت اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت«، 

الخدمات  يف  باالتّصال  للقامئني  والثقافية  االجتامعية  الخصائص  عىل  التعرف  استهدفت  التي 

الصحافة  مجال  يف  العمل  أثناء  تواجههم  التي  املعوقات  أهم  عىل  التعرف  وكذلك  اإللكرتونية، 

اإللكرتونية، إضافة إىل التعرف عىل أدوات التفاعلية املتاحة عىل مواقع الصحف اإللكرتونية التي 

يعملون بها. أشارت الدراسة إىل تدين نسبة القامئني بالخدمات اإللكرتونية والحاصلني عىل مؤهالت 

أدوات  النتائج وجود  الكومبيوتر واإلنرتنت، كام أوضحت  اإلعالم، ويف مجال  متخصصة يف مجال 

تفاعلية من أبرزها خدمة البحث والصوت، ولقطات الفيديو والصور والوصالت.

)2( دراسة عمران، )2009( )22( . بعنوان: »األداء املهني للقائم باالتّصال يف الصحافة اإللكرتونية 

املرصية – دراسة ميدانية«، التي استهدفت التعرف عىل الضغوط واملشكالت، التي تعرتض القائم 

باالتّصال يف الصحافة اإللكرتونية وتعيق أدائه املهني، وعىل أثر استخدام التكنولوجيا عىل املامرسة 

املهنية. ومتثل مجتمع الدراسة بالقامئني باالتّصال يف صحف شباب مرص، املرصيون، واليوم السابع 

اإللكرتونية. وكشفت الدراسة أن أبرز العوائق متثلت يف نقص الكوادر اإلعالمية املدربة، ثم ارتباط 

قراءة املواقع الصحافية اإللكرتونية بالقارئ املتعلم املجيد للتكنولوجيا. وخلصت الدراسة إىل أن 

عىل  الرشعية  الصبغة  إضفاء  إىل  بحاجة  وأنهم  املتخصص،  التأهيل  إىل  بحاجة  باالتّصال  القامئني 

مامرستهم الصحافية.

)3( دراسة مهري، )2016( )23( . بعنوان: »اإلعالم البيئي اإللكرتوين عرب موقع الفايسبوك ودوره 
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الصفحات  عينة من  بتحليل  قامت  التي  نظرية وميدانية«،  دراسة  املستدام:  التنمية  تحقيق  يف 

البيئية العربية عىل موقع الفايسبوك، خاصة بناشطني بيئيني ومنظامت مجتمع مدين. وتم استخدام 

النتائج،  الدراسة إىل عدد من  الناشطني املعنيني. وتوصلت  أداة املالحظة، واملقابلة مع عينة من 

أهمها: غياب الرؤية التحليلية  لألخبار البيئية مع طغيان الجانب اإلخباري. كام بينت الدراسة، أن 

اإلعالم البيئي يعاين من غياب اسرتاتيجية إعالمية بيئية، وما زال إعالم  مناسبات يربز عند ظهور 

الهيئات  اهتامم  تم مالحظة ضعف  يختفي ألجل غري مسمى. كام  ثم  البيئية  املشاكل واألزمات 

الحكومية لحامية البيئة، وضعف دور املراكز البحثية البيئية، عرب موقع الفايسبوك.

البيئي:  الوعي  تنمية  الجديد يف  الدورسي، )2018( )24(، بعنوان: »فاعلية اإلعالم  )4( دراسة  

دراسة ميدانية«، التي هدفت إىل التعرف عىل دور اإلعالم الجديد يف توعية الشباب بقضايا البيئة، 

معتمدة عىل املنهج الوصفي املسحي، وأداة االستبانة؛ لدراسة البيانات، وتألفت العينة من )220( 

شابا سعوديا بجامعة سطام بن عبد العزيز مبدينة السليل. وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق 

التعليمية( يف االهتامم  املستويات  )العمر،  الدارسة  أفراد عينة  اتجاهات  ذات داللة إحصائية يف 

مبتابعة مواقع التواصل االجتامعي، وأن الشباب يعتربون أن منصات اإلعالم الجديد ذات رسائل 

توعية بيئية، وذات أهمية يف توعية الشباب بقضايا البيئة. فيام متثلت  أبرز املعوقات، يف افتقار 

بعض وسائل اإلعالم الجديد للموضوعية، الحيادية عرب مناقشة قضايا البيئة، وأن معظم القضايا 

البيئية املعروضة يف وسائل اإلعالم الجديد ال تقدم حلوال فعالة.

- الدراسات األجنبية 

)1( دراسة Hart ness، )2002()25( . بعنوان: »استخدام وسائل اإلعالم اإللكرتونية«، التي سعت 

إىل التعرف عىل دور القائم باالتّصال يف استخدام وسائل اإلعالم اإللكرتونية، ومدى تحقيق االتّصال 

واملفيد  الفاعل  ودوره  باالتّصال،  القائم  دور  أهمية  إىل  الدراسة  وخلصت  وكفاءة.  فاعلية  األكرث 

والرسيع يف تحقيق التفاهم، ورشح القضايا التي تعرضها وسائل اإلعالم اإللكرتونية. 

)2( - دراسة Alku Aleksi، )2011( )26( . بعنوان: »إنتاج التفاعل: هل تقارب وسائل اإلعالم 

إنتاج  عملیة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  الجامهريية؟«.  واملشاركة  التفاعل  يعزز 

التفاعلیة وفق البیئة املناسبة، وتأثیر التقارب اإلعالمي عىل عملیة التفاعلیة، وتنتمي هذه الدراسة 
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إىل الدراسات الوصفیة، واستخدم الباحث خاللها أسلوب دراسة الحالة وأداة املقابلة املقننة مع 

عدد من القامئني عىل املواقع اإللكرتونية التابعة لصحف مطبوعة، وإذاعات وتلفزيون، حيث أجرى 

مقابالت مع القامئني عىل تصميم هذه املواقع للتعرف عىل ما تتيحه مواقعهم من أدوات تدعم 

التفاعلية. 

أظهرت الدراسة أن عددا غري قليل من جمهور من مستخدمي مواقع الصحف ال يرغبون بالتفاعل 

بل يفضلون التلقي فقط. كام بينت أن التفاعل وجها لوجه، من خالل مواقع الدردشة والحوارات 

اآلنية، كانت أكرث األدوات التفاعلية تفضيال،  فيام عللت بعض املؤسسات اإلعالمية عدم استخدام 

بعض األدوات التفاعلية بقلة القدرة التقنية.

)3( دراسة Anders Larsson، )2012( )27( . بعنوان: »التفاعل عىل مواقع الصحف السويدي: 

ما النوع، وكم وملاذا؟«، التي هدفت إىل معرفة التفاعلية املتوفرة عىل مواقع الصحف اإللكرتونية 

السويدية، وهي تنتمي إىل الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث املنهج املسحي، مستخدما 

حللت  حيث  سويدية،  لصحف  تابعا  موقعا   65 تحليل  الدراسة  وشملت  املضمون.  تحليل  اداة 

العنارص  أن  أهمها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت  للصحف.  البداية  صفحات  الدراسة 

التفاعلية تحتاج إىل تكلفة مالية عالية، بدليل أن املواقع التابعة لجهات لديها القدرة املالية الوفرية 

تكون أكرث تفاعلية من تلك التي تفتقر إىل هذه القدرة، وأنه كلام زاد عدد القامئني عىل املواقع 

اإللكرتونية ازدادت التفاعلية يف هذه املواقع، كام أن الصحف املحلية ال تقدم الكثري من عنارص 

التفاعلية عىل غرار الصحف الدولية. 

التعليق عىل الدراسات السابقة 

من خالل عرض أهم الدراسات التي توافرت للباحث حول املوضوع، ميكن مالحظة اآليت: 

- مل  يجد الباحث دراسة تتفق والدراسة الحالية متاما، وذلك من حيث الربط بني معوقات التغطية 

يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية وبني القضايا البيئية التي تتناولها.  

- من حيث األهداف، حاولت ثالث من هذه  الدراسات التعرف عىل دور القائم باالتّصال يف اإلعالم 

اإللكرتوين، والكشف عن العوائق التي تواجهه يف أدائه املهني بشكل عام )الدورسي، 2018(، يف 

القضايا  يتناول  الذي  باالتّصال،  القائم  التي تعرتض عمل  املعوقات  الحايل عىل  البحث  يركز  حني 
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البيئية تحديدا خالل عمله شبه اليومي.  

يف  التغطية  معوقات  عىل  التعرف  يف  تستخدم  التي  املناهج  عىل  التعرف  يف  الباحث  استفاد   -

املواقع اإللكرتونية، كدراسة ومن بينها دراسة )عمران، 2009(، ودراسة )هاشم، 2005(، والطرق 

املستخدمة يف رصد هذه العوائق. 

- عىل مستوى النتائج، بينت الدراسات السابقة أن معظم العوائق تحتاج إىل جهد برشي وتقني 

ودعم مادي بغية تجاوزها، وأن املحرر اإللكرتوين مل يعد ينرش املواد فقط، بل يقع عىل عاتقه أيضا 

بعض الجهد الذي يساعد يف التخفيف من تلك العوائق وأحيانا إيجاد الحلول لها. 

الدراسة  مشكلة  بلورة  يف  للباحث  قاعدة  مبثابة  كانت  الدراسات  هده  فإن  ذلك،  من  بالرغم   -

اإلشكالية، وبعض معايري قياس  التفاعلية، باإلضافة إىل وضع التساؤالت والفروض وتحديد املناهج 

واألدوات البحثية األنسب إلنجاز البحث الحايل، علام أن عملية  قياس التفاعلية تعد حاليا من بني 

أهم جدليات البحوث اإلعالمية برمتها.

اإلطار املنهجي للبحث

أوالً: نوع البحث ومنهجه 

     ينتمي هذا البحث للدراسات الوصفية التحليلية التي تسعى إىل الحصول عىل وصف كامل ودقيق 

للمشكلة، والتأكد من جميع البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة دون أي نوع من أنواع التحيز )28(؛ 

االكرتونية  املواقع  بعض  البيئي يف  باالتّصال  القائم  اعرتضت عمل  التي  العوائق  بعض  برصد  وذلك 

البيئية ببعديها الداخيل )داخل مركز العمل(، والخارجي )خارج بيئة العمل(، وصوال إىل استخالص 

خصوصية وطبيعة هذه املعوقات. 

ثانياً: اداة البحث 

    اعتمد البحث عىل أداة )االستبانة(، املكّونة من جزأين. تناول الجزء األول منها البيانات الشخصية 

نحو  املبحوثني،  اتجاهات  املُعرّبة عن  الفقرات  منها  الثاين  الجزء  تناول  البحث، يف حني  عينة  ألفراد 

تغطية املواقع اإللكرتونية لقضايا البيئة، علامً بأنه تم استخدام االستبانة املغلقة أو املقيدة، ويشتمل 

هذا النوع عىل عبارات أو تساؤالت تتيح للفرد املستجيب اختيار استجابة أو أكرث من بني استجابات 
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محددة.

ويتميز هذا النوع بسهولة إجابة املستجيب ورسعة رصد النتائج.

ثالثا: صدق  االداة

    قام الباحث بعرض األداة بصورتها األولية عىل مجموعة من املحكمني تألفت من ثالثة أعضاء من 

أعضاء الهيئة التدريسية يف كلية اإلعالم يف الجامعة اللبنانية، متخصصني يف اإلعالم الرقمي ويف اتّصال 

املؤسسات واالتّصال الرقمي، وتم تزويدهم بأهداف البحث وفرضياته لالستنارة بها، وقد أبدوا آرائهم 

واقرتاحاتهم، حيث تم اعتامد نسبة )%80( لقبول الفقرة، وما دون ذلك تحذف الفقرة أو تستبعد، 

والتي عىل أساسها استقرت عىل وضعها النهايئ الذي تم توزيعه عىل العينة املبحوثة.

رابعا: ثبات االداة 

    للتحقق من ثبات اداة البحث، قام الباحث باستخدام طريقة »االختبار وإعادة االختبار«، وذلك 

بتطبيق االداة عىل عينة تكونت من سبعة أفراد من أفراد عينة البحث مرتني متتاليتني بفارق زمني 

 »Pearson« 12 يوما( بني االختبار األول واالختبار الثاين، وقد تم استخدام معامل ارتباط بريسون(

لتحديد درجة االرتباط بني التطبيقني، حيث بلغ معامل االرتباط الكيل )0,82(، كام استخدم الباحث 

معامل ارتباط »الفا كرونباخ -     Cronbachs Alpha«، وقد بلغت قيمة ثبات املقياس )0.88( وهي 

قيمة تشري إىل درجة ثبات عالية.

خامسا: أدوات التحليل اإلحصايئ

ملعالجة البيانات واستخالص النتائج، اعتمد البحث عىل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

SPSS، وتم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل فقرات االداة، بهدف اإلجابة 

عن السؤال األول، ومعامل ارتباط »بريسون« وعامل )ألفا رونباخ( لحساب الصدق الداخيل والثبات 

وكذلك  املئوية  والنسب   ،»One – Way Anova»األحادي التباين  تحليل  واختبار  البحث،  ألداة 

التكرارات لإلجابة عن السؤال الثالث والرابع. 
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سادسا: مجتمع وعينة الدراسة

اللبنانية،  املواقع اإلخبارية  باالتّصال داخل  القامئني  البحث يف  يتمثل مجتمع  الدراسة:  - مجتمع 

حيث تم التطبيق عىل مجموعة من املواقع ممثلة ملجتمع البحث، والتي تتابع األحداث البيئية 

)النرشة،  من:  كل  دراسة  اختيار  تّم  ومراسلني.   محررين  تضم  تحرير  هيئة  ولها  مستمر  بشكل 

اإلخبارية  املواقع  أكرث  من  تعد  أنها  وذلك  اللبنانية(؛  والكتائب   ،lebanon24  ،lebanonfiles

اإللكرتونية شهرة وانتشارا يف لبنان، واألكرث مقروئية، وألنها متثل اتجاهات مختلفة.

- عينة الدراسة: اعتمد البحث عىل عينة قصدية )عمدية( مؤلفة من 20 صحافيا وصحافية من 

املواقع  البيئة يف هذه  تغطية قضايا  املتخصصني يف  املبحوثة، من  اإللكرتونية  املواقع  العاملني يف 

اإلخبارية، حيث تم توزيع )25( استبانة إلكرتونية، عرب الربيد اإللكرتوين وتطبيقات املراسلة عرب 

تقرر  وتدقيقها،  فحصها  وبعد  أنه  إال  استبانة،   )20( جميعا  الباحث  اسرتجعها  الذكية،  الهواتف 

عدد  مجموع  بذلك  ليُصبح  اإلحصايئ،  للتحليل  صالحيتها  لعدم  منها؛  استبانات   )5( استبعاد 

االستبانات الخاضعة للتحليل، هو )20( استبانة، مبتوسط خمسة صحافيني من كل موقع.

    نتائج البحث

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملُتغرياتهم الشخصية

النسبة املئويةالتكرارالفئةاملتغري

النوع االجتامعي

)الجندر(

1470ذكر

630أنثى

20100املجموع

الفئة العمرية

735أكرب من 32 عاما

630من 29 عاما إىل 31 عاما

525من 25 عاما إىل   28 عاما

210اقل من 25 عاما

20100املجموع
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املستوى 

التعليمي

00دكتوراه

420ماجستري

1470ليسانس

210بكالوريا

00متوسط

20100املجموع

عدد سنوات 

الخربة يف اإلعالم 

البيئي

8210 سنوات وأكرث

945من 6 سنوات إىل 8 سنوات

840من 3 سنوات إىل 5 سنوات

15أقل من سنتني

20100املجموع

يوّضح الجدول أعاله توزيع أفراد عينة البحث، الذي جاء عىل النحو اآليت:

- النوع االجتامعي )الجندر(: بلغت نسبة الذكور )%70(، فيام بلغت نسبة اإلناث )30%(.

تلتها نسبة من ترتاوح  تزيد أعامرهم عىل )32(عاما )35%(،  بلغت نسبة من  العمرية:  الفئة   -

أعامرهم ما بني )31-29( عاما )%30( و)%25( ملن ترتاوح أعامرهم ما بني )28-25 عاما(، فيام 

بلغت نسبة من ال تتعدى أعامرهم )25( عاما )10%(.

- املستوى التعليمي: النسبة األكرب من أفراد عينة البحث هم فئة حملة الليسانس، وذلك بنسبة 

)%70(،  ثم جاءت فئة حملة املاجستري بنسبة )%20(، تلتها فئة حملة البكالوريا بنسبة )10%(.

- عدد سنوات الخربة يف العمل اإلعالمي البيئي: النسبة األكرب من أفراد عينة البحث هم فئة من 

لديهم خربة ترتاوح بني )6 و8 سنوات( بنسبة )45 %(، ثم جاءت فئة من ترتاوح خربتهم ما بني 

)3 و5 سنوات( بنسبة )%40(، تلتها فئة األقل من سنتي خربة بنسبة )%5(، فيام بلغت نسبة من 

تزيد خربتهم عىل )8 سنوات( )%10(. وذلك يعكس أن الفئة الشبابية مل تتأخر كثريا قبل االلتحاق 

بالعمل يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية بعد تخرجها، خصوصا أن فرص العمل املتوفرة فيها هي أكرث 

مقارنة باملؤسسات اإلعالمية التقليدية.

املوقع  ضمن  آخر  قسم  يف  تعمل  املختارة  الفئة  كانت  إذا  عام  سؤال  عىل  وجوابا  أنه  والالفت 

تعدد  إىل  الحاجة  يوضح  وذلك  االقتصادي،  القسم  يف  يعمل  منهم   )60%( أن  تبني  اإللكرتوين  

معوقات تغطية املواقع اإللكرتونية اإلخبارية اللبنانية لقضايا البيئة



اإلتصال والتنمية 46

الوظائف، ضمن العامل الرقمي، عىل خالف األدوار املحددة أكرث يف اإلعالم التقليدي. فيام أىت القسم 

االجتامعي )%35( ثم القسم السيايس )15%(. 

اإلجابة عن تساؤالت البحث

اإلجابة عن السؤال األول: ما هي أبرز معوقات تغطية املواقع اإللكرتونية اإلخبارية اللبنانية لقضايا 

البيئة من وجهة نظر القائم باالتّصال؟

أشارت النتائج إىل وجود بعض املعوقات التي تؤثر عىل مامرسة العمل الصحايف يف الصحافة اإللكرتونية، 

عكستها إجابات املبحوثني عىل النحو اآليت:

تاله ضعف  )ال(،  بـ  إىل )25%(  )نعم(   بـ  بنسبة )75%(  املادية  اإلمكانات  عامل ضعف      جاء 

بنسبة  والقيود  الرسية  فرض  وتاله  )ال(،  بـ   )30%( إىل  )نعم(   بـ   )70%( بنسبة  الفنية  اإلمكانات 

)%65( بـ )نعم( إىل )%35( بـ )ال(، وافتقار بعضها للموضوعية والحيادية عرب مناقشة القضايا البيئية 

بنسبة )%60( إىل )%40( بـ )ال(، ومخاطر املسائلة القانونية بنسبة )%55( بـ )نعم( إىل )%45( بـ 

)ال(، ومن ثم نقص الكوادر اإلعالمية املدربة بنسبة )%45( بـ )نعم( إىل )%55( ب )ال(، واالرتباط 

بالقارئ املجيد للتكنولوجيا بنسبة )%35( بـ )نعم( إىل )%65( بـ )ال(، وأخريا صعوبة إدخال نص 

باللغة العربية بنسبة )%30( بـ )نعم( إىل )%70( بـ )ال(.

   وتتفق هذه النتائج مع ما يعاين منه واقع العمل يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية، ونقصد تحديدا 

سيام  عام،  بشكل  اإللكرتونية  واملواقع  البحث(  )عينة  املواقع  معظم  تشهدها  التي  املالية  األزمات 

اإللكرتونية  املواقع  منها  تلفزة،  تابعة لصحف ومحطات  إخبارية  إلكرتونية  مواقع  إقفال عدة  بعد 

لصحيفتي السفري واملستقبل ولتلفزيون املستقبل.  

اإلجابة عن السؤال الثاين: ما آليات استخدام املبحوثني للتقنيات الحديثة يف مامرسة العمل الصحايف 

اإللكرتوين وال سيام الصور ومقاطع الفيديو املستخدمة فيه ومصدرها؟ 

اإللكرتونية  واملواقع  والعاملية  املحلية  الوكاالت  إىل صور  يلجأون  املبحوثني  من   )60%( أن  تبني     

الجاهزة )Stock Photos(، وأن هناك )%40( من املبحوثني يعتمدون  العاملية أو الصور  للصحف 

بأنفسهم  الذين يصورون  الصحافيون  فيام سجل  باملوقع،  الخاص  املصور  يلتقطها  التي  الصور  عىل 
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النسبة األدىن    )%35(، عىل الرغم من أن التصوير أصبح من املهام املطلوبة من الصحايف العامل يف 

املواقع االخبارية اإللكرتونية، خصوصاً أن طبيعة العمل بها تتطلب الصور والفيديوهات للتعبري أكرث 

من الكلمة. وبات مطلوباً من الصحافيني استخدام هاتفهم الذيك اللتقاط الصور والفيديوهات ذات 

الجودة العالية التي تدعم مواضيعهم  أثناء تغطيتهم الصحافية البيئية ال بل حتى مشاركة موقعهم 

التغطية املبارشة. وال ننىس أن هذا الهاتف أظهر صحافة املواطن Citizen Journalism، ويف هذا 

والذي  املحلية،  املواطن  أو صحافة  الصحايف  العمل  مقومات  كأحد  استخدامه  أهمية  تربز  السياق 

يتمثل يف رسد الوقائع من قلب الحدث، فقربك من مكان الحدث مينحك ميزة كربى ككاتب صحايف، 

إذا ما ذكرت التفاصيل املادية )عدد األشخاص املعنيني ومكان الحدث وزمانه، إلخ( والتفاصيل غري 

املادية )كيف كان الجو العام وماذا عن شعور تجاه الحدث، إلخ(، )unesco29) 29، 2013، ص50(. 

ويف ما يتعلق مبقاطع الفيديو، فأهميتها تتجاوز أهمية الصور يف التحرير اإللكرتوين، خصوصا تلك 

التي تؤخذ خالل التغطية اإلعالمية اإللكرتونية لقضايا البيئة وترسل مبارشة إىل املوقع او إىل مواقع 

التواصل االجتامعي الخاصة بالصحايف. وبالرغم من ذلك أظهر االستبيان أن الصحافيني )عينة البحث( 

يولون هذا العامل األهمية املطلوبة، إذ إن )%55( يصورون فيديوهات، خالل تغطياتهم من خالل 

استخدامهم هواتفهم الذكية، مقابل )%45( يصورها املصورون الخاصون باملوقع وهذا يشكل أيضا 

نقاط ضعف يف عملهم اإللكرتوين، إذ يعد الفيديو من أساسيات النرش الرقمي ومن أساسيات عمل 

املصور وليس الصحايف.

اإلجابة عن السؤال الثالث: ما هي أبرز األساليب التي يتبعها القائم باالتّصال يف املواقع اإللكرتونية 

لتغيري قناعات الجمهور وإسهامه يف ترتيب أولوياتهم واهتامماتهم البيئية؟ 

   أشارت النتائج إىل أن جميع الصحافيني العاملني يف مجال البيئة يف املواقع عينة البحث، يركزون 

أنها  البيئية؛ يك يشعر الجمهور  التي يعدونها عىل الجوانب املحلية للمشكالت  البيئية  يف املواضيع 

مشكلته وبنسبة )%100(، ومن ثم يستعينون باملختصني والخرباء البيئيني لرشح األبعاد البيئية لحدث 

ما وذلك بنسبة )%75(، وهذان العامالن يأتيان انسجاما مع توجيهات رئيس التحرير، وثالثا أىت عامل 

الوعي  فيام حل نرش  أيضا،  بنسبة )75%(  املوثوقة  البيانية  واألشكال  التوضيحية  الرسوم  استخدام 

البيئي عرب املقاالت والتحقيقات بدرجة متوسطة بنسبة )25%(. 
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اإلجابة عن السؤال الرابع: ما هي أهم اشكال التدخل التي ميارسها املسؤولون يف  املواقع اإللكرتونية  

اإلخبارية اللبنانية أثناء معالجة القائم باالتّصال للقضايا البيئية؟

جدول رقم  )5(

   تكملة للسؤال السابق سعى البحث يف السؤال الخامس إىل التعرف عىل أشكال تدخل املسؤولني يف 

املواقع اإللكرتونية عىل القائم باالتّصال خالل وبعد تحريره املواضيع البيئية، فجاء يف مقدمتها طرح 

موضوعات محددة بنسبة )%60( وكانت أكرث وضوحا يف موقع lebanon24، ثم حذف أجزاء من 

املوضوعات املعدة للنرش بنسبة )%55( وكانت أكرث وضوحا يف موقعي lebanonfiles والنرشة، وهو 

ما قد يرجع إىل توجهاتها الحزبية، ثم إضافة أبعاد جديدة عىل املضمون بنسبة )%30( وكان أكرث 

تجليا يف موقع النرشة وموقع الكتائب، وأخرياً استبعاد موضوعات بعد إعدادها للنرش بنسبة )25%(.
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خالصة :

يشهد عامل اإلعالم اإللكرتوين يف لبنان تقدما ملحوظا يف عدد هذه املواقع، التي وبالرغم من حيازة 

قسم ال بأس به منها عىل ترخيص من املجلس الوطني لإلعالم املريئ واملسموع، فإن ذلك ال يعني أن 

هذا القسم يتمتع باملواصفات التقنية واملهارات املطلوبة من القائم باالتّصال، بغية مجاراة التطور 

الهائل الذي تشهده هذه املواقع يف العامل.

ويبدو أن املهارات التي اكتسبها القامئون وتحديدا يف تغطيتهم لقضايا البيئة يف املواقع اإللكرتونية 

الخاصة  املهنية  تجاربهم  لبناء  كافية  تكن  مل  سابقا  بها  عملوا  التي  تلك  أو  بها،  العاملني  اإلخبارية 

وتعزيزها عىل املستوى املهني املطلوب؛ بدليل أن الدور الذي ال يزالون يقومون به ليس مستقال بل 

مطلوب منهم أداء أدوار أخرى يف القسم االقتصادي وحتى االجتامعي والسيايس. وذلك بدل أن تكون 

هذه األدوار مستقلة بذاتها.

كام بينت النتائج ضعف اإلمكانيات املادية لهذه املواقع، وهذه الظاهرة تعاين منها معظم املواقع 

اإللكرتونية االخبارية يف لبنان، مام انعكس ضعفا عىل اإلمكانيات الفنية والتقنية، وهذا رمبا ما يدفع 

الجاهزة بدل  الوكاالت املحلية والعاملية أو الصور  بالصحايف اإللكرتوين إىل االعتامد عىل الصور من 

تدريبية عىل  لدورات  إخضاعه  يتطلب  ذلك  أن  علام  متطورة،  وبكامريا  بنفسه  املصور  يلتقطها  أن 

الصحايف  املوقع أو خارجه، ألنه وكام ذكرنا بات يطلب من  يد مصورين متخصصني داخل مكاتب 

اإللكرتوين اليوم لعب عدة أدوار منها التقاط الصور الخاصة مبوضوعه. 
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محفزات وتحديات الرتبية والتعليم يف عرص الثورة الرقمية

د. هيفاء سالم

معهد العلوم االجتامعية - الجامعة اللبنانية

Abstract:

 Artificial Intelligence )AI( is a booming technological domain capable of changing

 every aspect of our social interactions. In education, AI has begun producing

 new teaching and learning solutions that are now undergoing testing in different

 sharpen the education policymakers’ insights contexts. This working paper, could

 and hence anticipates the extent to which AI affects the education sector to allow

 for informed and appropriate policy responses.

 The issue of AI is disscussed here and now as part of the multiple ways to accomplish

 Sustainable Development Goal 4, which strives for equitable, quality education for

 all.

 First, this paper analyses how AI can be used to improve learning outcomes, showing

 can help education systems use data to improve educational  how AI technology

 paper explores the different means  equity and quality in our society. Next, the

 by which governments and educational institutions ought to rethink and rework

 curricula to prepare learners for the increasing presence of AI in the all aspects of

 paper then addresses the challenges and policy implications that our daily lives. The

 should be part of the universal conversations regarding the possibilities and risks

of introducing AI in education and preparing students for an AI-powered context.

 Finally, this paper highlights the importance of AI in education, ending with

 recommendations about the best ways and possibilities of using AI in education for

sustainable development.
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               ـ التعليم ليس استعدادا للحياة، إنه الحياة ذاتهاـ

»جون ديوي«

مقدمة:

لتقنية  مثل العوملة والتوسع الحرضي. إن االنتشار الرسيع  »التحّول الرقمي« العاملَ متاما  غرّي     

مجاالت الحياة  املعلومات واالتّصاالت قوة ال مُيكن الوقوف يف وجهها، وهي متس كل مجال من 

العرصية تقريباً — من االقتصاد إىل املجتمعات إىل الثقافات ...وتشّكل الحياة اليومية. فمنذ اللحظة 

األوىل من حياتهم يتعرض األطفال لتدفٍق مستمر من االتّصاالت والتوصيل الرقميني. ومع منو األطفال، 

تنمو معهم قدرات التقنية الرقمية عىل تشكيل تجاربهم الحياتية، وتقّدم لهم فرصاً ال حرص لها 

للتعلّم والتنشئة االجتامعية. 

   فكرة أن الجيل الرقمي  »digital natives»  لديه قدرات معرفية مختلفة عن الجيل الذي سبقه، 

هي فكرة شائعة ومنترشة. إال أن الباحثني يف مجال علوم األعصاب متفقون عىل أنه ال يوجد أي دراسة 

علمية تفيد بأن هؤالء لديهم مخ مختلف عن غريهم. إمنا وبكل بساطة، لديهم تعود عىل استعامل 

.)Montaigne, 2016, P. 15( األدوات الرقمية التي تحيط بهم منذ والدتهم

   املزيد واملزيد من النشاطات الروتينية اليومية ميكن إنجازها بدعٍم من التكنولوجيات الرقمية، مبا 

فيها الحواسيب اللوحية، والهواتف الجوالة، والحواسيب املحمولة والشخصية من خالل الوصول إىل 

اإلنرتنت يف املنزل، وتتزايد صعوبة العيش يف املجتمع املعارص بدون استعامل هذه التكنولوجيات. 

يتبع ذلك، بالتايل، أّن أولئك الذين ال يتمكنون من الوصول إىل هذه التكنولوجيات، يقعون تحت 

خطر اإلقصاء من املجتمع.

أو عمل محدد ولكن تجاوزت مكان العمل.  التكنولوجيات الرقمية ال تقترص عىل مهنة معينة     

أصبح امتالك مهارات رقميٍة رضوريّا يف أحياٍن كثريٍة لألنشطة اليومية، مثل حجز موعٍد لدى الطبيب، 

أو الخدمة املرصفية الذاتية. بالنسبة لبعض أفراد املجتمع، مثل »املواطنني الرقميني«، فإّن استخدام 

التكنولوجيا أمٌر طبيعّي، ولكّن هذه ليست بالرضورة حالة الجميع.

   إّن تغلغل كل ما هو رقميٌّ واتساع انتشاره قد تسارع عىل مدى األعوام العرشين املاضية، وهو 
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مع الحياة  مستمرٌّ يف النمو بشكٍل كبري. تتحول التكنولوجيا الرقمية بشكٍل متزايٍد نحو التشابك 

السيايّس وحتى اإلدارة املالية والصحية )غران،  اليومية: من التعليم املدريّس والرتبية، إىل االنخراط 

2017، صفحة 33(.

يتغلغل العالَم الرقمّي يف مجال الرتبية واملهارات بشكٍل  إذ  الرتبية،  العام عىل  الوضع     ينسحب 

متزايد، فقد أصبحت التكنولوجيا تُستَخَدم تدريجياً لتوصيل الرتبية واملعرفة واملهارات بطرٍق جديدٍة 

ومبتَكرَة. يقرتن هذا التغلغل بتغريات مستقبليٍة يف أسلوب العمل ومنطه، اللَذين يتأثران باملناخ الحايّل 

من انعدام اليقني االقتصادّي، فضالً عن التحوالت السياسية. نظرا لالستخدام املتزايد للتكنولوجيات 

الرقمية الرسيعة التغرّي يف مكان العمل،  فقد برزت حاجاٌت ملهارات جديدة.

   انتشار التقنيات الحديثة سيحدث انقالبا ملموسا يف سوق العمل، فبعض املهن ستختفي وبعضها 

اآلخر سيتحول، ومهن جديدة ستظهر. التكيف مع هذه التحوالت ال بد أن يواكبها تطور يف عملية 

التعليم.

   إن التعليم العام هو الذي يبدأ بتشكيل عقول املتعلمني وتوجيه اهتامماتهم، بل هو الذي يحفز 

اإللهام لديهم، فهو الذي يريس القواعد املتينة لالنطالق نحو مجتمع املعرفة؛ فإذا ما استطاع أن يكون 

إن  القول  كله؛ ميكن  ذلك  وبناًء عىل  التعليم.  لتحسني  مؤرًشا  يُعدُّ  فإن هذا  للمعرفة،  األول  املنتج 

مؤسساتنا التعليمية هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا ال نبالغ إن قلنا إن التحّول نحو مجتمع املعرفة 

يجب أن ينطلق من إصالح النظام التعليمي عىل وجه الخصوص )الزهراين و إبراهيم، 2012(.

   يؤدي هذا التزايد الكبري يف املعلوماتية وتقدم املعرفة إىل رضورة أن تطور الرتبية من أنظمتها 

التدريبية وأن تبتعد عن القوالب الجامدة التقليدية، وأن  تفكر بطريقة تنسجم ورضورات عملية 

التنمية املهنية للمعلم لتكون مبثابة استجابة للمتغريات املتسارعة ومواكبة للتطورات املتالحقة يف 

مجال املعارف.

   لقد ساهم استخدام هذه التكنولوجيات يف تحويل التعلّم وتطوير املهارات إىل عمليٍة تستمر مدى 

الحياة. بالفعل، يتحتم عىل الناس اآلن أن يُواصلوا تطوير وتجديد مهاراتهم ومعرفتهم ليّك يُجاروا 

االبتكارات املستمرة والتطو رات الجديدة يف العالَم الرقمّي.

   الوصول الجامهريي إىل املعرفة ألغى تكلفة إنتاجها تقريبا وأدخل الرتبية يف عرص االنتشار الجامهريي 

من دون تكلفة تذكر. يف عامل حيث الوصول إىل املعرفة أصبح إىل حد كبري غري محدود، يتكيف التعلم 
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مع التغريات الحاصلة. اليوم، مشاركة املعلومات بني التالميذ والتعاون فيام بينهم مرغوب به، إذ كان 

قبل عدة سنوات خلت، مرفوضا، ال بل يستدعي العقوبة ويعترب غشا )محمد و الحريب، مهارات املعلم 

ىف ظل عرص الثورة الرقمية وطرق تنميتها، صفحة 2(.

وانخراطا  للمتعلمني  يعطي مساعدة معرفية مهمة  أن  الرقمي  للتعليم  التعلم، ميكن     يف عملية 

متعدد النامذج. يساعد مثال عىل بناء تصورات مادية وفضائية لألشياء. يتيح أيضا إمكانية ترددات 

العاكس  التالميذ وذلك من خالل استعامل  التعلم يف ذهن  واستجابات صوتية، مام يسمح برتسيخ 

الضويئ املربوط  بالحاسوب؛ الذي يستخدم برمجيات تعليمية؛ تعمل مبؤثرات الصوت والصورة. هذه 

التفاعلية تتيح للتالميذ تنفيذ متارين مع استجابات فورية وذلك باستقاللية تامة وبالتكامل مع تلك 

بفضل  تعزيزها  أيضا  والتزامهم ميكن  التالميذ  دافعية  األهل.  املعلم ومع  التلميذ مع  التي يحققها 

أدوات التعاون والتواصل، وفق عالقة تربط ما بني األهل، املعلمني والتالميذ بني بعضهم البعض. 

   أصبحت املعلومات اليوم يف متناول التلميذ من خالل النقر عىل شاشة الكمبيوتر. املجال الرقمي 

يسهل بشكل مذهل الوصول إىل املعرفة. استخدام التكنولوجيا، ميكن أن يكون ممكنا وأن يخلق ثورة 

يف عامل الرتبية والتعليم، ولكْن هناك أيضا احتامل أمتتة األفكار واستنساخ املامرسات التي ال عالقة 

لها بالتعلم إذا ما تم سوء توظيف التكنولوجيات يف العملية التعليمية )غران، 2017، صفحة 29(. 

تقع عىل املعلم اليوم مسؤولية تحفيز اإلبداع واالبتكار عند تلميذه تحديدا من خالل تنظيم األبحاث 

يف  الجديد  أن  إال  جديدة.  غري  ذاتها  حد  يف  هي  البيداغوجية،  األساليب  هذه  الجامعي.  والعمل 

املنهاج  إىل  الورقي  املنهاج  من  للتحول  املضطر  وضعية  يف  اآلن  واملعلم  املدرسة  أن  هو  املوضوع 

الرقمي، فمن الرضوري أن يواكب املعلم هذا التطور التكنولوجي الرسيع ويبحر يف دروب املقررات 

الرقمية، ويزاول مهام املدرس الرقمي.

    تطورت التكنولوجيا إىل مستوى بحيث إن النشاطات املعقدة املعرفية البرشية، مثل تأدية املهامت 

املتصلة بالتعليم، مهامت التواصل واملهامت اإلدارية، ميكن تحقيقها من خالل الكمبيوتر. نظرة نقدية 

متقدمة ميكن أن تعترب بأن املعلمني يف النظام الرتبوي الحايل مكبلون مبهامت آلية وعىل درجة كبرية 

من الرتابة )غران، 2017، صفحة 21(. ويف املقابل، ستحرر التكنولوجيا الرقمية املعلم من هذه املهام 

الروتينية وتتيح له تخصيص وقت وجهد أكرب لتلك التي ال ميكن مكننتها، وتحديدا املهام التي تتطلب 

نوع من الذكاء اإلبداعي واالجتامعي.  
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الرقمي، هناك  ترتبط باملجال  فيه العديد من الفرص والتطلعات التي  الذي توجد  الوقت  يف     

حاجٌة أساسيٌة أيضاً لفهم التحديات التي ميثلها بالنسبة للمجتمع عموما والرتبية والتعليم خصوصا  

والتخفيف منها. 

- اإلشكالية:

   مل تكن البيئات التعلمية مبنأى عن تأثري الثورة الرقمية يف عقول الناشئة واملربني عىل حد سواء 

وإن بدراجات متفاوتة. التكنولوجيات الرقمية امتدت إىل جميع مناحي الحياة اليومية ووصلت إىل 

املؤسسة التعليمية. ففي ظل هذا التطور مل يعد مبقدور الرتبية والتعليم أن متارس بطريقة تقليدية 

بعد اآلن من خالل دفع املتعلمني للحفظ واالستظهار دون أن يتمكنوا من استخدام جميع حواسهم، 

ودون حملهم عىل الشعور باملتعة التي تؤمنها لهم الوسائل التكنولوجية املتعددة )بنلحسن، 2015(.

   هذا الرهان عىل التكنولوجيا والتقنيات وثورة املعلومات واالتّصاالت يطرح جدلية ونقاشا كبريا 

يف أوساط الباحثني واملفكرين. فيتواجه فكريا أولئك املدافعون عن الرتبية »النفعية«، املتكيفة مع 

العمل، يف مقابل  أسواق  للطالب يف  انخراط كامل  إىل  ترمي  التي  والتكنولوجية،  التقنية  التطورات 

اإلملام  أهدافها  ومن  والثقافة،  الرتبية  أجل  من  الرتبية  بنظرية  املتمسكني  املفكرين  من  مجموعة 

بالتطور  اللحاق  ورضورة  العمل،  سوق  وحاجات  متطلبات  عن  النظر  بغض  األساسية  باملعارف 

التطور  مع  وباملطلق  بالرضورة  يتعارضان  ال  الرتبية  املعارف  نقل  أن  إال  املتسارع.  التكنولوجي 

التكنولوجي، فمن املمكن إيجاد نوع من التوازن بني االتجاهني.

   ما زالت التعلامت اليوم تجري يف حجراتنا الدراسية ومبدارسنا عىل النحو التقليدي إىل حد كبري، 

وإذا مل نبادر لجعل املدرسة مواكبة للتقدم العلمي والتكنولوجي، وبرسعة، فسيأيت يوم تصبح فيه 

املدرسة غري رضورية ألنها مل تعد تقوم بتنمية عقول أبنائنا وال تلبي رغباتهم وأحاسيسهم، وال توفر 

 / التالميذ  عاجزة عن جعل  لهم؛  فتصبح حينها  تحقيقها  املدرسة  الواجب عىل  واملتعة  اللذة  لهم 

املتعلمني يفكرون بأسلوب من وحي عرصهم، ويستخدمون املهارات والقدرات التي يكتسبونها خارج 

أسوار املؤسسات التعليمية…

   باألمس القريب، كان املدرسون يف وضع قوي، محصنني من أسئلة املتعلمني التي تالمس أحيانا 

تركز حول  التعليم  النموذج من  إن هذا  املتعددة.  للمعرفة ومصادرها  احتكارهم  التعجيز، بسبب 
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سلطة املعلم والتعلم العمودي بهدف تلبية حاجات التنظيامت املهنية العمودية. أما اليوم، ويف ظل 

هذا السيل العارم من املعلومات واملعرفة املنهمرة واملتسارعة، يشعر املدرسون بالتغريات والتحوالت 

التي طالت املوقف التعليمي، وبوجوب مواكبة العرص الرقمي قبل فوات األوان.… 

   املدرس اليوم أوشك دوره الريادي التقليدي عىل االنتهاء، واملقصود هنا دوره الذي جعله يعتيل 

منصة إلقاء املعرفة، والتحكم يف روافدها ومصادرها… 

   إن التحديات التي تواجه املدرسة واملدرسني اآلن، ويف املستقبل القريب، ستكون كبرية جدا، وهامة 

املعلومات  تكنولوجيا  إدماج  مجال  يف  الذايت  والتكوين  املستمر،  بالتكوين  املعلمون  يتسلح  مل  إذا 

واالتّصال يف الرتبية والتكوين… 

   تتمثل املشكلة األساسية يف البحث بشكل رئييس يف التساؤل عن تأثري الثورة الرقمية عىل البيئات 

املتوقع حدوثها يف املستقبل بسبب تطبيقات  التي طرأت عليها وتلك  التعليمية وماهية التغريات 

الثورة الرقمية يف عملية الرتبية والتعليم. 

تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت عىل النحو التايل: 

الرقمنة وأن  الرتيبة والتعليم مع مجريات العرص بالتحول نحو     هل املطلوب أن تتكيف عملية 

تواكب متطلباته، ال سيام تلك املتمثلة بربط املدرسة والتعليم بحاجات سوق العمل من خالل تزويده 

بالكفاءات واملهارات التي تتامىش مع التطور التكنولوجي؟ أم أن دورها األسايس يتمثل يف نقل العلم 

واملعرفة والثقافة، وبالتايل، ال يجب أن تحد من وظيفتها وتحرصها بسوق العمل، بل ينبغي أن يكون 

دورها أوسع وأشمل من ذلك، مام يجعل من موضوع التحاق الرتبية والتعليم بالرقمنة أمرا ثانويا؟

   هل أصبح مبقدور املدرسة واملدرسني اليوم، يف عرص التكنولوجيا الرقمية واملعلوماتية، والهواتف 

الذكية، واللوحات اإللكرتونية، الحديث عن إمكانيات املفاضلة بني الوسائل التقليدية والحديثة، يف 

مامرسة عمليات التعلم والتعليم؟؟  

   كيف ميكن للمدرسة الرقمية أن توظف التقدم التكنولوجي يف عملية الرتبية والتعليم؟ هل فعال 

تلغي الرتبية الرقمية عملية التفاعل بني التلميذ واملعلم؟ 

استقطاب،  عىل  قادرة  وفضاءاتها  أسالكها  مبختلف  التعليمية،  ومؤسساتنا  مدارسنا  الزالت  هل     

واستيعاب، تالميذ ومتعلمني تصوغ التكنولوجيا، والصورة الرسيعة املتدفقة، يوميا، وبشكل مستمر 

الفتية؟ هل ستفقد مدارسنا  ومن دون انقطاع أفكارهم، وتغزو عقولهم، ال بل تشكل شخصياتهم 
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جاذبيتها يف القريب املأمول بفعل نأيها عن تقنيات العرص الرقمي؟ هل سيبقى يف مدارسنا تالميذ 

ومتعلمون مولودون يف عرص الثورة الرقمية والحوسبة والشبكة العنكبوتية إذا عمدت املدرسة إىل 

تجاهل إدماج وسائل التكنولوجيا يف املنظومة الرتبوية التعليمية؟

   ما هي دافعية التالميذ نحو قاعات الدراسة التقليدية ذات اللوح األسود واألخرض، وباملقابل ما هي 

ميوالتهم نحو القاعات املتعددة الوسائط، حيث التكنولوجيا ووسائلها املتنوعة، أشد تخصصا وأوسع 

انتشارا؟

- أهداف البحث: 

عموما 	  غري الرسمي  التكنولوجيا الرقميّة يف فضاءات التعلّم  البحث يف الفرص التي تقدمها 

والرسمي باألخص، وإمكانيات توظيفها واستخداماتها املستقبلية.

الكشف عن التغريات التي طالت العملية التعليمية يف ضوء دخول وسائل التكنولوجيا الرقمية 	 

إليها. 

تحديد املهارات املطلوبة لدى املعلم واملتعلم يف القرن الواحد والعرشين.	 

وثورة 	  التكنولوجيا  يف عرص  ككل  التعليمية  املؤسسة  وظيفة  يف  التحوالت  عىل  الضوء  تسليط 

االتّصاالت واملعلومات. 

تقديم مساهامت تهم املطورين يف مجال الرتبية الرقمية النظامية والباحثني الدارسني ألثرها عىل 	 

العملية التعليمية ومستقبل الرتبية والتعليم.  

البحث يف طبيعة موضوعه وتسليطه الضوء عىل التأثريات الحالية  البحث: تكمن أهمية  - أهمية 

واملتوقعة للثورة الرقمية عىل البيئات التعليمية يف املستقبل القريب، ولفت أنظار واضعي سياسات 

التعليم ومخططي الخدمات التعليمية إىل هذه التغريات، بحيث يؤخذ ذلك يف االعتبار عند وضع 

االسرتاتيجيات الالزمة. 

   وتعود أهمية البحث الحايل أيضا يف إمكانية االستفادة من نتائجه وتوصياته، وكذلك تعميق الفهم 

لجوانب املوضوعات التي تشملها الثورة الرقمية لدى العاملني يف مجال الرتبية والتعليم مبا قد يساهم 

يف تحقيق فائدة مرجوة للمجتمع يف املجال التطبيقي. 

 - املنهج املستخدم: يعتمد البحث عىل املنهج التحلييل االسترشايف، الذي يبني نظرة حالية ومستقبلية 
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ملنظومة البيئات التعليمية من خالل دراسة الواقع وما يحدث يف الحارض وما هو متوقع حدوثه يف 

املستقبل القريب يف مجاالت الرتبية والتعليم.

    استند البحث أيضا إىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل وصف الظاهرة وصفا دقيقا ووضعها 

يف إطارها الصحيح، من خالل جمع املعلومات والعمل عىل تصنيفها والتعبري عنها كام وكيفا، ومن 

ثم تفسري جميع الظروف املحيطة بها، وذلك للوصول إىل استنتاجات تسهم يف التعرف عىل التغريات 

التي طرأت عىل العملية التعليمية ككل ودور املعلم الجديد ىف ظل عرص الثورة الرقمية واملهارات 

املطلوبة من املتعلم ووظيفة املؤسسة التعليمة يف ضوء التقدم والتطور التكنولوجي املتسارع. 

- تحديد املفاهيم :

- الرتبية الرقمية: هي مجموعة من العادات والتقاليد والقيم واملهارات واألعراف واملعارف وقواعد 

السلوك املتعلقة باالستخدام والتعامل مع التكنولوجيات والرقميات االفرتاضية املختلفة، وكذا األفراد، 

مام يجعلها أداة جيدة إلنجاز املهامت واألنشطة التي ميارسها اإلنسان عىل الجانب العميل والعلمي 

عامل  يف  الرقمية رضورة  الرتبية  )املالح،  املعارص  الرقمي  للمجتمع  األساس  حجر  فهي  واالجتامعي، 

متسارع، 2016(.

والصوت  والنصوص  والرسومات،  املعلومات  أشكال  كل  تحويل  عىل  القدرة  هي  الرقمية:  الثورة   -

والصور الساكنة واملتحركة لتصبح يف صورة رقمية، وتلك املعلومات يتم انتقالها خالل شبكة اإلنرتنت 

بواسطة أجهزة إلكرتونية وسيطة )الهاتف، الكمبيوتر( حيث ميكن خاللها تخزين وتوزيع كم هائل 

من املعلومات الرقمية بصفة مستمرة )الفتوح، 2016(.

- التحديات: يقصد بها هنا الصعاب أو املخاطر أو القيود التي تهدد بتدمري قدرات املنظمة ومتنعها 

من تحقيق أهدافها، أو تصعد مام تعانيه من مشكالت. ويعني ذلك سحب من اإليجابيات وزيادة 

التي تواجه  القوة وتدعيم مواطن الضعف )التحديات  السلبيات. ومبعنى آخر، إضعاف مواطن  يف 

املنظامت املعارصة(.

- املحفزات: ميكن تعريف املحفزات التعليمية بأنها أخذ عنارص األلعاب ومبادئها الحيوية وإضفائها 

عىل مختلف مناحي الحياة من أجل الوصول إىل هدف أو مغزى قد يكون شخصيا أو عاما )املالح، 

املحفزات التعليمية Gamification نقلة نوعية يف نفسية الطالب، 2016(.
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- التعليم: يُعرف التعليم بأنّه عملية منظمة تهدف إىل اكتساب الشخص املتعلم لألسس العامة البانية 

للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة ومقصودة وبأهداف محددة ومعروفة )محمد ط.، 2016(.

- النظريات املوجهة للدراسة:

    شهدت نهاية القرن العرشين ما هو أشبه بالثورة من خالل ظهور النظريات التي تؤكد عىل العملية 

ال عىل املنتج، أي تؤكد عىل التعليم دون أن تضحي بالتعلم، وكانت النظرية البنائية خري متثيل لهذا 

التوجه إذ تستقي أفكارها من أعامل برونر )التعلم باالكتشاف( وأورابل )التعلم ذو املعنى( وبياجيه 

)مراحل النمو العقيل(، حيث تركز النظرية عىل املعرفة السابقة للمتعلم، وكيفية وضع املتعلم يف 

مواقف التعلم النشيط باعتبار أنه باين معرفته بنفسه إلزالة التناقض أو إكامل النقص املعريف، وكيفية 

املعرفية  البنية  تشكيل  إلعادة  يؤدي  مام  السابقة،  واملعرفة  الجديدة  املعرفة  بني  الرتابط  حدوث 

للمتعلم )الزهراين و إبراهيم، 2012(.

    يف العام 2005، طرح جورج سيمنز وستيفان داونز نظرية االتّصالية )Connectivism(، كنظرية 

التعلم يف العرص الرقمي مع وجود الكم الكبري من األدوات واملصادر، وهي  تصف كيفية حدوث 

تقرتح أن املعرفة تتألف من عالقات شبكية، وأن التعلم هو عملية بناء للشبكات، والشبكات هي 

صالت بني جهات مختلفة مثل الخرباء وقواعد البيانات، واملدونات، والزمالء، واملواقع اإللكرتونية، 

وبالتايل فإن التعلم هو القدرة عىل بناء هذه الشبكات والتحرّك عربها. تؤكد نظرية االتّصالية عىل 

أهمية العنارص غري البرشية) كاملعدات والربمجيات ووسائل االتّصال عرب الشبكات املختلفة(  للتعلم 

البرشي، وتؤكد عىل الدور املهم لبناء الروابط كجزء من عملية التعلم. وقد ظهرت هذه النظرية 

كأنها خليفة للنظريات السلوكية والبنائية واملعرفية املرتبطة باألوضاع التعليمية املتعارف عليها. من 

املبادئ التي تصف نظرية االتّصالية هو أن التعلم يكمن يف تنوع اآلراء ووجهات النظر، وأن معرفة 

كيفية الحصول عىل املعلومات أكرث أهمية مام هو معروف يف الوقت الحايل، وأن التعلم هو عملية 

وأن القدرة عىل رؤية  املتخصصة )specialized nodes( أو مصادر املعلومات،  الربط بني العقد 

الروابط بني املجاالت واألفكار واملفاهيم هي مهارة أساسية.  وبذلك، ميكن توظيف النظرية االتّصالية 

يف عمليتي التعليم والتعلم، من خالل استخدام بعض املنّصات االجتامعية تعليمياً عرب الويب، مثل 

املدونات، ومواقع مشاركة الصور، والفيديو، والوييك بأنواعه )محتسب، الصفحات 123,124(.
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    للقيام بهذا البحث الذي يتمحور حول الرتبية الرقمية وتأثرياتها، إن من حيث املحفزات )اإليجابيات( 

أو التحديات )السلبيات(، عىل العملية التعليمية، تم توزيع املوضوع عىل خمسة عناوين أساسية 

تركزت بداية حول إعطاء نبذة موجزة عن الرتبية الرقمية وتأثرياتها عىل العملية التعليمية، ومن ثم 

العلم  االستفادة من  البيئات التعليمية االفرتاضية وكيفية  الناتجة عن  والتغريات  الخصائص  تحديد 

والتطور التكنولوجي وتسخريه ألغراض التنمية البرشية يف القرن الواحد والعرشين، وبعد ذلك عرضت 

استعرضت خطط وآليات تطوير السياسات  املحّفزات والتحديات املُحِدقَة بالرتبية الرقمية، وأخريا 

التعليمية العامة يف ظل ثورة االتّصاالت واملعلومات قبل التوصل إىل الخالصة واالستنتاجات.

أوال – نبذة موجزة عن الرتبية الرقمية وتأثرياتها عىل العملية التعليمية

    تعزز الثورة الرقمية عوملة النظام الكوين، فهذه التقنيات ظهرت فعليا يف الثامنينيات من القرن 

العرشين، وتطورت بشكل متسارع، فزادت معها رسعة االتّصاالت وأزيلت الحدود والعوائق الجغرافية 

فقد  انتشارها،  واملعلومات ورسعة  املعرفة  بتزايد  الثورة  البرش، ومتيزت هذه  بني  والزمنية  املكانية 

احتاج اإلنسان إىل أكرث من ألف عام ملضاعفة معارفه التكنولوجية، بعدها أخذت القفزات تتسارع، 

ثم مرة أخرى خالل خمسني عاماً، هذه الخربة  عاماً تضاعفت مرة أخرى علوم البرش،  ففي 150 

البرشية تضاعفت مرة رابعة بني عامي )1980-1960م( )نعمة، 2010(.

    كان الغرض الرئييس من التعليم، عىل مدى بضعة آالف من السنني، هو إعداد مهنيني عىل قدر من 

الجودة وااللتزام وضامن نقل املعارف من جيل آلخر. وملا كان محور مناذج التعليم يف معظمها هو 

املعلم، فإنها مل تتغري كثريا لفرتة طويلة من الزمن. بيد أن التطورات الحديثة يف العلوم والتكنولوجيا 

والثقافة متخضت عن منوذج مختلف كل االختالف، حيث أدخلت بنية شبكية للتعليم يحتاج فيها 

الطالب واملعلمون واملؤسسات إىل أداء أدوار جديدة والتكيف برسعة مع العمليات واملوارد الجديدة.

    ظهر جليا هذا التغري عىل مستوى التعليم العايل إذ أصبح يف السنوات األخرية ظاهرة جامهرية 

عاملية النطاق جلبت معها تحديات تعليمية واقتصادية جديدة واضطرت املعلمني وواضعي السياسات 

إىل إعادة التفكري يف منوذج التعليم القديم. ويف العامل الرقمي اليوم، أصبحت نواتج التعليم عن بعد 

ال تختلف عن نواتج الفصول الدراسية الوجاهية، بل أفضل منها. إذ يعود التعليم عن بعد بالفائدة 

عىل املؤسسات ال ملجرد أن التعلم عىل الخط ال يتطلب أي موقع مادي، وإمنا ألنه يوفر أيضا إمكانية 
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زيادة عدد املشاركني مقارنة بالتعليم القائم عىل الفصل الدرايس )هانسن، 2018، صفحة 8(.

    ساهم توظيف التكنولوجيا، من قبل املؤسسات التعليمية، يف دعم البحث يف الظواهر العلمية 

إمكانية استخدام املحاكاة لفهم  متنّوعة، ومناذج وتقنيات جمع البيانات، كذلك  باستخدام أدوات 

بعض النظريات العلمية يف املختربات، إضافة إىل التجريب وأساليب متعددة الستكشاف املفاهيم 

والظواهر املختلفة. هناك أيضاً اهتامم متزايد بتقييم أثر استخدام التكنولوجيا بأشكالها املختلفة عىل 

التعلّم يف تلك البيئات، والسبل األفضل لتوظيفها بشكل يغني الخربات التعليمية، حيث إن العديد 

منها ذا طابع تشاريك وتفاعيل.

    دخل إىل التعليم الرقمي مفاهيم متميزة، مثل التعلم البحثي املتعدد التخصصات، الذي ميكن 

عىل  يشجع  الذي  التجريبي  التعلم  وكذلك  مختلفة،  وموضوعات  مجاالت  بني  الربط  من  الطالب 

التعلم، باالختبار والتجريب، واسرتاتيجيات املعالجة املخصصة التي تراعي القدرات الفردية واملستوى 

املعريف لكل طالب، والتعلم فوق املعريف الذي يشجع الطالب عىل فهم عملية التفكري لديه، وعلم 

البيانات املتقدمة، واملحتوى املحّسن تكنولوجياً لتطوير نظام يشمل جميع الطالب ويشجعهم عىل 

التعلم الذايت. كام يتيح التعليم الرقمي والذكاء االصطناعي اسرتاتيجيات محددة للتفاعل بني الطالب 

واملعلم، بحيث تخلق بينهام عالقة وجدانية فريدة ضمن بيئة تعلم شاملة )رسور، 2017(.

    أكرث من أي وقت مىض أصبح للتعليم دوٌر رضوريٌّ يلعبه يف تحقيق االندماج الرقمّي واالجتامعي 

واالندماج يف سوق العمل. إمنا، هل يحرّض التعليم شباب اليوم لوظائف الغد؟ 

    لقد ساهم انتشار األجهزة اإللكرتونية الصناعية والهواتف الذكية ورخصها وتزايد االعتامد عىل 

التعامالت اإللكرتونية يف تدفّق كميٍة هائلٍة من البيانات، إذ تشري بعض التقديرات إىل أن %90 من 

البيانات املوجودة يف عاملنا نتجت خالل العامني األخريين فقط، كام يُتوقع أن تزداد بنسبة %40 سنوياً، 

مام أتاح فرصًة ذهبيًة لقطاعات الثورة الصناعية الرابعة املختلفة، كام أنها تشكل قاعدًة لعدٍد من 

التقنيات املتقدمة مثل الروبوتيكس، والذكاء االصطناعي، واملركبات ذاتية القيادة، فكلٌّ منها تقوم 

عىل األخرى وتتأثر تأثراً مبارشاً ببعضها البعض )السقاف، 2018(.

العمل  املعرفة وسوق  اقتصاد  التي طرأت عىل  الالفتة  املظاهر  االصطناعي من      الذكاء 
تجاهله.  عنارصها  بكامل  التعليمية  للعملية  ميكن  ال  والذي 

    الذكاء االصطناعي هو غالبا ما يفهم منه بأنه نظام حاسويب مع القدرة عىل أداء مهامت عادة 
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ما تكون متصلة بالذكاء البرشي. يتلخص الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يف تصميم أنظمٍة ذكيٍة 

باستخدام الربمجيات والخوارزميات لتمكني الحواسيب من أداء مهاّم محددٍة بشكٍل مستقٍل، 

وتعمل عىل تعليم وتطوير أنظمتها تلقائياً مع تراكم البيانات والخربات.

    التعريف األول للذكاء االصطناعي اقرتح يف مرشوع متوييل ملؤسسة روكفيلر يف عام 1955، وكان 

مبنيا عىل فكرة أن كل مظهر تعلمي أو أي سمة أخرى من سامت الذكاء ميكن أساسا أن يوصف 

بشكل دقيق مام يسمح بابتكار آلة ميكن أن تحفزه. 

    واملقصود بالتايل من الروبوتات الصناعية تلك اآللة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكيًّا من خالل 

الربمجة لتأدية العديد من الوظائف، والتي قد تكون إما ثابتة أو متحركة الستخدامها يف تطبيقات 

األمتتة الصناعية )سامل، 2017(.

    التكيف، التعلم والعمل االستباقي مفاهيم ينظر إليها عادة كصفات رئيسية للذكاء االصطناعي، 

.)Ilkka, 2018, p. 7( والتعلم كنقطة االنطالق )تستخدم بالتايل نظرية العمل البرشي )اإلنساين

    فالذكاء االصطناعي يقوم بشكٍل أسايس عىل البيانات، التي ال ميكن الجزم بسالمتها من التحيّز 

العنرصي أو الجنيس بسبب تحيز جامع البيانات البرشي.

    إن اقتصاد املعرفة الذي يرتكز بشكل كبري عىل عملية الرتبية والتعليم كأساس النطالقه أصبح 

يعتمد بشكل كبري عىل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ومن أبرزها الروبوتيكس )السقاف، 2018(.

    لقد أحدثت ثورة االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات ونظمها تغيريات واسعة ومهمة جًدا، وبدأت 

القيم النسبية للمعرفة تربز يف مجتمع عاملي يتوجه نحو االقتصاد املعريف، ومل تكن النظم الرتبوية، 

بصفة عامة، مبنأى عن تأثريات عرص اقتصاد املعرفة، بل رمبا كان ميدان الرتبية من أكرث امليادين تأثرًا 

بعرص اقتصاد املعرفة؛ إذ إن الرتبية مبؤسساتها هي مرسح تلقي املعرفة ومنوها وتحليلها والربط بينها 

وبني تطبيقاتها املختلفة. 

الرقمية، والزيادة يف املصادر املتاحة،      مع التطّور املتسارع يف التكنولوجيا، والتنّوع يف األدوات 

يسعى الباحثون، من خالل مسارات بحثية مختلفة، إىل استكشاف طرق توظيفها يف خدمة التعليم يف 

فضاءات التعلّم الرسمي كاملدارس، والجامعات، وغري الرسمي كاملتاحف، ومراكز العلوم، واملكتبات، 

واملجتمعات املختلفة.

    يف ظل هذا التقدم الهائل يف تكنولوجيا املعلومات، ووسائل التعامل معها يف هذا العرص الذي 
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يتسم باملعلوماتية، ومع ظهور شبكة املعلومات الدولية )Internet( ومع التقدم الهائل يف تكنولوجيا 

التعليمية  العملية  عنارص  إمداد  تتطلب  التي  التحديات  من  عدًدا  يواجه  التعليم  أصبح  االتّصال، 

البرشية باملهارات الالزمة ملواجهة هذه التحديات. ومن ثم ظهر يف الساحات الرتبوية مفهوم جديد 

يعرف بتكنولوجيا التعليم، الذي ما لبث أن حدث بينه وبني مفهوم تكنولوجيا املعلومات تجانس 

كبري أدى إىل ظهور أمناط تعليمية جديدة أطلق عليها املستحدثات التكنولوجية التعليمية، ويهدف 

إكساب املعلمني ملهارات التعامل مع هذه املستحدثات، تغيري منط ما يقدم للمعلمني من املعلومات 

باعتبارها هدفًا، إىل اكتساب مهارات حياتية جديدة تجعلهم يوظفون املعلومات، ويساعدون طالبهم 

عىل توظفيها واالستفادة منها. إن املستقبل التكنولوجي مل يعد مطالبًا املعلم أن يكون ذلك الشخص 

الذي يستخدم الوسائل التقنية بإتقان وحسب، فاملتوقع أبعد من ذلك بكثري، بحيث يكون املعلم 

مصماًم لبيئة التقنية وبرامجها بل واملطور لها أيًضا. 

    وبالتايل، تزايدت أعباء املعلم الذي مل يعد مطلوبًا منه االكتفاء بنقل املعرفة للمتعلم، بل أصبح 

املطلوب منه تنمية قدرات املتعلمني عىل الوصول للمعرفة من مصادرها املختلفة، وكذلك االستثامر 

األمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أقىص استفادة ممكنة.

    أدى توفر التجهيزات والتطبيقات الذكية إىل تغيري جذري يف تصميم الصف والبيئة التعليمية، مام 

يتيح للطالب داخل الصف أن يعملوا بشكل تفاعيل وجامعي كفريق بحثي يستخدم وسائل التواصل 

الرقمي  املحتوى  من  مختلفة  أنواع  وإنتاج  استخدام  يف  ويسهم  اإلنرتنت،  املتاحة عىل  واملعلومات 

التفاعيل. كام أن دخول تقنيات العامل االفرتايض واملدمج، والذكاء االصطناعي والرجل اآليل، وديناميات 

جذابة  تعلم  بيئة  وأنتج  املحتوى،  تطوير  إىل  أدى  املتعددة،  والوسائط  الفيديو  وتقنيات  األلعاب، 

وتفاعلية تتأقلم مع احتياجات وكفاءات كل طالب، وتحول معها دور املعلم من ناقل للمعرفة إىل 

مسهل لعملية التعلم، ومرشف عىل تطور الطالب، كل حسب رسعته وكفاءته. وأصبح اعتامد التعليم 

ووسائل  الجوال  وأجهزة  اإللكرتوين  والتعلم  الصف،  داخل  املبارش  التفاعل  يستخدم  الذي  املدمج 

التواصل االجتامعي، من املامرسات املألوفة يف املدارس والجامعات. وهذا أتاح مجاالت جديدة للتعلم 

خارج املدرسة، وإرشاك األهل بسهولة يف العملية التعليمية.

والتعليم  املجانية،  واملوارد  املفتوح،  اإللكرتوين  املحتوى  وغنية من  متعددة  أنواع  توفر  أن      كام 

الخصويص اإللكرتوين، أفسح املجال لنشوء أمناط جديدة من التعليم غري الرسمي، والتعلم املجتمعي 
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الذي يكمل ويدعم أنظمة التعليم النظامي، وأحياناً يحل محلها. كام تم تطوير أمناط جديدة من 

واملواهب،  املهارات  تنمية  الرضوري  من  وأصبح  التعليمية،  العملية  يف  املدمج  املستمر  التقييم 

جيل  إلنتاج  املشكالت،  لحل  مبتكرة  ومنهجيات  والنقدي،  اإلبداعي  التفكري  من  أعىل  ومستويات 

من املتعلمني قادر عىل التعامل مع الكم الهائل املتنامي من املعلومات واملعارف الجديدة، وجاهز 

للتعامل مع مشكالت جديدة مل تكن معروفة من قبل، باستخدام تقنيات مستقبلية مل تكتشف بعد، 

يف عامل متغري برسعة وبشكل دائم )السبعيل، تطورات أنظمة التعليم ، 2017(.

 Virtual Educational :ثانيا- الخصائص والتغريات الناتجة عن البيئات التعليمية االفرتاضية

Environments

    تعترب الرتبية الرقمية مبثابة القانون املُنظم للعمل يف العامل الرقمي، والتي مع هذا التطور الهائل 

يف عامل التكنولوجيا أصبحت رضورة ال غنى عنها أبدا. الرتبية الرقمية يف العامل الرقمي توازي الرتبية 

االجتامعية يف العامل الحقيقي، فلكل مجتمع أعرافه وقيمه، ومبا أن املجتمع القادم هو مجتمع املعرفة 

والرقميات، لذا فإن له قيامً وعادات وتقاليد.

    بدأ التحول الرقمي الذي طال مجاالت الحياة كافة يؤثر بشكل فعال عىل املؤسسات الرتبوية 

التي أصبحت متاحة بفضل  التوجهات الجديدة  العامل ترسيخ عدد من  التعليم. وقد شهد  وطرائق 

التطورات التكنولوجية يف مجاالت متعلقة بالعملية التعليمية، من وسائل وطرائق وإدارة. ورغم تركز 

معظم هذه التطورات يف الدول املتقدمة، فإن تأثرياتها بدأت تصل إىل العامل العريب أيضاً )السبعيل، 

تطورات أنظمة التعليم، 2017(.

    يتطلب التعليم يف ظل عرص الثورة الرقمية أن تتحول املدرسة بأكملها إىل بيئة حاضنة للتقنية فيام 

يسمى باملدرسة املحوسبة، وحوسبة املدرسة تتطلب تحقيق الربط الشبيك بني أجزاء وفصول املدرسة 

ومرافقها املختلفة مام يتطلب تحويل املدرسة إىل بيئة تقنية تجيد التعامل مع تقنيات الحاسب 

اآليل ومعطيات هذه البيئة هذا من جهة، ومن جهة ثانية حوسبة املناهج والكتب الدراسية واعتامد 

التعليم اإللكرتوين ومن جهة ثالثة تحفيز املعلمني عىل تطوير قدراتهم يف مجال التعامل مع التقنية 

ومصادر املعلومات. ويتطلب التحول إىل املدرسة املحوسبة املعلم املؤهل واملدرب عىل استخدامات 

التقنية، مبا يعني تحول املعلمني من مجرد ناقلني للمعرفة إىل مستخدمني للتقنية وباحثني منتجني 
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للمعرفة )محمد و الحريب، مهارات املعلم ىف ظل عرص الثورة الرقمية وطرق تنميتها، صفحة 3،4(.

       إن املعلم هو جوهر العملية الرتبوية التعليمية ومحورها. هؤالء املعلمون يقع عىل عاتقهم تنشئة 

التكنولوجي  التطور  الحادي والعرشين، الذي يتسم برسعة  القرن  التغيري يف  الطلبة للعيش وقيادة 

وضخامته، وعوملة النشاط اإلنساين واالنفتاح الشديد مع تغري مفاهيم الزمان واملكان، مام يتطلب 

الرتكيز عىل إعداد املعلمني اإلعداد الجيد وأن ينظر ملعلم القرن الحادي والعرشين بنظرة شمولية 

تراعي الجوانب النفسية والثقافية واالجتامعية واملادية والتكنولوجية.... إلخ، مع توفري كل الموارد 

واإلمكانات لتأهيله وتهيئة البيئة التعليمية التي ميارس أعامله فيها ومن خاللها.

التعليمي  إدارة املوقف  الحادي والعرشين أن يرعى كيفية  القرن       عموما، املطلوب من معلم 

)عملية التعليم( دون االكتفاء برصد النتائج، وهو أمر يعني مزيًدا من التحديات عىل عاتق املعلم 

)الزهراين و إبراهيم، 2012(.

الرقمي وتتيح تنمية قدرة األطفال      تذكر آنا كرافت أربع خصائص عامة متيّز التعلّم يف العرص 

والشباب عىل اإلبداع وهي: التّعّددية، املرح، وفرة اإلمكانيّات، املشاركة  )محتسب، صفحة 122(.

عموما، أحدث التعليم الرقمي تغريات جذرية يف العملية التعليمية ومتثلت باملظاهر التالية:

أ- نظام املحارضات الرقمية: يتم تحويل املحارضات إىل رقمية ليتمكن الطالب من مشاهدتها من 

املنزل أو يف أي مكان ووقتام يشاء. وعند بلوغ طريق املعلومات إىل مستوى فائق الرسعة سيصبح 

باإلمكان تحويل املحارضات إىل محارضات تفاعلية 1تنقل بواسطة الكامريات وبشكل حي، ويتمكن 

الطالب من املشاركة يف املناقشات بسهولة .غري أن هذا ميكن أن يكون صالحا يف حالة الدروس 

النظرية، أما يف حالة الدروس العملية فقد يصعب تلقيها من بعد.  

ب- املكتبة الرقمية:  سوف تحل الكتب اإللكرتونية محل الكتب الورقية، ويتمكن الطالب من 

الحصول عىل املعلومات بسهولة من خالل اإلنرتنت يف هذه الحالة.

من  االختبار إىل رقمي، ويتمكن الطالب عىل إثره  حيث يتحول  ج- نظام االختبارات الرقمية: 

 ،Text Chat 1  التخاطب املبارش بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة عن طريق الكامريات الرقمية التي تنقل التفاعل عرب اإلنرتنت، التخاطب الكتايب

إرسال   ،Application Sharing )الطلبة أو بني  والطلبة  املدرس  )بني  التطبيقية  والربامج  لألنظمة  املبارشة  املشاركة   ،  e-Board اإللكرتونية السبورة 

 Private متابعة املدرس وتواصله مع كل طالب عىل حدةأو مع مجموع الطلبة يف آن واحد ،File Transfer امللفات وتبادلها مبارشة بني املدرس وطلبته

Message، استخدام برامج العرض اإللكرتوين واستخدام عرض األفالم التعليمية Video Clips،PowerPoint Slides ، توجيه األسئلة املكتوبة والتصويت 

 Synchronize Web إرسال توصيلة ألي متصفح لطالب واحد أو أكرث ،Follow me توجيه أوامر املتابعة ملا يعرضه املدرس للطلبة ، Poll Users عليها

، السامح لدخول أي طالب أو إخراجه والسامح بالكالم أو عدمه Ban Users من الفصل Clear Talk ، السامح بالطباعة Print Options )تسجيل 

.Lecture Recording )املحارضة الصوتية والكتابية
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اإلجابة عن األسئلة من خالل الشبكة الرقمية.

د- نظام الحضور واالنرصاف الرقمي: عن طريق سهولة حصول إدارة املدرسة أو أولياء األمور عىل 

أية معلومات خاصة باألبناء وكذا، متابعة كشوف الدرجات بشكل يومي )نعمة، 2010(.

    كل ذلك يجعل البيئات التعليمية االفرتاضية تفتح املجال الواسع أمام التعليم املنزيل،  سيتمكن 

اآلباء من اختيار الفصول التي تناسب أبناءهم، وتضمن لهم السيطرة عىل املحتوى بشكل كبري. 

    من املعروف أن عالقة اإلنسان باملكان يف األنظمة التقليدية تكون محددة سلفا، بعكس الثورة 

املعلوماتية والتي نقلت األماكن إىل اإلنسان يف شكل افرتايض، لقد أدت املعلوماتية إىل إيجاد واقع

جديد، حيث إن التعامالت تتم ولكن من خالل الفضاء اإللكرتوين Cyberspace وهو فضاء، تحدث 

فيه املقابالت بشكل افرتايض من خالل شاشة الكمبيوتر وليس من خالل التفاعل املكاين الحقيقي 

االمثل. وبذلك فإن لب التغري يف التعليم الرقمي هو االعتامد عىل الحضور غري املتزامن وعن بعد. 

    الذكاء االصطناعي يسري برسعة نحو أن يصبح قادرا عىل تأدية مهامت كانت تعترب تقليديا بأنها 

تتطلب معرفة برشية. بالنسبة لـ فري و أوسبورن، من املهم اآلن أن نسأل الخرباء ما هي األمور التي 

يعجز الكمبيوتر عن تقدميها؟ كل املهامت التي أزيلت عنها الحواجز التقنية ميكن أن تنجز آليا. فإذا 

كان العمل أو املهنة تتطلب تأدية مهامت تقليدية، فهي إذا قابلة للتحول إىل األداء اآليل )األمتتة( 

. )Ilkka, 2018, P. 20(

    تطورت التكنولوجيا إىل مستوى بحيث إن النشاطات املعقدة املعرفية البرشية، مثل تأدية املهامت 

املتصلة بالتعليم، مهامت التواصل واملهامت اإلدارية، ميكن تحقيقها من خالل الكمبيوتر. نظرة نقدية 

متقدمة ميكن أن تعترب بأن املعلمني يف النظام الرتبوي الحايل مكبلون مبهامت آلية وعىل درجة كبرية 

من الرتابة )Ilkka, 2018, p. 21(، فتأيت التكنولوجيات الرقمية يف التعليم مثل الذكاء االصطناعي 

لتزيل عنهم هذه األعباء وتسمح لهم بالتفرغ للقيام بأدوار أكرث إبداعا وابتكارا. باإلضافة إىل ذلك، 

نظراً لتوفّر املعلومات من خالل التكنولوجيا، باملستطاع رؤية دور املعلّم عىل أنه يتغرّي من ذاك الذي 

مينح املعرفة، إىل دور املدرِّب يف املستقبل. بدالً من أن يقوم بتوفري املعلومات، يستطيع املعلّمون 

الرتكيز عىل تدريب وإرشاد املتعلّمني  )دوفو، 2017، صفحة 4(. 

    هذه االستنتاجات تكشف لنا ماذا ستكون عليه مهنة األستاذ وكيف ستتطور. دراسة أوكسفورد 

مزايا  تتطلبه من  ملا  لألمتتة  تعرضا  األقل  واالبتدايئ هي  الحضانة  التعليم يف مراحل  مهنة  بأن  تبني 
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أساسية اجتامعية، نفسية، وعاطفية وجودية. فال قلق إذا، اآللة لن تحل محل املعلم. غري أن الدراسة 

تلقي الضوء عىل تحد كبري يتمثل بالكفاءات التي ينبغي اكتسابها، وفيام بعد نقلها من أجل أن يجد 

املعلم يف املستقبل القريب مكانا له يف املجتمع الذي يتجه شيئا فشيئا نحو االتّصال بباقي املجتمعات 

.)Montaigne, 2016( Robotisation/Automation واألمتتة

ثالثا- تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية البرشية يف القرن الواحد والعرشين.

التي   )SDG( املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمر  البرشية  القدرات  بناء      إن 

تعزيز  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف  من   17 الهدف  يدعو  إذ   .2030 لعام  املتحدة  األمم  وضعتها 

الدعم التكنولوجي لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية تنفيذا فعاال ومحدد األهداف من أجل دعم 

الخطط الوطنية الرامية إىل تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة. وملا كانت تكنولوجيا املعلومات 

القدرات يف مجال  لبناء  واالتّصاالت تعمل مبثابة عامل متكني يف هذا الشأن، فإن الحاجة املستمرة 

تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وتنمية املهارات واضحة يف معظم أهداف التنمية املستدامة. فمثال 

التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع  التنمية املستدامة يركز عىل ضامن  الهدف 4 من أهداف 

التنمية  وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. ومن الغايات املحددة يف الهدف 4 من أهداف 

املستدامة »زيادة كبرية يف عدد الشباب والبالغني الذين يتمتعون مبهارات مناسبة، مبا فيها املهارات 

التقنية واملهنية الالزمة للحصول عىل فرص عمل ووظائف وأعامل حرة الئقة، بحلول عام 2030« 

)هانسن، 2018، صفحة 1(.

معامل  والتكنولوجيا سيغري  املهن  بني  إّن االستخدام املتزايد للتكنولوجيا، والنمّو يف الرتابطية      

ظاهرٌة تُسمى »رَقَمَنة العمل  سوق العمل الحايل، وسيستمر يف ِفعل ذلك يف املستقبل – وهي 

لألبحاث بأّن واحدًة من كل ثالث وظائف   Gartner تتنبّأ رشكة  .  »)digitalization of work( 

ستتحول إىل برمجياٍت وأنظمٍة آلية )روبوتية( وآالٍت ذكيٍة بحلول عام 2025. هذا التغيري، ممزوجاً 

باستعامل التكنولوجيا يف حياتنا الشخصية، يتطلب االرتقاء مبهارات القوى العاملة الحالية وعىل نطاٍق 

أوسع، مهارات السكان، من أجل التكيّف مع عامٍل رقميٍّ بشكٍل متزايد، وتقليل خطر أن يوِجَد هذا 

التغيري طبقًة جديدًة من اإلقصاء االجتامعي. )دوفو، 2017، صفحة 2(.

    يف تاريخ الفكر الرتبوي، كان هناك معركة دامئة بني وجهات النظر التي تنظر إىل الرتبية انطالقا 

محفزات وتحديات الرتبية والتعليم يف عرص الثورة الرقمية



اإلتصال والتنمية 70

من وجهة نظرة أداتية، كوسيلة لتحضري عامل املستقبل ملهن املستقبل، ووجهة نظر تطورية أكرث، 

ترى أن الرتبية هي وسيلة لتحقيق اإلمكانات البرشية. حتى لو توفر أو مل يتوفر العمل يف املستقبل، 

يبدو أن الذكاء االصطناعي يدفع أكرث بالرتبية نحو هذه النامذج التطورية. افرتاضا بأن الرتبية ستحول 

سوق العمل، فالطريقة املفيدة املحتملة لتصور مستقبل الرتبية واألنظمة الرتبوية هو االنطالق من 

االحتامل األخري. إذا تصورنا الرتبية يف عامل حيث إن العمل ليس عامال محوريا يف الحياة أو حيث إن 

املهن كام نعهدها اليوم، غري موجودة، ماذا سيكون عليه دور الرتبية؟ كيف ميكن تنظيمها؟ ماذا ميكن 

أن تكون أهدافها وما هي الحاجات التي ميكن أن تتناولها؟  

    عند النظر إىل املستقبل، يقيّم البعض أّن ما قدره 65 يف املئة من األطفال يف الصفوف االبتدائية، 

ستكون لديهم وظائُف غري موجودٍة اليوم بالتايل، إّن االطاّلع عىل تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

هذه   )Information & Communications Technology )ICTوامتالك مهارات استخدام 

انقطاعا بني ما يتّم تعليمه  التكنولوجيا الرقمية أمران رضوريان. الحظ أرباب األعامل أّن هناك 

للشباب يف املدارس، ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت املطلوبة بالفعل يف مكان العمل: إّن 

ما يقارب  72 يف املئة من الرشكات الكبرية و 49 يف املئة من الرشكات الصغرية إىل املتوسطة الحجم  

)SMEs( تعاين حالياً من وجود ثغرات يف املهارات التقنية يف قواها العاملة )دوفو، 2017، صفحة 2(.

    بينام ستتزايد الحاجة للمهارات الرقمية من أجل وظائف املستقبل، فإّن التوفّر املتنامي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت والتكنولوجيا يف مكان العمل يعني أيضاً أّن أرباب العمل يبحثون عن قوى 

عاملٍة متلك كفاءاٍت إضافية. تشمل هذه صنع املعنى، والتفكري الطريف املتكيِّف، واإلملام بوسائل 

اإلعالم الجديدة، والتفكري الحسايّب، واإلدارة املعرفية لألعامل، وحّل املشاكل، والتفكري النقدّي، والعمل 

الجامعّي والتعاون، والتواصل، واإلبداع، واالبتكار )دوفو، 2017، صفحة 2(.

    تشري التقديرات إىل أنه، بحلول عام 2030، سيحتاج من 75 إىل 375 مليون عامل ميثلون من 3 إىل 

%14 من القوى العاملة العاملية، إىل تغيري فئاتهم املهنية. واملهم يف هذا السياق هو التفكري من حيث 

املهارات – ال التفكري كثريا من حيث الوظائف – ومقارنة تلك املهارات مع احتياجات سوق العمل. 

وعالوة عىل ذلك، ونظرا إىل أن التكنولوجيا تتقدم برسعة غري مسبوقة، يلزم التحديث املستمر لربامج 

التدريب يف مجال املهارات الرقمية من أجل تزويد الطالب البالغني بأهم املهارات املهنية )املتحدة، 

بناء الكفاءات الرقمية ألجل اإلستفادة من التكنولوجيات القامئة والناشئة، 18 أيار 2018، صفحة 16(.
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التقني يتطلب تغريا ثقافيا ينعكس يف تغري منط الحياة، املعايري، السياسات واملؤسسات  التغري      

االجتامعية واملهارات والرتبية. تغريات مهمة ستحدث عند تبني التقنيات املتوفرة وتكييفها وتطبيقها 

يف التعلم والتعليم والرتبية. عىل سبيل املثال، ميكن أن يتيح الذكاء االصطناعي مامرسات حديثة يف 

التعلم والتعليم عىل حد سواء، وقد يخلق وضعا أو واقعا اجتامعي، ثقافيا واقتصاديا حديثا يف الرتبية. 

يشكل التعليم عامال محوريا لتهيئة القوة العاملة واملجتمع لالستفادة من التكنولوجيات الرسيعة 

التطور، ولذلك ينبغي عليه إدماج الكفاءات الرقمية املطلوبة يف نظام التعليم. وللتدريب أيضا دور 

محوري يف متكني األشخاص من االستفادة من التكنولوجيات يف اإلبتكار والتنمية املستدامة.

     وينبغي لسياسات التعليم أن تلبي االحتياجات الجديدة إىل برامج التدريب يف مجال املهارات 

الرقمية، ليك يكون اكتساب الكفاءات الرقمية جزءا من أهداف التعليم. كام أن التغريات يف أنواع 

املهارات والكفاءات الالزمة لالستفادة من التكنولوجيات القامئة والناشئة لها تأثريات عىل نظم التعليم 

ذلك  والعام. وسيسلتزم  الخاص  الصعيدين  املهارات عىل  تنمية  اسرتاتيجيات  الرسمية، وكذلك عىل 

بوضع  حاليا  القيام  يشمل  وقد  الفردية،  املواقف  يف  وكذلك  والتدريب،  التعليم  نظم  يف  تغيريات 

مناهج دراسية تالئم املهارات والوظائف املطلوبة يف املستقبل. وينبغي إدماج التدريب املتعلق ببناء 

الكفاءات الرقمية، مبا يف ذلك املهارات الشخصية، يف جميع مستويات نظام التعليم )االبتدايئ والثانوي 

للمهارات  الحياة  مدى  املستمرين  والتطوير  التحديث  ويف  املهني  التدريب  يف  وكذلك  والجامعي( 

التغريات  يالئم  مبا  تكييفها  بحيث ميكن  باملرونة  الربامج  تسمح  أن  وينبغي  العاملة.  للقوة  الالزمة 

تنميتها، صفحة  الرقمية وطرق  الثورة  ىف ظل عرص  املعلم  مهارات  الحريب،  و  )محمد  التكنولوجية 

3و4(.

    من أهم املوضوعات التنموية التي يرتكز عليها تقدم املجتمعات وقدرتها عىل مواجهة التحديات 

والعرشون حول  الواحد  القرن  تركز منوذج مدرسة  املعلم.  إعداد  واملتسارعة هو موضوع  العديدة 

غزو  وبعد  العمودية،  املهنية  التنظيامت  حاجات  تلبية  بهدف  العمودي  والتعلم  املعلم  سلطة 

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لعاملنا، كان عىل النظم الرتبوية أن تديم النظر يف مجال إعداد األفراد 

الحاسمة يف مدى  الركيزة األساسية  باعتباره  التغريات بل ومبادأتها، واملعلم  وبناء مهاراتهم ملواكبة 

نجاح جهود عملية الرتبية يف تشكيل اتجاهات األفراد ونظرتهم إىل الحياة، يأيت يف موضع القلب من 

منظومة العنارص املتفاعلة يف عملية الرتبية. 
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    يف املحصلة، التوازن بني سوق العمل والرتبية والتعليم ميكن أن يغري من دور الرتبية والتعليم، 

العرص  أن  واألهم،  ورمبا،  وفعالية.  تطورا  أكرث  دور  نحو  األدايت  الدور  من  التعليم  عملية  فتتحول 

الصناعي الذي يربط بني العمل والرتبية يف صدد التغري. املؤسسات الرتبوية الحالية بأغلبيتها تتناول 

حاجات العامل الصناعي. يف الوقت الذي يتم فيه اآلن خلق املعرفة والبيانات، استعاملها وتعلمها من 

خالل طرق مل تكن متاحة من قبل، من املهم أن ال يفهم أن الذكاء االصطناعي هو فقط حل ملشكالت 

أنظمة الرتبية الحالية )Ilkka, 2018, p. 35(. الذكاء االصطناعي يساهم يف تحسني وتطوير التعلم 

والتعليم ولكن ال ميكن أن يكون فعاال يف ظل نظام تربوي رديء.

    باملقابل، غالباً ما تستخدم التكنولوجيا عىل نحٍو رديء، وغالباً ما يكون الستخدامها تأثرياٌت ضارة. 

من جهٍة أخرى، ومع ازدياد توفّر التكنولوجيات ومكّونات الكمبيوتر وبرامجه والتطبيقات، ينبغي 

علينا أن ننقل تركيزنا إىل جودة االستخدام وكيفيّة تسخريها من أجل دعم عمليّتي التعلّم والتنمية، 

بداًل من الرتكيز عىل الكفاءات األّوليّة الالزمة الستخدام مختلف األدوات التي قد تصبح بدورها قدمية 

الطراز )الربيطاين، صفحة 28(.

    التقديرات الحالية ألثر الذكاء االصطناعي وغريها من التكنولوجيا الرقمية عىل سوق العمل تشري 

إىل أن الطلب عىل املهارات والكفاءات طرأ عليه تحول رسيع، وأن النظام الرتبوي يجب أن يتكيف، 

ال سيام عندما تهدف الرتبية إىل خلق مهارات للعمل. يف الوقت الذي سيستخدم الذكاء االصطناعي 

لجعل العملية اإلنتاجية منفذة من اآللة )أمتتة(، قد نكون بحاجة إىل إعادة ابتكار املؤسسات الرتبوية 

الحالية. من املمكن، عىل سبيل املثال، أن تلعب الرتبية الرسمية يف املستقبل دور محصور جدا يف 

املستقبل سيرتكز وبشكل مطرد عىل  الرتبية يف  بالعمل. ما قد يعني أن دور  خلق مهارات متصلة 

تعزيز التطور البرشي.

)الدامنارك، واململكة املتحدة، وفنلندة، وبلجيكا، وإيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا،      يف بعض البلدان 

وهنغاريا(، يتم النظر إىل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال كأداة أساسية لالستجابة للحاجيات الخاصة 

لثالث فئات من التالميذ: تالميذ يعانون من صعوبة يف التعلم، وآخرون معوزون اجتامعيا أو جغرافيا، 

وفئة يف وضعية إعاقة )اإلجتامعي البيئي، 2014، صفحة 44، 45(.

املستقبلية  الدراسات  أكرث  الصعب عىل  العاملية كبرية، ومن  املجتمعات  تواجه  التي  التحديات      

إحكاما وتفتحا أن تتوقع حجمها وتأثريها، والتحديات التي نواجهها يف عاملنا العريب أعمق وأعقد، 
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فنحن بحاجة إىل اللحاق بركب األمم املتقدمة، مواكبة التطورات العاملية التي تحدث، وال سبيل إىل 

ذلك إال ببناء اإلنسان الواعي وامللتزم بقضايا أمته وشجونها وأحالمها، اإلنسان املبدع املتجدد القادر 

عىل االبتكار والتطوير، وبالتايل القادر عىل الوفاء بتلك االلتزامات. من هنا يأيت التسابق املحموم عىل 

تطوير النظم الرتبوية بصورة شاملة ملواكبة التغريات والتحوالت التي يشهدها هذا القرن )الزهراين و 

إبراهيم، 2012(. )الزهراين و إبراهيم، 2012(.

    وقد بدأت بعض املؤسسات الخاصة بابتكار أساليب متطورة للتعليم، تعتمد عىل الذكاء االصطناعي 

يف إنتاج محتوى إلكرتوين ذيك، وبيئة تعليمية مرنة وذكية، كمرشوع »ألف« يف أبوظبي )السبعيل، 

تحديات  لتواكب  التعليمية،  بالعملية  االرتقاء  إىل  يهدف  الذي   )2017  ، التعليم  أنظمة  تطورات 

املستقبل وتذليل الصعاب والتحديات.1

    تنبئ هذه التطورات العاملية والعربية بأن ثورة جديدة يف أنظمة التعليم أصبحت عىل األبواب، 

ومل تعد خياراً للرتف، بل قدراً لكل مجتمع يريد أن يدخل إىل عرص املعرفة، ويسهم يف الثورة املعرفية 

املستقبلية )الزهراين و إبراهيم، 2012(.

يدعو تقرير حالة أطفال العامل لعام  البرشية  التنمية  ملصلحة  التكنولوجيا  توظيف  إطار  يف      

 2017إىل اتخاذ اإلجراءات التالية لتحسني محو األمية الرقمية واالستفادة بشكل أفضل من تقنية 

املعلومات واالتّصاالت يف التعليم:

- تعليم محو األمية الرقمية يف املدارس،  مع دخول األطفال عىل اإلنرتنت يف سن أصغر من أي وقت 

مىض، تحتاج املدارس — وخاصة املدارس العامة — إىل إدماج برامج محو األمية الرقمية ابتداًء من 

الصفوف الدراسية األوىل.

- تزويد األطفال بفرص للتعليم عرب اإلنرتنت. الحاجة يف مجال التعليم إىل تجريب واختبار مناذج 

1  هو إطار تعليمي مبتكر ومتعدد اللغات )العربية واإلنجليزية والصينية واإلسبانية(، يتضمن محتوى من الوسائط الفائقة املدعومة بالتكنولوجيا 

املتطورة والذكاء االصطناعي، ويعتمد تصميمه عىل معالجة اللغة املحكية، وعلوم البيانات املتقدمة، واملحتوى املعزز للتكنولوجيا، لتوفري نظام يرشك 

الطالب ويشجع عىل التعلم الذايت، لتزويدهم باملهارات الالزمة، ملساعدتهم عىل النجاح يف خوض غامر عامل املستقبل. »ألف« يعمل عىل تطوير 

دور املعلم يف الصفوف الدراسية، واالرتقاء بأساليب التعليم من النموذج التقليدي الذي يركز عىل املعلم إىل آخر يتحكم به الطالب، ويرتكز عىل 

البيانات، حيث ميارس املعلم مع املنصة التعليمية الجديدة دور الخبري املوّجه، مبساعدة من نظام تعليمي مبتكر مدعوم من التكنولوجيا الرائدة 

والذكاء االصطناعي.

إن تكنولوجيا »ألف« متتاز بكونها قادرة عىل التناغم مع جميع املناهج الدراسية، ومتنح الطلبة املقدرة عىل تحصيل العلم واكتساب املعرفة من أي 

مكان ويف أي وقت، ووفق الوترية التي تناسبهم، يف ظل حصولهم عىل دعم املعلمني القادرين عىل اتخاذ ما يلزم من القرارات الرضورية، مبا يضمن 

تحقيق أهداف الطلبة عىل املدى القصري والطويل.
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مختلفة لتقنيات املعلومات واالتّصاالت تُحّسن فعالً من نتائج التعلّم ومُيكنها توسيع مجال الحصول 

عىل فرص تعليمية فّعالة.

- تطوير فرص لتعلّم مهارات تقنيات املعلومات واالتّصاالت يف التعليم غري الرسمي. غالباً ما يكون 

األطفال املحرومون الذين تخلّوا عن التعليم الرسمي، أو مل يدخلوه قط، هم من مُيكنهم تحقيق أكرب 

املكاسب من فرص التعلّم عرب اإلنرتنت، وقد يكون توفري الوصول الرقمي يف مراكز التدريب املهني 

فرصتهم الوحيدة للتواصل مع تقنيات املعلومات واالتّصاالت.

- دعم تنمية املهارات الرقمية ومحو األمية الرقمية لدى املعلمني. يحتاج املعلمون إىل أن يكونوا 

قادرين عىل تطوير مهاراتهم ومعارفهم لدعم استخدام طالبهم لتقنيات املعلومات واالتّصاالت.

- دعم إنشاء املكتبات عىل اإلنرتنت. مُيكن للمكتبات عىل اإلنرتنت، مثل)Library for All  مكتبة 

للجميع(، أن تفتح عاملاً من املوارد — مبا يف ذلك الكتب الرقمية، والكتب املدرسية، وأرشطة الفيديو، 

صفحة   ،2017 األول  كانون  )اليونيسف،  هذا الوصول  واملوسيقى — لألطفال الذين يفتقرون إىل 

.)31،32

    إن فرص النجاح يف بناء القدرات البرشية تتحسن بشكل كبري عندما يكون الرتكيز يف تصميم الربامج 

عىل تلبية احتياجات وتفضيالت املتعلمني املحددة. وكدليل إضايف عىل الطبيعة التمكينية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت، فقد وفرت التطورات الحديثة أيضا األدوات التي ميكن أن تساعد يف تطوير 

نطاق واسع  األدوات عىل  تنفيذ هذه  النجاح يف  يكون  الفردية والشخصية. وقد  التعليمية  الربامج 

هو املفتاح لتحقيق معظم أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 إن مل يكن كلها  )هانسن، 2018، 

صفحة 5(.

رابعا- املحّفزات والتحديات املُحِدَقة بالرتبية الرقمية

    ساهم توظيف التكنولوجيا، من قبل املؤسسات التعليمية، يف دعم البحث يف الظواهر العلمية 

إمكانية استخدام املحاكاة  متنّوعة، ومناذج وتقنيات جمع البيانات، إضافة إىل  باستخدام أدوات 

لفهم بعض النظريات العلمية يف املختربات، كذلك التجريب وأساليب متعددة الستكشاف املفاهيم 

والظواهر املختلفة. هناك أيضاً، اهتامم متزايد بتقييم أثر استخدام التكنولوجيا بأشكالها املختلفة عىل 

التعلّم يف تلك البيئات، والسبل األفضل لتوظيفها بشكل يغني الخربات التعليمية، حيث إن العديد 
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منها ذا طابع تشاريك وتفاعيل )السبعيل، تطورات أنظمة التعليم ، 2017(.

بالرغم من املظاهر اإليجابية التي يوفرها التعليم الرقمي إال أنه يخلق أيضا تحديات مختلفة، بنظر 

أصحاب الشأن املنخرطني بالرتبية الرقمية، ميكن إيجازها عىل النحو التايل:

زات: أ- املُحفِّ

    استفادت الرتبية والتعليم من هذه الثورة بتحسني البيئات التعلمية من خالل إدخال التقنيات 

فالجودة الرقمية  األبحاث.  وإنجاز  املعارف  وتطوير  املعلومات  تحصيل  يف  وتوظيفها  الحديثة 

ن املدارس أو املؤسسات معايريَها بناًء عليه. للتكنولوجيات التعليمية يجب استخدامها كأساٍس تَُحسِّ

- تشكل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال فرصة غري مسبوقة لولوج أكرب عدد ممكن من الناس إىل الرتبية 

والثقافة. وهي يف ذلك قد تساهم يف إقرار مبدأ تكافؤ الفرص، إذ متكن جميع املواطنني من اكتساب 

االستجابة  وتطوير مجموعة من الكفايات واملعارف الرضورية لتفتح شخصيتهم، وتساعدهم عىل 

لحاجياتهم الخاصة )التكوين املستمر، ومحاربة األمية، والفرصة الثانية للتكوين، واملدرسة عن بعد...( 

وعىل تخطي العقبات املادية التي متنعهم من االستفادة من التكوين، كالبعد الجغرايف، واالفتقار إىل 

الوقت الالزم، وغياب فضاءات التكوين )اإلجتامعي البيئي، 2014، صفحة 48(.

توفر الرتبية الرقمية  للقياس وللوصول إليها.  تجعل التكنولوجيا الرتبيَة أكرث فعاليًة، وقابليًة   -

للحكومة فرصة زيادة الوصول ملجموعات الناس األكرث ِعزلة، من أجل ضامن قدرة وصوٍل وجودٍة 

إّن املشاركة يف الرتبية الرقمية  تربويٍة متساويتنَي، وللحّد من الفجوة يف املعرفة الرقمية باإلجامل. 

بوسعه أن مينح الحكومة قدرًة عىل الوصول إىل املزيد من البيانات، مثل املهارات والتحصيل الرتبوّي 

الرتبية  لدى املتعلمني، مع إمكانية تحويل هذه البيانات إىل تغذيٍة راجعة ورؤى متبرّصٍة ألغراض 

املستقبلية )غران، 2017، صفحة 10،11(.

- التعليم الرقمّي من أجل اإلدماج. يوَصُف التعليم الرقمّي يف كثريٍ من األحيان بأنه طريقٌة جذابٌة 

للوصول

     إىل مزيٍد من الناس بشكٍل أرسع وأكرث شموالً. ميكن للتعلّم الرقمّي أن يجلب التعليم ألولئك الذين 

ال يتمكنون من الوصول إليه جسدياً ) مثالً، املتعلّمون يف املستشفيات والسجون واملناطق النائية(، أو 

أولئك الذين يحتاجون للمرونة يف الحضور) مثالً، أولئك الذين يدرسون خارج ساعات العمل( )دوفو، 
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2017، صفحة 3(.

الرقمية،  املهارات  تحسني  يف  التقليدية  التدريب  وبرامج  التدريس  مناهج  تسهم  من املمكن أن   -

متكن  وتحديدا،  الرقمية.  الكفاءات  بناء  يف  والناشئة  الجديدة  التكنولوجيات  تساعد  أن  ميكن  كام 

التكنولوجيات الرقمية من عمليات التفاعل بني املعلمني والطالب، وتشكل واجهات بينية متعددة 

الوسائط تيرس التعليم وتزيد املرونة يف تقديم التدريب. وقد حددت الدراسات التي أجريت مؤخرا 

كال من الدورات اإللكرتونية املفتوحة الحاشدة1، وإمكانية الوصول الحر إىل املؤلفات العلمية واملوارد 

التي  والناشئة  القامئة  التكنولوجيات  ضمن  التكنولوجيا،  باستخدام  والتعلم  والتدريس  التعليمية2، 

ميكن أن تسهم يف بناء املهارات الرقمية )املتحدة، الرتبية الرقمية، 2018، صفحة 10(.

- إن من شأن دمج األجهزة الذكية والتقنيات الذكية أن يوفر وسيلة ناجعة لتعزيز وتوسيع نطاق 

تجربة التعلم. فاالستخدام الناجح للذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يسهل تطوير أنظمة 

 )Smart التعلم األكرث ذكاء والتي تلبي احتياجات التعلم الفردية. فمن خصائص بيئات التعلم الذيك

واأللواح  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية  األجهزة  التعليمية  العملية  فيه  تعتمد  تعلم  أنه   Learning(

اإللكرتونية كمساند لنظام التدريس وليس بديالً عنه.

    وتشمل الجهود األخرى ذات الصلة تطوير املواد التعليمية املتاحة لالستخدام غري املقيد لقواعد 

العلمية دون تكلفة من جانب املعلمني  العلمية باالطالع عىل املعارف  البيانات ومجالت املؤلفات 

والطالب، ودون الحاجة إىل دفع رسوم بشأن حقوق التأليف أو للرتخيص )السقاف، 2018، صفحة 

 .)11

- من شأن خطوات التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت أن توسع آفاق الفرص التعليمية من 

ال يشء إىل إمكانات التعلم مدى الحياة. ومن املمكن حدوث تغيري ثوري مامثل يف قطاعات أخرى، 

واملجتمعات  للفئات  واالقتصادي  االجتامعي  الرفاه  يف  الجوهرية  للتحسينات  قويا  زخام  يوفر  مام 

والبلدان املحرومة. 

1  هي دورات إلكرتونية يتاح اإلطالع عليها واملشاركة فيها للجميع عن طريق شبكة اإلنرتنت، وميكن أن تسهم يف نرش التعلم اإللكرتوين. وتتيح هذه 

الدورات، باإلضافة إىل املحارضات املسجلة بالفيديو واملتاحة عىل اإلنرتنت، مزايا متنوعة، منها مشاركة املحتوى عىل وسائط التواصل االجتامعي وطرق 

التعلم التفاعلية عىل اإلنرتنت، واملعلمون املساعدون يف املجتمع الذي ييرسون منتديات النقاش، ومتابعة أنشطة الطالب وأدائهم، ومن املمكن أن تقدم 

هذه الدورات التعليم الجامعي بتكلفة منخفضة وأن تساعد عىل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة.

2  يسمح الوصول املفتوح إىل قواعد البيانات ومجالت املؤلفات العلمية باالطالع عىل املعارف العلمية دون تكلفة. ويوزع نارشو املواد املتاحة للجميع، 

مثل املكتبة العامة للعلوم نسخا رقمية ملقاالت بحثية عىل شبكة اإلنرتنت ويتيحون للمستخدمني االطالع الحر عليها. ويساعد أيضا نارشو املواد العلمية 

التقليديون يف إتاحة العلوم يف البلدان النامية. ويتزايد استخدام العلامء ملواقع املحفوظات عىل اإلنرتنت لعرض بحوثهم عىل جمهور أوسع نطاقا.
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- ومن خالل االعتامد عىل املعلوماتية والوسائط املرئية واملسموعة التفاعلية يف عملية التعليم أصبح 

مبقدور الطالب الحصول عىل الربامج التعليمية وأداء االمتحانات، أينام تواجد ويف أي مكان، وهو 

ما يعرف بالتعلم عن بعد، وهذا التطور الناتج عن التقنيات الحديثة يحدث تغيريا نوعيا يف عملية 

الرتبية والتعليم ويغري النظرة التقليدية إليها. فيصبح الحضور الجسدي يف املكان والزمان الذي يجري 

فيه املوقف التعليمي غري رضوري، وكذلك أيضا بالنسبة لالتّصال والتفاعل الذي مل يعد يحتاج إىل 

التزامن عن قرب، فيتحول بالتايل إىل التزامن عن بعد أو حتى إىل الالتزامن  )املتحدة، الرتبية الرقمية، 

2018، صفحة 10(.

    هكذا أصبح باإلمكان التعلم يف أي وقت وأي مكان، بل ومل يعد من الرضوري جمع املدرس 

واملتعلمني تحت سقف واحد، مام خفف إىل حد كبري من اإلكراهات املادية والتنظيمية. وإذا كانت 

التحتية واملعدات الرقمية تتطلب استثامرات قد تبدو مكلفة كثريا، فإن باإلمكان ترشيد  البنيات 

استغاللها.

القامئة والناشئة، مثل اإلنرتنت يف  التكنولوجيات  التكنولوجيا: تساعد  التدريس والتعليم بواسطة   -

بناء الكفاءات الرقمية بإتاحة مواد التعليم للمدرسني والطالب. وميكن للتكنولوجيات الجديدة، مثل 

الذكاء االصطناعي والتحليل املنطقي للبيانات الضخمة، أن تساعد املدرسني أيضا عىل إجراء تقييامت 

أو تقديم تعقيبات بطرق منها التسجيل الذيك للدرجات، وتفسري السامت الفردية، وتقديم املشورة 

للدارسني واملدرسني باتباع إجراءات االستدالل. ولذلك تجرى عملية تقييم األداء يف الزمن الحقيقي، 

وباإلضافة إىل ذلك، تتسم هذه العملية باملرونة وتدمج يف عملية التدريس )غران، 2017، صفحة 12(.    

وإمنا الحال أّن  ليس الحال أّن التكنولوجيات الرقمية ميكنها أن تحّل محّل التعليم السيّئ،   -

التكنولوجيات الرقمية بوسعها تعزيز التعليم الجيّد. تستطيع  التكنولوجيات الرقمية أن تساعد يف 

جعل تجارب التعلّم لدى الطالب أكرث جاذبية، كام تستطيع تقوية  »التعليم العميق«. مع ذلك، يبقى 

دور املعلِّم رضورياً يف الوصول إىل هذه النتيجة. يشري التعليم العميق إىل فكرة أّن الطالب يحتاجون 

ر الدرايّس، وإمنا أيضاً كيف يطبقون هذه عىل حاالٍت أخرى يف  ألن يتعلموا ليس فقط مجاالت املقرَّ

حياتهم من خالل حّل املشاكل، والتفكري النقدّي، ومهارات التواصل. التكنولوجيات الرقمية ميكنها أن 

تعّزز التعلّم العميق إذا قّدمت األدوات الرضورية.
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ب- التحديات

     تقنيات اإلنرتنت والذكاء االصطناعي والتعلّم اآليل أصبحت واقعا ال ميكن إغفاله، وهي تخلق فرصاً 

جديدة ولكن أيضاً تحدياٍت جديدة.

- غياب نظاٍم سيايسٍّ أو إرادة سياسيٍة من املرجح أن يؤثّر عىل التمويل وأن يزيد من تكاليف التعلّم 

ن  دة بالرتبية. كان من التحديات اإلضافية التعرُّف إىل حاجة السوق وكيفية مَتَكُّ وتكاليف الجهات املزوِّ

دة بالتعليم من تحديد مستوى الطلب. وهذا يحتم عىل أرباب العمل ورشكات األعامل  الجهات املزوِّ

والرتبية، وأنّهم يحتاجون  دة بالتعليم  أكرث انخراطاً واستباقاً لالشرتاك مع الجهات املزوِّ أن يكونوا 

الكتساب فهٍم أفضل لتحديات مكانات الرتبية الرقمية يف املدارس )غران، 2017، صفحة 18(.

- زيادة مشكلة البطالة بسبب االعتامد عىل األجهزة اإللكرتونية بدال من اإلنسان مام يؤدي إىل إلغاء 

بعض املهن. 

الرقمي، مثل الدورات اإللكرتونية املفتوحة الحاشدة،  التعلم  - وإضافة إىل ذلك، فإن تكنولوجيات 

ال تضمن تحسن النتائج التعليمية، وال ميكن تقدير تأثريها إال عن طريق التجربة والرصد والتقييم. 

وينبغي أيضا مراعاة األهداف التعليمية والنهج الرتبوية املالمئة لفرادى البلدان أو املناطق عند تحليل 

استدامة مشاريع التعلم اإللكرتوين وتوسيع نطاقها )غران، 2017، صفحة 13(. 

- مثة تََحدٍّ آخر يتمثل يف  تََيسُّ تكلفة التكنولوجيات، حيث قد يحصل اإلقصاء استناداً إىل القدرة 

عىل الوصول إىل التكنولوجيات حالياً لحل مشكلة الجهل الرقمي، تكييف املوارد وإعادة هيكلتها مبا 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، وال سيام يف املناطق  يناسب األوساط املحلية للشباب يف 

الريفية، وكذلك ضامن تقديم التدريب املستمر للمدرسني، حيث تتطلب دورات التدريب أن يتوافر 

لدى املستخدمني اتّصال قوي باإلنرتنت، مبا يف ذلك الربمجيات واألجهزة املتقدمة، والنظر يف االستدامة 

الدورات عموما  تتاح  التعليمية )حيث  املادة  إيصال محتوى  أيضا  للربامج. وينبغي  الطويلة األجل 

الفجوة  تقليص  أهمية  املسائل  هذه  وتؤكد  الصلة(.  ذا  املحيل  املحتوى  تراعي  ال  وقد  باإلنكليزية 

الرقمية ومراعاة االحتياجات املحلية عند إعداد الدورات.

    ال ميلك كل َمن يف املجتمع مهارات رقمية، أو الحافز لتطوير هذه املهارات، أو الفهم ملا ميكن أن 

يكسبوه من الرتبية الرقمية. هناك حاجٌة للقيام باملزيد من أجل توفري األدلة بشأن الرتبية الرقمية 

ومنافعها. من جهة الرتبية الرسمية، فإّن لألهل دوراً مهامً يلعبونه يف هذه العملية؛ بوسعهم أن يكونوا 
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جزءاً مهامً من هذا الزخم، أو أن يكونوا عىل العكس من ذلك، أي عائقاً، إْن هم مل يفهموا ملاذا يتحتم 

عىل الرتبية أن تتغري يف السياق الرقمّي الحايّل )غران، 2017، صفحة 18، 19(. 

دة بالتكنولوجيا الرتبوية ال تقوم مبا يكفي الستكشاف  - الحواجز بني املجموعات :إّن الجهات املُزَوِّ

ِعلم أصول التدريس الذي يعلّل استخدام التكنولوجيا. بدوره، ال يُعاُد استخدام التكنولوجيا يف الرتبية 

إىل املَُربنّي بواسطة التغذية الراجعة. يجب قياس الرتبية من حيث تطوير املهارات، بدالً من املحتوى 

والنتائج التعلمية  )غران، 2017، صفحة 9(. 

- النقص يف تطوير املهارات التكنولوجية وهي حتى اآلن ليست جزءاً من التطوير املهنّي املستمر  

)Continuing Professional Development )CPD، كام أّن التدريب من أجل النهوض مبهارات 

ين بشكٍل منهجيٍّ للتعامل مع االستخدام املتزايد  املَُربنّي ليس إلزاميا دامئاً. املعلمون ليسوا ُمَحرضَّ

للتكنولوجيات )غران، 2017، صفحة 9(.

    يربز التحدي األسايس يف ضامن أن يرتافق التعليم الرقمّي مع الدعم املناسب للمعلِّمني. إّن مثة 

حاجة ألنواع جديدٍة من الهيكليات الرتبوية، ويتعنّي القيام باملزيد يف مجال تدريب املعلمني، خاصًة 

يف ما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الرقمية يف غرفة الصف. 

    وتبني إحدى الدراسات املستندة إىل العديد من التقارير أن املَُربنّي غالبا ما تعلموا استخدام األدوات 

الرقمية بشكل فردي، وال يجرأون عىل تطبيق ما تعلموه مع تالميذهم، ومرد ذلك غالبا إىل انعدام 

الثقة يف النفس. فضال عن أن األغلبية الساحقة من املدرسني  يكتفي، يف أغلب األحيان، باستعامل 

األدوات الرقمية لتحديث املامرسات التقليدية، وإضفاء شكل جذاب عىل مضمون ومنهج تعليمي مل 

يلحقه أي تغيري جذري، كفيل بإغراء متلقني رأوا النور يف عهد سيادة تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال. 

ومل يعتمدوا بعد مامرسات بيداغوجية  الوترية يف التكنولوجيا  الرسيعة  ال يُجارون التغيريات  فهم 

لقد لوِحَظ أّن الحال كذلك عىل وجه  التغيري يف الرتبية.  وال يركبون املوجة التي تُحِدُث  جديدة 

الخصوص بالنسبة للمعلمني الذين كانوا يف املهنة ملدٍة أطول )اإلجتامعي البيئي، 2014، صفحة 43(. 

- العوائق املؤسساتية املنهجية: ما زالت بعض املؤسسات ُمغلََقًة أمام التعلّم الرقمّي.

- زيادة مشكلة التفكك االجتامعي ألن أداء األنشطة التعليمية يحصل بينام يكون املتعلم يف منزله 

مام  سيقلل من فرص االتّصال الجامهريي بني البرش. 
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خامسا- تطوير السياسات التعليمية العامة

    تشري التوجهات املستقبلية إىل أن التعليم اإللكرتوين سوف يفرض نفسه عىل األنظمة التعليمية 

بحيث تصبح املدرسة مصدرا للتعلم ال مكانا له، وهو ما يشري إىل حدوث تغيريات جوهرية يف عملية 

التعليم. هذا ما يستدعي تطوير السياسات التعليمية العامة مبا يتامىش ويواكب متطلبات العرص. 

    كام أن دخول هذا الكم الكبري من التقنيات واألساليب والتطبيقات فرض عىل املؤسسات التعليمية 

يف العامل املتقدم اعتامد تقنيات حديثة لإلدارة واإلحصاء واملتابعة، تعتمد عىل أحدث تطبيقات علم 

تطورات  )السبعيل،  القرار  واتخاذ  والتطوير  التخطيط  عمليات  لتفعيل  وتحليلها،  وإدارتها  البيانات 

أنظمة التعليم ، 2017(.

للهوية  »معزز  التواصل  أن  فكرة  األورويب  االتحاد  الثاين 2017، طرح  غواتنربغ ترشين  قمة      يف 

األوروبية من خالل الرتبية والثقافة«، هذا الطرح وضع رؤية ملساحة الرتبية الرقمية وأعلن عن خطة 

عمل مركزة يف الرتبية تهدف إىل تنمية املهارات والكفاءات الرقمية لجميع املواطنني. خطة العمل 

الرتبية  الهادف واالبتكاري ملامرسات  الحاجة إىل تحفيز، دعم وتعزيز االستخدام  تركز عىل تطبيق، 

الرقمية. والخطة حددت ثالث أولويات: االستخدام األنسب للتقنية الرقمية من أجل التعلم والتعليم، 

التحليل األفضل  الرتبية من خالل  الرقمي، وتحسني  التحول  تطوير مهارات وكفاءات رقمية بهدف 

للبيانات وبالتايل االسترشاف.

    هذا التقرير الذي يسترشف النظام التعليمي يعترب أنه يف السنوات املقبلة سيغريالذكاء االصطناعي 

لتغيري  كبرية  وستخلق ضغوطا  جدا،  ستكون رسيعة  التقني  التغري  والرتبية. رسعة  والتعليم  التعلم 

املامرسات الرتبوية يف املؤسسات ويف السياسات. وعليه، من املهم فهم األثر املحتمل للذكاء االصطناعي 

.)Ilkka, 2018, p. 2( عىل التعلم، التعليم والرتبية، وعىل تطوير السياسات يف الوقت نفسه

    استخدام التكنولوجيا، ميكن أن يكون ممكنا وأن يخلق ثورة يف عامل الرتبية والتعليم، ولكن هناك 

أيضا احتامل أمتتة األفكار واستنساخ املامرسات التي ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بالتعلم 

. )Ilkka, 2018, p. 29(

الذكاء  بتكنولوجيا  الوعي  زيادة  يف  يكمن  عامة  النظام  أو  السياسة  يف  التحدي  فإن  وبالتايل،      

االصطناعي واحتامل آثارها لدى املربني وصانعي السياسة. هذا دفع بصورة تقليدية الباحثني الفرتاض 

أن املهن التي تتطلب ذكاء شبيها بذكاء اإلنسان لن تكون قابلة للتعرض إىل التحويل اآليل »األمتتة«. 
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التداعيات عىل السياسات الرتبوية ميكن أن تفرتض أن تركز الرتبية عىل املهامت املعرفية غري الروتينية، 

املسامة غالبا مبهارات القرن الواحد والعرشين.

تضع  واضحة  رؤية وسياسات  بدون  بأنه  القول  املتسارع، ميكن  التقني  التقدم      عىل ضوء هذا 

أن  املحتمل  من  التعلم،  ومستقبل  الرتبية  لتحول  األوسع  السياق  يف  املتنامية  التقنية  االحتامالت 

يقترص الذكاء االصطناعي الرتبوي والتكنولوجيات الحديثة عموما عىل الحلول للمشكالت املوجودة، 

الصناعية.  املرحلة  بعد  واالقتصاد  املعرفة  نحو حاجات مجتمع  وتوجيهه  النظام  تجديد  عوضا عن 

الذكاء االصطناعي ميكن أن يحول الرتبية إىل عملية ميكانيكية ويعاود اخرتاع مامرسات تعلمية بالية 

ويجعلها عصية عىل التغيري. لذا، من الرضوري تطوير سياسات ورؤية مالمئة وذلك من خالل خلق 

مناذج موجهة نحو املستقبل بالتوازي يف الرتبية والتعليم. خلق تجارب ملموسة يف سياق حقيقي مع 

املعلمني والخرباء يف الرتبية أمر مهم. مبا أن الذكاء االصطناعي موجود يف أعىل القامئة من أولويات 

األجندة السياسية الغربية حاليا، من السهولة مبكان وضع رؤى رفيعة املستوى للمستقبل تقوم عىل 

 . )Ilkka, 2018, p. 21( أساس أن الذكاء االصطناعي هو الثورة التقنية القادمة

    التحديات السياسية تكمن يف الحامس الحايل للذكاء االصطناعي الذي ينتج عنه الدفع بسهولة 

بالتكنولوجيا إىل األمام، حيث إن الذكاء االصطناعي ينظر إليه عىل أنه حل ملروحة واسعة ومتنوعة 

الذكاء االصطناعي يف  بأن إمكانات وتحديات  القول  الحكمة  الرتبية والتعلم. من  من املشكالت يف 

الرتبية أصبحت معلومة ومدركة. الذكاء االصطناعي ميكن أن يفهم عىل أنه تكنولوجيا ذو أهداف 

عامة، وميكن تطبيقها بطرق مختلفة. بالرغم من أن مميزات التكنولوجيا بحد ذاتها ميكن أن تدفع 

التطور نحو وجهات محددة، من املمكن دامئا استعامل التكنولوجيا بطرق متعددة وألهداف متنوعة، 

ملاذا وألي  فهم  األهم  يكون من  أن  بالتايل  املحتمل  السياسات، من  تطوير  بهدف  أيضا.  الرتبية  يف 

هدف نستخدم التكنولوجيا أكرث من أن نفهم كيف تستعمل. وعود التكنولوجيا للمستقبل يجب أن 

تكون مربرة من خالل توضيح الدافع املعلن الستخداماتها. عندما نسأل عن األهداف والغايات من 

استخدامها، عندها نرفع التكنولوجيا إىل مستوى وضع السياسات. 

- الخامتة واالستنتاجات

تتوقف قدرة الدول يف تحقيق التقدم عىل مدى قدرتها عىل إيجاد التغيريات الالزمة لتطوير      

التي تهب عليها من جهات أخرى،  الخارجية  للتغريات  التصاعدية، وعىل نوعية استجاباتها  حركتها 
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لذلك فإن األمم التي ال تستجيب للتغيري تحكم عىل نفسها بالتخلف عن ركب الحضارة، فانحطاط 

أغلب الحضارات وانقراضها بدأ عندما عجزت عن تغيري واقعها، استجابة للمستجدات التي واكبت 

الحركة اإلنسانية، لذا يجب عىل األمم أن تستجيب للتغيريات التي تتعرض لها وبصفة خاصة التغريات 

املصاحبة للثورة الرقمية التي تعد واحدة من أكرب التغريات التي شهدها العامل، فهي ثورة تختلف عن 

غريها من الثورات السابقة، لها طبيعتها وجوانبها الخاصة، ألنها ترتبط باملعلومات، وألن املعلومات 

متثل العصب األسايس يف جميع أوجه الحياة، لذا أصبحت الثورة الرقمية متثل العصب الرئييس لكل 

التغيريات املمكنة يف مختلف نواحي الحياة الحضارية.

الثورة  لعرص  استجابة  ليس  الرقمية  الرسمية  الرتبية  غرض  أن  البحثية  الورقة  هذه  لنا  بينت      

الرقمية ومجتمع اقتصاد املعرفة أو متاشيا مع متطلبات سوق العمل والحاجة إىل األيدي العاملة ذات 

املهارات والكفاءات الرقمية فحسب، ومل يعد الرتكيز اليوم وكام كان يجري سابقا يف الرتبية التقليدية، 

عىل الرتبية والتعليم من أجل التعلم فقط، بل إن هدف التعليم الرقمي هو أوسع وأشمل من ذلك 

ويتمحور حول تطوير اإلمكانات البرشية.  

      يقع التشديد حالياً عىل املهارات التقنية الرقمية بسبب كَون األجيال األكرث شباباً ذات إملاٍم 

لتوفر املزيد واملزيد من املعلومات عرب اإلنرتنت،  رقميٍّ أكرب من معلميها عىل وجه اإلجامل، نظراً 

ن من تجربٍة تعلّميٍة  ه الذي مُيّكِّ فإّن دور املعلمني يتغرّي باتجاه أن يغلب عليهم طابع املرشد أو املَُوجِّ

شخصيٍة بصورٍة أكرب، يف مقابل أن يكونوا مصدراً للمعرفة. ومع قدرة الطالب عىل استحضار املعرفة 

بأنفسهم ويف ظل االستخدام املتزايد للتكنولوجيا يف الرتبية أضحى القلق يتمثل يف أن يلعب املَُربّون 

املَُربّون أن  يستطيع   األمر  هذا  ولتجاوز  يف املستقبل دورا يَتَِّصف بأنه إداريٌّ بصورٍة أكرب، لكن 

يستخدموا التكنولوجيا الرقمية بشكل سالٍح للتحفيز الشامل.« ميكن مشاركة املعرفة بشكٍل ُمسبٍَق 

مع الصف، بحيث يدفع املَُربّون وقت التامس مع طالبهم إىل الحد األقىص، ويركّزون عىل توجيههم 

وتدريبهم )غران، 2017، صفحة 8(.

     سلّط البحث الضوء عىل مسألة أنه يف هذا السياق الجديد من التطور التكنولوجي، يكون دور 

املَُريّب إرشاد املتعلّم وتحديد املكان الذي يستطيع فيه املتعلّم الوصول إىل املعلومات وتقييمها، بدالً 

من أن يكون هو مصدر املعرفة. وبينت الورقة التباعد عن فكرة أّن التعلّم عمليٌة يف اتجاٍه واحد. 

أصبح املعلم يقوم بالتحفيز، والتدريب ويشجع عىل العمل الجامعّي، ويعمل عىل تحسني الطالب 
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بطريقٍة كُلّيّة.

     ويطرح اليوم مفهوم  أهمية مصطلح التدريب، يف مقابل مصطلح التعليم، من أجل التشديد عىل 

هذه املقاربة الشمولية التي تحتوي عىل ضامن رفاهية املتعلمني، وتطوير روح الفريق، وتوفري الدعم 

والتوجيه واملطالبة باألسئلة بدالً من طلب األجوبة، أو إرشاد املتعلّم إىل ُسبُِل تعلٍّم مستقبلية )غران، 

2017، صفحة 7(.

      يف عالَم الرتبية الرسمية، يتم الرتكّيز عىل أهمية التمييز بني استخدام التكنولوجيا من أجل التعلّم، 

بدالً من تعليم كيفية استخدام التكنولوجيات. ميكن تحقيق التعلّم بطرٍق مختلفة، بينام تستطيع 

التكنولوجيا أن تدعم التعليم والتعلّم بشكٍل فعال، إال إنها ال تستطيع الحلول محل املعلّم.  

األهل بسبب االستخدام املتزايد للتطبيقات الرقمية يف  عاتق  ألقيت عىل       مسؤولياٌت إضافيٌة 

مي الرعاية فرصاً غري  يوفر لألهل وُمَقدِّ إّن استخدام التكنولوجيات الرتبوية  الواجبات املدرسية. 

مبارشٍة للتعلّم، برشط أن يكونوا منخرطني يف العملية التعلّمية. يتجاوز التعلّم غرفة الصف أيضاً، 

مي الرعاية، إن كانوا ال ميلكون املهارات الرقمية الالزمة،  لذا يتزايد التخوف املتعلق بأّن األهل وُمَقدِّ

فسيكون من الصعب عليهم أن يكونوا منخرطني يف تعلّم طفلهم بشكٍل مساٍو ملا كانوا عليه سابقاً، 

عندما كان هناك استخدام أقل للتكنولوجيا الرقمية، وأّن هذا األمر قد يَنتُُج عنه إقصاٌء اجتامعيٌّ 

إضايفٌّ يف مجتمع اليوم. 

       إن تحول النشاط التعليمي من التقليدي إىل الرقمي ميثل تحديا حقيقيا أمام القامئني عىل 

التعليم واملهتمني به، فبالرغم من مصاحبتها للسلبيات، إال أنه البد من االستجابة للمستجدات التي 

تواكب الحركة البرشية املتصاعدة للحفاظ عىل املجتمع  واستمراريته ومواكبة مع الفاعلني اآلخرين 

فيه لكافة نواحي الحياة.

والطالب  واملعلمني  الباحثني  متكني  هو  الرقمي  العرص  يف  للتعليم  الحقيقي  الهدف         ويبقى 

واألرس من أن يكونوا منتجني ومبدعني ومسؤولني يف الفضاء الرقمي ومحافظني عىل القيم املجتمعية 

ومامرسني للمواطنة الرقمية اإليجابية )املربات، 2019(.

       بالنسبة للدور الذي ينبغي عىل الجهات الفاعلة املختلفة لعبه يف ميدان التزويد بالرتبية يف هذا 

العرص الرقمّي، توجد مسؤوليٌة فرديٌة عىل املرء للنهوض مبهاراته وتجديدها، باإلضافة إىل مسؤوليٍة 

للوصول،  األعامل لجهة َجعِل التعليم والنظام الرتبوّي قابلنَي  أوسع عىل امتداد الحكومة ورشكات 
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وفّعالنَي وَذَوي ِصلَة. 

      هناك حاجٌة ألن تكون املهارات الرقمية مندمجًة بشكٍل أفضل يف الرتبية الرسمية وفرص التعلّم 

مدى الحياة، من أجل تزويد املواطنني باألدوات التي يحتاجونها للنجاح يف الحياة اليومية فضالً عن 

الوظائف املستقبلية املحتملة.

إّن للحكومة ورشكات األعامل دوراً مهامً تلعبه يف التشجيع عىل استخدام أكرب للتكنولوجيا         

الرقمية يف التعليم. من املهم اإلقرار بأّن املستقبل يجب أال تدفعه التكنولوجيا. بدالً من أن يكون غايًة 

بذاته، يجب أن يكون استخدام التكنولوجيا أداًة لتحسني التعليم والنتائج بالنسبة لألفراد، عن طريق 

َجعل التعليم أكرث تكيّفاً ومرونة )غران، 2017، صفحة 20(.

     ما يحققه التعليم الرقمي واالفرتايض من إيجابيات والتي من أهمها تيسري الحصول عىل التعلم 

وتوفري الوقت والجهد واملال املخصص إلنشاء البيئات التعليمية املادية ال يلغي أو يقلل ما يعرتيه 

من بعض السلبيات الخاصة والتي منها الحاجة إىل تثقيف املستخدمني رقمياً بجانب ارتفاع تكلفة 

التقنيات والتجهيزات حالياً، مام يتطلب تطوير ودعم اإليجابيات، وتقليص ومحاولة التغلب عىل 

السلبيات.

التوصيات:

     يف ظل الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة النظام التعليمي لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة ينبغي 

القيام بالخطوات التالية:

- رضورة العمل عىل تفهم األمناط املختلفة للبيئات التعليمية الرقمية ملختلف املراحل العمرية،  

ومعرفة متطلبات كل مرحلة وتأثرياتها. فقد يكون التعلم الرقمي هو األنسب لكل البيئات التعليمية، 

بينام قد ال يناسب التعليم االفرتايض سوى املراحل العليا من التعلم مثل الجامعي. 

- تزويد البيئة املدرسية بتقنيات الرتبية الرقمية ومحركاتها، وتنمية وعي الطلبة مبتطلبات التعلم يف 

التدريب  الرابعة من خالل مختلف الفعاليات الرتبوية، وينبغي أيضا تقديم  الثورة الصناعية  عرص 

إىل املدرسني، وال سيام يف مجاالت مثل املهارات الرقمية والتفكري الحاسويب )املتحدة، بناء الكفاءات 

البعد  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  والناشئة،  القامئة  التكنولوجيات  من  اإلستفادة  ألجل  الرقمية 

الجنساين والتعد املتعلق بالشباب، 18 أيار 2018، صفحة 22(. 
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- توظيف تقنيات ومحركات الثورة الصناعية الرابعة يف مجال العملية التعليمية بكافة جوانبها من 

خالل التغلب عىل الكثري من املشكالت التي تكتنف البيئات التعليمية التقليدية، فيام يخص ترسب 

التالميذ أو التحصيل العلمي أو غريها، وكذلك يف مناهج وطرق التدريس مبا يف ذلك تنظيم املشاريع 

يف مناهج التعليم الرسمي ومبادرات التعلم مدى الحياة. 

- عىل املدارس التحول التدريجي من البيئة املدرسية التقليدية إىل البيئة املدرسية املواكبة ملتطلبات 

هذه الثورة، ال سيام إدماج موضوع توفري الكفاءات الرقمية واملهارات الشخصية التكميلية، وتطوير 

جميع عنارص املنظومة الرتبوية، مبا فيها برامج إعداد األساتذة يف مؤسسات التعليم العايل، وتوجيه 

العاملني يف الحقل الرتبوي عىل التنمية الذاتية املستدامة ودعمهم مبا يؤهلهم ملواكبة العمل مبتطلبات 

الثورة  تطبيقات  يف  مبهاراتهم  لالرتقاء  العلمي  والبحث  االبتكار  بأدوات  تزويدهم  عرب  الثورة  هذه 

الصناعية الرابعة.

- تعزيز طريقة الدراسة للطالب الجامعيني باالنتقال إىل الثورة الصناعية الرابعة، من خالل مواءمة 

مخرجات التعليم العايل مع حاجة سوق العمل، وتصميم برامج تدريبية للوظائف اإلرشافية واإلدارية 

والوظائف املرتبطة بها. عىل أن يكون التعليم الذي يستند عىل هذه الثورة والتحديات يف الفصول 

املهارات  بعض  إعطاء  عىل  التخصصات  تركيز  أهمية  عىل  التأكيد  مع  االبتكار،  عىل  قامئا  الدراسية 

وتضمني محتويات جديدة يف الفصول الدراسية وحل املشكالت يف هذا املجال عىل التفكري النقدي 

واالبتكار )الزهراين و إبراهيم، 2012(.

- تفعيل القطاع الخاص يف عملية نرش التعليم الرقمي من خالل االستثامرات الخاصة مام يخفف 

العبء عن كاهل الحكومة.

وتدريبية  تعليمية  برامج  تصميم  إىل  تهدف  متكاملة  تدريبية  والتّعليم خطّة  الرتبية  وزارة  تبّني   -

البرشية املدربة، من  الكوادر  التعليم وتتمثل يف إعداد  النوع من  التحتية لهذا  البنية  تشمل توفري 

خالل وضع برامج لتدريب الطالب واملعلمني واإلداريني لالستفادة القصوى من التقنية. وكذلك توفري 

خطوط االتّصاالت املطلوبة التي تساعد عىل نقل هذا التعليم من مكان آلخر تتالءم وطبيعة املرحلة 

القادمة ويتم الرتكيز عىل البعد القيمي واالجتامعي واألخالقي ملواجهة آثارالثورة الرقمية. 

- التعبئة االجتامعية لدى أفراد املجتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم. العمل — من جانب 

األكادميية، والقطاع الخاص، واألرس،  واملنظامت الدولية، واملجتمع املدين، واألوساط  الحكومات، 

واألطفال، والشباب — ليك يواكب وترية التغيري ويعمل عىل أن تكون تقنيات املعلومات واالتّصاالت 

وشبكة اإلنرتنت أدوات متكني قوية تساعد يف تحقيق وعد األهداف اإلمنائية املستدامة )SDGs( يف 
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والتغلب عىل مشكلة الجهل يف استخدام الحاسوب النها من  ضامن أال يتخلف أحد عن الركب، 

املشكالت الرئيسية التي تعرتض فكرة التعليم الرقمي. 

- االلتزام بإجراء دراسات مناسبة لجعل املنظومة التصميمية للبيئات التعليمية الرقمية تتوافق مع 

مجتعمنا وليس استرياد أفكار التعليم الرقمي  ومتطلباته البيئية وتطبيقه يف مجتمعنا بشكل مبارش. 

- وجوب دراسة أبعاد التأثريات التي أحدثتها الثورة الرقمية يف محيط البيئات التعليمية، عند التفكري 

يف مستقبل البيئات التعليمية عند وضع الخطط والسياسات التعليمية املستقبلية للمراحل التعليمية 

املختلفة. 
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األمانة، الخيانة والدقة يف ترجمة الخرب

برقيات وكالة فرانس برس )AFP( منوذجاً

د. مصطفى متبويل

الجامعة اللبنانية - جامعة الجنان

» إن النص – الهدف أو املرُتَجم ليس هو النص األصيل نفسه ولكنه ليس نًصا آخر«

جان رينيه  الدمريال

    إن الرتجمة هي نقل نص من لغة األصل ) لغة االنطالق ( إىل لغة أخرى ) لغة الوصول ( من أجل 

التعبري عن الواقع نفسه.  ويُبحر  املرُتجم يف عوامل لغتني  وثقافتني مختلفتني. لذلك يجب عليه أن 

يكون عىل معرفة معمقة بلغة األم  وقواعدها، وينطبق ذلك أيًضا عىل  اللغة األجنبية  التي يرُتجم 

إليها.

Abstract:
 The study “Honesty, betrayal and accuracy  in translating the news: AFP as a    
 model” aims to shed light on how translation of press news from Arabic into French
 at AFP and the extent to which the content of news translated into French respects
the content of the original text in Arabic.

 In order to reach the goals of this study, the researcher conducted an analysis of the
 content of a sample of 100 news cables in Arabic language related to the Arab world,
 which was translated into French in the regional office of the Agence France-Presse
 in Cyprus. It should be noted that this news was distributed to the media in the
period from August 18, 2018 to October 12, 2018.

 After conducting an analysis of the content of the study sample and making a
 comparison between the content of the news in Arabic and its translation into
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French, the researcher reached several conclusions, including:

 	 The journalist - the translator of news related to the Arab world from the
 Arabic language to the French language committed to the content of the news
 source written in the Arabic language, but took into account the specificity of the
French language.

 	 Not all news cables written in Arabic were translated into French, because
 the selection of news topics was made according to the standard of common media
interests in Agence France-Presse in France and the Francophone countries.

 	The study showed that, despite the professionalism of the journalists-
 translators at Agence France-Presse, there are serious professional errors in the
 formulation and translation of a number of news from the Arabic language. In
order to confirm this, the researcher provided examples of these errors.

مقدمة:
    إن الرتجمة هي نقل نص من لغة األصل ) لغة االنطالق ( إىل لغة أخرى ) لغة الوصول ( من أجل 
التعبري عن الواقع نفسه. ويُبحر املرُتجم يف عوامل لغتني  وثقافتني مختلفتني. لذلك، يجب عليه أن 
يكون عىل معرفة معمقة بلغة األم  وقواعدها، وينطبق ذلك أيًضا عىل  اللغة األجنبية التي يرُتجم 

إليها.
    تتمحور الدراسة حول الرتجمة الصحافية التي تتطلب من املرُتجم –الصحايف كفاءة املرُتجم وموهبة 
بلغة  األساسية  اللغوية  بالكفاءات  –الصحايف  املرُتجم  يتمتع  أن  الطبيعي  معاً. ومن  آن  الصحايف يف 
االنطالق )أي نص الخرب االصيل( ولغة الوصول )أي اللغة التي يرتجم الخرب إليها( والخربات املهنية 

التي يكتسبها الصحايف أثناء مزاولتة مهنة الصحافة.
ات ترجمة األخبار الصحافية من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية، التي      تطرح هذه الدراسة إشكاليَّ
تواجه دامئًا املرُتجم عامة  واملرُتجم –الصحايف خاصة، وميكن تلخيصها باألسئلة اآلتية: هل يوجد تشابه  
أو  اختالف بني الخرب  األصيل باللغة العربية والخرب املرُتجم باللغة الفرنسية ونسبة التامثل بينهام؟ 
هل توجد  أمانة  ودقة  يف  ترجمة برقيات وكالة فرانس برس )AFP(  أم  توجد ومضات من الخيانة 

ملضمون الخرب األصيل؟ وهل النص املرُتَجم هو نفس النص األصيل أو نص  آخر؟
وتسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن هذه اإلشكاليَّات من خالل املقارنات التحليلية لعينة البحث 

املُكونة من  األخبار الصحافية املرُتجمة من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية.
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I .الرتجمة

1. أنواع الرتجمة  

من املتعارف عليه أنه يوجد نوعان من  الرتجمة:

- الرتجمة الحرفية ) Traduction littérale (، وهي ترجمة الكلمة بكلمة ) mot à mot (. هي 

عملية نقل  يحافظ املرُتجم بها عىل  شكل ومعنى النص املَصدر  يف إنتاج  النص املرُتجم غري آبه  بلغة 

القارئ املستهدف وثقافته. ويسمى دعاة الرتجمة الحرفية بأهل املصدر ) sourciers ( ألنهم  يعطون 

  .) Texte source ( األولوية للنص األصل

-  الرتجمة بترصف  )Traduction libre(، وهي كتابة نص ُمرتجم يتالءم أسلوبه مع اللغة والثقافة 

املُستقبلة بهدف ضامن مقروئيته من قبل القارئ املستهدف.

    ويطلق اسم  أهل الهدف )ciblistes(  عىل أنصار  الرتجمة بترصف  الّذين يعتربون بأنها الطريقة 

األفضل يف الرتجمة واألكرث فعالية رغم لجوء املرُتجم أحيانًا إىل إجراء بعض التغيريات والتعديالت يف 

.)Lecteur cible( النص األصيل من أجل كتابة نص ُمرتجم يتوافق مع لغة القارئ املستهذف وثقافته

2.  األمانة  يف الرتجمة  

الحرفية   الرتجمة  مؤيدي  بني  التاريخي  الخالف  ظهر  الرتجمة،  طرائق  حول  النقاش  تّم  كلاّم    

)littérale  Traduction  ( وأنصار  الرتجمة بترصف   )Traduction libre(.  من نتائج هذا النقاش  

ظهور الخالفات بني املرُتجمني واألدباء واملفكرين والفالسفة  وغريهم حول موضوع األمانة يف الرتجمة.

 وهنا ال بد من طرح السؤال اآليت: ماذا تعني األمانة  يف الرتجمة أو املرُتجم األمني؟

إليه  املوكول  اليشء  عىل  ويحافظ  يحفظ  والذي  به  املوثوق  الشخص  هو  األمني   الشخص  إن      

ُعْهَدتِِه؛ وقياًسا عىل ذلك، عندما نقول مثالً » ُمرتجم أمني«، نعني ونقصد    التي هي يف   أو األمانة 

النص  ما ورد شكالً وروًحا  يف  املحافظة عىل  ُل تَِبَعاِت  يَتََحمَّ الذي  به واملسؤول   املوثوق  الشخص 

األصيل املوضوع يف ُعْهَدتِِه أثناء  ترجمته إىل لغة أخرى وبالتعبري قدر اإلمكان  عن مقاصد مؤلف 

نص االنطالق. 

    وهذا األمر يعني أيًضا  أن من واجب  املرُتجم  السعي إىل  إيجاد توازن بني لغة النص األصيل   
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)لغة – االنطالق   Langue de départ  (  وثقافة – النبع ) culture source (  مع لغة  الوصول 

)  Langue d’arrivée (   وثقافة – الهدف  ) culture cible (. وهذا ما أشار إليه الكاتب واملرتجم 

الفرنيس فالريي الربو  )  Valéry Larbaud 1881 – 1957  ( عند استخدامه الجملة املفتاح   »ميزان 

 .» Peseur des mots  واعتباره املرُتجم »واِزن  الكلامت   balance du traducteur  » املرتجم

3 . الخيانة يف الرتجمة  

    يعترب املرتجم الفرنيس أنطوان بارمان ) Antoine Berman1991    - 1942( أن  الكالم عن الرتجمة 

»يعني الكالم عن الكذب والحقيقة، عن الخيانة واألمانة«. وحسب رأي عدد من املنظّرين يف علم 

الرتجمة فإّن »الرتجمة هي خيانة  Traduire c’est trahir«؛ وهذا يعني أن الرتجمة  هي خيانة للنص 

األصيل ألن املرُتجم يضع دامئًا نصب عينيه مضمون النص الذي يرتجمه وكيفية التعبري عن روحه، وهو 

ال يهتم عادة  بشكله ألن همه األسايس هو ترجمة مضمون النص األصيل  وليس الرتجمة الحرفية أو 

كلمة بكلمة. وهكذا يصبح املرتجم حسب رأيهم خائًنا ملؤلف النص األصيل ألن الرتجمة غري متوافقة 

مع روح النص األصيل ومغايرة أحيانًا ملا أراده مؤلف النص بلغة االنطالق إيصاله إىل القارئ.

    يف معظم األحيان، يعترب البعض أن الرتجمة املثالية هي مهمة مستحيلة ألنها ترض بالنص األصيل 

 Ménage 1613 – Gilles ( الفرنيس جيل ميناج  الكاتب والناقد األديب  شكالً ومضمونًا. وقد شبّه 

.»La belle infidèle« 1692(   الرتجمة باملرأة الجميلة الخائنة

     لكن ميكن تفادي خيانة املرُتجم  للنص األصيل، ورمبا يف بعض األحيان  تشوهاته  من خالل التفاعل 

الكتايب والرتجمي  بني  كاتب  النص األصيل واملرُتجم الذي ينقله  إىل لغة أخرى.  يوجد مثال عىل ذلك 

وأعني التجربة الرائدة التي قام بها الكاتب  الجزائري واسيني األعرج مع املرُتجم مارسيل بوا أثناء 

ترجمة  روايته العربية » سيدة املقام« إىل اللغة الفرنسية بعنوان »أجنحة امللكة« )انظر  الجزيرة 

نت  2011-6-5(.  والجدير بالذكر أن هذا النموذج من الرتجمة هو نادر جداً ألن كتّاب النص األصيل 

ال يشاركون عادة  يف ترجمة مؤلفاتهم.  

    وحول هذا املوضوع اعترب  الروايئ الجزائري واسيني األعرج أن الرتجمة األدبية هي حكاًم »خيانة 

إجبارية بسبب عدم وجود خيار آخر« ، ولكنه شّدد أيًضا عىل أن الرتجمة هي »جرس واصل بني لغتني، 

خصوًصا حني يتوفر مرتجم قادر عىل غزل الوشائج بني اللغتني«.
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    وهذا ما تم تحقيقه يف التجربة الرتجمية الطليعية بني الروايئ  واسيني األعرج  واملرُتجم مارسيل بوا  

التي  تحدث عنها الروايئ  واسيني األعرج  قائالً: »... مارسيل بوا يرُتجم وأنا أراجع الرتجمة، ويجري 

نقاش بيننا تكون غايته كيفية كتابة النص املرُتجم  بشكل يكون قريبًا من النص األصيل«. وأضاف أن 

مهارة املرتجم تظهر عندما ميارس املرُتجم  »الصدق داخل الخيانة، ألن الرتجمة ليست إعادة إنتاج 

للنص... والرتجمة الجيدة هي التي نقرأ فيها النصني ونشعر بالتواشج بينهام«.

4.  الّدقة يف الرتجمة  

      إن األمانة  يف الرتجمة  ال ترتقي دامئًا إىل درجة  الكامل خاصة أن النص املرُتجم ال ميكن أن 

يكون شبيًها أو مثيالً للنص املكتوب بلغة االنطالق. وهذا االختالف بني النصني  دفع  بول ريكور  إىل  

التأكيد عىل   صعوبة ترجمة أي نص بدقة عالية exactitude  لعدم وجود معيار علمي وموضوعي  

ملقارنة  التشابه واالختالف  بني النصني األصيل واملرُتجم ومدى التامثل بينهام. ويضيف بول ريكور 

قائالً: »وبناء عىل ذلك، فإن كل محاولة للوصول إىل ترجمة مثالية هي مستحيلة. لذلك يجب التخيل 

عن اللهاث وراء فكرة النص »املرُتجم املثايل«، والبديل عن ذلك هو ترجمة ما يريد قوله مؤلف النص 

األصيل بدقة  ونزاهة ألن املرُتجم ال ميكنه الدخول إىل ثنايا وخبايا مقاصد مؤلف النص األصيل«.

II .الرتجمة الصحافية

  إن الرتجمة الصحافية هي مجال من مجاالت الرتجمة، ولكن املرُتجم هو أيًضا  صحايف ألنه ميارس 

مهمتني يف آن معا:  ترجمة الخرب وصياغته حسب األنواع والقوالب الصحافية. ويف حال مل يكن املرُتجم 

صحافيًا، يجب عليه اكتساب أسس كتابة الخرب وبعض املهارات املهنية الخاصة بها.

مؤهالت املرُتجم - الصحايف. 1

     إن  املرُتجم – الصحايف الذي ينقل  خرباً صحافياً من لغة إىل أخرى يجب عليه تطبيق القواعد 

املهنية يف تحرير الخرب الصحايف. والرتجمة الصحافية تتطلب كفاءة املرُتجم وموهبة الصحايف يف آن 

معاً. ومن الطبيعي أن يتمتع املرُتجم –الصحايف بكفاءات لغوية وخربات مهنية نذكر منها عىل سبيل 

املثال:

األمانة، الخيانة والدقة يف ترجمة الخرب



95اإلتصال والتنمية

	 ولغة األصيل(  الخرب  نص  )أي  االنطالق  بلغة  والرضورية  األساسية  اللغوية  الكفاءات  امتالك 

املرُتجمة  الصحافية  األخبار  تكون نصوص  إليها(. وهكذا  الخرب  يرتجم  التي  اللغة  )أي  الوصول 

متوافقة مع وقائع الخرب الصحايف األصيل ومصاغًة بأسلوب صحايف سلس واضح ومفهوم من قارئ 

الخرب املرُتجم ألن الغاية األساس هي مقروئية الخرب الصحايف. 

	 مهارات التحقق من مصداقية مصادر األخبار املختلفة واملتعددة من أجل تاليف أي خطأ أو سوء

فهم ملضمون ترجمة الخرب الصحايف األصيل.

	 التمتع باملهارات  التحريرية املهنية  املرتكزة عىل  معرفة القواعد و التقنيات الصحافية املتبعة

يف التحرير الصحايف. 

	

الخصائص العامة للخرب الصحايف املرُتجم . 2

    إن مادة  الرتجمة الصحافية هي الخرب، أي  النص الصحايف الذي ينقل وقائع  حدث ما وينقله 

املرُتجم – الصحايف من لغة إىل لغة أخرى بأسلوب جّذاب بهدف إثارة انتباه املتلقي وحثه عىل قراءة 

الخرب املرتجم من أجل  إعالمه مبجريات هذا الحدث.  

    وتجدر اإلشارة إىل أن  الخرب الصحايف املرُتجم  يتميز بخصائص العاّمة نذكر منها عىل سبيل الذكر 

ال الحرص:

	 عنوان النص الصحايف املرُتجم هو العنرص األسايس يف الخرب املَصدر والخرب املرُتجم؛ ويهدف

املرُتجم. ومن  للخرب  املتلقي  العنوان  يخدع  أن ال  قراءته رشط  املتلقي وحثه عىل  اهتامم  إثارة  إىل 

سامت العنوان الناجح أن يكون قصريًا وواضًحا يتضمن وقائع وجوهر الخرب وانعكاًسا ملضمونه.

	 ،جسم الخرب املرُتجم: كل خرب صحايف ُمرتجم  يجب أن يكون واضًحا وجذابًا ومقروًءا. لذلك

يجب عىل املرُتجم -الصحايف بذل جهد كبري  يف تحسني كتابة الخرب املرُتجم واعتامد أسلوب  سلس 

وجّذاب من أجل إغواء املتلقي بقراءة نص الخرب املنقول إىل لغة أخرى وإثارة اهتامم القارئ وحرشيته 

من البداية إىل النهاية.

	 عدد مراجعة  –الصحايف  املرُتجم  عىل  أخرى  لغة  إىل  لغة  من  صحايف  خرب  ترجمة  تفرض 

من الوثائق واملعلومات املرتبطة بوقائع الخرب املصدر املكتوب بلغة االنطالق لفهم السياق املحيط 

َحَدَث يف منطقٍة  الصحايف  الخرب  الواردة فيه وخاصة عندما يكون  املعلومات  به وللتأكد من صحة 
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جغرافيٍة معينٍة وله عالقٌة مبجموعة سياسية أو إثنية أو دينية... إلخ.

	 يجب عىل املرُتجم-الصحايف االلتزام بالوضوح واإلبداع يف كتابة الخرب املرُتجم، وبإمكانه أخذ

هامش من الحرية يف الرتجمة ولكن  برشط عدم اإلبتعاد عن النص الصحايف األصيل. 

	 ويجب ، يجب تقسيم جسم الخرب الصحايف املرُتجم إىل فقرات قصرية، الربُط بينها رضوريٌّ

أن تكون فقرات جسم الخرب مرتبطة منطقيًا بعضها ببعض )الخط التحريري(. 

	 يتجنب املرُتجم-الصحايف اللجوء إىل التالعب بالكلامت ) التورية ... ( يف كتابة جسم الخرب

الصحايف املرتجم ألن ذلك يفقدها معانيها. 

	 يف جسم  الخرب  ) sigles ( يجب عىل املرُتجم- الصحايف  عدم كتابة اختصارات  الكلامت

الصحايف املرُتجم من دون رشح مضمونها وكتابتها بوضوح )منظمة األمم املتحدة  ONU(، وكذلك 

كتابة  الصفة الرسمية أو العلمية ألسامء األشخاص الذين يتم  ذكرهم يف الخرب املرُتجم. 

	 مينع استخدام اإلحالة إىل الهوامش أو الحوايش يف كتابة الخرب املصدر والخرب املرُتجم ألنها

عامل تشويش للقراءة. 

	 إن الخرب املنقول من لغة إىل لغة أخرى يأخذ بعني االعتبار املستويات التعليمية املختلفة

للمتلقني؛ ولذلك  يعمد املرُتجم -الصحايف إىل ترجمة مضمون الخرب املصدر بكلامت واضحة وبسيطة 

ومفهومة من الجمهور املتلقي. والوضوح يف الخرب مير عادة بالبساطة والسالسة كتابًة، علاًم أن الّدقة 

)exactitude( يف التعبري تعطي الخرب أو النص الصحايف قوًة وتأثريا.
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خالصة:

     بعد التعريِف بكلٍّ من الرتجمة األدبية والرتجمة الصحافية وعرِض أسسهام، ميكن إبداء املالحظة 

اآلتية:

    إن مرتجم األعامل األدبية والفكرية يتمتع بهامش من الحرية أثناء نقله نص من لغة إىل أخرى، 

وهو يلتزم أيًضا  قدر اإلمكان باألمانة والّدقة يف الرتجمة.

     أما املرتجم الصحايف فهو يلتزم التزاًما كامالً مبضمون الخرب الصحايف املصدر أثناء ترجمته إىل لغة 

أخرى مع األخذ بعني االعتبار بأن يكون نص الخرب املرتجم واضًحا ودقيًقا، وبالتايل يجب عىل املرتجم 

الصحايف ترجمة ما ورد من وقائع يف الخرب املصدر. 

 .III ميثاق وأصول  وأخالقيات العمل التحريري 

    إن ميثاق  وكالة  فرانس  برس  ألصول  وأخالقيات  العمل التحريري  الذي تم  إصداره بتاريخ 

19 نيسان 2017  تضمن  أصوَل وأخالقيات املامرسة املهنية التحريرية والتوجيهات والتعليامت التي 

يتوجب  عىل الصحايف العامل فيها االلتزام بها. 

ميثاق العمل التحريري . 1

     استندُت إىل وثيقة  »ميثاق  وكالة  فرانس  برس  ألصول  وأخالقيات العمل  التحريري« يف  وكالة 

فرانس برس من أجل تقديم  موجز عن واجبات الصحايف العامل فيها أثناء القيام بالتغطية اإلعالمية 

برقية  وكتابة  املعلومات  عملية جمع  تطبيقها يف  عليه  املفروض  اإللزامية  القواعد  وعن  ما  لحدث 

األخبار والخطوات املتبعة قبل إرسالها من الوكالة إىل املشرتكني. ومن أهم قواعد وأصول أخالقيات 

العمل التحريري نذكر  ما ييل:

يؤّمن صحافيو وكالة فرانس برس تغطية صحيحة عادلة ومحايدة ومتوازنة للحدث. هذا األمر - 

يتم عن طريق االتّصال بجميع األطراف املعنيني بالخرب والحصول عىل معلومات حول تفاصيله 

باإلضافة إىل مالحظاتهم... وميتنع املراسل عن نقل وجهات نظر تتعارض مع الوقائع املثبتة يف 

وقائع الخرب، وتلتزم وكالة فرانس برس بتصحيح أخطائها املتعلقة بالوقائع برسعة وشفافية، ويف 
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حال الرضورة يتم  إلغاء الخرب وحذفه  من بنك معلوماتها.  

يلتزم صحافيو وكالة فرانس برس بالحياد وبعدم تبني أفكار مسبقة أو القيام بعمل مهني يخالف - 

ضمريهم املهني.

ينقل صحافيو وكالة فرانس برس وقائع الحدث بدقة قبل صياغة الخرب مع إظهار الحرص الشديد  - 

الحقيقة وعدم  استبعاد  بعض املعلومات عمًدا؛ وهم  ال يكتفون  بنقل األخبار  عىل تقيّص 

التي تصل إليهم  أو الذين يحصلون عليها من دون التدقيق بها والتثبت من صحتها ألن البحث 

عن حقيقة الوقائع خطوة إلزامية ورضورية، والتشكيك من أهم الخصال املهنية  ملراسل وكالة 

فرانس برس.

    ومييز مراسل وكالة فرانس برس بني الوقائع والشائعات والتعليقات، ويجب أن ينسب كل خرب إىل 

مصدر معلوم وال ميكن استخدام مصادر مجهولة. ويجب أن يكون االستناد إىل مصادر مجهولة هو 

االستثناء وليس القاعدة. وعىل مراسل وكالة فرانس برس رشح األسباب التي متنعه من التعريف عن 

املصدر.

    باإلضافة إىل ذلك ميتنع مراسل وكالة فرانس برس بشكل مطلق عن املبالغة والتضخيم، وعليه 

استبعاد صيغ التفضيل يف صياغة برقية الخرب مثل »األول« و«األعظم« و«األفضل« و«األسوأ«.

يلتزم صحافيو وكالة فرانس برس بالحفاظ عىل رسية مصادرهم التي متّدهم باملعلومات )الرسية(، - 

وينبغي عليهم عدم الكشف عن هويتها لتفادي تعريضها للخطر عمًدا أو عن غري قصد.

يُعرّف صحافيو وكالة فرانس برس عن مصادر أخبارهم بشفافية وال ينتحلون أقواالً. كام أنهم ال - 

يعرضون أخبارهم عىل مصادرهم إلعادة قراءتها قبل بثها. ومن املفروض عىل  املراسل العامل يف 

وكالة فرانس برس أن يذكر يف برقيته إذا كانت األسئلة قد تم عرضها مسبًقا عىل الشخص املعني 

بالخرب. ويف كل األحوال ال يرسل صحايف وكالة فرانس برس نصَّ مقابلٍة إىل الشخص املعني إلعادة 

قراءتها )لالطالع عليه( ولكن ميكنه معاودة االتّصال به لتوضيح  الكالم الذي قاله.

يحرتم صحافيو وكالة فرانس برس قرينة الرباءة وميتنعون عن التلميح أو الترصيح بأن شخًصا - 

وّجهت إليه تهمة ما أو فتح تحقيق معه عىل أنه مذنب.

بالصور -  التالعب  بعدم   ملزمون  برس  فرانس  وكالة  يف  والفيديو  الصور  قسمي  صحافيّي  إن 

الصحافية أو تعديل تركيبها بهدف تغيري معانيها. 
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 ويحظّر عىل مصوري وكالة فرانس برس وتحت طائلة املسؤولية تركيب مشهد أو إعادة متثيل حدث 

أو تغيري ساحة الحدث بربنامج فوتوشوب ألن صورة وكالة فرانس برس يجب أن تكون وسيلة لنقل 

الحقيقة وليس تزييفها وتحريفها.

أما الكالم املرفق بالصورة، فيجب أن يعكس الواقع مع االكتفاء مبا تظهره الصورة وما نعرفه عنها 

وااللتزام  بقواعد الّدقة والصحة يف العمل الصحايف، ويكون خالصة اإلجابات عن األسئلة اآلتية: َمن 

هو الشخص يف الصورة؟ أين التقطت؟ متى؟ ماذا تظهر؟ وملاذا؟

عنارص بــرقــيــة وكالة فرانس برس . 2

إن كلمة برقية يف مهنة الصحافة تعني اصطالًحا النص الصحايف أو الخرب الذي يتضمن وقائع حدث ما 

جرى يف مكان وزمان ما ويجب إيصاله برسعة إىل املشرتكني يف وكالة األنباء.

رئاسة  وثابت معتمد صادر عن  برس وفق منوذج معني  فرانس  وكالة  األخبار يف  برقية  كتابة   يتّم 

التحرير يف وكالة فرانس برس، وهو مؤلف من العنارص التالية:

السـطـر األّول مـن البـرقـيـة- 

إن  السطر األول من الربقية يتضمن أرقاًما وحروفًا بهدف تصنيفها: ترقيم الربقية، رمزها اإلعالمي، - 

عدد الكلامت، أنواعها: النبأ املوجز )فالش(، اإلعالن املسبق عن الحدث، النبأ العاجل أو  برقية 

عادية.

عـنـوان الـبـرقـيـة- 

الربقية -  موضوع  إىل  ورصانة  ودقة  بإيجاز  تشري  جملة  أو  مفتاحية  كلمة  من  العنوان  يتكّون 

ويساعد عىل معرفته برسعة.  

مكان وتـاريـخ الـبـرقـيـة - 

يتّم ذكر اسم مكان الحدث يف الربقية )املدينة أو الدولة ... إلخ( والساعة واليوم والشهر الذي - 

جرى فيه  واسم املكان الذي ُوجد فيه مراسل الوكالة )agencier(  أثناء  تغطيته وقائع هذا 

الحدث باإلضافة إىل رمز وكالة فرانس برس ) أ ف ب (.

مقدمة الربقية- 

إن املقدمة هي فقرة يرتاوح طولها بني ثالثة أو خمسة أسطر )بني 20 و40 كلمة(، وتتضمُن عادًة  - 
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التالية: من؟ ماذا؟ متى؟  األسئلة األساسية  اإلجابة عن  أخبار وكالة فرانس برس  برقية  مقدمة 

أين؟، واإلجابة عن هذه  األسئلة األربعة تشّكل نواة تحرير جسم الربقية وهي املقياس األسايس 

للتأكد من وجود  العنارص املكّونة للخرب.

جسم  الربقية- 

-     يتكّون جسم الربقية من  أربع أو خمس فقرات يكون عدد كلامتها بني 150 و250 كلمة.

-    ويتّم ترتيب فقرات جسم الربقية حسب قاعدة »الهرم املقلوب« أي بطريقة تدريجية تنازلية 

بحيث يتم وضع العنرص اإلخباري األهم يف الفقرة األوىل ثم العنرص اإلخباري األقل أهمية يف الفقرة 

الثانية وهكذا دواليك.

    والجدير بالذكر أن  برقية األخبار يف وكالة فرانس برس ال تحتوي عىل عناوين فرعية كام هو 

الحال يف األنواع الصحافية األخرى )الخرب املركب، املقال الصحايف، التقرير الصحايف، التحقيق الصحايف، 

الريبورتاج الصحايف... إلخ(.

السطر األخري من الربقية- 

    يشتمل السطر األخري من الربقية عىل  األحرف األوىل السم صحايف الوكالة الذي حرر الربقية أو الذي 

أعاد تحريرها، وتحديد ساعة ويوم وسنة نرش الربقية.

املسار التحريري لربقية الخرب باللغة العربية واملرُتجمة إىل اللغة الفرنسية . 3

    تعتمد وكالة فرانس برس يف  نرش األخبار املتعلقة بالعامل العريب واملكتوبة باللغة الفرنسية عىل  

برقيات أخبار الصحافيني  الناطقني باللغة العربية واملرُتجمة إىل اللغة الفرنسية يف املكتب اإلقليمي 

للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف نيقوسيا - قربص.

    وتجدر اإلشارة إىل أن برقية الخرب املكتوبة باللغة العربية املرُتجمة إىل اللغة الفرنسية تسلُك املسار 

اآليت:

يُرسل صحايف وكالة فرانس برس برقية باللغة العربية حول وقائع حدث ما جرى يف بلد عريب - 

الربقية  - قربص. وتحرر هذه  نيقوسيا  أفريقيا يف  األوسط وشامل  للرشق  اإلقليمي  املكتب  إىل 

وفق مندرجات »ميثاق  وكالة  فرانس  برس  ألصول  وأخالقيات  العمل  التحريري« الصادر  

بتاريخ 19 نيسان 2017  واملتضمن  أصول وأخالقيات املامرسة املهنية التحريرية والتوجيهات 
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والتعليامت التي يتوجب عىل الصحايف العامل االلتزام بها )كام ذكرنا سابقاً؟(.

بعد وصول هذه الربقية باللغة العربية إىل املكتب اإلقليمي لوكالة فرانس برس يف نيقوسيا يتم - 

إرسالها حسب موضوع الخرب إىل قسم األخبار املختص، وبعد قراءة هذه الربقية الخرب يقّرر رئيس 

القسم إذا كان هذا الخرب يستحق النرش أم ال. ويف حال كان االختيار إيجابيًا يرسله إىل قسم 

الرتجمة باللغة الفرنسية.

عندما يتلقى  املرُتجم- الصحايف  برقية الخرب حول حدث ما يتأكد من أن مكونات الخرب واضحة - 

وكاملة  باستخدام قاعدة  »األسئلة الخمسة« املتعلقة بالعنارص املكونة للخرب وهي: من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟ ملاذا؟ 

ويف حال عدم وجود إجابات واضحة عن هذه األسئلة يقوم املرُتجم- الصحايف باالتّصال مبراسل - 

الوكالة  agencier  الذي كتب الخرب باللغة العربية  للحصول عىل إيضاحات حول املعلومات 

الناقصة أو الغامضة الواردة يف الخرب.

بدقة -  الفرنسية  اللغة  إىل  الخرب  برقية  املرُتجم-الصحايف برتجمة مضمون  يقوم  املرحلة  يف هذه 

وأمانة ورصانة وبحيادية تاّمة ومن دون التعبري عن رأيه. ويحرص أيًضا عىل أن تكون الرتجمة 

الفرنسية لربقية الخرب باللّغة العربية مفهومة من املتلقي الفرنيس وأن ال تتضمن أسامء ومفاهيم 

يصعب فهمها.

    وبعد االنتهاء من ترجمة برقية  الخرب املكتوبة باللغة العربية إىل اللغة الفرنسية ترسل النسخة 

املرتجمة إىل املركز الرئييس لوكالة فرانس برس يف باريس.

IV .   وكالة فرانس برس والدولة الفرنسية: عالقة مالية ملتبسة

    إن وكالة فرانس برس هي وكالة أنباء عاملية تؤّمن تغطية رسيعة وبحرفية  لألحداث التي تجري يف 

العامل عىل مدار الساعة وبست لغات مختلفة من خالل النص والصورة، الفيديو والوسائط املتعددة 

عدد  يبلغ  وتكنولوجيا.  وعلوم  فنون، صحة  رياضة،  اقتصاد،  سياسة، حروب،  املجاالت:  مختلف  يف 

العاملني فيها 2400 شخًصا من 80 جنسية مختلفة، وهم موزعون عىل 151 دولة. 
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أوالً: الوضع القانوين لوكالة فرانس برس 

      تّم تأسيس وكالة فرانس برس مبوجب القانون رقم 32-57 الصادر بتاريخ  10 كانون الثاين1957  

نيسان  2015- املادة 15(. وتنّص  بتاريخ  17  الصادر  )معدل مبوجب القانون رقم 2015 – 433  

املادتان  األوىل والثانية من هذا القانون عىل ما ييل:

املادة األوىل: 

    تّم إنشاء منظمة مستقلة ذات شخصية مدنية تحت اسم وكالة فرانس برس،  ويتّم عملها وفق 

القواعد التجارية.

إن الغاية من تأسيس وكالة فرانس برس هي:

1. البحث، يف فرنسا وخارجها، عن عنارص األنباء أو األخبار الكاملة ومبوضوعية.

2. توزيع هذه األخبار عىل  املستخدمني مقابل مبلغ مايل.

املادة الثانية: 

يخضع نشاط وكالة فرانس برس لاللتزامات األساسية التالية:

1. ال يجوز لوكالة فرانس برس تحت أي ظرف كان األخذ بعني االعتبار التأثريات أو االعتبارات التي 

من شأنها التأثري  سلبًا عىل دقة أو موضوعية األخبار... وال يجب عليها تحت أي ظرف من الظروف 

أن تنتقل  قانونيًا أو فعليًا إىل نفوِذ سلطِة رقابٍة قانونية أو فعلية لجامعة إيديولوجية، سياسية أو 

اقتصادية.

2. يجب عىل وكالة فرانس برس، وبقدر ما تسمح به مواردها وإمكانياتها، تطوير عملها وتحسني 

تنظيمها من أجل إعطاء املستخدمني الفرنسيني واألجانب وبشكل منتظم وغري متقطع أخبارا دقيقة، 

محايدة وجديرة بالثقة.

    تجدر اإلشارة إىل أنه  يف الفرتة الزمنية املمتدة بني تاريخ إصدار القانون رقم  32-57 الصادر بتاريخ  

10 كانون الثاين 1957 الذي تّم مبوجبه تأسيس  وكالة فرانس برس وتاريخ تعديله مبوجب القانون 

رقم 2015 – 433  الصادر بتاريخ  17 نيسان  2015، تعرّضت وكالة فرانس برس النتقادات كثرية  

واتهامات عديدة حول حياديتها ونزاهتها يف نقل األخبار بسبب عالقتها  املالية امللتبسة والغامضة 

مع الدولة الفرنسية التي تدعمها ماليًا، وقد نتج عن هذه العالقة خضوُع وكالة فرانس برس الدائم 

لتوجيهات الحكومة الفرنسية  منذ تأسيسها.
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     هذه االتهامات املشّككة باستقاللية وكالة فرانس برس يف نقل األخبار ترتكز عىل تلقيها مساعدات 

مالية غري مبارشة من الحكومة الفرنسية؛ وهذا الدعم املايل  دفع  وكالة األنباء األملانية DAPD )مل 

تعد موجودة بعد إعالن إفالسها  يف 2 ترشين األول 2012( إىل تقديم  شكوى ضد وكالة فرانس برس 

)AFP( لدى  املفوضية  األوروبية ) Commission Européenne ( يف  بروكسل سنة 2010 تتهمها 

باالستفادة من مساعدات مالية غري مرشوعة من الدولة الفرنسية من خالل االشرتاكات السنوية يف 

الفرنسية يف  الوزارات واإلدارات والسفارات والقنصليات  خدمة أخبار وكالة فرانس برس  من قبل 

 DAPD ( العامل والتي تبلغ قيمتها  نحو %40 من مداخيل الوكالة واعتربت وكالة األنباء  األملانية

 Droit européen de la  ( التجاري  للتنافس  األورويب  للقانون  مخالًفا  يعترب   الفعل   هذا  أن   )

concurrence (. وباملقابل  نفت وكالة فرانس برس هذه التهمة واعتربت أن هذه  املساعدات املالية 

هي مرشوعة ومربرة ألنها تقوم مبهاّم  تندرج يف خدمة املصلحة العامة الفرنسية.  

    ومبا أن القانون الذي تأسست مبوجبه وكالة فرانس برس ) رقم  32-57 الصادر بتاريخ  10 كانون 

الثاين 1957( والصادر عن الربملان الفرنيس مل ينص رصاحة عىل  أن املهام  التي تقوم بها الوكالة هي 

يف خدمة املصلحة العامة، عمدت الحكومة الفرنسية إىل تعديله والسيام املادة 13 مبوجب القانون 

رقم 2015 – 433  الصادر بتاريخ  17 نيسان  2015  والذي سبق أن أقرته  الجمعية الوطنية الفرنسية 

بتاريخ 1  شبا ط   2012   و وافق عليه  مجلس الشيوخ الفرنيس بتاريخ  29 شباط 2012. وقد نّصت املادة 13 

رصاحة بأنَّ وكالة فرانس برس تؤّدي مهامَّ تخدم املصلحة العامة:

» املادة 13 :  املعدلة مبوجب القانون رقم 2015 – 433  الصادر بتاريخ  17 نيسان  2015.

تتكّون موارد وكالة فرانس برس من بيع الوثائق وخدمات األخبار إىل عمالئها، ومن التعويض املايل 

من قبل الدولة الفرنسية عن التكاليف الصافية الناتجة عن إنجاز مهامها التي لها طابع املصلحة 

العامة  عىل النحو املحدد يف املادتني 1 و 2 من هذا القانون وباملدخول املايل من ممتلكاتها…« 

     وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا التعديل اكتسب أهمية كبرية ألنه أكّد  قانونية الدعم املايل من الدولة 

الفرنسية  لوكالة فرانس برس لكونها  تؤّدي  مهامَّ تخدم املصلحة العامة للدولة الفرنسية. وقد ساهم 

هذا التعديل أيًضا بإنهاء الخالف القانوين بني الوكالة واملفوضية األوروبية يف بروكسل التي  أصدرت 

برس  فرانس  لوكالة  عامة«  منفعة  »ذات  املوصوفة  باملهام  فيه  اعرتفت   27-3-2014 بتاريخ  حكامً 

وبقانونية حصولها عىل املساعدات املالية من الحكومة الفرنسية  مقابل القيام بهذه املهام خاصة أنها 
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الوكالة العاملية لألنباء الوحيدة باللغة الفرنسية. 

ثانياً: شكوك حول حيادية الدولة الفرنسية 

      وعىل الرغم من توضيح العالقة بني وكالة فرانس برس والدولة الفرنسية إال أن ذلك مل يبّدد 

الشكوك حول االرتباط الوثيق بينهام وتأثري الحكومة الفرنسية عىل السياسة التحريرية للوكالة، خاصة 

أّن الدعم املايل للوكالة من الحكومة الفرنسية يبلغ نحو %40 من مدخولها السنوي عن طريق رسوم 

اشرتاكات الوزارات واإلدارات والسفارات والقنصليات الفرنسية.

      وبناء عىل ذلك اعترب عدٌد كبرٌي من املعنيني بوسائل اإلعالم أن هذا الدعم املايل من الحكومة 

الفرنسية له تأثري قوي وغري مبارش يف  رسم السياسة التحريرية لوكالة فرانس برس وخاصة يف النزاعات 

العسكرية أو التجارية أو سواها، التي تكون طرفًا فيها. ويف بعض األحيان، تكون الوكالة ناطقة غري 

رسمية مبواقف الحكومة الفرنسية.

      ومهامُّ وكالة فرانس برس هذه، أشار إليها الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون برصاحة يف خطابه 

بتاريخ  11 ترشين األول 2018  يف جلسة افتتاح القمة الفرنكوفونية يف يريفان ) أرمينيا  ( من خالل 

تأكيده عىل أن وكالة فرانس برس  تقوم »بدور محوري  وأسايس وفّعال  يف تعزيز دور الفرنكوفونية 

يف العامل  نظراً النتشارها العاملي الفريد من نوعه«.

واستناداً إىل هذه الوقائع من الطبيعي القول بأن العالقة بني الحكومة الفرنسية ووكالة فرانس برس 

هي عالقة تبادل املصالح ومن شأنها التأثري عىل مصداقيتها.

V . التزام وكالة فرانس برس  باألمانة والدقة يف ترجمة الخرب

     من أجل معرفة مدى احرتام وكالة فرانس برس معايري األمانة والدقة يف ترجمة أخبارها، قام 

الباحث بالخطوات اآلتية: 

مجتمع وعّينة  الدراسة ) corpus ( وتحليلها . 1

     تم اختيار 100 برقية أخبار باللغة العربية متعلقة بالعامل العريب متّت ترجمتها إىل اللغة الفرنسية 

يف املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف نيقوسيا من أجل دراستها يف الفرتة املمتدة من 

18 آب 2018 إىل 12 ترشين األول 2018؛ وبعد إجراء تحليل مضمون هذه الربقيات ) عيّنة مجتمع 
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الدراسة ( أمكن إبداء املالحظات اآلتية:

برقيات -  لوكالة فرانس برس جميع  أفريقيا  اإلقليمي للرشق األوسط وشامل  املكتب  مل  يرتجم 

األخبار املكتوبة باللغة العربية إىل اللغة الفرنسية، ألن اختيار مواضيع األخبار تّم وفق معيار 

لها  والتي  الفرانكوفونية  الدول  يف  الفرنسية  باللغة  والناطقني  الفرنسيني  املشرتكني  اهتاممات 

انعكاسات سياسية أو تجارية عليها... إلخ. 

اللغة -  إىل  العربية  اللغة  من  العريب   بالعامل  املتعلّقة  األخبار  لربقيات  –املرُتِجم  الصحايف  التزم   

الفرنسية مبضمون الخرب املصدر املكتوب باللغة العربية، ولكنه أخذ  بعني االعتبار خصوصية 

اللغة الفرنسية من أجل أن يكون  الخرب املرُتجم واضًحا ومفهوًما من املتلقي املشرتك يف وكالة 

فرانس برس.

وقائع -  بنقل  واكتفى  الفرنسية  باللغة  الخرب  كتابة  الحيادية يف  مبدأ  –املرُتجم   الصحايف  طبّق   

الحدث كام ورد يف نص املصدر العريب من خالل غياب » أنا » الصحايف – املرُتجم  ورأيه يف نص  

الخرب املرُتَجم.

األنواع -  قواعد  بتطبيق  التزمت  الفرنسية  اللغة  إىل  العربية  اللغة  املرُتَجم من  الخرب  إن صياغة 

والقوالب الصحافية للخرب وخاصة الهرم املقلوب.

العمل -  باألخالقيات يف  التزمت  الفرنسية  اللغة  إىل  العربية  اللغة  املَصدر من  الخرب  ترجمة  إن 

التحريري  التي تضمنها ميثاق وكالة فرانس برس املذكور سابًقا.

2. هل تطبق وكالة فرانس برس األمانة والدقة يف ترجمة الخرب؟

    عىل الرغم من الحرفية والكفاءة املهنية التي يتميز بها الصحافيون- املرتجمون يف وكالة فرانس 

برس إال أنه من املالحظ وجود أخطاء مهنية جسيمة وخروقات للقواعد األخالقية املهنية )األمانة، 

الخيانة والدقة يف الخرب( املفروضة  يف عملية التغطية اإلخبارية من رئاسة التحرير يف  وكالة فرانس 

برس؛ وقد اخرتت ثالثة مناذج من برقيات األخبار التي تّم نرشها منتهكة املعايري املهنية واألخالقية: 

للرشق  الثاين  الله  العاهل األردين عبد  برقية وكالة فرانس برس حول تعرض موكب   : املثل األول 

بالحجارة يوم االثنني 13 حزيران 2011  

      اتهمت وسائل اإلعالم األردنية مراسلة وكالة فرانس برس  يف عاّمن رندا حبيب بنرش خرب كاذب 
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وعدم مراعاة املهنية واملصداقية واملوضوعية بسبب إرسالها برقية خرب تحمل صفة »عاجل«، وقد تم 

ترجمتها إىل اللغة الفرنسية، حول تعرّض موكب العاهل األردين يوم االثنني 13 حزيران 2011  للرشق 

بالحجارة يف محافظة الطفيلة  ) مدينة تبعد 179 كلم جنوب عامن (، ومل ترتدد وسائل إعالم عربية 

وأجنبية  يف نرش الخرب وبثّه.

      وتجدر اإلشارة إىل أن الديوان املليك األردين نفى خرب وكالة  فرانس برس حول تعرّض موكب امللك 

األردين عبدالله الثاين  للرشق بالحجارة.

      وقد اتهمت وسائل اإلعالم األردنية مراسلة وكالة فرانس برس رندا حبيب بأنها اعتمدت عىل 

العمل املكتبي للقيام مبهنتها الصحافية من دون أن تراعي أبسط قواعد العمل الصحايف القائم عىل 

 التقيّص  عن تفاصيل الخرب ومصداقيته من مصادر مختلفة قبل نرشه وبثّه. 

املثل  الثاين: إعالن وفاة مارتن بويغ

     بعد اإلعالن الخاطئ من وكالة فرانس برس عن وفاة مارتن بويج )Martin Bouygues( بتاريخ 

3 آذار  2015  قّدمت الوكالة اعتذارها إىل الصناعي بويج، وأعلنت أنه سيتم فتح تحقيق داخيل حتى 

ال يحدث هذا »الخطأ  الفادح وغري املقبول« مرة أخرى.

    يوم السبت بتاريخ 3 آذار  2015  الساعة 14:27، نرشت وكالة  فرانس برس نبأً عاجالً  يتضمن ما 

 )l’Orne(   صباح السبت يف منزله يف أورن )62 سنة( )Martin Bouygues(  ييل: »تويف مارتن بويج

إخبارنا من رئيس  تّم  ) d’Alençon Orne  ( كام  أورن  ألونسون  دارته يف الروش بالقرب من  يف 

البلدية املجاورة  سانت دينيس- سور- سارثون  )Saint-Denis-sur-Sarthon(، وقد نقلت الخرب 

وسائل اإلعالم  وشبكات التواصل االجتامعي مبا فيها شبكات املحطة التلفزيونية  TF1  التي ميلكها 

.)Martin Bouygues(

بويغ  العام ملجموعة  املدير  نائبة  نايل،  كاترين  نفت  الخرب  دقيقة من نرش هذا  ثالثني       وبعد 

اإلعالمية

  )Martin Bouygues( خرب الوفاة وأكّدت أن مارتني بويغ »بخري وقد تفاجأ بخرب وفاته«.

      هذا الخرب الكاذب ناتج عن سوء  تفاهم رهيب. لقد تدّخل رجال اإلطفاء فعلياً يف منطقة الروش 

مايب إلنقاذ  رجل اسمه مارتني تويف رغم اإلسعافات األولية له، ولكن هذا امليت  ليس رجل األعامل  

اليوم يف دارته باملنطقة. وبالفعل أجرى مراسل وكالة  مارتن بويغ الذي مل يكن موجوًدا أصالً هذا 
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فرانس برس اتّصاالً بعمدة املنطقة املجاورة الذي أكّد وفاة »مارتني«، ولكن بعد نرش خرب وفاة مارتن 

بويغ، رّصح هذا العمدة »بأن املتوىف هو مارتني ولكّني مل أذكر اسم مارتني بويغ بل ذكرت بأن رجالً 

اسمه مارتني قد تويف وهذا األمر رهيب و يدعو لألسف وأنا حزين لسامع ما جرى«. 

      وقد انتظرت وكالة فرانس برس نحو 57 دقيقة )15h24( لنفي الخرب الذي نرشته، وبتغريدة عرب 

تويرت  اعتذر رئيس مجلس اإلدارة، املدير العام لوكالة فرانس برس : »نقّدم إىل السيد مارتني بويغ وإىل 

عائلته اعتذارنا الصادق عن ارتكاب هذا الخطأ الفادح وغري املقبول«.

      ويف اليوم نفسه، أعلن رئيس مجلس اإلدارة املدير العام عن فتح تحقيق داخيل من أجل »فهم 

كيفية ارتكاب هذا الخطأ الخطري«. 

Bottom of Form املثل  الثالث: مارين لوبان من ساللة النبي محمد

     أكّدت برقية  الخرب التي نرشتها وكالة فرانس برس بتاريخ 3 أيار  2017  الساعة  12h36 بأن مارين 

لوبان املرّشحة للرئاسة الفرنسية عن حزب اليمني  املتطرف »الجبهة الوطنية   Front national« هي 

من ساللة النبي محمد حسب رأي الخبري  الفرنيس يف علم األنساب ) le généalogiste ( جان لويس 

بوكارنو )Jean-Louis Beaucarnot (  الذي أضاف بأن »والد مرشحة اليمني املتطرف مارين لوبان 

هو من مدينة بروتاين  Bretagne الفرنسية. أما أجداد مارين لوبان من جهة والدتها فكانوا تجاًرا 

عاشوا يف القرن السابع عرش بإقليم أفريون تنحدر جذروهم من عائلة ملك فرنسا لويس السادس 

وساللة النبي محمد نفسه« . واستند  الباحث عىل سلسلة من البحوث قبل أن يصل إىل إعطاء هذه 

النتيجة. 

املوضوع  املرئية واملسموعة، وكان هذا  الوسائل اإلعالمية  الخرَب عدد كبري من        وقد بّث هذا 

أيًضا هو األكرث تداوالً بني املغردين عىل تويرت وعىل صفحات وسائل التواصل االجتامعي حيث كتبوا 

تعليقات كثرية حول صحة هذا الخرب املزعوم ومدى مصداقيته.

      ويف الساعة 13h 27 بتاريخ  3 أيار 2017،  قامت الوكالة الفرنسية بسحب الخرب من التداول 

وحذفه من املوقع الرسمي للوكالة ومل تعلّق املرشحة الفرنسية عىل الخرب.

     والجدير بالذكر أن وكالة فرانس برس قّدمت اعتذارها من املشرتكني وأشارت إىل أن هذا الخرب هو  

مسودة  الربقية التي تّم نرشها عن طريق الخطأ، وكان من املفرتض التدقيق يف مضمونها ومصداقيتها 

من أجل الحصول عىل موافقة رئاسة التحرير املعنية لنرشه. 
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VI .خامتة

كتب  كام  األجنبية«  باللّغة  األصيل  النص  قراءة  من  القارئ  الرتجمة »تعفي  أن       أخرياً، صحيح 

الفيلسوف واملرتجم الفرنيس جون رينيه الدمريال ) Jean René Ladmiral   -1942( مشريا أيًضا 

إىل أّن الرتجمة من لغة إىل أخرى تطرح مشكلة قدمية - جديدة تواجه املرُتجم دامئا، وميكن تلخيصها 

بالسؤال التايل: هل النص املرُتَجم هو نفس النص األصيل أم هو نص آخر؟ ويجيب جان رينيه  الدمريال 

عن هذا السؤال املحوري  بقوله »إن النص – الهدف أو املرُتَجم ليس هو النص األصيل نفسه ولكنه 

ليس نًصا آخر«. وهنا تكمن القدرة اإلبداعية للُمرتِجم األديب أو املرُتِجم – الصحايف  يف إنتاج »النص 

اآلخر« من دون خيانة النص األصيل ومع الحرص  الشديد عىل إيصاله إىل املتلقي بوضوح وااللتزام 

بخصوصية لغة الوصول وقواعدها. 
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املرأة الجزائرية وإشكالية البحث عن الهوية بني الواقعية واالفرتاضية 

الفايسبوك أمنوذجا 

د. الطاهر موالي سعيدة-الجزائر

             أ. شاديل عبدالحق

   

Abstract:

 The concern of the Algerian woman’s and the research problematic of identity

 among reality and digital environment in facebook shapes a template of a serious

 matter that is related to the Algerian woman’s usage to these social media. The

 reflections of this usage on her true identity, thus the importance of this research

 is embodied in hour the matter is serious since the identity that the Algerian

 woman created in the blue online environment is impacting her real identity ,

 these findings were found due to some statistical tools, what anoles it valuable for

 this research , it may helps some specialist in different domains to understand this

 phenomenon and its reflections on woman in general. Through the findings online

 environment create a dilemma in woman personality, struggling between what is

the real and virtual identity.  Key words: Woman- identity-virtual-real –facebook.

املرأة الجزائرية وإشكالية البحث عن الهوية بني الواقعية واالفرتاضية 



اإلتصال والتنمية 114

مقدمة:

    شهد العامل اليوم تطورات تكنولوجية هائلة، غرّيت معامل املجتمعات وفطرة أفرادها عىل حد سواء، 

وباملقابل أّدت إىل بروز ظواهر جديدة مل يكن لها وجود من قبل، جاءت نتاج ما وفرته هذه التطورات 

من وسائل وتجهيزات أعطت لإلنسان فسحة لتخطي الحدود مبختلف أنواعها، وبناء عالقات كثرية 

مع اآلخرين مل يكن له أن يقيمها يف واقعه املعيش، ومن بني أشكال هذا التطور التكنولوجي الهائل 

التي أثرت بشكل جيل عىل األشخاص مبختلف رشائحهم نجد مواقع التواصل االجتامعي، التي فتحت 

العديد  دفعت  وانعكاسات  ظواهر  من  خلّفه  وما  الفسيح  االفرتايض  العامل  إىل  للولوج  املجال  لهم 

من الباحثني إىل الوقوف عليها ومحاولة استجالئها والوقوف عىل الدوافع التي كانت وراء حدوثها، 

خاصة وأن عالقة األشخاص بهذه املواقع أخذت منحا خطريا يتمثل يف التنامي املتسارع لهذه العالقة 

والتزايد املستمر الظاهر جليا يف ازدياد أعداد املنخرطني فيها، وازدياد الخدمات التواصلية واالجتامعية 

االفرتاضية التي وفرتها لهم هذه املواقع.

أوال: مشكلة البحث:

     فتح التطور التكنولوجي الذي شهده العامل لإلنسان نافذة فسيحة للهروب من الواقع، ومامرسة 

كل ما هو مفقود واقعيا يف العامل االفرتايض، حيث وفّر هذا الفتح  سبال كثرية  للبحث عن السكينة 

والراحة، والسفر واملتعة، وإبداء الرأي واملشاركة يف صناعته، واألهم يف كل ذلك أعطى لإلنسان فرصة 

إلثبات الشخصية والتواصل مع الغري يف حيّز اجتامعي افرتايض، وباملقابل أدى هذا األخري إىل وقوع 

الكثري من الناس يف مشكلة ضياع الهوية بني العامل الواقعي املعيش بحقيقته، والعامل االفرتايض الذي 

عن  البحث  مشكلة  تسمى  مشكلة جديدة  شّكل  مام  والوهم،  الخيال  من  الكثري  طياته  يف  يحمل 

الهوية  بني الواقع واالفرتاض، وأصبح كل ما كان ملموسا وجميال يف الواقع، باهتا فاقدا لجامله يف العامل 

االفرتايض الذي صنعته التكنولوجيا الحديثة، وأدى هذا التيه  بني العاملني )الهوية الواقعية و الهوية 

االفرتاضية(، إىل حصول نوع من األمراض النفسية يشبه مرض انفصام الشخصية  لدى الكثري من الناس 

املريض  ويظهر  الفصام،  أنواع مرض  من  نوٌع  بعدة هويات وشخصياٍت، وهو  املريض  يظهر  حيث 

بشخصيتني عىل األقل، وتكون هذه الشخصيات منفصلًة متاماً عن بعضها البعض يف الصفات حيث قد 
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يظهر مرٌض معني عند شخصيٍة منها وتعاين شخصيٌة أخرى من مرٍض آخر، كام أنَّ كل شخصية تنقل 

الشخص إىل عامٍل مختلف عن العامل الذي تعيشه الشخصية األخرى.)1(

    ومل تسلم جل الفئات املجتمعية من هذا املرض النفيس جراء فقدان الهوية والذات بني العاملني 

الواقعي واالفرتايض خاصة النساء، وذلك بعد دعوة الكثري من الهيئات واملنظامت إىل حق املرأة يف 

مواكبة التطور التكنولوجي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ويخلص هذا البحث إىل أن التحدي الذي 

يواجه املرأة هو رضورة تعلم تكنولوجيات االتّصال واملعلومات، وذلك حتى ميكنها من تشكيل أشكال 

جديدة من االتّصال، وال سيام أننا اآلن بصدد خلق مجتمع جديد، وهو مجتمع املعلومات، ويجب 

أن تتاح الفرصة للمرأة لخلق هذا املجتمع التخييل )cyber society( الذي ال بد أن يعكس قيمها 

ومصالحها، وهذا يعني اكتساب ثقافة الكمبيوتر )computer culture( عىل كل املستويات.)2(ومن 

هنا ميكننا أن نطرح اإلشكالية التالية: كيف شّكل العامل االفرتايض مشكلة الهوية لدى املرأة الجزائرية؟ 

وكيف أثّرت هذه املشكلة عىل واقعها االجتامعي.

ثانيا: تساؤالت البحث:

- ما أوجه استخدامات املرأة الجزائرية للفايسبوك؟

- ما مظاهر الهوية االفرتاضية التي صنعتها املرأة الجزائرية عىل الفايسبوك؟

- كيف أثّرت الهوية االفرتاضية التي صنعتها املرأة الجزائرية يف الفايسبوك عىل هويتها الواقعية؟

ثالثا: فروض البحث:

-  استخدام املرأة الجزائرية الفايسبوك بصورة كبرية أثّر بشكل سلبي عىل واقعها االجتامعي.

- املظاهر التي صنعتها املرأة الجزائرية يف الفايسبوك شجعت بشكل إيجايب يف خلق هوية افرتاضية.

الفايسبوك بشكل سلبي عىل هويتها  الجزائرية يف  التي صنعتها املرأة  الهوية االفرتاضية  - أثرت 

الواقعية.

رابعا: أهمية البحث والحاجة إليه:

    تكمن أهمية البحث يف ريادته حيث ميثل الخطوة األوىل يف معالجة ظاهرة انقسام هوية املرأة 
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بني واقعيتها والعامل االفرتايض املتجسد يف منوذج البحث املتمثل يف عينة البحث وتأثري الفايسبوك فيها، 

فضال عن حداثة الظاهرة من حيث تأصيلها العلمي، إذ ميكن أن تفيد املختصني يف ميادين عديدة 

كاإلعالم وعلم النفس وعلم االجتامع والرتبية والثقافة والسلوك،يف التعرف عىل هذه الظاهرة. 

خامسا: أهداف البحث:

• الوقوف عىل استخدامات املرأة الجزائرية للفايسبوك.	

• تحديد مظاهر الهوية االفرتاضية التي جسدتها املرأة الجزائرية يف الفايسبوك.	

• عىل 	 الفايسبوك  يف  الجزائرية  املرأة  جسدتها  التي  االفرتاضية  الهوية  انعكاسات  تشخيص 

هويتها الواقعية. 

سادسا: مجاالت البحث: يتخذ البحث الحايل مجاالت عدة يف تعامله مع الظاهرة تتمثل يف:

1 - املجال املكاين:املجال املكاين للبحث عىل عينة نساء من مدينة سعيدة ممثالت ملجتمع النساء 

الجزائريات بالعموم، متكن الباحث من التوصل إىل نتائج ميكن تعميمها عىل مجاالت أوسع.

2 - املجال الزماين: حددت املدة من 25/3/2018 إىل غاية 25/5/2018.

3 - املجال البرشي: اشتمل مجتمع البحث عىل أربع مفردات كام ييل:

16 طالبة من جامعة الدكتور الطاهر موالي سعيدة.- 

14 تلميذة من ثانوية عبد املؤمن مبدينة سعيدة.- 

13 موظفة بالحي اإلداري مبدينة سعيدة.- 

14 ربة بيت من مدينة سعيدة.- 

سابعا: منهج البحث:

    يعرّف الباحث محمد زيان عمر املنهج بأنه: التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من 

أجل الكشف عن حقيقة مجهولة، أو من أجل الربهنة عىل حقيقة ال يعرفها اآلخرون)3(، وعليه فإن 

هذا البحث يندرج ضمن الدراسات الوصفية التي تهدف ملعرفة انعكاسات الهوية االفرتاضية التي 

أوجدتها املرأة الجزائرية يف الفايسبوك عىل هويتها الواقعية من خالل  مفردات عينة البحث املختارة.
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ثامنا: عينة البحث:

أو طبقات متجانسة،  بتقسيم املجتمع األصيل إىل فئات  الباحث عينة طبقية حيث قام  اختار      

مفردات  تكون  أن  الطبقية  العينة  يف  يشرتط  إذ  املدروسة،  والبيانات  املعلومات  طبيعة  من حيث 

املجتمع األصيل معروفة، ليضبط الباحث أعدادها يف قوائم محددة، حتى تتسنى له مهمة تقسيم 

هذا املجتمع األصيل إىل الفئات أو الطبقات املطلوبة يف الدراسة.)4(وقد قام الباحث بتطبيق الحصص 

املتساوية يف سحب العينة الطبقية، بأخذ حصص متساوية تقريبا من كل فئة أو طبقة عىل مستوى 

املجتمع األصيل كام هو مبني يف املجال البرشي أعاله، باالعتامد عىل األسلوب القصدي، الذي يقوم 

عىل التقدير الشخيص للباحث يف اختيار مفردات مجتمع البحث، وهذا انطالقا من دراسته الكاملة 

من  تتضمنه  ما  حيث  من  األخرية،  هذه  ولطبيعة  مفردات  من  املجتمع  هذا  يحتوي  ملا  واملفصلة 

معلومات وبيانات وبالتايل اختيار تلك التي لها صلة بالبحث.)5(

تاسعاً: تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

1-الهوية: أ-لغة: هِويَة:)اسم(/ َهِويَة:فاعل من َهوَي/ هويّة:)اسم(َمْنُسوٌب إىل ُهَو/ الَهِويَُّة:البرئُالبعيدُة 

القعر/هِويَُّة اإْلنسان: َحِقيَقتُُه الُْمطْلََقُة َوِصَفاتُُه الَْجْوَهِريَّة/ هويًَّة َوطَِنيَُّة:َمَعالُِمَها َوَخَصائُِصَها الُْمَميَّزَُة 

َوأََصالَتَُها.)6(/ ب-اصطالحا:الهويّة هي اإلعالء من شأن الفرد، وهي الوعي بالّذات الثقافيّة واالجتامعيّة، 

وهي ال تعد ثابتة، وإمّنا تتحّول تبعاً لتحّول الواقع، والهويّة عبارة عن سامٍت متيّز شخصاً عن غريه 

أو مجموعة عن غريها، والهويّة هي الخصوصيّة والّذاتيّة وهي ثقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته 

وتاريخه، والهويّة جزء ال يتجزّأ من منشأ الفرد ومكان والدته حتّى وإن مل يكن أصله من نفس املنشأ.

)7(فالهوية هي مجمل السامت التي متيز شيئا عن غريه أو شخصا عن غريه أو مجموعة عن غريها، 

يربز  أن  ميكن  دينامييك  متحرك  الهوية هي يشء  وعنارص  هويته،  يف  عنارص  عدة  يحمل  منها  كل 

أحدها أو بعضها يف مرحلة معينة وبعضها اآلخر يف مرحلة أخرى، والهوية الشخصية تعرف شخصا 

بشكله واسمه وصفاته وجنسيته وعمره وتاريخ ميالده،والهوية الجمعية )وطنية أو قومية( تدل عىل 

ميزات مشرتكة أساسية ملجموعة من البرش، متيزهم عن مجموعات أخرى، وأفراد املجموعة يتشابهون 

بامليزات األساسية التي كونتهم كمجموعة، ورمبا يختلفون يف عنارص أخرى لكنها ال تؤثر عىل كونهم 

مجموعة، فام يجمع الشعب الهندي مثال هو وجودهم يف وطن واحد ولهم تاريخ طويل مشرتك، ويف 
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العرص الحديث لهم أيضا دولة واحدة ومواطنة واحدة، كل هذا يجعل منهم شعبا هنديا متاميزا رغم 

أنهم يختلفون فيام بينهم يف األديان واللغات وأمور أخرى)8(.

ج-إجرائيا: الهوية هي املميزات والصفات التي يتصف بها الشخص، ومتيّزه عن اآلخرين، يف إطارها 

الواقعي املتجسد يف املجتمع.

/ فكرة غري واقعيَّة:خياليَّة/ الَواِقِعيَُّة يف الفلسفة:  2-الواقعية: أ- لغة: واِقعيّة: )اسم(/ مصدر ِصَناِعيٌّ

يُلتَزَُم فيه التصويُر األَمنُي ملظاهر الطبيعة والحياة كام هي، وكذلك عرض اآلراِء واألَحداث  مذهٌب 

ُمْنتََصِف  ُمْنُذ  فَرَنَْسا  يِف  نََشأَ  أََديِبٌّ  تَيَّاٌر  األََدِب:  يف  الَواِقِعيَُّة  مثايل/  نظر  دون  واملالبسات  والظروف 

َساِبقاً  وفْيَايِتِّ  السُّ االتَِّحاِد  َويِف  ُهَو،  كَاَم  َونَْقلِِه  الَواِقعِ  تَْقِديِم  إىل  يَْدُعو  كَاَن   ، َعرَشَ الثَّاِمِن  الَقرِْن 

يِف  َعَملِِه  ِخالَِل  ِمْن  اإلنسان  تَْصِويِر  ِبرَضُورَِة  َوالَفنَّ  األََدَب  َوَربَطَِت  َمْذَهباً  َغَدِت الَواِقِعيَُّة االْشرِتَاكِيَُّة 

ة هدفها األوحد تقديم املصلحة  ة توسيعيَّ ة:)السياسة( سياسة وطنيَّ َمْعرَكَِتِه االجتامعيَِّة/ سياسة واقعيَّ

ويّئ من حيث  الوطنيَّة/ الواقعيَّة التَّصويريَّة:)الثقافة والفنون( أسلوب يف فّن الرّسم يشبه التَّصوير الضَّ

ره بدقَّة، ِفقدان  ة: موقف ال يأخذ الواقع بعني االعتبار وال يقدِّ اهتاممه بالتَّفاصيل الواقعيَّة/ الالَّواقعيَّ

ته أقىص درجات الاّلواقعيَّة.)9( الِحّس العميّل بلغ يف تعنُّ

ب-اصطالحا: يقول فونتانه:«الواقعية هي انعكاس للحياة الحقيقية”، وقد صاغ أوتو لودفيج مفهوم 

العامل  العالقات أوضح مام هي عليه يف  فيه  أن تعرب عن عامل تكون  تريد  »الواقعية  بأن:  الواقعية 

الحقيقي، وال بد من أن تعرب عن الجوهر الداخيل لألشياء.)10(

يستشعرها  مشاعر  فيها  تنتابه  اإلنسان،  يعيشها  التي  الحقيقية  الحياة  هي  إجرائيا:الواقعية   - جـ 

ويحس بها فعال، ويتفاعل فيها مع الغري يف إطار حقيقي واقعي.

تصّورات  كلمته  يف  ى  تبنَّ افرتاض  إىل  منسوب  مؤنَّث  لغة:افرتاضيّة :)اسم(اسم  أ-  3-االفرتاضية: 

وأفكار افرتاضيّة تحتاج إىل الدليل مصدر صناعّي من افرتاض: قضيّة أو فكرة يؤخذ بها يف االستدالل 

ة افرتاضيَّته. أو الربهنة عىل قضية أخرى استطاع أن يؤكِّد صحَّ

التَّجربة أو  ظرية بدالً من  النَّ الفرض أو  ب-اِفرتايّض: )اسم(اسم منسوب إىل افرتاض ما يعتمد عىل 

الخربة. )11(

أ- اصطالحا: تعرّب االفرتاضية عن تكنولوجيا اإليهام واملحاكاة.)12(

ب- إجرائيا: االفرتاضية هي عيش اإلنسان يف عامل ميأله الخيال والوهم، تخرجه عن نطاق العامل 
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الواقعي الذي متأله الحقيقة. 

تحليل البيانات:

أوال: األساليب اإلحصائية املستخدمة:

باستخدام  فقام  بتجميعها،  الباحث  قام  التي  البيانات  وتحليل  البحث  تحقيق هدف  أجل      من 

 IBM SPSSالعديد من األساليب اإلحصائية كالربنامج اإلحصايئ )الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية

 Statistics 22(، وحدد طول املدة املستخدمة عىل مقياس ليكرت الخاميس بـ 4/5 أي )0.80( فتكون 

الخاليا  غالبا ودامئا وهكذا أصبح طول  أحيانا،  نادرا،  أبدا،  اختيارات هي:  اإلجابة عىل أحد خمسة 

كالتايل: 

• املتوسط املرجح من 1 إىل 1.79 يقابله عبارة أبدا.	

• املتوسط املرجح من 1.80 إىل 2.59 يقابله عبارة نادرا.	

• املتوسط املرجح من 2.60 إىل 3.39 تقابله عبارة أحيانا.	

• املتوسط املرجح من 3.40 إىل 4.19 يقابله عبارة غالبا.	

• املتوسط املرجح من 4.20 إىل 5 يقابله عبارة دامئا.	

وقد اعتمد كذلك عىل األساليب اإلحصائية التالية:

-معامل الثبات ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( لقياس ثبات أداة الدراسة.

-التكرارات والنسب املئوية.

-املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد العينة.

ثانيا: ثبات أداة القياس:

     قبل إجراء التحاليل فإنه البد من التأكد من صدق أداة القياس املستخدم، ألن  صدق )املوثوقية( 

تعكس درجة ثبات أداة القياس  ويستعمل معامل الثبات)Cronbach’s Alpha( لقياس مدى ثبات 

أداة القياس من ناحية االتساق الداخيل لعبارات األداة.)13(
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جدول رقم )1( يوضح قيمة معامل الثبات

الصدقالثباتعدد العبارات

720.860.92

 )0.86 = α( أعاله املستخرج من الربنامج فقد بلغت قيمة )بالنظر إىل جدول اختبار )كرونباخ ألفا    

وهي درجة جيدة جدا كونها أعىل من النسبة املقبولة )0.6(، وإذا ما أعيد استخدام األداة تعطينا 

نفس النتائج، وبلغ معامل الصدق )0.92( وهذا دال عىل أن األداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثالثا: التحليل اإلحصايئ للبيانات:

املحور األول: البيانات الشخصية لعينة الدراسة:

جدول رقم )2( يوضح توزيع العينة حسب العمر

%تالعمر

1424.6أقل من 20 سنة

3154.4من 20 إىل 30 سنة

1221.1أكرث من 30 سنة

57100املجموع

    كام هو موضح يف الجدول )2( أعاله فإن غالبية أفراد عينة الدراسة متكونة من النساء اللوايت 

ترتاوح أعامرهن ما بني 20 و 30 سنة بنسبة )54.4(، يليهن النساء دون الـ 20 سنة بنسبة )24.6 (، 

ويف األخري أفراد العينة اللوايت يفوق سنهن الـ 30 سنة بنسبة بلغت )21.1( فيام تكونت العينة من 

مجموع 57 مفردة بنسبة )100(، والشكل رقم )1( أدناه يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر.

الشكل رقم )1(:يوضح توزيع العينة حسب العمر.
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جدول رقم )3(يوضح توزيع العينة حسب الحالة العائلية

%تالحالة العائلية

3764.9عزباء

1424.6متزوجة

047.0مطلقة

023.5أرملة

57100املجموع

    أّما فيام يخص توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية فقد أشارت النتائج كام هو موضح يف 

الجدول )03( أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة مكونة من النساء العازبات بنسبة بلغت )64.9(، 

الثانية النساء املتزوجات بنسبة)24.6( أما كل من املطلقات و األرامل فقد  بينام جاءت يف املرتبة 

جاءت يف املرتبة األخرية و بنسب ضئيلة جــــدا)7.0( و )3.5( عىل التوايل.

 

الحالة العائلیة

عزباء

متزوجة

مطلقة

الشكل رقم )2(:يوضح توزيع العينة حسب الحالة العائلية.

جدول رقم )4( يوضح توزيع العينة حسب نوع املستوى التعليمي.

%تاملستوى التعليمي

058.8ابتدايئ

058.8متوسط

2035.1ثانوي

2747.4جامعي

60100املجموع
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     يبنّي الجدول )4( أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة مكونة النساء اللّوايت ميثلن النخبة حيث بلغت 

نسبة اللّوايت ميتلكن مستوى جامعيا )47.4(، يليها اللّوايت لهن مستوى تعليمي ثانوي بنسبة)35.1(، 

ويف األخري أفراد العينة من النساء اللّوايت اكتفني باملستوى املتوسط واالبتدايئ بنسبة ضئيلة ومتساوية 

بلغت)8.8(.

الشكل رقم )3( يوضح توزيع العينة حسب املستوى التعليمي.

جدول رقم )5( يوضح توزيع العينة حسب الحالة االجتامعية

%تالحالة االجتامعية

1424.6ربة بيت

1322.8موظفة

1424.6تلميذة

1628.1طالبة

57100املجموع

    أما فيام يخص توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتامعية فقد جاءت النتائج متقاربة كام هو 

موضح يف الجدول )05( أعاله حيث نالحظ تفوقا طفيفا للطالبات بنسبة بلغت )28.1(، يليها كل 

من ربات البيوت والتلميذات بنسبة متساوية )24.6( بينام جاءت يف املركز األخري النساء املوظفات 

بنسبة )22.8(.

الشكل رقم )4(: يوضح توزيع العينة حسب الحالة االجتامعية.
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املحور الثاين: استخدامات املرأة الجزائرية للفايسبوك.

جدول رقم )6( يوضح عدد مرات استخدام الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبعدد املرات

1.921.23مرة واحدة يف اليوم

3.281.25من مرتني إىل 05 مرات يف اليوم

3.561.30أكرث من 05 مرات يف اليوم

النساء  الدراسة من  الجدول رقم )6( أعاله، أن مفردات عينة  النتائج كام هو مبني يف      أظهرت 

الجزائريات يستخدمن الفايسبوك ألكرث من 5 مرات يف اليوم، وهذا ما تؤكده قيمة املتوسط الحسايب 

)3.56( وانحراف معياري مقداره )1.30( وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس 

الخاميس والتي تشري إىل خيار غالبا.

الشكل رقم )5(: يوضح عدد مرات استخدام الفايسبوك

جدول رقم )7(يوضح الحجم الساعي يف استخدام الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالحجم الساعي

2.350.97أقل من ساعة

3.001.08من ساعة إىل ساعتني

3.851.15أكرث من ساعتني

1.981.10طوال اليوم

     كام أظهرت النتائج من خالل البيانات عىل الجدول رقم )7( أعاله، أن املرأة الجزائرية من خالل 
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مفردات العينة محل الدراسة غالبا ما تقيض أكرث من ساعتني يف استخدام الفايسبوك مبتوسط )3.85( 

وانحراف معياري مقداره )1.15(، بينام نالحظ من خالل نفس النتائج أن مفردات العينة أحيانا ما 

يستخدمن الفايسبوك من ساعة إىل ساعتني مبتوسط )3.00( ونادرا ما يستخدمنه ألقل من ساعة أو 

طوال اليوم.

الشكل رقم )6(: يوضح الحجم الساعي يف استخدام الفايسبوك

جدول رقم )8( يوضح عدد الحسابات املستخدمة

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبعدد الحسابات

4.700.99حساب واحد

1.280.95حسابني

1.170.68أكرث من حسابني

الدراسة عىل  عينة  مفردات  من طرف  املستخدمة  الحسابات  بعدد  الخاصة  النتائج  أظهرت        

الفايسبوك أن النساء املبحوثات دامئا ما يستخدمن حسابا واحدا عىل الفايسبوك وذلك ما يتجىل من 

خالل قيمة املتوسط الحسايب )4.70( واالنحراف املعياري املقدر بـ )0.99(، وهو املتوسط الذي يقع 

يف الفئة الرابعة من فئات املقياس الخاميس والذي يرجح خيار دامئا، كام نالحظ أن املرأة الجزائرية 

من خالل مفردات العينة محل الدراسة ال تستخدم أبدا أكرث من حساب واحد عىل الفايسبوك حيث 

تشري املتوسطات )1.28( و)1.17( عىل خيار أبدا.
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الشكل رقم )7( يوضح عدد الحسابات املستخدمة

جدول رقم )9( يوضح الغاية من استخدام الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالغاية

2.801.38التواصل مع اآلخرين بكل حرية

3.591.03اكتساب املعرفة

3.731.43الهروب من الضغوطات االجتامعية والنفسية

3.141.18التسلية والرتفيه

3.431.34إبراز الذات وإظهار املهارات

3.141.30التسوق إلكرتونيا

4.310.94مسايرة مستجدات عامل الطبخ واملوضة

2.771.23التعرف عىل أصدقاء جدد

     كشفت النتائج من خالل البيانات عىل الجدول رقم )9( أعاله، أن مفردات عينة النساء الجزائريات 

محل الدراسة يستخدمن الفايسبوك بالدرجة األوىل لغرض مسايرة مستجدات عامل الطبخ واملوضة 

فئات  الخامسة من  الفئة  يقع يف  متوسط  )0.94( وهو  مقداره  معياري  وانحراف   )4.31( مبتوسط 

املقياس الخاميس والذي يرجح خيار دامئا، بينام كشفت النتائج أنه غالبا ما يستخدم لغرض الهروب 

من الضغوطات االجتامعية والنفسية مبتوسط )3.73( ، واكتساب املعرفة مبتوسط )3.59( باإلضافة إىل 
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إبراز الذات وإظهار املهارات مبتوسط )3.43( وهي كلّها متوسطات تقع يف الفئة الرابعة من املقياس 

والتي تشري إىل خيار غالبا.

الشكل رقم )8(: يوضح الغاية من استخدام الفايسبوك.

املحور الثاين: مظاهر الهوية االفرتاضية للمرأة الجزائرية عىل الفايسبوك.

جدول رقم )10( يوضح استخدام االسم والصورة عىل الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالعبارة

2.191.77تستعملني اسمك الحقيقي عىل حسابك يف الفايسبوك

3.771.78تستعملني اسام مستعارا عىل حسابك يف الفايسبوك

1.190.83تستعملني صورتك الحقيقية عىل حسابك يف الفايسبوك

4.840.64تستعملني صورة مستعارة عىل حسابك يف الفايسبوك

     كشفت النتائج من خالل البيانات يف الجدول رقم )10( أعاله، أن أفراد عينة الدراسة من النساء 

الجزائريات غالبا ما يستعملن اسام مستعارا عىل حسابهن يف الفايسبوك مبتوسط )3.77( وانحراف 

معياري مقداره )1.78( وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس الخاميس والتي ترجح 

خيار غالبا، بينام أظهرت النتائج عىل أنه نادرا ما يستعملن االسم الحقيقي يف استخدام الفايسبوك 

املرأة  أن  إىل  النتائج  أشارت  فقد  الحساب  عىل  الصورة  استعامل  يخص  فيام  أما   .)2.19( مبتوسط 

الجزائرية دامئا ما تستعمل صورة مستعارة عىل حسابها يف الفايسبوك مبتوسط )4.84(.
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الشكل رقم )9(: يوضح استخدام االسم و الصورة عىل الفايسبوك.

جدول رقم )11(يوضح الغاية من استعامل االسم املستعار عىل الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالغاية

3.841.48التحفظ من إظهار االسم الحقيقي

2.291.51الخوف من رقابة ومتابعة األرسة

2.681.44التعبري والتواصل مع الغري بكل حرية

3.751.52احرتام العادات والتقاليد املجتمعية

1.921.17استاملة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

   أظهرت النتائج كام هو مبنّي يف الجدول أعاله،أن مفردات عينة الدراسة من املرأة الجزائرية غالبا 

ما تستعمل االسم املستعار بغرض التحفظ من إظهار االسم الحقيقي بالدرجة األوىل مبتوسط )3.84( 

وانحراف معياري مقداره )1.48( يليها يف الدرجة الثانية احرتام العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع 

مبتوسط )3.75(، فيام عرّبت النتائج عىل أن أفراد عينة الدراسة من النساء الجزائريات نادرا ما يكون 

الخوف من رقابة ومتابعة األرسة مبتوسط )2.29( واستاملة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب مبتوسط 

)1.92(، السبب يف استعامل االسم املستعار عىل الحساب يف الفايسبوك.
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الشكل رقم )10( يوضح الغاية من استعامل االسم املستعار عىل الفايسبوك

جدول رقم )12( يوضح الغاية من استعامل الصورة املستعارة عىل الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالغاية من الصورة املستعارة

4.331.05التحفظ من إظهار الصورة الحقيقية

2.361.47الخوف من رقابة ومتابعة األرسة

2.781.46التعبري والتواصل مع الغري بكل حرية

4.361.18احرتام العادات والتقاليد املجتمعية

2.051.27استاملة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

4.151.22ليك ال يتم استغاللها لالبتزاز والتهديد

4.051.39ليك ال يتم تشويهها بالفوتوشوب

2.211.22ليك ال يكون لدى عائلتك علم بها

    أشارت النتائج كام هو مبنّي يف الجدول أعاله، أن مفردات عينة الدراسة من املرأة الجزائرية دامئا 

ما تستعمل الصورة املستعارة احرتاما للعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع بالدرجة األوىل مبتوسط 

)4.33( وهام  مبتوسط  الحقيقية  الصورة  إظهار  من  التحفظ  الثانية غرض  الدرجة  يف  يليها   )4.36(

املتوسطان اللذان يقعان يف الفئة الخامسة من فئات املقياس والتي ترجح خيار دامئا، باإلضافة إىل أن 

املرأة الجزائرية غالبا ما تستعمل صورة مستعارة من أجل عدم استغاللها لالبتزاز والتهديد مبتوسط 

)4.15( وليك ال يتم تشويهها بالفوتوشوب مبتوسط )4.05(.
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الشكل رقم )11( يوضح الغاية من استعامل الصورة املستعارة عىل الفايسبوك.

جدول رقم )13( يوضح طبيعة الصورة املستعارة عىل الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبطبيعة الصورة املستعارة

3.171.62فنانات أو ممثالت

1.470.88صور فنية  رسومات ولوحات

2.071.25مناظر طبيعية

2.151.41صور أطفال

1.420.88صور حيوانات

2.241.45صور أدعية أو آيات قرآنية

1.571.08أحد أفراد العائلة

     أما فيام يخص طبيعة الصور املستعارة املستعلمة عىل حساب املرأة الجزائرية يف الفايسبوك، فقد 

أظهرت النتائج كام هو مبنّي يف الجدول أعاله، أن مفردات عينة الدراسة من املرأة الجزائرية أحيانا ما 

تستعمل صور لفنانات أو ممثالت عىل حسابها يف املقام األول مبتوسط )3.17( وأنه نادرا ما تستعمل 

صور أدعية أو آيات قرآنية مبتوسط )2.24( بينام نالحظ أن املرأة الجزائرية ال تستعمل أبدا صور 

حيوانات أو صورا ألحد أفراد العائلة عىل حسابها يف الفايسبوك مبتوسط )1.42( و )1.57(عىل التوايل 

وهام املتوسطان اللّذان يقعان يف الفئة األوىل من فئات املقياس والتي تشري إىل خيار أبدا.
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الشكل رقم )12( يوضح طبيعة الصورة املستعارة عىل الفايسبوك.

جدول رقم )14( يوضح طبيعة املعلومات املقدمة عن الهوية عىل الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبطبيعة املعلومات

2.501.82املعلومات صادقة

2.101.68املعلومات غري صادقة

1.501.07املعلومات وهمية

2.351.73ال تقدمي أي معلومات

    أظهرت النتائج كام هو مبني يف الجدول أعاله، أن املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة محل 

الدراسة نادرا ما تقدم معلومات صادقة يف حسابها عىل الفايسبوك مبتوسط )2.50( وذلك ما ينطبق 

عىل عدم تقديم أي معلومات مبتوسط )2.35( وتقديم معلومات غري صادقة مبتوسط )2.10(، فيام 

عىل  املقدمة  املعلومات  تكون  ما  أبدا  أنهن  عىل  الجزائريات  النساء  الدراسة  عينة  مفردات  عربت 

حسابهن يف الفايسبوك وهمية مبتوسط )1.50(.
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الشكل رقم )13( يوضح طبيعة املعلومات املقدمة عن الهوية عىل الفايسبوك

جدول رقم )15( يوضح الغاية من عدم تقديم معلومات صادقة عىل الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالغاية من عدم تقديم معلومات صادقة

3.431.72التحفظ من إظهار الهوية الحقيقية

2.191.54الخوف من رقابة و متابعة األرسة

2.541.45التعبري و التواصل مع الغري بكل حرية

3.701.71احرتام العادات والتقاليد املجتمعية

2.911.67تقديم هوية مغايرة عن الهوية الحقيقية

2.001.22استاملة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

3.491.61ليك ال يتم استغاللها من قبل املتصيدين

     أشارت النتائج كام هو مبنّي يف الجدول أعاله، إىل أن السبب األول لعدم تقديم املرأة الجزائرية من 

خالل مفردات عينة الدراسة للمعلومات الصادقة عىل حسابها يف الفايسبوك يعود الحرتام العادات 

والتقاليد السائدة يف املجتمع مبتوسط )3.70( يليه الخوف من استغالل املعلومات من قبل املتصيدين 

كلها  وهي   )3.43( مبتوسط  الحقيقية  الهوية  إظهار  من  التحفظ  ثم   )3.49( مبتوسط  الشبكة  عىل 

متوسطات تقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس الخاميس والتي ترجح خيار غالبا، بينام نادرا ما 

مبتوسط  اإلعجاب  من  املزيد  ونيل  اآلخرين  استاملة  الصادقة  املعلومات  تقديم  عدم  سبب  يعود 

.)2.00(
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الشكل رقم )14( يوضح الغاية من عدم تقديم معلومات صادقة عىل الفايسبوك

املحور الثالث: انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية.

جدول رقم )16( يوضح الرضا عن الهوية االفرتاضية عىل الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالعبارة

4.361.53أنت راضية عىل الهوية االفرتاضية التي صنعتها يف الفايسبوك

2.141.49يرجع الرضا إىل التعبري عن الهوية الواقعية

3.571.63يرجع إىل تعبريها عن الهوية التي متنيتها يف املجتمع

3.221.58يرجع إىل تعبريها عن الهوية التي تريدين أن تكون يف الواقع

1.911.18يرجع إىل عدم تعبريها عن الهوية الواقعية

     كشفت النتائج من خالل البيانات يف الجدول رقم )16( أعاله، أن مفردات عينة الدراسة من النساء 

 )4.36( مبتوسط  الفايسبوك  يف  صنعنها  التي  االفرتاضية  الهوية  عن  الرضا  كل  راضيات  الجزائريات 

وانحراف معياري مقداره )1.53( وهو متوسط يقع يف الفئة الخامسة من فئات املقياس الخاميس 

والتي ترجح خيار دامئا، كام أظهرت النتائج أن رضا املرأة الجزائرية عن الهوية االفرتاضية التي صنعتها 

يف الفايسبوك غالبا ما يرجع كونها تعرب عن الهوية التي متنتها يف املجتمع مبتوسط )3.57(.

املرأة الجزائرية وإشكالية البحث عن الهوية بني الواقعية واالفرتاضية 



133اإلتصال والتنمية

الشكل رقم )15( يوضح الرضا عن الهوية االفرتاضية عىل الفايسبوك

جدول رقم )17(يوضح أهم الجوانب املحققة عىل الفايسبوك.

االنحراف املتوسط الحسايبأهم الجوانب

املعياري

3.001.72التواصل مع الغري بكل حرية وكسب املزيد من األصدقاء

4.826.96متابعة املستجدات والتفاعل معها

3.401.22مشاركة املنشورات بكل حرية مع الغري

3.610.97اكتساب املواهب الجديدة

4.260.83مشاركة املجموعات النسوية القضايا التي تهمهن

3.821.28التحرر من الضغوطات النفسية واالجتامعية

مفردات  قامت  التي  الجوانب  بأهم  والخاصة  أعاله،  الجدول  مبني يف  النتائج كام هو  أظهرت      

عينة الدراسة بتحقيقها يف الفايسبوك، أنهن قد حققن بالدرجة األوىل متابعة املستجدات والتفاعل 

معها مبتوسط )4.82( وانحراف معياري مقداره )6.96( يليها يف الدرجة الثانية مشاركة املجموعات 

النسوية القضايا التي تهمهن مبتوسط )4.26(، وهام املتوسطان اللذان يقعان يف أعىل فئات املقياس 

واللذان يرجحان خيار دامئا، فيام كشفت النتائج عىل أن النساء الجزائريات غالبا ما يحققن التحرر 

من الضغوطات النفسية واالجتامعية مبتوسط )3.82( واكتساب املواهب الجديدة مبتوسط )3.61(، 

باإلضافة إىل أنه غالبا ما يحققن مشاركة املنشورات بكل حرية مع الغري مبتوسط )3.40(.
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الشكل رقم )16(يوضح أهم الجوانب املحققة عىل الفايسبوك.

جدول رقم )18(يوضح طبيعة تأثري الهوية االفرتاضية.

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايبطبيعة تأثري الهوية االفرتاضية

3.911.60هل أثرت هويتك االفرتاضية عىل هويتك الواقعية

2.101.20يتجسد التأثري يف طريقة اللباس

2.471.44يتجسد التأثري يف التعامل مع الغري

2.801.48يتجسد يف طريقة الكالم والتفكري

3.081.52يف النشاط الوظيفي أو الدرايس أو املنزيل

3.941.36يف خلق مشكل يف تنظيم الوقت واألشغال

3.101.45السعي إىل نرش ومشاركة املشاهد الواقعية

1.871.01ردود أفعال العائلة بشأن تناول املعلومات والصور

     أشارت النتائج كام هو مبني يف الجدول أعاله، أن مفردات عينة الدراسة املرأة الجزائرية غالبا 

إىل  يشري  الذي  املتوسط  وهو   )3.91( مبتوسط  الواقعية  هويتهن  عىل  االفرتاضية  هويتهن  تؤثر  ما 

خيار غالبا، كام أنه غالبا ما يتجسد هذا التأثري يف خلق مشكل يف تنظيم الوقت واألشغال مبتوسط 

)3.94(، فيام أظهرت نفس النتائج أن تأثري الهوية االفرتاضية عىل الهوية الواقعية ملفردات عينة املرأة 

الواقعية، مبتوسط  الدراسة أحيانا ما يتجسد يف السعي إىل نرش ومشاركة املشاهد  الجزائرية محل 

)3.10( إضافة إىل النشاط الوظيفي أو الدرايس أو املنزيل مبتوسط )3.08(، كام أنه أحيانا ما تؤثر عىل 
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طريقة الكالم والتفكري مبتوسط )2.80(.

الشكل رقم )17(يوضح طبيعة تأثري الهوية االفرتاضية

اختبار الفروض: الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية 

االفرتاضية عىل الواقعية باختالف العمر.

جدول رقم )19(يوضح االختبار اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة الجزائرية باختالف العمر

درجة قيمة فالتبايناالنعكاسات

الحرية

قيمة املعنوية

sig

الداللة

دال5.3426.14120.04العمر

     بلغت قيمة التباين5.342 يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية من خالل 

ومستوى   2 حرية  درجة  عند   6.141 ف  قيمة  بلغت  كام  العمر  باختالف  الدراسة  عينة  مفردات 

معنوية 0.04 والذي هو دال إحصائيا، وبناًء عىل ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل والذي ينص عىل 

أنه:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية 

باختالف العمر.

ولتحديد موقع الفروق سوف يستخدم الباحث اختبار LSD كام هو مبني يف الجدول أدناه.

جدول رقم )20(يوضح االختبار اختبار LSD لتحديد موقع الفروق يف العمر
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الفئة

أكرث من 30 سنةمن 20 إىل 30 سنة

املعنويةالفرق بني املتوسطاتاملعنويةالفرق بني املتوسطات

0.720.000.650.01أقل من 20 سنة

0.070.75//من 20 إىل 30 سنة

الفرق بني املتوسطات ما بني أقل من 20 سنة والفئة      كام هو مبني يف الجدول أعاله فقد بلغ 

العمرية من 20 إىل 30 سنة 0.72 عند مستوى معنوية 0.00 والذي هو دال إحصائيا، وبلغ 0.65 ما 

بني الفئتني أقل من 20 سنة وأكرث من 30 سنة عند مستوى معنوية 0.01، وبالتايل فموقع الفروق 

يكمن ما بني فئة أقل من 20 سنة ومن 20 إىل 30 سنة وكذلك ما بني الفئتني أقل من 20 سنة وأكرث 

من 30 سنة.

الفرض الثاين:

توجد فروق من خالل مفردات عينة الدراسة، ذات داللة إحصائية يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية 

االفرتاضية عىل الواقعية باختالف املستوى التعليمي.

جدول رقم )21(يوضح اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة باختالف املستوى التعليمي

الداللةقيمة املعنويةsigدرجة الحريةقيمة فالتبايناالنعكاسات

دال3.7822.66730.05املستوى

     بلغت قيمة التباين من خالل مفردات عينة الدراسة 3.782 يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية 

االفرتاضية عىل الواقعية باختالف املستوى التعليمي كام بلغت قيمة ف 2.667 عند درجة حرية 3 

ومستوى معنوية 0.05 والذي هو دال إحصائيا، وبناًء عىل ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل والذي 

ينص عىل أنه:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل 

الواقعية باختالف املستوى التعليمي.

جدول رقم )22( يوضح االختبار اختبار LSD لتحديد موقع الفروق يف املستوى التعليمي

جامعيثانويمتوسطاملستوى التعليمي

الفرق بني 

املتوسطات

الفرق بني املعنوية

املتوسطات

الفرق بني املعنوية

املتوسطات

املعنوية
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0.270.530.550.110.000.99ابتدايئ

0.270.420.270.41//متوسط

0.550.00////ثانوي

   كام هو مبني يف الجدول أعاله فقد بلغ الفرق بني املتوسطات ما بني املستوى التعليمي الثانوي 

واملستوى الجامعي من خالل مفردات عينة الدراسة، 0.55 عند مستوى معنوية 0.00 والذي هو دال 

إحصائيا، وبالتايل فموقع الفروق يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية باختالف 

املستوى التعليمي يكمن ما بني املستويني الثانوي والجامعي.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية من خالل مفردات عينة الدراسة يف انعكاسات هوية 

املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية باختالف الحالة االجتامعية.

جدول رقم )23( يوضح اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة باختالف الحالة االجتامعية

درجة قيمة فالتبايناالنعكاسات

الحرية

sigالداللةقيمة املعنوية

دال8.5447.44030.00الحالة االجتامعية

     بلغت قيمة التباين 8.544 يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية باختالف 

بلغت قيمة ف 7.440 عند درجة حرية 3 ومستوى  الدراسة، كام  العمر من خالل مفردات عينة 

معنوية 0.00 والذي هو دال إحصائيا، وبناًء عىل ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل الذي ينص عىل أنه:  

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل األنا الواقعية 

باختالف الحالة االجتامعية.

جدول رقم )24( يبني اختبار LSD لتحديد موقع الفروق يف الحالة االجتامعية

الحالة 

االجتامعية

طالبةتلميذةموظفة

الفرق بني 

املتوسطات

الفرق بني املعنوية

املتوسطات

الفرق بني املعنوية

املتوسطات

املعنوية

0.350.130.690.000.310.17ربة بيت

0.340.150.670.00//موظفة

1.010.00////تلميذة
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     كام هو مبني يف الجدول أعاله فقد بلغ الفرق بني املتوسطات ما بني ربة بيت وتلميذة 0.69 

عند مستوى معنوية 0.00 والذي هو دال إحصائيا، كام بلغ 0.67 ما بني موظفة وطالبة عند مستوى 

معنوية 0.00، فيام بلغ 1.01 عند مستوى معنوية 0.00 والذي هو مقبول ما بني تلميذة وطالبة، 

وبالتايل فموقع الفروق يف انعكاسات هوية املرأة الجزائرية االفرتاضية عىل الواقعية باختالف الحالة 

االجتامعية يكمن ما بني التلميذات والطالبات، باإلضافة إىل التلميذات وربات البيوت كام يكمن ما 

بني املوظفات والطالبات.

نتائج البحث:

توصل الباحث إىل مجموعة من النتائج ميكن تلخيصها يف اآليت:

 أن النساء الجزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة يستخدمن الفايسبوك ألكرث من 	

05 مرات يف اليوم مبتوسط حسايب )3.56(.

 أن املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة غالبا ما تقيض أكرث من ساعتني يف 	

استخدام الفايسبوك مبتوسط )3.85( ونادرا ما يستخدمنه ألقل من ساعة أو طوال اليوم.

 أن النساء الجزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة دامئا ما يستخدمن حسابا واحدا 	

عىل الفايسبوك مبتوسط )4.70(.

 أن النساء الجزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة يستخدمن الفايسبوك بالدرجة 	

األوىل ملسايرة مستجدات عامل الطبخ واملوضة مبتوسط )4.31( وغالبا ما يستخدمنه لغرض الهروب 

من الضغوطات االجتامعية والنفسية مبتوسط )3.73( واكتساب املعرفة مبتوسط )3.59(.

 أن املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة غالبا ما تستعمل اسام مستعارا عىل 	

حسابها يف الفايسبوك مبتوسط )3.77( ودامئا ما تستعمل صورة مستعارة عىل حسابها يف الفايسبوك 

مبتوسط )4.84(.

 العينة املدروسة غالبا ما تستعمل االسم املستعار 	 الجزائرية من خالل مفردات  أن املرأة 

الثانية  الدرجة  يليها يف   )3.84( األوىل مبتوسط  بالدرجة  الحقيقي  االسم  إظهار  التحفظ من  بغرض 

احرتام العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع مبتوسط )3.75(.

 أن املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة دامئا ما تستعمل الصورة املستعارة 	

احرتاما للعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع بالدرجة األوىل مبتوسط )4.36( يليها يف الدرجة الثانية 
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غرض التحفظ من إظهار الصورة الحقيقية مبتوسط )4.33(.

 أن املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة أحيانا ما تستعمل صور لفنانات أو 	

ممثالت عىل حسابها يف املقام األول مبتوسط )3.17(.

 أن النساء الجزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة نادرا ما يقدمن معلومات صادقة 	

يف حسابهن عىل الفايسبوك مبتوسط )2.50(.

 أن السبب األول لعدم تقديم املرأة الجزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة للمعلومات 	

مبتوسط  املجتمع  يف  السائدة  والتقاليد  العادات  يعود الحرتام  الفايسبوك  يف  الصادقة عىل حسابها 

)3.70( يليه الخوف من استغالل املعلومات من قبل املتصيدين عىل الشبكة مبتوسط )3.49(.

 الهوية 	 الرضا عن  املدروسة راضيات كل  العينة  الجزائريات من خالل مفردات  النساء  أن 

االفرتاضية التي صنعنها يف الفايسبوك مبتوسط )4.36( ويرجع ذلك إىل كونها تعرب عن الهوية التي 

متنتها يف املجتمع مبتوسط )3.57(.

 متابعة 	 األوىل  بالدرجة  حققت  املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  الجزائرية  املرأة  أن 

النسوية  املجموعات  مشاركة  الثانية  الدرجة  يف  يليها   )4.82( مبتوسط  معها  والتفاعل  املستجدات 

القضايا التي تهمهن مبتوسط )4.26(.

 غالبا ما تؤثر الهوية االفرتاضية عىل الهوية الواقعية مبتوسط )3.91( ويتجسد هذا التأثري يف 	

خلق مشكل يف تنظيم الوقت واألشغال.

 عىل 	 االفرتاضية  الجزائرية  املرأة  هوية  انعكاسات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

الواقعية باختالف العمر.

 يكمن موقع الفروق ما بني فئة أقل من 20 سنة ومن 20 إىل 30 سنة وكذلك ما بني الفئتني 	

أقل من 20 سنة و أكرث من 30 سنة.

 عىل 	 االفرتاضية  الجزائرية  هوية املرأة  انعكاسات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

الواقعية باختالف املستوى التعليمي والتي تكمن ما بني املستويني الثانوي والجامعي.

 الواقعية 	 االفرتاضية عىل  الجزائرية  املرأة  انعكاسات  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد 

باختالف الحالة االجتامعية.

 كام يكمن موقع الفروق ما بني التلميذات والطالبات، التلميذات وربات البيوت، وما بني 	
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املوظفات والطالبات.
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ثــقافـــة الصـــورة  بــيـن الــكـلمـة والــكامـيـرا 

دراسة يف الوظيفة اإلنتاجية

د. فيصل كامل نجم الدين            

                     جامعة أبوظبي                            

 

 Abstract :

      The image has become the most important language in this age, the most 

popular and popular language among peoples, and the communities are visualizing 

themselves visually, and these images need a serious and insightful vision so that we 

contribute strongly and effectively to the world of images and the visual technology 

civilization of our time. We need to re-examine the image and its status, and we 

need to produce a photographer that reflects our culture and originality in all areas 

of our lives, we need a pattern of education and education depends on the language 

of the image and explain the fundamentals and importance, and the importance of 

transparency in the transfer of different messages through the images we take, we 

need to educate our community and raise their ability to read the image and beyond 

Image ..
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مقدمة:

    إن منصات ثقافة الصورة تتعاظم يف مجتمعنا وذلك نتيجة التطورات التقنية  املتالحقة ودخول 

الصورة يف عمليات التطور التكنولوجي لدرجة أن كثريا من املهتمني يرون أننا نعيش عرص املشاهدة 

وثقافة االستهالك التي يفرضها طغيان الصورة عىل واقعنا الثقايف واإلعالمي، وهو ما أدى إىل شيوع 

ثقافة جامهريية متثلها ثقافة الصورة عىل حساب ثقافة النخبة التي متثلها ثقافة الكلمة. ومن هنا 

ثقافة  انحسار  ومنها ظاهرة  الثقايف،  واقعنا  العمق عىل  تؤثر يف  التي  التحديات  بعض  نواجه  فإننا 

الكلمة أمام ثقافة الصورة.

    فموضوع ثقافة الصورة والكلمة جديد، وال تزال فيه فلسفات محل جدل يف تكييف العالقة بينهام، 

وال نزال نقارن بني الثقافتني ألن الصورة تتجاوز حاجز األمية وتصل للجميع يف مقابل ثقافة الكلمة.

املنهج:

املنهج الوصفي التحلييّل هو املنهج املتبع يف هذا البحث، وهو أحد املناهج التي يتبعها الباحثون يف 

املجاالت العلميّة واألدبيّة والنفسيّة والطبيّة وغريها. تقوم هذه املنهجية عىل دراسة إحدى الظواهر 

أو  املبالغة  دقيًقا خاليًا من  الواقع، ووصفها وصًفا  أرض  مهام كان تصنيفها كام هي موجودٌة عىل 

التقليل عن طريق وضع تعريف لها ثم ذكر أسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجها ومضاعفاتها كيًفا 

وكامًّ ومقدار تأثريها عىل اإلنسان وغريها ومدى ترابطها أو ارتباطها بغريها من الظواهر األخرى.

مشكلة البحث:

ثقافة  ارتباط بني  الرؤى واالتجاهات حول وجود  تباين يف  املتلقي عن  الصورة لدى  ثقافة  تكشف 

الصورة وبني دورها يف إثراء التذوق الفني لدى املنتجني لها، كام تكشف عن تباين الرؤى حول حدود 

إثراء  الصورة يف  ثقافة  التايل: هل تساهم  السؤال  البحث يف  التأثري وأبعاده، وتتلخص مشكلة  هذا 

التذوق الفني لدى منتجيها ) معد – مخرج ( لرتجمتها من كلمة إىل صورة؟ وإذا كانت تساهم، فإىل 

إي مدى؟ ويتفرع منها التساؤالت التالية:

1 -  ما هي مقومات الصورة الفنية التي ميكن تذوقها؟ 
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2 - كيف ميكن توظيف الصورة يف الرقي بالتذوق الفني من منتجها إىل متلقيها؟ 

3 - ما الدور الذي متارسه الصورة الفنية يف إثراء التذوق الفني لدى املتلقي؟ 

4 - ما هي أبعاد ومستويات ثقافة الصورة ودورها يف إثراء التذوق الفني لدى املتلقي؟ 

 أهمية البحث:

يسهم البحث يف:

1 - إلقاء الضوء عىل مقومات الصورة التي ميكن تذوقها.

2 -  الربط بني الصورة وثقافة الصورة والتذوق الفني. 

3 - الكشف عن األبعاد املختلفة لثقافة الصورة ودورها يف إثراء التذوق الفني لدى املتلقي. 

4- الكشف عن تأثري الصورة عىل التكوين النفيس والعقيل للمجتمع. 

أهداف البحث:  يهدف البحث إىل: 

1 - توضيح مقومات الصورة وقيمتها التعبريية والجاملية.  

2 - توضيح كيفية القراءة البرصية للصورة الفنية. 

3 - -تنمية الرؤية البرصية لدى املتلقي من خالل الصورة.

    من مميزات  عاملنا اليوم  أنه »عرص الصورة«، مام يعني سيطرة  الصورة  بال منازع وسيادتها 

لتكون إحدى أهم أدوات عاملنا املعرفية والثقافية واالقتصادية واإلعالمية، والصورة ليست أمراً 

مستجداً يف التاريخ اإلنساين، وإمنا تحولت من الهامش إىل املركز، ومن الحضور الجزيئ إىل موقع 

الهيمنة والسيادة عىل غريها من العنارص واألدوات الثقافية واإلعالمية.

البيئة  إىل  املحلية   الخارجي، ومن  إىل محيطه  الخاص  عامله  الفرد من  تنقل  التلفزيونية   الصورة   

العاملية  به. يعتقد معظم املختصني من املفكرين أن العامل ما زال بحاجة إىل املعرفة  وفهم  كل 

اإليحاءات واملعاين والقيم )اإليجابية أو السلبية( التي تثريها الصورة التلفزيونية يف العقول والقلوب، 

أو صورة  األرسي،  العنف  من  تتأمل  امرأة  أو  تكون صورة طفل يف حرب  كأن  ما،  فمشاهدة صورة 

تظاهرة حاشدة يف ميدان ما، تحمل ما ال ميكن حرصه من األبعاد واملعاين والتأثريات الفورية والالحقة، 

وعىل أكرث من مستوى. 
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الصورة وتغري الواقع: 

    ليس كل ما تراه حقيقياً ... فقد أصبحت الصورة التلفزيونية صناعة وابتكارا، وقد كشفت البحوث 

م  من الصورة ولغتها من جانب  التي ترتكز عىل التجارب ومعطيات امليدان، عىل قلّتها، أن املتفهَّ

بعض  يستند  كام   ، ظاهر«  هو  ما  يتعد  »مل  والثقافية  االجتامعية  فئاته  مبختلف  العريب  الجمهور 

ليقول  دوبريه،  روجيس  االجتامع  عامل  به  اشتهر  الذي  للتلفزيون  العام  النقد  إىل  العرب  الباحثني 

الساخنة  املصريية يف  فئاتها تتسم صورتها عند تغطيتها لألحداث  العربية يف بعض  الفضائيات  إن 

حياة الشعوب بالكثري من سامت الرسعة، والدعاية السياسية واأليديولوجية أو حتى الدعاية الذاتية 

اإلعالمية للمحطة نفسها، إىل جانب سمة مهمة وهي صناعة  حجم أكرب من حجمه الحقيقي. 

خطط  واسرتاتيجية  السيايس  بالرهان  التلفزيون  عالقة  عىل  البعض  يركز  معارص،  جانب  ومن      

املستقبل، فضال عن تطور هذه القنوات كأداة تجنيد وتعبئة لتعزيز رشعية الحكم لدى قطاع واسع 

السلطة،  متثل  رسمية  وسيلة  كونها  عن  التلفزيون  كامريا  إىل  النظرة  تنزح  مل  »لذا  املشاهدين  من 

وتفرض رقابة ذاتية عىل املهنيني يف تصويرهم لألحداث املحلية والوطنية وحتى عىل املشاهدين، وهو 

ما طرح مسألة صدقية القنوات التلفزيونية «. )1(

الفضائية إىل تحسن يف مصداقية  التلفزيون واملحطات  القطاع الخاص إىل صناعة       أدّى دخول 

الصورة التلفزيونية العربية، لكنه بقي تحسنا طفيفا يف ظل القوانني والترشيعات املنظمة ملامرسة 

مهنة الصحافة من جهة ويف ظل الخشية من غايات القطاع الخاص من جهة أخرى، وبذلك بقي فهم 

إن ذلك مل مينع  تقريباً. بل  التلفزيونية عىل ما هو عليه  للصورة  السياسية  واالجتامعية  الرهانات 

العربية للصورة يؤدي إىل ما يسميه  التلفزيونات والفضائيات  الكتّاب إن استخدام  من قول بعض 

»شخصيتان يف قناة واحدة«. 

إلخ.  ومذهبياً...  وجغرافياً  وسياسياً  أيديولوجيا  »ملونة«  هي  الفضائية  التلفزيونية  الصورة  إن      

ذلك  مظاهر  ومن  كثرية،  ألواناً  إليه  وتضيف  الجوانب  بعض  منه  تأخذ  للواقع  ُمقلّدة  صور  وهي 

دور التلفزيونات يف فرز املشاهدين عىل أسس والءات سياسية أو حزبية ومذهبية خارج حسابات 

املنطق والواقع أحياناً، مبا يوحي أنهم ال يعرفون الواقع إال من خالل تلك الصور التلفزيونية امللونة 

أيديولوجياً. 
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من ينتج الصورة التلفزيونية:

      هناك نظرية تقول  »إن التلفزيون عندما ينقل أحداث املجتمع وتجاربه إمنا يصورها تصويراً مالمئا ملا يف 

أذهان القامئني باالتّصال من رؤى وتوجهات يقوم عليها النظام االجتامعي، حتى لو أدى ذلك إىل تزوير ما 

لألحداث والتجارب من خصائص محيطة بها، ألن منطق اإلعالم الجامهريي إمنا يقتيض األخذ يف االعتبار 

طبيعة القوانني التي تحكم املجتمع قبل االعتناء باحرتام القوانني التي تحكم سري األحداث والتجارب، 

 وهذا ما يجعل التلفزيون نظاماً، ال تنحرص وظيفته يف حدود تصوير الواقع بل متتد إىل صناعته أيضا«. 

وثيقا بكلمة اإلخراج والسيناريو، ونستخدم املفردتني   ارتباطاً  التلفزيوين مرتبطا       يعترب اإلنتاج  

اليومية  بقصد أو دون قصد، ويف أغلب املجاالت، حيث هناك عىل سبيل املثال العديد  يف حياتنا 

السينارست )كاتب  أو  التلفزيون ويؤدون دور املخرج  من األشخاص يعملون يف أعامل بعيدة عن 

باالتّصال من  القائم  إن  إذن،  التلفزيوين.  لعمل  أو مشابه من دون قصد  السيناريو( بشكل مقارن 

السياسيني ينقلون خططهم السياسية ورهانات املستقبل يف صناعة صورة تلفزيونية كمرحلة متهيدية، 

حتى تفهم الشعوب املطلوب منها مستقبال فهي عملية تجهيز الجامهري ألدوار أراد الساسة إفهامها 

للشعوب للقيام بها مستقبالً، فهم ينظمون عملهم بشكل استعرايض دقيق وبتوقيت مدروس. إن 

هاتني املفردتني ميكن أن تطلقا عىل الكثري من األعامل التي تحتاج إىل تنظيم دقيق وتوقيت وعرض أو 

تأثري وإبهار، فالتأثري هو من أهم األمور التي يبحث عنها اإلنسان يف تحقيق أهدافه، والتلفزيون من 

أكرث الوسائل املؤثرة يف املجتمعات بحكم أنها تكسب شعبية هائلة ولها تأثريات عديدة، ومدهشة يف 

الشعوب، فالتلفزيون يقوده العمــل اإلخراجي أو متطلبات القائم باالتّصال. )2( 

      وهذه األعامل غالبا ما يسيطر عليها ويقودها شخص يسّمى مخرجا أو سينارست. يف الحقيقة، 

إن هذين الشخصني يعدان من األشخاص الذين يتميزون بصفات نادرة ومهمة كونهام ينفردان يف 

أغلب األحيان بصفات نادرة كاملوهبة والتخطيط والوعي والذكاء والقيادة والتنظيم والسيطرة عىل 

كل مرافق العمل أو العرض، فكاتب النص هو الذي يحدد يف السيناريو األصوات والكلامت التي تقال 

واملواقع  التي يصور فيها املخرج جميع مشاهده. أما املخرج فيقود العملية اإلنتاجية من تحريك 

وتسجيل  الديكورات  واإلرشاف عىل  املونتاج  عملية  عاتقه  وتقوم عىل  املختلفة  بأنواعها  الكامريات 

اإلنتاجية املساعدة. وبذلك يكون عمل اإلخراج  العمليات  أو ما نسميه  الصوت والجرافك واألزياء 

متجانسا  مع عمل السيناريو بحكم أن الرؤيا تنبع يف العملني معاً أي إن للمخرج رؤيا وللسينارست 
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رؤيا يف طرح قضية ما.

      لذا فإن العمل اإلخراجي مقرتن بالسيناريو والسيناريو أيضا مقرتن باإلخراج، فالسيناريو ال يرى 

النور ما مل تكن هنالك عملية إخراجية تحول كلامت النص إىل صور، وكذلك العمل الخارجي ال ميكن 

الفيلم. إذن،  أن يكون ما مل تكن هناك نصوص )سيناريو( يستند عليها املخرج لصناعة  الصور يف 

هناك ترابط ما بني السيناريو واإلخراج، وهنا سنبدأ أوال مبفردة اإلخراج يك نفهم ما نريد الوصول إليه. 

فرغم أن السيناريو يسبق اإلخراج ألن اإلخراج هو عملية تحويل السيناريو إىل عرض، إال أننا نرى أن 

اإلخراج يسبق السيناريو بحكم أن السينارست )كاتب النص( إمنا هو مخرج ولكن من نوع آخر، أي 

إنه مخرج لرؤيا، إال أنه يخرج من خالل كتابة النص بأن يصوغ األحداث وينظمها وفق رؤيا شاملة 

أو عامة، بينام يخرج املخرج العمل تنفيذا وبصورة دقيقة وخاصة أي ليس عامة كام مع السينارست 

بل هو يخرج وضمن أجزاء صغرية جدا يف اللقطات أو املشاهد مبعنى. )3(

     آخر مسؤولية للمخرج هي تحويل النص املكتوب إىل صورة متسلسلة تسلسال منطقيا يف رشيط 

تلفزيوين جاهز للبث. إن مفردة إخراج تحتمل العديد من التأويالت والتفسريات كونها تشمل العديد 

من املرافق واملجاالت وخصوصا يف العرص الحايل، حيث استخدمت هذه املفردة بوفرة مع العديد من 

املجاالت وخصوصا يف املفاوضات االقتصادية التي اتسمت كثريا بنوع من التخطيط والتنظيم والتنسيق 

املربمج  لألمد الطويل. فاالقتصاديون  املتمرسون نراهم يخططون وينفذون الخطط واألفكار بطرق 

تعتمد عىل ذكاء كبري لتحقيق كم من األهداف تأيت غالبا بنتائج متميزة من حيث النوعية والتطبيق، 

أي إنها تحقق األهداف بشكل عجيب ومؤثر وهو ما يحقق األهداف املنشودة، ليعم التغيري الذي 

ينشده االقتصادي – الرؤيا واإلخراج  من وراء كل األفعال والترصفات والنفقات والتوجهات وما إىل 

ذلك. إنها عملية أشبه ما تكون مبباراة محرتفني، فهي تجني املكاسب بثمن قليل وتحقق األهداف 

دون خسائر تذكر، مقارنة بالعمليات املامثلة التي ال تعتمد اإلخراج.)4(

كاتب السيناريو واملخرج  واملساهمة يف رسم األحداث: 

    العمل اإلخراجي أو السيناريو هو مبثابة توجيه أو تصويب للمجتمعات من خالل طرح كم من 

الثقافات أو املعلومات وفق رؤيا فنية عالية، وهذه الرؤيا ميكن أن تهيمن عىل العقول أو تسيطر 

عليها، )إن عملية تسلل املعلومات واألنباء الخاطئة والكاذبة إىل عقل اإلنسان، وإىل املجتمع مسألة 
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مهمة جدا، بل وخطرية، ألنها تدخل يف التكوين الفكري لإلنسان لتؤسس للقاعدة التي يبني عليها 

الفعل فرتسم املواقف واالتجاهات، فالعالقة وثيقة بني  أفكاره وآراءه، وبالتايل فإنها تؤثر عىل عامل 

اإلعالم والثقافة من جهة تأثري األول بالثاين(. )5(

      إن اإلخراج متوافر يف حياتنا اليومية بشكل كبري، فكل إنسان إمنا هو مخرج لنفسه أمام األصدقاء 

أو الناس الذين يتعامل معهم، وعليه أن يتقن إخراج نفسه أمامهم فيتعلم كيف يتأنق وكيف يتحدث 

وكيف يطرح أفكاره وكيف يدير حواره. ومع ذلك نراه معرضا للعديد من االنتقادات الالذعة، فمثال 

يرتدي اإلنسان مالبسه  ليذهب إىل رحالته أو أسفاره أو جامعته، وهو مخّصص ومهيِّئ تلك املالبس  

قبل أيام أو ساعات من ارتدائه لها، كذلك نرى أنه يترصف أمام أستاذه  أو رئيسه يف العمل ترصفات 

غري الترصفات التي يترصفها مع أخيه الصغري أو ولده أو أمه أو أخيه، فكل واحد من أولئك األشخاص 

له شكل  خاص يف الترصف والسلوك أمامه. إذن، هناك كم من الترصفات واإلجراءات واملفردات  يف 

السلوك. هذا اليشء هو اإلخراج أو السيناريو بعينه، إال أن طبيعة هذا النوع من اإلخراج أو السيناريو 

يكون بنسب صغرية وكبرية حسب خربة اإلنسان ودرجة تعليمه ويف حاالت  متباينة، أي إنها تكون 

يف املؤسسات االقتصادية  للدول العظمى. عىل سبيل املثال، تكون يف أحوال وأوضاع غاية يف اإلنفاق 

والتواضع  السذاجة  نحٍو من  العادي عىل  اإلنسان  عند  الحالة  نجد هذه  بينام  الكتامن،  أو  والدقة 

امللحوظ. وكذلك نرى عىل سبيل املثال أن وضع اإلخراج يكون يف رشكات اإلنتاج السيناميئ العمالقة 

كرشكة )Warner Bros( ورانر بروز أو )Colombia( كولومبيا غري الوضع الذي هو عليه يف رشكـات 

اإلنتاج السينـاميئ العربيـة، فاختالف الثقافات والعادات والتقاليد والديانات ينعكس اختالفا يف فهم 

اإلخراج والرؤيا ألي عمل تلفزيوين وسيناميئ.)6(

       يف الرشكات العمالقة ما يشري إىل إمكانيات مالية ضخمة قد تصل إىل نصف مليار دوالر إلنتاج 

فيلم بينام نجد أن اإلمكانيات يف الرشكات العربية ال ميكن أن تصل ولو ملليون دوالر يف أغلب األحيان. 

بطبيعة الحال، إن مثل هذا األمر سيقود إىل نوعية متباينة من حيث النتيجة التي تعتمد  باألساس 

عىل اإلمكانات املادية املتوفرة. لذلك يكون اإلخراج يف مثل هذه الحاالت مرهونا بعديد من األمور 

والظروف، وهذا األمر يصنع نوعا من املنافسة ما بني الدول العظمى لفرض منتوجها اإلخراجي أو 

الرصاع حول  ويحتدم  يشتد  تنشدها.  التي  األهداف  تحقيق  يف  أعدتها  التي  السيناريوهات  لفرض 

تدفق اإلنتاج السمعي – البرصي حتى بني الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية املتطورة، فرنسا 
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خاصة. يكفي أن نذكر أنه يف عقد التسعينيات كانت السينام األمريكية تنتج أفالماً توحي بأن رئيس 

الواليات املتحدة القادم زنجيٌّ وها هو أوباما. وقبل سبع سنوات بدأت السينام األمريكية ترسب بأن 

رئيس الواليات املتحدة سوف يكون امرأة وها هي هيالري كلنتون تتقدم بثبات نحو البيت االبيض 

لوال تدخل أياٍد خارجية )روسيا( لتعبث يف السيناريو املوضوع. )7(

    إن اإلخراج الذي نحن بصدده اليقل شأنا عن اإلخراج الذي تعتمده الدول العظمى يف صنع القرار 

الدويل، فأغلب الدول العظمى اعتمدت يف صنع قرارها عىل قدراتها التنظيمية لبلورة السياسة التي 

ترمي إليها، بل إن الوضع الراهن الذي نعيشه اآلن باألساس اعتمد اإلمكانيات اإلخراجية السينامئية 

العملية  لتحقق  املجتمع  العديد من رشائح  الزمن عىل  انعكست عرب حقبة من  التي  والتلفزيونية 

التأثريية  القدرات  السينام، وذلك بحكم  الفعل اإلخراجي والفلمي يف  املنشودة من وراء  السياسية 

للتلفزيون والسينام. لقد لعب السيناريو واإلخراج السيناميئ والتلفزيوين دورا بارزا يف صناعة  الكثري 

من األزمات أو املواقف االقتصادية مثل ترسيبات السينام األمريكية بأن الحروب القادمة هي حروب 

حول املياه.)8(

      من أسباب ذلك درجة اإلقناع التي يتمتع بها السيناريو أو العمل السمع برصي لناحية التأثري 

باملجتمعات، ولعل االستخدامات املتعددة واملتكررة لألعامل التلفزيونية من قبل اإلدارات األمريكية 

عىل الصعيد السيايس خري دليل عىل ذلك. هناك كم كبري من األفالم التي كثريا ما تعكس سياسات 

ودعايات الجهات املنتجة، األفالم. تؤدي األفالم دوراً مهامً يف صناعة  الوعي السيايس من أجل إعداد 

الرأي العام لقبول السياسة التي تنتهجها الدولة إلجراء التغيري املطلوب، فالفيلم وسيلة من وسائل 

اإلعالم التي تستخدمها الحكومات لدعم جهودها من أجل التنمية، وتهيئة الرأي العام ملا هو قادم. 

وقبل الفيلم استخدمت الحكومات الكلمة املكتوبة والكلمة املنطوقة ولكن استخدامها ظل يفتقد 

عنرص اآلنية والرسعة يف الفعل ورد الفعل. ويساعد الفيلم يف نقل املعلومات هرمياً يف الدولة كلها 

إليه السياسات األمريكية،  من رأسها إىل قاعدتها، فهي أشبه ما تكون بنذير ملا تطمح له أو تؤول 

ذلك أن هذه األفالم تستعرض كل خلجات السياسة األمريكية، فهي تعلن رصاحة عن الرصاعات التي 

تتأملها. وقد استخدمت أمريكا األفالم كوسيلة من وسائل الدعاية لها أو للتأثري باملجتمعات ليقينها 

بفعل الفيلم الساحر بالجمهور، وهنا يذكر ريجارد شيكل يف كتابه مستقبل السينام التايل: )من خالل 

تطور التكنولوجيا يستطيع الفيلم أن يؤثر يف أحاسيس املشاهد وعواطفه بشكل أكرث مباشـرة من 
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الفنون األخرى. فالفيلم يشد املشاهد ويقنعه ذلك أنه يبدو حقيقياً(. باإلمعان يف أفالم أرنولد مثل 

استعراضات مبطنة ومبارشة لألسلحة  املاحي نجد   )Eraser( أو فيلم الفاين   )  Terminator( فيلم

العسكرية األمريكية وللقوة األمريكية، فهناك حسابات اقتصادية دقيقة جدا عىل ما يبدو يف وزارة 

الدفاع األمريكية لدرجة أن الوزارة كام يظهر تحقق أرباحا مادية من وراء أرباح األفالم السينامئية.)9(

تلك  أغلب  أن  رأينا  واملجتمعات  الدول  من  العديد  يف  طويلة  لسنوات  السينام  انترشت  أن  بعد   

التي  فاملالبس  الشاشة،  الذي ظهر عىل  السيناميئ  العمل  بفعل  تغريت  ثم  تأثرت ومن  املجتمعات 

يرتديها البرش يف الكرة األرضية اآلن تكاد تكون موحدة بحكم التأثري الناجم عن السينام والتلفزيون. 

حتى طبيعُة الطعام من البيتزا والكنتايك وبعض العادات قد شملها التأثر. هذه املالبس إمنا هي ذات 

األزياء التي ظهرت أول مرة عىل شاشة السينام وتأملها الناس فأعجبوا بها. عىل سبيل املثال نالحظ 

بالبنطلون  معروف  الذي هو  الرسمي  الزي  يرتدي  األغلب  العريب يف  الوطن  أن  الحارض  الوقت  يف 

والجاكيت والقميص بينام نجد أن مثل هذه األزياء كانت غري موجودة أساسا يف املجتمع العريب قبل 

دخول السينام، أي إن املالبس التي كانت منترشة يف الدول العربية هي الجالبية والعباءة والعاممة 

العربية وما شابه ذلك، بينام نرى اليوم أن كل الشباب تقريبا يرتدون الزي الغريب الذي يظهر من عىل 

شاشات السينام والتلفزيون، وهذا األمر هو مشابه ملا يحدث يف الهند والصني ورومانيا وباقي الدول 

التي تتمتع بنوعية مميزة من األزياء. أيضا، هناك جملة من الترصفات والعادات بدأت تنشب بني 

صفوف املجتمعات وهي عادات وتقاليد دخيلة بحكم السينام والتلفزيون وجراء العمل اإلخراجي 

الذي يقود السينام والتلفزيون ومن ثم يؤثر بالناس كيفام يشاء.)10(

الشاشة،  من  يتلقفونها  التي  الغربية  بالترصفات  يتفاخرون  باتوا  الشباب  أغلب  أن  ونالحظ        

ويعتربونها نوعا من التقدم واالزدهار. إذن، هناك مؤثرات عميقة دخلت املجتمع العريب جراء الفعل 

اإلخراجي والقدرات السينامئية اإلعالمية، وال داعي هنا للغوص يف تفاصيل أكرث حول ما ذكرته. نود 

هنا أن نبني أن القدرات اإلخراجية هي باألساس غري قارصة عىل املخرجني يف السينام أو التلفزيون بل 

تشتمل الحياة اليومية املليئة بالعمل اإلخراجي بشكل أو بآخر، فالكل يخرج عمله وسلوكه وترصفاته 

كيفام شاء وحسبام متكنه القدرات واآلليات التي يستحوذ عليها ويتمكن منها. إذن، العمل اإلخراجي 

ال بد أن يرتهن لكّم من القدرات واإلمكانيات. هذه القدرات أو اإلمكانيات تتفاوت من حال إىل آخر 

ومن وضع آلخر.)11(
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إخراج الربامج ذات الجمهور:

شخصاً،   60 ظهور  إىل  يحتاج  أسبوعي  برنامج  حلقات  يف  جمهور  حضور  ضامن  عملية  إن      

نضمن  وليك  املشاهد،  أمام  الوجوه  تتكرر  ال  يك  أسبوعياً  مجهوداً  يحتاج  جداً  صعب  أمر  وهو 

أي  تؤدي  ال  القنوات  بعض  عليها  ترشف  التي  الربامج  إن  برنامج.  كل  تناسب  نوعية  كذلك 

والجامعات  الجمعيات  مع  مبدئية  رشاكات  عرب  املحطات  تتعاقد  املقابل،  يف  للجمهور.  تعويض 

النقل. ملصاريف  القناة  تحّمل  مقابل  وطالبها،  أعضائها  من  لها حضورا  توفر  التي  العليا   واملدارس 

ومن الرضورة إعادة التفكري يف طريقة حضور الجامهري للعديد من الربامج التلفزيونية، إذ إن الربامج 

الوحيدة التي تحتاج إىل جمهور ينّشطها هي املتخصصة يف الفن، أو التي تكون عبارة عن سهرات 

مبارشة أو مسجلة يبحث الجمهور بنفسه عن حضورها.

اإلخراج رؤية بعيدة لصناعة األحداث:

     حضور الجمهور يف املنوعات والربامج التليفزيونية ليست عادة عربية إمنا عادة متعارف عليها يف 

جل التلفزات العاملية. لكن ما يختلف بينهام هو أن الجمهور األول حضوره صامت وغري فاعل، مهمته 

التصفيق أو الرقص يف حني يبدو حضور الجمهور الثاين إيجابيا يتفاعل ويؤثر ويتأثر ويتم إرشاكه يف 

اختياره حسب  يتم  إمنا  األمر، فهو ليس مجرد ديكور  أحيانا ويبدي رأيه حني يستوجب  الحوارات 

نوعية الربنامج الذي يفرض نوعية معينة من الجمهور من الشباب أو الكهول أو من عامة الناس أو 

من النخبة ألن حضوره تفاعيل. عىل أن ما نالحظه يف القنوات العربية هو أن الجمهور الذي يحرض 

هذه املنوعات ال يتم اختياره بل إن نفس الجمهور يظهر تقريبا يف عدد من املنوعات يف مختلف 

القنوات… 

     استفهامات عديدة تطرح حول هذا املوضوع،  وأول سؤال يتبادر إىل أذهاننا هو التايل:  كيف يتم 

اختيار أو جلب جمهور املنوعات يف الربامج العربية املعروفة؟

والتسعينيات  الثامنيينات  سنوات  يف  الصفقات.  طريق  عن  رشكات  تؤمنه  املنوعاِت  جمهوُر       

كانت املنوعات التليفزيونية تدعو الطلبة للجلوس يف استديوهات، وكان التعامل مبارشة بني مؤسسة 

التلفزيون وبعض الجامعات. وانطالقا من سنة 2000 تقريبا تغريت األمور مع ظهور رشكات مختصة 

ومرّخٍص لها من طرف الدولة يف هذا املجال، رشكات توفر جمهور املنوعات حسب طلب املؤسسة 
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اإلعالمية وتتم العملية عن طريق الصفقات…

      لذلك، فإن النتائج والتأثريات تكون أيضا متغايرة وغري متطابقة، واملخرج ال بد أن يدرك تلك 

اإلمكانيات وال بد أن يحكم ويجيد الترصف بهذه اإلمكانيات وفق األنظمة ووفق التقليد الصحيح 

والقراءة  والهدوء  واإلصغاء  واملتابعة  االطالع  عليه  كان  هنا  ومن  صحيحا،  فنيا  إنتاجا  يؤمن  الذي 

والحسم والقيادة، واألهمُّ من ذلك وجوُب أن يتمتع باملوهبة التي متنحه الخيال والرؤيا يف صناعة 

أجمل وأروع الصور واألحداث. إن عملية اإلخراج ليست مهنة فقط، إمنا هي رؤية  بعيدة  لصناعة  

األشياء من العدم، أي إن املخرج هو إنسان عادي، إال أنه يتمتع بإمكانيات الساحر الذي يبهر الناس 

التأثري  بإمكانيات  )املخرج(  اإلنسان  هذا  يتمتع  مل  وما  باملجتمع،  التأثري  لتحقيق  جميل  بكل يشء 

باملجتمع فإنه ال ميكن أن يكون مخرجا. )12(

     واملخرج، باإلضافة إىل أنه مبدع فهو إداري ناجح أيضا، وما مل يكن إداريا فهو مخرج فاشل. يذكر 

املخرج  أنها عملية من عمليات  اإلدارة ويبني  السيناميئ خاصية  الفن  كامل مريس يف معجم  أحمد 

حيث يقول: )مهمة اإلخراج مهمة شاقة، تتطلب جهدا وفنا ، وتتطلب عمال متواصال يجمع ما بني 

مظهر القيادة والسياسة والدراية، للربط وتدعيم العالقات بني الوحدات الفنية، والطاقات البرشية، 

واملعدات واآلليات، يف وحدة وتفاهم، حتى يتم التفاهم، ويتم اإلبداع الفني، ويتحول اللفظ املكتوب 

إىل الفيلم املعروض، يف صورة مرئية وصوت مسموع، هي الخطة املرسومة للحركة يف املنظر، والتي 

الناحية األخرى، فاملخرج هو املدير  تتالءم بني املمثل وبني ما يحيط به من أشياء وممثلني(. ومن 

الفني لجميع الفنيني والفنانني الذين يعملون يف الفيلم(. اإلخراج: هو عملية فنية وإدارية شاملة 

بالفيلم الجاهز للعرض.  تبدأ بالسيناريو مرورا بتقدير امليزانية وطاقم العمل وسوى ذلك، وتنتهي 

من الصفات التي متيز املخرج عن باقي الشخصيات ما ييل: 1- الخيال املبدع  2- الصرب  3- التفكري 

املنطقي 4- االختيار الجيد  5- هدوء األعصاب 6- القيادة 7  - التفسري 8- اإلدارة املركزية. املخرج 

وتفاصيل  دقائق  بكل  والشاملة  التامة  معرفته  من خالل  اإلنتاجية  العملية  يف  األساس  املوّجه  هو 

العمل الفني حيث يوجه مدير التصوير واملونتري ومصمم املناظر ومدير اإلضاءة واملمثلني واملاكري 

واملهندسني ومسجيل الصوت وشخصيات أخرى مهمة يف تنفيذ العمل التلفزيوين والسيناميئ، ومبا أن 

املخرج يوجه أولئك الفنيني والحرفيني واإلداريني فهو عىل معرفة ودراية بكل تلك العمليات الفنية 

لدرجة أن بإمكانه أن ينوب عن كل واحد منهم يف حال غيابهم أو حدوث ظروف استثنائية واملخرج 
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يجيد أعامل الفنيني املشاركني يف العملية اإلنتاجية ويفقه كل األمور التي تحيط بالعمل من تشكيالت 

صورية ومؤثرات خاصة وتصميامت خاصة باألزياء واملناظر. وال يشرتط عىل املخرج أن يجيد  كتابة 

النص أو السيناريو، وعليه أن يكون بارعا يف املعالجة الدرامية لكل األحداث واملواقف التي يعتمد 

عليها العمل الفني.

      )املخرج ليس هو الرجل الذي يجلس عىل الكريس ويأمر كيفام يشاء بل هو مفكر ومفرس وقائد 

فريق العمل ومدير ناجح ومؤسس لفكرة قد تكون بسيطة، إال أنه يجعلها قضية عىل مستوى دويل، 

فهو شخص غري عادي يف كل األحوال رغم أنه واحد من البرش(. بالعودة إىل تاريخ بعض املخرجني 

الكبار تظهر حقيقة مفادها أن هؤالء الكبار من املخرجني بدأوا العمل بوظائف وحرف بسيطة ضمن 

كم كبري من األعامل التي تنفذ يك يتحقق الفلم السيناميئ، فمخرج عظيم مثل الفريد هتشكوك يعمل 

خطاطا، أو مخرج مثل مصطفى العقاد يعمل مساعد مخرج ومساعد إنتاج، أو مخرج مثل كلينت 

ايستوود يبدأ كممثل أدوار سينامئية، أو مخرج مثل ستيفن سبيلربغ يهوى اإلخراج السيناميئ من 

خالل تصويره بكامريا نوع 8 ملم ... إلخ. 

     كلهم مبدعون يف تلك األعامل السهلة أو البسيطة كام تبدو للبعض كونها تشكل أجزاء بسيطة 

من الفيلم، إال أن أولئك املخرجني أساسا هم مبدعون حتى يف هذه األعامل البسيطة لدرجة أنهم 

تدرجوا وأصبحوا عاملقة فيام بعد، فهم أتقنوا وبرعوا يف هذه األجزاء من الفيلم أي أعاملهم األصلية 

األجزاء  هذه  لتكون  الضخمة،  اإلنتاجية  العملية  من  الوصالت  بعض  تشكل  والتي  بها  بدأوا  التي 

بالنهاية محط تجاربهم وخرباتهم للعمل. فهذه األجزاء التي عملوا بها إمنا هي تجارب كبرية ومهمة 

يف حياتهم، فصحيح أنها أجزاء سهلة من اإلنتاج العام للفيلم لكنها تجربة مهمة للغاية، فهو بارع يف 

صناعة األجزاء الصغرية قبل أن يكون بارعا يف األعامل الكبرية، وهذا األمر اليعني أنه يصنع كل األجزاء 

الصغرية لينجز ما هو كبري، بل هو قادر عىل أن ينجز هذه املهام الصغرية ورمبا برباعة، إال أنه مينح 

التخصص حقه إلنجاز العمل بأرسع وقت ممكن وبأفضل النتائج .)13(

      مثة كّم كبري من املخرجني ال يصنعون األجزاء الصغرية كأعامل املاكياج أو املونتاج أو تنفيذ املالبس 

أو اإلضاءة أو الكالكيت... إلخ، إال أنهم يدركون كل األجزاء الصغرية وأهميتها بل ورضورتها يف تحقيق 

العمل الكبري وهم بالنتيجة يقدمون أعامال متميزة تحقق إقباال جامهرييا، مبعنى أن التصورات التي 

ميتلكونها يك يصنعوا أعامال متكاملة هي تصورات نابعة من كم الرتاكامت يف األعامل التي اشرتكوا 
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بها، وهي تصورات من خالل الخربة يف صناعة تلك األجزاء الصغرية يف األعامل املتكاملة. مثال، كان 

املخرج عامل إنتاج قبل عرش سنوات أو أكرث أو مونتريا قبل عرشين عاما أو مساعد مصور أو مدير 

إنتاج أو... إلخ، وهذه األعامل الصغرية قادته بالنتيجة إىل أن تنشأ أمامه تصورات تامة لكيفية صناعة 

األعامل املتكاملة. لذلك يقول اندرو بوكانان يف كتابه صناعة األفالم )املخرج األكرث احتامال للنجاح 

هو الشخص الذي شق طريق مبتدئ كفتى لوحة األرقام )كالكيت( أو مساعد للمصور أو مساعد يف 

حجرة املونتاج .)14(

       أما املخرج الذي ال يعرف عن أداء الكامريا وتسجيل الصوت واملونتاج إال القليل فهو يف مركز 

ال يحسد عليه. من املخرجني النادرين من يجمع بني املقدرة وقوة الصناعة واإلبداع واملعرفة الفنية 

السليمة. أولئك هم املخرجون العظام. ال يكفي أن يتخرج اإلنسان من معهد للسينام أو أكادميية 

فنية ليصبح مخرجا عىل الفور، بل إن هناك حيثيات عديدة ال بد أن يشارك بها اإلنسان ويتوغل فيها 

يك يتمكن من أن يصبح مخرجا ناجحا، فهذه التفاصيل إمنا هي أرسار للعمل اإلخراجي عىل اإلنسان 

أن يغوص بها ليتعمقها ويتحسسها  يك يتحقق اإلدراك الكايف للعمل اإلخراجي، وباإلضافة إىل املوهبة 

التي ال بد أن يتميز بها املخرج، هناك املامرسة العملية التي هي أساس ال ميكن االستغناء عنه يك 

يكون الفرد مخرجا. 

هنا، وبعد أن تناولنا املخرج، ال بد أن نتطرق إىل السيناريو والسينارست )كاتب النص(. 

كاتب السيناريو:

     نتناول املواصفات التي يتمتع بها السينارست، فمن هو السينارست؟ هو الذي يختص يف توصيل 

األفكار أو القصص أو الروايات أو أي موضوع يراه عرب مجموعة من االستخدامات الصورية والصوتية 

التي يتخيلها يف ذهنه ويدونها عىل الورق أو عرب مهاراته يف وصف األحداث وتسلسلها املنطقي املؤثر 

وعرب إمكانياته يف بلورة الحوار املتزامن مع الرسد الذي يختص يف وصف الحركة والشخصية واملكان 

والزمان والديكور واإلكسسوار واألزياء وما إىل ذلك من عنارص تظهر يف الصورة املنتمية للعمل الذي 

سيكتمل بعد التنفيذ ويصبح عمال صالحا للعرض ويحقق غرضا ما. هناك جملة من األمور الواجب 

معرفتها حني نطلق كلمة سينارست عىل شخص ما، ولعل أول تلك األمور هي أن كلمة سينارست 

تتسق مع الواعي واملدرك والناضج  صاحب الزخرية اللغوية الكبرية. )15(
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       إن كلمة سيناريو ال ميكن أن تتسق مع أي شخص بل هي كلمة تليق بأناس متخصصني وقليلني  

ذوي مكانة رفيعة يف املجتمع، حيث إن هذه الصفة ال تتامىش مع كل االختصاصات رغم أننا أسلفنا 

أن السيناريو يدخل يف أغلب املجاالت، وأرى أن كاتب السيناريو فنان يف تركيب الكلامت بأصواتها 

وأمكنة قولها، وهو املسؤول عن تحضري النص  للكامريا. إنه يكتب للكامريا فعليها أن تظل موجودة يف 

ذهنه عندما يكتب، والسينارست يف النهاية عني الكامريا التي يفرتض أن تشاهد. إذن، كاتب السيناريو 

هو رجل رفيع املستوى يحمل من املواصفات ما متيزه وتجعله متميزا عن غريه، وهذه املواصفات يف 

الواقع عديدة وكثرية جدا كونها مواصفات كلام توافرت أعطت نتائج إيجابية للسينارست وجعلت 

العرص  اإلنتاج، فمع تطور  الذين يكتسبون ثقة املشاهدين وجهات  القالئل  أو من  نادرا  منه كاتبا 

وانتشار وازدياد األعامل السينامئية والتلفزيونية بشكل كبري وواسع بحكم االتّصال املتعدد واملتنوع، 

ازدادت نسبة  السيناريوهات  أو  النصوص  التي تحتاج إىل كم هائل من  الفضائية  القنوات  وازدياد 

كتاب السيناريو. فلو عدنا لسنوات ماضية لوجدنا أن كتّاب السيناريو هم أقل بكثري مام هم عليه 

اآلن .)16(

     وكتّاُب السيناريو بشكل عام متيزُهم بالدرجة األساس املوهبة قبل كل األشياء ومن ثم املعرفة 

والحرفة التي تأتيهم جراء الخربات أو املامرسات والتجارب. وقبل أن نتحدث عن املوهبة أو نخوض يف 

أعامقها لنفهم ماهيتها أو دورها يف كتابة السيناريو ال بد أن نستعرض مزيدا من الظروف أو الرشوط 

التي تؤهل اإلنسان ألن يكون كاتب سيناريو. وهذه الرشوط الواجب توافرها يف كاتب السيناريو هي: 

 1- أن يكون ذا مخيلة واسعة ورؤيا شاملة، حيث إن كاتب السيناريو إمنا يكتب يف أكرث األحيان 

ما هو غري موجود يف املجتمع بل إنه يبتكر وميتزج ويصنع  كيف ما يشاء وفق تسلسل، فاملخيلة 

تجعله ذا خصوصية ومتفردا عن باقي األشخاص. كام ينبغي أن ينفرد يف كتابة ما، حيث إن املخيلة 

إمنا هي الكفيلة يف صناعة  املوضوع بالشكل الكامل، فهناك وفرة من املوضوعات غري الجاهزة أو 

غري الصالحة ألن تكون سيناريو، وفقط املخيلة التي يحملها كاتب السيناريو كفيلة بأن تحولها إىل 

سيناريو، وكذلك مثة جملة من األفكار واألحداث املتناثرة واملنترشة يف أرجاء شتى ومن شأن املخيلة 

أو الرؤيا التي ميتلكها الكاتب أن تجمع تلك املتناثرات والفتات واملجموعات واألحداث وما إىل ذلك 

وتحولها إىل موضوع جيد. 

الفنون  مبختلف  دراية  وعىل  والقراءة  االطالع  وكثري  الثقافة  واسع  السيناريو  كاتب  يكون  أن   -2  
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والعلوم، حيث إن الثقافة التي يتطلع إليها كاتب السيناريو تحصنه من الخطأ املحتمل، والدقة يف 

الكتابة مطلوبة ويجب أن تكون مقنعة يف نفس الوقت أمام املتلقي، فهي التي تقود املتلقي إىل أن 

يتقبل العمل أو يرفضه.

3- أن يتصف بكونه شخصا مبدعا، أي أن يتميز بأنه قادر عىل التغيري أو التأثري باملتلقي عىل نحو أشبه 

بالساحر الذي يقدم أشياء عجيبة للناس ويبهرهم، فالساحر غالبا ما يقدم أشياء جديدة مل يطّلع عليها 

أغلب الذين يتفرجون عليه ذلك أّن األشياء التي تقدم لو كانت معروفة سابقا أو معروفة وغري مؤثرة 

فإنها سوف تفقد أهميتها فال تكون فعالة، لذا توجب أن تكون هناك أشياء جديدة وأشياء متجددة 

ال تصنع امللل عند املتلقي بل تصنع  التأثري واملتابعة، فمعروف أن اإلنسان ميال إىل كل جديد وكل 

ما هو غامض غري معروف. )17(

 4- أن يتصف الكاتب برسعة البديهة والذكاء املفرط ألن النمطية والرتابة هام املؤرشان السلبيان يف 

عزوف املنتجني  عن األعامل، ومبا أن رسعة البديهة والذكاء هام الصفتان اللتان تعمالن عىل صناعة 

التنبؤ الصحيح لدى الكاتب، فال بد من توافرهام يف السينارست ليك ال تكون األعامل مكررة  ومنطية، 

حيث ُوجد يف الكثري من األعامل غري الناضجة يف التلفزيون وخصوصا العربية أن األحداث تسري وفق 

منطية غري مرغوب بها من قبل املتلقي، واملرغوب هنا أن تنتشل األحداُث املُشاهد من واقعه وتدخله 

يف واقع افرتايض من صنع السيناريست.

5- أن يتسم السينارست باالستعداد والقدرة عىل املعايشة امليدانية يف صلب األحداث والقدرة عىل 

وصف أو تدوين كل األحداث، فهناك مزيد من الكتاب العامليني يلجأون إىل املعايشة امليدانية يف 

املجتمعات واألحداث بغية إنتاج أعظم وصٍف ويف سبيل تدويٍن أفضل إلنتاجهم، وعىل العكس من 

ذلك نرى أن كثريا من الكتاب غري املقتدرين يكتفون بالوصف الذي نقل من مصدر غري دقيق أو 

صحيح أو مييلون للوصف الناتج من التوقع أو الحدس ويهملون املعايشة والجدية والصدق يف نقل 

املعلومات، فاملعايشة ومخالطة املجتمعات مهمة جداً خاصة عند التعرف عىل ثقافات أخرى جديدة 

بالنسبة لكاتب السيناريو. 

6- أن يحكم استخدام املفردات واألمثال وأن يكون خبريا يف موروثات وتراثات املجتمعات التي يكتب 

املأثورة  أو املقوالت  الشعبي  املثل  السيناريو يلجأ ويف كثري من األحيان إىل استخدام  عنها، فكاتب 

األهمية يف  ذات  املؤثرة  واملفردات  الكلامت  يتطلب كام هائال من  الذي  الحوار  كتابة  خصوصا يف 
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نفسية املتلقي.

 7- أن يكون كاتبا نهام، أي أن يكرث من الكتابات، فالكتابة املفرطة تحسن من خربته وتجعله متمرسا 

ويجيد التعبري، وأن يكون أيضاً  نهام يف القراءة واملطالعة رغم الثقافة التي ميتلكها، حيث إن قدرته 

عىل قراءة القصص والروايات واألحداث يف أوقات قصرية تسعفه يف التطلع بشكل واسع. 

أن  أي  الدرامي،  املريئ  التقطيع  بصناعة  كفيلة  مخيلة  له  تكون  بأن  السيناريو،  تقنية  يجيد  أن   -8

يجيد التعبري عرب التقطيع الدرامي لألحداث، ال أن يرسد األحداث وكأنها قصة بل يبني أحداثه عرب 

تقطيعات صورية مؤثرة ومعربة عام يريد أن يقول، فهناك الكثري من الناس ميكنهم أن يرسدوا العديد 

من األحداث أو القصص أو املواقف التي مرت بهم أو التي تؤثر  يف املجتمع، إال أنهم ال يجيدون 

بالرضورة كتابة السيناريو.

      من هناك كان عىل كاتب السيناريو أن يتابع العديد من األفالم العاملية املؤثرة وأن يتعلم منها 

كيف تتحقق التقطيعات الدرامية التي تصنع نوعا من اإلبهار ونوعا من الرسد الفلمي، والتي هي 

بذات الوقت تخلق التشويق للمتلقي الذي سيتابع كاّم من املشاهد واألحداث املتعددة واملقطعة 

التي ال تشعره بأي نوع من أنواع الرتابة أو الرتهيل الذي ميكن أن يقيض عىل العمل الدرامي. 
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 Les variations induites par la communication écrite numérique :  

Quelle intégration didactique dans les manuels de FLE ?

Farah Danach

Université Libanaise

Abstract:

    The language progresses along with the accelerations of time. Due to the digital 

revolution, a new linguistic paradigm is established. New linguistic structures and 

graphic codes surfaced and reconfigured the modern French language. This article 

studied the ramification of technology into didactics and analyzed the incorporation 

of these changes into the textbooks of the French language as a foreign one )original 

version(. For this purpose, we analyzed the different pedagogical approaches 

regarding the inclusion of these digital variations, notably the colloquial language, 

spoken language and texting style.   

Introduction:

     Le sociolecte de la communication écrite numérique )CNE(, que ce soit dans  

les textos ou dans les échanges en ligne, est désormais  la vie contemporaine de la 

parole. Saisir les incidences de cette  médiamorphose  dans le champ de la formation 

constitue un enjeu de connaissance majeur lorsqu’on admet, avec J. Goody, que 

tout changement dans les modes et moyens de communication a des répercussions 

sur la société dans son ensemble, qu’il constitue une  » révolution graphique « 

entraînant dans son sillage des mutations culturelles, cognitives, sociales et par voie 

de conséquences,  éducatives.

     Dans cette recodification linguistique, les spécificités  de la cyberlangue ont  
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suscité des débats et animé de nouveaux terrains de recherche pour les sciences du 

langage. 

   Au niveau linguistique et sociolinguistique, l’idée de parler du «langage réseau» 

pour caractériser les nouveaux modes de communication numérique, dont la 

caractéristique principale est de bousculer les codes sociaux, a déjà fait du chemin. 

Du point de vue de l’écrit, Anis )2003( observe la singularité des nouvelles pratiques 

numériques qui ont pour résultat des productions généralement « brutes », du fait 

qu’elles sont souvent postées sans relecture, d’où de nombreux cas d’incorrections 

grammaticales et orthographiques. On est ainsi loin du respect de la norme 

pour ces productions plus spontanées que réfléchies. C’est une sorte de  »parlé-

écrit«, «d’orature », dans un cadre qui se veut globalement conversationnel. Cette 

dimension conversationnelle dans un écosystème numérique, a marqué le profil des 

interactants avec un grand impact sur leurs choix linguistiques et stylistiques ; nous 

constatons une  quasi absence du registre soutenu, une tendance au tutoiement 

même si les internautes ne se connaissent pas. L’ensemble de ces variations définit 

dès lors ce qu’on désigne par « variation numérique ». 

     Au niveau pédagogique, la didactique qui prône avant tout un usage social de la 

langue devrait intégrer ces traits langagiers, d’autre part, elle est censée réduire l’écart 

entre les compétences numériques des apprenants dans la société et l’usage normé 

de la langue. D’où la nécessité d’introduire  de nouveaux objectifs d’enseignement et 

de développer des compétences communicationnelles et relationnelles plus proches 

des modes de lecture et d’écriture contemporains. Nous admettons donc que  l’image 

du français que nous donnons aux apprenants de langue étrangère mérite d’être 

enrichie. 

      La variation figure pourtant dans l’enseignement du FLE en tant que situation 
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polémique. Pour les uns, elle est vue comme un écart qu’il faut absolument éviter, 

une tendance à considérer l’uniformité comme la situation idéale d’une langue, 

pour d’autres, c’est une opportunité, elle apparait comme une dimension souhaitable 

dans l’enseignement apprentissage de langue, comme le souligne G. Zarate  )2008, 

p.174( :

 « L’enseignement et la pratique des langues sont[ainsi posés comme] une des clés qui 

ouvrent la porte d’un réseau d’échanges sociaux marqué par la diversité des codes, des 

usages et des visions du monde ».

   Nous proposons une réflexion qui repose essentiellement sur deux interrogations :

 Si la variation numérique est devenue une propriété fondamentale de la langue 

actuellement, notamment de la CNE, dans quelle mesure est elle intégrée dans 

les manuels ?

 Les auteurs font-ils développer des compétences langagières propres à celles 

requises en mode numérique ?

    Dans la suite de notre travail, nous cherchons à répondre à ces questions en 

prenant comme corpus le manuel de FLE, Version Originale,  niveau B1 du CECR. 

Nous présentons dans un premier temps l’ouverture du manuel vers l’horizon de 

la CNE, nous analysons après l’inclusion de la variation, allant du diaphasique et 

diamésique jusqu’aux caractéristiques  particulières du langage texto.

1. La communication numérique écrite dans Version Originale

    Notre analyse du niveau B1 a révélé que le manuel propose des activités de 

production ouverte sur un blog ouvert permettant des échanges entre apprenants 

d’une même classe mais également entre apprenants distants. Chaque unité du 

manuel pour l’apprenant renvoie à une     » activité Web 2.0 « proposée sur le site de 

Version originale. Voici la consigne figurant sur le site1 pour l’activité 6 rattachée à 
/site web du manuel : http://20.versionoriginale.emdl.fr/vo1-6/la-tache  1
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l’unité 6 du manuel, niveau B1 :

  Dis-moi comment tu t’habilles et je te dirai qui tu es ?

   Qu’en pensez-vous ?

  Ce forum aborde des questions sur la mode et les habitudes vestimentaires dans  les

   différentes cultures. Voici quelques-unes des questions posées. Quelle est vot

   réponse ?

 Qu’est-ce qui est à la mode dans votre pays ? >>

Suivez-vous la mode ? >>

 Y a-t-il des vêtements traditionnels ? Les porte-t-on encore ? Qu’en pensez-vous  ? >>

 Y a-t-il des normes vestimentaires dans votre école / votre entreprise ? Lesquelles ?>>

 Partagez votre réalité et votre opinion avec les autres VOsiens ou posez de nouvelles

  questions sur le thème des habitudes vestimentaires.

     Il s’agit d’activités de productions écrites à partir desquelles les  apprenants sont 

invités à exposer un aspect de leur vie personnelle ou de leur culture en lien avec 

le thème traité dans l’unité. Même si la consigne offre aux  apprenants l’opportunité 

de  réagir aux messages laissés par d’autres apprenants )les » VOsiens «( et donc 

à tisser des échanges hors des murs de la classe, la consultation du forum montre 

que ces réactions ne sont pas nombreuses. Il s’avère donc que cet espace est utilisé 

plutôt comme un espace de publication ouvert que comme un véritable espace 

d’interactions entre des apprenants situés en différents endroits du monde.

     C’est ainsi qu’à l’instar des activités Web 2.0 proposées dans le manuel, on est 

proche du paradigme de l’innovation pour faire évoluer les approches pédagogiques. 

Les objets d’enseignement ont donc remodelé et reconfiguré l’usage de la langue en 

lui combinant les aspects du  mode numérique. Il s’agit alors d’une perspective 

d’une didactique langue- culture qui fait partie du capital culturel indispensable à 

une éducation ouverte sur le monde actuel. Grâce à elle, les apprenants consolident 

leur langue et conquièrent la vie du numérique.
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2. La variation numérique dans Version Originale 

     Nous nous basons, dans notre analyse sur le repérage de la variation et des variétés 

en français contemporain. Pour ce faire, nous nous intéressons principalement à 

des phénomènes d’ordre morphosyntaxique et lexical caractérisant la variation en 

question : l’hybridation oral/écrit, la question des registres et les procédés de style 

texto. En analysant le statut de la variation dans les manuels de FLE, nous tenterons 

de répondre aux interrogations suivantes :

	• Selon quelle approche la variation a-t-elle été intégrée à des fins pédagogiques dans 

Version Originale ? 

	•  Dans quelle)s( compétence)s( ?

	• Fait-elle l’objet des activités didactiques ?

	•  Enseigne-t-on  le langage texto étant donné qu’il est représentatif de la réalité 

de la pratique de la langue ?

	• Quelles sont les marques du décalage entre la langue enseignée et la langue telle 

qu’elle est utilisée par les francophones dans les situations authentiques de CNE ?

2.1. Les corolaires de la variation numérique : le diaphasique et diamésique 

     Notre point de départ est basé sur le constat suivant: les écrits de la CNE renfer-

ment des marques des variations diaphasique )variation de registres( et diamésique 

)variation d’usages entre oral et écrit(.

     En se référant à une approche didactique, nous citons  Favart qui considère 

qu’une  distinction de taille s’opère entre le locuteur natif et l’apprenant de langue 

étrangère. L’acquisition du diaphasique chez les premiers n’est pas maitrisée dans le 

cadre scolaire mais par des références linguistiques variées ainsi que des références 

sociales externes qui sont associées et qui  permettent au locuteur natif de mod-

uler son style en fonction des différentes situations d’énonciation. L’acquisition de 
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ce type de variation relève selon W. Labov d’une phase avancée de ce qu’il appelle 

la « maîtrise totale d’une langue ». Quant à l’apprenant de langue étrangère, qui ne 

dispose pas de références sociales, la situation est tout autre, il est soumis dans la 

majorité des cas à un modèle de référence de la langue cible. Ce modèle correspond 

fréquemment à celui d’un français aseptisé, épuré, dépourvu de toute forme de 

variation. Dans la meilleure des hypothèses, l’enseignement passera par une distinc-

tion entre des usages oraux et des usages écrits de la langue.

     La variation diaphasique est subordonné à une variation plus fondamentale, celle 

entre l’écrit et le parlé : la variation diamésique. Il s’agit de l’étude des différences 

de moyens de utilisés à mesure pour communiquer ; il ne s’agit pas au juste de 

l’opposition binaire entre deux codes mais un continuum  de degrés intermédiaires.

     Nous partons d’une hypothèse que Version Originale renferme des références 

aux registres différents de la langue et notamment au registre propre à la langue 

propre parlée étant donné que le but de l’enseignement d’une langue étrangère est 

sans doute la formation d’un locuteur compétent, celui qui « pourra maintenir des 

relations avec des locuteurs natifs sans les amuser, les irriter involontairement ou 

les obliger a se comporter autrement qu’ils ne le feraient avec un interlocuteur na-

tif» )CECR, p.95(. Pendant que l’auteur du Dictionnaire de didactique du français 

)Cuq 2003, p.182 ( pense que «  la composante orale a longtemps été minorée dans 

l’enseignement des langues étrangères, notamment du FLE », d’autre comme  Janine 

Courtillon )2003, p.63( , elle  est convaincue que «  la production, surtout orale, 

est le point faible de l’enseignement d’une langue vivante ». Nous nous demandons 

donc si les auteurs de Version Originale ont tenu en considération les constats de 

ces chercheurs et le statut qu’ils devraient accorder à l’oral, pour admettre ainsi le 

point de vue de Blanche-Benveniste que  l’oral s’oppose à l’écrit comme le mauvais 
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français s’oppose au bon. )2000(.  Nous cherchons alors à mesurer la place réservée 

à la variation dans les manuels en nous interrogeant sur les points suivants :

	• Quels  éléments propres aux  variations diaphisique et diamésique sont in-

troduits dans les manuels ?

	• Quelles stratégies  les auteurs ont-ils adoptées pour introduire  les marques de 

l’oral?

	• A partir de quel niveau du CECR on enseigne les traits de l’oralité ?

	• Les activités conçues pour l’oral passent-elle par le filtre de l’écrit ?

	• Comment introduit-on le registre de la langue familière ?

 Pour ce fait,  nous avons sélectionné six phénomènes dont l’usage est 

corrélé à ces variations. Un d’entre eux est d’ordre morphologique : l’usage du 

pronom démonstratif ça et quatre autres relèvent du syntaxique : la négation et 

l’interrogation,  la dislocation et l’élision,  le dernier est d’ordre lexical : le registre 

familier.

2.1.1. Le pronom démonstratif ça :

     Nous ne cherchons pas à relever toutes les occurrences de l’emploi de ça dans le 

manuel, nous nous contentons de présenter quelques exemples que nous considérons 

représentatifs, illustrés le tableau suivant :

Le pronom démonstratif ça

-ça peut paraitre invraisemblable : Ex p 12

-ça me rend nerveux : ibid. 24

-ça l’étonne : ibid.

-ça me donne le trac : ibid.

     La lecture de ce tableau  repose sur la distinction entre l’oral et l’écrit. Si ça remplace 
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cela à l’oral, une affirmation qu’illustre la phrase ci-après : Ca me rend nerveux, 

transposée à l’écrit deviendrait : Cela me rend nerveux, est-elle une construction 

envisageable ? Ne devrions-nous pas plutôt concevoir l’emploi de ça, tout comme 

celui des autres phénomènes évoqués, en relation au type d’énoncé, au genre de 

discours et à la situation de communication dans laquelle il a été produit ?  Le bon 

usage commente la concurrence de cela et ça: Les deux formes, sont du point de 

vue syntaxique, presque toujours interchangeables, mais la première prédomine la 

langue écrite et la seconde,  la langue parlée. Il serait exagéré pourtant de considérer 

qu’à l’écrit, ça n’apparaît que là où l’auteur fait parler un personnage. 

     Pour Gadiot, « C›est un fait admis que le pronom ça est caractéristique de 

l›oral. Il suffit en effet d›écouter un peu attentivement les gens parler ou de lire une 

transcription pour s›en assurer. Cette fréquence relative par rapport à la norme 

écrite est à l›origine d›une dévalorisation stylistique. Grammaires et dictionnaires 

s›accordent pour considérer qu›il y a dans l›usage de ça quelque chose de relâché ou 

de «familier»» )1988, p.77(. D’ailleurs sa présence est récurrente dans  VO, allant de 

son introduction dans les supports de plusieurs exercices )comme ça, je pourrais 

voyage1( jusqu’aux  titres des activités comme, par exemple ) ça c’est Montmartre2, 

ça te dit ?3(. Ce pronom démonstratif se trouve même au cœur d’un objectif d’un 

exercice4 pour le niveau B1: on demande d’utiliser une structure renfermant ça pour 

exprimer son opinion :

 )Cahier de l’élève, p 46  1

Ibid., p38 2

Ibid., p 54  3

P 42  4
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    Il ressort donc que les auteurs de la méthode,  en introduisant l’usage de ça,  sont 

conscients que la langue est avant tout parlée, avant d’être écrite, ce qui justifie bien 

leur choix didactique.

2.1.2. Les structures grammaticales

    Il s’avère utile de montrer que  la sensibilisation à la variation linguistique passe 

aussi à travers l’enseignement des expressions propres au code de l’oral, comme le 

prouve l’exemple ci-dessous1 :

Même les tours de parole confirment bien cette approche  comme le

montre l’encadré suivant 2:

Cahier de l’élève B1, P 13  1

Livre, B1, p 58 2
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 Cette sensibilisation à la variation n’est pas traduite seulement par la syntaxe 

de l’oral, elle vise même  l’accentuation à l’oral, comme le montre plusieurs activités 

parmi lesquelles nous citons une permettant de traduire une certaine tonalité orale 

tout en accentuant  le mot de façon qu’il soit plus expressif 1 :

Les auteurs ont fait recours à l’oral même dans les titres des activités, nous citons 

à ce propos )Et si on partait quand même ?(  Livre B1, p 26 )- Ah, si on avait su ! 

ibid., P 42(

2.1.3.  Le vocabulaire

Caher del’élève, B1, p 51 1
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      Dans le classement du vocabulaire, nous avons identifié les mots qui ne se relèvent 

pas du registre standard. En d’autres termes, nous cherchons principalement des 

marques de la langue familière appartenant au canal de l’oral. Nous présentons, dans 

le tableau ci-dessous, quelques exemples :
                                               Registre  familier

Il flippe : Ex, p 29, Il est Zen : ibid.,Il n’est pas commode : ibid.-Ca barde pour lui : ibid.-Il est trop

 content : ibid.- Il a le cafard : ibid.-Tu kiffes : Ex P 75-Mes potes : ibid.-Des trucs : ibid.

-C’est cool : ibid.-Cette meuf : ibid., p 77-Ca fait des plombes que j’ai pas vu ce pote :  ibid.-Fais affe 

à ma bagnole : ibid.-Tu me files un peu de fric ? : ibid.-boulot : livre p 19-mon chou : ibid. , p 42-du

  fric : ibid.,  p 118-se casser : ibid.-bombeks : ibid.-filez-moi : ibid.-Ca  craint : ibid.-Fais gaffe : ibid.

                                               

Interjection

-Oh là/là : : Livre p 118-Bon ! ibid.-Ouh là là : ibid.

  

   Comme nous pouvons le voir à partir de ce tableau, on distingue  des exemples de 

la langue familière représentent des abréviations de mots standard .Cet écroutement 

de mots est un phénomène répandu ces dernières décennies qui peut tout de 

même causer des difficultés de compréhension .Nous voulons souligner que les 

abréviations de ce genre sont communes dans la langue parlée et font partie de la 

vie quotidienne. 

    Dans le manuel à la base de notre corpus, la question de différentiation des 

registres allant du familier, au courant jusqu’au standard occupe une place dans 

plusieurs activités. Nous citons des exercices portant sur l’identification du registre 

familier1 en demandant d’associer les expressions familières à celles équivalentes 

dans le registre standard. Nous avons repéré aussi des exercices de  classification2 et 

Ibid., P 29 1

Cahier d’exercice, p 75 2
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de transcription des phrases en registre familier vers la langue maternelle1. Quelques 

pages plus loin, figurent à nouveau des exercices sous le titre « Parle comme il faut » 

dans une perspective métalinguistique. Ils s’agit d’un dialogue dont les répliques 

appartiennent au registre familier et courant d’une façon alternative, les auteurs 

montrent bien comment on peut exprimer la même idée avec deux registres et, 

ce qui importe, c’est quel registre utiliser dans une situation de communication 

donnée. Voici le dialogue2 :

Ibid., p 77 1

Livre de l’élève, p 118  2
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    Suite à cette activité, le manuel propose une autre1 présentant trois variantes de 

dialogue appartenant aux trois registres de la langue et qui expriment les mêmes 

idées. Nous les illustrons dans le tableau suivant :

Ibid., p 119 1
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Registre 

soutenu

Registre courant Registre familier

Bonjour très 

cher

Ah, Bonjour Salut !

Un évènement 

absolument 

extraordinaire 

s’est produit ce 

matin.

Il m’est arrivé quelque chose 

d’extraordinaire ce matin !

Oh ! i m’en est arrivé un bien bon 

matin !

Aurais-tu 

l’obligeance 

de me les 

raconter ?

Raconte-moi ! Raconte !

Je conduisais 

ma voiture 

avec la plus 

grande 

prudence 

quand j’ai 

aperçu 

une jeune 

demoiselle me 

saluer de la 

main.

J’étais en voiture, je roulais 

tranquillement quand je vois 

une jeune femme me faire signe.

J’étais en bagnole, le roulais 

peinard quand j’vois une meuf qui 

m’fait coucou !
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Je me 

demande 

dans quelle 

circonstance 

j’ai déjà pu 

rencontrer 

cette jeune 

personne.

Je me demande si je la connais. J’me dis que j’ai déjà vu sa trogne 

quelque part !

C’est 

absolument 

extraordinaire 

qu’elle ait pu 

te reconnaitre 

après toutes 

ces années !

C’est incroyable après toutes ces 

années !

C’est l’hallu, ça fait des plombes !

      Il résulte alors de nos observations que les auteurs ont introduit             

   le vocabulaire appartenant au registre familier dans le niveau B1 du CECR.  La 

connaissance et la pratique des variations familières de la langue française peuvent 

participer à la mise en œuvre de la compétence sociolinguistique pourvu que, 

comme nous avons déjà vu, l’enseignement apprentissage intègre cette catégorie de 

variations dans un dynamique inter registre.

2.1.4. Une variante de la variation numérique : le langage texto 

    Le langage texto vient se croiser avec  les actes de parole liés à la rédaction et la 

lecture des différents supports de la CNE. 

     Pour le niveau B1, nous constatons que la nature des exercices en rapport avec le 

langage SMS figure d’une façon variée et couvre plusieurs compétences. Ainsi, à la 
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page  28 du livre, un forum portant sur le voyage prépare les apprenants au monde 

du langage texto à partir des étirements des signes de ponctuation, du lexique propre 

à la CNE ) trop coool !(  et des émoticônes de valeur expressive :

    Nous avons également relevé d’autres procédés propres à ce langage telle que la 

troncation )tram1 , déco2( qui  figure seulement dans les textes.

    D’ailleurs, sous le titre « Les paroles volent, les écrits restent », l’unité 5 fixe les 

objectifs de cette unité comme suivant : Ecrire plusieurs types de courrier, exprimer 

ses sentiments, l’obligation, l’interdiction et la manière tandis que les objectifs 

linguistiques portent sur l’indicatif, le subjonctif, la double pronominalisation, le 

gérondif et le langage texto. Il est important de noter que dans ce cas-là, le langage 

SMS est non seulement mis au même niveau que les autres faits grammaticaux 

présentés dans la leçon, mais qu’il devient aussi l’un des moyens parmi d’autres afin 

d’atteindre les objectifs didactiques concrets.  Autrement dit, on peut dire que les 

apprenants vont apprendre, par exemple, la rédaction et la forme des écrits divers 

justement à l’aide du gérondif, mais aussi du langage SMS. Les différentes activités 

ont comme objectif de se familiariser avec le langage, le décoder, reconnaitre ses 

techniques d’expression et identifier le contexte dans lequel il est utilisable. 

Livre d’élève, p16 1

Ibid., P23 2
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     En effet, au début de cette unité, plusieurs types textuels sont présentés: deux 

courriers formels, une petite notice de rappel, une carte postale et un message 

SMS. La tâche correspondante est, à partir de tous ces messages destinés à la même 

personne, de repérer les coordonnées de cette personne )le père de la fille(. Le 

message SMS donné dit : 

    Ce qui est à bien observer du point de vue linguistique, c’est que, contrairement à 

la plupart des messages SMS rencontrés avant dans les manuels de F.L.E., celui-ci est 

présenté même dans l’écran d’un portable et renferme plusieurs procédés propres au  

langage SMS à savoir la réduction )j’(, la  simplification de la morphologie verbale 

)cherchE(, le rébus 2m1(, l’écriture phonétique avec compactage  ) texplikrE(. 

	  Les objectifs de cette unité trouvent un réinvestissement dans le cahier 

d’activité, ainsi à la page 40 il y a le sous-chapitre intitulé « Pour faire court » 

comprenant quatre parties: 

 La sous-partie A propose de » lire le message SMS et le traduire en français 

standard«, un exercice identique à celui proposé dans la méthode pour le niveau 

A2 : 

Les variations induites par la communication écrite numérique



اإلتصال والتنمية 176

 Par rapport à ce type d’activité , on constate que l’on y voit l’usage même  

 des éléments caractéristiques du langage SMS à savoir le syllabogramme ) Bjr( ,

 la réduction des phonogrammes )qu(, l’omission des morphogrammes ) tu va(,

 la réduction phonographique avec compactage ) j’tapl(, DKej’pE(, les différentes

 majuscules, ce qui confirme d’ailleurs le caractère voulu authentique d’écriture SMS

 présenté par ce manuel, et aussi le fait que la réalité linguistique des SMS pénètre en

 général même dans les exemples exposés par le manuels .

 La B demande les élèves d’ » écouter pour vérifier «. 

 La C donne la tâche de » réécouter et barrer dans les textes des élèves en français 

standard les lettres qui ne s’entendent pas à l’oral «. 

 La  D invite à » choisir un poème en français et le traduire en langage SMS «. Là 

encore, dans le cas où les apprenants ne connaîtraient pas un poème français, 

comme une compensation ils sont invités à chercher sur Internet un poème de 

Jacques Prévert ou Paul Eluard. 

    Ces exemples méritent bien un commentaire. D’abord, nous remarquons, dans 

la partie B,  que la compétence de  la compréhension orale est en combinaison 

avec le message SMS dont l’objectif est d’aider les apprenants à vérifier la bonne 

réponse. Nous constatons ensuite, dans la partie  C, qu’on passe de la forme écrite 

du SMS à l’oral, une stratégie permettant aux apprenants de réfléchir au rapport 

entre la graphie et la prononciation du français. Enfin, la partie finale )D( est bien 
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nouvelle et inédite dans la typologie des activités vues sur les SMS, dans la mesure 

qu’en celle-ci se rapprochent justement de la poésie, donc de la littérature française 

traditionnelle, avec le code nouveau contemporain du langage de la CNE. Cela nous 

rappelle les œuvres de l’auteur contemporain français pour les jeunes Marso  qui 

est célèbre non seulement pour ses écritures, mais aussi ses adaptations des œuvres 

littéraires en langage SMS, par exemple les fables de  La Fontaine « Le ch›N É le 

rozô 2 jan la font›N », du livre       « la font›N j›M ! » écrites entièrement en langage 

SMS. Si ces activités combinent la phonétique, la linguistique et le socioculturel, 

nous citons une activité à la page 41 sous le titre « Répondeur » qui  est développée 

dans une perspective sociolinguistique. Elle a comme objectif de faire développer 

la réflexion des apprenants sur les différents formes et registres du discours ; même 

le contexte de chaque situation de communication a été présenté sous forme d’une 

illustration :

    Quelques pages plus loin, on propose, sous le titre «  Bonjour, Au revoir », un 

exercice de classification des formules de politesse et de congé parmi lesquelles nous 

soulignons quelques éléments appartenant au langage SMS tels que la formule d’appel 

)coucou(, le syllabogramme ) stl(, l’écriture phonétique )Bizz( et le logogramme ) 

A+(. 
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    Le manuel s’est intéressé aussi à une des caractéristiques de ce langage et 

notamment à la transcription phonétique et ce dans une activité favorisant le jeu de 

la langue avec un aspect ludique, phonétique, graphique, et aussi cryptique. Ainsi 

dans l’activité  proposée dans » Rébus «, on demande aux apprenants de déchiffrer 

le rébus. 

   Ainsi la répétition des mots, les traits de l’oral dans l’écrit, les phrases courtes, les 

interjections dans l’extrait suivant montrent un exemple représentatif :

     En définitive, pour le langage SMS dans le niveau B1, nous avons abordé un 

certain nombre d’exemples démontrant les façons différentes d’exploitation de ce 

phénomène linguistique et culturel. Nous avons vu, par ailleurs, le rapprochement 
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du langage texto, un phénomène exclusivement écrit et une entité linguistique 

familière et non-codifiée  avec la compréhension orale et aussi avec le domaine de 

la littérature classique française.  

Conclusion

    Les observations ont été réalisées dans une perspective pédagogique, 

sociolinguistique et socioculturelle. De ce fait, à partir des critères, aspects, 

paramètres et autres points relatifs à cette analyse, nous avons étudié l’impact et 

l’apport du numérique dans les manuels Version Originale au niveau de la culture 

numérique, de la variation diaphasique et diamésique et du langage texto. Voici les 

objectifs majeurs issus de cette intégration :

	• Sensibiliser les apprenants  aux nouveaux outils de communication.

	• Faire découvrir le langage texto )ou les mots retranscrits en ce code, 

phonétiquement(.

	• Découvrir les registres et les niveaux différents de la langue. 

	• Comprendre et utiliser les abréviations. 

	• Mettre en relation écrit et oral. 

	• Apprendre du socioculturel relatif au monde du numérique.

     Le résultat de l’analyse montre qu’à partir de niveau B1, les auteurs ont introduit 

des marques de l’oral tant au niveau des structure grammaticale qu’au registre 

familier.

      Bien évidemment, l’intégration du langage de la CNE a été traduite par l’objectif 

de » reconnaitre le langage texto «, » transcrire un message texto en registre 

standard « sans pourtant » écrire un texto «. Rappelons, néanmoins, que ce dernier 

objectif  dépend largement de l’étendue  réservée à la matière du langage texto dans 

les approches proposées par les manuels. Ainsi, d’un côté, il pouvait s’agir d’une 
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moindre activité de se familiariser avec ce langage sans lui conférer un usage plus 

approfondi. Il ressort de cette étude deux pistes de réflexion : 

     D’une part, à travers les différentes formes de variation qui reflètent les différents 

usages, la démarche d’enseignement dans Version Originale propose des contenus 

linguistiques selon les principes de normes pédagogiques formulés par A. Valdman 

)1989( : 

1( Elle  reflète la parole réelle de locuteurs natifs dans des situations de communication 

authentiques. 

2( Elle  se conforme à la vision idéalisée qu’ont les locuteurs natifs de leur propre 

utilisation de la langue. 

3( Elle se conforme aux attentes des locuteurs natifs et à celles des apprenants 

étrangers concernant le type de comportement linguistique approprié pour des 

apprenants étrangers. 

     Notre analyse des manuels a révélé que l’input fourni aux apprenants )le matériel 

langagier(  respecte les principes 1 et 2 tandis que de l’output qui en ressort )les 

productions des apprenants( respectent le principe 3 de Valdman.

     D’autre part, si  variation induite par le numérique est bien présente dans 

le manuel de FLE, elle est très majoritairement exploitée au service de pédagogie 

transmissive et d’entrainement, qui restent encore de nos jours des modèles de 

référence pour les enseignants. Malgré l’incorporation des traits du langage de 

la CNE, on est donc loin du paradigme de l’innovation, même si l’on perçoit, à 

l’instar des activités Web 2.0 proposées dans le manuel, de timides tentatives pour 

faire évoluer les approches. Les activités  proposées en ligne sont  à titre facultatif 

comme compléments aux activités présentes  dans le manuel de l’élève. Il convient 

à l’enseignant ou aux apprenants, chacun de leur côté, d’agencer des liens entre les 
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activités. Enfin, à l’heure où la compétence numérique, « qui implique l›usage sûr 

et critique des technologies de la société de l›information (TSI) et, donc, la maîtrise 

des technologies de l›information et de communication (TIC) », elle est considérée 

par l’Europe comme « une des huit compétences clés pour l’éducation et la formation 

tout au long de la vie», on ne peut que regretter que les auteurs du manuel n’ont 

pas accordé un statut considérable à la compétence interactionnelle dans le monde 

numérique de laquelle émerge des  potentialités didactiques considérables.

Références:

Anis, J. )2001(. Parlez-vous texto? Paris: Le Cherche-Midi. 

    Anis, J. )2003(. Communication électronique scripturale et formes langagières, 

Actes des quatrièmes rencontres réseaux humains/ réseaux technologiques. Dans 

Anis, J. )dir.(, Internet, communication et langue française )p.13-29(. Paris: Hermes 

Science.

    Blanche-Benveniste, C. )2000(. Approches de la langue parlée en français. Paris: 

Ophrys. Bonhomme, M. )2015(.  La problématique des genres de discours dans la 

communication sur Internet. Travaux Neuchâtelois de Linguistique, 63, 31-47. 

Cadiot, P. )1988(. Ça à l’oral: Un relais topique. LINX, 18, 77-93.

    Cuq, J. P. )2003(. Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et 

seconde. Paris: CLE International. 

Favart, F. )2010(. Quels savoirs en matière de variations langagières susceptibles 

d’optimiser un enseignement du FLE. Pratiques, 1, 179-196.

     Martinez, S. A. )2007(. L’analyse du discours médié par ordinateur )ADMO(: Quel 

intérêt pour l’étude des interactions synchrones à distance dans un environnement 

pédagogique en ligne?.EPAL, 1-23.

    Mourlhon-Dallies, F., Rakotonoelina, F., & Reboul-Touré, S. )2004(. Les discours 

Les variations induites par la communication écrite numérique



اإلتصال والتنمية 182

de l’internet: Quels enjeux pour la recherche ? Les Carnets du Cediscor, 8, 9-19.

Valdman, A. )2000(.  The elaboration of pedagogical norms for second language 

learners in a conflictual diglossia situation. In S. Gass  et al. )Eds(. Variation in 

Second Language Acquisition )15-34(. England: Clevedon.

   

Les variations induites par la communication écrite numérique


