الهيئة االستشارية العلمية:
د .ابتسام القادري  -جامعة السليمانية  -العراق
د .ابراهيم خصاونة – جامعة الزرقاء  -األردن
د .أحمد حيداس  -جامعة الرباط  -المغرب
د .الصادق رابح  -جامعة قطر  -قطر
د .برتران كابدوش  -جامعة غرونوبل - 3فرنسا
د .بوعمامة العربي  -جامعة مستغانم  -الجزائر
د .جمال بن زروق  -جامعة سكيكدة  -الجزائر
د .خزيم الخالدي  -جامعة البحرين  -البحرين
د .هاشم حسن التميمي  -جامعة بغداد  -العراق
د .زيا عباس  -جامعة السليمانية  -العراق
د .سليمان أعراج  -جامعة الجزائر  -3الجزائر
د .صالح أبو أصبع  -جامعة فلدلفيا  -األردن
د .عبد الرزاق محمد الدليمي -جامعة اليرموك  -األردن
د .عبد الملك الدناني  -كلية االمارات للتكنلوجيا -أبوظبي
د .عبد الرحمن الشامي  -جامعة الشارقة -االمارات
د.عبد الكريم الزياني  -جامعة البحرين  -البحرين
د.غادة عثمان  -جامعة دبي  -دولة اإلمارات المتحدة
د .ماجد تربان  -جامعة األقصى  -فلسطين
د .مثاني أبشر  -جامعة دبي  -دولة اإلمارات المتحدة
د .محبوب هاشم  -الجامعة األميركية في الشارقة  -اإلمارات
د .محمد صبري صالح  -جامعة دهوك -العراق
د .محمد العاليلي  -جامعة الرباط  -المغرب
د.مصطفى متبولي  -الجامعة اللبنانية  -لبنان
رئيس التحرير :د .مي العبدهللا
مدير التحرير :د.هيثم قطب

قواعد النشر في المجلة
تمثّل مجلة "االتّصال والتنمية" فضاء بحثيا لنشر البحوث والدراسات األصيلة والمبتكرة والملتزمة
بشروط الكتابة العلمية .وتهدف المجلة إلى تجاوز ندرة الفضاءات المخ ّ
صصة للنشر األكاديمي ،وزيادة
فرص اللقاء والحوار بين الباحثين العرب ،وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول االتّصال والتنمية،
وذلك من خالل تيسير عملية تبادل المعارف والتجارب البحثية .كما تسعى المجلة الى تشجيع آليات
النشر ،مما يسمح بخلق فضاءات نشر جديدة بالنسبة للباحثين العرب ،والتعريف ببحوثهم وإسهاماتهم في
مجال الدراسات االتّصالية والتنموية لدى األوساط األكاديمية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
واألوساط المهتمة بإشكاليات االتّصال والتنمية.
ترحب المجلة بمساهمات السادة الباحثين وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية:
.1

أن يكون البحث أصيال غير منشور سابقا.

.2

أن يتّبع البحث األصول العلمية والمنهجية.

.3

تخضع البحوث المعدة للنشر للتحكيم .ويمكن أن يُطلب من الباحث إجراء التعديالت على ضوء
مالحظات المحكمين.

.4

يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه.

.5

يطبع البحث على الحاسوب بخط ،)Sakkal Majalla( 61على أن يكون عدد الكلمات بين
 0444و 1444كلمة ،بما في ذلك الحواشي والمالحق وقائمة المراجع والمصادر.

.6

تأتي المصادر مع الهوامش في آخر البحث.

.7

يرفق مع البحث باللغة العربية ملخص باللّغة الثانية (الفرنسية أو اإلنجليزية) ،على أن ال تزيد
كلمات الملخص على  344كلمة.

.8

يتم اعتماد التوثيق باستخدام أسلوب  . APAيمكن االسترشاد بالرابط التالي:
http://www.apastyle.org/index.aspx

.9

تقبل األبحاث باللغات الثالث :العربية ،والفرنسية واالنجليزية.

.11

ترسل البحوث الى رئاسة التحرير على العنوانrabitaarabiya@hotmail.com :
عنوان محور العدد القادم :االتصال التنظيمي في ظل تكنلوجيا المعلومات
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الكلمة االفتتاحية
االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال
د.مي العبدهللا -رئيسة التحرير
االتصال هو نشاط إنساني واسع المجال ،مرتبط بمختلف أوجه الحياة الخاصة لألفراد والمجتمعات،
وهو حاضر في كل االسلوكيات اإلنسانية ،وبالتالي عالقته وثيقة بكل العلوم التي تبحث في هذه
السلوكيات .وقد جعله ارتباطه بالنشاطات المتنوعة لإلنسان والمجتمع موزع على أكثر من تخصص
علمي ،مما خلق صعوبات عديدة أمام علوم االعالم واالتصال ،تمثلت في الغموض المنهجي والنظري،
الذي تسبب بعدم امكانية تحديد مفهوم ثابت لهذا العلم على نحو يسمح للباحثين تحديد مواضيعهم بصورة
مستقلة ،وإيجاد المناهج واألدوات الخاصة بهم.
إالا أن تكنولوجيا االتصال قد لعبت دورا مهما في تطوير مجال علوم االعالم واالتصال ،فسهلت سبل
اتصال الباحثين ببعضهم البعض ،ووفرت الكثير من المعلومات واألدوات البحثية المتخصصة ،وقد
شجعت البيئة االلكترونية على تطرق البحوث لمجاالت بحثية جديدة واستخدام أدوات بحثية حديثة .ومن
بين مجموعة األدوات المتاحة للباحثين ،تبدو "اإلثنوغرافيا" أكثر فأكثر نهجا جديدا لفهم ممارسات
االستهالك والسياق االجتماعي والثقافي الذي تنشأ فيه الممارسات االتصالية ،إذ هي طريقة تجعل من
الممكن تحقيق الوصف الدقيق لحقيقة اجتماعية .وقد ظهرت اإلثنوغرافيا في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية كنهج شامل مناسب وقادر على توفير عناصر لفهم المجتمعات والثقافات واألنشطة البشرية.
في مفترق طرق مختلف التخصصات مثل الفلسفة وعلم االجتماع وعلم األعراق البشرية أو
االبستمولوجيا ،تقوم الدراسات الثقافية الحالية بتكييف األساليب اإلثنوغرافية التي طورتها "مدرسة
شيكاغو" لمحاولة فهم تكوين مجموعات األحداث المسماة "الثقافات الثانوية"  . Subculturesويتضمن
فهم هذه الثقافات الفرعية ،من خالل نهج إثنوغرافي ،ثالثة مستويات من التحليل :تحليل تاريخي ،و
تحليل سيميائي أو بنيوي لألنظمة الفرعية يمثل طريقة التعبير عنها والتحوالت الحقيقية التي تخضع لها
من لحظة هيكلية إلى أخرى ،و تحليل ظاهري لكيفية تجربة الثقافة الفرعية في الخارج.

وتبرز اإلثنوغرافيا الرقمية ،أو نتنوغرافيا اإلنترنت ،كتطور للبحث النوعي ،ودعم المشاريع التي
تركز على المتلقي أو على تطوير الدراسات او البحوث التحليلية ،خصوصا اليوم في مجال العالقات
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العامة والتسويق ،وهي قائمة على المالحظة والتفاعلية وتسجيل الفروق الدقيقة في السلوك بين األشخاص
عبر اإلنترنت .من خالل التفاعل بطرق ذات مغزى ،يمكن لألثنوغرافي استخالص خصوصيات
المستخدم بشكل أكبر ،ورسم الخرائط وتقسيم الشخصيات إلى وجهات نظر األعمال.
يشهد العالم اليوم لحظة تاريخية جديدة حاسمة لإلنسان ،وقد حضَّرته تجربة وباء كورونا للوعي
بالعيوب العميقة للبشرية ،وباالختالالت البارزة في النظامين االقتصادي واالجتماعي العالميين ،ليتمكن
من استبداله بنظام عالمي إنساني يسمح للبشرية بالبقاء .لقد لقنته درسا ال ينسى ،وحان الوقت للنظر في
الجذور التي أدت إلى أزمة كهذه ،وللتحضير للمرحلة المقبلة التي ربما تكون أسوأ مما نواجهه اليوم .لذا،
ال بد يشارك المواطن بواسطة التواصل االجتماعي ،بوعي كبير للمصلحة العامة للمجتمع ،في صناعة
اإلعالم التي لم تعد حكرا على مالكي وسائل اإلعالم .ويساهم الوعي بالتواصل في تلبية االحتياجات
ومصالح وآمال جمهور متلق نشط ،وفي رفضه لمركزية وسائل اإلعالم واالتّصال ،أو السيطرة
الحكومية عليها .وفي المجال االجتماعي ال بد من التعددية المحلية ،ومن التفاعل بين المرسل والمستقبل،
واالتّصال األفقي الذي يشمل كل مستويات المجتمع .وعلى وسائل اإلعالم واالتصال أن تهتم بصورة
أكبر بالحياة االجتماعية ،وأن تخضع لسيطرة مباشرة لجمهورها.
من هنا ،وفي الوقت الذي تزداد فيه المسافة االجتماعية من جراء العزل المنزلي والحجر الصحي
والتباعد االجتماعي بين ماليين البشر في البلد الواحد ،أو بين مليارات األشخاص عبر العالم ،ال يمكننا إال
تطبيق "نظرية متاهة التواصل االجتماعي في الفضاء العام" ،من خالل استخدام وسائل التواصل يحيث
تؤدي إلى خلق حركة اجتماعية عالمية نشطة تواجه ما نعيشه اليوم ،أو ما هو مقبل وقريب جدا من
تهديدات وجودية .ترتبط شروط تحقق النظرية بأخالقيات أطراف التواصل ،من مرسل ومتل ٍّ
ق ووسيط أو
وسطاء بينها .وبناء على النظرية ،فإن عملية التواصل هي متكاملة وكل األطراف المشاركة تلعب دورا
في تحديد مخارج ونتائج التواصل .وبالتالي ال تخضع عملية التواصل االجتماعية ،ألي سيطرة مركزية،
ولألفراد والجماعات الحق المطلق بالوصول إلى وسائل اإلعالم واالتّصال واستخدامها.
من هنا ،يعني االنفالت من المتاهة ،بناء على نظريتنا هذه ،فك االرتباط بالوحدة التكنولوجية ،أي
التخلص من وضعية االرتهان والنمطية التي أدت إلى التواجد في متاهة التقنية ،ومن التيه الالمشروط،
في المغامرة التي تقود إلى المجهول .فهل ستتجه المجتمعات اإلنسانية نحو ذلك ،وهل ستحاول استعادة
الوجود وتحقيق الحضور لتعويض الحاجات ،والشعور بالعجز؟
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علم التجهيل واإلعالم وأساليب صياغة العقول
 فاضل محمد البدراني.د
 الجامعة العراقية- كلية اإلعالم
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Abstract

This study discusses a very important issue related to the most dangerous situation facing
society in terms of the educated on the one hand, and the illiterate and subject to the control
and influence of those with outdated beliefs and traditions after the establishment of
advanced academic institutions specialized in the manufacture of thinking, as ignorance and
ignorance became one of the most prominent advanced scientific approaches that It is taught
in Western universities, as well as another tributary of the science of ignorance, which is
limited to the media activity, from marketing to ideas that represent in reality illusions,
myths, and methods of misinformation.
This study attempted to shed light on the most prominent evidences that exist, whether
presented in international forums or that began facing society in an escalating manner, despite
the state of development, intellectual advancement and existing awareness, but the state of
social hypnosis is clearly visible due to factors and residues that can be addressed in the folds
of this study.

مقدمة
قد ال تتوفر لدى كثير من الدارسين دراية ومعرفة ب "علم اجتماع الجهل العلمي" الذي يختص بمنهجية
 ) ويمثل طريقة مميزة فيSSI (  إذ يرمز له، ويتبنى مسؤولية دراسة الجهل في العلم والعلوم،خاصة به
 وهناك مجاالن متميزان، وليس مجرد نقص في المعرفة العلمية،تفسير الجهل باعتباره شيئا ذات صلة
 في حين يركز، يركز البعض على الجهل في البحث العلمي، ففي المجال األول:SSI تجري فيهما دراسة
 إحدى، ويعد علم اجتماع الجهل العلمي،البعض اآلخر في المجال الثاني على جهل الجمهور بالعلم
 حيث تقوم بعض مؤسسات.)SSK( المجاالت المكملة لعلم اجتماع المعرفة العلمية والذي يرمز له
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صناعة التفكير بتوظيف الجهل أداة فعالة في العلوم ،لتخريف المجتمعات سيما المفتونة بقضية جدلية ،أو
بقضايا ذات سمة خرافية ،وإن خوض غمار هذه المسألة الخطيرة ،يحتاج لمهمة بحث واستقصاء عن
الطرف المختبيء وراءها ،كونه المستفيد من وراء ذلك الصراع الفكري ،وهذا هو مبعث دراستنا هذه.
ونظرا ألهمية الموضوع في حماية المجتمع ،ينبغي تناوله في إطار هذه الثنائية المشتركة مع اإلعالم
كوسائل مسوقة ،بجانب من التحليل والتنظير الفلسفي.
المبحث األول :اإلطار المنهجي -إجراءات واعتبارات منهجية
أوال  -إشكالية الدراسة وتساؤالتها
إشكالية البحث ،تعني ،كل ما يثير مساءلة ال غنى عن دراستها ،أو أمر يصعب تفسيره؛ نظرا لكونه غير
نمطي ،بمعنى أنها موضوع يحيط به الغموض ،أو ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو قضية تمثل موضع خالف
أو شك في قضية معينة(.)6
وفي إطار بحثنا "علم التجهيل واإلعالم وأساليب صياغة العقول" ينبغي على وسائل اإلعالم والمؤسسات
األكاديمية والفكرية ،بكونها إحدى المؤسسات المجتمعية الفاعلة أن تعالج الغموض الحاصل في
الموضوع المطروح ،وتضطلع بمسؤولياتها إزاء المجتمع( )2وتتصدى لمشكالته وقضاياه وبخاصة منها
التي تتعلق باستقرار المجتمع ونسيجه ووحدته ونهوضه الفكري باالتجاه السليم بعيدا عن جوانب التضليل
واالنحراف باتجاه الجهل أو الرضوخ لعمليات التجهيل الفكري والنفسي التي تمارسها جهات خارجية
وداخلية في المجتمع ،وتزداد مسؤولية هذه الجهات التنويرية في هذا الشأن نتيجة لحجم الجمهور الذي
تستهدفه ،وهذا يستلزم منها االنتهاج الجانب النقدي وتحررها من االلتزامات أو القيود الحزبية أو الجهوية
أو الرسمية ،أو القبول بثقافة التقليد االعمى أو الرضوخ لوصفات تلك الجهات عندما تمارسها بشكل
وصفات معلبة ومزخرفة .أن مثل هذه الحالة ينبغي من النخب الفكرية من مختلف التوجهات واألطياف
كافة التحلي بالمسؤولية للتصدي للمشكالت والقضايا المجتمعية الملحة ،وإذ إن العالم الشرقي ،ومنطقتنا
العربية تحديدا تعيش اليوم في ظل تداعيات أمراض العصر من حيث ثقافة الكراهية ومظاهر االنقسام
السياسي واإلرهاب والعنف والمحاصصة الطائفية ،والعنف ،والدجل والفقر والحرمان وعدم االستقرار
الذي يمكن أن يهدد النهوض الفكري واالستقرار النفسي المجتمعي المنشود والوئام االجتماعي ،وينعكس
سلبا ع لى الشعور باالنتماء الوطني والتنمية والبناء ،ويمكن تحديد المشكلة بطرح التساؤل الرئيس ،ما
دوافع علم التجهيل واإلعالم وأساليب صياغة العقول؟ ولتبسيط ذلك ينبغي طرح مجموعة من التساؤالت
الفرعية والتي تتمثل باآلتي (:)3
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ما طبيعة تناول علم التجهيل ووسائل التسويق اإلعالمي
1

-2

ما طرق وآليات وأساليب نشر التجهيل

-3

ما الجهات المستهلكة لثقافة الجهل

-0

ما الدور الذي تمارسه مؤسسة اإلعالم حيال المجتمع

ثانيا ً  -أهمية البحث
تنبع أهمية البحث بحسب المنهجية البحثية في الدراسات االجتماعية من طبيعة الموضوع الذي يتناوله،
وهو "علم التجهيل واإلعالم وأساليب صياغة العقول" ،ذلك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المؤسسات
االعالمية والنفسية والتربوية والجهات الفكرية والنخب التنويرية ،في تسليط الضوء على اآلليات التي
اعتمدتها جهات ومؤسسات غربية ،أو جهات محلية ،تعيش الجهل المتوارث جراء العقائد والتقاليد بسبب
الفقر وغياب الوعي لديها ،او جراء قيام مؤسسات صناعة الرأي في مؤسسات فكرية متقدمة في الغرب
ومنها الجامعات في صناعة الجهل والتجهيل في عقول حتى المتعلمين تحت مبررات شتى ومنها خلق
حالة عدم االستقرار ومحاولة البحث عنه بآليات خاطئة ،وفي ضوء ذلك تبدأ عملية القيام بتحديد األسباب
وتشخيصها ،وهذا يستلزم القيام بعرض المشكلة أو القضية ،وتحليلها وتفسيرها ،وبيان انعكاساتها على
المجتمع )0(،لذا فإن أهمية هذا البحث تتحدد بتسليط الضوء على طبيعة المسؤولية التي ينبغي أن تضطلع
بها الجهات المعنية حيال قضية قد تستفحل بالرغم من التوسع في التعليم أفقيا وعموديا.
ثالثا ً  -أهداف البحث
كل دراسة ال بد لها أن تكون باحثة عن كشف الغموض عن قضية ،أو حدث أو موضوع ما يشغل
المجتمع ،وتكون من مسؤولية الباحثين المختصين التصدي لهذا الموضوع ،كهدف ينبغي الوصول اليه
وفك طالسمه ،ودراستنا هذه ترمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أبرزها ما يأتي ( :)5
-6

التعرف على طبيعة تناول علم التجهيل ووسائل التسويق اإلعالمي.

-2

تشخيص طرق وأساليب نشر التجهيل.

-3

تحديد الجهات المستهلكة لثقافة الجهل.

-0

تحديد دور مؤسسة اإلعالم حيال المجتمع.

رابعا  -نوع الدراسة ومنهجها
تنتمي هذه الدراسة الى البحوث الوصفية التي تقوم على اكتشاف الظاهرة ،ووصفها للتعرف على طبيعتها
وحجمها ومكوناتها ومستوى ارتباطها مع الظواهر األخرى ،ومن ثم معالجتها( )1كما اعتمدت الدراسة
على منهج النقد التاريخي ،والذي يُعد األسلوب األنجع لرصد المالحظات ،وجمع المعلومات من
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مصادرها األولية ،ومن ثم عرضها بما يتيح االستفادة منها في تحقيق أهداف الدراسة ،ويوفر اإلجابة عن
تساؤالتها الواردة آنفا ،والتي تركز على علم التجهيل ووسائل التسويق ،والجهات المستهلكة والمستهدفة
له ،باإلضافة الى معرفة الوسائل واألساليب التي تتناول بها الجهات المعنية عرض هذا العلم ومدى تأثيره
على افراد المجتمع (.)7
المبحث الثاني :علم التجهيل وطرق التعامل به
أوال :ماذا نعني بالتجهيل الفكري ؟
ُ
األمر بمعنى خف اي عنه ،والفاعل منه جاهل
اإلنسان
عندما نذهب الى تفسير الجهل فهو عكس العلم ،وجه ال
ا
والمفعول مجهول .أما الوعي  :Cognitionفهو كلمةٌ تدلُّ على ض ِّم شيء .ومن مخلفات الجهل أنه يصنع
صفَّرا من العلم ،وهذا يعني أننا إزاء كائن بشري ال يمن ُح نف اسهُ فائدة تُذكر ،وال يفي ُد منه ال محيطه
عقال م ا
األصغر (األسرة) وال محيطه األكبر (المجتمع) وال بد من التمييز بين التجهيل والسوبر تجهيل .وبينما
يتجسد التجهيل في حجب المعلومات عن الناس وتغييب وعيهم ومعرفتهم باألشياء ،فأن الشكل اآلخر
للمصطلح يتجسد في السوبر تجهيل ،وهو تقديم معلومات كاذبة على أنها صادقة واقناع الناس بصدقها.
وال بد من الدخول بهذا العلم الغريب على الدارسين ،ومحاولة سبر غوره وكشف جانب من الغموض
واالهداف التي تستوطن خلفه.
-1علم التجهيل ووسائل التسويق اإلعالمي
بداية ينبغي أن نكشف عن مدلوالت علم التجهيل في تعريف للمصطلح على أنه يمثل المهارات والقدرات
الفائقة التي تمارسها جهات ومؤسسات علمية محترفة في قلب الحقائق ضمن سياق ممارسة التضليل
والتشويش على جمهور المتلقين وبسط أو تسويق الجهل المتعمد لتحقيق غاية أساسية يكون فيها اإلنسان
أو األسرة أو المجتمع فارغ العقل أو عقل بال وعي .بمعنى آخر هو صناعة الجهل بتعويق العقل بالتخلف
ومغالطة وقلب الحقائق على الناس ضمانا لتصريف المنتجات أو تسويق الوجوه المطروحة من
شخصيات سياسية أو دينية أو غيرها ،وقد تتوفر هذه المهارات والقدرات لدى األفراد في تضليل
الناس( )8وعلم التجهيل لطالما يمثل في مفهومه الحقيقي التشويش وتسطيح العقول فأن بداياته ترجع
لبدايات االتصال واالحتكاك البشري ،إذ أن األمية كانت شائعة كثيرا بين أوساط المجتمع ،وهذا ما يجعل
التجهيل قضية سهلة الخطوات للوصول إليه وتحقيقه من قبل الجماعات التي تمارسه لغايات نفعية أو
عدائية ،وفي هذا السياق يقول الفيلسوف الفرنسي ،جان جاك روسو ،في الكتاب األول من العقد
االجتماعي" أن النظام االجتماعي ال يقوم من الطبيعة ،بل هو نتاج الحوارات واالتفاقيات بين الجهات
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المعنية" وهذا يعيدنا الى مسألة الحوارات والنقاش واالتفاقات التي تتحقق بين الجماعات البشرية والتي
تشارك في عملية صنع الوعي الذي يحقق الحياة المناسبة للفرد والكيان االجتماعي الذي ينتمي اليه،
وحديثا فأن مصطلح التجهيل ظهر في عام  6979عندما كشفت مذكرة سرية عن صناعة التبغ للجمهور
مقترحا عن التدخين والصحةُ ،كتب من شركة براون ويليامسون للتبغ أظهرها الدكتور روبرت بروكتر
في جامعة ستانفورد ،وكشفت تكتيكات شركات التبغ الكبرى المستخدمة لمواجهة "القوى المعادية
للسيجارة " .أحد أكثر هذه المقاطع داللة في كيفية تسويق السجائر للجمهور والواردة في المذكرة تقول" :
منتجنا هو األفضل وسيلة للتنافس مع الحقيقة الكائنة في ذهن الجمهور ،بل أيضا وسيلة إلقامة الجدل".
ويقول روبرت بروكتر ،أن شركات السجائر ال تريد أن يكتشف المستهلك أضرار منتجاتها ،وأنها أنفقت
المليارات للتعتيم على حقائق اآلثار الصحية للتدخين .وهذا يعيدنا الى إشكالية البذخ المالي في أثناء
االنتخابات البرلمانية بالعراق وبعض بلدان المنطقة العربية ومحاولة التشويش على الناخب وتجهيله
وسرقة صوته أو شراء ضميره باستالب عقله وتغييب وعيه ( )9وعلم التجهيل تتبناه في العادة مراكز
األبحاث وأجهزة المخابرات ومؤسسات الدعاية واإلعالن ووسائل اإلعالم وكذلك العالقات العامة،
لتحسين سمعة لجهة صديقة أو تشويه سمعة جهة معادية أو منافسة .وتكون هي األدوات التي تنفذ ما
يطرح عليها في مواجهة الجمهور وانحراف بوصلة تفكيره لألمور واألشياء .بحيث تسهل عملية تسطيح
المعرفة لدى الناس ،وتكون فرص تمرير مخططاتهم أسهل ،ونجاح عمليات التضليل الذي تتبناه
المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات النظيرة لها يتحول الى علم في إشاعة الجهل والبعد عن المعرفة
العميقة( )64وفي هذا الصدد يورد أستاذ علم االقتصاد السياسي الدكتور طالب الدليمي " أن نصف العلم
أخطر من الجهل" على اعتبار أن البعض يمتلك قليال من العلم والمعرفة لكنه يخدع نفسه بمعرفته بكل
األمور ،وهذا أمر خطير( )66وتحصل عملية نشر الجهل في بعض الحاالت تحت ستار" النقاش
المتوازن" بتوظيف مبرر أن هناك دائما وجهتي نظر متعارضتين ال يؤدي دائما إلى نتيجة عقالنية ،ال بل
ان البعض من الذين يمتلكون شيئا محدودا من المعرفة يعتقد انه يعرف كل شيء والخطورة تكمن في
قناعة بعض الجماعات به ،فيشيع الجهل الذي هو ابتعاد عن الصحيح ،ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي:
الرجال أربعة ،رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه ،ورجل يدري وال يدري أنه يدري فذلك
نائم فأيقظوه ،ورجل ال يدري ويدري انه ال يدري فذلك مسترشد فأرشدوه ،ورجل ال يدري أنه ال يدري
فذلك جاهل فارفضوه(.)62
-2طرق وأساليب نشر التجهيل
ومن أساليب وطرق نشر التجهيل ما تناول يأتي (:)63
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عدم إدراك الحقيقة :فالحقيقة تعني الوصول الى الوعي والوعي االجتماعي هو الذي يتكفل بكنس
أ -

المخلفات والنفايات وتحرير العقول والنظر لألمور بحقيقتها ال بجهل العقل.
جماعات الضغط المؤثرة :عندما تكون هناك جماعات المصالح الخاصة مثل شركة تجارية أو جماعة
ب -

سياسية ،او عالقات عامة ،تقوم بالعمل الجاد لخلق البلبلة بشأن هذه القضية ،في حالة الجهل عن التبغ
وتغير المناخ ،فإن المجتمع األمي علميا ربما يكون أكثر عرضة للتكتيكات المستخدمة من أولئك الذين
يرغبون في خلق اإلرباك والتشكيك بالحقائق.
ت -توظيف فن التضليل :عندما تمتلك جماعات المصالح المؤثرة مهارات عالية في فن التضليل والتزييف

فأن ذلك يؤثر باتجاه تحول الباطل حق والحق باطل على وفق نظرية "ما لكوم إكس".
ث -التجهيل الدولي :بإثارة الحروب وفرض الحصارات االقتصادية التي من شأنها تؤثر كثيرا على مستوى

حياة الشعوب المحاصرة ،ومن ذلك تدني مستوى التعليم وضعف سلطة القانون ولجوء الموظفين في
المؤسسات الحكومية الى الرشوة سبيال إلدامة حياتهم .ويعد هذا النوع من أخطر طرق التجهيل في تعويق
الشعوب وقد كانت العراق أنموذجا والسودان وايران وليبيا وسوريا ،وهذه الدول فرضت عليها الواليات
المتحدة حصارات اقتصادية.
اإلدارات السياسية الفاشلة :تعمل بعض الدول التي لها هيمنة على دول ضعيفة تكون خرجت للتو من
ج -

حرب بفرض قيادات سياسية غير مؤهلة لإلدارة وال تحكم بمنهجية الحكم الرشيد وتمارس العبث
بمقدرات البلد ،فهذا تساهم في تجهيل المجتمع وتعويق األجيال.
اإلدارات التربوية والتعليمية الفاشلة :وهنا تكمن عملية التجهيل عندما توكل إدارة المؤسسات التربوية
ح -

والتعليمية إلدارات فاشلة غير محترفة وهي جزء من سياسة التزوير والغش فان ذلك يشكل عامل مهم في
صناعة التجهيل ،وقد نجحت الواليات المتحدة بالتأثير على إدارات في االتحاد السوفيتي السابق قبل
انهياره ،فضال عن بلدان المشرق بالوقت الحاضر.
فالحذر من الجهل في أوقات االنتخابات البرلمانية التي تحصل على صعيد بلدان العالم ،إذ تقع فريسة
للدعاية المفبركة المصنعة والمضللة والمغلفة بطريقة محترفة ،وتكاد تكون شعوب عدة ال تنجح معها
طريقة الحكم بالشكل الصحيح ،ألن ذلك يستفزها ويثير الجدل والخالفات ،فتلجأ السلطة الى اعتماد علم
التجهيل معهم سبيال إلدارة الحكم بال مشكالت .وبالغالب يحصل هذا النهج في البلدان المتخلفة التي تزداد
فيها نسبة األمية بشكل كبير ،أو المجتمعات التي تعاني من وطأة الحروب واالنتكاسات والكوارث والفقر.
وبالرغم من رؤية الباحث من أن االنترنت يمثل أعلى منصة إلشاعة الديمقراطية يتفوق على أي منهج
ديمقراطي في البلدان المتحضرة التي تنعم به منذ قرون ،سيما البلدان الغربية ذلك يمنح الشعوب فرصة
التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقها بل يمثل المالذ اآلمن لمنح الحريات وعدم محاصرتها باعتباره
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فضاء مفتوح ال سيطرة عليه وال تمييز فيه بين اسود وابيض وحاكم ومحكوم ومن ذلك ممكن أن يتحقق
الوعي( ،)60أال أن األكاديمي ديفيد دانينغ من جامعة كورنيل ،يحذر من أن اإلنترنت يساعد على نشر
الجهل ،وهو المكان الذي يضع لدى الجميع فرصة ليكونوا خبراء فيه ،مما يجعلهم فريسة لمصالح قوية
ترغب في النشر المتعمد للجهل( )65وهناك خصوصية من أن مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات
التواصل العاملة على االنترنت ال تعد وسائل إعالم كونها غير منضبطة في نصوصها بعيدا عن شكلها
الظاهر ،فهي تذهب بالمعلومة الحقيقية الى التضليل والدعاية وتشكل الرأي العام الجاهل ،وهو نفس
التوجه لبعض الدوريات والمطبوعات والمواقع التي تتخذ الطابع الشخص أو المواطني أكثر من المنهج
المؤسساتي الذي يعني برعاية الجمهور الواسع .ووفق رؤية ديفيد دانينغ التي تتناقض مع رؤية فاضل
البدراني ،فأنه ينبغي التعامل مع هذا الفضاء االلكتروني المفتوح بعلمية لكي يحقق الديمقراطية والوعي،
وبخالف ذلك فان رؤية دانينغ تكون هي المطب الذي يساعد على إنتاج الجهل والتخلف.
وفي هذه الخصوصية التي يتفاعل فيها الجاهلون وقليلوا الوعي مع المواد والموضوعات التي ينشرها
االنترنت فأن بعض األذكياء يستفيدون من جميع المعلومات الموجودة بمجرد الدخول إلى اإلنترنت ،إال
أن الكثيرين يكونون ضحايا للتضليل والشعور الزائف بامتالكهم الخبرة( .)61والقلق ال يعني أننا نخسر
القدرة على التفكير بل أصبح من السهل استقاء المعلومات من االنترنت من دون تفكير وعناء ،وهنا
أطرح إشكالية تحمل بين طياتها الكثير من القلق تتمثل بأن المعروض في االنترنت تشارك في إنتاجه
العديد من المؤسسات السياسية والفكرية المتخصصة والتي تنضوي في جهات علمية مثل مراكز
الدراسات واألبحاث أو الجهات النفسية واالجتماعية في أجهزة المخابرات والدوائر السياسية في وزارات
الخارجية للدول المتقدمة  ،فهذه تقوم بطرح اآلراء إما لتجهيل الناس وإما لمعرفة التوجهات العامة أو
لمعرفة مستوى الوعي ،ومن ضمن ذلك قد تطرح شائعاتها في منتصف بلوغ وقت األزمة سواء الحربية
آو االقتصادية أو غير ذلك وافتراس عقول الناس .ويقول أستاذ االعالم االجتماعي الدكتور ياس البياتي
في محاضرة بجامعة الشارقة ،أن التجهيل أصبح علما ومنهجا يدرس ،وله نظريات ترتبط بعلم النفس
بالذات ،لهذا قام روبرت بروكتر المختص بسايكلوجية التجهيل بوضع نظرية عميقة في هذا المجال تعني
ب"صياغة ما يعرف علم الجهل" الذي يدرس صناعة ونشر الجهل بطرق علمية رصينة ،وهذا التضليل
المخطط له والممنهج يستند على فكرة التمويه وبحسب اساسيات علم التجهيل فأنه يستند إلى قنوات تأثير
نفسي ثالث تتمثل بما يأتي (:)67
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ان هذه النقاط المذكورة تطوع عقول الناس وتجعلهم ضحية ليقعوا بإفالس فكري أو استالب ثقافي وغالبا
ما يحصل االنسالخ االجتماعي ،واألمر هذا يعيدنا الى استراتيجيات التحكم بالشعوب عندما يجري
تحويلهم الى قطيع ،والقصة ال تنتهي فقط في بيان هندسة التجهيل ،فهناك موضوعات مرتبطة بالرسالة
والمصدر ،وما يسمى بظاهرة القطيع.
-3حرب التجهيل بين العرب والغرب
علم التجهيل واحد من أبرز الظواهر االجتماعية والعلمية والثقافية التي طبعت مستوى العالقة بين الغرب
والعرب ،فأساس التجهيل هو الكذب والخداع والتزييف والمغالطات ،وهذه الصفة الزمت الطرفين على
مدى قرون عدة وحتى يومنا هذا برغم تبدل المفاهيم في القرن الحادي والعشرين .فجهل العرب بالغرب،
تعزز وعزز جهل الغرب بالعرب ،فكال الطرفين تعاون لينتج صورة كاذبة ومشوهة عن اآلخر ،فخالل
القرنين التاسع عشر والعشرين ،تمتعت نخبة الطرفين ،ببيع األكاذيب عن اآلخر ،وربما ما يتسم به القرن
الحادي والعشرين ،بأنه عصر التنوير الحقيقي ،تنوير العرب بحقيقة الغرب ،وتنوير الغرب بحقيقة
العرب ،ففرص الصدام الراهنة ال يمكن تالفيها دون اشتباك حضاري فعال ،وال يمكن بناء هذا االشتباك
على الكذب والوهم المضاد .ويسرد الباحث عبد اللطيف مشرف في مدونة " ن بوست " الهجوم الذي
شنه إدوارد سعيد على المثقفين الغربيين في كتابه الشهير االستشراق ،له ما يبرره ،والكتاب نفسه تضمن
مبررات هذا الهجوم وأثبتها ،ولكن مشروع دراسة وتفكيك الجهل المتبادل بين العرب والغرب لم يكتمل
بذلك الكتاب.
وتصادفنا مدرسة غربية وأخرى عربية معنية بالتجهيل ،ضمن صراع بينهما مبنى على الكذب والفعل
ورد الفعل ،فكما توجد صناعة غربية لتعزيز جهل الغرب عن العرب خدمة لحقائق القوة والمصلحة في
المجتمعات الغربية ،هناك صناعة عربية للجهل العربي عن الغرب تأسست منذ مطلع القرن التاسع عشر،
فمنذ نشر كتاب (تلخيص اإلبريز في فهم باريس) ،لإلمام رفاعة الطهطاوي ،وهناك جهد حقيقي ليعاد
رسم صورة اآلخر (الغرب) لدى العرب ،بشكل يتناسب مع حقائق القوة والمصلحة في العالم
العربي،وهناك مؤسسات بحثية أميركية ومنها مؤسسة راند البحثية Rand Corporationباإلضافة الى
مؤسسات من هذا القبيل في بلدان غربية كبرى ،متخصصة في هندسة الجهل وصناعته وتغليفه بأرقى
ق واسع لغاية تحقيق المردودات المالية .فهناك طرق ومبررات للتعامل مع
األشكال ،ثم تسويقه على نطا ٍ
علم الجهل منها(:)68
التجهيل الربحي :وهو ما يتعلق بتجهيل الناس في تصنيع البضاعة أو السلعة بطرق أنيقة لترغيب الناس
أ -

بها وتحقيق الفائدة الربحية والمالية منها ،على سبيل المثال تصنيع علب السكائر بعيدا عن مخاطرها ،أو
زجاج الكحول أو األشكال األنيقة التي توضع فيها المخدرات وحتى مسمياتها.
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التجهيل الحضاري :وهو الجهد الفكري المبذول من المؤسسات الفكرية والدينية التي تندرج في إطار
ب -

صراع الحضارات وتشويه سمعة الديانات والثقافة الحضارية.
التجهيل السياسي :وهو التجهيل الذي يجعل هذه الجهة الحزبية او الدولة ضد الدولة والجهة الحزبية
ت -

الـأخرى.
ثانيا :علم التجهيل والتنويم االجتماعي
مثل هذا الموضوع الذي يختص بتحويل القناعات وتلويث العقول وصبغ األفكار بألوان رمادية غايتها
ضياع الحقيقة عن الناس ،بما يخدم توجهات جهات إن كانت محلية بمستوى رمزيات دينية ،أو مدعية
بالتأثير وتحقيق ما يريده الناس منها مثل السحرة والمشعوذين ،أو األهم من ذلك الضبابية التي تفتعلها
دول عبر مؤسساتها اإلعالمية واألكاديمية والتربوية والنفسية ،مثل هذه المؤثرات بالنتيجة تقع ارهاصاتها
على المجتمع ،ويمكن تناول ذلك عبر النقاط اآلتية:
-6المجتمع بين الجهل والتجهيل
تقول منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة منذ بدء االحتفال بأول يوم دولي لمحو األمية في  8أيلول /
سبتمبر عام " 6917ال تزل االحتفاالت تقام في كل أرجاء العالم بغرض تذكير المجتمع الدولي بأهمية
محو األمية كمسألة تتعلق بالكرامة اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان ،ولتوكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود
المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة ".ونعلم أن اليوم العالمي
لمحاربة الجهل يأتي من أجل حشد المجتمع الدولي على نحو فعّال لتعزيز محو األمية والن اليوم العالمي
لمحو األمية ،يمثل مناسبة ومحطة مهمة تزيد المعنيين عزما على المضي في طريق تخليص الشعوب من
آفة الجهل ونشر ثقافة العلم والمعرفة بين أوساط المجتمع ،وتوسيع أفق القراءة والكتابة خاصة بين
الكبار ،وتمكين الناس رجاال ونساء لتحقيق تطلعاتهم في ميادين الحياة ( )69وفي هذا االتجاه يتبادر الى
األذهان موضوع التجهيل وواقع الجهل الذي يعم الناس في مختلف بلدان العالم من الذين ال يقرأون وال
يكتبون ،هو التجهيل الذي نتحدث عنه في دراستنا هذه ،لكن الحقيقة أننا نتحدث عن تجهيل ما بعد التعليم
والوعي ،فهناك صنفين من الجهل والتجهيل (:)24
الصنف األول :هذا الذي كنا بصدد النقاش في ثناياه وتقوم اليونسكو بمعالجته كونه ناجم عن تخلف في
مستوى التعليم والظروف غير المالئمة من فقر وتردي أحوال مجتمعية وقلة عدد المدارس ...الخ.
الصنف الثاني :يتمثل بالتجهيل والجهل الذي سيكون مثار نقاش دراستنا هذه هو الذي تتبناه كبريات
الجامعات ومراكز األبحاث المتقدمة علميا ،وكذلك أجهزة المخابرات الدولية ،والعالقات العامة التسويقية
والجماعات الدينية الدجالة.
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وإذا كان الغرض من مسؤولية اليونسكو ومؤسساتها العالمية نشر الوعي بديال عن التخلف ضمن عنوان
معالجة الجهل فأن مسؤولية هذه الجهات المتقدمة علميا وفكريا هو تعويق الوعي وافتراس عقلية الناس
وتعويقها .وعليه فان التقدم العلمي بالحياة قد يعود بالمؤسسات الراعية له الى إعادة دورة الجهل والتجهيل
مرة أخرى لكن ضمن مجتمعات واعية ومتعلمة ومدركة حتى يمكننا أن نسميه دورة التجهيل عن طريق
االستغفال ( .)26ومثل هذه الوظيفة الخطيرة التي تمارس وجدنا هناك خطا آخر من هذا النوع المتمثل
بتسكين الوعي وتغييبه عبر مؤسسات دينية وظيفتها توطين العقل واستالب الوعي وجعل الناس التابعين
لها قطيع تؤمن بما تقوله لهم من آراء وتفرض عليهم اتجاهات فكرية عدة لخدمة مصالحها ،وافضل
أسلحتها في ذلك هي الخرافة واالعتقاد ،وعلى الرغم من انها ال تمت بصلة للواقع وال المنطق عندما
يخضعها العقل للتحكيم والتقييم لكنها بالنتيجة وتحت ضغط هيبة الجهة الدينية تنجح بخطوات نفسية عدة
في إخضاع حتى كبار المتعلمين وأصحاب الشهادات والعلم بالقبول بها والخضوع إلمالءاتها والمهم
يكون جاهال مؤمنا بما تفرضه وتتحدث به والغاية هي تعزيز سلطة المؤسسة الدينية وهيبتها وعدم انهاء
دورها في إدارة المجتمع ،وهي حالة كانت موجودة في العالم الغربي المتمثلة ب " الكنيسة " قبل انقالب
المؤسسة السياسية على الدينية وتطبيق شعار التفريق بين عمل المؤسستين السلطة التنفيذية والمؤسسة
الدينية( )22وفي أماكن تدعى دينية وهي ليست بهذا الوصف الحقيقي ،فغالبا ما يصادفنا دجالين
ومشعوذين وسحرة يتميزون بفن إدارة وصناعة وضع غريب ومريب يلفت انتباه الناس حول مدى
تأثيرهم ضمن التخريف المصطنع وهم بأشكالهم الرثة ،بحيث يأتي الناس اليهم للتبرك أو لطلب المراد أو
لتحقيق غاية في نفوسهم ،من مناصب وأموال وكنوز أو محبة نساء ،بينما كل هذه األمور والملذات
والغايات التي يسطحون عقول الناس بها من أجل تحقيقها هم أنفسهم المشعوذين تعد هذه من أهم الحاجات
التي يبحثون في سبيل الحصول عليها .فالعلوم النفسية واالجتماعية واإلعالمية تركز على معالجة مثل
هذه القضايا التي تشكل ساحة حرب فكرية بين تجهيل الناس تحت ضغوطات الحاجة والعوز والنفعية
المفرطة وبين مواجهة تلك المؤسسات لضبط إيقاع هؤالء وحمايتهم من المخربين ،ويبقى المجتمع كلما
كانت مؤسساته قريبة من تلبية حاجات الناس فانه لن يقع صيدا لهذه الجماعات وبغياب دور هذه
المؤسسات فال فائدة من الجهود بعد وقوع الضحية فالوقاية خير من العالج ،وبطبيعة الحال فالمخرفون أو
دعاة الخرافة يمتلكون مهارات عالية ويتفننون في اجادتها بغية الوصول الى أهدافهم والنجاح في كسب
الضعفاء الذين يتحولون الى ضحايا الخرافة والمخرفين ،وهذه الخرافات التي تتلبس بالعلم تسمى علوما
زائفة ،كونها تدعي انها علمية في حين هي ال تتبع طريقة المنهج العلمي الصحيح ،بل هي فاقدة ألهم
شروطه ويتحمل الجهل مسؤولية رئيسة في تحويل الخرافة الى علم وفي تحويل العلم الى خرافة ،ولو
تأملت أوضاع المجتمعات حول العالم لوجدت تناسبا طرديا بين جهل المجتمع وكمية الخرافات المنتشرة
فيه (.)22
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-2مصادر نشر الخرافة والجهل
ومن أبرز األسباب التي تساهم في نشر الخرافة وتحول بعض األساطير الى حقيقة متقبلة؛ فيمكن
حصرها بما يأتي (:)22
 تبادل األحاديث:وتتجسد هذه في تحقيق االتصال والتواصل ونقل المعلومات من معتقدات قصص وحكايات مثيرة الى
اآلخرين ،وينتظر بعد وقت فأنها تتحول الى قصص تحتمل القبول باستنادها الى مصدر أو تاريخ يؤكد
صحتها.
 البحث عن الحلول:كثيرا من الناس بحاجة لحلول ترتبط بحاجة للتخلص من الهموم والضغوطات االقتصادية والمشكالت
اليومية ،أو مشكالت صحية مستعصية ،فيستغل أصحاب الخرافة مثل هذه الشخصية لكسب المال منها
مقابل مجموعات خرافات يقدمها على انها إما نصائح او عالجات مضمونة الحلول.
 اإلدراك االنتقائي:االراك االنتقائي هنا يمثل وهم ينتاب شعور بعض الناس بالشك بمن حولهم بما يطرحه من أفكار أو آراء
يتوقع انها ضده ،وهذا الشك ينطلق بوهم التفسير للشخص بما يتناسب ومعتقداته وقيمه ،مثال ذلك موظفة
تعتقد ان ضحك زمالءها وهي تدخل عليهم بالمكتب هو ضدها ،وان آخرين يتحدثون لوحدهم على انفراد
في قضية ما فأنهم ضدها يتآمرون.
 المبالغة بالحقائق:بعض الخرافات ليست خاطئة تماما لكن مبالغ فيها أو مبالغ في طريقة عرضها ،فمثال :يكاد يكون من
المؤكد أنه ليس من أحد فينا يستخدم امكانياته العقلية بشكل كامل ،لكن هذه الحقيقة ال تعني أن الغالبية
العظمى بيننا تستخدم فقط  ،%64كما يعتقد كثير من األفراد.
 منطق المتتاليين:البعض من الناس يجمعون بين حدثين متتالين حتى لو كان بينهما بعد زمني طويل في حين كثير من
األحداث تقع قبل حدوث أحداث أخرى وال تكون سبب فيها ،وقد ال يكون بينها أي ارتباط .ومثال ذلك
الرجل العدواني فان البعض ينسب حالته هذه الى تعرضه بالطفولة لعنف جعله عدوانيا ،لكن المختصين
ينفون مثل هذا الربط بين الحادثين ويعزون سبب هذه العدوانية ناجم عن تأثير الوراثة والبيئة التي عاش
بها المعنف أكثر بكثير من أي أسباب حدثت في مرحلة الطفولة.
 التعميم المتحيز:65

تندرج ضمن الحاالت النفسية التي يقع فيها طرف أو شخص متحيز لجهة أخرى مثل شخص متحيز
لحزب ينتمي له ،وتتحول القناعات عنده الى خرافات يتمسك بها بقوة وبصالبة دون التنازل عنها ،قد
تؤدي الى التعصب.
 الخلط بين المصطلحات:تفسير المفردات والمصطلحات والعبارات تفسيرا خاطئا عندما تكون حالة الخلط بينها ،وتظهر الحالة
على شكل خرافة ،ومثال ذلك التنويم المغناطيسي يتوقعه الكثيرين انها عملية تنويم لذلك اغلبهم حين
يخضع للحالة فانه يشعر بالنعاس ،واالشخاص الذين يطبق عليهم التنويم المغناطيسي في الحقيقة يظلون
في حالة من اإلدراك التام والوعي الكامل لكل ما يحيط بهم.
المبحث الثالث :اإلعالم وأساليب التسويق للتجهيل
أوال-التضليل اإلعالمي وجهات ثقافة الجهل
تتناول وسائل االعالم الكثير من المسائل والظواهر بشكل تعوزه الدقة ،فهي في طبيعتها تقدم الظواهر
بطريقة أكثر إثارة مما هي عليه في الواقع .مثل ذلك ما قدمته أفالم هوليود ووسائل االعالم عن معلومات
منقوصة عن العالج بالصدمة الكهربائية ،حيث تظهر العملية خطيرة وتترافق مع تشنجات حركية
ملحوظة ،لكن المعلوم أنه مع التقدم التكنولوجي لم تعد للصدمة الكهربائية هذه الخطورة الكبيرة وال
تترافق العملية مع أي تشنجات عضلية للجسم واألطراف.
توجد ثالث فئات في كل مجتمع يمكن أن تكون عناصر أساسية يفترسها علم التجهيل بسهولة وتصنف
وفق ما يأتي:
أ .الفقراء في المجتمع :الفقر يولد ثقافة االنحطاط لدى المجتمع وهذه الطبقة المعدمة تشكل مادة أساسية في
علم التجهيل ،تنطلي عليهم كل األفكار الكاذبة والمخادعة.
ب .المتدينون :الناس الذين يتملكهم شعور العاطفة لدين أو معتقد وال يمتلكون ثقافة ووعي في التفسير
للقضايا الدينية بكل األديان ،فهؤالء يشكلون الجمهور المهم في علم التجهيل لخداعهم.
ت .المغفلون :المغفل هو الطرف الذي ال يدرك الحقائق بشكل صحيح وتمارس عليه في إطار علم
التجهيل قضايا التحريف أو ما نسميه بالتضليل الفكري واإلعالمي والخداع.
أن المجتمعات البشرية بدخولها الى عالم االنترنت وديمقراطية الرأي الحر والفضاء المفتوح ،لم تعد هناك
من إمكانية تجهيل العقول لإلنسان في أبعد مكان بالعالم )25(،سيما إذا توافرت لها فرص تحقيق التعليم
المناس ب لضمان االرتقاء بالمستوى الى الوعي الحقيقي ،ومع هذا فأن القادم من عمليات التجهيل
المستقبلية التي سوف تكون من متبنيات الجهات المعنية من منظمات الدعاية والعالقات العامة وحتى
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مؤسسات اإلعالن وأجهزة المخابرات والجهات السياسية الدعائية وغيرها ،ستتحقق من خالل إثارة
النقاش في خانات الدردشة في منصات االنترنت وأيضا عبر حلقات نقاشية ببرامج تلفازية وإذاعية
واستغالل ضعف الوعي لدى المشاركين أو المتلقين لآلراء ،وأيضا في التفنن بطرق التعامل بالتصميم
األنيق للبضاعة أو للجهة البشرية المعنية أو في تنميط األفكار وتسطيح العقول وتشكيل الرأي العام
المتخلف عبر ما يطرح في منصات التواصل االجتماعي ،أن الوعي نقيض الجهل ،ويأتي عبر التعليم
المناسب والبيئة المستقرة والمستوى المعاشي المناسب بعيدا عن الفقر،فضال عن توفر المؤسسات
التعليمية والتربوية والتشريعية والتنفيذية التي تساهم في تحصين أفراد المجتمع من الضياع الفكري،
وقياس مستوى الوعي والثقافة لدى أي مجتمع يؤخذ من نسبة عدد قراء الكتب الفكرية والعلمية ،وقد
يعيدنا هذا الى طرح واحدة من سلبيات وتأثيرات االنترنت على مستوى عدد القراء الذين تضاءلت
أعدادهم بسبب انغماسهم في المجتمع االفتراضي االلكتروني وانحدارهم من مستوى المعلومات العلمية
المتقدمة في الكتاب الى مستوى هابط في كثير من الحاالت التي تطرحها منصات التواصل االجتماعي،
وساهمت هي األخرى شركات الدعاية واإلعالن المتخصصة بصناعة الديكور والتصميم المنمق في
تعميق الجهل االجتماعي ،وصناعة ما يسمى ب" العادة "أو تقليد اآلخرين مثل تعاطي المخدرات
والسكائر والمشروبات الكحولية ،وهذا يفرض من ثالث اتجاهات هي (:)21
االتجاه األول :يتعلق بالتأثر بالتصميم الخاص بعلب السكائر والخمور والمخدرات وأيضا باإلعالنات التي
يشارك بها مشاهير عالميين.
االتجاه الثاني :تقليد الكبار واألصدقاء في المجتمعات الضيقة بحجة اكتمال الشخصية أوسد ثغرة قد تكون
ناجمة عن الفقر والحرمان من التعليم.
االتجاه الثالث :الهروب من الواقع المرير والحرمان الذي يعيشه اإلنسان سيما الشباب.
وفي القرون الماضية في الثامن عشر والتاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين واجهت الصحافة
المطبوعة خاصة في فرنسا عزوف وترفع الفالسفة والمفكرين من الكتابة فيها ،حفاظا على مستواهم
الفكري ألنهم رفضوا أن يجاورهم في الصفحات كتاب بمستويات متواضعة .وهذا الحال يعيدنا الى قضية
اندماج كبار الكتاب مع القراء والكتاب المتواضعين في صفحات االنترنت والمنصات والتطبيقات ،وفي
جانب منه يمثل تحقيق العدالة بين الجميع ويجسد المفهوم الديمقراطي ،لكن الجانب اآلخر منه يمثل خلط
التخلف مع الوعي ،أو جعل المحاربين الشجعان والمتخاذلين في ميدان واحد ،وبما أن مستوى التراجع في
التعليم سمة العصر فأن أعداد الجهلة والبسطاء والمتواضعين يفوق بكثير أعداد المفكرين والمتنورين
والمثقفين لكنهم أصبحوا في واقع افتراضي واحد ،وهذه واحدة من مخاطر التجهيل.
ثانيا -مؤسسات اإلعالم والمجتمع
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جراء حجم التعرض والتناول الذي تواجهه الناس للمحتوى اإلعالمي بشكل مستمر ،وعلى امتداد الوقت،
وكأنه ماكنة أو عجلة تدور وتغذي الناس بالمعلومات ،وبما أن تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات وصلت
لمديات متقدمة من حيث تأثيرها على عقول الناس ،وتحقيق عملية التفاعل بين االنسان ووسائل االعالم
على المنتج المعلوماتي ،عملت جهات صناعة الفكر وتغيير االتجاهات باللجوء الى توظيف االعالم
لتحقيق أهدافهم حيال المجتمع ،وتأسيسا له على ذلك قامت بتطبيق العديد من النظريات المعنية بالدراسات
االتصالية واالجتماعية ،ومنها نظرية االستخدامات واالشباعات ،واالعتماد على وسائل االعالم،
واألجندة ،ونظرية كرة الثلج التي تواكب ما يطرحه االعالم االجتماعي ،وينسجم مع التفاعلية الحاصلة
فيه ،تحتم على المختصين دراسة االعالم وتأثيره في عمليات غسيل الدماغ وتوظيف ما يطلق عليه بعلم
الجهل والتجهيل باالستناد الى عمليات التسويق والتضليل وتغييب تام لصفة المصداقية( ،)27وعليه يمكن
تناول الموضوع وفق النقاط االتية :
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الفاعل اإلعالمي
من المفيد أن نبين في هذا المجال إن اإلعالم ،صاحب الرسالة ،له دور أساس في التنوير ،بما يمتلك من
فرص للوصول إلى أوسع القطاعات في المجتمع ،وبالتالي المساهمة في تشكيل وصياغة إتجاهات الرأي
العام ،بل وحتى التأثير في دوائر صنع القرار ،ولهذا ال عجب ،أن وصفت الصحافة وهي الجزء األساس
في اإلعالم ،بالسلطة الرابعة قبل قرون من الزمن ،فكيف بالمرتبة المتقدمة التي بلغتها وسائل االعالم
بالوقت الحاضر الذي انتعش فيه اإلعالم الرقمي وتبوأ منزلة متقدمة وسلطة فائقة التأثير على المتلقين
وسمي ب" السلطة األولى" .وتأسيسا على ذلك ،يمكن أن ينظر إلى اإلعالم بإعتباره سالح ذو حدين،
ليتحدد تأثيره إتجاها ونوعا بحسب هوية مستخدمه .واإلعالم عندما تمارس سلطته بطريقة صحيحة من
القائمين عليه ،فانه يناضل من أجل ولوج تباشير الحرية ،وبالطبع ال تتحقق من دون جهود وتضحيات
تقدمها وسائل االعالم على مدى مشوار ليس بالقليل ،فتنبلج أسارير الحرية وأيضا االعالم وحده من يمنح
الحرية سقفا واسعا يمارس المواطنين حقوقهم في ضوئها ،ألنه بدون انتعاش الحرية لن يكون انصاف
وحقوق واضحة للمجتمع ،والحرية معناها "وعي الضرورة " ومعرفيا عندما تعرف الضرورات تكون
شجاعا وحرا آلنها هي الحق ،هللا هو الحق ،ومن ال يعرف الحق كمن ال يعرف هللا.

-2

اإلعالم والتجهيل عالقة تخادم
الثنائية بين متغيرين هما اإلعالم والتجهيل تمثل متالزمة متفاعلة التواصل واإلدامة بينهما ،ومسألة
البحث في ثنايا هذين المصطلحين ،تدفع الباحثين في الوصول الى كثير من نقاط االلتقاء والترابط،
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والتفاصيل العميقة ،فإذا كان اإلعالم يمارس مهمة البحث والتحري عن المعلومات وإعادة بثها في عملية
تغذية معلوماتية ألفراد المجتمع ،وهي واحدة من مسؤولياته في الممارسة الصحافية والتغذية المعلوماتية
فأنه بذات اآللية يمارس عملية التخادم مع المتغير الثاني والمتمثل بالتجهيل الذي هو عبارة عن منظومة
فكرية متقدمة االحتراف في التأثير النفسي بأبعاد استراتيجية تدميرية خطيرة تقف خلفها وتديرها
مجموعات في غاية الخطورة والدهاء في قلب الحقائق وتسويق األمور المغلوطة على أنها حقيقية ،وأيضا
ا ستثمار المعلومات المتداولة بين الناس ،فأن كانت خاطئة فان تلك المجموعات تعمل على منحها صفة
الصدقية إليهام الناس بمزيد من التوريط ،هذا في الجانب الظاهر أما الجوانب األخرى المخفية ومنها
رسم سيناريوهات التضليل والتصنع المزيف فأنه يعد واحد من المناهج العلمية التي تقوم بتدريسها
جامعات ومعاهد متخصصة كبرى ،وكل خطوة تخطوها يحتاج الى تفعيل دور االعالم في أن يكون
حاضرا لتسويق أساليب التجهيل وتحقيق االستالب الثقافي واإلسالخ االجتماعي()28
وفي هذا السياق يشبه عالم االتصال ما لكوم أكس "وسائل اإلعالم بأنها الكيان األقوى على وجه الكرة
األرضية كونها تتحكم بعقول الجماهير ،لديها القدرة على جعل األبرياء مذنبين والمذنبين أبرياء .وعليه
فأن مسألة فك شفرة العالقة بين مؤسسات اإلعالم واالتصال وعلم التجهيل ينبغي تناول الوظيفة التي
تستخدمها جماعات الضغط وصناعة الرأي العام وقوى التأثير في المجتمع وعلى صعيد الحروب
والنزاعات بين الدول ،إذ ينجلي الغموض ،وتتضح العالقة الجدلية بين اإلعالم كفاعل ترويجي ،أو
تسويقي ألفكار تعدها مطابخ المؤسسات المعنية بعلم التجهيل والتي غالبا ما تكون ذات أغراض إما
دعائية تجارية أو سياسية أو صراعات دولية وحضارية.
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اإلعالم وصناعة الوهم
البشرية تناضل في عفويتها كمؤسسات تعليمية وإعالمية ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين و بقية
المؤسسات التي تقوم ببناء المجتمع وتنشئته وتوفير سبل الحياة الكريمة ،من أجل تدعيم القيم المثلى
واثبات الهوية الحقيقة التي هي غالبا ما يعبر عنها بالمصداقية في القاموس اإلعالمي ،وعلى الرغم مما
تفعله هذه المؤسسات ،توجد مؤسسات نفسية وفكرية محترفة تناضل لدحض جهود المؤسسات البنائية
المجتمعية ،وتعويقها فكريا( ،)29ومحاولة قلب الحقائق على الناس ،في إطار ما يسمى ب"ضمان شيوع
مفهوم التجهيل" حتى أن بعض بلدان العالم خصصت مؤسسات أكاديمية ،لهذا الغرض في محاولة إخفاء
الحقيقة ،وتحويلها الى وهم ،وكذب وتزييف ،وأفضل األساليب التي ينبغي أن تتبعها ،هي مؤسسة
اإلعالم ،ويستند نجاحها ،على قدرة وفاعلية وسائل اإلعالم والقائمين عليها ،في سبيل ضمان نجاح
األهداف ،التي رسمتها وتسعى من أجلها مؤسسات التجهيل .فإذا كان التجهيل علما ،يرتبط بتغيير عقيدة
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الناس ،في األشياء واآلراء والتوجهات ،فإن االعالم يمثل الطرف الفاعل في العملية ،بل الطرف المؤثر
في عملية التسويق والتأثير ،وانطالقا من هذه الجلدية(.)34
وعلم التجهيل ،كما ذكرنا سابقا ،هو أحد المناهج الدراسية الذي تواكب على تدريسه كبريات الجامعات
والمراكز العلمية المتقدمة في صناعة الجهل والتجهيل ،ويمثل أحد العلوم الذي تواتر الحديث عنه في
سبعينيات القرن الماضي ،ولم يصدق الكثيرون أن علما كهذا موجود ،ويحاضر فيه أساتذة كبار في
جامعات منها أميركية ،هذا العلم اسمه (الجهل والتجهيل) ،يُعنى بتصنيع الجهل وتسويقه بآلية تجعل اآلخر
جاهال ،والعلم ال يزال يُدرّس في الجامعات كملحق بمساقات التاريخ النفسي  ،psycho-historyوثمة
مؤسسات أميركية ع ّدة من بينها (راند كوربوريشن) ،تهتم بالبحث في موضوع الجهل وتسويقه بأشكال
ّ
جذابة ،في العالم الثالث ،وهو يستند الى نظريات في المجاالت االجتماعية والنفسية التي تدرس اآلخر
جيدا قبل تسويق األفكار المضللة له( ،)36واإلعالم يعد السبيل الفعال في تسويق األفكار ،ذلك كله يندرج
ضمن مبدأ علم اجتماع الجهل العلمي ،ويقوم على إنجاح عملية التنويم النفسي للمجتمع واخضاعه لما
يرغب الطرف المنتج للجهل والتجهيل.
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اإلعالم وتغييب الوعي العقلي
إن السالح الذي ال يستغني عنه أي قوى دولية أو نظام حكم متسلط ،أو منظمة ،هو اإلعالم ،الذي يقوم
بدور السحرة الذين يسحرون أعين الناس ويرهبونهم ،لذلك تبدو الحاجة مهمة لدور المنظومة اإلعالمية
في تغييب وعي الجماهير وإضاللهم من حيث ال يشعرون ،فاآللة اإلعالمية المضللة من شأنها صناعة
الجهل عبر طريقة الترويج لالستراتيجيات التي تستخدمها األنظمة المستبدة والجهات المتنفذة التي تدير
مؤسسات االعالم ،وترويض الشعوب ،وتدجين الجماهير( ،)33إذ يقوم الذراع اإلعالمي بدور السحرة
الذين يسحرون أعين الناس ويرهبونهم ،فتجد أن نهج بلدان الغرب حيال مجتمعاتها ومنظومة الشرق من
البلدان النامية ،امتالك منظومة إعالمية قادرة على تغييب وعي الجماهير ،وإضاللهم من حيث ال
يشعرون ،وذلك يكون من خالل الوسائل اآلتية(:)32
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تكريس صورة نمطية عن على الشخصيات الناجحة والرموز المتحررة
المعتدلة ،وتصويرها على أنها ال يفهم إال في تخصصها ،وال شأن لها بالسياسة وإذا تدخلت في الشأن
العام أفسدته .وبالمقابل التركيز على صناعة الخوف لدى المجتمع لتغييب الوعي سبيال للوصول الى
هدف الجهل والتجهيل.
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استغالل جهل الجماهير في تزييف الحقائق التاريخية ،والثوابت الدينية ،بما
يتناسب مع التوجه الفكري المرسوم ،ذلك يكون إما بتسليط الضوء على جانب دون آخر ،أو بالتشكيك في
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صحة جانب وتكذيب آخر ،أو طمس الجوانب المشرقة التي تهدد وجود األنظمة .مع ممارسة سياسة انتقاء
الخصوم وافتعال الفوضى واألزمات وإدارتها بأسلوب يقنع الجمهور بأن هناك حرية وديمقراطية .كما
هو النهج األميركي الغربي بالعراق وأفغانستان واليمن وسوريا ولبنان وليبيا.
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شيطنة وإقصاء الخصوم الحقيقيين ،وقادة الرأي ،وتأليب الرأي العام
عليهم ،وحرمانهم من أي فرصة للتواصل مع الجمهور .واعتماد وسائل اإلعالم ،ومنصات التواصل
االجتماعي لتزييف صورة الحقيقة في األشخاص والجماعات واألشياء.
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الترويج للمفاهيم المغلوطة والتالعب باأللفاظ ،مع ممارسة سياسة التسويق
والترويج لشخصيات تافهة ،ومتخلفة في تخصصها على انهم نخبة وقدوة يجب االقتداء بهم .والتحذير بانه
ما لم تأخذ دورها سوف يتأثر جميعا ويحصل إخالل في توازنه .ذلك يعيدنا الى مقولة وزير اإلعالم
األلماني جوزيف جوبلز (أعطني إعالما بال ضمير أعطك شعبا بال وعي) أن عملية تغييب العقول
واغتصابها ،واستالب الوعي إعالميا ،يحصل أيضا من خالل توجيه الجهد اإلعالمي على الناس ،ومن
ذلك قصة فيلم غرق السفينة تيتانيك ،غرق معظم من على متنها ،وعلى الرغم من أن معظم الضحايا كانوا
من النساء واألطفال وكبار السن إال أن حبكة األحداث التي قام بها المخرج جعلت تعاطف المشاهدين مع
بطل الفيلم أكثر بكثير من تعاطفهم مع غيره رغم كونه (لص وعربيد و ُمدمن خمر والعب قمار) هكذا
يتالعب اإلعالم بالعقول ويجعل المشاهد يرى ما يريده المخرج ،ويتأثر المشاهد وينفعل ،وينفطر قلبه من
البكاء ألن المخرج استخدم من المؤثرات الصوتية والضوئية والتصويرية ما يجعله يلعب بعقول وقلوب
ومشاعر المشاهدين ،كما يلعب الصبيان بالكرة.
الخاتمة
توصل الباحث بعد الغوص بأعماق موضوع في غاية الخطورة واالهتمام الى عدد من المؤشرات التي
تربط بين التأثير اإلعالمي والفكرة األساسية المتعلقة بالتجهيل ،وتتجسد في النقاط اآلتية:
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أصبح الجهل والتجهيل واحد من أبرز المناهج العلمية المتقدمة التي تدرس
بجامعات الغرب ،إلحكام الهيمنة وتوجيه البوصلة العقلية لشعوب دول الجنوب ،وتحقيق انتصارات عليها
بالتأثير العقلي والتشكيك بالقناعات والحقائق.
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التجهيل ،يصنف ضمن العلوم النفسية واالجتماعية واإلعالمية ،غايته
صناعة االتجاهات واألفكار التي بدأت تخطط لها مراكز أبحاث وجامعات متقدمة علميا في الغرب.

26

التجهيل يأتي بوجهين ،األول يأتي عبر ممارسة جهات مؤثرة فكريا
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بتضليل أطراف مقصودة ،أو بصناعة رأي عام مضلل ،وأما الثاني ،فيحصل عبر التنويم العقلي الذي
تمارسه مؤسسات فكرية ،ضد جهات قد تكون بمستوى تعليمي عال.
ثبت أن المجتمعات الفقيرة التي تعاني من اقتصادات ضعيفة أو حروب
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تمثل بيئة خصبة لشيوع التجهيل والجهل ،بل والخرافة التي هي عنوان بارز في علج الجهل والتجهيل.
االضطرابات والكوارث والحروب والخوف ،عوامل مساعدة لتغييب
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الوعي ،وظهور طبقة الدجالين والمشعوذين كواجهات لتلبية حاجات الناس.
زيادة نسبة المصنفين على األمية في أي مجتمع ،مؤشر يوفر فرصة كبيرة

-1
لشيوع التجهيل.

تنتهج بعض البلدان المتقدمة سياسة استهداف استقرار ،بعض شعوب
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الدول ،بهدف صناعة التجهيل وإخراج طاقاتها البشرية الشبابية واحتضانها واالستفادة منها.
غالبية األنظمة في دول الجنوب تمارس التجهيل بسبب جهلها في ممارسة
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السلطة ،كونها ضمن ثقافة مجبولة عليها ومتوارثة وتنعكس على تفكير المجتمعات.
اإلعالم يمثل أفضل السبل في ممارسة التجهيل بأساليب متعددة بحسب
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طبيعة الممارسات لسلطة اإلعالم وسياسة الجهات التي تديرها.
-64االعالم عندما يلجأ لتغييب الحقيقة عن المجتمع ،فإنما يمارس سياسة التجهيل والتأثير على نمط تفكير
الناس في األحداث.
 -66التجهيل بحد ذاته علم قائم ،إما ينتج من واقع التخلف والجهل والفقر ،وإما من واقع مهارات وقدرات
مؤسسات فكرية متقدمة في فهم واقع المجتمع ،وفي ممارسة التأثير وتحريف سلوكه.
-62التجهيل واحد من نتائج الحروب القائمة بين األطراف المتخاصمة فكريا ،وكل طرف يعمل على
تشويه صورة اآلخر ،واإلعالم أبرز أساليب دعاة التجهيل وصناعة التطرف الفكري.
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 االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال:محور العدد

إشكالـية التدريب اإلعالمي
بين التأهيل الجامعي ومتطلبات عـناصر التواصل


 جمال نون.د
كلية اإلعالم – الجامعة اللبنانية

Abstract
Under the impact of new technologies in the field of information and communication,
the media landscape is undergoing upheavals affecting the practices of journalism. We are
thus witnessing a significant change in the media message in terms of role, content, concept
and operation.
This being, it is imperative for companies to seek a professional and specialized
framework with the necessary competences to meet the demands of information.
The journalism program of the Faculty of Information at the Lebanese University,
aims first to make its students reflect on the media message, while allowing them to make
concrete learning on the ground.
Combining theoretical and practical courses, the program offers comprehensive
training in all aspects of the field. It continually adapts to take into account the most recent
technological changes, in addition to having a solid general knowledge, thanks to the courses
they take at the faculty. Internships are part of the faculty students’ obligations.
The research is based on reports presented, individually, by fifty students, having
completed internships in certain media, as part of their profession’s training. Each student
must therefore submit an evaluation report; from his experience.
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The data collected shows that journalism internships really are the bridge between
academic training and employment.

Keywords: journalism internships, communication training, media, professional standards,
Academic journalism program.

مقدمة
من ثوابت العملية التواصلية على اختالف مراحلها ،انه بمقدار ما تدخل التطورات التكنولوجية
و«الثورة الرقمية» الى عالم اإلعالم والتواصل ،فإن المؤسسات اإلعالمية ،بما هي تعبير مكثّـف عن
مقولة ان «الرسالة هي الوسيلة» حسب مارشال ماكلوهان ،تصبح في سباق مع الزمن لمواكبة
المستج ّدات في نظم اإلتصال الحديثة وإيجاد أساليب جديدة للعمل .كما تسعى لتدارك تداعيات هذا التط ّور
وما يفرضه من تغيـيرات جذرية في المجاالت الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية .وكنتاج لهذا التطور،
تبرز إشكالية العالقة وجدليتها بين الرسالة والمتلقي ،وما أفرزته من تغيير جذري للمفاهيم والقيم ،على
قاعدة إنبثاق أنماط سلوك وحياة وتفكير جديدة ومغايرة.
وفي هذا السياق فإن الرسالة اإلعالمية تصبح أكثر شموال واتـساعا ،بل وأكثر تطلّبا من حيث
المحتوى واألسلوب ،كما لجهة التعبير عن منظومة القيم المجتمعية ،على اختالف عناوينها ومستوياتها.
ذلك ان العناصر التقليدية لعملية التواصل ،أي المرسل ،المتلقي ،الرسالة ،والوسيلة ،تصبح أقل تماسكا.
وهذا ما بدأ يطبع الرسالة اإلعالمية في ظل المتغيّرات الهائلة التي تعصف بالهيكل التاريخي لعملية
التواصل .بل أن هذه المتغيّـرات أسهمت في تحرير المتلقّي من هيمنة تاريخية للمصدر (شبه) الوحيد
للقرار والمعلومة (أي السلطة) ،سواء كانت تـتسم بالصفة السياسية او االيديولوجية او االقتصادية ،او
كانت ترتكز الى منظومة قيم إجتماعية وثقافية (ودينية) .ويفترض ريجيس دوبريه أن «السلطة تدرك
على مضض هزيمة السياسة أمام التقني» (دوبريه ،6996 ،ص .)262 .ويذهب إلى ان «الدولة لم تعد
سـيدة وسائل اإلعالم حتى لو كانت لها الوصاية اإلدارية .بل وسائل اإلعالم هي سيدة الدولة التي عليها
ان تتفاوض بشأن استمرارها في الحياة مع أسياد الفكر واإليهام فيه» (ص.)693 .
وتتحدث نهوند القادري في هذا السياق عن «بروز منظومة اإلعالم المتعدد الوسائط القائم على
التزاوج بين المعلوماتية واإلتصاالت واإلعالم ،التي مهّـدت الطريق لبروز بنية إتصالية جديدة خلخلت
البنية اإلعالمية التقليدية التي كانت تاريخيا مع البنى الديمقراطية التمثيلية القائمة في البلدان الغربية»
(القادري ،2467 ،ص .)32 .بل يمكن القول «إن أنظمة أجهزة اإلعالم وطرق عملها قد تغيّـرت جذريا
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بظهور أنماط جديدة لإلنتاج والبث واإلستقبال .إن دخول المعلوماتية الى قطاع اإلتصال أدخل عليه إنقالبا
تكنولوجيا كبيرا أصبحت من جرائه الحدود الفاصلة بين مختلف االنظمة واالجهزة باهتة جدا ولربما
مطموسة تماما في بعض االحيان» (جوال وكوداري ،6993 ،ص.)9 .
بل إن التطورات الجذرية الهائلة ،النظرية والتقنية والعملية ،في عالم التواصل ،تجعله يتجاوز
الدور الوظيفي التقليدي الذي كان يتمثّـل في التعبير عن المجتمع واهتماماته وقيمه من جهة ،وعن مؤسسة
الحكم ،بما هي الناظم األساس للعالقات المتشعّبة والمتعددة في الفضاء الوطني العام؛ العالقات بين الدولة
والمجتمع ،العالقات بين أفراد المجتمع ،العالقات مع «الخارج» .لقد «انتقلنا من ثقافة اإلبحار إلى ثقافة
البحث ،ومنها إلى ثقافة التشارك ( ،)Browser – search – shareلكي نصل إلى خرائط مجتمعية
متشابكة .ومن هنا أيضا ،جاءت التغيّرات في عملية التواصل السياسية  -اإلعالمية ،من التواصل من
شخص إلى شخص ،ثم من شخص إلى جماعة ،وبالتالي من جماعة إلى جماعة»( .نون ومراد،2469 ،
ص .)650
ويذهب برنار بوليه بعيدا في مقاربته لتأثيرات التكنولوجيا الحديثة في ميدان االعالم« :أ ّدى
انهمار التكنولوجيات الرقمية ووسائل االتصال الجديدة الى حدوث تغيّرات جذرية في جزء كبير من
تصرفاتنا االجتماعية ،كأنماط الكالم واللقاء واإلستماع والقراءة والكتابة واإلستهالك والمشاركة» (بوليه،
 ،2466ص.)663 .
ومع التط ّور المتسارع لقطاع اإلعالم من حيث التكنولوجيا الحديثة ،وتطور المفاهيم وفلسفة
الرسالة االعالمية من حيث الدور والوظيفة ،تبدو مسألة حيوية للمؤسسة ،عملية توفير الكادر المؤهّل
والجدير بنقل الرسالة االعالمية الى متل ّ
ق أصبح أكثر تطلّبا .إذ لم تعد المعرفة التقليدية والذكاء الفطري
والملكات الفكرية كافية لتلبية متطلبات الوظيفة اإلعالمية العصرية .بالنسبة الى رئيس معهد االذاعة
والتلفزيون في القاهرة ،عادل نور الدين« ،تُعتبر عملية إعداد وتأهيل الكوادر االعالمية بصفة علمية
ومنظمة ودائمة ،ركنا أساسيا ال غنى عنه لنجاح وصول الرسالة االعالمية بشكل صحيح» (نور الدين،
 ،2466ص .)26 .ويشدد على أهمية العملية التدريبية «سواء على مستوى مضمون الرسالة االعالمية
او على مستوى شكل وتقنيات وصولها الى المتلقي» (ص.)23 .

موضوع البحث
يتمحور هذا البحث حول المرتكزات التي يعتمدها برنامج التدريس في كلية اإلعالم في الجامعة
اللبنانية ،واألســس التي تـنتهجها الكلية في تعاملها مع المؤسسات التي تستقبل الطالب في مراحل
التدريب العملي .ويع ّد هذا التدريب من المهارات الرئيسة التي اعتمدت في المنهاج التعليمي ابتداء من
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العام الدراسي  .2443 – 2442ومن المهارات االخرى التي أخذت في االعتبار ،بدءا من العام الدراسي
 ،2467 – 2461تلك المتعلقة بالتكنولوجيا اإلعالمية واستخدامها.
إذ يفرض المنهاج الجديد على الطالب في السنة المنهجية االخيرة في قسم الصحافة (ميدان
البحث) ،تمضية فترة تدريب عملية داخل مؤسسات إعالمية لفترة ال تقل عن ستة أسابيع .وقد خصّص
المنهاج خمسين حصة صفّـية تتعلق بالتدريب الصحافي وأسـسه واألهداف من وراء إعتماده كمقرّر
ملزم.
إذا ،واستنادا الى تقارير طالب أمضى كل منهم فترة تدريب (بين األعوام  2467و ،)2424فإن
الدراسة تهدف إلى رصد مدى جدوى مقرّر «تدريب في المؤسسات» في المنهاج التعليمي ،وتطابق (أو
تكامل) الجانب النظري مع العمل التطبيقي .وكيف يمكن لطالب خرّيج ان يدخل سوق العمل في قطاع
«ملتزم» ،وما يعنيه ذلك من ضوابط في التعبير عن التوجّهات والمصطلحات والسياسة االعالمية .وفي
مدى اإلستفادة العملية والعلمية للطالب ،والمهارات التي يكتسبونها :مهارات الكتابة واإلنتاج وصقل
القدرات وفهم نظام العمل في الحقل اإلعالمي ،وكذلك مهارة التواصل المجتمعي والمهني.
منهجية البحث
إعتمد هذا البحث منهجية تفرضها األهداف التي يسعى إليها .وفي مق ّدمة هذه األهداف تفحّص
العالقة القائمة بين مؤسسات التعليم االكاديمي والمؤسسات اإلعالمية .ويتّجه الباحثون في األبحاث
المشابهة الى اعتماد منهج دراسة الحالة .وهي حسب الحيزان «يُقصد فيها البحث المفصّل في حالة أفراد
أو جماعات أو مؤسسات بعينها .وتع ّد عملية تقييم الحالة اهم الدوافع الرئيسة للجوء الى تطبيقها .وتطبّـق
دراسة الحالة إما على موضوع واحد او على موضوعات عدة في دراسة واحدة ،على أن التطبيق على
أكثر من موضوع يكثر استخدامه في الدراسات الكيفية على وجه الخصوص؛ ذلك ان الباحث حين يشرع
في دراسته يقوم بتصنيف معلوماته بشكل مفصّل في عناوين مستقلة من أجل ان تسهّل عليه مه ّمة تحليلها
بطريقة تم ّكنه من تكوين موضوعات مختلفة ،وهو في هذه المرحلة قد يفضّل ان يتعامل في تصنيف
معلوماته المتع ّمقة تلك مع كل حالة على انفراد» (الحيزان ،6998 ،ص .)643 .ويعتبر عبد الهادي ان
دراسة الحالة هي «وصف وتحليل مفصّل لواحد او لعدد قليل من األفراد او المؤسسات او المواقع»( .عبد
الهادي ،2443 ،ص)660 .
ويجمع المتخصّصون على ان دراسة الحالة هي إحدى طرق البحث المستخدامة في دراسة
مؤسسة معيّنة من خالل جمع البيانات والمعلومات عنها بهدف التوصل الى تعميمات تتعلّق بهذه
المؤسسة .وطبقا لذلك ،من المؤسسات التي يمكن ان تخضع للدراسة اعتمادا على هذه المنهجية،
مؤسسات التعليم االكاديمي والمؤسسات المهنية اإلعالمية.
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تماشيا مع أهداف البحث ،ت ّم التركيز على مقرر «التدريب في المؤسسات الصحافية» .وجُمعت
البيانات والمعلومات المتعلّقة بالبحث من التقارير المكتوبة التي يسلّمها الطالب ،وعددهم خمسون ،الى
أستاذ المقرر بعد انتهاء فترة التدريب .ويتض ّمن التقرير تقييما لمقرر «التدريب في المؤسسات»،
وللمؤسسات التي أمضوا فيها الفترة التدريبية ،إضافة الى رأي الطالب ،سواء لناحية المهارات التي
اكتسبها أو لناحية تجربته الشخصية في هذا المضمار.
وفي هذا السياق ،يرى عبد الهادي ان جمع البيانات والمعلومات في منهج دراسة الحالة «يعتمد
بالدرجة االولى على المالحظة المباشرة ،وعند الضرورة يمكن إكمال هذه الطرق بأساليب أخرى ،مثل
المقابالت واالستبيانات» (عبد الهادي ،2443 ،ص .)665 .ويؤكد الحيزان ذلك من خالل اعتباره «ان
اختيار طريقة دراسة الحالة في الحصول على المعلومات يمكن تحقيقه عبر ما يسمى ب"تحليل الحالة"
الذي يعرّف بأنه :تنظيم المعلومات وفقا لحاالت مستقلة من أجل دراسة كل واحدة منها بأسلوب أكثر
شمولية وعمقا .وهذا حر ّ
ي بأن يم ّكن الباحث من جمع ما يُعرف بـ"معلومات الحالة" التي تتألف من كل
المعلومات التي يتمكن الباحث من جمعها عن كل مفردة من أي المصادر التي تشمل معلومات المقابلة،
ومعلومات المالحظة ،ومعلومات الوثائق ،وحتى انطباعات أو تصريحات اآلخرين حولها ،ونحو ذلك»
(الحيزان ،6998 ،ص.)643 .
دور كلية اإلعالم تأهيالً وتدريبا ً
لكلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية دورها وحضورها الحيوي في مجال رفد المؤسسات اإلعالمية
اللبنانية والعربية بالكادر الموهّل ،من جهة ،فيما تز ّود الجامعات المتخصصة ومراكز األبحاث بالكادر
االكاديمي البحثي ،من جهة ثانية .إذ ان المقررات المعتمدة في الكلية تتولى تأهيل الطالب ضمن هذين
المسارين المتوازيين.
يتض ّمن منهاج الكلية مجموعة مقررات تتكامل في مشروع تأهيل الطالب في عالم التواصل
واإلعالم .وتـتدرّج هذه المقررات صعودا في عملية التأهيل ضمن أفق ان يتولّى المتخرّجون وظائف
إعالمية عا ّمة ومتخصّصة ،وفي مجاالت متع ّددة .ويـشمل ذلك العمل اإلعالمي بمفهومه التقليدي
(التحرير ،التغطية الميدانية ،كتابة التحقيق ،المقابلة والبرامج الحوارية )..وصوال الى اإلعالم الحديث،
وخصوصا لجهة مواكبة التكنولوجيا الرقمية والتي تتيح اإللمام بكل أنواع الصحافة االلكترونية.
وينصّ التوصيف المتعلق بمقرر «تدريب في المؤسسات» ،على انه «مجموعة محاضرات
تشرح أصول وتقنيات العمل التدريبي داخل المؤسسات اإلعالمية التقليدية والجديدة ،وتم ّكن الطالب من
إتقان خريطة العملية التدريبية قبل ان يلتحق بالمؤسسة التي اختارها للتدريب في أحد أشكال اإلنتاج
اإلعالمي ،في إطار إشراف وتوجيه كاملين من أستاذ المادة .وأهداف المقرر :تزويد الطالب بمعارف
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نظرية حول التدريب بالمؤسسات اإلعالمية ،التعرّف على هيكليات المؤسسات اإلعالمية ،إكتساب
مهارات مهنية خالل العملية التدريبية».
من النظري الى التطبيقي
تقضي البرامج المعتمدة للتدريس في كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية ،بأن يت ّم تأهيل الطالب
نظريا وتطبيقا .فبدءا من السنة الجامعية االولى ،يجد الطالب نفسه أمام مقررات تشكل حُكما «المدخل
التـثقـيفي» الضروري للدخول في عالم المهنة .أي أن الهدف تأهيله في مجاالت عدة تو اجـز في اآلتي:
 – 6الثقافة العامة المرتبطة بالمهنة او على تماس معها .وهذه يتّـسع مداها ليشمل علوما سياسية
وحقوقية واقتصادية وإجتماعية ،إضافة الى قضايا عربية ودولية ،وصوال الى عالم التكنولوجيا
والمهارات ،وإن كانت المعرفة المطلوبة في هذه المجاالت تندرج في سياق المعلومات العامة غير
المع ّمقة.
 – 2التأهيل المهني على اختالف التخصصات المعتمدة في الكلية (المعلومات والمكتبات ،إدارة
الوثائق ،اإلعالم المرئي والمسموع ،الصحافة المكتوبة ،العالقات العامة واالعالن والتسويق) .وأهمية
التأهيل المهني من خالل مؤسسة أكاديمية ،أنه يضع األساس الفكري والعلمي للعمل الميداني ،ويش ّكل
الخلفية الثقافية الضرورية ألي دخول واثق ومتم ّكن في عالم المهنة.
 – 3تزويد الطالب في قسم الصحافة باألساس الثقافي والفكري الذي يتيح له فهم مبادىء علوم
التواصل واإلعالم .هذا االساس يُع ّد المنطلق الضروري واالساسي أل ّ
ي دراسة مع ّمقة .إذ يتيح للطالب
الدخول في مجال النظريات والمفاهيم العامة المستندة الى مدارس ثقافية أو فكرية متن ّوعة .أي تهيئته
للدراسات العليا واعتماد المنهجية العلمية للبحث واإلستقصاء ،مع اإللمام نظريا بكل ما يتعلق بالحقل
اإلعالمي.
لقد فرضت التطورات التقنية في مجال اإلعالم تغييرات ج ّدية في آليات إنتاج العمل الصحافي
على صعيد الشكل والمضمون والتقنيات .إذ «بدأ الصحافيون يفقدون احتكارهم للتعبير العام مع ظهور
المد ّونات .فهذه التكنولوجيا تسمح للجميع القيام بدور الصحافة ،سواء في دور المرسل او المتلقي»
( .)Patino et Fogel, 2005, p.207لذا ،بات على الصحافي امتالك مهارات متع ّددة تجعله قادرا
على إنتاج مادة صحافية ،السيما على الصعيد اإلعالمي اإللكتروني ،وإعدادها للنشر من أي مكان يكون
فيه ،عبر جهاز الحاسوب او عبر هاتفه الذكي .فيكتب ويص ّور وينقل مباشرة .ومع ذلك« ،فإن الدراسات
الجامعية تعرض عناوين عامة منبثـقة من نظريات متعددة ،لكن كل مؤسسة تش ّكل حالة خاصة .لذا ،فإن
التدريب ضروري ،يتيح للطالب ان يقـيّموا درجة تطبيق النظريات التي تعلموها وأن يروا مدى التأقلم
الحتمي مع الواقع» (.)Picano, 1990, p. 94
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التدريب في المؤسسات :المعرفة واألداء
يحظى التدريب في مؤسسة إعالمية بأهمية كبيرة بالنسبة الى الطالب .إنه المرور من «النظري»
الى «الواقعي» .ويفترض ان يش ّكل ،في حال تم توجيهه جيّدا ،تجربة حقيقية تضمن مرور الطالب نحو
«المواطن الموظف» .إنه «وسيلة علمية عملية تهدف الى رفع كفاءة العنصر البشري من خالل صقل
قدراته وتنمية مهاراته وتغيير اتجاهاته وتزويده بالمعلومات» (الحسن ،2445 ،ص .)1 .في هذه العملية
يبدو الطرفان بحكم الرابح؛ المؤسسات التي تق ّدم تأهيال عمليا لموظف محتمل ،والطالب الذين أتيحت لهم
فرصة التفاعل مع واقع العمل ،ما يعني خروجهم من دائرة الخوف من تح ّمل المسؤولية ،علما ان
التدريب ،بما يتطلّبه من عناصر جديدة وشابة ،إنما يسهم في تحفيز العمل وتنشيطه في المؤسسة ويزيد
فعاليتها .وهو «سبيل وحيد لتطوير األداء اإلتصالي للمهنيين ،واكتساب المعرفة والخبرة والمهارة لدى
دارسي اإلعالم ،األمر الذي من شأنه تطوير مجمل المنظومة اإلتصالية» (شمس ،2445 ،ص.)32 .
لقد حددت اليونسكو ستة أهداف أساسية للتدريب االعالمي:
 – 6التوجيه :بمعنى مساعدة المتدرّب على فهم النظام الذي يعمل في إطاره ،وخلق إلفة بين
المتدرب والمصطلحات واالدوات الجديدة ،وكذلك األفراد في ما بينهم.
 – 2إكتساب المهارات االساسية :وهي تلك التي تشكل االساس الذي تُبنى عليه بقية المهارات
االخرى.
 – 3إكتساب المهارات التقنية :ويقصد بها مهارات الكتابة واالنتاج.
 – 0إكتساب مهارات التحديث :وهذا النوع يستهدف تحسين مهارات المتدرّب في مجال مح ّدد.
 – 5إكتساب الخلفية الثقافية العامة :بهدف فهم القضايا التي تتناولها الوسائل.
 – 1التطبيقات المتخصصة :وهي تهدف الى تزويد المتدرّب بمهارات ومعلومات متخصصة.
(.)Unesco, 1972
من خالل فترة التدريب يتاح للطالب ان يجري مقارنة بين ما تعلّمه وقرأه في الجامعة ،وما عاشه
او خبره فعليا من خالل نزوله الى ميدان التطبيق ،فتكون المقارنة شاملة أوجه التشابه واالختالف :أين
تقاطعت مواد التدريس مع واقع الممارسة العملية للمهنة ،ومدى انطباق هذا المقرر التعليمي (األحادي
اإلتجاه) على العمل المؤسساتي المتن ّوع الهوية واإلهتمام والسياسة .بل ان «التدريب عملية منظمة
مستمرة محورها الفرد تهدف الى إحداث تغييرات محددة سلوكية وذهنية لمقابلة إحتياجات محددة حالية
ومستقبلية» (عامر .)6981 ،كما «يكتسب التدريب أهمية من واقع ارتباطه بالتنمية البشرية والتي ترتبط
بدورها بسياسات بعيدة المدى ،ممتدة التأثير في إطار عملية التنمية الشاملة .فالتدريب يوظّف أساسا في
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خدمة تنمية القدرات البشرية الذاتية ،سواء كانت قدرات عقلية مهارية جسدية ،أو ملكات معنوية
وجدانية»( .الحسن ،2445 ،ص)1 .
وتـتيح فترة التدريب الفرصة للطالب (الذي يقف عند أبواب التخرّج) لإلطالع على كيفية العمل
والمشاركة الفعلية في إنتاج الرسالة اإلعالمية على اختالف طبيعتها (تحرير ،تغطية ميدانية ،إجراء
مقابالت ،تحقيقات ،ريبورتاج .)..كما يتاح له ان يكون على تماس مع ساحة عمل اإلعالمي ،أي الفضاء
الخارجي الذي «ينتج» المعلومة الخبرية ،ما يضعه أمام نماذج ميدانية واقعية متع ّددة ومتن ّوعة ،ما يفرض
عليه تطوير مهاراته وإمكانياته ،وحتى تجاوز ما تعلّمه في الجامعة ،إذا تسنى له ذلك .وبالتوازي مع هذه
التجربة «الذاتية» ،فإن فترة التدريب تسمح للطالب اإلتصال بـ«مجتمع» المهنة ،وتحديدا تض ّمه من
أصحاب الخبرة العملية العليا في صناعة اإلعالم .لتكتمل بذلك مق ّومات الدخول في عالم المهنة :التحصيل
األكاديمي بما يتض ّمنه من تأهيل ثقافي – نظري ،وعمل تطبيقي (صفّي غالبا) ،تجربة ذاتية ،واتصال
وتفاعل مع الكادر اإلعالمي المحترف .وتختزل فؤادة البكري أهمية التدريب بأنه يتيح «تجنّب اإلسراف
واإلهدار في الوقت والجهد» ،وأنه «ينطوي على التطبيق الدقيق والتعاون ّ
الخالق بين القدرات البشرية
والجهود المطلوبة المتعلقة بالخطط االعالمية واالكاديمية» .كما يساعد «على تأهيل الفرد ووضعه في
المكان الذي يتناسب مع مهاراته وقدراته» (البكري ،2445 ،ص.)3 .
فترة التدريب  :النتائج والمناقـشة
بعد انتهاء فترة التدريب في المؤسسات اإلعالمية( ،أنظر بشير ونون )2445 ،طبقا للبرنامج
المعتمد في الكلية ،كان على كل طالب ان يق ّدم تقريرا وافيا يتض ّمن أساسا ،رأيه بالمقرر ،في جوانبه
النظرية ،وبالمؤسسة الصحافية التي انتدب إليها ،مع إعطاء األولوية لتقييم فترة التدريب .والقاسم
المشترك في هذا التقرير ان يشير الى مدى التكامل بين الجانب النظري (االكاديمي) والجانب التطبيقي
(العملي).
وكما ت ّمت اإلشارة آنفا ،كان هناك  54طالبا تو ّزعوا على المؤسسات اإلعالمية وخصوصا
الصحافة المكتوبة اليومية ،مع عدد محدود من المجالت الدورية ،فيما كان لمكتب الوكالة الوطنية
الرسمية في بيروت ،الحصة األكبر من المتدرّبين الذين ناهزوا العشرة .وهناك طالب اختاروا مكاتب
صحف خليجية في بيروت (الصدى االماراتية ،الخليج ،الرأي العام) ،ونموذج واحد في محطة تلفزيونية
خاصة.
والمالحظة االولى على النماذج المقـ ّدمة ،أن هناك تفاوتا في نظرة الطالب الى تقييم دور المقرّر
النظري في التكامل (او التحضير) لفترة التدريب ،وأحيانا في النظرة الى مجمل الدراسة االكاديمية ومدى
مساهمتها في تحضير الطالب وتأهيله لسوق العمل.
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المالحظة الثانية ،أن هناك سبعة نماذج (أي ما نسبته  60في المائة) ،تض ّمنت إجابات «تقنية»
عن فترة التدريب ،من دون ان تق ّدم تقييما للجانب االكاديمي (مقرّر التدريب) .وبالتالي ،فإنها نماذج
هامشية ،سواء من حيث اإلنتاجية (بأبعادها الفكرية والثقافية) ،أو انها ال تمتـلك نظرة نقدية لفترة التدريب
وللمؤسسة ،وكذلك بالنسبة الى المقرر .وهناك خمسة نماذج (أي ما نسبته  64في المائة) لم تق ّدم أي إجابة
على النماذج.
هذان النمطان من النماذج التي تمثل نحو  20في المائة من المجموع ،يمكن النظر إليها من
الجانب التقني .أي انها تمثل فئة من الطالب «المهنيين» الذين تمثل المرحلة الجامعية ،بالنسبة اليهم ،فترة
تأهيل أكاديمي «وتدريب» لها طابع أكاديمي «مؤقت» يمكن بسهولة القطع معه ،لصالح الجانب المهني.
أ  -تقييم الطالب لمقـرر «التدريب في المؤسـسات»
هناك  35نموذجا ،أي ما نسبته  74في المائة ،تض ّمنت تقييما لمقرر «التدريب في المؤسسات»
في هيكليتها االكاديمية .وإذا ما كانت النظرة االيجابية لهذه التقييمات تحظى بنسبة أعلى ،فإن المالحظات
ذات الطابع السلبي لم تغب عن التقارير .وقد تدرّجت المالحظات ،بدءا من سؤال عن سبب عدم إدراج
المواد التطبيقية في الكلية إعتبارا من العام الدراسي االول بدل اقتصارها على السنة االخيرة.
 «أهمية مقرر "التدريب في المؤسسات" ،أنه يتيح لنا الخروج من النطاق النظري الى النطاقالميداني ،ونتعرّف عمليا على االختصاص الذي بقينا فترة دراسية كاملة ال نفقه منه ّإال األمور النظرية».
في هذه الفئة ،هناك إغفال لحقيقة أن أيّا من األعوام الدراسية ليس مكرّسا كليا للجانب النظري ،علما ان
المنهج العلمي يفترض ان تكون السنة االولى مخصصة لذلك ،مع تضمينها جزءا محدودا للجانب
التطبيقي في المقررات التي تتطلب ذلك.
 وفي المالحظات أيضا ،انه ال ب ّد من «تكثيف األعمال التطبيقية حتى يتحضّر الطالب بشكلأفضل قبل الخروج الى عالم التدريب ،إرتكازا الى مبدأ ان المقرر يع ّد اساسيا في اختصاص الصحافة
ألنه صلة الوصل بين المقررات النظرية في الجامعة والعمل الميداني في المؤسسات» .وحيال هذه
المسألة المتعلقة بضرورة وجود «صلة وصل» بين النظري والميداني ،فإن هناك شبه إجماع في تأكيد
هذا األمر ،عبّر عنه الطالب في تقاريرهم .وهذا مؤشر الى مدى االهمية التي يولونها لهذا الترابط
الحيوي والضروري في هذا النمط من التأهيل.
لكن المالحظة االساسية تتمثل في القول «ليس كل ما نتعلمه أكاديميا يطبّـق في الحياة العملية.
هناك أخالقيات عن الحياة اإلعالمية ال وجود لها .إذ يجب مراعاة سياسة الصحيفة (أو المؤسسة) حتى
وإن تعارضت وسياستنا وأهدافنا» .هذه المقولة تختصر فلسفة العمل اإلعالمي وموقعه وهويته؛ هناك
طالب يدرس المبادىء والنظريات في جانبها «النقي الصافي» .وحين التطبيق ،يصطدم بالحدود
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المرسومة أمامه ،إستنادا الى سياسة المؤسسة وهويّـتها واهتمامها وميولها .وهي معايير «ميدانية» تتح ّدد
مباشرة أو مداورة ،لكي يلتزم بها الطالب – الموظف .إنه اإلصطدام بالواقع على حساب التلقين
االكاديمي .لذا ،فهناك «أهمية لوجود مقرر تطبيقي يساعد الطالب على التوفيق بين ما ت ّم تلقينه نظريا في
الصف ،والممارسة الصحافية في ميدان العمل .ذلك ان تأهيل الطالب من الناحية التطبيقية أساسي في
اختصاص يعتمد على الواقع ويخضع لمتغيرات أكاديمية وتقنية».
ور ّدا على هذه المقولة ،ينفرد أحد النماذج في التأكيد «أن البرنامج االكاديمي النظري هو عينه
الذي يُطبّق في الواقع العملي في الصحافة .لقد كان هناك تفاعل إيجابي نتيجة اإلنسجام بين ما درسناه
أكاديميا وما نطبّقه عمليا في المؤسسة».
ويمكن في النماذج األخرى رصد نظرة شبه موحّدة حيال المرحلة االكاديمية:
 مهّدت فعليا فرصة إجراء تطبيق عملي للمقرر. أتاحت لنا صعود أولى درجات السلم الصحافي. ش ّكلت الركيزة االساسية للعمل الحقا. أتاحت اإلنخراط في العمل الميداني. إستطعنا من خاللها أن ننجح في مجال العمل وأن نعيش في مختلف مراحله. أفادتنا في كيفية التعامل مع المؤسسات ومع االشخاص المعنيين في مجال التحرير. إستطعنا الدخول الى المؤسسات لنكتسب الخبرات الالزمة. ساعدت على اكتشاف قدراتنا في المجال اإلعالمي. من أكثر المقررات إفادة في الفصل األخير من الدراسة ألنها عمل تطبيقي له مرتكزاتأكاديمية.
 سمحت لنا باإلحتكاك بميدان العمل الصحافي بكل ما فيه من تحديّات ومنافسة. ساهمت في تعريف الطالب على حقيقة الحياة الصحافية في المؤسسات. شكلت خطواتنا االولى على درب المشوار الصحافي الطويل.هذه النماذج تعكس بوضوح أهمية التحصيل االكاديمي المفتوح على المجال التطبيقي .كانت
اآلراء متشابهة وأحيانا متطابقة ،علما انها تتميّـز بالحسّ النقدي والرؤية العلمية .وهناك وعي بأهمية
المزاوجة في هذا المجال ،بين النظري والتطبيق.
ب  -تقييم الطالب المتدربـين للمؤسسات اإلعالمية
تـشكل المؤسسة اإلعالمية ميدان التجربة االولى بالنسبة الى الطالب الذين شارفوا على الخروج
من الصفة االكاديمية الى رتبة «موظف» في مؤسسة .أي هناك عملية انتقال من عالم الجامعة العفوي
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والعشوائي الى عالم التنظيم واإللتزام .ففي المؤسسة يصعب إظهار أي تل ّكـؤ او تقصير .كما يضيق
هامش الحرية التي تـسم عادة حياة االجيال الشابة .هناك التزام بالمواعيد المحددة من قبل المؤسسة من
حيث الحضور (الى مركز العمل) ،والمتابعة وتسليم المادة االخبارية (نقرأ في أحد النماذج :أتاح التدريب
التمرّس على اإللتزام بالوقت والمواعيد ،والجديّة في العمل بعيدا عن تقييم العالمة االكاديمية .ويخلق ثقة،
ويمهّد نفسيّا لمجتمع العمل).
في المؤسسة ،هناك ايضا وأساسا ،إلتزام بالسياسة اإلعالمية في صياغة الخبر وفي التعبير عن
الموقف والرأي .فتغدو وجهات النظر والتعددية والمواقف المتباينة التي يجسّدها عادة جيل الشباب،
محكومة بالسقف الذي تح ّدده المؤسـسة وجزءا من الصورة المتو ّخاة من قبلها كمؤسـسة تلتزم بالتعددية
والتنوع وال ترفض بالمطلق هذا التن ّوع «المضبوط» .وفي تقارير الطالب ،هناك نماذج تتضمن إشارات
واضحة الى هذه المسألة:
-

ال نعرف سياسة المؤسـسة أو ما هي الخطوط الحمراء .هناك معاناة من تحيّـز سياسي يؤثّـر

على المهنية والموضوعية.
-

العمل داخل مؤسسة إعالمية يختلف كثيرا ع ّما تعلمناه في الجامعة ،لجهة دوررية العمل

وانتظامه وآليته وارتباط «المطبخ» اإلخباري بسياسة المؤسسة.
-

المشكلة في العمل في المؤسـسة تكمن في مدى حيادية اإلعالم وموضوعيته .فسياسة المؤسـسة

تفرض نفسها بشكل قوي على كتاباتنا.
هذه المالحظات وما نقلته من أجواء سلبية في عالم المؤسسات ال يلغي طغيان االيجابيات من حيث
إتاحة الفرصة أمام الطالب ليصبحوا عنصر إنتاج فاعال .في أحد النماذج عن مؤسسة إعالمية ،نقرأ انها
«تسهم إيجابيا في مسيرة الصحافة والبناء التعليمي .حريصة منذ تأسيسها على توفير األقسام المتخصصة
التي تلبّي احتياجات الطالب وتهيئة المستلزمات االساسية لتحقيق أهدافها التثقيفية بنجاح .إذ تؤ ّمن فرص
التدريب الفاعل والمفيد لهم لصقل مواهبهم وتعميق خبراتهم وممارساتهم التطبيقية» .وفي نموذج آخر،
ان المؤسسة «تتيح المساهمة قي تجديد مشاهدنا الثقافية واالقتراب من المجتمع .فيها روح جماعية وقلق
يصل الى حد اإلستنفار .والتعاون يوفّر مشاركة ناجحة».

ج  -تقييم الطالب لفترة التدريب
حظيت فترة التدريب في المؤسسات بالنسبة األعلى من التقييم في النماذج المق ّدمة .إذ هناك نحو
 05نموذجا ،أي ما نسبته  94في المائة ،عرضت انطباعاتها عن هذه الفترة .وقد أظهرت في أغلبيتها
31

أهمية التدريب ومدى الفائدة الناجمة منه .إذ «فتح نوافذ متعلقة بواقعنا االجتماعي ،وح ّملنا جرأة إبداء
الرأي والمناقشة في مواضيع متن ّوعة ويوفّر صالت إجتماعية».
إنطالقا من هذا التوصيف ،يمكن النظر الى التدريب في مه ّمته االساسية .إذ انه «يفتح النوافذ
على آفاق الحياة العملية من خالل المساهمة في دورة اإلنتاج ،بعد أن يبرز المهارات الكامنة» .إن سياسة
التدريب تستهدف تنمية ملكات التعلم الذاتي والتفكير العلمي واإلبداع وفهم المشكالت ومواجهتها واإلنتقال
من التلقين الى تطوير الشخصية ،ومن التدريب المحدود الى العمل الشامل ،ومن التدريب اإلستهالكي الى
التدريب اإلنتاجي .كما تستهدف فترة التدريب «تمكين اإلعالمي من المهارات التي تخرجه من دائرة
مخاطبة الداخل المغلقة وتفسح له المجال لمخاطبة اآلخر بمهنيّة أفضل وتأثير أكبر»( .الزلب،2443 ،
ص)19 .
ليس األمر تقنيّا بحتا كأن تكون الفرضية «هناك قواعد وأسس ،يكفي معرفتها واإلطالع عليها
حتى يصبح المرء صحافيا» .فهذه المهنة تتطلّب مستوى عاليا من الثقافة العامة ،أحيانا المتخصصة.
ولكن ،حتى في هذا المجال ،هناك المعيار الثقافي (ببعدايه ،الضيق التخصصي ،والعام) أل ّ
ي رسالة
إعالمية ذكية ومقنعة .هنا يتبيّن عمليا ماذا يعني بأن اإلعالم يصنع الرأي العام .ألن الصحافي (صانع
الرأي العام) هو بالضرورة على مستوى عال من الثقافة والمهنية الناجحة .في هذا السياق ،نقرأ نماذج
عن فترة التدريب ،كما تناولها الطالب المتدرّبون:
-

تضع الطالب الذي يدرس النظريات والقواعد الصحافية على أرض الواقع ،فيتعامل مع الخبر

تطبيقا ويختبر نفسه.
-

ُ
ُ
إكتسبت خبرة إضافية وتمرّسا في العمل
تعلمت بعض أساليب الصياغة بشكل صحيح.

الميداني .تع ّر ُ
فت على هويّة المؤسسة.
-

ُ
إكتشفت في نفسي خبرات لم أكن أعرفها سابقا وأفكارا لم أتوقّع أن تكون جيدة للتحقيقات.

ُ
أدركت قدراتي على إدارة الحوار وعلى طرح األسئلة وعلى المواجهة والمناقشة.
 تتيح من خالل التغطيات الوجود في قلب الحدث ،وتعزيز الثقافة العامة في مجاالت عديدة،نسج عالقات عامة في ميدان اإلعالم وعوالمه (السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية
والثقافية.)..
 تطوير القدرة على كتابة الخبر المر ّكب كامال ،التدريب على صياغة الجمل وتركيبها وعلىتحديد االولويات.
ُ
عرفت كيفية صياغة خبر إعالمي سليم ،مكتوب بموضوعية ودقّة .والتدريب على وضع
العناوين المختصرة والصحيحة ،والمعبّرة عن الخبر بأسلوب شيّق.
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-

تعلمت الصبر وحُسن التصرف والحزم والكتابة الصحيحة .أتاح لي التدريب الممارسة العملية

لتطبيق ما درسناه نظريا من قواعد وفنون صحافية.
-

شعرت بمسؤولية العمل كأ ّ
ي موظف .وأكدت التجربة قدرتي على تح ّمل المسؤولية.

-

تجربة غنية أتاحت اكتساب الكثير :مهارات جديدة ،تغطية ،تحرير ،تجنّب األخطاء الشائعة،

تط ّور االسلوب ،العمل على المهارات وإبرازها ،فرصة مناقشة القضايا.
-

التعرّف على كل مراحل العمل الصحافي ،واإلنضباط واإللتزام بالوقت.

-

اإلستفادة من خبرة مدير التحرير ورؤساء االقسام .وقد شمل التدريب إعداد االخبار

واستقصائها من مصادرها وتحريرها ،وإعداد وتنفيذ فنون التقرير والحوار والتحقيق ،فضال عن التدريب
على الكتابة للصفحات المتخصصة وتنمية قدراتنا على ابتكار أساليب جديدة في الكتابة الصحافية.
-

تعلّمنا اإلختصار واإلبتعاد عن األسلوب اإلنشـائي والدخول مباشرة في تقديم الخبر.
هذه النماذج تؤ ّشـر بوضوح الى مجموعة معطيات لها دالالت .فهي مرتبطة بعوامل ثقافية تميّز

هذه الشريحة من صانعي الرأي (مستقبال) .فالوعي العميق بطبيعة الدور الذي ينتظرها تد ّل عليه ما
أظهرته من معرفة ثقافية وإعالمية وإخالقية بلورتها فترة التدريب .وهي معرفة تسبق دون شك ،هاجس
المعرفة التقنية التي تجسّدها التطورات التكنولوجية الهائلة التي تعصف بعالم التواصل .ليس في األمر
مقارنة بين عنصر المعرفة الضروريين في عالم التواصل اإلعالمي .ولكن األساس الثقافي الضروري
ألي صانع للرأي يعطي األرجحية لعنصر المعرفة .وهذه يتسع مداها لتكون شاملة الواقع الراهن .تتولّى
التعبير عنه وتحليله بناء على مؤ ّشـرات ومناهج علمية وموضوعية.
نقرأ في هذه النماذج إذا هذا اإلدراك للدور المتو ّخى من طالب ينظرون الى إمكانياتهم بثقة
متصاعدة ومضطردة[ .تنمية قدراتنا على ابتكار أساليب جديدة .إكتشفت في نفسي خبرات .أدركت
قدراتي .أكدت التجربة التطور الذي .]..هذه الرؤية الواثقة للذات هي نتاج تجربة ميدانية وضعت
المتدرّبين أمام امتحان الواقع العلمي .ليس في األمر مبالغة في تقييم الذات حين تفرد المؤسسات مساحة
هامة لهؤالء القادمين الجدد ،يعبّرون من خاللها عن قدراتهم .بل ان معظم المؤسسات ذهبت الى ح ّد
إضافة صفحات متخصصة للشباب ،ومالحق وأبواب وبرامج يعبّرون من خاللها عن عالمهم
واهتماماتهم.
ومع ذلك ،الصورة ليست مثالية في هذه العالقة بين المتدرّب والمؤسسة .فهناك مجموعة نقاط
ضعف يتّـسم بها التدريب المهني اإلعالمي ،وأهمها:
 – 6غياب مفهوم التدريب عند المؤسسات ،بل يعود األمر احيانا كثيرة الى مزاج القيّـمين على
التدريب فيها( .نقرأ في النماذج :لم تـقم المؤسسة بأي جهد لتطوير خبراتنا .لم يكن ج ّو العمل في المؤسسة
أليفا .كانت العالقات معنا جامدة .لم يتو ّل أحد اإلهتمام بنا .عدم اإلهتمام بما نق ّدمه .كنت أعتقد ان المؤسسة
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ستـق ّدم لي شيئا مميّزا غير مبدأ الكتابة الكالسيكية .يتم التعامل مع المتدرّب كأن عليه القيام بفرض ينهيه
بسرعة ،ويغادر.)..
وهكذا ،فإن تجربة التدرّب في المؤسسات أظهرت نمطين من التعامل .األول ،بدت فيه
المؤسسات وكأنها في دورة العمل التقليدية قد ض ّمت المتدرّب الى فريقها العامل ،من دون التنبّه الى انه
ال يزال في مرحلة التأهيل ،وأن هناك ضرورة للتوجيه وشرح آلية العمل وكيفية اختيار العنوان مثال،
ولماذا يت ّم التركيز على هذا العنصر الخبري دون سواه .في هذه الحالة ،كان المتدرّب جزءا من الفريق،
لكنه لم يكن على أت ّم الجهوزية ،أقلّه حيال مسألة «فهم» الخط اإلعالمي للمؤسسة.
في النمط الثاني من التعامل ،تبدو الصورة معكوسة .إذ هناك تغييب أو إهمال للمتدرّب الذي قد
يكون «عائقا» أمام دورة العمل التي يبدو فيها فريق العمل وكأنه يسابق الزمن إلنجاز واجباته قبل موعد
التسليم .في هذه الحالة ،يبقى حضور المتدرّب هامشيا ،سواء من حيث اإلنخراط في العمل (كمتدرّب
طبعا) ،او من حيث اإلشراف والمتابعة لما جرى تكليفه القيام به (تغطيات ،تحقيقات ،صياغة
أخبار..ألخ).
طرفي عملية التدريب :كلية اإلعالم من جهة ،والمؤسسات
 – 2ضعف التنسيق والتعاون بين
ْ
اإلعالمية من جهة ثانية .وغالبا ما تكون هناك «مدرسة» أحادية خاصة بكل مؤسسة تفرض على
المتدرب «منهاجها» في الصياغة وطبيعة االولويات في العناصر االخبارية ،وكيفية التفكير مهنيا .فيجد
المتدرب نفسه أمام واقع ميداني يختلف في جوانب كثيرة عن التكوين األكاديمي .وفي مجال التنسيق ،يبدو
التجاهل جليّا من كل طرف حيال الطرف اآلخر .فال الجامعة تتفاعل مع متطلبات المهنة ومقتضياتها بما
يترجم مواكبة نظرية في المنهاج ،وال المؤسسة تبادر الى عرض رؤيتها للدور اإلعالمي الذي تريده
لنفسها وكيفية التنسيق مع الجامعة لإلحاطة نظريا وأكاديميا بهذا الدور.
 – 3النقص في عدد المدربين المؤهّلين .فالمؤسسات اإلعالمية تتجاهل هذا الجانب ،الضروري
في كل االحوال في الحسابات االستراتيجية أل ّ
ي مؤسسة تلحظ دائما سيرورة التطور وقيمة التجديد
المتدرّج في فريق العمل .وما يحصل ان عملية «الصقل» والتأهيل من قبل المؤسسة تتم في سياق
االختيار العشوائي الخاضع المتحان الوالء لهوية المؤسسة وسياستها .والمتدرّب في هذا السياق مرهون
بمدى رغبة المؤسسة او حاجتها الى تعزيز فريق العمل.
نقرأ في أحد النماذج «أن المؤسسات ومن يعملون فيها يفتقرون الى "ثقافة التدريب" .فال يت ّم
التعامل مع المتدرب ّإال من زاوية أنه جاء الى المؤسسة للقيام بفرض يجب أن ينهيه بسرعة ويغادر .كما
تعامل المتدرّبون مع األمر من الزاوية عينها ،ما يوصل في النتيجة الى تواطؤ ضمني بين المتدرب
والمؤسسة».
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الخاتمة
لم ينته اإلبداع الفكري الذي يخطّه يراع صحافي ،عميق الثقافة والمعرفة .ولن تكون التكنولوجيا
الحديثة في عالم التواصل بديال عن رسالة ذكية ومصاغة بأسلوب شيّق ومرهف .فهذه تبقى غنية من
حيث المضمون والرسالة .ولكن عالم اليوم يفترض مواكبة التطور والحداثة وإيالء التدريب أهمية كبيرة،
بما يتيح للمؤسسات االعالمية توظيف هذا التط ّور في تحقيق أهداف الرسالة االعالمية التي تنقلها .ألن
االعالمي يحتاج الى المعلومات الضرورية لإلرتقاء بمستوى أدائه.
إن التطور العلمي ألدوات اإلنتاج اإلتصالية ،على اختالف وظائفها وطبيعتها ،يتطلّب معرفة
طرق التشغيل ،وال سيما لجهة تأهيل الكادر البشري و«إنزاله» من عالم القواعد واألسس النظرية الى
ميدان العمل .والمدخل الضروري في هذا السياق ،هو التدريب (في المؤسسات أساسـا) بما يتيح للمتدرّب
إكتساب قواعد وأصول األداء المهني ،وال سيما بالنسبة لطالب اإلعالم .تلك المهارات التي تتطلب
معرفة فـكرية ونظرية يمكن تحصيلها في فصول الدراسة االكاديمية .وفي هذا السياق ،يبدو ملحّا «أن
تستهدف سياسات التدريب تطوير المناهج وتنويع األساليب بما يتطلّبه ذلك من تنمية ملكات التعلم الذاتي،
والتفكير العلمي ،وملكة التكيّف واإلبداع ،وفهم المشكالت ومواجهتها ،واإلنتقال من التلقين الى تطوير
الشخصية ،ومن التدريب المحدود الى التدريب الشامل ،ومن التدريب اإلستهالكي الى التدريب اإلنتاجي»
(الزلب ،2443 ،ص.)19 .
إن «التوصيات» أو المالحظات التي أوردها الطالب عن فترة التدريب في المؤسسات تضع كلية
اإلعالم أمام تحدي التطوير المفيد والمتواصل .وهذا يتم من خالل الرصد الدقيق للمتغيرات الحاصلة على
مستويين :تقني ،ويخصّ وسائط التواصل على أنواعها؛ ومجتمعي ،أي كيف يواكب أفراد المجتمع ،وهم
المتلقّون ،الرسالة اإلعالمية من حيث فهمها والتفاعل معها ،إذ ان «الفجوة الهائلة بين تر ّدي الوضع
الراهن للتكوين اإلعالمي واحتياجات الحاضر المتزايدة ومتطلبات التطوير المستقبلية ،يشكل تح ّديا كبيرا
أمام عملية تطوير العمل االعالمي» (الزلب ،2443 ،ص.)19 .
تق ّدم كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية نفسها باعتبارها كلية أكاديمية علمية ،تلحظ في مقرراتها
تأهيل الطالب أكاديميا ،من خالل الدروس النظرية .وعمليا ،من خالل المقررات التطبيقية والتجهيزات
المتوافرة في الكلية (من استديو ،تلفزيوني وإذاعي ،وكاميرات ،وقاعة الكومبيوتر) ،وكذلك من خالل
إيفاد الطالب الى المؤسسات اإلعالمية التي تشكل حقال للتطبيق أوال ،ولإلنخراط في عالم المهنة تاليا .إن
نجاح هذا الدور مرهون الى ح ّد بعيد بمدى التحسّن والتطوير والتغيير التي تتل ّمسها المؤسسة من خالل
فتح االبواب أمام المتدربين ،موظفي المستقبل.
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يذهب نصر الدين لعياضي الى ان هناك خلال بنيويا في المجتمعات العربية تتمثّل في أنها «تعاني
ي تكوين يؤهّله لف ّ
من شبه "غياب" ثقافة الصورة .فالمواطن العربي ال يتلقّى أ ّ
ك رموز الصورة وفهم
داللتها طيلة مراحل دراسته» (العياضي ،2443 ،ص .)26 .وفي المقابل ،تفترض نهوند القادري ان «ما
يمكن ان تق ّدمه الجامعة هو أن تُــكسب الطالب مهارات االعمال الحقلية بهدف تسليحهم باألدوات التي
تساعدهم على عمل صحافة متج ّددة قادرة ان تجاور الضعفاء ،المه ّمشين ،المعوزين ،ان تنظر إليهم نظرة
متفهّمة ،أن تلتقط منطقهم ومعاشهم دون مبالغة وال شفقة» .بل تذهب الى انه «يمكن للجامعة ان تؤ ّدي
دورا على صعيد تحسين التبادل بين المهنيين والمستخدمين والمختصّين» (القادري ،2469 ،ص.)57 .
وفيما تحرص الكلية على تطوير مناهجها التعليمية ،فإنها بذلك تالقي المؤسسات االعالمية
المواكبة للتطور والتقنيات الحديثة .لكن الكلية ،بما هي من صرح اكاديمي على تماس مع الثورة التقنية
في عالم اإلتصال ،فإنها مرهونة بمواكبة هذه الثورة التقنية في مجالين أساسيين :االكاديمي ،بنظرياته
المتج ّددة .والتطبيقي ،بما يعنيه من متابعة لما هو حديث .وهذا يتطلّب بالضرورة تفاعال مستمرا مع
المؤسسات ،على ان يكون الطرفان يعمالن وفق استراتيجية شاملة تنظر الى إحداث تطوير حقيقي في
األداء اإلعالمي .وترى مي العبدهللا «حتميّة مراجعة الطرق التعليمية والبرامج في الجامعات اللبنانية،
وإدماج المؤسسات االقتصادية وكافة االطراف المعنية ،وتشريكها في تخطيط سياسات التأهيل ،وعدم
السقوط في السطحية التي تعتبر ان السيطرة التقنية كافية في مجال االتصال دون ذلك البعد الثقافي النقدي
والتحليلي» (العبدهللا ،6999 ،ص.)212 .
يبقى ان التدريب في المؤسسات ،بل وفي مجال العمل ،يغدو أكثر من ضروري بل وحيوي ،حين
يتعلق االمر بقطاع يشهد هذا المستوى من التح ّوالت الجذرية والتطور التكنولوجي .ما يعني ان على
الصحافي ان يتعلم مهارات حديثة لم يكن مطالبا بها في الماضي« .إذ لم تعد الموهبة أو الثقافة العامة
كافية لألداء الجيد وتحقيق النجاح في الممارسة والتطبيق في العمل الصحافي او االعالمي بأنواعه.
وانتهى عهد الصحافة التي كان ّ
يتوالها ويمارس العمل فيها الموهوبون من أدباء وشعراء وحدهم.
وانتهت صحافة المبادرات الفردية» (سعيد ،6988 ،ص.)57 .
إن التكامل بين عنص اري «االنتاج الثقافي» أي المؤسسة الحاضنة للكادرات والمواهب ،من جهة،
والطالب المرشحين للتخرّج الى سوق العمل ،من جهة ثانية ،يعتبر ركيزة أساسية في عالم اإلتصال
الحديث .فلم تعد الصحافة مجرّد «موهبة ثقافية» تجد تعبيراتها من خالل صفحاتها المفتوحة لإلبداع
الثقافي ولنقل الخبر والتعليق عليه .إن عالم اإلتصال في سباق محموم مع التطور ومع الدور الحديث
المطلوب منه .لم يعد اإلعالم تلك الورقات المك ّدسة بالمقاالت واآلراء التي تغرف من بحر االيديولوجيات
المتناحرة .اإلعالم اليوم أمام نمطين من التحديّات :التطور التقني الهائل الذي يتطلّب خبرات مهيأة في
المعاهد المتخصصة ،علما ان التخصص في حال حراك متواصل نحو األمام .والتح ّدي اآلخر ،هو
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«الدور» .فاإلعالم يحتفظ بصفاته التقليدية من حيث اإلخبار واإلعالم والترفيه والتثقيف ..لكنه في سباق
ال يتوقف من أجل الحصول على المعلومة وتقديمها بطريقة مش ّوقة وذكية وغير عفوية .هذه المعطيات
تو ّشر الى «التكامل بين عنصري اإلنتاج الثقافي».
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 االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال:محور العدد
نظريات االتصال وتطبيقاتها
دراسة تحليلية لبحوث اإلعالم الجديد
 أسماء أبو بكر الصديق حسن حجازي.د
 جامعة العلوم الحديثة بدبي- كلية اإلعالم واالتصال الجماهيري

Abstract
Under the impact of new technologies in the field of information and communication,
the media landscape is undergoing upheavals affecting the practices of journalism. We are
thus witnessing a significant change in the media message in terms of role, content,
concept and operation.

This being, it is imperative for companies to seek a professional and specialized

framework with the necessary competences to meet the demands of information.

The journalism program of the Faculty of Information at the Lebanese University,

aims first to make its students reflect on the media message, while allowing them to make
concrete learning on the ground.

Combining theoretical and practical courses, the program offers comprehensive

training in all aspects of the field. It continually adapts to take into account the most recent

technological changes, in addition to having a solid general knowledge, thanks to the
courses they take at the faculty. Internships are part of the faculty students’ obligations.
The research is based on reports presented, individually, by fifty students, having

completed internships in certain media, as part of their profession’s training. Each student
must therefore submit an evaluation report; from his experience.

The data collected shows that journalism internships really are the bridge between

academic training and employment.
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Keywords: journalism internships, communication training, media, professional standards,
Academic journalism program.

مقدمة

شهد العالم قفزات سريعة في ميدان تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ،وأصبح هذا العصر يعرف بعصر
المعلومات ،وهو ما ترك تأثيرا واضحا علي اإلعالم ،حيث ظهر الكثير من المفاهيم التي بدأت تدخل إلي مجال
اإلعالم ،ومنها اإلنترنت ،البريد اإللكتروني ،المجموعات اإلخبارية ،المدونات ،الموقع اإللكتروني ومواقع
التواصل االجتماعي المختلفة ،مما خلق ضغوطا متزايدة علي دراسات اإلعالم في السنوات األخيرة حتي تواكب
ذلك التطور التكنولوجي ،وأصبح مفهوم اإلعالم الجديد هو المفهوم الشائع في الكثير من دراسات اإلعالم ،التي
سعت إلي اإلجابة عن تساؤالت عديدة تدور حول كيفية تعامل الجمهور مع هذه التقنيات الحديثة ،والتأثيرات
المختلفة علي المجتمع والجمهور.
مشكلة الدراسة وأهميتها:
في ظل التحديات التي تواجه بحوث ودراسات اإلعالم لمواكبة التطور التكنولوجي ،زاد بشكل ملحوظ
عدد الدراسات والبحوث التي تفسر عالقة الجمهور باإلعالم الجديد ،والتعرف علي تأثيراته المختلفة ،مما أصبح
هناك ضرورة لدراسة اإلتجاهات البحثية والجوانب المنهجية والنظرية لبحوث ودراسات اإلعالم الجديد
وعالقتها بالجمهور ،وعليه تحددت المشكلة البحثية للدراسة الحالية كالتالي" :رصد وتحليل المداخل الفكرية
واألطر النظرية التي تناولتها دراسات وبحوث اإلعالم الجديد.
وتنبع أهمية الدراسة من كونها تهتم باالتجاهات الحديثة في دراسات اإلعالم ،أال وهي دراسة العالقة بين
وسائل اإلعالم الجديد وتأثيراتها ،كما أنها تتيح للباحثين فرصة التعرف علي األطر النظرية المختلفة التي
استخدمت في بحوث اإلعالم الجديد ،مما يسهل عملية اختيار المدخل الفكري أو اإلطار النظري لبحوث
مستقبلية في مجال اإلعالم الجديد ،والتعرف علي كيفية توظيف تلك األطر النظرية لخدمة تلك البحوث .كما أن
الدراسات السابقة التي حصرتها الباحثة حول تحليل بحوث اإلعالم الجديد ،قامت بتحليل بحوث في مجال معين
كاإلرهاب ،أو العنف أو األزمات ،وبحوث أخري حللت عناصر عدة ،كالمناهج البحثية والمجاالت واألطر
النظرية والمفاهيم التي تناولتها تلك الدراسات ،ولكن الدراسة الحالية ركزت علي األطر النظرية فقط ،أي أنها
تمثل مصدرا يعتمد عليه في اختيار المداخل النظرية لبحوث اإلعالم الجديد.
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أهداف الدراسة:
انطالقا من تحديد المشكلة البحثية ،يمكن صياغة أهداف الدراسة كما يلي:
 -6رصد األطر والنماذج النظرية التي اعتمدت عليها بحوث اإلعالم الجديد.
 -2التعرف علي كيفية توظيف األطر والنماذج النظرية في بحوث اإلعالم الجديد.
 -3التعرف علي المجاالت والقضايا التي وظفت حولها تلك األطر النظرية.
 -0رصد األطر المنهجية التي من خاللها طبقت تلك األطر النظرية.
الدراسات السابقة:
من خالل مسح التراث العلمي المتعلق بموضوع الدراسة ،الحظت الباحثة قلة عدد الدراسات العربية
واألجنبية التي تناولت تحليل اإلتجاهات البحثية والنظرية لدراسات اإلعالم الجديد ،وقد تنوعت طرق التحليل في
تلك الدراسات السابقة ،فمنها من حلل الدراسات التي لها عالقة باإلعالم الجديد وإدارة األزمات ،أو الدراسات
التي تناولت اإلعالم الجديد ومجال حقوق اإلنسان ،أو التي لها عالقة بالعنف واإلرهاب ،كما وجدت أيضا
دراسات حللت بحوث اإلعالم الجديد بشكل عام ،واعتمدت غالبية تلك الدراسات علي طريقة التحليل من
المستوي الثاني لبحوث ودراسات اإلعالم الجديد سواء العربية أو األجنبية ،وقد قسمت الدراسات إلي عربية
وأجنبية كالتالي:
(أ) الدراسات العربية:
قدمت إنجي أبو سريع ( 1)2467دراستها حول استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في إدارة األزمات،
وذلك من خالل رصد وتحليل وتقييم اإلتجاهات البحثية التي تناولتها  51دراسة عربية وأجنبية أجريت في الفترة
الزمنية ما بين عامي  2464إلي  2467حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة األزمات ،للكشف
عن أهم القضايا الرئيسية التي تناولتها الدراسات ،والمداخل الفكرية واألطر النظرية التي انطلقت منها،
واألدوات المنهجية التي اعتمدت عليها ،وكذلك أهم النتائج التي توصلت إليها .وقد اعتمدت في دراستها علي
تطبيق منهج تحليل المستوي الثاني .وتوصلت الباحثة إلي عدد كبير من القضايا التي تناولتها الدراسات المعنية
بالكيفية التي تستخدم بها المنظمات وسائل التواصل اإلجتماعي في إدارة األزمات ،كما توصلت إلي عدد من
المداخل الفكرية والتوجهات النظرية التي اعتمدت عليها الدراسات محل الدراسة ،والتي وظفت لحل األزمات
التنظيمية ،وكان من أهمها نموذج االتصال الشبكي ،نموذج االتصال الحواري ،نموذج إدارة اتصاالت األزمة،
النظرية الموقفية إلدارة اتصاالت األزمة ،ونظرية بناء األﭽندة في تحليل استخدامات وسائل التواصل
اإلجتماعي في إدارة األزمات ،إلي جانب نظرية دوامة الصمت .كما أظهرت نتائج تحليل الدراسات عينة
الدراسة شيوع اإلعتماد علي بعض النظريات التقليدية في تفسير استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة
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األزمات وبخاصة النظرية الموقفية إلدارة اتصاالت األزمة.
واستهدفت دراسة حسن الصيفي ( 2)2467تتبع وتحليل المعالجة البحثية والتنظيرية في بحوث ودراسات
العنف واإلرهاب في إطار عالقته باإلعالم الجديد ،إلي جانب كشف وتحليل وتوصيف بعض المناطق في بحوث
وتقارير اإلرهاب واإلعالم الجديد ،وهي الجماعات الجهادية عبر الفضاء اإللكتروني ،والدعاية لإلرهاب عبر
اإلنترنت ،وسمات إرهابي اإلعالم الجديد ،وقد اعتمدت الدراسة علي منهج كيفي ،وأداة التحليل من المستوي
الثاني ،تمثلت في صحيفة تحليل تضمنت اإلشكاليات البحثية المثارة في مجال اإلعالم الجديد وعالقته باإلرهاب،
وتم تطبيق الدراسة علي عينة متاحة بلغت  16بحثا .واظهرت النتائج أن منهج المسح هو المنهج الغالب علي
البحوث العربية التي تربط بين اإلرهاب واإلعالم الجديد.
كما قامت أيضا ماريان أنيس ( 3 )2467ببحث اإلتجاهات البحثية الحديثة في العالقة بين مواقع التواصل
اإلجتماعي وحقوق اإلنسان ،واعتمدت أيضا علي التحليل من المستوي الثاني لعدد  07دراسة عربية وأجنبية
خالل عشر سنوات .وأشارت النتائج إلي إستخدام منهج المسح بشكل كبير في الدراسات العربية ،إلي جانب
استمارة اإلستبيان كأداة جمع البيانات وأداة تحليل المضمون لعدد من المواقع اإللكترونية أو مواقع التواصل
االجتماعي التي تناولت قضايا حقوق اإلنسان ،وأن العديد من الدراسات ركزت علي معالجة الصحف والمواقع
اإللكترونية والسينما لقضايا حقوق اإلنسان ،وأشارت أيضا إلي أن البحوث محل عينة الدراسة أوضحت الدور
الكبير التي تقوم به الصور والـﭭ يديوهات التي تنشر عبر مواقع التواصل اإلجتماعي نحو أبرز القضايا الخاصة
بحقوق اإلنسان .كما أشارت النتائج إلي الدور الكبير الذي لعبته اإلنترنت في حياة المنظمات الحقوقية.
كما اعتمدت أيضا أمل فوزي ( 4 )2461في دراستها حول اإلتجاهات البحثية العربية واألجنبية في مجال
العالقات العامة الرقمية علي التحليل من المستوي الثاني ،وذلك لتحليل عدد من الدراسات العربية واألجنبية
خالل اإلطار الزمني من عام  2444وحتي عام  ،2465وتقديم تحليل نقدي لإلتجاهات البحثية .وتوصلت الباحثة
إلي نتائج عدة ،منها أن نظرية االتصال الحواري تعد من أهم األطر النظرية التي وظفها العديد من الباحثين ،كما
أنها من أكثر األطر النظرية استخداما في الدراسات األجنبية التي تختبر تفاعلية وسائل اإلعالم الجديدة مع
الجمهور ،كما أكدت النتائج أيضا أن نظرية اإلستخدامات واإلشباعات تعد من أكثر األطر النظرية التي وظفها
الباحثون العرب واألجانب للتعرف علي دوافع الجمهور إلستخدام وسائل اإلعالم الجديدة ،وأشارت أيضا
الباحثة إلي دمج بعض الدراسات العربية أطرا نظرية من التراث العلمي للعالقات العامة الدولية والعالقات
العامة الرقمية ،كما اعتمدت بعض الدراسات األجنبية علي نظريات ،كنظرية الهوية ونموذج وضع األﭽندة.
وأكدت الباحثة علي التحول في التصميمات ال منهجية للبحوث األجنبية ،حيث تحول الباحثون نحو التركيز علي
المناهج الكيفية عوضا عن اإلعتماد علي المناهج الكمية بصورة أساسية ،وأن منهج المسح هو أكثر المناهج
البحثية شيوعا في الدراسات العربية للعالقات العامة الرقمية ،نظرا إلنتشار بحوث الجمهور الرقمي سواء كان
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من جمهور الميديا أو كان من جمهور المجتمع األكاديمي والمهني.
وأكدت ثريا البدوي ( 5)2465من خالل التحليل من المستوي الثاني لـ  600بحثا في الفترة الزمنية من
 2444إلي  2460علي تفوق الدراسات األجنبية علي العربية في ابتكار بعض المداخل الفكرية المرتبطة بسياق
ا إلعالم الجديد ،حيث تمثلت أهم المداخل التي حاولت تقديم تفسيرات للظواهر المرتبطة باإلعالم الرقمي في
مدخل اإلستخدامات واإلشباعات الذي تكيف مع طبيعة اإلعالم الجديد ،ومدخل الشبكة وتحليل الشبكة
اإلجتماعية ،ونظريات الشبكات ،وتم استخدامها في مجال اإلعالم الجديد لتوصيف أشكال التشبيك اإلجتماعي
علي اإلنترنت والتعرف علي العالقات التي تربط المواطنين بالتكنولوﭽيا الجديدة .هذا إلي جانب نظرية
الحضور اإلجتماعي وثراء الوسيلة ،ونموذج رضا المستخدم عن وسائل اإلعالم اإلجتماعية .والعديد من
النظريات األخري التي تهتم بفضاء اإلنترنت والمستخدمين ،وتمس مستويات نفسية وإجتماعية وثقافية وسياسية
واقتصادية .وعلي مستوي الدراسات العربية ،فقد اتسمت النظرة فيها لإلنترنت علي أنها امتداد للوسائل التقليدية
وليست بديلة عنها ،حيث انطلقت معظم الدراسات من مدخل اإلستخدامات واإلشباعات في سياقه التقليدي ،إلي
جانب مداخل تقليدية أخري مثل اإلعتماد علي وسائل اإلعالم ،واألطر اإلعالمية ،وحارس البوابة ،والفجوة
المعرفية ،وانتشار األفكار المستحدثة ومدخل األدوار والوظائف ،والنظريات الوظيفية ،ووظفت قلة من
الدراسات العربية أطر تنظيرية غربية ترتبط بالوسيلة في فضاء اإلعالم الجديد مثل نموذج قبول التكنولوﭽيا،
ونظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية .كما جمعت بعض البحوث العربية بين نظريات تقليدية وأخري مستحدثة .أما
علي المستوي المنهجي ،فقد استخدمت الدراسات األجنبية أدوات كالمقابالت والمالحظة.
بينما قدم حسني نصر ( 6)2465في دراسته حول اتجاهات البحثية والتنظير في وسائل اإلعالم الجديد
تحليال من المستوي الثاني لعينة متاحة من اإلنتاج العلمي المنشور في دوريات علمية محكمة ،ويتعلق بوسائل
اإلعالم الجديدة ،وشبكات التواصل االجتماعي ،وقد بلغ عدد البحوث عينة الدراسة نحو  18بحثا أجنبيا.
وتوصلت ا لدراسة إلي وجود بعض مفاهيم نظرية رئيسية اتفق عليها الباحثون في مجال بحوث اإلعالم الجديد،
وهي :الفضاء اإللكتروني ،والمجتمع اإلفتراضي ،والتفاعلية ،والنص الفائق ،والوسائط المتعددة .بينما أكد
الباحث أن الدراسات عينة البحث اعتمدت علي أطر نظرية تقليدية مثل :وضع األﭽندة ،واإلستخدامات
واإلشباعات ،وانتشار المبتكرات ،وفجوة المعرفة ،أما النظرية الجديدة الوحيدة التي اتفق الباحثون علي أنها
نظرية في اإلعالم اإللكتروني ،هي نظرية التشكيل العضوي لوسائل اإلعالم.
وقد حللت حنان سليم ( 7)2462اإلتجاهات الحديثة في بحوث ودراسات عالقة الجمهور باإلنترنت
واإلعالم الجديد ،وذلك من خالل أسلوب التحليل الثاني لعدد  11دراسة عربية و 661دراسة أجنبية خالل الفترة
من  2444إلي  .2466وأكدت الدراسة علي اإلهتمام والتركيز علي منهج المسح اإلعالمي ،سواء من قبل
الدراسات العربية أو األجنبية ،حيث جاء منهج المسح بنسبة  %91للدراسات العربية وبنسبة  %96للدراسات
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األجنبية ،ثم جاء المنهج التجريبي في الترتيب الثاني ،وجاء المنهج المقارن في الترتيب الثالث .كما جاءت أداة
اإلستبيان أكثر األدوات البحثية استخداما في تلك الدراسات ،يليها تحليل المضمون ،ثم مجموعات المناقشات
المركزة ،يليها المقابالت المتعمقة ،ثم المالحظة .كما أشارت نتائج الدراسة أن الشبكات اإلجتماعية ومواقع
التواصل االجتماعي جاءت في مقدمة المجاالت البحثية التي اهتمت بها دراسات وبحوث عالقة الجمهور
باإلنترنت واإلعالم الجديد ،وفي المركز الثاني جاء المجال البحثي المتعلق بدراسة استخدامات الجمهور لشبكة
اإلنترنت واإلشباعات المتحققة ،وفي المركز الثالث جاءت الدراسات التي تتناول التأثيرات اإليجابية والسلبية
إلستخدام الجمهور في الترتيب الرابع ،ثم الدراسات التي تهتم بقياس استخدام العالمات العامة لشبكة اإلنترنت
في الترتيب الخامس .كما أثبتت النتائج أن معظم الدراسات العربية واألجنبية اعتمدت علي نظرية اإلستخدامات
واإلشباعات كإطار نظري لها.
(ب) الدراسات األجنبية:
اظهرت دراسة راﭭاسان وآخرون –  8)2014( Ravasan and Othersوالتي دارت حول تجميع
األبحاث المتعلقة بالشبكات اإلجتماعية التي نشرت بين عامي  2445و ،2466أن شبكات التواصل اإلجتماعي
اهتم بها بشكل ملحوظ عدد كبير من الممارسين واألكاديميين مما أدي إلي زيادة عدد البحوث التي تتعلق بشبكات
التواصل اإلجتماعي وتأثيراتها المختلفة ،حيث زاد بشكل ملحوظ عدد تلك البحوث في األعوام ،2464 ،2449
 ،2466وتوقع رافاسان أن عام  2460سيحظي بأكثر عدد من البحوث التي تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي.
كما قام خانج وزمالئه –  9 )2462( Khangبتحليل مضمون  031بحثا من بحوث اإلعالم الجديد التي نشرت
في دوريات رئيسية لمجاالت اإلعالن ،االتصال ،التسويق والعالقات العامة ،وأكدت نتائج الدراسة أن  %34من
تلك البحوث قد اعتمدت علي أطر نظرية كان أكثرها استخداما مدخل اإلستخدامات واإلشباعات ونظرية إدارة
العالقات العامة ،ونظرية نشر المبتكرات ونظرية ترتيب األولويات .واتفقت نتائج دراسة تامي توماسيلو
وآخرون –  10)2464( Tami Tomasello and Othersمع جزء من نتائج دراسة خانج وزمالئه ،وهو
اعتماد عدد كبير من بحوث اإلعالم الجديد علي مدي  67عاما من  6994وحتي  2441علي نظرية نشر
المبتكرات ،إلي جانب نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم ،كما أشاروا إلي أن بحوث وسائل اإلعالم الجديد
التي ركز علي اإلنترنت وما يرتبط بها من تكنولوﭽيا رقمية شكلت مجاال بحثيا متناميا داخل حقل االتصال.
وأكد سكوالري –  11)2449( Scolariمن خالل دراسة حول واقع دراسات االتصال الرقمي في الفترة
من  6914إلي  ،2448علي أن المرحلة األخيرة وهي من  2444إلي  2448هي مرحلة دراسات اإلنترنت،
وفيها استندت البحوث في هذه المرحلة علي تطبيق نظريات االتصال التقليدية في بحوث اإلعالم الجديد إلي
جانب البحث عن نظريات جديدة ،كان أبرزها نظرية التشبيك ،ونظرية فاعلي الشبكة .كما قدم رايس – Rice
( 12)2445دراسته حول تحليل بحوث اإلنترنت واإلعالم الجديد في الفترة من  2443إلي  ،2440وأوضحت
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نتائجه أن المصطلحات :االتصال الجديد ،والمجتمع االفتراضي وتكنولوجيا االتصال ،كانت هي أكثر
المصطلحات شيوعا في تلك البحوث ،كما أن هناك اتجاه من األفراد والمؤسسات بتطويع وسائل اإلعالم الجديد
لخدمة مصالحهم.
وأخيرا قدم كام وويفر –  13)2443( Kam and Weaverدراسة دارت حول تحليال من المستوي الثاني
لعدد من البحوث المرتبطة باإلنترنت في الفترة من  6991إلي  ،2444وركزت الدراسة علي المناهج واألطر
النظرية المستخدمة ،وأشارا الباحثان إلي أن غالبية البحوث ركزت علي اإلنترنت نفسه ،وأن الدراسات الكيفية
كانت هي المسيطرة ،وأن عددا قليال من البحوث طبقت نظريات االتصال التقليدية.
اإلستفادة من الدراسات السابقة:
 -6تحديد المشكلة البحثية للدراسة الحالية وصياغتها بشكل دقيق.
 -2التحديد الدقيق لألهداف التي تسعي إليها الدراسة.
 -3صياغة تساؤالت الدراسة بوضوح.
 -0اإلستفادة من طرق التحليل المختلفة التي اعتمدت عليها الدراسة السابقة.
تساؤالت الدراسة:
تسعي هذه الدراسة إلي اإلجابة علي بعض التساؤالت من خالل التحليل الكيفي من المستوي الثاني
لمجموعة من بحوث اإلعالم الجديد ،وذلك علي النحو التالي:
 -6ما أكثر المداخل واألطر النظرية التي اعتمدت عليها بحوث اإلعالم الجديد بوجه عام؟
ويتفرع عن هذا التساؤل:
أ – ما أكثر األطر النظرية التي اعتمدت عليها البحوث العربية؟
ب -ما أكثر األطر النظرية التي اعتمدت عليها البحوث األجنبية؟
 -2كيف وظفت تلك األطر والنماذج النظرية في بحوث اإلعالم الجديد؟
 -3ما أكثر القضايا والمجاالت التي وظفت حولها تلك األطر النظرية في بحوث اإلعالم الجديد؟
ويتفرع عن هذا التساؤل:
أ – ما أكثر القضايا والمجاالت التي وظفت حولها تلك األطر النظرية في البحوث العربية؟
ب -ما أكثر القضايا والمجاالت التي وظفت حولها تلك األطر النظرية في البحوث األجنبية؟
 -0ما األطر المنهجية لبحوث اإلعالم الجديد ،والتي من خاللها طبقت تلك األطر النظرية؟
منهج الدراسة وأداة جمع البيانات:
54

اعتمدت الدراسة علي منهج البحث الكيفي  ،Qualitative methodوأداة التحليل من المستوي الثاني
 ،Meta analysisوهو أ سلوب يعتمد علي المراجعة التحليلية لدراسات وبحوث مجال معين ،أو حول موضوع
معين ،ويوفر هذا األسلوب مصدرا تقييميا حول المناهج البحثية أو األطر الفكرية والنظرية التي استخدمتها تلك
البحوث ،كما أنه يوفر للباحثين معلومات يمكن استخدامها في معالجة مشكالت بحثية هامة.14
مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في البحوث والدراسات المعنية بإستخدام اإلعالم الجديد في الفترة الزمنية من يناير
 2460وحتي يونيه  ، 2468واعتمدت الدراسة علي أسلوب العينة المتاحة التي استطاعت الباحثة التوصل إليها.
وتنوعت هذه البحوث ما بين بحوث عربية وأجنبية ،وبلغ عدد البحوث التي تم تحليلها  96بحث ،وزعت علي
النحو التالي:
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جدول رقم ( )1توزيع عينة البحوث وفقا ً لكونها عربية أو أجنبية
العدد

النسبة

البحوث
عربية

53

%58.2

أجنبية

38

%06.8

المجموع

96

%644

جدول رقم ( )2توزيع عينة البحوث وفقا ً لسنة النشر
العدد

النسبة

سنة النشر
2468

7

%7.7

2467

61

%67.1

2461

23

%25.3

2465

28

%34.7

2460

67

%68.7

اإلجمالي

96

%644

جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة وفقا ً لوسيلة النشر
العدد

النسبة

وسيلة النشر
رسائل دكتوراه عربية

8

%8.8

رسائل ماجستير عربية

23

%25.3

رسائل دكتوراه أجنبية

3

%3.3

رسائل ماجستير أجنبية

2

%2.6

بحوث عربية منشورة في مجالت علمية

22

%20.2

بحوث أجنبية منشورة في مجالت علمية

22

%20.2

بحوث أجنبية مقدمة في مؤتمرات علمية ولم

66

%62.6

تنشر
96

المجموع

%644

تم استبعاد البحوث التي لم يتضح إطارها النظري ،حيث اتضح وجود عدد من الدراسات التي استعانت
بأجزاء نظرية عامة حول موضوع الدراسة ،ولم تعتمد علي نموذج أو نظرية معينة ،وقامت الباحثة بتجميع تلك
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الدراسات من مكتبات كليات اإلعالم بالجامعات المختلفة ،ولكن بشكل أساسي كان االعتماد علي مكتبة كلية
اإلعالم بجامعة القاهرة ،إلي جانب االعتماد علي قواعد البيانات العلمية المختلفة.
نتائج الدراسة التحليلية:
في إطار الدراسة التحليلية التي قامت بها الباحثة حول عينة متاحة من البحوث والدراسات التي تتعلق
باإلعالم الجديد في الفترة من أول يناير  2460وحتي يونيه  ،2468توصلت الباحثة لعدد كبير من النماذج
واألطر النظرية التي اعتمدت عليها تلك العينة من البحوث ،وسوف تستعرض الباحثة تلك األطر والمداخل
النظرية علي حسب عدد الدراسات التي اعتمدت عليها ،وسوف تبدأ باألطر النظرية التي استخدمتها عدد كبير
من الدراسات ،ثم األطر األقل استخداما .وقد وزعت علي النحو التالي:
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جدول رقم ( )2األطر النظرية وفقا ً لعدد الدراسات التي اعتمدت عليها
األطر والمداخل النظرية

عدد
الدراسات

 -6نظرية المجال العام

63

 -2نظرية اإلعتماد علي وسائل اإلعالم

66

 -3نظرية االتصال الحواري

9

 -0نظرية يسر استخدام موقع الويب

9

 -5نظرية ثراء وسائل اإلعالم

7

 -1مدخل اإلستخدامات واإلشباعات

1

 -7نموذج حفز اإلستهالك

0

 -8نظرية الشبكات اإلجتماعية

3

 -9نظرية إلتماس المعلومات

3

 -64نظرية اتصاالت األزمة الموقفية

3

 -66مدخل التفاعلية

3

 -62نظرية اآلفة اإلعالمية

3

 -63النموذج الموقفي إلستراتيجيات االتصال

3

 -60نظرية رأس المال االجتماعي

2

 -65نظرية الحضور االجتماعي

2

 -61نظرية الهوية

2

 -67نظرية مصداقية المصدر

2

 -68نموذج قبول التكنولوجيا

2

 -69نموذج النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

2

 -24نظرية التهيئة المعرفية

2

 -26نظرية نشر المستحدثات

2

 -22نموذج اإلعالم الديمقراطي المشارك

6

 -23مدخل التحليل الشبكي

6

 -20النظرية الوظيفية

6
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 -25نظرية المسئولية االجتماعية

6

 -21نموذج اتصاالت األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي

6

 -27نظرية السلوك المخطط

6

 -28نموذج االستخدامات واالعتماد

6

 -29نموذج مراحل إدارة األزمات في النظام الرقمي الجديد

6

 -34مدخل تحليل النظم

6

 -36نظرية تحول الوسائل

6

 -32نظرية الحتمية التقنية والتكنولوجية

6

 -33نظرية تأثير الشخص الثالث

6

 -30مدخل دراسة الواقع المدرك من وسائل اإلعالم

6

ملحوظة :يوجد عدد من الدراسات التي اعتمدت علي أكثر من إطار نظري في نفس الدراسة.
فيما يلي عرض لتلك األطر النظرية وتوضيح كيفية توظيفها في الدراسات ،والمجاالت التي تناولتها:
 -1نظرية المجال العامPublic Sphere Theory :
اعتمد عدد كبير من الباحثين في بحوثهم حول وسائل اإلعالم الجديد علي نظرية المجال العام ،وأهمية
وجود مساحة تتيح لألفراد تبادل اآلراء وتشكيل رأي عام من خالل فضاء اإلنترنت .وتشير الباحثة إلي أن
الغالبية العظمي من تلك البحوث تتعلق بالمجال السياسي وحرية المشاركة السياسية والتعبير عن اآلراء السياسية
من خالل مواقع التواصل االجتماعي المختلفة .ومن تلك الدراسات دراسة أمنية أحمد ( 15)2467والتي اعتمدت
علي النظرية لتحديد درجة تعرض الشباب لوسائل اإلعالم الجديد ،وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل
المعلومات حول قضايا األمن ،ومدي القدرة علي خلق مجال عام بين المجموعات لتبادل اآلراء ،أيضا دراسة
فتحي شمس الدين ( 16)2467وقد وظف نظرية المجال العام في دراسة المحتوي السياسي لصفحتي حركة تمرد
وجبهة اإلنقاذ الوطني ،وخلق مجال عام بين الشباب للمشاركة في أحداث ثورة  34يونيه ،أما محمد عزت
( ،17)2467فقد اختبر العالقة بين المجال العام اإلفتراضي وتأثيره علي اتجاهات الرأي العام اإللكتروني تجاه
أحداث ومتغيرات مسار التحول الديمقراطي بمصر بعد ثورة  34يونيه ،واستكشاف طبيعة ومالمح المزاج العام
اإللكتروني المسيطر علي المستخدمين ،واتجاهات الرأي العام اإللكتروني لمستخدمي الشبكات االجتماعية نحو
تلك األحداث .واعتمدت أيضا إيمان رمضان ( 18)2461علي نظرية المجال العام في اختبار ما إذا كانت مواقع
اليوتيوب والفيس بوك وتويتر لديها القدرة علي خلق بيئة حرة تتيح المشاركة السياسية وتبادل اآلراء أم ال .وفي
نفس المجال السياسي ،استندت ياسمين عبد الرحمن ( 19)2461إلي النظرية من خالل التعرف علي النقاشات
واألفكار المطروحة من قبل الشباب أثناء ثورة  25يناير علي مواقع الشبكات االجتماعية ،والتي يعلنون من
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خاللها عن مواقفهم االحتجاجية ،ومدي خلق مجاال عاما يساعد علي طرح اآلراء المختلفة.
ووظفت أيضا مها مصطفي ( 20)2465نظرية المجال العام في دراستها لمعرفة مدي قبول اآلخر عند
اإلختالف معه ،حيث يمثل ذلك أحد فروض نظرية المجال العام ،وذلك من خالل التعرض للفيس بوك والعالقة
بينه وبين المشاركة السياسية للمستخدمين .أما شيرين كدواني ( ،21)2465فقد وظفت فروض نظرية المجال
العام للتعرف علي مدي وجو د تعليقات علي خطاب الصفحات التي أنشأها الشباب المصري علي الشبكات
االجتماعية ،ومدي نجاح ذلك في تأسيس مجال عام افتراضي علي اإلنترنت .ومن جانب آخر فقد استندت نرمين
خضر ()2465

22

إلي النظرية للكشف عن مدي تأثير اإلنترنت علي التفاعل السياسي عبر الشبكة وأولوية

تفضيل المعاقين جسديا لتكوين صداقات عبر اإلنترنت أكثر من الواقع الفعلي ،ومدي انتظامهم في التفاعل،
وخلق مجال عام ،ورصد مفهوم التفاعل السياسي من وجهة نظرهم .بينما سعت دراسة كلوديا الفرس –
 23)2460( Claudia Alvaresإلي بحث اآلثار السلبية للمجال العام االفتراضي ،واتضح أن من تلك اآلثار هو
التأثير علي هيبة القضاء والمحاكمات المدنية والسياسية ،حيث أن الناشطين اإللكترونيين عادة ما يعقبون علي
األحكام لحد قد يصل إلي السب والقذف فيما يتعلق ببعض القضايا السياسية والمدنية.
وعلي صعيد التطرف واإلرهاب ،فقد أشارا كل من أمال الغزاوي وخلود ملياني ( ،24)2467أنه من خالل
فرضية نظرية المجال العام ،يمكن لوسائل اإلعالم الجديد أن تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تمنح تأثيرا في
القضايا العامة وتؤثر علي الجهة الحاكمة .أما في مجال التسويق االجتماعي ،فقد استفاد محمد أبو العال
(25)2467من فروض نظرية المجال العام في تفسير دور حمالت التسويق االجتماعي بالقنوات الفضائية ومواقع
التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االستهالكي لدي المواطنين في ضوء ما تتيحه وسائل التواصل من إيجاد
مجال عام بين األفراد إلبداء اآلراء.
أما علي صعيد قطاع الشرطة ،فقد استخدمت بسمة عبد هللا ( 26)2461نظرية المجال العام لتحليل تعليقات
القراء بالبوابات اإللكترونية كمجال عام حول أداء جهاز الشرطة في مصر ،وتحليل مدي توافر شروط كونها
مجاال عاما أم ال ،والتعرف علي صورة الجهاز لدي الجمهور المصري .في حين وظفت نجالء فهمي
(27)2461النظرية في ا لمجال االجتماعي لالستفادة منها في شرح كيف يلتقي الشباب ويتفاعل مع المضامين
المختلفة عبر الفضاء اإللكتروني وما تأثير ذلك علي المنظومة القيمية لديه.
وقد استعانت كافة الدراسات العربية بمنهج المسح ،أما الدراسة األجنبية فقد استعانت بمنهج كيفي.
 -2نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم :Media dependency Theory
وظفت عدد كبير من الدراسات التي تتعلق باإلعالم الجديد ،نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم في
معرفة أثر االعتماد علي مواقع التواصل االجتماعي المختلفة ،كالفيس بوك ،أو تويتر ،أو االنستجرام والسناب
شات إلي جانب تطبيقات الهواتف الذكية والواتس آب ،وذلك الستيفاء معلومات متنوعة ولكن انحصرت معظم
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الدراسات التي وظفت هذه النظرية في المجال السياسي ،حيث وجدت الباحثة عدد كبير من الدراسات التي
اعتمدت علي نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم ،لتفسير العالقة بين التعرض لوسائل اإلعالم الجديد ،وبين
الوعي بالقضايا السياسية ،ومن هذه الدراسات ،دراسة خلود ملياني ( ،28)2468والتي وظفت النظرية إلختبار
مدي اعتماد المرأة السعودية علي مواقع تواصل اجتماعي عديدة إلستفاء معلوماتها السياسية ،ودراسة سهير
عثمان ( 29)2468لتفسير مدي تأثير حرية تدفق المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي علي إدراك الشباب
لذاته وفهمه لواقعه السياسي ،كما استندت إيمان رمضان ( 30)2461إلي نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم
لتفسير أدوار بعض مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدي الشباب المصري المغترب في
الدول العربية وخاصة فيما يخص قضايا الثورات العربية ،ووظف النظرية أيضا عماد جابر ( 31)2465لتفسير
دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب العربي نحو ثورات الربيع العربي .كما اعتمد
محمد يحيي ()2465

32

علي هذا المدخل في المقارنة بين وسائل اإلعالم الجديد والتقليدي والهواتف الذكية

كمصادر للمعلومات السياسية التي يعتمد عليها الجمهور اليمني.
وعلي صعيد الدراسات األجنبية التي ربطت بين اإلعالم الجديد والقضايا السياسية ،فقد اعتمدت الدراسة
التي أجراها مركز  33)2461( Pew researchعلي مدخل االعتماد علي وسائل اإلعالم لتفسير دور مواقع
التواصل االجتماعي في تغيير اتجاهات الشباب األمريكي حول القضايا أثناء اإلنتخابات الرئاسية األمريكية ،أما
لوكاس لوثامر –  ،34)2461( Luces Lothamerفقد وظف النظرية إلختبار مدي استخدام أعضاء
الكونجرس للفيسبوك كأداة في إعادة اإلنتخابات ،ومدي اعتماد الجمهور عليها ،واستعانت أيضا سودا إيشيدا –
)2460( Suda Ishida
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بمدخل االعتماد لمعرفة تأثير التواصل االجتماعي في تايالند علي حرية الرأي

والتعبير والمشاركة السياسية.
أما حسين الشهراني ()2468

36

فقد وظف فروض نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم ،لتفسير مدي

اعتماد الطالب الخ ليجيين علي مواقع الفيس بوك ،تويتر ،انستجرام ،والسناب شات ،بهدف التواصل مع الهيئات
الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي ،أي أن االعتماد ليس بهدف استقاء المعلومات ،ولكن بهدف التواصل
مع المنظمات .وفي مجال األمن اإلعالمي في مواجهة التطرف واإلرهاب عبر وسائل اإلعالم الجديد ،فقد استند
كل من أمال الغزاوي وخلود ملياني ( 37)2467إلي مدخل االعتماد علي وسائل اإلعالم لمعرفة اتجاهات النخبة
نحو تفعيل دور األمن اإلعالمي في مواجهة اإلرهاب .وقد استخدمت أيضا النظرية في المجال االجتماعي،
حيث اعتمدت عليها نجالء فهمي ( 38)2461ل تفسير دور اإلعالم الجديد في تغيير المنظومة القيمية لدي الشباب،
ومعرفة أهم التأثيرات القيمية التي اكتسبها نتيجة االعتماد علي وسائل اإلعالم الجديد.
واعتمدت تلك الدراسات العربية واألجنبية علي منهج المسح.
 -2نظرية االتصال الحواريDialogue Theory :
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رصدت الباحثة عدد كبير من الدراسات التي تتعلق باإلعالم الجديد ،والتي اعتمدت علي نظرية االتصال
الحواري كأساس نظري لها ،لما تحققه النظرية من فاعلية عالية في قياس مدي فاعلية المواقع اإللكترونية
ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة في تحقيق التفاعل مع الجمهور من خالل مبادئها المختلفة ،والتي تتمثل في
مبدأ سهولة استخدام الموقع ،مبدأ تقديم معلومات مفيدة ،مبدأ اإلحتفاظ بزوار الموقع ،مبدأ تشجيع معاودة زيارة
الموقع ،ومبدأ توافر فرص الحوار التفاعلي .وقد تنوعت مجاالت التطبيق في كل دراسة ،فمنهم من طبق نظرية
االتصال الحواري في مجال القطاع المالي والبنوك ،مثل دراسة رضا سالم ( 39)2468والذي وظف النظرية في
تقييم قدرة البنوك محل الدراسة علي بناء العالقات الحوارية مع عمالئها عبر مواقعها اإللكترونية وصفحتها
علي موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ،وذلك من خالل منهج دراسة الحالة .ومن الباحثين من وظف
النظرية في مجال القطاع غير الربحي ،حيث استندت هناء حمدي ( 40)2467وسلوي العوادلي ( 41)2465إلي
مبادئ النظرية للتعرف علي كيفية استخدام بعض المنظمات غير الربحية المصرية سواء الحقوقية أو العاملة في
مجال قضايا المرأة في المجال الصحي لمواقع التواصل االجتماعي وخاصة موقع الفيس بوك لتحقيق أهدافها
والمقارنة بينهم فيما يتعلق بكيفية االستخدام وتحقيق التفاعل .كما طُبقت أيضا النظرية في مجال القطاع
الحكومي ،حيث اعتمدت أسماء أبو بكر ( 42)2467علي مبادئ النظرية للتعرف علي المادة اإلعالمية التي
تحتويها المواقع اإللكترونية لبع ض المنظمات الحكومية وما تخلقه من تفاعل وحوار مع الجمهور ،مثل الصور
واألخبار واللقاءات والحوارات وتقديم معلومات مفيدة للجمهور ،والمحادثات وتلقي االستفسارات والشكاوي
وغيرهم ،واعتمد علي النظرية أيضا تاسكيران –  43)2461( H. B. Taskiranللتعرف علي مدي استفادة عدد
من الوزارات التركية من وسائل اإلعالم الجديد في إقامة عالقة تفاعلية مع المواطنين من خالل تحليل مضمون
الصفحات ومواقع تلك الوزارات .وعلي صعيد الدراسات التي اهتمت بوسائل اإلعالم الجديد وتحقيق تكنولوجيا
االتصال التفاعلي ،فقد استند حاتم حيدر ()2465

44

إلي نظرية االتصال الحواري لرصد وتقييم استخدام

المنظمات العاملة في اليمن لتكنولوجيا االتصال التفاعلي وتحديدا المواقع اإللكترونية والفيس بوك في ممارسة
أنشطة العالقات العامة ،وقياس قدرة المنظمات التفاعلية والحوارية في بناء العالقة مع الجمهور ،أما سماح
غالب ( 45)2460فهي أيضا استندت إلي النظرية لتحليل قدرة ممارسي العالقات العامة في حماية وظائفهم
وتحقيق التفاعل مع الجمهور من خالل اعتمادهم علي تكنولوجيا االتصال التفاعلي ،مطبقة الدراسة علي عينة
من المنظمات المصرية .وفي مجال قدرة المنظمات علي مواجهة التطرف واإلرهاب ،فقد استند ويليام أفيس –
)2461( William Avis

46

إلي نظرية االتصال الحواري ،لقياس قدرة المنظمات األفريقية للوصول إلي

الجمهور والتفاعل معهم لمواجهة التطرف العنيف وذلك من خالل المواقع االلكترونية وصفحات مواقع التواصل
االجتماعي والتطبيقات المختلفة .في حين وظفت ميشيال بيتروﭬيس – )2461( Michaela Petrovici

47

النظرية في مجال اإلعالن والدعاية ،للتعرف علي كيفية استخدام المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل
االجتماعي لبعض الشركات لإلعالن عن حمالتهم اإلعالمية.
58

 -2نظرية يسر استخدام مواقع الويبWeb Site Usability :
اعتمد العديد من الباحثين علي نظرية يسر استخدام مواقع الويب في دراسة تأثير وسائل اإلعالم ،وقد
اجمعت تلك الدراسات علي أن هذا المدخل يعد من أفضل المداخل لدراسة العالقة بين التصميم ويسر اإلستخدام
ومدي استمرار المتصفح لمتابعة المواقع نتيجة لتلبية جميع رغباته ،والذي يساعده علي ذلك وجود تصميم جيد
ينظم عملية اإلستمرار والتفاعل مع المواقع من جانب المستخدم دون الشعور بصعوبة التواصل مع
الموضوعات ،ولكي تكون األداة فعالة ،يجب أن تسمح لمستخدميها بتنفيذ مهامهم بأفضل طريقة ممكنة ،ويجب
أن يتمكن المستخدم من توظيفها بكفاءة .وفي مجال البوابات اإللكترونية ،قامت بسمة همام ( 48)2461في
دراستها بتقسيم الخطوط اإلرشادية إلي عدة عناصر تتمثل في التصفح ومدي سهولة التنقل ومدي سهولة
الوصول ،كذلك استخدام الروابط ،ومدي توفر الخدمات التفاعلية للبوابة ،واستفادت أيضا الباحثة في تحليل
عناصر التصميم ومقارنة الب وابات عينة الدراسة ببعضها البعض ،ومدي تمتع كل منها بيسر اإلستخدام .أما
عائشة أبو الدهب ()2461

49

فهي وظفت النظرية في دراسة التصميم الخاص بالمواقع اإللكترونية لبعض

وكاالت األنباء العالمية ،وما تتيحه من يسر في اإلستخدام ،والتعرف علي تلبيتها لمتطلبات المستخدم المتمثلة في
سهولة تنفيذ مهامه داخل المواقع وسرعة اإلستخدام .وفي سياق آخر استخدم علي سليمان ( 50)2465النظرية
للتمييز بين الصفحات الرئيسية للبوابات االلكترونية اإلسالمية السعودية ،من حيث سهولة ويسر اإلستخدام،
وتوظيف كافة عناصر النظرية والتي سبق اإلشارة لها .وفيما يخص المواقع الرياضية ،قام كريم عبد العظيم
()2465

51

بالكشف عن كيفية استخدام المواقع الرياضية اإللكترونية المصرية للعناصر التصميمية التقليدية

(العناوين – الصور – األلوان)  ،ومدي استخدامها للعناصر التصميمية التي تتيحها شبكة اإلنترنت مثل (النص
الفائق – الوسائط المتعددة – البريد اإللكتروني – الدردشة – المنتديات – االتصال بالمحررين – قياس رأي
الجمهور – االتصال بالمواقع األخري) .في حين طبقت تالة اليماني ( 52)2460نظرية يسر اإلستخدام في
الكشف عن مدي التزام المواقع اإلخبارية السورية بتطبيق المفهوم الصحيح للتصميم ومدي توظيف تلك المواقع
لإلمكانات التي توفرها اإلنترنت بشكل يضمن زيارة المستخدمين مرة أخري .أما نورة جبريل ( 53)2460فهي
استفادت من النظرية في معرفة تفضيالت المستخدمين لشكل البوابات اإلخبارية اإللكترونية من حيث نماذج
التصميم ،وقدرتها علي التفاعلية.
وعلي صعيد الدراسات األجنبية ،فقد اتفق كل من براد –  54)2465( Brad and Othersوتيرينسي
 55)2465( Terenceحول استخدام نظرية يسر اإلستخدام للتغلب علي مشكلة الفجوة بين مجال يسر اإلستخدام
وبين مجاالت أخري ،حيث وظفها تيرينسي لسد الفجوة بين مجال يسر اإلستخدام ومجال التعلم اإللكتروني،
وتحديد التحديات التي تواجه الباحثين والممارسين المهتمين في دمج النظريات الخاصة بالتصميم وسهولة
اإلستخدام ،بين كافة التطورات في التعليم اإللكتروني ،بينما وظف براد النظرية للتغلب علي مشكلة الفجوة بين
59

توفر المعلومات الكافية عن أساليب قياس يسر اإلس تخدام وبين نقص معرفة كيفية تطبيق تلك الطرق واألساليب،
وما الطريقة األقرب إلي تحقيق أهدافهم .في حين استخدمت النظرية ﭽوريكاسيـﭭا – )2460( Jurica Seva

56

في دراسة مقارنة بين المستخدمين الذين شاركوا في تجربة استخدام البوابات بعضهم ببعض ،وقامت الباحثة
بالمقارنة بين النمطين ،ومدي وجود اختالفات بين المستخدمين ،وبناء علي تلك االختالفات يمكن توفير إمكانية
تخصيص المواقع وفقا إلحتياجات المستخدم.
اعتمدت الدراسات العربية علي منهج المسح ،والدراسات األجنبية اعتمدت علي المنهج المقارن.
 -5نظرية ثراء وسائل اإلعالمMedia Richness Theory :
اجتمعت البحوث التي اعتمدت علي نظرية ثراء وسائل اإلعالم ،علي دراسة معايير االختيار بين الوسائل
اإلعالمية التكنولوجية ،وفقا لدرجات ثرائها المعلوماتي ،وتوضح أن فعالية االتصال تعتمد علي القدر الذي
تستخدم به الوسيلة ،وتركز بشكل أكبر علي األشكال التفاعلية لالتصال في اتجاهين بين القائم باالتصال
والجمهور المستقبل للرسالة .وقد وظفت النظرية دعاء السيد ( 57)2461لتحديد مدي الثراء المعلوماتي لمواقع
اإلنترنت في مجال األوراق المالية ،أما أسماء معوض ( ،58)2465فقد اعتمدت علي النظرية للتعرف علي مدي
ثراء المواقع اإلخبارية داخل أقسام العلوم والتكنولوجيا واإلمكانيات التي يمكن أن تستغلها تلك األقسام بالمواقع
اإلخبارية لصنع رسالة أكثر تأثيرا من خالل اختبار معايير الثراء (الروابط الفائقة ،الصور ،الملفات القابلة
للتحميل ،ملفات الصوت والفيديو) .واستعانت بالنظرية أيضا سحر صادق ( 59)2460واختبرت فروض النظرية
لبحث العالقة بين استخدام الشباب للفيس بوك وقت األزمات ،ومستوي اإلدراك المتحقق لديهم.
وعلي صعيد الدراسات األجنبية ،فقد اختبر كل من ديباشيس وروبرت Debashish and Robert
( 60)2465فروض نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية في قياس تأثير قدرة الواجهة الفنية للفيس بوك علي الجمهور،
أما ليو وآخرون  ، 61)2465( Liu and Othersقد أجروا دراسة تجريبية استعانوا فيها بنظرية ثراء الوسيلة
لبحث تأثير شكل المعلومات التي تتناولها بعض المواقع الحكومية عن األحداث اإلرهابية علي الكيفية التي يسعي
من خاللها األفراد للحصول علي المعلومات.
وفي الدراسة التحليلية التي أجراها هوسينالي ومارسييليز – Hosseinali and Marcellis
(62)2465فقد وظفا أيضا النظرية في تفسير أسباب استناد الجمهور لصفحات بعض المنظمات علي مواقع
التواصل االجتماعي وقت حدوث األزمات ،واتفق معهما سوتن وآخرون ،63)2460( Sutton and Others
فيما يتعلق بالكوارث واألزمات ،حيث اختبروا فروض النظرية لمعرفة العوامل المؤثرة علي قيام الجمهور
بإعادة إرسال الرسائل عبر تويتر أثناء الكوارث واألزمات وذلك بالتطبيق علي حادث معين.
وقد اعتمد ليو واآلخرون علي المنهج التجريب ي ،أما باقي الدراسات األجنبية والعربية ،فقد اعتمدت علي
14

منهج المسح ،سواء بإستخدام أداة صحيفة اإلستبيان ،أو تحليل مضمون للمواقع اإلخبارية أو مواقع التواصل
االجتماعي.
 -6مدخل االستخدامات واإلشباعاتUses and Gratification Approach :
اجمعت الدراسات المتعلقة بوسا ئل اإلعالم الجديد ،والتي اعتمدت علي مدخل اإلستخدامات واإلشباعات،
علي تفسير وتصنيف األساليب التي يتبعها األفراد إلشباع حاجاتهم من خالل وسائل اإلعالم الجديد ،ومن هذه
الدراسات ،دراسة ريم المطيري ( 64)2467وتوظيف المدخل في تفسير أسباب اعتماد الشباب السعودي علي
المواقع اإللكترونية للجامعات في استقاء المعلومات ،ودراسة محمد محروس ( 65)2467والذي وظف فروض
النظرية في تفسير استخدام الدعاة لإلعالم الجديد في مواجهة الفكر المتطرف وبث المعلومات ،أما أماني زوانة
( ، 66)2465فقد استندت إلي مدخل اإلستخدامات إلظهار أسباب استخدام الطلبة لمواقع الجامعات واإلشباعات
المتحققة لديهم ،في حين وظفت لمياء حسن ( 67)2465فروض هذا المدخل لتفسير استخدام النخبة األكاديمية
واإلعالمية لشبكات التواصل االجتماعي ،واستندت أيضا نرمين خضر ( 68)2465إلي المدخل للتعرف علي
أسباب ودوافع استخدام شباب ذوي اإلحتياجات الخاصة لإلنترنت واإلشباعات المحققة لديهم .وقد رصدت
الباحثة دراسة أجنبية واحدة استعانت بمدخل اإلستخدامات واإلشباعات ،وهي دراسة هيرلي سيرﭭيرا – Herly
 69)2468( Cerveraوقد وظف هذا المدخل لبحث اإلشباعات المتحققة لدي الشابات أثناء استخدام اإلنستجرام
والسناب شات ،وذلك خالل العام  ، 2467حيث قسمت تلك اإلشباعات ،إلي طقوسية ،معرفية ،وأخري اجتماعية.
واعتمدت لمياء حسن وهيرلي سيرﭭ يرا علي منهج كيفي ،أما باقي الدراسات العربية فقد اعتمدت علي منهج
المسح.
 -7نموذج حفز االستهالكMotivational Consumption :
يفترض النموذج أن هناك دوافع سيكولوجية مرتبطة بمتغيرات السن والمستوي التعليمي لدي الجمهور،
هي المعتقدات والدوافع واالتجاهات الخاصة باألخبار ،ويمكن استخدامها للتنبؤ بأنماط استهالك األخبار.
وقد رصدت الباحثة أربعة دراسات أجنبية تتعلق باإلعالم الجديد اعتمدت علي نموذج حفز االستهالك،
منهم دراستين تعلقت بدوافع استهالك شبكات التواصل االجتماعي ،حيث وظف الباحثون أنـﭽيال لي وهاسينج
تشي – )2460( Angela M. Lee and Hsiang Chyi
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وإديسون توندو – Edison Tondo

( ، 71)2460نموذج حفز اإلستهالك في التعرف علي دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في استقاء
األخبار منها بدال عن وسائل اإلعالم التقليدي ،ودوافع استهالك طالب الصحافة لألخبار علي مواقع التواصل
اإلجتماعي .بنيما وظف الباحثون هونـﭽين شيم وآخرون – Hongin Shim and Others
(72)2460وﭽياوكو – )2460( Jiag Yu
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نموذج حفز اإلستهالك للتعرف علي دوافع استخدام األفراد

لتطبيقات الهواتف الذكية للحصول علي األخبار السياسية والترفيهية ،وإدراكهم لمدي مالئمة الحصول علي
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األخبار عبر الهاتف المحمول مع أنماط استخدامهم له ،وأيضا لمعرفة دور التطبيقات الخاصة بالهيئات
اإلخبارية الكبيرة في جذب انتباه المستخدمين إلي المواقع اإلخبارية التابعة لهذه الهيئات .واعتمدت جميع
الدراسات علي منهج المسح.
 -8نظرية الشبكات االجتماعيةSocial Networking Theory :
تقوم النظرية علي النظر إلي العالقات بين األفراد في المجتمع ،ودراسة هذه العالقات وتأثيراتها المختلفة
علي القرارات والسلوكيات واآلراء وغيرها ،أي أنها تحاول دراسة كيفية تكوين المجتمعات وأسباب قيامها .وقد
اعتمدت علي النظرية سارة المقدم ( 74)2461علي الرغم من رؤيتها أنه حتي اآلن الزالت تطبيقات هذه النظرية
علي الهاتف المحمول مازالت محدودة ،ولكنها استطاعت استخدام النظرية لرؤيتها أن شبكات أو مجتمعات
األفراد تنقسم إلي ثالثة أنواع تعتمد علي نوع اإلرتباطات المختلفة ،كما تعتمد العالقات بين األفراد داخل
الشبكات المختلفة علي الهدف من وراء هذه العالقات ،وأن نظرة المستخدمين للتطبيق أو الشبكة االفتراضية في
كونها شبكة مفتوحة أو مغلقة ،ودوافعه إلست خدام هذه الشبكات يؤثر علي طريقة وعدد مرات استخدامه لهذا
التطبيق أو هذه الشبكة .وفي المجال السياسي ،اعتمد علي النظرية كل من الن – 75)2467( D. Laneوسوكيو
–  ،76)2465( Sukioلدراسة تأثير الشبكات االجتماعية التي تتكون علي مواقع التواصل االجتماعي
(اإلنستجرام – السناب شات) علي المشاركة السياسية ،وفي المجال االجتماعي ،وظف النظرية ﭭايترولوس – J.
 77)2461( Vaterlousفي دراسة تأثير موقع السناب شات علي بناء عالقات اجتماعية بين الفئات العمرية
المختلفة وخاصة البالغين ،ونظرة الجمهور إلي قوة تلك العالقات.
 -9نظرية إلتماس المعلوماتInformation Seeking Theory :
أشارت الدراسات التي اعتمدت علي نظرية إلتماس المعلومات ،أنها أحد اإلتجاهات الحديثة نسبيا في
دراسات االتصال ،وهي تركز علي سلوك الفرد في بحثه عن المعلومات من مصادر مختلفة ،وبالتالي فهي
تستهدف متلقي االتصال بدال من القائم باالتصال ،والفرضية األساسية للنظرية هي أن التعرض اإلنتقائي لألفراد
يجعلهم يختارون المعلومات التي تؤيد اتجاهاتهم الراهنة ،وقد اختبرت ريم المطيري ( 78)2467تلك الفرضية
األساسية في دراسة حول إلتماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونية ،وافترضت أن
التعرض اإلنتقائي للشباب السعودي يجعلهم يختارون المعلومات التي تؤيد اتجاهاتهم من خالل المواقع
اإللكترونية للجامعات ،بينما وظفت إيمان رمضان ( 79)2461النظرية للتعرف علي العوامل التي تؤثر علي
سلوك الشباب المصري المغترب بالدول العربية في بحثهم عن المعلـومات عن األحـداث السـياسية الجارية من
خالل الفيس بوك ،واليوتيوب وتويتر .أما دي شود هري وآخرون De Choudhary and Others
( 80)2460فقد طبقوا فروض النظرية لتفسير استخدام األفراد لمحركات البحث وشبكات التواصل االجتماعي
إللتماس المعلومات الصحية من موقع تويتر .واعتمدت تلك الدراسات علي منهج المسح.
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 -11نظرية اتصاالت األزمة الموقفيةSCCT :
رصدت الباحثة ثالث دراسات أجنبية اعتمدت علي نظرية اتصاالت األزمة الموقفية ،وهي إحدي
النظريات الخاصة بكيفية حل األزمات وإدارتها ،وهم :دراسة الشالن –  81)2461( K. A. Lachlanالتي
طبقت النظرية ل معرفة كيفية استغالل إدارات الطوارئ لموقع تويتر كوسيلة لنشر المعلومات أثناء األزمات،
لبث معلومات حقيقية للجمهور وتصحيح المعلومات المغلوطة ،في حين استخدم النظرية جراهاما وآخرون –
)2465( M. W. Grahama and Others

82

ورومينتي وآخرون – S. Romenti and Others

( 83)2460لمساعدة المنظمات وتمكينها من تحديد القرارات بالنسبة لإلستراتيجيات األنسب لإلستجابة لألزمات
والتعامل مع مجموعات المصالح عبر وسائل التواصل االجتماعي .واعتمد جراهاما وآخرون علي منهج المسح،
واعتمد رومنتي وآخرون علي منهج دراسة الحالة ،أما الشالن فقد جمع بين المنهجين ،المسح ودراسة الحالة.
 -11مدخل التفاعليةInteractivity :
من خالل تحليل بحوث اإلعالم الجديد التي وظفت مدخل التفاعلية ،يتضح أن مدخل التفاعلية يقوم علي أن
الصحف اإللكترونية والمواقع اإللكترونية تتيح أشكاال عديدة للتفاعلية ،سواء كانت التفاعلية في تعامل المستخدم
مع المحتوي أو التفاعلية في االتصال بين المستخدمين وبعضهم البعض واتصالهم بالمحررين ،ومن خاللها
يمكن للمستخدم التحكم في اختيار الموضوعات ،حيث يتيح النص الفائق الوصول إلي المعلومات .ومن مظاهر
التفاعلية أيضا قياس رأي الجمهور والدردشة الحية .وقد حصرت الباحثة دراستين وظفت هذا المدخل في دراسة
تأثير الصحف اإللكترونية ،حيث استندت منة هللا السعيد ( 84)2467إلي مدخل التفاعلية ،لقياس تفاعلية خمسة
مواقع من مواقع صحف المواطن العربية والعالمية ،وبحث اشكال التفاعل التي تمثلت في تعدد اإلختيارات
المتاحة ،واإلستجا بة للقراء ،وسهولة إضافة المعلومات ،وتسهيل االتصال الشخصي ،والجهد المبذول من قبل
القراء ،وفورية المحتوي ومراقبة النظام ،أما منار منير ( 85)2465فقد وظفت مدخل التفاعلية في عمل مقارنة
بين التفاعلية الوظيفية التي قدمتها مواقع الصحف اإللكترونية علي اإلنترنت ،واختلفت عن دراسة منة هللا
السعيد ،في عناصر التفاعلية التي بحثتها ،حيث تمثلت في السرعة في نقل األخبار ،والفورية في تحديث
المضمون ،واستخدام أشكال متنوعة في عرض المحتوي (نص – صوت – صورة – مقاطع ﭬيديو حية) .كما
وجدت الباحثة أنه قد تم توظيف مدخل التفاعلية أيضا في قياس تأثير المواقع اإللكترونية الرياضية المصرية،
وذلك من خالل دراسة كريم محمد ( ،86)2465والذي قام بدراسة مدي توافق تصميم المواقع الرياضية
اإللكترونية مع تفضيالت المستخدمين ،من خالل استغاللها إلمكانيات شبكة اإلنترنت ومختلف العناصر
التكنولوجية التفاعلية.
 -12نظرية اآلفة اإلعالميةMedia Malaise :
تتعلق النظرية بالتأثيرات السلبية الناتجة عن التعرض لبعض وسائل اإلعالم ،وخاصة فيما يتعلق
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بالجوانب السياسية ،حيث تفترض النظرية أن التعرض لبعض وسائل اإلعالم يقلل من ثقة الجمهور في األنظمة
السياسية القائمة بكل مكوناتها وا لفاعلون فيها بما يدعم الصورة السلبية للسياسيين والمسئولين الحكوميين،
ويؤدي إلي اتخاذ موقف سلبي بين مؤسسات الدولة .وهدفت ميرال عبد الفتاح (87)2461من خالل توظيفها
لنظرية اآلفة اإلعالمية إلي التعرف علي العالقة بين التعرض لمواقع التواصل االجتماعي ومستويات اإلغتراب
السياسي لدي الشباب المصري ،والوقوف علي المتغيرات التي تؤثر علي هذه العالقة ،والمتمثلة مثل اإلهتمام
السياسي ودرجة الثقة في مواقع التواصل اإلجتماعي ،وقد سعت أيضا دراسة يوروس نارديس – Yioryos
 ،88)2465( Nardisإلي فهم العالقة بين التعرض للمواد اإلخبارية ومدي ثقة الجمهور في النظام السياسي في
بعض الدول األوروبية ،ووظف الباحث النظرية للتعرف علي نسب التصويت نحو توسيع عضوية اإلتحاد
األوروبي ،والتي قلت نتيجة قلة ثقة الجمهور في مواقع التواصل .وقد أكدت أيضا دانيال ديموتروﭬا – Daniela
 89)2460( Dimotrovaمن خالل ا عتمادها علي نظرية اآلفة اإلعالمية أن العالقة بين استخدام الجمهور
لوسائل اإلعالم اإللكترونية في السويد ،أدي إلي عزوف سياسي لدي الجمهور ،أي أن هناك ارتباط سلبي بين
استخدام المواقع اإلخبارية اإللكترونية والمشاركة السياسية .واتفقت الدراسات الثالثة في اختبار فرض النظرية
القائل بأن التقييمات السياسية السلبية الناتجة عن التعرض لبعض وسائل اإلعالم الجديد تعمل علي تدعيم حالة
السخط السياسي لدي الجمهور ،وتراجع الميل للمشاركة في العملية السياسية ،وإزدياد مستويات النفور السياسي.
 -12النموذج الموقفي إلستراتيجيات االتصال (نموذج رول)
Situational Model of Communication Strategies
تبين من تحليل الدراسات التي اعتمدت علي هذا النموذج ،أن استراتيجيات االتصال تتحدد علي أساس
محورين ،يتعلق المحور األول بطبيعة عملية االتصال في إتجاه واحد ،في حين يمثل الطرف الثاني االتصال في
اتجاهين ،أ ما المحور الثاني فهو يتعلق بطبيعة المضمون والمعاني التي تتضمنها الرسائل االتصالية ،وتمثل
الرسائل التي يعبر مضمونها عن رؤي المؤسسة أحد طرفي هذه المحور ،في حين يمثل الطرف الثاني الرسائل
التي تحمل دالالت تعبر عن رؤي كل من المؤسسة والجمهور ،وعلي مستوي الدراسات التي تعلقت باإلعالم
الجديد ،فقد وظفت شيماء سعيد ( 90)2467النموذج الموقفي إلستراتيجيات االتصال ،في تحليل اإلستراتيجيات
االتصالية التي استخدمتها شركتي مصر للطيران واإلماراتية عبر موقعها علي الفيس بوك ،وفقا لكونها
إستراتيجية إقناع ،أم بناء اإلجماع ،أم اإلعال م ،أم الحوار ،وذلك للتعرف علي أهم اإلستراتيجيات التي استخدمت
بكثرة لتقديم ونشر الثقافة التنظيمية للشركة .واتفقت معها آالء عبد اللطيف ( ، 91)2465في اختبار إستراتيجيات
النموذج في موقع الفيس بوك ،ولكن ليس للكشف عن نوع اإلستراتيجيات المستخدمة ،وإنما للكشف عن إتجاه
االتصال في كل إستراتيجية .حيث أنها قامت بحصر كافة صفحات الفيس بوك اإلسرائيلية المتاحة باللغة
العربية .وبلغ عددها  8صفحات ،لتحديد نوع القضايا واإلستراتيجيات والتكنيكات التي وظفتها الدبلوماسية
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العامة اإلسرائيلية ،كذلك تحديد إتجاه االتصال في كل إستراتيجية (اإلعالم – اإلقناع – بناء اإلجماع – الحوار)،
هل كان يتجه في إتجاه واحد من القائمين علي الصفحة إلي الجمهور ،أم في اتجاهين من القائمين إلي الجمهور
والعكس.
أما عن الدراسة األجنبية التي اعتمدت علي النموذج ،فهي دراسة مارسي هودﭺ – Marcie Hodge
( ،92)2461وقد ا ختبرت استراتيجيات النموذج األربعة لتزويد بعض المنظمات باألدلة والمعلومات لفهم
األسباب التي تجعل وسائل اإلعالم الجديد هي منتدي لتبادل المعلومات ،وأهمية لرفع الروح المعنوية لدي
الموظفين وتحسين عالقتهم مع الجماهير.
واعتمدت الدراسات العربية علي منهج المسح وأداة تحليل المضمون ،بينما اعتمدت الدراسة األجنبية علي
منهج كيفي ودراسة الحالة.
 -12نظرية رأس المال االجتماعيSocial Capital Theory :
من خالل رصد وتحليل الدراسات المتعلقة باإلعالم الجديد والتي اعتمدت علي نظرية رأس المال
االجتماعي ،اتضح أن المال االجتماعي قوة مث ل قوة رأس المال البشري والمادي والتي تسهل النشاط اإلنتاجي،
ورأس المال االجتماعي هو العالقات االجتماعية بين األفراد التي تسهل تحقيق األهداف الجماعية ،وهو يعكس
طبيعة العالقات االجتماعية داخل الشبكة االجتماعية التي يمتلكها الفرد ،كما أنه له تأثير قوي علي تدفق
المعلومات والعمل الجماعي والمساعدة في حل بعض القضايا وارتفاع نسب المشاركة السياسية واالجتماعية.
وقد وظفت سارة ﭽيبير وآخرون –  93)2461( Sara Geber and Othersنظرية رأس المال االجتماعي في
دراستهم لمعرفة مدي تأثير وسائل اإلعالم الجديد المتمثل في بعض مواقع التواصل االجتماعي ،ووسائل
اإلعالم التقليدي علي العالقات االجتماعية ،وأثبتت الدراسة أن اإلنترنت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي
كان لها األثر األكبر في زيادة رأس المال االجتماعي ،وخلق عالقات اجتماعية جديدة من خالل تلك المواقع،
كما اعتمدت ياسمين السيد ( 94)2460عل ي نظرية رأس المال االجتماعي في دراستها حول قدرة الفيس بوك
علي إنشاء رأس مال اجتماعي ،ووظفت الباحثة عناصر النظرية في محاور المقابالت مع مجموعات عينة
الدراسة ،وتتمثل تلك العناصر في :مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد في استخدام الموقع ،دور الشبكة االجتماعية
للفرد واإلستفادة المتحققة منها ،قدرة الموقع علي إنشاء الثقة ،الشبكة االجتماعية ،المعاملة بالمثل ،قدرة الموقع
علي تحقيق المشاركات االجتماعية ،اللغة التي يستخدمها أفراد موقع الفيس بوك للتفاعل معا ،وأخيرا هل
سيختلف نمط حياة األفراد إذا توقفوا عن استخدام الموقع .وتتقارب بوجه عام عناصر نظرية رأس المال
االجتماعي مع كل من نظرية الشبكات اإلجتماعية ونظرية التحليل الشبكي.
 -15نظرية الحضور االجتماعيSocial Presence Theory :
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تقيس النظرية األثر االجتماعي لنموذج االتصال عبر اإلنترنت ،وهو يتكون من :مدخالت ،عمليات
تفاعلية ،مخرجات .واستخدمت نجالء فهمي ()2461

95

نظرية الحضور اإلجتماعي في التعرف علي دور

اإلعالم الجديد في تغيير المنظومة القيمية لدي الشباب ،وقياس األثر االجتماعي المتعلق بالتغييرات القيمية لدي
الشباب والناشئة لديه نتيجة عملية االتصال ،وقامت الباحثة بدراسة مدخالت هذا النظام وتحديد متغيرات الوسيلة
( أي اإلنترنت وسماته االتصالية المتعلقة به كوسيلة اتصالية تفاعلية باألساس) ،وذلك كأحد أهم مدخالت النظام
االتصالي التي نادت به نظرية الحضور االجتماعي ،فضال عن التعرف علي طبيعة المخرجات الناتجة عن هذا
النظام االتصالي وهي التغييرات االجتماعية في المنظومة القيمية الناتجة عن هذا اإلستخدام لإلنترنت بتطبيقاتها
المختلفة .كما استند أيضا ﭽـي سونج –  96)2465( Ji Songإلي نظرية الحضور االجتماعي لمعرفة مدي
استجابة بعض الشركات لشكاوي العمالء التي يكتبونها عبر رسائل إلكترونية بموقع الفيس بوك ،حيث افترض
من خالل النظرية أن المستقبل أكثر احتمالية لفهم الرسالة المقصودة عندما تقدم الرسائل في مناخ غني بالعالقات
االجتماعية ،كموقع الفيس بوك ،وقد اعتمدت نجالء فهمي علي مفهوم المسح ،بينما اعتمد ﭽـي سونج علي منهج
تجريبي.
 -16نظرية الهويةIdentity Theory :
يت ضح من خالل الدراسات التي وظفت نظرية الهوية في بحوث تخص وسائل اإلعالم الجديد ،أن هناك
محورين في النظرية ،محور خاص بكيفية استخدام المنظمات لمواقع اإلنترنت أو مواقع التواصل االجتماعي
للتأكيد علي هوية تلك المنظمات داخل المجتمعات ،ومحور آخر خاص بكيفية استخدام الجمهور للمواقع
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي لإلعراب عن هويتهم ،حيث رصدت الباحثة دراسة ألوزدورا إيميل
وآخرون – )2465( Ozdora Emel and Others
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وقد اعتمدوا علي نظرية الهوية في تحليل مواقع بنوك

تركية علي اإلنترنت ،لبحث طرق استخدام تلك المواقع في تأكيد تلك البنوك علي هويتها التنظيمية عبر شبكة
اإلنترنت .بينما وظفت أمانا كاسكازي –  98)2465( Amana Kaskaziنظرية الهوية لرصد طرق تعبير عينة
من الشباب عن هويتهم والتأكيد عليها من خالل موقعي الفيس بوك وتويتر ،إلثبات وجود عالقة بين مواقع
التواصل االجتماعي وبين تشكيل الهوية.
 -17نظرية مصداقية المصدرSource Credibility :
من خالل تحليل الدراسات التي اعتمدت علي نظرية المصدر ،يتضح أن مصداقية المصدر تتشكل من
عنصرين أساسيين ،هما الخبرة المدركة ومصداقية المصدر ،ويشير مفهوم الخبرة المدركة إلي إدراك المتلقي
أن القائم باالتصا ل لديه اإلجابة الصحيحة عن السؤال أو القضية المطروحة ،أما أمانة المصدر ،فمعناها إدراك
المتلقي أن القائم باالتصال يقدم معلومات بشكل موضوعي وبدون تحيز ،ومن هنا فإن مصداقية المصدر هي
قابلية القارئ لتصديق المصدر والثقة فيه .وقد اعتمد كل من سورينسن –  99)2461( Sorensenويونج كيم –
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)2465( Yong Ji Kim
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علي نظرية مصداقية المصدر ،حيث وظف سورينسن النظرية في دراسته حول

التفاعل بين أعضاء البرلمان الدنماركي وبين المواطنين من خالل الفيس بوك ،لمعرفة مدي تأثير مستوي حرية
ما ينشر من أخبار ومعلومات علي الفيس بوك في التفاعل بين أطراف العملية االتصالية (أعضاء البرلمان
والمواطنين)  ،وذلك من خالل ثقة الجمهور في مصدر المعلومات علي الفيس بوك .بينما اعتمد يونج كيم علي
النظرية لمعرفة تأثير التعليقات الخاصة بالجمهور علي األخبار المنشورة في المواقع اإللكترونية علي تقويم هذه
األخبار ،حيث يري أن تعليقات الجمهور علي األخبار الواردة عبر المواقع اإللكترونية من شأنها أن تؤثر علي
تقويم تلك األخبار ،ولذلك فإن اعتماده علي نظرية مصداقية المصدر جاء لتفسير استخدام المستخدمين
واحتياجاتهم لتعليقات الجمهور كمؤشر علي اتجاه الرأي العام تجاه الخبر ،وبالتالي علي نظرة الجمهور للخبر
نفسه .واعتمد سورينسن علي منهج كيفي ،بينما اعتمد يونج كيم علي منهج تجريبي.
 -18نموذج قبول التكنولوجياTechnology Acceptance Model :
من خالل الدراسات التي اعتمدت علي النموذج ،يتضح أنه أحد النماذج القوية في تكنولوجيا المعلومات
وتقبل سلوك تكنولوجيا المعلومات ،كما أنه يشكل أساسا مهما في التعرف علي العوامل المؤثرة علي تقبل
تكنولوجيا المعلومات .وقد اعتمد كل من أسامة مصطفي ()2467

101

وهيا منصور ()2460

102

علي نموذج

قبول التكنولوجيا ،حيث طبقت هيا منصور دراستها علي عينة من الموظفين داخل القطاع الصحي األردني،
لمعرفة كيفية توظيف تكنولوجيا االتصال في وظائف العالقات العامة من خالل وسائل اإلعالم الجديد وحسب
الترتيب التالي :التخطيط ،االتصال ،البحوث ،التقويم .بينما طبق أسامة مصطفي دراسته علي بعض الشركات
المصرية ،ووظف النموذج لبحث مستوي استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة من جانب ممارسي العالقات
العامة للتواصل مع الجماهير عبر شبكات التواصل االجتماعي .واستفادا الباحثان من فرضية النموذج األساسية،
وهي أن المحددات األساسية لتبني تكنولوجيا المعلومات تتمثل في عنصرين ،هما :المنفعة المدركة ،وسهولة
اإلستخدام المدركة ،واللذان ينتجان من تكنولوجيا االتصال.
 -19نموذج النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجياUTAUT :
Unified Theory of Acceptance and use of Technology Model
وجدت الباحثة دراستين اعتمد باحثيها علي النموذج ،وتأكد من خاللهما أن ذلك النموذج أضاف إلي
عناصر نموذج قبول التكنولوجيا (المنفعة المدركة ،سهولة اإلستخدام المدركة) ،أضاف عناصر أخري تشرح
الفروق الفردية وكيفية تأثيرها علي استخدام وتقبل التكنولوجيا ،حيث يفترض أن (توقع األداء ،توقع الجمهور،
التأثير االجتماعي) لتكنولوجيا محددة تؤثر علي النية السلوكية إلستخدام النظام ،بينما تؤثر (الظروف الميسرة
والنية السلوكية) إيجابيا علي سلوك االستخدام الفعلي ،وأن هذه العالقات تتحكم بها متغيرات وسيطة مثل العمر
والنوع والخبرة .وقد وظفت مها بهنسي ( 103)2468نموذج  UTAUTفي دراستها التي اهتمت بتحديد العوامل
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المؤثرة علي استجابة ال مبحوثين لدعوات التعبئة السياسية عبر الشبكات االجتماعية ،وقد ساعدها النموذج في
تحديد مجموعة من العوامل الخاصة بتبني استخدام الشبكات االجتماعية ،وأضافت الدراسة جانب سياسي
للنموذج بحيث تقدم رؤية أكثر عمقا لمجموعة من المحددات المؤثرة علي التعبئة السياسية عبر الشبكات
االجتماعية (الفيس بوك ،تويتير ،يوتيوب) .بينما وظف ﭬاكاري –  104)2461( Vaccariالنموذج لدراسة تأثير
االنتخابات البرلمانية األلمانية واإليطالية واإلنجليزية والتي تمت من خالل اإلنترنت ،ومن خالل مسح عبر
اإلنترنت علي عينة من الناخبين في كل دولة ،لمعرفة د ور مواقع التواصل االجتماعي في حل الفجوة في
المشاركة السياسية علي المستوي الفردي والجماعي.
 -21نظرية التهيئة المعرفيةTheory of Cognitive Configuration :
من خالل الدراسات التي اعتمدت علي نظرية التهيئة المعرفية ،يتضح أنه يسبق إعادة تشكيل المعرفة
واستثارة التو قعات االجتماعية جمهور من القائمين باالتصال في سبيل إقناع الجمهور بالرسائل اإلعالمية .وقد
تم توظيف النظرية في بعض بحوث اإلعالم الجديد ،حيث اعتمد عليها محمد أبو العال ( 105)2467في دراسته
لتفسير كيفية تهيئة الجمهور إلستقبال المعلومات الخاصة بحمالت التسويق االجتماعي بمواقع التواصل
االجتماعي كالفيس بوك ،إلي جانب القنوات الفضائية ،كما وظفتها أيضا كل من آمال الغزاوي وخلود ملياني
( 106)2467لتفسير اتجاهات النخبة نحو تفعيل دور األمن اإلعالمي في مواجهة التطرف واإلرهاب عبر وسائل
اإلعالم الجديد .واتفقت الدراستان في توظ يف النظرية من خالل توجيه االهتمام أو االستثارة المرتبطة بالمراحل
األولية في بناء الرسائل اإلقناعية أو نشر أفكار جديدة ،ثم جذب اإلنتباه وإثارة االهتمام وصوال إلي مرحلة
اإلقناع والتبني .واعتمدت الدراستان علي منهج المسح.
 -21نظرية نشر المستحدثات Diffusion of Innovation
رصدت الباحثة دراستين ،اعتمدتا علي نظرية نشر المستحدثات في بحوث خاصة بوسائل اإلعالم الجديد،
فقد اعتمدت سارة المقدم ()2461
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علي نظرية نشر المستحدثات للتعرف علي استخدامات تطبيقات الهاتف

المحمول في نقل األخبار والمعلومات ومستوي مصداقيتها لدي الجمهور ،وذلك من منطلق أن تلك التبيطقات
تعتبر تكنولوجيا جديدة سريعة اإلنتشار ،وأن األخبار نفسها ممكن اعتبارها مستحدث علي مجتمع المستخدمين،
حيث يتعاملون معها بنفس األسلوب المتبع مع المستحدثات التكنولوجية .أما أسماء معوض ( ،108)2465فقد
سعت من خالل اعتمادها علي ن ظرية نشر المستحدثات إلي اختبار العوامل المؤثرة علي نشر المبتكرات في
ذيوع استخدام األساليب الحديثة في الصحافة اإللكترونية بإعتبارها مبتكرات ،وتبحث تأثير النظام الصحفي علي
تبني هذه المبتكرات ،إلي جانب توظيف النظرية أيضا للتوصل إلي دور القائم باالتصال في تحديد الطريقة
واألسلوب الذي يستخدمه لنشر الموضوعات العلمية والتكنولوجية .واعتمدت أسماء معوض علي منهج المسح،
بينما اعتمدت سارة المقدم علي المنهج التجريبي.
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 -22نموذج اإلعالم الديمقراطي المشاركModel for Democratic Participant Media :
استندت أسماء خليفة ( 109)2467إلي النموذج في دراستها حول اإلنتخابات الرئاسية  ،2460لعمل مقارنة
بين استخدام الوسائل التقليدية واالعتماد عليها في تكوين المعلومات السياسية ،وذلك في مقابل الوسائل الحديثة.
ولقياس طبيعة استخدام الجمهور للوسائل التقليدية مقابل الحديثة ووفقا لمزايا وعيواب كل منها ،وتأثير هذا
االعتماد في تكوين آراء الفرد نحو قضية اإلنتخابات الرئاسية .واعتمدت الباحثة علي النموذج من منطلق
افتراض فشل وسائل اإلعالم الجماهيرية الحكومية في توفير مساحة من الحرية السياسية ،وأن وسائل اإلعالم
الحديثة أو البديلة سهلت علي المواطنين التعبي ر عن حاجاتهم السياسية ،وإضفاء الصبغة الديمقراطية عليها
ليصبحوا مواطنين فاعلين في الحياة السياسية ،وقد وظفت أيضا متغيرات النموذج والخاصة باإلحتياجات النفسية
واالجتماعية واالتصالية للجمهور .ونظرا إلن النموذج يقوم علي عالقة بين ثالث أطراف ،هي الديمقراطية،
و سائل اإلعالم ،والرأي العام ،ويفترض النموذج أن وسائل اإلعالم الجديد تتيح مناخ ديمقراطي يشارك فيه
المستخدم في إنتاج المحتوي ومن ثم يتشكل الرأي العام المستنير لدي المستخدمين ،فقد اعتمد عليه أيضا محمد
عزت ()2467
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في دراسته حول اتجاهات الرأي العام اإللكتروني لمستخدمي شبكات الفيس بوك وتويتير

واليوتيوب نحو أحداث عملية التحول الديمقراطي بمصر بعد ثورة  34يونيه ،ووظف الباحث فرضيات النموذج
لتحديد دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ،وتحديد تفضيالت المستخدمين لهذه الشبكات ،ومقارنة
اإلتجاهات المختلفة نحو هذه الشبك ات مع االتجاهات نحو الوسائل التقليدية األخري ،وتحديد أهم السمات التفاعلية
المفضلة لدي مستخدمي الشبكات االجتماعية ،وأخيرا استكشاف المالمح المميزة للشبكات االجتماعية كساحة
ديمقراطية يتشارك فيها المستخدمون مختلف اآلراء.
 -22مدخل التحليل الشبكيNetwork analysis :
هو مدخل يتقارب إلي حد كبير مع نظرية الشبكات االجتماعية .والتحليل الشبكي هو إتجاه حديث التطبيق
نسبيا في الدراسات العربية ،تتلخص فكرته في أن أي مجموعة من الفاعلين في الظاهرة البحثية التي يتم تناولها
بالدراسة هم عبارة عن عقد في شبكة ،تترابط العالقات بينهم من خالل مجموعة من الروابط ،وتحليل الشبكات
االجتماعية هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات البحثية لتحليل وقياس العالقات وتدفق المعلومات بين العقد
المختلفة في الشبكة ،وفي مجال االتصال الجماهيري ،فإن التفاعل بين العقد يتمثل في المجموعات اإلخبارية
ومصادر األخبار والقنوات التليفزيونية والمواقع علي شبكة اإلنترنت .ووظفت هذا المدخل ياسمين عبد الرحمن
()2461
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لتحليل شبكات صفحات معينة علي موقع الفيس بوك ،وحسابات محددة علي موقع تويتر ،لتحليل

طبيعة العالقات والروابط بين العقد التي تمثل القوي الفاعلة في هذه الشبكات ،باإلضافة إلي فهم كيفية تداول
وانتقال المعلومات بين المستخدمين األطراف في الشبكات الخاضعة للتحليل ،إلي جانب تحليل العقد المركزية
في هذه الشبكات ،والمجموعات المكونة لكل شبكة ،وتفيد الدراسة في فهم كيفية استخدام الشباب لمواقع الشبكات
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االجتماعية في بناء مواقف معينة تجاه قضايا معينة.
 -22النظرية الوظيفيةFunctional Theory :
رصدت الباحثة دراسة عربية واحدة للباحثة أسماء خليفة ()2467

122

اعتمدت علي النظرية الوظيفية

للوقوف علي طبيعة استخدام مرشحي الرئاسة لصفحاتهم علي الفيس بوك (كوسيلة هجومية علي الخصم اآلخر
 ووسيلة دعائية)  ،والمضامين التي نشرت من خاللها ،ومدي تناولها للجانب السياسي والشخصي في حياةالمرشح .ووظفت الباحثة النظرية في تحليل الرسائل االتصالية التي يتوجه بها المرشح للجمهور علي اختالف
اتجاهاته ،واختبار فرضيتها األساسية القائمة علي أن المرشحون يمتلكون ثالثة أساليب يستخدمونها من خالل
رسائلهم االتصالية إلقناع الجمهور بهم ،وهم :اإلشادة ،الهجوم والدفاع .واعتمدت الباحثة علي منهج المسح.
 -25نظرية المسئولية االجتماعيةSocial Responsibility Theory :
اعتمدت دراسة أجنبية للباحث هيج –  123)2460( Heigh M.علي نظرية المسئولية االجتماعية ،لبحث
كيفية توظيف المنظمات لصفحاتها عبر الفيس بوك ومواقعها اإللكترونية واستخدامهم في أنشطة العالقات
العامة ،وفقا لمبادئ النظرية والتي تقوم علي ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة علي المسئولية اإلجتماعية،
ووفقا للضوابط األخالقية ،وذلك من خالل االعتماد علي منهج كيفي وأداة تحليل المضمون الكيفي لعدد 234
موقع إلكتروني و 633صفحة عبر الفيس بوك.
 -26نموذج اتصاالت األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعيSTREMII :
يحتوي النموذج علي عدة مراحل لحل األزمة لدي المنظمات ،وهي المراقبة ،االستماع إلي الجمهور،
استهداف ال جمهور المعني باألزمة ،االستجابة لألزمة واإلندماج في المحادثات ،مراقبة المشهد وتقييم النتائج،
التفاعل مع الجمهور وتنفيذ التغييرات الالزمة .وقد استخدمت أمنية الديب ( 124)2461النموذج في تقييم فاعلية
توظيف تكنولوجيا االتصال التفاعلي في إدارة األزمات التي تواجه وزارتي الدفاع والداخلية بمصر ،واستندت
الباحثة إلي النموذج لبحث إمكانية دمج وسائل التواصل االجماعي في إجراءات االتصاالت الداخلية لحل
األزمة ،والرد علي الشائعات ،والتحقق من المعلومات بمصداقية ،كذلك إمكانية حل األزمة من خالل استخدام
تلك المواقع لتحديث المعلومات وتقديم اإلرشادات للجمهور .واعتمدت الباحثة علي منهج دراسة الحالة.
 -27نظرية السلوك المخططTheory of Planned Behavior :
طبق النظرية كل من بيترا وميالني  ،125)2468( Petra and Melanieوقد أوضحا أن نظرية السلوك
المخطط تعتبر من النظريات السلوكية التي تساعد علي فهم كيفية تغيير سلوك الجمهور ،حيث أنها تتوقع سلوك
متعمد ،ألن السلوك يمكن أن يخطط ،كما أنها تبحث العوامل السلوكية التي تؤثر علي الفرد لتلقي واستيعاب
المعلومات الواردة بالوسائل االتصالية .ووظف الباحثان النظرية في دراسة تتعلق باإلعالنات الواردة بمواقع
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التواصل االجتماعي ،لبحث كيفية تفاعل الفرد مع إعالنات الفيس بوك وفقا إلعتبارات نظرية السلوك المخطط،
وهي اإلعتقادات السلوكية ،أي اإلعتقادات حول النتائج المحتملة للسلوك ،واعتقادات معيارية ،أي اإلعتقادات
حول التوقعات المعيارية لآلخرين ،واعتقادات تحكمية ،أي اإلعتقاد ات حول وجود العوامل التي قد تسهل ،أو قد
تعرقل أداء السلوك.
 -28نموذج االستخدامات واالعتمادUses and Dependency Model :
يأخذ هذا المدخل في االعتبار الفرد المستخدم لوسائل اإلعالم (دوافعه – احتياجاته – استراتيجياته في
البحث عن المعلومات) ،وهو نموذجا متكامال ناتجا عن التآلف بين نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم ونظرية
اإلستخدامات واإلشباعات ،وتشمل عناصر النموذج علي :النظام االجتماعي – وسائل اإلعالم – الجمهور –
البدائل – الوظيفة – التأثيرات والنتائج ،ووظفته أسماء خليفة ( 126)2467في دراستها حول تقييم بعض الوسائل
االتصالية التقليدية والحديثة في التأثير علي المشاركة السياسية ،واستفادت منه في تحديد طبيعة استخدام
الجمهور للوسائل التقليدية والحديثة باعتبارها مصدرا للمعلومات أثناء فترة االنتخابات الرئاسية  ،2460وتأثير
هذا االعتماد في المشاركة في األنشطة السياسية المختلفة ،حيث وظفت الفرض القائل بأن الجمهور عنصرا
فاعال ومؤثرا في تحديد نوع ومستوي تأثيرات وسائل اإلعالم عليه ،وكذلك الفرض الخاص بتأثير العوامل
الديمواغرافية مثل السن ،النوع ،المستوي التعليمي ،والفرض القائل بأن دوافع األفراد واستخدامهم للوسائل
اإلعالمية يختلف بإختالف الظروف المجتمعية وسمات الفرد نفسه .واعتمدت الباحثة علي منهج المسح.
 -29نموذج مراحل إدارة األزمات في النظام الرقمي الجديد:
Stages of Communication Crisis management in the new digital era
ركزت داليا عبد هللا (127)2467علي بحث اتجاهات المنظمات نحو احتمالية اتباع مراحل إدارة األزمة
كما حددها النموذج ،وهي :مرحلة الوقاية ،مرحلة التخطيط ،مرحلة أثناء األزمة ،مرحلة ما بعد األزمة ،ومرحلة
الوقت ،وتوظيف تلك المراحل في معرفة مدي استخدام بعض المنظمات العاملة في مصر لوسائل التواصل
االجتماعي واتجاهاتهم نحوها .واعتمدت داليا عبد هللا علي منهج المسح.
 -21مدخل تحليل النظمSystems Analysis Approach :
تنطلق الفكرة األساسية لنظرية تحليل النظم في أن المؤسسات اإلعالمية طرأت عليها عدة تغييرات
بظهور شبكة اإلنترنت ،أثرت علي محتواها الفكري واإلداري والتنظيمي ،والنظرية تتجه لدراسة المؤسسات
اإلعالمية متمثلة في النظم الصحفية ،بإعتبارها نظاما داخل المجتمع يؤثر ويتأثر ،ولهذا التأثير نتيجة علي
المحتوي والمضمون المقدم ،واستندت إلي هذا المدخل إيناس عبد الفتاح ()2467
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في دراسة سعت للتعرف

علي التأثيرات التي أحدثتها شبكة اإلنترنت في الصحافة المصرية (القومية – الحزبية – الخاصة) ،وأبعاد التأثير
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التكنولوﭼ ـي علي الصحافة المصرية ،وطبقت الدراسة علي عينة عشوائية من الصحفيين المهنيين العاملين في
المجال الصحفي ،وذلك من خالل مستويين ( مستوي المؤسسة الصحفية ،ومستوي القائمين باالتصال) ،لدراسة
تأثير ا إلنترنت علي طبيعة العمل داخل المؤسسة الصحفية ،وتأثيره علي طبيعة الحصول علي المعلومات،
وتأثير بعض العناصر األخري ،كالوسائط التفاعلية ،التحديث الدائم ،المساحة ،ودراسة تأثيرات اإلنترنت علي
الترويج لمحتوي الصحف المطبوعة.
 -21نظرية تحول الوسائلMediamorphosis :
اعتمدت إيناس عبد الفتاح ()2467
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في إطار توضيح العالقة بين شبكة اإلنترنت والصحافة ،علي

نظرية تحول الوسائل ،وهي من النظريات الحديثة في عهد اإلعالم اإللكتروني ،وتشير إلي تحول في وسائل
االتصال نتيجة للتفاعل المعقد الناتج من اإلبتكارات االجتماعية والتكنولوجية والضغوط التنافسية بين وسائل
اإلعالم .وسعت الدراسة إلي تفسير وتوضيح العالقة بين شبكة اإلنترنت والصحافة في إطار التحول التدريجي
لألشكال اإلعالمية الجديدة الناتجة عن األشكال القديمة .ووظفت الدراسة بعض العناصر في التحليل ،كتأثير
ظهور شبكة اإلنترنت علي بقاء ال محتوي المطبوع ،وتأثير التطبيقات اإللكترونية علي الصحف المطبوعة،
وتأثير استخدام محركات البحث علي متابعة الصحف المطبوعة ،إلي جانب تأثير استخدام المنصات اإللكترونية
علي وسائل اإلعالم التقليدية ،وأخيرا تأثير استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي باعتبارها منصة
هامة ومادة خبرية للصحفيين في الوقت الحالي.
 -22نظرية الحتمية التقنية والتكنولوجيةTechnical and Technological Imperative Theory :
استخدمت النظرية في بحوث اإلعالم الجديد لمعرفة تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد علي الفرد والمجتمع،
ومن خالل دراسة رضا أمين ()2461

130

الذي طبق النظرية في دراسته ،اتضح أنه يتم النظر إلي التكنولوجيا

كعامل خارجي للعالقات االجتماعية ،وكعامل يحدد توجه وتطور المجتمع في المستقبل ،ونظرية الحتمية
التكنولوجية تري بالتطورات التكنولوجية المحور المركزي لتقدم المجتمع ،وبناء علي هذه النظرية فإنه كل فترة
زمنية تقوم وسيلة اتصال سائدة ومسيطرة بالتنحي جانبا عند تطور وظهور وسيلة اتصال أو إعالم جديدة .وقد
وظف الباحث فروض النظرية في تحديد العالقة بين التطورات التقنية في مجال مواقع التواصل االجتماعي
وتأثيراتها علي البنية االجتماعية والقيمية لألسرة ،لمعرفة اإلشكاليات االجتماعية التي تعتري األسرة جراء
استخدام شبكات ومواقع التواصل االجتماعي ،والتي تمثلت في :التصيد ،سرقة الهوية وإنشاء حسابات وهمية،
االحتيال الرومانسي ،والتأثير السلبي علي العالقات االجتماعية.
 -22نظرية تأثير الشخص الثالثThird Person Effect :
رصدت الباحثة دراسة عربية واحدة اعتمدت علي نظرية تأثير الشخص الثالث ،في محاولة للتعرف علي
درجة تعرض الشباب العربي للمواقع اإللكترونية المتطرفة فكريا ،حيث قامت غادة البطريق ( 131)2461بتقديم
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دراسة ،وظفت من خاللها النظرية للوقوف علي أكثر مواقع التواصل االجتماعي التي يتعرض لها عينة من
شباب ثالث جامعات عربية ،ومدي تأثرهم باألفكار الصادرة عن المواقع اإللكترونية لتنظيمات إرهابية ،معتمدة
علي فرضية النظرية األساسية ،وهي أن التأثير األكبر يكون علي طرف ثالث (أشخاص آخرين) وهم الشباب،
ووظفت الباحثة الفرضيات اإلدراكية والسلوكية للنظرية.
 -22مدخل دراسة الواقع المدرك من وسائل اإلعالم:
Entrance of Perceived Reality of the Media
اعتمدت علي هذا المدخل سهير عثمان ( 132)2468في تفسير العالقة بين تعرض الشباب لمواقع التواصل
االجتماعي ،وبين إدراكهم لواقعهم السياسي واالجتماعي ،واستفادت الباحثة من افتراضية أن الواقع المدرك من
وسائل اإلعالم هو عبارة عن بناء مكون من ثالثة متغيرات ،وهي النافذة السحرية ،المنفعة ،والتوحد .ومن خالل
هذا المدخل قامت الباحثة بالكشف عن مالمح الواقع السياسي واالجتماعي المصري الذي تقدمه شبكات التواصل
االجتماعي.
النتائج المستخلصة ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة:
في إطار رصد وتحليل المداخل الفكرية واألطر النظرية التي تناولتها عينة من دراسات وبحوث اإلعالم
الجديد التي استطاعت الباحثة التوصل إليها وعددها  96دراسة ،خالل الفترة من يناير  2460وحتي يونيه
 ،2468يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء نتائج الدراسات السابقة علي النحو التالي:
( )6فيما يخص الدراسات العربية ،اتضح أن عدد البحوث المتعلقة باإلعالم الجديد والمنشورة في مجالت علمية
محكمة تساوت مع عدد رسائل الماجستير غير المنشورة ،بينما حصلت رسائل الدكتوراه غير المنشورة علي أقل
نسبة ظهور في العينة .وفيما يخص الدراسات األجنبية ،اتضح أيضا أن البحوث المنشورة في مجالت علمية
محكمة حصلت علي أعلي نسبة ظهور في العينة ،بينما حصلت رسائل الماجستير علي أقل نسبة ظهور ،أي أنه
هناك اهتمام من الباحثين العرب واألجانب بتقديم ونشر بحوث اإلعالم الجديد في المجالت العلمية المحكمة.
( )2زاد بشكل ملحوظ عدد البحوث المتعلقة باإلعالم الجديد في عام  ،2465ويليه عام  ،2461بينما قل العدد في عام
 ، 2468وقد يرجع ذلك إلي تراجع االهتمام بمجال اإلعالم الجديد ،وتحول اهتمام الباحثين مرة أخري إلي دراسة
تأثيرات اإلعالم التقليدي ،وتختلف تلك النتيجة عن توقع  ،133)2460( Ravasan and Othersوالذين توقعوا
أن عام  2460سيحظي بأكثر عدد من البحوث التي تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي.
( )3تم تطويع بعض النظريات التي كانت تستخدم في البحوث الخاصة بوسائل اإلعالم التقليدي لخدمة بحوث اإلعالم
الجديد ،مثل نظرية نشر المبتكرات ،االعتماد علي وسائل اإلعالم ،مدخل اإلستخدامات واإلشباعات ،ونظرية
التهيئة المعرفية ،ولكن اختلفت مجاالت التطبيق ووحدات التحليل الخاصة بإستمارات تحليل المضمون ،وطبيعة
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األسئلة الخاصة بإستمارات اإلستبيان ،حيث استخدمت علي سبيل المثال نظرية نشر المبتكرات أو مدخل
اإلستخدامات واإلشباعات في تحديد أسباب استخدام شبكات التواصل االجتماعي أو المواقع اإللكترونية ،والبحث
عن المعلومات ،أو التسلية ،أو االتصال لتكوين عالقات اجتماعية ،أو الهروب ،أو اإلستفادة من التطبيقات
الذكية .وتتفق تلك النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من ثريا البدوي (Tami Tomasello ،134)2465
)2464( and Others
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و ،136)2445( Riceوذلك فيما يتعلق بتطبيق بعض نظريات االتصال المتعلقة

بوسائل اإلعالم التقليدي في بحوث اإلعالم الجديد وتطويعها بشكل جديد بينما أكدت نتائج Kam and
137)2443( Weaverعلي أن عددا قليال من البحوث محل دراستهما طبقت نظريات االتصال التقليدية .أيضا
تتفق نتائج دراسة حسني نصر ()2465

138

مع تلك النتيجة ،ولكن أضاف الباحث أن من ضمن النظريات

التقليدية التي اعتمدت عليها البحوث محل دراسته ،نظرية فجوة المعرفة ،أما نظرية التشكيل العضوي لوسائل
اإلعالم ،فكانت من النظريات التي اتفق الباحثون علي أنها نظرية لإلعالم اإللكتروني ،ولكن لم ترصد الباحثة
أيا من النظريتين في العينة محل الدراسة الحالية.
( )0استندت أيضا البحوث الخاصة باإلعالم الجديد محل عينة الدراسة إلي أطر نظرية وفكرية أخري توافقت
مضمونها وفروضها مع اإلعالم الجديد وتطبيقاته ومجاالته المختلفة ،مثل نظرية الشبكات اإلجتماعية ،نظرية
الحضور اإلجتماعي ،نظرية رأس المال االجتماعي ،نظرية يسر استخدام مواقع الويب ،نظرية االتصال
الحواري ،نموذج قبول التكنولوجيا ونموذج اإلعالم الديمقراطي ،وكلها نظريات ُوظفت فروضها وتساؤالتها
بالكامل لإلجابة علي تساؤالت بحثية حول وسائل اإلعالم الجديد .ولكن تجدر اإلشارة هنا إلي نتائج دراسة
)2449( Scolari
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والذي أكد أن من ضمن النظريات الجديدة المستخدمة في عينة البحوث محل دراسته،

ك انت نظرية فاعلي الشبكة ،ولكن لم تظهر تلك النظرية في عينة البحوث محل الدراسة الحالية.
( )5حظيت نظرية المجال العام علي أعلي نسبة استخدام في الدراسات العربية المتعلقة باإلعالم الجديد ،يليها نظرية
اإلعتماد علي وسائل اإلعالم .أما علي مستوي الدراسات األجنبية ،فقد حظي كل من نظرية ثراء وسائل اإلعالم
ونموذج حفز اإلستهالك (بشكل متساو) علي أعلي نسبة استخدام في الدراسات األجنبية ،أي أن النظريات التي
كانت تستخدم في بحوث اإلعالم التقليدي الزالت تُطبق بكثرة حتي في بحوث اإلعالم الجديد ،علي الرغم من
تطور بعض النظريات التي أصبحت توظف في بحوث اإلعالم الجديد فقط .وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسات
كل من إنـﭼـي أبو سريع ( 140)2467و.141)2462( K. Khang and Others
( )1جمعت بعض الدراسات العربية بين مدخلين أو أكثر من المداخل النظرية والفكرية ،ولكن الحظت الباحثة أنه في
هذه الحالة تم اإل ستعانة بنموذج أو نظرية تقليدية كاألساس في الدراسة ،إلي جانب نموذج أو إطار نظري آخر
مستحدث ،وكان كل من نظريتي اإلستخدامات واإلشباعات واالعتماد علي وسائل اإلعالم ،من أكثر النظريات
الشائع استخدامها بشكل أساسي في الدراسات التي جمعت بين مدخلين أو أكثر من المداخل النظرية .ولكن لم
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تجمع الدراسات األجنبية بين نظريتين أو مدخلين في نفس الدراسة .وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة Tami
)2464( Tomasello and Others
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والذين أكدوا علي عدم الجمع بين نظريتين في الدراسة الواحدة فيما

يخص البحوث محل دراستهم.
( )7الحظت الباحثة ع لي مستوي عينة الدراسة وجود بعض النظريات والنماذج التي استخدمتها البحوث األجنبية،
فقط ،ولم تستخدمها بشكل نهائي البحوث العربية ،مثل نموذج حفز اإلستهالك ،نظرية اتصاالت األزمة الموقفية،
نظرية الهوية ،نظرية مصداقية المصدر ،نظرية المسئولية االجتماعية ،ونظرية السلوك المخطط .وعلي صعيد
آخر اعتمدت البحوث العربية علي بعض األطر النظرية والنماذج النظرية األخري التي لم تتطرق إليها البحوث
األجنبية ،مثل مدخل التفاعلية ،نموذج قبول التكنولوجيا ،نظرية التهيئة المعرفية ،نظرية نشر المستحدثات،
مدخل التحليل الشبكي ،النظرية الوظيف ية ،نموذج اتصاالت األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي ،نموذج
االستخدامات واإلعتماد ،نموذج اإلعالم الديمقراطي المشارك ،مدخل تحليل النظم ،نظرية تحول الوسائل،
نظرية الحتمية التقنية والتكنولوجية ،نظرية تأثير الشخص الثالث ،ومدخل دراسة الواقع المدرك من وسائل
اإلعالم.
( )8حول المناهج واألدوات البحثية التي طُبقت من خاللها تلك األطر النظرية ،اتضح أن الغالبية العظمي من
الدراسات العربية اعتمدت علي منهج المسح بإستخدام أداتي صحيفة اإلستقصاء وتحليل المضمون الكمي
والكيفي ،والكثير منهم طبق تحليل المضمون الكيفي ،ولكن ندر استخدام المنهج التجريبي والمنهج المقارن
ومنهج دراسة الحالة ،علي الرغم من استخدامهم بكثرة في الدراسات األجنبية والتي طبقت أدوات بحثية مختلفة
مثل المقابالت والمالحظات .واتفقت تلك النتيجة مع نتائج كل من حسن الصيفي ( ،143 )2467وماريان أنيس
( ،144 )2467وأمل فوزي ( ، 145 )2461والذين أكدت نتائجهم علي شيوع منهج المسح في الدراسات العربية
المتعلقة باإلعالم الجديد ،كذلك أضافت نتائج ثريا البدوي ()2465
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أن هناك كثرة في استخدام الدراسات

األجنبية لبعض األدوات كالمقابالت والمالحظة ،وهو ما يتفق أيضا مع نتائج الدراسة الحالية .وتشير الباحثة
أيضا أن هناك عدد كبير من البحوث األجنبية محل الدراسة الحالية اعتمدت علي منهج المسح وعدم إغفال
أهميته ،وهو ما يتفق مع نتائج دراسة حنان سليم ( 147 )2462والتي أشارت إلي أن منهج المسح اإلعالمي كان
هو المنهج السائد بالنسبة للدراسات العربية واألجنبية محل دراستها.
( )9هناك بعض األطر النظرية التي تم توظيفها في بحوث اإلعالم الجديد ،من خالل مناهج مسحية فقط ،مثل نموذج
قبول التكنولوجيا ،النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا ،التهيئة المعرفية ،مدخل التحليل الشبكي،
النظرية الوظيفية ،مدخل اإلستخدامات واإلشباعات ،النماذج الخاصة بإدارة األزمات ،كذلك نموذج اإلعالم
الديمقراطي المشارك ،مدخل تحليل النظم ،مدخل تحول الوسائل ،نموذج الحتمية التقنية والتكنولوجية ،نظرية
تأثير الشخص الثالث ،نموذج الواقع المدرك من وسائل اإلعالم ،نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم ،كذلك
75

نموذج حفز اإلستهالك ،نظرية التماس المعلومات ،والنظرية التفاعلية ،وكلها أطر نظرية لم تُطبق إال من خالل
منهج مسحي فقط ،وذلك علي مستوي العينة المتاحة محل الدراسة .بينما طُبقت بعض األطر النظرية األخري
في بحوث اإلعالم الجديد من خالل منهج كيفي فقط ،مثل نظرية المسئولية االجتماعية ،نموذج السلوك المخطط،
نظرية الشبكات االجتماعية ونظرية الهوية.
( )64استخدمت األطر النظرية السابق اإلشارة إليها في نتائج الدراسة التحليلية لبحوث اإلعالم الجديد ،لقياس
تأثيراتها علي الجمهور ،أو علي قضايا أو مجاالت معينة ،ولكن تنوع تركيز البحوث فيما بين المواقع
اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي ،المنتديات ،البوبات اإللكترونية ،البريد اإللكتروني ،وتطبيقات الهواتف
الذكية ،ولكن كان التركيز األكبر علي دراسة تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك أوال ثم
اإلنستجرام ثم تويتر ثم السناب شات)  ،ثم جاء التركيز بعد ذلك علي المواقع اإللكترونية ،ثم البوابات
اإللكترونية ،وتطبيقات الهواتف الذكية والمنتديات .وقد خصص الباحثون بعض النظريات لدراسة تأثيرات
المواقع اإللكترونية ،مثل نظرية يسر استخدام مواقع الويب ،أو نظرية ثراء وسائل اإلعالم ،بينما خصصوا
نظ ريات أخري لدراسة تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي ،مثل نظرية الشبكات اإلجتماعية ،أو نظرية رأس
المال االجتماعي .وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة حسني نصر ( ،148)2465والذي أشار إلي توظيف األطر
النظرية في البحوث محل دراسته لدراسة إما المواقع اإللكترونية فقط ،وإما مواقع التواصل االجتماعي فقط،
وأطر أخري استخدمت لدراسة اإلثنين معا.
( )66لم تقتصر األطر النظرية التي طرحتها بحوث اإلعالم الجديد علي قياس تأثيراتها اإليجابية فقط ،بينما اتضح
وجود بعض األطر النظرية التي استخدمت من أجل قياس اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الجديد ،مثل نظرية اآلفة
اإلعالمية المتعلقة بالتأثيرات السياسية السلبية الناتجة عن التعرض لبعض وسائل اإلعالم الجديد والمتمثلة في
االغتراب والعزوف السياسي ،كذلك نظرية الحتمية التقنية والتكنولوجية والتي تقيس اآلثار السلبية المتمثلة في
التصيد ،سرقة الهوية ،اإلحتيال الرومانسي والتأثيرات السلبية علي العالقات االجتماعية .وتتفق تلك النتيجة مع
ما توصلت إليه دراسة حنان سليم ( ،149 )2462حيث أوضحت وجود بعض بحوث اإلعالم الجديد التي ركزت
علي اآلثار السلبية النفسية والصحية الناتجة عن تعرض األفراد لوسائل اإلعالم الجديد.
( )62خصص الباحثون أطر نظرية معينة لدراسة مجاالت وقضايا معينة ،حيث اتضح أن هناك أطر نظرية تم
توظيفها في بحوث تربط بين وسائل اإلعالم الجديد والمجال السياسي ،مثل نظرية المجال العام ،نموذج اإلعالم
الديمقراطي المشارك ،نموذج اإلستخدامات واإلشباعات ،نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم ،نظرية إلتماس
المعلومات ،مدخل دراسة الواقع المدرك من وسائل اإلعالم ،النظرية الوظيفية ،ونظرية اآلفة اإلعالمية .كما
اتضح وجود أطر نظرية أخري تم توظيفها في بحوث تربط بين وسائل اإلعالم الجديد والمجال اإلجتماعي ،مثل
نظرية الشبكات اإلجتماعية ،نظ رية رأس المال اإلجتماعي ،نظرية الحضور االجتماعي ،نظرية الهوية ،مدخل
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التحليل الشبكي ،ونظرية المسئولية االجتماعية .وقد تم توظيف أطر نظرية أخري للربط بين وسائل اإلعالم
الجديد ومجال إدارة األزمات في المؤسسات ،مثل نموذج اتصاالت األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي،
نظرية اتصاالت األزمة الموقفية ،ونموذج مراحل إدارة األزمات في النظام الرقمي الجديد .في حين استخدمت
أطر نظرية أخري في دراسة وسائل التفاعل والحوار مع الجمهور ،مثل نظرية االتصال الحواري ،النظرية
التفاعلية ،مدخل يسر استخدام مواقع الويب ،نظرية ثراء وسائل اإلعالم ،ونموذج رولر .ولم يغفل الباحثون
الجوانب النفسية للجمهور ،حيث استخدمت أطر نظرية معينة لمعرفة دوافع وسيكولوجية الجمهور إلستخدام
وسائل اإلعالم الجديد ،مثل نموذج حفز اإلستهالك ،نظرية مصداقية المصدر ،نظرية التهيئة المعرفية ،نظرية
السلوك المخطط .أي أنه بوجه عام يمكن القول أنه كان هناك تنوع في المجاالت والقضايا التي وظفت حولها
تلك األطر والمداخل النظرية في بحوث اإلعالم الجديد محل الدراسة ،ولكن كان التركيز األكبر علي األطر
النظرية المستخدمة لخدمة المجال السياسي والقضايا السياسية.
توصيات الدراسة:
بعد استعراض الن تائج المستخلصة واألطر النظرية التي تناولها بحوث اإلعالم الجديد محل الدراسة
وتحليلها في ضوء نتائج الدراسات السابقة ،فإن هذه الدراسة توصي بالنقاط التالية:
( )6ضرورة التنوع في األطر المنهجية المستخدمة في البحوث العربية الخاصة باإلعالم الجديد ،علي أن تفعل بعض
المناهج ،كالمنهج التجريبي ،منهج دراسة الحالة ،والمنهج المقارن ،وعدم اإلكتفاء فقط بمنهج المسح .إلي جانب
االهتمام ببعـض األدوات البحــثية مثل المقابالت والمالحظة وعدم اإلكتفاء فقط بصحف اإلستبيان وتحليل
المضمون.
( )2ضرورة إهتمام الباحثين العرب بتوظيف بعض األطر النظرية المستحدثة في بحوث اإلعالم الجديد ،مثل نموذج
حفز اإلستهالك ،نظرية مصداقية المصدر ،نظرية اآلفة اإلعالمية ونظرية الهوية ،وغيرهم .والعمل علي تطوير
مداخل نظرية وفكرية أخري مستحدثة تتناسب مع طبيعة تعامل األفراد في المجتمعات العربية مع وسائل
اإلعالم الج ديد ،والتي تختلف عن طبيعة األجانب ،وتضع الدراسات العربية في اعتبارها خصائص الجماهير
العربية وتأثيرات وسائل اإلعالم الجديد عليهم ،ولذلك البد من تخصيص بعض األطر النظرية لقياس التأثيرات
السلبية لوسائل اإلعالم الجديد علي الجماهير العربية.
( )3أن تعطي الدراسات العربية الخاصة باإلعالم الجديد اهتماما أكبر لدراسة المواقع اإللكترونية للمنظمات وبواباتها
اإللكترونية ،كذلك تطبيقات الهواتف الذكية ،وكيفية تفعيلهم ،وعدم اإلكتفاء بدراسة صفحات المنظمة علي مواقع
التواصل االجتماعي المختلفة ،حيث أن للمواقع اإللكترونية والبوابات اإللكترونية أهمية بالغة ،والكثير من
األفراد يفضلون التعامل معهم إلي جانب التعامل مع تطبيقات الهواتف الذكية بشكل أكثر من التعامل مع صفحات
مواقع التواصل اإلجتماعي.
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( )0إعطاء المزيد من األهمية لألطر النظرية التي يمكن استخدامها في الربط بين وسائل اإلعالم الجديد والقضايا
والمجـاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية ،وعدم التركيز بهذا الشكل الكبير علي األطر النظرية التي
توظف من أجل الربط بين وسائل اإلعالم الجديد والمجاالت والقضايا السياسية ،وذلك علي مستوي الدراسات
العربية الخاصـة باإلعالم الجـديد ،لما لتلك القضايا االجتماعية واالقتصادية والتعليمية أهمية بالغة في مجتمعاتنا
العربية.
( )5تكثيف عمل الدراسات التحليلية لبحوث اإلعالم الجديد علي فترات مختلفة ،لتمكين الباحثين المهتمين باإلعالم
الجديد من رصد ما توصلت إليه هذه البحوث ،أو ما اختلفت عليه من نتائج ومناهج وأدوات بحثية ،حيث
رصدت الباحثة عدد قليل من الدراسات السابقة التي سعت لتحليل بحوث ودراسات اإلعالم الجديد في فترات
مختلفة.
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 االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال:محور العدد
 دراسة على طلبة جامعة اليرموك: اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
خزيم سالم الخزام الخالدي.د
خالد محمود هيالت.د
جامعة اليرموك/ كلية االعالم

Abstract

This study aimed to know the attitudes of Yarmouk University students towards TV drama on Roya
channel, in addition to identifying the habits and motives of Yarmouk University students following
up on TV drama, and the extent of the effect achieved in their follow-up to TV drama on Roya TV
The study relied on the survey method, and the study population consisted of Yarmouk University
students, and data was obtained from the respondents using a questionnaire distributed over (346)
individuals using a random sample.
The study reached several results, most notably:
1- That 74.2% of the study sample members watch TV drama on Roya TV, while the No category
occupied 25.8%, meaning that there are 257.
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2- TV dramas are highly watched by the majority of respondents, as Roya TV is considered a
pioneer in dramatic work and produces many distinctive dramas.
3- The respondents’ motives for following up on TV drama came in favor of the entertainment and
entertainment category, with a rate of 31.5%, followed by the category of leisure time, with a rate of
29.9%.

مقدمة
س وحاجة
شهدت وسائل اإلعالم الجماهيرية دورا بارزا ظهر جليا منذ بدايتها حتى اللحظة ،باعتبارها حج ُر أسا ٍ
ال يمكن االستغناء عنها ،اذ تمثلت في االنتقال من االسلوب التقليدي الى الطريقة الحديثة في العرض ،مما جعل
الجمهور ووسائل االعالم مجبرة على التأقلم مع هذه المستجدات ،ورسم استراتيجات جديدة لتتالءم مع التطورات
الحاصلة والتأثر فيها.
ووسط هذا التأثر تعددت وسائل االعالم وتنوعت ،فمنها ما تميز بالصوت ،ومنها ما تميز بالصوت والصورة،
ومنها ما تميز بالكلمة المكتوبة ،اال ان التلفاز كان ومازال من الوسائل المهمة في االعالم الجماهيري ،لقدرته
على اشباع االحتياجات االتصالية وتؤثر تأثيرا كبيرا على انماط السلوك وطرق التفكير.
وفي ضوء االهمية للتلفاز ،ذلك من خالل ازدياد عدد القنوات الفضائية التي تبث الدراما التلفزيونية وانتشارها
المتزايد واتساع دائرة الجمهور الذي يتعرض لها تزداد اهمية تلك القنوات ويتعاظم تأثيرها على كافة فئات
المجتمع ،ففي هذا الوقت التي لم تتدع فيه الدراما التلفزيونية أحدا ينفا ُذ من تأثيرها عليه ،مغيرة بذلك معتقداته
وعاداته واتجهاته نحو ما ترنو له من تأثير
أو إعادة ترتيب اهتماماته وأولوياته .
كانت فئة الشباب األكثر تعرضا وتأثرا في آن واحد لما يمتلك من احداث االثر واالختبار والنقد  ،وذلك ألنها فئة
تعيش مرحلة انتقالية ،وتسعى لكسب المعرفة وتغيير وضعهم االجتماعي نظرا لصفاتهم النمائية وطبيعة
شخصياتهم.
اهتمت قناة رؤيا باختيارها للدراما التلفزيونية لخلق فضاء خاص للتفاعلية مع الجمهور على نطاق واسع ،كونها
القناة االكثر تعرضا وتأثيرا من قبل الشباب االردني
ومن هنا جاءت الدراسة لتبحث عن اتجاهات الشباب الجامعي االردني نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا،
والتي ستطبق على طلبة جامعة اليرموك
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مشكلة الدراسة
في هذا العصر الذي ال حد فيه النتشار الدراما التلفزيونية وتنوعها ،اهتزت بتأثيراتها وأحداثها الكثي ٌر من
المعتقدات واألفكار واالتجاهات الراسخة لدى أفراد المجتمعات ،إذ كانت القنوات الفضائية بكافة أشكالها تهتم
الختيار الدراما التلفزيونية االكثر متابعة وتأثيرا .وتعد الدراما التلفزيونية من المواضيع المهمة التي تحدث تأثير
لدى فئة الشباب ،لكونها تثير اتجاهاته .
فمن هنا فان مشكلة الدراسة تسعى لمعرفة اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا،
وتحديدا طلبة جامعة اليرموك.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة بما يلي:
 -6تسلط الضوء على اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا  ،التي لها األثر الكبير في
امور حياتهم العملية.
 -2هذه الدراسة تكتسب أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه ،اذ ان الدراما التلفزيونية أثرت على فئة الشباب
بشكل كبير
حسب علم الباحث؛ فإن هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تتناول اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما
التلفزيونية في قناة رؤيا  ،وأن تثري هذه الدراسة المكتبات وخاصة في مجال اإلعالم.
اهداف الدراسة
إن الهدف العام لهذه الدراسة يكمن في التعرف على اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو الدراما التلفزيونية في
قناة رؤيا ،والتعرف على األهداف الخاصة التالية:
.6عادات متابعة طلبة جامعة اليرموك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
.2دوافع متابعة طلبة جامعة اليرموك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
.3العوامل المحددة لتشكيل االتجاهات نحو مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة رؤيا
.0مدى االثر المتحقق لطلبة جامعة اليرموك في متابعتهم للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
تساؤالت الدراسة
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انطالقا مما سبق ،ولتحقيق أهداف ،سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال العام  :ما اتجاهات الشباب الجامعي
نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا وتحديدا طلبة جامعة اليرموك؟
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية ،وهي:
.6ما عادات متابعة طلبة جامعة اليرموك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
.2ما دوافع متابعة طلبة جامعة اليرموك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
.3ما العوامل المحددة لتشكيل االتجاهات نحو مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة رؤيا ؟
.0ما االثر المتحقق لطلبة جامعة اليرموك في متابعتهم للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
فرض الدراسة
تختلف اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالف خصائصهم الشخصية من حيث النوعاالجتماعي أو السنة الدراسية اوالمؤهل العلمي أو الكلية.
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مصطلحات الدراسة
االتجاه :هو أسلوب منظم متسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا االجتماعية ،أو
اتجاه أي حدث في البيئة بصورة عامة (وليم والس)63 ،6993،
الدراما التلفزيونية :هي شكل من اشكال االنتاج التلفزيوني ،ومن اهم اشكال الدراما التلفزيونية التمثيلية
والمسلسل (عيلوة ،2446،ص)205
التعريفات اإلجرائية
االتجاه :هو موافقة الطالب أو الطالبة أو عدم الموافقة أو الحيادية نحو المضامين الموجودة في أداة الدراسة
(االستبانة) التي صممت من أجل معرفة اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
قناة رؤيا :هي قناة اردنية خاصة التي تناولت الدراما التلفزيونية ،وتوجيهها لطلبة جامعة اليرموك.
طلبة جامعة اليرموك :يقصد بهم هنا كافة طلبة جامعة اليرموك من الكليات العلمية واإلنسانية المنتظمين على
مقاعد الدراسة.
النظرية المستخدمة
تقوم هذه الدراسة على:
أ) نموذج توقع القيمة.
ب) نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم.

نموذج توقع القيمة
تعتمد هذه الدراسة على نموذج يفسر عملية تشكيل االتجاهات لدى األفراد نحو الموضوعات المختلفة ،وهو
نموذج توقع القيمة ،وضعه "فيشباين" في صورته النهائية عام  ،٧٦٩١ويشير إلى أن الحقائق والمعلومات
المختلفة التي تتعلق بموضوع ما ،تحمل أوزانا نسبية من األهمية ،ويتوقف ذلك على إدراك الفرد ألهمية النسبية
لمكونات هذه المعلومات ،باإلضافة إلى بروزها ومدى مالئمتها لفهم الموضوع ،وتفسيره ،وبالتالي يكون لتلك
المعلومات تأثير فعال في تكوين االتجاه النهائي للفرد نحو هذا الموضوع (موسى ،2449،ص)54
ويندرج نموذج توقع القيمة ضم إطار نماذج السمات المتعددة ،والتي تقدم تفسيرا علميا ومنظما آللية بناءاتجاهات
األفراد نحو الموضوعات المختلفة ،وينطلق نموذج توقع القيمة لدى "فيشباين" من عدة اعتبارات على النحو
التالي ( موسى ،2449 ،ص:)56
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يشكل الفرد اتجاهاته نحو الموضوعات التي تتسم باألهمية والبروز والتي تمس اهتماماته الذاتية أو المجتمعية،
سواء أكانت هذه الموضوعات ملموسة أو مجردة.
يمثل الموضوع اإلطار العام الذي يشمل مكونات عدة وفقا لنطاق االتجاه ومداه ،فقد يكون الموضوع شخصا
بعينه ،أو جماعة بعينها ،أو مؤسسة أو هيئة ما ،وقد يكون كيانا إعالميا أو سياسيا أو اقتصاديا.
ينطوي الموضوع في طياته على عدد من السمات البارزة ،والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الفرد حال تقييمه
للموضوع.
يمثل االتجاه النهائي محصل لألوزان النسبية التي يعطيها الفرد لسمات الموضوع.
نظرية االعتماد على وسائل االعالم
هي من نظريات التأثير التي تعتمد على أنه كلما زادت درجة عدم االستقرار في المجتمع زاد تعرض الجمهور
إلى وسائل اإلعالم المختلفة ،وذلك أن الفرد يحتاج في وقت األزمات إلى مزيد من المعلومات حول األحداث
المحيطة به ،وتبعا لهذا تزداد درجة اعتماد الجمهور على تلك الوسائل (الحجايا ،2468 ،ص)9
تقوم هذه النظرية على االعتماد المتبادل بين األفراد ووسائل اإلعالم والنظم االجتماعية ،حيث ظهر نموذج
االعتماد على وسائل اإلعالم في السبعينيات على أساس هذه العالقة ،إذ يعتمد األفراد في تحقيق أهدافهم على
مصادر معلومات اإلعالم المنحدرة من جمع المعلومات ونشرها ،ويعتبر كل من ملفين دليفير M.defleur
وساندرا بول روكيتش  S.P.Rokeachمؤسسا هذه النظرية أن المعلومات هناهي كل الرسائل اإلعالمية حتى
الترفيهية منها (الرمحين وشقير،2467 ،ص)14
وبعض االنتقادات الالذعة التي تعرضت لها نظريات التأثير المباشر لوسائل اإلعالم ،انتقلت دراسات تأثير
وسائل اإلعالم على المعارف ،على اعتبار أن التغيير في المعارف سواء الفردية أو المجتمعية شرط أساسي
لتحقيق التغيير في االتجاهات واألنماط الثقافية والسلوك االجتماعي ،صاحب هذا التحول تطورا آخر في دراسة
دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف األفراد أو ما يسمى باألثر المعرفي لوسائل اإلعالم (الحجايا،2468 ،
ص.)9
ونظرا الختالف األفراد في أهدافهم ومصالحهم فإنهم أيضا يختلفون في درجة االعتماد على وسائل اإلعالم،
وبالتالي يشكلون نظما خاصة لوسائل اإلعالم ترتبط باألهداف والحاجات الفردية لكل منهم ،وطبيعة االعتماد
ودرجته على كل وسيلة من وسائل اإلعالم ،فأحد األهداف الرئيسة لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ،يتمثل
بالكشف عن األسباب التي تجعل لوسائل اإلعالم أحيانا آثارا قوية ومباشرة ،وفي أحيان أخرى يكون لها تأثيرات
غير مباشرة وضعيفة نوعا ما( القصاص ،2468 ،ص.)8-7
وتقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على ركيزتين أساسيتين ،هما (مكاوي والسيد ،2447 ،ص)042
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-6األهداف :لكي يحقق األفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهم الشخصية واالجتماعية ،فإن عليهم أن
يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظمات أخرى ،والعكس صحيح.
-2المصادر :يسعى األفراد والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم ،وتعد وسائل اإلعالم نظام
معلومات يسعى إليه األفراد والمنظمات من أجل بلوغ أهدافهم.
إن األفراد مثل النظم االجتماعية ،يقيمون عالقات اعتماد على وسائل اإلعالم ،ألن األفراد توجههم األهداف،
وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل اإلعالم ويعتمد األفراد على وسائل اإلعالم في
تحقيق األهداف التالية(مكاوي والسيد ،2447،ص)047
-6الفهم :مثل :معرفة الذات من خالل التعليم والحصول على الخبرات ،والفهم االجتماعي من خالل معرفة أشياء
عن العالم أو الجماعة المحلية وتفسيرها.
-2التوجيه :ويشتمل على توجيه العمل مثل :أن تقرر ما تشتري؟ وكيف ترتدي ثيابك.
-3التسلية :وتشتمل على التسلية المنعزلة مثل :الراحة واالسترخاء واالستثارة ،والتسليه االجتماعية.
وتقوم النظرية على ثالثة فروض فرعية ،وهي ( المكاوي والسيد ،2447 ،ص: )8-7
.1

تؤثر درجة استقرار النظام االجتماعي على االعتماد على مصادر معلومات وسائل اإلعالم زيادة ونقص،

وكلما زادت درجة عدم االستقرار في المجتمع زاد االعتماد لدى األفراد على وسائل اإلعالم والعكس صحيح.
.2

يعتبر النظام اإلعالمي مهما للمجتمع وتزداد درجة االعتماد عليه في حال إشباعه لحاجات الجمهور،

وتقل درجة االعتماد عليه في حال وجود قنوات بديلة للمعلومات.
.3

يختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم  ،نتيجة لوجود اختالفات في األهداف الشخصية،

والمصالح ،والحاجات الفردية.
أما فيما يتعلق بالتأثيرات المترتبة على اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم فتتمثل في
(المشاقبة ،2466 ،ص:)98
-1اآلثار المعرفية والمتمثلة بكشف الغموض الناجم أصال عن نقص المعلومة والذي هو المسؤول المباشر عن
عدم القدرة على تفسير الحدث ،ومن آثارها المعرفية قدرتها على تشكيل االتجاهات وترتيب األولويات من منطلق
أن وسائل اإلعالم تعزز وتبرز القضايا المثارة وتطمس وتخفي أخرى ،وتساهم في زيادة اتساع اهتمامات
الجمهور بالمعارف التي يجهلها وخاصة مثل حرية التعبير والمساواة والديموقراطية وانتهاك حقوق اإلنسان.
-2اآلثار الوجدانية :إن نظرية االعتماد المتبادل أعطت أهمية كبيرة للوجدانيات كعواطف الحب والخوف والقلق
والفتور العاطفي والدعم المعنوي.
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-2اآلثار السلوكية :إن وسائل اإلعالم تساهم في زيادة اآلثار السلوكية اإليجابية كتنشيط المشاعر والوجدانيات
والسلوكيات السلبية كالخمول.
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
ابن سليمان  .2117وعنوانها  .اتجاهات طلبة قاصدي مرباح-ورقلة نحو الدراما التلفزيونية  MBCالمصرية
بقناة
هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة قاصدي مرباح-ورقلة نحو الدراما
 ،على عينة مأخوذة من طلبة الماستر في قسم MBCالتلفزيونية المصرية بقناة
االعالم واالتصال تخصص اذاعة وتلفزيون وتكنولوجيا االتصال الجديدة حيث بلغت ( )05طالب وطالبة وهي
تمثل نسبة  %644وعلى اساسها تم توزيع االستبيان ،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج كان من اهمها :وجود
اختالف بين الطلبة الجامعيين باختالف محتوى ومضمون الدراما التلفزيونية المصرية المعروضة في القناة،
اضافة الى وجود عالقة بين العوامل المحددة لتشكيل االتجاهات لدى الطلبة الجامعيين واتجاهاتهم الفعلية نحو
مشاهدة الدراما التلفزيونية المصرية التي تعرضها القناة
احمد  ، 2117وعنوانها  .اتجاهات الشباب الجامعي نحو القيم المطروحة في المسلسالت المذاعة في القنوات
الدرامية المتخصصة:دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي نحو القيم المطروحة في المسلسالت المذاعة في
القنوات الدرامية المتخصصة ،واستخدمت الدراسة منهج المسح ومنهج دراسة العالقات المتبادلة ،وتمثلت ادارة
الدراسة في استمارة االستقصاء ،وتم تطبيقها على عينة مكونة من  054مبحوث من الشباب الجامعي بكلية
االعالم جامعة القاهرة ،والمعهد الدولي العالي لالعالم-اكاديمية الشروق ،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج كان
من اهمها :وجود فروق دالة احصائيا بين اتجاهات طالب الجامعات نحو القيم المختلفة التي تعالجها المسلسالت
المذاعة على القنوات الدرامية المتخصصة وفقا لمتغيراتهم الديمغرافية(النوع -نوع الجامعة-المستوى االقتصادي
واالجتماعي) ووجود عالقة ذات داللة احصائيا بين نوع المسلسالت وكثافة مشاهدة طالب الجامعات للقنوات
الدرامية المتخصصة
علي  ، 2112وعنوانها  .اتجاهات الشباب نحو الدراما التلفزيونية :دراسة تحليلية على عينة من المسلسالت
التركية
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هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن اتجاهات الشباب نحو الدراما التلفزيونية من خالل " دراسة تحليلية" على
عينة من المسلسالت التركية ،وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،التي اتبعت منهج المسح االجتماعي،
وتمثلت عينة الدراسة في مسلسل " العشق الممنوع " احدى مسلسالت الدراما التركية ،وتوصلت الدراسة الى عدة
نتائج كان من اهمها ان الدراما التركية تحكي عن مجتمعها " العلماني " ،وان العادات المرتبطة بالسلوك تمثل
مكانة كبيرة في االعمال الدرامية ،كما توصلت الدراسة الى ان االخراج الجيد اضافة الى جودة التمثيل واالزياء
من عوامل االبهار للشباب كذلك اختيار الممثلين الذي يحظون بنسبة اعجاب كبيرة وهذا ما جعل العمل الدرامي
يستأثر جميع المشاهدين
الصقار  ،٢١٠٢وعنوانها  .اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو المسلسالت الدرامية

المدبلجة في

القنوات العربية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو المسلسالت الدرامية المدبلجة التي
تعرض على القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية التي تتم مشاهدتها في الكويت ،وكذلك التعرف على
االشباعات التي تحققها لمشاهديها من الشباب ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،وتم استخدام االستبانة
أداة لجمع المعلومات ،إذ وزعت على عينة بلغت ( )٧١١طالبا وطالبة من جامعتي الكويت وجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وكان أبرزها :أن اإلناث لديهن مستويات مشاهدة
للمسلسالت المدبلجة أكثر من الذكور في دولة الكويت ،وبينت النتائج أيضا تقدما لإلناث على الذكور في أغلب
مستويات االشباعات المتحققة من مشاهدة المسلسالت األجنبية المدبلجة.

المناصير  . 2111وعنوانها  .اتجاهات طلبة الجامعات االردنية نحو الدراما :دراسة ميدانية في الجامعة
االردنية وجامعة البترا MBC1التلفزيونية في قناة
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الدراما التلفزيونية في قناة
 ،وشمل مجتمع الدراسة من جميع الطلبة في جامعتي االردنية والبترا ،اما العينة MBC1
فتكونت من ( )005طالبا وطالبة ،وقد اعتمد الباحث على مصدرين ريسين لجمع المعلومات والبيانات هما
البيانات االولية والبيانات الثانوية ،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج كان من اهمها :وجود اختالف في اتجاهات
الطلبة الجامعيين باختالف طريقة عرض الدراما التلفزيونية والمادة المعروضة التي تقدمها القناة
الفيل  . 2111وعنوانها  .اتجاهات المشاهد السوداني بالخارج نحو الدراما التلفزيونية السودانية :دراسة
تحليلية بالتطبيق على عينة من المغتربين بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2118-2117
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هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى وحجم وانماط مشاهدة الفضائية السودانية لدى المغترب السوداني،
والتعرف على اراء المشاهدين نحو عناصر انتاج االعمال الدرامية ،ايضا التعرف على انواع الدراما التي
يفضلها المشاهد الخارجي ،تندرج الدراس ضمن البحوث الوصفية التي اتبعت المنهج المسحي ،استخدمت الباحثة
صحيفة االستقصاء باالضافة الى المقابلة والمالحظة كأدوات مساعدة لجمع البيانات والمعلومات ،وتوصلت
الدراسة الى عدة نتائج كان من اهمها ان  %92يشاهدون التلفزيون السوداني افضل البرامج متابعة االخبار ،وان
المسلسل افضل االعمال الدرامية وان مسلسل الدهباية هو االكثر مشاهدة  ،ووصت الدراسة في ان يعمل
التلفزيون على التخطيط السليم النتاج الدراما بتخصيص ميزانية معلومة وقسم خاص بانتاج الدراما.
جبر  .٢١٠١وعنوانها  .اتجاهات األطفال األردنيين نحو قنوات األطفال الفضائية
هدفت هذه الدراس ة إلى التعرف على اتجاهات األطفال األردنيين نحو قنوات األطفال الفضائية وعادات وأنماط
المشاهدة والبرامج المفضلة لدى األطفال في هذه القنوات ،واعتمد الباحث على المنهج الوصفي ،وتم استخدم
االستبانة أداة لجمع المعلومات إذ وزعت على عينة عشوائية من األطفال في مدارس العاصمة عمان؛ بلغت
( )٩٩٦طالبا وطالبة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع األطفال في الصف السابع من عمر  ٧١سنة وعددهم
( ، )٧٤٩٥٤في المدارس التابعة لمديرية تربية العاصمة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان
أبرزها :اتجاهات األطفال األردنيين نحو قنوات األطفال الفضائية كان متوسطا ،وأعلى متوسط حسابي لفقرات
اتجاهات األطفال كان لفقرة "أتابع قناة أطفال معينة ألنها تعرض برنامج أحبه" ،وأن أكثر قنوات األطفال تفضيال
كانت ( ،)MBC3يليها قناة سبيس تون العربية.
المصري . 2111 ،وعنوانها  .الدراما التلفزيونية :مقوماتها وضوابطها الفنية :دراسة وصفية تحليلية
هدفت هذه الدراسة التعرف الى كيفية بناء العمل الدرامي المرئي (الفيلم او المسلسل) وكيفية استخدام الدراما
المرئيسة (سينما وتلفزيون) التقنية واالسلوب لتحقيق اهداف جمالية ،وكيف ترتبط هذه االنساق الجمالية بالسياق
االيدلوجي والتاريخي عبر تقديم فكرة متكاملة عن آليات صناعة وانتاج الدراما المرئية عامة والتلفزيونية خاصة،
وتوصلت نتائج الدراسة الى ان وجود الدراما المرئية القوية ال يمكن تصوره دون اجراء الممارسة الثابتة،
والمنهجية الناضجة ،للتدريب والبحث والتجريب ،وان السينما والتلفزيون ال يصنعها الفرد ،النها صناعة تحكمها
قوانين السوق
الدراسات األجنبية
دراسة ( ،) Pechu 2014بعنوان:
“Attitude of TV Audience towards commercial interruption of TV
”programmes in cameroon: the case of the university of beuea community
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مواقف  UBCommunityفي  ،Bueaنحو االنقطاع التجاري للبرامج
التليفزيونية تبعا للمتغيرات مثل النوع االجتماعي ،والمستوى التعليمي ،والحالة الزوجية ،وشريحة الدخل والمهنة
التي تساهم تشكيل هذه المواقف ،وتهدف أيضا إلى التعرف على التأثير السلبي واإليجابي لإلعالنات التجارية في
المشاركة بالبرامج التلفزيونية ،ومعرفة ما نوع البرامج التي يفضلها الجمهور ،إذ تم استخدام أداة االستبانة لجمع
المعلومات وتكون مجتمع الدراسة من جامعة بويا ،في بويا ،الكاميرون ،حيث توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة
من النتائج كان أبرزها أن ( )٤٩من المبحوثين الذين يشكلون ما نسبته ( )%٤٤٣٤أنهم يغادرون الغرفة عند فترة
اإلعالنات الفاصلة في البرنامج الذي يشاهدونه ،بينما ( )٤١من المبحوثين الذين يشكلون ما نسبته ()%١٦٣٩
يشاهدون اإلعالنات التجارية ،وأشار ( )١١من المبحوثين إنهم يبقون ولكنهم ال يركزون في هذه اإلعالنات.
“Belief Dimensions and Viewer’sبعنوان )  .( Chittithaworn.2011دراسة
“Attitude towards TV Advertising in Thailand
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد المعتقد وموقف المشاهدين من التلفزيون التايالندي ،إذ تعد هذه الدراسة
من الدراسات االستكشافية ،وركزت الدراسة على معالجة مسألة اتجاهات األفراد السلبية تجاه اإلعالن
التلفزيوني ،ثانيا الجمع بين الخصائص الديموغرافية وأبعاد المعتقدات لزيادة مدى وصول اإلعالنات وفعاليتها،
وتم استخدام االستبانة لجمع المعلومات من عينة بلغت ( )٤٤٧مفردة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج كان أبرزها :أن ( )%٩١٣١من أفراد العينة هم من اإلناث و( )%٤١٣٤المتبقية من الذكور ،وأن غالبية
المستطلعين تقل أعمارهم عن ( )١٥سنة ،وأن نسبة األفراد الذين يتحدثون عن اإلعالنات التلفزيونية في أثناء
حديثهم مع اآلخرين كان قليال جدا )%١٥٣٧( ،من الناس يتحدثون عن األحداث المهمة المحيطة بهم.
التعليق على الدراسات السابقة
 .6الحظ الطالب من خالل استعراضها لما توفر من دراسات عربية وأجنبية سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة
الحالي ،التركيز على موضوع الدراما التلفزيونية لدى فئة الشباب ،ولكن كانت قلة الدراسة لدى الشباب االردني
.2الحظ الطالب تنوع مناهج الدراسات السابقة ،ولكن اتفقت اغلبها بالمنهج المسحي
.3تنوع عينات الدراسات السابقة واختالف بيئاتها.
 .0يتضح من الدراسات السابقة أن االستبانة ما زالت هي األداة البارزة في الدراسات اإلعالمية رغم اختالف
الدراسات وتنوع اهدافها
وقد استفاد الطالب من استعراضها لهذه الدراسات؛ بأنها وفرت المجال الوفير لالطالع وصياغة مشكلة الدراسة
وتحديد أهدافها وأسئلتها  ،كما ساعدت في تحديد نظريتي الدراسة(نظرية توقع القيمة ونظرية االعتماد على
وسائل االعالم).
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نوع الدراسة ومنهجها
تندرج هذه ال دراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف ما ،تغلب
عليه صفة التحديد .فهي تقوم بوصف ما هو كائن عن طريق جمع البيانات والمعلومات حول الظاهرة وجدولتها
وتبويبه ،ثم تفسير تلك البيانات واستخالص التعميمات واالستنتاجات
واعتمدت الدراسة المنهج المسحي لعينة من طلبة جامعة اليرموك.
مجتمع الدراسة وعينتها
يقصد بالمجتمع مجموعة من المفردات التي تشترك معا في صفة أساسية أو في بعض الخصائص المشتركة
،ويتكون من طلبة جامعة اليرموك من الكليات اإلنسانية والعلمية.
فيما اقتصرت عينة الدراسة على عينة عشوائية البالغ عددهم ( )301مفردة ،إذ أن اتباع طريقة العينة الطبقية التي
تتكون من مفردات معينة تمثل المجتمع األصلي تمثيال سليما ،وتعطي نتائج أقرب ما تكون إلى النتائج التي يمكن
أن يصل إليها الباحث بمسح مجتمع البحث كله .
أداة الدراسة
تم استخدام االستبانة أداة بحثية لجمع المعلومات والبيانات عن اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو الدراما
التلفزيونية في قناة رؤيا  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة باالعتماد على مشكلة الدراسة ،حيث تم
وضع مجموعة من األسئلة على كل هدف من األهداف الخاصة بالدراسة ،ولذلك تم تطوير االستبانة بناء على
أدبيات التراث العلمي والدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة التي ناقشت الدراما التلفزيونية
والشباب الجامعي.
حدود الدراسة
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني 2426الحدود المكانية :اقتصرت الحدود المكانية لهذه الدراسة على جامعة اليرموكالحدود البشرية :اقتصرت الحدود البشرية لهذه الدراسة على طلبة جامعة اليرموكاجراءات الصدق والثبات
اجراء الصدق :
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للتحقق من مؤشرات االداة ييتم عرض االستبيان بصورتها األولية على عينة من المحكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص من اعضاء هيئة التدريس المختصين في االعالم ،ألبداء آرائهم حول بنية األداة من حيث مجاالتها،
وفقراتها  ،وفيما اذا كانت االداة تحقق اهداف الدراسة واالجابة على المشكلة البحثية ،كما سترفق تساؤالت
الدراسة واهدافها مع االداة  ،وفي ضوء ذلك تعدل االستبانة بناء على كل المالحظات والتعديالت التي ترفق من
قبل المحكمين  ،للخروج بأفضل أداة قادرة على قياس ما عدلت من أجله .
اختبار الثبات :
ويعرف الثبات بأنه "الوصول إلى نفس النتـائج بتكـرار تطبيـق المقياس على نفس األداة في نفس المواقف أو
الظروف " (عبدالحميد،2440،ص)069
االساليب االحصائية
استخدم الطالب االساليب االحصائية االتية :
*التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية .
االطار النظري للدراسة
المبحث االول :االتجاهات
ً
أوال :تعريف االتجاه
حاول علماء النفس واالجتماع وضع تعريف محدد يتبناه الجميع وهو التعريف الذي اقترحه البورت عام ٧٦٤٠
وهو أن االتجاه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي ،تنتظم من خالل خبرة الشخص ،وتكون ذات تأثير
توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد الجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيرها هذه االستجابة (مرعي
وبلقيس ،6982 ،ص.)614
االتجاه هو أسلوب منظم متسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا االجتماعية ،أو
اتجاه أي حدث في البيئة بصورة عامة (وليم ووالس ،6993 ،ص.)63
ويشير البعض إلى أن االتجاه مفهوم بسيط أو أحادي البعد أي أن يشير إلى الجانب الوجداني فقط ،أي التقويمي
(بالحب أو الكراهية) ،الذي يتبناه الفرد تجاه األشخاص أو األشياء أو الموضوعات( .المحاميد،2443 ،
ص.)683
ثانيًا :خصائص االتجاه
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تتميز االتجاهات بالخصائص التالية (رانيا ورشا ،2445 ،ص: )242
االتجاهات مكتسبة ،وليست وراثية ،وتتسم باالستمرارية إلى حد ما.
.1

تتبلور االتجاهات أثناء التنشئة االجتماعية للفرد ويمكن تعديلها عن طريق وسائل اإلعالم كالتلفزيون

وغير ذلك.
.2

يستدل على االتجاه من خالل السلوك الذي يمارسه الفرد أو الجماعة نحو موضوع أو مشكلة محددة.

.3

يمكن قياس االتجاهات والتنبؤ بها.

.4

تتأثر االتجاهات بخبرة الفرد ويؤثر فيها ،فهي بذلك نتاج الخبرة اإلنسانية.

.5

يمثل العالقة بين ذات الشخص وبين موضوعات محددة ،فليس هناك إتجاه يتكون في فراغ ،وإنما يتكون

االتجاه نحو موضوعات متجسدة في أشخاص أو أشياء أو نظم معينة (المحاميد ،2443 ،ص.)685
.6

يتكون من ثالث خصائص معرفية وانفعالية وسلوكية (المحاميد ،2443 ،ص.)685

.7

أن االتجاه أكثر استمرارية وديمومة من الدافع ،الذي ينتهي بإشباع الحاجة ويعاود الظهور بعودتها،

واالتجاه قد يؤدي إلى استثارة عدد من الدوافع المعينة التي تخدم بمجملها االتجاه العام الواحد (أبو جادو،2442 ،
ص.)696
ثالثا :أهمية االتجاه
تحتل دراسة االتجاهات مكانا بارزا في الكثير من دراسات الشخصية ،وديناميات الجماعة والتنشئة االجتماعية،
وفي كثير من المجاالت التطبيقية مثل التربية والصحافة والعالقات العامة واإلدارة والتدريب القيادي ،وحل
الصراعات ،وتنمية المجتمع ومكافحة األمية ،واإلرشاد الزراعي ،والتثقيف الصحي ،واإلرشاد الديني والقومي
وتوجيه الرأي العام والدعاية التجارية والسياسية والثقافية واالجتماعية وغيرها من مختلف ميادين الحياة ( أبو
جادو ،2442 ،ص.)696
وذلك أن جوهر العمل في هذه المجاالت هو دعم االتجاهات الميسرة لتحقيق أهداف العمل فيها ،وإضعاف
االتجاهات المعوقة ،بل أن العالج النفسي ،في أحد معانيه ،محاولة لتغيير اتجاهات الفرد نحو ذاته ونحو اآلخرين،
ونحو عالمه ،إن تراكم االتجاهات في ذهن المرء وزيادة اعتماده عليها تحد من حريته في التصرف ،وتصبح
أنماط سلوكه روتينية ومتكررة (المحاميد ،2443 ،ص.)688
راب ًعا :وظائف االتجاه
“تتضح وظائف االتجاهات من الفائدة التي تحققها للمجتمع مؤسساته واألفراد من خالل توقع سلوكهم ،ورغباتهم
نحو الموضوعات المختلفة” (موسى ،2449 ،ص.)26
640

لالتجاهات أدوارا هامة في تحديد سلوك الفرد ،في تساعد الفرد في تحديد الجماعات التي يرتبط بها ،والمهن التي
يختارها بل وحتى الفلسفة التي يؤمن بها ،كما وأن لها تأثيرا كبيرا أحكامنا وإدراكنا لآلخرين ،فضال عن دورها
في توجيه استجابات الفرد بطريقة تكاد تكون ثابتة نحو األشياء والموضوعات في البيئة ( المحاميد،2443 ،
ص.)689-688
وتقوم االتجاهات بالعديد من الوظائف التي تيسر لإلنسان القدرة على التعامل مع المواقف واألوضاع الحياتية
المختلفة وأهم هذه الوظائف هي( :المحاميد ،2443 ،ص)692-696
.1

الوظيفة المنفعية أو التكيفية :تحقق االتجاهات الكثير من أهداف الفرد وتزوده بالقدرة على التكيف مع

المواقف المتعددة التي يواجهها ،إذ تعتبر االتجاهات موجهات سلوكية تمكنه من تحقيق أهدافة إشباع دوافعه في
ضوء المحكات أو المعايير االجتماعية السائدة في مجتمعه ،كما تمكنه من إنشاء عالقات تكيفية سوية مع المجتمع.
.2

الوظيفة التنظيمية :تتجمع االتجاهات والخبرات المتعددة المتنوعة في كل فرد بشكل منتظم ،مما يؤدي إلى

اتساق سلوكه وثباته نسبيا في المواقف المختلفة ،بحيث يسلك تجاهها على نحو ثابت مطرد ،ويتجنب الضياع أو
التشتت في متاهات الخبرات الجزئية المنفصلة ،متأثرا بما يجمل من اتجاهات مكتسبة.
.3وظيفة تحقيق الذات :يتبنى الفرد عادة مجموعة من االتجاهات ،توجه سلوكه وتتيح له الفرصة للتعبير عن ذاته
وتحديد هويته ومكانته في المجتمع ،كما تدفعه لالستجابة بقوة ونشاط وفعالية للمثيرات البيئية المختلفة.
.0الوظيفة الدفاعية :يرتبط العديد من اتجاهات الفرد بحاجاته الشخصية ،ودوافعه الفردية أكثر من
ارتباطه بالخصائص الموضوعية لموضوع االتجاه ،لهذا يقوم الفرد أحيانا بتكوين بعض االتجاهات
لتبرير فشله ،أو عدم قدرته على تحقيق أهدافه ( رانيا ورشا ،2445 ،ص)245
سا :مكونات االتجاهات
خام ً
حدد علماء النفس االتجاهات بثالثة مكونات (رانيا ورشا ،2445 ،ص:)247-241
.1

المكون المعرفي والفكري :تعمل االتجاهات كموجهات لسلوك اإلنسان الذي يعتمد على

المعلومات والمعارف التي لديه تجاه موضوع ما.
.2

المكون العاطفي أو الوجداني :يشير البعد العاطفي إلى مشاعر الحب والكراهية التي يحملها

الفرد نحو موضوع معين ،ألن المكون العاطفي يرتبط بتكوين الفرد عاطفيا نحو شيء ما ،وتذبذب شذة
هذه المشاعر وفق تقبل اإلنسان للموضوع أو رفضه.
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.3

المكون السلوكي :يستطيع الفرد التمييز بي الميل السلوكي والسلوك الفعلي ،فالميل السلوكي يعبر

عن الرغبة في موضوع االتجاه ،ويرتبط بتكوينه العاطفي ،فإذا توفر لدى الفرد معرفة عن موضوع ما
ثم تالها شعور ايجابي أو سلبي فإنه يميل إلى أن يسلك سلوكا واضحا اجاه الموضوع.
سا :مراحل تكوين االتجاهات
ساد ً
إن االتجاه في تكوينه يمر بالمراحل اآلتية (المحاميد ،2443 ،ص: )243-242
.1

المرحلة اإلدراكية والمعرفية :وفيها يدرك الفرد مثيرات البيئة ويتصرف بموجبها فيكتسب

خبرات ومعلومات تكون بمثابة إطار مرجعي له.
.2

المرحلة التقويمية :وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونه عنا،

باإلضافة إلى الكثير من أحساسيه ومشاعره التي تتصل بها.
.3

المرحلة التقريرية :االستجابة سلبا أو إيجابا للموضوعات المختلفة حسب ما لها من قيمة إيجابية

أو سلبية بالنسبة له (ابو جادو ،2442 ،ص.)691
سابعا :تعديل االتجاهات
إن تعديل االتجاهات وتحديدا تلك التي تتميز بالقوة والتي ترتبط بغيرها من االتجاهات المكتسبة ،وتلك
التي نشأت مع اإلنسان في مراحل حياته المبكرة يعتبر أمرا بالغ الصعوبة ،إذ قد تكون عملية تعديل
الجوانب المعرفية في االتجاهات أقل صعوبة من تعديل الجوانب الوجدانية ( أبو جادو،2442 ،
ص)699
*وقد يتم تغيير االتجاهات بإحدى الصور التالية (أبو جادو،2442 ،ص: )244
.1

تغيير االتجاه نحو موضوع ما ،من مؤيد إلى معارض أو من موافق إلى غير موافق وبالعكس.

.2

التغيير في درجة وشدة االتجاه ،وهو التأثير على ايجابية أو سلبية االتجاه ،فإذا كانت االتجاهات

نحو موضوع معين إيجابية ،نحاول الحفاظ على تلك االتجاهات ونعمل على تكريسها وتقويتها.
*وترجع قابلية التغيير إلى العوامل التالية (رانيا ورشا ،2445،ص: )262
.1

رسوخ االتجاه ،ووضوح معالمه عند المرء.

.2

قصر محاوالت التغيير على الفرد.

.3

ضعف محاوالت التغيير ،واعتمادها المحاضرات والمنشورات.

المبحث الثاني :اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية
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يعد التلفزيون من اكثر وسائل االعالم تأثيرا واستحواذا على نفوس المشاهدين ،بما يقدمه من برامج تعمل على تثقيف
الفرد بالمع لومات ،وتزوده بالخبرات الجديدة في اطار من العرض الشيق الذي يواكب المبادئ السيكوولوجية لعملية
تكوين االتجاهات ،فيؤثر في عادات االفراد وانماط سلوكهم ،والشباب يشاهدون برامج التلفزيون ليتعرفوا على
الحقائق المرتبطة ببيئاتهم ،واالتصال بما يجرى في العالم من حولهم ،باالضافة الى الترفيه والمتعة ،وتؤكد الدراسات
الميدانية الخاصة بالتأثير ان التلفزيون وسيلة لحل مشكالت الحياة الواقعية ،قوة السحر على حياة الفرد وتوجهاته
وسلوكياته الحياتية ،ويظهر هذا االثر بوضوح على مستوى القيم ،عندما يقدم أشكاال من الصور المادية من خالل
الدراما التلفزيونية وغيرها (المناصير،2466،ص)23
وقد بات التلفزيون يحتل مكانة مهيمنة في فضاء االتصال الجماهيري ،فهو يوفر مادة انتاج ثقافي وفكري غزير ،ويكاد
يجمع الباحثون على اهمية الدور الذي يؤديه التلفزيون في حياة افراد المجتمع ،فهو يؤثر على انفعاالتهم وفي
سلوكياتهم ،ويؤثر في قيم الشباب ،وعاداتهم ،واخالقياتهم(الدليمي ،2445،ص)06
أن مرحلة الشباب من حياة االنسان ،هي المرحلة االخطر واالدق باعتبارها بداية العصر ،ولهذا جاء االهتمام
بالشباب ،لرعاية شؤونهم ،وتوجيه سلوكياتهم ،وتقويم انحرافهم ،ووقاية اخالقهم ،ليعيشوا حياة سعيدة مستقرة،
ويكونوا سعداء صالحين ،والشك ان وسائل االتصال الجماهيري لها تأثير كبير على الشباب وباالخص التلفاز ،فقد
اصبح للتلفاز اهمية بالغة االثر على جميع انماط الحياة ،فهو يعمل بطريقة او باخرى في التأثير على القيم
واالتجاهات سلبا او ايجابا ،فلو احسن استغالله استغالال جيدا فسوف يعكس دورا يشكل به سلوك الشباب ،واذا لم
يستغل االستغالل الجيد فانه يكون أداة هدم لهؤالء الشباب (المناصير ،2466،ص)30
ومع انتشار الفضائيات في السنوات االخيرة تحولت هذه الظاهرة الى ظاهرة اجتماعية عامة االمر الذي دفع بالعديد
من الباحثين والدارسين في مجال علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع االعالمي والتربوي الى دراسة هذه الظاهرة
التي لها آثار اجتماعية ونفسية وثقافية ،وتتبع هذه اآلثار في انماط تفكير وسلوك المشاهدين وفي مقدمتهم الشباب،
ودراسة طبيعة الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية في تشكيل اتجاهاتهم ،وما قد تغرسه في شخصيتهم من قيم
وسلوكيات تؤثر في نمط حياتهم ،وتعد مرحلة الجامعة من المراحل الحرجة في تكوين الشخصية ،اذ يبلغ تأثره
بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيه ذروته ،فهو يتعلم كيفية التعامل مع اآلخرين وذلل يتكوين الصداقات مع أقرانه
الطلبة وانتهاء بالتعاون مع المثيرات البيئية التي تحيط به ،ومن اهمها التلفزيون والفضائيات (المناصير،2466 ،
ص)35
الفصل الثالث :تحليل النتائج ومناقشتها
عرض نتائج الدراسة
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اوال  -1 :ما مدى متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
*مالحظة :إذا كانت اإلجابة ال يرجى تسليم االستبانة وشكرا.
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية لسؤال الذي ينص ما مدى متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

نعم

257

%70.2

ال

89

%25.8

المجموع

301

%644

اجاب بفئة نعم ما نسبته  %70.2من افراد عينة الدراسة بينما احتلت فئة ال نسبة  %25.8بمعنى ان
هنالك  257فرد من المبحوثين يتابعون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا .
ثانيا ً  :النوع االجتماعي
الجدول ()2
وصف النوع االجتماعي الفراد عينة الدراسة
الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

ذكر

91

27.7

أنثى

254

72.3

المجموع

301

644

ثالثا  :السنة الدراسية
الجدول()2
وصف السنة الدراسية الفراد عينة الدراسة
الفئات

التكرارات

النسبة المئوية

سنة اولى

53

65.3

سنة ثانية

20

1.9

سنة ثالثة

246

58.6
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سنة رابعه

69.7

18

رابعا:الفئةالعمرية
الجدول ()2
وصف الفئة العمرية الفراد عينة الدراسة
الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

من 24-62

14

67.3

من 29-26

679

56.7

 34فأكثر

647

34.9

خامسا :

التي

الكلية

تضم

تخصصك

الجدول()5
وصف الكلية التي تضم تخصصك الفراد عينة الدراسة
الفئات

التكرارات

النسبة المئوية

كلية انسانية

175

51.6

كلية علمية

171

26.5

من خالل النظر الى الجداول رقم ( )5+0+3+2يتبين لدينا ان غالبية المبحوثين هم من فئة االناث بنسبة
بلغت  %72.3والذين تبلغ اعمارهم بين الفئة العمرية من  29-26ونسبتهم  %56.7والذين يدرسون في
كليات انسانية بنسبة %54.1ومن طلبة السنة الثالثة في المرحلة الجامعية االولى .
القسم الثاني :أسئلة ذات عالقة بطبيعة متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا  ،لطفًا ضع إشارة عند
اإلجابة التي تراها مناسبة.
 - 6ما مدى متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
الجدول()6
التكرارات والنسب المئوية لسؤال الذي ينص ما مدى متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
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الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

مرتفعة

643

04

متوسطة

88

30.2

منخفضة

11

25.8

المجموع

257

%644

احتلت فئة مرتفعة المرتبة االولى بنسبة بلغت  %04ثم تلتها فئة متوسطة بنسبة بلغت  %30.2وجاءت
في

المرتبة

االخيرة

منخفضة

فئة

بنسبة

بلغت

%25.8

.

ويمكن القول ان الدراما التلفزيونية تحظى بمتابعة عالية من قبل غالبية المبحوثين حيث تعتبر قناة رؤيا
رائدة في العمل الدرامي وتنتج الكثير من االعمال الدرامية المميزة .
 كم عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا ؟الجدول()7
التكرارات والنسب المئوية لسؤال الذي ينص كم عدد ساعات مشاهدة الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

اقل من ساعة

83

32.2

من ساعة الى اقل من ساعتان

97

37.7

من ساعتين الى اقل من ثالث 33

62.8

ساعات
اكثر من  3ساعات

67.6

00

احتلت فئة من ساعه الى ساعتين المرتبة االولى بنسبة بلغت  %37.7ثم تلتها فئة اقل من ساعه في
المرتبة الثانية بنسبة بلغت  %32.3ثم جاءت فئة اكثر من ثالث ساعات المرتبة الثالثة بنسبة بلغت
 %67.6وجاءت في المرتبة االخيرة فئة من ساعتين الى اقل من ثالث ساعات بنسبة بلغت . %62.8
ويمكن القول ان معدل البرامج الدرامية بين ساعه الى ساعه ونصف لذلك جاءت نتائج الجدول كما هي
عليه .
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 ما هي األوقات التي تابعت فيها الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا ؟الجدول()8
التكرارات والنسب المئوية على السؤال الذي ينص ما هي االوقات التي تابعت فيها الدراما التلفزيونية
في قناة رؤيا؟
الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

فردية

663

03.9

جماعية

600

51.6

الفئة

التكرارات

النسبة المئوية

فترة الصباح

56

69.8

فترة العصر

88

30.2

فترة المساء

668

05.9

احتلت فترة المساء في االوقات المحددة للمبحوثين لقناة رؤيا المرتبة االولى بنسبة بلغت  %05.9ثم تلتها
فترة العصر بنسبة بلغت  %30.2وجاءت فترة الصباح في المرتبة االخيرة بنسبة بلغت  ، %69.8هذا
تعتبر فترة المساء الفترة االكثر رواجا لمتابعة وبث االعمال الدرامية عبر مختلف القنوات .
نمط متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
الجدول()9
التكرارات والنسب المئوية على السؤال الذي ينص ما نمط متابعتك للدراما التلفزيونية ؟
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احتلت فئة جماعية المرتبة االولى في نمط متابعة المبحوثين للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا بنسبة بلغت
 %51.6ثم تلتها فئة فردية بنسبة بلغت . %03.9
القسم الثاني :ما دوافع متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا ؟
الجدول ()11
التكرارات والنسب المؤية على السؤال الذي ينص دوافع متابعتك للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
النسبة

الفئات

التكرارات

للتسلية والترفيه

86

36.5

تمضية وقت الفراغ

77

29.9

تتميز مضمون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا بتنوعها

06

65.9

المئوية

محتوى الدراما التلفزيونية التي تقدمها قناة رؤيا تشبع حاجاتي في 31

60

متعة المشاهدة
اسلوب عرض الدراما التلفزيونية المقدمة في قناة رؤيا تخاطب 22

8.5

الشباب بطريقة جذابة
جاءت اجابة غالبية المبحوثين لصالح فئة التسلية والترفيه بنسبة بلغت  %36.5ثم تلتها فئة تمضية وقت
الفراغ بنسبة بلغت  %29.9ومن خالل النظر الى الجدول اعاله يمكن القول ان غالبية المبحوثين يتابعون
الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا من اجل التسليه والترفيه وتمضية وقت الفراغ بمعنى ان الدوافع
الطقوسية تقدمت على الدوافع النفعية للمبحوثين في متابعتهم لالعمال الدرامية التلفزيونية في قناة رؤيا .
القسم الثالث ،فيما يلي العوامل المحددة لتشكيل اتجاهاتك نحو مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تعرضها
قناة رؤيا،ما مدى توافقك عند كل عبارة ؟
الجدول()11
وسط الحسابي واالنحراف المعياري لسؤال الذي ينص العوامل المحددة لتشكيل اتجاهاتك نحو مشاهدة
الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة رؤيا،ما مدى توافقك عند كل عبارة؟
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موافق

الفئة

تمتاز الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا بعنصر 05

محايد
%68

421

معارض
57

1.94%

%22.8

االقناع والقبول لدى المشاهدين
مضمون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا يشبع 52

24.8

441

09

1.92

69.1

حاجاتي ورغباتي االجتماعية
تتفق القضايا المطروحة في الدراما التلفزيونية 15

21

44.

06

1.94

61.0

في قناة رؤيا مع اهتمامات المشاهدين
مضمون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا يشبع 32

62.8

444

4

4491

4

حاجاتي ورغباتي النفسية
جاءت اجابة غالبية المبحوثين عند فئة محايد لكل محور من محاور االسئلة المخصصة عند سؤال
المبحوثين عن العوامل المحددة لتشكيل اتجاهاتك نحو مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة رؤيا
.
حيث يمكن القول ان الدراما التلفزيونية المعروضة على قناة رؤيا من وجهة نظر المبحوثين ال تقدم
عناصر االقناع والقبول وال تشبع الحاجات والرغبات االجتماعيه عند المشاهد باالضافة الى حياد
المبحوثين مع البرامج التلفزيونية وانها ال تتفق مع القضايا المطروحة ويمكن تفسير هذه النتيجة وربطها
بالهجوم الكبير الذي شنه المتابعين على البرامج الدرامية التي عرضت على قناة رؤيا العتقادهم انها
اساءت الى المجتمع االردني والعادات والتقاليد التي يتبعها الشعب االردني باالضافة الى كثرة القضايا
ال تي رفعت على ممثليين مشهورين من قناة رؤيا من قبل افراد او جماعات او حتى مؤسسات حكومية
على

البرامج

تقدمها

التي

قناة

رؤيا.

الجدول()12
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب للعوامل المحددة لتشكيل اتجاهاتك نحو مشاهدة الدراما
التلفزيونية التي تعرضها قناة رؤيا
الفئة

الوسط الحسابي االنحراف

الرتبة

الترتيب

المعياري
4.008

تمتاز الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا بعنصر 6.72
االقناع والقبول لدى المشاهدين
663

ضعيف

الرابع

4.119

مضمون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا يشبع 2.60

متوسط

االول

حاجاتي ورغباتي االجتماعية
4536

تتفق القضايا المطروحة في الدراما التلفزيونية 6.07

ضعيف

الثالث

في قناة رؤيا مع اهتمامات المشاهدين
4.969

مضمون الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا يشبع 2.80

متوسط

الثاني

حاجاتي ورغباتي النفسية
القسم الرابع ،ما مدى االثر المتحقق لطلبة جامعة اليرموك في متابعتهم للدراما التلفزيونية في قناة
رؤيا؟
الجدول()12
التكرارات والنسب المئوية لسؤال الذي ينص ما مدى االثر المتحقق لطلبة جامعة اليرموك في متابعتهم
للدراما التلفزيونية في قناة رؤيا؟
الفئة

النسبة المئوية

التكرارات

65.3

تؤثر الدراما التلفزيونية في 53
قناة رؤيا على قيمي وعاداتي

1.9

تؤثر الدراما التلفزيونية في 20
قناة رؤيا على نمط سلوكياتي

58.6

تؤثر الدراما التلفزيونية في 246
قناة رؤيا على نمط اخالقياتي

69.7

ال تؤثر الدراما التلفزيونية في 18
قناة رؤيا على توجاهاتي

احتلت فئة تؤثر الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا على نمط اخالقياتي المرتبة االولى بنسبة بلغت %58.6
ثم تلتها فئة ال تؤثر الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا على توجاهاتي بنسبة بلغت  %69.7في ما جاءت فئة
تؤثر الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا على نمط سلوكياتي المرتبة الثالثة بنسبة بلغت  %69.7وجاءت فئة
تؤثر الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا على قيمي وعاداتي في المرتبة االخيرة بنسبة بلغت . %65.3
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القسم الخامس :فيما يلي االتجاهات المتحققة نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا ما مدى توافقك عند
كل اتجاه؟
الجدول ()12
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري االتجاهات المتحققة نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا ما مدى
توافقك عند كل اتجاه؟
موافق

الفئة

افضل مشاهدة الدراما التلفزيونية 32

محايد
62.8

444

غير موافق
4491

52

24.8

في قناة رؤيا على تلك المعروضة
على الفضائيات االخرى
تقدم قناة رؤيا كل ما هو جديد في 93

37.2

42.

6494

28

66.2

مجال الدراما التلفزيونية
تناسب

الدراما

التلفزيونية 44.

1491

99

39.1

30

63.1

المعروضة في قناة رؤيا مختلف
فئات المجتمع
تقدم قناة رؤيا الدراما التلفزيونية 65

2.94

651

14.7

32

62.0

باسلوب جذاب
تطرح الدراما التلفزيونية في قناة 441

169.

97

37.7

31
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رؤيا قضايا واقعية
جاءت اجابات غالبية المبحوثين عند فئتي افضل مشاهدة الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا على تلك
المعروضة على الفضائيات االخرى و تقدم قناة رؤيا كل ما هو جديد في مجال الدراما التلفزيونية لصالح
فئة محايد بينما جاءت اجابات غالبية المبحوثين عند فئة تناسب الدراما التلفزيونية المعروضة في قناة
رؤيا مختلف فئات المجتمع و تقدم قناة رؤيا الدراما التلفزيونية باسلوب جذاب و تطرح الدراما التلفزيونية
في قناة رؤيا قضايا واقعية عند فئة موافق .
حيث اجمع غالبية المبحوثين على ان الدراما التلفزيونية المعروضة على قناة رؤيا تتناسب مع مختلف
فئات المجتمع وتقدم باسلوب جذاب باالضافة الى طرحها لقضايا واقعية .
الجدول ()15
665

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب االتجاهات المتحققة نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا
ما مدى توافقك عند كل اتجاه؟
الفئة

الوسط الحسابي االنحراف

الرتبة

الترتيب

المعياري
4.575

افضل مشاهدة الدراما التلفزيونية في 2.48

متوسط

االول

قناة رؤيا على تلك المعروضة على
الفضائيات االخرى
4.107

تقدم قناة رؤيا كل ما هو جديد في 6.70

ضعيف

الثاني

مجال الدراما التلفزيونية
4.740

تناسب الدراما التلفزيونية المعروضة 6.17

ضعيف

الثالث

في قناة رؤيا مختلف فئات المجتمع
4.763

تقدم قناة رؤيا الدراما التلفزيونية 6.51

ضعيف

الرابع

باسلوب جذاب
4.764

تطرح الدراما التلفزيونية في قناة 6.55

ضعيف

الخامس

رؤيا قضايا واقعية
فرض الدراسة
 تختلف اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالف خصائصهم العواملالديمغرافية .
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t

Sig.

F

.535

.290

1.131

 Equal variances not assumedاالجتماعي

.535
-.647

.420

.655

.121

2.444

1.124
-.020

Equal variances assumed

السنة

 Equal variances not assumedالدراسية

-.646
1.156

Equal variances assumed

النوع

Equal variances assumed

الكلية

Equal variances not assumed
.893

.018

-.020

Equal variances assumed

الفئة

 Equal variances not assumedالعمريه

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالفالنوع االجتماعي حيث بلغت قيمة 4.535 = t
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية والسنة الدراسيةحيث بلغت قيمة 4.107- = t
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالفمتغير الكلية حيث بلغت قيمة . 6.651 = t
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالف متغيرالفئة العمريه حيث بلغت قيمة 4.424- = t
ابرز النتائج والتوصيات :
-6توصلت الدراسة الى ان ما نسبته  %70.2من افراد عينة الدراسة يتابعون الدراما التلفزيونية على قناة
رؤيا بينما احتلت فئة ال نسبة  %25.8بمعنى ان هنالك . 257
-2توصلت الدراسة الى ان غالبية المبحوثين هم من فئة االناث بنسبة بلغت  %72.3والذين تبلغ اعمارهم
بين الفئة العمرية من  29-26ونسبتهم  %56.7والذين يدرسون في كليات انسانية بنسبة %54.1ومن
طلبة السنة الثالثة في المرحلة الجامعية االولى .

667

-3توصلت الدراسة الى ان الدراما التلفزيونية تحظى بمتابعة عالية من قبل غالبية المبحوثين حيث تعتبر
قناة رؤيا رائدة في العمل الدرامي وتنتج الكثير من االعمال الدرامية المميزة .
-0توصلت الدراسة الى ان فترة المساء جاءت باعلى ترتيب اجابات المبحوثين عند سؤالهم عن الفترة
التي يفضلون فيها متابعة الدراما التلفزيونية بنسبة بلغت  %05.9ثم تلتها فترة العصر بنسبة بلغت
 %30.2وجاءت فترة الصباح في المرتبة االخيرة بنسبة بلغت %69.8
-5توصلت الدراسة الى ان دوافع متابعة المبحوثين للدراما التلفزيونية جاءت لصالح فئة التسلية والترفيه
بنسبة بلغت  %36.5ثم تلتها فئة تمضية وقت الفراغ بنسبة بلغت %29.9
-1ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية باختالف
النوع االجتماعي حيث بلغت قيمة t = 0.535
-7توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية والسنة الدراسية
حيث بلغت قيمة t = -0.647
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 االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال:محور العدد
تحدي المصداقية بمواجهة التضليل في بيئة اإلعالم الرقمي
Fact check, Fact-o-meter ، فتبينوا:دراسة تحليلية كيفية لمحتوى منصات
نسب نصوح مرعب
الجامعة اللبنانية

Abstract
This study is discussing the importance of controlling the flow of information in the
digital environment, and has also addressed the issue of “Information disturbance”, and
stressed on the fact of not directly self-trusting the digital contents, before checking the
credibility of its related sources.This study has analyzed the content of three digital platforms
for news facts revealing and truth check, i.e Fa Tabayyanou, Fact Check, and Fact-O-Meter.
Its goal consists of presenting the tools and techniques used by those platforms in verifying
information validity. The priority was to consider the qualitative approach in reviewing the
content, and reached that these platforms follow, in denying allegations, the time, place and
personal attributes of any suspicious picture. It also track the digital accounts responsible for
spreading, and rely on reputable search engines in its auditing, as well as reverse searching
methods and keywords checking, to identify the original source of any picture or information.
Moreover, referring to the international news agency can lead those platforms to their final
decision about any media content validity check. Fact-O-Meter has been distinguished in
checking the validity of Officials declarations, while the other two platforms has been
specialized in checking Photos and Video along with their related comments.
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مقدمة
يحفل اإلعالم الرقمي بمجموعة من المزايا التي جعلته يستحوذ على االهتمام الجماهيري بشكل
الفت .وهو يعبّر حاليا عن إندماج كل وسائل اإلعالم التقليدي في أداة واحدة هي الهاتف الذكي ،الذي ال
تتع ّدى مساحته بضع سنتيمترات ،ولكنه يوصل مستخدمه بكل أنحاء العالم .وهو يحقّق كل وظائف
اإلخبار والتعليم والثقافة والترفيه .وفرض اإلعالم الرقمي نفسه في التجاذبات الدولية ،وفي األداء
الصحفي ،وفي الحياة اليومية لألفراد .ولكن يمتلك اإلعالم الرقمي وجها مظلما يبرز من خالل التضليل
المقلق الذي ينتج عنه .وتش ّ
ق المصداقية وحدها طريقها في متاهات التضليل الرقمي ،ولكنها لألسف تغيب
في كثير من الحاالت .وبرزت في الفترة األخيرة ،منصات رقمية تهدف إلى تنقية المحتوى اإلعالمي
العربي من األخبار الزائفة والمضللة ،عبر تحرّيها للحقيقة في كل ما يُنشر .وستقوم الباحثة من خالل هذه
الدراسة بتحليل مضمون كيفي لبعض المواد اإلخبارية المنشورة على صفحات المنصات الرقمية
الثالث Fact check :

من النهار اللبنانية Fact-o-meter ،من مؤسسة مهارات ،ومنصة

"فتبيّنوا"للتوصّل إلى األساليب والوسائل التي تستخدمها في تعرية التضليل ،وإثبات الحقيقة.
.1

إشكالية الدراسة

يؤدي التضليل اإلعالمي إلى إلحاق األذى والضرر المادي والمعنوي بالفئات التي
يستهدفها ،سواء أكانت أفراد أم جماعات أو حتّى دول .وق ّدم اإلعالم الرقمي بسرعة إنتشاره وصعوبة
السيطرة عليه ،فرصة سانحة لمن يريد العبث اإلعالمي وتشتيت الرأي العام .وعندما تنبري مؤسسات
عديدة عالمية وفي الوطن العربي للتص ّدي لهذا التضليل ،من خالل بذل كل جهودها الصحفية في سبيل
التحقّق من األخبار ،وكشف الكاذبة منها ،وإعالء شأن المصداقية ،فهذه ظاهرة إعالمية إيجابية تستحق
الدراسة وتسليط الضوء عليها .وتبزغ في رحابها اإلشكالية التالية :ما الوسائل واألساليب التي تستخدمها
من مؤسسة مهارات ،ومنصة  Fact-o-meterمن النهار اللبنانيةFact check ،ك ّل من منصات:
"فتبيّنوا" لدحض المحتوى المضلل وتصويب المسار اإلعالمي؟
.2

مفاهيم الدراسة

المصداقية" :تعني المصداقية من منظور الوسيلة اإلعالمية ،إدراك الرسائل اإلخبارية كإنعكاس
لألحداث التي وصفها القائم باإلتصال .أ ّما من منظور المتلقي ،فتوازي الدرجة التي يحكم عندها الفرد
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على إدراكاته بإنعكاس صادق للواقع .وتشير المصداقية إلى تلك المؤشرات التي تساعد على تحديد
مصداقية المضمون الصحفي مثل التوازن في مقابل التحيّز ،والتعددية مقابل األحادية ،والثقة مقابل
التشكيك ،والتكامل مقابل التجزئة ،فضال عن الكفاءة المهنية والوضوح ،وحرية الممارسة اإلعالمية،
ومراعاة إهتمام الجمهور واألخالقيات العامة .وتع ّد المصداقية المك ّون األساسي لنجاح عملية اإلتصال".
(حسين ،وعبدالحسن ،2460 ،ص)51 .
التضليل اإلعالمي " :هو نشاط تخريبي سيكولوجي يرتكز على حرب الكالم واألفكار والمفاهيم.
وهو شكل من أشكال الدعاية ،والسالح العصري السريّ ،وله أساليب مختلفة منها الكذب والخداع
واإلشاعة ،والتشويش ،وإخفاء الحقائق ،وإختالق وقائع ممسرحة ،ونشر الشائعات( ".العبدهللا،2460 ،
ص)642.
.2

متاهات التضليل العالمية

ّ
إن اإلعالم الرقمي يجسّد في صميم بنيته التكنولوجية ،الالمكان والالزمان ،بحيث يتيح الولوج إلى
المعلومات التي يختزنها في أي وقت ،كما يتجاوز الحدود الجغرافية عبر شبكته التي تغطّي أصقاع العالم.
"ولكن يمكن لمواقع اإلنترنت أن تكون منحازة ،وتوفّر معلومات غير مسندة ،أو تحمل آراء شخصية غير
مدعومة ،أو تق ّدم بيانات ومعلومات غير م ّوثقة مع غياب تام أو غير مكتمل لبيانات المسؤولية الخاصة
بالقائمين على هذه المواقع( ".بشير ،2447 ،ص)65.
وال ينبغي أن يحمل غنى التجربة اإلتصالية التي تمنحها اإلنترنت على تجاهل المخاطر التي
تكتنفها ،ففرصة اإلبحار عبر الويب قد تحمل تهديدا حقيقيا لر ّوادها ،ويمكن أن تستهدف الفرد في صحته،
سمعته ،وقته ،وماله...ويبقى في الحسبان عمليات التنميط التي تختزلها الشبكة العنكبوتية ،والتي من شأنها
بناء صور ذهنية سلبية تجعل المستخدم الذي يستسلم لها أسيرا لقوالب فكرية ،أبعد ما تكون عن أصالة
هويته وسم ّو معتقداته.
من ناحية أخرى ،لم تعد القوة اليوم تعتمد على الثروة والسالح والمعطيات الجيوسياسية للدول
فحسب ،بل أصبحت القوة تعني القدرة على النفاذ إلى الشبكة والسيطرة على التدفّقات المعرفية فيها .لذا
تهتم الدول الكبرى بفرض سيطرتها في المجال الرقمي ،وتحصين نفسها من الهجمات اإللكترونية
وعمليات القرصنة ،ويشهد الميدان الرقمي منافسة شديدة بين الدول إلستقطاب عناصره الفاعلة
وإستغاللها في تكريس مشاريع الهيمنة.
وال تعود نشأة التضليل اإلعالمي إلى المرحلة الرقمية الراهنة ،إنّما تمت ّد جذورها في وسائل
اإلعالم التقليدي ،ولكنّها عرفت كثافة غير مسبوقة بفعل خصائص األدوات الرقمية .وباتت البروباغندا
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تنتشر من خالل صفحات الشبكة العالمية ،التي يمكن تحديدها بكونها "توجيه المعلومات والرسائل
المر ّكزة بهدف التأثير في آراء وسلوك أكبر عدد من األشخاص ،وهي مضادة للموضوعية في تقديم
المعلومات ،وكثيرا ما تعمد إلى إعطاء معلومات ناقصة ،للتأثير على األشخاص عاطفيا عوضا عن الرد
بعقالنية ،والهدف منها هو تغيير الوقائع إستجابة ألجندات سياسية"( .بارني ،2465 ،ص)227 .
لذا ،وإن بدا المحيط الرقمي متناغما مع دمقرطة اإلتصال ،والحرية الفردية ،وإلغاء الحواجز ،إالّ
ّ
أن اإلرادة الدولية تقوم بتحريك مفاصله ،والتالعب بمحتواه ،بما يضمن لها المزيد من التح ّكم والنفوذ
السيبراني.
"ويتّجه العالم اليوم إلى ترسيخ آليات من التعولم تمارس سطوتها على أنظمة الشبكات لرصد ما
يجري في العالم ،للتم ّكن من ضبط كيفيات عمله ،وترتيب معالمه األساس ،وحتى ال تحدث إنفالتات تخلّ
بالتوازنات الحافظة لتراتب معيّن في العالقات الدولية ،على الرغم من المآزق واإلختناقات ،والعنف
المادي والرمزي ،اللذين يمارسان في العالم بأشكال مختلفة( ".كمال ،2462 ،ص)53.
وترتكز العولمة على قواعد الرأسمالية وتستلهم منها مبادئها ،وهي تعكف على إستغالل الرأسمال
البشري والتقني في خدمة مصالح الكيانات الكبرى التي ال تنف ّ
ك تزيد من أرباحها ،موهمة س ّكان العالم
بطوباوية مواقع التواصل االجتماعي في سعيها لزيادة التقارب بين الحضارات ،وإلغاء المسافات،
وتحقيق اإلنسجام العالمي .وربما م ّكنت "القرية الكونية" أي فرد من اإلتصال باآلخر ،لكن تشهد هذه
القرية حروب ونزاعات بال نهاية.
وفي ظ ّل مواقع التواصل االجتماعي" ،يتولّد إضطراب المعلومات والذي يشمل الهجاء والمحاكاة
الساخرة ،والروابط المضلّلة ،واإلستخدام المضلّل للتعليقات التوضيحية أو الصور ،أو اإلحصائيات،
باإلضافة إلى المحتوى األصيل الذي تتم مشاركته خارج سياقه ،أو المحتوى اإلنتحالي والملفّق .ويخلط
الكثير في الحديث بين المعلومات الخاطئة والتضليل ،مع ّ
أن األولى تعني معلومات مغلوطة يعتقد
الشخص الذي ينشرها أنها صحيحة .وأ ّما التضليل فهو يعتمد على معلومات يعلم الشخص الذي يقوم
بنشرها أنها خاطئة ،فهي كذب متع ّمد ومقصود من قبل جهات فاعلة ومؤذية تستهدف عن سبق إصرار
أشخاصا بعينهم بهدف تشويه سمعتهم(".واردل ،ودراخشان ،2424 ،ص)04.
ليست مواقع التواصل االجتماعي دائما مساحات لقاء ومشاركة إيجابية ،وإطراء وتمكين ،بل هناك
جوانب مظلمة تخترقها ،وقد تؤذي أفراد أو مجموعات على أساس عنصري .وتزدحم اإلنترنت بموجات
السخرية المنظّمة التي تصيب الفئات المستهدفة باإلحباط والخيبة ،وقد يصبح اإلنطواء واإلبتعاد خيارا
للبعض لتجنّب التضليل ،وقد يختار البعض اآلخر المواجهة والتص ّدي للتضليل الذي يتربّص به على
الويب.
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وال تتوقف المشكلة عند غزارة المحتوى السلبي وزيفه ،بل تتع ّداها إلى عملية تضليل مدبّرة لطمس
الحقيقة ونشر المعلومات الباطلة على نطاق واسع في سبيل تحقيق غلبة أطراف على أخرى.
وث ّمة تضليل من نوع آخر يقع في بيئة اإلعالم الرقمي ،وهو إنحياز محتويات اإلعالم الجديد لرأي
المستخدم خاصة مع الخوارزميات التي تبرمجت عليها معظم مواقع التواصل االجتماعي ،حيث تظهر
المنشورات وفقا "إلعجابات" المستخدم السابقة وفق عمليات البحث الماضية التي قام بها ،وبذلك يظهر
محتوى يوافق رأيه كل مرّة ،بينما تبقى اآلراء ووجهات النظر المختلفة محجوبة عنه .وهذا يتنافى مع
جوهر المصداقية وروحها .إذن ،تسهم نتائج محرّكات البحث ،وطرق إحصاء اإلعجابات في خداع
المستخدم والتالعب بما يُعرض أمامه من معلومات ،من حيث ال يدري.
.2

األفراد صانعو التضليل وضحاياه

"يتعرّض األفراد الذين يولون مواقع التواصل االجتماعي أهمية قصوى إلى خطر داهم ألنهم
يتعاملون مع مع المعلومات التي ترد فيها بكونها ذات مصداقية عالية .ويظنون أنّهم وصلوا بفضلها إلى
حالة التشبّع المعرفي ،فيتجاهلون مصادر المعلومات األخرى)Ferreira, Borges, 2020, p.119( ".
ال تجدر بمواقع التواصل االجتماعي أن تكون المرجع الوحيد ،والزاد المعرفي الذي ينهل منه
المستخدمون بدون طرح عالمات اإلستفهام حوله ،وإالّ وقعوا فريسة اإلشاعات التي تلقى رواجا في
شبكات التواصل .ومع تعدد الوسائط ،يجب أن تدور الشكوك حول مصداقية كافة النصوص ،والصور
والفيديوهات ،وخلّوها من التحريف والتزوير.
وينبري أبرز مثال على التش ّوهات المعرفية التي قد تنتاب الشبكة في تقنية " " Deep Fakeالتي
بإمكانها من خالل تزويدها ببعض الصور لشخص ما ،إختالق فيديو كامل عنه ال ّ
يمت إلى الحقيقة بصلة.
وقد يجري هذا األمر في سياق المزاح بين األصدقاء ،كما قد تصل خطورته إلى إبتزاز األشخاص
وإلحاق الضرر بهم.
لقد أثبتت الدراسات ّ
أن إدراك الفرد لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر تتمتّع بالمصداقية ،تتح ّكم
به عوامل مثل :اإلتصال الشخصي ،مناقشة الموضوعات مع الغير ،حجم التعرّض اإلعالمي،
اإليديولوجيا السياسية ،واإلنتماء الديني .وتؤكد المقاربات ميل األشخاص لإلهتمام بالمنصّات التي يثقون
بها ،وتتماهى مع أفكارهم ،وهم يتجنّبون المواقع المعارضة لوجهات نظرهم .وهذا ما يثبت إستمرار
مفهوم التعرّض اإلنتقائي للمضمون)Salaudeen, 2020( .
وبذلك ،يتأثّر مستخدم واقع التواصل االجتماعي بالتفضيالت التي يختارها أصدقاؤه ،والقضايا
التي يثيرونها ،والتي تدور حوارات بينهم حولها .ومن جهة أخرى ،تلعب المعتقدات الفكرية التي يتبنّاها
625

الفرد دورا في توجيه عالقاته الرقمية ،ومواقفه وإنطباعاته .ومن خالل اإلنتقاء المتكرر للمحتوى الذي
يلبّي الرغبات الخاصة ،يمكن أن تحدث عملية تضليل ذاتيةّ ،
ألن الفرد يمتنع عن اإلنفتاح على اآلخر
المختلف عنه ،والتعرّف على ما ينتجه وينشره من معلومات وأخبار.
" ّ
وإن معظم األشخاص الذين يتشاركون األنباء على مواقع التواصل االجتماعي ال يتوقّفون للتحقق
من صحّتها .وهذا ما يخلّف تداعيات جسيمةّ ،
ألن األخبار المغلوطة والمختلقة تتسبّب بإنعكاسات
فادحة)Wada, 2018, p.253(".
ّ
وإن الفوضى المعرفية التي تحصل في ظ ّل جائحة كورونا ،وما يتّصل بها من أخبار اإلصابات
والوفيات واللقاحات ،تؤ ّكد أهمية معيار المصداقية اإلعالمية ،خاصة ّ
أن األخبار الموثوقة والحقائق
المجرّدة من أي تالعب ،هي وحدها القادرة على تمتين ُعرى األمن الصحي .لقد رافق الجائحة منذ بدايتها
وحتى اليوم الكثير من األخبار الكاذبة التي من شأنها زعزعة االستقرار ،وحرمان األفراد من الوعي
الحقيقي بمصادر كوفيد  ،69وطرق الوقاية منه ،وأساليب عالجه والتعافي منه.
" وتبرز الحاجة إلى الثقافة اإلخبارية لفهم لغة األخبار ومصطلحاتها كنوع ثقافي قائم بذاته ،من
أجل إدراك الفنون التحريرية التي تتميّز بالمصداقية ،ونبذ األخرى التي تقف وراء نشرها دوافع خبيثة.
ولكن النظرة الواقعية تحتّم اإلعتراف بأنّه ال يمكن القضاء على التضليل اإلعالمي بشكل تام ،ألن
األشخاص الذين يتّلقون األخبار ،يتلقّفونها بقلوبهم ،وليس من خالل عقولهم فقطAbu-Fadil, 2018, ( ".
)p.70
وعندما تنقل شبكات التواصل االجتماعي األخبار من المواقع اإلخبارية أو من الصحف
اإللكترونية ،ينبغي تو ّخي األمانة ،وعدم اإلجتزاء ،أو الحذف ،أواإلضافة ،أو التشويهّ ،
ألن إخضاع
األخبار والمقابالت والتحقيقات والمقاالت ألهواء مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يمثّل العمق
السحيق للتضليل اإلعالمي.
"وال يمكن إغفال أهمية المصداقية ألنها تتبلور في صميم عملية إتخاذ القرارات من قبل أفراد
المجتمع .وتُقاس مصداقية المعلومامات بمدى مالءمتها لإلستخدام ،ومدى إمكانية اإلعتماد عليها،
والوثوق بها)AlRubaian et al.,2019, p.282( ".
ال يتعرّض األفراد للرسائل اإلعالمية واإلتصالية لمجرّد قضاء الوقت ،بل تحت ّل هذه الرسائل
مكانة جوهرية في عملية صنع القرارات الحيوية ،ورسم الخيارات المصيرية ،وسلوك المسارات الهادفة.
لذا تتضاعف أهمية العناية بطرق عرض وصياغة ّ
وبث هذه الرسائل وتشاركها.
لكن تتولّى مواقع التواصل االجتماعي تعميم خطاب الكراهية في بعض األحيان ،ضاربة بعرض
الحائط المصداقية كقيمة أخالقية وإجتماعية ومهنية .ويت ّم إختالق مضامين معيّنة تكون بمثابة نماذج
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للحرب النفسية الموجّهة ضد فئات وشرائح محددة .وغالبا ما تنتشر أخبار مفبركة تمسّ بسمعة اآلخرين،
ويجري تضخيم أو تقزيم بعض القضايا ،بما يشبه الغزو الفكري الذي يجتاح مواقع التواصل االجتماعي.
.5

مصداقية الصحفيين بمواجهة التضليل

" تش ّكل اإلنترنت التي إكتسحت كل الفضاءات تح ّديا حقيقيا للصحافة .ويتجلّى ذلك في طبيعة
الشبكات الجديدة لإلتصال التي تغيّر بعمق في طرائق البحث عن األخبار وإنتاجها وتوزيعها .ولكن،
المفارقة ّ
أن العالم وهو يعيش هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه ،يبدو عاجزا عن توقّع نتائج وآثار اله ّزات
التي تعرفها كل الفضاءات الجماعية .وأكثر من ذلكّ ،
فإن أصحاب الشركات إستحدثوا إستراتيجيات
جديدة ،ووضعوها موضع التنفيذ بدون أن يكون هناك وضوح كامل في األسس النظرية التي قامت عليها.
ويُقال نفس الشيء عن الصحافة ،فربما يكون العالم مقبل على ثورة في الممارسة الصحفية ،ولكن بدون
توفّر أدنى حد من التحليل الموضوعي الجماعي لهذه الظاهرة( ".رابح ،2461 ،ص)646 .
وتُلقى على عاتق الصحافيين في كل أنحاء العالم مهمة تثبيت المصداقية والتشبّث بها ،ألنهم
المدافعون الحقيقيون عنها ،وهم أهل إلنجاز هذه المهمة اإلنسانية بالدرجة األولى ،قبل أن تكون معرفية.
ّ
وإن مواقع التواصل االجتماعي تستهدف الصحفيين في عقر دارهم -إذا ص ّح التعبير -من خالل محاولة
تكوين مضمون هجين يطغى على القصص اإلخبارية التي يحرّرونها.
في الحقيقة ،تتطّلب معالجة المشهد اإلتصالي المنبثق من مواقع التواصل االجتماعي ،مشاركة
الشخصيات األكاديمية والباحثين في علوم اإلعالم والصحافة ،في بناء فلسفة إعالمية واضحة ،تكون
المصداقية عمادها ،والتكنولوجيا أداتها ،والتضليل خصمها.
"وتفيد الدراسات ّ
أن الصحافيين يلجأون إلى مواقع التواصل االجتماعي ،ولكنهم ال يثقون بها بنفس
درجة ثقتهم بوسائل اإلعالم التقليدي .(Herrero, 2015, p.165( ".وهذا يب ّشر بالخير لناحية تنبّه
الصحفيين ألساليب التضليل عبر الشبكات االجتماعية ،وهم ليسوا مدعوين للحذر منه فحسب ،بل إلى
مكافحته بما يمتلكون من معلومات موثّقة ومصنّفة ومتكاملة.
" وعلى الصحفي أن يقتنع أن أي شيء في البيئة الرقمية قابل أن يكون مادة للتالعب والتضليل،
وأن يدرك أن ث ّمة نطاقا واسعا من األفراد والهيئات التي لديها الدافع للقيام بذلكّ .
إن التحقق في البيئة
الرقمية يعني عدم التعاطي مع أي شيء بحسب ما يظهر ،بل يجب إدراك ّ
أن بعض العناصر التي قد
تظهر قابلة لإلحصاء ومرتبطة بالبيانات ،مثل عدد اإلعجابات ،والمشاركات ،وإعادة التغريد،
والزيارات ،ومراجعات المنتجات ،هي أيضا عناصر يمكن التالعب بها بسهولة ،وهذا ما يحصل في
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كثير من الحاالت .ويرتبط التوجّه الواعي بمعادلة واضحة :تعطيل الثقة التلقائية بكل ما يتعرّض له
الصحفي( ".سيلفرمان ،2424 ،ص.)68-67.
وبالتالي ،تكون الثقة في مضمون إتصالي كاذب ه ّدامة .وتصبّ مصادقة الصحفي عليه ،أو حتّى
الصمت حياله ،في خانة دعم التضليل وإخفاء الحقيقة عن الجمهور.
" وتثير صفة المصداقية العديد من القضايا الخالفية في الحياة الصحفية واإلعالمية ،ومن بين هذه
القضايا تساؤل حول إمكانية التضحية بعنصر التأكد من صدق الخبر من أجل الحصول على سبق
صحفي( ".الفالحي ،2467 ،ص)665.
ويزداد حجم المسؤولية بعهدة الصحفيين ،مع سعيهم لمواكبة التطورات ،ومجاراة سرعة إيقاع
شبكات التواصل االجتماعي ،م ّما يفرض عليهم الحكم المباشر على المواد الصحفية المتبادلة وتقييمها ،في
بيئة اإلعالم الرقمي التي تغري آنية المعطيات فيها على المجازفة بالمصداقية أحياناّ .
إن ج ّل ما يت ّم تداوله
عبر اإلنترنت مؤقت وعابر وزائل ،إالّ ّ
أن إرتكاب األخطاء اإلعالمية قد يولّد آثار سلبية بعيدة المدى،
على صعيد مؤسساتهم التي ينتمون إليها ،وسمعتهم لدى الرأي العام ،ناهيك عن التداعيات االجتماعية
الشاملة.
"وث ّمة ضغوط إقتصادية وتكنولوجية وسياسية تضاف إلى الرغبة الدائمة في الحضور على مواقع
التواصل االجتماعي ،ونقل األخبار بسرعة ،وتحقيق نسب متابعة عالية ،وزيادة مطّردة في أعداد
المتابعين .وكل ما سبق أ ّدى إلى نشوء بيئة رقمية خصبة يتكاثر فيها التضليل اإلعالمي(Mavridis, (".
2018, p.14
وليس الصحفي بمنأى عن محاوالت التضليل اإلعالمي ،إنما ينتظر منه الجميع أن يكون دوما
أكثر مصداقية من سواه ،فال يكون رهينة ألحد ،بل متحررا من كل ما يع ّكر صفو رسالته اإلعالمية
ك ّ
ونبلها .وال ش ّ
أن اإلغراءات المالية ،واإلمالءات السياسية ،والتحديات التكنولوجية ،باإلضافة إلى
الترهيب االجتماعي ،تحاصر الصحفي أثناء تأديته لدوره .وربما يدفع بريق الشهرة البعض إلى اإلنزالق
نحو هاوية التضليل اإلعالمي ،لذا على الصحفي أن يبقى خارج لعبة رفع نسب المتابعة ،وإال أضحى
أسير مواقع التواصل االجتماعي .والب ّد من التركيز على المعرفة كأولوية تتجلّى من خاللها قيمة
المصداقية اإلعالمية .ويبقى مسار المعرفة الحقيقية مستقيما في حين تتع ّدد أوجه وحيل التضليل.
" ويوجد تياران في تحديد ماهية المعرفة .يذهب أصحاب التيار األول إلى التعامل مع المعرفة
بوصفها حقيقة مطلقة تتّسم بحضور كلّي في حقول المعرفة العلمية المعاصرة .لذا فالمعرفة لديهم كيان
مج ّرد يحضر بمعزل عن ذات العارف .أ ّما أصحاب التيار الثاني ،فيع ّدون المعرفة منتجا بنيويا يترعرع
داخل حدود المجتمع ،لذا ينبغي التعامل معها بوصفها إنشاء إجتماعيا ،ينصبغ بصبغة المجتمع ،نتيجة
لعمليات التواصل المستديم بين أفراده(" .الرزو ،2461 ،ص)694.
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.6

منهج الدراسة:

تتّبع هذه الدراسة المنهج الكيفي .وهو منهج يصل إلى النتائج بطرق غير إحصائية ،ويسعى إلى
التبصّر والفهم ،واإلشكالية فيه إستكشافية ،وللبحوث السابقة دور ثانوي فيه ،ويتميّز بتحليل محتوى لغوي
وتفسيري ،ويكون ذاتيا ،مرنا ومتطوراّ ( .
عالم.)2464 ،
ّ
وإن البحث الكيفي إستقرائي بطبيعته ،ويغوص في المعاني واألفكار التي يتضمنها مجال ما،
وير ّكز على الكلمات أكثر من األرقام.)Haradhan, 2018 ( .
كما يعتبر المنهج الكيفي األفضل لدراسة العلوم اإلنسانية ،ألنه ال يحتاج إلى السير وفق قواعد
ومعادالت ،بل يجعل الباحث يتعلّم أثناء قيامه بالتحليل .ويميل التحليل الكيفي إلى تبنّي تصميم البحوث
المرنة التي تعتمد على بيانات غير مهيكلة نسبيا ،ضمن عيّنة بحث صغيرة تت ّم دراستها نصيا ،من دون
حاجة للجوء إلى اإلحصاء واألرقام( .حالوة.)2465 ،

 .8مجتمع الدراسة وعينتها:
تش ّكل المن ّ
صات الرقمية الهادفة إلى التحقّق من مصداقية األخبار مجتمع الدراسة الحالية ،وهي
متعددة ومنتشرة على النت .وإختارت منها الباحثة ثالث منصّات هي Fact check :من النهار
اللبنانية Fact-o-meter ،من مؤسسة مهارات ،ومنصّة "فتبيّنوا" األردنية .ومن كل منصّة ،قامت
الباحثة بتحليل أحدث  3مواد إخبارية ت ّم التحق ّ
ق من صحّتها .وبالتالي ،بلغت مفردات العيّنة تسعة أخبار
تحقّقت من مصداقيتها المنصّات اآلنفة الذكر على صفحاتها.
 .9منصة النهار اللبنانية:
 # Fact checkالنهار تتحقق :عبارة عن زاوية ثابتة من حيث الحضور ،ومتجددة من حيث
المضمون .وتتوسّط خانتي "آخر األخبار" و "كتّاب النهار" .وهي بذلك مدماك أساسي من موقع جريدة
النهار اللبنانية على شبكة اإلنترنت.
تحقّقت جريدة النهار من الخبر اآلتي في  :2426 /5 /25البابا فرنسيس يقبّل يد اليهودي زعيم
عائلة روتشيلد؟ وأوردته مع عالمة إستفهام ،وأتبعته بعبارة " :إليكم الحقيقة  Fact check.وبذلك ،تعبّر
النهار عن رسالتها ودورها في كشف حقيقة الخبر المضلل.
بدأت النهار بوضع صورة البابا المتناقلة مع الشرح الخاطئ المرفق بها ،ومصدرها تويتر.
وأفادت ّ
أن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يتناقلون صورة للبابا فرنسيس بمزاعم أنه يظهر فيها
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وهو يقبّل يد اليهودي زعيم عائلة روتشيلد .وتؤكد النهار بوضوح ّ
أن هذا االدعاء ال صحة له ،إضافة إلى
إستخدامها كلمة مزاعم في اإلشارة له .وتردف ّ
أن هذه الصورة تظهر البابا مع أحد الناجين من محرقة
اليهود في الحرب العالمية الثانية ،ويدعى أليعازر غرينفيلد أمام نصب المحرقة في القدس .وتعود
الصورة إلى تاريخ  21أيار  .2460وهكذا ح ّددت النهار زمان ومكان الصورة ،وظروف إلتقاطها،
وهوية الشخصيات فيها.
وفي عنوان فرعي ،تقول الصحيفة "النهار دقّقت من أجلكم" ،م ّما يوضح المسؤولية التي تضطلع
بها النهار إزاء قارئيها .وتستخدم كلمة "الوقائع" في إطار مجابهتها التضليل بالدليل .فتذكر كل الحسابات
التي تناقلت صورة البابا مع الشرح الخاطئ لها كروابط تشعبية .وتبرز حرفيتها في الكشف عن جذور
التزييف.
وعندما تذكر العنوان المزعوم حرفيا ،تركن إلى عبارة (بدون تدخل أو تصحيح).
وتحت عنوان التدقيق :تبيّن النهار أنها قامت بالبحث عن هذه الصورة بإستخدام كلمات مفاتيح،
وتعلن ّ
أن كل المزاعم المرفقة بالصورة غير صحيحة .ويقود البحث العكسي عنها بواسطة غوغل ،إلى
موقع  Getty Imagesالذي نشرها في  21أيار  ،2460مع الشرح اآلتي" :البابا فرنسيس يصافح
الناجي من المحرقة إليعازر غرينفلد خالل زيارته متحف الهولوكوست في القدس ".وينشر الموقع
المذكور صورا أخرى للبابا وهو يقبّل أيادي ناجين آخرين من المحرقة .إذن ،الصورة غير متالعب بها،
إنما الشرح المرافق لها خاطئ ومضلل.
تكتفي الباحثة بهذا القدر ،ألن النهار تعمد إلى تكرار الفكرة عينها ولكن بصيغ متشابهة .ولمست
الباحثة التكرار الواسع للموضوع نفسه ،م ّما قد يؤثّر سلبا على القارئ ،خاصة ّ
وأن اإلطالة في سرد
ووصف الوقائع ،وإعادتها وإسترجاعها بشكل مكثّف قد يبعد القارئ عن الصحيفة .وليس المطلوب منها
التخلّي عن الدقة ،إن ّما اإليجاز في ذكر التفاصيل بغية التوصل إلى نتيجة ص ّحة الخبر من عدمه بشكل
سريع ،بدون اإلستغراق في الزوايا الجانبية للخبر الذي يت ّم التحق ّ
ق منه ،مع ضرورة اإلشادة بأهمية العمل
الذي تنجزه النهار من خالل  ،Fact checkوأنها منحت جهدها وموقعها إليصال الحقيقة ،ودحض
األكاذيب التي تنتشر على الشبكة كالنار في الهشيم.
وفي خبر آخر يحمل عنوان "المطار الجديد لدبي" إليكم الحقيقة  Fact check #بتاريخ /5/20
 2426مع صورة ما يبدو أنه مدرج كبير للطائرات أقيم على جزيرة في شكل طائرة كبيرة:
تقول النهار بشكل حاسم أن هذا اإل ّدعاء ال صحة له .وال تظهر الصورة مشهدا حقيقيا ،بل هي
رسم دعائي لمعرض دبي للطيران  ،2467وتح ّدد اسم الفنان الذي أنجزه وهو األلماني توبياس فستفيلد.
وتضع النهار على شكل روابط تشعبية كل الحسابات الرقمية التي زعمت أن هذه الصورة تعود
لمطار دبي .وتقصّت الصحيفة حقيقة الصورة من خالل البحث العكسي عنها بواسطة غوغل ،وأوضحت
634

أنها وجدت ّ
أن الفنان صاحب الصورة متخصص بالواقع اإلفتراضي ثالثي األبعاد والرسم النحتي .وتشير
أن التع ّمق في البحث عبر إستخدام كلمات مفاتيح باللغة اإلنكليزية أظهر ّ
النهار ّ
أن موقع cargo
 collectiveهو الناشر الفعلي للصورة مع الشرح الصحيح لها بكونها رسم دعائي أو إعالني لمعرض
دبي للطيران .2467
ومرة جديدة ،تجد الباحثة نفسها أمام التكرار المستمر للفكرة عينها في سياق كشف الحقيقة ،وهذا
ما ال يجب أن تقع صحيفة عريقة كالنهار بهّ ،
ألن من شأنه إضعاف ميزة تقصّي الحقائق التي تنتهجها.
وال ب ّد من اإلشارة بتقدير إلى ّ
أن النهار تكشف عن األدوات التقنية التي تستخدمها ،وال تحتكرها.
وتحقّقت النهار من الخبر الذي ي ّدعي أن مغناطيس يلتصق بأذرع األشخاص بعد تلقيهم لقاح
كورونا ،بتاريخ  .2426/5/26إليكم الحقيقة Fact check #
عرضت بداية الصور المتناقلة ألشخاص ا ّدعوا إلتصاق المغناطيس بأذرعهم في مكان تلقيهم
اللقاح ،ومصدرها فيسبوك.
تشير المزاعم ّ
أن اللقاحات تحتوي على معادن أو رقائق إلكترونية مايكروية ،ت ّم حقنها بأجسام
متلقي اللقاحات وفقا لإلدعاء .بينما تؤكد النهار أن هذه المزاعم غير صحيحة ،وفقا للعديد من الخبراء في
الفيزياء والطب.
وتحت عنوان" :النهار دققت من أجلكم" ،أوردت أن أي من لقاحات كورونا ال يحتوي على
مكونات معدنية وفقا لوكالة رويترز .وق ّدمت تصريحات ألطباء متخصصين في األمراض المعدية،
وخبراء في الفيزياء ،والتي أثبتت ّ
أن اللقاح يتك ّون من بروتينات ودهون وأمالح وماء ومواد كيميائية
تحافظ على الرقم الهيدروجيني ،وهذا كل شيء.
وضمن فقرة النتيجة :تنفي النهار المزاعم التي ت ّدعي إلتصاق المغناطيس بأذرع من تلقوا اللقاح.
وتختم بنشر فيديو لكاتب علوم بريطاني يدعى ميك ويست ،يجري فيه اختبار على قطعة نقود ليظهر ّ
أن
األمر مجرّد حيلة من خدعة كرنافالية قديمة ،حيث تلتصق العمالت المعدنية أو األشياء الملساء األخرى
بأجزاء مختلفة من الجسم إذا كانت البشرة دهنية.
تن ّوعت أساليب النهار في كشف الحقائق حيث إستندت إلى وكاالت أجنبية وتصريحات طبية في
سبيل تبيان الحقيقة .ولكن لم يسلم هذا الخبر أيضا من منحى التكرار في المعلومات الذي ال يستسيغه
القارئ العصري.
.01

منصة "مهارات":
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تُعرّف مؤسسة مهارات بنفسها أنها تُعنى بتعزيز حرية التعبير وتطوير اإلعالم في لبنان والعالم
العربي ،وتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام ،إضافة إلى رصد أوضاع حرية التعبير في المنطقة
العربية .وتتضمن قسما خاصا بالتحقق من المعلومات  Fact-o-meterوهو عضو في الشبكة الدولية
للتحقق من المعلومات،

 ،IFCNويهدف للتحقق من تصريحات ووعود المسؤولين من أجل تزويد

المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها لمراقبة مدى دقة المعلومات التي يوردها المسؤولون.
وبذلك تختلف غاية وآلية التحقق من المعلومات بين منصتي "مهارات" و"النهار " .فتالحق
"النهار" الفيديوهات والصور للتثبّت من مصداقيتها ،في حين تسعى "مهارات" للتحقق من دقة
تصريحات المسؤولين.
وتحقّقت "مهارات" في  2426 /5/67من العنوان اآلتي :التخلّف عن دفع اليورو بوند أفقد لبنان
الثقة الدولية؟
وأوردت فيه ّ
أن تغريدة النائب إبراهيم كنعان عبر حسابه على تويتر التي يدين فيها قرار وقف دفع
إستحقاق اليوروبوند الذي إتخذته الحكومة في  9آذار  ،2424معتبرا أن ذلك أفقد لبنان الثقة الدولية،
وأوقعه في اإلنهيار واإلفالس ،بدل التفاوض مع الدائنين إلعادة هيكلة الدين العام وكسب الوقت.
ث ّم طرحت "مهارات" السؤال اآلتي :هل التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند هو ما أ ّدى إلى
زعزعة الثقة الدولية واالنهيار المالي؟
وتجيب ّ
بأن األزمة بدأت منذ ما قبل التخلّف عن الدفع ،ففي تشرين األول  ،2469وبحسب وكالة
رويترز ،ت ّم إعداد سندات اليوروبوندبقيمة ملياري دوالر إلعادة تمويل الديون المستحقة على لبنان .لكن
دوليا ،لم يكن ث ّمة إستعداد لشراء هذه السندات جرّاء القلق من ض ّخ األموال دون خطة واضحة وسط
األزمات السياسية واإلقتصادية التي يعاني منها لبنان.
وتعليقا على تغريدة كنعان ،قال الخبير االقتصادي محمد فاعور "لمهارات" ّ
أن ما ورد فيها ليس
إال تحويرا للواقع المالي والسياسي في لبنان ،وأوضح ّ
أن التعثر عن الدفع لم يكن خيارا بل نتيجة حتمية
للواقع االقتصادي المزري في لبنان.
وبالتالي ،سظهر أسلوب "مهارات" في كشف الحقائق ،حيث تتابع التصريحات والمواقف
والتغريدات التي يطلقها المسؤولون ،وتسعى للتحقق من صحتها عبر سؤال الخبراء والمتخصصين عن
آرائهم حولها.
وتتقصّى "مهارات" عن خبر آخر يحمل عنوان " :اإلحتياطي اإللزامي لتمويل الدعم :مخالفة
للقانون".
فقد كشف رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي وليد جنبالط لجريدة الجمهورية عن ّ
أن استعمال
اإلحتياطي اإللزامي في المصرف المركزي مخالفة كبيرة للقانون.
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وسألت " مهارات" مصدرا مصرفيا عن األمر ،فإعتبر أن االحتياطي من أموال المودعين ،وال
يحق للمصرف المركزي التصرف بها .وإعتبر الخبير االقتصادي في معهد باسل فليحان :إسكندر بستاني
ّ ،
أن المسألة اليوم ليست قانونية فحسب ،إنّما مسألة أمن مجتمع.
وبذلك ،إعتبرت "مهارات" أن التصريح صحيح والمعلومات الواردة فيه صحيحة بعد سؤال
الخبراء عن مصداقيتها .وتتفرّد "مهارات" بوضع األخبار التي تثبت صحّتها أيضا ،وليس فقط األخبار
المضللّة التي يتم التحق ّ
ق منها.
وتجدر المالحظة ّ
أن عملية التحقّق من صحة المعلومات في "مهارات" يشوبها أيضا التكرار في
العبارات واألفكار والجمل ،ربما في إطار سعيها للتوضيح ،ولكن ترى الباحثة إمكانية إختزالها مع
الحفاظ على المضمون نفسه.
وفي الخبر الثالث من منصّة "مهارات" أتى العنوان التالي  :آلية جديدة تعتمد على منح جرعة
واحدة للمتعافين من كوفيد  ،69ويعود تاريخه إلى .2426/0/23
تحقّق مهارات في خبر أورده موقع " ليبانون فايلز" وأفاد فيه عن توجّه لجنة اللقاحات العلمية في
لبنان إلى إتّباع آلية جديدة للتلقيح ،تعتمد على إعطاء جرعة واحدة من اللقاح لمن ثبت إصابته سابقا
بكوفيد  .69وتح ّدث الموقع عن دراسات أظهرت عدم لزوم إعطائهم الجرعتين من دون ذكر مصدر أي
منها ،ومن دون أن يُنسب القرار إلى أحد المسؤولين في اللجنة.
فتطرح "مهارات" السؤال المركزي التالي " :هل المعلومات الواردة في الخبر صحيحة؟
أ ّكدت مديرة برنامج الصحة اإللكترونية في وزارة الصحة "لمهارات" ّ
أن اللجنة العلمية ناقشت
آلية الجرعة الواحدة ،لكن لم تتوصل في إجتماعها األخير ألي قرار نهائي بهذا الخصوص ،بسبب عدم
توفّر البيانات والدراسات العلمية الكافية.
وهكذا ،إعتبرت "مهارات" ّ
عار عن الصحة .وأضافت
أن الخبر الذي نشره موقع "ليبانون فايلز" ٍ
ّ
أن زيارة الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية هي الكفيلة باإلجابة عن كل ما يتعلق بكوفيد .69
إذن ،لم تكتف "مهارات" بالتحقق من تصريحات المسؤولين ،بل إهتمت بالتحقّق من مصداقية
أخبار أوردتها مواقع إعالمية إلكترونية أخرى.
.00

منصة "فتبينوا":

تعرّف عن نفسها بأنّها منصّة مستقلة متخصصة في مجال التحقق من األخبار إنطلقت في عام
 .2460وتهدف إلى تنقية المحتوى العربي على اإلنترنت من اإلشاعة واألخبار الزائفة والخرافات،
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لتكون مصدرا أساسا للقرّاء في العالم العربي لتمييز الحقيقة من الزيف .وهي منصّة مسجّلة قانونيا في
األردن منذ .2461
أوردت "فتبيّنوا" العنوان اآلتي حرفيا " :هذا المقطع المتداول يعود تاريخه لعام  ،2424وهو
لحريق خط مواد بترولية على طريق اإلسماعيلية في مصر" .وبذلك لم توضح المن ّ
صة ماهية الخبر
المضللّ ،بل إختارت أن تضع التصحيح له في العنوان ،وهذا ما من شأنه تشتيت القارئ .بينما تضع
منصّة النهار العناوين المضلّلة ،وترفقها ب" إليكم الحقيقة" ،وهذه الطريقة برأي الباحثة سليمة أكثر
إلرشاد القارئ.
تستخدم المنصّة كلمة "اإل ّدعاء" وتقولّ :
أن صفحة "قلمي يكتب ألمي" على موقع فيسبوك نشرت
مقطع فيديو أرفقته بالنص الوصفي اآلتي (دون تصرّف) :إسرائيل تحترق والصواريخ تنهال عليها.
تشير المنصّة أن المقطع حصد  66ألف مشاركة و 21ألف تفاعل حتى تاريخ كتابة هذا المقال في
 ،2426 /5/21وح ّددت عناوين الصفحات والحسابات على فيسبوك التي أعادت نشر المقطع ذاته.
وإعتبرت المنصّة ّ
أن عنوان هذا المقطع مضلّل ألنه يظهر حريق في طريق اإلسماعيلية في
مصر ،وقد إكتشفته من خالل تقطيع مشاهد الفيديو إلى صور ثابتة والبحث عنها بإستخدام خاصية البحث
العكسي في محرّك غوغل .ويظهر المقطع الكامل عند الثانية األربعين منه الفتة مرورية عليها إرشادات
الطريق" :مطار القاهرة" ،م ّما يؤكد أن المقطع إلتقط في مصر.
وكذلك تعاني منصّة "فتبيّنوا" من اإلطالة واإلسهاب والتكرار ،وربما قد تعتبر ّ
أن القارئ مهتم
بهذا الخبر تحديدا بشكل إنتقائي ،لذا تبالغ في سرد التفاصيل ،ولكن يجدر بها عرض اإل ّدعاء والنتيجة
بشكل ال تخالطه اإلضافات المكررة.
وفي العنوان الثاني" :هذا المقطع قديم ويعود لعام  2424لجنازة في قرية في محافظة قنا المصرية
والصوت فيه مفبرك ".فتعتمد منصّة "فتبيّنوا" على األسلوب عينه في ذكر تصويب الخبر مباشرة بدون
عنوان الخبر المضلّل.
تبرز المنصّة أإل ّدعاء على الشكل اآلتي :نشرت صفحة جامعة عين شمس على موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ،وأرفقته بالنص الوصفي اآلتي (بدون تصرّف) :من صعيد مصر
محافظة قنا لبيك يا أقصى :القدس قضيتي األولى.
وت ّم وضع الفيديو.
حظي بها الفيديو المضلّل ،كما تذكر
تحرص المنصّة على وضع عدد المشاركات والتفاعالت التي
ا
عناوين الصفحات والحسابات التي نشرت الخبر المضلّل.
وتؤكد "فتبيّنوا " ّ
أن المقطع قديم يعود إلى جنازة في محافظة قنا المصرية ،وجرى تركيب
الصوت عليه.
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وقد علّق  Adminصفحة عين شمس ،الذي قال أنه سيتم حذف الفيديو لعدم صحّته ،وأ ّكد أنه لم
يكن على علم بذلك .وبالتالي ،حقّقت منصّة "فتبيّنوا" هدفها من لفت اإلنتباه إلى أن هذا الخبر مغلوط،
وساهمت في سحبه.
والخبر األخير حمل عنوان " :هذه الصورة إلضاءة برج الساعة في شارع الحبيب بو رقيبة في
تونس بعلم فلسطين مفبركة" .وهنا قامت منصّة " فتبيّنوا" بإطالق الحكم على مدى مصداقية الصورة منذ
العنوان.
وعرضت الصورة التي تعود إلى تاريخ  .2426 /5/26وإعتبرت ّ
أن مستخدمي فيسبوك ي ّدعون
أنّها إلضاءة برج الساعة في شارع الحبيب بو رقيبة في تونس بالعلم الفلسطيني تضامنا مع شعبه.
وذكرت الصفحات التي نشرت اإل ّدعاء ،وآالف التفاعالت التي حصدتها ،وحكمت عليه بوضوح
أنه زائف.
وشاركت طرقها في البحث عن مصداقية الصورة ،فقد أعلنت المنصّة أنّها قامت ببحث عكسي في
محرّك  ،bingوهذا ما أرشدها إلى موقع مد ّونة عن تونس تُدعى  Aghaladhنشرت الصورة األصلية
عام  .2448ولكن ت ّم تعديلها بإضافة العلم الفلسطيني إليها.
وأضافت منصة "فتبيّنوا" ّ
أن أي جهات رسمية تونسية لم تصرّح أو تنشر عن إضاءة برج الساعة
بعلم فلسطين في األيام األخيرة ،وكذلك ال وجود لذلك في الصور األخيرة لموقع البرج في Google
Maps.
الخالصة
سمحت هذه الدراسة بالتعرّف على المنصّات الرقمية التي تبتغي كشف التضليل ومحاربته
إعالميا .وتوصّلت إلى األساليب المتّبعة لتحقيق المصداقية .فقد حلّلت الدراسة بأسلوب كيفي ،مضمون
عدد من األخبار الواردة في منصّات "النهار"" ،مهارات" و"فتبيّنوا" ،ولمست سعيها إلى تحديد مكان
وزمان وشخصيات أي صورة للتحقّق منها ،وعملها على معرفة المصدر األصلي لها ،وكل الحسابات
الرقمية التي تناقلتها ،وحجم التفاعالت التي حصدتها .كما لجأت المنصّات إلى التدقيق في الصور
بإستخدام كلمات مفاتيح عربية وأجنبية ،وإعتمدت البحث العكسي بواسطة المحرّكات ،وإستعانت بآراء
خبراء ومتخصصين ،ووكاالت أنباء عالمية لتقصّي الحقائق ،وعمدت إلى تقطيع مشاهد الفيديو للتثبّت من
صحّتها ،والركون إلى الجهات الرسمية ،وإلى خدمات غوغل المتعلّقة بكشف المواقع الجغرافية .ولكن
شاب التكرار واإلسهاب المنصّات الثالث ،ويش ّكل التخلّص منه مسالة ال ب ّد من مراعاتها لزيادة التأثير
اإلعالمي لهذه المنصّات.
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 االتجاهات البحثية الحديثة في علوم االعالم واالتصال:محور العدد
تقييم تجربة التعليم االلكتروني في تخصصات اإلعالم في الجامعات اليمنية خالل جائحة كورونا
نوال الحزورة.د
جامعة صنعاء

Abstract
The aim of this study was to evaluate the experience of electronic teaching during the Corona
pandemic time for media majors in Yemeni governmental and private universities. The study
has focused on the three parties of the educational process,namely student, teacher, and
system of administration in order to evaluate the effectiveness of teaching techniques and
methods that were used remotely in an attempt to come up with an evaluation vision which
could be consider as useful in replanning for interactive electronic education in future, in a
way that achieves better outcomes for the media specialization.
The method of this study relied on the in-depth interviews with thirty-one (31) Yemeni
university lecturers, and also with five (5) technicians and specialists in computer science and
information systems management participating in the e-learning experience. In addition, the
study used a survey form that was distributed to (200) students in various media disciplines
such as journalism, broadcast and public relations.
This study concluded that the e-learning experience, which was necessitated by the Corona
pandemic due to a sudden halt in education, was characterized by its restricted
implementation in media specialties in Yemeni universities as a result of a lack of
technical infrastructure and the poor qualification and lack of knowledge of how to use it
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properly to achieve maximum benefits. The experience, on the other hand, provided an
opportunity to enter the field of online education and successfully
incorporate it into Yemen's university education systems.

مقدمة
ش اكل التعليم االلكتروني  Electric Learningمنذ بداية التسعينيات ظاهرة جديدة من ظواهر
التعليم بحكم انه قد اوجد نوعا جديدا من االكتساب المعرفي عبر تقنياته ،التي تحقق مزيدا من المكاسب
بالجهد والوقت والكلفة ،حيث تؤدي وسائط اإلعالم المتعددة التي يطلق عليها " "Multimediaدورا
كبيرا في تفسير وتحليل المعلومات والبيانات ،لتحقيق الفهم واإلدراك للمعلومات .وقد استثمر التعليم هذا
التقدم من خالل االستفادة من هذه التقنيات داخل القاعة الدراسية وفي المختبرات وكذلك في النشاطات
المنهجية الالصفية .ويعمل العديد من المهتمين في هذا الحقل من اجل استغالل ما توصلت إليه تقانة
الحاسوب والبرمجيات واالتصاالت في تأسيس نظام تعليم الكتروني مرن ومتفاعل مدعم بتقنيات
وبرمجيات الواقع االفتراضي(.)1
وكما يري د.القباطي( )2فإن اليمن -كما هو الحال في البلدان النامية -بحاجة إلى توفير برامج تدريبية
وتعليمية مـستمرة إلكـساب المعلمـين والطلبة المهارات والخبرات التعليمية التعلمية في ضوﺀ المفهوم
الحديث للتعليم المستمر وذلك بهدف حل المشكالت التي تعانيها المؤسسات التعليمية نتيجة لقلة الموارد
المالية المتاحة ونقص الخبرات التعليمية ،ولتوسيع فرص التدريب والتعليم ليشمل أكبر عدد ممكن من
الطلبة والمدرسين بغرض االستفادة من البرامح التعليمية المعدة محلياﹰ وخارجياﹰ والمتاحة عبر
الوسائط اإللكترونية المختلفة وعبر الشبكة العنكبوتية العالمية ولرفع مستوى التحصيل العلمي ومواكبة
العصر الذي نعيشه.
نشأة التعليم عن بعد في الجامعات اليمنية :

.
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تسعي الجمهورية اليمنية كغيرها من البلدان النامية عبر بعض المؤسسات الرسمية والمجتمعية
الى الولوج في التعليم االلكتروني لدعم مسيرتها التنموية حيث شهدت العقدين االخيرين خطوات تتطلب
تطوير السياسات والخطط وتهيئة القدرات البشرية في الجامعات والمؤسسات التعليمية .ولذا كان قرار
مجلس الوزراء رقم ( )212لسنة  2442بشان ادخال خدمة االنترنت مجانا في مؤسسات التعليم االساسي
والثانوي  ،وتم انشاء االدارة العامة للتعليم االلكتروني في العام  2462بهدف توفير بيئة الكترونية تفاعلية
متميزة (.)1
وعلى الرغم من تأخر اليمن في إدماج التعليم االلكتروني -والذي يمكن ارجاعه الى العديد من االسباب
التقنية واالجتماعية والسياسية – اال ان هذا النمط العصري فرض نفسه على مؤسسات التعليم التعليمية
في اليمن وإن كان بشكل محدود ولم يخضع للدراسة والتحليل بحيث يراعي الواقع والمتطلبات الالزمة
فقد قامت معظم الجامعات اليمنية الحكومية واألهلية بإنشاء مواقع الكترونية على شبكة االنترنت كمظهر
من مظاهر مسايرة ثورة تكنووجيا االتصال والمعلومات وقامت بعض الجامعات بتقديم تعليم الكتروني (
تعليم عن بعد ) عبر موقعها او عبر موقع مستقل خاص بها مستخدمة فيه بعض األدوات وعناصر
التفاعل .
و كانت جامعة صنعاء هي الرائدة في مجال التعليم االلكتروني في اليمن حيث تم انشاء مركز التعليم عن
بعد في العام 2440م استجابة لحاجة ابناء المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية والخليج الذين
اليتمكنون من الحضور للجامعة وال يسمح لهم بالدراسة في تلك البلدان أو تكون الرسوم باهضة .وقد
استطاع المركز فتح المجال لدراسة تخصصات هي االداب والشريعة واالعالم والتجارة والحاسوب
.واعتمدت الية التدريس على تسليم الطالب الحقيبة االلكترونية للمقرر والمحاضرات المسجلة حيث كان
يلزم الطالب على الحضور المباشر الداء االختبارات النهائية التي تنظمها لجنة من المركز تتواجد في
البلد الذي يقيم فيه الدارسون .وحقيقة لقي المركز اقبال االف الدارسين سواء اليمنيين في الخارج وحتي
العرب و طالب من غرب افريقيا اال ان عمله كان يشهد انقطاع و توقفات عديدة من وزارة التعليم العالي
نتيجة اشكاليات ادارية وتنظيمية ومالية  .والتي زادت بسبب االحداث المتازمة والحرب في اليمن والتي
اوقفت عمل المركز كليا منذ عدة سنوات  .وهذا مااتاح الفرصة للعديد من الجامعات االهلية للمنافسة في
مجال التعليم عن بعد والتي كان ابرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا والتي كانت تجربتها اكثر تنظيما
وانضباطا  .وحصلت العديد من الجامعات االهلية على ترخيص بافتتاح برنامج التعليم عن بعد اال ان
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تجربتها كانت متواضعة ويشوبها الكثير من القصور حيث يوجز د .قطران ()1اهم االختالالت التي
صاحبت تجربة التعليم عن بعد في الجامعات اليمنية في االتي.
.6تعاني مواقع جميع الجامعات اليمنية الحكومية واالهلية من قصور في الخدمات المتاحة  ،او في دور
كل عنصر في التعليم االلكتروني او في عدم توفر أدوات التعليم االلكتروني في بعض الجامعات واذا
توفرت في البعض االخر فهي غير فعالة وال تراعي األسس التربوية والعلمية في التصميم واألستخدام .
 .2يعد نظام التعليم عن بعد الذي تعمل به اغلب الجانعات اليمنية اشبه مايكون بنظام االنتساب المعمول به
سابقا دون وجود برامج تعليم الكتروني تراعي النظم والمعايير العلمية .
.3عدم تفعيل دور عناصر التعليم االلكتروني و ادواته في معظم الجامعات خاصة األدوات التفاعلية .
.0قرار تفعيل واعتماد نظام التعليم االلكتروني في الجامعات تم من قبل المستويات االدارية العليا دون
اشراك جميع الجهات المعنية بها  ،وتعريفهم به  ،واقناعهم بأهميته ،وضرورته لتطوير العملية التعليمية
واالرتقاء بها وتدريب االفراد المعنيين على االدوات الجديدة التي سيتم استخدامها.
.5عدم وضع خطة مفصلة واضحة تشمل التعريف بالمشروع واهدافه ووسائله ومراحل تنفيذه ومايتطلبه
من جوانب مادية وتقنية وبشرية .
.1تركز االهداف المصاغة لنظم التعليم االلكتروني في اغلب الجامعات اليمنية على المردود المادي أو
الشكلي للتعليم االلكتروني وتخفيف العبء عن الطالب وتجاهل دوره في التحصيل العلمي والمعرفي
ورفع المهارات وتحقيق فلسفة التعليم العامة وفلسفته  .والتركيز على الجوانب الدعائية والشكلية دون
وجود مقومات وعناصر التعليم االلكتروني .
.7الحرص على التوسع في دمج تقنيات التعليم اإللكتروني في هياكل الجامعاتدون التأكد من توفير
المتطلبات االساسية والبنى التحتية التي ترقى إلي مستوى الجودة في االجهزة والبرامج .
.8عدم توفر اليات تنفيذية لتقويم التعليم االلكتروني من فترة الخرى للتاكد من قعاليته وتطويره .
.9عدم وجود تشريعات وقوانين ولوائح تنظم عمل الجامعات في التعليم االلكتروني .
.64عدم وضوح االنظمة والطرق واألساليب التي يستخدم فيها التعليم اإللكتروني بشكل واضح
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مما حدا بالمجلس االعلي للجامعات الي إصدار قانون بإيقاف العمل بنظام التعليم عن بعد الجامعات
اليمنية وحصره على جامعة صنعاء فقط لكن مع جائحة كورونا العالمية إضطرت معظم الجامعات
اليمنية للعودة للتعليم االلكتروني وإعادت النظر في أهميته وضرورته في مؤسسات التعليم كافة .
مشكلة الدراسة :
مع بداية جائحة كورونا في الصين وانتشارها في الدول االوروبية وبقية دول العالم توفر لليمن
تجارب العديد من الدول العربية والعالمية في التعامل مع هذه الجائحة على كافة المستويات ومنها
التعليم.
و تم ايقاف الدراسة النظامية في الجامعات اليمنية منذ بداية شهر مارس الماضي بسبب ظروف التباعد
االجتماعي وتبع ذلك ،التفكير الجدي بالتعليم االلكتروني كافضل الحلول المتاحة الستمرارية العملية
التعليمية والذي اخذت به الجامعات في مختلف دول العالم .وقامت الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة
بخوض التجربة دون ان يتاح الوقت واالجراءات لإلعداد الكافي للمعلم أو الطالب على حد سواء.
وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على التجربة اليمنية في تدريس تخصصات االعالم في عدد من
الجامعات الحكومية والخاصة والطرافها المختلفة ( الطالب  -المعلم  -ادارة النظام ) وتقييم فاعلية
تقنيات واساليب التدريس التي استخدمت في التدريس عن بعد وتحديد الفرص والتحديات وكذلك
المهارات والكفاءات المطلوبة للتطوير في محاولة للخروج برؤية تقييمية علمية تساعد في إعادة التخطيط
للتعليم اإللكتروني التفاعلي مستقبال بشكل علمي سليم ،وبما يكفل االستفادة منه في تحقيق االهداف
التعليمية لمخرجات تخصصات االعالم بالشكل األمثل .
منهج الدراسة وادواته :
أعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الكمي والكيفي الذي يعتمد على أداتين رئيسيتين :
 - 6المقابلة المتعمقة مع عدد (  )٤٧من اساتذة االعالم في جامعة صنعاء ( جامعة حكومية ) وجامعة العلوم
والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة ( جامعات خاصة ) ومقابالت متعمقة مع عدد ( )5من الفنيين
والمختصين في علوم الحاسوب وإدارة نظم المعلومات المشاركين في تجربة التعليم االلكتروني في
الجامعات محل العينة(.)1
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 - 2صحيفة استقصاء لطلبة االعالم في التخصصات الثالثة الموجودة في الجامعات اليمنية ( الصحافة ,
االذاعة والتلفزيون  ،العالقات العامة ) حيث تم توزيع حوالي  244استمارة ورقيا والكترونيا حيث كانت
االستمارات المستوفاة والمطابقة للمعايير العلمية  680استمارة اجري عليها التحليل االحصائي .
تجربة التعليم االلكتروني في تخصصات االعالم في الجامعات اليمنية :
يعتبر االعالم بتخصصاته المختلفة احد فروع التعليم الجامعي التي تتطلب حصول الطالب علي جوانب
نظرية وتطبيقية عملية يتم إجراؤها في االستوديوهات ومعامل الطباعة الصحفية واالجهزة متعددة
الوسائط .
واذا كان التعليم النظامي في اليمن في تخصصات اإلعالم الزال يشوبه كثير من القصور في كل نواحي
العملية التعليمية بما في ذلك االمكانيات البشرية والمادية وحتي المناهج والمقررات المعتمدة  ،خاصة مع
الظروف االستثنائية التي تعيشها اليمن منذ العام 2466م وثورة التغيير واالحداث المتوترة التي تصاعدت
منذ اكثر من خمس سنوات لتصل الى حرب بين الحكومة الشرعية والتحالف من جهة وبين جماعة
انصار هللا من جهة اخرى  .كل تلك األحداث والصراعات التي انعكست تاثيراتها السلبية على التعليم
في اليمن .لذا فتجربة التعليم االلكتروني تواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي اتضحت خالل الفترة
السابقة  ،فالتعليم االلكتروني يتطلب تغييرا جذريا في طرق التدريس وتقديم المحتوى وأليات تقييم
الطالب ،وزاد من العبء الملقي على المؤسسات التعليمية في بذل جهود مضاغقة بغية أن تتناسب
مخرجاتها مع طبيعة ومتطلبات العصر  .كما أنه عند األخذ بنظام التعليم االلكتروني البد أن يخضع
لالعتماد واالشراف من قبل وزارة التعليم العالي بإعتبارها الجهة المخولة باإلشراف على الجامعات
اليمنية والتي تعتمد شهاداتها أكاديميا ،لذا البد من أن تخضع شهادة التعليم االلكتروني لنفس معايير الجودة
التي تخضع لها شهادة التعليم التقليدي .
ويمكن هنا استعراض تجربة التعليم االلكتروني في الجامعات اليمنية ( محل التحليل ) ثم عرض تقييم
االساتذة المشاركين في الدراسة .
 - 1تجربة جامعة صنعاء :
في منتصف مارس الماضي بدأت جامعة صنعاء تنفيذ خدمة التعليم االلكتروني في جميع كلياتها
ومراكزها ومؤسساتها التعليمية لتشمل جميع التخصصات حيث تم ذلك عبرتطبيق الكالس روم ()1في
منصة الجامعة ( والتي اعتبرت احد الفرص التي تميزت بها جامعة صعاء عن غيرها كونها منصة
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تعليمية متخصصة تتيح مايزيد عن  98خدمة عبر جوجل وتتيح مجانا فتح  84الف حساب ) وقد تم
ذلك من خالل اإلجراءات التالية :
 عمل وتوزيع البريد الرسمي (  )Official E-mailلكافة منتسبي الجامعة ( اعضاء هيئة التدريسواالكاديميين والباحثين والموظفين والطالب )عبر إدارة نظم المعلومات وكوادرها بالكليات .والتي بلغت
في مجملها حوالي  05الف مشترك .
 القيام بتدريب حوالي  04شخص من كوادراالدارة العامة لنظم المعلومات بالجامعة وكوادرها بالكلياتعلى التقنيات الحديثة والمستخدمة في هذا المجال وتمكينهم من القيام بتدريب أعضاء هيئة التدريس
بالكليات ونشر الوعي اإللكتروني لدى الطالب عن طريق البروشورات والمنشورات التثقيفية لذلك .
 التوجية ألعضاء هيئة التدريس بتجهيز المواد العلمية ومحاضراتهم إلكترونيا حسب البرامج والتطبيقاتالمعروفة والمعتمدة ورفعها على حساباتهم المعتمدة في البريد الرسمي للجامعة والتواصل عبر الفصول
االلكترونية االفتراضية على الكالس روم بالتنسيق مع الطالب والتفاعل معهم .
وقد تم بدء التجربة إلنهاء العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني الذي كان قد قطع اكثر  %54من
مساره قبيل جائحة كورونا  .وتم تدشين التعليم االلكتروني في جامعة صنعاء عبر الكالس روم في
منصف شهر مارس على منصة الجامعة على الرابط التالي http//sue :
du.ye/Electroniclearning
ووفقا لتقرير المنصة على الكالس زوم فقد تصاعد التفاعل في الفصول االلكترونية ليشهد شهر ابريل
الفائت ذروته ( تم فتح حوالي  3675فصال
إفتراضيا في جميع الكليات ) ليعود المنحني لإلنخفاض سريعا مع إستكمال تدريس المقررات  .وتنتهي
تجربة التعليم االلكتروني بإعالن التعليم العالي العودة للتعليم النظامي التقليدي بداية شهر اغسطس
الماضي .
وفي كلية االعالم وفقا لألساتذه المشاركين في التجربة باالضافة لمسئولة النظم فقد تم إلزام الجميع
بإستكمال المقررات الدراسية عبر الفصول االلكترونية بعد ان تم توزيع االيميالت على جميع الطلبة (
والبلغ عددهم  6744طالب وطالبة ) واالساتذه (  34أستاذ وأستاذة )
وإجماال يمكن أن نوجز أهم التحديات التي واجهت التجربة في كلية االعالم جامعة صنعاء فيما يلي :
 - 6تفاعل مع التجربة حوالي  %15من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الثالثة  .أما النسبة المتبقية
فقد عللوا أسباب عدم التفاعل بعدم توفر خدمة االنترنت لديهم  ،او ان المقرر كان ذو طبيعة عملية  ،او
االكتفاء بما تم تدريسه والبعض اظهر عدم اإلهتمام بهذا النمط من التعليم او عدم االقتناع به .
 - 2الحظ المدرسين محدودية دخول وتفاعل الطلبة مع الفصول االلكترونية حيث كانت نسبة الدخول للصف
االلكتروني تتراوح بين (  )%54-%5حيث أرجع البعض األسباب بضعف أو عدم توفر خدمة االنترنت
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لدي الطالب خاصة من سافروا للريف  ،أو عدم إستيعاب الطلبة كيفية التعامل مع تقنية المنصة
،باإلضافة لعدم إهتمام البعض منهم بهذا النمط .
 - 3افتقاد الطالب لطابع التفاعلية في الفصول االفتراضية المباشرة مع االساتذة في كثير من المقررات ،رغم
االمكانيات التي يتيحها الكالس روم حيث كانت المادة ترفع كعروض او تسجيالت صوتية او ملفات
نصية  .فأستاذ واحد فقط بين ( )60مدرس هو من طبق التجربة اونالين .وهذا راجع لعدم امتالك
الطالب والمدرسين على حد سواء لمهارات التعامل مع التطبيق  .مما يعزز من اهمية اجراء ورش في
استخدام المنصة واالستفادة منها .
 - 0لم تجر اي ورش تاهيلية ألساتذة كلية االعالم جامعة صنعاء لتعريفهم كيفية إستخدام المنصة  ،وإنما تم
االكتفاء ببعض الفيديوهات التعليمية  ،وهذا مايفسر الصعوبة لدي الكثير منهم في تجربة التعليم
االلكتروني  ،ويفسر سبب عزوف البعض كليا عن خوض التجربة .
 - 5عدم استيعاب النسبة االكبر من عناصر العملية التعليمية ( المدرس والطالب ) ألهمية التعليم االلكتروني
والمزايا التي يوفرها خاصة محاضرات االونالين  .على الرغم من الفرصة التي اتيحت لجامعة صنعاء
الممثلة في تطبيق الكالس روم وهي منصة تعليمية متخصصة ذات إمكانيات واسعة  ،حيث يراها
البعض حل مؤقت ألزمة عابرة انتهي بانتهاء االزمة وهو ماعبر عنه مدير النظم بالجامعة  .على الرغم
من إمكانية تطوير التجربة وإعتمادها كإستراتيجية للتدريس الى جوار التعليم النظامي التقليدي  .اي
امكانية أن تكون مستقلة بحد ذاتها أو مدمجة معه فيما يعرف بالتعليم المدمج .
 - 1عدم إمتالك العديد من اساتذة االعالم للمهارات االساسية في إستخدام التقنية االلكترونية وخاصة من
كبار السن الين اظهروا اقباال اقل لتبني تقنية التعليم االلكتروني كاحد طرق التعليم الجامعي .
 - 7الطابع االختياري في خوض التجربة لهيئة التدريس وعدم إلزامية الجميع اتاح للبعض عدم خوض
التجربة باألساس اما السباب خاصة بعدم توفر الخدمة أو عدم إمتالك الخبرة في إستخدام التقنية او عدم
االقتناع بالتعليم باالسلوب االلكتروني من االساس .
 - 8افتقدت التجربة للجوانب التطبيقية العملية ولم يتم عمل اي حل لها في تلك الفترة .والتي تم استئنافها عقب
عودة الدراسة النظامية .
 - 9قصور التنظيم للتجربة في كلية االعالم  ،اذ كانت تعتمد بدرجة كبيرة على اجتهاد المدرس في التواصل
مع الطالب والتنسيق معهم  ،فلم تنظم عبر جداول منتظمة وملزمة للجميع سواء المدرس او الطالب .
- 64

عدم االهتمام بجانب المتابعة والتقييم

تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا :
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أنشئت جامعة العلوم والتكولوجيافي العام 6990م كأول جامعة أهلية في اليمن  ،واستطاعت ان توجد لها
مكانة متميزا بين الجامعات اليمنية واالقليمية  ،حيث تحاول تقديم خدمة تعليمية نوعية نظرا المكانيها
العالية التي مكنتها في إن يكون لها فروع في سبع محافظات يمنية و سياستها التنظيمية التي تميزت بها ،
وحرصها على الحصول على معايير الجودة  .اضافة لتقديم خدمتها للتعليم المفتوح داخل وحارج البالد .
وفي برنامج التعليم المفتوح ( التعليم عن بعد) إعتمدت الجامعة على نظام إدارة المحتوى ( )LMSالذي
صمم ليساعد في إدارة ومتابعة وتقويم التعليم عن بعد وجميع االنشطة المرتبطة به بما في ذلك البث
الحي او القاعات االفتراضية أو المقررات الموجهة .االانه وبسبب االحداث والخالفات السياسية تم ايقاف
هذا النظام في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المقر الرئيسي والمناطق التابعة لسيطرة جماعة انصار هللا .
وخالل تجربة تخصص االعالم في جامعة العلوم والتكنولوجيا ( والذي يصل عدد الدارسين فيه الى
المائتين طالب وطالبه) في التعليم االلكتروني خالل جائحة كورونا كما افاد المشاركون في هذه الدراسة
باإلتي :
 - 6اتى إيقاف الفصل الدراسي وكان قد انجز تدريس  %84في معظم المقررات في الكلية .فالبعض اكتفي
ولم يخض التجربة والبعض االخر استكمل من خالل عدد من التطبيقات :
( منصة الجامعة  ،برنامج الزوم  ،برنامج الكالس روم  ،والفيس بوك) حيث تم استخدام االخيرين عبر
الحسابات الشخصية للمدرسين والطالب  .اما االستعانة بمنصة الجامعة على االنترنت فكان يتم خالل
الحسابات التي توفرها للطالب واالساتذة للتواصل ورفع المادة العلمية .
 - 2لم تستخدم محاضرات االونالين بل تم االعتماد على رفع المادة العلمية عروضا بصرية يصاحبها الشرح
الصوتي المسجل .وان كانت تترك مساحة للطالب للتواصل مع االساتذة لطرح تساؤوالتهم واستفساراتهم
على المادة الدراسية ورفع التكاليف والواجبات التي يكلفون بها .
 - 3كان بعض االساتذة يعتمد على تسجيل المحاضرة في استوديوهات الكلية  .والبعض يكتفي بالعروض
البصرية .
 - 0تم عمل ورش لالساتذة لتعريفهم كيفية استخدام المنصات خالل استكمال المقررات الدراسية الكترونيا .
 - 5جانب تفاعل الطالب مع الفصول االلكترونية كان يخضع لقدرة المدرس على الزامهم بالمشاركة من
خالل تقييم الدرجات .
 - 1كان هناك اهتمام بالجوانب التطبيقية العملية في االستوديوهات وغيرها واستمرارية انجازها خالل فترة
كورونا  ،مع االخذ باالجراءات االحترازية الوقائية وبتقسيم الطالب الي مجاميع صغيرة مراعاة للتباعد
الكافي بين الطالب وبعضهم اثناء إنجاز المحاضرات العملية .
تجربة جامعة العلوم الحديثة
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تعتبر جامعة العلوم الحديثة جامعة أهلية خاصة تقدم خدماتها التعليمية في عدد من التخصصات من بينها
االعالم ( الذي يصل عدد الدارسين فيه الى  105طالب وطالبة ) كاحد فروع كلية العلوم االنسانية
واالدارية  ،وسعت الجامعة منذ وقت مبكر الفتتاحها الي تقديم خدمة التعليم االلكتروني ولكن تم ايقاف
البرنامج بعد قرار التعليم العالي على كافة الجامعات الخاصة  ،ولكن وبسبب ظروف جائحة كورونا
وايقاف الدراسة سعت الجامعة للتواصل مع طالبها الكترونيا  .ووفق المشاركين في الدراسة كانت
التجربة ربما االكثر تنظيما وانضباطا ( بين الجامعات محل العينة ) حيث اشارالمشاركون الي االتي:
·

تم توزيع ايميالت لطالب الجامعة وجميع اعضاء التدريس الستخدامها للتواصل في الدروس
االلكترونية على منصة الحامعة التي تستخدم نظام  .DLMSوتم التدعيم بإعداد وإنزال دليل ()1تعريفي
بالتقنية وكيفية استخدامها .

· تم تصميم المحاضرات عروضا بصرية يتم تسجيل صوت الشرح عليها بصوت المحاضر  .وتم رفعها
على منصة الجامعة المخصصة  .وكانت نسبة تفاعل اساتذة االعالم كبيرة على هذه المنصات
وفي حال تعذر على البعض ذلك بسبب عد توفر التقنية او صعوبة االستخدام كانت الكلية تقوم بتسجيل
المحاضرة في استوديو الكلية ورفعها للمنصة  ،وفي حال تعذر دخول الطالب كانت توفر نسخ الكترونية
تعطي للطالب بالمادة وملحقاتها .
· لم تجر اي دروس اونالين في تخصص االعالم  ،فقط كان يحدد موعد لطرح التساؤوالت على المدرس
واالجابة عليها
· كان بعض االساتذة ايضا يستعين ببعض تطبيقات مواقع التواصل (كالواتس اب  ،الفيس ) للتواصل مع
الطبة ورفع التكاليف او الواجبات المطلوبة منهم .
·

على الرغم من إشادة نسبة كبيرة من الطلبة بمستوى بعض المقررات التي بذل فيها االساتذة مجهود في
اعداد المادة وطرح التفاصيل الي استفسارات يحتمل ان يطرحها الطالب  ،يوضح محتوى بعض
المقررات التي تم رفعها ان هناك قصور في فهم اساليب المحتوى االلكتروني التي لم تراع طبيعة المتلقي
وظروف التلقي التي افتقدت التفاعلية بين المدرس والطالب حيث تم اعداده بنفس معايير الدروس
التقليدية .

· عدم توفر خدمة االنترنت او ضعفها باالضافة لتواضع األدوات اهم التحديات الني واجهت الطالب
واالساتذة .
· لم تغن الوسائط االلكترونية عن التطبيق العملي لذا كان يتم انجاز الجوانب العملية مع الحرص على اتخاذ
االجراءات االحترازية مع قليل مجموعات الطالب الى الحد االدني الالزم للتباعد االجتماعي .
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· افتقدت التجربة الساليب المتابعة والتقويم واالختبارات لذا تم تاجيل االمتحانات حتي تم الحظر .
اجماال يتفق االساتذه والفنيون في الجامعات ( محل العينة ) على ان
 ضعف البنية التحتية للتعليم االلكتروني وفي مقدمتها خدمة االنترنت . افتقاد التجربة لالعداد الكافي خاصة تدريب االساتذة والطلبة على حد سواء وهذا ناتج عن الظروفالطارئة لكورونا .
 لم تعط التجربة حقها من االهتمام وااللتزام لدى نسبة عالية من أعضاء هيئة التدريس . افتقدت تجربة التعليم االلكتروني لتصميم نظم للتقويم ومتابعة الطالب . افتقاد التجربة في معظم المقررات للتفاعلية االونالين او مايسمي بالفصول االفتراضية . اعتبر البعض للتعليم اونالين مرحلة مؤقته انتهت بزوال السبب وعودة التعليم التقليدي وكانه تعليم ارتبطبأزمة على الرغم من أنه تعليم استراتيجي يدخل في نظم التعليم في جامعات العالم واصبح التوجه
العصري للتعليم الجامعي .
واجماال نخلص هنا انه وعلى الرغم مما شاب التجربة من قصوراال انها تعتبر خطوة لالمام لكسر
الحاجز نحو استحدام التعليم االلكتروني التفاعلي خاصة انها فرضت بشكل طارئء خالل فترة جائحة
كورونا.
 تباينت رؤي المدرسين حول اعتماد التعليم االلكتروني في دراسة االعالم بين مؤيد الستمرار التجربةكونها اسلوب عصري وتوجه عالمي سيفرض على الجميع ،وان كان البعض يفضل ان يكون متكامال مع
التعليم التقليدي فيما يسمي بالتعليم المدمج  ، ،الي فئة ثالثة من االساتذة التعتقد في جدوى هذا النظام
ليحقق اهداف العملية التعليمية خاصة في إطارالواقع والسياق السياسي واالقتصادي والثقافي للمجتمع .
نتائج الدراسة الميدانية :
اجريت الدراسة على عينة من طالب االعالم في ثالث من الجامعات اليمنية وهي جامعة صنعاء ،
جامعة العلوم والتكنولوجيا  ،جامعة العلوم الحديثة .كون تجربة التعليم االلكتروني فيها كانت  -على
بساطتها  -اكثر ظهورا  ،تم اجراء الدراسة على (  )680طالب وطالبة من تخصصات االعالم الثالثة (
الصحافة  ،االذاعة  ،العالقات العامة ) تم توزيع االستمارة بين الطالب عبر المقابلة المباشرة والكترونيا
عبر شبكة االنترنت .
وفيما يلي خصائص عينة الدراسة :
جدول رقم (  ) 6يوضح توزيع العينة وفقا لمتغير النوع
م

التكرار والنسبة
608

التكرار

النسب

ة

النوع
6

ذكر

641

57.1

2

أنثى

78

02.0

680

644

اإلجمالي

جدول رقم (  ) 2يوضح توزيع العينة وفقا للجامعة
التكرار والنسبة

م

التكرار

النسبة

اسم الجامعة
6

كلية اعالم جامعة صنعاء

663

16.0

2

كلية العلوم االدارية واالنسانية -

39

26.2

جامعة العلوم الحديثة
3

االكاديمية اليمنية للدراسات العليا

62

1.5

0

كلية اآلداب والعلوم االنسانية -

62

1.5

جامعة العلوم والتكنولوجيا
5

كلية العلوم االدارية واالنسانية -

8

0.3

جامعة األندلس
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اإلجمالي
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جدول رقم (  ) 3يوضح توزيع العينة وفقا المستوى الدراسي
التكرار والنسبة

م

التكرار
المستوى الدراسي
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النسبة

6

األول

55

29.9

2

الثاني

35

69

3

الثالث

05

20.5

0

الرابع

33

67.9

5

دراسات عليا

61

8.7

680

644

اإلجمالي

جدول رقم (  ) 0يوضح توزيع العينة وفقا للتخصص
التكرار والنسبة

م

التكرار

النسبة

التخصص
6

عام

78

02.0

2

اذاعة

55

29.9

3

صحافة

64

5.0

0

عالقات عامة

22

62

5

تمهيدي ماجستير

65

8.2

1

محاسبة

0

2.2

680

644

اإلجمالي
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نتائج الدراسة الميدانية :
جدول رقم (  ) 5حجم استخدام التعليم االلكتروني في المقررات
التي درسها المبحوث في كليته
التكرار والنسبة

م

التكرار

النسبة

حجم االستخدام
6

جميع المقررات الدراسية

34

61.3

2

بعض المقررات الدراسية

70

04.2

3

مقرر أو مقررين

71

06.3

0

ال شيء

0

2.2

680

644

اإلجمالي

يتضح من خالل الجدول ان نسبة الطالب الذي درسوا مقرر او مقررين حوالي  %06وبقارق بسيط
كانوا الطالب الذيم درسوا بعض المقررات  .بينما نسبة  %61هم الذين درسوا جميع المقررات ونسبة
ضئلة هم الذين لم يخوضوا تجربة الدراسة الكترونيا حيث فسر هوالء بانهم كانوا انجزوا مقرراتهم
الدراسية وكان عليهم رفع التكاليف المقررة في بعض المقررات كوسيلة للتواصل مع مدرسيهم .
واجماال يمكن تبرير انخفاض نسبة المقررات التي تم تدريسها في كليات االعالم اليمنية بسبب ان ايقاف
الدراسة خالل جانحة كورونا اتي وقد قطعت شوط كبير في المقررات الدراسية او ماتصل نسبته لحوالي
 ، %84وقد تم االكتفاء بها في بعض المقررات .

جدول رقم (  ) 1يوضح مدى االستفادة من التعليم االلكتروني
م

التكرار والنسبة

656

التكرار

النسبة

مدى االستفادة
6

استفدت بدرجة كبيرة

26

66.0

2

استفدت بدرجة متوسطة

56

67.7

3

استفدت بدرجة منخفضة

74

38

0

لم أستفد

02

22.8

680

644

اإلجمالي

من خالل الجدول يوضح المبحوثون من طلبة كليات االعالم حجم االستفادة من تجربة التعليم االلكتروني
حيث تاتي نسبة االستفادة المنخفضة ( )%38يليها عدم االستفادة ( )%22بينما من يعتقدون ان االستفادة
كانت كبيرة لديهم كا نوا هم النسبة االقل ( )%66.0ويمكن تفسير ذلك في ضوء كثير من العوامل منها
ماهو خاص بالطلبة والمدرسين وقلة الخبرة في التدريس االلكتروني التي افتقدت لعنصر التفاعلية في
كثير من االحيان  ،باالضافة لقلة خبرة المدرسين والدارسين في استخدام التقنية واالستفادة منها بالشكل
االمثل  ،ومنها ماهو راجع لعدم توفر البنية االساسية الستقبال الخدمة والتي اهمها ضعف خدمة
انترنت.
ومن خالل العالقات االرتباطية التي اظهرت دالله احصائية في الجداول التفصيلية( )1الملحقة نلحظ
ان طالب جامعة اعالم جامعة الحديثة اظهروا انهم استفادوا من التجربة اكثر من اقرانهم في جامعة
صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا ويمكن ان نعزو ذلك الي ان تجربتهم كانت اكثر تنظيما من كلية
اعالم جامعة صنعاء على الرغم من انها اجريت عبر منصة الجامعة وليس على منصة تعليمية
متخصصة كاالكالس روم .
واجماال ترى الباحثة انه وعلى الرغم من حداثة التجربة وحدوثها على نحو غير مدروس اال ان نسبة
االستفادة هنا كانت معقولة خاصة مع الظروف واالمكانيات المتاحة
يتضح من خالل الجدول ان الواتس اب كان ابرز المنصات االلكترونية التي استخدمت في التعليم
االلكتروني لطلبة كليات االعالم في اليمن وبنسبة (  )%72.3يليه منصة الكالس رووم على جوجل (
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 )%58.2ثم ياتي اليوتيوب (. )%25ثم الفيس بوك والمواقع االلكترونية للكليات ذاتها كما هو الحال في
تخصص اعالم جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة .
ويمكن هنا ان تلحظ أن تجربة الطالب والمدرسين مع المواقع االلكترونية وخبراتهم السابقة في
االتصال التواصل قبيل جائجة كورونا جعلت تطبيق الواتس اب هو االكثر استخداما في التعلم االلكتروني
كونه االكثر شيوعا وسهولة في تحميل الوسائط من فيديوهات قصيرة وتسجيالت صوتية وروابط
ومستندات لمجموعات الطلبة  ،على الرغم من غياب الفصول االفتراضية التفاعلية فيه التي تتيحها
تطبيقات اخرى مثل الزوم والكالس روم  ..مع العلم ان التطبيق االخير اتيح لجامعة صنعاء عبر جوجل
بكل مايتيحه لتجربة التعليم االلكتروني من ميزات وهو مالم يتاح للجامعات الخاصة كجامعة العلوم
والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة التي اعتمدت على منصاتها الخاصة في التواصل مع طالبها .
جدول رقم (  ) 7يوضح الوسائل االلكترونية الفاعلة من وجهة نظر المبحوث
التكرار والنسبة
أكثر الوسائل االلكترونية

نعم

المجموع

ال

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

86

00

643

51

680

644

2

اللقاءات اونالين باستخدام احدى المنصات

55

29.9

629

74.6

680

644

3

المادة العلمية االلكترونية

03

23.0

606

71.1

680

644

0

التسجيالت الصوتية

12

33.7

622

11.3

680

644

10

30.8

624

15.2

680

644

21

60.6
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85.9

680

644

6

5
1

فيديوهات المحاضرات المسجلة على
البالك بورد

الفصل االفتراضي للمشاركة وتسليم
التكليفات
المكتبة وقواعد البيانات االلكترونية

يظهر من خالل الجدول ان الطلبة يرون ان فاعلية الوسائل االلكترونية في التعليم االلكتروني تترتب
كاالتي :
تسجيالت المحاضرات على البالك بورد التي تتيح عودة الطالب اليها او استرجاعها في وقت الحق  ،ثم
ياتي الفصل االفتراضي الذي يتيح رفع التكاليف للمدرس  ،تاتي في المرتبة الثالثة التسجيالت الصوتية
حيث ان الصوت الحي للمدرس اثناء شرح المدرس اورده على استفسارات الطالب يتيح نوع من الحيوية
للمحاضرة االلكترونية خاصة مع سهولة تحميلها في اي تطبيق .حيث غلب على كليات االعالم في
الجامعات الخاصة رفع المحاضرات الي منصاتها بعروض الباور بوينت التي يصاحبها صوت المدرس
للشرح والتفسير .
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الملفت هنا ان اللقاءات اونالين حصلت على الترتيب الرابع لدي الطلبة المبحوثين رغم ماتتيحه هذه
الفصول من تفاعلية ومشاركة وميزات للطالب والمدرس على حد سواء وربما يمكن تفسير هذا ان تجربة
الفضل االلكتروني المباشر والتفاعلي  -لحداثتها وعدم توفر االمكانيات  -لم تتح لكثيرمن طلبة كلية
االعالم خالل التجربة السابقة باستثناء طلبة الدراسات العليا بمركز النوع االجتماعي بجامعة صنعاء
والذين كانوا راضين بدرجة كبيرة عن التجربة خاصة وقد تم اخذ الكورس الدراسي كامال عبرفصول
االونالين على منصة جامعة صنعاء في الكالس روم.
جدول رقم (  ) 8يوضح درجة مالءمة التعليم عن بعد لبعض األنشطة

التقييم والمتوسط واالنحراف
األنشطة

درجة المالءمة
مالئم
جدا

مالئم محايد

غير
مالئم

غير

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

المئوي

مالئم
تماما

 6المعلومات والمعرفة النظرية

32

52

34

00

21

2.89

6.330

%12.2

 2التدريبات العملية

66

28

39

74

31

3.54

6.605

% 54

 3إعداد المشروعات

66

00

06

51

32

3.29

6.683

% 50.6

 0التعلم الذاتي

06

59

00

29

66

2.56

6.673

% 19.8

 5العمل في فريق

25

06

29

13

21

3.63

6.296

% 57.0

 1النقاش والتفاعل

39

03

27

08

27

2.94

6.389

% 12.6

06

05

27

04

36

2.81

6.026

% 12.7

7

تسليم

الواجبات

والمشاريع

الدراسية

فيما يخص اراء طلبة االعالم حول مدى مالئمة التعليم عن بعد لبعض النشاطات العلمية يظهر الجدول
ان الطلبة يرون ان التعليم االلكتروني اسلوب جيد للتعلم الذاتي بوزن نسبي ( )%19.8كون مصادر
المعلومات عبر االنترنت واسعة وفرص التعلم الذاتي متاحة خاصة مع تميز الشباب بالتعلم واالطالع
عبر االنترنت  ،ايضا يجد( )%12.7من الطلبة ان االنترنت وسيلة جيدة وسهلة لرفع التكاليف
والواجبات الدراسية والتواصل السلس مع للمدرس في هذا الجانب ،لذا وبنسبة مقاربة يرى الطلبة ان
التعليم االلكتروني وسيلة مالئمة للتفاعل والمناقشة مع مدرسيهم وبين الطلبة وبعضهم كما انه وسيلة جيدة
للمقررات النظرية .
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ويالحظ ان النسبة االقل( )%54من طلبة االعالم ترى ان التعليم االلكتروني مالئم للتدريب العملي اذا
ان التطبيقات العملية تتطلب التعامل المباشر مع التقنيات في االستوديوهات ومعامل الحاسب و والتدرب
اجهزة التصوير والمونتاج والطباعة الصحفية وغيرها .وهو امر قد يصعب تنفيذه الكترونيا وعن بعد .
جدول رقم (  ) 9يوضح درجة رضا المبحوثين عن بعض العبارات
في ضوء التطبيقات االلكترونية المستخدمة
التقييم والمتوسط واالنحراف
العبارات

درجة المالءمة
مالئم
جدا

مالئم محايد

غير
مالئم

غير

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

المئوي

مالئم
تماما

 6سهولة االستخدام

37

37

31

38

31

2.99

6.061

% 14.6

 2وضوح الصوت

37

12

33

27

25

2.18

6.368

% 11.0

 3وضوح الصورة

31

03

37

33

35

2.93

6.046

% 16.3

 0القدرة على التفاعل والمشاركة

24

32

05

03

00

3.32

6.341

% 53.9

 5مشاركة المادة العلمية

27

08

06

30

30

3.44

6.335

% 14

21

05

31

04

37

3.49

6.350

% 58.2

00

27

04

3.43

6.377

% 59.5

06

27

31

2.96

6.392

% 16.7

1

أساليب

عرض

متنوعة

في

المحاضرات

 7تقديم التكليفات الدراسية
8
9

مالءمة االستخدام من خالل جهاز
الحاسب
مالءمة االستخدام من خالل
الهاتف

29
35
30

00
05
57

03

21

20

2.72

6.282

% 15.5

فيما يخص مدي الرضا عن جوانب تقنية في التعليم االلكتروني اظهرت النتائج ان المبحوثون من طلبة
االعالم درجة الرضا االعلى (  )%11.0لجودة الصوت ووضوحه في التعلم االلكتروني وسهوله تحميل
المقاطع الصوتية للمشاركين  )%15.5 ( ،لمالئمة التعلم االلكتروني من خالل اجهزة الهاتف الخليوى
الذي اصبح ي متناول الجميع تقريبا ولصيق بحياتهم اليومية  ،وكذلك تاتي مالئمة التعليم االلكتروني
عبر استخدام الحاسب (  )%16.7ثم وضوح الصورة ياتي في المرتبة الرابعة ()%16.3والتي رغم
اهميتها اال ان ضعف خدمة االنترنت في اليمن يجعل احيانا هناك صعوبة في تحميل الصور وخاصة
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الفيديوهات  .تاتي النسبة االقل من الطلبة ترى ان التعليم االلكتروني مالئمة للتفاعل والمشاركة مع
المدرس والطلبة وبعضهم وهذا يفسر بمحدودية استخدام التعليم االونالين والفصول االفتراضية المباشرة
خالل الفترة السابقة رغم فاعليتها في تحقيق هذا الجانب .
جدول رقم ( ) 64يوضح درجة رضا المبحوثين تجربة التعليم عن بعد خالل أزمة كورونا
التكرار والنسبة

م

التكرار

النسبة

درجة الرضا
6

راض تماما

37

24.6

2

راض

29

65.8

3

إلى حد ما

00

23.9

0

غير راض

33

67.9

5

غير راض تماما

06

22.3

680

644

اإلجمالي

يظهر الجدول درجة رضى المبحوثين من طلبة االعالم في الكليات اليمنية  ،حيث اظهر حوالي (
 )%04.2من الطلبة عدم الرضي عن التجربة التي تمت  ،مقابل ( )%35.8هم من اظهروا الرضا عنها
وفي الترتيب الثالث نسبة الرضا المتوسطة  .واجماال يمكن تفسير هذه النتيجة بالعديد من االسباب التي
رافقت التجرية وكونها حدثت دون استعداد او تخطيط مسبق بسبب ايقاف الدراسة بسبب جائحة كورونا
 ،ولم يكن هناك تاهيل للمدرس والطالب في االستخدام السليم للتقنية خاصة في منصة الكالس روم ،
عالوة على عدم توفرالبنية االساسية وفي مقدمتها خدمة انترنت بسرعة معقولة ومتاحة لجميع الطلبة .
إضافة ان المدرسين والطلبة على حد سواء يقارنون التجربة االلكترونية بوضعها الحالي باسلوب التعليم
الصفي التقليدي الذي اعتادوا عليه  .وهذا مايمكن ان يفسر نتيجة الجدول التالي الذي يبين راي الطلبة
حول اعتماد اسلوب التعليم االلكتروني في فترة مابعد كورونا او في الظروف االعتيادية .
جدول رقم (  ) 66يوضح االعتماد على أسلوب التعليم عن بعد مستقبال
التكرار والنسبة

م
االعتماد
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التكرار

النسبة

6

نعم

68

9.8

2

ربما

56

27.7

3

ال

665

12.5

680

644

اإلجمالي

حيث يظهر الجدول عدم تاييد اغلبية المبحوثين من طلبة كليات االعالم وبنسبة (  )%12.5وابدى هؤالء
االسباب بعدم توفر البنية التقنية المطلوبة لهذا االسلوب من التعليم والتي في مقدمتها ضعف االنترنت في
اليمن وكلفته التي اليطيقها الطالب والمدرس على حد سواء خاصة في للظروف السياسية واالقتصادية
المتازمة التي يمر بها اليمن كما ان نسبة من الطلبة يرون ايضا ان مقررات االعالم تتميز بان معظما
مواد تطبيقية تتطلب التدريب العملي وهذا ربما اليكون متاحا بشكل مناسب في التعليم االلكتروني .
من ايدوا اعتماد االتجربة اليزيدون عن نسبة ( . )%9.8كونهم يروها اسلوب عصري للتعليم يواكب
التطولر التكنولوجي للعصر والذي البد من استياعبه واالستفادة منه .
جدول رقم (  ) 62يوضح العالقة بين األسلوب التعليمي الذي يفضله المبحوثون
التكرار والنسبة

م

التكرار

النسبة

األسلوب التعليمي
6

التعليم التقليدي في القاعة

94

08.9

2

التعليم االلكتروني عبر الوسائط

9

0.9

3

التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي والكتروني

85

01.2

اإلجمالي

680

644

حيث يظهر الجدول ان معظم طلبة االعالم المشاركين وبنسبة (  )%08.9اليزالون يفضلون االسلوب
التقليدي في التعلم ،وان كانت نسبة مقاربة لهم (  )%01.2تويد إعتماد اسلوب التعليم المدمج الذي يجمع
بين مزايا التعليم الصفي التقليدي والتعليم االلكتروني  .واجماال تعكس هذه النتيجة اهمية إلمام جميع
أطراف العملية التعليمية ( المدرس والطالب ) بمزايا التعليم االلكتروني وتاهيل البيئة ورفع القدرات
لالستفادة منها بالشكل األمثل ولو باسلوب التعليم المدمج .
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المالجظ هنا انه وباجراء العالقات االرتباطية ()1بين االسلوب النعليمي المفضل وتخصص طالب
االعالم المشاركين اظهرت النتائج ارتباط دال احصائيا حيث اظهر طالب االذاعة ميال ناحية استخدام
االسلوب المدمج على عكس بقية التخصصات التي اظهر المبحوثون ميال ناحية اعتماد الصف التقليدي
.
جدول رقم (  ) 63يوضح الصعوبات التي واجهها المبحوثون أثناء تجربة التعليم االلكتروني
التقييم ومستوى المعنوية
الصعوبات
ضعف خدمة االنترنت في

6

اليمن
تكلفة استخدام االنترنت بالنسبة

2

المكانياتي

المتوسط االنحراف

الوزن

النوع
موافق

محايد

معارض

الحسابي

المعياري

المئوي

618

8

8

6.63

4.009

% 95.7

626

00

69

6.05

4.175

% 85.6

ليس لدي خبرة بكيفية دخول
المنصات االلكترونية بشكل

3

02

13

79

2.24

4.788

% 14

سليم
عدم مالءمة جهاز الموبايل او
الحاسوب الستقبال دورس

0

12

58

10

2.46

4.834

% 11.3

التعليم االلكتروني
المحاضر لم يكن ملما بأسلوب

5

التعليم االلكتروني وتطبيقاته

15

73

01

6.94

4.772

% 74.6

التعليم االلكتروني يفتقد جو
التعلم الذي اعتدته في التعليم

1

669

54

65

6.03

4.106

% 85.5

التقليدي
التواصل
7

واالتصال

مع

المدرس اكثر سهولة في التعليم

667

30

33

6.50

4.786

% 86.9

التقليدي .
صعوبة

8
()1

انجاز

الجوانب

660

05

25

6.52

ملحق  :2جدول تفصيلي  . 2يظهر العالقة االرتباطية بين االسلوب التعليمي المفضل وتخصص طالب االعالم
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4.720

% 82.8

التطبيقية والعملية خالل اسلوب
التعليم االلكتروني
عدم تشجيع الكلية التي ادرس
9

فيها لهذا النوع من التعليم

86

17

31

6.71

4.716

% 70.8

والزام الجميع به
يظهر الجدول ان ابرز الصعوبات التي واجهها الطالب في تجربة التعليم عن بعد خالل فترة كورونا
كانت ضعف خدمة االنترنت في اليمن وذلك لدي ( )%95.7من الطلبة المشاركين  ،ثم صعوبة فقدان
حيوية وجو التعلم الذي اعتادوا عليه في الصفوف التقليدية اتت في المرتبة الثانية وبنسبة ()%85.5
ويعزى ذلك لفقدان طابع الفصول التفاعلية المباشرة بين االستاذ والطلبة واالعتماد على الوسائط المسجلة
وهو االسلوب الذي غلب على اسلوب التعلم االلكتروني نظرا لنقص الخبرة في استخدام التقنية بالشكل
االنسب وعدم توفر البنية االساسية للتعليم عن بعد  ،وكما لم يكن هناك الزام الجميع (طلبة ومدرسين)
بإتباعها .
كذلك اتي في المرتبة الرابعة صعوبة إنجاز الجوانب التطبيقية التي تتطلبها مقررات االعالم  ،كما يرى
قرابة ( )%82من
طلبة االعالم المشاركين ان التواصل مع المدرس في االسلوب التقليدي اكثر سهولة وهذا يؤكد على
اهمية تفعيل الجانب التفاعلى ( االونالين ) في اسلوب التعليم االلكتروني واهمية تعريف الطالب بمزايا
التعليم االلكتروني التفاعلي  .كذلك يرى حوالى ( )%75من الطلبة ان كلياتهم لم تعط تجربة التعليم
االلكتروني حقها من االهتمام واالهمية لذا لم تحاول تشجيع طالبها ومدرسيها على انتهاج هذا االسلوب
التعليمي العصري وانما يترك االمر لمبادرات االساتذة ذاتهم .ورغبتهم على تطويرمهاراته في استخدام
التقنية  .كما يرى حوالي ( )%74من الطلبة ان نسبة كبيرة من المدرسين لم تكن تمتلك المهارة الالزمة
في استخدام التقنية بالشكل الوافي الذي يعطي نتائج مرضية .
خالصة
ركزت الدراسة الحالية على تسليط الضوء على تجربة التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا لدى طالب
االعالم في عدد من الجامعات اليمنية  ،حيث تم استخدام ادوات بحثية كيفية تمثلت في المقابالت المتعميقة
مع عدد من اساتذة االعالم الذين خاضوا هذه التجربة باالضافة لعدد من المتخصصين الفنيين الذين
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شاركوا في عملية االدارة والتنظيم.باالضافة الجراء دراسة مسحية لعدد ( )680من طالب االعالم في
تلك الجامعات وخلصت اهم نتائج الدراسة الي مايلي :
·

نسبة الطالب الذي درسوا مقرر او مقررين حوالي  %06وبقارق بسيط كانت نسبة الطالب الذين
درسوا بعض المقررات  .بينما نسبة  %61هم الذين درسوا جميع المقررات.

· كان الواتس اب ابرز المنصات االلكترونية التي استخدمت في التعليم االلكتروني لطلبة كليات االعالم في
اليمن يليه منصة الكالس رووم على جوجل ثم ياتي اليوتيوب .
· ترتبت تفضيالت اطالب اعالم لالساليب المالئمة للتعليم االلكتروني كالتالي تسجيالت المحاضرات على
البالك بورد ثم ياتي الفصل االفتراضي الذي يتيح رفع التكاليف للمدرس  ،تاتي في المرتبة الثالثة
التسجيالت الصوتية  ،كما اتت اللقاءات اونالين في الترتيب الرابع .
·

التعليم الذاتي كان ابرز االنشطة العلمية التي اظهر طلبة اعالم ان التعليم االلكتروني مالئم فيها  ،كما
انه وسيلة جيدة وسهلة لرفع التكاليف والواجبات الدراسية والتواصل السلس مع للمدرس في هذا الجانب
،لذا وبنسبة مقاربة يرى الطلبة ان التعليم االلكتروني وسيلة مالئمة للتفاعل والمناقشة مع مدرسيهم وبين
الطلبة وبعضهم كما انه وسيلة جيدة للمقررات النظرية والنسبة االقل ترى ان التعليم االلكتروني مالئم
للتدريب العملي .

· اظهر النسبة االكبر المبحوثين من طلبة االعالم في الكليات اليمنية عدم الرضي عن تجربة التعليم
االلكتروني التي تمت خالل جائحة كورونا  ،مقابل من اظهروا الرضا عنها وفي الترتيب الثالث نسبة
الرضا المتوسطة .
· اظهر ت النسبة االكبر من طلبة اعالم المشاركين عدم موافقتهم على اعتماد اسلوب التعليم االلكتروني
كاسلوب منفرد في تدريس تخصصات االعالم والبعض يؤيد استخدام اسلوب التعليم المدمج بين االسلوب
االصفي التقليدي واالسلوب االلكتروني .
واجماال نخلص الي ان تجربة التعليم االلكتروني التي استدعاها ظرف جائحة كورونا وايقاف الدراسة في
مؤسسات التعليم اليمنية والتي تباين استخدامها بين االستخدام المحدود في مفرر او مقررين وبعض
مقررات الي استخدامها وان كان اقل في تدريس فصل دراسي متكامل كما كان الحال لطالب الدراسات
العليا في مركز النوع االجتماعي  .اال انها على قصرها وحداثتها ادخلت المؤسسات الجامعية في اليمن
في تجربة التعليم العصري وبشكل ملزم  ،يشوب التجربه الكثير من القصور والعشوائية ولكن ترى
الباحثة انها كانت فرصة لحوض تجربة التعليم اونالين وكسر حاجز الخوف من خوض التعليم
االلكتروني واالستفادة من مزاياه .باالضافة لكونها فرصة للتعرف على قدراتنا وامكانياتنا في هذا الجانب
 ،حتي يتسني مستقبال تطبيق نظام التعليم االلكتروني بشكل منظم ومدروس ليؤتي ثماره االيجابية .
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ونخلص من خالل ماسبق الي جملة من التوصيات التي يمكن ان تفيد في تفعيل تجربة التعليم االلكتروني
التفاعلي في الجامعات اليمنية ::
 - 6البد اوال من دراسة الواقع من خالل تشكيل لجنة من المتخصصين في تكنولوجيا التدريس وتخصص
االعالم و وخبراء في تكنولوجيا االتصال لعمل دراسة للواقع واالمكانيات المتاحة ومايتوفر لدي
الجامعات و(كليات االعالم محور اهتمام الدراسة ) من موارد تتطلبها بيئة التعليم االلكتروني التفاعلي
الفاعل . .باالضافة البد من رصد كل جديد في جانب التعلم االلكتروني ومتابعة تجارب االخرين في هذا
الجانب ،يفضل ان تكون حسابات الطالب والمدرسين عبر منصة تعليمية متخصصة عبر موقع الجامعة
ذاته على شبكة االنترنت ،وتنظم بطريقة تكفل عمل قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة االلكترونية كاملة
بكل عناصرها وانشطتها  ،ويفضل هنا تخصيص دائرة ادارية متخصصه في الكلية لتولي تنظيم امور
التعليم االلكتروني فنيا واداريا وحتى ماليا .
 - 2توفير البنية االساسية وفي مقدمتها خدمة االنترنت وبقوة وسرعة مالئمة حيث يفضل ان يؤخذ باالعتبار
مجانية تقديم الحدمة للمعلم والطالب في نفس الوقت عبر المنصة الجامعية لتجاوز الصعوبات االقتصادية
التي تعيق االستفادة من الخدمة خاصة مع الظروف االقتصادية التي نمر بها البالد .وباالمكان عمل اتفاقية
بهذا الخصوص مع شركة تليمن لالتصاالت التابعة للدولة .
 - 3عمل ورش تدريبية و تعريفية العضاء هيئة التدريس حول التعليم االلكتروني ومميزاته في تدريس
مقررات االعالم ورفع المهارات في استخدام التقنية بالشكل االمثل في المحاضرات االونالين  ،وكيفية
عمل العروض ورفع الوسائط المختلفة للطالب  ،باالضافة لرفع المهارات في كيفية استخدام هذه
المنصات في متابعة وتقويم الطالب  .ويفترض ان يتم عمل دورات دائمة لتحديث معلومات االساتذة في
التطورات التي تطرا على مجال التعليم االلكتروني والتطبيقات الجديدة التي توفر ميزات ونتائج افضل .
 - 0عمل ورش تدريبية لرفع مهارات الطالب في استخدام منصة التعليم االلكتروني عملية التعلم والتواصل
واالتصال بين الطالب ومدرسيهم وبين فرق العمل الطالبية .
 - 5عمل الئحة تنظيمية تتضمن قواعد والية التعلم عبر المنصات االلكترونية وتضبط اطراف العملية
التعليمية بشكل قانوني منظم خاصة مايتعلق بطرق تقويم الطالب وتقييم مستوياتهم .
 - 1تنسيق المفردات والمقررات النظرية والعملية وكيف يمكن االستفادة من التعليم االلكتروني والتعليم
التقليدي على حد سواء بما يكفل الوصول للنتائج المثلي  ،لكيفية تنسيق الدراسة للجوانب التطبيقية
والعملية في دراسة االعالم .
 - 7بعد توفير البنية االساسية البد من ان الزام جميع اعضاء هيئة التدريس والطالب على حد سواء في
استخدام اسلوب التعلم االلكتروني عبر الفصول االفتراضية التفاعلية وفق جداول منظمة يلتزم بها الجميع
ال ان يكون االمر اختياريا خاضعا لرغبة المدرس او الطالب .
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 - 8عمل تقويم مستمر للعملية التعليمة عقب كل فصل دراسي لرصد اي اشكاليات او معوقات قد تحدث
ومحاولة معالجتها اول باول للوصول بالتجربة الي مستوى افضل .
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Abstract
The purpose of the present study is to assess the awareness about coronavirus (Covid19) and the degree to which the knowledge and use of Information Literacy Skills (ILS)
contribute to the level of awareness about the disease or lack thereof. The study
addresses university academics and gives them insights into how to increase students’
level of awareness and improve their research skills. More importantly, it encourages
students to adopt appropriate study habits and inquiry-based strategies. In this respect, a
group of 100 Lebanese postgraduate students were taken as a study sample in spring
2020.These participants represent a typical global 21st century student. In this study, an
online survey was utilized to examine the degree of students’ awareness. The
instrument used was a form designed via Google Forms and distributed to students via
WhatsApp or Facebook Messenger. Respondents were asked closed questions to collect
quantitative data pertaining to awareness about different aspects related to Covid-19.
The results revealed that the respondents are fully aware of the seriousness of the
disease and are similarly familiar with its most common symptoms, ways of
transmission, best precautionary methods, and high-risk groups. However, it turned out
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that they do not have enough detailed knowledge about this issue as they mostly depend
on social media and TV broadcasts to get information. On the other hand, many
respondents proved to be unaware of the ways of detecting the virus, the ways of its
treatment, and the best sources of getting updated information about it. Besides, the
results reported that the university level has no significant impact on the students’
degree of awareness as PHD students did not show better awareness of the issue than
MA or TD students.
Key Words: Coronavirus; Covid-19; Information Literacy Skills (ILS); Lebanese
Postgraduate Students; Awareness.

Introduction
After its outbreak in Wuhan city in China in January 2020, (Zhu, Wei & Niu, 2020)
coronavirus disease (Covid-19) was discovered in Lebanon on February 21, 2020 (Reuters,
2020). Measures were taken at different levels (government, media, medical sector,
educational sector, and municipalities to cope with the exigencies of the new lifestyle
imposed by the pandemic. A group of university postgraduate students were asked to take an
online survey as a means to assess their level of awareness about this disease.
The study aims to examine how aware Lebanese postgraduate students are of the issue of
Covid-19, to shed light on their views, beliefs and practices, to detect any misconceptions and
wrong performances, to raise their awareness about Information Literacy Skills (ILS) in order
to prevent/avoid the problem, and to make recommendations in accordance to their needs.
In this respect, the study seeks to answer the following questions:


How aware are Lebanese postgraduate students of the issue of coronavirus (Covid19)?



What views, beliefs and practices do Lebanese postgraduate students have
regarding Covid-19?



How can students’ level of awareness about ILS be increased in a sense that meets
their needs?
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Previous Research and Theoretical Framework
Background
History speaks to centuries of reactions to pandemics that invaded lives and wreaked havoc
across nations creating fear at times, and reassurance of a happy denouement at others.
Coronavirus or Covid-19 is the pandemic that has broken down our doors as the most
widespread pandemic in the first quarter of the 21st century. Being virtually new, there was a
lack of publications about this pandemic, yet we tried to sum up a collection of articles
pertaining to the medical side of the disease, as well as the behavioral aspect of dealing with
Covid-19 in the everyday life in an attempt to avoid catching it and to combat it by all means
possible. All this whilst trying to compare the data collected from publications with the
statistical analysis of the study we conducted in order to test the level of awareness our
postgraduate students have about coronavirus.
Another aspect of our study that proved to require further inspection pertains to a relatively
new field of research dealing with ILS and knowledge about the latest trends of Information
and Communication Technologies )ICT( which are also crucial for a learner’s means of
collecting, analyzing, and using information.
General Medical Knowledge About Covid-19
In their article Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients with Coronavirus
Disease 2019, Guo T, Fan Y, Chen M, et al. (2020) find that patients with Covid-19 who had
previous history of cardiovascular diseases (CVD) or myocardial injury (usually recognized
by increased levels of the enzyme TnT in blood) are at a higher risk of mortality. The
situation is at worst when the level of TnT enzyme is higher.
This implies that Covid-19 has a fatal impact on patients with underlying CVD in general,
and on those patients with myocardial injuries (demonstrated with an increase in levels of
Troponin T enzyme in blood) in particular.
Likewise, Richardson et al. (2020) agreed in their article Presenting Characteristics,
Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized with Covid-19 in the New
York City Area that of the 16 types of comorbidities studied, hypertension was the disease
whose patients less likely needed invasive mechanical ventilation. This indicates that patients
with hypertension come later on the list of patients who need urgent hospitalization in case
triage was applied.
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This article further states the relation of Covid-19-related deaths and age and/or sex. In an
article which highlights the neurologic manifestations of hospitalized patients with
coronavirus disease Mao L, Jin H, Wang M, et al. (2020,p.684) trace the relation between
Covid-19 and neurologic symptoms which according to the article are categorized into three
types of manifestations: ‘central nervous system manifestations )dizziness, headache,
impaired consciousness, acute cerebrovascular disease, ataxia, and seizure), peripheral
nervous system manifestations (taste impairment, smell impairment, vision impairment, and
nerve pain(, and skeletal muscular injury manifestations.’
They add that Covid-19 patients commonly have neurologic manifestations. During the
pandemic period of Covid-69, ‘when seeing patients with neurologic manifestations,
clinicians should suspect severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection as a
differential diagnosis to avoid delayed diagnosis or misdiagnosis and lose the chance to treat
and prevent further transmission.’ )p.183(
In addition, Mao L, Jin H, Wang M, et al. (2020) explain that when seeing neurological
symptoms (accompanied by the other clinical symptoms), physicians should not mistake
Covid-19 for pneumonia in order not to delay the right treatment.
For them, there is a relationship between Covid-19 and age. A greater number of older people
had severe infections and other underlying disorders especially hypertension. More
specifically, nervous system manifestations were more common in severe infections
compared to non-severe infections.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (2020), the common signs and
symptoms of people with Covid-19 are fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty
breathing, fatigue, muscle or body aches, headache, new loss of taste or smell, sore throat,
congestion or runny nose, nausea or vomiting, and diarrhea.
However, what is remarkable here is that there is a distinction in the symptoms in relation
with the stages, severity, or progress of Covid-19. So we may find certain symptoms in
hospitalized patients that differ from those in non-hospitalized patients of Covid-19.
Attention also has to be given to the fact that there are asymptomatic patients and presymptomatic ones who develop the symptoms days after they caught the disease.
In Unicef’s report, Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in
Schools, published in WHO (2020), it is noticeable how the mandatory request of wearing
masks and maintaining social distancing is not mentioned, although there is a clear reference
to the importance of cancelling events that require crowds altogether. However, the report
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highlights the importance of searching for information from ‘reputable sources such as
UNICEF, WHO and national health ministry advisories’ )p.0(, as well as avoiding ‘fake
information/myths that may circulate by word-of-mouth or online’ )p.0(. It additionally relays
a great deal of emphasis on the psychological impact of Covid-19 on the infected, hence
strongly recommending the prevention of stigma and suggesting being considerate of each
other’s feelings.

ILS Awareness
On another level, the overreliance of our research subjects on social media platforms drove us
to read further about different means of increasing students’ awareness regarding their choice
of information resources. This has led us to a relatively new emerging skill, commonly
known in recent studies as Information Literacy Skills (ILS).
In his article, Malanga (2017) elaborates on the concept of Information Literacy discussing its
definition as identifying, locating, and assessing the information; its underlying causes
resulting from the large-scale emergence of Information Communication Technologies (ICT)
and the unrestricted spread of unfiltered information via various media and social media
outlets; and the anticipated results of its mastery manifested through improved research skills,
advanced critical thinking abilities, and elevated confidence as a result of ‘informed
judgement’.
Malanga (2017, p.9) quotes Kimani (2014) who discusses the importance of identifying the
three major types of resources, namely the primary, the secondary, and the tertiary resources,
citing examples of primary sources as ‘journal articles, monographs, patents, theses, poems,
and others’; secondary sources as histories, review articles, bibliographies, text books and
others; and tertiary sources such as indexing and abstracting.
Malanga even goes further to allocate responsibilities for those whose duty is teaching this
skill and implanting the culture of finding, using, and sifting through the right information
among university students. He mainly holds the librarians responsible for this role explaining
that the role of libraries goes beyond the traditional use to encompass a range of duties
including ‘lending and circulation services; reference services; current awareness services;
readers’ services; Inter-library loan services; internet services and e-resources services’
(Malanga, 2017, p.8).
On the other hand, Odede (2018) draws a distinction between information literacy and
computer literacy. He adopts the views of Dunn (2000) and Shapiro and Hughes (1996) who
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outlined the seven levels of information literacy including tool literacy, resource literacy,
social-structural literacy, research literacy, publishing literacy, emergent technology literacy,
and critical literacy. Quoted in Odede, Singh et al. (2011), attribute the main reasons for the
lack of these skills to a weakness in language proficiency and information literacy.

Materials and Methods
As the purpose of this paper is to investigate the level of awareness, it employs the
exploratory research design to better understand the assumed problem and to obtain
information about the perceptions of postgraduate students in Lebanon. After receiving the
approval of the deans of both universities, an online survey designed via Google Forms was
developed as the instrument to collect data from the respondents and to explore how aware
they are of the problem. This Form was later distributed to students via WhatsApp and
Facebook Messenger as it was difficult to meet them face to face on the one hand, and since
these are the most commonly used social networks among the Lebanese on the other hand.
The quantitative data collected was later on analyzed through SPSS Statistics-27 to figure out
the frequency of each response and subsequently to determine the degree of students’
awareness. Regarding the subjects of the study, the participants are 100 postgraduates; 73
from LU and 27 from IUL. Gender-wise, 19% of the respondents are males and 81% are
females. Regarding age, 50% of respondents are aged between 20 and 24, 28% are aged
between 25 and 29, 11% are aged between 30 and 34, 8% are aged between 35 and 40, and
3% are more than 40 years old. Table 1 displays the cross tabulation between gender and age.
Nevertheless, age and gender were out of the scope of this study as the focus was on the
university level.

Gender
Age

Males

Females

Total

20-24

7

43

50

25-29

5

23

28

30-34

2

9

11

35-39

3

5

8

>40

2

1

3

Total

19

81

100
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Table 1: Cross Tabulation between Gender and Age
Results
Figure 1 illustrates the study discipline or major of the participants. Thus, 5 are studying
sociology, 3 are studying economics, 7 are studying translation, 2 are studying tourism, 3 are
studying psychology, 1 is studying pharmacy, 12 are studying mathematics, 8 are studying
French language and literature, 3 are studying law, 3 are studying environment agriculture, 16
are studying English language and literature, 8 are studying geography, 3 are studying civil
engineering, 7 are studying business, 4 are studying computer science, 5 are studying
biology, 10 are studying Arabic language and literature, and 5 are studying accounting and
finance.

Figure

1: Study

Discipline
Upon asking the students how they had heard about the virus, it was remarkable that 48%
responded that they had heard of the virus from social media and TV, whereas 15% had heard
of the virus from their environment (family, friends, neighbors, colleagues, etc.). 72% of
them believed that the virus is very likely widespread and that it is a very serious issue
considering that it is fatal. Only 25% of them were optimistic that the virus might not be that
dangerous and it will resolve with time.
There was a growing consensus that everyone is at risk of being infected with Covid-19.
However, 77% of respondents believed that the elderly, those with chronic diseases or with
poor immune system are at a higher risk.
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Moreover, the students were quite aware that people with the virus can have a range of
symptoms, ranging from mild to severe. Approximately, 95% of the students responded that
fever and cough are the most common symptoms. 85% responded that shortness of breath is
another symptom. On the other hand, only 30% were aware that diarrhea, headache, and skin
rash are also common symptoms of Covid-19. The majority of students were aware of the
ways of transmission of the virus. 75% believed that Covid-19 spreads through contact with
infected people, via mouth and nose secretions, whether these people show or do not show
any symptoms. 70% of them stated that it spreads through contact with contaminated
surfaces. Furthermore, 70% suspected that the virus can be transmitted via raw food. Yet, up
to date, there is no evidence of anyone contracting the virus through uncooked food.
To prevent the spread of the virus, students recognized that cleanliness and social distancing
are the two most important factors to remain safe. 95% of them believed that cleaning their
hands frequently with soap and water or with an alcohol- based sanitizer is the best
precaution. In addition, 70% were aware that they must maintain a safe distance from anyone
who is coughing or sneezing. 51% reported they should wear a face mask; however, it was
proven that masks alone do not protect against Covid-19 and should be combined by the
physical distance and hygiene. Another important way of precaution was believed to avoid
crowded places. 76% of students recognized that they should avoid going to large
supermarkets, cinemas, shopping malls, and touristic attractions. They even preferred not
taking part in any social events and staying at home to remain safe. None of the respondents
reported not being worried at all or added other symptoms they are familiar with.
To date, there does not seem to be any evidence of a specific antiviral treatment for Covid-19
and researchers are testing a variety of possible treatments. However, 16% of participants
assumed that it can be treated by vaccination whereas 60% believed that it can be treated by
self-isolation, and only 17% assumed that it can be treated by antibiotics or specific pills. On
the other hand, 6% supposed that it cannot be treated as it is fatal and infected people cannot
recover. Additional answers included treatment by doing laboratory developed tests, through
the possibility of the body to get rid of the infection on its own, and by respiratory machines
when needed. A sole respondent added that this depends on each case and each person's
symptoms.
To test for Covid-19, the most reliable test is the Polymerase Chain Reaction (PCR) in which
a sample from the nose or throat is taken and sent to the laboratory. Only 20% of students
were aware of this test. 52% believed that laboratory- developed tests are used in diagnosis,
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and 32% believed that it can be detected by using thermal scanners. However, temperature
screening alone was not considered effective, since infected individuals may be in incubation
period and may not express any apparent symptoms. Moreover, 28% stated that the virus can
be detected through a blood test and only 4% believed that urine test can detect it.
In order to get updated information about Covid-19, 70% of respondents claimed that they
get information from The World Health Organization (WHO) website, which is a trusted
resource. 45% are updated from TV stations, whether local or international, 47% from social
media, and 17% from friends and relatives rather than from health professionals. However, it
must be noted that unreliable resources may be misleading and potentially harmful. This is
why WHO is constantly recruiting teams to raise awareness around Covid-19 and encourage
individuals to report any false or misleading content.
In the global crisis of Covid-19, 56% believed that people at their university are very
concerned and when asked about the measures that their university took to stop the spread of
coronavirus, 92% stated that they closed the university, 40% said that they sterilized all
classes, offices and halls, 30% stated that they followed distance learning and 35% mentioned
that they cancelled exams and asked students to submit projects or research papers instead.
Since the questionnaire was adapted from the current guidelines of the World Health
Organization (WHO), the correct answers for the above five questions were adapted from the
information provided by WHO. Each correct answer was scored a point and the total correct
score was 20. The respondents were divided into three groups: TD, MA, and PHD and the
score for each one was counted.
Based on the findings, it was discovered that 12 % of the respondents are TD students, 72%
are MA students, and 16% are PHD students. The responses to the questions related to the
level of awareness were analyzed in accordance with the latest studies and reports about
Covid-19. For each subgroup (TD, MD, PHD), the percentage of correct answers was
calculated and summarized in Table 2. Such percentages indicate the level of awareness
related to each question among the 3 groups as they are illustrated in Table 2 and Figure 2.
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Question

University Level
TD (12)

MD (72)

PHD (16)

No

%

No

%

No

%

10

83.3%

49

58.3%

7

43.8%

What are the symptoms of coronavirus? 10

83.3%

49

58.3%

13

81.2%

How is coronavirus transmitted?

5

41.7%

57

79.1%

13

81.2%

What precautions are you taking to

8

66.7%

44

61.1%

10

62.5%

1

8.3%

9

12.5%

1

6.3%

4

33.3%

25

34.7%

5

31.3%

Who are the most high-risk groups?

protect yourself?
How do doctors detect people with
coronavirus?
How can you get updated information
about Covid-19?

Table 2: Percentage of Correct Answers in Terms of University Level

Figure 2: Percentages of Awareness Related to each Question
To compare the outcomes among the three independent unequal-sized groups, the KruskalWallis Test at 0.05 level of significance was conducted. The p-value was 0.62259; the fact
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which indicates that the result is not significant at p < .05. As it is represented in Box Plot 1,
there is no significant difference in medians since the three groups are almost at the same
level of awareness. Accordingly, it can be concluded that the level of awareness regarding
Covid-19 is not related to university level. Instead, it is most likely attributed to other factors.
These factors might include the social or economic background of the students, the facilities
they have to access information, the devices they possess to make their own research, the
level of motivation they have in the topic itself, their attitude towards the issue, their
assumptions regarding its seriousness, and so on.

Box Plot 1: The Range and Medians of the Three Groups

Discussion
Covid-19 is a worldwide problem that has become the concern of everyone. Thus, it does not
only involve those concerned in the medical field, but all members of the community
regardless of their nationality, gender, race, age, level of education, field of study and so on.
Postgraduate students were selected because they were assumed to be more mature and more
capable of employing research skills in order to find information on their own, check various
reliable sources, and assess the information they collected.
673

Knowing that participating students were mainly graduates of humanities and arts, it was
noted that their major may have contributed to the lack of accurate scientific details about
Covid-19, especially when it came to the medical knowledge of how to test for the virus and
how to treat it. The difference seemed noticeable when compared to their behavioral
knowledge on how to avoid getting infected through the frequent washing of hands, avoiding
crowded places, with less respondents pointing out to the importance of wearing a mask and
maintaining a social distance.
However, what is alarmingly remarkable is the fact that almost half of the respondents
pointed out that they got their information about something so decisive to their lives from a
source so doubtful and questionable like social media. Another myth that most respondents
took to be truthful is that the virus is transmitted through raw food. Here again, this raises
questions about students’ level of scientific reasoning, critical thinking, and logical analysis.
The results revealed in the present study proved that the general knowledge about Covid-19,
its risks, along with its most common symptoms, ways of treatment, and methods of
precautions is shared among a highly educated stratum of society including postgraduates.
Nonetheless, they are the more specialized medical details about the disease such as,
diagnosing it and finding relevant and accurate information from reliable sources about it,
that are not known to them. Regarding their beliefs and practices, Lebanese postgraduate
students demonstrated a reasonable level of concern towards the disease illustrated by their
hygiene routines such as, frequently washing hands and using sanitizers, as well as their
precautionary habits like, avoiding crowded places and maintaining social distancing.
However, their responses indicated that almost half of the respondents were not convinced
with the significance of wearing face masks and gloves. Instead, they had some
misconceptions and sometimes clung to social myths resulting in beliefs and practices such as
using hand dryers, ultraviolet disinfection lamps or powered air purifying respirators;
regularly rinsing nose with saline; gurgling with hot water and salt; spraying alcohol or
chlorine all over the body; taking large intakes of honey; eating garlic; and drinking
lemonade and orange juice.
As far as how we can increase the level of awareness among those students, the results also
indicated that even though both universities were highly concerned about these issues, neither
deployed any measures to raise the awareness of students or even had any academic
intervention plans. All the measures they took were limited to administrative decisions based
on the recommendations of the Ministry of Health and the Ministry of Interior.
670

In this respect, the major recommendation that imposes itself is the necessity to reconsider
the way university students are taught to search for trusted information. At a time it is
expected from a postgraduate student who is basically considered a researcher himself/herself
to have acquired the basic skills of searching for information from resources that are
considered credible, reliable, and trustworthy, it is worth cogitating about the fact that half of
a group of research subjects of postgraduates (whether at the MA or PHD levels) chose social
media, which is generally known to lack professional gatekeepers to monitor its content, as
their major source of information about a life-threatening pandemic like Covid-19. This
demands the introduction of ILS to cope with the speedy improvements of ICT.

Conclusion
The present study examines the degree of awareness of postgraduate students in two
Lebanese universities regarding Covid-19. In this sense, they were asked about the high risk
groups, symptoms, precautions, ways of transmission, ways of detection and sources of
information. The results indicated that most respondents showed a considerable and fairly
satisfactory degree of knowledge about Covid-19. However, they have a few misconceptions
regarding the disease. In this respect, it is worth mentioning that since participants were
students at universities which do not require high fees and that most of them were doing
literary majors apart from biology or medicine, the degree of awareness could be attributed to
the socio-economic level and field of specialization rather than the university level.
Moreover, the lack of knowledge about the emergent skill of Information Literacy (IL)
should be ameliorated. This allows university decision makers (course designers, instructors,
and librarians) to create a culture of information-literate university students who are able to
check reliable sources, assess their value, select relevant information, criticize the content of
resources, and synthesize data obtained from various sources, to get the most accurate,
reliable, and credible information. Integrating ILS teaching in university curricula can serve
the moral responsibility of clarifying the misconceptions that students might have about
Covid-19 helping them realize fallacies regarding the disease. In this respect, ILS teaching
can also raise their awareness and consequently enable them to protect themselves and their
loved ones. More specifically, university decision makers can stimulate students to prepare
posters and presentations to keep university society informed about the latest data. They can
also use the bridging strategy to encourage students to share reliable statistics and discoveries
about the disease via social media or university platforms and official pages. Accordingly,
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future researchers can examine the role of postgraduate university students in spreading
awareness regarding Covid-19, track the impact of their advanced ILS, and assess the
influence of this obtained knowledge on undergraduates.
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Appendix
Age:

20-24

Gender:

25-29

Male

Academic year:

30-34

35-40

> 40

Female
TD

MA

PHD

Study discipline/major:

1.

Where have you heard about coronavirus?
Lecture in college
News outlets
TV or radio
Posters and brochures
Social media
Friends/family/colleagues/neighbors
Government
Health professionals
Other(s): Specify ___________________________________________

2. How likely do you think coronavirus is widespread?
Not likely at all
Neither likely nor unlikely
Very likely
I do not know

3. How serious do you think the problem of coronavirus is?
Very serious since it is fatal
Not very serious since it can resolve with time
Not serious at all since it does not require any special treatment
I do not know

4. Who are the most high-risk groups?
Males
Females
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Infants
Children
Teenagers
Elderly people
Healthcare providers
People with chronic diseases
Frequent travelers
People with immune system deficiency
People who have been infected with the virus before
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

5. What are the symptoms of coronavirus?
Fever
Cough
Runny nose
Shortness of breath
Respiratory failure
Joint pain
Diarrhea
Dizziness and severe headache
Severe stomachache
Vomiting blood
Eye irritation
Skin irritation
Fast heart beat
Sneezing
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

6. How is coronavirus transmitted?
Through close contact with infected people who show symptoms of the virus
Through close contact with infected people even if they do not show symptoms
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Through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes
Through contact with contaminated surfaces or objects
By touching items (money, books, papers, pens, food, or other) touched by infected people
Through blood
Through saliva
Through sexual relations
Through uncooked food
Through the air
Through air conditioners
Through mosquitos
Through pets
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

7. What precautions are you taking to protect yourself?
Washing hands with soap and water
Using hand sanitizers
Wearing a facemask
Wearing gloves
Using hand dryers
Using ultraviolet disinfection lamp
Using powered air purifying respirators
Regularly rinsing my nose with saline
Gurgling with hot water and salt
Spraying alcohol or chlorine all over my body
Taking large intakes of honey
Eating garlic
Drinking lemonade and orange juice
Avoiding large gatherings of people
Avoiding close contact with people who cough and sneeze
Avoiding shaking hands with strangers and acquaintances
Avoiding shaking hands with people; even the closest ones
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Avoiding crowded places (large supermarkets, restaurants shopping centers, tourist attractions,
cinema)
Avoiding Ordering packages/food/clothes/ any other items
Cancelling social events/celebrations/ flights
Staying at home most of the time
Storing food/medicine
Taking hot baths
Sitting in very cold room
Sitting in a very hot and humid room
Trying to get enough information
Other(s): Specify ___________________________________________
None of the above. I am not worried at all.

8. How is coronavirus treated?
By vaccination
By stem cells
By self-isolation
By antibiotics
By specific pills
Other(s): Specify ___________________________________________
It cannot be treated. It is fatal and infected people cannot recover.
I do not know

9. How do doctors detect people with coronavirus?
By using thermal scanners
By doing a blood test
By doing a urine test
By testing the mucus (phlegm)
By doing a laboratory-developed tests
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

10.

How can you get updated information about Covid 19?
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From World Health Organization website
From SOS Alert
From local websites
From local TV stations
From international TV stations
From social media
From friends and relatives
From YouTube
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

11.

How concerned are people at your university?
Not concerned at all
Neither concerned nor unconcerned
Very concerned
I do not know

12.

What measures did your university take to stop the spread of coronavirus?
Closing the university
Sterilizing all classes, offices and halls
Cancelling exams
Following distance learning
Asking instructors to prepare online material
Asking students to do online tasks
Asking students to submit projects/research papers instead of exams
Other(s): Specify ___________________________________________
I do not know

682

فهرست
الكلمة االفتتاحية االتجاهات البحثية الحديثة في علوم اإلعالم واإلتصال
3

د .مي العبدهللا -رئيسة التحرير
علم التجهيل واإلعالم وأساليب صياغة العقول

5

د .فاضل محمد البدراني
إشكالـيّة التدريب اإلعالمي بين التأهيل الجامعي ومتطلّبات عـناصر التواصل

62

د .جمال نون 
نظريات االتصال وتطبيقاتها دراسة تحليلية لبحوث اإلعالم الجديد

00

د .أسماء أبو بكر الصديق

اتجاهات الشباب الجامعي نحو الدراما التلفزيونية في قناة رؤيا  :دراسة على طلبة جامعة اليرموك
96

د .خزيم سالم الخزام الخالدي د.خالد محمود هيالت
تح ّدي المصداقية بمواجهة التضليل في بيئة اإلعالم الرقمي

626

نسب نصوح مرعب

تقييم تجربة التعليم االلكتروني في تخصصات اإلعالم في الجامعات اليمنية خالل جائحة كورونا
638

د .نوال الحزورة
Degree of Awareness about Coronavirus (Covid-19) among Postgraduate
Students in Lebanon
Dr. Loubna Nehmeh and Hala Al Hajj

613

683



680

