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أ. د. مــحــمــد بــن ســلــيــمــان الــصــبــيــحــي

(٢٠١٨) اتجاهـــات الطالب نحو البرامج التعليمية في كليات 
اإلعالم وأقسامه وعالقتها بمتطلبات الجودة الشاملة.

(٢٠١٧) إدراك ا�عالمييـــن الســـعوديين دوارهـــم الوظيفيـــة 
والمهنية في بيئة ا�عالم الرقمي.

(٢٠١٧) التراكمات العربية المعرفية في مجال االتصال.

(٢٠١٦) جدلية العالقة بين الثقافة واإلعالم.

(٢٠١٦) العالقة بين اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
وتعزيز المشاركة المجتمعية.

(٢٠١٦) قـــراءة الجمهـــور للصـــورة في الصحـــف المطبوعة 
والعوامل المؤثرة فيها.

(٢٠١٢) مســـؤولية وســـائل اإلعـــالم فـــي األمـــر بالمعروف 
والنهي عم المنكر.

(٢٠١٢) المعالجـــة اإلعالميـــة لوظيفة الرقابة فـــي الصحافة 
السعودية المطبوعة.
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اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه
دراسة ميدانية على اجلامعات السعودية

إعداد
د. حممد بن سليمان الصبيحي)*(1 

ملخص الدراسة: �
سعت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب وطالبات كليات اإلعالم 
تعليم  لربامج  التعليمية  الخدمات  جودة  نحو  السعودية،  الجامعات  يف  وأقسامه 
دراسته،  يف  الكمي  المنهج  الباحث  وظف  وقد  عنها.  رضاهم  ودرجة  اإلعالم، 
والطالبات  الطالب  من  عينة  على  معلوماته،  جمع  يف  االستبانة  أداة  واستخدم 
وبلغ  علمي،  قسم  لكل  الحصصية  العينة  أسلوب  على  إليها  الوصول  يف  اعتمد 
وانتهت  مفردة،   )877( الدراسة  تساؤالت  عن  أجابوا  الذين  العينة  أفراد  عدد 

الدراسة إلى النتائج اآلتية:

اإلعالم  تدريس  لربامج  الفعلي  األداء  لقياس  نموذًجا  الباحث  طور   -  1
هيئة  )أعضاء  هي:  رئيسة  أبعاد  تسعة  من  مكوًنا  الجامعية  المرحلة  يف 
وأساليب  الدراسية،  والمناهج  والتعلم،  التدريس  وأساليب  التدريس، 
التقييم، والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة 
واألستديوهات(  والمعامل  التدريس،  وقاعات  اإلعالم،  صناعة  تطور 
تم التعبير عنها بمؤشرات بلغ مجموعها )57( مؤشًرا، اعتمد الباحث 
يف بنائه على منهجيات مدخل جودة الخدمة ونماذجه، ومعايير الجودة 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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الشاملة، وقد أظهرت االختبارات اإلحصائية لهذا المقياس درجة عالية 
يف مصداقيته وثباته، تؤكد صالحيته لقياس جودة الخدمات التعليمية يف 

أقسام اإلعالم.

2 - تشير النتيجة الكلية إلى مستوى رضى طالب وطالبات كليات اإلعالم 
متوسطة  بدرجة  راضون  أنَّهم  إلى  السعودية  الجامعات  يف  وأقسامه 
بمتوسط  دراستهم  أثناء  يتلقوهنا  التي  التعليمية  الخدمات  مستوى  عن 
مقداره )2.66(، بينما جاء توافر أعضاء هيئة التدريس على المهارات 
بأبعاد  مقارنة  األولى  بالمرتبة  الجودة  لمعايير  المحققة  التدريسية 
مالئمة  الثانية  المرتبة  يف  وجاء   ،)2.96( مقداره  بمتوسط  المقياس 
 ،)2.75( مقداره  بمتوسط  الجودة  لمعايير  والتعلم  التدريس  أساليب 
الدراسية يف كليات وأقسام اإلعالم  المناهج  الثالثة مواكبة  المرتبة  ويف 
السعودية لمعايير الجودة بمتوسط مقداره )2.74(، وتوالت بقية أبعاد 
المقياس بنسب متقاربة، عدا جودة المعامل واألستديوهات الذي جاء 
يف هناية القائمة، معربًا عن رضى منخفض عن جودته مقارنة ببقية األبعاد 

بمتوسط مقداره )2.26(.

3 - كشفت الدراسة عن وجود تباين يف آراء الطالب والطالبات يف تقييمهم 
المقياس  أبعاد  يف  عنها،  رضاهم  ودرجة  التعليمية  الخدمات  لجودة 
الطالب  قيم  إذ  النوع، والجامعة، والتخصص؛  التسعة تعود الختالف 
وقيم  الطالبات،  من  أعلى  بدرجة  المقدمة  التعليمية  الخدمات  جودة 
طالب وطالبات جامعة الملك سعود الخدمات التعليمية المقدمة لهم 
بدرجة أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن مسار 
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الصحافة والنشر اإللكرتوين أكثر جودة يف الخدمات التعليمية المقدمة 
إلى  التباينات  هذه  وتشير  األخرى،  بالتخصصات  مقارنة  فيه  لهم 
لكل  التعليمية  والبيئات  المقدمة،  التعليمية  الخدمات  نوع  يف  اختالف 
تطبيق  يف  التقدم  ودرجة  تخصص،  لكل  التأهيل  واحتياجات  جامعة، 

معايير الجودة.

***
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The attitudes of Saudi Students toward the Educational

Programs of Colleges and Departments of Media and Mass 

Communication of Saudi Universities and their Relationship

 to the Requirements of the Comprehensive Quality

Mohammed Alsubihi1

Abstract

This study seeks to identify the attitudes of the students (males and 

females) of colleges and departments of media and mass communication 

of Saudi universities towards the quality of the educational services of 

the media education programs and the degree of their satisfaction of 

them. The researcher used the quantitative approach in his study and 

used the questionnaire to collect the information of the study, drawing 

on a quota sample of students (males and females) for each scientific 

section. The number of respondents who answered the questionnaire 

reached (877) ones. The study resulted in the following findings:

The researcher developed a model to measure the actual performance 

of the programs of teaching the media at the university level consisting 

of nine main dimensions, which include: (faculty members, teaching 

and learning methods, curriculum, assessment methods, books and 

teaching references, labor market needs, media industry development, 

teaching classes, and laboratories and studios). These dimensions 

were expressed in indicators totaling (57) indicators. The researcher 

draws on the methodologies of quality assessment approach and its 

(1) Mohammed ALsubihi is Professor in the college of Media and Mass 
Communications, Muhammad Ibn Saud Islamic University.
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models, and the comprehensive quality standards. The statistical tests 

of this measure showed a high degree of validity and reliability, which 

assures its validity to measure the educational services in the media 

departments.

The overall result of the satisfaction level among the students of 

colleges and departments of media and mass communication of 

Saudi universities indicates that they are moderately satisfied with 

the level of educational services they receive during their studies 

at an average of (2.66). The availability of faculty members on the 

teaching skills required by the quality standards ranked first, with 

an average of (2.96). The methods of teaching and learning that 

stand up to the quality standards came in the second rank, with an 

average of (2.75). The curricula of colleges and departments of media 

and mass communication of Saudi universities that stand up to the 

quality standards came at the third rank with an average of (2.74). The 

remaining of scale dimensions came respectively at nearable rates, 

except of the quality of laboratories and studios, which came at the 

end of the list, expressing of low level of satisfaction compared to the 

rest of the dimensions with an average of (2.26).

The study revealed that there are variances of opinions among the 

students (males and females) in their evaluation of the quality of the 

educational services and the degree of their satisfaction of it.  The 

variances of opinions have been showed in the nine- dimensions 

scale due to the difference of gender, university and specialization. 

The male students assessed the quality of the educational services 

provided to them with a higher degree than the female students.  

The students (males and females) of King Saud University assessed 
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the educational services provided to them with a higher degree than 

the rest of the universities. The students also indicated that the 

journalism and electronic publishing program is more qualitative in 

the educational services offered to them compared to other disciplines, 

and these differences indicate a difference in the type of educational 

services provided, the educational environment of each university, the 

qualification needs of each discipline, and the degree of progress in the 

application of quality standards.

***
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: مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته أولاً

شهد القرن الحادي والعشرين طفرة تكنولوجية كبيرة، كان لها تأثيرها القوي 
نقلة  إحداث  استلزم  ما  المختلفة؛  بوسائله  اإلعالمي  العمل  معطيات  جميع  يف 
مفهوم  وأن  خاصة  التطور،  هذا  مع  تتواكب  اإلعالمي،  التعليم  يف  كبيرة  نوعية 
التعليم يف عصر  التطور لالستجابة لمتطلبات  التعليم اإلعالمي وآلياته، آخذ يف 
لعلوم  والمهني  المعريف  البناء  تطوير  يف  يسهم  بما  الرقمية؛  والتقنية  المعلومات 

االتصال، ويتوافق مع التغيرات التي انعكست على بيئته وسماته.

قبل  من  المتزايد  التوجه  مع  االتصالي  المشهد  يف  التغير  هذا  يتزامن 
الجامعات العربية والسعودية، خالل السنوات القليلة الماضية، نحو التوسع يف 
تعليم اإلعالم وتحديث مناهجه، بجانب التوجه نحو تطبيق المعايير الدولية يف 
نظم التعليم والتدريب؛ لتحقيق االعتماد األكاديمي وضمان الجودة، ومواجهة 
من  جزًءا  أصبح  الذي  اإلعالم،  صناعة  يف  الحديثة  والمستجدات  التطورات 

النسيج االجتماعي، وأحد أهم مكوناته.

هذه  على  يفرض  بدأ  الدولي،  الُبعد  نحو  والتوجه  الكمي  التوسع  هذا 
المؤسسات األكاديمية اتخاذ إجراءات أكاديمية صارمة، تؤهل خريجيها لممارسة 
الجودة  متطلبات  فيه  تتوافر  أكاديمي،  نظام  عرب  إال  تتحقق،  ال  تنافسية  إعالمية 

الشاملة يف العملية التعليمية.

واستجابة لهذه المعطيات َحظَِي َتعليُم اإلعالم باهتمام الجامعات السعودية، 
 )9( اإلعالم  تدريس  مجال  يف  العلمية  األقسام  عدد  فبلغ  برامجه؛  يف  وتوسعت 
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عدد  وبلغ  والدكتوراه،  والماجستير  البكالوريوس  لمراحل  وكليتين،  أقسام 
الطالب والطالبات المقيدين يف هذه الربامج أكثر من )16000( طالب وطالبة)1(.

ويف هذا االتجاه اتخذت وزارة التعليم يف المملكة العربية السعودية منظومة 
من اإلجراءات التقويمية المقضية إلى تجويد التعليم، وتعزيز جودة المخرجات 
من  والتأكد  األكاديمي،  االعتماد  معايير  وتحقيقها  الجامعية،  للربامج  التعليمية 
مالءمتها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤشرات الالزمة لقياس نواتج التعلم؛ 
األكاديمي،  واالعتماد  للتقويم  الوطني  والمركز  التعليم،  تقويم  هيئة  فأنشئت 
جودة  لضمان  للتقويم  نظام  بناء  استهدفت  التي  للقياس،  الوطني  والمركز 
التعليم، وما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج تستخدم لقياس كفاية األداء على 
المستوى المؤسسي والربامجي، وأسندت وزارة التعليم للمركز الوطني للقياس 
تنفيذ المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم؛ هبدف إعداد معايير المهارات 
والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد 
االختبارات الالزمة لقياس هذه المهارات، والقدرات، ونواتج التعلم التخصصية، 

وهذا يشمل بناء هذه االختبارات وتطويرها باستمرار.

بالطالب أحد أهم  المتمثل  التعليمية  المستفيدين من الخدمة  ويمثل رضى 
التعليم، وهو  التقويمية لجودة  المقاييس العالمية المعتمدة يف مجال الدراسات 
ما تسعى هذه الدراسة إلى تطبيقه، باالعتماد على آراء دارسي اإلعالم يف أقسام 

اإلعالم بالجامعات السعودية.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها يف كوهنا من الدراسات المبكرة، التي تناولت 

وزارة التعليم، مركز إحصاءات التعليم، نظام إحصاءات التعليم:  )1(
https://hesc.moe.gov.sa/pages/default.aspx
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واقع تعليم اإلعالم يف الجامعات السعودية، يف ضوء متطلبات الجودة الشاملة، 
باالعتماد على مقاييس عالمية، ُطبَِّقْت يف بيئاٍت أخرى، ثبتت فاعليتها، بما يفتح 
تقويمية،  رؤية  لتقديم  التعليمي؛  المجال  ُتثري  ومقارنات  لدراسات  المجال 
الحالية، وتحقيق االستجابة الحتياجات  الربامج  إليها يف تطوير  يمكن االستناد 

سوق العمل من الكوادر المؤهلة يف مجاالت الممارسة اإلعالمية.

***
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ثانياًا: الدراسات السابقة

راجع الباحث الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، وأظهرت 
تعليم  لربامج  التقويمية  الدراسات  مجال  يف  الباحثين  من  اهتماًما  المراجعة 
اإلعالم، بينما اتسمت الدراسات ذات العالقة بمتطلبات الجودة يف مجال تعليم 
صنف  وقد  الدراسة،  بيئة  يف  وتحديًدا  العربية،  البيئة  يف  خاصة  بالندرة  اإلعالم 

الباحث تلك الدراسات وفًقا لمتغيرات الدراسة إلى محورين:

لطبيعتها  � وفقاًا  اإلعالم  وأقسام  كليات  لربامج  التقوميية  الدراسات  األول:  احملور 
املهنية: 

ومدى  لإلعالم،  المهارية  الطبيعة  المحور  هذا  يف  الدراسات  استهدفت 
التي شهدهتا  التطورات  يتوافق مع  بما  للخريجين،  إكساهبا  الربامج على  قدرت 
البيئة االتصالية الحديثة، وانعكاسات ذلك على األداء المهني، وتقويم مخرجات 

تعليم اإلعالم، وعالقة ذلك بالفرص الوظيفية يف سوق العمل.

ويف هذا االتجاه درس ماديسون (Madison: 2018) )1( العوامل التي تدفع 
الطالب الختيار االتصال الجماهيري مجااًل رئيسًا لدراستهم الجامعية، خاصة 
مجال الصحافة والحقول الفرعية المرتبطة به، ومستوى رضاهم عن هذه الربامج 
التوجهات  بين  التوافق  ودرجة  األمريكي،  الجامعي  التعليم  يف  لهم  المقدمة 
والمهنية  الذاتية  التنمية  يف  الدراسية  المقررات  ومتطلبات  للطالب  التحفيزية 
يمثلون  الطالب،  من  مفردة   )696( قوامها  عينة  على  الدراسة  وطبقت  لديهم، 

(1)  Ed Madison, Toby Hopp, Arthur D. Santana, and Kathleen Stansberry,: A 
Motivational Perspective on Mass Communication ,Students’ Satisfaction 
With Their Major: Investigating Antecedents and Consequences ,Journal-
ism & Mass Communication Educator, Vol. 73,(1), 2018,pp.50–66.
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)18( كلية وجامعة بالواليات المتحدة األمريكية.

 )self-determination theory( المصير  تقرير  نظرية  الدراسة  وظفت 
أساسًا نظريًا لها، وتم تحديد خمسة مؤشرات لقياس درجة الرضى، هي: الدافع 
عن  والرضى  الوظيفي،  والضمان  الكلي،  والرضى  الخارجي،  والدافع  الذايت، 
الحياة بشكل عام، وانتهت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي قوي بين الرضى 
الكلي  للطالب عن تخصصهم يف االتصال الجماهيري، وقدرة هذا التخصص 
على تلبية االحتياجات الذاتية لديهم؛ حيث تؤدي دورًا مؤثرًا يف تسهيل مخرجات 
التعلم الرئيسة، بجانب وجود ارتباط إيجابي قوي مع الضمان الوظيفي واألداء 
االنتقال  على  القدرة  يسهل  مما  عام،  بشكل  الحياة  عن  والرضى  األكاديمي، 

بنجاح إلى الحياة المهنية.

تسهيل  يف  فعال  بشكل  ساعد  الرئيس  الرضى  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
الوظيفي،  والضمان  الطالب،  وأداء  الداخلي،  الدافع  بين  اإليجابية  العالقات 
والرضى عن الحياة، فيما لم يتم العثور على دليل يشير إلى أن الدوافع الخارجية 

مرتبطة برضى الطالب عن تخصصهم يف االتصال الجماهيري. 

(Elena and Lukina: 2017) )1( التعرف  وحاولت دراسة إلينا ولوكينا 
على تعليم الصحافة يف روسيا يف ظل تحديات الثورة اإلعالمية وظروف السوق 
لتعليم  أكاديمية  مؤسسة   )150( شملت  تحليلية  دراسة  خالل  من  المختلفة، 
يف  واإلعالم  الصحافة  تعليم  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  روسيا،  يف  الصحافة 
وأن  اإلعالم،  صناعة  احتياجات  يلبي  ال  يزال  ال  الروسية  والمعاهد  الجامعات 

(1) (3)  Elena Vartanova and Maria Lukina, Russian Journalism Education: 
Challenging Media Change and Educational Reform, Journalism & Mass 
Communication Educator, 2017, Vol. 72(3) 274 –284.
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ويتم  المالية،  النواحي  من  مدعومًا  موحدًا  نظامًا  تمثل  التعليمية  المؤسسات 
التعليم  من  الكبيرة  النسبة  أن  كما  الحكومة،  قبل  من  الخدمة  جودة  يف  التحكم 
اإلعالمي المهني يتم من خالل المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة، وأظهرت 
نتائج الدراسة أن ملفات الربامج الدراسية بالجامعات الروسية تكشف عن التنوع 
وإعالم  وتليفزيون  إذاعة  من  األخرى  الفرعية  ومجاالهتا  الصحافة  تعليم  يف 
بما  المختلفة  القومية  باللغات  التدريبية  الربامج  من  مجموعة  تقدم  كما  جديد، 
يسهم يف تعزيز التعددية الثقافية وتحفيز المهنية المستقبلية للطالب واالستمرار 

يف المنافسة يف سوق اإلعالم.

ودرس فولكر وآخرون (Folker Hanusch:2015))1( دوافع طلبة الصحافة 
وتوقعاهتم لعملهم بعد التخرج، من خالل دراسة مقارنة لعينة من طلبة الصحافة 
قوامها )4.393( مفردة، يمثلون )33( جامعة، من ثماين دول ذات سياقات سياسية، 
والمكسيك،  وتشيلي،  والربازيل،  أسرتاليا،  وهي:  مختلفة،  واقتصادية  وثقافية، 
وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، والواليات المتحدة. وتوصلت الدراسة إلى 
تراجع رغبة الطلبة للعمل يف المجال الصحفي بعد التخرج نتيجة التطورات، التي 
المناهج  تأثير  التكاليف، بجانب  والتوجه نحو خفض  الصحافة،  تشهدها صناعة 
الدراسية يف عملهم الصحفي بعد التخرج. كما أظهرت نتائج الدراسة تأثير أنظمة 
التعليم يف اختيارات الطلبة لنوع العمل المفضل لديهم داخل أقسام الصحيفة، ما 
النتائج  أشارت  المتخصصة. كما  الخفيفة  الجادة، واألقسام  الخربية  األقسام  بين 
إلى أن ترتيب أبعاد توقعات الطلبة لعملهم الصحفي، جاءت ممثلة حسب األهمية 

(1) Folker Hanusch, et al. (2015). Journalism Students’ Motivations and Ex-
pectations of Their Work in Comparative Perspective, Journalism& Mass 
Communication Educator, Vol, 70, no,(2),pp. 141 –160.
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يف: التدرج الوظيفي، وتقديم الخدمة العامة، والزمالة الدائمة، والمخاوف المالية 
من مستوى الراتب والحوافز اإلضافية.

الدراسية  الربامج  تأثير   )1((David Bockino:2015) بكينو  ديفد  وتناول 
لتعليم الصحافة يف قيم الطلبة وسلوكياهتم بعد التخرج، من خالل دراسة مقارنة 
على الواليات المتحدة والهند. وانتهت الدراسة إلى أن لربامج تعليم الصحافة 
التخرج،  بعد  للطلبة  والمهنية  السلوكية  القيم  تطوير  على  إيجابية  انعكاسات 
والتحاقهم بسوق العمل، وأن هناك درجة من االتفاق والتشابه يف فلسفة التعليم 
األمريكية  الجامعات  من  كل  يف  وكفاءته  وبرامجه  واسرتاتيجيته،  الصحفي 
سوق  بمتطلبات  وربطها  الدراسية،  الربامج  تطوير  خالل  من  خاصة  والهندية، 
العمل واحتياجاته، وتوافر آلية محددة للتنسيق والتعاون بين كليات الصحافة من 

جانب، والمؤسسات الصحفية من جانب آخر.

مناقشة  إلى   )2((Perry Parks:2015) باركس  بيري  دراسة  سعت  بينما 
كيفية إشراك طلبة الصحافة يف الحياة العملية، من خالل الفصول الدراسية داخل 
الحرم الجامعي، وانعكاساته على تزويدهم بالخربات والمهارات الالزمة للمهنية 
ميزوري  جامعتي  على  بالتطبيق  التخرج،  بعد  الصحفي  العمل  يف  واالحرتافية 
األمريكية  الجامعات  أكرب   )Northwestern( ويسرتين  ونورث   ،  )Missouri(
شهرة، من خالل تطوير مقررين للتحرير الصحفي، وكتابة التقارير اإلخبارية عرب 

(1) David Bockino. (2015). The Noble Path: Journalism Education and Jour-
nalism Students in the United States and India, Unpublished dissertation 
doctoral, University of North Carolina at Chapel Hill,PP.151-157.

(2) Perry Parks. (2015). A Collaborative Approach to Experiential Learning in 
University Newswriting and Editing Classes: A Case Study, Journalism & 
Mass Communication Educator, Vol, 70, no,(2), pp.125–140.
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دراسة تجريبية؛ من أجل التعاون على إنتاج التقارير اإلخبارية، وتحريرها على 
اإلنرتنت مباشرة، مِن داخل الفصول الدراسية لمدة أربع ساعات أسبوعًيا، مزّودة 
بثالث قصص خربية، تشمل القصص المصورة، واستطالعات الرأي، والرسوم 
الجرافيكية. وانتهت الدراسة إلى أن اإلبداع يف التعليم التجريبي للصحافة، داخل 
الفصول الدراسية، يساعد الطلبة على تطور َفهم العمل الصحفي من منظور ذي 
اتجاٍه واحٍد، إلى عمليه تبادلية بين الصحفيين والمواطنين، بجانب توجيه الطلبة 
إلى المهنية الصحفية عن طريق إنتاج الصحافة الحقيقية التي تخدم المجتمعات 
الطلبة  طموحات  وتحقيق  الدراسية،  المناهج  إصالح  إلى  تقود  كما  المحيطة، 

للعمل بعد التخرج.

واستهدفت دراسة آنا (Ana Keshelashvili:2014))1( مجموعة االبتكارات 
جورجيا،  جامعات  يف  الصحافة  لتعليم  الدراسية  الربامج  على  إدخالها  تم  التي 
العالمي، من  التكنولوجية والمهنية يف سوق اإلعالم  للتحديات  ومدى مواكبتها 
منظور تحليل الشبكة على عينة من أساتذة الصحافة قوامها )53( مفردة، و)18( 
قيادة جامعية يمثلون )16( كلية للصحافة. وأظهرت نتائج الدراسة أن التعديالت 
التي تم إدخالها على اللوائح والمقررات الدراسية جاءت مواكبة للتغيرات، التي 
حدثت يف المشهد اإلعالمي، كما أنَّها ُتلبي متطلبات البيئة االتصالية الجديدة، وأن 
الربامج التي تم اعتمادها لتعليم الصحافة تضمنت استخدام تكنولوجيا االتصال، 
والوسائط المتعددة يف العملية التعليمية، وأن التنوع واالبتكار يف تدريس الصحافة 

بجورجيا يرتبط بخصائص المؤسسة التعليمية التي تقدم الخدمة.

(1) Ana Keshelashvili. (2014). Inovation Among Georgian Journalism Educa-
tors: A Network Analsis Perspective, Unpublished dissertation doctoral, 
University of South Carolina, pp.86-106.
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ورصدت دراسة تريفور كولن (Trevor Cullen:2014))1( آراء المحررين 
اإلخباريين لربامج الصحافة، وانعكاسها على تمكين الطلبة من االلتحاق بالعمل 
المطبوعة  الصحافة  يف  المحررين  مع  مباشرة  مقابالت  خالل  من  التخرج،  بعد 
واإلليكرتونية، واإلذاعة، والتليفزيون عرب دراسة حالة لخمس جامعات تدرس 
بين  اتفاًقا  هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  أسرتاليا.  غرب  يف  الصحافة  برامج 
ا يف تقديم  المحررين على أن للجامعات يف )بيرث Perth( غرب أسرتاليا دوًرا رئيسًّ
الخلفيات التعليمية والتدريسية للطلبة، والتفكير يف مهنة الصحافة، والتوظيف يف 
وقت مبكر على أساس المهارات المكتسبة؛ إذ تم توظيف التكنولوجيا الرقمية يف 
تعليم الصحافة من خالل الهواتف النقالة، واإلنرتنت، والشبكات االجتماعية. 
فيما كانت هناك تباينات يف وجهات النظر حول المحتوى الدقيق والمثالي لربامج 
الصحافة على المستوى التعليم الجامعي، بجانب تقوية العالقة بين المؤسسات 
الصحفية واألكاديمية؛ إلنتاج اسرتاتيجية شاملة للتعاون والتفاعل عرب دورة حياة 
مهنة الصحافة، بما فيها التدريب األّولي، ومِن ثم التطوير للوظائف المستحدثة 

يف العمل الصحفي.

وناقشت دراسة روزلين (Roselyn, Eric lo:2014 ))2( تصورات الصحفيين 
المحرتفين، وطلبة الصحافة، وإدراكاهتم للفجوة يف تعليم الصحافة اإلليكرتونية 
يف هونج كونج (Hong Kong(؛ هبدف تقديم رؤية حديثة للتغيرات التي تحدث 

(1) Trevor Cullen. (2014). News Editors Evaluate Journalism Courses and 
Graduate Employability, Asia Pacific Media Educator, vol, 24, no, (2) 
pp.209–224.

(2) Ying Roselyn Du, S. C. Eric Lo. (2014). the Gap between Online Journal-
ism Education and Practice: A Hong Kong Study, Journalism & Mass Com-
munication Educator, Vol, 69, no, (4), pp. 415 – 434.
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بين  االختالفات  عن  والكشف  األخبار،  وغرف  للصحافة  الدراسية  الفصول  يف 
تعليم صحافة اإلنرتنت والممارسة المهنية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فجوة يف 
تصورات الصحفيين المهنيين، وطلبة الصحافة، فيما يتعلق بالمهارات األساسية، 
والواجبات، والمفاهيم المرتبطة بمجاالت صحافة اإلنرتنت، وأن هناك تباينًا بشأن 
المهارات والواجبات بين الصحفيين والطلبة يف هونج كونج، خاصة فيما يتعلق 
باستخدام الوسائط المتعددة، وإدارة األعمال، ومهارات إنتاج صفحة الويب. كما 
الصحافة  التدريس يف  هيئة  السابقة ألعضاء  المهنية  الخربات  أن  النتائج  أظهرت 

اإلليكرتونية تحدث فرًقا واسًعا يف التدريس من خالل الفصول الدراسية.

التدريب،  مدخالت   )1()2012( فاروق  سحر  بحثت  العربية  البيئة  ويف 
وعالقتها  المصرية،  والصحفية  األكاديمية  اإلعالمية  بالنظم  المتاحة  والتأهيل 
تدين  إلى  وتوصلت  المتخصصين.  للصحفيين  المهني  األداء  مستوى  بتحسين 
مستوى التأهيل األكاديمي المتاح بكليات اإلعالم وأقسامها بالجامعات المصرية 
عدم  بجانب  القادمة،  الفرتة  الحتياجات  مالءمتها  وعدم  والخاصة،  الحكومية 
الصحفية، وضعف  الممارسة  الحالية لخوض تجربة  الدراسية  المقررات  كفاية 

فاعلية مقررات التدريب العملي، وساعاته المتاحة، والجدوى المتحققة. 

وهو ما أكدته دراسة مناور الراجحي )2011()2( التي سعت إلى تقييم البحوث 

سحر فاروق الصادق. )2012(. مدخالت تأهيل الصحفي المتخصص وتدريبه يف النظم اإلعالمية   )1(
الدولة  وبناء  اإلعالم  عشر،  الثامن  الدولي  العلمي  المؤتمر  ميدانية:  دراسة  والصحفية،  األكاديمية 

الحديثة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ص: 929- 1007.
وكلياته  اإلعالم  أقسام  يف  والتدريب  التأهيل  إشكاليات  بحوث   .)2011( الراجحي.  بيان  مناور   )2(
الحادي  المجلد  اإلنسانية،  والدراسات  للبحوث  الزرقاء  تقويمية، مجلة  دراسة  العربية،  بالجامعات 

عشر، العدد الثاين، ص: 36-18.
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والدراسات التي تعرضت لرصد واقع الربامج الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامها 
العربية؛ هبدف التعرف على اإلشكاليات التي تقف أمام برامج التدريب والتأهيل 
نشرت  التي  والبحوث  للدراسات  تقويمية  دراسة  خالل  مِن  للطالب،  العملي 
خالل الفرتة من عام 1987 وحتى عام 2010. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 
البحوث التي خضعت للتحليل دلت نتائجها، يف مجملها، على وجود إشكاليات 
بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  لطالب  العملي  التأهيل  وجه  يف  عقبة  تقف 
العربية، وتقديم خريجين مؤهلين القتحام سوق العمل اإلعالمي، وأن أهم هذه 
اإلشكاليات، هي: اقتصار محاوالت تطوير برامج التأهيل والتدريب على تعديل 
اللوائح الدراسية على نحو يلبي التوازنات، وجلب أجهزة ومعدات، دون توفير 

الكوادر القادرة على التعامل معها، واالستفادة منها يف برامج التدريب.

اتجاهات  على  التعرف  إلى   )1()2009( جابر  الدين  عماد  دراسة  وسعت 
بعد  المهنة  ممارسة  مستقبل  نحو  المصرية  الجامعات  يف  الصحافة  أقسام  طلبة 
التخرج، يف ظل ما تلقوه من معارف نظرية، وتدريب، وتأهيل؛ بوصفها مؤشرات 
على مدى إمكانية التحاقهم بسوق العمل الصحفي. وتوصلت الدراسة إلى عدم 
مواكبة الدراسة والتأهيل والتدريب بالجامعات المصرية لمستجدات تكنولوجيا 
االتصال، َما انعكس سلًبا على اتجاهات الطالب نحو العمل الصحفي بعد التخرج، 
الجامعات،  قبل  من  دوري  تقييم  إلى  بحاجة  الدراسية  والمقررات  اللوائح  وأن 
الصحافة،  التي حدثت يف مهنة  السريعة  للتطورات  للوقوف على مدى مسايرهتا 

نحو  المصرية  الجامعات  يف  الصحافة  طالب  اتجاهات   .)2009( جابر.  أحمد  على  الدين  عماد   )1(
واإلصالح  اإلعالم  عشر:  الخامس  السنوي  المؤتمر  ميدانية:  دراسة  التخرج،  بعد  المهنة  ممارسة 

-الواقع والتحديات، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، ص: 1429-1389.
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ومدى ارتباطها بتأهيل الطالب للعمل، وفًقا الحتياجات السوق الصحفية.

عن   )1()2008( الحسني  المنعم  وعبد  الكندي،  اهلل  عبد  دراسة  وكشفت 
االتجاهات العالمية المعاصرة يف التأهيل اإلعالمي األكاديمي، من خالل دراسة 
المتحدة  والواليات  وبريطانيا،  العربية،  الجامعات  يف  اإلعالم  لتعليم  مقارنة 
األمريكية، عرب دراسة وصفية نقدية للربامج الدراسية التي تقدمها مؤسسات التأهيل 
العلمي يف تلك المناطق وخططها الدراسية، وفرص التدريب العملي التي توفرها. 
وتوصلت الدراسة إلى تفاوت اتجاهات تأهيل اإلعالميين يف المناطق الجغرافية 
الثالث؛ نظًرا لظروف النشأة، وحجم أسواق العمل، وعدد المؤسسات اإلعالمية، 
بجانب وجود إشكاليات يف برامج التأهيل اإلعالمي األكاديمي بالجامعات العربية، 
تتعلق بعدم ارتباط الربامج بسوق العمل، وقلة ارتباطها بمؤسسات مهنية إقليمية 
بريطانيا  من  يف كل  لإلعالميين  العلمي  التأهيل  مؤسسات  نجحت  فيما  وعالمية، 
التدريب  ومراكز  الصحيفة،  المؤسسات  مع  الوثيق  االرتباط  تحقيق  يف  وأمريكا 

اإلعالمي، وإشراك تلك المؤسسات يف برامج التأهيل العلمية.

برامج   )2()2008( قيراط  دراسة  رصدت  المتحدة  العربية  اإلمارات  ويف 
نظرية  تعليمية  برامج  تقديمها  ومدى  اإلماراتية،  الجامعات  يف  العامة  العالقات 
وتطبيقية فعالة وناجحة، لتأهيل خريجين يستجيبون لمتطلبات السوق، وتوصلت 
معطيات  مع  العامة  العالقات  تدريس  مناهج  تكييف  عدم  إلى  الدراسة  نتائج 

العالمية  االتجاهات   .)2008( الحسني.  منصور  بن  المنعم  وعبد  الكندي،  خميس  بن  اهلل  عبد   )1(
المعاصرة يف التأهيل اإلعالمي األكاديمي يف العالم العربي وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، 

المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، مجلد 9، عدد2، ص: 280-243.
محمد قيراط. )2008(. صناعة العالقات العامة وبرامج تدريسها: تجربة اإلمارات العربية المتحدة،   )2(

المجلة العربية لإلعالم واالتصال، العدد الثالث، ص: 167- 195.
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السوق ومتطلباته، وغلبة الطابع النظري على المقررات الدراسية، بجانب ضعف 
التدريب العملي للطالب، والنقص الحاد يف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 
يف العالقات العامة من ذوي الخربة الميدانية، وعدم التطابق بين الجانب النظري 

والعملي يف المناهج الدراسية.

ويف بيئة الدراسة استكشف محمد السويد )2015()1( آراء الخريجين المبنية 
األكاديمية،  اختصاصاهتم  تناسب  وظائف  عن  البحث  رحلة  يف  تجارهبم  على 
وعوامل تعثرهم يف تحقيق ذلك، بالتطبيق على عينة مقدارها )247( من خّريجي 
التخصصات اإلعالمية العاملين يف وظائف خارج نطاق اختصاصاهتم األكاديمية 
يف مدينة الرياض. وانتهت الدراسة إلى أن من أهم العوامل التي يرى الخريجون 
أنَّها أدت إلى عملهم خارج نطاق تخصصهم المتعلقة بموضوع الدراسة، هي: 
حساب  على  النظري  الجانب  على  اإلعالم  أقسام  يف  الدراسية  الربامج  اعتماد 
مع  يتناسب  بما  وتدريبهم  الطالب  تأهيل  مستوى  وتدين  التطبيقي،  الجانب 

متطلبات التوظيف يف سوق العمل.

بينما قارن محمد الحيزان )2007()2( بين واقع تدريس اإلعالم يف الجامعات 
السعودية واألمريكية، من خالل دراسة تحليلية مقارنة للمواد التي يتم تدريسها يف 

محمد بن علي السويد. )2015(. عوامل توجه بعض خريجي أقسام اإلعالم إلى العمل يف وظائف   )1(
غير إعالمية: دراسة ميدانية على عينة من خريجي التخصصات اإلعالمية العاملين يف وظائف خارج 
نطاق اختصاصاهتم األكاديمية يف مدينة الرياض، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الثامن والثالثون، ص: 173- 264.
محمد بن عبد العزيز الحيزان. )2007(. تدريس اإلعالم يف الجامعات السعودية واألمريكية، دراسة   )2(
ص:  الثاين،  العدد  واالتصال،  لإلعالم  العربية  المجلة  الجامعية،  المرحلة  لمقررات  مقارنة  تحليلية 

 .230-188
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المرحلة الجامعية بالتطبيق على ثالث جامعات أمريكية، وثالث جامعات سعودية 
بمسح )223( مقرًرا يف كل من الجامعات الست عينة الدراسة. وتوصلت نتائج 
الدراسة إلى وجود تفاوت كبيٍر بين ما يّدرس يف الجامعات السعودية واألمريكية، 
وأن الجامعات السعودية تتجه نحو تدريس المواد العامة يف اإلعالم دون الدخول 
بالمهارات  اإللمام  من  الدراسين  يمكن  الذي  الدقيق،  التخصص  يف  مباشرة 

المطلوب توافرها يف الخريجين لتمكينهم من االلتحاق بسوق العمل.

)2003()1( قياس مدى  العسكر  الحمود وفهد  دراسة عبد اهلل  واستهدفت 
اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  يف  اإلعالم  قسم  مخرجات  تلبية 
لحاجات سوق العمل، دراسة مسحية آلراء قياديي العمل اإلعالمي حول تأهيل 
اإلعالم  قسم  مخرجات  أن  إلى  الدراسة  خلصت  وقد  القسم،  يف  المتخّرجين 
المملكة  يف  اإلعالمي  العمل  لسوق  الحالية  الحاجات  تلبي  اإلمام  بجامعة 
بشكل )جيد(، وأن الخريجين يف هذا القسم مؤهلون بشكٍل أكرب يف جانب البناء 
المعلومايت، مقارنة بالبناء الفكري الذي جاء يف المرتبة الثانية، والتأهيل المهني 

الذي جاء يف المرتبة الثالثة.

احملور الثاني: الدراسات التقوميية لربامج كليات وأقسام اإلعالم يف ضوء متطلبات  �
اجلودة الشاملة

للتعليم  التناول  كثافة  المحور،  هذا  يف  السابقة  الدراسات  مراجعة  أظهرت 

عبد اهلل بن ناصر الحمود، فهد بن عبد العزيز العسكر، مدى تلبية مخرجات قسم اإلعالم يف جامعة   )1(
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لحاجات سوق العمل، دراسة مسحية آلراء قياديي العمل اإلعالمي 
حول تأهيل المتخّرجين يف القسم، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 44، شوال 

1424هـ، ديسمرب 2003م، ص 595 -649.
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الرتكيز على تخصص علمي  الشاملة، دون  الجودة  متطلبات  الجامعي يف ضوء 
محدد، واتسمت الدراسات التي تناولت تعليم اإلعالم يف ضوء متطلبات الجودة 
التحديد، وجاءت  والمحلية على وجه  العربية  البيئة  بالندرة، خاصة يف  الشاملة 

تناوالت هذا المحور يف عدد من االتجاهات:

وصف كي قيو و بيكيون شن )Ke Guo & Peiqin Chen: 2017()1( الوضع 
للربامج  تحليلية  دراسة  خالل  من  الصين  يف  واإلعالم  الصحافة  لتعليم  الراهن 
التعليم  نظام  الدراسية،  المقررات  شملت:  تعليمية  مؤسسة   )13( يف  الدراسية 
وتوصلت  التدريس،  وأساليب  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الدراسة،  نظم  الوطني، 
نتائج الدراسة إلى أن تعليم الصحافة واإلعالم يف الصين يف ظل العصر الرقمي 
يخضع لتغييرات دراماتيكية، وأن بنية اإلعالم المتغيرة يف الصين تشكل تحديًا 
المقدمة.  الربامج  يف  الخدمة  جودة  انخفاض  نتائجه  من  كان  اإلعالمي  للتعليم 
بالنموذج  تأثر  الصين  يف  واإلعالم  الصحافة  تعليم  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
والنموذج  العشرين،  القرن  من  العشرينيات  فرتة  خالل  التقليدي  األمريكي 
المناهج،  هيكل  حيث  من  نفسه،  القرن  من  الخمسينيات  فرتة  خالل  السوفيتي 

والمقررات الدراسية، وأساليب التدريس.

سعت دراسة كارولين (Carolyn, Kathy:2015))2( إلى التعرف على التحوالت 

(1) Ke Guo and Peiqin Chen, The Changing Landscape of Journalism Educa-
tion in China, Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 72,(3), 
2017,pp.297–305.

(2) Carolyn Bronstein, Kathy R. Fitzpatrick. (2015). Preparing Tomorrow’s 
Leaders: Integrating Leadership Development in Journalism and Mass 
Communication Education, Journalism & Mass Communication Educator, 
Vol, 70, no,(1),pp. 75 –88.
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الجذرية والتغيرات التي حدثت يف مجال الصناعة اإلعالمية، وانعكاساهتا على مناهج 
ومدى  الشاملة،  الجودة  متطلبات  ضوء  يف  الجماهيري،  واالتصال  اإلعالم  تدريس 
وجود تحول يتواكب مع المنصات اإلعالمية الجديدة، والريادة يف العمل اإلعالمي. 
وخلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر يف الربامج الدراسية لتعليم اإلعالم، 
من خالل نموذج المبادرة واالبتكار )The entrepreneurial Model(، وإعادة النظر 
يف المهارات الفكرية والقيم األخالقية التي ينبغي أن يمتلكها طلبة اإلعالم، وإصالح 
المناهج الدراسية، بالرتكيز على تحسين التفكير النقدي وتعميقه لدى الطلبة، حول 
دور وسائل اإلعالم يف المجتمع، باإلضافة إلى خلق قيادات صحفية قادرة على قيادة 

الثورة يف وسائل اإلعالم يف القرن الحادي والعشرين. 

إدراك  مدى   )1((Michelle Ferrier:2013) ميشيل  دراسة  تناولت  بينما 
اإلعالمية،  الريادة  يحقق  بما  الدراسية  المقررات  تطوير  اإلعالم ألهمية  كليات 
أعضاء  اتجاهات  ورصد  اإلعالمية،  الصناعة  يف  المتسارعة  المتغيرات  ظل  يف 
اإلعالم،  طلبة  يتعلمه  أن  يجب  وما  اإلعالم،  مناهج  تطوير  نحو  التدريس  هيئة 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  اإلعالم  وأقسام  كليات  دور  عن  البحث  بجانب 
الجوانب االبتكارية  المنفردة، وتطوير  المشاريع  تنظيم  يف دعم وتعزيز مهارات 
وانتهت  التعليمية.  العملية  لصالح  توظيفها  يتم  وكيف  اإلعالمية،  للصناعات 
من   )Entrepreneurship Media( اإلعالم  يف  الريادة  أن  إلى  الدراسة  نتائج 
الدراسية  المناهج  الموارد، وتعديل  المزيد من  تتطلب  الواقع األكاديمي  خالل 

وتطويرها، بما يتالءم مع التعليم االبتكاري والجودة التعليمية. 

(1) Michelle Barrett Ferrier. (2013). Media Entrepreneurship: Curriculum De-
velopment and Faculty Perceptions of What Students Should Know, Jour-
nalism & Mass Communication Educator; vol, 68, No, 3: pp. 222-241.
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وقاست دراسة استيقن (Stephanie Daniels:2012))1( تصورات طالب 
نتائج  وتوصلت  الصحافة،  صناعة  يف  المستمر  للتطور  وإدراكهم  الصحافة، 
كليات  يف  الطلبة  رضى  يف  التعليمية  الخدمة  جودة  توظيف  تأثير  إلى  الدراسة 
وأقسام اإلعالم األمريكية يف عصر التطور التقني؛ نتيجة وجود تكامل بين برامج 
خالل  من  المهنية،  الممارسة  وواقع  األمريكية،  الجامعات  يف  الصحافة  تعليم 

اعتماد المعايير األكاديمية للجودة يف التعليم اإلعالمي.

 )2(( Engle berg, et al:2008) وهو ما أكدته دراسة إنجلي بيرق وآخرين
بما  األمريكية،  الجامعات  يف  اإلعالم  تعليم  واقع  على  التعرف  إلى  سعت  التي 
أن  إلى  وخلصت  العمل،  سوق  واحتياجات  التعليمية  الخدمة  جودة  مع  يتالءم 
األمريكية  بالجامعات  اإلعالم  طالب  لدى  التعليمية  الخدمة  جودة  مؤشرات 
بين  الفعال  والمزج  التعلم،  أساليب  يف  اإللكرتونية  التقنيات  توافر  يف:  تمثلت 
الجوانب النظرية والتطبيقية، وتحويل العملية التعليمية من عملية تقليدية خالية 
من اإلبداع واالبتكار إلى عملية تفاعلية تتسم بالمرونة والتفاعل واالبتكار وتبادل 
األدوار، كما أن استخدام التقنيات اإللكرتونية يف التعليم اإلعالمي يساعد على 
استيعاب الطلبة للمقررات الدراسية، ويزيد من كفاءة األداء، ومواكبة احتياجات 

سوق العمل يف عصر المعلومات.

(1) Stephanie Daniels, B.A. (2012). Young Journalists today: journalism 
student›s perceptions of the ever-evolving industry, Unpublished Master›s 
Thesis, University of North Texas, pp: 2-47.

(2) I.N,Engleberg, et al. (2008). Communication Education in U.S. Commu-
nity Colleges, Communication Education ,vol,57,no,2,pp:241-265
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 )1((Richard. Emanuel:2008) رتشارد  دراسة  نتائج  اختلفت  بينما 
التي قارنت بين لوائح تعليم اإلعالم يف كليات االتصال األهلية يف ست مناطق 
من  فيها،  والضعف  القوة  نقاط  لبيان  األمريكية،  المتحدة  الواليات  يف  إقليمية 
خالل اختبار خمسة مجاالت رئيسية تقيس مدى مطابقة الربامج الدراسية بتلك 
األكاديمية،  المؤسسة  وهي:  األكاديمي،  واالعتماد  الجودة  لمعايير  الكليات 
الفني  التعليمية، والدعم  التدريس، والموارد  الدراسية، وأعضاء هيئة  والمناهج 
والتحديات. وتوصلت النتائج إلى أن الربامج التعليمية بكليات االتصال األهلية، 
تحتاج إلى دعم حتى تلبي متطلبات الجودة الشاملة، من خالل تعزيز القدرات 
من  الفني  والدعم  التعليمية،  الموارد  وزيادة  التدريس،  هيئة  ألعضاء  التنافسية 

المؤسسات الوطنية العاملة يف مجال صناعة اإلعالم. 

جودة  نموذج  اختربت  التي  الدراسات  لندرة  ونظرًا  العربية  البيئة  ويف 
التي  الدراسات  الباحث  راجع  فقد  اإلعالم؛  تعليم  لربامج  التعليمية  الخدمات 
درست  االتجاه،  هذا  ويف  عام  بشكل  التعليمية  الربامج  يف  المدخل  هذا  تناولت 
هنادي قعدان )قعدان: 2018()2( درجة توفر معايير الجودة يف برنامج إعداد معلم 
الرتبية الخاصة يف جامعة األميرة نورة يف المملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
لعام  طالبة   )108( قوامها  عينة  على  طبقت  زمنيتين  فرتتين  مدى  على  الطالبات 
)2017( وعينة قوامها )63( لعام )2014( طبقت على ستة مجاالت هي: أهداف 

(1) Richard Emanuel. (2008). A Regional Analysis of Communication Educa-
tion in U.S. Community Colleges, American Communication Journal, Vol. 
10, No. 4, pp: 1-19.

بجامعة  الخاصة  الرتبية  معلم  إعداد  برنامج  يف  الجودة  معايير  توفر  درجة   )2018( هنادي.  قعدان،   )2(
األميرة نورة بنت عبدالرحمن يف المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالبات: دراسة مقارنة بين 
العامين 2014 و2017م، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، المجلد الحادي عشر، العدد 

33، ص :145-127.
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الربنامج، والمنهاج، وطرق التدريس، والتقييم، والمرافق والتجهيزات، والتدريب 
معلم  إعداد  برنامج  يف  الجودة  معايير  توفر  درجة  أن  النتائج  وأظهرت  الميداين. 
الرتبية الخاصة مرتفعة وأشارت النتائج وجود تباين بين العامين 2017 و2014 

تؤكد توجه القسم إلى تطبيق معايير الجودة يف عام 2017م.

والتويجري:  )العجمي،  التويجري  وفاطمة  العجمي  نوف  دراسة  وهدفت 
يعتمد  للطالب  المقدمة  التعليمية  الخدمة  جودة  مقياس  تطوير  إلى   )1()2016
على مقياس )HEdPERF( من جانب، ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
قدرة  اختبار  وكذلك  آخر،  جانب  من  السعودية  العربية  بالمملكة  األكاديمي 
طالب  على  بتطبيقه  التعليمية  الخدمات  جودة  تحديد  على  المعدل  المقياس 
محمد  اإلمام  بجامعة  العلوم  كلية  يف  والفيزياء  الرياضيات  قسمي  وطالبات 
لجودة  الطالب  رؤية  لرصد  الوصفي  المنهج  باستخدام  اإلسالمية،  سعود  بن 
الخدمات يف األبعاد األكاديمية واإلدارية والمرافق والتجهيزات ودرجة السمعة 
أفراد  من   )%58( أن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  العام،  الرضى  ودرجة  والصيت، 
أبدوا  الذين  أما  متوسطة،  بالكلية  التعليمية  الخدمات  عن  رضاهم  درجة  العينة 

موافقة عالية عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة بلغت نسبتهم )%5(.

وسعت دراسة محمد الشعبي وسعيد الشهراين )2014()2( إلى تقييم الطالب 
العربية  المملكة  يف  خالد  الملك  جامعة  يف  والطالبية  التعليمية  الخدمات  لجودة 

العجمي، نوف عبدالعالي، والتويجري، فاطمة عبدالعزيز )2016( مستوى جودة الخدمات التعليمية   )1(
أنموذجًا،  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مطور:  مقياس  ضوء  يف  السعودية  الجامعات  يف 
المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، المجلد الخامس والعشرين، العدد 25 ، ص 163-135.
محمد الشعبي، وسعيد الشهراين. )2013(. تقييم جودة الخدمات التعليمية بجامعة الملك خالد من   )2(

وجهة نظر الطالب، مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث، العدد 19، ص: 346-316.
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السعودية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، باالعتماد على مدخل جودة الخدمة 
التي  الخدمات  مجال  يف  الخاص   )HEdPERF( الفعلي  األداء  نموذج  باستخدام 
التعليم العالي، ويعتمد على أربعة أبعاد رئيسة لجودة الخدمات  تقدمها مؤسسات 
داخل هذا القطاع، هي: الجوانب األكاديمية، والشهرة أو الصيت، والجوانب غير 
األكاديمية، وتسهيالت الوصول. تم تطبيقه على عينة مقدارها )776( طالًبا وطالبة، 
وانتهت الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمات التعليمية بالجامعة وفًقا التجاهات 
المستفيدين جاء متوسًطا يف جميع أبعاده، وجاء محور أعضاء هيئة التدريس يف مقدمة 
أبعاد تقييم الطلبة، يف حين جاء محور الموظفين األقل تقييًما. وأشارت النتائج إلى 
متغيرات  يف  التباين  هذا  برز  بينما  للنوع،  وفًقا  الطالب  آراء  يف  تباينات  وجود  عدم 
صالحية  الدراسة  وأكدت  الكليات،  ومقر  الدراسي  والمستوى  والعمر  التخصص 

مقياس )HEdPERF( لقياس جودة الخدمات التعليمية يف البيئة السعودية.

ويف البيئة العربية سعت دراسة سليمان زكريا )2014()1( إلى التعرف على 
دراسة  خالل  من  الجودة،  معايير  ضوء  يف  السودانية  الجامعات  أداء  مستوى 
استطالعية لطلبة جامعتي: بخت الرضا، وكردفان السودانية، لعينة قوامها )860( 
مفردة، من خالل خمسة محاور رئيسة، توضح يف مجملها واقع األداء الجامعي 
بمؤسسات التعليم العالي يف ضوء معايير الجودة، وهي: تنظيم الربامج الدراسية 
وإدارهتا، وإجراءات التعليم والتعلم وأنشطتهما، والمصادر التعليمية ومواردها، 
المهني  واإلرشاد  الطالب  ودعم  الجامعية،  والبيئة  والتجهيزات،  والمرافق 
إلى  الدراسة  نتائج  والخاصة. وتوصلت  العامة  المهارات  واألكاديمي، وتطوير 

سليمان زكريا. )2014(. مستوى أداء الجامعات السودانية يف ضوء معايير الجودة، دراسة استطالعية   )1(
لوجهة نظر طالب وطالبات جامعتي: بخت الرضا وكردوفان السودانية، المجلة العربية لضمان جودة 

التعليم العالي، المجلد السابع، العدد 16، ص:84-51.
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أن هناك اتجاًها عاًما متوسًطا من قبل طلبة جامعتي بخت الرضا، وكردفان فيما 
يتعلق بتقييم مستوى األداء الجامعي، وأن تقييم الطلبة لمحاور، المصادر والمواد 
التقييم  مراتب  أعلى  الجامعية جاء يف  والبيئة  والتجهيزات،  والمرافق  التعليمية، 
للجامعتين، فيما جاء تقييم محور تطوير المهارات العامة والخاصة متدنًيا لدى 
وأنشطتهما  والتعلم  التعليم  إجراءات  الرضى عن  الرضا، ومحور  جامعة بخت 

متدنًيا لدى جامعة كردفان.

وبحثت دراسة ناصر سيف، وآخرين )2014()1( العالقة بين مستوى جودة 
من  الحكومية،  األردنية  الجامعات  يف  عنها  الطلبة  ورضى  الطالبية  الخدمات 
خالل عينة عشوائية بسيطة قوامها )776( مفردة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 
تقييم الطلبة لجودة الخدمات ورضاهم عنها كان متوسًطا يف الجامعات األردنية 
الحكومية، وأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية، تبًعا لمتغير النوع يف تقييم الطلبة 
لجودة الخدمات المقدمة، وأن هناك أثًرا لجودة الخدمات يف رضى الطلبة، كما 
أكدت نتائج الدراسة الدور الكبير الذي تؤديه جودة الخدمات الطالبية يف تحقيق 
رضى الطالب وتعزيزه، يعكس مدى نجاح الجامعة يف تقديم خدمات قادرة على 

تحقيق حاجات طلبتها ورغباهتم.

ودرست بكيناز بركة )2013()2( رضى المستفيدين يف جامعة مصر للعلوم 
عشوائية  عينة  على  الشاملة،  الجودة  إدارة  مدخل  إلى  باالستناد  والتكنولوجيا، 

ناصر سيف وآخرون. )2014(. مستوى جودة الخدمات الطالبية ورضى الطلبة عنها يف الجامعات   )1(
 ،15 العدد  السابع،  المجلد  العالي،  التعليم  جودة  لضمان  العربية  المجلة  الحكومية،  األردنية 

ص:186-161.
باكيناز عزت بركة. )2013(. رضى المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة بالجامعات بالتطبيق   )2(
على جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، المجلد السادس، 

العدد 12، ص: 77-55.
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الكليات  مختلف  يمثلون  الطالبي،  المجتمع  من  مفردة   )927( قوامها  بسيطة 
باإلدارات  العاملين  يمثلون  مفردة،   )837( قوامها  وعينة  والتطبيقية،  النظرية 
انخفاض  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  الطالبية.  للخدمات  المقدمة  الرئيسة 
بجانب  إليهم،  المقدمة  الطالبية  الخدمات  تجاه  الطالب  لدى  الرضى  مستوى 
الخدمية، وأن  باإلدارات  العاملون  يراها  الطالبية كما  الخدمات  تراجع مستوى 
هناك عالقة ارتباط إيجابية بين مستوى رضى الطلبة ومستوى رضى العاملين، وأن 
المستفيدين  باعتبارهم  الجودة،  لتحقيق متطلبات  ا  يعد شرًطا مهمًّ الطلبة  رضى 

األساس من الخدمة التعليمية.

قيس  تناول  تحديًدا،  اإلعالم  تعليم  برامج  جودة  دراسات  مستوى  وعلى 
اإلعالم  بكليات  األقسام  ورؤساء  الطالب  اتجاهات   )1()2017( عياش  أبو 
دراسة  يف  تواجههم  التي  الصعوبات  نحو  الفلسطينية  الجامعات  يف  وأقسامها 
 )175( قوامها  عمدية  عينة  على  ميدانية  دراسة  خالل  من  اإلعالم،  وتدريس 
طالبًا من جامعات: الخليل، والنجاح الوطنية، وبيت لحم، والقدس، وبيرزيت، 
بجانب مقابلة متعمقة مع رؤساء األقسام بتلك الجامعات، هبدف الوصول إلى 
احتياجات سوق  وتلبي  للتعلم،  مرتفعة  درجة رضى  تحقق  تعليمية مالءمة  بيئة 

العمل اإلعالمي.

الصعوبات يف دراسة اإلعالم  أن هناك مجموعة من  إلى  الدراسة  وتوصلت 
الدراسة  أثناء  الطالب  على  سلبية  انعكاسات  إلى  أدت  الفلسطينية  بالجامعات 

يف  اإلعالم  تدريس  صعوبات  نحو  والطالب  األقسام  رؤساء  اتجاهات  عياش.)2017(  أبو  قيس   )1(
الجمعية  العدد17،  واالتصال،  لإلعالم  العربية  المجلة  ميدانية،  دراسة  الفلسطينية:  الجامعات 

السعودية لإلعالم واالتصال، ص 272-239.                                                        
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وبعد التخرج، ومن أهم تلك الصعوبات، صعوبات تتعلق بالربامج التعليمية، يف 
الرتتيب األول، ثم الصعوبات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية، تالها الصعوبات 
وأساليب  التدريس  بطريقة  المتعلقة  والصعوبات  التعليمية،  بالعملية  الخاصة 
أظهرت  كما  اإلعالمية،  المؤسسات  داخل  العملي  والتدريب  والتعلم،  التعليم 
جودة  تحسن  وتعرقل  األقسام  رؤساء  تواجه  صعوبات  هناك  أن  الدراسة  نتائج 
الخدمة لديهم وتتمثل يف عدم وجود بيئة تعليمية تساعد على التطوير والتحسين 

بسبب نقص األجهزة الالزمة للعملية التعليمية، وقاعات مجهزة للتدريب.

حاول عبد الباسط الحطامي )2012()1( التعرف على اتجاهات طلبة اإلعالم 
بالجامعات اليمنية، نحو جودة أداء األستاذ الجامعي، ومناهج التدريس، وعالقتها 
باحتياجات سوق العمل، من خالل دراسة ميدانية على عينة عشوائية بسيطة من 
إلى  الدراسة  وتوصلت  مفردة.   )245( قوامها  بلغ  الحكومية،  الجامعات  طلبة 
إلمامه  وعدم  اليمينة،  اإلعالم  وأقسام  كليات  يف  الجامعي  األستاذ  أداء  تراجع 
بمتطلبات الجودة الشاملة يف العملية التدريسية، وعدم مطابقة المقررات الدراسية 
األكاديميين  من  الكاف  القدر  وجود  عدم  بجانب  لها،  الفعلي  التوصيف  مع 
المؤهلين للقيام بالعملية التعليمية. وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل عدم الرضى 
األجهزة  نقص  بجانب  اليمنية،  اإلعالم  وأقسام  لكليات  األكاديمي  األداء  عن 
التجهيزات الالزمة للعملية  بتوفير  التدريب، وعدم االهتمام  المتوافرة يف معامل 

التدريبية، وغياب التنسيق والتعاون مع المؤسسات اإلعالمية.

عبد الباسط محمد عبد الوهاب الحطامي. )2012(. اتجاهات طلبة اإلعالم بالجامعات اليمنية نحو   )1(
جودة أداء األستاذ الجامعي ومناهج التدريس، دراسة ميدانية، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، 

المجلد الحادي عشر، العدد الثاين، أبريل- يوليو، ص: 413-321.
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ورصدت دراسة أحمد أبو السعيد )2009()1( واقع تعليم اإلعالم يف الجامعات 
الفلسطينية يف ضوء تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، بالتطبيق على أقسام اإلعالم يف 
تعليم  تواجه  أن هناك معوقات  إلى  الدراسة  نتائج  وانتهت  جامعات قطاع غزة، 
نظام  وجود  عدم  يف:  تمثلت  الدراسة،  محل  الفلسطينية  الجامعات  يف  اإلعالم 
لضبط الجودة، وعدم وجود ميزانيات مالية خاصة بتطوير العمل اإلعالمي داخل 
سياسة  وجود  عدم  إلى  باإلضافة  وتطويرها،  المعامل  خاصة  اإلعالم،  أقسام 

واضحة يف قبول الطلبة.

مدخل  استخدام  على  التعرف   )2()2008( حسين  سمير  دراسة  وحاولت 
تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  األكاديمي  واالعتماد  التعليم  جودة  ضمان 
التعليم اإلعالمي الحكومي يف الجامعات الخليجية والعربية، وذلك خالل طرح 
اإلعالمية،  الدراسات  مجال  يف  األكاديمي  باالعتماد  الخاص  الدولي  النموذج 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التعليم اإلعالمي الجامعي الحكومي يف الدول 
العربية تواجهه مجموعة من التحديات، تؤثر يف مستوى األداء التعليمي والعلمي، 
ومِن َثمَّ يف نوعية مخرجاته، ومنها: اتساع الفجوة بين التطور المتسارع يف المعرفة 
اإلعالمية، والتطور الحادث يف تدريس اإلعالم يف الوطن العربي، واتساع الفجوة 
بين التطور المتسارع يف الممارسات اإلعالمية، وبنية وسائل اإلعالم وهيكليتها، 

مبادئ  تطبيق  ضوء  يف  الفلسطينية  الجامعات  يف  اإلعالم  تعليم  واقع   .)2009( السعيد.  أبو  أحمد   )1(
جودة  لضمان  العربية  المجلة  غزة،  قطاع  جامعات  يف  اإلعالم  أقسام  على  بالتطبيق  الشاملة  الجودة 

التعليم العالي، المجلد الثاين، العدد3، ص: 83-37.
سمير محمد حسين. )2008(. استخدام مدخل ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي لمواجهة   )2(
العربية  المجلة  الخليجية والعربية،  الجامعات  الحكومي يف  التعليم اإلعالمي  التي تواجه  التحديات 

لإلعالم واالتصال، العدد الثالث، ص: 41-12.
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وعدم مالحقة التدريس والتعليم اإلعالمي العربي لهذا التطور، واتساع الفجوة 
كليات  يف  المقدمة  التأهيلية  والربامج  اإلعالمي،  العمل  سوق  احتياجات  بين 

وأقسام اإلعالم العربية.

التعليق على الدراسات السابقة: �

من خالل ما سبق عرضه من دراسات يمكن استخالص المؤشرات التالية:

التأهيل  واقع  برصد  اهتمت  التي  واألجنبية  العربية  الدراسات  تنوعت   -  1
األكاديمي لطلبة كليات اإلعالم وأقسامه من خالل عدة مستويات: تتعلق 
باللوائح والخطط الدراسية، وجوانب القوة والضعف يف الربامج التعليمية 
والمؤسسات  األكاديمية  المؤسسة  بين  العالقة  وطبيعة  والتدريبية، 
ومستقبل  اإلعالم،  لخريجي  المهني  التأهيل  يف  وتأثيرها  اإلعالمية، 
ممارسة المهنة بعد التخرج، بجانب إجراء مقارنات للوائح األكاديمية يف 
البيئتين العربية واألجنبية، والتعرف على التحوالت التي حدثت يف مجال 

الصناعة اإلعالمية، وانعكاساهتا على مناهج تدريس اإلعالم.

2 - أظهرت الدراسات يف هذا المجال تنوًعا ما بين دراسات ميدانية، تمت 
على المستفيدين من الخدمة من الفئة الطالبية، أو المؤسسات األكاديمية 
بعد  للمهنة  الممارسين  أو  التدريس،  أو أعضاء هيئة  المقدمة للخدمة، 
التعليمية  والربامج  المقررات  رصدت  تحليلية  ودراسات  التخرج، 
بعد  المهنية  الممارسة  احتياجات  لتلبية  مالءمتها  مدى  على  للتعرف 
التخرج، إال أن نسبة كبيرة منها لم تحدد إطاًرا نظرًيا لها، وتمثلت أهم 
المداخل النظرية التي استندت إليها هذه الدراسات يف: نظرية التوقعات 
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النظم،  تحليل  ومدخل  لالتجاهات،  الوظيفي  والمدخل  االجتماعية، 
اإلبداعي،  والمدخل  المعرفية،  والفجوة  المستحدثة،  األفكار  ونظرية 

ونموذج تقبل التكنولوجيا. 

3 - ندرة الدراسات العربية التي تناولت العالقة بين واقع التأهيل األكاديمي 
متطلبات  ضوء  يف  الخدمة  وجودة  العربية  اإلعالم  وأقسام  كليات  يف 

الجودة الشاملة والمعايير الدولية لالعتماد األكاديمي.

ا لبناء موضوع دراسته، وأتاحت  هذه المراجعة أعطت الباحث سنًدا علمًيا ثريًّ
مجااًل لإلضافة العلمية، باستخدام مدخل نظري حديث هو مدخل جودة الخدمة، 

الذي يمثل إطاًرا علميًّا مهًما يف قياس جودة العملية التعليمية. 

***
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ثالثاًا: مشكلة الدراسة

كليات  وطالبات  طالب  اتجاهات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 
ودرجة  اإلعالم،  تعليم  برامج  نحو  السعودية  الجامعات  يف  وأقسامه  اإلعالم 
رضاهم عنها، يف إطار مدخل جودة الخدمة، هبدف رصد وتحليل وتفسير فاعلية 
التعليمية، من  الخدمة  الشاملة يف تحسين مستوى جودة  الجودة  إدارة  استخدام 
العمل  سوق  حاجات  تلبية  على  قادرة  تعليمية  مخرجات  إلى  الوصول  أجل 

اإلعالمي ومتطلباته.

***



mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه وعالقتها مبتطلبات اجلودة الشاملة

إهداء حمدود التداول 42

رابعاًا: أهداف الدراسة

1 - تحديد درجة رضى الدارسين عن جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها 
كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية.

التدريس يف  2 - وصف اتجاهات الدارسين نحو جودة تأهيل أعضاء هيئة 
كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية.

يف  والتعلم  التدريس  أساليب  جودة  عن  الدارسين  رؤية  على  التعرف   -  3
كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية.

اإلعالم  تعليم  برامج  يف  الدراسية  المناهج  جودة  مدى  عن  الكشف   -  4
بالجامعات السعودية، ومدى مواكبتها لمعايير الجودة الشاملة. 

بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  تتبعها  التي  التقييم  أساليب  رصد   -  5
السعودية لتحسين جودة الخدمة التعليمية يف ضوء معاير الجودة الشاملة. 

يف  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  الدراسية  الربامج  تلبية  مدى  قياس   -  6
الجامعات السعودية الحتياجات سوق العمل.

7 - قياس مدى تلبية مصادر التعليم والتعلم بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية من )كتب، وقاعات دراسية، ومعامل، وأستديوهات( لمتطلبات 

الجودة الشاملة؟

8 - قياس مدى مواكبة الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه يف الجامعات 
السعودية للنمو والتطور السريع يف صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال.

9 - دراسة الفروق بين الدارسين من الطالب يف مستوى الخدمة التعليمية 
المقدمة إليهم، وأبعادها وفًقا لمتغيرات، النوع، والجامعة، والتخصص.
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ا: تساؤلت الدراسة وفروضها خامساً

تساؤلت الدراسة: �

1 - ما درجة رضى طالب وطالبات كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 
عن الخدمات التعليمية التي تقدمهم يف ضوء معايير الجودة الشاملة؟

2 - ما مدى توافر المتطلبات المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات اإلعالم 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف ضوء متطلبات الجودة الشاملة؟

كليات  يف  المستخدمة  والتعلم  التدريس  أساليب  ُتاَلئُِم  مدى  أي  إلى   -  3
اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية معايير الجودة الشاملة؟

4 - ما مدى مواكبة المناهج الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية لمعايير الجودة الشاملة؟

5 - كيف تلبي مصادر التعليم والتعلم بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية من )كتب، وقاعات دراسية، ومعامل، وأستديوهات( متطلبات 

الجودة الشاملة؟

6 - ما أساليب التقييم التي تتبعها كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 
لتحسين جودة الخدمة المقدمة يف ظل معايير ومبادئ الجودة الشاملة؟

7 - إلى أي مدى تلبي الربامج الدراسية لكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية احتياجات سوق العمل من خريجيها؟

8 - ما مدى مواكبة الربامج المقدمة للنمو والتطور السريع يف صناعة اإلعالم 
وتكنولوجيا االتصال؟
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فروض الدراسة: �

الفرض األول:  -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة رضى طالب وطالبات كليات * 
للخدمات  الشاملة  الجودة  عن  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم 

التعليمية المقدمة لهم، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

الفرض الثاين: -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات اإلعالم * 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى توافق تأهيل أعضاء هيئة 
التدريس مع معايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، 

والنوع(.

الفرض الثالث: -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات اإلعالم * 
وأقسامه بالجامعات السعودية، يف تقييمهم لمدى مواكبة المناهج الدراسية 

لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

الفرض الرابع: -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات اإلعالم * 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى تلبية الكتب والمراجع 
والتخصص،  )الجامعة،  ومتغيرات  الشاملة،  الجودة  لمعايير  الدراسية 

والنوع(.
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الفرض اخلامس: -

اإلعالم *  كليات  آراء طالب وطالبات  بين  فروق ذات داللة إحصائية  توجد 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى تلبية المعامل واألستديوهات 

لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

الفرض السادس:  -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات اإلعالم * 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب التدريس 
والتخصص،  )الجامعة،  ومتغيرات  الشاملة،  الجودة  لمعايير  والتعلم 

والنوع(.

الفرض السابع:  -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات اإلعالم * 
وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب التقويم 

لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

***
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سادسا: املدخل النظري للدراسة

شهد الربع األخير من القرن العشرين تحواًل جوهرًيا يف أساليب التدريس وأنماط 
التعليم والتعلم، واتجهت الجامعات إلى تبني متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي 
يف برامجها؛ وذلك هبدف تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لتكوين جيل قادر 

على المنافسة وإحداث أثر يف التنمية الوطنية.

ومِن َثمَّ تبنت مؤسسات التعليم العالي الجودة الشاملة يف إدارة برامجها وفق 
فلسفة إدارية محكمة، تفضي إلى تحقيق رضى المستفيدين، وأهداف المؤسسة 
التكاليف عن طريق االستخدام األمثل للطاقات  والمجتمع بأكفأ الطرق، وأقل 

والموارد بدافع مستمر للتطوير.

ويف هذا االتجاه برز االهتمام بمدخل جودة الخدمة يف مجال التعليم العالي 
الذي يقدم نماذج إجرائية مختربة، لقياس جودة الخدمة، انطالًقا من اتجاهات 
المستفيدين من هذه الخدمة، ودرجة رضاهم عنها، التي قدمت مؤشرات موثوقة 
لقياس درجة تحقق الجودة الشاملة يف التعليم العالي، ومِن َأهم النماذج وأكثرها 

استخداًما يف هذا المدخل:

منوذج جودة اخلدمة:  �
 Parasurman,( وبيري  وزيثميل  بارسورمان  من:  كل  النموذج  هذا  قدم 
المظاهر  أبعاد لجودة الخدمة، هي:  من خالل خمسة   )1(  )Zeithaml, Berry

الشكل والمظهر  التي تقيس مدى توافر حداثة   )Tangible  ( الملموسة  المادية 

(1) A.Parasuraman, A.Zeithaml, A.Valerie and Berry. (1988). SSvqual: A 
multiple-item Scale for measuring consumer perceptions of service qual-
ity ,Journal of consumer perceptions of service quality, journal of retailing 
,vol,49.no, 4, pp:12-40.
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وتقيس   ،)Reliability( واالعتمادية  المؤسسة،  تقدمها  التي  للخدمة  المادي 
Res- واالستجابة  الخدمات،  تقديم  يف  والصحة  الموضوعية،  وتحري  )الدقة، 
الوقت  يف  الخدمة  لتقديم  المؤسسة  استجابة  سرعة  بقياس  وتعنى   )tiveness

 ،)Assurance( المستفيدين، والسالمة واألمان يلبي احتياجات  بما  المناسب، 
وتقيس مدى إلمام العاملين بمهام وظائفهم، بما يّمكنهم من تقديم خدمة خالية 
من أي نوع من المخاطر، والتعاطف االجتماعي )Empathy( الذي يقيس مدى 
على  قائمة  الخدمة،  من  المستفيدين  مع  عالقات  العاملين  أو  الموظفين  إظهار 

االحرتام والود والصداقة والرضى.

ويحتوي هذا النموذج على مجموعتين من عناصر القياس، منها )22( عبارة 
لقياس التوقعات، وما ينبغي أن تكون عليه الخدمة، و)22( عبارة تقيس مدركات 
هذا  عن  التعبير  تم  وقد  المقدمة،  الخدمة  يف  فعاًل  وجدوه  ما  أي  المستفيدين، 
النموذج من خالل المعادلة اآلتية: )جودة الخدمة = التوقعات – األداء الفعلي( 

ويقوم نموذج جودة الخدمة على عدد من االفرتاضات، تتمثل فيما يلي: 

1 - المستفيدون من الخدمة قادرون على التعبير عن توقعاهتم للخصائص 
العامة المميزة لجودة الخدمة.

واإلدراك  التوقعات  بين  التمييز  قادرون على  الخدمة  المستفيدون من   -  2
الحقيقي لمستوى الخدمة الذي حصلوا عليه.

تعد  عليها  يشتمل  التي  العناصر  أو  المقياس  يتضمنها  التي  المجاالت   -  3
وإدراكات  توقعات  بين  التفريق  على  قادرة  للخدمة  عامة  خصائص 

المستفيد من الخدمة.
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4 - الدور الذي يؤديه المقياس يف تحديد جودة الخدمة يقوم على محورين 
الخدمة،  لجودة  المكونة  والتنظيمية  الفنية  الجوانب  هما:  أساسين 

والجوانب السلوكية المكملة لجودة الخدمة.

منوذج األداء الفعلي: �

يعتمد نموذج األداء الفعلي يف قياس جودة الخدمة على اتجاهات المستفيدين 
نحو األداء الفعلي للخدمة المقدمة، وهو يختلف عن نموذج جوده الخدمة، يف 
أنَّه يستبعد فكرة الفجوة بين األداء الفعلي المدرك والتوقعات لدى المستفيدين 
من الخدمة، ويركز فقط على األداء لقياس جودة الخدمة مع استخدامه األبعاد 

الخمسة نفسها التي تضمنها نموذج جودة الخدمة.

الباحثان كرونن وتايلر )Cronin, Taylor()1(، وأشارا  النموذج  قدم هذا 
الخدمات،  قياس جودة  بساطة يف  أكثر  يعد طريقة  الفعلي  األداء  نموذج  أن  إلى 
باستخدام اتجاهات المستفيدين نحو األداء الفعلي للخدمة المقدمة، ويعرب عنه 

من خالل المعادلة التالية: )جودة الخدمة = األداء الفعلي(.

وقد أكد عدد من الباحثين تميز هذا النموذج بالسهولة يف التطبيق، والبساطة يف 
القياس، وأن أداء الخدمة يعتمد على قياس الجودة من منطلق إدراك المستفيدين 
بين  الطرح  عمليات  استبعاد  َثمَّ  ومِن  لهم،  المقدمة  للخدمات  الفعلي  لألداء 
توقعات المستفيد وإدراكاته لمستوى الخدمة، كما أكد العديد من الباحثين على 
أن نموذج األداء الفعلي، يعد األقدر على القياس، إذ يتفوق على النموذج السابق 

يف كل من المصداقية والمعيارية، والمفاهيمية، والقدرة التفسيرية.

(1) Joespph. Cronin, steven, taylor. (1992). Measuring service quality: Reex-
amination and extension, journal of marketing, vol, 56, no, 33, pp: 22-68.
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لجودة  مجمعة  درجة  تقدير  يستطيع  النموذج  هذا  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
الخدمات الكلية محكمة من خالل مجموعات وفئات مختلفة من المستفيدين 
وألكثر من مدة زمنية، ومِن َثّم ُيعد أداة مفيدة يف قياس اتجاهات الجودة الكلية 
للمؤسسات التعليمية، وقد أظهرت العديد من البحوث والدراسات التي تناولت 
الخدمة يف مجال التعليم العالي، أفضلية منهجية لنموذج األداء الفعلي يف قياس 
أن  إلى  وأشارت  الخدمة،  جودة  بمنهجية  مقارنة  بالجامعات،  الخدمات  جودة 

نموذج األداء الفعلي هو األقدر على القياس.

منوذج أداء التعليم العالي: �

طورت فردوس عبد اهلل )Firdausi, Abdullah()1( نموذَج األداء الفعلي 
اسم  عليه  أطلقت  العالي،  التعليم  أداء  لقياس  نموذًجا  وقدمت   ،)Servperf(
)HEdPERF(، َمبني َعلى األداء يف مجال الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم 
العالي، ويعتمد على أربعة أبعاد رئيسة لجودة الخدمات داخل هذا القطاع، هي: 
الجوانب األكاديمية، والشهرة أو الصيت، والجوانب غير األكاديمية، وتسهيالت 

الوصول، هبدف التنبؤ بجودة الخدمة يف مؤسسات التعليم العالي.

طبقت الباحثة اختبار الكفاءة النسبية لمقياس )HEdPERF( عرب دراستين 
منفصلتين لجودة الخدمة يف قطاع التعليم العالي بماليزيا، وأكدت النتائج تفوق 
يف  للتباين  العالية  التفسيرية  لقدرته  الفعلي  األداء  مقياس  على  النموذج،  هذا 
مستوى الخدمة، وقدرته التنبئية بالجودة والرضى يف مؤسسات التعليم الماليزية. 

(1) Firdausi. Abdullah. (2006). The development of Hedperf: A New Measur-
ing instrument of service quality for the higer education sector, interna-
tional journal of consumer studies,vol,30,no,6,pp:569-581.
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استندت هذه الدراسة يف مرجعيتها النظرية على مداخل جودة الخدمة، من 
ونموذج   ،)Servqual( الخدمة  جوده  نموذج  هي:  رئيسة،  نماذج  ثالثة  خالل 
األداء الفعلي للخدمة )Servperf(، ونموذج أداء التعليم العالي )Hedperf( عرب 
تكاملية،  بصورة  الدراسة  موضوع  تناول  يف  تسهم  برؤية  النماذج،  هذه  توظيف 
تقيس مدى األخذ بمتطلبات الجودة الشاملة يف برامج تعليم اإلعالم يف الجامعات 
السعودية، من منطلق إدراك المستفيدين لألداء الفعلي للخدمات المقدمة لهم يف 

هذه الربامج.

***
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سابعااً: الدراسة امليدانية

اإلجراءات املنهجية للدراسة �

نوع الدراسة ومنهجها:  �
بوصف  تسمح  التي  الوصفية،  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
الظاهرة المدروسة وتحليلها، وقد وظفت المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات 
المسح الميداين باستخدام أداة االستبانة المتبع يف الدراسات اإلعالمية، إذ يتيح 
للباحث استخدام الطرق، واألساليب اإلحصائية؛ للتعرف على اتجاهات طالب 
تعليم  برامج  نحو  السعودية،  الجامعات  يف  اإلعالم  وأقسام  كليات  وطالبات 
الخدمة  الفعلي لجودة  األداء  نموذج  باستخدام  اإلعالم، ودرجة رضاهم عنها، 
التعليمية؛ هبدف رصد وتحليل وتفسير فاعلية استخدام إدارة الجودة الشاملة يف 
تعليم اإلعالم، مِن أجل الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على تلبية حاجات 

سوق العمل اإلعالمي ومتطلباته.

جمتمع الدراسة وعينتها: �
الجامعات  كليات اإلعالم وأقسامه يف  الدراسة طالب وطالبات  استهدفت 
السعودية مجتمًعا للبحث، البالغ عددهم التقريبي )16000( طالب وطالبة)1(، 
فِي تسعة أقسام وكليتين، وهذه الكليات واألقسام، هي: كلية اإلعالم واالتصال 
بجامعة  واإلعالم  االتصال  كلية  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة 
الملك عبد العزيز، وقسم اإلعالم بجامعة الملك سعود، وقسم اإلعالم بجامعة 
الملك  بجامعة  اإلعالم  وقسم  خالد،  الملك  بجامعة  اإلعالم  وقسم  القرى،  أم 

وزارة التعليم، مركز إحصاءات التعليم، نظام إحصاءات التعليم:  )1(
 https://hesc.moe.gov.sa/pages/default.aspx
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وقسم  الطائف،  بجامعة  اإلعالم  وقسم  طيبة،  بجامعة  اإلعالم  وقسم  فيصل، 
الفيصل،  الرحمن  عبد  اإلمام  بجامعة  اإلعالم  وقسم  جازان،  بجامعة  اإلعالم 
وقسم التصاميم بجامعة األميرة نورة، واستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية 
الحصصية، وفًقا لكل قسم، وكان الهدف الحصول على )50( مفردة لكل مسار، 
وقد وزع الباحث )70( استبانة لكل مسار، استجاب منهم )877( مفردة، مثلت 
التوزيع  جاء  وقد  السعودية،  الجامعات  يف  قسم  كل  يف  المستهدفة  المسارات 
تخصص  يف  بلغ  متفاوًتا؛  المستهدفين-  لتعاون  واستناًدا  التقسيم  لهذا  -وفًقا 
العالقات العامة )332( مفردة مثلت ثالثة أقسام، ويف تخصص الصحافة والنشر 
اإللكرتوين )309( مفردة مثلت خمسة أقسام، ويف تخصص اإلذاعة والتلفزيون 
)91( مفردة مثلت ثالثة أقسام، ويف تخصص اإلعالن واالتصال التسويقي)58( 
مفردة مثلت قسمين، وانفرد تخصص اإلعالم الجديد بعدد )48( مفردة ممثاًل 
قسم اإلعالم يف جامعة الطائف، وكذا تخصص الجرافكس والوسائط المتعددة 
بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  الجرافكس  لقسم  ممثاًل  مفردة   )39( بعدد 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

أداة مجع البيانات: �

يف  األنسب  باعتبارها  معلوماهتا،  لجمع  أداة  االستبانة  الدراسة  استخدمت 
يعرب  بما  الظاهرة،  لمتغيرات  الكمي  للتحليل  المسحية  الدراسة  أهداف  تحقيق 
عنها بصورة موضوعية، وقد استند الباحث يف بناء التساؤالت ومؤشرات قياس 
إليه  انتهت  ما  إلى  استناًدا  الخدمة،  جودة  قياس  نماذج  إلى  الدراسة  متغيرات 
الدراسات السابقة، التي وظفت هذه المقاييس يف بيئات بحثية مختلفة. كما طور 
الباحث هذه المقاييس بما يتوافق مع بيئة الدراسة، ومتطلبات الجودة الشاملة، 
العينة  من  مفردة   )40( مقدارها  تجريبية  عينة  على  االستبانة  الباحث  وطبق 
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المستهدفة للتحقق من صدق االستبانة وثباهتا.

ولتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة تسهياًل لتفسير النتائج إعطاء الباحث 
وزًنا للبدائل التي اعتمدت عليها إجابات المبحوثين: )موافق جًدا=4، موافق=3، 
موافق إلى حد ما=2، غير موافق=1(، وصنف تلك اإلجابات إلى ثالث مستويات 

متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:

بدائل األداة = )1-4( ÷ 3 =  قيمة-أقل قيمة( ÷ عدد  الفئة = )أكرب  طول 
الخدمة كما يف  الرضى عن  المقياس، ودرجة  يتم تصنيف قيمة  1.00 ومن ثم 

الجدول التالي:
جدول رقم )1(

توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم يف أداة البحث

مدى املتوسطاتالوصف

3-4عالي

2-3متوسط

1-2منخفض

الصدق: �
اخترب الباحث الصدق الظاهري لعناصر االستبانة عرب عرضها على محكمين، 
االتساق  اختبار  إجراء  تم  َثمَّ  ومِن  واقرتاحاهتم،  وتطويرها يف ضوء ملحوظاهتم 
الداخلي )بيرسون( لعناصر االستبانة الذي يستهدف قياس درجة ارتباط عناصر 
وداللته  االرتباط  قوة  تعرب  إذ  إليه،  المنتمي  للمحور  الكلية  بالدرجة  محور  كل 
اإلحصائية على نسبة عالية من تحقق الصدق يف تعبير العنصر عن المفهوم العام 

الذي يقيسه، ودرجة انتمائه له، وجاءت نتائج االختبار وفق ما يلي:
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جدول رقم )2(
معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

)العينة االستطالعية: ن=40(

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطماحملـــــــــــــــــــــــــــــــــور

جودة املناهج الدراسية

1**0.66435**0.78839**0.7955
2**0.73546**0.677810**0.7474
3**0.80007**0.814911**0.7636
4**0.78148**0.8881

جودة أساليب التدريس والتعلم

1**0.74425**0.75839**0.7110
2**0.63706**0.800410**0.5352
3**0.82947**0.7468
4**0.84288**0.7545

جودة تأهيل أعضاء هيئة 
التدريس

1**0.69465**0.79569**0.8167
2**0.74636**0.832210**0.8013
3**0.80577**0.679211**0.5330
4**0.79748**0.7979

توفر الكتب واملراجع الدراسية

1**0.66125**0.80079**0.7227
2**0.83016**0.801210**0.6379
3**0.72517**0.7743
4**0.78808**0.6357

جودة أساليب التقييم
1**0.81314**0.81397**0.8725
2**0.87635**0.8852
3**0.87326**0.8926

جودة قاعات التدريس
1**0.74573**0.85095**0.7963
2**0.89764**0.8685

جودة املعامل واألستديوهات
1**0.89853**0.89675**0.8413
2**0.89284**0.8755

مدى تلبية الربامج الدراسية 
لحتياجات سوق العمل

1**0.81202**0.71933**0.7987

0.8148**0.78663**0.76282**1مواكبة تطور صناعة اإلعالم

* دالة عند مستوى 0.01
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وتشير النتائج يف الجدول رقم )2( إلى أن نتيجة معامل االرتباط )بيرسون( 
و)0.8985(،   )0.5330( بين  ما  قيمتها  تراوحت  االستبانة  محاور  لعبارات 
وهي دالة إحصائًيا لجميع المؤشرات، وهو ما يؤكد الصدق اإلحصائي لالستبانة.

الثبات: �

“ألفاكرونباخ”  معامل  باستخدام  إحصائيًّا  االستبانة  ثبات  الباحث  قاس 
على  والثانية  االستطالعية،  العينة  على  األولى  المرة  مرتين:  االختبار  بتطبيق 
االرتباط  معامل  متوسط  عن  عبارة  االختبار  وهذا  العينة،  مفردات  مجموع 
لمؤشرات أو عبارات كل محور فيما بينها، وهو قائم على مبدأ أن االرتباط بين 
وقد  واحد،  محور  إلى  تنتمي  المؤشرات  هذه  أن  إلى  يشير  المحور  مؤشرات 

جاءت نتائج اختبار الثبات لالستبانة كما تظهر يف الجدول اآليت:
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جدول رقم )3(
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

)العينة االستطالعية: ن=40(

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد البنوداحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

110.93جودة املناهج الدراسية

100.90جودة أساليب التدريس والتعلم

110.92جودة تأهيل أعضاء هيئة التدريس

100.91توفر الكتب واملراجع الدراسية

70.9جودة أساليب التقييم

50.89جودة قاعات التدريس

50.93جودة املعامل واألستديوهات

30.66مدى تلبية الربامج الدراسية لحتياجات سوق العمل

30.69مواكبة تطور صناعة اإلعالم

650.98الثبات الكلي لالستبانة

قيمته  تراوحت  الثبات  معامل  اختبار  نتائج  أن  إلى   )3( رقم  الجدول  يشير 
 )0.66( بين  ما  والكلية،  االستطالعية  للعينتين  الدراسة،  محاور  لجميع 
و)0.93(، وبلغ الثبات الكلي لمحاور االستبانة )0.98(، وتدل هذه الدرجات 

على مستوى عاٍل من الثبات والتجانس الداخلي لمؤشرات محاور االستبانة.



mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه وعالقتها مبتطلبات اجلودة الشاملة

57إهداء حمدود التداول

نتائج الدراسة: �

1 - السمات الدميغرافية لعينة الدراسة: �

جدول رقم )4(
توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األساسية

النسبةالعددالتصنيفاملتغريات

اجلنس
52660.0ذكر

35140.0أنثى

اجلامعة

22625.8جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

17019.4جامعة الملك سعود

788.9جامعة الملك عبد العزيز

485.5جامعة الطائف

11613.2جامعة الملك فيصل

9711.1جامعة الملك خالد

404.6جامعة جازان

637.2جامعة أم القرى

394.4جامعة طيبة

التخصص

33237.9العالقات العامة 

586.6قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

9110.4قسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

485.5اإلعالم الجديد

394.4الجرافكس والوسائط المتعددة

30935.2قسم الصحافة والنشر اإللكتروين

877100.0اجملموع
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اتسمت عينة الدراسة كما أظهرها الجدول رقم )4( بأن الطالب فاق عدد 
للطالب  المئوية  النسبة  بلغت  إذ  تدريس اإلعالم؛  واقع  تعكس  بنسبة  الطالبات 
الدراسة  بينما توزعت عينة  الدراسة،  العدد الكلي لعينة  المشاركين )60%( من 
وفًقا للجامعات بنسب متفاوتة، خضع فيها هذا التفاوت لعدِد الطالب المقيدين 
ا توزيع العينة  يف كل قسم، ودرجة تعاوهنم يف اإلجابة عن تساؤالت االستبانة، أمَّ
على مستوى التخصص العلمي، فقد فاق العدد يف تخصص العالقات العامة العدد 
يف بقية التخصصات، إذ بلغ )322( طالًبا وطالبة، يليه مباشرة تخصص الصحافة 
والنشر اإللكرتوين، بعدد )309( طالب وطالبات، وذلك ألنَّ هذين التخصصين 
أقل  الجديد  واإلعالم  الجرافكس  تخصصي  وجاء  قسم،  من  أكثر  يف  يدرسان 
الجديد، وذلك  التخصصات مشاركة بعدد )39( للجرافكس، و)48( لإلعالم 

نظًرا لحداثة هذين التخصصين، وكوهنما ال يدرسان يف أكثر من قسم. 
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الدارسني يف كليات اإلعالم وأقسامه يف اجلامعات السعودية عن جودة  � 2 - درجة رضى 
اخلدمات التعليمية:

جدول رقم )5(
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة

حول مدى تأثير الخدمات الطالبية يف درجة الرضى عن جودة الخدمة

الرتتيبالحنرافاملتوسطأبعاد جودة اخلدمات التعليمية يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية

2.960.771توافر متطلبات معايري اجلودة لدى أعضاء هيئة التدريس يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية

2.750.762مالءمة أساليب التدريس والتعلم يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية ملعايري اجلودة

2.740.773مواكبة املناهج الدراسية يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية ملعايري اجلودة

2.690.834تلبية أساليب التقييم يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية ملتطلبات اجلودة

2.600.805جودة مصادر التعليم والتعلم بكليات وأقسام اإلعالم السعودية 

2.600.865تلبية الربامج الدراسية يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية لحتياجات سوق العمل

2.480.887مواكبة الربامج املقدمة للنمو والتطور السريع يف صناعة اإلعالم وتكنولوجيا التصال

2.340.998جودة قاعات التدريس يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية

2.261.039جودة املعامل واألستديوهات يف كليات وأقسام اإلعالم السعودية

2.660.70املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

تشير النتيجة الكلية لمستوى رضى طالب وطالبات كليات اإلعالم وأقسامه 
بدرجة  راضون  أنَّهم  إلى   ،)5( رقم  الجدول  يف  كما  السعودية،  الجامعات  يف 
بمتوسط  أثناء دراستهم،  يتلقوهنا  التي  التعليمية  الخدمات  متوسطة عن مستوى 
مقداره )2.66(، بينما جاء توافر أعضاء هيئة التدريس على المهارات التدريسية 
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المحققة لمعايير الجودة بالمرتبة األولى مقارنة بأبعاد المقياس بمتوسط مقداره 
لمعايير  والتعلم  التدريس  أساليب  مالءمة  الثانية  المرتبة  يف  وجاء   ،)2.96(
الجودة بمتوسط مقداره )2.75(، وفِي المرتبة الثالثة مواكبة المناهج الدراسية 
بمتوسط  الجودة  لمعايير  السعودية  الجامعات  يف  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف 
مقداره )2.74(، وتوالت بقية أبعاد المقياس بنسب متقاربة، عدا جودة المعامل 
يف  جاء  الذي  السعودية،  بالجامعات  أقسامه  اإلعالم  كليات  يف  واألستديوهات 
هناية القائمة، معربًا عن رضى منخفض عن جودته مقارنة ببقية األبعاد بمتوسط 
مقداره )2.26(، وبقراءة كلية لجميع مؤشرات أبعاد نموذج جودة األداء الفعلي 
أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  الشاملة.  الجودة  معايير  التعليمية يف ضوء  للخدمات 
وأقسامه يف  اإلعالم  كلية  التدريس يف  هيئة  أعضاء  أن  يرون  والطالبات  الطالب 
الجامعات السعودية يتميزون بالخربة والتمكن من المادة العلمية، وفهم طبيعتها 
بكفاءة عالية، بدرجة رضى عالية بلغ متوسطها )3.14(، ومثل ذلك أعلى درجة 
هتيئة  أن  والطالبات  الطالب  رأى  بينما  المقياس،  على مستوى جميع مؤشرات 
قاعات التدريب من حيث توفر المواد األولية، وصالحيتها للتطبيقات الخاصة 
باإلنتاج اإلعالمي، وتوفر أجهزة الحاسب اآللي، بما يتناسب مع عدِد الطالب 
هي أقل المؤشرات يف مستوى الجودة، وأنَّ درجة رضاهم عن هاتين الخدمتين 
جاءت أقل المؤشرات رضى مقارنة بجميع مؤشرات المقياس بمتوسط مقداره 

 .)2.24(
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باجلامعات  � وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل  توافق   -  3
السعودية مع معايري اجلودة:

جدول رقم )6(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة 

حول مدي توافق تأهيل أعضاء هيئة التدريس بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية مع معايير الجودة

جودة تأهيل أعضاء هيئة 

التدريس

املتوسط درجة املوافق
احلسابي

الحنراف 
الرتتيباملعياري

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداًّ

يتوفر يف القسم أساتذة 
مؤهلون يتميزون باخلربة 
والتمكن من املادة العلمية 

وفهم طبيعتها بكفاءة 
عالية.

37429316644ت

3.140.891
%42.633.418.95.0

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتميزون بالقدرة على 
توصيل املادة العلمية 

بوضوح وسالسة.

33930219145ت

3.070.902
%38.734.421.85.1

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتميزون بالنتظام 

والنضباط يف العملية 
التعليمية.

34030517953ت

3.060.913
%38.834.820.46.0

يتوافر يف القسم أساتذة 
حيققون أهداف احملاضرة 
خالل الزمن املخصص هلم 

بفاعلية.

34829916565ت

3.060.943
%39.734.118.87.4

يتوفر يف القسم أساتذة 
حيرتمون شخصية الطالب 

وإجنازاتهم ويشجعونهم على 
العمل اجلماعي.

34726818874ت

3.010.975
%39.630.621.48.4
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جودة تأهيل أعضاء هيئة 

التدريس

املتوسط درجة املوافق
احلسابي

الحنراف 
الرتتيباملعياري

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداًّ

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتميزون بتحقيق مبدأ العدالة 

واملساواة بني الطالب.

32130216589ت
2.970.986

%36.634.418.810.1

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتميزون بالقدرة على 
التفاعل والتواصل مع 

الطالب ومساعدتهم على 
اختاذ القرارات يف املواقف 

احلياتية اليومية.

31227819394ت

2.921.007
%35.631.722.010.7

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتميزون بالوفرة والتنوع 

يف ختصصات اإلعالم 
املختلفة.

308289178102ت

2.921.017
%35.133.020.311.6

يتوفر يف القسم أساتذة 
يتمتعون مبهارات عالية 

يف استخدام التقنيات 
اإللكرتونية يف جمال 

التعليم والتعلم.

289282201105ت

2.861.019
%33.032.222.912.0

يتوفر يف القسم أساتذة 
يستخدمون أساليب التقويم 
املختلفة باستمرار للتعرف 

على مستوى الطالب.

257302197121ت

2.791.0110
%29.334.422.513.8

يتوفر يف القسم أساتذة 
يستعينون بآراء الطالب 
وتقييمهم هلم لتحسني 

أدائهم.

266266190155ت

2.731.0811
%30.330.321.717.7

2.960.77املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات
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التدريس يف كليات اإلعالم وأقسامه  بلغ مستوى توافق تأهيل أعضاء هيئة 
الطالب  يراها  كما  التعليمية،  الخدمات  جودة  معايير  مع  السعودية  بالجامعات 
والطالبات المعروضة يف الجدول رقم )6( متوسًطا، وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس 
جودة التعليم بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )2.96(، وبنظرة تفصيلية 
يتميزون  فيه أساتذة مؤهلون  يتوفر  القسم  البعد، فقد جاء أن  إلى مؤشرات هذا 
عالية  بجودة  عالية  بكفاءة  طبيعتها  وفهم  العلمية،  المادة  من  والتمكن  بالخربة، 
بالمرتبة األولى بمتوسط مقداره )3.14(. يليه بالمرتبة الثانية أن القسم يتوفر فيه 
العلمية بوضوح وسالسة بمتوسط  بالقدرة على توصيل المادة  أساتذة يتميزون 
يتميزون  فيه أساتذة  يتوفر  القسم  الثالثة أن  بالمرتبة  بينما جاء  مقداره )3.07(. 
وتوالت   .)3.06( مقداره  بمتوسط  التعليمية  العملية  يف  واالنضباط  باالنتظام 
بقية المؤشرات بدرجات متقاربة، بينما رأى الطالب والطالبات عينة الدراسة أن 
األقسام يتوفر فيها أساتذة يستعينون بآراء الطالب، وتقييمهم لهم لتحسين أدائهم 
يف المرتبة األخيرة، ضمن مؤشرات توافق تأهيل أعضاء هيئة التدريس يف كليات 
التعليمية  الخدمات  جودة  معايير  مع  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم 

بمتوسط مقداره )2.73(.
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باجلامعات  � وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  والتعلم  التدريس  أساليب  مالءمة   -  4
السعودية ملعايري اجلودة:

جدول رقم )7(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا إلجابات عينة الدراسة 

حول مدى َتالُؤم أساليب التدريس والتعلم المستخدمة يف كليات اإلعالم وأقسامه 
بالجامعات السعودية لمعايير الجودة 

جودة أساليب التدريس 

والتعلم

املتوسط درجة املوافق
احلسابي

الحنراف 
الرتتيباملعياري

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم أساليب 
تدريسية تشجع على العمل 

اجلماعي بني الطلبة.

32931416074ت
3.020.951

%37.535.818.28.4

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعى فيها تبادل 

الرأي واحلوار واملناقشة.

30430420960ت
2.970.932

%34.734.723.86.8

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعي فيها 
السهولة والتبسيط يف 
توصيل املادة العلمية.

27329523970ت

2.880.943
%31.133.627.38.0

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعى فيها 

اإلرشاد والتوجيه.

24333921778ت
2.850.934

%27.738.724.78.9

يتيح القسم أساليب 
تدريسية تعتمد على 

املصادر املتعددة.

232321222102ت
2.780.975

%26.536.625.311.6

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعى فيها 

املزج الفعال بني اجلوانب 
النظرية والتطبيقية.

211278252136ت

2.641.016
%24.131.728.715.5
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جودة أساليب التدريس 

والتعلم

املتوسط درجة املوافق
احلسابي

الحنراف 
الرتتيباملعياري

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم فرص 
التدريب امليداني يف 

املؤسسات اإلعالمية يف 
إطار الربنامج الدراسي.

253254175195ت

2.641.126
%28.829.020.022.2

يتيح القسم أساليب 
تدريسية 

تساعد على اإلبداع 
والبتكار.

209267250151ت

2.611.038
%23.830.428.517.2

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعي فيها 

استخدام التقنيات 
اإللكرتونية املناسبة.

194282219182ت

2.561.059
%22.132.225.020.8

يتيح القسم فرص 
الستعانة خبربات إعالمية 

يف التطبيقات العملية.

206244225202ت
2.521.0910

%23.527.825.723.0

2.750.76املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  والتعلم  التدريس  أساليب  مالءمة  مستوى  بلغ 
الطالب  يراها  كما  التعليمية  الخدمات  جودة  لمعايير  السعودية  بالجامعات 
والطالبات المعروضة يف الجدول رقم )7( متوسًطا، وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس 
جودة التعليم بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )2.75(، وبنظرة تفصيلية 
يتيح أساليب تدريسية تشجع على  القسم  أن  البعد؛ فقد جاء  إلى مؤشرات هذا 
مقداره  بمتوسط  األولى  بالمرتبة  عالية  بجودة  الطلبة  بين  الجماعي  العمل 
)3.02(، يليه بالمرتبة الثانية أن القسم يتيح أساليب تدريسية يراعي فيها تبادل 
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الثالثة  بالمرتبة  جاء  بينما   ،)2.97( مقداره  بمتوسط  والمناقشة  والحوار  الرأي 
أن القسم يتيح أساليب تدريسية يراعي فيها السهولة والتبسيط يف توصيل المادة 
متقاربة،  بدرجات  المؤشرات  بقية  وتوالت   ،)2.88( مقداره  بمتوسط  العلمية 
االستعانة  فرصة  تتيح  األقسام  أن  الدراسة  عينة  والطالبات  الطالب  رأى  بينما 
بخربات إعالمية يف التطبيقات العملية يف المرتبة األخيرة، ضمن مؤشرات جودة 

أساليب التدريس والتعلم بمتوسط مقداره )2.52(.
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السعودية  � باجلامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  الدراسية  املناهج  مواكبة   -  5
ملعايري اجلودة:

جدول رقم )8(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة
حول مدى مواكبة المناهج الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامه السعودية لمعايير الجودة 

جودة املناهج الدراسية
املتوسط درجة املوافق

احلسابي
الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم مناهج دراسية 
يتوافق حمتواها مع طبيعة 

الدراسة وأهدافها.

25437718660ت
2.940.881

%29.043.021.26.8

يتيح القسم مناهج دراسية 
تشجع على النقاش واحلوار.

28632818479ت
2.940.951

%32.637.421.09.0

يطرح القسم مناهج دراسية 
مّتكن الطالب من اكتساب املعارف 

واملهارات الالزمة يف العمل 
اإلعالمي.

26430521692ت

2.840.973
%30.134.824.610.5

يتيح القسم مناهج دراسية 
يراعي فيها التوافق يف كل 

مرحلة من السنوات الدراسية 
السابقة والالحقة.

21534124873ت

2.800.914
%24.538.928.38.3

يتيح القسم مناهج دراسية 
تساعد على التفكري الناقد 

واإلبداعي.

251306201119ت
2.791.015

%28.634.922.913.6

يتيح القسم مناهج دراسية 
متتاز بالربط بني املعرفة 
العلمية ومشكالت البيئة 

اإلعالمية احمليطة.

223315233106ت

2.750.976
%25.435.926.612.1
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جودة املناهج الدراسية
املتوسط درجة املوافق

احلسابي
الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم مناهج دراسية 
تتناسب مع الواقع العملي 

واحتياجات سوق العمل.

208304245120ت
2.680.987

%23.734.727.913.7

يتيح القسم مناهج دراسية 
تتميز باملرونة والتنوع 

وتتيح الفرصة يف الختيار.

209292236140ت
2.651.018

%23.833.326.916.0

يتيح القسم مناهج دراسية 
يراعي فيها مواكبة التطورات 

املتالحقة يف تكنولوجيا 
اإلعالم.

225280201171ت

2.641.079
%25.731.922.919.5

يتيح القسم مناهج دراسية 
يراعي فيها النسجام بني املواد 
النظرية واجلوانب التطبيقية 

فيها.

204282247144ت

2.621.0110
%23.332.228.216.4

يتيح القسم الفرصة يف مشاركة 
املؤسسات اإلعالمية عند النظر 

يف تعديل وتطوير اللوائح 
األكادميية.

184254224215ت

2.461.0811
%21.029.025.524.5

2.740.77املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  التعليم  مناهج  جودة  مستوى  بلغ 
السعودية، كما يراها الطالب والطالبات المعروضة يف الجدول رقم )8( متوسًطا، 
وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس جودة التعليم بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره 
المناهج  توافق  جاء  فقد  البعد  هذا  مؤشرات  إلى  تفصيلية  وبنظرة   ،)2.74(
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الدراسية مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وأنَّها تشجع على النقاش والحوار بالمرتبة 
الدراسية  المناهج  أن  الثالثة  بالمرتبة  يليهما   ،)2.94( مقداره  بمتوسط  األولى 
اإلعالمي  العمل  يف  الالزمة  والمهارات  المعارف  اكتساب  من  الطالب  تّمكن 
بمتوسط مقداره )2.84(، وتوالت بقية المؤشرات بدرجات متقاربة، بينما رأى 
الطالب والطالبات عينة الدراسة أن األقسام تتيح الفرصة يف مشاركة المؤسسات 
اإلعالمية عند النظر يف تعديل اللوائح األكاديمية وتطويرها، يف المرتبة األخيرة 

ضمن مؤشرات جودة المناهج الدراسة بمتوسط مقداره )2.46(.
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6 - أساليب التقييم يف كليات اإلعالم وأقسامه باجلامعات السعودية لتحسني اجلودة: �

جدول رقم )9(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة حول 

أساليب التقييم التي تتبعها كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية لتحسين الجودة 

جودة أساليب التقييم
املتوسط درجة املوافق

احلسابي
الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداًّ

أساليب التقييم تتميز 
بالوضوح والبعد عن التعقيد.

24631723282ت
2.830.941

%28.136.126.59.4

أساليب التقييم تتميز 
باملوضوعية وعدم التحيز.

22334622088ت
2.800.932

%25.439.525.110.0
أساليب التقييم تتميز 

بقياس القدرة على الفهم 
والستيعاب.

20733825082ت
2.760.923

%23.638.528.59.4

أساليب التقييم تتميز 
بقياس القدرة على التفكري 

العلمي والستنتاج.

21732024694ت
2.750.954

%24.736.528.110.7

أساليب التقييم تتميز 
بالتحديث املستمر.

206286252133ت
2.641.005

%23.532.628.715.2
يضم القسم أعضاء مهنيني من 

املؤسسات اإلعالمية املختلفة 
يف عملية التقييم للحكم على 

كفاءة املؤسسة التعليمية.

198287211181ت

2.571.056
%22.632.724.120.6

أساليب التقييم تضاهي 
أساليب التقييم املتبعة 
يف املؤسسات األكادميية 

الدولية.

181257248191ت
2.491.057

%20.629.328.321.8

2.690.83املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات



mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه وعالقتها مبتطلبات اجلودة الشاملة

71إهداء حمدود التداول

بلغ مستوى أساليب التقييم يف كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 
لتحسين جودة الخدمات التعليمية، كما يراها الطالب والطالبات المعروضة يف 
بالمرتبة  التعليم  جودة  مقياس  أبعاد  يف  ترتيبه  وبلغ  متوسًطا،   )9( رقم  الجدول 
هذا  مؤشرات  إلى  تفصيلية  وبنظرة   ،)2.69( مقداره  حسابي  بمتوسط  الرابعة 
البعد، فقد جاء تميز أساليب التقييم بالوضوح والبعد عن التعقيد بجودة متوسطة 
أساليب  تميز  الثانية  بالمرتبة  يليه   ،)2.83( مقداره  بمتوسط  األولى  بالمرتبة 
التقييم بالموضوعية، وعدم التحيز بمتوسط مقداره )2.80( بينما جاء بالمرتبة 
بمتوسط  واالستيعاب  الفهم  على  القدرة  بقياس  التقييم  أساليب  تميز  الثالثة 
مقداره )2.76(، وتوالت بقية المؤشرات بدرجات متقاربة، بينما رأى الطالب 
يف  المتبعة  التقييم  أساليب  تضاهي  التقييم  أساليب  أن  الدراسة  عينة  والطالبات 
أساليب  مؤشرات  ضمن  األخيرة  المرتبة  يف  الدولية  األكاديمية  المؤسسات 
التقييم المتبعة يف كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية، لتحسين جودة 

الخدمات التعليمية بمتوسط مقداره )2.49(.
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7 - تلبية الكتب واملراجع الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامه باجلامعات السعودية  �
ملعايري اجلودة:

جدول رقم )10(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة 
حول مدى تلبية الكتب والمراجع الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 

لمعايير الجودة

مدى توفر الكتب واملراجع الدراسية
املتوسط درجة املوافق

احلسابي
الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

تتالءم موضوعات الكتب 
واملراجع الدراسية مع األهداف 

اليت وضعت من أجلها.

22232724583ت
2.780.931

%25.337.327.99.5

تشتمل الكتب واملراجع 
الدراسية على قائمة باملراجع 

ميكن الرجوع إليها إلثراء 
املعرفة.

228321212116ت

2.750.992
%26.036.624.213.2

يتناسب حمتوى الكتب 
واملراجع الدراسية مع عدد 

الساعات التدريسية للمقرر.

212312212141ت
2.681.013

%24.235.624.216.1

تنمي الكتاب واملراجع الدراسية 
أسلوب التعلم الذاتي ويزيد 
من قدرة الطالب على البحث 

والستقصاء.

207304231135ت

2.661.004
%23.634.726.315.4

تتميز الكتب واملراجع 
الدراسية خبلوها من األخطاء 

اللغوية والعلمية.

189297237154ت
2.591.015

%21.633.927.017.6

تربط الكتاب واملراجع 
الدراسية بني املعلومات 
النظرية والتطبيقات 

العملية.

173289258157ت

2.551.006
%19.733.029.417.9
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مدى توفر الكتب واملراجع الدراسية
املتوسط درجة املوافق

احلسابي
الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

حتتوي الكتب واملراجع 
الدراسية على الرسوم 
واألشكال التوضيحية 

املناسبة.

174287263153ت

2.551.006
%19.832.730.017.4

تتميز الكتب واملراجع 
الدراسية باجلودة يف الورق 
والطباعة واإلخراج الفين.

181255247194ت
2.481.058

%20.629.128.222.1

تتوفر الكتاب واملراجع 
الدراسة بالكمية والسعر 

املناسب.

192248230207ت
2.481.088

%21.928.326.223.6

تتميز الكتاب واملراجع 
الدراسية بالتنوع والتحديث 

املستمر.

172245242218ت
2.421.0710

%19.627.927.624.9

2.600.80املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  الدراسية  والمراجع  الكتب  تلبية  مستوى  بلغ 
الطالب  يراها  كما  التعليمية،   الخدمات  جودة  لمعايير  السعودية  بالجامعات 
والطالبات المعروضة يف الجدول رقم )10( متوسًطا، وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس 
جودة التعليم بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مقداره )2.60(، وبنظرة تفصيلية 
إلى مؤشرات هذا البعد، جاء أن موضوعات الكتب والمراجع الدراسية تتالءم 
بمتوسط  األولى  بالمرتبة  متوسطة  بجودة  أجلها  من  وضعت  التي  األهداف  مع 
مقداره )2.78(، يليه بالمرتبة الثانية أن الكتب والمراجع الدراسية تشتمل على 
مقداره )2.75(،  بمتوسط  المعرفة  إليها إلثراء  الرجوع  يمكن  بالمراجع  قائمة 
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بينما جاء بالمرتبة الثالثة أن محتوى الكتب والمراجع الدراسية، يتناسب مع عدِد 
الساعات التدريسية للمقرر بمتوسط مقداره )2.68(، وتوالت بقية المؤشرات 
الكتب  أن  الدراسة  عينة  والطالبات  الطالب  رأى  بينما  متقاربة،  بدرجات 
والمراجع الدراسية، تتميز بالتنوع والتحديث المستمر يف المرتبة األخيرة، ضمن 
مؤشرات تلبية الكتب والمراجع الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 

السعودية، لمعايير جودة الخدمات التعليمية بمتوسط مقداره )2.42(.
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السعودية  � باجلامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  الدراسية  الربامج  تلبية   -  8
لحتياجات سوق العمل:

جدول رقم )11(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا 

إلجابات عينة الدراسة لمدى تلبية البرامج الدراسية لكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
السعودية الحتياجات سوق العمل 

مدى تلبية الربامج الدراسية 

لحتياجات سوق العمل

املتوسط درجة املوافق

احلسابي

الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم مناهج 
دراسية تتناسب 

مع الواقع العملي 
واحتياجات سوق العمل.

208304245120ت

2.680.981
%23.734.727.913.7

يتيح القسم فرص التدريب 
امليداني يف املؤسسات 

اإلعالمية يف إطار الربنامج 
الدراسي.

253254175195ت

2.641.122
%28.829.020.022.2

يتيح القسم الفرصة 
يف مشاركة املؤسسات 

اإلعالمية عند النظر يف 
تعديل وتطوير اللوائح 

األكادميية.

184254224215ت

2.461.083
%21.029.025.524.5

2.600.86املتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

بالجامعات  الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه  الربامج  تلبية  بلغ مستوى 
السعودية الحتياجات سوق العمل كما يراها الطالب والطالبات المعروضة يف 
الجدول رقم )11( متوسًطا، وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس جودة التعليم بالمرتبة 
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إلى  تفصيلية  وبنظرة   ،)2.60( مقداره  حسابي  بمتوسط  مكرًرا،  الخامسة 
الواقع  مع  تتناسب  دراسية  مناهج  يتيح  القسم  أن  جاء  فقد  البعد  هذا  مؤشرات 
بمتوسط  األولى  بالمرتبة  متوسطة  بجودة  العمل  سوق  واحتياجات  العملي 
الميداين  التدريب  فرص  يتيح  القسم  أن  الثانية  بالمرتبة  يليه   ،)2.68( مقداره 
يف المؤسسات اإلعالمية يف إطار الربنامج الدراسي، بمتوسط مقداره )2.64( 
مشاركة  يف  الفرصة  يتيح  القسم  أن  الدراسة  عينة  والطالبات  الطالب  رأى  بينما 
المؤسسات اإلعالمية عند النظر يف تعديل وتطوير اللوائح األكاديمية يف المرتبة 
األخيرة، ضمن مؤشرات مدى تلبية الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه 
التعليمية  الخدمات  جودة  ضوء  يف  السوق  الحتياجات  السعودية،  بالجامعات 

بمتوسط مقداره )2.46(.
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السعودية  � باجلامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  الدراسية  الربامج  مواكبة   -  9
للنمو والتطور السريع يف صناعة اإلعالم وتكنولوجيا التصال:

جدول رقم )12(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًّا إلجابات عينة الدراسة
حول مدى مواكبة البرامج المقدمة للنمو والتطور السريع يف صناعة اإلعالم وتكنلوجيا 

االتصال

مدى مواكبة الربامج املقدمة 
للنمو والتطور السريع يف صناعة 

اإلعالم وتكنولوجيا التصال

املتوسط درجة املوافق

احلسابي

الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

يتيح القسم مناهج 
دراسية يراعي فيها مواكبة 

التطورات املتالحقة يف 
تكنولوجيا اإلعالم.

225280201171ت

2.641.071
%25.731.922.919.5

يتيح القسم أساليب 
تدريسية يراعي فيها 

استخدام التقنيات 
اإللكرتونية املناسبة.

194282219182ت

2.561.052
%22.132.225.020.8

قاعات التدريب مهيأة من 
حيث توفر املواد األولية 
وصالحيتها للتطبيقات 

اخلاصة باإلنتاج 
اإلعالمي.

163202191321ت

2.241.133
%18.623.021.836.6

2.480.88املتوسط * العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

بلغ مستوى مواكبة الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات 
كما  االتصال،  وتكنولوجيا  اإلعالم  صناعة  يف  السريع  والتطور  للنمو  السعودية 
وبلغ  متوسًطا،   )12( رقم  الجدول  يف  المعروضة  والطالبات  الطالب  يراها 
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مقداره  حسابي  بمتوسط  السابعة،  بالمرتبة  التعليم  جودة  مقياس  أبعاد  يف  ترتيبه 
يتيح  القسم  أن  جاء  فقد  البعد،  هذا  مؤشرات  إلى  تفصيلية  وبنظرة   ،)2.48(
اإلعالم  تكنولوجيا  يف  المتالحقة  التطورات  مواكبة  فيها  يراعي  دراسية  مناهج 
الثانية  بالمرتبة  يليه  مقداره )2.64(،  بمتوسط  األولى  بالمرتبة  بجودة متوسطة 
اإللكرتونية  التقنيات  استخدام  فيها  يراعي  تدريسية  أساليب  يتيح  القسم  أن 
المناسبة، بمتوسط مقداره )2.56(، بينما رأى الطالب والطالبات عينة الدراسة 
وصالحيتها  األولية  المواد  توفر  حيث  من  مهيأة  تدريب  قاعات  يتيح  القسم  أن 
مدى  مؤشرات  ضمن  األخيرة،  بالمرتبة  اإلعالمي  باإلنتاج  الخاصة  للتطبيقات 
مواكبة الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية للنمو 
والتطور السريع يف صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال يف ضوء جودة الخدمات 

التعليمية بمتوسط مقداره )2.24(.



mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه وعالقتها مبتطلبات اجلودة الشاملة

79إهداء حمدود التداول

10 - جودة قاعات التدريس يف كليات اإلعالم وأقسامه باجلامعات السعودية  �
جدول رقم )13(

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا
 حول مدى جودة القاعات الدراسية بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 

جودة قاعات التدريس
املتوسط درجة املوافق

احلسابي

الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

قاعات التدريس مهيأة 
من حيث املساحة وعدد 

الطالب.

199236191251ت
2.441.131

%22.726.921.828.6

قاعات التدريس مهيأة 
من حيث الظروف املناخية 

)التهوية -اإلضاءة -درجة 
احلرارة(.

196223208250ت
2.421.122

%22.325.423.728.5

قاعات التدريس مهيأة 
من حيث جودة األدوات 

واألجهزة املساعدة.

180191214292ت
2.301.133

%20.521.824.433.3

قاعات التدريس مهيأة من 
حيث جودة املقاعد.

175219181302ت
2.301.143

%20.025.020.634.4

2.340.99املتوسط * العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

بالجامعات  التدريس يف كليات اإلعالم وأقسامه  بلغ مستوى جودة قاعات 
 )13( رقم  الجدول  يف  المعروضة  والطالبات  الطالب  يراها  كما  السعودية، 
بمتوسط  الثامنة،  بالمرتبة  التعليم  جودة  مقياس  أبعاد  يف  ترتيبه  وبلغ  متوسًطا، 
جاء  فقد  البعد؛  هذا  مؤشرات  إلى  تفصيلية  وبنظرة   ،)2.34( مقداره  حسابي 
أن األقسام توفر قاعات تدريس مهيأة من حيث المساحة وعدد الطالب بجودة 
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أن  الثانية  بالمرتبة  يليه   ،)2.44( مقداره  بمتوسط  األولى  بالمرتبة  متوسطة 
األقسام توفر قاعات تدريس مهيأة من حيث الظروف المناخية )التهوية -اإلضاءة 
-درجة الحرارة( بمتوسط مقداره )2.42(، بينما رأى الطالب والطالبات عينة 
الدراسة أن األقسام توفر قاعات تدريس مهيأة من حيث جودة المقاعد بالمرتبة 
األخيرة ضمن مؤشرات مدى جودة قاعات التدريس يف كليات اإلعالم وأقسامه 
مقداره  بمتوسط  التعليمية  الخدمات  جودة  ضوء  يف  السعودية،  بالجامعات 

.)2.30(
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11 - جودة املعامل واألستديوهات يف كليات اإلعالم وأقسامه باجلامعات السعودية  �
جدول رقم )14(

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا 
حول مدى جودة المعامل واألستديوهات بكليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية 

جودة املعامل واألستديوهات
املتوسط درجة املوافق

احلسابي

الحنراف 

املعياري
الرتتيب

ا غري موافقإىل حد ماموافقموافق جداً

قاعات التدريب مهيأة من 
حيث السالمة املهنية اخلاصة 

باملعامل واألستديوهات.

172217180308ت
2.291.141

%19.624.720.535.1

قاعات التدريب مهيأة 
من حيث توفر الفنيني 

املتخصصني لتشغيل املعامل 
واألستديوهات.

159211206301ت

2.261.112
%18.124.123.534.3

قاعات التدريب مهيأة من 
حيث توفر املعدات املخصصة 

ملشاريع التخرج.

162211197307ت
2.261.122

%18.524.122.535.0

قاعات التدريب مهيأة من 
حيث توفر أجهزة احلاسب 
اآللي مبا يتناسب مع عدد 

الطالب.

161209186321ت

2.241.134
%18.423.821.236.6

2.261.03املتوسط * العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  واألستديوهات  المعامل  جودة  مستوى  بلغ 
الجدول  يف  المعروضة  والطالبات  الطالب  يراها  كما  السعودية،  بالجامعات 
رقم )14( متوسًطا، وبلغ ترتيبه يف أبعاد مقياس جودة التعليم بالمرتبة التاسعة، 
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بمتوسط حسابي مقداره )2.26(، وبنظرة تفصيلية إلى مؤشرات هذا البعد؛ فقد 
الخاصة  المهنية  السالمة  حيث  من  مهيأة  تدريب  قاعات  توفر  األقسام  أن  جاء 
مقداره  بمتوسط  األولى  بالمرتبة  متوسطة  بجودة  واألستديوهات  بالمعامل 
حيث  من  مهيأة  تدريب  قاعات  توفر  األقسام  أن  الثانية  بالمرتبة  يليه   ،)2.29(
مقداره  بمتوسط  واألستديوهات  المعامل  لتشغيل  المتخصصين  الفنيين  توفر 
قاعات  توفر  األقسام  أن  الدراسة  عينة  والطالبات  الطالب  بينما رأى   ،)2.26(
تدريب مهيأة من حيث توفر أجهزة الحاسب اآللي بما يتناسب مع عدد الطالب 
بالمرتبة األخيرة، ِضمن مؤشرات مدى جودة المعامل واألستديوهات يف كليات 
التعليمية  الخدمات  جودة  ضوء  يف  السعودية،  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم 

بمتوسط مقداره )2.24(.
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اختبار فروض الدراسة: �

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة رضى طالب وطالبات 
التعليمية  الخدمات  جودة  عن  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات 

المقدمة لهم، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

جدول رقم )15(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول درجة رضاهم 

عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

املتوسطالعددالعينةاملتغري
الحنراف 

املعياري
التعليقالدللةقيمة 

النوع / اختبار )ت(
5262.810.717.590.0000.01طالب 3512.450.64طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.430.69

17.240.0000.01

3.040.64امللك سعود
2.460.60امللك عبد العزيز

2.780.50الطائف
2.610.58امللك فيصل
2.880.73امللك خالد

3.010.68جازان
2.300.65أم القرى

2.480.79جامعة طيبة
العالقات العامة

اختبار )ف(

2.600.66

7.450.0000.01

2.600.69اإلعالن والتصال التسويقي
2.360.69اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

2.780.50اإلعالم اجلديد
اجلرافكس 

والوسائط املتعددة
2.630.68

الصحافة والنشر 
اإللكرتوني

2.820.75
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يتضح من الجدول رقم )15( أن قيمة )ت( )7.59( وقيمة )ف( )17.24( 
داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  ما   ،0.01 مستوى  عند  دالة  و)7.45( 
إحصائية يف درجة رضى عينة الدراسة عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم 
يف أبعاد )أعضاء هيئة التدريس، وأساليب التدريس والتعلم، والمناهج الدراسية، 
العمل،  سوق  واحتياجات  الدراسية،  والمراجع  والكتب  التقويم،  وأساليب 
التدريس، والمعامل واألستديوهات(،  ومواكبة تطور صناعة اإلعالم، وقاعات 
ويعني  والتخصص،  والجامعة،  النوع،  اختالف  إلى  تعود  الدراسة  قاستها  تي  الَّ
تقييمهم  الطالب والطالبات يف  آراء  تباين يف  الدراسة بوجود  ذلك قبول فرضية 
التعليمية  إذ قيم الطالب جودة الخدمات  لجودة الخدمة ودرجة رضاهم عنها، 
المقدمة بدرجة أعلى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة الملك سعود 
رأى  كما  الجامعات،  باقي  من  أعلى  بدرجة  لهم  المقدمة  التعليمية  الخدمات 
الطالب والطالبات أن مسار الصحافة والنشر اإللكرتوين أكثر جودة يف الخدمات 

التعليمية المقدمة لهم فيه مقارنة بالتخصصات األخرى.
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الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات كليات 
اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى توافق تأهيل أعضاء هيئة 
التدريس مع معايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

جدول رقم )16(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى توافق تأهيل أعضاء هيئة 

التدريس مع معايير الجودة المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

املتوسطالعددالعينةاملتغري
الحنراف 

املعياري
التعليقالدللةالقيمة 

النوع / اختبار )ت(
5263.040.733.980.0000.01طالب 3512.830.80طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.720.81

7.910.0000.01

3.210.65امللك سعود
2.780.78امللك عبد العزيز

3.150.67الطائف
3.080.62امللك فيصل
3.020.78امللك خالد

3.230.64جازان
2.800.81أم القرى

2.790.91جامعة طيبة
العالقات العامة

اختبار )ف(

2.900.74

3.750.0020.01

2.870.77اإلعالن والتصال التسويقي
2.740.76اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

3.150.67اإلعالم اجلديد
3.050.78اجلرافكس والوسائط املتعددة
3.060.78الصحافة والنشر اإللكرتوني
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يتضح من الجدول رقم )16( أن قيمة )ت( )3.98( وقيمة )ف( )7.91( 
و)3.75( دالة عند مستوى 0.01؛ َما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
يف درجة تقييم عينة الدراسة لمدى توافق تأهيل أعضاء هيئة التدريس مع معايير 
الجودة الشاملة، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني ذلك 
قبول فرضية الدراسة، بوجود تباين يف آراء الطالب والطالبات يف تقييمهم لتأهيل 
أعضاء هيئة التدريس، إذ قيم الطالب جودة تأهيلهم بدرجة أعلى من الطالبات، 
لديهم  التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل  جودة  جازان  جامعة  وطالبات  طالب  وقيم 
بدرجة أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن مسار اإلعالم 
الجديد أكثر جودة يف توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بما يتوافق مع متطلبات 

الجودة الشاملة مقارنة بالتخصصات األخرى.

وطالبات  طالب  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الفرض 
كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى مواكبة المناهج 

الدراسية لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
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جدول رقم )17(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى مواكبة المناهج الدراسية 

لمعايير الجودة المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

الحنراف املتوسطالعددالعينةاملتغري
التعليقالدللةالقيمة املعياري

النوع / اختبار )ت(
5262.880.74طالب

6.970.0000.01
3512.520.77طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.560.76

15.160.0000.01

3.060.67امللك سعود

2.340.71امللك عبد العزيز

3.070.54الطائف

2.780.70امللك فيصل

2.940.74امللك خالد

3.020.75جازان

2.280.78أم القرى

2.590.85جامعة طيبة

العالقات العامة

اختبار )ف(

2.670.73

7.910.0000.01

2.750.70اإلعالن والتصال التسويقي

2.380.81اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

3.070.54اإلعالم اجلديد

2.830.73اجلرافكس والوسائط املتعددة

2.850.81الصحافة والنشر اإللكرتوني

يتضح من الجدول رقم )17( أن قيمة )ت( )6.97( وقيمة )ف( )15.16( 
داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  ُيشير  َما   ،0.01 مستوى  عند  دالة  و)7.91( 
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لمعايير  الدراسية  المناهج  مواكبة  لمدى  الدراسة  عينة  تقييم  درجة  يف  إحصائية 
الجودة الشاملة، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني ذلك 
قبول فرضية الدراسة بوجود تباين يف آراء الطالب والطالبات يف تقييمهم للمناهج 
طالب  وقيم  الطالبات،  من  أعلى  بدرجة  جودهتا  الطالب  قّيم  إذ  الدراسية؛ 
باقي  أعلى من  بدرجة  لديهم  الدراسية  المناهج  الطائف جودة  وطالبات جامعة 
الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن مسار اإلعالم الجديد أكثر جودة يف 

المناهج الدراسية المعتمدة يف تدريسه مقارنة بالتخصصات األخرى.

وطالبات  طالب  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرابع:  الفرض 

الكتب  تلبية  لمدى  تقييمهم  يف  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات 
والمراجع الدراسية لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، 

والنوع(.
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جدول رقم )18(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى تلبية الكتب والمراجع 

الدراسية لمعايير الجودة المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

املتوسطالعددالعينةاملتغري
الحنراف 

املعياري
التعليقالدللةالقيمة 

النوع / اختبار )ت(
5262.730.82طالب

6.480.0000.01
3512.390.72طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.310.79

13.130.0000.01

2.920.76امللك سعود

2.390.68امللك عبد العزيز

2.780.62الطائف

2.550.71امللك فيصل

2.830.84امللك خالد

3.040.75جازان

2.330.73أم القرى

2.520.83جامعة طيبة

العالقات العامة

اختبار )ف(

2.550.75

6.870.0000.01

2.540.79اإلعالن والتصال التسويقي

2.300.77اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

2.780.62اإلعالم اجلديد

2.320.88اجلرافكس والوسائط املتعددة

2.750.83الصحافة والنشر اإللكرتوني
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يتضح من الجدول رقم )18( أن قيمة )ت( )6.48( وقيمة )ف( )13.13( 
داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  َما  0.01؛  مستوى  عند  دالة  و)6.87( 
الدراسية  والمراجع  الكتب  تلبية  لمدى  الدراسة  عينة  تقييم  درجة  يف  إحصائية 
لمعايير الجودة الشاملة، َتعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني 
تقييمهم  الطالب والطالبات يف  آراء  تباين يف  الدراسة بوجود  ذلك قبول فرضية 
للكتب والمراجع الدراسية، إذ قيم الطالب جودهتا بدرجة أعلى من الطالبات، 
لديهم  الدراسية  والمراجع  الكتب  جودة  جازان  جامعة  وطالبات  طالب  وقيم 
بدرجة أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن مسار اإلعالم 
الجديد أكثر جودة يف توفر الكتب والمراجع الدراسية المقررة يف تدريسه مقارنة 

بالتخصصات األخرى.

الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب وطالبات 

المعامل  تلبية  لمدى  تقييمهم  يف  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات 
والتخصص،  )الجامعة،  ومتغيرات  الشاملة،  الجودة  لمعايير  واألستديوهات 

والنوع(.
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جدول رقم )19(

اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى تلبية المعامل 
واألستديوهات لمعايير الجودة المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

الحنراف املتوسطالعددالعينةاملتغري
التعليقالدللةالقيمة املعياري

النوع / اختبار )ت(
5262.531.01طالب

10.320.0000.01
3511.850.92طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.030.91

23.770.0000.01

2.930.88امللك سعود

2.230.88امللك عبد العزيز

2.031.14الطائف

1.780.91امللك فيصل

2.591.09امللك خالد

2.861.07جازان

1.670.80أم القرى

1.940.98جامعة طيبة

العالقات العامة

اختبار )ف(

2.120.98

10.280.0000.01

2.250.97اإلعالن والتصال التسويقي

1.890.92اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

2.031.14اإلعالم اجلديد

2.120.91اجلرافكس والوسائط املتعددة

2.571.05الصحافة والنشر اإللكرتوني
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)ف(  وقيمة   )10.32( )ت(  قيمة  أن   )19( رقم  الجدول  من  يتضح 
إلى وجود فروق ذات  يشيُر  َما  دالة عند مستوى 0.01،  )23.77( و)10.28( 
داللة إحصائية فِي درجة تقييم عينة الدراسة لمدى تلبية المعامل، واألستديوهات 
لمعايير الجودة الشاملة، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، وَيعني 
تقييمهم  يف  والطالبات  الطالب  آراء  يف  تباين  بوجود  الدراسة  فرضية  قبول  ذلك 
للمعامل واألستديوهات، إذ قّيم الطالب جودهتا بدرجة أعلى من الطالبات، وقيم 
طالب وطالبات جامعة الملك سعود جودة المعامل واألستديوهات لديهم بدرجة 
أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن مسار الصحافة والنشر 
مقارنة  تدريسه  يف  المستخدمة  واألستديوهات  المعامل  يف  جودة  أكثر  اإللكرتوين 

بالتخصصات األخرى.

آراء طالب وطالبات  بين  الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب 
والتخصص،  )الجامعة،  ومتغيرات  الشاملة،  الجودة  لمعايير  والتعلم  التدريس 

والنوع(.
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جدول رقم )20(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب التدريس 

والتعلم لمعايير الجودة المقدمة لهم وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

الحنراف املتوسطالعددالعينةاملتغري
التعليقالدللةالقيمة املعياري

النوع / اختبار )ت(
5262.850.76طالب

5.130.0000.01
3512.590.73طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.520.79

11.160.0000.01

3.050.71امللك سعود

2.610.69امللك عبد العزيز

2.890.57الطائف

2.800.64امللك فيصل

2.930.77امللك خالد

3.030.76جازان

2.350.71أم القرى

2.600.86جامعة طيبة

العالقات العامة

اختبار )ف(

2.720.73

4.960.0000.01

2.590.78اإلعالن والتصال التسويقي

2.470.76اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

2.890.57اإلعالم اجلديد

2.810.81اجلرافكس والوسائط املتعددة

2.860.79الصحافة والنشر اإللكرتوني
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يتضح من الجدول رقم )20( أن قيمة )ت( )5.13( وقيمة )ف( )11.16( 
و)4.96( دالة عند مستوى 0.01؛ َما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لمعايير  والتعلم  التدريس  أساليب  مالءمة  لمدى  الدراسة  عينة  تقييم  درجة  يف 
الجودة الشاملة، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني ذلك 
قبول فرضية الدراسة بوجود تباين يف آراء الطالب والطالبات يف تقييمهم ألساليب 
التدريس والتعلم، إذ قّيم الطالب جودهتا بدرجة أعلى من الطالبات، وقّيم طالب 
وطالبات جامعة جازان جودة أساليب التدريس والتعلم المستخدمة يف تدريس 
والطالبات  الطالب  رأى  كما  الجامعات،  باقي  من  أعلى  بدرجة  لديهم  اإلعالم 
أن مسار اإلعالم الجديد أكثر جودة يف أساليب التدريس والتعلم المستخدمة يف 

تدريسه مقارنة بالتخصصات األخرى.

وطالبات  طالب  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  السابع:  الفرض 

كليات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب 
التقويم لمعايير الجودة الشاملة، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
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جدول رقم )21(
اختبار داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة  يف تقييمهم لمدى مالءمة أساليب التقويم 

لمعايير الجودة المقدمة لهم  وفًقا لمتغير النوع والجامعة والتخصص

الحنراف املتوسطالعددالعينةاملتغري
التعليقالدللةالقيمة املعياري

النوع / اختبار )ت(
5262.830.81طالب

6.060.0000.01
3512.490.81طالبات

جامعة اإلمام 

اختبار )ف(

2.420.84

13.520.0000.01

3.100.71امللك سعود

2.490.77امللك عبد العزيز

2.760.71الطائف

2.730.74امللك فيصل

2.900.84امللك خالد

3.030.74جازان

2.340.85أم القرى

2.480.85جامعة طيبة

العالقات العامة

اختبار )ف(

2.640.81

4.790.0000.01

2.600.82اإلعالن والتصال التسويقي

2.410.84اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

2.760.71اإلعالم اجلديد

2.700.84اجلرافكس والوسائط املتعددة

2.840.84الصحافة والنشر اإللكرتوني
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يتضح من الجدول رقم )21( أن قيمة )ت( )6.06( وقيمة )ف( )13.52( 
و)4.79( دالة عند مستوى 0.01؛ َما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
اإلعالم  تدريس  التقويم يف  أساليب  لمدى مالءمة  الدراسة  عينة  تقييم  درجة  يف 
لمعايير الجودة الشاملة، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني 
تقييمهم  الطالب والطالبات يف  آراء  تباين يف  الدراسة بوجود  ذلك قبول فرضية 
طالب  وقيم  الطالبات،  من  أعلى  بدرجة  الطالب  قيمها  إذ  التقويم،  ألساليب 
وطالبات جامعة الملك سعود جودة أساليب التقويم لديهم بدرجة أعلى من باقي 
اإللكرتوين  والنشر  الصحافة  أن مسار  والطالبات  الطالب  الجامعات، كما رأى 
أكثر جودة يف مالءمة أساليب التقويم المستخدمة يف تدريسه مقارنة بالتخصصات 

األخرى.

***
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ثامناًا: تفسري النتائج ومناقشتها

سعت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب وطالبات كليات اإلعالم 
بالجامعات السعودية نحو برامج تعليم اإلعالم، ودرجة رضاهم عنه،  وأقسامه 
المطور  والنموذج  الخدمة  جودة  مدخل  منهجيات  على  قياسها  يف  واستندت 
الشاملة  الجودة  قياس  ومؤشرات  العالي،  التعليم  لربامج  الفعلي  األداء  لقياس 
يف التعليم العالي بالتطبيق على برامج تعليم اإلعالم يف كليات اإلعالم وأقسامه 

بالجامعات السعودية.

يف  االستبانة  أداة  واستخدم  دراسته،  يف  الكمي  المنهج  الباحث  وظف  وقد 
على  إليها  الوصول  يف  اعتمد  والطالبات  الطالب  من  عينة  على  معلوماته  جمع 
الذين أجابوا  العينة  العينة الحصصية لكل قسم علمي، وبلغ عدد أفراد  أسلوب 

عن تساؤالت الدراسة )877( مفردة، وانتهت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

اإلعالم  تدريس  لربامج  الفعلي  األداء  لقياس  نموذًجا  الباحث  طور   -  1
هيئة  )أعضاء  هي:  رئيسة  أبعاد  تسعة  من  مكوًنا  الجامعية  المرحلة  يف 
وأساليب  الدراسية،  والمناهج  والتعلم،  التدريس  وأساليب  التدريس، 
التقييم، والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة 
تطور صناعة اإلعالم، وقاعات التدريس، والمعامل واألستديوهات(، 
تم التعبير عنها بمؤشرات بلغ مجموعها )57( مؤشًرا اعتمد الباحث يف 
بنائه على منهجية نموذج األداء الفعلي للتعليم العالي ومؤشرات معايير 
الجودة واالعتماد األكاديمي، وقد أظهرت االختبارات اإلحصائية لهذا 
المقياس درجة عالية يف مصداقيته وثباته، تؤكد صالحيته لقياس جودة 

الخدمات التعليمية يف أقسام اإلعالم.
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2 - تشير النتيجة الكلية إلى مستوى رضى طالب وطالبات أقسام اإلعالم 
أنَّهم راضون بدرجة متوسطة عن مستوى  إلى  السعودية  الجامعات  يف 
مقداره  بمتوسط  دراستهم  أثناء  يتلقوهنا  التي  التعليمية  الخدمات 
)2.66(، وبالنظر إلى هذه النتيجة مقارنة بنتائج الدراسات التي تناولت 
جودة الخدمة يف تخصصات أخرى فإن هذه النتيجة تتفق هذه النتيجة 
يف صورهتا العامة، مع ما انتهت إليه دراسة الشعبي والشهراين)2014(، 
حول تقييم الطالب لجودة الخدمات التعليمية يف جامعة الملك خالد 
 )2016( والتويجري  العجمي  ودراسة  السعودية،  العربية  المملكة  يف 
المطبقة على طالب وطالبات تخصص الفيزياء والرياضيات يف جامعة 
 )2014( وآخرين  سيف،  ودراسة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام 
 )2014( زكريا  ودراسة  الحكومية،  األردنية  الجامعات  على  بالتطبيق 
التي أكدت جميعها أن  التي قاست مستوى أداء الجامعات السودانية، 
اختلفت  بينما  متوسطة،  التعليمية  الخدمات  جودة  عن  الرضى  درجة 
هذه النتيجة مع دراسة قعدان )2018( التي أشارت إلى أن درجة توفر 
إعداد  برنامج  تخصص  طالبات  نظر  وجهة  من  مرتفعة  الجودة  معايير 
معلم الرتبية الخاصة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يف المملكة 
تناولت  التي  الدراسات  مع  النتيجة  هذه  وبمقارنة  السعودية،  العربية 
Madi- ماديسون  دراسة  مع  تختلف  نجدها  اإلعالم  تعليم  )جودة 
الرضى  بين  قوي  إيجابي  ارتباط  وجود  إلى  انتهت  التي   )son: 2018

هذا  وقدرة  الجماهيري،  االتصال  يف  تخصصهم  عن  للطالب  الكلي  
بكينو   ديفد  ودراسة  لديهم،  الذاتية  االحتياجات  تلبية  على  التخصص 
(Bockino: 2015)التي تناولت تأثير الربامج الدراسية لتعليم الصحافة 
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على  مقارنة  دراسة  خالل  التخرج، من  بعد  الطلبة وسلوكياهتم  قيم  يف 
تعليم  لربامج  أن  إلى  الدراسة  وانتهت  والهند.  المتحدة  الواليات 
الصحافة انعكاسات إيجابية على تطوير القيم السلوكية والمهنية للطلبة 
االتفاق  من  درجة  هناك  وأن  العمل،  بسوق  والتحاقهم  التخرج،  بعد 
والتشابه يف فلسفة التعليم الصحفي واسرتاتيجيته، وبرامجه وكفاءته يف 
كل من الجامعات األمريكية والهندية، خاصة من خالل تطوير الربامج 
آلية  وتوافر  واحتياجاته،  العمل  سوق  بمتطلبات  وربطها  الدراسية، 
محددة للتنسيق والتعاون بين كليات الصحافة من جانب، والمؤسسات 
فاروق  دراسة  مع  أخرى  بصورة  واختلفت  آخر.  جانب  من  الصحفية 
المتاح  األكاديمي  التأهيل  مستوى  تدين  إلى  توصلت  التي   )2012(
والخاصة،  الحكومية  المصرية  بالجامعات  اإلعالم  وأقسام  بكليات 
وعدم مالءمتها الحتياجات الفرتة القادمة، ودراسة أبو عياش )2017( 
دراسة  يف  الصعوبات  من  مجموعة  هناك  أن  إلى  نتائجها  أشارت  التي 
اإلعالم بالجامعات الفلسطينية أدت إلى انعكاسات سلبية على الطالب 
التعليمية وخاصة  أثناء الدراسة وبعد التخرج، شملت أبعاد الخدمات 
الصعوبات المتعلقة بالربامج الدراسية وصعوبات تواجه رؤساء األقسام 
وتعرقل تحسن جودة الخدمة لديهم. وتشير هذه المقارنة إلى أن جودة 
دون  تزال  ال  العامة  بصورهتا  العربي  الوطن  يف  اإلعالم  تدريس  برامج 
أهنا يف  إال  األمريكية والهندية،  بالجامعات  مقارنة  المطلوب  المستوى 
الجامعات السعودية تتجه نحو رفع كفاءهتا التدريسية وخدماهتا التعليمية 
الرضى  المتوسط يف درجة  االتجاه  تفسير هذا  بإيقاع متوسط، ويمكن 
التوجه  أن  إلى  الدراسة،  هذه  إليه  انتهت  التي  التعليمية  الخدمات  عن 
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معايير  تطبيق  نحو  السعودية،  والجامعات  التعليم  وزارة  لدى  العام 
الجودة واالعتماد األكاديمي يف برامجها التعليمية، وسعيها نحو تحقيق 
درجات متقدمة يف التصنيفات العالمية، إضافة إلى تأسيسها لهيئة تقويم 
للقياس  الوطني  المراكز  وتأسيس  والعالي،  العام  القطاعين  يف  التعليم 
هبدف تطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع رؤية المملكة )2030( 
ال تزال تطبيقاته الفعلية يف بداياهتا، وأن تدريس اإلعالم يف الجامعات 
إلى مزيد من  بالتسارع يف تطور صناعته، بحاجة  يتسم  الذي  السعودية 
االهتمام يف التوجه نحو تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي 

لربامجه.    

3 - جاء ُبعد: توافر أعضاء هيئة التدريس على المهارات التدريسية المحققة 
بمتوسط  المقياس  بأبعاد  مقارنة  األولى،  بالمرتبة  الجودة  لمعايير 
هيئة  أعضاء  أن  يرون  والطالبات  الطالب  وأن   ،)2.96( مقداره 
يتميزون  السعودية،  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  كليات  يف  التدريس 
بالخربة والتمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها، بدرجة رضى عالية 
جميع  مستوى  على  درجة  أعلى  ذلك  ومثل   ،)3.14( متوسطها  بلغ 
مؤشرات المقياس، وهو ما أكدته دراسة الشعبي والشهراين )2014(، 
حول تقييم الطالب لجودة الخدمات التعليمية يف جامعة الملك خالد 
دراسة  مع  النتيجة  واختلفت  التدريس.  هيئة  أعضاء  بأداء  يتعلق  فيما 
يف  الجامعي  األستاذ  أداء  تراجع  إلى  انتهت  التي  الحطامي)2012( 
كليات وأقسام اإلعالم اليمينة، وعدم إلمامه بمتطلبات الجودة الشاملة 
يف العملية التدريسية، ويمكن تفسير درجة رضى أفراد العينة عن جودة 
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الجامعات  يف  اإلعالم  تدريس  مجال  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل 
الخارجي،  واالبتعاث  المعيدين  تأهيل  برامج  ثمار  من  ثمرة  السعودية 

التي واكبت تطورات مهنة اإلعالم وبرامج تدريسه.

4 - رتب الطالب والطالبات ُبعد: مواكبة المناهج الدراسية يف كليات اإلعالم 
وأقسامه بالجامعات السعودية لمعايير الجودة يف المرتبة الثالثة بمتوسط 
دراسة  إليه  انتهت  ما  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  وقد   ،)2.74( مقداره 
فاروق)2012( التي أشارت إلى عدم كفاية المقررات الدراسية الحالية 
والخاصة  الحكومية  المصرية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم  بكليات 
بأن  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن  الصحفية،  الممارسة  تجربة  لخوض 
المعتمدة  النماذج  الدراسية  بناء برامجها  الجامعات السعودية تطبق يف 
منهجية علمية  األكاديمي وفق  للتقويم، واالعتماد  الوطني  المركز  من 

ومهنية تأخذ يف االعتبار تطبيق معايير الجودة.

5 - جاء يف المرتبة الخامسة ُبعد: تلبية الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم 
يراها  كما  العمل،  سوق  الحتياجات  السعودية  بالجامعات  وأقسامه 
الطالب والطالبات بالمرتبة الخامسة مكرًرا، بمتوسط حسابي مقداره 
التكامل  ضعف  إلى  تشير  النتيجة  هذه  أن  الباحث  ويرى   ،)2.60(
يف  التعليمية  مخرجاهتا  لتجويد  والمهنية؛  األكاديمية  المؤسسات  بين 
كليات اإلعالم وأقسامه يف الجامعات السعودية، وهو ما أكدته دراسة 
الحطامي)2012( التي توصلت إلى غياب التنسيق والتعاون بين أقسام 
توصلت  بينما  اإلعالمية.  والمؤسسات  اليمنية  بالجامعات  اإلعالم 



mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

اجتاهات الطالب حنو الربامج التعليمية يف كليات اإلعالم وأقسامه وعالقتها مبتطلبات اجلودة الشاملة

إهداء حمدود التداول 102

دراسة تريفور كولن )Trevor Cullen:2014( عرب دراسة حالة لخمس 
اتفاًقا  هناك  أن  إلى  أسرتاليا  الصحافة يف غرب  برامج  تدرس  جامعات 
بين المحررين على أن لجامعات غرب أسرتاليا دورا رئيسيًّا فِي تقديم 
الصحافة  مهنة  يف  والتفكير  للطلبة،  والتدريسية  التعليمية  الخلفيات 
بجانب  المكتسبة،  المهارات  أساس  على  مبكر  وقت  يف  والتوظيف 
تقوية العالقة بين المؤسسات الصحفية واألكاديمية؛ إلنتاج اسرتاتيجية 
شاملة للتعاون والتفاعل عرب دورة حياة مهنة الصحافة بما فيها التدريب 

األولي، ومِن َثمَّ التطوير للوظائف المستحدثة يف العمل الصحفي.

كليات  يف  الدراسية  الربامج  مواكبة  ُبعد:  والطالبات  الطالب  حدد   -  6
يف  السريع  والتطور  للنمو  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم 
بمتوسط  السابعة،  بالمرتبة  االتصال  وتكنولوجيا  اإلعالم  صناعة 
تمثل  القيمة  هذه  كون  من  الرغم  وعلى   ،)2.48( مقداره  حسابي 
يف  متأخًرا  جاء  البعد  هذا  ترتيب  فإن  الرضى،  من  متوسًطا  مستوى 
المطلوب،  بالمستوى  ليست  المواكبة  درجة  أن  يعني  وهذا  المقياس، 
 Elena and( إلينا ولوكينا إليه دراسة  انتهت  النتيجة مع ما  وتتفق هذه 
واإلعالم  الصحافة  تعليم  أن  إلى  توصلت  التي   )Lukina: 2017

صناعة  احتياجات  يلبي  ال  يزال  ال  الروسية  والمعاهد  الجامعات  يف 
عدم  إلى   )2009( جابر  دراسة  أشارت  االتجاه  هذا  ويف  اإلعالم،  
لمستجدات  المصرية  بالجامعات  والتدريب  والتأهيل  الدراسة  مواكبة 
إلى  بحاجة  الدراسية  والمقررات  اللوائح  وأن  االتصال،  تكنولوجيا 
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تقييم دوري من قبل الجامعات، للوقوف على مدى مسايرهتا للتطورات 
آنا دراسة  أشارت  بينما  الصحافة.  مهنة  يف  حدثت  التي   السريعة 
إدخالها  تم  التي  التعديالت  أن  إلى   (Ana Keshelashvili:2014)

يف  الصحافة  تعليم  برامج  على  الدراسية  والمقررات  اللوائح  على 
المشهد  التي حدثت يف  التغيرات،  جامعات جرجيا، جاءت متواكبة مع 
وأن  الجديدة،  االتصالية  البيئة  متطلبات  تلبي  أنَّها  كما  اإلعالمي، 
الربامج التي تم اعتمادها لتعليم الصحافة تضمنت استخدام تكنولوجيا 
التنوع واالبتكار  التعليمية، وأن  العملية  المتعددة يف  االتصال والوسائط 
يف تدريس الصحافة بجورجيا يرتبط بخصائص المؤسسة التعليمية التي 
ومواكبتها  المهنة  مخرجات  على  إيجاًبا  انعكس  ما  وهو  الخدمة،  تقدم 

لتطورات صناعة اإلعالم وتطبيقاته المهنية.

كليات  والمعامل واألستديوهات يف  التدريب  قاعات  ُبعد: جودة  7 - جاء 
ُمعربًا  المقياس،  أبعاد  هناية  يف  السعودية  بالجامعات  وأقسامه  اإلعالم 
مقداره  بمتوسط  األبعاد  ببقية  مقارنة  جودته  عن  منخفض  رضى  عن 
)2.26(، ورأى الطالب والطالبات أن هتيئة قاعات التدريب من حيث 
توفر المواد األولية وصالحيتها للتطبيقات الخاصة باإلنتاج اإلعالمي، 
أقل  هي  الطالب  عدد  مع  يتناسب  بما  اآللي  الحاسب  أجهزة  وتوفر 
المؤشرات يف مستوى الجودة، وأن درجة رضاهم عن هاتين الخدمتين 
جاءت أقل المؤشرات رضى مقارنة بجميع مؤشرات المقياس بمتوسط 
مقداره )2.24(، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة قيس أبو عياش )أبو 
عياش:2017( التي أشارت إلى وجود صعوبات تواجه رؤساء أقسام 
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اإلعالم يف الجامعات الفلسطينية تعرقل تحسن جودة الخدمة، أدت إلى 
انعكاسات سلبية على الطالب أثناء الدراسة وبعد التخرج، وتتمثل يف 
نقص  بسبب  والتحسين  التطوير  على  تساعد  تعليمية  بيئة  وجود  عدم 
وتتفق  للتدريب.  مجهزة  وقاعات  التعليمية،  للعملية  الالزمة  األجهزة 
هذه النتيجة مع دراسة الراجحي )2011( التي سعت إلى تقييم البحوث 
بكليات  الدراسية  الربامج  واقع  لرصد  تعرضت  التي  والدراسات 
وأقسام اإلعالم العربية، وانتهت إلى أن أهم اإلشكاليات، هي: اقتصار 
محاوالت تطوير برامج التأهيل والتدريب على تعديل اللوائح الدراسية 
على نحو يلبي التوازنات، وجلب أجهزة ومعدات، دون توفير الكوادر 
ولعل  التدريب،  برامج  يف  منها  واالستفادة  معها  التعامل  على  القادرة 
هذا اإلشكال المتعلق بتوفر قاعات التدريب والمعامل واألستديوهات 
ال  اإلعالمي  والتأهيل  التدريب  عمليات  لدعم  مهرة  بفنيين  المجهزة 

زالت نقطة ضعف ظاهرة يف مجال تدريس اإلعالم يف الوطن العربي.

8 - كشفت الدراسة عن وجود تباين يف آراء الطالب والطالبات يف تقييمهم 
التدريس،  أبعاد )أعضاء هيئة  الخدمة ودرجة رضاهم عنها، يف  لجودة 
التقييم،  وأساليب  الدراسية،  والمناهج  والتعلم،  التدريس  وأساليب 
والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطور 
التي  واألستديوهات(،  والمعامل  التدريس،  وقاعات  اإلعالم،  صناعة 
قاستها الدراسة تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، إذ قّيم 
الطالب جودة الخدمات التعليمية المقدمة بدرجة أعلى من الطالبات، 
وقيم طالب وطالبات جامعة الملك سعود الخدمات التعليمية المقدمة 
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لهم بدرجة أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب والطالبات أن 
التعليمية  الخدمات  يف  جودة  أكثر  اإللكرتوين  والنشر  الصحافة  مسار 

المقدمة لهم فيه مقارنة بالتخصصات األخرى. 

تقييمهم  العينة يف  أفراد  بين  الفروق  دراسة  إلى  التفصيلية  النتائج  تشير   - 9
للخدمات التعليمية المقدمة لهم؛ إلى جودة تأهيل أعضاء هيئة التدريس، 
وأساليب التدريس والتعلم، وتوفر الكتب والمراجع الدراسية يف قسم 
اإلعالم بجامعة جازان بدرجة أعلى من باقي الجامعات، وقيم الطالب 
والطالبات جودة المناهج الدراسية يف جامعة الطائف بدرجة أعلى من 
واألستديوهات،  المعامل  جودة  العينة  أفراد  وقيم  الجامعات،  باقي 
باقي  من  أعلى  بدرجة  سعود  الملك  بجامعة  التقييم  أساليب  وجودة 
يف  الجديد  اإلعالم  مسار  أن  إلى  ذاهتا  النتائج  وأشارت  الجامعات. 
توفر  يف  جودة  األقسام  أكثر  العينة  أفراد  آلراء  وفًقا  الطائف  جامعة 
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمناهج الدراسية، وأساليب التدريس 
الطالب  ورأى  األخرى،  بالتخصصات  مقارنة  المستخدمة  والتعلم 
والطالبات أن مسار الصحافة والنشر اإللكرتوين أكثر جودة يف مالءمة 
أساليب التقييم، والمعامل المستخدمة يف تدريسه مقارنة بالتخصصات 
األخرى، وتشير هذه التباينات إلى اختالف يف نوع الخدمات التعليمية 
لكل  التأهيل  واحتياجات  جامعة،  لكل  التعليمية  والبيئات  المقدمة، 

تخصص، ودرجة التقدم يف تطبيق معايير الجودة يف كل قسم.

***
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توصيات الدراسة

يف ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي مبا يلي: �

1 - يتسم اإلعالم يف بيئته الرقمية بحركة سريعة يف تقنياته ومتغيرات ممارسته، 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ترتيب هذا البعد جاء متأخًرا يف درجة 
رضى الطالب والطالبات يف تقييمهم للخدمات التعليمية التي يتلقوهنا 
كليات اإلعالم  تعمل  بأن  الباحث يوصي  فإن  َثمَّ  أثناء دراستهم، ومِن 
وأقسامه يف الجامعات السعودية على مواكبة الربامج الدراسية والتأهيل 
وتلبيتها  اإلعالمي،  المشهد  يف  حدثت  الَّتي  التغيرات،  مع  والتدريب 
متطلبات البيئة االتصالية الجديدة، والتقييم الدوري للوائح والمقررات 
للتطورات  مسايرهتا  مدى  على  للوقوف  الجامعات،  قبل  من  الدراسية 

السريعة التي حدثت يف مهنة اإلعالم.

ا لتحديد  2 - يعد التكامل بين المؤسسات األكاديمية والمهنية منطلًقا مهمًّ
إلى  بما يفضي  العمل،  يتطلبها سوق  التي  المهارية والمهنية  الكفايات 
تجويد مخرجات الربامج التعليمية لتدريس اإلعالم، وقد أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن ُبعد: تلبية الربامج الدراسية يف كليات اإلعالم وأقسامه 
الطالب  يراه  كما  العمل،  سوق  الحتياجات  السعودية  الجامعات  يف 
الباحث يوصي بأهمية  َثمَّ فإن  بالمرتبة الخامسة، ومِن  والطالبات جاء 
اسرتاتيجية  إلنتاج  والمهنية  األكاديمية  المؤسسات  بين  العالقة  تقوية 
شاملة للتعاون، والتفاعل عرب دورة حياة مهنة اإلعالم بما فيها التدريب 

األولي، ومِن َثمَّ التطوير للوظائف المستحدثة يف العمل اإلعالمي.
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ا  ضروريًّ احتياًجا  واألستديوهات  والمعامل  التدريب  قاعات  تمثل   -  3
إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  اإلعالم،  تعليم  برامج  يف  للتأهيل 
للخدمات  تقييمهم  يف  والطالبات  الطالب  رضى  درجة  يف  األقل  أّنها 
يوصي  الباحث  فإنَّ  َثمَّ  ومِن  دراستهم،  أثناء  يتلقوهنا  التي  التعليمية 
بضرورة محاكات الممارسة المهنية الفعلية لمهنة اإلعالم عرب قاعات 
مهيئة لذلك، مدعومة بالتجهيزات الفنية والمهنيين المهرة، بما يتوافق 

مع احتياجات سوق العمل اإلعالمي.

***
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مراجع الدراسة
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إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية
يف بيئة اإلعالم الرقمي

د.حممد بن سليمان الصبيحي)*(1

ملخص الدراسة: �

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين 
السعوديين، ومدى مواكبتهم لبيئة اإلعالم الرقمي، والعوامل المؤثرة على ذلك، 
تأثيرات  ونموذج  الدور  نظرية  على  نتائجها  وتفسير  متغيراهتا  بناء  يف  واستندت 
اإلعالم  وسائل  يف  باالتصال  القائمين  الدراسة  واستهدفت  الهرمي  التسلسل 
وفقًا  طبقية  بصورة  موزعة  للبحث،  مجتمعًا  والخاصة  الحكومية  السعودية 
الفضائية،  والقنوات  اإللكرتونية،  والصحافة  الورقية،  )الصحافة  الوسيلة  لنوع 
والمحطات اإلذاعية( وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة التي راعى الباحث تمثيلها 
لمجتمع الدراسة وفقًا إلجراءات العينة العشوائية الطبقية )203( مفردة باستخدام 
المنهج الكمي يف وصف موضوعها وطبيعة العالقة بين متغيراهتا، وانتهت الدراسة 
إلى أن اإلعالميين السعوديين يتبنون يف أدوارهم الوظيفية بالمرتبة األولى وظيفة 
السياسية والوطنية  التعبئة  الثانية وظيفة  المرتبة  المجتمعية ويف  التثقيف والتوعية 
المشاركة  وظيفة  وجاءت  الثالثة  بالمرتبة  واإلخبار  النشر  وظيفة  حلت  بينما 
بينما  والتفسير  الشرح  وظيفة  الخامسة  المرتبة  ويف  الرابعة  بالمرتبة  المجتمعية 

حلت يف المرتبة السادسة وظيفة الرقابة والنقد.

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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وأسلوب  المحتوى  بناء  طريقة  تتناول  التي  المهنية  بأدوارهم  يتعلق  فيما  أما 
معالجته، فقد انتهت الدراسة إلى تركيز اإلعالميين السعوديين على الدور المهني 
المتمثل يف صحافة الخرب وذلك بالمرتبة األولى، بينما جاءت الصحافة الثقافية الدور 
االستقصائية  الصحافة  المتمثل يف  المهني  الدور  الثالثة  المرتبة  الثاين، ويف  المهني 
وجاء بالمرتبة الرابعة الدور التفسيري والتحليلي، بينما جاء يف مرتبة متأخرة التحول 
األخيرة  المرتبة  ويف  والرتفيه  التسلية  موضوعات  إلى  اإلخبارية  الموضوعات  من 

التحول من العمل اإلعالمي المؤسسي إلى العمل عرب منصة فردية. 

وبالتالي فإن هذه النتيجة تشير إلى ضعف مألمة األدوار المهنية التي يتبناها 
اإلعالميون السعوديون يف تحقيق أدوارهم الوظيفية الذي ربما ارتبط بمتغيرات 
أخرى،  جهة  من  اإلعالمي  ومهارات  جهة  من  الممارسة  ببيئة  تتعلق  أخرى 

ومستوى التأهيل اإلعالمي والتدريب المهني من جهة ثالثة. 

وأكد اإلعالميون السعوديون عرب ما انتهت إليه الدراسة إلى أن البيئة الرقمية 
غيرت يف طبيعة الممارسة اإلعالمية وقاربت بين أنماط العملية اإلعالمية، وقد 
اعتمدوا يف مواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية على جهدهم الخاص سواء 
بالتعلم الذايت أو من خالل االلتحاق بدورات تدريبية مهنية يف مجال العمل، وهو 
ما يشيرإلى ضعف التخطيط المؤسسي لربامج التأهيل والتدريب من قبل وسائل 
يعانون من إشكاالت  السعوديين  أن اإلعالميين  يعني  السعودي، وهذا  اإلعالم 
الوظيفية  التطورات  تواكب  ال  مؤسساهتم  يف  والتدريب  التأهيل  بمستوى  تتعلق 
نفسها  الدراسة  أكدته  ما  ذلك  ولعل  المتسارعة،  الرقمي  اإلعالم  لبيئة  والمهنية 
صحافة  يف  المتمثل  المهني  الدور  متبنين  زالوا  ال  السعوديين  اإلعالميين  أن  يف 
الخرب، رغم أهنم يرون أن دورهم الوظيفي األول هو يف: تثقيف المجتمع وتوعيته 
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االستقصاء  على  تعتمد  مهنية  أدوارًا  يتطلب  ما  وهو  قيمه،  على  والمحافظة 
والتفسير والتحليل والمناقشة، التي جاءت متأخرة يف سلم األدوار المهنية لديهم 
والتفسيري  االستقصائي  البعد  ذات  المهنية  األدوار  أن  الدراسة  تؤكد  وبالتالي 
البيئة الرقمية بما يسهم  التعامل مع  والنقدي، هي الخيار المهني لإلعالميين يف 
مع  السعوديون  اإلعالميون  هبا  يضطلع  التي  الوظيفية  األدوار  توافق  تحقيق  يف 
هدفها  تحقق  احرتافية  مهنية  بطريقة  اإلعالمي  المحتوى  لبناء  المهنية  األدوار 

وتحمي المجتمع وتحافظ على قيمه وهويته.

* * *
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Saudi media  practitioners’ perception 

to their functional roles and professions 

in the digital media environment.

Abstract:

This study seeks to know the professional and functional roles of 
Saudi media practitioners, and the factors that affect these roles,  and  
also to what extent they are familiar with the digital media environment. 
The study draws on the role theory, and the hierarchical influences 
model  in building its variables and interpreting its findings.  The study 
targeted the communicators in the private and governmental Saudi 
media. They are classified and stratified according to the media type, 
which include ( print journalism, online journalism, satellites channels, 
radio stations).  The study  used the quantitative method , and applied  
the stratified random sample  in an attempt to best  represent  the 
research society. The study sample  consisted of 203 respondents.

The study concludes that the cultural function and societal 
awareness ranked at the first among the Saudi media  practitioners, 
followed respectively  by the function of national and political 
mobilization (at the second rank), the function of publicity and news 
(the third rank), the societal participation ( the forth rank), the function 
of explanation and interpretation (the fifth rank), and finally comes 
the function of censorship and criticism at the sixth rank. Regarding 
the professional roles among  the Saudi media  practitioners, which 
focuses on the content creation and its treatment, the study concludes 
that the Saudi media  practitioners focuses on the professional role 
represented by the news journalism, which comes at the first rank, 
followed by the professional role of cultural journalism ( at the second 
rank), and the professional role of investigative journalism (at the 
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third rank), and the interpretative and analytical professional role (at 
the fourth rank), and both the transformation from the news issues 
and topics to the entertainment topics , and the transformation from 
the institutional media work to the media work through individual 
platform come at late ranks, which means that the news journalism 
remains the dominant media practice.   

The professional roles adopted by Saudi media practitioners 

associated with other variables such as their practice environment, their 

professional skills, and their professional training and qualification. To 

keep up with  the digital media environment, Saudi media  practitioners  

depend on their own efforts  , whether through self-learning or through 

their joining in  vocational training courses in the field of work. This 

indicates the weakness of the institutional planning of the training and 

qualification programs within Saudi media. And also, this points to 

that the Saudi media practitioners  suffer from problems related to the 

level of qualification and training in their institutions, which do not 

keep pace with the functional and professional developments of the 

rapidly evolving digital media environment.

* * *
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أولاً: مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته

تمثل البيئة اإلعالمية المناخ الذي يمارس فيه اإلعالميون أدوارهم الوظيفية 
والمهنية، وقد شهدت هذه البيئة تحوالت جوهرية يف عناصرها ومتغيراهتا نتيجة 
العملية  بدورها على عناصر  انعكست  التي  المتسارعة  االتصال  تقنية  لتطورات 
التي كانت  الوقت نفسه تحّدًيا للممارسة اإلعالمية  اإلعالمية برمتها ومثلت يف 
سائدة إلى وقت قريب، وذلك بسبب المزايا التي توافرت عليها البيئة اإلعالمية 
فهو  والتطوير،  التغيير  هذا  يف  كبيرًا  حظًا  اإلعالمي  إثرها  على  ونال  الرقمية، 
يختلف بدوره عن اإلعالمي التقليدي نتيجة لتغير بعض مهامه وفقًا لمتطلبات 
البيئة الجديدة ومطالب جمهورها، الذي زادت حريته، وكثر اطالعه، وتطورت 

قدراته.

فقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود تحوالت بارزة يف توجهات 
يف  هبا  يضطلعون  التي  والمهنية  الوظيفية  األدوار  تجاه  وتصوراهتم  اإلعالميين 
المجتمع نتيجة تأثيرات البيئة الرقمية، حيث طرأت تحوالت يف األدوار المهنية، 
العام،  الرأي  مصالح  عن  التعبير  إلى  الوصفي  األسلوب  عن  التخلي  يف  تمثلت 
وزيادة التحليالت التي تعكس مدى االهتمام بالمسؤولية االجتماعية، والحشد 

والتعبئة الجماهيرية.

وعلى إثر ذلك أعادت هذه التغيرات تعريف األدوار الصحفية تبعا لقواعد 
رئيسة  تغيرات  خمسة  حدوث  النتائج  أظهرت  كما  الجديدة،  اإلعالمية  البيئة 
التقليدية  المهنية  األدوار  يف  تغيرات  حدوث  هي:  الرقمية،  البيئة  يف  التحول  مع 
بشكل  الصحفيين ومالمحهم  وتغيرات يف سمات  اإلعالم، وتحوالت  لوسائل 
التعرض،  وسهل  الثمن  رخيص  الجديد  اإلعالم  مع  الشديد  والتنافس  كبير، 
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واختفاء األخبار التقليدية بفقدان الصحافة السائدة مكانتها.)1(

القراء  العازل بين  البيئة االتصالية الجديدة قامت هبدم الجدار  فالتفاعلية يف 
التواصل مع الجماعات المرجعية والقراء والمصادر،  واإلعالميين وسهلت يف 
إمكانات  خالل  من  التليفزيونية  والصحافة  المكتوبة  الصحافة  بين  جمعت  كما 
خدمة األخبار والمواد الصحفية بالوسائط المتعددة، كما أن القائم باالتصال يف 
البيئة الرقمية  الجديدة ال ينتهي دوره بكتابة القصة الخربية؛ ألنه مطالب بتغذيتها 
بأكرب قدر من المعلومات والخلفيات باستخدام، بجانب اختياره للصور وإمكانية 
قيامه بنشر الموضوع بنفسه، ومتابعة التعليقات وعمل التعديالت المطلوبة كلما 

لزم األمر باستخدام برامج متخصصة.)2(  

الرقمية  البيئة  هبذه  مرحب  بين  علمية-  لدراسات  -وفقا  اإلعالميون  لكْن 
بخصائصها وسماهتا ال يرتدد يف تعداد مزاياها ومحاسنها، وقدرهتا على توظيف 
اإلمكانات االتصالية الهائلة، وهو ما يعطي قوة دفع كبيرٍة واستثنائية لجعل اإلعالم 
أكثر تمثياًل للمتفاعلين معه، خاصًة بالنظر لالعتبارات الجغرافية والديمغرافية، 
وإعالميون  مراحله،  جميع  يف  اإلعالمي  الفعل  على  ديمقراطيًّا  طابًعا  وإضفائه 
متشّككون، ال يقاسمون هذا الخطاب تفاؤله، ويربزون اإلشكاالت االقتصادية 
والقانونية التي يواجهها هذا اإلعالم، مركزين على قيم المصداقية، والشمولية، 

والنزاهة داخل حقل هذه الممارسة.

(1)  Cheryl Ann Lambert ,H. Denis Wu(2014) Traditional Journalism in Transi-
tion Taiwan Media Professionals Construct New Work Roles, Asia Pacific 
Media Educator,vol, 24,no,(2),pp. 239–256.

شريف درويش اللبان )2014( الضوابط المهنية واألخالقية والقانونية لإلعالم الجديد، مجلة رؤى   )2(
اسرتاتيجية، يوليو: ص 135-66.
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قراءات  عّدة  وجود  إلى  بخيت)1(  يشير  المتذبذب  الوضع  لهذا  وتأكيدًا 
لمستقبل اإلعالم الرقمي، حيث تتوقع الّرؤية األولى: نمو هذا النوع الجديد من 
وقواعده  مضامينه  لنفسه  ليخلق  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عن  مستقالًّ  اإلعالم، 
أنماط  بين  الفوارق  وسقوط  الخاّصة،  الّصحفية  وممارساته  وتقاليده  وأعرافه 
العمل الّصحفي الّصحافة المكتوبة أو التلفزيون أو اإلنرتنت، وهناية التنظيمات 
أسلوب  على  القائم  اإلعالمي  النموذج  وصعود  الشكلية،  واألنظمة  الهرمية 
الهاوي المحرتف وتأّلقه، وسقوط الحدود بين المنتجين والمستهلكين، وازدهار 

الشبكة االتصالية كأداة للكل إلسماع صوهتم. 

الوسائط  ويقاسم  يزامل  سوف  الجديد  اإلعالم  أّن  ترى  الثانية:  والرؤية 
اإلعالمية التقليدية الفضاء اإلعالمي، لكنّه لن يكون -أبًدا- بدياًل عنه. 

والّرؤية الثالثة: ترى أّن بقاء أو زوال هذه النّوعية الجديدة من اإلعالم مرتبط 
بقدرته على التكيف مع النموذج االقتصادي لعالم اليوم.

ويطرح بخيت رؤيته الخاصة حول ذلك بقوله: إّنه أيًّا ما يكون مستقبل هذا 
اإلعالم، فمن األفضل الّسعي لتطويره ككيان مستقّل له آلّياته وتقنّياته وصحفيوه 
وممارساته، باعتبار أنه يمّثل نموذًجا جديًدا ومغايًرا، وكذلك تطوير المؤسسات 
اإلعالمية آلليات وأشكال جديدة تسمح لها باالستفادة من مضامين المستخدمين 
شبكة  تطوير  مع  لجمهورها،  تقّدمها  التي  واإلعالمية  الّصحفّية  جرعتها  ضمن 
اتصاالت محرتفة ومهنّية مع مستخدميها، تمّكنها من تطوير تغطيتها الّصحفية، 
وتعزيز مكانتها الجماهيرية، وتطوير مجاالت الحوار والنّقاش، وتفعيل التعّددية 

السيد بخيت )2009( أدوار مستخدمي المواقع اإللكرتونية يف صناعة المضامين اإلعالمية: دراسة يف   )1(
المفاهيم وبيئة العمل، المجّلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجّلد التاسع، العدد الثاين، ديسمرب.
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والتنّوع والحياة الّديمقراطّية يف المجتمع، بينما البعض اآلخر، يعتقدون أن إعالم 
وأنه يحمل  يمكن تجاوزه،  تاريخيٌّ ال  َقدٌر  له  الرقمية بخصائصه وسماته  البيئة 

الكثير من المزايا، ويعد بالشيء الكثير.)1(

اإلعالمية  الوسائط  تبق  لم  التجاذب،  يطبعها  التي  السياقات  هذه  ضمن 
التقليدية مكتوفة األيدي وهي تعاين صعود »اإلعالم التشاركي« وتعاظم االهتمام 
به، وإن كانت هناك فوارق يف التكيف مع هذه الظاهرة من مؤسسة إلى أخرى، ومن 
فضاء جغرايف إلى آخر، فقد سعت هذه الوسائط، على اختالف بينها، إلى التكيف 
مستثمرة  التقليدية  منتجاهتا  وتطوير  تحسين  خالل  من  وذلك  اإلعالم،  هذا  مع 
اإلمكانات التي توفرها اإلنرتنت، ودمج بعض اآلليات التشاركية، سواء من خالل 
إضافة مساحات للتعليق، أو االعتماد على إعالميين مواطنين شركاء متساوين يف 
اتجاهاهتم نحو  أنفسهم سواء يف  بين اإلعالميين  تباينًا  ما أحدث  الحقوق، وهو 
والمهنية  الوظيفية  ألدوارهم  رؤيتهم  يف  أم  متغيراهتا،  مع  وتكيفهم  الرقمية  البيئة 

تبعًا لهذه المتغيرات.

إدراك  على  بظالله  ألقى  واسعًا  جداًل  أثارت  التي  الرؤى،  لهذه  وتجاوًزا 
فإن  لهم،  المهنية  الهوية  يف  غير  وربما  والوظيفية  المهنية  ألدوارهم  اإلعالميين 
السبيل لتجاوز هذه الحالة األخذ بصيغة تآلفية تجمع بين محاسن ومزايا هذين 
إلى توظيف  المشهد وسعوا  أدرك اإلعالميون هذا  ما  إذا  النمطين من اإلعالم، 

هذه المزايا بما يسهم يف تحقيق وظيفتهم اإلعالمية ومسؤوليتهم المجتمعية.

المجّلة  المعارضة،  والّرؤى  االحتفائية  الخطابات  بين  المواطن  إعالم   )2008( الّصادق  رابح،   )1(
الجزائرية لعلوم اإلعالم واالتصال، العدد 21، الجزائر.
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ثانيااً: الدراسات السابقة

من خالل مسح الرتاث العلمي الخاص بدراسة األدوار المهنية والوظيفية التي 
يضطلع هبا اإلعالميون، وجد الباحث توجهًا كبيرًا نحو هذا النوع من الدراسات 
يف بيئات وسياقات جغرافية مختلفة خالل المرحلة الراهنة، حيث بدأت العديد 
من المدارس البحثية تتخلى عن الدراسات التقليدية التي تناولت اإلعالميين من 
لديهم،  والوظيفي  المهني  والرضى  الديموجرافية،  سماهتم  مالمح  رصد  زوايا 
وعالقتهم بمصادر المعلومات والمؤسسات التي ينتمون إليها، والعوامل المؤثرة 
على الممارسة اإلعالمية إلى التوسع يف دراسة األدوار المهنية والوظيفية، وتأثير 

البيئة االتصالية الجديدة عليها.

الوظيفية  األدوار  يف  تغيرات  حدوث  إلى  الدراسات  بعض  نتائج  وأوضحت 
والمهنية لإلعالميين يف وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة على السواء نتيجة تأثيرات 
الوظيفية  تفسير وتحليل األدوار  القدرة على  الجديدة، ساعدت يف  البيئة االتصالية 
التي يؤدوهنا بصورة تتسق مع معايير األداء المهني يف المجال اإلعالمي،  والمهنية 

ويمكن تناول الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة يف محورين:

احملور األول: الدراسات اليت تناولت األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني �

تباين  لإلعالميين  والمهنية  الوظيفية  األدوار  تناولت  التي  الدراسات  تشير 
 (Amy Schmitz 2015) )1(إدراكاهتم لهذه األدوار؛ فقد أشارت دراسة إمي شميتز
يف دراستها التي حاولت اإلجابة الكيفية التي يرى من خاللها الصحفيون يف كل 

(1)  Amy Schmitz Weiss (2015): the digital and social media journalist: A com-
parative analysis of journalists in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico And 
Peru, the International Communication Gazette, Vol, 77.no,(1),pp. 74 –101.
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من: األرجنتين، والربازيل، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، ألدوارهم الوظيفية 
دراسة  خالل  من  االجتماعية،  والشبكات  الرقمية  الصحافة  عصر  يف  والمهنية 
دور  لظهور  إحصائية  داللة  وجود  إلى  مفردة،   444 قوامها  عينة  على  مسحية 
الحشد والتعبئة يف الدول الخمس خاصة الصحفيين المكسيكيين أكثر من غيرهم، 
الربازيليين،  التعرف عليه بصورة أكرب لدى الصحفيين  المّفِسر، وقد تم  والدور 

بينما وجدت اختالفات بين الدول الخمس يف دور الخصومة.

الرقمية والشبكات االجتماعية قد  النتائج أيضًا إلى أن الصحافة  وأشارت 
الحصول  هبدف  المناطق  هذه  يف  للصحفيين  اليومي  العمل  من  جزءًا  أصبحت 
الجمهور  المتحركة، ومشاركة  المتعددة والمنصات  الوسائط  على األخبار عرب 
الصحافة  لعمل  جديدة  طرق  واستخدام  االجتماعية،  الشبكات  قنوات  عرب 

االستقصائية مع التقنيات التي تعتمد على البيانات المتطورة. 

 (Ezhar Tamam, Ain  )1( عبداهلل  وعين  تمام  أزهر  دراسة  واستهدفت 
وتصوراهتم  الماليزيين  الصحفيين  إدراكات  على  التعرف    Abdullah2015)

مسحية  دراسة  خالل  من  الماليزي  المدين  المجتمع  يف  اإلعالم  وسائل  ألدوار 
لعينة قوامها 182 مفردة من الصحفيين الماليزيين، حيث أكدت تباين إدراكاهتم 
الدور  الصحفيون  دعم  حيث  المجتمع،  يف  اإلعالم  وسائل  ألدوار  وتصوراهتم 
الُمفسر، والدور الناشر، والمحلل الموضوعي، والتعبئة والحشد، وذلك مقارنة 
بالدور الرقابي، كما أن البيئة االجتماعية والسياسية للدولة هي التي تشكل البيئة 

اإلعالمية ومن ثم انعكاسها على إدراك الصحفيين لألدوار المهنية.

(1) Ezhar Tamam , Ain Nadzimah Abdullah(2015): Malaysian journalist,s 
perceptions on the role of the Media ,the social science Journal.
vol,52,issue,1,pp.46-53.



إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف بيئة اإلعالم الرقمي

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 130

وأشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود عالقة ذات داللة بين متغيرات التعليم، 
األدوار  الخربة، للصحفيين وإدراك  المعرفية، وسنوات  والتدريب، والخلفيات 
العسوي  فاطمة  العربية درست  البيئة  المهنية والمجتمعية لوسائل اإلعالم، ويف 
)2015م( )1( توجهات الصحفيين المصريين وتصوراهتم نحو أدوارهم الوظيفية 
العربي،  الربيع  الديمقراطي يف مصر بعد ثورات  التحول  والمهنية خالل مرحلة 
من خالل مقابلة متعمقة مع عينة ممثلة لمختلف أنماط الملكية لوسائل اإلعالم 
الدور  بروز  أهمها:  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وانتهت  المصرية. 
الُميَسر الذى يوفر منربًا للتعبير للمواطنين العاديين ويمكنهم من المشاركة عرب 
والدور  الراديكالي،  الدور  بجانب  والمراقب،  الراصد  والدور  اإلعالم،  وسائل 

التعاوين المرتبط بعالقة حميمية مع السلطة.

كما أظهرت النتائج أن هناك تباينات يف األدوار المهنية للصحفيين المصريين 
أسهمت إلى حد كبير يف مزيد من زعزعة االستقرار وخلق صراعات مناهضة على 
مستوى الثقافة السياسية خاصة من قبل وسائل اإلعالم المملوكة للقطاع الخاص.

األكراد  الصحفيين  تصورات   )2014( فهمي)2(  دراسة  تناولت  العراق  ويف 
من  األدوار،  لتلك  إدراكهم  يف  المؤثرة  والعوامل  والمهنية،  الوظيفية  ألدوارهم 
تراوحت  الذين  الصحفيين  من  مفردة   175 قوامها  لعينة  مسحية  دراسة  خالل 
أعمارهم من 19 إلى 66 عامًا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من 
أهمها: جاء الدور المّفِسر يف الرتتيب األول بنسبة 70.4 % من إجمالي األدوار 

(1) Fatima EL issawi, Bart Cammaerts (2015): Shifting journalistic roles in 
democratic transitions: Lessons from Egypt, Journalism, pp.1-18.

(2) Jeannine E Relly, et al (2014): Professional role perceptions among Iraqi 
Kurdish journalists from a ‘state within a state’, Journalism, pp.1-22.                                                                                                
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المهنية، ثم الدور التعبئة والحشد بنسبة 70% ، تاله الدور الناشر بنسبة %67.2، 
ثم الدور التنموي بنسبة 6602 % ، ثم الدور الرقابي بنسبة 55.5%، ثم الدور 

الموالي بنسبة 34.3 % .

التي يدركها الصحفيون األكراد  النتائج إلى أن األدوار المهنية  كما أشارت 
الديمقراطي  النموذج اإلعالمي  التي تمارس يف  المهنية  أهم األدوار  تتماثل مع 
األكراد  الصحفيين  إدراك  على  تؤثر  العوامل  من  هناك مجموعة  وأن  الليربالي، 
ألدوارهم المهنية منها: الضغوط التجارية، واستخدام اإلنرتنت، ونمط الملكية، 

ووسائل اإلعالم األخرى، والضغوط الروتينية، والتوجه األيديولوجي.

وكشفت دراسة آل علي)1( )2013( تصورات اإلعالميين يف وسائل اإلعالم 
اإللكرتونية اإلماراتية ألدوارهم المهنية والعوامل المؤثرة فيها، وانتهت الدراسة 
إلى: ميل اإلعالميين العاملين يف اإلعالم اإللكرتوين يف دولة اإلمارات إلى تبنى 
أدوارًا حيادية وإيجابية ومؤيدة للحكومة، حيث جاءت أبرز األدوار التي تدعم 
والتنوع  التسامح  وتعزيز  الجمهور،  تثقيف  ومنها:  متقدم  ترتيب  يف  التوجه  هذا 
تراجعت  بينما  الحكومة،  سياسة  ودعم  الوطني،  التطوير  برامج  ودعم  الثقايف، 
األدوار التي تميل أكثر إلى معارضة األوضاع القائمة أو الحكومة أو تحفز على 
الدور  إن  بل  الجمهور،  آراء  تبني  أو  االجتماعي  التغيير  أو  السياسية  المشاركة 
المتعلق بالقيام بدور الخصم والعدو للحكومة جاء يف المرتبة األخيرة، وأن أكثر 
هي:  المهنية،  ألدوارهم  تصوراهتم  يف  تؤثر  أهنا  اإلعالميون  رأى  التي  العوامل 

اإلماراتية  اإلليكرتونية  اإلعالم  وسائل  ىف  اإلعالميين  تصورات   :)2013( على  آل  عبداهلل  فوزية   )1(
ألدوارهم المهنية والعوامل المؤثرة فيها، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة 

القاهرة، المجلد 12، العدد1، ص83 – 134.
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المعلومات، ثم ردود  يليها حرية الحصول على  الرقابة،  مسؤولو الحكومة، ثم 
أفعال الجمهور، ثم العالقات مع مصادر األخبار.

ويف بيئة الدراسة تناول الصبيحي)1( )1429هـ(  العالقة الوظيفية بين القائمين 
على  بالتطبيق  الحديثة،  االتصالية  البيئة  متغيرات  ضوء  يف  والجمهور  باالتصال 
الجمهور مقدارها  باالتصال مقدارها 438 مفردة، وعينة من  القائمين  عينة من 

1020 مفردة.

الدراسة  القائمون باالتصال يف وسائل اإلعالم السعودية يف هذه  وقد حدد 
توعية  التوالي:  ترتيبها على  لتحقيقها بست وظائف جاء  يسعون  التي  الوظائف 
الجمهور وتنمية قيمه االجتماعية، واإلخبار، ومن ثم التثقيف، والشرح والتقويم، 

والمشاركة االتصالية، والتسويق، والرتفيه.

وأظهرت نتائج الدراسة اختالفًا بين الوظائف التي يسعون لتحقيقها والوظائف 
التي يرون أهنم حققوها، فقد جاءت الوظائف التي يرون أهنم استطاعوا تحقيقها على 
التوالي: اإلخبار، وتوعية الجمهور وتنمية قيمه االجتماعية، والمشاركة االتصالية، 

والتثقيف، والشرح والتقويم، والرتفيه والتسويق.

كما أظهرت الدراسة اختالفًا يف الوظائف اإلعالمية بين القائمين باالتصال 
باعتبار سماهتم الشخصية يف متغيرات الجنس والعمر ونوع الوسيلة التي يعملون 

هبا، وسنوات الخربة.

دراسة  والجمهور،  باالتصال  القائمين  بين  الوظيفية  العالقة  )1429هـ(  سليمان  محمد  الصبيحي،   )1(
السعودية، رسالة دكتوراه غير  العربية  المملكة  الحديثة يف  االتصالية  البيئة  متغيرات  وصفية يف ضوء 

منشورة، كلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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احملور الثاني: الدراسات اليت تناولت العوامل املؤثرة على األدوار الوظيفية واملهنية  �
لإلعالميني

أشار نموذج التسلسل الهرمي إلى تنوع العوامل المؤثرة على إدراك اإلعالميين 
ألدوارهم الوظيفية والمهنية، وقد أكدت عدد من الدراسات التي أجريت يف بيئات 
مجتمعية مختلفة هذا التنوع ونسبية التأثير من حيث القوة والضعف، فقد استهدفت 
(Dirbaba, O›Donnell 2015) بحث تصورات الصحفيين  بابا)1(  دراسة دير 
دراسة  خالل  من  والوظيفية  المهنية  أدوارهم  على  المؤثرة  للعوامل  األثيوبيين 
مسحية على عينة عشوائية قوامها 143 مفردة من الصحفيين الممثلين لمختلف 
أنواع الملكية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  من أهمها: أن التنشئة 
االجتماعية االستبدادية لها تأثير مباشر وسلبي على األدوار المهنية للصحفيين 
األثيوبيين، ولها عواقب وخيمة على العمل الصحفي بشكل عام، حيث تحد من 
قدرة الصحفيين على متابعة أدوارهم الرقابية، كما تؤثر على هويتهم المهنية، كما 

أن مصادر المعلومات تؤثر بشكل كبير على االستقالل المهني للصحفيين.

وخلصت النتائج إلى تحديد أربعة أبعاد رئيسة تؤثر على المهنية الصحفية يف 
أثيوبيا، وهى: األبعاد االجتماعي والثقايف، والسياسي، والمؤسسية واأليديولوجية، 
سعت  ألدوارهم  الصحفيين  إدراك  على  الجديدة  االتصالية  البيئة  تأثيرات  وعن 
إدراك  على  للتعرف   (Lambert, Deniswu2014) دنسوو)2(  المبرت  دراسة 

(1) Birhanu Dirbaba, Penny O’Donnell (2015): Silent censor: The influence of 
authoritarian family socialisation on professional journalism in Ethiopia, 
Journalism, pp.1-19.

(2) Cheryl Ann Lambert ,H. Denis Wu(2014): Traditional Journalism in Transi-
tion Taiwan Media Professionals Construct New Work Roles, Asia Pacific 
Media Educator,vol, 24,no,(2),pp.239–256.              
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مقابالت  خالل  من  وذلك  والوظيفية،  المهنية  ألدوارهم  تايوان  يف  الصحفيين 
متعمقة مع الصحفيين التايوانيين.

وانتهت الدراسة إلى أن شبكة اإلنرتنت قد أحدثت تحوالت كبيرة يف األدوار 
الصحفي،  المخرب  وسمات  مالمح  من  وّغيرت  للصحفيين،  والوظيفية  المهنية 

وأعادت تعريف األدوار الصحفية تبعًا لقواعد البيئة اإلعالمية الجديدة.

كما أظهرت النتائج حدوث خمسة تغيرات رئيسة مع التحول يف وسائل اإلعالم 
اإلعالم،  لوسائل  التقليدية  المهنية  األدوار  يف  تغيرات  حدوث  وهي:  التايوانية 
وتحوالت وتغيرات يف سمات ومالمح الصحفيين بشكل كبير، والتنافس الشديد 
التقليدية  األخبار  واختفاء  التعرض،  وسهل  الثمن  رخيص  الجديد  اإلعالم  مع 
بفقدان الصحافة السائدة مكانتها يف تايوان، وعن تأثير التنظيمات المؤسسية يف 
بيئة العمل تناول مورتن سكف سقارد)1( (Morten Skovsgaard 2014) تأثير 
القيود المؤسسية المفروضة على الصحفيين وانعكاسها على إدراكهم لالستقالل 
المهني من خالل دراسة مسحية لعينة من الصحفيين الدنماركيين قوامها 1083 

مفردة.

وتنوع  اختالف  مع  المهنية  االستقاللية  تفاوت  إلى  الدراسة  وتوصلت 
تتطلب  الصحفي  العمل  يف  المهنية  االستقاللية  وأن  اإلخبارية،  المؤسسات 
يف  أكرب  بشكل  المواطنين  تمكين  إلى  تؤدى  قوية  ديمقراطية  صحفية  مؤسسات 
تؤثر  واالقتصادية  والسياسية  المؤسسية  األهداف  أن  كما  الديمقراطي،  النقاش 

على هياكل إنتاج األخبار.

(1) Morten Skovsgaard (2014): Watchdogs on a leash? the impact of organiza-
tional Constraints on journalists’perceived professional autonomy and their 
relationship with superiors, Journalism, Vol, 15, no, (3) pp.344–363.
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االستقالل  تؤثر على  العوامل  أيضًا مجموعة من  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
العامة  الخدمة  واتجاه  اإلخبارية،  للمؤسسة  السياسية  المعتقدات  منها:  المهني 
العمل  وروتين  الوقت  وضغوط  الجمهور،  خدمة  وتوجه  اإلخبارية،  للمؤسسة 

اليومي، وتأثير المنافسة مع الصحفيين اآلخرين.

إدراك  تناولت  التي   (Dunu, Ugbo2014) أبو)1(  دونيو  دراسة  وأكدت 
يف  المعلومات  تداول  حرية  قانون  واستخدام  للمعرفة  النيجريين  الصحفيين 
االضطالع  بالمسؤولية المجتمعية للجمهور، من خالل عينة ممثلة ألربع نقابات 
مهنية للصحفيين قوامها 136 مفردة، على أن قانون حرية المعلومات يسهم يف 
التأثير على تقاليد الصحافة النيجرية خالفًا للسنوات السابقة التي كان السياسيون 

وأعواهنم هم المصادر الرئيسة للمعلومات.

كما أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الصحفيين عينة الدراسة أشاروا 
االضطالع  يف  أبدًا  يساعدهم  لم  الجديد  المعلومات  قانون  استخدام  أن  إلى 
للمعلومات  الحر  واالنسياب  التدفق  ويف  المجتمعية،  الصحفية  بمسؤولياهتم 
بأدوارهم  للنهوض  كأداة  القانون  بقيمة  وفهم  دراية  على  وأهنم  عملي،  بشكل 

المهنية والوظيفية خاصة ممارسة األدوار الرقابية للصحافة.

 (Jeannine, Bustamante2014) بوستامانت)2(  جانين  دراسة  وتناولت 
والرقابية  المهنية  بأدوارهم  المكسيكيين  الصحفيين  قيام  على  المؤثرة  العوامل 

(1) Ifeoma Dunu , Gregory Obinna Ugbo(2014): The Nigerian journal-
ists’ knowledge, perception and use of the freedom of information 
(FOI) law in journalism practices, Journal of media & communication 
studies,vol,6,no,1,pp.1-10.

(2) Jeannine E. Relly, Celeste González de Bustamante (2014): Silencing Mex-
ico: A Study of Influences on Journalists in the Northern States, The Inter-
national Journal of Press/Politics, Vol, 19,no,(1),pp. 108–131.                                                                                                           
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الصحفية  المؤسسات  على  بالتطبيق  الهرمي  التسلسل  تأثيرات  لنموذج  وفقًا 
الديمقراطية الخاصة يف المنطقة الشمالية التي تّعرض فيها الصحفيون لموجة من 
الفاسدين،  الحكوميين  المسؤولين  ومالحقة  المنظمة  بالجريمة  المتصل  العنف 
الذين  المكسيكيين  الصحفيين  من  عينة  مع  متعمقة  مقابالت  طريق  عن  وذلك 

يعملون محررين يف الواليات الخمس الشمالية.

الصحفيين  أداء  من  تحد  القوية  تأثيرات  هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
التأثيرات القوية من خارج غرف األخبار  ألدوارهم المهنية والوظيفية تتمثل يف 
من خالل ارتكاب جرائم وأعمال عنف وترهيب ضد الصحفيين، ثم التأثيرات 
الصحفية  التغطية  على  مسبق  تدريب  وجود  عدم  مثل  الفردي  المستوى  على 
التأثيرات  ثم  المهنية،  السالمة  ومخاوف  المسلحة،  والنزاعات  الصراع  ألماكن 
واالرتباطات  األخبار،  غرفة  سياسات  ذلك  يف  بما  المؤسسي  المستوى  على 
المالية مع الحكومة وقطاع األعمال وتأثيرها السلبي على الممارسة الصحفية، 

ثم تأثير وسائل اإلعالم األخرى.

اإلعالمي  النظام  تأثير  يف   (Roses, Batlle2013) باتل)1(  روزز  وقارن 
المتحدة،  الواليات  بين الصحفيين يف  المهنية  إدراك الصحفيين ألدوارهم  على 
وأسبانيا، لعينة قوامها 402 مفردة من الصحفيين األمريكيين، و762 مفردة من 

الصحفيين األسبان.

(1) Sergio Roses, Pedro Batlle (2013): Comparison between the professional 
roles of Spanish and U.S. journalists: Importance of the Media System as 
the Main Predictor of the Professional Roles of a Journalist», Communica-
tion & Society, Vol. XXVI, No,1 ,pp : 170‐195
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وتوصلت الدراسة إلى أن النظام اإلعالمي يف كلتا الدولتين كان المؤشر الرئيس 
النتائج  وأظهرت  للصحفيين،  والوظيفية  المهنية  األدوار  ضوئه  يف  تتحدد  الذي 
المهنية، حيث أبدى الصحفيون األسبان  النظرة لألدوار  التباينات يف  وجود بعض 
أهمية كبيرة لدور الحشد والتعبئة الجماهيرية، مقابل تراجع دور الصحفيين ناشرين 
االستقصائية  األدوار  جاءت  بينما  األمريكيين،  الصحفيين  عكس  للمعلومات، 

والتفسيرية متشاهبة إلى حد كبير بين الصحفيين يف البلدين.

ورصد هنرك ورين برنق)1( (Hnrik Ornebring 2013) الحدود الفاصلة 
وتأثيرها  الصحفيين  والمواطنين  المحرتفين  الصحفيين  بين  القائمة  والنزاعات 
على واقع الممارسة المهنية من خالل مقابالت متعمقة مع عينة من الصحفيين 
المحرتفين يف 6 دول أوروبية هي: المملكة المتحدة، والمانيا، وايطاليا، والسويد، 
وبولندا، واستونيا حيث تم تحليل الحجج واالدعاءات التي تم استخدامها من 
قبل الصحفيين المحرتفين لوضع حدود فاصلة بينهم وبين المواطنين الصحفيين 

يف أدائهم الصحفي.

المهني  عملهم  إلى  ينظرون  المحرتفين  الصحفيين  أن  إلى  الدراسة  وانتهت 
عن  االحرتافية  الممارسة  الختالف  تبًعا  الصحفيين  المواطنين  عن  متباين  بشكل 
والشرعية  المهني،  االستقالل  يف  التمايز  مجاالت  تركزت  حيث  الهواه،  عمل 
المهنية من خالل الهوية المهنية، والخربة الصحفية، ومسؤولياهتم تجاه المجتمع، 
العمل  على  والرتكيز  الصحفية،  الممارسة  يف  األخالقية  القواعد  إلى  واالحتكام 
الذين  الصحفيين  المواطنين  عكس  واسع،  وتنظيمي  مؤسسي  سياق  يف  الجماعي 

(1) Hnrik Ornebring (2013): anything you can do, I can do better? Professional 
journalists on citizen journalism in six European countries, the Internation-
al Communication Gazette, Vol, 75.no,(1),pp.35-53.



إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف بيئة اإلعالم الرقمي

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 138

يفتقدون للهوية المهنية والعمل الجماعي، والقواعد واألعراف األخالقية المنظمة 
للعمل الصحفي، واستمرار عدم االعرتاف بالمهنية االحرتافية للمواطن الصحفي 

ما لم يتم استيعاهبم يف نقابة مهنية قائمة بذاهتا.

ورصد صابر حارس)1( )2011( تأثير التحديات المشرتكة والمهنية واألخالقية 
على الصحفيين المصريين، وأساليب مواجهاهتا والتغلب عليها، من خالل دراسة 
والخاصة،  والحزبية  القومية،  الصحفية  المؤسسات  يف  باالتصال  للقائم  مسحية 
المصريين بصحف  الصحفيين  لعينـة من  الشخصية  بالمقابلة  االستبيان  عن طريق 

األهرام، والوفد، والمصري اليوم، بلغ قوامها )137( مفردة.

الصحفيين  تواجه  التحديات  من  مجموعة  وجود  إلى  الدراسة  وخلصت 
السياسية،  التحديات  ثم  المهنية،  التحديات  يف:  تتمثل  عام  بشكل  المصريين 
الصحفي  المناخ  تسود  مشرتكة  تحديات  أربعة  هناك  وأن  والتشريعية،  واألمنية 
يف مصر وهي: اهتزاز الثقة أو فقداهنا يف وطنية الصحافة والصحفيين المصريين 
بأدوارهم  القيام  من  بداًل  والسياسة  للمال  وشراكة  صراع  أدوات  إلى  لتحولهم 
غير  مهنية  بيئة  ووجود  به،  والنهوض  المجتمع  توعية  يف  والمساهمة  المهنية 
وفساد  العادلة  المعايير  غياب  نتيجة  المهني  وااللتزام  التطوير  على  مشجعـة 
القيادات الصحفيــة، ثم تناقص الوعي برسالة الصحافة، وغياب الدور الحقيقي 
لنقابــة الصحفييـن والمجلس األعلى للصحافة، وأن أهم التحديات المهنية التي 

صابر حارس )2011( “مصادر وتأثيرات التحديات المشرتكة والمهنية واألخالقية على الصحفيين   )1(
القومية  المؤسسات  ىف  باالتصال  القائم  على  دراسة  عليها:  والتغلب  مواجهتها  وأساليب  المصريين 
والحزبية والمستقلة “ المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثامن 

والثالثون، ص : 261-207.
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تواجه الصحفيين المصريين تتمثل يف: صعوبة فهمهم لسياسات التحرير، وذاتية 
معايير النشر، وعدم التمييز بين التحرير واإلعالن، وتضارب حرية الصحفي مع 
وتضاؤل  المعلومات،  على  الحصول  وصعوبة  المنافسة،  وضغوط  مسئولياته، 
التيارات  مع  التعامل  يف  الصحفية  المصادر  وتمييز  بالتكنولوجيا،  االهتمام 
ذات  الشخصيات  من  لإلغراءات  الصحفيين  وتعرض  المختلفة،  الصحفية 
النفوذ يف المجتمع، ثم غياب الدور التوجيهي من قبل الرؤساء والمسؤولين يف 

المؤسسات الصحفية.

ويف إطار دراسة التحديات التي تواجه الصحفيين السعوديين التقت فطاين)1( 
تحدثوا  الذين  واإلعالميين  والمؤلفين  الصحفيين  الكتاب  من  عددًا   )2007(
الماضية  الخمسين  السنوات  يف  االستقصائية  للصحافة  كبيرة  معاناة  وجود  عن 
لعدم وجود رغبة جادة يف معالجة تحدي »استقاللية الصحافة« الذي يسمح لها 
النقد  لممارسة  منربًا  العام، ويجعلها  النقاش  إدارة وتشكيل  بممارسة دورها يف 
العام، ويسمح للصحفيين بتغطية األحداث السياسية وتوسيع نطاق المناقشات 

والحريات وتقديم الحل الوسط.

بين  الجمع  من  السعودي  الصحفي  به  يقوم  ما  ندرة  الدراسة  أظهرت  كما 
الصحافة  وامتالء  واحد،  آن  يف  باتزان  ومعالجتها  المهمة  القضايا  على  الرتكيز 
ونتيجة  للجمهور،  أهمية  تحمل  ال  التي  والقصص  األخبار  بضجيج  السعودية 
الصحفي  االهتمام   وأصبح  الرئيسة،  للمشكالت  الدقيق  التحليل  غاب  لذلك 
يف  ثقته  الجمهور  وفقد  المهنة،  اخرتاق  وتم  الكاذبة،  أو  التافهة  لألخبار  مواليًا 

سمر فطاين، ملخص منشور باللغة اإلنجليزية يف صحيفة عرب نيوز، 12فرباير 2007م:  )1(
http://www.arabnews.com/node/294352                                                                                            
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نزاهة الصحفيين، وفضل الجمهور السعودي االبتعاد عن الصحف وغيرها من 
يوفر  للمعلومات  رئيس  مصدر  االنرتنت  إلى  ولجأ  التقليدية،  األخبار  مصادر 

السرعة المطلوبة يف نشر األخبار.

من  جودة  أضافت  اإللكرتونية  الصحافة  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 
التغطية اإلخبارية حتى لو تضمنت مغالطات وعناوين تافهة، وكشفت الدراسة 
أيضًا: تجنب وكاالت األنباء للقضايا المعقدة، وتجنب الصحفيين للموضوعات 
مستقبل  على  والخوف  القلق  وتصاعد  األحيان،  من  كثير  يف  للجدل  المثيرة 
الصحافة المطبوعة بفعل تأثير عالم التكنولوجيا الحديثة واإلقبال المتزايد على 
االنرتنت والصحافة اإللكرتونية، وعدم التزام معظم المؤسسات الصحفية بتطبيق 

مواثيق الشرف الخاصة بالمهنة، وعدم مراعاة الصحفيين ألخالقيات المهنة. 

بالمهنة  للنهوض  المعينين  الصحفيين  من  لجنة  تشكيل  الدراسة  واقرتحت 
الدراسات  وإجراء  الصحفي،  وسالمة  حماية  وضمان  التفكك  من  وحمايتها 
العلمية، والتبادل والتعاون بين المؤسسات االجتماعية والصحفيين سعيًا إلنشاء 
وسائل إعالم أكثر انفتاحا لمساعدة المهنيين يف مجال تزويد الجمهور بمعلومات 
أكثر دقة وأفضل فهمًا للقضايا المعقدة التي هتدد السالم واألمن العالمي، ودعت 
الدراسة إلى أهمية اعرتاف الصحفيين بأخطائهم واحرتامهم ألخالقيات المهنة، 
وتشكيل لجنة سعودية من الصحفيين والناشرين واألكاديميين وأصحاب العمل 
للنهوض بالمعايير المهنية يف وسائل اإلعالم ومراقبة أدائها للمساعدة يف تحقيق 
النقاش  وتحريك  تعبئة  من  الصحفيين  تمكين  وهي  الباحثة  تراها  أساسية  مهمة 

العام تجاه المواقف اإليجابية والفكر العالمي سعيًا للتقدم والتطور.
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ثالثااً: مشكلة الدراسة

تشير نظرية الدور إلى تباين إدراكات اإلعالميين ألدوارهم الوظيفية والمهنية 
هذا  وأن  العمل،  وبيئة  والتنظيمية  الشخصية  المتغيرات  من  عدد  إلى  استنادًا 
بالمسؤولية  االضطالع  حجم  على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  أثر  ربما  التباين 
التعرف على  إلى  الدراسة  تسعى هذه  لذا  المجتمع،  االجتماعية لإلعالميين يف 
األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين، ومدى مواكبتهم لبيئة اإلعالم 

الرقمي، والتحديات التي تواجههم، والعوامل المؤثرة على ذلك.

* * *
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رابعا: أهداف الدراسة

بيئة  يف  السعوديين  لإلعالميين  والمهنية  الوظيفية  األدوار  على  التعرف   )  1
اإلعالم الرقمي.

على  أثرت  التي  للتغيرات  السعوديين  اإلعالميين  إدراك  مدى  تحديد   )  2
طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية.

البيئة  تطورات  لمواكبة  السعوديين  لإلعالميين  التأهيلية  الجهود  رصد   )  3
اإلعالمية الرقمية.

4 ( العوامل المؤثرة على األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين 
يف بيئة اإلعالم الرقمي.

* * *
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خامسا: تساؤلت الدراسة

1 ( ما األدوار الوظيفية التي يسعى اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم 
اإلعالمي؟

2 ( ما األدوار المهنية التي يوظفها اإلعالميون السعوديون يف إعداد المحتوى 
اإلعالمي؟

3 ( ما التغيرات التي أثرت على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية؟

البيئة  تطورات  لمواكبة  السعوديين  لإلعالميين  التأهيلية  الجهود  ما   )  4
اإلعالمية الرقمية؟

5 ( ما العوامل المؤثرة على األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين 
يف بيئة اإلعالم الرقمي؟

* * *
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سادسا: املدخل النظري للدراسة

الدور ونموذج  نتائجها على نظرية  بناء متغيراهتا وتفسير  الدراسة يف  تستند 
تأثيرات التسلسل الهرمي إذ تشير نظرية الدو (Role Theory) إلى أن مدركات 
اإلعالميين ألدوارهم الوظيفية والمهنية قد ترتك تأثيرًا مهمًا على إنتاج المحتوى 
اإلعالمي، فرؤية القائم باالتصال لدوره واتجاهاته نحو وظيفته اإلعالمية، يحدد 

ما يستحق أن ينقل إلى الجمهور. 

لذا فإن نظرية الدور تحاول إيضاح تأثير مضمون وسائل اإلعالم على المجتمع 
وفقًا للمحددات المرتبطة باإلعالميين؛ فمفهوم الدور اإلعالمي كما يرى كل من 
ويفر ويلهوت)Weaver,Wilhoit) )1( يحدد وجهة نظر الوسيلة اإلعالمية تجاه 
األخبار،  والغرض من التحيز، وأن األدوار التي يقوم هبا اإلعالميون تعّد بمنزلة 

الوظائف التي يضطلع هبا اإلعالم يف المجتمع،  وتؤكد نظرية الدور.

جيربر)Graber))2( على أن اختالف وتنوع القصص اإلخبارية  كما ذهب 
فإن  المثال:  سبيل  فعلى  المهنية،  المفاهيم  به  تضطلع  الذي  الدور  على  يعتمد 
اإلعالميين الذين يولون اهتمامًا أكرب لنشر المعلومات بصورة سريعة، سيقدمون 
العديد من القصص اإلخبارية بمعدالت تفوق الصحفيين الذين يهتمون بالتحليل 

يف عملهم الصحفي.

(1) D. H .weaver and G.C wilhoit (1996): The American journalist in the 1990s: 
U.S news people at the end of an era (Mahwah, NJ: Associates).                                                                                                          

(2) Doris A.  Graber (2002) Mass media and American politics, 6th Ed, Wash-
ington, DC: CQ Press. p 93
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وأشارت شوميكر وروز)1( (Shoemaker & Reese)  إلى أن الطريقة التي 
يتحدد من خاللها مفهوم الوظائف التي يشغلها اإلعالميون يف عملهم اإلعالمي 
سوف يؤثر على محتوى األخبار التي يتم نشرها، فاإلعالميون الذين ينظرون إلى 
سوف  محايدون  أو  والمعلومات،  للحقائق  ناشرون  أهنم  على  المهني   دورهم 
يدفعهم ذلك إلى كتابة تقارير إخبارية بصورة مختلفة عن أي من األحداث، وهو 
أسلوب يختلف يف الكتابة لدى اإلعالميين الذين ينظرون إلى أن دورهم المهني 
يتمثل يف التعبير عن مصالح المجتمع، أو المشاركة يف توجيه سياسات المجتمع، 
التأثير على مضمون  ويرون أن اإلعالميين بمفردهم قد يتمتعون بأدنى قدر من 
األخبار التي يتم نشرها وبدرجة تقل كثيرًا عن تأثير المؤسسة التي يعملون هبا، أو 
التأثير الناتج عن النظم االجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الدور الذي 
يتبناه اإلعالمي يؤثر يف نوع األهداف التي يسعى إلى تحقيقها، كما يحدد المعايير 

التي يلتزم هبا يف عمله، واختياراته للموضوعات التي يقوم بنشرها.

وإذا كان إدراك اإلعالميين ألدوارهم الوظيفية والمهنية يؤثر على أدائهم ونوع 
المضمون الذي ينتجونه فإن هذه الرؤية واإلدراك يتأثر بعدد من العوامل على اعتبار 
أن األداء المهني هو محصلة تفاعل عدد من العوامل التي تبدأ من التزام اإلعالمي 
هبدف المؤسسة وسياستها إلى الضوابط والقيود التي تفرضها العالقات التنظيمية 
االمتدادات  إلى  للمؤسسة، إضافة  التنظيمي  باإلطار  المرتبطة  والمراكز  واألدوار 
والمعلنين  والمساهمين  بالمصادر  العالقات  مثل:  الصحفي  للتنظيم  الخارجية 

(1) Pamela J. Shoemaker &Stephen D. Reese (1996) Mediating the Message: 
theories of influences on mass media Content, 2nd Ed (New York: Long-
man publishers).p195
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والعمالء، وتفاعل المؤسسة مع البيئة االجتماعية والسياسية، وكذلك فهم التنظيم 
اإلداري يف المؤسسة الصحفية والتأهيل العلمي والمهني للصحفيين وطبيعة الدور 

والمركز الذي يتمتع به المالك أو الناشر أو رئيس التحرير أو الرؤساء عمومًا. 

ويف هذا الصدد أشار الباحثون إلى المقوالت واألفكار التي يطرحها نموذج 
العوامل االجتماعية المؤثرة على سلوك اإلعالميين)1( أو ما اصطلح على تسميته 
بنموذج التسلسل الهرمي (Hierarchical Model of News influences( الذي 
يشير إلى خمسة أنواع من العوامل التي تؤثر يف الكيفية التي يدرك هبا اإلعالميون 
دورهم الوظيفي والمهني وتصوراهتم عن احتياجات الجمهور الذي يتوجهون 

إليه، وتتضمن هذه العوامل:)2(

العوامل . 1 مجموعة  عليها  ويطلق  نفسه  باإلعالمي  المرتبطة  العوامل 
بالجانب  وتتعلق   )individual level) الفردي  المستوى  تمثل  التي 
ومعتقداته  والشخصية،  المهنية  خرباته  وتشمل:  لإلعالمي  الشخصي 
وتوجهاته، وانتماءاته الفكرية، وهي عوامل مهمة بعد أن أظهرت العديد 
للقائمين  الفكرية  والتوجهات  الشخصية  الخصائص  أن  الدراسات  من 
باالتصال تؤثر يف المحتوى اإلعالمي الذي ينتجه، وأن ترتيب الحقائق 
الواردة يف المادة اإلخبارية أو الحذف منها يكشف عن اآلراء الشخصية 

(1) P.schoemaker, S.Reese, Media and Making the Message: Theories of influ-
ence on Mass Media Content (New York: Longman Publishing Group,1991)   

(2) William Patrick. Cassidy (2003) may the force be with You: The influence 
of Gate keeping forces on the professional role conceptions of print and 
online newspaper Journalists, unpublished dissertation doctoral, university 
of Oregon,PP.30-33.
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للمحررين ومدركاهتم عن الدور المهني والتوجهات الخاصة هبم. )1(

2 .(routines of commu- الممارسة اإلعالمية بروتين  المرتبطة   العوامل 
(nication work وتتمثل يف قيود الوقت، ومتطلبات المساحة، وطريقة 

باالتصال  القائم  عليها  يعتمد  التي  والمصادر  اإلخبارية،  والقيم  الكتابة، 
يف  حدوثها  يتكرر  مهنية  ممارسات  وهي  المعلومات،  على  الحصول  يف 
مهامه،  ليؤدي  اإلعالمي  يستخدمها  التي  واألساليب  اإلعالمي  العمل 
واآلليات التي يطورها للتعامل مع الصعوبات المهنية التي تواجهه، وهي 
عوامل مؤثرة ألن لها دور مهم يف اتخاذ القرار يف صالة التحرير، كما تؤثر 

على الكيفية التي يؤدي هبا اإلعالمي واجباته المهنية.)2(

3 .organiza- المؤسسي للعمل  التنظيمية  بالقواعد  المرتبطة   العوامل 
يف  بما  اإلعالمية  المؤسسة  تأثير  يف  وتتمثل   tional Characteristics

الحكومة وقطاع  المالية مع  ذلك سياسات غرفة األخبار، واالرتباطات 
لها،  الموضوعة  واألهداف  اإلعالمية  المؤسسة  فسياسة  األعمال، 
يؤثر  بينهما  الموازنة  أو  الربح  أو  العامة  المصلحة  تحقيق  نحو  وسعيها 

على األدوار المهنية لإلعالميين.

وتشمل . 4  (extra media Level) المنافسة  اإلعالم  بوسائل  المرتبطة  العوامل 
المنافسة مع وسائل اإلعالم األخرى والجمهور، والمعلنين، واألسواق 

(1)   A.S,De Beer (2004):” Ecquid Novi- the search for a definition”, Ecquid 
Novi,vol,25,no,2,pp: 186-209.

(2) Carsten ,Reineman (2004): Routine Reliance revisited : Exploring media 
importance for political journalists , Journalism & Mass Communication 
Quarterly, Vol. 81,no,(4),pp. 857 – 876.
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الحديثة  التكنولوجيا  مع  والتنافس  المجتمعية،  والعوامل  االقتصادية، 
إضافة  اآلخرين،)2(  اإلعالميين  مع  المنافسة  وتأثير  اإلنرتنت،)1(  وشبكة 
التي ربما غيرت من مالمح وسمات  البيئة االتصالية الجديدة  تأثير  إلى 
اإلعالمي، وأعادت تعريف األدوار اإلعالمية تبعًا لقواعد البيئة اإلعالمية 
الجديدة،)3( إضافة إلى طبيعة الدور الذى يمارسه الجمهور الذي أتاحت 
ينشره على نطاق  بنفسه، وأن  المحتوى  ينتج  أن  الرقمي  بيئة اإلعالم  له 

جماهيري واسع وهو ما اصطلح على تسميته بصحافة المواطن.)4( 

5 . ideological level of influ- األيديولوج بالبعد  المرتبطة  يالعوامل 
النظام  وطبيعة  الدولة  بسياسة  العامل  هذا  ويرتبط   ences on media

تؤثر  حيث  التأثيرات،  هرم  قمة  على  الباحثون  وضعه  وقد  السياسي، 
وسائل  تقدمه  ما  محتوى  على  السياسي  النظام  وطبيعة  الدولة  سياسة 
على  ومؤسساهتم  لإلعالميين  األيديولوجي  التوجه  يؤثر  كما  اإلعالم، 

األدوار المهنية والوظيفية لهم.

وتستفيد هذه الدارسة يف استنادها العلمي على نظرية الدور ونموذج التسلسل 
قدرهتا  أثبتت  مختلفة  بيئات  يف  اختربت  مؤشرات  على  االعتماد  يف  الهرمي 
التفسيرية من أجل التعرف على األدوار الوظيفية والمهنية التي يتبناها اإلعالميون 

(1) Reese, S.D., (2001) :Understanding the Global Journalist: a hierarchy of 
influences approach”, Journalism Studies, Vol, 2, no, 2, pp. 173-187.

(2) Morten Skovsgaard (2014): Watchdogs on a leash? The impact of organiza-
tional Constraints on journalists ‘perceived professional autonomy and their 
relationship with superiors, Journalism, Vol, 15, no, (3) pp.344- 363.  

(3) Cheryl Ann Lambert ,H. Denis Wu(2014):Ipd,pp.239–256.
(4) Boczkowski,P.J(2004):the process of adapting multimedia and interactivity 

in the three online newsrooms , Journal of Communication,pp.197-213
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السعوديون من خالل رؤيتهم لدور الصحافة والصحفي، وتأثير ذلك يف أولويات 
اهتمامهم بقضايا المجتمع، والوظائف اإلعالمية المختلفة التي يضطلعون هبا، يف 

ظل التحول لبيئة اإلعالم الرقمي، وتحديد العوامل المؤثرة على هذه األدوار.

* * *
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سابعااً: املرجعية املعرفية للدراسة

1 ( اهلوية اإلعالمية يف البيئة الرقمية: �
النموذج  على  القائمة  الممارسة  أفرزته  معياريًا  نظامًا  اإلعالم  مهنة  تمثل 
واألشكال  والقيم  التأويل،  ومخططات  المسلمات  من  تتشكل  والمحاكاة، 
سياٍق  يف  هبا  يشخصون  اإلعالميين  من  لمجموعة  مرجًعا  ُتعد  التي  النموذجية 
المهنية،  لمجموعتهم  انتماءهم  خاللها  من  ويجددون  محدد،  وزماينٍّ  مكاينٍّ 

فتعطي مشروعية لممارستهم.)1(

وبما أن البيئة اإلعالمية هي المناخ الزماين والمكاين الحاضن لهذه الممارسة 
عدة  شهدت  فقد  اإلعالمية،  الهوية  مالمح  تحديد  يف  رئيس  بشكل  والمساهمة 

تغيرات نتيجة للتطورات التقنية لعناصرها، من أبرزها:

اإلعالمية . 1 والوسيلة  المصدر  بين  الفاصلة  التقليدية  الحدود  هدم 
من  الكثير  قيام  خالل  من  الواقع  هذا  من  التأكد  ويمكن  والجمهور،)2( 
والعلمية  والسياسية،  والثقافية،  واالجتماعية،  االقتصادية،  المؤسسات 
بإنتاج األخبار والمعلومات وبثها مباشرة، االستعانة بالمواطنين الصحفيين 
واألخبار  بالصور  والعريقة،  الكالسيكية  اإلعالمية  المؤسسات  لتزويد 
تمر  ال  التي  واإلخبارية  اإلعالمية  المواد  أن  يعني  ما  وهو  والشهادات، 
عرب قناة وسائل اإلعالم التقليدية يف تزايد مستمر، وأن انتشارها أصبح يتم 

(1) Charron, Jean et Jean De Bonville, Le paradigme du journalisme de commu-
nication, essai de définition, Communication, vol 17, No 2, 1996, P73.

(2) Tredan Olivier, Le « journalisme citoyen » en ligne: un public réifié? Her-
mès, CNRS Editions, France, n° 47, 2007, p 115-122.
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بسرعة مذهلة مما يخلق لها شعبية كربى يف ظرف زمني قياسي. 

أعاد منطق التفاعلية النظر يف ترتيب مكونات العملية االتصالية، إذ سمح . 2
بتبادل أدوار أقطاب االتصال: المرسل والمتلقي، وغير الرؤية للجمهور، 
الفرد  يركز على  الذي  المستخدم،  فيه، واستبدله بمفهوم  النظر  أعاد  بل 
على  مركًزا  االهتمام  كان  أن  بعد  وبثقافته،  به  فاهتم  الحشد،  من  أكثر 

الحشد والثقافة الجماهيرية. )1(

كانت . 3 إذ  محتواها،  وبالتالي  اإلعالمية،  المادة  بنية  التفاعلية  غيرت 
مدوًنا،  أو  كان صحافيًّا  منتجها سواء  يكتبه  ما  السابق، على  تتوقف، يف 
وبفضلها أصبحت التعليقات التي ترسل للكاتب، والنقاش الذي يعقب 
من  الكثير  يف  يملك  بل  مكوناهتا،  من  أساسيًّا  مكوًنا  اإلعالمية  المادة 
الحاالت أهمية أكرب من المادة موضوع التعليق، كما ساهمت الوصالت 
الخارجية، واإلحاالت التي تتضمنها مادة االتصال يف تغيير بنيتها. وزادت 

يف أهميتها، ورفعت كفاءة الجمهور يف فهمها بشكٍل أعمق.

شكلت التفاعلية بوابة »اإلعالم التشاركي« فالتفاعلية لم تؤد إلى توسيع . 4
حلقة النقاش حول المادة اإلعالمية، وإثرائها فقط، بل جّرت الجمهور 
للقيام بدور مزدوج: مستهلك مادة اإلعالمية ومنتجها ومّوزعها، وقضت 
العملية  أطراف  بين  العالقة  تنظم  كانت  التي  الكالسيكية  الرتاتيبة  على 
المادة الذي لم يعد محتكًرا  اإلعالمية،)2( حيث غيرت موقع منتج هذه 

فتحية بو غازي )2011( صحافة المواطن والهوية المهنية للصحفي: دراسة ميدانية لتمثل الصحفيين   )1(
الجزائريين لهويتهم المهنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، ص 37 

فتحية بو غازي، مرجع سابق، ص 40  )2(
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بما  المتلقي  وسلحت  ورهاناته،  بموضوعها  الوحيد  العارف  وال  لها، 
يجعله يقف على قدم المساواة مع منتجها لمساهمته النشيطة يف إنتاجها.

غير التواؤم (Convergence) الرقمّي وسائل اإلعالم تغييًرا كبيًرا، حيث . 5
سمح باندماج الوسائط، وترحيل المحتوى من وسيلة إعالمية جماهيرية 
وسيلة  يف  التطبيقات  هذه  كل  جمع  إمكانية  يف  ذلك  ويظهر  أخرى،  إلى 
أثر  اإلعالم،  وسائل  يف  تاريخية  سابقة  يعد  الذي  التواؤم  وهذا  واحدة، 
الجماهيري،  اإلنتاج  خصائص  فيه  فجمع  المتداول،  المحتوى  على 
واالستهالك الفردي الذي يراعي منطق المحتوى الذي يكونه المستخدم 

بطريقة انتقائية.

تؤكد عدد من الدراسات)1( أن هذه التغيرات الجوهرية شكلت تحديًا أمام 
ممارسي مهنية اإلعالم التقليدي يتطلب إعادة تعريف وتوصيف الفكرة الشائعة 
المتعلقة باألخبار، واألشكال الصحفية التي يمكن أن يقوم المواطن بجمعها أو 
تحريرها دون وساطة من وسائل اإلعالم، كما ينبغي على الصحافة التقليدية أن 
بعض  فقداهنا  مع  خاصة  به،  القيام  وكيفية  به  تضطلع  الذي  الدور  تعريف  تعيد 

قدراهتا الرقابية نتيجة ظهور صحافة المواطن. 

ويشير جليمور)2( (Gillmor) إلى أن مشاركة المواطن الصحفي تعمل على 
تقديم معظم جوانب تطوير العمل اإلعالمي من خالل تعزيز نشر األخبار واآلراء 

(1) A Hayes,J Singer,J Ceppos: Shifting  roles ,enduring values : the  
credible journalist in a digital age, journal of mass media ethics 
,vol,22,no,4,2007,pp.262-279

(2) Dan. Gillmor, (2006) :We the Media: Grassroots Journalism By the People, 
For the People, Sebastopol, CA. O’Reilly.,pp.164
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الثانية  يف  الكلمات  ماليين  تقديم  يتم  حيث  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عرب 
الواحدة بما يفوق قدرة أي وسيلة إعالمية أخرى على إتمام عملية االتصال، كما 
أنحاء  جميع  يف  األحداث  لمتابعة  مصورة  لقطات  الصحفيون  المواطنون  يقدم 
يف  بوضوح  يبدو  ما  وهو  المحرتفين،  المصورين  لوصول  انتظار  بدون  العالم 
الخدمات الرائعة التي يقدمها موقع اليوتيوب، ومن ثم تعمل مساهمة المواطن 

بصورة رئيسة على دعم وتطوير العمل الصحفي.

أبرز  من  واحدة  بالمجتمع  العامة  الشؤون  يف  الفعالة  المشاركة  تعد  كما 
الخصائص المستمرة التي تمتعت هبا صحافة المواطن منذ ظهورها وذلك نظرًا 
لدرجة المصارحة التي تتمتع هبا أثناء جمع المعلومات ونشرها بدون الرضوخ 
لضغوط المعلنين، وتعد تلك المعلومات بمنزلة تزويد المواطنين بالقدرة على 
متابعة ما يحدث يف المجتمع لكي يتمكن من المشاركة وفهم الشؤون العامة يف 

البيئة المحيطة وبدرجة تفوق ما تقوم به الصحافة الورقية 

وقد ركزت الدراسات الحديثة التي تناولت البيئة الرقمية على ثالثة محاور 
البيئة،  هذه  يف  المهنية  الممارسة  متغيرات  يف  الرئيسة  المفاصل  مثلت  رئيسة 

وهي:)1(

التغير يف طبيعة األدوار المهنية للصحفيين المحرتفين والمواطنين الصحفيين.. 1

التنوع على المستوى اإلخباري، والمصادر يف المواقع الخاصة بصحافة . 2
المواطن ومواقع المؤسسات الصحفية على شبكة اإلنرتنت.

(1) Seong-Jae Min (2015): Conversation through journalism: Searching for 
Organizing principles of public &  citizen  journalism, Journalism, PP.1-
16.
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الرقمية، . 3 بالبيئة  تحليل المحتوى المقدم من قبل المستخدمين وعالقته 
وتأثيراته على األداء وتحقيق الديمقراطية.

تطوراته  عرب  اإلعالمية  المهنة  مفهوم  مراجعة  يمكن  ذلك  إلى  واستنادًا 
التاريخية يف ضوء المتغيرات المشكلة له وهو ما يؤكد أن اإلعالم يتميز بتاريخ 
ثريٍّ ومتنوع، ومتجدد، أي أنه غير معياري،)1( فبعد صحافة الرأي التي اتسمت 
بطابعها النخبوي، وانخراطها النشيط يف تأطير الصراع الفكري والسياسي النابع 
من قناعتها بإمكانية المساهمة يف تغيير العالم، ظهرت الصحافة اإلخبارية، التي 
اآلراء  من  أكثر  األحداث  على  لرتكز  الرأي؛  صحافة  من  جماهيرية  أكثر  تعد 
واألفكار إيماًنا منها بأن مهمتها تقف عند وصف العالم ونقل أحداثه بدل تغييره. 
وعلى هذا األساس تغيرت الخصوصية المهنية والثقافية للصحافة، فبعد سيطرة 
الكّتاب والمثقفين ورجال السياسة على صحافة الرأي، شرعت الصحف الشعبية 
يف إعادة هيكلة مهنة الصحافة، وأولت االهتمام للجانب الحريف والمهني الذي 
بدأ يتحدد أكثر سواء على مستوى تصنيف مناصب العمل داخل قاعة التحرير، أو 

تفضيل العمل الميداين)2(. 

، أن وسائل اإلعالم تتطور، وتتجدد، وتتغير ضمن  لقد اتضح، بشكٍل جليٍّ
ومعاييٍر  جديدة،  أسٍس  على  تشكيله  وإعادة  الصحفي،  العمل  تفكيك  دينامية 
التي كانت سائدة يف  تلك  أهداٍف غير  إلى  تستند  مستحدثة، ووفق هوية مغايرة 

(1) Ringoot R, Utard J.M, Le journalisme en invention, nouvelles pratiques 
nouveaux acteurs, Rennes, Presses Universitaires, coll. Res Publica, 2005, 
pp 40-41

األفق  الستجالء  المنظور  تغيير  والّصحافة:  اإللكرتونية  المدّونات   )2009( العياضي  الدين  نصر   )2(
المعريف، المجلة العربية لإلعالم واالتصال، تصدر عن الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، العدد 

الخامس، نوفمرب.
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عرب  تغير  لذلك  )1(وتبعًا  العشرين،  القرن  سنوات  وأغلب  عشر،  التاسع  القرن 
يف  المحورية  القيمة  يمثل  الرأي  كان  أن  فبعد  الصحفي  العمل  جوهر  التاريخ 
نشاطها، انتقل إلى الحدث وأصبح يف ظل التطور التكنولوجي ممثاًل يف الحوار 

والتعليقات التي تثيرها المواد المنشورة.

يعد  فلم  األدوار والوظائف؛  الصحايف من بعض  الحركية تجرد  ضمن هذه 
لقد  الجمهور،  إلى  لينقله  يجري  ما  على  فريدًا  وشاهدًا  لألخبار،  وحيًدا  منتًجا 
أصبحت بعض المؤسسات غير الصحفية تنتج األخبار وتوزعها، وتشرك يف ذلك 
العديد من األشخاص من خارج مهنة الصحافة، كما أن الصحايف لم يعد المحلل 
الوحيد لألحداث والمعلق عليها، لقد أصبح رأيه مغمورًا وسط جيش من الخرباء 

والمختصين الذين أصبحت آراؤهم متداولة على نطاق واسع.

يتجاوز  الرقمية  البيئة  يف  اإلعالمي  للعمل  شاملة  رؤية  يتطلب  وهذا 
عن  بعيدًا  ذاهتا  حد  يف  المهنة  أو  فقط،  بالوسيلة  هتتم  التي  التجزيئية  الرؤية 
عن  بمنأى  الصحفي  بالخطاب  تعتني  أو  االجتماعية،  الوظيفة  أو  الخطاب، 
تطور المهنة، لكن هذه الرؤية الشاملة، تبدو غير مكتملة رغم صالبة منطقها، 
ال  الذي  المعاصر  اإلعالم  لتطور  العام  السياق  االعتبار  بعين  تأخذ  لم  إذا 
تصنعه التكنولوجيا فقط، رغم أهميتها، بل يتدخل فيها العوامل االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية والثقافية.

2 ( األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني �

أشارت عدد من الدراسات إلى أن األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين قد 

فتحية بو غازي، مرجع سابق، ص 44  )1(
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فهناك بعض األدوار برزت بوضوح  الزمن،  تطورت بصورة متدرجة مع مرور 
وأدوار  للسلطة،)1(  المناهض  والدور  المعلومات،  ونشر  الرقابي،  الدور  مثل 
انبثق من خالل  الذي  العام،  الرأي  أكثر حداثة مثل حشد  أخرى للصحافة تعد 
األولويات  تحديد  جانب  إلى  المجتمع،  يف  العامة  للمصالح  الثقايف  التطور 
السياسية، ومنح المواطن العادي الفرصة لكي يعرب عن وجهة نظره تجاه القضايا 
يف  المهنية  األدوار  طبيعة  لمراجعة  الدراسات  بعض  تصدت  وقد  العامة،)2( 
مدركاهتم  بتغيير  قاموا  الصحفيين  فإن  الوقت  مرور  مع  أنه  ووجدت  الصحافة 
عن دور الصحافة يف المجتمع من التزام الحياد الصارم إلى دور يحاول تسليط 
الضوء على األخبار وتوضيحها من خالل وضعها يف إطار أكثر اتساعًا، مع وجود 
تحوالت بارزة يف وجهات نظر الصحفيين تجاه األدوار المهنية التي تضطلع هبا 

وسائل اإلعالم يف المجتمع.)3(

اإلعالمي  اتجاهات  على  الصحفية  واألدوار  للوظائف  التطور  هذا  ويعتمد 
بالدور  المرتبطة  األولويات  أن  إلى  الدراسات  تشير  إذ  مهنته،  نحو  ومدركاته 
الصحفي، ووظائف الصحافة يف المجتمع تتأثر بدرجة أكرب بالبيئة السائدة والعالقات 
المحررين وزمالئهم، وأن  بين  اليومي  االجتماعية داخل غرفة األخبار، والتفاعل 

(1) Randal A. Beam, David H .Weaver and Bonnie J.Brownlee (2009): «Chang-
es in professionalism of U.S journalists in the turbulent twenty-first centu-
ry», Journalism and mass communication Quarterly, vol, 86,no,2, pp:277-
298.                                                                                            

(2) D. H .weaver and G.C wilhoit (1996): The American journalist in the 1990s: Ipd
(3) David. Pritchard , Paul R. Brewer and Florian Sauvageau( 2005): «changes 

in Canadian journalists ,views about the social and political roles of the 
news media : A Panel study1996-2003›, Canadian Journal Gazette, vol, 51, 
pp: 53-83.                                                                               
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تطور المفاهيم المتعلقة باألدوار المهنية والوظيفية التي تضطلع هبا وسائل اإلعالم 
تلك  تعمل من خاللها  التي  المجتمعية والسياسية  البيئة  التغيرات يف  يعكس مدى 

الوسائل.)1(

الدور  على  طرأت  تغيرات  حدوث  إلى  الدراسات  بعض  توصلت  فقد 
الوظيفي للصحف األمريكية خالل النصف الثاين من القرن العشرين، وأن هناك 
إلى  الوصفي  األسلوب  عن  التخلي  يف  تمثلت  الوظيفية  األدوار  يف  تحوالت 
االهتمام  مدى  تعكس  التي  التحليالت  وزيادة  العام،  الرأي  مصالح  عن  التعبير 
وما   2001 سبتمرب  من  عشر  الحادي  أحداث  فبعد  االجتماعية،  بالمسؤولية 
حظي  حيث  اإلنرتنت،  وازدهار  اإلرهاب  على  الحرب  من  الفرتة  تلك  واكب 
الدور التفسيري لألحداث بأعلى نسبة من تأييد الصحفيين، يف حين تراجع دور 
الصحفيين ناشرين للمعلومات بصورة حادة للغاية، كما لم يحظ دور الصحفيين 
يف حشد الرأي العام، أو القيام بدور مناهض للسلطة، إال بأقل قدر من المساندة 

مقارنة باألدوار المهنية األخرى.)2(

وبالمقارنة بين مفهوم األدوار المهنية لكل من الصحفيين يف بريطانيا وألمانيا 
وجد أن الصحفيين الربيطانيين قد ركزوا بدرجة أكرب على القيام بدور قناة توصيل 
عن  محايد  محرر  نفسه  إلى  الصحفي  ينظر  الدور  هذا  خالل  ومن  المعلومات 

(1) Patrick lee. Plaisance and Elizabeth A. Skewes ( 2003):» Personal and pro-
fessional dimensions of news work: exploring the link between Journalists 
,values and roles», Journalism and mass communication Quarterly,vol,80,n
o,4,pp:833-848.                                                                    

(2) D.H, Weaver, et al (2007) the American journalist in the 21st century: U.S. 
news people at the dawn of a new millennium (Mahwah, N .J: Lawrence 
Erlbaum Associates).
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األحداث باعتبار أنه مرآة لتفكير الرأي العام يف المجتمع، بينما تمسك الصحفيون 
األلمان بالدور المهني المرتبط بالدفاع الموجه الذي يتضمن القيام بدور المتحدث 
عن المجتمع مع االنحياز إلى تقديم األخبار والمشاركة يف حماية الديمقراطية. )1(

نظر  وجهات  لديهم  العرب  اإلعالميين  أن  عربية  دراسات  نتائج  وتشير 
متضاربة عن المهنة التي يعملون هبا، وأهنم يعانون من نقص االستقالل، واالفتقار 
يؤديها  التي  األدوار  أهم  وأن  العربية،)2(  اإلعالم  وسائل  يف  والمهنية  للنزاهة 
الصحفيون العرب حسب األهمية تتمثل يف: اإلصالح السياسي، وتوجيه الرأي 
العام، ونشر موضوعات لخدمة الصالح العام، ومنح صوهتم للفقراء والمشاركة 
المدنية، وأن االنعكاسات اإليجابية للتحول الديمقراطي يف بعض البلدان العربية 
التعبير، وتعددية وسائل  اتساع هامش حرية  المهنية ساهمت يف  على الممارسة 
أبرز  وأن  المجتمعية،  الرقابة  سلطة  وتفعيل  اإلعالمي،  العمل  وحرية  اإلعالم، 

المفاهيم التي ركز عليها التحول الديمقراطي للممارسة اإلعالمية هي: 

التحريض  الرأي اآلخر، واالبتعاد عن  التسامح، وقبول  التأكيد على أهمية 
وفرت  التغيرات  وأن  الخصوصية،  وغزو  التشهير  عن  االبتعاد  ثم  والعنف، 
إمكانات إيجابية للممارسة المهنية اإلعالمية تمثلت يف إمكانية الفهم والتحليل 
لألحداث المرتبطة بوقائع ومناسبات، واكتساب مهارات جديدة يف مجال العمل 

(1) Kocher (1986):» Bloodhounds or missionaries: Role definitions of German 
and British journalists», European journal of communication, vol, 1, pp: 
43-64.                                                                                                   

(2) Lawrence Pintak and Jeremy (2009):» Inside the Arab newsroom: Arab 
journalists evaluate themselves and the competition», Journalism Studies, 
vol, 10, no, 2, pp: 157 – 177.



إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف بيئة اإلعالم الرقمي

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

159إهداء حمدود التداول

اإلعالمي، ثم التصرف بمهنية إزاء األحداث والموضوعات المختلفة.)1(

ويف هذا اإلطار قام الباحث برصد األدوار الوظيفية للصحفيين التي قاستها 
المتنوعة،  وتفريعاهتا  متفاوتة  وبمسميات  مختلفة  بيئات  يف  السابقة  الدراسات 
تمكن من دمجها يف ستة أدوار رئيسة تفرع عن كل دور أربعة أدوار فرعية مثلت 

مؤشرات لقياس األدوار، وهذه األدوار هي:

حسن دبى الزويني، وسعد مطشـر عبد الصاحب )2009( »الممارسة اإلعالمية والتحول الديمقراطي   )1(
يف العراق – دراسة ميدانية للعاملين يف قنايت السومرية الفضائية والبغدادية الفضائية«، مجلة الباحث 

اإلعالمي، كلية اإلعالم، جامعة بغداد،  العدد 6-7، ص: 137-109.



إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف بيئة اإلعالم الرقمي

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 160

املؤشرات الفرعية لكل دوراألدوار الرئيسةم

الحصول على النشر واإلخبار1
المعلومات 

وتقديمها للجمهور 
أوالً بأول.

تجنب نشر 
الموضوعات 
التي يصعب 
التحقق من 

صدق مضمونها 
اإلخباري.

التركيز على 
األخبار 

والموضوعات 
التي تهم قطاعًا 

كبيرًا من 
الجمهور.

االهتمام 
بالموضوعات 

واألخبار 
الخفيفة 

والمسلية.

شرح وتفسير الشرح والتفسري2
القضايا 

والموضوعات 
المثارة

تحليل وتفسير 
السياسات 

والتشريعات 
واإلجراءات.

تقديم المعلومات 
واألفكار 

والتوجهات حول 
القضايا المثارة

تقديم متابعات 
تفصيلية 

لألحداث 
والقضايا 
المثارة.

تقييم ونقد القرارات النقد والرقابة3
والتنظيمات وتقديم 
مقترحات تطويره 

لها.

كشف 
الممارسات 
الخاطئة يف 

المجتمع

تقييم أداء 
مؤسسات 

المجتمع وكشف 
أوجه الخلل يف 

خدماتها.

كشف الفساد 
يف األنظمة 

والخدمات يف 
القطاعين العام 

والخاص.

املشاركة 4
اجملتمعية

التعرف على 
أولويات المواطنين 

بشأن مختلف 
القضايا ونقلها 

ألصحاب القرار.

إعطاء المواطنين 
العاديين فرصة 

للتعبير عن آرائهم 
بشأن الشؤون 

العامة.

تحفيز المواطنين 
على المشاركة يف 

مناقشة القضايا 
المجتمعية.

التحدث باسم 
الفئات المهمشة 

يف المجتمع.

التعبئة السياسية 5
والوطنية

تصوير القادة 
الوطنيين يف صورة 

إيجابية.

الدعوة 
للمصالحة ودعم 
الوحدة الوطنية.

تعزيز قيم الوالء 
الوطني واالنتماء 

القومي.

دعم السياسات 
الحكومية يف 

التنمية الوطنية.

التثقيف 6
والتوعية

االرتقاء 
باالهتمامات 

الفكرية والثقافية 
للمواطنين.

أبرز النماذج 
المجتمعية 

الناجحة 
وأشجعها.

محاربة األفكار 
المنحرفة 

والمخالفة لقيم 
المجتمع

نشر وتعزيز 
قيم المجتمع 

والمحافظة على 
هويته.
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ثامنااً: الدراسة امليدانية

1 ( اإلجراءات املنهجية للدراسة �

نوع الدراسة ومنهجها  �

بوصف  تسمح  التي  الوصفية  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وتحليل الظاهرة المدروسة، وقد وظفت المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات 
حيث  اإلعالمية،  الدراسات  يف  المتبع  االستبانة  أداة  باستخدام  الميداين  المسح 
األدوار  على  للتعرف  اإلحصائية  واألساليب  الطرق  استخدام  للباحث  يتيح 
الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين، ومدى مواكبتهم لبيئة اإلعالم الرقمي، 
تحديد  يف  يسهم  بما  ذلك،  على  المؤثرة  والعوامل  تواجههم،  التي  والتحديات 

أنماط تصف الظاهرة المدروسة وتحدد أوجه العالقة بين متغيراهتا.  

جمتمع الدراسة وعينتها �

استهدفت الدراسة القائمين باالتصال يف وسائل اإلعالم السعودية الحكومية 
والخاصة مجتمعًا للبحث، موزعة بصورة طبقية وفقًا لنوع الوسيلة )الصحافة 
الورقية، والصحافة اإللكرتونية، والقنوات الفضائية، والمحطات اإلذاعية( وقد 
الدراسة وفقًا  تمثيلها لمجتمع  الباحث  التي راعى  الدراسة  أفراد عينة  بلغ عدد 
إلجراءات العينة العشوائية الطبقية )203( مفردة توزعت على الذكور واإلناث 
بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة الذكور )85.7%( يف حين كانت نسبة اإلناث 
)14.3%(، وقد كان ما يقرب من )50.7%( من العينة من الفئة العمرية ما بين 
بنسبة  أكثر من 40 سنة   تبلغ أعمارهم  التي  العمرية  الفئة  تلتهم  31 و40 عامًا 
)25.6%( و )24.1%( منهم تراوحت أعمارهم بين 25 و30 سنة، وبلغ عدد 
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 )126( السعودي  اإلعالم  يف  باالتصال  القائمين  من  اإلعالم  يف  المتخصصين 
إعالميًا بنسبة مئوية مقدارها )62.1%( يحمل منهم درجة البكالوريوس ما نسبته 
)58.1%( وتوزع أفراد العينة وفقًا للوسيلة التي يعملون هبا بنسب متقاربة حيث 
اإللكرتونية  الصحافة  يف  منهم  و)55(  الفضائية،  القنوات  يف  منهم   )61( يعمل 
و)53( منهم يف الصحافة الورقية ومثل هذا العدد يف المحطات اإلذاعية، ومثل 
القطاع الحكومي ما نسبته )61.6( من المبحوثين، بينما مثل القطاع الخاص ما 
نسبته )38.4%(  وترتاوح سنوات الخربة ألغلب عينة الدراسة من ست سنوات 

إلى أكثر من عشر سنوات بنسبة مئوية مقدارها )%72.4(.

أداة مجع البيانات �

استخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع معلوماهتا باعتبارها األنسب يف تحقيق 
أهداف الدراسة المسحية للتحليل الكمي لمتغيرات الظاهرة بما يعرب عنها بصورة 
موضوعية، وقد استند الباحث يف بناء التساؤالت ومؤشرات قياس متغيرات الدراسة 
على ما انتهت إليه الدراسات السابقة من نماذج ومقاييس تم اختبارها يف بيئات بحثية 
مختلفة، كما قام الباحث بتطوير هذه المقاييس بما يتوافق مع بيئة الدراسة، وطبق 
المستهدفة  العينة  من  مفردة   )50( مقدارها  تجريبية  عينة  على  االستبانة  الباحث 

للتحقق من صدق االستبانة وثباهتا وجاءت النتائج كما يف الجدول التالي: 

الصدق �
 تم إجراء اختبار االتساق الداخلي )بيرسون( لعناصر االستبانة الذي يستهدف 
بحيث  إليه،  المنتمي  للمحور  الكلية  بالدرجة  محور  كل  عناصر  ارتباط  درجة  قياس 
تعرب قوة االرتباط وداللته اإلحصائية على نسبة عالية من تحقق الصدق يف تعبير العنصر 
عن المفهوم العام الذي يقيسه ودرجة انتمائه له، وجاءت نتائج االختبار  وفق ما يلي:
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احملور األول: األدوار الوظيفية لإلعالميني السعوديني �

جدول رقم )1(

معامالت ارتباط بنود المحور األول األدوار الوظيفية التي يسعى اإلعالميون 
السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه

)العينة الستطالعية: ن=50(

معامل الرتباطممعامل الرتباطمالبعد

النشر واإلخبار
1**0.69453**0.6320

2*0.35804**0.7244

الشرح والتفسري
5**0.79507**0.8933

6**0.77108**0.6182

الرقابة والنقد
9**0.748111**0.8473

10**0.811212**0.8467

املشاركة اجملتمعية
13**0.863915**0.9389

14**0.887916**0.8622

التعبئة السياسية والوطنية
17**0.750019**0.8580

18**0.875220**0.8524

التثقيف والتوعية
21**0.826023**0.7589

22**0.829624**0.7727

* دالة عند مستوى 0.05
** دالة عند مستوى 0.01
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احملور الثاني: األدوار املهنية لإلعالميني السعوديني �

جدول رقم )2(

معامالت ارتباط بنود المحور الثاين األدوار المهنية التي يوظفها اإلعالميون 
السعوديون يف إعداد المحتوى اإلعالمي بالدرجة الكلية للمحور.

)العينة الستطالعية: ن=50(

معامل الرتباطممعامل الرتباطم

1**0.75695**0.7260

2**0.77406**0.6892

3**0.82127**0.4330

4**0.80178**0.6650

** دالة عند مستوى 0.01 
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احملور الثالث: التغريات املؤثرة على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية �

جدول رقم )3(

معامالت ارتباط بنود المحور الثالث التغيرات التي أثرت على طبيعة العمل 
اإلعالمي يف البيئة الرقمية بالدرجة الكلية للمحور.

)العينة الستطالعية: ن=50(

معامل الرتباطممعامل الرتباطم

1**0.69804**0.8936

2**0.42225**0.8408

3**0.82806**0.8308

** دالة عند مستوى 0.01 
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البيئة  � تطورات  ملواكبة  السعوديني  لإلعالميني  التأهيلية  اجلهود  الرابع:  احملور 
اإلعالمية الرقمية

جدول رقم )4(

معامالت ارتباط بنود المحور الرابع الجهود التأهيلية لإلعالميين السعوديين 
لمواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية بالدرجة الكلية للمحور.

)العينة الستطالعية: ن=50(

معامل الرتباطممعامل الرتباطم

1*0.32154**0.6356

2**0.55065**0.7818

3**0.8165

* دالة عند مستوى 0.05

** دالة عند مستوى 0.01 
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احملور اخلامس: العوامل املؤثرة على األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني السعوديني  �
يف بيئة اإلعالم الرقمي

جدول رقم )5(

معامالت ارتباط بنود المحور الخامس العوامل المؤثرة

على األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين

يف بيئة اإلعالم الرقمي بالدرجة الكلية للمحور.

)العينة الستطالعية: ن=50(

معامل الرتباطممعامل الرتباطم

1**0.56965**0.5850

2**0.57656**0.5565

3**0.57527**0.5806

4**0.68778**0.6079

** دالة عند مستوى 0.01 

نتيجة معامل االرتباط  أن  إلى  الجداول )5،4،3،2،2،1(  النتائج يف  وتشير 
 )0.3215( بين  ما  قيمتها  تراوحت  االستبانة  محاور  لعبارات  )بيرسون( 
الصدق  يؤكد  ما  وهو  المؤشرات  لجميع  إحصائيًا  دالة  وهي  و)0.9389( 

اإلحصائي لالستابنة.
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الثبات: �
“ألفاكرونباخ”  معامل  ياستخدام  إحصائيًا  االستبانة  ثبات  الباحث  قاس 
بتطبيق االختبار مرتين: المرة األولى على العينة االستطالعية والثانية على مجموع 
مفردات العينة، وهذا االختبار عبارة عن متوسط معامل االرتباط لمؤشرات أو 
مؤشرات  بين  االرتباط  أن  مبدأ  على  قائم  وهو  بينها،  فيما  محور  كل  عبارات 
نتائج  المحور يشير إلى أن هذه المؤشرات تنتمي إلى محور واحد وقد جاءت 

اختبار الثبات لالستبانة كما يأيت:
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جدول رقم )6(

معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد وحماور الدراسة

)العينة الستطالعية: ن=50(

عدد البعد/احملور
البنود

معامل ثبات 
ألفا كرونباخ

40.43النشر واإلخبار

40.76الشرح والتفسري

40.83الرقابة والنقد

40.91املشاركة اجملتمعية

40.83التعبئة السياسية والوطنية

40.81التثقيف والتوعية

240.93احملور األول: األدوار الوظيفية اليت يسعى اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي

80.85احملور الثاني: األدوار املهنية اليت يوظفها اإلعالميون السعوديون يف إعداد احملتوى اإلعالمي

60.86احملور الثالث: التغريات اليت أثرت على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية

50.65احملور الرابع: اجلهود التأهيلية لإلعالميني السعوديني ملواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية

احملور اخلامس: العوامل املؤثرة على األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني السعوديني يف 
بيئة اإلعالم الرقمي

80.72

قيمته  تراوحت  الثبات  معامل  اختبار  نتائج  أن  إلى   )6( رقم  الجدول  يشير 
لجميع محاور الدراسة للعينتين االستطالعية والكلية ما بين )0.43( و)0.93( 
وتدل هذه الدرجات على مستوى عال من الثبات والتجانس الداخلي لمؤشرات 

محاور االستبانة.
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2 ( نتائج الدراسة امليدانية �

أولاً: إداراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية

جدول رقم )7(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا لألدوار الوظيفية
التي يسعى اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي

املتوسط األدوار الوظيفيةالرتتيب
احلسابي

الحنراف 
املعياري

مدى القيام 
بالدور

دائمًا4.580.59وظيفة التثقيف والتوعية1
أنشر وأعزز قيم اجملتمع وأسهم يف احملافظة على أ

هويته.
دائمًا4.670.62

أحارب األفكار املنحرفة واملخالفة لقيم ب
اجملتمع.

دائمًا4.670.71

دائمًا4.490.81أبرز النماذج اجملتمعية الناجحة وأشجعها.ج
أرتقي ابالهتمامات الفكرية والثقافية د

للمواطنني.
دائمًا4.470.80

دائمًا4.550.59وظيفة التعبئة السياسية والوطنية2
دائمًا4.790.56أعزز قيم الوالء الوطين واالنتماء الديين.أ

دائمًا4.650.71أدعو للمصاحلة ودعم الوحدة الوطنية.ب
دائمًا4.610.73أدعم السياسات احلكومية يف التنمية الوطنية.ج
غالبًا4.141.07أصور القادة الوطنيني يف صورة إجيابية.د
غالبًا4.130.53وظيفة النشر واإلخبار3
أجتنب نشر املوضوعات اليت يصعب التحقق أ

من صدق مضموهنا.
دائمًا4.480.90

أركز على األخبار واملوضوعات اليت هتم قطاعاً ب
كبرياً من اجلمهور.

دائمًا4.340.88
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املتوسط األدوار الوظيفيةالرتتيب
احلسابي

الحنراف 
املعياري

مدى القيام 
بالدور

دائمًا4.580.59وظيفة التثقيف والتوعية1
أنشر وأعزز قيم اجملتمع وأسهم يف احملافظة على أ

هويته.
دائمًا4.670.62

أحارب األفكار املنحرفة واملخالفة لقيم ب
اجملتمع.

دائمًا4.670.71

دائمًا4.490.81أبرز النماذج اجملتمعية الناجحة وأشجعها.ج
أرتقي ابالهتمامات الفكرية والثقافية د

للمواطنني.
دائمًا4.470.80

أحصل على املعلومات وأقدمها للجمهور أواًل ج
أبول.

دائمًا4.220.90

غالبًا3.471.08أهتم ابملوضوعات واألخبار اخلفيفة واملسلية.د
غالبًا3.870.91وظيفة املشاركة اجملتمعية4
أحفز املواطنني على املشاركة يف مناقشة أ

القضااي اجملتمعية.
غالبًا4.001.07

أعطي املواطنني العاديني فرصة للتعبري عن ب
آرائهم بشأن الشؤون العامة.

غالبًا3.961.10

أتعرف على أولوايت املواطنني بشأن خمتلف ج
القضااي وأنقلها ألصحاب القرار.

غالبًا3.891.10

غالبًا3.661.19أحتدث ابسم الفئات املهمشة يف اجملتمع.د
غالبًا3.780.79وظيفة الشرح والتفسري5
أقدم املعلومات واألفكار والتوجهات للجمهور أ

حول القضااي املثارة.
غالبًا3.900.97

غالبًا3.870.92اشرح وأفسر القضااي واملوضوعات املثارة.ب
أقدم متابعات تفصيلية لألحداث والقضااي ج

املثارة.
غالبًا3.851.08

أحلل وأانقش السياسات والتشريعات د
واإلجراءات.

غالبًا3.511.17
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املتوسط األدوار الوظيفيةالرتتيب
احلسابي

الحنراف 
املعياري

مدى القيام 
بالدور

دائمًا4.580.59وظيفة التثقيف والتوعية1
أنشر وأعزز قيم اجملتمع وأسهم يف احملافظة على أ

هويته.
دائمًا4.670.62

أحارب األفكار املنحرفة واملخالفة لقيم ب
اجملتمع.

دائمًا4.670.71

دائمًا4.490.81أبرز النماذج اجملتمعية الناجحة وأشجعها.ج
أرتقي ابالهتمامات الفكرية والثقافية د

للمواطنني.
دائمًا4.470.80

غالبا3.610.83وظيفة الرقابة والنقد6
غالبًا3.970.91أكشف املمارسات اخلاطئة يف اجملتمع.أ

أقيم أداء مؤسسات اجملتمع وأكشف أوجه ب
اخللل يف خدماهتا.

غالبًا3.671.08

أقيم وأنقد القرارات والتنظيمات وأقدم ج
مقرتحات تطويرية هلا.

غالبًا3.441.04

أكشف الفساد يف األنظمة واخلدمات يف د
القطاعني العام واخلاص.

غالبًا3.371.20

غالبًا4.090.50الدرجة الكلية لألدوار الوظيفية

* المتوسط من 5 درجات

اإلعالميين  أن  إلى   )7( رقم  الجدول  يف  ظهرت  كما  الدراسة  نتائج  تشير 
السعوديين – عينة الدراسة – لديهم رؤية نحو األدوار الوظيفية التي يسعون لتبنيها 
يف أدائهم اإلعالمي بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/4.09( بينما تبنوا 
بالمرتبة األولى وظيفة التثقيف والتوعية المجتمعية من خالل نشر قيم المجتمع 
وتعزيزها والمساهمة يف الحفاظ على هويته، ومحاربة األفكار المنحرفة وإبراز 
النماذج المجتمعية الناجحة، واالرتقاء باالهتمامات الفكرية والثقافية للمواطنين 
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وذلك بصفة دائمة بلغ متوسط تحققها )5.00/4.58(.

التعبئة  السعوديون على تحقيق وظيفة  الثانية عمل اإلعالميون  المرتبة  ويف 
السياسية والوطنية عرب تعزيز قيم الوالء الوطني واالنتماء الديني، ودعم الوحدة 
الوطنية والسياسات الحكومية والتنموية وتعزيز الصورة اإليجابية للقادة الوطنيين 

وذلك بصفة دائمة بلغ متوسط تحققها )5.00/4.55(.

نشر  تجنب  خالل  من  الثالثة  بالمرتبة  واإلخبار  النشر  وظيفة  حلت  بينما 
األخبار  على  والرتكيز  مضموهنا  صدق  من  التحقق  يصعب  التي  الموضوعات 
بأول  أواًل  للجمهور  المعلومات  وتقديم  الجمهور،  من  كبيرًا  قطاعا  هتم  التي 
تحققها  متوسط  بلغ  غالبة  بصفة  وذلك  والمسلية  الخفيفة  باألخبار  واالهتمام 

.)5.00/4.13(

تحفيز  خالل  من  الرابعة  بالمرتبة  المجتمعية  المشاركة  وظيفة  وجاءت 
المواطنين لمناقشة القضايا وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم ونقلها ألصحاب 
القرار والتحدث باسم الفئات المهمشة يف المجتمع، وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط 

تحققها )5.00/3.87(.

والتفسير  الشرح  وظيفة  الخامسة  المرتبة  يف  السعوديون  اإلعالميون  وتبنى 
عرب تقديم المعلومات واألفكار الشارحة والمفسرة للقضايا المطروحة، وعرض 
متابعات تفصيلية لألحداث وتحليل ومناقشة السياسات والتشريعات واإلجراءات 

التي هتم المجتمع، وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/3.78(.

بينما حلت يف المرتبة السادسة وظيفة الرقابة والنقد التي يكشف من خاللها 
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اإلعالميون الممارسات الخاطئة ويقيمون أداء مؤسسات المجتمع وأوجه الخلل 
يف الخدمات المقدمة، وكشف الفساد يف األنظمة والخدمات يف القطاعين العام 

والخاص، وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/3.61(.

* * *
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ثانيااً: إداراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم املهنية
جدول رقم )8(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول األدوار 
المهنية التي يوظفها اإلعالميون السعوديون يف إعداد المحتوى اإلعالمي.

األدوار املهنية
املتوسط 
احلسابي

الحنراف 
املعياري

الرتتيب
مدى القيام 

بالدور

دائمًا4.310.931صحافة اخلرب

غالبًا4.060.982صحافة الثقافة والتوعية وتعزيز القيم.

غالبًا3.801.053الصحافة الستقصائية

غالبًا3.791.114صحافة التفسري والتحليل

غالبًا3.731.035صحافة الرأي.

غالبًا3.700.996صحافة النقد والرقابة.

أحيانًا3.311.327صحافة الرتفيه والتسلية.

أحيانًا3.121.448صحافة األفراد

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

تشير نتائج الدراسة كما ظهرت يف الجدول رقم )8( أن اإلعالميين السعوديين 
الوسائل  عرب  الخرب  صحافة  يف  المتمثل  المهني  الدور  على  ركزوا  الدراسة  عينة 
 )5.00/4.31( تحققها  متوسط  بلغ  دائمة  بصفة  للجمهور  وصوال  األسرع 
الصحافة  جاءت  بينما  األخرى،  المهنية  باألدوار  مقارنة  األولى  بالمرتبة  وذلك 
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الثقافية بالرتكيز على موضوعات الثقافة والتوعية وتعزيز القيم الدور المهني الثاين 
لإلعالميين السعوديين وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/4.06( 
ويف المرتبة الثالثة تبنى اإلعالميون السعوديون الدور المهني المتمثل يف الصحافة 
االستقصائية من خالل المتابعات التفصيلية لما وراء الخرب وذلك بصفة غالبة بلغ 

متوسط تحققها )5.00/3.80(.

والموضوعات،  للقضايا  والتحليلي  التفسيري  الدور  الرابعة  بالمرتبة  وجاء 
المهني  الدور  تاله   ،)5.00/3.79( تحققها  متوسط  بلغ  غالبة  بصفة  وذلك 
المتمثل يف صحافة الرأي بمتوسط )5.00/3.73( ثم الدور النقدي والرقابي 
بمتوسط )5.00/3.70(، بينما جاء يف مرتبة متأخرة التحول من الموضوعات 
ويف   )5.00/3.31( بمتوسط  والتسلية  الرتفية  موضوعات  إلى  اإلخبارية 
منصة  عرب  العمل  إلى  المؤسسي  اإلعالمي  العمل  من  التحول  األخيرة  المرتبة 

فردية بمتوسط )5.00/3.12(.

* * *
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ثالثااً: التغريات اليت أثرت على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية

جدول رقم )9(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة
حول التغيرات التي أثرت على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية.

التغريات يف طبيعة العمل اإلعالمي
املتوسط 
احلسابي

الحنراف 
املعياري

الصفةالرتتيب

دمج أكثر من وسيلة )نص، صورة، فيديو، 
صوت( يف معاجلة احملتوى.

غالبًا4.071.081

تبين أشكال إعالمية ذات طبيعة مغايرة لألشكال 
التقليدية.

غالبًا4.010.962

غالبًا3.991.063الرتكيز على الصورة والنصوص القصرية.

الرتكيز على العمل اإلعالمي املتخصص 
واستهداف مجهور حمدد

غالبًا3.981.014

التشارك مع اجلمهور يف إنتاج احملتوى والتفاعل 
مع أفكارهم.

غالبًا3.911.155

توظيف اإلحصاءات والرسوم واجلداول يف 
احملتوى اإلعالمي.

غالبًا3.881.156

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

تشير نتائج الدراسة كما ظهرت يف الجدول رقم )9( أن اإلعالميين السعوديين 
عينة الدراسة يرون أن أهم التغيرات التي أحدثتها البيئة الرقمية على طبيعة العمل 
اإلعالمي هي: يف دمج أكثر من وسيلة يف معالجة المحتوى عرب النص والصورة 
 )5.00/4.07( متوسطها  بلغ  غالبة  بصفة  وذلك  والفيديو  الصوت  ومقاطع 
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يليها بالمرتبة الثانية تبني أشكال إعالمية ذات طبيعة مغايرة لألشكال التقليدية، 
وذلك بصفة غالبة بلغ متوسطها )5.00/4.01( ثم تالها بالمرتبة الثالثة الرتكيز 

على الصورة والنصوص القصيرة بصفة غالبة بلغ متوسطها )5.00/3.99(.

ورأى اإلعالميون السعوديون عينة الدراسة أن الرتكيز على العمل اإلعالمي 
على  تأثيره  يف  الرابعة  المرتبة  يف  يأيت  محدد.  جمهور  واستهداف  المتخصص 
متوسطها  بلغ  غالبة  بصفة  وذلك  الرقمية  للبيئة  نتيجة  اإلعالمي  العمل  طبيعة 
)5.00/3.98( ويف المرتبة الخامسة التشارك مع الجمهور يف إنتاج المحتوى 
جاء  األخيرة  المرتبة  ويف   )5.00/3.91( بلغ  بمتوسط  أفكارهم  مع  والتفاعل 
توظيف اإلحصاءات والرسوم والجداول يف المحتوى اإلعالمي بمتوسط مقداره 

)5.00/3.88(

* * *
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رابعااً: التأهيل ملواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية

جدول رقم )10(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول الجهود 
التأهيلية لإلعالميين السعوديين لمواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية.

م
اجملال التأهيلي والتطويري ملواكبة البيئة 

الرقمية
املتوسط 
احلسابي

الحنراف 
املعياري

الصفةالرتتيب

دائمًا4.580.581التعلم الذايت وتطوير قدرايت بشكل خاص.1

االلتحاق بدورات تدريبية مهنية يف جمال 2
عملي جبهد خاص مين.

غالبًا3.721.242

االنتقال إىل وسيلة أخرى أكثر استخداماً 4
للبيئة اإلعالمية الرقمية.

أحيانًا3.351.383

االلتحاق بدورات تدريبية مهنية يف جمال 3
عملي عرب مؤسسيت.

أحيانًا3.181.384

االلتحاق بدورات تدريبية مهنية يف جمال 5
عملي عرب مؤسسات ماحنة.

أحيانًا3.131.485

غالبًا3.590.91المتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

رتب اإلعالميون السعوديون عينة الدراسة كما يف نتائج الدراسة المعروضة 
يف الجدول رقم )10( الجهود التأهيلية لمواكبة تطورات البيئة اإلعالمية الرقمية 
بلغ  األولى  بالمرتبة  دائمة  بصفة  خاص  بشكل  الذايت  التعلم  على  اعتمادهم  يف 
اعتمادهم  الثانية  المرتبة  يف  جاء  بينما   )5.00/4.58( عليه  االعتماد  متوسط 
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جهدهم الخاص يف االلتحاق بدورات تدريبية مهنية يف مجال العمل بصفة غالبة 
بلغ متوسط االعتماد عليها )5.00/3.72( ثم تال ذلك بالمرتبة الثالثة االنتقال 
إلى وسيلة إعالمية أخرى أكثر استخدامًا للبيئة اإلعالمية الرقمية بمتوسط مقداره 
)5.00/3.35( ويف المرتبة الرابعة اعتمد اإلعالميون السعوديون على الدورات 
التي تنظمها مؤسساهتم بمتوسط مقداره )5.00/3.18( ويف  المهنية  التدريبية 
مهنية يف مجال عملهم  تدريبية  بدورات  االلتحاق  اعتمدوا على  األخيرة  المرتبة 

عرب مؤسسات مانحة بمتوسط مقداره )5.00/3.13(.

* * *
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خامسااً: العوامل املؤثرة على األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني السعوديني 

السعوديين  اإلعالميين  إداراك  على  المؤثرة  العوامل  الدراسة  اختربت 
عرب  رصد  الذي  الهرمي  التسلسل  نموذج  يف ضوء  والمهنية  الوظيفية  ألدوارهم 
الوظيفية  األدوار  على  المؤثرة  المتغيرات  مختلفة  بيئات  ويف  ممتدة  دراسات 

والمهنية للصحفيين، ويمكن عرض نتائج تأثير هذه العوامل وفق اآليت:
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)1( العالقة بني متغريات البيئة الرقمية واألدوار الوظيفية لإلعالميني السعوديني

جدول رقم )11(

معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات أفراد عينة البحث

يف األدوار الوظيفية ومتغيرات بيئة اإلعالم الرقمي.

* دالة عند مستوى 0.05      ** دالة عند مستوى 0.01
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عالقة  وجود  إلى   )11( رقم  الجدول  يف  ظهرت  كما  الدراسة  نتائج  تشير 
طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين إدارك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم 
داللتها  بلغت  المدروسة  الرقمية  البيئة  لمتغيرات  الكلية  والدرجة  الوظيفية 
دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود  االرتباط  معامل  أظهر  كما   )**0.213(
إحصائيًا يف درجتها الكلية مع متغيرات )صحافة المواطن، والمنافسة العالمية، 
وتوجهاهتا  الوسيلة  وسياسة  اإلعالمي،  العمل  طبيعة  يف  الجوهري  والتغير 
نحو دورها المجتمعي( وانتفت هذه العالقة الكلية مع بقية المتغيرات، وهي: 
اإلعالمية،  التشريعات  تفعيل  وضعف  التطوير،  على  المشجعة  البيئة  )ضعف 

وبطء برامج التعليم والتدريب(.

وبقراءة تفصيلية لعالقة المتغيرات ذات العالقة باألدوار الوظيفية فإن نتيجة 
الدراسة تشير إلى:

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين سياسة الوسيلة وتوجهاهتا . 1
والشرح  النشر واإلخبار )0.20**(  وأدوار  المجتمعي،  نحو دورها 
والتعبئة   )*0.16( المجتمعية  والمشاركة   )**0.21( والتفسير 

السياسية والوطنية )0.22**( والتثقيف والتوعية )0.26**(.

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين التغير الجوهري يف طبيعة . 2
العمل اإلعالمي مهنيًا ووظيفيًا، وأدوار الشرح والتفسير )0.26**( 
والوطنية  السياسية  والتعبئة   )**0.19( المجتمعية  والمشاركة 

)0.14*( والتثقيف والوعي )0.29**(.

المواطن، . 3 بروز صحافة  بين  إحصائيًا  دالة  وجود عالقة طردية موجبة 
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التثقيف  ودوري  الحدث،  موقع  من  األخبار  نقل  يف  الحيوي  ودوره 
والتوعية )0.19**( والتعبئة السياسية والوطنية )0.15*(.

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين المنافسة العالمية يف ظل . 4
النشر  ودوري  للحدود،  عابرة  إعالمية  مؤسسات  عرب  التقني  التطور 

واإلخبار )0.15*( والتثقيف والتوعية )0.19**(

* * *
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)2( الفروق بني املتغريات الشخصية لإلعالميني السعوديني
وأدوارهم الوظيفية

جدول رقم )12(

اختبار )ت( وتحليل التباين األحادي )ف(
لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية

لإلعالميين السعوديين باختالف المتغيرات الشخصية

العددالنوعاألدوار الوظيفية
املتوسط 
احلسابي

الحنراف 
املعياري

القيمة
مستوى 
الدللة

التعليق

النشر واإلخبار
1744.100.51ذكر

2.030.0440.05
294.310.61أنثى

املشاركة اجملتمعية
1743.820.92ذكر

1.970.0510.05
294.180.79أنثى

جمموع املتغرياألدوار الوظيفية
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

التعليقالدللة

الخبرةالنشر واإلخبار
2.7530.92

3.430.0180.05
53.291990.27

السعوديين  اإلعالميين  إدارك  بين  دالة  فروق  وجود  مدى  الدراسة  قاست 
ألدوارهم الوظيفية باختالف سماهتم الشخصية )النوع، والتخصص، والمؤهل 

العلمي، والخربة(. 
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فروق  إلى وجود  الجدول رقم )12(  الدراسة كما ظهرت يف  نتائج  وتشير 
اإلعالميين  إدراك  أن  يعني  وهذا  والخربة،  النوع  متغيري  يف  إحصائيًا  دالة 
ألدوارهم الوظيفية يختلف عند الذكور واإلناث، كما أنه يختلف بين أصحاب 
المتغيرات  لعالقة  تفصيلية  وبقراءة  القصيرة،  الخربة  وأصحاب  الطويلة  الخربة 

ذات العالقة باألدوار الوظيفية فإن نتيجة الدراسة تشير إلى:

األدوار: . 1 يف   0.05 مستوى  عند  دالة  )ت(  قيم  أن  إلى  النتيجة  تشير 
إلى وجود فروق  يشير  المجتمعية(، مما  )النشر واإلخبار، والمشاركة 
ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية 
التي يسعى اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي، يف هذين 
الفروق لصالح عينة  تلك  العينة، وكانت  نوع  تعود الختالف  الدورين 

اإلناث.

تشير النتيجة إلى أن قيمة )ف( دالة عند مستوى 0.05 يف دور )النشر . 2
واإلخبار(، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 
عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية التي يسعى اإلعالميون السعوديون 
لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي يف هذا الدور، تعود الختالف عدد سنوات 

خربة أفراد العينة يف العمل اإلعالمي. 

* * *
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)3( الفروق بني املتغريات اإلعالمية لإلعالميني السعوديني
وأدوارهم الوظيفية

جدول رقم )13(

اختبار )ت( وتحليل التباين األحادي )ف(
لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية

لإلعالميين السعوديين باختالف المتغيرات اإلعالمية.

املتغرياألدوار الوظيفية
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 
الدللة

التعليق

الوسيلةالنشر واإلخبار
2.1230.71

2.600.0530.05
53.931990.27

الوسيلةالرقابة والنقد
6.0532.02

3.020.0310.05
132.961990.67

العددامللكيةاألدوار الوظيفية
املتوسط 
احلسابي

الحنراف 
املعياري

القيمة
مستوى 
الدللة

التعليق

املشاركة 
اجملتمعية 

1253.750.98حكومية
2.530.0120.01

784.080.76خاصة

الرقابة والنقد
1253.500.86حكومية

2.490.0140.01
783.790.75خاصة

السعوديين  اإلعالميين  إدارك  بين  دالة  فروق  وجود  مدى  الدراسة  قاست 
وملكية  الوسيلة،  )نوع  اإلعالمية  متغيراهتم  باختالف  الوظيفية،  ألدوارهم 

الوسيلة(. 
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فروق  إلى وجود  الجدول رقم )13(  الدراسة كما ظهرت يف  نتائج  وتشير 
ألدوارهم  اإلعالميين  إدراك  أن  يعني  وهذا  المتغيرين،  هذين  يف  إحصائيًا  دالة 
الوظيفية يختلف حسب نوع الوسيلة اإلعالمية من إذاعة أو تلفزيون أو صحافة 
ورقية أو صحافة إلكرتونية، كما أنه يختلف تبعًا للملكية الحكومية والخاصة، 
نتيجة  فإن  الوظيفية،  باألدوار  العالقة  ذات  المتغيرات  لعالقة  تفصيلية  وبقراءة 

الدراسة تشير إلى:

تشير النتيجة إلى أن قيم )ف( دالة عند مستوى 0.05 يف أدوار: )النشر . 1
داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  مما  والنقد(  والرقابة  واإلخبار، 
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية التي يسعى 
اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي يف تلك األدوار، تعود 

الختالف الوسيلة اإلعالمية التي يعمل هبا أفراد العينة.

تشير النتيجة إلى أن قيم )ت( دالة عند مستوى 0.01 يف األبعاد: )الرقابة . 2
فروق ذات داللة  إلى وجود  يشير  المجتمعية(. مما  المشاركة  والنقد، 
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية التي يسعى 
اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي يف تلك األبعاد، تعود 
العينة، وكانت  أفراد  التي يعمل هبا  الوسيلة اإلعالمية  الختالف ملكية 
تلك الفروق لصالح أفراد العينة الذين يعملون يف وسيلة إعالمية ذات 

ملكية خاصة.

* * *
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)4( العالقة بني متغريات البيئة الرقمية
واألدوار املهنية لإلعالميني السعوديني

جدول رقم )14(

معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين األدوار المهنية
لإلعالميين السعوديين والعوامل المؤثرة عليها يف بيئة اإلعالم الرقمي

تشير نتائج الدراسة كما ظهرت يف الجدول رقم )14( إلى وجود عالقة طردية 
موجبة ذات داللة إحصائية بين إدارك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم المهنية 

والدرجة الكلية لمتغيرات البيئة الرقمية المدروسة بلغت داللتها )0.30**(. 
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يف  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود  االرتباط  معامل  أظهر  كما 
وضعف  العالمية،  والمنافسة  المواطن،  )صحافة  متغيرات  مع  الكلية  درجتها 
تفعيل األنظمة اإلعالمية، والتغير الجوهري يف طبيعة العمل اإلعالمي، وسياسة 
مع  الكلية  العالقة  هذه  وانتفت  المجتمعي(.  دورها  نحو  وتوجهاهتا  الوسيلة 
برامج  وبطء  المهني،  وااللتزام  التطوير  على  المشجعة  البيئة  )ضعف  متغيري: 

التعليم والتدريب(.

نتيجة  فإن  المهنية  باألدوار  العالقة  ذات  المتغيرات  لعالقة  تفصيلية  وبقراءة 
الدراسة تشير إلى:

المواطن . 1 صحافة  بروز  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود 
صحافة  وأدوار:  الحدث،  موقع  من  األخبار  نقل  يف  الحيوي  ودوره 
والصحافة   )*0.15( النقد  وصحافة   )*0.17( االستقصاء 
الرتفيه  وصحافة   )**0.24( الخرب  وصحافة   )**0.18( الثقافية 

)0.18**( وصحافة األفراد )0.15*(

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين التغير الجوهري يف طبيعة . 2
العمل اإلعالمي مهنيًا ووظيفيًا وأدوار: صحافة االستقصاء )0.26**( 
وصحافة الرأي )0.30**( وصحافة التفسير )0.27**( وصحافة 
الخرب  وصحافة   )**0.31( الثقافية  والصحافة   )**0.33( النقد 

)0.22**( وصحافة الرتفيه )0.15*( وصحافة األفراد )0.16*(

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين سياسة الوسيلة وتوجهاهتا . 3
 )**0.20( االستقصاء  صحافة  وأدوار:  المجتمعي،  دورها  نحو 
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وصحافة   )*0.17( التفسير  وصحافة   )**0.20( الرأي  وصحافة 
النقد )0.26**( والصحافة الثقافية )0.22**(

وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين المنافسة العالمية يف ظل . 4
وأدوار: صحافة  للحدود،  عابرة  إعالمية  التقني عرب مؤسسات  التطور 
التفسير  وصحافة   )*0.17( الرأي  وصحافة   )*0.18( االستقصاء 
)0.16*( وصحافة النقد )0.19**( والصحافة الثقافية )0.14*( 

وصحافة الرتفيه )0.14*( 

األنظمة . 5 تفعيل  ضعف  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود 
 )*0.14( االستقصاء  صحافة  وأدوار:  اإلعالمية،  والتشريعات 

وصحافة التفسير )0.15*( والصحافة الثقافية )0.16*( 

التعليم . 6 برامج  بطء  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود 
الرأي  )صحافة  وأدوار:  الرقمية،  البيئة  مواكبة  يف  المهني  والتدريب 

)0.16*( والصحافة الثقافية )0.15*(. 

* * *
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)5( العالقة بني املتغريات الشخصية واألدوار املهنية لإلعالميني السعوديني

جدول رقم )15(

اختبار تحليل التباين األحادي )ف(
لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول األدوار المهنية

التي يوظفها اإلعالميون السعوديون يف إعداد المحتوى اإلعالمي
باختالف الوسيلة اإلعالمية.

األدوار املهنية
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 
الدللة

التعليق

صحافة النقد 

بني 
اجملموعات

16.0335.35
5.820.0010.01

داخل 
اجملموعات

182.641990.92

الصحافة الفردية

بني 
اجملموعات

29.99310.00
5.130.0020.01

داخل 
اجملموعات

387.931991.95

الدرجة الكلية 
لألدوار املهنية

بني 
اجملموعات

4.5831.53
2.820.0400.05

داخل 
اجملموعات

107.581990.54

السعوديين  اإلعالميين  إدارك  بين  دالة  فروق  وجود  مدى  الدراسة  قاست 
والمؤهل  والتخصص،  )النوع،  الشخصية  سماهتم  باختالف  المهنية  ألدوارهم 

العلمي، والخربة( ومتغيراهتم اإلعالمية )نوع الوسيلة، وملكية الوسيلة(.
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الداللة  انتفاء   )15( رقم  الجدول  يف  ظهرت  كما  الدراسة  نتائج  وتشير   
والخربة  العلمي  والمؤهل  والتخصص  النوع  متغيرات  يف  للفروق  اإلحصائية 
إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  إلى  نفسه  الوقت  يف  تشير  أهنا  إال  الوسيلة،  وملكية 
يف  اإلعالمية  الوسيلة  نوع  باختالف  المهنية  ألدوارهم  اإلعالميين  إدراك  يف 
الدرجة الكلية لألدوار المهنية، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين استجابات عينة الدراسة حول تلك األدوار المهنية التي يوظفها اإلعالميون 
اإلعالمية  الوسيلة  الختالف  تعود  اإلعالمي،  المحتوى  إعداد  يف  السعوديون 
صحافة  أو  ورقية  صحافة  أو  تلفزيون  أو  إذاعة  من  العينة،   أفراد  هبا  يعمل  التي 
إلكرتونية، وبقراءة تفصيلية لهذا الفرق فإن قيمة )ف( دالة عند مستوى 0.05، 

فأقل يف األدوار المهنية المتمثلة يف: )صحافة النقد، وصحافة األفراد(. 

* * *
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تاسعااً: تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها

نتيجة  ومتغيراهتا  عناصرها  يف  جوهرية  تحوالت  اإلعالمية  البيئة  شهدت 
العملية  بدورها على عناصر  انعكست  التي  المتسارعة  االتصال  تقنية  لتطورات 
اإلعالمية برمتها، ومثلت يف الوقت نفسه تحّدًيا للممارسة اإلعالمية التي كانت 

سائدة إلى وقت قريب. 

لذا سعت هذه الدراسة إلى: التعرف على األدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين 
تواجههم،  التي  والتحديات  الرقمي،  اإلعالم  لبيئة  مواكبتهم  ومدى  السعوديين، 

والعوامل المؤثرة على ذلك.

 (Role واستندت الدراسة يف بناء متغيراهتا وتفسير نتائجها على نظرية الدور
والمهنية  الوظيفية  إدراكات اإلعالميين ألدوارهم  تباين  إلى  تشير  التي   Theory)

استنادًا إلى عدد من المتغيرات الشخصية والتنظيمية وبيئة العمل، وأن مدركاهتم 
قد ترتك تأثيرًا مهمًا على إنتاج المحتوى اإلعالمي، الذي ربما أثر بشكل مباشر أو 
غير مباشر على حجم االضطالع بالمسؤولية االجتماعية لإلعالميين يف المجتمع، 
(Hierarchical Model of News influenc- يونموذج تأثيرات التسلسل الهرم
يدرك هبا  التي  الكيفية  تؤثر يف  التي  العوامل  أنواع من  إلى خمسة  يشير  الذي   es)

اإلعالميون دورهم الوظيفي والمهني.

واستهدفت الدراسة القائمين باالتصال يف وسائل اإلعالم السعودية الحكومية 
)الصحافة  الوسيلة  لنوع  وفقًا  طبقية  بصورة  موزعة  للبحث،  مجتمعًا  والخاصة 

الورقية، والصحافة اإللكرتونية، والقنوات الفضائية، والمحطات اإلذاعية(.
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وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة التي راعى الباحث تمثيلها لمجتمع الدراسة 
يف  الكمي  المنهج  باستخدام   )203( الطبقية  العشوائية  العينة  إلجراءات  وفقًا 
وصف موضوعها وطبيعة العالقة بين متغيراهتا، وانتهت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

إدارك اإلعالميني السعوديني ألدوار الوظيفية: �

يف  لتبنيها  يسعون  التي  الوظيفية  أدوارهم  السعوديون  اإلعالميون  يدرك 
تبنوا  بينما   )5.00/4.09( تحققها  متوسط  بلغ  غالبة  بصفة  اإلعالمي  أدائهم 
بالمرتبة األولى وظيفة التثقيف والتوعية المجتمعية من خالل نشر قيم المجتمع 
وتعزيزها والمساهمة يف الحفاظ على هويته ومحاربة األفكار المنحرفة، وإبراز 
النماذج المجتمعية الناجحة واالرتقاء باالهتمامات الفكرية والثقافية للمواطنين، 
وذلك بصفة دائمة بلغ متوسط تحققها )5.00/4.58( ويف المرتبة الثانية عمل 
اإلعالميون السعوديون على تحقيق وظيفة التعبئة السياسية والوطنية عرب تعزيز 
قيم الوالء الوطني واالنتماء الديني، ودعم الوحدة الوطنية والسياسات الحكومية 
والتنموية وتعزيز الصورة اإليجابية للقادة الوطنيين وذلك بصفة دائمة بلغ متوسط 
تحققها )5.00/4.55( بينما حلت وظيفة النشر واإلخبار بالمرتبة الثالثة من 
خالل الرتكيز على األخبار التي هتم قطاعا كبيرًا من الجمهور وتقديم المعلومات 
للجمهور أواًل بأول، وتجنب نشر الموضوعات التي يصعب التحقق من صدق 
مضموهنا، واالهتمام باألخبار الخفيفة والمسلية وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط 
الرابعة  بالمرتبة  تحققها )5.00/4.13( وجاءت وظيفة المشاركة المجتمعية 
من خالل تحفيز المواطنين لمناقشة القضايا وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم 
وذلك  المجتمع،  يف  المهمشة  الفئات  باسم  والتحدث  القرار  ألصحاب  ونقلها 
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بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/3.87( وتبنى اإلعالميون السعوديون 
واألفكار  المعلومات  تقديم  عرب  والتفسير  الشرح  وظيفة  الخامسة  المرتبة  يف 
لألحداث  تفصيلية  متابعات  وعرض  المطروحة  للقضايا  والمفسرة  الشارحة 
وتحليل ومناقشة السياسات والتشريعات واإلجراءات التي هتم المجتمع، وذلك 
بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها )5.00/3.78( بينما حلت يف المرتبة السادسة 
الخاطئة  الممارسات  التي يكشف من خاللها اإلعالميون  الرقابة والنقد  وظيفة 
ويقيمون أداء مؤسسات المجتمع وأوجه الخلل يف الخدمات المقدمة، وكشف 
الفساد يف األنضمة والخدمات يف القطاعين العام والخاص، وذلك بصفة غالبة 

بلغ متوسط تحققها )5.00/3.61(. 

اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما انتهت إليه دراسة آل علي يف ترتيب بعض 
وتعزيز  للجمهور  التثقيفي  الدور  بروز  إلى  أشارت  حيث  الوظيفية  األدوار 
التسامح والتنوع الثقايف، ودعم برامج التطوير الوطني، ودعم سياسة الحكومة، 
بينما  بالمرتبة األخيرة.  الذي جاء  الرقابة والنقد  إلى  التي تميل  وتراجع األدوار 
اختلف ترتيب اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية مع أنفسهم مع اختالف 
متغير الزمن حيث تباينت مدركاهتم نحو أدوارهم الوظيفية مع دراسة الصبيحي 
التي يفصلها عن هذه الدراسة ثمان سنوات، واختلفت أيضًا نتائج هذه الدراسة 
أدوارهم  نحو  المصريين  الصحفيين  تناولت تصورات  التي  العسوي  دراسة  مع 
الوظيفية فقد أشارت إلى بروز الدور الُميَسر الذي يوفر منربًا للتعبير للمواطنين 
العاديين ويمكنهم من المشاركة عرب وسائل اإلعالم، الذي حل يف هذه الدراسة 
بالمرتبة الرابعة، والدور الراصد والمراقب، الذي جاء بالمرتبة الثانية بينما رتبه 
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اإلعالميون السعوديون يف هذه الدراسة بالمرتبة السادسة، وكذلك دراسة فهمي 
حول تصورات الصحفيين األكراد ألدوارهم الوظيفية التي انتهت إلى أن الدور 
بالمرتبة الخامسة، ثم دور  المّفِسر يف الرتتيب األول الذي جاء يف هذه الدراسة 
الدور  ثم  الدراسة،  هذه  مع  تريبه  اتفق  الذي  الناشر  الدور  تاله  والحشد  التعبئة 
التنموي ثم الدور الرقابي، ثم الدور الموالي، التي تباين ترتيبها مع هذه الدراسة.

الباحثون يف  التي اختربها  الدور  نظرية  تأكيد فرضية  إلى  التباينات  وتشير هذه 
تباين إدراكات اإلعالميين نحو أدوارهم  النتائج  بيئات مهنية متعددة فأظهرت هذه 
الوظيفية  األدوار  ترتيب  يف  واضحة  فروق  وجود  الباحث  الحظ  إذ  الوظيفية، 

لإلعالميين من بيئة إلى أخرى، بل إن هذا التباين قد يحدث يف البيئة الواحدة.

لإلعالميين  الوظيفية  األدوار  برتتيب  يتعلق  فيما  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن 
المواطنين  بتحفيز  يهتم  الذي  المجتمعية  المشاركة  دور  تأخر  أن  إلى  السعوديين 
القرار  ألصحاب  ونقلها  آرائهم،  عن  للتعبير  فرصة  وإعطائهم  القضايا  لمناقشة 
الشرح  ودور  الرابعة،  المرتبة  إلى  المجتمع  يف  المهمشة  الفئات  باسم  والتحدث 
والتفسير عرب تقديم المعلومات واألفكار الشارحة والمفسرة للقضايا المطروحة، 
وعرض متابعات تفصيلية لألحداث، ودور الرقابة والنقد الذي يكشف الممارسات 
المقدمة  الخدمات  يف  الخلل  وأوجه  المجتمع،  مؤسسات  أداء  ويقيم  الخاطئة 
نشاطهم  عرب  السعوديين  اإلعالميين  أن  إلى  يشير  والخاص،  العام  القطاعين  يف 
المؤسسي ال زالوا غير قادرين على تبني الوظائف الرئيسة لمهنة اإلعالم ووظائفه 
يف المجتمع إال أن ذلك ال يقلل من وجود أنشطة وممارسات إعالمية تحقق هذه 

األدوار وفق جهود فردية غير مؤسسية.  
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إدارك اإلعالميني السعوديني ألدوار املهنية: �

فصل الباحث بين األدوار الوظيفية والمهنية يف هذه الدراسة باعتبار األدوار 
المهنية  األدوار  تتناول  بينما  ورسالته،  المحتوى  موضوعات  تحدد  الوظيفية 
طريقة بناء المحتوى وأسلوب معالجته، هبدف التمييز بين الدورين، وقياس مدى 
مالئمة األدوار المهنية التي يعالج هبا اإلعالميون الوظائف اإلعالمية التي يسعون 
لتحقيقها. وقد انتهت الدراسة إلى تركيز اإلعالميين السعوديين على الدور المهني 
المتمثل يف صحافة الخرب عرب الوسائل األسرع وصوال للجمهور بصفة دائمة، بلغ 
متوسط تحققها )5.00/4.31( وذلك بالمرتبة األولى مقارنة باألدوار المهنية 
األخرى، بينما جاءت الصحافة الثقافية الدور المهني الثاين لإلعالميين السعوديين 
وذلك بصفة غالبة، بلغ متوسط تحققها )5.00/4.06( ويف المرتبة الثالثة تبنى 
من  االستقصائية  الصحافة  يف  المتمثل  المهني  الدور  السعوديون  اإلعالميون 
خالل المتابعات التفصيلية لما وراء الخرب وذلك بصفة غالبة بلغ متوسط تحققها 
وذلك  والتحليلي،  التفسيري  الدور  الرابعة  بالمرتبة  وجاء   )5.00/3.80(
المتمثل  المهني  الدور  تاله   )5.00/3.79( تحققها  متوسط  بلغ  غالبة  بصفة 
يف صحافة الرأي بمتوسط )5.00/3.73( ثم الدور النقدي والرقابي بمتوسط 
)5.00/3.70(، بينما جاء يف مرتبة متأخرة التحول من الموضوعات اإلخبارية 
إلى موضوعات الرتفيه والتسلية بمتوسط )5.00/3.31( ويف المرتبة األخيرة 
بمتوسط  فردية  منصة  عرب  العمل  إلى  المؤسسي  اإلعالمي  العمل  من  التحول 

.)5.00/3.12(
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وهذا يعني أن صحافة الخرب ال زالت هي الممارسة اإلعالمية السائدة، وهذا 
ربما يشير إلى أن اإلعالميين يف تبنيهم للوظيفة الثقافية والتوعوية يتولون تغطية 
يسعون  كوهنم  من  أكثر  اإلخباري  المهني  الدور  عرب  والتوعوي  الثقايف  الحدث 
لتحقيق هذه الوظائف يف محتواهم الثقايف، وهو ما أشارت إليه دراسة فطاين حول 
ندرة ما يقوم به الصحفي السعودي من الجمع بين الرتكيز على القضايا المهمة 
األخبار  بضجيج  السعودية  الصحافة  وامتالء  واحد،  آن  يف  باتزان  ومعالجتها 
الدقيق  التحليل  لذلك غاب  ونتيجة  للجمهور.  أهمية  التي ال تحمل  والقصص 
هذا  ويؤكد  لألخبار،  مواليًا  الصحفي  االهتمام  وأصبح  الرئيسة،  للمشكالت 
بصحافة  مقارنة  الرأي  وصحافة  واالستقصائية  التفسيرية  األدوار  تأخر  التفسير 
التي  المهنية  األدوار  مالئمة  ضعف  إلى  تشير  النتيجة  هذه  فإن  وبالتالي  الخرب، 
ارتبط  ربما  الذي  الوظيفية،  أدوارهم  تحقيق  يف  السعوديون  اإلعالميون  يتبناها 
جهة  من  اإلعالمي  ومهارات  جهة  من  الممارسة  ببيئة  تتعلق  أخرى  بمتغيرات 

أخرى، ومستوى التأهيل اإلعالمي والتدريب المهني من جهة ثالثة.

التغريات املؤثرة على طبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الرقمية: �

الرقمية  البيئة  أحدثتها  التي  التغيرات  أهم  أن  السعوديون  اإلعالميون  يرى 
المحتوى  معالجة  يف  وسيلة  من  أكثر  دمج  يف  هي  اإلعالمي  العمل  طبيعة  على 
عرب النص والصورة ومقاطع الصوت والفيديو وذلك بصفة غالبة بلغ متوسطها 
مغايرة  طبيعة  ذات  إعالمية  أشكال  تبني  الثانية  بالمرتبة  يليها   )5.00/4.07(
التقليدية وذلك بصفة غالبة بلغ متوسطها )5.00/4.01( ثم تالها  لألشكال 
بالمرتبة الثالثة الرتكيز على الصورة والنصوص القصيرة بصفة غالبة بلغ متوسطها 
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)5.00/3.99( ويف المرتبة الرابعة الرتكيز على العمل اإلعالمي المتخصص 
واستهداف جمهور محدد وذلك بصفة غالبة بلغ متوسطها )5.00/3.98( ويف 
المرتبة الخامسة التشارك مع الجمهور يف إنتاج المحتوى والتفاعل مع أفكارهم 
اإلحصاءات  توظيف  جاء  األخيرة  المرتبة  ويف   )5.00/3.91( بلغ  بمتوسط 

والرسوم والجداول يف المحتوى اإلعالمي بمتوسط مقداره )5.00/3.88(.

هذا  يف  نتائج  من  الدراسة  إليه  انتهت  ما  عرب  السعوديون  اإلعالميون  أكد 
المحور أن البيئة الرقمية غيرت يف طبيعة الممارسة اإلعالمية وقاربت بين أنماط 
العملية اإلعالمية عرب دمج أكثر من وسيلة يف معالجة المحتوى، وتبني أشكال 
فنية مغايرة لما هو سائد يف اإلعالم التقليدي، واالعتماد على الصورة والنصوص 
شبكة  أن  إلى  أشارت  التي  دنسوو  المربت  دراسة  إليه  انتهت  ما  وهو  القصيرة 
للصحفيين،  والوظيفية  المهنية  األدوار  يف  كبيرة  تحوالت  أحدثت  قد  اإلنرتنت 
وّغيرت من مالمح وسمات المخرب الصحفي، وأعادت تعريف األدوار الصحفية 
تبعًا لقواعد البيئة اإلعالمية الجديدة، وهذا التأكيد من قبل اإلعالميين السعوديين 
على هذا التغير يشير ابتداء إلى قناعتهم بالتغيير ورغبتهم يف مواكبة هذه التغيرات، 
إال أن تراتبية هذه النظرة للتغيرات، التي جعلت التشارك مع الجمهور يف إنتاج 
يثير تساؤالت مهمة حول  الخامسة  المرتبة  أفكارهم يف  المحتوى والتفاعل مع 
عالقة اإلعالميين السعوديين بجمهورهم ومدى استثمارهم لخاصية التفاعلية يف 

إنتاج المحتوى وتوظيفه. 
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تأهيل اإلعالميني السعوديني ملواكبة تطورات البيئة الرقمية �
البيئة  تطورات  لمواكبة  التأهيلية  الجهود  السعوديون  اإلعالميون  رتب 
دائمة  بصفة  خاص  بشكل  الذايت  التعلم  على  اعتمادهم  يف  الرقمية  اإلعالمية 
بالمرتبة األولى بلغ متوسط االعتماد عليه )5.00/4.58( بينما جاء يف المرتبة 
يف  مهنية  تدريبية  بدورات  االلتحاق  يف  الخاص  جهدهم  على  اعتمادهم  الثانية 
تال  ثم   )5.00/3.72( عليها  االعتماد  متوسط  بلغ  غالبة  بصفة  العمل  مجال 
للبيئة  استخدامًا  أكثر  أخرى  إعالمية  وسيلة  إلى  االنتقال  الثالثة  بالمرتبة  ذلك 
اعتمد  الرابعة  المرتبة  بمتوسط مقداره )5.00/3.35( ويف  الرقمية  اإلعالمية 
اإلعالميون السعوديون على الدورات التدريبية المهنية التي تنظمها مؤسساهتم 
اعتمدوا على االلتحاق  المرتبة األخيرة  بمتوسط مقداره )5.00/3.18( ويف 
مقداره  بمتوسط  مانحة  مؤسسات  عرب  عملهم  مجال  يف  مهنية  تدريبية  بدورات 

.)5.00/3.13(

وتشير هذه النتيجة إلى ضعف التخطيط المؤسسي لربامج التأهيل والتدريب 
تأثيره على  التي أكدت  المؤشرات  السعودي، وهو من  من قبل وسائل اإلعالم 
بوستامانت  جانين  دراسة  مثل  الدراسات  من  عدد  والمهنية  الوظيفية  األدوار 
خاصة يف ظل وجود تغيرات يف طبيعة الممارسة اإلعالمية يف البيئة الرقمية، وهذا 
التأهيل  بمستوى  تتعلق  إشكاالت  من  يعانون  السعوديين  اإلعالميين  أن  يعني 
اإلعالم  لبيئة  والمهنية  الوظيفية  التطورات  تواكب  ال  مؤسساهتم  يف  والتدريب 
الرقمي المتسارعة ولعل ذلك ما أكدته الدراسة نفسها يف أن اإلعالميين السعوديين 
ال زالوا متبنين الدور المهني المتمثل يف صحافة الخرب، رغم أهنم يرون أن دورهم 
ما  قيمه، وهو  والمحافظة على  المجتمع وتوعيته  تثقيف  األول هو يف  الوظيفي 
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يتطلب أدوارًا مهنية تعتمد على االستقصاء والتفسير والتحليل والمناقشة والتي 
جاءت متأخرة يف سلم األدوار المهنية لديهم.

العوامل املؤثرة على األدوار الوظيفية لإلعالميني السعوديني �

تناولت هذه الدراسة العوامل المؤثرة على إدراك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم 
الوظيفية باالستناد على نموذج التسلسل الهرمي وانتهت إلى النتائج التالية:

)1( متغريات البيئة الرقمية: 

ألدوارهم  السعوديين  اإلعالميين  إدراك  بيين  العالقة  الدراسة  اختربت 
الوظيفية ومتغيرات البيئة الرقمية المتمثلة يف: )بروز صحافة المواطن، والمنافسة 
الوسيلة  وسياسة  اإلعالمي،  العمل  طبيعة  يف  الجوهري  والتغير  العالمية، 
وتوجهاهتا نحو دورها المجتمعي، ضعف البيئة المشجعة على التطوير، وضعف 

تفعيل التشريعات اإلعالمية، وبطء برامج التعليم والتدريب(. 

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية 
بين إدارك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية والدرجة الكلية لمتغيرات 
الكلية  النتيجة  هذه  وتؤكد   )**0.21( داللتها  بلغت  المدروسة  الرقمية  البيئة 
ارتباط األدوار الوظيفية هبذه العوامل وتأثر توجهات اإلعالميين السعوديين هبا، 
وهو ما أشارت إليه دراسة المربت دنسوو التي انتهت إلى حدوث خمس تغيرات 
رئيسة مع التحول يف وسائل اإلعالم التايوانية وهي: حدوث تغيرات يف األدوار 
ومالمح  سمات  يف  وتغيرات  وتحوالت  اإلعالم،  لوسائل  التقليدية  المهنية 
الثمن  رخيص  الجديد  اإلعالم  مع  الشديد  والتنافس  كبير،  بشكل  الصحفيين 
وسهل التعرض، واختفاء األخبار التقليدية بفقدان الصحافة السائدة مكانتها يف 
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تايوان، وهذا يعني أن تمكن اإلعالميين من التعامل مع هذه المتغيرات ينعكس 
إيجابًا على أدائهم لألدوار اإلعالمية الوظيفية التي يسعون إلى تحقيقها، وبقراءة 
تفصيلية لعالقة المتغيرات ذات العالقة باألدوار الوظيفية فإن نتيجة الدراسة تشير 

إلى:

) أ (  وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين سياسة الوسيلة وتوجهاهتا 
 )*0.15( الوظيفية  لألدوار  الكلية  والدرجة  المجتمعي،  دورها  نحو 
والشرح   )**0.20( واإلخبار  النشر  أدوار  مع  إحصائيًا  دال  وارتباط 
والتفسير )0.21**( والمشاركة المجتمعية )0.16*( والتعبئة السياسية 
والوطنية )0.22**( والتثقيف والتوعية )0.26**( وانتفائها مع دور 
أن  النتيجة مع دراسة مورتن سكف سقارد عن  الرقابة، وتتفق هذه  النقد 
هياكل  على  تؤثر  للوسيلة  واالقتصادية  والسياسية  المؤسسية  األهداف 
للمؤسسة اإلخبارية، وتوجه خدمة  العامة  الخدمة  واتجاه  إنتاج األخبار، 
وتوجهاهتا  الوسيلة  سياسة  بين  االرتباط  انتفاء  تفسير  ويمكن  الجمهور، 
الوظيفة  هذه  كون  يف  والرقابة  النقد  وظيفة  مع  المجتمعي  دورها  نحو 
المطلوبة،  بالصورة  تمارس  زالت ال  المؤسسي ال  اإلعالم  على مستوى 
هذه  يف  السعوديين  اإلعالميين  لرؤية  وفقًا  ترتيبها  التفسير  هذا  وأكد 
الدراسة بالمرتبة األخيرة، وأكد ذلك على المستوى المهني تأخر األدوار 
والرقابة  النقد  تدعم وظيفة  التي  الرأي  التفسيرية واالستقصائية وصحافة 
نحو دورها  الوسيلة وتوجهاهتا  ارتباط سياسة  أما  الخرب،  مقارنة بصحافة 
المجتمعي األقوى مع وظيفة التثقيف والوعي بالنسبة لبقية األدوار فيتفق 
مع ما انتهت إليه دراسة وقارن روزز باتل  يف تأثير النظام اإلعالمي على 
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إدراك الصحفيين ألدوارهم المهنية بين الصحفيين يف الواليات المتحدة، 
الرئيس  المؤشر  كان  الدولتين  كلتا  يف  اإلعالمي  النظام  أن  إلى  وأسبانيا، 
الذى تتحدد يف ضوئه األدوار المهنية والوظيفية للصحفيين،  وهو يف هذه 
الدراسة يشير إلى ارتباط الجانب القيمي والفكري للمحتوى اإلعالمي مع 
توجهات المؤسسة اإلعالمية المرتبط بالتوجهات العامة الحاكمة للنشاط 

اإلعالمي بصورة تجعل أداء هذه الوظيفة ملتزم بتلك التوجهات.

يف  الجوهري  التغير  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود  )ب( 
الوظيفية  الكلية لألدوار  طبيعة العمل اإلعالمي مهنيًا ووظيفيًا والدرجة 
)0.25**( وارتباط دال إحصائيًا مع أدوار الشرح والتفسير )0.26**( 
والمشاركة المجتمعية )0.19**( والتعبئة السياسية والوطنية )0.15*( 
والرقابة،  النقد  دوري  مع  وانتفائها   )**0.29( والتوعية  والتثقيف 
اإلعالميين  دعمت  التفاعلية  الطبيعة  أن  يعني  وهذا  واإلخبار،  والنشر 
بشكل واضح يف وظائف الشرح والتفسير والمشاركة المجتمعية والتعبية 
األقوى  االرتباط  وجاء  المؤسسية،  البيئة  يف  والوعي  والتثقيف  السياسية 
التثقيف والوعي والتغير الجوهري يف طبيعة العمل اإلعالمي  بين وظيفة 
مهنيًا ووظيفيًا ليشير إلى أن البيئة الرقمية ال يقتصر تأثيرها على الممارسة 
على  الوظيفة  هذه  وأصبحت  وثقافته  المجتمع  قيم  طال  وإنما  المهنية 
هذا  فقدت  والرقابة  والنقد  واإلخبار،  النشر  وظيفتي:  أن  إال  المحك، 
الرقمية عرب  البيئة  الحصول على األخبار يف  تعدد مصادر  نتيجة  االرتباط 
منصات منافسة للمؤسسات اإلعالمية، وتأخر ترتيب وظيفة النقد والرقابة 

يف سلم اهتمامت اإلعالميين السعوديين ضمن اإلطار الرسمي.
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)ت( وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين المنافسة العالمية يف ظل 
الكلية  والدرجة  للحدود،  عابرة  إعالمية  مؤسسات  عرب  التقني  التطور 
النشر  دوري  مع  إحصائيًا  دال  وارتباط   )*0.16( الوظيفية  لألدوار 
بقية  واإلخبار )0.16*( والتثقيف والتوعية )0.19**( وانتفائها مع 
األدوار، وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة المربت دنسوو التي 
تناولت إدراك الصحفيين يف تايوان ألدوارهم المهنية والوظيفية. إلى أن 
شبكة اإلنرتنت قد أحدثت تحوالت كبيرة يف األدوار المهنية والوظيفية 
رخيص  الجديد  اإلعالم  مع  الشديد  التنافس  يف  وساهمت  للصحفيين 
الثمن وسهل التعرض، واختفاء األخبار التقليدية بفقدان الصحافة السائدة 
مكانتها يف تايوان، وأكدت هذه النتيجة دراسة مورتن سكف سقارد التي 
أشارت إلى تأثير المنافسة مع الصحفيين اآلخرين، وهذا يعني أن اإلعالم 
العابر للحدود ارتبط بشكل مباشر مع النشر واإلخبار التي تعددت بفعل 
التقنية مصادر تلقيه، ومع وظيفة التثقيف والتوعية نتيجة االختالف بين 
اتجاهات المؤسسات العابرة للحدود، وأفراد المجتمع المتابع لها ثقافيًا 
وقيميًا، الذي ربما أثر بدوره على سعي اإلعالميين السعوديين لتحقيق 

هذه األدوار يف ظل هذه التنافسية.

المواطن  بروز صحافة  بين  إحصائيًا  دالة  )ث( وجود عالقة طردية موجبة 
الكلية  والدرجة  الحدث،  موقع  من  األخبار  نقل  يف  الحيوي  ودوره 
التثقيف  لألدوار الوظيفية  )0.15*( وارتباط دال إحصائيًا مع دوري 
وانتفائها   )*0.15( والوطنية  السياسية  والتعبئة   )**0.20( والتوعية 
مع بقية األدوار، وتشير الداللة الكلية إلى أن صحافة المواطن التي أتاحة 



إدراك اإلعالميني السعوديني ألدوارهم الوظيفية واملهنية يف بيئة اإلعالم الرقمي

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 206

المجال ألفراد المجتمع عرب منصاهتم الشخصية أن يشاركوا اإلعالميين 
يف تداول األخبار والتعليق عليها، ساهم يف تحقيق الوعي والتثقيف الناتج 
عن هذا التداول، وهو ما أكدته قوة داللة االرتباط بين صحافة المواطن 

دور التثقيف والوعي على وجه التحديد. 

)2( متغريات السمات الشخصية واإلعالمية: 

اختربت الدراسة العالقة بيين إدراك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية 
ومتغيرات السمات الشخصية واإلعالمية المتمثلة يف: )النوع، والمؤهل العلمي، 
الدراسة على  نتائج  الوسلة، وملكيتها(. وقد دلت  والتخصص، والخربة، ونوع 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين إدارك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية 
ومتغيرات )النوع، والخربة، ونوع الوسيلة، وملكيتها( وانتفاء داللة الفرق يف بقية 
المتغيرات المدروسة، وبقراءة تفصيلية لعالقة المتغيرات ذات العالقة باألدوار 

الوظيفية فإن نتيجة الدراسة تشير إلى: 

) أ ( تشير النتيجة إلى أن قيم )ت( دالة عند مستوى 0.05 يف األدوار: )النشر 
واإلخبار، والمشاركة المجتمعية( دون بقية األدوار الوظيفية، مما يشير 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول 
أدائهم  يف  لتبنيها  السعوديون  اإلعالميون  يسعى  التي  الوظيفية  األدوار 
تلك  وكانت  العينة،  نوع  الختالف  تعود  الدورين  هذين  يف  اإلعالمي، 
اإلعالميين  إدراكات  تباين  يعني  وهذا  اإلناث،  عينة  لصالح  الفروق 

ألدوارهم الوظيفية وفقًا للنوع.
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)ب( تشير النتيجة إلى أن قيمة )ف( دالة عند مستوى 0.05 يف دور )النشر 
واإلخبار( مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 
التي يسعى اإلعالميون السعوديون  الوظيفية  الدراسة حول األدوار  عينة 
لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي يف هذا الدور، تعود الختالف عدد سنوات خربة 
أفراد العينة يف العمل اإلعالمي، وهذا يعني أن الخربة يف مجال الممارسة 
تفسير  ويمكن  األدوار  من  غيره  دون  واإلخبار  بالنشر  مرتبطة  اإلعالمية 
هذا االرتباط بأن الممارسة اإلعالمية يف اإلعالم السعودي ال زالت تولي 
على المستوى المهني صحافة الخرب أهمية كبيرة يف معالجتها لموضوعاهتا 
المتمثل  المهني  الدور  ترتيب  يف  الدراسة  هذه  أكدته  ما  وهو  اإلعالمية، 

بصحافة الخرب بالمرتبة األولى.

أدوار:  يف   0.05 مستوى  عند  دالة  )ف(  قيم  أن  إلى  النتيجة  تشير  )ت( 
)النشر واإلخبار، والرقابة والنقد( مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول األدوار الوظيفية التي يسعى 
اإلعالميون السعوديون لتبنيها يف أدائهم اإلعالمي يف تلك األدوار، تعود 
الختالف الوسيلة اإلعالمية التي يعمل هبا أفراد العينة، وهذا يعني تباين 
مدركات اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية وفقًا لنوع الوسيلة 
اإلعالمية من صحافة ورقية وإذاعة وتلفزيون وصحافة إلكرتونية، ويمكن 
تفسير ذلك لدور النشر واإلخبار الرتباطه بمتغير اآلنية، الذي يختلف من 
وسيلة ألخرى، أما دور النقد والرقابة فيدل هذا االختالف بين الوسائل 
الحرية  وهامش  وأخرى  وسيلة  بين  اإلعالمية  المعالجة  متغيرات  إلى 

المتاح الذي اتسمت به الصحافة اإلكرتونية مقارنة بغيرها من الوسائل.
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األبعاد:  يف   0.01 مستوى  عند  دالة  )ت(  قيم  أن  إلى  النتيجة  تشير  )ث( 
ذات  فروق  وجود  إلى  يشير  مما  المجتمعية(  المشاركة  والنقد،  )الرقابة 
الوظيفية  األدوار  حول  الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة 
تلك  يف  اإلعالمي  أدائهم  يف  لتبنيها  السعوديون  اإلعالميون  يسعى  التي 
أفراد  هبا  يعمل  التي  اإلعالمية  الوسيلة  ملكية  الختالف  تعود  األبعاد، 
الذين يعملون يف وسيلة  العينة  أفراد  الفروق لصالح  العينة، وكانت تلك 
إعالمية ذات ملكية خاصة، وهو ما يتفق مع دراسة مورتن سكف سقارد 
عن تأثير التنظيمات المؤسسية يف بيئة العمل على الصحفيين وانعكاسها 
االستقاللية  تفاوت  إلى  توصلت  التي  المهني  لالستقالل  إدراكهم  على 
االستقاللية  وأن  اإلخبارية،  المؤسسات  وتنوع  اختالف  مع  المهنية 
قوية  ديمقراطية  صحفية  مؤسسات  تتطلب  الصحفي  العمل  يف  المهنية 
وهذا  الديمقراطي،  النقاش  يف  أكرب  بشكل  المواطنين  تمكين  إلى  تؤدي 
يعني أن وسائل اإلعالم ذات الملكية الخاصة يف اإلعالم السعودي تتيح 
مجااًل أكرب لإلعالميين يف وظيفة النقد والرقابة، كما أهنا مكنتهم أكثر من 
القضايا  لمناقشة  المواطنين  تحفيز  خالل  من  المجتمعية  المشاركة  دور 
القرار والتحدث  آرائهم، ونقلها ألصحاب  للتعبير عن  وإعطائهم فرصة 

باسم الفئات المهمشة يف المجتمع.

العوامل املؤثرة على األدوار املهنية لإلعالميني السعوديني �

السعوديين  اإلعالميين  إدراك  على  المؤثرة  العوامل  الدراسة  هذه  تناولت 
النتائج  إلى  وانتهت  الهرمي  التسلسل  نموذج  على  باالستناد  المهنية  ألدوارهم 

التالية:
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)1( متغريات البيئة الرقمية:
اختربت الدراسة العالقة بيين إدراك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم المهنية 
ومتغيرات البيئة الرقمية المتمثلة يف: )بروز صحافة المواطن، والمنافسة العالمية، 
نحو  الوسيلة وتوجهاهتا  اإلعالمي، وسياسة  العمل  الجوهري يف طبيعة  والتغير 
دورها المجتمعي، وضعف تفعيل التشريعات اإلعالمية، وضعف البيئة المشجعة 

على التطوير، وبطء برامج التعليم والتدريب(. 
وقد دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية 
لمتغيرات  الكلية  والدرجة  المهنية  ألدوارهم  السعوديين  اإلعالميين  إدارك  بين 
االرتباط  معامل  أظهر  كما  بلغت داللتها )0.30**(  المدروسة  الرقمية  البيئة 
)بروز  متغيرات  الكلية مع  دالة إحصائيًا يف درجتها  وجود عالقة طردية موجبة 
صحافة المواطن، والمنافسة العالمية، وضعف تفعيل األنظمة اإلعالمية، والتغير 
دورها  نحو  وتوجهاهتا  الوسيلة  وسياسة  اإلعالمي،  العمل  طبيعة  يف  الجوهري 

المجتمعي(. 
وانتفت هذه العالقة الكلية مع متغيري: )ضعف البيئة المشجعة على التطوير 
الكلية  النتيجة  هذه  وتؤكد  والتدريب(.  التعليم  برامج  وبطء  المهني،  وااللتزام 
ارتباط األدوار المهنية هبذه العوامل وتأثر الممارسة المهنية لإلعالميين السعوديين 
هبا، وهذا يعني يف الوقت نفسه أن متغيرات البيئة الرقمية المتعلقة بشكل مباشر 
العالمية،  والمنافسة  المواطن،  صحافة  )بروز  يف:  والمتمثلة  المهنية  بالممارسة 
نحو  الوسيلة وتوجهاهتا  اإلعالمي، وسياسة  العمل  الجوهري يف طبيعة  والتغير 

دورها المجتمعي، وضعف تفعيل التشريعات اإلعالمية(. 
سمات  مع  يتوافق  بما  ممارسته  وأساليب  اإلعالم  مهنة  يف  النظر  أعادت 
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وخصائص البيئة الرقمية، وهو ما أشارت إليه دراسة المربت دنسوو التي انتهت 
إلى أن شبكة اإلنرتنت قد أحدثت تحوالت كبيرة يف األدوار المهنية والوظيفية 
اإلعالمية  البيئة  لقواعد  تبعًا  الصحفية  األدوار  تعريف  وأعادت  للصحفيين، 
فإن  المهنية  باألدوار  العالقة  ذات  المتغيرات  لعالقة  تفصيلية  وبقراءة  الجديدة، 

نتيجة الدراسة تشير إلى: 

يف  الجوهري  التغير  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  توجد   ) أ   (
لألدوار  الكلية  والدرجة  ووظيفيًا  مهنيًا  اإلعالمي  العمل  طبيعة 
والصحافة   )**0.33( النقد  صحافة  وأدوار:   )*0.36( المهنية 
التفسير  وصحافة   )**0.30( الرأي  وصحافة   )**0.31( الثقافية 
الخرب  وصحافة   )**0.26( االستقصاء  وصحافة   )**0.27(
 )*0.15( الرتفيه  وصحافة   )*0.16( األفراد  وصحافة   )**0.22(
وهذا يعني أن التغير يف طبيعة العمل اإلعالمي مهنيًا ووظيفيًا قد ارتبط 
بكل أساليب الممارسة المهنية، وكان ارتباطه األقوى بالصحافة النقدية 
والرأي والتفسير واالستقصاء نتيجة لحجم المعلومات متعددة المصادر، 
الرقمية، وهو ما يساعد على  البيئة  وهامش الحرية الواسع الذي أتاحته 

االضطالع بمسؤوليتهم اإلعالمية المجتمعية.

المواطن  صحافة  بروز  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  توجد  )ب( 
ودوره الحيوي يف نقل األخبار من موقع الحدث، والدرجة الكلية لألدوار 
والصحافة   )**0.24( الخرب  صحافة  وأدوار:   )*0.24( المهنية 
الثقافية )0.18**( وصحافة الرتفية )0.18**( وصحافة االستقصاء 
)0.17*( وصحافة النقد )0.15*( وصحافة األفراد )0.15*( وهذا 
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المهنية  األدوار  جميع  مع  تأثيرها  ارتبط  قد  المواطن  صحافة  أن  يعني 
ارتباطها  تفسير  ويمكن  األدوار  هذه  مراجعة  يف  وساهمت  لإلعالميين، 
األقوى مع صحافة الخرب من ناحيتين األولى: تتعلق بكون هذا الدور هو 
الدور األكثر استخدامًا من قبل اإلعالميين السعوديين. والثانية يف كون 
تداول األخبار من موقع الحدث عرب المنصات الفردية له النصيب األكرب، 
الصحفي  المواطن  يمتلك  ال  قد  التي  المهني  األدوار  من  بغيره  مقارنة 

المهارة الكافية لممارستها.

)ت( وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين سياسة الوسيلة وتوجهاهتا 
 )*0.23( المهنية  لألدوار  الكلية  والدرجة  المجتمعي،  دورها  نحو 
 )**0.22( الثقافية  والصحافة   )**0.26( النقد  صحافة  وأدوار: 
 )**0.20( الرأي  وصحافة   )**0.20( االستقصاء  وصحافة 
وصحافة التفسير )0.17*( وقد جاء ارتباط سياسة الوسيلة وتوجهاهتا 
تأثرًا  األكثر  ألهنا  تحديدًا؛  المهنية  األدوار  هبذه  المجتمعي  دورها  نحو 
المهنية  وتوجهاهتا  الوسيلة  بسياسة  وارتباطها  جهة  من  الرقمية،  بالبيئة 
لم  التي  النقد والرقابة  يتعلق بصحافة  فيما  ناحية أخرى، خاصة  من من 
تحضى باالهتمام الكايف من قبل اإلعالميين السعوديين عرب ممارستهم 
طردية  عالقة  وجود  النتيجة  هذه  وأكدت  المؤسسية،  البيئة  يف  المهنية 
عرب  التقني  التطور  ظل  يف  العالمية  المنافسة  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة 
المهنية  لألدوار  الكلية  والدرجة  للحدود،  عابرة  إعالمية  مؤسسات 
االستقصاء  وصحافة   )**0.19( النقد  صحافة  وأدوار:   )*0.19(
 )*0.16( التفسير  وصحافة   )*0.17( الرأي  وصحافة   )*0.18(
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كانت  الموجبة  الطردية  العالقة   أن  كما   )*0.14( الثقافية  والصحافة 
اإلعالمية،  والتشريعات  األنظمة  تفعيل  ضعف  متغير  مع  إحصائيًا  دالة 
الثقافية  الصحافة  وأدوار:   )*0.16( المهنية  لألدوار  الكلية  والدرجة 
)0.16*( وصحافة التفسير )0.15*( وصحافة االستقصاء )0.14*( 
وهي جميعها تؤكد أن األدوار المهنية ذات البعد االستقصائي والتفسيري 
والنقدي هي: الخيار المهني لإلعالميين يف التعامل مع البيئة الرقمية آخذة 
تلك العوامل المؤثرة عليها يف االعتبار بما يسهم يف تحقيق توافق األدوار 
الوظيفية التي يضطلع هبا اإلعالميون السعوديون مع األدوار المهنية لبناء 
المحتوى اإلعالم بطريقة مهنية احرتافية، تحقق هدفها وتحمي المجتمع 

وتحافظ على قيمه وهويته.

)2( متغريات السمات الشخصية واإلعالمية:

اختربت الدراسة العالقة بيين إدراك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم المهنية 
ومتغيرات السمات الشخصية واإلعالمية المتمثلة يف: )النوع، والمؤهل العلمي، 
والتخصص، والخربة، ونوع الوسلة، وملكيتها(. وتشير نتائج الدراسة إلى انتفاء 
العلمي  والمؤهل  والتخصص  النوع  متغيرات  يف  للفروق  اإلحصائية  الداللة 
دالة  فروق  وجود  إلى  نفسه  الوقت  يف  تشير  أهنا  إال  الوسيلة،  وملكية  والخربة 
إحصائيًا يف إدراك اإلعالميين ألدوارهم المهنية باختالف نوع الوسيلة اإلعالمية 
يف الدرجة الكلية لألدوار المهنية، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين استجابات عينة الدراسة حول تلك األدوار المهنية التي يوظفها اإلعالميون 
السعوديون يف إعداد المحتوى اإلعالمي، تعود الختالف الوسيلة اإلعالمية التي 
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يعمل هبا أفراد العينة  من إذاعة أو تلفزيون أو صحافة ورقية أو صحافة إلكرتونية، 
كما أن هذا الفرق دال إحصائيًا مع دوري صحافة النقد وصحافة األفراد إذ إن 
الدورين، وذلك لصالح  فأقل يف يف هذين  دالة عند مستوى 0.05،  قيمة )ف( 
أكثر  مجااًل  تمثل  اإللكرتونية  الصحافة  أن  يعني  وهذا  اإللكرتونية،  الصحافة 

اتساعًا للقراءات النقدية المهنية مقارنة بغيرها من الوسائل.

* * *
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عاشرااً: توصيات الدراسة

دور . 1 تأخر  إلى  الوظيفية  باألدوار  يتعلق  فيما  الدراسة  نتائج  أشارت 
بإعداة  الباحث  لذا يوصي  الرقابة والنقد.  المجتمعية، ودور  المشاركة 
المجتمع  يف  الوظيفية  بأدوارهم  السعوديين  اإلعالميين  قبل  من  النظر 
بما يتوافق مع مسؤوليتهم اإلعالمية تجاه مجتمعهم، عرب توظيف البيئة 

الرقمية لتحقيق هذا المطلب.

أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق باألدوار المهنية إلى أن صحافة الخرب . 2
التفسيرية  األدوار  وتأخر  السائدة،  اإلعالمية  الممارسة  هي  زالت  ال 
واالستقصائية وصحافة الرأي، وبالتالي ضعف مالئمة األدوار المهنية 
لذا  الوظيفية،  أدوارهم  تحقيق  يف  السعوديون  اإلعالميون  يتبناها  التي 
لمهنة  الممارسين  لتمكين  المخطط  الجهد  من  بمزيد  الباحث  يوصي 
واالستقصائي  التفسيري  البعد  ذات  اإلعالمية  المهارات  من  اإلعالم 

وصحافة الرأي، التي تدعم تحقيق الوظائف اإلعالمية يف المجتمع.

أكد اإلعالميون السعوديون عرب ما انتهت إليه الدراسة من نتائج أن: البيئة . 3
الرقمية غيرت يف طبيعة الممارسة اإلعالمية وقاربت بين أنماط العملية 
يف  ورغبتهم  بالتغيير  قناعتهم  إلى  ابتداء  يشير  التأكيد  وهذا  اإلعالمية، 
التي جعلت  للتغيرات،  النظرة  تراتبية هذه  أن  إال  التغيرات  مواكبة هذه 
التشارك مع الجمهور يف إنتاج المحتوى والتفاعل مع أفكارهم يف المرتبة 
باستثمار  السعوديين  اإلعالميين  توصية  إلى  الباحث  يدعو  الخامسة 
قوية مع  وبناء عالقة  المجتمع  استكشاف حاجات  التفاعلية يف  خاصية 
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أفراده يف إنتاج المحتوى وتوظيفه. 

البيئة . 4 تطورات  لمواكبة  التأهيلية  الجهود  السعوديون  اإلعالميون  رتب 
اإلعالمية الرقمية يف اعتمادهم على جهدهم الخاص، عرب التعلم الذايت 
النتيجة إلى ضعف  أو يف االلتحاق بدورات تدريبية مهنية، وتشير هذه 
التخطيط المؤسسي لربامج التأهيل والتدريب من قبل وسائل اإلعالم 
السعودية، وهذا يعني أن اإلعالميين السعوديين يعانون من إشكاالت 
الباحث  يوصي  لذا  مؤسساهتم  يف  والتدريب  التأهيل  بمستوى  تتعلق 
من  بمزيد  التدريب  ومراكز  العلمية  واألقسام  اإلعالمية  المؤسسات 
اإلعالم  لبيئة  والمهنية  الوظيفية  التطورات  لمواكبة  المخطط  الجهد 

الرقمي المتسارعة.

الرقمية . 5 البيئة  متغيرات  بين  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 
واألدوار الوظيفية والمهنية لإلعالميين السعوديين، وخاصة فيما يتعلق 
اإلعالمي  العمل  طبيعة  يف  الجوهري  والتغير  المواطن  صحافة  بربوز 
وملكية  العمل  مجال  يف  والخربة  العالمية  والمنافسة  ووظيفيًا،  مهنيًا 
اإلعالمية  بالدراسات  باالهتمام  الباحث  يوصي  لذا  ونوعها،  الوسيلة 
يمكن  وكيف  المتغيرات،  هذه  بين  العالقة  أوجه  إبراز  يف  المتخصصة 
توظيفها إيجابيًا بما يفضي إلى تطوير مهارات الممارسين اإلعالميين 
بما يتوافق مهنيًا مع البيئة الرقمية، ويتوافق وظيفيًا مع ثقافة المجتمع 

وقيمه وهويته.
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مراجع الدراسة

املراجع العربية: �

»الممارسة . 1  )2009( الصاحب  عبد  مطشـر  وسعد  الزويني،  دبى  حسن 
– دراسة ميدانية للعاملين يف  العراق  الديمقراطي يف  اإلعالمية والتحول 
قنايت السومرية الفضائية والبغدادية الفضائية«، مجلة الباحث اإلعالمي، 

كلية اإلعالم، جامعة بغداد،  العدد 6-7، ص: 137-109.

االحتفائية . 2 الخطابات  بين  المواطن  إعالم   )2008( الّصادق  رابح، 
العدد  واالتصال،  اإلعالم  لعلوم  الجزائرية  المجّلة  المعارضة،  والّرؤى 

21، الجزائر.

صناعة . 3 يف  اإللكرتونية  المواقع  مستخدمي  أدوار   )2009( بخيت  السيد 
المصرية  المجّلة  العمل،  المفاهيم وبيئة  المضامين اإلعالمية: دراسة يف 

لبحوث الرأي العام، المجّلد التاسع، العدد الثاين، ديسمرب.

والقانونية . 4 المهنية واألخالقية  الضوابط  اللبان )2014(  درويش  شريف 
لإلعالم الجديد، مجلة رؤى اسرتاتيجية، يوليو 

والمهنية . 5 المشرتكة  التحديات  وتأثيرات  “مصادر   )2011( حارس  صابر 
واألخالقية على الصحفيين المصريين وأساليب مواجهتها والتغلب عليها: 
والمستقلة  والحزبية  القومية  المؤسسات  ىف  باالتصال  القائم  على  دراسة 
“المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد 

الثامن والثالثون.
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القائمين . 6 بين  الوظيفية  العالقة  )1429هـ(  سليمان  محمد  الصبيحي، 
االتصالية  البيئة  متغيرات  ضوء  يف  وصفية  دراسة  والجمهور،  باالتصال 
العربية السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  الحديثة يف المملكة 

اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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الرتاكمات العربية املعرفية يف جمال التصال
)دراسة استكشافية تقوميية(

د.حممد بن سليمان الصبيحي)*(1

ملخص الدراسة: �

يف  المعرفية  العربية  الرتاكمات  طبيعة  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
مجال االتصال وتقويميها من خالل استقراء نتائج عدد من الدراسات المرجعية 
يف عدد من البيئات العربية المتنوعة، ويف سياقات زمنية وظاهراتية مختلفة، حيث 
راجع الباحث )20( دراسة نقدية تناولت واقع النتاج العلمي يف مجال نظريات 
االتصال وتطبيقاهتا البحثية، هبدف إعطاء صورة شاملة تحدد مالمح هذا النتاج 
بيئة  إيجاد  إلى  يؤدي  متخصص  معريف  تراكم  بناء  على  قدرته  ومدى  واتجاهاته 

عربية لنظريات االتصال، وانتهت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

يف . 1 النظري  التناول  تطوير  ما-  حد  -إلى  العربية  الدراسات  استطاعت 
الزمني  المدى  االعتبار  يف  وضع  ما  إذا  سيما  ال  اإلعالمية،  الدراسات 
المعالجات  أوضحت  وقد  اإلعالمية،  الظاهرة  ظهور  مع  يبدأ  الذي 
على  والدراسات  البحوث  قدرة  عدم  الزمني  للمسار  وفقًا  النظرية 
التحول من حالة االستغراق النظري، إلى حالة النقد النظري أو السعي 

فيما وراء النظريات نحو أطر ومداخل جديدة يف العالم العربي.

اختالفها . 2 على  اإلعالمية  للظواهر  تناولها  يف  العربية  الدراسات  اتبعت 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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-يف الغالب األعم- المشارب النظرية نفسها، واعتمدت على المداخل 
والنظريات التي تشير إلى التوجه العام يف دراسة الظواهر اإلعالمية، وهو 
أو  نظريات سائدة  النسبي يف توظيف  إلى حالة من االستسهال  يشير  ما 
ذات طابع عام، يف مقابل محاولة السعي للتعمق الرأسي يف المعالجات 
تقتضي  مختلفة  ظواهر  مع  تتعامل  أن  يمكن  التي  المثلى،  النظرية 

معالجات مختلفة؛ بل وأحيانًا متباينة. 

بروز محاوالت حقيقية يف معالجة المستجدات االتصالية للخروج من . 3
إطار النماذج النظرية المهيمنة، والواضح أن اإلنرتنت واإلعالم الجديد 
واالتصال االجتماعي قد اثروا بالفعل يف االقتناع بضرورة الخروج من 
فخ التبعية النظرية لدراسات االتصال الجماهيري، إال أن هذه المسألة 

لم تخرج يف أغلب األحيان عن مساحة القناعة الفكرية أو المطالبة هبا.

افتقرت الدراسات العربية إلى تضمين الثقافة الوطنية وسياقات البيئات . 4
المحلية ضمن الدراسات اإلعالمية، وهي قضية متكررة؛ فالمعالجات 
النظرية تنزع نحو اعتبار المجتمعات ثابتة من جهة، مما يجعل القياسات 
متشاهبة ال تحمل متغيرات وطنية، كما تنزع كذلك إلى إسقاط النموذج 
المستوى  على  المصري  والنموذج  الدولي،  المستوى  على  األميركي 
العربية  البلدان  الظواهر اإلعالمية يف  العربي يف دراسات اإلعالم على 

المختلفة، المتأثر بدوره بالنموذج األمريكي. 

تعكس أزمة المنهج حالة معيارية تامة تؤكد على وجود اختالالت منهجية . 5
والدراسات  الكمية  المناهج  على  واالعتماد  والنمطية  بالتكرار  تتعلق 
الوصفية والعينات غير االحتمالية، واتباع النموذج المهيمن يف الدراسات 
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اإلعالمية يف العموم، ونقص البعد التجريبي والدراسات النقدية واالعتماد 
على المناهج الكيفية والبعد عن التحليل الثقايف بأنواعه. 

* * *
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مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته

تنامت أهميته  يشهد المجال اإلعالمي يف الوقت الحاضر تطورًا ملحوظًا، 
للتقنيات  وتطويعه  عالية،  إمكانيات  من  به  يتميز  لما  نظرًا  خطاه  وتسارعت 
والمستحدثات التكنولوجية واستيعابه لها، بما انعكس على استخداماته الحيوية 

يف مختلف المجاالت.

اإلعالم  بحوث  يف  موازيًا  تقدمًا  ذلك  يواكب  لم  السريع  التطور  هذا  ومع 
خاصة من حيث النوعية، مما زادة معه الهوة المعرفية بين ما يمكن لإلعالم أن 
وبين  األداء،  لهذا  المثلى  والطرائق  واألساليب  المختلفة  المجاالت  يف  يؤديه 
العلمي  السند  إلى  افتقرت  ربما  إعالمية  سياسات  من  بالفعل  ممارسته  تتم  ما 

الموضوعي الذي تنطلق منه ممارساته ومهنياته.

وخاصة  المتقدم  الشمال  دول  يف  االتصال  لنظريات  األولى  النشأة  كانت 
إلى  بعامة  التاريخية لعلم اإلعالم  الجذور  المتحدة األمريكية، وتعود  الواليات 
علمي: النفس واالجتماع، وقد انعكس ذلك على االتجاه السائد لدى الباحثين 
العلم  لهذا  مبكرة  نظرية  بلورة رؤية  بدوره على  وأثر  لعلم اإلعالم،  والدارسين 
أي  تطرأ  لم  مطرد،  بشكل  األبحاث  هذه  فيه  تنامت  الذي  الوقت  ففي  الوليد؛ 
النظرية  فالمعرفة  اإلعالم،  لعلم  النظري  الجانب  يف  وواضحة  كبيرة  تغيرات 
المتوفرة اليوم هي نتاج لما قام به الباحثون األوائل، وكان لهذا االتجاه إشكاالته 

العلمية والمنهجية.

ويف هذا اإلطار أكدت بريندا يف كتاهبا بعنوان فلسفة االتصال الجماهيري »إن 
مزيدًا من األبحاث يف ميدان االتصال الجماهيري كشفت عن معلومات جمة، لكنها 
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وجهة  من  الوضع-  هذا  ساعد  وقد  وقوية،  جديدة  نظريات  نشوء  على  تساعد  لم 
نظرها- على اتساع الهوة بين االتصال الجماهيري كعلم، والذي لم يحقق إنجازات 
علمية بارزة، وبين االتصال الجماهيري كممارسة يومية تتمثل يف تكنولوجيا وأنشطة 

وسائل اإلعالم التي شهدت قفزات متتالية بمعدل سنوي متزايد«.)1( 

ويمكن يف هذا الصدد اإلشارة إلى أهم العوامل المؤثرة على تطور نظريات 
االتصال منها: 

)1 ( البيئة اإلعالمية والتصالية املتغرية:  �
قدرته  حيث،  من  النظري  الرتاث  يف  النظر  إعادة  الدوام  على  تتطلب  التي 
اإلطار  هذا  ويف  عدمها،  من  لإلعالم  الجديدة  البيئة  متغيرات  مع  التعاطي  على 
ثمة جهود بحثية رئيسة يف العالم، سعت وال تزال إلى التعرف على البيئة الجديدة 
يف  التقليدية  الجماهيري  االتصال  سياقات  يف  النظريات  اختبار  وإعادة  لإلعالم 
الجديد  تغيرات مؤثرة على صعيد كل من اإلعالم  التي شملت  الجديدة،  البيئة 

واالتصال الجماهيري يف حد ذاته. 

)2( البيئة العلمية:  �
التدريس يف أقسام وكليات اإلعالم  المناهج وأساليب  التي تشير إلى تطور 
أجندات  نشوء  عن  تسفر  والتي  المختلفة،  الجامعية  الدرجات  مستوى  على 
تعليمية وتدريسية وبحثية وأكاديمية تتعامل مع الواقع العلمي والمهني لإلعالم، 

االتصال  بحوث  يف  النظرية  األسس  ضعف  أسباب  )1997م(  صالح  عبدالرزاق  العصماين،   )1(
الجماهيري: دراسة التجاهات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين يف مجال اإلعالم بالمملكة العربية 
ص  1997م(   ،15 السنة   ،57 العدد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  المجلة  الكويت:  )جامعة  السعودية، 

.129-106
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مما يعيد اختبار فعالية النظريات التي يتم تدريسها يف سياق قدرهتا على التعامل 
مع احتياجات المجتمع من جهة، وتعزيز حالة التطور العلمي من جهة أخرى. 

)3( البيئة املهنية:  �

ألدوارها  اإلعالم  وسائل  أداء  مستوى  على  مستجدات  ظهور  إلى  تشير  التي 
ووظائفها يف المجتمع، مما يتطلب ضرورة التعامل معها يف سياق نظامي عام، يمكن 
إطاره  يف  تعمل  الذي  الفعلي،  الواقع  تفسر  ونظريات  مداخل  وضع  أساسه  على 

وسائل اإلعالم، وطريقة عملها، وتفاعلها مع المنظومات األخرى يف المجتمع. 

)4( البيئة القيمية:  �

حيث قيمة وسائل اإلعالم ورسائلها وما تحمله من اتجاهات واهتمامات، 
وما تطرحه من قيم، تتبدل من حين إلى آخر، فنظرة األفراد والمجتمعات ألدوار 
منظومة  أي  تغول  وطبيعة  والمكان  الزمان  باختالف  تختلف  اإلعالم  ووظائف 
اجتماعية على األخرى، فتغول الرأسمالية يف ملكية وسائل اإلعالم، يعني بالتبعية 
القيمية  الجدوى  فكرة  من  تتحول  المضامين  يجعل  ما  وهو  للربح،  استهدافها 
وقدرهتا  اإلعالم،  نظريات  على  ينعكس  ما  وهو  الربحية،  للجدوى  واألخالقية 
ضمن  ووظائفها  المختلفة  االتصال  وسائل  أدوار  تغير  فكرة  مع  التعامل  على 

سياقات اجتماعية عامة عالمية او خاصة محلية. 

يخص  فيما  العربي  العالم  يف  العلمي  البحث  مسارات  أن  يؤكد  والواقع 
التعامل مع البيئات األربع سالفة الذكر يتسم بعدم التوازن، فعلى سبيل المثال: 
فإنه ال يمكن مقارنة الدراسات التي قامت على دراسة البيئة العلمية ومتغيراهتا، 

مع متغيرات البيئة اإلعالمية أو المهنية ال كمًا وال كيفًا.
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وعلى المستوى التطبيقي فإن المقصود برتاكم التناول النظري يف الدراسات 
المتغيرات  وفق  عديدة،  مستويات  على  النظرية  مع  التعامل  يعني  اإلعالمية 
الذكر، ويكون هذا من منظور  البيئات األربع سالفة  التي تشوب  والمستجدات 

االفرتاض البحثي على المستويات التالية: 

)1( ابتكار نظري جديد:  -

حيث يفرض تغير البيئات السالفة يف العالم العربي السعي وراء ابتكار نظرية 
إعالمية، يمكن أن تقوم بأدوار التحليل والتفسير والتأصيل ومعالجة العالقة بين 

المتغيرات المستحدثة. 

)2( تطوير نظريات موجودة بالفعل:  -

حيث يتطلب التغيير إعادة النظر يف النظريات، التي نشأت يف سياقات مغايرة 
لتطويعها لتلبي الحاجة إلى التطوير الذي تستدعيه تغيرات البيئات السالفة. 

)3( حتقيق التكامل بني النظريات:  -

وصواًل إلى مدخل نظري جديد، وذلك عرب ابتكار نماذج جديدة تقوم على 
التوفيق بين عدة نظريات، لتحقق ما يمكن أن يطلق عليه )التقارب النظري( سيما 
وأن البيئة اإلعالمية المعاصرة تقوم على فكرة التقارب االتصالي والتكنولوجي. 

وتبدو  النظرية،  تراكم  إطار  يف  إشكاليات  عدة  تتحدد  ذلك  ضوء  ويف 
اإلشكالية األهم أن مثار هذه اإلشكاليات ذاهتا، هو اختالف المعالجات البحثية 
التي واجهت هذه اإلشكاليات وتنوعها؛ ففي حين يرى البعض أن أسباب تأخر 
المعالجة النظرية السليمة تظهر يف عدم وجود نظرية عامة لالتصال، وطبيعة علم 
االتصال باعتباره علمًا يتساند مع علوم أخرى على رأسها علوم االجتماع والنفس 
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والسياسة، يرى البعض اآلخر أن مسار تقدم النظرية هو المزيد من االنفتاح على 
هذه العلوم األخرى، واقتباس نماذج جديدة منها، ال سيما وأن جمود النظرية يف 
االتصال مبعثه توقف هذا التقاطع بين علم االتصال والعلوم األخرى التي يمكن 

اعتباها روافد أصيلة له. 

منهجياته  جمود  يف  تكمن  االتصال  علم  إشكالية  أن  البعض  يرى  حين  ويف 
هو  اإلعالمية،  الدراسات  يف  المهيمن  للنموذج  البالغة  السيطرة  حيث  البحثية، 
ما يجعل مناهج البحث قاصرة عن االستفادة القصوى من معطيات أي نظرية، 
وبالتالي فإن المخرج هو توسيع نطاق مناهج البحث يف اتجاه تكاملي يستوعب 
قصور  أن  يؤكد  من  المقابل  يف  نجد  وتكاملية،  جديدة  معالجة  وطرائق  مناهج 
النظرية  تطوير  وأن  نظرية جامدة،  أطر  بوجود  التزامه  الرئيس هو  منشأه  المنهج 

سينعكس بالضرورة على تطوير مناهج البحث. 

للتطورات  مواكبتها  النظرية هو عدم  مثار قصور  أن  البعض  يرى  ويف حين 
النظرية والتطور العلمي يف تناولها يف العالم، مما يتطلب ضرورة االنفتاح على 
العالم يف تناول أبعاد وظواهر جديدة يمكن العمل عليها ومعالجتها بحثيًا، فإن 
دون  الغربية  النظرية  للنماذج  المستمر  التقليد  هو  الخلل  مثار  أن  يؤكد  البعض 
األخذ يف االعتبار الخصوصيات الثقافية للعالم العربي، مما جعل عوائد األبحاث 
العلمية والعمل األكاديمي يف العالم العربي قاصرًا عن فهم طبيعة البيئة العربية، 

ويؤثر على نواتج البحث العلمي وقدرته على مالقاة الواقع وتفسيره. 

إلى  أفضت  التي  القصور  جوانب  من  األساس  الجانب  يفسر  مما  ولعل 
مناطق  يف  _كما  العربي  العالم  يف  االتصال  أبحاث  تأثر  المنهجية  المعاناة  هذه 
العلمي  البحث  يف  األمريكية  اإلمبيريقية  المدرسة  بتوجه   _ العالم  من  عديدة 
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الباحثون  فيه  ويستخدم  دورًا حاسمًا،  فيه  المئوية  والنسب  األرقام  تؤدي  الذي 
الطرق اإلحصائية يف تحليل البيانات ومعالجتها؛ فرغم أهمية هذا االتجاه البحثي 
القصيرة، وهي  أنه شجع على ما يعرف باألبحاث  الظواهر إال  للتصدي لبعض 

أبحاث هتتم بقضايا جزئية وال تولد اتجاهًا نظريًا واضحًا.)1(  

كما أن هذا التوجه - كما يرى عدد من الباحثين - أضعف اإلطار النظري 
الذي كثيرًا ما تطوره األبحاث الكيفية التي تتسم بدراسة الظواهر اإلعالمية ذات 
الطابع التفاعلي يف أطر تحليلية نقدية أكثر عمقًا، مما نجم عنه ضعف المساهمة 
يف البناء النظري، ألن ما ينتج عن هذه األبحاث كم هائل من المعلومات ال تؤدي 

إلى تدعيم النظريات الموجودة أو فتح آفاق نظرية جديدة. 

كما يمكن النظر إلى الرؤى الخاطئة التي تبناها كثير من الباحثين العرب التي 
مفادها أن العلم ال وطن له جعلهم يعتمدون على النقل واالقتباس من المدارس 
الغربية -استنادا على هذه الرؤية- مما أفقد الباحثين العرب سماهتم الخاصة، إذ 
إن هذه الرؤية قد تنطبق جزئيًا على العلوم الطبيعية، ولكنها_ بالقطع _ال تنطبق 
مجتمع،  لكل  الثقافية  بالخصوصية  تتأثر  التي  وفروعها  اإلنسانية  العلوم  على 
فضالً عن اختالف معدالت التطور االجتماعي واالقتصادي والبيئي والظروف 
الثقافية  خلفياته  وحددت  مجتمع،  كل  مسيرة  حكمت  التي  العامة  المجتمعية 

وسماته النفسية واألنماط السلوكية لشعوبه وجماعته.)2( 

ويمكن تحديد اإلشكاليات العامة على النحو التالي: 

العصماين، عبدالرزاق صالح )1997م( مرجع سابق، ص 112  )1(
عبدالرحمن، عواطف )2002م( النظرية النقدية يف بحوث االتصال )القاهرة: دار الفكر العربي( ط1،   )2(

ص 8
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)1( إشكالية استقاللية علم التصال:  �
حيث تعد هذه إحدى أهم اإلشكاليات ظهورًا يف أدبيات البحث اإلعالمي ال 
سيما يف اآلونة األخيرة، ففي حين يرى البادي)1( أن علم االتصال علمًا مستقالً، 
وينبغي العمل على استقالليته وخروجه عن التأثر بالعلوم األخرى، ويرى أهمية 
علمي  فيي  والتنظير  البحث  مسارات  عن  ومستقلة  تامة  اتصالية  نظريات  إنشاء 
ظل  يف  سيما  ال  اآلخر  الجانب  على  فإنه  التحديد،  وجه  على  والنفس  االجتماع 
ظهور تقنيات اإلعالم الجديد يرى حماد )2( أن علم االتصال هو علم متساند مع 
مجموعة من الروافد العلمية األخرى التي تغذيه بالنماذج والنظريات، وأن مسار 
الجمود  ال  ونظرياهتا  األخرى  العلوم  على  انفتاحه  يف  يكمن  االتصال  علم  تطور 
واالنغالق على نظريات بعينها، أو محاولة إنتاج نظرية بمعزل عن العلوم األخرى، 

حيث الظاهرة االتصالية هي ظاهرة اجتماعية نفسية ثقافية تكنولوجية سياسية. 

)2( إشكالية قصور النظرية يف فهم الواقع العربي:  �
وهي إشكالية مرتبطة أكثر بفكرة التبعية العلمية لمدارس فكرية ونظرية معينة 
سببين:  يف  اإلشكالية  هذه  أسباب  أهم  وترجع  األميركي،  النموذج  رأسها  على 
تضمين  بعدم  فيرتبط  الموضوعي  فأما  منهجي؛  واآلخر  موضوعي،  أحدهما 
الدالئل الثقافية العربية واالعتماد على الوصف فقط، وأما المنهجي فيرتبط بعدم 
تطبيق دراسات الحالة المعنية بإبراز الخصوصية والرتكيز على العوامل الكامنة 

أو الدراسات النقدية.)3( 

لبحوث  المصرية  المجلة  واستقاللها،  الجماهيري  االتصال  علوم  )1997م(  محمد  محمد  البادي،   )1(
اإلعالم، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد الثالث، سبتمرب، 1997م، ص 270-245.

حماد، أحمد سمير وآخرون )2013( مناهج البحث يف اإلعالم الجديد )القاهرة: الوابل الصيب للنشر   )2(
والتوزيع. ص 170-159

العصماين، عبدالرزاق صالح )1997م( ص 110  )3(
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)3( إشكالية التقليد والتكرار:  �
كافة  يف  تقريبًا  إليها  اإلشارة  وتمت  ومحسوسة  ملموسة  إشكالية  وهي 
دراسات تحليل المستوى الثاين، حيث تقوم البحوث بتقليد االتجاهات السائدة 
سواء على مستوى اختيار الموضوعات، أو النظريات أو المناهج، أو حتى األبعاد 

الشكلية يف كتابة وصياغة الفرضيات والنتائج. 

)4( إشكالية سيادة مناذج نظرية حمددة:  �
حيث النظريات الشائعة ذات الطابع الوظيفي القائمة على قياس األثر هي 
الذي  النحو  القصور على  الكثير منها يشوبه  أن  الرغم من  السائدة، وذلك على 
الغرس  نظريات  فرضيات  يف  اختالالت  وجود  أوضح  حيث  البشر،)1(  أظهره 
النظريات شيوعًا  أكثر  األولويات، وهي  وترتيب  واالستخدامات واإلشباعات 

يف التناول النظري للبحوث العربية. 

)5( إشكالية سيادة مناهج حبثية معينة:  �
واضح  ضعف  يف  البحوث  أغلب  على  الوصفي  الكمي  المنهج  يسيطر  حيث 
شائع  األمر  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  النقدية،  والدراسات  الكيفية  المناهج  لوجود 
التناول  خلل  أن  يؤكد  الحقيل)2(   فإن  الثاين  المستوى  تحليل  دراسات  يف  كذلك 
الكمية  البحوث  التزام  لعدم  يرجع  بل  الكمية،  البحوث  لطبيعة  يرجع  ال  النظري 

للعلوم  العربية  المجلة  اإلعالمية،  الدراسات  يف  النظرية  قصور  )2003م(  سعود  بن  محمد  البشر،   )1(
اإلنسانية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد، الثالث والثمانون صيف،2003م، ص 85-

.112
الحقيل، عبداهلل بن صالح )2013م( النظرية اإلعالمية يف ضوء النظرية اإلحصائية: دراسة تطبيقية على   )2(
نظرية ترتيب األولويات، المجلة العربية لإلعالم واالتصال، الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، 

العدد التاسع، مايو، 2013م، ص 58-11.
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استخراج  معه  يمكن  الذي  النحو  على  وتطبيقه  اإلحصاء  علم  فرضيات  بتطبيق 
المتكررة دون محاولة حقيقية  النمطية  المعالجة  السائد هو  الكامنة، بل إن  المعاين 
لالستغالل األمثل لنظريات ومعطيات وقدرات علم اإلحصاء يف استجالء المعاين. 

_ على الرتاكمات  _ مما سيأيت ذكرها  لقد انعكست هذه السمات وغيرها 
الدراسات  عانت  حيث  سلبيًا،  انعكاسًا  االتصال  مجال  يف  المعرفية  العربية 
التطبيقية من فجوة منهجية بين ما تورده يف إطارها النظري من عرض للنظرية وبين 
ما تورده يف اإلطار التطبيقي، إذ تتسم معظم الدراسات العربية بعدم تناول النظرية 
بالشكل الشمولي المتكامل )1(  مقتصرة على رصد وصفي تاريخي للنظرية دون 
البناء الفلسفي للنظرية والتجارب التي مرت هبا، وهي يف  أن يشمل ذلك تناول 
العربية،  البيئة  مع  يتوافق  بما  فرضياهتا  لقياس  الميدانية  والتطبيقات  النشأة  طور 
أو من خالل محاكاهتا-أي الدراسات التطبيقية العربية-  لبعض الدراسات غير 
العربية يف تطبيقها للنظرية، مما يعني قصورها يف تحديد شخصية مستقلة للنظرية 
تتوائم مع البيئة العربية، فكان ذلك وراء تعثر الباحثين العرب يف بناء رؤية بديلة 

يف النظرية االتصالية.

يمكن  لم  العربية،  الدراسات  الذي غلب على معظم  الواقع  أن هذا  ال شك 
واألسس  التاريخية  مسيرهتا  يف  االتصالية  النظريات  مراجعة  من  العرب  الباحثين 
الفلسفية التي انطلقت منها هذه النظريات والمناخ الفكري والسياسي الذي أحاط 

بظروف نشأهتا وبداياهتا وتأثيرها على مجمل الوعي االجتماعي اإلنساين.

اهتمام  أولويات  ترتيب  السعودية يف  اإلعالم  )تأثير وسائل  دراسته  عبدالحافظ صلوي يف  استعرض   )1(
الجمهور بالقضايا الخارجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام محمد 
التي تم  العربية  الدراسات  السابقة عددًا من  للدراسات  أثناء مراجعته  بن سعود اإلسالمية 1995م( 

تطبيقها يف ضوء هذه النظرية مشيرًا إلى أهنا تناولت جانبًا من جوانب النظرية.  
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هذا الواقع يقود إلى ضرورة التوجه نحو تبني دراسات مرجعية لتقويم النتاج 
رؤية  خالل  من  االتصال  نظريات  مجال  يف  اإلعالمية  للدراسات  العربي  العلمي 
شمولية تسهم يف بناء فكري معريف لنظريات االتصال يف البيئة العربية سعيا لتسكين 

علم االتصال وبحوثه يف موقعه العلمي الصحيح معرفيًا ونظريًا.

* * *



التراكمات العربية املعرفية يف جمال االتصال ] دراسة استكشافية تقوميية [

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 240

مشكلة الدراسة

بالعودة إلى الجذور التاريخية لنشأة نظريات االتصال نجد أهنا نشأة خارج 
البيئة العربية، إضافة إلى كوهنا متجذرة يف علمي االجتماع والنفس، وبالتالي فقد 

أدى ذلك إلى اعتماد الباحثين العرب على نقل هذه التجربة إلى البيئة العربية.

ويف ضوء ما سبق عرضه يف هذه الدراسة من إشكاالت طالت التنظير اإلعالمي، 
يف سعيه نحو تأسيس معرفة متخصصة يف الحقل اإلعالمي، فإن نقل وتكييف هذه 
المعرفة من بيئة النشأة لتتوافق مع البيئة العربية واحتياجات أفراد مجتمعها سيتأثر-

بال شك- بتلك اإلشكاالت، إضافة إلى إشكاالت أخرى تخص البيئة العربية.

االتصال  لنظريات  العربية  للتناوالت  تحليالً  لتقدم  الدراسة  هذه  تأيت  لذا 
للدراسات  العربي  النتاج  تقويم  استهدفت  التي  الدراسات  من  عينة  خالل  من 
والبحوث التطبيقية لنظريات االتصال، يف سعي نحو دراسة طبيعة الرتاكم النظري 
الدراسات  تلك  نتائج  إلى  استنادًا  يمكن  حيث  تقويمي،  استكشايف  منظور  من 
زمنية  سياقات  يف  اإلعالمية  الدراسات  يف  النظرية  المسارات  على  التعرف 
إعطاء صورة شاملة، تحدد مالمح  إلى  يفضي  بما  وظاهراتية مختلفة ومتنوعة، 
هذا النتاج واتجاهاته ومدى قدرته على بناء تراكم معريف متخصص، يؤدي إلى 

إيجاد بيئة عربية لنظريات االتصال.

* * *



التراكمات العربية املعرفية يف جمال االتصال ] دراسة استكشافية تقوميية [

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

241إهداء حمدود التداول

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف المعالجات البحثية للنظريات االتصالية 
يف البيئة العربية وتقويمها يف ضوء المتغيرات التالية:

1 ( متغير التطور الزمني للدراسات.
2 ( متغير دراسة الظواهر االتصالية.

3 ( متغير المستجدات االتصالية.
4 ( متغير عناصر العملية االتصالية.

5 ( متغير المجتمعات االتصالية.
6 ( متغير المناهج البحثية المستخدمة.

* * *
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املدخل النظري للدراسة

بحوث  يف  النقدي  المدخل  على  النظري  أساسها  يف  الدراسة  هذه  تستند 
الذي  االجتماعية  العلوم  يف  النقدية  النظرية  من  جذوره  يستمد  الذي  االتصال 
يفرتض أن النظريات االجتماعية ينبغي أن تقوم على قاعدة من القيم واألهداف 
المثالية لحياة اإلنسان، ويهدف هذا المدخل إلى بناء دليل لعمليات اإلصالح أو 
المهمة  القيم  تصبح  حتى  االجتماعي  النظام  أو  االجتماعية  المؤسسات  تحول 
والثقافة  اإلعالم  وسائل  بين  العالقة  وتعد  المجتمعات،)1(  هذه  حياة  يف  حقيقة 
الجماهيرية )Cloture Mass( هي مهد النظريات النقدية يف عالقتها بمختلف 
الدور  حول  األسئلة  من  العديد  تطرح  فإهنا  ولذلك  االجتماعية،  المشكالت 
االجتماعي المثالي لوسائل اإلعالم، ومناقشة دوافع المهنيين يف هذه الوسائل، 
التي هتتم  ومعايير المهنة ومسؤولياهتا االجتماعية وغيرها من القضايا واألفكار 

بالبعد االجتماعي لوسائل اإلعالم، ودورها يف عملية التغيير االجتماعي.

إلى نظرياته كأطر علمية تكشف يف  المدخل أن االستناد  أنصار هذا  ويرى 
عزل  إلى  يعمد  الذي  التقليدي،  البحث  حقيقة  عن  االتصالية  الدراسات  مجال 
وسائل اإلعالم عن الوجود الشامل الذي تعمل يف إطاره، وأن المفاهيم والمناهج 
نظرية  من  بالضرورة  تنبع  أن  ينبغي  االتصال  وسائل  لدراسة  توظيفها  تم  التي 

المجتمع التي تضع الظواهر يف إطارها الصحيح والفعال.)2( 

ويؤكد المدخل النظري على أنه ال توجد نظريات أو مناهج عامة يمكن تطبيقها 

النظرية يف الدراسات اإلعالمية، الطبعة األولى،  )1(  الصبيحي، محمد بن سليمان )2017م( المداخل 
ص 135

محمد عبد الحميد: نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )القاهرة: عالم الكتب، 1997م( ص 158.  )2(
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على كل الظواهر االجتماعية وكل الظروف، وعلى الباحثين يف الدراسات اإلعالمية 
أن يضعوا يف االعتبار طبيعتها النسبية التي تنبع من مضموهنا الخاص المؤقت.

الجماهيري  االتصال  دراسة وسائل  النقدي يف  المدخل  تحليالت  وقد جاءت 
ممثلة  السابق  السوفيتي  واالتحاد  أوربا  أو  األمريكية،  المتحدة  الواليات  يف  سواء 
المعرفية  واألفكار   )The cultural system( الثقايف  للنظام  تحليلهم  إطار  يف 
)Epistemological Views( التي ارتبطت بصورة خاصة بواقع هذه المجتمعات، 
وذلك باعتبار أن النظام اإلعالمي ووسائل االتصال ما هي إال نظم فرعية ترتبط بالنظام 

الثقايف العام الذي يشكل اإلطار العام المعريف واأليديولوجي ككل.

ويرى الباحثون أن المدخل النقدي يف مجال الدراسات اإلعالمية )1( يؤكد 
على أن السياق االجتماعي بمعناه األشمل )Macro( هو المجال الذي يوضح 
صيغة العالقات بين وسائل اإلعالم والقوى المسيطرة يف المجتمع، وذلك فإنه 
يرفض الدراسات الجزئية التي هتتم بجمهور وسائل اإلعالم واتجاهاته وسلوكه 
أنماط  يربط  كاف  نظري  إطار  دون  اإلعالمي  المحتوى  تحليل  أو  االتصالي، 

السلوك االتصالي والمحتوى بالسياق االجتماعي األكرب.

التاريخي  الظاهرة اإلعالمية يف سياقها  باهتمامه بدراسة  المدخل  يتميز هذا 
تأثير وسائل  أو مدى  ليس فقط- على دور  التعرف-  والمجتمعي وقدرته على 
اإلعالم على الجمهور؛ بل أيضا العالقة التفاعلية الجدلية بين اإلعالم والجمهور، 
والعوامل التي تقف وراء تأثير أو عدم تأثير اإلعالم على الجمهور، وذلك ألن 
السياق المجتمعي هو المجال الذي يوضح العالقة بين وسائل اإلعالم والقوى 

المسيطرة يف المجتمع.

الصبيحي، محمد بن سليمان )2017م( مرجع سابق، ص 140  )1(
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كما يهتم المدخل النقدي بقراءة الواقع أو البحث والدراسة يف ضوء المعايير 
والقيم واألصول، وتبيان مدى التزامه هبا أو اتفاقها واختالفها معها.

واستنادًا على ذلك فإن هذه الدراسة وهي تعالج مشكلتها البحثية تنطلق يف 
أساسها النظري من فرضيات هذا المدخل الذي يقدم اإلطار المنهجي والمعريف 
لتقويم ومراجعة الدراسات برؤية شمولية تحدد مدى سير الدراسات اإلعالمية 
للنظريات  تكييفها  ومدى  مجتمعها  داخل  أهدافها،  تحقيق  نحو  مجموعها  يف 

والمناهج لتتوافق مع بيئتها واحتياجات أفراد مجتمعها.

* * *
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منهج الدراسة

التقويمية  االستكشافية  الدراسات  لمجموعة  نوعها  يف  الدراسة  هذه  تنتمي 
باستخدام المنهج الكيفي الستقراء محتوى عدد من الدراسات المرجعية العربية 
يف حقل اإلعالم، الستنباط الشواهد واالستدالالت العلمية التي تصف المالمح 

والسمات التي غلبت على النتاج العربي للدراسات اإلعالمية.

***
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املرجعية املعرفية للدراسة

يف  المتخصصة  المعرفة  لبناء  الرئيس  المصدر  اإلعالمي  التنظير  يمثل 
التي سعت  والدراسات  البحوث  الدراسة  هذه  يف  به  ويقصد  اإلعالمي،  الحقل 
لتطوير نماذج ونظريات ومداخل وأطر مرجعية، تفسر الظاهرة اإلعالمية، وتمد 
الممارسة اإلعالمية بالمعايير والفلسفات التي تنطلق منها يف تنظيم وإدارة النشاط 

اإلعالمي بفاعلية وكفاءة.

وقد مرت تلك الدراسات منذ بداياهتا المبكرة بعدة مراحل وانتقاالت مفصلية 
كان لها األثر البين يف توجيه وتحديد مالمح البناء المعريف لعلم اإلعالم:)1(

املرحلة األوىل: �
ظهرت وسائل اإلعالم بصفة أساس استجابة لمتطلبات المجتمع الحديث 
إبان الثورة الصناعية يف أوربا، وبالتالي فقد سبق هذا الظهور وجود أساس علمي 
تنطلق منه الممارسات اإلعالمية، لذا بدأت المرحلة األولى للدراسات اإلعالمية 
مع بداية القرن العشرين، يف أحضان علمي: االجتماع والنفس، ومنذ ذلك الوقت 
تكوين  يف  تؤثر  أهنا  أساس  على  اإلعالم  بوسائل  يهتمون  االجتماع  علماء  بدأ 
الرأي العام والمعتقدات السائدة يف المجتمع ويف تغيير العادات وفرض التغيرات 

أنظر:  )1(
عبد الحميد، محمد )1997م( نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )القاهرة: عالم الكتب( مرجع  -

سابق
مكاوي، حسن عماد، وليلى السيد )1998م( االتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية،  -

الطبعة األولى.
العبد اهلل، مي )2005( نظريات االتصال، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة األولى. -
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السياسية، ومع مرور السنوات بدأ اهتمام علماء االجتماع يتزايد بوسائل اإلعالم 
وبدأوا يشعرون بأن هذا التأثير الجديد يف المجتمع – تأثير وسائل اإلعالم – ال 
يمكن دراسته يف إطار الدراسات االجتماعية وإنما يحتاج إلى نظام مستقل، لذا 
بدأت تظهر داخل الجامعات األمريكية معاهد للصحافة واإلعالم متخصصة يف 

الدراسات اإلعالمية. 

أي أساس نظري، حيث كان  الوقت  للدراسات اإلعالمية يف ذلك  يكن  لم 
أو  كيفية عمل وسائل اإلعالم  نظريات عن  المجال جديدًا، ولم تكن هناك أي 
تأثيرها يف المجتمع، ويف الوقت نفسه كانت الدراسات اإلعالمية حينذاك تستند 
إلى بعض النظريات من العلوم القريبة الصلة بالدراسات اإلعالمية مثل نظريات 

علم النفس وعلم النفس االجتماعي وعلم األنثربولوجيا.

التي  االجتماعية  النظريات  أولى  هي  الجماهيري  المجتمع  نظرية  كانت 
استندت إليها الدراسات اإلعالمية، التي ظهرت نتيجة الثورة الصناعية والزيادة 
من  األفراد  وانتقال  العمل  وتقسيم  للتخصص  ونتيجة  السكان،  عدد  يف  الكبيرة 
المجتمعات الريفية إلى المجتمعات الحضرية، وكذلك نظرية المنبه واالستجابة 
يف علم النفس؛ حيث كان التأثير السريع لوسائل اإلعالم بمثابة االستجابة التي 

تحدث نتيجة الرسائل اإلعالمية )المنبه(.

أصبحت  واالستجابة  المنبه  ونظرية  الجماهيري  المجتمع  نظرية  ضوء  يف 
الدراسات اإلعالمية تركز على التأثيرات القصيرة األمد لوسائل اإلعالم، وكانت 
تتعلق باآلراء واالتجاهات وسلوك األفراد بعد تعرضهم  الدراسات  معظم هذه 
لوسائل اإلعالم، وبالتالي فقد ساد اعتقاد لدى الباحثين أن لوسائل اإلعالم تأثير 
قوي بطريقة متشاهبة وفورية ومباشرة؛ فزاد إقبال األنظمة الشمولية يف أوربا إلى 
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استخدام وسائل اإلعالم للتأثير على الجماهير يف أعقاب الحرب العالمية األولى 
لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.

العشرين  القرن  من  الثالثة  العقود  خالل  اإلعالمية  الدراسات  تبنت  وقد 
وجهة النظر التي ترى أن لوسائل االتصال تأثيرًا قويًا على متلقي الرسالة؛ حيث 
تكون الرسائل االتصالية “رصاص سحري” يصل فورًا إلى عقول المستقبلين، 
وكان  وهيرزوج  وجوديت  وكانرتيل  زويل  ال  هارولد  دراسات  يف  ذلك  وظهر 
تركيز الدراسات اإلعالمية يف ذلك الوقت على تأثير وسائل اإلعالم )الصحافة 

والراديو( على الرأي العام. 

املرحلة الثانية: �
االجتماعية  الفئات  باكتشاف  المدة  هذه  خالل  اإلعالمية  الدراسات  تأثرت 
وسائل  جماهير  على  وتأثيرها  النفس  علم  يف  الفردية  والفروق  االجتماع  علم  يف 
اإلعالم، هذه التطورات البحثية دفعت التفكير بعيدًا عن نظرية المجتمع الجماهيري 
أو اآلثار الموحدة الناتجة عن التعرض لوسائل االتصال الجماهيري، وكان محور 
التغيير يف تفسير هذه النظريات إعادة تعريف الطبيعة البشرية، مما ترتب عليه إعادة 
الناس  أن  فكرة  رفض  فتم  واألفراد،  اإلعالم  وسائل  بين  العالقة  طبيعة  يف  النظر 
يواجهون وسائل اإلعالم باعتبارهم ذرات منعزلون ال رابط بينهم، وأهنم يتأثرون 
بصورة متشاهبة نتيجة تعرضهم للرسالة اإلعالمية، وذلك من خالل ثالثة مداخل 
رئيسة هي: مدخل الفروق الفردية، ومدخل الفئات االجتماعية، ومدخل العالقات 
التكوينات  تتم من خالل  اإلعالم  وسائل  قوة  أن  التغيير  هذا  وأظهر  االجتماعية، 
الموجودة  للعالقات االجتماعية وأنظمة القيم والمعتقدات، أي أن تأثير وسائل 

اإلعالم ليس تأثيرًا مطلقًا وإنما يحدث من خالل عوامل وسيطة.
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ظهرت يف تلك المدة نظرية إعالمية استندت إلى ما مبدأ الفئات االجتماعية 
والفروق الفردية تتحدث عن التدفق اإلعالمي على مرحلتين )انتقال المعلومات 
العاديين  األفراد  إلى  وصولها  قبل  اإلعالمية  الرسالة  تمر  حيث  مرحلتين(  على 

األقل نشاطًا يف المجتمع.

أعقب ظهور مصطلحي التدفق على مرحلتين وقادة الرأي ظهور عدة دراسات 
من  كل  ساهم  وقد  المجتمع،  يف  الرأي  قادة  تأثير  دراسة  على  ركزت  وبحوث 
الزارزفيلد وكاتز يف إدخال تعديالت على نموذج التدفق على مرحلتين، وتأثرت 
التي كانت إطارًا  الوظيفية  بالنظرية  التي تلت ذلك  المدة  الدراسات اإلعالمية يف 

نظريًا سائدًا يف ذلك الوقت يف الدراسات االجتماعية.

كان ذلك بمثابة تحول من نظرية اآلثار الموحدة إلى مفهوم نظريات التأثير 
انتقل  وبالتالي  اإلعالم،  لوسائل  المباشرة  غير  اآلثار  يتبنى  الذي  االنتقائي، 
تميز  التي  واالجتماعية  النفسية  العوامل  دراسة  إلى  التأثير  دراسة  من  الباحثون 
اإلعالمية،  للرسائل  وتفسيراهتم  تأثرهم  يف  وتتحكم  المجتمع  داخل  األفراد 
وكان ذلك تحواًل من رؤية الجماهير على أهنا عنصر سلبي غير فعال، إلى رؤيتها 
على أهنا فعالة يف انتقاء رسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم، وعلى هذا 
األساس فإن السؤال األساس يف العديد من الدراسات التي أجريت خالل هذه 
المدة قد تغير من: ماذا تفعل وسائل اإلعالم لألفراد؟ إلى كيف يستخدم األفراد 
اإلعالم  لوسائل  الناس  استخدام  أسباب  على  للتعرف  وذلك  اإلعالم؟  وسائل 
والنتائج التي ترتتب عليها، وخالل سنوات الحرب العالمية الثانية أصبح هناك 
التي  واإلشباعات  اإلعالم  وسائل  استخدامات  حول  المعلومات  من  وفير  كم 
الدراسات يف األربعينيات يف أعمال الزرسفيلد  تحققها، واستمر االهتمام هبذه 
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وستاتون وبيرلسون ويف الخمسينيات يف أعمال ريليز وفريدسون وماك كوبي ويف 
الستينيات يف أعمال شرام وليل وباركر من خالل منظور االستخدام واإلشباع.

وبدايات  األولى  المرحلة  يف  سادت  التي  للجمهور  الفردية  النظرة  بدأت 
االجتماعية  الطبيعة  إلى  النظرة  وتحولت  الباحثين  لنقد  تتعرض  الثانية  المرحلة 
لألفراد، وبدأ اهتمام الباحثين أيضًا بالعوامل االجتماعية التي تتوسط وتؤثر على 
تصل  التي  اإلعالمية،  بالرسائل  وتأثرهم  اإلعالم  لوسائل  الجمهور  أفراد  اختيار 
إليهم عرب الوسائل المختلفة، إال أنه على الرغم من هذا التغير يف نظرة الباحثين إلى 
أفراد الجمهور، فقد ظل االهتمام بدراسة الفرد وليس الجماعة، مما أدى إلى دراسة 
العوامل االجتماعية الوسيطة على أساس أهنا اختالفات اجتماعية فردية، وبالتالي 

اتسمت بحوث هذه المرحلة بمحدودية التأثير المباشر لوسائل اإلعالم.

املرحلة الثالثة: �
االتصال  وسائل  تأثير  بقوة  للقول  المرحلة  هذه  يف  الباحثين  بعض  عاد 
الجماهيري خاصة على المستوى القومي، إذا ما تم استخدامها يف إطار حمالت 
إعالمية منظمة، تعتمد على عدة متغيرات من أهمها تحديد هدف الرسالة بدقة، 
ومعرفة الجمهور المستهدف، وتوقيت تقديم الرسالة، وكيفية التقديم والمعوقات 

المحتملة وكيفية القضاء عليها لتحقيق االقناع المطلوب.

اإلعالم  لوسائل  أن  ورأت  اإلعالم  وسائل  قوة  إلى  بالعودة  نيومان  نادت 
يف  منهجية  قيود  بسبب  شأهنا  من  التقليل  تم  العام  الرأي  على  قوية  تأثيرات 
استخدام  اإلعالم  وسائل  قوة  الكتشاف  نيومان  وتقرتح  اإلعالمية،  الدراسات 
مجموعة من مناهج البحث تجمع بين المقاييس الميدانية والمسحية للجمهور 
مدد  على  المحتوى،  تحليل  أسلوب  استخدام  عن  فضالً  باالتصال،  والقائمين 
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ممتدة للكشف عن التأثير الرتاكمي لوسائل اإلعالم.

تأثير  قوة  تفرتض  التي  النظريات  من  عدد  المدة  هذه  خالل  ظهرت  وقد 
دانيال  طورها  التي  التقليدي  المجتمع  اجتياز  نظرية  أهمها  من  اإلعالم  وسائل 
ليرنر يف دراسته لدور وسائل اإلعالم يف التنمية القومية، ونظرية وسائل االتصال 
التي  الصمت  دوامت  ونظرية  مكلوهان،  مارشال  قدمها  التي  للحواس  كامتداد 

طورهتا الباحثة األلمانية إليزابيث نويل – نيومان.

نتيجة  باالستقاللية  اإلعالمي  التنظير  مراحل  من  المرحلة  هذه  تتسم  لم 
تداخلها مع المرحلتين السابقة والالحقة من مراحل الدراسات اإلعالمية وقصر 
لعوامل  نتيجة  اإلعالم  وسائل  تأثير  بقوة  القول  إلى  عودة  وهي  الزمني،  مداها 
متعددة ظهر من خاللها انتقادات الذعة لالستخدامات السلبية لوسائل اإلعالم 

خاصة فيما يتعلق بالعنف والجنس. 

املرحلة الرابعة: �

لدراسة  جديدة  تفاعلية  نماذج  السبعينيات  ويف  الستينيات  أواخر  يف  برزت 
لوسائل  المعتدل  التأثير  بنظريات  تسميتها  على  اصطلح  اإلعالم،  وسائل  آثار 
اإلعالم، تضع جميع العناصر والظروف المتصلة بالعملية االتصالية يف االعتبار، 
وبالتالي تفرتض نظريات التأثير المعتدل أن وسائل اإلعالم يف ظل ظروف معينة 
تتنوع تأثيراهتا بين القوة والضعف، وأن التأثيرات ال تقتصر على دراسة المواقف 
النظريات يف  اتجهت هذه  أكرب، كما  أخرى  متغيرات  تأثيرها على  وأن  واآلراء، 
هذه المرحلة إلى مراعاة التأثيرات بعيدة المدى لوسائل اإلعالم وهو ما يعرف 

بالتأثير الرتاكمي. 
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تأثيرات  دراسة  يف  باالعتدال  الباحثين  نظرة  اتسمت  المرحلة  هذه  خالل 
نتيجة اعتمادهم على أدوات ومناهج بحثية أكثر دقة، ويف هذا  وسائل اإلعالم، 
آلثار  الخاصة  األسئلة  عن  لإلجابة  الشهير  إطاره  برلسون  برنارد  وضع  االتجاه 
إلى  تؤدي  القضايا،  أنواع  لبعض  االتصال،  أنواع  »بعض  قال:  حيث  االتصال 
ينتج  البشر بمحتوى وسائل اإلعالم، يف ظل بعض الظروف، مما  اهتمام بعض 

عنه بعض أنواع األثر«.

االتجاه،  هذا  تتبنى  التي  النظريات  من  عدد  المرحلة  هذه  يف  ظهرت  وقد 
ومن بين أهم هذه النظريات نظرية ترتيب األولويات التي طرحها ليبمان، ونظرية 
اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  ونظرية  جربنر،  جورج  للباحث  الثقايف  الغرس 
للبحاثين ملفين ديفلير وساندرا بول روكتش، التي تستهدف الكشف عن األسباب 
التي تجعل لوسائل اإلعالم أحيانًا آثارًا قوية ومباشرة، ويف أحيان أخرى تكون 

لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوع ما. 

بدأت تظهر االتجاهات الحديثة يف بحوث ودراسات اإلعالم، تعتمد هذه 
بمفردها  ليست  اإلعالم  وسائل  بأن  القائلة  الفكرة  على  الحديثة  االتجاهات 
العوامل المؤثرة يف المجتمع؛ بل إن هناك عوامل أخرى تؤثر يف الجمهور عالوة 

على وسائل اإلعالم. 

يف ضوء ما سبق يمكن الوقوف على مالمح رئيسة اتسم هبا التنظير اإلعالمي 
يف بيئة النشأة وانعكس بضالله على الرتاكم العلمي للدراسات اإلعالمية يف البيئة 

العربية ومن أهم هذه المالمح التحليلية ما يلي:

خالل . 1 اإلعالمية  الدراسات  على  اإلعالمي  التأثير  دراسة  فكرة  سيطرة 
تعامل  وكان  والمصالح،  العوامل  من  لعدد  وذلك  ومراحله  تاريخه 
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الباحثين يف دراستهم لألثر باعتباره نتيجة أكثر من كوهنا فرضية وانطلقوا 
يبحثون يف الدالئل التي تؤكد النتيجة وليس البحث يف قبول الفرضية أو 
رفضها، فبنيت أغلب الدراسات والمناهج وأدوات القياس لتثبيت وتأكيد 
الراسخ  بالمبدأ  متأثرة  ومتعددة  مختلفة  بأشكال  اإلعالمية  التأثيرات 
وبالمنطلق األساس أن وسائل اإلعالم مؤثرة وأن ذلك يكاد يكون فوق 
الشبهات، رسائل علمية وبحوث كثيرة تمت وفق انحياز منهجي لتأكيد 

التأثيرات اإلعالمية بدال من اختبارها انطالقًا من مفهوم محايد.

العلوم األخرى مثل: علم . 2 التأثير من  نظريات  كثيرًا من  الباحثون  استعار   
وعلى  اإلعالمية،  الحالة  على  إسقاطها  وتم  النفس،  وعلم  االجتماع 
تم  التي  الناجحة  الجاهزة  النظريات  هذه  فساعدت  اإلعالمية،  العملية 
تشكيلها وبناؤها وفق متطلبات العلوم األخرى وشروطها على التعاطي مع 
التأثيرات اإلعالمية على أهنا نتيجة أكثر من فرضية، وأن العملية اإلعالمية 
عملية ناجحة، بل إن الصناعة اإلعالمية صناعة ناجحة يف ضوء مخرجاهتا.

والصعوبات . 3 اإلعالمي،  التأثير  دراسات  يف  المحسوم  غير  الجدل  أثار 
التي أعجزت الباحثين عن الوصول إلى نتائج علمية محددة، إلى انتقال 
الباحثين إلى اتجاه بحثي آخر يعنى بالعالقة الوظيفية بين وسائل اإلعالم 
وجمهورها والمتمثل يف اإلجابة عن ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم، 
دور  فهم  إلى  يؤدي  أن  وحده  يمكن  ال  االتجاهين  هذين  أحد  أن  إال 
الفرد  باحتياجات  تعنى  اإلعالم  فوسائل  المجتمع؛  يف  اإلعالم  وسائل 
والمجتمع ومن ثم يستخدموهنا، ويف الوقت نفسه فإن وسائل اإلعالم 

تؤثر فيمن يستخدمها.
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أدى المفهوم االستثماري الذي اتصفت به الظاهرة اإلعالمية يف العصر . 4
التمويل األجنبي على دراسة  البحثية ذات  المراكز  تركز  إلى  الحديث، 
الموضوعات،  من  وغيرها  المتلقي،  الجمهور  وميول  ومواقف  عادات 
التي يمكن االستفادة منها يف الحمالت السياسية وتسويق السلع واألفكار، 
 )1( التي تسعى إلى تسويق نسق عالمي من القيم والميول االستهالكية، 
التي  الدراسات  تلك  إلى  الباحثين  اهتمامات  نقل  إلى  أدى  الذي  األمر 
يعول عليها يف تحقيق المصالح المادية، دون النظر إلى معياريتها العلمية 
وجدواها المهنية، وهذا ما صرف العديد من الدراسات واألبحاث إلى 
من  عدد  أكدت  فقد  العلمية،  اإلثارة  وجوانب  التطبيقات  مع  التعامل 
الدراسات والبحوث التي أجريت على اإلعالن _ على سبيل المثال _ 
باعتباره مستهلكًا فحسب،  الجمهور  مع  تتعامل  اإلعالم ال  أن وسائل 

وإنما تحول الجمهور نفسه إلى سلعة تباع للمعلنين.)2(

هتدف . 5 التي  بالكم،  تتعلق  لمعلومات  الوصفية  الدراسات  على  الرتكيز 
أو  معينة  سياسة  أهداف  لتحقيق  اإلعالم  وسائل  فعالية  تحسين  إلى 
تحقيق أهداف تجارية بداًل من تعريف المفاهيم أو تطوير النظريات أو 
اختبار الفروض القائمة أو بحث األوضاع الحالية أو العمل على توفير 
االحتياجات األساسية لالتصال أو تحقيق التغير االجتماعي، وبالتالي 
فإن هذا النوع من البحوث يمكن النظر إليه على أساس أهنا منهج يركز 
البحوث  النوع من  المجتمع وهذا  الرتكيز على  الوسائل بداًل من  على 
لم يعطي أي أهمية للنظرية، ولم ينظر إلى الوسائل اإلعالمية يف إطار 

عواطف عبدالرحمن، مرجع سابق، 146  )1(
عواطف عبدالرحمن، مرجع سابق، 153  )2(
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البحوث  هذه  وكانت  المجتمع،  يف  األخرى  المؤسسات  مع  عالقاهتا 
نادرًا ما تتناول قضايا تتعلق بالسلطة والملكية وتنظيم وسائل اإلعالم، 
وبالتالي يمكن النظر إلى تلك البحوث أو على األقل الغالبية العظمى 
منها على أساس أهنا بحوث تتعلق باألفعال وليس بالتفكير أو بحوث 

تركز على خدمة النظام القائم بداًل من انتقاده.

يف . 6 العزي)1(  ذلك  إلى  أشار  كما  التطبيقية  ال  الميدانية  الدراسات  أن 
اإلعالمي،  العلمي  البحث  ميدان  يف  االتصالية  النظرية  عن  دراسته 
أو  إعالمي  شبه  أو  إعالمي  نص  مضمون  بتحليل  يتعلق  ما  خاصة 
دراسة جمهور ما تعيد إنتاج جزء من الواقع، ويف معظم األحيان بصفة 
لكنها  الممثلة(  والتمثيل)العينة  المنطلق  غياب  بحكم  مشوهة   شبه 
ال تستطيع يف انعدام المقاييس النظر يف هذا الواقع أو تعديله أو تغييره 
أو الحكم عليه، أم التطبيقي فتجسيد لما يكون قد تم االتفاق عليه على 
مستوى النظر ولو بصفة جزئية، هذا التمييز يتضح أكثر كما يقول العزي 
بالقول إن الميداين ال يقرتن عادة بالكل يف حين يتعين على التطبيقي أن 

يتوجه إلى المجسد عرب المجرد.

ذلك . 7 من  االتصال  فهم  يف  الباحثين  من  العديد  تحول  من  الرغم  على 
إلى  المصدر  من  يمضي  االتصال  أن  يفرتض  الذي  الخطي  الشكل 
يف  عناصرها  تتفاعل  عملية  االتصال  كون  إلى  االقناع،  هبدف  المتلقي 
الموقف االتصالي إال أن هذا التحول ظل قاصرًا على المفاهيم النظرية 

دون أن يسهم يف توجيه بحوث اإلعالم وجهة جديدة.

متميز، مركز دراسات  نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي  عزي، عبدالرحمن )2013م( دراسات يف   )1(
الوحدة العربية، سلسلة كتاب المستقبل العربي، العدد 28، الطبعة الثالثة، ص 70
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هذه الحالة التي اتسم هبا التنظير اإلعالمي ألقت بظاللها على مجمل البناء 
المعرفية  العربية  الرتاكمات  على  البالغ  أثرها  لها  وكان  اإلعالم،  لعلم  المعريف 
التعليم ومراكز  الباحثين ومؤسسات  يف مجال االتصال، وهو ما يتطلب تعاضد 
البحث يف الوطن العربي لمراجعة هذا اإلرث العلمي وتقويمه بصورة تسهم يف 

تطويره.

* * *
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نتائج الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل نتائج عدد من الدراسات التي تناولت تطبيقات 
نظريات االتصال يف البيئة العربية، ومع ندرة هذه الدراسات النقدية التفسيرية يف 
البيئة العربية إال أن الباحث تمكن من مراجعة )20( دراسة نقدية تناولت واقع 

النتاج العلمي يف مجال نظريات االتصال وتطبيقاهتا البحثية، وهي:

المصرية . 1 المجلة  باالتصال،  القائم  دراسات  يف  الحديثة  االتجاهات 
الرابع،  العدد  القاهرة،  بجامعة  اإلعالم  كلية  العام،  الرأي  لبحوث 

أكتوبر- ديسمرب2000م.

كلية . 2 االتصال،  بحوث  مجلة  مصر،  يف  اإلعالنية  الدراسات  اتجاهات 
اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع، يوليو 1993م

االتجاهات العالمية الحديثة يف بحوث ودراسات الرأي العام، المجلة . 3
المجلد  القاهرة،  جامعة  اإلعالم،  كلية  العام،  الرأي  لبحوث  المصرية 

الخامس، العدد األول، يناير/يونيه،2004م.

اتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم يف أمريكا ومصر: دراسة تحليلية . 4
والمجلة  األمريكية  واإلعالم  الصحافة  لدوريتي  استبصارية  مقارنة 
أخبار  ألكاديمية  الرابع  العلمي  المؤتمر  اإلعالم،  لبحوث  المصرية 

اليوم، 23-2007/10/25م.

أسباب ضعف األسس النظرية يف بحوث االتصال الجماهيري: دراسة . 5
اإلعالم  مجال  يف  المتخصصين  التدريس  هيئة  أعضاء  التجاهات 
للعلوم  العربية  المجلة  الكويت:  )جامعة  السعودية،  العربية  بالمملكة 
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اإلنسانية، العدد 57، السنة 15، 1997م(

رؤية . 6 االجتماع:  اإلعالم  تطبيقات  دراسة  يف  المنهجية  اإلشكاليات 
التطبيقات  االجتماعي:  التواصل  لوسائل  الدولي  المؤتمر  تحليلية، 
المنهجية، كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد  واإلشكاالت 
-10 الرياض،  السعودية،  العربية  المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن 

2011/3/11م.

منظور . 7 من  دراسة  اإللكرتوين:  اإلعالم  لبحوث  المنهجية  اإلشكاليات 
لإلعالم  السعودية  للجمعية  السادس  السنوي  المنتدى  تحليلي، 
الرياض،  والتطبيقية(  النظرية  التحديات  الجديد.  )اإلعالم  واالتصال 

15-2012/4/16م.

بحوث اإلعالم العربية )2005م-1990م( بين تحليل الواقع وتطلعات . 8
والتدريب  التعليم  الثالث:  السنوي  اإلعالمي  المنتدى  المستقبل، 
واالتصال،  لإلعالم  السعودية  الجمعية  العربي،  الوطن  يف  اإلعالمي 

26-28 نوفمرب 2005م.

بحوث اإلعالم بين الماضي والحاضر، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، . 9
كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد السابع، يناير/يوليه 2000م.

دراسة . 10 واإلعالم،  الصحافة  لبحوث  والمنهجية  اإلجرائية  الجوانب 
تحيلية تقويمية لخطط ورسائل الماجستير والدكتوراه التي سجلت يف 
قسم الصحافة واإلعالم بكلية اللغة العربية بجامعة األزهر، مجلة كلية 

اللغة العربية، بجامعة األزهر، العدد الخامس عشر، 1996م.
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الرهانات اإلبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي: نحو آفاق جديدة . 11
لبحوث اإلعالم واالتصال يف المنطقة العربية، أبحاث المؤتمر الدولي: 
البحرين،  جامعة  جديد،  لعالم  جديدة..  تكنولوجيا  الجديد:  اإلعالم 

7-9 أبريل 2009م.

االتصال . 12 فضاءات  ملتقى  باالتصال،  القائم  دراسات  من  عامًا  ستون 
الصحافة  علوم  معهد  والرهانات،  التحوالت  الثقافيون:  والوسطاء 

واألخبار، جامعة تونس، 24-25أبريل،1997م.

العالقة المنهجية بين البحوث اإلعالمية واالجتماعية والنفسية، مجلة . 13
السابع  العدد  األزهر،  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  اإلعالمية،  البحوث 

عشر يناير 2002م.

لبحوث . 14 المصرية  المجلة  واستقاللها،  الجماهيري  االتصال  علوم 
اإلعالم، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد الثالث، سبتمرب، 1997م

االتصال . 15 ثورة  مؤتمر  عامة،  رؤية  العماين:  اإلعالم  دراسات  يف  قراءة 
أبريل   24-22 مسقط،  والطموح،  الواقع  الخليجي:  والمجتمع 

2003م.

قصور النظرية يف الدراسات اإلعالمية، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية . 16
)جامعة الكويت: العدد 83 السنة 21 ،2003م(.

مناهج البحث يف أقسام اإلعالم بالمملكة العربية السعودية: بين الواقع . 17
يف  واالتصال  اإلعالم  لجمعية  األول  المنتدى  المستقبل،  واحتياجات 

المملكة العربية السعودية،3/28-2003/4/1م.
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نقدية . 18 دراسة  وتطورها:  اإلعالم  تأثير  لدراسة  العلمية  المداخل  نشأة 
تحليلية، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مجلس النشر العلمي بجامعة 

الكويت، العدد السادس واألربعين، شتاء 1994م 

على . 19 تطبيقية  دراسة  اإلحصائية:  النظرية  ضوء  يف  اإلعالمية  النظرية 
الجمعية  العربية لإلعالم واالتصال،  المجلة  ترتيب األولويات،  نظرية 

السعودية لإلعالم واالتصال، العدد التاسع، مايو، 2013م.

يف . 20 اإللكرتونية  الوسائل  مجال  يف  المصرية  اإلعالمية  الدراسات  واقع 
العقدين األخيرين من القرن العشرين: دراسة تحليلية، المجلة المصرية 
لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، العدد الثامن، أغسطس/

أكتوبر2000م.

يتناول  أحدهما  بمستويين:  الدراسات  من  النوع  هذا  تصنيف  ويمكن 
والثاين:  والنوع،  والحجم  البحث  وأولويات  والمنهجية  العلمية  االتجاهات 
من  لعدد  ممتدة  شمولية  برؤية  للنظريات  التطبيقية  الدراسات  تقييم  يتناول 
الدراسات الجزئية للوصول إلى بناء نمط حول ظاهرة معينة أو التحقق من صحة 
تطبيق فروض إحدى النظريات، وخرجت نتائج الدراسة بالنتائج وفق عدد من 
التصنيفات التي يمكن معها تحقيق وضوح الرؤية يف المعالجات البحثية العربية 

على النحو التالي: 

أولاً: حبسب التطور الزمين للدراسات  �

ينطلق هذا التصنيف من فرضية مؤداها أن العامل الزمني يعد عامالً رئيسًا يف 
تطور المعالجات البحثية للنظريات، إذ إن الرتاكم المعريف يفرتض وجود تطور يف 



التراكمات العربية املعرفية يف جمال االتصال ] دراسة استكشافية تقوميية [

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

261إهداء حمدود التداول

مسارات الدراسات األكاديمية األمر الذي ينعكس بدوره على انتشار معالجات 
التي  والمعطيات  الزمن  لتغير  طبقًا  تتغير  والتي  معينة  أوقات  يف  محددة  نظرية 

يفرضها من تغيير يف بيئات االتصال وحركة االتصال يف المجتمع. 

سنوات  عشر  بعد  أنه   2005 الصادرة  دراستها  يف  المجيد)1(  عبد  وتشير 
الدراسات اإلعالمية يف  المنهج يف  نقاشية حول إشكالية  كاملة من وجود حلقة 
النظري  والتوظيف  اإلعالمية  الدراسات  طبيعة  فإن   1996 عام  القاهرة  جامعة 
العربية يف 15 عامًا  الدراسات اإلعالمية  بتتبع  الباحثة  قامت  يتغير، وقد  لم  لها 
الدراسات  نتيجة رئيسة هي أن إشكاليات  منذ 1990 وحتى 2005 لتصل إلى 

اإلعالمية العربية ال تزال مستمرة كما هي، بل تتفاقم يف بعض األحيان. 

جانب  إلى  اإلعالمية،  للظواهر  الحاد  والتفتيت  اإلجتزائي  الطابع  غلبة  حيث 
للظواهر  النظري  التأصيل  حساب  على  اإلجرائية  التفاصيل  يف  التام  االستغراق 
البحثية، واالنفصال شبه الكامل بين ما يعرضه الباحث من فرضيات اإلطار النظري 
والظواهر  المشكالت  وتشابه  وتكرار  اإلمربيقية،  دراسته  وبين  استخدمه  الذي 

البحثية المختلفة، والرتكيز على الفئات النوعية من الجمهور كالشباب والطفل. 

التأكيد على فكرة وجود  السياق هو  الباحثة يف هذا  ما أوضحته  أهم  أن  إال 
موجات بحثية حيث تتجه الدراسات إلى دراسة موضوعات بحثية معينة بغض 
النظر عن قيمتها المعرفية أو النظرية، ثم اختفاء الموجة لتحل محلها موجة جديدة 
وهكذا، وقد أظهرت هذه الدراسة غلبة المداخل الوظيفية وبحوث التأثير دون 

عبد المجيد، ليلى)2005م( بحوث اإلعالم العربية )2005م-1990م( بين تحليل الواقع وتطلعات   )1(
المستقبل، المنتدى اإلعالمي السنوي الثالث: التعليم والتدريب اإلعالمي يف الوطن العربي، الجمعية 

السعودية لإلعالم واالتصال، 26-28 نوفمرب 2005م.
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وجود تأثير فعال وحقيقي للعامل الزمني حيث نسبة 37.7% من األطر النظرية 
كانت تطبيق لنظرية واحدة هي االستخدامات واإلشباعات، ثم ترتيب األولويات 
بنسبة 19.4%، ثم االعتماد على وسائل اإلعالم بنسبة 11.5% ثم فجوة المعرفة 
بنسبة 4.7% إضافة إلى تمثيل ضعيف لنظريات  بنسبة 5.8% ثم تحليل األطر 
الوظيفي  واألداء  البوابة  وحارس  المعلومات  تمثيل  ومدخل  الصمت  دوامة 

للقائم باالتصال.  

ويشير عبد العزيز)1( يف دراسته لتطور الدراسات اإلعالنية يف مصر بين عامي 
المستويين  على  اإلعالنية  الدراسات  يف  كمي  تطور  وجود  إلى   1992-1950
تأثير  وزيادة  وتراكم  تطور  إلى  استنادًا  الكم  تطور  حين  ففي  والكيفي،  الكمي 
من  البحوث  نقل  الكيفي  التطور  فإن  مصر،  يف  اإلعالمية  الظاهرة  يف  اإلعالن 
ظاهرة  داخل  المتضمنة  الظواهر  على  الرتكيز  إلى  ككل  اإلعالن  على  الرتكيز 
الرسالة،  باالتصال،  القائم  الوكاالت،  مثل  عناصرها  التطبيق على  اإلعالن عرب 
يف  المتضمنة  والقيم  اإلعالنية،  الرسالة  فعالية  المستهلك،  وسلوك  الجمهور 

اإلعالن.

إال أن هذا التطور الكمي والنوعي لدراسات اإلعالن لم يصاحبه يف الواقع 
حالة من التطور يف وضع سياق نظري عام لدراسات اإلعالن، فقد اعتمدت يف 
البداية على نماذج مستوحاة من الدراسات السيكولوجية، يف الوقت الذي ذهبت 
فيه فيما بعد إلى االتجاه السائد يف الدراسات اإلعالمية العامة من تطبيق المداخل 

الوظيفية ونظريات التأثير واالستماالت وغيرها. 

كلية  االتصال،  بحوث  مجلة  مصر،  يف  اإلعالنية  الدراسات  اتجاهات  سامي)1993م(  العزيز،  عبد   )1(
اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع، يوليو 1993م، ص 43-10.
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بين  واإلعالم  الصحافة  لبحوث  دراسته  يف  الموجود)1(  عبد  يرى  حين  يف 
مؤثرًا  عامالً  يعد  الزمني  العامل  أن  األزهر،  جامعة  يف   )1995-1982 عامي) 
نسبة  انتمت  حين  ففي  وأدواته،  ومناهجه  ونظرياته  البحث  موضوع  اختيار  يف 
كبيرة من البحوث األولى يف جامعة األزهر إلى الدراسات ذات الطابع التاريخي 
نحو  تحولت  أن  لبثت  ما  فإهنا  األولية،  المصادر  على  واعتمدت  والتوثيقي، 
المصرية،  الدراسات  السائد يف  النموذج  الطابع اإلمربيقي وفق  الدراسات ذات 
القضايا  انطلقت نحو  التاصيلية فإهنا  أو  المفاهيمية  باألبعاد  وبعد أن كانت هتتم 

والظواهر المعاصرة يف المجتمع المصري والعربي بعد ذلك.

جعل  الذي  والمنهجية  اإلجرائية  الجوانب  يف  قصور  ثمة  أن  يؤكد  أنه  إال 
االهتمام بوجود أطر نظرية واضحة غير كاف؛ إذ تصاعد االهتمام منذ بدء العام 
1990 بوضع أطر نظرية واضحة تتم من خاللها المعالجات البحثية بعد اهمال 

هذا الجانب لسنوات. 

توجهات  يف  سلبًا  أثر  قد  الزمني  التطور  أن  إلى  ثابت)2(  دراسة  تشير  بينما 
الدراسات اإلعالمية يف المملكة العربية السعودية، ففي حين كان الهدف الرئيس 
نظرياته،  وتطوير  اإلسالمي  باإلعالم  واالهتمام  التأصيلية  الدراسات  دعم  هو 

واإلعالم:  الصحافة  لبحوث  والمنهجية  اإلجرائية  الجوانب  )1996م(  محمد  جابر  الموجود،  عبد   )1(
دراسة تحيلية تقويمية لخطط ورسائل الماجستير والدكتوراه التي سجلت يف قسم الصحافة واإلعالم 
عشر،  الخامس  العدد  األزهر،  بجامعة  العربية،  اللغة  كلية  مجلة  األزهر،  بجامعة  العربية  اللغة  بكلية 

1996م، ص 547-473.
بين  السعودية:  العربية  بالمملكة  اإلعالم  أقسام  يف  البحث  مناهج  )2003م(  علي  بن  سعيد  ثابت،   )2(
الواقع واحتياجات المستقبل، المنتدى األول لجمعية اإلعالم واالتصال يف المملكة العربية السعودية، 

3/28-2003/4/1م.
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الهدف حتى قسم اإلعالم اإلسالمي  أقسام اإلعالم عن هذا  فقد حادت أغلب 
بجامعة أم القرى، يف حين أن قسم اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود شهد 
تباينًا يف اتجاهات البحاث؛ ففي حين ركزت رسائل الماجستير على ربط اإلعالم 
بقيم المجتمع السعودي، اتجهت رسائل الدكتوراه على الدراسات ذات الطابع 
التطبيقي دون التأصيلي أو النقدي منذ عام 1991م وعلى مدار حوالي ربع قرن، 
وبالتالي فإن هذا التطور ـ كما يرى ثابت ـ أخرج الدراسات اإلعالمية يف المملكة 
العربية السعودية عن هدفها الذي وضعت ألجله، حيث اكتفت الدراسات بالتقليد 
وتطبيق المداخل النظرية الغربية وأدوات ومناهج البحث الغربية متجاهلة دورها 

يف ضرورة القيام بالتأصيل النظري للظاهرة اإلعالمية من منظور إسالمي. 

ويرى طايع)1( أن بحوث ودراسات اإلعالم تطورت زمنيًا عبر ثالث مراحل 
رئيسة هي: 

)1( ما قبل عام 1940:  �

االتصالية  للدراسات  االجتماعي  االستخدام  عليها  طغى  التي  الفرتة  وهي 
للسلوكيات  المفسر  األساس  كبعدها  الجماهيري  المجتمع  نظرية  وسيطرة 
واالستجابات  باآلراء  المرتبطة  النفسية  المظاهر  بعض  تدخلت  ثم  االتصالية، 
وفق نماذج سيكولوجية محددة مثل المثير واالستجابة، وتناولت بعض المظاهر 
الجامع  اإلطار  أن  إال  الداللية،  األطر  مثل  االتصال  عملية  فهم  إطار  يف  العاملة 
للنظرية العامة التي تم تبنيها هو نظرية المجتمع الجماهيري على سبيل الحصر 

والذي يرى أهنا كانت المؤسسة لعلم االتصال الجماهيري. 

طايع، سامي عبدالرؤوف )2000م( بحوث اإلعالم بين الماضي والحاضر، المجلة المصرية لبحوث   )1(
اإلعالم، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد السابع، يناير/يوليه 2000م، ص 233-198.
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)2( مرحلة 1960-1940:  �

وهي المرحلة التي سعت لكشف المتغيرات المتداخلة والوسيطة يف المنظومة 
االجتماعية مما أدى لتطور أساليب القياس، ثم االتجاه نحو الرتكيز على دراسات 
الجهور وانتقال المعلومات على مرحلتين، واخيرًا التناول المفرط يف الدراسات 

المعتمدة على النظرية الوظيفية وظهور اتجاهات دراسات التأثير. 

)3( مرحلة ما بعد عام 1960:  �

وهي التي تناولت عناصر العملية االتصالية وارتباطها بالمؤسسات اإلعالمية 
فتم الرتكيز على نظريات ترتيب األولويات والتأثير المحدود لوسائل اإلعالم، 
وشيوع الدراسات اإلمربيقية، والتعامل مع المنظومة االتصالية كبيئة، وبدء ظهور 

االتجاهات النقدية يف البحوث والدراسات اإلعالمية. 

يف حين يرى المنيس)1( أن دراسات اإلعالم ركزت يف مراحلها المختلفة على 
البحثية  المرحلة  إلى  االتصال  لعلم  التأسيسية  المرحلة  من  انتقلت  حين  التأثير 
التي تعالج الظواهر المختلفة لعلم االتصال، وقسم تطور تناول نظريات التأثير 
يف دراسات اإلعالم على التقسيم السابق الذي يقسمها لثالثة مراحل هي ما قبل 
1940، وما بين 1940-1960، ثم ما بعد 1960، ويرى أن نظريات التأثير يف 
المرحلة األولى استأثرت بفكرة االتجاه الخطي الواحد من المؤسسة اإلعالمية 
إلى المتلقين، بينما ركزت المرحلة الثانية على نظريات التأثير االختياري واألبعاد 

المنيس، جمال جاسم )1994م( نشأة المداخل العلمية لدراسة تأثير اإلعالم وتطورها: دراسة نقدية   )1(
السادس  العدد  الكويت،  بجامعة  العلمي  النشر  مجلس  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  المجلة  تحليلية، 

واألربعين، شتاء 1994م، ص 75-56
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الوظيفية معتمدة على تطبيق مناهج البحث اإلمربيقية، يف حين اتجهت دراسات 
تفسيري  نموذج  الثالثة من منظور فردي نسبي أحادي ولكنه  المرحلة  التأثير يف 

يحاول أن يفسر قوة أو سطوة وسائل اإلعالم يف حياة الفرد والمجتمع. 

والظروف  الشروط  أن  قيراط)1(  يرى  باالتصال  القائم  حول  دراسته  ويف 
المؤسسة  والسياسية واالقتصادية وتفاعلها مع  الحياة االجتماعية  اقتضتها  التي 
قوى  مختلف  مع  اآلخر  الجانب  على  اإلعالمية  المؤسسة  وتفاعل  االعالمية، 
المجتمع قد أثرت يف مسارات البحث العلمي المرتكز على بحث ودراسة القائم 
باالتصال عرب األزمنة المختلفة، ففي حين ارتكزت هذه الدراسات على الرتاجم 
والسير يف الفرتة من )1800-1930( دون وجود أي إطار نظري أو إشكاليات 
بحث حقيقية، فإهنا بدأت تتقاطع مع علوم النفس واالجتماع والسياسة يف الفرتة 
من 1930-1950 متأثرة بنظريات القوى االجتماعية، والدعاية، والتأثير والرأي 
العام ومحتوى الرسالة اإلعالمية، والسلوكيات االنتخابية وغيرها، بينما اتجهت 
بعد العام 1950 ولمدة قرابة ستين عامًا على دراسات تشتمل على ظواهر صغيرة 
ومحدودة يف كل دراسة، فصارت تدرس المقروئية، واستهالك رسائل اإلعالم، 

والعوامل المؤثرة على رضى القائم باالتصال عن عمله ...إلى غير ذلك. 

القائم باالتصال على أربعة  وقد حدد )قيراط( مسارات البحث فيما يخص 
مسارات بحسب المنهجية وطبيعة األطر النظرية المستخدمة فقسمها إلى: 

1 ( الدراسات التي استعملت عينات صغيرة أو مجموعات محددة. 

االتصال  فضاءات  ملتقى  باالتصال،  القائمين  دراسات  من  عامًا  ستون  )1997م(  محمد  قيراط،   )1(
تونس،  جامعة  واألخبار،  الصحافة  علوم  معهد  والرهانات،  التحوالت  الثقافيون:  والوسطاء 

24-25أبريل،1997م، ص 23-7.
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وطبيعة  وازدهارها  الصحافة  مهنة  تطور  على  ركزت  التي  الدراسات   )  2
وأسباب تأثيرها

الخربة  بمتغيرات  اهتمت  التي  باالتصال  للقائم  السلوكية  الدراسات   )  3
واالحرتافية 

4 ( الدراسات التي اعتمدت على عينات منتظمة وممثلة لمجتمع البحث. 

ثانيااً: حبسب الظواهر التصالية  �
المستخدمة لمعالجة  النظريات  التصنيف من فرضية مؤداها أن  ينطلق هذا 
ظواهر اتصالية معينة تختلف عن النظريات المستخدمة لمعالجة ظاهرة أخرى، 
من  مختلفة  ظواهر  تعالج  التي  الدراسات  تتناول  أن  المنطقي  من  فإنه  وعليه 
إلى  يشير  السياق  هذا  يف  النظرية  العمومية  سيادة  وأن  مختلفة،  نظرية  منطلقات 

وجود اختالل يف توظيف النظرية يف حقل الدراسات اإلعالمية العربية. 

الذهنية  العام والصورة  الرأي  إلى أن دراسات  المجيد)1(  عبد  وتشير دراسة 
احتلت مساحة كربى بين الدراسات اإلعالمية، وارتكزت يف األساس على تطبيق 
العالقة  األولويات، وأحيانًا  ترتيب  نظرية االستخدامات واإلشباعات، ونظرية 
المتبادلة بين النظريتين، وقد أغفلت الدراسات العوامل المرتبطة ببناء األجندة، 
الدراسات  وارتكز بعضها على تطبيق نظرية دوامة الصمت، وتمت جميع هذه 
التفاعلي  النموذج  دون  االستكشايف  الخطي  األحادي  النموذج  توظيف  على 
بتوظيف  اتجاه ضعيف األثر يف االهتمام  التفسيري، يف حين ظهر  أو  النقدي  أو 

المداخل النظرية األخرى مثل تأثيرية اآلخرين أو الشخص الثالث. 

عبدالمجيد، ليلى)2005م( مرجع سابق.  )1(
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الطرابيشي)1( اتجاهات بحوث الرأي العام لتؤكد على أن دراسات  وترصد 
ودوامة  األجندة،  نظرية  هي  محددة  نظريات  عدة  على  اعتمدت  العام  الرأي 
والغرس  الثالث،  الشخص  وتأثير  واإلشباعات،  واالستخدامات  الصمت، 

الثقايف، ومداخل تفسيرية ارتبطت بفكرة العولمة أو النظام العالمي الجديد. 

وترى أن االتجاهات النظرية العالمية التي تطبق نظريات التجاهل الجمعي، 
والرؤية المنعكسة، واإلجماع الزائف وغيرها لم تحظ بأي تواجد يف الدراسات 
يف  تظهر  الجديدة  البحثية  االتجاهات  أن  إلى  هذا  وترجع  العربية،  أو  المصرية 
الباحثون العرب بتطبيقها بعد حوالي عشرين عامًا من  ليبدأ  الواليات المتحدة 

ظهورها دون تصد منهم ألي اتجاه بحثي أو نظري جديد أو مبتكر. 

ويشير عبد العزيز)2( إلى أن الدراسات اإلعالنية بين عامي)1992-1950( 
نتائج  أن  إال  اإلعالنية،  الظاهرة  أشكال  أغلب  تناول  الذي  الطرح  يف  تنوعت 
عليه  تكون  أن  يجب  لما  أصيلة  علمية  لقواعد  تؤصل  لم  اإلعالنية  الدراسات 

أهداف النشاط اإلعالين حسب طبيعة المنشآت والمؤسسات المختلفة. 

وقد الحظ كذلك تركيز الدراسات اإلعالنية على فئتين رئيستين هما: وكاالت 
قياس  على  األساس  يف  وتنوعت  الجمهور،  ثم  اإلعالنية،  والرسالة  اإلعالن 
المرتبطة  الوظيفية  العوامل  مقابل  يف  وصياغته،  اإلعالن  على  المؤثرة  العوامل 
بفعالية استخدام اإلعالن وتأثيره على الجمهور عرب االستماالت المختلفة ولغة 

اإلعالن وتصميمه وغير ذلك. 

الطرابيشي، مها محمد كمال)2004م( االتجاهات العالمية الحديثة يف بحوث ودراسات الرأي العام،   )1(
المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد الخامس، العدد األول، 

يناير/يونيه،2004م، ص 369.
عبدالعزيز، سامي)1993م( مرجع سابق، ص43-10  )2(
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كما اشارت نتائج دراسته إلى عدم وجود أطر نظرية واضحة تقوم على أساسها 
الدراسات بالتفسير أو التقويم، بل ظل االتجاه السائد يف الدراسات يرتبط وعلى 

نحو مباشر باالستكشاف، وتطبيق نظريات التأثير العامة يف األغلب األعم. 

وتشير دراسة عبد المجيد)1( يف بحوث اإلعالن تركيز الدراسات على التأثير 
على سلوك المستهلك، واعتمادها على مسوح الجماهير يف المقام األول، وتطبيقها 
للمداخل النظرية الوظيفية كذلك، وإهمالها ألساليب القياس واألدوات الشائعة 

يف الدراسات الغربية. 

ثالثااً: حبسب املستجدات التصالية:  �
تلك  سيما  ال  االتصالية  المستجدات  أن  أساس  على  التصنيف  هذا  يقوم 
غيرت  التي  أو  اإلعالمية  الرسائل  واستهالك  إنتاج  وأساليب  شكل  غيرت  التي 
الجديد  واإلعالم  اإلنرتنت  رأسها  وعلى  العالم  يف  االتصالية  البيئة  واقع  من 
والميديا الرقمية، ومن قبلها الدراسات المعنية بالبث الفضائي المباشر واإلعالم 
النظرية  تطوير  على  يقوم  منظور  من  نظري  تطبيق  تتطلب  وغيرها،  اإللكرتوين 
اإلعالمية أو ابتكار نظريات جديدة، وبالتالي فإن اعتماد الدراسات التي تبحث 
يف المستجدات االتصالية مع تطبيق األسس النظرية لالتصال التقليدي تشير إلى 

وجود خلل جسيم يف توظيف النظرية يف هذا اإلطار. 

وتشير دراسة مصباح)2( التي درست ظاهرة اإلعالم اإللكرتوين بما تشمله من 

عبدالمجيد، ليلى)2005م( مرجع سابق.  )1(
مصباح، هشام محمود )2000م( واقع الدراسات اإلعالمية المصرية يف مجال الوسائل اإللكرتونية يف   )2(
العقدين األخيرين من القرن العشرين: دراسة تحليلية، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم 

بجامعة القاهرة، العدد الثامن، أغسطس/أكتوبر2000م، ص 204-171.
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الثمانينيات  عقدي  خالل  وانرتنت  إلكرتونية  وصحافة  وفيديو  وتليفزيون  راديو 
والتسعينيات إلى أن أغلب دراسات وسائل اإلعالم اإللكرتونية هبذا الفهوم لم 
فقط   )%0.4( بلغت  بنسبة  إال  الثمانينيات  حقبة  خالل  نظري  إطار  من  تنطلق 
بواقع دراسة واحدة بينما تحول الوضع يف التسعينيات حيث بلغت )56( دراسة 
ثم  واإلشباعات  االستخدامات  بين  وتنوعت  النظرية،  المداخل  على  اعتمدت 
المعرفة  فجوة  ثم  المعلومات  تمثيل  ثم  الغرس،  ثم  األجندة،  وضع  ثم  التعلم، 
واالعتماد، وهو ما يشير إلى أن واقع دراسات اإلعالم اإللكرتوين قام على مدى 
عقد كامل بالوصف واالستكشاف واستطاع التحول إلى توظيف فروض نظريات 

االتصال المختلفة واختبارها بعد استقرار الظاهرة على نحو واضح. 

عامي  منذ  العربية  الدراسات  اهتمام  إلى  المجيد)1(  عبد  دراسة  وتشير 
)1990م-2005م( بظاهرة البث الفضائي، وتركيزها على قياس تأثيراهتا على 
القيم والهوية والمعرف والسلوك االجتماعي، واعتمادها على المناهج الوصفية 
ودراسات الجمهور والبعد التأثيري، وتطبيق المداخل الوظيفية، وتطبيق أدوات 

القياس الكمية النمطية وعلى رأسها االستبانات.

يف  شديد  قصور  من  تعاين  االجتماعي  اإلعالم  ظاهرة  أن  صالح)2(  وترى 
والنظرية  المنهجية  األطر  على  اعتمادها  من  يتأتى  والمنهجي  النظري  التناول 
لظاهرة  حقيقية  خصوصية  وجود  دون  التقليدي  اإلعالم  يف  عليها  المتعارف 

عبدالمجيد، ليلى)2005م( مرجع سابق.  )1(
االجتماع:  اإلعالم  تطبيقات  دراسة  يف  المنهجية  اإلشكاليات  )2015م(  المجيد  عبد  مها  صالح،   )2(
رؤية تحليلية، المؤتمر الدولي لوسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاالت المنهجية، كلية 
الرياض،  السعودية،  العربية  المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم 

10-2015/3/11م. 
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علوم  بين  تربط  بينية  نظرية  مداخل  تبني  ضرورة  وترى  االجتماعي،  االتصال 
االتصال والعلوم األخرى سواء التقليدي منها المرتبط بعلمي النفس واالجتماع 
أو علوم الحاسب اآللي والسياسة العامة، بما يمكن الباحثين من المقدرة على 
والتحليل  المحتوى  تحليل  بين  الجمع  مثل:  الكيفي  الكمي  المنهجي  التناول 

اإلثنوجرايف على سبيل المثال. 

دراسات  حيز  دخلت  الحديثة  النظرية  المداخل  أن  عثمان)1(  ترى  حين  يف 
الرغم من  التقليدي على  النظرية  المداخل  تتوقف عند  اإلعالم اإللكرتوين ولم 
االستخدامات  نظرية  األولى  المرتبة  يف  جاءت  حيث  واستمراريتها،  تواجدها 
بنسبة )12.5%( ثم عدم  الوسيلة  ثراء  بنسبة )18.7%( ثم نظرية  واإلشباعات 
جديدة  ومداخل  نظريات  ثم   )%8.3( بنسبة  محددة  نظرية  أطر  على  االعتماد 
بنسبة )4.2%( واشتملت على كل من نظرية تمثيل المعلومات ونظرية الحضور 
االجتماعي، ومدخل تحليل النظم، ومدخل صحافة المواطن، بينما جاءت بقية 
النظريات بنسبة بلغت )2.1%( واشتملت على نظريات المجال العام، واألدوار، 
وتفاعل  المعريف،  والبناء  البوابة،  وحارس  األجندة،  وبناء  النسوية،  والنظرية 
اإلنسان مع الحاسب، وتحليل األطر، والبنائية الوظيفية، واالغرتاب السياسي، 
صحافة  ومدخل  المشاركة،  صحافة  ومدخل  السياسي،  االغرتاب  ونظرية 
تأثرية  التعاونية، ونموذج  المعتمدة على الجماهير، ومدخل الصحافة  المصادر 
للشخصية،  الخمسة  األبعاد  ونموذج  الكمبيوتر،  عرب  االتصال  ونموذج  اآلخر، 
واضح  هو  وكما  اإلعالمي،  التحول  ونموذج  واالعتماد،  االستخدام  ونموذج 

من  دراسة  اإللكرتوين:  اإلعالم  لبحوث  المنهجية  اإلشكاليات  العزيز)2012م(  عبد  عزة  عثمان،   )1(
منظور تحليلي، المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال )اإلعالم الجديد..

التحديات النظرية والتطبيقية( الرياض، 15-2012/4/16م.
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قلة  مقابل  االنرتنت  لدراسة  واإلشباعات  االستخدامات  لنظرية  التعرض  كثرة 
المرتبطة  المختلفة  الجوانب  بدراسة  تعنى  التي  األخرى  والمداخل  للنظريات 

بالتعامل مع االنرتنت.

رابعااً: حبسب عناصر العملية التصالية:  �

ومداخل  نظريات  سياقات  على  اإلعالمية  الدراسات  تقوم  أن  الطبيعي  من 
االتصالية  العملية  أطراف  بين  األدوار  واختالف  تغير  حسباهنا  يف  تضع  نظرية 
بالقائم  ترتبط  ظاهرة  معالجة  على  القائمة  فالدراسات  ومكوناهتا،  وعناصرها 
باالتصال ينبغي أن تقوم على أطر نظرية متعلقة بالقائم باالتصال هذا من جهة، 
بعناصر  المرتبطة  الدراسات  بين  والكيفي  الكمي  التوازن  فإن  أخرى  ومن جهة 
العملية االتصالية كذلك يعد أمرًا مطلوبًا، إذ ال يصح أن ترتكز الدراسات على 

عنصر واحد من عناصر العملية االتصالية مع اإلغفال النسبي لبقية العناصر. 

تختلف  لم  باالتصال  القائم  يخص  فيما  البحث  مسارات  أن  قيراط)1(  يرى 
أن  ويؤكد  عمومًا،  االتصالية  الدراسات  يف  السائدة  االتجاهات  عن  كثيرًا 
التطورات الزمنية والموضوعية والتطبيقات النظرية التي سيطرت على دراسات 
العملية االتصالية  تطبيقاهتا على عناصر  تتغير  لم  الجماهيري عمومًا،  االتصال 
تمنح  أن  ينبغي  المستقبلية  أن االتجاهات  باالتصال. ويرى  القائم  وعلى رأسها 

خصوصية لدراسات القائم باالتصال لتجعلها تتجه نحو:

1 ( االتجاه المؤسسايت الذي ينزع إلى دراسة النظام اإلعالمي.

نحو  على  اإلعالمي  المنتج  ومحتوى  اإلعالمي  النظام  مخرجات  اتجاه   )  2

قيراط، محمد )1997م( ستون عامًا من دراسات القائمين باالتصال، مرجع سابق، ص 23-7.  )1(
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تكاملي ال يختص فقط بالقائم باالتصال بل يعني بتحديد دوره يف النظام.

3 ( اتجاه الجمهور حيث تتم دراسة عالقة الجمهور بالقائم باالتصال كطريف 
للعملية.

4 ( اتجاه فاعلية القائم باالتصال يف القيام بدوره كعنصر فاعل ومؤثر.

5 ( اتجاه دراسة البيئة أو المحيط العام للقائم باالتصال.

يف حين يرى إبراهيم)1( أن دراسات القائم باالتصال تأيت يف مرحلة متأخرة عن 
دراسات الجمهور، وهو ما يعكس االرتباط الوثيق لبحوث االتصال بمفهوم السوق 

الحر الذي يركز على المستهلك أكثر من دراسة مالئمة المنتج والقائمين عليه. 

ويؤكد على التبعية العربية للمدرسة األميركية يف دراسات القائم باالتصال 
الدراسات  تطبيق  يف  زمني  فاصل  وجود  مع  والكيفي  الكمي  المستويين  على 

والمداخل ذاهتا. 

ويحدد أن أغلب دراسات القائم باالتصال لم تنطلق من أطر نظرية محددة، 
ويف حين بلغت الدراسات التي اعتمدت على أطر نظرية واضحة )28.7%( فإن 
النظريات المستخدمة تمثلت يف نظرية حارس البوابة، وانتشار األفكار المستحدثة، 
والنظرية  المعريف،  والتوازن  األجندة،  اإلخباري، ووضع  العمل  وسوسيولوجيا 
وركزت  واإلشباعات،  واالستخدامات  والحافز  والشخصية  والبنائية،  الوظيفية 
وقياس  األنساق  وتحليل  التوجيهية  النماذج  على  التحليلية  الدراسات  بعض 

الفاعلية والجماعات المرجعية. 

القائم باالتصال، المجلة المصرية  إبراهيم، محمد سعد )2000م( االتجاهات الحديثة يف دراسات   )1(
لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، العدد الرابع، أكتوبر-ديسمرب2000م، ص 180-

.195
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عبدالحميد)1( إلى أن العديد من الدراسات التطبيقية العربية  من جهته أشار 
اهتمت  بمفهوم األثر كهدف أو نتيجة، وترى يف الوقت ذاته صعوبة قياسه وعدم 
القياس، مما أدى إلى عزل مفهوم األثر يف  نتائج هذا  إمكانية تعميمه من خالل 
البحوث والدراسات عن حركة عناصر العملية اإلعالمية واتجاهاهتا، وهذا يعود 
نتائج  يجعل  مما  اإلعالمية  العملية  عناصر  حركة  تناول  يف  الجزئية  النظرة  إلى 

البحث يف النهاية محدودة بحدود هذه األجزاء أو الفئات. 

خامسااً: حبسب جمتمعات الدراسة:  �
ينطلق هذا التصنيف من فرضية تقوم على اعتبار خصوصية كل مجتمع، فكل 
مجتمع من الضروري أن يفرز دراسات تقوم على تضمين خصوصياته المختلفة 
دول  يف  متشابه  طابع  ذات  بدراسات  القيام  فإن  وعليه  البحث،  عناصر  ضمن 
وراء  حقيقي  هدف  وجود  من  أكثر  والتكرار  التقليد  نحو  نزوعًا  تعني  مختلفة، 

الوصول لنتائج علمية يمكن أن تعرب عن المجتمع الذي قامت الدراسة فيه. 

تم  المثال  الدراسات اإلعالنية يف مصر على سبيل  أن  العزيز)2(  عبد  ويرى 
1992م(  )1950م-  عامي  بين  واإلعالمية  التجارية  الدراسات  بين  تنازعها 
الدراسات  إلى  )1970م(  العام  منذ  االتجاه  دفع  قد  الدراسات  هذه  تطور  وأن 
اإلعالمية بما يتفوق على الدراسات التجارية، وهو ما يشير إلى وضوح الوظيفة 
اإلعالمية لإلعالن التجاري، وتخصص أقسام اإلعالن يف كليات اإلعالم بدراسة 
قد  مصر  يف  اإلعالنية  الدراسات  أن  إلى  كذلك  يشير  أنه  إال  اإلعالنية.  الظاهرة 
قصرت على نحو واضح يف تلمس التوجهات اإلعالنية الغربية على الرغم من 
التبعية الواضحة والمباشرة لألجندة البحثية الغربية، وان الدراسات العربية األخر 

عثمان، عزة عبد العزيز)2011م( مرجع سابق.  )1(
محمد عبدالحميد، مرجع سابق، ص64  )2(
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قد تماهت مع الطرح المصري لدراسات اإلعالن. 

كذلك فإن دراسة عبد الموجود)1( أشارت إلى أن )77%( من عينة دراسته قد 
اختصت بتناول قضايا ذات طابع مصري خالص، يف مقابل )23%( من الدراسات 
التي تناولت ظواهر بحثية عربية )13.5%( أو أجنبية )7.5%( أو ظواهر إعالمية 

عامة )%2(. 

ويستخلص  واألميركية  المصرية  البحثية  اإلصدارات  بين  كامل)2(  ويقارن 
الشباب  للباحثين  رعايتها  يف  األميركية  الدوريات  لصالح  إيجابية  فروق  وجود 
أن  من  الرغم  على  أنه  ويؤكد  المصرية،  خالف  على  العليا  الدراسات  وطالب 
اختالفات  ثمة  يوجد  أنه ال  إال  بدهيًا  أمرًا  األميركية  العلمية  اإلصدارات  تفوق 
حقيقية يف تنوع المضامين من حيث الموضوعات أو مجاالت البحث المختارة 
إال يف حدود طبيعية، ويرجع الباحث حالة التبعية النظرية من جهة، وضعف وجود 
الدوريات  المصريين يف  الباحثين  إلى ضعف اشرتاك  نظرية مصرية يف االتصال 
الجماعية  البحوث  مقابل  يف  الفردي  البحث  شيوع  إلى  إضافة  العالمية  العلمية 

التي تعزز من حالة التجديد يف المناهج والنظريات والتطبيقات. 

التي  عمان  يف  اإلعالم  لدراسات  خارطة  وضع  إلى  الحسني)3(  سعى  وقد 
وتوصلت  2001م(  وإلى  )1986م  بين  المدة  يف  دراسة   )29( عددها  بلغت 

عبد الموجود، جابر محمد )1996م( مرجع سابق، ص 547-473  )1(
كامل، محمود عبدالرؤوف )2007م( اتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم يف أمريكا ومصر: دراسة   )2(
تحليلية مقارنة استبصارية لدوريتي الصحافة واإلعالم األمريكية والمجلة المصرية لبحوث اإلعالم، 

المؤتمر العلمي الرابع ألكاديمية أخبار اليوم، 23-2007/10/25م.
الحسني، عبدالمنعم بن منصور )2003م( قراءة يف دراسات اإلعالم العماين: رؤية عامة، مؤتمر ثورة   )3(

االتصال والمجتمع الخليجي: الواقع والطموح، مسقط، 22-24 أبريل 2003م.
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الوسيلة ثم الجمهور بواقع )25(  الدراسة إلى وجود تركيز كبير على دراسات 
دراسة، يف حين ركزت ثالث دراسات على أكثر من بعد وتصدت دراسة واحدة 

فقط للقائم باالتصال.

ومثلت  طاغ،  نحو  على  الوصفي  بالبعد  ارتبطت  الدراسات  فإن  كذلك 
المسوح وتحليل المضمون )21( دراسة يف مقابل أربع دراسات فقط استخدمت 
اإلطار  أن  إال  واضحة،  نظرية  أطر  لوجود  كبير  غياب  وثمة  التاريخية،  المناهج 
العام الحاكم هو مجموع نظريات التأثير والنظريات الوظيفية، وقد قام الباحث 
بنقد الواقع الراهن للدراسات اإلعالمية العمانية التي أظهرت الغياب الواضح عن 
قضايا المجتمع العماين ونزوعها نحو التقليد والتكرار، وابتعادها عن فهم البيئة 
العمانية االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وعدم انطالقها من أجندات بحثية 
أو ارتباطها بنسق ثقايف أو علمي محدد، إضافة إلى غياب الدراسات الجماعية أو 
االتصالية وإغفال  للظواهر  التحليلية  أو  النقدية  المناظير  المنظم وغياب  العمل 

بعض المؤسسات اإلعالمية يف الدراسات وعلى رأسها اإلذاعة العمانية. 

سادسااً: حبسب املناهج:  �
من الضروري التأكيد على أن الدراسات المختلفة التي تدرس ظواهر مختلفة، 
وعناصر مختلفة يف مجتمعات مختلفة أن تختلف يف المناهج العلمية والبحثية التي 
تحقيق  يف  قصور  على  دليل  المنهجيات  تشابه  فإن  وبالتالي  وتطبقها،  عليها  تقوم 

التطبيق األمثل للنظرية يف حقل الدراسات اإلعالمية.  

العربية اعتمدت  الدراسات والبحوث  عبد المجيد)1( أن  وقد كشفت دراسة 
على البحث الوصفي، واالنفصال بين ما يعرضه الباحث من فرضيات نظرية وما 

عبدالمجيد، ليلى)2005م( مرجع سابق.  )1(
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يقوم به بالفعل حال التطبيق، وشكلية وضع الدراسات السابقة واألدبيات. 

كما كشفت دراسة عبد العزيز)1( عن أن مناهج البحث يف الدراسات اإلعالنية 
يف المدة )من 1950م -1992م( اعتمدت على البعد الوصفي هبدف تحقيق نتائج 
استكشافية، وأن نسبة )83.3%( اعتمدت على منهج المسح، يف حين اعتمدت 
وجاءت  فروض،  على  احتوت  فقط   )%23( فإن  التساؤالت  على  منها   )%50(
 )%47( اعتمدت  فقد  األدوات  مستوى  وعلى  توثيقية،  مكتبية  كدراسات  البقية 
كأدوات  المضمون  تحليل  على   )%23.7( مقابل  يف  االستقصاء،  استمارة  على 

بحثية، يف ظل ندرة تامة لتطبيق أدوات بحثية جديدة. 

البحوث  على  االعتماد  عن  الموجود)2(  عبد  دراسة  كذلك  كشفت  بينما 
الوصفية دون اهتمام كاف بالبحوث التجريبية أو دراسات الحالة، كذلك أشارت 
من   )%83.4( اقتصرت  حيث  العلمية  الفروض  إلى  االستناد  يف  قصور  إلى 
بحوث دراسته على التساؤالت دون الفروض، يف حين اعتمدت )71.2%( من 
عينة دراسته على أكثر من أداة بحثية، وظهرت بعض االتجاهات لتوظيف أكثر 

من منهج بغض النظر عن مالئمة المناهج المستخدمة لموضوع الدراسة.

التي  اإلعالمية  الدراسات  أن  الموجود)3(  عبد  يرى  األخرى  دراسته  ويف 
هبدف  المسح  منهج  على  اعتمدت  والنفسية  االجتماعية  باألبعاد  ارتبطت 
تطرقها  يف  التجريبي  البعد  على  النفسية  الدراسات  اعتمدت  حين  يف  الوصف، 

عبدالعزيز، سامي)1993م( اتجاهات الدراسات اإلعالنية يف مصر، مرجع سابق، ص43-10  )1(
عبد الموجود، جابر محمد )1996م( مرجع سابق، ص 547-473.  )2(

عبدالموجود، جابر محمد )2002م( العالقة المنهجية بين البحوث اإلعالمية واالجتماعية والنفسية،   )3(
يناير 2002م، ص  السابع عشر  العدد  األزهر،  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  اإلعالمية،  البحوث  مجلة 

 .113-60
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الدراسات  تتطرق  لم  إذ  تقريبًا  غاب  قد  العكسي  البعد  فإن  اإلعالمية  لألبعاد 
اإلعالمية ذات الطابع النفسي إلى التطبيق التجريبي. 

كما توصل إلى االستخدام التقليدي لألدوات البحثية من حيث االستبانات 
أو المقابلة أو تحليل المضمون، وأكد كذلك على وجود ضعف يف عمليات وضع 
المفاهيم والمصطلحات ودرجة معياريتها بين الدراسات األمر الذي أورث حالة 
الباحثين  إدراك  مستوى  على  حتى  المعاين  واختالط  المفاهيم  يف  التداخل  من 

لمفاهيم منهجية ترتبط بالمنهج واألداة واألسلوب والوسيلة. 

اعتمدت  الدراسات  أن  اإللكرتونية  للوسائل  دراسته  يف  مصباح)1(  ويرصد 
بلغت  حيث  رئيسة  مناهج  مستخدمة  األعم  األغلب  يف  فقط  واحد  منهج  على 
المسوح الجماهيرية )51.6%( يف مقابل )43.8%( لمسوح المضمون، يف حين 
على  االعتماد  فيه  تقلص  الذي  الوقت  يف  فقط   )%3.6( التجريبي  المنهج  بلغ 

المناهج األخرى مثل المنهج التاريخي. 

الدراسات  اعتماد  باالتصال  القائم  عن  دراسته  يف  إبراهيم)2(  يرصد  كما 
ذكر  الدراسات  من   )%9.4( وإغفال   )%61.5( بنسب  المسحي  المنهج  على 
الجوانب المنهجية مقتصرة فقط على ذكر أدوات الدراسة، وانخفاض الدراسات 

التجريبية حيث بلغت نسبتها )3.1%( فقط. 

المنهج الكيفي أن  النقدية حول  لعياضي)3( يف معرض دراسته  يف حين يرى 

مصباح، هشام محمود )2000م( مرجع سابق، ص 204-171.  )1(
إبراهيم، محمد سعد )2000م( مرجع سابق، ص 195-180.  )2(

لعياضي، نصر الدين )2009م( الرهانات اإلبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي: نحو آفاق جديدة   )3(
لبحوث اإلعالم واالتصال يف المنطقة العربية، أبحاث المؤتمر الدولي: اإلعالم الجديد: تكنولوجيا 

جديدة.. لعالم جديد، جامعة البحرين، 7-9 أبريل 2009م.
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واالنطباعية  السطحية  حول  الباحثين  أدبيات  يف  ارتكز  اإلعالمي  البحث  وهن 
والغربية  األميركية  للمدارس  الفكرية  وتبعيته  الغربية  النظريات  على  واالعتماد 
عمومًا وانفصامه عن الواقع يف البالد العربية، إال أن قلة قليلة من الباحثين ذهبوا 
إلى أن أساس االختالل يأيت من المنهج المنتج للمعرفة الذي يقوم على المنهج 
حيث  الوضعي  الطابع  ذات  الدراسات  يف  المهيمن  النمط  على  القائم  الكمي 
األساس  فقط هو  يفعله  ما  وليس  الظاهرة  الفرد عن  به  ما يصرح  إلى  االحتكام 

العلمي يف هذه الدراسات. 

ويرى يف السياق ذاته أن المنهج الكيفي أو النوعي يمكن أن يكون مخرجًا 
للظواهر  والبحثية  النظرية  والمعالجات  الرؤى  تطوير  يف  يساهم  حقيقيًا 
نحو  على  بالثقافة  اإلعالم  تربط  قدرات  من  يحمله  بما  المختلفة،  اإلعالمية 

أكثر وضوحًا ودقة. 

وعلى الرغم من أهمية االتجاه الكمي يف دراسة بعض الظواهر أو يف التمرحل 
دون  الكمية،  األبحاث  على  الرتكيز  أن  إال  العلمية  المعرفة  بناء  سلسلة  ضمن 
النظري  االتصالية، أضعف اإلطار  العمليات  إطاره  تتم يف  الذي  بالسياق  ربطها 
النظرية، مما نجم عنه ضعف  الكيفية بمفاهيمها  الذي كثيرًا ما تطوره األبحاث 
المساهمة يف البناء النظري، ألن ما ينتج عن هذه األبحاث كم هائل من المعلومات 
ال تؤدي إلى تدعيم النظريات الموجودة أو فتح آفاق نظرية،)1(ويرى جون فيت 
أن الرتكيز على األدوات البحثية على حساب الجوانب النظرية يوشك أن يحيل 

أشارت دراسة ثابت )مرجع سابق( إلى أنه »بلغت مخرجات قسم اإلعالم بجامعة اإلمام من رسائل   )1(
مجمل  من   %25 أي  رسائل  ست  إال  الكيفية  الدراسات  نحو  منها  يتجه  لم  رسالة   24 الدكتوراه 
مخرجات هذا الربنامج خالل قرابة أربع وعشرين سنة أما الدراسات التطبيقية فقد بلغت  18رسالة 

نسبتها %75”
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أقسام اإلعالم ومراكز البحوث اإلعالمية إلى مراكز لجمع المعلومات بداًل من 
)1(ولعل االهتمام  التفسير والتنظير العلمي الذي يدفع بالمعرفة اإلنسانية قدمًا، 
الزائد بالبحوث الكمية قد دعا أحد العلماء إلى مخاطبة زميله قائالً: لقد تعلمت 
ببحوثك الكمية كيف تعد وتحسب ولكنك توقفت عن التفكير،)2( فالدراسات 
النظرية ذات المنهج الكيفي تسهم من خالل استقرائها للرتاث العلمي يف مواصلة 
الجهد لمن سبق مع تكوين الملكات اإلبداعية المتخصصة للوصول إلى رؤى 

إبداعية تتوافق مع متطلبات حركة المجتمع وتفاعالته المتطورة.

هي  اإلنسانية  المعرفة  أن  على  المنظرين  من  العديد  يؤكد  المجال  هذا  ويف 
فقد  الظواهر  قوانين محددة تحكم  إلى  الوصول  ينبغي من خالله  رصيد مرتاكم 
أشار المخرتع العظيم أدسن إلى أن أي اكتشاف علمي ال يمكن النظر إليه بمعزل 
عن االكتشافات أو اإلسهامات العلمية التي مهدت له وساعدت يف الوصول إليه)3( 

وهذا االتجاه هو ما يدعمه االتجاه النقدي يف الدراسات الكيفية. 

* * *

العصماين، مرجع سابق، ص  108،109  )1(
أحمد البدر، مناهج البحث يف االتصال والرأي العام واإلعالم الدولي )القاهرة: دار قباء ،1998م(   )2(

ص 25
العصماين، مرجع سابق، ص  108،109  )3(



التراكمات العربية املعرفية يف جمال االتصال ] دراسة استكشافية تقوميية [

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

281إهداء حمدود التداول

ملخص نتائج الدراسة

يف  المعرفية  العربية  الرتاكمات  طبيعة  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
مجال االتصال وتقويميها، من خالل استقراء نتائج عدد من الدراسات المرجعية 
يف عدد من البيئات العربية المتنوعة، ويف سياقات زمنية وظاهراتية مختلفة، حيث 
راجع الباحث )20( دراسة نقدية تناولت واقع النتاج العلمي يف مجال نظريات 
االتصال وتطبيقاهتا البحثية، هبدف إعطاء صورة شاملة تحدد مالمح هذا النتاج 
واتجاهاته، ومدى قدرته على بناء تراكم معريف متخصص يؤدي إلى إيجاد بيئة 
الدراسات  تلك  لنتائج  االستقرائي  التحليل  إطار  ويف  االتصال،  لنظريات  عربية 

يمكن استخلص النتائج الرئيسية التالية:

التناول . 1 تطوير  ما-  حد  -إلى  استطاع  الزمني  المسار  أن  على  التأكيد 
النظري يف الدراسات اإلعالمية، ال سيما إذا ما وضع يف االعتبار المدى 
الزمني الذي يبدأ مع ظهور الظاهرة اإلعالمية، حيث اتجاه الدراسات 
إلى االستكشاف يتطلب لدى الباحثين النزوع نحو التجرد من النظريات 
توظيف  من  حالة  يليها  للنظرية  المؤسسة  المالمح  وضع  ثم  أواًل، 
النظرية لدراسة الظواهر المختلفة مما يصل يف كثير من األحيان لحالة 
النظرية وفقًا  المعالجات  التام، وقد أوضحت  النظري  االستغراق  من 
للمسار الزمني  عدم قدرة البحوث والدراسات على التحول من حالة 
االستغراق النظري إلى حالة النقد النظري أو السعي فيما وراء النظريات 
نحو أطر ومداخل جديدة يف العالم العربي، األمر الذي يحول النظريات 
إلى  فرتة  بعد  تتحول  مؤكدة  ثوابت  إلى  النظري  االستغراق  مراحل  يف 
عوائق حقيقية أمام أي محاولة لنشوء مدخل بحثي أو نظرية جديدة أو 
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أطر نظرية جامعة لعدد من النظريات غير تلك المتعارف عليها. 

اتبعت الظواهر اإلعالمية على اختالفها -يف الغالب األعم- المشارب . 2
النظرية نفسها، واعتمدت على المداخل والنظريات التي تشير إلى التوجه 
العام يف دراسة الظواهر اإلعالمية المختلفة والمعتمدة على غلبة االتجاه 
إلى  يشير  ما  وهو  الخ،  الجمهور..  وبحوث  التأثير  ونظريات  الوظيفي 
حالة من االستسهال النسبي يف توظيف نظريات سائدة أو ذات طابع عام 
يف مقابل محاولة السعي للتعمق الرأسي يف المعالجات النظرية المثلى 
تتعامل مع ظواهر مختلفة تقتضي معالجات مختلفة بل  التي يمكن أن 

واحيانًا متباينة. 

بروز محاوالت حقيقية يف معالجة المستجدات االتصالية للخروج من . 3
إطار النماذج النظرية المهيمنة، والواضح أن اإلنرتنت واإلعالم الجديد 
واالتصال االجتماعي قد اثروا بالفعل يف االقتناع بضرورة الخروج من 
فخ التبعية النظرية لدراسات االتصال الجماهيري، إال أن هذه المسألة 
لم تخرج يف أغلب األحيان عن مساحة القناعة الفكرية أو المطالبة هبا، 
بينما على مستوى التطبيق ال تزال هذه الدراسات تعاين معاناة حقيقية 
من سيطرة النموذج المهيمن على دراسات اإلعالم الجديد ومحاوالت 
معالجات  بالتبعية  يستدعي  قد  الذي  النظري  للتطوير  استحياء  على 

جديدة ومناهج وأدوات مستحدثة. 

على . 4 المعتمدة  الكمي  الطابع  ذات  الوصفية  المهيمنة  النماذج  سيطرة 
المختلفة  العناصر  تناولت  التي  الدراسات  فمسارات  التأثير،  نظريات 
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حقيقي  قصور  وجود  يعني  مما  كثيرًا،  بينها  فيما  تختلف  لم  لالتصال 
على  واالعتماد  عناصرها،  بحسب  االتصالية  الظواهر  مع  التعامل  يف 
تعميم النظريات الموضوعة باألساس لدراسة عنصر واحد من عناصر 

االتصال على بقية العناصر. 

عدم تضمين الثقافة الوطنية وسياقات البيئات المحلية ضمن الدراسات . 5
اعتبار  نحو  تنزع  النظرية  فالمعالجات  متكررة،  قضية  وهي  اإلعالمية، 
تحمل  ال  متشاهبة  القياسات  يجعل  مما  جهة،  من  ثابتة  المجتمعات 
على  األميركي  النموذج  إسقاط  إلى  كذلك  تنزع  كما  وطنية،  متغيرات 
المستوى الدولي والنموذج المصري على المستوى العربي يف دراسات 
المتأثر  المختلفة،  العربية  البلدان  يف  اإلعالمية  الظواهر  على  اإلعالم 

بدوره بالنموذج األمريكي.

اختالالت . 6 وجود  على  تؤكد  تامة  معيارية  حالة  المنهج  أزمة  تعكس 
الكمية  المناهج  على  واالعتماد  والنمطية  بالتكرار  تتعلق  منهجية 
والدراسات الوصفية والعينات غير االحتمالية واتباع النموذج المهيمن 
يف الدراسات اإلعالمية يف العموم، ونقص البعد التجريبي والدراسات 
الثقايف  التحليل  عن  والبعد  الكيفية  المناهج  على  واالعتماد  النقدية 

بأنواعه. 

* * *
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توصيات الدراسة

واقع  تعكس  التي  العلمية  المؤشرات  من  عددًا  الدراسة  هذه  أظهرت 
الرتاكمات العربية المعرفية يف مجال نظريات االتصال، وما يعرتيها من قصور أدى 
لنظريات  بيئة عربية  االرتكاز عليها إليجاد  يمكن  التي  النظرية  بنيتها  إلى ضعف 
تحريك  تستهدف  بصورة  واحتياجاته  المجتمع  متطلبات  مع  تتوافق  االتصال 
االتجاه اإليجابي نحو االستناد إلى بحوث اإلعالم ونظرياته يف مجال التخطيط 

اإلعالمي ورسم السياسات وقياس األثر اإلعالمي.

وهذا يطرح على الباحثين واإلعالميين مسؤولية إعادة النظر يف بيئتنا االتصالية 
فروع  بعض  يف  تعميمه  وسلبيات  الغربي  الرتاث  إيجابيات  بين  والتفرقة  والثقافية 
مما  االتصال،  حقل  يف  األخص  وعلى  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  خاصة  المعرفة 

يتطلب مراجعة نقدية للرتاكم العربي المعريف يف مجال نظريات االتصال. 

واستشراف المستقبل - يف هذا الصدد - يقتضي التفاتة جادة من قبل القائمين 
على البحث العلمي يف الدول العربية على مستوى مؤسسي وفردي للعمل على:

تاليف السلبيات المشار إليها كواحد من أبرز الجهود التي يمكن أن تبذل . 1
يف هذا السياق.

االهتمام بإرساء بنية بحثية مستقلة من خالل إرساء نظام متكامل ومتسق . 2
التحليل  وأدوات  والمناهج  واألفكار  الفرضيات  من  مجموعة  يضم 
والربهنة ترتبط بصورة جدلية بالظواهر اإلعالمية يف سياقها المجتمعي 

العربي. 
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الحاجة إلى دراسات تقويمية للكم المعريف الغزير يف هذا المجال بما . 3
رؤية  تأسيس  إلى  يفضي  الذي  البناء  للنقد  واسعة  آفاق  فتح  يف  يسهم 

عربية لبناء نظرية إعالمية. 

بناء معايير علمية للدراسات التطبيقية التي تبني فرضياهتا يف ضوء إحدى . 4
النظرية  الدراسة بفرضيات  نتائج  إلى ربط  بما يؤدي  نظريات االتصال 

وتكييفها بما يتوافق مع البيئة العربية.

تتميز . 5 علمية  منهجيات  وفق  العربية  للتجربة  تقويمية  دراسات  إجراء   
واألبحاث  النظريات  أصول  وفق  المقارنة  والدراسة  العلمي  بالتحليل 

التي صاحبت نشأهتا.  

إجراء دراسات علمية للفروق البيئة والثقافية بين بيئة النشأة للنظريات . 6
والبيئة العربية لتأسيس فروض تتناسب والبيئة العربية.

المجال . 7 هذا  إلى  العلمية  األقسام  خالل  من  البحثية  الدراسات  توجيه 
الحيوي.

والكيف، . 8 الكم  بين  اإلعالمية  البحوث  بنوعيات  المتوازن  االهتمام 
المنهجين  أحد هذين  الباحثين  يتبنى بعض  أن  الشائعة  إذ من األخطاء 
المنهج  عيوب  عن  والبحث  منهجه  عن  المنافحة  فيه  يحاول  بتعصب 
طبيعة  تقتضيه  لما  وفقًا  المنهجين  كال  من  اإلفادة  ينبغي  إذ  اآلخر، 
المشكلة المدروسة، بل إن الباحث قد يستعين بمعلومات كيفية لشرح 

نتائج كمية أو العكس.

االهتمام بالبحث العلمي وتمويله وتطوير آلياته.. 9
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وختامًا فإن الباحث – رغم ما تضمنته دراسته من نقد وتصويب – ال يخالجه 
الشك أن الباحثين اإلعالميين العرب يدركون العديد من جوانب القصور التي 
تضمنتها هذه الدراسة وهذا ما نشاهده يف سعي بعضهم نحو تاليف هذا القصور، 
إال أهنا ال تزال جهودهم فردية ومحدودة وينقصها العمل التفاعلي المنظم الذي 
للتواصل  قنوات  إيجاد  أجل  من  والحكومات،  اإلعالمية  المؤسسات  تدعمه 
إلحداث  الجادة  المشاركة  نحو  تدفع  وسياسية،  تنظيمية  بيئة  ظل  يف  العلمي 
التوازن المطلوب بين حركتي النشاط اإلعالمي المتسارعة والبحث اإلعالمي، 
بما يفضي إليجاد بيئة عربية لنظريات االتصال تسهم يف بناء إطار نظري متكامل، 
نظمه واسرتاتيجياته اإلعالمية وفقًا  إلى صياغة  العربي  بالعمل اإلعالمي  يدفع 
لمخرجات هذا اإلطار، الذي يعطي مسارًا صحيحًا للخطط والربامج اإلعالمية 
بما  أصيلة  بحثية  مناهج  على  والمبنية  العلمية،  والرباهين  بالشواهد  المدعومة 

تقدمه من خطوات علمية مقننة تعد مفتاحًا جوهريًا لبناء تركم علمي قويم.     

* * *
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مراجع الدراسة

القائم . 1 الحديثة يف دراسات  االتجاهات  إبراهيم، محمد سعد )2000م( 
بجامعة  اإلعالم  كلية  العام،  الرأي  لبحوث  المصرية  المجلة  باالتصال، 

القاهرة، العدد الرابع، أكقوبر-ديسمرب2000م. 

البدر،أحمد )1998م( مناهج البحث يف االتصال والرأي العام واإلعالم . 2
الدولي )القاهرة: دار قباء ،1998م(.

حماد، أحمد سمير وآخرون )2013( مناهج البحث يف اإلعالم الجديد . 3
)القاهرة: الوابل الصيب للنشر والتوزيع.

البادي، محمد محم77د )1997م( علوم االتصال الجماهيري واستقاللها، . 4
المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد الثالث، 

سبتمرب، 1997م 

البشر، محمد بن سعود )2003م( قصور النظرية يف الدراسات اإلعالمية، . 5
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 

العدد، الثالث والثمانون صيف،2003م.

ثابت، سعيد بن علي )2003م( مناهج البحث يف أقسام اإلعالم بالمملكة . 6
العربية السعودية: بين الواقع واحتياجات المستقبل، المنتدى األول لجمعية 

اإلعالم واالتصال يف المملكة العربية السعودية،3/28-2003/4/1م.

اإلعالم . 7 دراسات  يف  قراءة  )2003م(  منصور  بن  عبدالمنعم  الحسني، 
الواقع  الخليجي:  والمجتمع  االتصال  ثورة  مؤتمر  عامة،  رؤية  العماين: 

والطموح، مسقط، 22-24 أبريل 2003م.
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النظرية . 8 النظرية اإلعالمية يف ضوء  الحقيل، عبداهلل بن صالح )2013م( 
اإلحصائية: دراسة تطبيقية على نظرية ترتيب األولويات، المجلة العربية 
لإلعالم واالتصال، الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، العدد التاسع، 

مايو، 2013م. 

الصبيحي، محمد بن سليمان )2017م( المداخل النظرية يف الدراسات . 9
اإلعالمية، الطبعة األولى.

دراسة . 10 يف  المنهجية  اإلشكاليات  )2015م(  المجيد  عبد  مها  صالح، 
لوسائل  الدولي  المؤتمر  تحليلية،  رؤية  االجتماع:  اإلعالم  تطبيقات 
اإلعالم  كلية  المنهجية،  واإلشكاالت  التطبيقات  االجتماعي:  التواصل 
العربية  المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال 

السعودية، الرياض، 10-2015/3/11م.

ترتيب . 11 السعودية يف  صلوي، عبدالحافظ )1995م(تأثير وسائل اإلعالم 
أولويات اهتمام الجمهور بالقضايا الخارجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
كلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1995م( 

الماضي . 12 بين  اإلعالم  بحوث  عبدالرؤوف)2000م(  سامي  طايع، 
جامعة  اإلعالم  كلية  اإلعالم،  لبحوث  المصرية  المجلة  والحاضر، 

القاهرة، العدد السابع، يناير/يوليه 2000م.

يف . 13 الحديثة  العالمية  االتجاهات  كمال)2004م(  محمد  مها  الطرابيشي، 
العام،  الرأي  لبحوث  المصرية  المجلة  العام،  الرأي  ودراسات  بحوث 
يناير/ األول،  العدد  الخامس،  المجلد  القاهرة،  جامعة  اإلعالم،  كلية 

يونيه،2004م.
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التأثير . 14 واتجاهات  اإلعالم  نظريات  )1997م(  محمد  الحميد،  عبد 
)القاهرة: عالم الكتب( 

مصر، . 15 يف  اإلعالنية  الدراسات  اتجاهات  سامي)1993م(  العزيز،  عبد 
مجلة بحوث االتصال، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد التاسع، يوليو 

1993م.

بيروت، . 16 العربية،  النهضة  دار  االتصال،  نظريات  اهلل، مي )2005(  العبد 
الطبعة األولى.

عبد المجيد، ليلى)2005م( بحوث اإلعالم العربية )2005م-1990م( . 17
السنوي  اإلعالمي  المنتدى  المستقبل،  وتطلعات  الواقع  تحليل  بين 
الثالث: التعليم والتدريب اإلعالمي يف الوطن العربي، الجمعية السعودية 

لإلعالم واالتصال، 26-28 نوفمرب 2005م.

اإلجرائية . 18 اإلجرائية  الجوانب  )1996م(  محمد  جابر  الموجود،  عبد 
لخطط  تقويمية  تحيلية  دراسة  واإلعالم:  الصحافة  لبحوث  والمنهجية 
ورسائل الماجستير والدكتوراه التي سجلت يف قسم الصحافة واإلعالم 
بجامعة  العربية،  اللغة  كلية  مجلة  األزهر،  بجامعة  العربية  اللغة  بكلية 

األزهر، العدد الخامس عشر، 1996م.

االتصال . 19 بحوث  يف  النقدية  النظرية  )2002م(  عواطف  عبدالرحمن، 
)القاهرة: دار الفكر العربي( ط1

البحوث . 20 بين  المنهجية  العالقة  )2002م(  محمد  جابر  عبدالموجود، 
اللغة  كلية  اإلعالمية،  البحوث  مجلة  والنفسية،  واالجتماعية  اإلعالمية 

العربية بجامعة األزهر، العدد السابع عشر يناير 2002م، ص 113-60. 
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عثمان، عزة عبد العزيز)2012م( اإلشكاليات المنهجية لبحوث اإلعالم . 21
السادس  السنوي  المنتدى  تحليلي،  منظور  من  دراسة  اإللكرتوين: 
الجديد..التحديات  )اإلعالم  واالتصال  لإلعالم  السعودية  للجمعية 

النظرية والتطبيقية( الرياض، 15-2012/4/16م.

فكر . 22 نحو  االتصال:  نظرية  يف  دراسات  )2013م(  عبدالرحمن  عزي، 
المستقبل  كتاب  سلسلة  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  متميز،  إعالمي 

العربي، العدد 28، الطبعة الثالثة، ص 70
النظرية . 23 أسباب ضعف األسس  العصماين، عبدالرزاق صالح )1997م( 

يف بحوث االتصال الجماهيري: دراسة التجاهات أعضاء هيئة التدريس 
)جامعة  السعودية،  العربية  بالمملكة  اإلعالم  مجال  يف  المتخصصين 
الكويت: المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد 57، السنة 15، 1997م( 

باالتصال، . 24 القائمين  دراسات  من  عامًا  ستون  )1997م(  محمد  قيراط، 
والرهانات،  التحوالت  الثقافيون:  والوسطاء  االتصال  فضاءات  ملتقى 

معهد علوم الصحافة واألخبار، جامعة تونس، 24-25أبريل،1997م.

الصحافة . 25 بحوث  اتجاهات  )2007م(  عبدالرؤوف  محمود  كامل، 
لدوريتي  استبصارية  مقارنة  تحليلية  دراسة  ومصر:  أمريكا  يف  واإلعالم 
الصحافة واإلعالم األمريكية والمجلة المصرية لبحوث اإلعالم، المؤتمر 

العلمي الرابع ألكاديمية أخبار اليوم، 23-2007/10/25م.

والفلسفية . 26 اإلبستمولوجية  الرهانات  )2009م(  الدين  نصر  لعياضي، 
للمنهج الكيفي: نحو آفاق جديدة لبحوث اإلعالم واالتصال يف المنطقة 
جديدة..  تكنولوجيا  الجديد:  اإلعالم  الدولي:  المؤتمر  أبحاث  العربية، 

لعالم جديد، جامعة البحرين، 7-9 أبريل 2009م.
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محمد عبد الحميد: نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )القاهرة: عالم الكتب، . 27
1997م( 

المصرية . 28 اإلعالمية  الدراسات  واقع  )2000م(  محمود  هشام  مصباح، 
يف مجال الوسائل اإللكرتونية يف العقدين األخيرين من القرن العشرين: 
دراسة تحليلية، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم بجامعة 

القاهرة، العدد الثامن، أغسطس/أكتوبر2000م.

ونظرياته . 29 االتصال  )1998م(  السيد  وليلى  عماد،  حسن  مكاوي، 
المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة األولى.

تأثير . 30 لدراسة  العلمية  المداخل  نشأة  )1994م(  جاسم  جمال  المنيس، 
اإلعالم وتطورها: دراسة نقدية تحليلية، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، 
مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد السادس واألربعين، شتاء 

1994م.
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جدلية العالقة بني الثقافة واإلعالم
دراسة يف املفاهيم والوظائف واألدوار يف بيئة اتصالية حديثة

د.حممد بن سليمان الصبيحي)*(1

ملخص البحث: �

وعلى  األمين  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
الثقافة  فتمثل  بعد:  أما  الدين  يوم  إلى  آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه 
مجموع القيم والعادات والتقاليد والفنون واللغة والمعتقدات، التي ينطلق منها 
أفراد المجتمع يف مزاولة حياهتم االجتماعية وعالقتهم بغيرهم من المجتمعات، 
واالتصال- واإلعالم أحد أنماطه- حجر الزاوية يف اكتساب الفرد لثقافته والتعبير 
عنها عرب أنماط االتصال المختلفة التي تقود حركته ونشاطه الفردي والمجتمعي، 
واألداة الناقلة لهذا اإلرث الثقايف من جيل إلى جيل باعتباره الهوية التي يتميز هبا 
المجتمع عن غيره من المجتمعات، ويف هذا الصدد أقرت منظمة اليونسكو أن 
االتصال أحد العناصر المكونة للثقافة؛ ألنه مصدر تكوينها، وعامل من عوامل 

اكتساهبا، والمساعد على التعبير عنها ونشرها.

الثقافة هي الواقع الذي يعيشه الفرد داخل مجتمعه؛ فإن تجربة  وإذا كانت 
التفاعل مع المحتوى اإلعالمي تنقل الفرد إلى عالم رمزي اختزلته وسائل اإلعالم 
لتعرب جزئيًا عن الثقافة المحيطة هبا؛ فقد تنهض وسائل اإلعالم بمهمة التثقيف 
النوعي المتمثل يف نشر اإلرث الثقايف بمختلف أطيافه بشكل متخصص، أو فيما 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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يحمله المحتوى اإلعالمي العام من قيم وأفكار ثقافية تسعى وسائل اإلعالم إلى 
القيمية للمجتمع الذي تستهدفه يف  التحذير من تأثيراهتا على الهوية  تعزيزها أو 
عن  مسؤولة  باعتبارها  ما  مجتمع  يف  السائدة  الثقافة  إلى  النظر  ويمكن  نشاطها، 

الصناعة اإلعالمية والمبلورة ألفكارها بمختلف الفنون اإلعالمية.

أثارت هذه األبعاد والمداخل جداًل واسعًا لدى كثير من الباحثين والدارسين 
يف محاوالهتم المفسرة لطبيعة العالقة بين الثقافة واإلعالم، وتشكيل بنية اإلعالم 
الثقايف والثقافة اإلعالمية ووظيفة كل منهما على المستويين الفردي والمؤسسي، 
بما يستدعي التوقف والمناقشة للوصول إلى رؤية واضحة تقود صناعة المحتوى 

اإلعالمي يف عصر الفضاءات المفتوحة التي تخطت حواجز الزمان والمكان.

لإلعالم  األساس  للمفاهيم  علمية  رؤية  بلورة  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  لذا 
الثقايف والثقافة واإلعالم تتحدد يف ضوئها طبيعة العالقة بينهما ووظيفة كل منهما 
الثقافية بمصادرها  والدوار المنتظرة إلعالم عربي يسهم يف الحفاظ على هويته 

الربانية وقيمها العليا.

* * *
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل األمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد:

فتمثل الثقافة مجموع القيم والعادات والتقاليد والفنون واللغة والمعتقدات، 
التي ينطلق منها أفراد المجتمع يف مزاولة حياهتم االجتماعية وعالقتهم بغيرهم 
من المجتمعات، واالتصال - واإلعالم أحد أنماطه - حجر الزاوية يف اكتساب 
الفرد لثقافته والتعبير عنها عرب أنماط االتصال المختلفة التي تقود حركته ونشاطه 
الفردي والمجتمعي، واألداة الناقلة لهذا اإلرث الثقايف من جيل إلى جيل باعتباره 
الهوية التي يتميز هبا المجتمع عن غيره من المجتمعات، ويف هذا الصدد أقرت 
منظمة اليونسكو أن االتصال أحد العناصر المكونة للثقافة؛ ألنه مصدر تكوينها، 

وعامل من عوامل اكتساهبا، والمساعد على التعبير عنها ونشرها.

الثقافة هي الواقع الذي يعيشه الفرد داخل مجتمعه؛ فإن تجربة  وإذا كانت 
التفاعل مع المحتوى اإلعالمي تنقل الفرد إلى عالم رمزي اختزلته وسائل اإلعالم 
لتعرب جزئيًا عن الثقافة المحيطة هبا؛ فقد تنهض وسائل اإلعالم بمهمة التثقيف 
النوعي المتمثل يف نشر اإلرث الثقايف بمختلف أطيافه بشكل متخصص، أو فيما 
يحمله المحتوى اإلعالمي العام من قيم وأفكار ثقافية تسعى وسائل اإلعالم إلى 
القيمية للمجتمع الذي تستهدفه يف  التحذير من تأثيراهتا على الهوية  تعزيزها أو 
عن  مسؤولة  باعتبارها  ما  مجتمع  يف  السائدة  الثقافة  إلى  النظر  ويمكن  نشاطها، 

الصناعة اإلعالمية والمبلورة ألفكارها بمختلف الفنون اإلعالمية.
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أثارت هذه األبعاد والمداخل جداًل واسعًا لدى كثير من الباحثين والدارسين 
يف محاوالهتم المفسرة لطبيعة العالقة بين الثقافة واإلعالم، وتشكيل بنية اإلعالم 
الثقايف والثقافة اإلعالمية ووظيفة كل منهما على المستويين الفردي والمؤسسي، 
بما يستدعي التوقف والمناقشة للوصول إلى رؤية واضحة تقود صناعة المحتوى 

اإلعالمي يف عصر الفضاءات المفتوحة التي تخطت حواجز الزمان والمكان.

تشير األدبيات إلى رؤى مختلفة حول عالقة الثقافة باإلعالم فقد رأى البعض 
أن الثقافة نتاج لعمليات االتصال داخل المجتمع؛ فتغير أنماط االتصال قد يورث 
تغييرًا حتميًا يف الثقافة، يف حين يرى آخرون أن اإلعالم هو عمليات إنتاج ثقافية 
باألساس، فجوهر اإلعالم هو الرسالة، والرسالة يتم صناعتها ضمن إطار داللي، 
هو:  جوهرها  الرسالة  يكسب  ما  فإن  وعليه  ومعينة،  محددة  رموز  وفق  وتصاغ 
)المعنى( وهو اإلطار الداللي والرمز، وكالهما يتم إنتاجهما ضمن ثقافة محددة؛ 

حيث الثقافة هي ما تكسب الرسالة معناها)1(.

وبغض النظر عن الجدل الذي حفلت به األدبيات النظرية؛ فالواقع العملي 
يثبت وجود حالة تقاطع مستمر بين الثقافة واإلعالم؛ ففي حين يعد اإلعالم األداة 
األولى لتسويق الثقافة ومنتجاهتا، فإن الثقافة هي التي تجعل للنشاطات اإلعالمية 

قيمة حقيقية، وتعزز قدراته على التأثير واالستمرار والربحية. 

الثقافة  عالقة  هو  باإلعالم،  الثقافة  عالقة  فكرة  على  يعلو  الذي  السؤال  إن 
بالمجتمع، فإذا كان الدور األصيل لإلعالم هو خدمة المجتمع، فإن عالقة الثقافة 
بالمجتمع تكون هي األساس لقبول طرح وجود عالقة جدلية بين اإلعالم والثقافة. 

(1) Carey, J. (2008) Communication as culture.(Routledge) p p 11-27
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يشير الباحثون إلى أن الثقافة هي جوهر وجود المجتمع، فالعرق والدين واللغة 
أن تحوي  ثقافة جامعة تستطيع  بل وجود  ما؛  ليست هي محركات وجود مجتمع 
االختالفات والتنوعات؛ بل والتناقضات أحيانًا هي الجوهر الحقيقي وراء وجود 
المجتمع، ووفق هذه الرؤية فإن الثقافة تعد جوهر أعلى من المجتمع ذاته؛ إذ هي 

أساس وجود المجتمع، وبفقداهنا فإن المجتمع يصبح قابالً للتفكك واالهنيار.)1(

الشعوب  إلى  مثالً  نظرنا  ما  فإذا  المسيطرة،  الثقافية هي  الثوابت  فكرة  تبدو 
العربية واإلسالمية فإن فكر انتماء هذه الشعوب لثقافات عابرة للمجتمع تطغى 
عليها بوضح، فالدين اإلسالمي والعروبة تمثل جوهر ثقايف أعلى يدفع البعض 
التنوع  الرغم من  ثقافية واحدة، على  الدول تحت راية  المناداة بوحدة هذه  إلى 

واالختالف فيما بين الشعوب على كافة المستويات.  

يهدد  أن  يمكن  متغير  فأي  هتديد،  حالة  الثقايف  التغير  يف  ترى  الرؤية  وهذه 
ثوابت أي مجتمع يمثل هتديدًا للثقافة، وبالتالي فإن دور وسائل اإلعالم يكمن يف 

قدرهتا على حماية الثقافة من التهديد يف المقام األول. 

يف حين ترى الرؤية األخرى أن الثقافة تمثل منتجًا اجتماعيًا،)2( فالمجتمع 
وبالتالي  والممارسة معًا،  القناعة  تعتمد على  تمثل حالة  والثقافة  ثقافته،  يصنع 
فتغير القناعات والممارسات كفيل بأن ينتج التغيير الثقايف، والتغيير الثقايف حين 
وسائل  دور  يكمن  وهنا  لألسوأ،  أو  لألفضل  يتغير  بالتبعية  المجتمع  فإن  يتم 
اإلعالم؛ حيث ينبغي عليها وفق هذه الرؤية القيام بإدارة التغيير عرب فرز التغيرات 

الثقافية وتقويمها، ودعم الصالح منها يف مقابل محاربة الفاسد. 

(1) Curran, J (2010) Media and Society. (London: Bloomsbury Publishing) p 
118+

(2) Hörmann, R. (2011). Writing the revolution. (Wien: Lit.) p 13
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المقابل  الواقع، فإهنا يف  النظرية وإن كان لها ما يعضدها يف  الرؤى  إن هذه 
تؤكد وجود أزمة ثقافية حقيقية يف عالمنا العربي المعاصر يف تحديد ماهية الثقافة، 
به  القيام  اإلعالم  وسائل  على  الواجب  الدور  تحديد  بالتبعية  عليها  ينبني  التي 

داخل هذه المجتمعات. 

اإلعالم  مسارات  تحديد  يف  الوضوح  عدم  عن  الناجم  الحسم  عدم  أن  إال 
والثقافة يف المجتمع ينتمي إلى أزمة أعلى وهي أزمة الهوية، التي يمكن يف إطارها 

تفسير الطروحات المختلفة يف تحديد مسارات الثقافة واإلعالم. 

وعلى هذا األساس فإن ثمة عصف ذهني يف هذا السياق يصبح أمرًا واجبًا؛ 
فالمطلوب ليس مجرد إصدار توصيات أو قرارات رسمية فقط يمكن أن تحدد 
مسار اإلعالم وخدمته للثقافة أو هتديده لها، ولكن المطلوب هو الفهم الحقيقي 

لعالقة الثقافة باإلعالم يف المجتمعات العربية. 

لذا تسعى هذه الورقة إلى بلورة رؤية علمية، تتحدد يف ضوئها طبيعة العالقة 
بين الثقافة واإلعالم ووظيفة كل منهما واألدوار المنتظرة إلعالم عربي يسهم يف 
الحفاظ على هويته الثقافية بمصدرها الرباين وقيمها العليا، وفق منهج يستهدف 
استقراء شواهد واستدالالت علمية تقدم مؤشرًا علميًا يمكن االستناد عليه يف بناء 
اسرتاتيجية عربية تتكامل فيها األدوار بين مؤسسات الثقافة واإلعالم يف الوطن 
من  انطالقا  العربي  الصف  وتماسك  األخوة  أواصر  توثيق  يف  يسهم  بما  العربي 
المرحلة،  متغيرات  يراعي  بناء  عربي  لعمل  والمصير، والتأسيس  الهدف  وحدة 

عرب منظومة ثقافية وإعالمية عربية تجسد هذه المعاين وتسعى إلى تحقيقها.

* * *
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املرجعية النظرية

تستند هذه الورقة يف أساسها النظري على عدد من النظريات والرؤى الفلسفية 
الموضوع  عن  ومعربة  واضحة  رؤية  تقديم  يف  يسهم  نظريًا  تأطيرًا  تمثل  التي 
فالثقافة واإلعالم مكونان رئيسان يف المنظومة المجتمعية ينطلقان من رؤية تمكن 
إليه  أشار  ما  وهو  وإدراك  بوعي  والمؤسسية  الفردية  بوظيفته  القيام  من  اإلنسان 
عالم االجتماع األلماين ماكس فييرب عن النظرية التفاعلية الرمزية1 الذي أكد على 
نتفاعل  الذين  األفراد  اتجاهات  فهم  من خالل  يكون  االجتماعي  العالم  فهم  أن 
االجتماعي  الفعل  تحليل  خالل  يكون من  االجتماعية  الظواهر  فهم  وأن  معهم، 
شرح  يف  والرموز  اللغة  بطبيعة  هتتم  الرمزية  التفاعلية  النظرية  ألن  المجتمع،  يف 
عملية االتصال يف إطارها االجتماعي حيث تتحدد االستجابات من خالل نظام 
الرموز والمعاين الذي يبنيه الفرد لألشياء واألشخاص والمواقف، فهي تؤكد على 
دور اللغة كعامل أساس يف تطوير المجتمع أو المحافظة عليه، وكذلك يف صياغة 
األنشطة الذهنية ألفراده، وتفسر النظرية اكتساب الفرد للمعاين التي تسهم يف رسم 
الصور والتوقعات عن اآلخرين من خالل نظام المعاين الذي يميز الثقافات عن 

بعضها ويؤثر يف بناءات الصور يف عقول األفراد داخل هذه الثقافات.

إن استخدام العمليات الرمزية ُيمكن اإلنسان من اختيار جوانب معينة من 
المواقف االتصالية وتحديدها واستخدامها والتعبير عن اتجاهاته نحوها، فضالً 
عن ربطها بمواقف أخرى يف الماضي والمستقبل، مما يساعده على توجيه أفعال 

ميلفين ديفلر، وساندرابول روكتش )1993( نظريات االتصال، ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة ،   )1(
ط1، ص70
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اآلخرين المتصلة بأفعاله، ويساعده على أن يثير يف نفسه كما يثير لدى اآلخرين 
اتجاهات وميول متشاهبة نحو الفعل.

من جهة أخرى فإن وسائل االتصال تمارس تأثيرها عن طريق تقديم المعرفة 
واألحكام األساسية حول الموضوعات التي تقع خارج إطار الخربة الشخصية 
اتجاهاهتم  الناس  يشكل  المعرفة  هذه  خالل  ومن  والمجتمع،  للفرد  والمباشرة 
وآرائهم نحو القضايا واألحداث واألفكار المطروحة ومن ثم سلوكهم، ويتحقق 
التعرض  تكرار  خالل  من  معين  موضوع  يف  اإلعالم  لوسائل  المعريف  األثر 
لمضامين متشاهبة حول نفس الموضوع على فرتات زمنية متباعدة، أو من خالل 
الموضوع يف  أو وقوع  المباشرة للجمهور،  الخربة  الموضوع خارج إطار  وقوع 

إطار اهتمامات جمهور الوسيلة المستهدفة. 

مع  تفاعل  االتصال من  ما تحدثه وسائل  بين  الربط  ُيمكن  اإلطار  ويف هذا 
منظومة القيم الثقافية وعالقتها بمعارف الفرد واتجاهاته وسلوكه عرب بناء رأس 
مال اجتماعي يمثل جملة العالقات االجتماعية بين األفراد يف المجتمع، وترجمة 
للشبكات االجتماعية والتعاون والثقة بين األفراد وبعضهم البعض يف مجتمع ما 
المجتمع، ويف  عليها يف  المتعارف  األخالقية  المعايير  إطار  ما، يف  زمنية  بلحظة 
هذا الصدد ينظر علماء االجتماع للعالقات والروابط اإلنسانية بين البشر بوصفها 
موردًا اجتماعيًا مهمًا قادرًا على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتطور 

والنمو يف المجتمع الذي تتوفر فيه قدرات تواصلية وتعاونية بين أفراده.)1(

***

السروجي، طلعت مصطفى )2009( رأس المال االجتماعي،مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص 50  )1(
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العالقة البنائية بني اإلعالم والثقافة

إن اإلعالم والثقافة مرتبطان بنائيًا فإذا ما تم النظر إلى الثقافة باعتبارها جوهر 
الوجود االجتماعي، فإن الوجود االجتماعي بالتبعية يعني وجود هياكل متفاعلة 
ومتضمنة يف بنيته الكلية؛ فالثقافة1 ركزت إضافة إلى كوهنا ظاهرة اجتماعية من 
نتاج اإلنسان؛ إال أهنا يف أصلها ظاهرة دينية ثم أخذت بعدًا اجتماعيًا بالممارسة 
من خالل العالقة مع القيم الدينية األصلية إما اقرتابًا منها أو ابتعادًا عنها، وبالتالي 
فإن الثقافة سلم يمثل مستواه األعلى القيم؛ والقيمة ما يرتفع بالفرد إلى المنزلة 
المعنوية، ويكون مصدر القيم يف األساس الدين؛ فاإلنسان ال يكون مصدر القيم 
وإنما أداة يمكن أن تتجسد فيها القيم، ويأيت العقل يف مرتبة موازية ويمثل نشاطًا 
منطقيًا يتعامل مع المسائل النظرية كاإلدراك والفهم والتأويل؛ فهذا النشاط يولد 
بالنشاط  حضارة  إلى  تتحول  الثقافة  أن  أي  والمعرفة،  والفكر  والفنون  اآلداب 
العقلي المتفاعل مع المجال المعنوي والمادي يف المجتمع، وبالتالي ينظر إلى 
الثقافة بمفهومها العام على أهنا معايشة الواقع انطالقًا من القيم، ويكون النشاط 
المنطقي وسيلة يف تحقيق الرتابط بين القيمة والسلوك، وهو تعريفًا معياريًا، أي 
التي  أنه يحدد المرجعية  الثقافة، كما  تنبني عليها  ينبغي أن  التي  الكيفية  يبين  أنه 

يمكن أن تدرس هبا الثقافة ومستواها.

من هذا المنطلق تربز مكانة الثقافة وعالقتها البنائية يف كوهنا مصدرًا للنتاج 
العقلي ومحورًا له، وهي بالتالي ذات عالقة بينية مع مؤسسات المجتمع وعلى 
على  القائمة  المؤسسات  على  التعرف  يتطلب  بما  اإلعالمية  المؤسسة  رأسها 

عزي، عبدالرحمن الثقافة وحتمية االتصال، مجلة المنهل، اإلصدار السنوي، العدد 517، 1423هـ.  )1(
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اإلعالم وطبيعة عالقاهتا بالمؤسسات األخرى يف المجتمع، هذه العالقات التي 
تحدد مسار اإلعالم يف ظل نظام واضح ومحدد. 

من جهة أخرى، فهي حالة تشير إلى تماّس ثقايف إعالمي يتطلب مقاربة بينية 
تأخذ باالعتبار دور ووظيفة كل منهما يف بناء المجتمع وتنميته.

إن اإلعالم عنصر ديناميكي، يتغير بتغير الوسائل، وبالتالي فإن انعكاسات 
ولغتها  اإلعالمية  الممارسات  طبيعة  يف  يؤثر  واالتصال  اإلعالم  وسائل  تغير 
ومعالجتها للقضايا والموضوعات، ويغير من طبيعة تعاطي الجمهور مع الثقافة 
عرب تغير آليات إنتاجها واستهالكها، وهو ما ينعكس على الثقافة على نحو واضح 

ومباشر ويجعلها عرضة للتهديد أو التغيير.

وقد شهدت البيئة االتصالية لإلعالم تغيرات مفصلية انعكست بدورها على 
آلية بناء المنتج الثقايف واستهالكه من أهمها: 

ثقافة الشاشة:)1( �

التليفزيون ومن بعده اإلنرتنت يف تغيير ثقافة المنتج اإلعالمي . 1 أثر  لقد 
انطباعية  ثقافة  هي  الشاشة  فثقافة  واالستهالك،  اإلنتاج  مستوى  على 
والمتخصصة؛  العامة  والربامج  اإلخبارية  المواد  وباستثناء  اختزالية، 

(1) For further details review: 
• Grainge, P. (2011). Ephemeral media. Transitory Screen Culture from 

Television to YouTube. (Hampshire: Palgrave Macmillan.)
• Fullerton, J. (2004). Screen culture: History and Textuality. (England: 

John Libbey.)
• Izod, J. (2006). Screen, culture, psyche. (London: Routledge.)
• Heryanto, A. (2014) Identity and pleasure.The politics of Indonesian 

Screen Culture. (NUS Press) 



جدلية العالقة بني الثقافة واإلعالم

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

307إهداء حمدود التداول

فإن معظم مضمون التليفزيون يدور حول المنتجات الخيالية المتمثلة 
يف الدراما واألغاين والموسيقى وغيرها، وهذه المنتجات ال تقدم رؤية 
حقيقية للواقع قدر ما تقدم تصورات صانعي هذه المادة للواقع، إال أن 
هذا الفصل ال يوجد لدى المتلقي، األمر الذي يجعله قابالً لتصديق ما 

يعرض على الشاشة باعتباره حقيقة مؤكدة. 

التليفزيون باعتماده على الصورة فإنه أصبح محتكرًا للحقيقة لدى . 2 أن 
شرائح عديدة من الجماهير، وأن غلبة تأثير التلقي عرب العين ما يفوق 
الحواس األخرى، يجعل التأثير على مستوى عال للغاية لدى المتلقي. 

الفني . 3 وتوظيفها  والصورة  والحكي  السرد  لفكرة  المفرط  التأثير  إن 
حول  تدور  األخبار  جعل  الذي  األمر  الواقعية،  المواد  على  انسحب 
مسارات  يالمس  بما  عال  فني  نحو  على  إنتاجها  يتم  إخبارية  قصص 

التأثير المعتاد عليها من قبل الجمهور. 

إن التليفزيون هو سيد وسائل االتصال بال شك، وأنه يقدم رسالة ذات . 4
طبيعة قابلة لالمتصاص السريع األمر الذي يجعل هدف المضمون هو 

تحقيق التأثير االنطباعي ال التأثير العقالين ذي الطابع النقدي. 

العاطفي، . 5 التأثير  مسارات  أمام  ترتاجع  العقالين  التأثير  مسارات  إن 
وبالتالي فإن مخاطبة العواطف هي الغالبة على إنتاج المحتوى التأثيري 

يف التليفزيون. 

إن المواد ذات الطابع الثقايف المحض ضعيفة التأثير وغير جذابة على . 6
الشاشة، لذا فإن التأثير الثقايف ينبغي أن يتم وفق معطيات ثقافة الشاشة، 

عرب تعزيز االنطباع والتأثير العاطفي، والسرد والصورة وغير ذلك. 
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الثقافة  الشاشة أصبحت  ثقافة  وبالتالي فإن الخالصة يف هذا اإلطار هو أن 
التأثير  الثقافية على اختالفها يف  الشعبية السائدة يف العالم، وأن محاولة الجهود 
جهة  ومن  بالفشل،  حتمًا  عليه  محكوم  أمر  الشاشات  عرب  المحض  العقالين 
أخرى فإن محاولة دفع األفراد نحو االنفكاك من سطوة التليفزيون هو أمر شبه 
ثقافة  معطيات  عرب  تتم  أن  ينبغي  الثقايف  التأثير  مسارات  فإن  وبالتبعية  مستحيل 

الشاشة والخضوع لها. 

ثقافة املشاركة:)1( �
التواصل االجتماعي خصوصًا واإلنرتنت عمومًا يف تعزيز  أثرت شبكات 
ولعل  والتفاعل،  المشاركة  ثقافة  وهي  الشاشة،  لثقافة  وموازية  متصاعدة  ثقافة 
التغيير يف هذا اإلطار سواء كان هذا  األثر األكرب يف  العربي كان صاحب  العالم 

التغيير مؤشرًا على فوضى واضطراب، أو سعي للتقدم.

من  حالة  وجود  على  مؤشرًا  العربي  العالم  شهدها  التي  األحداث  أن  إال 
تلقي  بنية  لتغير  المؤكد؛ بل والقوي يف كثير من األحيان استجابة  الثقايف  التغيير 
المعلومات وتداولها التي أفرزهتا ثورة المشاركة عرب اإلنرتنت وشبكات التواصل 

االجتماعي، وفيما يلي بعض االعتبارات الجديرة باالهتمام يف هذا اإلطار. 

(1)  For further details review: 
• Castells, M. (2013) Communication power.( OUP Oxford) 
• Fuchs, C. (2013) Social media: A Critical Introduction. (Sage) 
• Fraenkel-Haeberle, C., Kropp, S., Palermo, F., &Sommermann, K. (2015) 

Citizen participation in multi-level democracies. (Hotei Publishing) 
• Loader, B., Vromen, A., &Xenos, M. (2014) The networked young citi-

zen: Social Media, Political Participation and Civic Engagement. (Rout-
ledge) 

• Sheninger, E.(2011) Digital leadership. Changing paradigms for Chang-
ing Times. (Corwin Press)



جدلية العالقة بني الثقافة واإلعالم

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

309إهداء حمدود التداول

إن اإلنرتنت استطاع جذب المتلقي مرة أخرى للقراءة التي عانت الثقافة . 1
التأثير هو  الشاشة، وأساس هذا  ثقافة  العربية من غياهبا يف ظل سيطرة 
اعتمادها على الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والنصية، األمر الذي 
مما  المختلفة  البشرية  الحواس  عرب  المعرفة  الكتساب  التوازن  أعاد 

ضاعف من تأثيراهتا. 

نظر . 2 تعتمد على وجهات  تفاعالت حوارية،  التفاعالت هي  أساس  إن 
مختلفة متعاضدة أو متصارعة، األمر الذي يعني وجود أسس لالستدالل 
والبحث واالستدالل  البحث،  يعني  النظر، واالستدالل  على وجهات 

يعنيان وجود ثقافة نقدية تفاعلية بداًل من ثقافة التلقي السلبية. 

إن أخطر ما تطرحه الشبكات االجتماعية واإلنرتنت من إشكاالت تتعلق . 3
طيلة  وموروثاهتا  وعناصرها  الثقافة  ووضع  الثقايف،  التماسك  بفكرة 
كثيرة،  أحايين  واالهتام  بل  والمواجهة؛  والنقد  التساؤل  إطار  الوقت يف 
الثقافية  النسبية  مقابل  يف  الثقايف  التعصب  حاالت  من  يزيد  الذي  األمر 

وكالهما أمران غير صحيان يف محيط أي مجتمع. 

أخرى . 4 ثقافات  مع  الثقايف  التقاطع  من  حالة  أورثت  التطورات  هذه  إن 
كثيرة، وارتبطت بفكرة المواطنة الشبكية، فأصبحت الروافد الثقافية غير 
محكومة يف إطار دولة أو دين أو لغة، بل صارت ذات مدى أوسع وأكثر 

هتديدًا للخصوصيات الثقافية ألي مجتمع. 

إن المواطن العربي افتقد الحوار وممارسة النقد يف النطاقات الطبيعية يف . 5
أي دولة يف العالم، فكانت هناك حالة من التشوف الشديد لالنغماس يف 
وسائل يستطيع فيها التعبير عن وجهة نظره والدفاع عنها يف ظل انحسار 
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المجال العام يف العالم العربي. 

إن ضعف الثقة يف المؤسسات القائمة على صناعة اإلعالم أورثت حالة . 6
التعاونية، مما  المواطن والمعرفة  الشديد للرتحيب بصحافة  من السعي 
تتسم  ال  ثقافية  مواد  سيطرة  تحت  المستخدم  وقوع  إلى  بالتبعية  أدى 
هذه  الجهات  من  العديد  استغالل  إلى  إضافة  الحياد،  وال  بالمهنية 
الشبكات كمنصات لتعزيز تأثيراهتا السلبية يف المجتمعات وعلى رأسها 

نشاطات التطرف واإلرهاب. 

إن خالصة هذه المسألة تكمن يف أن الشعب العربي يعاين أزمة ثقافية على 
مستوى الهوية وانسداد المجال العام، وهو ما جعل فكرة الثقافة العربية اإلسالمية 
المؤسسات  تدخل  وإن  األصعدة،  كافة  على  مسبوقة  غير  هتديدات  تحت  تقع 
هو  وحيد  هدف  أجل  من  ضروري  خلفها  من  واالجتماعية  والتعليمية  الثقافية 
عرب  هذا  ويتأتى  اإلسالمية،  العربية  للهوية  الثقايف  التماسك  من  حالة  إحداث 
التسهيل والتيسير واإليجاز يف طرح ثوابت هاتين الثقافتين دونما تفصيل  كثير، 
بما يمكن معه تعزيز قدرة األفراد على إيجاد بوصلة سليمة للحكم على األمور، 

وتجنب تداعيات التفاعالت الشبكية على ثوابت هاتين الثقافتين. 

ومن جهة أخرى ينبغي العمل على فتح المجال العام، وتشكيل بدائل حقيقية 
للحوار والنقاش والتفاعل الجدلي لدى الشباب على وجه التحديد، بما يسمح 
بوجود منصات بديلة قادرة على كبح جماح تأثير التفاعالت الشبكية على األفراد. 

* * *
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العالقة الوظيفية بني الثقافة واإلعالم)1(

النظريات  فأدبيات  أزمة،  يف  واإلعالم  الثقافة  بين  الوظيفية  العالقة  تبدو 
اإلعالمية تشير إلى أن من أهم وظائف اإلعالم، هو حماية الثقافة ونقل الرتاث، 

والتعبير الموضوعي عن الجماهير. 

هذه النظرة الوظيفية تتمثل يف العديد من اإلشكاليات التي يبدو معها اإلعالم 
الواجب  الرتاث  وفكرة  مفقود،  بالرتاث  النشء  فتعريف  كبير،  حد  إلى  عاجزًا 
نشره باألساس مفقودة وضبابية، وقدرة وسائل اإلعالم على حماية اللغة كوعاء 
للثقافة مفقودة، وقدرة اإلعالم على صد حمالت التشهير العالمية بالهوية العربية 
النمطية  الصور  اإلعالم على تصحيح  قدرة  بالكلية، وفكرة  مفقودة  واإلسالمية 
عن العرب والمسلمين يف الداخل معدومة، وتجييش وسائل اإلعالم للحروب 
والتنازع بين الدول العربية لمجرد االختالف يف وجهات نظر سياسية أو اقتصادية 

هو ممارسة يومية. 

الثقافة واإلعالم تكمن يف استغالل وسائل اإلعالم  بين  الوظيفية  إن األزمة 
العربية  الثقافة  واحرتام  الهوية  تعزيز  فكرة  التضاد من  تقف على  مآرب  لتحقيق 

(1)  For Further details Review: 
• Baran, S. & Davis, D. (2009). Mass communication theory: Foundation, 

Ferment and Future. (Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.) p 
169+

• Steinberg, S. (2007). An introduction to communication studies. (Cape 
Town, South Africa: Juta.) p 257-260

• Aggarwal, V. & Gupta, V. (2001). Handbook of journalism and mass 
communication. (New Delhi: Concept.) p 24+

• Arthur Asa Berger (1995) Essentials of Mass Communication Theory. 
(Sage) p p 121-124
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واإلسالمية، وبالتالي ينبغي الخروج من أزمة )االستغالل( إلى فكرة )التوظيف( 
العربية  الهوية  ودعم  العربية  الثقافة  لحماية  بالفعل  توظيفه  يمكن  فاإلعالم 

واإلسالمية بين الشعوب. 

اإلعالم كمعزز للثقافة وأدوارها:  �
يمكن لإلعالم أن يكون معززًا للثقافة ومحددًا ألدوارها، وهذه ليست رؤية طوبائية 

منفصلة عن الواقع، فثمة تجارب دولية دعمت هذا السياق على نحو فعال ومباشر. 

العالمية . 1 المحطات  (PBS, France 24, DW) وغيرها من  إن تجربة 
إنتاج  وإعادة  الرفيعة،  الثقافة  ترويج  على  اإلعالم  وسائل  قدرة  أثبتت 
الثقافية لكل من الواليات المتحدة وفرنسا  التاريخ، ونشر اإلسهامات 
وألمانيا، وثم تجارب عربية يف مجال األفالم الوثائقية جدير بالنظر إليها 
والصريح  المباشر  الدول  تدخل  أن  يؤكد  الذي  األمر  اإلطار،  هذا  يف 
عليه  المتفق  وتسويق  عمومها،  يف  الثقافة  تعزيز  ظل  يف  لكن  مطلوب 
ثقافيًا، ونبذ الصراع، ودعم التنوع الثقايف، واإلعالمي من القيم الثقافية 

العامة، شريطة أن يحظى هذا الجهد بمستويات إنتاج رفيعة وجذابة. 

إن الشعبية الكربى لقنوات ناشيونال جيوجرافيك، وديسكفري وغيرها . 2
يف العالم؛ بل ويف العالم العربي أيضًا تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن 
إنتاجها  تم  ما  إذا  واإلنسانية،  والجغرافيا  والتاريخ  بالعلم  الثقافة  ربط 
وإذا  ومتميزة،  عالية  مشاهدة  معدالت  بتحقيق  كفيلة  وحيادية  بحرفية 
كان الوضع كذلك على الرغم من أن غالبية هذه المضامين مرتبطة بدول 
أخرى وثقافات متباينة عنا؛ فإن الرتكيز يف هذا اإلطار أمر مؤكد النجاح 

إذا ما تم استثماره على نحو مهني وفعال. 
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إن ترفع الثقافة الرفيعة عن الدخول يف صراعات مع الثقافة الشعبية يف . 3
مسارًا  الثقايف  المسار  يجعل  الخصوص  وجه  على  والمبتذلة  العموم 
نخبويًا يسيطر عليه مجموعة محددة، ويؤكد فكرة انفصال الثقافة عن 
التجارية  أو  البديلة  الثقافات  سيادة  أمام  المجال  يفتح  ما  وهو  الواقع، 
تحت زعم أهنا ثقافات جماهيرية، لذا كان من الواجب اعتبار أن الثقافة 
الشعبية جزء من الميراث الثقايف واجب الحماية، وبالتالي فإن النزول 
أمر  الشارع  إلى  العربية  الثقافة  حوله  تتمحور  الذي  العاجي  الربج  من 

ضروري وحتمي للتالقي مع شعوب العالم العربي والتعبير عنهم. 

يف . 4 والتعويل  الحكومي،  أو  الرسمي  اإلعالم  على  فقط  التعويل  فكرة  إن 
من  واالنطالق  جماهيرية،  أو  نصية  محددة  إعالمية  وسائل  على  المقابل 
الثقايف،  اإلعالم  تمكين  مجال  يف  العوائق  أكرب  من  تعد  الثقافة  مؤسسات 
إذ ينبغي أن تقوم وزارات الثقافة يف العالم العربي برعاية مبادرات فردية، 
هتدف  صناديق  وإيجاد  جماهيري،  طابع  ذات  ثقافة  مشروعات  وتمويل 
هذه  تكون  وبالتالي  وجهالً،  فقرًا  األكثر  المناطق  يف  الثقافية  للتنمية 
المؤسسات هي المظلة التي يتوجه إليها كل صاحب طرح ثقايف، بما يجعل 
قدراهتا على المراقبة والتحكم والتنويع والتعرف على أصحاب المواهب 

والمبدعين وأصحاب التوجهات الثقافية المختلفة أمرًا ذا أثر واضح. 

ينبغي معها . 5 التي  القضايا  أبرز  التنوع، ولذا فإن  تنتشر يف ظل  الثقافة  إن 
الرتكيز على الطرح الثقايف يف العالم العربي هو تعزيز وإعالء فكرة التنوع 
اآلخر،  وقبول  احرتام  من  يتضمنه  بما  األمة،  لهذه  والحضاري  الثقايف 

والبعد عن إثارة النعرات والعصبية والمناطقية. 
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اإلعالم كمعوق للثقافة وأدوارها:  �
ويف المقابل فإن اإلعالم قد يقوم بأدوار كثيرة يف إعاقة الثقافة ومحو رصيدها 

لدى الجماهير وذلك عرب الممارسات التالية: 

االعتماد على المحتوى األجنبي لضمان جودته الفنية وتحقيق عوامل . 1
على  تتفوق  لإلعالم  التجارية  األهداف  يجعل  الذي  األمر  الجذب، 
األهداف الثقافية، وال شك أن البعد التجاري والتسويقي يعد أمرًا مهمًا 
للغاية، لكن العديد من السوابق يف المجال اإلعالمي تثبت أن اإلنتاج 
العربي المتميز كان أكثر تأثيرًا وربحية من اإلنتاج األجنبي، ونظرة على 
محتوى أهم الشبكات العربية (MBC) ليظهر حجم المحتوى األجنبي 

يف مقابل العربي. 

إغفال اإلنتاج الموجه للطفل والنشء األمر الذي يجعل التكوين الثقايف . 2
بعد  نندهش  ثم  أجنبية،  أو  غربية  سياقات  يف  يتشكل  للطفل  األساس 
األمر  إن  هبا،  وجهلهم  األصلية  ثقافتهم  عن  األطفال  ابتعاد  من  ذلك 
يحتاج لصياغة عربية ووطنية تتجه نحو االستثمار الثقايف يف النشء ويف 

المنتجات الثقافية للطفل. 

تقوم . 3 حيث  اإلعالمية؛  للمواد  كمسوق  الصراع  على  اإلعالم  اعتماد 
أغلب الوسائل اإلعالمية اإلخبارية على وجه التحديد على إثارة ثقافة 
الصراع بداًل من ثقافة التعايش السلمي، بما يجعلها قادرة على استقطاب 
الفئات األكثر شوفينية يف المجتمع، وتكتسب يف كل يوم جماهير جديدة 

تتغذى على الصراع لتحقق الربحية المؤكدة لهذه الوسائل. 
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الجهات . 4 ضعف  مقابل  يف  الرديئة  لألعمال  المقيمة  الجهات  غياب 
ولو  حتى  عقوبات  وجود  إن  كذلك،  المتميزة  األعمال  بتقييم  المعنية 
والتليفزيون  السينما  يف  الردئ  المحتوى  يصنع  من  ضد  رمزية  كانت 
والموسيقى كفيلة برتفع مجموعات كربى من الجماهير عن التفاعل مع 
هذه األعمال باعتبارها ممثلة للذوق الردئ والفاسد، األمر الذي يحجم 

من تأثيراهتا وسطوهتا المتصاعدة. 

افتتان اإلعالم عمومًا واإلعالم الشبكي على وجه الخصوص بالجديد . 5
تقدم  العربية  اإلعالمية  الساحة  جعل  الذي  األمر  والغريب،  والطريف 
طيلة الوقت نماذج شاذة يف المجتمع، بحيث أصبح الشذوذ واالختالف 

مسارًا طبيعيًا للوصول إلى الشهرة والنجومية. 

فاأليديولوجيا . 6 للثقافة؛  مدمر  أمر  باأليديولوجيا، وهو  اإلعالم  التصاق 
ذات طابع براجمايت نفعي، وعلى الرغم من أهميتها يف تسويق األفكار 
والمنتجات إال أن الرتفع عنها يف كثير من األحيان واالنطالق إلى رحابة 
التي  األيديولوجيا  اهنيار  أخطار  من  المجتمع  يحمي  الثقايف  المجال 
يمكن أن تحدث يف أي وقت تحت وطأة الظروف والتغيرات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.

***
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خامتة

يف إطار العالقة بين الثقافة واإلعالم يف الوطن العربي، فثمة نقد مرتبط ببنية 
اإلعالم وتكوينه يف المجتمع العربي، فاإلعالم العربي مختلف بين وجود إعالم 
تجاري،  وإعالم  متنوع،  وإعالم  والئي،  وإعالم  دولة،  وإعالم  حكومي،  رسمي 
يتباين بين إعالم متخصص، وإعالم عام، وبين  المقابل فهو  وإعالم شعبي. ويف 

إعالم حزبي وإعالم تعاوين، وبين منصات شبكية ومنصات جماهيرية. 

إن هذا التنوع يشير ببساطة إلى الضعف الشديد يف تنظيم المرفق اإلعالمي، 
العربية اإلسالمية قد هتدمه دولة أخرى  الثقافة  الدول لخدمة  تبنيه دولة من  فما 
عرب منصاهتا اإلعالمية المختلفة، وما تؤسسه وسيلة إعالمية من نشر الذوق العام 
االنحطاط  تنشر  أخرى  وسيلة  تلغيه  قد  والتقاليد،  والعادات  األخالق  وحماية 

واالبتذال. 

الغث  بين  العقالين  التمييز  على  القدرة  لديه  المتلقي  أن  على  االعتماد  إن 
والسمين ال يعني بالضرورة تجنب وضع قواعد حقيقية وفاعلة يف إطار المجتمع 
العربي لحماية الثقافة العامة، ومنع الممارسات اإلعالمية الضارة، التي تبدأ مع 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وال تنتهي عند حدود اإلفساد المتعمد للشخصية 

العربية اإلسالمية وثوابتها القيمية. 

هذه  لمحاربة  أخالقية  مواثيق  إصدار  مجرد  عند  التوقف  فإن  وبالتالي 
المرفق  لتنظيم  ينبغي االعتماد على عمل يسعى  اإلشكالية أمر غير كاف، إن ما 
للدول  قانونية ملزمة  الجهود نحو صياغات  اإلعالمي بجميع مظاهره، وتوجيه 

العربية لحماية الثقافة العامة. 
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يشير  مؤلم،  واقع  واإلعالم  الثقافة  يخص  فيما  الراهن  العربي  الواقع  إن 
الثقايف  المسارين  تصحيح  إلعادة  ومخلصة  حقيقية  جهود  وجود  ضرورة  إلى 
والخلفيات  الفردية  الجهود  عن  بعيدًا  وممنهج،  علمي  نحو  على  واإلعالمي 
والقائمين  العربي  عالمنا  يف  واإلعالمية  الثقافية  للمؤسسات  المتباينة  الثقافية 
عليها، وبالتالي فإن أولى خطوات الخروج من األزمة هو االعرتاف هبا، والعمل 
الثقايف  المسارين  إدارهتا على نحو شفاف ومنظم، بما يمكن معه تصحيح  على 
لهذا  واإلعالمي على نحو رشيد، وبما يمكن معه وضع تصورات مرنة وفعالة 

التصحيح. 

والحمد اهلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

* * *
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العالقة بني استخدام وسائل التواصل الجتماعي 
وتعزيز املشاركة اجملتمعية

دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي تويرت وانستقرام ويوتيوب السعوديني 
د.حممد بن سليمان الصبيحي)*(1

ملخص الدراسة: �

لوسائل  السعوديين  استخدام  بين  العالقة  اختبار  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
الكمي  المنهج  باستخدام  المجتمعية،  المشاركة  وتعزيز  االجتماعي  التواصل 
نتائجها إلى إن تويرت  لعينة بلغ مقدارها 529 مفردة عرب أداة االستبانة، وانتهت 
احتل مكان الصدارة مقارنة بيوتيوب وانستقرام، من حيث تفضيل أفراد العينة له، 
بمتوسط مقداره )3.00/2.38( وجاء أفراد العينة المقيمون يف المنطقة الشمالية 
األكثر تفضيالً الستخدام تويرت يليهم المقيمون يف الجنوبية، وأكدت هذه النتيجة 
تصدر تويرت من حيث الوقت الذي يقضيه المستخدمون، حيث يقضي )%58( 
أن  النتائج  وأظهرت  يومي،  بمعدل  ساعتين  إلى  ونصف  ساعة  العينة  أفراد  من 
أفراد العينة المقيمين يف المنطقة الشمالية يمضون وقتًا أكثر يف استخدامهم تويرت 
استخدام  على  يحرصون  تجعلهم  متوسطة  بدافعية  الغربية،  يف  المقيمون  يليهم 

هذه الوسائل بمتوسط مقداره )3.00/1.75(.

والتسلية  والمتابعة  التصفح  أجل  من  االستخدام  أن  الدراسة  بينت  وقد 
باعتبارها  الدوافع  مقدمة  يف  كانت  النشر  وإعادة  والتفضيل  الفراغ  وقت  وشغل 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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مقداره  بمتوسط  الجارية  اإلحاطة  أجل  من  االستخدام  دوافع  تصف  مؤشرات 
دافعية  قاست  منخفضة  نتائج  إلى  الدراسة  انتهت  حين  يف   )3.00/2.04(
والتعليق،  الرأي  وإبداء  الجديدة،  واألحداث  األخبار  نشر  أجل  من  االستخدام 

وتسويق المنتجات والخدمات بلغ متوسطه )3.00/1.47(.

وهذه النتيجة تشير إلى أن االستخدام وظيفته ال زالت غير كافية للتعبير عن 
مفهوم إعالم األفراد الذي ال يقتصر على التصفح والمتابعة والتفضيل، وتركزت 
األولى  بالدرجة  حسابتهم  عرب  المجتمعية  القضايا  تبني  يف  العينة  أفراد  مشاركة 
على متابعتهم لهذه القضايا دون أن يكون لهم رأي أو دور فيها بمتوسط مقداره 
)3.00/2.38( تالها التقليل من الشائعات تجاه القضايا المجتمعية بمتوسط 
مقداره )3.00/1.97(  وجاءت مشاركة أفراد العينة يف بناء رأي عام ناضج تجاه 
القضايا المجتمعية بمتوسط مقداره )3.00/1.95(  ومن ثم وبدرجة منخفضة 
استخدم المبحوثون وسائل التواصل االجتماعي يف التعبير عن رأيهم وموقفهم 

من القضايا المجتمعية وطرح حلول لها بمتوسط مقداره )3.00/1.89(.

تناول  عند  اإلعالمية  المعالجة  يف  العينة  أفراد  أسلوب  أن  الدراسة  وبينت 
متوسطه  بلغ  منخفض  بمعدل  احرتايف  إعالمي  بمحتوى  االجتماعية  القضايا 
لوسائل  العينة  أفراد  استخدام  بين  العالقة  طبيعة  إلى  بالنظر   )3.00/1.41(
التواصل االجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية التي سعت الدراسة إلى قياسه 
يمضيه  الذي  الوقت  مقدار  بين  دالة  إحصائية  عالقة  وجود  إلى  النتائج  أشارت 
أفراد العينة يف استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي ومؤشر واحد فقط من 
مؤشرات متغير تعزيز المشاركة المجتمعية وهو متابعة القضايا المجتمعية دون 
أن يكون لهم دور فيها، يف حين انتفت هذه العالقة مع بقية المؤشرات، وبصورة 



العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

327إهداء حمدود التداول

تفصيلية دلت النتيجة نفسها على وجود عالقة إحصائية بين مقدار الوقت الذي 
المشاركة  تعزيز  متغير  مؤشرات  وكل  لتويرت  استخدامهم  يف  العينة  أفراد  يمضيه 
من  وظيفية  أكثر  العينة  أفراد  لدى  تويرت  استخدام  أن  يعني  وهذا  المجتمعية، 

الوسائل األخرى وأنه األقرب إلعالم األفراد.

***
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Abstract

This study sought to examine the relationship between the Saudis 

people uses of social media and how social media are motivating them 

with community partnership, by using a quantitative approach on 

a sample of 529 using questionnaire. The results show that Twitter 

takes the forefront compared to YouTube and Instagram, in terms 

of sample preferences with mean of (2.38 / 3.00) and the sample 

individuals who are living in the northern region come as the most 

favored individuals followed by who living in the southern, this result 

showed that Twitter in the first place in terms of time spent users spent 

(58%) of respondents said that an hour and a half to two hours at a 

daily rate, and the results showed that residents in the northern region 

spent more time in the use of Twitter followed by residents of western 

one who represented  

moderate motivation keen to use this media an mean of (1.75 / 3.00) 

The study showed that uses comes in following order; browsing and 

follow-up, entertainment, leisure and preference and re-publishing, 

at the forefront motivations as they may be considered indicators 

describing the motives of use for current briefings with mean of (2.04 

/ 3.00) while the study had concluded low motivation to use them for 

news dissemination, new events reporting, showing personal opinion 

and comment, products and services  marketing with mean (1.47 / 

3.00) this result indicates that the uses are  still not enough to express 

the concept of Individuals Media, which is not confined only for 

browsing and follow-up and preference Participation of the sample in 

the societal issues adoption through their accounts focused primarily 

on the follow-up without opinion or role in which with mean (2.38 
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/ 3.00), followed by reduction of rumors toward societal issues with 

mean (1.97 / 3.00).

The sample participation in building public opinion towards societal 

issues with mean (1.95 / 3.00) 

And then respondents used› social media to express their opinion and 

their attitude to societal issues and put forward solutions with low 

mean which was (1.89 / 3.00) The study showed that the respondents 

style in information processing when dealing with social issues, by 

professional media content comes with low mean  1.41 at a rate / 3:00) 

the nature of relationship between the use of the sample of the social 

media and community participation enhancement, which the study 

sought to measure

The results indicated that there are significant statistical relationship 

between time spent  by respondents in their use of social media and 

only one indicator of variables of indicators of enhancing community 

participation which was a follow-up of community issues without 

showing a role in it, while this relationship with the rest of the indicators 

was not statistical significant, and in details the same result indicated 

that there is a significant statistical relationship between the amount of 

time spent by respondents in their use of Twitter and all of enhancing 

community participation indicators variables, which means that the 

use of Twitter among respondents is more functional than other means 

and it is the closest media to  the concept of individuals media  .

***
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أولاً: املقدمة املنهجية

1 ( مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته: �

اهتمت نظرية االستخدام واإلشباع التي حاولت اإلجابة عن سؤال ماذا يفعل 
الناس بوسائل اإلعالم بدراسة الجمهور ونشاطه تجاه المحتوى اإلعالمي، الذي 
وفقًا  المحتوى،  استهالك هذا  إلى  تقوده  التي  والدوافع  باالتصال  القائم  ينتجه 

لخصائصه النفسية واالجتماعية وبنائه المعريف؟

االتصالية؛  البيئة  على  أثرت  التي  وخصائصه،  االتصال  تقنيات  تطور  ومع 
موضع  يف  الجمهور  يعد  لم  ومتغيراهتا،  عناصرها  يف  جوهريًا  تغيرًا  فأحدثت 
التلقي؛ بل أتاحت المنظومة االتصالية الجديدة أمامه مجااًل واسعًا للمشاركة يف 
بناء المضمون اإلعالمي وإنتاجه واستهالكه، بوظائف وأدوار ربما اختلفت عن 

تلك الداوفع التي تقوده الستهالك المضمون.

هذه الحالة أوجدت نوعًا آخر من النشاط اإلعالمي لم يكن معروفًا من ذي 
قبل، وهو ما اصطلح على تسميته بإعالم األفراد أو كما يسميه البعض صحافة 
أفراد  اإلعالمي  النشاط  من  النوع  هذا  مكن  فقد  البديل،  اإلعالم  أو  المواطن 
أفكارهم وآرائهم عرب محتويات إعالمية غير مؤسسية  التعبير عن  المجتمع من 
تعكس نشاطًا فرديًا ربما شكل يف مجموعه رأيًا عامًا تجاه قضية أوحدث يعيشه 
فيه  ابتعدت  الذي  الوقت  الناس واحتياجاهتم، يف  لواقع  أقرب  المجتمع بصورة 
أثار جداًل واسعًا تجاه  الغرض، وهو ما  المؤسسات اإلعالمية عن تحقيق هذا 

اإلعالم التقليدي يف ظل الركود الذي يعيشه والبعد عن اهتمامات األفراد.
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هذا النوع من التعاطي مع النشاط اإلعالمي لفت أنظار الباحثين إلى ضرورة 
دراسة هذه الظاهرة للتعرف على طبيعتها وسماهتا وعالقتها بالنشاط اإلعالمي 
المؤسسي، وهو ما تحاول هذه الدراسة استكشافه وتحديد متغيراته يف المجتمع 
من  النوع  لهذا  استخدامًا  المجتمعات  أكثر  من  واحدًا  يعد  والذي  السعودي 

اإلعالم البديل.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها يف كونها: �

باعتباره *  المتلقي  نشاط  بمنظور جديد يعكس  تناقش مفهوم االستخدام 
مشاركًا يف إنتاج المحتوى متفاعالً معه.

تقيس الدور الوظيفي ومدى تحقق فرضية إعالم األفراد على مستخدمي * 
وسائل التواصل االجتماعي يف المجتمع السعودي.

ودوافعه *  االستخدام  بين  العالقة  تخترب  التي  اإلعالمية  الدراسات  ندرة 
الوظيفية لدى الجمهور السعودي.

مستخدمي *  قبل  من  للمحتوى  اإلعالمية  المعالجة  لنوع  الدراسة  تناول 
ومدى تحقق المهنية يف إنتاجهم.

***
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2 ( الدراسات السابقة

تعددت المصطلحات العلمية التي ناقشت صحافة األفراد فهو عند البعض 
إعالم المواطن، وعند مجموعة أخرى اإلعالم التفاعلي، وعند آخرين اإلعالم 
حداثة  إلى  يشير  المصطلح  تحرير  يف  التنوع  هذا  المدنية،  الصحافة  أو  البديل 
المفاهيمي،  المستوى  على  االستقرار  وعدم  التاريخي  المستوى  على  التناول 
التي  للزاوية  وفقًا  الموضوع  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  تنوعت  وبالتالي 
تحاول وصف الظاهرة، ويف إطار هذه الدراسة يمكن تناول أهم الدراسات ذات 

العالقة وفق المحاور التالية:

احملور األول: تأثريات صحافة األفراد على إعالم املؤسسات: �

لتحليل   )2014:92-73(  )Manuela،Emiliano( مانولي  تطرقت 
لها مدينة  التي تعرضت  الكارثة  بعد  ما  المواطن يف مرحلة  إنتاج صحافة  دوافع 
L’Aquila اإليطالية عام2009، هبدف استكشاف الدوافع التي تقود  لواكويال 
الزلزال  بعد  وذلك  المواطن،  صحافة  إنتاج  نحو  العاديين  الناس  من  الكثيرين 
العنيف الذي دمر المدينة، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم دوافع المواطنين إلنتاج 
لديهم  ما  برفع  المدينة  يف  الناس  رغبة  يف:  تتمثل  الكارثة  بعد  المواطن  صحافة 
من معلومات لمواجهة المعلومات التي قدمها التيار الرئيسي من وسائل اإلعالم 
السكان،  لدى  تحققت  التي  الخاصة  المدركات  خالل  من  وذلك  اإليطالية، 
وتوثيق السكان للحياة الفعلية التي عايشوها أثناء المحنة، وتقاسم ما لديهم من 
معًا  التواصل  حاولوا  الذين  إيطاليا،  يف  اآلخرين  المواطنين  مع  النظر  وجهات 
منظومة  اهنيار  من  بالرغم  اإلنرتنت،  شبكة  خالل  من  االرتباط  إعادة  خالل  من 
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االتصاالت بسبب الكارثة، والتوصل إلى  نمط من صحافة المواطن يعمل على 
إنتاج معلومات غزيرة  يف مرحلة ما بعد الهزة األرضية.

وتوصلت الدراسة إلى أن المواطنين استخدموا يف تلك المنطقة من إيطاليا 
وسائل اإلعالم الرقمية، من جراء اإلحساس بالتهميش من جانب  تيار الصحافة  
النقيض  الرئيس من وسائل اإلعالم، وتقديم صورة أخرى عن األحداث، على 
فقد  آنذاك،  إيطاليا  يف  الرئيسة  اإلعالم  وسائل  تنشرها  كانت  التي  التقارير  من 
على  الضوء  لتسليط  بوك   والفيس  واليوتيوب  المدونات  اإليطاليون  استخدم 
الوضع يف المدينة من جميع الجوانب، وهبذه الطريقة استطاع الصحفيون الهواة 
اجتياز الدور الرقابي الذي تمارسه إدارة  التحرير على تحديد المادة التي سيتم 
مباشرة  بصورة  الزلزال  بعد  ما  مرحلة  يف  النظر  وجهات  تبادل  ثم  ومن  نشرها، 
يف  الهواة  الصحفيون  هؤالء  ساهم  الوقت  نفس  ويف  اإلنرتنت،  عرب  غيرهم  مع 
غير  من  الصحفيين  أن هؤالء  أيضًا  الدراسة  نتائج  أظهرت  المجتمع،كما  تنوير 
المحرتفين واجهوا أيضا مثل المخاطر المرتبطة بنقص الحرفية المهنية، ونقص 

التمويل، والتشرذم والميل إلى االستعراضية للظهور.

أحدثتها  التي  التغيرات   )2013: المعطي )241-236  عبد  نهى  ورصدت 
صحافة المواطن على الصناعة اإلعالمية التقليدية واإلشكاليات التي تواجهها، 
اإلعالمي  المضمون  ثراء  ومعايير  لسمات  الجمهور  تقييم  رصد  جانب  إلى 
المواطن ودورها  بين صحافة  التفاعل  المواطن، والتعرف على طبيعة  لصحافة 
المصري، من خالل عينة عشوائية قوامها  الشباب  بين  العام  المجال  يف تشكيل 
نتائج  وتوصلت  لإلنرتنت،  المستخدم  المصري  الشباب  من  مفردة   )400(
بين  المتابعة  من  عالية  بنسبة  تتمتع  المواطن  صحافة  مواقع  أن  إلى  الدراسة 
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تفضيل  من  األولى  المرتبة  االجتماعي  التواصل  شبكات  واحتلت  المبحوثين، 
مشاركة  مواقع  تالها   %89.5 بنسبة  المواطن  صحافة  ألشكال  المبحوثين 
المحتوى بنسبة 38.3%، ثم مواقع تدوين الرسائل القصيرة بنسبة 26.5%، ثم 
المضامين  السياسية  الموضوعات  تصدرت  كما  متفاوتة،  بنسب  األشكال  بقية 
اإلخبارية األكثر متابعة بنسبة 68.3%، ثم الموضوعات االجتماعية على المرتبة 
الثانية من المتابعة بنسبة 55.5%، تالها الموضوعات العلمية ثم الثقافية واألدبية 

بنسبة متقاربة %33.5.

المبحوثين  متابعة  من  األكرب  النسبة  على  اإلخبارية  المواد  احتلت   كما 
»البحث  دافع  وجاء  متقاربة،  بنسب  والصور  الفيديو  ومقاطع  بنسبة%65.5 
دوافع  مقدمة  يف  المواطن  صحافة  مواقع  خالل  من  والمعلومات«  األخبار  عن 
يف  السلبية  الصفات  انحسار  النتائج  أظهرت  كما   ،%65.3 بنسبة  االستخدام 
الجانب المهني لصحافة المواطن المرتبط بعدم االلتزام بالموضوعية، فيما ينشر 
وعدم التجرد من األهواء الشخصية وهذا مؤشر على أنه مازالت صحافة المواطن 
ال تحظى ببعض المعايير المهنية  حيث جاءت )المصداقية – الموضوعية – عمق 
التغطية وشمولها ( يف مراتب أخيرة وهي من اإلشكاالت التي تواجهها صحافة 

المواطن.

وكشفت دراسة تيلر ستيفن )ii:29( )Tyler Steven Jones-2012( عن 
التي  والظروف  اإلعالمي  االتصال  عملية  وتطور  المواطن  صحافة  بين  العالقة 
من خاللها  قد تعمل صحافة المواطن على التأثير المحتمل على عملية االتصال 
اإلعالمي، من خالل الربط بين آليات عملية االتصال وتحسن األوضاع االقتصادية  
واالجتماعية، من خالل تحليل مضمون عينة عشوائية من مواقع  صحافة المواطن 
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األمريكية، وقد أظهرت النتائج أن ارتباط وسائل اإلعالم بصحافة المواطن تزيد 
من احتمال حدوث التطور يف عملية االتصال، وأن المحتوى الذي يتم توليده يف 
صحافة المواطن وفقا لحاجة المستخدم، ربما يؤدي إلى زيادة معدل المشاركة 
يف  السائد  العام  التيار  يف  ارتكازًا  أكثر  يصبح  ثم  ومن  اإلعالم،  وسائل  بيئة  يف 
وسائل اإلعالم، من خالل التوسع يف المشاركة ذات التوجهات المؤسسية، كما 
تعمل الظروف االجتماعية واالقتصادية يف الواليات المتحدة على بلورة مالمح 

عمليات االتصال التي تشجع تطوير قدرة الفرد على المشاركة المجتمعية.

تحليالً   )2011  :174-172(  )Kendle Walters( ولترز  كندل  وقدم 
والممارسات  التقليدية،  والصحافة  المواطن  صحافة  من  لكل  نقديًا  مقارنًا 
المرتبطة بكل منهما، من خالل لقاءات معمقة تم إجراؤها مع تسعة من الصحفيين 
من  وذلك  الباحث،  من  إليهم  وجهت  التي  األسئلة  عن  باإلجابة  قاموا  الذين 
التقليدية وصحافة  التعرف على وجهات نظرهم يف المقارنة بين الصحافة  أجل 
خمس  عن  أولية  بيانات  على  والحصول  العمدية،  العينة  باستخدام  المواطن، 
للمشكالت  حلوال  يقدمون  أهنم  باعتبار  الصحفيين  الموضوعية،  هي:  قضايا 
الصحفيين  دور  المواطن،  صحافة  مفهوم  تحديد  يف  الدقة  عدم  المجتمع،  يف 
التفرغ  المجتمع،  يف  القضايا  بعض  تجاه  والحشد  السياسي  النقاش  تشجيع  يف 
لممارسة الصحافة التقليدية، وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الصحافة التقليدية 
ال تزال هي النمط المسيطر من  الصحافة، ولكن هناك تأييد لبعض الممارسات 
التقليدية،  بالصحافة  المرتطبة  القيم  فإن  المواطن، ومع ذلك  المرتبطة بصحافة 
أولية لدى معظم  بمنزلة معايير  التحيز، ظلت  بالموضوعية، وعدم  االلتزام  مثل 

الذين شاركوا يف اإلجابة عن األسئلة التي وجهها لهم الباحث.



العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 336

وقد حظي دور الصحفيين يف تشجيع النقاش السياسي والحشد تجاه القضايا 
يف المجمع بتأييد ما يزيد على ثلثي أفراد العينة، يف حين أبدى ما يقرب من نصف 
الصحفيون  به  يضطلع  أن  يمكن  الذي  الدور  تجاه  الحذر  من  قدرًا  العينة  أفراد 
أهمية  عن  اإلجابة  يف  المشاركين  من  األغلبية  أيدت  بينما  المشكالت،  حل  يف 
استفادة صحافة المواطن من الممارسات المهنية يف الصحافة التقليدية مثل انتقاء 
بدرجة  تركز  المواطن  صحافة  وأن  المجردة،  بالحقائق  والتقيد  بعناية  المصادر 
تشجيع  إلى  باإلضافة  للمشكالت،  حلول  بإيجاد  المرتبط  المحتوى  على  أكرب 
النقاش تجاه القضايا يف المجتمع، وربما أمكن أداء صحافة المواطن بدون إهدار 

القيم السائدة يف النمط التقليدي من الصحافة.

صحافة  تأثير  على  التعرف   )2010:  173-7( بوغازي  فتيحة  وحاولت 
ميدانية  دراسة  خالل  من  الجزائريين  للصحفيين  المهنية  الهوية  على  المواطن 
العربية  بالصحافة  العاملين  الصحفيين  من  200مفردة  قوامها  عمدية  عينة  على 
صحافة  أن  منها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  الفرنسية،  باللغة  والناطقة 
مستقبالً  وأهنم  مهنتهم،  أداء  ىف  المحرتفين  للصحفيين  مساعدًا  تمثل  المواطن 
اإلعالمية  للمادة  معالجين  مجرد  يصبحون  سوف  المواطن  صحافة  تطور  مع 
التى يصنعها المواطن، كما أظهرت نتائج الدراسة أن صحافة المواطن التشكل 
يعد  الصحفية  المؤسسات  داخل  توظيفها  وأن  الجزائريين  للصحفيين  هاجسًا 
الجزائريين اليعتقدون يف عدم  الصحفيين  وأن  الصحافة،  لمهنة  بمنزلة مكسب 
الحاجة للكليات والمعاهد المتعلقة بتعليم الصحافة إليماهنم بأن مهنة الصحافة 
تتسم بوجود نظام عام للمعرفة الذي يعد مصدرًا رئيسًا الكتساب المهارة المهنية 

واليمكن االستغناء عنه. 
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التعرف   )2009:110-119(  )Marcie M .Stoddard( مارسي  وحاول 
تجاه  المتحدة  الواليات  يف  المحرتفين  الصحفيين  وتوجهات  تصورات  على 
التأثير المحتمل لعملية التدوين على التغيرات يف األدوار المهنية التي يضطلعون 
التي  المدونات  التقليدية من خالل ظهور  الصحافة  تتغير هبا  التي  والكيفية  هبا، 
يحررها الصحفيون المحرتفون العاملون يف المؤسسات الصحفية، وانتهت نتائج 
الدراسة إلى أن الصحافة التقليدية تعرتف بالدور الذي تضطلع به المدونات يف 
وأن  اإلخبارية،  القصص  مضمون  وكتابة  التقارير،  وإعداد  المعلومات،  جمع 
المدونات كنمط من صحافة المواطن تؤثر يف العالقة مع القراء، بسبب التفاعل 
الذي لم يكن متاحًا من خالل الوسائل اإلعالمية التقليدية، وأن تطور األنماط 
التكنولوجية الجديدة الخاصة بوسائل اإلعالم قد شكل تحديًا لكل من الصحافة 
المهنية  األدوار  يف  والتحكم  التأثير  ثم  ومن  اإلخبارية،  والشبكات  المطبوعة 
 Agenda( التقليدية مثل: تحديد األولويات،  التي كانت تضطلع هبا الصحافة 
Setting(، والرقابة )Gate keeping(، والتأطير )Framing(، وغيرها من 
األدوار األخرى، وأنه ينبغي على الصحافة التقليدية أن تعيد تعريف الدور الذي 

تضطلع به، وكيفية القيام به، خاصة مع فقدها بعضًا من قدرهتا الرقابية.

احملور الثاني: وظائف وأدوار صحافة املواطن: �

استهدفت دراسة )الشامي/2013( الكشف عن طبيعة العالقة بين استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي وبين تحقق مظاهر رأس المال االجتماعي يف المجتمع 
السعودي، بالوقوف على طبيعة المردود االجتماعي الناجم عن استخدام الفيس 
بوك يف المجتمع السعودي، انطالقًا من نظرية رأس المال االجتماعي، وأجرى 
البالغين  من   )356( قوامها  عينة  على  ميدانية  دراسة  اإلطار  هذا  يف  الباحث 
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استخدام  معدالت  ارتفاع  إلى  الدراسة  وخلصت  الرياض،  مدينة  يف  المقيمين 
الفيس بوك يف المجتمع السعودي بشكل عام، وتبين أن الذكور يبدون معدالت 
تحول  إلى  يشير  ما  وهو  اإلناث،  لدى  مثيالهتا  من  أعلى  بوك  للفيس  استخدام 
الفيس بوك إلى رأس مال اجتماعي حقيقي يف المجتمع السعودي، حيث توصلت 
نتائج اختبارات الفروض إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين استخدام الفيس 
بوك وبين معدالت تحقق مظاهر رأس المال االجتماعي بمستوييه الذين تبنتهما 
االجتماعي  المال  ورأس  »التواصلي«،  االجتماعي  المال  رأس  وهما:  النظرية، 
»الرتابطي« ومن ثم يمكن القول بأن الدراسة قد تحققت من صحة فروض نظرية 

رأس المال االجتماعي عند تطبيقها يف السياق السعودي. 

دور  على  التعرف  إلى   )2011  :15-1( إسماعيل  كامل  حنان  وسعت 
اإلعالميين  الرأي  قادة  نظر  وجهة  من  السوري  الحراك  يف  الصحفي  المواطن 
مصر  من  بكل  لإلعالميين  150مفردة  قوامها  عشوائية  عينة  خالل  من  العرب 
والكويت واألردن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن المواطن 
الصحفي ساهم بشكل كبير ىف إطالع الرأي العالمي على حقيقة مايجري ىف سوريا 
نتيجة الصعوبات التي تواجهها وسائل اإلعالم التقليدية يف نقل الصورة، كما أن 
المواطن الصحفي كان له دور بارز يف تزويد القنوات التليفزيونية بمواد إعالمية 
حول حقيقة مايحدث ىف سوريا بمهنية مرتفعة، وأن صحافة المواطن تحولت إلى 
أداة مهمة لتزويد المواطنين بالمعلومات خاصة يف ظل غياب اإلعالم التقليدي 
حراكات  شهدت  مناطق  يف  التغطية  من  الصحفيين  ومنع  اإلعالمي  والتعتيم 
قبل  من  الصحفي  المواطن  تبني  بضرورة  الدراسة  وطالبت  وشعبية،  سياسية 

وسائل اإلعالم كمراسل ميداين معتمد.
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يف  الجديدة  اإلعالم  وسائل  دور   )2011  :  56-45( بعزيز  إبراهيم  ودرس 
وسائل  دور  إبراز  هبدف  المواطن،   صحافة  وظهور  مرسل  إلى  المتلقي  تحول 
متلقي  من  المواطن  تحول  يف  التفاعلية،  اإلنرتنت  وتطبيقات  الجديدة  اإلعالم 
سلبي للرسالة اإلعالمية إلى منتج نشط للمضامين اإلعالمية، و دور ذلك يف بروز 
أهم  إبراز  إلى  كذلك  ويهدف  المواطن«؛  »بصحافة  يسمى  جديد  صحفي  شكل 
الظواهر اإلعالمية التي ترتبط بصحافة المواطن، كالتدوين اإللكرتوين، والتواصل 
االجتماعي )عرب مواقع الشبكة االجتماعية والمدونات اإللكرتونية( والتي جعلته 
يتبلور على هذا الشكل، باإلضافة إلى انعكاساته المختلفة على المجال اإلعالمي، 

وتأثيراته على الممارسة الصحفية، وعلى وسائل اإلعالم التقليدية.

يف  اإلعالم  لوسائل  المستعملين  األفراد  مشاركة  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
صناعة محتواها، أدت إلى بروز نوع جديد من الصحافة، تتميز بكوهنا تتيح ألي 
شخص إمكانية المشاركة يف بناء هذا المحتوى، و لهذا يسمي بعض الكتاب و 
من  وهناك  التشاركية،  بالصحافة  الجديدة  الصحافة  من  النمط  هذا  اإلعالميين 
عبارة  يبثون محتواها هم  والذين  المواطن،  إعالم  بوسائل  التقنيات  يسمي هذه 
عن صحفيين غير مهنيين أي هواة بمعنى أن المحتوى الذي ينشئه المستعملون 
النوع من  المهنية، كما  جاء هذا  المهام واألنشطة  هو محتوى خارج عن نطاق 
الصحافة ليعمل على إتاحة االستعمال الديمقراطي والتداولي لوسائل اإلعالم 
وإتاحة  اإلعالم،  لوسائل  والمسيرين  والمديرين  الناشر  وضغط  رقابة  دون 
الفرصة للمستعمل بإيصال صوته، والتعبير عن أرائه، والتغطية اإلعالمية لقضاياه 
وشؤونه، وفقا لوجهة نظره الخاصة وبعيدًا عن الخط السياسي واالنتماءات التي 
يمكن أن تؤثر على الوسيلة اإلعالمية )التقليدية(، وأن المواطن الصحفي ساهم 
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التي غيبتها وسائل اإلعالم  الوقائع  العديد من األحداث و  وبشكل كبير يف نقل 
التقليدية إلى العالم، عن قصد أو عن غير قصد، خاصة ما تعلق منها باألحداث 
المحلية، التي ال تحظى يف الغالب بالتغطية، إما بشكل عمدي من طرف القائم 
باالتصال بفعل ضغوط السلطة، أو بشكل غير عمدي نظرًا لعدم امتالك الوسيلة 

اإلعالمية لمراسلين محليين يف تلك المنطقة.

وعن وظيفة صحافة المواطن يف إنتاج رأس المال االجتماعي سعت دراسة 
جرمي ليتو )vi:2( )Jeremy  ittau-2007( إلى بحث العالقة بين إنتاج رأس 
إذا كانت  المواطن كوسيط، وعما  المال االجتماعي واستخدام األفراد لصحافة 
للرتويج  المواطن تساعد يف خلق سوق  التشاركية لصحافة  أو  التفاعلية  الطبيعية 
أبعاد  ضوء  يف  القراء  من  مفردة   102 قوامها  لعينة  الدراسة   وأظهرت  لألفكار، 
المعايير  النتائج، من خالل رصد بعض  العديد من  للقراءة  الدوافع   بين  العالقة 
مثل: المحتوى، ومدى الرضى عن المادة المقروءة، وكذلك التوجهات الشخصية 
)الثقة المتبادلة بين األفراد ومدى االغتباط بالحياة(، وقد تم تحديد ثالثة معايير 
للمشاركة يف الشؤون العامة بالمجتمع، وهذه المعايير هي : المشاركة المجتمعية 
المتبادلة بين األفراد - االغتباط بالحياة، مع مالحظة أن االغتباط بالحياة  – الثقة 
والتوجهات الشخصية تحدد بنسبة مرتفعة معدل المشاركة يف المجتمع، وهناك 
اختالفات طفيفة تمت مالحظتها بين المواطنين الذين  يشاركون يف صنع صحافة 
الصحافة، وأن  النوع من  قراءة هذا  بمجرد  يكتفون  الذين  األفراد  المواطن وبين 
رأس  بإنتاج  التنبؤ  على  المساعدة  يف   يؤدي  كوسيط  المواطن  صحافة  استخدام 

المال االجتماعي.
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ويف إطار التأكيد على وظيفة صحافة المواطن التي تفوقت كثيرًا على الصحافة 
التقليدية انتهت دراسة إليزبيث فايل (Elizabeth Viall) (vi-vii :2009) عن قواعد 
العمل الصحفي يف صحافة المواطن والصحافة التقليدية يف إطار نظرية الصحافة 
الديمقراطية، التي تركز على حاجة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من 
أجل المشاركة البناءة يف العملية الديمقراطية من خالل المقارنة بين 75موقعًا من 
مواقع صحافة المواطن المحلية مع عدد مماثل لها من المواقع التي تديرها وسائل 
اإلعالم التقليدية يف الواليات المتحدة االمريكية يف نفس المناطق،  انتهت إلى أن 
صحافة المواطن المحلية تتميز بنصيب أعلى من الموضوعية عن القضايا السياسية 
الرأي  بتعليقات  المصحوبة  األخبار  فيها عرض  يرتفع  كما  المحلية،  النزعة  ذات 
بمعدل يفوق المواقع التي تديرها وسائل اإلعالم التقليدية، وأهنا أيضًا تتفوق يف 

األدوار الرقابية عن المواقع التي تديرها وسائل اإلعالم التقليدية.

-84(  )Jan Lauren Boyles( بويلس  لورين  جان  دراسة  وأكدت 
هم  المحلية  يف  الموغلة  المواطن  صحافة  مواقع  مستخدمي  أن   )2006  :  87
ويبدو  دقيقة،  غير  تكون  قد  محتويات  أية  على  الذاتية  بالرقابة  يقومون  الذين 
تجاه  المبتادلة  المسؤولية  يتحملون  المواطن  صحافة  مواقع  على  المشرفين  أن 
تحقيق الصالح العام على نطاق المجتمع المحلي فضالً عن المشاركة يف تشكيل 
المواطن ال  مواقع صحافة  أن معظم  الدراسة  نتائج  كما كشفت  المجتمع،  هذا 
تتورط يف التحريض على السلوك الحاد، ولذا يمكن توقع أن مستخدمي مواقع 
صحافة المواطن والمشرفين عليها يتبادلون االحرتام، وذلك يف إطار المجتمع 

المحلي المحدود.
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ورصد دون هايدر وآخرون )Don . Heider 2005: 952-967( الوظائف 
مقارنة  المجتمع،  يف  المواطن  صحافة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  المهنية  واألدوار 
من  مفردة   )600( قوامها  لعينة  مسحية  دراسة  خالل  من  التقليدية،  بالصحافة 
الجمهور األمريكي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن وظيفة الدور الرقابي الذي 
تضطلع به الصحافة التقليدية تعد أقل أهمية من جانب الرأي العام، وبما يفوق 
أو  المواطن  صحافة  وأدوار  وظائف  وأن  الوظائف،  بتلك  الصحفيين  اهتمام 
لتبادل اآلراء  منتدى اجتماعي  بدور  القيام  تتبلور يف  أن  المدنية يمكن  الصحافة 
التقليدية  الوظائف  على  االقتصار  مجرد  من  أهمية  أكثر  يعد  وهو  واألفكار، 
للصحافة، مثل القيام بالدور الرقابي أو إعداد التقارير بصورة عاملة عن األحداث 
األكثر  األخبار  ومالمح  سمات  وأن  الخارجي،  والعالم  المجتمع  يف  تقع  التي 
يف:  تمثلت  التقليدية  والصحافة  المواطن  صحافة  يف  العام  للرأي  بالنسبة  أهمية 
الدقة، وعدم التحيز، أثناء إعداد التقارير، واالهتمام بالمجتمع، وتقديم الحلول 

للمشكالت التي تواجه المجتمع.

التعليق على الدراسات السابقة:  �

1 ( قدمت الدراسات السابقة مقارنات نقدية بين اإلعالم التقليدي وصحافة 
المواطن والتأثيرات المحتملة لهذا االتجاه على العملية االتصالية.

2 ( أشارت بعض الدراسات إلى أن صحافة المواطن تتميز بنصيب أعلى 
من الموضوعية عن القضايا السياسية ذات النزعة المحلية، كما يرتفع 
المواقع  يفوق  بمعدل  الرأي  بتعليقات  المصحوبة  األخبار  فيها عرض 
األدوار  يف  تتفوق  أيضًا  وأهنا  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  تديرها  التي 

الرقابية عن المواقع التي تديرها وسائل اإلعالم التقليدية.
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المواطن هي عبارة عن صحفيين  السابقة أن صحافة  الدراسات  بينت   )  3
المستعملون هو  ينشئه  الذي  المحتوى  أن  بمعنى  غير مهنيين أي هواة 

محتوى خارج عن نطاق المهام واألنشطة المهنية.

واستنادًا إلى ما قدمته الدراسات السابقة من نتائج تربز تيار صحافة المواطن 
التقليدية  المنتظرة لهذا االستخدام يف ظل تراجع دور وسائل اإلعالم  واألدوار 
هذه  يكسب  تحديدًا  والمحلية  العربية  البيئة  يف  الدراسات  من  النوع  هذا  وندرة 

الدراسة تفردًا لتناول هذا المجال الحيوي بالدراسة والبحث.

***
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3 ( املدخل النظري للدراسة

صاغ الفيلسوف األلماين يورغن هابرماس، نظرية المجال العام عام 1962، 
وهي تشرح وتصف نشأة تكّون الرأي العام وحالة الرأي، والمجال العام يتوسط يف 
الواقع بين مجال السلطة العامة والحكومة، والمجال الخاص الذي قد ُيركز على 
األسرة وشؤون األفراد الخاصة، وهذا المجال العام – كما نشأ يف المجتمعات 
الربجوازية األوروبية – كانت تمارس فيه المناقشات حول السياسات الحكومية، 
.(Rodney Benson, 2009: 175-197) .ويف رحابه تتبلور اتجاهات الرأي العام

وعرف هابرماس، الشأن العام بأنه مساحة للحياة االجتماعية تضم عددًا من 
األفراد تجمعهم خصائص واهتمامات مشرتكة، ويمنح الشأن العام األفراد فرصة 
يرى  حيث  منه،  جزء  أهنم  شعروا  طالما  إليه  والوصول  المشاركة  على  القدرة 
هابرماس، أن الشأن العام هو شبكة اتصالية من الشبكات القائمة يف المجتمعات 
المدنية ترتبط ارتباطًا عميقًا بالحياة العامة أو الخربات اليومية لألفراد، ويتحقق 
مفهوم الشأن العام عندما يتوجه األفراد نحو ممارسة حقهم يف المجتمع واالتصال 

واالشرتاك يف مناقشة قضاياهم العامة.

وتفرتض نظرية الشأن العام أربع سمات رئيسة تميز االتصال عرب ما أطلق 
االتصال،  دائرة  إلى  الوصول  على  القدرة  وهي:  العام  الشأن  هابرماس  عليه 
المناقشة،  وبنية  الدائرة،  هذه  داخل  االتصال  يف  األفراد  هبا  يتمتع  التي  والحرية 

.(Martin Plot, 2009: 825-852) .وطرح خطاب مربر بأدلة إقناعية محددة

 .(Johnson, 2007:428) وأشار هابرماس إلى أن نجاح المجال العام يعتمد على
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1- مدى الوصول واالنتشار.

درجة الحكم الذايت )المواطنون يجب أن يكونوا أحرارًا، يتخلصون من   -2
السيطرة والهيمنة واإلجبار(.

رفض االسرتاتيجية )كل فرد يشارك على قدم المساواة(.  -3

الفهم والثقة والوضوح يف المضمون اإلعالمي.  -4

وجود سياق اجتماعي مالئم.  -5

الثقة والوضوح والصدق يف المضمون اإلعالمي.  -6

لوسائل  الجديدة  والتكنولوجيا  الكربى  االتصالية  الثورة  ساهمت  وقد 
اإلعالم اإللكرتونية وعلى رأسها اإلنرتنت يف ظهور فضاء عام اجتماعي جديد 
بين  المعلومات وتبادل األفكار  العام حرًا يف حركة  الرأي  أن يكون  يعتمد على 
التقليدية،  اإلعالم  بوسائل  مقارنة  جديدة  إمكانات  تقدم  فاإلنرتنت  المواطنين، 

فهي تجعل من السهل نشر المعلومات بشكل كبير بين األفراد.

وتؤكد نظرية المجال العام على أن وسائل اإلعالم اإللكرتونية تخلق حالة 
من الجدل بين الجمهور تمنح تأثيرًا يف القضايا العامة. 

ومن أهم السمات اليت حددها هابرماس للمجال العام ما يلي:  �

المجال العام حيز من حياتنا االجتماعية يمكن من خالله أن يتم تشكيل   -1
ما يقرتب من الرأي العام.

ليتداولوا  معًا  يجتمعون  مخصوصين،  أفراد  من  ينشأ  العام  المجال   -2
ويتناقشوا يف احتياجات المجتمع.
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المجال العام هو مجموعة أشخاص يستفيدون من عقالنيتهم وتفكيرهم    -3
يف مناقشة المسائل العامة.

ما  بتناول  األعضاء  يقوم  فيها  التي  المساحات  تلك  هو  العام  فالمجال 
يفضلونه، ويصلون لقرار يف كيف سيعيشون معًا ويعملون معًا بشكل جماعي 
خالل المستقبل، كما أن هناك ثالثة مظاهر تمّيز المجال العام أولها أن المشاركة 
فيه مفتوحة، وثانيها أنه يسـاوي بين مواقع وأدوار األطراف المشاركة فيه بصرف 
النظر عن أوضاعهم االجتماعية واالقتصاديـة، وثالثها أن أية قضية فيه تكون قابلة 

للنقاش. )هشام عبدالمقصود 14 :2009 (

من جانبه يفرتض دينس ماكويل أن لكل أفراد المجتمع فرصة يف الحصول 
كيانات  مضامينها  ىف  والتتحكم  احتياجاهتم  تخدم  خاصة  إعالم  وسائل  على 
بتشجيع  ماكويل  يرى  كما  اإلعالم  من  النوع  هذا  يتسم  أن  والبد  سياسية، 
يف  الجماهيري  اإلعالم  فشل  وأن  المجتمع،  أفراد  جانب  من  النشطة  المشاركة 
تلبية احتياجات الجماهير التي تفرزها الحياة اليومية، وفشلها يف إعطاء فرصة أو 
مساحة للتعبير لألفراد واألقليات هي النقطة التي يبدأ منها هذا اإلعالم البديل، 

 .(Vatikiotis, 2005: 29-34) وهو اإلعالم الديموقراطي المشارك

أهمية  المواطن  صحافة  أو  األفراد  إعالم  دراسة  نحو  التوجه  هذا  ويعطي 
ويؤكد  واالحتكاري،  التجاري  الوجه  عن  بعيدة  جديدة  إعالمية  لبدائل  قصوى 
به  تقوم  ما  عكس  على  االتصال  مادة  صناعة  يف  اإلعالمي  المستقبل  دور  على 
وسائل اإلعالم التقليدية يف تركيز الدور المحوري للمرسل اإلعالمي، ويفرتض 
 (Baran and Davis. 2003: 118-122) هذا المدخل كما يرى بارن وديفس
يف  اإلعالم  وسائل  تحققها  التي  والوظائف  األدوار  مع  تتواءم  فروض  عدة 
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إلى وسائل اإلعالم  الوصول  المواطن يف  : حق  الديمقراطية وهي  المجتمعات 
التي يحدد، أن سبب وجود وسائل اإلعالم يف  واستخدامها طبقًا لالحتياجات 
األساس هو خدمة جمهورها، وأن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال يجب أن 
يكون خاضعًا للسيطرة المركزية القوية، وأن وسائل اإلعالم التي تتسم بالتفاعل 
ينساب  التي  الوسائل  من  الديمقراطي  المجتمع  يف  دورها  بتعاظم  والمشاركة 

مضموهنا يف اتجاه واحد.

الدور  تناقش  التي  الدراسة  لهذه  العلمي  األساس  االفرتاضات  هذه  تمثل 
يتيح  عام  االجتماعي يف فضاء  التواصل  لوسائل  المستخدمين  لألفراد  الوظيفي 
لهم كافة الخصائص االتصالية التي تمنحهم الحق يف االتصال التفاعلي للتعبير 

عن قضاياهم وتشكيل رأي عام يتوافق مع احتياجاهتم.

***
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4 ( مشكلة الدراسة

)تويرت  استخدام  وطبيعة  حجم  بين  العالقة  اختبار  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 
وانستقرام ويوتيوب( لدى عينة من أفراد المجتمع السعودي ودرجة توظيف هذا 
االستخدام يف معالجة القضايا المجتمعية، هبدف مناقشة الدور الوظيفي لألفراد 
المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي يف فضاء عام يتيح لهم كافة الخصائص 
االتصالية التي تمنحهم الحق يف االتصال التفاعلي للتعبير عن قضاياهم وتشكيل 

رأي عام يتوافق مع احتياجاهتم. 

***
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5 ( تساؤلت الدراسة

1 ( ما درجة تفضيل استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب؟ 

2 ( ما حجم استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب؟

3 ( ما طبيعة استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ ودرجته؟ 

وسائل  عرب  معالجتها  يف  والمساهمة  المجتمع  قضايا  تبني  مدى  ما   )  4
التواصل االجتماعي؟

التواصل  وسائل  عرب  المجتمعية  القضايا  معالجة  يف  التناول  نوع  ما   )  5
االجتماعي؟

6 ( ما العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز المشاركة 
المجتمعية؟

***



العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 350

ثانيااً: اإلطار املعريف للدراسة �

1 ( إعالم األفراد:  �

 Citizen( ظهر إعالم األفراد أو ما اصطلح على تسميته بصحافة المواطن
ومركبة  معقدة  كظاهرة  الجديد  باإلعالم  عرف  ما  إطار  يف   )Journalism
بالتطور  المتعلقة  والعوامل  الظروف  من  متتالية  موجات  لتداخل  نتيجة  تولدت 

.)Brian Wills, 2008: 23-25( التكنولوجي الهائل يف مجال االتصال

أدى ذلك التطور إلى ظهور العديد من األشكال المستحدثة من نظم االتصال 
ومحدوديتها،  التقليدي  اإلعالم  إمكانات  بضعف  متعلقة  وأخرى  اإللكرتوين، 
أدوار  تبادل  والمستقبل  المرسل  من  لكل  الجديد  اإلعالم  بيئة  أتاحت  حيث 
العملية االتصالية، مما أحدث ثورة نوعية يف المحتوى االتصالي من نصوص إلى 
صور وملفات صوتية ومرئية، بشكل يستوجب الوقوف أمام الموقف االتصالي 

لتدبر أبعاده ودراسة تأثيراته.

خالله  من  يقوم  الذى  النشاط  ذلك  إلى  مجمله  ىف  األفراد  إعالم  ويشير 
المواطن بإنتاج مضامين إعالمية ونشرها عرب وسائل وتطبيقات االتصال الجديدة 
)المدونات، مواقع التواصل االجتماعى، مواقع بث الفيديو والبودكاست، المواقع 
التشاركية، مواقع ليكد، منتديات النقاش اإلليكرتونى(، أو إرسالها إلى القنوات 
 Katherine Elizabeth 2009:( والمؤسسات اإلعالمية التقليدية لتقوم بنشرها

.)14-15

إن آليات مشاركة المواطن الصحفي تعمل على تقديم معظم جوانب تطوير 
واآلراء عرب شبكات  األخبار  نشر  تعزيز  الصحفي واإلعالمي من خالل  العمل 
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التواصل االجتماعي حيث يتم تقديم ماليين الكلمات يف الثانية الواحدة بمايفوق 
قدرة أي وسيلة إعالمية أخرى على إتمام عملية االتصال، أيضًا يقدم المواطنون 
الصحفيون لقطات مصورة لمتابعة األحداث يف جميع أنحاء العالم بدون انتظار 
لوصول المصورين المحرتفين، وهو ما يبدو بوضوح يف الخدمات الرائعة التي 

يقدمها موقع اليوتيوب.

العمل  وتطوير  دعم  على  رئيسة  بصورة  المواطن  مساهمة  تعمل  ثم  ومن 
أبرز  بالمجتمع واحدة من  العامة  الشؤون  الفعالة يف  المشاركة  الصحفي، كما تعد 
نظرًا  وذلك  ظهورها  منذ  المواطن  صحافة  هبا  تمتعت  التي  المستمرة  الخصائص 
لدرجة المصارحة التي تتمتع هبا صحافة المواطن أثناء جمع المعلومات ونشرها 
المعروفة  الضغوط  من  تمامًا  النقيض  وعلى  المعلنين  لضغوط  الرضوخ  بدون 
المواطنين  تزويد  بمنزلة  المعلومات  تلك  وتعد  التقليدية،  الصحافة  تشهدها  التي 
بالقدرة على متابعة مايحدث يف المجتمع، كما أهنا تعد أكثر قدرة على تزويد القارئ 
البيئة  يف  العامة  الشؤون  وفهم  متابعة  يف  المشاركة  من  يتمكن  لكي  بالمعلومات 
 .(T.Haas, 2004: 115-121) المحيطة وبدرجة تفوق ماتقوم به الصحافة الورقية

ووصف (.Perry 2003 :11-12)، المالمح العامة لصحافة المواطن بأهنا:

المواطن  فالصحفي  التقليدية،  الصحف  عن  بديالً  تكون  أن  تحاول   )  1
مشارك بفعالية يف حياة المجتمع وبدرجة تفوق انعزاله عن المجتمع.

2 ( إنشاء منتدى من أجل مناقشة قضايا المجتمع.

3 ( التحرك بعيدًا عن التوجه نحو االهتمام بالشخصيات النافذة واالهتمام 
باألشخاص العاديين.
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عن  منعزلين  األفراد  من  مجموعة  باعتبارة  العام  الرأي  مع  تتعامل  ال   )  4
بعضهم، كما يتم التعامل معهم من خالل قياسات استطالع الرأي العام، 
ولكن تتعامل مع اآلراء التي يشارك هبا المواطنون على أساس أهنا نتيجة 

عملية النقاش المجتمعي بين أفراد مشاركين يف الشأن العام.

 Social االجتماعي  المال  رأس  تعزيز  أجل  من  الصحافة  تستخدم   )  5
Capital، أي محصلة القيم واألفكار واآلراء التي يتم تداولها بين أفراد 

المجتمع ىف إطار تعزيز مصالح هذا المجتمع.

2 ( املشاركة اجملتمعية:  �

الحياة  يف  دورًا  الفرد  فيها  يؤدي  التي  العملية  هي  المجتمعية  المشاركة 
وضع  فـي  يشارك  ألن  الفرصة  لديه  وتكون  لمجتمعه،  واالجتماعية  السياسية 
وهذا  األهداف،  هذه  وإنجاز  لتحقيق  الوسائل  أفضل  وكذلك  العامة،  األهداف 
وبالمقابل  مجتمعاهتم  تنمية  يف  المساهمة  يف  المجتمع  أفراد  مسـؤولية  يعني 

مسؤولية المجتمـع فـي إشـباع احتياجات أفراده.

ويرى جي لي بوتيرف )اليونسكو30–29 :1996( أن المشاركة تعني :

توزيع عام للمعلومات أو نشرها.* 

يطلب *  بل  يجري،  بما  المجتمعات  بإشعار  يكتفي  ال  حيث  االستشارة، 
تجاوهبا ورد فعلها فيما يتعلق بالمعلومات، وأن تعرب عن وجهات نظرها. 

توزيع السلطة بين المجتمع والحكومة.* 

معادلة بسيطة تجمع بين البدائل السابقة كلها. * 
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ويرى حسن )48: 2004( أن الشراكة ميثاق يقوم على أساس التفاعل البناء 
واالتصال المستمر والشفافية،  وإجماال يمكن القول: إن المشاركة المجتمعية تعد 
إحدى المبادئ األساسية يف الخدمة االجتماعية كما أهنا تمثل إطارًا عامًا للعمل 
يلتزم به الممارس، وتقوم المشاركة على فلسفة الخدمة االجتماعية وإيماهنا بأن 

قدرات األفراد تسمح لهم بأن يتولوا أمورهم بأنفسهم مهما كانت المشكالت.

ووسيلة  البشرية،  الموارد  لتفعيل  والمبادرات  اإلسهامات  بالتالي  وهي 
للفهم والتفاعل المتبادل لجهود وموارد كل أطراف المجتمع والتنسيق بينها من 
ألهمية  ونظرًا  المجتمع،  يف  المختلفة  المجاالت  يف  العام  الصالح  تحقيق  أجل 
المشاركة المجتمعية فإن بعض الدراسيين والباحثين يعدها وسيلة يف ذاهتا ويقدر 
فاعليتها بقدر ما تصبح إحدى الوسائل الرئيسة لتمكين المجتمع من أن يكون لـه 

دور قيادي يف حركته نحو بلوغ أهدافه مع النمو والتقدم.

وتستند المشاركة المجتمعية على درجات انتشار الوعي الثقايف واالجتماعي 
والسياسي بين أفراد المجتمع الذي يعد عامالً على درجة كبيرة من األهمية ليس 
فكلما  واتجاهها؛  المشاركة  نوعية  وفـي  بل  فقط؛  المشاركة  بحجم  يتعلق  فيما 
كانت  أكثر  ومجـاالت  مفردات  إلى  المشاركة  وامتدت  الوعي  نسبة  ارتفعت 

المشاركة أكرب وأكثر فاعلية.

ويمكن النظر إلى صور المشاركة المجتمعية من منظور اتصالي عرب ما تتيحه 
المجتمعية  القضايا  لمتابعة  مالئمة  مناخات  من  االجتماعي  التواصل  وسائل 
واألحداث الجارية والموضوعات المشرتكة، والمشاركة يف التقليل من الشائعات 
تجاه تلك القضايا والموضوعات والتعبير عن الرأي والتفاعل اإليجابي لمناقشة 

القضايا المجتمعية لبناء رأي عام ناضج تجاه القضايا وطرح حلول عملية لها.
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االجتماعي  التواصل  لشبكات  االتصالية  الوظيفة  أهمية  إلى  يشير  ما  وهو   
من  يمكن  تفاعلي  اتصالي  فضاء  إتاحة  يف  الريادي  ودورها  المجتمع  أفراد  بين 
خالله مناقشة مختلف القضايا المجتمعية وتبادل الرأي وطرح الحلول المفضية 
لبناء رأي عام ناضج تجاه ما يشغل بال المجتمع ويحقق أهدافه ويسهم يف تنمية 

موارده. 

***
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ثالثااً: الدراسة امليدانية �

1 ( اإلجراءات املنهجية للدراسة �

نوع الدراسة ومنهجها:  �

بوصف  تسمح  التي  الوصفية  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وتحليل الظاهرة المدروسة، وقد وظفت المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات 
المسح الميداين باستخدام أداة االستبانة المتبعة يف الدراسات اإلعالمية، حيث 
طبيعة  على  للتعرف  اإلحصائية  واألساليب  الطرق  استخدام  للباحث  يتيح 
)تويرت  االجتماعي  التواصل  لوسائل  الوظيفي  السعودي  الجمهور  استخدام 
وانستقرام ويوتيوب( وعالقتها بالمشاركة المجتمعية بما يسهم يف تحديد أنماط 

تصف الظاهرة المدروسة وتحدد أوجه العالقة بين متغيراهتا.  

جمتمع الدراسة وعينتها: �

تويرت  التواصل االجتماعي  الدراسة على مستخدمي وسائل  تطبيق هذه  تم 
عشوائية  عينة  سحب  وتم  للبحث،  كمجتمع  السعوديين  ويوتيوب  وانستقرام 
طبقية من هذا المجتمع قوامها )529( مفردة، وقد اعتمد الباحث يف الوصول إلى 
مفردات العينة باستخدام فلرت تصنيفي قبل تعبئة االستبانة أتاح الفرصة للحصول 
يف  واقتصرت  المجتمع،  يف  المستهدفة  العمرية  الفئات  مثلت  طبقية  عينة  على 
الوقت نفسه على المستخدمين الفعليين للوسائل الثالث، وقد توزعت هذه العينة 
على الذكور واإلناث بنسب متقاربة حيث بلغت نسبة الذكور )47.4%( يف حين 
بشكل  العمر  يف  العينة  توزعت  بينما   ،)%52.6( قليالً  أكثر  اإلناث  نسبة  كانت 
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متقارب بين ثالثة أعمار حيث بلغت نسبة من أعمارهم أقل من 25 سنة )27.4( 
بلغت  فقد  إلى 35 سنة  بين 25 سنة  ما  أعمارهم  التي ترتاوح  العينة  أفراد  بينما 
نسبتهم )36.5( وبلغت نسبة من أعمارهم أكثر من 35 سنة )36.1( بينما غلب 
على أفراد العينة من يحملون الشهادة الجامعية بنسبة مقدارها )54.1%( وتبعًا 
لمقر إقامة أفراد العينة فقد بلغت نسبة من يقيمون يف المنطقة الوسطى ما نسبته 
)51.6%( كأعلى نسبة على مستوى مناطق المملكة بلغ عدد مفرداهتا )273(، 
وتوزعت بصورة متقاربة بقية النسبة على بقية المناطق وكانت المنطقة الشمالية 

أقل المناطق بنسبة مقدارها )5.5(.

التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة: �

1 ( استخدام وسائل التواصل االجتماعي:  -

يشير االستخدام يف هذه الدراسة إلى درجة تفضيل وسائل االتصال وطبيعته 
التصفح والتفاعل والتعليق وإنتاج  المستخدم يف  الذي يقضيه  الوقت  من حيث 
يتعرض  المستخدم  تجعل  التي  األسباب  تعني  االستخدام  ودوافع  المحتوى، 

لهذه الوسائل.

2 ( املشاركة االجتماعية:  -

ما  الحياة االجتماعية لمجتمعه، عرب  الفرد دورًا يف  فيها  التي يؤدي  العملية 
تتيحه وسائل التواصل االجتماعي من مناخات مالئمة لمتابعة القضايا المجتمعية 
والتعبير عن الرأي والتفاعل اإليجابي لمناقشة القضايا المجتمعية لبناء رأي عام 

ناضج تجاهها.
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أداة مجع البيانات: �

يف  األنسب  باعتبارها  معلوماهتا  لجمع  أداة  االستبانة  الدراسة  استخدمت 
تحقيق أهداف الدراسة المسحية للتحليل الكمي لمتغيرات الظاهرة بما يعرب عنها 
بصورة موضوعية، وقد تضمنت االستبانة محاور أجابت عن تساؤالت الدراسة 

وهي:

المحور األول: درجة التفضيل وحجم االستخدام وطبيعته.* 

المحور الثاين: درجة تبني قضايا المجتمع والمساهمة يف معالجتها.* 

المحور الثالث: نوع التناول اإلعالمي يف معالجة القضايا المجتمعية:* 

المحور الرابع: سمات وخصائص المبحوثين.* 

وقد قام الباحث بإخضاع أداة االستبانة إلجراءات الصدق والثبات اإلحصائي 
قبل توزيعها.

صدق التساق الداخلي حملاور الستبانة: �

تشير نتيجة اختبار معامل االرتباط )بيرسون( لعبارات محور طبيعة االستخدام 
إلى أن قيمتها تراوحت ما بين )0.456( و)0.695( وهي دالة إحصائيًا عند 

)0.01( لجميع المؤشرات بدرجة ثقة بلغت )%99(
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جدول رقم )1(
التساق الداخلي لعبارات حمور طبيعة الستخدام

الرتباططبيعة الستخدامم

0.641)**(التصفح واملتابعة1

0.526)**(التسلية وشغل وقت الفراغ2

0.695)**(التفضيل وإعادة  النشر3

0.647)**(نشر األخبار واألحداث اجلديدة4

0.646)**(إبداء الرأي والتعليق5

0.456)**(تسويق منتجات وخدمات6

أسلوب  محور  لعبارات  )بيرسون(  االرتباط  معامل  اختبار  نتيجة  تشير 
المعالجة اإلعالمية إلى أن قيمتها تراوحت ما بين )0.694(و)0.928( وهي 

دالة إحصائيًا عند )0.01( لجميع المؤشرات بدرجة ثقة بلغت )%99(
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جدول رقم )2(
التساق الداخلي لعبارات حمور أسلوب املعاجلة اإلعالمية

الرتباطحمور أسلوب املعاجلة اإلعالميةم

0.928)**(طرح قضايا اجتماعية بصيغة عادية1

0.694)**(إنتج حمتوى إعالمي ملعاجلة القضايا اجملتمعية2

0.914)**(طرح قضايا اجتماعية مبحتوى إعالمي احرتايف3

تشير نتيجة اختبار معامل االرتباط )بيرسون( لعبارات محور تبني القضايا 
المجتمعية والمشاركة فيها إلى أن قيمتها تراوحت ما بين )0.497( و)0.851( 

وهي دالة إحصائيًا عند )0.01( لجميع المؤشرات بدرجة ثقة بلغت )%99(
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جدول رقم )3(
التساق الداخلي لعبارات حمور تبين القضايا اجملتمعية واملشاركة فيها

الرتباطحمور تبين القضايا اجملتمعية واملشاركة فيهام

0.497)**(احرص على متابعة القضايا اجملتمعية دون أن يكون لي دور فيها1

0.812)**(أشارك يف التقليل من الشائعات جتاه القضايا اجملتمعية2

0.803)**(أشارك يف بناء رأي عام ناضج جتاه القضايا اجملتمعية3

0.851)**(أعرب عن رأيي وموقفي من القضايا اجملتمعية وأطرح حلولاً هلا4

ثبات حماور الستبانة: �

بين  ما  االستبانة  لمحاور  الكلية  الدرجة  على  الثبات  معامل  قيمة  بلغت 
)0.65( إلى)0.81(  وهو معامل ثبات ومناسب ألغراض الدراسة.

جدول رقم )4(
معامل الثبات حملاور الستبانة على الدرجة الكلية

معامل الثباتعدد البنوداحملاور

60.652طبيعة الستخدام

40.798املشاركة اجملتمعية

30.819أسلوب املعاجلة 
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نتائج الدراسة امليدانية: �
1 ( ما درجة تفضيل استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب؟ �

جدول رقم )5(
 تفضيل استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب

* وزن الكلي لمقياس درجة التفضيل: 3.00

تشير نتائج الدراسة كما ظهرت يف الجدول رقم )5( إلى درجة تفضيل أفراد 
احتل  حيث  ويوتيوب(  وانستقرام  )تويرت  االجتماعي  التواصل  لوسائل  العينة 
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تاله  بينما   )3.00/2.38( مقداره  بمتوسط  التفضيل  يف  األولى  المرتبة  تويرت 
المرتبة  ويف   )3.00/2.32( متوسطه  بلغ  ضئيل  بفارق  يوتيوب  التفضيل  يف 
األخيرة جاء انستقرام بفارق قوي عن كليهما بمتوسط مقداره )3.00/1.89(، 
النتائج  أظهرت  إقامتهم  لمقر  وفقًا  العينة  أفراد  لتفضيالت  تفصيلية  وبنظرة 
تفضيل أفراد العينة المقيمين يف المنطقة الشمالية الستخدام تويرت يليها المقيمون 
بفارق ضئيل جدًا، وعلى مستوى  المناطق  بقية  النسب يف  وتقارب  الجنوبية  يف 
ثم  الشمالية  تليهم  األول  المركز  الشرقية  يف  المقيمون  احتل  اليوتيوب  تفضيل 
أفراد  تفضيل  أما  بفارق ضئيل جدًا،  المناطق  بقية  النسب يف  الوسطى، وتقارب 
الجنوبية  يف  المقيمون  جاء  فقد  اإلقامة  مقر  حسب  انستقرام  الستخدام  العينة 
بالمركز األول ومن ثم الشرقية فالوسطى وتقارب النسب يف بقية المناطق بفارق 

ضئيل جدًا .



العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

363إهداء حمدود التداول

2 (  ما حجم استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب؟ �

جدول ر قم )6(
استخدام تويرت ويوتيوب وانستقرام

* وزن الكلي لمقياس وقت االستخدام 3.00

عنها  عرب  كما  الدراسة  نتائج  تشير   )6( رقم  الجدول  بيانات  إلى  بالنظر 
باليوتيوب  مقارنة  اليوم  خالل  أكثر  لساعات  تويرت  يستخدمون  أهنم  العينة  أفراد 
وبلغت   )3.00/1.86( اليومي  االستخدام  متوسط  بلغ  حيث  واإلنستقرام 
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النسبة المئوية ألفراد العينة الذين يستخدمون تويرت ساعتان فأكثر يوميًا ما نسبته 
بمتوسط  يوتيوب  استخدام  الثانية  بالمرتبة  بينما جاء  العينة،  أفراد  من   )57.6(
 )3.00/1.43( مقداره  بمتوسط  انستقرام  وتاله   )3.00/1.56( مقداره 
وبنظرة تفصيلية لمقدار الوقت الذي يمضيه أفراد العينة يف استخدامهم لوسائل 
االتصال االجتماعي وفقًا لمقر إقامتهم أظهرت النتائج أن أفراد العينة المقيمين 
المقيمون  يليهم  تويرت  استخدامهم  يف  أكثر  وقتًا  يمضون  الشمالية  المنطقة  يف 
مستوى  وعلى  جدًا،  ضئيل  بفارق  المناطق  بقية  يف  النسب  وتقارب  الغربية  يف 
اليوتيوب احتل المقيمون يف الشمالية أيضًا المركز األول تليهم الجنوبية وتقارب 
النسب يف بقية المناطق بفارق ضئيل جدًا، أما يف مقدار الوقت الذي يمضيه أفراد 
الجنوبية  يف  المقيمون  جاء  فقد  اإلقامة  مقر  حسب  انستقرام  استخدام  يف  العينة 
بالمركز األول ومن ثم الغربية فالوسطى وتقارب النسب يف بقية المناطق بفارق 

ضئيل جدًا .
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3 ( ما طبيعة استخدام وسائل التواصل الجتماعي ودرجته؟  �

جدول ر قم )7(
طبيعة استخدام تويرت وانستقرام ويوتيوب

اجملموععاليةمتوسطةمنخفضةاملقياسطبيعة الستخدامم

التصفح واملتابعة1

72266191529التكرار
13.650.336.1100النسبة

2.23املتوسط احلسابي
0.67الحنراف املعياري

2
التسلية وشغل وقت 

الفراغ

129219181529التكرار
24.441.434.2100النسبة

2.10املتوسط
0.76الحنراف املعياري

التفضيل وإعادة  نشر3

228186115529التكرار
43.135.221.7100النسبة

1.76املتوسط
0.78الحنراف املعياري

4
نشر األخبار 

واألحداث اجلديدة

27216196529التكرار
51.430.418.1100النسبة

1.67املتوسط
0.77الحنراف املعياري

إبداء الرأي والتعليق5

31115880529التكرار
58.829.911.3100النسبة

1.53املتوسط
0.69الحنراف املعياري

6
تسويق منتجات 

وخدمات

4435729529التكرار
83.710.85.5100النسبة

1.22املتوسط
0.53الحنراف املعياري

1.75املتوسط العام

* وزن الكلي لمقياس طبيعة االستخدام 3.00
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أفراد  لدى  العامة  الدافعية  مقدار   )7( رقم  الجدول  يف  كما  الدراسة  قاست 
العينة يف استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي )تويرت ويوتيوب وانستقرام( 
فأظهرت نتائجها أن لديهم دافعية متوسطة الستخدام هذه الوسائل بلغ مقدارها 
حيث  االستخدام؛  لهذا  تدفعهم  التي  األسباب  ترتبت  وقد   )3.00/1.75(
مقداره  بمتوسط  األولى  بالدرجة  والمتابعة  التصفح  أجل  من  االستخدام  جاء 
التسلية وشغل  الثانية االستخدام من أجل  بالمرتبة  بينما جاء   )3.00/2.23(
من  االستخدام  احتل  حين  يف   )3.00/2.10( مقداره  بمتوسط  الفراغ  وقت 
بمتوسط  الثالثة  بالمرتبة  يتصفحونه  الذي  المحتوى  نشر  وإعادة  تفضيل  أجل 
مقداره )3.00/1.79( تال ذلك االستخدام من أجل نشر األخبار واألحداث 
أجل  من  االستخدام  وجاء   )1.67( مقداره  بمتوسط  الرابعة  بالمرتبة  الجديدة 
ويف   )3.00/1.53( مقداره  بمتوسط  الخامسة  بالمرتبة  والتعليق  الرأي  إبداء 
أجل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  العينة  أفراد  استخدم  السادسة  المرتبة 

تسويق منتجات وخدمات بمتوسط مقداره )3.00/1.22(.
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التواصل  � وسائل  عرب  معاجلتها  يف  واملساهمة  اجملتمع  قضايا  تبين  مدى  ما   )  4
الجتماعي؟

جدول ر قم )8(

تبين قضايا اجملتمع واملساهمة يف معاجلتها يف تويرت وانستقرام ويوتيوب

اجملموع123املقياسمؤشرات التبينم

1

أحرص على متابعة 

القضايا اجملتمعية 

دون أن يكون لي دور 

فيها

38250241529التكرار

7.247.345.6100النسبة

2.38املتوسط

0.62الحنراف املعياري

2

أشارك يف التقليل 

من الشائعات جتاه 

القضايا اجملتمعية

182179168529التكرار

34.433.831.8100النسبة

1.97املتوسط

0.81الحنراف املعياري

3

أشارك يف بناء رأي 

عام ناضج جتاه 

القضايا اجملتمعية

180197152529التكرار

34.037.228.7100النسبة

1.95املتوسط

0.79الحنراف املعياري

4

أعرب عن رأيي 

وموقفي من القضايا 

اجملتمعية وأطرح 

حلولاً هلا

167255107529التكرار

31.648.220.2100النسبة

1.89املتوسط

0.71الحنراف املعياري

2.04املتوسط العام

* وزن الكلي لمقياس درجة تبني القضايا المجتمعية: 3.00
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استخدامهم  خالل  من  العينة  ألفراد  المجتمعية  المشاركة  تعزيز  متغير  مثل 
لوسائل التواصل االجتماعي )تويرت، ويوتيوب، وانستقرام( متغيرًا تابعًا يف هذه 
خالل  من  المجتمعية  للقضايا  تبنيهم  درجة  عن  المبحوثون  فيه  عرب  الدراسة، 

استخدامهم لهذه الوسائل.

ويف هذا الصدد أشارت نتائج الدراسة كما يف الجدول رقم )8(إلى أن أفراد 
العينة يشاركون يف تبني القضايا المجتمعية بصورة عامة بدرجة فوق المتوسطة بلغ 
مقدارها )3.00/2.04( إال أن مؤشرات قياس هذه المشاركة تشير إلى أن غالبية 
المستخدمين عينة الدراسة تركزت مشاركتهم بدرجة عالية على متابعة القضايا 
المجتمعية دون أن يكون لهم رأي أو دور فيها بمتوسط مقداره )3.00/2.38( 
بينما تناولت المشاركة بمستوى أقل لدى أفراد العينة االستخدام من أجل التقليل 
تال   )3.00/1.97( مقداره  بمتوسط  المجتمعية  القضايا  تجاه  الشائعات  من 
ذلك مشاركة أفراد العينة يف بناء رأي عام ناضج تجاه القضايا المجتمعية بمتوسط 
مقداره )3.00/1.95(، ومن ثم وبدرجة منخفضة استخدم المبحوثون وسائل 
التواصل االجتماعي يف التعبير عن رأيهم وموقفهم من القضايا المجتمعية وطرح 

حلول لها بمتوسط مقداره )3.00/1.89(.
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5 ( ما نوع التناول يف معاجلة القضايا اجملتمعية عرب وسائل التواصل الجتماعي؟ �

جدول ر قم )9(
املعاجلة اإلعالمية لقضايا اجملتمع يف تويرت وانستقرام ويوتيوب

اجملموع123املقياسأسلوب املعاجلةم

1

املبادرة بطرح 

قضايا اجتماعية 

بصيغة عادية

31914565529التكرار

60.327.412.3100النسبة

1.52املتوسط

0.70الحنراف املعياري

2

أنتج حمتوى 

إعالمي ملعاجلة 

القضايا اجملتمعية

32015950529التكرار

60.530.19.5100النسبة

1.49املتوسط

0.66الحنراف املعياري

3

املبادرة بطرح 

قضايا اجتماعية 

مبحتوى إعالمي 

احرتايف

36012247529التكرار

68.123.18.9100النسبة

1.41املتوسط

0.65الحنراف املعياري

* وزن الكلي لمقياس درجة استخدام أسلوب المعالجة: 3.00

بينت نتائج الدراسة كما تظهر يف الجدول رقم )9( أن أفراد العينة يف تناولهم 
لقضايا المجتمع عرب وسائل التواصل االجتماعي غلب عليهم استخدام الصيغة 
بالدرجة  جاء  بينما   )3.00/1.52( مقداره  بمتوسط  المعالجة  يف  العادية 
مقداره  بمتوسط  إعالمي  محتوى  إنتاج  عرب  االجتماعية  القضايا  طرح  الثانية 
بمحتوى  القضايا االجتماعية  العينة  أفراد  تناول  أقل  )3.00/1.49( وبدرجة 

إعالمي احرتايف بمعدل منخفض بلغ متوسطه )3.00/1.41(.
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6 ( ما العالقة بني استخدام وسائل التواصل الجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية؟ �

جدول ر قم )10(
العالقة بني استخدام وسائل التواصل الجتماعي وتعزيز املشاركة اجملتمعية

         املشاركة            
اجملتمعبة

الستخدام      

أحرص على الدللة
متابعة القضايا 

اجملتمعية 

أعرب عن 
رأيي وموقفي 

من القضايا 
اجملتمعية واطرح 

حلولاً هلا. 

أشارك عرب 
حساباتي 

يف التقليل 
من الشائعات 
جتاه القضايا 

اجملتمعية. 

أشارك عرب 
حساباتي يف بناء 

رأي عام ناضج 
جتاه القضايا 

اجملتمعية.

ما مقدار الوقت الذي 
متضيه يف استخدام 
تويرت مبعدل يومي؟

0.153)**(0.149)**(0.146)**(0.192)**(معامل الرتباط

0.0000.0010.0010.001الدللة اإلحصائية

529529529529العدد

ما مقدار الوقت الذي 
متضيه يف استخدام 

انستقرام مبعدل يومي؟

0.063-0.072-0.028-0.061معامل الرتباط

0.1630.5230.1000.148الدللة اإلحصائية

529529529529العدد

ما مقدار الوقت الذي 
متضيه يف استخدام 
يوتيوب مبعدل يومي؟

0.020-0.029-0.050-0.054معامل الرتباط

0.2140.2480.5050.638الدللة اإلحصائية

529529529529العدد

أحرص على 
متابعة القضايا 
اجملتمعية دون 
أن يكون لي دور 

فيها،

أعرب عن 
رأيي وموقفي 

من القضايا 
اجملتمعية 

واطرح حلولاً هلا

أشارك عرب 
حساباتي 

يف التقليل 
من الشائعات 
جتاه القضايا 

اجملتمعية

أشارك عرب 
حساباتي يف بناء 

رأي عام ناضج 
جتاه القضايا 

اجملتمعية

0.1660.0430.0350.046)**(معامل الرتباطالستخدام

0.000.3280.4210.289الدللة اإلحصائية

529529529529العدد
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بالنظر إلى طبيعة العالقة بين استخدام أفراد العينة لوسائل التواصل االجتماعي 
وتعزيز المشاركة المجتمعية التي سعت الدراسة إلى قياسه أشارت النتائج كما 
ظهرت يف الجدول رقم )10( إلى وجود عالقة إحصائية دالة بين مقدار الوقت 
ومؤشر  االجتماعي  التواصل  لوسائل  استخدامهم  يف  العينة  أفراد  يمضيه  الذي 
القضايا  متابعة  وهو  المجتمعية  المشاركة  تعزيز  متغير  مؤشرات  من  فقط  واحد 
بقية  مع  العالقة  هذه  انتفت  حين  يف  فيها،  دور  لهم  يكون  أن  دون  المجتمعية 
المؤشرات، وبصورة تفصيلية دلت النتيجة نفسها على وجود عالقة إحصائية بين 
مقدار الوقت الذي يمضيه أفراد العينة يف استخدامهم لتويرت وكل مؤشرات متغير 

تعزيز المشاركة المجتمعية.
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مناقشة النتائج وتفسريها 

مكنهم  عامًا  فضاء  لألفراد  أتاح  وسائلها  يف  تطورًا  االتصالية  البيئة  شهدت 
من استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إنتاج مضامين إعالمية ونشرها عرب 
وسائل وتطبيقات االتصال الجديدة، وهو ما يمثل اتجاهًا جديدًا عرب ما اصطلح 
بديالً، ربما  يقدم إعالمًا  الذي  المواطن  بإعالم األفراد أو صحافة  على تسميته 
فاق اإلعالم المؤسسي، نظرًا لدرجة المصارحة التي تتمتع هبا صحافة المواطن 
على  وقدرهتا  المعلنين،  لضغوط  الرضوخ  دون  ونشرها  المعلومات  جمع  أثناء 
القارئ  بالمعلومات، لكي يتمكن من المشاركة يف متابعة وفهم الشؤون  تزويد 

العامة يف البيئة المحيطة به. 

واستنادًا إلى هذه الفرضية سعت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين استخدام 
المجتمعية  المشاركة  وتعزيز  االجتماعي  التواصل  لوسائل  السعوديين  من  عينة 

وانتهت إلى النتائج التالية: 

أولاً: تفضيل الستخدام وحجمه ودوافعه  �

1 ( احتل تويرت مكان الصدارة مقارنة بيوتيوب واسنتقرام، من حيث تفضيل 
أفراد العينة له، بمتوسط مقداره )3.00/2.38( بينما تاله يف التفضيل يوتيوب، 
العينة  أفراد  وجاء  كليهما،  عن  قوي  بفارق  انستقرام  جاء  األخيرة  المرتبة  ويف 
المقيمون  يليهم  تويرت  الستخدام  تفضيالً  األكثر  الشمالية  المنطقة  يف  المقيمين 
وأكدت هذه  بفارق ضئيل جدًا،  المناطق  بقية  النسب يف  وتقاربت  الجنوبية،  يف 
يقضي  المستخدمون، حيث  يقضيه  الذي  الوقت  تويرت من حيث  النتيجة تصدر 
)58%( من أفراد العينة ساعة ونصف إلى ساعتين بمعدل يومي، وأظهرت النتائج 
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أكثر يف استخدامهم  الشمالية يمضون وقتًا  المنطقة  المقيمين يف  العينة  أفراد  أن 
تويرت يليهم المقيمون يف الغربية، وتقاربت النسب يف بقية المناطق بفارق ضئيل 
جدًا، وهو ما يتوافق مع نتائج عدد من الدراسات واإلحصاءات التي أشارت إلى 
معدالت انتشار استخدام تويرت يف السعودية، فقد بلغت نسبة انتشار”تويرت” عام 
2013م )41%( من مستخدمي اإلنرتنت يف السعودية، وهي أعلى نسبة يف العالم 

بإجمالي عدد يزيد على خمسة ماليين مستخدم.)1(

ولعل خاصية تويرت يف عدد حروف رسائله التي ال تزيد عن )140( حرفًا يف 
الدراسة  نتائج هذه  يتوافق مع دافعية االستخدام؛ حيث أشارت  الواحدة،  المرة 
إلى أن غالبية المستخدمين تدفعهم الرغبة يف التصفح والمتابعة بنسبة مئوية بلغت 
الجارية  التي تمكنهم من اإلحاطة  القصيرة  الرسائل  يتوافق مع  ما  )86%( وهو 

دون الدخول يف أطروحات تفسيرية مطولة.

االجتماعي  التواصل  لوسائل  المستخدمين  السعوديين  العينة  أفراد  يتمتع 
)تويرت، ويوتيوب، وانستقرام( بدافعية متوسطة تجعلهم يحرصون على استخدامها 
التصفح  أجل  من  االستخدام  أن  الدراسة  بينت  وقد   )1.75( مقداره  بمتوسط 
النشر كانت يف مقدمة  الفراغ والتفضيل وإعادة  والمتابعة والتسلية وشغل وقت 
الدوافع باعتبارها مؤشرات تصف دوافع االستخدام من أجل اإلحاطة الجارية 
بمتوسط مقداره )3.00/2.04( وهو ما يتوافق مع دراسة هنى عبد المعط التي 
أشارت إلى أن دافع البحث عن األخبار والمعلومات من خالل مواقع صحافة 
الدراسة  انتهت  حين  يف   ،%65.3 بنسبة  االستخدام  دوافع  مقدمة  يف  المواطن 

(1) http://www.businessinsider.com/the-top-twiter-markets-in-the-world-
2013-11?IR=T&#ixzz2kf7N6M9J 
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األخبار واألحداث  نشر  أجل  االستخدام من  دافعية  قاست  منخفضة  نتائج  إلى 
متوسطه  بلغ  والخدمات  المنتجات  وتسويق  والتعليق،  الرأي  وإبداء  الجديدة، 
غير  زالت  االستخدام وظيفته، ال  أن  إلى  تشير  النتيجة  )3.00/1.47( وهذه 
والمتابعة  التصفح  على  يقتصر  ال  الذي  األفراد  إعالم  مفهوم  عن  للتعبير  كافية 
والتفضيل، وهو ما يختلف مع ما انتهت إليه دراسة مانولي التي أشارت إلى أن 
الدافع الرئيس لدى المستخدمين يتمثل يف رغبتهم برفع ما لديهم من معلومات 
لمواجهة المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم، وتقاسم ما لديهم من وجهات 

النظر مع المواطنين اآلخرين وتقديم صورة أخرى عن األحداث.

ثانيااً: تبين قضايا اجملتمع وأسلوب معاجلتها: �

التواصل  لوسائل  المستخدمين  السعوديين  العينة  أفراد  مشاركة  تركزت 
عرب  المجتمعية  القضايا  تبني  يف  وانستقرام(  ويوتيوب،  )تويرت،  االجتماعي 
رأي  لهم  يكون  أن  دون  القضايا  لهذه  متابعتهم  على  األولى  بالدرجة  حسابتهم 
أو دور فيها بمتوسط مقداره )2.38/.300( تالها التقليل من الشائعات تجاه 
أفراد  مشاركة  وجاءت   )3.00/1.97( مقداره  بمتوسط  المجتمعية  القضايا 
العينة عرب استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي يف بناء رأي عام ناضج تجاه 
القضايا المجتمعية بمتوسط مقداره )3.00/1.95(، ومن ثم وبدرجة منخفضة 
استخدم المبحوثون وسائل التواصل االجتماعي يف التعبير عن رأيهم وموقفهم 
من القضايا المجتمعية وطرح حلول لها بمتوسط مقداره )3.00/1.89( وهو 
ما يتوافق مع ما انتهت إليه الدراسة نحو طبيعة استخدام أفراد العينة لهذه الوسائل 
دراسة  إليه  انتهت  ما  مع  تختلف  النتيجة  هذه  فإن  نفسه  الوقت  ويف  ودافعيتهم، 
األخبار  عرض  فيها  يرتفع  المواطن  صحافة  أن  إلى  أشارت  التي  فايل  إليزبيث 
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اإلعالم  وسائل  تديرها  التي  المواقع  يفوق  بمعدل  الرأي  بتعليقات  المصحوبة 
التقليدية، وأهنا أيضًا تتفوق يف األدوار الرقابية عن المواقع التي تديرها وسائل 
مستخدمي  أن   أكدت  التي  بويلس  لورين  جان  دراسة  وكذا  التقليدية،  اإلعالم 
مواقع صحافة المواطن يتحملون المسؤولية المبتادلة تجاه تحقيق الصالح العام 

على نطاق المجتمع المحلي فضالً عن المشاركة يف تشكيل هذا المجتمع.

المجتمعية  القضايا  تناول  يف  اإلعالمية  المعالجة  أسلوب  إلى  بالنظر   )  2
العينة يغلب على  التواصل االجتماعي؛ فقد بينت الدراسة أن أفراد  عرب وسائل 
إعالمي  بمحتوى  االجتماعية  القضايا  تناول  الصدد  هذا  يف  رسائلهم  محتوى 
احرتايف بمعدل منخفض بلغ متوسطه(3.00/1.41( وقد اتفقت هذه النتيجة 
مع ما انتهت إليه دراسة هنى عبدالمعطي التي أظهرت نتائجها انحسار  الصفات 
السلبية يف الجانب المهني لصحافة المواطن المرتبط بعدم االلتزام بالموضوعية، 
زالت  ال  أنه  على  مؤشر  وهذا  الشخصية  األهواء  من  التجرد  وعدم  ينشر  فيما 
 – صحافة المواطن ال تحظى ببعض المعايير المهنية؛حيث جاءت )المصداقية 
اإلشكاالت  من  وهي  أخيرة  مراتب  يف  وشمولها(  التغطية  – عمق  الموضوعية 

التي تواجهها صحافة المواطن. 

ثالثااً: العالقة بني الستخدام وتعزيز املشاركة اجملتمعية:  �

التواصل  لوسائل  العينة  أفراد  استخدام  بين  العالقة  طبيعة  إلى  بالنظر   )  1
االجتماعي)تويرت، ويوتيوب، وانستقرام( وتعزيز المشاركة المجتمعية التي سعت 
الدراسة إلى قياسه أشارت النتائج إلى وجود عالقة إحصائية دالة بين مقدار الوقت 
ومؤشر  االجتماعي  التواصل  لوسائل  استخدامهم  يف  العينة  أفراد  يمضيه  الذي 
القضايا  متابعة  وهو  المجتمعية  المشاركة  تعزيز  متغير  مؤشرات  من  فقط  واحد 
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المجتمعية، يف حين انتفت هذه العالقة مع بقية المؤشرات، وهذا يعني أن العالقة 
التعبير عن  القضايا دون  بين االستخدام وتعزيز المشاركة اقتصرت على متابعة 
رأي المستخدمين وموقفهم من القضايا المجتمعية وطرح حلول لها،  وهو ما ال 
يتوافق مع ما انتهت إليه دراسة تيلر ستيفن التي أشارت إلى أن المحتوى الذي يتم 
توليده يف صحافة المواطن وفقا لحاجة المستخدم، ربما يؤدي إلى زيادة معدل 
المشاركة يف بيئة وسائل اإلعالم، ومن ثم يصبح أكثر ارتكازًا يف التيار العام السائد 
التوجهات المؤسسية،  التوسع يف المشاركة ذات  يف وسائل اإلعالم، من خالل 
والعمل على بلورة مالمح عمليات االتصال التي تشجع تطوير قدرة الفرد على 
عالقة  وجود  على  نفسها  النتيجة  دلت  تفصيلية  وبصورة  المجتمعية،  المشاركة 
إحصائية بين مقدار الوقت الذي يمضيه أفراد العينة يف استخدامهم لتويرت وكل 
مؤشرات متغير تعزيز المشاركة المجتمعية، وهذا يعني أن استخدام تويرت لدى 

أفراد العينة أكثر وظيفية من الوسائل األخرى وأنه األقرب إلعالم األفراد.

***
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قراءة اجلمهور للصورة يف الصحف املطبوعة والعوامل املؤثرة فيها
)دراسة ميدانية على عينة من قراء الصحف السعودية مبدينة الرياض(

د. حممد بن سليمان الصبيحي)*(1 

ملخص الدراسة: �

يعتمد الفرد يف قراءته للصورة على العمليات اإلدراكية للنشاط المعريف التي 
تتضمن االنتباه، والوعي، والتذكر، وتمثيل المعلومات، الذي يتأثر بعوامل ذاتية 
كاللون  ذاته  اإلدراك  لمثير  تعود  خارجية  وعوامل  وحاجاته،  وبيئته  للفرد  تعود 
والحجم والموضوع والسرعة، لذا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على عمليات 
اإلدراك البصري للصورة الصحفية من قبل القراء، وأنواع الصور الصحفية األكثر 
تفضيالً من قبلهم، ودوافعهم نحو االهتمام بالصور، والعوامل المؤثرة يف ذلك، 
وقد وظفت هذه الدراسة المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات المسح الميداين 
باستخدام أداة االستبانة المتبع يف الدراسات اإلعالمية، للتعرف على الكيفية التي 
يستخدمها قراء الصحف المطبوعة يف إدراكهم للصور الصحفية واألسباب التي 
وتحدد  المدروسة  الظاهرة  تصف  أنماط  تحديد  يف  يسهم  بما  لقراءهتا  تدفعهم 
أوجه العالقة بين متغيراهتا، وتم تطبيق هذه الدراسة على قراء الصحف السعودية 
الذين يعيشون يف مدينة الرياض كمجتمع للبحث، وتم سحب عينة عشوائية طبقية 
التعليمي  المستوى  على  سحبها  استند  مفردة   )474( قوامها  المجتمع  هذا  من 
والوظيفي كأسلوب للوصول إلى العينة، تمكنت هذه الدراسة من تفسير مانسبتها 
)53%( من تفاعل القراء مع الصورة الصحفية من خالل )19( مؤشرًا تصنفت 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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يف خمسة محاور قاست مستوى التفاعل وفقًا لدرجة الجهد المبذول من القراء 
الصحف  قراء  أن  إلى  ذاهتا  النتيجة  وتشير  الصحفية،  الصورة  مع  تعاطيهم  يف 
السعودية عينة الدراسة يتفاعلون مع الصور الصحفية بمحاورها الخمسة بصورة 
اختبار  أظهرها  كما  األبعاد  وهذه   )4.00/3.22( العام  متوسطها  بلغ  عالية 
التحليل العاملي مرتبة تنازليًا هي: جذب االنتباه والفهم والتذكر، والنظرة العامة 
التوظيف  الصحفي، وتحقيق  الصورة والنص  بين  الصورة، والربط  لشخصيات 
تدفع  التي  األسباب  وعن  الصحفية،  الصورة  عناصر  وتحليل  للصورة،  المهني 
قراء الصحف السعودية عينة الدراسة لالهتمام بالصورة فقد تمكنت الدراسة من 
تفسير ما نسبته )53%( من األسباب من خالل )7( مؤشرات تصنفت يف محورين، 
وقاست الدراسة يف ضوء هذين المحورين المفسرين للدافعية درجة تحقق هذه 
نحو  العينة  أفراد  دافعية  مستوى  أن  النتائج  فأظهرت  العينة،  أفردا  لدى  الدوافع 
قراءة الصورة واالهتمام هبا عال جدًا بلغ متوسطه العام )4.00/3.36( وهذا 
يعني أن اعتماد الصحف على الصور باعتبارها رسالة اتصالية مستقلة أو مصاحبة 
أما  للنص الصحفي مصدرًا مهمًا يف دفع الجمهور لقراءة الصحيفة وتفضيلها، 
الصور األكثر تفضيالً من قبل القراء فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أهنم يفضلون 
صور الموضوعات واألحداث بالدرجة األولى بمتوسط مقداره )3.61( بينما 
واحتلت   )3.38( مقداره  بمتوسط  الكاريكاتير  صور  الثانية  بالدرجة  يفضلون 
مقداره  بمتوسط  العينة  أفراد  لدى  الثالثة  المرتبة  والتشكيلة  الجمالية  الصور 
مقداره  بمتوسط  الشخصيات  صور  القراء  فضل  الرابعة  المرتبة  ويف   )3.07(
الرسوم  واألخيرة  الخامسة  بالمرتبة  يفضلون  أهنم  إلى  القراء  وأشار   )3.06(
العوامل  إلى  وبالنظر   ،)2.63( مقداره  بمتوسط  واألرقام  والجداول  البيانية 
للتفاعل  المكونة  لألبعاد  وفقًا  الصحفية  الصور  مع  القراء  تفاعل  على  المؤثرة 
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وهي: جذب االنتباه والفهم والتذكر، والنظرة العامة لشخصيات الصورة، والربط 
بين الصورة والنص الصحفي، وتحقيق التوظيف المهني للصورة، وتحليل عناصر 
الصورة الصحفية، انتهت الدراسة التي استخدمت معامل االنحدار المتعدد إلى 
التفاعل  أبعاد  يف  داللتها  حسب  تمثلت  القراء  تفاعل  على  المؤثرة  العوامل  أن 
الخمسة المشار إليها، بأن التفاعل يتأثر بالدرجة األولى بجودة الصور وجمالها 
الموضوعات  صور  ثم  ومن  الشخصيات،  بصور  الثانية  بالدرجة  ويتأثر  الفني، 
اختربهتا  التي  العوامل  بقية  أما  الثالثة،  بالدرجة  واألشكال  والجداول  والرسوم 
الدراسة وهي: مضمون الصورة ومحتواها الوظيفي، والعمر، والتعليم، والنوع، 
وصور الكاريكاتير والصور الجمالية فقد كان تأثرها محدودًا ببعد أو بعدين فقط 

من أبعاد تفاعل القراء مع الصور الصحفية.

***
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Reading of the audience for the image in the 

printed newspapers and its influential factors: 

Field study using a sample of newspapers readers 

in the city of Riyadh Saudi Arabia  

Dr.Mohammed  Solimaan Alsubihi1(*) 

Abstract: 

When reading an image an Individual depends on the cognitive 

activities which include the attention, consciousness, recalling and 

representation of the information, who is affected by self-factors which 

belongs to the individual himself, his environment and his needs, and 

external factors belongs to the cognitive stimulation itself as the color 

and the size and the subject and the speed, therefore this study seeks 

to identify visual cognitive processes for the journalistic image by the 

readers, and kinds of the journalistic images that they prefer, and there 

motives towards attention to image and the influential factors affecting 

this. This study employed the quantitative scientific method field 

survey using the questioner instrument followed by the media studies 

literature to learn the way readers of the printed newspapers realize 

the journalistic images and the reasons forcing them to read it which 

contributes to the identification of patterns describing the phenomenon 

studied and identify the relationship between the variables. The sample 

of this study are readers of Saudi newspapers living in Riyadh city, a 

random sample was drawn from this community which consist of 474 

(1) Professor at the College of Media and Communication at Imam Muham-
mad Bin Saud Islamic University - Riyadh.



قراءة اجلمهور للصورة يف الصحف املطبوعة والعوامل املؤثرة فيها

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

389إهداء حمدود التداول

readers based on the education and career level as an approach. This 

study managed to interpret (53%) from interaction of the readers with 

the journalistic image through (19) indicator classified into five themes 

which measure the level of interaction based on the readers degree of 

efforts in dealing with the journalistic image. Also, the result indicates 

that readers of the Saudi newspapers highly interact with journalistic 

images five themes with an average of (3.224.00/). The factor analysis 

results sorted descending are: drawing attention and understanding 

and remembering, and the general look at the image personalities, and 

the link between the image and the journalistic text, and achieving the 

professional employment of the image, and analyzing the elements of 

the journalistic image, and the reasons motivating the readers of the 

Saudi newspapers to be interested in the image. The study interpreted 

(53%) of the reasons through (7) variables classified into two themes, 

and the study under these two themes, that explain the motivation, 

measure the degree of motivation achievement in the sample group.  

The results showed that level of motivation in the individuals of 

the sample towards reading and interest in the image is very high 

around (3.364.00/). This means that dependence of the newspapers 

on the image and considering it as an independent communication 

message or accompanying for the journalistic text and important 

source in pushing of the audience to reading of the newspaper and its 

preference. Furthermore, the most favorable images by the readers are 

images of the subjects and the events with an average of (3.61), then 

caricature images with an average of (3.38), third aesthetic and plastic 

images with average of (3.07), Fourth, the readers preferred personal 
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images with an average of (3.06), Lastly, the readers preferred the 

histograms, tables and numbers with an average of (2.63),  Taking into 

consideration the factors that affect the interaction of the readers with 

the journalistic image which are: drawing attention and understanding 

and remembering, and the general look at the image personalities, and 

the link between the image and the journalistic text, and achieving the 

professional employment of the image, and analyzing the elements of 

the journalistic image this study concluded using multiple regression 

coefficient that the influential factors on readers interactions in the 

light of the five themes that the interaction is affected in the first 

degree by the quality of the image and artistic beauty, and is affected 

to a second degree by pictures of characters then images of subjects, 

drawings and tables by a third degree. However, the rest of the factors 

which are image content and its functional contents, age, education, 

type, caricature images, artistic images did have a lower impact where 

it did only contribute to one or two of the thymes of the interaction 

between readers and journalistic images.  

***
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أولاً: املقدمة املنهجية الدراسية

1 ( مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته: �

جانبًا  والمعلومات  والبيانات  لألخبار  المصورة  واألشكال  الصور  تمثل 
مهمًا يف التغطيات الصحفية يعتمد عليه يف وصف المعلومات وتوصيل األفكار، 
كما أصبحت الصورة يف منزلة صناعة الحدث نفسه، وباتت تتطلب معرفة عميقة 
واجتماعية  وإعالمية  ثقافية  قيمة  ذات  أهنا  كما  معها،  التعامل  يف  ومتخصصة 
التعاطي مع الوسائل  وجمالية أيضًا، فضالً عن حدوث تحول عالمي يف كيفية 
أهمية  تزايد  مع  تصاعديًا  يتزايد  تحول  وهو  المعرفة،  لتمثيل  كأدوات  البصرية 

وسائل اإلعالم الرقمية كشكل من أشكال تقديم المعلومات.

وتوقيف  األحداث،  ورصد  توثيق  بينها  من  وظائف  بعدة  الصورة  وتقوم 
ومساعدة  والخياالت،  األحاسيس،  من  الكثير  وإثارة  للحظات،  الزمن  وتثبيت 
المرء يف استدعاء الماضي ومعايشته، كما تمكنه من التفكير يف مستقبله وتنشيط 
مع  التفاعل  ومن  ومنفتح  ممتد  زمني  إطار  عرب  التحرك  على  ومساعدته  خياله، 

أشخاص يوجدون يف أماكن بعيدة)1(. 

التي  البشرية  الحواس  أقوى  الرؤية  اعتبار  من  للصورة  القوي  التأثير  ويأيت 
يتحصل  التي  المعارف  من   %80 إلى  يصل  بما  الفرد  تزود  إذ  البشر،  هبا  يتمتع 
عليها، بينما تتشارك الحواس األخرى يف النسبة المتبقية، فضالً عن كون الصورة 
والمشاعر  العواطف  ومالمسة  واألحاسيس،  المشاعر  ترجمة  على  قدرة  أكثر 

واألفكار، واالستحواذ على االنتباه.

 : ىف  تحليلية،  دراسة  واإلعالمية:  األخالقية  وجوانبها  الرقمية  الصورة  ثقافة   :)2008( بخيت  السيد   )1(
مؤتمر فيالدلفيا الثاين عشر: ثقافة الصورة يف اإلعالم واالتصال، منشورات جامعة فيالدلفيا، المملكة 

األردنية الهاشمية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط1 ص 67.
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كما تنفرد بمزايا عديدة يف اإلقناع، واالستثارة، واالندهاش، وسهولة االستيعاب 
بشكل فوري وسريع من قبل أي فرد، فالصورة يمكن أن تتحدث عن نفسها، كما 
تتأتى أهمية الصورة من ارتباط التفكير بالصورة بما يسمى بالتفكير البصري، الذي 
معرفية  عملية  يعد  أنه  كما  والصورة،  الشكل  خالل  من  العالم  لفهم  محاولة  هو 
تنشط وكأن المرء يمتلك صور ذهنية مماثلة للمشهد الخاص الموجود يف العالم 
البصرية  الصور  اختزان  قادر على  الفرد  أن خيال  الدراسات  أثبتت  الواقعي، وقد 

أكثر من قدرته على اختزان األشكال األخرى)1(. 

وال يتوقف تأثير الصورة على إثارة اإلهتمام بموضوعاهتا، وإنما تعمل بفاعلية 
على توحيد ردود الفعل بدرجة عالية، بسبب محدودية إطارها المعريف وتركيزها 
السياسة والسياسيين  الدفع بمضمون واضح ومركز، وتمثل صور  الشديد على 
والرياضة والفن أمثلة قوية على هذا، فالصور الرياضية على سبيل المثال تمثل 
تعبيرا قويا يتجاوز الكلمات عن مشاعر الفوز أو الهزيمة، وصور الكوارث تعبير 
يتجاوز الحروف يف وصف المأسات اإلنسانية، فصور المجاعة على سبيل المثال 
كانت وراء تدخل الجيش األمريكي يف الصومال وصور تغذيب جندي أمريكي 
كانت أيضا وراء سحب الجيش منه، فتوحد اآلراء حول مضمون الصور يلجم 
السياسيين ويوحد الرأي العام بسبب القوة العاطفية التي تنطلق من هذه الصور، 

وهذا ما يوحد النص اإلعالمي خلف الصور القوية المؤثرة.

المنظور  وتخضع الصورة اإلعالمية عند قراءهتا لعدة مناظير تحليلية منها: 
على  القائمة  واالنطباعات  للصورة  الفردي  التقييم  يعكس  الذي  الشخصي 

المجلس  المعرفة،  عالم  مجلة  والسلبيات،  اإليجابيات   ، الصورة  عصر   :  )2005( عبدالحميد  شاكر   )1(
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 311،  يناير، ص7.
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الخلفية التعليمية واإلعالمية للفرد، والمنظور التاريخي، الذي يحلل الصورة يف 
إطار سياقها التاريخي، والمنظور التقني الذي يحلل الصورة من جوانبها وأبعادها 
الفنية، والمنظور األخالقي الذي يقيم االستخدام والتأثيرات األخالقية للصورة، 
الصورة،  داخل  الداللية  واألبعاد  الرموز  بتحري  يعنى  الذي  الثقايف  والمنظور 
وأخيرًا المنظور النقدي، الذي يعنى بتقييم االستخدام اإلعالمي من قبل وسيلة 

ما والعاملين هبا للصورة وطرق التعامل معها)1(. 

وإذا كان رونالد بارث Ronald Barthes، قد ذهب إلى أن الصورة تحمل 
نوعين من الدالالت، أولهما: داللة مباشرة واضحة، وثانيهما: داللة مستنبطة، 
الثقافية والمعرفية، فإن ذلك يعد  بناء على خلفيته  القارئ من الصورة  يستنبطها 
مدخالً مهمًا يجب أن يعيه المخرج الصحفي والمصور ومحرر الصور عند اختيار 
واختالفهم  للصور  تلقيهم  يف  القراء  تباين  لمعرفة  بصحيفته،  صور  من  ينشر  ما 
بدائل  للصور وتقديم  دقيقًا  اختيارًا  يستوجب  به من معان وهذا  فيما يخرجون 
لها والستخدامها، فإذا كان بإمكان المصور والمخرج الفني وضع صور مكربة 
أو مصغرة مقربة جدًا أو متوسطة البعد أو القرب فإن هذا سيثير تساؤالت أخرى 
عديدة تتعلق بمدى تفسير القارئ للمعنى المستنبط من هذه الصورة مع كل بديل 
تستخدم به )قريبة/ متوسطة/ بعيدة/ مصغرة/ مكربة( كما أن ذلك سيؤدي إلى 

تعدد المعاين المستنبطة من هذه الصور دون شك لدى القارئ)2(.  

ويف هذه الحالة لن ينظر إلى الصورة على أهنا كل منفصل عن النص، ولن 

(1) Lester .P.M (2006): Visual Communication: Images with Images, (Wash-
ington: Wad worth Publishing Company)

االنتباه وتذكر  للصحيفة على  المرئى  الشكل  لعناصر  الرقمية  تأثيرالمعالجة   : سمير محمود )2004(   )2(
القراء لألخبار، رسالة دكتوراة, غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.
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ينظر للنص على أنه يف مرتبة أقل من الناحية اإلدراكية عن الصورة،)1( بل سيتكامل 
وإدراكية  وقارئية  مهنية  ومعايير  ضوابط  وفق  رقميًا  المعالجة  والصورة  النص 

محددة لتحقيق الهدف نفسه.

باعتبارها  ليس  الصور  إلى  ينظرون  الصحف  يف  المسؤولون  يجعل  ما  وهو 
فهم  على  القراء  لمساعدة  وإنما  الصفحات  على  الجاذبية  إلضفاء  عنصر  مجرد 
الموضوعات وحثهم على قراءة أكثر عمقًا بتقديم معلومات مصورة واضحة بتأثير 

درامي يوفر إحساسًا بالقرب ويقدم دعوة للقارئ كي يأخذ مكانه يف الحدث.

هذا التميز الذي تحضى به الصورة على مستوى اإلنتاج المعريف الذي تمثل 
وسائل اإلعالم أهم مصادره والوظائف التي تحققها للمتلقي باعتبارها من أقوى 
تشهده  الذي  الرقمي  التطور  ظل  يف  الصور  إنتاج  سهولة  ومع  التواصل،  لغات 
تقنيات الصورة، والعمليات الذهنية المعقدة التي تمر هبا قراءة الصورة وإدراك 
معانيها تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة يف تناول يجمع بين خصائص اإلدراك 
البصري للصورة الصحفية من قبل القراء وتفضيالهتم، والعوامل المؤثرة عليها 
سعيًا نحو بناء إطار معريف يمكن من المقاربة بين دوافع قراءة الصورة من قبل 

الجمهور ومتطلبات استخدام الصورة من قبل المؤسسات الصحفية.   

***

(1) Bal. M., Reading Rembrandt (1991): Beyond the Word- Image Opposition 
(Cambridge: Cambridge University Press,) P. 28.
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2 ( الدراسات السابقة

 )1(Carol B. Schwalbe (2013) شوالب  ب.  كارول  دراسة  استهدفت 
التأطير البصرى لغزو واحتالل العراق ىف المجالت األمريكية الرئيسية النيوزويك 
Newsweek، والتايم Time، والمواقع اإلخبارية األمريكية، والتقارير الدولية، 

وذلك من خالل تحليل محتوى 2258صورة خالل األشهر الـ16 األولى لغزو 
المجالت  اهتمام  منها،  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت  العراق، 
أطر  بإظهار   )Time والتايم   ،Newsweek )النيوزويك  الرئيسية  االمريكية 
اإلخبارية  المواقع  قدمت  بينما  اإلنسانية،  واالهتمامات  والسياسة،  الصراع، 
والدمار،  للحرب،  المناهضة  االحتجاجات  أطر  خالل  من  بديلة  نظر  وجهات 
المصورة   التغطية  تجاهلت  كما  البشرية،  والخسائر  والقوات،  الجيش  وقادة 
من  اقل  ىف  ظهرت  حيث  والقتلى  الجرحى  واألطفال  العراقيات،  النساء  معاناة 

12% من إجمالى الصور.

 Shahira Fahmy، Rico Neuman نيومان  وريكو  فهمى  ورصدت شاهيرا 
هى:  عالمية،  وكاالت  ثالث  تغطية  يف  غزة  لحرب  المصورة  األطر   )2((2012)

ورويتز  ،AFP الفرنسية  األنباء  ووكالة   ،Associated Press  إسوشيتدبرس 
 Reuters، واستخدمت التحليل الكمي والكيفي وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 
من النتائج منها : أن الوكاالت الثالث قدمت أطرًا مصورة متنوعة أثناء تغطيتها 

(1) Carol B. Schwalbe. (2013): Visually Framing the Invasion and Occupation 
of Iraq in TIME, Newsweek, and U.S. News & World Report, International 
Journal of Communication, vol, 7 pp, 239–262.

(2) Shahira Fahmy , Rico Neumann)2012): Shooting War Or Peace Photographs? 
An Examination of Newswire's Coverage of the Conflict in Gaza (2008-2009) 
American Behavioral Scientist February، vol. 56, no. 2,pp-15-95.
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األحداث  على  )أ.ب(  إسوشيتدبرس  وكالة  ركزت  حيث  الحرب،  ألحداث 
الخارجية البعيدة عن الحرب مثل صور المفاوضات والمؤتمرات الدولية، بينما 
ركزت وكالة األنباء الفرنسية  AFP )أ.ف.ب( على صور األطراف المتصارعة، 
Reuters فإهنا ركزت على الصور المرتبطة بإسرائيل أكثر من  أما وكالة رويرتز 

المرتبطة بغزة، وأيضًا ركزت على صور المؤتمرات الدولية.

وحاول أسامة عبد الرحيم على )2012()1(،  رصد األطر المصورة للحرب 
على غزة التي استخدمتها صحيفتا )األهرام( و)هيرالد تربيون( يف تغطية الحرب، 
استخدام  وكيفية  الصحيفتين،  يف  الصور  تأطير  بين  واالختالف  التشابه  وأوجه 
هبدف  معينة،  معان  إبراز  يف  لها  المصاحبة  والمواد  الصورة،  وعناصر  مكونات 
واختيار  انتقاء  وأدوات  آليات  استخدام  يف  باالتصال  القائم  دور  على  الوقوف 
الصورة، من خالل توظيف مدخل األطر المصورة هبدف الوقوف على دالالت 
تأطير صور الحرب يف الصحيفتين، وكيف تم توظيف الصور الصحفية لتوصيل 
الدراسة إلى مجموعة  معاٍن محددة للقراء من خالل تغطية الحرب، وتوصلت 
الحرب على غزة يف صحيفتي )األهرام(  تأطير صور  النتائج منها: اختالف  من 
و)هيرالد تربيون( حيث أهتمت )األهرام( بإطار التفاعالت السياسية يف المرتبة 
الفلسطينيين  ببيوت  لحق  الذي  الدمار  بإطار  )هيرالد(  اهتمت  بينما  األولي، 
المرتبة  الفلسطينية والدولية، وجاء إطار االهتمامات اإلنسانية يف  والمؤسسات 
الثانية يف ترتيب األطر المصورة للحرب يف صحيفتي الدراسة، وركزت الصحيفتان 
الفلسطينيات  والنساء  الفلسطينيين  األطفال  صور  على  اإلطار  هذا  خالل  من 

أسامة عبد الرحيم على)2012(: داللة تأطير الصورة الصحفية يف التناول اإلعالمي للحرب على غزة   )1(
المجلة  تربيون األمريكية،  المصرية وهيرالد  بين صحيفتي األهرام  عام 2009، دراسة تحليلية مقارنة 

المصرية لبحوث الرأى العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثانى، ابريل –يونيو2012.
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التي نشرهتا )األهرام( للحرب على غزة  وتأثير الحرب عليهم، واتفقت الصور 
مع موقف الحكومة المصرية آنذاك من حركة حماس، والذي يعترب حكومة غزة 

انقالبًا على حكومة عباس أبو مازن.

األردنية  الصحافة  يف  الصحفية  الصورة   ،)1(2011 عالونة  حاتم  درس  كما 
هبدف  والغد  الدستور  صحيفتي  على  بالتطبيق  مقارنة  تحليلية  دراسة  اليومية 
التعرف على مدى األهمية التي توليها الصحافة األردنية اليومية للصور الصحفية 
وطبيعة  ومصادرها  الصور  وأنواع  الصور  هذه  تعالجها  التي  والموضوعات 
تعليق،  أو  يرافقها شرح  كان  إذا  الصحيفة وحجمها، وعما  عرضها وموقعها يف 
وشخصية الصورة واستخدام اللون فيها والقيم التي تحملها، واستخدم الباحث 
تحليل المضمون لوصف المحتوى الظاهر للصورة الصحفية بمنهج كمي يسمح 
بالمقارنة بين عينتي الدراسة، واختار عينة عشوائية بسيطة من أعداد الصحيفتين 
وانتهت  صحيفة،  لكل  أعداد  سبعة  مجموعة  بما  الصناعي  األسبوع  باستخدام 
وأن  كبيرة،  أهمية  الصحفية  الصورة  تولي  األردنية  الصحافة  أن  إلى  الدراسة 
الصور الرياضية والثقافية نالت أعلى معدالت العرض، وأن الصحيفتين تعتمدان 
الصور  على  تركيزها  إلى  إضافة  بلغت%52.4،  عالية  بنسبة  مصوريها  على 
الموضوعية مقابل الصور الشخصية بنسبة مقداره 58.4%، وأن أغلب الصور 
مقابل   %82.1 مقدارها  بنسبة  تحريرية  لنصوص  مصاحبة  جاءت  المنشورة 
الصحف  يف  الصحفية  الصور  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  المستقلة،  الصور 
نسبته %67  ما  وأنا  بلغت %61.4،  بنسبة  المحلية  الشؤون  المدروسة عالجت 

من الصور تحمل قيمًا إيجابية.

حاتم عالونة )2011(: الصورة الصحفية ىف الصحافة االردنية اليومية، دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتى   )1(
الدستور والغد، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المّجلد 38 ، العدد1 ، 2011 .
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واهتمت دراسة شاهيرا فهمى Shahira Fahmy (2010))1(، بكيفية تأطير 
الصور يف الصحافة العربية واإلنجليزية واستخدامها يف تغطية الحروب، وقامت 
سبتمرب  من  عشر  الحادى  أحداث  تغطية  يف  توظيفها  تم  صورة   1387 بتحليل 
و)هيرالد   )Al-Hayat اللندنية  )الحياة  صحيفتي  يف  وذلك  أفغانستان،  وحرب 
 2001 سبتمرب   12 من  الفرتة  يف   )International Herald Tribune تربيون 
وحتي 15 نوفمرب 2001، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج  منها: اختالف تأطير 
المعاناة  تربيون( على أطر  الصور يف الصحيفتين، حيث ركزت صحيفة )هيرالد 
الفظائع  وأغلقت  سبتمرب  من  عشر  الحادي  أحداث  يف  اإلنسانية  واالهتمامات 
أما  أفغانستان،  يف  األمريكية  العسكرية  القوة  هبا  قامت  التي  األخالقية  والجرائم 
عشر  الحادي  ألحداث  المصور  األطر  يف  ركزت  فقد   ) الدولية  )الحياة  صحيفة 
أفغانستان على الضحايا  بالمباين، ويف حرب  الذي لحق  الدمار  من سبتمرب على 
واالهتمامات اإلنسانية واإلصابات واألزمة التي يعاين منها الشعب األفغاين بسبب 
على  للحرب،  الداعمين  إطار  تربيون(  )هيرالد  صحيفة  أبرزت  فبينما  الحرب، 

أفغانستان، فإن صحيفة )الحياة الدولية( ركزت على إطار المعارضين للحرب.

وسعت دراسة كاتى بري  Katy parry (2010))2( بتحليل األطر المصورة 
للحرب اإلسرائيلية اللبنانية يف صحيفتي )الجارديان  The Guardian( و )التايمز 
يوليو وحتي 23 أغسطس 2006،  الفرتة من 13  الربيطانيتين يف   )The Times

(1) Shahira Fahmy (2010): Contrasting visual frames of our times: A framing 
analysis of English-and Arabic - language press coverage of war and ter-
rorism, International Communication Gazette December 2010, vol 72, no 
8:pp. 695-717.

(2) Katy parry (2010): A visual framing analysis of British press photography 
During the 2006 Israel–Lebanon conflict, Media, War & Conflict, 3(1) 67–85.
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وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن الصور التي نشرهتا الصحيفتان غلب عليها وصف 
حياة المدنيين والضرر الذي لحق هبم جراء الحرب، فبينما حاولت التايمز تحقيق 
نوعَا من التوازن بين الصور المدعمة للوضع اإلسرائيلي والصور المدعمة للبنان 
وذلك ىف عدد الصور واألطر المستخدمة ، فإن )الجارديان( قد أظهرت تعاطفًا 
كبيرًا تجاه اللبنانيين من خالل وصفها للدمار البشري يف الحرب، كما أهنا أوضحت 
مسئولية إسرائيل عن الكوارث واإلصابات ، بينما أظهرت )التايمز( بطولة الجنود 

اإلسرائيليين وعدوان حزب اهلل على الرغم من وضوح اإلدانة إلسرائيل.

هي  استهدفت  والتى   ،)1(Alexander G. Nikolaev (2009) ودرس 
تحليل التغطية المصورة  للحرب يف كوسوفو من خالل ثالث مجالت أمريكية 
Newsweek ، ومجلة يو إس نيوز آند  Time، ونيوزويك   التايم  – هى:  كربى 
وورلد ريبورت US News & World Report، بتحليل 365 صورة للحرب ىف 
المجالت الثالثة هبدف اإلجابة على تساؤل رئيسى يتعلق بمدى الموضوعية التى 
تمتعت هبا وسائل اإلعالم األمريكية ىف تغطيتها للحرب ىف كوسوفو، وخلصت 
تحيز  هناك  متوازنة وكان  غير  كانت  للحرب  األمريكية  التغطية  أن  إلى  الدراسة 
واضح للصرب، وأن التغطية كانت بمثابة حالة من الهياج اإلعالمى،  حيث لم 

تعمل على تزويد القراء بأية نوعية من المعلومات، وشكلت تحيزَا ممنهجَا. 

واختبرت دراسة ديانا فون بوزيك Diana Von Buseck  (2008) )2(، األطر 
 ،Time والتايم ، Newsweek المصورة لغزو العراق 2003 يف مجلتي النيوزويك

(1) Alexander G. Nikolaev (2009): Images of War: Content Analysis of the 
Photo Coverage of the War in Kosovo, Critical Sociology, 35(1) 105-130.

(2) Diana von Buseek (2008): Visual framing of the 2003 invasian of Iraq: an 
analysis of News photographs, Unpublished Master's Thesis a thesis faculty 
of the school journalism and mass communication, San Jase State University.
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ووكالة إسوشيتدبرس The Associated Press وقامت بتحليل )1028( صورة، 
بالغزو،  الجمهور  لتعريف  األخبار  يف  استخدامها  تم  التي  األطر  لتحديد  وذلك 
التغطية  على  العسكرية  األطر  سيطرة   : منها  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت 
إسوشيتدبرس  ووكالة  المجلتان  ركزت  حيث  الغزو،  فرتة  مدي  على  الصحفية 
أحدثته  الذى  والتدمير  األمريكية  المتحدة  للواليات  التكنولوجي  التفوق  على 
النيوزويك( أطرًا متشاهبة يف تغطية  الحرب، وقد استخدمت المجلتان )التايم- 
الحرب، عكس إسوشيتدبرس فقد ركزت أكثرعلى أطر االهتمامات اإلنسانية، 
وإطار المعارضة للحرب، بجانب ظهور بعض األطر األخرى ولكن بنسب قليلة 

، ومنها، اإلطار الثقايف والتاريخي واألثرى .

الصحفية  الصور  استخدام   )1(Yuk –Kwong (2008) كوقن  يوك  درس 
يف ثالث من المجالت اإلخبارية الكربى بالواليات المتحدة األمريكية، وهي: 
 ،)World Report( وورلد ريبورت ،)US News( ويو اس نيوز ،)Time( التايم
صياغة  وطرق  والحجم  الصور  استخدام  تكرار  منها  محددات  عدة  ضوء  يف 
وأنواع  الصور  هذه  تقديم  وطريقة  اإليضاحية،  بالصلور  ترفق  التي  التعليقات 
الموضوعات الصحفية، التي تعتزم إدارة التحرير إرفاق الصور هبا،وقد استخدم 
الدراسة، وضمت عينة الموضوعات  الباحث تحليل المضمون كمعيار يف هذه 
مجموعة من 252 موضوعا صحفيا، تم نشرها خالل سبع سنوات غير متتابعة، 
و2004،   1974 عامي  بين  عشوائية  بصورة  الموضوعات  هذه  اختيار  وتم 
بين  االختالف  وأوجه  العالقات  إظهار  أجل  من  وتحليلها  البيانات  جمع  وتم 

المتغيرات.

(1) Yuk-Kwong Edmund Lo: Photo Illustration in U.S. Newsmagazines during 
the Past Three Decades (2008).
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وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اتجاها ملحوظا نحو التوسع يف استخدام 
الصور اإليضاحية، مع زيادة المساحة المخصصة لتلك الصور يف المجالت الثالث 
موضع الدراسة معا، وذلك خالل العقود الثالثة األخيرة، أيضا أصبح تعليق الصورة 
بمثابة توجه عام يف تلك المجالت خالل الفرتة التي أعقبت عام 1989، ومن ثم 
فإن األغلبية من تعليقات الصور، لم يكن من السهل قراءته، إذ كانت تقدم القليل 
فقط من المعلومات إلى القراء، وبالتقريب فإن ما من25% من الصور اإليضاحية تم 
الموضوعات  الواقعي، كما تنوعت مجموعات  تقديمها بطريقة تقارب األسلوب 
الدراسة، وأن هناك تغير أساسي  إرفاق الصور هبا خالل  فرتة  يتم  التي   الصحفية 
ما  وهو  و1989،  عامي1984  بين  الفرتة  خالل  اإليضاحية  الصور  استخدام  يف 
تعليقات  ووضع  اإليضاحية،  الصور  تكرار  معدل  يف  متوقعة  تكن  لم  زيادة  اظهر 
لتلك الصور مع استخدام األسلوب الواقعي لعرض هذه الصور، وهذه التغيرات 
المفاجئة، ربما ساهمت يف تقدم واإلسراع باستخدام تقنيات التصوير الرقمي، ومن 

ثم المنافسة اإلعالمية خالل الفرتة السابق اإلشارة إليها.

ودرس بخيت )2008()1(  ثقافة الصورة الرقمية وجوانبها األخالقية واإلعالمية 
الرقمية  اإلعالمية  الصورة  صناعة  مجال  يف  الحادثة  التطورات  رصد  هبدف 
الظواهر  التي تستخدمها وتحليل  التقنيات  ثقافتها وتأثيراهتا وأبرز  وأبرز مالمح 
المرتبطة بتأثير المعالجة الرقمية للصور على العمل اإلعالمي، واستخدم المنهج 
الكيفي  التحليل  وكذا  العلمية  واألدبيات  الكتابات  لبعض  الثانوي  التحليلي 
لبعض مواثيق الشرف الصحفية واإلعالمية المتعلقة برؤية المؤسسات اإلعالمية 

 : ىف  تحليلية،  دراسة  واإلعالمية:  األخالقية  وجوانبها  الرقمية  الصورة  ثقافة   :  )2008( بخيت  السيد   )1(
مؤتمر فيالدلفيا الثاين عشر، ثقافة الصورة يف اإلعالم واالتصال، منشورات جامعة فيالدلفيا، المملكة 

األردنية الهاشمية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط1 ص 110-60.
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للمعالجة الرقمية للصور ، وانتهت نتائج الدراسة إلى حدوث تحوالت جذرية يف 
مكانة ودور الصورة يف اإلعالم الحديث، وإلى تعاظم ظاهرة الصورة اإلعالمية 
تقنياهتا ودالالهتا  لها  اتصالية متميزة  إدراكها وتصورها كوسيلة  الرقمية، وتزايد 
وتأثيراهتا ومفرداهتا الخاصة هبا، من ناحية أخرى حدثت تحوالت سلبية تتمثل 
يف ظهور ممارسات غير أخالقية مغايرة لما كان سائدًا يف السابق، وإلى أنه بالرغم 
معالجة  محال  يف  الرقمي  االتصال  تكنولوجيا  أضافتها  التي  الكثيرة  المزايا  من 
الصور، بيد أهنا أوجدت الكثير من الممارسات غير المقبولة من جهة، والمثيرة 
للجدل من ناحية أخرى،  كما كشفت النتائج عن وجود ممارسات غير سوية يف 
مجال التعاطي مع المعالجة الرقمية للصور يف بعض المؤسسات اإلعالمية بفعل 
عوامل عديدة من بينها جدة الظاهرة واالنبهار هبا، وغياب وجود ضوابط محددة 
للتعاطي معها، ووجود ضغوط مهنية واقتصادية، وعدم الوعي بثقافة أخالقيات 

الصورة الرقمية وغيرها. 

المرفقه  الصور  تأثير   ،)1(Stephanie Lee Sargent (2007) ودرس 
الصور،  بدون  شوهدت  التي  القصص  نفس  مع  بالمقارنه  اإلخباريه،  بالقصص 
وكشفت نتائج الدراسة أن التعرض للقصص اإلخبارية المرفق هبا صور حتى وإن 
كانت هذه الصور ال تحمل نفس اتجاه الخرب أدت إلى زيادة وقت التعرض للقصة 
الخربية من قبل القراء مقارنة بالقصص اإلخبارية التي تخلو من الصور، وزيادة 

وقت التعرض يعني قراءة تفاصيل أكثر.   

(1) Stephanie Lee Sargent (2004): Image effects on selective exposure to 
computer-mediated news stories, Computers in human Behavior, vol 23، 
issue,1,pp.705-726.
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اهتمام  ونوعية  حجم  معرفة   ،)1()2007( نصر  حسنى  دراسة  واستهدفت 
لبنان  على  اإلسرائيلية  الحرب  بصور  اإلخبارية  األسبوعية  العربية  المجالت 
2007، وشملت عينة البحث سبع مجالت عربية، هى : )المجلة(، و )الشروق(، 
و )الحوادث(، و )الوطن العربي(، و )المصور(، و )آخر ساعة(، و )المجتمع(، 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: وجود عالقة بين انتماء وهوية 
اإلسرائيلية على  للحرب  قدمتها  التي  المصورة  التغطية  وبين  العربية  المجالت 
المصورين يف  باالهتمام األكرب من جانب  استأثرت  قد  الدمار  لبنان، وأن صور 
المجالت العربية، وأن غالبية الصور التي نشرت يف المجالت العربية عن الحرب 

تعود إلي وكاالت األنباء الغربية. 

وتناولت دراسة محمد عثمان )2006()2(، تقويم استخدام الصورة الصحفية 
يف تغطية الغزو األمريكي الربيطاين للعراق يف المجالت المصرية واألمريكية، من 
خالل عينة شملت األهرام، العربى، وأخر ساعة، النيوزويك  Newsweek، والتايم 
)التايم( و)النيوزويك(  األمريكية  المجالت  تفوق  إلي  النتائج   وانتهت   ،Time

المصرية )األهرام  المجالت  بينما ركزت  العراق،  لغزو  المؤيدة  الصور  نشر  يف 
اإلدانة  مثل:  االمريكية  للسياسة  الصحفية  الصور  على  ساعة(  و)آخر  العربي( 
ركزت  األمريكية  المجالت  أن  إلى  الدراسة  نتائج  اشارت  كما  للغزو،  الدولية 
األمريكية  السياسة  أهداف  التي تخدم  الصحفية  الصور  على بعض موضوعات 

دراسة  العربية،  المجالت  يف  لبنان  على  للحرب  المصورة  الصحفية  التغطية  نصر)2008(:  حسني   )1(
اآلداب،  كلية   ،2007-11/1-10/30 الصورة"  "ثقافة  الثاين  الدولي  فيالدلفيا  مؤتمر  ىف:  تحليلية، 

جامعة فيالدلفيا، عمان، دار مجد الوي 2008، ص 188- 218.
للعراق،  الربيطاين  األمريكي  الغزو  تغطية  يف  الصحفية  الصورة  استخدام  تقويم   : حسن  عثمان  محمد   )2(
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المجالت المصرية واألمريكية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الرتبية 

النوعية- جامعة عين شمس 2006.
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، كما ركزت المجالت المصرية على بعض موضوعات الصورة الصحفية التي 
تدين الغزو األمريكي الربيطاين على العراق ، وتعدد التكنيكات اإلعالمية التي 
استخدمت الصور الصحفية يف دعمها وفقَا الختالف الوضع العسكري ،ارتفاع 
نسبة الصور مجهولة المصدر يف المجالت المصرية ،تعدد أنواع الصور الصحفية 

المنشورة يف المجالت األمريكية عينة الدراسة.                                

 ،)3(Carol B. Schwalbe (2006) ورصدت دراسة كارول ب. شوالب  
األطر المصورة لحرب العراق يف المواقع اإلخبارية األمريكية، وذلك من خالل 
تحليل مضمون 526 صورة ىف الصفحة الرئيسية لـ 26 موقعًا إخباريًا، وتوصلت 
 : هي  مصورة  أطر  بخمسة  اهتمت  األمريكية  اإلخبارية  المواقع  أن  إلي  النتائج 
الصراع- الغزو- اإلنقاذ- النصر- السيطرة، كما توصلت إلي أنه أثناء الخمسة 
العسكرية  باآللة  االهتمام  من  المصور  الرتكيز  تحول  للحرب  األولي  أسابيع 

األمريكية- إلي الرتكيز على وجهة نظر األشخاص الذين تأثروا بالحرب.

الجمهور  من  كل  رؤية  على  التعرف   )4()2000( بهنسي  دراسة  استهدفت 
المصرية  الصور اإلخبارية يف الصحف  انتقاء  والمصورين والمخرجين لمعايير 
ومدى اتفاقهم أو اختالفهم بشأن أهميتها ووظائفها وقيمها اإلخبارية والعوامل 
لها،  المصرية  الصحف  استخدام  كيفية  بشأن  وآرائهم  انتقائها  يف  تتحكم  التي 
واستخدم الباحث يف هذا اإلطار المنهج المقارن باستخدام أداة االستبانة يف جمع 

(3) Schwlbe, C.B. (2006) remembering our shared past: Visually framing the 
Iraq war on U.S. news websites, Journal of Computer-Mediated Communi-
cation, 12 (1), article 14.

الجمهور  بين  المصرية  الصحف  يف  اإلخبارية  الصور  انتقاء  معايير   :  )2000( هبنسي  حسن  السيد   )4(
العدد األول  العام،  الرأي  المصرية لبحوث  المجلة  والمصورين والمخرجين: دراسة  ميدانية مقارنة، 

يناير، ص 193-159.
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بيانات دراسته على عينة من الجمهور مقدارها 300 مفردة وعينة من المصورين 
مقدارها 50 مفردة وعينة من المخرجين مقدارها 50 مفردة، وتوصلت الدراسة 
إلى اتفاق المبحوثين حول أهمية الصورة الصحفية ووظيفتها سواء تلك الصور 
التي تشرتك مع النصوص التحريرية أو تلك التي تستقل بتقديم دور إخباري متميز 
وقدرة محتواها على تحقيق الوظيفة اإلخبارية وزيادة المصداقية وتقديم معاين 

إضافية للنصوص وتثبيت المعلومات يف ذاكرة القراء وتنمية قدرهتم على التنبؤ.

استخدام  معايير  دراسة  )1417هـ()1(  الحربى  استهدف  الدراسة  بيئة  ويف 
الصور اإلخبارية يف الصحافة السعودية، وكذلك حجمها، ومصادرها، وأنماطها، 
وخصائصها، وتقنياهتا، وانتهت الدراسة إلى أن الصحف السعودية تولي الصور 
اإلخبارية المصاحبة للنصوص النصية أهمية خاصة؛ حيث بلغت نسبتها 72% مقابل 
28% للصور المستقلة، وجاءت  الموضوعات الرياضية يف مقدمة الموضوعات 
التي تناولتها الصور الصحفية بسنبة مقدارها 26%، تلتها الموضوعات السياسية 
بنسبة مقدارها 17% وبالمرتبة الثالثة الموضوعات االقتصادية بنسبة بلغت %13، 
وأوضحت الدراسة أن الصحف السعودية تولي الشخصيات الرئيسة يف األحداث 
الشخصيات  تناولت  التي  اإلخبارية  الصور  نسبة  بلغت  حيث  ملحوظًا  اهتماما 
53% من إجمالي الصور اإلخبارية مقابل 42% من الصور تناولت أحداثًا دون 
أن  إلى  الدراسة  أشارت  فقد  اإلخبارية  الصحفية  الصور  أما مصادر  شخصيات، 
الصور  من   %37 وأن  لمصدرها  منسوبة  غير  الصور  إجمالي  من   %38 مانسبته 
المبين مصدرها غربي يليها ما نسبته 11% من الصور مصدرها مصوري الصحف 

عدنان الحربي نورى )1417( : الصورة اإلخبارية يف الصحافة السعودية: دراسة تحليلية تقويمية على   )1(
الصحف اليومية، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة يف قسم اإلعالم بكلية الدعوة واإلعالم بجامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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الصحف  يف  المنشورة  اإلخبارية  الصور  اتجاه  أن  الدراسة  وبينت  السعودية، 
المحلية تناولت المجتمع السعودي بصورة إيجابية بنسبة بلغت 90% من إجمالي 
الصور اإلخبارية، وأن ما نسبته 74% من الصور اإلخبارية جاءت متفقة مع المعايير 

الشرعية المحددة.

محتوى  تحليل  نتائج  بين  االتفاق  حدود   )1()1991( عبدالحميد  ودرس 
المحتوى  تحليل  خالل  من  اليومية  الصحف  يف  الصحفية  والصور  النصوص 
الصورة  ومحتوى  النص  محتوى  من  كل  نشر  بين  االرتباط  مدى  عن  للكشف 
 25 إلى  أغسطس   25 من  الفرتة  خالل  االهرام  جريدة  على  بالتطبيق  الصحفية 
أكتوبر 1990، ولمدة ستة أسابيع، وانتهت الدراسة إلى التقرير بوجد ارتباط بين 

نتائج التحليل إال أهنا لم تشر إلى داللة معينة لتأثير نشر أيهما عن األخر.

وأنماطها،  ومصادرها،  حجمها،  وكذلك  السعودية،  الصحافة  يف  اإلخبارية 
وخصائصها، وتقنياهتا، وانتهت الدراسة إلى أن الصحف السعودية تولي الصور 
اإلخبارية المصاحبة للنصوص النصية أهمية خاصة؛ حيث بلغت نسبتها 72% مقابل 
28% للصور المستقلة، وجاءت  الموضوعات الرياضية يف مقدمة الموضوعات 
التي تناولتها الصور الصحفية بسنبة مقدارها 26%، تلتها الموضوعات السياسية 
بنسبة مقدارها 17% وبالمرتبة الثالثة الموضوعات االقتصادية بنسبة بلغت %13، 
وأوضحت الدراسة أن الصحف السعودية تولي الشخصيات الرئيسة يف األحداث 
الشخصيات  تناولت  التي  اإلخبارية  الصور  نسبة  بلغت  حيث  ملحوظًا  اهتماما 
53% من إجمالي الصور اإلخبارية مقابل 42% من الصور تناولت أحداثًا دون 

الصحفية،  والصور  النصوص  محتوى  تحليل  نتائج  بين  االتفاق  حدود   :)1991( عبدالحميد  محمد   )1(
مجلة بحوث االتصال، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العدد الرابع.
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شخصيات، أما مصادر الصور الصحفية اإلخبارية .

منسوبة  الصور غير  إجمالي  مانسبته 38% من  أن  إلى  الدراسة  أشارت  فقد 
يليها ما نسبته 11% من  المبين مصدرها غربي  لمصدرها وأن 37% من الصور 
الصور  اتجاه  أن  الدراسة  السعودية، وبينت  الصور مصدرها مصوري الصحف 
بصورة  السعودي  المجتمع  تناولت  المحلية  الصحف  يف  المنشورة  اإلخبارية 
إيجابية بنسبة بلغت 90% من إجمالي الصور اإلخبارية، وأن ما نسبته 74% من 

الصور اإلخبارية جاءت متفقة مع المعايير الشرعية المحددة.

***
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3 ( مشكلة الدراسة 

الصورة  صناعة  مجال  يف  التطورات  من  العديد  الحديث  العصر  يشهد 
منها  تخلو  ال  أصبحت  كما  بذاته،  قائمًا  فنًا  الصورة  أصبحت  اإلعالمية؛حيث 
وسيلة إعالمية، وخاصة الصور التي تنقل األحداث الحية والفورية والمباشرة، 
كما زاد عدد الصور وحجمها وصفحاهتا، واتسع أفقها، وظهرت تيارات صحفية 
الجمعيات  من  العديد  وظهرت  المصورة،  بالصحافة  يعرف  ما  منها  جديدة 
أعمال  وتوسعت  للصور،  الرقمية  والمعالجة  التصوير  مجال  ىف  المتخصصة 
الوكاالت المتخصصة يف إنتاج الصور، وزادت الحاجة ألنواع متنوعة من الصور 

لتتالءم مع االحتياجات الجديدة للعمل اإلعالمي.

العملية اإلدراكية  يعتمد يف قراءته للصورة على  الفرد  فإن  نفسه  الوقت  ويف 
المعلومات،  وتمثيل  والتذكر،  والوعي،  االنتباه،  تتضمن  التي  المعريف  للنشاط 
الذي يتأثر بعوامل ذاتية تعود للفرد وبيئته وحاجاته، وعوامل خارجية تعود لمثير 
اإلدراك ذاته كاللون والحجم والموضوع والسرعة، لذا فإن هذه الدراسة تسعى 
القراء،  قبل  من  الصحفية  للصورة  البصري  اإلدراك  عمليات  على  التعرف  إلى 
االهتمام  نحو  ودوافعهم  قبلهم،  من  تفضيالً  األكثر  الصحفية  الصور  وأنواع 

بالصور، والعوامل المؤثرة يف ذلك. 

***
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4 ( تساؤلت الدراسة

ما العمليات الذهنية التي يمارسها القراء عند قراءهتم للصور الصحفية؟* 

ما األسباب التي تدفع القراء لالهتمام بالصورة الصحفية؟ ولماذا؟ * 

ما أنواع الصور األكثر تفضيالً لدى القراء؟* 

كيف يحدد جمهورالقراء العوامل المؤثرة على قراءهتم للصور الصحفية؟* 

إلى أى مدى يتفاعل القراء مع الصورة الصحفية؟ والعوامل المؤثرة على * 
هذا التفاعل؟ 

كيف يحلل جمهور القراء عناصر الصورة الصحفية ودالالهتا؟ * 

***
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5 ( اإلطار النظرى للدراسة

نظرية السرتاتيجيات الرمزية:  �

تحدد نظرية اإلسرتاتيجيات الرمزية، كيفية تفاعل القراء مع الصور التي يتم 
عرضها باألسلوب الواقعى ، أو الصور التي يتم عرضها باألسلوب األقرب إلى 
المعالجة التصويرية اليدوية، وحدد وورث وجروس ثالثة أنواع من ترجمة معاين 

األشياء، وهي:)1( 

1 ( المعنى الوجودي المادي: أي تقييم األشياء باعتبارها حقائق محددة بدقة.

2 ( المعنى الذي يشوبه الغموض: أي تقييم األشياء كحقائق يحتمل وجودها 
وهو ما يمكن أن يطلق عليه الداللة الرمزية.  

3 ( المعنى المرتابط: أى  تقييم األشياء كرموز.

وقد أشار وورث وجروس إلى أن البشر يستخدمون األنواع الثالثة من األطر 
التي تحدد المعاين من أجل تقيم األشياء وترجمة ما تعنيه أو تحديد معنى لهذه 
األشياء، ومن ثم وطبقا لنظرية االسرتاتيجيات الرمزية فإن القارئ عندما يدرك 
إحدى الصور التي تم تقديمها بأسلوب أقرب إلى المعالجة التصويرية الخيالية، 
بأشياء  تتصل  داللة  يحمل  كمعنى  ترجمته  تتم  بالصورة  المرتبط  المعنى  فإن 
أخرى، وبالتالي اعتبار تلك الصورة صورة رمزية غير حقيقية -كالصور التي تمأل 
واقعي،  بأسلوب  عرضها  يتم  إيضاحية  صورة  هناك  كانت  وإذا  األطفال-  كتب 
فإن القارئ سوف يدرك الصورة، ويقوم برتجمتها باعتبار أن تلك الصورة تحمل 

(1) Worth & Gross. (1974): Symbolic strategies, Journal of Communication, 
24 (4), 27-39.
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معنى قائما يف الوجود، ومن ثم يمكن تصنيف هذه الصورة كصورة واقعية، وإذا 
التعليق  يكن  لم  إذا  أو  اإليضاحية،  بالصورة  الخاص  التعليق  القارئ  لم يالحظ 
مرفقا بالصورة، فإن القارئ، سوف يدرك المغزى الظاهر لهذه الصورة، ويعدها 
صورة واقعية، بدال من اعتبارها صورة رمزية، وهذا يعني أن القارئ ربما أخطأ 
الذي قصد للصورة، وإذا كانت الصورة اإليضاحية مرفقا هبا  المغزى  يف تفسير 
ينتقل من تفسير  القارئ ذلك، فإنه بحاجة إلى جهد ذهني لكي  تعليقا، والحظ 
المعنى الواقعي القائم، إلى التفسير الرمزي للصورة، وذلك من أجل قبول حقيقة 
أن الصور ذات المظهر الواقعي يمكن يف الواقع أن تشير إلى مغزى رمزي، وأخيرا 
الخيالية-كما  الصورة  إلى  أقرب  كانت  أو  واقعية،  شبه  صورة  هناك  كانت  فإن 
يدركها القارئ- فإن من الممكن أن ترتجم باعتبارها تحمل مغزى غامضا وهو 
ما قد يصيب القارئ بالشكوك ويتوقف عن متابعة الصورة الغامضة بعد إصابته 

بتشويش ذهني نتيجة لغموضها.

وبالتالي فإن القراء معتادون على القراءة ومعالجة المعلومات يف أذهاهنم، 
وإذا اطلعوا على صورة يف إحدى المطبوعات، ولم يكن هناك ما ينبههم إلى توخي 
تلك  أن  بافرتاض  وذلك  مختصرا،  ذهنيا  طريقا  يسلكون  قد  القراء  فإن  اليقظة، 
الصورة حقيقية، وهذا ما يوضح السبب يف أن القراء غالبا ما قد يخدعون بالصور 
اإليضاحية التي تبدو أقرب إلى الواقعية، كذلك فإن مكان الصورة يف المطبوعة، 
وهو  المطبوعة،  من  االفتتاحية  للمقاالت  المخصصة  المساحة  يف  وضعها  مثل 
ما يعني إثارة المصداقية التوضيحية المرتبطة بتلك المطبوعة، وهو ما قد يمثل 
التي  الصور  على  بسرعة  يمرون  القراء  ألن  النفسي  التفسير  من  متفردا  مستوى 

تظهر يف المطبوعات دون أن يطرف لهم جفن.
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نظرية السببية: �

تحدد نظرية السببية، أن البشر يقومون باستنتاج المعلومات وذلك من خالل 
المالحظة، ويقومون باستخالص المعنى المرتبط بالقصد من الحدث أو العامل 
التي  اإليضاحية  الصورة  إلى  ينظر  القارئ  كان  فإن  وباختصار  فيه،  تسبب  الذي 
تتعارض مع تفسيره، مثل الصور الرمزية التي تبدو واقعية، فإنه قد يرجع السبب 
يف  ذلك إلى سوء الفهم المرتبط بإحدى الصور التي تم تقديمها إلى القارئ، وقد 
حدد هايدر)1( بأنه مجهود للتنبؤ أو التحكم يف العالم من خالل تحديد سلوك عابر، 
أو موقف ال يتغير بصورة نسبية، أو ببساطة  باعتبار هذا الموقف بمثابة افرتاض 

أسباب لسلوك مغاير.

وقد قام هايدر بتصنيف األسباب يف إطار العوامل المرتبطة باألسباب الخارجية 
واألسباب الداخلية، وتشير األسباب الخارجية إلى البيئة المحيطة، أو أحد المواقف 
الخارجية التي ال يمكن التحكم فيها، يف حين يشير  السبب الداخلي إلى الفعل الذي 
فعلى  أيضا،  فيه  التحكم  عدم  المحتمل  من  الذي  األشخاص  أحد  داخل  من  ينبع 
سبيل المثال إذا ارتكب أحد األشخاص خطأ بحق أحد زمالئه السابقين بالكلية التي 
كانا يدرسان هبا، باعتباره أحد األصدقاء القدامى، فإنه يقدم سببا خارجيا إليضاح 
السبب الذي يجعل الزميل السابق، يلتزم الصمت، أو أنه يقدم سببا داخليا إليضاح 
السبب الذي يجعله يميل إلى تناسي هذا الموقف غير المرغوب فيه على اإلطالق 
ويفرتض أوسكامب، أن البشر يميلون إلى تعليل تصرفاهتم بالعوامل الخارجية، يف 

حين يربرون تصرفات اآلخرين بالعوامل الداخلية.

(1) Heider : F. (1958):  The psychology of interpersonal relations (Lawrence, 
KS: John Wiley& Sons.
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اكتشف  أستاذ علم النفس لي روس، أن البشر يف المعتاد، غالبا ما يعللون 
يعني  ما  وهو    ،)1()1977 عام  )روس  األساس  يف  البشرية  باألخطاء  األحداث 
أنه عندما يقدم البشر تعليال ألي حدث، فإهنم يميلون إلى المغاالة يف تقييم تأثر 
العوامل المزاجية المرتبطة بالحدث، مع خفض تقييم العوامل المرتبطة بالمواقف 

إلى  األشخاص  يميل  فيها،  مرغوب  غير  نتائج  لها  تظهر  التي  المواقف  يف 
إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، لتعليل النتائج السلبية للحدث، وذلك بدال 
 ،)1991 )أوسكامب  عليها  أقدم  التي  الداخلية  بالتصرفات  النتائج  تعليل  من 
من  التهوين  إلى  يميل  قد  الشخص  فإن  األساس،  بالخطأ  التعلل  نظرية  ووفق 
يمكن  والتي  العاطفية،  أو  المزاجية  غير  أي  بالمواقف،  المرتبطة  العوامل  تأثير 
المبالغة يف  إلى  نتائج غير مستحبة، يف حين أن الشخص قد يميل  تتسبب يف  أن 
يتم  أنه عندما  المثال،  المحتمل على سبيل  المزاجية، ومن  العوامل  قيمة  تقدير 
الوثائق  إحدى  يف  المهمة  النقاط  إحدى  قراءة  تخطوا  بأهنم  األشخاص،  إبالغ 
التي  المحاماة،  شركة  إلى  اللوم  يوجهوا  أن  المحتمل  من  فغنهم   ، القانونية،  
تعمدت أن تطبع تلك الوثيقة بحجم صغير للغاية وبصورة استثنائية )وهي عوامل 
مزاجية خارجية(، وذلك بدرجة تفوق إقرارهم بأهنم  وجدوا أن من إهدار الوقت 
والتعرض للقراءة المسببة للملل، أن يمضوا يف قراءة نقاط الوثيقة بعناية وتركيز 

)وهو تعليل داخلي ومرتبط بالموقف(.

(1) Ross, L. (1977): The intuitive psychologist and his shortcomings: Distor-
tions in the Attribution process: In L. Berkowitz (ed.), Advances in experi-
mental social Psychology (pp. 173-240), Orlando, FL: Academic Press.
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ويف إطار دراستنا الحالية يمكن الجمع بين نظرية السببية ونظرية االسرتاتيجيات 
تفسير  ويمكن  اإليضاحية،  بالصور  المرتبطة  التعليالت  تقديم  لدى  الرمزية، 
الموقف بالتعرف على كيفية إدراك القارئ الصورة التي تبدو واقعية حقيقية، فوفق 
نظرية اإلسرتاتيجيات الرمزية، يمكن ترجمة تلك الصور باعتبارها صورا حقيقية، 
من  كافية  بدرجة  تفسرها  تعليقات  هبا  مرفق  غير  اإليضاحية  الصور  كانت  وإذا 
الوضوح، فإن القارئ لن يالحظ ذلك، وستكون نتيجة ذلك أن يسئ القارئ  فهم 
هذه الصور، وإذا وجد القارئ يف مرحلة الحقة، أن الصورة تعرب عن مغزى رمزي 
بالفعل، بدال من اإلشارة إلى داللة حقيقية، فإنه قد يرى ذلك مثيرا للبلبلة الذهنية، 
وهي نتيجة غير مستحبة، ووفق معطيات نظرية السببية، فإن القارئ  ربما يميل إلى 
إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وبالتحديد اهتام وسائل اإلعالم، بأهنا السبب 

يف سوء الفهم الذي تعرض له.

نظرية  وفق  فإنه  الخيالية،  اإليضاحية  للصورة  القارئ  إدراك  حالة  ويف 
باعتبارها صورة رمزية، وهو  الرمزية، سيتم تفسير هذه الصورة  االسرتاتيجيات 
ما يعني أن تفسير القارئ أو ترجمته للصورة يتوازى مع المغزى الكامن للصورة، 
وإذا كانت الصورة اإليضاحية مرفقا هبا تعليقا، وشاهدها القارئ، فلن تكون هناك 
اللوم على  إلقاء  إلى  تكون هناك حاجة  فلن  ولهذا  فيها،  نتائج غير مرغوب  أي 
أحد، ولكن إذا كانت الصورة غير مرفق هبا أي تعليق، وهو ما يبدو متعارضا مع 
الممارسة الشائعة يف الصحافة حاليا، بإضافة تعليقات شارحة للصور اإليضاحية، 
باإلهمال  واهتامها  للوم  عرضة  تكون  ربما  الحالة،  هذه  يف  اإلعالم  وسائل  فإن 
إلخفاقها يف إضافة تعليق إلى الصور، ولذا ووفق نظرية السببية، فإن القارئ ربما 
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يظل يميل إلى إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وهو ما يعني توجيه اللوم إلى 
وسائل اإلعالم بزعم إهمالها.

وتكرار حدوث اإلهمال، وتسبب بعض وسائل اإلعالم يف سوء الفهم، يمكن 

أن يقود إلى  تصورات غير مستحبة عن وسائل اإلعالم ككل، ووفق محددات 
أن  يمكن  اإلعالم،  وسائل  يف  الثقة  عدم  أو  السلبي  المزاج  فإن  السببية،  نظرية 
يرتاكم لدى القارئ، وعلى المدى الطويل فإن استمرار هذه الموقف من جانب 
القارئ يمكن أن يؤثر سلبيا عل مصداقية وسائل اإلعالم، أما الصور اإليضاحية 
التي تبدو أقرب إلى الواقعية، فإن من المحتمل أن ترتك تأثيرا أكثر إيجابية، عن 

مصداقية وسائل اإلعالم، وذلك يف حالة اكتشاف واقعية تلك الصور.

***
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ثانيااً: اإلطار املعرفى للدراسة

1 ( وظيفة الصورة الصحفية �

تكتسب الصورة الصحفية أهميتها من خالل الوظائف االتصالية التي تحققها 
الحروف يف  قد تشرتك مع  الصحفية  الصورة  أن  استخدامها، ويرى صالح  أثناء 
نقل األخبار، أو تنفرد يف نقلها، وقد توضح بعض الجوانب يف التحقيقات التي 
يصعب التعبير عنها بالكلمات، كما أهنا تقدم مالمح لألشخاص الذين تتناولهم 
بنقل  تتمثل  وظيفتها  أن  آخرون  يرى  فيما  الصحفية)1(،  والموضوعات  األخبار 
الذي  األمر  أكثر جاذبية،  الصحيفة  المضمون، وجعل  تعزيز  أو  معين،  مضمون 
يعني أن الصورة الصحفية تؤدي عددًا من الوظائف اإلخبارية، والسيكولوجية، 

والتيبوغرافية والجمالية.)2( 

وتتميز الصورة الصحفية بقدرهتا على عزل لحظات معينة من الزمن وتجميد 
إبراز  يف  كبيرة  إعالمية  قيمة  يمنحها  ما  وهو  الظاهرة  انطباعاهتا  بكل  الحركة 
األخبار وتوضيح تفاصيلها وتأكيد وقوعها)3(، وتوثق الصورة الصحفية األحداث 
وترصدها، وتثير الكثير من األحاسيس، والخياالت، وتساعد يف استدعاء الماضي 
ومساعدته  خياله،  وتنشيط  مستقبله  يف  التفكير  من  المرء  تمكن  كما  ومعايشته، 

أشرف صالح )1987(: إخراج الصحف السعودية )القاهرة: الطباعي العربي للطبع والنشر والتوزيع(،   )1(
ص 99-98.

محمود علم الدين )1981(: الصورة الفوتوغرافية يف مجاالت اإلعالم )القاهرة: الهيئة المصرية العامة   )2(
للكتاب(، ص 35-33.

محمد سويلم نبهان )1984(: التصوير والحياة، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 75 مارس، ص   )3(
.134
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على التحرك عرب إطار زمني ممتد ومنفتح، ومن التفاعل مع أشخاص يوجدون 
يف أماكن بعيدة)1(، وهي ليست مجرد عنصر إلضفاء الجاذبية على الصفحات، 
وإنما تساعد القراء على فهم الموضوعات، توفر إحساسًا بالقرب، وتقدم دعوة 
للقارئ كي يأخذ مكانة يف الحدث، وتشير العديد من األبحاث إلى أن الصورة 
هي أفضل وسيلة لجذب انتباه القراء)2(، ويف ضوء ذلك يمكن النظر إلى وظائف 

الصورة الصحفية بأهنا ذات جانبين مهمين هما:)3( 

وظائف حمتوى الصورة الصحفية -

للمادة  معاين  وإضافة  األحداث،  نقل  يف  اإلخبارية  الوظيفة  تحقيق   )  1
الواقع  من  وتقربه  أكرب  مصداقية  وتكسبه  النص  قيمة  تعزز  التحريرية 

المنقول، بما يدعم تفهم القارئ للواقع المنقول واستيعابه لمعانيه.

2 ( تثبيت المعلومات يف ذاكرة القارئ تبعًا لدور المدخل البصري يف إدراك 
الصورة ثم العمل على تخزينها بما يؤدي إلى أن تكون المادة المحتوية 

على الصورة أكثر التصاقًا بالذهن من غيرها من المواد غير المصورة.

المادة  تستطيع  ال  الذي  األمر  صغير،  خرب  يف  أكثر  معلومات  تقديم   )  3
المكتوبة أداؤه. 

المنشورة،  بالمادة  لإلحاطة  القارئ  من  بذله  المطلوب  الجهد  تقليل   )  4
على العكس من المادة التحريرية المكتوبة التي تستدعي إعمال العقل 

بخيت، السيد )2008(، مرجع سابق، ص.  )1(
السيد حسن هبنسي )2000(، مرجع سابق، ص.  )2(

العيسى، شوقي )2011( : التصوير الصحفي: الكيفية والمفهوم، مركز الرافدين للدراسات والبحوث   )3(
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1716 :،اإلسرتاتيجية
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عن  والجمل  الكلمات  تعجز  قد  معاين  من  تثيره  ما  تخيل  يف  والذهن 
تصويرها للقارئ.

5 ( إمكانية أن تشغل الصورة حيزًا كموضوع، بما يعمل على إضفاء الحيوية 
والحركة على تغطيات الصحف لألحداث.

6 ( تنمية مواهب القراء يف دقة المالحظة من خالل سعيهم الكتشاف بعض 
الصور المنشورة، وتنمية مهارهتم يف التنبؤ ببعض األحداث.

الصور  مع  يحدث  كما  وذلك  بالصحف،  الخاصة  اآلراء  عن  التعبير   )  7
األفكار  مع  يتناسب  بما  تطوع  أن  يمكن  التي  الساخرة  أو  الشخصية 

واالتجاهات السائدة يف المواد الصحفية المصحوبة هبذه الصور.

8 ( التسلية واإلمتاع الفكري، ولذلك أصبحت الصورة قاسمًا مشرتكًا بين 
الصفحات واألبواب المختلفة يف الصحف.

وظائف شكل الصورة الصحفية: -

لجذب  بصرية  إخراجية  أشكال  تقديم  يف  البصرية  المداخل  استخدام   )  1
الوحدات  إبراز  يف  واستخدامها  الصحفية،  للموضوعات  القراء  انتباه 

الرئيسة يف الصفحات. 

التباين المطلوب إلنجاح عمليات تصميم  2 ( قدرة الصورة على إحداث 
الصفحات.

األخرى  الطباعية  العناصر  مع  الصفحة  عرب  الوظيفي  التوازن  أيجاد   )  3
كالعناوين واألرضيات غير البيضاء.
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4 ( دعم الصورة للتوجهات الهادفة إلى مراعاة حركة عين القارئ، كتحديد 
باتجاه  العين  حركة  وتوجيه  فيها،  المتضمنة  الشخصيات  نظر  اتجاه 

الوحدات الطباعية األخرى.

يف  البهجة  وإثارة  النظر،  استيقاف  يف  تسهم  الصورة  يف  جمالية  القيم   )  5
الصور  هذه  تعكسه  لما  الجمالية  الصور  استخدام  مع  خاصة  النفوس 
من الجوانب الجميلة يف الحياة المعاشة ، وهي هبذا تعتمد على إضاءة 
والحركة  الحيوية  إضفاء  على  تعمل  كما  المختلفة،  الصفحة  جوانب 

عليها، بما يقضي على الرتابة والجمود.

الصحافة  مجال  يف  الصحفية  الصورة  تؤديها  التي  واألدوار  الوظائف  هذه 
المطبوعة، يتطلب من القائمين باالتصال يف الصحف المطبوعة جهدًا مضاعفًا 
الستخدام الصورة بصورة تحقق وظائفها وتأخذ يف الوقت نفسه باالعتبار الكيفية 
التي يدرك هبا القراء الصورة ودوافعهم وتفضيالهتم لها، وهو ما يسهم يف إيجاد 
توازن وظيفي للصحافة المطبوعة يمنحها المزيد من القدرة التنافسية مع طيف 

واسع من وسائل اإلعالم األخرى.

2 ( قراءة الصورة الصحفية: �

دالالهتا،  توصيل  يف  اللفظية  غير  الرموز  على  تعتمد  بصرية  لغة  الصورة 
وتعتمد قراءة الرسائل المصورة على فهم العالقة بين األشياء كما هي يف الواقع 

ونظام اإلشارات الذي يجعل هذه الرسائل البصرية لها معاين مفهومة.

ويرى روالن بارث أن هناك مرحلتين أساسيتين لفهم الصورة الفوتوغرافية: 
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املرحلة األوىل، وهي: قراءة المعنى اإلشاري وفيها يتم وصف العالقة بين الدال 
وهو المفهوم الطبيعي لإلشارة المتمثل يف الصورة وعناصرها الحسية، والمدلول 
وهو المفهوم الذهني لفحوى الرسالة المتمثل بما يعنيه موضوع الصورة بالنسبة 

لمن يشاهدها.

العالقة  المعنى اإليحائي للصورة من خالل فهم  املرحلة الثانية، وهي: قراءة 
ففي  المفسر،  والشخص  األولى  المرحلة  يف  المنجز  والموضوع  اإلشارة  بين 
عن  سواء  للصورة)1(  اإليحائي  المعنى  تحديد  يف  اإلنسان  يتدخل  المرحلة  هذه 
طريق اختيار المعالجة أو التأطير وطريقة العرض إلنتاج الصورة من قبل القائم 
باالتصال، أم من خالل البناء المعريف للمتلقي الذي يحدد بدوره دالالت ومعاين 
الصورة يف ضوء قيمه ومعارفه التي ربما اختلفت عن المعنى المراد إيصاله من 
قبل منتج الصورة، بل إن تفسير معنى الصورة يتباين من شخص آلخر طبقًا لبنائه 
المعريف الذي يتأثر بالتنشئة االجتماعية وغيرها من عوامل بناء المخزون المعريف 
المواقع  بتغير  للفرد  بالنسبة  يتغير  إنه  بل  آلخر؛  شخص  من  يختلف  قد  الذي 

واألدوار والخصائص والسمات العامة واالجتماعية للفرد نفسه)2(.

يعتمد الفرد يف قراءته للصورة بمرحلتيها اإلشارية واإليحائية على العملية 
وتمثيل  والتذكر،  والوعي،  االنتباه،  تتضمن  التي  المعريف  للنشاط  اإلدراكية 
وحاجاته،  وبيئته  للفرد  تعود  ذاتية  بعوامل  اإلدراك  عملية  وتتأثر  المعلومات، 

فيالدلفيا  مؤتمر  ىف:   سميوطيقي،  تحليل  الفوتوغرافية:  الصورة  قراءة   :  )2008( الحسني  عبدالمنعم   )1(
دار  الهاشمية،  األردنية  المملكة  فيالدلفيا،  جامعة  منشورات  الفنون،  يف  الصورة:  ثقافة  عشر  الثاين 

مجدالوي للنشر والتوزيع، ط1 ص 127.
محمد عبدالحميد، ، و السيد هبنسي )2004(: تأثيرات الصورة الصحفية: النظرية والتطبيق، )القاهرة:   )2(

عالم الكتب(، ص 17.
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وعوامل خارجية تعود لمثير اإلدراك ذاته كاللون والحجم والموضوع والسرعة؛ 
فاالنتباه تركيز الجهد العقلي على مثيرات بعينها يتم اختيارها من بين العديد من 
المثيرات التي يتعرض لها اإلنسان فيركز انتباهه بصورة انتقائية على ما يريد رؤيته 
مع مالحظة تأثير الحاجات والميول والقيم على االنتباه، ثم تأيت عملية الوعي التي 
تعتمد بشكل كبير على االنتباه إذ يسمح االنتباه أو يمنع دخول المثيرات إلى دائرة 
الوعي حيث تقع أحداث عديدة يف كل لحظة لكن القليل منها يبقى يف الوعي، ثم 
يأيت دور الذاكرة التي تتضمن عمليات الحفظ والتعرف واالستدعاء حيث تخضع 
المثيرات يف هذه المرحلة لفك رموز المعاين ومقارنتها بخربات مماثلة يف الذاكرة 
الماضية  المواقف  مقارنة  تتضمن  التي  المعلومات  تمثيل  مرحلة  معها  لتبدأ 
إلى  المعاين وتحويلها  إدراك  النهاية  تعني يف  تفسيرات  إلى  للوصول  بالحاضرة 

قيم معرفية تختزن يف البناء المعريف لإلنسان.

ووفقًا للنظريات المفسرة لعمل الذاكرة البشرية وأنماط تمثيل المعلومات 
اللفظية والمرئية، فإن األنماط المختزنة يف الذاكرة طويلة المدى للمرئيات – من 
االتصالية  الرسائل  فهم  القارئ  على  تسهل  – قد  واألحداث  األشخاص  صور 
إذا  يرتبط هبا من محتوى، وذلك  وما  الصور  يتلقاها عرب صحيفته، خاصة  التي 
هبا  والمرتبطة  المرتابطة  والمرئيات  للمعلومات  وردها  بتفسيرها  القارئ  قام 

والمختزنة يف ذاكرته وبنائه المعريف.

القراء  بحسب  واحد  معنى  على  يقتصر  وال  معاين  عدة  النص  يحمل  وكما 
الذين يتعرضون له، فإن الصور هي األخرى قد تحمل عدة معان.)1( 

قاسم سيزا )2002( : القارئ والنص والعالمة والداللة )القاهرة: المجلس األعلى للثقافة( ص213.  )1(
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ككل  للصحيفة  المرئي  الشكل  على  القراء  فعل  رد  وقياس  دراسة  تتطلب 
ورصد حركة عين القارئ عرب صفحة المطبوع وانتقالها من عنصر لفظي »عناوين 
فائقة  قياس  أجهزة  إلى  وأرضيات  ورسوم  صور  بصري  عنصر  إلى  ونصوص« 
ومعامل تجريبية خاصة توضح المسار البصري لعين القارئ عرب المجال المرئي 
للصحيفة، ويف تناولهم إلدراك المخ البشري للصورة ذهب بعض التيبوغرافيين إلى 
أن المخ ال يدركها كاملة، بل إن العين تمسح منها جزءًا بعد اآلخر يف حدود ثالث 
درجات أيضًا لكل جزء، ويتحدد ترتيب هذه األجزاء وفقًا التجاه الحركة داخل 
الصورة،  أجزاء  مسح  هبا  تبدأ  أن  على  العين  اعتادت  التي  النقطة  ووفق  الصورة، 

وكذلك وفق مدى اهتمام القارئ بمشاهدة تفصيالت الصورة من عدمه.)1(

ويذهب البعض إلى أنه من خالل النظام المعريف نتعرف على أشكال األشياء 
وأنماطها بل إننا نقوم يف بعض األحيان بسد الفجوة البصرية فيما نتعرض له من 
صور وأشكال من خالل عمليات منطقية وعند الضرورة نقوم باإلكمال الضروري 

للنمط الخاص بالصفحة الكلية التي نقوم بالنظر إليها.)2(

واستنادًا إلى ما سبق ذكره عن العمليات الذهنية التي يؤديها العقل البشري يف 
التعامل مع المثيرات البصرية فإن قراءة الصورة الصحفية من قبل القراء خضعت 
فمن  الصورة،  قراءة  لمستويات  الباحثون عدة تصورات  فيها  قدم  لعدة دراسات 
الذي  العد  بمستوى  تبدأ  لقراءهتا  مستويات  ثالث  وجود  إلى  يشير  من  الباحثين 

العملية  والتطبيقات  النظرية  األسس  الصحفي  اإلخراج   :)2001( درويش  شريف  صالح،  أشرف   )1(
)القاهرة: دار النهضة العربية( ص36.

جيلين ويلسون، سيكولوجية فنون األداء، ترجمة د. شاكر عبدالحميد، مراجعة د. محمد عناين، الكويت،   )2(
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عدد 258، يونيو 2000، ص 53-52.
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يصف  وفيه  الوصف  مستوى  ثم  محتوياهتا،  فيعد  الصورة  الشخص  فيها  يرى 
يقوم  وفيه  بالتفسير  وتنتهي  وصفاهتا،  أجـزائها  مالمح  مبينـًا  الصـورة  عناصر 
ويحدد  واحد،  بمفهوم  معًا  فيربطها  الصورة  عناصر  بين  عـالقة  بإيجاد  المرء 
التعرف، والتحليل،  الصورة هي:  لقراءة  أربعة مستويات   (Lacy: 1987) ليسي 
والتفسير، والتقويم)1(، بينما يتبنى عبد المنعم)2( تصورًا لمستويات قراءة الصورة 
أو البصريات بصفة عامة مكونًا من سبعة مستويات هي: التعرف وذلك بالتعرف 
المثير  عناصر  بوصف  والوصف  وتسميتها،  وعدها  البصري  المثير  عناصر  على 
البصري  المثير  عناصر  بتصنيف  وذلك  والتحليل  تفصيالته،  وتحديد  البصري 
وتجميعها وتحديد موقعها يف شبكة معلوماته المعرفية واستدعاء الخربات السابقة 
المرتبطة هبا، ومستوى الربط والرتكيب وذلك بربط عناصر المثير البصري بعضها 
ببعض، ويحاول وضع فروض واقرتاحات للمعاين التي يمكن استخالصها عند 
واستخالص  التفسير  ومستوى  متكامل،  كل  يف  بعضها  مع  العناصر  هذه  تركيب 
المستخلص  للمعنى  لالفرتاضات  الالزمة  التفسيرات  بتقديم  وذلك  المعنى 
المصورة  الرسالة  تحمله  الذي  المعنى  باستخالص  يتعلق  قرار  إلى  ويتوصل 
وما يرتبط بذلك من مفاهيم، ومستوى اإلبداع ويتم بتوظيف المعنى والمفاهيم 
تغيرات  شكل  على  ذلك  ويظهر  عديدة  مواقف  يف  الستخدامها  المستخلصة 
سلوكية، أما المستوى السابع فهو النقد الذي يوجه للمثير البصري من كل جوانبه 

مع تقديم االقرتاحات التي تتعلق بتطوير ذلك المثير.

دراسة  تعليمية:  وسيلة  بوصفها  األطفال  لدى  الصورة  قراءة  مهارة   :  )2008( صالح   الفرا  إسماعيل   )1(
النظري، الصورة والرتبية، ، منشورات  الثاين عشر، ثقافة الصورة: اإلطار  ميدانية، ىف: مؤتمر فيالدلفيا 

جامعة فيالدلفيا، المملكة األردنية الهاشمية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط1 ص 149.
على عبدالمنعم محمد  )2000(: الثقافة البصرية) القاهرة: دار البشرى(، ص 93-92.  )2(
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تحليلية  مناظير  لعدة  قراءهتا  عند  تخضع  اإلعالمية  الصورة  فإن  وبالتالي 
واالنطباعات  للصورة  الفردي  التقييم  يعكس  الذي  الشخصي  المنظور  منها: 
الذي  التاريخي،  والمنظور  للفرد،  واإلعالمية  التعليمية  الخلفية  على  القائمة 
يحلل الصورة يف إطار سياقها التاريخي، والمنظور التقني الذي يحلل الصورة من 
يقيم االستخدام والتأثيرات  الذي  الفنية، والمنظور األخالقي  جوانبها وأبعادها 
األخالقية للصورة، والمنظور الثقايف الذي يعنى بتحري الرموز واألبعاد الداللية 
داخل الصورة، وأخيرًا المنظور النقدي، الذي يعنى بتقييم االستخدام اإلعالمي 

من قبل وسيلة ما والعاملين هبا للصورة وطرق التعامل معها.)1( 

وعليه فإن النظام البصري يمد الجمهور بكمية غير محدودة من المعلومات 
تعارضت  ما  إذا  يراه  ما  تصديق  إلى  القارئ  ويميل  اللفظي  بالنظام  مقارنة 
المعلومات الحسية وهو ما زاد من مكانة الصورة الصحفية كأداة إعالمية أكدهتا 
األبحاث التي أشارت إلى أن 75% من قراء الصحف يالحظون الصورة، وأكثر 
من 50% يالحظون العناوين الرئيسة، وأن 29% يلفت نظرهم تعليقات الصور، 
القراء، مما يعني أن  انتباه  التحريري على ما نسبته 25% من  النص  بينما يقتصر 
انتباه القراء، كما أن الصور المصاحبة للمادة  الصورة هي أفضل وسيلة لجذب 

التحريرية تعزز وتقوي مستوى تذكر الموضوعات.)2( 

(1) Lester. P. M.: Visual Communicatin: Images with Images (Washington: 
Wadworth Publishing Compang, 2006).

الجمهور  بين  المصرية  الصحف  يف  اإلخبارية  الصور  انتقاء  :معايير   )2000( هبنسي  حسن  السيد   )2(
العدد األول  العام،  الرأي  المصرية لبحوث  المجلة  والمصورين والمخرجين: دراسة  ميدانية مقارنة، 

يناير، ص 159.
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وإذا كان رونالد بارث )Ronald Barthes( قد ذهب إلى أن الصورة تحمل 
نوعين من الدالالت، أولهما: داللة مباشرة واضحة، وثانيهما: داللة مستنبطة، 
الثقافية والمعرفية، فإن ذلك يعد  بناء على خلفيته  القارئ من الصورة  يستنبطها 
مدخالً مهمًا يجب أن يعيه المخرج الصحفي والمصور ومحرر الصور عند اختيار 
واختالفهم  للصور  تلقيهم  يف  القراء  تباين  لمعرفة  بصحيفته،  صور  من  ينشر  ما 
بدائل  للصور وتقديم  دقيقًا  اختيارًا  يستوجب  به من معان وهذا  فيما يخرجون 
لها والستخدامها، فإذا كان بإمكان المصور والمخرج الفني وضع صور مكربة 
أو مصغرة مقربة جدًا أو متوسطة البعد أو القرب فإن هذا سيثير تساؤالت أخرى 
عديدة تتعلق بمدى تفسير القارئ للمعنى المستنبط من هذه الصورة مع كل بديل 
تستخدم به )قريبة/ متوسطة/ بعيدة/ مصغرة/ مكربة( كما أن ذلك سيؤدي إلى 

تعدد المعاين المستنبطة من هذه الصور دون شك لدى القارئ.)1( 

االتصال  عملية  أطراف  بين  وصل  كحلقة  يقف  الصحفي  المخرج  وألن 
المطبوع، فالبد أن يعي هذه العوامل المتشابكة والمؤثرة يف تلقي الصورة والنص، 
والصحيفة ككل، من خالل طرح رؤى إخراجية وتصميمية، ومعالجات رقمية 
تسهم يف رفع القدرات اإلدراكية لدى القراء، وتحقق يف الوقت نفسه الهدف من 
التمثيل  المعريف  وراء صدور أي مطبوع، بما يتجاوز مجرد قراءته إلى حدوث 

للمحتوى عند مستويات االنتباه والفهم والتذكر.

ويف هذه الحالة لن ينظر إلى الصورة على أهنا كل منفصل عن النص، ولن 

االنتباه  للصحيفة على  المرئي  الشكل  لعناصر  الرقمية  المعالجة  تأثير  محمود، سمير محمد )2004(   )1(
وتذكر القراء لألخبار، مرجع سابق، ص.
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ينظر للنص على أنه يف مرتبة أقل من الناحية اإلدراكية عن الصورة،)1( بل سيتكامل 
وإدراكية  وقارئية  مهنية  ومعايير  ضوابط  وفق  رقميًا  المعالجة  والصورة  النص 

محددة لتحقيق الهدف نفسه.

باعتبارها  ليس  الصور  إلى  ينظرون  الصحف  يف  المسؤولون  يجعـل  ما  وهـو 
فهم  على  القراء  لمساعدة  وإنما  الصفحات  على  الجاذبية  إلضفاء  عنصـر  مجرد 
الموضوعات وحثهـم على قراءة أكثر عمقًا بتقديم معلومات مصورة واضحة بتأثير 

درامي يوفر إحساسًا بالقرب ويقدم دعوة للقارئ كي يأخذ مكانه يف الحدث.

***

(1) Bal. M., Reading Rembrandt: Beyond The Word- Image Opposition (Com-
bridge: Combridge University Press, 1991) P. 28.
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ثالثااً: الدراسة امليدانية

1 ( اإلجراءات املنهجية للدراسة: �

نوع الدراسة ومنهجها:  �

بوصف  تسمح  التي  الوصفية  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وتحليل الظاهرة المدروسة، وقد وظفت المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات 
حيث  اإلعالمية،  الدراسات  يف  المتبع  االستبانة  أداة  باستخدام  الميداين  المسح 
يتيح للباحث استخدام الطرق واألساليب اإلحصائية للتعرف على الكيفية التي 
يستخدمها قراء الصحف المطبوعة يف إدراكهم للصور الصحفية واألسباب التي 
وتحدد  المدروسة  الظاهرة  تصف  أنماط  تحديد  يف  يسهم  بما  لقراءهتا  تدفعهم 

أوجه العالقة بين متغيراهتا.  

جمتمع الدراسة وعينتها: �

تم تطبيق هذه الدراسة على قراء الصحف السعودية الذين يعيشون يف مدينة 
المجتمع  هذا  من  طبقية  عشوائية  عينة  سحب  وتم  للبحث،  كمجتمع  الرياض 
قوامها )474( مفردة استند سحبها على المستوى التعليمي والوظيفي كأسلوب 

للوصول إلى العينة فاختار الباحث العينة وفق التقسيم التالي:

طالب  من   )22-18( بين  ترتاوح  أعمارهم  ممن  فأقل  الثانوية  حملة   )  1
يف  األولى  المستويات  وطالب  الثانوي  الثالث  المستوى  وطالبات 

المرحلة الجامعية.

من   )27-23( بين  ما  ترتاوح  أعمارهم  ممن  الجامعية  الشهادة  حملة   )  2
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والمدرسين  العام  القطاع  وموظفي  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب 
والمدرسات.

الماجستير والدكتوراه ممن أعمارهم ترتاوح ما بين )32-28(   3 ( حملة 
وما بين )33-37( ومن أعمارهم )38( فأكثر من أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين، وطالب وطالبات الدراسات العليا.  

مدارس  قائمة  من  عشوائية  عينة  اختيار  تم  العمرية  الفئات  هذه  ضوء  ويف 
المرحلة الثانوية واألقسام يف الجامعات يف مدينة الرياض.

بلغت  حيث  متقاربة  بنسب  واإلناث  الذكور  على  العينة  هذه  توزعت  وقد 
نسبة الذكور )47.3%( يف حين كانت نسبة اإلناث أكثر قليالً )52.7%(، وقد 
كان ما يقرب من ثلث العينة من الفئة العمرية ما بين 23 و27 عامًا تلتهم الفئة 
العمرية بين 18 و22 بنسبة )27%( و )20%( منهم تراوحت أعمارهم بين 28 
و32 عامًا، وأما الفئة العمرية ما بين 32 و37 فبلغت )12.9%( وكانت النسبة 
العينة على  أفراد  بلغت )11.6%( وتوزع  التي  فأكثر  أعمارهم 38  األقل ممن 
الجامعة )%63.1(  الشهادة  نسبة من يحملون  بلغت  التعليمي حيث  المستوى 
وحملة الشهادة الثانوية فأقل بنسبة مقدارها )18.4%( وجاء حملة الشهادة فوق 

الجامعية بنسبة مقاربة هي )%18.6(.

أداة مجع البيانات: �

يف  األنسب  باعتبارها  معلوماهتا  لجمع  أداة  االستبانة  الدراسة  استخدمت 
يعرب  بما  الظاهرة  لمتغيرات  الكمي  للتحليل  المسحية  الدراسة  أهداف  تحقيق 

عنها بصورة موضوعية. 
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2 ( نتائج الدراسة امليدانية: �
قراءة الصورة الصحفية من قبل جمهور الصحف المطبوعة:* 

1 ( تفاعل القراء مع الصورة الصحفية: �

جدول رقم )1(
التحليل العاملي ملؤشرات قياس تفاعل القراء مع الصورة الصحفية

12345مؤشرات التفاعل مع الصور الصحفية

0.479تساهم يف زيادة اهتمامك مبوضوع املادة الصحفية.

0.700تزيد من ثقتك يف تناول الصحيفة للقضايا اليت تنشرها.

0.638جتعلك ترى الصحيفة أكثر قربا من احلدث.

0.456تدفعك لقراءة تفاصيل املوضوع املنشور.

0.686تعرب عن جوانب املوضوع بكفاءة عالية.

0.479ختتصر وقتك حبيث ل حتتاج لقراءة تفصيلية للموضوع الصحفي.

0.674تساهم يف تبنيك لقضايا وأفكار املوضوع الذي تطرحه الصحيفة.

0.663جتذب انتباهك للموضوع الصحفي.

0.750تساهم يف سرعة فهمك املوضوع الصحفي وإدراكه.

0.585تساعدك على تذكر املوضوع الصحفي املصاحب للصورة.

0.572تؤدي إىل سرعة وصولك للموضوعات اليت تهتم بها.

0.739تربط بني الصورة والشرح املكتوب املصاحب هلا.

0.666تربط بني الصورة والعناوين الرئيسة للمادة املصاحبة.

0.624تربط بني الصورة ومنت املادة الصحفية.

0.673تهتم جبودة الصورة وإخراجها أكثر من مضمونها.

0.595تهتم بدرجة واقعية الصورة وصدقها.

0.692تربط بني عناصر الصورة وحتلل األبعاد اليت ترمي إليها.

0.506تركز على األشخاص املوجودين بالصورة.

0.786تهتم باملوضوع الرئيس للصورة بغض النظر عن تفاصيلها الدقيقة.

14.8513.1410.188.116.68الثقل

52.97جمموع الثقل
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المقياس  أن  إلى   )1( رقم  السابق  جدول  يف  المعروضة  النتائج  أشارت 
الذي استخدمته هذه الدراسة واشتمل على تسعة عشر مؤشرا قد قاس ما نسبته 
التحليل  نتائج  وأشارت  الصحفية،  الصورة  مع  التفاعل  مفهوم  من   )%97،52(
العاملي إلى أن هذه المؤشرات تنتمي لخمسة محاور، تكون المحور األول من 
سبعة مؤشرات هي: تساهم يف زيادة اهتمامك بموضوع المادة الصحفية، وتزيد 
من ثقتك يف تناول الصحيفة للقضايا التي تنشرها، وتجعلك ترى الصحيفة أكثر 
قربا من الحدث، وال تحتاج لقراءة تفصيلية للموضوع الصحفي، وتساهم يف تبنيك 
لقضايا وأفكار الموضوع الذي تطرحه الصحيفة، هذه المؤشرات كونت محورا 
التوظيف  »تحقيق  الباحث  عليه  أطلق  وقد  الخمسة،  المحاور  بين  األقوى  هو 

المهني للصورة«، وفسر ما نسبته )14.85%( من مفهوم التفاعل مع الصورة.

أربعة  من  الصحفية  الصورة  مع  التفاعل  مفهوم  يف  الثاين  المحور  وتشكل 
مؤشرات أطلق عليه الباحث »جذب االنتباه«، وحصل على ثقل قريب من ثقل 
المحور األول بلغت نسبته )13.14%(، وهذه المؤشرات هي: تجذب انتباهك 
وإدراكه،  الصحفي  الموضوع  فهمك  سرعة  يف  تساهم  الصحفي،  للموضوع 
تساعدك على تذكر الموضوع الصحفي المصاحب للصورة، وتؤدي إلى سرعة 

وصولك للموضوعات التي هتتم هبا.  

ثالثة  من  فتشكل  العاملي  التحليل  نتائج  أظهرته  الذي  الثالث  المحور  أما 
وتربط  لها،  المصاحب  المكتوب  والشرح  الصورة  بين  تربط  هي:  مؤشرات 
ومتن  الصورة  بين  وتربط  المصاحبة،  للمادة  الرئيسة  والعناوين  الصورة  بين 
بين الصورة والنص  الباحث على هذا المحور »الربط  المادة الصحفية، وأطلق 

الصحفي« وحصل على ثقل بلغت نسبته )%10.18(.
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على  الصورة  مع  التفاعل  مفهوم  اشتمال  العاملي  التحليل  نتائج  وبينت 
محور رابع أطلق عليه الباحث »تحليل عناصر الصورة الصحفية« وحصل على 
ثالثة مؤشرات هي:  المحور من  نسبته )8.11%(، وقد تشكل هذا  بلغت  ثقل 
هتتم بجودة الصورة وإخراجها أكثر من مضموهنا، وهتتم بدرجة واقعية الصورة 

وصدقها. تربط بين عناصر الصورة وتحلل األبعاد التي ترمي إليها.

وأطلق الباحث على المحور الخامس يف مفهوم التفاعل مع الصوره »النظرة 
وقد   ،)%6.68( نسبته  بلغت  ثقل  على  وحصل  الصورة«  لشخصيات  العامة 
الموجودين  األشخاص  على  الرتكز  وهما:  مؤشرين  من  المحور  هذا  تشكل 

بالصورة، وهتتم بالموضوع الرئيس للصورة بغض النظر عن تفاصيلها الدقيقة.

جدول رقم )2(
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليااً حملاور التفاعل مع الصور الصحفية 

الحنراف املعيارياملتوسط احلسابينوع التفاعل مع الصور الصحفيةم

3.380.570جذب النتباه والفهم والتذكر1

3.290.535النظرة العامة لشخصيات الصورة2

3.230.578الربط بني الصورة والنص الصحفي3

3.170.524حتقيق التوظيف املهين للصورة4

3.040.628حتليل عناصر الصورة الصحفية5

3.22املتوسط العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات
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مصدرًا  باعتباره  الصحفية  الصورة  مع  القراء  تفاعل  محاور  استعراض  بعد 
النتائج  أشارت  الصحفية،  الصورة  تجاه  الذهنية  العمليات  على  للحكم 
الدراسة  عينة  السعودية  الصحف  قراء  أن  إلى   )2( رقم  الجدول  يف  المعروضة 
متوسطها  بلغ  عالية  بصورة  الخمسة  بمحاورها  الصحفية  الصور  مع  يتفاعلون 
العام )4.00/3.22( وهذا يعني أن الصورة الصحفية تشكل أهمية لدى القراء 
القراء  أن  التفاعل  لهذا  التفصيلة  النتائج  وأظهرت  مؤثرة،  اتصالية  رسالة  وذات 
يستمتعون بالتعامل مع الصور الصحفية باعتبارها مادة جاذبة النتباههم، وتساهم 
يف سرعة فهم الموضوع الصحفي وإدراكه وتذكره، وتؤدي إلى سرعة الوصول 
للموضوعات التي يهتمون هبا؛ فتشير نتائج درجات التحقق )جدول رقم 2( إلى 
أن هذا المحور قد جاء يف المرتبة األولى بين محاور التفاعل مع الصورة الصحفية 

بمتوسط قدره )3.38(.  

الشخصيات  الرتكيز على  الصحفية من خالل  الصورة  مع  القراء  تفاعل  أما 
تفاصيلها  عن  النظر  بغض  للصورة  الرئيس  بالموضوع  وربطها  الصورة  داخل 
الدقيقة فقد جاء  بالمرتبة الثانية بمتوسط قدره )3.29(، ويف تفاعل أكثر عمقًا 
يف قراءة الصورة يربط القراء بين الصورة والنص الصحفي بمستوى تحقق جاء 
والشرح  الصورة  بين  عالقة  إيجاد  خالل  من  العينة  أفراد  لدى  الثالثة  بالمرتبة 
بمتوسط  الصحفي  الموضوع  ومتن  الصحفية  المادة  وعناوين  لها  المصاحب 
قدره )3.23( أما المحور الخاص بالوظيفة المهنية للصورة الصحفية؛ فقد جاء 
 )3.17( مقداره  بمتوسط  الرابعة  بالمرتبة  الصحف  قراء  من  العينة  أفراد  لدى 
أنه  رغم  القراء  لدى  التحقق  درجة  حيث  من  المحور  هذا  تأخر  تفسير  ويمكن 
يمثل مرتكز الوظيفة االتصالية للصورة نتيجة الستخدامات الصورة يف الصحف 
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التي ربما طغى عليها استخدام الصور الشخصية أكثر من الصور الموضوعية التي 
هي األقرب لمهنية الصورة، ويف المرتبة الخامسة جاء المحور الخاص بتحليل 
عناصر الصورة الذي بلغ مقدار تحققه لدى أفراد العينة )3.04(، وقد جاء يف 
المرتبة األخيرة لما يحتاجه هذا المحور من جهد أكرب يف قراءة الصورة من قبل 

الجمهور ووقت أطول لقراءة تفاصيل الصورة.

2 ( دوافع الهتمام بالصورة الصحفية: �

جدول رقم )3(
التحليل العاملي ملؤشرات قياس دوافع الهتمام بالصورة

12دوافع الهتمام بالصورة الصحفية

0.656دقة الصورة ووضوح تفاصيلها.

0.787مجالية الصورة وألوانها.

0.809متيزها بالتباين بني مناطق الظالل ومناطق اإلضاءة العالية.

0.452قلة مكونات الصورة وتركيزها على عنصر حمدد.

0.759سهولة وسرعة التعرف على مضمون الصورة.

0.719قرب موضوع الصورة من اهتماماتك.

0.677وجود شرح أو تعليق مصاحب هلا.

25.14%27.72%الثقل

52.86%جمموع الثقل
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عينة  القراء  اهتمام  دوافع  قياس  لمؤشرات  العاملي  التحليل  نتائج  تشير 
الدراسة بالصور الصحفية  المعروضة يف الجدول السابق رقم )3( أن مؤشرات 
هذا المقياس والبالغ عددها سبعة مؤشرات قد قاست ما نسبته )52.86%( من 
بالصورة،  لالهتمام  الدراسة  عينة  السعودية  الصحف  قراء  تدفع  التي  األسباب 
ودلت النتائج إلى أن هذه المؤشرت تصنفت على محورين فقط تكون المحور 
األول من أربعة مؤشرات هي: دقة الصورة ووضوح تفاصيلها، وجمالية الصورة 
وقلة  العالية،  اإلضاءة  ومناطق  الظالل  مناطق  بين  بالتباين  وتميزها  وألواهنا، 
الباحث »جودة  أطلق عليه  الصورة وتركيزها على عنصر محدد، وقد  مكونات 
القراء  اهتمام  دوافع  من   )%27.72( نسبته  ما  وفسر  الفني«  وجمالها  الصورة 
بالصورة الصحفية، أما المحور الثاين فقد تكون من ثالثة مؤشرات هي: سهولة 
اهتمامات  من  الصورة  موضوع  وقرب  الصورة،  مضمون  على  التعرف  وسرعة 
الباحث  عليه  أطلـق  وقد  للصورة،  مصـاحب  تعليـق  أو  شرح  وجود  القراء، 
دوافع  من   )%25.14( نسبته  ما  وفسر  الوظيفي«  ومحتواها  الصورة  »مضمون 

اهتمام القراء بالصورة الصحفية.

وقاست الدراسة يف ضوء هذين المحورين المفسرين للدافعية درجة تحقق 
هذه الدوافع لدى أفردا العينة، فأظهرت النتائج يف الجدول رقم )4( أن مستوى 
دافعية أفراد العينة نحو قراءة الصورة واالهتمام هبا عال جدًا بلغ متوسطه العام 
باعتبارها رسالة  الصور  الصحف على  اعتماد  أن  يعني  )4.00/3.36( وهذا 
اتصالية مستقلة أو مصاحبة للنص الصحفي مصدرًا مهمًا يف دفع الجمهور لقراءة 
القراء بالصورة الصحفية،  الصحيفة وتفضيلها، وبصورة تفصيلة لدوافع اهتمام 
الدوافع المرتبطة بمضمون الصورة ومحتواها  نتائج الدراسة على أن  فقد دلت 



قراءة اجلمهور للصورة يف الصحف املطبوعة والعوامل املؤثرة فيها

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

435إهداء حمدود التداول

الوظيفي وقرب موضوعها من اهتمامات القراء، ووجود شرح أو تعليق مصاحب 
لها، هو األكثر دفعًا للقراء عينة الدراسة لقراءة الصورة بمتوسط قدره )3.48(، 
الفني ودقتها، وقلة مكوناهتا وتركيزها  بينما مثل محور جودة الصورة وجمالها 

على عنصر محدد يف المرتبة الثانية بمتوسط مقداره )3.25(.

جدول رقم )4(
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليااً لدوافع الهتمام بالصور الصحفية 

الحنراف املعيارياملتوسط احلسابيالدوافعم

3.480.521مضمون الصورة وحمتواها الوظيفي1

3.250.522جودة الصورة ومجاهلا الفين2

3.36املتوسط العام

* المتوسط الحسابي من 4 درجات.
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3 ( أنواع الصور الصحفية املفضلة: �

جدول رقم )5(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها

تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول أنواع الصور األكثر تفضيالً لهم

بدرجة أنواع الصور الصحفية املفضلةم
قوية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
املتوسط ل حيدثضعيفة

احلسابي
الحنراف 

الرتتيباملعياري

صور املوضوعات واألحداث1
 30914322ت

3.610.581
%65.230.24.6 

الكاريكاتري2
259141677ت

3.380.782
%54.629.714.11.5

الصور اجلمالية والتشكيلية.3
1941539532ت

3.070.943
%40.932.320.06.8

صور الشخصيات.4
16718810118ت

3.060.854
%35.239.721.33.8

الرسوم البيانية واجلداول واألرقام5
9916514763ت

2.630.965
%20.934.831.013.3

* المتوسط الحسابي من 4 درجات

تشير نتائج الدراسة المعروضة يف الجدول السابق رقم )5( أن قراء الصحف 
مقداره  بمتوسط  األولى  بالدرجة  واألحداث  الموضوعات  صور  يفضلون 
مقداره  بمتوسط  الكاريكاتير  صور  الثانية  بالدرجة  يفضلون  بينما   )3.61(
العينة  أفراد  لدى  الثالثة  المرتبة  والتشكيلة  الجمالية  الصور  واحتلت   )3.38(
الشخصيات  صور  القراء  فضل  الرابعة  المرتبة  ويف   )3.07( مقداره  بمتوسط 
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الخامسة  بالمرتبة  يفضلون  هم  أن  إلى  القراء  وأشار   )3.06( مقداره  بمتوسط 
واألخيرة الرسوم البيانية والجداول واألرقام بمتوسط مقداره )2.63(. 

4 ( العوامل املؤثرة على التفاعل مع الصور الصحفية: �

اختربت الدراسة العوامل المؤثرة على تفاعل القراء مع الصورة الصحفية وفقًا 
للمتغيرات  المتعدد  االنحدار  معامل  باستخدام  الخمسة،  التفاعل  هذا  لمحاور 
تفضيل  وهي:  الصحفية،  الصور  ألنواع  القراء  تفضيالت  يف  المتمثلة  اإلعالمية 
الجداول  و  الرسوم  الموضوعات، وتفضيل  الشخصيات، وتفضيل صور  صور 
ومتغيرات  الجمالية،  الصور  وتفضيل  الكاريكاتير،  صور  وتفضيل  واألشكال، 
دافعيتهم نحو قراءة الصور الصحفية وهي: مضمون الصورة ومحتواها الوظيفي، 
وجودة الصورة وجمالها الفني، والمتغيرات الوسيطة المتمثلة يف العمر، والتعليم، 

والنوع وجاءت نتائج االختبار وفقًا لمحاور التفاعل مع الصورة كما يلي:
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حمور: جذب االنتباه والفهم والتذكر -

جدول رقم )6(
معامل الحندار للعوامل املؤثرة على التفاعل مع الصورة الصحفية

 يف حمور جذب النتباه والفهم والتذكر

العوامل املؤثرةم
دللة الحندار

الدللةβtالدللة
R2F

تفضيل صور الشخصيات1

0.20825.8350.000

0.1042.4880.013
0.1403.2140.001تفضيل صور املوضوعات2
تفضيل الرسوم واجلداول 3

واألشكال

0.1222.8830.004

مضمون الصورة وحمتواها 4

الوظيفي

0.2425.3720.000

0.1593.5110.000جودة الصورة ومجاهلا الفين5
العمر6
التعليم7
ذكر8
أنثى9
تفضيل صور الكاريكاتري10
تفضيل الصور اجلمالية11

دلت نتيجة خط االنحدار للعوامل المؤثرة على محور حذب االنتباه والفهم 
والتذكر المعروضة يف جدول )6( على وجود تأثير دال لعدد من العوامل مؤكدة 
أن هذا الخط ليس صفرًا، فقد بلغت قيمة اختبار تحليل التباين التي تخترب خط 
أبانت  االنحدار )25.835( وذات داللة إحصائية عند مستوى )000،(، وقد 
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النتائج التفصيلة أن هذه الداللة تعود لمتغيرات تفضيل القراء لصور الشخصيات، 
والجداول  للرسوم  وتفضيلهم  واألحداث،  الموضوعات  لصور  وتفضيلهم 
ومحتواها  الصورة  بمضمون  المرتبط  الصورة  لقراءة  ودافعيتهم  واألشكال، 

الوظيفي، وجودة الصورة وجمالها الفني.

أما بقية العوامل المتمثلة يف العمر والتعليم والنوع وتفضيل صور الكاريكاتير 
وتفضيل الصور الجمالية فلم تكن مؤثرة على هذا المحور، حيث لم تبلغ نتيجة 
تحليل التباين لهذه العوامل مستوى الداللة اإلحصائية المحددة يف هذه الدراسة 

وهي )05،(، وبالتالي فخط اإلنحدار لم يتجاوز الصفر.
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حمور: النظرة العامة لشخصيات الصورة -

جدول رقم )7(
معامل الحندار للعوامل املؤثرة على التفاعل مع الصورة الصحفية 

يف حمور النظرة العامة لشخصيات الصورة

العوامل املؤثرةم
دللة الحندار

الدللةβtالدللة
R2F

جودة الصورة ومجاهلا الفين1

0.20631.6940.000

0.3277.5260.000

0.1683.8970.000تفضيل صور املوضوعات2

0.1433.3930.001تفضيل الصور اجلمالية3

0.0882.1000.036العمر4

تفضيل صور اجلداول واألشكال5

مضمون الصورة وحمتواها 6

الوظيفي

تفضيل صور الشخصيات7

التعليم8

ذكر9

أنثى10

تفضيل صور الكاريكاتري11

دلت نتيجة خط االنحدار للعوامل المؤثرة على محور النظرة العامة لشخصيات 
الصورة المعروضة يف جدول )7( على وجود تأثير دال لعدد من العوامل مؤكدة 
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التي تخترب خط  التباين  أن هذا الخط ليس صفرًا، فقد بلغت قيمة اختبار تحليل 
أبانت  وقد   ،)،000( مستوى  عند  إحصائية  داللة  وذات   )31.694( االنحدار 
الفني،  وجمالها  الصورة  جودة  لمتغيرات  تعود  الداللة  هذه  أن  التفصيلة  النتائج 
الشخصيات،  لصور  القراء  واألحداث،  الموضوعات  لصور  القراء  وتفضيل 

وتفضيلهم للصور الجمالية،  ولمتغير العمر.

الشخصيات،  صور  وتفضيل  والنوع  التعليم  يف  المتمثلة  العوامل  بقية  أما 
المرتبطة  ودافعيتهم  والجداول،  للرسوم  ووتفضيلهم  الكاريكاتير،  وصور 
بمضمون الصورة ومحتواها الوظيفي، فلم تكن مؤثرة على هذا المحور، حيث 
لم تبلغ نتيجة تحليل التباين لهذه العوامل مستوى الداللة اإلحصائية المحددة يف 

هذه الدراسة وهي )05،(، وبالتالي فخط اإلنحدار لم يتجاوز الصفر.
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حمور: الربط بني الصورة والنص الصحفي -

جدول رقم )8(
معامل الحندار للعوامل املؤثرة على التفاعل مع الصورة الصحفية 

يف حمور الربط بني الصورة والنص الصحفي

العوامل املؤثرةم
دللة الحندار

الدللةβtالدللة
R2F

جودة الصورة ومجاهلا الفين1

0.13112.8670.000

0.1874.0460.000

0.1362.9690.003تفضيل صور املوضوعات2

0.1393.2080.001التعليم3

0.1172.6990.007تفضيل صور اجلداول واألشكال4

0.0982.2640.024تفضيل صور الشخصيات5

0.0972.2270.026تفضيل صور الكاريكاتري6

مضمون الصورة وحمتواها الوظيفي7

العمر8

ذكر9

أنثى10

تفضيل الصور اجلمالية11

الصورة  بين  الربط  محور  على  المؤثرة  للعوامل  االنحدار  خط  نتيجة  دلت 
والنص الصحفي المعروضة يف جدول )8( على وجود تأثير دال لعدد من العوامل 
مؤكدة أن هذا الخط ليس صفرًا، فقد بلغت قيمة اختبار تحليل التباين التي تخترب 
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وقد   ،)،000( مستوى  عند  إحصائية  داللة  وذات   )12.867( االنحدار  خط 
الصورة وجمالها  جودة  لمتغيرات  تعود  الداللة  هذه  أن  التفصيلة  النتائج  أبانت 
التعليمي،  والمستوى  واألحداث،  الموضوعات  لصور  القراء  وتفضيل  الفني، 
الشخصيات،   لصور  وتفضيلهم  واألشكال،  والجداول  للرسوم  القراء  وتفضيل 

وصور الكاريكاتير.

الجمالية،  الصور  وتفضيل  والنوع،  العمر  يف  المتمثلة  العوامل  بقية  أما 
ودافعيتهم المرتبطة بمضمون الصورة ومحتواها الوظيفي، فلم تكن مؤثرة على 
الداللة  مستوى  العوامل  لهذه  التباين  تحليل  نتيجة  تبلغ  لم  حيث  المحور،  هذا 
لم  اإلنحدار  فخط  وبالتالي   ،)،05( وهي  الدراسة  هذه  يف  المحددة  اإلحصائية 

يتجاوز الصفر.
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حمور: حتقيق التوظيف املهين للصورة -

جدول رقم )9(
معامل الحندار للعوامل املؤثرة على التفاعل مع الصورة الصحفية

 يف حمور حتقيق التوظيف املهين للصورة

العوامل املؤثرةم
دللة الحندار

الدللةβtالدللة
R2F

مضمون الصورة وحمتواها الوظيفي1

0.18937.8350.000

0.3367.4870.000

0.1433.2470.001جودة الصورة ومجاهلا الفين2

0.1002.3550.019تفضيل الرسوم و اجلداول واألشكال3

تفضيل صور الشخصيات4

تفضيل صور املوضوعات5

العمر6

التعليم7

ذكر8

أنثى9

تفضيل صور الكاريكاتري10

تفضيل الصور اجلمالية11

التوظيف  تحقيق  محور  على  المؤثرة  للعوامل  االنحدار  خط  نتيجة  دلت 
المهني للصورة المعروضة يف جدول )9( على وجود تأثير دال لعدد من العوامل 
التي  التباين  تحليل  اختبار  قيمة  بلغت  فقد  صفرًا،  ليس  الخط  هذا  أن  مؤكدة 
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االنحدار )37.835( وذات داللة إحصائية عند مستوى )000،(،  تخترب خط 
المرتبطة  الدافعية  لمتغيرات  تعود  الداللة  هذه  أن  التفصيلة  النتائج  أبانت  وقد 
بمضمون الصورة ومحتواها الوظيفي، وجودة الصورة وجمالها الفني، وتفضيل 

القراء للرسوم والجداول واألشكال. 

لصور  القراء  وتفضيل  والنوع،  والتعليم  العمر  يف  المتمثلة  العوامل  بقية  أما 
والصور  الكاريكاتير،  وصور  واألحداث،  الموضوعات  وصور  الشخصيات، 
الجمالية، فلم تكن مؤثرة على هذا المحور، حيث لم تبلغ نتيجة تحليل التباين 
لهذه العوامل مستوى الداللة اإلحصائية المحددة يف هذه الدراسة وهي )05،0(، 

وبالتالي فخط اإلنحدار لم يتجاوز الصفر.
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حمور: حتليل عناصر الصورة الصحفية -

جدول رقم )10(
معامل الحندار للعوامل املؤثرة على التفاعل مع الصورة الصحفية يف حمور 

حتليل عناصر الصورة الصحفية

العوامل املؤثرةم
دللة الحندار

الدللةβtالدللة
R2F

تفضيل صور الشخصيات1

0.11115.7560.000

0.2295.2530.000

0.1703.8960.000تفضيل صور الكاريكاتري2

0.1142.6200.009العمر3

0.1092.4710.014جودة الصورة ومجاهلا الفين4

مضمون الصورة وحمتواها الوظيفي5

تفضيل صور املوضوعات6

تفضيل الرسوم واجلداول واألشكال7

التعليم8

ذكر9

أنثى10

تفضيل الصور اجلمالية11

التوظيف  تحقيق  محور  على  المؤثرة  للعوامل  االنحدار  خط  نتيجة  دلت 
المهني للصورة المعروضة يف جدول )10( على وجود تأثير دال لعدد من العوامل 
مؤكدة أن هذا الخط ليس صفرًا، فقد بلغت قيمة اختبار تحليل التباين التي تخترب 
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وقد   ،)،000( مستوى  عند  إحصائية  داللة  وذات   )15.756( االنحدار  خط 
لصور  القراء  تفضيل  لمتغيرات  تعود  الداللة  هذه  أن  التفصيلة  النتائج  أبانت 
بجودة  المرتبطة  والدافعية  العمر،  ومتغير  الكاريكاتير،  ووصور  الشخصيات، 

الصورة وجمالها الفني. 

المرتبطة بمضمون  المتمثلة يف والتعليم والنوع، والدافعية  العوامل  بقية  أما 
واألحداث،  الموضوعات  لصور  القراء  وتفضيل  الوظيفي،  ومحتواها  الصورة 
على  مؤثرة  تكن  فلم  الجمالية،  والصور  واألشكال،  والجداول  الرسوم  وصور 
الداللة  مستوى  العوامل  لهذه  التباين  تحليل  نتيجة  تبلغ  لم  حيث  المحور،  هذا 
لم  اإلنحدار  فخط  وبالتالي   ،)،05( وهي  الدراسة  هذه  يف  المحددة  اإلحصائية 

يتجاوز الصفر.
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رابعااً: مناقشة النتائج وتفسريها

للصورة  البصري  اإلدراك  لمفهوم  تفسيرها  يف  االسرتاتيجية  نظرية  انتهت 
الصحفية لدى القراء كما عرب عنها روس وجروس إلى تطوير ثالثة محاور تناولت 
كيفية تفاعل القراء مع الصور التي يتم عرضها يف الصحف هي: المعنى الوجودي 
يشوبه  الذي  والمعنى  بدقة،  محددة  حقائق  باعتبارها  األشياء  تقييم  أي  المادي: 
الغموض: أي تقييم األشياء كحقائق يحتمل وجودها وهو ما يمكن أن يطلق عليه 
الداللة الرمزية، والمعنى المرتابط: أي  تقييم األشياء كرموز، وامتدادًا لهذا التفسير 
الصورة  مع  القراء  تفاعل  من   )%53( نسبتها  ما  تفسير  من  الدراسة  هذه  تمكنت 
الصحفية من خالل )19( مؤشرًا تصنفت يف خمسة محاور قاست مستوى التفاعل 
الصحفية، وتشير  الصورة  مع  تعاطيهم  القراء يف  المبذول من  الجهد  لدرجة  وفقًا 
الصور  مع  يتفاعلون  الدراسة  عينة  السعودية  الصحف  قراء  أن  إلى  ذاهتا  النتيجة 
 )4.00/3.22( العام  متوسطها  بلغ  عالية  بصورة  الخمسة  بمحاورها  الصحفية 
وهذه األبعاد كما أظهرها اختبار التحليل العاملي مرتبة تنازليًا هي: جذب االنتباه 
العامة لشخصيات الصورة، والربط بين الصورة والنص  والفهم والتذكر، والنظرة 
الصحفي، وتحقيق التوظيف المهني للصورة، وتحليل عناصر الصورة الصحفية، 
اتصالية  رسالة  وذات  القراء  لدى  أهمية  تشكل  الصحفية  الصورة  أن  يعني  وهذا 
إلى  أشارت  التي  هبنسي)1(  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  مؤثرة، 
التي  الصور  تلك  الصحفية ووظيفتها سواء  الصورة  أهمية  المبحوثين حول  اتفاق 
تشرتك مع النصوص التحريرية أو تلك التي تستقل بتقديم دور إخباري متميز وقدرة 
إضافية  معاين  وتقديم  المصداقية  وزيادة  اإلخبارية  الوظيفة  تحقيق  على  محتواها 

حسن، السيد هبنسي )2000م( مرجع سابق.   )1(
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التنبؤ، وأكدت  القراء وتنمية قدرهتم على  المعلومات يف ذاكرة  للنصوص وتثبيت 
هذه األهمية دراسة )يوك كوقن 2008()1(  التي أشارت إلى استجابة الصجف لهذه 
األهمية من خالل رصدها التجاه ملحوظا لدى الصحف المطبوعة نحو التوسع يف 
استخدام الصور اإليضاحية، مع زيادة المساحة المخصصة لتلك الصور، وهو ما 
اظهر زيادة لم تكن متوقعة يف معدل تكرار الصور اإليضاحية، ووضع تعليقات لتلك 

الصور مع استخدام األسلوب الواقعي لعرض هذه الصور.

لالهتمام  الدراسة  عينة  السعودية  الصحف  قراء  تدفع  التي  األسباب  وعن 
بالصورة فقد تمكنت الدراسة من تفسير ما نسبته )53%( من األسباب من خالل 
)7( مؤشرات تصنفت يف محورين، وقاست الدراسة يف ضوء هذين المحورين 
المفسرين للدافعية درجة تحقق هذه الدوافع لدى أفردا العينة، فأظهرت النتائج 
بلغ  جدًا  عال  هبا  واالهتمام  الصورة  قراءة  نحو  العينة  أفراد  دافعية  مستوى  أن 
الصور  على  الصحف  اعتماد  أن  يعني  وهذا   )4.00/3.36( العام  متوسطه 
باعتبارها رسالة اتصالية مستقلة أو مصاحبة للنص الصحفي مصدرًا مهمًا يف دفع 

الجمهور لقراءة الصحيفة وتفضيلها.

إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  فقد  القراء  قبل  من  تفضيالً  األكثر  الصور  أما 
مقداره  بمتوسط  األولى  بالدرجة  واألحداث  الموضوعات  صور  يفضلون  أهنم 
مقداره  بمتوسط  الكاريكاتير  صور  الثانية  بالدرجة  يفضلون  بينما   )3.61(
العينة  أفراد  لدى  الثالثة  المرتبة  والتشكيلة  الجمالية  الصور  واحتلت   )3.38(
الشخصيات  صور  القراء  فضل  الرابعة  المرتبة  ويف   )3.07( مقداره  بمتوسط 
الخامسة  بالمرتبة  يفضلون  أهنم  إلى  القراء  وأشار   )3.06( مقداره  بمتوسط 
ويف   ،)2.63( مقداره  بمتوسط  واألرقام  والجداول  البيانية  الرسوم  واألخيرة 

(1) YUK-KWONG EDMUND LO
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أن  عالونة)1(  دراسة  أكدت  فقد  الموضوعية  الصور  مكانة  على  التأكيد  اتجاه 
بنسبة  الشخصية  الصور  مقابل  الموضوعية  الصور  تركز على  األردنية  الصحف 
مقداره 58،4%، بينما اختلفت عنها دراسة الحربي)2( التي أوضحت أن الصحف 
السعودية تولي الشخصيات الرئيسة يف األحداث اهتماما ملحوظًا حيث بلغت 
الصور  إجمالي  من   %53 الشخصيات  تناولت  التي  اإلخبارية  الصور  نسبة 
اإلخبارية مقابل 42% من الصور التي تناولت أحداثًا دون شخصيات، وال يعني 
اهتمام الصحف بصور شخصيات األحداث مؤشرًا دااًل على تفضيل القراء لهذا 

النوع من الصور ألنه ربما أشار إلى عامل آخر يفسر هذا االهتمام.

وفقًا  الصحفية  الصور  مع  القراء  تفاعل  على  المؤثرة  العوامل  إلى  وبالنظر 
العامة  والنظرة  والتذكر،  والفهم  االنتباه  جذب  وهي:  للتفاعل  المكونة  لألبعاد 
التوظيف  الصحفي، وتحقيق  الصورة والنص  بين  الصورة، والربط  لشخصيات 
التي  الدراسة  انتهت  الصحفية،  الصورة  عناصر  وتحليل  للصورة،  المهني 
استخدمت معامل االنحدار المتعدد إلى أن العوامل المؤثرة على تفاعل القراء 
يتأثر  التفاعل  بأن  إليها،  المشار  التفاعل الخمسة  أبعاد  تمثلت حسب داللتها يف 
بصور  الثانية  بالدرجة  ويتأثر  الفني،  وجمالها  الصور  بجودة  األوى  بالدرجة 
واألشكال  والجداول  والرسوم  الموضوعات  صور  ثم  ومن  الشخصيات، 
الدراسة وهي: مضمون الصورة  التي اختربهتا  العوامل  بقية  أما  الثانية،  بالدرجة 
والصور  الكاريكاتير  وصور  والنوع،  والتعليم،  والعمر،  الوظيفي،  ومحتواها 
الجمالية فقد كان تأثرها محدودًا ببعد أو بعدين فقط من أبعاد تفاعل القراء مع 

الصور الصحفية.

عالونة، حاتم )2008م( مرجع سابق.  )1(
الحربي، عدنان نوري )1417هـ( مرجع سابق.  )2(
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مسؤولية وسائل اإلعالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
املنطلقات، والنظريات، والوظائف.

إعداد
د. حممد بن سليمان الصبيحي)*(1 

ملخص الدراسة: �

للمنطلقات  العلمية  الرتاكمات  على  الوقوف  الدراسة  هذه  استهدفت 
والنظريات والوظائف يف الحقل اإلعالمي، التي تتناول مسؤولية وسائل اإلعالم 
اعتماد  عالقة  تحديد  إلى:  انتهت  وقد  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  يف 
الوظيفية لكل  الطبيعة  تفرضها  الحسبة ووسائل اإلعالم،  بين مؤسسات  متبادل 
منهما، استندت على أساس علمي حافل بالنظريات والنماذج العلمية التي تؤسس 
لممارسة مهنية منطلقة من خصائص أفراد المجتمع وسماته، وطورت الدراسة 
إطارًا وظيفيًا يحدد وظائف ومهام ومسؤوليات وسائل اإلعالم يف مجال األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، تنتظم يف ثالث مستويات يتعلق المستوى األول: 
بوظائف تخصصية تؤدي فيها وسائل اإلعالم نشاطًا إعالميًا متخصصًا، يصب 
عدد  خالل  من  مباشرة،  بصورة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مجال  يف 
التي تمثل عمالً متصالً بجهود  المتخصصة،  الربامج والمنتجات اإلعالمية  من 
وإمكانيات  قدرات  تستخدم  اجتماعية،  مؤسسة  باعتبارها  الرسمية  المؤسسات 
وظيفة  الثاين:  والمستوى  المؤسسية.  المهنية  أهدافها  لتحقيق  اإلعالم؛  وسائل 

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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الجماهير،  مصالح  عن  التعبير  على  خاللها  من  اإلعالم  وسائل  تعمل  رقابية 
ومراقبة أداء مؤسسات المجتمع، فتعزز جوانب التميز يف خدمة المجتمع وتعري 
الخلل والفساد، باعتبارها أدوات للتعبير والتوجيه والضبط االجتماعي، امتدادًا 
مجمل  على  يتعين  تكاملية  وظيفة  الثالث:  والمستوى  الرابعة.  السلطة  لمفهوم 
النشاط اإلعالمي يف المجتمع تحقيقها بصورة غير مباشرة، باعتبار تنمية اإلنسان 
من  وعباداته  معتقده،  وسالمة  الثقافية  هويته  على  والمحافظة  بقدراته،  والعناية 

وظائف اإلعالم يف المجتمع.

***
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Abstract

This study aimed to stand on the surface of scientific 

perspectives، theories and positions in the media field dealing with 

the responsibility of the media in the Promotion of Virtue and 

Prevention of Vice. It has been completed to determine adoption 

relationship between the institutions of Al-hasba and the media، 

which imposed by the functional nature of each of them، were 

based on a scientific basis is full of theories and scientific models، 

that establish professional practice، depending on the properties 

of members of the community and characteristics. And the study 

developed  a functional framework defines the functions، tasks and 

responsibilities of the media in the area of   the Promotion of Virtue 

and Prevention of Vice are organized in three levels:  the first-

level  related with the specialist functions، and media performed  

an active specialist media in the area of   the Promotion of Virtue 

and Prevention of Vice، directly through a number of programs 

and  media specialized  products amounted to an act connected 

to the efforts of state institutions as a social institution، to use 

the capabilities and potential of media to achieve its professional، 

institutional goals. The second-level is oversight function cause 

media  working  to express the interests of public، and monitor 

the performance of institutions community، reinforcing aspects 

of excellence in community service and expose the imbalance and 

corruption as tools for expression، guidance and social control، 

and this function considered as an extension of the concept of the 

fourth power. Third-level is the integrative function should be 
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on the overall media activity in the society to achieve indirectly 

as development of human، care of his abilities، preservation of 

cultural identity and integrity of belief and worships  one of the 

functions of media in society.

***
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أولاً: املقدمة املنهجية للدراسة

1 ( مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته: �

العقل  تخاطب  وظائف  تؤدي  اجتماعية  مؤسسات  اإلعالم  وسائل  تعد 
إنتاج  عن  مسؤولة  باعتبارها  مباشرة  وظائف  فلها  المجتمع،  داخل  اإلنساين 
تكوين  خالل  من  السائدة،  وثقافته  المجتمع  قيم  يحفظ  بما  وتوزيعها،  المعرفة 
القيم، ولها وظيفة مساندة من خالل عالقتها بمؤسسات  لتلك  رأي عام مساند 
المجتمع األخرى، يف كوهنا وسيط فعال بين المؤسسات وجمهورها، يف عالقة 
يتيح للجميع  اعتماد متبادل تمكن من تكامل أدوارها يف توفير مناخ اجتماعي، 

المشاركة والتفاعل يف بناء المجتمع والمحافظة عليه.  

لها  ثقافية،  وقيمة  دينية  شعيرة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  ويمثل 
تربطها  التي  الحسبية  المؤسسات  من  عدد  بمهامه  وتنهض  المجتمع  يف  مكانتها 
بوسائل اإلعالم عالقة اعتماد متبادل تسهم يف قيامها بوظائفها يف خصوصية مصدرها 

اإلنسان، الذي تستهدفه هذه المؤسسات، ووسائل اإلعالم على حد سواء.

إن هذه العالقة االعتمادية تحمل وسائل اإلعالم مسؤولية كبيرة، تجاه بناء 
قيمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف المجتمع، وتسهيل مهمة المؤسسات 
الحسبية المعنية –بصورة مباشرة- هبذه القيمة من خالل وظائف وأدوار محددة، 

تتحقق معها درجات االحتساب بمستوياهتا المختلفة.

واستنادًا إلى ذلك فإن هذه الدراسة، تكتسب أهميتها يف كوهنا تسعى إلى بناء 
إطار وظيفي، يحدد حجم المسؤولية التي ينبغي أن تنهض هبا وسائل اإلعالم يف 
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األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة أن هذا المجال البحثي من المجاالت 
الخصبة، التي تفتقر إلى توجيه جهود الباحثين لدراستها، وتطوير نماذج عملية 
تسهم يف رفع مستوى أداء المؤسسات اإلعالمية والحسبية؛ للوصول إلى ممارسة 

وظيفية ناجحة للطرفين. 

***
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2 ( الدراسات السابقة

تستهدف هذه الدراسة التأسيس النظري للوظائف واألدوار التي يتعين على 
وسائل اإلعالم أن تؤديها يف ضوء المسؤولية االجتماعية لها، باعتبارها مؤسسة 
اجتماعية تتكامل مع مؤسسات المجتمع األخرى، من خالل االستقراء العلمي 
الدراسات  بواكير  من  الجهد  وهذا  اإلعالم،  لعلم  العلمية  والمصادر  للنظريات 
التي تنهج إلى بناء األطر النظرية للممارسة الميدانية، لذا لم يقف الباحث على 
دراسات ضمن هذا اإلطار المحدد، وإنما تناولت الدراسات السابقة التي اطلع 
عليها الباحث، وصف وتحليل أبعاد الواقع يف ضوء العالقة بين وسائل اإلعالم 
وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوظائف االتصالية لها، وقد أخذت 
هذه الدراسات يف تناولها لهذا الموضوع أربعة اتجاهات، تناول االتجاه األول: 
المعالجات اإلعالمية للقضايا والموضوعات ذات العالقة بمهام الهيئة يف بعديها 
المحلي والخارجي، فقد راجع األحمدي )1430هـ()1( موقف الصحافة المحلية 
من قضايا هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف ضوء نتائج تحليل المضمون 
لعينة من المواد الصحفية المنشورة عن الهيئة على مدى ثالث سنوات، إضافة 
إلى إجراء مقابالت مع عدد من المسؤولين يف المؤسسات الصحفية، والعاملين 
اإلعالمية  المعالجة  أساليب  حول  موضوعية  رؤية  لتقديم  اإلعالمي  الوسط  يف 

لتلك القضايا يف الصحافة، وانتهت الدراسة التي ظهرت يف كتاب مطبوع إلى:

سلبية التعامل اإلعالمي مع قضايا العمل الميداين للهيئة، وأن هذا التعامل 
من  الفكري  والموقف  الصحف،  لدى  للهيئة  الذهنية  للصورة  نتيجة  السلبي 

غيناء  دار  الرياض:  ومراجعات،  حقائق  والهيئة:  الصحافة  )1430هـ(  عواد  بن  محمد  األحمدي،   )1(
للنشر، ط1.
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دورها واآلراء الشخصية حول قضاياها، حيث إن موقف الصحافة المحلية غير 
هذه  عن  مشوهة  صورة  وتعزيز  تدعيم  يف  ساهم  الهيئة،  أخطاء  من  الموضوعي 
المؤسسة الحكومية من خالل: نشر أخبار غير دقيقة ومتحيزة أحيانًا، وأشارت 
الدراسة إلى: ضعف الربامج واألنشطة االتصالية إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
يف الهيئة؛ نتيجة لضعف التوجهات اإلسرتاتيجية لديها، هذه العالقة التي افتقرت 
مراجعة  الباحث  أوصى  كما  تستدعي  والهيئة  اإلعالم  وسائل  بين  التكامل  إلى 
تكاملية  أدوار  لبناء  يفضي  بما  بتجرد وحيادية  الواقع  تستقرئ  موضوعية شاملة 

تخدم األهداف العامة يف المجتمع.

عن  أكاديميًا  عشر  سبعة  أعدها  دراسة  تناولت  المحلي  غير  البعد  ويف 
تناوالت قضايا الهيئة يف اإلعالم الغربي )1428هـ()1(وكشفت الدراسة: أن كثيرًا 
مما كتب عن الهيئة يمثل وجهة نظر أحادية الجانب، ينقصها الكثير من الحقائق 
السعودي،  المجتمع  بطبيعة  الكاتب  لجهل  أو  المعلومات،  نقص  بسبب  إما 
وأشارت الدراسة إلى: أن التناوالت الغربية لقضايا الهيئة تركز على جانب واحد 
الحيثيات  تذكر  وال  األخالقية  المخالفات  ضبط  وهو  المعروضة،  القضايا  من 
الثقافية أو النظامية التي سوغت ضبط المخالفة، ويف السياق نفسه درس الشمري 
)1431هـ()2( تناول وسائل اإلعالم الغربية ألخبار هيئة األمر بالمعروف والنهي 
والمحتوى  الخطاب  مضمون  تحليل  أسلوب  باستخدام  وقضاياها  المنكر  عن 

من  مجموعة  )1428هـ(  السعودية  يف  المنكر  عن  والنهي   بالمعروف  األمر  المجتمعي:  اإلصالح   )1(
الباحثين السعوديين، الرياض: دار غيناء للنشر، ط1.

بوسائل  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  هيئة  عالقة  )1431هـ(  هاجس  بن  عبداهلل  الشمري،   )2(
اإلعالم الدولية: األلمانية أنموذجًا، الرياض: بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية 
هبا، نظمتها الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )11-1431/4/12هـ( المجلد 

السابع.
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لعينة من المواد المنشورة يف وسائل اإلعالم األلمانية يف عام 2008م، وانتهت 
الدراسة: إلى أنه يف إطار المواقف السلبية المسبقة لإلعالم األلماين الذي يرفض 
المعالجة  اتسمت  فقد  والعداء  األخطاء  وتصيد  للهيئة  الوظيفي  الدور  مبدأ 
وأن  موضوعية،  غير  بأهنا  األلمانية  اإلعالم  وسائل  يف  الهيئة  ألخبار  اإلعالمية 
الصيغة  كتاباهتم  على  يضفي  ما  غالبًا  الرأي  وذوي  التقارير  وكتاب  الصحفيين 

السلبية والتهكم والتضخيم. 

وتناول االتجاه الثاين: من تلك الدراسات الصورة الذهنية عن الهيئة ورجالها 
الذهنية  الصورة  على  التعرف  )1426هـ()1(  المطوع  استهدف  فقد  الميدانيين، 
سكان  من  عينة  على  عليهم،  المحتسب  السعودي  المجتمع  أفراد  يحملها  التي 
مدينة الرياض عن المحتسبين الرسميين والدور الذي تقوم به الهيئة يف المجتمع، 
وأظهرت الدراسة: عدم وضوح الصور الذهنية نتيجة غياب المعلومات الدقيقة 
لكوهنم  أو  الهيئة  رجال  مع  تعاملهم  لقلة  إما  العينة  أفراد  لدى  الهيئة  رجال  عن 
يحملون تصورات غير مشجعة عنهم مما جعلهم يفضلون االبتعاد عنهم وعدم 
االحتكاك هبم، وبينت الدراسة: أن للهيئة ودورها يف المجتمع مكانة مهمة، وأهنا 
السعودي  المجتمع  أفراد  بثقة  ذلك  الدراسة  وعللت  كبير.  شعبي  بدعم  تحظى 
هبا، ويف السياق نفسه درس قاسم )1431هـ()2( الصورة الذهنية عن رجال الهيئة 
الدراسة  وانتهت  مفردة،   )247( مقدارها  المنورة  المدينة  سكان  من  عينة  لدى 

المطوع، عبداهلل بن محمد )1426هـ( آراء المحتسب عليهم يف المحتسبين الرسميين: دراسة ميدانية   )1(
لهيئة  العامة  بالرئاسة  والدراسات  البحوث  مركز  الرياض:  السعودي،  المجتمع  أفراد  من  عينة  على 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قاسم، سهيل بن محمد )1431هـ( الصورة الذهنية عن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى   )2(
بعض أفراد مجتمع المدينة المنورة، بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية هبا، نظمتها 

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )11-1431/4/12هـ( المجلد السابع.
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بأهمية وجود  يتعلق  فيما  إيجابية  المجتمع  العامة لدى  الذهنية  الصورة  أن  إلى: 
هذه المؤسسة مع رغبة ملحة يف تحسين أدائها، بينما اتسمت الصورة الذهنية كما 
تشير نتائج الدراسة بالتشويه لدى نسبة عالية من أفراد المجتمع، وأن هذا التشويه 
ناتج عن أحاديث الناس بنسبة مقدارها 32%، والصحافة بنسبة 29%، والتعامل 

المباشر مع أفراد الهيئة بنسبة 23%، واإلعالم المرئي بنسبة %13.

أما االتجاه الثالث: فقد ارتبط بدراسة الوضع الراهن للنشاط االتصالي للهيئة 
وسبل تطويره، فقد سعى الشهري )1431هـ()1( إلى تصميم إسرتاتيجية اتصالية 
الوضع  تلبي حاجات  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  األمر  لهيئة  العامة  للرئاسة 
الراهن يمكن من خاللها زيادة درجة فاعليتها، وقدم الباحث يف هناية دراسته ثالثة 
إليها  توصلت  التي  المعطيات  ضوء  يف  مقرتحة  إسرتاتيجية  اتصالية  مشروعات 
ومشروع  الثقة،  بناء  مشروع  وهي:  االسرتاتيجي،  الموقف  تحليل  بعد  الدراسة 
تطوير أداء موظفي العالقات العامة والمهارات االتصالية للمحتسبين الميدانيين، 

ومشروع ترويج القيم والفضائل الدينية واالجتماعية.

ودرس الصبيحي)1431هـ()2( الوظيفة االتصالية لمدير الفرع يف هيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت الدراسة إلى: تحديد الوظائف االتصالية 
لمدير الفرع التي يمكن أن تكون مصدرًا من مصادر تعزيز التواصل مع المجتمع، 

بالمعروف  األمر  لهيئة  العامة  للرئاسة  اتصالية  اسرتاتيجية  نحو  )1431هـ(  علي  بن  ياسر  الشهري،   )1(
نظمتها  هبا،  السعودية  العربية  المملكة  وعناية  الحسبة  ندوة  بحوث  الرياض:  المنكر،  عن  والنهي 

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )11-1431/4/12هـ( المجلد الثامن.
الصبيحي، محمد بن سليمان )1431هـ( الوظيفة االتصالية لمدير الفرع يف الرئاسة العامة لهيئة األمر   )2(
بالمعروف والنهي عن المنكر، ورقة عمل مقدمة ضمن اللقاء الدوري الرابع لمديري عموم الفروع 
واإلدارات العامة يف الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: القصيم 1-2جمادى 

الثاين 1431هـ
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وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الهيئة ووظيفتها يف المجتمع، وكشفت الورقة عن 
محورية االتصال الجماهيري عرب وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال المتاحة، مما 
يعني الحاجة إلى عناية مدير الفرع يف هذا النمط االتصالي، وبناء عالقات إيجابية 
يف  ومهارته  االتصال  أهمية  وأظهرت  واإلعالميين،  اإلعالمية  المؤسسات  مع 
للعاملين يف  تدريبية  برامج  تبني  إلى  الحاجة  يعني  مما  الميدان،  العمل ويف  بيئة 
تأثيرية  مداخل  وفق  الهيئة  رسالة  وتحقيق  وظائفهم  أداء  من  تمكنهم  الميدان؛ 
للتعامل  المناسبة  واحتياجاته، واألساليب  المستهدف  الجمهور  نوع  مع  تتوافق 
معه، وتوفير فرص تبادل الخربات بين األعضاء، وأشارت إلى: أن أهمية االتصال 
بين المنسوبين أنفسهم، مما يعني الحاجة إلى فتح قنوات التواصل بين مدير الفرع 
ومنسوبي الفرع بما يسهم يف تقوية العالقة بينهم ونقل خرباهتم، وأظهرت النتائج، 
التي  المفتوحة  والربامج  المهرجانات  خالل  من  المجتمع  مع  التواصل  أهمية 
تؤدي وظيفة اتصالية مباشرة يمكن لمس ثمارها والتحقق من نتائجها وتطويرها، 
واستثمار  اللقاءات،  هذه  لتنظيم  متكامل  برنامج  وضع  إلى  الحاجة  يعني  مما 

المناسبات واألحداث االجتماعية العامة للمشاركة فيها والتفاعل معها.

الوقاية من  أثر اإلعالم يف  بلعوص )1433هـ()1(  الرابع: درس  االتجاه  ويف 
والجريمة  واإلعالم  واألمن  اإلعالم  بين  العالقة  على  التعرف  هبدف  الجريمة 
التأصيلي  المنهج  باستخدام  الجريمة   من  الوقاية  يف  اإلسالمية  الشريعة  ومنهج 
عقله  وتنمية  الفرد  بناء  يف  اإلعالم  أهمية  بيان  إلى  الدراسة  وانتهت  التوثيقي، 
الصالحة،  المواطنة  وروح  المدنية،  المسؤولية  روح  وتنمية  وجسده،  وروحه 

بلعوص، أحمد محمد )1433هـ( أثر اإلعالم يف الوقاية من الجريمة: دراسة تأصيلية، ملخص علمي   )1(
لرسالة ماجستير مقدمة لقسم العدالة الجنائية يف جامعة نايف العربية للدراسات األمنية، مجلة بحوث 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العدد الرابع.
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وأهمية اإلعالم يف بناء المجتمع والحفاظ على األمن العقدي والفكري والمادي، 
وأظهرت الدراسة وجود عالقة بين اإلعالم واألمن والوقاية من الجريمة، وبين 

اإلعالم والجريمة.

التعليق على الدراسات السابقة: �

يف ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة وما استهدفته من مجاالت بحثية، 
وما أظهرت من نتائج تبين للبحث:

يف *  المجتمعية  بوظيفتها  المتعلقة  واالتصالية  اإلعالمية  الدراسات  ندرة 
مجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

دون *  السلبية،  ومظاهره  الواقع،  وصف  على  السابقة  الدراسات  تركيز 
البحث يف األسباب التي أدت إلى هذا الواقع وسبل النهوض به.

الحاجة الماسة إلى دراسات تأسيسية؛ تسهم يف تطوير بناء معريف متخصص * 
المهنية  الممارسة  ومتطلبات  والمسؤوليات،  واألدوار  الوظائف  يحدد 
االحرتافية المفضية لبناء عالقة إيجابية، بين وسائل اإلعالم ومؤسسات 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

***
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3 ( مشكلة الدراسة

للمنطلقات  العلمية  الرتاكمات  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هذه  هتدف 
والنظريات والوظائف يف الحقل اإلعالمي، التي تتناول مسؤولية وسائل اإلعالم 
يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يسهم يف الحفاظ على قيم المجتمع 
وثقافته وهويته، من خالل المقاربة النظرية لوظيفة األمر بالمعروف والنهي عن 
األمر  يف  اإلعالم  وسائل  لمسؤولية  المفسرة  والنظريات  المجتمع،  يف  المنكر 
مسؤولية  يحدد  وظيفي  إطار  بناء  إلى  وصواًل  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
وسائل اإلعالم يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتحدد فيه أبعاد العالقة 

الوظيفية بين وسائل اإلعالم ومؤسسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

***
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4 ( تساؤلت الدراسة

تسعى الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن التساؤلت التالية: �

بالمعروف *  األمر  يف  اإلعالم  وسائل  لمسؤولية  المفسرة  النظريات  ما 
والنهي عن المنكر؟

ما وظائف مؤسسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف المجتمع؟ * 
ومكانتها القيمية فيه؟

بالمعروف *  األمر  يف  مسؤوليتها  تحدد  التي  اإلعالم  وسائل  وظائف  ما 
والنهي عن المنكر؟

ما طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم، ومؤسسات األمر بالمعروف والنهي * 
عن المنكر؟

***
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5 ( منهج الدراسة

على  تعتمد  التي  الوصفية،  الدراسات  مجموعة  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
جمع المعلومات الالزمة إلعطاء وصف ألبعاد أو متغيرات الظاهرة المدروسة، 
بما يصفها ويحدد أبعادها والعوامل المؤثرة فيها، وطبيعة العالقة بين متغيراهتا 
البيانات  ومراجعة  استقراء  للباحث  يتيح  الذي  الكيفي،  المنهج  باستخدام 
عن  تجيب  معمقة،  وأطر  مفاهيم  وتطوير  لبناء  العلمية  والوثائق  والمعلومات 
تساؤالت الدراسة وتفسر موضوعها، وتكشف عن خلفياهتا النظرية؛ لبناء منتج 
احرتافية  مهنية  تطبيقية  لممارسة  يؤسس  والرباهين،  الشواهد  على  قائم  علمي 

للنشاط اإلعالمي.

***
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6 ( املرجعية النظرية للدراسة

يمكن فهم العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع بصورهتا العامة، من خالل 
معرفة درجة اعتماد كل منهما على اآلخر يف أداء وظيفته التي يضطلع هبا، وترسم 
– التي تمثل المرجعية النظرية لهذه الدراسة - العالقة  البنائية الوظيفية  النظرية 
بين مؤسسات المجتمع وأفراده، من خالل نظرة شاملة تصور المجتمع على أنه 
على  المحافظة  الرئيسة يف  منها مساهماته  جزء  ولكل  ومرتابطة،  متفاعلة  أجزاء 
بناء المجتمع الكلي واستقراره وتوازنه، وتوفير التضامن والتكامل الداخلي بين 
متوازن،  بشكل  التنظيم  عناصر  بين  الوظائف  توزيع  طريق  عن  وذلك  أجزائه، 
يحقق االعتماد المتبادل بين هذه العناصر، ويشير مصطلح بناء )Structure( إلى 
العناصر التي يتكون منها التنظيم والعالقات التي تقوم بين هذه العناصر)1(، بينما 
يشير مصطلح الوظيفة )Function( إلى الدور الذي يسهم به الجزء يف الكل)2(، 
ومن ثم فإن الوظيفية تتمثل يف تحديد األدوار التي يقوم هبا كل عنصر يف عالقته 
بالتنظيم الكل، والطريقة التي تسهم هبا األنشطة المتكررة يف الحفاظ على استقرار 

المجتمع وحفظ توازنه)3(. 

االجتماعية  بالظواهر  ووظيفيًا  بنائيًا  ترتبط  اإلعالم  وسائل  فإن  وبالتالي 
والسياسي،  االجتماعي  التكامل  يف  حيوية  وظيفة  وتؤدي  المجتمع،  يف  والثقافة 
وتنسجم هذه الوظيفة مع ثقافة المجتمع وفكره وأهدافه؛ حيث تدعم مراكز السلطة 

عبد الحميد، محمد: مرجع سابق، ص: 130  )1(
حسن، حمدي: مقدمة يف دراسة وسائل وأساليـب االتصال، القاهرة، الدار المصرية للكتاب، الطبعة   )2(

األولى، 1978م، ص: 292
مكاوي، حسن عماد، وليلى السيد)1419هـ( االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية   )3(

اللبنانية،ط1مكاوي، ص: 125
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وتعزز القيم االجتماعية فيه، وتنسق مع المؤسسات األخرى وتتعاون معها يف أداء 
األنشطة االجتماعية، وترتيب بعض األولويات وتضفي هالة من االحرتام لألفراد 
والمؤسسات والجماعات التي تستعمل الوسيلة اإلعالمية، وعليه فإن كفاءة النظام 
اإلعالمي ومؤسساته ترجع إلى كفاءة النظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
التي يتكون منها البناء التنظيمي للمجتمع؛ أي: أن وسائل اإلعالم تتأثر بالبيئة التي 
بين  اجتماعي  إطار  يف  تفاعالً  االستجابة  هذه  وتمثل  لها،  وتستجيب  فيها  تعمل 

وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع األخرى.)1( 

واستنادًا لهذا األساس العلمي فإن وسائل اإلعالم، تصنف ضمن المؤسسات 
توصيلها  أجل  من  المعلومات  وتنتج  الثقافية  األنشطة  تعرض  التي  االجتماعية 
األخرى،  المعرفية  المؤسسات  عن  اإلعالمية  المؤسسات  وتختلف  للجمهور، 
إلى  المعرفة  أنواع  كل  لنقل  تسعى  كوهنا  حيث  من  والجامعات  كالمدارس 
ببعض وظائفها،  القيام  المؤسسات االجتماعية يف  المجتمع، وتنوب عن بعض 
والمؤسسة اإلعالمية يف إطار تصنيفها ضمن مؤسسات المجتمع نظام اجتماعي 

يؤثر يف النظم االجتماعية األخرى ويتأثر هبا.)2(

وتكتسب وسائل اإلعالم وفقًا لفرضية النظرية الوظيفية أهميتها ومكانتها يف 
المنظومة المجتمعية من خالل المحددات التالية:

والمفهوم هو: مجموعة  المفاهيم  فكرة  اإلنسانية على  المعرفة  تعتمد   )  1

اإلعالمية  الدراسات  مجلة  االجتماعي،  البحث  ومناهج  اإلعالم   )1993( أحمد  نسمة  البطريق،   )1(
للسكان والتنمية والتعمير، المركز العربي للدراسات اإلعالمية، عدد 70، يناير، ص 31

يف  االقتصادية  القضايا  أولويات  ترتيب  يف  المؤثرة  العوامل  محمد)1421هـ(  عبداهلل  تويم،  آل   )2(
بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واإلعالم  الدعوة  كلية  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  السعودية،  الصحف 

سعود اإلسالمية، 76
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من الصفات ذات المعنى لبعض جوانب الواقع، التي يمكن التعرف عليها، عن 
طريق اسم أو رمز يعد جزءًا من اللغة،)1( وبالتالي فإن العملية االتصالية اإلنسانية 
الشخصية عن  المعرفة  باعتبارها أساس  المفاهيم  تقوم على مبدأين، أحدهما: 
الواقع، وثانيهما: عادات اللغة باعتبارها القواعد االجتماعية التي تحقق التفاهم 
أهم  كأحد  السلوكية  البدائل  بين  الخيار  يأيت  ثم  ومن  البشر،  من  مجموعة  بين 

نتائج المعرفة.)2( 

أجل  من  وذلك  االتصال،  على  اعتمادًا  به  يحيط  وما  بيئته  الفرد  يدرك   )  2
تكوين صور متعددة عما حوله تفيده يف اتخاذ قراراته وأحكامه، وتتصدر وسائل 
المصدر  باعتبارها  الذهنية،  والصور  المعاين  بناء  يف  المختلفة  الوسائل  اإلعالم 
األساس للمعرفة لقطاع كبير من األفراد يف أي مجتمع؛ بل إن الوسائل األخرى لم 
تعد تستطيع أن تنافس وسائل اإلعالم يف كم المعلومات والمعارف التي تقدمها 
وحداثتها بتأثير التطور التقني،)3( وعليه فإن وسائل اإلعالم تقدم تفسيرات للواقع 
اإلعالمية  الرسالة  يتلقون  من  على  وتضفي  واللون،  والحركة  والصورة  بالكلمة 
صبغة ذاتية، ويبني األفراد معاين مشرتكة للواقع االجتماعي، من خالل ما يقرؤونه 
أو يسمعونه أو يشاهدونه، ومن ثم فإن سلوكهم الشخصي واالجتماعي يمكن أن 

يتحدد جزئيًا من خالل التفسيرات التي تقدمها وسائل اإلعالم.

3 ( وسائل اإلعالم واحدة من المؤسسات التدعيمية التي تعزز البناء التنظيمي، 
وتحافظ عليه وتعمل من أجل تكامل وحدات المجتمع وتماسكها، وهذه الوظائف 

حسن عماد، والسيد، ليلى حسين، مرجع سابق،ص 146  )1(
المرجع سابق، ص 147  )2(

عبدالحميد، محمد )1425هـ( نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، القاهرة دار عالم الكتب،ط3، ص   )3(
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هي التي تحدد موقع وسائل اإلعالم بين مؤسسات المجتمع، وال تتحقق العالقة 
أو المكانة االجتماعية الوظيفية للمؤسسة اإلعالمية إال إذا اعرتف هبا باقي عناصر 

المجتمع، أو على األقل المؤسسات التي تتعامل معها. )1(

االجتماعية  والمؤسسات  اإلعالمية  المؤسسات  بين  روابط  توجد   )  4
األخرى داخل المجتمع؛ حيث هتتم وسائل اإلعالم بإنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها 
المجتمع عن  أفراد  التي تشكل خربة  الرموز  وتوزيعها، من خالل مجموعة من 
العالم االجتماعي، وهي يف الوقت ذاته تعتمد على: النظم االجتماعية والسياسية 
والتنظيمية  القانونية  للتشريعات  ومصدرًا  للمعلومات  كمصادر  واالقتصادية 
بين  للتواصل  الوسيط  بدور  اإلعالم  وسائل  تقوم  كما  اإلعالمية،  للممارسة 

مؤسسات المجتمع وأفراده،)2( وحجم المسؤوليات المرتتبة عليها.

مجتمعية  قيمة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  فإن  أخرى،  جهة  من 
باعتبارها  المجتمعات  إليها  تنظر  المجتمع؛ حيث  أفراد  ذات مكانة مهمة لدى 
مبدأ يسهم يف المحافظة على متطلبات الضبط االجتماعي، الذي يشير إلى قدرة 
البيئة االجتماعية على توجيه أفرادها وفقًا للقيم التي تؤمن هبا)3(، وهذه القيمة 
يمكن  إذ  وقيمها،  عقيدهتا  اختالف  على  المجتمعات  يف  متأصلة  المجتمعية 
القيام  العامة، وتتولى  المصلحة  أو  العام  النظام  بأهنا  ما  إليه يف مجتمع  ينظر  أن 
هبذا الدور يف تلك المجتمعات عدد من المؤسسات الحكومية وعلى رأسها ما 

آل تويم، مرجع سابق، ص 79  )1(
جابر، سامية محمد، وآخرون )1997م( اإلعالم والمجتمع: نحو منظور اجتماعي نقدي لالتصاالت   )2(

الجماهيرية، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ص 147
الرومي، علي بن عبدالرحمن، وآخرون )1428هـ( وقوعات هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )3(

دراسة ميدانية ألنواعها، حجمها، سباهبا، اآلثار المرتتبة عليها، وأساليب الحد منها، ص128
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المحلي  والمجتمع  الشرطة  بين  شراكة  خالل  من  المجتمعية،  بالشرطة  يسمى 
الفضيلة،  الرذيلة والحفاظ على  الجريمة ومكافحتها، ومنع  الوقاية من  بغرض 
وهذا النظام يركز على منع الجريمة قبل وقوعها، وذلك بالتدخل اآلمن يف ذلك 
وتلك  العمل  ذلك  إيجابيات  ومن  التدخل،  تم  واإلنذار  النصح  ومنها  العمل، 
الشراكة، التدخل االجتماعي عند ظهور أي بادرة مخالفة للمعتقدات والعرف 
أو التقاليد، وذلك قبل وقوع أي جريمة، ويكون لذلك حماية للمجتمع من أي 

انحرافات.)1(

ويف المجتمع المسلم يتجسد هذا الدور الحيوي يف منهج إلهي، يتعبد المسلم 
يف القيام به صيانة للمجتمع وحفاظًا على هويته وقيمه؛ فالمعروف: اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة اهلل، والتقرب إليه واإلحسان إلى الناس)2(. والمنكر كل ما 
قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر)3(، والمتبادر من المعروف الطاعات، ومن 
أمر  ما  كل  هو  المعروف  فإن  وبالتالي  الشرع.)4(  أنكرها  التي  المعاصي  المنكر 
اهلل به ورسوله ، والمنكر كل ما هنى اهلل ورسوله . ومعنى 
أركانه  تتوطد  حتى  أسبابه  وتمهيد  فيه  والرتغيب  إليه  الدعوة  بالمعروف:  األمر 
منه  والتنفير  عنه  الصد  المنكر:  عن  النهي  ومعنى  به،  الخير  ويعم  سبله  وتطرق 

ومقاومته وأخذ السبل عليه حتى ال يقع أصال أو يتكرر. 

أبو شامة، عباس )1432هـ( الشرطة المجتمعية من منظور إسالمي، مجلة بحوث األمر بالمعروف   )1(
العربية  المملكة  يف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  المنكر،  عن  والنهي 

السعودي، الرياض، العدد الثاين، ص 2
ابن األثير، النهاية يف غريب الحديث، جـ 3، ص 216.   )2(

المصدر السابق جـ 5، ص115.   )3(
محمود األلوسي، روح المعاين، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، جـ 4، ص 28.   )4(
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شأهنا  من  أهداف،  عدة  إلى  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  ويهدف 
تحقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ومن أهم هذه األهداف:

1 ( حفظ اإلسالم من الشرك والبدع. 

2 ( تعزيز معاين الخير والصالح يف األمة اإلسالمية. 

3 ( إزالة عوامل الفساد والشر من حياة األمة. 

فيه  وتختفي  والفضائل،  اآلداب  فيه  تنمو  الذي  المناسب  المناخ  هتيئة   )  4
اليقظ  والوجدان  العف،  الضمير  ظله  يف  ويرتبى  والرذائل،  المنكرات 

الذي ال يسمح للشر أن يبدأ، فضال عن أن يبقى أو يمتد. 

وفضائلها  األمة،  آداب  يحرس  الذي  الواعي  المسلم  الرأي  تكوين   )  5
وأخالقها وحقوقها. 

6 ( بعث اإلحساس بمعنى األخوة والتكامل، والتعاون على الرب والتقوى، 
واهتمام المسلمين ببعضهم، وذلك مما يوطد األمن ويبعث الطمأنينة 
على الحقوق والحرمات، وأهنا يف حراسة األمة وبأعينها، مما يؤكد الثقة 

والمحبة واالعتزاز بالجماعة يف قلوب المؤمنين.)1(

تسعى  التي  واألهداف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مؤسسات  إن 
لتحقيقها يف المجتمع، وما تنهض تؤديه وسائل اإلعالم من وظائف تخاطب العقل 
اإلنساين داخل المجتمع، باعتبارها مسؤولة عن إنتاج المعرفة وتوزيعها، وتكوين 
رأي عام مساند لتلك القيم، ووظيفتها المساندة لمؤسسات المجتمع األخرى، يف 

الكتاب  ضوء  يف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  عبدالرحمن)1417هـ(  بن  سليمان  الحقيل،   )1(
والسنة، ص 42
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كوهنا وسيط فعال بين المؤسسات وجمهورها، يف عالقة اعتماد متبادل تمكن من 
تكامل أدوارها يف توفير مناخ اجتماعي، يتيح للجميع المشاركة والتفاعل يف بناء 
المجتمع والمحافظة عليه يمثل ذلك مرجعية علمية تؤسس لوظائفها وأدوارها 
المجتمعية، وتفسر يف الوقت نفسها طبيعة العالقة بين مؤسسات الحسبة ووسائل 
ضوء  يف  هبا  تنهض  أن  ينبغي  التي  والوظائف  المسؤوليات  وحجم  اإلعالم، 

التكامل الوظيفي بينهما التي تطرحها النظرية البنائية الوظيفية. 

اإلعالم  تحديد مسؤولية وسائل  المتمثل يف  الدراسة  فإن موضوع  وبالتالي 
يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستند يف مرجعيته النظرية على فروض 
يكون أساسًا  أن  الباحث  يتوقع  إطارًا علميًا حافالً،  تقدم  التي  الوظيفة  النظرية 
الدراسة  بموضوع  العالقة  ذات  النصوص  واستقراء  لتحليل  مناسبًا؛  علميًا 

ومفسرًا لنتائجها.

***
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ثانيااً: الدراسة التطبيقية

املبحث األول 

النظريات املفسرة ملسؤولية وسائل اإلعالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

استنادًا إلى ما يمثله األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكانة اجتماعية 
بين وسائل  الباحث من عالقة وظيفية  إليه  أشار  المجتمع، وما  ودور حيوي يف 
علماء  أسس  فقد  المنكر؛  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  ومؤسسات  اإلعالم 
التي  التجريبية،  واالختبارات  بالنظريات  حافالً  علميًا  إطارًا  ودارسوه  االتصال 
درست حركة العملية اإلعالمية داخل المجتمع والتأثيرات المحتملة للمضمون 
الدراسات  هذه  ساهمت  كما  ومؤسساته،  المجتمع  أفراد  على  اإلعالمي 
والنظريات يف تحديد األدوار والوظائف التي ينبغي للمؤسسة اإلعالمية النهوض 
التأثيرات  فروضها  اختربت  التي  اإلعالمية  النظريات  أهم  عرض  يمكن  به، 
بالمعروف  األمر  تجاه  بمسؤوليتها  ذلك  وعالقة  اإلعالم،  لوسائل  المحتملة 

والنهي عن المنكر فيما يأيت:

نظرية املسؤولية الجتماعية:   �

جاءت نظرية المسؤولية االجتماعية لتعزز مفهوم الحرية اإلعالمية، ولكنها 
حملت معها فكرة الحرية المسؤولة وليست الحرية المطلقة، ولذلك فإن مبادئ 
المجتمع  فئات  بعض  تسلط  من  اإلعالم  تحرر وسائل  أن  النظرية حاولت  هذه 
قيم  على  تحافظ  وأن  اإلعالمية،  الرسالة  يف  بالموضوعية  تنادي  وأن  عليها، 
المجتمع، وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل، وبقاء هذه الوسائل بعيدة 
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عن ضغوط السلطة وجماعات المصالح.)1(

واهتمت هذه النظرية بتحديد الوظائف التي ينبغي أن تقدمها وسائل اإلعالم 
ألفراد المجتمع، وتحديد المعايير األساس لألداء اإلعالمي، بجانب القيم المهنية 
نظرية  وتطرقت  الوظيفية،  واجباهتم  أداء  يف  اإلعالميين  سلوكيات  تحكم  التي 
اإلعالمية  المعالجة  قيم  إلى  اإلعالم  لوسائل  االجتماعية واألخالقية  المسؤولية 
للموضوعات واألحداث، والقضايا المختلفة التي ينبغي أن تشتمل على الصدق 
الظروف  طبيعة   – الفاعلين  األشخاص   – الحدث  )خلفية  والشمول  والدقة 
المكانية والزمانية – األبعاد السياسية واالقتصادية للحدث( والموضوعية بأبعادها 

المختلفة )اإلسناد–التوازن - فصل الخرب عن الرأي – اللغة المستخدمة(.)2(

وترتكز نظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم على ثالثة أبعاد رئيسة 
ويتصل  المعاصر  اإلعالم  يؤديها  أن  ينبغي  التي  بالوظائف  األول:  البعد  يتصل 
ينبغي  التي  المهنية  بالقيم  الثالث:  البعد  بينما يتصل  بمعايير األداء  الثاين:  البعد 
مراعاهتا يف العمل اإلعالمي،)3( وبالتالي فإن هذه النظرية تنطلق يف رؤيتها للعمل 
اإلعالمي من مبادئ رئيسة من أهمها: قيام وسائل اإلعالم بالتزاماهتا االجتماعية 
عن  للتعبير  اآلراء  مختلف  أمام  الفرصة  وإتاحة  وأفراده،  المجتمع  خدمة  يف 

الممارسة  ألخالقيات  المصرية  الخاصة  الصحف  يف  الصحفيين  رؤية   )2003( أميرة  العباسي،   )1(
المهنية، المؤتمر العلمي السنوي التاسع: أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق، )جامعة القاهرة، 

كلية اإلعالم، الجزء األول، مايو(، ص 261-290 
(2) Dennis Elliott  ، Social Responsibility representation and reality، “ Respon-

sible journalism: Beverly Hills ، 1986”، PP. 101 – 106.
تطبيقية  دراسة  الخاصة:  المصرية  الفضائية  للقنوات  االجتماعية  المسئولية  أبعاد  الغفار،  عبد  عادل   )3(
على برامج الرأي المقدمة بقناة دريم، المؤتمر العلمي السنوي التاسع: أخالقيات اإلعالم بين النظرية 

والتطبيق ) جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،، الجزء األول، مايو 2003 (،  ص 755.
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نفسها، ووضع مقاييس مهنية من الصدق، والدقة والتوازن؛ حتى تحصل على 
ثقة الجمهور، مع ضرورة االلتزام من جانب وسائل اإلعالم بتقديم صورة ممثلة 
فئات  تجاه  منها  السلبية  خاصة  النمطية  الصور  تتجنب  وأن  وفئاته،  للمجتمع 

المجتمع المختلف.)1(

واستنادا إلى ذلك فإن وسائل اإلعالم يف المجتمع السعودي يقع على عاتقها، 
أن تمارس مهنتها اإلعالمية بمنهجية توازن بين الحرية والمسؤولية وفق ما يلي:

قيام وسائل اإلعالم بوظائفها يف المجتمع انطالقًا من قيمه وعقيدته، بما * 
يحافظ عليها ويعززها.

التي *  المهنة،  وشرف  بأخالقيات  ملتزمة  احرتافية  بصورة  لعملها  أدائها   
حددهتا قيم المجتمع وثقافته السائدة.

بصورة *  الفرصة  تتيح  بصورة  المجتمع  لقضايا  الموضوعية  المعالجة 
متوازنة، تحقق اإليجابية وتقلل من اإلثارة والشحناء.

نظرية العتماد املتبادل:  �

تمثل المعلومات مصدر قوة وتميز لمن يمتلكها ولمن يستطيع الوصول إليها، 
من أجل فهم طبيعة األشياء والتفاعل معها، ولبناء نظام ناجح لتداول المعلومات فإن 
وسائل اإلعالم والجمهور والنظام االجتماعي بمؤسساته المختلفة، ترتبط بعالقات 
تتسم بخصائص تفرضها سمات المجتمع الحديث، حيث يعتمد أفراد الجمهور على 

والقائم  للمضمون  مقارنة  دراسة  المصرية:  للصحافة  االجتماعية  المسئولية  الدين:  حسام  محمد   )1(
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،1994-1991 من  والحزبية  القومية  الصحف  ىف  باالتصال 

االعالم ، جامعة القاهرة ، 1996، ص 128-125.
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وسائل اإلعالم كنظام فرعي إلدراك وفهم نظام فرعي آخر هو المحيط االجتماعي 
الذي يحدد  بالنظام االجتماعي  من حولهم، ووسائل اإلعالم هي األخرى مرتبطة 
توزيعها  اإلعالم  وسائل  لتتولى  مصادرها  من  بالمعلومات  ويمدها  عملها،  طبيعة 
احتياجات  على  التعرف  إلى  بحاجة  المجتمع  مؤسسات  أن  كما  الجمهور،  على 

جمهورها ومتطلباهتم ومواقفهم تجاه الخدمات واألنشطة التي تقدمها.

يفسر الكثير من الخرباء هذه العالقة على أساس من االعتماد المتبادل بين 
وأنظمته  المجتمع  ومؤسسات  والجمهور،  اإلعالم،  وسائل  هي:  أضالع  ثالثة 
فيرى ديفلير وروكيتش أن العالقات القائمة على الحاجة المتبادلة بينهما يمكن 
تفسيرها يف إطار مفهوم االعتماد المتبادل؛فكل من وسائل اإلعالم والمؤسسات 
األخرى يف المجتمع، ال تستطيع إنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها دون االعتماد 

على بعضها البعض. )1(

بنفس  معلومات  من  تقدمه  وما  اإلعالم  وسائل  على  تعتمد  فالمؤسسات 
المستوى الذي تعتمد فيه وسائل اإلعالم على هذه المؤسسات أو النظم يف كثير من 

مجاالت عملها، وبصفة خاصة المعرفة المتخصصة التي تقوم بنشرها أو إذاعتها.

وبطريقة أخرى نجد أن عالقات االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظم 
االجتماعية األخرى، هي التي تحدد األدوار االجتماعية لوسائل اإلعالم، وتحدد 
االعتماد  عالقات  بأن  القول  يفسر  ما  وهذا  لها،  األفراد  استخدام  كيفية  كذلك 
اعتماد  والنظم االجتماعية األخرى، تشكل طبيعة  بين وسائل اإلعالم  المتبادل 

األفراد على وسائل اإلعالم.

اإلعالم،  وسائل  نظريات  عبدالرؤوف)2002(  كمال  ترجمة  –روكتش  وساندرا  ديفلير،  ل.  ملفين   )1(
القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ص 185
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واستنادا إلى ذلك فإن مسؤولية وسائل اإلعالم يف المجتمع السعودي تتحدد 
يف ضوء عالقتها المتبادلة مع مؤسسات الحسبة من خالل:

الحسبة تحقق كفاءة *  بين وسائل اإلعالم ومؤسسات  إيجابية  بناء عالقة 
عالية يف التواصل والتكامل وتدفق المعلومات، والتعرف على احتياجات 

المجتمع ومشكالته، ومعالجتها بما يتوافق سمات وخصائص أفراده.

القيام بدور الوسيط الفعال بين مؤسسات الحسبة وجمهورها. * 

نظرية الغرس الثقايف: �

بناء  بعمليات  الخاصة  لألفكار  تطبيقيًا  تصورًا  الثقايف  الغرس  نظرية  تعد 
المعنى، وتشكيل الحقائق االجتماعية واألدوار التي تقوم هبا وسائل اإلعالم يف 
هذه المجاالت، ويمكن وصف عملية الغرس الثقايف بأهنا نوع من التعلم العرضي 
 – الجمهور  يتعرف  حيث  اإلعالم؛  لوسائل  الرتاكمي  التعرض  عن  ينتج  الذي 
بدون وعي – على حقائق الواقع االجتماعي، وتكون هذه الحقائق بصفة تدريجية 

أساسًا للصور الذهنية والقيم، التي اكتسبها عن العالم الحقيقي. )1(

وعليه فإن نظرية الغرس الثقايف تقدم أساسًا علميًا، يحدد مسؤولية وسائل 
اإلعالم يف المجتمع السعودي يف مجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من 

خالل:

توظيف التأثير الرتاكمي الممتد للمضمون اإلعالمي على المتلقين، بما * 
يسهم يف بناء صورة ذهنية إيجابية عن قيمة األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لدى أفراد المجتمع، نتيجة تعرضهم لوسائل اإلعالم عرب مضامينه 

البشر، محمد بن سعود )1424هـ( نظريات التأثير اإلعالمي، الرياض، دار غيناء، ص 85  )1(



مسؤولية وسائل اإلعالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر )املنطلقات، والنظريات، والوظائف(

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

إهداء حمدود التداول 488

المختلفة، التي تشكل عرب الزمن رؤية المجتمع لشعيرة األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.

تعزيز القيام بشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ألهنا مسؤولية * 
مشرتكة وبمفهوم شمولي داخل المجتمع، يمنح العاملين يف هذا المجال 
المكانة المرموقة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، وتجعل وظيفة األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر عمالً محببًا لدى أفراد المجتمع.

االبتعاد عن بث ونشر المضامين التي تتعارض مع متطلبات األمر بالمعروف * 
والنهي عن المنكر، حتى ال تتنافر مؤسسات المجتمع بداًل من تكاملها يف 

حفظ دين المجتمع وأخالقه.

نظرية التعلم باملالحظة: )النمذجة( �

تعد نظرية النموذج من المساهمات المهمة لمعرفة دور وسائل اإلعالم يف 
بالمالحظة؛  المرتبطة  التعلم  نظريات  إحدى  وهي  للفرد،  االجتماعي  التطور 
اإلعالم  وسائل  عرب  يالحظونه  الذي  السلوك  محاكاة  يمكنهم  الناس  إن  حيث 

وخاصة التلفزيون.

األنماط  اكتساب  لتفسير  تطويرها  تم  التي  التعلم  نظريات  أهم  من  وهي 
السلوكية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم، التي قدمها الربت باندورا معتمدة 
على المحاكاة لسلوك اآلخرين، باعتبارها نماذج وقدوات يمكن ممارستها والتأثر 
االتجاهات  يكتسبون  والبالغين  أن األطفال  الدراسات  أثبتت عدد من  هبا، وقد 

واالستجابات العاطفية، واألنماط الجديدة من خالل النماذج التي تعرض.)1( 

عبدالحميد، مرجع سابق، 323  )1(
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هذا  وفق  تتعين  السعودي  المجتمع  يف  اإلعالم  وسائل  مسؤولية  فإن  وبهذا 
األساس النظري من خالل ما يلي:

أنماط *  من  تحدده  وما  مختلفة  نماذج  من  اإلعالم  وسائل  ترسمه  ما  أن 
سلوكية وأراء وأفكار، ينبغي أن تتوافق مع قيم المجتمع وثقافته السائدة.

المواد *  خالل  من  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  قيمة  تقدم   أن 
هذه  ويعزز  يدعم  بما  والتسجيلية  الدرامية  األعمال  وخاصة  اإلعالمية، 
الشعيرة لدى أفراد المجتمع؛ حيث يمكن تعزيز سلوك النماذج المهتمة 
تسهم يف  وبالتالي  السلوك،  دافعًا الكتساب هذا  يعد  مما  هبا ومجاالهتا 

تعزيزها وتدعو إلى االهتمام هبا.

اجتماعية *  كقيمة  الشعيرة  بين  اإلعالمية  ومضامينها  موادها  يف  تميز  أن 
وعبادة ربانية، وبين الممارسات الخاطئة التي قد يرتكبها بعض العاملين 
يف مجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى ال يكون تأثيرها سلبيًا 
الشعيرة، والتقليل من شأن  العالقة هبذه  النماذج ذات  من خالل معاقبة 

رجالها وإحباط تجارهبم، وبالتالي إلى كبت السلوك اإليجابي نحوها.

نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي: �

وسائل  به  تقوم  الذي  للدور  منتظمًا  تفسيرًا  اإلعالمي  اإلطار  نظرية  تقدم 
وتحديد  المطروحة،  القضايا  حيال  واالتجاهات  األفكار  لتشكيل  اإلعالم، 
كذلك  لألحداث،  اإلخباري  التدفق  يف  التحكم  خالل  من  الجمهور  أولويات 

القدرة على تشخيص المشكالت وأسباهبا وإصدار األحكام بشأهنا. 

الحقيقة  أوجه  بعض  »اختيار  يعني  اإلطار  فإن   )Entman( إلنتمان  ووفقًا 
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المدركة وجعلها أكثر بروزًا يف النص اإلعالمي، بطريقة تسعى للرتويج لتعريف 
معّين، أو تأويل نسبي، أو تقويم أخالقي، أو توصية عالجية لمسألة بعينها«، )1( 
“قدرة  أنه  إلى أن اإلطار يمكن فهمه يف أفضل وجه على   )Rhee( وتشير رهي
من  منظومة  تفعيل  خالل  من  للواقع،  الفرد  نظرة  تغيير  على  اإلعالم  وسائل 
المفاهيم العقلية يف الذاكرة ألمد طويل، واستخدامها يف مهام معرفية الحقة”)2(، 
ونخلص مما سبق إلى أن مفهوم اإلطار ينطوي على: إبراز جوانب معينة يف النص 
اإلعالمي تجاه حدث أو قضية معينة، وإغفال أو استبعاد جوانب أخرى، وهذا 
األطر اإلعالمية، يف تشكيل  تؤديه  الذي  للدور  بالغة  أهمية  أن يضيف  من شأنه 

اتجاهات وآراء الجمهور حيال القضايا واألحداث المهمة.)3( 

جوانب  لبعض  متعمد  انتقاء  يعني  ما  لقضية  اإلعالمي  اإلطار  فإن  وبالتالي 
الحدث أو القضية، وجعلها أكثر بروزًا يف النص اإلعالمي، واستخدام أسلوب محدد 

يف توصيف المشكلة وتحديد أسباهبا وتقييم أبعادها، وطرح حلول مقرتحة بشأهنا.

مسؤولية  فإن  الخربية،  األطر  نظرية  لفروض  النظري  البعد  ذلك  ضوء  ويف 
السعودي  المجتمع  يف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  يف  اإلعالم  وسائل 

تتحدد بما يلي:

(1) Entman ، Robert M.، Framing: Toward Clarification of a Fractured para-
digm، Jouranl of communicaton. Vol. 43، No. 4، Autumn 1993، P52.

(2) Rhee، June W.، Strategy and Issue Frames in Election Campaign Coverage: 
As Social cognitive Accounts of Framing Effects، Journal of communica-
tion، vol. 47، No. 3 Summer 1997، P 44.

2001م  سبتمرب  من  عشر  الحادي  ألحداث  الصحفية  المعالجة  محمد)1427هـ(  أحمد  الجميعة،   )3(
وتداعياهتا يف الصحف السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية، ص 76 
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المطروحة، *  القضايا  سلم  على  والرتتيب  واالهتمام  اإلبراز  مستوى 
والكيفية التي يتم على ضوئها معالجة قضايا األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر  يف التغطيات اإلعالمية لهذه الشعيرة.

والنهي *  بالمعروف  األمر  عن  إيجابية  ذهنية  صورة  بناء  يف  المساهمة 
األطر،  هذه  تتبناها  التي  الرؤية  إلى  استنادًا  الجمهور،  لدى  المنكر  عن 

ومكانتها يف المجتمع ودورها يف تنميته.

***
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املبحث الثاني
وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من أوجب األعمال، وأصل عظيم 
من أصول الشريعة قام به األنبياء، ورتب سبحانه وتعالى على القيام به الخيرية 
لألمة، وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم 
والنهي  بالمعروف  األمر  بواجب  المسلمين  اهتمام  بلغ  وقد  وأتباعه،  وأصحابه 
عن المنكر بأن تبنت الدولة اإلسالمية بشكل رسمي األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، فأقامت والية الحسبة لهذه المهمة؛ باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، 
فوالية الحسبة كما عرفها علماء المسلمين: »أمر بمعروف ظهر تركه وهني عن 

منكر ظهر فعله«.)1( 

وقد جرت عادة والة أمور المسلمين على القيام هبذه المهمة، أو تكليف فئة 
للقيام هبا نيابة عنهم، ويف المملكة العربية السعودية جاءت المادة الثالثة والعشرون 
لتنص  1412/8/27هـ  والتاريخ  90/أ  الرقم  ذي  للحكم  األساسي  النظام  يف 
على أن »تحمي الدولة عقيدة اإلسالم، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى اهلل« وأنشأت لهذا الغرض الرئاسة العامة 
التاسعة من نظامها  لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نصت المادة 
إرشاد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  هيئة  واجبات  أهم  »من  أن:  على 
الناس ونصحهم التباع الواجبات الدينية المقررة يف الشريعة اإلسالمية، وحمل 

السلطانية  األحكام  وكتاب   ،240 ص  السلطانية  األحكام  الماوردي،  انظر:  المعلومات  من  للمزيد   )1(
للفراء الحنبلي، ص 285، هناية الرتبة يف طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرزي، ص 10. 
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الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات 
والممنوعات شرعًا، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة«.)1( 

ثم تأيت المادة األولى من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لتوضح أن قيام الهيئة بتلك الواجبات يكون باتباع اآليت:

1 ( حث الناس على التمسك بأركان الدين من صالة وزكاة وصوم وحج، 
كالصدق  األعمال،  فضائل  إلى  والدعوة  الكريمة  بآدابه  التحلي  وعلى 
واإلخالص والوفاء وبر الوالدين ومراعاة حقوق الجار واإلحسان إلى 

الفقير.

2 ( مراقبة إقامة الصالة يف أوقاهتا يف المساجد، وحث الناس على المسارعة 
إلى تلبية النداء، وإغالق المتاجر وعدم مزاولة أعمال أثناءها.

دون  للحيلولة  وحدائق،  وطرقات  أسواق  من  العامة  األماكن  مراقبة   )  3
بالجنس  التشبه  والتربج،  االختالط  اآلتية:  الشرعية  المنكرات  وقوع 
المذياع  بألفاظ منافية لآلداب، تشغيل  للنساء، الجهر  التعرض  اآلخر، 
أو المسجل أو التلفزيون على نحو يشوش على المصلين، إظهار غير 
لشعائر  إظهارهم عدم االحرتام  أو  أو شعائرهم  لمعتقداهتم  المسلمين 
أو  المرئية  التسجيالت  أو  الكتب  أو  الصور  بيع  أو  عرض  اإلسالم، 
الصوتية المنافية لآلداب، أو المخالفة للعقيدة )باالشرتاك مع الجهات 
غير  الملل  شعارات  أو  الخليعة  أو  المجسمة  الصور  عرض  المعنية(، 
مع  )باالشرتاك  تعاطيها  أو  ترويجها  أو  المسكرات  صنع  اإلسالمية، 

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الحكومية:  )1(
http://www.ncda.gov.sa 
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أو  البيوت  إدارة  أو  الفواحش  ارتكاب  دواعي  منع  المعنية(  الجهات 
األماكن الرتكاهبا، والبدع الظاهرة كتعظيم بعض األوقات أو األماكن 
السحر  وأعمال  اإلسالمية،  غير  والمناسبات  باألعياد  االحتفال  أو 
المسالخ والمعارض  الموازين، ومراقبة  والشعوذة والدجل، وتطفيف 

ومحالت الخياطة النسائية.)1( 

المنكر يف  النهي عن  بالمعروف  إلى وظيفة األمر  النظر  فإنه يمكن  وبالتالي 
هذه  تحقيق  يف  تتكامل  رئيسة،  أبعاد  ثالثة  خالل  من  السعودية  العربية  المملكة 
القيمة يتضمن البعد األول: بناء ثقافة عامة لدى أفراد المجتمع، تعزز هذه القيمة 
المجتمع  أفراد  فيستشعر  االجتماعي،  الضبط  لتحقيق  األمان  صمام  باعتبارها 
مكانة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف المجتمع وحاجتهم إليه، ودورهم 

يف تحقيقه كل حسب قدرته وواليته.

والبعد الثاين: يختص بالوظيفة التي ينبغي على أفراد المجتمع القيام هبا، يف 
تحقيق وظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف حدود مسؤولياته، والمهام 

الموكلة إليه الوالد مع أبنائه والموظف يف وظيفته والتاجر يف مهنته.

متخصصة  مؤسسات  خالل  من  الحسبة  بوالية  فيختص  الثالث:  البعد  أما 
مباشرة،  المجتمع بصورة  المنكر يف  والنهي عن  بالمعروف  األمر  بواجب  تقوم 
من خالل الدور الرقابي الذي تنهض به والمهام واالختصاصات الموكلة إليها 

من قبل ولي األمر.

السعودية الصادر  العربية  بالمملكة  المنكر  بالمعروف والنهي عن  لنظام هيئة األمر  التنفيذية  الالئحة   )1(
بالقرار رقم 2740 وتاريخ 1407/12/24هـ المنشور بجريدة أم القرى يف العدد رقم 3203 وتاريخ 

1408/7/30هـ.
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ويف ضوء ذلك فإن المجال الوظيفي الذي تنهض به مؤسسات الحسبة للقيام 
بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف المجتمع، ينتظم يف مهام متعددة 
على مستوى األفراد والمؤسسات من خالل ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة األمر 
تنهض  التي  الحسبية  المؤسسات  من  وغيرها  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
هبذه الوظيفة، وهي مؤسسات رقابية أنشأهتا الدولة لتحمي المصالح العامة، من 
أهمها: ديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والتأديب، وهيئة التحقيق واالدعاء 
العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومصلحة الجمارك وغيرها من الجهات 
المكلفة بالنظر يف مدى قيام أفراد ومؤسسات المجتمع بمسؤولياهتم، وتطبيقهم 

لألنظمة والتعليمات. 

من  عليها،  للقائمين  االتصالية  الوظيفة  على  مجملها  يف  تستند  جهود  وهي 
لتحقيق  فاعلة  مهارات  وتتطلب  ومؤسساته،  المجتمع  أفراد  مع  تعاملهم  خالل 

هذه األدوار، وهو حجر الزاوية يف عالقتها بوسائل اإلعالم.

***
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املبحث الثالث
املسؤولية الوظيفية لوسائل اإلعالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

يف إطار ما طرحته الدراسة من أطر نظرية، ومنطلقات فلسفية ينبغي أن تستند 
إليها الممارسة المهنية للنشاط اإلعالمي بشكل عام، يمكن القول بأن مسؤوليتها 
يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتجلى يف تطبيقات وظيفية بأنماط مختلفة 

نستعرضها فيما يلي:

املستوى األول: اإلعالم املتخصص: �

يهتم اإلعالم المتخصص بجانب من جوانب المعرفة اإلنسانية، ويصل إلى 
ويتميز  المشرتكة،  السمات  أو  الخصائص  من  عدد  تجمعه  متخصص  جمهور 
البيئة،  أو  بأنه إعالم يقدم مضامين يف مجاالت محددة كالسياسة، أو االقتصاد، 
التوجه  يف  أو  اإلعالمي،  المضمون  يف  التخصص  يكون  أن  ويمكن  الصحة،  أو 
العمر، ويمكن أن يكون اإلعالم  النوع أو  المهنة أو  إلى جمهور محدد بحسب 
كالمجالت  بعينة،  إعالمي  تتخصص يف مجال  المتخصص عرب وسائل مستقلة 
كالصفحات  عامة  إعالمية  وسيلة  ضمن  أو  األسرة،  مجالت  أو  الصحية، 

المتخصصة داخل العدد، والربامج المتخصصة يف اإلذاعة والتلفزيون. 

الحياة،  مجاالت  لكثرة  استجابة  المتخصص  اإلعالم  نحو  التوجه  ويأيت 
يف  متخصص  إعالم  ظهور  ذلك  فاستدعى  حقولها؛  وتطور  ميادينها  وتشعب 
مجال ما، سعيًا نحو اإلبداع يف هذا المجال واإللمام بكل ما يرتبط به، وتطوير 
آفاقه والرتكيز على تفاصيله هبدف نشر الثقافة التخصصية يف مجال معين، مستندًا 
على معلومات تسهم يف نشر الوعي بين أفراد المجتمع تجاه موضوعه، باستخدام 
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النشاط  مهام  لتولي  إعالميين  مندوبين  تأهيل  تتطلب  مهنية  إعالمية  أساليب 
اإلعالمي المتخصص.

يصب  متخصصًا،  إعالميًا  نشاطًا  اإلعالم  وسائل  تؤدي  النمط  هذا  ويف 
عدد  خالل  من  مباشرة،  بصورة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مجال  يف 
بجهود  متصالً  عمالً  تمثل  التي  المتخصصة  اإلعالمية  والمنتجات  الربامج  من 
بين  المهنية  العالقة  وهو  اجتماعية،  مؤسسات  باعتبارها  الرسمية  المؤسسات 
وسائل اإلعالم والمؤسسات ذات العالقة، التي تفرضها احتياجات المؤسسات 
المجتمعية الستخدام قدرات وإمكانات وسائل اإلعالم؛ لتحقيق أهدافها المهنية 
أو المؤسسية، حيث  تتولى وسائل اإلعالم مسؤوليتها يف مجال األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بصورة مباشرة من خالل اهتمامها باألنشطة والربامج المتعلقة 
بمؤسسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يرتبط هبا من سياسات أو 

قرارات أو معلومات.

وبالتالي فإن تطبيقات اإلعالم المتخصص يف مجال األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تتمثل فيما يلي:

1 ( مواد إعالمية تنتجها اإلدارات اإلعالمية يف مؤسسات األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثل، مجلة الحسبة التي تصدرها الرئاسة العامة لهيئة 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرنامج الرسائل اإلعالنية القيمية 

)قيمنا( وغيرها.

واإلذاعة  كالصحافة  اإلعالم  وسائل  تقدمها  متخصصة  إعالمية  مواد   )  2
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مؤسسات  وتدعمها  والتلفزيون 
سواء بتزويدها باألخبار والمقاالت والموضوعات المتخصصة، أو من 
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خالل االستضافات والمشاركات واألحاديث.

3 ( مواد إعالمية تنتجها مؤسسات وجهات خيرية حكومية أو خاصة، تؤمن 
الجمعيات  مثل  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  شعيرة  بأهمية 
المسؤولية  وبرامج  الدعوة،  ومكاتب  الوقف،  ومؤسسات  الخيرية، 

االجتماعية يف الشركات والمؤسسات.

شعيرة  لدعم  ومخططة  موجهة  إعالمية  مضامين  تقدم  المواد  هذه  وجميع 
وبناء  اإلسالمية،  والمبادئ  القيم  وتعزيز  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
وهي  المجتمع،  يف  الشعيرة  هذه  بتطبيق  المعنية  المؤسسات  عن  إيجابية  صورة 

تعمل من خالل ذلك على تحقيق الوظائف اإلعالمية التالية:

1 ( الوظيفة اإلخبارية:  �

وخدمات  وبرامج  أنشطة  عن  متخصصة  إخبارية  تغطيات  تقديم  خالل  من 
المنكر، بصورة موضوعية، وللقيام هبذه  بالمعروف والنهي عن  مؤسسات األمر 
الممارسة  تنطلق  أن  ينبغي  ومؤسساهتا  الشعيرة  أهداف  يحقق  بشكل  الوظيفة 
اإلعالمية يف معالجاهتا اإلخبارية من مبدأ تحقيق النفع ومنع الضر وإشاعة الخير، 
فيستشعر أفراد المجتمع من خالل هذه التغطية األمن والطمأنينة الناتجة عن وجود 

شعيرة  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام المؤسسات المعنية بواجبها.

2 ( الوظيفة املعرفية:  �

األمر  شعيرة  عن  المتخصصة  بالمعرفة  المجتمع  أفراد  تزويد  خالل  من 
بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤسسات القائمة هبا، واألنظمة والتعليمات، 
الشعيرة  هبذه  المجتمعي  الوعي  تعزز  التي  والواجبات  والحقوق،  والقرارات 
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ومكانتها يف المجتمع واألدوار المتوقعه من الفرد والمؤسسات تجاهها، والسعي 
لغرس الفضيلة الخلقية والقيم النبيلة التي ينبغي أن يتحلى هبا المسلم، إضافة إلى 
التنفير من المنكرات والخصال الذميمة بما يحفظ ألفراد المجتمع دينهم ويعزز 

القيم اإليمانية بينهم.

3 ( الوظيفة التوجيهية:  �

وتسعى ممارسة اإلعالم المتخصص يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من خالل هذه الوظيفة إلى إرشاد أفراد المجتمع وتوجيههم يف مسارين: ينتظم 
التاريخي  بالسياق  األحداث  وربط  الداخل  من  المجتمع  بناء  يف  األول  المسار 
وحمايته  المجتمع  تحصين  يف  الثاين  والمسار  للمجتمع،  والقيمي  واالجتماعي 

من األفكار الدخيلة وكل رذيلة. 

4 ( الوظيفة التفسريية:  �

وتعنى وسائل اإلعالم من خالل هذه الوظيفة بتفسير األحداث ذات العالقة 
باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربط األمة برتاثها يف هذا المجل بما يثري 

الجانب اإليماين والمعريف المتعلق هبذا الشعيرة. 

املستوى الثاني: اإلعالم العام �

يشير خرباء اإلعالم إلى أن وظيفة اإلعالم األساسية تكمن يف ربط المجتمع، 
والعمل على تماسكه، والمساعدة على تبادل اآلراء واألفكار والمشاركة التفاعلية 
بين أفراد المجتمع ومؤسساته)1(، وزيادة االهتمام بالمصلحة العامة، وتعزيز القيم 

نجم، طه عبدالعاطي )2012م( االتصال الجماهيري رؤية سوسيولوجية، دلر الكلمة، اإلسكندرية،   )1(
ص 26
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المنبثقة من الثقافة السائدة يف المجتمع، بما يسهم يف تحقيق استقراره ونموه.

وبما أن شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد مبدأ إسالميًا أصيالً 
يقوم عليه المجتمع السعودي كما نص عليه النظام األساسي للحكم، وأشارت 
اإلعالم يف  فإن وسائل  السعودية)1(؛  العربية  المملكة  اإلعالمية يف  السياسة  إليه 
المجتمع السعودي تقع عليها مسؤولية نشر هذا المبدأ وتعزيزه ودعم القائمين 
األمر  قيمة  التحريرية  سياستها  ضمن  اإلعالمية  المؤسسات  تراعي  بأن  عليه، 
عرب  أفكار  من  تبثه  وما  اإلعالمي،  إنتاجها  يف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
مع  تعارضها  عدم  محليه  غير  إعالمية  مواد  من  تبثه  ما  يف  وتتوخى  مضامينها، 
قيم المجتمع، وأن تعزز عرب برامجها قيمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وتقدمه يف صورة إيجابية.

وتسعى وسائل اإلعالم من خالل هذه الوظيفة إلى أن يكون نشاطها اإلعالمي 
متسقًا مع ثقافة المجتمع وقيمه وأخالقياته؛ بحيث يعزز المعروف بين الناس، 
ويحث الناس على األخذ به، وال يأمر بالمنكر وال يدعو له؛ فيكون متكامالً بين 

وظيفته التخصصية ووظيفته العامة. 

ويف هذا المستوى فإن األنشطة اإلعالمية ال تقبل التقسيم على أساس نوعي، 
وإنما ينظر إلى الوظيفة اإلعالمية يف دعم أنشطة المؤسسات الحسبية، باعتبارها 
المجتمع  يف  اإلعالمي  النشاط  مجمل  على  يتعين  التي  الوظائف  من  وظيفة 
تحقيقها، وهي بالتالي تتكامل مع وظيفتها التخصصية يف كوهنا ال تتعارض مع ما 

يمكن تقديمه عرب الوظيفة المباشرة. 

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الحكومية:  )1(
http://www.ncda.gov.sa 
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ويف هذا المستوى من النشاط اإلعالمي العام، ينهض اإلعالم بمهامه يف مجال 
المؤسسات الحسبية بصورة غير مباشرة، باعتبار تنمية اإلنسان والعناية بقدراته، 
والمحافظة على هويته الثقافية وسالمة معتقده وعباداته من وظائف اإلعالم يف 
العامة  المجتمع، وهي أنشطة هتدف إلى وضع هذه األهداف ضمن األولويات 
والفردية يف المجتمع، وبناء صورة ذهنية إيجابية عنها لدى الجمهور العام، وهذه 

النوعية من األنشطة غالًبا ما تتسم بما يلي:

التأثير الرتاكمي الممتد، فهذه النوعية  أ ( أهنا تعمل يف ظل اسرتاتيجيات   (
وترتبط  األخرى،  األنشطة  من  تجريًدا  أكثر  أهداف  لها  األنشطة  من 
بمفاهيم لها أهميتها وقوهتا وارتباطها ببناء االتجاهات الفكرية، والثقافة 
المجتمعية حول قضايا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته يف 

المجتمع. 

الربامج  من  مختلفة،  إعالمية  مضامين  عرب  لالنتشار  قابلية  أكثر  أهنا  )ب( 
واألعمال الدرامية ومقاالت الرأي. 

املستوى الثالث: الوظيفة الرقابية:  �

تتمثل يف وظيفتها  المجتمع مسؤولية أخرى  تقع على مؤسسات اإلعالم يف 
أن  أي  )fourth Estate(؛  الرابعة  السلطة  لمفهوم  امتدادًا  تعد  التي  الرقابية 
وسائل اإلعالم تسعى ألن تكون رقيبًا على كل ما يدور يف المجتمع من مدخالت 
يف  النافذة  والسياسية  االجتماعية  المؤسسات  مراقبة  ذلك  يف  بما  ومخرجات، 
المجتمع، وهنا يوصف دور وسائل االتصال بأنه مثل دور الحارس اليقظ، الذي 
يعمل كحارس ورقيب ضد إساءات استخدام السلطة الرسمية، وكمراقب لمصالح 
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المجتمع وحمايته من الفساد واالنحراف، فوسائل اإلعالم تعمل من خالل مراقبة 
المؤسسات والقضايا واألحداث واآلراء، وتسلط الضوء على بعضها وتقويم أداء 

مؤسسات المجتمع، وتعزيز مبدأ الحق يف المعرفة وحماية المجتمع.

فإن  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مجال  يف  الوظيفة  هذه  وبتطبيق 
المؤسسات اإلعالمية ينبغي عليها القيام بالمهام التالية:

1 ( مراقبة اداء أداء مؤسسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعزيز 
جوانب التميز، والتنبيه على األخطاء وجوانب القصور بما ال يتعارض 

قيمة شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانتها يف المجتمع.

عن  والنهي  بالمعروف  األمر  مؤسسات  أداء  يف  القصور  أوجه  مناقشة   )  2
المنكر، والصعوبات التي تعيق األداء الفعال، وتقديم الحلول والبدائل 

لمشكالته.

السلبية،  والظواهر  المتكررة  القضايا  حول  ومناقشات  حوارات  فتح   )  3
التي تشير إليها تقارير مؤسسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

والمساهمة يف التخفيف من آثارها من خالل برامج وقوالب متنوعة.

األمر  قضايا  حول  اآلخر،  والرأي  الرأي  عن  للتعبير  مساحة  إتاحة   )  4
بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسساته بصورة متوازنة.

عن  والنهي  بالمعروف  األمر  لقضايا  موضوعية  نقدية  قراءات  تقديم   )  5
المنكر.

***
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اخلامتة

العالقة  لطبيعة  محددات  تمثل  نظرية  أطر  من  من  طرحه  سبق  ما  ضوء  يف 
بين وسائل اإلعالم ومؤسسات الحسبة باعتبارها الجهات المسؤولة عن تطبيق 
الدراسة  إليه  انتهت  المجتمع، وما  المنكر يف  بالمعروف والنهي عن  قيمة األمر 
األمر  مجال  يف  اإلعالم  وسائل  هبا  تنهض  أن  ينبغي  التي  الوظائف  تحديد  من 
يف  اإلعالم  لوسائل  المهنية  المسؤولية  باعتبارها  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
هذا المجال، فإن ذلك يظهر بجالء العالقة الوظيفية، ومستوى االعتماد المتبادل 
مؤسسات  إلى  تنظر  التي  الوظيفية،  البنائية  النظرية  فروض  إلى  استنادًا  بينهما، 
بما  بينها،  فيما  وتنسق  تتكامل  محددة،  ووظائف  بناءات  لها  أن  على  المجتمع 

يحفظ للمجتمع كيانه وهويته ويحقق لها نموه وتطوره.

بالمعروف  األمر  ومؤسسات  اإلعالم  وسائل  بين  العالقة  وصف  ويمكن 
والنهي عن المنكر، باعتبارها عالقة اعتماد متبادل تستند على التشارك والتكامل 
بين  الوظيفية  العالقة  قراءة  يمكن  وبالتالي  المجتمع،  أفراد  خدمة  يف  الوظيفي 

وسائل اإلعالم وهذه المؤسسات وفق ما يلي:

المعلومات  من  حجم  لديها  اجتماعية  مؤسسة  الحسبة  مؤسسات   )  1
األساسية والمتجددة، وترغب إيصالها ألفراد المجتمع.

على  المعرفة  وتوزيع  نشر  يف  عالية  إمكانات  تملك  اإلعالم  وسائل   )  2
مستوى عريض من أفراد المجتمع، يصل مع التطور يف تقنيات االتصال 

إلى ماليين البشر.

3 ( مؤسسات الحسبة بحاجة إلى أن يثق أفراد المجتمع هبا، وبمكانتها، ووظيفتها.
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4 ( وسائل اإلعالم ذات تأثير قوي يف بناء الصور الذهنية، وبناء المعاين يف 
أذهان المتلقين.

أهدافها،  نحو  إيجابي  عام  رأي  صناعة  إلى  بحاجة  الحسبة  مؤسسات   )  5
ووظيفتها، وأدوارها يف المجتمع بما يسهل قيامها بتلك المهام.

6 ( وسائل اإلعالم من أفضل المنافذ المتاحة لتكوين رأي عام، يتوحد عليه 
قطاع عريض من أفراد المجتمع، من خالل طرح اآلراء ومناقشتها.

7 ( مؤسسات الحسبة بحاجة إلى دراسة ردود أفعال أفراد المجتمع تجاه 
أنشطتها ومنسوبيها.

المجتمع،  أفراد  انطباعات  لقراءة  الفرصة  تتيح  اإلعالم  وسائل   )  8
التي  واألنشطة،  الخدمات  نحو  واحتياجاهتم  وتطلعاهتم  واتجاهاهتم 

تقدمها مؤسسات الحسبة.

المجتمع  أفراد  إلقناع  الوعي  تسويق  إلى  بحاجة  الحسبة  مؤسسات   )  9
سائدة  ثقافة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  وجعل  بوظائفها، 
يف  مشاركتهم  يف  يسهم  بما  ضرورية،  كحاجة  المجتمع  أفراد  يمارسها 

وقاية المجتمع وحمايته.

10( تملك وسائل اإلعالم إمكانات عالية يف إنتاج حمالت تسويقية، وتأثير 
تراكمي قوي يمكن من تنشئة الشباب، وترسيخ هذه القيم والتخطيط؛ 

إلقناع أفراد المجتمع على نطاق عريض.

والمنكرات،  األخطاء  نسبة  خفض  إلى  بحاجة  الحسبة  مؤسسات   )11
وتعريف أفراد المجتمع باألخطار المرتتبة على اقرتافهم لها، ليس على 
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مستوى الواقع فيها بل حتى على مستوى المجتمع ككل.

12( وسائل اإلعالم تملك القدرة على إنتاج المعرفة ونشرها، بصور متعددة 
تسهم يف إحداث آثار إيجابية لدى أفراد المجتمع تجاه هذه المعاين.

13( مؤسسات الحسبة ال تستطيع الوصول إلى كل أفراد المجتمع مهما كان 
عدد أفرادها الميدانيين.

مع  تعاملت  إذا  المشكالت  من  العديد  ستواجه  الحسبة  مؤسسات   )14
النتائج وتركت األسباب.

ويرتتب على هذه العالقة الوظيفية حاجة ماسة لبناء عالقة إيجابية بين وسائل 
اإلعالم ومؤسسات الحسبة قائمة على قيام كل مؤسسة بالواجبات والمسؤوليات 

المتعلقة هبا، التي يمكن تحديد أهمها فيما يلي:

أولاً: واجبات ومسؤوليات مؤسسات احلسبة: �

األمر  قيمة  تعزز  إنتاج مضامين  لتوظيف اإلعالم يف  إعالمية  بناء خطة   )  1
بالمعروف والنهي عن المنكر يف المجتمع، وتقوم بأدوار تدعيمية لمهام 

مؤسسات الحسبة.

2 ( تبني خطط وسياسات وإجراءات واضحة ومعلنة تحدد عالقتها بالمجال 
اإلعالمي، وطبيعة التواصل مع مؤسساته.

3 ( توفير تدفق معلومايت فعال عن أنشطتها وأعمالها بلغة تتوافق مع متطلبات 
الصنعة اإلعالمية.

4 ( المبادرة يف تقديم بيانات إعالمية متكاملة ومتسمة بالشفافية والمصداقية 
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أثناء  لها  تتعرض  التي  الجارية، والمشكالت واألزمات  عن األحداث 
قيامها بمهامها الوظيفة يف المجتمع.

5 ( التعامل اإليجابي مع النقد اإلعالمي وتقديم المعطيات التي تظهر هذا 
نسبة  المؤسسات اإلعالمية، ويحد من  تكاملها مع  بما يحقق  التوجه، 
عن  وخروجه  اإلعالمي،  النقد  شخصنة  إلى  تحولت  ربما  التي  العداء 

مساره اإلصالحي والتطويري.

ثانيااً: واجبات ومسؤوليات وسائل اإلعالم: �

1 ( أن تراعي المضامين اإلعالمية مقتضيات تطبيق شعيرة األمر بالمعروف 
الحسبة،  مؤسسات  مع  التكامل  تحقق  بصورة  المنكر،  عن  والنهي 

وتتوافق مع قيم المجتمع وثقافته السائدة. 

2 ( نشر نقد رقابي بناء حول أنشطة مؤسسات الحسبة، وأدوارها الوظيفية 
يف المجتمع، يستهدف اإلصالح وفق معالجات إعالمية مهنية وأخالقية 
اآلراء والتوجهات  تعزز  السائدة، وال  المجتمع وثقافته  قيم  تنطلق من 

المخالفة لتلك القيم.

3 ( منح مساحات مناسبة يف وسائل اإلعالم ألنشطة المؤسسات الحسبية، 
بصورة موضوعية وبأساليب مهنية.

4 ( مراعاة مبادئ ومنطلقات المسؤولية االجتماعية يف إنتاج ونشر المضامين 
اإلعالمية.

***
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املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة
)دراسة حتليلية لعينة من مقالت الرأي يف عينة من الصحف احمللية(

د. حممد بن سليمان الصبيحي)*(1 

ملخص الدراسة: �
الدراسة إلى تطوير مقياس يمكن من خالله الكشف عن مدى  سعت هذه 
تحقق المعالجة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف مقاالت الرأي يف الصحافة السعودية 
المطبوعة، واختار الباحث عينة من مقاالت الرأي للكتاب المعتمدين يف الصحف 
السعودية الذين يكتبون بصفة دورية عرب أعمدة تحمل توقيعاهتم بلغت )347( 
األسبوع  باستخدام  المنتظمة  العشوائية  العينة  باستخدام  اختيارها  تم  مفردة 
الصناعي لكل المقاالت المنشورة على مدى 49يومًا يف ثالث صحف تعد األكثر 
وعكاظ،  الرياض،  صحف:  وهي  السعودي،  الجمهور  لدى  ومقروؤية  انتشارًا 
تحليل  إجراءات  وفق  الكمي  العلمي  المنهج  الدراسة  وظفت  وقد  والوطن، 
المضمون لوصف الظاهرة والحكم عليها، وانتهت نتائجها إلى قصور المعالجة 
المدروسة عن  الصحف  الرأي يف  كتاب  ينتهجها  التي  الرقابة  لوظيفة  اإلعالمية 
تحقيق أهداف هذه الوظيفة، ونجاح كتاب الرأي يف توجيه خطاهبم الرقابي نحو 
بنسبة  المعنية  الجهة  باعتبارهم  بالرقابة  المستهدفة  الجهات  يف  القرار  صانعي 
لمعلوماهتم  كمصدر  الشخصية  مصادرهم  على  واعتمادهم   ،)%45( مقدارها 
يف  منهجيتهم  وعلى  النقدية  موضوعاهتم  أولويات  على  ذلك  فانعكس  الرقابية 
المعالجة التي لم تتسم بالتكامل يف إثارة الموضوع ووصفه وتحديد أسبابه وذكر 

الحلول المقرتحة لمعالجته إال بنسبة ضئيلة بلغت )%21(.

العربية  المملكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  كلية  يف  األستاذ   )*(
السعودية.
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Abstract

This study sought to develop a measure from which to detect the 

extent to which treatment for the post of media censorship in opinion 

articles in the Saudi press printed، the researcher selected a sample 

of opinion pieces for the writers accredited to Saudi newspapers who 

write regularly through columns bearing their signatures amounted 

to (347)  Single has been selected using a random sample of regular 

using  industrial week for all published articles over 49 days in three 

newspapers which are the most prevalent and readability of the Saudi 

public، They are: Riyadh، Okaz، and Al-watan. The study has employed 

a quantitative method according to procedures content analysis to 

describe the phenomenon، and judging them، and their results ended 

to the lack of treatment media for a control job pursued by opinion 

writers in the studied newspapers for achieving the objectives of this 

function، the success of opinion writers in directing their rhetoric 

oversight to decision makers in the target audiences control as the 

concerned part by the amount (45%)، and their dependence on their 

special information as a source of personal control  and this thing 

reflected on their Priorities of criticism topics and their methodology 

of treatment that are not integrated in to raise the issue، describing 

and identifying its causes، said the proposed solutions to deal with it 

by only (21%).

***
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أولاً: مدخل ملوضوع الدراسة وأهميته

تمثل وظيفة الرقابة واحدة من أهم الوظائف اإلعالمية التي تؤديها وسائل 
اإلعالم والصحافة على وجه التحديد، وذلك باعتبارها أحد أهم أدوات التغيير 
اإلصالح  حركة  يف  ومؤثر  فاعل  دور  من  به  تنهض  لما  المعاصر  المجتمع  يف 
عملية  يف  األهم  الجزء  كاهلها  على  يقع  إذ  المختلفة،  بمجاالته  المجتمعي 
اإلصالح، الذي يتمثل يف هتيئة المناخ الثقايف واالجتماعي لقبول عمليات التغيير، 
التغيير  األفراد والجماعات ليصب يف حركة  إلى دورها يف توجيه سلوك  إضافة 

التي يشهدها المجتمع)1(.

وتشير الدراسات إلى أن الصحافة- التي اصطلح على تسميتها عرب تاريخها 
الطويل بالسلطة الرابعة- تتميز عن وسائل اإلعالم األخرى بقدرهتا على ممارسة 
الوظيفة الرقابية الذي يتجلى يف قيامها بنقد السياسات والتوجهات القائمة، إلى 
أوجه  عن  والكشف  المختلفة  والمؤسسات  الهيئات  أداء  بمراقبة  قيامها  جانب 

القصور واالنحرافات التي تشوب أداء هذه الهيئات والمسؤولين عنها.)2(

ويرى كثير من الباحثين أن قراء الصحف وجمهور وسائل اإلعالم، يصبح 
أكثر ارتباطًا هبذه الوسائل وأكثر والء لها بالقدر الذي تمارس فيه هذه الوسائل 
وظيفتها الرقابية يف جانب، وبقدرهتا على المساهمة يف حركة تحديث المجتمع 

(1) ASNE: Readership among current readers and their relative potential to 
build readership in the future، 2004 avialable AT www.readersshi.org . 

(2) Jennifer Whitten-wood ring: watchdog or lapdog ? media freedom، regime 
type، and government respect for human rights، international studies quar-
terly ،vol،53،2009،pp.595-625 
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وإصالحه وتغييره يف جانب آخر.)1(

وتتفق الدراسات السابقة على أن ثمة عوامل ومتغيرات تؤثر يف قدرة الصحافة 
ملكية  أنماط  يف  المتغيرات  هذه  تتمثل  والنقدي  الرقابي  دورها  ممارسة  على 
مدى  إلى  إضافة  ومصالحهم،  مالكها  توجهات  عن  بالتعبير  والتزامها  الصحف، 
الحرية التي يسمح هبا النظام السياسي، خاصة فيما يتعلق بحرية تدفق المعلومات 
وإتاحتها للصحفيين، وكذلك سياسات تحرير الصحف ومدى التزامها بالمسؤولية 
التمويل  آخرها  ليس  أخرى  عوامل  من  وغيرها  المجتمع،  وقضايا  القراء  تجاه 

ومحاوالت المعلنين المستمرة يف توجيه سياسات تحرير الصحف. 

وقد اعتربت كثير من الدراسات أن زيادة توجه الصحف نحو توسيع دورها 
وتحول  وهمومه،  الجماهير  احتياجات  عن  بالتعبير  وقيامها  والنقدي،  الرقابي 
الصحف من نمط تيار الصحف السائدة إلى  نمط صحافة المواطن، يعد الضمانة 
األساس للحفاظ  على صناعة الصحافة التقليدية وتطويرها وتعميق قدرهتا على 

المنافسة يف مواجهة البدائل اإللكرتونية المستحدثة. 

التي  الصحفية  الفنون  أبرز  المطبوعة من  الصحافة  الرأي يف  مقاالت  وتعد 
يتوافر  لما  متكاملة  إعالمية  معالجة  خالل  من  الرقابة  وظيفة  تؤدي  أن  يمكنها 
عليه كتاب الرأي من مكانة اجتماعية متميزة جعلت منهم قادة رأي يف المجتمع 
الكتابية  مهارهتم  إلى  إضافة  الجارية  برأيهم وتفسيرهم لألحداث  الجمهور  يثق 
الرقابية برؤية متكاملة تأخذ  التي تمكنهم من المعالجة اإلعالمية لموضوعاهتم 
القصور وآليات  التي تسهم يف تاليف جوانب  الموضوع والكيفية  أبعاد  باالعتبار 

التطوير والمشاركة التنموية المطلوبة.

(1) WARREN Francke: the evolving watchdog : the media›s role in govern-
ment ethics، annals، of the American academy of political and social sci-
ence ،vol،537،1995،pp.109-121. 



املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

521إهداء حمدود التداول

ثانيااً: الدراسات السابقة

هذه  تنوعت  وقد  اإلعالمية،  الرقابة  وظيفة  بدراسة  الباحثين  من  عدد  عني 
لتناول  الدراسات  من  عدد  اتجهت  حيث  الموضوع  لهذا  تناولها  يف  الدراسات 
الدور الرقابي للصحف بصورته العامة من خالل قياس اتجاهات القراء نحو هذا 
الدور، بينما تناولت دراسات أخرى اتجاهات القائمين باالتصال نحو هذا الدور، 
وجاءت مجموعة أخرى من هذه الدراسات لتتناول اتجاهات كتاب الرأي نحو 
بالتحليل والدراسة،  الرأي  تناولت دراسات أخرى مقاالت  بينما  الوظيفة،  هذه 

ويمكن مراجعة هذه الدراسات وفق هذا التصنيف كما يلي:

للصحافة  الرقابية  الوظيفة  نحو  القراء  اتجاهات   )2010( غالي)1(  درس 
المصرية وعالقتها بمدركاهتم نحو دورها يف دعم التغيير واإلصالح يف المجتمع، 
ثالثة  وتناولت  االستقصاء،  أداة  على  الدراسة  بيانات  جمع  يف  الباحث  واعتمد 
محاور أساسية، يتعلق األول بمعدالت قرائية الصحف المصرية واتجاهات القراء 
نحو الوظائف واألدوار التي تؤديها الصحافة يف المجتمع، ويتصل الثاين بمفهوم 
الوظيفة الرقابية للصحافة لدى القارئ المصري ورؤيتهم لمالمح وسمات الدور 
الرقابي للصحافة واتجاهاهتم نحو هذا الدور، أما المحور الثالث: فيتصل برؤية 
القراء للعالقة بين ممارسة الصحافة لدورها الرقابي، وقدرهتا على دعم عمليات 

التغيير واإلصالح التي يشهدها المجتمع. 

وعالقتها  المصرية  للصحافة  الرقابية  الوظيفة  نحو  القراء  اتجاهات  )2009م(  حسين  محرز  غالي،   )1(
عشر:  الخامس  السنوي  المؤتمر  المجتمع،  يف  واإلصالح  التغيير  دعم  يف  دورها  نحو  بمدركاهتم 

اإلعالم واإلصالح الواقع والتحديات) كلية اإلعالم: جامعة القاهرة(. 
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الصحافة  أن  يرون  المبحوثين  من  الغالبة  النسبة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
المختلفة  وهيئاهتا  الدولة  مؤسسات  على  ونقديا  رقابيا  دورا  تمارس  المصرية 
للتطوير  بديلة  رؤية  وتطرح  واالنحرافات،  الفساد  وقائع  خالله  من  تكشف 
التعرف على أوجه  بالدولة يف  الرقابية  الهيئات  الفساد، ومساعدة  ومواجهة هذا 
الخلل والقصور يف مؤسساهتا، إضافة إلى ممارسة دور رقابي ونقدي على أداء 
القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة، وكذلك مراقبة أداء المسؤولين يف السلطة 
نتائج  وانتهت  تجاوزاهتم يف حالة وجودها،  والكشف عن  المختلفة  بمستوياهتا 
الدراسة أيضا إلى وجود اعتقاد قوي لدى القراء بأن الصحف المصرية الخاصة، 
المصرية  أنماط الصحف  أكثر  المستقلة هي  بالصحف  العامة  أو ما يعرف لدى 
اهتمامًا بممارسة الوظيفة الرقابية على هيئات الدولة ومؤسساهتا المختلفة، وهي 
نتيجة تشير يف التحليل األخير إلى تزايد دور هذه الصحف يف المجتمع المصري 

يف مقابل تراجع دور الصحف المملوكة للدولة والصحف الحزبية. 

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن ثمة عالقة قوية بين الدور الرقابي الذي 
عملية  دعم  يف  الصحافة  لدور  القراء  إدراك  وبين  المصرية  الصحف  تمارسه 
اإلصالح والتغيير يف المجتمع، حيث أشارت النتائج إلى أن ثمة اعتقاد قوي لدي 
يسهم  الصحف  تمارسه  الذي  والنقدي  الرقابي  الدور  بأن  المبحوثين  جمهور 
عن  الدفاع  أهمها  اآلليات  من  عدد  خالل  من  والتغيير  اإلصالح  عجلة  دفع  يف 
والدفاع  واالجتماعية،  واالقتصادية  والمدنية  السياسية  اإلنسان  حقوق  منظومة 
السياسية،  الحقوق  لممارسة  العام  المناخ  وهتيئة  االنتخابية،  العملية  نزاهة  عن 
ومساندة التعددية الحزبية وحق األحزاب يف العمل السياسي، إضافة إلى الضغط 
المستمر من أجل دفع عملية اإلصالح االقتصادي ومواجهة الفساد وإهدار المال 



املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

523إهداء حمدود التداول

والنزاعات  األسعار  لزيادة  والتصدي  األسواق  على  بالسيطرة  والمطالبة  العام، 
االحتكارية، وإصالح منظومة التعليم وتطوير مؤسساته المختلفة وغيرها.

رصد  استهدفت  التي   )2003( لي)1(  باتريك  دراسة  الدور  هذا  وأكدت 
دورها  مقدمتها  ويف  المختلفة  بوظائفها  الصحافة  قيام  بين  العالقة  وتوصيف 
المجتمع،  تطوير  الصحافة يف  دور  القراء ألهمية  إدراك  وبين  والنقدي،  الرقابي 
الوظائف  أهم  من  تعد  للصحافة  الرقابية  الوظيفة  أن  إلى  الدراسة  انتهت  حيث 
التي تخدم من خاللها المجتمع، وأن قيام وسائل اإلعالم بممارسة هذه الوظيفة 
أدى إلى المساهمة يف تطوير وإصالح أوضاع المجتمعات التي تصدر فيها هذه 
تعليمًا وثقافة هم األكثر  الجمهور األكثر  فئة  أن  إلى  النتائج  الصحف، وانتهت 
إدراكا لمفهوم الوظيفة الرقابية للصحافة وتطبيقاهتا على المستوى المهني، حيث 
الصحف  قيام  يف  يتمثل  الرقابية  للوظيفة  القراء  مفهوم  أن  إلى  النتائج  أشارت 
بكشف أوجه القصور واالنحرافات السائدة يف المجتمع، ونقد سياسات الحكومة 

وبرامجها، وطرح رؤية بديلة للتطوير.

–بالرغم  المطبوعة  الصحافة  استمرار صناعة  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما 
األساس  يف  يرجع  المستحدثة-  االليكرتونية  البدائل  مع  الشرسة  المنافسة  من 
والنقدي  الرقابي  دورها  هامش  توسيع  على  الصحافة  من  النمط  هذا  قدرة  إلى 
الجماهير وهمومها، وتحول الصحف من نمط  بالتعبير عن احتياجات  وقيامها 
تيار الصحف السائدة إلى نمط صحافة المواطن الذي ترى الدراسة أنه الضمانة 
األساس للحفاظ  على صناعة الصحافة التقليدية وتطويرها وتعميق قدرهتا على 

المنافسة يف مواجهة البدائل اإلليكرتونية المستحدثة. 

(1) Patrick lee: watchdog role still embraced in news room، Journalism and 
Mass communication Quarterly ، winter   2003.
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كيفية  حول  وآخرون)1()1997م(  ستون  دراسة  أشارة  عكسية  مقارنة  ويف 
تصور الرأي العام للدور الرقابي للصحافة، وذلك من خالل الدراسة المسحية 
التي قاموا هبا معا وقد وجدوا أن الرأي العام أكثر ثقة بالدور الرقابي الذي تضطلع 
بالتحديد، بدرجة تفوق ثقة الصحفيين أنفسهم يف قيمة هذا الدور،  به الصحافة 
ثالثة  إلى  تصل  بنسبة  يساند  العام  الرأي  أن  الباحثون  هؤالء  وجد  الواقع  ويف 
أضعاف الدور الرقابي الذي تقوم به الصحافة، وبدرجة تفوق مساندة الصحفيين 

لهذا الدور.

وعلى العكس من المتوقع فإن الباحثين وجدوا أن أكثر الفئات تأييدا للدور 
الرقابي للصحافة ليسوا من األفراد الذين يقرؤون الصحف بانتظام، ولكنهم من 
تقوم  التي  الجماعات  تحليل  خالل  ومن  تعليما،  واألقل  عمرا  األصغر  الفئات 
بدور أكثر أهمية يف المجتمع مثل كبار السن واآلباء والمحامين واألطباء وجد 
الباحثون أن سكان المدن الصغرى يبدون اهتماما أكرب بالدور الرقابي للصحافة 

وبدرجة تفوق اهتمام سكان المدن الكربى.

وهو ما أكدته دراسة ويفر وآخرون)2( )2007( حيث وجد ويفر ورفاقه من 
الدور  تجاه  فاترا  اهتماما  يبدون  الصحفيين  من  مناسبا  عددا  هناك  أن  الباحثين 
الرقابي للصحافة، وكشفت الدراسة المسحية المكثفة التي قاموا هبا للصحفيين 
المهني  الدور  إلى  ينظروا  أن  إلى  يميلون  الصحفيين  أن  المتحدة،  الواليات  يف 

(1) Gerald C Stone، Mary K  O’Donnell ، Stephen Banning: public perceptions 
of newspaper’s watchdog role،newspaper research journal،vol،18،no،1-
2،1997،pp.86-102.

(2) D.H، Weaver . And   other: the American journalist in the 21 st century 
(New Jersey: Lawrence Erlbaum associates، 2007) pp143.
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ناشرين  أو  بنسبة %62.6  أو موضحين  لألخبار  به )مفسرين  الذي يضطلعون 
للشعب   محرضين  أو   %18.6 بنسبة   معارضين(  أو   %15.6 بنسبة  لألخبار  
دراسة  إليه  توصلت  ما  ضوء  يف  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن   ،)%10.4 بنسبة 
أخرى ناقشة واقع هذه الوظيفة ودورها الضعيف حيث استهدفت دراسة أندرو 
كوت)1( )2001( رصد مدى تأييد الرأي العام للصحافة الرقابية واالستقصائية، 
الدور  تشجع  األمريكيين  من  ضئيلة  نسبة  هناك  أن  إلى  الدراسة  انتهت  حيث 
الرقابي للصحافة وذلك مقارنة باألوضاع التي كانت قائمة يف منتصف الثمانينات 
الرقابية  الوظيفة  التي كانت تقدر  النسبة  إلى أن  العشرين، حيث أشار  القرن  من 
فقط،   %60 إلى   %67 من  تراجعت  قد  عام  بشكل  اإلعالم  ووسائل  للصحافة 
منها  تعانى  سيئة  أحواال  هناك  أن  يرون  األمريكيين  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
يتعلق  النشر  أن  كما  تنشرها،  التي  االنتقادات  جدية  وعدم  الرقابية  الصحافة 

بمصالحها الخاصة دون أن يعني ذلك العمل على حماية مصالح الرأي العام .

وامتدادًا لتأكيد هذا الدور الرقابي يف مقاالت الرأي موضوع الدراسة درس 
رستم )1998()2( دور األعمدة الصحفية المتخصصة يف توجيه الرأي لدى القراء، 
واستهدفت التعرف على القضايا التي تناولتها األعمدة المتخصصة يف الصحف 
القومية والحزبية خالل عام 1997، والتعرف على االهتمامات المختلفة لقراء 
من  األكرب  االهتمام  السياسي  للعمود  أن  إلى  وتوصلت  المتخصصة  األعمدة 

(1) Andrew   Kohut : public support for the watchdog is fading ، Columbia 
journalism review،vol،52،2001،p.52.  

رستم، محمد زين عبد الرحمن )1998م( دور األعمدة الصحفية المتخصصة يف توجيه الرأي لدى   )2(
القراء دراسة تطبيقية على عينة من الصحف المصرية مع دراسة ميدانية، رسالة دكتوراه، غير منشورة 

)كلية اآلداب، جامعة المنيا(.
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صحف الدراسة القومية والمعارضة وجاء العمود الرياضي يف المرتبة الثانية بينما 
جاء اهتمام الصحف بالعمود االجتماعي يف المرتبة األخيرة وأوضحت الدراسة 
انخفاض نسبة قراء األعمدة المتخصصة، كما أوضحت الدراسة تفوق الذكور 
على اإلناث يف قراءة األعمدة، ما عدا األعمدة الدينية التي يفضلها اإلناث أكثر 

من الذكور.  

علي)1( )2003( مصداقية كّتاب األعمدة الصحفية  ناحية أخرى درس  من 
التي  األساسية  المكونات  على  التعرف  استهدفت  ميدانية،  دراسة  القراء  لدى 
من  يفضلوهنا  التي  واألعمدة  القراء،  لدى  العمود  كاتب  مصداقية  بناء  يف  تسهم 
وتحديد  األعمدة،  كتاب  لمصداقية  األساسية  المكونات  يوضح  مقياس  خالل 
السمات والصفات التي يجب أن يتصف هبا كاتب العمود حتى تتحقق مصداقيته 
فردًا،   294 من  تكونت  الصحف  قراء  من  عينه  على  تطبيقه  وتم  القراء،  لدى 
لعينه  الصحفية  األعمدة  قراءة  تفضيل  معدالت  ارتفاع  الدراسة  نتائج  وكشفت 
الدراسة، بينما احتلت األعمدة الصحفية يف الصحف الحزبية والخاصة الرتتيب 
الصحف، وعدم شهرة  لقصر عمر هذه  نظرًا  القراء وذلك  األخير يف تفضيالت 

كتاب األعمدة هبا مقارنة بكتاب الصحف القومية.

يف  االجتماعية  الرؤى  تعددية  )1424هـ(  القرين)2(  درس  الدراسة  بيئة  ويف 
الصحف السعودية من خالل التعرف على اتجاهات مضامين الصحف السعودية 

ميدانية،  دراسة  القراء:  لدى  الصحفية  األعمدة  كتاب  مصداقية  )2003م(  الرحيم  عبد  أسامه  علي،   )1(
مجلة البحوث اإلعالمية )جامعة األزهر، العدد العشرون، أكتوبر(.

الرؤى  لتعددية  تحليلية  دراسة  السعودي:  اإلعالمي  الخطاب  )1424هـ.(  شويل  بن  علي  القرين،   )2(
االجتماعية يف الصحف السعودية، بحث غير منشور مقدم للقاء الثاين للحوار الوطني)مكة المكرمة: 

5 ذو القعدة(. 
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يف مختلف القضايا يف المملكة، لمواد الرأي يف صحيفتي الرياض والوطن خالل 
السائد  – 2003م، هبدف الكشف عن طبيعة الخطاب اإلعالمي  أعوام 2000 
يف هاتين الصحيفتين، وكشفت الدراسة عن نموذجا جديدا يف مفهوم الصحافة 
يف  الرأي  مساحات  معظم  أن  وجدت  حيث  سبتمرب،   11 أحداث  بعد  النقدية 
الصحافة السعودية مثلت توجها نقديا عاما يف الصحافة، وبنسبة تقرتب من  %70، 
وهذه نتيجة مرضية جدا تأيت على عكس ما يراه البعض أن الصحافة السعودية هي 
صحافة دعائية بالدرجة األولى، وخلصت الدراسة إلى أن هناك نموًا يف ممارسة 
الدراسة  المجتمع، حيث كشفت  لدورها يف مجال تحديث  السعودية  الصحف 
الممارسات  نقد  مجال  يف  رئيس  بدور  للقيام  السعودية  الصحف  سعي  عن 
لتحديد  الهادفة  تلك  المقدمة وبخاصة  المختلفة، مع وضوح اآلراء  المجتمعية 

مسؤولية القصور يف المجتمع.

يف دراسة أخرى )1427هـ( بعنوان معالجة  القرين)1(  ويف االتجاه نفسه أكد 
والتقريرية  الخربية  التغطيات  معظم  أن  المحلية  للقضايا  السعودية  الصحافة 
القطاعات الخدمية يف  والمقالية تنضوي تحت مظلة اإلتجاهات اإليجابية نحو 
الدراسة  الحظت  وقد    .%65 حوالي  الى  النسبة  هذه  وصلت  وقد  المجتمع، 
من  ومواقفهم  آرائهم  عن  يعربوا  أن  للمواطنين  الفرصة  أتاحت  الصحافة  أن 
يف  ثالثين  من  أكثر  الى  النسبة  هذه  وصلت  وقد  الدولة،  يف  اإلدارية  القطاعات 
أولهما:  جانبين،  تعكس  النسبة  وهذه  المواطنين،   ورسائل  مقاالت  من  المائة 
تأيت  وال  المواطنين  من  تأيت  الصحافة  تنشرها  التي  السلبية  التغطيات  معظم  أن 

القرين، علي شويل)1427هـ( معالجة الصحافة السعودية للقضايا المحلية:دراسة تحليل مضمون يف   )1(
عالقة الصحافة بالسلطة، منشورات عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سعود. 
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السلبي يف  اإلتجاه  نسبة  تزد  تغطياهتا اإلخبارية، ولم  الصحف يف  بمبادرات من 
تصب  اإلسهامات  وهذه   ..%13 عن  والتحقيقات  والتقارير   ،%8 عن  األخبار 
كلما  النسبة  هذه  زادت  كلما  حيث  المجتمع  يف  الصحافة  سلطة  فكرة  إطار  يف 
فعلت الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى دورا كسلطة رابعة مؤثرة يف المجتمع، 
وتعكس الصحافة السعودية كما تشير الدراسة توجهين فيما يتعلق بالدور النقدي 
لها، فبينما تتجه المحتويات التي تتضمنها الصحيفة من أخبار وتقارير وتحقيقات 
يف جانب ايجابي، تتبنى المقاالت ورسائل الجمهور والكاريكاتير جوانب أكثر 
نقدية من غيرها، وهذه ربما تكون اسرتاتيجية صحافية، تحاول أن ترضي طريف 

المعادلة الوطنية يف مشروع التنمية، المسئول والمواطن.

حرية  تطبيقات  يف  حدثت  التي  التغيرات  )1426هـ(  العسكر)1(  ورصد 
صحيفتي  يف  المنشورة  الرأي  مواد  على  بالتطبيق  السعودية  الصحف  يف  الرأي 
حول  الموقعة،  والمقاالت  والزوايا،  االفتتاحية،  المقاالت  وعكاظ،  الرياض 
من  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وانتهت  المملكة  يف  المحلي  اإلرهاب  قضايا 
وجهة  عن  بوضوح  التعبير  على  وكتاهبا،  السعودية  الصحف  قدرة  تطور  أهمها 
التي تقع عليها مسؤولية تنامي اإلرهاب يف المملكة، من  نظرهم تجاه الجهات 
خالل جزم مواد الرأي المنشورة عن هذه الحادثة بوجود هذه الجهات وبحدود 
مسؤوليتها عن هذه الظاهرة، ولعل هذه النتيجة تشير إلى إفادة الصحف السعودية 
من مساحة الحرية التي باتت متاحة أمامها حاليًا، بشكل يفوق المراحل السابقة 

التي عرفتها الصحافة السعودية. 

العسكر، فهد عبد العزيز )1426ه( معاجلة مواد الرأي يف الصحف السعودية لقضااي اإلرهاب احمللي)جملة التعاون:   )1(
األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية، الرايض، العدد 62 ،ذوالقعدة(.



املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

529إهداء حمدود التداول

ثالثااً: مشكلة الدراسة

تمثل مقاالت الرأي يف الصحف الورقية مجااًل رئيسًا لتحقيق وظيفة الرقابة 
الوظيفة  هذه  تمثلها  التي  األهمية  السابقة  الدراسات  أظهرت  وقد  اإلعالمية، 
اإلعالمية  المعالجة  تقتصر  ال  وحيث  نحوها،  اإلعالم  بوسائل  المناط  والدور 
الرقابة على مجرد اإلثارة الوقتية وإنما تمتد إلى أبعاد وجوانب متعددة  لوظيفة 
للكشف عن مدى  الدراسة  تأيت هذه  لذا  الوظيفة  تسهم مجتمعة يف تحقيق هذه 
تحقق المعالجة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف مقاالت الرأي يف الصحافة السعودية 
المطبوعة، من خالل تحليل عينة من مقاالت الرأي يف ضوء المسؤولية االجتماعية 

اإلعالمية لوسائل اإلعالم والدور الرقابي الذي ينبغي أن تنهض به.

***
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رابعااً: تساؤلت الدراسة

تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤلت التالية: �

1 ( ما المجاالت التي تناولتها مقاالت الرأي بالرقابة اإلعالمية؟

2 ( ما مصادر المعلومات التي اعتمد عليها كتاب الرأي يف طرح قضاياهم 
الرقابية؟

3 ( ما الجهات التي استهدفتها مقاالت الرأي بالرقابة اإلعالمية؟

4 ( ما الجمهور الذي استهدفت مقاالت الرأي طرح الموضوعات الرقابية 
عليهم؟

5 ( ما مستوى الرقابة التي تحققها مقاالت الرأي؟

6 ( ما المرجعية الرقابية لكتاب الرأي يف تناوالهتم الرقابية؟

7 ( ما جوانب التغطية التي تناولتها مقاالت الرأي الرقابية؟ 

8 ( ما منهج المعالجة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف مقاالت الرأي؟

المعالجة  يف  الدراسة  عينة  الصحف  بين  واالختالف  االتفاق  أوجه  ما   )  9
اإلعالمية لوظيفة الرقابة؟

***
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خامسااً: املدخل النظري للدراسة

للنظريات  المتعدد  المدخل  على  النظري  أساسها  يف  الدراسة  هذه  تستند 
التناول  من  يمكن  مدخالً  باعتباره  اإلعالمية  الرقابة  لوظيفة  المفسرة  والنماذج 
المسؤولية  نظرية  يشمل  متكامل  بشكل  الدراسة  موضوع  ألبعاد  النظري 

االجتماعية ونماذج الحشد والتحريض، والدمية ونموذج الصدى البعيد:

1 ( نظرية املسؤولية الجتماعية: �

ولكنها  اإلعالمية  الحرية  مفهوم  لتعزز  االجتماعية  المسؤولية  نظرية  جاءت 
مبادئ  فإن  المطلقة، ولذلك  الحرية  وليست  المسؤولة  الحرية  فكرة  معها  حملت 
هذه النظرية حاولت أن تحرر وسائل اإلعالم من تسلط بعض فئات المجتمع عليها 
وأن تنادي بالموضوعية يف الرسالة اإلعالمية وأن تحافظ على قيم المجتمع وتكون 
ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل و بقاء هذه الوسائل بعيدة عن سلطان الحكومة)1(.

التي ينبغي أن تقدمها وسائل اإلعالم  النظرية بتحديد الوظائف  واهتمت هذه 
ألفراد المجتمع وتحديد المعايير األساسية لألداء اإلعالمي، بجانب القيم المهنية 
نظرية  وتطرقت  الوظيفية،  واجباهتم  أداء  يف  اإلعالميين  سلوكيات  تحكم  التي 
اإلعالمية  المعالجة  قيم  إلى  اإلعالم  لوسائل  واألخالقية  االجتماعية  المسؤولية 
للموضوعات واألحداث والقضايا المختلفة، التي ينبغي أن تشتمل على الصدق، 
والدقة، والشمول )خلفية الحدث – األشخاص الفاعلين – طبيعة الظروف المكانية 

الممارسة  ألخالقيات  المصرية  الخاصة  الصحف  يف  الصحفيين  رؤية   )2003( أميرة  العباسي،   )1(
المهنية، المؤتمر العلمي السنوي التاسع: أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق، )جامعة القاهرة، 

كلية اإلعالم، الجزء األول، مايو(، ص 261-290 
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والزمانية – األبعاد السياسية واالقتصادية للحدث( والموضوعية بأبعادها المختلفة 
– اللغة المستخدمة()1(. )اإلسناد–التوازن - فصل الخرب عن الرأي 

� )Mobilization Model( :منوذج احلشد والتحريض ) 2
الديمقراطية،  لليربالية  الكالسيكي  المبدأ  إلى   الحشد  ترجع جذور نموذج 
التي تتناول الدور الذي تضطلع به وسائل اإلعالم يف المجتمع، ووفق هذه الرؤية 
فإن المهمة األولية للصحافة يتمثل يف القيام بدور رقابي على مؤسسات المجتمع 
وتنظيماته، والبحث عن أية انتهاكات لدى ممارسة السلطة العامة وتعرية الفساد 

يف المجتمع، وتزويد المواطنين بالمعلومات الكافية لتناول الشؤون العامة)2(.

ويمكنن العثور على نموذج الحشد عام 1906م يف الواليات المتحدة،  إذ 
نتيجة  النقية )Pure Food and Drugs) كان  األدوية واألغذية  قانون  إقرار  إن 
الدور الذي مارسته الصحافة الرقابية التي كشفت الظروف غير الصحية التي تم 
هبا عملية تعليب اللحوم يف الواليات المتحدة، وأدت إلى تنشيط دور الرأي العام 

للمطالبة بسن قانون ضد هذه االنحرافات.

ويعني نموذج الحشد والتحريض التأثير الحاد للصحافة الرقابية على صانع 
هذا  يف  الرئيسة  الفكرة  وتدور  التقارير،  هذه  لنشر  الالحقة  المرحلة  يف  القرار، 
النموذج أنه إذا تم حشد الرأي العام، فإنه يصبح  قوة رئيسة يف قيادة عملية التغيير، 
وأن كشف وسائل اإلعالم عن االنحرافات يف المجتمع، يقود إلى  تغيير توجهات 

(1) -Dennis Elliott  ، Social Responsibility representation and reality، “ Re-
sponsible journalism : Beverly Hills ، 1986”، PP. 101 – 106.

(2) Charles H . Raphael: investigated reporting : political- economic ، represen-
tational ،and regulatory struggles over television documentary،1960-1975، 
PhD northwestern university، 1997،p.26.
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العدالة يف  انعدام  أو  المطالبة باإلصالحات، ألن األخطاء  العام من أجل  الرأي 
ومصالحهم،  حقوقهم  عن  للدفاع  العام  الرأي  تحفيز  إلى  يؤدي  المجتمع، 
النموذج  هذا  ويف  تصحيحية،  إجراءات  باتخاذ  يطالبون  الغاضبون  فالمواطنون 
يمكن أن يؤثر المحررون بصورة إيجابية على العملية السياسية، ومع ذلك يظلون 
بمعزل عن التواصل المباشر معها، وهو ما يسمح للمحريين االستقصائيين بأن 
إلى  االنحياز  من  بالرغم  بالموضوعية،  وااللتزام  المهنية  بالقيم  متقيدين  يظلوا 
الرأي العام، ومن ثم  تستجيب مؤسسات المجتمع وتنظيماته بإصدار القوانين 

التي تؤطر هذه اإلصالحات.)1(

�  )Dummy Model( :منوذج  الدمية ) 3
تجاه  العام  الرأي  يستهدف تحريض  الذي  الحشد  نموذج  العكس من  على 
يف  المحلية  االستقصائية  للصحافة  دراسة  يف  بروتيس  وجد  المطروحة  القضايا 
مدينة شيكاغو  بالواليات المتحدة خالل سنوات الثمانينات من القرن الماضي 
أن اإلصالحات  تحدث بطريقة ما دون األخذ يف الحسبان لردود الفعل الصادرة 
النخبة  خالل  من  ولكن  المواطنين،  إثارة  خالل  من  ليس  العام،  الرأي  عن 
أية  نشر  يتم  أن  قبل  حتى  القرار،  صانعي  من  النخبة  مع  تتعاون  التي  اإلعالمية 
قصص استقصائية وطرحها على الرأي العام، ويمكن إيضاح ذلك من خالل ما 
الرأي  تخاطب  اإلعالم  وسائل  ألن  نظرا  الدمية)2(،  نموذج  بروتيس  عليه  أطلق 
الرسالة  مع  يتجاوب  وال  الصامتة،  الدمية  مثل  وسلبيا  صامتا  يظل  الذي  العام 

(1) David L.Protess ، et.al: the journalism of outrage: investigative reporting 
and agenda building in America( new York : the Guilford press،1999) p.15 

(2) Mark Feldstein : dummies and ventriloquists models of how sources set the 
investigative agenda، journalism ، vol، 8،no،5،2007،p.502
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اإلعالمية وهذا هو السبب يف تسمية هذا النموذج باسم نموذج الدمية، ويفرتض 
هذه  ولكن  العام،  الرأي  بحفز  تقوم  ال  االستقصائية  التقارير  أن  الدمية  نموذج 
التقارير تحفز صانعي القرار فقط، من خالل قيام الصحفيين بتقديم صوت الرأي 
العام بصورة مؤثرة، ال يستطيع الرأي العام  ممارستها بمفرده، وهنا  تصدر عن 
األوليات  تحديد  مع  األصل  يف  اإلعالمية  الرسالة  االستقصائية  اإلعالم  وسائل 

التي تتطلب اإلصالح.

� ) Ventriloquist Model( :منوذج الصدى البعيد ) 4

للمحررين  األوليات  بتحديد  يقوم  من  حول  تساؤاًل  النموذج  هذا  يطرح 
االستقصائيين بالدرجة األولى؟ فإن األولويات ال تتحدد فقط بواسطة القائمين 
على عملية االتصال سواء كان من الصحفيين أم من غيرهم، ولكنها تتحدد بالمناخ 

اإلعالمي، أو بأي مصدر آخر يزود الصحفي بالمعلومات بالدرجة األولى)1(.

ليس  االتصال  عملية  تبدأ  بأن  البعيد  الصدى  نموذج  عن  التعبير  ويمكن 
من جانب الصحفيين مباشرة، ولكنها من مصادر تكمن يف خلفية األحداث، و 
المباشر  ال تظهر بشكل مباشر،  وهنا فإن المصدر وليس المحرر  يعد المحفز 
الدرجة من األهمية فإن المصدر يمكن أن يؤدي  التغيير، وعلى نفس  يف عملية 
دورا محوريا  يف كل من بدء عملية التغيير، وذلك من خالل تقديم بذور القصة 
الخربية، كما إنه يمارس دورا يف هناية هذه العملية، عندما يتم اتخاذ اإلجراءات 

الرامية إلى إحداث التغيير.

إلى  االستقصائية  بالقصة  الخاصة  المعلومات  بتسريب  يقوم  قد  فالمصدر 

(1) ibid، 503
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المحرر، وذلك يف المرحلة األولى من عملية اإلعداد لنشر القصة، من أجل التأثير 
على األحداث العامة، ومن ثم تحقيق النتيجة التي يسعى إليها المصدر، ويتميز 
المصدر  بين  الربط  خالل  من  الشكل،  دائرية  بعالقات  البعيد  الصدى  نموذج 

وسائل اإلعالم.

***
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سادسااً: اإلطار املرجعي للدراسة

1 ( الوظيفة الرقابية لوسائل اإلعالم: �

يفرتض هيبر ماس)Jurgen Habermas( )1( ضرورة توافر أربعة شروط 
ومحددات رئيسة حتى تتمكن وسائل اإلعالم من القيام بوظيفتها الرقابية وذلك 
من خالل أواًل: قدرهتا على تمثيل االتجاهات المختلفة داخل المجتمع بأن تتيح 
لكل هذه االتجاهات فرصة الوصول إلى الجماهير، وأن تعرض أفكارها دون أن 
يتحول استخدام وسائل اإلعالم إلى نوع من االمتياز واالحتكار لبعض األشخاص 
والجماعات واالتجاهات الفكرية واإليديولوجية المسيطرة، والعمل ثانيًا: على 
حماية مصالح المجتمع يف تمثيلها للمجتمع أمام السلطات ومؤسسات المجتمع 
متوازنة  رؤى  وتقديم  تقع،  انحرافات  بأية  المجتمع  إفراد  واطالع  المختلفة، 
يمكن من خاللها بناء رأي عام يحمي مصالحهم ويحقق مطالبهم، وثالثًا: توفير 
تقاسم  التعليمية، ألن  المؤسسات  مع  تكاملها  خالل  للجمهور من  المعلومات 
صحيحة  القرارات  صنع  عملية  تكون  أن  يف  يسهم  المجتمع  أفراد  بين  المعرفة 
ال  المجتمع،  صالح  يف  القرارات  تلك  تكون  ولكي  دقيقة،  معطيات  على  قائمة 
بد أن يحصل كل مواطن على معلومات عما يحدث يف العالم، وأن يكون هناك 
فهم مشرتك بين المواطنين لهذه األحداث)2( وعليها رابعًا: أن تسهم يف تحقيق 
الوحدة االجتماعية عن طريق تقاسم المعرفة يف تحقيق الوحدة االجتماعية، حيث 

(1) Jurgen Habermas ، Structural Transformation of The Public Sphere (Cam-
bridge ، MA: Mit Press ،1989) pp. 171 – 179. 

(2) Craig ، Calhoun ،(ed) ، Habermas and The Public Sphere (Cambridge:The 
Mit Press ، 1992 ) pp – 1-48 .
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تقوم وسائل اإلعالم على نشر هذه الثقافة العامة المشرتكة، فكلما شعر أعضاء 
المجتمع هبذا المشرتك الثقايف زاد توحدهم نحو قضاياهم بما يساعد على توجيه 

السلوك نحو بناء رأي عام يحقق ترابط المجتمع تجاه بيئته األساسية وقضاياه. 

ولكي تتمكن وسائل اإلعالم والصحافة تحديدًا من القيام بوظيفتها الرقابية 
من  مجموعة  بتوافر  مرهون  جمهورها  مع  إيجابي  وتفاعل  مشاركة  خالل  من 
الحقوق لكل من الجمهور ووسائل اإلعالم تتمثل يف)1(حق الجمهور يف الوصول 
القيود  كل  وإلغاء  الوسائل  لهذه  التعرض  يف  الحق  ويعني  اإلعالم؛  وسائل  إلى 
واستخدامها،  اإلعالم  وسائل  إلى  النفاذ  أو  المواطنين  وصول  دون  تحول  التي 
سواء ارتبطت تلك القيود بالموقع الجغرايف أو الطبقي أو التمويل أو أية عوامل 
أخرى، فمحو األمية اإلعالمية للجماهير يعد شرطًا مهمًا لفهم الجمهور لوسائل 
اإلعالم وزيادة قدرهتم على أن يكونوا ناقدين لهذه الوسائل، كما يوفر ذلك بيئة 
مناسبة إلمكانية زيادة مشاركة المواطنين يف شؤون المجتمع، والحق يف المناقشة 
الحرة؛حيث تأيت هذه المرحلة قبل المشاركة الفعالة من قبل المواطنين، فعملية 
المشاركة واتخاذ القرارات الرشيدة تحتاج إلى الفهم والمناقشة حول هذه القضايا، 
ومعرفة وجهات النظر المختلفة، األمر الذي يتبعه إتاحة الحرية للجمهور لطرح 

األفكار واآلراء، ومن ثم نشر الوعي السياسي لدى المواطنين. 

كما تتطلب الوظيفة الرقابية الفعالة لوسائل اإلعالم، أن تكون هذه الوسائل 
بعيدة ومستقلة عن السلطة وناقدة لها، فبقدر استقالل وسائل اإلعالم عن السلطة 

(1) Douglas Kellner ، Habermas ، The Public Sphere ، and Democracy: A criti-
cal Intervention، Available at http:// www. gesis. vcia. edu/Faculty/kellner/ 
kellner. Html، 28/1/2006  
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يف  العامة  المصالح  عن  ومدافعتها  المعرفة،  وتوفيرها  للجماهير،  تمثيلها  يأيت 
المجتمع، وتحدد األولويات طبقًا الهتمامات الجمهور، أي أن عملية االستقالل 
تعني إهناء احتكار النظم للمعلومات، أو تقليص قدرهتا على ذلك، وبالتالي تأثيرها 
المباشر يف الحد من قدرة النظم على إخفاء الممارسات االستبدادية والتسلطية 

مع وضع القيود على قدرة الدول يف التوسع لمثل هذه الممارسات )1(.

 Donohue، Tichenor( دانهيو  وتتشنر  واولين ويف هذا الصدد أشار 
يف  ودورها  اإلعالم  وسائل  وصف  يمكن  حاالت  ثالث  إلى   )and Olien
المجتمعات من خاللها، وقام هؤالء الباحثون باستخدام تشبيهات واستعارات 
والوظيفة  الدور  هذا  لتوضيح  والكلب،  اإلنسان  بين  العالقة  أساس  على  مبنية 

اإلعالمية:

� :)watchdog( :وظيفة كلب املراقبة ) 1

وتعد هذه الوظيفة امتدادًا لمفهوم السلطة الرابعة؛ أي أن وسائل اإلعالم تسعى 
ألن تكون رقيبًا على كل ما يدور يف المجتمع من مدخالت ومخرجات، بما يف 
ويوصف  المجتمع،  يف  النافذة  والسياسية  االجتماعية  المؤسسات  مراقبة  ذلك 
دور وسائل االتصال بأنه مثل دور الحارس اليقظ الذي يعمل كحارس ورقيب 
المجتمع وحمايته  الرسمية، وكمراقب لمصالح  السلطة  ضد إساءات استخدام 
من الفساد واالنحراف، فوسائل االتصال تعمل كرقيب للسلطة من خالل مراقبة 

المؤسسات والقضايا واألحداث واآلراء، وتعزيز مبدأ الحق يف المعرفة.

(1) Douglas Kellner ، The Media and Crisis of Democracy in the Age of Bush 
-2 ، Communication and Critical/Cultural Studies ،vol ،1،No،1،March 
2004،p 32 – 33. 
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� :)Guard dog( :وظيفة كلب احلراسة ) 2

وتعني هذه الوظيفة أن وسائل اإلعالم تقوم بحراسة المؤسسات النافذة يف 
إلى  تدخل  التي  الطفيلية  العناصر  متابعة  على  الحرص  أشد  وتكون  المجتمع، 

المجتمع وتعكر صفوه ونقاء العالقة القائمة.

� :)Guide dog( :وظيفة الكلب املرشد ) 3

الذي  الدليل  أو  المرشد  بدور  تقوم  أن وسائل اإلعالم  الوظيفة  وتعني هذه 
السياسة،  وصانعي  السياسات،  عن  المعلومات  من  بمجموعة  المواطنين  يمد 

والتي يحتاجوهنا لصنع القرارات، ولتقييم قادهتم.

4 ( وظيفة الكلب األليف: ))lapdog أو الكلب الناقل(: �

المؤسسات  حضن  يف  ترتمي  اإلعالم  وسائل  أن  الوظيفة  هذه  وتعني 
االجتماعية والسياسية دون أن تكون أداة مستقلة، ودون إبداء أي مساءلة للسلطة، 
ودون االلتفات إلى اآلراء واالتجاهات األخرى يف المجتمع، خاصة التي ال تتفق 
مع مصالح المؤسسات النافذة يف المجتمع، فهي تكون بمثابة أداة ناقلة لما يريد 
أية  توجيه  دون  يريدوهنا  التي  وبالطريقة  الجماهير،  تعرفه  أن  السياسي  النظام 

انتقادات للمؤسسات القائمة.

يف  اإلعالم  لوسائل  خامسة  ووظيفة  دورًا   )krauss( كروس)1(  ويضيف 
المجتمع الديمقراطي يطلق عليها وظيفة الكلب القائد )lead dog( وتعني هذه 
المطروحة على  للقضايا  بدور وضع األجندة  تقوم  أن وسائل االتصال  الوظيفة 
وترتيبها  الحلول  لهذه  كمصفاة  اإلعالم  وسائل  تعمل  حيث  السياسية،  الساحة 

(1) Ellis s. Krauss and Priscilla Lambert ، Ibid ، p. 72 .
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السياسيين على  حسب األولويات واألهمية قبل تقديمها للجمهور، كما تحث 
متابعة هذه القضايا نظرًا ألهميتها يف سياق الشأن العام، وبذلك تؤدي دور الكلب 

القائد يف الطريقة المحددة إلعطاء تغطية أكرب ألحدى القضايا بصورة محددة.

2 ( املعاجلة اإلعالمية يف مقالت الرأي: �

تعتمد الصحافة يف أدائها لوظيفتها الرقابية على مجموعة من الفنون الصحفية، 
إلى  الصحف  تسعى  حيث  المتعددة،  بأشكاله  الصحفي  المقال  مقدمتها  يف  يأيت 
االنفراد بعدد من كتاب المقاالت الصحفية ممن يحتلون مكانة متميزة لدى جمهور 
القراء وتربز أهمية الدور الذي يؤديه هؤالء الكتاب نظًرا لسعة إطالعهم، وتنوع 
معارفهم التي تجعلهم يتميزون بقدرة كبيرة يف مجال صياغة الرؤى والتصورات 
وبلورة المواقف إزاء العديد من األحداث والقضايا والمشكالت، مما يزيد من 
نفوذهم لدى الرأي العام، كما يستمد هؤالء الكتاب أهميتهم من خالل مكانتهم 
لهمومه وقضاياه،  بلسانه، وحاملين  متحدثين  الجمهور  نائبين عن  تجعلهم  التي 
أعمال  مراقبة  عليها  شعبية  سلطة  يمثلون  كوهنم  ومن  مصالحه،  عن  ومدافعين 

السلطات األخرى وتقييم أدائها. 

وتنهض مقاالت الرأي إلى جانب األدوار والوظائف التي تؤديها يف مجال 
المجتمع  مؤسسات  على  اإلعالمية  الرقابة  بوظيفة  وتنويره،  العام  الرأي  توعية 
لمنع الفساد واالنحراف، ويحرص الكتاب على تناول القضايا التي هتم الجمهور 
العام وتتعلق باألحداث الجارية، حيث يعرب فيه الكاتب عن وجهة نظره الذاتية 
يف موضوع يهم قراء الصحيفة التي ينشر فيها هذا المقال وذلك بطرق وأساليب 
مختلفة)1(، وترتبط تناول القضية موضوع الرأي بالمعالجة الصحفية التي ينتهجها 

(1) Jason Salzmann : op: cit ، p. 146.
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كاتب الرأي وفقًا لنوع المصادر واالستشهادات واألطر المرجعية التي يوظفها 
الكاتب يف إطار تدعيمه آلرائه ووجهات نظره التي يطرحها، باإلضافة إلى مدى 

التعدد والتنوع يف طبيعة القضايا.

وترى آمال المتولي، أن المعالجة الصحفية »طريقة تناول الصحيفة لقضية 
على  بناًء  تتحدد  معينة  تحريرية  لسياسة  وفقًا  ما  فكرة  أو  حدث  أو  موضوع  أو 

سياسة الصحيفة وملكيتها«)1( .

بحسب  الصحفية  للمعالجة  مفهومًا  السيد  وليلى  مكاوي  عماد  ويقدم 
القرارات  المصدر المعالج، حيث يريان أن المعالجة الصحفية هي: »مجموعة 
التي يتخذها المصدر بالنسبة للطريقة التي سيقدم هبا المضمون والكود )الرموز 
التي توضع يف ترتيب معين ليصبح لها مغزى عند المتلقي(، فالمصدر قد يختار 
معلومة معينة ويتجاهل معلومة أخرى، وقد يكرر الدليل الذي يثبت به رأيًا، وقد 
يلخص ما يقوله يف البداية أو يف النهاية، ويستطيع المصدر أن يذكر كل الحقائق 
يف رسالته، وقد يرتك للمتلقي مهمة تكملة الجوانب التي لم يذكرها يف الرسالة، 

ويتخذ كل فرد القرارات التي تحقق أهدافه بأفضل شكل متاح«)2(. 

وتشير المعالجة الصحفية إلى مجموعة األساليب الفنية المتبعة يف التغطية 
التي اعتمدت  التحريرية، والمصادر  الصحفية لقضية معينة، من خالل القوالب 
وأساليب  اإلقناعية،  والحجج  والمداخل  واإلبراز،  اإلخراج  أساليب  أو  عليها 

عثمان، آمال سعد المتولي)1996م( معالجة الصحف المصرية الحزبية والمستقلة لقضايا السياسة   )1(
القاهرة، كلية اإلعالم،  الفرتة من 1944ـ 1954، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الخارجية يف 

قسم الصحافة، ص. ص13 ـ 14. 
المصرية  الدار  )القاهرة:  المعاصرة  ونظرياته  االتصال  حسين،  ليلى  السيد،   - عماد  حسن  مكاوي،   )2(

اللبنانية ، ص49. 
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الصياغة والتعبيرات اللغوية المستخدمة)1(.

وتفرتض الدراسات العلمية النظرية - اإلعالمية واالجتماعية بشكل خاص، 
واألخبار  لألحداث  اإلعالمية  المعالجة  واتفاق  ارتباط  عام-  بشكل  واإلنسانية 
االتصالي  اإلطار  مع  اإلعالم  وسائل  تتناولها  التي  والقضايا  والمعلومات، 

للمجتمع الذي تعمل فيه وأال تخالف القيم واألعراف السائدة يف المجتمع. )2(

هبا  تتناول  التي  المهنية  هي«الطريقة  الصحفية  المعالجة  أن  الجميعة  ويرى 
الصحيفة حدثًا أو قضية ما، ويشمل ذلك أهداف المادة المقدمة، والشكل الذي 
اإلطار  مع  يتسق  بما  واإلخراج،  الصياغة،  وأسلوب  تقرير،..(،  )خرب،  تتخذه 
الفكري واإلعالمي الذي تعمل الصحيفة يف ظله، وبما يعرب عن السياسة التحريرية 

المتميزة، ويساعد الجمهور على االستيعاب والفهم والمشاركة«. 

وبالتالي فإن المعالجة الصحفية التي يتبناها كتاب الرأي يف تناولهم لقضايا 
المجتمع تحقيقًا لوظيفة الرقابة اإلعالمية التي هي من أهم الوظائف اإلعالمية 
من  مجموعة  االعتبار  بعين  المعالجة  هذه  أخذت  إذا  إال  تتحقق  أن  يمكن  ال 
الخصائص والسمات التي تجعل منها معالجة مكتملة ومن أهم هذه االعتبارات 

ما يأيت:

هيبة، أحمد منصور )1991( المعالجة الصحفية للحرب العراقية اإليرانية، دراسة مقارنة على عينة   )1(
من الصحف المصرية يف الفرتة من سبتمرب1980 إلى 1986، رسالة ماجستير، غير منشورة ، جامعة 

األزهر، كلية اللغة العربية، قسم الصحافة واألعالم ، ص 13 .
الجميعة أحمد بن علي )1426هـ( المعالجة الصحفية ألحداث الحادي عشر من سبتمرب 2001 م   )2(
السعودي دراسة تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم اإلعالم  وتداعياهتا يف الصحف 

بكلية الدعوة واإلعالم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ص273
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1 ( أن المعالجة الصحفية تستند إلى أطر مرجعية توجه الممارسة الصحفية 
المصالح  بالحسبان  يأخذ  مرجعي  إطار  إلى  االستناد  يتطلب  ما  وهو 
بعض  انتقاء  يف  يساعد  ما  وهو  السائدة  وثقافته  المجتمع  وقيم  العامة 
باتباع  النص،  يف  بروزًا  أكثر  وجعلها  غيرها،  دون  الواقع  من  الجوانب 
أسلوب أو مسار بعينه يتم من خالله تحديد القضية أو المشكلة، وتفسير 
وجوانبها  ألبعادها  المعنوي  أو  األخالقي  والتقويم  حدوثها،  أسباب 

المختلفة، فضالً عن طرح حلول وتوصيات بشأهنا)1(.

الجمهور  إخبار  مجرد  عند  غاياهتا  تقف  ال  الصحفية  المعالجة  أن   )  2
باألحداث والقضايا المهمة فقط، بل تسعى إلى اطالع الجمهور على 
المجال  فتح  مع  رئيسة  بقضايا  وربطها  األحداث،  هذه  خلفيات  كامل 
لمناقشة األحداث مناقشة شاملة وواعية الستجالء كل وجهات النظر، 
ومخاطبة  إلثارة  عوامل  سيطرة  عن  بعيدًا  الجوانب  مختلف  وتوضيح 
العواطف)2(، بحيث تعمل عرب ما تقدمه من مواد على تحليل وتفسير 
المعالجة  والمعلومات  الحقائق  وتقديم  عليها،  والتعليق  األحداث، 

للجمهور بعمق وشمول ومصداقية حول أسباب وتأثيرات األحداث. 

الطرح،  يف  اإليجابي  بالتبسيط  االلتزام   مع  لألحداث  النقدي  التناول   )  3
بحيث يبتعد الكاتب عن النقد الشخصي أو تصفية الحسابات.

(1) Entman ، Robert M.، Framing : Toward Clarification of a Fractured para-
digm، Jouranl of communicaton. Vol. 43، No. 4، Autumn 1993، P52.

والفرنسية:  المصرية  الصحافة  يف  الخارجية  لألحداث  الصحفية  المعالجة  )1992م(  كمال  قابيل،   )2(
دراسة مقارنة بين األهرام ولوموند، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، ، ص. 

ص24 ـ 27. 
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4 ( تتوافر المعالجات الصحفية على قدر عال من األهمية لتأثيرها المباشر 
على مواقف األفراد ومعاييرهم السلوكية وتوجهاهتم المادية والروحية)1(، 
المتميزة من قناعات األفراد بما يؤدي التخاذهم  المعالجات  كمـا تزيد 

القرارات التي يسعى العمل الصحفي للتمهيد لها.

***

للنشر والتوزيع(، ص  الفارس  المعاصر )عّمان: دار  الدروبي، محمد)1996( الصحافة والصحفي   )1(
 .111
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سابعااً: اإلجراءات املنهجية للدراسة

نوع الدراسة ومنهجها:  �

بوصف  تسمح  التي  الوصفية  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وتحليل الظاهرة المدروسة، وقد وظفت المنهج العلمي الكمي وفق إجراءات 
تحليل المضمون المتبع يف الدراسات اإلعالمية، حيث يتيح للباحث استخدام 
الطرق واألساليب اإلحصائية التي هتيئ وجود تبويب وتصنيف للفئات وجدولة 
تحديد  خاللها  من  يمكن  عددية،  بقيم  نتائجها  عن  والتعبير  وقياسها  للوحدات 

أنماط تصف الظاهرة المدروسة وتحدد أوجه العالقة بين متغيراهتا.  

جمتمع الدراسة وعينتها: �

السعودية  الصحف  يف  المعتمدين  للكتاب  المحلية  الرأي  مقاالت  تعد 
الدراسة،  مجتمع  هي  توقيعاهتم  تحمل  أعمدة  عرب  دورية  بصفة  يكتبون  الذين 
مفردة   )347( بلغت  لها  ممثلة  عينة  الباحث  اختار  فقد  عددها  لضخامة  ونظرًا 
الصناعي  األسبوع  باستخدام  المنتظمة  العشوائية  العينة  باستخدام  اختيارها  تم 
لكل المقاالت المنشورة على مدى 49يومًا يف ثالث صحف تعد األكثر انتشارًا 
ومقروؤية لدى الجمهور السعودي،كما أهنا األكثر عددًا من حيث عدد الكتاب 
المعتمدين للكتابة فيها بشكل دوري وهي صحف: الرياض، وعكاظ، والوطن 
المدة من السبت2رجب1432هـ وحتى الجمعة21 شعبان1432هـ،  وذلك يف 
وقد تم اختيار الحقبة الزمنية هبدف االبتعاد عن المناسبات العامة التي ربما أثرت 
على اختيار الموضوعات وطرق التعاطي معها، وقد توزعت مقاالت الرأي على 
مقااًل،   )150( الرياض  صحيفة  يف  بلغت  متفاوته  بنسب  المدروسة  الصحف 
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مستوى  وعلى  مقااًل،   )96( عكاظ  وصحيفة  مقااًل،   )101( الوطن  وصحيفة 
جنس الكاتب فقد بلغت مقاالت الرأي للذكور )306( مقااًل مقابل )41( مقااًل 
بنسبة  ذكور  يكتبها  غالبها  عامة  بصورة  الرأي  مقاالت  أن  يعني  مما  للكاتبات 

إجمالية مقدارها )%88(.

 أداة مجع البيانات: �

استخدمت الدراسة صحيفة تحليل المضمون أداة لجمع معلوماهتا باعتبارها 
األنسب يف تحقيق أهداف الدراسة وذلك من خالل إخضاع مقاالت الرأي عينة 

الدراسة للتحليل الكمي لمتغيرات الظاهرة بما يعرب عنها بصورة موضوعية. 

متغريات الدراسة: �

سعت الدراسة إلى تقصي عدد من المتغيرات ذات العالقة بموضوع الدراسة 
وأخضعتها للقياس وهذه المتغيرات هي:

1 ( جماالت الرقابة:  -

تحديد  ويخضع  مقاله  يف  الكاتب  يتناوله  التي  الموضوعات  به  ويقصد 
مثل  للرقابة  المطروحة  للمجاالت  الفعلي  العد  إلى  وتصنيفها  المجاالت 

المجاالت الصحية والتعليمية والتنموية واالقتصادية...الخ.

2 ( مصادر املعلومات:  -

وقد  موضوعه   تناول  يف  الكاتب  عليها  اعتمد  التي  المصادر  هبا  ويقصد 
اإلعالمية،  والمصادر  الرسمية،  المصادر  هي:  مصادر  أربعة  إلى  تصنيفها  تم 

والمصادر العلمية، والمصادر الشخصية. 



املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة

mssubihi mss@mssubihi.sa 0561000078 w w w . m s s u b i h i . s a

547إهداء حمدود التداول

3 ( اجلهات املستهدفة:  -

ثالث  إلى  تصنيفها  تم  وقد  الرقابة،  بموضوع  المعنية  الجهات  هبا  ويقصد 
جهات هي: القطاع الحكومي ويشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية 
بموضوع الرقابة، والقطاع الخاص ويشمل كافة الشركات والمؤسسات والمصانع 
الخاصة المعنية بموضوع الرقابة، والقطاع الثالث ويقصد به المؤسسات الخيرية 

والوقفية والجهات التطوعية. 

4 ( اجلمهور املستهدف:  -

ويقصد به الجمهور الذي يخاطبهم الكاتب يف مقاله بقصد توجيه مضمون 
الجهة  يف  القرار  صانعو  هم:  أصناف  أربعة  إلى  الجمهور  وصنف  له  الرقابة 
محل النقد، والجمهور العام كسلطة، وجمهور الجهة المنتقدة، وصانعو القرار 

السياسي.

5 ( مستوى الرقابة:  -

ويقصد به حجم التناول الذي تدور حوله قضية الرقابة التي يتناولها الكاتب 
أفرادًا  الكاتب  ينتقد  أن  وهو  األفراد  هي:  رقابية  مستويات  ثالث  إلى  وينقسم 
الكاتب  تناوله  الذي  الموضوع  يكون  أن  بذلك  ويقصد  والمؤسسات  بعينهم، 
موجهًا للمؤسسات أي الجهة التنفيذية والمستوى الثالث النظام: ويقصد بذلك 

أن يوجه النقد يف موضوعه إلى النظام برمته. 

6 ( مرجعية الرقابة:  -

يف  الكاتب  منها  ينطلق  التي  واألسباب  والمبادئ  المنطلقات  هبا  ويقصد 
طرحه لموضوعه، وصنفت المرجعية الرقابية إلى ثالثة أصناف هي: المرجعية 
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الدينية، والمسؤولية الشخصية بأن يكون تناوله لموضوعه من شعوره الشخصي 
تجاه دوره ومسؤوليته يف التناول، والمسؤولية االجتماعية بأن يكون الدافع الذي 

يدفعه للتناول الموضوع مسؤوليته االجتماعية المنطلقة من وظيفته اإلعالمية.

7 ( جوانب التغطية:  -

المقالة وتتناول ثالثة جوانب هي: حادثة  التي غطتها  ويقصد هبا األحداث 
واحدة من خالل تناول الكاتب يف موضوعه حادثة واحدة فقط، وأكثر من حادثة 
الثالث  متشاهبة بأن يتناول الكاتب يف موضوعه أكثر من حادثة متشاهبة الجانب 

هو: النظام بمجموعه  بحيث يتناول الكاتب يف موضوعه نقد المجال بأكمله 

8 ( منهج املعاجلة:  -

ويقصد به األسلوب الذي انتهجه الكاتب يف كتابت مقاله ومعالجة موضوعه 
حيث تتضمن هذه المنهجية أربعة مستويات يمكن أن تنطبق على المقال الواحد 
الموضوع  الكاتب  يثير  أن  المستويات األربعة هي:  منها وهذه  أو عدد  مجتمعة 
مالمحه،  ويحدد  ويصفه  الموضوع  الكاتب  يثير  أن  الثاين  والمستوى  فقط، 
ويذكر  مالمحه  ويحدد  ويصفه  الموضوع  الكاتب  يثير  أن  الثالث  والمستوى 
مالمحه  ويحدد  ويصفه  الموضوع  الكاتب  يثير  أن  الرابع  والمستوى  أسبابه، 
ويذكر أسبابه ويطرح الحلول المناسبة، ويمثل هذا المستوى المنهجية المتكاملة 

يف المعالجة.

***
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ثامنااً: نتائج الدراسة التحليلية

جمالت الرقابة يف مقالت الرأي يف الصحف املدروسة: �

جدول رقم )1(
توزيع مقالت الرأي يف الصحف املدروسة وفقااً جملالت الرقابة

                             الصحيفة

جمال الرقابة

اجملموعالوطنعكاظالرياض

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

2013،331313.542019.805315.27األدب والثقافة

18121616.661312.874713.54التنمية

241699.3765.943911.23القتصاد

138،61515.6298.913710.66املرأة

1711،331010،4176.93349.79التعليم

149،3344.161312.87318.93جمالت أخرى

1610،6611.0498.91267.49الرياضة

74،688.3332.97185.18الفساد

6455.2043.96154.32األمن

42،6633.1276.93144.03اإلعالم

21،3388،3332.97133.74الصحة

53،3333.1254.95133.74األسرة

21،330021.9841.15املرور

21،3311.04003.86اهليئة 

15010096100101100347100اجملموع
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تشير نتائج الدراسة كما يف الجدول رقم )1( إلى تنوع مجاالت الرقابة التي 
تناولها كتاب الرأي يف الصحف المطبوع عينة الدراسة حيث بلغ عدد المجاالت 
األدب  مجال  فجاء  المطروحة،  الموضوعات  عدد  فيها  تفاوت  مجااًل   )13(
المرتبة األولى بموضوعات عددها )53( موضوعًا بنسبة مقدارها  والثقافة يف 
التنمية  مجال  الثانية  المرتبة  يف  جاء  بينما  الموضوعات،  إجمالي  من   )%15(
إجمالي  من   )13.54( مقدارها  بنسبة  موضوعًا   )47( عددها  بموضوعات 
بموضوعات  االقتصادي  المجال  الثالثة  المرتبة  يف  جاء  بينما  الموضوعات، 
الموضوعات  إجمالي  )11.23(من  مقدارها  بنسبة  موضوعًا   )39( عددها 
موضوعات   )3( عددها  بموضوعات  الهيئة  مجال  األخيرة  المرتبة  يف  وجاء 
أن  على  النتيجة  هذه  وتدل  الموضوعات.  إجمالي  من   ).86( مقدارها  بنسبة 
الثقافية واألدبية بنسبة عالية مقارنة  التناوالت  كتاب الرأي يغلب على كتاباهتم 
بالموضوعات والمجاالت األخرى وهو ما يعني أن كتاب الرأي معظمهم من 

األدباء والمثقفين.
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مصادر املعلومات �
جدول رقم )2(

مصادر املعلومات لدى كتاب الرأي

               املتغري

الصحف

مصادر املعلومات

اجملموعشخصيدراساتإعالميرمسي

%ك%ك%ك%ك%ك

1327.73436.62048.88350.015043.2الرياض

2.73.06.327.7-البواقي

2246.83032.3819.53621.79627.7عكاظ

19.3-5.7-1.0-6.3البواقي

1225.52931.21331.74728.310129.1الوطن

8.3-7.-2.0-3.7-البواقي

4713.59326.84111.816647.8347100اجملموع

3.872.4525.31721.84316.185قيمة )كا2(

144.798.070.0000.013.م الدللة

على   )2( رقم  الجدول  يف  كما  المدروسة  الصحف  يف  الرأي  كتاب  اعتمد 
مقدارها  بلغ  عالية  بنسبة  الرقابية  موضوعاهتم  تناول  يف  الشخصية  مصادرهم 
)47.8%( تالها المصادر اإلعالمية بنسبة مقدارها )26.8%( ثم الرسمية بنسبة 
مقدارها )13.5%( ويف المرتبة الرابعة جاءت الدراسات العلمية بنسبة منخفضة 
الكتاب  لدى  المعلومات  مصادر  بين  الفروق  وبدراسة   .)%11.8( مقدارها 
مما   ،  0.01 مستوى  عند  داللة  )كا2(  قيمة  أظهرت  الدراسة  محل  والصحف 
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يشير إلى وجود فرق بين مصادر المعلومات لصالح المصادر الشخصية باعتبارها 
األكثر اعتمادًا من قبل كتاب الرأي، كما اختلفت الصحف فيما بينها يف اعتماد 
كتاهبا على مصادر المعلومات لصالح المصادر الشخصية لدى كتاب الرأي يف 
صحيفة الرياض األكثر اعتمادًا على المصادر الشخصية مقارنة بصحيفتي عكاظ 

والوطن. 

وتدل هذه النتيجة على ضعف التدفق المعلومايت حول الموضوعات المنتقدة 
واعتماد الكتاب على معلوماهتم الشخصية التي قد تتضمن معلومات غير دقيقة 
أو مغلوطة إضافة إلى نقصها، ويفسر ذلك أن غالبية كتاب الرأي من المتعاونين 
مع المؤسسات الصحفية ويشغلون وظائف أخرى قد ال تمكنهم من البحث يف 
مصادر المعلومات، كما أهنم ال يتلقون مكافآت مجزية من قبل الصحف تجعلهم 

يمارسون الكتابة الصحفية بصورة مهنية تحقق أهدافها الوظيفية.

***
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اجلهات املستهدفة: �
جدول رقم )3(

اجلهات املستهدفة لكتاب الرأي 

                        املتغري

الصحف

اجلهات املستهدفة

اجملموعالقطاع اخلاصالقطاع الثالثالقطاع احلكومي

%ك%ك%ك%ك

7248.05637.32214.715043.2الرياض

1413.37البواقي

5658.32829.21212.59627.7عكاظ

3.0-14.7-2-البواقي

4645.54443.61110.910129.1الوطن

4.0-121.3-البواقي

17436.912850.14513.0347100اجملموع

5.9309.2504.9335.314قيمة )كا2(

052.0100.850.257.م الدللة

تشير نتائج الدراسة كما يف الجدول رقم )3( إلى أن كتاب الرأي يستهدفون 
 )%50.1( مقدارها  بلغ  عالية  بنسبة  الحكومي  القطاع  الرقابية  موضوعاهتم  يف 
ثم   )%36.9( مقدارها  بنسبة  الربحية(  غير  )المؤسسات  الثالث  القطاع  تالها 
القطاع الخاص بنسبة مقدارها )13%( وبدراسة الفروق بين الجهات المستهدفة 
لدى الكتاب يف الصحف محل الدراسة جاءت قيمة )كا2( غير داللة مما يشير 

إلى انتفاء داللة الفروق بين الصحف يف هذا الفرق.
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وتدل هذه النتيجة على أن القطاع الحكومي ال يزال القطاع األكرب استهدفًا 
مقارنة بغيره، إال أن ظهور قطاع المؤسسات غير الربحية يف المركز الثاين وتأخر 
التي  السلبي للضغوط  التأثير  إلى  يشير  الثالث ربما  المركز  إلى  الخاص  القطاع 

يمارسها القطاع الخاص على المؤسسات الصحفية مقابل اإلنفاق اإلعالين.

****
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اجلمهور املستهدف: �
جدول رقم )4(

اجلمهور املستهدف من قبل كتاب الرأي

          املتغري

الصحف

اجلمهور املستهدف

صانعو القرار يف 

اجلهة

اجلمهور 

كسلطة
مجهور اجلهة 

صانعو القرار 

السياسي
اجملموع

%ك%ك%ك%ك%ك

7248.05436.0138.7117.315043.2الرياض

3-5.3-2022.7البواقي

4749.01919.81919.81111.59627.7عكاظ

3-12.3.7-5-البواقي

3736.62120.82322.82019.810129.1الوطن

10.34.76-15-البواقي

15645.09427.15515.94212.1347100اجملموع

12.50024.6602.7643.85726.646قيمة )كا2(

02.000.251.1450.000.م الدللة

تشير نتائج الدراسة كما يف الجدول رقم )4( إلى أن كتاب الرأي يستهدفون 
موضوعاهتم الرقابية صانعو القرار يف الجهة المستهدفة بنسبة عالية بلغ مقدارها 
جمهور  ثم   )%27.1( مقدارها  بنسبة  كسلطة  العام  الجمهور  تالها   )%45(
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الجهة المنتقدة بنسبة مقدارها )15.9%( ويف المرتبة الرابعة يستهدف الكتاب 
صانعو القرار السياسي بنسبة مقدارها )12.1%(، وبدراسة الفروق بين فئات 
قيمة  أظهرت  الدراسة  محل  الصحف  يف  الكتاب  لدى  المستهدف  الجمهور 
الجمهور  بين  فرق  وجود  إلى  يشير  مما   ،  0.01 مستوى  عند  داللة  )كا2( 
المستهدف لصالح صانعي القرار يف الجهة المستهدفة بالرقابة باعتبارها األكثر 
استهدافًا من قبل الكتاب يف موضوعاهتم الرقابية، كما اختلفت الصحف فيما 
مقارنة  كسلطة  العام  للجمهور  استهدفًا  األكثر  الرياض  صحيفة  فجاءت  بينها 

بصحيفتي عكاظ والوطن.

إلى  الرقابي  خطاهبم  يف  يتجهون  الرأي  كتاب  أن  على  النتيجة  هذه  وتدل 
النقدية  تناوالهتم  التغيير بشكل مباشر يف أغلب  قرار  المعني بصناعة  الجمهور 
يف  الصحافة  تؤديها  التي  اإلعالمية  الرقابة  وظيفة  تحقيق  يف  يسهم  اتجاه  وهو 

المجتمع.  

***
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مستوى الرقابة: �
جدول رقم )5(

مستوى الرقابة يف مقالت الرأي

                                    املتغري

الصحف

مستوى الرقابة

اجملموعنظاممؤسساتأفراد

%ك%ك%ك%ك

6241.37147.31711.315043.2الرياض

921.34البواقي

4850.04041.788.39627.7عكاظ

5-9.7-5-البواقي

4948.53837.61413.910129.1الوطن

11.71-4-البواقي

15945.814942.93911.2347100اجملموع

2.30213.7853.2313.901قيمة )كا2(

316.001.1990.420.م الدللة

يف  الرقابة  مستوى  أن  إلى   )5( رقم  الجدول  يف  كما  الدراسة  نتائج  تشير 
مقاالت الرأي عينة الدراسة استهدف األفراد  بنسبة عالية بلغ مقدارها )%45.8( 
مقدارها  بنسبة  المؤسسات  يستهدف  الذي  الثاين  المستوى  بسيط  بفارق  تاله 
)42.9%( ثم النظام بمجموعه الذي جاء متأخرًا جدًا بنسبة مقدارها )%11.2( 
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الصحف  يف  الكتاب  بين  الفروق  داللة  انتفاء  على  الدراسة  نتائج  دلت  كما 
المدروسة )الرياض، وعكاظ، والوطن( يف مستويات الرقابة، حيث إن قيمة مربع 
كاي )كا2( غير دالة، مع داللة الفرق يف قيمة مربع كاي بين كتاب الصحف يف 
مستوى الرقابة المؤسسايت لصالح الكتاب يف صحيفة الرياض، فجاءت صحيفة 

الرياض األكثر استهدفًا لرقابة المؤسسات مقارنة بصحيفتي عكاظ والوطن.

األشخاص  استهدف  إلى  ينزعون  الرأي  كتاب  أن  على  النتيجة  هذه  وتدل 
يف موضوعاهتم الرقابية بصورة أكرب بينما يتناولون النظام العام بصورة منخفضة 
جدًا، وهذا التوجه يربط التغيير باألشخاص الذين قد ال يمثلون جوهر الموضوع 
نزاعات شخصية تضعف معها  إلى  الرقابة  فإنه يحول  نفسه  الوقت  الرقابي ويف 

المعالجة اإلعالمية للوظيفة الرقابية.

***
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مرجعية الرقابة: �
جدول رقم )6(

مرجعية الرقابة لدى كتاب الرأي

              املتغري

الصحف

مرجعية الرقابة

اجملموعمسئولية اجتماعيةمسئولية شخصية دينية

%ك%ك%ك%ك

149.37248.06442.715043.2الرياض

018.316.البواقي

1515.63940.64243.89627.7عكاظ

6-14.7-1البواقي

1312.95049.53837.610129.1الوطن

10-3.7-1-البواقي

4212.116146.414441.5347100اجملموع

14310.5228.1673.498.قيمة )كا2(

931.005.0170.478.م الدللة

يتضح من الجدول رقم )6( أن مرجعية الرقابة لدى كتاب الرأي يف الصحف 
المدروسة يف تناولهم للموضوعات الرقابية التي يناقشوهنا ينطلق من مسؤوليتهم 
الشخصية تجاه األحداث بنسبة مرتفعة مقدارها )46.4%( بينما بلغ نسبة مقاربة يف 
مسؤوليتهم االجتماعية مقدارها )41.5%( وجاءت مرجعية الرقابة لدى الكتاب 
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انطالقًا من المسؤولية الدينية بنسبة منخفضة جدًا )12.1%( ، كما دلت نتائج 
الدراسة على انتفاء داللة الفروق بين الكتاب يف الصحف المدروسة )الرياض، 
وعكاظ، والوطن( يف مرجعية الرقابة، حيث إن قيمة مربع كاي )كا2( غير دالة، 
الكتاب يف  بين كتاب الصحف يف مرجعيتهم الشخصية لصالح  الفرق  مع داللة 
صحيفة الرياض باعتبارهم األكثر اعتمادًا على مرجعيتهم الشخصية، وهذا يعني 
القائم  الشخصي  التحليل  على  موضوعاهتم  طرح  يف  يستندون  الرأي  كتاب  أن 
بمنطلقات فردية تفتقد إلى العمل المؤسسي الذي يحدد المهام والمسؤوليات 
التي ينبغي عليهم النهوض هبا يف أدائهم المهني ويفسر ذلك كون الغالبية العظمى 

من هؤالء الكتاب متعاونون غير متفرغون للعمل اإلعالمي.

***
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جوانب التغطية يف مقالت الرأي: �

جدول رقم )7(
جوانب التغطية يف مقالت الرأي

             املتغري

الصحف

جوانب التغطية

حادثة واحدة
أكثر من حادثة 

متشابهة 
اجملموعالنظام مبجموعة

%ك%ك%ك%ك

8858.75033.3128.015043.2الرياض

21.78.74البواقي

5759.43334.466.39627.7عكاظ

2-8.3-9.3-البواقي

5453.54140.665.910129.1الوطن

2-3.-12.3-البواقي

19957.312435.7246.9347100اجملموع

10.6833.5003.0001.794قيمة )كا2(

005.174.2230.774.م الدللة

يتضح من الجدول رقم )7( أن كتاب الرأي يف الصحف المدروسة يتناولون 
بشكل أكرب يف مقاالهتم حادثة واحدة فقط يف الموضوعات الرقابية التي يناقشوهنا 
بنسبة مقدارها )57.3%( بينما بلغت نسبة تناول أكثر من حادثة متشاهبة يف مقال 
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ضئيلة  بنسبة  األخيرة  المرتبة  يف  بمجموعه  النظام  نقد  وجاء   )%35.7( واحد 
جدًا بلغت )6.9%( ، كما دلت نتائج الدراسة على انتفاء الفرق بين  الصحف 
المدروسة )الرياض، وعكاظ، والوطن( يف جوانب التغطية حيث إن قيمة مربع 
ال  كوهنم  يف  الرقابية  التغطية  يف  الكتاب  اتفاق  يعني  وهذا  دالة  غير  )كا2(  كاي 
تلك  وتمثل  واحد  مقال  يف  ودمجها  المتشاهبة  القضايا  بين  الربط  إلى  يتجهون 
نظرة جزئية للقضايا المطروحة تؤكدها ما انتهت إليه النتيجة نفسها يف انخفاض 

الموضوعات التي تنتقد النظام بمجموعة.  

***
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منهج املعاجلة: �

جدول رقم )8(
منهج املعاجلة لدى كتاب الرأي

           املتغري

الصحف

منهج املعاجلة

اجملموعاحللولاألسبابالوصفاإلثارة

%ك%ك%ك%ك%ك

5033.33523.32718.03825.315043.2الرياض

1541.713.7البواقي

2020.83435.42728.11515.69627.7عكاظ

9.3-1531.7-البواقي

3534.72423.82221.82019.810129.1الوطن

4.3-3.3-7-0.البواقي

10530.39326.87621.97321.0347100اجملموع

12.8572.387.65812.02713.078قيمة )كا2(

002.303.720.0020.042.م الدللة

يتضح من الجدول رقم )8( أن كتاب الرأي يف الصحف المدروسة يعتمدون 
أسبابه  وذكر  ووصفه  الرقابة  محل  الموضوع  إثارة  المتضمنة  الكاملة  المنهجية 
واقرتاح الحلول لمعالجته بنسبة منخفضة مقدارها )21%( بينما توزعت النسبة 
بصورة متقاربة بين من يقتصر على إثارة الموضوع أو يصفه أو يذكر أسبابه؛ حيث 
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الرقابة دون وصفه أو ذكر أسبابه  يثير الموضوع محل  بلغت يف أعالها عند من 
واقرتاح حلول له بنسبة مقدارها )30.3%( وانخفضت عند من يذكر األسباب 
بين  الفروق  وبدراسة   ،)%21.9( مقدارها  بنسبة  للمعالجة  حلول  تقديم  دون 
)كا2(  قيمة  أظهرت  الدراسة  الصحف محل  الكتاب يف  لدى  المعالجة  منهجية 
داللة عند مستوى 0.05 ، مما يشير إلى وجود فرق يف منهجية المعالجة لصالح 
تناوالهتم  الكتاب يف  قبل  استخدامًا من  األكثر  باعتباره  الرقابي  الموضوع  إثارة 
الرقابية، كما اختلفت الصحف فيما بينها فجاء كتاب الرأي يف صحيفة الرياض 
والوطن،  عكاظ  بصحيفتي  مقارنة  الرقابي  الموضوع  إثارة  على  اقتصارًا  األكثر 
وهذه النتيجة يف مجموعها تدل على أن كتاب الرأي ال يعالجون وظيفة الرقابة 

بمنهجية كاملة  للقضايا محل الرقابة يف غالبية كتاباهتم.   

***
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تاسعااً: مناقشة النتائج والتوصيات

عن  الكشف  خالله  من  يمكن  مقياس  تطوير  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
مدى تحقق المعالجة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف مقاالت الرأي يف الصحافة 
السعودية المطبوعة بالتطبيق على عينة من مقاالت الرأي، واستندت الدراسة 
يف أساسها العلمي على نظرية المسؤولية االجتماعية اإلعالمية لوسائل اإلعالم 
والدور الرقابي الذي ينبغي أن تنهض به، ونماذج الحشد والتحفيز، والدمية، 
والصدى البعيد التي صورت الدور الوظيفي الذي يمكن أن تسهم به مقاالت 
الرأي يف المجال الرقابي لوسائل اإلعالم، وقد انتهت هذه الدراسة يف نتائجها 

العامة إلى:

الرقابة  لوظيفة  اإلعالمية  المعالجة  مستوى  يحدد  مقياس  تطوير  أولاً: 

باستخدام  فرعية  مؤشرات  ذات  متغيرات  سبعة  من  مكون  الرأي  مقاالت  يف 
المعلومات:  مصادر  )متغير  هي:  المتغيرات  وهذه  المضمون  تحليل  صحيفة 
الجهات  متغير  والعلمية،  والشخصية  واإلعالمية  الرسمية  المصادر  ويتضمن 
غير  والقطاع  والخاصة  الحكومية  الجهات  ويشمل  الرقابة  يف  المستهدفة 
الربحي، متغير الجمهور المستهدف ويشمل صانعو  القرار السياسي وصانعو 
والجمهور  المنتقدة،  الجهة  يف  والجمهور  بالرقابة  المعنية  الجهات  يف  القرار 
العام كسلطة، متغير جوانب التغطية: ويشمل تغطية حادثة واحدة فقط، وأكثر 
من حادثة متشاهبة والنظام بمجموعة، متغير مرجعية الرقابة: ويشمل المسؤولية 
الشخصية والمسؤولية االجتماعية والمسؤولية الدينية، متغير مستويات الرقابة 
النظام،  على  والرقابة  المؤسسات  على  والرقابة  األفراد  على  الرقابة  ويشمل 
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متغير منهجية المعالجة ويشمل إثارة الموضوع ووصفه وذكر أسبابه والحلول 
إلى  ويتطلع  الدراسة،  هذه  يف  بتطبيقه  الباحث  قام  وقد  لمعالجته(  المقرتحة 
بما  بيئات مختلفة  آخرين يف  باحثين  قبل  أخرى من  دراسات علمية  تطبيقه يف 

يسهم يف تطويره وإثبات مصداقيته.

ثانيااً: أظهرت الدراسة قصور المعالجة اإلعالمية لوظيفة الرقابة التي ينتهجها 
كتاب الرأي يف الصحف المدروسة عن تحقيق أهداف هذه الوظيفة، ويدعم هذه 

النتيجة عددًا من المؤشرات التي قاستها الدراسة ومن أهمها:

تناولها  التي  المجاالت  على  والثقافية  األدبية  الموضوعات  تصدر   )  1
التي  المجاالت  ببقية  مقارنة   )%15( بلغت  بنسبة  مقاالهتم  يف  الكتاب 

بلغت ثالثة عشر مجااًل

تناول  يف  الشخصية  مصادرهم  على  األولى  بالدرجة  الكتاب  اعتماد   )  2
التي تعالجها مقاالهتم بنسبة مقدارها )47.8%( مقارنة  الموضوعات 

بالمصادر اإلعالمية والرسمية والعلمية.

3 ( استهداف األفراد بالرقابة بنسبة عالية مقدارها )45%( مقارنة باستهداف 
المؤسسات أو األنظمة. 

بالجزئية  الكتاب  يتناولها  التي  للموضوعات  اإلعالمية  التغطية  اتسام   )  4
بنسبة مقدارها)57،3%( مقارنة بتناول الموضوعات المتشاهبة وربطها 

ببعض أو استهداف النظام بمجموعة.

التي  الموضوعات  إثارة  على  مرتفعة  بنسبة  المعالجة  منهج  اقتصار   )  5
يتناولها كتاب الرأي بنسبة بلغت )30.3%( مقارنة بالمنهجية الكاملة 
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والحلول  أسبابه  وذكر  ووصفه  الموضوع  إثارة  تشمل  التي  التناول  يف 
المقرتحة لمعالجته.

والمحرك  الدافع  باعتبارها  الشخصية  مرجعيتهم  على  الكتاب  اعتماد   )  6
بالمسؤولية  مقارنة   )46.5( مقدارها  بنسبة  الرقابية  لوظيفتهم 

االجتماعية والدينية.

وتمثل هذه النتيجة اختبارًا لمدى تمثل كتاب الرأي يف الصحف المدروسة 
تحكم  التي  المهنية  بالقيم  المتعلق  الثالث  بعدها  يف  االجتماعية  للمسؤولية 
على  معظمها  يف  اتسمت  التي  الوظيفية  واجباهتم  أداء  يف  اإلعالميين  سلوكيات 
المعلومات  تسندها  ال  التي  الذاتية  التجربة  على  المستند  الشخصي  اإلبراز 
واألرقام، وهي يف الوقت نفسه تتفق مع ما انتهت إليه دراسة )أندرو كوت2001( 
إلى أن األمريكيين يرون أن هناك أحوااًل سيئة تعاين منها الصحافة الرقابية وعدم 
النشر يتعلق بمصالحها الخاصة دون أن  التي تنشرها، كما أن  جدية االنتقادات 
النتيجة دراسة  العام، وأكدت هذه  الرأي  العمل على حماية مصالح  يعين ذلك 
الصحف  محتويات  على  اإليجابي  االتجاه  غلبة  إلى  أشارت  التي  )القرين( 
السعودية مقارنة بالدور الرقابي الذي تتبناه مقاالت ومشاركات ورسائل الجمهور 

والرسوم الكاريكاتيرية.

يف  القرار  صانعي  نحو  الرقابي  خطاهبم  توجيه  يف  الرأي  كتاب  نجح  ثالثااً: 
 )%45( مقدارها  بنسبة  المعنية  الجهة  باعتبارهم  بالرقابة  المستهدفة  الجهات 
الصحف  قدرة  تطور  إلى  أشارت  التي  )العسكر(  دراسة  تتفق مع  النتيجة  وهذه 
السعودية وكتاهبا، على التعبير بوضوح عن وجهة نظرهم تجاه الجهات المعنية 
بالقضايا المطروحة، وهي يف الوقت نفسه تتوافق مع نموذج الدمية الذي طوره 
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بحفز  تقوم  ال  الرقابية  الموضوعات  أن  النموذج  هذا  يفرتض  حيث  )بروتيس( 
الرأي العام ولكنها تحفز صانعي القرار. 

رابعااً: جاء القطاع الخاص بالمرتبة األخيرة يف استهداف الكتاب له يف مقاالهتم 
القطاع  أن  يعني  وهذا  والخيري  العام  بالقطاع  مقارنة   )%13( مقدارها  بنسبة 
الخاص يتمتع بحصانة إعالمية تقلل من رقابته نتيجة الضغوط التي يمارسها على 

المؤسسات الصحفية مقابل اإلنفاق اإلعالين الذي تحصل عليه. 

اإلعالمية  المعالجة  على  المعلومات  مصادر  تأثير  بوضوح  ظهر  خامسااً: 
لوظيفة الرقابة حيث اعتمد الكتاب على مصادرهم الشخصية فانعكس ذلك على 
أولويات موضوعاهتم النقدية وعلى منهجيتهم يف المعالجة التي لم تتسم بالتكامل 
يف إثارة الموضوع ووصفه وتحديد أسبابه وذكر الحلول المقرتحة لمعالجته إال 
بنسبة ضئيلة بلغت )21%(، وهذه النتيجة تتوافق مع نموذج الصدى البعيد الذي 
يعطي لمصادر المعلومات أهمية خاصة إلن األولويات-كما يف هذا النموذج- 
ال تتحدد فقط بواسطة القائمين على عملية االتصال سواء كان من الصحفيين أم 
من غيرهم، ولكنها تتحدد بالمناخ اإلعالمي، أو بأي مصدر آخر يزود الصحفي 

بالمعلومات بالدرجة األولى.

متغيرات  من  عدد  يف  المدروسة  الصحف  يف  الرأي  كتاب  اختلف  سادسااً: 
الدراسة على النحو التالي:

1 ( يف متغير مصادر المعلومات جاء كتاب الرأي يف صحيفة الرياض األكثر 
اعتمادًا على المصادر الشخصية مقارنة بصحيفتي عكاظ والوطن.

الرياض  صحيفة  يف  الرأي  كتاب  جاء  المستهدف  الجمهور  متغير  يف   )  2
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األكثر استهدافًا للجمهور بالرقابة مقارنة بصحيفتي عكاظ والوطن.

األكثر  الرياض  صحيفة  يف  الرأي  كتاب  جاء  الرقابة  مستوى  متغير  يف   )  3
تناواًل للمؤسسات 

4 ( يف متغير منهجية المعالجة

من  عدد  يف  المدروسة  الصحف  يف  الرأي  كتاب  بين  الفروق  انتفت  سابعااً: 
متغيرات الدراسة على النحو التالي:

1 ( يف متغير جوانب التغطية.

2 ( يف متغير مرجعية الرقابة.

3 ( يف متغير مستوى الرقابة 

4 ( يف متغير الجهات المستهدفة.

***
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التوصيات

يف ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث مبا يلي: �

اإلعالم  يف  المهنية  للممارسات  التقويمية  الدراسات  إلى  الحاجة   )  1
ليحقق أهداف اإلعالم  األداء اإلعالمي  بما يسهم يف تطوير  السعودي 

يف المجتمع.

للمعالجات اإلعالمية يف مختلف  مقاييس علمية وأطر منهجية  ( تطوير   2
مجال  يف  متخصص  معريف  تراكم  بناء  يف  يسهم  بما  اإلعالمية  الفنون 

المهارات اإلعالمية.

3 ( تفعيل نتائج الدراسات اإلعالمية على أرض الواقع  

4 ( إعادة النظر يف معايير اختيار كتاب الرأي يف الصحف السعودية وآليات 
مكافأهتم وتقييم أدائهم اإلعالمي بما يحقق مشاركة وظيفية فاعلة.

وإيجاد  السعودية  الصحف  يف  الرأي  صفحات  على  اإلشراف  تفعيل   )  5
القنوات االتصالية التي تحقق تدفق معلومايت مناسب يسهل على كتاب 
من  يمكن  موثوقة  مصادر  من  دقيقة  معلومات  على  الحصول  الرأي 

خاللها تطوير المعالجة اإلعالمية يف المقاالت الرقابية.

6 ( الحاجة إلى التمييز بين الكتابات األدبية والكتابة اإلعالمية وخصائص 
باعتبارها  الرأي  مقاالت  به  تنهض  أن  ينبغي  التي  والوظيفة  منهما  كل 

مقاالت صحفية.

***
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أ. د. مــحــمــد بــن ســلــيــمــان الــصــبــيــحــي

(٢٠١٨) اتجاهـــات الطالب نحو البرامج التعليمية في كليات 
اإلعالم وأقسامه وعالقتها بمتطلبات الجودة الشاملة.

(٢٠١٧) إدراك ا�عالمييـــن الســـعوديين دوارهـــم الوظيفيـــة 
والمهنية في بيئة ا�عالم الرقمي.

(٢٠١٧) التراكمات العربية المعرفية في مجال االتصال.

(٢٠١٦) جدلية العالقة بين الثقافة واإلعالم.

(٢٠١٦) العالقة بين اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
وتعزيز المشاركة المجتمعية.

(٢٠١٦) قـــراءة الجمهـــور للصـــورة في الصحـــف المطبوعة 
والعوامل المؤثرة فيها.

(٢٠١٢) مســـؤولية وســـائل اإلعـــالم فـــي األمـــر بالمعروف 
والنهي عم المنكر.

(٢٠١٢) المعالجـــة اإلعالميـــة لوظيفة الرقابة فـــي الصحافة 
السعودية المطبوعة.
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