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 مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

 تعريف بالمجلة:

اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية كل ثالثة أشهر عن المعهد العلمي للتدريب تصدر مجلة 

إلنشاء هذه المجلة من أجل خدمة قضايا  SIATS( ، ويعتبر إنجازاً قيماً لمعهد SIATSوالدراسات المتقدمة )

تميزين ر الباحثين المالدول و المجتمع البشري. تساهم المجلة بشكل كبير في البحث والتطوير من خالل نش

وفقًا لمعايير النشر العلمي. المجلة هي نتيجة للتعاون بين مجتمع متميز من كبار األكاديميين والباحثين من 

 العالم العربي واإلسالمي والغربي.

 

 أهداف المجلة

  لباحثين العلميين.التشجيع البحث العلمي في الجامعات العربية واإلسالمية، وكذلك إتاحة الفرصة للباحثين لنشر 
 .المساهمة في إنتاج باحثين متخصصين ومتواصلين في مجاالت اإلعالم والتواصل والعلوم االجتماعية 

 تشجيع األبحاث اإلبداعية والتنافس بين الباحثين مما سيسهم في تحسين مهارات الباحث والباحث 

http://jmsssr.siats.co.uk/
http://jmsssr.siats.co.uk/
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: اجتاهات استخدام الدعاة األردنيني لإلعالم اإلجتماعي وعالقته مبواجهة خطاب الكراهية   
ATTITUDES OF JORDANIAN ADVOCATES USING SOCIAL MEDIA AND ITS 

RELATIONSHIP TO CONFRONTING HATE SPEECH 

 امحد حممد امحد النادي
AHMAD MOHAMMAD AHMAD ALNADI 

 موظف يف وزارة األوقاف األردنية
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Abstract 

This study aimed to identify the trends of Jordanian Islamic preachers using social media and its 

relationship to confronting hate speech, the researcher used the descriptive approach in both its 

descriptive and analytical aspects. The study was conducted in the context of a sample survey of 

Islamic Jordanian preachers' publications on Facebook.The researcher used the content analysis 

tool on a sample of preachers who were represented by six preachers such as Dr. Ahmed Nofal, 

Muhammad Al-Qudah, Dr. Zaid Al-Masry, Dr. Amjad Quresha, Dr. Iyad Qunaibi, and Dr. Hamza 

Al-Majali .The study concluded that the nature of publications of Jordanian preachers is religious 

in general, and the Jordanian preachers' posts on Facebook do not feed hate speech generally, 

except a limited and narrow scope, and that there are high similarities between preachers in their 

way for Da'wahi. 

Keywords: *Hate speech*Facebook*Islamic preachers*Jordan*Social media 

 

 امللخص

هذه الدراسة التعرف إىل اجتاهات استخدام الدعاة األردنيني لإلعالم اإلجتماعي وعالقته مبواجهة خطاب  هدفت
الكراهية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي بشقيه الوصفي والتحليلي، حيث أجريت الدراسة يف إطار املسح ابلعينة 

ضمون يس بوك، واستخدم الباحث أداة الدراسة حتليل املِلمنشورات الدعاة األردنيني على موقع التواصل االجتماعي الف
حممد نوح القضاة، د. زيد املصري، د. أجمد قورشة، د. د. على عينة من الدعاة متثلوا بست دعاة وهم )د. امحد نوفل، 

أن الدعاة و  إايد قنييب، د. محزة اجملايل. وخلصت الدراسة ِِبن طبيعة منشورات الدعاة األردنيني كانت دينية بشكل عام،
األردنيني ال يغذون خطاب الكراهية إال يف نطاق حمدود وضيق وغري معمم، وأن هناك أوجه تشابه كبرية بني الدعاة يف 

 أسلوب الدعوة وخطاب اجلمهور.

 *خطاب الكراهية *الفيسبوك *الدعاة اإلسالميني *ثقافة *األردن * اإلعالم اإلجتماعي كلمات مفتاحية:
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 مقدمة
يلعب االعالم دورًا هاما ومؤثرا يف توجهات الرأي العام واجتاهاته، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل االخبار 
واملعلومات اليت تزوده هبا وسائل االعالم املختلفة. اذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معني او تبين فكرة معينة اال 

ات له، ما يؤكد قدرة االعالم بكافة صوره واشكاله على احداث تغيري  من خالل املعلومات والبياانت اليت يتم توفريها
يف املفاهيم واملمارسات الفردية واجملتمعية عن طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الراي ونشر            املعلومات 

                                والقضااي املختلفة.                                                      

ويف الوقت الذي اصبحت فيه وسائل االعالم جزءا اساسيا من حياة الشعوب واجملتمعات، بفعل استجابتها ومواكبتها 
للتطورات واملستجدات احلاصلة يف شىت اجملاالت احلياتية، وقدرهتا على الوصول اىل اجلماهري وخماطبتها والتأثري فيها، 

طلب ضرورة مراعاة ظروف كل جمتمع وبيئته الثقافية والقيمية والفكرية بشكل يضمن احرتام هوية هذا اجملتمع فان هذا يت
(. دون ان يعين ذلك جتاهل اآلخر وعدم جواز التعرف على ثقافته وحضارته، اذ ال بد 2016وخصوصيته )هاشم، 

التقنية عد ان أصبح العامل بفضل الثورة العلمية و من التواصل والتفاعل معه واالستفادة مبا لديه من علوم ومعارف ب
 .واالتصالية اشبه ما يكون بقرية كونية صغرية تتداخل فيها املصاحل واالعتبارات بني دول العامل وشعوبه

لقد أصبح االعالم اإلجتماعي لغة عصرية وحضارية ال ميكن االستغناء عنها او جتاهلها، ما يتطلب فهمها واستيعاهبا 
ل امتالك مقوماهتا وعناصرها ومواكبة التطورات اليت تشهدها وسائله املختلفة، حيث تعددت ادوات االعالم من خال

االجتماعي وتنوعت، وأصبحت أكثر قدرة على االستجابة مع الظروف والتحدايت اليت يفرضها الواقع االعالمي الذي 
ررت ه املختلفة من تطورات وابتكارات نوعية، بابت مفتوحا على كل االحتماالت يف ظل ما تشهده ادواته ووسائل

، Hillsتناوله وطرحه العديد من القضااي اليت احدثت اهتماما واسعا والفتا يف خمتلف امليادين وعلى كافة الصعد ) 
2019). 

على  ةال شك ابن ظاهرة خطاب الكراهية حتظى ابهتمام الشعوب واحلكومات يف شىت احناء العامل ملا هلا من آاثر خطري 
أمن الدول واستقرارها، بعد ان اتضح اننا امام ظاهرة سلبية منظمة هتدف اىل خلق جو عام من اخلوف والرعب والتهديد 
ابستخدام العنف ضد االفراد واملمتلكات ؛ ما يعين ان هذه الظاهرة اخلطرية هتدف اىل زعزعة استقرار اجملتمعات والتأثري 

اهتا الوطنية والذي يتم على يد مجاعات هلا طابع اجتماعي هتدف اىل احداث يف اوضاعها السياسية وضرب اقتصاد
حالة من االستقطاب والذي يهدد استقرار اجملتمع من اجل السيطرة عليه او تقويض سيطرة أخرى مهيمنة عليه لصاحل 

 .(Rohlfing،2017)  القائم ابالتصال
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، يعمد ل امام انتشار الشائعات املغرضة، اليت تثري خوف الرأي العاموامعاان يف خلق اجواء الفوضى والرتويع، وااتحة اجملا
دعاة خطاب الكراهية اىل التسلح بوسائل االعالم املختلفة لتسويق اغراضهم وغاايهتم وتوظيفها يف تضليل اجملتمع 

 .واكتساب السيطرة على الرأي العام

ج لغاايت خطاب الكراهية واعطائه هالة اعالمية ال ان وسائل االعالم تقوم بقصد، او بدون قصد احياان، ابلرتوي
 .يستحقها يف ظل االهداف اليت يراد حتقيقها من وراء العمل االعالمي

ومما يدلل على ذلك فقد ذكر الكثري من االشخاص املنخرطني يف العمل اإلرهايب الذين ألقى القبض عليهم يف العراق، 
ى القيام الفضائية يف هذا اجملال، فقرروا االلتحاق ابملنظمات اليت حترض علاهنم أتثروا مبا كانت تعرضه بعض القنوات 

(. ان عرض املناظر واملشاهد املأساوية وتصوير االضرار بشكل متكرر 2019، إرادةابلتفجريات والعمليات االنتحارية )
ة وتنطوي على تشكل خطور  ومبالغ فيه، اضافة اىل بث وجهات نظر خطاب اإلرهابيني اليت يقصد منها ااثرة اخلوف،

ردود فعل سلبية من شأهنا خدمة العمل االرهايب، خاصة يف ظل تنافس وسائل االعالم املختلفة على النقل الفوري 
لألحداث من اجل حتقيق سبق صحفي، الستقطاب اعداد متزايدة من مجهور القراء واملشاهدين، والذي قد يكون على 

 .حساب القيم االخالقية واإلنسانية

ويف السياق ذاته، حذر االختصاصي يف حرية التعبري مبنظمة اليونسكو ماريوس لوغراينوس من أن خطاب العنف 
والكراهية زاد يف السنوات األخرية واتسعت فجوته، مما يتطلب إجياد معايري صحفية احرتافية تقضي عليه، مشريا إىل أن 

 (.2014تصاحلي بديل )اجلزيرة،وسائل اإلعالم هي الوحيدة القادرة على تقدمي خطاب 

مكافحة »دراسة بعنوان  2015اليونسكو استشعرت دور هذه الظاهرة يف هتديد السلم اجملتمعي فأصدرت يف عام 
( ، من أجل أن جيدوا حال على Iginio, G & Danit G & Thiago Aاجتمع فيها )« خطاب الكراهية يف االنرتنت

الباب مفتوحا ابلطبع للتدابري الدفاعية أو ردود الفعل اليت حيق ألي دولة املستوى النظري كحد أدىن، مع إبقاء 
 .استخدامها يف مواجهة خطاب يرتكز على أكرب جتمع للبياانت واملعلومات والتفاعل البشري

 ءإحدى التحدايت اليت تعرض هلا الباحثون هي أن خطاب الكراهية خيتبئ وراء جمهولية املصدر اليت ختتبئ بدورها ورا
حق التعبري للجميع ومبدأ عدم إلزام الناس بكشف هوايهتم محاية حلياهتم اخلاصة، كما تناولوا صعوبة وجود تعريف حمدد 
خلطاب الكراهية ابلنظر إىل اختالف الدول وتباين فكرة اخلطاب يف ضوء ظروفها الداخلية واجملتمعية وقوانينها اليت 

 .تضعها للتعامل مع هذه الظاهرة
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دايت األخرى فهي تتعلق ِبمهية فهم دوافع العقليات اليت تبث خطاب الكراهية على االنرتنت، كما حتتم أما التح
التعامل مع أنه أصبح مفهوما واسع النطاق ويسهل التالعب به أو توظيفه لصاحل أجندة أو أخرى، يف حني تتناول 

جابة من العوامل اليت تساعد يف حدوث است تفاوت مستوى جدية اخلطاب بني حالة وأخرى. كما حدد الباحثون عدداً 
 :يف اآليت (2017ها )فيصل، عنيفة خلطاب الكراهية واليت خلص

 الوضعية العاطفية للجمهور .1
 حمتوى اخلطاب ذاته وحمركاته العامة .2
 السياق التارخيي واالجتماعي للخطاب .3
 وسائل اإلرسال املستخدمة يف اخلطاب .4
 شعبية وسلوك املتحدث .5

إن عدم التخصص وضعف اخللفية املعرفية للدعاة األردنيني يف سبل التعامل مع ظاهرة الكراهية خلق أثراً سلبياً يف اجياد 
احللول املناسبة هلا، وحوهلا إىل جمرد تغطية سطحية وأحيااًن حتريضية واهتامية تنطوي على اهتامات واحكام مسبقة ورمبا 

جلماعات املتطرفة االعالمي ومنظوماهتا ومرجعياهتا الفكرية والتنظيمية. ويف مبيتة، جعلها عاجزة عن فهم خطاب ا
حاالت كثرية متيل التغطية االعالمية لظاهرة خطاب الكراهية اما اىل التهوين واما اىل التهويل، ما يؤثر يف صدقية هذه 

 التغطية وحيد من قدرهتا على التأثري.

ة ميثل حتداي اقليميا ودوليا يف ظل القناعات اليت ترسخت حول فشل املقاربأردنياً، وبعد ان أصبح خطاب الكراهية  
األمنية واجملتمعية يف حماصرته وتطويقه والقضاء عليه، بدت االمور منصبة على امهية استخدام قادة الرأي والدعاة للبعد 

ول اىل بسبب قدرهتم على الوصاالعالمي وضرورة تفعيل الدور الذي تقوم به وسائل االعالم يف مواجهة هذا اخلطر 
 .(2014الناس والتأثري يف عقوهلم وافكارهم وقناعاهتم ِبساليبهم املتعددة واملتنوعة )وليد، 

حيث أظهرت دراسة متخصصة، نّفذها مرصد "أكيد" التابع ملعهد اإلعالم األردين، ابلتعاون مع شبكة الصحافة 
ئل اإلعالم األردنّية"، أن منصات التواصل االجتماعي جاءت يف األخالقّية، بعنوان "رصد خطاب الكراهية يف وسا

الرتتيب األّول من حيث ظهور خطاب الكراهية، مث اإلذاعات األردنّية، تلتها الصحافة اليومّية املطبوعة، وأخرياً املواقع 
 (. 2019)اململكة،  اإللكرتونّية
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 مية خاطئة وضبابية افرزت حالة من التيه واالرابك ااثرتوهذا هو الشيء الذي رمبا اعطى اجملال حلدوث ممارسات اعال
الشكوك حول حقيقة دور الدعاة وقادة الرأي يف احلياة العامة، وما إذا كانوا ابلفعل يقومون ابلدور املنوط هبم كما هي 

 توعية وتثقيف ام ال؟ 

سها على ية واالشكاليات اليت فرضت نفهذا اجلدل الذي وفر اجواء عامة بررت الوقوف عند الكثري من احملطات اخلالف
ساحة االحداث احمللية واخلارجية، ومنها بطبيعة احلال املوضوع الذي حنن بصدده يف هذه الورقة اليت نتناول فيها العالقة 
بني استخدام الدعاة األردنيني لصفحات الفيسبوك وسبل مواجهة خطاب الكراهية، وهي عالقة اشكالية حتتاج اىل 

استخالص الدروس والنتائج، حيث حياول كل منهما السعي وراء األخر. وهناك من اعترب ان العالقة بينهما التأمل و 
اشبه ما تكون بعالقة بني طرفني، أحدمها يصنع احلدث واالخر يقوم بتسويقه. ما برر طرح اسئلة عديدة احسب ان 

 واء العامة املسؤولة عن انتشار ظاهرة خطاباالجابة عليها يفيد يف تشخيص هذه العالقة، ومعرفة الظروف واالج
  .الكراهية على آمل حماصرهتا والقضاء عليها

 وعليه، حتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما هي طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم االجتماعي...؟ .1
 اب الكراهية...؟ هل يغذي الدعاة األردنيني عرب صفحاهتم االجتماعية انتشار خط .2
وما هي أبرز أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلعالم االجتماعي  .3

 من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي...؟
 هل ميكن ان يعيش خطاب الكراهية بدون اعالم ...؟  .4

 مشكلة الدراسة

ة املستمر املصاحب لعملية التواصل االجتماعي واحلوارات عرب شبكظلت ظاهر انتشار خطاب الكراهية مبثابة الصداع 
االنرتنت يف األردن، األمر الذي جتاوز جمرد إساءة استخدام الوسيلة ليتحول إىل آلة تدمري فعلية يتم حتريكها من خلف 

ٍد سواء، لسن ى حالشاشات ويدفع مثنها اجملتمع وهو ما استنفر العدد من الباحثني وجهات االختصاص واحلكومة عل
 (.2014قوانني تتعامل مع مشكلة مل يتم التعامل مع مثلها من قبل )وليد، 

ويف األردن ذو الطبيعة امللتزمة واحملافظة، جيد الدعاة وأصحاب الفكر الديين التفافاً شعبياً كبرياً مما جعل من الكثري منهم 
الراصد لطبيعة استخدامات وسائل التواصل االجتماعي  (. ولكن2018قادة للرأي وخلق االجتاهات يف اجملتمع)حممد،

( ومن يساعد يف مواجهة 2018( و)حممد حسني، 2014جيد تبايناً كبرياً ما بني من يؤجج خطاب الكراهية )ممدوح، 
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(. ومن هنا يربز السؤال الرئيسي للدراسة حول طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لإلعالم 2018واحلد منه )إسعادي، 
 .الجتماعي وخصوصاً صفحات الفيس بوك يف سبيل مواجهة خطاب الكراهيةا

 منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي بشقيه الوصفي الذي يهدف إىل وصف استخدامات واجتاهات الدعاة 
 إطار هذا املنهج يفواحلصول على البياانت، والتحليلي الذي يهدف إىل حتليل وتفسري البياانت اليت حصل عليها، و 

يتم مسح صفحات الدعاة األردنيني للتعرف على استخداماهتم ِلموقع الفيس بوك واجتاه ذلك االستخدام من خالل 
 حتليل مضمون منشوراهتم. 

 جمتمع وعينة الدراسة

دراسة موضوع ليعترب جمتمع الدراسة  اخلطوة املنهجية اهلامة اليت توصل إىل نتائج علمية دقيقة، حيث حيدد جمتمع ا
الدراسة وأهدافها، وبناء على ذلك فإن جمتمع الدراسة يتمثل بكافة الدعاة األردنيني الذين هلم نشاط مستمر على موقع 
التواصل االجتماعي الفيس بوك، وهلم متابعني من مجهور كبري، وقد برز للباحث ما يقارب مخٍس وثالثني داعية من 

تتناسب  ايت واألكادميية واملرجعيات االيديولوجية والسياسية، مث قام الباحث وضع معايريخمتلف املناطق اجلغرافية واملستو 
مع حتقيق اهلدف من الدراسة فكان من هذه املعايري أن يكون الداعية نشطًا على وسائل التواصل االجتماعي وحيضا 

 صل االجتماعي.بنسبة متابعة عالية، ومتابًعا لألحداث اليت تعرض وتتداول عرب وسائل التوا

وبعد اخضاع جمتمع الدراسة للمعايري اليت حتقق هدف الدراسة، والدخول على صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة 
هبم ومقبلتها برز لنا عينة دراسة حتليلية متثلت بـِصفحات ستة دعاة أردنيني ممن هلم نشاط مستمر على موقع التواصل 

، بعة كبرية، وهم )امحد نوفل، زيد املصري، حممد القضاة، أجمد قورشة، إايد قنييباالجتماعي الفيس بوك، وهلم نسبة متا
محزة اجملايل( وقد مت تطبيق استمارة حتليل املضمون على صفحات الدعاة األردنيني عينة الدراسة يف فرتة زمنية ستة أشهر 

 م.31/12/2019م إىل 1/7/2019ممتدة من 

 أداة الدراسة

استمارة حتليل مضمون صفحات الدعاة األردنيني عينة الدراسة مبوقع التواصل االجتماعي الفيس قام الباحث بتصميم 
بوك مبا حيقق تساؤالت وأهداف الدراسة ومت عرضها على جمموعة من احملكمني يف جمال اإلعالم، وبعد األخذ آبرائهم 

 قام الباحث بتحليل عينة الدراسة.



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg: -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 8 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 حتديد وحدات التحليل

ة التحليل هي تصنيفات لعناصر مضمون عينة الدراسة وتشفريها، وتكون الشفرات األساسية للتحليل، واملقصود بوحد
حبيث يتم تشفري املوضوع، والكلمة، والفكرة، واجلملة، والقصة ليسهل حتليلها وتفسريها ومعرفة اجتاهها، وقد اعتمد 

 خيدم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيقالباحث يف حتليل مضمون عينة الدراسة على وحدة املوضوع ذلك ملا 
أهدافها، وتعترب وحدة املوضوع أهم وحدة يف حتليل املضمون وأكثرها افادة، سيما يف الدراسات اإلعالمية وقياس 
االجتاهات، وقد استخدم الباحث اسلوب العد يف حساب تكرارات التحليل الدراسة، ومت حتديد الفئات بناًء على 

ليل ليسهل على الباحث مجع البياانت بشكل علمي ودقيق، وقد قسم الباحث فئات التحليل يف وصف وحدات التح
وازن، غري نص(، ووحدة طبيعة احملتوى إىل)، ترغيب، ترهيب، ، ت -فيديو  -وحدة طبيعة املنشور إىل ثالثة فئات)صورة

ملتلقي البغض أو نص فيه ما يبين عند اذلك( وهذه الفئات تفسر ِبن الرتهيب املقصود هو كل صورة أو مقطع  فيديو 
والكره والنفور والتعصب ونبذ اآلخرين، أما عن املقصود ابلرتغيب فكل صورة أو مقطع  فيديو أو نص فيه ما يبين عند 
املتلقي احملبة والتسامح والعفو، وأما املقصور بغري ذلك فكل صورة أو مقطع  فيديو أو نص ليس فيه ما يبين عند املتلقي 

ا ذكر يف الفئتني السابقتني، وقد راعى الباحث يف صياغة الوحدات والفئات اإلجابة على ما قيل، فقد مجع الباحث مم
، وكيف 31/12/2019إىل  1/7/2019ما قيل على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك على فرتة ممتدة من 

ت املتحصل عليها وملاذا قيل، من خالل تفسري البياانقيل، من خالل حتديد الفئات اليت توضح الكيفية اليت قيل فيها، 
 من ما قيل وكيف قيل. 

 اإلطار النظري للدراسة

ويكمن مفهوم  Framing Analysisتعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري على نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي: 
التأطري يف الرتكيز اإلعالمي على أحداث وجوانب يبتغيها القائم ابالتصال بطريقة ديناميكية من خالل بناء اطار معني 
يبني األحداث على منط يهدف اليه القائم ابالتصال، مث إعداد بناء االطار ابختيار الوسائط املتعددة اليت تتمتع هبا 

( مت اختيار نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي De Vreese ،2005اهلدف من عملية االتصال )الوسيلة اعالمية لتصل إىل 
ِلقياس مضمون موضوعات الدعاة األردنيني عينة الدراسة، وتفسرها تفسريًا علمًيا منظًما، وتبني اجتاهاهتا وما ترمي إليه، 

زه، خالله الرتكيز على جانب يهدف تعزيإذ تفرتض هذه النظرية أنه إذا وضعت األحداث يف إطار معني يقوم من 
واالغفال اآلخر هبدف احلد منه، ابنتقاء مقصود لبعض جوانب احلدث والرتكيز عليه وحتليله وتبني جوانبه واجياد حلول 

 (.2018)صالح,  بشأنه بغية ابرازه، ويعد هذا التأطري معاجلة إعالمية لألحداث
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رتاح ة أدوات تتظافر من أجل جناح عملية التأطري، فقد قام منظرو النظرية ابقنظرية حتليل اإلطار اإلعالمي تتضمن جمموع
أربعة مناذج تفسريية يتم توظيفها يف التحليل ليصار إىل توضيح السمات البارزة والواردة يف موضوع عينة الدراسة، وقد 

وذج ماكسويل وذج لينجر وسيمون، ومنمتثلت هذه النماذج ِبربعة مناذج )منوذج روبرت إنتمان، ومنوذج ابن كويسكي، ومن
وماكسويس وآخرون( ولكن ما يعين دراستنا من هذه النماذج هو منوذج روبرت إنتمان ابإلضافة إىل منوذج ابن كويسكي، 

مث تشخيص   حتديد املشكلة أو القضية بدقة، ويتمثل منوذج روبرت إنتمان بـأربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي هو
ة، وبعد ذلك وضع أحكام أخالقية وأخريًا اقرتاح سبل العالج، ويتضمن منوذج كويسكي جمموعة من أسباب املشكل

 األدوات تعمل على قياس وحتليل األطر اإلعالمية تبدأ ابلبناء الرتكييب ِلعناصر املنشورات واالسرتاتيجيات املتبعة من قبل
االعتبارات، يف املنشور وحتديد الفكرة احملورية من حيث السمات و الدعاة عينة الدراسة مث حتليل األفكار الرئيسة املتضمنة 

وسيتم تطبيق  (2018وأخريًا يعمل على استخالص مضامني املنشورات وما هتدف اليه من أفكار واجتاهات)صالح، 
 النموذجني يف الدراسة النظرية والتحليلية والعملية هلذه الدراسة. 

 

 نتائج الدراسة

 ردين للدعاة عرب صفحات الفيس بوك.متابعة اجملتمع األ

 ( يبني عدد متابعني الدعاة وعدد منشوراهتم1جدول )            

 عدد املنشورات عدد املتابعني اسم الداعية الرقم
 458 1279101 د. أمحد نوفل 1
 432 489752 د. زيد املصري 2
 368 1473114 د. حممد القضاة 3
 349 1188083 د. أجمد قورشة 4
 194 2060584 د. إايد قنييب 5
 54 460032 د. محزة اجملايل 6

 1855 6950666 اجملموع
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مستخدم من اجملتمع األردين يتابعون ستة دعاة عينة الدراسة،  666ألف و 950مليون و 6( أن 1يظهر من جدول )
وهذه النتيجة تبني درجة الثقة اليت يوليها اجملتمع األردين للدعاة من خالل تلقيهم التثقيف الديين منهم عرب صفحات 

ما  2019( جاء فيه أنه بلغ عدد سكان األردن لغاية منتصف 2019الفيس بوك، ويف تقرير أعدته احلقيقة الدولية )
نسمة، ومبقارنة متابعي الدعاة األردنيني ابلعدد الكلي للمجتمع األردين تبني أن ما يقدر  445مليون  الف 10يقدر 

جهودهم  امن للمجتمع األردين متابع للدعاة عينة الدراسة ، ما يتيح للدعاة األردنيني أن يكثفو  %63.2نسبته بِـ 
يوم بواقع  185منشور خالل  1855( أن الدعاة األردنيني قاموا بنشر 1الدعوية، ويظهر أيًضا من بياانت اجلدول )

منشور يومًيا تقريًبا ، لكل داعية منهم منشوران تقريًبا يومًيا ويقوم اجملتمع األردين كما يظهر من البياانت مبتابعة ما  11
 ما ينشرون من خالل التعليقات من غري التعصب لوجهة معينة أو حزب بعينة، إذ أن ينشره الدعاة ومناقشة مضامني

الدراسة أخذت بعني االعتبار سحب العينة من توجهات فكرية ومذهبية وحزبية متعددة، ويالحظ أن املستخدمني 
يع األفكار  على مجلصفحات الفيس بوك يتابعون أكثر من داعية، وهذا يبني مدى اطالع وانسجام اجملتمع األردين

 اآليديولوجية والسياسية.

لإلجابة عن التساؤل األول والذي جاء نصه: ما هي طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم 
 االجتماعي...؟

( يوضح توجه خطاب الدعاة األردنيني2جدول )  

سل
تسل

 

نصوص دينيةاملنشورات اليت ال حتمل  املنشورات الدينية منشور اسم الداعية  
 % ت % ت

 7.6 35 92.4 423 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 92.8 324 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 92.7 341 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 97.9 423 432 د. زيد املصري 4
 4.6 9 95.4 185 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 88.9 48 54 د. محزة اجملايل 6

( أن طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم االجتماعي يغلب عليها الطابع 2يظهر من بياانت اجلدول )
الديين وذلك يظهر من خالل عدد منشورات الدعاة يف مدة الدراسة، وأن هذه املنشورات موجهة للمتلقني مدعمة 
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منشور، توجه منها  458له رصيد منشورات يصل إىل  ابلنصوص الدينية، حيث بينت النتائج أن الداعية امحد نوفل
، ومن جاء من املنشورات ال حيمل نصوًصا %92.4منشور وبنسبة تصل إىل  423إىل املتلقي ما حيمل نصوًص دينية 

من جممل ما نشر، وكذلك الداعية زيد املصري الذي كان له  %7.6منشور وبنسبة تصل إىل  35دينية مل يتجاوز الـ 
منشور وبنسبة تصل إىل  423منشور توجه إىل املتلقي حيمل نصوًصا دينية بعدد منشورات يصل إىل  432رصيد 
من خلت من النصوص الدينية،  الداعية حممد نوح الذي نشر %2.1منشورات وبنسبة تقدر ب  9، وجاءت 2.1%
لقي ابملواعظ والنصائح توجه فيه إىل املت %7.3وبنسبة تصل إىل  341منشور كان من بني هذه املنشورات 368

من جمموع ما نشر، وجاء يف بياانت  الداعية  %7.2منشور وبنسبة تصل  27الدينية يف حني خلت  الصبغة الدينية يف 
من كان متوجًها إىل مجهوره  %92.8منشور وبنسبة تصل إىل  324منشور منها  349أجمد قورشة أن له رصيد 

مل حيمل أي نص ديين، مث الداعية إايد قنييب الذي  %7.2وبنسبة تصل إىل  منشور25ابلنصائح واملواعظ الدينية، و 
من محل يف طياته النصوص الدينية،  %95.4منشور وبنسبة تصل إىل  185منشور إىل متابعيه كان منها  194وجه 

منشور،  54من أي نص ديين، والداعية محزة اجملايل الذي كان له رصيد 4.6منشورات وبنسبة تصل إىل  9وخلت 
منشورات وبنسبة  6إىل املتلقي مبا يتضمن النصوص الدينية وجاءت  %88.9منشور وبنسبة تصل إىل  48توجه بـِ 
من ال حتمل النصوص الدينية، هذه النتيجة تعطي الصورة احلقيقية والدليل العلمي على طبيعة  %11.1تقدر بـِ 

ات ويتبني لنا أن طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفح استخدام الدعاة األردنيني لصفحات التواصل االجتماعي،
التواصل االجتماعي كانت تتأثر ابلداعية من حيث املرجعية االيديولوجية والسياسية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع عبد 

اقضت ن( ِبن املنشور الديين هو األكثر نشرًا وتقباًل من قبل املستخدمني، يف حني ت2011( وعمار )2016الفتاح)
( مع هذه الدراسة ِبن وسائل التواصل االجتماعي هي األكثر استخداًما لِتليب احتياجات 2018) Tivaratchaدراسة 

 اجلمهور االستهالكية.

 

ولإلجابة عن التساؤل الثاين والذي جاء نصه: هل يغذي الدعاة األردنيني عرب صفحاهتم االجتماعية انتشار 
 خطاب الكراهية...؟

 بياانت طبيعة منشورات الدعاة األردنيني( 3جدول )

سل
تسل

 

 غري ذلك توازن ترغيب ترهيب منشور اسم الداعية
 % ت % ت % ت % ت
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 6.6 35 16.8 77 29.9 137 45.7 209 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 21.2 74 42.7 149 28.9 101 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 29 107 54.4 200 9.3 34 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 25 108 50.2 217 22.7 98 432 د. زيد املصري 4
 4.6 9 24.2 47 33.1 64 38.1 74 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 11.1 6 31.5 17 46.3 25 54 د. محزة اجملايل 6

 

( أن طبيعة منشورات الدعاة األردنيني على صفحات التواصل االجتماعي، فيبني أن الداعية 3تظهر بياانت جدول )
من جممل ما نشر  %45.7تكرار وبنسبة تقدر  209امحد نوفل غلب على منشوراته طابع الرتهيب بعدد تكرارات 

تكرار، وكانت منشوراته  137بِـ  %29.9بة على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، فيحني جاء الرتغيب بنس
تكرار، يفسر ذلك أن فرتة مجع عينة الدراسة كانت تزخر ابألحداث السياسية وخاصة  77بِـ  %16.8متوازنة بنسبة

يف مصر مبا يتعارض مع توجهات الداعية امحد نوفل السياسية وااليديولوجية، أدى ذلك إىل رفع نربة االستياء مما جيري 
احة السياسية، يف حني كان طابع الرتغيب والتوازن واضًحا يف دروسه ومواعظه، مث بينت النتائج أن الداعية على الس

بعدد  %31.5تكرار من منشوراته حتمل طابع الرتهيب، وما نسبته 25بعدد  %46.3محزة اجملايل كانت ما نسبته 
ن، وهذه النتيجة تفسر ِبن الداعية متأثر مبا حيمل طابع التواز  %11.1تكرار حيمل طابع الرتغيب، وما نسبته 17

والربيع العريب، والذي أدخل  2011جيري من مستجدات أتثرت هبا اجملتمعات وبعد أحداث احلادي عشر من أيلول 
على اجملتمع األردين ثقافات وأعراف خمتلفة جعلت من نربة الداعية أن ترتفع وتريهتا، مث أوضحت النتائج أن الداعية 

تكرار، وجاء  74بعدد  %38.1لقنييب كان الرتغيب والرتهيب متقاربني بعض الشيء إال أن الرتهيب غلب بنسبةإايد ا
تكرار، ويفسر ذلك ِبن أغلب ما ينشره  47بعدد  %24.2تكرار، مث جاء التوازن 64بعدد  %33.1الرتغيب بنسبة

يف نتائج  رض مرجعياته الفكرية، ويف املقابل جاءالداعية هو رد على امللحدين والعلمانيني وأصحاب األفكار اليت تعا
الداعية حممد نوح ، والداعية أجمد قورشة، والداعية زيد املصري ارتفاع الرتغيب والتوازن عن الرتهيب، ويفسر ذلك ِبهنم 

يف  كمن أصحاب االختصاص ابلدعوة واإلعالم اإلسالمي مبا يضفي عليهم طابع املهارة يف االتصال املقنع ويظهر ذل
( وعبد الفتاح 2019عدد املتابعني وأيًضا عدد التعليقات على ما يتم نشره من قبلهم، اتفقت هذه النتيجة مع إرادة )

األساليب العاطفية هي األكثر استخداًما على وسائل التواصل االجتماعي وأن  يف أن Hills(2018)( و 2016)
 Vidgenجتماعي. يف املقابل فقد اختلفت هذه الدراسة مع خطاب الكراهية خفيف ومتوسط على وسائل التواصل اال
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( أن اخلطاب التحريضي كان عالًيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأن 2015( وجورج وآخرون )2019)
 واألوساط األكادميية واحلكومية الذين ينتمون إىل اليمني املتطرف يستخدمون خطاب كره االسالم بنسبة عالية.

يفية ما هي أبرز أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف ك عن التساؤل الثالث والذي جاء نصه: لإلجابة
 استخدام صفحات اإلعالم االجتماعي من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي...؟

 الم االجتماعي ( تبني أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلع4جدول رقم )

سل
تسل

 

 منشور اسم الداعية
 غري ذلك توازن ترغيب ترهيب

 % ت % ت % ت % ت
 6.6 35 16.8 77 29.9 137 45.7 209 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 21.2 74 42.7 149 28.9 101 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 29 107 54.4 200 9.3 34 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 25 108 50.2 217 22.7 98 432 املصريد. زيد  4
 4.6 9 24.2 47 33.1 64 38.1 74 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 11.1 6 31.5 17 46.3 25 54 د. محزة اجملايل 6

 

( أن أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلعالم 4بينت نتائج جدول )
، %45.7االجتماعي من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي جاءت جتمع اسلوب الرتهيب بني الداعية امحد نوفل

ب املتقاربة تعطي تفسريًا ِبن الدعاة متأثرين ، وهذه النس%46.3والداعية إايد قنييب %46.3والداعية محزة اجملايل 
خبطاهبم مبا جيري حوهلم من مستجدات طرأت إثر تداعيات الربيع العريب، وما ملرجعياهتم السياسية واآليديولوجية من 

ئج ااجتاهات حنو ما جيري على الساحة العربية واحمللية، ورغم ذلك التقارب يف األسلوب الرتهييب والرتغييب إال أن نت
 التوازن تظهر التفاوت يف مهاراهتم االتصالية، بينما ظهر التشابه والتقارب يف اسلوب الرتغيب والتوازن بني  الداعية حممد
نوح والداعية زيد املصري والداعية أجمد قورشة، والتفاوت والتباين يف أسلوب الرتهيب، حيث جاء الداعية حممد نوح 

وجاء يف املرتبة األخرية يف الرتهيب، توضح هذه النتيجة أن الداعية  %29والتوازن  %54.4ابملرتبة األوىل يف الرتغيب 
ميتلك مهارات اتصالية متكنه من اختزال ما جيري من أحداث يف اسلوب ترغييب ومتوازن، جاء يف املرتبة الثانية الداعية 

هذه النتيجة تبني  %22.7 الرتهيب ، وجاء ابملرتبة قبل األخرية يف%25والتوازن %50.2زيد املصري يف الرتغيب
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متكنه من ختصصه ابإلعالم اإلسالمي ومبهنته كمذيع ميتلك الكاريزما اليت تؤهله من التواصل مع مجهوره مبا ال يتعارض 
مع أخالقيات ومبادئ اإلعالم اإلسالمي. وجاء ابملرتبة الثالثة الداعية أجمد قورشة بنتائج تتقارب مع سابقيه يف الرتغيب 

التوازن ولكنها تتفاوت يف الرتهيب، هذه النتيجة تفسر ِبن الداعية أجمد قورشة يتواصل من خالل جتواله وسفره يف و 
 بالد غري عربية وغري مسلمة، مما جيعله يواجه الكثري مما يتابعه ويعرتض عليه، فيكون الرد عليه مبا يتناسب مع املوقف.

 األردنيني أثر على األساليب اليت يتواصلون به مع مجهورهم، إال أنه يف نالحظ أن التفاوت اآليديولوجي بني الدعاة
بعض األحيان ترى أن اجلمهور غري راٍض عن ما ينشر أو على أقل القليل مل يشجع ما ينشره الداعية، من خالل أن 

إلعجاابت ال تتعد ابعض املنشورات اليت تتسم ابلتشدد والتعصب يالحظ أن التعليقات تكون يف نطاٍق حمدود ولرمبا 
العشر ابملئة من عدد املتابعني لذلك الداعية، ويثبت لنا ذلك أن بعض مقاطع الفيديو حتوز على مشاهدات تتجاوز 
عدد التعليقات واالعجاابت بكثري، وهناك منشورات أخرى تتسم ابلتوازن واالعتدال قد ال حتوز على اعجاب كل 

 نشور.والتعليقات اليت تتبىن هذه املنشورات ويف بعض األحيان مشاركة املاملتابعني ولكن ترتفع نسبة اإلعجاابت 

وقد يؤثر على منشورات الداعية على مواقع التواصل االجتماعي أفكاره السياسية، فنجد أن بعض الدعاة من لوحق 
لسياسات ا قضائًيا بسبب بعض منشوراته، اليت تتعارض مع السياسة املتبعة، وجند بعضهم من هو على وفاق مع

السائدة، فرتى تبايًنا يف الطرح بني الدعاة، مما يفرض على اجلمهور من يؤيد ويناصر ذلك الداعية رغم عدم معرفته 
املعرفة الكافية ملا يدعو اليه املنشور، إال أن ثقته بذلك الداعية جتعل أن كل ما يصدر عنه ميثله، ويف املقابل جتد من 

ء مبا يتوافق مع أفكاره، هذا األمر يفرض على الدعاة التوازن ابلطرح حىت لو كان األمر يعارض ذلك الداعية حىت لو جا
Vidgen (2019 )( 2019يتعلق مبا يتفق مع مرجعياته السياسية على وجه اخلصوص. اتفقت هذه النتيجة مع )إرادة، 

( ِبن هنالك تقارب بني اخلطاابت التحريضية والتعصبية اإلعالمية، وأن هنالك تقارب يف 2015وجورج وآخرون )
واخلطاب املوجه عرب مواقع التواصل االجتماعي بني احلزب الوطين الربيطاين وغريها من األحزاب اليمينية املتطرفة، وأن 

 سائل التواصل االجتماعي من الناحية املهنية واألدائية. هنالك اختالف بني القائم ابالتصال عرب و 

 هل ميكن ان يعيش خطاب الكراهية بدون اعالم؟ لإلجابة عن التساؤل الرابع والذي جاء نصه:

خطاب الكراهية ليس ابألمر املستجد وال املستحدث بل أنه قدمي بقدم ظهور اخلطاب عند اإلنسان، ولكن مل يكن 
و عليه اليوم إال من خالل أدوات تعمل على تسهيل وصوله إىل مجهور واسع، مبعىن آخر أن ليظهر ابلشكل الذي ه

خطاب الكراهية ميكن له أن يكون من غري إعالم ولكن يكون حمصور يف مناطق وأماكن وعند أشخاص حمددين مهما 
جود عوامل ا االنتشار، إال بو عملوا على نشر هذا النوع من اخلطاب ال ميكن له ِبن يظهر وينتشر هبذه السرعة وهبذ
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وأدوات تساعد على انتشاره وأمهها وسائل اإلعالم، وخاصة اإلعالم االجتماعي احلايل والذي أصبح متاًحا بني أيدي 
اجلميع انهيك عما ميتلك من  وسائط متكنه من مجع ماليني األشخاص على منشور واحد، ومع ارتفاع نسبة اعتماد 

م من تلقي معلوماهتم وأمهها املعلومات الدينية واليت يشكل الدعاة فيها قادة الرأي العام مما اجلمهور على وسائل اإلعال
( ِبنه ال ميكن خِلطاب الكراهية أن 2011ميتلكونه من متابعني على صفحاهتم. هذه النتيجة اتفقت مع نتيجة حممد )

 ينتشر ويتعزز بدون وسائل اإلعالم االجتماعي.

 اخلامتة والتوصيات

يف اخلتام تتلخص نتائج الدراسة ِبن استخدام الدعاة األردنيني لوسائل االعالم االجتماعي يتميز ِبنه طبيعة دينية، و 
وأن الدعاة األردنيني يعملون جاهدين على دحض خطاب الكراهية رغم أن بعض األساليب اليت يستخدموهنا قد تؤدي 

دعاة يف أسلوب التواصل مع اجلمهور وهناك أوجه اختالف إىل تنمية ذلك اخلطاب، وأن هناك تقارب بني بعض ال
ترجع إىل طبيعة الداعية الفكرية والسياسية، وأن خطاب الكراهية ال ميكن أن ينتشر بسرعة أو يكون له أتثري فعال يف 

 اجملتمع دون مساعدة وسائل اإلعالم.

مبواجهة  ة األردنيني لإلعالم االجتماعي وعالقتهوفًقا ملا أسفرت عنه الدراسة من نتائج تعكس اجتاهات استخدام الدعا
العمل على اجياد نظام موحد لإلعالم يشرتك فيه اإلعالميني واحلكومة وقادة الرأي خطاب الكراهية، يوصي الباحث 

واجلهات ذات االختصاص حبيث يتم توحيد قاموس للمصطلحات اليت تتعلق خبطاب الكراهية وحرية التعبري، وأن يكون 
حجات رادعة تعمل على ضبط ما ينشر على اإلعالم وحماسبة من حياول تغذية خطاب الكراهية يف اجملتمع هناك 

لقيام بدراسات ويوصي الباحث أيًضا ااألردين، أن يتم فلرتة ما ينشر وما يتم استرياده من مواد إعالمية أتيت من اخلارج، 
تعزيز سبل إلعالمية لرتفد الدعاة ابملهارات الالزمة لتطوير و تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متنوعة بتنوع الوسائل ا

االستفادة من التقنيات احلديثة مبا خيدم الدعوة اإلسالمية، والعمل على وضع اسرتاتيجية علمية واضحة املعامل واالجتاه 
ة لدى مجهور إلسالميمتكن الدعاة األردنيني من االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي  مبا خيدم حتقيق الدعوة ا

مواقع التواصل االجتماعي، وضرورة إجراء دراسات ميدانية مكثفة ومعمقة من أجل الوقوف على وسائط الفيس بوك 
املتعددة وتسخريها ملا خيدم هدف الدعاة، و من منطلق أن العلم واملعرفة ال تتوقف عند حد معني، وأن العلم دائًما ال 

لومات، وبنائها بناًء منهجًيا، يوصي الباحث من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من أييت إال من خالل تراكم املع
نتائج بدراسة الذكاء االنفعايل للدعاة األردنيني أثناء استخدامهم ِلوسائل التواصل االجتماعي وعالقتها ابلصورة الذهنية 

 املأخوذة عنهم لدى اجلمهور.
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Abstract: 

 

Study problem: 

 

The problem of this research can be determined by this main question: What is the use of social 

networks in the political marketing of political personality in Egypt? 

 

Objectives: 

 

The study seeks to identify the reality of the use of social networks in the political marketing of 

the political figure in Egypt, by using the analytical survey method to analyze a sample represented 

by the two pages of the Egyptian presidential candidates 2018, by searching for the form and type 

of interaction of the Facebook audience towards the materials published on the pages of the two 

presidential candidates And knowing the values contained in the publications, and knowing the 

most important political marketing methods. 

Research Type and Methodology: 

Research belongs to descriptive research, and has been based on the analytical survey 

methodology. 

Results: 

  The study concluded that the diplomatic tactic is the most used method, and that marketing 

purposes followed the explanation and interpretation, and the results also showed that the most 

important values covered by the publications on my presidential candidates' pages were in the 

interest of the public interest, and the most important forms of public interaction with those 

publications were In the interest of the appeals category. 
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 امللخص:
 مشكلة الدراسة:

 : ما واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعيميكن حتديد إشكالية هذا البحث من خالل التساؤل الرئيسي هذا
 ىف التسويق السياسي للشخصية السياسية ىف مصر؟   

 األهداف:
اسي للشخصية يتسعي الدراسة إيل التعرف علي واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف التسويق الس

السياسية ىف مصر، من خالل استخدام منهج املسح التحليلي لتحليل عينة متمثلة ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية 
، وذلك ابلبحث عن شكل ونوع تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة، 2018

 ف علي أهم أساليب التسويق السياسي.ومعرفة القيم املتضمنة ىف املنشورات، والوقو 

 نوع ومنهج البحث:
 البحث ينتمي إيل البحوث الوصفية، وقد اعتمد علي منهج املسح التحليلي.

 النتائج:
توصلت الدراسة إيل أن أسلوب تكتيك الدبلوماسية هو األسلوب األكثر استخداماً، وأن أغراض التسويق  

و الرائسة  ائج أيضًا أن أهم القيم اليت تناولتها املنشورات علي صفحىت مرشحكانت تتبع الشرح والتفسري، وأبرزت النت
كانت تصب ىف مصلحة إيثار املصلحة العامة، وكانت أهم أشكال تفاعل اجلمهور مع تلك املنشورات يصب ىف 

 مصلحة فئة املناشدات.

 سياسية. التسويق السياسي، شبكات التواصل االجتماعي،الشخصية ال الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

تلعب وسائل اإلعالم ىف احلياة السياسية دوراً كبرياً، حيث تقوم أثناء احلمالت اإلنتخابية ومن خالل التسويق 
السياسي بدور وكيل املرشحني الذي يعمل علي تقدمي املرشح يف صورة معينة، وإبراز كافة إجيابياته والرتويج له هبدف 

هم، كما أهنا تقوم مبحاوالت إقناع اجلماهري بتعديل مواقفهم من خالل عرض الربامج إقناع الناخبني وكسب أتييد
االنتخابية ملختلف املرشحني، وهو ما يؤكد علي ما أتخذه عملية االتصال من أبعاد قوية ىف حماولتها التأثري علي مواقف 

 وآراء اجلمهور.
ط، السياسي، فهو ليس جمرد نشاط تسويقي فق فالتسويق السياسي هو أحد االجتاهات اهلامة لدراسة العمل

وال هو نشاط سياسي أو اسرتاتيجي أو سلوكي، بل هو خليط بني هذه العلوم واملعارف، لكونه نشاطاً تسويقياً يستخدم 
التقنيات احلديثة ىف التأثري علي سلوك الناس، وكذلك نشاط سياسي ألنه يدرس الكيفية اليت ميكن ألي حزب سياسي، 

ح سياسي، أن ميارس جزءًا مهمًا من العمل السياسي، وهو نشاط اسرتاتيجي ألنه يعتمد علي صياغة أو مرش
االسرتاتيجيات مبا تتضمن من سياسات وبرامج خمتلفة لألنشطة التسويقية السياسية، كما أنه نشاط سلوكي حيث يهتم 

 .  ( Gecer, 2018, 130مبعرفة حاجات وتطلعات ومهوم كل فئات اجملتمع )

 مشكلة البحث:
أدي ظهور شبكات التواصل االجتماعي والتطور املستمر لتقنياهتا، إيل تشجيع فئات كبرية للدخول إيل تلك 
املنصات لتحقيق التواصل واالتصال، وبعد حدوث عملية التطور والتداخل والتزاوج املفاهيمي بني السياسة والتسويق، 

م، عن تهجه القادة السياسيون لتقدمي أنفسهم، ونشر أيديولوجياهتم وبراجمهنتج التسويق السياسي، وهو مفهموماً قد ان
طريق توظيف أساليب التسويق احلديثة اليت أاتحتها هلم القدرات واإلمكانيات الضخمة هلذه الشبكات، من خالل 

ك ميكن حتديد إشكالية لتوظيف استماالت متعددة وأساليب إقناع متنوعة، ىف حماولة حلشد الرأي العام والتأثري فيه. بذ
: ما واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف التسويق السياسي هذا البحث من خالل التساؤل الرئيسي هذا

 للشخصية السياسية ىف مصر؟   

 تساؤالت البحث:
س ، الرئي2018ما شكل تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -1

 عبدالفتاح السيسي واملهندس موسي مصطفي موسي؟
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 ؟2018ما القيم املتضمنة ىف منشورات صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -2
 ؟ 2018ما أغراض التسويق ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -3
 ؟ 2018ما أهم أساليب التسويق السياسي اليت ركزت عليها صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -4

 
 :أمهية البحث

ترجع أمهية البحث إيل أمهية العالقة بني االتصال والسياسة، اليت تصل إيل درجة عدم القدرة علي عزل العملية  -1
 السياسية عن العمليات اإلتصالية املختلفة.

 معرفة جوانب صناعة التسويق السياسي إجياابً وسلباً. -2
 ة من مضامني هذه الصناعة أيمل البحث ىف جانبه التحليلي أن تتمكن القوي السياسية االستفاد -3

 اجلديدة ىف املمارسة السياسية.
 أهداف البحث:

، 2018البحث عن شكل تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -1
 الرئيس عبدالفتاح السيسي واملهندس موسي مصطفي موسي.

 .2018شحو الرائسة املصرية التقصي عن القيم املتضمنة ىف منشورات صفحيت مر  -2
 .2018البحث عن أغراض التسويق ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -3
 .2018الوقوف علي أهم أساليب التسويق السياسي اليت ركزت عليها صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -4

 نوع ومنهج البحث:
 .البحث ينتمي إيل البحوث الوصفية، وقد اعتمد علي منهج املسح التحليلي

 عينة البحث:
، علي شبكات التواصل االجتماعي ) 2018تكونت عينة البحث من صفحيت مرشحو الرائسة املصرية لعام 

 م.2018فيس بوك (، خالل الفرتة الزمنية لالنتخاابت الرائسية جلمهورية مصر العربية عام 

 أدوات مجع البياانت:
 بياانت الدراسة.اعتمدت الباحثة علي أسلوب حتليل املضمون، وذلك جلمع 
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 الدراسات السابقة:
وجدت الباحثة جمموعة من الدراسات ذات الصلة مبتغريات البحث، مثل دراسة 

(Zaml,Murad,2019 اليت سعت إيل الوقوف علي توظيف منصة التواصل االجتماعي ىف احلملة االنتخابية )
اته عرب تويرت، واستخدمت الدراسة املنهج ، من املرشح اجلمهوري ترامب، وحتليل تغريد2016للرائسة األمريكية 

التحليلي، وتوصلت إيل أن املرشح ترامب استطاع أن جيعل من تويرت انفذة التواصل الرئيسة مع الرأي العام األمريكي، 
( دور الوسائل االتصالية احلديثة ىف محالت التسويق السياسي من خالل AlGuhary,2018فيما تناولت دراسة )

، وقد استعانت الباحثة ابملنهج التحليلي، فقامت بتحليل 2012محلة أوابما االنتخابية للرائسة األمريكية التطبيق علي 
مضمون موقعي الفيسبوك وتويرت، وقد توصلت الدراسة إيل أمهية وسائل اإلتصال احلديثة داخل التسويق السياسي، كما 

االنتخابية علي مواقع االعالم االجتماعي ىف (، إيل التعرض للحمالت  Enli, 2017, 50-61هدفت دراسة ) 
ابلتطبيق علي موقع تويرت، ابإلضافة إيل حتليل اسرتاتيجيات تويرت للمرشحة  2016انتخاابت الرائسة األمريكية عام 

الدميقراطية هيالري كلينتون واملرشح اجلمهوري ترامب، وكشفت النتائج ان محلة كلينتون اتسمت اسرتاتيجيتها ابلطابع 
االحرتايف ابملقارنة أبسلوب محلة ترامب الذي ابتعد عن االحرتافية واعتمد إيل درجة كبرية علي التلقائية والعفوية، 

(، من دراسة دور التقنيات التكنولوجية احلديثة ىف صناعة الصورة السياسية al'nzy,2016,35وانطلقت دراسة )
نتائج ويج هلم، وقد وظف الباحث املنهج الوصفي، وأوضحت الللمرشحني، والوقوف علي آليات العمل العصرية ىف الرت 

أمهية صناعة الصور السياسية للمرشحني ىف احلمالت االنتخابية، كما رصدت الدراسة دور خرباء العالقات العامة ىف 
يق ( إيل معرفة دور محالت التسو alsharqawy,2016تسويق املرشحني أثناء احلمالت اإلنتخابية، وهدفت دراسة )

السياسي ىف تشكيل الصورة الذهنية ملرشحي انتخاابت األحزاب السياسية وانعكاسها علي اجتاهات الشباب، وقد 
استخدم الباحث منهج املسح اإلعالمي، واستخدمت استمارة حتليل حمتوي، واستمارة استبيان، وقد توصلت إيل أمهية 

، بينما %23.06تلت شبكة اإلنرتنت املرتبة األويل بنسبة استخدام شبكة اإلنرتنت ىف احلمالت االنتخابية، حيث اح
(، إعالم   Martin, 2015, 26-42. وتناولت دراسة )%1.8جاءت الصحف احلزبية ىف املرتبة األخرية بنسبة 

كز علي ر املوابيل واملشاركة السياسية عرب مدخل املواد اإللكرتونية، حيث ختترب الدراسة نظرية املوارد اإللكرتونية، اليت ت
دور إعالم املوابيل ىف املشاركة السياسية من خالل مسح عينة عشوائية من األمريكيني خالل انتخاابت الرائسة األمريكية 

، وكشفت النتائج أن الشباب األفضل تعليمًا كانوا أكثر اهتمامًا ابلشأن السياسي، وارتبط استخدام العينة 2012
 نت ابالهتمام ابلشأن السياسي واملشاركة السياسية. للهواتف احملمولة والدخول علي اإلنرت 
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وخنلص مما تقدم أن بعض الدراسات السابقة تناولت أمهية املواقع اإللكرتونية للمرشحني واحلمالت كمصادر 
لألخبار السياسية، وأتثريها علي السلوك االنتخايب لألفراد، فضاًل عن أمهيتها ىف حتسني صورة املرشح لدي اجلمهور،  

ما ركزت البعض علي مراحل تطور احلمالت االنتخابية علي شبكة اإلنرتنت. بينما يتميز البحث احلايل ىف تناوله ك
للعالقة بني تطور شبكة اإلنرتنت واملنصات االلكرتونية، ومدي تطور اسرتاتيجيات تسويق الشخصيات السياسية، 

لكرتو،ي، حيث تغريات التكنولوجية ىف بيئة اإلعالم االومدي تطور وسائل تسويق الشخصيات السياسية تبعاً لتطور امل
تناول البحث صفحات املرشحني النتخاابت الرائسة املصرية علي مواقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك (، عن طريق 

 حتليل أساليب التسويق، وبيان اجتاهاهتم وسبل العرض والتقدمي.
 
 
 

 مفاهيم البحث:

: "مواقع تتيح فرصة االتصال بني األفراد بشكل واسع، والتقارب بني اعيمفهوم شبكات التواصل االجتم -
األنشطة املختلفة اليت ميارسوهنا، واملتمثلة يف رسائل الربيد اإللكرتو،ي والرسائل العامة وإنشاء املواقع وألبومات 

 (.  Livingstone, 2008, 394الصور أو الفيديو وغريها " )
 " ذلك النشاط أو جمموعة األنشطة التيىتستهدف تعظيم وتنظيم عدد املؤيدين: هو مفهوم التسويق السياسي -

 (. Henneberg, 2008, 86ملشح سياسي أو حلزب معني " ) 
 نظرية اجملال العام: -1

عرف هابرماس اجملال العام أبنه جمتمع افرتاضي ليس من الضروري التواجد ىف مكان معروف أو مميز، فهو مكون 
راد هلم مسات مشرتكة جمتمعني مع بعضهم كجمهور، ويقومون بوضع وحتديد احتياجات اجملتمع مع من جمموعة من األف

الدولة، فهو يربز اآلراء واإلجتاهات من خالل السلوكيات واحلوار، واليت تسعي للتأكيد علي الشؤون العامة للدولة. 
(Simon,2011,43)   

 اك مناقشة نقدية عقالنية بني املواطنني حول الصاحل العام، مماإن اهلدف الرئيسي من اجملال العام هو أن تكون هن
يؤدي إيل صياغة مسار العمل الذي من شأنه خدمة مصلحة اجلمهور، وقد اعتربت وسائل اإلعالم اإللكرتونية إحدي 

احلكومات. وذلك  لالركائز اهلامة ىف اجملال العام الفعال وال سيما ىف تركيزها علي نشر األخبار والتحليل النقدي ألعما
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بفضل ما يقدمه اإلنرتنت من إمكانيات جديدة مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية، وهو ما ميثل مدخاًل هامًا ملزيد من 
 (Al'nzy,2016,311احلرايت السياسية األساسية )

اجتة عن ضخامة نكما أنه يعمل علي تقدمي أطر جديدة لتفعيل الدميقراطية، وختطي حواجز تطبيق الدميقراطية، ال  
(.   Shirky, 2011, 8عدد املواطنني، وتشابك وتعقيد الرتكيبة االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات املعاصرة  )

كما أنه مكن من ظهور آليات جديدة تعزز املشاركة السياسية كالربيد االلكرتو،ي، واملدوانت، ومواقع التواصل 
ئل اإلعالم احلديثة من خلق دميقراطية الوصول املباشر، كل هذه التطورات االجتماعي،...احل، بذلك فقد متكنت وسا

أسهمت ىف دعم االتصال احلاسم بني املرشح واجلماهري، ومكنت كافة األفراد من القدرة علي االتصال من خالهلا.     
(Muhamad,2009,3) 

 
 (:Felipe & Alexandre, 2017,832)وتقوم نظرية اجملال العام علي فرضني رئيسيني مها 

عدم انفصال الفرد عن اجلماعة، فذلك الفرد ىف اجملال العام غري منفصل عن اجلماعة اليت يستطيع االندماج  -
 معها عرب شبكة االنرتنت، فالفرد العقال،ي املستقل هو أصل فكرة اجملال العام.

جزئة، وأحياانً تميز بقدر من التتشتت اخلطاب، فاخلطاب أقدم علي تغيري ساحات النقاش عرب اجملال العام، وي -
التشتت، وميكن أن يعتمد علي أطروحات ومقوالت ال ترتبط ببعضها لتعرب بشكل واضح عن فكر ما بعد 

 احلداثة.
وتستفيد الدراسة احلالية من نظرية اجملال العام ىف التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي كمجال للحوار حول 

، وإاتحة الفرصة للجمهور للتعبري عن آرائهم حبرية، وتبادل املعلومات واألفكار، 2018صرية االنتخاابت الرائسية امل
ومعرفة دوره ىف حفزهم للمشاركة ىف العملية االنتخابية، وذلك نظراً للدور الذي ميكن أن تلعبه مواقع التواصل االجتماعي 

 ىف خلق جمال عام بني جمموعات األصدقاء. 

 التسويق السياسي: -2
عد ستانلي كيلي هو أول من استخدم مصطلح التسويق السياسي ىف دراسته حول زايدة أتثري املتخصصني ىف ي  

فن االقناع ىف جمال السياسة، ووفقًا لكيلي فإن التسويق السياسي يعين االقناع أو القدرة علي االقناع، وقد استخدم 
 Abuلنشاط كان واحد وهو االقناع. )التسويق السياسي ىف البداية كمرادف للدعاية، فاهلدف من ا

'amud,2007,33 إن التسويق السياسي يتضمن تقييمًا وإعادًة لتصميم السياسات واالنتخاابت االسرتاتيجية .)
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ىف ضوء الدراسات املتعلقة ابهتمامات الناخبني، خاصة أن احلمالت االنتخابية مل تعد تقتصر علي قنوات االتصاالت 
هنا مل تعد تعين جمرد تصميم وطباعة رسالة علي امللصقات دون مراعاة ملعاجلة علمية حمكمة السياسية فحسب، كما أ

ومنهجية وخمططة انطالقًا من أن عملية التسويق جيب النظر إليها علي أهنا عملية كلية تبدأ من دراسة السوق مروراً 
فالتسويق السياسي  لعملية استهداف الناخبني، إبجراء االختبارات التجريبية للمنتج السياسي املعروض للناخبني وصوالً 

هنا يشري إيل كيفية إيصال اخلطاب السياسي واألفكار إيل الناخبني من خالل القادة السياسيني والتنظيمات السياسية، 
 (Al'nzy 2016,315,316وعادة ما ينشط التسويق السياسي أثناء احلمالت االنتخابية. )

 مفهوم التسويق السياسي:
( أن التسويق السياسي هو " عملية خمططة ومنظمة تعتمد علي أسس وآليات التسويق isa,219,51') تري

لرتويج منتج سياسي معني، وذلك بعد إجراء تقييم شامل هلذا املنتج ىف السوق السياسية، وتعديله ليتوافق مع متطلبات 
 ت إعالمية خمططة تعتمد ابألساس عليالسوق ورغبات املستهلك السياسي، ذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيا

وسائل االتصال اجلماهريي وغريها من وسائل االتصال احلديثة من أجل ترويج هذا املنتج، وذلك بغرض خلق رؤية 
 إدراكية معينة لدي املواطنني املستهدفني خبصوص هذا املنتج، مبا حيقق التأييد واملساندة، أو املعارضة والرفض "  

يدة " جمموعة األنشطة املخططة واإلسرتاتيجيات قصرية املدي وبع التسويق السياسي علي أنه وهناك من ي عرف
املدي، اليت هتدف إيل نشر املفاهيم السياسية للناخبني، من خالل غرس املعقدات والتوجهات والسلوك السياسي، 

 (. Ediraras ,2013,586) . والذي عادة ما يكون متوقعاً "
 ياسي:عناصر التسويق الس

 (.Khalflawy 2018,281تعتمد عملية التسويق السياسي علي عدد من العناصر هي: )

 الناخبني. يف التأثري إبمكاهنا اليت واألطراف الناخبة اهليئة يعين الذي السياسي السوق -
 شكل يف السياسي املنتج يكون وقد األفراد، وحىت اجلماعات، و املؤسسات خمرجات يعين السياسي املنتج -

 .لألحزاب سياسية أو برامج رشحنيم
 الضغط. مجاعات، والكتل السياسية و السياسية األحزاب -
 االلكرتونية. أو املطبوعة املختلفة بقنواته اجلماهريي االتصال -

 شبكات التواصل االجتماعي: -3
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اجملتمعات  لقد أصبح اإلعالم االلكرتو،ي يشكل عصب احلياة يف واقعنا املعاصر، وخصوصاً بعد انتشاره الواسع يف
احلديثة، وال سيما مواقع التواصل االجتماعي، اليت أصبحت من الظواهر املميزة للدولة العصرية، ويقاس تقدم الدولة 
بنصيب الفرد فيها من هذه املواقع، شأهنا يف ذلك شأن معدل الدخل الفردي ومستوى الصحة والتعليم واإلنفاق على 

م. ماعي تعكس آراء األفراد وتنقل خرباهتم وتساهم يف تشكيل اجتاهاهتم وميوهلالبحث العلمي، فمواقع التواصل االجت
('bd ALhamid,2009,268 .) 

لذلك انتشرت مواقع التواصل االجتماعي انتشارا كثيفًا بني أوساط الشباب يف خمتلف أحناء العامل، وأصبحت 
توعية األفكار واملعلومات اليت تساعد على ال تقوم بدور جوهري يف اجملتمع، حيث أن هذه املواقع تقدم العديد من

والتثقيف، حيث ت عد مواقع التواصل االجتماعي من عوامل اإلدراك املعريف للشباب ألهنا تقوم بتقدمي املعلومات وتوجيهها 
ابلطريقة اليت ترغب فيها، كما أهنا تلعب دور ابرز يف تشكيل الوعي السياسي ورفع منسوبه لدى الناس. 

(M'aly,2008,52 .) 

 

 األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعي:
 االجتماعية الشبكات توظيف ألمهية والناشطني السياسيني الباحثني تزايد إدراك بوك الفيس شبكة انتشار مع

جوة املر  األهداف لتحقيق استخدامها ميكن اليت اإلمكانيات تعاظم مع الرأي العام، خاصة وتعبئة السياسية احلياة يف
 االجتماعي، التواصل أصبحت شبكات فقد. املختلفة املصاحل ومجاعات واملنظمات للجماعات واألحزاب السياسية

 دور وتدعيم لدى املواطنني، السياسي الوعي ونشر للمعلومات احلاكمة النظم احتكار من للحد املخرج الرئيسي
 ابلشئون اهتمامه وزايدة اجلمهور وتوعية السياسية لثقافةلنشر ا كوسيلة استخدامها اىل ابإلضافة السياسية، املعارضة

 Alsayd Bikhit)السياسية  للتنمية أوىل كخطوة لألفراد النشطة من املشاركة يزيد مبا السياسية،
Muhamad,2013,31،) ىف حماولة التقسيم شديد مجهور إىل الوصول على تلك الشبكات قدرة إىل إضافة ،

 (  Hong & Nadler, 2012, 460سبة وموجهة له. )للتأثري فيه مبضامني منا
 واليت تعطي بوك، الفيس على شبكة صفحات هلم تكون أن األخرية السنوات يف الرائسةوقد حرص مرشحو 

 السياسية األنشطة دعم هبدف وذلكومتابعتها والتفاعل معها، ابلصفحة،  لإلعجاب بوك الفيس ملستخدمى الفرصة
  Attia وأنشطتهم. ) أخبارهم لنشر ووسيلة السياسي، وفكرهم واجتاهاهتم لعرض آرائهم هلم اً منرب  تكون أو هبم اخلاصة

2011, 371 ) 
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 ( Robins, 2008, 5-6ومن أهم املزااي اليت حتققها مواقع التواصل االجتماعي لألفراد، هي) 
طاقات بدور ب : حيث قامت ىف هذا السياق مواقع التواصل االجتماعيالتعريف ابلناخب أو ابحلزب  -1

 التعارف، حيث تقدم نبذة عن السرية الذاتية للمرشح.
: قدمت مواقع التواصل االجتماعي اخلطاب السياسي اإللكرتو،ي، حيث مت طرح برامج األحزاب طرح الربامج  -2

 أو األفراد، وفتح ابب املناقشة حوهلا.
، وكذلك اور بني املرشحني والناخبني: مواقع التواصل االجتماعي قدمت إمكانية التحالتفاعل مع الناخبني -3

 التفاعل بني املؤيدين واملعارضني.
 

 وظائف شبكات التواصل االجتماعي ىف إدارة احلمالت التسويقية:
 الوظيفة اإلخبارية: -1

شبكة اإلنرتنت مصدر خصب للمعلومات واألخبار السياسية، ووسيلة مؤثرة بدرجة كبرية علي نتائج استطالعات 
 (Verser  & Wicks, 2006, 179-181مالت االنتخابية.  )الرأي خالل احل

 الوظيفة االتصالية: -2
توفر منصات التواصل االجتماعي احلوار بني املرشح والناخب، فلم يعد الناخب متلقياً سلبياً للرسائل االنتخابية، 

 (.Alraf'y, 'iwes,2018,1542بل أصبح منتج وانشر ومشارك للمحتوي السياسي)

 وظيفة احلشد والتعبئة: -3
تلجأ احلمالت االنتخابية إيل منصات التواصل االجتماعي حلشد وتعبئة الناخبني من أجل دعم املرشح. 

(Zamel,Murad,2019,160 ) 

 احلفاظ علي جسور الثقة بني املرشح والناخبني: -4
 والناخبني ومحلته املرشح بني تفاعلال وأييت والناخبني، املرشح بني الثقة جسور مبد االجتماعي التواصل وسائل تقوم

 (Alraf'y,'iwes,2018,1542) بينهما. الثقة جسور من تعزز اليت العوامل مقدمة يف

 توظيف مواقع التواصل االجتماعي ىف احلمالت املضادة: -5
 تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ىف شن احلمالت املضادة علي املرشح املنافس، وذلك من خالل الرتكيز علي

 ( Verser  & Wicks 2006, 181أخطائه وإخفاقاته السياسية. ) 
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 اثلثًا: نتائج الدراسة التحليلية:

 أشكال تفاعل اجلمهور: -1
 (1جدول رقم )

 أشكال تفاعل اجلمهور 
 الصفحة الشخصية       

 
 أشكال التفاعل

 اجملموع املهندس موسي الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

 85 224181 67.4 34361 89.3 189820 ةريياإلعجاابت والرموز التعب
 7.3 19269 15.8 8038 5.3 11231 التعليق بنصوص كتابية

 2 5151 5.5 2812 1.1 2339 التعليق علي تعليق سابق
 2.2 5690 2.9 1528 1.95 4162 رموز وأيقوانت

 2.1 5678 5.7 2889 1.3 2789 املشاركة
 0.2 453 0.2 112 0.16 341 هشتاج

 0.3 834 0.4 216 0.3 618 طرواب
 0.4 956 0.3 174 0.4 782 فيديو

 0.5 1291 1.7 889 0.19 402 نصوص مع الصور
 %100 263503 %100 51019 %100 212484 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق تفاعل اجلمهور ىف صفحات الفيس بوك اخلاصة مبرشحو الرائسة املصرية الرئيس السيسي 
بطرق وأشكال متعددة، وكانت )اإلعجاابت والرموز التعبريية( ىف املقدمة إذ بلغ عدد تكراراها واملهندس موسي 

، بينما %89.3، فقد جاءت ىف صفحة الرئيس السيسي بنسبة بلغت %85( ىف كال الصفحتني وبنسبة 224181)
ية( عليق بنصوص كتاب، ويف املرتبة الثانية ظهرت فئة )الت%67.4جاءت ىف صفحة املهندس موسي بنسبة بلغت 

، أما ىف املرتبة الثالثة فحلت فئة )الرموز واإليقوانت( بتكرارات %7.3(، وبنسبة بلغت 19269بتكرارات بلغت )
( وبنسبة 5678، مث جاءت ىف املرتبة الرابعة فئة )املشاركة( بتكرارات بلغت )%2.2(، وبنسبة بلغت 5690بلغت )
( وبنسبة بلغت 5151تعليق سابق( ىف املرتبة اخلامسة بتكرارات بلغت )، وجاءت فئة )التعليق علي %2.1بلغت 

، %0.5( وبنسبة بلغت 1291، وبعدها جاءت فئة )نصوص مع الصور( ىف املرتبة السادسة بتكرارات بلغت )2%
حلت فئة ، ويف املرتبة الثامنة %0.4(، وبنسبة بلغت 956ويف املرتبة السابعة جاءت فئة )الفيديو( بتكرارات بلغت )



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:19-39 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 31 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

، مث جاء ىف املرتبة التاسعة فئة )اهلشتاج(، حيث جاءت %0.3( وبنسبة بلغت 834)الروابط( بتكرارات بلغت )
 ىف كال الصفحتني. %0.2( وبنسبة بلغت 453بتكرارات بلغت )

 نوع تفاعل اجلمهور: -2
 (2جدول رقم )

 نوع تفاعل اجلمهور 
 الصفحة الشخصية       

 
 نوع التفاعل

 اجملموع املهندس موسي  يسيالرئيس الس
 % ك % ك % ك

 23.9 12369 5.9 1113 34 11256 مناشدات
 21.8 11253 27.2 5042 18.8 6211 لوم

 19.8 10235 38.9 7216 9.1 3019 هتكم
 21.5 11090 6.1 1129 30.1 9961 شكر وإمتنان
 2 1025 1.9 344 2.1 681 شتم وسباب

 10.8 5595 19.8 3677 5.8 1918 آراء
 0.2 80 0.2 38 0.1 42 استغالل املوقع لإلعالن

 100 51647 100 18559 100 33088 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق أن نوع تفاعل اجلمهور علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية الرئيس السيسي واملهندس 

( 12369بة األويل بتكرارات بلغت )موسي جاءت ممثلة بتكرارات ونسب متنوعة، حيث جاءت )املناشدات( يف املرت
، %34( وبنسبة بلغت 11256، حيث جاءت ىف صفحة الرئيس السيسي بتكرارات بلغت )%23.9وبنسبة بلغت 

، مث أييت ىف املرتبة الثانية فئة %5.9( وبنسبة بلغت 1113بينما جاءت ىف صفحة املهندس موسي بتكرارات بلغت )
، ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة )شكر وامتنان( بتكرارات %21.8بة بلغت (، وبنس11253)لوم( بتكرارات بلغت )

(، 10235، مث جاءت فئة )هتكم ( ىف املرتبة الرابعة بتكرارات بلغت )%21.5(، وبنسبة بلغت 11090بلغت )
، %10.8(، وبنسبة 5595، أما ىف املرتبة اخلامسة فقد جاءت فئة )آراء( بتكرارات بلغت )%19.8وبنسبة بلغت 

، أما ىف املرتبة السابعة %2(، وبنسبة بلغت 1025ويف املرتبة السادسة جاءت فئة )شتم وسباب( بتكرارات بلغت )
 .%0.2( وبنسبة بلغت 80واألخرية جاءت ) استغالل املوقع لإلعالن (، حيث جاء بتكرارات بلغت )
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 لفيس بوك:واملهندس موسي علي االقيم اليت مت تسويقها ىف منشورات مرشحو الرائسة الرئيس السيسي  -3
 (3جدول رقم )

 القيم اليت مت تسويقها 
 الصفحة الشخصية         
 

 القيم

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

 20.6 97 29.5 56 14.5 41 األمن
 19.7 93 14.2 27 23.4 66 املواطنة

 10.6 50 5.8 11 13.8 39 السلم اجملتمعي
 26 123 16.8 32 32.3 91 املصلحة العامة إيثار

 7.4 35 7.4 14 7.4 21 التضحية ىف سبيل الوطن
 10.6 50 16.8 32 6.5 18 العدالة االجتماعية

 5.1 24 9.5 18 2.1 6 التسامح
 100 472 100 190 100 282 اجملموع

ن القيم، صرية قد تضمنت العديد ميتضح من اجلدول السابق أن املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة امل
، حيث مت بثها ىف %26( وبنسبة بلغت 123وكانت فئة )إيثار املصلحة العامة( ىف املرتبة األويل بتكرارات بلغت )

، بينما مت بثها ىف منشورات %32.3( وبنسبة بلغت 91منشورات صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكرارات بلغت )
، مث جاء ىف املرتبة الثانية فئة %16.8( وبنسبة بلغت 32في موسي بتكرارات بلغت )صفحة املهندس موسي مصط

، كما جاءت فئة )املواطنة( ىف املرتبة الثالثة بتكرارات بلغت %20.6(، وبنسبة بلغت 97)األمن( بتكرارات بلغت )
ماعية (، عي (، وفئة ) العدالة االجت، أما ىف املرتبة الرابعة فقد جاء كال من فئة ) السلم اجملتم%19.7(، وبنسبة 93)

، ويف املرتبة اخلامسة جاءت فئة ) التضحية يف سبيل %10.6(، وبنسبة بلغت  50بتكرارات بلغت لكل منهما ) 
، وأخرياً ويف املرتبة السادسة جاءت قيم ) التسامح (، فقد %7.4(، وبنسبة بلغت  35الوطن (، بتكرارات بلغت ) 

 .%5.1(، وبنسبة بلغت  24 جاءت بتكرارات بلغت )
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 أغراض التسويق: -4
 (4جدول رقم )

 أغراض التسويق 

 الصفحة الشخصية                 
 

 أغراض التسويق

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

الرتكيز علي األنشطة اليت يقوم هبا 
 املرشح

8 9.1 37 11.6 45 11.1 

 31.1 126 34.9 111 17.1 15 الشرح والتفسري
 26.8 109 20.8 66 48.9 43 اإلعالم

 4.9 20 5.4 17 3.4 3 الدعوة إيل احلوار واملصاحلة
 7.4 30 7.2 23 7.9 7 نقد وتقييم املرحلة واألوضاع

 6.4 26 7.2 23 3.4 3 تقدمي اخلدمات
 12.3 50 12.9 41 10.2 9 التثقيف
 100 406 100 318 100 88 اجملموع

من بياانت اجلدول السابق أن منشورات صفحيت مرشحو الرائسة الرئيس السيسي واملهندس موسي تستهدف يتضح 
(، وبنسبة بلغت 126حتقيق أغراض عدة، وقد جاءت فئة )الشرح والتفسري( ىف املرتبة األويل، وبلغت تكراراهتا )

، ويف املرتبة الثالثة %26.8، وبنسبة بلغت (109، ويف املرتبة الثانية جاءت فئة )اإلعالم( بتكرارات بلغت )31.1%
، أما ىف املرتبة الرابعة فقد جاءت فئة )الرتكيز %12.3(، وبنسبة بلغت 50جاءت فئة ) التثقيف ( بتكرارات بلغت )

، ويف املرتبة اخلامسة جاءت فئة %11.1(، وبنسبة بلغت 45علي األنشطة اليت يقوم هبا املرشح(، بتكرارات بلغت )
، ويف الفئة السادسة جاءت فئة )تقدمي اخلدمات( %7.4(، وبنسبة 30قييم املرحلة واألوضاع( بتكرارات بلغت ))نقد وت

، ويف املرتبة األخرية جاءت فئة )الدعوة إيل احلوار واملصاحلة(، فقد جاءت %6.4(، وبنسبة 26بتكرارات بلغت )
 .%4.9(، وبنسبة بلغت 20بتكرارات بلغت )
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 لسياسي املستخدمة:أساليب التسويق ا -5
 ( 5جدول رقم )

 أساليب التسويق السياسي املستخدمة

 الصفحة الشخصية                  

 

 األساليب 

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي

 % ك % ك % ك

 10.5 41 7.9 27 26.4 14 التمكني

 2 8 2.4 8 0 0 تكتيك اهلجوم اجلانيب

 14.8 58 13.9 47 20.8 11 اهلجوم الشامل

 1.3 5 1.5 5 0 0 اهلجوم اجلزئي

 26.6 104 26.9 91 24.5 13 اهلجوم املباشر

 0.8 3 0.9 3 0 0 اهلجوم املضاد

 29.9 117 30.2 102 28.3 15 تكتيك الدبلوماسية

 2.3 9 2.7 9 0 0 اإلنسحاب التكتيكي

 11.8 46 13.6 46 0 0 الرتكيز علي احلاجة للتغيري

 100 391 100 338 100 53 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن أكثر أساليب التسويق السياسي املستخدمة ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية كال 
من الرئيس السيسي واملهندس موسي كان أسلوب " تكتيك الدبلوماسية "، فقد جاء يف املرتبة األويل بتكرارات بلغت 

( وبنسبة 104ة الثانية جاء أسلوب )اهلجوم املباشر( بتكرارات بلغت )، ويف املرتب%29.9(، وبنسبة بلغت 117)
(، بونسبة بلغت 58، بينما جاء ىف املرتبة الثالثة أسلوب )اهلجوم الشامل(، بتكرارات بلغت )%26.6بلغت 
ة بلغت (، وبنسب46، بينما جاء ىف املرتبة الرابعة أسلوب )الرتكيز علي احلاجة للتغيري( بتكرارات بلغت )14.8%
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، أما ىف املرتبة %10.5(، وبنسبة 41، مث جاء أسلوب )التمكني( ىف املرتبة اخلامسة بتكرارات بلغت )11.8%
، مث جاء ىف املرتبة %2.3(، وبنسبة بلغت 9السادسة فقد جاء أسلوب )اإلنسحاب التكتيكي(، بتكرارات بلغت )

، ويف املرتبة الثامنة جاء أسلوب %2(، وبنسبة بلغت 8السابعة أسلوب )تكتيك اهلجوم اجلانيب(، بتكرارات بلغت )
، ويف املرتبة التاسعة واألخرية جاء أسلوب )اهلجوم %1.3(، وبنسبة بلغت 5)اهلجوم اجلزئي( بتكرارات بلغت )
 .%0.8( وبنسبة بلغت 3املضاد(، وقد جاء بتكرارات بلغت )

 اخلامتة:
اسي تغريات واسعة، فبعد أن كان املواطن ال يشهد سوي نظام سي شهدت البيئة السياسية ىف العامل العريب مؤخراً 

يسعي إيل وجود انتخاابت شكلية ال هتتم بصوت الناخب، ومن مث ال تسعي إلعداد محالت انتخابية جادة هتدف إيل 
كذلك أصبح و  التأثري ىف سلوكه، تعاظم دور املواطن الذي أصبح أكثر اهتماماً ومتابعة ملا حيدث علي الساحة السياسية،

أكثر وعياً ابلقضااي السياسية، بل وأصبح مشاركاً وفاعالً ىف كثري من األنشطة السياسية، وقد اتفقت مع هذه التغريات 
اليت شهدهتا البيئة السياسية العربية تغريات أكرب بكثري يف البيئة اإلعالمية، فقد شهدت وسائل اإلعالم اجلديد ومن 

 ماعي تنامياً كبرياً وملحوظاً، ىف الكيف والكم، مما زاد من أعداد مستخدميها بشكل كبري.أمهها مواقع التواصل االجت
ولذلك مل تعد احلمالت االنتخابية جمرد احتفاالت مجاهريية أو عرض الفتات، وإقامة التجمهرات البشرية، بل 

يها التخطيط األسس اليت يقوم علأصبحت علم له أساليبه وأسانيده وأخالقياته، والشك أن األمر حيتاج لفهم أفضل 
 العلمي للحمالت االنتخابية.

 النتائج:
سامهت مواقع التواصل االجتماعي ىف إعادة تعريف اجملال العام، حيث مل يعد اجملال العام حمصور ىف املنتدايت  -1

 أو املقاهي، بل انتقلت هذه الكياانت املادية إيل صيغة افرتاضية تطرح نفس القضااي.
واصل االجتماعي أعادت تشكيل املفهوم التسويقي ىف اجملتمعات املعاصرة مبا حتمله من خصائص مواقع الت -2

 االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وتعدد الوسائط وقلة التكلفة.
ابلرغم من األمهية لشبكات التواصل االجتماعي، وما وفرته من فرص للحمالت االنتخابية، إال أن هناك  -3

جهت للحمالت االنتخابية تتجسد ىف تركيزها علي النشر والتسويق السياسي للمرشح انتقادات كبرية قد و  
 دون التفاعل مع اجلمهور. 
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تستخدم وسائل التواصل االجتماعي لتوجيه رسائل سياسية لفئات معينة من املواطنني، وال سيما الشباب،  -4
 ابعتبارهم األكثر استخداماً لشبكات التواصل االجتماعي.

واد املنشورة العديد من القيم اليت حياول املرشحون تسويقها، وكانت قيمة إيثار املصلحة العامة ىف تضمنت امل -5
 املقدمة تلتها األمن، مث املواطنة فضاًل عن السلم اجملتمعي والعدالة االجتماعية.

 قدم املرشحون أفكارهم السياسية وبراجمهم ىف العديد من القوالب يف حماولة إلقناع اجلمهور. -6
تفاعل اجلمهور مع املضامني اإلعالمية املنشورة ىف صفحات مرشحي الرائسة املصرية عرب أشكال متعددة من  -7

أشكال التفاعل كاإلعجاب والرموز التعبريية والتعليقات، فضاًل عن املشاركة واستخدام امللصقات والصور 
شحني  ر ابلتفاعل علي صفحات املر ومقاطع الفيديو والروابط، وهذا يدلل علي مدي تفاعل واهتمام اجلمهو 

 كمجال للتعبري عن آرائهم واجتاهاهتم.
كانت النسبة األكرب من الناخبني ومراتدي صفحيت مرشحي الرائسة وخاصة صفحة الرئيس السيسي تتضمن  -8

مناشدات تتعلق بتحقيق بعض املطالب اهلامة، كما جلأ البعض منهم إيل أساليب التهكم وخاصة علي صفحة 
 موسي مصطفي موسي. املهندس

 التوصيات:
 هناك بعض التوصيات أمهها:

يستدعي التسويق السياسي عرب مواقع التواصل االجتماعي االعتماد علي سياسة الشفافية ىف التواصل مع  -1
 اجلمهور بصراحة مطلقة.

الية عن شبكات تجيب إثراء اجلهد العلمي واألكادميي ابجملتمع العريب. من خالل إجراء الكثري من الدراسات املت -2
 التواصل االجتماعي، وذلك لدورها وأمهيتها ىف عملية التسويق احلديث.

 دراسة العالقة بني عناصر التسويق السياسي واملشاركة السياسية للشباب اجلامعي. -3
 

Arabic Refrences:  

Alkutub 

1-muhamad saed abu 'amud, altaswiq alsyasi w àdarah alhamlat alintkhabyah (aliskandryah: 

manshat alm’arf, 2007) 

2- Abdl karim Fahd al sari w Soad Fouad Alaous,  
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Ala’lam w altaswiq alsyasi WA alintikhabi (’man: dar Osama lilnashr w altawzy’, 2013) 

4- Muhamad abdul hamid, almdwnat w ala’lam albdyl (t1; alqahrh: ’alm alktb ,2009) 

Alrasyl al'lmyah 
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alqahirah, kulyt ala’lam,2018). 

 2- Jihad Hijazi Shehata Alsharqawi, " dur hamlat altaswiq alsyasi fy tashkyl alsurah aldhhnyah l 

murashhy alintikhbat mn alahzab alsyasyah w an’ksha ’la atjhat alshbab nhw mushraka 

alsysasiya- dirasa tatbiqya 'la alintikhbat albrlmanyh 2015" (risalah majstyr , ghyr manshurah, 
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alinsanya) , mj 32, , ’8, ( jam’a t alnajah, klyh al’loom alinsanya, mj althany w althalathoon , ’la 
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4- 'abd rabo 'bdul qadir al'nzi, " tathir wsayil ala’lam aljadid ’la almajal al’am wa altaswiq 

alsiyasi, "majlit jam’ah alazhar, mj18, ’2, ( Ghaza, silsilah al’lum alinsaniyah, mj althamn ’shr, ’ 

althany, 2016).  
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Abstract: 
Our research aims to discover the patterns of social change that have occurred in the Algerian 

society due to the acceleration in obtaining information and communication technologies and the 

continuous growth of the use of social networking sites, as it has become clear that change has 

become an inevitable and inevitable for the Algerian society, and therefore we focus our study on 

Three areas for measuring change, the first of which are political change, and highlight the results 

of this study, its relationship to social media, then the role of social networking sites in effecting 

change at the value level of Algerian society, then we study aspects of the Algerian family's change 

in light of the use of social media. 

 Among the most prominent results of this study are the confirmation of the emergence of 

an alternative virtual social relations system for the traditional social relations system and the 

emergence of a new pattern of social communication in family circles as well as the emergence of 

new areas of communication that were not present to individuals in the recent past, as the 

widespread use of social media sites to build new relationships, and expand The social relations 

network by forming relationships outside the local and Arab community. 

 

Key words: social communication, social change, change, family, Algerian society. 

 لخص : م

 ظاهر التغري اإلجتماعي اليت طرأت على اجملتمع اجلوائري بفعل التسارع يفميهدف حبثنا هذا إىل اكتشاف إمناط و 
يث ألبح حستمر الستخدام مواعع التوالل اإلجتماعي  امل لتنامياحلصول على تكنولوجيات االعالم و االتصال وا

راستنا على ثالث جماالت نركز يف دوعليه فإننا واضحا أن التغري ابت حتمية ال ميكن تفاديها ابلنسبة للمجتمع اجلزائري  
ور مواعع التوالل دلقياس التغري أوهلا التغري السياسي وعربز نتائج هذه الدراسةالعته مبواعع التوالل اإلجتماعي مث 

ئرية يف ظل مظاهر تغري األسرة اجلزامث ندرس لمجتمع اجلزائري على املستوى القيمي لتغري إحداث الاالجتماعي يف 
 . استخدام مواعع التوالل االجتماعي
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ية تماعملنظومة العالعات االجبديلة فرتاضية اظهور منظومة عالعات اجتماعية برز نتائج هذه الدراسة أتكيد ومن أ
كن بروز جماالت اتصال جديدة مل تيف األوساط األسرية وكذلك ظهور منط جديد للتوالل االجتماعي و التقليدية 

 ء عالعات جديدةبنااالستخدام الواسع ملواعع التوالل اإلجتماعي إلى موجودة أمام األفراد يف املاضي القريب  حيث أدى
 .عالعات خارج اجملتمع احمللي والعريبوتوسيع شبكة العالعات االجتماعية وذلك بتكوين  

 األسرة  اجملتمع اجلزائري.  التغري  التغري اإلجتماعي التوالل اإلجتماعي  الكلمات املفتاحية: 

 
 

 مقدمة   -1

ظاهرة موجودة  ووه من مسات اليت الزمت االنسانية من فجر نشأهتا اىل عصران احلايل  يعد التغري االجتماعي مسة      
  حيث هم املوضوعات اليت اهتم هبا علماء االجتماعأاالجتماعي من  التغريموضوع  دراسة  وتعترب يف كل اجملتمعات 

 تلكفخالل  ء يف أحباث العلما أنه ما يقارب القرنني ألبحت مسألة حتليل التغري االجتماعي تشكل موضوع جوهري
والصناعي تطور التقين أحدث الولقد   نه ظاهرة حتمية تطورية تشمل خمتلف جوانب اجملتمع  أعلى  هرونو يتص الفرتة كانو

ىت االنفجار وذلك منذ بداية الثورة الصناعية ح  يف اجملاالت املختلفةو  االجتماعية نسانية و تغريات يف اجملتمعات اإل
أوجدت هبا  جملتمعات الصناعية ابلدرجة األوىلتطفو على سطح ا تاليوم  فبدأت هذه التغريا الذي نعرفه يتاملعلوما

ية  والعالعات تغريات جذرية جوهرية على البىن االجتماع  حدوثر خمتلفة مل تكن موجودة من عبل  فامتد أتثريها اىلهظوا
  . واألدوار والقيم االجتماعية

صناعية  الثورات الفكرية والسياسية وال ها مثلالتصال وهي تشارك يف كل تغري اجتماعي  مثلظهور وسائل ا منذ   
 تناولت   ولقد تعددت واختلفلت الدراسات اليتالتطلعات والقيمو  قاو ذاأل يضا يف الثوارت اليت حتدث يفأشارك تو 

تماعي ومنها من مستقال وحمركا للتغري االجوسائل االتصال والتغري االجتماعي  فمنها من يعترب وسائل االتصال متغريا 
عتربها جمرد متغري اتبع  ومنهم من رفض التسليم بوجهيت النظر السابقتني مستندا اىل أن عملية التغري االجتماعي إ

 .معقدة  فالتغري االجتماعي عملية منظمة تتم بواسطتها تغري بنية وظائف النظام االجتماعي 
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ن جمتمعات العامل مر ابلعديد من التغريات اليت منها ما مست بنية مؤسساته وتنظيماته واجملتمع اجلزائري كغريه م
نشطتهم أاالجتماعية خالة يف السنوات األخرية  وجتلى هذا التغري يف كثري من مظاهر احلياة املعيشية للجزائريني و 

ليت تنتهجها بفضل السياسات او ر  اليت ابتت متاحة هلم أكث التكنولوجية   وطريقة تسخريهم لإلمكانياتاليومية
الشرق و  احلكومات املتوالية على اجلزائر منذ االستقالل من جهة  واالنفتاح االعتصادي على املنظومة االعتصادية األوروبية

 سهممن جهة أخرى  حىت ابت من املالحظ أن هذا التغري االجتماعي طال النسق الثقايف للمجتمع اجلزائري و  أسيوية
هنا ليست حمصنة ضد جليا أ ترسانة القيم اليت  يتوارثها جيل عن جيل  فبدىضرب ادته وتقاليده وأعرافه و يف عمق ع

اص احلاملني هلذه األشخ ستعدادتاختالف يف   على الرغم من اختالف سرعة تغري مكوانهتا والذي عد يرجع إلالتغيري
امل لتثبيت ينبأ مبيالد نظام اجتماعي جديد تسعى كل العو  عباهلم على الثقافات اجلديدة  مماإوتفاوت درجات   الرتسانة

ركائزه  ولعل من أبرز ركائزه اليوم وسائل االعالم االلكرتونية  ويف مقدمتها الشبكات االجتماعية ومواعع التوالل 
ا سبق م عليها والسعي من أجل االخنراط فيها وانطالعا من هتافت أعداد هائلة من األفراد االجتماعي  وهذا بفضل

 يف ما هي مظاهر التغري االجتماعي يف ظل استخدام مواقع التواصل االجتماعي التايل: الرئيسي نطرح التساؤل
 ؟اجلزائر

 ومن خالل هذا التساؤل نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية :

 ماهي مظاهر التغري السياسي يف ظل استخدام مواعع التوالل االجتماعي يف اجلزائر؟ 

 ؟تغري عيم اجملتمع اجلزائري واعع التوالل االجتماعي يف و دور مماه 

 ماهي مظاهر تغري األسرة اجلزائرية يف ظل استخدام مواعع التوالل االجتماعي؟ 
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 حتديد املفاهيم : -2

 :مواقع التواصل االجتماعي -2-1

جتماعي اىل يشري مفهوم مواعع التوالل االو ،Social Media: يقابله يف اللغة االجنليزية اصطالحا 
وتعرف   1مواعع األنرتنت اليت ميكن للمستخدمني املشاركة واملسامهة يف إنشاء لفحاهتا أو إضافة لفحاهتا بسهولة 

أيضا على أهنا هي املواعع اليت تسمح ابنشاء لفحات خالة ابألشخاص والتوالل مع ألدعائهم ومعارفهم مثل موعع 
ا تركيبة اجتماعية إلكرتونية تتم لناعتها من أفراد أو اماعات أو مؤسسات  ويعرفها حممد عواد أبهن .2مايسبيس وفيسبوك

 3ع العالعة لدرجة اكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو املعتقدات أو الطبقة اليت ينتمي إليها الشخص\وعد تصل ه

ات شخصية خالة شاء ملفأبهنا تلك املواعع اليت تسمح لألفراد إبنعرف مواعع التوالل االجتماعي  ت: إجرائيا 
رون نشاطاهتم مع اآلخجهاهتم  ويشاركون أيضا من خالهلا هبم متثل لفحات هلم يعربو هبا عن أفكارهم وآرائهم وتو 

اسوب   كما تسمح هلم ابلتوالل والتفاعل مع بعضهم البعض ابستخدام أجهزة احلاالجتماعية والثقافيةاليومية وممارساهتم 
 .وهذه الوسائط عد أحدثت تغريا ملحوظا يف البناء االجتماعي األنرتنت كية وشبكاتذ واهلواتف ال

 التغري االجتماعي: -2-2

يرى عامل االجتماع جي و   Cultural Social Change: يقابله يف اللغة االجنليزية  اصطالحا 
وعت يتمسز ال يف نفس هرتة زمينة  ولكنفيف البناء يف  ثي حيدلذلك التغري اذنه أ  "Gee rochih"روشيه  
أن مفهموم التغري االجتماعي يشري يف العادة اىل منط من العالعات االجتماعية يف  "عاطف غيث"ويرى   4ابلنسبية

                                                             
   .36 ص2019-2018 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال  جامعة وهران اجلزائر اإلعالم اإللكرتوين والتغرياالجتماعي والثقايف ،لبىن سويقات 1
 .25 ص 2013  1ط  االردن، ، ثورة الشبكات االجتماعية،دار النفائسالد غسان يوسف املقداديخ 2
 . 34 ص2005عطر ب ط  دار املتنيب للنشر والتوزيع   ثقافة مواقع التواصل االجتماعي واجملتمعات احملليةخالد سليم   3
4 21.-P 20, Edition, IHMN, Paris, 1970, Pchangement socialGuy rocher,  
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ي يتضمن ذوضع اجتماعي معني  يظهر عليه التغري خالل فرتة زمنية حمددة  أي أنه  تغري يف بناء النسق االجتماعي ال
 .5"ي  واملراكز واألدوارالقيم االجتماعية  والنظام االجتماع

التغري االجتماعي يشري اىل التحوالت اليت تطرأ على البناء االجتماعي والعالعات االجتماعية معا  : إجرائيا 
واليت ميكن مالحظتها يف سياق من الزمن  وحصرها اجتماعيا وثقافيا وجغرافيا حيث يؤثر على بنية ووظائق النظام 

 .تيجة الستخدام وسائل االتصال االلكرتونية احلديثة  ذا التغري كان ناالجتماعي وه

 مواقع التواصل االجتماعي: -3

عالمي هام يدخل إو  تصايلإتعد مواعع التوالل االجتماعي من بني الفضاءات الرعمية اليت فرضت نفسها كوسيط      
منا إو   در للمعلوماتاملواعع جمرد مصه ذه ذخاليت ألبحت ال تتو يف للب احلياة اليومية لألفراد يف خمتلف اجملتمعات  

هور الويب ارتبط ظهور مواعع التوالل االجتماعي بظو اة افرتاضي موازي للعامل احلقيقي ياهتا أسلوب حذابتت يف حد 
 .ا ألبح يعرف ابجملتمع االفرتاضيوشكل م  ي أحدث ثورة يف عامل األنرتنتذال 2.0

 :تعريف مواقع التواصل االجتماعي -1 -3

ها خالد حثون حول تعريف مواعع التوالل االجتماعي حيث يعرفالقد تعددت واختلفت التعريفات اليت يقدمها الب    
نشاء لفحة إم نرتنت خدمات ملستخدميها تتيح هلقات األياملقدادي على أهنا" املواعع االلكرتونية اليت توفر فيها تطب

تصال مع معارف منشئ الصفحة أو غريه من مستخدمي إوتوفر وسيلة   معروضة للعامة ضمن موعع أو نظام معني
 .6"لك املوعع أو النظام عرب األنرتنتذالنظام وتوفر خدمات لتبادل املعلومات بني مستخدمي 

أما شريف اللبان فيعرفها على أهنا "خدمات توجد على شبكة الويب تتيح لألفراد بياانت شخصية عامة أو شبه عامة   
ويعرفها طاهر أبو زيد أبهنا"هي منظومة   7نهم وضع عائمة ملن يرغبون يف مشاركتهم االتصال"خالل نظام حمدد  وميك

                                                             
 .18-17 ص مرجع سابقلبىن سويقات   5
 .55 ص2017  املغرب01جملة ابحثون العددجا"،ذاالعالم اجلديد والتحول اجملتمعي"الفيسبوك منوسلمى بن سعيد  6
 .59املرجع  ص نفس املرجع 7
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تماعي مع خالل نظام اج من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك إبنشاء حساب خاص به  ومن مثة ربطه من
 .8الثانوية"ألدعاء اجلامعة أو أو امعه مع   ايتاأعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلو 

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن مواعع التوالل االجتماعي جمموعة الشبكات االفرتاضية املوجودة على شبكة    
  واالعتصادية  واليت متكن اجلماهري من التوالل مع اآلخرين وتبادل النقاشات حول املوضوعات السياسية  االنرتنت

لدعاء تعرف على األمكانية الإ  حيث توجد شبكات تتيح من شبكة ألخرى والثقافية  وختتلف طبيعتها  واالجتماعية
وتكوين عالعات عرب خمتلف العامل  وأخرى إبمكاهنا إرفاق ملفات الفيديو املصورة حول املوضوعات املختلفة ليتبادل 

 .األفرد احلديث والتعليق والنقاش حوهلا على نطاق واسع

 تماعي:نشأة وتطور مواقع التواصل االج -3-2

  1954عام " جون برنر"أول من استخدم مصطلح مواعع التوالل االجتماعي هو االنثربولوجي األمريكي إن    
ت معقدة  وسببت التفاعالو  ه الروابطذعندما ألبحت ه لك للتعبري عنها من خالل عالعات األفراد ببعضهم البعض ذو 

 عالعات االجتماعية داخل اجملتمع والتوالل االجتماعي هوكة االجتماعية هي ممثلة للبفالش خلط داخل االتصاالت 
 .9"ه املواععذالعصب النابض هل

اتحة إل 1997عام Sixdegress.com  وعد بدأت ظاهرة املواعع االجتماعية تنتشر مع موعع الدرجات الست
وتبادل   جودةاملو لك إمكانية التعليق على األخبار ذوك   الفرلة لوضع ملفات شخصية للمستخدمني على املوعع

اوين الربيد سلواب مغايرا ببساطة عن طريق االرتباط مع البعض عرب عنأتبعت إه املواعع ذ  وهالرسائل مع ابعي املشرتكني
ويف هناية العقد التاسع ألبحت امللفات الشخصية هي اخلالية احملورية ملواعع التوالل االجتماعي  حيث  االلكرتوين 

                                                             
 .59نفس املرجع ص 8
9 f facebook friends , “social capital and Ellison Nicole, Steinfield Charles et Lampe Cliff , the benefits i

college students”, use of online social network sites, in journal of computer-mediated communication, 
volume 12, issue4, july 2007, pp 1143,1168.  
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ا تضمنت ذوالبحث عن مستخدمني آخرين هلم نفس االهتمامات  ويه  ن عوائم من األلدعاءأاتحا للمستخدمني تكوي
 .10مواعع تلك الشبكات امللفات الشخصية للمستخدمني  وخدمة الرسائل اخلالة جملموعة من األلدعاء

اجليل االول للويب  ةجيدر بنا االشارة اىل مرحلتني أساسيتني فاملرحة األوىل هي مرحل وعند احلديث عن عن نشأة وتطور
1.0Web   2.0واملرحلة الثانية هي اجليل الثاين Web  وأكثر مواعع التوالل االجتماعي املعروفة حاليا ظهرت

 خالل اجليل الثاين فبالنسبة اىل :

يشري اىل شبكة املعلومات املوجهة األوىل اليت وفرها عدد عليل من الناس وتتيح جمال  :1.0Webاجليل األول -أ 
وميكن ولف اجليل األول للويب ابملرحلة التأسيسية ملواعع التوالل االجتماعي  حيث ظهرت يف   ري للتفاعللغ

 م الربيد االلكرتوينوكانت عوائ  واعع االجتماعية االلكرتونية من النوع البدائيالسبعينبات من القرن العشرين بعض امل
Bulletin Board Systemsا ذوأاتح ه  التوالل والتفاعل االجتماعي من أوال التقنيات اليت سهلت

نيات من وغالبا ما يكون أبمساء مستعارة  ويف منتصف التسعي  التفاعل تطوير عالعات اثبتة وطويلة األمد مع اآلخرين
القرن العشرين بدأت مواعع التوالل االجتماعي بشكلها احلديث  مدفوعة ابلطبيعة االجتماعية للبشر وحاجاهتم 

 . 11كوين العالعات االجتماعية مبختلف أمناطهاللتوالل وت

مواعع املشاركة  الوسائط   يشري اىل جمموعة من التطبيقات على الويب "مدوانت :2.0Webاجليل الثاين -ب 
 Friendsterابنطالق موعع  لةه املرحذاملتعددة" تركز ابألساس على التفاعل واالندماج والتعاون  وميكن أن نؤرخ هل

ي مكن ذال 2003سنة  "Myspace"مث موعع  Jonat han Abramsمن عبل  2002يا سنة يف كاليفورن
وبعدها بدأت تظهر   12ا تصفحهاذوعائمة ألدعاء وك  profileمستخدميه من وضع معلوماهتم الشخصية  

  .عرب خمتلف أحناء العامل االشبكات االجتماعية األخرى اليت العت رواجا كبري 

 صل االجتماعي:أنواع مواقع التوا -3-3
                                                             

 .63امسهان كسرية  مرجع سابق ص10
  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال  جامعة لتواصل االجتماعي على منط العالقات االجتماعيةإنعكاسات إستخدام مواقع انوال بركات   11

 .136 ص2016-2015بسكرة  اجلزائر 
 .64امسهان كسرية  مرجع سابق ص12
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ه الشخصية واحدا معلومات اا النوع من الشبكات االجتماعية فردذيتبادل يف ه الشبكات االجتماعية الشخصية : -
حداث واملناسبات يتيح لكل مستخدم إمكانية طرح ونشر األ لذيا "Nearbie"لك موعع ذومثال  مع ألدعائه 
 .13تكرايللذ لك حفظا ذوربطها بزمان معني و   االجتماعية

  " وهي األنواع األكثر أمهية وهي تربط الدعاء العمل وألحاب األعمال والشركاتالشبكات االجتماعية املهنية: -
كما    14"اتية وما عامو به يف سنوات دراستهم وعملهمذوتتضمن ملفات شخصية للمستخدمني تشتمل على سريهتم ال

 ."LinkedIn"  ومن أشهرها موعع هاابلعمل في تبني اجملاالت املهنية واملؤسسات اليت عامو
 مواقع التواصل االجتماعي: ستخداماالجيابية ال اآلاثر -4- 3
الشباب  عند خالة الذات  حترير يف فعاال دورا تلعب مواعع التوالل االجتماعي ألبحت لقد:ونقدها الذات حترير -

 حداثإ يف تساهم ألبحت واععامل هذه حمتوايت أن كما اإلجتماعية  احلياة يف واإلندماج التعبري  يف لعوبة هلم الذين
 وسلوكياته  ومواعفه أرائه من يعدل الفرد جتعل عد اليت تعرضها الرمزية فالتجارب االخرين  مع وعالعتها ابلذات الوعي
رة الضرو  هذه وتتضمن اإلتصال  لوسائ خارج هبا اإلحتكاك إبمكانه كان ما عضااي أو من ظواهر عيمة ذو يراه ما وفق

 .15أخرى بنظرة وتقييمها أخرى مرة الذات إىل العودة مث  الوسائل عامل يف رمزاي والعيش مؤعتا الذات عن اخلروج
  وثقافته اجملتمع  عيم إكتساب خالهلا من يتم اليت السريورة اإلجتماعية ابلتنشئة يقصد: اإلجتماعية للتنشئة أدوات -

 اليت أواحملول الناعل دور تلعب فهي وافدة  أو حملية  ثقافية أحزمة متقد إجتماعية مؤسسات اإلتصال وتعترب وسائل
 .16احمليط مع األلفة إحداث يف تساهم

 أبعل للمستخدمني والرفاهية الراحة توفري يف مواعع التوالل االجتماعي عدرة يف ويتمثل:والرتفيه لإلشباع أدوات -
 تلك اإلرتباط ابلوسيلة شديد اجلمهور جيعل ما أن اتواإلستخدام اإلشباع نظرية أظهرت وعد ومال  ووعت جهد 

  :17مايلي اإلتصال وسائل تقدمها اليت اإلحتياجات وتشمل اإلتصال وسائل توفرها اليت اإلشباع

                                                             
 .148 ص2002  1دمشق ط دار الفكر للنشر والتوزيع   علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا  13
 .247 ص2015  1دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع األردن ط  ، االعالم االلكرتوين:األسس وآفاق املستقبلمروى عصام لالح 14
 .34 ص2011   الدار املتوسطية للشر تونس ب طنظرية احلتمية القيمية يف اإلعالمعبدالرمحن عزي   15
 .29نفس املرجع ص 16
 .33نفس املرجع ص 17
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 .العامة واملعرفة اخلرب إىل احلاجة أي املعرفية  اإلحتياجات  -
 .اخل....والسعادة  والفرح واحملبة  وة ابألخ كاإلحساس املشاعر إىل احلاجة أي العاطفية  اإلحتياجات  -
 .اإلجتماعية اإلحتياجات -
 .الذات حتقيق إحتياجات -
 .الرتفيهية اإلحتياجات -
 :اإلجتماعي احمليط توسيع -
 الوسائل هذه وسامهت أوالبعيد القريب احمليط يف األحداث معرفة إىل ابحلاجة نشاهتا يف اإلتصال وسائل إرتبطت لقد  
 الضيق واحمليط الواسع  احمليط نظرية بينت وعد ابألحداث خارجيا اإلهتمام وإحداث اجملتمع  أفراد بني رابطال حتقيق يف
  الفردية والنزعة اإلجتماعي  التفاعل بقلة املتميزة اجملتمعات يف اإلجتماعي توسيع احمليط على تعمل اإلتصال وسائل أن

 .18الواعع يف ئبالغا اإلجتماعي البعد هذا تعوض فوسائل اإلتصال
 هذه أن اإلتصال بوسائل األفراد إرتباط سر أن دراسات عدة بينت لقد :اإلجتماعي الواقع من للهروب أدوات -

أي  اإلتصال  وسائل يف ضالته فيجد الواعع من يهرب عد الفرد فإن آخر ومبعىن  الواعع به ملن ضاق ملجا توفر األخرية
 .19ما أجل إىل اإلسرتاحة بعض له آخريوفر عامل اىل احلاجة حلظة الوسائل هذه احتضنته

 السلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي: اآلاثر -3-5
 العالعات تقليص يف أساسي عامل تشكل مواعع التوالل االجتماعيألبحت:اإلجتماعي اإلتصال إضعاف -

 فالفرد اجملتمع  أفراد بني احلميمية فضاء علصت أهنا كما االجتماعية  ابلعزلة الفرد وإشعار التقليدية  اإلجتماعية
  التفكيك اإلجتماعي متارس اإلتصال وسائل نأ الباحثني بعض ويرى االخرين  بعواطف واحلساسية فقدالشعور 

 مبعىن  20املباشر اإلجتماعي حساب التفاعل على ابلنتيجة يكون ئطالوسا هذه مع الفرد يقضيه الذي الزمن أن عتبارإب
 .البعض بعضهم عن اجملتمع أفراد أبعدت االجتماعية أي األنشطة يف فعالة بصفة يشارك ال الفرد جعلت

                                                             
 .32 ص نفس املرجع 18
 .33عبد الرمحن عزي  املرجع السابق  ص 19
 .69 ص2018-2017حممد خليفة  وسائل االتصال احلديثة والتغري االجتماعي رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع االتصال جامعة وهران اجلزائر   20
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 فقد للغة  جديدة أشكال بروز احلديثة اإلتصال وسائل لظهور كان لقد:العربية اللغة إستعمال من وتقليل تشويه -
 فاألنرتنت للتوالل  سهيالوت للوعت  رحبا وذلك خمتصرة امل أو لور أو رموز  يف األخرية ختتزل هذه ألبحت

 حول تساؤالت تطرح السابقة اخللفية وعلى  والتوالل التحاور على األشخاص تساعد ورموز لور  قرتحت تألبح
 والشعوب  ابللغات اخلالة والفلسفات األداب من الكثري أن تداعي اىل الباحثون يشري حيث العربية  اللغة مستقبل

 تواجه ال الفصحى العربية اللغة أن احلقيقة ولكن  اإلجنليزية اللغة إنتشار مواجهة عالية يف بنسب لغات موت إىل يشري
 هو اللغة الدارجة أو العربية العامية إنتشار أن القول ميكن بل فقط  الفرنسية أو اإلجنليزية اللغة من إنتشار هتديدا

 .21الفصحى العربية اللغة على اآلين أو األخطر التهديد
 أن تبني الدراسة فمن خالل  اإلجتماعية الشبكات عرب التوالل يف العامية اللهجات يستخدمون ألبحوا فالشباب

 فمثال اإلتصالية  الرسائل هبا تصاغ اليت املستعملة اللغة طبيعة على يؤثر الذي هو األنرتنت إستعمال عملية من اهلدف
 اللغة الشباب يستخدم علمي اهلدف كان إذا ماأ والرموز  العامية الشباب اللهجة يستخدم ترفيهي اهلدف كان إذا

 .22الفرنسية أو العربية
بطريقة  سليب بدور تقوم اإلتصال وسائل أن الضيق واحمليط الواسع  احمليط نظرية أظهرت: اإلجتماعي احمليط تضييق -

 عن اجملتمع أفراد ل تبعداإلتصا وسائل أن ذلك اإلجتماعي والتفاعل والتقاليد ابلعادات  الغين اجملتمع يف مقصودة غري
 إىل اإلجتماعية والعالعات املعايشة  الغين بثقافة اجملتمع اإلتصال وسائل تدفع أن ذلك عن ويرتتب البعض بعضهم
 .23اإلجتماعي اإلنعزال

 التغري االجتماعي:  -4
 يف اجملتمعات نم جمتمع يف يقع حتول كل" أبنه حسن حممد الباسط عبديعرفه  : التغري االجتماعي فيتعر   -4-1

 السلوك أمناط أو  السائدة املعايري أو القيم أو  االجتماعية نظمه أو الطبقي بنيانه أو تركيبه ويصيب حمددة  زمنية فرتة

                                                             
 .69نفس املرجع ص 21
 .70نفس املرجع،ص 22
 .70نفس املرجع ص 23
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 وعد واإلعتصادية  والتكنولوجيا  املادية  اجلوانب تغري يستهدف ماداي التغري يكون وعد ،"السائدة العالعات نوع أو
 .24وسلوكهم وعادهتم وعيمهم  الناس  إجتاهات يستهدف تغري معنواي التغري يكون

 خالل وظائفه يف وأبنائه  يف سواء اإلجتماعي  التنظيم يف يقع حتول كل " أنه على اإلجتماعي التغري يعرف كذلك    
 يف أو ع للمجتم السكاين الرتكيب يف تغيري يقع كل على ينصب النحو هذا على اإلجتماعي والتغري معينة  زمنية فرتة
 األفراد  سلوك يف تؤثر ليتا واملعايري القيم يف أو اإلجتماعية  أمناط العالعات يف أو اإلجتماعية  نظمه أو الطبقي بنائه
                .25اليها ينتمون اليت اإلجتماعية التنظيمات خمتلف يف مكاانهتم وأدوارهم حتدد واليت
 من ذلك ويتجلى اإلجتماعي  للتغري موضوعا اإلجتماعي النسق يف يرى E.ROGERS "روجرز" العامل أما    

 على فيها يركزريفات تع وهناك .26النسق ووظيفة بناء  يف تعديالت خالهلا من يتم اليت العملية أنه على تعريفه خالل
 معني وضع يف فيةالثقا واألشكال منط من العالعات اإلجتماعية  إىل يشري اإلجتماعي التغري فهنا اإلجتماعية العالعات

 .27الزمن من حمددة فرتة خالل أواإلختالف التغري عليها يظهر أو عليها  تطرأ
 مما عديدة  زوااي من اإلجتماع علم يف العلماء من تناوله العديد اإلجتماعي التغري مفهوم فإن ا سبق خالمل من      
 بعض وبني بينه  خيلط منهم البعض جعل لذيا األمر عليه  متفق وجود تعريف وعدم حوله  اآلراء تعدد اىل أدى

 .اخل..والتنمية التقدم ومفهوم التطور  مفهوم مثل القريبة منه األخرى املفاهيم
 : اإلجتماعي التغري لعملية األساسية العناصر -4-2

 التغري رةظاه حجم نقيس خالهلا من حيث بينها  فيما مرتابطة كلها عنالر عدة على اإلجتماعي التغري عملية تشتمل
 العنالرأساسا هذه وتتمثل الظاهرة  هذه جوانب خمتلف بدراسة لنا تسمح أهنا كما إنساين  جمتمع أي يف اإلجتماعي

 : يلي فيما

                                                             
 .49 ص1964  ب ط  القاهرة مكتبة القاهرة   التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي  حسن عبد الباسط 24
 .382 ص1986 معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةبدوي أمحد زكي  25
 .74حممد خليفة مرجع سابق ص 26
 76.حممد خليفة  املرجع السابق ص 27
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 واإلجتاهات اليومية  واملمارسات كالسلوك  للتغري تتعرض اليت الظواهر إىل التغري نوع يشري: هويته أو التغري نوع -
 كالعامل القيم حيث من اإلجتماعي التغري يدرس من فهناك.28اإلجتماع  البناء مكوانت من وغريها التفاعل  ومظاهر

"Ronald Inglehart" املادية بعد ما عيم تبين إىل األفراد يقود االعتصادي التطور أن على يؤكد حيث 
 .29 السياسية املشاركة أو الغري  يف والثقة والتسامح  كالعقالنية 

 كإنتقال  مستقيم خطي إجتاه يف التغري يتجه أن ميكن حيث التغري  فيه يسري الذي اإلجتاه إىل يشري: التغري جتاهإ -
 أن ميكن أنه كما العلمي  والتقدم الصناعية التورة بفضل املعقد اجملتمع اىل البسيط اجملتمع من األورويب اجملتمع مثال
 مرحلة منا بدء االنسان  حياة مراحل تشبه مراحل اترخيه خالل مير اإلنساين اجملتمع أن أي دائري  إجتاه التغري أيخذ

 للتغري الدائري اإلجتاه تفسري يف مثال أحسن خلدون إبن نظرية وتعترب الشيخوخة  مرحلة مث الشباب مرحلة الطفولة 
 . اإلجتماعي

 جمتمع يف سريعا كوني عد فالتغري اإلجتماعي  التغري حدوث يف البطء أو السرعة  درجة به ويقصد :التغري معدل - 
 .بطيئا يكون وعد ما 

 بسرعة حيدث السريع التغري أما حضاراي  املتخلفة اجملتمعات يف احلال هو كما بطىء  بشكل حيدث البطىء فالتغري
 .املتقدمة اجملتمعات يف احلال هو كما  كبرية
 فئة أو اجلماعات  مستوى على يتم النطاق حمدود يكون أن اإلجتماعي للتغري ميكن أنه إىل يشري: التغري نطاق  -
 اجملتمع مستوى حيدث  على أي النطاق  واسع التغري يكون أن ميكن أنه كما الشباب  كفئة اإلجتماعية الفئات من

 حيدث جزئي تغري أو اجملتمع  جوانب كل أيعلى كلي  تغري يكون أن ميكن آخر مبعىن مؤسساته  اميع يف أو أبسره 
 .اجملتمع جوانب بعض يف
 األخريعلى هذا حنلل أن اإلجتماعي التغري دراسة عند لنا ميكن أنه التغري حتليل مبستوى نقصد: التغري حتليل ستوىم - 

 السكاين النمو كدراسة اجملتمع برمته  متس وعامة شاملة  دراسة أي ماكروسوسيولوجي  مستوى على إما مستويني 

                                                             
 .81نفس املرجع ص 28
 .81نفس املرجع ص 29
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 اجملتمع يف معينة فئة وختص شاملة غري دراسة أي ميكروسوسيولوجي ىمستو  على أو اجملتمع بتغري ويسمى اجلزائر  يف
   .30اجملتمع يف ابلتغري ويسمى
 املستوى يف ميكروويتمثل واملستوى املكرو املستوى يتوسط آخر حتليل مستوى يضيف من العلماء من وهناك

 النقاابت   اسيةالسي كاألحزاب  املؤسسايف  بكثرة ويستخدم Méso sociologique ميزوسوسيولوجي
  .31واملدرسة واألسرة  الكنائس   اجلمعيات

 التغري يكون أن ميكن حيث التغري  فيه حيدث الذي واملكاين الزماين  املدى به ويقصد: التغري ومكان زمن -
  دويل نطاق أو حملي  نطاق يف يكون أن ميكن أنه كما املدى  بعيد أو عصرياملدى 

 يكون تغريا عد أنه كما احلجم لغري أو احلجم كبري يكون أن ميكن فالتغري التغري  رمقدا به ويقصد: التغري حجم-
 .هامشيا تغريا يكون وعد جذراي 

 : اإلجتماعي التغري عملية يف املؤثرة العوامل-4-3
 محتليله يف عليه الذي يعتمدون النظري التصور خالل من اإلجتماعي التغري تفسري اإلجتماع علماء بعض حاول لقد

 والثقافية  اإلعتصادية  ابلعوامل أهتم األخر التكنولوجيا والبعض ابلعوامل اإلهتمام بعضهم حاول حيث التغري  لظاهرة
 .اخل.. والبيئية والسياسية 

 البيئةالطبيعية  مع اإلنسان تفاعل مدى أي  اإلجتماعية احلياة على الطبيعية البيئة أتثري به يقصد : البيئي العامل  -
 على الطبيعي او البيئي العامل أتثري ويظهر الطبيعة عنالر من وغريها األولية  واملواد واملاء الرتبةو  املناخ تشمل واليت

 . الصناعية واملناطق املدن  ومواعع ونشاطهم  السكان كثافة توزيع يف  اجملتمع
 أن إدعى عدو   اجلغرافيط احمل تغري مع تتغري اجملتمعات نأ إىل " Huntington"  هنتنجتون العامل ذهب وعد
 كذلك يشري كما عسنطنطينية  واىل روما  اىل من اليوانن املتعاعبة السلطة حتوالت يف سببا كان املناخية األحوال تغري

 .32 اإلجتماعية القوى مع التفاعل طريق عن التغري يف تؤثر الطبيعية العوامل معظم ان إىل " روبرتسون "

                                                             
 .82بق  صحممد خليفة  مرجع سا 30
 .82نفس املرجع ص 31
 .93حممد خليفة مرجع سابق ص 32
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 الطبيعة  من جزء اإلنسان ترى أن واليت احلديثة  اإليكولوجية املدرسة جند ابلبيئة  إهتمت اليت النظرية املدارس أهم ومن
 على مفروضة خارجية ظروف ساسأ على جتماعياال التغري يفسرون اإليكولوجي ابلعامل والقائلون  هلا خيضع وأنه

  .33 اجلغرافية البيئة عن انجتة اجملتمع 
 يف فعاال أثرا للبيئة مقدمته أن يف فسر والذي خلدون  إبن جند البيئي  ابلعامل إهتموا نالذي اإلجتماع علماء أهم ومن
 .34 اإلنسان نشاط تشكيل يف أساسي عامل تشكل الطبيعية البيئة أن يرى فهو البشري  العمران أو الناس  أحوال تغري
 األالت إخرتاع تتطلب اإلجتماعية احلاجةف متبادلة  واجملتمع التكنولوجيا بني العالعة إن: التكنولوجي العامل -

 سببه اإلجتماعي التغري التكنولوجية النظرية فحسب اإلجتماعية  احلياة يف أتثريا حتدث بدورها األخرية وهذه جديدة 
  .35 تكنولوجية أسباب إىل اإلجتماعية التغريات كل ترجع مبعىن التكنولوجي  العامل
 ظهور يف حدث مثلما اإلجتماعية  التغريات بعض حدوث إىل حتما يؤدى اجملتمع يف حيدث تكنولوجي تغري فأي
 .واإلنتاجية واإلسرية  اإلجتماعية العالعات يف تغريات من عنها نتج وما االنتاج  يف احلديثة األلة

  هذكر  ما اإلجتماعيوهذا التغري إحداث يف فعال دور هلا التكنولوجيا العوامل أن إىل العلماء بعض أشار وعد  
"W.Ogburn " 36 التكنولوجي للتقدم املصاحبة الثقافية التغريات يف. 

 خالل من يكون التغري إنطالق أن يرى التوازن  لنظرية األوائل الرواد أهم من "W.Ogburn " العامل فحسب
 تصاحبها فائقة  بسرعة التكنولوجية اإلستخدامات فيه تنمو الذي الوعت ويف واإلخرتاعات  العلمية  اإلكتشافات

 .37 الالمادية والقيم واألمناط اإلجتماعية  األنساق يف متخلفة مظاهر
 رأيه حسب ألن التقنية  بواسطة حدث احلديثة اجملتمعات يف واإلجتماعي الثقايف  التغري أن دراساته يف تولل كما
 وسريع  مستمر التقين تقدمال أن بسبب اجملتمع  عطاعات خمتلف يف املوجودة التكيف سريورات حل التقين التغري أن

 .38الوعت تتطلب اإلجتماعي التكيف وسريوات

                                                             
 .131 ص2013 عمان األردن 3  دار جمدالوي للنشر والتوزيع طالتغري االجتماعي بني النظرية والتطبيقالدعس عبد املوىل  حممد  33
 .133نفس املرجع ص 34
 .116نفس املرجع ص 35
 .94حممد خليفة مرجع سابق ص  36
 .56 ص2013  شركة دار األمة اجلزائر  ب ط  ائل التغري االجتماعي ومؤشراته يف اجلزائروسثراي تيجاين   37
 .94حممد خليفة  مرجع سابق  ص 38
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 """منكوف العامل اإلجتماعي للتغري كعامل التكنولوجية ابلنظرية يقولون الذين العلماء أهم ومن
 Nimkoffاليت التغريات عن املسؤولة هي الصناعية الثورة أن بني حيث  سرةاأل يف التكنولوجيا أثر درس لذي" ا 
 .39الصناعية املدن نشأة ذلك على ساعد مما املصنع إىل البيت  يف اإلنتاج من وإنتقاهلا حجمها  كتقلص لألسرة دثتح
 للدولة  السياسي والنظام احلاكمة  ابلسلطة يتعلق األمر فإن السياسي العامل عن نتكلم عندما: السياسي العامل -

 القادة فطر  من السياسي القرار لنع فمثال اإلجتماعي  التغري كبح أو إحداث يف دور هلا السياسية فالسلطة
 املعروفة التاريخ تفسري نظرية يتبنون املؤرخني بعض جعل ما هذا اإلجتماعي  للتغري أساسي حمدد يعترب السياسيني

 ناميكيةدي حمرك تعترب ألهنا إجتماعية كعالعة السلطة مفهوم إستخدموا اإلجتماع علماء فمعظم  العظيم الرجل بنظرية
 . اإلجتماعي التغري تطور
 اإلجتماعي التغري عملية يف السياسي النظام به يقوم أن ميكن الذي الدور على الباحثني معظم أكد أخرى جهة ومن

 االساسية اخلدمات على اإلشراف أو مسارها وضبط لتنظيمها  االعتصادية اجلوانب يف التدخل أو السياسات  كرسم
 .40ذاته السياسي البناء تطوير حىت أو اخل..واتمني وتعليم لحة من
 يف السياسي موععها خالل من أفكارها حتاول فرض السلطة رأس على املوجودة كومةاحل أو سياسي حزب فكل  

 من وتكافح مناعضة  أبفكار املعارضة السياسية واألحزاب اإلجتماعية األخرى الفئات أتيت حني يف أبكمله  اجملتمع
 .41مصاحلها ختدم اليت اإلجتماعي التغري عملية يف التحكم طريق عن أفكارها لفرض السلطة إىل ولوهلا أجل

 شرعية النظام أزمة تكون أن ميكن "Jane Jenson"و" Mamoudou Gazibo" العاملان وحسب
 ظامالن على تقوم اإلفريقية اليت الدول بعض يف ابلفعل ماحدث وهذا  اإلجتماعي للتغري عامل التسلطي السياسي
 أن رأى حيث خلدون إبن تفسري الفكرة نفس يف ويصب العسكري النظام أو  الواحد احلزب أو األحادي السياسي

 اجملتمع يف ودورها السياسية  النخبة أن يرى فهو "Vilfredo Pareto" العامل أما  امللك يف للتغري اتبع هو التغري
 .42اإلجتماعي التغري تشكل حمرك

                                                             
 .120الدعس عبدى املوىل  مرجع سابق ص  حممد39
 .95مرجع سابق ص حممد خليفة  40
 .65ثراي تيجاين مرجع سابق ص41
 .95ص   نفس املرجع 42
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 الزايدة حيث من السكاين  ابهليكل املتعلقة العنالر جمموعة ابلدميوغرافيا يقصد ) الدميوغرايف ( :السكاين العامل -
 . 43ذلك إىل وما السكاين اهلرم حسب التوزيع وكذلك  الكثافة حيث ومن النقصان  أو
  واهلجرة  العمرية  بةوالرتكي منوه  ومعدالت وحجمه   السكان بكثافة الدميوغرافية أو العامل السكاين يتعلق وابلتايل 

 يف الكبري النقص أو الزايدة  أن حيث السكان عنصر فمثال اإلجتماعية التغريات إحداث يف دور تلعب عنالر كلها
 الكبرية الزايدة حالة ففي اإلجتماعية  احلياة على تؤثر للسكان الدميوغرافية والبنية النمو  ومعدالت السكان  حجم
 األطفال أعداد وزايدة املادي  الرخاء زايدة يف توععات إىل أدت الثانية العاملية احلرب عقب" أ.م.الو "يف املواليد لنسبة

 دفعو   األس على اإلعتصادية الضغوط زايدة إىل املايل  التضخم عن الناجتة اإلعتصادية والضغوط الواحدة  األسرة يف
 املستهلكني إزدايد طلبات عليها ترتب اليت السكان أعداد يف الزايدة أدت نفسه الوعت ويف العمل  سوق اىل األمهات

 .44النسوية احلركة تعزير إىل أدى الذي احلرية  مناخ وتوفر اإلعتصادي  الرخاء زايدة إىل
 تغيريات أحدث عد تقسيم العمل أن على االجتماعي والتغري الدميغرايف  للعامل حتليله يف "دوركهامي" أكد وعد   

 حيث من للمجتمعات السكانية اخلصائص ذلك إىل ويعود العضوي  التضامن إىل األيل ضامنالت من ابإلنتقال جذرية
 إىل وابلتايل اإلجتماعي  العمل تقسيم إىل تؤدي السكان عدد الزايدة يف أن آخر مبعىن املكاين  وتوزيعهم احلجم 
   .45االجتماعي التقدم

 وإمنا فحسب العمل تقسيم يف سببا ليست السكانية لكثافةا أن السكان  لزايدة حتليالته يف "دوركامي"كذلك ويذهب
 النمو أمهية على حث األخري ويف  اجملتمع حضارة مدى عن النهاية يف تكشف اليت األخالعية  الكثافة إىل تؤدي

 .اجملتمع تغريات تفسري أجل من الدميغرايف 
 أن درجةل  البشرية اجملتمعات يف اإلجتماعي لتغريا إحداث يف فعاال دورا الثقايف العامل لعب لقد: الثقايف العامل -

 الثقايف العامل أن ونشري "سوروكني"مثل  اإلجتماعي التغري حدوث يف الرئيسي العامل عتربوها اإلجتماع علماء بعض
 احلديثة األلة خرتاعا أن الدراسات بعض أشارت وعد واإلخرتاعات  كاإلكتشافات  أخرى بعنالر يتأثر كذلك هو

 وإستقالهلا الدخل  يف مشاركتها إىل أدت تغريات من ذلك لاحب وما واالنتاج العمل  ميدان ةأاملر  دخول إىل أدى
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 وحتويل  العمل  بصاحب العمل وعالعات االطفال  تربية على ذلك وأثر طويلة  لفرتة املنزل عن وغياهبا االعتصادي 
  .46ألية لناعات إىل اليدوية الصناعات

 يف ظهر الذي واأليل الفين التقدم أن واحلضارة  الفنية الطريقة كتابه يف " مفورد لويس " ذلك أكد أخرى جهة ومن
 تغريات حدوث إىل ذلك وأدى الثقافية  ابلنسبة للعوامل حدث الذي للتقدم نتيجة جاء الصناعية  الثورة عقب أورواب

 الرجل بني املساواة إىل أدى كما اجملتمع  يف الطبقات ظهور إىل وأدى االجتماعية  النظم بعض يف جوهرية إجتماعية
  .47اجملتمع يف واإلنسانية األخالعية  واملعايري  القيم  على أثرت إجتماعية تغريات من لاحب ذلك وما واملرأة 

 جون دراسة مثل اإلجتماعي التغري حدوث يف الثقافية العوامل هذه أمهية على امليدانية الدراسات بعض وأكدت 
 وخالة اإلجتماعي  التغري إحداث يف الثقافية العوامل على أمهية فيها ركز واليت ابلياابن  مورا سوهى عرية لىع "امريى

 للعوامل ابلنسبة اإلتصال وسائل دور أمهية أوضح كما اإلجتماعي  البناء على ذلك املادية وأثر الثقافية النواحي يف
 ماأكده وهذا واإليديولوجيا القيم  جند اإلجتماعي للتغري عامل تشكل اليت الثقافية العنالر أهم ومن  املسببة للتغري

 يف دور لعبت الربوتستانتية القيم أن بني عندما الرأمسالية  وروح الربوتستانتية األخالق حول دراسته يف "فيرب ماكس"
  .الرأمسالية تطوير

 ماعي:يف ظل مواقع التواصل االجت التغري االجتماعي يف اجلزائر مظاهر -5
عتمارية طويلة تشهد اجملتمع اجلزائري املة من التغريات والتحوالت يف خمتلف جماالت احلياة ومظاهرها  فمر مبرحلة اس

بح شرية السوداء" احلرب ضد االرهاب"  مث انتقل اىل اجملتمع املعلومايت  فألعجدا مث انتقل اىل مرحلة االستقالل مث ال
جلوانب عيمه ونظمه  ومست امسع او  حيث انعكست هذه التحوالت على أفراده يستخدم ويتعامل مع التكنولوجيا 

لعالعات أثرت يف املنظومة السياسة  منظومة ا  االجتماعية والسياسية واالعتصادية والثقافية  وتركت آاثر خمتلفة
  .االجتماعية وتركيبة االسرة وظائفها 

ليها مواعع التوالل االجتماعي ألبحت من أهم العوامل اليت يقوم ع نأبن املتتبع آلخر التطوات يف اجلزائر يالحظ إ   
ملواعع وسرعة التغري يف ه اذثمة عالعة وطيدة بني ازدايد االعبال على هفالرتكيز يف اجملتمع اجلزائري يف الوعت احلايل  

                                                             
 .126نفس املرجع  ص 46
 .97حممد خليفة مرجع سابق ص 47
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قط هم ميكن أن هال اتما فين جيهلون التاريخ جذئك الالأو املستوى االجتماعي والثقايف والقيمي لدى اجلزائريني  و 
ك ألن التكنولوجيا ليست لذه القيم  و ذيعتقدو أن القيم اليت حيملوهنا بطيئة التغري  أو أن ابمكاهنم عهر التكنولوجيا هب

واجملتمع  48أالت خرساء من املعدن أو البالستيك بل هي جمال ثقايف وأخالعي ميتلك عدرة غري حمدودة على االنتشار
  ماعي:ه الوسائل وفيما يلي أهم مظاهر التغري يف اجلزائري يف ظل مواعع التوالل االجتذر أثثرا كبريا يهاجلزائري عد أتث

  وبدأ استخدامها عرب كافة تراب اجلزائر بفضل 1993ارتبطت اجلزائر ابالنرتنت سنة  االنرتنت يف اجلزائر: 5-1
وعد اعتصر  EEPAD"49"ومؤسسة "CERISTالعلمي والتقين"  يف االعالم هلا مركز البحثذاجلهود اليت ب

وبعدها استعملت للحصول على املعلومة واستشارة بنك املعلومات يف جماالت   نذاك استعماهلا يف معاجلة النصوصأ
بعد و  خمتلفة  مث عرفت توسعا لتشمل عامة الناس وكذا تنشيط البحث يف جمال الشبكات ونقل املعطيات واملعلومات 

 جمال االشرتاك نرتنت مما جعلها تعرف تطورا يف التسعينات  سعت اجلزائر لالستفادة من شبكة األاستعمال االنرتنت يف
حيث   " RINAF "   كو النشاء شبكة افريقية تدعى واالهتمام والتعامل من خالل مشروع مع منظمة اليونسي

 .50لشبكة االنرتنت يف افريقياتكون نقطة حمورية 
يف االعالم  البحث زحيث كانت مرتبطة مبرك االنرتنت أمام املستعملني يف اجلزائر" فتحت 1993بتداء من سنة إ 

نرتنت لقدرته على ي كان هو املزود الرئيسي للمستفيدين من خدمات األ" الذCERIST" العلمي والتقين 
ايطاليا سنة ن ط متخصص مخبربط اجلزائر مث مت   لك ابعتماد خط هاتفيذاالستيعاب على أهم مايدور يف الشبكة و 

  أول مصلحة الشرتاك األشخاص املعنوين يف نفس السنة كانت مث    1995حىت تقتح للياحثني بداية سنة  1994
وابلتعاون مع مصاحل الربيد واملوالالت مت تدعيم الشبكة خبطني هاتفيني ليتم بعدها ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق 

ارتبط املركز ابلشبكة عن طريق القمر الصناعي الرابط  2000الل سنة خو  1998يف   MAAالساتل االمريكي 
 .51ابلوالايت املتحدة األمريكية

                                                             
 .279نوال بركات ص 48
 .22 ص 2014  1دار هومة  اجلزائر  ط   2013-1830اتريخ الصحافة املكتوبة يف اجلزائرفضيل دليو   49
 .84 ص 2014 1  دار جسور  اجلزائر  طالتطبيقات -الوسائل -مدخل اىل االعالم اجلديد: املفاهيم رضوان بلخريي  50
 .85نفس املرجع  ص  51



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:40-71 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 60 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

بدأت خدمات االنرتنت يف اجلزائر ابالنتشار بفضل ربط مركز البحث يف االعالم العلمي والتقين مبواعع جهوية    
   لالتصال ابلشبكةكرب عدد من املستعملنيهبدف متكني أخمتلفة  مهمتها تزويد االتصال ابالنرتنت واالستشارة التقنية 

ومقاهي " GECOS" ا اجملال مثل خدمات احلاسوب العامةذونظر ألمهية الوسيلة ظهر متعاملون خواص يف ه
لك احلني بدأ ذ ذومن  "عبان رمضان" عابلعالمة بشار  1998نرتنت وعد كان أول مقهى ابالنرتنت ابجلزائر سنة األ

لى األعمار عتمادا عإويتم االرتباط  "وخط هاتفي  ومودمي  حاسوب"ماد ته األماكن ابعذه يتم فتح إذالعدد يتزايد 
لشبكة اىل وختضع عملية الربط اب عتماد احلواسيب البيتيةنرتنت إبلبحت امكانية الدخول اىل األأالصناعية  كما 

 .52اهتا ذالشروط 
العدد يتطلب هذا ال أن لبلوغ إ  2006مشرتك سنة ماليني  6بلوغ أهداف من اجل لقد سطرت احلكومة اجلزائرية  
 400ك ذانأملربوطني لتكوينه وأتهليه وعد بلغ عدد املواطنني ا  خلق املواطن الرعميو  ستقبال املعلوماتيةإسرتاجتية لتعميم إ

ها لي جيعذال 2007ابملئة سنة  62ألف اندي انرتنت وعد حققت اجلزائر مستوى  48لك على ذلتتوفر بو   ألف
 .53تسعة  ماليني مشرتك  2009لتتجاوز سنة مث   لك األوىل عريبذ
 : مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر -5-2

ماليني مشرتك على  10لقد العت مواعع التوالل االجتماعي هي االخرى انتشار واسعا يف اجلزائر  حيث حتصي     
  وعد كشف 54نواي حسب دراسة اجتماعية نشرت مؤخراس ابملئة 10  مبعدل زايادة سنوية تبلغ 2010الفيسبوك سنة 

ابملئة مقارنة بعدد  2.8سجلت اجلزائر ارتفاع بنسبة   2012أنه مع بداية   "Sosailbacercom"موعع 
ابملئة  يف حني  68كور ذ ات املوعع أن نسبة الذوأشار   ألف 35و حيث بلغ عددهم مليونني   السكان يف اجلزائر

 مث  سنة 24-18ات املوعع أن االستخدام االكثر للفئة ما بني ذ  أما حسب السن كشف ئةابمل 32 اإلانث نسبة
 .55تفاوتت النسب بني الفئات العمرية األخرى

                                                             
 .87-85ص  نفس املرجع 52
 .102-101رضوان بلخريي املرجع السابق ص  53
لتغري االجتماعي والعالعات العامة  جامعة حممد خيضر جملة ااالدمان على االنرتنت أثره على التوافق النفسي واالجتماعي لألسرة،فاطمة دابرساو  54

 .178  ص2017 فيفري 02بسكرة العدد
 .180نفس املرجع ص  55
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لك مبسشتفى ذه الدوامة االفرتاضية  و ذكما انفردت اجلزائر ابنشاء أول مصحة للمندمني على الفيسبوك للخروج من ه    
واملتبين للمشروع خبري   من طرف مدير املؤسسة الصحية 2017ماي  28نها يف بشري منتوري بقسنطينة  واعلن ع

 .56العاملني مبركز الوسيط لعالج االدمان مع ثلة من االخصائيني النفسانيني "رؤوف بوقفة"التنمية البشرية 
 التغري السياسي يف اجلزائر:مواقع التواصل االجتماعي و  -4-3

جلزائر اليوم فتحت الباب للمارسة السياسية داخل الفضاء االفرتاضي  فالشأن إن مواعع التوالل االجتماعي يف ا
املني األول سامهت يف أترجح التفاعالت السياسية يب ع ذالسياسي ألبح متغري أساسي ابلنسبة للمواعع االجتماعية  ا

 57ربي اجلزائروفرة عرب الفضاء السايهو العامل الواععي  والثاين هو العامل املوازي املتمثل يف املواعع االجتماعية املت
ياسية  حول العديد من املسائل  القضااي السه املواعع ألبح إبمكان اجلزائريني أن يفتحو ابب النقاش ذفمن خالل ه

 عملية بناء وأتسيس ي عبل يفذاليت كانت مغيبة يف وسائل االعالم التقليدية  ولقد أاتحت هلم الفرلة بشكل أكرب من 
ا مت ادماج هؤالء املشرتكون يف الوضع الراهن لبالدهم بعدما كانوا ذوامساع ألواهتم يف شؤون البالد  وهب مالرأي العا
وهو ما أدى بنهاية املطاف لرفع مستوى املشاركة السياسية  حىت وإن كانت  ال يسامهون يف لنع القرار و  مهمشني

 .58لعامل الواععيه املشاركة جتد هلا لدى يف العامل االفرتاضي أكثر من اذه
 يف اجلزائر:مواقع التواصل االجتماعي والتغري يف العالقات االجتماعية  -5-4
 ذا  ني الباحثنيي عرف جدلية بذوال  برز التغريات يف اجملتمع اجلزائري هو تغري منظومة العالعات االجتماعيةأن من إ 
توسيعها من ت يف تغزيز وتقوية العالعات بني األفراد و املواعع سامه ذهباينت األراء بني اجتاهني  فمنهم من يرى أن هت

ه اليه العديد ا مانو ذه املواعع هي عامل يساهم يف انتشار العزلة االجتماعية  وهذانحية أخرى  بينما يرى آخرون أبن ه
خلقت عاملا خالا اليت كية  و ذ ه املواعع يف اهلواتف الذمن الباحثني فيما خيص اجملتمع اجلزائري وخالة يف ظل انتشار ه

  .59لكل فرد على حدى 
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سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف بناء عالعات اجتماعية افرتاضية حلت كبديل ملنظومة العالعات االجتماعية    
للتوالل  ظهور منط جديدو  مية  اليت كانت سائدة يف اجملتمع اجلزائري عيل ظهور مواعع التوالل االجتماعي .القد

األهل واألعارب واأللدعاء بني أفراد اجملتمع اجلزائري كالرسائل النصية والصور يف املنسبات العائلية االجتماعي مع 
 والدينية

  مواقع التواصل االجتماعي وتغري اهلوية اجلزائرية: -5-5
 الك العتبارهذيعترب موضوع اهلويةاالفرتاضية ومواعع التوالل االجتماعي من بني أهم القضااي اليت يطرحها الباحثني  و 

ا ما عدان حملددات اهلوية احلقيقية  وتعترب الصفحات الشخصية وشبكة االلدعاء اليت يقوم ذموضوع غامض نوعا ما ا
لق لفحته ه املواعع يكون مطالب خبذاملستخدم بتكوينها جوهر مواعع التوالل االجتماعي  فبعد التسجيل عرب ه

لى الشبكات ي يفصل البعض جتسيد هويته احلقيقية عذت العو ي التتنوع حسب طبيعة املوعع  فف الشخصية واليت
 .آخر ابنتحال الشخصيات أو خلق هوايت مزيفة الغراض خمتلفةجتاه إاالجتماعية  يتجيه البعض 

ن فهوية الفرد ختتلف يف ظل التفاعالت داخل اجملتمعات االفرتاضية  لتحل حملها اهلوية االفرتاضية  واليت عن طريقها يكو 
جملتمع االفرتاضي لك عائد خلصائص اذثر تفاعال ونشاطا  ومشاركة يف اجملتمع االفرتاضي عنه يف اجملتمع الواععي  و أك
ي يركز على التوالل الفكري وليس املظهري  ففي العامل االفرتاضي ختتفي خصائص احلضور الفيزايئي  وختتفي ذال

ورة عرف الفرد من خالل عنوانه الربيدي أو امسه املستعار  أي الصالعنالر الظاهرية كاللباس واللون واجلنس وغريها  وي
 .60الرمزية اليت يقدمها للغري ال تعكس يف أغلب االحيان هويته احلقيقة

ا ذضمن ه  ونيندجم ناجلزائري ستخدمنين مواعع التوالل االجتماعي فتحت منطا جديدا ومستحداث  جعلت املإ  
 ا اجملتمع ذالله هوايت افرتاضية عاملية  يعيشون هبا داخله ومما دفعهم لالنتماء اآليل هلاجملتمع االفرتاضي  ويتبنون من خ

الجتماعي للهوية ا ما يسمى ابلبناء اذوفتحت أمامهم اجملال لتشكيل هوايت جديدة ابلطرعة اليت يرغبنوها وحيددوهنا وه
الجتماعية مما ساهم ا مستوى العالعات اذحلقيقية  وكمما يؤثر على ممارسة هويته ا واالفرتاضية يف الفضاء السايربي  وه

رعمي غامضة  عنالر اهلوية اليت تتشكل عرب الفضاء ال  حيث تبقى يف اجملتمع اجلزائري لك يف التغري االجتماعيذ

                                                             
 .06 صالسابق املرجع امسهان كسرية  60
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ني اهلوية احلقيقة ق ببات للمستخدمني  مما يؤدي اىل لعوبة التطذومستوايت عرض الو  كمفهوم ميزج بني الشخصية
 .تج متععدة من الشخصياذ فرتاضية مما يؤدي اىل مناواال
 مواقع التواصل االجتماعي والتغري القيمي يف اجلزائر: -5-6

يث تتجلى يف ح حتتل القيم أمهية كبرية يف اجملتمع اإلنساين ابعتباره أحد العوامل األساسية اليت تكون سلوك الفرد 
تمع ي يعد ظاهرة أخالعية لكل جمذحتقق التضامن االجتماعي وال اليت  جمموعة من الوظائف األخالعية واالجتماعية

 .جديدةانساين  ولعل ظهور مواعع التوالل االجتماعي يف اجلزائر أدى اىل تشكيل عيم وآراء اجتماعية 
ه أن لن كل من يتأمل التطورات اليت طالت احلياة االجتماعية يف اجلزائر بفعل التكنولوجيا احلديثة لالتصال  ال بد إ  

تمعية  واليت تعترب ا التغري ألبح يهدد متانة القيم اجملاعية للمجتمع اجلزائري  وهذيالحظ التغري الكبري يف القيم االجتم
هم مع واععهم ا على أمناط السلوك الصادرة عنهم يف تفاعلذ  وعد انعكس هاللحمة اليت تربط اجلزائريني ببعضهم البعض

اجملتمع  تشكيل وإعادة تشكيل البنيات القيمية ألفراديف  تساهموالل االجتماعي احلقيقي  فقد ألبحت مواعع الت
شرت بينهم مظاهر وانت مهال واجباهتم االجتماعية إمما أكسبتهم بعض القيم السلبية كانعزاهلم عن الواعع  و   اجلزائري

الفردفية بدل  وسامهت يف تعزيز القيمية  الغش واخلداع والنفاق واالحتيال  واملادية يف العالعات االجتماعية واالنتهاز 
  اىل تفكك أفراده أدى ذلكيف ثقافة اجملتمع اجلزائري مما  ا مهماصر نذي ميثل عالقيم االجتماعية وعيم العمل اجلماعي ال

يف  الكسل واخلمول وسهلت هلم الدخول مواعع التوالل االجتماعي وسبب هلم إدمان غرتاب ابإلهم ابلوحدة و شعور و 
كتساب وتعزيز عيم اجيابية  كقيم التضامن االجتماعي يف األزمات  إإال أننها ساعدهتم على   ات غري شرعيةعالع

  .وأاتحت هلم فرلة التعبري حبرية  وارتفع لديهم مستوى الروح الوطنية وحب الوطن
 مواقع التواصل االجتماعي والتغري األسري يف اجلزائر: -5-7
تماعي الرئيسي حيث أهنا الوحدة االجتماعية الوحيدة يف اجملتمع البشري اليت تتداخل مع تعترب األسرة النظام االج  

االنظمة األخرى  فاألسرة هي املسؤولة عن عملية التنشئة االجتماعية من خالل الثقافة وكافة األنشطة احليوية األخرى 
ا االتصال األسرة اجلزائرية بدورها بتكنولوجي ولقد أتثرتي مييزه عن ابعي الكائنات احلية األخرى  ذا الذلالنسان وه
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واملعلومات بداية من التلفزيون ولوال اىل االنرتنت ومواعع التوالل االجتماعي  اليت زادت من حدة العزلة االجتماعية  
 .61والفردانية بني أفراد األسرة الواحدة

  كما أن ة اجلزائريةر األس داخل  ه اتم يف التواللأدى اىل انقطاع شب يف اجلزائر إن ظهور ما يعرف ابجملتمع االفرتاضي
ا فقط بل اخلطر املادي ذليس ه  بني أفرادهاعلل من فرص التفاعل اجلزائرية  اعتحام االنرتنت  للحياة األسرية والعائلية

 يضا عد مسها  حيث ألبحت مضطرة ألجياد مصادر أخرى غري مألوفة من أجل احلصول على الوسائل التكنولوجيةأ
هاب اىل خلق مصادر ذو الأ وتسديد الفواتري  مثل عمالة األطفال اليت ألبحت منتشرة بصورة كبرية يف اجملتمع اجلزائري 

ة اجلزائرية ا مما خلق علق ادى االسر ذأخرى كاألعمال االضافية اليت يقوم هبا األولياء انهيك عن الوظائف الرئيسية  وه
ة خطر مستقبلي يهدد حياة األسرة  ويؤثر على كيفية تلبية حاجياهتا األساسي اذيعترب ه ذا  َبشأن امتالك الوسائل

 .62والتخلي عن بعضها مقابل احلاجات التكنولوجية
األسرة أم اجملتمع األسرة السليمة يف اجملتمع السليم  فنقطة البدء لاللالح النفسي واالجتماعي أن ومن منطلق 

ون ح األسرة  ويف ظل متغريات العوملة ووسائل االتصال والقرية الكونية تكللمجتمعات وخلق الشخصية القوية هو إلال
أمام  ج االنساين املعالر  وجيب عليها أن التطلق العنان وترتك اجملال مفتوحوذ الثقافة األسرية زادا ال غىن عنه لكل النم

كثرية  فاللباس فراد وسد حاجياهتم الوسائل االتصال وحمتوايهتا املغرية  فاألسرة غري عادرة يف التحكم يف رغبات األ
  .واألكل والكالم واخلدمات ألبحت كلها مرتبطة بوسائل االتصال

 : نتائج الدراسة -6
ستطاعت مواعع التوالل االجتماعي أن حتتل حيزا كبريا يف اجملتمع اجلزائري  وسامهت يف إحداث تغريات مسته ا    

أو منظومة العالعات     أو النظام الثقايف والقيميينظام األسر الء على مستوى سوا  وظائفهو  اميع نظم البناء االجتماعي
 ستنا اىل االنتائج التالية:درااالجتماعية   النظام السياسي واالعتصادي  وعد توللنا يف 

                                                             
 .228مليكة بن علي مرجع سابق  ص 61
 .222نفس املرجع ص 62
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ى الفرد ونية لدلك بروز ثقافة إلكرت ذحتول اجملتمع اجلزائري من جمتمع عدمي اىل جمتمع إلكرتوين حديث  مسامها ب  -
وغريت   ةأمناط جديدة من السلوكيات والقيم االجتماعياجلزائري  فألبحت الشبكات اإللكرتونية هي اليت تكون لديه 

 .وحياته اليومية  وعالعاته االجتماعية واألسرية منط معيشته

لحت وسيلة أ لعبت مواعع التوالل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول القضااي السياسية  حيث -
لك األفكار من أجل التغيري  وأسقط ت   وسامهت يف خلق احلراكفعالة يف التغيري السياسي للتوالل السياسي وأداة

القدمية على أن الشعب اجلزائري غري مبال يقضاايه الكربى  واستطاع تغري النظام من خالل هذه املواعع  وعد حتول اىل 
طراز األول  وأهنارت أمامه احلواجز التقليدية للسلطة السياسية  وهذا ما أكده مارد سياسي ميلك وعيا سياسي من ال

دية ونفوذها تقلص حضور األحزاب السياسية التقليو  احلراك اجلزائري الذي أهبر العامل  ويرز يف الساحة  عادة إفرتاضيون
.  

مية  اليت كانت سائدة .الجتماعية القدظهور منظومة عالعات اجتماعية أفرتاضية حلت كبديل ملنظومة العالعات ا  -
ارب ظهور منط جديد للتوالل االجتماعي مع األهل واألعو  يف اجملتمع اجلزائري عيل ظهور مواعع التوالل االجتماعي 

 .واأللدعاء بني أفراد اجملتمع اجلزائري كالرسائل النصية والصور يف املنسبات العائلية والدينية

 ديدة بناء عالعات جاىلدى أدة مل تكن موجودة أمام األفراد يف املاضي القريب  حيث بروز جماالت اتصال جدي  -
 .لك بتكوين عالعات خارج اجملتمع احمللي والعريبذوتوسيع شبكة العالعات االجتماعية و  

يقضون ا وعملت على عزهلم فألبحو   أدى استخدام مواعع التوالل االجتماعي اىل تقليل احلوار بني أفراد األسرة -
 .وعتا أطول فيها وال يبالون يف معظم األحيان على املشاكل اليت تتخبط فيها األسرة  

سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف زايدة نسبة إدمان األنرتنت يف اجملتمع اجلزائري  مما أدى اىل تفكك األسرة   -
 .التوالل االجتماعي  ي كان يقضيه املستخدم مع األسرة استبدل مبواعع إبستخدامذفالوعت ال
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لك ذو   استخدام مواعع التوالل االجتماعي  سبب ضغوط نفسية واجتماعية وإعتصادية للعديد من األسر اجلزائرية - 
ها مما تقدمه من أمناط استهالكية ثقافية أو مادية  رغم أختالفو من خالل رغبة الكثري من أفرادها مواكبة العامل الغريب 

 .وعيميه وثقافتهزائري مع مقومات اجملتمع اجل

ية حيث جعلت من العامل عرية لغرية حتكمها القيم املادية واالستهالك  عملت على القضاء على خصولية كل جمتمع -
  .والفردانية وابلتايل تقضي على اهلوية الوطنية 

ن خالل سيل من لك مذو  سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف الرتويج للنزعة االستهالكية يف اجملتمع اجلزائري   -
يث مع دخول االعالن ح بية وتثري الغرائز ذوهي ملئة ابألساليب االغرائية واجلا  اإلعالانت التجارية والرسائل الفجائية

الرعمي يف اجلزائر بدأت مرحلة جديدة تصيب اجملتمع  وانتقل مستوى املعيشة من البحث عن االساسيات اىل البحث 
عتناء السلع النفيسة واملالبس الفاخرة والعطور الغالية  والبناءات الفخمة  واألاثث والسيارات لك إبذو  عن الكماليات 

وألبح اجملتمع اجلزائري خال من اإلبداع الفكري  والعمل اليدوي   الفارهة املعروضة على وسائط االتصال احلديثة
  .ه أحد مصادر الطاعة أو احلرب أو التكنولوجيا ا النوع من اجملتمعات غالبا ما يكون مصدر تغري ذوالنتاج املثمر وه

مواعع التوالل االجتماعي سهلت الولول اىل العالعات الغري شرعية يف اجملتمع اجلزائري  وظهور ما يعرف ابإلابحية  -
ت هناك نواد ه الشبكات  وأليحذاإللكرتونية حيث يتم تبادل الصور والفيديوات اإلابحية حبرية اتمة عن طريق ه

وظهور   وسامهت يف نشر اجلنس والعنف واإلجرام واألبتزاز ودعارة األطفال  ابحية تنشر أعماهلا بشكبة الويب العامليةإ
أنواع أخرى من اجلرائم األلكرتونية كظاهرة التنمر  والسرعة والتحايل وهي  تعمل على توسيع مساحة الغرائز يف بنية 

  .حية أو املعنوية أو األخالعيةات الطبيعة الرو ذالشخصية على حساب القيم 
 خامتة :

حاولنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة معاجلة دور مواعع التوالل االجتماعي يف إحداث التغري االجتماعي يف     
وى منظومة العالعات على مستو  السلوكيات السياسيةو  والتغري األسري  قيم االجتماعيةاجملتمع اجلزائري  على مستوى ال

نظرا ملا حتتله هذه الوسائط االتصالية من مكانة يف احداث التغري و بصفة التغري ضرورة اجتماعية هلا أكثر   تماعيةاالج
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من عامل وأسلوب  لكن عصر اإلتصاالت عد إنتصر هلذه الوسائط اجلماهريية  اذ جيعل منها البعض املتهم األول يف 
  .لناعة التغيريو التأثري واإلعناع والغرس الثقايف

ط من من النمط التقليدي ذي التعامالت اليومية العادية  اىلإبنتقال اجملتمع اجلزائري  تعجلإن وسائط االتصال عد 
رعة  املسافات  بني اميع البلدان والقارات  فاسحا بذلك اجملال اىل السو  اجملتمع اإللكرتوين الذي تتكسر أمامه احلواجز

ة  وهذا ما وامليادين دون التفكري الواعي جملرايت وحيثيات هذه التغريات البعيديف حدوث التغيري يف خمتلف اجملاالت 
جيعلنا نضع املة من التوليات اليت نراها ضرورية  واليت ال بد منها  حيث يتسىن من خالهلا للفرد اجلزائري التخلص 

ون اتبعة له ال هو نب اإلجيابية  وتك  وجعلها أداة يف يده يستعملها فيما خيص اجلوامن حتمية وسائل االتصال احلديثة
 اتبعا هلا وفيما يلي أهم املقرتحات والتوليات :

السعي اىل تشكيل ثقافة إجيابية فيما خيص استخدام وسائط االتصال  واستغالهلا االستغالل األمثل  وتدعيم دورها  -
 .يف جمال التوالل االجتماعي

لوجيا املعلومات من اآلاثر االجيابية والسلبية اليت تنتج عن تكنو ة للتوعية تفعيل دور املؤسسات التعليمية واإلعالمي   -
 .واالتصاالت احلديثة  وخالة وسائل التوالل االجتماعي

 .ضرورة الرعابة والتوجيه األسري الستعمال األبناء ملواعع التوالل االجتماعي -
ل وإلدار عوانني تضبط استعماهلا خالة يف ظضرورة تقنني استخدام هذه الوسائط من طرف اهليئات الولية    -

 تنامي اجلرائم األلكرتونية واإلبتزاز ابإلضافة اىل املتابعة القضائية ملرتكيب هذه اجلرائم 
السعي اجلاد من طرف السلطات الولية يف حجب املواعع اإلابحية  وحماربة الصفحات اليت تدعو اىل الفتنة والتفرعة  -

  .ت ما يسمى حرية الرأي والتعبري وتنشر خطاب الكراهية حت
ستجدة ضرورة ختصيص مراكز لألحباث وتشجيع البحوث االجتماعية واإلعالمية والرتبوية  اليت تتوىل رلد الظواهر امل -

اعي  التقدم التكنولوجي  وتشخيص التأثريات املتبادلة تلك الظواهر وعنالر البناء االجتمو  املصاحبة للتغري االجتماعي
 .استها على األفراد  وتقدمي احللول ملواجهة آاثرها  وانعك
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تناعش فيها أحدث التطورات واملستجدات والتغريات الناجتة عن وسائط االتصال  ضرورة عقد مؤمترات وندوات علمية  -
تلف امليادين  خموحتديد السبل لالستفادة  منها يف  املتعددة وانعكاساهتا على البنائ االجتماعي يف اجلزائروالوطن العريب

 .واجملاالت وترشيد استخدامها من طرف اميع الشرائح والفئات
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Abstract: 

The media is one of the most important institutions that work to achieve the semantic, cognitive, 

cultural and social values of the society. The media present information, culture, guidance and 

entertainment as well as form the semantic meaning of the events and issues that they present 

within the priorities that must be discussed and passed on to society according to their respective 

interests. The importance of the subject is illustrated by a press message that seeks to produce 

terms that have a deliberate connotation of a particular meaning vis-à-vis current public issues, 

develop beliefs about the real world and influence behavior and ways of disposition. The aim of 

the research is to uncover mechanisms that represent reality and build meaning in the media, 

represented by the terminology used in the press, which leads to an increase in the number of 

terms. This research found that it is possible to identify the most important mechanisms that can 

be used in the formulation of terms used in the press, as follows: derivation, translation, metaphor, 

sculpture and installation, Arabization, revival.  

Keywords: terminology, terminology building mechanisms, press, Iraqi newspapers 

 
 

  املستخلص :
تعّد وسائل اإلعالم من أهّم املؤسسات اليت تعمل على حتقيق التشكيل الداليل واملعريف والثقايف والقيمي للمجتمع، إذ 
ليت اتقّدم وسائل اإلعالم اليوم املعلومة والثقافة والتوجيه والرتفيه فضال عن تشكيل املعىن الداليل لألحداث والقضااي 

تضح أمهية املوضوع و ت سب اهتمامه واتتصاهه.تطرحها ضمن األولوايت اليت جيب مناقشتها ومتريرها للمجتمع كل حب
الرسالة الصحفية اليت تسعى إىل إنتاج مصطلحات حتمل دالالت متعمدة ملعىن معني إزاء املسائل العامة الراهنة  من

عن  آليات متّثل  الكشفويهدف البحث إىل  وتنمي املعتقدات عن العامل احلقيقي وتؤثر يف السلوك وطرق التصرف.
 عدد األلفا  صطلحات املتداولة يف الصحافة واليت تؤدي إىل زايدة يفالواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابمل

 حتديد اهم اآلليات اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات امكانية تبني وتوهل هذا البحث املصطلحية.
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تمام املتلقي ، اهأسهمت الكتابة الصحفية يف توسيع اللغة وإنتاج مصطلحات إعالمية متداولة  تكون حمور  مدخل :
ويقود عملية إنتاج املعىن جهات معينة وبصورة متعمدة وواعية من منتج املصطلح إذ يستعملها بكل حرية للتعبري عن 

ن عقل املتلقي  ع–يف اخلمسينيات والستينيات يف القرن املاضي –فبعد أن كان الفهم السائد الوقائع واألحداث ، 
)التطعيم ( وجعل املشاهد مييز بني اإلعالم الناجح واألعالم الفاشل وان يقدر  كاللوح األملس ، فكانت األجندة هي

مجال اإلعالم اجليد ، هذا املفهوم تطور يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي إىل توجيه أسئلة )أيديولوجية 
و حماكاة فية على أّّنا جمّرد نقل للواقع أ(لإلعالم ، بدال من األسئلة القيمية ، و مل يُعد من املمكن فهم الرسالة الصح

له، بل مقاربتها بوهفها متثيالً للواقع وإعادة بناء له، وقد تكون أداة يف يد نظام احلكم تعرب عن سياسته وتتوىل  الدفاع 
افية حعنه والدعوة اليه ، ، كما وتقوم اللغة على استعمال الرموز )مصطلحات ( وبذلك تسربت تعبريات إىل اللغة الص

بصياغات اجملاز والنحت أو الرتمجة أو ... وحتولت فيما بعد إىل مصطلحات لكثرة التكرار والحنصار معناها يف اجتاه 
واحد  ويشاع تداوهلا  مثال : ")ذر الرماد يف العيون ( و )وضع  املسألة على بساط البحث (،و )ال جديد حتت 

ال تعبريات مصطلحية تنطوي على املعىن وهو  جوهر االتصال والبد وما هي أ(1)الشمس( و)ساد األمن يف البالد (" 
 .  أن يتفق متكلمو لغة ما على معاين كلماهتا واال فان االتصال بينهم يصبح مستحيال أحياان

 األول :االطار املنهجي للبحث     : وراحمل
تكمن مشكلة البحث يف حماولة التعرف على اليات بناء املصطلحات يف الصحافة وال سيما  أوال :مشكلة البحث : 

، ولغرض تغطية هذه املشكلة أببعادها كلها وضعت التساؤالت االتية اليت يسعى البحث لإلجابة عنها املتداولة فيها 
 وكااليت :

 .الصحفي(ما الذي نعنيه ابملصطلحات املتداولة يف اجملال اإلعالمي أو ) -1

 ما آليات متّثل الواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابملصطلحات املتداولة يف الصحافة  -2
 . أنواع املصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله ما هي -3

                                                             
 94،ص  2008ايسيسكو( ، –( عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،اللغة العربية والعوملة   ) السعودية : منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  1



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:73-92 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 76 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 الصحافة العراقية يف املصطلحات املتداولة يفالواقع وبناء املعىن،   ابَليات متّثل:يهتم هذا البحث  البحث أمهيةاثنيا:  
فالرسالة الصحفية تسعى إىل إنتاج مصطلحات حتمل دالالت متعمدة ملعىن معني إزاء املسائل العامة الراهنة وتنمي 

 ، عىن للمصطلحاتتنشئ وتوسع وتستبدل وتثبت املو املعتقدات عن العامل احلقيقي وتؤثر يف السلوك وطرق التصرف ، 
تكمن األمهية النظرية ألي حبث كان ابجلدوى العلمية للظاهرة قيد الدراسة واليت تفصح ما سيضيفه الباحث من عليه و 

معلومات جديدة وتعميمات تشكل اكرب وأوسع ّّما هي عليه اآلن اذ تتحدد القيمة النظرية للبحث يف بيان حدود 
ومن هنا أتيت أمهية هذا البحث يف جدة موضوعه وحداثته إذ تفتقر املكتبة العربية (2)األهالة واحلداثة واجلدة واالبتكار

بعامة واملكتبة العراقية خباهة إىل الدراسات اإلعالمية اليت تسلط الضوء على  املصطلحات املتداولة يف األعالم واليت 
  .تعكس واقع البلد وظروفه السياسية واألمنية والعسكرية 

 األهداف االتية :ق يحتقتسعى الدراسة إىل  : لبحثأهداف ااثلثا : 

 التعرف على مفهوم املصطلحات املتداولة يف اجملال اإلعالمي أو )الصحفي(. -1

الكشف عن آليات متّثل الواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابملصطلحات املتداولة يف الصحافة  -2
 املصطلحية.واليت تؤدي إىل زايدة يف عدد األلفا  

 لتعرف على أنواع املصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله ا -4

: تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوهفية و اليت تستهدف تصوير وحتليل وتقومي ودراسة منهج البحث  -رابعا 
 موعة من األحداث أو جمموعة من األوضاعاحلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جم

وذلك هبدف احلصول على معلومات كافية ودقيقة عنها ،دون الدتول يف أسباهبا أو التحكم  فيها وذلك بغض النظر 
اذ إن الدراسات الوهفية ال تتضمن ابلضرورة فروضا سببية ختضع  -عن وجود أو عدم وجود فروض حمددة مسبقا

 .لالتتبار والدراسة

 

                                                             
،  2011 (عبد اللطيف بن محود النافع وآترون ، دليل كتابة تطط رسائل املاجستري والدكتوراه ، )السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ( 2

 . 9ص 
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 خل حول املصطلح ، داللة ومفهوما  مداوال : الثاين :االطار النظري للبحث: وراحمل

" يف هدر اإلسالم وحىت ّناية القرن الثالث اهلجري استفادت اللغة العربية كثرياً من : (Term)معىن املصطلح  . أ
ياة العربية  العريب وأدتل على احل األلفا  واملعاين اجلديدة واتتالط العرب بغريهم من األمم املتحضرة، ّما رقى العقل

ولقد بذل العرب جهداً كبرياً يف وضع  (3)كثرياً من املستحداثت، واتسعت دائرة الثقافة العربية من الثقافات األجنبية "
سنة الشريفة، ورد معىن املصطلح  يف القرآن الكرمي والاملصطلح بعد أن اتسعت العلوم، وتنوعت الفنون وتقدمت احلياة، و 

فنجد يف هذه املادة األفعال: َهَلَح، َهُلَح َتَصاحلَ، َهاحلَ، واملصادر: ُهْلح، هالح، ومصاحلة، وإهالح، واستصالح  "
املصطلح مصدر ميمي للفعل )اهطلح( من ،  (4)، واملشتقات : هاِلح، وهليح، وُمْصلح، وهلحاء، ومْصلحة." 

،ويف لسان (6).  "كما تدل على االتفاق " (5)حتّدد أبّّنا ضّد الفساد مادة َهُلَح وداللة هذه الكلمة يف املعاجم العربية 
لم، وهاحلوا واهلحوا وتصاحلوا واّهاحلوا..."  يعرف ترباء و (7)العرب : "الصُّلح: تصاحل القوم بينهم، والصُّلح : السِّ

نطقة قف، أو قضية، أو حدث، أو ماإلعالم املصطلح أبنه: " كلمة، أو مجلة مرّكزة، منحوتة بدقة، تعرّب عن حالة، أو مو 
جغرافية، أو فرتة زمنية، أو فئة معينة، وذلك إلبراز معلومة، أو طمس أترى، أو كسب موقف دويل، أو إقليمي، أو 
تغيري اجتاهات وميول معينة، لدى شعب، أو أمة معينة، أو هناعة هورة منطية، أو سلب إرادة اآلترين والسيطرة عليها، 

أما أحدث تعريف للمصطلح املتداول يف .(8)م، ويكون ذلك مبا يتوافق مع مصاحل هانع املصطلح " أو تكوين رأي عا
، أو الوحدة املصطلحية (terme)اجملال اإلعالمي أو )الصحفي( ، والذي ال يغفل البنية، وضوابطه كثرية، فاملصطلح 

(terminological unit)  من كلمات متعددة )مصطلح هو "كل وحدة مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط( أو
مركب(وتسمى مفهومًا حمدًدا بشكل وحيد الوجهة، داتل ميدان ما، وغالًبا ما يُدعى ابلوحدة املصطلحية يف أحباث 

، وترتبط دراسة املصطلح ابلبيئة اليت نشا فيها ارتباطا وثيقا ، وان للجغرافيا دورا أساسيا يف تشكيل    (9)علم املصطلح"

                                                             
 20، ص 5200( موالي علي بوتامت ، مصطلحات النقد السيماءوي االشكالية واالهول واالمتداد )دمشق : منشورات احتاد الكتاب العرب (  3
 07ص:1995حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح)القاهرة: مكتبة غريب (  ( 4
 565م، مادة هلح ،ص:1990، 1، ج1اجلوهري ، الصحاح اتج اللغة وهحاح العربية،) بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية ( ط ( 5
، ، حرف األلف، 1997، 1دار الكتب اجلامعية،هيئة األحباث والرّتمجة ابلدار (  طعريب، ،) بريوت :–األداء القاموسي العريب الشامل عريب  ( 6

 .48ص:
 ،  مادة)هلح(.1995ابن منظور، معجم لسان العرب)بريوت : دار هادر للطباعة والنشر ( ( 7
 /  http://alwatan.syحبث على املوقع االلكرتوين  ، ( حسن. م. يوسف ، حرب املصطلحات ،  8
 63، ،ص 2003الرتمجة والتعريب )القاهرة  :مكتبة اآلداب( ،   إميان السعيد جالل، املصطلح عند رفاعة الطهطاوي بني ( 9
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ه والثقافية فاملصطلح كيان لساين يشحن مبعان تتقيد ابألطر الثقافية للمجموعة اللساين اليت تستعملمعامله الداللية 
ة ولذلك فهو عالمة دالة على اترخيها حيمل يف طياته جتربتها الثقافية وإجنازها احلضاري ما جيعله يعرب عن تصوهية ثقافي

ية إىل اللية تعرب عن مفهوم الزمن والتطور من مرحلة اترخيمتيز جمموعة لسانية عن غريها  فاملصطلحات هلا شحنات د
 ،(10)أترى فوضع  األمساء واستقرارها يف الذاكرة 

  آليات صياغة املصطلحات يف الصحافة ب . 

ري أن ظهور الرموز أو العالمات اللغوية وغ: داللة املصطلحات املتداولة يف الصحافة ومستوى ادراك اجلمهور  أوال
اللغوية ساهم كثريا يف ترقية ثقافة األنسان وحضارته إذ اعتربت وسيلة للتواهل بني أفراد اجملتمع ، واهبح مفهوم العالمة 

اهتا ياللغوية شهادة على ارتقاء األنسان من جهة ودليل على النسق الثقايف الذي متارس من تالله كل مجاعة إنسانية ح
يدرسان العالقة بني العالمة واألشياء اليت تدل عليها فهو" العلم الذي وعليه فان الداللة واإلشارة (11)من جهة أترى( 

يعىن بدراسة الدالالت األلسنية وعلى األتص اجلانب املعنوي من هذه الدالالت أي املدلول و يدرس من ثالثة جوانب 
ف يت يقيمها املدلول مع األشياء اليت يومئ اليها او يعرب عنها )املفاهيم والعواط، اجلانب األول يتمثل يف العالقات ال

ومعطيات العامل اخلارجي(واجلانب الثاين يتمثل يف العالقات اليت يقيمها املدلول مع غريه من املدلوالت عرب احملور النظمي 
 منها املدلوالت .  السمات األساسية اليت تتكونواحملور االستبدايل واجلانب الثالث يتمثل يف العالقات اليت تنشا بني

(فهي أنظمة (languagesوان أي نظام من اإلشارات بغض النظر عن مادته أو حدوده ومن ضمنها )اللغة (  (12)
العناهر األساسية هلذا النموذج الصاحل لكل من علم اللغة  ( وقد نظم ابرث(systems of meaningمن املعاين 

 وللعلوم اليت تقوم على أساسه حتت أربعة فقرات وهي كااليت :

 (.parole( و احلديث الفعلي )(Langueنظام األعراف اللغوية  -1
 (signified(واملشار اليها و املدلول )signifierاملشري أو الدال ) -2
 syntagm)املنظومة ) النظام والعناهر اليت تشكل -3
 (.connotation(واملعىن املتضمن أو اإلضايف )denotationاملعىن الظاهر أو الداللة ) -4

                                                             

 146-143ص 2013امليساوي، ،املصطلح اللساين واتسيس املفهوم، )الرابط،دار االمان منشورات االتتالف (،تليفة  10
 258،ص 2010االتتالف :الدار العربية للعلوم انشرون ( ( فيصل االمحر ، معجم السيميائيات )بريوت :دار11
 24،ص1986( فاروق ابو زيد ،مدتل اىل علم الصحافة ، مدتل اىل علم الصحافة )القاهرة :دار الكتب (12
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ويف دراسات النص الصحفي املتعلقة بوسائل األعالم فأّنا هتتم )ابملشري واملشار اليه (أو الدال واملدلول واملعىن الظاهر 
املتلقي أيتذ يف اعتباره أن داللة املصطلح أو العبارة ال تتضح إال اذا كانت ومن الضروري ان   (13) واملعىن الضمين( .

داللة املصطلح وحتدث يف حالة احلصول السياقي يف اجلملة أو عندما  )وعندها تتشكل مرتبطة مبواقف استخدامها ،
او ترتكب  تل يف إنتاج النصتوضع األلفا  داتل اجلمل ، ميكن ان نسمي هذا اجلانب من الداللة ابملدلولية لكوّنا تد

مع دالالت أترى فاملدلولية تتولد ّما يسمى ابملستوى الوظيفي للمعىن الذي يظهر يف اجلوانب الصوتية والصرفية 
وان نظام (14)والنحوية للغة .يساعد هذا املستوى من البحث الداليل يف فهم العديد من األليات اليت حتكم لغة اإلعالم 

الل اقرتانه املتكرر برسائل تاهة تتضمن إشارة معينة تصبح مرتبطة ابلضرورة مع الشيء املشار الدالئل يرتسخ من ت
واملصطلحات وسيلة للتعامل ونقل "(15)اليه حمولة هبذا الشكل الطابع العشوائي هلذا اللقاء اللغوي إىل ضرورة معيارية 

معناه –ا املتلقي ين حمددة متميزة يعنيها املتحدث ويفهمهالفكر بني املؤثر واملتلقي . وتؤدي الرموز الصوتية اللغوية معا
اتفاق الطرفني على استخدام هذه الرموز للتعبري عن الدالالت املقصودة .ولقد "ميز سوسري بني اللغة والكالم ،)فاللغة 

االستعمال خيتلف  ك( حتكمها بنيتها وقواعدها النحوية واشتقاقاهتا . أما )الكالم ( فهو يعين استعمال الفرد للغة وذل
عمل اليت هلا دور كبري يف حياة الناس، وهي توابستعمال املصطلحات املتداولة يف الصحافة و  (16)من شخص آلتر" 

على تنظيم التواهل بني الناس، يف شىت ميادين النظم والعمل، ألن املفاهيم ترسخ يف األذهان حبسب املصطلحات 
 (17)املتفق عليها لدى الناس . 

فت وجدت اللغة بوجود األنسان وولدت بوالدته وبه عر املصطلحات املتداولة يف الصحافة اثنيا : اَليات صياغة 
فاملصطلحات املتداولة يف الصحافة، تتطور وتتقدم  " (18)فاللغة تنمو وتتوالد وميوت بعضها ويندثر ويستجد ويزدهر "

أهحاهبا عن طريق اخلربة واملمارسة، واألكيد أن هوغ املصطلحات واملفاهيم مرتبط  وإمكاانتوتنمو حبسب قدرات 
ارتباطًا وثيقًا بقوانني تفكري املفكرين والنقاد والكتاب الصحفيني. واملفردات واملصطلحات واحدة من هذه القوانني، 

هياغات بعناية يف املانشيتات و  والعمل على استحداث طرائق وآليات جديدة وجاهزة جتاه األحداث أعدت من قبلهم

                                                             

 93-92، ص، 2003نظرايت االتصال،ترمجة اديب تضور )سورية: املكتبة االعالمية ( ( ارماندا ماتيالر وميشيلية ماتيالر ،13
   203ص 2002)القاهرة : مطابع جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ( ( حممود تليل ، حممد منصور هيبة ، انتاج اللغة االعالمية يف النصوص االعالمية ، 14

 181،ص 1989(فرايل املهنا ،تقنيات االقناع يف االعالم اجلماهريي )دمشق  : دار طالس (15
 84،ص 2009البنيات القيمية يف املنطقة العربية ) الدار املتوسطية للنشر :مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم (( عبد الرمحن عزي ،االعالم وتفكك 16
 78، ص  2009( حممود مشال حسن ، سايكولوجية تطاب الفضائيات )بغداد : كتاب الصباح الثقايف ( 17
18)The czambride encyclopedia of language(,cambride :university press) ,1987,p.284. 
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صحافة ما هي ويرى الشميمري ان املصطلحات املتداولة يف ال. تدرك أسرار الولوج يف العقل اجلماعي وكيفية التأثري فيه 
 إال )مصطلحات إعالمية( متر مبراحل  للتصنيع والنحت ، وهلا دورة حياة  متر مبراحل متعددة ، وذلك على النحو االيت:

طيط : ويف هذه املرحلة يكون اهتمام هانع املصطلح منصباً على حتديد أهداف املصطلح ، والتأثري املطلوب . التخ1
 من ورائه ، وتكوين هورة ذهنية ملا جيب أن يكون عليه .

 . اإلعداد : مجع مكوانت املصطلح وحتديد أبعاده ، وارتباطاته .2

ويته لمة واحدة ، أو مجلة خمتصرة، أبقل عدد ّمكن من الكلمات ، وتس. البناء والتسوية : بناء املصطلح وتركيبه يف ك3
 من أي عيوب قد تسبب تشويشاً على املعىن أو الفهم أو التأثري .

 . اإلعالن والنشر : تسويق املصطلح عرب وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة4

ما توفره وسائل التكنولوجيا احلديثة من تسهيل النتشار الرسالة الصحفية ومن مث اتساع رقعة التواهل ( 19) واملرئية.
 (20)االجتماعي 

 Played) وتبنيه واستعماله .فمصطلحفيني والكتاب واملثقفني وغريهم ،. التبين: قبول املصطلح من الصح5
around) (21)رف( ستعمل من الصحفيني مبعىن تلميحا  )أساء التصتعين ابللغة النجليزية )لعب جولة( أحياان جند ي 

. االستقرار : انتشار استعمال املصطلح بني اجلمهور يف منطقة ما ، وتداوله بينهم ، حيث يبلغ أقصى استقراره بتبين 6
صى ما قأفراد اجلمهور غري املتخصصني للمصطلح ، واستعماله ، وتكراره ، للتعبري به عن فهمهم وإدراكهم ، وهذا أ

 يتمناه هانع املصطلح .

. األفول والغروب : لكل مصطلح مساحة زمنية حييا فيها ، تقصر أو تطول مث يقل استخدامه ، أو االستغناء عنه 7
ابلكلية ، النتهاء هالحيته ، أو تغري ظروفه ، أو رفضه من اجلمهور ، وامتناعهم عن استعماله ، أو وفود مصطلح آتر 

هناك مصطلحات مل يعد يتم تداوهلا من الصحفيني ولكن أحياان يتم عرضها للتداول مرة أترى إذ إن   (22)جديد .
بعد أن ظهرت يف تقرير إتباري قدمي بعض الشيء مت الرجوع اليه حلاجة ما فقد تظهر التعقيدات اليت تنشا عن وجود 

                                                             

 94ص2010  ، فهد بن عبد الرمحن الشميمري ، الرتبية االعالمية )الرايض : مكتبة امللك فهد الوطنية( ( 19
 178،ص 2016( منية عبيدي ، التحليل النقدي للخطاب )عمان : دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع (20
 40،ص2006مجة مفيد الديك )وزارة اخلرجيةاالمريكية:مكتب االعالم اخلارجي( ديربا بوتر، ،دليل الصحافة املستقلة ،تر  ( ديربا بوتر ،21

 94فهد بن عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية ،مصدر سابق ، ص 22)
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املصطلحات مثال :  " ومن تلكة اليومية .ة والتداول يف الصحافتواهل ثقايف ولكن يبقى هذا املصطلح قاباًل لالستعاد
مصطلح )جريدة( اليت كانت شائعة لعشرات السنني مث بدأت ابالحنسار لصاحل مصطلح ) هحيفة ( بعد ذلك انتشرت 

ولذلك  (23)لفظة )جورانل (الفرنسية يف بعض الدول, غري أن ذلك املصطلح زال لتسود بدهلا مصطلح )الصحيفة (
طلحات ، حىت تكون مسميات أو رموزًا ألشياء أترى غري الذي أطلقت عليه، ولكنها فالصحفيون يولدون املص

 . وهذه املصطلحات يتم إنتاجها يفحددت ملسميات خمصوهة، مث تكتسب معاين إضافية أترى من االستعمال
ية " وهذه املؤسسات فاملؤسسات اإلعالمية ومنها الصحفية واليت ترتك بصماهتا يف األتبار واملقاالت وبقية الفنون الصح

ليست نظاما مستقال بذاته ومغلقا على ما ميلكه من عناهر داتلية إّنا منفتحة على العامل اخلارجي وحتوالته وتتموقع 
ضمن منظومة إعالمية وقد أتتذ موقفا معارضا أو مكمال لوسائل إعالم أترى ولصحافييها عالقات مع بقية الصحافيني 

 (24) ومواقف وتتباين وتكون هلا تبعات على استعمال املصطلح ضمن سياقات املنتج "قد تتوحد حول أحداث وقضااي
"ومير املصطلح يف مسالك تكوينه ابملراحل اآلتية : املرحلة احلدسية واملرحلة التصورية واملرحلة املفهومية الداللية واملرحلة 

من حلظة  ة يف بنية التكوين املفهومي للمصطلحاملصطلحية املعجمية واملرحلة السياقية اخلاهة ،وهي مراحل مسرتسل
وعلى ذلك  (25)ميالده الذهنية اىل تسميته املعجمية وجمال استعماله وهذا ما ميكن تسميته )األثر املعنوي للمصطلح(

 توضيح الية العمل و ميكن حتديد اهم اآلليات اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة 
 اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة 

ابعتباره من أهم اآلليات اليت تفرزها الّلغة لسّد حاجيات مستعمليها من تالل تكاثر موادها  االشتقاق : -1
ذ، فإّن اللغة املأت وتوالد ألفاظها، ّمّا جيعلها قادرة على مواجهة املفهومات املستحدثة، واألفكار اجلديدة. وضمن هذا

العربية مبا تتميز به من طواعية اشتقاقية وما توفره من مرونة توليدية وميكن القول اإلشارة إىل بعض حمّددات االشتقاق  
كما هي يف عرف اللغويني. فلقد عرفه السيوطي أبنه:)أتذ هيغة من هيغة أترى مع اتفاقهما معىن ومادة أهلية 

زع ة على معىن األهل بزايدة مفيدة ألجلهما اتتلفا حروفا أو هيئة وعند الشريف اجلرجاين:)نوهيئة تركيب لتدّل ابألتري 
مثال : مصطلح )اجلدلية( فهو نعت )للجديل( (26) لفظ من آتر بشرط مناسبتها معىن وتركيبا ومغايرهتما يف الصيغة

                                                             

 221،ص 2013( هادي حسن محودي ،االعالم العريب التنمية اللغوية واملوضوعية )بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون (23
ريب العدد االول ع( نصر الدين العياضي، االتصال والسيميائيات : اسرتاتيجية بناء املعىن ،جملة حبثية حمكمة تعىن بشؤون االتصال والتنمية يف اجملال ال24

 18، ص 2010بريوت ،دار النهضة العربية ، تشرين االول 
 220(تليفة امليساوي ،املصطلح اللساين واتسيس املفهوم ،مصدر سابق،ص 25

/اتريخ الدتول  %/http://www.nizwa.comاملصطلح النقدي عند عبد هللا الغذامي حبث علمي منشور على املوقع االلكرتوين االيت ( 26
29/7/2017 
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اءات الدينية لح األشد التصاقا يف اإلحيومصطلح )األيديولوجيا( الذي يشري إىل مصطلح العريب )املذهبية( وهو املصط
 (27)ولذلك يفضل استعمال مصطلح )األيديولوجيا( يف التداول الصحفي ألنه مستساغ من قبل القراء

الرتمجة : قد يلجا منتج الرسالة الصحفية اىل ترمجة املصطلحات من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية مثال :  -2
(أو يقال  (public opinionالتعبري املصطلحي )الراي العام ( وهو تركيب حمدث يف العربية واهله يف اإلجنليزية 

( throw dust in the eyeاللغتني الفرنسية واالجنليزية ،) فالن يفعل هذا )ذرا للرماد يف العيون (، وهو تعبري من
إن الرتمجة احلرفية اليوم تستعمل يف  (28) (to kill the timeوانتقل التعبري االهطالحي )قتل الوقت (إىل العربية )

أيضا تصدر  والصحافة العربية (29) توليد حاجة العربية من األلفا  العامة بواسطة الصحافة ووسائل اإلعالم تاهة ،
 Theمصطلحات إىل اللغة اإلجنليزية فهي مصطلحات ذات مدلول ثقايف عريب، مثال : االنتفاضة الفسلطينية 

Palestinian Intifada .(30) والعلوج والربقع والنقاب والصالة والزكاة والقصيدة وغريها الكثري 
اجملاز: )هو اللفظ املتواضع على استعماله او املستعمل يف غري ما وضع له اوالً يف االهطالح الذي به املخاطبة  -3

طرا ،فاجملاز طريقة من طرق لتوليد املصطلحات يف النظام اللغوي ليوائم كل التحوالت والتغريات اليت تملا بينهما من التعلق 
ث ان غوية او النفسية او االجتماعية الثقافية وذلك خبلق مصطلحات جديدة ما تلبعلى بنية اجملتمع فيعرب عن حاجاته الل

ويستعني الصحفيون هبذه الوسيلة إلثراء اللغة نفسها بنفسها (31)تصبح حمل تعارف واهطالح بني افراد اجملتمع اللغوي(
ستعمال لغة الصحافة يف ا كما اجتهتوفق وحدات معامجية تستوعب دالالت جديدة بعيدة عن الدالالت األهلية "  

 املصطلحات يف اجتاه الوضع اجملازي عن طريق توليد اهطالحات جمازية للتعبري عن املعاين تاهة مثل :
ان مؤلفا من ك ) كويقصد بذل–اجتمع املؤمتر على هعيد الوزارة أي السالح الكايف لضرب العدو  ،–ة القوة الضارب
السوق السوداء ،توتر العالقات والضحك على )(32)أي )السوقة وعامة الناس( –الشارع يناهر فالان وزارة الدولة (

 (33)الذقون( ويتم تداوهلا حسب مدة زمنية حمددة 

                                                             

 45،ص1994(  هللا عبد بن الكرمي عبد مؤسسات:  تونس) النقدي املصطلح ، املسدي السالم عبد( 27
 249ص  2014، مدتل اىل علم اللغة )عمان :االردن :دار املسرية ( ( براهيم تليل 28
29) S. ADACI : La Néologie journalistique : Analyse des néologismes de la presse , Uni. 

Mentouri, 2008 ترمجة حسيب الياس حديد ، االستحداث الصحفي: مصدر الكرتوين سابق 
 54،ص2010سويد  ،االزدواج يف العنوان الصحفي ،) دولة االمارات العربية املتحدة:دار اخلليج (  مانيا(. مانيا سويد ، 30
 233ص2001(  العرب الكتاب احتاد منشورات:دمشق) الداللة علم  ،  اجلليل عبد منقور( 31
 193، ص   2006( انشرون مكتبة: لبنان)اللغوي االعالم ،علم العزيز شرف عبد( 32
 81ص 2010يناير/كانون الثاين/  1(،78، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،جملة جممع اللغة العربية االردين )العدد ( رفعت هزمي 33
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الّنحت هو أن تعمد إىل كلمتني أو ثالث، أو إىل مجلة فتؤّلف من بعض حروفها كلمة النحت والرتكيب :  -4
لداللة ما أُتذت منه ويف اجملال الصحفي يعمد الصحفيون إىل استعمال  الّنحت جديدة تكون داللتها موافقة 

( وقد شاع فيها منذ منتصف القرن العشرين، Acronymاالستهاليل، فهو مصطلح ملا ُيسّمى يف لغات الغرب )
مث ازداد استعماله يف العقود األترية ازدايداً كبرياً. واملراد به حنت لفٍظ مصوغ من جمموع احلروف اليت ُيستهل هبا عدد 

ت حويف املصطلحات املتداولة يف الصحافة فان الن(34)ليحّل حمّلها يف االستعمال..  -ال يقل عن ثالثة–من األلفا  
يشبه االتتزال إىل حد كبري ..ويتفق مع االجتاهات العاملية يف اتتصار الكلمات واجلمل . فهو اقرب إىل أن يكون 
)شعاراً لغوايً( فنجد مثل ذلك يف املصطلحات  السياسية واالجتماعية املتداولة يف الصحافة مثل )اليونسكو (  وهي 

 ,United Nations Educationalالعلم والثقافة (: مصطلح خمتصر ملنظمة )األمم املتحدة للرتبية و 
Scientific and Cultural Organization  ( أو ما يعرف اتتصارًاUNESCO ومصطلح )

تجارة للعبارة الدالة على "االتفاقية العامة للتعريفات وال األوىل (، يتكون من األحرف اإلنكليزية  (GATT)اجلات( 
General Agreement on Tariffs and Trad)() ( ومصطلح )الفيفا (: FIFA يتكون من ،

 Fédération Internationale : )األحرف الفرنسية األوىل للعبارة الدالة على ) االحتاد الدويل لكرة القدم 
de Football Association   ومصطلح )الفيتو ( ولقد لقي النحت االستهاليل قبوال لدى منتج الرسالة

لة الواضحة بني املنحوت االستهالالصحفية  . ولعّل  فأسم حركة  "يل وما يتضّمنه من داللة موحية.مرّد ذلك إىل الصِّ
ليكون ركيزة املقاومة لالحتالل اإلسرائيلي يف  )محاس( )من: حركة املقاومة اإلسالمية( مرتبط ابحلماسة لإلسالم

فلسطني، واسم منّظمة "أمل" )من: أفواج املقاومة اللبنانية( أُريد به بعث األمل لدى الطائفة الّشيعّية يف لبنان لنيل 
  (35)حقوقها اليت كانت حمرومة منها" 

اح وتعريب عراب وهو اإلابنة واإلفصالتعريب و االقرتاض : يف نظر بعض الدارسني االقرتاض هو التعريب واأل -5
االسم األعجمي إن تتفوه العرب على منهاجه واالقتباس عام بني اللغات ال تستغين عنه أي لغة ما دام العلم مشاعا 

ويف (36)واملسميات وتفرضها مجلة من العوامل التارخيية واجلغرافية واحلضارية.  بني األمم فال بد إن تزداد معه املصطلحات
اإلشكالية ذاهتا، فإنَّ هناك العديَد من املصطلحات اإلعالمية األجنبية اليت متت ترمجتها بشكل حريف من غري مراعاة 

 حبسب السياق الثقايف واللغوي العريب فاإلعالم العريب يقوم ابستهالك مصطلحات جاهزة من )توطني املصطلح( قضية
فية ائل اإلعالمية الغربية إىل العربية من دون تفريغها من تلفيتها الثقااإلعالم الغريب؛ عن طريق عملية ترمجة الرس

                                                             

 81رفعت هزمي ، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،مصدر سابق ، ص (34
 105( رفعت هزمي ، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،جملة مصدر سابق، ص35
 226،  ص2،ط 1988، اللغة العربية والتعريب يف العصر احلديث)عمان االردن : جممع اللغة العربية االردين ( ،( عبد الكرمي تليفة 36
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واحلضارية لتناسب اجلمهور احمللي. )وهناك كثري من الصحف قد تصصت مساحات منها وبشكل يومي لنصوص 
 يف إثراء الفكر يبمرتمجه من الصحف الغربية واهبح ذلك اباب اثبتاً  وليست املشكلة يف الرتمجة فلتالقح األفكار دور إجيا

اإلنساين .ولكن املشكلة تكمن يف نقل املصطلحات على عواهنها دون الرجوع إىل مدى أتثري ذلك يف القارئ . 
وأهبحت متداولة دون النظر إىل هذه املصطلحات ابّنا ال متت إىل الواقع بصلة أو ال تعطي املعىن الدقيق يف الثقافة 

  (37)العربية اإلسالمية 
طلح )املنظمة اإلرهابية (على تسمية حزب هللا طوال السنوات اليت سبقت التحرير،)وهو ما أسفر عنه واطالق مص

( ومن املالحظ أنه رغم ظهور ٢٠٠٠يف العام  -عدا مزارع شبعا-انسحاب الكيان الصهيوين من اجلنوب اللبناين 
ات اإلعالم العربية مل تطلق مصطلح )اجلماع ، إال أنَّ وسائل”داعش”و ” مجاعات إسالمية أترى يف املنطقة "كالقاعدة

؛ من املصطلحات اليت حياول الغرب وعن طريق وسائل اإلعالم  (38)اإلرهابية( لوهف هذه اجلماعات املتشددة فكرايا
الناطقة ابلعربية واملرتبطة به يعمل على تسويق املصطلحات والقيم الوطنية اليت تقوم وسائل اإلعالم تلك إبفراغها من 

 موّنا الوطين وتقدميها على أّنا مصطلحات تتعلق بفئة من الناس أو ببقعة جغرافية حمددة .مض

اإلحياء "ابتعاث اللفظ القدمي وحماكاة املعىن العلمي املوروث مبعىن علمي حديث  يقصد آبليةاإلحياء :  -6
وعادة ما يلجأ الصحفيون إىل هذه اخلصيصة إحياء للرتاث العلمي، فأحيوا املصطلحات العلمية القدمية (39) يضاهيه".

الصاحلة ألن تكون مفاهيم حداثية  عن طريق )ابتعاث الّلفظ القدمي وحماكاة معناه العلمي املوروث، مبعىن علمي حديث 
زمع إحياؤه من عطى املعاهر. وذلك إبفراغ لفظ املصطلح امليضاهيه أي احلفر يف الرتاث واستثمار مفرداته مبا يوافق امل

محولته االهطالحية املتعارف عليها، وإعادة شحنه ابلدالالت اجلديدة. مع االبتعاد عن استعمال املصطلح املتوفر القدمي 
(40) 
اها نيتم إنتاج املصطلحات املستحدثة يف ظروف حمددة وال ميكن فهم معو  (41)املصطلحات املستحدثة :  -7

الدقيق إال ضمن السياق واملعىن احملدد الذي وجدت فيه ، ويتم تداوهلا كمصطلحات ذات النطق العريب لكلمات أجنبية 

                                                             

( عالء اخلطيب ، اتثري املصطلحات االعالمية الغربية على اخلطاب االعالمي العريب ، مقالة منشورة على املوقع االلكرتوين االيت    37
http://www.alnoor.se/default.asp      19 /8/2007  

، امامة مصطفى اللواتية ، هراع املصطلحات االعالمية ظاهراتن يف فضاء االعالم العريب  ، على املوقع االلكرتوين االيت ا ( 38
http://sharqgharb.net 08, املسار اإلعالمي .. رؤى وآفاق |  8/لعدد January 2016  25/6/217اتريخ الدتول 

 59( موالي علي بوتامت ، مصطلحات النقد السيماءوي االشكالية واالهول واالمتداد ،مصدر سابق، ص39
 ( املصطلح النقدي عند عبد هللا الغذامي ،حبث علمي ، موقع الكرتوين سابق 40
 248، ص 1982( ابراهيم السامرائي ، العربية يف مواجهة العصر )بغداد : دار اجلاحظ( 41
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 (42)يف الصحف 
ة العربية ألّنا لقد استثمر منتج الرسالة الصحفية اللغ: شروط بناء املصطلحات املتداولة يف الصحافة   الثالث وراحمل

من أغىن لغات العامل ابملصطلحات وهلا القدرة على النمو من الروافد والطرائق اليت تغذيها ، وهذا يعين أّنا لغة مفتوحة 
لغوي وتوليد وأحياء لللتواهل الدائم ،ومتثل وسائل اإلعالم وابألتص الصحافة املكتوبة ركيزة أساسية يف إجناح التحرك ا

مصطلحات توحي معاٍن جديدة  يتم تبادهلا أبوسع نطاق وان هذه الوسائل اإلعالمية عامل مهم يف عملية منو وانتشار 
املعلومات واملعرفة وأهداف ضمنية أترى لصاحل منتج الرسالة الصحفية. مع مراعاة" تقدير مالبسات كل مصطلح 

 (43)، وموسيقية احلروف وتفة الصيغ على السمع " ومدى احلاجة اليه ، وسهولة اللفظ 
 وقد اشرتط الشميمري عند هياغة املصطلحات اإلعالمية املتداولة يف الصحافة  عدة شروط ، منها :

 الدقة يف الداللة . -أ 

 القصر . -ب 

 الوضوح  -ج 

 (44) املفاهيم . وما يدل عليه منويشرتط عند بناء املصطلحات يف جمال اللغة الصحفية املطابقة بني املصطلح  -ت 
ومن مث سينظر "القراء للمصطلحات غري املألوفة بصفتها حاجزاً بينهم وبني الكاتب اذا مل يفهموا املعىن الدقيق للمصطلح 
،فمن احملتمل يتوقعوا أن يبقى بقية السرد هعب الفهم وعندما حيتاج إىل استعمال مصطلحات علمية أو غري معروفة 

ويف هذا املقام   (45)لرسالة الصحفية جيب عليه أن يعرفها للقارئ ولكن ليس ابلضرورة أن يكون تعريفاً موحداً يف كتابة ا
البد من ذكر اتتالف املواقف جتاه املصطلحات املتداولة يف الصحافة إذ ختتلف هذه املواقف وفقاً ملعايري كثرية ومتنوعة، 

 (46)حد مواقف عدة ، وذلك على النحو االيت :ولذلك ميكن أن يواجه املصطلح اإلعالمي الوا

 . موقف الداعم واملعزّز ، وهو موقف هانع املصطلح الذي قام بتصنيعه وحنته، واملستفيد من ورائه .1

                                                             

م ،ص 1998ه ،  1418( جابر قميحة ،اثر وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية ،) مؤسسة املدينة للصحافة : دار العلم جبدة ( 42
91 
 74( جابر قميحة ،اثر وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية ، مصدر سابق، ص 43
 92عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية مصدر سابق ،ص ( فهد بن44

45) Angela j.Maniak- report writing –( new York : adivision of the mcgraw-hill companies) 1999 
.p.31   ، 

 95( فهد بن عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية ، مصدر سابق ، ص46



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:73-92 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 86 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 . موقف التبين واالستخدام املطلق .2

 . موقف التقبل مع التحفظ .3

 . موقف الرفض على اإلطالق من دون بدائل .4

 بتصنيع مصطلح مضاد والعمل على نشره . . موقف الرد العملي5

ودتول القوات األمريكة للعراق وتغيري النظام السياسي يف العراق  2003فقد شاعت مصطلحات بعد أحداث 
مصطلحات تداوهلا أفراد اجملتمع يف حياهتم اليومية ارتبطت ابلظروف اليت عاشها العراق يف تلك احلقبة مثال : )سيارة 

 جماميع دينية تكفر كل من ال يتوافق مع أفكارهم السلفية ( )القتل على اهلوية: وهو أن يُقتل ون ()مفخخة ( )التكفريي
امليليشيات: رغم ان هذا املصطلح موجود سابقا أال انه  الشخص حسب الداللة الطائفية المسه أو مكان أقامته. ()

صفية الذين يوشون بشخص ما إىل جهة مسلحة هبدف تالعالسة(: تعين األفراد  ازدهر وارتبط ابالغتياالت والرعب ( )
ـ )ورقة(: وهي مفردة تعين  ظاهرة أهبحت جزءا من احلياة االجتماعية والسياسية. ))عمليات اخلطف هذا الشخص.

. ةالرسالة اليت يرتكها اإلرهابيون على الدار أو قربه أو على السيارة وتنذر هاحب البيت أو السيارة بتنفيذ ما يف الرسال
وقد تداولت  (47)ويف أحوال كثرية ترفق رهاهة مع الرسالة لتعين أن املوت مصري أهل الدار اذا مل ينفذوا املطلوب منهم. 

مثل هذه املصطلحات يف الصحافة للحصول على ثقة القارئ هدف ألي هحفي ،إذ هناك من الصحفيني من يرون 
تم تداوهلا وجهات القراء وتاهة اذا مت تقبل املصطلحات اليت ييف انفسهم القدرة على تشكيل هذه الثقة لتتماشى مع ت

 .يف الصحافة يف احلياة اليومية 

افرز االحتاد ( ) الصباح والزمان و املطلب الثالث : الدراسة التحليلية للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية
ن حيث تعبريها ودالالهتا عن مخسة انواع م 2003املسح التحليلي للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية بعد 

 رئيسة ، ومتثل هذه االنواع املعىن الذي تبغي هذه الصحف تثبيته عند اجلمهور ،اذ تقوم ببنائه بطريقة هتدف اىل تكوين
 هورة ذهنية عند املتلقي عن هذا املصطلح وما يدل عليه من معىن، واجلداول االتية تبني ذلك .

 

                                                             

ردات شاعت يف العراق بعد االحتالل على املوقع االلكرتوين االيت (سفيان اخلزرجي ،  مصطلحات ومف47
http://www.alnoor.se/research.asp  30/7/2017اتريخ الدتول 

http://www.alnoor.se/research.asp
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 لحات املتداولة يف الصحف العراقية حسب تعبريها ودالالهتا( تصنيف املصط 1جدول ) 

املصطلحات املتداولة حسب  ت
 تعبريها ودالالهتا

 املرتبة النسبة % التكرار

 االوىل 71.3 16980 مصطلحات تعرب عن وهف حالة 1
 الثانية 19.7 4701 مصطلحات تعرب عن فئة 2
مصطلحات تعرب عن شخصية  3

 احلدث
 الثالثة 7.8 1852

مصطلحات تعرب عن فرتة زمنية  5
 مرتبطة حبدث

 الرابعة  1.2 292

  100 23825 اجملموع 
والبالغ  2003( عن اربعة انواع من الداللة والتعبري للمصطلحات اليت تداولتها الصحف العراقية بعد  1اظهر اجلدول )

التحليلي هلذه املصطلحات من حيث الداللة والتعبري عن ( مصطلحا اذ افرز املسح 23825جمموع تكراراهتا االمجايل )
بفارق كبري عن االنواع الثالثة االترى ، فقد حلت  %71.3تصدر فئة املصطلحات اليت تعرب عن وهف حالة بنسبة 
مث فئة املصطلحات اليت تعرب عن شخصية احلدث  % 19.7فئة املصطلحات اليت تعرب عن فئة ابملرتبة الثانية بنسبة 

 ، فيما جاءت فئة املصطلحات اليت تعرب عن فرتة زمنية مرتبطة حبدث ابملرتبة الرابعة بنسبة % 7.8ملرتبة الثالثة بنسبة اب
1.2% . 

ان هذه  2003وتبني هذه املؤشرات االحصائية يف التوزيع النسيب للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية بعد 
ر ابلدرجة االوىل على املصطلحات اليت  تصف حالة بسبب تعدد احلاالت الصحف ركزت يف بناء املعىن عند اجلمهو 

واملواقف والقضااي املطروحة يف الساحة السياسية اذ حتتاج تلك املرحلة اىل الرتكيز يف الوهف وترسيخ هذا الوهف يف 
سياسية او عسكرية  تذهن اجلمهور ، يف حني ركزت على وهف اجلماعات اليت متيزت هبا تلك املرحلة واليت مثلت فئا

او امنية ، فيما ركزت بدرجة اقل على املصطلحات اليت تعرب عن شخصية احلدث ، اما املصطلحات اليت تعرب عن فرتة 
، واجلداول االتية تبني تصنيف املصطلحات من حيث املضمون على  %1.2زمنية فقد مثلت نسبة بسيطة جدا بلغت 
 عند اجلمهور .وفق ما تدل عليه من معىن تروم بناءه 
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  حسب الداللة والتعبري 2003املصطلحات السياسية املتداولة يف الصحف العراقية بعد 

 ( تصنيف املصطلحات السياسية على وفق تعبريها ودالالهتا 2جدول )  

 

ّمثلة بصحف الدراسة  2003افرزت عملية املسح التحليلي للمصطلحات السياسية املتداولة يف الصحف العراقية بعد 
تكرارا ، توزعت على اربع تصنيفات حاولت (  11676( مصطلحا وبواقع ) 120) الصباح ، الزمان ، االحتاد ( عن )

عن وهف  بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت عربتن هذا التصنيف عند اجلمهور ، فق الصحف العراقية بناء معىن ع
( تكرارا ،بينما بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت تعرب عن فئة  7207( مصطلحا سياسيا وبواقع )  70حالة ) 

( تكرارا ، فيما بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت تعرب شخصية احلدث  2876يا وبواقع )( مصطلحا سياس 34)
( تكرارا ، اما املصطلحات اليت تدل على فرتة زمنية مرتبطة حبدث فقد كان عددها  1516( مصطلحا وبواقع )  14) 

املعىن  املصطلحات مصنفة على وفق( تكرارا ، واجلداول االتية تبني التوزيع النسيب هلذه  77مصطلحني وبواقع ) 
 والداللة الذي تروم ان تبنيه عند اجلمهور .

املصطلحات السياسية املتداولة  ت
 حسب تعبريها ودالالهتا

 املرتبة النسبة % لتكرارا

 االوىل 61.7 7207 مصطلحات تعرب عن وصف حالة 1

 الثانية 24.6 2876 مصطلحات تعرب عن فئة 2

مصطلحات تعرب عن شخصية  3
 احلدث 

 الثالثة 13 1516

مصطلحات تعرب عن فرتة زمنية  4
 مرتبطة حبدث

 الرابعة 0.7 77

  11676 100%  
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 االستنتاجات
 

ة ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة قوامها اللغ لعمللاَلية  هناك إنتوهل البحث  . 1 
لحات ن يكون ذا إملام كبري ابملسائل املتصلة ابملصط، واالصحفي يف إنتاج الرسالة الصحفية على عاتقه  اةوهي أد

اليت ميكن  واهم اآلليات .وهذا ما ميكن إن نطلق عليه )املهين الذي ميلك أدواته( ،ومعانيها وما تثريه من إشكاليات 
االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة وذلك على النحو االيت : :االشتقاق ،الرتمجة ،اجملاز 

 ،النحت والرتكيب ،التعريب ،اإلحياء.
 تداول يف اجملال اإلعالمي أو )الصحفي( ، والذي ال يغفل البنية،ملصطلح املالبحث إىل تعريف خيص ا . توهل 2

هو "كل وحدة مؤلفة من كلمة  (terminological unit)، أو الوحدة املصطلحية (terme)فاملصطلح 
)مصطلح بسيط( أو من كلمات متعددة )مصطلح مركب(وتسمى مفهومًا حمدًدا بشكل وحيد الوجهة، داتل ميدان 

لمة أو كواملصطلح املتداول يف الصحافة قد يكون  يُدعى ابلوحدة املصطلحية يف أحباث علم املصطلح   ما، وغالًبا ما
جمموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمية أو فنية يوجد مورواث أو مفرتضا ويستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم 

 .ويدل على أشياء مادية حمددة

يت : املصطلحات وهي كاالاملصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله من أنواع  هناك  إنتبني .  3
السيكولوجية  ألبعاداوالدينية ،واملصطلحات ذات  واالقتصادية ، السياسية ،واالجتماعية والسوقية ،والعلمية ، والرايضية ،

 . ،والربوتوكولية ،ومصطلحات احلرب
Footnote: 
1- ) 'ebd al'ezyz bn 'ethman altwyjry ,allghh al'erbyh wal'ewlmh   ( als'ewdyh : mnshwrat almnzmh alaslamyh lltrbyh 

wal'elwm walthqafh –aysyskw) , 2008  ,s94 

2- ) 'ebd alltyf bn hmwd alnaf'e wakhrwn , dlyl ktabh khtt rsa'el almajstyr waldktwrah , (als'ewdyh :jam'eh alemam 

mhmd bn s'ewd aleslamyh) 2011 , s 9 . 

3- ) mwlay 'ely bwkhatm , mstlhat alnqd alsyma'wy alashkalyh walaswl walamtdad (dmshq : mnshwrat athad alktab 

al'erb ) 2005 , s20 

4- ) mhmwd fhmy hjazy, alass allghwyh l'elm almstlh(alqahrh: mktbh ghryb ) 1995s:07 

5- ) aljwhry , alshah taj allghh wshah al'erbyh,( byrwt, lbnan: dar alktb al'elmyh ) t1, j1, 1990m, madh slh ,s:565 

6- ) alada' alqamwsy al'erby alshaml 'erby –'erby, ,( byrwt :dar alktb aljam'eyh,hy'eh alabhath waltrjmh baldar )  t1, 

1997, , hrf alalf, s:48. 

7- ) abn mnzwr, m'ejm lsan al'erb(byrwt : dar sadr lltba'eh walnshr )1995,  madh(slh). 

8- ) hsn. m. ywsf , hrb almstlhat , bhth 'ela almwq'e alalktrwny  , http://alwatan.sy/   

9- ) eyman als'eyd jlal, almstlh 'end rfa'eh althtawy byn  altrjmh walt'eryb (alqahrh  :mktbh aladab) , 2003, ,s 63 

10- khlyfh almysawy, ,almstlh allsany wtasys almfhwm, (alrbat,dar alaman mnshwrat alakhtlaf ),2013 s143-146 

11- ) fysl alahmr , m'ejm alsymya'eyat (byrwt :dar alakhtlaf :aldar al'erbyh ll'elwm nashrwn )2010 ,s258 
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12- ) farwq abw zyd ,mdkhl ala 'elm alshafh , mdkhl ala 'elm alshafh (alqahrh :dar alktb )1986,s24 

13- ) armanda matylar wmyshylyh matylar , nzryat alatsal,trjmh adyb khdwr (swryh: almktbh ala'elamyh )2003, , 

s92-93 

14- ) mhmwd khlyl , mhmd mnswr hybh , antaj allghh ala'elamyh fy alnsws ala'elamyh , (alqahrh : mtab'e jam'eh 

alqahrh llt'elym almftwh ) 2002 s203   

15- )fryal almhna ,tqnyat alaqna'e fy ala'elam aljmahyry (dmshq  : dar tlas )1989 ,s181 

16- ) 'ebd alrhmn 'ezy ,ala'elam wtfkk albnyat alqymyh fy almntqh al'erbyh ( aldar almtwstyh llnshr :m'essh mhmd 

bn rashd al mktwm )2009 ,s84 

17- ) mhmwd shmal hsn , saykwlwjyh khtab alfda'eyat (bghdad : ktab alsbah althqafy ) 2009 , s 78 

18- )The czambride encyclopedia of language(,cambride :university press) ,1987,p.284. 

19- ) , fhd bn 'ebd alrhmn alshmymry , altrbyh ala'elamyh (alryad : mktbh almlk fhd alwtnyh)   2010s94 

20- ) mnyh 'ebydy , althlyl alnqdy llkhtab ('eman : dar knwz alm'erfh llnshr waltwzy'e )2016 ,s178 

21- ) dybra bwtr , dybra bwtr, ,dlyl alshafh almstqlh ,trjmh mfyd aldyk (wzarh alkhrjyhalamrykyh:mktb ala'elam 

alkharjy) 2006,s40 

22- (  fhd bn 'ebd alrhmn alshmymry, altrbyh ala'elamyh ,msdr sabq , s94 

23- ) hady hsn hmwdy ,ala'elam al'erby altnmyh allghwyh walmwdw'eyh (byrwt :aldar al'erbyh ll'elwm nashrwn 

)2013 ,s221 

24- ) nsr aldyn al'eyady, alatsal walsymya'eyat : astratyjyh bna' alm'ena ,mjlh bhthyh mhkmh t'ena bsh'ewn alatsal 

waltnmyh fy almjal al'erby al'edd alawl byrwt ,dar alnhdh al'erbyh , tshryn alawl 2010 , s18 

25- )khlyfh almysawy ,almstlh allsany wtasys almfhwm ,msdr sabq,s 220 

26- ) almstlh alnqdy 'end 'ebd allh alghdamy bhth 'elmy mnshwr 'ela almwq'e alalktrwny alaty 

http://www.nizwa.com/% /tarykh aldkhwl 29/7/2017 

27- ) 'ebd alslam almsdy , almstlh alnqdy (twns : m'essat 'ebd alkrym bn 'ebd allh ) 1994,s45 

28- ) brahym khlyl , mdkhl ala 'elm allghh ('eman :alardn :dar almsyrh ) 2014  s249 

29- ) S. ADACI : La Néologie journalistique : Analyse des néologismes de la presse , Uni. Mentouri, 2008 trjmh hsyb 

alyas hdyd , alasthdath alshfy: msdr alktrwny sabq 

30- ). manya swyd , manya swyd  ,alazdwaj fy al'enwan alshfy ,( dwlh alamarat al'erbyh almthdh:dar alkhlyj ) 

2010,s54 

31- ) mnqwr 'ebd aljlyl  ,  'elm aldlalh (dmshq:mnshwrat athad alktab al'erb ) 2001s233 

32- ) 'ebd al'ezyz shrf ,'elm ala'elam allghwy(lbnan :mktbh nashrwn )2006  , s 193 

33- ) rf'et hzym , alnht fy al'erbyh qdyma whdytha ,mjlh mjm'e allghh al'erbyh alardny (al'edd 78),1 ynayr/kanwn 

althany/ 2010 s81 

34- ) rf'et hzym , alnht fy al'erbyh qdyma whdytha ,msdr sabq , s81 

35- ) rf'et hzym , alnht fy al'erbyh qdyma whdytha ,mjlh msdr sabq, s105 

36- ) 'ebd alkrym khlyfh , allghh al'erbyh walt'eryb fy al'esr alhdyth('eman alardn : mjm'e allghh al'erbyh alardny ) 

,1988 ,t2,  s226 

37- ) 'ela' alkhtyb , tathyr almstlhat ala'elamyh alghrbyh 'ela alkhtab ala'elamy al'erby , mqalh mnshwrh 'ela almwq'e 

alalktrwny alaty    http://www.alnoor.se/default.asp      19 /8/2007  

38- ) , amamh mstfa allwatyh , sra'e almstlhat ala'elamyh zahrtan fy fda' ala'elam al'erby  , 'ela almwq'e alalktrwny 

alaty a http://sharqgharb.net/l'edd 8, almsar ale'elamy .. r'ea wafaq |  08 January 2016 tarykh aldkhwl 25/6/217 

39- ) mwlay 'ely bwkhatm , mstlhat alnqd alsyma'wy alashkalyh walaswl walamtdad ,msdr sabq, s59 

40- ) almstlh alnqdy 'end 'ebd allh alghdamy ,bhth 'elmy , mwq'e alktrwny sabq  

41- ) abrahym alsamra'ey , al'erbyh fy mwajhh al'esr (bghdad : dar aljahz) 1982 , s248 

42- ) jabr qmyhh ,athr wsa'el ala'elam almqrw'h walmsmw'eh walmr'eyh fy allghh al'erbyh ,( m'essh almdynh llshafh 

: dar al'elm bjdh ) 1418 h , 1998m ,s 91 

43- ) jabr qmyhh ,athr wsa'el ala'elam almqrw'h walmsmw'eh walmr'eyh fy allghh al'erbyh , msdr sabq, s 74 

44- ) fhd bn 'ebd alrhmn alshmymry, altrbyh ala'elamyh msdr sabq ,s92 

45- ) Angela j.Maniak- report writing –( new York : adivision of the mcgraw-hill companies) 1999 .p.31  ,  

46- ) fhd bn 'ebd alrhmn alshmymry, altrbyh ala'elamyh , msdr sabq , s95 
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47- )sfyan alkhzrjy ,  mstlhat wmfrdat sha'et fy al'eraq b'ed alahtlal 'ela almwq'e alalktrwny alaty 

http://www.alnoor.se/research.asp tarykh 
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1- dybra bwtr , dybra bwtr, ,dlyl alshafh almstqlh ,trjmh mfyd aldyk (wzarh 

alkhrjyhalamrykyh:mktb ala'elam alkharjy) 2006,s40 
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'ela almwq'e alalktrwny alaty http://www.alnoor.se/portfolio.asp 17/11/2012 tarykh aldkhwl 

17/4/2017 

30- sfyan alkhzrjy ,  mstlhat wmfrdat sha'et fy al'eraq b'ed alahtlal 'ela almwq'e alalktrwny alaty 

http://www.alnoor.se/research.asp tarykh aldkhwl 30/7/2017 

 اجملالت   
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 الكتب ابللغة االنكليزية 
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Abstract: 

The study  aims to know the mental image of integrity commission among the Iraqi public and 

determine the nature of this image whether this image is (negative or positive),by considering this 

image plays an important role in the motivation of public towards these institutions, then access to 

an effective connection between the institutions and society, this study also aimed to know the 

sources of  configuration of this image among the public , as well as knowing the statistical 

differences upon this mental image of integrity commission among the individuals depending on 

variables of (gender, academic achievement, profession, age and residence area). 

  For   sake of  the aims of the   study  , researcher start to use the  surveying procedure while she 

used the  standard  as a tool of research   when  the researcher built a standard for the intellectual 

picture of the fairness corps  on the base of what was obtained from the theoretical study  . And 

take the awareness of previous studies which related to the same subject. the   scale consist of (43) 

items which is represent two  types positive and negative for the  three component of    intellectual 

picture  

(Behaviorism, emotionalism and cognitive) 

With three alternatives for answer (I agree, not sure, and not agree with). 

 Whereas   the   place of the study was Baghdad city where the people were asked to know the 

intellectual picture of fairness corps in their minds. The sample of study represent (500) persons 

of both sex whom had been chosen randomly from the two sides of Baghdad Al-karkh and Al-

Rusafa.  

The important results of this study which recognized by the researcher are   

1-There was a negative picture for the fairness corps in the mind of examined persons because 

they see that fairness corps affected by the political situation, government press, regional and 

international press when   operate is duties  

2-The examined persons believed that the religious factors, sectarian belongings and racial 

belongings had a great role in the work of fairness corps   

3-The greater parts of the examined persons see that the efforts of fairness corps are inactive to 

stop the corruptions. 

4-most of examined persons believed that the fairness corps involved with financial and 

managerial corruption activities and it had doubtful deals with corrupt persons   
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5-the examined persons believed that the fairness corps do not assist the fellow citizens in order to 

struggle the corruption and the corps do not pursue the services of government   establishment and 

discover   its failure  

Keywords: The image -- The institutions combating corruption – corruption- public - Integrity 

Commission  

 

 مستخلص البحث:

هتدف الدراسة إىل معرفة الصورة الذهنية هليئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي, وحتديد طبيعة هذه الصورة هل هي صورة )سلبية أم 
ال رة متارس دوراً كبرياً يف دافعية اجلمهور إزاء هذه املؤسسات, ومن مث الوصول إىل اتصال فعإجيابية(, وذلك ابعتبار إن هذه الصو 

بني املؤسسات واجملتمع، كما هدفت الدراسة أيضاً إىل معرفة مصادر تكوين هذه الصورة لدى اجلمهور فضاًل عن معرفة الفروق 
املهنة،و لعينة تبعًا ملتغريات )النوع االجتماعي، والتحصيل الدراسي، و اإلحصائية بشأن الصورة الذهنية هليأة النزاهة لدى أفراد ا

 العمر،و منطقة السكن( .
ة معتمدًة بناء مقياس خاص ابلصورة الذهنية هليأة النزاهعن طريق إبستعمال املنهج املسحي,  قمناوحتقيقاً ألهداف الدراسة       

على مقاييس الدراسات اليت تصب يف املوضوع نفسه, وتكون املقياس  على ما جاء يف الدراسة النظرية فضاًل عن االطالع
رفية(، فيها أن تكون متظمنة للمكوانت الثالثة للصورة الذهنية )السلوكية و العاطفية و املع مراعني ، ( فقرة سلبية وإجيابية43من)

 وبثالثة بدائل لإلجابة هي )اتفق، غري متأكد، ال اتفق( .
ل املكاين للدراسة فقد استهدفت الدراسة معرفة الصورة الذهنية هليأة النزاهة لدى مجهور مدينة بغداد، وقد أما عن اجملا       

  . ( مبحوٍث من كال اجلنسني اختريت ابلطريقة العشوائية من جانيب الكرخ والرصافة500بلغت عينة الدراسة )
 هنية هليأة النزاهة لدى مجهور مدينة بغداد هي:ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة هو أن الصورة الذ

وجود صورة ذهنية سلبية عن هيأة النزاهة إذ يرى املبحوثون أبهنا خاضعة اىل أتثريات الكتل و األحزاب السياسية و اىل الضغوط 
ات الطائفية و األنتماءات و االنتماءيعتقد املبحوثون أن العوامل الدينية احلكومية و اىل الضغوط االقليمية و الدولية يف اداء رقابتها.

يعتقد .يرى اجلزء االكرب من املبحوثني ان جهود هيأة النزاهة غري فاعلة يف مكافحة الفساد العرقية هلا دور يف عمل هيأة النزاهة .
يرى ني بقضااي الفساد.تورطغالبية املبحوثني أن هيأة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري و هلا صفقات مشبوهة مع امل

واطنني من و ال تتطلع اهليأة على اخلدمات املقدمة للم تتعاون مع املواطنني على مكافحة الفساد،املبحوثون أبن هيأة النزاهة ال 
 قبل مؤسسات الدولة و رصد املخالفات بشأهنا.

 هيأة النزاهة  –اجلمهور  –ساد الف –املؤسسات املكافحة للفساد  –الصورة الذهنية  :الكلمات املفتاحية 
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 املقدمة
ان عملية مكافحة الفساد عن طريق رصد ومتابعة مواطن اخللل يف مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واختاذ كل التدابري 
الالزمة للقضاء عليه او احلد من انتشاره امر يف غاية االمهية ملا يشكله الفساد من هتديد للدولة واجملتمع وما يلحقه من 

 اضرار جسيمة ابملواطن .
لتحقيق وظيفة اساسية تتحدد ابحملافظة على ثروات البلد وحماربة الفساد  2003عراق اسست هيئة النزاهة بعد عام ويف ال

ومسببيه ، ولكن املالحظ ان الفساد االداري واملايل يف العراق حقق ارقام قياسية طبقا لتقارير منظمات دولية يف مقدمتها 
مة حجم هيئة النزاهة واالمكاانت املتوفرة لديها من جهة وصدور الكثري من منظمة الشفافية العاملية على الرغم من ضخا

التشريعات اخلاصة مبكافحة الفساد من جهة اخرى ، وهذا يشري اىل وجود خلل يف عملية مكافحة الفساد  . ولذلك جاء 
مد عليها املواطن يف ادر اليت اعتهذا البحث ملعرفة صورة هيئة النزاهة بشكل منهجي ومعرفة العوامل اليت تقف ورائها واملص

 بنائها.
وقد انقسم البحث اىل ثالثة اجزاء كان االول االطار املنهجي وتضمن مشكلة البحث وامهيته واهدافه ومنهجه وعينته 
ة يوصدق االداة وثباهتا فضال عن الدراسات السابقة ، اما اجلزء الثاين فهو االطار النظري وتضمن عرض ملفهوم الصورة الذهن

وتعريفاهتا وكذلك صورة املؤسسة ، وخصص اجلزء الثالث من البحث لتحليل النتائج وتفسريها وتضمن نتائج املقياس فضال 
 عن اختبار الفرضيات . 

 
 اوال : االطار املنهجي للبحث 

 مشكلة البحث: .1
استقرارها ، له من خطر على امنها و يعد الفساد انتهاكًا ملبدأ النزاهة وأحد اهم التحدايت اليت تواجه اجملتمعات ملا يشك

فضال عن تقويضه مؤسسات الدولة والقيم الدميقراطية واالخالقية وحكم القانون ، حىت يصل االمر اىل انه يوظف االمكاانت 
 العامة وحيتمي هبا لالستمرار والتوسع .

ي يف جماالت سلبية على حياة الشعب العراقوان ما نشهده اليوم من فوضى يف ادارة الدولة العراقية وما يتبعه من أتثريات  
 2003احلياة كافة وال سيما االقتصادية منها ما هو اال دليل على صحة ما ورد يف تقارير منظمة الشفافية الدولية منذ عام 

 ملاليت اشارت اىل تصدر العراق نسب عالية جدا يف مؤشرات الفساد على مستوى العا  2016وحىت التقرير االخري لعام  
، على الرغم من أتسيس هيئة النزاهة العامة مبستوى عاٍل من الصالحيات الرقابية على اجهزة الدولة املختلفة وهذا يعين 

 فشل اهليئة يف حماربة الفساد واحلد من انتشاره .
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مل يتم قياس  لفسادومن الناحية االكادميية فان هيئة النزاهة كمؤسسة رقابية تناط هبا مهمة محاية الدولة ومؤسساهتا من ا
صورهتا بشكل علمي ومنهجي منظم ، لذلك جاء هذا البحث للتصدي ملشكلة مهمة من خالل التساؤل الرئيسي التايل 

 :) ما الصورة املتشكلة عن هيئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي؟ (.
 

 امهية البحث: .2
ـــ بنسب متفاوتمل يعد الفساد ظاهرة حملية ختتص بدولة دون اخرى ، فاغلب دول العا ـــ حىت مل تعاين من انتشار الفساد ـ ة ــ

ان العامل بدأ يرصد حملاربته امكاانت مادية وبشرية كبرية ، وان االمر أيخذ منحى اكثر امهية عند تناول صورة هيئة النزاهة يف 
اد ولديها السلطات عنية مبكافحة الفسالعراق ملا هلا من امهية كبرية يف حياة املواطن العراقي ابعتبارها املؤسسة الرمسية امل

 القانونية الالزمة لتحقيق ذلك ، فضال عن ارتفاع مؤشرات الفساد يف العراق بشكل كبري جدا.
كذلك فان ملوضوعات الصورة الذهنية امهية كبرية على املستويني العلمي والتطبيقي لكون الصورة هي اليت حتدد مواقف 

  سلوكياهتم جتاه كل ما حيي  هبم ، السيما اذا ارتبطت مبوضوعات هلا عالقة مباشرة يحياةواجتاهات وأفكار الناس وابلتايل
 االنسان ومصاحله مثل قضااي الفساد والطرق الرمسية يف التعامل معه ومكافحته.

غم من اهنا العامل ر والذي يزيد من امهية هذه الدراسة هو قلة الدراسات املعنية بصور املؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة على ال
األساسي لصالح االوضاع االجتماعية و السياسية واالقتصادية للبلد وسواد الرفاهية والشفافية يف اجملتمع ، وان هذه الدراسة 
ستوفر هليئة النزاهة خالصة ما حيمله املواطن العراقي من أفكار وآراء حول عملها ، ما يقدم هلا فرصة اإلستفادة من تلك 

  حتديد مواطن الضعف والقوة يف عملها وعالقتها مع اجلمهور والعمل من أجل تصحيحها أو تدعيمها وتعزيزها .النتائج يف
 

 اهداف البحث: .3
 يهدف هذا البحث اىل التوصل اىل جمموعة من النتائج املتعلقة مبوضوع البحث وكااليت :

 ة  لدى اجلمهور العراقي.معرفة طبيعة الصورة ) سلبية ام اجيابية( املتكونة عن هيئة النزاه .أ
 معرفة االسباب اليت ادت اىل تكوين تلك الصورة لدى اجلمهور العراقي. .ب
 ج. معرفة املصادر اليت اعتمد عليها اجلمهور العراقي يف استقاء تصوراته عن هيئة النزاهة. .ت

 فرضيات البحث : .4
 جتماعي .ة وفقا ملتغري النوع االال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاه .أ
 ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري العمر . .ب
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 ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري التحصيل الدراسي . .ت
 تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري املهنة  .ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف  .ث

 
    :عينته منهج البحث و  .5
( شخص يف مدينة 500مت االعتماد يف هذا البحث على املنهج املسحي عن طريق اعداد استمارة مقياس مت توزيعها على ) 

 دينة بغدادملعلى أساس جمموع السكان الكلي  الدراسةحساب عينة ممثلة جملتمع مت و ،  متعددة املراحلبغداد بطريقة العينة 
وفق ما جاء يف اسقاطات وزارة التخطي  ، اذ مت يف املرحلة االوىل اختيار قضائني من الكرخ وقضائني من الرصافة بشكل 

) بغداد ) ويف املرحلة الثانية مت اختيار منطقة من كل قضاء ابلطريقة العشوائية ايضا وظهرت لنا املناطق التاليةعشوائي ، 
ن قضاء مركز القضاء ع، واملنصور عن قضاء الكرخ و ،ومركز القضاء عن قضاء الصدر االوىل ،اجلديدة عن قضاء الرصافة 

بة وزارة التخطي  ، وابلنس اسقاطاتوقد مت مراعاة نسب الذكور واالانث يف العينات حسب ما جاء يف  ((،احملمودية 
 عند توزيع العينة . السكن ) ريف وحضر (لقضاء احملمودية اخذ ابالعتبار نوع 

 
 صدق االدارة وثباهتا : .6

يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات واملقاييس ، وقد مت عرض مقياس الدراسة على جمموعة من 
ذلك أن معظم ( وتبني من خالل  % 84,4احملكمني يف جمال االعالم وعلم النفس وقد حصل على نسبة اتفاق بلغت ) 

عبارات املقياس مالئمة ملوضوع البحث وحتمل صدقاً ظاهرايً جيداً . وبعد ذلك مت التأكد من ثبات املقياس بطريقة التجزئة 
( وهو معامل ثبات عاٍل ، مث مت اللجوء اىل  طريقة الفا كرونباخ 0.88النصفية اوال وقد بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة )

 ( و هو ثبات عاٍل ويعد املقياس متسقاً داخلياً .0.91د بلغ قيمة معامل ثبات املقياس )لالتساق الداخلي وق
 

 الدراسات السابقة: .7
مت الرجوع اىل عدد من الدراسات القريبة من موضوع يحثنا حسب معيار الدراسات اليت تناولت موضوع الصورة الذهنية 

 : ملؤسسات معنية مبراقبة الفساد ومكافحته ، وهي كاآليت
 (1) 2007دراسة حممد ابراهيم عبد هللا  .أ

                                                             

 )
رسالة  (دراسة مسحية النشطة العالقات العامة في هيئة النزاهة العامة،) قالفساد االداري في العراالعالقات العامة ومكافحة محمد ابراهيم عبد هللا، 1)

 . 2007امعه بغداد ج -كلية اإلعالم ماجستير غير منشورة 
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حتددت مشكلة الدراسة مبعرفة الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف خلق الوعي مبكافحة الفساد . وقد قام الباحث ابتباع 
صل اىل و املنهج املسحي عن طريق توزيع استمارة استبانة على االشخاص العاملني يف العالقات العامة يف هيئة النزاهة . وت

 جمموعة نتائج امهها : 
*غياب سرتاتيجية العالقات العامة يف مكافحة الفساد االداري ومن مثَّ انعدام سرتاتيجية االتصال لتحقيق الوعي العام 

 ابلنزاهة بسبب عدم اعتماد التخطي  االسرتاتيجي يف ادارة العالقات العامة . 
الساليب االتصالية يف نشاط العالقات العامة مع اجلمهور الداخلي و *وجود فروق معنوية يف مدى استعمال الوسائل وا

اخلارجي حيث تبني وجود ضعف يف استخدام االذاعة والتلفزيون واالحتفاالت واملعارض من اجل االتصال مع اجلمهور 
 الداخلي و اخلارجي .

قات العامة الرئيسية اليت دفعت ادارةالعال*عدم وجود كوادر متخصصه وانعدام التخصص الدقيق يف العمل من أَهم االسباب 
 لالستعانة جبهات استشارية خارجية العداد البحوث والدراسات. 

 
 (2) 2007الشمري علي جبار دراسة  .ب
تتلخص مشكلة البحث يف عدم وجود برامج علمية من شاهنا بناء صورة ذهنية اجيابية عن مؤسسات الدولة احلديثة     

ملسحي املنهج ااعتمد على عدة فرضيات رئيسة  ةاغيصب قد قام الباحثو   بشكل خاص ،بشكل عام وجملس النواب 
 إىل عدة نتائج أمهها : الختبارها وقد توصل 

عدم وجود فروق يف إجاابت املبحوثني بشان نوع السلطة اليت ميارسها جملس النواب على وفق متغريي اجلنس والفئة العمرية *
 املهنة والتحصيل الدراسي . يف حني توجد فروق وفق متغريي

وجود فروق يف إجاابت املبحوثني بشان معرفتهم الكتل النيابية يف جملس النواب , وقدرة جملس النواب على اختاذ القرارات *
الكفيلة ابعتباره ممثال حقيقيا للشعب العراقي ومتثيل جملس النواب لكل فئات الشعب العراقي على وفق متغريات اجلنس 

 لعمرية واملهنة وعدم وجود فروق وفق متغري التحصيل الدراسي .والفئة ا
عدم وجود فروق يف اجاابت املبحوثني بشان اسهام االخبار يف تشكيل تصورهم عن جملس النواب وقدرة اجمللس على *

نة والتحصيل هاصدار التشريعات اليت من شاهنا احلد من اعمال العنف العراق على وفق متغري اجلنس والفئة العمرية وامل
 الدراسي .

                                                             

ية االعالم ،جامعة علي جبار الشمري ،الصورة الذهنية لمجلس النواب لدى الجمهور العراقي ، مجلة الباحث االعالمي ،العدد الثالث ،كل (2)  
 2008،العدد الرابع،2007بغداد،
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عدم وجود فروق يف اجاابت املبحوثني بشان قدرة جملس النواب على القيام مبهامه الوطنية بوجود االحتالل على وفق *
 متغري الفئة العمرية ووجود فروق على وفق متغري اجلنس واملهنة والتحصيل الدراسي.

 
 (3) 2010ج. دراسة سامل جاسم العزاوي 

لدراسة يف التعرف على صورة جملس النواب لدى اجلمهور العراقي وقد اتبع الباحث جلمع معلوماته و بياانته تتجسد مشكلة ا
املنهج املسحي مستعينا مبقياس الصورة الذهنية كأداة رئيسة للدراسة ، فضال عن استخدامه أسلوب اجملموعات البؤرية كأداة 

و قد اختار الباحث اجلمهور العراقي يف عموم حمافظات القطر كمجال داعمة ومساعدة يف بناء مقياس الصورة الذهنية ، 
بشري للدراسة ، ولصعوبة إجراء الدراسة على اجملتمع أبكمله قام الباحث ابختيار عينة ممثلة عن هذا اجملتمع متمثلة  بست 

وقد مت اختيارها  اقية الثمانيَة عشرةَ حمافظات هي ) بغداد واالنبار والسليمانية واببل وذي قار والبصرة ( من احملافظات العر 
 على أساس جغرايف لتكون ممثلة للمجتمع العراقي .

 .وقد توصل الباحث اىل عدة نتائج امهها:
 ـ عدم رضا غالبية املبحوثني عن أداء جملس النواب واقتناعهم بضرورة تعديل براجمه.

 ة املطلوبة .ـ يتفق غالبية أفراد العينة على أّن جملس النواب فاقد للهيب
ـ يعتقد غالبية أفراد العينة أن أعضاء جملس النواب خيضعون لتأثريات رؤساء كتلهم النيابية كما أهنم خيضعون للضغوط 

 األمريكية وللضغوط احلكومية لذا فان غالبية املبحوثني ال يشعرون ابستقاللية جملس النواب العراقي .
ها ؤسسة مبنية على أساس طائفي وعرقي وابلتايل فان الكتل النيابية متثل كل منـ اعتقاد افراد العينة ابن جملس النواب م

 طائفة معينة من الشعب العراقي .
 ومن اهم التوصيات اليت توصل اليها الباحث تعديل برامج جملس النواب مبا يتفق ومصاحل اجلمهور ورغباته.

 (4) 2016د. دراسة مرتضى نوري الشديدي،
قد اعتمد  و ث يف الكشف عن الصورة الذهنية ملكاتب املفتشني العموميني لدى اجلمهور العراقي .تكمن مشكلة البح  

الباحث يف دراسته على املنهج املسحي ، عن طريق استمارة مقياس وزعت على عينة عمدية ، وقد توصل اىل جمموعة من 
 النتائج امهها:

ضع املكاتب وان الدور الرقايب ملكاتب املفتشني العموميني خي يرى املبحوثون ان العالقات الشخصية تؤثر على أداء-1
 لألمزجة الشخصية.

                                                             
 جامعة بغداد -سالم جاسم محمد العزاوي ، صورة مجلس النواب لدى الجمهور العراقي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة كلية االعالم (3) 

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االعالممرتضى نوري الشديدي ، الصورة الذهنية لدى الجمهور العراقي عن مكاتب المفتشين العموميين (4) 
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يشعر غالبية املبحوثني ان ضعف أخالقيات الوظيفة العامة وغياب الروح الوطنية من االسباب اليت أدت اىل أنتشار -2
 الفساد.

عموميني وان تتطرق هلا مكاتب املفتشني ال شعور غالبية املبحوثني بوجود ملفات فساد حساسة يف أعمال الوزارات مل-3
 املكاتب فاقدة للهيبة املطلوبة واهنا مل حتافظ على ثروات العراق.

ومن خالل عرض الدراسات السابقة تبني ان دراسات ) الشمري والعزاوي والشديدي ( تناولت مؤسسات رقابية هي جملس 
ة الرئيسة املخولة ا احلايل الذي تناول هيئة النزاهة ابعتبارها املؤسسالنواب ومكاتب املفتشني العموميني وهي ختتلف عن يحثن

مبكافحة الفساد يف العراق ، اما دراسة حممد ابراهيم فتختلف عن يحثنا على الرغم من ان جماهلما امليداين هو هيئة النزاهة ، 
 ور العراقي .ى صورة هيئة النزاهة لدى اجلمهفاألوىل ركزت على دراسة انشطة العالقات العامة يف اهليئة اما يحثنا فركز عل

 
 اثنيا : االطار النظري للبحث

 مفهوم الصورة الذهنية .1
يعد ارسطو اول من لفت االنتباه اىل امهية الصورة الذهنية بوصفها عملية تسبق التفكري ورأى ان التفكري ال يتحقق دون 

ك ، وهذه اشارة اىل ان مفهوم الصورة هي تقابل املادة وليس هناوجود صورة ذهنية ، وعرّفها أبهنا كل ما يتحدد به الشيء 
 (5)مادة بغري صورة هلا يف الذهن. 

وحديثا بدأ االهتمام العلمي ابلصورة الذهنية مع بداايت القرن الثامن عشر، حيث مثلت كتاابت الباحثة " اميانويل كانت"  
حلقيقي بل اكدت فيها ان االنسان ال يستجيب يف سلوكياته للواقع ا اجلهود احلقيقية لبلورة مفهوم الصورة الذهنية ، واليت

يستجيب للواقع املختزن يف عقله ، وبذلك يتضح امهية ودور الصورة الذهنية يف توجيه سلوك االنسان ، اذ يستجيب الفرد 
 (6)يف سلوكياته جملموعة الصور املختزنة لديه عن الواقع.

 (image)صورة الذهنية ، فقد عرض قاموس ويبسرت يف طبعته الثانية تعريفًا لكلمة وقد وضعت العديد من التعريفات لل
)) أبهنا تشري اىل التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مباشر او هي احياء او حماكاة لتجربة حسية 

او الشم او  رؤية او السمعكته حواس الارتبطت بعواطف معينة وهي ايضًا اسرتجاع ملا اختزنته الذاكرة او ختيل ملا ادر 
 (7)((.التذوق

                                                             
د ااسماء جميل رشيد،الصورة االجتماعية و صورة الذات للمرأة في المجتمع العراقي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب ، جامعةبغد(5) 

 . 37، ص 2006، 

 .84(( ص 2004عام" )) القاهرة : ايتراك للنشر و التوزيع ، شادن نصير ، صورة الشرطة عند الجمهور" الصورة الذهنية و الرأي ال(6) 

 34(( ص2013ايهاب كمال ،العالقات العامة "فن اجتذاب العمالء و كسب والئهم")) القاهرة: دار الحرم للتراث ، (7) 
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وُعّرفت يف معجم املصطلحات االعالمية أبهنا )) فكرة ذهنية او صورة او انطباع ، وقد تكون صورة لشيء او لشخص يف 
 (8)ذهن انسان ، اي فكرته اليت كوهنا عن ذلك الشخص ، وصورته اليت رمسها له يف ذهنه او انطباعه عنه".

بياجيه فقد عرف الصورة الذهنية أبهنا )) نزعة الفرد ابن يدمج أمرًا من العامل اخلارجي يف بنائه العقلي كأن يغري الفرد اما 
 (9)صورة الشيء لتناسب ما يعرفه ((. 

ء شخص اوقد عرفها الدكتور علي عجوة ابهنا )) الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية اليت تتكون عند االفراد او اجلماعات از 
معني او نظام ، او جنس بعينه ، او منشأة او مؤسسة او منظمة حملية او دولية او مهنة معينة ، او اي شيء اخر ميكن ان 
يكون له أتثري على حياة االنسان ، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة وغري املباشرة و ترتب  هذه 

م وعقائدهم ، وبغض النظر عن صحة اوعدم صحة املعلومات اليت تتضمنها خالصة التجارب بعواطف االفراد و اجتاهاهت
هذه التجارب فهي متثل ابلنسبة ألصحاهبا واقعا صادقا ينظرون من خالله اىل ما حوهلم و يفهمونه او يقدرونه على اساسها 

.))(10) 
راتنا اخلاصة امنا ك فيها كثري من البشر لكن تصو واحلقيقة ان التصورات اليت أتيت من اخلارج كما ترى " جودث غرين " يشرت 

أتيت من النسق الذي نضع فيه هذه التصورات ، وذلك وفقا للثقافة اليت نعيش فيها ونتلقاها ، اذ ان التنسيق اخلاص للمعرفة 
ير لالنساق ا، يؤدي اىل تكوين مفاهيم عن االشياء والصور الذهنية ، ويرب  بعضها ببعض ، ويتكون منها نسيج معريف مغ

 املعرفية االخرى.
واذا ما كان االنسان يف اي جمتمع انساين قد صنع لنفسه طريقته يف رب  االشياء بعضها ببعض فان الطبيعة االنسانية العامة 
تقوم على عملية التأثر ابخلارج والتأثري فيه ، وحني ال يستطيع االنسان صنع املعىن اخلاص به فانه يسيطر عليه عن طريق 

 (11)فسريه وان تفسري اخلارج جزء من ارادة االنسان للسيطرة عليه وجعله متصورا من غري غموض.ت
ونظرا الن ادراك االنسان حمدود ، بشكل عام ، للعامل من حوله مبا فيه من دول وحكومات وشركات ومؤسسات وافراد ،  

ؤسسات اخلارجي مبا يتضمنه من العديد من امل فانه يستعني على هذا القصور للمدركات احلسية بصور ذهنية عن العامل
واالفراد واالشياء ، ويعتمد على هذه الصورة يف تشكيل مدركاته ومعارفه وتوقعاته وسلوكياته وردود افعاله جتاه القضااي املهمة 

                                                             
 285(،ص1989كرم شلبي ، معجم المصطلحات االعالمية )) القاهرة: دار الشروق ، (8) 

باس ، التمثيالت االجتماعية للجندي االمريكي كما يدركها الطالب الجامعي ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية االداب ، الجامعة زلزلة محمود ع(9) 

 .19، ص 2008المستنصرية  

 10ص( 1999))القاهرة : عالم الكتب ،  3العالقات العامة والصورة الذهنية ، طعلي عجوة ، (10) 

  148، ص 2010، 2و1، العدد 26ورة الذهنية "دراسة في تصور المعنى" ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد سمير احمد معلوف ، الص(11) 
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هذه التغيريات و  ، بل جتاه حياته بشكل عام ، وهذه الصورة الذهنية قابلة للتغيري بناء على ما يستجد للشخص من معلومات
 (12)قد تكون طفيفة ، او اعادة بناء كاملة لتلك الصورة الذهنية.

وان الصورة الذهنية قد تتكون بناًء على معلومات موثوقة وموثقة أبدلة ولكنها ايضا قد تتكون بناًء على جمرد شائعات 
لى فرتات فرد او اجملتمع لربامج منتظمة وعواكاذيب ادت يف النهاية اىل تولد صورة ذهنية مغلوطة ، خاصة عندما خيضع ال

طويلة لبناء او تدمري الصورة الذهنية اليت حيملها عن االشياء واالشخاص والقيم واملبادىء و العادات والسلوكيات والثوابت 
االعالم  لاليت رسخت يف ذهنه عرب السنوات الطوال وتناقلتها االجيال بثقة وقبول ، وهو ابلضب  ما متارسه كثري من وسائ

 (13)واالتصال.
وما يدل على امهية الصورة الذهنية ان االنسان ال يرى االشياء كما شاهدها او حىت كما يعقلها و لكنه يراها من خالل 
خرباته املاضية و ثقافته االجتماعية ، و هنا تتضح مكانة الرموز اجملمدة واالمناط اجلامدة فيصبح النم  هو النموذج للفكرة 

سان ليس جمرد وعاء تصب فيه املعلومات امنا هو نتاج تفاعل متصل و تعامل مع بيئة عامة و اجتماعية يعيش فيها. ، واالن
(14) 

ومما جيدر االشارة اليه ان سلوك االنسان و تصرفاته تتوقف على الصورة اليت حيملها عن االشخاص او االشياء و االحداث 
ان عن منبه حتصل كنتيجة للرب  بني ذلك املنبه وبني الصورة اليت حيملها االنس وحىت االفكار ، وان استجابة االنسان الي

ذلك املنبه واملتكونة من اخلربات السابقة ، ومن هنا اكتسبت الصورة امهيتها سواء اكانت على مستوى الدراسات و البحوث 
 (15)او على مستوى التطبيق العملي.

 
 صورة املؤسسة : .2

يل تعبريي عن املؤسسة مبجمل انشطتها وممارساهتا ، ومتثل جمموعة االفكار واالنطباعات اليت ان صورة املؤسسة هي متث
يكوهنا اي شخص عن مؤسسة ما ، وقد عرف هارولد ماركس صورة املؤسسة  أبهنا )) إمجايل االنطباعات الذاتية للجماهري 

 ، وهي مشاعر توجدها املؤسسة  لدى اجلماهري عن املنظمة ، وهي انطباعات عقلية غري ملموسة ختتلف من فرد إىل أخر

                                                             
لعامة ا صفية بنت ابراهيم العبد الكريم ، جهود العالقات العامة في بناء و تحسين الصورة الذهنية للشركات السعودية المساهمة ، مجلة العالقات(12) 

 95، ص2011و االعالن ، العدد االول ،

بيان الجهني وهند سليم واخرون ، بحث بعنوان الصورة الذهنية للمرأة العربية كما تعكسها مدونتها ، متاح على الرابط (13) 

www.saudinewmedia.com/blog  

  199-198( ص1993ام )) القاهرة : مكتبة انجلو المصرية ، محي الدين عبد الحليم ، االتصال بالجماهير و الرأي الع (14)

 .85، ص 2012،  17سالم جاسم محمد العزاوي ، صورة العراقي لدى االيطاليين ، مجلة الباحث االعالمي ، العدد (15)

http://www.saudinewmedia.com/blog
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بتأثري ما تقدمه من منتجات ، وتعامالهتا مع اجلماهري ، وعالقتها مع اجملتمع ، واستثماراهتا يف النواحي االجتماعية ومظهرها 
 (16)اإلداري ، وتندمج تلك االنطباعات الفردية وتتوحد لتكوين الصورة الذهنية الكلية للمنظمة (( .

اجلمهور ، ويبين على اساسها  ركهااعطى الدكتور سليمان صاحل تعريفا اكثر تفصيال ملصطلح الصورة الذهنية عندما حيدد ابعاده ابعتباره جمموعة  السمات واملالمح  اليت يد وقد
ق العمليات ة الشخصية للجمهور القائمة على االتصال املباشر ، او عن طريمواقفه واجتاهاته حنو املنظمة ، او الشركة ، او الدولة ، او اجلماعة . وتتكون تلك الصورة عن طريق اخلرب 

الصورة الذهنية من خالل ادراك اجلمهور لشخصية املنظمة ووظائفها واهدافها وشرعية وجودها واعماهلا والقيم االساسية اليت  ومالمحاالتصالية اجلماهريية ، وتتشكل مسات 
 (17)تتبناها.

اخل شديد بني مفهوم صورة املؤسسة وهويتها وثقافتها فمصطلح اهلوية يشري اىل ما حتاول املؤسسة وهناك خل  كبري وتد
نشره سواء كان بقصد او من دون قصد عرب طرق عدة ، فمن املعروف ان أي مؤسسة  صغرية كانت ام كبرية حكومية ام 

ليا واقسام ية االفراد ، لذلك فان االدارات العخاصة متتلك شخصية اعتبارية خاصة هبا وهذه الشخصية مماثلة متاما لشخص
 (18)العالقات العامة تصب اهتمامها يف كافة املؤسسات اىل بناء هوية للمؤسسة يف البيئة اليت تعمل فيها .

" يف لندن فقد حددها عام tavistockاما ثقافة املؤسسة فاهنا غالبا ما تنسب اىل اليوت جاك مؤسس معهد اتفيستوك "
هنا " طريقة تفكريها وعملها املعتاد والذي يتم تقامسه والذي جيب تعلمه والقبول به , بعد ذلك ازدهرت الدراسات اب 1952

االمريكية املقارنة يف االدارة اذ اهتمت بتنوعات ادارة املؤسسات يف خمتلف البلدان وقد اشارت ابلتحديد اىل فكرة العامل 
رتاتبية يف صناعات احلديثة عائدا اىل تعزيز القيم التقليدية السيما التكافل واحرتام الالثقايف ففي الياابن مثال رمبا كانت ال

املؤسسة وان املثال الياابين هو الذي اوحى بفكرة ثقافة املؤسسة اليت عرفت يف فرنسا فيما بعد ابلثقافة التنظيمية املهيمنة 
 لق ثقافة املؤسسة من اعتبار املؤسسة وحدة اجتماعية قادرةعلى كل ادارات املؤسسة ، وتعامالت العاملني هبا , , اذ تنط

على استصدار قواعد وعادات وخيارات خاصة هبا , وبقدر ما يتقاسم االعضاء والقادة واملوظفون هذه القواعد تصبح اساس 
 (19)املؤسسة وسبب حسن سريها يف وظيفتها .

يقة , عن املؤسسة ومتثل الطريقة اليت يراها هبا االخرون حق بينما تعرب صورة املؤسسة عن االنطباعات احلالية للجمهور
فالصورة هي التصور الذي يدركه املرء وتتواجد فق  داخل عقل متلقيها ولكي يكون اجلمهور تلك الصورة فاهنم يفسرون 

                                                             
 .128(،ص2008القاهرة : عالم الكتب ،  )) 2علي عجوة ، كريمان فريد ، ادارة العالقات العامة بين االدارة االستراتيجية وادارة االزمات ط (16)

 

  23-22(( ص 2005سليمان صالح ، وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية )) الكويت : مكتبة الفالح ،(17) 
 

  132علي عجوة ، كريمان فريد ، مصدر سبق ذكره ، ص(18) 

ة )) بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ، ترجمة جورج كتور  2ط جان فرنسوا دورتيه ، معجم العلوم االنسانية ،(19) 
 . 299ص((  2011
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طباعات الثابتة . بينما تعكس مسعة املؤسسة االن(20) هوية املؤسسة وثقافتها داخل نطاق اوسع وذي اجتاهات اعم وامشل
 عن املؤسسة لدى االفراد ، اجلماعات او الراي العام او الصورة املنسوبة للمؤسسة .

ولقد تعاظم االهتمام مبوضوع بناء الصورة الذهنية للمؤسسات املعاصرة نظراً ملا تقوم به تلك الصورة من دور يف تكوين اآلراء 
 لدى مجاهري املؤسسة . ، واختاذ القرارات ، وتشكيل االنطباعات والسلوك 

ومن هنا  تربز امهية الصورة الذهنية اليت حيملها اجلمهور جتاه املؤسسة ، حيث تعكس هوية املؤسسة كما يراها اجلمهور.  
كما اهنا تستمد امهيتها يف املقام االول من خالل اسهامها بشكل مباشر يف القرارات اليت يتخذها الناس جتاه االحداث و 

 (21)تؤثر يف طبيعة و اجتاهات عالقات الناس ببعضهم البعض.االشياء كما 
ومن هذا املنطلق حرصت املؤسسات على خمتلف انواعها على تكريس وتعزيز الصور الذهنية االجيابية عنها لدى اجلمهور 

ؤسسة فليس امل وحتويلها مع الزمن اىل صور منطية الن ذلك مفيد جدا ال سيما وان اجلمهور اذا شكل صورة منطية جيدة عن
من السهل تغيريها ، وما يؤيد ذلك نتائج الدراسات اليت اشارت اىل ان املؤسسات اليت حتظى ابحرتام اجلمهور متتلك قدرة 

 على التعايف من اضرار االزمات بسرعة اكرب بكثري من املؤسسات اليت ال حتظى هبذه الثقة .
 

 اثلثا : حتليل نتائج الدراسة و تفسريها
 الشخصية للمبحوثني:اخلصائص  .1

لقد مت مراعاة تثبيت أهم اخلصائص الشخصية للمبحوثني يف استمارة املقياس لتكون دليال على توزيع املقياس مبا يتالءم 
وهذه اخلصائص يف اجملتمع لضمان متثيل العينة للمجتمع الكلي بشكل جيد ، فعلى مستوى النوع االجتماعي كانت نسبة 

من افراد العينة من املوظفني ،  %53.8، وابلنسبة للمهنة فقد كان  %49.8ونسبة االانث  %50.2املبحوثني الذكور 
فالحني . وفيما يتعلق ابملستوى الدراسي  %1.4كاسبني ، و   %18.2رابت بيوت ، و %14.6طالب ، و %12و

دبلوم ، و  %23.6ة ، و منهم حيملون شهادة الثانوي %17من املبحوثني حيملون شهادة االبتدائية ، و %7.2فقد كان 
منهم  %21دكتوراه . كذلك تنوعت اعمار املبحوثني فقد كان  %1.6ماجستري ، و  %7.4بكالوريوس ، و  43.2%

ــ18ترتاوح اعمارهم من  ،  40ـــ36من  %12.8، و 35ـــ31من  %14.4، و  30ـــ26من  %21.2سنة ، و  25ـ
ـــ46من  %6.6، و  45ــــ 41من  %12.2و   (1فأكثر . ينظر اجلدول ) 51من  %11.8و،  50ـ

 ( يبني اخلصائص الشخصية للمبحوثني1جدول )

                                                             

 185(( ص  2007, االتصال الفعال للعالقات العامة )) القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، حجابمحمد (20) 

 17( ص2015لكتاب الحديث، ، ر ، اعالم العالقات العامة )) القاهرة : دار اعبد الرحمن بن عبد هللا العبد القاد(21) 
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 العمر التحصيل الدراسي النوع االجتماعي ت
 %21.0 105 سنة 25-18 %7.2 36 ابتدائية %50.2 251 ذكر 1
 %21.2 106 سنة 30-26 %17.0 85 اثنوية %49.8 249 انثى 2
 %14.4 72 سنة 35-31 %23.6 118 دبلوم %100 500 اجملموع 3
 %12.8 64 سنة 40-36 %43.2 216 بكالوريوس املهنة 4
 %12.2 61 سنة 45-41 %7.4 37 ماجستري %53.8 269 موظف 5
 %6.6 33 سنة 50-46 %1.6 8 دكتوراه %12.0 60 طالب 6
 %11.8 59 سنة فما فوق 51 %100 500 اجملموع %14.6 73 ربة بيت 7
 %18.2 91 كاسب  8

 اجملموع
500 100% 

 %1.4 7 فالح 9

 
 

 . نتائج املقياس2
 ، هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة ( من املبحوثني يتفقون على ان جهود%70.6تبني من نتائج الدراسة ان )

ة الوس  احلسايب ( مع هذه الفقرة . و قد بلغت قيم%8( منهم غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%21.4بينما كان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق.2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.63للفقرة )

قراطية يف عمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي( من املبحوثني يتفقون على ان %26واظهرت النتائج ان )
( 1.92( . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%34.4غري متأكدين من ذلك ، ومل ) (%39.6، يف حني ) البلد

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق.2وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
 السياسية أتثريات الكتل و االحزابهيئة النزاهة ختضع اىل ( من املبحوثني يتفقون على ان %64واشارت النتائج اىل ان )

( 2.54( مع ذلك . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%10( غري متأكدين ، ومل يتفق )%26، يف حني ان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق .2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

ة خلدمة تضحيات كبري تقدم هيئة النزاهة ( من املبحوثني فق  يتفقون على ان %11ن )ودلت اجاابت املبحوثني على ا
( غري متفقني مع ذلك . وقد بلغت قيمة %54.2( غري متأكدين يف حني ان )%34.8، وان ) املواطن واجملتمع العراقي
ين ابن غالبية اجاابت العينة ( وهذا يع2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.57الوس  احلسايب للفقرة )
 اجتهت حنو عدم االتفاق .

يف حني  ، هيئة النزاهة حافظت على ثروات الشعب العراقي( من املبحوثني فق  يتفقون على ان %9.8وبينت النتائج ان )
غر ( وهي اص1.49( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%61.2( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%29ان )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
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ع املتورطني مشبوهة متعقد صفقات  هيئة النزاهة ( من املبحوثني يتفقون على ان%46.2واكدت نتائج الدراسة على ان ) 
( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب %14.4من ذلك ، يف حني مل يتفق )( غري متأكدين %39.4بقضااي الفساد ، وان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.32للفقرة )
 مع هذه الفقرة .
( غري متأكدين ، بينما %34.8وان ) ، عمل هيئة النزاهة يتسم ابلشفافية( فق  يتفق مع ان %14.8كذلك تبني ان )

( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي 1.64( مع ذلك . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%50.4مل يتفق )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2والبالغ )

 داء دورها الرقايبا عندللضغوط احلكومية ختضع هيئة النزاهة فقون على ان ( من املبحوثني يت%59.6واظهرت النتائج ان )
( 2.50( مع ذلك . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%9.8( غري متأكدين ، بينما مل يتفق )%30.6، وكان )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة.2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
بينما   ، رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل واالداري( من املبحوثني يتفقون على ان %45.8واتضح ان )

( وهي 2.32( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%14.2مع ذلك ) ( غري متأكدين ، ومل يتفق%40.4كان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

( غري %30.6) ، وكان ساعد الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةيأتسيس هيئة النزاهة ( على ان %32.6واتفق )
( وهي اصغر من قيمة 1.96( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%36.8متأكدين ، يف حني مل يتفق مع ذلك )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2الوس  الفرضي والبالغ )
العمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف يتفقون على ان غياب ( منهم %67.2واشارت اجاابت املبحوثني اىل ان )

(. وقد بلغت قيمة الوس  %13.8( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%19يف البالد ، يف حني ان )التدهور السياسي 
العينة اجتهت حنو ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.53احلسايب للفقرة )

 االتفاق مع هذه الفقرة .
هيئة النزاهة حققت اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل ( من املبحوثني على ان %14.2وبينت النتائج اتفاق )

( . و قد بلغت قيمة %50.2( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%35.6، بينما كان ) مكافحتها لقضااي الفساد
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي البالغ )1.64يب للفقرة )الوس  احلسا

 حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:93-117 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 108 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ني كان ومنافع مادية ، يف حهيئة النزاهة تعمل وفق مصاحل شخصية ( من املبحوثني متفقني على ان %54.4وكان )
( وهي اكرب 2.39( .وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%15.2يتفق مع ذلك ) ( غري متأكدين ، ومل30.4%)

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
 ، بينما كان ومصدرهاهيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ( من افراد العينة على ان %18واكد )

( وهي اصغر 1.75( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%43.4( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )38.6%)
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

بحوثني يعتقدون ان العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية تلعب دورا يف عمل هيئة ( من امل%59.8وبينت النتائج ان )
( فق  مل يتفقوا مع ذلك . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب %13( بينما جند ان )%27.2النزاهة ، ومل يتأكد من ذلك )

بية اجاابت العينة اجتهت حنو  االتفاق ( وهذا يعين ابن غال2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.47للفقرة )
 مع هذه الفقرة .

( غري %31.2( من املبحوثني ، وكان )%56.6وعن عدم مباالة هيئة النزاهة مبصلحة املواطن العراقي اتفق مع ذلك )
( وهي اكرب من قيمة الوس  2.44( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%12.2متأكدين ، يف حني مل يتفق )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2الفرضي والبالغ )
 ق فيهايالتحقو واطنني وشكاواهم املبالغات بهتتم هيئة النزاهة ( من افراد العينة يتفقون على ان %20.8وبينت النتائج ان )

( 1.80(.وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%40.4( غري متأكدين ، بينما مل يتفق مع ذلك )%38.8، وكان )
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه 2وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

 الفقرة .
 تردي اىل( من املبحوثني يعتقدون ان ضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ادى %70.4ويتضح من النتائج ان )

( . وقد بلغت قيمة %10.2( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%19.4الوضع االقتصادي يف البالد ، يف حني ان )
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.60الوس  احلسايب للفقرة )

 حنو االتفاق مع هذه الفقرة .
( من املبحوثني يتفقون ان هيئة النزاهة تقوم ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من %16.8لنتائج ان )واشارت ا

( . %46.4( غري متأكدين ومل يتفق مع ذلك )%36.8قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا ، بينما جند ان )
( وهذا يعين ابن غالبية 2قيمة الوس  الفرضي والبالغ )( وهي اصغر من 1.70وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )

 اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .
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( من افراد العينة يرون ان هيئة النزاهة أتخذ االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مع قضااي الفساد %51.6وكان )
( 2.37( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%14.6نما مل يتفق )( متأكدين من ذلك ، بي%33.8، ومل يكن )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
ريق وال املسؤولني عن ط( من املبحوثني يتفقون على ان هيئة النزاهة حّدت من تضخم ام%15.4واظهرت النتائج ان )

( غري متأكدين ومل %29.6متابعة ذممهم املالية ومنعهم من استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشروعة ، يف حني ان )
( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ 1.60( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%55يتفق مع ذلك )

 اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .( وهذا يعين ابن غالبية 2)
( من املبحوثني يتفقون على ان هيئة النزاهة تغض النظر عن قضااي الفساد اخلاصة ببعض %67.2واشارت النتائج ان )

 سبتهم( متأكدين من ذلك ، اما من مل يتفق فكانت ن%22.8االحزاب والكتل السياسية وتتابع البعض االخر ، ومل يكن )
( وهذا يعين 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.57( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )10%)

 ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .
طرق التعامل مع ــ املواطنني ب( من افراد العينة ان هيئة النزاهة زودت ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـ%16ورأى )

 (.%39.8( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%44.2حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا ، وكان )
( وهذا يعين ابن غالبية 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.76و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )
 ع هذه الفقرة .اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق م

( من املبحوثني ان ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان %74.4وقد اعتقد )
( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة %8.4( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%17.2يف العراق ، يف حني ان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه 2فرضي والبالغ )( وهي اكرب من قيمة الوس  ال2.66)
 الفقرة .

( من افراد العينة على %14.2وعن جناح هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج ، فقد اتفق )
( . وقد بلغت قيمة الوس  %58.8ن ، ومل يتفق مع ذلك )( غري متأكدي%27ان اهليئة قامت بذلك ، بينما نالحظ ان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.55احلسايب للفقرة )
 عدم االتفاق مع هذه الفقرة .

سات ب يف العمل وتدين االنتاجية يف مؤس( من املبحوثني ان الفساد االداري ادى اىل انتشار ظاهرة التسي%72واشار )
( . %7.4( غري متأكدين ومل يتفق مع ذلك )%20.6الدولة وهذا بسبب فشل اهليئة مبكافحة الفساد ، يف حني ان )
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( وهذا يعين ابن غالبية 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.65وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )
 اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .اجاابت العينة 

اما عن مسامهة هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قوانني مهمة للحد من الفساد و مكافحته ، فقد بينت النتائج ان 
( . وقد بلغت %40.2( متأكدين ، وعارض ذلك )%42( من املبحوثني يتفقون مع ذلك ، بينما مل يكن )17.8%)

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.78قيمة الوس  احلسايب )
 حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .

( من املبحوثني على ان عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشآت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل %63.2واخريا فقد اتفق )
( .  وقد بلغت قيمة %11.8( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%25ينما جند ان )تلوث البيئة وانتشار االمراض ، ب

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.51الوس  احلسايب للفقرة )
 (2حنو االتفاق مع هذه الفقرة. ينظر اجلدول )

  بشأن هيئة النزاهة العراقية( يبني تصورات املبحوثني2جدول )
 

االحنراف  الوسط احلسايب اجملموع ال اتفق غري متأكد اتفق  الفقرات ت
 املعياري

 0.63 2.63 500 40 107 353 هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة جهود 1
70.6 21.4 8.0 100.0 

ية يف راطقعمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي 2
 البلد

130 198 172 500 1.92 0.77 
26.0 39.6 34.4 100.0 

 0.67 2.54 500 50 130 320 ختضع هيئة النزاهة اىل أتثريات الكتل و االحزاب السياسية  3
64.0 26.0 10.0 100.0 

تقدم هيئة النزاهة تضحيات كبرية خلدمة املواطن و اجملتمع  4
 العراقي

55 174 271 500 .571  0.68 
11.0 34.8 54.2 100.0 

 0.67 1.49 500 306 145 49 حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقي 5
9.8 29.0 61.2 100.0 

 0.71 2.32 500 72 197 231  لفساد مشبوهة مع املتورطني بقضااي اتعقد هيئة النزاهة صفقات  6
46.2 39.4 14.4 100.0 

 0.73 1.64 500 252 174 74 هيئة النزاهة ابلشفافية يتسم عمل 7
14.8 34.8 50.4 100.0 

 0.67 2.50 500 49 153 298 رقايباداء دورها ال عندختضع هيئة النزاهة للضغوط احلكومية  8
59.6 30.6 9.8 100.0 

17 200 229 رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري 9  500 2.32 0.71 
45.8 40.0 14.2 100.0 
163 153 184 500 1.96 0.83 
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 100.0 36.8 30.6 32.6 ساعد أتسيس هيئة النزاهة الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةي 10
العمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف التدهور غياب    11

 يف البالدالسياسي 
336 95 69 500 2.53 73.0  
67.2 19.0 13.8 100.0 

حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل  12
 مكافحتها لقضااي الفساد

71 178 251 500 1.64 0.72 
14.2 35.6 50.2 100.0 

 0.74 2.39 500 76 152 272 ومنافع ماديةتعمل هيئة النزاهة وفق مصاحل شخصية  13
54.4 30.4 .215  100.0 

 0.74 1.75 500 217 193 90 هيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ومصدرها 14
18.0 38.6 43.4 100.0 

تلعب العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية دورا يف عمل هيئة  15
 النزاهة

299 136 65 500 2.47 0.71 
59.8 27.2 13.0 100.0 

 0.70 2.44 500 61 156 283 ال تبايل مبصلحة املواطن العراقي اهة هيئة النز  16
56.6 31.2 12.2 100.0 

اهم واطنني وشكاو املبالغات تقوم هيئة النزاهة ابالهتمام ب 17
 ق فيهايوالتحق

104 194 202 500 1.80 0.76 
20.8 38.8 40.4 100.0 

 ادى اىل ترديضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد  18
 الوضع االقتصادي يف البالد

352 97 51 500 2.60 0.67 
70.4 19.4 10.2 100.0 

تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من  19
 قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا

84 184 232 500 1.70 0.74 
16.8 36.8 46.4 100.0 

 ة النزاهة االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعاملأتخذ هيئ 20
 مع قضااي الفساد

258 169 73 500 2.37 0.73 
51.6 33.8 14.6 100.0 

حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة  21
ذممهم املالية ومنعهم من استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري 

 مشروعة 

77 148 275 500 1.60 0.74 
15.4 29.6 55.0 100.0 

تغض هيئة النزاهة النظرعن قضااي الفساد اخلاصة ببعض  22
 االحزاب والكتل السياسية وتتابع البعض االخر 

336 114 50 500 2.57 0.55 
67.2 22.8 10.0 100.0 

ـ ـزودت هيئة النزاهة ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـ 23
 املواطنني بطرق التعامل مع حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا

80 221 199 500 1.76 0.71 
16.0 44.2 39.8 100.0 

ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت  24
 انتهاك حقوق االنسان يف العراق 

372 86 42 500 2.66 0.63 
74.4 17.2 8.4 100.0 

ة ئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربجنحت هي 25
 يف اخلارج  

71 135 294 500 1.55 0.73 
14.2 27.0 58.8 100.0 

ادى الفساد االداري اىل انتشار ظاهرة التسيب يف العمل وتدين  26
 االنتاجية يف مؤسسات الدولة

360 103 37 500 2.65 0.61 
72.0 20.6 7.4 100.0 

سامهت هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قوانني مهمة للحد  27
 من الفساد و مكافحته 

89 210 201 500 1.78 0.73 
17.8 42.0 40.2 100.0 

عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب  28
 ادى اىل تلوث البيئة وانتشار االمراض

316 125 59 500 2.51 0.70 
63.2 25.0 11.8 100.0 
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( منهم يرون أن هيئة النزاهة مؤسسة مستقلة %48.9وعند سؤال املبحوثني عن استقاللية هيئة النزاهة اداراي ، تبني ان )
( ان هيئة النزاهة %19.9وهذا يدل على ان غالبية املبحوثني على دراية وعلم إبستقاللية هيئة النزاهة بذاهتا يف حني يرى )

( أبن هيئة النزاهة اتبعة لرائسة %4.6( أبن هيئة النزاهة اتبعة جمللس النواب ويرى )%17.3لس الوزراء ويرى )اتبعة جمل
 ( ان كانت هيئة النزاهة مستقلة ام اتبعة جلهة ما . %9.3اجلمهورية ، ومل يعرف )

 ( يبني مدى معرفة املبحوثني ابستقاللية هيئة النزاهة 55جدول ) 
 النسبة التكرار النزاهةاستقاللية هيئة 
 48.9 268 مستقلة

 19.9 109 اتبعة جمللس الوزراء
 17.3 95 اتبعة جمللس النواب
 4.6 25 اتبعة لرائسة اجلمهورية

 9.3 51 ال اعرف
 548 100.0 اجملموع

 
انت للتجربة املباشرة د كاما بشأن مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة لدى املبحوثني ، فقد بينت النتائج ان اقل نسبة اعتما

من املبحوثني فق  اهنم شكلوا تصوراهتم عن اهليئة بطريقة مباشرة  %26عن طريق االحتكاك هبيئة النزاهة ودوائرها اذ اكد 
،  %81.8من املبحوثني على اجلرائد واجملالت ، وحقق التلفزيون النسبة االعلى بني املصادر بلغت  %59، بينما اعتمد 
من املبحوثني اهنم يعتمدون على  %67.8من املبحوثني اهنم يعتمدون عليها ، واوضح  %62.4فقد اشار اما االذاعة 

من املبحوثني  %55.4من املبحوثني ان العائلة كانت مصدر تصوراهتم عن هيئة النزاهة ، وكان  %55.8االنرتنت ، واكد 
من املبحوثني اهنا تشكل  %33اهج الدراسية فقد بني يستمدون تصوراهتم عن هيئة النزاهة من االصدقاء ، وخبصوص املن

من املبحوثني اهنم يعتمدون على التقارير الدولية واحمللية كمصادر  %40.8مصدرا لتصوراهتم عن هيئة النزاهة ، واشار 
ئة. ينظر ن اهليمن املبحوثني ان اصدارات هيئة النزاهة كانت مصدرا لتصوراهتم ع %27.8ملعلوماهتم عن اهليئة ، واخريا بني 

 ( 3اجلدول )
 ( يبني مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة لدى املبحوثني 3 جدول )

 النسبة التكرار مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة
 59 295 الصحف
 81.8 409 التلفزيون
 62.4 312 االذاعة
 67.8 339 االنرتنت

                                                             

 لعينة.افراد ا تمثل األسئلة التي تحمل هذه االشارة بكونها اسئلة مفتوحة اي يحق للمبحوث بإختيار اكثر من اجابة و لذلك جاءت التكرارات اكثر من عدد 
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 55.8 279 العائلة
 55.4 277 االصدقاء
 33 165 ةاملناهج الدراسي

 26 130 االحتكاك املباشر هبيئة النزاهة ودوائرها
 40.8 204 التقارير الدولية واحمللية
 27.8 139 اصدارات هيئة النزاهة

 
 

 .اختبار فرضيات البحث3
د االجل اختبار فرضيات البحث مت االستعانة ابالختبار التائي الذي يعد من افضل املعامالت االحصائية اليت تستطيع اجي

الفروق تبعا لنوع املتغريات ، وابلنسبة للفرضية االوىل اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات 
ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tاملبحوثني عن هيئة النزاهة وفق متغري النوع االجتماعي تبني ان قيمة 

يف معظم الفقرات وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ،  1.962اكرب من القيمة اجلدولية البالغة  498
ضغوط زاهة اىل يئة الناحملسوبة اصغر من القيمة اجلدولية ابلنسبة للفقرات اليت تشري اىل خضوع ه Tفيما كانت قيمة 

يئة متورطة يف هلارائسة اد ، وان مشبوهة مع املتورطني بقضااي الفسصفقات وعقدها  الكتل واالحزاب السياسيةاحلكومة و 
حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل مكافحتها لقضااي ، واهنا  اعمال الفساد املايل و االداري

ومنافع مادية واتثر عملها ابلعوامل الدينية واالنتماءات الطائفية وضعف اداءها يف وفق مصاحل شخصية ، وعملها  الفساد
افحة الفساد ادى اىل تردي الوضع االقتصادي يف البالد ، وان اهليئة أتخذ االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مك

مع قضااي الفساد ، واهنا حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة ذممهم املالية ومنعهم من استغالل 
وعة ، وضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشر 

يف العراق ، فضال عن ان عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل تلوث البيئة وانتشار 
 لنوع االجتماعي .االمراض ( وهذا يعين ان هناك فروق يف تصورات املبحوثني بشأهنا وفق متغري ا

اما ابلنسبة للفرضية الثانية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفق 
اصغر من القيمة  498ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tمتغري التحصيل الدراسي فقد تبني ان قيمة 

عدا الفقرة )جنحت هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج  (  ما 1.962اجلدولية البالغة 
 وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .

اما الفرضية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفق متغري املهنة 
ما  1.962اصغر من القيمة اجلدولية البالغة  498ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  احملسوبة Tفقد تبني ان قيمة 
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عدا الفقرة )تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا 
 ( وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .

هة وفق اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاوابلنسبة للفرضية االخرية اليت تشري 
اصغر من القيمة اجلدولية البالغة  498ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tمتغري العمر فقد تبني ان قيمة 

العراقي  أتسيس هيئة النزاهة الشعب ساعد، ي حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقيما عدا الفقرات ) 1.962
، تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات  يف بناء دولة حديثة

 بشأهنا ( وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .
 

احملسوبة  Tقيمة  الفقرات
 وفق متغري النوع

 احملسوبة وفق Tقيمة 
 حصيلمتغري الت

 احملسوبة وفق Tقيمة 
 متغري املهنة

احملسوبة  Tقيمة 
 وفق متغري العمر

 262.- 142. 236.- 3.325- هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة جهود

 374.- 945. 310.- 3.041 قراطية يف البلدعمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي

 489. 008. 490. 605.- ت الكتل و االحزاب السياسيةختضع هيئة النزاهة اىل أتثريا

 361. 557.- 883.- 3.910 تقدم هيئة النزاهة تضحيات كبرية خلدمة املواطن و اجملتمع العراقي

 2.018 1.325- 418. 2.151 حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقي

 703. 361. 1.374- 1.109-  لفساد مشبوهة مع املتورطني بقضااي اتعقد هيئة النزاهة صفقات 
 1.312 612.- 647. 3.027 يتسم عمل هيئة النزاهة ابلشفافية

 257.- 445.- 1.491- 1.339- اداء دورها الرقايب عندختضع هيئة النزاهة للضغوط احلكومية 

 324. 615.- 1.519- 040.- رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري

 2.427 694.- 1.322 3.982 ساعد أتسيس هيئة النزاهة الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةي

 970. 1.113- 811.- 2.735- بالديف الالعمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف التدهور السياسي غياب 

 619. 1.081- 158. 1.042 لفسادا حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل مكافحتها لقضااي

 574. 1.554 842. 411.- ومنافع ماديةتعمل هيئة النزاهة وفق مصاحل شخصية 

 691. 636.- 670.- 4.644 هيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ومصدرها

 1.244- 695. 562. 1.943- تلعب العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية دورا يف عمل هيئة النزاهة

 543.- 099. 653.- 3.014- ال تبايل مبصلحة املواطن العراقي هيئة النزاهة 

 254. 1.337- 471.- 2.634 هاق فييوالتحقواطنني وشكاواهم املبالغات تقوم هيئة النزاهة ابالهتمام ب

 469. 1.076- 1.914- 1.761- دالضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ادى اىل تردي الوضع االقتصادي يف الب

تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة 
 ورصد املخالفات بشأهنا

3.969 -.472 -2.330 3.034 

 147.- 525.- 205. 1.465- أتخذ هيئة النزاهة االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مع قضااي الفساد

حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة ذممهم املالية ومنعهم من 
 استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشروعة 

1.354 .568 -1.331 .338 

تغض هيئة النزاهة النظرعن قضااي الفساد اخلاصة ببعض االحزاب والكتل السياسية 
 وتتابع البعض االخر

-2.638 -.127 .320 -1.552 
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زودت هيئة النزاهة ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـــ املواطنني بطرق التعامل 
 مع حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا

6.250 1.398 .981 1.122 

ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان يف 
 العراق

-1.379 -1.301 .085 .084 

 1.390 023. 2.138 3.211 جنحت هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج  

ادى الفساد االداري اىل انتشار ظاهرة التسيب يف العمل وتدين االنتاجية يف مؤسسات 
 الدولة

-3.105 -.357 -.841 -.038 

 919. 356. 1.227- 3.631 انني مهمة للحد من الفساد و مكافحتهسامهت هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قو 

عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل تلوث البيئة 
 وانتشار االمراض

-1.740 -.966 .094 .240 

 
 نتائج البحث :

لعراقي رة الذهنية هليئة النزاهة لدى اجلمهور امت التوصل اىل عدد من النتائج حتددت عن طريقها مؤشرات عامة حول الصو 
 ، ومتثلت هذه النتائج يف:

ـــ . ــ ـــــ يف اغلب جوانبها ـ  ان صورة هيئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي سلبية 
يرى اغلب املبحوثني ان نشاط هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ضعيف واهنا مؤسسة ختضع للضغوط وحتايب على حساب 

 املواطن والقيم اليت اسست من اجلها .مصلحة 
يعتقد املبحوثون أن العوامل الدينية و االنتماءات الطائفية والعرقية هلا دور يف عمل هيئة النزاهة وأن اهليئة هلا صفقات مشبوهة 

 مع املتورطني بقضااي الفساد.
ية يف رة التسيب يف العمل وتدين االنتاجيؤكد األغلبية العظمى من املبحوثني ان الفساد االداري أدى اىل انتشار ظاه
 مؤسسات الدولة وان عمل هيئة النزاهة يتم وفق مصاحل شخصية ومنافع مادية .

يؤكد غالبية املبحوثني أن ضعف أداء اهليئة يف مكافحة الفساد ادى اىل تردي االوضاع السياسية واالقتصادية يف البلد وكان 
 تهاك حلقوق االنسان يف العراق .السبب يف بروز الكثري من حاالت االن

ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغريات العمر والتحصيل الدراسي واملهنة  
. 

Footnote: 
1. mhmd abrahym 'ebd allh, al'elaqat al'eamh wmkafhh alfsad aladary fy al'eraq (drash mshyh lanshth 

al'elaqat al'eamh fy hy'eh alnzahh al'eamh,) rsalh majstyr ghyr mnshwrh klyh ale'elam - jam'eh 

bghdad 2007 . 

2. 'ely jbar alshmry ,alswrh aldhnyh lmjls alnwab lda aljmhwr al'eraqy , mjlh albahth ala'elamy ,al'edd 

althalth ,klyh ala'elam ,jam'eh bghdad,2007,al'edd alrab'e,2008 
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3. salm jasm mhmd al'ezawy , swrh mjls alnwab lda aljmhwr al'eraqy , atrwhh dktwrah ghyr 

mnshwrh klyh ala'elam - jam'eh bghdad 

4. mrtda nwry alshdydy , alswrh aldhnyh lda aljmhwr al'eraqy 'en mkatb almftshyn al'emwmyyn , 

atrwhh dktwrah ghyr mnshwrh , klyh ala'elam 

5. asma' jmyl rshyd,alswrh alajtma'eyh w swrh aldat llmrah fy almjtm'e al'eraqy , atrwhh dktwrah 

ghyr mnshwrh , klyh aladab , jam'ehbghdad , 2006 , s37.  

6. shadn nsyr , swrh alshrth 'end aljmhwr" alswrh aldhnyh w alray al'eam" (( alqahrh : aytrak llnshr 

w altwzy'e , 2004 )) s84. 

7. ayhab kmal ,al'elaqat al'eamh "fn ajtdab al'emla' w ksb wla'ehm"(( alqahrh: dar alhrm lltrath , 

2013)) s34 

 

8. krm shlby , m'ejm almstlhat ala'elamyh (( alqahrh: dar alshrwq , 1989),s285 

9. zlzlh mhmwd 'ebas , altmthylat alajtma'eyh lljndy alamryky kma ydrkha altalb aljam'ey , rsalh 

majstyr ghyr mnshwrh klyh aladab , aljam'eh almstnsryh  2008 , s19. 

10. 'ely 'ejwh , al'elaqat al'eamh walswrh aldhnyh , t3 ((alqahrh : 'ealm alktb , 1999) s10 

11. smyr ahmd m'elwf , alswrh aldhnyh "drash fy tswr alm'ena" , mjlh jam'eh dmshq , almjld 26 , 

al'edd1w2, 2010 , s148  

12. sfyh bnt abrahym al'ebd alkrym , jhwd al'elaqat al'eamh fy bna' w thsyn alswrh aldhnyh llshrkat 

als'ewdyh almsahmh , mjlh al'elaqat al'eamh w ala'elan , al'edd alawl ,2011, s95 

13. byan aljhny whnd slym wakhrwn , bhth b'enwan alswrh aldhnyh llmrah al'erbyh kma t'eksha 

mdwntha , mtah 'ela alrabt www.saudinewmedia.com/blog  

14. mhy aldyn 'ebd alhlym , alatsal baljmahyr w alray al'eam (( alqahrh : mktbh anjlw almsryh , 1993) 

s198-199  

15. salm jasm mhmd al'ezawy , swrh al'eraqy lda alaytalyyn , mjlh albahth ala'elamy , al'edd17 , 2012 

, s85. 

16. 'ely 'ejwh , kryman fryd , adarh al'elaqat al'eamh byn aladarh alastratyjyh wadarh alazmat t2 (( 

alqahrh : 'ealm alktb , 2008),s128. 

 

17. slyman salh , wsa'el ala'elam wsna'eh alswrh aldhnyh (( alkwyt : mktbh alflah ,2005 )) s22-23  

 

18. 'ely 'ejwh , kryman fryd , msdr sbq dkrh , s132  

19. jan frnswa dwrtyh , m'ejm al'elwm alansanyh , t2 , trjmh jwrj ktwrh (( byrwt : alm'essh aljam'eyh 

lldrasat walnshr waltwzy'e , 2011 )) s299 . 

20. mhmd hjab, alatsal alf'eal ll'elaqat al'eamh (( alqahrh : dar alfjr llnshr waltwzy'e , 2007 )) s 185 

21. 'ebd alrhmn bn 'ebd allh al'ebd alqadr , a'elam al'elaqat al'eamh (( alqahrh : dar alktab alhdyth, , 

2015) s17 

 

22. 
ajabh w ldlk ja't altkrarat akthr mn 'edd afrad al'eynh. 
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Abstract: 

During the years 2011-2020 researchers and institutions concerned with development, human 

rights and good governance have prepared many research reports on Jordanian associations, which 

can be reviewed to derive policies from them regarding the development of the Jordanian 

association sector, which may face obstacles to its implementation or adoption. Accordingly, the 

objective of this study is to answer its major question, “What are the policies drawn from the 

research reports findings on the development of the Jordanian Associations sector and the obstacles 

to their implementation?”, by employing its qualitative approach represented in analyzing the 

content of 29 research reports and conducting interviews with four concerned experts on 

associations by virtue of their practical experience.  

The findings showed that there are eight policies drawn from research reports to develop the 

Jordanian Association sector that may not be applied or adopted by the concerned institutions for 

political and administrative reasons, which were 6 and 8 respectively. Out of these two findings 

emerged three practical recommendations, which may guarantee that the concerned institutions 

adopt policies for developing the associations sector, drawn from the findings of the research 

reports. 

 

Key words: Policies for developing the associations sector, obstacles to implementing policies for 

developing the associations sector. 
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 امللخص:
العديد  2020-2011خالل سنوات الفرتة ابلتنمية وحقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة الباحثون واملؤسسات املعنية أعد

وير قطاع بشأن تطمنها مراجعتها؛ الستخالص سياسات املمكن، ابجلمعيات األردنية البحثية اخلاصةلتقارير من ا
ة عن سؤاهلا الرئيس، لإلجاب. وعليه جاءت هذه الدراسة  أو تبنيها ينتاهبا معوقات تطبيقهااليت قد و ، اجلمعيات األردين

، قها؟لتقارير البحثية بشأن تطوير قطاع اجلمعيات األردين ومعوقات تطبيما السياسات املستخلصة من نتائج االقائل 
يات أربعةخرباء معنيني بشأن اجلمع مع تقريرا حبثياوإجراء مقابالت29 من خالل منهجها النوعي ممثال يف حتليل مضمون

يات أن هناك مثان سياسات مستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمع واظهرت النتائج. حبكم خربهتم العملية
أسباب على  8و 6بلغ عددمها ألسباب سياسية وأخرى إدارية املؤسسات املعنية؛ أو تتبنها هااألردين، قد ال تطبق

سياسات تطوير قطاع ل املؤسسات املعنيةتبين تضمن توصيات عملية، قد  ثالثومتخض عن هاتني النتيجتني .التوايل
 .نتائج التقارير البحثيةاجلمعيات املستخلصة من

 .ومعوقات تطبيق سياسات تطوير قطاع اجلمعيات سياسات تطوير قطاع اجلمعيات،: الكلمات املفتاحية

 مقدمة:
أول مجعية أردنيةمبوجب قانون اجلمعيات العثماين،  تسجل الذي شهد، 1912توجد اجلمعيات يف األردن منذ عام 

حىت عام قانون هذاال . وبقيت اجلمعيات يف االردن تسجل مبوجب(1)وهي مجعية دور االحسان االرثوذكسية مباداب
قرن حىت مطلع عقد مخسينيات الهمبوجباستمر العمل و ، الذيشهد صدور أول قانون وطين أردين للجمعيات1936
 تشكلت،الذي شهد قرار الغائه واستبداله آبخر أحدث منه؛ ألسباب مردها ظروف اململكة. ففي ذلك العقد العشرين

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  توأنش، 1952دستور اململكة يف عام  وطور، 1952وحدة الضفتني يف عام 
 وأتسس،1957لسنة  1وصدور نظم مجع التربعات للوجوه اخلريية رقم  ،1956لسنة  14قانوهنا وتعديالته رقم  مبوجب

 وبسبب هذه.(2)من احتادات اجلمعيات اخلريية يف مخس حمافظات1959االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف عام 
االجتماعية  ف عليها بوزارة الشؤوناإلشراتسجيل اجلمعيات و  وانيطت مهمة،قطاعاجلمعيات منىفقد ،التغريات وغريها

 والعمل.
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قانون  القانونية والسياسية واإلدارية، مثل: تعديل وما تاله، فقد حدثت العديد من التغريات أما يف عقد الستينات
 ،(4على التوايل) 2009و 2008( ومرتني خالل عامي 3)مرات سبع1995-1966اجلمعيات خالل سنوات الفرتة 

ريق دعمها رة االرض احملتلة وتوليها مهمة مكافحة الفقريف الضفة الغربية عن طاحتالل اسرائيل للضفة الغربية، أتسيس دائ
حدوث االنفتاح ،(6)اخلاصة املعنية ابلعمل االجتماعيبحسبقوانينها املنظمات غري احلكومية  أتسيس(، 5للجمعيات)
املواد مبوجب 2008، أتسيس سجل اجلمعيات وتشكيل جملس إدارته يف عام (7)1989تبارا من عام اع الدميقراطي

 املركز الوطين حلقوق اإلنسان أتسيس، 2008لسنة  52قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  من 6و 5و 4ذوات االرقام 
اجلمعيات  أتسيس قومات احلق يفالدورية ذات العالقةمبوصدور تقاريره 2006لسنة  51مبوجب قانونه رقم 

السادسة عشر مع ابقائه على نص مادته  2015- 2011وتعديل الدستور مرتني خالل سنوات الفرتة  ،(8)ومعوقاته
ت املسجلة خالل سنوات اجلمعيا عدد وارتفاع املتعلق حبق املواطن يف أتليف اجلمعيات واالنضمام إليها مبقتضى القانون،

وزايدة عدد مجعية على التوايل، 34.98و  419.77؛ لبلوغ معدليها السنوي والشهري 2016-2008الفرتة 
 ،(10)2020إىل أربع عشرة وزارة يف عام  (9)2017يف عام  الوزارات املختصة ابجلمعيات من ثالث عشرة وزارة

وإدراج تعديل ،2008لسنة  52من قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  22وانشاء صندوق دعم اجلمعيات مبوجب املادة 
اخلطة الوطنية األردنية الشاملة حلقوق اإلنسان للسنوات  كأولوية ضمن  2008لسنة  52رقم  قانون اجلمعيات وتعديالته

2016-2025(11.) 
شخص بيئة هذه  ، الذي، إىل البحث2008يف عام  وخضعت اجلمعيات األردنية بعد أتسيس سجلها وجملس إدارته

املخرجات وزعت تاجلمعيات وقيمها وبني متطلبات ضبطها أو السيطرة عليها مبا يناسبها من التدخالت املمكنة. و 
اجملالت العلمية  تقارير البحوث والدراسات املنشورة يف تعكسهعلى ثالثة جماالت، األول األردنية الفعلية لبحث اجلمعيات

وص استدامة تقارير منظمات التنمية الدولية كتقارير الوكالة االمريكية للتنمية الدولية خبص عنهفتعرب كمة، بينما الثاين احمل
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حمللية سواء فتدل عليه تقارير املنظمات ا الشرق األوسط ومشال افريقيا، اما الثالث منطقة منظمات اجملتمع املدين يف
تقارير املركز مستقلة عن احلكومة ك ختصة ابجلمعيات أوحكومية كالتقارير السنوية لسجل اجلمعيات والوزرات امل أكانت

الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص احلقوق املدنية والسياسية مبا فيها احلق يف أتسيس اجلمعيات واالنضمام إليها وتقارير 
جمللس الوطين ااجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن حالة القطاعات اجملتمعة مبا فيها قطاع التنمية االجتماعية وتقارير 

 .لشؤون األسرة ذات العالقة أبحوال األسرة األردنية
ؤسسات ال أن املإ وعلى الرغم من اشتمال تقارير حبوث اجلمعيات أعاله على توصياهتا املرتبطة بتحسني بيئة اجلمعيات، 

عدم دراية ممثلي  مردهابتوصيات هذه التقارير؛ ألسباب قد يكون  ال تستعنياألردين  املعنية إبدارة قطاع اجلمعيات
املؤسسات املعنية ابلبحوث والدراسات املتوفرة عن قطاع اجلمعيات األردين أو اطالعهم عليها وخشيتهم من تنفيذ ما 

صف أو لتفضيلهم العمل مبوجب بدائلها املمكنة كطريقيت الع لكثرة متطلبات ذلك من املوارد ورد فيها من توصيات
وما يؤكد عدم استعانة املؤسسات املعنية بتوصيات البحوث والدراسات املنجزة عن قطاع  الذهين واملالحظة املقصودة.

القانون املعدل مشروع  اومنه، مل حتظى ابلقبول اجملتمعي؛ لضعفها املنهجياجلمعيات األردين، خمرجات اجتماعاهتا، اليت 
 . وآلية2019، والثانية يف عام 2013يف عام ، األوىل ومل يكتب له النجاح فيهما مرتني أعد لقانون اجلمعيات، الذي

حىت عام  أثرهاواستمر  2014حصول اجلمعيات على التمويل االجنيب، اليت أعدت مرتني، األوىل يف عام  تنظيم عماية
اب ، الذي قاد أحد كتمن بعض اجلمعيات وحتظى خمرجاهتا بعدم االرتياح 2020عام  فكانتخالل الثانيةأما ،  2019

إىل إعداد مقال ونشره يف صحيفة الغد حتت عنوان" شيطنة منظمات اجملتمع  2020شهر أيلول من عام الصحف يف 
ول سياسات حوار بني املعنيني ح يف ذات الشهر إلىفتح اجمللس االقتصادي واالجتماعي دعوة، ترتب عليه املدين"

، اليت ظهرت فكرهتا يف 2022 -2019منظمات اجملتمع املدين. واخلطة االسرتاتيجية لسجل اجلمعيات للسنوات 
، الذي آل إىل اعتماد جملس إدارة سجل اجلمعيات للنسخة 2018يف عام  العسري مشروعها ونفذ 2017أواخر عام 

 .، اليت مل تقم األمانة العامة للمجلس بنشرها2018اليسرية من اخلطة يف عام 
احلكومية) وزارة التنمية االجتماعية بوصفها ترأس جملس إدارة سجل اجلمعيات، هيئة النزاهة  ولتمكني املؤسسات

ين ( وغري احلكومية) اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املركز الوطبرائسة الوزراء ، ديوان الرأي والتشريعومكافحة الفساد
ة بسياسات تطوير من اإلحاط وضع اجلمعيات يف األردن تحسنيحلقوق اإلنسان، االحتاد العام للجمعيات اخلريية(املعنيةب

لوقوف على معوقات او  ،لتبينها أو تطبيقها هلذه السياسات؛ التقارير البحثيةقطاع اجلمعيات املستخلصة من نتائج 
فقد جاءت  ،املقرتحة من وجهة نظر بعض اخلرباء بشأن التطوع املنظم يف األردن سياساتاملؤسسات املعنيةال تطبيق

 بقية مكوانت هذه الدراسة، اليت توزعت على إطارين، األول نظري، والثاين عملي.
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 أوال: اإلطار النظري:
 يشتمل هذا اإلطار على مكونيه التاليني:

 : معىن سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومصادرها وجماالهتا وأسس معايريها ومؤسسات إدارهتا:1:1
اجلمعيات معناها ومصادرها وجماالهتا وأسس معايريها ومؤسسات إدارهتا، اليت جاء هذا اجلزء لسياسات تطوير قطاع 

 للبحث فيها؛ لغاية حتديدها.
 :معىن سياسات تطوير قطاع اجلمعيات: 1:1:1

يها لمبا أن السياسات يف ابسط معانيها، هي" جمموعة املبادئ والتوجهات املرتبطة أبمر أو وضع أو حالة ما، واجملمع ع
، فيمكن القول أبن سياسات تطوير قطاع (12)واملوصي هبا من قبل مرجع خمتص والواجب األخذ هبا وترمجتها"

لدستور والقوانني ا ، هي املبادئ والتوجيهات، اليت تظهر يف املرجعيات العاملية والوطنية للجمعيات، مثل:اجلمعيات
 الوطنية السرتاتيجيات، اخلطط واابجلمعيات قيات امللزمة ذات العالقةالصادرة مبقتضاه، القانون الدويل املتمثل يف االتفا

 ابجلمعيات، ودراسات وحبوث تشخيص وضع اجلمعيات وتقييمه والتدخل فيه. ذات العالقة
ومن األمثلة على السياسات املرغوبة عامليا يف جمال اجلمعيات، إفساح فرصة التمويل اخلارجي أمام اجلمعيات من ابب 

احملافظة على نزاهة و تعزيز العمل الدويل من أجل إحداث التنمية املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
ال واستدامة اجلمعيات لتمكنيها من القيام بدورها يف جم ال ومتويل اإلرهاب،اجلمعيات عن طريق محايتها من غسل األمو 

التضامن االجتماعي. أما من األمثلة على السياسات املرغوبة وطنيا يف األردن خبصوص اجلمعيات، افصاح الراغبني يف 
يات مبخاطر ني على اجلمعأتسيس اجلمعيات عن ذممهم املالية ومدى عضويتهم يف اجلمعيات القائمة، وتوعية القائم

وتقدمي الدعم النقدي للجمعيات املعنية برعاية األفراد ذوي الظروف واالحتياجات  غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
اخلاصة كاأليتام وذوي اإلعاقة وكبار السن، وشراء احلكومة لبعض اخلدمات االجتماعية من اجلمعيات مبوجب اتفاقيات 

 سنوية.
 اسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات:: مصادر السي1:1:2

 لك األوضاعت مفاده استطالع أوضاع اجلمعيات وتفسريموضوعيو يوجد مصدران لتطوير سياسات اجلمعيات، األول 
وضبطها والتنبؤ هبا مبوجب مشاريع حبثية كتلك، اليت ينفذها الباحثون املستقلون ألغراض أكادميية وأخرى تطبيقية، أو 

 ق اإلنسانالداعمة للحقوق املدنية والسياسية كاملركز الوطين األردين حلقو  واإلقليمية الوطنية ومثيالهتا العامليةاملؤسسات 
يكية للتنمية الدولية وجملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، أو اجملالس والوكالة األمر  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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ة زيز اإلدارة الرشيدة كاجمللس االقتصادي واالجتماعي األردين، أو جلان الرقابة املالياالقتصادية واالجتماعية املعنية بتع
 .(13)( وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياFATFكمجموعة العمل املايل)الدولية  

اجلمعيات،  ببحث أوضاعالرمسية املكلفة  أما املصدر الثاين، فهو ذايت وتعكسه بوضوح خمرجات اجتماعات اللجان
ونتائج احلوارات اجملتمعية بني املنتسبني للجمعيات وموظفي الوزرات املختصة ابجلمعيات خبصوص قضااي اجلمعيات، 

 .املعدة بطريقة العصف الذهينومضامني االدلة اإلجرائية للجمعيات 
 : جماالت سياسات تطوير قطاع اجلمعيات:1:1:3

بعاده أب بناء على منهج النظام حتديدهاللسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات جماالهتا، اليت ميكن 
، وتتمثل على مستوى املدخالت يف التشريع واملؤسسات ومقدمي ومتلقي الثالثة)املدخالت، العمليات، املخرجات(

دماج واإلتالف العمليات فإهنا تتمثل يف التسجيل واالناخلدمات واخلطط واالسرتاتيجيات واملوازانت، بينما على مستوى 
واحلل والدعم واإلشراف والتوعية وغريها، أما على مستوى املخرجات فإهنا تتمثل يف االستدامة اليت قد تكون متطورة 

راي أو اكما ميكن حتديد هذه اجملاالت أيضا بناء على نتائج حتليل مضموهنا، الذي قد يكون تشريعيا أو إدأو معاقة.
ليل بيئة حت مناهجسياسيا أو اجتماعيا أو ماليا. وكذلك ميكن حتديد جماالت السياسات مدار البحث أيضا، بناء على 

 (.14( ذو االبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والتشريعية)pestlاجلمعيات كمنهج )
 : أسس سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومعايريها:1:1:4

نسان قد يكوانن مستمدان من مبادئ حقوق اإل الذينللسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات أسسها ومعايريها، 
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة املتمثلة  من أو (،15العاملية واملساواة والشمولية والكفاية واملالءمة واإلدارة العادلة)املتمثلة يف 

 (. 17املشاركة اجملتمعية الفاعلة)مبادئ  من (، أو16اخلدمة والرتكيز على النتائج)يف الشفافية واالهتمام مبتلقي 
 مؤسسات إدارة سياسات تطوير اجلمعيات::1:1:5

مؤسسات إدارهتا، اليت قد تكون حكومية كمجلس إدارة سجل اجلمعيات  للسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات
العام للجمعيات  واالحتاد واالجتماعياألردين، أو وطنية غري حكومية كاملركز الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي 

شؤون االجتماعية ا وجملس وزراء ال، أو إقليمية كمجموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياخلريية يف األردن

                                                             
 

 
 

 

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:93-137 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 126 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ة العرب املعين إبدارة مشروع االسرتاتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، أو دولية كالوكاالت األمريكية والربيطانية والياابني
 (. FATFواالملانية والكورية املعنية ابلتنمية الدولية، أو عاملية كمجموعة العمل املايل)

 التغلب عليها: ومستوى: حتدايت اجلمعيات يف األردن 1:2
؛ و جمابتهاأ تواجه اجلمعيات يف األردن مجلة من التحدايت، اليت تتطلب الكشف عنها وبيان مستوى التغلب عليها

 .مشكلتها البحثيةلتمكن هذه الدراسة من اإلجابة عن السؤال، الذي اثرته يف 
 األردن كما تعكسها مصادرها املوضوعية والذاتية:: حتدايت اجلمعيات يف 1:2:1

 ، مها:مصدرانلتحدايت اجلمعيات يف األردن، 
 : املصدر املوضوعي:1:2:1:1

يشتمل املصدر املوضوعي لتحدايت اجلمعيات يف األردن على ثالثة مصادر فرعية، األول لتقارير البحوث والدراسات 
قوق والثاين لتقارير البحوث والدراسات الصادرة عن املؤسسات املعنية بتعزيز احل،  نشورة يف اجملالت العلمية احملكمةامل

 املدنية والسياسية، والثالث لتقارير البحوث والدراسات الصادرة عن املؤسسات املعنية ابإلدارة الرشيدة. 
ردن يسودها التطرف يف األ اجلمعيات العاملة أظهرت دراسة حديثة أنمبعطيات املصدر الفرعي األول، فقد  ففيما يتعلق
عدم ارتكاب اجلمعيات دراسة حديثة أخرى إىل  ، واشارت(18)(%0( وينعدم فيها التطرف العنيف)%86غري العنيف)

، وبينت دراسة حديثة اثلثة أن اجلمعيات األردنية يعمها مستوى (19)االردنية جلرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب
إىل أن احملافظات األقل سكاان يف األردن هي األعلى تسجيال  رابعةوخلصت دراسة حديثة (،20متوسط من احلوكمة)

، (21)وتعديالته من املواد اخلاصة بضبط العامل السكاين 2008( لسنة 52للجمعيات ؛ خللو قانون اجلمعيات رقم )
، (22)( من خصائصها املثالية%56.41أن اجلمعيات األردنية ال تتمتع إال بسوى) خامسةوبينت دراسة حديثة 

( أكثر من ظروفها %60.20إىل أن اجلمعيات األردنية حتيط هبا ظروفها السلبية) سادسةواشارت دراسة حديثة 
، (23)(%41.54( وليست إجيابية)%58.46( وأن بيئة هذه اجلمعيات ذات طبيعة سلبية)%39.80اإلجيابية)

إىل أن األردن مل حيظى ابملرتبة األوىل عربيا يف جمال تسجيل اجلمعيات ومنوها  سابعةوخلصت دراسة حديثة 
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وى العام ضعف املست ،بينت اطروحة جامعيةخبصوص األحباث األكادميية، فقد (. وعلى صعيد متصل24)واستدامتها
ضعف املستوى اخلاص هلا يف جماالت القيادة وإدارة (، و %24.48لتميز أداء اجلمعيات األردنية وشفافيتها؛ لبلوغه )

( %21.29( و)%23.60( و)%23.51األفراد وإدارة العمليات وإدارة املعرفة واإلدارة املالية؛ لبلوغه )
 .(25( على التوايل)%31.32( و)%22.68و)

 لفرتة تقارير املركز الوطين األردين حلقوق اإلنسان خالل سنوات ا كشفتبينما فيما خيص معطيات املصدر الثاين، فقد 
تشريعات من يعد ال ؛ ألنهأتسيسهاالقائمة واملزمع  اجلمعياتيف سجل اجلمعيات األثر السلبيلعن  2011-2016

 حييل قضااي اجلمعياتو  ،ويعطل العمل مبوجب نظام اجلمعيات اخلاصة،يف ضوء مصاحلهمرتبيت النظم والتعليمات ويغريها 
 قانون اجلمعيات، ويرفض تسجيل بعض اجلمعيات دون إبدائه لألسباب، ويتدخل علىاألنظمة والتعليمات وليس  على

يف التمويل االجنيب للجمعيات ابلطرق اإلدارية ابلرغم من أن صاحب الوالية يف هذا التدخل حبسب قانون اجلمعيات 
يكدس و  تكرس هيمنة احلكومة على اجلمعيات، من ابب قانون اجلمعيات لتعديل شاريعالنافذ هو جملس الوزراء، ويعد م

معهد شرق آسيا لصاحل  (26). وبينت ورقة اعدها أحد اخلرباء مثال العاصمةات الكربىكافظاحملاجلمعيات يف  وجود من
وغرب أفريقيا بشأن كسب التأييد لتطوير البيئة القانونية ملنظمات اجملتمع املدين األردنية ، كرب معاانة اجلمعيات االردنية 
من املشكالت املالية والتنظيمية والبشرية والقانونية، ماليا فليس لدى اجلمعيات رأس مال اثبت ومصادر متويلها حمصورة 

وفرة  إداراي فاجلمعيات تفتقر للهياكل التنظيمية ولألدلة اإلجرائية وأهدافها متغرية حبسببينما شاريع، يف الربامج وامل
أعماهلا ومهام  بشراي فاجلمعيات تعتمد على املتطوعني يف إدارةأما متويل أنشطتها وتنعدم فيها نظم املراقبة والتقييم، 

حلكومية ارد بناء قدراهتم حمدودة، وسياسيا فاجلمعيات عالقتها ابألجهزة االعاملني فيها متغرية وداورهنم الوظيفي عال ومو 
واظهرت  .قوامها الروتني ويشوهبا غياب الثقة املتبادلة وعالقتها ابملنظمات غري احلكومية ضعيفة وغري مأطرة تنظيميا

ة للتنمية الدولية، أن الوكالة االمريكي تقارير استدامة منظمات اجملتمع املدين يف منطقة الشرق ومشال أفريقيا، اليت اعدهتا
يتذبذب من سنة  2015-2011املعدل العام الستدامة منظمات اجملتمع املدين يف األردن خالل سنوات الفرتة 

وما بني  2015و 2012و  2011يرتاوح ما بني االستدامة املعاقة كما هو واقع احلال يف السنوات  ألخرى؛ لكونه
 (.27)2014و 2013ا هو واقع احلال يف عامي االستدامة املتطورة كم
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تراجع عملية تسجيل  2020فقدتبني من معطيات تقرير حالة البالد لعام  أما فيما يتعلق مبعطيات املصدر الثالث،
وتراجع حجم موازنة برانمج سجل  ،%8.94 –بنسبة بلغت  2019و 2018اجلمعيات املسجلة ما بني عامي 

لدورها االجتماعي غالبية اجلمعيات  وفقدان، %6.75-بنسبة  2019مقارنة مع نظريه لعام  2020اجلمعيات يف عام 
ية زمة جائحة كوروان ، وغياب عضوية االحتاد العام للجمعيات اخلري خالل فرتة احلظر الشامل اليت أملتها إدارة احلكومةأل

من جراء اغالق مؤسساهتا  2020وتراجع ايرادات اجلمعيات يف عام  طين للحماية االجتماعية،يف الفريق الو 
االقتصادية)دور حضانة ورايض أطفال ومدارس وكليات جامعية..( وعدم حصوهلا على التربعات احمللية والتمويل 

، وعدم مبادرة االحتاد العام للجمعيات اخلريية إلعداد خطة اسرتاجتية لقطاعه ابلرغم من كون مجعياته تشكل ما االجنيب
 (. 28) 2019من جمموع اجلمعيات املسجلة يف األردن حىت هناية عام  %62نسبته 

 : املصدر الذايت:1:2:1:2
ا سوى يفتقر ملصادر التحقق منه، اليت ال يوجد منه عن قضااي اجلمعيات يف األردن، إال أنه ابلرغم من كثرة احلديث

لصاحل إحدى املؤسسات املعنية  2020يف عام  كاتب هذه السطور  أعدها(غري منشورةمذكرة وقائع  )وثقة واحدة
، وتشتمل على ثالثة عشر حتداي تواجه منظمات اجملتمع املدين مبا فيها اجلمعيات، وهي: ابلشأن التنموي للجمعيات

ضعف .اخلطط املوجهة ملنظمات اجملتمع يف جمال التنمية املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئيةغياب 
استدامة منظمات اجملتمع املدين حبسب تقارير الوكالة االمريكية للتنمية.تعدد اجلهات) الوزارات( املشرفة على منظمات 

ال نظمات اجملتمع املدين، مما يفسح اجملال لالزدواجية والتكرار يف جماجملتمع املدين. عدم وجود قاعدة بياانت موحدة مل
من اجلمعيات على التمويل االجنيب.عدم وجود اسرتايتجية للجمعيات.ضعف  %5تقدمي اخلدمات.هيمنة ما نسبته 

شاركة ملحوكمة اجلمعيات.زايدة طلب احملافظات االقل سكاان على تسجيل اجلمعيات، مما يؤشر على ضعف معدالت ا
السياسية يف احملافظات األعلى سكاان.خلو قانون اجلمعيات النافذ من االحكام التفصيلية اخلاصة بضبط العامل السكاين 
واحلوكمة.تركز أكثرية اجلمعيات يف القطاع اخلريي.شح موازنة صندوق دعم اجلمعيات.هيمنة الذكور على منظمات 

ين ما بني تعدد اجلهات املاحنة ملنظمات اجملتمع املدو ها للنوع االجتماعي.اجملتمع املدين، مما يدل على ضعف استجابت
 وزارة التخطيط وصندوق دعم اجلمعيات ووزارة التنمية االجتماعية.
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 : مستوى جماهبة حتدايت اجلمعيات يف األردن:1:2:2

ومل ينشرها على موقعه االلكرتوين، وأن االحتاد العام  2022-2019أنسجل اجلمعيات أعد اسرتاتيجيته للسنوات  مبا
صوص ، وأن تقارير املركز الوطين حلقوق اإلنسان تكرر ما جاء فيها خبللجمعيات اخلريية مل يعد خطة اسرتاتيجية لقطاعه
جمللس نمية الدولية تبني تذبذب معدل استدامة اجلمعيات، وأن تقارير اوضع اجلمعيات، وأن تقارير الوكالة األمريكية للت

االقتصادي واالجتماعي تشري إىل افتقاد اجلمعيات لدورها خالل أزمة جائحة كوروان، وأن تقارير الباحثني األكادمييني 
صائصها املثالية متثاهلا خلواعتالل بيئتها وقلة ا وانتشارها يف املناطق األقل سكاان تؤكد على ضعف حوكمة اجلمعيات

أن مالحظات املتابعني لشأن اجلمعيات تشري إىل غياب دور اجلمعيات ، و هتميز املؤسسي ومعايري وبعدها عن أسس ال
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتعدد مصادر التمويل احلكومية للجمعيات وهيمنة الذكور على اجلمعيات واقتصار 

احلكومية وغري  املؤسسات  مستوى جماهبةمن اجلمعيات القائمة. فيمكن القول أبن  %5التمويل على ما نسبته 
 ا وتصنيفهاتقصيه، منخفض جدا، بل صفر%؛ ألسباب تتطلب تحدايت اجلمعيات يف األردناملعنيةلاحلكومية 

 .وضبطها

 االطار العملي:: 2

ت مقدمتها، فقد كان هلا اطارها العملي املؤلف من املكوانلتمكن الدراسة من االجابة عن سؤاهلا، الذي طرحته يف هناية 
 التالية:

 : مشكلة الدراسة وعناصرها:2: 1

العديد  2020-2011أعد الباحثون واملؤسسات املعنية ابلتنمية وحقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة خالل سنوات الفرتة 
طوير قطاع بشأن تجعتها؛ الستخالص سياسات منها من التقارير البحثية اخلاصة ابجلمعيات األردنية، املمكن مرا

ة عن سؤاهلا الرئيس، لإلجابوعليه جاءت هذه الدراسة  ، واليت قد ينتاهبا معوقات تطبيقها أو تبنيها. اجلمعيات األردين
 ها؟.قما السياسات املستخلصة من نتائج التقارير البحثية بشأن تطوير قطاع اجلمعيات األردين ومعوقات تطبيالقائل: 

عدم وجود هو  ،إلجراء هذه الدراسة الوحيد فاملربروهلذه الدراسة مربراهتا وامهيتها واهدافها ومصطلحاهتا ومنهجيتها. 
كن املؤسسات تنبع من خمرجاهتا املتوقعة، اليت قد مت أمهية الدراسة، فإهنا. بينما دراسات سابقة عليها يف جمال موضوعها

احلكومية وغري احلكومية املعنية بتحسني وضع اجلمعيات يف األردن من اإلحاطة بسياسات تطوير قطاع اجلمعيات 
 بيقها. أما اهدافأو تبنيها أو تط املستخلصة من التقارير البحثية واملعوقات، اليت قد تعرتي االخذ هبذه السياسات
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 سعي الدراسة االجابة عن سؤاهلا الرئيس أعاله، والثاين خاص، األول عام ويتمثل يف الدارسةفقد توزعت على جمالني
ويتمثل يف حماولة الدراسة االجابة عن السؤالني املتفرعني عن سؤاهلا الرئيس، ومها: ما سياسات تطوير قطاع اجلمعيات 

، وما املعوقات، ؟ومتطلبات تنفيذ هذه السياسات ومصادر التحقق منها األردين املستخلصة من نتائج التقارير البحثية
اليت قد حتول دون تبين أو تطبيق املؤسسات املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات األردين املستخلصة من نتائج 

يحه " سياسات تطوير قطاع اجلمعيات"، الذي مت توضومهامصطلح  ،حموراين التقارير البحثية؟. وللدراسة مصطلحان
اإلطار النظري هلذه الدراسة، ومصطلح" معوقات تطبيق سياسات تطوير قطاع اجلمعيات" ومعناه املسببات املوضوعية  يف

قارير املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات األردين املستخلصة من نتائج الت احلكومية والذاتية لعدم تبين املؤسسات
ية اخلرباء أبوضاع هذه املؤسسات. بينما منهجية الدراسة، فهي منهج، اليت ميكن حتديدها بناء على مدركات البحثية

ويف طريقة املقابالت شبة املقننة ( 1)اجلدولالبحث النوعي ممثال يف طريقة حتليل مضمون الواثئق املشار إىل عينتها في
 (. 2)اجلدولمع بعض اخلرباء املبينة خصائصهم يف 

 نسبهاو قارير البحثية للجمعيات األردنية حسب مسمياهتا وأعدادها (:  توزيع عينة الدراسة من  الت1)اجلدول

 % عدد املكوانت الفرعية للمكون  الرئيس مسمى املكون
تقارير الدراسات والبحوث االكادميية املنجزة عن اجلمعيات 

-2011األردنية واحملكمة عليما خالل سنوات الفرتة 
2020 

8 27.58 

-2011اإلنسان لسنوات الفرتة تقارير املركز الوطين حلقوق 
2016 

6 20.68 

تقارير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خبصوص استدامة 
منظمات اجملتمع املدين االردنية خالل سنوات الفرتة 

2011-2015 

5 17.24 

معهد شرق آسيا وغرب أفريقيا بشأن كسب التأييد تقرير 
 ألردنيةدين التطوير البيئة القانونية ملنظمات اجملتمع امل

1 3.44 

تقارير دراسة أحوال األسرة االردنية اليت اعدها اجمللس الوطين 
 2017-2014لشؤون األسرة خالل سنوات الفرتة 

2 6.89 

تقارير حالة البالد اليت اعدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2020-2018خالل سنوات الفرتة 

3 10.32 

تقارير سيناريوهات اسرتاتيجية سجل اجلمعات للسنوات  
2019-2022 

4 13.76 

 100 29 اجملموع
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 (:  توزيع  عينة الدراسة من اخلرباء حسب بعض خصائصهم 2)اجلدول

 % التكرار مستوايت اخلاصية اخلاصية
 50 2 ذكور اجلنس

 50 2 إانث
 100 4 اجملموع

السن) مدى اقرتاب سن املبحوث 
من متوسط سناملبحوثني البالغ 

 سنة( 56.5

 25 2 فوق متوسط السن
 25 2 دون متوسط السن

 100 4 اجملموع

 50 2 حقوق التخصص العلمي
 25 1 هندسة مدنية
 25 1 علم نفس
 100 4 اجملموع

 احتاد عام وظيفية قيادية)وزير سابق، رئيس الوظيفة احلالية أو السابقة
 للجمعيات(

3 75 

 25 1 وظيفة إشراقية)مدير/ة(
  4 اجملموع

مدى العضوية احلالية أو السابقة يف 
جمالس اإلدارات )احلكومية وغري 

 احلكومية( املعنية ابجلمعيات 

 75 3 نعم

 25 1 ال

 100 4 اجملموع
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 : النتائج:2: 2
 إىل ثالثة نتائج تعكسها إجابة سؤاهلا الرئيس بفرعية.فرغت الدراسة من جراء تطبيقها ملنهجيتها 

 : إجابة السؤال الفرعي األول:2:2:1
جلمعيات تطوير قطاع ا الستخالصسياساتإلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي األول، فقد عادت إىل إطارها النظري؛ 

أن هناك  (3من اجلدول) ، وتبني(1)جلدولاتقريرا حبسب معطيات  29البالغ عددها األردين من نتائج التقارير البحثية
من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين، هلا مثانية عشر متطلبا تنفيذا مبعدل  مثان سياسات مستخلصة

 متطلبني تنفيذيني لكل منها. وهبذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي األول.
اجلمعيات االردين املستخلصة من التقارير البحثية حبسب مسمياهتا (: توزيع سياسات تطوير قطاع 3اجلدول)

 ومتطلبات تنفيذها ومصادر التحقق من تنفيذها
السياسة مسمى

 املستخلصة
مصادر التحقق من تنفيذ  متطلبات تنفيذ السياسة املستخلصة

 السياسة املستخلصة
وجود مستوى متطور 
 من استدامة اجلمعيات

النافذ؛ لضمان عدم احالة قضااي اجلمعيات على تعديل قانون اجلمعيات 
ئص وضبط خصا االنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى قانون اجلمعيات،

مؤسسي اجلمعيات كمستوى تعليمهم وختصصهم العلمي وجنسهم ، وافصاح 
مؤسسي اجلمعيات عن امالكهم ومستوى عضويتهم يف اجلمعيات القائمة، 

يل اجراءات وتفص ،متتاليتنيجمعية مبرتني وحتديد مدة اهليئة االدارية لل
مراقبتها و  ونطاق عملها ومدة والية هياهتا اإلدارية عمليات تسجيل اجلمعيات

 وتقييمها وحتالفاهتا وحلها ودعمها وحوكمتها وطرق مجعها للتربعات
فراد،  ،وتنظيم مبادرات تطوع األوالسلطات اإلدارية والقضائية املعنية أبمورها

 ،مؤسسة بعينها لتسجيل اجلمعيات ومراقبتها وتقييمها  ودعمهاوحتديد 
 وتبيان دور القضاء يف جمال اجلمعيات.

مسودة مشروع قانون 
اجلريدة  نسخة من اجلمعيات،

ن فيها قانو  اليت نشر الرمسية
 اجلمعيات اجلديد

بناء قدرة اجلمعيات يف جمال إدارة األداء مبوجب برانمج تدرييب معد هلذه 
 يةالغا

اخلطط السنوية نسخ من  
 للجمعيات

موجب بتعزيز قدرة اجلمعيات يف الدفاع عن قضاايها بنهج احلق اإلنساني
 برانمج تدرييب معد هلذه الغاية

قائمة سنوية  بقضااي اجلمعيات 
 املتفق عليها 

وجهة م التقييم الدوري ملخاطر غسل األموال ومتويل االرهاب مبوجب مسوح تعزيز نزاهة اجلمعيات 
 ابملنهج التكاملي

نسخة من تقارير مسوح  
 املخاطر

بناء قدرة اجلمعيات يف جمال حوكمتها وفق ما نص عليه قانون اجلمعيات 
 النافذ

نسخة من االطار العام  
 لربانمج حوكمة اجلمعيات
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 تعزيز الرقابة اإلدارية واملالية والفنية للسلطة التنفيذية على اجلمعيات املسجلة
 مبوجب دليل اجرائي معد هلذه الغاية 

نسخة من دليل الرقابة 
 احلكومية على اجلمعيات 

ب دليل مبوج على مشاريعها وبراجمها متكني اجلمعيات من الرقابة الذاتية
 اجرائي معد هلذه الغاية

دليل الرقابة الذاتية  نسخة من
 على اجلمعيات

دارهتا وطرق إ مبخاطر اجلمعياتتوعية اعضاء اهليئات اإلدارية للجمعيات 
 مبوجب دليل اجرائي معد هلذه الغاية

نسخة من دليل إدارة خماطر 
 اجلمعيات 

تقييم مشاريع اجلمعيات املمولة من الدعم اخلارجي بنهج الصحافة 
 تقاريرها عرب وسائل اإلعالم املختلفةاالستقصائية ونشر 

نسخ من تقارير الصحافة 
 االستقصائية ملشاريع اجلمعيات

زايدة عدد املنتمني 
للجمعيات من سكان 

 احملافظات الكربى

ربط تسجيل اجلمعيات ابلعامل السكاين ملناطق مؤسسيها وفق ما نص عليه 
 القانون 

نسخ من تقارير دراسات  
حجم سكان احملافظات 
 وتسجليهم للجمعيات 

نسخ من تقارير دراسات حجم  نشر ثقافة العمل التطوعي بني سكان احملافظات الكربى
السكان يف احملافظات الكربى 

 وعالقته بتسجيل اجلمعيات
حتديد فرتة والية 
اهليئات االدارية 
للجمعيات مبرتني 

 متتالتني

صراحة يف قانون اجلمعيات على فرتة والية اهليئات االدارية للجمعيات النص 
 مبرتني متتالتني

 نسخة من قانون اجلمعيات 

تعزيز املساواة بني 
اجلنسني حني أتسيس 
اجلمعيات وتسجلها 
 وتقدمي الدعم هلا 

عدم و  اشتمال القانون على نص صريح خبصوص عدم تسجيل اجلمعية  
 من واعضاء جملس إدارهتا إذا كان نصف مؤسسيها تقدمي الدعم هلا، إال

 والنصف اآلخر من اإلانث أبهدافهاأو علميا مهنيااملختصني  الذكور
 أبهدافها أو علميا مهنيا املختصات

تقارير دراسات النوع 
 االجتماعي يف اجلمعيات
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تبين اجلمعيات لنهج 
التنمية املستدامة 

االقتصادية  اأببعاده
 واالجتماعية والبيئية 

بناء قدرة احتادات مجعيات احملافظات يف جمال التخطيط بنهج التنمية  
 املستدامة.

 
 

خطط احتادات مجعيات 
احملافظات يف جمال التنمية 

 املستدامة

إنشاء مرصد حكومي حول دور اجلمعيات يف حتقيق أهداف التنمية 
 لجمعيات اخلريية وأخر لالحتاد العام ل املستدامة

نسخة من قرار احلكومة 
ة ، نسخخبصوص إنشاء املرصد

من قرار االحتاد العام 
 للجمعيات بشأن إنشاء املرصد

 اجلمعيات عدم تغييب
التصدي لتداعيات  عن

 األزمات

اشراك االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف عضوية الفريق الوطين للحماية 
 مجعيات احملافظات يف فرق إدارة األزماتاالجتماعية، واشراك احتادات 

قائمة أبمساء املؤسسات 
الوطين  الفريقاالعضاء يف 

للحماية االجتماعية والفرق 
 الالمركزية إلدارة األزمات  

وجود مستوى مرتفع  
من متيز األداء 

املؤسسي والشفافية 
 للجمعيات

 معد برانمج تدرييببناء قدرة اجلمعيات يف جمال إدارة اجلودة الشامة مبوجب 
 هلذا الغرض

نسخة من االطار العام 
 للربانمج

قائمة سنوية أبمساء اجلمعيات  حتفيز اجلمعيات الفائزة جبوائز التميز املؤسسي
 الفائزة

 
 : إجابة السؤال الفرعي الثاين:2:2:2

بينما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثاين، فقد اجريت مقابالت مع اخلرباء املشار إىل خصائصهم يف  
املسببات اليت قد حتول دون تبين املؤسسات احلكومية املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات (؛لسؤاهلم عن2)اجلدول

وىل سياسية حصيلة مدركاهتم أن هناك نوعني من املسببات، األوتبني من األردين املستخلصة من نتائج التقارير البحثية،
، جلمعياتيف جمال ا واألخرى إدارية. واملسببات السياسية، هي: تعاقب احلكومات وعدم بنائها على جهود بعضها

أعدت مشروع قانون للجمعيات وفتحت حوارا جمتمعيا حوله، بينما حكومة  2013يف عام  فحكومة عبدهللا النسور
 اختذت قرارا بعدم ومن مث القانون املعد من سابقتها حوارا واحدا حول مشروع 2016يف عام  ين امللقي فقد عقدتها

تفتح مشروعا جديدا لقانون اجلمعيات ومل  2019مواصلة احلوار بشأنه، أما حكومة عمر الرزاز فقد اعدت يف عام 
يجية مة الواحدة، ففي عهد حكومة عمر الرزاز أعدت اسرتاتغياب التتابع املنطقي يف عهد احلكو . حوله حوارا جمتمعيا
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اب غي اليت اقرها جملس إدارة السجل ومل تطلقها األمانة العامة للمجلس. 2022-2019سجل اجلمعيات للسنوات 
 لس إدارةجمل ) جملس الوزراء(عدم مساءلة احلكومةجمال اجلمعيات. يف مساءلة جملس األمة للحكومات عن دورها الفعلي

سجل اجلمعيات عن دوره يف التخطيط لقطاع اجلمعيات والنهوض أبوضاع ذلك القطاع وفق ما نص عليه البند)أ( من 
حتت أتثري  2020لعام  املادة اخلامسة من قانون اجلمعيات النافذ.تقنني وزارة املالية ملوازنة برانمج سجل اجلمعيات

ازة احلكومة على قاعدة بياانت لتقارير البحوث والدراسات ذات وعدم حي.التداعيات االقتصادية ألزمة جائحة كوروان
 العالقة بتشخيص وضع اجلمعيات وتقييمه والتدخل فيه.

تعدد اجلهات احلكومية) سجل اجلمعيات، دائرة مراقبة الشركات، املنظمة التعاونية، وزارة  أما املسببات اإلدارية، فهي:
وزراء للتنمية  سبعة تعاقبالشباب( املعنية بتسجيل منظمات اجملتمع املدين ذات العالقة ابلتضامن االجتماعي. 

، مبعدل وزير كل سنة 2018 -2008على رائسة جملس إدارة سجل اجلمعيات خالل سنوات الفرتة  ةاالجتماعي
أربعة امناء عاميني على سجل اجلمعيات خالل سنوات الفرتة  ونصف، مما قد يدل على قصر مدة واليتهم. تعاقب

طة التنفيذية هيمنة السل .وظائفهميشري إىل قصر مدة ، مما قد مبعدل أمني عام كل سنتني وسبعة أشهر 2008-2019
يار ممثلي عدم وجود أسس ومعايري الختها يف اختيار ممثلي القطاع التطوعي. على جملس إدارة سجل اجلمعيات وحتكم

تقاريره الدورية ل غياب متابعة املركز الوطين حلقوق اإلنسانالقطاع التطوعي وتعيينهم يف جملس إدارة سجل اجلمعيات. 
ضعف إدارة و ستدامة اجلمعيات.اغياب اثر مشاريع بناء قدرة اجلمعيات يف ذات العالقة ابحلقوق املدنية والسياسية.

املعرفة يف املؤسسات املعنية إبدارة قطاع اجلمعيات بدليل اخفاقها يف احلصول على جائزة امللك عبدهللا الثاين لتميز األداء 
 احلكومي والشفافية.

 وبناء على ما سبق تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين.
 : إجابة السؤال الرئيس:2:2:3

إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الرئيس، فقد وظفت إجابيت سؤاليها الفرعيني األول والثاين وزاوجت بينهما، وكانت حصيلة 
ذلك خروجها ابلتعميم التايل: هناك مثان سياسات مستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين، قد 

 .أسباب على التوايل 8و 6بلغ عددمها  ية؛ ألسباب سياسية وأخرى إداريةال تطبقها أو تتبنها املؤسسات احلكومية املعن

 : التوصيات:2: 3
 توصي مبا يلي: الدراسة بناء على نتائج الدراسة، فإن

ولة لتطوير القطاع وزير الد، على : عرض السياسات املستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين1
 وجملس إدارة سجل اجلمعيات. وديوان الرأي والتشريع املؤسسي
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إبعداد خطة لكسب أتييد املؤثرين يف قطاع اجلمعيات األردين خبصوص  : قيام اجمللس االقتصادي واالجتماعي2
 سياسات تطوير اجلمعيات.

 طبيقها.ت سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومعوقات جمال بناء قدرة اإلعالميني يفقيام نقابة الصحفيينب :3
 )كما وردت أرقامها تباعا يف املنت(: املصادر واملراجع

1: Ministry Of  Social Development,The Jordanian National Conference for SocialWork(no 

edition,1998),p4. 

2: : Ministry Of  Social Development,Social legislation regulating the work of the Ministry of 

Social Development and its institutional partners(no edition,2006). 

3: The previous reference,p(A). 

,2015).edition no(Social legislation,: Ministry Of  Social Development4:  

5: MudharBadran, Decision (First Edition, Arab Foundation for Publishing and Distribution, 

Beirut, 2020),PP 127-160. 

6: Economic and Social Council, Country Status Report 2020: The SocialDevelopment Sector 

Review and the Coronavirus Pandemic Crisis (no edition, 2020). 

7: MudharBadran, reference already mentioned,P 147. 

8: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of Societies 

environment in Jordan"( Journal of Development and Human Resource Management, University 

of Blida, Algeria, Issue 6, 2018) , P10. 

9: The previous reference,pP2-21. 

10:Register of Associations, Ministries of Associations (unpublished document, 2020). 

11: FawazRatrout, YsarGhassan Al-Dhunaibat," Evaluation of the preparationmethodology of the 

Jordanian Comprehensive National Plan for Human Rightsfor the years 2016-2025, its actual 

contents and outputs for 2016 and 2017'(Journal of Law and Human Sciences, ZianAshour 

University, Algeria, Volume 11 Issue 1, 2018),PP 604-616. 

 

12:Register of Associations, Anti-Money Laundering and Terrorism FinancingPolicies (1st 

Edition, 2018). 

13: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Approaches to assessing the level of risk 

of money laundering and terrorism financing in associations: the case of Jordan"( Journal of 

Studies and Research, University of Constantine, Algeria 

 Under publication, 2020),p1. 

14: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of Societies 

environment in Jordan", Reference already mentioned,p 18. 

15: FawazRatrout,Substantive introductions to the strategic framework for the Omani childhood 

sector, its components and its implementation plan (a working paper submitted to the United 

Nations Children's Fund and the Ministry of Social Development of the Sultanate of Oman, 

2013),p88. 

16:HajarNassar, “Total Quality and Development of Social Welfare Services in Civil Society 

Organizations: An Applied Study on Some Civil Society Organizations in Jordan” (PhD, 
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unpublished, Faculty of Social Work, Helwan University, Arab Republic of Egypt, 2011), pp. 114-

118 . 

17: :FawazRatrout, "Violent Extremism from a Scientific Perspective" (Prospects for Reform, 

Issue Six, Penal Reform International, 2016). 

18: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Criteria for measuring the relationship 

between associations and extremism, their indicators, sources of verification and the outcome of 

their application in Jordan ”(Research presented to the University of Jordan and UNESCO for 

review in the Education and Peace Building Forum: National Efforts to Confront Violent 

Extremism, 2020), p. 1. 

19: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Approaches to assessing the level of risk 

of money laundering and terrorism financing in associations: the case of Jordan", Previously 

mentioned reference, p. 1. 

20: .FawazRatrout, Khetam Salem Al-Shneikat," Societies Governance  in Jordan: A Field 

Study'(Journal of Human Resources Development for Studies and Research, Arab Democratic 

Center, Germany-Berlin, Eighth Issue, 2020), pp. 22-45. 

21: .FawazRatrout, Khetam Salem Al-Shneikat," Population size and its relationship with the 

registration of associations and their cumulative number in the Hashemite Kingdom of Jordan and 

its governorates"( Journal of Human Resources Development for Studies and Research, Arab 

Democratic Center, Germany-Berlin, Issue 4, 2019). 

22:FawazRatrout, Khetam Salem Al-Shneikat," Societies characteristics measurement levels and 

methods of analysis and sources of verification in Arab countries: Case study, Societies in Jordan"( 

Journal of Social Sciences, Arab Democratic Center, Germany-Berlin, Issue VIII, 2019). 

23: :FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of 

Societies environment in Jordan", Reference already mentioned,p 1. 

24: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," The ranking of Arab countries in 

registering associations, their growth, sustainability and its relationship to governance, 

development performance and the size of their population ”(Journal of Media and Social Studies 

for Specialized Research, Scientific Institute for Advanced Training and Studies, Volume 3, Issue 

2, 2018). 

25:HajarNassar, a reference already mentioned. 

 

26: Mahmoud Hishma, Advocacy Plan to Develop the Legal Environment for JordanianCivil 

Society Organizations (Study submitted to the East Asia and West Africa Institute, 2017), pp. 23. 

27: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of Societies 

environment in Jordan", Reference already mentioned,pP13-14. 

28: Economic and Social Council, reference already mentioned. 
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Abstract: 

This study aims assess the impact of E-Marketing in the promotion of uses of Nano technology for 

Media industries by analyzing websites of ministries of Science and Technology in Iraq, Egypt 

and Saudi Arabia. 

The study concluded that there is a positive relationship between the E-marketing and uses of nano 

technology in the media industries. 

Keywords: E-marketing, Nano technology, Media industries.                                                     

 ملخص البحث

هتدف الدراسة اىل معرفة اثر التسويق االلكرتوين يف الرتويج الستخدامات النانو تكنولوجي يف الصناعات االعالمية 
والذي يعد من التقنيات التابعة لعلم املواد , وترتبط هذه التقنيات مع علوم الفيزايء والكيمياء احليوية والصناعات 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت , وهو علم متخصص بدراسة املواد وانتاجها يف العامل امليكانيكية والطبية والزراعية 
 الذري الصغري جدا .

وقد وظفت الدراسة اليت تعد من الدراسات الوصفية الدقيقة املنهج املسحي ابستخدام اداة حتليل املضمون للتعرف على 
 العرا  اللكرتونية لوزارات العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت يفحيثيات التسويق االلكرتوين من خالل حتليل املواقع ا

 ومصر والسعودية.

خلصت الدراسة اىل عدة نتائج , من امهها وجود عالقة اجيابية بني التسويق االلكرتوين واستخدامات النانوتكنولوجي 
 يف الصناعات االعالمية .
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                                        .نولوجي , الصناعات االعالميةالتسويق االلكرتوين , النانو تك الكلمات املفتاحية :

 املقدمة 

ان تطبيق واستخدام التسويق االلكرتوين يف جمال الرتويج لتقنية النانو يف الصناعات االعالمية اصبح تطبيقا اتصاليا ذو 
اثري ,الن هذا التطبيق اصبح الطريقة الفاعلة للت امهية كبرية الصحاب الشركات والصناعات واجلمهور على حد سواء

 واالقناع واالشهار عرب شبكة االنرتنت السيما بعد تصدر هذه الشبكة وسائل االعالم اجلماهريية .

وتعد موضوعة النانوتكنولوجي من اهم الثورات والتطورات العلمية يف القرن الواحد والعشرين ابلرغم من بداايته يف 
لعشرين , حيث اسهم يف صناعة واخرتاع الكرتونيات السليكون والرتانسستورواملعامل االلكرتوين وظهرت منتصف القرن ا

ما تسمى ابلشرائح الصفية اليت ادت اىل نقلة نوعية يف عامل االتصاالت واملعلومات واحلاسوب والطب واهلندسة مرورا 
ير االقمار صميم العاب الفديو والتصوير السينمائي وتطو ابلصناعات االعالمية املتمثلة  ابجياد التلفزيون امللون وت

 االصطناعية .

ونتيجة هلذا التطور واتساع استخدامات هذه التقنية يف الصناعات االعالمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت , فأن 
ل على نشر استخداماهتا والعم التسويق االلكرتوين سيؤدي حتما اىل احداث تغيري يف مسار الرتويج واالعالم هلذه التقنية
 وما تعكسه من منافع اقتصادية وعلمية وادارية واجتماعية على نواحي احلياة البشرية .

ومن هذا املنطلق قمنا بدراسة دور التسويق االلكرتوين يف الرتويج لتقنية النانو يف الصناعات االعالمية وتسليط الضوء 
اته وادواته وفنونه عرب حتليل املواقع االلكرتونية لوزارات العلوم على الدور االتصايل للتسويق وحتليل الي

 والتكنولوجياواملعلومات واالتصاالت لدول العرا  ومصر والسعودية .

 اوال: االطار املنهجي للدراسة

 مشكلة الدراسة : -1
لرتويج لفكرة استخدام تقنيات النانو , حيث الحظ الباحثان ظاهرة الدمج يؤدي التسويق االلكرتوين دورا مهما يف ا

الصناعي لتقنيات النانو يف الصناعات املختلفة وأتثري تلك التقنية على جوهر تلك املواد املصنعة من حيث توفريالقوة 
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الصناعات النظيفة  ال عن كونه منواملرونة والدقة وخفة الوزن والتخزين وتوفري الوقاية الصحية من اثر تلك الصناعات فض
واالمنة واحملافظة على البيئة,ومن هنا تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس هو " ما دور التسويق االلكرتوين يف نشر 

 وتعميم استخدامات النانو تكنولوجي يف الصناعات االعالمية ؟.
 : امهية الدراسة -2

دسية موضوعا حديثا ابلنسبة للمؤسسات الصناعية واالقتصادية واهلنتكمن امهية الدراسة احلالية يف كونه يتناول 
واالعالمية السيما فيما يتعلق ابلصناعات االعالمية اليت بدأت تدخل صناعات اجليل الرابع يف انتاج تقنيات االتصال 

 واالعالم وتكنلولوجيا  املعلومات وميكن حتديد هذه االمهية من خالل احملاور االتية : 
 ية االعالمية : وتتمثل ابلدور الذي يؤديه التسويق االلكرتوين يف الرتويج لالفكار املستخدمة واملتطورة .االمه -
االمهية املوضوعية : وتتمثل بتسليط الضوء على جزئية حديثة وموثرة يف عاملنا املعاصر كموسوعة النانو تكنولوجي  -

 قدمة .اليت بدأت اتخذ حيزا كبريا من الصناعات يف الدول املت
ا االمهية االجتماعية واالقتصادية : املتمثلة ابالنعكاسات االجيابية هلذه التقنية على احلياة املهنية والصناعية وأتثرياهت -

 االجتماعية واالقتصادية على منط احلياة البشرية .
 :  اهداف الدراسة -3
 النانو تكنلولوجي   الكشف عن امهية دور التسويق االلكرتوين يف نشر التطبيقات واالستخدامات -
 حتليل املواقع االلكرتونية للمؤسسات املعنية ابلرتويج لتقنيات النانو . -
 معرفة الفنون االتصالية واالعالمية املستخدمة يف الرتويج الستخدامات النانو تكنلولوجي .  -
 .الصناعات املختلفة تكنلولوجي يف االعالمية والتثقيف لفكرة توظيف النانو مسامهة هذه الدراسة يف صناعة املعرفة -
 معرفة اهم التطبيقات واستخدامات النانو يف انواع الصناعات االعالمية  -

 : نوع الدراسة -4
و اتقع هذه الدراسة ضمن مصفوفة الدراسات الوصفية واملتمثلة بدراسة احلقائق املتعلقة بطبيعة الظاهرة او املوقف 

 ( 1احلدث وذلك بغرض احلصول على معلومات كافية ودقيقة تليب حاجات واهداف الدراسة .)
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 : منهج الدراسة -5

اعتمدت هذه الدراسة يف ضوء االهداف املنهج املسحي الذي يعد " حماولة علمية دقيقة جبمع املعلومات من 
 (2تغريات الدراسة " )مفردات الدراسة للتعرف على الوضع الراهن لذلك اجملتمع يف ضوء م

 جمتمع الدراسة -6
 اجملال املكاين : وتتمثل بدراسة وحتليل املواقع االلكرتونية للمؤسسات االتية : -
 وزارة العلوم وتكنلولوجيا  املعلومات )العرا  ( -
 وزارة االتصاالت واملعلومات )مصر ( -
 وزارة االتصال وتقنية املعلومات ) السعودية (  -
ة دور وتتحدد بتحليل الفئات الرئيسية والفرعية للمواقع االلكرتونية يف املؤسسات املذكورة اعاله ملعرفاجملال الزماين :  -

 التسويق االلكرتوين للنانو تكنلولوجي يف الصناعات االعالمية 
 : اداة الدراسة -7

لذي يهدف ا اعتمدت الدراسة على حتليل املضمون الكمي والكيفي الذي يعرفه بريلسون أبنه " اسلوب البحث
 ( 3اىل الوصف الكمي واملوضوعي واملنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال ")

 
 :  عينة البحث -8

 اعتمدالباحثان يف اختيار عينة الدراسة على طريقة واسلوب العينة القصدية .
 الصدق والثبات : -9

لتحليل على خنبة من االساتذة احملكمني للتأكد من ان االستمارة يف اجراءات الصد  والثبات مت عرض استمارة ا
وافية للتحليل , وفيما يتعلق ابلثبات فقد اعتمدان على معادلة )هولسيت(.وتوصل الباحثان اىل اختالفات بسيطة 

ية اىل نتائج مبني نتائج التحليل االول ونتائج التحليل الثاين , بعد القيام ابلتعويض عن طريق حتويل احلقائق الرق
 (4وهي نسبة عاليةلتأكيد الثبات.) %94فأن معدل الثبات وفقا ملعادلة )هولسيت( تنب انه 
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 : مفاهيم الدراسة -10
التسويق االلكرتوين :جمموعة من االنشطة التسويقية اليت تستخدم شبكات االتصال واحلاسب االيل واالنرتنت  -

 (5والرتويج للسلع واخلدمات .) والوسائل التفاعلية لتحقيق االهداف التسويقية
 (6اننو مرت ) 100و  1النانوتكنولوجي :هي تقنية تعمل على دراسة املادة وفهمها ومراقبتها اببعاد ترتاوح مابني  -

واليت ميكن اسخدامها يف مجيع اجملاالت العلمية املختلفة مثل الفيزايء والكيمياء والبيولوجيا وعلم املواد واهلندسة 
 (8ذه اخلصائص الفيزايئية للنانو يف انشاء وصناعة مواد وانظمة وظيفية ذات قدرات فريدة .)( وتوظف ه7.)

الصناعات االعالمية :جمموعة من الصناعات واالجهزة التقنية واالتصالية املستعملة يف تنفيذ وانتاج االعمال  -
 والفعاليات االتصالية املتطورة , مثل : 

 احلاسوب واالنرتنت        -صناعة الور                     -
 االنتاج السينمائي  -صناعة الرتانسستور             -
 العالمة التجارية  -صناعة التلفزيون                -
 التصوير الصحفي والتلفزيوين -صناعة االقمار االصطناعية    -
 املونتاج وااللوان والتصميم  -العاب الفديو                     -

 

 اثنيا : املقاربة النظرية للدراسة 

 امهية وخصائص التسويق االلكرتوين: -1
ترجع امهية التسويق االلكرتوين يف الوقت الراهن اىل املنافسة العاملية احلادة والتسابق الدويل للشركات املتطورة يف 

تقنيات ات املستهدفة يف ابعد بقاع العامل عرب توظيف الجذب املستهلكني حنو السلع واخلدمات والوصول اىل الفئ
احلديثة للرتويج واالعالن والعالقات العامة ووسائل االتصال االلكرتونية خبطط وااسرتاتيجيات مدروسة ومؤثرة يف سلوك 

 (9اجلمهور اعتمادا على االسلوب واللغة واالقناع والوسيلة .)
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 (10عديد من احملاور لعل ابرزها )وتكمن امهية التسويق االلكرتوين يف ال
اعتماد اجلمهوربنسبة كبرية جدا على شيكة االنرتنت ووسائل االتصال االلكرتونية التفاعلية مما يتيح امكانية بث  -

 وونشر االعالانت والرسائل االتصالية بشكل يومي ومكثف .
 امكانية الوصول اىل االسوا  العاملية وكسب عمالء جدد . -
 اخلدمات وفق حاجات السو  واملستهلك والعمالء .تقدمي السلع و  -
 حتسني اداء املؤسسات والشركات وبناء صورهتا الذهنية لدى اجلمهور .  -
ضمان التفاعلية مع اجلمهور والفئات املستهدفة واستقبال ردود االفعال مما يوفر جوا اتصاليا مؤثرا يسهم يف تطوير  -

 هلك .الصناعات والتعرف على حاجات ورغبات املست
(اىل االهداف اليت يسعى اليها املسوقون من خالل استخدام التسويق Chaffeyو    Smithويشري اخلبريان )
 (11االلكرتوين :)

 زايدة املبيعات من خالل التوزيع والرتويج يف نطا  واسع . -
 تقدمي قيمة مضافة للعمالء . -
 ساؤالهتم .التقرب من الزابئن من خالل التفاعل واالستجابة والرد على ت -
 ختفيض تكاليف االنتاج االعالمي يف جماالت التصوير والطبع والتصميم واالعالانت . -

 (12) ومن اخلصائص اليت يتسم هبا التسويق االلكرتوين ماأييت
خاصية اوتوماتيكية الوظائف التسويقية خاصة يف الوظائف اليت تتصف ابلتكرار والقابلية للقياس الكمي مثل  -

 وتصميم املنتجات واملبيعات وادارة املخزون . حبوث التسويق 
خاصية التكامل يب الوظائف التسويقية بعضها البعض ومع اجلهات املعنية ابحملافظة على العمالء, والذي يطلق  -

 ق التفاعلي .عليه منهج ادارة العالقات ابلعمالءوالذي طور اىل مايطلق عليه ابلتسوي
 

 تطبيقات النانوتكنولوجي يف الصناعات االعالمية  -2
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رمبا مل حتظ اي تكنولوجيا سابقة أبهتمام وترقب العلماء والباحثني واالعالمني كما حظيت به تقنية النانو اليت تعد 
يميائية والفيزايئية لكتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين ,واليت متيزت ابلعامل املشرتك واملندمج مع مجيع الصناعات ا

والطبية واهلندسية والزراعية وامليكانيكية واالعالمية , ومل يكن ابستطاعة العامل ان يتحدث عن اماكن توظيف اخلالاي 
الشمسية وتصنيع بطارايت اهليدروجني لوال تلك الوثبات التكنولوجية اليت سخرهتا لنا تكنولوجيا النانويف جمال توليد 

واستخدام املواد النانوية يف بعض الصناعات والتطبيقات املعملية واليت تشري االحباث اىل ان هذه الطاقة اجلديدة 
التطبيقات ليست حديثة العهد , فقد تناول عامل الفيزايء االملاين )البريت انشتاين( يف جزء من برانجمه العلمي يف رسالة 

 املاء حيث متكن من حساب ابعاد جزي  واحد من السكر الدكتوراه منذ مايقارب مئة عام عن كيفية ذوابن السكر يف
 ( .13ووجد ان ال يتعدى النانو مرت الواحد )

 ويف منتصف القرن العشرين بدأ الفيزايئي االمريكي )ريتشارد درفمان ( حبوثه انطالقا من تساؤله الشهري ..
حماضرته  حدة واعادة ترتيبها كما يريدون ؟(يف).. ماذا ميكن للعلماءفعله اذا استطاعوا التحكم يف حتريك الذرة الوا

املعروفة )هناك متسع من القاع( اليت القاها يف امام اجلمعية الفيزايئية االمريكية ,والذي اعلن فيها بداية االعالن عن 
 (14جمال جديد اطلق عليه بتقنية النانو .)

تعبري عن طر  مرة يف سبعينييات القرن العشرين للكما اطلق الباحث الياابين )نوريوات ينغوشي( تقنية النانو الول 
 (15تصنيع عناصر ميكانيكية وكهرابئية متناهية يف الصغر بد  عالية .)

وسرعان ما تلقفت وسائل االعالم الغربية هذه التقنية اجلديدة وبدات تطلق عليها تسميات خمتلفة مثل اجليل الرابع, 
 مات وبدات تدخل الصناعات النانوية يف عامل االالكرتونيات واحلاسب االيلوالتكنولوجيا الدقيقة ,وتكنولوجيا النمن

 ( 16واالقمار الصناعية وصناعة السليكون والرتانسستور والتلفزيون وصناعة افالم الكارتون واالفالم السينمائية .)
انه مت تصميم جهاز قياس لدرجات افضل اداء واصغر واخف من االجهزة  وذكر مدير احباث وكالة انسا االمريكية..

( كما مت تصنيع اقراص صلبة صغرية جدا ذات 17.)2010احلالية وموفر للطاقة واستخدم يف رحالت الفضاء عام 
ويب مسعات ختزينية هائلة تضم ملفات مرئية وصوتية تتميز خبفتهاوصالبتها ووضوح صورهتا ودقة صوهتا مثل مكعب 

 (18بلو اصغر مشغل ومسجل يف عامل االجهزة الفديوية . )
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ويف السعودية مت اخرتاع خالاي مشسية حببيبات السليكون النانوية  تتميز بزايدة الطاقةالكهرابئية واطالة عمر اخللية 
التلفزيونية واالنتاج  نواتوتقليل احلرارة , وصناعة بطارية ورقية ابانبيب الكربون النانوية واستخدامها يف الكامرات والق

 (19االعالمي . )
كما قامت شركة ساسونك بصناعة هواتف نقالة اببعاد متناهية الدقة والسرعة والصغر ابستخدام حملول اننو الفضة 

 (20واالملنيوم )
االت وبناءا على ماتقدم فان تقنية النانو هي ثورة تكنولوجية ورقمية ستعمل على دمج اخلطوط الفاصلة بني اجمل

املادية والرقمية والبيولوجية واخرتا  التكنولوجيا الناشئة يف عدد من اجملاالت مبا يف ذلك الروبواتت والذكاء االصطناعي 
 واحلوسبة الكمومية واالنرتنت والطباعة ثالثية االبعاد واملركبات املستقلة , وستفتح عصرا جديدا من اتريخ البشرية . 

 
 اسة التطبيقية :اثلثا :حتليل نتائج الدر 

وزارة العلوم وتكنلولوجيا املعلومات العراقية : هي وزارة حكومية تتمتع ابلشخصية املعنوية وميثلها وزير العلوم  -1
والتكنلوجيا او من خيوله ، وهتدف الوزارة النهوض بواقع العلوم والتكنلوجيا يف العرا  ومواكبة العلمية والتكنلولوجيا 

 (21.) 2003ه الوزارة سنة يف العامل مت أتسيس هذ
وزارة االتصاالت وتكنلولوجيا املعلومات يف مصر : هي هيئة حكومية مسؤولة عن تكنلولوجيا االتصاالت  -2

, اخذت الوزارة على عاتقها مسئولية اعداد اخلطط واالسرتاتيجيات احلكومية  1999واملعلومات أتستت سنة 
يا خل مجهورية مصر ويرتأس هذه الوزارة وزير االتصاالت وتكنلولوجاملتعلقة بتكنلولوجيا االتصال واملعلومات دا

 ( 22املعلومات طبقا للدستور املصري .)
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يف السعودية : منظمة حكومية تعىن خبدمات الربيد واالتصاالت واملعلومات يف  -3

 (23.)1926يق ومراحل اترخيية لالتصاالت , مت أتسيس هذه الوزارة سنه السعودية وهلا اتريخ عر 
 

 العناصر التعريفية للمواقع االلكرتونية :  -1
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 يبني وجود الشعار والرمز يف املوقع االلكرتوين الرمسي للوزارات (1جدول رقم )

 

 

 

 

صممت الوزارات املعنية ابلدراسة  يف العرا  والسعودية شعارا خاصا هلما يتناسب مع نشاط الوزارة أبستثناء الوزارة 
 املعنية يف مصر اليت اعتمدت الشعار العام للدولة .

 يبني الية االتصال ابلوزارة  (2جدول رقم )                                 

 

 

 

 

اعدا ا  واملصر وفرت ارقام وهواتف للوزارة للتواصل مع املواطنني, ميبني اجلدول اعاله ان الوزارت املعنية ابلدراسة العر 
السعودية ليس هلا ارقام خاصة ابلوزارة ،اما تقدمي الشكاوى واملقرتحات كانت مصر والسعودية خمصصة ابواب خاصة 

 لتقدمي املقرتحات والشكاوى، اما العرا  فقد خلت من هذه االبواب، وهذه 

الروابط  وزارةوصف ال الرمز الشعار  الوزارة ت
 والصفحات

   ×  العرا  1
   ×  مصر  2
     السعودية  3

تقدمي الشكاوى  ارقام وهواتف الوزارة ت
 واالستفسارات

املفرتحات 
 واملعلومات

 × ×  العرا  1
    مصر 2
   × السعودية 3
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 االبواب  تساعد على اتساع دائرة التعاون وتباول االراء واالفكار بني الوزارات واملواطنني .  

 

 وين الرمسي للوزارةااللكرت  يشري اىل توفري اللغات املستخدمة يف عرض املعلومات النانوية يف املوقع ( 3جدول رقم )    

عريب  الوزارة ت
 فصحى

عريب  انكليزي عريب عامة
 انكليزي

عريب 
انكليزي  
 كردي

      العرا  1
      مصر 2
      السعودية 3    

 

ة اعاله ان الوزارات يف السعودية والعرا  اعتمدت اللغات الثالثة اليت تتمثل ابالنكليزية والعربية والكردي يبني من اجلدول
، ماعدا مجهورية مصر فقد اعتمدت لغتني فقط هي العربية واالنكليزية , وان الوزارات يف العرا  والسعودية قد وضعوا 

 يف احلسبان خماطبة خمتلف املواطنني . 

 

 ( 5جدول رقم )                                    

 يبني توفري الوسائط املتعددة يف املوقع االلكرتوين الرمسي للوزارات الثالث     

نصوص  الوزارة  ت
 وصور

نص  صور فديو 
 مكتوب 

نصوص  صوت 
 تشعبية 

خمطط 
 بنائي

صور 
 حمرتكة

 × × × ×  ×   العرا  1
 × × ×      مصر 2
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     × ×   وديةالسع 3
 

يبني من اجلدول اعاله ان هناك تباينا يف احتاد الوزارات على الوسائط املتعددة يف عملية التسويق للنانو يف الصناعات 
 االعالمية, فأن كل الوزارات استخدمت

فقد خلت من النصوص التشعبية وخمطط بنائي وصور حمرتكة, اما   نصوص والصور والنص واملكتوب اما مصر والعرا  
 مصر فقد انفردت  بفئة ابلصوت .

 ثالث          الرمسي للوزارت اليبني توافر عناصر املزيج الرتوجيي والتسويقي للموقع االلكرتوين ( 6جدول رقم )

 

ن وزارة االتصال والتقنية املعلومات يف السعودية حلصت على اعلى معطيات بيانية يف تناوهلا ( تبني ا6يف اجلدول رقم )
( تكرارا اما العالقات 5( وبواقع ) 031/0للمزيج التسويقي والرتوجيي يف املوقع الرمسي للوزارة اذ جاء االعالن بنسبة ) 

( تكرارا , وقد جاءت يف املرتبة 7( وبواقع )0/0 44( تكرارا والرتويج بنسبة )4( وبواقع )0/0 25العامة بنسبة )
( تكرارا 4( بواقع )0/0 31الثانية وحصلت على معطيات بيانية هي مجهورية مصر العربية اذ جاء االعالن بنسبة  )

  (  تكرارا, وجاءت العرا6(بواقع )0/0 63( تكرارا واما الرتويج بنسبة )3( بواقع )0/0 12والعالقات العامة بنسبة )

 املرتبة السعودية املصرية العراقية الفئات ت
1  

 االعالن
 السعودية 0/0 ك 0/0 ك 0/0 ك
2 025/0 4 31 0/0 5 031/0 

ات العالق 2
 العامة

 مصر 0/0 25 4 023/0 3 012/0 1

 العرا  044/0 7 0/0 64 6 0/0 62 5 الرتويج 3
 0  100 8  اجملموع

/0 
13 100  

0/0 
16 100 0/0 100 

0/0 
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( تكرارا 2( بواقع) 0/0 25يف املرتية االخرية يف تناوهلا للعناصر املزيج الرتوجيي والتسويقي اذ حصل االعالن بنسبة )
( تكرارا  وهذا يعين 5( بواقع )  0/0 62( تكرارا  اما الرتويج بنسبة) 1( بواقع )0/0 12والعالقات العامة بنسبة )

 الرتويج والتسويق للنانو تنكلولوجي أبستثناء السعودية .ان الدول العربية ضعيفة جدا يف عملية 

 

  بينب اشكال االعالانت وعرضها يف مواقع االلكرتونية الرمسية للوزارات الثالث                                 ( 7جدول رقم )       

 

 املرتبة السعودية  مصر  العرا  الفئات  ت
1  

 نص مكتوب
  0/0    ك 0/ 0  ك 0/0   ك

 
 0/0 29 12 0/0 32 6 040/0 4 السعودية 

نصوص  2
 وصور

4 040/0 5 26 0/0 15 37 0/0 
 
 

 مصر 
 012/0  5 0/0 صفر 0/0 صفر فديو 3

نصوص  4
 تشعبية

 0/0 صفر 0/0 صفر 0/0 صفر
 
 
 

 العرا 

 0/0 17 7 0/0 21 4 020/0 2 صور 5
رسوم   6

 كارتونية 
 0/0 5 2 0/0 صفر 0/0 صفر

 0/0 صفر 0/0 21 4 0/0 صفر صوت  7
 0100/0 41 0100/0 19 0100/0 10 اجملموع  8
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من خالل  الثالث فقد تبني ( يبني اشكال االعالانت واملعلومات يف املواقع االلكرتونية للوزات7يشري اجلدول رقم )
التحليل ان موقع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يف السعودية جاءت ابملرتبة االوىل اذ احتل النص املكتوب على 

( تكرارا ، واحتل الفديو 15( وبواقع ) 037/0( تكرارا ، اما النص املكتوب بنسبة ) 12( وبواقع ) 029/0نسبة ) 
( تكرارا والنصوص والتشعبية والصوت جاءت بنسبة )صفر ( اما الرسوم الكارتونية بنسبة 5)( بواقع  0/0 12نسبة )

( 0/0 36( تكرارا , وجاءت ابملرتبة الثانية مجهورية مصر العربية اذ النص املكتوب اخذ نسبة )2( وبواقع )0/0 5)
 21را, واحتلت الصور والصوت بنسبة )(تكرا5( بواقع )0/0 26(تكرارا ,اما النصوص والصور بنسبة )   6وبواقع )  

(  لكل واحدة 0/0( تكرارا لكل منهما والفديو والنصوص التشعبية والرسوم الكارتونية بنسبة) صفر 4( بواقع )0/0
 منها , وجاء العرا  وكالعادة يف املرتبة االخرية ,

( تكرارا لكل واحدة منهما , والصور 4( وبواقع )0/0 40النصوص والصور على نسبة )اذ احتل النص املكتوب و  
(   0/0( تكرارا , اما الفديو والنصوص التشعبية والرسوم الكارتونية والصوت بنسبة )صفر 2( بواقع )0/0 20بنسبة )

 ( تكرارا لكل واحدة منهما .  0/0وبواقع )صفر 

 يبني انواع الصور املستخدمة يف االعالانت للتسويق للنانو تكنولوجي  للمواقع االلكرتونية( 8جدول رقم )         

 املرتبة  السعودية مصر العرا  الفئة ت
 السعودية  0/0  ك 0/0  ك 0/0   ك صور اشخاص 1

2  29 0/0 8 53 0/0 10 52 0/0 
 مصر 032/0 6 0/0 33 5 0/0 29 2  صور تقنية للنانو 2
صور نتاجات  4

 علمية 
 العرا  0/0 16 3 0/0 12 2 0/0 43 3

 0/0 100 19 0/0 100 15 0/0 100 7 اجملموع
   

( انواع الصور املستخدمة يف االعالانت والتسويق لتقنية النانو يف املواقع االلكرتونية الرمسية للوزارات 8يبني جدول رقم ) 
ور وىل هي السعودية الاها اكثر استخداما للصور للرتويج عن النانو تكنولوجي اذ احتلت صالثالثة فجاءت يف املرتبة اال
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( تكرارا وصور 6( وبواقع )0/0 32( تكرارا اما صور لتقنية النانو بنسبة )10( وبواقع )0/0 52االشخاص نسبة )
نية فكانت ملصر اذ اخذت صور االشخاص ( تكرارا , اما يف املرتبة الثا3( وبواقع ) 0/0 16للنتاجات العلمية بنسبة )

( تكرارا ، اما صور للنتاجات 5( وبواقع )0/0 33( تكرارا , اما صور لتقنية النانو بنسبة )8( وبواقع )0/0 53نسبة )
( تكرارا , اما العرا  جاء يف املرتبة االخرية فحصلت على نسبة لصور االشخاص 2( وبواقع )0/0 12العلمية بنسبة )

( تكرارا , والصور للنتاجات العلمية بنسبة 2( بواقع )0/0 29( ,اما صور لتقنية النانو بنسبة)2وبواقع ) (0/0 29)
 ( تكرارا . 3( وبواقع )0/0 43)

ارات ل التسويقي للنانو تكنولوجي يف املواقع   االلكرتونية للوز يوضح استخدام اسرتاتيجيات االتصا( 9جدول رقم )
 الثالث

 

 املرتبة السعودية  مصر  العرا  االسرتاتيجيات  ت
اسرتاتيجية بناء الرسالة  1

 االتصالية 
 السعودية  0/0 ك 0/0  ك 0/0  ك
5 56 

0/0 
6 40/0 8 38 0/0 

 مصر 
 22 2 اسرتاتيجية الصورة الذهنية  2

0/0 
5 33 0/0 10 48 0/0 

 22 2  اسرتاتيجية احلمالت التسويقية 3
0/0 

 العرا   0/0 14 3 0/0 27 4

 100 9  اجملموع 
0/0 

 100 
0/0 

 100 
0/0 

 

تشري اجلدول اعاله اىل استخدام االسرتاتيجيات االتصالية للتسويق للنانو تكنولوجي يف املواقع االلكرتونية  للوزارات 
ة ابلدراسة اذ تبني ان السعودية جاءت يف املرتبة االوىل يف استخدام االسرتاتيجات االتصال التسويقي اذ حصلت املعني
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 48( تكرارا , اما اسرتاتيجية الصورة الذهنية بنسبة )8( بواقع )0/0 38اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على نسبة )
( تكرارا , وجاءت يف املرتبة 3( بواقع )0/0 14ت التسويقية بنسبة )( تكرارا , واسرتاتيجية احلمال10( بواقع )0/0

( تكرارا , واسرتاتيجية 6( بواقع )0/0 40الثانية مجهورية مصر العربية اذ حصلت اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على )
( 4( بواقع )0/0 27ية بنسبة )( تكرارا اما اسرتاتيجية احلمالت التسويق5( بواقع ) 0/0 33الصورة الذهنية بنسبة )

( 5( بواقع )0/0 56تكرارا , وجاء يف املرتبة االخرية العرا  اذ حصلت اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على نسبة )
( تكرارا , اما اسرتاتيجية احلمالت التسويقية 2( بواقع )0/0 22تكرارا ,  واسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية بنسبة )

 ( تكرارا . 2( بواقع )0/0 22بنسبة )

 يوضح االلوان املستخدمة وتصميم املوقع االلكرتوين للوزارت املعنية  (10جدول رقم )  

 

 االلوان  الوزارة  ت
 امحر  –االبيض  العرا  1
 واالسود  – االبيض مصر  2
 االبيض  السعودية  3

  

( االلوان املستخدمة يف املواقع الرمسية للوزارات الثالث وكيفية تصميمها ,تبني من خالل التحليل 10يوضح اجلدول رقم )
ان وزارة االتصال وتقنية املعلومات يف السعودية مستخدمة اللون االبيض يف موقعها الرمسي ويدل اللون االبيض على 

ضوح وخفيف للعني اما التصميم فكان ممتاز من حيث االبواب والصور والفديوات واملعلومات املوجودة يف املوقع اذ  الو 
كان املوقع شامل وغزير من كل النواحي ، واحتل املرتبة االوىل من انحية الشكل واملضمون , اما جاء يف املرتبة الثانية 

السود وتدل هذه االلوان على الوضوح لكن كانت املعلومات املكتوبة يف موقع مجهورية مصر اذ كان ابللون االبيض وا
املوقع حبجم صغري جدا وكان االبواب واملعلومات متوسطة من حيث الشكل واملضمون وكانت املعلومات عن النانو 
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وقع ضعيف من اذ  كان املقليلة , اما جاء يف املرتبة االخرية هو العرا  اذ كان استخدام اللون االبيض واالمحر يف املوقع 
 حيث املعلومات والتصميم واالبواب . 

 

 نتائج الدراسة النظرية :

ان التسويق االلكرتوين اصبح من الفنون االتصالية اليت الميكن االستغناء عنها يف عامل املؤسسات والشركات والتنافس  -1
 ابح .الدويل جلذب اكرب عدد من اجلمهور,لبناء الصورة الذهنية وحتقيق االر 

 ( اننو مرت.100ان النانوتكنولوجي علم يهتم ابلتعامل مع املواد يف مستواها الذري واجلزيئي مبقياس اليتعدى ) -2
 على يد العامل والفيزايئي االمريكي الشهري ) ريتشارد دريفمان(. 1959تعود البداية احلقيقية لعلم النانو اىل عام  -3
لصناعات االعالمية وسيسهم يف املستقبل بنتائج مذهلة تؤدي اىل هناك اندماج واضح بني النانو تكنولوجي وا -4

 تطوير العمل واالنتاج االعالمي.
هناك عالقة تواصلية وتسويقية بني موضوعة النانوتكنولوجي واالنشطة االعالمية لغرض التسويق والرتويج ,نظرا  -5

ات احلياة االجتماعية راعة ويف مجيع نواحي وقطاعللدور الذي ستلعبه هذه التقنية يف عامل االقتصاد والبيئة والطب والز 
 واملهنية والصناعية .

 
 نتائج الدراسة التحليلة :

 تبني من خالل التحليل ان الوزارات الثالث مل حتدث مضامينها أبستثناء السعودية .  -1
 ويقي والرتوجيي . ستبني من خالل التحليل ان الوزارت املعنية ابلدراسة مل توفق يف استخدام عناصر املزيج الت -2
لوحظ ان املواقع االلكرتونية اخلاضعة للتحليل مل تستخدم صور كثرية للتسويق عن النانو امنا كانت الصور مقتصرة  -3

 على االشخاص .
تبني من خالل التحليل ان الوزارات املعنية ابلدراسة مل توظف اسرتاتيجيات االتصال التسويقي بشكل كاف ماعدا  -4

 استخدمت االسرتاتيجيات بشكل قليل . السعودية كانت قد
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ابلرغم من ان الدول املعنية ابلدراسة لديها استخدامات عديدة يف خمتلف الصناعات اال ان التسويق والرتويج   -5
 لتطبيقات النانو يف الصناعات االعالمية كانت قليلة جدا ابلقياس المهية هذه التقنية يف االعالم واالتصاالت . 

 
 التوصيات :

 ا على مامت التوصل اليه من نتائج نظرية وميدانية يف هذه الدراسة ,يتقدم الباحثان جبملة من التوصيات :بناء

اجراء دراسات مماثلة من قبل ابحثني اخرين يف جمال التسويق االلكرتوين ملوضوعات وقضااي جمتمعية تسهم يف  -1
 التطور العلمي والثقايف.

اعات نوتكنولوجي من قبل الباحثني ذوي االختصاص نظرا لدوره الكبري يف الصناثراء البحث العلمي  بدراسة علم النا -2
 املستقبلية .

ضرورة تضمني املناهج الدراسية يف اجلامعات مقرر ) علم النانو تكنولوجي( وفتح مراكز علمية الجراء البحوث  -3
 ل.والدراسات يف هذا االختصاص احليوي والذي تشري نتائجه ابنه سيكون علم املستقب

 
 اهلوامش واملراجع

 32,ص2004حممد عبد احلميد , نظرايت االعالم واجتاهات التاثري ,القاهرة, عامل الكتب ,  .1
عامر قنديلجي , البحث العلمي و مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية ,عمان , دار املسرية للنشر والتوزيع  .2

 22,ص  2008,
, ص  2011اسسها واساليبها وجماالهتا ,الرايض, مكتبة امللك فهد , –حممد عبد العزيز , البحوث االعالمية  .3

43 
 54املصدر نفسه , ص  .4
, 2015جاسم طارش العقايب , العالقات العامة االلكرتونية , بغداد , مكتبة عدانن للطباعة والنشر والتوزيع,  .5

 235ص
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 37,ص2010, 1د, حممد شريف االسكندراين , تكنولوجيا النانو , جملة عامل املعرفة , العد .6
 21,ص2009, 3عطية الربدي ,دروس من الطبيعة يف النانو تكنولوجي, جملة الفيزايء العصرية , العدد  .7
,على الرابط : 2019رحاب يوسف , تكنولوجيا النانو يف جمال املعلومات واالتصاالت ,  .8

portal.arid.my  
عالم, االسوا  العراقية ,رسالة ماجستري ,كلية االانس عادل كرمي , التسويق االلكرتوين للمنتجات العاملية يف  .9

 48,ص2017جامعة بغداد , 
 57,ص 2010بشري العال , التسويق االلكرتوين,عمان , دار اليازوري ,  .10
 33ص2011حممد عبدة حافظ , التسويق عبلر االنرتنت , القاهرة , دار الفجر ,  .11
 114, ص2012ل للنشر والتوزيع,يوسف امحد فارة , التسويق االلكرتوين , عمان, دار وائ .12
 www.nanotechnology.com, على الرابط:2009حممد الزهراين تكنولوجيا النانو , .13
, 2010, 9عبدهللا احليدري ,الصناعات االعالمية ووسائل االنتاج,جملة العلوم االنسانية ,جامعة البحرين, العدد  .14

 234ص
 235املصدر نفسه, ص .15
 39, صحممد االاسكندراين , مصدر سابق .16
 رحاب يوسف , مصدر سابق,                                        .17
 237عبدهللا احليدري , مصدر سابق ,  .18

1- R.L.Jones,Soft Machines- nanotechnology and life,Oxford,UK,2004,p67 

2- M.Sherif El-skandarany.Nanotechnology, journal of Nanotechnology,vol.2.2009.p35. 
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 دليل النشر

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 رفع شأهنا من ليتا الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 وكذلك حبثه، ستوىمل حقيقة ترقية هبا الباحث إلتزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى

 شكالا  أحباثنا على يتضف التوجيهي؛ الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن ؛العلمي النشر جمال يف خربته من تعزز
 مواكبة حيقق مما ه،ومعارف العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياا 
 املعريف. النشر جداتملست فاعلة

 Microsoft حتت برانمج  publisher@siats.co.uk على اإلمييل:  لقسم النشر ترسل نسختني من البحث -

Word ( واحدة بصيغةWord وأخرى بصيغة ، )(PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات ) -2
 Traditional) العربية ,للغة 16، حجم اخلط كلمة 5000عن و اليزيد 3000 الكلمات عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات , ويستىن من
 هذا العدد املالحق واإلستباانت.

ني كاملة ، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثالعربية واإلجنليزية البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتنيواجهة  -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

طقي، وتشمل جزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منالعناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أ -4
املقدمة،  ،(KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


كلمة،  (150) كلمات امللخص على، على أال تزيد  ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
ابللغة  وآخر ابللغة العربية( كلمات 5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 ، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج. اإلجنليزية

 مسيك. خبط الصفحة وسط ُتكتب ومطالب مباحث إىل البحث يقسم -6

 يشارو  خاص، عنوان منها لكل ويكون البحث، يف ورودها حسب ترقم و املنت داخل واألشكال اجلداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل  يف …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم ابلتسلسل، منها كل  إىل

 غةوالل الشريعة أحباث ذلك من ويستثىن األجنبية املراجع من % 20 مانسبته على يشمل أن جيب حبث كل  -8
 .العربية

 وللمجلة وجدت، إن حبثه على التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى البحوث: تعديل مدة -9 
 للتعديل. احملددة املدة الباحث جتاوز حال هنائيا رفضا البحث رفض يف ذلك بعد احلق

 عدم يف ورغبته لبحثا سحب طلبه حال يف التقومي إجراءات على املرتتبة املالية النفقات بدفع الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة

 .األسباب كانت  ومهما األحوال من حال أبي للنشر قبوهلا بعد األحباث سحب اجمللة جتيز ال -11

 :املراجع قائمة ))التوثيق -12

 

 لعربية كتتب ابستعما  ارحرو  التاكينية، واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع 
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 

t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 

j = ج s = س gh = غ w = و 



ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y = ي 
 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is 

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article 

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه  ريب ال الكتاب ذالك 

 

ألول  االقتباس منه، وذلك عند ذكرهيرى هذا النظام ضرورة تسجيل البياانت الكاملة للمصدر، أو للمرجع الذي ُأخذ •
مرة، حبيث تشمل البياانت: اسم املؤلف، واسم الكتاب، واملرتجم )إن وجد(، معلومات عن النشر )العدد الكلي لألجزاء 

 ورقم الطبعة ومكان النشر، واسم الناشر،، وسنة النشر(، ورقم اجلزء او اجمللد، ورقم الصفحة.



 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيتاغو 

 االقتباس ألول مرة

 اسم املؤلف:امسه األول مث اسم أبيه مث اسم جده ويتبع ذلك فاصلة )،( -1

 اسم الكتاب حتته خط وال يتبعه فاصلة أو نقطة ).( اسم الكتاب: -2

 ( ،----معلومات عن النشر: توضع بني قوسني ووضع فاصلة بعد القوس األخري )  -3

 )أ( العدد الكلي لألجزاء: يتبعه فاصلة منقوطة )؛(

 )ب( رقم الطبعة : يتبعه فاصلة منقوطة )؛(

 )ج( مكان النشر: يتبعه فاصلة ):(

 )د(اسم الناشر: يتبعه فاصلة )،(

 )هـ( سنة النشر: مث نغلق القوس

 رقم اجلزء او اجمللد: يتبعه فاصلة )،(  -4

 ) نقطة ).رقم الصفحة أو الصفحات :يتبعه  -5

 .277؛القاهرة: عامل الكتب،بدون اتريخ(، ص 3) ط  جغرافية املدنمجال محدان ، 

 .114،112،ص ص1(،ج1966ج ؛بريوت : دار الطليعة ،  5) بالدان فلسطني مصطفي مراد الدابغ ، 

 .107-100،ص ص1(،ج1966ج ؛بريوت : دار الطليعة ،  5) بالدان فلسطني مصطفي مراد الدابغ ، •
 

 :االقتباس من اجملتات

 ،) فاصلة ويتبعه :ابلكامل املقالة كاتب اسم -1 

 ” ،--------“.الثانية التنصيص عالمة قبل فاصلة تتبعه تنصيص عالميت بني موضوعاا   :املقالة عنوان -2 

 .فاصلة وتتبعه خط حتتها :الدورية اجمللة اسم -3 



 ، (---- ) األخري القوس بعد فاصلة ووضع قوسني بني توضع :النشر عن معلومات 4-

 (:) فاصلة يتبعه إصدارها مكان) أ(

 )، (فاصلة يتبعه :املصدرة اجلهة )ب(

 )، (فاصلة يتبعه :اجمللد رقم )ج(

  )،  (فاصلة يتبعه :العدد )د( رقم

 )القوس أغلق :النشر سنة (و )،( فاصلة يتبعه :الشهر )هـ(

 (.) نقطة يتبعه: الصفحات أو الصفحة رقم -5 

 ،(عشر التاسع القاهرة،العدد جامعة )، اآلداب جملة “، االقتصادية وأحواله ظروفه غزة قطاع  ”، احلجاج أبو يوسف
   .47ص

 كوثيق كتاب له مؤلفان أو أكثر:

  املؤلفني امسا يذكر مؤلفان، للكتاب كان إذا•

 .املؤلفنين  طريقة بنفس الثالثة املؤلفني أمساء يُذكر مؤلفني، ثالثة للكتاب كان إذا•

 :وهكذا كلمة )وآخرون(، وتضاف األول اسم يُذكر أكثر، أو مؤلفني، أربعة للكتاب كان إذا•

يف حالة املؤلفني  (And others)يتبع نفس النظام يف الكتاب اإلفرجني، يف حالة املؤلفني والثالثة، وتضاف كلمة 
 .األربعة أو أكثر

 كوثيق كتاب ليس له مؤلف حمدد:

 الكتاب صادراا عن مؤسسة، وحيمل امسها ال اسم املؤلف، فإنه يوثق اسم املؤسسة مكان اسم املؤلف.إذا كان •
 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو

 كوثيق كتاب املؤلف جمهو 

أما اذا أمكن التوصل إيل صاحب املقال  ]جمهول املؤلف  [اذا مل يكن اسم املؤلف مكتوابا ففي هذه احلالة يكتب •
  ] -------- [بطريقة أو أبُخرى فانه ميكن بني قوسني مربعني 



 كوثيق كتاب ال يوجد له اتريخ•

  nodأو]التاريخ غري معروف  [ مربعني قوسني بني فيكتب اتريخ للمرجع يكن مل اذا•
 

 كوثيق فصل يف كتاب له عدة مؤلفني:

 مؤلفني، ولكل فصل مؤلف حمدد، يتم توثيق املادة ابسم مؤلف الفصل.إذا كان للكتاب عدة •
 كوثيق التتاب املرتجم للعربية:

 يتم توثيقه على النحو التايل:•

 أوسنت مار، اسم املؤلف، اسم الكتاب، اسم املرتجم مع كتابة ترمجة قبل امسه، وابقي بياانت النشر، ورقم الصفحة.   
 .57)القاهرة: مكتبة اآلداب ومطابعها(،  وإبراهيم زرقترمجة حممد متويل علم املناخ،

 كوثيق الرسائل اجلامعية:

 :اآليت النحو على يوثقها فإنه جامعية، رسالة من علمية مادة الباحث اقتبس إذا•

 ( ، ) فاصلة يتبعه الباحث اسم•

 “------” تنصيص عالميت بني الرسالة عنوان•

 :يلي ما يوضع قوسني بني•

 ( ، فاصلة ) يتبعها  لنيلها ُقدمت اليت العلمية الدرجة•

 ،( فاصلة ) يتبعها . منشورة غري أم منشورة هي هل•

 ،( فاصلة ) يتبعها الدرجة على منها حصل اليت اجلامعة•

 ( ، ) فاصلة يتبعها السنة•

 :ذلك ومثال نقطة، يتبعها القوسني خارج الصفحة•

 



 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيتاغو
اجلامعية:كوثيق الرسائل   

 جامعة ، منشورة غري ، دكتوراه رسالة ) “العمران جغرافية يف دراسة – صنعاء مدينة ” البحري، محاد صاحل•
 .10ص (1982 ، اإلسكندرية

 كوثيق املرجع للمرة الثانية

 ,.Ibid السابق املرجع عبارة الباحث يكتب ( فاصل بدون ) مباشرة األول االقتباس بعد االقتباس كان اذا•

 ,. Idem الصفحة نفس السابق املرجع•

 . نفسه( املرجع ) يكتب فاصل بدون الثالثة للمرة املرجع نفس من اقتبس اذا•

 أخطاء شائعة

 من األخطاء الشائعة كتابة ) نفس املرجع ( ، و ) نفس املصدر ( ، والصواب ) املرجع نفسه واملصدر نفسه (.•
 االقتباس من املرجع مرة اثنية

 سبق مرجع أو ( تعريف آل بدون ) سابق )مرجع : يكتب ، فاصل بينهما وكان ، اثنية مرة املرجع من اقتبس اذا•
 op.cit  تعريف آل بدون ) ذكره

•oper citato التينية كلمة 

 loc.cit الصفحة نفس ذكره سبق مرجع•

•Loco citato املكان نفس  ابلالتيين 

 التوثيق من االنرتنت

 . التاريخ مث املوضوع اسم مث املوقع اسم•

•2000,-4-strip.91scale 1:150000.,15 http://www.lib.utexas.map.caza 
 

 

http://www.lib.utexas.map.caza/


 كوثيق القواميس ودوائر املعار  واملوسوعات:•

م املوسوعة، وابقي واسحتتوي بياانت التوثيق للقواميس واملوسوعات ودائرة املعارف على اسم املؤلف، أو املؤلفني، •
 بياانت النشر، واجمللد، ورقم الصفحة، ومثال ذلك:

؛ بريوت، دار العلم  3الزر كلي، خري الدين: األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر الرجال من العرب واملستعربني )ط •
 .83، ص 5م( ج 1979للماليني، 

 إذا كانت املوسوعة عبارة عن أحباث

إذا كانت املوسوعة عبارة عن أحباث، ولكل حبث كاتب حمدد، كما هو احلال يف املوسوعة الفلسطينية؛ قسم الدراسات •
 اخلاصة، فإنه يتم توثيق كل حبٍث على حدة، ومثال ذلك: 

 .995، ص2م(، مج199؛بريوت: 1؛ط2)ق طربني، أمحد: فلسطني يف عهد االنتداب؛ املوسوعة الفلسطينية•

 وسوعة ال تشمل أمساء املشاركني يف إعدادهاإذا كانت امل

 إذا كانت املوسوعة ال تشمل أمساء املشاركني يف إعدادها، فإهنا توّثق ابسم اهليئة املشرفة على إعدادها، ومثال ذلك:•

 .223، ص3م(، ج1984، دمشق: 1، ط1هيئة املوسوعة الفلسطينية، املوسوعة الفلسطينية) ق•
املختصةكوثيق الصحف واجملتات غري   

إذا كان كاتب املقال حمدداا، يتم التوثيق على النحو اآليت: اسم صاحب املقالة: اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، •
 اتريخ العدد، رقم الصفحة.

 إذا مل يكن للمقالة كاتب حمدد، أو كان االقتباس من خرب وليس من مقالة:•

 رقم الصفحة.اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، اتريخ العدد، •

 يتبع التوثيق نفسه ابلنسبة للصحافة األجنبية.•

 معتمد إدارة اىل البحث ملكية حقوق انتقال على الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

 مع يتناسب مبا ويا لغ اجلملة وبناء الكتابة، ومنط احلروف نوع حيث من تعديالت أي إبجراء احلق التحرير هليئة  -14
 .لدينا املعتمد ةاجملل منوذج



 .األسباب إبداء عدم يف حبقها االحتفاظ مع هنائي قرار الرفض أو ابلقبول التحرير هيئة قرار  -15

 نياا إلكرتو  اجمللة موقع من حبثه فيه نشر الذي والعدد املنشور حبثه على احلصول للباحث ميكن -16

 حيث من كحبث مستوى من تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن الباحث عزيزي متاحظة:
 .هبا االلتزام حال يف جتنبه ميكن إضافياا  أتخرياا  ستكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشكل

 واإلحالة: النشر آليات

 لتزويد يوماا  30 عن دتزي ال مبدة وتلتزم احملكمني، إىل إبحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد
 لألخذ أشهر( 3 ) يوما   90 عن تزيد ال مدة البحث ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث

 . ابملالحظات

 وزخم الدور ةأولوي حسب األكثر، على للنشر قبوله خطاب إصدار اتريخ يعقب عدد اثين أو أول بعد البحث ينشر
حالة األحباث

ُ
 .للنشر امل
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