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ا عمدػًا وبيػوبًة يرحُمهـ اهلل جميعا، وُيحِسػ ُف ملػيهـ بدػدر مػا أاػروا حياتنػا العمميػة، وأكسػبًو
وأيػػالًة وميػػػداويًة وجمػػػاال، وبدػػػدر مػػػا تمي ػػػزوا بالتعامػػػؿ مػػػه الت ًيػػػؿ اإلعخمػػػم عمػػػ  أنػػػ  
ػا النبيػؿ ، حػيف تػ مهـ  ًر رسالة؛ سمـ تبدْعهـ مغراءاُت المهنة، ولػـ ت بػْذًـ بعيػدًا عػف جًو

دػػػّدـ اجيػػػاٍؿ عهػػػدوا مليهػػػا ب مانػػػة التعبيػػػر عػػػف  مػػػاؿ الػػػوطف التكػػػويف العممػػػم والمهنػػػم الُمت
موم ، وراًنوا كايرًا عم  ودرتها سم يوف الهوية الحضػارية لممػة، والػدساع عػف حممهػا  ًو
التػػاريبم بالحريػػة، والكرامػػة اإلنسػػانية، والعػػدؿ االجتمػػاعم، والوحػػدة، واالسػػتدخؿ الػػوطنم، 

ت، واايػػػػػالة الحضػػػػػارية، واالسػػػػػتنارة الفكريػػػػػة، والتنميػػػػػة، والتدػػػػػدـ، واالعتمػػػػػاد عمػػػػػ  الػػػػػذا
واالسػػػػتيعاو الػػػػػواعم لتيػػػػػارات الفكػػػػػر العػػػػػالمم، والتفاعػػػػؿ البػػػػػخؽ مػػػػػه تجػػػػػارو التػػػػػعوو 

 والحضارات اابرى .  

عايتناًـ، وتتممذنا عم  أياديهـ؛ سرأيناًـ أساتذًة كبارا، اوترنػت مسػيرُتهـ الجامعيػة بالجديػة 
سػػػاؽ الجديػػػدة لعمػػػـو اليػػػحاسة واالتيػػػاؿ الجمػػػاًيري، واإلبػػػخص واالجتهػػػاد سػػػم ارتيػػػاد اآ

ووامت حياُتهـ المهنية عم   روح منسانية  جعمتهـ ااكاَر رويًا سم وظيفػتهـ التربويػة، وسػم 
ـ مف الباحايف.  مدارة العخوة مه ااجياؿ التالية مف المعيديف والمدرسيف المساعديف وغيًر

وعػػ  ُسػػنَف الكػػوِف والحيػػاة سػػم تتػػابه ااجيػػاؿ،  البػػد مػػف أف نػػذكر لهػػـ أنهػػـ كػػانوا بيػػَر مػػف
دراؾ الحاجػػػػة لمت ييػػػػر، وجػػػػدوى التفاعػػػػؿ البػػػػخؽ بػػػػيف ااجيػػػػاؿ،  والتسػػػػام  مػػػػه الجديػػػػد، وا 

 وضرورات االستماع واالستيعاو لمريى والتيورات التم ُتجسُِّد حماَس جيؿ  بر. 

حدوَونػػا، واحترمػػوا العدػػؿ سينػػا، ا سػػم الػػذاكرة أنهػـ أبميػػوا سػػم حبِّنػػا، ويػانوا وسػيبد  محفػػورً 
ومنحونػػا مػػف سػػرص التدػػدوـ واليػػعود مػػا كػػاف غيػػُرًـ حرييػػًا عمػػ  أف يسػػمَبنا ميػػا  ويحرَمنػػا 
منػػػػ ، ولػػػػـ يتػػػػتمروا عمػػػػ  اجتهادنػػػػا، ولػػػػـ ي ػػػػدروا بنزوعنػػػػا نحػػػػو التجديػػػػد واالبػػػػتخؼ، ولػػػػـ 

نسػتدعَيهـ نموذجػًا  ا؛ حت  يار مػف حدهػـ عمينػا أفا وعونً يستعذبوا ميخمنا، وكانوا لنا سندً 
 تاريبيًا مضيئا لهذ  "ااستاذية" التم يحتاج مل  منظومتها الديمية " أساتذٌة " معايروف.
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 :ا: قصة هذا البحثثانيا 

طواؿ ما يدرو مف بمسة وأربعيف عامًا مف عمػري الجػامعم وااكػاديمم الزمنػم 
تاػػػري الفكػػػر وترتدػػػػم  ميمػػػاٌف كامػػػؿ بػػػ ف أتػػػػابه مػػػا يباطػػػو العدػػػػؿ وأرتػػػاد المنتػػػديات التػػػػم

بالتفكير، وأحتـر مف يمكف أف يسػاًـ سػم تتػكيؿ الضػمير الػيِدظ، وأتووػؼ أمػاـ مػا يسػتحؽ 
المراجعػػػػة، وألتػػػػـز باليػػػػراحة والوضػػػػوح والدوػػػػة واامانػػػػة سػػػػم ريػػػػد مػػػػا وػػػػد يحتػػػػاج ملػػػػ  

 التيحي .

دت عمػ  أف أوفػَز دوًمػ ا سػوؽ مػا يتحػتـ عمػم  أف أسعمػ  ايػوف ميػالحم وود تعػو 
أغػػػادر ًػػػذا  التبيػػػية وأرعاًػػػا، و اػػػرت أف تكػػػوف الميػػػمحة العامػػػة معيػػػارا، يمزمنػػػم بػػػ الّ 

المووؼ أو ذاؾ طالما أف سي  ما يبدـ العمػـ الػذي نحمػؿ راياتػ ، ويضػيؼ لريػيد الجامعػة 
التػػػػم نتػػػػرؼ باالنتمػػػػاء مليهػػػػا، ويدػػػػدـ لمجيػػػػاؿ التاليػػػػة مػػػػف زمخئنػػػػا المعيػػػػديف والمدرسػػػػيف 

ببػػرة تدػػـو عمػػ  احتػػراـ  -عمػػ  وجػػ  التحديػػد-ـ مػػف البػػاحايف المسػػاعديف ومػػف سػػم عمػػًر
العدػػؿ، وتنتػػد بػػث الادػػة سػػم النفػػوس، وتطمئػػػنهـ ملػػ  أنهػػـ يممكػػوف الكايػػر ممػػا يمكػػػف أف 
يكوف لهـ سي  سضؿ السبؽ والريادة، وتنبههـ مل  أف الحرص الُمبكِّر والمسػتمر عمػ  البنػاء 

مػػف المراحػػؿ، ويضػػعهـ سػػم "مكانػػة" تتجػػاوز العممػػم والفكػػري والادػػاسم لمػػذات يحػػرؽ الكايػػر 
ا سم حياتهـ الجامعية.  بكاير المواوه والرتو التم ألفًو

واليـو أتعر بنوع باص مف المتعة الفكرية وأنا أستدعم المعيار ذاتػ ؛ ًػذا الػذي 
 .تجعنم عم  أف أرتاد أرضا أراًا جديدة

العمميػة سيمػا ايػطمحنا عمػ  منذ سترة بعيدة تخحدنم الحاجة مل  مراجعة مسػيرتنا 
تسػػميت  بعمػػـو االتيػػاؿ الجمػػاًيري؛ مػػا الػػذي سعمنػػا  بالضػػبط طيمػػة مػػا يدػػرو مػػف امػػانيف 

ا مػػف عمػػر الدراسػػات اإلعخميػػة منػػذ استتػػاح معهػػد اليػػحاسة العػػالم سػػم كميػػة اآداو عاًمػػ
ميػػة ؟ مػػا معػػالـ الػػدور الػػذي وػػاـ بػػ  رواد الدراسػػات اإلعخٜٖٜٔبجامعػػة الدػػاًرة سػػم العػػاـ 

مف أساتذتنا الكبار؟ ولماذا اتسمت اسػهاماتهـ العمميػة بالبيػوبة والعمػؽ والدوػة واالسػتنارة 
ػػؿ  والجديػػة؟ ومػػاذا كػػاف مػػووفهـ مػػف حركػػة التطػػور السياسػػم واالوتيػػادي واالجتمػػاعم؟ ًو
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اوترنػػػت اسػػػهاماتهـ بػػػاإلدراؾ المتكامػػػؿ لمعخوػػػة العضػػػوية بػػػيف الجامعػػػة والمجتمػػػه وعخوػػػة 
تبػػادؿ بػػيف وسػػائؿ اإلعػػخـ وحركػػة التطػػور السياسػػم واالوتيػػادي واالجتمػػاعم التفاعػػؿ الم

والادػػاسم التػػم تػػهدتها ميػػر سػػم حدػػو تاريبيػػة تباينػػت سيهػػا الػػنظـ السياسػػية واالوتيػػادية 
واالجتماعيػػة؛ وتتابعػػت سيهػػا مت يػػرات دابميػػة وبارجيػػة، حممػػت معهػػا الكايػػر ممػػا لػػـ تػػن  

مػاذا أنجػزت ااجيػاؿ التاليػة لجيػؿ أسػاتذتنا الكبػار مػف  الجامعة ووسائؿ اإلعخـ مف  اػار ؟
الػػرواد سػػم ًػػذا الحدػػؿ المعرسػػم المهػػـ؟ ًػػؿ نجحػػت ًػػذ  ااجيػػاؿ  سػػم تدػػديـ الجديػػد الػػذي  
يابت الددرة عم  البناء سوؽ ما انتهػت مليػ  ااجيػاؿ السػابدة؟ أـ أنهػا  اػرت السػخمة بالندػؿ 

مػػػػة عػػػػف اادبيػػػػات البريطانيػػػػة واامريكيػػػػة عػػػػف أعمػػػػاؿ السػػػػابديف حينػػػػا والركػػػػوف ملػػػػ  الترج
ذا كػػػػاف مدمػػػػاف الندػػػػؿ ادوات البحػػػػث وأسػػػػاليب  ومناًجػػػػ  وأطػػػػر   والفرنسػػػػية حينػػػػا  بػػػػر؟ وا 
نػػاؾ ًػػو المممػػ  ال الػػو عمػػ  اإلنتػػاج  النظريػػة واستنسػػاخ الكايػػر مػػف ااسكػػار مػػف ًنػػا ًو

؟ ومػا ت ايراتهػا؟ أبعاد ًذ  الظػاًرة سما ،العممم المعاير سم مجاالت االتياؿ الجماًيري
ا؟  ا؟ وكيؼ السبيؿ لمتعامؿ معها والحد مف  ااًر  وكيؼ يمكف تفسيًر

ػػا، وبديػػت التسػػايالت حاضػػرة ال ت ػػادر الػػذاكرة ؛ أسػػجِّ  ها وأنظػػر مُ كانػػت الدضػػية ًم 
ضاسة وسم دابمػم يدػيف بػ ننم مسػئوؿ عػف اإلجابػة  ،سيها مف حيف آبر، وأراجعها حذسًا وا 

الضبط مت  أستجيو لنداء الفكػرة الػذي أسػمه يػدا  كممػا طالعػت عنها، ولكننم ال أدري ب
ممػا يايػر التػجوف ويسػتفزو الفكػَر ويػووظ  ؛ا أو تػاركت سػم منتػدىدراسة أو حضرت ميتمرً 

نجاز الُمهم ة ود حاف.  الضمير مل  أف ووت تحمؿ المسئولية وا 

مػيتمر؛ مف ًذا ًو ما حدث بالضبط حيف طالعت اليياغة المبتكػرة لفكػرة ًػذا ال
التجديػػػد   "نحػػػو أجنػػػدة مسػػػتدبمية لبحػػػوث اإلعػػػخـ .. متػػػكاليات التحػػػوؿ مػػػف النمطيػػػة ملػػػ

والعػػػرض المبػػػدع لمحػػػاور ، واالبتيػػػار الػػػدويؽ لموضػػػوعات ، وعمػػػؽ االسػػػتيعاو  واإلبػػػداع"
لمتػػػػاريأ، وأمانػػػػػة الريػػػػد لدروسػػػػػ ، وجمػػػػاؿ الػػػػػوعم بالمسػػػػئولية، وبراعػػػػػة التدػػػػديـ لمدضػػػػػية 

ف أكاػر أسػاتذة اإلعػخـ وعيػا وأمانػة وكفػاءة وأبخوػا وسػموكا يػديؽ وموجباتها بدمـ واحد مػ
ػػو يُ  مػػا يدػػرو مػػف بمسػػة  ىمػػد  عمػػر"درِّ الدراسػػة والعمػػر ااسػػتاذ الػػدكتور محمػػػد سعػػػد ًو

عدػػػود، لػػػػـ تبػػػػرح الدراسػػػػات اإلعخميػػػة العربيػػػػة مكانهػػػػا، حيػػػػث ظمػػػت سػػػػم معظمهػػػػا أسػػػػيرة 



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

02 
 

 

الكمػم الكبيػر سػم عػدد البػاحايف وعػدد كميػات لمدراسات الكميػة واإلمبيريديػة. ورغػـ التطػور 
المسػػتويات النظريػػة   ومعاًػػد وأوسػػاـ اإلعػػخـ، مال أف ًػػذا لػػـ ييػػاحب  تطػػور نػػوعم عمػػ

والمنهجية والمعرسية، حيث توضػ  أجنػدة المػيتمرات العمميػة السػنوية غمبػة الطػابه النمطػم 
ت المنهجيػػة، والنتػػائ ، سػػم الموضػػوعات، والمتػػكخت البحايػػة، والمػػدابؿ النظريػػة، والتدنيػػا

 .ليبدم االبتخؼ سدط سم الوسيمة اإلعخمية محؿ الدراسة، والمجاؿ الج راسم لمعينات

وييػعو منكػار أو تجاًػؿ االجتهػادات البحايػػة الراميػة ملػم ارتيػاد مجػاالت بحايػػة 
مهجورة، وتحفيز المنت  البحام العربم، وتعميؽ المعرسة العممية سم مبتمػؼ التبييػات 

ميػػػة. و لكػػػف تبدػػػم تمػػػؾ االجتهػػػادات وك نهػػػا ت ريػػػد بػػػارج السػػػرو البحاػػػم التػػػ وؼ اإلعخ
بإعػػادة منتػػاج مػػا سػػبؽ بحاػػ ، اامػػر الػػذي يويػػد البػػاو أمػػاـ مجػػاالت التجديػػد واإلبػػداع، 

 .وي ؿ سكر الباحايف عف التجديد واالجتهاد واالبتكار

دارة حػػوار وسػػم ًػػذا اإلطػػار، تتزايػػد الحاجػػة ملػػم مراجعػػة ندديػػة لمػػذات واالّ  بػػر، وا 
عممػػػم حػػػوؿ وضػػػعية الدراسػػػات اإلعخميػػػة بػػػيف العمػػػـو اإلنسػػػانية واالجتماعيػػػة، ويػػػياغة 
أجنػدة بحايػة مسػػتدبمية تػزاوج بػيف الكمػػم والكيفػم، وبػيف النظػػري والميػدانم، وبػيف التطبيدػػم 
والندػػػػدي، سػػػػم مطػػػػار االسػػػػتبداـ الػػػػواعم لمطػػػػر النظريػػػػة والمنهجيػػػػة، والسػػػػعم لمراجعتهػػػػا 

 ".ًا لمواكبة التحوالت المجتمعية والتكنولوجية والبيويية الاداسيةوتطوير 

ا لهػػذ  الرييػػة البيػػبة والمهمػػة سػػم الػػدعوة ملػػ  التعامػػؿ الجػػاد مػػه متػػكخت تدػػديرً 
البحػػػث اإلعخمػػػم المعايػػػر رأيػػػت أف الواجػػػو يحػػػتـ عمينػػػا أف نتجػػػ  مباتػػػرة ملػػػ  أيػػػؿ 

البحػث اإلعخمػم المعايػر" ملػ  الحػد  المتكمة سيما نحف عمي   "االستدار مل  اايالة سم
الػػذي يمكػػف أف تخحػػظ سيػػ  بوضػػوح أف جيػػؿ أسػػاتذتنا مػػف الػػرواد الكبػػار الػػذيف حممػػوا عمػػ  
عاتدهـ ت سيس الدراسػات اليػحفية  كػانوا أكاػر "أيػالة" ممػا نحػف عميػ  اآف، عمػ  الػرغـ 

نادا ملػػػػ  تػػػػراث مػػػػف أف المحظػػػػة التاريبيػػػػة لممػػػػيخد، حت مػػػػت عمػػػػيهـ أف يكونػػػػوا ااكاػػػػر اسػػػػت
المػػػدارس اامريكيػػػة والبريطانيػػػة والفرنسػػػية سػػػم التنظيػػػر لػػػنظـ اإلعػػػخـ ونظرياتػػػ  ووسػػػائم  
ػػذا ًػػو مػػا  والمهػػارات الخزمػػة لممارسػػات  ومسػػئوليات  االجتماعيػػة وأبخوياتػػ  وتتػػريعات . ًو
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ػػا دسعنػػم اف أولػػم عنايػػةً   بايػػة إلنجػػاز دراسػػة تحميميػػة تاريبيػػة ندديػػة ت بػػذ سػػم اعتباًر
ظػػاًرة الندػػؿ عػػف اإلنتػػاج العممػػم لجيػػؿ الػػرواد سػػم البحػػث اإلعخمػػم واالستنسػػاخ لمتػػراث 

 البريطانم واامريكم والفرنسم سم عمـو االتياؿ الجماًيري سم مير .

 دمحاذير وحدو : اإلطار العام لمجتمع البحث .. ثالثاا

البحػػػث ال ينطػػػوي ًػػػذا البحػػػث عمػػػ  أي تعمػػػيـ سػػػم التدػػػويـ والحكػػػـ عمػػػ  أيػػػالة  .ٔ
ػػذا التفكيػػر ينطمػػؽ أوال مػػف االعتدػػاد بػػ ف التعمػػيـ يجػػاسم  اإلعخمػػم المعايػػر. ًو
الواوه والمنطؽ، ويدودنػا بالضػرورة اانيػا ملػ  اإلوػرار بػ ف لػدينا بحواػا عديػدة تماػؿ 
تجسػػيدا بػػارزا لميػػالة ب ركانهػػا، ويزبػػر تػػاريأ الدراسػػات اإلعخميػػة بنمػػاذج مػػف 

ا سػػم أعمػػالهـ العمميػػة حتػػ  يػػاروا عخمػػات مهمػػة البػػاحايف الػػذيف  اجتهػػدوا كايػػر 
ايػػػػالة نػػػػادرة سػػػػم تبييػػػػاتهـ؛ حػػػػيف سػػػػمكوا طروػػػػا غيػػػػر م لوسػػػػة سػػػػم ابتيػػػػار 
موضػػػوعاتهـ، ونبهونػػػا لمفػػػاًيـ جديػػػدة، وأاػػػاروا اًتمامنػػػا بدػػػدراتهـ عمػػػ  الضػػػبط 
ػػػػػا النظريػػػػة، وبمدػػػػوا لػػػػدينا الحاجػػػػػة  المنهجػػػػم ادوات المعالجػػػػة ومناًجهػػػػا وأطًر

 مالهـ، وت ممها، والنظر سم كيفية االستفادة منها.لخًتماـ ب ع

كػػػػػػذلؾ سػػػػػػإف تدػػػػػػويـ البحػػػػػػث اإلعخمػػػػػػم المعايػػػػػػر والحكػػػػػػـ عمػػػػػػ  أيػػػػػػالت  مػػػػػػف  .ٕ
المتروعات العممية التم تتجػاوز طاوػة الباحػث الفػرد، ويحتػاج ملػ  بػاحايف تتػوزع 
تبييػػاتهـ بػػيف سػػائر حدػػوؿ الدراسػػات اإلعخميػػة. وكممػػا تػػوس ر ًػػذا الفريػػؽ مػػف 

يف، ازدادت سػػرص المراجعػػة والتدػػويـ ال نتػػػاج عممػػم تتعػػدد أتػػكال ؛ حيػػػث البػػاحا
الكتػػػػػو، وأطروحػػػػػات الماجسػػػػػتير والػػػػػدكتورا ، والبحػػػػػوث المنتػػػػػورة سػػػػػم الػػػػػدوريات 

 العممية المتبيية، والبحوث المددمة لمميتمرات وحمدات النداش. 

ػػػػذا البحػػػػث يماػػػؿ الحمدػػػػة ااولػػػػ  سػػػػم ًػػػػذا  مف ًػػػذا متػػػػروع ضػػػػبـ لعمػػػػؿ عممػػػم مهػػػػـ. ًو
ذا كنت أور باستحالة اإلنجاز الفػردي لػ ، سػإننم أتطمػه ملػ  اإلنجػاز الجمػاعم  المتروع، وا 
لهػػذا الحمػػـ، ويسػػعدنم أف يتػػاركنم سيػػ  زمػػخء  بػػروف. ووػػد أردت بهػػذ  البدايػػة أف أضػػه 
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بنػػػم عميهػػػا سػػم سػػػعينا مػػػف أجػػؿ اإلنجػػػاز المناسػػػو لهػػػذا تيػػورا لداعػػػدة عمميػػػة يمكػػف أف ن
 المتروع.

يخحػػػظ المتػػػابه لمسػػػيرة الفكػػػر العربػػػم منػػػذ أوابػػػر الاػػػامف عتػػػر أنػػػ  تحػػػت وطػػػ ة  .ٖ
تكالبػػػت عمػػػ  اامػػػة العربيػػػة واإلسػػػخمية، ومػػػه  التػػػمحتػػػود الدػػػوى االسػػػتعمارية 

عمػػػد  اكتسػػػاو عمميػػػات االبتػػػراؽ الادػػػاسم والفكػػػري واالوتيػػػادي والسياسػػػم التػػػم
مليهػػػا االسػػػتعمار الجديػػػد، وػػػوة دسػػػه ًائمػػػة سػػػم الدػػػرنيف التاسػػػه عتػػػر والعتػػػريف، 
سػػػيطرت عمػػػ  حياتنػػػا الفكريػػػة انائيػػػات اايػػػيؿ والواسػػػد، الدػػػديـ والجديػػػد، االتبػػػاع 
واالبداع، واتجهت تيارات سكرية مل  أف تضه ًذ  الانائيات سم مواجهػة بعضػها؛ 

د، وال سػػبيؿ ملػػ  التوسيػػؽ بػػيف الدػػديـ حتػػ  سػػاد االنطبػػاع بػػ ف اايػػيؿ ضػػد الواسػػ
ػذا لػوف مػف المعالجػات يفتدػر ملػ   والجديد، وأف اإلبداع ضروري لنفم االتبػاع. ًو
المنطػػؽ والتػػوازف، وتعػػوز  الرويػػة والحكمػػة، ويعكػػس وػػدرا مػػف االن ػػخؽ والتعيػػو 
المذاف يحوالف دوف االنفتاح والتفاعؿ، ويفضياف ملػ  العزلػة واالنكفػاء عمػ  الػذات 

 الجمود.و 

ليس لهذا البحث عخوة بهذ  النظرة التم سيطرت عم  الحيػاة الفكريػة لمجتمعاتنػا 
ويختهػػا منػػػذ نهايػػػة الدػػػرف الاػػػامف عتػػػر حتػػػ   مدوالتهػػػا ونػػػدسه امػػػفَ  لدػػروف؛ سجعمتنػػػا نجتػػػرو 

. سدد كاف ًذا ومازاؿ نتيجة لإلحساس بالدونيػة وغيػاو الادػة سػم الػنفس المػذاف عطػخ  اليـو
مسئولية االجتهاد والتجديد، وأسددا اامة الندية سم التعامؿ مػه الاداسػات والحضػارات تحمؿ 

 -الجانػو المضػاد -اابرى، ودسعاًا مل  استمراء الندؿ والتدميد واالستتباع، وأسضػيا عمػ  
ملػػ  بمػػؽ بيئػػة مواتيػػة لتيػػارات تنػػزع ملػػ  الم ػػاالة وربمػػا التطػػرؼ سػػم االعتدػػاد بػػ ف الركػػوف 

وأف الػػػرسض المطمػػػؽ لكػػػؿ مػػػا ًػػػو واسػػػد مػػػف  ،يتطمػػػو التحيػػػف ضػػػد الجديػػػد ملػػػ  الدػػػديـ 
 عخمات اايالة.

عمػػػ  العكػػػس مػػػف ًػػػذا تمامػػػا، نسػػػتدعم ببػػػرة الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػخمية التػػػم 
ػا لدػانوف التطػور الحضػاري، س دركػت أف تبػادؿ اابػذ والعطػاء مػف  أسست سم أوج ازدًاًر

ػػػػا ا لعممػػػػم لمحضػػػػارة الفارسػػػػية والهنديػػػػة واليػػػػينية ضػػػػرورات البنػػػػاء والتدػػػػدـ، وكػػػػاف عطاًي
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وال ربيػة يدتػرف بػالحرص عمػػ  طمػو عمػـو ًػذ  الحضػػارات واالسػتفادة منهػا والووػوؼ عمػػ  
أسرار الدوة سيها، ولـ نجد مف يتذرع باايالة حجة لمتعيو أو الػدعوة لخن ػخؽ الفكػري، 

وجػػػدنا مػػػف يدػػػيـ رابطػػػا وويػػػا بػػػيف اايػػػالة وعمػػػؽ دراسػػػة اسػػػهامات الحضػػػارات اابػػػرى، و 
والجديػػة سػػم التعامػػؿ مػػه اداساتهػػا. وتمػػؾ كانػػت أعمػػ  درجػػات اايػػالة التػػم اوترنػػت سيهػػا 
الادػػة بػػالنفس بالدػػدرة عمػػ  االجتهػػاد واإلبػػداع، بػػاإلدراؾ السػػميـ اًميػػة االنفتػػاح عمػػ  عمػػـو 

ييػػة اإلسػػخمية التػػم تحػػض عمػػ  االنفتػػاح الحضػػاري،  وتدػػيـ وزنػػا الحضػػارات اابػػرى بالر 
بايػػػا لمعممػػػاء، وتحػػػث عمػػػ  طمػػػو العمػػػـ والسػػػعم مػػػف أجمػػػ ، وتروػػػ  بطمبػػػ  ملػػػ  مسػػػتوى 

 الفريضة. 

ريػػد عخوػػة بحػػوث أو دراسػػات بعينهػػا بدضػػية  البحػػثلػػيس مػػف أًػػداسنا سػػم ًػػذا  .ٗ
يالة أو غيابها سػم اايالة سم البحث العممم، وال مف أًداسنا تعدو حضور اا

ة أو الديػػد اإلنتػاج العممػػم لهػذا الباحػػث أو ذاؾ. لدػػد الحظػت انتفػػاء عنيػر الني ػػ
وكػذلؾ – سم ااعماؿ التم تفتدر مل  اايالة، والحظت استحالة تينيؼ بحػوث

تحػػػػػت الستػػػػػة  "تيػػػػػار العػػػػػداء لميػػػػػالة" مػػػػػاخ سػػػػػم البحػػػػػث اإلعخمػػػػػم  -بػػػػػاحايف
ة سػػػم أًػػػداسها، وال يوجػػػد مػػػا يػػػدؿ عمػػػ  أف المعايػػػر؛ ذلػػػؾ انهػػػا أعمػػػاؿ متباعػػػد

ًنػػاؾ حركػػة جماعيػػة واعيػػة منظمػػة تحػػتكـ ملػػ  مووػػؼ العػػداء، وتتضػػاءؿ ويمػػة 
محتواًا ستبمو مػف "الفكػر" الػذي يماػؿ ااسػاس الموضػوعم الػذي نسػتند مليػ  سػم 

 عممية تينيفها بيفتها "تيارات"  سم تاريأ العمـ.

سػػم البحػػث اإلعخمػػم المعايػػر  لاا ""التجاااا ال انحػػف ًنػػا بيػػدد مػػا نسػػمي  بػػػ
ونعنػػم بػػ  ووػػوع بحػػوث ضػػمف تيػػنيؼ االستدػػار ملػػ  اايػػالة، ال اف أيػػحابها يعمػػدوف 

نمػػا انهػـ تعرضػػوا  ـ بػخؿ عدػػود –ملػ  ذلػؾ، وا  لػػ"اداسة سػػائدة" سػم ميسسػػاتنا   –كمػا غيػػًر
عػف السػابديف، ست دابمهـ بفعؿ التراكـ التػاريبم نزوعػا إلياػار السػخمة بالندػؿ العممية، كر  

ومبايمة االجتهاد، والبوؼ مف التجديد، واالعتداد ب ف العمـ ًػو الندػؿ عػف تراانػا وتػراث 
ا بهػػذا المسػػتوى مػػف اإلنجػػاز أو  غيرنػػا، ولسػػنا سػػم حاجػػة ملػػ  تديػػم الحديدػػة سػػم ميػػادًر



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

01 
 

 

 ؿُ عطِّػػذاؾ؛ اف ذلػػؾ تعديػػد  ال ويمػػة لػػ ، واننػػا لسػػنا سػػم  حاجػػة ملػػ  جديػػة تماػػؿ  عبئػػا يُ 
 تنا سم بموغ ااًداؼ ب يسر الطرؽ وأسرعها.رغب

يريػػد سعمهػػا التربػػوي سػػم أجيػػاؿ مػػف البػػاحايف، ويخحػػظ  ،ومػػف يتػػابه ًػػذ  الاداسػػة
الذي يحػتكـ مليػ  البػاحاوف سػم ابتيػار سكػرة البحػث واالرتبػاط  " اإلطار المرجعي"أنها تماؿ 

ا، واآاػار  بتليات معالجة محددة مف دوف أف ينتبهوا ملػ  المسػارات التػم تػدسه بهػـ ليسػمكًو
 التم تنجـ عنها.

بتػػػػكؿ عفػػػػوي أو -كمػػػػا سػػػػم غيػػػػر   -ال تنتػػػػ  االتجاًػػػػات سػػػػم البحػػػػث العممػػػػم  .٘
نمػػا تحتػػاج بالضػػرورة ملػػ   يهيػػل لهػػا "منااا " ت ػػذيها و "بيئااة"بالميػػادسة البحتػػة وا 

سػرص النمػو واالزدًػار. وسػػم أجػواء االنفتػاح االوتيػػادي والعخوػات البايػة مػػه 
يػػوو  ٜٗٚٔالواليػػات المتحػػدة وال ػػرو انػػدسه الػػرئيس أنػػور السػػادات، منػػذ العػػاـ 

تبنػػػم سياسػػػات اتجهػػػت نحػػػو تيػػػفية المعػػػايير التػػػم يػػػانت وػػػوة الدولػػػة الوطنيػػػة 
والسياسػػػم، سيظػػػؿ وعػػػود تبتػػػر  وحمػػػت اسػػػتدخلها الحضػػػاري والادػػػاسم والتعميمػػػم

بالربػػاء والسػػخـ والحريػػة والديمدراطيػػة، والستػػات ترسػػه تػػعارات الواوعيػػة والحكمػػة 
واالعتػداؿ وعػػدـ مناطحػة ال ػػرو؛ ليابػت لمواليػػات المتحػدة أنػػ  مبتمػؼ تمامػػا عػػف 
عبػػػد النايػػػر وأنػػػ  رجمهػػػا الػػػذي يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػ  سػػػم الت سػػػيس لعهػػػد جديػػػد 

مػػم مػػف تػػ ف التوجػػ  الرأسػػمالم سػػم مدارة النتػػاط االوتيػػادي ييسػس سيػػ  لنظػػاـ يع
لممجتمػػه، ويدػػـو عمػػ  التعدديػػة الحزبيػػة، ويتجػػ  نحػػو مػػا سػػمم بالتسػػوية السياسػػية 
واالعتراؼ بالكياف اليػهيونم وتطبيػه العخوػات مػه مسػرائيؿ، ويتنكػر تماًمػا لػدور 

ؿ والدػوى ال ربيػة مير التحرري االستدخلم النتيط الذي ألفت  سم مواجهة مسػرائي
 التم تدعمها سم الحدبة النايرية. 

ذا المناخ كاف اسساد النببة سم الجامعات مػف ضػرورات تػدمير  سم ًذ  البيئة، ًو
أيػػػػػة روابػػػػػط تبدػػػػػم عمػػػػػ  عخواتهػػػػػا بتمػػػػػؾ السياسػػػػػات التػػػػػم حكمػػػػػت الميسسػػػػػات التعميميػػػػػة 

  الت ًيػؿ النػوعم والجامعات سم حدبتم البمسينيات والستينيات وانيو االًتماـ سيهػا عمػ
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المتددـ لمكػوادر العاممػة سػم مطػار ًيئػات التػدريس ورعايػة بػرام  التعمػيـ التػم تضػه الدولػة 
سم مووه متددـ عم  بريطة التعميـ الدولية، وتتي  لها سرص المناسسػة مػه أكاػر ميسسػات 

م التعمػػيـ تدػػدما سػػم منػػاطؽ مبتمفػػة مػػف العػػالـ. ومػػف ًنػػا تراجعػػت تمامػػا كػػؿ السياسػػات التػػ
ترعػػ  الميػػال  العامػػة سػػم  ميسسػػات التعمػػيـ الػػوطنم جنبػػا ملػػ  جنػػو مػػه مػػا جػػرى سػػم 
مجاؿ الزراعة واليناعة واليػحة والاداسػة، وسػاد االتجػا  نحػو ت ذيػة النػزوع الفػردي لجنػم 
الامار والتركيز عم  المكاسو الباية، وأيػب  الحػرص عمػ  مسسػاح المجػاؿ كػامخ أمػاـ 

لت ػػػرؽ سػػػم سسػػػادًا البػػػاص مػػػدبخ لمسػػػيطرة عميهػػػا واحتوائهػػػا النبػػػو الجامعيػػػة والاداسيػػػة 
 وتوجيهها سم المسار الذي يتسؽ مه سياسات النظاـ السياسم وميالح . 

مف ًنا تزايػدت السػروات العمميػة وأيػب  السػطو عمػ  اإلنتػاج العممػم لم يػر أمػًرا 
تبيػػػه لمػػػف م لوًسػػػا، ويػػػار البحػػػث العممػػػم تجػػػارة تدػػػـو عميهػػػا مكاتػػػو ومراكػػػز جػػػاًزة اف 

يتػػػتري سػػػًرا وعخنيػػػة دونمػػػا تجػػػريـ. وتحػػػت الستػػػات تتحػػػدث عػػػف تطػػػوير التعمػػػيـ وتحدياػػػ  
جبػارا، وتػـ  يارت الواليات المتحدة اامريكية وبمة لمجامعات ومراكػز البحػوث ؛ طواعيػة وا 
الػػدسه ب عػػداد ًائمػػة مػػف المدرسػػيف المسػػاعديف والمدرسػػيف وااسػػاتذة المسػػاعديف وااسػػاتذة؛ 

مػػػف أجػػػؿ معػػػادة ت ًيػػػؿ  سولبرايػػػتسػػػم بػػػرام  وكالػػػة التنميػػػة اامريكيػػػة وميسسػػػة  لينبرطػػػوا
 كوادر التعميـ العالم سم مير.

سػػم ًػػذ  الحدبػػة كػػاف الفسػػاد واإلسسػػاد متػػروًعا سياسػػًيا، يجسػػد توجهػػات الديػػادة، 
ويسػػاير الرغبػػة اامريكيػػة سػػم تفكيػػؾ ميسسػػات الدولػػة الوطنيػػة سػػم كػػؿ مجػػاؿ. ولدػػد كػػاف 

ا تجميد دور ًذ  الميسسػات سػم بنػاء الػرأي لمبدء بميس سات التعميـ واإلعخـ أولوية؛ يبرًر
ػا الوطنيػة  العػاـ الػذي يعػم مبططػات الدػوى ااجنبيػة ويػدرؾ غاياتهػا، وتفري هػا مػف كوادًر
مػػػت مػػػه عبػػػد النايػػػر مسػػػئولية كتػػػؼ المبططػػػات ااجنبيػػػة سػػػم ديػػػار العروبػػػة  التػػػم تحم 

سدادًػا الميػداوية والفاعميػة واإلسخـ، وتتوي  يورة ًذ  المي  سسات أماـ ااجياؿ التابة وا 
ونػػزع وػػدرتها عمػػ  التعبئػػة والتػػ اير سػػم االتجػػا  الػػذي يعػػادي ميػػال  ال ػػرو الجديػػدة سػػم 

 مير. 
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ر –مف البحث سم اايالة  .ٙ البحػث اإلعخمػم  زُ ميِّػالتػم تُ  بحث عا  الووياة –سم جػًو
ر العمػػـو االجتماعيػػة واإلنسػػانية. لدػػد بالتدػػدير بػػيف سػػائ جػػديرةً  عمميػػةً  وتكسػػب  تبيػػيةً 

كػػػػاف مػػػػف الطبيعػػػػم سػػػػم المراحػػػػؿ ااولػػػػ  لنتػػػػ ة الدراسػػػػات اإلعخميػػػػة أف ينيػػػػرؼ 
ػا النظريػة.  الباحاوف لمحاكاة العمػـو االجتماعيػة سػم كايػر مػف مناًجهػا وأدواتهػا وأطًر

ـو ز ًذا االعتماد سم ظؿ عخوة االرتباط والتػدابؿ بػيف موضػوعات ًػذ  العمػوود تعز  
وموضػػوعات البحػػث اإلعخمػػم .ومػػف يت مػػؿ واوعنػػا المعايػػر يخحػػظ أف االسػػتمرار 
سػػم الندػػؿ عػػف ًػػذ  العمػػـو ًػػو الظػػاًرة ااكاػػر حضػػورا سػػم حياتنػػا العمميػػة، وأننػػا لػـػ 
نبذؿ بعد الجهد المناسو سم وضه أطػر ليػياغة عخوػة التفاعػؿ الطبيعػم بػيف عمػـو 

ريػػة  االتيػػاؿ الجمػػاًيري والعمػػـو اإلنسػػانية و  االجتماعيػػة؛ تجيػػو عمػػ  تسػػايالت جًو
ػػػ ه مػػػف دوائػػػر االسػػػتفادة مػػػف العمػػػـو كيػػػؼ يمكػػػف لعمػػػـو االتيػػػاؿ الجمػػػاًيري أف توسِّ

االجتماعيػػة واإلنسػػانية بمػػا ياػػري معالجاتهػػا لمظػػواًر المبتمفػػة، ويجعمهػػا أكاػػر مدراكػػا 
لسػػػػػياوها المجتمعػػػػػػم والمػػػػػػيارات المبتمفػػػػػػة حولهػػػػػػا؟ وكيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف لعمػػػػػػـو االتيػػػػػػاؿ 
، وتتجػاوز  باتجػا  التجديػد  الجماًيري  أف ت ادر مووػه الندػؿ التػاريبم عػف ًػذ  العمػـو
سػػػػم الدراسػػػػة اإلعخميػػػػة لممحػػػػددات االجتماعيػػػػة والتاريبيػػػػة والسياسػػػػية واالوتيػػػػادية 
والدانونيػػػة والنفسػػػية لمظػػػواًر اإلعخميػػػة  موضػػػوع الدراسػػػة، عمػػػ  النحػػػو الػػػذي يابػػػت 
ا ملػػ  االًتمػػاـ بالجديػد سػػم البحػػث  وػدرتها عمػػ  أف تمػد ًػػذ  العمػػـو بمػا ياريهػػا ويػدعًو

 اإلعخمم؟ 

لمراجعػة ًػذ  العخوػة؛ ذلػؾ اف اإلوػرار باالرتبػاط والتػدابؿ مننا سم أمػس الحاجػة 
سم مجاالت الدراسػة والبحػث ال ينفػم التمػايز واالبػتخؼ سػم "موضػوعات العمػـ"، كمػا أنػ  
ال يحػػتـ عمينػػا اوتفػػاء اااػػر سػػم منػػاً  المعالجػػة السػػائدة سػػم عمػػـو ماػػؿ االجتمػػاع والتػػاريأ 

ػػذا ًػػو الػػذي يمزمنػػا باالجتهػػاد سػػم المفػػاًيـ والسياسػػة وعمػػـ الػػنفس واالوتيػػاد والدػػانوف . ًو
والمناً  واادوات وااطر النظرية عم  النحػو الػذي يتناسػو مػه بيويػية الموضػوعات 

ا سم الدسه نحو معالجات يتجم  سيها ًذا التمايز الذي يماؿ العمود الفدػري سػم ويكوف سندً 
  ًوية العمـ.
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   :مشكمة البحث

 ٜٖٜٔمػػػف يتػػػابه مسػػػيرة الدراسػػػات اليػػػحفية واإلعخميػػػة منػػػذ نتػػػ تها سػػػم العػػػاـ 
ػػم  أ  جيااأ أساااتذتنا ماا  الاارواد الااذي  تحممااوا مساائولية يخحػػظ ظػػاًرة مايػػرة لخًتمػػاـ ًو

؛ سدػد نجحػوا سػم  التأسيس كانوا أكثار أصاالة  فاي انتااجوم العمماي مماا نحا  عميا  ا  
امريكػػػم والبريطػػػانم والفرنسػػػم سػػػم عمػػػـو االتيػػػاؿ ميجػػػاد تػػػوازف بػػػيف الندػػػؿ عػػػف التػػػراث ا

الجمػػاًيري، واالجتهػػاد والجديػػة سػػم تدػػديـ انتػػاج عممػػم بػػال  العمػػؽ والريػػانة سػػم تحميػػؿ 
ا سػػػم مواكبػػػة عخوػػػة التفاعػػػؿ بػػػيف وسػػػائؿ العخوػػػة بػػػيف اإلعػػػخـ والمجتمػػػه، واجتهػػػدوا كايػػػرً 

ادػػاسم سػػم الػػوطف العربػػم. اإلعػػخـ وحركػػة التطػػور السياسػػم واالوتيػػادي واالجتمػػاعم وال
وحيف يحضر التوازف والوعم بالمسػئولية والدػدرة عمػ  االبتكػار سػم مرحمػة المػيخد والنتػ ة، 

تاريبنا المعاير، تكمف المفاروة سم حالػة البحػث  الجانو ااكبر مف ًذا كم   سم وي يو
سػػم  منطااا اباا  نماادو اإلعخمػػم المعايػػر؛ كمػػا لػػو أف الدراسػػات اإلعخميػػة تسػػير وسػػؽ 

نهضة اامـ وانحطاطها، ًػذا الػذي يتحػدث سيػ  عمػا يسػمي  بػدورة التطػور التػم تبػدأ بهمػة 
دراؾ جيد لػدروس الماضػم وموجبػات الحاضػر  وحماس يخزماف مرحمة الت سيس، ووعم وا 

ة والمبػاالة وركػوف ملػ  الماضػم واسػتدعاء مػا ودمػ  السػمؼ وغمبػة ف ػسم مرحمة النضػ ، وبِ 
 داف الادة بالنفس والوله بتدميد ال الو سم مرحمة التدًور والتراجه.اإلحساس بالدونية وسد
لعينػػة مػػف الػػدوريات العمميػػة المتبييػػة سػػم عمػػـو دراسػػة التحميميػػة سػػم ضػػوء ال

ا أمػاـ مػا يمكػف تووفػت كايػرً  ()االتياؿ الجماًيري والكتػو اليػادرة عػف مػيتمرات عمميػة
اعتبار  ظاًرة تتػير ملػ  اتسػاع مسػاحة الندػؿ واالستنسػاخ عػف دراسػات السػابديف وبحػواهـ 

                                                           
( )

 :المؤتمرات العلمية التاليةاعتمدت في الدراسة التحليلية على عينة الدوريات العلمية، والكتب الصادرة عن 
 –والعدد الخامس والعشرون، يوليو  -0999المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،العدد الخامس يناير/ أبريل  -

 .1115والعدد السادس والعشرون، يناير مارس  -1114ديسمبر 
كلية اإلعالم،  يوليو بحوث المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر، "اإلعالم بين الحرية والمسئولية" )القاهرة:  -

 .2، ج1، ج0( ج 1111
اإلعالم واإلصالح .. الواقع والتحديات" )القاهرة: كلية اإلعالم، “بحوث المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر،  -

 .1، ج0( ج1119يوليو 
 (.1119بحوث المؤتمر العلمي الدولي، "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" )القاهرة: كلية اإلعالم، فبراير  -
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مػػف أبنػػاء المجتمػػه، والهػػروو نحػػو الترجمػػة عػػف اادبيػػات البريطانيػػة واامريكيػػة والفرنسػػية 
والمبال ػػػة سػػػم االوتبػػػاس منهػػػا . وسػػػواء كنػػػا بيػػػدد الندػػػؿ عػػػف أسػػػخسنا مػػػف رواد الدراسػػػات 

عخميػػة وتخميػػذًـ، أو كػػاف اامػػر يتعمػػؽ بالترجمػػة، سػػإف كميهمػػا يايػػر عخمػػات اسػػتفهاـ اإل
حػػوؿ "عمميػػة" مػػا ننتجػػ  مػػف دراسػػات، ومػػدى السػػخمة سػػم أف ننسػػبها انفسػػنا والمتػػروعية 
سم أف تحمؿ أسماءنا، ويمكف أف تووظ المسئوليف سينا ملػ  أف دراسػة ًػذ  الظػاًرة وتعدػو 

يتها واجػػو تحتمػػ  مسػػئوليتنا ااكاديميػػة عػػف ضػػبط حركػػة البحػػث المتػػاركيف سػػم اسػػتمرار 
ا عمػػ  النحػػو الػػذي يرتدػػم  اإلعخمػػم وتنديتهػػا ممػػا يعمػػؽ بهػػا مػػف تػػوائو وتيػػحي   مسػػاًر
بمسػػتوى البحػػث اإلعخمػػم ويرتدػػم بميػػداويت  وييػػنه لميسسػػاتنا مػػا ًػػم جػػديرة بػػ  مػػف 

 .طنا بها عخوة عضوية بال ة الدوةمكانة بيف سائر العمـو االجتماعية واإلنسانية التم ترب
يسػػتطيه المتتبػػه لممسػػيرة التاريبيػػة لبحػػوث اإلعػػخـ سػػم ميػػر، أف يريػػد اػػخث 

حػيف  ٜٖٜٔتبػدأ المرحمػة ااولػ  سػم العػاـ  مراحؿ سم تطور البحث اإلعخمم المعايػر.
تػػػـ ت سػػػيس معهػػػد اليػػػحاسة العػػػالم الػػػذي عػػػرؼ سيمػػػا بعػػػد باسػػػـ معهػػػد التحريػػػر والترجمػػػة 

اسة، وساد سيها االتجا  نحػو توطيػد دعػائـ بػرام  التعمػيـ اإلعخمػم سػم كميػة اآداو واليح
بجامعة الداًرة سم ظؿ الجهود الكبرى لمػدكتور محمػود عزمػم والػدكتور طػ  حسػيف المػذاف 
ودما كؿ رعاية ممكنة مف أجؿ انطخؽ الدراسات اليحفية سم الجامعة ااًميػة؛ مػف أجػؿ 

المتزايػػد سػػم اسػػتدطاو الطػػخو لمدراسػػة سػػم وسػػـ اليػػحاسة الػػذي مواجهػػة النفػػوذ اامريكػػم 
 .  ٖٜٛٔبدأ نتاط  سم الجامعة اامريكية بالداًرة سم العاـ 

وتعدبها المرحمة الاانية حػيف تحػوؿ المعهػد ملػ  وسػـ التحريػر والترجمػة واليػحاسة 
عبػد  سم ظؿ رئاسة الدكتور عبد المطيؼ حمزة ومتاركة الػدكتور حسػنيف ٜٗ٘ٔسم العاـ 

الدػػػادر والػػػدكتور مبػػػراًيـ عبػػػد  والػػػدكتور بميػػػؿ يػػػابات والػػػدكتور مبػػػراًيـ ممػػػاـ والػػػدكتور 
مبتػػار التهػػامم.  تػػهد التعمػػيـ اإلعخمػػم سػػم ًػػذ  الفتػػرة ازدًػػارا كبيػػرا بفضػػؿ مػػا تميػػز بػػ  
ًذا الجيؿ مف ودرات باية وامػت عمػ  اتجػاًيف؛ أحػدًما ينحػو يػوو اسػتيعاو التػراث 

نم والفرنسػػػػػم سػػػػػم عمػػػػػـو االتيػػػػػاؿ الجمػػػػػاًيري والػػػػػوعم بندػػػػػاط الدػػػػػوة اامريكػػػػػم والبريطػػػػػا
والضػػعؼ سيػػ ، والاػػانم يظهػػر سيػػ  سػػعي  اف يدػػدـ منتاجػػ  العممػػم البػػالص الػػذي يػػنـ عػػف 
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اجتهػػػػاد كبيرسػػػػم وػػػػراءة التطػػػػورات السياسػػػػية واالوتيػػػػادية والاداسيػػػػة واالجتماعيػػػػة المحميػػػػة 
ػػَؽ عخوػػات التفاعػػؿ مػػه والعربيػػة، وجديػػة سػػم التعامػػؿ مػػه التػػراث الادػػاس م العربػػم، وأف ُيعمِّ

الميسسػػػات اليػػػحفية واإلعخميػػػة، وأف يفػػػوز بالحضػػػور المكاػػػؼ عمػػػ  يػػػفحات الجرائػػػد 
والمجػػخت وسػػم بػػرام  الراديػػو والتميفزيػػوف ميكػػدا ودرتػػ  عمػػ  أف يكػػوف سػػم مددمػػة يػػفوؼ 

 ءة واوتدار. النببة المادفة التم انت مت بالدضايا الوطنية وتاركت سم معالجتها بكفا
أف أتووػػؼ أمػػاـ المرحمػػة الاالاػػة واابيػػرة سػػم عمػػر ًػػذ  عػػرض ويهمنػػم سػػم ًػػذا ال

ااكار أًمية سم عخوتها بالمتكمة موضوع البحث. تدتػرف ًػذ  المرحمػة سػم  هاالبحوث ان
( ملػػ  ٜٜٙٔحػػيف تحولػػت الدراسػػات اإلعخميػػة مػػف معهػػد اإلعػػخـ  ،ٜٗٚٔبػػدايتها بالعػػاـ 
نػا ًػذ  المرحمػة بكػؿ تفايػيمها؛ تػد حتػ  المحظػة الراًنػة. ولدػد عػاش جيمُ وتم كمية اإلعػخـ،

ذا كنا نرسُه رايات مػا نسػمي  بالبحػث الندػدي، سػإف مسػيرتنا ذاتهػا  مراوبا وتاًدا ومتاركا. وا 
سم أمس الحاجة مل  الندد والمراجعة، ومف الواجو أف نتحم ػ  بدػدر مػف اامانػة والتػجاعة 

الكامنػة سػم معالجاتنػا البحايػة، وأف بيننػا مػف يوليهػا مػا تسػتحؽ  لندوؿ مف ًذ  ًم الا ػرات
مػػف اًتمػػاـ، وينتػػد تبيػػير أيػػحاو المسػػئولية والضػػمير بهػػا، لعمهػػـ يسػػتكمموف المهمػػة، 

 ويفكروف جديا سم مورار  ليات واضحة ومعمنة لمتيحي  وضماف الجودة.
العمميػة لجيػؿ ي مو عمػ  اإلنتػاج العممػم سػم ًػذ  المرحمػة الندػؿ عػف االسػهامات 

الرواد مف أساتذة اليحاسة واإلذاعة والعخوات العامػة واإلعػخف، واالسػت راؽ سػم ترجمػات 
عف أدبيات االتياؿ الجماًيري اامريكية والبريطانية والفرنسية. ولعؿ ًذا مػا جعػؿ جانبػا 
 مػف البحػوث يبمػو ملػ  حػد كبيػر مػف أيػالة الفكػرة وجػودة المعالجػة وبراعػة االبتكػار ودوػة
االسػػػتبخص. ويماػػػؿ التػػػراكـ التػػػاريبم اعمػػػاؿ ًػػػذا الجيػػػؿ وايدػػػة لػػػػ " غيػػػاو الفكػػػر" عػػػف 
عػػادة انتػػاج مػػا انتهػػ  مليػػ  السػػابدوف مػػف  البحػػث اإلعخمػػم، وضػػعؼ مسػػتوى االجتهػػاد، وا 
البػػاحايف الميػػرييف وااجانػػو سػػم ظػػؿ االستدػػار ملػػ  أي أدوار ميسسػػية تنظػػر رسػػميا سػػم 

 بجدية وتبادر باتباذ مجراءات حاسمة سم مواجهتها.ًذ  الظاًرة، وتتعامؿ معها 
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 :هدف البحث

سػم مسػيرة  "نقطاة تحاوأ"يرتبط ًذا البحث بهػدؼ رئػيس ينحػو يػوو الت سػيس لػػ
البحث اإلعخمم تدـو عم  المواجهة الجادة ابطاء الحاضر وبطايا ، والنظػر سػم بيئتهػا 
العمميػػة والمجتمعيػػة، والنػػزوع ملػػ  الوضػػوح والجديػػة سػػم تحديػػد الػػدواسه التػػم تكمػػف وراءًػػا، 
ػػا، والنظػػر ملػػ  ًػػذا كمػػ   واالجتهػػاد سػػم بمػػورة اسػػتراتيجية مناسػػبة لتيػػفيتها والحػػد مػػف  ااًر

كسابها ًوية يزداد الاػراء سيهػا با عتبار  مف ضرورات معادة االعتبار مل  بحوث اإلعخـ، وا 
بمدػػدار مػػا يػػزداد االسػػػتيعاو لمتػػراث العممػػم الػػوطنم والعػػػالمم، وبمدػػدار مػػا نتحمػػ  بػػػروح 
المبػادرة سػػم بمػورة منػػاً  وأطػر نظريػػة أكاػػر ارتباطػا بهويػػة مجتمعنػا اإلعخمػػم واحتياجاتػػ  

ػػا وتكسػػبها مكانػػة  ةالفعميػػ وأكاػػر ارتباطػػا بػػالحرص عمػػ  مكسػػاو بحوانػػا ذاتهػػا ًويػػة تميًز
جػػػديرة بػػػاالحتراـ والتدػػػدير بػػػيف مبتمػػػؼ العمػػػـو االجتماعيػػػة واإلنسػػػانية  التػػػم مازلنػػػا نندػػػؿ 
الكاير عنها، وال ن ب  مل  أف جانبا منها ماؿ عمـو االجتماع والسياسػة واالوتيػاد والػنفس، 

م أسػػر الندػػؿ بػػإبخص متنػػاٍ  ومريػػٍو عػػف التػػراث العممػػم اامريكػػم، لػػـ يػػن  مػػف الووػػوع سػػ
واالستنسػػػاخ الُمهػػػيف لكايػػػر مػػػف مدػػػوالت وأسكػػػار ونظريػػػات ًػػػذا التػػػراث عمػػػ  النحػػػو الػػػذي 
أسضػػ  ملػػ  أبطػػاء سػػم الدراسػػة العمميػػة لمتطػػورات االجتماعيػػة والسياسػػية واالوتيػػادية سػػم 

 مير.

 البحث: تساؤلت

 خستدار مل  اايالة سم البحث اإلعخمم المعاير؟ما المظاًر المبتمفة ل .ٔ

مػػػا ااسػػػباو التػػػم  أكسػػػبت ظػػػاًرة االستدػػػار ملػػػ  اايػػػالة وػػػوة دسػػػه ًائمػػػة سػػػم  .ٕ
 ميسساتنا العممية؟

 ما النتائ  التم وادت مليها سم ضوء المعالجات البحاية المعايرة؟ .ٖ

سضػػت مليهػػا مػػا اإلجػػراءات والتػػدابير العمميػػة الخزمػػة لمواجهػػة المتػػكخت التػػم أ .ٗ
 ظاًرة االستدار مل  اايالة؟
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 :المفووم اإلجرائي لألصالة

تعنػػػػم أيػػػػالة البحػػػػث الحضػػػػور المكاػػػػؼ لتبيػػػػية الباحػػػػث ودور  سػػػػم يػػػػياغة 
سكرتػػػػ ، وبمػػػػورة معػػػػالـ المتػػػػكمة البحايػػػػة، واالسػػػػتيعاو الػػػػواسم لبعػػػػديها المكػػػػانم والزمػػػػانم، 
وتحديػػػػد جوانبهػػػػا وتوضػػػػي  عخوتهػػػػا العضػػػػوية بػػػػالمجتمه، والكتػػػػؼ عػػػػف مػػػػدى جػػػػدارتها 

والتويػػؿ ملػػ  مجابػػات تسػػاعد سػػم تػػوسير بالدراسػػة، واالبتكػػار سػػم ماػػارة ااسػػئمة اليػػحيحة 
ريػػػػيد معرسػػػػم يسػػػػم  بتكػػػػويف ريي تفيػػػػيمية دويدػػػػة تدػػػػود ملػػػػ  الفهػػػػـ ااعمػػػػؽ لمموضػػػػوع 
المتػػكمة، ويمكػػف أف تكػػوف مطػػارا معرسيػػا ليػػػناعة وػػرارات رتػػيدة بتػػ نها، سػػم ظػػؿ يدظػػػة 

لجػة ذًنية تدـو عم  مراعػاة االتسػاؽ بػيف سكػرة البحػث ومتػكمت  مػف ناحيػة، وأسػاليو المعا
ػػا النظريػػة مػػف ناحيػػة اانيػػة، والنتػػائ  التػػم بمػػص مليهػػا الباحػػث مػػف ناحيػػة  المنهجيػػة وأطًر
االاة، والفرص التم تتيحها المعالجػة والمعايتػة المنتجػة لتطوراتهػا مػف أجػؿ ماػارة عخمػات 
استفهاـ جديدة يفت  بهػا الباحػث مجػاالت أبػرى أمػاـ غيػر  مػف البػاحايف مػف ناحيػة رابعػة، 

ومثأ هذا التساا يمثاأ ركا  األصاالة األكبار  بحث وغايات  مف ناحية بامسػة،وأًداؼ ال
. وتكتمؿ أيػالة البحػث كممػا أسضػت معالجتػ  ملػ  الدوػة في البحث العممي أيَّا كا  مجال 

سػػم بيػػػاف عخوػػػة التػػػ اير والتػػػ ار بػػػيف المت يػػػرات، وريػػػد الابػػػات والت يوػػػر الػػػذي يطػػػرأ عمػػػ  
ا "ندطػة تحػوؿ" تجعػؿ مػا بعػدًا مبتمًفػ ر الم لوؼ، الذي  يماؿالظواًر، وتدديـ الجديد؛ غي

عمػػا وبمهػػا سػػم مجػػاؿ التبيػػص، وتحمػػؿ معهػػا "ندمػػة نوعيػػة" تابػػت وػػدرة الباحػػث عمػػ  أف 
 يكوف سم مددمة يفوؼ دعاة الت يير اإليجابم سم المجتمه. 

 :أصالة الباحث وأصالة البحث

ؿ عمميا  وسكريػا لدراسػة ًػذا الموضػوع نعنم ب يالة الباحث أف ًذا التبص مًي
بػػػوعم يتػػػي  لػػػ  الدػػػدرة عمػػػ  معالجتػػػ  بالوسػػػائؿ وااسػػػاليو المنهجيػػػة التػػػم تضػػػبط حركتػػػ  
يوو ااًػداؼ التػم حػددًا، وتهػمء لػ  سػرص االسػتبخص المنطدػم لنتػائ  مهمػة تاػري 
الحياة العممية وتػوسر لممجتمػه بػدائؿ مناسػبة لمتعامػؿ مػه المتػكخت وتسػاعد  سػم يػناعة 

  يير الذي يحمؿ مع  ندخت نوعية تماؿ رواسه لحركة التددـ سم ًذا المجتمه.الت
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ونعنم ب يالة البحػث جػودة موضػوع  وتزايػد ويمتػ  العمميػة والمهنيػة؛ أحػدًما أو 
كخًمػػػا، والتدػػػدير لميػػػدر سكرتػػػ  والػػػدواسه التػػػم وػػػادت مليػػػ ، واوترانػػػ  بااسػػػئمة اليػػػحيحة 

 التػم دويدػةالإلجابػات لداؼ السميمة، والحضور المكاؼ وااساليو المنهجية المناسبة وااً
ا يحمػػؿ الجديػػد  الػػذي يتجػػاوز المػػ لوؼ، وربمػػا يدػػيـ وطيعػػة مػػه ا مبتكػػرً ا عممًيػػتػػوسر ريػػيدً 

ومػػا  ،اإلنتػاج البحاػم السػابؽ، ويتػجه ااوسػاط البحايػة عمػ  التفكيػر الجػدي سيمػا ًػم سيػ 
 ينب م أف تكوف عمي .  

   :صالةفي شروط األ

بطبيعػػػة الحػػػاؿ ال يوجػػػد سيػػػٌؿ مطمػػػٌؽ بػػػيف اامػػػريف؛ ذلػػػؾ اف أيػػػالة البحػػػث تسػػػتمد 
ا وكيانهػػػػا كمػػػػ  مػػػف أيػػػػالة الباحػػػػث. ووسػػػؽ ًػػػػذ  الرييػػػػة  وسػػػم ضػػػػوء المفهػػػػوميف -جػػػذوًر

 يمكننا تحديد تروط اايالة سم البحث عم  النحو التالم  -السابديف

 لمفكػرة واالسػتيعاو  الحضور الذاتم المكاؼ لتبيية الباحث ودور  سم اليػياغة
 الواسم لممتكمة وتحديد أبعادًا.

 . عمؽ المتابعة لمتراث العممم بت ف متكمة البحث وموضوع 

  الدػػػدرة عمػػػ  التعامػػػؿ الندػػػدي مػػػه التػػػراث العممػػػم لمتػػػكمة البحػػػث، والتحمػػػم بػػػروح
الماابرة الخزمة لتجػاوز الكايػر مػف التفسػيرات اآليػة التػم تعمػف عػف نفسػها ويػيار 

السػػخمة بػػالركوف مليهػػا، مػػف أجػػؿ الويػػوؿ ملػػ  تفسػػيرات أكاػػر عدخنيػػة الباحػػث 
 وعمدا ودوة وموضوعية. 

  العخوػػػػػة العضػػػػػوية بػػػػػيف متػػػػػكمة البحػػػػػث وحركػػػػػة التطػػػػػور اإلعخمػػػػػم والسياسػػػػػم
 واالوتيادي واالجتماعم والاداسم سم المجتمه.

 ر مػػػف سػػػطوة ا ػػػد وػػػدرا ًػػػائخ مػػػف التحػػػرو لتػػػراث تبنػػػم ااسػػػئمة اليػػػحيحة التػػػم ُتجسِّ
العممم السابؽ، وتماؿ ميترا داال عم  روح المبادرة التم يتحمػ  بهػا الباحػث سػم 

 ارتياد اارض البكر التم لـ يسبد  مليها أحد.
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  ،ـَ ااسضػػػؿ لممتػػػكمة ز الفهػػػ وػػدرة الباحػػػث عمػػػ  الويػػػوؿ ملػػػ  ريػػيد معرسػػػم ُيعػػػزِّ
د عمميػػػة ويتػػيُ  بػػػدائَؿ مبتمفػػػة سػػػم التعامػػػؿ معهػػػا، ويمكػػػف أف يكػػػوف واعػػػدة لترتػػػي

 ينه الدرار سم المجتمه. 

   الػػوعم بميػػادر المعمومػػات والدػػدرة عمػػ  الحكػػـ عمػػ  يػػخحيتها لموضػػوع بحاػػ
ا.  وااًداؼ التم يسع  إلنجاًز

  ، ػػا النظريػػة والنتػػائ االتسػػاؽ الفكػػري بػػيف متػػكمة البحػػث وأسػػاليو معالجتهػػا وأطًر
حػػددًا الباحػػث ومػػا يايػػر  البحػػث مػػف عخمػػات اسػػتفهاـ جديػػدة،  وااًػػداؼ التػػم 

 لنفس .
  الػػوعم بعخوػػة التفاعػػؿ بػػيف المت يػػرات تػػ ايرا وتػػ ارا؛ ميجابيػػا وسػػمبيا، وريػػد مػػا وػػد

 يدترف بها مف ابات أو ت يور.

  اكتتاؼ الجديد الذي يماؿ ندطة تحوؿ؛ تديـ حدا سايخ بيف مػا كػاف مسػتدرا مػف
وبمهػػا سػػم  وبػػؿ، ومػػا يػػار عميػػ  الحػػاؿ سيمػػا بعػػد، وتجعػػؿ مػػا بعػػدًا مبتمفػػا عمػػا

 مجاؿ التبيص.

  اسػتامار المعايتػة العميدػػة لظػواًر البحػث ومت يراتػػ  ومػا انتهػ  مليػػ  الباحػث مػػف
نتائ  سم ماارة عخمات استفهاـ جديدة تتطمػو جهػدا بحايػا  بػر، ويمكػف أف تايػر 
 نداتا سم ااوساط العممية بت ف الموضوعات المدترحة الجديرة بالدراسة والبحث. 

 يسسػػػػات التعميميػػػػة والبحايػػػػة عبػػػػر الحػػػػرص عمػػػػ  تفعيػػػػؿ وظيفتهػػػػا ماػػػػراء دور الم
 التنموية والروابية سم بدمة المجتمه. 

  تعظػػػيـ جػػػودة المعالجػػػة البحايػػػة واالرتدػػػاء بميػػػداويتها عمػػػ  النحػػػو الػػػذي يجعمهػػػا
جديرة بالمتاركة الفع الة سػم توجيػ  حركػة المجتمػه نحػو الت ييػر وضػبط مسػاراتها 

 سم االتجا  اإليجابم.

 :مظاهر الفتقار إلى األصالة

 معادة انتاج الفكرة البحاية ذاتها، وااللتفاؼ عم  بعديها المكانم والزمانم. .ٔ

 الندؿ الحرسم لتسايالت أجاو عنها باحاوف سم دراسات سابدة. .ٕ
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 السطو عم  التراث العممم لمدراسات السابدة سم بحوث ُأنجزت بالفعؿ . .ٖ

      الدراسػػػػات السػػػػابدة عمػػػػ  ًػػػػذا النحػػػػو السػػػػذاجة سػػػػم الريػػػػد السػػػػطحم لعنػػػػاويف  .ٗ
سػػخف الفخنػػم ة ػػػػػػػػػدراس( ٖسػػخف الفخنػػم ة ػػػػػػػػػدراس( ٕة سػػخف الفخنػػم  ػػػػػػػػػ( دراسٔ 
كػػػػذا. دونمػػػػا أيػػػػة محاولػػػػة إلعمػػػػاؿ العدػػػػؿ سػػػػم ة ػػػػػػػػػػػدراس( ٗ  سخنػػػػة الفخنيػػػػة .. ًو

اؾ لمهػػػدؼ مػػػف اإلتػػػارة ملػػػ  عخوػػػة ًػػػذ  الدراسػػػات بمتػػػكمة البحػػػث، ودونمػػػا مدر 
 عرض الدراسات السابدة .

االدِّعػػػاء المبػػػال  سيػػػ  بيػػػياغة سػػػروض تبمػػػو مػػػف ريػػػد العخوػػػة بػػػيف مػػػا يحػػػدد   .٘
ا ًػػو سػػم الباحػػث مػػف مت يػػرات، وعػػدـ االنتبػػا  ملػػ  أف مػػا يسػػمي  بعضػػنا سروًضػػ

 حديدت  "بديهيات" سبؽ ت كيدًا سم دراسات سابدة كايرة.

 الباحػػث نفسػػ  سػػم التركيػػز عميهػػا مػػف دوف أف يبحػػثَ  االنطػػخؽ مػػف مفػػاًيـ ُيجهػػدُ  .ٙ
ا عف الواوه، ومف دوف وعم ب نها سم حاالت كايرة تتنػاوض تمامػا  سم دوة تعبيًر
مػػػػه مػػػػا يجػػػػري حدػػػػا سػػػػم  الممارسػػػػة اإلعخميػػػػة، ومػػػػه ريى وتيػػػػورات ومواوػػػػؼ 

 ميسسات ساعمة سم المجتمه.

منجػػػاز  عبػػػر البمػػػط المػػػنظـ ف العمػػػـ ًػػػو الندػػػؿ، وأف البحػػػث يمكػػػف أاالعتدػػػاد سػػػم  .ٚ
لمجموعػػة مػػف االوتباسػػات التػػم يجػػري استنسػػابها ووضػػعها سػػم بنػػاء يجعػػؿ منهػػا 

 ا.بحاً 

الولػػه بالترجمػػة المكافػػة عػػف أدبيػػات المدرسػػة اامريكيػػة والبريطانيػػة والفرنسػػية سػػم  .ٛ
عمػػـو االتيػػاؿ الجمػػاًيري وبػػؿ االطمئنػػاف ملػػ   سائػػدتها سػػم المعالجػػة لموضػػوع 

ذؿ ما ينب م مف جهد لمعرسة مدى التمااؿ بيف السػياؽ المجتمعػم البحث، وعدـ ب
غيػاو المنطػؽ سػم االسػتناد لهذ  اادبيات والسػياؽ المجتمعػم لموضػوع البحػث، و 

سيمػا يمكػف اسػتدعاي  و  ،مل  أطر نظرية يجري تطويعها لمتعامؿ مػه واوػه مبتمػؼ
 مف نتائ  ًذ  اادبيات.

العممػػم ممػػا يدػػود الباحػػث ملػػ  معالجػػات الفهػـ البػػاطل لمعنػػ  الحيػػاد سػػم البحػػث  .ٜ
"أوليػػة"؛ ي مػػو عميهػػا السػػرد والتسػػجيؿ والتويػػيؼ لمووػػائه والظػػواًر، وتبمػػو مػػف 
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تحميػػػؿ أبعادًػػػا وتفسػػػير مػػػا تنطػػػوي عميػػػ  مػػػف دالالت، وتفتدػػػر ملػػػ  الندػػػد الػػػذي 
يكتػػؼ مػػا ًػػو ميجػػابم وسػػمبم، ويتديػػ  كاسػػة المت يػػرات المتػػاركة سػػم يػػنع ، 

مػػا بينهػػا مػػف عخوػػات تنبِّػػ  المجتمػػه ملػػ  الا ػػرات  النفػػاذ ملػػ ويممػػؾ الدػػدرة عمػػ  
الكامنػػػػة سػػػػم ااداء اإلعخمػػػػم، وتتػػػػي  لػػػػ  ممكانيػػػػة بمػػػػورة سياسػػػػات تفضػػػػم ملػػػػ  

 تيحي  أبطاء الميسسات اإلعخمية وبطاياًا.

الركػػوف ملػػ  نػػوع مػػف المعالجػػة البحايػػة ي مػػو عميػػ  التسػػميـ ب ًميػػة الحفػػاظ عمػػ   .ٓٔ
النظـ اإلعخمية أو ااطر الدستورية والدانونيػة التػم تماػؿ  الوضه الدائـ سواء سم

مرجعيػػػة النظػػػر سػػػم عمػػػؿ وسػػػائؿ اإلعػػػخـ والحكػػػـ عمػػػ  أدائهػػػا، أو سػػػم مجػػػاؿ 
الممارسػػػػات اإلعخميػػػػة السػػػػائدة، أو سػػػػم  ليػػػػات المتابعػػػػة والتدػػػػويـ. وبػػػػذلؾ ينتػػػػ  

حركػة ااساس الموضوعم إلوامة حاجز بيف الجامعة والمجتمه ما دامت ال ترى 
المجتمػػه ونزوعػػ  نحػػو اإليػػخح والتجديػػد، وتتبنػػ  مووفػػا سػػمبيا يبديهػػا بعيػػدا عػػف 
التفاعػػػػؿ مػػػػػه المت يػػػػرات. ومػػػػػف ًنػػػػػا تتيػػػػاعد يػػػػػيحات التنػػػػدر والسػػػػػبرية مػػػػػف 
ػا سػم ويػادة  الباحايف، بدعوى أنهـ ما زالوا متبمفيف عف سهػـ رسػالة الجامعػة ودوًر

واالجتمػاعم والادػاسم ونحػف سػم  عممية الت ييػر اإلعخمػم والسياسػم واالوتيػادي
الدػػرف الحػػادي والعتػػريف، وال يػػػدركوف مسػػئوليتهـ سػػم مسػػػاعدة الػػرأي العػػاـ عمػػػ  
متابعػػة مػػا يجػػري دابػػؿ الميسسػػات اإلعخميػػة وتمكينػػ  مػػف الروابػػة الجيػػدة عمػػ  
سياسػػػاتها وممارسػػػاتها، وتبيػػػير  بالمػػػدى الػػػذي يمكػػػف أف يػػػذًو مليػػػ  سػػػم "الادػػػة" 

لوسائؿ؛ وال ينتبهوف ملػ  اآاػار السػمبية لظػاًرة النػزوع البحاػم التم يمنحها لهذ  ا
نحػػػو التسػػػػميـ بمػػػػا ًػػػو وػػػػائـ سػػػػم عخوػػػة وسػػػػائؿ اإلعػػػػخـ ذاتهػػػا بكميػػػػات اإلعػػػػخـ 

 وأوسام . 

تحظػػػ  ميسسػػػات التعمػػػيـ اإلعخمػػػم بمػػػا ًػػػم جػػػديرة بػػػ  مػػػف المكانػػػة المناسػػػبة 
ػػػا سػػػم تدػػػديـ ااسكػػػار التػػػم تسػػػاًـ سػػػم ماػػػراء ااداء  والسػػػمعة الجيػػػدة بمدػػػدار مػػػا يػػػزداد دوًر

اإلعخمػػػم، وبمدػػػدار مػػػا يتػػػعر واضػػػعو السياسػػػات اإلعخميػػػة ويػػػناع الدػػػرار دابػػػؿ ًػػػذ  
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الميسسات ب ف لػديهـ " ميسسػات عمميػة مرجعيػة " يتعػيف الرجػوع مليهػا وبػؿ البػت سػم أمػر 
 ما يمكف أف تتبنا  مف السياسات والبطط والبرام  والدرارات.

ػػػػا المرجعػػػػم مال وال يمكػػػػف لميسسػػػػات الت عمػػػػيـ والبحػػػػث اإلعخمػػػػم أف ُترّسػػػػأ دوًر
بمددار ما أنجزت مف رييد معرسم سم مجاؿ التدويـ الدويؽ لما ًػو سػائد مػف الممارسػات 
وتحديػػد الا ػػرات وبيػػاف أسػػبابها ويػػياغة بػػدائؿ لمتعامػػؿ مػػه مػػا ًػػو وػػائـ؛ تكسػػو وسػػائؿ 

بدػػدرتها عمػػ  التػػ اير سػػم الػػرأي اإلعػػخـ ميػػداوية وتعػػزز مكانتهػػا لػػدى الػػرأي العػػاـ وترتفػػه 
العػػاـ عمػػ  النحػػو الػػذي يسػػتجيو لمميػػال  الوطنيػػة وي بػػذ سػػم اعتبػػار  االحتياجػػات الفعميػػة 

 لجمهور ًذ  الوسائؿ.

وحيف ت يو ًذ  الريية عف ميسسػات التعمػيـ والبحػث اإلعخمػم، ينتفػم ااسػاس 
يػػػة سػػػم مجتمعنػػػا، الموضػػػوعم لمعخوػػػة الجيػػػدة بػػػيف ًػػػذ  الميسسػػػات والميسسػػػات اإلعخم

وتتزايػػد الفجػػوة بػػيف الطػػرسيف، وتيػػب  االسػػتهانة بمػػا تددمػػ  الميسسػػات العمميػػة ًػػم النظػػرة 
المسػػػيطرة عمػػػ  اتجاًػػػات المسػػػئوليف عػػػف التبطػػػيط لمسياسػػػات اإلعخميػػػة سػػػم المجتمػػػه، 

 ويناع الدرار سم الميسسات اإلعخمية.   

حديػػػدًا لمتػػػكمة البحػػػث تيػػػدير البحػػػوث بإطػػػار منهجػػػم ُمحػػػد د المعػػػالـ يتضػػػمف ت .ٔٔ
وبيانػػا اًميتهػػا ويسػػتعرض الفػػروض والتسػػايالت واادوات والمنػػاً  ويتػػير ملػػ  

السااارد " اإلطػػػار النظػػػري الػػػذي تسػػػتند مليػػػ  الدراسػػػة. وال تبمػػػو بحوانػػػا مػػػف ًػػػذا 
لعنايػر  بطريدػة تظهرنػا وك ننػا نفتػرض أف مػف يدػرأ ًػذا اإلنتػاج طفػؿ  المدرساي"

يػػػ ير دوف مسػػػتوى الفهػػػـ، وال بػػػد أف نببػػػر  بهػػػذ  وتمػػػؾ وسػػػؽ ًػػػذا التنظػػػيـ لكػػػم 
 يدرؾ جيدا ما الذي نفعم  بالضبط.

وود انته  بنا ًذا التدميد سم الجانو ااكبػر مػف بحوانػا ملػ  اإلبدػاء عمػ  اإلطػار 
ف مسػػتدؿ ومعػػزوؿ عػػف محتػػوى البحػػث. وسػػم جانػػو  بػػر مػػف بحوانػػا المنهجػػم وك نػػ  كيػػا

يتراجه ت اير ًذا اإلطػار سػم المعالجػة لدضػية البحػث أو سػم النتػائ  التػم انتهػ  البػاحاوف 
 مليها.
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ا مػف أسػوأ عاداتنػا سػم بحػوث االتيػاؿ الجمػاًيري؛ انػ  ويعتبر ًذا التدميػد واحػدً 
ا ا مطموًبػإلطػار المنهجػم سػم كيػاف مسػتدؿ أمػرً مذا كاف  السرد المدرسم المباتر لعناير ا

نمػا يكػوف سػم "متػاريعها" التػم  لتعميـ المبتػدئيف، سػإف مكانػ  ال يكػوف سػم البحػوث ذاتهػا، وا 
تبضػػه لمراجعػػة وندػػد سػػم الممتديػػات العمميػػة لموسػػاـ والكميػػات ولجػػاف المراجعػػة والفحػػص، 

ممعالجػة سػم ذًػف الباحػث ومف حػؽ كػؿ ًػيالء أف يطمئنػوا ملػ  وضػوح اإلطػار المنهجػم ل
ًػو المحػػدد الػػرئيس لػػ"عممية البحػػث" سػػم ظػػؿ  –وبػؿ أي أمػػر  بػػر–طالمػا أف ًػػذا اإلطػػار 

الػػػوعم الكبيػػػر بػػػ ف "العمػػػـ مػػػنه ". ويبدػػػ  أف نبتبػػػر وػػػدرة البػػػاحايف عمػػػ  أف يػػػدمجوا ًػػػذا 
ا أف اإلطار المنهجم سم انايا المعالجػة الممتػدة عبػر سيػوؿ البحػث وأوسػام . ويبدػ  أيًضػ

يبذؿ طخو العمػـ مػا يجػو عمػيهـ مػف جهػد ليػدركوا كيػؼ يحتػـر البػاحاوف عدػولهـ؛ عنػدما 
يطمئنوف مل  وػدرتهـ عمػ  أف يمسػكوا باإلطػار المنهجػم وحػدود تػ اير  عمػ  ًػذ  الفكػرة أو 
 تمؾ سم المعالجة العممية الكاممة حسبما استعرضها الباحث سم سائر سيوؿ الدراسة.    

اهرة الفتقار إلى األصالة: األسبا نحو تفسير موضوعي لظ  

 :: التفسير الموني لمظاهرةأولا 

سػم مرحمػة البكػالوريوس. منػذ لحظػات ضمور الت ًيػؿ العممػم والفكػري لمبػريجيف  .ٔ
المػػػيخد ااولػػػ  لمدراسػػػات اليػػػحفية حػػػرص جيػػػُؿ أسػػػاتذتنا الػػػرواد عمػػػ  أف تدػػػـو 

أساسػييف؛ أوالًمػا يمكػف البطة التعميمية لمناً  التعميـ اإلعخمػم عمػ  محػوريف 
"، التأهياااأ الموناااي لنريجاااي الدراساااات الصاااحفية واإلع مياااةتسػػػميت  بمحػػػور "

ويتج  نحو مكساو الطالو مهارات العمؿ اليحفم واإلذاعػم سػم مجػاالت جمػه 
نجػػػػػاز التحديدػػػػػات  دارة الحػػػػػوار وا  المػػػػػادة والكتابػػػػػة والتحريػػػػػر لمببػػػػػار والتدػػػػػارير وا 

عػػداد المػػواد اإلعخميػػة لمعخوػػات العامػػة والحمػػخت اليػػحفية وكتابػػة المدػػ االت وا 
وبرامجهػا والتبطػػيط انتػػطتها .. ملػػأ المهػػارات التػم تهػػمء لمبػػري  سػػرص مجػػادة 
المهنػػػة باحتراسيػػػة ووسػػػؽ أسػػػس عمميػػػة تضػػػمف االرتدػػػاء بجػػػودة الممارسػػػة وتيػػػعد 
ػػػا مػػػػف  بمسػػػتوى سعاليتهػػػا وتسػػػاعد الميسسػػػة اإلعخميػػػة عمػػػ  المناسسػػػة مػػػه غيًر
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وتعػػػػػزز ميػػػػػداويتها وتسػػػػػاًـ سػػػػػم يػػػػػناعة تبيػػػػػية مهنيػػػػػة مميػػػػػزة  الميسسػػػػػات
"محاور لمميسسة بيف سائر الميسسات اإلعخمية. والمحور الاانم يمكف تسميت  بػ

مف أجؿ االطمئناف مل  بناء سكػري البناء الثقافي والفكري لشنصية النريجي " .
اريأ والج راسيػا جيد أعار جيؿ الرواد اًتمامػا بايػا لمػواد ماػؿ الم ػة العربيػة والتػ

السياسػػػػية وعمػػػػـ الػػػػنفس االجتمػػػػاعم ومبػػػػادي عمػػػػـ السياسػػػػة والنظريػػػػة السياسػػػػية 
والعخوات الدولية والدانوف الدولم ومبادي االوتياد والنظـ والمػذاًو االوتيػادية 
والفكر العالمم المعاير والتػذوؽ الفنػم. حػدث ًػذا سػم ظػؿ الػوعم بػ ف التكػويف 

أكاػػػر سهمػػػا لمجتمعػػػ  والعػػػالـ، وأكاػػػر وػػػدرة عمػػػ  عمػػػ  ًػػػذا النحػػػو يجعػػػؿ الطالػػػو 
ممارسة المهنة ذاتها بكفاءة واوتدار، ويماؿ الداعدة السميمة اية ممارسة يػحفية 

عخمية جيدة وسعالة.  وا 

غيػػر أف الجيػػؿ الحػػديث مػػف أسػػاتذة اإلعػػخـ ارتكػػو بطيئػػًة تعميميػػًة كبػػرى؛ حػػيف 
ات جػػ  جانػػٌو مػػف مماميػػة سػػم كميػػات اإلعػػخـ وأوسػػامها ملػػ  اسػػتبعاد الكايػػر مػػف مػػواد البنػػاء 
الادػػػاسم والفكػػػري؛ لتتػػػاح لػػػ  سػػػاعات أكاػػػر لتػػػدريس مػػػواد الت ًيػػػؿ المهنػػػم والِحَرسػػػم  التػػػم 

مػػػا ينب ػػػم أف يػػػتـ التركيػػػز عميػػػ  ليػػػتدف الطػػػخو ممارسػػػة  يتبيػػػص سيهػػػا بػػػدعوى أف ًػػػذا
الحرسة، سم ظػؿ التكػرار المكاػؼ لمدػوؿ ب ننػا لسػنا سػم وسػـ تػاريأ أو عمػـ نفػس أو اوتيػاد 
ػػـ كبيػػر؛ ذلػػؾ اف الحرسػػة اإلعخميػػة تعتمػػد سػػم اايػػؿ  ػػذا ًو أو سياسػػة أو ل ػػة عربيػػة. ًو

تػػػػراكـ تػػػػاريبم لكايػػػػر مػػػػف التػػػػم كانػػػػت محيػػػػمة ل "القوالاااا  الفنيااااة"عمػػػػ  مجموعػػػػة مػػػػف 
"مضامو  معرفاي الممارسات. وماؿ ًذ  الدوالو تبد  سارغة؛ ال ويمة لهػا مػالـ تسػتند ملػ  

جيد ومتماسػؾ، واإللمػاـ بكميهمػا يكسػو الطالػو وػوة، وب يػر التكامػؿ بػيف الجػانبيف  وفكري"
 تبسر الممارسة الكاير مف أسرار ووتها. 

مؿ لدى الجيػؿ الحػديث مػف أسػاتذة اإلعػخـ، ونظًرا ل ياو الوعم ب ًمية ًذا التكا
انتهينػػػػا ملػػػػػ  حتػػػػود مػػػػػف البػػػػػريجيف الػػػػذيف ينديػػػػػهـ الفهػػػػػـ التػػػػامؿ لمبعػػػػػاد االجتماعيػػػػػة 
واالوتيػػػػادية والسياسػػػػية والدينيػػػػة والتاريبيػػػػة والج راسيػػػػة والسػػػػيكولوجية والم ويػػػػة والفكريػػػػة 

الت طيػػػة المهنيػػػة احػػػداث المجتمػػػه ووضػػػايا ، وانتهينػػػا أيضػػػا ملػػػ  نػػػوع مػػػف الديػػػور سػػػم 



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

21 
 
 

لمحداث والدضايا والظواًر، واكتتفنا أف ماكاف ًذا الجيميد عي  مف التركيز عمػ  مهػارات 
خت الحرسػػة لػػـ يػػتـ منجػػاز  عمػػ  النحػػو الػػذي وعػػد بػػ  سػػم مجػػالس ااوسػػاـ  الممارسػػة ومػػًي
والكميات التم تهدت يراعات ميلمة ومضحكة سم  ف عم  ما يتيور  كػؿ تػبص حدػا 

ف أف يمتفتػػػػوا ملػػػػ  اآاػػػػار المػػػػدمرة لهػػػػذ  اليػػػػراعات عمػػػػ  مسػػػػتوى البػػػػريجيف لػػػػ ، مػػػػف دو 
 وكفاءتهـ. 

لدد كاف المػ موؿ مػف ًػذا الجيػؿ أف ياػري البطػة التػم تبناًػا جيػؿ الػرواد بتعزيػز 
مكانػػػة مػػػواد البنػػػاء الفكػػػري والادػػػاسم لتبيػػػية بريجػػػم الدراسػػػات اإلعخميػػػة سػػػم البطػػػط 

  التفكيػػػر سيمػػػا يمكػػػف مضػػػاست  مػػػف مػػػواد تسػػػتجيو التعميميػػػة المعايػػػرة، وأف ينيػػػرؼ ملػػػ
بااًميػػة الكبػػرى  -مػػاخً  -الحتياجػػات مجتمعاتنػػا العربيػػة المعايػػرة. لػػـ ينتػػ ؿ ًػػذا الجيػػؿ

اف يػػدرس طالػػو اإلعػػخـ تػػاريأ العػػرو الحػػديث والمعايػػر، والتيػػارات الفمسػػفية والفكريػػة 
تػػػاريأ العػػػػالـ اإلسػػػػخمم، سػػػم العػػػػالـ المعايػػػر، والتفكيػػػػر العممػػػػم والمػػػذاًو والفػػػػرؽ سػػػػم 

والتيػػػػػارات الحدياػػػػػة سػػػػػم كتابػػػػػة الديػػػػػة والتػػػػػعر سػػػػػم الػػػػػوطف العربػػػػػم، والعولمػػػػػة الاداسيػػػػػة 
واإلعخميػػػػة، واالسػػػػتعمار الجديػػػػد وأدواتػػػػ  سػػػػم الػػػػوطف العربػػػػم، والعخوػػػػة بػػػػيف الحضػػػػارات 

ا عمػ  الكبرى سم التاريأ اإلنسانم، والنظـ الدستورية والدانونية سم الوطف العربػم وت ايراتهػ
التتػػريعات الحاكمػػة لوسػػائؿ اإلعػػخـ، وتكنولوجيػػا المعمومػػات وعخوتهػػا بالعمػػؿ اإلعخمػػم 
سم عيػر العولمػة االوتيػادية، وتػبكات التوايػؿ االجتمػاعم وأتػكاؿ توظيفهػا وت ايراتهػا 
اإليجابيػػػة والسػػػمبية سػػػم المجتمعػػػات العربيػػػة، والػػػنظـ والمػػػذاًو االوتيػػػادية، والميسسػػػات 

 دولية ونفوذًا السياسم والاداسم واإلعخمم سم الوطف العربم.االوتيادية ال

ـ   مف المريو حًدا أف يمضَم طالُو اإلعخـ أربه سنوات مف عمر  مف دوف أف ُيمػ
بهػػذ  الموضػػوعات. مف ًػػذا لػػيس ترًسػػا أو عبئػػا مضػػاسيا ولكنػػ  مػػف ضػػرورات الت ًيػػؿ الجيػػد 

الػذي يحكػـ حركػة البػري  المهنيػة  لفكري" "األفا امهنيا وسكريا؛ذلؾ اف ًذ  المعرسة تماؿ 
ػػ  أداء  سػػم المسػػارات اليػػحيحة،كما أف غيػػاو ًػػذا ااسػػؽ يدػػود البػػريجيف عػػادة ملػػ   ويوجِّ
ر ااحػػػػداث والظػػػػواًر والدضػػػػايا  نػػػػوع مػػػػف الممارسػػػػات السػػػػطحية التػػػػم ال تنفػػػػذ ملػػػػ  جػػػػًو

التهػػػػا، وال المجتمعيػػػػة، وال تضػػػػعها سػػػػم سػػػػياوها المجتمعػػػػم السػػػػميـ وال تعػػػػم أبعادًػػػػا ودال
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تسػػػتطيه استتػػػراؼ مسػػػتدبمها.وليس مػػػف اامانػػػة أف يتػػػرؾ عمماينػػػا وباحاونػػػا أجيػػػاال بريئػػػة 
لتتبػػرج عمػػ  ًػػذا النحػػو مػػف الهتاتػػة الفكريػػة والمهنيػػة؛ اف ًػػذا يتعػػارض مػػه واجبػػاتهـ 
الوظيفية، ويمحؽ ضررا بال ا بالميال  الوطنية لمجتمعاتنا التم ما زالػت تػراًف عمػ  دور 

 التعميـ العالم سم اإليخح والت يير.ميسسات 

القصاااور الشاااديد فاااي عماااأ األقساااام العممياااة داناااأ كمياااات ًنػػػا تحديػػػدا يظهػػػر 
 اإلعاا م وأقسااام ظ ويظواار كااذل  القصااور األكباار فااي عمااأ مجااالس األقسااام والكميااات 

عػف يػػياغة البطػػة  ٕٜٚٔلسػػنة  ٜٗسكخًمػا مسػػئوؿ بحكػـ وػػانوف تنظػػيـ الجامعػات روػػـ 
ػػػا وتحػػػدياها عمػػػ  النحػػػو الػػػذي يتسػػػؽ مػػػه حركػػػة التعميميػػػة و  النظػػػر سػػػم ضػػػرورات تطويًر

التطور سم المجتمه ومه الطفرات الهائمة سػم المجػاؿ التعميمػم دولًيػا. ولػيس مػف المناسػو 
أف تستمر مجالس ااوساـ والكميات سم مناوتة الكاير مف الموضوعات الهامتػية وتجاًػؿ 

العممػػػم والمهنػػػم لمبػػػريجيف، ومػػػف الضػػػروري أف الدضػػػايا ااساسػػػية التػػػم تمػػػسو المسػػػتوى 
تنتب  جيدا مل  أف جدارتها ااكاديمية والتعميمية تتووػؼ سػم ااسػاس عمػ  مدػدار مػا تنجػز  
مػف تطػوير وتحػديث سػم البنػاء الفكػػري والت ًيػؿ المهنػم لمبػريجيف وبػؿ أي أمػر  بػػر.ومف 

مذا لػػػـ تكػػػف تعيػػػر أمػػػر الطبيعػػػم أف ياػػػور التسػػػايؿ  مػػػاذا تفعػػػؿ ًػػػذ  ااوسػػػاـ والمجػػػالس 
 التطوير والتحديث سم البطة التعميمية ما تستحد  مف اًتماـ وجهد؟

ومف اامانة أف نعترؼ أف ًذ  ااوساـ والمجالس ماكاف لهػا أف تفعػؿ غيػر ًػذا؛ 
اف غالبيػػة أعضػػائها انتػػ ؿ بتػػكؿ رئػػيس بتعظػػيـ مكاسػػب  الماديػػة حػػيف انحػػاز الوتراحػػات 

بناء الاداسم والفكػري لمبػريجيف مػف أجػؿ اسػت خؿ مػا كػاف مدػرًرا استبعاد الكاير مف مواد ال
لهػػػا مػػػف سػػػػاعات سػػػم تػػػػدريس مػػػواد تبييػػػ  المعنيػػػػة بالت ًيػػػؿ المهنػػػػم، وتدريػػػر كتػػػػبهـ 
ومذكراتهـ التم ُتِدرو عميهـ مكسبا ماليا ال سبيؿ لمويوؿ ملي  ب ير ًػذا الطريػؽ. لدػد سعمػوا 

يكػف سػم ذًػنهـ عمػ  اإلطػخؽ التػ ايرات  ذلؾ مػف أجػؿ ميػالحهـ التبيػية الضػيدة، ولػـ
 السمبية لهذا االستبعاد عم  الددرات المهنية لمبريجيف.
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مػف الػذيف حيػموا  -وما مف تؾ سم أنها الميال  نفسها التم وادت ًػذا الجيػؿ 
عمػػ  ااسػػتاذية منػػذ منتيػػؼ سػػبعينيات الدػػرف الماضػػم، ومػػروًرا بالامانينيػػات والتسػػعينيات 

التعمػػيـ اإلعخمػػم ضػػمف بػػرام  التعمػػيـ المفتػػوح؛ حػػيف سػػاؿ لعػػابهـ ملػػ  مدبػػاؿ  –سيػػاعدا
سػػػور مػػػراوبتهـ لممكاسػػػو الماليػػػة الهائمػػػة التػػػم جناًػػػا أوػػػرانهـ مػػػف أسػػػاتذة  كميػػػات التجػػػارة 
والزراعػػة والحدػػوؽ واآداو؛ التػػم اكتظ ػػت مػػدرجاُتها بػػتالؼ ميلفػػة مػػف حممػػة دبمػػـو التجػػارة 

ليسػػانس وبكػػالوريوس بػػ ي امػػف سػػم ظػػرؼ تػػاريبم  والزراعػػة واليػػناعة الػػذيف يبحاػػوف عػػف
عت ػػش سيػػ  الفسػػاد سػػم كػػؿ ركػػف بػػالبخد وأيػػب  مػػف اليسػػير عمػػ  أي تػػبص أف يحيػػؿ 
عم  ما يريد مف تهادات. وسم ظػؿ تزايػد ضػ وط يػندوؽ الندػد الػدولم مػف أجػؿ تدمػيص 

ػا، ودسػه جهػاز ا نهاكهػا وتفري هػا مػف كوادًر لدولػة ملػ  ميزانيات ميسسات التعميـ الوطنم وا 
نػوع مػف التعمػيـ الػذي ُيػػِدرو مػاال، عايتػنا واحػدة مػػف البطايػا سػم مدارة الميسسػات التعميميػػة 
بعادًػػػا عػػػف مهامهػػػا الفعميػػػة وتػػػ مها بمهػػػاـ أبػػػرى؛ ورأينػػػا حتػػػودا مػػػف أسػػػاتذة وأسػػػاتذة  وا 
مسػػػاعديف ومدرسػػػيف ووػػػد وادتهم نػػػانيتهـ وميػػػالحهـ التبيػػػية الضػػػيدة ملػػػ  الدفػػػز سػػػوؽ 

ف؛ وسػػػت  بػػرام  التعمػػػيـ اإلعخمػػم أمػػػاـ بامػػات بتػػػرية دوف مسػػتوى التعمػػػيـ ميػػال  الػػوط
الجػػػامعم بكايػػػر، ودوف مسػػػتوى التعمػػػيـ اإلعخمػػػم بتػػػكؿ أكبػػػر، لنيػػػؿ اليػػػـو ملػػػ  نمػػػاذج 

 -بيػنهـ راويػات وسماسػرةومجرموف و.. و.. ممػا يعػؼ الدمػـ عػف تسػجيم   -عديدة مػنهـ 
يػة وتتػكيؿ الػرأي العػاـ مػف دوف أف يتػوسر وود تسربت مل  ميسسات يياغة الػذاكرة الوطن

خت التػػم تمػػنحهـ حػػؽ التوظيػػؼ سػػم ًػػذا المجػػاؿ. وانتهػػ  بنػػا  لهػػـ الحػػد اادنػػ  مػػف المػػًي
اامػػر ملػػ  كاراػػة كبػػرى بعػػد أف رأينػػاًـ يمتحدػػوف ببرنػػام  الدراسػػات العميػػا ويحيػػموف عمػػ  

ذلػػؾ بكايػػر. كػػاف الفسػػاد الماجسػتير والػػدكتورا  سػػم الووػػت الػػذي نعمػػـ سيػ  بػػاليديف أنهػػـ دوف 
الجػػامعم جػػزءا مػػف الفسػػاد ااكبػػر لممجتمػػه ؛ وكػػاف مػػف البػػديهم أف تكػػوف الجامعػػة يػػورة 
مي رة لموطف سم لحظة تاريبية كاف مسساد النببػة الجامعيػة والاداسيػة سيهػا جػزءا ال يتجػزأ 

 مف مسساد المجتمه ب سر .

أف نظػػـ العمػػػؿ ال تمػػػزمهـ ؛سػػػيما و مدراسػػات العميالالمتػػػرسيف البػػاحايف و عػػدـ تفػػػرغ  .ٕ
ذا  بػػذلؾ، وتفػػػت  أمػػػامهـ أبػػػواو الجمػػػه بػػػيف أكاػػػر مػػػف مكػػػاف سػػػم الووػػػت نفسػػػ . وا 
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أبػػػذنا سػػػػم االعتبػػػار الظػػػػروؼ االوتيػػػػادية التػػػم تػػػػدسه البػػػاحايف وأسػػػػاتذتهـ ملػػػػ  
البحػث عػف سػرص لتنميػة الػدبؿ المػػالم لمواجهػة ااعبػاء المعيتػية، أدركنػا كيػػؼ 

ويبعدًـ كايرا عف الوسػاء بمتطمبػات العمميػة البحايػة يناؿ ًذا مف ووتهـ وجهدًـ، 
 عم  النحو ااسضؿ.

، واالعتمػػاد عمػػ  الػػريى الفرديػػة سػػم البػػاحايف إلنتػػاجتػػدًور نظػػـ الروابػػة والتدػػويـ  .ٖ
 ليػػػات ميسسػػػية واضػػػحة لممتابعػػػة والمراجعػػػة   منجػػػاز ًػػػذ  المهػػػاـ، واالستدػػػار ملػػػ

 والتيحي .

عمػ  نظػـ عمػؿ تعػادي الجديػة وتدمِّػؿ مػف تػ ف بنية الميسسة الجامعية التم تدـو  .ٗ
االجتهاد وتدـو عم  السبرية مف الماابريف وتزرع سم نفوس ااجيػاؿ الناتػئة مػف 
المعيػديف والمدرسػػيف المسػاعديف االسػػتعداد لمبضػػوع والتسػميـ والمسػػايرة والمحاكػػاة 

 .وربما التدديس لكؿ ما ييدر عف أساتذتهـ سم مرحمتم الماجستير والدكتورا 

 التفسير السيكولوجي الثقافي لمظاهرة:ثانياا: 

ـ عمػػػ  أف الاداسػػػة السػػػائدة التػػػم تسػػػيطر عمػػػ  عدػػػوؿ كايػػػر مػػػف البػػػاحايف  .ٔ وتجبػػػًر
يديمػػوا رابطػػا وويػػا بػػيف متدػػاف سنػػوف النفػػاؽ مػػف ناحيػػة، وسػػرعة اليػػعود والويػػوؿ 

اليػمت  مل  المزايا والمواوه الوظيفية المهمة، مف ًذا يفسر لنا لماذا يػتدف المعيػد
والمسايرة حت  يحيؿ عمػ  الماجسػتير، ولمػاذا يسػتعذو المػدرس المسػاعد ريػد 
ا سػػػم االتجػػا  الػػذي يسػػاعد  سػػم الحيػػوؿ عمػػػ   سنػػوف النفػػاؽ مػػف أجػػؿ اسػػتاماًر
الػػدكتورا ، ولمػػاذا ُييػػاو المػػدرس بػػالبرس حتػػ  ييػػب  أسػػتاًذا مسػػاعًدا، ولمػػاذا 

باركتػػػ  حتػػػ  ييػػػب  أسػػػتاًذا، يػػػردد ااسػػػتاذ المسػػػاعد كػػػخـ مػػػف يكبػػػر ، ويتطػػػوع بم
ولماذا ييار ااستاذ مووه المتفػرج حتػ  ييػب  رئيًسػا لمدسػـ، ولمػاذا يسػاير رئػيس 
الدسػـ الجميػه حتػ  ييػب  وكػيًخ، ولمػػاذا يػيار الوكيػؿ اليػمت وُيػدِمًف االسػػتماَع 
حتػػ  ييػػبَ  عميػػًدا، ولمػػاذا يبػػدو العميػػد حبيػػو الجميػػه حتػػ  ييػػب  نائبػػا لػػرئيس 

ذا يحػػػرص نائػػػو رئػػػيس الجامعػػػة عمػػػ  أف يتتػػػبث بمووػػػه المتفػػػرج الجامعػػػة، ولمػػػا
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خ لمووه رئيس الجامعة، ولماذا ال يعبر رئيس الجامعػة  عم  ما يجري ليكوف مًي
كػذا يجػاري الجميػُه الجميػَه،  كػذا .. ًو عف رأي أو مووؼ حت  ييب  وزيرا .. ًو

الجامعػػػة الحيػػػاة  وال يتحػػدث أحػػػٌد، وال يدػػػوؿ كخمػػػًا لػػػ  داللػػة. وربمػػػا ي ػػػادر أسػػػتاذ 
حزينا ان  مات وبؿ أف ي تم اليـو الذي انتظػر  طػويخ  ليدػوؿ سيػ  رأيػا يعبػر عػف 
تبييت ، وييكد ودرتػ  عمػ  االسػتدخؿ الفكػري وجدارتػ  بالحريػة  ااكاديميػة سػم 
ميسسة ال يمكف أف تتددـ ب ير اجتهاد ذاتم، وتنوع سم الػريى، ووػدرة عمػ  تدػديـ 

 ا أحد ملي .الجديد الذي لـ يسبدن

العدميػػة الدائمػػة عمػػ  العػػداء لخجتهػػاد ومبايػػمة التجديػػد والتدػػديس تػػب  المطمػػؽ  .ٕ
 لممحاسظة عم  الوضه الدائـ.

عدمية االنسحاؽ الحضاري التم تدسه بكايريف مل  التسػميـ بهػذ  الفكػرة أو تمػؾ؛ ال  .ٖ
نما انها مف انتاج الحضارة ال   ربية.انها مفيدة لمتددـ العممم والمجتمعم، وا 

 التفسير السياسي لمظاهرة:ثالثاا: 

  االستدػػػار ملػػػ  اإلرادة السياسػػػية التػػػم تعيػػػر وضػػػية يػػػوف الهويػػػة الوطنيػػػة مػػػا ًػػػم
جديرة ب  مف االًتماـ؛ وما يسري عم  سياسات البحث العممم يمتد ملػ  الزراعػة 

 واليناعة واليحة واإلعخـ والاداسة.

  التسػرو ملػ  كايػر مػف الميسسػات نجاح ميسسات االبتراؽ الادػاسم ااجنبػم سػم
غػػػراء أجيػػاؿ مػػػف البػػػاحايف والباحاػػات عمػػػ  االًتمػػاـ بندػػػؿ موضػػػوعات  العمميػػة وا 

ومتػػاكؿ بحايػػة مػػف سػػياوها ااجنبػػم واسػػتدعائها ووضػػعها عمػػ  جػػدوؿ أولويػػات 
البحػػػػث  اإلعخمػػػػم العربػػػػم عمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف تعارضػػػػها مػػػػه الميػػػػال  الوطنيػػػػة 

 لممجتمه.  

 جوة .. ما العمأ؟في استراتيجية الموا
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النظر سم بػرام  التعمػيـ اإلعخمػم والتكػويف الفكػري والمهنػم لمبػاحايف؛ سػواء سػم  .ٔ
مرحمػػة البكػػالوريوس أو الدراسػػات العميػػػا. سهػػم سػػم غالبيتهػػػا ال تسػػهـ سػػم تكػػػويف 
بريجيف أكار مهارة، أو باحايف أكار ودرة عم  تحمؿ مسػئوليات البحػث العممػم. 

يجيف تتػػػوسر لػػػديهـ "العدميػػػة الندديػػػة" وال تبنػػػم سػػػيهـ كمػػػا أنهػػػا ال تفضػػػم ملػػػ  بػػػر 
النػػػػزوع نحػػػػو االسػػػػتدخلية ااكاديميػػػػة والفكريػػػػة، وتػػػػدسعهـ نحػػػػو المسػػػػايرة والتدميػػػػد 
والمحاكػػػػاة سػػػػم مطػػػػار االعتدػػػػاد بػػػػ ف ًػػػػذا ًػػػػو مػػػػا يرضػػػػم، وأف ًػػػػذا ًػػػػو السػػػػائد 

 والمسيطر، وال يي  التفكير سم البروج عمي . 

لويػػوؿ ملػػ  سياسػػة لمبحػػث العممػػم تدػػـو عمػػ  معػػادة النظػػر بعنايػػة سػػم ممكانيػػة ا .ٕ
النظر سم المعايير الحالية لدبوؿ الطػخو سػم الدراسػات العميػا واالًتمػاـ باإلجابػة 
عػػػػػف السػػػػػياؿ الػػػػػرئيس  ًػػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػػف يحيػػػػػؿ عمػػػػػ  تدػػػػػدير "جيػػػػػد" سػػػػػم مرحمػػػػػة 

ذا لػػـ يكػػف البكػػالوريوس ييػػم  اف يكػػوف "باحاًػػ ا" يسػػمؾ طريدػػ  نحػػو الػػدكتورا ؟ وا 
ا، سمػػػا ًػػػم المعػػػايير العادلػػػة التػػػم تجعػػػؿ ًػػػذا البػػػري  أو ذاؾ لمعيػػػار كاسًيػػػًػػػذا ا

 ا؟جديرا ب ف يكوف باحاً 
ماػػارة االًتمػػاـ بمراجعػػة  ليػػات المراجعػػة والتدػػويـ لمبحػػوث التػػم تػػـ االتفػػاؽ عمػػ   .ٖ

متػػػاريعها .ذلػػػؾ اف ال يػػػاو المطمػػػؽ لػػػدور الدسػػػـ أو الكميػػػة عدػػػو االنتهػػػاء مػػػف 
ث، يطمؽ يد المترسيف سػم أف يفعمػوا بالبحػث والبػاحايف المواسدة عم  متروع البح

مػػػػا يتػػػػاءوف ؛ ميجاباوسػػػػمبا. وسػػػػم ظػػػػؿ عػػػػدـ تفػػػػرغ المتػػػػرسيف عمػػػػ  أطروحػػػػات 
الماجسػػتير والػػدكتورا ، والديػػور التػػديد سػػم تحممهػػـ لممسػػئولية العمميػػة والتربويػػة 
ذا كػػػاف مػػػف  لمبػػاحايف، ينطمػػػؽ البػػػاحاوف سػػم منجػػػاز بحػػػواهـ باجتهػػادات سرديػػػة. وا 
الممكػػػػػف لػػػػػبعض ًػػػػػذ  االجتهػػػػػادات أف تدػػػػػود أيػػػػػحابها سػػػػػم الطريػػػػػؽ المنهجػػػػػم 
والمعرسػم السػػميـ، سػإف احتمػػاالت سػػموؾ الطريػؽ البطػػ  يكػػوف ًػو ااكاػػر بالنسػػبة 
لجانػػو مػػف البػػاحايف. ومػػف الضػػروري أف ن بػػذ سػػم االعتبػػار أف غمبػػة االجتهػػاد 

اف محدوديػػة  الفػػردي سػػم منجػػاز الكايػػر مػػف البحػػوث ينطػػوي عمػػ  م ػػامرة كبيػػرة
الريػػيد المعرسػػم لمباحػػث وضػػتلة ببرتػػ  وتواضػػه معايتػػت  الميدانيػػة لػػنظـ العمػػؿ 
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الوسائؿ سم المراحػؿ ااولػ  مػف عمػر    جمهور ًذسم وسائؿ اإلعخـ وتبيية 
البحاػػم، تضػػعفاف ودرتػػ  عمػػ  الفهػػـ الػػدويؽ لظػػواًر الدراسػػة، وتيػػيبان  بػػالعجز 

والظػػواًر، وتحػػوالف بينػػ  والدػػدرة عمػػ   عػػف الويػػوؿ ملػػ  تفسػػيرات دويدػػة لمدضػػايا
الدراءة الموضػوعية  لمكايػر مػف اإلحيػاءات التػم تويػمت مليهػا معالجتػ  الكميػة 
لمظػػواًر، وتدسعانػػ  بدػػوة نحػػو مياػػار السػػخمة بالندػػؿ واالستنسػػاخ لمػػا اسػػتدر عميػػ  

خت تجاوز ًذا.  السابدوف؛ سيما وأن  ال يممؾ مًي

اػػػػارة االًتمػػػػاـ ب .ٗ ااًميػػػػة الكبػػػػرى لمعخوػػػػة العضػػػػوية بػػػػيف كميػػػػات تعزيػػػػز الػػػػوعم وا 
اإلعخـ وأوساـ اليػحاسة مػف ناحيػة والميسسػات اليػحفية واإلعخميػة مػف ناحيػة 

ػذ  ظػػاًرة  أبػرى. ال يمكننػا منكػػار الفجػوة الكبيػػرة سػم عخوتنػػا بهػذ  الميسسػػات، ًو
دـ بال ة ال رابة واإلاارة وتكتؼ عف ويور كبير سم عممنا. ولف يمكننػا محػراز تدػ

ا أسػػباو ًػػذ  الفجػػوة وت ايراتهػػا مذا أدركنػػا جيػػدً  يفضػػم ملػػ  تعزيػػز ًػػذ  العخوػػة مالّ 
عم  عممنا. ًنا عم  وج  التحديد نخحظ أف ميمنا مل  مياار السخمة بالندػؿ عػف 
التػػراث العممػػم السػػابؽ ال بػػد أف يبعػػدنا عػػف الدراسػػة الميدانيػػة التػػم تتطمػػو جهػػدا 

مػػػؿ دابػػػؿ الميسسػػػات اإلعخميػػػة والسياسػػػات سػػػم تديػػػم الحديدػػػة بتػػػ ف نظػػػـ الع
التػػػم تحكمهػػػا والتبيػػػػية المهنيػػػة لمعػػػػامميف سيهػػػا. وكممػػػا تحكمػػػػت عدميػػػة الندػػػػؿ 
واالستنسػػػاخ سػػػم أدائنػػػػا العممػػػم، ازداد بعػػػػدنا عػػػف الدراسػػػػات الميدانيػػػة، وتعمدػػػػت 

 الفجوة بيننا وبيف الميسسات اإلعخمية. 

ا ملػ  االًتمػاـ بميسسػاتنا سم ًذ  الحالة لف تجد الميسسات اإلعخمية مػ ا يػدعًو
العمميػػة، وسييػػب  اإلًمػػاؿ مػػف جانػػو ًػػذ  الميسسػػات ًػػو المعػػادؿ الموضػػوعم إلًمالنػػا 
دراسػػة الميسسػػات اإلعخميػػة  "مػػف الػػدابؿ". ومػػف واجبنػػا أف نعتػػرؼ ب ننػػا مسػػئولوف أكاػػر 

سػم البحػث  مف غيرنا عف ًذ  الفجوة ؛ اف سيادة  العدميػة الدائمػة عمػ  الندػؿ واالستنسػاخ
العممم تييبنا بػالتبمؼ عػف متابعػة مهامنػا وتحمػؿ مسػئولياتنا سػم دراسػة مػا يجػري دابػؿ 
الميسسات اإلعخمية، وتحوؿ دوف تعزيز التفاعؿ البخؽ مه ًذ  الميسسػات عمػ  النحػو 

سػم دعػـ ميسسػاتنا العمميػة ومسػاعدتها  ا سػاعخً الذي يجعؿ مف ًذ  الميسسات ذاتها تريكً 
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ذا كاف مف اليسير اإلورار بػ ف ًنػاؾ أسػبابً عم  منجاز  ا أبػرى لمفجػوة، سػإف ًػذا أًداسها. وا 
ا.  ًو السبو الحاسـ سم استمراًر

ماػارة االًتمػاـ بحاجتنػا التػديدة ملػ  بمػػورة معػالـ لتبيػية البحػث اإلعخمػم تتػػي   .٘
ا سػم ا عمػ  أف ُيدػر  ب ننػا وطعنػا تػوطًا كبيػرً يسػر التعػرؼ عميػ  وتجعػؿ غيرنػا وػادرً 

ذا، وبذلنا جهدا  منحنا الحؽ سم أف ينسبوا ًػذا الجهػد لنػا وبػؿ أي طػرؼ  بػر. ً
االنطبػػاع السػػائد حتػػ  اليػػـو أننػػا نندػػؿ عػػف عمػػـو االجتمػػاع والسياسػػة واالوتيػػاد 
والػػنفس والتػػاريأ والم ػػة الكايػػر مػػف المعالجػػات بنيػػها الحرسػػم، ونتيػػور أف ًػػذا 

ػذ  "سموؾ عممم" تحتم  الحاجة مل  ميجػاد رابػط مو  ضػوعم بػيف عمػـو اإلعػخـ ًو
، نسػػػػتند مليػػػػ  سػػػػم تفسػػػػيراتنا السياسػػػػية واالوتيػػػػادية واالجتماعيػػػػة والم ويػػػػة  العمػػػػـو
والنفسػػػية لمكايػػػر مػػػف الظػػػواًر اإلعخميػػػة. ومػػػه اإلوػػػرار ب ًميػػػة ًػػػذا المػػػوف مػػػف 

؛ سػػإف التفكيػػر سػػم مكسػػاو دراسػػاتنا وعًيػػ ا ب بعادًػػا المتعػػددة المرتبطػػة بهػػذ  العمػػـو
البحايػػة وادتنػػا سػػم التطبيػػؽ الفعمػػم ملػ  أف نضػػه مػػا نسػػمي  بػػػ "اإلطػػار"  معالجاتنػا

السياسػػػم أو االوتيػػػادي أو االجتمػػػاعم أو الادػػػاسم أو التػػػاريبم أو الدػػػانونم أو 
السيكولوجم لمظػواًر اإلعخميػة سػم سيػوؿ كاممػة مسػتدمة بػذاتها، وبهػذا سإننػا لػـ 

و أف نستامر ًذ  العمػـو سػم منجػاز دراسػات أكاػر بيػوبة  ننجز ما وعدنا ب ، ًو
لدػػػاء الضػػػوء عمػػػ   ، وا  وعمدػػػا، وتفسػػػير الظػػػواًر سػػػم ضػػػوء عخوتهػػػا بهػػػذ  العمػػػـو
الت ايرات المهمة لمػنظـ السياسػية واالجتماعيػة واالوتيػادية عمػ  سياسػات وسػائؿ 
ذا كػاف بعضػنا وػد أنجػز مػا  اإلعخـ ومضمونها والتتريعات التم تحكمها مػاخ. وا 

ا وأضػاع ووتػا ا مننػا أًػدر جهػدً ا كبيػرً ذا المجػاؿ، سػإف جانًبػيستحؽ االًتمػاـ سػم ًػ
امينػا سػػم أف يستنسػأ سيػػوال كاممػػة مػف أدبيػػات عمػػـ االجتمػاع والتػػاريأ والسياسػػة 

حت  يارت دراسػت  أوػرو ملػ  ًػذ  العمػـو  واالوتياد وعمـ النفس والم ة والدانوف
 منها مل  عمـو االتياؿ الجماًيري.
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  باالتصال املدخل اإلثنوجرايف لدراسة بيئة العنل الصحفي والقائه

 بالتطبيق على عينة من الصحف اإللكرتونية املصرية

القان   خال  ماالجتمدعيا  اإلنسادني  العمام  فا  العمما  البحاث مياتا  سادتت
 مالتحميا  الميتانيا  الكميا  البيدنادت جما تعتمات عما   منادج  بحييا  العشاني 

متزاياات التناادفى عماا  التعقياات مالتطصااي  فاا  ياان  جماا  متحمياا   اإلحصااد،  
 الظاادجنة تعقاات ماات باان   مااد أشاادنت اليااب التجاادنب ماا  تمااا البيدناادت   

تأينجاد بدلساامدت ل تبعااد   لتعقات متشاادبا ماتخلت د  ماالجتمدعياا  تبعاد   اإلنسادني 
فضال عاا    المحييا  ب اد اليقدفيا  ماالجتمدعيا  دتمالخمطيا  مالخبانات الطنتيا 

اااك م  لمبي،ااا   السااايد  المجتمعااا  العاااد   مالظااانما السيدساااي  ماالعتصااادتي  ماالجتمدعيااا  المش 
تنقصاب  أمان ا في اد منتاد، اسا  لالامتعماي  ال ما  يجعا  مماد   نسادنيالحدضان  لمظاماجن اإل

 .التع 

مينيباا  ارماان أيضااد  عماا  تناساادت مبحاامث اإلعاال  ماالتصااد  التاا  نشااأت فاا  كنااا 
التخصصااادت العمميااا  لمعمااام  االجتمدعيااا  ماإلنسااادني  ارسدساااي  مجااام ماااد جعم اااد تعتمااات 

ل اد فا  تناسات د  الحدضان جاه  العمام   بحيي  مساتمتة ما مأتمات  من جيدتعم   أسدسد  
يضاد جيمنا  أعلما  يلحظ المتدب  لحنك  البحث العمم  اإل  حيث جن اإلعلمي مالمظ

( عمي اااااد  مماااااد أت  الااااا  االنخاااااناي فااااا  تناسااااا  Empiricismمبنيقيااااا   المن جيااااا  اإل
تؤمب لمااانبي باااي   فااا  محدملااا    حصاااد،ي  اإل االنتباااديالمتغيااانات مااا  خااال  علعااادت 
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 بتاخ  الظادجنة هات اد ما  نمد يتم علمي  تدنك  المتخلت مالمخنجدت ف  الظماجن اإل
 .المضمحتطدعلت اجتمدعي  ميقدفي  ف  صمنة ضبدبي  يعمزجد 

بياات أ  الناازمد الااتا،  الاا  عياادى الظااماجن اإلعلمياا  كميااد  ال يطقاات البحااث العمماا    
لعممميااادت كماااد تبنزجاااد اإلحصاااد،يدت نصااادنتب أم تعتاااب  بااا  يقااامت   دلباااد  إلااا  االجتماااد  بد
البشان فا  الظاماجن باي   دتأ  االختلفامارنعد   مالسع  لمحدمل  تعمي  النتد،   فا  حاي  

أم ممممسااد  مسااتقل  يساا   عزلااب  بيملمجيااد  اختلفااد  لاايى  اإلنساادني  عدماا  ماإلعلمياا  خدصاا 
جااه  بااتأت ممنكبااد  ممتااتاخل  أيضااد   معاات  يقدفيااد  جاام اختلفااد   باا معيدسااب فاا  معظاا  ارحااما  

الصاامنة فاا  التغياان منااه عشاانينيدت القاان  العشااني  حيااث يدلاات االنتقاادتات فمسااط  البحاامث 
النمعياا   التناسادت الحاتيث عاا  أالكميا  االحصاد،ي  ممنجعيت ااد ميان  تطسااين نتد،ج اد  مباات

ت د مقاتم فا  ياأت م    االنسادني  ماالجتمدعيالتناسا  الظاماجن ملءما   أكيانباتيل  دبمصاط 
عا  الظادجنة محا   تحميميا  نمعيا  معمممادت ما  جما  يحققاب لماد ؛ نظن االبحث اإلينمجناف 

 خل  االجتمدعي  م  الظماجن المكيا متطسين مالتبصن مالمصا التعم  التناس   تعتمت
 مصاا متطساين ما التناسا  الحدليا   مد تسع  إليابمف  ضمء   1) اليبيع   بسيدع د نبي د

متغيااانات بي،ااا  العمااا  الصاااحط  تاخااا   ااانا ارخبااادن بدلصاااحا اإللكتنمنيااا  المصاااني   
 ماالعتصادت  ماالجتمادع  اليقادف  مما  التبادي منصت تطدعلت د البيني  متأيينات اد المتبدتلا   

 اإلينمجناف  كمسيم  المن   يبنز  الناج  المعت المؤسسدت الصحطي  ف  بي  مالتكنملمج 
 الم ني  آيدنجدفيمد بين د  منصت مالتبديندت  الطنم المتغينات متطسين  كشا جه  ف  م م 

 عم  أتاء القد،  بدالتصد . ماالجتمدعي 

 المنهجية اإلثنوجرافية في بحوث اإلنتاج الصحفي واشكالية المفهوم

شاكد  أ منشاأت كشاك  ما   م  م،  عد  أكينكمن   بحي   نب  منه  دظ نت اإلينمجنافي
 أ  إال  لمصا الظماجن اليقدفي  ماالجتمدعي  ف  بي،دت مختمط  ممتبدعتة المعنف  مالنصت

 عما  إلا  متيبيقدتب العممي  متيمن  اإلينمجناف  المن   بتاي  إنجدد إل  إجمدد شبب جندا
 لمتعانا ينيقا    بمصاطبارنينمبملمجياد بادحي  عبا  ما  اساتختامب تا  إه  دارنينمبملمجيا
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 اساتمتت مبدلتادل   اليقدفادت البتا،يا  الخصام  مجاب معما  ارخان   اليقدفادت عما 
 .(2  ارنينمبملمجيدعم   م  مأسس د تنظيم د عماعت اإلينمجنافيد

جاااناءات بحييااا  كيطيااا  ت اااتا لمصاااا النمااادهج إمتتميااا  المن جيااا  اإلينمجنافيااا  فااا  
متحميمي اااااد متطساااااينجد بدلملحظااااا    الساااااممكي  المشاااااتنك  لمجممعااااادت هات يقدفااااا  مشاااااتنك 

 الماااان   ميعتماااات  (3 صااامي ار دمتحميااا  ساااامما الجمدعااا  تاخااا  بي،اااا  تماجاااتج  المبدشااانة
 بدلمشادنك   خصمصاد الملحظا  الملحظا   عما  أسدساد   بيدندتاب جما  فا  اإلينامجناف 
بادلتنكيز عما  مصاا السايد  تم  محدملا    التناسا  عينا  ما  المتعمقا  المطتمحا  مالمقدبم 

مجاام فاا  حدلاا    (4 عباا  البدحااث عماا  الممعااا البحياا  فاانن نظااد  أم معتقااتات معيناا  ماا 
مبنيت اااد الشاااكمي  مأسااادليب  بغااانا ارخبااادن جاااه  التناسااا  متغيااانات بي،ااا  العمااا  الصاااحط  

تطدعاااا  جااااها المتغياااانات مكيطياااا  إتانت ااااد متنظيم ااااد  مالقااااي  الم نياااا  الحدكماااا  لمعماااا  ب ااااد  
 متأيينات د المتبدتل  عم  القد،  بدالتصد  

يعادن  فا  أتبيادت االعال  ماالتصاد   مصايم  اإلينمجنافيادبدلن   م  هلا مدزا  
تحااتيد  كبياانا  يتمياا  فاا  ايجاادت تعنيااا ماضاا  ممتساا  لااب  بعاان المن جيااي  يشااين إلاا  أ  
المصاايم  ال ينيباا  إال فاا  حدلاا  ملحظاا  البدحااث ليقدفاا  مااد لمااتة يميماا  مناعباا  حقمياا  

نافيااا  المساااتمتة مااا  ارنينمبملمجياااد المصاااطي   متجااان  مبدشااانة كماااد تااان  التقدليااات اإلينمج
الملحظاا  بشااك  عااد  ماا  المقاادبلت الشخصااي  الممسااع  لمتأكاات ماا  تغيياا  كدفاا  جمانااب 
الظاادجنة تبعااد  لمااد تمميااب أجااتاا التناساا   بدإلضاادف  إلاا  احتمدلياا  اسااتختا  بعاان أشااكد  

 .(5   عيت التناس  البحمث الميد،قي  أم تحمي  نصم  المنت  اليقدف  م  المجتم

بينماااد يااان  الاااابعن ا  المصااايم  يشااااين احيدناااد أ  شاااك  ماااا  أشاااكد  البحاااامث 
النمعياااا   مباااان   جااااها االفتقاااادن إلاااا  اتطااااد  حاااام  تعنيااااا الماااان   بدلتحتياااات فاااا   الباااادحيي  
المتبنيي  لمتمجب اإلينمجناف  ييمنم  م  عيم  المن جي  معتنت د عما  حشات متمجياب الج امت 

 .(6 ا مندي   دمض  ف  الظماجن اإلعلمي  البحيي  الستكشد

أ   ماامن المصاايم  معاات  االتطااد  عماا  تعنيااا لااب بدإلضاادف   ومننن المظحنن   
الااا  اعتبااادنات صاااعمبدت التيبيااا   ماحتيااادج البحاااث اإلينااامجناف  الااا  الملحظااا  الحقميااا  
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مالمعديش  المتعمق  لميتا  التناس  لطتنات يميما  عات تمتات أحيدناد الا  سانمات مفقاد رجاتاا 
البحااث  ماحتياادج البدحااث فاا  التناساا  اإلينمجنافياا  الاا  التطاانب يااما  فتاانة التيبياا  الحقماا   
عااااتات تقاااادنين الملحظاااا  الحقمياااا  مالمقاااادبلت  نطااااد  فتاااانات يميماااا  نساااابيد عماااا  تااااتمي  ماق ماق

البااااتء فعميااااد فاااا  تحمياااا  بيدندت ااااد  بدإلضاااادف  الاااا  االنتقاااادتات مالتحطظاااادت الشخصااااي  عباااا  
التقميتي  الممج   لمتناسدت النمعيا  بشاك  عاد   كا  تماا العماما  م ينجاد أتت الا  تخاما 
البدحيي  م  استختا  جه  المن جي  النمعي   حتا  أ  جنادا عاتت ما  التناسادت فا  مجاد  

جنافيا  بكا  المقادييى فا  أجاتاف د مأتمات اد متيبيقدت اد االعل  بن   م  كمن اد تناسادت اينم 
 إال أن د ال تأت  بهكن جها المصيم  في د م  ارسدى.

 المنهج اإلثنوجرافي في بحوث اإلنتاج اإلخباري عمى اإلنترنت 

لمعاامتة الاا  ،  االعاال  النعمياا  الجتيااتة فاا  التسااعيندت أياادن اجتمااد  الباادحيي  دظ اامن مساا
ينمجنافياااا  للعتااااناب ماااا  ماعاااا  الظاااادجنة الجتيااااتة بمكمندت ااااد متأيينات ااااد احياااادء المن جياااا  اإل

  مالمامات اإلعلميا  تناس  تيبيقدت االنتنناتالمتشعب   فدتج ت بعن الج مت البحيي  ال  
الماااتمندت ممماعااا  االخبااادن "ميااا  المنتجااا  بعياااتا عااا  البي،ااادت اإلعلميااا  الم نيااا  التقميتيااا  

 .(7 "االنتننتمالميك  ممسد،  التماص  عم  

فاا  كتدبااب "إنتاادج ارخباادن الطمنياا ي اينمجنافيااد إنتاادج ( Chris Patersonياان   م 
 مالسيساايملمجيد ارنينمبملمجيااد  الماان   اإليناامجناف  المسااتق  ماا  تقدلياات اإلعال  الجتياات " أ

علماا   معقمياا  ليقدفاا  مممدنساا  اإلنتاادج اإل كدفيااد   محاات  يمكاا  ا  يقتاانب ماا  تاامفين مصااطد  
 يان ا   .(8   مخدص  ف  ظا  السامدت الطد،قا  لمنشان االلكتنمنا  منتج  الممات اإلعلمي 

جااه  الساامدت مالخصااد،  التاا  كااد  ال ااتا من ااد إحااتاث ياامنة فاا  ياان  إنتاادج ماساات لا 
ارخباادن عماا  اإلنتنناات مياا  " التطدعمياا  مالنصاام  الطد،قاا  مالمسااد،ي المتعااتتة الطد،قاا " لاا  

  ملاا  تخماا  ماععااد  مغاادينا  فاا  ياان  اإلنتاادج الصااحط  التاا  (9 مم  تحااتث جااها التياامن المااأ
يتبع د الم نيم  ف  عمم    ب  اساتمن اتبادد نطاى ارسادليب التقميتيا  فا  العما  الصاحط  

 . (10 بدلصحا التقميتي  
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متعااتتت البناا  المن جياا  مالتيبيقياا  لمبحاامث االينمجنافياا  إلنتاادج االخباادن عماا  االنتنناات  
حياااث تنامحااات أتمات اااد باااي  المقااادبلت الشخصاااي  المتعمقااا  مالملحظااا  المبدشااانة التااا  عااات 
تكام  عصااينة أم يميماا  الماات  مفقاد رجااتاا كاا  تناساا   بدإلضادف  الخااتلا اسااممب ساانت 

ارسااااممب المصاااط  المتعماااا  أم الكماااا  أحيدنااااد  اال ا  الساااام   نتاااد،  تمااااا التناساااادت بااااي 
الغدلباااا  عماااا  البحاااامث االينمجنافياااا  جاااا  الجماااا  مالتحمياااا  المن جاااا  لكمياااادت مفياااانة ماااا  
البيدناااادت  بجدنااااب االتصااااد  المبدشاااان ماااا  الصااااحطيي  تاخاااا  بي،اااا  عمم اااا  مالتعاااانا عماااا  

 .(11 يقدفدت   التاخمي  

 اإللكترونية اإلثنوجرافي في بحوث انتاج االخبارمميزات وعيوب استخدام المنهج 

( لمزايااااد معياااامب الماااان   اإليناااامجناف  تمضاااايحد مطيااااتا لمباااادحيي  Domingoيقااات  تحمياااا   
المعنياااي  ب اااها المااان    مخصمصاااد لممسااادعتة فااا  تقياااي  تكمطااا  المعااات مالمااامانت الميممبااا  

 (Schlesinger) 13فا  مقدننتاب الا  مقتنحادت  ( Domingo) 12إلنجدز البحث  ميستنت  
الت  عتم د عبمب بني  عن   مجم مد يمض  اناب ن ا  التغيان التكنملامج  فا  مساد،  االعال  

  اال ا  المن جيدت تظ  يدبت   مكهلا ارس،م  الن،يسي  المتعمق  بتيبيقدت د.
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 (1جتم   
 مزايد معيمب المن   اإلينمجناف  ف  بحمث الصحدف  اإللكتنمني . 

 العيوب  المزايا 
تتي  جم  كمي  كبينة م  البيدندت مالمعمممدت 

 ارسدسي  ع  الظدجنة بشك  مبدشن.
أسممب الملحظ  مست ما لممعت مكيينا  مد 
يشعن المبحميي  بدالضيناب لمجمت البدحث 

 بين  
تسم  بدلتعدي  المبدشن م  الممدنسدت 
مالسممكيدت مارنظم  المتبع  ف  الظدجنة 

 معنف  متعمق  بأبعدتجد.المتنمس  ممد يمفن 

 تالقيم لبعن  االينمجنافي عنن التناسدت تت
عت الت  سماء البينمعنايي  ام االجتمدعي  

 .تسبب تعنع  التناس 
يمك  لمبدحث مشدجتة العلعدت مالتطدعلت 

 المبدشنة بي  افنات العين .
عت  تندسب فتنات الملحظ  م  اجتاا 

 بعن التناس  عت تشك  ضعطد ماضحد ف 
 اإلينمجنافي . دتالتناس

يتي  تحمي  البيدندت المستقد  م  البحث 
االينمجناف  مصطد  شدمل  لمممدنسدت الم ني  
ممد يتي  ف   العمام  التاخمي  ف  البندء 

 االجتمدع  لممؤسس  

ضنمنة الحهن عنت تعمي  النتد،  معنت 
االستندت عم  أحكد  شخصي  مسبق  لت  
 البدحث لتجنب تأيينجد السمب  عم  التناس   

 أدوات البحوث اإلثنوجرافية وآلياتها 

تطنن ارين المن جي  مارسى الطمسطي  لمبحمث االينمجنافي  عم  البدحث أتمات مآليدت 
عميب أسممب عم  خد  ف  تناس  مجتمعب البحي   معين  عنت اجنا، د  كمد تطنن

يعتمت عم  المصا السنت  لمماع  اله  يتنسب مفقد رجتافب البحيي   بدعتبدن  المحنا 
ارسدس  إلجناءات د مفقد لمد ينا  ميلحظب م  تطدعلت تاخ  سيد  مجتم  التناس   لها 

لت  تسدعت  عم  استخل  يعتمت البدحث عم  ارتمات ماآلليدت البحيي  المندسب   ا
نتد،  تناستب متحميم د بدلشك  اله  يحق  أجتاف د  متستعنن البدحي  فيمد يم  نمدهج 
لبعن تما ارتمات ماالليدت ف  سيد  تناس  انتدج المحتم  الصحط  ممد ينتبي ب د م  
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عمام  متطدعلت لتكم  بميدب  متخ  لعنن ارتمات المن جي  الت  استختمت د ف  
 ست د الحدلي  ي تنا

 (: (observationلمظح ة ا - أ

تعتبن الملحظ  ج  ارسممب المحمن  لممعنف  ماإلتناا ف  البحمث اإلينمجنافي   مج  
  (14 ارتاة هات التمن الطدع  مالن،يس  ف  البحمث القد،م  عم  المن   اإلينمجناف  

بك  مد تتضمنب م  أسى  لكمن د ارتاة الت  تعبن بمضمح ع  المن جي  اإلينمجنافي 
فمسطي  مخمطي  من جي   مبدلن   م  أجمي  المسد،  المن جي  االخن  لجم  البيدندت 

"التقدنين" اإلينمجنافي   أال أ  العتيت م  البدحيي   المتمندت كدلمقدبلت  متحمي  الميد،  
د البدحث ف  المجد  اإلينمجناف  ينظنم  الي د كأتمات مكمم  لمبيدندت الت  يستخمص 

 .(15) لمجتم  التناس  (Participant observationم  خل  الملحظ  بدلمشدنك   

تنقس  عم  المستم  اإلجنا،  أنواع المظح ة بالمشاركة في البحوث اإلثنوجرافية: 
 ي(16  الملحظ  بدلمشدنك  إل  أسممبي 

التمن  ممشدنك  ي متعن  انخناي البدحث ف  ممدنس  المظح ة بالمشاركة التامة .1
أفنات الجمدع  مشدنك  فعمي  كمد لم كد  ماحت من    أم عضما كدم  ارجمي   مف  
تما الحدل  تصب  م متب مح  تستن ميخط  عم  ارفنات أجتاا بحيب. مال يصم  جها 

 .ارسممب إال ف  تناس  بعن الجمدعدت

لجمدع  فتنة حيث يعديش ا  ي ميكم  جتا البحث معمند مصنيحدالمشارك كمظح  .2
مجها جم ارسممب اركين   م  الزم   ميكم  علعدت مييق  السيمد م  بعن القدتة

مجم   انتشدنا ماله  يبقب عتت كبين م  البدحيي  ف  ارنينمبملمجيد االجتمدعي 
 ارسممب اركين مل،م  لمتناس  الحدلي .

المستختم  عم  نيد  ج  ماحتة م  ارتمات البحيي   :(Interview)المقابمة  - ب
تمفن المقدبلت معمممدت مبيدندت ع  الظدجنة م      ف  البحمث النمعي  ماس

المتنمس  يصعب المصم  الي د ع  يني  الملحظ  محتجد مبدلتدل  ف   اتاة 
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متعت م  أش ن الين  الكيطي  مينج  احت أسبدب  أسدسي  ف  البحمث االينمجنافي   
ين ف  إعيدء مشكم  البحث صيغ  أكين إنسدني  متعتمت شيمع د إل  أن د شتيتة ار

جه  ارتاة بينيق  أم بأخن  عم  تحتيت أس،م  تعيق  حم  الظدجنة االجتمدعي  المنات 
 المقدبلت تصنا  م (17 ع  تما ارس،م  تناست د  ي  مقدبم  عندصن المجتم  لإلجدب 

أنماد مختمط  م  المقدبلت  ال لممبحمث  الممنمح  الحني  تنج  حسب العمم  عم 
 :(18  تسع  لجمع دمنمد البيدندت الت   التناس  رجتااتبعد 

  مج  المقدبم  الت  تينح في د أس،م  تتيمب إجدبدت تعيق  المقدبم  المقنن ي
 .ممحتتة

  ميتصا جها النمد م  المقدبلت بدلمنمن  مالحني  بحيث المقدبم   ين المقنن ي
 .التعبين ع  نطسب بصمنة تمقد،ي  لممبحمثتتي  

  البدحث ممضمعدت لمنقدش. ينح في ديالت  المقدبم  الحنة "المطتمح "ي 

تتس  :  Field notes (Ethnographic)"التقارير" اإلثنوجرافية  المذكرات  - ت
بيدندت البحمث الكيطي  بأن د كممدت منصم  مسيدعدت تظ ن ف  التقنين الن د،  ف  

جتف د المصا المنكز لك  مد جمعب البدحث م  بيدندت ع  ارمدك  صمنة مهكنات 
مارشخد  مارنشي  مارفعد  مالمحدتيدت مالملحظدت المختمط . بدإلضدف  إل  أ  

مالت  ُتعت شتيتة   البدحث يسج  في د أفكدن  ماستناتيجيدتب مأيضد  تأملتب النقتي 
عت النصم  المقتم  ف  المهكنات ارجمي  خدص  ف  البحث اإلينمجناف ؛ حيث ال تُ 

الميتاني  اإلينمجنافي  مجنت نصم  تصا الماع  ملكن د تاخم  تمدمد  ف  عممي " 
 .(19 تشكي  الماع " 
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 أنواع البحوث اإلثنوجرافية 

نمعي  ن،يسيي   إل  (كناسمي  (يشينتتعتت ارنماد المختمط  لمبحث اإلينمجناف  حيث 
 ي_ (20  يتنكز عمي مد اجتمد  معظ  البدحيي  جمدلمبحمث اإلينمجنافي   

مجم متخ  مألما (: realist ethnographiesالبحث اإلثنوجرافي الواقعي ) - أ
اليقدفيم   مجم يعكى شماجت مستقد  م  تمجب البدحث   يستختمب ارنينمبملمجيم 

الماعع  جم احصدء ممضمع  لمممعا  نحم تناس  االفنات. فدلبحث اإلينمجناف 
يكتبب الشخ  بصيغ  المتحتث اليدلث؛ أ  انب ليى متضمند ف  الممعا ب  
مجنت ملحظ  ميقنن بممضمعي  المعمممدت المتعمم  م  المشدنكي  ف  جها 
المضمدن بأسممب عيدى ال يتأين بدلتحيز الشخص   أم االحكد  أم االجتاا 

 السيدسي .

تعت تناس  الحدل  نمعد م مد م  البحمث (: (Case Studiesدراسات الحالة  - ب
اإلينمجنافي   جها بن   اختلف د عنب ف  نقدي كيينة؛ فدلبدحث ف  تناس  الحدل  
ينكز عدم  عم  حتث أم نشدي يض  ارفنات مليى عم  تناس  يقدف  المجممع  

تمدمب كك   كمد أ  بدحث تناس  الحدل  عنتمد يتندم  جمدع  البحث يمل  اج
لمصا نشديدت الجمدع  بتال  م  تحتيت النمدهج المشتنك  الت  تتيمن ف  
تطدعلت الجمدع  م  المعت  متستنت العتيت م  التناسدت اإلعلمي  عم  تناس  

 أم حتث أم منظم   تكم  عتالحدل  بدعتبدنجد استناتيجي  بحيي  تنكز عم  مطنتة 
ممعا  بنمز خما الكدمن  ارسبدب مناءث مالبح التطسين إل  متسع  معين  جمدع 

 .(21 معي   إه تبحث ظدجنة معين  ف  إيدن سيدع د الماعع  اله  افنزجد 

 الكيط  البحث حتمت بي  اإلينمجناف  ماععد البحثأ   ومما سبق يمكن القول .1
 نحم التغيين ف  مالمشدنك  الط   يست تا اله  اإلجنا،  البحثالسمسيملمج   م 

المعنف  " اله   مشدنك "  مط م    حيث يقم  البحث اإلينمجناف  عم ارفض 
متقتي  مج   نظنج    المبحميي  بينيق  مبدشنة ف  التناس يعتمت عم  اشناا 

م   تسدؤالتبمجنيدت البحث م  فل تشت  .بصمنة شمملي  مفدعم ماتجدجدت   
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العكى م  هلا    ب  عم بشك  منغم  نؤي  البدحث مخمطيتب اليقدفي  مالطكني 
إل  حق  التناس  بعقمي  يقدفي   دلمتمع  م  البدحث اإلينمجناف  أ  يكم  عدتمد  ف

 ممعنفي  مطتمح   متنصب م متب ف  معديشتب مجتم  التناس  بصمنة متكدمم 
( ميبحث ميتمل  نق  ممصا مد يشدجت  مسمعب التعيق  ع  يني  الملحظ  

ارفكدن مالمقتنحدت مالنؤ  م  تاخ  م  خل  تسجيمب لمملحظدت ماآلناء م 
  متيحد لممبحمث استختا  لغتب متعبيناتب مصيمحدتب المستمتة م  ميتا  التناس 

 ماع  بي،تب الحقمي .

 مغدين مفمسط  نظن  مط م  م  ينيم  اإلينمجناف  المن   فضل ع  أ   .2
 تحتيت إل  اإلحصد،  الكم  البحث يسع   حيث التقميت  البحمث لمطدجي 

 التبصن  إل  اإلينمجناف  البحث يسع  بينمد النتد،   متعمي  مالتنبؤ ارسبدب 
 البدحث بي  التطدع  خل  م  اإلنسدن  السمما متناس  ماالستكشدا  مالط   

 لشعمن المتعم  الط   معبن  ف  إيدن مط م  "مشدنك  المعنف " مالمبحميي 
 الكيط  التحمي  جها م  ينت  ي  مم  المبحميي   ممعتقتات ماتجدجدت مأفكدن
 الكم . البحث نتد،  ع  يختما  المعنف م  دنمع  

 الم ني  المجتمعدت ف  الظدجن لتناس  مل،م  من جي  االينمجنافيد تعت لهلا .3
 ممطدجيم د مصيمحدت د عم  مالتعنا تاخم د  العم  يقدف  م  للعتناب المغمق 
 ف  فدعم  من جي  ف     في د العم  خبنات تناك  عبن المتكمن  الخدص 

 عن د التعبين يصعب الظماجن حم  عمق تمم تعيق  معمممدت عم  لحصم ا
 عندصن تحمي  ف  التعم  م  مستم  تقت  كمد  إحصد،ي  أم كمي  بينيق 
 ف  نيدع د تحصن الت  الكمي  التناسدت عم  بدالعتصدن يتحق  ال الظدجنة
 أم خمطب الكدمن  ارسبدب ع  كشاال يمكن د مال لمسمما الخدنج  المظ ن
 شكمتب. الت  ماليقدفي  ماالجتمدعي  السيدسي  العمام 
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 السابقة الدراسات

   يتضاا باادلبحمث االينمجنافياا  لغاانا االخباادنباادلنظن الاا  التااناث البحياا  الساادب  المتعماا  
ا  جناادا اجتمدمااد ب ااها الحقاا  فاا  التناساادت االكدتيمياا  الغنبياا  مقدنناا  بدلتناساادت العنبياا   

 متسنت البدحي  التناسدت السدبق  فيمد يم ي

جندا خي يمي  م  البحمث االينمجنافي  المعني  بعممي  إنتدج ارخبدن ف  المؤسسدت 
القدء عمم   اليمم   م  تتب  الصحطيي  ف  نمتي إل  جه  البحمث  جتفتاإلعلمي   

مالضغمي الم ني  الضمء عم  الممدنسدت التحنيني  مأسدليب تنظي   نا ارخبدن  
الماعع  عم  القد،مي  بدالتصد   فضل  ع  تحمي  أسدليب اتخده القنان التحنين  ماليقدف  

 السد،تة بغنا ارخبدن  متأيينات د المحتمم  عم  المنت  اإلعلم  الن د، . 

بتأت الممج  ارمل  م  بحمث إينمجنافيد إنتدج ارخبدن ف  م  بتاي  
 تناستب النا،تة استندتا   (white1950  عنتمد عت   الخمسيندت م  القن  العشني  تقنيبد  

كميد  بدنز عم  عمة نطمه الصحطيي  ف   ’gatekeeping‘ ال  متخ  حناس  البماب 
( Warren Breed 1955مد اتط  معب فيب    مجم (22 عممي  إنتدج المحتم  الصحط  

حني  ممس،ملي  البت أ  يبتأ م  تحنين  أكينمشينا ال  أ  أ  تغيين نحم صحدف  
ب  ممسدعتتب عم  تعزيز اتطدعب م  السيدسدت م  الضغمي الماعع  عمينطسب الصحط  

 .(23  التحنيني  لممؤسس  اإلعلمي  الت  يعم  ب د

طنت  عم  تمج دت البدحيي  ف  جه  الممج   حيث عظمما  مب  المنظمن ال من المظح 
م  تمن الطنت القد،  بدالتصد  ف  اختيدن متشكي  الممات الصحطي   ف  ضمء متخ  

منكزت البحمث عم  تناس  السمما الطنت  لمصحطيي  ، ’gatekeeping‘حناس  البماب  
متأيينات سمدت   الطنتي  مانتمدءات   ماتجدجدت   عم  تشكي  المنت  الصحط  ُمعمي  م  

 عتن تأيين  مقدنن  بتأيينات السيد  المؤسس  مالتنظيم  لمصحيط .

 مف  السبعيندت ماليمدنينيدت ازتجنت التناسدت اإلينمجنافي  لغنا ارخبدن
مخدص  ف  الماليدت المتحتة ارمنيكي  مبنييدنيد  حيث يبقت العتيت م  التناسدت 

استنتت ال  ملحظ  مبدشنة مكيط  لغنا ارخبدن  بدإلضدف  ال     الت اإلينمجنافي 
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المقدبلت المقنن   معت امتتت بعن تما التناسدت عم  متان سنمات تاخ  مسد،  
د ف  تيمين المعنف  العممي  بدليبيع  الم ني  االعل  المختمط   مأس مت نتد،ج 

نتدج ارخبدن  معتمت المن جي  اإلينمجنافي  مسيم   مالتنظيمي  مالنمتيني  لصندع  ماق
لتمسي  استختا  أتاة الملحظ  المبدشنة الستكشدا ماع  العم  الصحط  ماصب  لت  

( ع  Tuchman 1972البدحيي  المدمد كبينا بعمميدت صندع  ارخبدن  مي  تناس   
  (24 االستختا  االستناتيج  لمممضمعي  م  عب  الصحطيي  كمسيم  لتنء االنتقدتات 

مالت  استختمت في د أتات  الملحظ  بدلمشدنك  مالمقدبلت المتعمق  م  الصحطيي  
لمتعنا عم  العمام  المؤينة ف  مط مم   لمممضمعي  مآليدت استختام د ف  التغييدت 

( ع  تمن السيدسدت التنظيمي  ف  الحت م  Sigelman 1973متناس   اإلخبدني    
 .(25 الصناعدت بي  الصحطيي  منؤسد،   

( ف  بحيب حم  "إينمجنافيد إنتدج ارخبدن " ا  استختا  المن جي   ( Cottleاشدن 
سدعت ف  الكشا ع  القيمت ماالجناءات اليدن،   الت  تتخه ايندء العم  ياإلينمجنافي  

مم  ي  تمفن مسيم  مل،م  لمض  تصمن نظن  اكين تع  لعمميدت انتدج ارخبدن   كمد 
تقت  ف مد متعمقد ليبيع  الصحدف  المعدصنة   مالعمام  المؤينة ف  تشكي  المنت  

يملمجيدت الم ني  السد،تة  متأيينات نمح الصحط  مي  نمتي  العم  اليمم   ماريت
إل   بدإلضدف التندفى عم  القد،مي  بدالتصد    مالممدنسدت اليقدفي  لمسد،  االعل   

تأيينات المصدتن  ك  تما العمام  بن   مد ل د م  تأيينات ماضح  عم  الممات الصحطي  
  مد يتبي  م  ملحظ  المنتج    اال ل  يعت ممكند االعتصدن ف  نصتجد متحميم د عم

متحمي  المحتم  الصحط    أم مد يقملب الصحطيي  ع  انطس     ماله  عت تكشا 
 .(26 التناس  الحقمي  انب مختما عمد يحتث فعميد 

منه أما،  القن  العشني  بتأت ممج  يدلي  م  تناسدت اينمجنافي  انتدج االخبدن منتبي  م 
"  حيث استنت اليب  social constructivist approach بمتخ  البندء االجتمدع  "

 Paterson & Domingo, 2008  )27  ف  تحمي  تمظيا التكنملمجيد ف  سيد  )
(  ع  العملم  Gagnon,2011  )28 الممدنسدت اليممي  لمعم  الصحط   متناسدت  
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نتدج االخبدن التملي   مالتحت  اله  تماج ب المؤسسدت الصحطي  لتكييا ممدنسدت د  الم ني  ماق
 التقميتي  م  جه  التحمالت التكنملمجي .

فاا  تناسااتب حاام  انتاادج ارخباادن فاا  عااتت ماا  المؤسساادت  ((Klinenberg,2005أشاادن 
الياادت المتحااتة ارمنيكياا   إلاا  أ  العماا  اإلضاادف  مضااغمي الساانع  يعيقااد  الصااحطي  بدلم 

يشاعنم  ( أ  الصاحطيي  (Deuze,2004 مامضا . (29 عم  أتاء م نات   ة الصحطيي عتن 
ال يحصااامما عمااا  أجااامن إضااادفي  مقدبااا  رناااب مااا  المتمعااا  أ   بضاااغي العمااا  بشاااك  اكبااان

 .(30 العم  اإلضدف  اله  يؤتمنب 

( ف  تناستب االينمجنافي  ع  صندع  االخبدن بدلصحا االلكتنمني  Domingoسع   
مدنسدت الم ني  الخدص  ال  التعنا عم  القم  مالعمام  التاخمي  الطدعم  ف  تشكي  الم

بدلصحدف  االلكتنمني   لمتحق  م  ارسبدب الحقيقي  الستمنان ارسدليب اإلنتدجي  
مالممدنسدت الصحطي  التقميتي  تاخ   نا اخبدن الصحا االلكتنمني   متمص  ال  انب 
بن   مجمت بعن التغينات كدختطدء المماعيت الن د،ي  ف  انتدج االخبدن  بدإلضدف  ال  
زيدتة استختا  التقنيدت المسدعتة ف  العم  الصحط   اال ا  تأيين بي،  العم  الجتيتة 

 .(31 اليزا  بسييد مليى عم  المستم  المأمم 

 

 التعميق عمى الدراسات السابقة 

 اإلينمجنافي    بدلمن جي  االجتمد  تجتتEthnomethodology البحاث حقام  ( ف 
 نظانا لعجاز إنتادج ارخبادن  تناسادت فا  خدصا  ماالتصاد  اإلعال  عمام  فا 

 تعااد  ممااد تعياا  لمظاادجنة ممكمندت ااد اليقاادف  ف اا  اعياادء عاا  الكمياا  المقدنبادت
 مبادلن   البدحيي  إل  إعادتة االعتبادن لممن جيا  االينمجنافيا  مأتمات اد المنتبيا  ب اد 

 يدتمالمعي المتمفنة  المصدتن فقي االعتبدن كمن د من جي  بنجمدتي  تأخه بعي  م 
أال أن اد تبقا  المن جيا  ارنساب لتناسا   البحاث عما  أنن الماعا   ما  المسات تف 

إنتاادج الماامات الصااحطي  تاخاا  ساايدعدت د اليبيعياا   مالتعاانا عاا  كيااب عماا  تااأيينات 
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عمامااا  الااانمتي  الم نااا   مأسااادليب تنظاااي  العمااا  الصاااحط   مالسيدسااادت التحنينيااا   
   الن د، .معلعدت العم   عم  تشكي  المنت  الصحط

  ف  البحمث الغنبي  بصط  بحمث انتدج ارخبدنف  المن   اإلينمجناف  تمظيا _
خدص _ سم  بدلحصم  عم  اكبن عتن ممك  م  المعمممدت االسدسي  ع  آليدت 
العم  مالممدنسدت اليقدفي  مالم ني  لمقد،مي  بدالتصد  ف  عممي  إنتدج ارخبدن  

لمممدنسدت االجتمدعي  الت  تشك  المنت   النصت المن ج كمد يمفن امكدني  
تمات البحيي  اراالعتصدن عم  من اله  يصعب تحقيقب م  اليقدف   مجم ار

 .خن ار

   اتسمت معظ  التناسدت الغنبي  المعني  ب نتدج االخبدن مأسدليب تنظي  العم
الصحط  بيدب  كيط   يعتمت عم  البحث المتعم  لنصت الماع  مالممدنسدت 

تبي  بب  فدستنتت ف  معظم د عم  أتات  الملحظ  مالمقدبلت لجم  المن 
 البيدندت.
 وأهميتهامشكمة الدراسة 

تحتتت المشكم  البحيي  لمتناس  ف  نصت متمصيا المتغينات المتعمق  ببي،  العم  
الصحط  تاخ   نا االخبدن بدلصحا االلكتنمني  المصني   مالكشا ع  بينت د 
تانت د متمزي  ارتمان  متمنة تتف  المحتم  تاخم د   ال يكمي  مأسدليب تنظيم د ماق

ضل ع  مطدجي  الصحطيي  ع  أتمانج  مالقي  الم ني  الحدكم  لمعم  ب د  ف
ممظد،ط    مأسدليب التنش،  الم ني   مصندع  القنان التحنين  المتبع  تاخم د  

م  اجتمدم د بتحمي   أهمية الدراسةبدستختا  أتمات المن   االينمجناف   متنب  
في د العم  الصحط  " نا ارخبدن"   عندصن البي،  الم ني  التاخمي  الت  يمدنى

لمد ل د م  أجمي  متأيين ف  سين العم  الصحط  مارتاء الم ن  لمقد،مي  بدالتصد   
فضل ع  اإلضدف  المن جي  لمتناس  الت  تقتم د بتمظيا المن   االينمجناف   
إيمدند بتمن المن جي  اإلينمجنافي  كأحت أنسب المندج  الكيطي  لمتحمي  المتعم  ربعدت 
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أسدليب تنظي   نا االخبدن ممصا بي،ت د التاخمي   مممدنسدت العم  الصحط  م 
 مجم مد يتس  م   ديدت مأجتاا التناس  الحدلي .

 اهداف الدراسة 
يدنجد النظن  المستنتة إلياب تساع  التناسا  إلا  تحقيا   ف  ضمء المشكم  البحيي  ماق

متغينات بي،  العم  الصحط  تاخ   انا ارخبادن متطساين جتا ن،يى جم نصت متحمي  
ميتطااند ماا  جااها طدعلت ااد البينياا  متأيينات ااد عماا  سااين العماا  الصااحط  مالقااد،  بدالتصااد   ت

 م  ارجتاا الطنعي  كمد يم ي تعتالن،يى ال تا 
مصا البني  الشاكمي  لغانا ارخبادن بصاحيطت  التناسا   مأسادليب تنظيم اد  متقساي   .1

 ارتمان مالمس،مليدت  ممناح  تتف  المحتم  الصحط  ب د. 

 الكشا ع  القي  الم ني  الحدكم  لمعم  الصحط  تاخ   نا ارخبدن. .2

نصاات أساادليب التنشاا،  الم نياا   مأساادليب اتخااده القاانان التحنياان  المتبعاا  تاخاا   .3
  نا ارخبدن.

 تساؤالت الدراسة 
مااااد ساااامدت  اااانا ارخباااادن بصااااحيطت  التناساااا   البنياااا  الشااااكمي  لغاااانا ارخباااادن   .1

 تتف  المحتم  الصحط (.  العم   متمنة يمأسدليب تقس

 مد القي  الم ني  الحدكم  لمعم  الصحط  تاخ   نا ارخبدن بصحيطت  التناس . .2

مااد ارسااادليب المتبعاا  فااا  التنشااا،  الم نياا   ماتخاااده القااانان التحنياان  المتبعااا  تاخااا   .3
  نا ارخبدن بصحيطت  التناس .

 اإلطار المنهجي لمدراسة 
  :نمعي  التناسدت المصاطي  التحميميا  التا  تعتمات عما  تنتم  التناس  إل  نوع الدراسة

تكدماا  المناادج  البحيياا  سااعيد  إلاا  المصاام  لنتااد،  عممياا   متساات تا نصاات متحمياا  
متقمي  خصاد،  ظادجنة معينا  يغماب عمي اد صاط  التحتيات  مهلاا ما  خال  التحميا  

 .الكم  مالكيط  لممتغينات
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 مناهج الدراسة 

  ميااؤت  تيبياا  الماان   اإليناامجناف  اإلثنننوجرافي:  المنننهجاعتمنندت الدراسننة عمننى
ف  التناس  ال  ف   متأميا  السامما اإلنسادن  عما  مساتم  ما  التعما  ال تحققاب 

تحميااا  م  التناسااادت الكميااا  منطااانتة  حياااث يسااادعت المااان   اإلينااامجناف  عمااا  ف ااا 
عندصاااان البي،اااا  الم نياااا  التاخمياااا  التاااا  يماااادنى في ااااد العماااا  الصااااحط  " اااانا 

تانة العمااا    ارخبااادن" متاااأيينات البنيااا  الشاااكمي  مال يكميااا  عمااا  أسااادليب تنظاااي  ماق
 تاخ   نا ارخبدن بصحيطت  التناس .

 ي مهلاا مفقاد رجاتاا التناسا  الناميا  الا  المقدننا  باي  أسموب المقارنة المنهجية
 .التناس  ت طيصحمتغينات بي،  العم  الصحط  تاخ   نا ارخبدن ب

 اإلطار االجرائي 

  مجتمع الدراسة 

معاات ، تتمياا  عيناا  البحااث فاا  صااحا  بماباا  االجاانا _ بماباا  الاامي (الصننحف:  .1
نمع  معيدن التنامد فا  اختيادن الصاحا المتنمسا  ما  حياث نماي الممكيا  مما  
ياااااا  التمجااااااب الم ناااااا  مااليااااااتيملمج  ل ااااااد  مباااااادلنظن لمااااااد أشاااااادنت إليااااااب التناساااااا  

ب تنظاي   انا االخبادن ب اد  االستيلعي  المبت،ي  ما  اخاتلا نامع  فا  أسادلي
 متنمد القي  الحدكم  لألتاء الم ن  في د تبعد  الختلا تمج دت د الم ني  مالطكني .

  :تاخاا   اانا يممااد 36ب جماادل    تحااتتت مااتة التناساا  اإلينمجنافياا الفتننرة الزمنيننة )
 .ارجنا (بماب   ف  يممد 18المي    يممد ف  بماب  18بمعت     االخبدن

 يالباحثة ثظث أدوات منهجية تتضمناستخدمت 

 ارجنا بماب  " بممعع تاخ   نا ارخبدن ي لألنشي  الم ني  المظح ة الميدانية 
ابني   28ال   2017مدنى 20"  ف  الطتنة  اإلخبدني  المي بماب  م  اإلخبدني  
عم  يلث مستميدتي يعن  المستم  ارم  بمصا متصمين المكمندت  (2017
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لغنف  االخبدن مالشك  العد  مينيق  التنظي   مجيك  متخييي التيسا  المدتي  
ممستم  العلع  بي   نف  أخبدن اإلصتان المنع  مالصتان االلكتنمن   ممصا 
تمنة العم  تاخ   نف  ارخبدن  ماإلجناءات الطني  مالتقني  الت  تمن ب د المدتة 

دلكشا ع  القي  الم ني  الحدكم  الصحطي  ايندء انتدج د  ميعن  المستم  اليدن  ب
لمعم  الصحط    مأسدليب التنش،  الم ني   مأسدليب صندع  القنان التحنين  المتبع  
تاخ   نف  ارخبدن  ميعن  المستم  اليدلث م  الملحظ  الحقمي  بدلتعنا عم  

مالمس،مليدت لمصحطيي  تاخ   نا االخبدن بدلصحا اإللكتنمني   مطدجي  ارتمان
 عني .الم

االيلد عم  التناسدت السدبق  الت  استختمت المن جي  االينمجنافي  ف  سدعت و
محتات التحمي   مفتنات الملحظ  مأجتاف د  البدحي  ف  تحتيت بحمث إنتدج االخبدن

  بدإلضدف  ال  االستطدتة الن،يسي  فيمد يتط  م  تحقي  أجتاا التناس  الحدلي 
الت  احتمت د التقدنين الحقمي  اإلينمجنافي  الت  جمعت د المتحقق  ف  تطسين البيدندت 

البدحي  م  الملحظ  الميتاني  المبدشنة تاخ   نا ارخبدن بصحا التناس  
 لممسدعتة عم  ف   الممدنسدت الم ني  لمقد،  بدالتصد  تاخم د.

 ماسا   ي تعت المقدبلت م  التقنيدت الطعدلا   مالمساتختم  عما  نياد المقابمة المتعمقة
ف  البحمث الكيطي  "النمعي "  حياث تسادعت فا  تامفين معمممادت حام  جماناب الظادجنة 

 الت  ال تتمك  الملحظ  المبدشنة م  تغييت د.

  اإلثنوجاافااا  التقااير الالداناةااا
  اسااتختمت البدحياا  "التقاادنين الحقمياا  "بمصااط د  (ي

تاخاا  صااحا التناساا  ماا  خاال  ملحظت ااد  ينمجنافياا أتمات جماا  البيدناادت اإل إحاات 
المصااا التصاامين  كمااد اسااتختمت البدحياا    لياادت سااين العماا  ب اادآلغاانا ارخباادن م 

لااابعن المكمنااادت المدتيااا  مالتقنيااا   ماااتعممد بنساااممدت تمضااايحي  هات أبعااادت تقنيبيااا 
مهلاااا لمكشاااا عااا  أسااادليب تنظاااي  العمااا  نتااادج المحتااام  الصاااحط   إفااا    المساااتختم

ا ارخباادن  متحتياات النماادهج التنظيمياا  ماإلنتدجياا  فاا  اإلتانات مارعسااد  متقساايمب بغاان 
المسااا،مل  عااا  إنتااادج المحتااام  الصاااحط  عبااان اإلنتننااات  معمميااا  التاااتف  اإلخبااادن   
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متناس  المطادجي  الم نيا  لمقاد،مي  بدالتصاد  المشادنكي  فا  إنتادج المحتام   بدإلضادف  
دع  القاانان التحنياان  المتبعاا  تاخاا   اانا إلاا  أساادليب التنشاا،  الم نياا   مأساادليب صاان

 ارخبدن.

معت استختمت البدحي  التقادنين اإلينمجنافيا  الميتانيا  عما  مانحمتي   منحما  الكتدبا  
تمي اد منحما  صايد   التقادنين اليمميا    ارملي  "مسمتات" مبن دي  الزيدنة الميتانيا  لكا  يام 

فاا  ن دياا  كاا  منحماا  استعنضاات البدحياا  جمياا    م بشااك  ن ااد،  بعاات اسااتيطدء الملحظاادت
لمنتااااد،   د  ممخصاااا د  إينمجنافياااا ا  يااااد  المنحماااا   مأعااااتت تقنياااان أالتقاااادنين الميتانياااا  عماااا  مااااتان 

الن،يسااي  مالخياامات المقبماا  مملحظاادت المنحماا  المقبماا  ماا  الزياادنات  مالبااتء فاا  كتدباا  
 تغينات التناس .لم متصنيط د تبعد    النتد،  الن،يسي  لمتقدنين الميتاني 

 نتائج الدراسة:

 بنية غرف االخبار، وأساليب تن يمها وادارتها 

 بالنسبة لبوابة االهرام اإلخبارية -أ 

بدستقل  تد  إتانيد متحنينيد  2010تتمت  بماب  االجنا  اإلخبدني  منه نشأت د عد  
ع  بدع  إصتانات مؤسس  االجنا  سماء م  حيث ارجتاا مالسيدسدت  أم تمنة 

لعم  متقنيدت النشن  متعم  بشك  مستق  تمدمد م  حيث جي،ت د التحنيني  ميماع  ا
العم  الصحط  مشبكدت المنتمبي  مالمصدتن ب د  معت أمضحت التناس  الحقمي  

 النقدي التدلي ي

 Newsroom Structure األخبار   لغرف الشكمية البنية .1

ن،يسيي  جمد التخييي العد  لغنف  تعن  البني  الشكمي  لغنا االخبدن بمصا عنصنيي  
االخبدن  مأسدليب تمزي  ارتمان مالمس،مليدت عم  الصحطيي  تكشا الملحظ  الميتاني  

 centralized فيمد يتعم  بدلتخييي العد  تتب  بماب  االجنا  أسممب الغنا المنكزي  "
open-plan newsroom   كمب بقدع  "  حيث يتماجت اليدع  التحنين  لبماب  االجنا

ماحتة  تحتم  عتت م  المكدتب معس  التيسا مالمتع  المغم  ف  منب  مغم  ف  
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منتصا القدع  تقنيبد  بدإلضدف  ال  مكتب ن،يى التحنين ف   نف  منطصم . تض  
ج دز كممبيمتن شخص   34مكتب  م 47 نف  ارخبدن م  اإلمكدنيدت المدتي  حمال  

ج دز  12مات الصحطي  المختمط   بدإلضدف  ال  يستختم د المحننم  ف  تحنين الم
تميطم  انض  مشدشت  عنن تمطزيمن  ف  نك  القدع . ميتي  جها النمي التنظيم  
لمقيدتات التحنيني  سيينة أكين عم  سين العممي  التحنيني  ماالشناا عم  ك  منحم  م  

عم  عتت المحنني  مناح  انتدج المدتة الصحطي . بدإلضدف  ال  ا  صغن حج  المكد  م 
اتدحت اتصدال مبدشنا م  ن،يى التحنين  ممتين التحنين  منؤسدء االعسد  م  المحنني  
سماء ف  التكميا بدلتغييدت المختمط  أم ف  ابتاء الملحظدت التحنيني  عم  الممات 

 المنتج   

مشدجتة مال تحتم   نف  اخبدن بماب  ارجنا  عم  اعسد  مستقم  لمسمشيد  ميتيد أم لم
ماالستمدد ب  تمزد تما الم د  عم  المحنني  تمنيد  مال تحتم   نف  االخبدن أيضد عم  
اعسد  خدص  ب نتدج المسد،ي المتعتتة "عس  الممتميتيد" أم الجنافيكى  مبصط  عدم  تنف  

قمي  م  مماتجد الصحطي  الطيتيمجدت الممجمتة عم  اليمتيمب حم  الالبماب  م  
ف  حدالت ندتنة تستعي  البماب  بمصمن  مؤسس  االجنا  ف  انتدج الممضمد  اال 

فيتيمجدت إلنفدع د بدلممات الصحطي   متشين البدحي  جند ال  ا   نف  اخبدن بماب  االجنا  
ببنيت د الشكمي  سدلط  المصا تتشدبب ال  حت كبين م   نا اخبدن الصحا الميبمع   

ي االتصدل " االنتننت" أم آليدت النشن مال تظ ن ب د أ  خصمصي  تنتبي بدلمسي
 النعم . 
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 (1شك  تمضيح  نع   

 نس  تمضيح  لغنف  اخبدن بماب  ارجنا 
 تقسيم العمل وتوزيع االدوار أساليب .2

تعم  البماب  بشك  منعز  مب يك  اتان  متحنين  مستق  تمدمد  يض  اعسدمد 
العنبي _ الحماتث_ التيسا  تحنيني  خدص  ب د مي  " االخبدن_ التقدنين_ الش،م 

_....""  ميحتم  ك  عس  من   عم  عتت م  المحنني  من،يى عس  بدإلضدف  ال  
متين تحنين البماب  من،يى تحنين البماب   بدإلضدف  ال  شبك  مناسمي  بدل ي،دت 
مالمزانات المختمط  يعممم  بشك  منطص  ع  منتمب  بدع  اإلصتانات ارخن  

محنن منظنا لضعا العتت  41يعم  ف  بماب  ارجنا  حمال   لمؤسس  االجنا  
مضغي العم  يت  االستعدن  أحيدند بمحنني  م  االجنا  اليمم  يت  تتنيب   عم  
أسى النشن االلكتنمن  بشك  ممخ  مسني   ملهلا أشدن مس،مل  التحنين ف  

ث يضدا اليب البماب  ايندء المقدبلت الميتاني  ا  عتت المحنني   ين يدبت حي
عتت محتمت م  المحنني  م  إصتانات االجنا  ارخن  عنت االحتيدج الندت  ع  

 محنيي ( تقنيبد. 4_2ضغي العم   م  
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مف  جها الصتت أشدن المشدنكي  ال  الصعمبدت الت  تطنزجد االستعدن  بمحنني  
نعم  م  اإلصتانات ارخن  لألجنا  نظنا الختلا يقدف  العم  مايقدعب بي  ال

 مالميبمد.
من   9مبدلنسب  لتمنة العم  اليممي  جندا اجتمدد لنؤسدء ارعسد  السدع  

صبدحد ميقت  ك  ن،يى عس  تقنين ع  الممضمعدت الت  سيت  تغييت د بدإلضدف  
لكشما الحضمن مالغيدب  ميقس  العم  بينيقتي  "بدالعتناح م  المحنن نطسب  أم 

وقد اتضح من ن التحنين أم ن،يى التحنين بدلتكميا م  ن،يى القس  أم متي
ا  أسممب تكميا المحنني  م  المستميدت اإلتاني  العميد  المظح ة المباشرة

"نؤسدء ارعسد  ممتينم منؤسدء التحنين" جم ارسممب المستخت  ف  ا مب 
 ارحما  تاخ   نف  االخبدن بدلبماب .

 توزيع األدوار  .3
 hierarchical " أم البني  ال نمي  " Roles in the newsroom تمزي  ارتمان"

structure  لغنف  االخبدن ج  ماحتة م  الخصد،  الن،يسي  ر   نف  اخبدن "
حيث تحتت أتمان ممس،مليدت الصحطيي   عنت الحتيث ع  االتمان ف   نا اخبدن 

حطيي  ظ نت الصحا االلكتنمني  تجتن اإلشدنة ال  ا  جندا أتمان جتيتة لمص
في د مي  محنن  الطيتيم مالسمشيد  ميتيد  ممتخم  البيدندت  مالميمنم  مالتع  

 الطن   ... م ينجد  
متتضم  بماب  االجنا  يلث مستميدت تحنيني  بسيي   المحننم  _ نؤسدء 
ارعسد _ نؤسدء ممتين  التحنين( تتمزد صلحيدت ممس،مليدت المحنني  تبعد 

تم  المستخت  ف  البماب  بشك  افق  يتي  مسدح  م  السيينة لنظد  إتانة المح
لممحنن عم  تحنين المدتة المنتج   ميتي  لب متدبع  المنحم  الت  مصمت الي د 
 المدتة الصحطي  بي  مناح  النشن  لك  بتم  صلحي  لتعتي  المدتة بعت تسميم د.

بشك  عد  تبعد  يختما مستم  تقسي  العم  بغنا اخبدن الصحا االلكتنمني 
لحج  المدتة الصحطي  مك  محتم  المسد،ي المتعتتة اله  تتضمنب   ين ا  ينيق  
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تقسي  العم  تاخ   نف  اخبدن بماب  االجنا  تتس  بتنج  منخطض  م  التقسي   
حيث معظ  القد،مي  بدالتصد  بغنف  االخبدن يحممم  المسم  المظيط  "محنن"  

  المتعمق  بتحنين مكتدب  المدتة الصحطي   تبعد لنيد  مجم يتمل  العتيت م  الم د
تخصصب سماء الجغناف  ام الممضمع   فيتمل  م د  جم  المعمممدت  مصيد   
متحنين المحتم   بدإلضدف  ال  اختيدن الصمن المندسب  ف  ا مب االحما   

لنمي ماتناج المدتة بتنسيقدت د عم  بنندم  إتانة المحتم  الصحط   ميعي  جها ا
 م  التقسي  لممحنن مسدح  أمس  م  االستقللي  مالسيينة عم  المحتم  المنت .

 " work flow دورة العمل " وصف .4
تتتف  الممات الصحطي  ال   نف  اخبدن بماب  ارجنا  ع  يني  محننم البماب  

ف  ال ي،دت مالمزانات المختمط  ممؤسسدت المجتم  المتن   م ينجد م   ممنتمبي د
المصدتن الصحطي   متعتمت البماب  ف  اال مب عم  الممات الصحطي  المعتة م  
عب  محنني د تم  المجمء ال  التعدم  التحنين  م  الصحطيي  العدممي  ببدع  

محنن" يشك   44"حمال  إصتانات االجنا  إال ا  عم  عتت المحنني  بدلبماب  
ضغيد ف  العم  يستتع  أحيدند االستعدن  بمحنني  م  االجنا  المنع  خدص  
ف  االحتاث ال دم  أم هات اليبيع  الخدص   متعدت صيد   تما المشدنكدت 
الخدنجي  تاخ   نف  اخبدن البماب  عم  نحم يتس  بدالختصدن مااليجدز بمد يتماف  

سدع  بأنب  نمبدت عم   24ميتان العم  عم  متان م  يبيع  النشن النعم   
"work shifts . متتاخم  لضمد  استمنان تتف  العم  عم  متان اليم " 

يتكم  نظد  اتانة  يContent Management Systemنظد  إتانة المحتم  
تانة  منشن متخزي  المعمممدت المحتم  م  عتة أتمات مأمامن لتع  تصمي  ماق

النعمي   يمك  م  خللب تصمي  المحتم  متحنين  ي  نشن  عم  االنتننت مم  ي  
أنشطتب للستختا  ف  المستقب . فط  المدض  كد  تتف  المحتم  محتمت ا ميت  
معطد لتنظيمدت جنمي  تاخ   نف  ارخبدن  أمد ف  المعت الحدضن  ُيتان المحتم  

صحطي  م  خل  أنظم  إتانة المحتم   مأتدح جها لمصحطيي  تاخ  المؤسسدت ال
مزيت ا م  السيينة مامكدني  المصم  إل  المحتم  المنت   ميتعدم  المحننم  ف  

http://www.vivvo.net/
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بماب  االجنا  بشك  فنت  ممبدشن م  نظد  إتانة محتم  مستق  ع  بدع  
ة اإلصتانات ارخن   مجم بنندم  خد  ت  تيمين  بمنكز االجنا  لإلتان 

 " AMACمالحدسبدت االلكتنمني  "أمدا 
تمن المدتة الصحطي  م  خل  سمسم  م  العمميدت المختمط   حيث تبتأ تمنة 
العم  ف  النظد  بدلمحنن اله  ينف  المدتة الصحطي  بدختلا مصدتنجد ع  
يني  زن إضدف  ليتخ  عم  صطح  ماج   المستخت  الت  تتي  لب عتة خيدنات 

 عم  النحم التدل ي 
  ستظ ن بب المدتة عم  البماب   تحتيت القس  الن،يس  مالطنع  اله 
  إضدف  عنمند  لمدتة الصحطي  ماضدف  المت 
  تصنيا المدتة "خبن_ عدج _ تقنين_ تحقي _ متدبع  _  ين هلا 
  إمكدني  تصنيا المماضي  لعدج  ليظ ن ف  شنيي االخبدن العدجم  أم

 م   ليتمت  بأملمي  ف  المناجع  مالنشن 
 ي  عم  الصطح  الن،يسي  لمبماب  تحتيت مكد  ظ من المدتة الصحط 

ي  ف  المنحم  اليدني  تمنن المدتة الصحطي  ف  المنحم  التدلي  ال  ن،يى القس  
اله  يقم  بمناجعت د ماعتمدتجد لمنشن ام اعدتت د لممحنن إلجناء تعتيلت أم 
للستكمد  " مجم اجناء عمي  الحتمث ف  الماع   حيث يطض  نؤسدء ارعسد  ف  

التعتيلت البسيي  اجنا، د بأنطس   حنصد عم  عدم  المعت معت  تعيي  حدل  
سين العم    م  التأكيت عم  تنبيب المحنن بدلجزء اله  احتدج لمتعتي  ف  المدتة 
شط يد  ملمحظ ا  تماجت المحنني  ف   نف  اخبدن مشتنك  يتي  لممحنن التماص  

عسد  لينح أ  استطسدنات م ني  المبدشن م  الزملء هم  الخبنة مم  نؤسدء ار
ايندء كتدب  المدتة الصحطي  ممد يقم  م  احتيدج د لمتعتي   مبينمد يظ ن جها النمي 
التعدمن  بمضمح ف   نف  اخبدن بماب  ارجنا   تتضدء  مطدجي  العم  المشتنا 
مفن  العم  مالتغييدت المشتنك  لألحتث  فيما  فتنة التناس  الحقمي  ل  تشك  

 عم  م  أكين م  صحط  لتغيي  أ  احتاث أم متدبعدت. فن 
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ي  ف  المنحم  اليدلي  تمنن المدتة ال  منحم  التيسا لمناجعت د لغميد متحنينيد مفقد 
لمسيدس  التحنيني  ماستكمد  عندصن الخبن ي  تمنن ال  محنن الصمن إلضدف  

" الصمن الصمن المل،م  لمممضمد  مأحيدند ينف  المحنن "صدحب الممضمد
المندسب  لممضمعب م  بتاي  اتخ  المدتة عم  بنندم  إتانة المحتم  ي  تخض  
لمناجع  أخينة م  مس،م  النشن ليتخ  الخبن ال  منحم  جدجز لمنشن مج  تعن  

   .ا  المدتة خضعت لممناجع  مجدجزة لمنشن عم  الممع 
أشدن مس،مل  النشن  فيمد يتعم  بأج  التعتيلت الت  تحتث عم  المدتة الصحطي ي

ف  بماب  ارجنا  ا  عنما  المدتة الصحطي  جم اكين جزء تجن  عميب تعتيلت م  
نؤسدء ارعسد  أم مس،مل  التيسا نظنا رجميتب الشتيتة  فم  ندحي  جم عنصن 
الجهب ارسدس  ف  المدتة الصحطي   مم  ندحي  أخن  جم المعبن ارمض  ع  

  معيم د الم ني  مارخلعي   ماكين التعتيلت الت  السيدس  التحنيني  لمصحيط
تجن  عميب ج  عزم العنما   أ  نسبت د لمصتنجد مبدشنة  أ  اعتبدى مقتيطدت 
م  حتيث المصتن مصيد ت د كعنما  "اعتبدى"  يميب ف  ارجزاء اركين تعنضد 

م  تسبب لمتعتي  المصدتن  فدلبماب  تشتت عم  عزم الخبن لمصتن  فدرخبدن المج 
 حسدسي  شتيتة لت  مس،مل  التحنين  مينص  المحنني  تا،مد بدالبتعدت عن د.

 بوابة الوطن االخبارية -ب 
المستقب  لمنشن مالتمزي   ع  شنك  2012تصتن بماب  المي  منه عد  

متعم  البماب   .مالصحدف   مج  الشنك  الندشنة لصحيط  المي  الميبمع  يمميد  
بيدع  تحنين  مستق  ع  اإلصتان الميبمد  بدإلضدف  ال  يدع  العم  التقن   

 معت أمضحت التناس  الميتاني  النقدي التدلي ي
 Newsroom Structure األخبار   لغرف الشكمية البنية .1

تكشااا الملحظاا  الميتانياا  فيمااد يتعماا  باادلتخييي العااد  أ  بماباا  الاامي  تتباا  
 مختمياااد ا تنظاااي   نفااا  االخبااادن يجمااا  باااي  نظاااد  الغنفااا  المنكزيااا  "أساااممبد 

centralized open-plan newsroom  منظاااد  الغااانا المتبدعاااتة  "
"separate rooms grouped by desk   حيااث يتماجاات الياادع  التحنياان"
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" فا  عدعا  ماحاتة  تحتام  عاتت  data entry ممتين التحنيان مماتخم  البيدنادت "
مااا  المكدتاااب معسااا  التيساااا مالماااتع  المغااام  فااا  يدملااا  ماحاااتة كبيااانة فااا  الااانك  
اريماااا  ماااا  القدعاااا   بدإلضاااادف  الاااا  مكتااااب مااااتين التحنياااان  متضاااا  القدعاااا  ماااا  

( ج ااااادز كممبياااااامتن شخصاااااا  29( مكتااااااب  م 37اإلمكدنيااااادت المدتياااااا  حااااامال   
أج ازة  8الصحطي  المختمطا   بدإلضادف  الا يستختم د المحننم  ف  تحنين الممات 

تميطااام  انضااا  مشدشااا  عااانن تمطزيااامن  فااا  نكااا  القدعااا   بدإلضااادف  الااا   ااانا 
  مساتقم  لقسا  "االساتمدد مالمشادجتة الاه  يعما  ب اد محانني   معسا  الممتمياتيد

multimedia"  ممنتاادج  مشاانا القساا  من،اايى  2محاانن  م 19  الااه  يعماا  بااب
 فنيي   من،يى القس . 8"  اله  يعم  بب  Graphics ى"القس   معس  الجنافيك

ميتااي  تخيااايي  نفاا  االخبااادن ب اااها الشااك  لمقيااادتات التحنينياا  التماصااا  المبدشااان 
ماالشااناا عماا  مناحاا  العممياا  التحنينياا  تاخاا  القدعاا  الكباان  التاا  تضاا  النسااب  

مالمشااادجتة  اركبااان مااا  العااادممي  بدلبمابااا   ماااد عاااتا عسااام  الممتيمياااتيد  ماالساااتمدد
 الهي  يقعد  ف   نا مستقم .

مبااان   مجااامت عسااا  كدمااا  إلنتااادج المساااد،ي المتعاااتتة "ممتيمياااتيد" باااب عاااتت كبيااان مااا  
"  اال ا  البماباا  تمجااأ أحيدنااد الاا    Multimedia Journalistsمحاانن  الطيااتيم"

انفد  فيتيمجدت م  اليمتيمب م  الممات الصحطي  المنتج  ب د  مينشان معظا  انتادج 
 ".TV " ف  صطح  مستقم  بدس  " المي multimedia عس  الممتميتيد"
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 (5شك  تمضيح  نع   

 نس  تمضيح  لغنف  اخبدن بماب  المي 
 

 أساليب تقسيم العمل وتوزيع االدوار .2
يتب  ممع  البماب  ن،يى التحنين مبدشنة عم  عكى ارعسد  ارخن  ف  الصحيط  

التحنين ي  ن،يى التحنين  ينت  محنن  البماب  الميبمع  الت  تتب  متين 
% م  اجمدل  الممات الصحطي  المنشمنة 49االلكتنمني  لصحيط  المي  حمال  

 % البدعي  م  محتم  الممات المنشمنة عم  الممع 51نسب  متتكم   عم  الممع  
  م  إعدتة نشن الممات المنشمنة بدلجنيتة الميبمع  م  إضدف  تنميب عم  الممع

. متتمت  إتانة ممع  البماب  بقتن م  االستقللي  ف  ان د ممات م  النسخ  الميبمع 
م  ارعسد  ارخن  م   اليبالممات المنسم  تما القنان التحنين  الخد  بنشن 

عتمب حيث يتمل  متين تحنين الممع  ممس،مل  النشن تقيي  الممات المنسم  الي  
افنة ف  المدتة الصحطي   ممت  اكتمدل د متمافن بندء عم  القي  اإلخبدني  المتم 

أنكدن د الم ني   ممندسبت د لمنشن ف  الممع   متستعي  البماب  بأسممب لتمزي  
المصتن يعتمت عم  اتدح  المصدتن لك  المحنني   فميى جندا محنن متخص  
لمزانة أم جي،  معين   مجها ارسممب يست تا من  إعدتة تكنان محتم  الممات 
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المنتج  ف  الصحيط  الميبمع   متعتمت البماب  عم  نطى شبك  مناسم  جنيتة 
المي  الميبمع  ف  ال ي،دت مالمزانات المختمط   إه ليى لتي د شبك  مناسمي  

 مستقم .
" تتضم  بماب  المي   Roles in the newsroom تمزي  ارتمان"مبدلنسب  ل

س،مل  التيسا_ متين التحنين( يلث مستميدت تحنيني  بسيي   المحننم  _م
متتمزد صلحيدت ممس،مليدت المحنني  تبعد لنظد  إتانة المحتم  المستخت  ف  
البماب   اله  ال يتي  مسدح  كبينة م  السيينة لممحنن عم  تحنين المدتة 
 المنتج   ب  تتنكز معظ  السميدت ف  يت متين التحنين من،يى نمب  العم  "

work shift  ممس،مل  النشن  ميمك  لممحنن متدبع  مناح  نشن المدتة "
 الصحطي  عم  البنندم   لك  بتم  صلحي  لتعتي  المدتة بعت تسميم د.

تتب  مؤسس  المي  الصحطي  آلي  عم  ماحتة إلنتدج الممات الصحطي  لمنسخ  
م   ين الميبمع  مالممع  االلكتنمن  بنطى أنظم  إتانة المحتم  منطى آليدت الع

ا  الممع  االلكتنمن  يختما ف  أسممب التغيي  الصحطي  المتب   حيث يسع  
نتدج اشكد  تحنيني  متعمق  مي   لتقتي  تغيي  ممسع  متعمق  لألحتاث المانتة  ماق
  البنمفدي _ تدي  الي _ ... (  بدإلضدف  ال  اشكد  خدص  بدلنشن النعم  

  الطيتيم_ الممطدت التطدعمي ( 
بماب  المي  تتب  أسممبد بسييد ف  تقسي  العم   حيث معظ  القد،مي    ين ا 

بدالتصد  بغنف  االخبدن يحممم  المسم  المظيط  "محنن"  مجم يتمل  الم د  
المتعمق  بتحنين مكتدب  المدتة الصحطي   تبعد لنيد  تخصصب الجغناف   

   ي  يتنج مالممضمع   مي  م د  جم  المعمممدت  مصيد   متحنين المحتم 
المدتة عم  بنندم  إتانة المحتم  الصحط   ميتمل  محننم التيسا مس،مليت د بعت 
هلا  ميشك  جها النمي م  التقسي  تقميصد لسيينة المحنن عم  المحتم  المنت  

 لصدل  مس،مل  التيسا مالقيدتات التحنيني  بدلبماب .
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اث  الت  يتيمب بعض د عتت تمزي  العم  تبعد ليبيع  ارحتلتتب  البماب  أسممب 
م  الصحطيي  لتغييت د بشك  كدم   ما  كد  يغمب عم  الممع  أسممب 

 التكميطدت الطنتي .
 " work flow دورة العمل " وصف .3

يبتأ العم  بأعسد  ممع  بماب  المي  صبدحد بدالجتمدد التحنين  اله  يعقت عدتة 
الت  سيت  اعتاتجد متقتيم د  ف  السدع  الحدتي  عشنة صبدحد لمندعش  الممضمعدت

عم  الممع  عم  متان اليم   ميض  محنن  البماب  ممس،مل  النشن ممتين 
التحنين مالتيسا  متقت  فيب اعتناحدت الممضمعدت م  المحنيي  أم تعنن 
التكميطدت م  المستميدت اإلتاني  العميد   م  استمنان متدبع  االحتاث اليدن،  

 د سماء ع  يني  تكميا المحنني  أم اعتناحدت   الت  يت  عم  متان اليم  متغييت
سدع   24الممافق  عمي د م  متين التحنين ممس،مل  النشن  ميت  العم  عم  متان 

"متتاخم  لضمد  استمنان تتف  العم  عم    work shiftsبيلث نمبدت عم  "
 متان اليم 

  ع  يني  النف  م  أحت جندا ينيقتي  لتخم  المدتة الصحطي  المبت،ي  لمممع 
اعسد  الصحيط  المنعي   سيدس   فن   حماتث  مكدالت  محدفظدت  عس  
االستمدد مالمشدجتة  ....( لمنشن بدلممع   أم ع  يني  أحت المحنني  العدممي  

 بممع  البماب  بتكميا م  اتانة الممع  أم ع  يني  اعتناح المحنن نطسب.
شن أم متين التحنين بغنف  تحنين اخبدن الممع  يت  عنن المدتة عم  مس،م  الن

لتقيي  أجميت د مأملميت د لمنشن  ي  يت  تمجيب المدتة لمتيسا لمقيد  بتمن التيسا 
مالمتع  المغم  معد لتمفين المعت  ي  تعدت القيع  ال  أحت مس،مل  النشن اله  

دل   أم يقم  يكم  مكمطد بنف  الممات عم  الممع  ف  تمنة العم  "الشيطت" الح
 .متين التحنين بنفع د عم  الممع 
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 Contentتستخت  مؤسس  المي  الصحطي  نظد  ماحت إلتانة المحتم  الصحط   
Management System لتحنين الممات المنتج  ف  الصحيط  الميبمع  أم )

م  إضدف  بعن الخيدنات  "easynews"الممع  االلكتنمن  مجم بنندم  ايز  نيمز
المتعمق  بدلنشن االلكتنمن  لنسخ  البنندم  المستختم  ف  المع  بدإلضدف  لبنندم  

 عم  تاخم  ميمن خصيصد لصحيط  المي .
  يتضاا  أ  صااحيطت  التناساا  تتبعااد  أسااممب "ماجماادالcentralized open-

plan newsroom ارسممب اركيان " ف  تنظي  متخييي  نا ارخبدن  مجم
شااايمعد  فااا  تنظاااي   ااانا ارخباااادن لمصاااحا الميبمعااا  فااا  الماليااادت المتحااااتة 
ارمنيكياااا  مانجمتاااانا   ياااان أ  بماباااا  الاااامي  زامجاااات بااااي  جااااها ارسااااممب مبااااي  

 separate ارسااممب ارمنمباا  فاا  تنظااي   اانا ارخباادن بغاانا منطصاام  "

rooms grouped by desk    معسااا    االساااتمدد مالمشااادجتة"  رعساااد
يتي  جاها الانمي (  م "Graphics معس  الجنافيكى"  "multimedia"الممتميتيد

ساايينة عماا  سااين العممياا  التحنينياا  مزيااتا  ماا  الالتنظيماا  لمقياادتات التحنينياا  
  مجام ماد يتطا  ما  نتدج المدتة الصاحطي إشناا عم  ك  منحم  م  مناح  ماإل

يب إتانت اااد الاااه  أشااادن الياااب تاااأيين التخيااايي العاااد  لغااانا ارخبااادن عمااا  أسااادل
 Meier) 32)    صااااغن حجاااا  المكااااد  معماااا  عااااتت المحاااانني  أبدإلضاااادف  إلاااا  
عساد  ما  م  ن،يى التحنين  ممتين التحنين  منؤسدء ار مبدشنا   تدحت اتصدال  أ

باااتاء الملحظااادت إساااماء فااا  التكمياااا بدلتغييااادت المختمطااا  أم فااا    المحااانني 
 .التحنيني  عم  الممات المنتج 

  اتسمت  نا ارخبدن بصحيطت  التناس  ببسدي  ال يدك  التنظيمي   معما  عاتت
 نؤسااااادء-  ي المحااااانن المساااااتميدت التحنينيااااا  تاخم اااااد؛ حياااااث اشاااااتممت عمااااا ي 

  بدإلضاادف  إلاا  عماا  عااتت المحاانني  محجااا  ممااتين  التحنياان( نؤساادء-ارعسااد 
  مالكطااادءة التنااادعن بيناااب مباااي  عاااتنت   عمااا  أتاء الم اااد  الميممبااا  مااان   بدلتعااا

اللزمتي   فضل  ع  نق  اإلمكدندت مالتج يزات المدتي  تاخ   نا ارخبدن 

http://www.vivvo.net/
http://www.vivvo.net/
http://www.vivvo.net/
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بصاااحيطت  التناسااا   مخدصااا  بمابااا  ارجااانا   مجااام ماااد أشااادن الياااب محاااننم بمابااا  
 ارجنا  كأحت أكين الضغمي المعمع  رتا،   عمم   الم ن . 

   مالتج يااااااازات تمضاااااا  جاااااااه  المؤشاااااانات المتعمقااااااا  باااااانق  اإلمكدنااااااادت البشااااااني
ماالمكدنياادت المدتياا  المخصصاا  لمبماباادت ضااعا اجتمااد  المؤسساادت الصااحطي  
المدلكااا  لمبمابااادت عينااا  التناسااا  بدلنمافااات اإللكتنمنيااا   مجااام ماااد يعكساااب ضاااعا 
المخصصاادت المدلياا  لبماباا  ارجاانا  ماا  كمن ااد نافااتا إعلميااد لمؤسساا  ضااخم  

 هات إمكدندت مدتي  متقني  جد،م .

 التنشااا،  الم نيااا  جااادء تمضاااي  الخيااامي العدمااا  لمسيدسااا   بأسااامم فيماااد يتعمااا  ب
التحنيني  م  النؤسدء المبدشني  أيندء سين العم  أكين ارسدليب استختامد  فا  
بمابااا  ارجااانا   مجااام ماااد يعنااا  اساااتيعدب د بشاااك  تاااتنيج   ممااا  خااال  التجنبااا  

مي  لمد جام ماالحتكدا المبدشن يكم  الصحط  مد يشبب "الحى" أم الخبنة التناك
متطا  ماا  السيدسا  التحنينياا  لمصااحيط  ما  معدلجاادت مأسادليب تحنينياا   ميتطاا  
هلااا ماا  مؤشاانات المقاادبلت المتعمقاا  ماا  القياادتات التحنينياا  فاا  البماباا  التاا  
أمضحت عت  إلحد  المنتسبي  الجتت لمبماب  بأ  تمنات تتنيبي  عبا  انخاناي   

أساادليب التحنياان المندسااب  لمبماباا  ماا  فاا  العماا  باا  ياات  إكساادب   ياان  العماا  م 
  (33 خل  االحتكدا المبدشن م  القيدتات التحنيني   مالزملء أيندء سين العم 

بينمد ف  بماب  المي  كد  اكتسادب د خال  فتانة التماني  مالتاتنيب جام ارساممب 
اركياااااان اسااااااتختامد  إلكساااااادب المحاااااانني  مباااااادتئ السيدساااااا  التحنينياااااا  لمممعاااااا   

  عمميااا  التاااتنيب تااات  أيضاااد  مااا  خااال  تندعااا  أمأمضااحت الملحظااا  المبدشااانة 
ة تاخا  البمابا   مجام ين  العم  مأسدليب التحنين م  زملء العما  ارعات  خبان 

؛ حياث أشادن إلا  أ  (34 (2003ارسممب نطسب اله  أشدن الياب محانز  ادل   
السيدسدت التحنيني  لمصحا المصني  معنمفا  ضامنيد  لمصاحطيي   متتطا  جاه  

الصاحطيم  ( حم  كيطيا  اكتسادب Singer  2004النتيج  م  مد أشدنت اليب  
  الملحظاا  مالتجنباا    كااأ  يقاام  ممؤسساا  ماا  خاالالم نياا  ل قااي  السيدساادت م ال
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  الشااابد  بقاااناءة الصاااحا التااا  يعممااام  ب اااد لمتعااانا عمااا  أسااادليب م الصاااحطي
تغيياااا  الصااااحيط  لمقضااااديد المختمطاااا    مماااا  خاااال  الممدنساااا  المبدشاااانة لمعماااا  

كيان ما  الصاحطيي  ار    مد اله  يحمز نضد نؤساد، م الصحط  يتعم  المحنن 
لسيدس  التحنيني  لمصحطي  ع  يني  الممدنسا    الجتت ام يتعم  الممظط  فخبنة

نؤساااد،   متعميقااادت   ممندعشااادت   لمختماااا ارخبااادن إلااا  ماالخاااتلي بدالساااتمدد 
 .(35 خني المقتم  م  المحنني  اآل

  تانة العما  بصااحيطت  التناسا ي اتساا  أسااممب إتانة فيماد يتعماا  بأسادليب تنظااي  ماق
نايياا   متقيياات تمن المحااانني  الصااحا بدلمنكزياا  ممحتمتياا  الممدنساادت التيمق

نسبيد  ف  المشدنك  ف  صندع  القنان التحنين   مالسامدح بمساتم  متمساي ما  
المشدنك  ف  اتخده القنانات التحنيني   مانخطن تقيي  الصحطيي  ببمابا  الامي  
لمستم  مشدنكت   ف  صن  القنان التحنين  بغنف  ارخبدن مقدنن  بنظنا،   ف  

ارمااان الاااه  يمقااا  بتأييناتاااب السااامبي  عمااا  كطااادءة ارتاء الم نااا  بمابااا  ارجااانا   
مالنضد المظيط  بي  القد،مي  بدالتصاد   مجام ماد يطسان فا  ضامء انتمادء بمابا  
المي  لمصحا الخدص   ممعدندت د م  نطى مد تعادن  مناب الصاحا الخدصا  

 مجمت ضمابي حقيقي  مضمدندت تصم  استقللي  المحنني  الميبمع  م  عت 
متؤمِّ  ل ا  اساتقنانا  مظيطياد   مجام ماد أشادن إلياب محانز  ادل  ما    العدممي  ب د

 .(36 مشكلت تؤين عم  أتاء الصحا الخدص 

 بدالتصااد  فاا  ممعاا  بماباا  الاامي  عماا  ارجمياا  الشااتيتة لقيمتاا  م أكاات القااد،م  
تحقيااا  االنطااانات مالساااب  الصاااحط   تحقيااا  زيااادتة فااا  عاااتت القاااناء عمااا  الممعااا  

التنافيااااا" أكياااان ماااا  نظاااانا،   فاااا  بماباااا  ارجاااانا  بشااااك  ممحاااامظ  ممااااد يشااااك  "
تحقياا  ارنباادح ماا  خاال  زياادتة عااتت إلاا  لمقااي  االعتصاادتي   مالسااع   تصاادعتا  

الزياادنات لمممعاا  "التنافيااا" ممااد يزياات ماا  فاان  الممعاا  فاا  جااهب اإلعلناادت  
لمقاي  الم نيا   تياتا    "يقدفا  التنافياا" أصابحت تشاك  ت أمتشين البدحي  جند إل  

رخلعيااااادت ممعاااااديين  فااااا  العمااااا  الصاااااحط  بدلصاااااحدف  اإللكتنمنيااااا   متناجعاااااد  
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التجاااد  الصاااحا مالمماعااا  اإللكتنمنيااا  إلااا  تغمياااب  الممدنسااا  الصاااحطي   نظااانا  
المصااااادل  التجدنيااااا  ماعتبااااادنات جاااااهب المعمناااااي  عمااااا  المسااااا،ملي  االجتمدعيااااا  

يادنة باي  م صاحدف  اإلأالصاطناء تناجا  ظادجنة الصاحدف   مبادلن   ما لمصحا. 
  السع  المحمم  نحم تحقي  معاتالت زيادنات عدليا  أال إالصحا الميبمع   

لمممعاااااا  "تنافيااااااا" يعياااااات مط اااااام  الصااااااحدف  الصااااااطناء لمظ اااااامن فاااااا  الصااااااحا 
 اإللكتنمني .

   مب عم  أساممب تمزيا  العما  بصاحيطت  التناسا  التكمياا النأسا  "ما  أعما 
ب التكميااا ماا  القياادتات التحنينياا  لممحاانن بتغيياا  إلاا  أسااط " الااه  يصااتن فياا

ممضااامد فااا  نياااد  تخصصاااب  فضااال عااا  ضاااعا العمااا  بنظاااد  فااان  العمااا  
المشاااتنك  فااا  صاااحيطت  التناسااا  عمااا  حااات ساااماء  ملجااامء إتانة المااامععي  إلااا  
أساااممب التكميطاااادت الطنتياااا  لتقساااي  العماااا  الصااااحط   مجااام مااااد أكتتااااب مؤشاااانات 

يااادتات اإلتانيااا  بغنفتاا  أخبااادن بماباا  ارجااانا  مبمابااا  المقاادبلت المتعمقااا  ماا  الق
المي  حم  أسدليب تقساي  العما  ب اد؛ حياث اشادنت إلا  أ  أساممب التكميطادت 
الطنتياا  جاام ارسااممب السااد،ت المعماام  بااب فاا  صااحط    سااماء كااد  اعتناحااد ماا  

 المحنن أم بتكميا م  مس،م  الممع .
 عظم صعوبات تطبيق البحوث اإلثنوجرافية في اال

تماجب البحمث االينمجنافي  صعمبدت ف  التيبي  نظنا لعتة اعتبدنات تسنتجد 
 -البدحي  م  ماع  التجنب  البحيي  الحدلي  فيمد يم ي

صعمبدت كبينة ف  التخم  ال  المؤسسدت اإلعلمي  لطتنات يميم  المت   ب   .1
تصادني  ا  العتيت م  المؤسسدت عم  اختلا أنمدي ممكيت د عت نفضت من  

لمبادحيي  لتيبياا  تناسادت   تاخم ااد  معات ينجاا  هلاا الاا  اعتقادت جااه  المؤسساادت 
 بعت  جتم  كشا ممدنسدت د الم ني  أمد التتعي  مالبحث العمم  اإلعلما  "ماد
لاا  تتأكاات ماا  خاانمج البحاامث بنتااد،  إيجدبياا  عن ااد حتاا  لاام كدناات مزيطاا " حيااث 

عدت الم نيااا  مالممدنسااادت تمياا  المؤسسااادت اإلعلميااا  الاا  عااات  كشاااا الصاانا
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  بدإلضااادف  الااا  (37 التااا  تتبع اااد فااا  تسااايين العمااا  اماااد  التاااتعي  الجمااادجين  
سايينة اليقدفا  ارمنيا  عماا  اإلتانات العمياد مماد يعازز ماا  احتمدليا  منا  تخاام  
البادحيي  حتا  فا  حدلاا  ن با  الصاحطيي  انطسا   فاا  التعادم   جاها التمجاب ماا  

  عم  م تندين المج امت البحيا  إلينمجنافياد انتادج المؤسسدت اإلعلمي  تسبب ف
ارخباااادن باااادلن   ماااا  حدجاااا  المجااااد  اإلعلماااا  لتمااااا النمعياااادت الكدشااااط  ماااا  
البحااامث لممسااادعتة عمااا  تقياااي  ارمضااادد الحدليااا  ميااانح فااان  التيااامين عمااا  

 .(38 أسى عممي  ممن جي  سميم  
ش  المتعمق  لميتا  احتيدج البحث اإلينمجناف  إل  الملحظ  الحقمي  مالمعدي .2

التناس  لطتنات يميم  عت تمتت أحيدند إل  سنمات مفقد رجتاا البحث  ماحتيدج 
نطد   البدحث ف  التناس  اإلينمجنافي  إل  التطنب يما  فتنة التيبي  الحقم   ماق
عتات تقدنين الملحظ  الحقمي  مالمقدبلت  فتنات يميم  نسبيد  عم  تتمي  ماق

فعميد  ف  تحمي  بيدندت د  بدإلضدف  إل  االنتقدتات الشخصي  عب  البتء 
مالتحطظدت التقميتي  الممج   لمتناسدت النمعي  بشك  عد   ك  تما العمام  
م ينجد أتت إل  تخما البدحيي  م  استختا  جه  المن جي  النمعي   حت  إ  
جندا عتت ا م  التناسدت ف  مجد  االعل  مبدلن   م  كمن د تناسدت 

جنافي  بك  المقدييى ف  أجتاف د مأتمات د متيبيقدت د إال أن د ال تأت  بهكن إينم 
 جها المصيم  في د م  ارسدى.
 وعميه توصي الباحثة بما يمي :_

ي إضاادف  ماامات منصاام  لمااما،  مالممايياا  المنظماا  لمعماا  الصااحط  ت ااتا الاا  أوال
ماركدتيمي  تحت اشناا نقدب  تقني  تعدم  المؤسسدت الصحطي  م  الج مت البحيي  

الصحطيي  مالمجمى ارعما  لمصاحدف   بماد يضام  لممؤسسادت اركدتيميا  مالبحييا  
تس ي  إجاناءات تيبيا  البحامث عما  المؤسسادت الصاحطي  ممنسامبي د ما  جدناب  
ميضااام  لممؤسسااادت الصاااحطي  ساااني  البيدنااادت ماعتصااادن اساااتختام د عمااا  أ ااانان 

 آخن.البحث العمم  فقي م  جدنب 
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ي مض  خيا  متكدمما  لتمجياب اجتماد  البادحيي  نحام االتجاد  الكيطا  فا  بحاث ثانيا 
الظماجن اإلعلمي  م  خل  نف  م دنة البدحيي  فا  آليادت البحامث الكيطيا   حياث 
تمصااا  البدحيااا  بتزميااات الخياااي التناساااي  لممناحااا  التم يتيااا  لمتناسااادت العمياااد بمااامات 

الم اااااادنات المتعمقاااااا  ب ااااااد مأليدت ااااااد مأتمات ااااااد متخصصاااااا  فاااااا  المن جياااااادت الكيطياااااا  م 
لصق  الم دنات البحيي  لمبدحيي  المعنياي  بدلتناسادت الكيطيا  متزمياتج  متيبيقدت د  

تامفين بدلخبنات التيبيقي  اللزم  لخمن جاه  التجنبا  البحييا . فضال عا  ضانمنة 
مخدصا  فيماد  تمنات تتنيبي  لتعمي  البدحيي  آليدت مم ادنات تيبيا  البحامث الكيطيا 

يتعماااا  بدلتناساااادت السمساااايملمجي  مارنينمبملمجيااااد ماليقدفياااا  بدلتعاااادم  ماااا  المااااتانى 
 اركدتيمي  لعم  االجتمدد مارنينمبملمجيد 
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االجتاهات فى ضوء قارئية الصحف املطبوعة ومستقبلها 

 افيةنقدية واستشررؤية ...  البحثية احلديثة

 

 
 بكمية اآلداب جامعة طنطا الصحافة ورئيس قسـ اإلعالـ أستاذ
 

كثػػػر الحػػػديث فػػػ  السػػػنوات اد يػػػرةعف توديػػػد الصػػػحافة ادليكترونيػػػة واإلعػػػالـ    
ادليكترونػػ  بلػػكؿ عػػاـ لمصػػحافة المطبوعػػة الورقيػػةضواعتبر الػػبعض عمػػ   ػػو  مايحػػدث 
فػ  العػالـ كمػن أف الصػحافة ادليكترونيػة سػتكوف بػديال لمصػحافة الورقيػة التػ  تم ػ  إلػػ  

يًا مػػو واقػػو العصػػر الػػذو نعيلػػن وظوػػور جيػػؿ مػػف اللػػباب تسػػت طبن الػػزواؿ حمحالةضتمالػػ
هػػذا الصػػحافة وتتحػػدث بمفتػػن وتاوػػـ تطمعاتػػن وتسػػتوعبواضكما يػػرو الػػبعض أف لػػيس هنػػاؾ 
إح مػدة وجيػػزة عمػ  ان  ػػا  الصػحافة الورقيػػةضفا  منػاطؽ عػػدة فػ  العػػالـ أ م ػت صػػحؼ 

رة محزنػػة وم زيػػة فػػ   ف ومجػػالت عديػػدة ذائعػػة الصػػيتض فتوقػػؼ الصػػحؼ الورقيػػة ظػػاه
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واحدض وحسيما بالنسبة لمجيؿ الذو ترب  عميواضإذ كانت قرا ة الصحؼ مف عاداتػن التػ  لػـ 
يت يؿ يوما أف تتالل ضولـ تكف لم را ة ف ػط بػؿ لوػا  ثػار ث افيػة واجتماعيػة وسياسػية بالفػة 

 ؿ مف ادفراد. ومعمـ لالستنارة وناوذ لمتآثيرضوقد كاف تصاحوا عادة ومتعة يومية لدو جي

ويعيش العالـ كمن اآلف مايسم  بمحنة الصحافة الورقيةضتمؾ المحنة المرئيػة أي ػا  
فػػ  أقميمنػػا العربػػػ ض ف ػػد تعبػػت الصػػػحؼ مػػف مجػػاراة الميػػػديا الجديػػدة واره ػػت الا ػػػائيات 
ومواقو اإلنترنت  ياحت رؤسا  التحرير ومديرو ادقساـ الصحاية ضوأصػب  الجميػو يلػكو 

اإلنترنػػت والا ػػائيات عمػػ  ال ػػرا  والمسػػت دميف كمصػػدر لممعمومػػات وسػػرعة مػػف سػػيطرة 
تنػػػام  انلػػػفاؿ ادفػػػراد بوػػػا كوسػػػائؿ حػػػرة وأسػػػرع فػػػ  ن ػػػؿ المعمومػػػة عنػػػد أو لحظػػػة عبػػػر 

 التمياوف المحموؿ ووسائؿ احتصاؿ الحديثة.

ثػورة اإلتصػاحت والحاسػبات والمعمومػات  –وقد كانت الثػورات التكنولوجيػة الػثالث  
لتػػ  بػػدأت مػػػف منتصػػؼ الثمانينػػات أحػػػد النػػواتظ التػػػ  دفعػػت إلػػ  ظوػػػور وسػػيمة إتصػػػاؿ ا

حديثػػػػة تسػػػػم  لػػػػبكة اإلنترنػػػػت بقمكانيػػػػات  ػػػػ مة وت نيػػػػات متعػػػػددةضوكانت ورا  ظوػػػػور 
صحافة إليكترونية حديثػة منػاظرة لمصػحافة الورقيػة المطبوعػة  اسػتطاعت فػرض سػيطرتوا 

لطباعػةضبجانب تا ػيؿ بعػض رجػاؿ ادعمػاؿ ف  ظؿ احرتاػاع المسػتمر فػ  أسػعار ورؽ ا
وأصػػػحاب اللػػػػركات الكبػػػرو بػػػػث إعالنػػػػاتوـ عبػػػر لػػػػبكة اإلنترنػػػت واسػػػػت داـ التكنولوجيػػػػا 
الحديثة ف  مجاؿ اإلتصػاؿضهذا ف ػاًل عػف العديػد مػف الصػحؼ والمجػالت والػدوريات فػ  

اإلنترنػت  بما ف  ذلؾ الدوؿ النامية الت  أصب  لوا مواقو عم  لػبكة -م تمؼ دوؿ العالـ
أومػػايعرؼ بالصػػحؼ ادليكترونيػػة ملػػابوة بعػػض اللػػ   لمنسػػ ة المطبوعػػة تسػػت دـ ت نيػػة 

 عالية مف وسائط متعددة ونظـ بريد إليكترون  وفيديوتكست وادديوديكست.

وارتاعػػت وسػػط  هػػذا الثػػورات الجديػػدة فػػ  عػػالـ  اليػػـو أصػػوات عديػػدة حػػوؿ العػػالـ 
ؿ المطبوعػػػػة الت ميديػػػػة  صوصػػػػًا الصػػػػحؼ تحػػػػذر مػػػػف بػػػػروز  طػػػػر ح ي ػػػػ  عمػػػػ  الوسػػػػائ

الورقيػػةضوب ف الصػػحافة ادليكترونيػػة باتػػت تجػػذب  جموػػور قػػرا  الصػػحافة المطبوعةضويوػػدد 
ويؤكػػد الػػبعض اآل ػػر عمػػ  أنػػن فػػ   مسػػت بموا فػػ  حػػاؿ ا تاػػا  نسػػبة كبيػػرة مػػف جموورهػػاض
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وحسػيما أف  الورقيػةضظؿ اإلعالـ الجديد قد يبدو  ير م لوفا الت ص  عػف قارئيػة الصػحافة 
ث افػػػة المجتمعػػػات المت دمػػػة أو السػػػائرة فػػػ  طريػػػؽ النمػػػو تنوػػػؿ مػػػف اإلعػػػالـ ادليكترونػػػ  

 أ مبية الحصيمة المعرفية والمعموماتية.

فمف المسممات ف  عصر العولمة اإلتصالية أف ي  ػذ احتجػاا نحػو اسػت داـ الت نيػة 
كؿ اسػت داـ تحػوؿ المتم ػ  إلػ  مسػت دـ الحديثة ف  تم   سائر المعمومات والبياناتضإذ يل

ومرسؿ لالنترنت  رورة ف  كؿ منػاح  الحيػاة ولئونواضف ػال عػف التفيػرات التػ  لػودها 
عمػػػـ اإلتصػػػاؿ فػػػ  الماػػػاهيـ والنظريػػػاتضوتحوؿ المتم ػػػ  إلػػػ  مسػػػت دـ ومرسؿضومالػػػودتن 

يػػؼ كبريػػات الصػػحؼ العالميػػة مػػف تفيػػرات فػػ  اللػػكؿ والم ػػموف والحجػػـ وادسػػاليب لمتك
مػػػو مالػػػودا الا ػػػا  اإلتصػػػال ضوت م  بع ػػػوا عػػػف نسػػػ توا الورقيػػػة واحكتاػػػا  بالنسػػػ ة 
ادليكترونيػػػػة وت مػػػػيص كوادرهػػػػػاضوتوقؼ العديػػػػد مػػػػػف الصػػػػحؼ والمجػػػػػالت  العالميػػػػة عػػػػػف 
الصػػدورضكؿ هػػذا العوامػػؿ والمتفيػػرات تجعػػؿ مػػف يريػػد أف يسػػتمر فػػ  إصػػدار صػػحياة فػػ  

د حبد أف يسع  لتح يؽ احناػراد عمػ  صػعيد اللػكؿ ظؿ الواقو اإلتصال  واإلعالم  الجدي
والم موفضويسػػػػتعيف بػػػػال برات والت نياتضف ػػػػال عػػػػف التكتيكػػػػات وادسػػػػاليب المتبعػػػػة فػػػػ  

دارة وتسويؽ المنتظ الصحا   .كبريات المؤسسات الصحاية كؿ مراحؿ إنتاج وا 

ولػػػودت السػػػنوات الما ػػػية منافسػػػة حػػػادة بػػػيف مؤسسػػػات اإلعػػػالـ المطبػػػوع مػػػف  
ؼ ومجػػػالت ومؤسسػػػات اإلعػػػالـ ادليكترونػػػ  حػػػوؿ جػػػذب الجمووروكسػػػبنضمما أدو صػػػح

إل  ظوور  فاؽ جديدة لتتح ؽ مف السوؽ والجموور بلكؿ حيادوضمثؿ المكتػب اإلعالمػ  
التػػػابو لرابطػػػة النالػػػرييف ادمريكييفضكمػػػا واكػػػب ذلػػػؾ الت سػػػيس اإلعالمػػػ  لمكاتػػػب إعػػػداد 

ف المنافسػػػػة فػػػػ  مجػػػػاؿ الت سػػػػيس ادكػػػػاديم  ادبحػػػػاث اإلعالميػػػػة د ػػػػوؿ الجامعػػػػات ميػػػػدا
لمدراسات اإلعالمية وأبحاثوا لتمبية احتياجات تمؾ المؤسسات اإلعالميػة لكوادرهػا المؤهمػة. 

   (. 45ص 6102)المعز بف مسعود 

ومف المسببات الرئيسػية لتػدن  قارئيػة الصػحافة الورقيػة التحػدو الػذو جمبتػن لػبكة  
 6102 ػالؿ عػاـ  ICUثػة لالتحػاد الػدول  لالتصػاحت اإلنترنتضإذ بينػت إحصػائيات حدي
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% مػف إجمػال  23مميػار الػتراكًا بواقػو  6.2أف عدد التراكات اإلنترنػت فػ  العػالـ بمفػت 
وفػػ  ظػػؿ تتػػداعيات العولمػػة اإلتصػػالية وبػػروز اإلعػػالـ الجديػػد ب داتػػن ذات  سػػكاف العػػالـض

انتلػػار لػػبكة اإلنترنػػت زادت أعػػداد الت نيػػة المتعػػددة واحكتلػػافات واحبتكػػارات المتواصػػمة و 
( مميػػػار مسػػػت دـ ضوالنمػػػو المتوقػػػو فػػػ  عػػػدد المسػػػت دميف 6.2مسػػػت دميواضإذ ي دربحػػػدود )

ضفمػػف المتوقػػو تحػػوؿ المجتمعػػات ادكثػػر 6162( مميػػارات مسػػت دـ فػػ  عػػاـ 2يصػػؿ إلػػ )
تتػػداعيات أف  ض(26ص 6102)أحمػػد سػػميماف  اسػػت داما لتنترنػػت إلػػ  مجتمعػػات رقميػػة

الواقػػػو اإلتصػػػال  الجديػػػد دفعػػػت المؤسسػػػات الصػػػحاية بعػػػدة اتجاهاتضلعػػػؿ مػػػف أبرزهػػػا أف 
بع ػػػػوا اسػػػػتمر بالصػػػػدور بالطبعػػػػة الورقيػػػػة والنسػػػػ ة ادليكترونيػػػػة معػػػػًا تكياػػػػًا مػػػػو الواقػػػػو 

ولعػػؿ معظػػـ الصػػحؼ العري ػػة فػػ  الوحيػػات المتحػػدة ادمريكيػػة وفرنسػػا  اإلتصػػال  الجديػػدض
ولػػـ يكػػف أحػػد يصػػدؽ أف كريسػػتياف سػػاينس  ف قػػد عانػػت ادمػػريف ضوانجمتػػرا وألمانيػػا واليابػػا

      وأف تبمػػػس  سػػػارة المومونػػػد الارنسػػػية مئػػػات الماليػػػيف مػػػف اليػػػورو مونيتػػػور سػػػتتوقؼ يومػػػا ض
 (.6102ناج  السنباط   )

ذا كانػػػت مسػػػ لة ال ارئيػػػة تلػػػكؿ  طػػػرًا يوػػػدد مسػػػت بؿ الصػػػحافة فػػػ  المجتمعػػػات   وا 
تلػػػير إحصػػػائيات الجمعيػػػة لعديػػػد مػػػف الػػػدوؿ الناميػػػةضحيث المت دمػػػةضفقنوا أقػػػؿ تػػػ ثيرًا فػػػ  ا

إلػػ  أف فػػا هػػذا العػػالـ   World Association Newspapers  الدوليػػة لمصػػحافة 
مميػػػوف يلػػػتروف صػػػحياة مػػػف الصػػػحؼ اليوميػػػة يومياضويؤكػػػد الكثيػػػروف عمػػػ   523حػػػوالا 

ارت أرقػاـ التوزيػو ح ي ة تبايف ظاهرة تراجو ال ارئية لمصحافة الورقية بيف المجتمعاتض والػ
 الؿ الع د اد يرمف ال رف العلريف والسنوات ادول  مف ال رف الحادي والعلػريف الػ  أف 

وألػػػارت دراسػػػات عػػػدة إلػػػ   ضكثيػػػرًا مػػػف الصػػػحؼ فػػػا العػػػالـ قػػػد ان ا ػػػت ارقػػػاـ توزيعوػػػا
 ض6106ـ الػػ  6115%  ػػالؿ الاتػػرة مػػف 02إن اػػاض توزيػػو الصػػحؼ فػػا اوروبػػا بنسػػبة 

%ض أمػػػػا فػػػػا ادسػػػػواؽ 3%وكنػػػػدا يتػػػػراوح بػػػػيف 2فػػػػا الوحيػػػػات المتحػػػػدة  وكػػػػاف احن اػػػػاض
اآلسيوية فمـ تلود أي ان ااضض حيػث كلػات بعػض ادحصػائيات تنػاما توزيػو الصػحؼ 
لػػ  أف أكبػػر أسػػواؽ لمصػػحؼ فػػا العػػالـ تتواجػػد فػػا ال ػػارة اآلسػػيويةض  فػػا تمػػؾ المنػػاطؽ وا 

الجمعيػػػػة الدوليػػػػة لمصػػػػحافة  يتصػػػػدر الصػػػػيف قمػػػػة هػػػػذا الوػػػػـر العالماضوف ػػػػًا إلحصػػػػائيات
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( مميػػػػػوف 23.2( مميػػػػوف نسػػػػػ ة واليابػػػػػاف)22.2( مميػػػػػوف نسػػػػػ ةضوالوند )32.2بقجمػػػػال  )
 نس ة.

وأ ػافت الت ػارير أف وعم  مستوو دوؿ العالـ الثالث فقف الظػاهرة ليسػت بالجديدةض 
نسػػبة قػػرا ة الصػػحؼ الورقيػػة وادليكترونيػػة فػػ  ان اػػاض مسػػتمر وكػػاف احن اػػاض ادكبػػر 

% لػدو فئػة اللػباب والتتػ  22% إلػ  55قػرا ة الصػحؼ الورقيػة التػ  ان ا ػت مػف  ف 
سػػنة(ض وتظػػؿ نسػػبة قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة مرتاعػػة لػػدو  24 -61تتػػراوح أعمػػارهـ بػػيف)

ولكػػف مػػو ذلػػؾ فػػقف نسػػبة قػػرا  الصػػحؼ فػػ  أوسػػاط هػػذا الجيػػؿ قػػد  0325-0352مواليػػد 
ض ف ارئيػػػة الصػػػحؼ 6105ـ إلػػػ  عػػػا 6106% مػػػف عػػػاـ 56% إلػػػ  52ان ا ػػػت  مػػػف 

ت ريػػػر قارئيػػػة المحتػػػوو  ) لػػػودت دومػػػا فجػػػوة بػػػيف ادجيػػػاؿ الم تماػػػة فػػػ  اآلونػػػة اد يػػػرة
 (.6104احقتصادو ف  الصحؼ المطبوعة

اليػـو والتػ  تلػود حاليػًا تراجعػًاعف عمميػة التوزيػو قارئية الصحف الورقيةة وت تمػؼ 
أسػػعار اإلعالنػػاتض والتػػ  ي صػػد بوػػا  والتػػ  تعػػد أحػػد العوامػػؿ الرئيسػػية المسػػت دمة لتحديػػد

عدد النسخ الت  توزعوا الصحياة فػ  اليػـو الواحػدضوالمعروؼ أف معػدحت توزيػو الصػحؼ 
فػػػ  العػػػالـ يجػػػب أف ت ػػػو فػػػ  احعتبػػػار أف أرقػػػاـ ال ػػػرا ة عػػػادة مػػػاتكوف أعمػػػ  مػػػف أرقػػػاـ 

عةةل ول التوزيػػو عمػػ  افتػػراض أف النسػػ ة الواحػػدة مػػف الصػػحياة ي رأهػػا أكثػػر مػػف لػػ صض
مػػػؤ رًا سػػػوا  فػػػ  اتجػػػاا الم ػػػاميف  التنةةةول الةةةب  أصةةةاب الحريةةةةة الصةةةح ية ال صةةةرية

المنلػورة أوأنمػػاط الممكيةضقػػد صػػنو نوعػا مػػف الجػػدؿ حػػوؿ الػدور الػػذو تمعبػػن هػػذا الصػػحؼ 
لممػػادة المنلػػورة عمػػ  صاحاتواض اصػػة اف هػػذا التنػػوع أفػػرز نوعػػا   ػػارئفػػ  جػػذب اهتمػػاـ ال

ؿ طبيعػػػة الم ػػػػموف الم ػػػدـ مػػػػف بعػػػض الصػػػػحؼ مػػػف ال ػػػػالؼ فػػػ  وجوػػػػات النظػػػر حػػػػو 
 الم تماة.

وتػ ثرت قػرا ة الصػػحؼ بعػدة مػػؤثرات تسػببت فػ  تنػػاقص عػدد ادفػػراد الػذيف ي بمػػوف 
وهػػذا التنػػاقص فػػ  أرقػػاـ البيػػو  عمػػ  ال ػػرا ة ضوبالتػػال  تنػػاقص أعػػداد النسػػخ المباعػػة منوػػاض

صػػػحاية توػػػدؼ إلػػػ  وفػػػ  أعػػػداد ال ػػػرا  ضأدو إلػػػ  بػػػذؿ محػػػاوحت مػػػف كبػػػرو المؤسسػػػات ال
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معرفػػة أسػػػباب هػػػذا التنػػاقص عػػػف طريػػػؽ إجػػػرا  دراسػػات مسػػػحيةضف فرزت هػػػذا المحػػػاوحت 
 .  Readershipماوـو ال ارئية

ومازالػػػت ال  ػػػية الجدليػػػػة باقيػػػة هػػػػؿ انػػػدثرت الصػػػحافة الورقيػػػػة أو أولػػػكت عمػػػػ  
ونيػة فػ  احندثار أـ حض فوذا ق ية تناولتوا الكثير مف ادصوات مف دا ػؿ المؤسسػات الم

الصػػحافةضكما تناولوػػا بعػػض المسػػتثمريف فػػ  ميػػداف اإلعػػالـ والصػػحافةض ضفتمػػؾ ال سػػائر 
الدراسػػػات فػػػ   التػػ  أحاطػػػت بالمسػػػتثمريف فػػػ  الصػػػحؼ ا ػػطرت إلػػػ  وجػػػود عػػػدد مػػػف

الجامعػػػات والكميػػػات الصػػػحاية العري ػػػة  فػػػ  الح ػػػؿ ادكػػػاديم  بػػػدؽ نػػػاقوس ال طرضحيػػػث 
ة حػػػػوؿ جػػػػدوو تػػػػدريس المنػػػػاهظ والمػػػػواد المتعم ػػػػة قػػػػدمت أوراؽ بحثيػػػػة ودراسػػػػات أكاديميػػػػ

 بالصحؼ الورقية والت  ظمت راس ة دكثر مف قرف م  .

وقػػد يػػرو الػػبعض أنػػن ح يت يػػؿ يومػػا فػػ  المسػػت بؿ أف ح تكػػوف هنػػاؾ صػػحياة فػػ  
الصباحضواسػػتند الػػبعض فػػ  تحميمػػن التنبػػؤو بسػػ وط الصػػحؼ الورقيػػة ونوايتوػػا عمػػ  أرقػػاـ 

فػالع ود الثالثػة الما ػية لػودت تراجعػا فػ  التوزيػو فػ   عالـ ب سػراضالتوزيو لمصحؼ ف  ال
الع ود الثالثة الما ية وبلكؿ منتظـ ف  نسب التراجوض مما ينذر أنن فػ  حالػة ب ػا  نسػبة 

)نوونػػد  6152فمػػف المتوقػػو أف تسػػ ط الصػػحياة فػػ  عػػاـ  احن اػػاض عمػػ  مػػا هػػو عميػػن
 (.6106ال ادرو

  شكمة الدراسة :

الصػػػػحؼ الورقيػػػػة وقرائوػػػػا  قائمػػػػة بنػػػػا ًا عمػػػػ   المعطيػػػػات السػػػػاب ة  تبػػػػدو أزمػػػػة  
وتبػػػػػدوعمؽ اإللػػػػػكالية الراهنػػػػػة فػػػػػ  إمكانيػػػػػات اإلعػػػػػالـ الرقمػػػػػ  ب صوصػػػػػياتن التااعميػػػػػة 
والتلاركية والتزامنية لتجػاوز الصػحافة الورقيػة والتوديػد بانػدثارهاض حيػث اقتحمػت الصػحافة 

د بارواإلتصػػاؿضوانتزعت مػػف الصػػحافة الورقيػػة ادليكترونيػػة عػػالـ اإلعػػالـ والمعمومػػات وا
جماهيرها الذيف تفيرت لػديوـ عػادات احسػتوالؾ اإلتصػالية ليتجوػوا نحوالكمبيػوتر وادلػواح 
ادليكترونيػػػػة والوواتػػػػؼ الجوالػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػ  اد بػػػػار والمعمومػػػػات وكافػػػػة احتياجػػػػاتوـ 

 ومتطمباتوـ اإلعالمية.
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رو   ػػػػروف أف الصػػػحافة الورقيػػػة قػػػػادرةعم  وفػػػ  م ابػػػؿ هػػػذا النظػػػػرة المتلػػػائمة يػػػ
انػػدثارها  اسػػتيعاب التطػػورات الحاصػػمة فػػ  مجػػاؿ اإلعػػالـ الرقمػػ ضوأف الجػػـز با تاائوػػا أو

يبػػررا بعػػد أف نجػػ  المطبػػوع فػػ  التعػػايش مػػو الراديػػو والتميازيػػوف والت كيػػد عمػػ   لػػيس لػػن مػػا
ت الرقمنة ليكػوف منافسػا مدو قدرة هذا الوسيط الت ميدو الورق  عم  حماية ناسن مف رهانا

 لتعالـ ادليكترون  وليس ف ط متعايلًا معن.

حػدو ال نػوات المومػة  تشكل بحوث القارئيةو أبرزاحتجاهات اإلعالمية المؤسسػية وا 
عػادة النظػر فػ  سياسػتوا و ططوػا  الت  تمكف المؤسسات الصػحاية مػف تحديػد أولوياتوػا وا 
اإلعالميةضفالمؤسسػػػة الصػػػحاية تسػػػع  لتطػػػوير الو ػػػو الحػػػال  لمنتجوػػػا حتػػػ  يصػػػؿ إلػػػ  

ؿ اإلعالميػة كممػا ازدات الحاجػة عم  أكمؿ وجنضوكمما ازدادت المنافسة بيف الوسائ  ارئال
وبالتػػال  يثبػػت موقعوػػا  معػػًاض  ػارئإلػ  البحػػث العممػػ  المؤسسػػ  الػذو يحمػػؿ لوػػا السػػوؽ وال

ومكانتواضويسػػػتدع  البحػػػث فػػػ  اإللػػػكاليات التػػػ  تطرحوػػػا المنظومػػػة اإلعالميػػػة الت ميديػػػة 
وػػـ عالقػػة التػػ  أصػػبحت  يػػر قػػادرة عمػػ  مواكبػػة تحػػوحت المنظومػػة اإلتصػػالية الجديػػدة وف

 الصحافة الورقية باإلعالـ ادليكترون  ومست بموما.

تتبمور إلػكالية الدراسػة الراهنػة فػ  الحاجػة الممحػة إلػ  تحميػؿ احتجاهػات و ن ىنا 
البحثيػػة الحديثػػة حػػوؿ قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة وأبػػرز ال  ػػايا مو ػػو احهتمػػاـ فػػ  التػػراث 

وت ػػديـ رصػػد تحميمػػ  وتاسػػيرو  يػػرةضالعممػػ  العربػػ  والفربػػ   ػػالؿ السػػنوات ال مػػس اد 
لممػػػػػدا ؿ الاكريػػػػػة واحقترابػػػػػات النظريػػػػػة التػػػػػ  تػػػػػـ احسػػػػػتعانة بوػػػػػا فػػػػػ  دراسػػػػػات وبحػػػػػوث 
ال ارئيػػػةضكما ترصػػػد المنػػػاهظ واددوات البحثيػػػة المسػػػت دمة بوػػػدؼ ت ػػػديـ رؤيػػػة ن ديػػػة لوػػػذا 

ؿ دراسػػات التيػػارات البحثيػػة وأ ػػرو استلػػرافية لتطػػوير الجوػػود البحثيػػة والتدريسػػية فػػ  مجػػا
 ال ارئية .

                                                                                                                                                                                                                                                          األى ية البحثية:                                                                                                             

لودت الساحة ادكاديمية العديػد مػف الن الػات الجػادة حػوؿ دراسػات وبحػوث قػرا    
ميػػة الوامػػة التػػ  مػػف الماتػػرض أف الصػػحؼ الورقيػػة حيػػث تعػػد مػػف أبػػرز ادبحػػاث اإلعال
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أهميػػة تكتسةةب الدراسةةة تسػػع  إليوػػا المؤسسػػة الصػػحاية لتطويرمنتجوػػا وانطالقػػًا مػػف هػػذا 
 اصػػػػػة مػػػػػف المو ػػػػػوع الػػػػػذو تتصػػػػػدو لػػػػػن وحسػػػػػيما فػػػػػ   ػػػػػو  تعػػػػػاظـ دور الصػػػػػحافة 
ادليكترونيػػػة فػػػ  التػػػ ثير عمػػػ  قارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة المطبوعػػػة عمػػػ  المسػػػتوو المحمػػػ  

 والدول .  وادقبيم 

مػف أحػدث الدراسػات المنلػورة فػ  الػدوريات  وتأتى أى يتيا  ن  راجعاتيةا لمعديةد 
ادجنبيػػػة والمعنيػػػة ببحػػػوث قػػػرا  الصػػػحؼ الورقيػػػةضوالكتب الصػػػادرة وادوراؽ البحثيػػػة التػػػ  
عر ت ف  مؤتمرات دوليةضوت صيوا لمجوانب المتعم ة بالدراسات الصحاية ف  العديػد مػف 

ت البحثيػة وادكاديميػػة ادليكترونيػػة بوػدؼ رصػػد وتحميػؿ اتجاهاتوػػا الحديثػػة قواعػد المعمومػػا
 وت ديـ رؤية عامة لالتجاهات السائدة بما يساعد ف  إثرا  المكتبة اإلعالمية العربية.

نػػدرة اددبيػػات تحةةدد  عةةالم ال شةةكمة البحثيةةة وأى يتيةةا  نيةةا: وثمػػة عوامػػؿ عديػػدة 
را  الصػػػػحؼ الورقيػػػػة بمجمموػػػػا وبيػػػػاف مراحموػػػػا التػػػػ  اسػػػػتودفت ت يػػػػيـ ومراجعػػػػة بحػػػػوث قػػػػ

وتطوراتوػػا والتفيػػرات الجوهريػػة التػػ  طػػرأت عمػػ  بنيتوػػا الاكريػػة ومناهجوػػا وأدواتوػػا البحثيػػة 
ضوكػػذا نػػدرة الكتابػػات التػػ  تراجػػو جوانػػب ال صػػور وال ػػوة فػػ  هػػذا الدراسػػاتضوتعدد الػػرؤو 

وة أ روضوهو ماقػد حيسػاعد المتعم ة ببحوث قرا  الصحؼ الورقية مف جوة وتارقوا مف ج
البػػػػاحثيف عمػػػػ  تلػػػػكيؿ رؤيػػػػة لػػػػمولية لمػػػػواقعوـ مػػػػف بػػػػيف التوجوػػػػات العامػػػػة فػػػػ  بحػػػػوث 
ال را ضف ػػػػاًل عػػػػف ا ػػػػتالط ادمػػػػور فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بجػػػػدوو تيػػػػار بحثػػػػ  مػػػػف عدمنضومػػػػدو 
صػػػالحيتن لالسػػػت داـ والتطبيػػػؽ مػػػف حيػػػث المو ػػػوع أوالاتػػػرة الزمنيػػػة أو يرهاضكػػػذلؾ عػػػدـ 

حثيف بػػػػالتطورات الحديثػػػػة التػػػػ  طػػػػرأت عمػػػػ  التوجوػػػػات البحثيػػػػة التػػػػ  احاطػػػػة بعػػػػض البػػػػا
 يست دمونوا وتطبي اتوا ف  الدراسات الصحاية.

التػ  تسػتودؼ إلػكالية مػا الدراسةات الرأسةية فالدراسة تنبثؽ أهميتوا مف كونوا مػف 
وتدرسوا بعمؽضفثمة حاجة ماسة لمراجعة بحوث قرا  الصحؼ الورقيػة فػ   ػو  متفيػرات 

المعمومات وتطور صناعة اإلعالـ واحتصاؿ بصاة عامة مف جوةضوف   و  الواقػو  ثورة
 الراهف لمعمؿ الصحا  وممارساتن الحالية مف جوة أ رو.
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 ودفعت عدة عوا ل باتجاه االىت ام بيبه اإلشكالية  ن بينيا:

  أف السنوات ال ميمة الما ػية لػودت تطػورًا كبيػرًا فػ  الدراسػات الصػحاية فػ  العديػد مػف
الػػدوؿ ومػػف أبػػرز هػػذا التطػػورات ظوػػور عػػدة دوريػػات جديػػدة تعنػػ  بوػػذا الدراسػػات فػػ  

ودوريػػة    Journalism studiesبدايػػة ال ػػرف الحػػادو والعلػػريف مػػف بيتوػػا دوريػػة 
Journalism Theory,Practice,Criticsm: ض ودوريػػػة   Journalism 

practice   وتوػتـ هػذا الػدوريات بالبعػػد الػدول  فػ  دراسػات ال ػرا  وبع ػوا يركػز عمػػ
التعرض ل را ة  الصػحؼ الورقيػةض لت ػاؼ إلػ  الػدوريات اللػويرة فػ  بحػوث الصػحافة 

 Journalism Educator,Journalism and mass communicationمثػؿ
Quartely , newspapersResearch Journal  ض وقػػد احتػػوت بعػػض هػػذا

الػػػػػػػدوريات عمػػػػػػػ  بحػػػػػػػوث ودراسػػػػػػػات عػػػػػػػف واقػػػػػػػو وأهميػػػػػػػة قارئيػػػػػػػة الصػػػػػػػحؼ الورقيػػػػػػػة 
 Mediaومست بمواضإ افة إل  صدور دوريات عممية جديػدة فػ  مجػاؿ الصػحافة مثػؿ 

& Journalism   فػ  البرتفاؿضودوريػةJournalism Research   فػ  البرازيػػؿض
ض ودوريػػة   African Journalism Studiesدفري يػة ودوريػة الدراسػات الصػػحاية ا

ض باإل افة لعدد مػف الػدوريات  Pacific Journalism Reviewالصحافة الباسياكية 
 Britishض American Journalism ReviewضGiobalلػبن التجاريػة المومػة مثػؿ 
Journalism Review . 

 يػػػة واإلنجميزيػػػة والارنسػػػية باعػػػؿ إ ػػػافات جديػػػدة لمػػػدارس عري ػػػة مثػػػؿ المدرسػػػة ادمريك
وطرحوػػا لنمػػاذج  اصػػة بدراسػػات وبحػػوث ال ػػرا  الم ارنػػة وحهتماموػػا بمراجعػػة المػػدا ؿ 
النظرية العامة لمدراسات الصحايةضوبقثرائوا لوذا الدراسػات بماػاهيـ جديديػدة مسػت اة مػف 

 أفكار منظريف بارزيف.

 صػدارات الحديثػة فػ  بحػوث صدور العديد مف الكتػب المتعم ػة بالدراسػات الصػحاية واإل
نلا  العديد مف المواقو ادليكترونية المت صصة ف  الدراسات الصحاية مثؿ   ال را  وا 
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Giobal Network for Professional Education in ,Journalism and 
Media    ولػبكات أكاديميػة ترعػ  ملػروعات بحثيػة يػتـ تطبي وػا فػ  عػدة دوؿ مثػؿ

 ض وأ ػرو يتبػادؿ مػف  اللوػا البػاحثيف دراسػاتوـ Worlds of,Journalismملػروع 
studies    Journalism  Nordic Research Network . 

  تلػػػكيؿ عػػػدة جماعػػػات بحثيػػػة معنيػػػة بدراسػػػات وبحػػػوث ال ػػػرا  مػػػف بينوػػػا جماعػػػة كميػػػة
كػػػارديؼ لمصػػػحافة ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ والدراسػػػات الث افيػػػة ضومػػػف بػػػيف اهتماماتوػػػا تحميػػػؿ 

 (.  6106ية ف  الصحافة وكياية تطويرها)السيد ب يت الممارسات الصحا

 : الدارسة أىداف

 البحثية الحديثة احتجاهات وتحميؿ رصد الراهنة ف  لمدراسة الرئيسا الودؼ يتحدد
  ػالؿ مػفقػرا  الصػحؼ الورقيػة فػ  مصػر والعػالـ وسػيناريوهات المسػت بؿ  بحػوث فػ 

ادجنبيػةضوأوراؽ وبحػوث  ادكاديميػةالػدوريات  فػ  المنلػورة العمميػة الدراسػات عػرض
 إلػ  باإل ػافة والمحميػةضوورش العمػؿ التػ  انع ػدت مػؤ را الدوليػة والنػدوات المػؤتمرات
قواعد البيانات وف  الكتب المت صصة الصادرة بم تمػؼ توجواتوػا  ف  الموجودة الدراسات
 ومعارفوا.

البحثيػػة فػػ  السػػنوات دبػػرز التيػػارات  راجعةةة  سةةحية ونقديةةة وتوػػدؼ الدراسػػة إلػػ  
دوف الوقػػػػوؼ عمػػػػ  تااصػػػػيؿ تػػػػد ؿ فػػػػ  زوايػػػػا المو ػػػػوع أواإللػػػػكالية  ال مػػػػس الما ػػػػيةض

المطروحةضوتجاوز العرض السردو والتػاري   لمتوجػن البحثػ  ب ػدرالتركيز عمػ  إبػرازمالم  
والتػ  تعكػس أهميػة بحػوث التفير والتطور ف  هذا التياراتضوالتوقؼ عنػد أحػدث تطوراتوػا 

 صحؼ الورقية والمناهظ العممية واددوات البحثية المست دمة.قرا  ال

فػػػػقف الدراسػػػػة تسػػػػع  حستلػػػػراؼ التوجوػػػػات السػػػػائدة فػػػػ   ػػػػو  وفةةةةى ال حصةةةةمة 
مستجدات ثورة المعمومات واإلتصاؿ ولتوفير قاعدة معمومػات مسػتمدة مػف الرصػيد البحثػ  

فػػ  هػػذا الصػػدد ويتػػي  والمعرفػػ  المتػػراكـ بمػػا يسػػوـ فػػ  تػػوفير مػػادة بحثيػػة ثريػػة وحديثػػة 
 مست باًل. كاا توا وزيادة بحوث قرا  الصحؼ الورقية ف  العمما البحث تطوير إمكانية
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 وي كن صياغة أىداف الدراسة في ا يمى:

   رصػػػد أبػػػرز احتجاهػػػات والتيػػػارات البحثيػػػة السػػػائدة فػػػ  مجػػػاؿ بحػػػوث قػػػرا  الصػػػحؼ
 الورقيػػة )المصػػرية وادفري يػػة وادسػػيوية ودوؿ جنػػوب لػػرؽ أسػػيا وادمريكيػػة وادوربيػػة(

 وبياف أبرزأفكارها وتصوراتوا .

 . ت ديـ رؤية ن دية لمتراث العمم  العرب  وادجنب  ف  مجاؿ دراسات بحوث ال را 

 .اكتلاؼ المو وعات وال  ايا  واإللكاليات الت  تناولتوا هذا الدراسات 

 .التعرؼ عم   ادطر النظرية والاكرية والتصاميـ المنوجية المست دمة 

  ت ػػديـ رؤيػػػة مسػػت بمية تسػػػاعد عمػػ  سػػػد الثفػػرات فػػػ  اإلنتػػاج العممػػػ  وتطػػوير الجوػػػود
يف احسترلػػػاد بوػػػا فػػػ  الاتػػػرة البحثيػػػة وادكاديميػػػة واقتػػػراح أجنػػػدة بحثيػػػة يمكػػػف لمبػػػاحث

 الم بمة .

  ت ػػػديـ تصػػػور م تػػػرح لتطػػػوير أدا  المؤسسػػػات الصػػػحاية فػػػ   ػػػو  توجوػػػات بحػػػوث
 ال ارئية.

 : البحثية التساؤالت

 قػػرا   بحػػوث فػػ  البحثػػا واإللػػكاليات وال  ػػايا المطروحػػة مػػا مجػػاحت احهتمػػاـ
 الصحؼ الورقية ؟

 الدراسات؟ ما ادطر التظرية والنماذج الت  تناولتوا 

   الدراسػات هػذا إجػرا ات فػ  المسػت دمة البحثيػة والعينػات واددوات المنػاهظ هػ مػا 
 ؟. أهدافوا وتح يؽ كاا توا رفو فا ودورها

 ما أهـ النتائظ الت  توصمت إليوا هذا الدراسات؟ 

 مػف بوػا ا ػذت التػا والنظريػات الحديثػة لالتجاهػات الدراسػات هػذا متابعػة مػدو مػا 
 ؟ البحثية واددوات والمناهظ احهتماـ مجاحت حيث



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

78 
 
 

 التص يم ال نيجى:

 : الدراسة نول

 إلػ  الرصػد مرحمػة تتعػدو التػا الوصػاية الدراسػات مجموعػة إلػ  الدراسػة تنتمػ  
 تا ػ  والت  بحوث ال را  تناولت الت  والدراسات البحوث لنتائظ وتاسيرها الظاهرة تحميؿ
 تتناوؿ قرا  الصحؼ الورقية. الت  والبحوث لمدراسات م تماة اتجاهات وجود إل 

   ال ناىج ال ستحد ة:

 Meta   تحميةةل ال سةةتو  الثةةانى وتعتمػػد مػػف حيػػث المػػنوظ عمػػ  دراسػػات
Analysis هو أسموب منوج  يعتمد عم  المراجعة المنوجية التحميمية المنظمػة لمدراسػات و

حػوث قػرا  الصػحؼ الورقيػة والبحوث العممية العربية وادجنبيػة التػ  تػـ نلػرها فػ  مجػاؿ ب
ضوالذو يػدفو إلػ  قػرا ة ووصػؼ وتحميػؿ نتػائظ الدراسػات والبحػوث السػاب ة بصػورة متكاممػة 
فػػ  إطػػار الدراسػػة الكميػػة لمظػػاهرة اإلتصػػالية الحاليػػةضمما يسػػاعد عمػػ  اسػػت الص النتػػائظ 

 واست را  المؤلرات ال اصة بمو وع الدراسة.

لت يػػػيـ جوانػػػب ال صػػػور وال ػػػوة فػػػ  احتجاهػػػات  ال ةةةنيج النقةةةد وتسػػػت دـ الدراسػػػة 
الحديثػػة السػػائدة فػػ  هػػذا المجػػاؿ والتعػػرؼ عمػػ  مػػا اتا ػػت أو ا تماػػت عميػػن مػػف نتائظضكمػػا 

 توفر إطارًا منوجيا حوؿ المناهظ واددوات وادطر المعرفية المست دمة.

ا  لرصػػػد التيػػػارات البحثيػػػة والجوانػػػب المتعم ػػػة ب ػػػر  بةةةال نيج ال سةةةحىوتسػػػتعيف    
صػػػحؼ الورقيػػػة مػػػف منػػػاهظ وأدوات ونظريػػػات و يرهػػػا وترتيػػػب وتنظػػػيـ ادرا  والمعمومػػػات 
وادفكػػار المتعم ػػة بوػػذا التيػػارات بلػػكؿ عممػػ  مػػنظـ يسػػم  بتكػػويف رؤيػػة محػػددة عنواضوقػػد 

بػيف اتجاهػات توظيػؼ  الم ارنػة إطػار فػ  ال قةارن األسةموب عمػ ذلػؾ احعتمػاد يسػتمـز 
اادة ول ػػماف التوصػػؿ إلػػ  رصػػد النتػػائظ التػػ  تت ػػمنوا والتػػ  البحػػوث لت يػػيـ  تمػػؾ احسػػت

 تعكس احتجاهات السائدة ف  هذا الصدد.
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وبػػالر ـ مػػف أف الدراسػػة تسػػتمد أهميتوػػا مػػف كونوػػا مػػف الدراسػػات الرأسػػية إح أنوػػا 
 تعتمد عم  مستوييف هما:

لتػػػ  والػػػذو يوػػػتـ بمراجعػػػة ومسػػػ  اددبيػػػات العربيػػػة وادجنبيػػػة ا ال سةةةتو  األفقةةةى:
 أجريت حوؿ مو وع قرا  الصحؼ الورقية  الؿ الاترة المدروسة

 احعتماد عم  ن طة بحثية معينة والتو ؿ ف  دراستوا.ال ستو  الرأسى:

 ويمكف استعراض أبرز اإلجرا ات المتبعة فيما يم :

 .تحديد الملكمة البحثية وأهدافوا وجمو الدراسات ذات العالقة باإللكالية الراهنة 

  احهتمػػاـ بالدراسػػات التػػ  تعنػػ  بمراجعػػة التطػػورات الحديثػػة فػػ  مجػػاؿ  قػػرا  الصػػحؼ
لػػبن متكاممػػة عػػف   ػػر البحػػوث التػػ  تمػػت فػػ  مجػػاؿ معػػيف ومحاولػػة الورقيػػة لتػػوفير رؤيػػة 

 البحث. ا تيار أكثر البحوث صمة بمو وع

 وريات اسػػت داـ العديػػػد مػػػف الكممػػػات الماتاحيػػػة فػػػ  العديػػػد مػػػف قواعػػػد المعمومػػػات والػػػد
 ادكاديمية.

  حصػػر التػػراث العممػػ   العربػػ  وادجنبػػ  عينػػة التحميػػؿ ومراجعػػة العناصػػر ادساسػػية
 لمدراسات مف م دمة ونتائظ بحيث يتـ ت مينوا لمتيار الذو تنتم  إلين.

  تحديد الاترات الزمنية الت  تركز فيوا اإلنتاج العمم 

  ف ػا لممػدارس المصػرية وادفري يػة وادسػيوية التركيز عم  تجزئة التيار البحث   عينػة التحميػؿ و
ودوؿ جنوب لرؽ أسيا وادمريكية وادوربية واسػتعراض تطوراتػن لائػات رصػد أبػرز الدراسػات 

 .الت  تنتم  لكؿ فئة

  تصػػػػػنيؼ الدراسػػػػػات وتحميػػػػػؿ المعمومػػػػػات لمحػػػػػاور مثػػػػػؿ تجميػػػػػو الدراسػػػػػات ال اصػػػػػة
م ػػة بم ػػاييس قارئيػػة الصػػحؼ باحسػػت دامات بماردهػػا وبسػػمات ال ػػرا  عمػػ  حػػدة والمتع

 الورقية عم  حدة أ رو وبت ثرها عم  الصحؼ ادليكترونية وهكذا.
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  التحميػػػؿ الكمػػػ  والكياػػػ  لممعمومػػػات مػػػو عػػػدـ التركيػػػز عمػػػ  التااصػػػيؿ ال اصػػػة بكػػػؿ
دراسػػػة ب ػػػدر احهتمػػػاـ بالمو ػػػوع واإللػػػكالية والجوانػػػب المعرفيػػػة والمنوجيػػػة والنظريػػػة 

نن مػػف أفكػػار تلػػير لتحػػوحت فػػ  المػػنوظ أو الطري ػػة أو و الصػػة النتػػائظ ومػػا يت ػػم
 المنحن  البحث  المت صص.

 أداة ج ع البيانات:

ت ػػمنت اإللػػكاليات البحثيػػة المثػػارة اسةةت ارة تحميةةل  تمثمػػت أداة جمػػو البيانػػات فػػ 
فػػ  البحػػوث مو ػػو التحميػػؿ وادطػػر والمػػدا ؿ النظريػػة التػػ  تػػـ احسػػتعانة بوػػا والمنػػاهظ 

البػد  فػ   تطبيػؽ أسػموب تحميػؿ المسػتوو الثػان  عمػ حثية المسػت دمةضواعتمد واددوات الب
 التالية: فئات التحميلعممية التحميؿ بنا  عم  

 اإللكالية وال  ايا المت منة ف  بحوث قرا  الصحؼ الورقية -

 التصاميـ المنوجية      -         ادطر النظرية والاكرية المست دمة -

 مجتمو الدراسة )العينات( -       اددوات البحثية                     -

 أهـ النتائظ الت  تـ التوصؿ إليوا -

  جت ع الدراسة و صادرىا :

العممػا مػف بحػوث ودراسػات  اإلنتػاج يلػمؿ بحيػث الدراسػة مجتمػو تحديػد تػـ    
 ومؤلاػات منلػورة وكتبػاً  مت صصػة ودوريػات عمميػة مجػالت فػا عربيػة وأجنبيػة منلػورة

 أي ػاً  الدراسػة مجتمػو عممية استودفت مو وع الدراسة ف  الاترة المدروسةضوي ـ وأوراؽ
إلػ  مػؤتمرات ونػدوات محميػة  م دمػة بحثيػة مػف ماجسػتير ودكتػوراة وأوراؽ أكاديميػة رسػائؿ
 ودولية.

وقػػد سػػاعدت اإلمكانيػػات التػػ  تػػوفرت لمباحثػػة فػػ  تػػوفير كػػـ هائػػؿ مػػف البحػػوث   
اسػػػػات واددبيػػػػات ض وحسػػػػيما أف اإللػػػػكالية الحاليػػػػة حظيػػػػت بكثيػػػػر مػػػػف احهتمػػػػاـ فػػػػ  والدر 
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السػػػنوات ال ميمػػػة الما ػػػية سػػػوا  فػػػ  البحػػػوث الم دمػػػة أوعمػػػ  مسػػػتوو المػػػؤتمرات الدوليػػػة 
 وحم ات الن اش المونية والت  تـ الحصوؿ عم  معظموا مف قواعد البيانات ادليكترونية.

وا تيػار  مرتاػوض Impact Factor ة المحكمػة التػ  لوػاتـ ا تيار الدوريات العمميػو 
العينة الت  تتح ؽ فيوػا المعػايير المطموبػة وتح ػؽ الوػدؼ مػف الدراسػةض واسػتثنا  الدراسػات 
الت  ح ترتبط مبالرة ب هدافواضوكذلؾ الدراسات الت  حت دـ معمومات كاممػة عػف اإللػكالية 

ات التحميػػؿ كمػػا تػػـ احعتمػػاد عمػػ  قواعػػد البحثيػػة أو التصػػميـ المنوجػػ  أو  يرهػػا مػػف فئػػ
 البيانات كمصدر أساس  لجمو الدراسات احجنبية المنلورة وأهموا:

 www.sciencedirect.com 

 www.allacademic.com 
 http://onlinelibrary.wiley.com 
 http://journals.sagepub.com 
 infographics-www.elsevier.com/webshop 

 وتـ  الحصوؿ عم  الدراسات العربية مف مصادر عدة أهموا:
 بنؾ المعرفة المصرو http://www.ekb.eg/web/guest/login 
  جامعة ال اهرة –المجمة المصرية لبحوث اإلعالـ 
  جامعة ال اهرة –أو العاـ واإلعالـ مجمة الر 
  جامعة  ادهراـ الكندية –المجمة العربية لبحوث اإلعالـ واإلتصاؿ 
  جامعة ال اهرة –المجمة العممية لبحوث الصحافة 
 )المجمة العربية لتعالـ واإلتصاؿ )الجمعية السعودية لتعالـ واإلتصاؿ 
  جامعة ادزهر -مجمة البحوث اإلعالمية 
 ردنية ف  العمـو ادجتماعيةالمجمة اد 
 مجالت بحوث اإلعالـ المت صصة بتونس والجزائر والعراؽ 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/webshop-infographics
http://www.elsevier.com/webshop-infographics
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  الرسػػػػائؿ العمميػػػػة التػػػػ  تمػػػػت اجازتوػػػػا بكميػػػػة اإلعػػػػالـ جامعػػػػة ال ػػػػاهرة وكميػػػػة اإلعػػػػالـ
بجػػامعت  بنػػ  سػػويؼ وادزهػػر وأقسػػاـ اإلعػػالـ بكميػػات اآلداب بالجامعػػات المصػػربية 

 والعربية.

 إةار العينة :
 (1رقم )جدول 

 يوضح ت اصيل توزبع العينة  ال آحوبة وفقا لمبحوث والدراسات العربية واألجنبية حالل ال ترة ال دروسة

 
 

 البحوث
 والدراسات
عينة 
 التحميل

 البحوث العربية 

بحوث 
أجريت فى 
جنوب شرق 

 أسيا

 اإلج الى البحوث األجنبية

البحوث 
الت  
أجريت 
 ف  مصر
)المدرسة 
 المصرية(

الت   البحوث
أجريت ف  
المنط ة 
 ادفري ية

  المدرسة(
 ادفري ية(

البحوث الت  
أجريت ف  
المنط ة 
 ادسيوية
)المدرسة 
 ادسيوية(

 
 

ف  دوؿ الوند 
والصيف 
 وماليزيا

البحوث 
الت  

أجريت ف  
الوحيات 
المتحدة 
 ادمريكية

البحوث 
الت  

أجريت ف  
 أوربا

)المدرسة 
 ادوربية(

 

 52 11 15 3 53 3 56 

 تحميل دراسة واحدة غير عربية فى أفريقيالش ل ا 

فػػػ  اإلنتػػػاج العممػػػ  المنلػػػور فػػػ  الػػػدوريات العمميػػػة المحكمػػػة  العينةةةة إةةةةارتحػػػدد 
الصػػػػادرة بػػػػالمفتيف العربيػػػػة واإلنجميزيػػػػة وادوراؽ البحثيػػػػة الم دمػػػػة فػػػػ  المػػػػؤتمرات العمميػػػػة 
ورسػػػػائؿ الماجسػػػػتير والػػػػدكتوراا العربيػػػػة والمنلػػػػورة عبػػػػر المواقػػػػو ادليكترونيػػػػةض واعتمػػػػدت 

تيػػار نمػػاذج البحػػوث والدراسػػات والتػػ  تعنػػ  فػػ  ا العينةةة الع ديةةة الدراسػػة عمػػ  أسػػموب 
دنوػا  عينةة  يسةرةبقلكاليتواضويمكف النظر إليوا ف  ذات الوقت ومف منظػور   ػر كونوػا 

تيسر لديوا مف دراسات أستطاعت تجميعوػا ضادمػر الػذو  أتي  أو نتاج ت ص  الباحثة وما
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الورقيػػػة فػػػ   بم ت ػػاا حيمكػػػف الجػػـز ب نػػػن كػػػؿ ماكتػػب ونلػػػر حػػوؿ بحػػػوث قػػػرا  الصػػحؼ
 مصر والعالـ العرب  والفرب .

( 89ويو ػػػػػ  الجػػػػػدوؿ السػػػػػػابؽ تااصػػػػػيؿ توزيػػػػػو عينػػػػػػة التحميػػػػػؿ والتػػػػػ  لػػػػػػممت )
( دراسػػػػػة بنسػػػػػبة تصػػػػػؿ إلػػػػػ  62بحثُاودراسةضتصػػػػػدرتوا البحػػػػػوث ادمريكيػػػػػة بواقػػػػػو بواقػػػػػو )

% مف إجمال  العينة المآ وذة ض تمتوا فػ  الترتيػب الثػان  البحػوث التػ  أجريػت فػ  63.6
% ضثػػػـ البحػػػوث التػػػ  أجريػػػت فػػػ  أسػػػيا فػػػ  دوؿ) 62.0( دراسػػػة بنسػػػبة 64صػػػر بواقػػػو)م

( بحثػػػًا 18الكويػػت وادردف وفمسػػػطيف والعػػػراؽ والبحػػػريف والػػػيمف وادمػػػارات وعمػػػاف( بواقػػػو)
 مػػف  ػػػمنوا( بحثػػُا 05%ض ثػػـ فػػ  الترتيػػب الرابػػو البحػػوث ادفري يػػة بواقػػو )61.6بنسػػبة 

%ضثػـ الدراسػات التػ  أجريػت فػ  جنػوب 04.2ا بنسػبةدراسة  ير عربية أجريت فػ  أو نػد
( دراسػػػػات لكػػػػؿ منومػػػػا 2لػػػػرؽ أسػػػػيا)الوند وماليزيػػػػا(ض واوربػػػػا )انجمتػػػػرا وفرنسػػػػا ( بواقػػػػو )

 %.1.2بنسبة

 : الز نى اإلةار
 (5جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة البحوث العربية واألجنبية التى ش متيا الدراسة حالل ال ترة ال دروسة 

 اإلج الى 5114 5113 5112 5111 5113 5115 الصح يةال دارس 

 64 6 5 4 0 5 3 المدرسة المصرية
 05 --- 0 2 6 0 2 المدرسة ادفري ية
 02 --- 0 2 2 2 4 المدرسة ادسيوية

 2 --- --- 0 --- --- 6 مدرسة جنوب لرؽ أسيا
 62 0 0 2 2 2 3 المدرسة ادمريكية
 2 0 - 0 0 - -- المدرسة ادوربية

 23 5 2 61 02 02 62 اإلجمال 
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لمدراسة ف  ا تيار نماذج لبحوث قرا  الصحؼ الورقية العربية  الزمنية الاترة تتحدد
 التوجن مو اتااقاً  (6102( حت  وقتنا الحال  )6106عاـ) مف وادجنبية ف  الاترة

 لالتجاهات وا حة برؤية ال روج بودؼ وأهدافن البحث لملكمة الحديث العالما
 . إزا ها المست بمية الرؤو وطرح البحث مجاؿ ف  المعاصرة

ورأت الباحثة أف تتبو رصد ادبحاث قبؿ تمؾ الاترة ربما لـ يكف مجديًا لتفير 
لكاليتوا البحثية  الؿ ال مس سنوات الما يةض ف اَل عف أنن ربما  مالم  الظاهرة وا 
حتعادؿ ادوراؽ الم دمة ف  السنوات ال ميمة الما ية ماتـ ت ديمن مف قبؿ بالر ـ مف تزايد 

اإللكالية نتيجة سوولة است داـ أدوات الت نية الحديثة الت  لودتوا  احنلفاؿ البحث  بوذا
  لية التطور ف  قارئية الصحؼ الورقية ف  مصر والعالـ العرب  وادجنب . 

بواقػػو  (6106ويت ػػ  مػػف بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ تركػػز عينػػة التحميػػؿ فػػ  عػػاـ )
 (20( بواقػػػو )6104)%ضثػػػـ الدراسػػػات التػػػ  أجريػػػت  ػػػالؿ عػػػاـ20.4( بحثػػػُا بنسػػػبة 62)

( 17( بواقػو )6102%ض ثـ ف  الترتيب الثالث التػ  أجريػت  ػالؿ عػاـ)66.4بحثًا بنسبة 
%ضثػـ فػ  05.2دراسػة بنسػبة  (02( بواقػو )6105%ض ثـ  ػالؿ عػاـ )03.0دراسة بنسبة

 ات بنسػػػبة حػػػػػػ( دراس2( بواقػػػو)6102الترتيػػػب اد يػػػر البحػػػوث التػػػ  أجريػػػت  ػػػالؿ عػػػاـ)
 %.2.2تتعدو 

 قسيم الدراسة:ت

 تـ ت سيـ الدراسة لمحاور عدة وف ا دهدافوا إل :

البحثية المعاصرة ف  مجاؿ بحوث ودراسات قرا  الصحؼ  احتجاهاتال حور األول: 
 الورقية

 أوال: االتجاىات البحثية العربية:

 المدرسة المصرية -1

 المدرسة ادفري ية -2
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 المدرسة ادسيوية -3

 جنوب شرق أسياثانيا: االتجاىات البحثية فى 

 ثالثا: االتجاىات البحثية الغربية:

 المدرسة ادمريكية -1

 المدرسة ادوربية -2

 التحميؿ الن دو والم ارف لدراسات قارئية الصحؼ الورقية ال حور الثانى:

 استلراؼ المست بؿ ف  دراسات وبحوث ال ارئية ال حور الثالث:

سسات الصحاية ف   و  توجوات ت ديـ تصور م ترح لتطوير أدا  المؤ  ال حور الرابع:
 بحوث ال ارئية

 

 نتائج الدراسة:

ال حور األول: االتجاىات البحثية ال عاصرة فى  جال بحوث ودراسات قراء الصحف 
 -الورقية:

اهتمت الدراسة بمراجعة احتجاهات البحثية المعاصرة ف  مجاؿ بحوث قرا  
 أف ية عم  النحو التال :الصحؼ الورقية وتـ بداية عر وا وتحميموا بصورة 

 -أوال :االتجاىات البحثية العربية :

 ال درسة ال صرية : (1)

بالبحػػث عػػف تػػ ثير المواقػػو ادليكترونيػػة  (5114)فاة ةةة حسةةن اهتمػػت دراسػػة   
باسػت داـ  المصرية عم  قارئية الصحؼ المطبوعة فػ  مصػر ودوافػو التعػرض لػدو ال ػرا 

 داـ اسػػتمارة اسػػتبياف  اصةضوتوصػػمت إلػػ  أف تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة باسػػت المػػنوظ المسػػح ض
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اسػػت داـ اللػػكؿ الرقمػػ  الجديػػد فػػ  صػػناعة الصػػحافة قػػد أحػػدث ثػػورة ح ي يػػة وترتػػب عمػػ  
هػػػذا التطػػػور ان اػػػاض عػػػدد قػػػرا  معظػػػـ الصػػػحؼ الكبػػػرو وان اػػػاض الدافعيػػػة لمتعػػػػرض 

دينةا )وأوصت ب رورة احهتماـ بتطػوير إنتػاج الصػحؼ الت ميديػة المطبوعةضوسػعت دراسػة 
إلػػ  قيػػاس تعػػرض ال ػػرا  لمصػػحؼ ال اصػػة وعالقتػػن ب ارئيػػة الصػػحؼ ( 5114دسةةوقى 

ال وميػػػػػػة فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ متفيػػػػػػرات الدراسػػػػػػة الوسيطةضواسػػػػػػتندت عمػػػػػػ  مػػػػػػد م  احسػػػػػػت دامات 
واإللباعات واحست دامات والت ثيراتضباحعتمػاد مػنوظ المسػ  و أسػموب الم ارنػة المنوحيػة 

ضو مصػت إلػ  عػدة نتػائظ أهموػا أف صػناعة الصػحؼ  بالتطبيؽ عمػ  إقمػيـ ال ػاهرة الكبػرو
الورقية تػت مص فػ  العػالـ كمػن وانويارهػا فػ  مصػرضوأف التوزيػو الكمػ  لمصػحؼ فػ  مصػر 

ألؼ نس ة فيما عدا يوم  الجمعػة والسػبت بسػبب ادعػداد ادسػبوعية  511حيتعدو  6102عاـ 
 واد بار. لألهرـا

وامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػ  قػػػرا ة الصػػػحؼ الع (5113)  ح ةةةود ع ي ةةةى وتناولػػػت دراسػػػة  
المصػػػرية المطبوعػػػة لػػػدو اللػػػباب الجػػػامع  مػػػف  ػػػالؿ رصػػػد  العوامػػػؿ المونيػػػة والت نيػػػة 
والديموجرافية والت  يمكف أف تػؤثر فػ  قارئيػة الصػحؼ المطبوعػة فػ  مصػربالتطبيؽ عمػ  
عينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف طػػػػػػػػالب جامعػػػػػػػػة أسػػػػػػػػواف باسػػػػػػػػت داـ مػػػػػػػػد ؿ احسػػػػػػػػت دامات واإللػػػػػػػػباعات 

نتػػػائظ الدراسػػػة أف اسػػػت داـ اإلنترنػػػت لػػػيس مرتبطػػػًا ب صائصػػػن  بلػػػكؿ  المتح  ػػػةضوأظورت
قػوو فونػػاؾ عالقػػة دالػػة تايػػد بػػ ف أسػػباب اسػػت داـ اإلنترنػػت لممواقػػو التػػ  تػػدار مػػف ال ػػارج 

)عبةدالحالق إبةراىيم المتابو لوا ب نوا تلبو حاجاتنضكما انلػفمت دراسػة  ارئه  احساس ال
بػػػػالتعرؼ عمػػػػ  اتجاهػػػػات ال ػػػػرا  نحوقارئيػػػػة الم ػػػػاميف الصػػػػحية فػػػػ  الصػػػػحؼ  (5113

الورقيػػػة وادليكترونيػػػة باسػػػت داـ مػػػنوظ المسػػػ  اإلعالمػػػ  وبػػػالتطبيؽ عمػػػ  عينػػػة  اللػػػباب 
الجامع ضو مصػػػػت إلػػػػ   ػػػػعؼ قارئيػػػػة لػػػػباب الجامعػػػػة لمصػػػػحؼ الورقيػػػػة عمػػػػ  العمػػػػـو 

أف هنػاؾ ان اا ػًا ممحوظػًا لػ  ( إ5113)عبير القاضةى والصحية بوجن  اص. وألارت 
ف  قارئية الصحؼ الورقية نتيجػة لتراجػو أعػداد قرائوػاضوأف الػدوؿ الفربيػة أي ػا عانػت مػف 
ان اػػػاض التوزيػػػو عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ الصػػػحؼ البريطانيػػػة المطبوعػػػة أ م ػػػت أبوابوػػػا فػػػ  

 ولكػػنوـ يوازنػػوف بػػيف الػػديجيتاؿ والمطبػػوع ويعترفػػوف ب هميػػة التطػػورض ولكػػف 6102مػػارس 
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تػزاؿ تعمػؿ بادسػاليب  ألػؼ نسػ ة ف ػط وح 041وصؿ توزيػو ادهػراـ مػثال إلػ   ف  مصر
لػػذلؾ فػػقف عصػػر المطبػػوع أولػػؾ عمػػ  احنتوػػا  والصػػحؼ الفربيػػة ادركػػت ذلػػؾ  الت ميديػػةض
 مف قبؿ.

بػػالتعرؼ عمػػ  اآلليػػات التػػ  تػػؤدو حرتاػػاع  (5113)أح ةةد سةةيد واهتمػػت دراسػػة  
اعتمػػػػػػػدت عمػػػػػػػ  المػػػػػػػنوظ المسػػػػػػػح  باسػػػػػػػت داـ أداة معػػػػػػػدحت قارئيػػػػػػػة الصػػػػػػػحؼ الورقيةضو 

احستبيافضوتوصػػػمت لعػػػدة نتػػػائظ أبرزهػػػا وجػػػود مجموعػػػة مػػػف اآلليػػػات  تػػػؤدو إلػػػ  توزيػػػو 
الصػػػحؼ المصػػػرية وارتاػػػاع معػػػدحت قارئيتوػػػا كانفمػػػاس الصػػػحؼ وتعم وػػػا فػػػ  معالجػػػة 
ملػػػػػكالت المجتمػػػػػو ومراعػػػػػاة ال ػػػػػيـ المونيػػػػػة وتطػػػػػوير طػػػػػرؽ وأسػػػػػاليب الكتابػػػػػة الصػػػػػحاية 

 احعتماد عم  ادسموب احنلائ  ف  طرح ملكالت ال را  ف  الصحؼ المصرية.و 

البحػػػث فػػػ  سػػػبؿ قارئيػػػة الصػػػحؼ  (5112)سةةةيير عث ةةةان واسػػػتودفت دراسػػػة   
الورقية والعمؿ عم  جذب قرا  الصحؼ صفار السف لمواجوة ظػاهرة معػدؿ ال ارئيػة عمػ  

اكػػاة انجػػذاب اللػػباب لمصػػحافة المػػدو الطويؿضوذلػػؾ بمحاولػػة فوػػـ طبيعػػة اهتمامػػاتوـ ومح
ادليكترونيػػػػة وسػػػػع  كػػػػؿ صػػػػحياة لتطػػػػوير نسػػػػ توا ادليكترونيػػػػة وصػػػػاحتوا عمػػػػ  مواقػػػػو 
التواصػػػؿ احجتماع ضو مصػػػت الدراسػػػػة إلػػػ  ارتاػػػػاع نسػػػبة ال ارئيػػػة لػػػػدو قػػػرا   الصػػػػحؼ 
الورقيػػػػة لوجػػػػود عامػػػػؿ العػػػػادة لػػػػػدو المػػػػواطف المصػػػػرو وأف السياسػػػػة التحريريػػػػةه  أهػػػػػـ 

 موور ل ارئية صحياة عف  يرها.تا يالت الج

التعػػػػرؼ عمػػػػ  اتجاهػػػػات جموػػػػور قػػػػرا   (5112)عمةةةةى السةةةةيد وحاولػػػػت دراسػػػػة  
الصػػػحؼ الورقيػػػة نحػػػو الصػػػحافة الجديػػػدة وقيػػػاس التفيػػػرات التػػػ  تصػػػاحبوا و مصػػػت إلػػػ  
وجود عوامؿ عدة ورا   عؼ قارئية الصحؼ المطبوعػة أهموػا اإلمكانيػات المتعػددة التػ  

)ع ةاد الةدين جةابر ليكترونية لجموور مسػت دميواضبينما تناولػت دراسػة تتيحوا الصحافة اد
سبؿ زيادة قارئية اد بار المحمية ف  الصحؼ الورقية واسػتاادة الصػحؼ الورقيػة  (5112

الت ميديػػة مػػف امكانيػػات الصػػحؼ ادليكترونيةضباسػػت داـ المػػنوظ المسػػح  وأوصػػت ب ػػرورة  
ا المونػػػػػ  وتحمػػػػػيال لالنسػػػػػحاب الكبيػػػػػر مػػػػػف مراجعػػػػػة  وتحميػػػػػؿ الصػػػػػحؼ الورقيػػػػػة ددائوػػػػػ
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الجموورواتجاهػػن نحػػو لػػبكات التواصػػؿ احجتماع ضحيػػث يسػػتطيو كػػؿ لػػ ص طػػرح رأيػػن 
 واتجاهاتن الت  يتبناها وهذا ماحت دمن الصحؼ الورقية.

إلػػػػ  قيػػػػاس قارئيػػػػة الجاليػػػػات المصػػػػرية  (5112) ح ةةةةود سةةةةيد وسػػػػعت دراسػػػػة   
الورقيػػػػػة وال نػػػػػوات اإل باريػػػػػة فػػػػػ  إمػػػػػدادهـ لمصػػػػػحؼ الورقيػػػػػة والم ارنػػػػػة بػػػػػيف الصػػػػػحؼ 

بالمعمومػػػػات حػػػػوؿ ادحػػػػداث السياسػػػػية فػػػػ  مصػػػػرض باحعتمػػػػاد عمػػػػ  ادسػػػػموب الم ػػػػارف 
ضوتوصمت لعدة نتائظ أبرزهػا مجػ   الصػحؼ الورقيػة فػ  ترتيػب متػدن  كمصػدر لأل بػار 

ديكترونيػة وادحداث السياسية الت  يعتمد عميوا أفػراد الجاليػة المصػرية م ارنػة بالمصػادر ا
فاهتمػػت برصػػد اتجاهػػات ال ػػرا  نحػػو قارئيػػة   (5112)أ يةةرة البربةةر  الجديػػدة. أمػػا دراسػػة 

الصػػحؼ الورقيػػة وت يػػيـ المنظػػور اح القػػ  لمم ػػاميف الػػواردة بوػػا ضواسػػتندت إلػػ  مػػد ؿ 
احسػت دامات واحلػػباعاتضو رجت بنتػػائظ هامػة أبرزهػػا أف الر بػػة فػ  التوزيػػو وزيػػادة قػػرا  

ورقيػػة واحقبػػاؿ عميوػػا أدت إلػػ  ان اػػاض المعػػايير اد القيػػة وبالتػػال  ان اػػاض الصػػحؼ ال
الث ػػػػة واقبػػػػاؿ الجموػػػػور عمػػػػ  ال را ةضممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػ  ت ػػػػدـ الػػػػدوافو الماديػػػػة والناعيػػػػة لػػػػدو 
المؤسسات م ابػؿ المعػايير المونيػة ومواثيػؽ اللػرؼ الصػحا ضادمر الػذو انعكػس بالسػمب 

 عم  أرقاـ توزيو الصحؼ.

التعػػرؼ عمػػ  مبػػررات عػػزوؼ ادفػػراد   (5111) فاة ةةة نبيةةل واسػػتودفت دراسػػة 
عػػف قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة فػػ  مصػػر واحنجػػذاب تجػػاا الصػػحؼ ادليكترونيػػة كبػػديؿ لوػػا 
ل ػػا  ال ػػو  عمػػ  مػػدو اتاػػاؽ أولويػػات الصػػحؼ  ادليكترونيػػة مػػو اهتمامػػات الصػػحؼ  وا 

ؿ مسػتوييف همػا مسػ  محتػوو الوسػيمة المطبوعةض است دمت الباحثة منوظ المس  مف  ػال
اإلعالمية ومسػ  جموػور الوسػيمة اإلعالميةضباسػت داـ صػحياة اسػتبياف طب ػت عمػ  عينػة 
مػػف اللػػباب لدراسػػة السػػمات الديموجرافيػػة لمسػػت دم  الصػػحؼ ادليكترونيػػة مػػف اللػػباب 

عػف ومعرفة أهـ ال  ايا الت  توموـضوتوصمت إلػ  ا ػتالؼ سػمات قػرا  الصػحؼ الورقيػة 
 ادليكترونية بما يتاؽ ةسمات كؿ وسيمة.
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أف هنػػػاؾ عزوفػػًا وا ػػػحًا عػػف قػػػرا ة  (5113) نةةةى عبةةةد الوىةةاب  وكلػػات دراسػػة
تحػػاوؿ اقنػػاع ادفػػراد  6100الصػػحؼ الورقيػػة مػػف جانػػب ادفرادضفالصػػحؼ بعػػد ثػػورة ينػػاير 

أنوػػا تتحػػدث بمسػػانوـ وتعبػػرعف احتياجػػاتوـ وليسػػت مجػػرد صػػحؼ تعمػػؿ لصػػال  انتمػػا ات 
 سياسػػػػية أوتوجوػػػػات أيديولوجيػػػػةضوان ااض أرقػػػػاـ توزيػػػػو الصػػػػحؼ الورقيػػػػة نتيجػػػػة لمتابعػػػػة
ال نػػػػػػوات الا ػػػػػػائية واحقبػػػػػػاؿ عمػػػػػػ  الصػػػػػػحؼ ادليكترونيػػػػػػة وارتاػػػػػػاع أسػػػػػػعار الصػػػػػػحؼ 

رصػػد وتحميػػؿ وت يػػيـ قارئيػػة الصػػحؼ  (5113 ح ةةد حبيةةب  واسػػتودفت دراسػػة ).الورقيػػة
الورقيػػػػة فػػػػ  مصػػػػر  ػػػػالؿ فتػػػػرة زمنيػػػػة معينػػػػة وتحميػػػػؿ اتجاهػػػػات  ال ػػػػرا  وال ػػػػائميف عمػػػػ  

ينػػة مػػف ال ػػرا  فػػ  محافظػػات ال ػػاهرة الصػػحؼ تجػػاا الصػػحؼ المطبوعةضلػػممت الدراسػػة ع
واللػػػػرقية واإلسػػػػكندرية وسػػػػوهاجضوأظورت نتػػػػائظ أهموػػػػا التاػػػػوؽ الممحػػػػوظ لتعػػػػرض ال ػػػػرا  

 حست داـ اإلنترنت م ارنة باست داـ الصحؼ المطبوعة.

البحػػث عػػف قارئيػػة المحتػػوو احقتصػػادو ( 5113) ظيةةر بسةةيونى  وسػػعت دراسػػة
  تسػػػػاؤؿ رئيسػػػػ  هػػػػو كيػػػػؼ ي ػػػػرأ المػػػػواطف فػػػػ  الصػػػػحؼ الورقيػػػػة فػػػػ  مصػػػػرواإلجابة عمػػػػ

المصػػػرو المحتػػػوو احقتصػػػادو الػػػذو ت دمػػػن الصػػػحؼ المطبوعةضباسػػػت داـ مػػػنوظ المسػػػ  
اإلعالم ضوتوصػػػمت ل ػػػعؼ قارئيػػػػة ادفػػػراد لممحتػػػوو احقتصػػػػادو فػػػ  الصػػػحؼ الورقيػػػػة 
والػػذو جػػا  بترتيػػب متػػدن  م ارنػػة بالم ػػاميف اد ػػرو يالصػػحؼ الورقيػػة المصػػريةضبينما 

اسػػػت دامات اللػػػباب الجػػػامع  لمصػػػحافة الورقيػػػة ( 5113)ريةةةم عنةةةوسدفت دراسػػػة اسػػػتو
واحلػػػباعات المتح  ةضوالعالقػػػػة بينوػػػػا وبػػػػيف اسػػػػت داماتوـ لمصػػػػحافة ادليكترونيةضاعتمػػػػدت 
الدراسػػػة عمػػػ  مػػػد ؿ احسػػػت دامات واحلػػػباعات المتح  ػػػة وتوصػػػمت ل ػػػعؼ احلػػػباعات 

 ية لدو ادفراد م ارنة بالصحؼ ادليكترونية.المعرفية والناعية والتعودية لمصحؼ الورق

بالكلػػػػػؼ عػػػػػف قارئيػػػػػة  الم ػػػػػاميف  (5115سةةةةة اح  ح ةةةةةد واهتمػػػػػت دراسػػػػػة ) 
اإلعالمية الما مة لدو قرا  الصحؼ فػ  مصػر والتعػرؼ عمػ  مجموعػة العوامػؿ المػؤثرة 
فػػ  ذلػػؾ ضمػػف  ػػالؿ رصػػد أنمػػاط تعػػرض قػػرا  الصػػحؼ لوػػذا الم ػػاميف عمػػ  صػػاحاتوا 

مػػاموـ بوػػا باسػػت داـ مػػنوظ البحػػث  بواسػػطة صػػحياة است صػػا  تػػـ تطبي وػػا ومسػػتويات اهت
عمػػػ  محػػػافظت  ال ػػػاهرة والجيزةضوتمثمػػػت دوافػػػو تا ػػػيؿ المبحػػػوثيف ل ارئيػػػة الصػػػحؼ فػػػ  
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ت ديموا لتفطية لاممة لألحػداث الدا ميػة وال ارجيػة وكػذلؾ كونوػا ادكثػر اهتمامػًا بملػاكؿ 
قارئية صاحة الرأو ف  الصحؼ الورقية فػ   (5115) ح د رشاد وتناولت دراسة  ال را ض

ان ااض قارئية صاحات الرأو وأعمدة الكتػاب والم ػاحت احفتتاحيػة مصرضو رجت بنتائظ تؤكد 
 الم تماة. والتحميمية والن دية ف  الصحؼ الورقية

وركزت بعض الدراسات عم  دوافػو عػزوؼ الجموػور النػوع  عػف قػرا ة الصػحؼ  
وربػػط هػذا الػػدوافو واحلػػباعات الاعميػة بالعديػػد مػػف   (5115 ةةؤ ن عبةةد الح يةةد  الورقيػة)

المتفيرات الوامة المؤثرة عميوا وذلؾ فػ  اطػار اجتمػاع  وث ػاف   ػاصضومف أهػـ نتائجوػا 
 ػػػعؼ اإللػػػباعات المتح  ػػػة مػػػف الصػػػحؼ الورقيػػػة ومواجوتوػػػا لمنافسػػػة قويػػػة فػػػ  الوقػػػت 

فوػػػ  أكثػػػر حرصػػػا اآلف عمػػػ  معرفػػػة الحا ػػػر مػػػف وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ادليكترونيػػػةضوبالتال  
جموورهاضوحي صػػػد بػػػالجموور هنػػػا حجمػػػن ف ػػػط ولكػػػف  صائصػػػن وأذواقػػػن وعػػػادات ال ػػػرا ة 
لدينضبؿ قد يصؿ ادمر إل  التعرؼ عمػ  نوعيػة الصػاحات ادكثػر تا ػياًل والتػ  يحػرص 

   بلكؿ  اص عم  قرا توا.

 داـ اللػػباب البحػػث عػػف دوافػػو اسػػت (5115)سةةا ية أبةةو النصةةرواسػػتودفت دراسػػة 
عبةةةد الجػػػامع  لػػػبعض الصػػػحؼ  واحلػػػباعات المتح  ػػػة منوػػػا ضفػػػ  حػػػيف رصػػػدت دراسػػػة)

أنمػػاط تعػػرض طػػالب كميػػة اإلعػػالـ بجامعػػة اليرمػػوؾ لمصػػحؼ  ( 5115الةةرحيم درويةةش
 واهتمػػت دراسػػة اليوميػػة ادردنيػػة الصػػادرة بالمفػػة العربيػػة م ارنػػة بمواقعوػػا عمػػ  اإلنترنػػتض

ب يػػػػاس قارئيػػػػة الصػػػػحؼ الورقيػػػػة وادليكترونيػػػػة العربيػػػػة  (5115)كري ةةةةة عبةةةةد المةيةةةةف
برصػد ( 5115)شةيرين كةدوانى بينمػا انلػفمت دراسػة  ،بالتطبيؽ عم  عينة مػف الجموػور

العالقة بيف قارئية الصحؼ الورقية ف  مصر لدو ال را  ومصػداقيتوا لػديوـ م ارنػة بػدوافو 
ة اإلنترنػػػت كوسػػػيمة اتصػػػاؿ اسػػػت داـ الجموػػػور لمصػػػحؼ ادليكترونيػػػة الجديػػػدة عبػػػر لػػػبك

) شةي اء حديثة باحعتماد عم  مد ؿ احست دامات و احلباعات المتح  ةضوحاولت دراسػة
البحػث فػ  قارئيػة اللػباب الجػامع  دبػواب محػددة فػ  الجريػدة المصػرية  (5115شةبايك 

قيػاس قارئيػة الجموػور لمصػحؼ الورقيػة  (5115ية  صة ى آ) اليوميةضواستودفت دراسة 
ليكترونية العربية وقيػاس عالقػة ال ارئيػة بمعالجػة واقػو ادقبػاط نة بالمواقو اإل بارية اإلم ار 
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 فػػػػ  مصػػػػرضاعتمدت عمػػػػ  مػػػػنوظ المسػػػػ  اإلعالمػػػػ  باسػػػػتحداـ م ػػػػاييس ال ػػػػرا ة اليوميػػػػةض
 وأوصت ب رورة احهتماـ بالم اميف الصحاية الم دمة بالصحؼ المصرية الورقية.

 ال درسة األفريقية: (2)

التعػرؼ عمػ  قارئيػة الصػحؼ الورقيػة   (5113)حنان بوبيةان ت دراسة استودف   
لػػدو طػػالب الجامعػػة بػػالتطبيؽ عمػػ  طػػالب بعػػض  الميبيػػة فػػ  عصػػر الوسػػائط المتعػػددة

الجامعػػات الحكوميػػة الميبيػػة ضاسػػت دمت اسػػتمارة اسػػتبياف أعػػدت  صيصػػًا لمدراسةضوكلػػات 
طبوعػػػػة  الميبيػػػػةضت ت  فػػػػ  عػػػػف وجػػػػود عػػػػدة أسػػػػباب ت ػػػػؼ ورا  عػػػػدـ  قارئيػػػػة الصػػػػحؼ الم

م ػػدمتوا عػػدـ وجػػود فػػراغ  لػػدو ادفػػراد وعػػدـ احرتبػػاط واحنتظػػاـ فػػ  قػػرا ة صػػحؼ بعينوػػا 
 واحكتاا  بمتابعة ادحداث إليكترونيا وعدـ الث ة فيوا بسبب أنماط الممكية الم تماة.

بػػػالتعرؼ عمػػػ  اسػػػت داـ أسػػػاتذة جامعػػػة ( 5112)قةةةادر  عةةةدنان واهتمػػػت دراسػػػة  
بػػالجزائر لمصػػحؼ الورقيػػة وادليكترونيػػة باسػػت داـ مػػد ؿ احسػػت دامات واإللػػباعات ورقمػػة 

المتح  ػػػة و مصػػػت إلػػػ  ارتاػػػاع قارئيػػػة الن بػػػة لمصػػػحؼ  ادليكترونيػػػة م ارنػػػة بالصػػػحؼ 
 الورقية و عؼ اإللباعات المعرفية والوجدانية والسموكية المتح  ة.أما دراسة

دور التكنولوجيػػا الحديثػػة لمطباعػػة  فتناولػػت البحػػث عػػف( 5112)جةةورديم  ميكةةة 
فػػػ  تطػػػوير الصػػػحافة الورقيػػػة والمكتوبػػػة فػػػ  الجزائػػػر وتػػػ ثير ذلػػػؾ عمػػػ  ارتاػػػاع معػػػدحت 

و مصت  لنتائظ أهموا  نمو وزيادة قدرات الصحؼ الورقية الجزائريػة مػف الناحيػة  ال ارئيةض
ميف الػػواردة بوػػا الطباعيػػة واإل راجيػػة والتػػ  أدت إلػػ  زيػػادة قارئيػػة الجموػػور لػػبعض الم ػػا

 بلكؿ يعكس اهتماماتن واحتياجاتن اإلعالمية.

برصػػد واقػػو إعػػادة تلػػكيؿ جموػػور  (5112)ح ةةوش عبةةد الةةرازق وانلػػفمت دراسػػة 
الصحافة المكتوبة فػ  الجزائػر مػف  ػالؿ دراسػة عمػ  عينػة مػف قػرا  الصػحؼ باصػدارتوا 

  إحػداث تفييػرات جوهريػة الورقية وادليكترونيةضو مصت إل  الت كيد عم  دور اإلنترنػت فػ
)ىالةةةو بةةةن عمةةةى عمػػػ  لػػػكؿ وم ػػػموف الصػػػحافة المكتوبػػػةضبينما سػػػعت دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

إلػػ  رصػػد تنػػوع الػػرؤو والجػػدؿ حػػوؿ مسػػت بؿ ( 5112( و)نصةةر الةةدين العياضةةى 5112
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الصػػحافة الورقيػػة فػػ  ظػػؿ تنػػام  الصػػحافة ادليكترونيػػة وتطػػور وسػػائؿ احتصػػاؿ الحديثػػة 
 اللبابضوف  ظؿ التطور التكنولوج  السريو.ومدو تااعموا مو فئة 

إلػػ  قيػػاس قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة فػػ  ( 5112) نجةةى الحضةةراو  وسػعت دراسػػة 
تػػونس لمتعػػرؼ عمػػ  اتجاهػػات ال ػػرا  نحػػو مسػػارات تلػػكيؿ التعػػديؿ الػػذات  فػػ  الصػػحافة 
المكتوبػػة فػػ  تونسضباسػػت داـ مػػنوظ المسػػ  اإلعالمػػ  وكلػػات عػػف  ػػرورة النظػػر إليوػػا 

 أكثر اتصاًح بالسمطة السياسية وأكثر اناصاًح عف الحراؾ احجتماع ضبينما كونن

رصد مالم  التااعميػة فػ  الصػحؼ والمواقػو )5112)سييمى ال ية حاولت دراسة 
اإل بارية الجزائرية مف  ػالؿ التعػرؼ عمػ  حجػـ قارئيػة الجموورلواضبػالتطبيؽ عمػ  بعػض 

 ر.طالب الجامعات الحكومية وال اصة بالجزائ

( بػالتعرؼ عمػ  مبػررات عػزوؼ ال ػرا  عػف 5111فتحية أوىايبة واهتمت دراسػة )
الكلػؼ عػف  (5111) ح ةد ال ةاتح التعرض لمصحؼ الجزائريػة اليوميةضواسػتودفت دراسػة

اسػػػػت دامات الن بػػػػة لمصػػػػحافة ادليكترونيػػػػة وانعكاسػػػػاتوا عمػػػػ  قارئيػػػػة  الصػػػػحؼ الورقيػػػػة 
 .الجزائرية

(  اتجاهػات تحػوؿ  جموػور ال ػرا  فػ  5113حسةن )ست البنةات ورصدت دراسة 
السوداف عف قرا ة الصحؼ الورقية السودانية إل  ادليكترونية ومبػررات عػدـ التعرضضفػ  

اتجاهػػػات اللػػػباب العربػػػ  نحػػػو الصػػػحافة   (5115) ةةةةالل العةةةزاو حػػػيف تناولػػػت دراسػػػة
ادليكترونيػة لػـ ادليكترونية وعالقتوا بالصحؼ الورقيةضوتوصػمت إلػ  أف ظوػور الصػحافة 

يػػػػؤد إلػػػػ  إلفػػػػا  نظيرتوػػػػا الورقيػػػػةضولكنوا قمصػػػػت إلػػػػ  حػػػػد كبيػػػػر مػػػػف جموػػػػور الصػػػػحافة 
الوقػػػوؼ عمػػػ    (5115)عبةةةد العزيةةةز بةةةن ضةةةيف ا  الورقيػػػةضف  حػػػيف اسػػػتودفت دراسػػػة 

قارئيػػة النصػػوص اإلعالميػػة ادليكترونيػػة وتوصػػمت إلػػ  أف الصػػحافة ادليكترونيػػة حيمكػػف 
 رقية بؿ ستكوف عاماًل مساعدًا ف  تطوير الصحؼ الورقية.أف تمف  الصحافة الو 

 Alowo) وهػػػ  دراسػػػة ولػػػممت العينػػػة المػػػآ وذة دراسػػػة واحػػػدة أفري يػػػة  يػػػر عربيػػػة
Maryhan.2012)    استودفت البحث عف تػ ثير اد بػار الػواردة فػ  ادجنػدة الصػحاية عمػ



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

888 
 

 

بعػض الصػحؼ الورقيػة التػ  مستوو ال را ة لدو ادفػرادضمف  ػالؿ تحميػؿ الصػاحة ادولػ  مػف 
تتمتػػو بػػ عم  نسػػبة قارئيػػة  فػػ  أو نػػداضوذلؾ لتحديػػد  صػػائص اد بػػار التػػ  وردت إلػػ  معظػـػ 
قػػػػػرا  الصػػػػػحؼ ضبػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػ  عينػػػػػة مػػػػػف التػػػػػ  تصػػػػػنو ال وانيفضباسػػػػػت داـ نظريػػػػػة حػػػػػارس 

ياسػػػة البوابػػػةضوأثبتت الدراسػػػة أف أ بػػػار النظػػػاـ كانػػػت ادكثػػػر قارئيػػػة لػػػدو المبحػػػوثيف تميوػػػا الس
 الدا مية والت  كانت بارزة كمواد معرو ةضوكذلؾ اد بار اإليجابية ادكثر تكرارًا.

 ال درسة األسيوية: (3)

إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  أنمػػػػاط التعػػػػرض ( 5113) نةةةةاور الراجحةةةةى  سػػػػعت دراسػػػػة 
لمصحؼ الورقية وادليكترونية وت ثير الصحؼ ادليكترونية عم  است داـ الصػحؼ الورقيػة 

وجوػة نظػػر الن بػة  ادكاديميػة الكويتيػةضوأظورت النتػػائظ تعػدد المميػزات التػػ  مسػت باًل مػف 
تتمتػػػو بوػػػا الصػػػحافة الورقيػػػة م ارنػػػة بالصػػػحؼ  ادليكترونيػػػةضكما أظوػػػرت أف مػػػف أبػػػرز 
أسػػػػػػػباب عػػػػػػػدـ مطالعػػػػػػػة ال ػػػػػػػرا  لمصػػػػػػػحؼ الورقيػػػػػػػة عػػػػػػػدـ تػػػػػػػوافر الوقػػػػػػػت الكػػػػػػػاف  لوػػػػػػػـ 

  مميػػػزات أف ػػػؿ مػػػف الورقيػػػةض إلػػػ  لمطالعتواضإ ػػػافة إلػػػ  أف الصػػػحؼ ادليكترونيػػػة تتػػػي
جانب ت ديـ الصحؼ ادليكترونية لممو ػوعات  يػر الموجػودة فػ  الورقيػة أصػاًل وأوصػت 

 ب رورة مواكبة التطور التكنولوج .

الوقػوؼ عمػ   ثػر الصػحؼ ادليكترونيػة  (5112)صةالح عبةادة واستودفت دراسة 
ت دمت مػنوظ المسػ  اإلعالمػ  الريا ية عم  الصحؼ الورقية الريا ية ف  ادردفض واسػ

بالتطبيؽ عم  عينة اللباب ض وتوصمت إل  تراجو قارئية الصحؼ الورقيػة ادردنيػة بصػاة 
يحيةةةةى باسةةةةم عيةةةةاش والورقيػػػػة الريا ػػػػية بصػػػػاة  اصػػػػةض بينمػػػػا تناولػػػػت دراسػػػػة ) عامػػػػةض
قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة فػػ  ادردف وعالقتوػػا بمعالجػػة الصػػحؼ ادردنيػػة الورقيػػة  (5112

لكترونيػػة اليوميػػة لمثػػورة السػػورية وكلػػات عػػف  ػػعؼ تح يػػؽ الصػػحؼ الورقيػػة لمسػػتوو واإل
 م بوؿ مف ال ارئية لدو جموور العينة م ارنة بالمواقو ادليكترونية .
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بػػػالتعرؼ عمػػػ  قارئيػػػة الصػػػحافة  (5112)عظةةةيم كا ةةةل الج يمةةةىوانلػػػفمت دراسػػػة 
ة مػف مدرسػ  كميػة اإلعػالـ العراقية ف  الوسط ادكاديم  المت صصض بالتطبيؽ عم  عينػ

 ف  جامعة بفدادضوكلات عف  عؼ قارئية الصحؼ واحلباعات المتح  ة.

م ارنػػات عػػدة ل ارئيػػة الصػػحؼ الامسػػطينية  (5111)عمةةى دقاسةةة ورصػػدت دراسػػة 
)رضةةةا عبةةةد الواجةةةد أ ةةةين الورقيػػػة وم ارنتوػػػا بالصػػػحؼ ادليكترونيػػػةضبينما انلػػػفمت دراسػػػة

عبةد  لماتوح عم  الصحؼ الورقيػة البحرينيػة.أما دراسػة)بت ثير صحافة المصدر ا (5111
فاسػػتودفت الم ارنػػة بػػيف قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة اليمنيػػة بع ػػوا  (2014ال مةةك الةةدنانى 

البعض ف  ظؿ منافسة الصحافة ادليكترونية مف  الؿ قياس اتجاهات اللػباب الجػامع  
 ر اليمن .نحوها باست داـ منوظ المس  اإلعالم  عم  عينة مف الجموو 

إلػ  التعػرؼ عمػ  اتجاهػات اللػباب ( 5113)عمى بن شويل القرنةى وسعت دراسة
الجػػػامع  نحػػػو قارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة فػػػ  الكويػػػت واتجاهػػػاتوـ نحػػػو الصػػػحؼ والمواقػػػو 

التعرؼ عم  مطالعػة اللػباب  (2013) ح اد ال ةير ادليكترونية الحديثةضوحاولت دراسة
رونيػػػػػػػة والمطبوعػػػػػػػة والم ارنػػػػػػػة بينومػػػػػػػا واتجاهػػػػػػػاتوـ الجػػػػػػػامع  الكػػػػػػػويت  لمصػػػػػػػحؼ ادليكت

نحوهماضو مصت إل  ارتااع مستوو التحديات الت  تواجن الصحؼ الورقيػة الكويتيػة نتيجػة 
التنػػافس بينوػػا وبػػيف الصػػحؼ ادليكترونيةضوأوصػػت ب ػػرورة أف تسػػت دـ الصػػحؼ الورقيػػة 

 يكترونية.وسائؿ جذب متعددة ك  تستطو الصمود والمنافسة أماـ الصحؼ ادل

التعػػػرؼ عمػػػ  انعكاسػػػات الصػػػحافة  (5113)تحسةةةين  نصةةةورواسػػػتودفت دراسػػػة 
ادليكترونية عم  الصحؼ الورقية ادردنية مف وجوة نظر اإلعالمييف واست دمت الدراسػة 
المػػػنوظ الوصػػػا  واسػػػتمارة الم ابمػػػة بػػػالتطبيؽ عمػػػ  عينػػػة مػػػف الصػػػحاييف ادردنيػػػيف فػػػػ  

الم تماػة وانتما اتوػا المتعػددةضوكانت مػف أهػـ نتائجوػا  محتمؼ الصحؼ ادردنية بتوجواتوا
أنػػن قػػد أجمعػػت الفالبيػػة ادكبػػر مػػف عينػػة الدراسػػة عمػػ  سػػيطرة الصػػحؼ اإليكترونيػػة عمػػ  

 جموور ال را  م ابؿ تدن  قارئية الصحؼ الورقية ادردنية.
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قارئيػػػػػة الصػػػػػحؼ ادليكترونيػػػػػة  (5113) جةةةةةواد راغةةةةةب الةةةةةدلو  وتناولػػػػػت دراسػػػػػة
) ح ةد ت ت ثيرها عم  الصحؼ المطبوعة ف  فمسطيفضف  حػيف اسػتودفت دراسػة واحتماح
(النظر إل  إلكالية الصحؼ الورقيػة مػف منظورعالقتوػا بالتسػويؽ التجػارو 5113ح اد  

بػػػالتعرؼ ( 5113عبيةةةد الشاكسةةةى واإلعالمػػػ  فػػػ  الصػػػحؼ ادماراتيةضوانلػػػفمت دراسػػػة )
المػػػػنوظ الوصػػػػا  واسػػػػت داـ ادسػػػػموب عمػػػػ  دوافػػػػو قارئيػػػػة  الصػػػػحؼ العمانيػػػػة باسػػػػت داـ 

الم ػػػػارف لمتوصػػػػؿ إلػػػػ  نتػػػػائظ الدراسػػػػةضو رجت بنتػػػػائظ أبرزهػػػػا  ان اػػػػاض الدافعيػػػػة ل ػػػػرا ة 
الصػػحؼ المطبوعػػة لػػدو المبحػػوثيف لمبػػررات عػػدة تتصػػدرها  يػػاب التااعميػػة وانعػػداـ الث ػػة 

دفت فاسػتو  (5115عمةى نجةادات والمصداقية واللاافية فػ  عػرض ادحػداث.أما دراسػة )
تحديػػد مالمػػ  مسػػت بمية إللػػكالية قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة المطبوعػػة فػػ  ادردف فػػ   ػػو  

 مواجوة نمو وتدفؽ الصحؼ ادليكترونية.

التعػػػرؼ عمػػػ  اسػػػت دامات طمبػػػة الجامعػػػات  (5115)أ ةةةل عبةةةود وحاولػػػت دراسػػػة 
ذو يح  ػن العراقية لمصحافة ادليكترونية وت ثيراتوا عم  الصحافة الورقية ومدو اإللػباع الػ

هػػذا احسػػت داـ مػػف  ػػالؿ التعػػرؼ عمػػ  اآلليػػات والمحػػددات التػػ  تحػػدد دوافػػو اسػػت داموـ 
لمصحافة ادليكترونية ورؤيتوـ لتحديد لػكؿ عالقػة التػ ثير المتبػادؿ بػيف كػؿ مػف الصػحافة 
ادليكترونيػة والصػػحافة الورقيةضوكلػػات عػف نتػػائظ هامػػة أبرزهػا أف قػػرا ة الصػػحؼ الورقيػػة 

المسػػيطرة لػػدو بعػػض ال ػػرا  بسػػبب حالػػة التعػػود عمػػ  قػػرا ة الصػػحؼ الورقيػػة  مازالػػت هػػ 
واللعور بعدـ استطاعتوـ احستفنا  عنوا عم  الر ـ مف المميػزات الكثيػرة التػ  تتمتػو بوػا 

 الصحؼ ادليكترونية.

(بالبحػث فػ  تػ ثير الصػحؼ ادليكترونيػة عمػ  5115عمى دشتى واهتمت دراسػة )
)عبيةر عادات ال را  وممارستوـ اإلتصػالية لمصػحؼ المطبوعػة الورقيػة الكويتيػةضأما دراسػة 

فاستودفت البحث ف  است دامات الصحؼ الورقية ادردنيػة لػدو  (5115جورج الرحبانى 
 الجمووروعالقتوا ب ارئية الصحؼ ادليكترونيةضكمارصدت دراسة
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العالقػػػة بػػيف اسػػػت داـ  اللػػباب الكػػػويت  للػػبكة اإلنترنػػػت  (5115ا الضةةةا ن )رشةة
وماتت ػػػػمنن مػػػػف تطببي ػػػػات م تماػػػػة وقارئيػػػػة الصػػػػحؼ الكويتيػػػػة الورقيػػػػة وتحديػػػػد العوامػػػػؿ  
المؤديػػػػػػػػػة لجػػػػػػػػػذب اللػػػػػػػػػباب الكػػػػػػػػػويت  حسػػػػػػػػػت داـ لػػػػػػػػػبكة اإلنترنػػػػػػػػػت وقػػػػػػػػػرا ة الصػػػػػػػػػحؼ 

ة عمديػػة م سػػمة بالتسػػاوو عمػػ  المطبوعةضباسػػت داـ اسػػتمارة اسػػتبياف وتطبي وػػا عمػػ  عينػػ
محافظػػػات الكويػػػت الستةضوتوصػػػمت لنتػػػائظ عػػػدة أبرزهػػػا قػػػدرة الصػػػحؼ ادليكترونيػػػة عمػػػ  

 است طاب عددًا كبيرا مف جموور الصحؼ الورقية نحوها.

 -ثانيا :االتجاىات البحثية فى جنوب شرق أسيا: 

ادفػراد البحػث فػ  عػادات قػرا  (  (Pradeep Tewari 2015واسػتودفت دراسػة
لمصػػحؼ الورقيػػة فػػ  الونػػد والوقػػوؼ عمػػ  سػػماتوـ الديموجرافيػػة واحجتماعيػػة والح ػػاريةض 

التعػػرؼ عػػف أسػػباب قارئيػػة الصػػحؼ  ( Paolo Hooke 2012)كمااسػػتودفت دراسػػة
الورقية ف  الوند والصيف ودوافػو وميػررات احقبػاؿ عميوػا م ارنػة بعػزوؼ ال ػرا  عػف قارئيػة 

كػػا وأوربػػا مػػف  ػػالؿ عينػػة مػػف ال ػػرا  باسػػت داـ مػػنوظ المسػػ  الصػػحؼ المطبوعػػة فػػ  أمري
اإلعالمػػػ  ضوتوصػػػمت لنتػػػائظ أهموػػػا أنػػػن قػػػد أجمػػػو مبحػػػوث  الدراسػػػة عمػػػ   أف الصػػػحافة 
الورقيػػة  تواجػػن أزمػػة ح ي يػػة أ ػػذت تتاػػاقـ مػػف سػػنة د ػػرو فػػ  العديػػد مػػف الػػدوؿ نتيجػػة 

ة بػػيف الصػحؼ الورقيػػة فيمػػا حن اػاض ال ارئيػػة ولتفيػر  ريطػػة المنافسػة فػػ  عػػالـ الصػحاف
بينوػػػػاض نتيجػػػػة حد ػػػػاؿ العديػػػػد مػػػػف المسػػػػتحدثات التكنولوجيػػػػة المعتمػػػػدة عمػػػػ  تكنولوجيػػػػا 

 الحاسبات  اآللية ف  مجاؿ اإلنتاج الصحا .

بػػيف تػػػ ثير ظوػػور الصػػػحافة   (Faridah Ibrahim 2012وقارنػػت دراسػػة )ِ 
ضوتاترض الدراسػػػػػة أف وجػػػػػود ادليكترونيػػػػة عمػػػػػ  الصػػػػػحافة الت ميديػػػػػة فػػػػػ  ماليزيػػػػػا وأمريكػػػػػا

الصحؼ ادليكترونية لف تحؿ محؿ الصحؼ الورقية استنادًا كما ف  الراديو لـ تحػؿ محمػن 
الصػػحؼض وأف ت طػػيط صػػناعة الصػػحؼ يمكػػف أف يتفيػػر دوف الم ػػموفضو رجت بنتػػائظ 
أبرزهػػػا أنػػػن مازالػػػت الصػػػحؼ الماليزيػػػة تجػػػذب اإلعػػػالف حتػػػ  مػػػو وجػػػود الصػػػحؼ عمػػػ  

عػػػززاف بع ػػػوماض وعمػػػ  الػػػر ـ مػػػف أف الصػػػحافة الت ميديػػػة الماليزيػػػة لوػػػا اإلنترنػػػت فومػػػا ي
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اإلصدارات ال اصة بوا عبر اإلنترنتضإح أنوا لػـ تكتمػؿ تكنولوجيػا كنظيرتوػا فػ  الوحيػات 
المتحػػػػدة ادمريكيػػػػةض وهػػػػذا الدراسػػػػة تم ػػػػ  نظػػػػرة عمػػػػ  الو ػػػػو الػػػػراهف لمصػػػػحافة الورقيػػػػة  

لكاليات طباعتوا.  وا 

 -البحثية الغربية:  ثالثا:االتجاىات

 ال درسة األ ريكية: (1)

بالوقوؼ  (Jeffrey Kuiken, Anne Schuth, 2017) اهتمت دراسة 
عم  ت ثيرات قارئية ال را  لمعناويف الرئيسية لمم احت المنلورة ف  الصحؼ الورقية عم  

ادليكترونية ادراكوـ لم  ايا وادحداث الجارية وم ارنتوا بادحداث المثارة ف  البيئة 
واعتمدت عم  المنوظ التجريب  مف  الؿ التطبيؽ عم  عينة مف اللبابضو مصت إل  
أف الصحؼ ادليكترونية سمبت الكثير مف جموور الصحؼ الورقية وأف بيئة اإلنترنت 

لين ادحصائيات أكثر مف ) ( مميوف موقو الكترون  عم  444تت مف حسب ماتليرا 
ظوور أجياًح جديدة حت بؿ اإلعالـ الورق  مف صحؼ  ف ا  اإلنترنتضمما أدو إل 

 ومجالت.

ف  مبررات عزوؼ ادفراد عف  ( (Raju Ahmmed,2016وبحثت دراسة 
أجمو الصحؼ ادليكترونيةضو قارئية الصحؼ اليومية واحتجاا المتزايد نحو قارئية المواقو و 

  الصحؼ اليومية المبحوثوف أف أ مب اللباب ليس لديوـ ث ة مطم ة بما ي رأوف ف
وتصاحوـ لمواقو اإلنترنت ضعم  عكس الصحؼ ادليكترونية الت  تلكؿ ركيزة يومية ف  
ضكما أف تمكنوـ مف  تم يوـ اإلتصال  دنوا متوفرة طواؿ اليـو وحتحتاج إل  دفو رسـو
متابعة اد بار ف  أو مكاف وعف أو بمد موما تباعدت مواقعوـضواتا ت هذا النتائظ مو 

ن أي ا مركز بيو لألبحاث ف  ت رير صدر لن ف  الع د ادوؿ مف ادلاية الثالثة ماوصا
ب رورة ب نن يعكس التحوؿ الذو تحدثن ادجياؿ اللابة ف  قرا ة الصحؼضوأوصت 

 احهتماـ بصناعة الصحؼ والباع ر بات قرائوا وتح يؽ متطمباتوـ اإلعالمية.
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بالبحث ف   ((RASMUS KLEIS NIELSEN,2015وانلفمت دراسة  
قارئية الصحؼ الورقية ف  الوحيات المتحدة ادمريكيةضواستودفت ع د م ارنات بيف ال را  
ف  عدة وحيات م تماة.باست داـ المنوظ الوصا ضواعتمدت عم  عينة عمدية مف قرا  

  الصحؼ الورقية وكلات عف  عؼ قارئية المبحوثيف لمصحؼ المطبوعة.

التعرؼ عم   (Keyur Nayak, Mr. Bhautik,2015 )واستودفت دراسة  
قارئية ادفراد لبعض الم اميف الواردة ف  الصحؼ الورقية كاإلعالنات وبياف ت ثيراتوا 

ا تبرت الدراسة بيانات احست داـ عبر الصحؼ مف منظور عالقتوا بالجوانب التجارية 
وتوصمت ة اد روضالورقية ومدو ت ثر اللباب المبحوثيف بوا م ارنة بالوسائؿ اإلعالمي

إل  أنن أصب  النطر اآلف لمصحافة الورقية المطبوعة كونوا صناعة تندثر ف  ال ريب 
التعرؼ عم  است دامات المبحوثيف  ((T.Bork 2015 دراسة العاجؿضف  حيف تناولت

لمصحؼ الورقية واحلباعات المتح  ة التعرؼ عم  قارئية بالتطبيؽ عم  جموور اللباب 
وادبا  ومناقلة اد بارضوأوصت ب رورة تح يؽ متطمبات الجموور النوع  اإلعالمية 

 والباع ر باتن ف  المعرفة والترفين عم  حد السوا .

إل  الوقوؼ عم   (Nielsen Scarborough 2014وسعت دراسة) 
است دامات ال را  ادمريكييف لمصحؼ الورقية المطبوعة واحلباعات المتح  ة واعتمدت 
عم  منوظ المس  اإلعالم  باست داـ ادسموب الم ارف بيف جموور الصحؼ المطبوعة 

 وأعطت مؤلرات  ونتائظ حوؿ تعثر الصحؼ والمؤسسات وتوقؼ صدور وادليكترونيةض
ف كانت قد بدأت بالمجالت والكتب الدورية ف  محاولة لت ميؿ اإلنااؽ  بعض مطبوعاتواضوا 
أوت ميص عدد مكاتب المراسميف المحمية وال ارجية أوالتحوؿ إل  مكاتب أكثر ف امة 

 B.Olivers)أوحت  مساومة عمالوا ت ميؿ المرتبات أماإ الؽ الصحؼ. أما دراسة
جاهات الطالب نحو المعمومات الم دمة ف  الصحؼ فاستودفت التعرؼ عم  ات( 2014

العممية والوارة بواض باست داـ استمارة استبياف طب ت عم  طالب بعض المدارسضوأوصت 
ب رورة تعميـ الطالب التحميؿ العمم  الناقد لمم احت العممية ف  الصحؼ الورقية وذلؾ 

 لتعميـ أسس البحث والتاكير الناقد .
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 Sanjica Faletar Tanacković,  Maja)واستودفت دراسة
Krtalić,2014)  البحث عف قارئية الصحؼ المطبوعة باحستناد عم  مد ؿ المعرفة

والبحث ف  احلباعات المعرفية المتح  ة مف الصحؼ كمصدر لمحصوؿ عم  
اد بارضوأثبتت النتائظ تراجو قارئية الصحؼ الورقية عم  كافة المستويات العمرية 

(، (Lavanya RaJendtan, 2014الم تماةض وألارت نتائظ دراسة كؿ مف
(Paulussen,Ugile  (2014 ل  أف الصحافة الجديدة ه  جز  حيتجزأ مف وا 

المجتمو الحديثضفوجود هذا الوسائط الجديدة هدد وجود الصحؼ الورقية المطبوعة ف  
وأف التراجو ف  تداوؿ الصحؼ المطبوعة يمكف أف يعزو إل  ،الوحيات المتحدة ادمريكية

مريكيف الت  تا ؿ التااعمية ف  وسائؿ اإلعالـ الطائاة ادصفرمف السكاف  ير اد
 الجديد.

إل  البحث ف  العوامؿ  ((Martijn Suijkerbuijk , 2014 وسعت دراسة
المؤثرة عم  صناعة الصحؼ كمد ؿ تجارو والت  كانت مست رة ومريحة لمئات السنيفض 

ب وكبار واعتمدت عم  المنوظ الوصا  وباست داـ أسموب الم ارنة بيف جموور اللبا
السفضوألارت إل  أف السنوات العلر الما ية  لودت ان اا ًا مطردًا ف  التراكات 
الصحؼ وزيادة ف  التراكات الصحؼ ادليكترونيةضوأف الصحؼ ادليكترونية توفر 
وسائؿ لمتبادؿ والتواصؿ مو قرا ة اح بار والتااعؿ مبالرة مو ال را  مف  الؿ تحديد 

ت ميدية وادليكترونيةضمما يؤدو إل  وجود عدد مف كبار السف اح تيار بيف الصحؼ ال
 يا موف الصحؼ الت ميديةضم ابؿ تا يؿ جموور اللباب ل را ة الصحؼ ادليكترونية.

 Bruns)  (،Sue Burzynski Bullard,2013) وانلػػفمت دراسػػة كػػػؿ مػػف
Hamilton 2013)  بػػػػالتعرؼ عمػػػػ  قارئيػػػػة الصػػػػحؼ الورقيػػػػة فػػػػ  الوحيػػػػات المتحػػػػدة

ادمريكيػػة م ارنػػة بمثيالتوػػا بالصػػحؼ ادليكترونيػػة والبحػػث فػػ  أسػػباب التفيػػرات والػػدوافو 
تحػػوؿ  (Michael Parks,2013رصػػدت دراسػػة )والتا ػػيالت والعػػادات ال ارئيػػةضكما 

الصػػػحافة الت ميديػػػة إلػػػ  ادليكترونيػػػة وتاتػػػرض أف التطػػػورات الراهنػػػة تموػػػد الطريػػػؽ نحػػػو 
مسػػت بؿ أف ػػؿ لمصػػحافة واسػػت اللية أكثػػر لمصػػحاييفض ف ػػد أصػػب  إنتػػاج الصػػحؼ عمميػػة 
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تعتمػػػػد عمػػػػ  التكنولوجيػػػػا ممػػػػا أدو إلػػػػ  تحػػػػوؿ فػػػػ  الطػػػػرؽ التػػػػ  يػػػػتـ إنتاجوػػػػا وتوزيعوػػػػا 
ت الصػػحاية الجديػػدة تػػؤدو إلػػ  تعػػدد المػػواد الصػػحايةضفمـ يعػػد واسػػت دامواض ضوأف الممارسػػا

هنػػاؾ إمكانيػػة لاػػرض المػػواد الرسػػمية حسػػتبعاد اد روضبػػؿ بػػالعكس إظوػػار الدعايػػة بلػػكؿ 
وا ػػػػ  مػػػػف  ػػػػالؿ تعػػػػدد الراويػػػػات لػػػػناس المحتػػػػوو ومنصػػػػات يمكػػػػف مػػػػف  اللوػػػػا كلػػػػؼ 

 التالعب اديديولوج  والسياس  المبالر.

بالتعرؼ عمػ  اسػت دامات ( A lshehri and Gunter,2013) واهتمت دراسة
ال ػػػػػػػرا  لمصػػػػػػػػحؼ الورقيػػػػػػػػة ومػػػػػػػػدو احعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػحؼ ادليكترونيػػػػػػػػة كمصػػػػػػػػدر 
لأل باروالبحػػػث فػػػ  تػػػ ثير الوسػػػائط المتعػػػدد فػػػ  م ػػػدار تعمػػػـ ادفػػػراد مػػػف مواقػػػو اد بػػػار 

تندت بػػػالتركيز عمػػػ  الػػػدور الػػػذو يمعبػػػن الجموػػػور فػػػ  صػػػناعة الم ػػػاميف الصػػػحاية ضاسػػػ
و مصػػػػت إلػػػػ   ػػػػرورة مراجعػػػػة هػػػػذا  الدراسػػػػة عمػػػػ  مػػػػد ؿ احسػػػػت دامات واحلػػػػباعاتض

الماػػػاهيـ فػػػ   ػػػو  واقػػػو المجتمعاتضحيػػػث تتبػػػايف اسػػػت داماتوا وتطبي اتوػػػا مػػػف مجتمػػػو 
 Hedrick, J effrey 2013() Lasica)بينمػػا اسػػتودفت دراسػة كػػؿ مػػف آل ػرض
عػػػػػرض واتجاهػػػػػات ادفػػػػػراد السػػػػػمبية مسػػػػػ  العػػػػػادات ال رائيػػػػػة لألفػػػػػراد وأنمػػػػػاط الت (2013

 واحيجابية تجاا الصحؼ الورقية.

إلػ  البحػث عػف ادسػباب ورا  تجنػب  (Emy Zerbia 2012)وسػعت دراسػة   
البػػالفيف اللػػباب لمصػػحؼ الورقيػػة اليوميػػة وأفكػػارهـ لمتعبيػػرضمف  ػػالؿ دراسػػة مسػػحية عبػػر 

الورقيػػػػةضف  حػػػػيف  ثػػػػالث مػػػػدف أمريكيػػػػة ح تبػػػػار أسػػػػباب تجنػػػػب اللػػػػباب لاػػػػرا ة الصػػػػحؼ
التعرؼ عم   است داـ  ال را  لمصػحؼ و ألػكالوا  (M. Frank 2012استودفت دراسة)

المتعػػددة ومنصػػاتوا ادليكترونيػػة سػػوا  الورقيػػة أوادليكترونيػػة عػػف طريػػؽ الموبايػػؿ والتابمػػت  
و يرهػػا مػػف المنصػػات اإلعالميػػة وتا ػػيالت المسػػت دميف واسػػت داموـ لتمػػؾ ادلػػكاؿ مػػف 

   الصحؼ.

( الوقػوؼ عمػ  العوامػؿ التػ  (Burton Speakman,2012 واسػتودفت دراسػة
ت ػػػؼ حػػػائاًل دوف مصػػػداقية  الصػػػحؼ المطبوعػػػة لػػػدو جموػػػور قرائوػػػا مػػػف  ػػػالؿ تصػػػميـ 
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م يػػاس لممصػػداقية ضوتوصػػمت إلػػ  أف وسػػائؿ اإلتصػػاؿ الحديثػػة قػػد أصػػبحت مصػػدرًا مومػػًا 
 Panda and Dillip K))دراسػة لممعمومػات والمعرفػة واسػت ا  ادنبػا ضف  حػيف حاولػت

Swain 2012  الكلؼ عػف ال ػدمات الم دمػة مػف الصػحؼ الورقيػة وم ارنتوػا بمثيالتوػا
 بالصحؼ ادليكترونية ف  العصر ادليكترون  .

بػالتعرؼ عمػ  تػآثير الصػحافة المجانيػة  (( Karen Hoff2012 واهتمت دراسػة 
المدفوعة وقارئيتواضوذلؾ بتحميػؿ نسػب ف  الوحيات المتحدة ادمريكية عم  توزيو الصحؼ 

ال ارئيػػػة لعػػػدة صػػػحؼ قبػػػؿ وبعػػػد د ػػػوؿ الصػػػحؼ المجانيػػػة وتحديػػػد العوامػػػؿ الديوجرافيػػػة 
لم را ضورصدت الدراسة عدـ ت ثر جموور ال را  بالصحؼ الجديدةضوأف تراجػو أرقػاـ التوزيػو 

الصػػحؼ بسػػبب انتلػػار اإلنترنػػت والوػػاتؼ المحمػػوؿ أوربمػػا بسػػبب  ػػعؼ المحتػػوو  فػػ  
الورقيػة المدفوعةضوألػارت إلػػ  أنػن بػػالر ـ مػف ان اػػاض قارئيػة الصػػحؼ الورقيػة وان اػػاض 
توزيعوػػػا إح أف الصػػػحافة المطبوعػػػة لػػػف تمػػػوت بػػػالر ـ مػػػف سػػػمبية نظػػػرة المسػػػتثمريف عػػػف 

 الصحافة الورقية أوالمكتوبة.

تػ ثير تزايػد اقبػاؿ الجمػاهير عمػ  ( Braian Gervias 2012ورصػدت دراسػة )
ترنت كمصدر أساس  لممعمومات عم  قارئية الصحؼ المطبوعة ومبػررات تحػوؿ قػرا  اإلن

الصػػػػحؼ المطبوعػػػػة عػػػػف قارئيتوػػػػا  فػػػػ  الوحيػػػػات المتحػػػػدة ادمريكيػػػػة والتحػػػػوؿ لمصػػػػحؼ 
 ادليكترونية والموقو اإل بارية عبر اإلنترنت.

التفير ف  (  Mitchelstein and Boczkowski,2012وتناولت دراسة)  
ف  مجتمو يعتمد عم  اإلتصاؿ   ارئالوظياية لم را  والت  ركزت عم  سمات ال اددوار

اللبك ضوتصورات ال را  عف التفيرات المحتممة ف  الصحؼ الورقية وأنماط 
التعرضضو مصت إل  أنن بينما أكد البعض عم  أف الصحافة ادليكترونية تتحدو 

عرض لمصحؼ الورقيةضانتو  التصورات الساب ة السائدة عف أنماط  وتا يالت الت
البعض اآل ر إل  نتائظ متناق ة حوؿ تصورات ال را  عف مست بؿ الصحؼ الورقية 

 ووجود م دار الث ة كمصدر لأل بار.
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برصػػػػد رؤو ال ػػػػرا  حػػػػوؿ الصػػػػحافة  ( Matheson,2012وانلػػػػفمت دراسػػػػة )  
ال ائمػػػة عمػػػ  اإلنترنػػػت  كبػػػديؿ لمصػػػحؼ الورقيػػػة سػػػوا  مػػػف حيػػػث الم ػػػموف أو ال ػػػائميف 
عميوػػاض وأثبتػػت النتػػائظ أف ثمػػة رؤو متعار ػػة فػػ  النظػػر إلػػ  الصػػحافة البديمػػة سػػوا  مػػف 
ا حيػث مكانتوػػا كوسػػيمة إعالميػػة أومػػف حيػػث أصػالتوا وتاردهػػا أومػػدو اعتمادهػػا عمػػ  ذاتوػػ

فػػػ  جمػػػب اد بػػػار واآلرا  أومػػػدو قػػػدرتوا عمػػػ  منافسػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة ضوأظوػػػرت عػػػدة 
 توجوات ف  هذا الصػدد:أنوا تػزود ال ػرا  بمسػاحة أ ػافية لمتعبيػر عػف  رائوػـ وتصػوراتوـض
وأنوػػػا تمثػػػؿ تحػػػديا حيسػػػتواف بػػػن لمصػػػحافة ال ائمةضوتعتبرسػػػاحة مومػػػة لمتواصػػػؿ التاػػػاعم  

 المونية والصحاية.والديم راط  ونلر ال يـ 

وأجريػػػت عػػػدة دراسػػػات لتوثيػػػؽ جوانػػػب مػػػف صػػػحؼ اليكترونيػػػة كصػػػحافة بديمػػػة   
وبػالر ـ مػف أف (Platon& Deuze 2012لمصحؼ الورقيػة والتػ  يصػدرها  أفػراد هػواة)

هػػػػػذا الدراسػػػػػات قػػػػػد كلػػػػػات عػػػػػف وجػػػػػود نمػػػػػاذج بديمػػػػػة لمنمػػػػػوذج المتبػػػػػو فػػػػػ  الصػػػػػحافة 
ا عمػػ  الممارسػػات المتبعػػة فػػ  الصػػحافة المونيػػػة الت ميديػػةضف نوا أي ػػا كلػػات عػػف ت ثيرهػػ

الت ميديػػة حيػػزاؿ محػػدودًا وقػػد أسػػارت مراجعػػات هػػذا الدراسػػات عػػف الػػدعوة لتفيػػر المنطػػؽ 
ادساسػػ  لصػػحافة المواطفضوالتراجػػو عػػف النظػػر إليوػػا عمػػ  أنوػػا تلػػكؿ توديػػدًا لمصػػحافة 

 المونية الورقية الت ميدية.

 ال درسة األوربية: (2)

البحث ف  معوقات قارئية الصػحؼ ( Adrian Hapca 2017) ةاستودفت دراس
الصػػادرة فػػ  انجمتػػرا باحعتمػػاد عمػػ  مػػنوظ المسػػ  اإلعالمػػ ض والبحػػث فػػ  عػػزوؼ ال ػػرا  
عػف قارئيػة بعػض الصػحؼ النوعيػة كالصػػحؼ الطبيػة باسػت داـ صػحياة است صػا  أعػػدت 

لورقيػػة قػػد مػػرت  صيصػػًا لمدراسةضوتوصػػمت إلػػ  أنػػن بػػالر ـ مػػف أف الصػػحؼ المطبوعػػة ا
عبػػػر مراحػػػؿ تاري وػػػا الم تماػػػة بتحػػػديات عديػػػدة ظوػػػرت  فػػػ  أسػػػئمة ممحػػػة تػػػرددت بػػػيف 
العامميف فػ  قطػاع النلػر كانػت فػ  عموموػا تبحػث فػ  مسػت بؿ الصػحافة المطبوعػةضلكف 
التحػػدو ادكبػػر الػػذو واجوتػػػن الصػػحافة فػػ  العصػػػر الحػػديث بػػدأ بلػػػكؿ وا ػػ  مػػو ثػػػورة 
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سػػو فػػ  توظيػػؼ لػػػبكات المعمومػػاتض حيػػث أ ػػذ التطػػػور الحاسػػبات ومػػا صػػاحبوا مػػػف تو 
معنػػ  جديػػدًا طػػاؿ اللػػكؿ والم ػػموف والممارسػػة المونيػػة بلػػكؿ  يػػر مسػػبوؽ  ػػمف ن مػػة 
ت نية هائمة تلودها العالـ كمن مو مطمو التسعينات مف ال ػرف الما ػ  تمثمػت  فػ  ظوػور 

 لـ.لبكة اإلنترنت وانتلارها الجماهيرو السريو ف  م تمؼ أنحا  العا

اح تالفات الدولية والاردية فػ  قػرا ة ( ,5112Eiri Elvestad)وتناولت دراسة  
دولػة أوربيػة  66أوربا واعتمدت عمػ  بيانػات م ارنػة عػف قػرا ة الصػحؼ مػف  الصحؼ ف 

باسػػػػت داـ مػػػػنوظ المسػػػػ  احجتمػػػػاع  و ت نيػػػػة تحميػػػػؿ متعددالمستوياتضوتوصػػػػمت إلػػػػ  أف 
قػػرا ة الصػػحؼ مػػف الاػػروؽ الدوليػػةضكما أف المتفيػػرات الاػػروؽ الارديػػة تاسػػر أكثػػر عػػادات 

عمػ  المسػتوو الػػدول  قػد تػػ ثرت بالعوامػؿ الديوجرافيػػة والػرأو العػػاـ نجػو ق ػػايا معينػة ممػػا 
يلير إل   رورة تحسيف فعاليػة قػرا ة الصػحؼ فػ  أوربػا اسػتنادًا إلػ  ال صػائص الارديػة 

 لكؿ دولة.

اتجاهػات الجموػور نحػو قارئيػة  ( بالبحػث فػ Wan Ifra 2014وانلفمت دراسة )
الصػػحؼ الارنسػػيةض مػػف  ػػالؿ عينػػة عمديػػة مػػف ال ػػرا  وتوصػػمت لعػػدة نتػػائظ مػػف أبرزهػػا 
تعػػػػرض الصػػػػحافة  ػػػػالؿ السػػػػنوات الما ػػػػية ل ػػػػفوطات كبيػػػػرة مػػػػف دا ػػػػؿ المؤسسػػػػات 
الصػػحاية كصػػناعة تواجػػن تحػػديات و ػػفوط اقتصػػادية عػػدة ومنافسػػة لػػديدة مػػف الوسػػائؿ 

 اصػػة اإلنترنتضكمػػا تواجػػن الصػػحافة الت ميديػػة تحػػديات مػػف المػػدارس اإلتصػػالية الجديػػدة 
الحديثة ف  الصحافة أثػرت عمػ  م ػموف ولػكؿ الصػحؼ الت ميديػة ممػا اسػتدع  التاكيػر 
فػػ  إعػػادة هيكمػػة وبنػػا  الػػنمط الت ميػػدو لمصػػحؼ الورقيػػة التػػ  تػػ لؼ معوػػا ال ػػرا  عمػػ  مػػر 

 العصور الساب ة.

   -دو والم ارف لبحوث قرا  الصحؼ الورقية:المحور الثان : التحميؿ الن 

ت ػػػديـ رؤيػػػة ن ديػػػة م ارنػػػة  سػػػموب تحميػػػؿ المسػػػتوو الثػػػان اسػػػتودفت الدراسػػػة وف ػػػًا د
ت ػمنت اإللػكاليات البحثيػة المثػارة وادطػر المعرفيػة  لألدبيات والدراسػات مو ػو التحميػؿ
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دوات البحثيػػة المسػػت دمة والمػػدا ؿ النظريػػة التػػ  تػػـ احسػػتعانة بوػػا والمنػػاهظ والعينػػات واد
 التالية:فئات التحميؿ بنا  عم  

 أوح: ال  ايا واإللكاليات البحثية                  ثانيا: ادطر النظرية 

 ثالثا:  التصاميـ المنوجية                         رابعا: اددوات البحثية

 نتائظ الت  تـ التوصؿ إليوا امسا: مجتمو الدراسة                           سادسا: ال

 

 -:أوال:القضايا واإلشكاليات البحثية )األجندة البحثية(
 ( 3جدول رقم)

 عينة الدراسة وفقًا ل حاور اإلشكاليات ال دروسة )األجندة البحثية(–يوضح  ت اصيل توزيع البحوث 

 اإلشكاليات  املطروحة
عدد 

 البحوث

 دوافع ذعشك القشاء للقذف الىسقيح -1
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 المدروسة يمكف لمبحث احستناد عم  أكثر مف محور مف المحاور 

حظيػت البحػوث المتعم ػة ب ػػرا  الصػحؼ الورقيػة باهتمػاـ وا ػػ  فػ  التػراث العممػػ  
ادجنبػػػػ  والعربػػػػ  ض وأ ػػػػحت إحػػػػدو اإللػػػػكاليات البحثيػػػػة الرئيسػػػػة التػػػػ  عنػػػػ  البػػػػاحثوف 
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بدراسػػتوا مػػف م تمػػؼ الجوانػػب  ػػالؿ ال مػػس سػػنوات الما ػػية وقػػد تزايػػد احهتمػػاـ البحثػػ  
ذا الصػػدد ضولػػودت  فػػ  اآلونػػة اد يػػرة الكثيػػر مػػف التطػػورات بػػالتفيرات المتالح ػػة فػػ  هػػ

والمسػػتجدات سػػوا  فػػ  مو ػػوعاتوا أواهتماماتوػػا أوعمػػ  مسػػتوو اإللػػكاليات وادطروحػػات 
 المثارة.

وتعػػػػد الدراسػػػػات العربيػػػػة التػػػػ  تناولػػػػت قارئيػػػػة الصػػػػحؼ الورقيػػػػة حديثػػػػة نسػػػػبيا إذا 
والم ػػرو  والتوافػػؽ بينومػػا   ػػارئبػػيف ال ماقورنػػت بالدراسػػات ادجنبيػػة التػػ  اهتمػػت بالعالقػػة

حيث ترتبط بحوث قرا  الصحؼ الورقيػة عػادة بماوػـو ال ارئيػة  ض ارئواحهتماـ بما ي رؤا ال
وبعدة أبعاد أنتجػت دراسػتوا مػايعرؼ ببحػوث قارئيػة الصػحؼضوتنوعت اإللػكاليات البحثيػة 

أدبيػػات التػػراث العربػػ  المرتبطػػة بواضوتنوعػػت وف ػػا لوػػا ادهػػداؼ التػػ  سػػعت إلػػ  تح ي وػػا 
وادجنبػػػػػ ض بػػػػػيف أهميػػػػػة الوقػػػػػوؼ عمػػػػػ  دوافػػػػػو ال ارئيػػػػػة  واسػػػػػت دامات ال ػػػػػرا  لمصػػػػػحؼ 
واحلػػباعات المتح  ػػػة وتحميػػػؿ عػػادات ال ارئيػػػة ورصػػػد مالمػػػ  العالقػػة بػػػيف التااعميػػػة بػػػيف 
الصحؼ الورقية وادليكترونيػة والتعػرؼ عمػ  عالقػة ال ارئيػة بالتسػويؽ التجػارو واإلعالنػ  

 رها مف ادهداؼ وادطروحات الت  تات  مجاحت أوسو لمدراسة ف  مجاؿ ال ارئية.و ي

وأسػػارت ال ػػرا ة الن ديػػة لتنتػػاج العممػػ  فػػ  مو ػػوع قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة عػػف 
عينة التحميػؿ إلػ  عػدة محػاور كمػا هػو مبػيف فػ  الجػدوؿ السػابؽ  –تصنيؼ هذا البحوث 

مػػو اآل ػػذ فػػ  البحثيػػة التػػ  توػػتـ البحػػوث بدراسػػتوا وف ػػا لالهتمامػػات الحاليػػة ولتلػػكاليات 
 احعتبار ن طتيف هامتيف:

تػػػدا ؿ بعػػػض إلػػػكاليات وأطروحػػػات هػػػذا المحػػػاورمو بع ػػػوا الػػػبعض وكػػػذلؾ   األولةةةى:
 صالحية بعض البحوث لمتناوؿ مف  الؿ أكثر مف محور.

المػدا ؿ وادطػر  ارتباط هذا اإللػكاليات البحثيػة والتوجوػات الاكريػة بالعديػد مػف  والثانية:
 النظرية الم تماة.
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 ويمكف عر وا عم  النحو التال :

 (-اإلشكالية األولى: دوافع التعرض لمصحف الورقية وأن اةيا :

( بحثػػًا 00بمفػػت البحػػوث التػػ  تػػـ مراجعتوػػا فػػ  هػػذا المحػػور  ػػالؿ فتػػرة التحميػػؿ )
% مػػػػف إجمػػػػال  عينػػػػة الدراسػػػػةضويوجد لػػػػبن اتااقػػػػًا بػػػػيف البػػػػاحثيف 06.2بنسػػػبة تبمػػػػس نحػػػػو 

Pradeep Tewari2015)( ض)Hedrick, J effrey 2013 عمػػ  أف دوافػػو قػػرا ة)
مػػف  اللػػن   ػػارئتصػػال  يوػػدؼ الآل رضفػػال را ة هػػ  سػػموؾ ا قػػارئالصػػحؼ  ت تمػػؼ مػػف 

إل  تح يؽ أهػداؼ معينػة تلػبو ر باتػن فػ  معرفػة وفوػـ البيئػة المحيطػة بػن وتسػاعدا عمػ  
 مػؽ نػػوع مػػف الترفيػن والتسػػمية ومػػؿ  وقػت الاػػراغضومف المعػػروؼ أف تح يػؽ هػػذا ادهػػداؼ 

وعاداتػػػن وتا ػػػيالتن وا ػػػتالؼ سػػػمات الصػػػحؼ التػػػ    ػػػارئي تمػػػؼ بػػػا تالؼ اتجاهػػػات ال
 ( ض,6104Eiri Elvestadرض لوػػػاض لػػػذا تعػػػرؼ بعػػػض الدراسػػػات ماوػػػـو ال ارئيػػػة )يتعػػػ

(ب نػػن تحديػػد مسػػتوو قػػرا  الصػػحؼ مػػف  ػػالؿ دراسػػة ظػػروؼ 6106)سػػامية أبػػو النصػػر 
 ودوافو التعرض وأنماطن ومبررات احست داـ واحلباعات المتح  ة.

بيػػػة وأجنبيػػػة وتؤكػػػد قػػػرا ة بعػػػض الدراسػػػات والتػػػ  أجريػػػت فػػػ  سػػػياقات ث افيػػػة عر   
 Hedrick, J effrey(ض)6104( )صػالح مسػعد ,Eiri 2015 Elvestadم تماػة )
(عمػػ  ا ػػتالؼ  قػػرا ة الصػػحؼ بػػا تالؼ أسػػبابوا ودوافعوػػا 6102(ض )ريػػـ عنػػوس 2013

ضفمف ال را  مف يدفعػن متعػة ال ػرا ةضومنوـ مػف يسػع  ورا  امػتالؾ الػنص ومػنوـ حكتلػافن 
  لمتوفيؽ بيف اسػتراتيجيات عػدة لتتوافػؽ أو لتػدحض معمومػة ومنوـ حستيعابنضفال را ة تسع

إلػػ  تاعيػػؿ المسػػارات العاطايػػة   ػػارئمترسػػ ة مػػف قػػرا ات أ ػػروضويتـ ذلػػؾ عنػػدما يعمػػد ال
والتحميميػػة والرمزيػػة والذهنيػػة التػػ  تلػػكؿ ذلػػؾ اإلطػػار الماػػاهيم  الػػذو يسػػم  بترجمػػة فعػػؿ 

 ال را ة إل  نلاط.

)منػػػػػاور الراجحػػػػػ   (ض6102يػػػػػة )فاطمػػػػػة حسػػػػػف وركػػػػػزت معظػػػػػـ الدراسػػػػػات العرب 
(عمػػ  احسػػت داـ اليػػوم  لمصػػحؼ وأنمػػاط التعػػرض 6106(ض )سػػامية أبػػو النصػػر 6102

فػػػػػ  ظػػػػػؿ العوامػػػػػؿ الديمو رافيػػػػػة كػػػػػالنوع والسػػػػػف ومحػػػػػؿ ادقامػػػػػة والمسػػػػػتوو احجتمػػػػػاع  
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احقتصػػادو وفػػ  ا ػػتالؼ الجموػػور فػػ  تاسػػيراتوـ لمم ػػاميف الم ػػرو ة مػػف  ػػالؿ طبيعػػة 
بيف الجموػور وانتمػا اتوـ وبيئػتوـ  حيث تحدد العالقة حياتوـ اليومية وسماتوـ احجتماعيةض

 اإلتصالية تاسيرهـ وادراكوـ لممادة الم رو ة أي ا.

التركيػز  (6106)عبد الحميػد مػؤمف  (ض6102)ريـ عنوس  وحاولت دراسات   رو
ورقيػػػة وربػػػط مصػػػطم  إلػػػ  قػػػرا ة الصػػػحؼ ال  ػػػارئعمػػػ  الػػػدوافو والحاجػػػات التػػػ  تػػػدفو ال

والػػذو يلػػير إلػػ  درجػػة سػػوولة المفػػة  Readabilityباإلن رائيػػة Readership  ال ارئيػػة
يتحمػػػؿ   ػػػارئض فال ػػػارئالتػػػ  كتػػػب بوػػػا الػػػنص والدرجػػػة التػػػ  يسػػػتثير بوػػػا الػػػنص اهتمػػػاـ ال

أسػػػموب الكتابػػػة إذا كػػػاف صػػػعبا طالمػػػا أنػػػن يميػػػؿ إلػػػ  المو ػػػوعضوهذا النلػػػاط ال رائػػػ  هػػػو 
(أف بحػػوث 6104ن ال ػػرا ة المسػػتحبة ضومػػف ثػػـ يػػرو الػػبعض )صػػالح مسػػعد مػػاأطمؽ عميػػ

ال ارئية واإلن رائية ه  وجوػاف لعممػة واحػدة ضوهػ  تمػؾ البحػوث التػ  توػتـ بدراسػة كػؿ مػف 
 والنص الم رو  معاضوالعالقة بيف الطرفيف.  ارئال

تمػػػاـ وتناولػػػت معظػػػـ الدراسػػػات التػػػ  اهتمػػػت بوػػػذا المحػػػور الميػػػؿ ال رائػػػ  أو احه 
ب را ة الصحؼ الورقية كونػن يعػد دافعػًا أو عػاماًل مومػًا مػف عوامػؿ ال ارئيػة )فاطمػة حسػف 

ويعػػد تحديػػد هػػذا العوامػػؿ  (ض6104(ض )صػػالح مسػػعد 6102(ض )منػػاور الراجحػػ  6102
دا ػػػؿ النصػػػوص الصػػػحاية هػػػدفًا رئيسػػػيًا فػػػ  الدراسػػػات التػػػ  تناولػػػت  قارئيػػػة النصػػػوص 

فمثػؿ هػذا الدراسػات نظػرًا لحػداثتوا فػ  الدراسػات العربيػة  الصحاية ف  الصحؼ الم ػرو ةض
قدمت م ترح لتطوير هذا العوامؿ وحددت أكثر عوامؿ ال ارئية التصػاقا بطبيعػة النصػوص 

 الصحاية والت  حت رج جميعوا مف كونوا احلتزاـ ب يـ المصداقية والتوازف والحياد.

جموػػػور قػػػرا  الصػػػحؼ الورقيػػػة وتبمػػػور اهتمػػػاـ  البحػػػوث  ادجنبيػػػة بدراسػػػة دوافػػػو 
وعالقتػػػػن بتػػػػ ثيرات اإلعػػػػالـ فػػػػ  الجيػػػػؿ الثػػػػان  مػػػػف بحػػػػوث اإلتصػػػػاؿضوقد أجريػػػػت معظػػػػـ 
الدراسػػات فػػ  الوحيػػات المتحػػدة ادمريكيػػة و امتػػدت هػػذا البحػػوث إلػػ  بحػػوث المتم ػػ  مػػف 
 ػالؿ عمميػػة الػػدوافو والمبػػررات التػ  تاسػػر عوامػػؿ قارئيػػة الصػحياة وتحديػػد ت ثيراتوػػا عمػػ  

 .ئال ار 
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 -اإلشكالية الثانية: س ات قراء الصحف الورقية :

وفػؽ   ػارئتلير قرا ة اددبيات الساب ة أف ماوـو ال ارئية مػرتبط أساسػًا بسػمات ال  
 ,Kopper et al صائصػن مػف ناحيػةض ووفػؽ ا تياراتػن وتا ػيالتن مػف ناحيػة أ ػرو)

الصحياة ب نن اللػ ص الػذو ي ػرأ صػحياة مػا كػؿ يػـو أومعظػـ  قارئوكما يعرؼ  (2012
ادياـ أوعند صدورهاضكما أنػن اللػ ص الػذو ي رأجميػو أومعظػـ صػاحاتوا أوعناوينوػا عمػ  

ويعػػػرؼ ماوػػػـو ال ارئيػػػة ب نػػػن تحديػػػد مسػػػتوو قػػػرا  مطبػػػوع  (ض6105ادقؿ)فتحيػػػة أوهاميػػػة 
احهتمامػػػات والتا ػػػيالت معػػػيف مػػػف  ػػػالؿ دراسػػػة  صائصػػػن وسػػػماتن الم تماػػػة وكػػػذلؾ و 

ال رائية لدينضكما أكدت  بعض الدراسػات إلػ  أف مصػطم  ال ارئيػة يلػير فػ  ادسػاس إلػ  
 (ضHedrick, J effrey 2013) الصحياة قارئ

ومػف هنػػا فػػقف بحػػوث ال ارئيػة هػػ  تمػػؾ البحػػوث التػ  توػػتـ بالسػػمات المتنوعػػة ل ػػرا  
ر الديمو رافيػػػػػة وربػػػػػط هػػػػػذا صػػػػحياة معينػػػػػةضوتعن  بدراسػػػػػة  سػػػػػمات و صػػػػائص الجموػػػػػو 

ال صػػػائص ب ػػػرا ة صػػػحؼ بعينوػػػا ضكمػػػا وصػػػؿ هػػػذا النػػػوع مػػػف البحػػػوث لدراسػػػة السػػػمات 
 السيكموجية والسيولوجية لجموور ال را .

وربطت بعض البحوث العربية بيف سمات ال ػرا  الل صػية وتا ػيالتوـ لمم ػموف 
التعػػرؼ عمػػ  أكثػػر الصػػحا  دا ػػؿ المطبوعػػة وتااصػػيؿ المحتػػوو والػػذو يمكػػف مػػف  اللػػن 

الانوف الصحاية والمو وعات المنلورة قارئية عند الجموورضوعنيت هذا الدراسػات )سػوير 
بتحديػػػػد أنػػػػواع جموػػػػور قػػػػرا  الصػػػػحؼ الورقيػػػػة: ال ػػػػرا  الناعيػػػػوف الػػػػذيف  (6106عثمػػػػاف 

يحصػػموف عمػػ  معمومػػات عػػف ادحػػداث الحياتيػػة نتيجػػة تعر ػػوـ لمصػػحؼ ويتعم ػػوف فػػ  
فػػػة كػػػؿ مػػػايحيط بوـضوال ػػػرا  المبتوجػػػوف الػػػذيف يتعر ػػػوف لمصػػػحؼ أسػػػباب ادحػػػداث لمعر 

لمتسػػػػػمية والتػػػػػ  ت ػػػػػدـ لوػػػػػـ الترفيػػػػػن ويعتبرونوػػػػػا سػػػػػموكا يوميػػػػػا اعتيادياضف ػػػػػال عػػػػػف ال ػػػػػرا  
المتاحصػػػوف وهػػػـ الػػػذيف يوتمػػػوف بالتااصػػػيؿ دا ػػػػؿ الصػػػحياة ليكونػػػوا عمػػػ  درايػػػة بكافػػػػة 

اع الػػرأوضوهـ قػػرا  هػػدفوـ تجميػػو ادحػػداث والت كػػد مػػف معمومػػاتوـض إ ػػافة إلػػ  ال ػػرا  صػػن
اآلرا  والمعمومػات لبنػػا  رأو  ػػاص بوػػـ يصػػنو مػػواقاوـ واتجاهػػاتوـ.وأ يرا ال ػػرا  البػػاحثوف 
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عػف فػراغ اجتمػاع  عف التعزيز وهـ الذيف يجدوف ف  الصحؼ ما يلفؿ فرا وـ ويعو وـ 
 (.Mitchelstein and Boczkowski,2012يعيلوف فين فيمج وف ل را ة الصحؼ)

ب يػػاس قارئيػػة  ((Pradeep Tewari 2015وعنيػػت بعػػض الدراسػػات احجنبيػػة 
الجريػػدة الورقيػػةضوظور ذلػػؾ بصػػاة أساسػػية فػػ   قػػارئالصػػحؼ مػػف  ػػالؿ تحديػػد سػػمات 

الدراسػػات التػػ  اهتمػػت بتطػػوير ماوػػـو ال ارئيةضوالػػذو ظورفػػ  بدايػػة ادمػػر لتح يػػؽ أهػػداؼ 
ثػـ تطػور الماوػـو ليػرتبط  التوزيػوض تسوي ية تربط بر بات بعض المؤسسات ف  قياس حجػـ

بجموور لن  صائصن ومواصااتن وبمؤسسػات صػحاية لوػا  صائصػوا وجموورهػاضوينببثؽ 
الماوػػـو مػػف اح تالفػػات فػػ  اهتمامػػات ور بػػات الجموػػور مػػف الصػػحؼ وم ػػامينوا ومػػف 

 اح تالفات ف  قدرات الصحؼ عم  جذب قرائوا.

(  Mitchelstein and Boczkowski,2012وطرحػت بعػض الدراسػات ماوػـو )
فػ  مجتمػو يعتمػد عمػ    ػارئالتفير ف  اددوار الوظياية لم را  والت  ركزت عم  سمات ال

اإلتصػػاؿ اللبك ضوتصػػػورات ال ػػػرا  عػػػف التفيػػػرات المحتممػػػة فػػػ  الصػػػحؼ الورقيػػػة وأنمػػػاط 
  التعرض.

 -: اإلشكالية الثالثة: استحدا ات القراء لمصحف الورقية واالشباعات ال تحققة

تزايػػػد تركيػػػز التػػػراث العربػػػ  عمػػػ  السػػػع  ورا  التعػػػرؼ عمػػػ  اسػػػت دامات ادفػػػراد 
(ض )قػػػػػػادرو عػػػػػػدناف 6102لمصػػػػػػحؼ الورقيػػػػػػة واحلػػػػػػباعات المتح  ػػػػػػة ) محمػػػػػػود عاياػػػػػػ  

(عمػػػػ  اعتبػػػػار أف أ مبيػػػػة ال ػػػػرا  يسػػػػت دموف الصػػػػحؼ 6104)صػػػػالح مسػػػػعد  (ض6104
د م ػػدار أهميػػة الصػػحياة الما ػػمة الورقيػػة بلػػكؿ مناػػرد ف ػػال عػػف تبػػايف ادفػػراد فػػ  تحديػػ

لػػديوـ واإللػػباعات المتح  ػػة والػػذو يػػدؿ عمػػ  مػػدو احترافيػػة الصػػحياة ويعػػد مػػف أولويػػات 
 تسوؽ المطبوع وانتلارا.

مف الصحياة أمر حيوو لمفاية يح ؽ قوة المنافسة فػ   ئفاإللباعات المتح  ة لم ار 
الا ػػا  ادليكترونػػ ض وأف أ مبيػػة الصػػحؼ الما ػػمة تعطػػ  ادولويػػة فػػ  اسػػت داـ الصػػور 
حسػػػػب درجػػػػة أهميػػػػة المو ػػػػوع بفيػػػػة تح يػػػػؽ م اصػػػػد متعػػػػددة منوػػػػا ت كيديػػػػة وتو ػػػػيحية 
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قناعيػػػة وت ثيريػػػة وحسػػػيما إذ كانػػػت تناػػػرد فػػػ  نلػػػر تمػػػؾ الصػػػور المسػػػت  دمة)ريـ عنػػػوس وا 
 (.(Raju Ahmmed,2016 (ض6102

 T.Bork(ض  Pradeep Tewari 2015 وعمػ  مسػتوو الدراسػات ادمريكيػة ض)
إذا تػػـ   ػػذها فػػ  احعتبارقػػد تػػتمكف  –(اهتمػػت عػػددًا منوػػا بتحديػػد عػػدة  طػػوات (2015

الصحؼ مف تفيير سموؾ واست دامات قرائوػا لمصػحؼ الورقيػة وتتمثػؿ فػ  الػدفو ب ػدمات 
وزيػادة احهتمػاـ بم ػاميف معينػةض وبنػا  ث افػة  الصػحؼ إلػ  مػايطمؽ عميػن منط ػة التميػزض

مالئمػػػػػػة لمصػػػػػػحياةضوبنا  صػػػػػػورة إيجابيػػػػػػة لػػػػػػدو ال ػػػػػػرا ض والتػػػػػػرويظ لمم ػػػػػػموف المنلػػػػػػور 
يوميػػػػاضوالتركيز عمػػػػ  نمػػػػط اد بػػػػار المحميػػػػةضوالعمؿ عمػػػػ  جعػػػػؿ الجريػػػػدة سػػػػومة ال ػػػػرا ة 

  6105عالن  الذو دورا قد يحسف مف معدؿ ال ارئية)والتصا ض واحهتماـ بالم موف اإل
Nielsen Scarborough. ) 

 -اإلشكالية الرابعة: قياس قارئية الصحف الورقية :

تلػػير قػػرا ة اددبيػػات السػػاب ة إلػػ  أنوػػا أجريػػت فػػ  سػػياقات  ربيػػة م تماػػةضحيث   
فػ  التطػور برزت جوود الباحثيف عم  مدو عدة ع ػود بعػد ظوػور ماوػـو ال ارئيػة وأ ػذت 

( ضوالوقػوؼ عمػػ  تا ػػيالت Paolo Hooke 2012 ) ل يػاس قارئيػػة الصػحؼ الورقيػػة
ال را واهتمامػػػػاتوـ والػػػػ  تمثمػػػػت فػػػػ  سػػػػؤاؿ ادفػػػػراد عػػػػف معػػػػدؿ قػػػػارئيتوـ لعػػػػدد مػػػػف أعػػػػداد 

إلػػ  متوسػػط قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة مػػف  ػػالؿ  الصػػحياة م ارنػػة ب عػػداد أ ػػرو لموصػػوؿ
 م اييس تـ التوصؿ إليوا .

 Braian Gervias (ض,6104Eiri Elvestadيػت اددبيػات ادمريكيػة  )وعن 
(بتحديػػد م ػػاييس لم ارئيػػة وتوصػػمت معظموػػا لعػػددًا مػػف الم ػػاييس كم يػػاس السػػموؾ (2012

ال رائ ض والذو يسػتطيو تحديػد تػ ثير التفييػرات فػ  الم ػاميف عمػ  سػموؾ ال را ضممػا يتػي  
المسػػتوو الاػػػردو دف الم يػػاس يلػػمؿ التوقيػػػت لمصػػحياة تح يػػؽ الت ػػدـ فػػػ  قارئيتوػػا عمػػ  

 والتكرار واستكماؿ ال را ة وتحديد أنواع ال را .
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وقد طورمعود ال ارئية ادمريك  سمسػمة مػف ادسػئمة ال صػيرة والتػ  أل ػت ال ػو     
عمػػػ  كيايػػػة اسػػػت داـ ادفػػػراد لمصػػػحؼضومف  ػػػالؿ هػػػذا ادسػػػئمة يمكػػػف لمصػػػحؼ حسػػػاب 

ومف  الؿ تعميـ م ياس أساس  لمعػدؿ  (ض,6104Eiri Elvestadمعدؿ قارئية الصحؼ)
سػػموؾ ال ػػرا  يمكػػف لمصػػحياة احػػراز ت ػػدـ تػػدريج  بلػػكؿ دورو فػػ  معػػدؿ ال ارئيةضوتحديػػد 
تػػ ثير التفييػػرات التػػ  تحػػدث لمم ػػاميف عمػػ  سػػموؾ ال ػػرا  مػػف الجماعػػات المسػػتودفة مػػف 

إلػػ  أنػػن عمػػ  المػػدو هػػذا الم ياسضويمثػػؿ هػػذا الم يػػاس قيمػػة وا ػػحة لمصػػحؼ باإل ػػافة 
البعيد يمكف مف  اللن بنا  أنماط ثابتة مػف الم ػاييسضويمكف لمصػحياة مػف  اللوػا تح يػؽ 
الت ػػػدـ فػػػ  قارئيتوػػػا عمػػػ  المسػػػتوو الاردوضوم ارنتوػػػا بالصػػػحؼ اد ػػػرو المتواجػػػدة عمػػػ  

 الساحة الصحاية .

(إلػػ  6105(ض) فاطمػػة نبيػػؿ 6104وسػػعت بعػػض الدراسػػات )حمػػوش عبػػد الػػرازؽ 
اس قارئيػػة الجريػػدة الواحػػدة حيػػث يػػتـ تعػػرض المبحػػوث لعػػدة مو ػػوعات فػػ  الصػػحياة قيػػ

الواحػػدةضويتـ تحديػػد أسػػئمة  اصػػة  بالمو ػػوعات المطروحػػةضوعم  الجانػػب الثالػػث اهتمػػت 
( باتبػاع أسػموب ال ػرا ة اليوميػة وهػو ادكثػر 6102العديد مف الدراسات )من  عبد الوهاب 

يػػة حيػػث ي ػػيس المو ػػوعات التػػ  ي رأهػػا المبحػػوث يوميػػا دقػػة ر ػػـ مايسػػتفرقن مػػف مػػدة زمن
 ػػالؿ مػػدة معينػػػة ك سػػبوع عمػػػ  سػػبيؿ المثػػاؿضومف ثػػػـ يوػػتـ هػػػذا ادسػػموب بالمو ػػػوعات 
الم ػػػرو ة وقػػػت قرا توػػػا واحنتظػػػاـ فػػػ  قػػػرا ة صػػػحياة معينػػػةضويتعمؽ بعػػػض هػػػذا العوامػػػؿ 

يموجرافيػة وحجػـ الجوػد ضكمػا تعػد العوامػؿ الد ارئبالنص الم رو  ويتعمؽ بع وا اآل ػر بال
المعرفػػ  المطمػػوب لتم ػػ  الرسػػػالة مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػػ  ال ارئيػػةضويزداد معػػدؿ قارئيػػػة 

 ادفراد ب در مالديوـ مف زاد كاف  مف المفة يمكنوـ مف فوـ وقرا ة النصوص الصحاية.

ويالحظ عمػ  مسػتوو الدراسػات العربيػة انلػفاؿ عػدد محػدود مػف الدراسػات العربيػة 
(ض )منػػ  عبػػد الوهػػاب 6105(ض )فاطمػػة نبيػػؿ 6104نػػة الدراسػػة)حموش عبػػد الػػرازؽ عي –

واعتمد الػبعض منوػا عمػ  أسػموب ال ػرا ة  بتصميـ م اييس محددة ل ياس ال ارئيةض (6102
لممو ػػوعات التػػ  قر هػػا مػػؤ رُا بعػػرض ألػػارات   ػػارئالحديثػػة والػػذو يركػػز عمػػ  تػػذكر ال

 سئمة لممبحوثيف عف قارئيتوـ لوا .لمصاحات ادول  لصحؼ معينة وتوجين أ
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 -اإلشكالية الحا سة: عزوف األفراد عن قراءة الصحف الورقية :

( بحثػػًا 02بمفػػت البحػػوث التػػ  تػػـ مراجعتوػػا فػػ  هػػذا المحػػور  ػػالؿ فتػػرة التحميػػؿ )
% مػت إجمػػال  عينػة التحميػؿضوأظورت معظػػـ النتػائظ أف عػػزوؼ 05.2بنسػبة بمفػت نحػػو 

لصػػػحياة الورقيػػػة أصػػػب  أمػػػرًا وا ػػػحًا مػػػف  ػػػالؿ تراجػػػو نسػػػبة بعػػػض ال ػػػرا  عمػػػ  لػػػرا  ا
المبيعػػات وتزايػػد كميػػات المرتجعػػاتضويرجو السػػبب فػػ  ذلػػؾ إلػػ  احنتلػػارالكبير لتنترنػػت 

فتػػػوافر البػػػدائؿ اإلتصػػػالية عػػػف الصػػػحافة والتػػػ  تحظػػػ    والمحطػػػات وال نػػػوات الا ػػػائيةض
ائػػؽ قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة بػػ عم  النسػػب لمتم ػػ  بػػيف وسػػائؿ اإلتصػػاؿ هػػ  مػػف أهػػـ عو 

 ضحيػػػث اسػػػتطاعت أف تبسػػػط ناوذهػػػا بلػػػكؿ وا ػػػ  فػػػ  هػػػذا الع ػػػد(6102)حنػػػاف بوذيػػػاف 
إ ػػػافة إلػػػ  الو ػػػو احقتصػػػادو المتػػػدن  بالعديػػػد مػػػف الػػػدوؿ العربيةضوعػػػدـ تػػػوافر الوقػػػت 
لم ػػرا ة وانلػػفاؿ  البيػػة ال ػػرا  وسػػعيوـ لتػػوفير حيػػاة كريمػػة دسػػرهـضوزيادة أسػػعار الصػػحؼ 

 (.6106) طالؿ العزاوو (ض6106)عبير جورج الرحبان   م ابؿ قمة الد ؿ

ورقيػة كونوػا محػددة بػثالث طبعػات بينمػا ومف أهػـ معوقػات عػدـ قارئيػة الصػحؼ ال
الصػػػحؼ ادليكترونيػػػة والا ػػػائيات متػػػاحيف طػػػواؿ اليػػػـو مػػػف  ػػػالؿ الت نيػػػات التكنولوجيػػػة 
الحديثة وأجوزة الموبايؿ واإلنترنتضوجميعوا تتي  لمارد متابعة ادحداث أوؿ بػ وؿ فػ  حػيف 

 (.6106تصدر الجريدة ف  اليـو التال )عم  دلت  

وزيػػو المػػدروس والعصػػرو فػػ  دوؿ العػػالـ الثالػػث عائ ػػًا كبيػػرًا أمػػاـ ويمثػػؿ  يػػاب الت
فالصحياة موما بمفت مػف التطػور فػ   (6102)أحمد عبد العظيـ قارئية الصحؼ الورقية 

الم ػػموف واللػػكؿ والتحريػػر والتػػرويظ اإلعالنػػ  تب ػػ  عػػاجزة عػػف احنتلػػار الواسػػو إذ لػػـ 
ا مايبحػػث بناسػػن عػػف الصػػحياة التػػ  نػػادر   ػػارئيرافػػؽ ذلػػؾ أسػػموب عصػػرو ومػػدروسض فال

 .(6106)عبير جورج الرحبان   يلتريوا

وعمػػػ  الجانػػػب اآل ػػػر فػػػ ف الػػػدوؿ المت دمػػػة كالوحيػػػات المتحػػػدة ادمريكيػػػة واليابػػػاف 
 (ضEmy Zerbia 2012)ض ػػارئتعتمػػد بلػػكؿ كبيػػر عمػػ  طري ػػة التوزيػػو المبالػػر إلػػ  ال
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يػػػة وعػػػف طريػػػؽ ن ػػػاط  التوزيػػػو فػػػ  ف ػػػال عػػػف الطػػػرؽ اد ػػػرو لمتوزيػػػو كال ػػػدمات البريد
 ادكلاؾ وعف طريؽ بائع  الص ؼ ف  اللوارع. 

ومػػف المالحػػظ عمػػ  مسػػتوو الدراسػػات العربيػػة التػػ  راجعتوػػا الباحثػػة وجػػود بعػػض 
)حنػػػػاف بوذيػػػػاف  العربيػػػػة قارئيػػػػة الصػػػػحؼ الورقيػػػػةالمؤلػػػػرات العمميػػػػة التػػػػ  تؤكػػػػد   تػػػػدن  

أرتاػاع معػدحت ادميػة فػ  الػوطف العربػ  ر ػـ مسبباتوا ولعؿ مف أبرزهػا  وتبرز ض(6102
ان اا وا التػدريج  إح أنوػا تب ػ  مرتاعػة كثيرًاضوهػ  بالمعػدؿ العػاـ تعػد مػف النسػب العميػا 
ف  العالـضوأف ثمػث اللػباب العربػ  عػاجزعف ال ػرا ة والكتابةضومتوسػط ال ػرا ة لكػؿ فػرد فػ  

 06ال ػػرا ة ربػػو صػػاحة ضم ابػػؿ  ألػػؼ دقػػائؽ فػػ  السػػنةضومعدؿ 01المنط ػػة العربيػػة يسػػاوو 
 ألؼ دقي ة ف  السنة ف  الفرب.

وعمػػػ  الػػػر ـ مػػػف وجػػػود العديػػػد مػػػف الصػػػحؼ الورقيػػػة اليوميػػػة فػػػ  العػػػالـ العربػػػ  
معظموا بالمفة العربية إح أف عدد النسخ لكؿ ألؼ مف السكاف تعد نسبة  ػعياة وحت تػرب 

إذ ألػار الت ريػر  ؼ مػف السػكافضمف الرقـ الم ترح مػف اليونسػكوضوهو مائػة صػحياة لكػؿ ألػ
العربػػػ  ادوؿ لمتنميػػػة الث افيػػػة متوسػػػط توزيػػػو الصػػػحؼ اليوميػػػة لكػػػؿ ألػػػؼ مػػػواطف عربػػػ  

ف ػػاًل عػػف ارتاػػاع نسػػبة البطالػػة وهػػ   ض(6106) طػػالؿ العػػزاوو نسػػ ة 41حيتعػػدو نحػػو 
م تماػػة مػػف مجتمػػو آل ػػرضإذ أف معػػدؿ البطالػػة تجػػاوز حسػػب إحصػػائيات منظمػػة العمػػؿ 

والظػاهرة ادبػرز ارتااعػا معػدحت  (6105)فاطمة نبيػؿ ض 6106%( ف  عاـ 02) العربية
   البطالة بيف اللباب وه  بصاة عامة  عؼ المعدؿ العاـ لمبطالة.

( )عمػػػ  6102)سػػػت البنػػػات حسػػػف وتلػػػير بعػػػض الدراسػػػات ادفري يػػػة وادسػػػيوية 
إل  أنػن مازالػت الصػحافة العربيػة تحتػاج إلػ  وقػت طويػؿ مػف الجديػة فػ   (ض6106دلت  

العمػػؿ وعػػدـ احبتعػػاد عػػف الملػػاكؿ الح ي يػػة الحساسػػة التػػ  يعػػان  منوػػا المػػواطف العربػػ  
والتركيػز عمػػ  النلػػاط الػػدعائ  لمحكومػػات وادحػزاب وبعػػض لػػئوف عواصػػـ البالدضوتحػػرو 

)فاطمػػة  صػػوؿ عمػػ  أف ػػؿ معػػدؿ لم ارئيػػةعناصػػر المصػػداقية وحسػػف اددا  مػػف أجػػؿ الح
 .(6105نبيؿ 
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عػػػػدـ قارئيػػػػة ال ػػػػرا   (6106)عبيػػػػر جػػػػورج الرحبػػػػان  وقػػػػد ترجػػػػو بعػػػػض اددبيػػػػات 
ويمنػػػة الصػػػحافة قارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة ك لمصػػػحؼ الورقيػػػة لتعػػػدد الملػػػاكؿ التػػػ  تواجػػػن

وسػػػيطرة الحػػػػوار  العربيػػػة التعبويػػػة وهيمنػػػة المو ػػػػوعات السياسػػػية فػػػ  المػػػػادة اإل باريػػػةض
أوالجػػدؿ وكونػػن السػػمة الفالبػػة فػػ  ال الػػب التعبيػػرو فػػ  الػػدوؿ العربيػػة م ابػػؿ  يػػاب الت ريػػر 

ف ػػال عػػف عػػدـ مصػػداقية الصػػحؼ  (ض6102)سػػت البنػػات حسػػف والتح يػػؽ احست صػػائ  
الورقيػػػػػة المطبوعػػػػػة مػػػػػف صػػػػػحؼ ومجالتضوأزمػػػػػة ث ػػػػػة المػػػػػواطف  بالحكومػػػػػات وادحػػػػػزاب 

إ ػافة (6106ض)سػامية أبػو النصػر ػة ب سػموا ومسػوقة دفكارهاالسياسػية وأف الصػحؼ ناط
إلػػ  ت ييػػد حريػػة الصػػحافة فػػ  أ مػػب الػػدوؿضإذ تػػنص دسػػاتيرها بػػدوف اسػػواب عمػػ  حريػػة 
الػػػػػػرأو وحريػػػػػػة الصػػػػػػحافةض و البػػػػػػا ماتتعػػػػػػدو ال ػػػػػػوانيف الحػػػػػػؽ الدسػػػػػػتورو وت ػػػػػػييؽ هػػػػػػذا 

 .  (6106)عم  دلت  الحريات

ا وال واقع األليكترونية عمى قارئية الصحف اإلشكالية السادسة: تأثير التكنولوجي
 -الورقية:

أسػارت قػػرا ة التػػراث العممػػ  عػػف بػػروز اهتمػاـ وا ػػ  بقلػػكالية العالقػػة بػػيف قارئيػػة 
الصػػػحؼ الورقيػػػة واحليكترونيػػػة عمػػػ  مسػػػتوو الدراسػػػات ادجنبيػػػة والعربيػػػة ضحيػػػث بمفػػػت 

( بحثػػًا بنسػػبة بمفػػت 26)البحػػوث التػػ  تػػـ مراجعتوػػا فػػ  هػػذا المحػػور  ػػالؿ فتػػرة التحميػػؿ 
% مػػػف إجمػػػال  عينػػػة الدراسػػػةض وأبػػػرزت عينػػػة الدراسػػػة نلػػػاطًا بحثيػػػًا متزايػػػدًا ب صػػػد 24.3

يجابيتوػا وسػمبياتوا  تسميط ال و  عم  العالقة وتلابكوا مف حيث واقو الصػحافة الورقيػة وا 
 ومست بموا ومدو مصداقيتوا وأبرز المعايير الانية والمونية الت  تتطمبوا.

أسوـ تاػوؽ صػحافة اإلنترنػت عمػ  الصػحافة الورقيػة فػ  اسػت طاب الكثيػر مػف وقد 
ال ػػػرا  إلػػػ  لػػػبكة المعمومػػػات وال ػػػدمات اإل باريػػػة و يػػػر اإل باريػػػة الم دمػػػة مػػػف  اللوػػػاض 
حيػػث تعػػان  الصػػحؼ المطبوعػػة مػػف أزمػػة ح ي يػػة سػػاهمت فػػ  زيػػادة ان اػػاض معػػدحت 

الصػحافة احليكترونيػة هػ  نتػاج حمتػزاج ف(ضA lshehri and Gunter,2013) ال ارئيػة
اإلعالـ بالت نية الرقميةضوه  ر ـ عمرها ال صير إح أنوػا ح  ػت فػ  نحػو ع ػد مػف الزمػاف 
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( (Braian Gervias 2012 مػػا ح  تػػن  الصػػحافة المطبوعػػة فػػ  علػػرات السػػنيفض
(Matheson,2012   مػػػف ت ػػػػديـ مكاسػػػب عديػػػػدة لممونػػػػة اإلعالميػػػة ولجموورهػػػػا ال ػػػػرا )

وكػػػػذلؾ لمسػػػػتويات أ ػػػػرو مػػػػف المسػػػػتايديف كػػػػالمعمنيف ومروجػػػػ  ادفكاروالدعايػػػػة والطب ػػػػة 
 السياسية.

وقػػػد مػػػرت دراسػػػات تيػػػار قػػػرا  الصػػػحؼ الورقيػػػة وعالقتوػػػا بالصػػػحؼ ادليكترونيػػػة 
(ضاهتمػت ادولػ  بمناقلػة قػدرة الصػحافة 6105)عبػد الممػؾ الػدنان   بثالث موجػات بحثيػة

را  الصػػػحؼ الورقيػػػةض والتركيزعمػػػ  طبيعػػػة اح ػػػتالؼ بػػػيف ادليكترونيػػػة عمػػػ  اسػػػت طاب قػػػ
الصػػحافة الورقيػػة والمطبوعػػة وانعكاسػػات التعػػرض لمصػػحؼ ادليكترونيػػة والورقيػػةضوركزت 

(ضعمػػػػ  محاولػػػػة اإلقنػػػػاع 6104(ض )عظػػػػيـ كامػػػػؿ الجميمػػػػ  6104الثانيػػػة )سػػػػويم  حميػػػػة 
بػػػيف المواقػػػو الصػػػحاية  ب هميػػة الصػػػحؼ ادليكترونيػػػةضو مب عميوػػا التركيػػػز عمػػػ  الم ارنػػة

ادليكترونية والصحؼ المطبوعة ف  الم موف ومصادر اد بار وأسػاليب العػرض الت ػديـ 
لمجموورضواهتمت الثالثة بت يػيـ ادلػكاؿ الم دمػة فػ  الصػحؼ ادليكنرونيػة وت ثيراتوػا عمػ  
جموػػػور قػػػرا  الصػػػحؼ الورقيػػػة ضحيػػػث بػػػدأ احهتمػػػاـ بصػػػحافة المػػػواطف والم ػػػاميف التػػػ  

 تجوا المست دموف والعوامؿ المؤثرة ف  صناعة الصحافة ادليكترونية ومست بموا.ين

 Michael(ض )(Lavanya RaJendtan,2014ووجػػدت معظػـػ اددبيػػات ادجنبيػػة
Parks, 2013 أف طبيعػػة البيئػػة التكنولوجيػػة الجديػػدة قػػد أثػػرت عمػػ  الجموػػور واكسػػبتن )

ط فػ  العمميػة اإلتصػاليةضوتفير اسػـ ملػارؾ نلػ  ػارئسمات جديدة  اصػة بعػدما أصػب  ال
  ػارئالمست بؿ مف جموور إل  مست دـ ينا د  م ت البيئة التكنولوجية عالقػة جديػدة بػيف ال

 والنص الصحا .

 وف  مستوو   رفقف عالقة الصحافة الورقية بالميديا الجديػدة تلػكؿ عالقػة مناػردةض
ؿ مصػػػدرًا لتوديػػػدات عػػػدة فوسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػدة تمثػػػ (6104) نصػػػر الػػػديف الفيا ػػػ  

لمصػػػحافة المكتوبػػػة وتوػػػدد بانػػػدثار قرائوػػػا كعػػػزوؼ اللػػػباب عػػػف الصػػػحؼ وانفماسػػػوـ فػػػ  
العػػػػالـ الرقمػػػػ  ومنافسػػػػة اإلنترنػػػػت كمصػػػػدر لأل بػػػػار وتعػػػػاظـ قػػػػدرة ادفػػػػراد عمػػػػ  إنتػػػػاج 
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الم اميف وتنام  مايسم  بصحافة المواطف الت  كػادت أف تصػب  فػ  بعػض ال طابػات 
) جػواد  (ض6102)تحسػيف منصػور  جديد تمثػؿ بػديال لمصػحافة الت ميديػةصحافة مف طراز 

 (.6102را ب الدلو 

وف  الم ابؿ فقف الصحافة ادليكترونية تساهـ كػذلؾ فػ  تطػوير الصػحافة المكتوبػة 
عبر توسيو قاعدة ال ػرا  با ػؿ تطبي ػات الصػحافة ادليكترونيػة والوواتػؼ الذكيػة وادجوػزة 

( كمػػا أنوػػا تسػػاهـ فػػ  تجديػػد الصػػناعة Lavanya RaJendtan, 2014 ) الموحيػػة
يعنػػ  تراجػػػو المبيعػػات مؤلػػػرًا صػػريحًا لمػػػا  الصػػحاية مػػػف الكتابػػة إلػػػ  التوزيػػوضومف ثػػػـ ح

 يسم  أزمة الصحافة ب در ماهو إعادة تلكيؿ جموور الصحافة.

ر وفػػػػ  ناػػػػس السػػػػياؽ فػػػػقف تحػػػػوحت الصػػػػحافة المكتوبػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػ  إعػػػػادة ابتكػػػػا
( وتسػػوـ فػػ  Faridah Ibrahim 2012(ض) 6106الصػػحافة لناسػػوا ) طػػالؿ العػػزاوو

تنػػػوع كاػػػا ات الصػػػحا  وتعػػػدد المنصػػػات التكنولوجيػػػةضوابتكار أنػػػواع جديػػػدة مػػػف الكتابػػػة 
دارة العمميػة التحريريػة (Braian Gervias 2012 الصػحاية (ضوتجديػد  رفػة اد بػار وا 

 لورقية فاعاًل رئيسًا ف  مجاؿ اإلنترنت.برمتواض ممايجعؿ مف مؤسسات الصحافة ا

ومػػف منظورأوسػػو تحيػػؿ هػػذا اإللػػكاليات إلػػ  قػػدرة صػػناعة الصػػحؼ والمؤسسػػات 
الصػػحاية بلػػكؿ م صػػوص عمػػ  إعػػادة تجديػػد ناسػػوا فػػ  بيئػػة متجػػددة حتػػ  تواصػػؿ أدا  
أدوارهػػا ادساسػػػية فػػػ  المجػػاؿ العمػػػوم  وتزويػػػد المػػواطنيف ب  بػػػار وم ػػػاميف ذات جػػػودة 

إدارة الن ػػاش العػػاـ وتمثيػػؿ التنػػوع ( ضإ ػػافة إلػػ  أدوار 6102ادحػػداث ) محمػػد حبيػػب لاوػػـ 
 (.6105 (ض)ر ا عبد الواجد أميف6105السياس  والث اف ) عبد الممؾ الدنان  

اإلشةةةكالية السةةةابعة: قارئيةةةة الصةةةحف الورقيةةةة  ةةةن  نظورعالقتيةةةا بالتسةةةويق التجةةةار  
   -واإلعالنى:

أسػػارت مراجعػػة التػػراث العممػػ  اهتمػػاـ عػػددًا مػػف البحػػوث بتنػػاوؿ هػػذا المحػػور بمػػس 
( بحثػػػػػػُا بقلػػػػػػػكالية قارئيػػػػػػة الصػػػػػػػحؼ مػػػػػػف منظورعالقتوػػػػػػػا بالتسػػػػػػويؽ التجػػػػػػػارو 06نحػػػػػػو)

واإلعالم ضحيػػث لػػكمت صػػحافة اإلنترنػػت ومنػػذ ظوورهػػا  طرًاعمػػ  دورالنلروالمؤسسػػات 
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لنسػػبة لتمػػؾ المؤسسػػات وأكثرهػػا حساسػػية الصػػحاية وذلػػؾ با تراقوػػا دهػػـ مصػػادر الػػد ؿ با
وبالتػػال  لػػـ تعػػد  (ض(B.Olivers 2014 (ض6104)عمػػاد الػػديف جػػابر  لوػػـ وهػػواإلعالف

الصحؼ الورقية ف ط وسيمة مرادفة لنلر المعمومات التحريرية واإل بارية واإلعالنيػة لم ػرا  
 ؼ والمجػػػالتضومسػػػت دم  اإلنترنتضبػػػؿ أصػػػبحت تحػػػديًا لمعمميػػػة اإلنتاجيػػػة الكميػػػة لمصػػػح

فادجوزة الحديثة مف حاسػبات ل صػية مػف حاسػبات ل صػية صػفيرة الحجػـ ومسػاعدات 
رقميػػػة وأجوػػػزة تمياػػػوف محمػػػوؿ سػػػاعدت كثيػػػرًا فػػػ  إمكانيػػػة عمػػػؿ أفػػػراد التحريػػػر واد بػػػار 

 Alowo ) واإلعالنػات دوف حتميػة تواجػدهـ دا ػؿ مبنػ  الصػحياة أومػف عمػ  مكػاتبوـ
Maryhan.2012وـ بكػػػؿ سػػػوولة سػػػرعة إرسػػػاؿ أعمػػػالوـ الم تماػػػة مػػػف حيػػػث بقمكػػػان (ض

أماكف تواجدهـ إل  مبن  الصحياة كمماػات إليكترونيػة عػف طريػؽ لػبكات اإلنترنػت فائ ػة السػرعة 
 معدودة. ف  ثواف

فوػو وجػود  (Karen Hoff2012 (ض )(B.Olivers 2014  أمػا التحػدو الثػان 
اإلنترنػت والتػ  أصػب  معظموػا دوف أو الصحؼ ادليكترونية الرقمية المتاحة عمػ  لػبكة 

فوػػػػذا الصػػػػحؼ تتميػػػػز  الػػػػتراكات ومنافسػػػػتوا لمصػػػػحؼ الت ميديػػػػة المطبوعػػػػة عمػػػػ  الػػػػورؽض
 ب صائص وسمات  ير متوافرة ف  الصحؼ المطبوعة اد رو. 

(أف الصػػحؼ الورقيػػة تلػػود 6102)محمػػد حمػػادو وتلػػير قػػرا ة الدراسػػات العربيػػة 
بالمؤسسػػات الصػػحاية وبالممارسػػة اإلعالميػػة ذاتوػػا تحػػوحت تتصػػؿ بالصػػناعة الصػػحاية و 

كظوػػور الصػػحؼ المجانيػػة وتطػػوير اسػػتراتيجيات تعػػدد المنصػػات واسػػتحداث أنمػػاط جديػػدة 
مػػف التوزيػػو وتجديػػد النمػػاذج احقتصػػادية وابتكػػار أنػػواع جديػػدة مػػف الكتابػػة ومػػف الكاػػا ات 

( 6106ا  لػػػبايؾ (ض) لػػػيم6102الكتابػػػة دكثػػػر مػػػف ميػػػدياض)مظور بسػػػيون   -الصػػػحاية
وبلػػػكؿ عػػػاـ تحيػػػؿ هػػػذا التحػػػوحت كموػػػا عمػػػ  إلػػػكالية تػػػ قـم الصػػػحافة المكتوبػػػة مػػػو بيئػػػة ث افيػػػة 

 وتواصمية جديدة.

( اهػػػتـ عػػػددًا (Martijn Suijkerbuijk,2014وعمػػػ  مسػػػتوو الدراسػػػات الفربيػػػة 
الصحافة ادمريكية مف زواية الجوانب الانية والتحريريػةضلما يمثمػن  منوا بالت كيد عم  تطور
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السوؽ اإلعالما مف دعـ إعالنا وتسوي   وترويج ضومػا يمثمػن الحػدث الػدولا مػف تػ ثير 
بحكػػـ ارتباطػػات والػػنطف بكثيػػر مػػف ادحػػداث الدوليػػةض ومػػا يػػنعكس عمػػ  اهتمامػػات هػػذا 

صػػحياة يوميػػةض بمجمػػوع يصػػؿ  0542الصػػحؼضحيث توجػػد حاليػػا فػػا الوحيػػات المتحػػدة 
إلػػ  حػػػوالا واحػػػد و مسػػػيف مميػػػوف لػػػ ص يلػػػتري إحػػػدو الصػػػحؼ اليوميػػػة فػػػا الوحيػػػات 
المتحػػػدةض ويوجػػػد أكثػػػر مػػػف مائػػػة وأربعػػػة وعلػػػروف مميػػػوف لػػػ ص ي ػػػرأ إحػػػدو الصػػػحؼ 

 أي أف الصحياة الواحدة ي رأها أكثر مف ل ص. اليوميةض

الػػػة الصػػػحافة ادمريكيػػػة لعػػػاـ وبػػػالر ـ مػػػف ذلػػػؾ ف ػػػد أو ػػػ  ت ريػػػر سػػػنوي عػػػف ح
 B.Olivers ض:إلػ  أف جميػو المؤلػرات عػف نمػو الصػحافة هػا مؤلػرات سػمبية 6106
ومػػف أهػػـ هػػذا المؤلػػرات ان اػػاض أرقػػاـ توزيػػو لمصػػحؼ اليوميػػة بنسػػبة حػػوالا  ((2014

% م ارنػػة بالعػػاـ الػػػذي سػػب نضوان ااض فػػا الػػػد ؿ اإلعالنػػا لمصػػحؼض دوف بػػػروز أي 2
لػػػ  امكانيػػػة التحػػػرؾ إلػػػ  تنميػػػة ح ي يػػػة فػػػ  هػػػذا المجاؿضوان اػػػاض فػػػا ايجابيػػػات تلػػػير إ

أسػػعار أسػػوـ اللػػركات اإلعالميػػة فػػا سػػوؽ المػػاؿ ادمريكيػػة حيػػث وصػػؿ اإلن اػػاض إلػػ  
 % فا العاـ الذي سب ن.66ـض بينما كاف احن ااض 6100%  عاـ 02حوالا 

( Wan Ifra 2014وف  هذا اإلطار تنام  فػ  السػنوات اد يػرة  طػاب م صػوص )
يستند إل  عػدة مؤلػرات يعتبرهػا دلػياًل صػريحًا عمػ  تفيػرات ذات طبيعػة بنيويػة ست  ػ  حتمػا 
إلػػ  نوايػػة الصػػحؼ الورقيػػة وانحػػدارها وانػػدثار قرائوػػاضومف بػػيف المؤلػػرات تنػػام  تكماػػة صػػناعة 
الصحؼ الورقية والتراجو المستمر لالستثمار فػ  صػناعة الصػحؼضو روج الصػحاييف وأزمػات 

و م وػػػا أحيانػػػا أواحكتاػػػا   المؤسسػػػات الصػػػحاية عمػػػ   ػػػرار جريػػػدة ليبراسػػػيوف الارنسػػػيةض بعػػػض
بنسػػ ة رقميػػة عمػػ   ػػرار نيوزوييػػؾ ادمريكيػػة أوفػػرانس سػػوار الارنسػػية التػػ  تحولػػت إلػػ  جريػػدة 
رقميػػػة متاحػػػة عمػػػ  ادجوػػػزة الموحيػػػةضولعؿ المؤلػػػرادهـ هػػػو تراجػػػو مبيعػػػات الصػػػحؼ اليوميػػػة 

 Martijn والمجػػػػالت اللػػػػورية فػػػ  الكثيػػػػر مػػػػف الػػػدوؿ الصػػػػناعية المت دمػػػػةوادسػػػبوعية 
Suijkerbuijk 2014)لػػػ  أف توزيػػػو الصػػػحؼ تنػػػام  فػػػ   سػػػيا بنسػػػبة  (ض % وفػػػ  2.22وا 

% وفػػ  اللػػرؽ ادوسػػط وأفري ياضوتراجعػػت فػػ  الم ابػػؿ فػػ  أمريكػػا 2.4أمريكػػا الالتينيػػة بنسػػبة 
 % ف  أوربا.62.0راليا و% ف  أست43.6% وبنسبة 01.2اللمالية بنسبة 
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( ففيػػػاب 6102(ض)مظوػػػر بسػػػيون  6102أمػػػا فػػػ  العػػػالـ العربػػػ  )محمػػػد حمػػػادو 
إحصػػائيات ذات مصػػداقية صػػادرة عػػف صػػناعة الصػػحؼ و يػػاب منظومػػات التح ػػؽ مػػف 

إ ػػػػافة إلػػػػ  محدوديػػػػة البحػػػػوث العمميػػػػة يجعػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة تطػػػػورات صػػػػناعة  التوزيػػػػوض
   .الصحافة المكتوبة مونة صعبة لمفاية

 -اإلشكالية الثا نة: قارئية الصحف النوعية وال تحصصة:

يعن  هػذا المحػور باسػتعراض الدراسػات التػ  عنيػت ب ارئيػة ال ػرا  لصػحؼ معينػة  
سياسػػػػػية كانػػػػػػت أـ اقتصػػػػػادية أو ريا ػػػػػػية أو عمميػػػػػة أو طبيػػػػػػة أو  يرهػػػػػاضوالت  ت تمػػػػػػؼ 
توجوػػػػاتوـ وتا ػػػػيالتوـ لوػػػػا وف ػػػػًا لنوعوػػػػا وت صصػػػػوا وأيػػػػديولوجياتواضوبمس عػػػػدد البحػػػػوث 

% مػػف إجمػػال  02.4( بحثػػًا بنسػػبة نحػػو06ة )مو ػػو الدراسػػة التػػ  اهتمػػت بوػػذا اإللػػكالي
 العينة المدروسة.

وألارت الدراسات إل  أف الواقو لػود مزيػدًا مػف تنػوع الصػحؼ الورقيػة بحيػث تمبػ  
اححتياجػػات ال اصػػة لنوعيػػات ال ػػرا  كافػػة عمػػ  م تمػػؼ ميػػولوـ وأواقوػػـ واتجاهاتوـ)عبػػد 

نػػػ  أف الصػػػحؼ المطبوعػػػة (ضبمػػػا يع6104(ض)عمػػػاد الػػػديف جػػػابر 6102ال ػػػالؽ إبػػػراهيـ 
 (.6104سوؼ تتزايد ف  العدد نتيجة لالتجاا لمزيد مف الت صصية)صالح عبادة 

ومو عػدـ الجػـز بمثػؿ هػذا التوقعػات إح أنوػا تعبػر عػف الوػاجس الاكػرو الػذو سػاد 
 ػػالؿ السػػنوات اد يػػرة مػػ  وذًا باإلنجػػاز الت نػػ  المعػػروؼ باإلنترنػػت ضومػػا عبػػر عنػػن مػػف 

جز ًا مف ثورة تكنولوجية معموماتية إنسانية جديػدة  يػرت مػف ماػاهيـ وقػيـ ت دـ عمم  كاف 
الثورة الصناعيةضكما أنوا تنطمؽ مماأ افتن هذا الثورة مػف محاػزات لتطػوير اددا  المونػ  

 واإلفالت مف قيود الصحافة المطبوعة ونمطيتوا وعيوبوا.

 -صحف الورقية:اإلشكالية التاسعة:  قارئية الج يور ال حدد أوالنوعى لم

( بحثػػًا بنسػػبة بمفػػت نحػػو 04بمفػػت البحػػوث التػػ  تػػـ مراجعتوػػا دا ػػؿ هػػذا المحػػور) 
عينػػة الدراسػػة التػػ  تناولػػت  –% مػػف إجمػػال  العينةضوأسػػار احطػػالع عمػػ  البحػػوث 02.3
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هػػذا اإللػػكالية إلػػ  تنػػوع الدراسػػات حػػوؿ محػػور الجموػػور المحػػدد أوالنػػوع  ض حيػػث كػػاف 
 ب وطالب الجامعة والن بة ه  السمة الفالبة.احهتماـ بجموور اللبا

وبمسػػ  أدبيػػات التػػراث العممػػ  العربػػ  يتبػػيف أف الصػػحافة الورقيػػة حتتػػي  الكثيػػر  
لمجموػػور المحػػدد ممػػا تتيحػػن وسػػائؿ التكنولوجيػػا الحديثػػة والتػػ  بم ػػدورها م اطبتػػن بلػػكؿ 

صػؿ والتااعػؿ فػ  وأصبحت تمثػؿ تحػديًا لواضحيػث ي تصرالتوا (6102متميز)حناف بوذياف 
الصػػػحافة الورقيػػػة عمػػػ  إرسػػػاؿ رسػػػالة لػػػرئيس التحريػػػر أوالمحػػػرر عمػػػ  عكػػػس الاػػػرد فػػػ  

إلػ  صػانو قرارضلمػا تػوفرا مػف مسػاحة  قػارئالصحؼ ادليكترونية الػذو يتحػوؿ مػف مجػرد 
مف الحرية يتمكف مػف  اللوػا أف يكتػب وينلػر ويتم ػ  تعمي ػات اآل ريف)دراسػة أمػؿ عبػود 

6106.) 

السػػػػػػياؽ فػػػػػػ ف التحػػػػػػدو ادكبػػػػػػر لمصػػػػػػحؼ الورقيػػػػػػة هػػػػػػو مػػػػػػايعرؼ ب وفػػػػػػ  ناػػػػػػس 
Electronic Paper مػػف  اللػػن تحميػػؿ الصػػحياة عمػػ  اإلنترنػػت   ػػارئوالػػذو يمكػػف ال

(ضكمػػػػا أنػػػػن فػػػػ  ظػػػػؿ ثػػػػورة 6104وقرا توػػػػا فػػػػ  أو مكػػػػاف وفػػػػ  أو وقت)هالػػػػن بػػػػف عمػػػػ  
المعمومػػػػات الحاليػػػػة تعػػػػان  الصػػػػحؼ المطبوعػػػػة مػػػػف  ػػػػيؽ مسػػػػتوو الحريػػػػة فػػػػ  إعطػػػػا  
المعمومػػػػة والتعميػػػػؽ عميواضبينمػػػػا حتوجػػػػد حجػػػػب دو معمومػػػػة أورأو فػػػػ  وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ 

 )ات الجديدةض فمممنافسة دورًا مومًا ف  تطوير اددا  المونػ  فػ  المجػاؿ الصػحا والمعموم
( مػػػف النػػػاحيتيف التحريريػػػة واإل راجيػػػة حر ػػػا  الجموػػػور النػػػػوع  6106لػػػيما  لػػػبايؾ 

ضحيػث تحػػرص الصػػحؼ العربيػػة أف تحػاك  اإلصػػدارات ادجنبيػػة فػػ  كػؿ مػػاهو جديػػد مػػف 
جرا ات إ راجية لـ تكف موجود  (.6102ة مف قبؿ)حماد  ريب المطيرو ت نيات وا 

اإلشةةةةكالية العاشةةةةرة:العالقة بةةةةين قارئيةةةةة الصةةةةحف الورقيةةةةة واألداء ال ينةةةةى واألحالقةةةةى 
 لمقائ ين بيا:

أظوػػػرت مراجعػػػة اإلنتػػػاج العممػػػ  نػػػدرة احهتمػػػاـ البحثػػػ  ادجنبػػػ  بدراسػػػة المعػػػايير 
 ـ مػػف أنػن قػد تسػػتدع  وادطػر ال انونيػة لمصػػحؼ وعالقتوػا ب ارئيػة الصػػحؼ الورقيػة ضبػالر 

اإللػػػػكاليات المتعػػػػددة ال اصػػػػة ب ػػػػرا  الصػػػػػحؼ الورقيػػػػة ال ػػػػوض فػػػػ  أدوار الدولػػػػػة إزا  
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 (6104الصػػػحافة المكتوبػػػةض وقػػػد اسػػػتودفت بعػػػض الدراسػػػات العربيػػػة )منجػػػ  ال  ػػػراوو 
طرح هذا اإللكالية والتاكير ف  ادطر ال انونية والتلريعية والتنظيمية عمػ   ػرار مجػالس 

وا تصاصػػػػاتواضوتثير كػػػػذلؾ هػػػػذا  التحػػػػوحت مسػػػػ لة تجديػػػػد التكػػػػويف وتطػػػػويرا  الصػػػػحافة
)عمػػاد الػػديف  وتطويعػػن لم ت ػػيات صػػحافة جديػػدة ومبتكػػرة تػػؤدو أدوارهػػا فػػ  بيئػػة متفيػػرة

 (.6104جابر 

وتنطمػػػؽ معظػػػـ هػػػذا البحػػػوث مػػػف منظػػػور تحميػػػؿ العالقػػػات المتبادلػػػة بػػػيف ال ػػػائـ  
لمونػػ  لممحػػرريف واإلداريػػيف ب ارئيػػة ال ػػرا  واتجاهػػاتوـ باإلتصػػاؿ والجموػػور وربػػط  اددا  ا

 (.  6104)أميرة البربرو  نحوهـ لوجود مسافة بيف ال ائميف باإلتصاؿ والجموور المستودؼ

 -ثانيا:ادطر النظرية المست دمة ف  البحوث عينة الدراسة:
 ( 1جدول رقم)

 عينة الدراسة –الورقية يوضح  األةر النظرية ال ستحد ة فى بحوث قراء الصحف 

 عدد البحوث األةر النظرية

 مد ؿ احست دامات واحلباعات -
 ثيرات مد ؿ الت -
 مد ؿ احعتماد عم  الصحؼ كمصدر لممعمومات -
 فجوة المعرفة -
 مد ؿ المسئولية احجتماعية واد القية -
 المد ؿ الم ارف -
 ادجندة -

62 
2 
02 
2 
5 
2 
0 

 بحثا( 24بال رورة عم  إطار نظرو محدد )تستند كؿ البحوث عينة الدراسة  ح 

 يمكف لمدراسة توظيؼ أكثر مف مد ؿ نظرو ل دمة أهدافوا البحثية 
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تحتػػػػاج بحػػػػوث ال ارئيػػػػة كفيرهػػػػا مػػػػف أنػػػػواع بحػػػػوث اإلتصػػػػاؿ إلػػػػ  إطػػػػار نظػػػػرو 
يحكمواضكمػػا تحتػػاج إلػػ  توظيػػؼ عناصػػر هػػذا اإلطػػار لتحميػػؿ العالقػػة بينومػػا ضواعتمػػدت  

عممػ  وادجنبػ  والتػ  عنيػت بدراسػة قػرا  الصػحؼ الورقيػة وليسػت بعض أدبيػات التػراث ال
جميعوا  الؿ فترة التحميؿ عم  أطر نظرية محػددة ضوتكلػؼ نتػائظ التحميػؿ مؤلػرات عػدة 

 يمكف إيجازها فيما يم :

  يكلػػؼ التطػػور العػػاـ لدراسػػات بحػػوث ال ػػرا  عػػف تزايػػد أرقػػاـ  الدراسػػات عمػػ  مسػػتوو
مػػػػػ  أطػػػػػر نظريػػػػػة محػػػػػددة وفػػػػػ  دوؿ أفري يػػػػػة وأسػػػػػيوية العػػػػػالـ العربػػػػػ  التػػػػػ  تسػػػػػتند ع

عينػػػة الدراسػػػة ح تسػػػتند  –عػػػدةضبالر ـ مػػػف أف  البيػػػة أدبيػػػات التػػػراث العممػػػ  ادجنبػػػ 
 %.23.2بال رورة عم  أطر نظرية محددة بنسبة 

 ت ميديػة ح يسػتطو البػاحثوف العػرب تجاوزهػا  أطػر حػوؿ تػدور تزاؿ الدراسات العربية ح
وتحػاوؿ قمػة  وأمريكػا أوربػا فػ  نظػرائوـعمػ   وحجػراً  قاصرة ثـ تعدوال روج عنوا ومف 

 .منوا تطوير النظريات الموجودة بدح مف اقتراح أطر نظرية حديثة

  المسػت بؿ اسػت را  وبحػوث دراسػات مجػاؿ فػ  العربيػة المنط ػة وجػود قصػور كبيرفػ 
ضممػا  الت صصػات م تمػؼ تطػور دف عػادة تسػع  التػ  ادجنبيػة الدراسػات عكػسب

بحػوث   دمػة فػ  الحديثػة اإلمكانػات لتوظيػؼ وأطرهػا أدائوػا مػف فجػوة وجػود يؤكػد
 ال را .

  تباينت اتجاهات الدراسات والبحوث الساب ة ف  اسػت داـ المػدا ؿ النظريػة الماسػرة لوػا
ضوتواجن الكثير مف الدراسات ف  مجػاؿ بحػوث ال ػرا  الكثيػر مػف أوجػن الن ػد مػف بينوػا 

المػػدا ؿ الن ديػػة الم تماػػة وقمػػة التنسػػيؽ بػػيف البػػاحثيف المعنػػيف ن ػػص اعتمادهػػا عمػػ  
 وهيمنة الدراسات الفربية عم   يرها مف المدارس البحثية ف  هذا الصدد.

  ندرة الدراسات الت  اعتمدت عمػ  المػد ؿ الم ػارف والاػرؽ البحثيػة بػيف أكثػر مػف دولػة
(ض Eiri Elvestad,2015)ادنظمػػػػة اإلعالميػػػػة عمػػػػ  البيئػػػػات الم تماػػػػة لبحػػػػث تػػػػ ثير 

Faridah Ibrahim) 2012) (.6106ض )طالؿ العزاوو 
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   قدـ الباحثوف دراسات عدة عف قرا  الصحؼ الورقية واست دمت بحوث جموػور ال ػرا
بعػض ادسػػاليب الت ميديػػة مبنيػة عمػػ  مػػد م  احسػت دامات والتػػ ثيرات ولكػػف بػػالتطبيؽ 

احسػت دامات واإللػباعات مػف أكثػر عم  جموور ذو طبيعة م تماػةضحيث تعػد نظريػة 
ادطػػر النظريػػة التػػ  وظاوػػا البػػاحثوف العػػرب فػػ  الدراسػػات ادفري يػػة وادسػػيوية بنسػػبة 

.% لمتعػػرؼ عمػػ  دوافػػو ال ػػرا  حسػػت داـ الصػػحؼ الورقيةضكمحاولػػة 63.3تصػػؿ إلػػ  
لمكلػػػػؼ عػػػػف الح ػػػػائؽ المرتبطػػػػة بػػػػدوافو قػػػػرا ة الصػػػػحؼ واحلػػػػباعات التػػػػ  تح  وػػػػا 

المػػػؤثرة عميوػػػا ض وتكلػػػؼ المراجعػػػات عػػػف أف كثػػػرة اهتمػػػاـ دراسػػػات بحػػػوث والعوامػػػؿ 
ال ػرا  باسػت دامات الجموػور لمصػحؼ وت ثيراتوػا يرجػو إلػ  عػدة عوامػؿ منوػا الطبيعػػة 

(ض )أمػان  6102(ض)عبػد ال ػالؽ إبػراهيـ 6102 ير الن دية لتمؾ البحوث)دينا دسوق  
(ض)نصػير عمػ  6102سػيون  (ض)مظوػر ب6104(ض)عماد الديف جػابر 6104الحسين  
( ض) 6106(ض)رلػا ال ػامف 6106(ض)سػماح محمػدو6106(ض)عبير الرحبان  6102

(ضكػوف 6106(ض)عبػد الحميػد مػؤمف 6106)سامية أبو النصػر (ض6106ليما  لبايؾ 
قارئيػػة الصػػحؼ عبػػارة عػػف سػػموؾ اتصػػال  يػػرتبط بمػػدو مػػا تلػػبعن عمميػػة ال ػػرا ة مػػف 

تح ػػػؽ لػػػن الر ػػػا واإللػػػباع إذا جػػػا ت متواف ػػػة مػػػو دوافػػػو أوحاجػػػات يسػػػتودفوا الاػػػرد ف
دوافعػػن والعكػػس إذا تعار ػػت مػػو هػػذا الػػدوافوضومف ثػػـ جػػا ت محاولػػة تمػػؾ البحػػوث 

 لمعرفة دوافو قارئية الصحؼ الورقية وقياس اإللباعات المتح  ة.

  ومف ادطر النظرية الت  وظاتوا بعض البحوث العربية ل دمة أهػدافوا البحثيػة نظريػة
.%ض)حنػػػػػاف بوذيػػػػػاف 02.2اد عمػػػػػ  وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ بنسػػػػػبة قػػػػػد تصػػػػػؿ إلػػػػػ  احعتمػػػػػ
(ض)عبػػد الممػػؾ الػػدنان  6105(ض)قػػوارارو صػػونية 6104(ض)حمػػوش عبػػد الػػرازؽ 6102
(وجػػػػا  6106(ض)أمػػػػؿ عبػػػػود 6102(ض)حمػػػػاد المطيػػػػرو 6102(ض)جػػػػواد الػػػػدلو 6105

د عمػػػ  تطبي وػػػا فػػػ  بحػػػوث ال ارئيػػػة محاولػػػة جػػػادة لمكلػػػؼ عػػػف أهميػػػة اعتمػػػاد ادفػػػرا
الصػػػحؼ كمصػػػدر لممعمومػػػات مػػػف أجػػػؿ تح يػػػؽ أهػػػداؼ الاوػػػـ والتوجيػػػن والتسػػػميةضو 
محاولػػػة لمكلػػػؼ عػػػف التػػػ ثيرات المعرفيػػػة والوجدانيػػػة والسػػػموكية التػػػ  يحػػػدثوا اعتمػػػاد 

 ادفراد عم  الصحؼ  الورقية كمصدر لممعمومات.
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   ة التحميػػؿ ممػػا عينػػ –لػػـ تحػػظ الدراسػػات التتبعيػػة باحهتمػػاـ الكػػاف  فػػ  التػػراث العممػػ
يػػػؤدو إلػػػ  ن ػػػص المعمومػػػات عػػػف تطػػػور الظواهرالعمميػػػة ويحػػػوؿ دوف تح يػػػؽ تػػػراكـ 
معرفػػػ  ومنوجػػػ  يسػػػاعد عمػػػ  تنميػػػة وتطػػػوير المعرفػػػة العمميػػػة بظػػػاهرة تراجػػػو قارئيػػػة 

 الصحؼ الورقية .

  توظيػؼ أكثػرمف مػد ؿ نظػػرو دا ػؿ الدراسػة الواحػدة عمػػ  مسػتوو الدراسػات ادفري يػػة
(ض )حنػػػػاف بوذيػػػػاف 6102ل دمػػػػة أهػػػػداؼ الدراسػػػػة البحثيػػػػة )فاطمػػػػة حسػػػػف وادسػػػػيوية 

(ض )عبيػػػػػػػر ال ا ػػػػػػػ  6104(ض )محمػػػػػػػود سػػػػػػػيد 6102(ض)عبػػػػػػػدال الؽ إبػػػػػػػراهيـ 6102
 (ض6104( ض)هالن بف عمػ  6102(ض) محمود عايا  6102(ض)جورديخ مميكة 6102

(ض )عظػػػػػػػػػػػيـ كامػػػػػػػػػػػؿ  6104(ض)سػػػػػػػػػػػويم  حميػػػػػػػػػػػة 6104) يحيػػػػػػػػػػػ  باسػػػػػػػػػػػـ عيػػػػػػػػػػػاش 
(ض )عمػػػ  6105(ض )فتحيػػػة أوهايبػػػة 6104ض) نصػػػر الػػػديف الفيا ػػػ  (6104الجميمػػػ 
(ض 6105(ض )ر ػػػػا عبػػػػد الواجػػػػد أمػػػػيف 6105(ض) عبػػػػد الممػػػػؾ الػػػػدنان  6105دقاسػػػػة 

(ض)حمػػػاد 6105(ض)فاطمػػػة نبيػػػؿ 6102( ) محمػػػد حبيػػػب 6102)سػػػت البنػػػات حسػػػف 
( )محمػد الاػات  6106يػة مصػطا   ) (6106( )محمد رلاد 6102 ريب المطيرو 

 (.6106ليما  لبايؾ  )( 6106ض )دراسة أمؿ عبود (6106

  نػػػدرة اددبيػػػات العربيػػػة وادجنبيػػػة التػػػ  تنلػػػفؿ ب يػػػاس قارئيػػػة الصػػػحؼ وسػػػبؿ تح يػػػؽ
 المعرفة السطحية والكمية والعمي ة المكتسبة .

 العػاـ ومػدا ؿ التػ ثيرات والمسػئولية  المجػاؿ و الوسػيمة ثػرا  است دـ قميؿ مف الدراسات
)أميػػرة  القيػػة لمصػػحؼ الورقيػػة وقيػػاس ت ثيراتوػػا عمػػ  قارئيػػة الصػػحؼ احجتماعيػػة واد

( )عمػاد الػديف 6102()أحمػد عبػد العظػيـ 6104() منج  ال  راوو 6104البربرو 
 (6104جابر 

  ا تبرت دراسة واحدة(Alowo Maryhan.2012 ت ثير اد بار ف  ادجندة  )
 الصحاية عم  قارئية الصحؼ الورقية .
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 -ال ناىج البحثية :ثالثا: 
 ( 2) جدول رقم

 عينة الدراسة –يوضح ال ناىج البحثية  ال ستحد ة فى بحوث قراء الصحف الورقية 

 عدد البحوث األةر ال نيجية

 المنوظ الوصا  -
 المنوظ المسح  -
 منوظ العالقات المتبادلة -
 المنوظ التجريب  -
 )ادسموب( الم ارف المنوظ -

65 
22 
00 
2 
20 

  البحوث  أكثر  ن  نيج بحثىتستحدم بعض 

أثمر مس  التراث العمم  العرب  وادجنب  عف م اربات منوجية يمكف التماس 
منوا اآلرا  واحتجاهاتضوربما ادحكاـ الت  تساعد الموتميف بوا ف  إعادة النظر بلكؿ 
 وم موف الرسائؿ اإلتصالية الواردة بالصحؼ الورقية يمكف عر وا عم  النحو التال :

 د الرؤيػػػة التحميميػػػة الن ديػػػة لمبحػػػوث العربيػػػة ال مػػػط الوا ػػػ  بػػػيف دراسػػػات ال ارئيػػػة ترصػػػ
والم روئيةضوانلػػفمت كثيػػرًا ب  ػػية الكػػـ والكيؼضوبطبيعػػة ادسػػموب المنوجػػ  الػػ  تتبعػػن 
ف  دراسة المو وعات ر ـ تكاثر وتراكـ دراسات وبحوث ال را ض فػادمر حيتعمػؽ بػالكـ 

 المو وعات وال  ايا والمناهظ المتبعة.ب در مايتعمؽ بجودة وثرا  

   اسػػػتمرت إلػػػكالية التصػػػميـ الكمػػػ  م ابػػػؿ الكياػػػ  حا ػػػرة بو ػػػوح فػػػ  التػػػراث العممػػػ
العربػػ  لمدراسػػة الحاليةضواسػػتمر الجػػدؿ بػػيف البػػاحثيف فػػ  المػػدرارس المصػػرية وادفري يػػة 

المنوجػػػ   وادسػػػيوية حػػػوؿ ال  ػػػايا البحثيػػػة المرتبطػػػة ب ارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة والبنػػػا 
 المحكـ واددؽ ح تبارها.
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  رصػػدت نتػػائظ التحميػػؿ تحػػوًح فػػ  التصػػميمات المنوجيػػة لمبحػػوث احجنبيػػةضحيث تحػػوؿ
البػػاحثوف نحػػو التركيزعمػػ  المنػػاهظ الكيايػػة عو ػػًا عػػف احعتمػػاد عمػػ  المنػػاهظ الكميػػة 
بصػػػورة أساسػػػيةض حيػػػث تؤكػػػد نتػػػائظ التحميػػػؿ ماأو ػػػحتن الدراسػػػات السػػػاب ة مػػػف  مبػػػة 

لتصػػميمات الكيايػػة عمػػػ  الدراسػػات احجنبيػػػةضف  م ابػػؿ اعتمػػاد البػػػاحثيف العػػرب عمػػػ  ا
 المنوظ الكم  وعدـ توظيؼ المنوظ الكيا  إح ف  نطاؽ محدود.

 احرتباطيػة  بػيف العالقػات مػا ادجنبيػة الدراسػات فػ  اسػت داموا تػـ التػا المنػاهظ تنػوع
(ض Bruns& Hamilton2013(ض ) (Martijn Suijkerbuijk , 2014    الم ػارف والمػنوظ والمتبادلػة

(Michael Parks,2013ض )  ( Mitchelstein and Boczkowski,2012 .) 

 لػدور الصػحؼ الورقيػة  المنوجػا السػميـ التوظيػؼ عمػ  اعتمػدت التػ  الدراسػات قمػة
 اللكمية ف ط. باإلجرا ات والبحوث أ مب الدراسات التزمت حيث كمصدر لممعموماتض

  أظوػػػرت نتػػػائظ التحميػػػؿ نػػػدرة وا ػػػحة فػػػ  اسػػػت داـ المػػػنوظ التجريبػػػ  بنسػػػبة حتتعػػػدو
 ل يػاسو % مػف إجمػال  عينػة الدراسػة فػ  ربػط ال ارئيػة بعػدة متفيػرات بحثيػة 2.2نحػو
 . المست دمة اإلعالمية الوسيمة  صائص ب ياس اح تالفات أوجن

 عمػػػ  أسػػػاليب تحميػػػؿ التاسػػػيرات وربطوػػػا  لػػػـ تتنػػػاوؿ اددبيػػػات العربيػػػة تػػػ ثير الجموػػػور
 .بالبحوث الن دية والث افية ف  بحوث ال را 

   ظوػػػرا العديػػػد مػػػف الدراسػػػات احجنبيػػػة تصػػػميمات منوجيػػػة تمػػػزج بػػػيف المنوجػػػيف الكمػػػ
والكيا ضوبالر ـ مػف تكػاثر وتػراكـ الدراسػات وبحػوث ال ػرا  إح أف عػددًا قمػياًل منوػا هػ  

 Adrian Hapca)منحنػػ  دراسػػات ال ػػرا  وتحوحتوػػا  التػػ  ح  ػػت تفيػػرات نوعيػػة فػػ 
 Martijn) (ضNielsen Scarborough 2014ض) (,6104Eiri Elvestad) (ض2017

Suijkerbuijk, 2014)(ض)Sue Burzynski Bullard,2013)(ضHedrick, J effrey 2013). 

  الدراسػػات جػػا ت الدراسػػات المسػػحية )ادفري يػػة ومنوػػا المصػػرية وادسػػيوية (فػػ  م دمػػة
 بطري ػػة سػػوا  %ض22.5المسػػت دمة ل يػػاس قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة بنسػػبة بمفػػت نحػػو 

المس  بالعينة ضحيث يعد منوظ المس  أكثر المنػاهظ البحثيػة لػيوعًا  أو اللامؿ الحصر
فػػػ  دراسػػػػات ال ارئيػػػػة أواعتمػػػدت نسػػػػبة كبيػػػػرة مػػػف الدراسػػػػات عمػػػػ  المسػػػ  مػػػػف  ػػػػالؿ 
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( ض 6102( ض)منػػػاور الراجحػػػ  6102(ض)دينػػػا دسػػػوق  6102فاطمػػػة حسػػػف ) اإلنترنػػػت
(ض 6104(ض)صػػػالح عبػػػػادة 6104( ض)عمػػػػاد الػػػديف جػػػػابر 6102)أحمػػػد عبػػػػد العظػػػيـ 

(ض 6105(ض )عمػػػػػ  دقاسػػػػػة 6104( ض) جػػػػػورديخ مميكػػػػػة 6104)يحيػػػػػ  باسػػػػػـ عيػػػػػاش 
(ض ) عبػد 6102( ض)ست البنػات حسػف 6102( ض)مظور بسيون  6102)محمد حبيب 
 (.6106(ض ) عم  نجادات 6106الحميد مؤمف 

  اعتمػػػػػدت بعػػػػػض أدبيػػػػػات التػػػػػراث العربػػػػػ  وادجنبػػػػػ  عمػػػػػ  المػػػػػنوظ الوصػػػػػا  بنسػػػػػبة
(ض  6104(ض )سػػويم  حميػػة 6102(ض)جػػورديخ مميكػػة 6102%)عبيػػر ال ا ػػ  62.3

(ض )فتحيػػػػػة أوهايبػػػػػة 6104(ض) نصػػػػػر الػػػػديف الفيا ػػػػػ  6104)عظػػػػيـ كامػػػػػؿ الجميمػػػػػ 
(ض )ر ػػػا عبػػػد الواجػػػد 6105ممػػػؾ الػػػدنان  (ض ) عبػػػد ال6105(ض )عمػػػ  دقاسػػػة 6105
)عمػ  بػف لػويؿ  (ض6102(ض ) جواد را ب الدلو 6102(ض ) محمد حبيب 6105أميف 

) عمػػ  نجػػادات  (ضM. Frank 2012(ض )6106(ض)لػػيريف كػػدوان  6102ال رنػػ  
( ) رلػػػػػػا ال ػػػػػػامف 6106( )عبيػػػػػػر جػػػػػػورج الرحبػػػػػػان  6106( )عمػػػػػػ  دلػػػػػػت  6106
وتنتمػػػػ  بع ػػػػوا إلػػػػ   (6104(يحيػػػػ  باسػػػػـ عيػػػػاش 6106العػػػػزاوو) طػػػػالؿ  (ض6106

 . (6102الدراسات احستكلافية والوصاية والم ارنة احستبصارية)حناف بوذياف 

 -رابعا : األدوات واألساليب البحثية:
 ( 3جدول رقم)

 عينة الدراسة –يوضح األدوات البحثية  ال ستحد ة فى بحوث قراء الصحف الورقية 

 عدد البحوث حثيةاألدوات الب
 صحؼ احست صا  -
 أداة م ابمة -
 مجموعات المناقلة -
 أداة المالحظة -
 م اييس ال ارئية -

22 
62 
2 
0 
5 

 استندت بعض الدراسات عم  أكثر مف أداة بحثية 
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عم  الر ـ مما لودتن بحوث ال ارئية مف تطورات ف  بنػا  الم ػاييس واددوات إح  
أنوا مازالػت تعػان  مػف إلػكاليات فػ  بنائوػا المنوجػ  ومػدو صػدؽ نتائجواضوتعتمػد بلػكؿ 
كبيػػػر عمػػػ  مػػػدو أمانػػػة المبحػػػوثيف وموػػػارة وذكػػػا  الباحػػػث ونػػػوع أداة ال ياسضف ػػػاًل عػػػف 

ال  ػػػايا المتعم ػػػة بػػػ و اددوات البحثيػػػة ادف ػػػؿضهؿ هػػػ  احهتمػػػاـ لاتػػػرة طويمػػػة بمناقلػػػة 
ادساليب الكمية أـ الكياية ف  البحوثضفال بط العمم  لنتائظ بحوث ال ارئية مػايزاؿ أسػير 

 إللكاليات معينة يمكف إيجازها فيما يم :

 اإلعالـ أدوات مف احستاادة طبيعة عم  ادجنبية بالتعرؼ والبحوث الدراسات اهتمت 
 ودراسػة قارئيػة الصػحؼ الورقيػةضحيث تفطيػة عنػد الذكيػة وتطبي ػات الوواتػؼ الجديػد
مػف  احسػتاادة مظػاهر رصػد عمػ  الدراسػات أ مػب حػرص الن ػدو التحميػؿ كلػؼ

قمػة مػف هػذا البحػوث هػ  التػ   الجموػورو عمػ  أو اإلعالمػا اددا  فػ  التكنولوجيػا
  ؿ منوج أحدثت تفييرات جوهرية ف  تناوؿ اإللكاليات البحثية بلك

(Adrian Hapca 2017ض)(Nielsen Scarborough 2014(ض)Sue Burzynski 
Bullard,2013.) 

  مبػػػػت الطبيعػػػػة احستكلػػػػافية عمػػػػ  بيانػػػػات البحػػػػوث العربيػػػػة عينػػػػة التحميػػػػؿ وانتلػػػػر 
احستبياف ادليكترون  ك داة لجمو البيانات عبػر مواقػو التواصػؿ احجتماع ضواعتمػدت  

ادفري ية عم  أساليب جمػو البيانػات الت ميديػة المتمثمػة فػ  الم ػابالت مجمؿ الدراسات 
 %.51.5%ض وصحؼ احست صا  الت  يكمموا الباحث64.2الل صية بنسبة

 جػا ت حيػث البحثا ف  الفالب ادعـ ف  الدراسات ادفري ية وادسيويةض الاكر جمود 
 الت ميػد تحميػؿ نمػاذج أداة عمػ  معتمػدة السػاب ة العربيػة والبحػوث الدراسػات معظػـ

  . المتلابوة الحاحت ودراسات والمحاكاة

  إ ااؿ فاعمية وأهمية بعض اددوات البحثية الوامة ف  البحث اإلعالم  ف  اددبيػات
العربيػػة عمػػػ  كافػػػة ادصػػعدة وحسػػػيما فػػػ  البحػػوث مو ػػػو الدراسػػػة التػػ  أجريػػػت فػػػ  

 ػػمف المركػػزة  والمجموعػػاتودراسػػات الحالػػة  أفري يػػا كالم ػػابالت الم ننػػة والمتعم ػػة
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والتػػ  يصػػعب عمػػ  أدوات احسػػتبياف والم ابمػػة الارديػػة  أسػػاليب جمػػو البيانػػات الكيايػػة
 .رصدها

  اسػػػت دمت دراسػػػة واحػػػدة أجريػػػت فػػػ  ليبيػػػا أداة المالحظػػػة فػػػ  جمػػػو البيانػػػات البحثيػػػة
 (.6102)حناف بوذياف 

 بيف الطرؽ المست دمة فػ  قيػاس ال ارئيػة  ندرة الدراسات العربية وادجنبية الت  جمعت
والتػػػ  تمثمػػػت فػػػ  طري ػػػة الت ػػػدير الػػػذات  وادحكػػػاـ التػػػ  يصػػػدرها ال ػػػرا  عمػػػ  المػػػادة 
الم ػرو ة وعمػ  صػالحيتوا  لم ػرا ة مػف واقػػو  بػرتوـ واسػت داـ م يػاس ليكػرت لالتجػػاا 

(ض 6104% )حمػػػػوش عبػػػػد الػػػػرازؽ 2.2فػػػػ  دراسػػػػات ال ارئيػػػػة بنسػػػػبة حتتعػػػػدو نحػػػػو
(6104Eiri Elvestad, ض 6102(ض )منػػػ  عبػػػد الوهػػػاب 6105(ض) فاطمػػػة نبيػػػؿ)
(Paolo Hooke 2012ض) Braian Gervias 2012) ضوتناولػت بعػض البحػوث)

اح تبار المتعدد أو ما يسم  ب سموب السؤاؿ والجواب وي صد بن توجين مجموعػة مػف 
  . ارئادسئمة المتعم ة بالنص إل  ال

 -: )العينات(  جت ع الدراسة حا سًا :

 قامػت الدراسػات مػف أو ددبيػات التػراث العممػ  وجػود الن ػدي العرض يكلؼ    
 أدوات بحثية ت ميديػة والعينػات عم  معظموا ركزت إذ والبحثيةض الاكرية منطم اتوا بتطوير

 حجػـ صػفر أف أظوػرت فػ  مجمموػاو   واحسػتدعا  التػذكر وم ػاييس وأهممػت ب نواعوػاض
 الدراسة. مف الودؼ عم  يتوقؼ اتساعن أو العينة

مو ػػػو الدراسػػػة باحعتمػػػاد عمػػػ   –اتسػػػمت معظػػػـ الدراسػػػات ادفري يػػػة وادسػػػيوية و 
عينػػات محػػدودة الحجػػـ وعمديػػة و يػػر ممثمػػة ونتائجوػػا  يػػر قابمػػة لمتعميـضوياسػػر ذلػػؾ فػػ  
 ػػو  عػػدة عوامػػؿ منوػػا صػػعوبة وجػػود إطػػار لػػامؿ يمكػػف مػػف  اللػػن سػػحب عينػػة ممثمػػة 

انات الباحث الارد فػ  البحػوث العربيػة التػ   البػا مػا ي ػـو بقجرائوػا الباحػث ومحدودية إمك
   بماردا سوا  ف  صورة رسائؿ جامعية أو بحوث م دمة ف  مؤتمرات أو دوريات عممية.
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اهتمػػت بالعينػػات اححتماليػػة كبيػػرة الحجػػـ والتػػ  يمكػػف تعمػػيـ  وال ميػػؿ مػػف الدراسػػات
جنبيػػػة وبصػػػاة  اصػػػة ادمريكيػػػة والتػػػ   البػػػا مػػػا نتائجوػػػا وكانػػػت أ مبوػػػا فػػػ  المػػػدارس اد

يلػػترؾ فػػ  إعػػدادها أكثػػر مػػف باحػػث ض كمػػا أنوػػا كثيػػرا ماتعتمػػد عمػػ  جوػػات بحثيػػة تسػػاهـ 
ف  تمويؿ هذا البحوث مما ينعكس عم  كبر حجـ العينات وطري ػة سػحبوا ومػدو تمثيموػا 

 لممجتمو.

 -راء:النتائج التى توصمت إلييا دراسات بحوث الق سادسًا :أىم

تباينػػت فػػ  الوقػػت ذاتػػن نتػػائظ الدراسػػات وأدبيػػات التػػراث العممػػ  العربػػ  وادجنبػػ  
حػػػػػػوؿ ح ي ػػػػػػة التنػػػػػػافس بػػػػػػيف الصػػػػػػحافة الورقيػػػػػػة والصػػػػػػحافة ادليكترونيػػػػػػة عمػػػػػػ  لػػػػػػبكة 
اإلنترنتضفا  الوقت الذو يرو فين البعض ب ف العالقة تكاممية وتااعمية بػيف النمطيفضيػرو 

ادليكترونية احتمت بالاعؿ ت ثيرات عمػ  الصػحافة الورقيػة    روف عكس ذلؾ أف الصحافة
ووسػائؿ اإلتصػػاؿ الت ميديةض اصػػة عمػػ  العػػادات ال ارئيػة لمصػػحؼضبينما تػػرو فئػػة ثالثػػة أف 
نما هػ  لػكؿ إتصػال  يسػتودؼ ت ػديـ  ػدمات جديػدة  لبكة اإلنترنت ح تعد ثورة ح ي يػةضوا 

ات وتنلػػيط حركػػة البيػػو واللػػرا ضوأف إلفػػا  لتتصػػاؿ والػػتعمـ والملػػاركة والبيػػو وع ػػد الصػػا 
الصحافة احليكترونية الورقية امر مايزاؿ عمين ا تالؼ وجدؿ كثيػريف. ويمكػف عػرض أهػـ 

 النتائظ فيما يم :

 عينػػػػة الدراسػػػػة إلػػػػ  ان اػػػػاض معػػػػدحت قػػػػرا ة  - مصػػػػت  معظػػػػـ اددبيػػػػات والبحػػػػوث
رأ فيوػػػا ادفػػػراد الصػػػحؼ الورقيػػػة بلػػػكؿ ممحػػػوظ ضحيػػػث ان اػػػض عػػػدد المػػػرات التػػػ  ي ػػػ

(ض )منػػاور 6102)فاطمػػة حسػػف ،الصػػحؼ وكػػـ ال را الػػذيف ي ػػر وف أكثػػر مػػف صػػحياة 
(ض 6104)صػالح مسػعد  (Pradeep (ضEiri Elvestad,2015(ض )6102الراجحػ  

M. Tewari2015)( ض)Hedrick, J effrey 2013 ض 6102(ض )ريػػـ عنػػوس)
(ض 6106د الحميػد مػؤمف (ض )عبػ6106(ض )سامية أبػو النصػر 6102)تحسيف منصور 

(Paolo Hooke 2012.) 
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 باعتبػػارا سػػيد  ئالنظػػر لممتم ػػ  ال ػػار  المؤسسػػات الصػػحاية بلػػكؿ متػػوازف وح عػػدـ إدارة
(ض 6104)قػػػػادرو عػػػػدناف  ويجػػػػب أف يجػػػػد فػػػػ  الصػػػػحياة احتياجاتػػػػن المعرفيػػػػةض ال ػػػػرار

(6105  Nielsen Scarborough ض) وعػػػػدـ احهتمػػػاـ مػػػف جانػػػب المؤسسػػػػات
الصحاية العربية بدراسة الظواهرالراهنةضف  مبوا يبحث عف الرب  وليس لػديوـ أيػة  طػط 

تفيػر أذواؽ ال ػرا  واحتياجػاتوـ اإلعالميػة بػا تالؼ لتطوير مواردها البلريةضف ػاًل عػف 
جتمػػػوضفتظور الاتػػػرة الزمنيػػػة وطبيعػػػة ادو ػػػاع احقتصػػػادية والسياسػػػية واحجتماعيػػػة لمم

(ض)عبػػػد الحميػػػد 6102)ريػػػـ عنػػػوس  احتياجػػػات جديػػػدة لوػػػـ وت تاػػػ  احتياجػػػات قديمػػػةض
ممػػا ينبػػن بوجػػوب وعػػ  ال ػػائميف باإلتصػػاؿ  (6106(ض)سػػامية أبػػو النصػػر6106مػػؤمف 

 إل  التفييرات والمحاؽ بوا حت  ح يتجاوزهـ ال را  إل  مصادر أ رو لممعمومات.

 أعػػداد المسػػت دميف لوسػػائؿ التواصػػؿ احجتمػػػاع   تراجػػو توزيػػو الصػػحؼ نتيجػػة لزيػػػادة
نمػو الصػحافة ادليكترونيػة وال ػدمات اإل باريػة كالايس بوؾ وتويتر وانستجراـ و يرها و 

بلػكؿ عػاـ حسػت داـ الوسػيمة  اإلتصػالية التػ  تعطيػن   ػارئعبر اإلنترنتضحيث يميؿ ال
اػػة ممػػا جعػػؿ الصػػحؼ ال دمػػة ادكثػػر لػػموح وادكثػػر جاذبيػػة ب قػػؿ جوػػد وبػػ ر ص التكم
 Michael(ض )6105ادليكترونيػػة أكثػػر انتلػػارًا مػػف الورقيةض)ر ػػا عبػػد الواجػػد أمػػيف 

Parks,2013 (ض)6102(ض)سػت البنػات حسػفA lshehri and Gunter,2013 )
(ض)عمػػػػػػ  بػػػػػػف لػػػػػػويؿ ال رنػػػػػػ  6102(ض ) جػػػػػػواد را ػػػػػػب الػػػػػػدلو 6102)محمػػػػػػد حبيػػػػػػب 

( 6106(ض) عمػػ  نجػػادات M. Frank 2012(ض )6106(ض)لػػيريف كػػدوان  6102
(ض 6106( ض) طػػػػػالؿ العػػػػػزاوو6106( )عبيػػػػػر جػػػػػورج الرحبػػػػػان  6106)عمػػػػػ  دلػػػػػت  

فملػػكمة التوزيػػو صػػارت ملػػكمة عالميػػة مرتبطػػة بملػػكالت أ ػػرو أكبػػرض منوػػا مػػايتعمؽ 
بػػت مص الاتػػرات الزمنيػػة الم صصػػة لم ػػرا ة م ابػػؿ زيػػادة تمػػؾ الاتػػرات الزمنيػػة لمنصػػات 

 ا مايتعمؽ بملكالت إنتاجية.التواصؿ احجتماع  ومنو

  أف صػػناعة الصػػحافة الورقيػػة فػػ  العػػالـ تواجػػن أزمػػة ب ػػا  وأزمػػة وجػػود توػػدد كيػػاف هػػذا
الصػػػػػػناعة وفرصػػػػػػوا فػػػػػػ  احسػػػػػػتمرارية والصػػػػػػمود فػػػػػػ  مواجوػػػػػػة البػػػػػػدائؿ ادليكترونيػػػػػػة 

( ) رلػػػا 6105( ض ) عبػػػد الممػػػؾ الػػػدنان  Bruns& Hamilton2013المسػػػتحدثة) 
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عػػف منافسػػة بػػرامظ التػػوؾ لػػو هػػ  اد ػػرو لمصػػحؼ الورقيػػة  (ض ف ػػالً 6106ال ػػامف 
ضوالتػػ  ت ػػدـ استعرا ػػًا لأل بػػار مػػو تحمػػيالت لوػػا بالصػػوت والصػػورة مػػف واقػػو الحػػدث 
واست افة  برا  عم  الووا  مبالرة يحمموف ادحداث وي دموف  مايات كبيػرة عنوػاضوهو 

لورقيػػة فػػ  مصػػر ادمػػر الػػذو ينسػػحب بالأدنػػ  لػػؾ عمػػ  أو ػػاع صػػناعة الصػػحافة ا
 و يرها مف الدوؿ العربية وادجنبية.

  مازالػػت الصػػحؼ عمػػ  جمودهػػا ال ػػديـ والكالسػػيكيات التػػ  تجاوزتوػػا المونػػة بمراحػػؿضولـ
تكمػػؼ ناسػػوا عنػػا  تطػػوير المػػادة التحريريػػة لتناسػػب هػػذا المتفيػػرات )منجػػ  ال  ػػراوو 

حمػػػػػادو (ض)محمػػػػػد (B.Olivers 2014(ض 6104(ض )عمػػػػػاد الػػػػػديف جػػػػػابر 6104
6102() Karen Hoff2012)  6106(ض ض )محمد رلاد 6102( ض )مظور بسيون) 

Alowo Maryhan.2012) وكػاف طبيعيػا مػو كػؿ هػذا أف يتوػاوو توزيعوػا وحيناسػب)
حتػػ  الزيػػادة الحادثػػة سػػنويا فػػ  عػػدد السػػكاف أو اتجػػاا لػػرائ  جديػػدة لمتابعػػة مات دمػػن 

فػػػرض ناسػػػن عمػػػ  الجميػػػو وانلػػػفاؿ  وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الم تماػػػة فػػػ  ظػػػؿ واقػػػو سياسػػػ 
الصػػػحافة بالسياسػػػة أكثػػػر مػػػف النػػػواح  المونيػػػة والصػػػحاية ممػػػا أثػػػر بلػػػكؿ كبيػػػر عمػػػ  

 جودة المنتظ النوائ .

  عينػة الدراسػػة عمػ  أف  مػف أهػػـ  –اتا ػت معظػـ دراسػػات بحػوث قػرا  الصػػحؼ الورقيػة
ؼ المونيػػػة العوامػػػؿ ادساسػػػية التػػػ  تػػػؤثر فػػػ  قارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة تعػػػود إلػػػ   ػػػع

اإلعالمية وعػدـ ال ػدرة عمػ  احلتػزاـ بمعػايير المونػة مػف  ػالؿ جػودة المحتػوو أوالمنػتظ 
(وعػػدـ ال ػػدرة عمػػ  الوصػػوؿ إلػػ  مصػػادر المعمومػػات 6104اإلعالمػػ  )أميػػرة البربػػرو 

واإلحاطة بوا وكاا توا ومعايير جمػو اد بػار مػف قبيػؿ مجػاراة ادحػداثض والتعامػؿ مػو 
(ضف ػػػاًل عػػػف معػػػايير التفطيػػػة مػػػف قبيػػػؿ 6104منجػػػ  ال  ػػػراوو المصػػػادر و يرهػػػا) 

(ضو ػػػعؼ كاػػػا ة ال يػػػاـ 6104التػػػوازف واحنصػػػاؼ والدقػػػة واللػػػموؿ)عماد الػػػديف جػػػابر 
عػدـ ( ضإ ػافة إلػ  6102بالوظياػة الرقابيػة والتااعػؿ مػو الجموػور )أحمػد عبػد العظػيـ 

ممية  اصة وأنوػـ  يػر اهتماـ ال ائميف عم  الصحؼ باستطالعات الرأو أوادبحاث الع
ضوتراجو مستوو المادة الصػحاية الم دمػة وان اػاض قػدر المصػداقية فيمػا ت دمػن  مونييف
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( )فاطمػة نبيػػؿ 6102(ض)عبيػر ال ا ػ  6102)حنػاف بوذيػػاف   ػارئالصػحؼ بالنسػبة لم
 Emy Zerbia(ض)6102(ض)سػػت البنػػات حسػػف 6102(ض)منػػ  عبػػد الوهػػاب 6105
لمنػػػتظ النوػػػائ  بالسػػػمب ر ػػػـ محػػػاوحت الصػػػحياة ومػػػف ثػػػـ انعكػػػس هػػػذا عمػػػ  ا(2012

 استعادة موقعوا.

  اتا ت معظـ اددبيات الت  لممتوا عينة الدراسػة عمػ  أنػن لػـ تعػد ال مػة ال ارئػة حريصػة
عمػػ  لػػرا  الصػػحياة واكتاػػت بمػػا تبثػػن مػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ اد روضنظػػرًا لتػػ ثير ادزمػػة 

 B.Olivers رتاػاع تكػاليؼ إنتاجوػااحقتصادية بلػكؿ مبالػر عمػ  الصػحؼ الورقيػة وا
(ض( ممػا دفػو النالػريف إلػ  6106(ض) لػيما  لػبايؾ 6102(ض )مظور بسيون  (2014

اسػػت داـ  ػػدمات اإلتصػػاؿ السػػمكية والالسػػمكية لن ػػؿ اد بػػار والمو ػػوعات اإلعالميػػة 
ضوالتػػػ ثير حتمػػػا عمػػػ  أجػػػور الصػػػحاييف فػػػ  كافػػػة المؤسسػػػات الصػػػحاية سػػػوا   اصػػػة 

ممػا  (Alowo Maryhan.2012 )(6106  ال امػات )محمػد رلػاد أوحكوميػة و ػال
سػيؤثر سػمبًا عمػػ  أسػعار الصػحؼ واإلعالنػػات والتوزيػو  ودفػو بعػػض الصػحؼ الورقيػػة 

 لت ميؿ عدد صاحاتوا وت ميؿ أي ا اصداراتوا.

  تناقص د ػؿ الصػحؼ مػف اإلعالناتضحيػث ت مصػت فػ  الاتػرة اد يػرة مسػاحة اإلنتػاج
 Martijn (ضWan Ifra 2014عػػػالـ بصػػػاة عامػػػة )اإلعالنػػػ  فػػػ  صػػػحؼ ال
Suijkerbuijk 2014) 6102(ض)محمػػد حمػػادو() Karen Hoff2012) عمػػاد( )

(  ومحاولػة (Alowo Maryhan.2012 (6106( ض)محمػد رلػاد 6104الػديف جػابر 
رجػػػاؿ ادعمػػػاؿ واللػػػركات ت اػػػيض تكماػػػة إعالنػػػاتوـ لمجموػػػور المنتلػػػر والوصػػػوؿ فػػػ  

  لألفػراد مثػؿ البريػد ادليكترون ضممػا أثػر بلػكؿ  يػر مبالػر ناس الوقت بلكؿ ل ص
 عم  اقياؿ ادفراد عم  الصحؼ.
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 االستحالصات والدالالت :

ب طواتوػا ونتائجوػا الكميػة والكيايػة و الصػتوا ف ػد ح  ػت أهػدافوا  تمؾ ه  الدراسػة
التػػ  كانػػت ت مػػؿ إليوػػا ض بيػػد أف ثمػػة معػػان  حأعر ػػوا كتوصػػياتضبؿ أطرحوػػا كػػدححت 

والنلػر مػف البػاحثيف والمونيػيف محاولػة توجيػن ومؤلرات عمػ  أهػؿ البحػث والػدرس والصػحافة 
 المدلوؿ. مت إلين مف نتائظ تاصيمية تؤكد هذااحنظار إليوا  تح ي وا بنا ًا عم  ما توص

وقػػدـ التػػراث العربػػ  وادجنبػػ  أطػػرًا نظريػػة وتطبي يػػة فػػ  مو ػػوع قارئيػػة الصػػحؼ 
الورقية كمػا قػدـ العديػد مػف النمػاذج واإللػكاليات المتعم ػة بوػا وتنػاوؿ اسػتراتيجيات لمحاػاظ 

ؿ البحػػػػوث عمػػػػ  مكانػػػػة الصػػػػحؼ المطبوعػػػػة وكػػػػذلؾ إعػػػػادة إصػػػػالحوا.وف   ػػػػو  تحميػػػػ
حتػػ   6106والدراسػػات التػػ  تناولػػت قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة فػػ  مصػػر والعػػالـ منػػذ عػػاـ 

البحثػػ   –وقتنػػا الحا ػػر يمكػػف اسػػت الص رؤيػػة عامػػة لمػػا قػػدـ عمػػ  المسػػتوييف  6102
 والتطبي  :

 عمى ال ستو  األكادي ى البحثى: (1)

سػػػات تعػػػد بحػػػوث ال ارئيػػػة بمثابػػػة بوصػػػمة ودليػػػؿ ومصػػػدر موػػػـ ل طػػػط المؤس    
الباحثػػػة عػػػف النجػػػاح ضحيػػػث تعػػػد بمثابػػػة  أولػػػ  طػػػرؽ التعػػػرؼ عمػػػ  الملػػػكمةضوقد لػػػودت 
ادعػواـ ال ميمػة الما ػية طاػرة كبيػرة فػ  اهتمػاـ العديػد مػف البػاحثيف والػدوريات والمػؤتمرات 

التػ  تػـ اسػت داموا ولػارؾ العديػد مػف  وتعددت الرؤو والمػدا ؿ  البحثيػةبوذا المو وع ض 
م تماػػة فػػ  هػػذا الن ػػاش الػػذو اسػػتمرت حدتػػن مػػو بدايػػة هػػذا ال رفضسػػعيا  البػػاحثيف مػػف دوؿ

لموصػػوؿ لػػرؤو مت اربػػة حػػوؿ أف ػػؿ الطػػرؽ لمتعامػػؿ مػػو اإللػػكالية الراهنػػة والتػػ  تعػػد مػػف 
أكثػر المجػػاحت نمػػوًا وتميػزًا فػػ  ح ػػوؿ اإلعػالـ فػػ   ػػو  التفيػرات المتسػػارعة الحادثػػة فػػ  

ولوجيػػػػا اإلتصػػػػاؿ وثػػػػورة المعموماتضوقػػػػد ظوػػػػرت فنػػػػوف الصػػػػحافة والتػػػػ ثير المتصػػػػاعد لتكن
كتابػػات ودراسػػػات حديثػػة وانع ػػػدت الكثيػػر مػػػف المػػؤتمرات وت سسػػػت عػػدة جماعػػػات بحثيػػػة 
تطالػػػب بمراجعػػػة ن ديػػػة لدراسػػػات قارئيػػػة الصػػػحؼ الورقيػػػة وجػػػدواها ومنوجيتوػػػا واتجاهاتوػػػا 

 وأدواتوا ونظرياتوا ونماذجوا .
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نترنػػت وكثػػرة قواعػػد المعمومػػات ادليكترونيػػة ولعبػػت تكنولوجيػػا اإلتصػػاؿ الحديثػػة واإل
المت صصػة دورًا كبيػرًا فػ  إثػػرا  دراسػات بحػوث ال ػػرا  بلػكؿ عػاـ فػػ  اآلونػة اد يػرة مػػف 
حيػػػث وفػػػرة المعمومػػػات وسػػػوولة الحصػػػوؿ عميوػػػا ويسػػػر اإلتصػػػاحت بػػػيف البػػػاحثيفضوتنوع 

مك انيػػػة إجػػػرا  حم ػػػات ومجػػػاحت وفػػػرص الن ػػػاش بيػػػنوـ عبػػػر لػػػبكات إتصػػػالية متنوعػػػة وا 
 بحوث وتبادؿ معمومات عبر هذا الوسائؿ.

عمػ  ح ػؿ هيمنة البحوث والدراسات الصادرة بالمفػة اإلنجميزيػة وتؤكد اللواهد عم  
و مبػػة البحػػوث المعنيػػة بدراسػػات وحػػاحت وظواهرصػػحاية اهتمامػػات دراسػػات بحػػوث ال را ض

مريكيػة والمعنيػة بوػذا المجػاؿ أمػا لكثػرة الػدوريات الصػادرة فػ  الوحيػات المتحػدة اد أمريكية
أولكثػػػرة باحثيواضواهتمػػػت بعػػػض البحػػػوث ادجنبيػػػة بػػػقجرا  مراجعػػػة الدراسػػػات ادوربيػػػة فػػػ  
مجػػاؿ قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة وم ارنوػػا بالتجربػػة ادمريكيػػة مػػف ناحيػػة المنػػاهظ والنظريػػات 

 ػػػػػد والنتػػػػػائظ والتحدياتضملػػػػػيرة إلػػػػػ  أنوػػػػػا تن مػػػػػت عبػػػػػر ثػػػػػالث مراحػػػػػؿ هػػػػػ  اإلقنػػػػػاع والن
ف افت ت أثر الدراسات ادمريكية واهتماماتوا.  والواقعيةضوا 

وعمػػػ  الػػػر ـ مػػػف الت ػػػدـ الػػػذو أحرزتػػػن البحػػػوث ادمريكيػػػة والدراسػػػات ادوربيػػػة فػػػ  
مجاحت بحوث ال ارئية واحتمت نسبة كبيرة مف بحوث الصحافة بصاة عامة والتػ  تتبناهػا 

الباحػث فػ   ي ية فػ  العػالـ الفربػ ضإحأف الويئات والمؤسسات ادكاديمية واإلعالميػة والتسػو 
لوػػذا ادنػػواع مػػف البحػػوث  مصػػر وربمػػا فػػ  الػػوطف العربػػ  ب كممػػن يمحػػظ  يابػػًا لػػبن كػػامالً 

لػػػـ تتوصػػػؿ معظػػػـ الدراسػػػات لصػػػيا ات محػػػددة فػػػ  المراكػػػز البحثيػػػة والمعاهػػػد العمميػػػةضإذ 
ت ال ػػرا  عػػف حػػوؿ تصػػورا إلػػ  نتػػائظ متناق ػػة ضكما انتوػػت بع ػػواحػػوؿ هػػذا اإللػػكاليات

مسػػػت بؿ الصػػػحؼ الورقيػػػة وجػػػود م ػػػدار الث ػػػة فػػػ  الصػػػحؼ ادليكترونيػػػة عبػػػر اإلنترنػػػت 
 كمصدر لأل بار.

وبػػالر ـ مػػف الت ػػارب الممحػػوظ فػػ  اهتمامػػات مػػدارس بحػػوث قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة 
وزيادة حاحت التعاوف بيف الباحثيف عم  مستوو العػالـ العرب ضواسػتحداث لػبكات تواصػؿ 

نػػ  بدراسػػة ق ػػايا بحثيػػة متلػػابكةض وتجميػػو البػػاحثيف فػػ  مػػؤتمرات وورش عمػػؿ جديػػدة تع
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ونػػػػدوات تنػػػػاقش ق ػػػػايا متعم ػػػػة ببحػػػػوث متلػػػػابوة مػػػػف منػػػػاظير متنوعػػػػة وم تماػػػػةضإح أف 
 .ال ريطة البحثية بصاة عامة حتزاؿ مبعثرة ومجزأة

والتلكؾ فػ  جػدواها قائمًاضوا  راقوػا  واليزال السؤال عن جدو  وأى ية ىبه البحوث
حتتعمػػؽ بػالواقو الاعمػ  لمعمػػؿ  وانلػفالوا ب  ػايا هاملػيةفػ  الجوانػب ادكاديميػة والنظريػػة 

لػػ  ال بػػرة فػػ  هػػذا المجاؿضممػػا يجعػػؿ استلػػرافاتوا ورؤاهػػا بيعيػػدة  الصػػحا  ضومػػف ثػػـ تات را 
محدوديػػة احسػػتاادة مػػف نتػػائظ الدراسػػات ادكاديميػػة ومػػردودات وحتػػزاؿ عػػف الواقػػو الح ي  ض

مجػػػرد التلػػػ يص أوطػػػرح منعدمػػػةضحيث ت ػػػؼ حػػػدود هػػػذا البحػػػوث عنػػػد الجوػػػود البحثيػػػة 
ضإ ػػػافة لعػػػدـ التمػػػاس هػػػذا البحػػػوث مػػػو المؤسسػػػات الصػػػحاية بعمػػػؽ التصػػػورات السطحية

اجػػوة الكبيػػرة بػػيف النظريػػة وبالتػػال  ت مػػيص فرصػػة اإلفػػادة المتبادلػػة بػػيف الجػػانبيفضوتعميؽ ال
 والتطبيؽ.

 عمى ال ستو  التةبيقى ال ينى:  (2)

توقػؼ الصػحؼ الورقيػة عػف الصػدورضفبينما   تباينػت الػرؤو حػوؿ جػدوو مراجعػة  
فػػػ  وقػػت تتراجػػػو فيػػن مكانػػػة  عػػدـ وجػػػود فائػػدة إلجػػػرا  مثػػؿ هػػػذا المراجعػػاترأو الػػبعض 

ت بؿ الصػػػحافة الورقيػػػة يتػػػ ثر الصػػػحافة فػػػ  مواجوػػػة وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػدض فواقػػػو ومسػػػ
وسػػوؼ يتػػ ثر باللػػؾ بتطػػور الصػػحؼ ادليكترونيةضف ػػد سػػومت الملػػاركة بػػاآلرا  أكثػػر مػػف 
الصػػػحؼ الورقيػػػةضكما أنوػػػا أثػػػرت عمػػػ  نسػػػب توزيػػػو الصػػػحؼ الورقيػػػة الػػػذو لػػػوحظ مػػػو 
ان اػػاض اقبػػاؿ كثيػػر مػػف ال ػػرا  عمػػ  قػػرا ة الصػػحؼ الورقيػػة بعػػد ازديػػاد نسػػبة اسػػت داموـ 

ادليكترونيةضكما أنوػا أثػرت عمػ  نسػبة الوقػت الػذو ي  ػين المبحوثػوف فػ  قػرا ة لمصحؼ 
الصػػحؼ الورقيػػةضوأدت إلػػػ  قمػػة حجػػػـ اإلعالنػػات فػػػ  الصػػحؼ الورقيػػػةض ادمػػر بم ت ػػػاا 
يعرض المؤسسات الصحاية إلنتكاسات و سائر فادحة ف  ظػؿ  طػر داهػـ يوػدد بػق الؽ 

جو توزيو الصػحؼ فػ  العػالـضف  ظػؿ التاتػت واندماج العديد مف المؤسسات الصحايةضوترا
والتػػزاحـ الػػذو تلػػودا السػػوؽ اإلعالميػػة وباعػػؿ تسػػابؽ ال نػػوات التميازيونيػػة عمػػ  اسػػت طاب 

 الجموورضوف  وقت تتراجو فين العائدات اإلعالنية لوسائؿ اإلعالـ.
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وبػػالر ـ مػػف أف الصػػحافة ادليكترونيػػة فػػ  العػػالـ العربػػ  لػػـ تتطػػور بػػناس اللػػكؿ 
و وصمت إليػن الصػحافة المثيمػة فػ  الدولػة الفربيػة إح أنػن ح يمكػف إنكػار ت ثيرهػا عمػ  الذ

الصحافة المطبوعةضحيث يرو ال برا  أنن فػ  الو ػو الحػال  يمكػف دو مؤسسػة صػحاية 
التحدث ب نوا مؤسسة مطبوعة و يرها مؤسسة إليكترونيةضولذلؾ فقف الصحافة واحػدة سػوا  

كترونػػػ  أو عػػػف طريػػػؽ الصػػػحافة المطبوعةضفالوػػػدؼ ادساسػػػ  كػػػاف بطري ػػػة  النلػػػر ادلي
يكمػػف فػػ  التنافسػػية عمػػ  تحسػػيف اددا  عمػػ  عػػدة مسػػتويات منوػػا اإلمكانيػػات التػػ  تتميػػز 

 بوا كؿ وسيمة والم موف الصحا  الم دـ.

تؤكػػد ب ػػا  أهميػػة الصػػحافة الورقيػػة  وفػػ  الم ابػػؿ يعػػدد الػػبعض اآل ػػر عوامػػؿ كثيػػرة
واسػػتمرارية اإلفػػادة مػػف الدراسػػات والبحػػوث الصػػحاية فػػ  تطػػوير واقػػو ودورهػػا فػػ  المجتموض

ومػػف ثػػـ يػػدعوف إلػػ   ،هػػذا المجتمعاتضمؤكػػديف أننػػا بصػػدد أحيػػا  الصػػحافة ولػػيس موتوػػا
 رورة إجرا  مراجعات عاجمة لو ػعية دراسػات ال ارئيػةضبما يسػاعد فػ  توجيػن بوصػالتوا 

ـ اإلتصػػػاؿ واإلعالـضواسػػػت طاب رؤو نحػػػو اسػػػتيعاب المتفيػػػرات الجديػػػدة الحادثػػػة فػػػ  عػػػال
وتوجوات عمـو أ روضوف  ناس الوقت ي ػمف اسػتمرارية دعموػا لمػدور الت ميػدو لمصػحافة 

 .ف  المجتمعات

وبػػالر ـ مػػف هػػذا الم ػػاوؼ مػػف قػػرب عصػػر نوايػػة الصػػحؼ الورقيػػة إح أف هنػػاؾ 
نترنػت ممانعة مف بعض المت صصيف ف  اقتصاديات الصحافة دوف احعتػراؼ بمكانػة اإل

وسػيطرتوا التػ  كػػادت ت  ػ  عمػ  الصػػحؼ المطبوعػة وقػرا  الصػػحؼ الورقيػةضفوـ يػػروف 
أنػػػن بػػػالر ـ مػػػف أف اإلنترنػػػت أتػػػاح مجػػػاح كبيػػػرًا لمصػػػحؼ والصػػػحاييف عبػػػر المواقػػػو التػػػ  

اإلعػػػالـ الرقمػػػ  مػػػازاؿ تن صػػػن المونيػػػة التػػػ  تؤهمػػػن  أنلػػػ توا المؤسسػػػات الصػػػحاية إح أف
  جمػػػب ال بػػػر أو صػػػناعة الػػػرأو العػػػاـ و ي ػػػـو بػػػن الصػػػحا  فػػػلوراثػػػة الػػػدور الكبيػػػر الػػػذ

إجماحضبػػػؿ أف بع ػػػوـ يسػػػتدؿ بػػػ ف مواقػػػو اإلنترنػػػت لػػػيس بوػػػا مراسػػػميف موػػػرة مػػػف ميػػػاديف 
الحيػػػاة العامػػػة لتفذيػػػة الصػػػحؼ باد بػػػار الموثوقػػػة والت ػػػارير الرصػػػينةضو  روف يػػػروف أف 

يازيػػػػوف عجػػػػزا عػػػػف سػػػػمب الصػػػػحافة الورقيػػػػة سػػػػتكوف باقيػػػػة بحسػػػػب جوػػػػازو المػػػػذياع والتم
 جموورها العريض ف  السابؽ.



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

888 
 
 

وجػدت الصػحافة الورقيػة المطبوعػة ووسط هذا ال  ـ والتفيرات والت نيػة المتالح ػة 
ح ي تصػر عمػ  أهميػة اإلسػراع فػ  توظيػؼ هػذا الت نيػات الجديػدة  ناسوا أماـ تحد تاري  

نما يتعداا إل  ظروؼ منافسة ماتوحة عبر الا ا   عبػر لػبكات  –إل باريػة ال نػوات ا –وا 
اإلنترنػػػت وهػػػ  منافسػػػة ح ت تصػػػر عمػػػ  توظيػػػؼ أرقػػػ  ت نيػػػات الوصػػػوؿ إلػػػ  ال ػػػرا  فػػػ  
نما تتعػدو ذلػؾ إلػ  التنػافس حػوؿ طبيعػة حريػة المحتػوو وحرفيػة العمػؿ المونػ   منازلوـ وا 
مػػػو مؤسسػػػات عالميػػػة ت ػػػخ ماليػػػيف مػػػف الػػػدوحرات مػػػف احسػػػتثمارات وعينوػػػا عمػػػ  هػػػذا 

دة فػػػ  العػػالـ الثالػػػثضادمر الػػذو يجعػػؿ مػػػف ادهميػػة بمكػػػاف التعػػرؼ عمػػػ  ادسػػواؽ الواعػػ
أسػػباب تا ػػيالت ال ػػرا  واعتمػػادهـ عميوػػا كمصػػدر لممعمومػػات وتػػ ثير ذلػػؾ عمػػ  عالقػػتوـ 

 بالصحؼ الورقية المطبوعة.

 ال حور الثالث:
 استشراف ال ستقبل فى دراسات وبحوث قارئية الصحف الورقية وأجندة بحثية ال قترحة:

يمكف است الص رؤية لاممة لتطوير دراسات و بحوث قارئية الصحؼ الورقية 
 مف  الؿ عدة مستويات ه :

 أجندة القضايا واإلشكاليات البحثية:  (1)

   فػػ  اهتمامػػات  احهتمػػاـ الجػػاد بقلػػكاليات قارئيػػة الصػػحؼ الورقيػػة المتنوعػػة والبحػػث
لموقػوؼ عمػ  المعػايير الاعميػة  الجموور بلكؿ أعمؽ وأدؽ ف  اطار العولمػة الراهنػة

لزيػػادة معػػدحتوا وعػػدـ تجاهػػؿ احن اػػاض الوا ػػ  فػػ  معػػدحت ال ارئيػػة والتػػ  كانػػت 
 المتفيرات الجديدة سببا لوا.

  اسػػت طاب رؤو وتوجوػػات عمػػـو أ ػػرو وتعزيػػز  برتوكػػوحت التعػػاوف مػػو البػػاحثيف فػػا
سػعيًا حستكلػاؼ أفػاؽ اإلفػادة المتبادلػة  عمؿ لػراكات بحثيػةمجاحت عممية مفايرة و 

ودوافعػػػػن وكػػػػذا دراسػػػػة العوامػػػػؿ احجتماعيػػػػة واحقتصػػػػادية   ػػػػارئلدراسػػػػة سػػػػيكموجية ال
 والمجتمعية الت  تح ؽ ال ارئية.
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  لكميػػػػػات وأقسػػػػػاـ اإلعػػػػػالـ بالجامعػػػػػات  المػػػػػؤتمرات العمميػػػػػة الدوريػػػػػةت صػػػػػيص أحػػػػػد
 بحث ف  كؿ ماهو جديد .لم المصرية يكوف عنوانن )قارئية الصحؼ الورقية(

 م تماػة مػف مناظير ث افيػة وصػحاية  استكلاؼ بعض الظواهر الصحاية الجديدة مف
 ػػػالؿ تعزيػػػز التعػػػاوف بػػػيف البػػػاحثيف فػػػ  مجػػػاؿ الدراسػػػات الصػػػحاية ووجػػػود تنسػػػيؽ 
وا   بيف المعنييف ب ارئية الصحؼ الورقية عبر وسػائؿ متنوعػة كػالمؤتمرات وورش 

 العمؿ السنوية. 

   مركػز قياسػات مراكز ف  كمية اإلعػالـ وبعػض أقسػاـ الصػحافة تحػت مسػم  إنلا(
( لت ػديـ احستلػارات وتنايػذ البحػوث المتعم ػة بال ارئيػة لصػال  قارئية الصحؼ الورقيػة

 المؤسسات الصحاية وت صيص ميزانية جادة لدعموا.

 تةوير األةر النظرية ال ستحد ة: (2)

 فػػػ  تاسػػػير عالقػػػة ال ػػػرا   جيات الحديثػػػةالمػػػدا ؿ واحسػػػتراتي تبػػػار عالقػػػة عػػػدد مػػػف ا
بالصػػػػحؼ الورقيػػػػة كاسػػػػتراتيجيات بنػػػػا  العالقػػػػات مػػػػو جموػػػػور ال ػػػػرا  واسػػػػتراتيجيات 

 اإلقناع وجذب الجموور واستراتيجية التوافؽ مو المؤسسة الصحاية ذاتوا.

  عمػػػ  مسػػػتوو عػػػدة دوؿ عربيػػػة وأجنبيػػػة بالمػػػد ؿ الم ػػػارف والاػػػرؽ البحثيػػػة  احهتمػػػاـ
ادنظمػػػػة اإلعالميػػػػة عمػػػػ  البيئػػػػات المجتمعيػػػػة الم تماػػػػة وعمػػػػ  قارئيػػػػة  لبحػػػػث تػػػػ ثير

 الصحؼ الورقية عم  مستوو العالـ ب جمعن.

  ل يػاس العالقػة الممتػدة بػيف أكثػر مػف  تحميؿ المساروالدراسات التتبعيةاحهتماـ ببحوث
   متفير ل ياس سمسمة مف الت ثيرات الناتجة عم  قارئية الصحؼ المطبوعة ف  مصر.

 فالسػرعة التػ  تتطػور بوػا محاوحت لمتنظيػر وأطػر نظريػة حديثػة  ترح الدراسة الحالية ت
الدراسػػػات التطبي يػػػة تاػػػوؽ سػػػرعة التنظيروحيمكنوػػػا مالح ػػػة السػػػرعة التػػػ  تتطػػػور بوػػػا 

 وسائؿ اإلعالـ ادليكترونية والبيئة اإلتصالية ال اصة بوا.
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   الػبعض مػف أجػؿ إيجػاد أر ػية  الصػحاية مػف بع ػوااستاادة المدارس البحثيػة زيادة
 ملتركة مف المااهيـ والمدا ؿ النظرية واحهتمامات البحثية .

  العمؿ عم  تطوير نظريات تتناوؿ مستويات م تماة مػف التحميػؿ سػوا  عمػ  المسػتوو
م تماػػػة مػػػف  التنظيمػػػا أو احجتمػػػاعا أو الث ػػػافا ونظريػػػات أ ػػػرو تركػػػز عمػػػ  أبعػػػاد

 سمات وصاات الصحاييف .

  لدراسػػػػة الظػػػػواهر والممارسػػػػات   المػػػػدا ؿ النظريػػػػة وادطػػػػر الاكريػػػػةالسػػػػعا لتطػػػػوير
الصػػػػػحاية وف ػػػػػًا لمسػػػػػتويات تحميميػػػػػة متنوعػػػػػة بػػػػػدح مػػػػػف ادطػػػػػر المسػػػػػتومكة ال اصػػػػػة 

 باحست دامات واحلباعات واحعتماد والمعرفة المكتسبة و يرها.

 ال ناىج ال ستحد ة :  (3)

   ل ػعؼ جػدواها فػا الوقػت الػراهف ات الت ميديػة المنػاهظ الكالسػيكية واددو البعد عف
و النظػر إلػ  طبيعػة المنػاهظ المالئمػة لدراسػػة الظػواهر اإلعالميػة الحديثػة  فػا ظػػؿ 

 توجين العديد مف احنت ادات حست داـ هذا الدراسات لممناهظ واددوات الت ميدية .

   فيػرات اد ػرو وعدـ قياس المتفيرات بمعزؿ عػف المتالمنوظ التجريب  احعتماد عم
 وتعط  نتائظ زائاة. تتجاهؿ السببيةبدح مف احعتماد عم  مناهظ  

 عمػ  قارئيػة  الدراسات المتعم ة التحميمية والميدانيػة تزايد الحاجة إل  إجرا  المزيد مف
 الصحؼ الورقية لرصد  ليات تلكيؿ الرأو بل ف ال  ايا الم تماة . 

 دفكػػػار التػػػ  طرحتوػػػا الدراسػػػات الصػػػحاية ترصػػػد أبػػػرز ا دراسػػػات كيايػػػةاحهتمػػػاـ بال
الحديثػػػة أكثػػػر ممػػػاتوتـ بتتبػػػو التطػػػور الكمػػػ  لواض اصػػػة وأف ذلػػػؾ يسػػػاعد فػػػ  إثػػػرا  
المكتبػػة الصػػحاية العربيػػة بلػػكؿ أف ػػؿ مػػف مجػػرد السػػرد الكمػػ  لعػػدد مػػف البحػػوث 
ومناهجوػػا وأدواتوػػا و يرهػػا فػػ  الػػدورات ادكاديميػػة وهػػ  الطري ػػة السػػائدة فػػ  معظػػـ 

 اسات الت  أجريت مف قبؿ.الدر 

 األدوات واألساليب البحثية:  (4)
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  ورصػػد اددوار التػػ  ي ػػـو بوػػا الصػػحايوف  الحم ػػات الن الػػية النوعيػػةالت كيػػد عمػػ  أهميػػة
والتعػػرؼ عمػػ  سػػمات الاػػاعميف فػػ  الن ػػاش وصػػورتوـ عنػػد متػػابعيوـضويمكف أف تجػػرو 
هػػػذا البحػػػوث عمػػػ  مجموعػػػات ن ػػػاش ت ػػػـ أع ػػػا  مونػػػة واحػػػدة أو ت صػػػص عممػػػ  
مت ارب أو أع ا  ن ابة مونية لمتعػرؼ عمػ  اتجػاا تلػكيؿ الػرأو دا ػؿ تمػؾ الجماعػات 

ا  الاػػػاعميف فيوػػا سػػوا  بػػػالتطبيؽ عمػػ  ق ػػايا عامػػػة أو ق ػػايا مونيػػػة وسػػمات ادع ػػ
 ت ص المنتميف لمونة معينة. 

 وتطػػوير أسػػاليب بحثيػػة جديػػدة تواكػػب طبيعػػة الجموػػور المتفيػػر  لبحػػوث الممتػػدةإجػػرا  ا
جػػرا  متااوتػػة لرصػػد حجػـػ وطبيعػػة التفيػػر فػػ  اتجاهػػات متكػػررة عمػػ  فتػػرات زمنيػػة دراسػػات  وا 

 المثارة.   ايا ال الفيةال را  بل ف ال

  والت  تسم  برصد وتحميؿ مؤسسة صػحاية معينػة أوقطػاع مػا بدراسات الحالة احهتماـ
كالمالحظػػػػة بصػػػورة متعم ػػػة ووافيػػػة وباسػػػت داـ عػػػػدد مػػػف ادسػػػاليب البحثيػػػة المتنوعػػػة 

 .والم ابمة وتحميؿ ال طاب

   الػػذو  احسػػتبياف البريػػدوالبعػػد عػػف السػػع  حستكلػػاؼ وتطػػوير أدوات بحثيػػة جديػػدة و
عػػػػادة مايمجػػػػ  الباحػػػػث حسػػػػتكماؿ اسػػػػتياائوا تػػػػتالئـ مػػػػو التطػػػػورات الحادثػػػػة فػػػػا عػػػػالـ 

 الصحافة .

 ) العينات(: مجتمو البحث   (5)

 والتػػ  قتمػػت بحثػػُا ودراسػػةضكائات اللػػباب وطػػالب الجامعػػة  البعػػد عػػف العينػػات الميسػػرة
النظر إلػيوـ كػونوـ جموػور ال ػرا  أو المسماة بجموور الن بة أو الصاوة ر ـ أهميتوا و 

 ادوحد المستودؼ بالدراسة وتطبيؽ الدراسات عم  لرائ  عمرية ونوعية جديدة . 

 تتػػػوافر فيوػػػا  صػػػائص عينػػػات عمديػػػة  يػػػر احتماليػػػة بحػػػوث ال ارئيػػػة عمػػػ   تطبيػػػؽ
وسػػػمات معينػػػة  لم ػػػرا  تالئػػػـ مو ػػػوع البحػػػث وي ت ػػػ  ذلػػػؾ تػػػو   الدقػػػة و مراعػػػاة 

عنػػد ا تيػػار العينػػات ومراعػػاة ا تيػػار عينػػة تمثػػؿ توجوػػات فكريػػة  ال ػػوابط المنوجيػػة
 وث افية متنوعة بحيث تفط  م تمؼ احتجاهات . 
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 فنظرا لكػوف مجتمعػات البحػث عػادة مػا تتسػـ بػالتفيير  إطار سميـ لمعينة البحثية تحديد
المستمر مما يصعب معن تحديد إطار محدد لمجتمو الدراسة ويكػوف فيػن كػؿ مبحػوث 

س الارصة ف  الظوور ف  العينة مما يصػعب معػن ا تيػار عينػة احتماليػة يمكػف لن نا
 تعميموا .

   لمتطبيػؽ واحهتمػاـ بمنػاطؽ جفرافيػة جديػدة كمجػاحت  مجتمعات بحثيػة جديػدةا تيار
لمدراسػػة بػػدح مػػف احقتصػػار عمػػ  ال ػػاهرة الكبػػرو واإلسػػكندرية ومحافظػػات وسػػط الػػدلتا 

 ػػػة مػػػادة ثريػػػة لالهتمػػػاـ وتعبػػػر كػػػؿ منوػػػا عػػػف واقػػػو كالمنػػػاطؽ عبػػػر الحػػػدود فكػػػؿ منط
إعالم  م تمؼ وعادات لمتعرض احعالم  لمصحؼ المطبوعػة وبسػمات و صػائص 

 والباعات مناردة.

 ال حور الرابع :
 تقديم تصور  قترح لتةوير أداء ال ؤسسات الصح ية فى ضوء توجيات بحوث القارئية

وسػػػػيطرتوا عمػػػػ  كثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات وعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف سػػػػيادة النزعػػػػة التلػػػػاؤمية 
واددبيات وادطروحات السائدة بيف ال را  والصػحاييف وبػيف عامػة النػاس ووجػود كثيػر مػف 
المؤلػػرات واللػػواهد الاعميػػة حػػوؿ ن ػػص معػػدحت النمػػو واحسػػتثمارات فػػ  مجػػاؿ الصػػحافة 

المعنػيف ب و ػاع ي و فيوا كثير مف الباحثيف والن ػاد و  أف ثمة مفالطات ح ي يةإح  الورقيةض
صػػػناعة الصػػػحافة المطبوعػػػة ومسػػػت بموا تتمثػػػؿ فػػػ  رؤيػػػتوـ وماوػػػوموـ لمعنػػػ  الصػػػحافة 
ذاتػػنضوما إذا كانػػت عمميػػة الطباعػػة الت ميديػػة وطبيعػػػة الوسػػيط الػػورق  يمػػثالف جػػوهر هػػػذا 
المعن ضوليس طبيعة م موف الصػحافة ورسػالتوا والوظػائؼ واددوار التػ  تؤديوػا أيػا كػاف 

تصػػػدر مػػػف  اللنضلػػػذلؾ نجػػػد كثيػػػرًا مػػػف الدراسػػػات واددبيػػػات وادطروحػػػات  الوسػػػيط الػػػذو
الم دمػػػة  البػػػا ماتميػػػؿ إلػػػ  و ػػػو الصػػػحافة الورقيػػػة فػػػ  ماجوػػػة الصػػػحافة ادليكترونيػػػة 
المسػػتحدثة بتجمياتوػػا الم تماػػةضوكثيرًا مػػاتربط بػػيف فنػػا  الصػػحافة الورقيػػة وان را ػػوا ونمػػو 

عتيف حتمػػػػػثالف امتػػػػػدادًا طبيعيػػػػػًا لبع ػػػػػوما الػػػػػبعض ادليكترونيػػػػػة وازدهارهاضوكػػػػػآف الصػػػػػنا
 أوتعكساف مرحمة مف مراحؿ التطور المتعاقبة الت  تلودها صناعة اإلعالـ عمومًا.
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وعمػػػ  الػػػر ـ مػػػف هػػػذا الواقػػػو  يػػػر المتاائػػػؿ إح أنػػػن مازالػػػت الارصػػػة مواتيػػػة أمػػػاـ 
والػذو يعتمػد عمػ   احعتمػاد عمػ  النمػوذج احقتصػادو الصػحؼ الورقيػة حن ػاذ ذاتوػا إذ تػـ 

وظياة المسئولية احجتماعية لمصحؼ والت  يجب أف تكوف هػ  المنػتظ ادسػاس لمصػحافة 
هػػػو الػػذو يجػػػب أف تسػػػوؽ لػػػن  نمػػوذج التػػػ ثير أو الناػػػوذولػػيس اد بػػػار أو المعمومػػػاتضأو 

الصحؼ وليس النموذج التجاروضحيػث يوجػد عالقػة إيجابيػة بػيف التميػز الصػحا  والنجػاح 
 حبد مف اتباع المدا ؿ العممية والمونية التالية: التجارو.لذا

 فى اإلعالم: قارئالتأكيد عمى حق ال 

وي صد بوا تجاوز حدود الحاجػات الارديػة إلػ  الحاجػات احجتماعيػة كالت كيػد عمػ  
الحػػؽ فػػ  اإلعػػالـ ومالح ػػة المؤسسػػات والػػوزارات ودعػػـ الحريػػة فػػ  اسػػت ا  ادنبػػا  وطػػرح 
اآلرا  ودعػػػػـ ادفكػػػػار الجماعيػػػػة ونلػػػػر ادفكػػػػار الجديػػػػدة و يرهػػػػا مػػػػف ادهػػػػداؼ التنمويػػػػة 

 لممجتمو. بوصاوا مف المحددات ادساسية 

 :التكيف  ع الواقع اإلتصالى الجديد 

يطم  المتم   العصرو إلػ  صػحياة عصػرية فػ  لػكموا وم ػمونوا والبحػث عػف  
 فػػػاؽ جديػػػدة لمصػػػحافة وقواعػػػد واسػػػعة مػػػف ال ػػػرا  واحسػػػتعداد لتفيػػػرات أساسػػػية فػػػ  أربعػػػة 

 احتجػػػػػاا نحػػػػػو الت صػػػػػص ض اللػػػػػكؿ والم ػػػػػموفضوماووم  البنػػػػػ  التحتيػػػػػةأمورهامػػػػػة ه :
التػ  تتسػـ بالجاذبيػة وتؤكػد عمػ  أهميػة أساليب التصميـ واإل راج الحديثػة واحعتماد عم  

  العناية بالمدا ؿ المرتبة لمصاحات.

 : التوجو إلى االند اج بين الوسائل اإلعال ية التقميدية والحديثة 

ووجػػود مظمػػة لمتعػػاوف بػػيف الصػػحؼ الورقيػػة وصػػحؼ  اإلنترنػػت ومحاولػػة احسػػواـ 
التػػػ ثيرات السػػػمبية لمصػػػحافة ادليكترونيػػػة عمػػػ  الصػػػحافة الورقيػػػة كػػػ  ت ػػػمف  فػػػ  تالفػػػ 

عطػػػػػػا   مسػػػػػػاحة أكبػػػػػػر لم ػػػػػػرا  لمملػػػػػػاركة فػػػػػػ  المو ػػػػػػوعات الم تماػػػػػػة التػػػػػػ   ب ا هػػػػػػا وا 
 التحمػػػػيالت ومػػػػواد الػػػػرأووزيػػػػادة نسػػػػبة  ت ميػػػػؿ مسػػػػاحة اد بػػػػارو  تنوع المصػػػػادرتنلػػػػرهاضو 
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طبيعػة تاكيػر الجيػؿ الجديػد الم بػؿ عمػػ   المسػت دمة لتت ػارب مػو تطػوير المفػة اإلعالميػةو 
 التكنولوجيا .

 :تةبيق نظام الةباعة عند الحاجة والةمب 

الت كيػػد عمػػ  احسػػتفالؿ ادمثػػؿ للػػبكات اإلنترنػػت والػػذو أصػػب  مػػف ال ػػروريات  
الممحة ف  صناعة الصحافة والطباعة عم  حد السوا ضحيث تعد الوسيمة ادف ػؿ لتطبيػؽ 

اجػػة والطمػػبضويمكف تجويػػز ادعمػػاؿ الطباعيػػة بلػػكموا الكامػػؿ مػػف نظػػاـ الطباعػػة عنػػد الح
 الؿ لبكة اإلنترنػتض وطباعتوػا وقػت الحاجػة والمكػاف والزمػاف المطمػوبيف بكاػا ة وسػرعة 

 إصػدار صػحياة ورقيػػة ت تمػؼ كثيػرًا عبػر موقعوػا ادليكترونػػ اقتصػادية عاليةضف ػاًل عػف 
لفػػػا  مجانيػػػة  ػػػػدمات روج لآل رضو مػػػف ناحيػػػة المو ػػػوعات وادولوياتضوجعػػػؿ أحػػػػدها يػػػ ا 

 . ارئعم  المدو الطويؿ واحهتماـ بال مواقو الصحؼ

 :االىت ام بقياسات آراء القراء 

نحػػو قػػرا  الصػػحؼ الورقيػػة مػػف  ػػالؿ المعرفػػة  التوجػػن الصػػحا  الصػػادؽحبػػد مػػف 
ض  ػارئوال رب منوـ بواسطة قياسات الرأو العاـ لت ػديـ مايريػدا ال  ارئالعمي ة لما يحتاجن ال

وبنػػا  صػػػورة إيجابيػػػة لػػػدو ال ػػرا  لزيػػػادة معػػػدؿ ال ارئيػػػة مػػو محاولػػػة جػػػذب قػػػرا  الصػػػحؼ 
 صفار السف واهتماماتوـ لمواجوة ظاهرة معدؿ ال ارئية عم  المدو الطويؿ.

 : قيام ال ؤسسات الصح ية ب راجعة سياساتيا التوزيعية 

مػػػػف الموػػػػـ تعزيػػػػز الصػػػػحؼ دسػػػػموب توزيعوػػػػا لنسػػػػ وا الورقيػػػػة باعتمػػػػاد إيصػػػػاؿ 
تنسػػػيؽ أعػػػداد فػػػ  ادمػػػاكف التػػػ  ي صػػػدها لمتسػػػوؽض والعمػػػؿ عمػػػ    ػػػارئالصػػػحؼ إلػػػ  ال

تزيػػد صػػحؼ عػػف اححتيػػاج الػػالـز وحتػػن ص فػػ   بحيػػث ح المطبوعػػات فػػ  مراكػػز االبيػػو
م تمػػػػؼ نلػػػػاطاتوا اإلتصػػػػالية عبػػػػر المنػػػػاطؽ المحميػػػػة مراكػػػػز أ روضمػػػػو التركيػػػػز عمػػػػ  

لزيػادة معػدحت قارئيػة الصػحؼ كػالنظر  بم ترحات المػوزعيفواإلعالميةض  واحهتماـ الجاد 
 واصػػػدار المالحػػػؽ المت صصػػػةفػػػ  امكانيػػػة ت اػػػيض أسػػػعار بيػػػو الصػػػحؼ واحلػػػتراكات 

لجذب ال را  والتحديث المستمر ف  أبواب وصػاحات الصػحياة واإلعػالف عػف المطبوعػات 
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فػػ  أوقػػات مناسػػبة وزيػػادة   ػػارئديػػد والتبكيػػر فػػ  الطبػػو ومحاولػػة الوصػػوؿ إلػػ  البلػػكؿ ج
مراكػػز التوزيػػو بحيػػث تصػػؿ إلػػ  ادقػػاليـ والمراكػػز وال ػػرو بلػػكؿ سػػريو واحهتمػػاـ بػػالتوزيو 

   الميم .

 : حاكاة تةوير الصحف لن سيا  

ماػاهيموـ ودراسة ادساليب الجديدة المتطورة والعمؿ عم  تدريب المحػرريف وتجديػد 
ف  الم موف واللكؿ  مػو بنػا  ث افػة مالئمػة لمصػحياة لتتنػا ـ مػو ال ػرا  الجػدد والتػرويظ 

   لمم موف المنلور يوميا.

 : الت سك بقواعد سموك ال ينة الصح ية 

وجريدتػػػػن وتحػػػػرو الح ػػػػائؽ والدقػػػػة فػػػػ  نلػػػػر   ػػػػارئحبػػػػد مػػػػف تجسػػػػير الث ػػػػة بػػػػيف ال
المعمومػات  وبيػاف مصػدرها واحعتػراؼ باد طػا  وحػػؽ ادلػ اص فػ  الػدفاع عػف الػػناس 
وتػػػػوافر المصػػػػداقية والحياديػػػػة وعػػػػدـ التحيػػػػز و ػػػػرورة احلتػػػػزاـ ب واعػػػػد اد ػػػػالؽ العالميػػػػة 

 والدساتير الدولية ومواثيؽ اللرؼ اإلعالم  المنظمة لحركة الصحافة.

 بال  التوجيات الحديثة التى تتبعيا كبريات الصحف العال ية لجبب القراء:ات 

تتبػػػو كبريػػػات الصػػػحؼ العالميػػػة توجوػػػات جديػػػدة حسػػػت طاب ال ػػػرا  نحوهػػػا كوجػػػود 
قصػػص إ باريػػة مطولػػة عػػف المو ػػوعات العامػػة وتطػػوير ال صػػص المومػػة إلػػ  ت ػػارير 

توظيؼ قالػب الروايػة بػدح مػف ال الػب معم ة وزيادة الم احت التحميمية لألحػداث الرئيسػيةضو 
الت ميػػػدو فػػػ  صػػػيا ة اد بػػػار والمو ػػػوعاتضوالتركيز عمػػػ  ال صػػػص ال اياػػػة وت مػػػيص 

 احهتمامات بال صص الجادة. 

    ج ل القول:

أف هػػذا الرؤيػػة اآلحاديػػة السػػائدة التػػ  ت ابػػؿ بػػيف نمػػو صػػناعة صػػحافة اللػػبكات   
للػػكؿ ووسػػيط النلػػرأكثر مػػف كونوػػا تركػػز وان ػػراض صػػناعة الصػػحافة الورقيػػة تركزعمػػ  ا

عمػػػ  المعنػػػ  والجػػػودا وحػػػدود الوظػػػائؼ واددوارضر ػػػـ وجػػػود تمػػػايز وا ػػػ  بينومػػػا وت ػػػؼ 
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عػػػػاجزة عنػػػػد حػػػػدود هػػػػذا التوجػػػػن والموقػػػػؼ الاكػػػػرو الجامػػػػدضدوف ادراؾ أف هػػػػذا الوسػػػػائط 
 يمكف إعػادة صػيا توا مػف منظػور تكػامم  يػؤدو إلػ  تطػوير هػذا –جميعوا  –اإلعالمية 

عػػػػادة هيكمتوػػػػا وترسػػػػيخ مكانتوػػػػا السػػػػوقية فػػػػ  ظػػػػؿ مؤلػػػػرات مومػػػػة تؤكػػػػد أف  الصػػػػناعة وا 
صػػػناعة النلػػػرادليكترون  والصػػػحافة ادليكترونيػػػة قػػػد بػػػدأ يواجوػػػاف ناػػػس ادزمػػػة الماليػػػة 

 واإلدارية الت  تعان  منوا صناعة الصحافة الورقية.

ادكػػاديميف والممارسػػيف إف الاجػػوة مػػابيف النظريػة والتطبيػػؽ والبػػاحثيف وحقيقةةة األ ةةر
ضوتلكؿ مساحة لمجدؿ بيف الطرفيف وتؤدو حلػتباؾ بحػوث قػرا   لممونة تتزايد يوما بعد يـو
الصحؼ الورقية مو الملػكالت المونيػة الح ي يػة ضادمػر الػذو يػدفو الكثيػر مػف الممارسػيف 

عػػدـ إلػػ  الت ميػػؿ مػػف قيمػػة البحػػث العممػػ  ويػػدفو ال ػػائميف عمػػ  المؤسسػػات الصػػحاية إلػػ  
تبنػػػػ  مبػػػػادرات بجثيػػػػػة ممولػػػػة يمكػػػػف أف يكػػػػػوف لوػػػػا مػػػػردود لػػػػػديد ال يمػػػػة عمػػػػ  مسػػػػػتوو 

فػػالاجوة المتسػػػعة بػػػيف ادكػػاديميف والممارسػػػيف لوػػػا العديػػػد مػػف النتػػػائظ السػػػمبية عمػػػ  أدائواض
 مستوو بحوث ال ارئية مف ناحية ومستوو اددا  مف  ناحية أ رو.
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أدوذ عيذ،العىاهل الرٌظيويح الوؤششج علىً الوغىلىليح اتجرواعيىح للقىذف الوقىشيح، دساعىح  -1

 .2116،جاهعح القاهشج،كليح اإلعالم، رسالة ماجستيرذذليليح وهيذاًيح،

والفاعلية السياسيية أمانى الحسينى،العالقة بين استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى  -8
المجلةة  الداخلييية والخايجييية، دياسيية ميدانييية علييى عينيية ميين شييباب الجامعييات المصيييية،

 .8888،جامعة القاهية،كلية اإلعالم،مايس المصري  لبحوث اإلعالم

أمييل عبييود، اسييتخدامات للبييية الجامعييات العياقييية للصيييحاتة ارليكتيونييية وت  ييهييا عليييى  -8
كليييية مجلةةة  جةمبةةة  بةبةةةا للبلةةةوم اإل  ةةةة ي  ة بغيييداد نموًجيييا ،جامعييي -الصيييحاتة الويقيييية 

 .8888اإلعالم،

أميييية السييييد البيبيا،اتجاهييات القييييان والقييا مين باإلتصيييال نحييو اردان الم نيييى للصيييح   -8
 .8888جامعة القاهية،كلية اإلعالم، ر ةل  مةج تير المصيية من المنظوي ارخالقى

ر ةةل   بايية ارليكتيونية العيبية لواقع ارقبال تى مصيي،ية مصلفى،معالجة المواقع ارخآ -8
 .8888، جامعة ارزهي،كلية اآلداب والدياسات اإلسالمية،مةج تير

قيييوايا صيييونية،اتجاهات جم يييوي الللبييية نحيييو الصيييحاتة ارليكتيونيييية وعالقت يييا بقاي يييية  -8
تخدمين لإلنتينيت تيى الصحاتة الويقية،دياسة ميدانية على عينة من الللبة الجامعيين المسي

كليييييية العليييييوم اإلنسيييييانية  جامعييييية محميييييد خي يييييي،ر ةةةةةةل  مةج ةةةةةتير جامعييييية بسيييييكية،
 .8888واالجتماعية،

دساعح –جىاد ساغة الذلى،القذافح األليكرشوًيح وادرواتخ ذأشيشها علً القذف الوطثىعح  -7

 .2113الجاهعح اإلعالهيح،فلغطيي،رسالة ماجستير،هيذاًيح،

مليكييية،دوي التكنولوجييييا الحدي ييية لللباعييية تيييى تليييويي الصيييحاتة المكتوبة،مجلييية  جيييويدي   -0
جامعييييية الشييييي يد حمييييية لخ يييييي  ر ةةةةةةل  مةج ةةةةةتير الدياسيييييات والبحيييييوة االجتماعيييييية

 .8888الوادا،

،جامعيييية ليابلس،بكلييييية ر ةةةةةل  مةج ةةةةتيرحنييييان بوًيييييان ، قاي ييييية الصييييح  الليبييييية، -7 
 .8888ارداب،

خ الؾثاب الجىاهعً الكىىيرً ًذىى القىذافح األليكرشوًيىح والقىذافح دواد الوطيشي، اذجاها -11

 .2113،جاهعح  الؾشق األوعط،رسالة ماجستيردساعح هقاسًح، –الىسقيح 
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دوىػ عثذ الشاصق،واقع إعادج ذؾكيل جوهىس القذافح الوكرىتح فً الجضائش،دساعىح لعيٌىح  -11

قىىىذافح وعلىىىىم األخثىىىاس هىىىي قىىىشاء القىىىذف تافىىىذاسيها الىىىىسقً واألليكرشوًً،هعهىىىذ ال

 أصهىىح أم ذذىتخ،ذىىىًظ، -المؤؤمرمر الؤؤ حلل اؤؤحا الاؤؤكاوة الم تح ؤؤةوهؤعغىىح كىىىًشاد ،

 .2115 إتشيل،

دينيييا الدسيييوقى،تعير جم يييوي القييييان للصيييح  الخاصييية وعالقتييي  بقاي يييية الصيييح   - 88
 .8889جامعة القاهية،كلية اإلعالم،ر ةل  مةج تير القومية،دياسة ميدانية، 

ال امن،استخدام الشباب الكويتى لشبكة اإلنتينت وعالقتي  بقاي يية الصيح  الكويتيية يشا  -88
 . 8888جامعة القاهية،كلية اإلعالم، ر ةل  مةج تير الملبوعة،دياسة ميدانية

ييييييييم عنوس،اسييييييتخدامات الشييييييباب الجييييييامعى للصييييييحاتة ارليكتيونييييييية واالشييييييباعات  -88
جامعييية ارزهي،كليييية الدياسيييات اإلسيييالمية  ر ةةةةل  مةج ةةةتير المتحققة،دياسييية ميدانيييية،

 .8888والعيبية،

يي ام الحبيبى، دوي الصحاتة المصيية تى إمداد القيان بالمعلوميات حيول سياسيات اليدول  -88
 .8888جامعة المنصوية، كلية اآلداب ، ر ةل  مةج تير الغيبية تجاه دياسة تلبيقية

امعى ليبعر الصيح  الويقيية ارليكتيونيية سامية أبيو النصيي،دواتع اسيتخدام الشيباب الجي -88
جامعية عيين شيمس،مع د الدياسيات العلييا  ر ةةل  مةج ةتير وبعر االشباعات المتحققية،

 .8888لللفولة،

دساعىح -عد الثٌىاخ أدوىذ، اذجاهىاخ الرذىىو ًذىى القىذافح األليكرشوًيىح فىً العىالن العشتىً -17

،رسؤؤؤؤالة 2113 -2112وفىىى يح علىىىً عيٌىىىىح قىىىشاء القىىىىذف العشتيىىىح فىىىً ال رىىىىشج هىىىي 

 .2113جاهعح الغىداى للعلىم والركٌىلىجيا،كليح علىم اإلذقاو،دكتحراة،

رسؤالة عهيلً تهيح،الر اعليح فىً الوىاقىع اإلخثاسيىح الجضائشيىح وعالقرهىا تقاسئيىح القىذف، -18

 .2115جاهعح هذوذ تىضياف ،الجضائش، دكتحراة،

ستخدام الجم وي المصيا لوسيا ل اإلعيالم شييين الكدوانى،مصداقية اإلنتينت وعالقت  با -87
 .8888،جامعة أسيول،كلية اآلداب،ر ةل  مةج تيرالتقليدية والحدي ة،دياسة ميدانية،

ر ةةل  شيمان شبايك، قاي ية الشباب الجامعى لبييد القيان تى الصيحاتة المصييية اليوميية، -88
 .8888جامعة المنوتية،كلية اإلعالم، دكتوراة 

اى، قاسئيىح القىذف الغعىديح،دساعىح فىً قىذسج القىشاء علىً قىشاءج الٌقىىؿ فالخ أسيثج -21

،جاهعىىىح األهىىىام هذوىىىذ تىىىي عىىىعىد رسؤؤؤالة دكتؤؤؤحراةالقىىذ يح وفهوهىىىا والعىاهىىىل الوىىىؤششج ،

 .2112األعالهيح،

دياسيية علييى لييالب –لييالل العزاوا،اتجاهييات الشييباب العيبييى نحييو قاي ييية الصييح   -88
اركاديمية المفتوحة تيى ر ةل  مةج تير اسة ميدانية،دمشق ،دي-عمان-الجامعات تى بغداد

 .8888الدنمايك،كلية اآلداب،

عبييد الحميييد مامن،اسييتخدامات الشييباب النييوبى لوسييا ل اإلعييالم المصيييية واإلشييباعات  -88 
 .8888جامعة الزقازيق،كلية اآلداب، ر ةل  مةج تير المتحققة،دياسة ميدانية،
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ودوافىع ذعىشك  لثىىح كليىح اإلعىالم تجاهعىح اليشهىى  للقىىذف عثىذ الىشدين دسويؼ،أًوىا   -24

اليىهيىىح األسدًيىىح القىىادسج تاللرىىح العشتيىىح هقاسًىىح توىاقعهىىا علىىً اإلًرشًد،األسدى،جاهعىىح 

 .2112اليشهى ،

،جامعة ر ةل  مةج تيرعبد العزيز بن  ي  هللا،قاي ية النصوص اإلعالمية ارليكتيونية، -88
 .8888مية،كلية الدعوة واإلعالم،ارمام محمد بن سعود اإلسال

عبد الملك الدنانى،قاي ية الصيح  الويقيية تيى ظيل مناتسية الصيحاتة ارليكتيونية،دياسية  -88
كليييييييييية اإلميييييييييايات  ر ةةةةةةةةةةل  دكتةةةةةةةةةوراة ميدانيييييييييية للصيييييييييح  اليوميييييييييية اليمنيييييييييية

 .8888للتكنولوجية،أبوظبى،

ة وانعكاسيات ا عليى الصيح  عبييجويج اليحبانى،استخدامات القيان الصحاتة ارليكتيوني -89
جامعيييية الشيييييق اروسييييل للدياسييييات ر ةةةةةل  دكتةةةةوراة الويقييييية اليومييييية تييييى اريدن،

 .8888العليا،

عظين الجويلً، قاسئيح القىذافح العشاقيىح فىً الىعىط األكىاديوً الورخقـ،دساعىح هيذاًيىح -28

 جاهعىىىح ترىىىذاد -فىىىً قاسئيىىىح القىىىذف العشاقيىىىح الو ىىىىلح لىىىذي هذسعىىىً كليىىىح اإلعىىىالم 

 .2115هشكض تاتل للذساعاخ الذىاسٌ والراسيخيح،،رسالة دكتحراة،أًوىرجا

رسؤؤالة دالىىح الكىيىىد،-علىىً دؽرً،القىىذافح األليكرشوًيىىح و الوواسعىىاخ القىىذ يح للقىىشاء -29

 .2112جاهعح الكىيد، ماجستير،

علىىً دقاعىىح، هعالجىىح القىىذف الىسقيىىح واألليكرشوًيىىح األسدًيىىح اليىهيىىح للصىىىسج الغىىىسيح  -31

 .2114جاهعح اليشهى ،كليح اإلعالم، رسالة ماجستير،واذجاهاخ القشاء ًذىها،

تالميية نبيييل، الصييحاتة ارليكتيونييية وتيتيييب أولويييات ق ييايا الشييباب االجتماعية،دياسيية  -88
 .8888جامعة عين شمس،كلية البنات،ر ةل  مةج تير تحليلية ميدانية،

تالميية حسيين، تيي  يي المواقييع ارليكتيونييية المصيييية علييى قاي ييية الصييح  الملبوعيية تييى  -88
 .8889جامعة بنى سوي ،كلية اإلعالم،ر ةل  مةج تير مصي، 

قىىىىىىادسي عىىىىىىذًاى، اعىىىىىىرخذام أعىىىىىىاذزج جاهعىىىىىىح وسقلىىىىىىح تىىىىىىالجضائش للقىىىىىىذف الىسقيىىىىىىح  -33

 .2115، جاهعح وسقلح،رسالة ماجستيرواألليكرشوًيح،

ر ةةل  الللي ،قاي ية الصح  الويقيية وارليكتيونيية العيبية،دياسية تلبيقيية،كييمة عبد  -88
 .8888جامعة سوهاج،كلية اآلداب،مةج تير 

هذوىىذ ال ىىىاذخ دوذي،اعىىرخذاهاخ الٌخثىىىح للقىىذافح األليكرشوًيىىىح واًعغىىكاذها علىىىً قاسئيىىىح  -35

الرعلىىىين العىىىالً الجضائىىىش،وصاسج رسؤؤؤالة دكتؤؤؤحراة،القىىىذف الىسقيح،جاهعىىىح تاذٌىىىح ًوىرجىىىا،

 .2114والثذس العلوً، 

محمييييد المنصييييوي، تيييي  يي شييييبكات التواصييييل االجتميييياعى علييييى جم ييييوي القيان،دياسيييية  -88
 .8888اركاديمية العيبية تى الدنمايك،ر ةل  مةج تير مقاينة،

محمد حبيب،معالجة وسا ل اإلعالم التقليدية والجديدة للق يايا  تيى مصييواتجاهات القييان  -89
 .8888،جامعة القاهية،كلية اإلعالم،ر ةل  دكتوراةدياسة ميدانية تحليلية،-نحوها 
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ر ةةةةل  محميييد حميييادا، قاي يييية الصيييح  الولنيييية بيييين المحتيييوا والتسيييويق اإلعالميييى، -80
 .8888،جامعة وهيان، كلية العلوم اإلنسانية والح اية اإلسالمية،دكتوراة

جامعييية  ر ةةةةل  مةج ةةةتير يية،محميييد يشييياد،قاي ية صيييفحة الييييأا تيييى الصيييح  المصييي -87
 .8888القاهية،كلية اإلعالم،

هذوىىىد عىىيذ،دوسالوىاقع األليكرشوًيىىح للقىىذف والقٌىىىاخ اإلخثاسيىىح فىىً إهىىذاد الجاليىىاخ  -41

جاهعىىىح رسؤؤؤالة دكتؤؤؤحراة،الوقىىىشيح تالوعلىهىىىاخ دىىىىو األدىىىذاز الغياعىىىيح فىىىً هقىىىش،

 .2115القاهشج،كليح اإلعالم، 

الشييباب للصييح  الويقييية وارليكتيونييية باتجاهييات م نحييو مظ ييي بسيييونى،عالقة تعييير  -88
 .8888جامعة عين شمس، مع د الدياسات العليا واللفولة،ر ةل  مةج تير ال جية،

 ،رسالة ماجسؤتيردساعح هيذاًيح–يذيً تاعن عياػ ،قاسئيح األخثاس فً القذف ال لغطيٌيح  -42

 .2115،الجاهعح اإلعالهيح،فلغطيي، 

 

المجلؤة سضا عثذ الىاجذ أهيي، فذافح الوقذس الو رىح وذأشيشاذهىا علىً القىذافح الىسقيىح ، -1

 . 2114ًىفوثش العر ية لإلعالم حاإلرااا،

ذذغىىيي هٌقىىىس، هيىىضاخ القىىذافح األليكرشوًيىىح واًعكاعىىاذها علىىً القىىذف الىسقيىىح هىىي  -  2

المجلؤؤؤؤة ايردفيؤؤؤؤة وؤؤؤؤل العلؤؤؤؤحم األسدًيىىىىح،األسدى،وجهىىىىح ًظىىىىش اإلعالهيىىىىيي والقىىىىذ ييي 

 .2113(،6،هجلذ )ايجتماعية

جاهعىح ،المجلؤة الماؤر ة لوكؤحإل اإلعؤالم،عواح هذوذي،قاسئيح اإلعالى القذ ً فىً هقىش -3

 .2112القاهشج،كليح اإلعالم،ديغوثش 

عليى عينية س يي ع مان، واقع استخدام الماسسات الصحفية لبحوة القاي ية،دياسة تلبيقيية  -8
،جامعييييية القاهية،كليييييية المجلةةةةة  المصةةةةةري  لبحةةةةةوث اإلعةةةةةالممييييين الصيييييح  المصييييييية،

 . 8888اإلعالم،مايس

سيد يخيت،االتجاهات الحدي ة تى الصيحاتة،مياجعة مسيحية ونقديية ربييز التييايات السيا دة  -8
 .8888العدد ال امن، نوتمبي المجل  البربي  لإلعالم واالتصةا تى الدياسات الصحفية،

صييالم مسييعد عبييادة، أ ييي الصييح  ارليكتيونييية الييا ييية علييى قاي ييية الصييح  الويقييية،  -8
 .8888(/98،عدد)المجل  األرد ي  فى البلوم األجتمةعي اريدن،

عبد الخالق إبياهيم،دوي الصح  الويقية وارليكتيونية تيى تشيكيل الصيوية الًهنيية نحوهيا  -9
 .8888،الصحةف   المجل  المصري  لبحوثللشباب الجامعى، 

المجلة  المصةري  لبحةوث على السيد، اتجاهات الجم وي نحيو قاي يية الصيح  ارليكتيونيية، -0
 .8888( يونيو، 88عدد ) اإلعالم 
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على نجادات،مستقبل الصح  الويقية اريدنية تيى مواج ية الصيح  ارليكتيونيية تيى ظيل  -7
 .8888،األرد ي  للبلوم االجتمةعي  درا   م حي  المجل   وية المعلومات والمعيتة

عواد الذيي جاتش،دوس ؽثكاخ الرىافل اتجرواعً فً ذؾكيل اذجاهاخ الؾثاب العشتً ًذىى  -11

،جاهعىىح القاهشج،كليىىح اإلعالم،هىىاسط المجلؤؤة الماؤؤر ة لوكؤؤحإل اإلعؤؤالمالصىىىساخ العشتيىىح،

2115. 

ح العلىىىىىىم اتجرواعيىىىىىح فريذىىىىىح أوهاهثح،القىىىىىذافح الوكرىتىىىىىح فىىىىىً الجضائش،الجضائش،هجلىىىىى -11

 .2114واإلًغاًيح،

هذىىشص غالً،هذىىذداخ أصهىىح الروىيىىل فىىً فىىٌاعح القىىجافح وسايىىح القىىذ ييي والقيىىاداخ  -12

المجلؤة الماؤر ة القذ يح تعرشاذيجياخ إداسج هزٍ األصهح وذأشيشاذها الشاهٌىح والوغىرقثليح، 

 .2116العذد الشاتع والخوغىى، هاسط لوكحإل اإلعالم، 

ع ي ً، العىاهل الوؤششج فً قشاءج القذف الوقشيح لىذي الؾىثاب الجاهعً،دساعىح  هذوىد -13

المجلة المار ة لوكحإل الاكاوة،جامعة القاهرة،كلية عيٌح هي ؽثاب جاهعح أعىاى، هيذاًيح علً 

 .2116 ، يىليىاإلعالم 

مناوي الياجحى، استخدامات النخبة الكويتية للصحاتة ارليكتيونية وت  ييها عليى عالقيت م  -88
بالصيحاتة الويقية،دياسية تلبيقيية عليى النخبية اركاديمية،أسياتًة جامعية الكوييت نموًجييا ، 

 . 8888،المجل  المصري  لبحوث اإلعالم

لقىذافح الوكرىتح،هعهىذ القىذافح هٌجً الخىشاوي، هغىاساخ ذؾىكيل الرعىذيل الىزاذً فىً ا -15

أصهىىىىح أم  -المؤؤؤؤمرمر الؤؤؤؤ حلل اؤؤؤؤحا الاؤؤؤؤكاوة الم تح ؤؤؤؤةاألخثىىىىاس وهؤعغىىىىح كىىىىىًشاد ،وعلىىىىىم 

 .2115 ذذىتخ،ذىًظ،إتشيل

دياسيية -محمييود عبييد الياو ،اتجاهييات بحييوة الصييحاتة واإلعييالم تييى أمييكييا ومصييي -88
 .8888،المجل  المصري  لبحوث اإلعالماستبصايية مقاينة،

نى عبد الوهاب، العوامل الما ية تى توزيع الصح  تى مصي،دياسة ميدانية على عينة م -89
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 .. نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم كاجتاه نظري جديد

 دراسة نظرية حتليلية يف خلفيتها االبستمولوجية وتطبيقاتها

   

  
 اجلزائر–جبامعة حممد خيضر بسكرة  -أستاذة مستخلفة 

  
 اجلزائر-جبامعة ورقلة  –ب  –أستاذ مساعد 

  
 اجلزائر  – 1جبامعة باتنة   -أستاذة مستخلفة 

 

ا عاتتالمخارصتتا خيستتد تخدص تتصخ اتتالمخاا تتامخالايد تتنلخلتيتتاتخوتتنخا دص  تتنتخالخ       
إ تتتخدتتااثخ ظتتادخالا تتيتخوعا،تتشخال،لتتاديخياتتللخا صاإليتت خا  ظايتت خالااطتتناخا وا عتتشخا تت دخ
دسياخال،قهخاربحنثخالا تااسنتخ،شخهت اخا و تنليخ،تاخيولتنخردخبنحتثخونخيقتالمخبت دخبحتثخ

يابطتتهخبن صاإليتت خا  ظايتت خا دتتشخدحتتتتخوإلنهيوتتهخخ،تتشخويتتتانخ اتتالمخاا تتامخالايد تتنلختالنخون
طناتخا و ه شيخالخا دشخدبازخوعن وهنخ،شخ ظايتنتخاا تامخالايد تنليخالا دتشخدعتتخوهتمخوتنخ الا 

خ.ياللخا دااثخا  ظادخ ه اخا عامخ
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خ االمخخخخخخخخ خون خ اد ظيا خدسد ت خالايد نل خ بحالثخاا ام خا بتاينتخارال ت خلن ت ال قت
خاي دون ي  خلن عاالم خالا سينس ....وصا  خا  إلسي خال ام خالزينتةخخي خا حن ا  خا دطالاات الوع

ايهدونمخبن بحثخايوبايقشخالا تااسنتخ،شخو نلخاا امخالايد نليخ اتخيتخا عتيتخونخ
خت نئمخا تااسنتخ "الزويؿ" و"الزرسفيمد"...ا بنحثينخالا تااسينخووثنلخ الغياهمخوونخااسالا

خ ظاينت خظهالا خ ن خوسإلات خالا دش خا عامي خه ا خالا والاتخخ،ش خا ظالاها خ تااس   زئي 
خالايد ن ي ... خلننخحلااخخاا اوي  خالايد نل خاا ام خ االم خ،شخو نل خا د ظيا خون إي

خا عابخ خيقالم خون خا دشخلننخغن بن خالوإلنهيوهمي خ لدنبندهم خالاسد نتا خا تابشختائون  اتخا عن م
سقنطخا  ظاينتخا تاخ بي خ اتخا و دوعنتخبني دونتخ ايهنخ،شخوعن   خوالادهمخا بحثي خالا 

خا إللادخ خا الاقع خه ا خال،شخصضم خبن بحالثخا عاوي ي خا قينم خالدإلسياخا ظالاهاخال خ إلهم ا عابي 
 يعطشخت،ع خصن  خاليبعثخونخ "عبد الرحماف عزي" الارلنتيوشخ نءخا وإللاخا  زائادخ

 تيتخحال خا إللاخا عابشخ،شخو نلخاا امخالايد نلخونخصالخو وال  خونخا تااسنتخ
خالايد نليخخا عاوي  خاا ام خحقل خ،ش خ تيتة خ ظاي  خو،ازت خا دش خارلنتيوي  الاربحنث
خ.خ"بنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ" ا،تخ

إنخه تخا  ظاي خ ا،تخلإللاخإ اوشخ تيتيخ نءخال يتخا صالخا وال التخبينخا د ظياخخخخخخخخ
خاس خظل خ،ش خصن   خااساوي ي خا عابي  خا و دوعنت خالو ن   خالثقن،  خا وعا، خا تابشي او 

ا تابي يخه تخارصياةخا دشخو بحتخيخدابشخودطابنتخا و دوعخااساوشخوعا،ينيخال،لاينيخ
الثقن،ينيخصن  خالخونخخا  ظاينتخاا اوي خا وعن اةيخلونخسبقخالواا نخهشخ دي  خ بحالثخ
                                                           

 -   حتصث  علثش اثث الة الليسثاال ح الصثنارة مثث  زامعثة اجلزائثر عثثام الباحث  اجلزائثرا العثثررب السوريسثعر   عبثد الثثر   عثزا
( مثثث  1541اإلعثث م عثثام) ( وعلثثش الثثداتعراس ح سعسثثيعلعزيا1541( وعلثثش اثث الة اتازسثثتص ح الصثثنارة عثثام )1533)

تغطية األخبار احمللية( ح زريثدة  العثع   اليعميثة )اجلزائثر( )زامعة اعرث تكساس بأمريكا. وقب  ذلك، عم  األستاذ حمررا 
سثثنعات ح زامعثة اثثعرث  3سثنة ذذ عمث  امثثدرس تثدة  42تثدة سثنت . و تتوثثاوز خستثل ح التثثدريل و البنث  واإلاثثرا  

سنة مبع د علعم اإلع م و االتصال، زامعة اجلزائثر مث اأسثتاذ  11ساعد رأستاذ معارك رأستاذ تدة تكساس ، مث اأستاذ م
 2سثثثنعات ب سثثثا االتصثثثال باجلامعثثثة العاتيثثثة اإلسثثث مية ماليزيثثثا مث اأسثثثتاذ ب سثثثا اإلعثثث م جبامعثثثة اتلثثثك سثثثععل تثثثدة  3تثثثدة 

سثنعات، مث أسثتاذ بكليثة االتصثال، زامعثة  2ربية اتتندة تدة سنعات، أستاذ ب سا االتصال اجلماهصا جبامعة اإلمارات الع
 .4112 العارقة منذ

 



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

979 
 

 

إوبايقي خالوصا خ ظاي يخدسد تخ،شخوغابهنخإ تخا وا عي خاي دون ي يخالهشخونخه تخا زاالي خ
يبخ نخبعضخا  الا بخا  زئي خ،شخا ظنهاةخاا اوي خ ل هنخيخددضونخوبعنتاخ،لاي خوالخد 

،اسإلي خالاضح يخاله اخا  قصخا الاضحخ،شخ ظاينتخ االمخاا امخالايد نلخا طاقتخو هخ
خا باال،سالاخا  زائادخ خبقينتة خ،شخاا ام خا قيوي " خ"ا حدوي  الثا خعبد الرحمف عزي  ظاي 

خا خ،ش خا بنحثين خون خالايد نليخلبياة خاا ام خ االم خو نل خ،ش خوهو  خ ب   خ دضع   زائا
ال دإلدحخبنبخا و نقا خ،شخوبحنثخالوالاضيعخ االمخاا اميخصن  خالو هنخ نءتخونخبنحثخ

خوطاعخالوامخبه اخا دص صخا عاوشخالبوعنا،هخال ظايندهخا وعن اة.

"خباللخواإلتخوعخ هني خا قانخا ونضشخالبتاي خه اخعبد الرحمف عزيبازخا باال،يسالاخ"خخخ
خحيثخ خاا امي خسالسيال ال ين خ،شخويتانخ ام خا وعا،ي  سهنونده خالا  خوبحنثه ا قانخونخصال
دودنزخه تخاربحنثخالا وسنهونتخبويزدين:خا ثااءخالا د العختاصلخحقلخاا اميخالو هنخدحولخ

هالتخ،شخا تااسنتخاا اوي خ،شخا  تيتيخبحيثخدقتمخد الااخ قتينخإبتا ينخد ظياينخغياخوع
خااد تخا بنحثدننخد ناللخه تخ خ اوالضالعخونخوهوي  خ ون خال ظاا ا الطنخا عابشخالااساوشخي

خ خصال خون خبن  ظاي  خالا دعايف خ دقتيم خالا دحايل خبن ال ف اإلجابة عمى تساؤؿ ا تااس 
خرئيسي مفاده:

 ـ وما تببيقاتيا  ما ىي الخمفية االبستمولوجية لنظرية الحتمية القيمية في اإلعال -

 وتتفرع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف  التساؤالت الفرعية ندرجيا فيما يمي:       

 ونخهشخ ظاي خا حدوي خا قيوي خالونخصاإليدهنخا وعا،ي خ؟ .1
 ونخهشخاي،دااضنتخالا النئزخا دشخقنوتخ ايهنخ ظاي خا حدوي خا قيوي ؟خ .2
خا و .3 خ ايهن خهشخارسسخالا وا عينتخا دشخا دوت خا احونخ زدخ،شخون إللاخ بت

  ظاي خا حدوي خا قيوي ؟
 ونخهشخدطبيقنتخ ظاي خا حدوي خا قيوي خ،شخاا امخ؟ .4

خ
خ
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 أىداؼ الدراسة:

إنخدزايتخايهدونمخب ظاي خ"ا حدوي خا قيوي "خ،شخا  زائاخالا الطنخا عابشيخالل اخدطالااتخخخخخخ
ا  ظاي خالاربحنثخا صن  خبهنيخصن  خبعتخونخ احخ نحبخا  ظاي خ نخوصاخإ تااخ
خ ابنحثينخ خالت الده خ ا ظاي  خا عنم خااطنا خضون خدتصل خ زئي  خ ظاي  خ ن خيدحتثخ،يه  ه

خا تااس خخالا تااسينخ اادتنلخ ايهني خبه ت خاللخا تا،عخارسنسشخ ابنحثدينخ اقينم للخه ا
خدطبيقنتخا  ظاي خ،شخويتانخ خ ا تخارسسخالا النئزخالل ا خا دحاياي يخاغب خو هون ا  ظاي 
خ ادعايفخولثاخبن  ظاي خالوحنال  خإزا  خ خا وا عي ي خونخصاإليدهن اا امخالايد نلخا طاقن

خا توالضخ نخدإلن ياهنخ.

خهتافخه تخا تااس خ،شخا  قنطخا دن ي خ:اليولنخدحتيتخوخخخ

خ،شخخ- خا قيوي  خا حدوي  خ  ظاي  خ خا وعا،ي  خ اتخا صاإلي  خالدسايطخا ضالء خ ا ت
 اا امخالوعا، خ ا دهنخالوهمخا،دااضندهن.

ا لافخ نخوهمخارسسخالا وا عينتخا إللاي خا دشخالاتخاي طاق خارسنسي خخ-
  إللاخ بتخا احوننخ زدخا ووهتخ ا ظاي خ.

خافخ نخوهمخدطبيقنتخا  ظاي خ،شخويتانخ االمخاا امخالايد نل.ا لخ-

خيدعاقخ خون خلل خالدحايا خال إلن خياش خ،يون خ د نالل خا  لا خا سنبق  خارهتاف خ وا  ال دحقيق
بن  ظاي يخحيثخونخا ودعنافخ ايهخونخا  ظاي خ،شخاا امخ والونخهشخ  كخااطناخا عنمخ

وإلنهيمخالا ودتيااتخا دشخدسن تخ اتخ،همخا  دخيضمخو وال  خار،لناخالاي،دااضنتخالل اخا 
خونخارهتافخا دشخ خ دحقيقخو وال   خالايد ن ي  خاا اوي  خا والاتخالا ظالاها الدإلسيا
خوالخا د بؤخ خا لافخ نخا ظنهاة دصدافخبنصدافخ العخا تااس خالا هتفخا وا الخو هنييخإون

 حدوي خا قيوي خويضنخبهنخوالخدإلسياهنخخوالخال إلهنخ...ا خخيخالاسد نتاخ ه اخا طاحخ،ننخ ظاي خا
هشخ  كخااطناخا عنمخا  دخيضمخو وال  خونخار،لناخالاي،دااضنتخالا وإلنهيمخالا ودتيااتخ
خال قتخ خا ثقن،ي ي خص ال يدهن خال،ق خالايد ن ي  خاا اوي  خا ظنهاة خ،هم خ،ش خدسن ت ن ا دش

خ نءتخا  ظاي خبو وال  خونخا وإلنهيمخ طاحهنخ،شخوضوالنخا تااس خيحقن.
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 لمعرفية والتراث النظري لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـأوال: الخمفية ا

 ماىية نظرية الحتمية القيمية: -1

 مفاىيـ خاصة بالنظرية: -1.1

خ:مفيـو الحتمية -

خ وسوت وُطاقخخخخخخ  لل  ات  اا ا دنسع ا قان و  خ(Determinism)ا حدوي 
 وال بن  سق ا اعالا إي بن حدوش ا اعالا الون .وسدقا   االم إ ت ا دشخدحال ت ا  ظاينت

 اليدضح . الالن ،يزينئي  الوصا  اينضي  ا الاقعخحدوي  ،ش يقنلخ،ثو  لون ارسنسش ا  ظنم
  ات وسنسن خ وب ي  ،يزينئي  حدوي   ات د طبق ي ا  دنئج ا وب ي خ ات ا اينضي  ا حدوي  ون

 و سنم ،ش  ادهن دباهن ا دش ا ليوينء  ام  نخحدوي  ا حتيث يولن الل  ك ارسبنبي
 ود ،هم وال دإلسيا ،ش ارسنس ا وحاك الاحتخو ه ودتيا ا دبنا ا حدوي  ون و دقنةيخاليق ت

خالا ودتيا خ ه ت ،ش ارسنسي وال ا ائيسي ظنهاةي خا قيوي –ا  ظاي  خا حدوي  هالخخ- ظاي 
خالايد نل اا ام ،دصص ا ظنهاةخوحلخا تااس خ وونخ(Value)ا قيو خ

 ُيإلهمخبن بحث وال ُيإلسا ظنهاةخإ اوي خوحلخا تااس  وال    ا ود ون   ك يع شخخخخخخخخ
خا إلعل ارصا  ا ودتياات وونخا قيو ي ون ُبعتت وال د نقضه وال قابه حيث ون  وثل

 ا و هج اله ا .دنبع  ودتياات ود ،ولوِّا  الا سينسش الا دنايصش الايقد نتد اي دون ش
 "ماؾ إ ت ا و دسب  ا دل ال ال ي  ا حدوي  وثل ارصا  ا حدوينت  ن ا قيوي  يويزخا حدوي 

 بي ونخ(The Medium is the Message)ا اسن  خ هش ا السيا  ون ا دشخدعدباخلوىاف"
 The)1.ا قيو خ هش ا اسن   ون ا احون"  بت " زد إ ت ا و دسب  ا قيوي ي ا حدوي  دعدبا

Message is the Value)خ

                                                           
جملثة اتسثت ب  العثررب، ص  مفاهيم نظرية الحتمية القيمية في االعالم عند عبد الرحمن عزي، مقاربة نقدية،اصص بععلي،  - 1

44،43 
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خخخخخخخ خ،شخخ"عزي عبد الرحماف"وون خالاحت خودتيا خا دونت خهشخ واي  خ" خا حدوي  ،يا خون
خإهونلخا ودتيااتخارصا خ خ يسخوع نت خه ا دإلسياخا ظالاهاخونختالنخا ودتيااتخارصا خ"
خدإلسياخ خ،ش خ ايه خيعدوت خحنسم خودتيا خيال ت خالا  ون خاا اوي  خبن عواي  خ اق  خ هن ا دش

خ1ا ظالاهاخاا اوي .

 : مفيـو القيمة -

ا وع تتيخ ،تش يستوال وتن ود ايادقتنءي ا قيويت " ا حدويت   ظايت " ،تش   بن قيوت ُيق تتخخخخخ
إ تتخ بإلعاهخ)سااللينده(خال قاه اادإلع لّاون  واين خ  د سيتهن اا سنن يسعت القت وع الي  الا قيو 
 القتف بوع تت قينوتن ي يقتالم قتنم ا إلعتل وتن ا  تالع استم ا اتت  ،تش ا قيوت  و اتتخيالدع تش و ز ت 

 بن وعتن ش اليتادبط ا اتشء  تن يعاتال وتن ا قيوت  ،تنن  زد ا احون  بت و ظالا الاسدالدخال،ش
سػور   (  تكختيتنخا قيوت خ):ختعػالى اهلل قػوؿ ،تش اروتا هت ا ا تتينيخاليد اتت ،تش ا لنو ت 
خ  .04يوسؼ:

 -3سور  البينة: –خ(،يهنخلدبخقيو خ)خ:وقولو تعالىخ

  تزدخوتن و ظتالا ،ش ددم ي اا ام السنئل د ثياات وال ارثا تااس  ،نن الا  اوين يخخخخخخخ
 يلتالن ا دت ثيا إنخ.«  تزد: بن قيوت خييقتالل اا تام الستنئل وحداليتنت دتابط وا عيت  تالن

 واتتّخ ا الثتنئق لن تت اللاوتن بن قيو ي ا  ا  الثيق  اا ام السنئل وحدالينت إ اخلن ت إي نبين خ
 ي اا تام الستنئل وحداليتنت لن تت إ ا ستابين خ ا دت ثيا يلتالن البن وقنبليخ.إي نبين خ ا د ثيا لنن
 ا دت ثيا لتنن ولبتا ا قيوت   تن ايبدعتنت لتنن اللاوتن ا قيوت ي دد تنقضخوتع وال قيوت  ب يت  ددقيتت

 2خخ»ولبا ا سابش

                                                           

تثاري  الثع: : : ouargla.dz  -https://elearn.univ:متثاح علثش اتعقث  محاضرات حول  نظريوة الحتميوة القيميوة 1 
41/11/4114. 

، جملثة اتسثت ب  العثررب، ص مفاهيم نظرية الحتمية القيمية في االعالم عند عبد الرحمن عزي، مقاربة نقديةاصص بععلي،  - 4
44،43. 

https://elearn.univ-/
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:خهتتتشخوتتتنخيستتتوالخبتتتن إلاتخاليا،عتتتهخوتتتنخوعتتتن شخوتالتتت خوالخوفػػػي تعريػػػؼ قخػػػر القيمػػػة       
ا حضتتناةخوستتد بط خ تتنخا تت صخا قال تتشيخا ستتياةخا  باليتت يخا   تتالصخا وا عيتت خا دتتشخو د دهتتنخ

ا عابيت خااستتاوي يخإضتتن، خإ تتتخداتتكخ"ا  هضتتالي "خا حتيثتت يخ،تتاخدلتتالنخقتتطخوتتنختالنخوا عيتت خ
الا  ونخد دشخ،شخسينقخدعن يمخإ هي /ختي يت خ د تبحخالثيقت خا  تا خبن وعدقتتيخاليولتنخ،هتمخ اقت خ
ارصيتتاخبن قيوتت خالاا ستتننخ،تتشخإطتتناخا صاتتقيخحيتتثخيحتتتثخايادبتتنطخبتتينخا صتتن قخالا وصاتتالقخ

خ1ا قيو (.الا ُصاقخ)

 في اإلعالـ:  -      

يق تتتتخبتتت  كخاستتتن  خاا تتتامخبالستتتنئاهخا وصداإلتتت يخا قتيوتتت خ)خا  تتتحفيخا و تتتاتيخخخخخخخخخخ
اا ا تت خالا داإليزيتتالن(خالا  تيتتتةخ)خاي دا تتتخالاتتبلنتخا دالا تتلخاي دوتتن ش...ا خ(خيدضتتحخونخ

ثقن،تتتتت خوتبيتتتتنتخايد تتتتتنلخا حتيثتتتتت خدادلتتتتتزخ اتتتتتتخا الستتتتيا يخالونخالستتتتتنئلخايد تتتتتنلخوستتتتتنسخا 
ا وعن تتاةيخاليدتتاتتخا قتتاللخب   تتنخ،تتشخ  تتاخا الستتيا .خإيخونخوقنابتت خ ظايتت خا حدويتت خا قيويتت خ
داتتتتخ اتتتخوال اليتت خا ثقن،تتت خ اتتتخالستتنئلخاا تتاميخ،ن ثقن،تتت خدستتدال بخالستتنئلخاا تتامخبي وتتتنخ
داتتولخالستتنئلخاا تتامخ تتزءاخوحتتتتاخالوحتتتالتاخوتتنخا ثقن،تت .خال،تتشخو ظتتالاخ تتنحبخا  ظايتت خ

ارال تخا دسنؤل:خون اخدإلعلخا ثقن، خبالسنئلخاا تام؟خالخ تيسخا علتسيخخ بتا احونخ زدخ،نن
ودخون اخدإلعلخالستنئلخاا تامخبن ثقن،ت ؟خالحستبخ ظايت خا حدويت خا قيويت خ،تننخا استن  خوستنسخ
 وايتت خايد تتنلخاغتتمخونخا الستتيا خدتتؤثاخ،تتشخطبيعتت خا استتن  خاتتلاخالوضتتوال ن.خا استتن  خدوثتتلخ

الخالسنئلخاا تام.خ،ن ثقن،ت خوا عيت خثنبدت خ،تشخا دتنايخخخا وا عخ،شخضبطخا عاق خبينخا ثقن، 
الدد تتخبن إلعلخالا ووناس .وونخا السيا خ،قتخدال تتخ،شخ،ضنءخا ثقن، خالسعتخإ تتخا دعبيتاخ تنخ
بعتتتضخوظتتتنهاخهتتت تخارصيتتتاة.خالا  اخلن تتتتخالستتتنئلخايد تتتنلخقتتتتخو د تتتتخوتتتنخيستتتوتخا ثقن،تتت خ

نخا ثقن،ت خا  ونهيايت خال يتتةخا و دوتعخا  ونهياي خ،ن هنخ مخد بحخا ثقن، خ،شخحتخ ادهتنيخلوتنخو
خ.2ا  ونهيادخال يسخا علس

                                                           
، جملثثة الدراسثثات والخيووا ، موووتليات التوودايع وابيالووة الالال ووة فووي الحتميووة القيميووةالقيمووة بووين اللا وو  سثثعال عيسثثا :   1

 .4114، 2اإلع مية ال يمية اتعاصرة، اجلزائر، لار العسا للنعر والتعزي ، ع
1
 4، مرز  سبق ذارس، ص مفاهيم نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم عند عبد الرحمن عزي، مقاربة نقدية اصص بععلي،  - 
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 مفيـو الحتمية القيمية: 

"اإلعالـ و القيـ" اف المقصود بمصػبم  الحتميػة  لاخت/خ  ياخبال اشخ،شخلدنبهخخ-خخخخخ
:"خايادلتتنزخ اتتتخا قتتيمخالا دتتشخو تتتاهنخا تتتينخلودتيتتاخحدوتتشخالوسنستتشخالثنبتتتخخالقيميػػة ىػػو

  تتتختااستت خودخظتتنهاةخإ اويتت "خ،عتتن مخا قيوتت خحدويتت خ  تتتختااستت خا قتتنئمخبنيد تتنلخالحدويتت خ
  تتتختااستت خا استتن  خاا اويتت خالحدويتت خ  تتتخوعا،تت خليتتفخدد ستتتخوعتتن مخا قيوتت خ،تتشخا وداقتتشخ

 دتت ثيايخ،ن حدويتت خا قيويتت خدتتتاسخا قيوتت خ،تتشخد نالاهتتنخ"خالليتتفخدتتؤتدخهتت تخا قيوتت خإ تتتخ تتالعخا
خ1اادبنطهنخا وسدواخبالسنئلخاا ام"خالدإلن اهنخ"خد ثياهنخالخد ثاهنخبالسنئلخاا ام"

خودخاسدعونلخا عقلخبحثنخ نخا حقيق خبتي خا ال اللخإ تخا يقين.خمفيـو التمعقؿ: -

 اال تتتتاللخإ تتتتتخو،ضتتتتلخ:خودخاستتتتدعونلخا صيتتتتنلخا تتتتنتةخد تتتتالاخا الاقتتتتعخمفيػػػػـو التمخيػػػػؿ -
خا حنيت.خ

خ:خودخا سعشخ اال اللخإ تخا حقيق خا وطاق خا وادبط خبن وعدقت.خمفيـو الخياؿ -

:خودخا الضتتتعخغيتتتاخا ستتتالدخا تتت دخيستتتعتخاا ستتتننخإ تتتتخدتييتتتاتخ حتتتالخخمفيػػػـو التمو ػػػ  -
خار،ضلخ نخطايقخا دوعقل.

ي دوتتشخاا تتامخإ تتتخا و تتنلخا اوتتزدخا تت دخيعبتتاخ تتنخا الاقتتعخخمفيػػـو الرأسػػماؿ الرمػػزي: -
خبن ات خالا  الاةخالا  التخ)،نا امخ يسخهالخا الاقعخالا  ونخيعباخ نخه اخا الاقع(.

:خالا ت دخيستويهخارستدن خ  تياخبتال اشخ"ا ال تتانخا  وعتش"خالهتالخا حن ت خالمخياؿ اإلعالمي -
إلعلخوتنخيدعتاضخ تهخا  وهتالاخوتنخا دشخددضونخا وان اخا  إلسي خالاي دون ي خا دشخددلالنخب

خ2وحدالينتخالسنئلخاا امخونخ ه خالبإلعلخونخيحواهخونخوصزالنخثقن،شخونخ ه خوصا .

خ
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 التعريؼ بالنظرية: -1.1

يقاللخ بتخا احونخ تزدخ تنخا حدويت خا قيويت خ،تشخوقتنلخو اتالاخ،تشخوتال ت خ تنخلثتبخخخخخخخ
 حدويتت خا قيويتت خ،تتشخ اتتتلدالاخبتتنتيسخ تتال يس:خ" واتتتخوتتعخزوائتتشخ اتتتخونخدد ستتسخ ظايتت خا

اا تتتتامخبال تتتتإلهنخ ظايتتتت خوعا،يتتتت خولنتيويتتتت خال يستتتتتخثيال ال يتتتت يخودخونخوتالادهتتتتنخولنتيويتتتتت خ
ال قا يتتت خإ تتتتخحتتتتخيقدتتتابخوتتتنخ"ا عقا يتتت خا بحدتتت "خال لتتتنخوضتتتوال هنخدتتتااثخقيوتتتشخالحضتتتنادخ
الا  سن شخود تت.خالبوع تخلصاخ،قتخحنال تخسحبخ نولخا قيمخونخا حقلخا تت الدخإ تتخو تنلخ

ويتت خ ظايتتنخالو ه يتتن.خال،تتشخ ظا تتنخ،تتننخالتتالتخو تتنلخا قتتيمخال تتتمخ،عن يدتتهخبدعبيتتاخا حقتتنئقخا عا
ون تتتكخبتتتتنخ بتتتتشخيعتتتتالتخإ تتتتتخحتتتتتخلبيتتتتاخإ تتتتتخ تتتتتمخاي اتتتتتنلخبن قيوتتتت خوتتتتنخا  نحيتتتت خا وعا،يتتتت خ
الا و ه يتتت خالا  ظتتتاخإ يهتتتنخبال تتتإلهنخد دوتتتشخإ تتتتخو تتتنلخا تتتت الةخوحين تتتنخوالخا ثيال ال يتتتنخوحين تتتنخ

ا وعا،شخ،شخ، لخ ظاي خا حدوي خا قيوي خ نخوتبيتنتخخوصا .خالا وددبعخا وتققخياحظخا دال ه
اا تتتامخااستتتاوشخالوتبيتتتنتخإستتتاوي خا وعا،تتت خ، تتتاخو ه يتتتنخي تتتلخوحين تتتنخإ تتتتخا قطيعتتت خ
ا وعا،ي خبحثنخ نخد سيسخقالا تخقيوي خ اويت خولنتيويت .خاليحدتنجخ تزءخ"ا إل تلخ تن"خبعتضخ

،تشخ قا تشخالو ه تشخخ،تشخا د هيلخحيثخا ق تخ يسخاستدث نءخاخصتاخال لتنخإضتإلنءخُبعتتخوعاخ
ستتينقخدتتنايصشخالا دوتتن شخ تتمخيلتتنخحنضتتااخ،تتشخداتتكخارتبيتتنتخا دتتشخدعاقتتتخبتتن  صخالتال تتهخ
)تالنخغيات(يخوضفخإ تخ  كخونخا د العخ،شخا د ظياخوواخيتلخ اتتخا اقتشخال تيسخ"اا حتتاا"خ
،ن حقنئقخإ ونخدد اتخ  تونخددإلن لخوالخددتا،عخوعخونخيعيقهنخوالخيصتاتهنخوالخيحالهتنخ،تشخهت اخ
ايد تتنتخوالخ  تتك.خاليخدال تتتخحتتتةخ،تتشخ ظايتت خا حدويتت خا قيويتت خ،تتشخاا تتامخإ خددعتتنيشخإي نبتتنخ
وتتعخا  ظايتتنتخا ستتنئتةخ،تتشخا تتتابخالدستتدإليتخوثاوتتنخدإليتتتيخالبوع تتتخلصتتاخ،ن هتتنخيخدقتتالمخ اتتتتخ
ث نئيتت خ" حتتنخالاخصتتا"خال لتتنخ" حتتنخالاخصتتاخوعتتن"خالوتتنخثتتمخ،هتتشخددصتت خطتتنبعخا عن ويتت خال يستتتخ

نخلن تتتخدستتدوتخقالدهتتنخوتتنخداتتكخا  تاا،يتتنخ اتتتخا دبتتناخونخصن تت خب تاا،يتت خثقن، يتت خوعي تت خالا 
خ1ا عن وشخونخو لخوحاش".

                                                           
 تعليق السورسعر عبد الر   عزا ح  حعار السورسعر علي قسايسية، متعرر علش مدواة ع  اث  علش الربط:  1

https://badislounis.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html 
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 نشأ  وتبور النظرية: -3.1

قتمخا وإللاخا  زائادخ" بتخا تاحونخ تزد"خحالت خ،لتاخ تيتتخ،تشخويتتانخ اتالمخاا تامخخخخخخخ
خ55الايد تتنلخوتتنخصتتالخو وال تت خوتتنخا تااستتنتخا عاويتت خالاربحتتنثخارلنتيويتت خ)ولثتتاخوتتنخ

تااس (خا دتشخوهتتتخ بتاالزخ ظايت خ تيتتةخ،تشخحقتلخاا تامخالايد تنلخالد اتتخبالضتالحخ،تشخ
اصػػػػر والظػػػػاىر  اإلعالميػػػػة االتصػػػػالية  بعػػػػ  ا بعػػػػاد "الفكػػػػر االجتمػػػػاعي المعلدنبتتتتهخ

يخبعتخاحدلنلهخا وبناتاخوتعخودبتنعخا  ظايتنتخا تابيت خ1985الخا  دخو تاتخ نمخخالح ارية"
وث نءخاحادهخ االيينتخا ودحتةخاروايليت يخالهت اخوتنخ عاتهخيتتصلخو تنلخا د ظيتاخ،تشخايد تنلخ

 بتتاينتخارال تتخ طتاحخا  ظايت خ،لتاةخاسد نتاخ بعضخارتالاتخا و ه ي خا تابي يخحيثخلن تتخا
"خ،تتشختااستت خوقنا تت خ"لمارشػػاؿ ماكموىػػافوعناضت خ وتتنخ تتنءخ،تتشخ ظايتت خا حدويتت خا دل ال ال يت خ

خ1بينخا  ظايدين

ال قتتتتتتخوتتتتتاتخ اتتتتت ةخالدطتتتتتالاخا  ظايتتتتت خبو وال تتتتت خوتتتتتنخا وااحتتتتتلخا دتتتتتشخدإلستتتتتاخا دساستتتتتلخخخخ
نونتخ تتنحبهنيخا لاال ال تال شخ دطتالاخا  ظايت يخحيتثخد سستتخهتت تخارصيتاةيخوتنخصتالخإسته

،شختااست خا ظتنهاةخاا اويت خالايد تن ي خال،تقخا و ظتالاخا حضتنادخالا قيوتشخ او دوتعخا ت دخ
 2.-ا و دوعخا عابشخااساوشخ–  دوشخإ يهخ

الظهتتاتخا وعتتن مخارال تتتخ د ستتيسخا  ظايتت خلواحاتت خوال تتت:خ،تتشخبتايتت خخثون ي يتتنتخخخخخخخخخخخ
زتخبعتضخوعن وهتتنخ،تتشخا وحنضتتاةخيخالبتتاخد. عبػػد الػػرحمف عػػزيا قتانخا ونضتتشخ،تتشخلدنبتنتخ

ا دتتشخو قنهتتنخ،تتشخا وادقتتتخا عتتن وشخا ثن تتثخالا عاتتاينخ اإللتتاخااستتاوشيخدبستت يخا  زائتتايخستت  خ
يخثتتمخ اتتاتخ،تتشخ"اإلعػػالـ اإلسػػالمي: تعلػػر الرسػػالة فػػي عصػػر الوسػػيمة"يخبع تتالانخ1989

ايت خو ا خحال ينتخ نوع خا  زائايخثتمخاصت خا لندتبخدال هتنخ،لايتنخالستعتخإ تتخطتاحخداتكخا  ظ
الخا دتتتشخقتتتتوهنخ،تتتشخخ"اللقافػػػة وحتميػػػة االتصػػػاؿ: نظػػػر  قيميػػػة"باتتللخودلنوتتتلخ،تتتشختااستتتدهخ
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يخال اتاتخيحقتتنخ1993وحنضتاةخبوعهتتخ اتتالمخاا تامخالايد تتنلخ،تشخ نوعتت خا  زائتاخستت  خ
"دراسات في نظرية االتصاؿ: نحو فكر اعالمػي ،شخو ا خا وسدقبلخا عابشخالخ،شخلدتنبخ:خ

 متميز"

ناخا  ظايت خلواحات خثن يت يخ،اتمخيلتنخخبوستن  خا  تت، يخ،ن  ظايت خيخبتتخوونخ نخا داتخخخخخخخخ
ونخدعلسخالاقعنخهالخ تزءخوتنخحيتنةخا و دوتعخالثقن،دتهخالدنايصتهخالخبتنرصصخقيوتهخحدتتخد بتتخ
الدثوايخوضفخإ تخ  كخال التخونخيدب تخاليحولخوسسخداتكخا  ظايت خوتنخو،تااتخالخوؤسستنتيخ

بهت اخا تتالاخ،تشخهت تخا واحات خخ-ا  ظايت خوحتتخوهتمخا وستنهوينخ،تش-د. نصير بػوعميالقتخقنمخ
 ظتااخاولن يندتهخا وعا،يت خالا دالا تاي خا الاستع خالا بيئت خارلنتيويت خا  ستبي خ،تشخ نوعت خارويتاخ

يخحيثخونخبااوجخداكخا  نوعت خدد تنغمخوتعخدقتتيونتخخ-ا  زائا– بتخا قنتاخبوتي  خقس طي  خ
باتتللخوستتنسخ،تتشخخصػػير بػػوعميد. ن ظايتت خا حدويتت خا قيويتت خ،تتشخاا تتاميخلوتتنخستتنهمخويضتتنخ

ظهتتالاخ يتتلخودويتتزخوتتنخا بتتنحثينخا اتتبنبخا تت ينخقتتتوالاخإستتهنونتخ يتتاةخ،تتشخستتينقخا  ظايتت يخ
د. نصير بوعمي " اإلعالـ و القيـ: قراء  فػي نظريػة الدويزتخه تخا واحا خبظهالاخلدتنبخخ
يوت خاللت  كخا  تتالةخا الط يت خارال تتخ  ظايت خا حدويت خا قخالمفكر الجزائػري عبػد الػرحمف عػزي"

،شخاا امخا دشخ ظودهنخ نوعت خارويتاخ بتتخا قتنتاخ ددتالا تخبعتتخ  تكخا عتيتتخوتنخا تااستنتخ
الا استتتنئلخا  نوعيتتت خا طاقتتتنخوتتتنخاؤ خا  ظايتتت خال اتتتتخستتتبيلخا وثتتتنلخال تتتيسخا ح تتتاختااستتت خ
ت.ا ستتتتعيتخبتتتتالوعيزةيخوثتتتتاخالستتتتنئلخاي تتتتامخ اتتتتتخا قتتتتيمخالا ستتتتااللينتخ تتتتت خا اتتتتبنب:ختااستتتت خ

اسن  ختلدالااتخالتااس خ تالاخا تتينخ ب يتاديخاياتهناخ،تشخيالويت خخايتةخياسدطا ي خبو طق خا ب
خا صباخا  زائاي ختااس خدحاياي خونخو ظالاخقيوشيخاسن  خون سدياخ.......

 د دشخواحا خوصا خ،شخدنايخخه تخا  ظاي خدال تتخ،يهنخا وإلنهيمخا  تيتتةخ ا ظايت خحيتثخخخخخخ
بتتتءاخبتتن زونخاا اوتتشخإ تتتختااستت خا ب يتت خبتتتوتخهتت تخا واحاتت خوتتعختااستت خا االاستتبخا ثقن،يتت خ

"اإلعػػالـ وتفكػػؾ البنيػػات القيميػػة فػػي ا بيال ال يتت خ اقيوتت خالا عقتتلخالا دإلليتتايخالخيعدبتتاخلدتتنبخ
ا  تتنتاخ تتنخا تتتااخا ودالستتطي خخالمنبقػػة العربيػػة: قػػراء  معرفيػػة فػػي الرواسػػ  اللقافيػػة "

ا دتتتتشخال تتتتتدهنخهتتتت تخيخ وال  تتتتنخ هتتتت تخا واحاتتتت يخالوتتتتنخبتتتتينخوهتتتتمخا وإلتتتتنهيمخ2559 ا اتتتتاخستتتت  خ
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)خا تتتزونخاا اوتتتشيخا ولتتتننخا اوتتتزديخا دصاليتتتفخبتتتنا اميخا اوستتتون شخا اوتتتزديخخا واحاتتت :
خ  فخا اسننيخا ب ي خا قيوي خا اتالي .....(

خا دشخدوثلخخخخخخخ خا بنازة  د دشخواحا خوصا خدصصخا حإلاخ،شخدااثخا اص ينتخا إللاي 
خووثنلخ خا  ظاي  خونخوا عي  " صف الخ" النورسي"الخ"الورليالني"الخ" مالؾ بف نبي" زءا

ا  ي شيخالقتخظهاتخبعضخه تخا تااسنتخخ،شخ تتخونخا و اتخا ودص   خوثلخختسو"
خا وعيناخ اتخانخد تاخوعخ  الصخ،شخوؤ فخلصاخ خا حلو ي ا تااسنتخايسداادي ي ي
"حإلاينتخ،شخا إللاخاي اوشخا قيوشخ"خ   لخ واحا خدسوي خا  ظاي خا دشخدعالتخبنرسنسخ

إسهنونتخت.  ياخبال اشخ،شخوؤ إلهخ"خاا امخالا قيم"خال قتخسبقخالدطاق نخبن دإل يلخ،شخإ تخ
خيخخ1 تخدعايفخللخوإلهالمخصنصخبن  ظاي خ اتخحتاخإا ع  اخ

الا طاقتنخووتتنخستتبقخ لتتاتيخيعدبتتاخ  تتكخطاحتتنخدساستتاينخ دطتتالاخا  ظايتت يخا دتتشخيقتتتخخخخخخخخخخ
ا عابتتتتشيخا تتتت ينخستتتتنهوالاخب بحتتتتنثهمخاالا تتتتنخبتتتتينخا بتتتتنحثينخالا تااستتتتينخ،تتتتشخا  زائتتتتاخالا تتتتالطنخ

التااستتندهمخا وعوقتت خبو ظتتالاخا حدويتت خا قيويتت يخ،تتشخساستتا خا وتتؤدوااتخا عاويتت خا تال يتت خا دتتشخ
 ا خالخي ادخد ظيوهنخس الينخونخقبلخوصباخا تااسنتخايد تن ي خاللايت خا عاتالمخاي دون يت خ

بتايتتت خستتت  خخهتتت تخارصيتتتاةخا دتتتشخقتتتتوتخطبعتتتنتخا وتتتؤدواخو تتت خ-ا  زائتتتا–ب نوعتتت خوستتتدتن مخ
لدقايتتتخال،ا تت خددتتيحخ ابتتنحثينخدبتتنتلخا صبتتااتخالدقتتتيمخاربحتتنثخا  ظايتت خالا دطبيقيتت خخ2512

ا دشخدثادخهت اخا و تنلخال  تكخبحضتالاخ تنحبخا  ظايت خلو تتاخوسنستشيخالا ت دخلتننخ،تشخ
لتتلخوتتاةخيعاتتنخ تتنخلتتلخوتتنخهتتالخ تيتتتخودعاتتقخبإللتتاخا  ظايتت خوتتنخحيتتثخا وإلتتنهيمخالا و ه يتت خ

 ظاي خالل اخا  ظاينتخا  زئي خا دشخدتتصلخضتونخا  ظايت خارمخلنطتناخا وعدوتةخالا صن  خبن 
خ نمخ.خ

 افترا ات وركائز النظرية: -0.1

وهويتت خخاالفتػػرا  ا وؿ:خ: تقػػـو نظريػػة الحتميػػة القيميػػة عمػػى فر ػػيف أساسػػيف ىمػػا -
،تشخإحتتاثخا دت ثياخا ت دخيلتالنخإي نبيتنخخ-ا قتيمخو تتاهنخا تتينخ-ا اسن  خا دتشخددضتونخا قتيم
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لن تتتخا وحداليتتنتخالثيقتت خا  تتا خبتتن قيميخاليلتتالنخستتن بنخإ اخلن تتتخا وحداليتتنتخيخددقيتتتخبتت دخخإ ا
خ1قيو خوالخدد نقضخوعخا قيو .

ا طاقنخونخه اخا إلتاضخ،تننخدقيتيمخوحداليتنتخالوضتنوينخا وتنتةخاا اويت خا ودا وت خخخخخخخخ
مخحستتبخ،تتشخا استتن  خاا اويتت خوتتادبطخب تتا خالثيقتت خبقيوتت خا وضتتوالنخ،تتشخحتتتخ ادتتهيخالا قتتي

ا  ظايتتت خد بتتتعخوسنستتتتنخوتتتنخا وعدقتتتتتخالا تتتتينيخ،لاوتتتتنخلن تتتتخا وضتتتتنوينخالا استتتنئلخاا اويتتتت خ
وادبط خبن قيو خيلالنخد ثياهتنخاي نبيتنيخاللاوتنخلن تتخا وضتنوينخالا استنئلخاا اويت خيخددقيتتخ

 بن قيمخوالخبعيتةخ  هنخالدد نقضخوعهنخيلالنخبن ضاالاةخد ثياهنخسابين.

وتتتتنتخوتاةخا ستتتن بخالا وال تتتتبيخبناضتتتن، خإ تتتتتخوإلهتتتالمخا وصيتتتتنلخا دخاالفتػػػرا  اللػػػػاني:خخخخخ
اا اوتتتتشخ،تتتتشخوقنبتتتتلخا تتتتاودخا عتتتتنميخالا تتتتزونخاا اوتتتتشيخالا اوستتتتونلخاا اوتتتتشيخالا الضتتتتعخ
الا صينلخالا دوعقلخال،علخا سوعخالا ب ايخالا ب ي خا قيوي خل  ستنقخالو تطاحنتخ زئيت خ ا ستقخ

خ2ا لاشخالهالخا  ظاي .

خخخالنظرية:الركائز التي تقـو عمييا   -

 ونخيلالنخايد نلخو بثقنخونخاربعنتخا حضتناي خا دتشخي دوتشخإ يهتنخا و دوتعيخ
،نيد نلخا وائتشخيلتالنخهنت،تنخ ن،عتنخإ اخوتنخدتمخ،تشخإطتناخوالخد تالاخوالخ،لتاخ

 والخا دونءيخبوع تخلصاخاراضي خا دشخداللخا و طاقخا وعا،شخا ودونسك.
 يد تتتنلخا ستتتوعشخونخيلتتتالنخهتتت اخا تتت وطخوتتتنخايد تتتنلخدلنوايتتتنيخ،يدضتتتونخا

 3ب اديخايد نلخا ولدالبيخايد نلخا اإلالدخا اص ش.

                                                           
، 1اجلزائثثر،  -، منعثثعرات مكتبثثة ذقثثرأ، قسثثنطينة ووراءات فووي نظريووة الحتميووة القيميووة فووي اإلعووالماصثثص بثثععلي ونخثثرون:   1

 .24، ص 4115
، 2، جملثة الدراسثات اإلع ميثة اتعاصثرة، عنحل براديغم إعالمي متميوز–نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم باليل لعايل:   4

 .53، ص 4114اجلزائر، لار العسا للنعر والتعزي ، 
، 4113، مراز لراسات العحثدة العربيثة، بثصوت، دراسات في نظريات االتصا  نحل فكر إعالمي متميزعبد الر   عزا:   3
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 ونخيلالنخايد نلخقنئونخ اتخوانال خالا ي خونخطافخا  وهتالاخا وستدقبليخ
 يخوحنتينخودساطن.

 ونخيلالنخايد نلختائونخحنواخ اقيمخا ثقن،يت خالا االحيت يخالا دتشخدتت،عخاا ستننخ
خ1الا و دوعخإ تخا سوالخالايادقنء.

 عيات وا سس الفكرية التي تستند إلييا النظرية:المرج -1.1

ا قنائخ وؤ إلتنتخا وإللتاخ بتتخا تاحونخ تزدخياحتظخوتت خدت ثاخا بنحتثخبتن وإللاينخخخخخخخخخخخ
ا عابيخ،ه نكخ،شخوبحنثخ بتخا احونخ زدخ تا خ،لتاخبي تهخالبتينخون تكخبتنخ بتشخوتنخ هت خ

خالبي هخالبينخوحوتخ نبتخا  نبادخونخ ه خوصا .

 بتتتتخا تتتاحونخ تتتزدخ،تتتشخا دستتتعي نتخبن بحتتتثخ،تتتشخا ظتتتنهاةخاا اويتتت خ،تتتشخااتتتدتلخخخخخخخخخخ
ا ستتينقخا عابتتشخاستتد نتاخإ تتتخا إللتتاخاي دوتتن شخا وعن تتاخ،تتشخا قتتانخا عاتتاينيخ،لدتتبخ تتتةخ
تااستتنتخ تتنخا دحايتتلخا  قتتتدخالا ب يتت خا وؤسستتدي خ،تتشخا و دوتتعخا عابتتشيخالا دإلتتن اتخا اوزيتت خ

 طقت خا عابيت يخالا ظنهااديت خال،ضتنءخا حيتنةخا عابيت خالحقيق خا حينةخاي دون ي خا اوزيت خ،تشخا و
الا ب ياليتتتت خالوتتتتنخبعتتتتتخا ب ياليتتتت خالا وعتتتتن مخا ثقن،يتتتت خا عابيتتتت يخالبعتتتتضخا دتتتت واتخ،تتتتشخا و ظتتتتناخ

خ2ا صاتال ش.

ا توتتسخ بتتتخا تتاحونخ تتزدخ،تتشخا عاتتاخستت الاتخارصيتتاةخ،تتشخو تتنظيا) وعخو ظتتالا(خخخخخخخخ
زااليت خقيويت يخاللدنبتهخا  تنتاخ تنخخا اص ينتخا قيوي خبهتفخا  بشخالا بحثخ،شخا دااثخون

يبتينخا عاقت خخحفريػات فػي الفكػر اإلعالمػي القيمػي"ا تااخا ودالستطي خبدتال سخا والستالمخبخ"
ا داابطيتت خا  تيتتتتةخالا د تيتيتتت خبتتينخون تتتكخبتتتنخ بتتتشخالاا تتاميخا  الاستتتشخالارصتتتاقيخا حستتتينخ

ءخوتتنخا وؤسستتينخا تتالاثا شخالا احاتت خا قيويتت يخال تتنخدستتالخالا  تتالاةخا  ه يتت خااي نبيتت يخالهتتؤي
شخاا تتامخ،تت احالتت خا  هضتتالي خا وعن تتاةيخالهتت اخا دال تتهخا  تيتتتخ،تتشخ ظايتت خا حدويتت خا قيويتت خ
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خ.44، لار العسا للنعر والتعزي ، اجلزائر، ص 3الدراسات اإلع مية ال يمية اتعاصرة، ع، جملة أنملرجا
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يولتتتنخدإلستتتياتخب  تتتهخاستتتدصاصخ اقيوتتت خوتتتنخا و ستتتتخال تتتيسخوتتتنخا و تتتاتيخودخوتتتنخا د ابتتت خ
خ1ا الاقعي خا وثاتخ ه تخا اص ينت.

ا وا عيت خارسنستي خ،تشخالي احخا وإللاخ بتخا احونخ تزدختائوتنخ،تشخوتاصادتهخ تنخخخخخخخخ
 ظايدتتهخا دتتشخدلوتتنخ،تتشخا تت صخا قال تتشخالا ستتياةخا  باليتت خا اتتايإل يخاليقتتاللخ،تتشخهتت اخا ستتينقخونخ
"ا قيو خيولتنخإتاالهتنخوالخاستد بنطهنخوتنخا ت صخا قال تشخالا ستياةخا  باليت "يخالقتتخا تعخ،تشخ  تكخ

خإ تخلدنبنتخوبالخحنوتخا تزا شيخابنخقيمخا  الزي يخبتيعخا زوننخا  الاسش...خ

الووتتنخستتبقخ لتتاتخوتتنخا وا عيتتنتخالارستتسخا دتتشخب تتتخ ايهتتنخا باال،ستتالاخ بتتتخا تتاحونخخخخخخخ
 زدخ ظايدهيخ  تخو هخ مخيلنخوبدتالااخ تنخو تال هخا عابيت خااستاوي يخاليخغيتاخوطاتعخ اتتخ

خا  ظاينتخا تابي يخالبنرصصخاروايلي .

 لانيا: القيـ كمدخؿ منيجي لتأبير ودراسة الظاىر  اإلعالمية :

يخ2 الاخا تينخبتااس خحاللخا قيمخلو هجخ تااست خا ظتنهاةخاا اويت خ"الباحث لبجيري"قنمخخخخخ
حيتتثخقتتنمخبدقستتيمخا قتتيمخإ تتت:خقتتيمخو تتيا خالقتتيمخ،عن تت يخحيتتثخونخص تتنئصخهتت تخا قتتيمخواتهتتنخ
إ ت:خدحتيتخو تتاخا قتيمخوتنخ هت خالا  تتخو تالاعخا قتيمخاللت اخ اقدهتنخبو ظالوت خا ست نيخال اتتخ

يمخار تن  خددويتزخبن ثبتنتخالا دلنوتليخ،هتشخثنبدت خ،تشخ إلستهنخودلنوات خوتعخه اخارسنسخ،تننخقت
ستت نخا)خ)رنخو تتتاهنخا تتالحش(يخووتتنخقتتيمخا إلعن يتت خ،ن هتتنخددويتتزخبن حالتت خالا د تتتتخ،تتشخإطتتناخ
ا وق تتتتخالا تنيتتت يخ  تتتكخبنادبنطهتتتنخبستتتاالكخاا ستتتننخالبنااتدتتتهيخ،هتتتشخبتتت  كخقتتتيمخود تتتتتةخرنخ

يتتتتخوتتتتنخا ستتتت نخا والت تتتت خ،تتتشخا لتتتتالنيخالهتتتت اخا ستتتتعشخاا ستتتننخيستتتتعتختائوتتتتنخيلداتتتتنفخا  ت
خودالا لخونتامخ امخاا سننخوحتالتيخالبن دن شخ،ننخقتااتخا إلعن ي خ،شخد تتختائمخالوسدوا.

الوونخ نخوهوي خا قيمخلوتصلخو ه شخ د طياخالتااست خا ظتنهاةخاا اويت يخ،قتتخطاحتتخخخخخخ
 ا العخإ تتتخدقستتيمخا قتتيمخا تت دخ ظايتت خا حدويتت خا قيويتت خوالضتتالعخا قتتيمخا ستتن ب خالا وال بتت يخالبتتن
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ا دوتخ ايهخا بنحثخا  زائادخ ب ياديخ،ننخقيمخار تن  خيخياتواهنخهت اخا دقستيميخلال هتنخقتيمخ
خ1الا  ونخه اخا دقسيمخصنصخبن قيمخا إلعن ي .خ-لونخ لا نخسنبقن– اتخو تاخاالحشخ

اله نخيبتخونخاااناةخإ تخا عاق خبينخا قيمخالا ثقن، يخحيثخواناخا وإللاخ بتتخا تاحونخخخخخخخ
وستتدالاتخار اتتخا قتتيميخالا قيوت خوتتنخيادإلتتعخبتن إلاتخإ تتتخا و ز تت خ يوثتتلُسػػم ـ  تزدخإ تتتخونخا ثقن،ت خ

ا وع اليتت يخاليلتتالنخو تتتاخا قتتيمخ،تتشخارستتنسخا تتتينيخ،نا ستتننخيخيلتتالنخو تتتاخا قتتيمخالا  وتتنخ
يولتتتنخونخدد ستتتتخ،يهتتتنخا قتتتيميخيستتتددبعخ  تتتكخو تتتهخلاوتتتنخاادقتتتتخا ثقن،تتت خإ تتتتخوستتتدال خا قتتتيمخخوتاة

 2اادبطتخبن تينخبن ضاالاة.

"كؿ ما يحممػو المجتمػ  ومػا  ،شخه اخا سينقخيعافخارسدن خ بتخا احونخ زدخا ثقن، خبتخخخ
قػا ينتجو مف قػيـ ورمػوز معنويػة أو ماديػة  وذلػؾ فػي تفاعمػو مػ  الزمػاف والمكػاف انبال

إ نخ،ن عاقت خبتتينخا قتيمخالا ثقن،تت خ. 3مػف بعػػ  ا سػس التػػي تشػػكؿ لوابػت ا مػػة وأصػػوليا"
خهشخ اق خد طياي خدال يهي يخاله اخونخي بتشخونخيلالن.

 أما عف تقسيـ القيـ إلى قيـ ا صالة وقيـ فعالية فقد ساعد في معرفة أف:

إ يهتتنخوتتنخزااليتت خخا قتتيمخ اتخوستتداليينخوستتدال خي عاهتتنخ تتزءخوتتنخا ثقن،تت يخإ اخ ظا تتن -
و تتنلختااستت خا الاقتتعخ)ليتتفخ تتتاسخا الاقتتع؟(خالوستتدال خثتتن شخ اتتياخإ يتتهخبن دضتتوي شخ

 الهالخونخا قيمخددتاتلخ،شخللخ زءخونخو زاءخا ثقن، .
د ليتتتخحدويتتت خابتتتطخا ظتتتنهاةخاا اويتتت خبتتتن قيمخااستتتاوي خ،تتتشخا تااستتتنتخالاربحتتتنثخ -

ا وسد بط خوتنخا تالحشيخا صن  خبن الطنخااساوشيخ  كخخونخا قيمخا حق خهشخداكخ
الوتتتنخه تتتنخاستتتدوتخارستتتدن خ بتتتتخا تتتاحونخ تتتزدخا حدويتتت يخودخو تتتهخيبتتتتخوتتتنخا دحاتتتشخ
بن قيمخ،شخاا اميخالونخه تنخ تنءتخ تيت خا ال تالبخ،تشخا حدويت خا قيويت يخودخو تهخ
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لاونخابدعتخاا امخ نخا قيمخلاونخلننخوعاضنخ اعال و خال ا البننخ،شخثقن، خاخصتايخ
 اخو يعنخوونمخوال نتخا تزالخا ثقن،ش.،ن قيمخهشخونخي عاهخست

ووتتتنخ،يوتتتنخيصتتتصخا قتتتيمخالو تتتنلخا ظتتتنهاةخاا اويتتت خ،قتتتتخوا تتتعخا بنحتتتثخ ب يتتتادخونخدحتيتتتتخخ
ا ظتتنهاةخاا اويتت خيا تتعخبن تا تت خارال تتتخإ تتتخ،هتتمخص تتنئصخا قتتيمخوتتنخ هتت خالا  تتتخضتتبطخ

عخ،قتطخو الا هنخونخ هت خوصتا يخال ايتهخ،تننخو تنلخا ظتنهاةخاا اويت خيخيقد تاخ اتتخا الاقت
خبلخيدعتاتخإ تخونخي بتشخونخيلالن.

لونخظهاتخقضي خالهشخ زلخا عامخالا وعا، خ تنخا قتيميخ،تشخا إللتاخا تابتشيخالهتالخوتنخ تنءتخ
بهخا و اهبخا الضعي يخحيثخاادتبطخقيتنمخايد تنتخا الضتعشخبن تت الةخإ تتخدحقيتقخا والضتال ي خ

تيخالا دبتتتاتخا عاويتتت خ،تتتشخو تتتنلخاا ستتتن ينتخدونوتتتنخلوتتتنخدتتتمخدحقيقهتتتنخ،تتتشخو تتتنلخا طبيعيتتتن
ال تنءتخ ظايت خخ1ا الضعي خونخاادبتنطخا عاتمخبتنرصاقخالا قتيمخوتنخوصاإلتنتخا قتاالنخا الستطتي

ا حدويت خا قيويت خ دؤلتتخضتتاالاةخدتاالمخا والضتال ي خالا وعينايتت خ،تشخا ويثالتال ال يت خااستتاوي يخ
  تتتكخونخا وعينايتتت خ،تتتشخا وإلهتتتالمخااستتتاوشخوادبطتتت خبتتتن الحشخودخو هتتتنخوالضتتتال ي يخ  تتتكخونخ

خاجخدصوي نتخا عقلخالا دهنتاده.خو تاهنخصن

 تت  كخ،ن تااستتنتخاا اويتت خلاوتتنخاادبطتتتخبدال يتتهخالدتت طياخا قتتيمخا حقتت خلاوتتنخلن تتتخخخخخخخخ
والضتتتال ي خال نت تتت يخالوول هتتتنخبتتت  كخونخددحقتتتقخوتتتنخ تتتتقخ دنئ هتتتنخ تتتنخطايتتتقخوعاتتتمخا قتتتيمخ

 لوعامخثنبت

 لاللا: نظرية الواج  ا خالقي في الممارسة اإلعالمية:

قتتتتخو تتتبحتخ ظايتتت خا حدويتتت خا قيويتتت خداالوتتتنخوعا،يتتتنخ،تتتشخو تتتنلخ اتتتالمخاا تتتامخ           
الايد نليخه اخونخيسوحخبنا دقنلخونخستؤالخوتن اخ)ودخارستسخا  ظايت (خإ تتخستؤالخليتف؟خ
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يخحيتتتتتثخدعتتتتتتتتخالد ال تتتتتتخ1ودخدطبيقندهتتتتتنخ،تتتتتشخاا تتتتتامخالا الستتتتتنئطخاا اويتتتتت خا  تيتتتتتتة(خ)
اربحتتتتنثخا وقتوتتتت يخالد نال تتتتتخوستتتتنئلخايستتتتدصتامخا قيوتتتتشخالغيتتتتاخا قيوتتتتشخ الستتتتنئلخاا تتتتامخ
ا دقايتيتتت خاللتتت اخا حتيثتتت خلوالاقتتتعخا دالا تتتلخاي دوتتتن شيخا  تتتالاةخا  تتتحإلي يخوالاقتتتعخا إليتتتتياليخ
ا ضتتالابطخارصاقيتت خ،تتشخا الستتنئطخا  تيتتتةيخ تت ن  خا وصيتتنلخاا اوتتشيخا دتيتتاخا قيوتتشخ،تتشخ

ونخا اقوتتشيخايغدتتاابخا قيوتتشيخايد تتنلخا سينستتشخالا وقنابتت خارصاقيتت يخا ع تتفخا اوتتزدخا تتزخ
خ،شخا السنئلخا  تيتةيخالسؤالخا قيمخ،شخاا امخا  تيت.

"نظريػػػػة الواجػػػػ  ال عتتتتلخوتتتتنخدطبيقتتتتنتخ ظايتتتت خا حدويتتتت خا قيويتتتت خ،تتتتشخاا تتتتامخهتتتتشخخخخخخخخ
ةخ ظايت خ زئيت خضتونخا  ظايت خحيثخدعدباخهت تخارصيتاخخا خالقي في الممارسة اإلعالمية" 

ارميخالا دتشخا بثقتتخوتتنختااست خا دتااثخا قيوتتشخالا إلاستإلنتخارصاقيت خا تابيتت خالالاقتعخا ووناستت خ
قايوينخال ن وينيخالهتشخبت  كخددصت خطنبعتنخإ ستن ينخيودتتخ،تشخا زوتننخالا ولتننخ اا اوي خوحاينخالا 

هتتنخ،تتشخا وتتؤدواخالدعدبتتاخهتت تخارصيتتاةخلصتتاخوتتنخ تتاحخبتتهخ تتنحبخا  ظايتت خ،تتشخوحنضتتاةخخو ق
ا تت دخاإلعػػالـ القيمػػي: بػػيف التنظيػػر والبػػرح اإلمبريقػػي" ا تتتال شخا ثن تتثخ احدويتت خا قيويتت خ"

حيتثخو تتابخ بتتتخا احوتتننخ تزدخ،تتشخوحنضتتادهخ تتنخ ب نوعتت خوستتدتن ميخ2515ا عقتتخستت  خ
ا  ظاينتخا  زئي خا دشخداتدتلخ،تشخ تالاءخ ظايت خا حدويت خا قيويت خل ستقخلاتشيخ إلتدحخو تنيتخ

 ظايتتتت خصن تتتت خوتتتتعخا دطتتتتالااتخا دل ال ال يتتتت خا حن تتتتا خ،تتتتشخالستتتتنئلخاا تتتتامخوصتتتتا خ،تتتتشخا 
الايد تتتنليخالطبيعتتت خا دالا تتتلخ،تتتشخحتتتتخ ادتتتهيخحيتتتثخ بتتتاخب   تتتنخ اتتتهتخدحتتتاليخوتتتنخ ظايتتتنتخ

الحقيقدتتهخخ-ا دالا تتلخا اص تتش–اا تتامخإ تتتخ ظايتتنتخايد تتنليخاليق تتتخ،تتشخهتت تخا  قطتت خ
 تتشخيحدتتلخوستتنح خلبيتتاةخالخوتتعخدطتتالاخاا تتامخا  تيتتتخا يتتالميخويتتنخو تتبحخا دالا تتلخا اص

ولثاخونخا دالا لخوتعخاا تامخبوإلهالوتهخا دقايتتديخحيتثخونخايد تنلخا اص تشخهتالخا  تالاةخ
تخالا تلخخ–ا  تياةخا دشخيتدمخوتنخصا هتنخا دعاتقخبن قيوت خالاي دقتنلخوتنخا و دوتعخا  تتياخ
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تخإ تخا و دوعخا لبياخا ت دخيتادبطخبن  ظتنمخارصاقتشيخاليدتا مخ  تكخ،تشخوتنخستونخ-وعخاخصا
وينخاسد تخ،شخإثاائهنخ اتتخبعتضخوعتن مخا   تالصخخ" التواصؿ الشخصي ا خالقي"ب ظاي خ

ا قال ي خالا قااءاتخا وعا،ي خ ا ون جخا حي خالايسدتيلخونخا عاالمخا وحيط خلعامخا ت إلسخال اتمخ
خا  إلسخاي دون ش...

صاخ تنخدقالت نخ احتيثخ تنخ اقت خدالا تلخا إلتاتخبتنخخ"الواج  ا خالقي"إنخ ظاي خخ-خخخخخ
طايق خاا نب خ اتخدسنؤلخوإلنتتخهلخه اخايد تنلخوصاقتش؟خ؟خ،ه تنكخو تالاعخوتنخايد تنلخ
الا دالا تتتلخا ستتتابي يخلستتتيطاةخا ع تتتفخ اتتتتخا عوايتتت خا دالا تتتاي خ اتتتتخوستتتدال خا لتتتاميخالوتتتنخ
 احظهخونخزينتةخوسدال خا ع فخال ال يدهخوعخدطالاخدل ال ال ينخايد نلخا دشخ مخدسنهمخ،تشخ

،تشخوإلهتالمخخ" االتصػاؿ الشخصػي السػمبي"ائهخاله اخوتنخدعبتاخ  تهخ ظايت خا حتخو هيخوالخاحدالخ
"خ اتتتخا تته:"خ،عتتلخ"عبػػد الػػرحمف عػػزيا تت دخ ا،تتهخخ"لالتصػػاؿ الشخصػػي ا خالقػػي" لستتشخ

يهتتتفخإ تتتخد ستتيسخ اقتت خوتتعخاخصتتاخحتتنواخوعتتهخ التتاةخاص تتي خ ون يتت خاليلتتالنخار تتلخ
نئاي "خاليق تتتخبن الستنئاي خ،تتشخهتت اخ،تشخهتت تخا عاقت خوصاقيتتنخاللتتننخغن بتنخوتتنخدلتتالنخا بتايت خالستت

ا وقتتتنميخونخاا ستتتننخي ظتتتاخإ تتتتخاخصتتتاخ اتتتتخا تتتهخالستتتيا خالهتتت تخا عاقتتت خدقتتتالمخ اتتتتخوبتتتتوينخ
خوسنسينخهون:خ

الوع تتتنتخويخ ضتتتاخالمبػػػدأ ا وؿ فػػػي االتصػػػاؿ الشخصػػػي ا خالقػػػي:  " منػػػ  ال ػػػرر"  -
بتتتنخصاخالخيتتت دشخ اتتتتخاوسخوال اليتتتنتخا قتتتيمخو تتتعخا ضتتتااخ اتتتتخاخصتتتاينخالخ هتتت اخ  تتتتخ،تتتشخ

،اتالخو ع تنخا ضتااخ تنخبعضت نخا تبعضخيلتالنخهت اخخ" ال تفعموا كذا"ا إلاسإلنتخالارتيننخ بناةخ
وسدال خودطالاخونخا قيو خ، حين نخدعايتفخا قيوت خيت دشخ،يوتنخستي دشخبن وقنبتلخلتننخ"خيخدإلعتلخ

خه اخ"

خاله اخونخصالخوتخيتخا عالنخالخوسن تةخاخصاين.المبدأ اللاني "تقديـ العوف"  -

بناضتتتن، خ هتتت ينخا وبتتتتوينخدطتتتاحخا  ظايتتت خا  وتتتال جخا وعوتتتاللخ  ظايتتت خايد تتتنلخا اص تتتشخ
خارصاقشخال،يه:
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الهتت تخ قطتت خخالمسػػتوا ا وؿ  ػػرور  وجػػود المسػػافة واسػػتقاللية كػػؿ بػػرؼ عػػف اللػػانيخ
وهوتتت خ اتنيتتت خحيتتتثخا تتتهخيد ستتتسخبال تتتإلهخال تتتشخ ادتتتشخصتتتنصخبن اتتتصصخوب تتتشخ اتتتتخ هتتتتخ
وسدقلخونخطافخا اصصخ إلستهخا قتنئمخبناق تنعيخ،هت تخا وستن، خدلتالنخضتاالاي خال هت اخ،وتنخ
بينخا عالائقخا دتشخدعيتقخ وايت خايادبتنطخبن قيوت خهتالخ تتمخال تالتخهت اخا بعتتخا ت ادشخا وستدقليخ

 تتا خالل  هتتنخظتتنهاةخ ون يتت خيع تتشخوتتنخزااليتت "خهتت اخوتتنخال تتت نخ ايتتهخال حتتنخ،تتشخ ظاد تتنخ اقتتيمخ
لبنء تتنخ"خالهتت اخا وستتدال خا ضتتيقخوتتنخا اؤيتت خيحيا تتنخإ تتتخدتييتتبخا عقتتلخالاستتدبعنتتيخال،تتشخهتت اخ
ا وسدال خ  تونخيتصلخا اتصصخ،تشخ اقت خوتعخاتصصخوصتاخيولتنخونخي تتاخ قتنطخواتدال خ

و دوتعخ تتياخال لتنخهت تخار إلت خوعخبعضخيخه اخايادااكخونخا  هخونخيعوتلخو إلت خدلتالنخ 
،يهتتتنخ تتتالعخوتتتنخا عاقتتت خاللتتت اخايستتتدقا ي خ،تتتشخ إلتتتسخا القتتتتخوتتتنخيدادتتتبخ ايتتتهخوتتتنخوستتتؤال ي خ
وادال خبينخا طا،ينيخاله نخ احظخليفخيبتوخدلالينخا و دوعخا طاقتنخوتنخوتنخهتالخاص تشخ
الوتتنخهتتالخوال تتالتخ  تتتخارصتتاخوتتنخ وايتت خواتتدال خوتتعخا حإلتتنظخ اتتتخايستتدقا ي خا وال تتالتة.خ

هوتتتنلخايستتتدقا ي خوتتتعخات تتتنءخال لتتت نخقتتتتخيحتتتتثخونخدستتتياخا عاقتتت خخ،تتتشخاد تتتنتخاي تتتتونجخالا 
اله تتتنخيضتتتيعخا اتتتصصخ إلستتتهخالا  اخضتتتن تخخ"التػػػالؼ الػػػوىمي"اي تتتونجخبتتتنرصاخيؤستتتسخ تتتت:خ

خ إلسهخ مخيسدطعخونخيسهمخ،شخ اقدهخوعخا طافخارصاخاله تخواحا خحا  ...
تيتتخوتنخا  قتنطخا وعا،يت خ اتاحخا  ظايت يخو ابخ بتخا احونخ زدخا هخاسد تخ اعخخخخخخخخخخخخ

الا دتتشخلتتننخوال هتتنخا تت صخا قال تتشخا واتتشءخب وثاتت خايد تتنلخا اص تتشخارصاقتتشخستتالاءخبتتينخ
ا اصصخالارصاخوالخبينخاربخالايبنخالل اخبينخا اساللخالابهخالل اخو تالاتخالحتالاااتخ يستتخ

خبن ضاالاةخونخدلالنخ هنخ اق خبنا سننخلن  وا خوعخسيت نخسايونن...
ال لدإلتتشخبق تت خستتيت نخوالستتتخ ايتتهخا ستتامخا دتتشخ ستتدصاصخو هتتنخوتتنخيحتتتثخ  تتتونخخخخخخخخخ

يلالنخه ن كخ العخوتنخا د تنالزخارصاقتشخالهتشخاالايت خوال تالتةخ،تشخ  تالصخا وإلستاينخا ت ينخ
يتتت دالنخباالايتتتنتخ يستتتتخوؤلتتتتةخإيخإ هتتتنخدتتتال،شخبتتتن تاضخال هتتت اخو يتتتزتخ..خاليتتتاال خونخستتتيت نخ

ارصيتتاةخدستتدوعخبن دبتتنتخاتتتيتخ، ث تتنءخلاوتتهخخوالستتتخلتتننخياقتتشخصطتتنبخ اتتتخ ون تت خاللن تتت
وحتتسخستتيت نخوالستتتخب هويدتتهخ تتااءخاي دبتتنتخا اتتتيتخا تت دخحضتتشخبتتهخوتتنخطتتافخا  وهتتالا.خ
ال،تتشخ حظتت خوتتنخا احظتتنتخبتتتاخ ايتتهخا تتهخوع تتبخبداتتكخا حن تت "خالهتتالخباتتاخطبعتتنخالالتتزخ اتتتخ

نسخ..خ إلسهخباللخقالدخال،شخ هني خا حتتيثخقتنلخ تهخاحتهم:  تتدخستؤال..خوتنخهتالخا اتمخا  ت
ا اتمخا  تنس..خ،عندبتهخابته..خ،عتنتخإ تتخ ،  تنبخستيت نخوالستتخبن دبتناخو ز دتهخل بتشخالقتنلخو تن
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الا  دخلننخ تنحبخ اتمخ،بو تاتخوتنخخ"الخ ر" اكخا اصصخا  دخاصباخا وإلساالنخونخاسوه
او خستتيت نخوالستتتخ ايتتهخا ستتامخيحتتظخ ايتتهخا دستتاعخالبتتتلخونخيقتتاللخ تتهخو تتتخودستتاعخالطبعتتنخ

خساعخ،ه نكخ العخونخا حلمخالا دقييمخالحدتخا ع فخا اإلظشخ...،شخحنلخقنلخ هخو تخود
 تتهخيبتتتخونخيخ لدإلتتشخواللتت  كخ،تتشخق تت خا ستتإلي  خالا  تتتااخالا إلدتتتخ إلهتتمخوتتنخا ق تت خخخخخخخخخخ

بظالاهاخاراينءخاله نخت الةخإ تخا دإللياخ،يونخالااءخا و ستخالهالخونخيسوتخ،تشخا عاتمخا حتتيثخ
خخخ"عمـ الداللة"ختب

ا  تتتااخالقتتنلخليتتفخ ب تتشخا  تتتاا؟خالخوهتتلخا قايتت خا،ضتتالاخإطعنوتتهخووتتنخ  تتتونخال تتلخخخخخخخخخ
اله نخ اوسخ ال نخوتنخا ضتااخ تنءخلتاتخ،عتلخ اضتااخاراللخاله تنخحتتثخا إلتااقخالا ت دخ ا تعخ

خسببهخإ تخواللخوصاقش..خ،اتخا ضااخبن ضااخ يسخاتخ،علخوصاقش.خ
دطتالاخا تال شخا  دخدحتثخ نخخ" كوىمبرغ"وونخ،شخ امخا  إلسخيولنخا حتيثخ نخخخخخخخخخخخ

ارصاقشخ  تخا طإلتلخ"حيتثخي تبحخا طإلتلخال،قتنخ ادتتاجخا ست شخود نالبتنخ اتتخوستنسخا  تزاءخ
الا عقنبخ،ونخيح لخ ايهخ زاءخهالخوصاقشخالونخيخيح لخ ايهخ قنبنخيعدباخغيتاخوصاقتشخ
ثمخيدطالاخإ تخوسدال خا عافخا  دخهالخا ضوياخا  وعشخا  دخيدب تنتخال،قتنخ اعتنتاتخالا دقن يتتخ

إ تتخا  تنسخيبقتالنخ،تشخظتلخهت اخا وستدال خيع تشخيعوتلخضتونخوتنخدتال،اتخ تهخخىمبرغ""كو الياتياخ
الا قايتلخ،قتطخيت هبخإ تتخخ"مرحمػة القػانوف" ثقن،دهخالا و دوعخا  دخي دوشخإ يتهخالهتالخوتنخيستوت

ا واحا خا دشخد دشخبعتهنخالهشخواحا خطاحخارسئا خارصاقي خحاللخ اقدتهخبتن و دوعخا ت دخ
خي دوشخإ يه.
تةخإ تتتخا عاوتتنءخا تت ينخاهدوتتالاخبن  ن تتبخارصاقتتشخ،هتتمخقاتت خالثوتتن النخبن ونئتت خالبتتن عالخخخخخخخخخخ

الهتت اخوتتنخيستتالق نخ اقتتاللخونخه تتنكخخ"امايػػت"اروايليتت خوالخ نوعتت خخ"ىارفػػارد"وتت همخوتتنخ نوعتت 
خوقتو خوعا،ي خضاالاي خيبتخونخدسبقخطاحخا وسنئلخارصاقي .

الا تت دخقتتنلخا تتهخ،تتشخا وستتدقبلخ حدتتنجخصوتتسخ قتتاللخاحتتتهمخا عقتتلخخ"بولنػػدنر"اله تتنكخخخخخخخخ
ارصاقتتشخ ظتتااخ ادطتتالاخا دل ال تتال شخالدتتتاصلخا و دوعتتنتخاللتت اخا ضتت يجخا اوتتزد.خهتت اخوتتنخ

خيصصخا  ن بخا  إلسشخ.
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تخلوتتتنخونخه تتتنكخصوتتتسخ ظايتتتنتخالظيإليتتت خو هتتتنخ ظايتتت خااتااةخا و ستتتق خ اوع تتتتخ تتتخخخخخخخخخخ
 تتتونخيادقتتشخباتتصصخوصتتاخيبحتتثخ تتنخا د تتنغمخبال تتإل خالا تت دخيقتتاللخونخا اتتصصخ خ"بيبػػرس"

خالسيا خب نءخ داقي خوتاءخا  ون  خ اتخحسنبخ الاولخوصا .
ال لنخه نكخ،اقخبينخا ق  خا وحلي خالا ق  خا وعنيا خ،نا ستننخقتتخيحلتشخاتيئنخخخخخخخخخخخ

 لتتتنخهتتتالخ تتتيسخ،تتتشخا الاقتتتعخا اتتتشءخا تتت دخيعنياتتتهخ،يحتتتتثخه تتتنكخ تتتالعخوتتتنخا قاتتتقخالا داتتتاليقخ
خهالخونخي علخ واي خا دالا لخ واي ختي نوي خودحال .اي دظناخالخ
الحقيق خ،ننخا الظيإلي خ يسخ هنخبعتخوصاقشخ،هشخد طاقخونخا ظنهاةخثتمخد ظتاخإ تتخخخخخخخخخخ

ا الظتتنئفخا دتتشخدؤتيهتتنخ،تتننخلن تتتخهتت تخا الظتتنئفخوال تتالتةخ قتتاللخو هتتنخوتتخوهنوهتتنخا الظيإليتت خ
نتع؟،يقاللخصنت تتتتتخر تتتتلخاللتتتت  كخا صتتتتتاعخيعدبتتتتاخالظيإلتتتت خلوثتتتتنلخدستتتتنلخاحتتتتتهمخ وتتتتن اخدصتتتت

خو اح خ اكخا اصصخودخ هنخدباياخونخا  نحي خا الظيإلي .
خ" الزلػػي باكسػػتر"اله ن تتكخ ظايتتنتخ قتيتت خ لدإلتتشخبتت لاخالاحتتتةخ،قتتطخالا ودوثاتت خ،تتشخخخخخخخخخخ

الا دتتتتشخددحتتتتتثخ تتتتنخا  ت يتتتت خا عائقيتتتت خالا دتتتتشخدتتتتا خانخايد تتتتنلخا اص تتتتشخهتتتتالخاد تتتتنلخ
ا حالااخهالخ حظ خ ون يت خظا،يت خ،د ستيسخا عاقت خاصدافخقنئمخ اتخا و ن،س خالاي دااضخالخ

وعخارصاخهالخد ابت خودتالداةخبطبيعدهتنخالي بتتشخوقنالوت خا صطتنبخارحتنتدخا ت دخيستعتخإ تتخ
خا حتةخوعخارصاخ،دإلن لخايصدافخهالخوواخاي نبش.

لونخونخه تنكخ تتةخلدتبخدحتتثتخ تنخا ستعنتةخهت تخا قضتي خا دتشخداتتلخا عتيتتخوتنخخخخخخخخخ
خنو نخه تخالا قاللخونخا سعنتةخد دشخونخصالخ اق خاا سننخبنرصا.ا بنحثينخ،شخوي

الونخي طبقخلثيااخصن  خ اتخا و دوتعخا  زائتادخ،يوتنخيصتصخ اتمخا لتامخحيتثخونخخخخخخخخخ
ه نكخصالخ،شخا دتايبخ اتخايحدين نتخحيثخيقالمخبهخارغابي خيدمخبطايقت خغيتاخالا يت خ..خ

خيمخالثمخا ع ف.حيثخيد قلخطابخا حن  خوبنااةخ حالخا دقي
 وىنا نبرح التساؤالت التالية.. : 

خهلخونخ،علخلامخاحتخا طا،ينخيخيدضونخ  إلنخ تالين؟خ-
هلخونخونخي تاحخبتهخاحتتخا طتا،ينخ تحيحخالقتنئمخ اتتخحقتنئقخبتتيخوتنخاااتن  خالا قيتلخخ-

خالا قنل؟
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خهلخونخونخيقالمخبهخاحتخا طا،ينخيخياالتخا حقنئقخونخت ني خالدظايل؟خ-
خصاخ؟حتخا طا،ينخيحتثخضااخبنخوقالمخبهخنخونخيوهلخخ-

البن  سب خ قضي خا ضااخ،ننخاا سننخي تخ عالب خ،شخا دعبيتاخ تنخاحدين ندتهخ،ن تهخخخخخخخخخ
انخاسدعوا نخا  ظاي خا  إلسي خ،قتخدعاضخ ضااخونخقبتلخالخاخنخي دقتلخإ تتخإحتتاثخا ضتااخ

دتن شخيحستنخا دعبيتاخبن طافخارصاخ،اتالخو ع تنخهت اخا ضتااخيا تعخاا ستننخإ تتخطبيعدتهخالبن 
خ نخاحدين نده..

خثمخهلخونخيقالمخبهخاحتخارطاافخيخيضعخاخصاينخ،شخوالقفخسابش؟خ-
خهلخانخونخيقالمخبهخاحتخا طا،ينخيلالنخوت،ال نخبن و اح خا اص ي ؟خخ.خ-

 :   التعريؼ بالنظرية  .1
دتصلخ ظايت خا الا تبخارصاقتشخ،تشخا ووناست خاا اويت خ،تشخإطتناخوبتتوخ"وتنخي بتتشخخخخخخخخ

ونخيلتتالن"خا طاقتتنخوتتنخا قيوتت خاللتت  كخإستتهنونتخا إلاستتإلنتخارصاقيتت خا عقا يتت خا قنئوتت خ اتتتخ
يخحيتتثخستتعتخإ تتتخ قتتلخا وستت   خارصاقيتت خاا اويتت خ،تتشخا و طقتت خdeontologyا وبتتنتئخ

نخا و تتنلخا تتت الدخ)ا إلقهتتش(خإ تتتخا و تتنلخا وعا،تتشخارلتتنتيوشخا قتتنئمخا عابيتت خالااستتاوي خوتت
 اتتتتخا دحايتتتلخا عقا تتتشخبتتتنباازخا ص ال تتتي خا وا عيتتت خا حضتتتناي خالا دإلن تتتلخااي تتتنبشخوتتتعخ

خاخصاخ)ا تاب(.
،تتتشخ تتتالادهخارال يتتت خ"ا تتتال شخا إلتتتاتدخا قتتتنئمخ اتتتتخا ق ن تتت خا  اديتتت يخالواجػػػ " اليع تتتشخ"خخخخخخ

وازوتت خ،تتشخا دإلن تتلخوتتعخا الاقتتعيخال تتيسخا الا تتبخووتتااخوإلاالضتتنخا طاقتتنخوتتنخو ظالوتت خقيويتت خ
يخا دإلتتتتخ تتتبتدهخارصاقيتتت يخإ خو تتتهخياتتتياخبتتتتيخوتتتنخ  تتتكخإ تتتتخإحستتتنسخا إلتتتاتخا تتتتاصاشخ الا 
بن تتتتتا،عخارصاقتتتتشخا تتتت دخي عاتتتتهخيدصتتتت خا قتتتتااااتخارصاقيتتتت خا يالويتتتت خ،تتتتشخا لدنبتتتت خالا دتطيتتتت خ

خيوشخا ثنبتخالا ود تت.اا اوي خواتالتاخ،شخ  كخإ تخ ظنمخونخا دإللياخا ق
يوتتننخيولِّتتنخا قتتنئمخبنيد تتنلخوتتنخوعا،تت خا حتتقخوتتنخا بنطتتلخوالخا صيتتاخخ"ا خػػالؽ"ووتتنخ ،عاتتمخالا 

خونخا اايخوالخارصاقشخونخغياخارصاقش.
                                                           

 - ،الثدار اتتعسثطية نظرية اللاجب األيال ي في الممارسة اإلعالميوةعبد الر   عزا:  لإلطالع على النظرية أكثر انظر،
 . 4112، 1للنعر، تعال،  
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الد وعخ ظاي خا الا بخارصاقشخبتينخا بعتتينخا عقا تشخالا االحتشخالدستعتخإ تتخابتطخخخخخخخخخ
ا ووناستتت خاا اويتتت خبتتتن ال شخارصاقتتتشخا إلتتتاتدخالا وا عيتتت خا قيويتتت يخالباتتتللخصتتتنصخدع تتتشخ

خ ظاي خا الا بخارصاقشخ،شخاا ام:
  :ارستتنسخخوستتدوتةخوتتنخا و تتنتاخا دااثيتت خ اتأف المرجعيػػة فػػي أخػػالؽ اإلعػػالـ ح ػػارية

 ا تي شخباللخ قا شخود تتخ الخا  بت خا عن وي .
 تتنخغياهتتنخ،تتشخو هتتنخدعدبتتاخونخو تتتاخا قيوتت خختتنػػوع نظريػػة الحتميػػة القيميػػة فػػي اإلعػػالـ 

تي شخ،شخار لخغياخونخد نال هنخيلالنخبن د اليلخا عقا تشخا تالا شخا ود تتتيخودخونخوا عيت خ
 وي .ا د اليلخا و لالاخسبياخحدوينخ،شخا ووناس خاا ا

  يع تشخونخيلتالنخا تتا،عخارستنسخ،تشخ،عتلخاا ستننخاادبتنطخ  تكخا إلعتلخخأف الواج  ا خالقي
بن قيوت يخودخونخي طاتقخاا ستننخوتنخا وبتنتئخ،تتشخا حتنيتخا وصداإلت يخالبتتالنخ  تكخقتتخيتتتصلخ
ا إلعتتتتلخ،تتتتشخاي دبنطيتتتت خالا عبثيتتتت يخاليدطاتتتتبخاروتتتتاخونخيلتتتتالنخا إلتتتتاتخلنئ تتتتنخوصاقيتتتتنخبن تا تتتت خ

نخغإلتتلخدتت لاخا)خ،عتتنتخإ تتتخإتاالتتتهخارال تتتيخودخيس دحضتتاخا وبتتنتئخ،تتشخلتتلخووناستتتندهيخالا 
 الدعاقخبداكخا وبنتئخواةخوصا .

 اليعتتتخهتت اخا الا تتبخخأف الواجػػ  ا خالقػػي فػػي أسػػمى مراتبػػو تجػػاه الخمػػؽ سػػبحانو وتعػػالى
ارستتنسخا تت دخددإلتتاعخو تتهخا الا بتتنتخارصتتا خ)ا الا تتبخد تتنتخا وؤسستت خالا  وهتتالاخالا و دوتتعخ

(خاليعتتتخهتت اخا الا تتبخووتتااخ اديتتنخيبدتتتشخ،يتتهخا إلتتاتخواضتتنةخا)خستتبحن هخالدعتتن تيخالا تتالطن...ا خ
 الي دشخونخق ن  ختاصاي خاليخيحدنجخإ تخاقنب خوالخدال،اخا داايعنت.

  ال،تتتقخوالقتتتعخلتتتلخطتتتافخوتتتنخا وستتت   خأف الواجػػػ  ا خالقػػػي يتػػػوزع بمسػػػتويات مختمفػػػة
 ارصاقي .
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ن  ظاي خا حدوي خا قيويت خ،تشخا واتاقخا عابتشيخاللت اخحنال  نخونخصالخه تخا تااس خا دعايفخب

إثناةخاغب خا بنحثينخا واناق خ،تشخا بحتثخالا دعقيتبخحتاللخهت اخايد تنتخا  ظتادخا  تيتتيخاللت اخ
خ،دحخا بنبخ تااس خالدحايلخوبحنثخا باال،سالاخ بتخا احونخ زد.

 زائتتايينيخالهتت اخيخيتتتلخ اتتتخونخا  ظايتت خ تتمخدحتتظخبن تااستت خالا دحايتتلخوتتنخطتتافخارستتند ةخا 
،قتتتخوقيوتتتخحتتاللخا  ظايتت ختااستتنتخ تيتتتةخالودعتتتتةيخد نال تتتخوصداتتفخ الا تتبخا  ظايتت يخوتتنخ
 ا ةخالصاإلي خابستدوال ال ي يخبناضتن، خإ تتخدحتيتتخوت هجختااست خا ظتنهاةخاا اويت يخارتالاتخ

خالا السنئلخا وعدوتةخ،شختااس خا ظنهاةخاا اوي يخبونخيدإلقخالا و ظالاخا قيوش.خ
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 والمراج : قائمة المصادر
يختااخاإلعالـ والقػيـ: قػراء  فػي نظريػة المفكػر الجزائػري عبػد الػرحمف عػزيبال اشخ  ياخ:خخ-1

خ.2555ا هت خ اطبن  خالخا  اايختطخيخا  زائاخي

يخو اتتالااتخولدبتت خقػػراءات فػػي نظريػػة الحتميػػة القيميػػة فػػي اإلعػػالـبتتال اشخ  تتياخاللصتتاالن:خخ-2
خ.2559يخ1ا  زائايخط-إقاويخقس طي  

مفاىيـ نظرية الحتمية القيمية في االعالـ عند عبد الػرحمف عػزي  مقاربػة بال اشخ  ياخ:خخ-3
خو ا خا وسدقبلخا عابشخنقدية 

يخحتتالااخو اتتالاخ،تتشخ ايتتتةخنحػػف كعػػر  ومسػػمميف نكػػاد نكػػوف خػػارج الت بيػػةبتتال اشخ  تتيا:خخ-4
خ.2516و،ايلخخ24يخ854ا ب نئايخا عتتخ

يخو اتت خنحػػو بػػرادي ـ إعالمػػي متميػػز–فػػي اإلعػػالـ  نظريػػة الحتميػػة القيميػػة تتال يسخبتتنتيس:خخ-5
خ2512يختااخا السمخ ا ااخالا دالزيعيخا  زائايخ4ا تااسنتخاا اوي خا وعن اةيخع

مػػدخؿ إلػػى الحتميػػة القيميػػة: القػػيـ كمػػنيط لدراسػػة وتػػأبير الظػػاىر   ب يتتادخ تتالاخا تتتين:خخ-6
-الااتخولدبت خإقتاويخقست طي  يخو اتاإلعالمية  قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعػالـ

خي2559ا  زائايخ

يخا تتااخا ودالستطي خخدعو  إلى فيـ نظريػة الحتميػة القيميػة فػي اإلعػالـ زدخ بتخا احونخ:خخ-7
خ.خ2511يخدال سيخ1 ا اايخط

يخوالتزختااستنتخدراسات في نظريات االتصػاؿ نحػو فكػر إعالمػي متميػز زدخ بتخا احون:خخ-8
خ.2553ا الحتةخا عابي يخبياالتيخ

يا تتتااخا ودالستتتطي خنظريػػػة الواجػػ  ا خالقػػػي فػػػي الممارسػػػة اإلعالميػػػة تتزدخ بتتتخا تتتاحون:خخ-9
 .2516يخ1 ا اايخدال سيخط
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يخنظريػة الحتميػة القيميػة ستصػب  مػف النظريػات المعياريػة ا ساسػية زدخ بتخا احون:خخ-15
يخا حتتتتتتتتتتتتتتتالااخودتتتتتتتتتتتتتتتال،اخ اتتتتتتتتتتتتتتتتخا تتتتتتتتتتتتتتتاابط:خ2516تيستتتتتتتتتتتتتتتوباخ25وتال تتتتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتتتتنخلثتتتتتتتتتتتتتتتبيخ

post_20.html-https://badislounis.blogspot.com/2016/12/blogخ

القيمة بيف الواق  والخياؿ  مستويات التداخؿ وببيعة العالقة في الحتمية  يسن شخستعنت:خخ-11
يت خا وعن تاةيخا  زائتايختااخا الستمخ ا اتاخالا دالزيتعيخيخو ا خا تااسنتخاا اويت خا قيوالقيمية

خ.2512يخ4ع

نظريػة الحتميػة القيميػة –التنظير العربي االسالمي بيف ا صػالة وا سػممة هونشخسن ت:خخ-12
يختااخ3يخو ا خا تااسنتخاا اوي خا قيوي خا وعن اةيخعلألستاذ عبد الرحمف عزي أنموذجا

خا السمخ ا ااخالا دالزيعيخا  زائا.

خouargla.dz :ودتتتتتنحخ اتتتتتتخا والقتتتتتعخمحا ػػػػػرات حػػػػػوؿ نظريػػػػػة الحتميػػػػػة القيميػػػػػةخ-13
-https://elearn.univخ:خ

يخودتال،اخ اتتختعميؽ البروفسػور عبػد الػرحمف عػزي حػؿ حػوار البروفسػور عمػي قسايسػيةخ-14
خوتال  خ نخلثبخ اتخا ابط:خ

post_25.html-https://badislounis.blogspot.com/2014/03/blog 

  

https://badislounis.blogspot.com/2016/12/blog-post_20.html
https://badislounis.blogspot.com/2016/12/blog-post_20.html
https://elearn.univ-/
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https://badislounis.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html
https://badislounis.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html
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 األكادمييتني املدرستني التحليل النقدى لدراسات األطر املصورة فى

 7102حتى  0991فى الفرتة من  الغربية والعربية
 دراسة حتليلية من املستوى الثانى

 

 

كلية الرتبية النوعية جامعة طنطاب مدرس الصحافة   

 

 

 

 

أ ؾؾؾزألطريػش ؾؾ األطرستؾؾشألطًؾؾؾ يزط   ألألNews Framingأصؾؾت األطرغؾؾشألطريت ش ؾؾ أل
علؾؾؾطأليغؾؾؾ ـألىطًؾؾؾ ألحؾؾؾطأل الؾؾؾ قألت ؾؾؾىتألطتعؾؾؾهكألىطر صؾؾؾ قمألى ؾؾؾكأل      ؾؾؾ ألحؾؾؾ ألطر ز ؾؾؾزأل ؾؾؾلأل

طرً  ًؾؾؾؾ ألىطرصؾؾؾؾ  ح أل  ؾؾؾؾطألطت صؾؾؾؾ قألطرصؾؾؾؾ  ألألطر الؾؾؾؾ تاألتؾؾؾؾزد ط أل ؾؾؾؾلألزشطًؾؾؾؾ األطر صؾؾؾؾ ق
أل.ألأل(ٔ)ىطر هق األطر    

ح يسألطر قز لألطر  ض  ل؛ألأزىألطريق طألطر ل طأل ؾىقألطرغؾشألنسي ؾىسدألالز ؾزنألرزشطًؾ األ
ؾؾؾؾ  لألألطرت ؾؾؾؾ تألىطرزشطًؾؾؾؾ األحؾؾؾؾطأل ؾؾؾؾلطر صؾؾؾؾ قألىطرعؾؾؾؾهكألزرؾؾؾؾطأل  ل ؾؾؾؾصألس  ؾؾؾؾ أل   لؾؾؾؾ أل طر زًش

 ؾؾؾىقألطرغؾؾؾشألى هت شط  ؾؾؾ مألىس يؾؾؾاألطرزشطًؾؾؾ األحؾؾؾطألطري رؾؾؾ ألأل-طرسؾؾؾ ز     لألطريشت ؾؾؾ ألىطر شت ؾؾؾ أل
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ػ  شةألح ألطرًؾ  ق األطريصؾ  ألىطرللػ ؾ مألس ؾ أل ؾززألطرتؾ  تىلألطرغؾشألرلقؾىىألىطرغؾشطؿألطرل علؾ أل
ؾ  قألطرعؾهكألطريت ش ؾ أل طرً  ً  ألىطر يػ    ألىرلص ل  لمألحضؾه ألعؾلألطرغؾشألحؾطأل   ؾىىألًى

أل.(ٕ)تيطألطرال  ىشألر  ى زىأل 

 صي ل  ألزرطألزشطًؾ األطرغؾشألطر صؾىشةألزتألزي ؾ ألتأل صؾ شألصؾشط  ألزرؾطأل ل ؾىكأل ؾهغ شأل
ألطرصىشة.ألأل

ى ؾؾلألتؾؾؾك؛ألقؾؾؾ كألطر ز ؾؾؾزأل ؾؾلألطرتؾؾؾ  ت لألتزشطًؾؾؾ ألطرغؾؾؾشألطرعه  ؾؾ أل ؾؾؾلأليؾؾؾهقأليصؾؾؾىظأل
طرقصؾؾظألطريت ش ؾؾ مألت ي ؾؾ ألرؾؾكأل سؾؾلأل يؾؾ فألقؾؾزش طألست ؾؾش طأل ؾؾلألطت   ؾؾ كألقؾؾزألس ؾؾشضألرزشطًؾؾ ألطرغؾؾشأل

ةمأل  ؾؾتألأسؾؾزألطر ز ؾؾزأل ؾؾلألطرتؾؾ  ت لألتؾؾهلألطرزشطًؾؾ األطر ش تغؾؾ ألت  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألطر صؾؾىشأل
مألى ىأل  أل  لـأل  ألي ؾ   ألزشطًؾ أل(ٖ)ألي زشةأل ق شي ألت رزشطً األطر   لق ألت رغشألطريص  ألىطرللػ  

نأل ؾؾؾىقألزشطًؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطرعه  ؾؾؾ ألحؾؾؾ ألستش ؾؾؾ األطر الؾؾؾهاأل Matthes (ٜٕٓٓن ؾؾؾ  صأل)
%ألحقؾؾغأل ؾؾلأل٘(مألىطر ؾؾ أل ىصؾؾلاألزرؾؾطألألأليًؾؾت ألٕ٘ٓٓأل  ؾؾطأل-ٜٜٓٔطرس ز   ؾؾ أل ؾؾلألعؾؾ كأل)

%أل ؾؾلألٕٔ%ألأ  لؾؾاألطرصؾؾىشةأل    ؾؾ  مألت ي ؾؾ ألأصؾؾ شاألٖٛطرزشطًؾؾ األ   لؾؾـألت رصؾؾىشةمألىيًؾؾت أل
طرزشطًؾؾؾ األزرؾؾؾطألطرصؾؾؾىشألحؾؾؾ أل لًؾؾؾ ش  ألراغؾؾؾشمأل  ؾؾؾطألطرزشطًؾؾؾ األطر ؾؾؾ ألق  ؾؾؾاألت  ل ؾؾؾقألطرغؾؾؾشأل

أل.(ٗ)%ألٕٚطر ل لص ىي  أل ال  لاألطرصىشةألتيًت أل

أل(٘)(ٕٔٔٓصؾؾ شاألزر ؾؾؾسألزشطًؾؾ ألعؾؾزر ألشضؾؾ ألى يؾؾؾش لأل)ى ؾؾىأل ؾؾ أل  لؾؾـألأ ضؾؾؾ  أل ؾؾ أل ؾؾ ألأ
 ؾؾؾىقألطر  ل ؾؾؾقألطريقؾؾؾزألألرت ؾؾؾىتألطرغؾؾؾشألطرعه  ؾؾؾؾ أليؾؾؾهقألطر قؾؾؾزألطرىقأل ؾؾؾلألطرقؾؾؾشلألطر ؾؾؾؾ زألأل
ىطر صؾؾؾش لمأل  ؾؾؾتألأػ ؾؾؾشاألطري ؾؾؾ   أل  زىز ؾؾؾ أل غت قؾؾؾ األت ؾؾؾىتألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألىطر ؾؾؾطألتلؾؾؾ أل

%ألحقؾؾؾؾغأل ؾؾؾؾلألأال ؾؾؾؾ ر ألطرت ؾؾؾؾىتألطري ضؾؾؾؾ  أل٘ت ؾؾؾؾىتألحقؾؾؾؾغألىطر ؾؾؾؾطألتليؾؾؾؾاأليًؾؾؾؾت   ألألٗعؾؾؾؾزز  أل
رل  ل ؾؾؾقمألىرؾؾؾسرفألط  لؾؾؾاألت ؾؾؾىتألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةأليًؾؾؾت أل  ىطضؾؾؾ  ألضؾؾؾ لألت ؾؾؾىتألطرغؾؾؾشأل

ألطرعه   .

 ؾىقأل  ل ؾقألع ل ؾ ألطي ؾ دألطر  شحؾ ألأل(ٙ)(ٕٗٔٓس ؾ أل كسؾزألسرؾفألزشطًؾ أل ًؾ كألزر ؾ   أل)
أػ ؾؾؾشاألتهيؾؾؾسأل  صؾؾؾزشأليش غؾؾؾ ألألطر ل  ؾؾؾ ألطرس ز   ؾؾؾ ألحؾؾؾ أل الؾؾؾ قألطرعؾؾؾهكألحؾؾؾ أل صؾؾؾشمألىطر ؾؾؾط

طت     ؾؾؾؾؾ األطرت ت ؾؾؾؾؾ ألرتؾؾؾؾؾ  ت ألطرعؾؾؾؾؾهكأل الؾؾؾؾؾ قألطرعؾؾؾؾؾهكألطرالز ؾؾؾؾؾزألىطرصؾؾؾؾؾتس األطتال   ع ؾؾؾؾؾ أل
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ىطرص  ح ألطررس شىي  مألت ي  ألس يؾاأل يؾ فأل ال ىعؾ أل ؾلألطر الؾ تاألطرت ت ؾ ألطريؾشىألطر ؾ ألرؾكأل
 ؾؾشزألزتألت سؾؾشطشألىط ؾؾزألحقؾؾغألأتشص ؾؾ ألزشطًؾؾ األطرصؾؾىشةألطرصؾؾ ل  ألىطت صؾؾ قألطر ش ؾؾ مألى  صطرؾؾاأل
أت ؾ تألىزشطًؾؾ األ ؾهغ شألطرصؾؾىشةألحؾؾ ألطر ؾ ركألطر شتؾؾ مأل  ؾ ي أل ؾؾلألطرضؾؾ ؿمأليػؾشط ألطرؾؾطأل   يؾؾ أل

ألطرزشطً األ ىقألطريظألعلطألزشطً األطرصىشة.

ىعلؾؾؾطألطرؾؾؾشوكأل ؾؾؾلألىالؾؾؾىزألطر ز ؾؾؾزأل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األ ؾؾؾىقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألرلصؾؾؾشطع األ
حش ق ؾؾ ألىطريصطعؾؾ األىطر ؾؾشى ألىطر ال ؾؾ األطرش  ت ؾؾ ألحؾؾ ألطرىت ؾؾ األطر   ؾؾزةألطر ش س ؾؾ ألىأشىتؾؾ مألىأ

ؾؾغمألىطرصؾؾ لمألزتألأيؾؾسأل ىالؾؾزأليؾؾزشةألصؾؾز زةألحؾؾ ألطرزشطًؾؾ األ ؾؾىقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةأل ألطرًى ىطرصؾؾـش
ؾ  قألطرعؾهكألطر صؾش  ألىطريشت ؾ ألتصؾل أل رلتىشطاألتصل ألع   ألىطرتىشطاألطر شت  ألعؾلألغش ؾـألًى

ألي ص مألىرسلألشسصاألو رت  ألطرزشطً األطرعه   ألطر شت  ألعلطأل  ل قألطريصىظ.

مأل ؾؾؾكأليصؾؾؾؾشألعؾؾؾززأل  صط ؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األ ؾؾؾىقألطرغؾؾؾؾشألىحؾؾؾ ألطرًؾؾؾيىطاألطري ؾؾؾؾشةألأ ضؾؾؾ  أل
ؾؾؾؾ  قألطرعؾؾؾؾهكأل طر صؾؾؾؾىشةألحؾؾؾؾطأل الؾؾؾؾ قألت ؾؾؾؾىتألطر صؾؾؾؾ قألطر ش ؾؾؾؾطمألىتي صؾؾؾؾ ألح  ؾؾؾؾ أل   لؾؾؾؾـألتًى
طرصؾؾ ل  مألعؾؾهىةألعلؾؾطألسرؾؾفمألأزىألطريقؾؾ طألطرقؾؾ  كأل ؾؾىقألأ   ؾؾ ألىيصؾؾ  ظأل ؾؾهغ شألطرصؾؾىشةأل

ةنألزرؾؾؾطأل لًؾؾؾ شألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألتهي ؾؾؾ ألنأ ؾؾؾزألطريغؾؾؾىغألطر  ى ؾؾؾ ألرت ؾؾؾىتألطرصؾؾؾىشألأل-ى هت ش ؾؾؾ أل
أل.ألأل(ٚ)سإ ال هألالز زأل  كألرتي دألطريػش  ألىطرت ىتألطر ً قتل  

ىت شطال ؾؾ ألطر ؾؾشطتألطر ل ؾؾطمألتأل  ضؾؾهألحقؾؾغألطر   ؾؾ كألطر ل ؾؾ ألطر  صط ؾؾزألت ؾؾهغ شألطرصؾؾىشةأل
مأل(ٛ)ى هت ش ؾؾ مألىرسيؾؾسأل سصؾؾؿألأ ضؾؾ  ألألألطريقؾؾ طألطر ل ؾؾطأل ؾؾىقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرؾؾكأل س  ؾؾقألت ؾؾز

شألطر صؾىشةمألىس ؾؿأل  سؾلألألأل سؾؾىلألس ؾ أل تؾزىألألأل يؾ فألت ؾعألطرر تؾ ضأل ؾىقأل لؾ   كألطرغؾ
  ت  يؾؾؾ ألعؾؾؾلألطر يؾؾؾ   ألطريػش ؾؾؾ ألطريؾؾؾشىألسطاألطرصؾؾؾل مألى يؾؾؾ فألزشطًؾؾؾ األ صؾؾؾ شألتصؾؾؾسقأل كقؾؾؾاأل
ر  غلت األيػش  ألطرغشألح ألً  ـأليققألطر  لى  األطر ش   مألس  أل ىالؾزأل ال ىعؾ أل  يىعؾ أل ؾلأل

ألطرزشطً األطري ص ألت رزشطفألىطر   رال ألى هت شألطر   ىىألطر ش  مألىشوكألأيسأل كأل

طري ؾؾؾؾؾؾؾ  ألطر ل ؾؾؾؾؾؾؾىػألرلزشطًؾؾؾؾؾؾؾ األطريػش ؾؾؾؾؾؾؾ ألألScheufele"(ألٜٜٔٔزألنصؾؾؾؾؾؾؾىح قأل)ىطي قؾؾؾؾؾؾؾ
) ؾؾ صطقألصؾؾ زق  أل  ؾؾطألطول(ألمألىحؾؾطألطرًؾؾ  ـألسط ؾؾسألأسؾؾزاألزشطًؾؾ ألألأل(ٜ)ىطر الش ت ؾؾ ألر ؾؾهغ شألطرصؾؾىشة
نألطرؾؾيقظألأىألطتح قؾؾ شأل Rodriguez and Dimitrova(ٕٔٔٓنشىزش ال ؾصألىز    شىحؾؾ أل)
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هألأصؾؾتهألطر شس ؾؾصألعلؾؾطألت ؾؾىتألطرغؾؾشألطر لؾؾ     ألراغؾؾشألطريت ش ؾؾ ألطر صؾؾىشة؛ألىرؾؾسرفألأصؾؾت
طر صؾؾؾىشةألسطاألصؾؾؾ ت  ألست ؾؾؾشةأليًؾؾؾت   ؛أل  ؾؾؾتألألأل ؾؾؾزيقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألرؾؾؾكأل ؾؾؾزيقألطرغؾؾؾ تـأل

أىألرؾكأل ؾ كألطت   ؾ كألتؾسألتصؾسقأل لصؾ لطألأىألرؾكأل  تقؾقألت ؾزمأل  ؾتألألMain Floor" -طرش  ًؾطألن
س لألطريظألتصسقألش  ًطأل ىأل  ىشأليق طأليػش  ألطرغشألطريت ش ؾ مألى ؾسطأل ؾكزىألزرؾطألىضؾ أل

تألأل–ل شقؾؾ األتغش قؾؾ ألأىألتؾؾهيشىألتؾؾهلألزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألتأل ؾؾصطقأليؾؾ زشةألطرؾؾطأل ؾؾزأل ؾؾ أل 
ت ر ق شيؾ أل ؾ ألطر يؾ   ألأىألطر ؾزطيقألطر ؾطأل شسؾصألعلؾطألطرغؾشألطريصؾ  ألىطرللػ ؾ مألح ؾسطألأل-ً   أل

مألىسرؾؾفألرلألأيصؾغ ألىي ؾؾ   ألطرت ؾىتألحؾؾطأل الؾ قأل ؾؾهغ شألطرصؾىشةألت ر هس ؾؾزأل طرىضؾ ألو ؾؾشأل  ؾشعذ
ألصسقألع ك.ًىؿأل تشىأليػش  ألطرغشألت

ىعلؾؾطألطرؾؾشوكأل ؾؾلأل تيؾؾطألطرتؾؾ  تىلألحؾؾطألطر ؾؾ ركألطريشتؾؾطألر ؾؾزيقأل  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألأل
 يؾؾسألعقؾؾز لأل ؾؾلألطرؾؾص لألعلؾؾطألىالؾؾسألطر قش ؾؾ مألزتألألأل ؾؾسطألطت الؾؾ هأل ؾؾلألطرزشطًؾؾ األتصطقأل ؾؾز ت  أل

ت ر شطال ؾ ألطر ي ال ؾ ألرل ؾشطتألطرت تؾطألألتيتتم لدرالةتا لدليد تاحطألطرزشطً األطر شت ؾ .ألى ؾلألتؾك؛أل
ش   ألى الش ت   ألعلطألطرغشألطر صىشةأل لألأالؾقألزرقؾ دألطرضؾىدألعلؾطأل ؾزيقأل  ل ؾقألطرسىأل شسصأليػ

الشطدألطر ق شي ألطر ل   ألت لألطر ىال  األىطر   شطاألطرت ت  ألطر طأل ىضؾهأل ؾسطأل طرغشألطر صىشةنمألىط 
طر ؾؾزيقمألح  ؾؾ أل   لؾؾـألت ر صؾؾىشطاألطر ل     ؾؾ مألىطرغؾؾشألطريػش ؾؾ ألىطر ي ال ؾؾ ألطر ل  ؾؾ مألىق ؾؾ ضأل

أل هت شط   ألى لً شط   .

ألشكلا لدرالةا وأىم تيي:م

 ؾ ألص ؾ زةألطرتؾشىصألأل-علؾطألىالؾسألطر  ز ؾزألأل-   زألطرىػ لؾ ألطرً ًؾ  ألرلصؾىشألطرصؾ ل  ألأل
ر ىضؾؾؾؾىؼألأىأل ؾؾؾؾزتأل  ؾؾؾؾ لمأل  ؾؾؾؾتأل كسؾؾؾؾزألطر ز ؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾؾ األألألطرصؾؾؾؾىشةألألSalience"ن

 ؾ أل ًؾ   ألطرصؾىشةألألAttract the Reader’s Attentionطرص ل  أل الس ألطي ت هألطرقؾ ش أل
أل.(ٓٔ)ألThe Decisive Factorطرسألأل سىلأل ىألطر   قألطر  ًكأل

حقؾؾزألأسؾؾزاألزشطًؾؾ األ  تؾؾ ألطر ؾؾ لألألألطرقؾؾشطدألتأل قؾؾشأىلألطرصؾؾ ؿأليغ ؾؾ  ألىرسؾؾلألنزيؾؾىقنأل
مألىطي قؾ قأل ًؾ ش كألرلقؾشطدةأل(ٔٔ)طرصل  األ لأليهقألطر ي صشألطرالشطح س  ألطرقىىألى ؾ ألطرصؾىش

  ز ؾؾزألأألألطر يؾؾ ى لألطر ؾؾ أل ًؾؾ  ـألطت   ؾؾ كألت ؾؾ مألىقتؾؾقألأل(ٕٔ)أل ؾؾلألطر يصؾؾشألطرتؾؾ شصألزرؾؾطألطر ؾؾ ر 
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مألحؾؾؾ رال  ألتؾؾؾ لألسؾؾؾقأل ؾؾؾلأل(ٖٔ)ألىتؾؾؾ رشوكأل ؾؾؾلألألألطت   ؾؾؾ كألت رصؾؾؾىشألتأل   ؾؾؾزأل لق   ؾؾؾ  ألزرؾؾؾطألطرؾؾؾيظ
مألرلأل ؾهت شأل(ٗٔ)ألطريظألىطرصىشةأل ال قأل لألطر شالهألقؾشطدةألتهتؾ ألأضؾ  ؿألطرؾيظألعلؾطألطرقؾق

ص ؾؾ زةألط   ؾ قألقؾؾشطدةألألطرصؾىشأل الؾس ألطتي تؾؾ هألزرؾطألطرؾؾيظألطر شطحؾـمألحه   ؾؾ ألطرصؾىشأل صؾؾ شألزرؾط
أل.ألألأل(٘ٔ)ألعي ى ي  

ت رضؾ ح ألزرؾؾطألسرؾؾفمألطرصؾؾىشألطر ش  ؾؾ أل ؾؾطألأستؾؾشألتقؾؾ د ألحؾؾ ألطرؾؾسطسشةأل)أألألتأل يًؾؾط(أل ؾؾلأل
طرًؾؾشزألطرللػؾؾ ألرايتؾؾ شمأل  ؾؾتأل صؾؾ شألطرزشطًؾؾ األزرؾؾطألألألطر  لى ؾؾ األ سؾؾىلألأستؾؾشأل ؾؾسسشط ألحؾؾ أل

ألطر  تاألطر  أل سىلألح   ألطريت شأل ص ىت ألت رصىش.

طرتؾشىصألطر  صط ؾزألرلصؾىشأل ؾلأليؾهقألنيػش ؾ ألطر لقؾ أل "Pavio" (ٜٔٚٔى لًؾشألتؾ ح ىأل)
نمألىطر ؾؾؾ أل ؾؾؾس  ألزرؾؾؾطألألألطر  لى ؾؾؾ األطر ش  ؾؾؾ ألىو ؾؾؾشألألDual-coding theoryطر ؾؾؾصزىدأل

طر ش   أل  كأل لق   ألأىألززشطس  ألتصسقأل يلصقمألىت الشزألألأل  كأل لقؾطألطرصؾىشألطر ش  ؾ ألى يص ي ؾ أل
ًؾؾ شال ع  ألح  ؾؾ ألت ؾؾزمأل  ؾؾ ألأزىألحؾؾ ألطرؾؾسطسشةمألحإي ؾؾ أل   ؾؾقألزرؾؾطألن   يؾؾ ألطر  ت ؾؾقألطرللػؾؾ ألعيؾؾزألط

أل ؾؾهت شألطرصؾؾىشةألن ؛ألت  يؾؾطألألألززشطفألطر  لى ؾؾ ألطر ش  ؾؾ أل ؾؾ كألتصؾؾسقأل ي لؾؾؿألعؾؾلأل(ٙٔ)زرؾؾطنأل لؾؾـى
ززشطفألطر  لى ؾؾ ألطرللػ ؾؾ ألىتىطًؾؾغ ألقيؾؾ   ألززشطفأل ي لل ؾؾ لألى يلصؾؾل  لمألىت ر ؾؾ ر مأل قؾؾىكألطرلؾؾشزأل

علؾطأل  لى ؾ ألألت  ت قألطر  لى  ألتصسقأل ي لؿألح ألسقأل  ر مألىعيزأل يػ كألأ  أل  لى  أل   ىأل
الز ؾؾؾزةمألحإيؾؾؾؾسأل ؾؾؾ كألطًؾؾؾؾ    قألطر  ت لؾؾؾ لأل  ؾؾؾؾ  ألر  ى ؾؾؾقألطر  لى ؾؾؾؾ ألزرؾؾؾطأل  شحؾؾؾؾ أل  سؾؾؾلأل غت ق ؾؾؾؾ أل

ألأل   ؾىىألأل(ٚٔ)ن Pezdek ٜٚٚٔى لػ ؾ ألرهًؾ    تاألطر ًؾ قتل  مألس ؾ ألىالؾزاألت صز ؾفأل
طرصؾؾؾىشألىطرسل ؾؾؾ األ   ؾؾؾقألزرؾؾؾطألطرؾؾؾز  أل ؾؾؾ أل ؾؾؾشىشألطرىقؾؾؾامأل ؾؾؾ ألطر لضؾؾؾ قألطرىطضؾؾؾهألر   ؾؾؾىىأل

 طرصىشة.أل

ًؾؾؾ األطر ؾؾؾ ألأالش ؾؾؾاألعلؾؾؾطألأتي ؾؾؾ ألطر قؾؾؾقألطرتصؾؾؾشألألت ؾؾؾعألطرصؾؾؾه   ألس ؾؾؾ أل  غؾؾؾطألطرزشط
رهح ؾؾشطعألتؾؾهلألطرصؾؾىشأل  الؾؾ ىصألطرًؾؾت مألس ؾؾ أل ػ ؾؾشألزصؾؾ شطاألطرصؾؾىشةألر ؾؾ كأل   رال  ؾؾ ألتصؾؾسقأل

(ألٜٜٚٔ ي لؿألىتصسقأل يلصؾقمألىقتؾقألطرًؾت ألطرقؾ  كألعلؾطألطرزشطفمأل  ؾتأل ل ؾشعألنتؾ شىأل)
"Barry(ٔٛأل) مأل ؾكتشألعل يؾ ألتصؾسقأل ت صؾشألتهلألنري ألطرصؾىشةألطر ؾ أل ًؾ يزألعلؾطألطريتؾشةألطرزشطس ؾ

أ ؾؾ كألطر يغؾؾـألطريغؾؾ ألأل Instinct and Emotionىطر ؾؾطأل   ؾؾىىألعلؾؾطألطريش ؾؾصةألىطر  غلؾؾ 
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Linear Logicطر ًؾؾؾ  زأل ؾؾؾلألطرليؾؾؾ نمألى ؾؾؾسهألطري ؾؾؾ   ألتأل ل ؾؾؾشعألتؾؾؾهلألطرقؾؾؾزشةألطر  غل ؾؾؾ ألأىألأل
 .Rational perceptionطريل  ر  ألرلصىشأل  يل ألت رضشىشةألعلطألطرزشطفألطر قهي أل

طرزشطً األأ ضؾ  ألألأل   ؾىىألطرصؾىشةألطريت ش ؾ ألىطر قؾ ش شألو ؾشألطريصؾ  أل ت ؾشألىأػ شاأل
طر صؾؾؾؾ عشألطر  غل ؾؾؾؾ ألىطرس ي ؾؾؾؾ أل تؾؾؾؾقوألطررؾؾؾؾكألىطرًؾؾؾؾ  زةألىطر ؾؾؾؾصلألىطرلضؾؾؾؾىقألىطرصؾؾؾؾفألىطريؾؾؾؾىؿأل

نألىطر ؾؾطألأػ ؾشاألألألصؾىشألطر ؾؾش ألىطرصؾىشألطرًؾؾلت  ألٕٚٓٓمأل تؾقألزشطًؾؾ ألتؾ ح ىأل(ٜٔ)ىطر ؾشطد
ت شطاألطر  غل  ألطرًؾلت  أل تؾقألطر  ؾشةألىطريضؾ أل)علطألًت قألطر ت قألض    ألطر ش (ألأت شاألطر ه

 .ألأل(ٕٓ)ىطر صلمألت ي  ألػ شألطريظألر  ص صألطر ص عشألطر ال ت  

س  ألأتت األت عألطرزشطً األتهلألطرصىشألطر ش   ألأ ض أل سىلألأستؾشألسلؾ دةألىح  ر ؾ ألحؾ أل
طت ص قأل ىقألطر ىضىع األطر  ألتأل  سؾلألطر  ت ؾشألعي ؾ ألتصؾسقألس  ؾقأل ؾلأليؾهقألطرسل ؾ امأل

(ألImpliedأىألطرضؾؾؾؾ ي  ألألSymbolicي ألرل  ؾؾؾؾ ي ألطرىالزطي ؾؾؾؾ أل)ألطرش ص ؾؾؾؾ أل تؾؾؾؾقألطريقؾؾؾؾقألطرضؾؾؾؾ 
مألى ؾؾسطأل  لؾؾـأل ؾ ألطتق ؾؾشطذألطري ؾؾىسالطألريػش ؾ ألطر صؾؾى شألعؾؾلأل(ٕٔ)ىطر هقؾ األتؾؾ لألطر ىضؾىع ا

  ت شطةألو شأل س  ل ألت لألز س ي  ألطر  ت شألح ألطرصىشألىطر  ت شأل لأليهقألطرسل  ا.

تؾهألأل ؾ قألأ ؾشط أل قتؾىت مألعلؾطألألى لألتك؛ألح زكألززشطدألطرصىشةألح ألزشطً األطرغؾشألر ًؾا
ر سؾؾىلأل   ؾؾززةألطر  ؾؾ ي ألىت ر ؾؾ ر ألNotorious طرؾؾشوكأل ؾؾلألألألطرصؾؾىشألرؾؾز   أل  ؾؾقألرل صؾؾ  شأل

  سؾؾؾلألألأل تقؾؾؾطأل ل ى ؾؾؾ ألزرؾؾؾطأل ؾؾؾزأل ؾؾؾ ألرل لًؾؾؾ شمألرؾؾؾسرفمأل    ؾؾؾزأل  ي  ؾؾؾ ألزط  ؾؾؾ  ألعلؾؾؾطألطرًؾؾؾ  ـأل
Contextمألىأل  سؾؾؾلألرؾؾؾيلضألطرصؾؾؾىشةألألأل ي ؾؾؾشألطر  يؾؾؾطألطر ق ؾؾؾشذألحؾؾؾ ألًؾؾؾ  ـأل ي لؾؾؾؿألأىألزسطأل

 صؾؾؾؾ ىت ألتؾؾؾؾؾيظأل ي لؾؾؾؾؿمألى  سؾؾؾؾؾلألرلصؾؾؾؾىشألألأل ت ؾؾؾؾؾشألطسطأل ؾؾؾؾكألززشطال ؾؾؾؾؾ ألًؾؾؾؾىطدألحؾؾؾؾؾ ألألس يؾؾؾؾا
مأل  ؾتألىضؾ األزشطًؾ ألنسؾش ضألىحؾ لأل(ٕٕ) ص    األطرت ىتألطرس   ألأىألطرس ل  ألأىألطر ي لغؾ 

ًلًؾل أل ؾلألطر كصؾشطاألطر ؾ أل  سؾلأل ؾلأليهر ؾ ألأل Kress & van Leeuwen"ٜٜٙٔرى لأل
يؾؾطأل  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطريت ش ؾؾ ألمألىرؾؾسرفأل يت(ٖٕ)ألأل  غؾؾطأل    ؾؾ ألطرصؾؾىشةألراغؾؾشألتصؾؾ  ألقى ؾؾ 

ألطر صىشة.

ىحطألضىدألطرغشذألطرً تـ؛أليالزألألألعزكألطت    كألت هغ شألطرصؾىشةأل  تؾقأل صؾسل ؛ألرلأل
طرصىشةألأ ض  أل تقألطريظألطر س ؾى أل  سي ؾ أل ؾهغ شألطرقضؾ   ألىطرًؾت  ألىأل قؾز كألطر لؾىقمألس ؾ أل
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تت ؾؾاألألألطرغؾشألطرؾؾىطشزةألحؾؾ ألطريصؾؾىظألر ًؾؾاأل ؾؾ أليلًؾؾ  ألطرغؾؾشألطرؾؾىطشزةألحؾؾطألطرصؾؾىشمألس ؾؾ ألأ
ت عألطرزشطً األتؾهلألطرغؾشألطر صؾىشةألأقؾىىأل ؾهت شط أل ؾلألطرغؾشألطريصؾ  ألىطرللػ ؾ مألى ؾ ألسرؾفمأل
حؾؾإلأل  زىز ؾؾؾ ألطت   ؾؾ كألطرت تؾؾؾ أل  غؾؾطألرلصؾؾؾىشةألطرصؾؾ ل  مألتؾؾؾ رشوكأل ؾؾلألطر   ؾؾؾ ألطرىطضؾؾؾ  أل

ألرزىشألطرصىشألطر ص  ت ألرل   ىىألح أل صس قألطر هت شطاألعلطألطرق ش .

طألشصؾؾزألى  ل ؾؾقألطر ؾؾشطتألطر ل ؾؾطألرت ؾؾىتألى ؾؾلألتؾؾك؛أل   ؾؾززأل صؾؾسل ألطرزشطًؾؾ ألطر  ر ؾؾ ألحؾؾأل
طرغشألطريت ش  ألطر صىشةألحطألطر زًش  لألطرس ز     لألطريشت  ألىطر شت ؾ أليؾهقألطرل ؾشةألطرص ي ؾ أل

 ؾؾؾؾلأل  ؾؾؾؾتأل صؾؾؾؾسه   ألطرت ت ؾؾؾؾ ألىأغش ؾؾؾؾ ألطريػش ؾؾؾؾ ألىألطر ي ال ؾؾؾؾ ألأل-ألٕٚٔٓ  ؾؾؾؾطألألٜٜٓٔ ؾؾؾلأل
ضؾؾؾ ح    ألطر  شح ؾؾؾ ألىطر غت ق ؾؾؾ مألحضؾؾؾهألعؾؾؾلألطر شطال ؾؾؾ ألطريقز ؾؾؾ ألرغش ؾؾؾ ألطريػ ش ؾؾؾ ألى قي    ؾؾؾ ألىط 

طر ي ال ؾؾ مألتي ؾؾ ألشصؾؾزألالىطيؾؾ ألطرقؾؾىةألىطرضؾؾ ؿألح  ؾؾ أليػش ؾؾ  ألى ي ال ؾؾ  مألر قؾؾز كألشك ؾؾ أل  س  لؾؾ أل
 ؾؾىقأل غت قؾؾ األ ؾؾسطألطر ؾؾزيقألطريػؾؾشألألطرالز ؾؾزمألطًؾؾ ي زط ألعلؾؾطألأًؾؾلى ألطر  ل ؾؾقأل ؾؾلألطر ًؾؾ ىىأل

طرؾؾسىأل  ؾؾزؿألزرؾؾطألتيؾؾ دألطرشك ؾؾ ألطريقز ؾؾ ألطرهص ؾؾ ألر غؾؾى شأل ؾؾزيقألألMeta-Analysis"طرتؾؾ يطألن
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألصىشةألحطألطر ً قتق.ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألطرغشألطر 

 أىرلف لدرالةا:

 ًؾؾ  زؿأل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ ألشصؾؾزألى  ل ؾؾقألىيقؾؾزألطر ؾؾشطتألطر ل ؾؾطألرت ؾؾىتألطرغؾؾشألطريت ش ؾؾ أل
  ؾطألألٕٓٓٓطر زًش  لألطرس ز     لألطريشت  ألىطر شت  أليهقألطرل شةألطرص ي  أل ؾلألألطر صىشةألحط

ضؾؾؾؾ ح    ألطر  شح ؾؾؾؾ ألألٕٚٔٓ  ؾؾؾؾلأل  ؾؾؾؾتأل صؾؾؾؾسه   ألطرت ت ؾؾؾؾ ألىأغش ؾؾؾؾ ألطريػش ؾؾؾؾ ألىألطر ي ال ؾؾؾؾ ألىط 
ىطر غت ق ؾؾ مألت ؾؾزؿألطر  ؾؾشؿألعلؾؾطألطر  ؾؾشؿألعلؾؾطأل ؾؾزىأل غؾؾىشألطريقؾؾ طألأىألطرالؾؾزقأل ؾؾىقأل ؾؾهغ شأل

تي  ألطرىقىؿألعلطألالىطي ألطرقؾىةألىطرضؾ ؿألح ؾسأليػش ؾ  ألطرصىشةألح   أل   لـألت هص ل  ألطريػشألمأل
ى ؾؾؾقألتصطقألألى ي ال ؾؾؾ  مألر قؾؾؾز كألشك ؾؾؾ أل  س  لؾؾؾ أل ؾؾؾىقأل غت قؾؾؾ األ ؾؾؾسطألطر ؾؾؾزيقألطريػؾؾؾشألألطرالز ؾؾؾزم

  يػشألزر سألعلطألأيسألي ىسدألو شأل س  ق.أل
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دتلق ق ىذه لألىرلف ةنقوم بتقر م نظاة عيما لول لدمنيىج لدنظا ا ولدتجا ب تا 

 دمصواة، فى ضوء ثالث مييم جوىا ا:فى مجيل بلوث لألطا ل

شصزأل  ش ل األى ل   كألطرغشألطر صؾىشةألطر ؾطأل ؾكأل ىر ل ؾ ألى ال    ؾ أل ؾلألطرت ؾىتألطر ؾطألأل-أىت أل
أل   لـألت رغشألطريص  أل  ألطريسألحطألطرع ت شأليص  ظألًى  األ هغ شألطرصىشة.

طري غ ؾؾؾ ألت ي ؾؾ  وألطر    ؾؾؾصألتؾؾ لأل ؾؾؾهغ شألطرصؾؾىشةألىطر ؾؾؾزطيقألطريؾؾشىألسطاألطرصؾؾؾل أل تؾؾقأل)طرصؾؾؾىشةأل
ألطر ش   مأل هت شطاألطر  ت قألطر ش  مأل هت شطاألً  ـألطرصىشة(.

ت رت  وأل صي ؿألطر  ر ألطرشط ي ألرلت تأل لأليهقألشصزألى  ل قألطر ؾشطتألطر ل ؾطألرت ؾىتألطرغؾشأل
ؾؾ  لألطرسؾؾ ز     لألطريشت ؾؾ ألىطر شت ؾؾ مألى ليؾؾ ظألطري ؾؾ   أل طريت ش ؾؾ ألطر صؾؾىشةألحؾؾطألطر زًش

رهص ؾؾؾ ألر غؾؾؾى شأل ؾؾؾزيقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألحؾؾؾطألطر ل  ؾؾؾ ألح  ؾؾؾ أل   لؾؾؾـألت رشك ؾؾؾ ألطريقز ؾؾؾ ألط
طر ًؾؾ قتقمألىسرؾؾفألحؾؾطألضؾؾىدألطر الؾؾ تاألطر ىضؾؾىع  ألىطرالىطيؾؾ ألطر ي ال ؾؾ ألحؾؾطألت ؾؾىتأل

أل–أزىطاألال ؾؾؾ ألطرت  يؾؾؾ األأل-طر يؾؾؾ   ألأل-طرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةأل) الؾؾؾ تاألطت   ؾؾؾ كألطرت تؾؾؾط
  ص زشألطرت ىت(.أل–طر  ي األ

أىت ألت  ز ؾزألطريغؾىغألىقتقألألأليقزكألي ؾ   ألطر شطال ؾ ألطر ي ال ؾ ألرل ؾشطتألطر ل ؾطمألًؾيقىكأل
طر ش ض ألرل ل   كألطر قل ز  ألطر  أل شسصألعلطألطر هغ شألىطرغشألطريص  ألىطرللػ ؾ مألىطر ؾ ألًؾيقىكأل

ألت غت ق  ألت زألسرفألعلطألً  ـألطرغشألطر صىشة.

 أواًل: لدمرخل لدتقل رى دألطا ولدتأط ا:

ت ي ؾؾؾ ألس يؾؾؾاألطرغؾؾؾشألأ ؾؾؾزألطر الؾؾؾ تاألطرستؾؾؾشأليصؾؾؾ غ  ألىأ   ؾؾؾ ألرت ؾؾؾىتألطرصؾؾؾ  ح ألحؾؾؾ أل
أل(ٕ٘)  ؾؾؾتأل ىالؾؾؾزأل ي قصؾؾؾ األ ًؾؾؾ  شةأل ؾؾؾىقألغت  ؾؾؾ ألى  ش لؾؾؾ األطرغؾؾؾشأل-أل(ٕٗ)طرًؾؾؾيىطاألطري ؾؾؾشة

ؾؾؾغألطي قؾؾؾ زطاألر ؾؾؾزكألطرزقؾؾؾ ألطر ل     ؾؾؾ  حس يؾؾؾاأل يؾؾؾ فأل ي قصؾؾؾ األست ؾؾؾشةأل ؾؾؾىقألأحضؾؾؾقألأل-أل(ٕٙ)ًى
ألرق ؾؾؾ ضألطرغؾؾؾش مأل  ؾؾؾ ألزحؾؾؾ ألطرؾؾؾت عألر ؾؾؾتألطر ص ؾؾؾزأل ؾؾؾلألطرال ؾؾؾزألي ؾؾؾىأل يق ؾؾؾ ألي ؾؾؾىسدأل(ٕٚ)طرغؾؾؾـش

مألحؾؾ رغشمألعلؾؾطألعسؾؾضأل(ٕٛ)  أل ؾؾلألطري   ؾؾ ألطريػش ؾؾ طرغؾؾشمأل  ؾؾ أل ال لؾؾسألأستؾؾشألط     ؾؾ  ألى   ًؾؾس
طر ز ؾؾزأل ؾؾلألطر لؾؾ   كألطرت ت ؾؾ ألطر قصؾؾىشةألأىألطر  ؾؾززةألعلؾؾطألح ؾؾ أل   يؾؾ مألس ؾؾ أل  ؾؾزألالًؾؾشط ألرل ز ؾؾزأل
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 ؾؾؾلألطر الؾؾؾ تاألطرت ت ؾؾؾ ألطر   ؾؾؾ أل تؾؾؾقألعلؾؾؾكألطتال  ؾؾؾ ؼألىطر لؾؾؾىكألطرً  ًؾؾؾ  ألىزشطًؾؾؾ ألطر شسؾؾؾ األ
غؾؾشطؿألطرل علؾؾ ألطرً  ًؾؾ  ألطتال   ع ؾؾ مألىقؾؾزأل ؾؾشظألطرتؾؾ  تىلألعلؾؾطأل  ز ؾؾزألطرغؾؾشألرلقؾؾىىألىطر

ؾؾ  قألطرعؾؾهكألطريت ش ؾؾ مألحضؾؾهألعؾؾلأل ؾؾزىأل ىطر يػ   ؾؾ ألىأغؾؾشألطرصؾؾ ل  لمألىأغؾؾشأل   ؾؾىىألًى
 (ٜٕ)أل تيطألطرال  ىشألراغشألطرعه   .

رىقأل ؾشةألحؾ ألأت ؾؾ تألعؾ ركألطتال  ؾ ؼألالىح ؾؾ لألألFrames"ىقؾزألػ ؾشأل ل ؾىكألطرغؾؾشألن
Goffman (ٜٔٚٗأل  ؾؾتألأصؾؾ شألزرؾؾطأل ل ؾؾىكألطرغؾؾ شألتهيؾؾسأل يػؾؾ كألى ؾؾزع ك)ؾؾ  قألطر ؾؾ ألأل رلًش

ؾؾ  قألطرعؾؾهكمألىىضؾؾ   ألحؾؾ ألًؾؾ  ق األىأغؾؾشألزعه  ؾؾ أل كسؾؾزأل  ؾؾ يطأل   يؾؾ ألىسرؾؾفأل  قؾؾز   ألًى
أل.(ٖٓ)ر ً عزةألطرحشطزألعلطألززشطفألى صي ؿألطرًش  قألطرعه   ألطر قز  ألزر  ك

أيؾؾؾسأل  سؾؾؾلألألألي  ؾؾؾزأل ؾؾؾهغ شألطر ىطقؾؾؾؿألىيش ت ؾؾؾ ألىحقؾؾؾ  ألألGoffman"س ؾؾؾ أل ؾؾؾشىألنالىح ؾؾؾ لأل
.ألىتؾؾسرفألسؾؾ لألطر ل ؾؾىكألطرؾؾسألأل(ٖٔ)ر     ؾؾ ألعيؾؾزألطرلؾؾشزألًؾؾىطدألس يؾؾاألزرؾؾطألأعلؾؾطألأىألزرؾؾطألأًؾؾلق

ؾؾ ل ألأيؾؾشىألرزشطًؾؾ ألطر ضؾؾ   لألطرعه  ؾؾ ألعتؾؾشأل ًؾؾ ى  األأل Goffman"غش ؾؾسألنالىح ؾؾ ل ًى
زت أل ؾلألطر  ل ؾقألعلؾطأل ي لل أل لألطر  ل قألت  ألح  ؾ ألطر  ل ؾقألطرليؾىألألعلؾطألطر ًؾ ىىألطرالص ؾ ألتؾ

مألس ؾؾ ألأسؾؾزألعل ؾؾ دألطتال  ؾؾ ؼألعلؾؾطألألألطرغؾؾ شألطرعه ؾؾطأل ؾؾىألطرًؾؾلى أل(ٕٖ)طر ًؾؾ ىىألطرسلؾؾ 
طرؾؾؾزق ـألطرؾؾؾسألأل ًؾؾؾ يز سألطرصؾؾؾ ل ىلألحؾؾؾ أل صؾؾؾس قألطرقصؾؾؾ ألطريتش ؾؾؾ ألرسؾؾؾ أل صؾؾؾقألتًؾؾؾ ىر ألزرؾؾؾطأل

أل.(ٖٖ)طرال  ىش

أىقأل ؾؾلأل ؾؾ ىقأل هصؾؾ قألطريػش ؾؾ ألحؾؾ ألأل Robert Entman"ى  ؾؾزألنشىتؾؾشاألزي  ؾؾ ل
   مألىأىقأل لألق كألت غت ق  أل غت ق  ألع ل   أل  ًؾكألت رزقؾ ألطر ي ال ؾ مألىسرؾفأل ؾلألطرزشطً األطرعه

ألمٖٜٜٔمٕٜٜٔمٜٜٓٔمألٜ٘ٛٔمٜٜٛٔمٖٜٛٔيؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾهقألزشطًؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ  سألطر   ؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾززةألحؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ أل)
(نألطر ؾؾهغ شألتهيؾؾسألطر  ل ؾؾ ألطر ؾؾ أل ؾؾلألٕٚٓٓ)أل Entmanمألى  ؾؾشؿألنزي  ؾؾ ل(ٖٗ)(ٕٓٔٓ.....م

شألتؾؾشىصط ألرلال  ؾؾىشألحؾؾ ألطرؾؾيظأليهر ؾؾ أل ؾؾ كأل  ز ؾؾزألرؾؾت عألالىطيؾؾ ألطرىطقؾؾ ألطر زشسؾؾ ألىال ل ؾؾ ألأستؾؾ
طت صؾؾ ر مأل ؾؾلأليؾؾهقألزتؾؾشطصألالىطيؾؾ أل   يؾؾ ألر صؾؾسل أل ؾؾ أل ضؾؾ أل  ش لؾؾ  ألر ؾؾسهألطر صؾؾسل ألى قؾؾزكأل

أل.(ٖ٘) لً شط ألًتت   ألى ق     ألأيهق   ألر  مألت رض ح ألزرطأل قز كأل ق ش  األر   رال ألطر صسل 
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 ؾ ألس  أل قىقألطي   لألتهلألطرتشىصألىطتي  ؾ شألعي صؾشألضؾشىش  ألرل ؾهغ شمأل  ؾتألألألع ل
ؾؾؾ ر أل ل ىػؾؾؾ ألىسطاأل  يؾؾؾطألى ًؾؾؾ قأل ؾؾؾسسش  مألىع ل ؾؾؾ ألطتي  ؾؾؾ شأل  ضؾؾؾ لأل طرتؾؾؾشىصأل ال ؾؾؾقألطرًش

مألح لؾطألًؾت قألطر تؾ ق؛ألحؾ أل  رؾ أل(ٖٙ) ال  قألت عألطرصىشألأىألطرسل  األر هس زألطرت عألطويؾش
ؾؾ  قألطرعؾؾهكأل  سؾؾلألألأل ي ؾؾ شألطر شس ؾؾصألعلؾؾطألطرؾؾز  شألطريؾؾ الكألعؾؾلألطر ؾؾش أل ق تؾؾؾقأل طر ؾؾش ألًى

طزمألى  سؾؾلألألأل شسؾؾصألعلؾؾطألطرضؾؾ    ألتؾؾزت أل ؾؾلألطر   لؾؾ ل؛ألطر شس ؾؾصألعلؾؾطألطر ش ؾؾ أل ؾؾلألطتًؾؾ تز
أل.(ٖٚ)ى لألتكأل  سلألألأل ػ شألط ال   األز ال ت  ألأىألًلت  ألي ىألطر ش 

تؾؾؾؾهلألطرغؾؾؾؾؾشألطرعه  ؾؾؾؾ ألعتؾؾؾؾ شةألعؾؾؾؾلألأًؾؾؾؾؾلى أل"Endres"(ألٕٗٓٓى قؾؾؾؾىقألزيؾؾؾؾزش ضأل)
  ل لؾؾؾؾ ألقؾؾؾؾ كألت س صؾؾؾؾ حسألى غؾؾؾؾى شهألعل ؾؾؾؾ دألطرؾؾؾؾيلضألىطتال  ؾؾؾؾ ؼألىسرؾؾؾؾفأل ؾؾؾؾلأليؾؾؾؾهقأل  ل ؾؾؾؾقألزىشأل

مألت ي ؾ أل  ؾشؿأل(ٖٛ)   ألح ألىصؿألطرقض   ألى لً ش  ألى  ش ؾؿألطرال  ؾىشألت ؾ طريصىظألطرعه
 Central Organizingال  ًىلألى ىز الل  يطألطرغشألنأي  ألت ت ت ألحسشةألطر يػ كألطر شسص  أل

Ideaنألىسرؾؾؾفأل ؾؾؾؾلأليؾؾؾهقألطًؾؾؾؾ يزطكألطري  ؾؾؾ شمألىطر شس ؾؾؾؾصمألىطر ؾؾؾسؿمألى ؾؾؾؾزع كأل لًؾؾؾ شأل  ؾؾؾؾ لأل
أل.(ٜٖ)رل زت

ألطر يغ ؾؾ ألطريت ش ؾؾ ألطر ؾؾطأل ىقؾؾزأليصؾؾظألالؾؾصدألست ؾؾشأل ؾؾلألت ؾؾىتألطرغؾؾشألرزشطًؾؾ ألغؾؾـش
مألحلؾؾ أل   ىرؾؾ ألر قؾؾز كألأل  ش ؾؾؿألع لؾؾ ألراغؾؾشألعلؾؾطأل(ٓٗ) ًؾؾ  كألحؾؾ ألطرتيؾؾ دألطتال  ؾؾ ع ألرلىطقؾؾ 

أًؾؾؾؾ ضألطرغت  ؾؾؾؾ ألطرال   ع ؾؾؾؾ ألرايتؾؾؾؾ شمألسؾؾؾؾهزطةألرلتيؾؾؾؾ دألطرال  ؾؾؾؾ عطمألعؾؾؾؾشؿألنًؾؾؾؾ  للألش ؾؾؾؾضأل
Stephen Reseنألطرغؾؾشألتهي ؾؾ أل يػؾؾ كألطر تؾؾ ز ألOrganizing principlesطر صؾؾ شس ألأل

مأل  ؾؾ أل  يؾؾطألSymbolicallyطال   ع ؾؾ  ألأىألطرت ت ؾؾ ألعتؾؾشألطرؾؾص لمألىطر ؾؾ أل   ؾؾقألتصؾؾسقألش ؾؾصألأل
أل.(ٔٗ)طر يػ كألطرس  قألرل  ركألطتال   ع 

ىطرغؾؾؾشأل  سؾؾؾلألىصؾؾؾل  ألتهي ؾؾؾ أل   ؾؾؾقألعلؾؾؾطأل صؾؾؾي ؿألطر  لى ؾؾؾ األرل    ؾؾؾقأل   ؾؾؾ /ألأىأل
عؾؾهكمألىىحقؾؾ ألرؾؾسرفألح ر ؾؾهغ شأل صؾؾ شألمألىرل ؾؾشةألىال ؾؾصةألحؾؾطأل الؾؾ قألت ؾؾىتألطر(ٕٗ)   رال  ؾؾ ألتسلؾؾ دة

أل ي لل . ألزرطأل ه ػ أل ق ش شألًى  قألطرعهكألطر ي لل أل ىقأليلضألطر ىضىؼألتغـش

نألرسؾؾقأل ؾؾلألConceptual Toolsحؾؾ رغشأل ؾؾطألنأزىطاأل ل     ؾؾ ألألأل-ىتصؾؾسقألعؾؾ ك
ؾؾ  قألطرعؾؾهكألىطرال  ؾؾىشألريقؾؾقألى لًؾؾ شألى ق ؾؾ كألألطر  لى ؾؾ األحؾؾطألطرؾؾيظألطرعه ؾؾطمأل  ي الؾؾطألًى
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ؾ  قألطرعؾهكأل   ؾززألىعلطألطرشوكأل لألىأل الىزأل ي   ألأل ي لل ألراغشمألحإي كأل  لقىلألعلؾطألألألًى
تيصؾؾ غألطرغؾؾشألطر شال  ؾؾ ألرل  لق ؾؾ لأل)طرال  ؾؾىش(ألتؾؾكألطر ىػ ؾؾؿألر لًؾؾ شألى ي قصؾؾ ألطر ىضؾؾىع األ
طر ؾؾطأل قؾؾز   ألطرصؾؾ ل  لأل ؾؾ ألطريؾؾسألحؾؾطألطرع تؾؾ شأل لؾؾفألطرق ؾؾىزألطر يػ   ؾؾ ألىألطر سؾؾ كألطر  ي ؾؾ مأل

مألىحؾطأليلؾضألطرىقؾاألتيؾ دألطر  يؾطألطر ىالؾىزأل ًؾتق  ألأىأل(ٖٗ)ى هس زألت عألطر س كألعلألطرال  ؾىش
    ؾؾزألعلؾؾطألأل- ؾؾهت شألطر يغؾؾغألر   رالؾؾ أل  لى ؾؾ األطر  لق ؾؾ لألىطر لًؾؾ شألىتيؾؾ دألطر  لقؾؾطألرلىطقؾؾ أل

طريتؾؾشةألطرصيصؾؾ  ألطر ؾؾطأل ؾؾكألتي   ؾؾ ألأىأل سى ي ؾؾ أل ؾؾلألطرىطقؾؾ مألىطر ل عؾؾقأل ؾؾ ألطرقؾؾشطلمألىطي  ؾؾ شطاأل
أل.(ٗٗ)طر لً شأل لألًى  قألطرعهك

تصؾؾؾسقألأل-ضؾؾؾهألتؾؾؾهلألطرغؾؾؾشأل   ؾؾؾززألسىي ؾؾؾ ألطرتيؾؾؾ دطاألطر ي الؾؾؾ ألىحؾؾؾطألضؾؾؾىدأل  ًؾؾؾتـأل  أل
رل  يطمألطر شألطرسألأل ال قألطرغؾشألع ل ؾ أل  يؾ حضألعل  ؾ ألنطرقؾىىألطتال   ع ؾ ألطرل علؾ ألأل-ح  ق

"Social Actorsيصؾؾ دألطرغؾؾ شألطر  ؾؾ  لألأل ر  ز ؾؾزألطرىطقؾؾ ألطتال  ؾؾ ع أل ؾؾلأليؾؾهقأل  ص ؾؾصألىط 
Dominant Frameألطر   ؾؾؾ األطر سى  ؾؾؾؾ ألمألى صؾؾؾ قأل ؾؾؾؾسهألطرقؾؾؾىىألطرل علؾؾؾ ألطتال   ع ؾؾؾ أل(

ىطر ؾؾصط ألطرً  ًؾؾ  ألىطر يػ ؾؾ األو ؾؾشألطر سى  ؾؾ مألىال  عؾؾ األطر صؾؾ رهمألى شسؾؾ األطر ال  ؾؾ أل
عؾؾ زةأل  ز ؾؾزألطرىطقؾؾ أل طر ؾؾزي ألىطرصؾؾ ل  ل(مألى ؾؾلألتؾؾك؛ألطرغؾؾشأل ؾؾ أل  ت ؾؾشألعؾؾلألقؾؾىةألطال   ع ؾؾ ألىط 
طتال  ؾ ع ألىطرً  ًؾؾ مألىتيؾؾ دألعلؾؾطألسرؾؾفمألحؾؾ رغشألر ًؾؾاألس  يؾؾ األت ت ؾؾ ألأىألتىطتؾؾاألتأل  ي ؾؾشمأل

ز   ألطرت ؾؾزألطرص يؾؾ .ألى ؾؾسطألىطضؾؾهألتصؾؾسقأليؾؾ ظألحؾؾ أل  رؾؾ ألطر ؾؾزطتألأىألطر ىضؾؾىع األىرسؾؾلألرؾؾ
طرالز ؾؾؾزةمألي صؾؾؾ ألزسطألسؾؾؾ لألطر   ؾؾؾىىألطر قؾؾؾزكألتأل  سؾؾؾلألززشطالؾؾؾسأل ت صؾؾؾشةألضؾؾؾ لألز ؾؾؾزىألطرغؾؾؾشأل
طرت شصةألطر ىالىزةأل ًتق  مألى سطألطر  ش ؾؿأل صؾ شألزرؾطأل ي ؾشألطرغؾشألعتؾشألطرؾص لألى ؾىأل ؾ أل ي لؾؿأل

ألغشألتهي  ألت ت  ألعتشألطرص ل.  أل  ش ؿألً  للألزىألش ضألىطرسىألىصؿألطر

 :Visual Framingمفيوم لألطا لدمصواة  –ثين ًي 

 ق شيؾؾؾؾ ألألى ؾؾؾؾلألتؾؾؾؾك؛أل   ؾؾؾؾزأليقغؾؾؾؾ ألطريغؾؾؾؾهـألرل يؾؾؾؾ ىقألطريػؾؾؾؾشىألراغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةمأل ؾؾؾؾط
طر  ش ل األطرً  زةألراغؾشألتصؾسقألعؾ كمألحؾإسطأليػشيؾ ألزرؾطألطرغؾشألطر صؾىشةألسىي ؾ ألصؾسقأليؾ ظأل

س ؾؾؾ أل ؾؾؾىأل ىضؾؾؾهألحؾؾؾطألطرغؾؾؾشذألأل– ؾؾؾلألأصؾؾؾس قألطرغؾؾؾشألطريتش ؾؾؾ مألحؾؾؾإلأل شطال ؾؾؾ ألت ؾؾؾىتألطرغؾؾؾشأل
أل.ألألة ةيعرني فى بنيء مرخل تلل ل لألطا لدمصواةأل–طرً تـأل
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 صؾؾؾؾ زألسؾؾؾؾقأل ؾؾؾؾلألنسىر ؾؾؾؾ لألىت شطال ؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾشطتألطر ل ؾؾؾؾطألت ؾؾؾؾػألطرت  تؾؾؾؾ لألو رتؾؾؾؾ  أل ؾؾؾؾ أل ً
Coleman(ٗ٘)مألى شط ل يؾؾؾزصطألTrivundza(ٗٙ)تؾؾؾهلألأل-حؾؾؾطألزشطًؾؾؾ  كأل ؾؾؾىقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألأل

مأل  سؾؾلأل غت قؾسألأ ضؾ  ألعلؾطألطرصؾؾىشةمألى   صؾ   أل ؾ أل  ش ؾؾؿألEntman ل ؾىكألطرغؾشألري  ؾ لأل
 صؾؾ شألزرؾؾطألطي  ؾؾ شألت ؾؾعألأل"Visual Framingتتتأط ا لدصتتواة مألحؾؾؾألنEntmanزي  ؾؾ لأل

الىطي ألطرىطق ألطر زشس مألىال ل  ألأستشألتشىصط ألرلال  ؾىشمألحؾ ألًؾ  ـألطر ىطصؾقأل ؾلأليؾهقألأي ؾ غأل
طرتيؾؾ دألىطر لًؾؾ شألطر  ؾؾززةألأىأل قؾؾز كألطريصؾؾهألأىألطر لؾؾىقألطر ي ًؾؾت ألر صؾؾسل أل ؾؾ مألىسرؾؾفألتىطًؾؾغ أل

أل.أل(ٚٗ)Visual Stimuliطر ت شطاألطر صىشةأل

ت ع ت ش ؾؾؾ ألع ل ؾؾؾ ألطت صؾؾؾ قألأللدمصتتتواةلألطتتتا ىس ؾؾؾ ألسسشيؾؾؾ أل ؾؾؾلألقتؾؾؾق؛أل  سؾؾؾلألىصؾؾؾؿأل
طر ش ؾؾطألطر ؾؾطأل شسؾؾصألعلؾؾطألعلؾؾطألأي ؾؾ غأل لًؾؾ شأل  ؾؾززةمأل  ؾؾ أل ال ل ؾؾ ألتؾؾ شصةألىطر ؾؾطأل ؾؾزعكألت ؾؾعأل

أل.(ٛٗ)طرصل امألىطر ق    امألأىألطرقشطشطاألرىصؿألقض  ألأىأل ىضىؼأل  

(نألطرغؾؾؾؾؾشألت ع ت ش ؾؾؾؾؾ ألنأي  غؾؾؾؾؾ  أل ًؾؾؾؾؾ  شةألٜٓٛٔ)ألGitlinى ؾؾؾؾؾ ألسرؾؾؾؾؾفأل  ؾؾؾؾؾشؿألال  لؾؾؾؾؾ لأل
PatternsألPersistentطرزشطفألىطر لًؾؾؾؾؾ شألىطر ؾؾؾؾؾشعألىطتي  ؾؾؾؾؾ شألىطتي قؾؾؾؾؾ دألىطر هس ؾؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾؾلألأل

ىتصؾؾؾسقألأل–ألSymbol Handlersىطر ؾؾؾسؿمألىطر ؾؾؾ أل ؾؾؾلأليهر ؾؾؾ أل قؾؾؾىكألصؾؾؾ ي ىألطرش ؾؾؾىصأل
مألى ؾسطأل  يؾطألألألال  لؾ لأل(ٜٗ)ت يػ كألطريغ  ألطرعه ؾ مألًؾىطدألطر ش ؾ ألأىألطرللػؾ نأل-شى  ي 
Gitlinتشألطرغشألطر صىشةألعلؾطألقؾزكألطر ًؾ ىطةأل ؾ ألطرغؾشألطريصؾ  ألىطرللػ ؾ مألىألألطرغؾشألأل   

 . طر صىشةأل  ىقؿألعلطألأغشألطريظألىرسلأل ي لؿألعي  أل      أل

طرغؾشألطر صؾىشةألتهي ؾ ألنعي صؾشألطرصؾىشةألأل Silcock"(ٕٛٓٓت ي  أل  شؿألنًؾ لسىفأل)
طتح     ؾ أل ؾلألطرتؾتمألح ألطريصشطاألطريت ش  مألت  ألح ألسرفألطرلقغ األطر ً يز  ألحؾ ألعيؾ ى لأل

ى ال ىعؾؾ ألطريتؾؾ شأل ؾؾىقألطر ؾؾزطتألطرش  ًؾؾ ألطر ؾؾ أل شسؾؾصألعل  ؾؾ ألطرصؾؾىشألطرصؾؾ  شةألرؾؾؾألنال ًؾؾ س أل
ى  ت قألصزطكنأل ؾلألح ؾشةألطريؾصىمألىزعؾكألطر ي صؾشألطرالشطح س ؾ ألطر ؾ أل  ؾزتألسيلل ؾ األأل(ٓ٘)ر يط

نمألىطر ؾطأل  ؾزألالؾصدط أل ؾلأل ال ىعؾ ألطريتؾ شألأىألطر  لى ؾ األعلؾطأل"Anchorsر قز طألطريصشطاأل
صؾؾؾؾؾ ألىعي صؾؾؾؾؾشألطر ه ؾؾؾؾؾ ألطر ال ش ؾؾؾؾؾ مألىألأل ؾؾؾؾؾهغ شألطرصؾؾؾؾؾىشةألرايتؾؾؾؾؾ شألطر للص ىي ؾؾؾؾؾ أل يلؾؾؾؾؾـألطرص 
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أ ز ىرىال  ألطر   ىىمألىسرفأل لأليهقألطرالشطدطاألطرشى  ي ؾ ألىقىطعؾزألىأعؾشطؿألىغقؾىضألطر  ؾقأل
ألألأل.(ٔ٘)طرص ل 

ى سسطأل  سلألىصؿألطرغشألطر صىشةألتإع ت ش  ألع ل ؾ ألطر صؾ قألطر ش ؾطألطرؾسىأل ًؾ هأل
  ؾؾؾززةمأل  ؾؾؾؾ أل ال ل ؾؾؾ ألتؾؾؾ شصةألىطر ؾؾؾطأل ؾؾؾزعكألت ؾؾؾعألطرصؾؾؾؾل امألتؾؾؾ ر شس صألعلؾؾؾطألأي ؾؾؾ غأل لًؾؾؾ شأل

مألى لألتك؛أل   ؾقألطرغؾشألطر صؾىشةأل(ٕ٘)ىطر ق    امألأىألطرقشطشطاألرىصؿألقض  ألأىأل ىضىؼأل  
نأل  ؾؾتألCognitive Structuresأ ضؾؾ  أل ؾؾلأليؾؾهقأل ل  ؾؾقألطر   سؾؾقألأىألنطرتي ؾؾ ألطر  شح ؾؾ أل

 غألطر ه ؾؾؾؾؾكألأىألعلؾؾؾؾؾطأل يصؾؾؾؾؾأل-س  لؾؾؾؾؾصطاألأىأل ت ؾؾؾؾؾشطاألتصؾؾؾؾؾش  أل-   ؾؾؾؾؾقألطر  لى ؾؾؾؾؾ األطر ش  ؾؾؾؾؾ أل
ألطر ي ً أل لألطر يغغ األطر  شح  ألح ألأس  لألطر  لق ل.

  تأل   لفألطرصىشألز س ي األقى  ألرلق  كألتؾزىشألطرغؾشألطريت ش ؾ مألى ىال ؾسألع ل ؾ األأل
طي  ؾؾ شألطر  لى ؾؾ امألىطر لًؾؾ شألىطتًؾؾ شال ؼمألى سؾؾسطأل تؾؾزىألقؾؾىةألطرصؾؾىشةألتهي ؾؾ ألتأل    ؾؾزألست ؾؾشط أل

رؾؾؾطألأألأل ؾؾؾزىألر ؾؾؾسطألطر   ؾؾؾىىألصؾؾؾزىأل ؾؾؾ ألعلؾؾؾطألطر   ؾؾؾىىألطرصؾؾؾش هأل)ر ؾؾؾزتأل  ؾؾؾ ل(مألىرسؾؾؾلألز
(ألطر ىالؾؾؾىزألت رل ؾؾؾقمأل ؾؾؾ ألطت ال  ؾؾؾ األطر ىالؾؾؾىزةأل ؾؾؾلألقتؾؾؾقألأىألSchemataطر يغؾؾؾغأل)طريًؾؾؾـأل

طوشطدألتصهلألقض  أل   ي مألىعلؾطأل ؾسطألطري ؾىمألحإي ؾ أل  سؾلألألأل   ؾقألس  لؾصطاألقى ؾ ألرليقؾ طأل
 .(ٖ٘)طر  ك

ألطريؾؾؾ ظأل-نأل"Associative logicى ؾؾ ألطريؾؾؾسألحؾؾؾ ألطتع تؾؾؾ شألطر يغؾؾؾـألطر شطتغؾؾ أل
 الؾ ألألألي ىقؾ ألألألزغؾ شألطر لًؾ شألطرتصؾشألألطر  يمصؾغأل   لؾفألطرقؾزشةألعلؾطألألت ر ىطصؾقألطرتصؾشألم

مى شالؾؾ ألسرؾؾفأل(ٗ٘) "Lasting Effect"طرزشطفأل ؾؾ ألطرتؾؾشىصألىتًؾؾ   أل ؾؾ ألطر ؾؾهت شألطر ًؾؾ  ش
ألر ش لأل   و

طر   لؾـألأل-Associative طر تزأألطري ظألت ت ص قألطرتصشألألى ىألطر مشمطت ِغّ  ألأل-أىت أل
 ى ؾؾىألعلؾؾطألطريقؾؾ عأل ؾؾلألطرغت  ؾؾ ألطرقي ع ؾؾ ألىطر يغؾؾـألطريغؾؾ أل– شألطرس ي ؾؾ ألت ؾؾشطتغألطرحسؾؾ

"Linear Rationality" ره صؾ قألطريصؾ ألن"Textual Communicationمألرؾسرفأل(٘٘)أل
 يػشألزرؾطألطرصؾىشألحؾ ألع ل ؾ ألطرزشطفألصؾتسألطر لق   ؾ ألىألطرصؾ  ل مألىطر ؾ ألو رتؾ  أل ؾ أل ًؾ  شأل ؾ أل

طور ؾؾ ألطرزشطس ؾؾ مألىأسؾؾزألأتشط ؾؾ كألى  ًؾؾ شصألطر ؾؾزألطرزيؾؾطأل ؾؾلألطرًؾؾ غشةألطر  شح ؾؾ ؛ألتًؾؾت أل ؾؾسهأل
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Messaris & Abraham(ألحطألزشطًؾ    أل ؾىقألزىشألطرصؾىشألحؾطأل ؾهغ شألطرصؾىشألٕٔٓٓ)أل
ألألطرغؾشألطر صؾىشةأل يقؾقألطر  ؾ يطألطر ؾطأل ؾلألصؾهي  أل  سؾلألألألأل-طريت ش  ألرلىطقؾ ألطتال  ؾ عط

أل.(ٙ٘) لقطأل ق ى  ألأستشأل لألطرال  ىشألزسطأل كأليقل  ألأىأل قز    أل لأليهقألطرسل  ا

حؾؾؾؾطألس  تؾؾؾؾسأل ؾؾؾؾىقألطت صؾؾؾؾ قألأل(ٚ٘)نLester(ألٕ٘ٓٓت ي ؾؾؾؾ وأل كسؾؾؾؾزألسؾؾؾؾقأل ؾؾؾؾلألنر ًؾؾؾؾ شأل)
حؾؾؾطألزشطًؾؾؾ    أل ؾؾؾىقألأل(ٛ٘)نWedel & Pieters(ألٕٚٓٓطر ش ؾؾؾ مألىنى  ؾؾؾزقألىت  ؾؾؾشضأل)

 ؾ كألتصؾسقألًؾش  ألرلي  ؾ مأل  ؾتألأل-حؾطألطرؾس لألأل–علطألألأل   رالؾ ألطرصؾىشألأل-طر ًى ـألطر ش  
الؾؾصدألتًؾؾ غأل ؾلألطرىقؾؾاألطرؾؾهصكألريقؾؾقألأل  سؾلأليقؾؾقأل ل   ؾؾ األأىألزصؾ شطاألطر  لى ؾؾ األطر ش  ؾؾ ألحؾط

ًش ر أليص  مألىسرفألرلألطرصؾىشأل   تؾشألأًؾ قألحؾطألطرزشطفألىطر ؾسسشألىطرل ؾكمألعلؾطألطرؾشوكأل ؾلأل
ؾؾؾؾ  قألطرس  يؾؾؾؾؾ أل"Deeper Intentions"ألألت ؾؾؾؾعألطريىط ؾؾؾؾ ألطرع ؾؾؾؾـأل  Hiddenمألىطرًش

Messagesنألحطألطرصىشةألقزأل تقطألأىأل ػقألو شأل سصىح ألأىألو شألىطضؾ  ألألنUnrevealedأل
ألن.

زرؾطألألأل يؾ فألأل(ٜ٘)Messaris and Abrahamألٕٔٓٓن  ًؾ شصألىأتشط ؾ كألألى صؾ ش
تؾؾهتألًؾؾ  األأىأليصؾؾ  ظأل  ًؾؾكألت ؾؾ ألطرصؾؾىشةمألىطر ؾؾطأل  سؾؾلأل ؾؾلألصؾؾهي  ألألأل صؾؾسقأل  ؾؾز  األ
ىحشصؾؾؾ  ألرقؾؾؾزش   ألعلؾؾؾطأل ؾؾؾهغ شألطر ؾؾؾزطتألىطرقضؾؾؾ   ألطريت ش ؾؾؾ مألى ؾؾؾطمألي صؾؾؾ  ألطر غؾؾؾؾ تـألأىأل

زألال لؾ ألأىألصؾ  و ألىطضؾ  ألحؾ ألطر   تقألرلصىشةمألى هص ش  ألأىأل كصشطاألطرصؾىشةمألىعؾزكألىالؾىأل
ألطرصىشة.

 The Analogical Quality ofأوال: خيصت ا لدتطتيبق أو لدتميثتل دلصتوا "  
Images  "ص شألزرطألألألطرشىطتغألتؾ لألطرصؾىشةألى   ي  ؾ أل قؾىكألعلؾطألطر غؾ تـألأىألطر   تؾقألأىأل 

طر صؾؾؾ تسمألىألأل   ؾؾؾ ألطرال  ؾؾؾىشألرزشطفألطر ؾؾؾزطؿألأىألطرصؾؾؾ  دألحؾؾؾ ألطرصؾؾؾىشألت  غلؾؾؾ أل  شحؾؾؾ أل
شصؾ زطاأل  ت ل ؾ أل   يؾ مألىرلألطرصؾىشةأل  صؾ تسأل ؾ ألطرىطقؾ ألمألحإي ؾ ألت   ؾ دأل ً تق ألأىألقىطعزألىط 

زرؾؾطألقىطعؾؾزألريى ؾؾ ألأىألقىطعؾؾزألرهًؾؾ يزطكأل الؾؾ أل  ل  ؾؾ ألرل   ؾؾ ألأىألززشطس ؾؾ مألى ؾؾ ألسرؾؾفمألحإي  ؾؾ أل
ش ت غؾؾؾؾؾ  ألتؾؾؾؾؾ رىطق أل ؾؾؾؾؾلألأل-أألأل  ًؾؾؾؾؾ شصألىأتشط ؾؾؾؾؾ كأل-  ؾؾؾؾؾسشطل  ؾؾؾؾؾلألألألطرصؾؾؾؾؾىشألأستؾؾؾؾؾشألغت   ؾؾؾؾؾ ألىط 
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  سؾؾلألألألأل-أألألطرصؾؾىشةأل-  سؾلألألأل ال ؾؾقألطر صؾؾ  زأل يلؾؾقأل ق قؾ ألأي ؾؾ طرسل ؾ امألري ؾؾ أل ؾؾلألطر
أل سىلألصط ل ألأىألس ست .

طًؾؾ   شأل" "The Indexicality Imagesثين تتًي: رالدتتا أو متشتتالت لدصتتواة  
نأل ؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾلأل"Indexicalityنأل صؾؾؾؾؾؾؾؾؾغلهألطرزترؾؾؾؾؾؾؾؾؾ ألأىألطر كصؾؾؾؾؾؾؾؾؾشطاألٕٔٓٓن  ًؾؾؾؾؾؾؾؾؾ شصألىأتشط ؾؾؾؾؾؾؾؾؾ كأل

عؾؾؾلألطرصؾؾؾىشألطريؾؾؾشىمألىحؾؾؾطألأل(مألطرؾؾؾسىألطًؾؾؾ يز سألر    ؾؾؾصألطرصؾؾؾىشةٛٙٛٔ)أل Peirceت ؾؾؾشض
ح ألطرصىشألطرلى ىوشطح  أل طأل  أل ًؾ  سألت ؾشضألأل Life qualities"طر ق ق ألألألنيىع  األطر   ة

"Peirce"ت ر كصؾؾشطاألأىألطرزترؾؾ ألألIndexes"نألرلألزترؾؾ ألأىأل كصؾؾشطاألطرصؾؾىشألطرلى ىوشطح ؾؾ أل
 ؾؾؾه طألضؾؾؾ لألطر  يؾؾؾطألطرسؾؾؾ  لمألرسىي ؾؾؾ ألأقؾؾؾش ألزرؾؾؾطألطر ق قؾؾؾ أل ؾؾؾلألأصؾؾؾس قألطت صؾؾؾ قألطريؾؾؾشىمأل
ىت ر ؾؾ ر ألح ي ؾؾ أل صؾؾتهألزرؾؾ ه ألعلؾؾطألصؾؾهأل ؾؾ مألىتًؾؾت أل ؾؾسهألطر كصؾؾشطامألحؾؾإلأل  ػؾؾكألطر صؾؾ  ز لأل

أل  ركألطر ق قط.رلصىشألت صسسىلألح   مألح  أل شىيسألح ألطرصىشةأل ىأل  أل صزقىلألىالىزهألح ألطر

ؾؾؾؾ األأىأل ى ؾؾؾؾ ألسرؾؾؾؾفألح يؾؾؾؾ فألطر ز ؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرزرؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾ أل ىضؾؾؾؾهمألس ؾؾؾؾؿأل  سؾؾؾؾلألر   ًش
   رال األطرصىشةألألأل ضلقألطر ص  زأل لأليهقألطريشطدألأىألطر هعؾ ألطرستؾشألصؾ ىع  مألىرسؾلأل
   رال األطرصىشةأل سىلألأتًغألتست شألح أل ؾهغ شألطرصؾىشةمأل تؾقألطرع ؾ قألطرً ًؾ  ألس تي قؾ دأل

صؾؾىشىلأل ي ؾؾ شىلأل يػؾؾشط ألزىلألو ؾؾشهمألىطرصؾؾ ل ىلأل ي ؾؾ شىلألصؾؾىشةألىطتي  ؾؾ شألىطر ؾؾسؿمألح ر 
ألزىلألطر ز زأل لألطرصىشألطريشى.

ت  يؾؾطألألألثيدثتتًي: عتترم وجتتور جملتتا أو (تاك بتتيت  لفتالضتت ا ولضتتلا فتت  لدصتتواة  
طرصىشةألقزألتأل سىلألىطض  ألىزق ق أل تقألطريظألح ألأي  أل سىلألق زشةألعلطألصؾشذألطتح شطضؾ األ

هت ش  مألى سهألطرً  أل ت شأل  ز   ألح أل  ز زألطرغشألري ؾ أل قلؾقأل ؾلألطر أل– تقألطر هق األطرًتت  أل
نمألى ؾزشفألطر صؾىشىلألWithout textط    ر  ألززشطفألطرصىشألطر  أل قؾؿألى ؾز  ألنزىلأليؾظأل

ىطرص ل ىلألال ز طألأي كأل قى ىلألت سى لألصىشةأل ش   أل  ززةأل لأليهقألطتي  ؾ شطاألطر  ش ش ؾ أل
 ؾؾؾزشسىلألطرصؾؾؾىشألت ًؾؾؾ عزةأل ؾؾؾلألطرًؾؾؾ  ق األطر ؾؾؾ أل قؾؾؾز ىي  مألىطر ؾؾؾطأل ال ؾؾؾقأل  ػؾؾؾكألطر صؾؾؾ  ز لأل

ألىطر ل    األطريشى.أل



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

070 
 
 

ى ؾؾلألتؾؾك؛ألح رًؾؾ  األطري صؾؾ ألت رصؾؾىشةأل ؾؾىأل ؾؾ أل ال ل ؾؾ ألأزطةألح  رؾؾ ألر ؾؾهغ شألىصؾؾ  و أل
ؾؾ  قألطر ز ىرىال ؾؾ أل مألى ؾؾ ألسرؾؾفمألح  ؾؾ أل   لؾؾـألتًؾؾ ىر أل(ٓٙ)نIdeological Messagesطرًش

طرقؾؾ  كألعلؾؾطألطرؾؾيظألألنأل ؾؾلألطت صؾؾ قألEffectiveطرل ؾؾكألىطرىضؾؾىذأل  ؾؾزألطرصؾؾىشةألأستؾؾشألنح  ر ؾؾ أل
مألت رضؾؾ ح ألزرؾؾطألسرؾؾفمأل   لؾؾفألطرصؾؾىشألط     ؾؾ  ألى يصؾؾ غ  ألأستؾؾشأل ؾؾلألطرؾؾيظمألى شالؾؾ أل(ٔٙ)حقؾؾغ

أل.(ٕٙ)سرفألزرطألقىةأل هت شألطرصىشة

رسرفألت يتيطألطر قل قألأىألطرً   ي ألت هغ شألطرصؾىشةمألر ؾ ألر ؾ أل ؾلأل   ؾصطاألحؾطألطر ؾهت شأل
ص زأل لألطر    كألتصؾسقألأستؾشألعلطألطرشأىألطر  كألىطرزشطفمأل  تأل لقطألطر  لى  األطر صىشةألطر 

مأل(ٖٙ) ؾؾؾلألطرؾؾؾيظمأل  ؾؾؾتألرؾؾؾز   ألطرقؾؾؾزشةألعلؾؾؾطألطر ؾؾؾسسشألتًؾؾؾ ىر ألىرؾؾؾز   ألطر ص ؾؾؾزأل ؾؾؾلألطر صؾؾؾزطق  
حؾؾؾؾؾؾ رغشأل سؾؾؾؾؾؾىلألأستؾؾؾؾؾؾشألح عل ؾؾؾؾؾؾ ألعيؾؾؾؾؾؾز  ألت ؾؾؾؾؾؾزشفألطرقؾؾؾؾؾؾشطدألسرؾؾؾؾؾؾفمألى ؾؾؾؾؾؾسطأل ؾؾؾؾؾؾ أل ال ؾؾؾؾؾؾقألطرغؾؾؾؾؾؾشأل

مأل "Textual Framing"أستؾشألأ   ؾ أل ؾلألطرغؾشألطريصؾ  أل "Visual Framing"طر صؾىشة
 ؾ أل ؾزشفألألألطرصؾ ل ىلأل قى ؾىلألتإي  ؾ شألطرسل ؾ األعيؾزأل قؾز كألطرقصؾظألألرلألطرال  ىشألع زة

أل.(ٗٙ)ألحطألززشطفألألألطرصىشأل  سلأل هغ ش  ألأ ض  ألأل-أىألطرال  ىشأل–طريت ش  ألىرسلأل لصقأل

نألRodriguez & Dimitrova(ألٕٔٔٓى ؾىأل ؾ أل  لؾـأل ؾ ألنشىزش ال ؾصألىز    شىحؾ أل)
  ؾؾؾتألأصؾؾؾؾ شطألزرؾؾؾطألألألززشطفأل  لى ؾؾؾؾ األطرصؾؾؾىشةأل ؾؾؾؾكزىألزرؾؾؾطأل تت   ؾؾؾؾ ألت رؾؾؾسطسشةألتصؾؾؾؾسقألأًؾؾؾؾشؼمأل

نألEffectiveت رضؾؾ ح ألزرؾؾطألألألطرصؾؾىشةأل   تؾؾشألأالؾؾزشألت رتقؾؾ ألى ق ق ؾؾ مألىت ر ؾؾ ر ألح ؾؾ ألنح  رؾؾ أل
أل.(٘ٙ)ى زيقألح ألطرػشىؿألطر  أل ً هألحقغألت ص شس أل ييلض أل لألزرزشطف

طر ش ؾؾ أل)طر شطتغ ؾؾ (مأل الؾؾ ألألأل سؾؾىلألى ؾؾلأليؾؾهقألز ؾؾ ألطر يغؾؾـألطريؾؾ ظألت ر ىطصؾؾقأل
؛أل  ؾتأل(ٙٙ) ي فألزص شطاأل ش   ألرؾز   ألز س يؾ األست ؾشةألعلؾطألز ؾزطتأل ؾهت شطاألطرغؾشألطر صؾىشة

زغؾؾؾ شألأل-تصؾؾؾسقألًؾؾؾش  ألأل- كسؾؾؾزألطر ز ؾؾؾزأل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األألأل يغؾؾؾـألطر شطتغ ؾؾؾ ألرلصؾؾؾىشأل يلؾؾؾـألأل
تؾك؛ألطرصىشةألطرؾسىأل سؾىلألتؾ شصألتصؾسقأليؾ ظمألىيؾ زشط أل ؾ أل صؾسفألح ؾسأل ؾلألقتؾقألطر  لقؾ لمألى ؾلأل

طر ؾؾؾؾؾهت شألتصؾؾؾؾؾسقألح ؾؾؾؾؾ قألر لًؾؾؾؾؾ ش كألطر  لى ؾؾؾؾؾ األطريصؾؾؾؾؾ  أل ؾؾؾؾؾلأليؾؾؾؾؾهقأل ل  ؾؾؾؾؾقألت ؾؾؾؾؾعألطري ؾؾؾؾؾ غأل
أل.(ٚٙ)طر  شح  
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ىيػشطألر    ألطرغشألطر صىشةألى هت ش ؾ ألعلؾطأل   رالؾ ألى لًؾ شألطر  لى ؾ األحؾ أل الؾ قأل
حؾؾطألزشطًؾؾ سألطر ؾؾطأل  ؾؾزؿألزرؾؾطأل Coleman" (ٕٔٓٓت ؾؾىتألطرصؾؾىشةمألزح ؾؾشعألسىر ؾؾ لأل)

تؾؾهلألطرغؾؾشألأل-غؾؾشألطريصؾؾ  ألطرللػ ؾؾ ألرؾؾسأل ؾؾهت شألأقؾؾىىأل  شحؾؾ ألأألأل ؾؾلألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألأىألطر
أل.(ٛٙ)طر صىشةألقزأل سىلألتيلضألقىةألطرغشألطريص  ألطرللػ  

مألألأل Mueller"(ٕٚٓٓنألىن  للؾشأل) Mitchell(ٕ٘ٓٓت ي  أل شىألسؾقأل ؾلألن   صؾقأل)
ؾؾؾ ر ألطرعه  ؾؾؾ أل تأل يتيؾؾؾطألألأل يػؾؾؾشألزر  ؾؾؾ ألألMedia messageطرصؾؾؾىشةألىطرؾؾؾيظألحؾؾؾطألطرًش

ؾؾؾ  غألز صؾؾؾ ر  أل  س  لؾؾؾ مألىطر ؾؾؾطأل ؾؾؾ كألت ع ت ش ؾؾؾ ألعي صؾؾؾشأل  ي حًؾؾؾ ي ؾؾؾ أل يتيؾؾؾطألطع ت ش ؾؾؾ ألًى  مألىط 
ؾؾؾ  قألطر صؾؾؾىشةألىطرللػ ؾؾؾ أل ؾؾؾ  قألطرعه  ؾؾؾ وألنألطرًش الؾؾؾشطدطاأل  ػؾؾؾكألطرًش ززشطس ؾؾؾ ألحؾؾؾطأل ش  تؾؾؾ األىط 
ؾؾ  قألطرعؾؾهكمألىطرال  ؾؾىشأل قؾؾىكألت   رال  ؾؾ ألحؾؾطألىقؾؾاألىط ؾؾزمألح صؾؾ  زةألقيؾؾ ةأل  ػ ؾؾشأل  ؾؾ  ألحؾؾطألًى

أل.(ٜٙ)طرل كألرألأل زتألزعه  نألىط زةألره ص قألح ألعصر أل  سلألألأل كزألألزرطأليقظ

 & Coleman (ٕٙٓٓى ؾؾىأل ؾؾ أل  لؾؾـأل ؾؾ أل ؾؾ ألأصؾؾ شألزر ؾؾسألنسىر ؾؾ لمألىتؾؾ ي أل)
Banning طر ش  ؾ ألىطرللػ ؾ ألطر يغىقؾ ألىطرللػ ؾ ألأل-نألتهلألال  ؾ ألقيؾىطاألطت صؾ قأل   ؾقأل  ؾ  أل

ؾ  غألطر   ؾؾززةأل)طرؾيظأل-طر س ىتؾ  أل-ىطرصؾؾىاأل-ى ًؾؾ  كألحؾ أل ؾؾهت شطاألطرغؾشمألىألألزشطًؾؾ ألطرًى
أل.(ٓٚ) ال ل  مأل ض لألطرل كألطرس  قألرل هغ شىطرصىشة(ألح أل

ح ؾؾسهألطرزرؾؾ أل كسؾؾزألتىضؾؾىذألألألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةأل   ؾؾزألأً ًؾؾ   ألرل ل ؾؾىكألطرىطًؾؾ ألراغؾؾشمأل
ت رض ح ألزرطألسرفمأل  زأل سطألزرؾ ه ألقى ؾ  ألعلؾطألألألو رت ؾ أل ؾزطيقألطرغؾشألطريصؾ  ألىطرللػ ؾ ألتأل

 لًؾؾ ش  مألى ؾؾلألتؾؾك؛أل  سؾؾلأل  سؾؾلألألأل ًؾؾ ت زأل    ؾؾ  ألطر ي صؾؾشألطر صؾؾىشةألزىلألألأل لقؾؾزألطرقؾؾزشةألطر
نألىحشصؾؾؾ ألرت ؾؾؾ تألOpen Doorألأل يػؾؾشألزرؾؾؾطألطرىضؾؾؾ ألطر ؾؾ ر ألعلؾؾؾطألأيؾؾؾسألنتؾؾ  أل ل ؾؾؾىذأل

ألطرغشألطر صىشةألىطرشكىألىطري    ألطر  أل  سلألألأل تشألألت ر هس زألطريغ  ألطر  كألراغش.أل

 لإلجالءلت لدمنيج ا دلرالةا:

طر  ل ل  ألطر  أل ًؾ  زؿأل شطال ؾ ألأللدرالةيت لدوصف ا  ي   أل سهألطرزشطً ألزرطأليىع  
ؾ  لألطرسؾ ز     لألطريشت ؾ ألىطر شت ؾ مألحؾطأل طر شطتألطر ل طألرزشطً األطرغؾشألطر صؾىشةألحؾطألطر زًش
ضؾىدألطر  ؾ   شألطر ل  ؾؾ ألىطر ي ال ؾ ألطرق   ؾؾ ألعلؾطألطر ىضؾؾىع  ألىطرزقؾ ألىطتي ػؾؾ كألتي ؾ ألطرىقؾؾىؿأل
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ل ؾؾؾؾؾؾ ألى لًؾؾؾؾؾؾ ش  ألعلؾؾؾؾؾؾطأل ق قؾؾؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾؾؾسهألطرػؾؾؾؾؾؾ  شةمألىزشطًؾؾؾؾؾؾ ألطر قؾؾؾؾؾؾ  ـألطر   لقؾؾؾؾؾؾ ألتغت    ؾؾؾؾؾؾ ألى  ل 
ىطًؾؾ يهظألي ؾؾ   ألىزتتاأل ي ؾؾ أل ؾؾكزألألزرؾؾطأل قؾؾى كأل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ األيػش ؾؾ  ألى ي ال ؾؾ  مألى قؾؾز كأل
شكألأليقز  ألتصؾهلأل ؾىطغلألطرقؾىةألىطرضؾ ؿألحؾطأل غت ق   ؾ ألطر ي  حؾ أليؾهقألطرل ؾشةألطرص ي ؾ أل  ؾقأل

  ؾؾؾتأل  ؾؾؾ كألطرزشطًؾؾؾ ألطر  ر ؾؾؾ ألبمتتتنيج لدمةتتتي بيد  نتتتا، طرزشطًؾؾؾ مألى ًؾؾؾ   لألطرزشطًؾؾؾ ألطر  ر ؾؾؾ أل
ألطر شطتألطر ل طألرت ىتألطرغشألطر صىشةألحطألطرزشطً األطريشت  ألىطر شت  .ألألت ًه

أةلوب لدتلل ل لدك فى من لدمةتوى لدثتينى ى ً يزألطرزشطً ألطر قى    ألطر  ر  ألزرؾطأل
Meta-Analysis؛أل  ؾؾتأل  ؾؾزأل ؾؾسطألطرؾؾي غأل ؾؾلألطر  ل ؾؾقأل ؾؾىألطر تؾؾقألحؾؾطأل شطال ؾؾ ألطر ؾؾشطتأل

طر  ل ؾقألعلؾطأل ؾزىألص يؾطأل   ؾزأليًؾؾت   مألطر ل ؾطألرليػش ؾ األطر ل  ؾ مألىتي صؾ ألعيؾز  أل يصؾ أل
ألس  أل ً هألرلت  ت لألت قز كألشك  أل  س  ل ألر غى شألطريػش  ألحطألطر ً قتق.

 ع نا لدرالةا:

ر  ق ـأل زؿأل سهألطرزشطًؾ أل ؾكأل ال  ؾ ألطر ؾشطتألطر ل ؾطألرت ؾىتألطرغؾشألطر صؾىشةأل ؾلأل
ؾؾ ألحؾؾطألطرزشطًؾؾ األطر ؾؾطأل  يؾؾ ىقأل ؾؾزي قألأالؾؾقأل شطال ؾؾ أل ي ال   ؾؾ مألريؾؾسألعلؾؾطألطرؾؾشوكأل ؾؾلألطر ًى

  ل قألطرغشألطر صىشةألزتألأيسألركأل س  قألت ؾزمألى ؾلألتؾك؛ألحقؾزألقششيؾ أل ضؾ  لألال  ؾ ألطرزشطًؾ األ
طر  أل ص شألزرطألطرغشألطر صىشةألس ل ىكأليػشألألتصسقألأً ًؾ مألتيؾعألطريػؾشألعؾلألطر ي ال ؾ أل
طر ؾؾؾطأل ؾؾؾكأل ىػ ل ؾؾؾ ألأىألطر ىضؾؾؾىع األطرت ت ؾؾؾ ألطر ؾؾؾطأل ؾؾؾكألطت   ؾؾؾ كألت ؾؾؾ مألرؾؾؾسرفأل شسؾؾؾصألط     يؾؾؾ أل

أل ر  ألعلطأل ي ال  ألت ىتألطرغشألطر صىشة.طرت ت ألألحطألطرزشطً ألطر 

ىرال  ألطر  زةألطرت ت  ألتً  شطعأل ي ال  ألطر ؾشطتألطر ل ؾطألرت ؾىتألطرغؾشألطر صؾىشةأل
حطألطرزشطً األطريشت  ألق ي ألت رت ؾتألحؾطأل ىقؾ ألقىطعؾزألطرت  يؾ األطر  ر  ؾ ألرلؾزىش  األطر ل  ؾ ألحؾطأل

 ؾؾ أل ؾؾلأليؾؾهقألطر ىطصؾؾقألألResearch Gate" الؾؾ قألت ؾؾىتألطر صؾؾ قألىطرعؾؾهكمألى ىقؾؾ أل
ت عألطرت  ت لألطر    ؾ لألتؾ رغشألطر صؾىشةأل تؾقألصؾ  شةألح  ؾطألىس شىر يؾ ألتشطي يؾشألمألىطرت  ؾتأل

ًؾؾؾىطدألس يؾؾؾاألت ؾؾؾؾىتأل يصؾؾؾىشةألحؾؾؾؾطألزىش ؾؾؾ األعل  ؾؾؾؾ ألأىألأل–ألGoogle Scholarطر ل ؾؾؾطألأل
ؾؾؾؾ  قأل  الًؾؾؾؾ  شألىزس ؾؾؾؾىشطة ىسرؾؾؾؾفألتسل ؾؾؾؾ األ ل    ؾؾؾؾ أل تؾؾؾؾقألوألنطرغؾؾؾؾشألأل- ؾؾؾؾك  شطاألأىأل  ؾؾؾؾطألًش

ن ؾهغ شألطر صؾى شألأل-Visual Frame" ن ؾهغ شألطرصؾىشةألأل–ألVisual Framing"طر صؾىشةأل

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html
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ىرال ؾ ألطر ؾ زةألطرت ت ؾ ألحؾطألطرزشطًؾ األطر شت ؾ مألأل-ألPhotographic Framing"طرى ؾىوشطح أل
ق يؾؾؾ ألت رت ؾؾؾتألحؾؾؾطأل ىطقؾؾؾ ألطرال   ؾؾؾ األطر شت ؾؾؾ ألىطر صؾؾؾش  ألىطرؾؾؾزىش  األطر صؾؾؾش  مألحضؾؾؾهألعؾؾؾلأل

ألًش  قألطر  الً  شألىطرزس ىشطةألطر طأل كألطرىصىقألزر   ألت ت ص قألطرصيصطألرص  ت  .

ت ي ؾؾؾؾؾ أل ىالؾؾؾؾؾزأل لؾؾؾؾؾ   كألأيؾؾؾؾؾشىأل   لؾؾؾؾؾـألت ر ًؾؾؾؾؾ ىىألطرتؾؾؾؾؾ يطألرىضؾؾؾؾؾ ألطتاليؾؾؾؾؾزةأل) ش  ؾؾؾؾؾ أل
أل–ألVisual Bias   ؾصألطرصؾىشةألأل-نألSecond-level Agenda setting طرىرى ؾ ا(أل

س ؾؾؾؾ ألسسش ؾؾؾؾ ألعلؾؾؾؾطألسىر ؾؾؾؾ لألأل-مألألVisual Stereotypes"نطرصؾؾؾؾىشةألطري غ ؾؾؾؾ ألطر ش  ؾؾؾؾ ألأل
رؾؾكأل ؾؾ كألطر شس ؾؾصألعل  ؾؾ ألتصؾؾسقألىطضؾؾهألحؾؾطألطرزشطًؾؾ ألطر  ر ؾؾ مألى ؾؾىأل ؾؾ أل  سؾؾلألألألأل-(ألٕٓٔٓ)

ضؾ ح أل تؾقأل ؾ  ألشك ؾ  كألىط   سىلأليغىةألت ت  ألزض ح  ألرلت  ت لألحؾطألطر ًؾ قتقمأل ؾلأليؾهقأل ًى
أل لفألطر ل   ك.

ىقؾؾؾؾزألأالش ؾؾؾؾاألطرزشطًؾؾؾؾ ألطر  ر ؾؾؾؾ ألعلؾؾؾؾطألت ؾؾؾؾىتألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةأليؾؾؾؾهقألطرل ؾؾؾؾشةأل ؾؾؾؾلأل
ك؛أل  ؾؾتألت شطال ؾؾ ألطرت  تؾؾ لألرل ؾؾشطتألطر ل ؾؾطأليؾؾهقأل لؾؾفألطرل ؾؾشةأل  ضؾؾهألٕٚٔٓكألى  ؾؾطألٜٜٓٔ

ألري أل   لطو

أ   ؾؾؾ ألزشطًؾؾؾ ألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألحؾؾؾ ألػؾؾؾقأل ؾؾؾىطحشألشصؾؾؾ زأل  شحؾؾؾ ألال ؾؾؾزألحؾؾؾ أل  ؾؾؾ غأل -
ؾؾؾ ألطريشت ؾؾؾ مألى ؾؾؾىأل الؾؾؾ قألتصطقألت  ؾؾؾز طألعؾؾؾلأل زشطًؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألحؾؾؾ ألطر زًش

 ط    كألطرت  ت لألطر ش .
س  ألأتت األت عألطرزشطً األتهلألطرغؾشألطر صؾىشةألأقؾىىأل ؾهت شط أل ؾلألطرغؾشألطريصؾ  أل -

ىطرللػ  مألى  ألسرفمألحإلأل  زىز ؾ ألطت   ؾ كألطرت تؾ أل  غؾطألرلصؾىشةمألى ؾسطأل  يؾ أل
ألألطرست ؾؾشأل ؾؾلألطرتؾؾ  ت لألرؾؾكأل  ؾؾ كألتزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألتؾؾ رشوكأل ؾؾلألطر   ؾؾ أل

طر ؾؾهت شطاألعلؾؾطألطرقؾؾ ش مألطرىطضؾؾ  ألرؾؾزىشألطرصؾؾىشألطر صؾؾ  ت ألرل   ؾؾىىألحؾؾ أل صؾؾس قأل
ى ىأل  ألزع ألطرت  ت لألطرطألطر   ـألح أل سطألطر الؾ قألطرت تؾ ؛ألت ؾزؿألىضؾ ألأًؾضأل
ؾؾ ألحؾؾطألطرزشطًؾؾ األطر شت ؾ ألعلؾؾطألأًؾؾضأل ي ال ؾؾ أل  ي ال ؾ ألىيػش ؾؾسألرؾؾسأل ؾؾلألأالؾقألطر ًى

 ًل   .
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 م ي  ا لخت يا لد  نا:

 ًؾؾؾ يزألعلؾؾؾؾطألألطر   ؾؾؾ شألطرىقألحؾؾؾطألطر  ل ؾؾؾقألطر ؾؾؾ رطأل ؾؾؾكألطزطشدألال  ؾؾؾ ألطرت ؾؾؾىتألطر ؾؾؾط
طرغشألسهً ضأليػشىألر  ألحطألطر  ل قمألت ي  ألأص شألطر    شألطرت يطألحؾطألطي  ؾ شألطرت ؾىتألطر ؾطأل

نمأل  ؾتألألألطت صؾ قألطر ش ؾ أل ؾىأل صؾغلهألىطًؾ ألالؾزطألمفيوم لدصتواة يض ألرل  ل قألزرؾطألن
 صؾؾ قألطرصؾؾىشألطر  ز ؾؾ أل)طرىطق  ؾؾ (ألىسؾؾسرفألو ؾؾشألطر  ز ؾؾ أل)طرس ي ؾؾ (مألحلؾؾ أل ؾؾسطألطرصؾؾززمألي تؾؾ أل

طرسألألأسزألعلؾطألطر يؾىؼألطر   ؾقألرلػؾىط شألطرتصؾش  ألزطيؾقألنع  لؾ ألأل Mitchellأل(ٜٙٛٔ   صقأل)
طرصؾؾؾىشنمأل  ؾؾؾتألأسؾؾؾزألتؾؾؾهلألنزعؾؾؾىةألسؾؾؾقأل ؾؾؾسهألطرصؾؾؾ  دألةأىأل ي لؾؾؾؿألطرػؾؾؾىط شألطرتصؾؾؾش   ألت ًؾؾؾكأل

مألى ؾؾلألتؾؾكألأالش ؾؾاأل(ٔٚ)طرصؾؾىشةألتأل  يؾؾ ألت رضؾؾشىشةألألألطرال  ؾؾ ألرؾؾز  كألسؾؾقألصؾؾ دأل ؾؾ أل صؾؾ شفن
ىطق  ؾؾؾ (ألحقؾؾؾغمألىت ر ؾؾؾ رطمألحقؾؾؾزأل ؾؾؾكألطًؾؾؾ ت  زألطرزشطًؾؾؾ ألطر  ر ؾؾؾ ألعلؾؾؾطألت ؾؾؾىتألطرصؾؾؾىشةألطر  ز ؾؾؾ أل)طر

طرت ؾؾؾىتألطر  ي ؾؾؾ ألت  ل ؾؾؾ األطرشك ؾؾؾ ألطرتصؾؾؾش  ألطر صؾؾؾش    مألىسؾؾؾسرفألطرت ؾؾؾ تألطر ؾؾؾ أل شسؾؾؾصألعلؾؾؾطأل
ألطرصىشألو شألطر  ز  مأل تقألطرصىشألطرس ي  .

زشطًؾؾؾ أل ؾؾؾىقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةمألىرسؾؾؾلألت ؾؾؾزألطًؾؾؾ ت  زأل شطال ؾؾؾ األألٜ٘ىقؾؾزأل ؾؾؾكأل  ز ؾؾؾزأل
قألش ؾصألألحقؾغألزرؾطألطرغؾشألطر صؾىشةألزىلألزػ ؾ شألطرس  ألىطر ق تاألىطرت ؾىتألطر ؾ أل صؾ شألتصؾس

أ ؾؾ ألزصؾؾ شةألزرؾؾطأليػش ؾؾ ألطرغؾؾؾشمألى ؾؾلألتؾؾك؛ألقؾؾزألأالؾؾشألألطرت  تؾؾؾ لألع ل ؾؾ ألطر  ل ؾؾقألطرس لؾؾطألعلؾؾؾطأل
%(أل ؾؾلألزال ؾؾ رطألطرزشطًؾؾ األٛٛ(ألزشطًؾؾ ألأاليت ؾؾ ألتىطقؾؾ أل)٘ٗ(ألزشطًؾؾ ألت ر لصؾؾ قمأل ؾؾي كأل)ٔ٘)

ألشطً ا.%(أل لألزال  رطأل لفألطرزألٕٔ(ألزشطً األعشت  ألتىطق أل)ٙطري ض  ألرل  ل قمألى)

ىقزألطً يزاألطرزشطًؾ ألطر  ر ؾ ألعلؾطألطًؾلى ألطر  يؾ ألطر    ؾ ؛ألتىصؾل  ألطر  يؾ ألطرستؾشأل
طً يزط   ألحطألت ىتألطر  ل قألطرس لطأل لألطر ً ىىألطرت يطألرل شطتألطر ل طألطريؾ ظألت ر الؾ تاأل
طرت ت  ألطر ش ض ألىطرزشطًؾ األطر  ت  ؾ ألىطر قى   ؾ ألر غت قؾ األطريػش ؾ األطر ل  ؾ مألىشوؾكألسرؾفألرؾكأل

  تؾؾؾ لألطي  ؾؾؾ شألت ؾؾؾىتألت  ي ؾؾؾ ألتؾؾؾقأل ؾؾؾكأل  ل ؾؾؾقألطرت ؾؾؾىتألطراليت ؾؾؾ ألىطر شت ؾؾؾ ألطر ؾؾؾطأل ؾؾؾكأل    ؾؾؾزألطرت
ألطرىصىقألزر   أليهقأل ش ل ألال  ألطرت  ي األزىلألطً ت  زألأألأل لأل سهألطرت ىت.

أل

أل
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 فئيت لدتلل ل:

ألأىألٔ   ؾؾزألطرل ؾؾ األطرش  ًؾؾ ألر  ل ؾؾقألت ؾؾىتألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألح  ؾؾ أل لؾؾطوأل) ؾؾ ِزش  (أل مصم
(أل ًؾ ىألألت ؾىتألطرغؾؾشألٖ(أل مْ ش ؾؿألطرغؾشألطر صؾىشةمأل)ٕ مشمطاِلؾ  أليػش ؾ ألطرغؾشألطريت ش ؾ مأل)

(ألطرغؾؾشألطر ي ال ؾؾ ألرزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمأل٘(أل ل  ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمأل)ٗطر صؾؾىشةمأل)
(ألطر صؾؾ زشألطرعه  ؾؾ ألٚرغؾؾشألطر صؾؾىشةألطر ؾؾطأل ؾؾكألزشطًؾؾ   مأل)(ألأصؾؾس قألأىألطي ؾؾ غأل  ل ؾؾقألطٙ)

ألطر طأل كأل  ل ل  ألحطألزشطً األطرغشألطر صىشة.

ى  ش ل   ؾ ألألمن أجل لدكشف عن َمَصيِرُا أو َماَلِجُع نظا ا لألطا ولألطا لدمصتواةأل (ٔ)
طر ش تغؾ ألت ر لؾؾ   كألطرً ًؾؾ  مألحقؾؾزألشسصيؾؾ ألحؾ ألطرزشطًؾؾ ألطر  ر ؾؾ ألعلؾؾطألطرالؾؾصطدألطريػش ؾؾ أل

حؾؾؾطألزشطًؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألىطر ؾؾؾطألق  ؾؾؾاألت  ل ؾؾؾقألطرغؾؾؾشألأل-شألطريػؾؾؾشىألطرغؾؾؾ أل-
ألى ص زشألطرت ىتألطر ص شألزر   ألح ألطر غت ـألطريػشأل.

ىر  ز زأل ًؾ ىىألت ؾىتألطرغؾشألطر صؾىشةمألق يؾ ألت صؾي ل  ألزرؾطألت ؾىتألط   ؾاألتس ل ؾ أل (ٕ)
 Frameيلؾؾـأل)زيصؾؾ د(ألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألى ًؾؾ طأل ؾؾسطألطر ًؾؾ ىىألتؾؾؾؾألنزي ؾؾ دألطرغؾؾشأل

productionؾ  قألنمأل ىسرفأل  ألطرغشألطرعه   ألطر صؾىشةألطر ؾطأل ؾكأل ىػ ل ؾ ألحؾطألطرًش
ألطرعه   ألأىأل  ألزشطً أل هت شطاألطرغشألطر صىشة.

ي ألأ ض  أل ل  قألطرغشألطر صىشةألحؾطألزشطًؾ األ ؾهغ شألطرصؾىشةمألىرؾسرفمأل ؾززي أل (ٖ) س  ألزًش
  ش ؾؾؿألطرل ؾؾ األىطر  ي ؾؾشطاألطر ًؾؾ يز  ألريصؾؾ دألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألأىألعي صؾؾشألطرغؾؾشأل

رق تلؾؾؾؾؾ ألرلق ؾؾؾؾؾ ضمألت تضؾؾؾؾؾ ح ألزرؾؾؾؾؾطأل لؾؾؾؾؾفألطر ؾؾؾؾؾطألط   ؾؾؾؾؾاألت ر ي ال ؾؾؾؾؾ األطر ؾؾؾؾؾ ألطر صؾؾؾؾؾىشةألط
ألطً يز األح ألزشطً ألطرغشألطر صىشةألعلطألطر ً ى  األطر ي لل ألرت  تألطرغش.

(ألزشطًؾ األٔ كأل ش  ص  ألزرؾطوأل)أل ت لق بأشكيل أو أنميط تلل ل لألطا لدمصواةىح   أل (ٗ)
ىرؾؾؾؾاألطرغؾؾؾؾشأل(ألزشطًؾؾؾؾ األ ي ٕسؾؾؾؾهغشمأل)أل-تصؾؾؾؾسقأليؾؾؾ ظأل– ي ىرؾؾؾاألطر ؾؾؾؾىطزألطر صؾؾؾؾىشةأل

(ألطر ي صشألطر صىشةألطر  أل كأل ه ػ  ؾ ألأىألطًؾ يزط   ألٖطر صىشةألىطرغشألطريص  مأل)
علؾؾؾطألًؾؾؾت قألطر تؾؾؾ قوألطًؾؾؾ يزطكألطر ي صؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألأل-سالؾؾؾصدأل ؾؾؾلألطرغؾؾؾشألطرعه  ؾؾؾ 

س ي صشأل س لؾ ألرًؾ  ـألطرغؾشألى لًؾ ش  مألىت ر ؾ ر مألحؾ ألطر  لؾ هاألطر ؾ أل ي  ؾ ألزرؾطأل
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 ؾؾ غألطريؾؾؾشىمألى يػؾؾؾشألزرؾؾطألطر ي صؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألطرل ؾؾ ألطري ؾؾؾشةأل ؾؾ كألطر شس ؾؾؾصألعلؾؾؾطألطري
ألسالصدأل لألطرغشألطر  أل كأل  ل ل  .

أى ىر  ل ؾؾؾقألطر صؾؾؾ زشألطرعه  ؾؾؾ ألطر ؾؾؾ أل ؾؾؾكألزشطًؾؾؾ   مأل ؾؾؾكأل ش  ص ؾؾؾ ألتصؾؾؾسقألأستؾؾؾشألحؾؾؾطوأل  5(
مألأألألزسطألس يؾاأللدوةيئل لإلعالم ا لدتى تتم لةتتخرلميي فتى بلتوث لألطتا لدمصتواة

امألأىألىسؾؾؾ تاألطريتؾؾؾ دمألأىأل ؾؾؾص  أل)طرصؾؾؾ  ل مألأىألطر للص ؾؾؾىلمألأىألطر اللؾؾؾ مألأىألطري شيؾؾؾ
  لأل سهألطر ص زشألطرعه   (أل  ىشألطر  ل ق.

 

 نتيئج لدتلل ل لدك فى دلبلوث:

أواًل: َمَصتتتتتيِرُا أو َماَلِجتتتتتُع نظا تتتتتا لألطتتتتتا  (لدمصتتتتتواة  ولدت ا فتتتتتيت لدمت لقتتتتتا بتتتتتيألطا 
 (لدمصواة :

شىزش ال ؾؾصألحؾؾ ألطر  ل ؾؾقألطريػؾؾشألألطر ؾؾ رطألرزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألأتت ؾؾاألزشطًؾؾ أل
نطرؾيقظألأىألطتح قؾ شألطر لؾ     أل Rodriguez and Dimitrova (ٕٔٔٓىز    شىحؾ أل)

مألس ؾؾ ألأصؾؾ شاألزرؾؾطألألألأ ؾؾزألطرًؾؾت  ألطرش  ًؾؾ  أل(ٕٚ)ىعؾؾزكألطت ًؾؾ ـألر ل ؾؾىكألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةن
 ىق؛ألر  سطأل ىالزألعززألقل قأليًت   أل لألطرزشطً األطر  أل   كألت رغشألطر صؾىشةأل ق شيؾ ألتؾ رغشأل

قؾزشألست ؾشأل ؾلألطتش تؾ فألح  ؾ أل   لؾـألتس ل ؾ أل ؾهغ شألطرصؾىشةألى  ؾطأل ى يؾ ألطريص  ؟أل ىألىالؾىزأل
أل سطألحإلأل زيقأل  ل قألطرغشألطر صىشةأل  صطقأل صسقأل  ز   .

ىرؾؾسرفأل يؾؾ ىقألط     يؾؾ ألطرت تؾؾطألعلؾؾطأل  شحؾؾ ألزرؾؾطألأألأل ؾؾزىأل غؾؾىشألطريقؾؾ طألطر ل ؾؾطأل
 ؾؾؾؾىقألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةألر  شحؾؾؾؾ ألزرؾؾؾؾطألأىأل ؾؾؾؾزىألطريغؾؾؾؾ  ألطر ل ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾىزقألزشطًؾؾؾؾ األطرغؾؾؾؾشأل

أل)أىألرفأل س  قألت ز(.ألFragmented شةألتأل صطقأل يػشألزر سألعلطألأيسأل الصأألطر صىأل

أل(ٖٚ)نAdams & et. al(ألٜٓٛٔحل ألىقاأل تسشمألأتت األزشطً ألن ز ؾصألى يؾشىلأل)
 ىقأل هت شألطرغشألعلطألطي   شألصىشألطرشال قألىطريً دمألىطر  أل  زؿألزرؾطألطر ق ؾ كألطتال  ؾ ع أل

شالؾ قأل ؾلأل  ؾتألطرىالؾسألحؾ ألطر قؾ كألطرىقمألىطريلً ألىطرت ىرؾىالطمألنتؾهلألطريؾ ضأل   لؾىلألرشك ؾ ألطر
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ت ي  أل   لىلألرشك  ألطريً دأل لأل  تألطرالًكألحطألطر قؾ كألطرىقنألىسرؾفأل ؾلأليؾهقألزشطًؾ أل ؾىقأل
ألطً ال ت األطري يت لألرصىشةألطر شصهألطر  تل ألح ألطرصىشألطرلى ىوشطح  أل  ألت زألطتي ي ت ا.

أيػؾشألألس  ألأزاأل ش ألطريل  ألزرطألعززألست شأل لألطرزشطً األ ؾىقألطرغؾشألطر صؾىشةم
مألىزشطًؾؾؾؾؾ ألصؾؾؾؾؾىطر ألى يؾؾؾؾؾشىلأل"Fahmy"(ألٕٚٓٓوألزشطًؾؾؾؾؾ ألح  ؾؾؾؾؾطأل)(ٗٚ)علؾؾؾؾؾطألًؾؾؾؾؾت قألطر تؾؾؾؾؾ ق

(ٕٓٓٛ)"Schwalbe" (ؾؾ لسىفأل مألParry"(ألنٕٔٔٓمألىتؾؾ شىأل) "Silcock"(ٕٛٓٓمألًى
ى سسطأل  سلألىصؿألطرغشألطر صىشةألت ع ت ش  ألع ل  ألأىألطً شط  ال  ألطت صؾ قألطر ش ؾطألطرؾسىأل

  ؾ أل ال ل ؾ ألتؾ شصةألىطر ؾطأل ؾزعكألت ؾعألطرصؾل امأل ً هألت ر شس صألعلطألأي  غأل لًؾ شأل  ؾززةمأل
أل.أل(٘ٚ)ىطر ق    امألأىألطرقشطشطاألرىصؿألقض  ألأىأل ىضىؼأل  

س ؾؾ ألأزألألوؾؾصىألطرىت ؾؾ األطر   ؾؾزةألطر ش س ؾؾ ألرل ؾؾشطـألزرؾؾطألعؾؾززألست ؾؾشأل ؾؾلألطرزشطًؾؾ امأل
وأل(ٙٚ)ألCarol B. Schwalbe(ألٖٕٔٓح لؾطألًؾؾ تقألطر تؾؾ قوألزشطًؾؾ ألسؾؾ شىقأل أل.صؾؾىطر أل)

صىألىط  هقألطر شطـألحطأل الل ألطر   كمألىطري ىصى فمألى ؾىألزضألي ؾىصمألت يىطلألنطرغشألطر صىشةألري
ؾؾؾ لسىفأل) وأل ؾؾؾىقألنطر يغ ؾؾؾ ألطرعه  ؾؾؾ أل(ٚٚ)(ٜٕٓٓىىشرؾؾؾزألشىتؾؾؾشانمألزشطًؾؾؾ ألس ؾؾؾتألىصؾؾؾىطر ألًى

طر صىشةوأل صى شألطر ش ألعتشأل يص األزعه   أل ي لل ألأتيؾ دألطريؾصىألطر ش سؾطألرل ؾشطـنمألىأل
ؾفأل وألت يؾىطلألنطرغؾشألطر صؾىشةأل(ٛٚ)أل(ٕٛٓٓ) Diana Von Buseckزشطً ألز  ي ألحىلألت ًى

ألWojdynski"وأل  ل ؾؾؾقألطرصؾؾؾىشألطريت ش ؾؾؾ نمألزشطًؾؾؾ ألىالؾؾؾطألز يًؾؾؾسطألنٖٕٓٓريؾؾؾصىألطر ؾؾؾشطـأل
ت يىطلوألن هغ شألطرًى  غألطر   ؾززةألحؾطأل ىطقؾ ألطرصؾ ؿألطررس شىي ؾ ألطر ش س ؾ ألأل(ٜٚ)أل(ٕٛٓٓ)

وأل(ٓٛ)(ألٕٙٓٓ)ألCarol B. Schwalbeر ؾؾش ألطر ؾؾشطـنمألزشطًؾؾ ألسؾؾ شىقألأل أل.ألصؾؾىطر ألأل
  ىقألنطرغشألطر صىشةألر ش ألطر شطـألحطألطر ىطق ألطريت ش  ألطر ش س  نمألزشطً ألص   شطألح  ط

Shahira Fahmy (ٕٓٔٓ)(ٛٔ)نأل ؾؾؾهغ شألطرصؾؾؾىشةألحؾؾؾ ألطرصؾؾؾ  ح ألطر شت ؾؾؾ ألألت يؾؾؾىطلألوأل
ألىطريالل ص  ألىطً يزط   ألح أل يغ  ألطر شى مألىطرش   ن.أل

طي يؾؾشألىرؾؾىتيالشألس ؾؾ ألأًؾؾلشاألطر ؾؾش ألعلؾؾطألوؾؾصةألعؾؾززأل ؾؾلألطرزشطًؾؾ األ ي ؾؾ ألزشطًؾؾ ألتشأل
ؾؾؾؾؾ  لأل)  ؾؾؾؾؾىقأل ؾؾؾؾؾهت شطاألطرغؾؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألعلؾؾؾؾؾطألطتًؾؾؾؾؾ ال ت األطر  غل ؾؾؾؾؾ ألأل(ٕٛ)(ٕٔٔٓىى  ًص

نمألىزشطًؾ ألأًؾ   ألعتؾزألطرؾش  كألٜٕٓٓىطر ق    األرلقصظألطريت ش  أل ؾىقألطرصؾشطؼألحؾطألوؾصةأل
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وألت يىطلألنألزتر أل هغ شألطرصىشةألطرص ل  ألحؾطألطر يؾ ىقألطرعه ؾ ألرل ؾش أل(ٖٛ)أل(ٕٕٔٓعلطأل)
زشطًؾؾ أل  ل ل ؾؾ أل ق شيؾؾ ألتؾؾ لألصؾؾ  ل  ألطر ؾؾشطكألطر صؾؾش  ألى  شطرؾؾزألأل-كألٜٕٓٓعلؾؾطألوؾؾصةألعؾؾ كأل

أل شت ىلألطر ش س  ألن.

س  ألأزاألطر ش ألطرًشط  ل  ألطرلتي ي  ألعؾززأل ؾلألطرزشطًؾ األ ي ؾ وألزشطًؾ ألالؾ زأل لسؾ مأل
وألت يؾؾىطلألن ؾؾهغ شألطر ؾؾش وأل يغ ؾؾ ألطرعؾؾهكألطر ش ؾؾ ألطر ؾؾ ر  ألر ؾؾش أل(ٗٛ)أل(ٖٕٔٓىأ ؾؾقألز ؾؾ أل)
وألت يؾؾىطلوألنألطرغؾؾشأل(٘ٛ)أل(ٕٓٔٓ) Katy parryتؾؾ شىألألنمألىزشطًؾؾ ألسؾؾ  طٕٙٓٓرتيؾؾ لألعؾؾ كأل

ألطر صىشةألرل ش ألطرًشط  ل  ألطرلتي ي  ألحطألص  ل  أل)طرال شز  ل(ألى)طر    ص(ألطرتش غ ي   لألن.

مألت يؾىطلوألن صؾى شألطت  الؾ دوأل(ٙٛ)(ٕٔٔٓ) Wilkes & Brown زشطًؾ ألتؾشطىلمألىى لسؾضأل
سيؾزطنمىألزشطًؾ ألرؾىشطألزألألًؾ ش األطرغشألطر صىشةألرلل قألطرال  ع أل ؾلألقتؾقألطر ؾكألطرىرؾطألحؾ أل

Laura E. Straitألوأل ىقألن هغ شألصىشةألطر شأةألح ألطرشت  ألطر شت ن.أل(ٚٛ)أل(ٕٗٔٓ)أل

س ؾؾ ألشسؾؾصاألت ؾؾعألطرزشطًؾؾ األعلؾؾطأل  ل ؾؾقألأغؾؾشألطرصؾؾتس األطتال   ع ؾؾ مألى ؾؾطأل ؾؾلأل
طر ىال ؾؾؾؾ األطر ز تؾؾؾؾ ألأ ضؾؾؾؾ  ألحؾؾؾؾطألزشطًؾؾؾؾ األطرغؾؾؾؾشمألعلؾؾؾؾطألًؾؾؾؾت قألطر تؾؾؾؾ قمأل تؾؾؾؾقألزشطًؾؾؾؾ ألرؾؾؾؾ هأل

(أل ىقألن ؾهغ شألطرًؾهكألعلؾطأل ىقؾ ألطر ى  ؾى نمألزشطًؾ ألٕٕٔٓ)أل Lela & Jeroenىال شىل
مألت يؾؾؾؾؾىطلوألنألطتغؾؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألىطرصؾؾؾؾؾتس األ(ٛٛ)أل(ٖٕٔٓ)ألJohn Millerالؾؾؾؾؾىلأل  لؾؾؾؾؾشأل

طتال   ع ؾؾؾؾ وأل  ل ؾؾؾؾقأل   ؾؾؾؾىىألصؾؾؾؾل   ألطرلؾؾؾؾ ضألتؾؾؾؾىفألرؾؾؾؾؾألنتؾؾؾؾ شفألطىت  ؾؾؾؾ ألنألىألن  ؾؾؾؾاألشى يؾؾؾؾطنأل
ألن.ٕٕٔٓ

هغ شأل تؾقألىحطألضىدألطرغشذألطرً تـ؛أل  ضهألألألطرصىشأل  سي  ألألأل   قألسؾهزطةألرل ؾ
ألDepictions طتًؾؾؾ   شطاألأل–طرؾؾؾيظمألس ؾؾؾ أل   ؾؾؾقألطًؾؾؾ يزطكأل ي لؾؾؾؿألطرزىطاألطرتهو ؾؾؾ أل

ىطر ؾ أل  ؾزؿألزرؾطأل  شحؾ ألالؾى شألقضؾ  ألأىأل ؾزتأل ؾ ألتىضؾىذمألح ؾلألأل-Symbols ىطرش ؾىصأل
يؾؾؾؾؾهقأل غت ؾؾؾؾؾـأل ؾؾؾؾؾسهألطرزىطاأل صؾؾؾؾؾتهألطرلسؾؾؾؾؾشةألطرتؾؾؾؾؾ شصةألأًؾؾؾؾؾ قألرلل ؾؾؾؾؾكألىطر ؾؾؾؾؾسسشأل ؾؾؾؾؾلألطرحسؾؾؾؾؾ شأل

أل.(ٜٛ)طريشى

ؾؾ  ىطشاأل نألحؾؾ ألزشطًؾؾ    ألGamson and Stuart(ألألٕٜٜٔ)ىطسؾزألنال  ًؾؾىلألًى
زرطألألألطرصىشأل قزكألعؾززط أل ؾلألطرش ؾىصألطر ستلؾ ألطر ي للؾ ألىطر ؾطأل صؾ شألزرؾطألطرغؾ شألطرً ًؾطأل
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مألح رصؾىشأل ًؾ عزألعلؾطأل قؾز كألس  ؾ ألست ؾشةأل ؾلألطر ل صؾ قأل(ٜٓ)The core frameرلقضؾ  أل
شطفألمألىطر ؾؾؾؾطألر ؾؾؾؾ ألصؾؾؾؾل ألى ي ًؾؾؾؾت ألرزPractical Frameworksحؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾ شألطر  لؾؾؾؾ أل

طرال  ؾؾىشألرل ؾؾ ركألطر  ؾؾ غألتؾؾسألسؾؾقأل ؾؾىكمألىت ؾؾسطألطر  يؾؾطأل  ؾؾزألطرصؾؾىشألقيؾؾ ةألر  س يؾؾ األطريغ ت ؾؾ أل
ر  ت ؾؾؾقألطرؾؾؾىعطألتؾؾؾ رػىط شألطتال   ع ؾؾؾ مألى ؾؾؾلألتؾؾؾكمألح رصؾؾؾىشأل ؾؾؾطألزضؾؾؾل دألرلصؾؾؾشع  ألىت ر ؾؾؾ ر أل

ع ق ألأيشى أل.ألأل(ٜٔ) ً  قألطرًضألطر  أل تيطألعل   ألت عألطر لً شطاألطر لضل ألىط 

نألتؾهلألطرغؾشأل ًؾ  زأل Hertog & McLeodٕٔٓٓت ي ؾ أل ؾشىألن  ش ؾىدألى  سلى ؾزأل
قى  ؾؾ أل ؾؾلألأ     ؾؾ ألطرش ص ؾؾ ألري ؾؾ أل ًؾؾ يزكألطتًؾؾ   شطاألحؾؾ ألطرًؾؾشزمألس ؾؾ ألأي ؾؾ أل   ؾؾقألطر  يؾؾطأل

ى ل  قألرت عألطرحس شمألىر ؾ أل  يؾطأل صؾ شفأل قتؾىت ألحؾ ألطرتق حؾ ألألExcess meaningطرصط زأل
ي ؾ ألأقؾقأل ؾزيه ألمألس ؾ أل  ؾزألطرصؾىشألأزىطاأل ؾهغ شألقى ؾ ألر(ٕٜ)س  أل  شززألصزط  أل ؾ ألأعضؾ    

"less Intrusive"ؾلألطرسل ؾ امألى ؾلألتؾكأل  غلؾ أل   ؾقأل  شحؾ ألأقؾقألأل Require less 
Cognitive Load"نمألىرؾؾؾؾؾؾسرفألقؾؾؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾؾؾ كأل ل  ؾؾؾؾؾؾقألطر   رالؾؾؾؾؾؾ ألطرًؾؾؾؾؾؾغ   ألأىألطر   صؾؾؾؾؾؾ  أل

"Peripheral"تؾؾؾزتأل ؾؾؾلألطر   رالؾؾؾ ألطر شسص ؾؾؾ ألأل"Central processing"مألىشت ؾؾؾ أل سؾؾؾىلأل
ألطرغشألطر صىشةألزىلألًكطق.طرال  ىشألأستشألطً  زطزط ألر قتقأل

ى ؾؾؾلألتؾؾؾكمأل  ؾؾؾزألطرصؾؾؾىشألأزىطاأل ؾؾؾهغ شألال ؾؾؾزةمألري ؾؾؾ ألرؾؾؾ ضألحقؾؾؾغألقؾؾؾ زشةألعلؾؾؾطأل الؾؾؾ أل
نمألىرسي ؾؾؾؾ ألأ ضؾؾؾؾ  ألقؾؾؾؾ زشةألعلؾؾؾؾطأل قؾؾؾؾز كألطر قؾؾؾؾ  ـألطر س لؾؾؾؾ أل"Obscuring Issuesطرقضؾؾؾؾ   أل

Overwhelming facts(ٜٖ)مألح ر ؾؾهغ شأل سؾؾىلألأستؾؾشألح عل ؾؾ ألعيؾؾز  ألت ؾؾزشفألطرقؾؾشطدألسرؾؾفمأل
أستؾؾؾؾشألأ   ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾلألطرغؾؾؾؾشألأل Visual framing صؾؾؾؾىشةى ؾؾؾؾسطأل ؾؾؾؾ أل ال ؾؾؾؾقألطرغؾؾؾؾشألطر

مألرلألطرال  ىشألع زةأل  أل زشفألألألطرصؾ ل  لأل قى ؾىلألت ي  ؾ شأل Textual framingطريص  
عيؾؾزأل قؾز كألطرقصؾؾظألطريت ش ؾؾ مألىرسؾلأل لصؾؾقألحؾ ألززشطفألألألطرصؾؾىشألأ ضؾؾ  أل طرسل ؾ األىطرصىط ؾؾ 

 .أل(ٜٗ)  سلألألأل  كأل هغ ش  

يؾسألعيؾز  أل سؾىلأل يؾ فألصؾشطؼألتؾ لألزرؾطألأFerguson" (ألٕٔٓٓأصؾ شألنح شالًؾىلأل)
مألىتأل شالؾ ألطرًؾت ألحؾ أل(ٜ٘)أغشألطريظألىطرغشألطر صىشةمألحإلألطرغشألطر صىشةألو رتؾ أل ؾ  لىص

 تؾؾزىألأقؾؾش ألزرؾؾطألطرىطقؾؾ مألىرسؾؾلألأل- تؾؾقألطرصؾؾىشألطرلى ىوشطح ؾؾ ألأل-سرؾؾفألحقؾؾغألزرؾؾطألألألطر ش  ؾؾ األ
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  ش ي ؾؾ ألأ ضؾؾ  ألرلألرؾؾز   ألطرقؾؾزشةألعلؾؾطأليلؾؾـألزصؾؾ شطاألع غل ؾؾ ألىحىش ؾؾ ألأقؾؾىىمألى ؾؾلألطري   ؾؾ ألطر
ًتقاألطرشك  ألطً يزطكألطرلي مألىسرفألتًت ألطش ل ؼألق   ألال ست    مألح يز  أليصؾ  زألطرصؾىشألحؾ أل
صؾؾؾل  ألأىأل ىقؾؾؾؾ ألطرى ؾؾؾ مألأىألطرص صؾؾؾؾ ألو رتؾؾؾ  أل ؾؾؾؾ أل  غؾؾؾ ألطتيغتؾؾؾؾ ؼألطرىقألرلقصؾؾؾ ألطريتش ؾؾؾؾ مأل

أل.(ٜٙ)ىىت ر إرطأل ً قأل سسش  

 ضؾؾؾ ىي  ألألىت شطال ؾؾؾ ألطر ؾؾؾشطتألطر ل ؾؾؾطمأل  ضؾؾؾهألتؾؾؾهلألأولؾؾؾ ألطرزشطًؾؾؾ األطًؾؾؾ يزاألحؾؾؾط
(مألىح  ؾؾؾ أل   لؾؾؾـألتس ل ؾؾؾ ألق ؾؾؾ ضألطرزشطًؾؾؾ األراغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةمألٖٜٜٔعلؾؾؾطأل  ش ؾؾؾؿألطي  ؾؾؾ لأل)

أػ ؾؾؾشاألي ؾؾؾ   ألطرزشطًؾؾؾ ألطر  ر ؾؾؾ ألألأل ؾؾؾهغ شألطرصؾؾؾىشةألتأل  ؾؾؾزتألحقؾؾؾغأل ؾؾؾلأليؾؾؾهقأل   ى ؾؾؾ األ
طرصؾؾؾىشةمألىرسؾؾؾؾلأل ؾؾؾؾ كألأ ضؾؾؾؾ  أل ؾؾؾؾلأليؾؾؾؾهقألطرغش قؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾ أل صؾؾؾؾىشألت ؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾىشمأل  ؾؾؾؾتألأتت ؾؾؾؾاأل

 ؾؾ ألر ؾؾهغ شألطرصؾؾىشةمألح لؾؾطألًؾؾت قألطر تؾؾ ق؛أل ؾؾكزىأل   ؾؾىىألطر ي صؾؾشألطر سى ي ؾؾ ألتهي ؾؾ ألأزىطاأل  
طرصؾؾؾىشألطر  غل ؾؾؾؾ أل)طرالشطح س ؾؾؾؾ (ألزىش طأل   ؾؾؾؾ  ألحؾؾؾؾ أل يغ ؾؾؾؾ ألطرتؾؾؾؾىشطاألىطر ؾؾؾؾشى مألىرسؾؾؾؾلألغت  ؾؾؾؾ أل

ألطرصىشةألطر  غل  أل  سي  ألطر  ص صألأىألطرض  ؿأل لأليهقأل ىػ ؿألطر ي صشألطر سى ي  .

ػ ؾ شألزتر   ؾ ألطر ز ىرىال ؾ ألى لألطرزشطً األطر طألشسؾصاألعلؾطألطر ي صؾشألطر سى ي ؾ ألىط 
  تألعؾشؿألطرغؾشألطر صؾىشةألأل(ٜٚ)(ٕٚٔٓحطأل  ش ل  ألراغشألطر صىشةمألزشطً أل  صةأليل قأل)

ت ع ت ش ؾؾؾ ألطًؾؾؾ شط  ال  ألطت صؾؾؾ قألطر ش ؾؾؾطألطر ؾؾؾ أل قؾؾؾزكألطر ؾؾؾزطتألىطرقضؾؾؾ   ألت تي  ؾؾؾ شألىطر شس ؾؾؾصأل
علؾؾؾؾطألالىطيؾؾؾؾ أل  ؾؾؾؾؾززةألح  ؾؾؾؾ مأل  ؾؾؾؾ أل ال ل ؾؾؾؾؾ ألتؾؾؾؾ شصةألحؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾؾىشألطرصؾؾؾؾ ل  ألتصؾؾؾؾق   ألطرت ت ؾؾؾؾؾ أل

ه ألعؾؾلألزولؾؾ قألأىأل ال  ؾؾقألأىأل الؾؾ ألالىطيؾؾ ألأيؾؾشىمألت ؾؾزؿأل صؾؾس قألطرؾؾىعطألىطر   شسؾؾ مألحضؾؾ
ؾؾؾ ل ألىطرزىرؾؾؾ أل طر ؾؾؾ كألرلال  ؾؾؾىشأل الؾؾؾ هألقضؾؾؾ   أل  ؾؾؾززةمألت ؾؾؾ أل  لؾؾؾـأل ؾؾؾ أل صؾؾؾ رهألىأ ز ىرىال ؾؾؾ ألطرًى

ألىطر  ت  ألر  مألىسرفألعلطألطر ً ى  لألطرػ  شألىطرس  لو

  ؾزتألطر ؾهغ شأل ؾلأليؾهقألطتي  ؾ شألأألأل) ؾ ألطرحؾشطزألطر ؾ أل ػ ؾشألأللدمةتوى لدظيىا -ألأ
 ألطرصؾؾؾىشةألطرصؾؾؾ ل  ؟مألى ؾؾؾ ألطريصؾؾؾ غألأىألطرل ؾؾؾقألطرؾؾؾسىأل  ِػ ؾؾؾشهألطرصؾؾؾىشةألطرصؾؾؾ ل  ألحؾؾؾ

ػ ؾؾىشألت ؾؾعألطرقؾؾىىألطرل علؾؾ ألحؾؾ ألأولؾؾ ألأل-علؾؾطألًؾؾت قألطر تؾؾ قأل-ر ؾؾكتدألطرحؾؾشطز؟(أل
 طر   لألأىألتشىصألطر ص شس ألح ألأع  قألطر يؿ.
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  ؾؾزتألطر ؾؾهغ شأل ؾؾلأليؾؾهقألعىط ؾؾقأل تؾؾقوألطر ًؾؾ ح ألطتال   ع ؾؾ ألألولدمةتتتوى لدكتتيمن -أل 
ىصطى ؾؾ ألطرسؾؾ   شطألًؾؾىطدألسؾؾ لألطر ىضؾؾىؼأل ؾؾىألطريػؾؾشألزرؾؾطألألأل- الؾؾكألطرلقغؾؾ أل–رل ىضؾىؼأل

مألىطرش ؾؾؾؾىصأل"Abstract symbols"أىألت  ؾؾؾؾزط ألعؾؾؾؾلألطرسؾؾؾؾ   شطمألطرش ؾؾؾؾىصألطر الؾؾؾؾشزةأل
أل-طر ال ص  أل)طتً   ش  (مألىطر الكألطريًؾت ألرل ىضؾىؼألت ريًؾت ألرل ىضؾىع األطريؾشى

ىطر ؾؾؾؾطأل قؾؾؾؾىكألتيقؾؾؾؾقألطر  ؾؾؾؾ ي ألطرس  يؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾىقألقؾؾؾؾىةألطرحؾؾؾؾشطزألطر ي للؾؾؾؾ ألزطيؾؾؾؾقألطرصؾؾؾؾىشةأل
طر ىضىؼألطرسىأل شسصألعل سألطرسؾ   شطألأىألطرستؾشأل ؾلألأل-علطألًت قألطر ت ق-طرص ل  أل

طر ىضؾؾىع األطريؾؾشىأل سؾؾىلألرز ؾؾسألقؾؾىةألأستؾؾشأل ؾؾلألطرؾؾسألأل ؾؾىألأصؾؾيشألأىأل يػؾؾشألت  ؾؾزط أل
 علألطرس   شط.ألألأل

أل
 اة:ثين ًي: مةتوى بلوث لألطا لدمصو 

ح   أل   لـألت ً ىىألت ؾىتألطرغؾشألأل-أص شاألي    ألطر  ل قألطرس لطألرلزشطً ألطر  ر  أل
رالةتتا لألطتتا لإلعالم تتا لدمصتتواة لدتتتى تتتتم ألألو رت ؾؾ ألطرت ؾؾىتأل شسؾؾصألعلؾؾطألأل-طر صؾؾىشةأل

%(ألٗٛ(ألت تؾؾ  ألتىطقؾؾ أل)ٖٗ  ؾؾتألتلؾؾ ألعؾؾززأل ؾؾسهألطرت ؾؾىتأل)ألتوظ فيتتي فتت  لداةتتيئل لإلعالم تتا
أل(ألزشطً .ٔ٘ لألزال  رطأل)

طر ؾ ألأل(ٜٛ)(ٕٓٔٓ)أل Shahira Fahmyوألزشطًؾ ألصؾ  شطألح  ؾط ل لدمثتيلف لى ةتب
 ي ىرؾؾؾاألطتغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألرل ؾؾؾشى ألىطرش ؾؾؾ  ألحؾؾؾ ألطرصؾؾؾ  ح ألطر شت ؾؾؾ ألىطريالل ص ؾؾؾ مألىألزشطًؾؾؾ أل

(ألطر ؾؾ أل ي ىرؾؾاألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرل ؾؾش ألطرًؾؾشط  ل  ألٕٓٔٓ)أل "Katy parry"سؾؾ  طألتؾؾ شى
ش غؾؾؾؾ ي   لمألىسؾؾؾؾسرفألزشطًؾؾؾؾ ألتؾؾؾؾشطىلألىألطرلتي ي ؾؾؾؾ ألحؾؾؾؾطألصؾؾؾؾ  ل  أل)ألطرال شز ؾؾؾؾ ل(ألى)ألطر ؾؾؾؾ   ص(ألطرت

(ألطر  أل ي ىراألطرغشألطر صىشةألرلل قألطرال ؾ ع أل ؾلألٕٔٔٓ) Wilkes & Brown ىى لسض
 .Carol B" (ألنٖٕٔٓقتؾؾقألطرًؾؾس لألطرصؾؾل  لألحؾؾ ألسيؾؾزطمألىزشطًؾؾ ألسؾؾ شىقأل أل.صؾؾىطر أل)

Schwalbeطر ؾؾؾؾ أل ي ىرؾؾؾؾؾاألنطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألريؾؾؾؾؾصىألىط ؾؾؾؾ هقألطر ؾؾؾؾؾشطـألحؾؾؾؾطأل اللؾؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾؾ  كمأل
(أل ؾىقألٕٗٔٓ)ألGwadabe ى ىألزضألي ىصمألىىشرزألشىتؾشامألىزشطًؾ ألالؾىطزتطألألىطري ىصى فمأل

حؾؾطألطرصؾؾ  ح ألطري ال ش ؾؾؾ وألألBoko Haramطتغؾؾشألطر صؾؾىشةألرصؾؾشطؼألال  عؾؾ ألطرتىسؾؾى شطكأل
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(ألنمألىزشطًؾؾ ألThis Dayص ؾؾضألزىألأل–ألLeadership  ل ؾؾقأل   ؾؾىىألصؾؾ  ل  أل)ر زشصؾؾ  أل
(أل ؾىقأل ؾهغ شألصؾىشةألطر ؾشأةألحؾطألتؾىشطاألطرشت ؾ ألٕٗٔٓ)ألLaura E. Straitرىشطألزألألً ش األ

طر شتؾؾؾؾ مألت رضؾؾؾؾ ح ألزرؾؾؾؾطألسرؾؾؾؾفمأل ىالؾؾؾؾزألت ؾؾؾؾعألطرت ؾؾؾؾىتألطر الش ت ؾؾؾؾ ألرزشطًؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾهت شطاألطرغؾؾؾؾشأل
(ألطر ؾؾ أل ي ىرؾؾاأل ؾؾهت شطاألطرغؾؾشألٕٔٔٓطر صؾؾىشةأل تؾؾقألزشطًؾؾ ألتشطي يؾؾشمألىرؾؾىتيالشمألىألى  ؾؾص  لأل)

 ؾىقألطرصؾشطؼألحؾطألوؾصةألألطر صىشةألعلطألطتً ال ت األطر  غل  ألىطر ق    األرلقصؾظألطريت ش ؾ 
 ىي ىألحؾطأل ىطقؾ ألألٖٓ ىقألطرغشألطر صىشةألرتىشةألأل(ٜٜ)(ٕٚٔٓمألىزشطً أل  صةأليل قأل)ٜٕٓٓ

(أل ىقألطرغشألطرصؾ ل  ألطر صؾىشةألٕٙٔٓطرص ؿألطريشت  ألىطر صش  مألىزشطً ألً شةأل  ً لأل)
أل ي  شألطر صش  مألألٕ٘ر زطتألتىشةأل

طر صؾؾؾؾ  كألألس ؾؾؾؾ ألأػ ؾؾؾؾشاألي ؾؾؾؾ   ألطر  ل ؾؾؾؾقألطرس لؾؾؾؾطألألألطرت ؾؾؾؾىتألطر ؾؾؾؾطألطًؾؾؾؾ يزاألزرؾؾؾؾط
طر الش تطألرزشطًؾ أل ؾهت شطاألطرغؾشألطر صؾىشةألقؾزأل ػ ؾاألطر ش تؾ ألطرت ي ؾ ألتيًؾت ألقل لؾ أل  ؾتألتلؾ أل

مألىزشطًؾ ألنسؾ كأل .Arpan et al" (ٕٙٓٓ(ألت ىت؛أل تقألزشطً ألن شتؾ لألى يؾشىلأل)ٗعزز  أل)
أل.,Seo & Shen"(ألٜٕٓٓمألىزشطً ألنً ىألىص لأل)Kim"(ألٜٕٓٓ)

ه  ؾؾؾ ألطر صؾؾؾىشةألىطي تؾؾؾ شأل ؾؾؾهت شطاأل(ألزشطًؾؾؾ األت  ل ؾؾؾقألطرغؾؾؾشألطرعٖت ي ؾؾؾ ألق  ؾؾؾاأل)
نألىطر ؾطأل Coleman & Banning(ألٕٙٓٓطر ًؾ ىىألطرتؾ يطأل تؾقألزشطًؾ ألنسىر ؾ لألىتؾ يي أل)

ق  األت  ل قألطرغشألطرعه  ؾ ألطر صؾىشةألر شصؾ  لألطرش  ًؾ ألىطي تؾ شأل ؾهت شألطر ًؾ ىىألطرتؾ يطأل
ألن.Coleman Renita(ألٕٓٔٓرىض ألطراليزةمألىسسرفألزشطً ألش ي  ألسىر  لأل)

 شاألي    ألطر  ل قألأيسألركأل ىالزألًؾىىألزشطًؾ ألىط ؾزةأل   لؾـألت ي ؾ دألطرغؾشألىأي شطألأػ
 ىقألس ل  ألززطشةألطرً  ً  لألر ؾهغ شأل(ألٓٓٔ)نLundell(ألٕٓٔٓطر صىشةمألى طألزشطً ألنتيزقأل)

صيصؾؾؾ    كألطرً  ًؾؾؾ  ألحؾؾؾطألطرصؾؾؾىشألطرصؾؾؾ ل  مأل  ؾؾؾتألأالش ؾؾؾاأل قؾؾؾ تهاأل ؾؾؾ ألًؾؾؾ  ألً  ًؾؾؾ  لأل
كألأًؾ ل أل ل ى ؾ أل   لؾـألتؾهشط  كأل ؾىقألت ًؾ يزطألأل-تصسقألس لؾ أل-ًى ز  لألح أل ي ص ألت شصةأل

طر صؾؾؾىش لألطرصؾؾؾ ل  لمألىزىشألطرصؾؾؾىشألىطريتؾؾؾشطاألطرصيصؾؾؾ  ألطر ؾؾؾطأل قؾؾؾزألحؾؾؾطألطرصؾؾؾ  ح مألىقؾؾؾزأل
 تؾؾؾ لألألألطرً  ًؾؾؾ  لأل غؾؾؾىشىلألطًؾؾؾ شط  ال  األ ضؾؾؾ زةألىطضؾؾؾ  ألىس  يؾؾؾ ألتصؾؾؾسقألأستؾؾؾشمألىطر ؾؾؾ أل

أل.  سضألال     ألعزكألطرشوت ألح ألطريضىؼألرقىةألطرغشألطرعه   ألطر صىشة
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؛أل ص شألي    ألطر  ل ؾقألطرس لؾطألزرؾطألط   ؾ كألعؾززألست ؾشأل ؾلألت ؾىتألوفى ضوء مي ةبق
طرغشألطر صىشةألقؾزألطق صؾشألعلؾطألشصؾزألطرغؾشألطرعه  ؾ ألطر  ضؾ ي ألحؾ ألطر يغ ؾ ألطر صؾىشةأل
زىلألطي تؾؾؾ شألعهقؾؾؾ أل ؾؾؾسهألطرغؾؾؾشألت  ال  ؾؾؾ األطرال  ؾؾؾىشألي ؾؾؾىألطر يغ ؾؾؾ ألطر صؾؾؾىشةمألى  سؾؾؾلألألأل

رغشألطر صؾىشةأل ق شيؾ ألتؾ رغشألطرال  ؾىشألتؾ  - ىشت ؾ ألقلؾ أليتؾشةأل-قلؾ ألىعؾطألألط   ؾصىألسرؾفألزرؾ
أل& Fahmy" Kim (ألٕٛٓٓطريص  مألى ى  أل  لـأل  أل  ألأص شاألزر سألنص  شةألح  ؾطألىسؾ كأل)

أل.(ٔٓٔ)حطألزشطً    أل ىقألطرغشألطر صىشةألر ش ألطر شطـألحطألطرص ؿألطرتش غ ي  ألىطر ش س  

 تلل ل لألطا لإلعالم ا لدمصواة :

 ص شألطري    ألألأل  ػؾكألطرت ؾىتألطر ؾطألط   ؾاألت  ل ؾقألطرغؾشألطر صؾىشةألطر ؾطألىػل  ؾ أل
(ألت تؾ ألٙٗىأل  ؾتألتلؾ ألعؾززأل ؾسهألطرت ؾىتأل)ق  ؾاألت ىػ ؾؿأل  ل ؾقألطر   ؾىألأل-ًى  قألطرعؾهك

%(أل ؾؾلألطال ؾؾ رطألطر  يؾؾ مألىقؾؾزألطًؾؾ يزاأل  ػؾؾكأل ؾؾسألطرت ؾؾىتألزرؾؾطأل  ل ؾؾقألطر   ؾؾىىألٜٓتىطقؾؾ أل)
لةتتتخرمت (ألزشطًؾؾ مألى صؾؾ شألطري ؾؾ   ألألأل  ػؾؾكأل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ األقؾؾزألٖٚطرس ؾؾطأل  ؾؾتألتليؾؾاأل)

ؾ  قألأةلوب لدمقيانا فى تلل التيي طرعؾهكألمألز  أل ق شي ألطرغشألطر صؾىشةألطر ؾ أل ؾشىدألر ؾ ألًى
(ألٕٚٔٓطر ي لل مألىطر طألو رت  أل  أل يت أل لألت   األتق ح  أل  يىع مأل تؾقوألزشطًؾ أل  ؾصةأليل ؾقأل)

 ىي ؾؾؾؾىألحؾؾؾؾطأل ىطقؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾ ؿألطر صؾؾؾؾش  ألألٖٓىطر ؾؾؾؾطألق  ؾؾؾؾاألت ق شيؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةألرتؾؾؾؾىشةأل
(ألىطر ؾؾطألق  ؾؾاألت ق شيؾؾ ألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألٖٕٔٓىطريشت ؾؾ مألىزشطًؾؾ ألالؾؾ زأل لسؾؾ مألىأ ؾؾقألز ؾؾ أل)

 Katy" (ًٕٓٔٓى  قألطرعهكألطر ش   ألطر  ر   مألىزشطً ألنس  طألت شىأل)ألرل ش ألطرلتي ي  ألحط
 parry طر ؾ أل ي ىرؾاألطرغؾشألطر صؾىشةألرل ؾش ألطرًؾشط  ل  ألطرلتي ي ؾ أل ؾلأليؾهقألطر ق شيؾ ألتؾ لأل

 ,Fahmyصؾ  ل  أل)ألطرال شز ؾ ل(ألى)ألطر ؾ   ص(ألطرتش غؾ ي   لمألىو ش ؾ أل ؾلألطرزشطًؾ األ تؾقأل)
 ,Fahmy & Kimمأل)(ألٖٓٔ)(Fahmy, Kelly & Kim, 2007مأل)(ٕٓٔ)(2007 ,2010

أل(.Parry, 2008مأل)(ٗٓٔ)أل(2008

قيمتت  -ملتل لدرالةتا  –كمي أظيات لدنتتيئج أن ب تد رالةتيت لألطتا لدمصتواة 
مألبمقيانا لألطتا لدمصتواة أللترلث أو قضتي ي مختلفتا فتى نقتيط مختلفتا فت  نفت  لدوقتت

 شيؾ ألطتغؾؾشألىطر ؾ ألق  ؾؾاألت ق Shahira Fahmy" (ٕٓٔٓ تؾقوألزشطًؾ ألنصؾؾ  شةألح  ؾطأل)

http://gaz.sagepub.com/search?author1=Shahira+Fahmy&sortspec=date&submit=Submit
http://gaz.sagepub.com/search?author1=Daekyung+Kim&sortspec=date&submit=Submit
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طر صؾؾؾىشةألرل ؾؾؾشى ألىطتش ؾؾؾ  ألحؾؾؾطألطرصؾؾؾ ؿألطر شت ؾؾؾ ألىطتيالل ص ؾؾؾ مألىزشطًؾؾؾ ألنسىر ؾؾؾ لألىتؾؾؾ يي أل
 ىقأل هت شطاألطرغشألطر صىشةألر شص  ألطرش  ًؾ أل(أل٘ٓٔ)Coleman & Banning"(ألٕٙٓٓ)

ى ق ؾؾؾؾ كألألٕٓٓٓحؾؾؾؾ أليصؾؾؾؾشطاألطريتؾؾؾؾ شألطر للص ىي ؾؾؾؾ أليؾؾؾؾهقألطر  لؾؾؾؾ ألطتي ي ت ؾؾؾؾ ألطرش  ًؾؾؾؾ  ألر ؾؾؾؾ كأل
 Secondaryىضؾؾؾ ألطراليؾؾؾزةألطًؾؾؾ ي زطألعلؾؾؾطألطر  ل ؾؾؾقألطرتؾؾؾ يىىألحؾؾؾشىعألطر ًؾؾؾ ىىألطرتؾؾؾ يطألر

Analysis(ألٕٗٓٓمألىزشطًؾؾؾؾ األأيؾؾؾؾشىأل تؾؾؾؾقألنزشطًؾؾؾؾ ألنصؾؾؾؾ  شةألح  ؾؾؾؾطأل)Fahmyنمألىزشطًؾؾؾؾ أل
أل.(ٙٓٔ)نBorah(ٜٕٓٓنتىشطهأل)

كمتتي  تضتتي متتن لدتلل تتل لدلتتيد  أن ب تتد لدرالةتتيت أ ضتتي قيمتتت بتترمج كتتال 
وةتتيئل لإلعتتتالم لدمت تتررة وفتتت  نقتتتيط  أةتتلوب  لدمقيانتتتا ومقيانتتا تمثتتت الت لدصتتواة فتتتى

  ,Keith"   9002رالةتا "ك تث وشتولدب وةت لكوك (مأل تؾقوألمت تررة فت  نفت  لدوقتت
Schwalbe & Silcock طر ؾ ألق  ؾاألت ق شيؾ أل ؾهغ شألصؾىشةألطر ؾش ألعلؾطألطر ؾشطـألعتؾشألأل

طي شيؾؾؾؾا(مأل  ؾؾؾؾتألق  ؾؾؾؾاألت  ل ؾؾؾؾقأل   ؾؾؾؾىىألأل-T.Vأل- يصؾؾؾؾ األزعه  ؾؾؾؾ أل ي للؾؾؾؾ أل)ألصؾؾؾؾ  ح 
(ألصؾ  ل ألٛٔغ ألت ر ش مألىطر ؾطأليصؾشاألعلؾطألطرصؾل  األطرىرؾطألرؾؾأل)(ألصىشةألطر ش تٕٕٛٔ)

مألNewsweek؛ألىعلطألأولل ألتهتأل الهاألزيت ش ؾ ألأ ش س ؾ أل) اللؾ ألي ىصى ؾفأل(ٚٓٔ)أ ش س  
(مألىحؾؾ ألطر قؾؾ ش شألألNews & World Reportمأل ؾؾىألطضألي ؾؾىصألأيؾؾزألىىشرؾؾزألTimeىطر ؾؾ  كأل

مألABC ؾؾزةألطرش  ًؾؾ  ألطرؾؾتهتأل)طريت ش ؾؾ ألطر للص ىي ؾؾ ألطر ي الؾؾ أل ؾؾلألقتؾؾقألصؾؾتس األطرىت ؾؾ األطر  
CBSمألNBC(مألىطتيؾؾ لأل ؾؾلألقيؾؾىطاألطرس تؾؾقألطريت ش ؾؾ أل)صؾؾتس ألطريتؾؾ شألًؾؾ ألزلألزلألةCNNأل 

ؾؾؾ ألأىأليصؾؾؾشطاألطريتؾؾؾ شألطر ًؾؾؾ    أل(ٛٓٔ)(Fox Newsىقيؾؾؾ ةألحؾؾؾىسضألي ؾؾؾىص مألز ؾؾؾ أل قش ؾؾؾش طألي ص 
طر  ز  ألىعلطألطرصل  األطرش  ًؾ  ألرل ىطقؾ ألطر ؾ أل صؾيل  أل لؾفألطرصؾ ؿألىطر الؾهاألى  غؾ األ

ىطر ؾؾؾؾطألشصؾؾؾؾزاأليهر ؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾشألأل(ٜٓٔ) 9002ورالةتتتتا خيدتتتتر صتتتتالح لدتتتتر ن (لمألطر للص ؾؾؾؾىأل
طر صؾؾؾؾىشةألطر ؾؾؾؾطألطًؾؾؾؾ يزاألزر  ؾؾؾؾ ألطريصؾؾؾؾشطاألطريت ش ؾؾؾؾ ألتقغؾؾؾؾ ؼألطريتؾؾؾؾ شألتؾؾؾؾ ر ل لص ىلألطر صؾؾؾؾشىأل
ىص ؿألطر شطكألىطرىحزألىطر  رطألىطرص  ألحطألطر يغ ؾ ألطريت ش ؾ ألرهيًؾ   ألطرًؾشط  ل أل ؾلأل

ؾؾؾ  ألعلؾؾؾطألطرص صؾؾؾ لم ىو ش  أل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األ تؾؾؾقألنتؾؾؾىتألىتؾؾؾىشطهألاليؾؾؾى ألرتيؾؾؾ لمألىطر ؾؾؾش ألطرشًى
(ٕٓٓٙ) Bulla & Borah(ألٕٚٓٓ؛ألسؾ كألىس لؾطأل)Kim & Kellyومتن ثتمي   تر أل(ٓٔٔ)ن



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

001 
 

 

مرخل تلل ل لألطا لدمصواة ألر لدفاوع لدبلث ا لدت  تثاي وتطوا لألبليث لدمقيانا فت  
 مجيل لإلعالم ولالتصيل.

ع نتتتا  –كمتتتي أشتتتيات نتتتتيئج لدتلل تتتل ةدتتتى وجتتتور نةتتتبا قل لتتتا متتتن لدرالةتتتيت 
لةتخرت تلل ل لدملتوى لدك فى دتلر تر وتفةت ا لألطتا لدمصتواة وم ين يتي أو  -لدرالةا

(ألٕٓٔٓ(ألت ؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾىتمأل تؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾق؛ألزشطًؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ ألنطتؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾشط  كأل)٘مأل  ؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾتألتلؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ ألعؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾزز  أل)متتتتتتتتتتردوالتيي
Ibrahim(أل ؾؾؾىقأل ؾؾؾهغ شألطرًؾؾؾهكألحؾؾؾطألطرقيؾؾؾىطاألطتيت ش ؾؾؾ ألت ؾؾؾزٔٔٔن)ألٔٔ الؾؾؾىكألأ ؾؾؾؾزطتألأل

 ؾؾىقأل   ؾؾ طألأل(ٕٔٔ)Perlmutter, "Wagner(ألًٕٗٓٓؾؾت  شمألىزشطًؾؾ ألتشر  ؾؾشألىى يؾؾشأل)
(ألٕٕٓٓطر   شضؾؾؾؾؾؾؾؾ ألحؾؾؾؾؾؾؾؾ ألطي  ؾؾؾؾؾؾؾؾ شألى ؾؾؾؾؾؾؾؾهغ شألصؾؾؾؾؾؾؾؾىشةألطر ؾؾؾؾؾؾؾؾى طألحؾؾؾؾؾؾؾؾ ألاليؾؾؾؾؾؾؾؾىةمألىنزشطًؾؾؾؾؾؾؾؾ أل)

Thussuأل.(ٗٔٔ)(ٕٔٓٓمألىزشطً ألي رزألصهذألطرز لأل)(ٖٔٔ)ن

زشطًؾؾ األق  ؾؾاألت ىػ ؾؾؿأل  ل ؾؾقألطر   ؾؾىىألتصؾؾق سألألٖس ؾؾ ألأتؾؾشصألطر  ل ؾؾقألزرؾؾطألىالؾؾىزأل
  ؾؾؾتألًؾؾؾ األطرزشطًؾؾؾ ألزرؾؾؾطألشصؾؾؾزألأل(٘ٔٔ)(ٕٚٔٓطرس ؾؾؾطألىطرس لؾؾؾطألى ؾؾؾطألزشطًؾؾؾ أل  ؾؾؾصةأليل ؾؾؾقأل)

 ىي ؾىألىطر ؾطألىػل  ؾ أل ىطقؾ ألطرصؾ ؿألطر صؾش  ألألٖٓطرغشألطر صىشةألطر    يؾ ألر ؾزطتألتؾىشةأل
ألغشألى زرىت   ألتصسقألس لط.ألىطرتش غ ي  ألىطر ش س  مألحضهألعلأل لً شأل سهألطر

ؾ  قألزعه  ؾ ألألس  أل ص شألي    ألطر  ل قألطرس لط زرطألطً يزطكألطر ز ؾزأل ؾلألطرتؾ  ت لألًى
 ي لل ألح أل  ل قألطرغشألطر صىشةمألس ؾ ألأىضؾ األطري ؾ   ألتؾهلألطرغؾشألطر صؾىشةأل   قؾـأل ؾلأل
يؾهقألصؾسقألى ضؾ ىلألطرصؾىشمألأألألطر سؾؾشطشألىطتي  ؾ شألأىألطر ؾسؿألر ىضؾىع األأىألعي صؾؾشأل

ر ؾ مألى ؾلألتؾكمألألطرصىشةمألىطرغش ق ألطر  أل  قزكألى ػ شألت ؾ ألطرصؾي ظمألىطريصؾىظألطر صؾ  ت 
ؾؾ ألراغؾؾشألطر صؾؾىشةألحؾؾ أل  ػؾؾكألطر  ؾؾ لمأل ؾؾطوأل ىضؾؾىع األطرصؾؾىشةأل س يؾؾاألطرالىطيؾؾ ألطر زشًى

"Picture subjects"مألىتؾؾشىصألطرصؾؾىشةألن"Picture Salience مألىطر ؾؾهت شطاألطر  غل ؾؾ 
Emotion نEvokedنمألىأيىطؼألطرلقغ األن"Shot typesألو(ٙٔٔ)أل

طرصؾؾؾؾ  دألأىأل ؾؾؾؾطألحؾؾؾؾ ألطري رؾؾؾؾ ألألPicture Subjects:ألموضتتتتوعيت لدصتتتتواة -ٔ
ؾؾاألطرت ؾؾ تألطر ي للؾؾ ألح ؾؾ األ طر ي صؾؾشألطر ؾؾ أل ه ػ ؾؾ ألطرقؾؾشطدألحؾؾ ألطرصؾؾىشةمألىقؾؾزألزًش

أل ي لل أل لأل ىضىع األطرصىشةألىسرفألحق  ألر ض ىلأل ص  كألأت  ت ك.
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وأل  سؾلأل ه ػ ؾسأل ؾلأليؾهقأل ىقؾ ألىىضؾؾ ألPicture salienceألبتاو  لدصتواة -ٕ
ر  ؾؾؾ غؿأل ؾؾؾ ألى سؾؾؾ لألطرصؾؾؾىشةمألحضؾؾؾه ألعؾؾؾلألطر سؾؾؾشطشمألح رؾؾؾز  ؽألطرتصؾؾؾشىأل   ؾؾؾقألزرؾؾؾطألط

 طرصىشألطر  سششة.

وألى ؾؾؾؾؾطألز ؾؾؾؾزىألطر ي قصؾؾؾؾ األطرغى لؾؾؾؾؾ ألطرال ش ؾؾؾؾ ألحؾؾؾؾؾ أللةتتتتتخرلم لدصتتتتتوا لدجالف ك تتتتا -ٖ
 Socialم  ؾؾؾتأل كسؾؾؾزأليػش ؾؾؾ ألطر ًؾؾؾ ىر  ألطتال   ع ؾؾؾ ألن(ألٚٔٔ)طرصؾؾؾ  ح ألطر صؾؾؾىشة

Responsibility Theoryؾ  قألطرعؾهكأل ًؾ يزكألطرصؾىشألطرالشطح س ؾ أل ؾؾلأل نألألألًى
طر ؾؾؾؾىطغي لمألىعلؾؾؾؾطألطرال يؾؾؾؾ ألطويؾؾؾؾشألحؾؾؾؾإلألألأالؾؾؾؾقألطرىحؾؾؾؾ دألتىػ  ل ؾؾؾؾ ألطرشق ت ؾؾؾؾ ألى ىع ؾؾؾؾ 

أيهق  األطرص  ح أل  سشأل لألطً يهقأل هً ةألطرص ى ألطريشىمألس  أل صؾ شألأزت ؾ األ
مأل(ٛٔٔ)لدصتتوا لدجالف ك تتا تث تتا ارور ف تتل عيطف تتا قو تتاطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألزرؾؾطألألأل

مألتهيؾؾسألتأل(ٜٔٔ) McKinley & Fahmy(ٕٔٔٓت ي ؾؾ ألأصؾؾ شأل ؾؾ س يل ألىح  ؾؾ أل)
ألسطاألزترؾؾؾ أل ز صؾؾؾ    ألح  ؾؾؾ أل   لؾؾؾـألت ًؾؾؾ ىىأل ق قؾؾؾ ألطريغؾؾؾىشةألطر زشسؾؾؾ أل ىالؾؾؾزألحؾؾؾشـى

 رلقض  ألأىألطرزعكألرل ص شس ألح أل قألصشطؼأل   ل.

حؾ ألألنتوع لدلقطتا لدمةتتخرماس  أل ىالزألال ي ألأيؾشأل  ؾكألحؾ ألطرغؾشألطر صؾىشةألى ؾىأل -ٗ
ؾؾؾؾؾلأل) ألألألPetersen"(ألٕ٘ٓٓطرصؾؾؾؾؾىشمألى ىضؾؾؾؾؾهألطر  لؾؾؾؾؾ هاألطر الش ت ؾؾؾؾؾ ألألرؾؾؾؾؾؾألنت ًش

طر ؾؾؾسؿمأل  سؾؾؾلألألأل ي ؾؾؾشألحؾؾؾ أل لًؾؾؾ شألألطتي هحؾؾؾ األحؾؾؾ ألرقغؾؾؾ األىصىط ؾؾؾ ألطرصؾؾؾىشألأى
 .(ٕٓٔ)طرال  ىشألرلقصظألطريت ش  

كمي أظيات نتيئج لدتلل تل لدك فتى ةدتى أن م ظتم بلتوث تلل تل لألطتا لدمصتواة 
كينتتتت لتتتول لدصتتتالعيت لدة يةتتت ا ولد ةتتتكا ا ولدلتتتاوب  -لدتتتتى خضتتت ت دلتلل تتتل –

رغؾؾؾؾشألت  ل ؾؾؾؾقألطأل Parry)292"(ألٕٓٔٓق  ؾؾؾؾاألتؾؾؾؾ شألأل)أل-علؾؾؾؾطألًؾؾؾؾت قألطر تؾؾؾؾ قألأل-ألونتيئجيتتتتي
حؾؾ ألطرصؾؾ  ح ألطرتش غ ي ؾؾ مألس ؾؾ أل ي ىرؾؾاألألٕٙٓٓطر صؾؾىشةألرلصؾؾشطؼألتؾؾ لألزًؾؾشط  قألىرتيؾؾ لألعؾؾ كأل

ؾؾ لسىفألىس ؾؾتأل) أل Schwalbe, Silcock & Keitha)299"(ألٕٛٓٓزشطًؾؾ ألصؾؾىطر ألًى
ؾؾؾ  قألطرعؾؾؾهكألطر ش س ؾؾؾ ألطر قل ز ؾؾؾ أليؾؾؾهقألطرًؾؾؾ ت  أل طرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألى ي شط  ؾؾؾ ألحؾؾؾ أل قؾؾؾز كألًى

(ألٜٕٓٓمألس ؾؾؾؾؾؾؾ أل شسؾؾؾؾؾؾؾصألزشطًؾؾؾؾؾؾؾ ألنىالز يًؾؾؾؾؾؾؾسطأل)ٖٕٓٓطرىرؾؾؾؾؾؾؾطألريؾؾؾؾؾؾؾصىألطر ؾؾؾؾؾؾؾشطـألحؾؾؾؾؾؾؾ ألعؾؾؾؾؾؾؾ كأل
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Wojdynskiؾؾؾؾؾ  غألألٕٚٓٓأ ضؾؾؾؾ  ألعلؾؾؾؾطأل ؾؾؾؾش ألطر ؾؾؾؾؾشطـألعؾؾؾؾ كألأل  293(ن ر  ل ؾؾؾؾقأل صؾؾؾؾ زشألطرًى
ق  ؾؾ ألت ىػ ؾؾؿألزشطًؾؾ ألأل 294(نKing & Lester  9005كتتنج ود ةتتتا (طر   ؾؾززةمألت ي ؾؾ أل

مألىطر يغ ؾ ألطر صؾىشةألأتيؾ دألٖٕٓٓ ق شي أل  ت  ي أل ىقألطرغشألطر صىشةألرل ش ألطر شطق  ألعؾ كأل
 Shahira Fahmy"(ٕٓٔٓمألىت ر تؾقألزشطًؾ ألنألصؾ  شةألح  ؾ أل)ٜٜٔٔ ؾش ألطريلؾ  ألعؾ كأل

ىطر ؾؾؾؾش ألحؾؾؾؾ ألأحي يًؾؾؾؾ  لألألٜ/ألٔٔ  ؾؾؾؾتألق  ؾؾؾؾاألت ق شيؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةألر ؾؾؾؾزطتألأل 295(
ؾفأل)حىً رصؾ  ح ألطريالل صأل  Diana Von (ألٕٛٓٓ ؾ ألىألطر شت ؾ مألىزشطًؾ ألز  يؾ ألحؾىلألت ًى

Buseck مألىزشطًؾؾؾ أل ًؾؾؾيطأليصؾؾؾشألٖٕٓٓ ؾؾؾىقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألريؾؾؾصىألطر ؾؾؾشطـألأل(ٕٙٔ)أل
طتًشط  ل  ألعلطألرتي لألحؾ ألطر الؾهاألطريت ش ؾ أل  ىقألطرغشألطر صىشةألرل ش أل(ٕٚٔ)(ٕٚٓٓ)

ت يؾؾؾىطلألنألزترؾؾؾ أل ؾؾؾهغ شألطرصؾؾؾىشةألأل(ٕٛٔ)(ٕٕٔٓطر شت ؾؾؾ مألىزشطًؾؾؾ ألأًؾؾؾ   ألعتؾؾؾزألطرؾؾؾش  كألعلؾؾؾطأل)
زشطًؾؾ أل  ل ل ؾؾ أل ق شيؾؾ ألأل-كألٜٕٓٓطرصؾؾ ل  ألحؾؾطألطر يؾؾ ىقألطرعه ؾؾ ألرل ؾؾش ألعلؾؾطألوؾؾصةألعؾؾ كأل
ألت لألص  ل  ألطر شطكألطر صش  ألى  شطرزأل شت ىلألطر ش س  .

 ؾؾشىألطرت  تؾؾ لألألأل ؾؾسطألطر شس ؾؾصألطرىطضؾؾهألحؾؾطألت ؾؾىتألوفتتى ضتتوء لدطتتاح لدةتتيبقي 
ىطريصطعؾؾ األ شالؾؾ ألزرؾؾطألطرؾؾزىشألطرست ؾؾشألطرؾؾسألأل قؾؾىكألألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألعلؾؾطألطر ؾؾشى ألىطرصؾؾشطع ا

تؾؾسألطرصؾؾىشألحؾؾ ألطر قؾؾ ش شألطريت ش ؾؾ أل ؾؾىقألطرصؾؾشطع األطر ًؾؾسش  ألىطرص ؾؾ امألرؾؾ ضألحقؾؾغألري ؾؾ أل
 ًؾ عزألعلؾطألالؾس ألطتي تؾ هأل ؾىقألطر ؾزطتألطرت  ؾزةألأىأليقؾقألطر صؾ عشمألىرسي ؾ أل ًؾ يزكألأ ضؾؾ  أل

مألىطر  لى ؾ األطرىطق  ؾ مألسزر قمأل  تأل الؾ ألألأل  قؾشأألطرصؾىشةألت ع ت ش ؾ ألالؾصدأل ؾلألطر ىضؾىع  
ري ؾ ألصؾؾ  زألع ؾؾ لأل ؾؾلألطر ؾؾش ألطرت  ؾؾزةمألىي  الؾ ألرؾؾسرف؛أل ؾؾكزىألطرصؾؾىشألزىشط ألست ؾؾشط ألحؾؾ ألزضؾؾل دأل

ألطرصشع  ألعلطألطر  ل  األطر ًسش  مألى لألتك؛أل ً       ألح أل صس قألطرشأألألطرزىرط.

 طر ؾشى ألىطرتؾىشطاألىطرص ؾ ا أىقؾ ا حؾط طرص ل   أ    ألطرصىشة ى لألتك؛أل  ضه
 ؾشى أل  ؾزىش طر ؾشى ألىطرتؾىشطاألىطرص ؾ األطرً  ًؾ  م طر ؾ رك  شطقؾ ألأعؾ ل   طرً  ًؾ  ألح يؾز

 طرقيؾ ؼ علؾط طر ؾ أل    ؾز  ؾشى ألطرصؾىشة ى ؾ   يؾشم يؾىؼ  ؾل يل ؾ  طًؾ شط  ال  ألزعه  ؾ 
 سًؾ   ًؾ  كألحؾط ى يغ غؾ ا ىحق  ألت ال   ا طر  ك طرشأأل ىتي د طر ص عش ى  ش ف ىطر هت ش
 طرصىشة. غش ـ عل طر ت ي ة طرصشع  
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كمي تجرا لإلشياة ةدى أن مجيالت لالىتميم لدموضتوعى دبلتوث لألطتا لدمصتواة 
أل(ٜٕٔ) Patridge (ٕٙٓٓ تؾؾقألزشطًؾؾ ألت  ش ؾزدأل)ألقتتر لمتتترت دتشتتمل موضتتوعيت لإلاىتتيب

ؾؾ  ألعؾؾ كأل ؾؾ ألت ًؾؾهلألطرش ؾؾ تطألحؾؾ ألشًى ىسرؾؾفألألٕٗٓٓ ؾؾىقألس ل ؾؾ أل ؾؾهغ شألصؾؾىشةأل صؾؾ شأل زًش
ؾؾؾؾؾؾ  ألمألىسؾؾؾؾؾؾؾسرف (ألٕٗٓٓزشطًؾؾؾؾؾؾ ألنالؾؾؾؾؾؾؾش ل لأل)ألحؾؾؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾؾؾ ؿألطر ش س ؾؾؾؾؾؾؾ ألىطرتش غ ي ؾؾؾؾؾؾ ألىطرشًى

"Grifin(ٖٔٓ)ؾؾىقألأغؾؾؾشألطر يغ ؾؾؾ ألطر صؾؾؾىشةألرل ؾؾؾش ألعلؾؾؾطألطرش ؾؾؾ  ألحؾؾؾ ألأحي يًؾؾؾ  لألىطريؾؾؾصىألأل 
طر ًؾؾؾسشألألرل ؾؾؾؾشطـألحؾؾؾ ألطر الؾؾؾؾهاألطريت ش ؾؾؾ ألطر ش س ؾؾؾؾ مألحضؾؾؾهألعؾؾؾؾلألزشطًؾؾؾ ألنالؾؾؾؾش ل لألىرؾؾؾؾطأل

(ٕٕٓٓ)" Grifin & Lee  (ٖٔٔ)ألٔٔ ؾىقألأغؾشألطر يغ ؾ ألطريت ش ؾ ألطر صؾىشةألر ؾزطتألأل
ىطر ؾؾؾ ألق  ؾؾؾاألأل Shahira Fahmy"(ٕٓٔٓمألىزشطًؾؾؾ ألنصؾؾؾ  شةألح  ؾؾؾطأل)ًٕٔٓٓؾؾؾت  تشأل

ت  ل ؾقألطتغؾشألطر صؾىشةألرل ؾؾشى ألىطتش ؾ  ألحؾطألطرصؾ ؿألطر شت ؾؾ ألىطتيالل ص ؾ مألزشطًؾ ألص ؾؾي أل
 ؾؾىقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرص ؾؾ ألالؾؾىضألحؾؾ ألأل(ٕٖٔ)(ٖٕٔٓ) Zeng & Akinro ىأسؾؾ  يشى
 ؾؾؾىقألأل(ٖٗٔ)Gwadabe(ألٕٗٔٓمألىزشطًؾؾؾ ألالؾؾؾىطزتط)(ٖٖٔ)ؿألطررس شىي ؾؾؾ ألطري ال ش ؾؾؾ ألطرصؾؾؾ 

 This–ألLeadershipطتغؾؾشألطر صؾؾىشةألرصؾؾشطؼألال  عؾؾ ألطرتىسؾؾىأل ؾؾشطكألحؾؾ ألصؾؾ  ل طألأل)
Day(ألطري ال ش ؾؾؾ مألىو ش ؾؾؾ أل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األ تؾؾؾقألزشطًؾؾؾ ألنطتؾؾؾشط  كأل)ٕٓٔٓأل)Ibrahimمأل(ٖ٘ٔ)ن

أل.(ٖٙٔ)نBarnett&ألأل Reynolds (ٖٕٓٓىزشطً ألت شياألىش يىرزضأل)

كمي تش ا نتيئج لدتلل ل ةدى م  ر من لدموضوعيت لدبلث تا لتول تيط تا لدكتولاث 
ى ًؾؾىي   ألطر  ؾؾ غألطر يؾؾزألألحؾؾ ألعؾؾ كألألٕ٘ٓٓمألىتألًؾؾ   ألزعصؾؾ شألس  ش يؾؾ ألحؾؾ ألعؾؾ كأللدطب   تتا
نأل ؾىقألFahmy et alأل(ٖٚٔ)(ٕٚٓٓمأل تقألزشطً ألسقأل لوألص  شةألنح  طألى يؾشىلأل)ٕٗٓٓ

طرصؾ ؿألىىسؾ تاألطريتؾ دألطريت ش ؾ مألىسؾسرفأل  ل قألطرغؾشألطر صؾىشةألرعصؾ شألس  ش يؾ ألحؾطأل
 ؾؾىقألأغؾؾشألطر يغ ؾؾ ألطر صؾؾىشةألأل(ٖٛٔ)نBorah and Bulla(ألنٕ٘ٓٓزشطًؾؾ ألتؾؾىشطهألىتؾؾىتأل)

رعصؾؾ شأل ًؾؾىي   ألحؾؾ ألطر  ؾؾ غألطر يؾؾزألألحؾؾ ألطتي ؾؾْ لأل ؾؾلألطرصؾؾ ؿألطر يز ؾؾ ألطرل ؾؾْ لأل صؾؾزشطلأل
 Borah(ألٕٙٓٓت رليؾؾ ألطريالل ص ؾؾ مألأتيؾؾ دألىت ؾؾزألىقؾؾىؼألطرس شتؾؾ مألس ؾؾ ألىطصؾؾقألنتؾؾىشطهألىتؾؾىتأل)

and Bullaعصؾؾ شألأل(ٜٖٔ)ن   ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرعصؾؾ شأل ًؾؾىي   ألطر  ؾؾ غألطر يؾؾزألألىط 
مألىسرؾؾفأل ؾؾلأليؾؾهقأل ق شيؾؾ ألطر يغ ؾؾ ألطرصؾؾ ل  ألحؾؾ ألتهتؾؾ ألتلؾؾزطلأل ي للؾؾ أل ؾؾلألطر ؾؾ ركمألس  ش يؾؾ 

 The New York Times , theى   تؾؾقألحؾؾ ألي ًؾؾ ألصؾؾ ؿألى ؾؾطألصؾؾ  ل  أل)
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Washington Post(أل ؾلألطرىت ؾ األطر   ؾزةمألىصؾ  ل أل)The London Timesأل ؾلألأل)
فألزشطًؾ ألتؾىشطهأل(أل ؾلألطر يؾزمألىسؾسرTimes of India , The Hinduتش غ ي ؾ مألىصؾ  ل  أل)

(ٕٜٓٓ)Borah(ٔٗٓ).أل

لاللتجيجتتتتيت س ؾؾؾؾ ألأصؾؾؾؾ شاألطري ؾؾؾؾ   ألزرؾؾؾؾطألىالؾؾؾؾىزألت ؾؾؾؾعألطرزشطًؾؾؾؾ األطر ؾؾؾؾطأل ي ىرؾؾؾؾاأل
ألعلطألًت قألطر ت ق؛ألولدثوالت ولدقضي ي لالجتميع ا لدمث اة دلجرل،

 ىي ؾىألح ىطقؾ ألألٖٓ(أل ىقألطرغشألطر صىشةألر زطتألتىشةألٕٚٔٓزشطً أل  صةأليل قأل) -
 طرص ؿألطريشت  ألىطر صش  .أل

 ؾىقأل ؾهغ شألصؾىشةألأل: Laura E. Strait )242(ألٕٗٔٓىشطألزألألًؾ ش األ)زشطًؾ ألنرؾ -
طر ؾؾؾشأةألحؾؾؾ ألطرتؾؾؾىشةألطر صؾؾؾش  ألىطر ؾؾؾطألىػل  ؾؾؾ ألتهتؾؾؾ ألصؾؾؾ ؿألأ ش س ؾؾؾ ألستؾؾؾشىمأل ؾؾؾطوأل

األ-)طري ى ىشفأل    صأل   ىألزضألأ سأل ىزطى(.أل-طرىطصيغلألتًى
 ؾؾىقأل   ؾؾ طألأل(ٕٗٔ)Perlmutter &Wagner"(ألٕٗٓٓىزشطًؾ ألنتشر  ؾؾشألىى يؾؾشأل) -

 صىشألطر   شض ألح ألاليىة.
 ؾؾؾىقألأغؾؾؾشألطر يغ ؾؾؾ ألطرصؾؾؾ ل  ألطر صؾؾؾىشةألأل(ٖٗٔ)(ألٕٙٔٓزشطًؾؾؾ ألًؾؾؾ شةألأ  ؾؾؾزأل ًؾؾؾلأل) -

 يؾؾ  شأل  ؾؾطألألٕ٘ يؾؾ  شألحؾؾ ألطرصؾؾ ؿألطر صؾؾش  أليؾؾهقألطرل ؾؾشةأل ؾؾلألألٕ٘ر ؾؾزطتألتؾؾىشةأل
 ن.ٕٔٔٓحتشط شألألٔٔ

 ىي ؾؾىألحؾؾطألألٖٓ(أل ؾؾىقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشألر ؾؾزطتألتؾؾىشةألٕٛٔٓىزشطًؾؾ أل  ؾؾصةأليل ؾؾقأل) -
 ش غ ي  (. ىطق ألطرص ؿألطر صش  ألىطريشت  أل)طر ش س  ألىطرت

مألت يؾىطلألن صؾى شأل(ٗٗٔ)(ٕٔٔٓ) Wilkes & Brown ىزشطًؾ ألتؾشطىلمألىى لسؾض -
طت  ال دوألطرغشألطر صىشةألرلل قألطرال  ع أل لألقتقألطر كألطرىرطألحؾ ألسيؾزطنألىطر ؾطأل

أل(٘ٗٔ)ًؾؾ األطرزشطًؾؾ ألزرؾؾطألطر  ؾؾشؿألعلؾؾطألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألره  ال الؾؾ األنأص ؾؾ ألأىسؾؾ ن
طرصؾؾؾؾؾ ؿألطرسيز ؾؾؾؾؾ مألىسؾؾؾؾؾسرفألزرؾؾؾؾؾطألأألأل ؾؾؾؾؾزىألس يؾؾؾؾؾاألصؾؾؾؾؾىشألأ ؾؾؾؾؾزطتألألحؾؾؾؾؾطألٜٜٓٔ

 طت  ال ال األ غ تق ألأىأل  ت  ي أل  ألني ىسدألطت  ال دن.
 Geske & Brow(ألٕٛٓٓىو ش ؾ أل ؾلألطرزشطًؾ األ تؾقألزشطًؾ ألال ًؾفألىتؾشطىلأل) -

 .(ٚٗٔ)Kim & Kelly(ٕٚٓٓمألىزشطً ألس كألىس للطألأل)(ٙٗٔ)
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ىس يؾاأل ىضؾ ألط   ؾ كألأل سطألزرطألال ي ألطر ىضؾىع األطر ؾ أل  ي ىر ؾ ألطرغؾشألطر صؾىشةم
يؾؾؾؾ ظألتس ل ؾؾؾؾ ألق ؾؾؾؾ ضألطرزشطًؾؾؾؾ األطرس  ؾؾؾؾ ألطر    يؾؾؾؾ مألىطرزشطًؾؾؾؾ األطر الش ت ؾؾؾؾ ألى ش  ؾؾؾؾصألطرغؾؾؾؾشأل

ألطر صىشة.

س ؾؾؾ أل  ضؾؾؾهأل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األطر شت ؾؾؾ ألطر ؾؾؾ أل ي ىرؾؾؾاألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألس يؾؾؾاأل  تؾؾؾقأل
(أل ؾؾىقألٕٕٔٓطرصؾؾ ؿألطر غتىعؾؾ ألىرؾؾ ضألطررس شىي ؾؾ ألس ؾؾ ألحؾؾطألزشطًؾؾ ألأًؾؾ   ألعتؾؾزألطرؾؾش  كأل)

حؾطألصؾ  ل  ألطر ؾشطكألطر صؾش  ألىطر  شطرؾزأل شت ؾىلألألٜٕٓٓل ش ألعلؾطألوؾصةألطتغشألطر صىشةألر
(أل ؾؾىقألأغؾؾشألطر يغ ؾؾ ألطرصؾؾ ل  ألطر صؾؾىشةألر ؾؾزطتألٕٙٔٓطر ش س ؾؾ مألىزشطًؾؾ ألًؾؾ شةأل ًؾؾلأل)

(مأل  ؾ ألزحؾ ألطرت  ؾتألأل–طرىحؾزألأل– ي  شألح ألتهت ألصؾ ؿأل صؾش  أل)طريتؾ شألألٕ٘تىشةأل طرصؾشـى
 ىي ؾؾىألحؾؾطألطرت  ؾؾ ألألٖٓصؾؾىشةألرتؾؾىشةأل(ألحؾؾطألزشطًؾؾ سألزرؾؾطألزشطًؾؾ ألطرغؾؾشألطر ٕٚٔٓ  ؾؾصةأليل ؾؾقأل)

طررس شىي ؾؾ ألرلصؾؾ ؿألطر صؾؾش  ألىطريشت ؾؾ مألرلألسرؾؾفألًؾؾ كزىألطرؾؾطألزػ ؾؾ شألي ؾؾ   أل ي للؾؾ مألر ؾؾ أل
ر ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾلأل   ؾؾؾؾصطاألحؾؾؾؾطألطرال ؾؾؾؾ ألتؾؾؾؾ لألطرصؾؾؾؾىشةألطرصؾؾؾؾ ل  ألطرت ت ؾؾؾؾ أل)طرلى ىوشطح ؾؾؾؾ (ألىطر   شسؾؾؾؾ أل

 )طرل ز ى(.

 ق ي  لدباو  فى لدصواة:

ر ؾؾؾ مألألألز ؾؾؾزىألطرىػؾؾؾ  ؿألطر  ؾؾؾززةألس ؾؾؾ ألأىضؾؾؾ ي ألحؾؾؾطألطرغؾؾؾشذألطرًؾؾؾ تـألرلزشطًؾؾؾ ألطر  
نأل ؾؾؾ ألص ؾؾؾ زةألطرتؾؾؾشىصألرالؾؾؾصدأل ؾؾؾلألطرىطقؾؾؾ أل) Entmanٖٜٜٔراغؾؾؾشألس ؾؾؾ ألأصؾؾؾ شألنزي  ؾؾؾ لأل)

طر  زشف
مألىرسطألسؾ لأل ؾلألطر  ؾكألعلؾطألطرت  تؾ لأل  شحؾ ألس ل ؾ ألق ؾ ضألتؾشىصألطرصؾىشةألرؾت عأل(ٛٗٔ)

طوشطدألأىألطرقض   مألىىضؾ أل صؾىشألرل ؾ ألتؾشىصألطرصؾىشةمألىطرؾسىألًؾ تي ألعلؾطألألطر ىضىع األأى
ألطرتشىصألطر ً  زأل لألت ىتألىض ألطراليزة.ألأل ل ىك

ؾؾؾ ضأل) ت غؾؾؾى شألي ؾؾؾىسدأل   ؾؾؾززألطرت ؾؾؾ زأل(ألٜٗٔ)نألأل Kiousis(ألٕٗٓٓىقؾؾؾزألقؾؾؾ كألنألس ًى
Multidimensional modelنرق ؾؾؾ ضألطرؾؾؾؾتشىصألألأل "salienceطرؾؾؾسىأل  ؾؾؾهرؿأل ؾؾؾلألتهتؾؾؾ أل
 ىطر سؾؾ حكأل م Prominenceمألطر   ؾؾ  Attentionعي صؾؾشألأً ًؾؾ  ألى ؾؾ وألطت   ؾؾ ك

Valence ألولدباو  ف  وةيئل لإلعالم  تم بولةطا فق ي مأل
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 ؾؾىألطرؾؾسىأل  يؾؾ ألزشطًؾؾ ألطر ال ؾؾىؼألطرال ؾؾ ر ألى الؾؾكألىىقؾؾاألأل:Attentionلالىتمتتيم  -ٔ
 طر يغ  ألطر يصص ألرل ىضىؼألأىألطرقض  .

ألPositioning" صؾؾ شألزرؾؾطأل  ز ؾؾزألطر ىطقؾؾ ألنأل"prominence":لألىم تتا /لدبتتاو   -ٕ
ؾؾؾؾؾؾ ألرلؾؾؾؾؾؾيظألطرعه ؾؾؾؾؾؾ ألأى طر يؾؾؾؾؾؾ  ألألر يصؾؾؾؾؾؾشألطرقصؾؾؾؾؾؾ ألأىألطرقضؾؾؾؾؾؾ  ألحؾؾؾؾؾؾ ألًؾؾؾؾؾؾ  ـألأًى

 طرعه  .أل

 صؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ شألزرؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾطألطًؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ يزطكألطر ي صؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾشألطر  غل ؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾ ألأىألأل:Valenceأللدتكتتتتتتتتتتتتتيفت -ٖ
مألطر ؾؾ أل  سؾؾلألألأل  ؾؾصصألأىأل قلؾؾقألتؾؾشىصألطر ىضؾؾىع األأىأل Emotionalطتيل  ر ؾؾ 
 طرقض   .

ىعؾؾ زةألحؾؾ ألزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطريصؾؾ  مأل ؾؾ كأل ًؾؾ  أل سؾؾشطشألت ؾؾعألطرغؾؾشألحؾؾ ألى ؾؾزطاأل
نمألىىحقؾؾؾ ألنري  ؾؾؾ لألThematic unitsطريغؾؾؾ  ألطر ق ش ؾؾؾ ألأىألحؾؾؾ ألطرى ؾؾؾزطاألطر ىضؾؾؾىع  ألن

(ٜٜٖٔ) Entman نحؾإلألطرغؾشألطر صؾىشةأل ال ؾقألطرحسؾ شألأستؾشألتؾشىصط ألى   ؾصط ألعؾلألغش ؾؾـأل
أل.(ٓ٘ٔ) سشطشألى  ص صألت عألطرًش  قألىطرحس شألطر صىشةألزىلألو ش  

  تتر لدتكتتالا أ ضتتي ىتتو أةتتلوب تام تت  مشتتتاك دق تتي  لجتتم لالىتمتتيم فتت  ى ؾؾلألتؾؾكمأل
مى سؾسطمألحؾإلألق ؾ ضألطر سؾشطشأل ؾىألأ ضؾ ألأًؾلى ألطر ش  ؾصألطر صؾ شفأل(ٔ٘ٔ)تلل ل لألطا لدمصتواة

ىتؾىتألىتؾىشطهألألFahmy ;ألٕٓٔٓح أل  ل قأل ؾهغ شألطرصؾىشةمألس ؾ ألحؾطألنزشطًؾ طألصؾ  شةألح  ؾطأل
 Bulla and(ألٕٙٓٓمألحزشطًؾؾؾ ألتؾؾؾىتألىتؾؾؾىشطهأل)(ٕ٘ٔ)ألنألBulla & Borahألٕٙٓٓ
Borah(ٖٔ٘)ىألت تؾؾؾ شةألأأل- قؾؾؾ ضألطت   ؾؾؾ كأل-مأل تؾؾؾقأل  ػؾؾؾكألطرزشطًؾؾؾ األحؾؾؾطألطر  ل ؾؾؾقألطر ؾؾؾ رطأل
عؾلألغش ؾـأل ًؾ  ألعؾززألطرصؾىشألرسؾقألأل- ق ضألطرغؾشألطر صؾىشةألطرتؾ شصةألحؾ ألطر يغ ؾ أل-أيشى

أل.(ٗ٘ٔ)(ٕٙٔٓ(مألىزشطً ألً شةألأ  زأل ًلأل)ٕٚٔٓزغ شمألىسسرفألزشطً أل  صةألطرً زأليل قأل)

ى ؾؾؾ ألسرؾؾؾؾفمألعيؾؾؾؾز  أل   لؾؾؾؾـألطر ؾؾؾؾشألت رصؾؾؾىشمأل   تؾؾؾؾشأل ًؾؾؾؾ     ألى ىق  ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾلألطر  ؾؾؾؾ   شأل
رقضؾؾؾؾؾ  مألى ؾؾؾؾؾسطأل    صؾؾؾؾؾطأل ؾؾؾؾؾ ألىال ؾؾؾؾؾ أليػؾؾؾؾؾشألزي  ؾؾؾؾؾ لألطرً ًؾؾؾؾؾ  ألىتألًؾؾؾؾؾ   ألر قؾؾؾؾؾز شألأ   ؾؾؾؾؾ ألط

مألى ؾؾؾىأل ؾؾؾ أل(٘٘ٔ)مألطرؾؾؾسألأل قؾؾؾىقألتؾؾؾهلألالؾؾؾى شألطر ؾؾؾهغ شأل ؾؾؾىأل  ز ؾؾؾزأل ًؾؾؾ   ألطرصؾؾؾىشةEntman"ن
أل يغتـألتصسقألي ظألعلطألطرغشألطر صىشة.أل
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تؾؾؾؾهلألأل(ٙ٘ٔ)"Wanta"(ألٜٛٛٔى ؾؾؾؾىأل ؾؾؾؾ أل  لؾؾؾؾـأل ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾ ألأصؾؾؾؾ شاألزر ؾؾؾؾسألزشطًؾؾؾؾ ألىطي ؾؾؾؾ أل)
طر ق تاألطر يصىشةأل  ألطرصؾىشألطرستؾشألتؾشىصط ألأستؾشألأ   ؾ ألرل صؾ  ز لأل ؾلأل لؾفألطر قؾ تاأل ؾ أل
طرصؾؾؾىشألطرصؾؾؾيشمألىرؾؾؾسرفأليلصؾؾؾاألتؾؾؾهلألألطرصؾؾؾ ل  لألت  سؾؾؾ ي كألص ؾؾؾ زةألعؾؾؾززألقؾؾؾشطد كألرؾؾؾت عأل

ألطرقض   أليهقألح شةألص ي  ألقص شةألعلألغش ـألص  زةأل ً   ألطرصىش.

ؾؾؾؾ  ألتق ؾؾؾؾ ضأل ًؾؾؾؾ   ألطرصؾؾؾؾىشألىتيؾؾؾؾ د ألعلؾؾؾؾطألسرؾؾؾؾفمألق  ؾؾؾؾاألطر ز ؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾؾ األأ ض 
ؾؾؾؾ ضأل)  (ألٕٗٓٓرل صؾؾؾؾىقألعلؾؾؾؾطأل قؾؾؾؾز شطاأل ؾؾؾؾىقألأ     ؾؾؾؾ مألىت ر ؾؾؾؾ رط؛أل ؾؾؾؾ أل ًؾؾؾؾ  سألنس ًى

"Kiousisتؾؾؾ رتشىصألأىألطر   ؾؾؾ ألنProminenceصؾؾؾ شألزر ؾؾؾسألحؾؾؾطألأزت ؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألألن 
 & Fahmy, Kelly)س  ألحطألزشطً وألألنVisual Dominanceت   ي ألأىألً غشةألطرصىشةألن

Kim, 2007; Schwalbe, Silcock & Keith, 2008)ألألأل

س ؾؾ ألأػ ؾؾشاألي ؾؾ   ألطر  ل ؾؾقألطرس لؾؾطألطر ؾؾ رطألرزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألألألن   يؾؾ أل
مألى ؾلأل(ٚ٘ٔ)نأل "Prominenceنأل ؾطألأ ؾزأل كصؾشطاألطرتؾشىصVisual Dominanceطرصىشةأل

ؾؾؾؾ  قألطرعؾؾؾؾهكألطر غتىعؾؾؾؾ ألىطررس شىي ؾؾؾؾ ألعلؾؾؾؾطألن ًؾؾؾؾ   أل تؾؾؾؾك؛أل ًؾؾؾؾ يزأل   يؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾىشةألحؾؾؾؾ ألًى
نمألت ي ؾ ألحؾ ألطر للص ؾىلألىطرصؾىشةألطر ش  ؾ ألطر   شسؾ أل تيؾطأل Size of the Pictureطرصؾىشة

أل.(ٛ٘ٔ)(Keith 2008&ألألSchwalbe, Silcock)ألعلطألغىقألطرل شةألطرص ي  ألرتت  

ىرلأل  ػؾؾكألزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألحؾؾ ألطر  ل ؾؾقألطر ؾؾ رطألق  ؾؾاألت ش  ؾؾصأل ًؾؾ   أل
ل ؾؾؾسألنألىطرؾؾؾسىأل يصؾؾؾ ألعVisual Dominanceطرصؾؾؾىشةمألس كصؾؾؾشط أل   ؾؾؾ  ألر   يؾؾؾ ألطرصؾؾؾىشةألن

 ,Borah, 2009; Dahmenطر شس ؾؾصألطرش  ًؾؾ ألرل يغ ؾؾ ألس ؾؾ ألحؾؾطألزشطًؾؾ ألسؾؾقأل ؾؾلألوأل)
2009; King & Lester, 2005أل(.ألأل

أل يؾشألرلتؾشىصألن ى ؾىألألSalience"س  ألأص شاألي    ألطر  ل قألأ ض  ألزرطألىالؾىزأل كصؾشذ
مألس ؾؾؾؾ أل(ٜ٘ٔ)زطيؾؾؾؾقألطرصؾؾؾؾ  ل ألأىألطر اللؾؾؾؾ ألVisual"أل"placement ىقؾؾؾؾ ألأىأل سؾؾؾؾ لألطرصؾؾؾؾىشةأل

(ألت ش  ؾؾؾصألطرصؾؾؾىشألطر ؾؾؾ أل ؾؾؾكألزشطًؾؾؾ   ألعلؾؾؾطألطرصؾؾؾل  ألٕٚٓٓق  ؾؾؾاألصؾؾؾ  شةألح  ؾؾؾ ألى يؾؾؾشىلأل)
طرىرؾؾؾؾطألس    يؾؾؾؾ ألأىألو ؾؾؾؾشأل    يؾؾؾؾ مألى ؾؾؾؾسهألطًؾؾؾؾ شط  ال  ألتي  ؾؾؾؾ شألصؾؾؾؾىشألطرصؾؾؾؾل  ألطرىرؾؾؾؾطأل

Front-page"مأل(ٓٙٔ)ألنألس ؾؾ زةألرلت ؾؾتمألس ؾؾ أل ؾؾىألطر ؾؾ قألت ريًؾؾت ألرزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشة
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ؾؾؾؾ ضأل) أيؾؾؾؾسألتلضؾؾؾؾقألىضؾؾؾؾ ألطرصؾؾؾؾىشةألطرتؾؾؾؾ شصمألعلؾؾؾؾطأل(ألٔٙٔ)ألKiousis(ألٕٗٓٓس ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾشىألس ًى
طرصل  ألطتىرطأل ىألح أل زألسط سأل   تشألأستشأل   ي أل لألطرصىشألزطيقألطرصؾ  ل مألت رضؾ ح أل
ألغ  ألطرص  ل أل   تشألأستؾشأل   يؾ أل ؾلألطرصؾىشألأًؾلقأل زرطألسرفمألطرصىشطر طأل  كألىض   ألحـى

أل.ألأل(ٕٙٔ)نGeske & Brown(ألٕٛٓٓطرغ  أل تقألزشطً ألألنالً ًفألىتشطىلأل)

أ ضؾؾؾ ألزرؾؾؾطألىالؾؾؾىزألغش قؾؾؾ ألأيؾؾؾشىأل(ألٖٙٔ)ألKiousis"(ألًٕٗٓٓؾؾؾ ضأل)س ؾؾؾ أل صؾؾؾ شألنس ىأل
حؾؾطأل قؾؾز كألطريتؾؾ شمألألThe Increasing Valenceرص ؾؾ زةألطرتؾؾشىصألى ؾؾطألص ؾؾ زةألطر سؾؾ حكأل

 تؾقألألAffective elements"ى  سلأل  ق ـألسرفألعلألغش ـألطً يزطكألطر ي صؾشألطر  غل ؾ ألن
هألطرل ؾؾؾ ألطر  غل ؾؾؾ ألصؾؾؾىشألطرضؾؾؾ    ألىطرق لؾؾؾطألىطر صؾؾؾ ت لألى ػؾؾؾ  شألطر ؾؾؾصلألأىألطرلؾؾؾشذمألىرلأل ؾؾؾس

 Compositional Visual" ؾؾش تغألتصؾؾسقألىت ؾؾـألتؾؾ رزىطاألطر سى ي ؾؾ ألراغؾؾشألطر صؾؾىشةألن
Framing Devicesألمألً  كأل ي قص   ألتصسقأل يلصقألح   أل لط..ألأل

 :  Compositional framing elementsعنيصا لألطا لدتكو ن ا 

طر ي صؾؾؾشأل ؾؾؾ ألألأل-تصؾؾؾسقألقؾؾؾىىألأل-نأل"Visual Valence  صؾؾؾقألطر سؾؾؾ حكألطر ش ؾؾؾطأل
ألCamera Angleطر سى ي ؾؾؾؾؾؾ ألرلصؾؾؾؾؾؾىشةأل تؾؾؾؾؾؾقمألطرغؾؾؾؾؾؾشألطر سى ي ؾؾؾؾؾؾ ألرصطى ؾؾؾؾؾؾ ألطرسؾؾؾؾؾؾ   شطألن

"Compositional Framing ofمألىطرغؾؾشألطر سى ي ؾؾ ألر ًؾؾ ح ألأىأل الؾؾكألطرلقغؾؾ ألShot 
Distance"أل"Compositional Framing of.أل

ىتألً   أل ص شألي    ألطر  ل قألطرس لطألزرطألىالىزألعززأل ؾلألطرت ؾىتألطر ؾطأل شسؾصألعلؾطأل
 Visual Mediaر ي صؾؾشألطر سى ي ؾؾ ألرلصؾؾىشةألحؾؾطأل  ل ل ؾؾ ألراغؾؾشألطرعه  ؾؾ ألطر صؾؾىشةألط

Frames(ألٜٕٓٓنألمألى لألأ تلؾ أل ؾسهألطرزشطًؾ ا؛ألزشطًؾ ألتؾىشطهأل)Borah(ٔٙٗ)؛ألىزشطًؾ ألتؾىتأل
 Shahira(ألٕٙٓٓمألىزشطًؾؾ ألصؾؾ  شةألح  ؾؾطأل)(٘ٙٔ)Borah&ألألBulla (ٕٙٓٓىتؾؾىشطهأل)
Fahmy(ٔٙٙ)(ٕ٘ٓٓ؛ألىزشطًؾؾ ألس ؾؾي ألىر ًؾؾشأل) King & Lester(ٔٙٚ)؛ألىزشطًؾؾ ألتؾؾ شىأل

أل(ٛٙٔ)Parry (ألٕٛٓٓ)

أل(ٜٙٔ)Rodriguez & Dimitrova"(ألنٕٔٔٓىقؾؾزألأغلؾؾـألشىزش ال ؾؾصألىز    شىحؾؾ أل)
أل-علطأل سطألطرالصدألطر  ل لطأل لأل  ل ؾقألطرغؾشألطر صؾىشةألتؾؾؾألنزشطًؾ ألطرصؾىشألسهيػ ؾ ألأًؾلىت  أل
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 ؾ ألطر ؾ أل صؾؾ شفألًؾ       ن.ألى   يؾطأل ؾسطألطر ًؾؾ ىىألطر  ل لؾ ألت رقىطعؾزألطرًؾلىت  ألىطر  ؾؾىتاألطرلي
 Shahira(ألٕٓٔٓمأل قؾىقألصؾ  شةألح  ؾ أل)ف لتى ةتب ل لدمثتيلحؾ ألع ل ؾ ألطر  ت ؾقألطر ش ؾطمأل

Fahmyتهلألنطرصىشةألطرقش ت ألرل قألعي ؿألأستشأل هت شط أل لألطرلقغ ألطرت  زةألرلل ؾقأليلًؾسمأل(ألٓٚٔ)ن
  لقؾؾطألحؾؾ ألتشسؾؾ أل ؾؾلأل-ىشك ؾؾ ألصؾؾىشةألرالتؾؾ أل ؾؾلأل سؾؾ لألت  ؾؾزألرؾؾ ضألسشك ؾؾ ألىالؾؾسألصؾؾيظأل  ؾؾاأل

ألعلألقش ن.أل-طرز  د

 Social distanceى ًؾؾ يزأل ؾؾسهألطتع تؾؾ شطاألعلؾؾطألنيػش ؾؾ ألطر ًؾؾ ح ألطتال   ع ؾؾ أل
theoryألٜٙٙٔنألرؾؾؾؾألن ؾؾؾىقأل)"Hallىطر ؾؾؾطأل صؾؾؾ شألزرؾؾؾطألألألطر ًؾؾؾ ح ألطتال   ع ؾؾؾ ألطر زشسؾؾؾ ألحؾؾؾ ألأل

مألح رلقغؾ األ(ٔٚٔ)ألن"Distance or Intimacyطرصؾىشألقؾزأل يلؾـألصؾ ىشط ألت ر     ؾ ألأىألطرت ؾزأل
سقألأعلؾؾؾطمألت ي ؾؾؾ ألطرلقغؾؾؾ األطرغى لؾؾؾ أل ك ؾؾؾزألطرًؾؾؾ  ـألطرقش تؾؾؾ أل ؾؾؾزقألعلؾؾؾطألطر هقؾؾؾ ألطر    ؾؾؾ ألتصؾؾؾ

أل.أل(ٕٚٔ)ألىطر ً ح ألطر    مألى لألتكأل  غطألىال  أليػشألأستشألت زط أل ىقألطرقض  

ومن بت ن لدقولعتر لدتصتو ا ا لدتت   تتم تلل ليتي كتأرولت دلتتأط ا، ولألكثتا شت وعًي 
 Visual"مألىأًؾؾلى ألأىألي ؾؾغألطرصؾؾىشةألSocial distance"وألنطر ًؾؾ ح ألطتال   ع ؾؾ ألىتتى

Modalityمألىنطرًلىفأل"Behavior(ٖٔٚ).أل

 :     "Social distance"لدمةيفا لالجتميع ا -2

نألرزشطًؾؾ ألطر ًؾؾ ح األطر س ي ؾؾؾ ألتؾؾ لألطرحؾؾشطزألحؾؾؾ ألأل"Hall(ألٜٙٙٔ ؾؾش تغألت ل ؾؾىكأل ؾؾؾىقأل)
نألأىألًؾؾؾؾؾ سىرىال  ألطًؾؾؾؾؾ يزطكألطرحؾؾؾؾؾشطزألرللضؾؾؾؾؾ د/ألproxemicsطرتق حؾؾؾؾؾ األىطر ىطقؾؾؾؾؾؿألطر ي للؾؾؾؾؾ ألن

نألألألطتي هحؾ األحؾ ألنطر ؾزىزألو ؾشألطر ش  ؾ نألراحؾشطزأل  ىطحؾـألHall رل ىق مألىقؾزألأػ ؾشألن ؾىقأل
أل"Intimate Distance"أللدمةتيفا لدلم متاأىأل  غؾ تـأل ؾ أل ي لؾؿأل الؾ تاألطرشك ؾ مألحلؾ أل

 Close personalنألمةتتتيفا لدشخصتتت ا لدقا بتتتايؾؾؾشىألطرىالؾؾؾسألأىألطرؾؾؾشأضألحقؾؾؾغمألىحؾؾؾطأل
"distanceنألةلدمةتتتتيفا لدشخصتتتت ا لدب  تتتتريؾؾؾؾشىألح  ؾؾؾؾ ألطرؾؾؾؾشأضألىطرس لؾؾؾؾ لمألىحؾؾؾؾطألأل"Far 

personal distanceألطريصؾؾشألأل مألىحؾؾطأل"The Waist up"يؾؾشىألطرصؾؾيظأل ؾؾلألحؾؾـى
يؾشىألطرصؾيظألتهس لؾسمألىحؾطألألClose Social Distanceأللدمةتيفا لالجتميع تا لدقا بتا
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نأليؾؾشىألطرصؾؾيظألت رس  ؾؾقأل ؾؾ ألFar social distanceنأللدمةتتيفا لالجتميع تتا لدب  تترة
أل.ألأل(ٗٚٔ)طرلض دأل لأل ىرس

مألطرق   ؾؾ ألSocial Distanceى سؾؾسطأل  سؾؾلأل   ؾؾ لألًؾؾاألقؾؾ كألرل ًؾؾ ح ألطتال   ع ؾؾ أل
مألIntimateعلؾؾؾؾؾطألس ل ؾؾؾؾؾ أل  ت ؾؾؾؾؾقألطر ىضؾؾؾؾؾىع األطريًؾؾؾؾؾ ي  ألحؾؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾؾ شألى ؾؾؾؾؾ وألطر     ؾؾؾؾؾ أل

مألطر ًؾؾ ح ألFar personalمألطرصيصؾؾ  ألطرت  ؾؾزةألClose Personalطرصيصؾؾ  ألطرقش تؾؾ أل
مألىطر ًؾ ح ألFar social ع  ألطرت  زةألمألىطر ً ح ألطتال  Close Socialطتال   ع  ألطرقش ت أل

أل.Publicطر    أل

تزشطًؾ ألطر ًؾ ح ألطتال   ع ؾ ألأل(٘ٚٔ)(ٕٗٓٓح لطألًؾت قألطر تؾ قمألق  ؾاألصؾ  شةألح  ؾ أل)
ىصطى  ألطرس   شطألح ألىس تاألطتيت دألطر صىشةألأتي دألىت زألًقىغأليػ كألغ رتؾ لألحؾ ألأحي يًؾ  لمأل

ى شألطريًؾ دألتصؾسقألأستؾشأل     ؾ ألىأص شاألي    ألطرزشطً ألزرطألأيسألت زألًقىغألطريػ كألقزأل كأل ص
ألطال   ع   مألىت ر  ر ألأستشأل ً ىطةألر ص  زألألطرصىشأل لألصىش كألأتي دأليػ كألغ رت ل.

 The"نألزرؾؾطألألألصؾؾ  ل  ألنسطأل ؾؾ   صألBorah 2009س ؾؾ أل ىصؾؾلاألزشطًؾؾ ألنتؾؾىشطهأل
Timesؾؾاألأل نألطًؾؾ يز   ألرقغؾؾ األأقؾؾش ألعيؾؾز  ألق   ؾؾ ألت صؾؾى شألضؾؾ    ألThe Postىسطألتًى

مألت ي ؾؾ ألطًؾؾ يز   ألطرلقغؾؾ األطرغى لؾؾ ألٕٗٓٓ ؾؾ غألطر يؾؾزألألحؾؾ ألعؾؾ كألزعصؾؾ شأل ًؾؾىي   ألحؾؾ ألطر 
رلزترؾ ألعلؾطألطر ًؾ ح ألطر   ؾ ألألٕ٘ٓٓعيز  ألق    ألت صى شألض    ألزعص شألس  ش ي ألحؾ ألعؾ كأل

ألطر تؾ ر لألطر ي صؾشألطر سى ي ؾ ألطر ؾ أل ًؾ  كألتصؾسقألىطضؾهألحؾ أليلؾـأل ح ألطرصىشمألى ىضؾهألِسؾهم
أل ت لألس ؿأل  سلألق  ضألطرتشىص.أغشأل صىشةمألحال   ألطرل  األطر ص شألزر   أل  طألطولأل

نألزشطًؾ أل Zillmann & et. alDolf(ألٖٜٜٔس ؾ ألأالؾشىألنزىرؾؿألصر ؾ لألى يؾشىلأل)
 ؾؾؾىقأل ؾؾؾهت شألصىط ؾؾؾ ألطرسؾؾؾ   شطألعلؾؾؾطألًؾؾؾ  األطرصيصؾؾؾ  األطر صؾؾؾىشةمألىأصؾؾؾ شاألي   ال ؾؾؾ ألزرؾؾؾطألألأل
طر صؾؾى شأل ؾؾلأل ًؾؾ ح ألت  ؾؾزةأل ؾؾزعكألطر ز ؾؾزأل ؾؾلألطرًؾؾ  األطر ال ت ؾؾ ألرلصيصؾؾ  مألىعلؾؾطألطر سؾؾضأل

 ًؾؾ ح ألقش تؾؾ أل ؾؾزعكأل ؾؾلألطرًؾؾ  األطرًؾؾلت  ألحؾؾ ألطرصيصؾؾ  مألأ ؾؾ ألطر صؾؾى شألحؾؾإلألطر صؾؾى شأل ؾؾلأل
 .(ٙٚٔ)ألطرال يت أل لألصطى  أل ييلض ألحإيسأل ص زأل لأليًت ألطرسس دألىطر ًك
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 .Dane Archer & et(ألنٖٜٛٔىحؾطألزشطًؾ ألأيؾشىألقؾ كألت ؾ أل شصؾشألى يؾشىلأل)
Al.كألتيؾ دأل كصؾشألرًؾلى ألعؾشعألطرىالؾسمألطرؾسىأل ًؾ هألرلتؾ  ت لألق ؾ ضألتؾشىصألطرىالؾسألأل(ٚٚٔ)ن 
 ألطرصىشةمألح رًلى ألطرسىأل  ػ شألطرىالسألحؾ ألطرصؾىشةألتصؾسقألتؾ شصأل كسؾزألعلؾطألززشطفألأعلؾطألح

مألىعلؾؾؾؾطألطرال يؾؾؾؾ ألطويؾؾؾؾشمألزسطأل ؾؾؾؾكألAmbition"&ألIntelligenceرؾؾؾؾسس دألىغ ؾؾؾؾىذألطرصؾؾؾؾيظألن
عشعألطرالًكألتصسقألأستشألتشىصط مأل زشفألطر ىضىؼألعلطألأيسأل ص ؾزأل ؾلألطرصؾل األو ؾشألطرلسش ؾ أل

أل تقألطرال ست  ألأىألطر  غل .أل

 "Visual Modality":نمط لدصواة  أةلوب أو -9

ى صؾؾ شألزرؾؾطألLinguistics" نأل ؾؾلألطرليى ؾؾ األنModality ؾؾه  أل صؾؾغلهألأًؾؾلى ألنأل
مألى ؾؾ كألطًؾؾ يهظألأًؾؾلى أل(ٛٚٔ)ق  ؾؾ ألطر ق قؾؾ ألأىألطرىطق  ؾؾ ألأىأل صؾؾزطق  ألطرت  يؾؾ األعؾؾلألطر ؾؾ رك

ؾؾ  قألطر  ت ؾؾشألطر صؾؾىشةألن نمأل تؾؾقوأل)طرلؾؾىلمألPictorial expressionطرصؾؾىشةأل ؾؾلألت ؾؾعألًى
مألىطرػؾؾهقألطرلىي ؾؾ أل Depthمألىطر  ؾؾـRepresentational Detailىطر ل صؾؾ قألطر  تلؾؾ أل
Tonal shadesمألى  سؾؾلألٜٚٔ...ألطرؾؾ،(مألىطر ؾؾطأل ًؾؾ يزكألر  ص ؾؾصألطرىطق  ؾؾ ألحؾؾ ألطرصؾؾىشة)أل)

شك ؾؾ ألسؾؾؾقأل ؾؾلأل ؾؾؾسهألطرت ؾؾؾ زألس ق ؾؾ ضأل   ؾؾؾزأل ؾؾؾلألعؾؾزكألىالؾؾؾىزألطر ل صؾؾؾ قألزرؾؾطألأقصؾؾؾطألىأع ؾؾؾـأل
  سؾؾؾلألألأل صؾؾؾيؿألعلؾؾؾطألأيؾؾؾسألأل"Modality" ألأىألي ؾؾؾغألطرصؾؾؾىشةأل  ت ؾؾؾقمألىت ر ؾؾؾ ر ألحؾؾؾإلألأًؾؾؾلىأل

ؾغ High)عؾ قذأل (ألعلؾطألأًؾ ضأل ؾزىألطتش تؾ غألطرىت ؾـأل Lowمألأىأل ؾييلع Mediumمأل  ًى
ألطرسىأل صتسألسقألعيصشأل لألعي صشألطر ص  كألطر  أل كأل  ز ز  ألح ألطرىطق .

 :Visual Behaviorلدةلوك لدمائى  -3

ى يلؾؾـألطر ل عؾقألتؾ لألطر صؾؾ  زأل قصؾزألتؾسألطرح ؾؾ قألىطرىضؾ ؼألطر ؾ أل صؾؾىشألحؾ ألطرغؾشأل
أل-نألImage Actsأألألأح ؾ قألطرصؾىشةألنأل–ىطرصي ظألطر  ت ي ألأىألطر قز  ألح ألطرصىشمألى سهأل
ؾؾؾ  قألطر ؾؾؾ أل ال ؾؾؾقألطرصؾؾؾىشألنعؾؾؾشعأل نأل ؾؾؾلألDemand نألأىألنغلؾؾؾ ألألOffer    لؾؾؾـألت رًى

أل.(ٓٛٔ)طر ص  ز ل

مألعيؾز  أل تؾزىألطري ؾؾ سدأل ت صؾشةألحؾ ألع ؾؾىلألطر صؾ  ز لمأل ؾ كألزيصؾؾ دألف لتى ةتب ل لدمثتتيل
تًؾ ىر مألأل-طر صؾ  زألىطرصؾي ظألطر  شىضؾ ألحؾ ألطرصؾىشأل-ت ص قألطر ت صشألت لألطرغؾشح لألط
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تؾؾؾؾؾؾ لألعؾؾؾؾؾؾزةألأىضؾؾؾؾؾؾ ؼألطر ؾؾؾؾؾؾ أل تتؾؾؾؾؾؾاألغقؾؾؾؾؾؾىضألأل(ٔٛٔ)نGoffman(ألٜٜٚٔى   ؾؾؾؾؾؾصألنالىح ؾؾؾؾؾؾ لأل)
نألأىألطرح ؾؾؾ قألنطري صؾؾؾ  ألحؾؾؾ ألطر شط ؾؾؾقألطرىرؾؾؾطأل "Rituals of subordinationطر ت  ؾؾؾ 

Infantile رمؾؾ ألطرؾؾشأضألننألتؾؾ لألطري ؾؾ سدألطرعهي ؾؾ مألى صؾؾ قأل ؾؾسهألز م"Head cantingز  رؾؾ ألأل(
 Bashful kneeطرؾؾشأضألزرؾؾطألأًؾؾلقألأىألطرالؾؾ يت لألأىألطريػؾؾشألزرؾؾطألأعلؾؾط(ألىألطي يؾؾ دألطرشستؾؾ أل

bendingؾؾتألشستؾؾ ألىط ؾؾزةأل ي ي ؾؾ ألأل  (One knee is bentأل تؾؾقأل ؾؾسهألطرًؾؾلىس  امأل)
ألأىألطرًؾ غشةأل"powerlessness"زتر ألعلطألطرض ؿأل مألىىض ألطر صؾ  زألحؾ أل ىقؾؿألطر لؾـى

ألح   أل   لـألت ري ىسد."Superiority" ىطرقىةأل

زرؾطألأل(ٕٛٔ)ن Shahira S. Fahmy 9004كمي أشيات رالةا "شي اة فيمى (   
نمألىطرؾسىأل صؾ شألBehavior and general portrayalطر   ؾ أل نزغؾ شألطرًؾلىفألىطرصؾىشة

ؾؾ األطرًؾؾلىس  ألطر ؾؾ أل ؾؾش تغألتؾؾ رشى  لألطتال  ؾؾ عط رل ؾؾشأةألطرحي ي ؾؾ مألىطرؾؾسىألطيقًؾؾكألألزرؾؾطألطر   ًش
زرؾؾطألطريصؾؾؾ غألطرتؾؾؾزي ألىطرصؾؾىشةألطر   ؾؾؾ ألأألألطرزىطشألطر قل ز ؾؾؾ ألرل ؾؾشأةألطرحي ي ؾؾؾ مأل  ؾؾؾتأل  ضؾؾؾ لأل
طر صى شألطر قل زألأل)طريًؾ دألطر ؾ  هاألزطيؾقألطر يؾصقألى  صؾشحلألحؾ ألزىشألطر ى ؾ ألسؾهلأل   ؾقأل

عل أل)طر  ؾؾقأليؾؾ شدألغلؾؾهمألأىأل يقؾؾقألطر ؾؾىطزألطريسط  ؾؾ ألىو ش ؾؾ (ألمألت ي ؾؾ أل  ضؾؾ لألطر صؾؾى شألطر لؾؾ 
م....زر،(. ألطر يصقمألىطر ل عقأل  ألطرصزق دمألىطر ًـى

نألطر ؾؾطألشسؾؾصاألLaura E. Strait  9024وكتتذدك رالةتتا " دتتوال ةي ةتتتا ت (ألأل
 يؾؾ  شألطر صؾؾش  ؛ألىسرؾؾفأل ؾؾلأليؾؾهقألطر شس ؾؾصألعلؾؾطألألٕ٘علؾؾطألطرًؾؾلىفألطر ش ؾؾطألرل ؾؾشأةألحؾؾطألتؾؾىشةأل

نطرًؾؾلىفألطت  الؾؾ ال ألرل ؾؾشأةأل  ي ؾؾش لألش  ًؾؾ لأل  ؾؾ ؛ألتؾؾشىصألطر ؾؾشأةألحؾؾ ألصؾؾىشألطت  ال الؾؾ امألى
"Protest Behaviorطر   تؾقألحؾ أل)طرصؾشطرمألىقتضؾ ألطر ؾز لمألىشحؾ ألطرؾسشطع لألرعلؾطألحؾ ألأل

ورالةتتا لمتت ة خل تتل مأل(ٖٛٔ)طر ؾؾىطدمألى  ؾؾقألتح ؾؾ األأىألزصؾؾ شةألأىألعه ؾؾ ألأىأل ىق ؾؾ أل....ألزرؾؾ،(
ىطر ؾؾطألشسؾؾصاألأ ضؾؾ  ألعلؾؾطألطرًؾؾلىفألطت  الؾؾ الطألرل   الؾؾ لألطر ك ؾؾز لألىطر ي  ضؾؾ لألأل 9022(

أل ىي ىألحطأل ىطق ألطرص ؿألطر صش  ألىطريشت  .ألٖٓةألرتىشأل

حال   ألطرل  األطر ص شألزر   أل  طألطولأل ىضهألس ل  ألق  ضألطرتؾشىصألحؾطألطرصؾىشةمألرسؾلأل
تغت  ؾؾ ألطر ؾؾ قألحؾؾإلألطر شس ؾؾصألطرش  ًؾؾ ألر  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةأل قؾؾ ألعلؾؾطألأًؾؾ ل أل  ؾؾ أل  سؾؾىلأل
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ى ؾؾؾلألتؾؾؾكمألًؾؾؾي ي ىقألس ل ؾؾؾ ألأل- ؾؾؾ كألطق شط  ؾؾؾ ألأىأل قؾؾؾز كألأي ؾؾؾ غأل لًؾؾؾ شألطرقضؾؾؾ  ألطر ؾؾؾطأل-طرتؾؾؾشىصأل
أل صي ؿألح  األ   ىىألطرصىشةألزرطألأغشألح أل  أل ل .

 ك ف ا لةتخالج أو لةتخالص وتصن ف لألطا لدمصواة:

عيؾز  أل   لؾؾـألطر ؾشألتس ل ؾؾ ألطًؾؾ يشطدألطرغؾشألطر صؾؾىشةأل  سؾلأل  ز ؾؾزألطًؾؾ شط  ال   لألأىأل
 كمأل  ؾؾؾ وألطر ؾؾؾزيقأل ؾؾؾزيل لألأً ًؾؾؾ  لألتًؾؾؾ يهظألأىألطًؾؾؾ يشطدألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألتصؾؾؾسقألعؾؾؾ

ألن.Deductiveنمألىطر زيقألطتً زتر نألطتً ي  ال ألInductiveطتً قشط  ألنطتً يت غ أل

ح لؾؾطألطرؾؾشوكأل ؾؾلألأيؾؾسألحؾؾ ألًؾؾ  ـألطرزشطًؾؾ ألطر  ر ؾؾ مألرؾؾكأل سؾؾلأل ؾؾلألطر  سؾؾلألزط  ؾؾ  ألطرلصؾؾقأل
لةتتخرمت تلل تل  ةال أنو مي  قاب من نصف بلوث لألطا لدمصواة لدتىت ي   ألتىضىذمأل

لدملتتتتتتوى لدكمتتتتت  قيمتتتتتت بتصتتتتتن ف لدصتتتتتوا وفقتتتتتي ألطتتتتتا "لةتتتتتترالد ا أو لةتتتتتتنتيج ا 
"Deductiveأىألطر ؾؾطأل قؾؾىكألعلؾؾ ألطر  ز ؾؾزألطر ًؾؾتـألراغؾؾشألطر صؾؾىشة؛ألت ؾؾزؿألطر  قؾؾـأل ؾؾلألأل

 ؾؾزألألىس ل ؾؾ ألىأصؾؾس قألػ ىش ؾؾ ألحؾؾ أل ىضؾؾىع األطرصؾؾىشةمألى ؾؾلألأ تلؾؾ أل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ ا؛ألزشطًؾؾ أل
مأل(٘ٛٔ)Bulla & Borah(ٕٙٓٓتؾؾؾىتألىألتؾؾؾىشطهأل)ألمألىزشطًؾؾؾ (ٗٛٔ)Borah(ٜٕٓٓتؾؾؾىشطهأل)

 & Kim(ٕٚٓٓمألىزشطًؾ ألسؾ كألىس للؾطألأل)(ٙٛٔ) Fahmy(ٕٚٓٓىألٕٓٔٓىزشطًؾ ألح  ؾطأل)
Kelly(ٔٛٚ)(ألٜٜٙٔمألىزشطًؾؾؾ ألر تلؾؾؾشألىت يؾؾؾزسضأل)Liebler & Bendix(ٔٛٛ)مألىصؾؾؾىطر أل

أل.أل(ٜٛٔ)Schwalbe, Silcock, Keith(ًٕٛٓٓى لسىفألىس تأل)

ري ضؾؾؾؾ  ألرل  ل ؾؾؾؾقألت ًؾؾؾؾ يشطدألطرغؾؾؾؾشألت ي ؾؾؾ أل قؾؾؾؾىكألطريصؾؾؾؾؿألطويؾؾؾؾشأل ؾؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األطأل
نألىح  ؾ أل ؾ كأل  ل ؾقألطرصؾىشةمألزىلألInductiveطر صىشةألحؾ ألطر يغ ؾ ألطًؾ قشط    ألأىألطًؾ يت غ   أل

  ز زأل ًتـألرغشأل   ي مألر   ىر ألطرسصؿألعلألطرغشألطر  ض ي ألحؾ ألطرصؾىشمألى ؾلألأ تلؾ أل
ح  ؾطألمألىزشطً ألصؾ  شةأل(ٜٓٔ)Cheng et al(ألٕٛٓٓ سهألطرزشطً األ؛ألزشطً ألص لألى يشىلأل)

مألىزشطًؾ أل(ٕٜٔ) Geske & Brow(ألٕٛٓٓمألىال ًؾفألىتؾشطىلأل)(ٜٔٔ)(ٕٚٓٓىس لؾ ألىسؾ كأل)
زشطًؾ أل  ؾصةأليل ؾقألألأل-مألح لؾطألًؾت قألطر تؾ ق(ٖٜٔ)King & Lester(ألٕ٘ٓٓس ؾي ألىر ًؾ شأل)

(ألىيػشطألر زكألىالىزألي ىسدأل  ززألراغشألطر صىشةألطري صؾ ألت  ل ؾقألصؾىشألطرتؾىشطامألٕٚٔٓ)
رلسصؾؿألعؾلألطرغؾشألأل Inductive Approach"قؾ كألطرت  ؾتألت ىػ ؾؿألنطر ؾزيقألطتًؾ قشط  
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طر   شسؾؾؾؾ (ألأل–طر صؾؾؾؾىشةألطر    لؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾ أل  سؾؾؾؾلألألأل  ىرؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرصؾؾؾؾىشألطرصؾؾؾؾ ل  أل)طرت ت ؾؾؾؾ أل
ألٖٓطر يصؾؾىشةألت ىطقؾؾ ألطرصؾؾ ؿألطررس شىي ؾؾ ألطر صؾؾش  ألىطريشت ؾؾ أل  ؾؾقألطرزشطًؾؾ ألر ؾؾزطتألتؾؾىشةأل

ألمألتزت أل لألطً يزطكألأغشأل ًتق .ٖٕٔٓ ىي ىأل

أل-أى لدملررة مةتبقيً  –لالةترالد ا  لألطاى ةدى أن كمي أشيات نتيئج لدتلل ل لدك ف
مأل تؾقألزغؾ شألطر     ؾ األطريًؾ ي  ألأىألزغؾ شألGeneric Frames"قر تكون "أطتا عيمتا 

أو "أطتا (مألBorah, 2010; Fahmy, 2010 زشطًؾ أل)أل-علؾطألًؾت قألطر تؾ قأل–طرصؾشطؼأل
 ,Dahmen, 2009; Fahmy تؾقألأل)أل"Issue-specific Framesقضت ا ملتررة 

2007; Liebler & Bendix, 1996م.ألح لؾؾطألًؾؾت قألطر تؾؾ قألزشطًؾؾ ألصؾؾ  شةألح  ؾؾطأل)
Fahmy (2007)ق  ؾؾاألت  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرًؾؾق غأل  تؾؾ قألصؾؾزطكأل ًؾؾ لألعؾؾ كألأل–أل

مألى ؾؾكأل ش  ؾؾصألطريي ؾؾ ألطرسل ؾؾ ألرلصؾؾىشألطًؾؾ ي زط ألزرؾؾطألأغؾؾشألنطريؾؾصىأل/ألطت ؾؾ هقنمألنطرغؾؾ شألٖٕٓٓ
طر    ؾؾؾؾزنمألىألنطريصؾؾؾؾشأل/ألطر  ش ؾؾؾؾشنألىطر ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾكأل  ز ؾؾؾؾز  ألحؾؾؾؾ ألطرزت ؾؾؾؾ األطرًؾؾؾؾ تق أل ؾؾؾؾىقأليلؾؾؾؾضأل

ألطر ىضىؼ.

 تتترلخل ف يتتي لدمتترخل زرؾؾطألىالؾؾىزألزشطًؾؾ األألس ؾؾ ألأصؾؾ شاألي ؾؾ   ألطر  ل ؾؾقألطر ؾؾ رطألأ ضؾؾ  أل
(ألٕٓٔٓمألس ؾؾ ألحؾؾ ألزشطًؾؾ ألنتؾؾ شىأل)لالةتتتقالئ  ولالةتتترإلدى فتت  لةتتتخالج لألطتتا لدمصتتواة

Parryمأل  ؾتألٕٙٓٓ ىقأل  ل قألطرغشألطر صىشةألرلصشطؼألت لألطًؾشط  قألىرتيؾ لألعؾ كألأل(ٜٗٔ)ن
 ؾكألطًؾ يزطكأل كأل  ز زألطرغشألتي دألعلطأل  شح ألطرقضؾ  ألىطرًؾ  ـأل)طًؾ قشط   (مألىعلؾطألطريقؾ عأل

نطرغؾؾشألطر   ؾؾ نألطر ؾؾ أل ي ًؾؾ ألطر ىضؾؾىع األطر   ؾؾززةأل)طًؾؾ زتر  (مألى ؾؾلألتؾؾكأل ش  ؾؾصألطرصؾؾىشأل
ت ال  ؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾشألطر  ؾؾؾؾززةألألparry"طريت ش ؾؾؾؾ ألحؾؾؾؾ ألأستؾؾؾؾشأل ؾؾؾؾلألزغؾؾؾؾ شمأل  ؾؾؾؾتألق  ؾؾؾؾاألنتؾؾؾؾ شألأل

 ؾؾؾكألىضؾؾؾ ألزغؾؾؾ شألطًؾؾؾي زألأل–علؾؾؾطألًؾؾؾت قألطر تؾؾؾ قألأل-ى صؾؾؾي ل  ألت ؾؾؾزألسرؾؾؾفأل  ؾؾؾاألأغؾؾؾشألع  ؾؾؾ أل
رًؾؾؾؾؾقىغألطرضؾؾؾؾؾ    ألأىألطر ؾؾؾؾؾز  شمأل  ؾؾؾؾؾاألزغؾؾؾؾؾ شألنألطر ق ؾؾؾؾؾ كألألطر ًؾؾؾؾكىر  ألرًؾؾؾؾؾشط  قألأىأل ؾؾؾؾؾص ألطه

ألنألألرىال   ألطريػشألطرلتي ي  ألىألطرًشط  ل  .Moral Evaluationطريهق أل

ىح  ؾؾؾ أل   لؾؾؾـألتى ؾؾؾزةألطر  ل ؾؾؾقألحؾؾؾطألزشطًؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةمألأػ ؾؾؾشاألطري ؾؾؾ   ألألألأل
ى ؾؾؾؾزةألطر  ل ؾؾؾؾقألطرً ًؾؾؾؾ  ألحؾؾؾؾطأل  ػؾؾؾؾكألطرزشطًؾؾؾؾ األطري ضؾؾؾؾ  ألرل  ل ؾؾؾؾقأل  تلؾؾؾؾاألحؾؾؾؾطألطرصؾؾؾؾىشةأل
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أىألنأغؾؾؾؾشألألSingle"ت ش ؾؾؾؾ ألطرىط ؾؾؾؾزةأل)طر لؾؾؾؾشزة(مألى ؾؾؾؾكأل ش  ص ؾؾؾؾ ألتغؾؾؾؾش ق  لوألنسؾؾؾؾهغشأل لؾؾؾؾشزةألطري
نألعيؾؾؾز  أل ًؾؾؾ هألتؾؾؾ ر ش  صألطر   ؾؾؾززمألس ؾؾؾ أل ؾؾؾىألطر ؾؾؾ قألحؾؾؾ أل  ل ؾؾؾقألتؾؾؾ شألأل Multiple   ؾؾؾززة

(ٕٓٔٓ)"Parry" (ٜٔ٘)(مألىسؾؾسرفألحؾؾطأل  ل ؾؾقأل  ؾؾصةألٕٕٔٓمألىزشطًؾؾ ألأًؾؾ   ألعتؾؾزألطرؾؾش  كأل)
ل  ألطرت ت ؾ ألىطر   شسؾ ألحؾطألأستؾشأل ؾلألزغؾ شمأل(أل  تألق كألت ش  ؾصألطرصؾىشألطرصؾ ٕٚٔٓيل قأل)

؛ألتؾؾهلألطرصؾؾىشألطريت ش ؾؾ أل تؾؾقألطرؾؾيظأل"Nicole Damen"ى ؾؾىأل ؾؾ أل كسؾؾزهألي سؾؾىقألزط  ؾؾلأل
طرللػ أل      مأل  سلألألأل يققألأىأل قزكألأستشأل لألزغ ش
أل.(ٜٙٔ)أل

ىأص شاألطري    ألتؾهلأل ؾزيقأل  ل ؾقألطرغؾشألطر صؾىشةألرؾكأل س  ؾقألت ؾزمألى ؾلألتؾكأل الؾ أل
   لؾـألت صؾي ؿألطرغؾشألطتًؾ قشط   مألأػ ؾشاألطري ؾ   ألتؾهلألت ؾعأل غى شهألتصسقألأستؾشمألىح  ؾ أل

طرزشطً األطري ض  ألرل  ل قمألركأل قكألتق  ضألى  ش ؾؿألطرغؾشألطر صؾىشةألتصؾسقأل   تؾقألر  ش ؾؿأل
مألعلؾؾؾطألطرؾؾؾشوكألألأل ؾؾؾسهألطرًؾؾؾ    األ   ؾؾؾقأل ؾؾؾ ألطر ل ؾؾؾىكألطريػؾؾؾشألألريػش ؾؾؾ ألEntmanطي  ؾؾؾ لأل

ىشألطر    يؾؾ ألحؾؾ ألطر ؾؾزطتألطرغؾؾشمألىحؾؾ أل ؾؾسهألطر ؾؾ تامألقؾؾ شلألطرتؾؾ  تىلألح ؾؾ األ   ؾؾىىألطرصؾؾ
طر ؾؾطأل ؾؾكأل يغ   ؾؾ مأل تؾؾقألطر سؾؾشطشأل)رق ؾؾ ضألطرتؾؾشىص(ألرلقؾؾىىألطرل علؾؾ ألطر صؾؾى شةألأىألطر ىضؾؾىع األ

(مأل  ؾتألألFahmy, Kelly & Kim, 2007; King & Lester, 2005 تؾقألزشطًؾ أل)
ؾؾ  قألطر صؾؾىشةألىطر   ؾؾىىأل  ؾؾ كألت ؾؾزألأل-حؾؾ أليغؾؾىةأل لًؾؾ ش  أل- ق صؾؾشألطر  ل ؾؾقألعلؾؾطأل ق شيؾؾ ألطرًش

طري    ألى ي قص   ألعلطألضىدأليلل  أليػش  ألطرغشمألىحطأل ؾسطألطرصؾززألأصؾ شاألألسرفألشصزأل سه
(ألزرؾؾؾؾؾطألطرالؾؾؾؾؾزقأل ؾؾؾؾؾىقأل ل ؾؾؾؾؾىكألطرغؾؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألتهيؾؾؾؾؾسألٕٛٓٓزشطًؾؾؾؾؾ ألصؾؾؾؾؾ  شةألح  ؾؾؾؾؾ ألىسؾؾؾؾؾ كأل)

ن ىضؾؾىع األطرغؾؾ شألطرعه ؾؾ ألحؾؾ ألطريتؾؾ شأل ؾؾلأليؾؾهقألطري  ؾؾ شألىطر شس ؾؾص/ألىطر هس ؾؾزألعلؾؾطأل
ىطر  هي ؾؾ ألر ىضؾؾىع األطرصؾؾىشةألألصؾؾىشألت ؾؾعألطر ىضؾؾىع انألى ؾؾلألتؾؾكمألحؾؾإلألطرزشطًؾؾ ألطرزق قؾؾ 

ى ؾؾؾزىأل ىػ ل ؾؾؾ أل  سؾؾؾلألألأل سصؾؾؾؿألطرست ؾؾؾشألعؾؾؾلألطرحسؾؾؾ شألطر يػ ؾؾؾ مألىطي  ؾؾؾ ش/ألطي قؾؾؾ دألطرغؾؾؾشأل
ألأل.(ٜٚٔ)طر صىشة

 نمط أو شكل لدتلل ل دألطا لدمصواة:

ألأصؾؾ شاألطري ؾؾ   ألح  ؾؾ أل   لؾؾـألتهي ؾؾ غألأىألأصؾؾس قألطر  ل ؾؾقألطر ؾؾطألطًؾؾ يز   ألطرتؾؾ  تىلألحؾؾط
زشطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألزرؾؾطألألأل  ػؾؾكألطرزشطًؾؾ األق  ؾؾاألت  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألحقؾؾغمأل
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 ؾؾلألزال ؾؾ رطألطر  يؾؾ مأل ؾؾ ألتؾؾ لألزشطًؾؾ األ ًؾؾ يزكألطرصؾؾىشةألحقؾؾغمألىزشطًؾؾ األ ؾؾكألألٖٚىطر ؾؾطألتليؾؾاأل
طر    قأل    ألسى زةألش  ً  ألىرسلألح ألً  ق  مألىأيشىألق  ؾاألت  ل ؾقألطر  ل قؾ األأىألطر يؾ ى لأل

(مألFahmy & Kim, 2008(مألىزشطًؾ أل)Fahmy, Kelly & Kim, 2007 تؾقألزشطًؾ أل)
أل(أل.Parry, 2008ىزشطً أل)

(ألزشطًؾؾؾؾ ألق  ؾؾؾؾاألت  ل ؾؾؾؾقأل   ؾؾؾؾىىألألٖٚ(ألزشطًؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾلألطرؾؾؾؾأل)ٖ٘ىطرالؾؾؾز شألت رؾؾؾؾسسشألألأل)
طرصؾؾىشألطر ًؾؾؾ يز  ألحقؾؾغمألت ي ؾؾؾ أل ًؾؾ يزكألىط ؾؾؾزةأل ؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األطر  تق ؾؾ ألطرصؾؾؾىشألس ت ؾؾؾشطا/أل

نمألى ؾؾلألطرالؾؾز شألArpanأل2006س ؾؾىطزأل  لؾؾصةألحؾؾطأل الشتؾؾ ألس ؾؾ ألحؾؾطألزشطًؾؾ ألن شتؾؾ لألى يؾؾشىلأل
(ألي ىصؾؾلاألزرؾؾطألىالؾؾىزألعؾؾززألقل ؾؾقأل ؾؾلألطر الؾؾ ش ألٕٙٓٓت رؾؾسسشألألألزشطًؾؾ أل شتؾؾ لألىص هك ؾؾ أل)

طر  ألق  األتلصقألأىألعؾصقأل ؾهت شطاألطرغؾشألطرصؾىشةمأل  ؾتألطي تؾشاألطرزشطًؾ ألطوتؾ شألطر  ش تؾ أل
علطألزغ شألطرصشطؼألحطألطريت شألت ً يزطكألصىشأل ي لل ألس ؾ زةأل  لؾصةألأىأل ت ؾشةمألى صؾ  ت أل

أليظأليلًس.رل

حشوكألألأل  ػكألطرزشطً األطري ض  ألرل  ل قألطر  رطأل   كألت رغشألطر صؾىشةأل     ؾقأل
ؾ  قألطرعؾهكألطرللػ ؾ ألأىألطريصؾ  مألى ؾلألتؾك؛أل   ألطرصىشألسس  ي األ ًؾ قل ألعؾلألطرؾيظألحؾطألًى

ىطر ؾطألأل(ٜٛٔ)Bulla and Borah"ألٕٙٓٓ ي لؿأل سهألطري    أل ؾ ألي ؾ   ألزشطًؾ ألنتؾىتألىتؾشطهألأل
 األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألق  ؾؾؾاألت  ل ؾؾؾقألطرصؾؾؾىشألىطرؾؾؾيظألطرللػؾؾؾ أل ىصؾؾؾلاألزرؾؾؾطألألأل  ػؾؾؾكألزشطًؾؾؾ

أل    .

حؾطألزشطًؾ   أل ؾىقألأل(ٜٜٔ)(نٜٕٓٓ)أل Matthesىعؾهىةألعلؾطألسرؾفمألأػ ؾشاألن  ت ؾت
  ل قأل   ىىألزشطً األطرغشألطرعه   ألزييلؾ عألزشطًؾ األطرغؾشألطر صؾىشة؛أل  ؾتألط   ؾاأل

  ؾطألألٜٜٓٔيصؾشاألحؾ ألطرل ؾشةألتؾ لألعؾ   ألألطر طأل–(ألزشطً ألٖٔٔ(ألزشطً األ لألزال  رطأل)ٗ)
مألى ؾؾىأل ؾؾ أل ت ؾؾشأل(ٕٓٓ)(ٕٓٔٓتؾؾ رغشألطر صؾؾىشةمألى ؾؾىأل ؾؾ أل كسؾؾزهألزشطًؾؾ ألسىر ؾؾ لأل)أل–ألٕ٘ٓٓ

غألطرس ز  طأل ؾىقألزشطًؾ األطرغؾشألىطر ؾطألت يػؾشألزرؾطألت ؾىتألطرصؾىشةألتصؾسقأل طرقلـألحطألطرًى
أل  ً ىىأل  ألطرت ىتألطرللػ  ألأىألطريص  .
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(ألزشطًؾؾؾ ألق  ؾؾؾاألت ش  ؾؾؾصألٖٔىالؾؾؾىزأل)ألى ؾؾؾ ألسرؾؾؾفمألحقؾؾؾزألأصؾؾؾ شاألطري ؾؾؾ   ألطر  ر ؾؾؾ ألزرؾؾؾط
طرغؾؾشألطر صؾؾىشةألحؾؾ ألطرل ؾؾ ألطرت ي ؾؾ ألىطرت رتؾؾ مألى ؾؾلألتؾؾكمأل    ؾؾزأل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ األعلؾؾطألسؾؾقأل ؾؾلأل

(ألٓٔطرصىشألىطرؾيظألطرللػؾ ألى  قؾشألتؾهلألطرعؾهكألطر ش ؾ ألىطرللػؾ أل   ؾقأل  ؾ  مأل  ؾتألق  ؾاأل)
 ي ؾؾ (ألزشطًؾؾ األت  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألىطرغؾؾشألطريصؾؾ  أل/طرللػ ؾؾ ألتصؾؾسقأل يلصؾؾقأل)طرل ؾؾ ألطرت

ؾؾ  غألطر   ؾؾززةأل)طرل ؾؾ ألطرت رتؾؾ (مألىسرؾؾفألعلؾؾطألألٖى ي ىرؾؾاأل زشطًؾؾ األطرصؾؾىشألسالؾؾصدأل ؾؾلألأغؾؾشألطرًى
ألطري ىألطر  رطو

 Cheng et(ألزشطًؾ األق  ؾاألتزشطًؾ أل  ل ؾقألطر   ؾىىأل)ٙطرل ؾ ألطرت ي ؾ وأل صؾ قأل)أل
al., 2008; Ibrahim, 2010; Reynolds & Barnett, 2003; Wojdynski, 

 يزطكألطر الشتؾؾؾؾ ألر ؾؾؾؾص  أل ي لؾؾؾؾؿأل ؾؾؾؾلألطرؾؾؾؾيظألطرللػؾؾؾؾطأل(ألزشطًؾؾؾؾ األق  ؾؾؾؾاألت ًؾؾؾؾٗ(مألى)2009
ىطرصؾؾىشةألس ؾؾ زةألرل  ل ؾؾصألت ؾؾزؿألزشطًؾؾ أل ؾؾهت شطاألطرصؾؾىشألأىألطر ؾؾهت شطاألطر ل عل ؾؾ أل ؾؾلأل ي لؾؾؿأل

 ,Seo & Shen؛ألKim, 2009 شس تؾ األراغؾشألطر صؾىشةألىطرللػ ؾ /ألطريصؾ  مأل تؾقوأل)
2009; Verser, 2009; Wong, Harvell & Anaz, 2010ألٖ(مألت رضؾ ح ألزرؾط؛أل

طًؾؾ األق  ؾؾاألت  ل ؾؾقألطرصؾؾىشألس ي صؾؾشأل س لؾؾ ألراغؾؾشألىت ر ؾؾ ر أل ي  ؾؾ ألزرؾؾطألطرل ؾؾ ألطرت رتؾؾ مألزشأل
أل(أل.ألألLiebler & Bendix, 1996; Rosas-Moreno, 2010 تقوأل)

 لدمصيرا لإلعالم ا لدتى تم رالةتيي فى بلوث لألطا لدمصواة:

 سصؾؿألطري ؾؾ   ألطر   لقؾ ألت صؾؾ زشألىًؾؾ  قألطرعؾهكألطر ؾؾ أل ؾكألزشطًؾؾ   مألألألال  ؾؾ أل
   لؾـألتؾ رغشألطرصؾ ل  ألطر صؾىشةمألت ًؾ تي دألتؾهتأل ي ؾ وألألأل-ع يؾ ألطرزشطًؾ ألأل–ت ىتألطر

  تألشسصاألعلطأل  ػكألطرزشطً األعلطأل   ىىألطرصىشألطريت ش  مألح ي  ألت ؾىتألق  ؾاأل
تزشطًؾؾ أل الش ت ؾؾ أل ؾؾىقألطًؾؾ يزطكألطرصؾؾىشألطرصؾؾ  ل ألس ت ؾؾشطاألىس  لؾؾصطامألىأيؾؾشىألق  ؾؾاأل

ي ىرؾؾاألأيؾشىأل  ل ؾؾقأل   ؾىىألطريتؾؾ شألت  ل ؾقألطرصؾىشألطرصؾؾ ل  ألرىسؾ تاألطريتؾؾ دمألس ؾ أل 
طر ل لص ىي ؾؾؾؾ مألحضؾؾؾؾهألعلؾؾؾؾؾطألىالؾؾؾؾىزألزشطًؾؾؾؾؾ األ شسؾؾؾؾصألعلؾؾؾؾطأل   ؾؾؾؾؾىىألطريتؾؾؾؾ شألطر للص ىي ؾؾؾؾؾ أل
ىطر قؾؾؾؾ تاألطرصؾؾؾؾ ل  مألت ي ؾؾؾؾ أل  لؾؾؾؾقألزشطًؾؾؾؾ األأيؾؾؾؾشىألطريتؾؾؾؾ شألحؾؾؾؾطألأشتؾؾؾؾ ألىًؾؾؾؾ  قألزعؾؾؾؾهكأل

(ألىزشطًؾؾ األأيؾؾشىألط   ؾؾاألInternetمألTV, Newspapers, Magazines)أل ي للؾؾ م
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لؾؾؾطألصؾؾؾتس ألطتي شيؾؾؾامألتؾؾؾكأل ىالؾؾؾزألط الؾؾؾ هألالز ؾؾؾزألى ؾؾؾىأل  ل ؾؾؾقألطرغؾؾؾشألت  ل ؾؾؾقأل ىطقؾؾؾ ألطرصؾؾؾ ؿألع
ألطر صىشةألعلطأل ىطق ألطر ىطصقألطتال   عط.

س  ألأص شاألطري    ألزرطألىالؾىزألتؾهتألزشطًؾ األ ؾلألزال ؾ رطألطر  يؾ ألتأل   لؾـألت الؾ قأل
ت ًؾ يزطكألطر الشتؾ ألعلؾطألطرعهيؾ األس ؾىطزأل  لؾصةمألألطرص  ح ألطريت ش  مألزشطًؾ  لأل ؾي كألق   ؾ 

أل-TV(أل ؾؾؾىقأل ؾؾؾهت شطاألطرعهيؾؾؾ األVerser 2009علؾؾؾطألًؾؾؾت قألطر تؾؾؾ قأل تؾؾؾقوألزشطًؾؾؾ ألأل)
(أل ؾؾىقألطي تؾؾ شأل ؾؾهت شطاألطرغؾؾشألٜٕٓٓ)أل Seo & Shenطرً  ًؾؾ  مألىزشطًؾؾ ألًؾؾ ىألىصؾؾ ل

ألطر صىشةألحطألطرعهي األطر غتىع .

غؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألس يؾؾؾاأل  تؾؾؾقألس ؾؾؾ أل  ضؾؾؾهأل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األطر شت ؾؾؾ ألطر ؾؾؾ أل ي ىرؾؾؾاألطر
(أل ؾؾىقألٕٕٔٓطرصؾؾ ؿألطر غتىعؾؾ ألىرؾؾ ضألطررس شىي ؾؾ ألس ؾؾ ألحؾؾطألزشطًؾؾ ألأًؾؾ   ألعتؾؾزألطرؾؾش  كأل)

حؾطألصؾ  ل  ألطر ؾشطكألطر صؾش  ألىطر  شطرؾزأل شت ؾىلألألٜٕٓٓطتغشألطر صىشةألرل ش ألعلؾطألوؾصةأل
(أل ؾؾىقألأغؾؾشألطر يغ ؾؾ ألطرصؾؾ ل  ألطر صؾؾىشةألر ؾؾزطتألٕٙٔٓطر ش س ؾؾ مألىزشطًؾؾ ألًؾؾ شةأل ًؾؾلأل)

(مأل  ؾ ألزحؾ ألطرت  ؾتألأل–طرىحؾزألأل–شألح ألتهت ألصؾ ؿأل صؾش  أل)طريتؾ شأل ي  ألٕ٘تىشةأل طرصؾشـى
 ىي ؾؾىألحؾؾطألطرت  ؾؾ ألألٖٓ(ألحؾؾطألزشطًؾؾ سألزرؾؾطألزشطًؾؾ ألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألرتؾؾىشةألٕٚٔٓ  ؾؾصةأليل ؾؾقأل)

طررس شىي ؾؾ ألرلصؾؾ ؿألطر صؾؾش  ألىطريشت ؾؾ مألرلألسرؾؾفألًؾؾ كزىألطرؾؾطألزػ ؾؾ شألي ؾؾ   أل ي للؾؾ مألر ؾؾ أل
ل  ألطرت ت ؾؾؾؾ أل)طرلى ىوشطح ؾؾؾؾ (ألىطر   شسؾؾؾؾ ألر ؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾلأل   ؾؾؾؾصطاألحؾؾؾؾطألطرال ؾؾؾؾ ألتؾؾؾؾ لألطرصؾؾؾؾىشةألطرصؾؾؾؾ 

 )طرل ز ى(.

ى ؾؾلألتؾؾكمألأػ ؾؾشاألطري ؾؾ   ألطر  ر ؾؾ ألألأل   ؾؾىىألطرصؾؾ ؿأل ؾؾىألطر ؾؾ زةألطتستؾؾشأل سؾؾشطشط أل
ى شس صط ألح ألزشطً األطرغشألطر صؾىشةمأل ل  ؾ أليصؾشطاألطريتؾ شألر للص ىي ؾ مألتؾكألصؾتس ألطتي شيؾامأل

ألرعهك.   أل ت شألطرقلـأل ىقألطر شس صألعلطأليىؼألىط زألحقغأل لألًى  قألط

 ملخص لدرالةا:

  ضؾؾهأل  ؾؾؾ أل قؾؾؾزكألىالؾؾىزألىحؾؾؾشةألعل  ؾؾؾ ألحؾؾطألطرزشطًؾؾؾ األطر شت ؾؾؾ ألىطراليت ؾؾ أل ؾؾؾىقأليػش ؾؾؾ أل
أل أل-طرغؾشألطريت ش ؾ ألح  ؾ أل   لؾؾـألت ريصؾىظمألت ي ؾ ألرؾؾكأل سؾلأل يؾ فأل ؾؾشطتألعل ؾ أليػؾشألألسؾؾ ؿذ

   لـألتزشطً األ  ل قألطرغشألطر صىشةمألعلطألطرشوكأل لألأ     ؾ ألطرت ريؾ ألحؾطأل ؾزع كألألأل-يًت   أل
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ؾؾؾ  قألطر ىعى ؾؾؾ ألىطرقي ع ؾؾؾ مألس ؾؾؾ ألأىضؾؾؾ األطري ؾؾؾ   ألطر  ر ؾؾؾ ألتؾؾؾهلألألطريصؾؾؾىظ طرعه  ؾؾؾ ألىطرًش
طر ؾؾؾ ألط   ؾؾؾاألتزشطًؾؾؾ ألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألألس يؾؾؾاأل  ػ  ؾؾؾ ألأل-تصؾؾؾسقأليًؾؾؾتطأل-طرت ؾؾؾىتألطرقل لؾؾؾ أل

 صؾؾ ألحؾؾطألتى قؾؾ ألطرت ؾؾىتألطراليت ؾؾ مألت ي ؾؾ أل  تؾؾقألطر الؾؾ قأليؾؾزشةألحؾؾطألت  ؾؾ ألطرزشطًؾؾ األطر شت ؾؾ ؛أل
 ر ؾؾؾ ألت  ل ؾؾؾقألطرزشطًؾؾؾ األطر ؾؾؾ أل ي ىرؾؾؾاألطرغؾؾؾشألطريصؾؾؾ  ألىرؾؾؾسرفألقؾؾؾ كألطرت  تؾؾؾ لألحؾؾؾطألطرزشطًؾؾؾ ألطر 

ىطر صؾؾؾؾىشةألر  شحؾؾؾؾ أل ؾؾؾؾزىألطت   ؾؾؾؾ كألتؾؾؾؾ رغشألطر صؾؾؾؾىشةألى ؾؾؾؾزىأل غىش ؾؾؾؾ مألىسؾؾؾؾسرفأل ًؾؾؾؾ ى     أل
ألى ي  ال  مألى لألتكألطر ىصقألزرطألأزىطاألتً يهظألطرغشألطر صىشة.

طرغؾؾشألألطنأل ؾؾقألتصطقأل يػؾشألزرؾأل-ىح  ؾ أل   لؾـألت رلشضؾ  ألطر ؾؾطأل قؾىكألعل  ؾ ألطرزشطًؾ أل
ةألعلطألأي  ألي ىسدألو ؾشأل س  ؾقنألأػ ؾشاألي ؾ   ألطر  ل ؾقألطر ؾ رطألألأل  ػؾكألطرتؾ  ت لألطر صىشأل

رز  كألشك  أل ص شس أليًت   أل ؾىقألطر ل ؾىكألطريػؾشىألراغؾشمألى ؾلألتؾكأل ىالؾزألأل-حطألع ي ألطرزشطً 
 ىطحؾؾـألحؾؾطألطرؾؾشكألأل ؾؾىقألطر  ش ؾؾؿألطر صؾؾ شفألراغؾؾشألطرؾؾسألأل ًؾؾ يزألزر ؾؾسألت ؾؾىت كمألى ًؾؾ قألح  ؾؾسأل

زطشسسمألىرسلألأػ شاألطري    أل حطأل ال ل ؾ ألزرؾطألعؾزكألطر ًؾ ـألطر لؾ    طألراغؾشألطر صؾىشةمألىط 
  تألألألطر هص قألطريػشىألىطر الش تطألىتي دألطر  ش ؿألطتً تي  طألراغشألطر صؾىشةألتألصطقألحؾ أل
 ش لؾؾ ألطر هًؾؾ ضمألىألألطرزشطًؾؾ األطرقل لؾؾ أليًؾؾت   ألطر ؾؾطأل ً سصؾؾؿألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةأل قؾؾزكأل ؾؾص  أل

ري ؾؾؾىسدألتؾؾؾزت أل ؾؾؾلألألأل ًؾؾؾ عزألحؾؾؾطألىىحؾؾؾشةأل ؾؾؾلألأًؾؾؾ ر  ألطر  ل ؾؾؾقألطر ؾؾؾطألقؾؾؾزأل ضؾؾؾ ؿأل ؾؾؾلأل ؾؾؾسطألط
مألح  ؾؾ أل   لؾؾـأل(ٕٔٓ)نٕٛٓٓألFahmy, Kim غؾؾى شهمألى ى ؾؾ أل  لؾؾـأل ؾؾ ألشأىألنألح  ؾؾطألىسؾؾ كأل

ألت  ل قألطرغشألطر صىشةمألتهلألطر زيقألتأل صطقألي زشألى ىألت  ال ألزرطأل ص زأل لألطر غى ش.أل

ىعلطألطرشوكأل لألألألحلًل أل  ل قألطرغشألطر صىشةألطر ؾطأل ًؾ يزألعلؾطألتشطعؾ ألطرت  ؾتأل
كألطرزىطاألطر ي ال ؾؾؾ ألطرس ل ؾؾؾ ألحؾؾؾطألطًؾؾؾ يهظألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألىطرتش يؾؾؾ ألعل  ؾؾؾ مألحؾؾؾطألطًؾؾؾ يزط

شسؾؾصاألعلؾؾطألأل-ع يؾؾ ألطرزشطًؾؾ –أىضؾؾ األطري ؾؾ   ألتؾؾهلألزشطًؾؾ األطرغؾؾشألطرعه  ؾؾ ألطر صؾؾىشةأل
  ل قألطر   ىىألطرس  مأل ل   ألطي تؾ شألطرت ؾىتألطر الش ت ؾ ألر ؾهت شطاألطرغشطر صؾىشةمألحؾطأل ق تؾقأل

س لؾؾطألرلصؾؾىشمألى ؾؾلألتؾؾك؛أل يتيؾؾطألطًؾؾ زشطفأل لؾؾفألطتصؾؾس ر  أل شطالؾؾ ألطت   ؾؾ كألت  ل ؾؾقألطر   ؾؾىىألطر
 ؾلأليؾهقألز ؾؾزطتألطر ؾىطصلألتؾؾ لألسؾهألطر  ل لؾؾ لألطرس ؾطألىطرس لؾؾطألحؾطألت ؾؾىتألطرغؾشألطرعه  ؾؾ أل

ألطر صىشةألطر ً قتل  .أل
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س ؾؾ ألأىضؾؾؾ األطري ؾؾؾ   ألزرؾؾؾطألألألعؾؾؾززألست ؾؾؾشأل ؾؾؾلألطرزشطًؾؾؾ األطق صؾؾؾشألط      ؾؾؾ ألعلؾؾؾ أل
ىشةألزىلألطي تؾؾ شألعهقؾؾ أل ؾؾسهألطرغؾؾشألشصؾؾزألطرغؾؾشألطرعه  ؾؾ ألطر  ضؾؾ ي ألحؾؾ ألطر يغ ؾؾ ألطر صؾؾ

ىشت ؾ ألأل-قلؾ ألىعؾطألألطت  ال   األطرال  ؾىشألي ؾىألطر يغ ؾ ألطر صؾىشةمألى  سؾلألألأل   ؾصىألسرؾفألزرؾ
طرال  ىشألت رغشألطر صىشةأل ق شي ألت رغشألطريص  مألى ىأل  أل كسؾزهألزشطًؾ ألصؾ  شةأل - قل أليتشة

حؾطألزشطًؾ     أل ؾىقألطرغؾشألطر صؾىشةألر ؾش ألأل& Fahmy" Kim (ألنٕٛٓٓح  ؾطألىسؾ كأل)
 .(ٕٕٓ)رتش غ ي  ألىطر ش س  طر شطـألحطألطرص ؿألط

س ؾؾ ألأػ ؾؾشاألي ؾؾ   ألطر  ل ؾؾقألطرس لؾؾطألتؾؾهلألطر ي صؾؾشألطر سى ي ؾؾ ألرلصؾؾىشأل) تؾؾقوألطرصطى ؾؾ مأل
ىطر ً ح ألطتال   ع  مألىي ؾغألطرصؾىشةمألىطرًؾلىفألطر ش ؾط(أل ؾكأل  ز ؾز  ألسؾهزىطاأل   ؾ ألر ؾهغ شأل

أل visual salience"طرصؾؾىشةألحؾؾطألطر ز ؾؾزأل ؾؾلألطرزشطًؾؾ امألت رضؾؾ ح ألزرؾؾطألنتؾؾشىصألطرصؾؾىشة
ىألألطرصىشةألمألىقزألأػ شاأل سهألطرزىطاألتهلألطت ال هألطري ظألتت ؾىتألطرصؾىشةمألىطرغؾشألى   

ألطر صىشةمأل ش تغألطش ت غ  ألىت ق  ألت ر   ي ألطرس   .

ط   ؾؾاألتؾؾي غأل/ألصؾؾسقألأل-ع يؾؾ ألطرزشطًؾؾ –س ؾؾ ألسصؾؾلاألطري ؾؾ   ألتؾؾهلألو رت ؾؾ ألطرزشطًؾؾ األ
 ؾقألطرصؾىشةألحقؾغألىط زألرل  ل قمألى ىألزشطً ألطرغشألطر صىشةألسى ؾزةألش  ًؾ  ألرل  ل ؾقأل)طىأل  ل

ألرلؾؾيظ(مألت ي ؾؾ ألطع  ؾؾزاألتلؾؾتألزشطًؾؾ األطر  يؾؾ ألعلؾؾطألطرؾؾيظألطرللػؾؾطألىطرصؾؾىشةمأل زىلألطر غؾؾـش
ىت ر ؾؾؾ رطألأػ ؾؾؾشاألطري ؾؾؾ   ألتؾؾؾهلأل  ػؾؾؾكألطرتؾؾؾ  تىلأل قى ؾؾؾىلألت  ل ؾؾؾقألطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألىطرغؾؾؾشأل

ألطريص  ألتصسقأل يلصقمألأىأل  ل قألطرصىشألسالصدأل لألطرغشألطرعه   .

شطًؾؾ األطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألشسؾؾصاألعلؾؾطألطرصؾؾىشألس ؾؾ ألأصؾؾ شاألطري ؾؾ   ألزرؾؾطألألألو رت ؾؾ ألز
طرص ل  ألىي ص ألطرىشق  ألتصؾسقألأستؾشأل ؾلألطرصؾىشةألطر ل لص ىي ؾ ألأىألطر   شسؾ أل)طرلل  ؾ (مألىقؾزأل
ؾؾ ل ألىتقؾؾاألتؾؾىشطاأل  شالؾؾ ألسرؾؾفألألتًؾؾت ألًؾؾ ىر ألطرشالؾؾىؼألزرؾؾطألطرصؾؾ ؿمألأىألِرقؾؾزكألطرصؾؾ ؿألسًى
شألىط  ال الؾؾؾ األى ؾؾؾشى ألىصؾؾؾشطع األىسؾؾؾىطشتألعز ؾؾؾزةمألت رضؾؾؾ ح ألزرؾؾؾطألًؾؾؾ ىر أل  ل ؾؾؾقألطرصؾؾؾىأل

ألطرص ل  ألطرت ت  .

س ؾؾؾ ألسصؾؾؾلاألطري ؾؾؾ   ألألأل  ػؾؾؾكألطرزشطًؾؾؾ األطري ضؾؾؾ  ألرل  ل ؾؾؾقألطر ؾؾؾ رطأل     ؾؾؾقأل ؾؾؾ أل
ؾؾؾ  قألطرعؾؾؾهكألطرللػ ؾؾؾ ألأىألطريصؾؾؾ  مألى ؾؾؾلألتؾؾؾك؛أل طرصؾؾؾىشألسس  يؾؾؾ األ ًؾؾؾ قل ألعؾؾؾلألطرؾؾؾيظألحؾؾؾطألًى

http://gaz.sagepub.com/search?author1=Shahira+Fahmy&sortspec=date&submit=Submit
http://gaz.sagepub.com/search?author1=Daekyung+Kim&sortspec=date&submit=Submit
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ألىطر ؾطأل(ٖٕٓ)Bulla and Borah"ألٕٙٓٓ ي لؿأل سهألطري    أل ؾ ألي ؾ   ألزشطًؾ ألنتؾىتألىتؾشطهألأل
 ىصؾؾؾلاألزرؾؾؾطألألأل  ػؾؾؾكألزشطًؾؾؾ األطرغؾؾؾشألطر صؾؾؾىشةألق  ؾؾؾاألت  ل ؾؾؾقألطرصؾؾؾىشألىطرؾؾؾيظألطرللػؾؾؾ أل

أل    .

ىأي ؾؾشط ألحؾؾإلألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةأل الؾؾ قأل  ؾؾىألألىحؾؾطألغش قؾؾسألزرؾؾطألطرص ؾؾ زةمألىطر كصؾؾشألعلؾؾطأل
سرؾؾؾفألألأل  ػؾؾؾكألطرزشطًؾؾؾ األطر ؾؾؾطأل ؾؾؾكأل  ل ل ؾؾؾ أليصؾؾؾشاألحؾؾؾطألطرًؾؾؾيىطاألطري ؾؾؾشةمألى ؾؾؾلألتؾؾؾكأل   ؾؾؾقأل

طرقؾؾزشةألعلؾؾطألزتؾؾشطدألأل-الش تؾؾ أل ؾؾىقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألطريغؾؾ  ألطر ل ؾؾ ألطريػؾؾشألألىطر ي الؾؾ ألىطر 
يغؾؾؾ  ألطرغؾؾؾشألطريصؾؾؾ  مأل  ؾؾؾتأل ىالؾؾؾزألز س ي ؾؾؾ ألرؾؾؾشتغألسؾؾؾهأل الؾؾؾ ر ألطرت ؾؾؾتألحؾؾؾ ألطر ز ؾؾؾزأل ؾؾؾلأل
طرالىطي مألىىحق ألرسرفأل  زألزالشطدألت ىتألطرغشألطر صىشةألأ زألطر ال تاألطرش  ًؾ  مألىطر ؾطأل  ؾزأل

أل  ز   ألأ ض  ألحطأل ال قألت ىتألطر ص ألطر ش ط.

 ":"Visual Framingصواة تق  م مرخل لألطا لدم

حؾؾطألضؾؾىدألطر  ل ؾؾقألطريقؾؾزىألرت ؾؾىتألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألت ؾؾػألطرت  تؾؾ لأل ال ىعؾؾ أل ؾؾلأل
طت ال   األىطر  ز  األح أل ال قألت ىتألطرغشألطر صىشةمألت  ألحؾ ألسرؾفألطر ًؾ ى  األطر ي للؾ أل
ر  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألىطر ؾؾطأل ًؾؾ عزي ألعلؾؾطأل ق ؾؾ كأل   ؾؾىىألطرصؾؾىشةألتصؾؾسقألأستؾؾشأل لصؾؾ ه مأل

أل  سلألألأل سىلألطً شط  ال  ألت ت  أل ت شةألرلي   ألح ألطر ً قتقمألى   تقألح ألطو  وألىطر ط

أػ ؾؾؾؾشاألي ؾؾؾؾ   ألطرزشطًؾؾؾؾ ألألأل ؾؾؾؾزيقأل  ل ؾؾؾؾقألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةأل ؾؾؾؾىألأزطةألح علؾؾؾؾ ألر  ل ؾؾؾؾقأل
أل ال ىع األست شةأل لألطر ىطزألطر صىشةأل  ألطر شس صألىطر هس زألعلطألطر  ل قألطرس ل .

 ألطر ىال   ؾ ألر  ل ؾقألطرغؾشألىطر ؾ أل ؾلأل   قألطرت  تىلألعلطأل زىألًيىطاألر ىح شألطر تؾ ز
صهي  ألألأل سىلألأستشألح عل  ألح أل  ل ؾقأل   ؾىىألطرصؾىشةمألى ؾ ألسرؾفمألحؾإلألطرقضؾ  ألطرً ًؾ  أل
 يؾؾ ألر ًؾؾاأل الؾؾشزألطًؾؾ يزطكأل  ي ؾؾشطاألتًؾؾ غ ألرزشطًؾؾ ألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةمألىرسؾؾلألزشطًؾؾ أل ؾؾهغ شأل

ألرلصىش.ألطرصىشةأل  ألأستشأل  ق زط ألتًت ألطري ىعألح أل  ي شطاألطرق  ضألىطرغت   ألطرسط   

رؾ ضأل يؾ فأل ؾشطسكأل ؾلألطرزشطًؾ األطر ل  ؾ ألطري ؾشةأل ؾ أل سلؾ ألر  ز ؾزألس ل ؾ أل  ل ؾقألطرغؾؾشأل
طر صىشةمألرسرفألي لألت  ال ألزرؾطأل  شحؾ مأل ؾقألطر  ي ؾشطاألطر ًؾ يز  أل  سؾلألألأل ؾ كأل      ؾ أل
علؾؾطأل ي لؾؾؿألطرزشطًؾؾ ا؟مألى ؾؾقأليال ؾؾاألحؾؾ أل غؾؾى شألطر ؾؾزطيقألطريػش ؾؾ ألىطر ي ال ؾؾ ؟مألى ؾؾلألتؾؾكأل
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 كألت  ل ؾؾؾؾقألطرصؾؾؾؾىشةألطرصؾؾؾؾ ل  ألطرلى ىوشطح ؾؾؾؾ أل)طرت ت ؾؾؾؾ (ألىطرل ز ى ؾؾؾؾ ألي ؾؾؾؾلألت  الؾؾؾؾ ألزرؾؾؾؾطألطت   ؾؾؾؾ
أل)طر   شس (.

 كألزشطً ألطرغشألطريصؾ  ألتصؾسقألال ؾزمألت ي ؾ ألرؾكأل سؾلأل ؾسطأل ؾىألطر ؾ قأل  ؾطألطولألراغؾشأل
طر صؾؾؾؾؾىشةمألىحؾؾؾؾؾطألطرًؾؾؾؾؾيىطاألطري ؾؾؾؾؾشةأل غؾؾؾؾؾىشاألزشطًؾؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألىطر ؾؾؾؾؾ أل  ًؾؾؾؾؾكألتقلؾؾؾؾؾ أل

طر  أل يتي ألألأل سؾىلأل الؾ ت ألرلت ؾتمألى ؾش تغألألطت ال   األطرش  ً  مألىعززألقل قأل لألطرزشطً ا
 سهألطت ال   األتصسقألش  ً ألت ً ى  األ ي للؾ أل ؾلألطر  ل ؾقألعلؾطألطرؾشوكأل ؾلألعؾزكألطر شس ؾصأل
عل  ؾ ألتصؾؾسقألىطًؾ مألزتألأي ؾؾ أل  تؾقأل الؾؾ ت أل ؾلأل الؾؾ تاألطرزشطًؾ ألطر ؾؾ أل ًؾ  كألحؾؾ ألح ؾكألس ل ؾؾ أل

   ل قألى ق  كألطر يغ  ألطر صىشة.

صىشةألزرطألي ىسدأليػشألأل ص شفألع كمأل  تأل   ي أل ؾلألتأل صطقأل ل قشأل ال قألطرغشألطر 
طر صؾؾ ِسقألطر يل س ؾؾ ألحؾؾ أل  ل ؾؾقألطرصؾؾىشألطر ش  ؾؾ مألىرؾؾسرفأل يتيؾؾطألطًؾؾ يزطكألطر ًؾؾ ى  األطر ي للؾؾ أل
ر ؾؾزيقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألر  ل ؾؾقألطرغؾؾشألتصؾؾسقألأع ؾؾـمألعلؾؾطألًؾؾت قألطر تؾؾ قمألى ؾؾسطألتأل  يؾؾ أل

  ألألأل ىضهألري ألس ل ؾ أل  ل ؾقأل  ق زأل سطألطر ىضىؼمألىطي  ألطر شس صألعلطألطر تل ألطر  أل لألصهي
أل سهألطر ً ى  األى زىزألطر ي ال  .أل

ح  ؾ أل   لؾـألتؾهزىطاأل ؾهغ شألطرؾيظمأل يػؾشألر ؾ ألتهي ؾ ألًؾ ل ألطرق ؾ ضألىطر ؾطأل صؾ قألطرتؾؾشىصأل
طر ؾ كألىتؾشىصألطر ؾزطتألق ؾزألطرزشطًؾ مألت ي ؾؾ ألطًؾ يزطكألأزىطاأل ؾهغ شألطرصؾىشةأل  ؾزألأستؾشأل  ق ؾؾزط مأل

 ؾؾؾؾطأليسؾؾؾؾؾىلألقؾؾؾؾؾ زش لألعلؾؾؾؾؾطأل   ؾؾؾؾؾقألطر  ؾؾؾؾؾز  األىسرؾؾؾؾفأليػؾؾؾؾؾشط ألرغت    ؾؾؾؾؾ ألطرال   ؾؾؾؾؾ ألطر  ي ؾؾؾؾؾ مألى 
طر ي ال ؾؾ مألعل يؾؾ ألألأليًؾؾهقألأيلًؾؾي وأل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألع  ؾؾ ألأ ضؾؾ  ؟مألى ؾؾقأل  سؾؾلأل   ؾؾ كأل
طرغؾؾشألطر صؾؾىشةألعلؾؾطألطر ؾؾزطتألطريت ش ؾؾ ؟مأل  ؾؾتألصؾؾ لاألطرزشطًؾؾ األطرًؾؾ تق ألعلؾؾطألطرغؾؾشأل

 ي  أل ق تؾؾقألطر صؾؾىشةألطر  ر ؾؾ وأل)طر  ش ؾؾشأل ق تؾؾقألأغؾؾشألطت ؾؾ هق(ألتؾؾكألرؾؾز ي أل)طر     ؾؾ األطريًؾؾ
طرغؾشألطرلي ؾؾ ألأىألطر قي ؾؾ (ألىحؾؾ ألطوىيؾؾ ألطري ؾؾشةأل)طرًؾؾهكأل ق تؾؾقألأغؾؾشألطر ؾؾش (مألىو ش ؾؾ مألىرسؾؾلأل
  أل  ألطر  ي شطاألطريؾشىألطر ؾ أل ؾكألق  ًؾ  ألىس ؾؿأل  سؾلألألأل ي ًؾ ألطر  ل ؾق؟ألىس ؾؿأل  سييؾ أل

 طر ًى ألح أل سهألطر ً ى  األرتي دألأًلى أل ي الطألأستشألص ىت ؟.
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ز ؾؾزأل ؾؾلألطرتؾؾ  ت لألطرغؾؾشألستشيؾؾ   ألت تؾؾطألرل ؾؾكألطرصؾؾىشألىحؾؾطألطر قؾؾزألطري ؾؾشمألطًؾؾ يزكألطر 
طريت ش ؾؾ ألىعهق  ؾؾ ألت لًؾؾ شألطر ؾؾزطتألطر  ر  ؾؾ مألىصؾؾ لاأل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ األ  ل ؾؾقألنألطر  ل قؾؾ األ
علؾؾؾؾطألطرصؾؾؾؾىشمألىطرش ؾؾؾؾىصمألىطًؾؾؾؾ يزطكألطر صؾؾؾؾ زشألطريت ش ؾؾؾؾ مألىطتي  ؾؾؾؾ دطامألى صؾؾؾؾى شألطريؾؾؾؾىؼمأل

زعؾؾؾ زةأل سؾؾؾى لأل ًؾؾؾ ى   ي ألألىطرصؾؾؾىشةألطري غ ؾؾؾ مأل....زرؾؾؾ،مألى صؾؾؾتهألطرًؾؾؾكطقأل يؾؾؾ مألس ؾؾؾؿأل  سييؾؾؾ 
ر ص قأل تقأل سهألطري  غأل لألطر لً شمألىي لألت  ال ألزرطألطريػشألحؾ ألس ل ؾ أل ي ًؾ أل تؾقأل ؾسهأل
طر  لؾؾؾ هاألعتؾؾؾشألطر ًؾؾؾ ى  األحؾؾؾ أل ق ؾؾؾ كألطرغؾؾؾشألطرصؾؾؾىشةمألى يؾؾؾ فأل الؾؾؾ تاأل   لؾؾؾـألت   ؾؾؾىىأل
طرصؾؾؾؾىشةألىطر  ل قؾؾؾؾ األعل  ؾؾؾؾ مألى يؾؾؾؾ فأل  الؾؾؾؾ ألزرؾؾؾؾطأل ص ؾؾؾؾزأل ؾؾؾؾلألطرت ؾؾؾؾىتألطرال ش ؾؾؾؾ ألح  ؾؾؾؾ أل   لؾؾؾؾـأل

 األطريصؾؾ  ألطر ؾؾ أل صؾؾ   ألطرصؾؾىشةمألى صؾؾ شألطرزت ؾؾ األزرؾؾطألألألطر  لى ؾؾ األطريصؾؾ  ألت ر  لى ؾؾ
ىطرللػ ؾؾ أل ؾؾ ألعيصؾؾشألًؾؾ  ق أل  ؾؾكألرل ًؾؾ عزةألحؾؾ أل  ز ؾؾزألطرغؾؾشألطر صؾؾىشة؛ألى ؾؾ ألسرؾؾفمألحقؾؾزأل

تزشطً ألطر هق ألت لألطرصىشةألىطر  لى ؾ األطريصؾ  ألأل-تصسقأل ت صشألأل-ق  األزشطً األ  زىزةأل
 طر ص  ت .أل

 سألى ؾىألنصؾ  ح ألطر ؾىطغلألطر صؾىشةنألىطرؾسىأل  ؾزألأ ؾزتأل ىالزأل  زألأل يتي ألألألييػشألزر
طت ال  ؾؾؾ األحؾؾؾ ألطرقصؾؾؾ ألطر صؾؾؾىشةمأل ؾؾؾ ألطر شس ؾؾؾصألعلؾؾؾطأل ؾؾؾ أل صؾؾؾسقألطر صؾؾؾىشألطرصؾؾؾ ل مألحلؾؾؾ أل

مألSun"طوىيؾؾؾؾ ألطري ؾؾؾؾشةألق  ؾؾؾؾاألت ؾؾؾؾعألطرصؾؾؾؾ ؿألىىسؾؾؾؾ تاألطريتؾؾؾؾ دأل تؾؾؾؾقألنصؾؾؾؾ س وىألصؾؾؾؾلأل
ت ؾ ألىطر    صمألىي ىصألزطألمألت ًؾش هألطر صؾىش لألطرصؾ ل  لألىولؾـألأقًؾ كألطر صؾى شألطرصؾ ل مأل

حؾؾ ألسرؾؾفأل ي الؾؾ ألطرصؾؾىشألى قؾؾ غ ألطرل ؾؾز ىأل ؾؾلألطرصؾؾ ل  لمألىطتع  ؾؾ زألعلؾؾطألطر   ؾؾىىألطرؾؾسىأل
 ي السألطر ؾىطغلألتؾزتأل ؾلألسرؾفمألىرؾسرفأل ًؾ  ـأل ؾسطألطت الؾ هألت      يؾ ألريؾسأل ؾلألطر    ؾقألألأل
 ًؾؾؾ  شألحؾؾؾ ألوؾؾؾشؿألطريتؾؾؾ شألىتصؾؾؾسقألىطضؾؾؾهمألى ؾؾؾلألتؾؾؾكألي ؾؾؾلألت  الؾؾؾ ألزرؾؾؾطألشصؾؾؾزألطر ؾؾؾهت شطاأل

أل صىشةألىطر س كألطريت ش  ألعلطأليغ ـألأًى .ألىطر ي  شطاألطر قتل ألح ألطرغشألطر

س ؾؾؾؾ أل ىالؾؾؾؾزأل  ؾؾؾؾزىأل يؾؾؾؾشمألى ؾؾؾؾىألعيؾؾؾؾزألزشطًؾؾؾؾ ألطرغؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾىشةألحؾؾؾؾطأل ىطقؾؾؾؾ ألطر ىطصؾؾؾؾقأل
 Contextطتال  ؾ عطأل يتيؾؾطألألأل كيؾسألحؾؾطألطتع تؾ شألػؾؾ  شةألالز ؾزةألى ؾؾطألنطي  ؾؾ شألطرًؾ  ـأل

Collapseنمأل  تأل يشدأل  ألييصشهأل لألصىشألعلطأل سهألطر ىطقؾ أل ؾلأليغؾ ـألزط ؾ ألطرصؾزق دأل
س لألرز  كألت عألطر  شح ألتهحس شي ألى ىطقلي ألىغش ق ي ألحطألطرالزألىطر صقألر صقألزرطأل يؾش لألتألطر

  شحؾؾىلألصؾؾ    ألعيؾؾ ألىتأل  شحؾؾىلألر ؾؾ سطأليصؾؾشي أل ؾؾ أليصؾؾشي هألىحؾؾطألأىألًؾؾ  ـألىتألشزطألعلؾؾطأل ؾؾ سطألأىأل
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 لمأل  ؾتأل لًؾشألسؾقأل  لقؾطأل ؾ أل قؾشأهألأىأل ؾشطهأل ًؾ أل ؾىطهألى ًؾ أليتش ؾسألح يلؾـألسؾقأل  لقؾطأل
علؾؾؾطأل ؾؾؾسهألطر ىطقؾؾؾ أل شطدألىصؾؾؾىشألىح ؾؾؾز ى  األى  ؾؾؾطأل  لى ؾؾؾ األيؾؾؾ شدألألًؾؾؾ  قسمألى سؾؾؾسطأل ي صؾؾؾش

ألً  ق  أل     ألىر زطؿألأيشىأل     مألأولت  ألًهألطري  .

س ؾؾ أل ىالؾؾزأل  ؾؾزىأل يؾؾشمألعؾؾزكألىالؾؾىزألال لؾؾ ألطح شطضؾؾ  ألىطضؾؾ  ألحؾؾ ألطرصؾؾىشةألت  يؾؾطألألأل
طرصىشةألقزألتأل سىلألىطض  ألىزق ق أل تقألطريظألح ألأي  أل سىلألق زشةألعلطألصؾشذألطتح شطضؾ األ

طر هت ش  مألى سهألطرً  أل ت شأل  ز   ألح أل  ز زألطرغشألري ؾ أل قلؾقأل ؾلألأل– هق األطرًتت  أل تقألطر
نمألى ؾؾؾؾؾزشفألWithout Textط    ر ؾؾؾؾؾ ألززشطفألطرصؾؾؾؾؾىشألطر ؾؾؾؾؾ أل قؾؾؾؾؾؿألى ؾؾؾؾؾز  ألنزىلأليؾؾؾؾؾظأل

طر صؾؾؾؾىشىلألىطرصؾؾؾؾ ل ىلألال ؾؾؾؾز طألأي ؾؾؾؾكأل قى ؾؾؾؾىلألت سؾؾؾؾى لألصؾؾؾؾىشةأل ش  ؾؾؾؾ أل  ؾؾؾؾززةأل ؾؾؾؾلأليؾؾؾؾهقأل
 ال ؾؾؾؾقأل  ػؾؾؾؾكألطر صؾؾؾؾ  ز لأل ؾؾؾؾزشسىلألطرصؾؾؾؾىشألطتي  ؾؾؾؾ شطاألطر  ش ش ؾؾؾؾ ألطر ؾؾؾؾ أل قؾؾؾؾز ىي  مألىطر ؾؾؾؾطأل
ألت ً عزةأل لألطرً  ق األىطر ل    األطريشى.أل

مألزرؾطأل ؾزألعل ؾ أل"Digital archiving"ى ىالزأل  ز  أل يشأل   تقألح ألطرشصؾل ألطرشق  ؾ أل
 قؾؾىكألقىطعؾؾزألطرت  يؾؾ األتهشصؾؾل ألطر قؾؾ تاألحقؾؾغألزىلألطرصؾؾىشألى ؾؾسطألت رل ؾؾقألًؾؾ سىلألرؾؾسأل ؾؾزطع  األ

طرتؾؾؾ  ت لألطر    ؾؾؾ لألطر صؾؾؾىقألعلؾؾؾطألطرصؾؾؾىشألطريت ش ؾؾؾ ألأليغ ؾؾؾشةألعلؾؾؾطألىالؾؾؾسألطر  ز ؾؾؾزألزسطألأشطز
ر  ل ؾؾقألطرغؾؾشألطر صؾؾىشةألعتؾؾشألطرص ؾؾ لألأىألحؾؾ ألىسؾؾ تاألطريتؾؾ دألطر ي للؾؾ مألى ؾؾسطأل ؾؾ أل  شضؾؾاأل
زر ؾؾؾسألعيؾؾؾز  ألأشزاأل  ل ؾؾؾقألصؾؾؾ  ل  ألطرىحؾؾؾزمألىطر ش ؾؾؾ ألىطر زطرؾؾؾ مألت رضؾؾؾ ح ألزرؾؾؾطمألأتيؾؾؾ دأل لؾؾؾػأل

ألطر  ي ألس ياأل ي فألح ز ى  األ كأل سح  .

رتؾؾ  ت لألأ   ؾؾ أل ؾؾهغ شألطرصؾؾىشةمألىرسؾؾلألحؾؾ أليؾؾىطذألست ؾؾشةألتأل ؾؾصطقألرًؾؾيىطاألعز ؾؾزةألت ؾؾػألط
 سطألطر ؾزيقألحؾ أل ش لؾ ألطريصؾهةألىألألأىالؾسألطرقصؾىشألطر ي الؾ أل شالؾ ألزرؾطألألألطرصؾىشأل صؾ  أل
ق  ًؾؾؾ  مألحقؾؾؾزألسؾؾؾ لأل ؾؾؾلألطرصؾؾؾ  أل  ز ؾؾؾزألأىالؾؾؾسألطرقصؾؾؾىشألحؾؾؾ ألعؾؾؾزكألىالؾؾؾىزألطرست ؾؾؾشأل ؾؾؾلألطرزرؾؾؾ أل

أزىطاأل   ؾؾؾؾؾؾؾززةألطر الش ت ؾؾؾؾؾؾ ؛ألرلألطرصؾؾؾؾؾؾؾىشأل  هصؾؾؾؾؾؾل ألحؾؾؾؾؾؾؾ ألطرغت  ؾؾؾؾؾؾ مألىسؾؾؾؾؾؾؾسرفألعؾؾؾؾؾؾزكألىالؾؾؾؾؾؾؾىزأل
طر يصصؾ األرل  ل ؾقمألىعؾزكألىالؾىزأل  ؾ ىلألتؾ لألطرتؾ  ت لألطرؾسألألقؾزأل سؾىلأل ًؾكىت ألعؾلألطر قؾزكأل

 طر  زىزألح أل ال قأل هغ شألطرصىشة.أل
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تصؾؾسقألعؾؾ كمألي ؾؾ   أل ؾؾسهألطرزشطًؾؾ أل صؾؾ شألزرؾؾطألأ   ؾؾ ألطريػؾؾشألحؾؾ ألطرقؾؾىةألطرس  يؾؾ ألراغؾؾشأل
ضؾؾشىشةألط الؾؾ هألطرتؾؾ  ت لألزرؾؾطألزالؾؾشطدألت ؾؾىتألومتتن ثتتم، طر صؾؾىشةألحؾؾ ألطرزشطًؾؾ األطر ًؾؾ قتل  مأل

 ؾؾؾؾؾىقأل ؾؾؾؾؾهت شطاألطرغؾؾؾؾؾشألطر صؾؾؾؾؾىشةألعلؾؾؾؾؾطألطرال  ؾؾؾؾؾىشألأتيؾؾؾؾؾ دألطرصؾؾؾؾؾشطع األطرً  ًؾؾؾؾؾ  ألىطرتؾؾؾؾؾىشطاأل
ىطر شى مألىعهىةألعلطألسرفأل يتيطألح ألطرت ىتألطر ً قتل  ألألأل  كأليؾهقألز ؾ أل قؾ تهاأل ؾ أل

ؾؾؾ  قألطرعؾؾؾهكألطر ي للؾؾؾ ألررقؾؾؾ دألطر ص ؾؾؾزأل ؾؾؾلألطرضؾؾؾىدألعلؾؾؾطألطرًؾؾؾ ت  أل  ؾؾؾشش لألطرصؾؾؾىشةألحؾؾؾطألًى
ألطرس  ي ألىشطدألطي   شألطرغشألطر صىشةألحطأل سهألطرص ؿ.

أل

أل

أل
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 « Netnographyالنتنوجرافيا »

 مدخل جديد فى التحليل الثقايف الكيفي للمجتمعات اإللكرتونية



ظػػؿ بشر ػػر ًر طوػػة ط يعػػو   ي روػػ ف تػػف اػػ ر ب   تػػةع ب ط ػػةط  
 عػػػؾ بشت  ت ػػػةل بشتلعيػػػو بش ػػػا  عػػػـ سوػػػربدوب ي ي ػػػ ف  ػػػ ي ة وػػػا ت ػػػةف  ػػػ   

 بلػػػػػػدع    ت بػػػػػػـ ر برػػػػػػط س  بق تةتػػػػػػةل ت ػػػػػػ ر وع    ػػػػػػـ  ريػػػػػػطبـ   ػػػػػػة  ل 
 ب  تة يو  ةطل تل روب  ق تةـ  عـ ب   تةع تطذ ردبية ه.

غيػػر سطػػه تػػط بش اطػػ لر بشبةتػػؿ وػػا     ش  يػػةل ب  اػػةؿ  بشت ع تػػةلع  طتػػ   ػػر و 
ُت  ػػػػةر و وػػػػا س ػػػػدبد ت ػػػػ جدتيبةع ظبػػػػر  ػػػػ ؿ  ديػػػػد شعت  ت ػػػػةل لع  بشزيػػػػةد  بؿب ط رطػػػػ

ت  ت ػةل    Virtual communitiesب ط ةطيو  رةيطل   تية بة رػيف ت  ت ػةل بو ربعػيو 
تيػػو   غيرقػػة.  Web communities ت  ت ػػةل بش يػػ   Digital communitiesًر

    ػةره قػذا بشت  ت ػةل بشطة ػتو تػػط  عػؾ بش بً يػو وػا ر ػػض جاةتاػبة تػف ليػ    ػػ د 
ف غػػة   طاػػر بشت ػػةف   ذ شػػيس  بألوػػربد  بش  ة ػػؿ ريػػطبـ    ة ػػتبـ بشػػر برط  بشت ػػة رع  با
                                                           

(باحث ماجستير )- كمية اإلعالم جامعة القاهرة  

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_influences_on_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_influences_on_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_influences_on_communities
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طدقة ب  اػةؿ رػيف بشر ػرع  تػة   ػة ز شع عةء ب ش  ر ط  لد دوب  غربويو يت ف سف ي ؼ  
 ب  اةؿ ب ش  ر ط  ًي د بشزتف   ذ ًد ي  ف ب اة و ت زبتطوة س  غير ت زبتف. 

ش اػػػػػػؼ  عػػػػػػؾ « بشت  ت ػػػػػػةل ب ش  ر طيػػػػػػو» أجػػػػػػذ بشدارب ػػػػػػو بشلةشيػػػػػػو رتاػػػػػػطع  
بشت  ت ػػػةل بش ػػػا ي  ة ػػػؿ سوربدقػػػة تػػػط ر عػػػبـ بشػػػر ض  ر ػػػ ؿ س ة ػػػ  تػػػف جػػػ ؿ  ػػػر و 

تػد  توة س   - عػا بألًػؿ  زتي ػة-(ع ليػ  ي ػ ف بش  ة ػؿ Rheingold, 2001ب ط رطػل  
(ع  قػػا Porter, 2004ر  ػػةطو بش  ط ش  يػػة   ل تػػه ر ػػض بشرر    ػػ  ل س  بشت ػػةيير  

ت  ت ػػةل يت ػػف سف  ع ػػتـ لػػ ؿ بق تةتػػةل  بل ية ػػةل ت ػػ ر و  تػػة يت ػػف سف  ط  ػػر  رػػر 
ة  ػػر ط ب ط  ػػة   شيبػػة  اشيػػةل بش  ةتػػؿ (ع  ُيلػػداد سوربدقػػBaym, 2007ت بًػػط ُت  ػػداد   

دبجعبػػػة  بش  ب ػػػد  بألج ًيػػػةل بش ػػػا يطرغػػػا ترب ة بػػػة  عػػػ برط بشػػػدج ؿ  بشلظػػػرع  رتػػػر ر 
ل  ط أ ريطبـ ث ةوو ت  ر و.  تف ستثعػو قػذا بشت  ت ػةل غػرؼ بشتلةدثػوع  بشتط ػديةلع  بشً 

طةلع  ت بًػط بش ػ ر ةل ب   تة يػوع  ت بًػط   ةلةل بشطا ةشع  بشت ت  ةل بشرريديوع  بشتد ا
 ت ةر و بشا ر  بش يدي قةل  غيرقة. 

جػػػ ؿ بش  ػػػديف بألجيػػػريف تػػػف بش ػػػرف بش  ػػػريف  طػػػ رل بشت ػػػةر و وػػػا بش  ػػػة  ل 
 عا ب ط رطل تػف ط ػةط قةت ػ  ط ػري ة يتةر ػه ر ػض بألوػربد بشت لت ػيف وػا بشت  ت ػةل 

ب  ػ ـ. وتاتػة    ػؾ ويػه سف ب ش  ر طيو  شا ط ةط رتي   ي روه  يد تػه  ػةشـ بأل تػةؿ   
ـا طري ػػػو  ػػػف ثػػػ  ػػػر و ب ط رطػػػل غياػػػرل بشطري ػػػو بش ػػػا ي  باػػػؿ ربػػػة بألوػػػربد  ي  ػػػة ع فع  ت 

ذب  ةطػل Bartl, M., & Tusche, N., 2016ت ػةر و بشريةطػةل  بشلاػ ؿ  عيبػة   (.  با
ثػر ًػد رػدسل رأ ػدبد تلػد د  تػف بشت ػ ر يفع وػ ف س  - تثػةؿ–ت بًط بش  باػؿ ب   تػة   

تػػػػف تعيػػػػةر   ػػػػجص لػػػػ ؿ بش ػػػػةشـ ي ػػػػ جدت طبة بتف شع  باػػػػؿ  جعػػػػؽ بشت ع تػػػػةل  بألربء 
ػػػػد ساػػػػرلل بش ػػػػةلةل ب   تة يػػػػو  عػػػػا ب ط رطػػػػل ُ  ػػػػرؼ رأطبػػػػة   بألو ػػػةر  ت ػػػػةر  بة. ً 
ت ة ل قةتو شع لعيؿ بش عت  بش ي   ر ر  ثربء ت بً بة بشث ةويو بشت ط  ػو  بط  ةلبػة.  وػا 

ل ط  ه  جعؽ بشريةط ةل  عا ب ط رطل  لدايوة وريػدوب شعرػةلثيف ر ػر  عػجةت بة  بج يةريػو بشً 
 ب واةح  ف بشب يو بشل ي يو ألالةربة  ا  رو  اطي بة.
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 ط ي ػػو شبػػذب ظبػػرل وػػا بش ػػط بل بألجيػػر  سد بل  ديػػد  ش تػػط بشريةطػػةل    طيػػةل 
 .”Data Mining“ ب ػ ج ص بشت ع تػةل   ”Web Crawlers“لديثػو ش بر ػو بشت بًػط 
 Robertبش ػا ًػداتبة بشرر و ػير « Netnographyبشط ط  ربوية » وا قذب ب طةر  ةءل 

Kozinets  تػػػػدجؿ  ديػػػػد يػػػػدتا بش تػػػػؿ ب  اػػػػةشا ب ش  ر طػػػػ   بألر ػػػػي  ع  بشت ػػػػةر و 
تيػػو   لعيعبػػةع    تػػؿ  عػػا  ػػ وير   بشت لظػػو رأ ػػ ةؿ  ديػػد  ش تػػط بشريةطػػةل بش ػػر يو  بشًر

   ت ةل ب ش  ر طيو.رايد ت     رجا ص ث ةوو بشت

 لة ؿ بشدارب و بشلةشيو  رر سغ بر قذب بشتدجؿ بش ديد وا بش لعيػؿ بشث ػةوا بش ي ػ  
شعت  ت ةل ب ش  ر طيوع  ذشؾ  رر تطب يو رلثيو   رطا بش  ريؼ رت ب ته  سقتي ػهع   ػرح 
ػػػة طبةتي ػػػة ي تثاػػػؿ وػػػا  بو ربعػػػة ه  جط ب ػػػهع  ريػػػةف ت ػػػة ل  طري ػػػهع رتػػػة يل اػػػؽ رػػػد را غرعو

ػػػة -ش  طيػػػؾ  ديػػػد وػػػا بشرلػػػ  بش ي ػػػا يت ػػػف  - رري ػػػة–يؿ بش أ ػػػيس  بش أاػػػ شعرػػػةلثيف  ت تو
ب وػةد  تطػهع رت ػردا س  رة  ػ ربؾ تػط بش  طي ػةل  - شرةلثا ب   ـ  عا   ػه بش جاػيص

 بشرلثيو بشتج ع و وا درب و بشت  ت ةل ب ش  ر طيو  ري و بشطت   رةشغو بشثاربء. 

 منهجية الدِّراسة: 

 Metaشلةشيػػػو  شػػا درب ػػػةل بش لعيػػػؿ تػػف بشت ػػػ    بشثػػػةطا ط تػػا بشدارب ػػػو ب
Analysis  ع  قػػػا    تػػػد  اػػػتيتوة تطب ي ػػػة ي طة ػػػ  تػػػط   طبػػػة درب ػػػو      ػػػؼ

ة شػػػـ ي ػػػرؽ بش اطػػػرؽ  شيػػػه وػػػا بشدرب ػػةل بش رريػػػو  وػػػا لػػػد د تػػػة ُس ػػػي  شعرةلػػػ   ت عػػ  و
قػػا  ب طػػ ع  عيػػه  ترب   ػػه(.  ي ػػـ   اػػتيـ بشرلػػ   عػػا   ػػ و   ػػة  ل س ة ػػيوع

  عا بشطال  بش اةشا: 

 تة بشط ط  ربوية؟   يؼ  ج عؼ  ف ب ثط  ربوية؟  -1

 تة بشجاةتص بشتتيز  شعط ط  ربوية؟ -2

 شتةذب يل ةج بشرل  بش عت  بشط ط  ربوية؟ -3

 قؿ بشط ط  ربوية  تعيو ت  ةتعو؟  تة   ربءب بة؟ -4
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 تة بألج ًيةل بشلة تو شع تؿ بشتيدبط  بشط ط  ربو ؟ -5

 بشرل  بشط ط  ربو ؟تة ت ةيير   د   -6

 تة بش الديةل بش ا   ب ه بشرل  بشط ط  ربو ؟ -7

 قؿ ثتو    ةشيةل تطب يو    رض بشرل  بشط ط  ربو ؟   يؼ يت ف ت ب ب بة؟ -8

  يؼ ُطرا ل بشط ط  ربوية وا ت ةؿ بشرل  بش عت ؟ -9

   ل اػؽ ب  ةرػو  ػػف قػذا بش  ػػة  ل بشرلثيػو تػػف ترب  ػو بش ػػرب  بش عتػ  بشت ػػ بور 
بشت عػػ ع.  قػػػ   ػػرب   ويػػر  زجػػػر رػػه بشػػػد ريةل بش عتيػػو بشت ػػ بور   عػػػا رطػػؾ بشت روػػػو وػػا 

ػػػػد  ط ا ػػػػل بألدريػػػػةل بشرلثيػػػػو بش ػػػػا ب ػػػػ طدل  شيبػػػػة بشدارب ػػػػو www.ekb.egبشتاػػػػر    ً .
يجػص  بشلةشيو ريف ت ة ل رلثيػو  ر ػةتؿ  عتيػو    ػ  س ةديتيػو  ترب  ػةل ش  ػ .  ويتػة
 1997ب طػػػػةر بشزتطػػػػ  شعدرب ػػػػوع و ػػػػد ُطرا ػػػػل  عػػػػا بشدرب ػػػػةل بشتط ػػػػ ر   شي  ر طي ػػػػة تطػػػػذ 

 ػةري    تػةـ   ػربءبل  2117رة  رةرقة ردبيو ظب ر تاطع  بشط ط  ربوية  ل ا طبةيػو  ػةـ 
 بشدارب و بشلةشيو. 

 أواًل: ماهية النتنوجرافيا

شي ػير رػه  «بشط ط  ربويػة»تاػطع   (Robert Kozinets 1 ًػداـ 1997وػا  ػةـ 
ػؿ رة ط رطػلا   (ع Kozinets, 1997, p. 471 شػا ابشطػ ب ا بشطااػياو شع تػؿ بشتيػدبط  بشُت اا 

وبػػػػػػة رأطبػػػػػػة راػػػػػػد ت  ػػػػػػ   شعث ةوػػػػػػو ب ش  ر طيػػػػػػو  عػػػػػػا ب ط رطػػػػػػل ي  ر ػػػػػػد رأ ػػػػػػةشي     را
( س ػػػػةد 1998(. ثػػػػـ وػػػػا بش ػػػػةـ بش ػػػػةشا  Kozinets, 1997 بألطثر ر ش  يػػػػة بشث ةويػػػػو 

Kozinets  ػػة شدرب ػػو  بشط ط  ربويػػة  ريػػؼ رة  رةرقػػة طري ػػو  ي يػػو  ديػػد  ُاػػتاتل جايا 
 ,Kozinets  ع ؾ بشت  بع يف بشتط تيف  شا ث ةوػةل  ت  ت ػةل ت  ػ د   عػا ب ط رطػل 

1998; Bowler, 2010) . بشتاطع   رةر   ف تزيا شغ   تف  عت يف قتة: ب ط رطػل 
 ػػػػةف ًػػػػد ب ػػػػ جدـ  Kozinets(.  رػػػػةشرغـ تػػػػف سف Kozinets, 2010  ب ثط  ربويػػػػة 

ػػػػػػو رلثيػػػػػػو ًػػػػػػداتبة شتػػػػػػ  تر اربرطػػػػػػو رلػػػػػػ   بشت ػػػػػػ بعؾ  1996بشُتاػػػػػػطع   ػػػػػػةـ  وػػػػػػا  ًر

http://www.ekb.eg/
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Association for Consumer Research ا ُ  ػد رتديطػو ر  يػو سريز طػة بألتري يػػوع
 ,Kozinets ش طه س ةد   ري ه    ديته تف  ديد  طدتة س ةد ط ػر رلثػه وػا بش ػةـ بش ػةشا 

2012   .) 

 س ػػػػةشيربة وػػػػا سغعػػػػ  ت ػػػػ  ية بة « بشط ط  ربويػػػػة»سف ورعػػػػيو  Kozinetsس عػػػػ  
 ,Kozinetsبأل ة يو ت  تد  تف بش  طيػةل بش  عيديػو بشتطرا ػو وػا بألطثر ر ش  يػة بشث ةويػو  

(. و ػػػد  ػػػةف ب ػػػ جدبـ بألطثر ر ش  يػػػة بش   ػػػيريوع س  ب ثط  ربويػػػةع سدب  ت يػػػد  شدرب ػػػو 2008
 ت  ػػػػػةل بشطػػػػػةس أل ثػػػػػر تػػػػػف تتػػػػػو  ػػػػػطوع  ذشػػػػػؾ رة   تػػػػػةد  عػػػػػا   ظيػػػػػؼ بشت لظػػػػػو ت

ؿ بشت  ت ةل ب ط ػةطيو    يل بػة تػط ريتة بػة بشت غيػر   عػا تػر بشػزتفع رةشت ةر و.   تط  ل ل
ؿ تطػػػةظر وػػػا بألد بل بشت ػػػ جدتو شدرب ػػػو   تػػػط بشريةطػػػةل بشتيدبطيػػػو  ػػػف  و ػػػد لػػػد   لػػػ ل

بش لديػػػدع وظبػػػ ر  ػػػر و ب ط رطػػػل  ػػػةف  ػػػأثيرا ت ػػػةربوة  بشت  ت ػػػةل  بشث ةوػػػةل.   عػػػا   ػػػه
شطظػػػةـ بشطػػػرؽ بش ػػػري و رػػػيف بش  يػػػةل بألتري يػػػوع تػػػة ب ػػػ د      يػػػروب ت طػػػ روب وػػػا بألد بل 

 «بشط ط  ربويػػػػػة»بشت ػػػػػ جدتو شدرب ػػػػػو قػػػػػذا بشت ت  ػػػػػةل تػػػػػف بشطػػػػػةسع  تػػػػػف قطػػػػػة  ػػػػػةءل 
 Loanzon, E., et. al. 2013). 

ة عػػػػػػػتف بشطتػػػػػػػ ذج بشرطػػػػػػػةت  بشطري  /ب   تػػػػػػػة   وع ػػػػػػػ ي ة ُ اػػػػػػػطاؼ بشط ط  ربويػػػػػػػ
naturalistic/social constructivist paradigm  شعرلػ   بش ػا  ػدرس بش تػةقير وػا

 تة  درس بش  ة ؿ ب   تة    بشرطةء ب   تة   تػف جػ ؿ بشت لظػو  عتليطبة بشطري  
رػػةش لص بشجػػةر   بشترة ػػر  رػػد و تػػف بأل ػػةشي  بش عتيػػو بأل ثػػر  دجعيػػو   عػػؾ بش ػػا     ػػا 

 Toledano, M., 2017.) 

  وار بشط ط  ربوية شعرةلثيف وراو بش ر يز  عػا ت ػة ل  ديػد  شعليػة  ب   تة يػو 
(Nind et al., 2012) ػػػغؿ ت ػػةقيـ ابشت  تػػػطا  ابشث ةوػػػوا تطط ػػو بشتر ػػػز وػػػا    .

 ػػػ  ر ع بشط ط  ربويػػػة.  تػػػف بشعػػػر ر  سف ط بػػػـ سف قػػػذا بشت ػػػةقيـ  ػػػ بشـ تػػػف بشت طػػػا غيػػػر ت
ؿع   ػةتعو  ًةرعػو شع   (.  تػف س ػؿ ب    ػةؼ بش ي يػو بش ػا يػ ـ ربػة Kozinets, 2015 لػ ل

 رطاػػا بشت  تػػط  بشث ةوػػوع  ل ػػةج قػػذا بش ػػ بشـ تػػف بشت طػػاع بش ػػا سط ػػأقة بألوػػربد بشت  ػػة عيفع 
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ش لاػػػػبة تػػػػف س ػػػػؿ وبػػػػـ تغزبقػػػػة  ب ػػػػ تربري بة.  ربػػػػذب ي ػػػػ ف ُت   ػػػػةغوة  أ يػػػػد سف بق تػػػػةـ 
بويػػػة يطاػػػ   عػػػا وبػػػـ تػػػة قػػػ  ت ػػػ رؾ رػػػيف بشطػػػةسع س  ابشرطػػػةء بشعلظػػػ  ش رعػػػيو بشط ط  ر 

 .(Amit & Rapport, 2002; p.11بشت  ر وا  

ػػػػدد ب  ػػػػةر   شػػػػا سف  تطب يػػػػةل بشرلػػػػ  بش ي ػػػػ  شعريتػػػػو تػػػػف بشتبػػػػـ وػػػػا قػػػػذب بشاا
ػػػػػ ل رلثي ػػػػػة رأطبػػػػػة  طػػػػػرؽ دبجػػػػػؿ  ػػػػػيةؽ تطب ػػػػػ  س  ػػػػػط ش ثط  ربويػػػػػة اب ش  ر طيػػػػػو ًػػػػػد ُ ا 

ب ش  ر طيػػو س  ب و ربعػػيو بش ػػا   ػػتؿ تػػدبجؿ   ػػربء بشدرب ػػةل ب ثط  ربويػػو شعت  ت ػػةل 
 .Wiles, Bengry-Howell, Crow, & Nind, 2013, p بش تة ػةل ب ش  ر طيػوا  

ػػد شجااػػل ترب  ػػو 20  ً .)Tuncalp & Le  2114)  ش ثط  ربويػػة ب ش  ر طيػػو ر ػػض
 :(2 بشتاطعلةل بشتطب يو بشت  ز  تثؿ

ع  س ػةدل virtual ethnography”  Hine, 2000“اب ثط  ربويػة ب و ربعػيوا  -
 Ethnographyايةغ بة  لػل ب ػـ  ثط  ربويػة ب ط رطػل  -2115 ةـ – ل وة 

for the Internet ع) 
 (ع cyber-ethnography”  Ward, 1999“ب ثط  ربوية بش يرريو  -
 ,connective ethnography”  Dirksen“ب ثط  ربويػػػػػة ب  اػػػػػةشيو  -

Huizing, & Smit, 2010 ع) 
 ”computerassisted webnography“بش يرطػػػ  ربو  رت ػػػة د  بش تريػػػ  ر  -

 Horster & Gottschalk, 2012ع) 
 netnographic grounded theory”  Healy“بشطظريو بشط ط  ربويو بشت ثا ػو  -

& McDonagh, 2013ع) 
 ,netnography”  Kozinets, 1997, 1998, 2002, 2010“بشط ط  ربويػة  -

2015  .) 

ع online ethnography قطػػػػةؾ رػػػػةلث ف ب  رػػػػر ب ب ثط  ربويػػػػة ب ش  ر طيػػػػو 
 virtualع  ب ثط  ربويػػػة ب و ربعػػػيو cyper ethnography ب ثط  ربويػػػة بش ػػػيرريو 
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ethnography ع  بشط ط  ربويػػػةnetnography   تاػػػطعلةل ُت ربدوػػػوGrincheva, 
ػػػػ  اجػػػػر  ع(.  طةشػػػػ  اجػػػػر ف ر  ريػػػػؽ سدؽ2014   ػػػػ   ب  عػػػػا ب ػػػػ جدبـ تاػػػػطع  ُتر ا

ش اػػػؼ طػػػرؽ بشرلػػػ  بش ي ػػػ  بش ػػػا  (3 اIRIابشرلػػػ  ب    اػػػةت   عػػػا  ػػػر و ب ط رطػػػل 
ف شـ   ف ت طةر ػو تػط بشط ط  ربويػة    ,Lugosi, Janta, & Watsonب  رر قة ت  ةررو  با

2012.) 

ػػد ط ػػأ ب ر رػػةؾ لػػ ؿ بشتاػػطع  وػػا  ةطػػ  تطػػه ر ػػر  سف بشططػػةؽ  بأل ػػةشي   ً 
( Barna  2011, p. 57بش ػػا   ػػتعبة قػػذا بشتطب يػػةل  ب ػػ و بشتػػد .   تػػة ذ ػػرل 

اوةشتػػػػػدبو  ف  ػػػػػف ب ثط  ربويػػػػػة ب  اػػػػػةشيو ي ػػػػػ جدت ف  ػػػػػددوب تػػػػػف بشطػػػػػرؽ   ػػػػػتؿ  لعيػػػػػؿ 
ػػػػف بش ػػػػةلةل بش بً يػػػػو  بشجطػػػة ع  بشت ػػػػةر ل بشترة ػػػػر ع  بشت لظػػػػو رةشت ػػػػةر و وػػػػا  ػػػػؿ ت 

عػػيوع   لعيػػؿ بشطاػػ ص ب ش  ر طيػػوا ش لعيػػؿ بش  ًػػةل رػػيف  ػػع  يةل بشت ػػةر يف  ب و رب
  عتة بـ وا بش ايةًةل ب ش  ر طيو  بش بً يوع ش ف رد ف بش اؿ رػيف قػذا بش اػيةًةل بش بً يػو 

  ب ش  ر طيو.

قػػػػا ت ت  ػػػػو جةاػػػػو تػػػػف  -Kozinets  تػػػػة ًػػػػداتبة- «بشط ط  ربويػػػػة»غيػػػػر سف 
يػػو  عػػا ب ط رطػػل بش ػػا    ػػـ رتطب يػػو ُتلػػداد ع رتػػة وػػا ذشػػؾ بشجع يػػو ب  ػػربءبل ب ثط  ربو

ػػػػ و  ت طػػػػ ر  تػػػػف بشترػػػػةد   ب ر ػػػػ ت ش  يو  بألطػػػػر بش لعيعيػػػػوع  تػػػػة سف شبػػػػة ت ت  ػػػػو ت ا  
بش   يبيػػػو شػػػدج ؿ بشتيػػػدبفع  بشت لظػػػوع   تػػػط بشريةطػػػةل ثػػػـ  لعيعبػػػةع  ترب ػػػة  سج ًيػػػةل 

ا رةأل ػػػػةس ردرب ػػػػو بشث ةوػػػػو بش ػػػػةتد  وػػػػا (.  ُ  طػػػKozinets, 2013بشرلػػػ  بش عتػػػػ   
  ػـ   -رتػة   ػتعه تػف ًػيـ  ب   ػةدبل    ةشيػد–بشت  تط بشتػدر سع رة  رػةر سف قػذا بشث ةوػو 
ه ش ع ؾ بش تة و س  بشت  تط.   رد ر بشُت  ا

 ػػةد  تػة ُ  اػػؼ ر ػػ ؿ اػػري  رأطبػػة بثط  ربويػػة  «بشط ط  ربويػػة»شػذب رػػةشرغـ تػػف سف 
ع و طبة شي ل تربدوػو شعتاػطع  بألجيػرع  تػة سطػه شػيس online ethnography ش  ر طيو 

تػػف بشتطة ػػ  ب ػػ جدبتبة  تاػػطع   ػػةـ ًةرػػؿ شع  ظيػػؼ وػػا درب ػػو س  تػػةد  ُت عػػتطو وػػا 
سطػػه تػػػف  Kozinets بشريتػػةل ب ش  ر طيػػو.  وػػػا درب ػػ ه بألجيػػػر   ػػف بشط ط  ربويػػػة يػػذ ر 
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(ع  تػة ُيعػيؼ Kozinets, 2015بشجطأ    يػه بشط ط  ربويػة وػا ب  ػةا  لعيػؿ بشتعػت ف  
  اػػػي وة  ديػػػد ب شعط ط  ربويػػػة رة  رةرقػػػة ا تػػػ و ت ػػػ   و  ُتلػػػدادوبع  س ثػػػر  ر يػػػزوب  عػػػا بشر ػػػرع 
 ي ػػػػػػػـ   عػػػػػػػا بشت ػػػػػػػةر وع  يتةر ػػػػػػػه بشرةلػػػػػػػ    ػػػػػػػجص ُي طػػػػػػػا رػػػػػػػةشت  تط ب ش  ر طػػػػػػػ ا 

 Kozinets, 2015, p. 96.) 

ر ةل ب   تة يػػػوع و ػػػد   تػػة ب  ػػػ ل درب ػػػو بشت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػػو  ت بًػػػط بش ػػ
(.  وػػا Costello et al., 2017ب ا ػػ ل قػػا بألجػػر  ت ػػةقيـ تاػػطع  بشط ط  ربويػػة  

ػػػة  تػػػة  ػػػةف  عيػػػه  ػػػل بشػػػذ  ُ تػػػةرس ويػػػه بشط ط  ربويػػػة بتف  ُ طراػػػؽ ر ػػػ ؿ تج عػػػؼ  تةتو بشً 
 ,Loanzon, Provenzola  1997بشلػػػػةؿ  طػػػػدتة ظبػػػػرل أل ؿ تػػػػر  وػػػػا  ػػػػةـ 

Sirriwannangkul, & Al Mallak, 2013 ع و ػد س اػد)Kozinets   عػا سطاػه  طػد 
ػػػػة      طعاػػػػ  رلثػػػػة  درب ػػػػو ت  تػػػػط  ش  ر طػػػػ  وةشط ط  ربويػػػػة بشجةشاػػػػو     ػػػػا رط  ػػػػبة  تةتو
 ثط  ربويوػػة  بً يوػػة.  س اػػد   ةرػػه بألجيػػر  عػػا سطػػه وػػا بشدارب ػػو بشط ط  ربويػػوع وػػ ف  تيػػو ُت  رػػر  

 بة تف ج ؿ بشريةطةل بش ا ي ـ  رةدشبػة رلريػو  عػا تف  تط بشريةطةل ا طرثؽ    عف  ف ط 
 (.Kozinets, 2015, p. 79ب ط رطلا  

طري ػػو وػػا بش لعيػػؿ بش ي ػػا   ػػ  يد تػػف « بشط ط  ربويػػة»تتػػة  ػػرؽ يت ػػف بش ػػ ؿ سف 
تيرب  ب ثط  ربوية بش بً يو   عيؼ  شيبة تة ي  ؽ تط درب و بشث ةوػةل بشت ػ ر و بش ػا   ػ د 

 بشطاة تو  ش  ر طي ة.بشت  ت ةل 

روب شعرلػػػػػػ  بش ي ػػػػػػ ع    ػػػػػػةرؾ « بشط ط  ربويػػػػػػة» ربػػػػػػذب بشت طػػػػػػا ُ  ػػػػػػد تػػػػػػدج و ت طػػػػػػ ا
 بش ديد تف جاةتص ب ثط  ربوية بش ا    د  ذ رقة  شيبةع وبا:« بشط ط  ربوية»

 .ُتدجؿ ترف ي ت  شعدبر يف رة    ةؼ بش  بشـ بشث ةويو بشثاريو  بشت ط  و   رلبة 

 بشث ةويػو وػا  ػيةًة بة بشتلعيػوع   ػ وار ط بوػذوب شر يػو بش ػع  يةل  تػة    ةش  بشظ بقر
  لد  وا بش بًط.

  يت ػػػػف شتجر ػػػػةل بش لعيػػػػؿ بشط طػػػػ  ربو  سف   ػػػػ ف  اػػػػ يو  تػػػػة يت ػػػػف سف   ػػػػ ف
  لعيعيو.
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 .ط ا  ا وة ثري ة   ثي وة تف ج ؿ بش   يربل بشت ثا و  

  ب ط رطل أل عةء بشت  تط ب ش  ر ط .  ُ داـ  تثي و ُت اا و شعجرر  بشت ة و  عا 

  ػد  عػا د ر ابشرةلػ   ػأدب  رلػ ا   (Guba & Lincoln, 1981)  بطغتة ػه 
 وا  يةؽ بشدارب و رت ة د  بش تري  ر.

 ج عػػػػؼ  ػػػف ب ثط  ربويػػػػة تػػػف  ػػػدا  س  ػػػػهع  شبػػػذب   ػػػػ عـز « بشط ط  ربويػػػة»ريػػػد سف 
ػػدKozinets, 2010ت ت  ػػو  ديػػد  تػػف بشتبػػةربل   ( Kozinets  2112  ػػرض (. ً 

 سرر و بج  وةل س ة يو ريطبتة  عا بشطل  بش ةشا: 

طري ػػػو بش  ة ػػػؿ ب   تػػػة    بشث ػػػةو   ج عػػػؼ ر ػػػر  بشطري ػػػو  بش  ب ػػػد بشجةاػػػو  (1
شع  ػػيط بش  ط شػػ    بشػػذ  يػػ ـ ويػػه بش  ة ػػؿ  وةشط ط  ربويػػة    ةتػػؿ تػػط ُتطػػ ا ث ػػةوا 

   ط ش        روه ب ثط  ربوية بش  عيديو.

يت ف سف ي  ف بش  ة ؿ ريف ت ب شيف س  ُت  جدتا ب ػتةء ُت ػ  ةر  س  ل ػا رػيف  (2
ق ياةل ل ي يو   يت ف بش ال لؽ تطبة.  ي ر    عا قػذب اثػةروب  عػا   ػربء بشرلػ   

 بألج ًيو  بش  ةشوع وع   ف  تط بشريةطةل   لعيعبة.

تتػػوع  قػػ  تػػة ًػػةد  شػػا سف زيػػةد   ت ةطيػػو بش اػػ ؿ شع ديػػد تػػف بشت بًػػط بشثا ةويػػو بشت  (3
ؿ  ػػذري ة  تعيػػو  تػػط بشريةطػػةل تػػف  تعيػػو ُ  ػػةطا  ي غّيػػر بشػػطبا بشرلثػػ   سف   رػػداًّا

 بشطلدر   بشا  رو بشطا ريو  شا  تعيو    ـ رةش ور .

   ػػػ ء وػػػ  بش ػػػةشـ بشتػػػةد  ُي ػػػةدؿ بألر ػػػ و بش ع ةتيػػػو شعتلةدثػػػةل  بشريةطػػػةل بش ػػػا  (4
ػة سثاػر  عػا  تػط طربقة وا بش ةشـ ب   تة    عا ب  ط رطػل.  قػذب ب جػ  ؼ سيعو

 بشريةطةل   لعيعبة.  

 ق ػػذب ي اعػػ  سف قػػذا ب ج  وػػةل  ط ػػأ  ػػف بشطري ػػو بشت تيػػز  ش  اػػة ل  رػػر 
بش تريػػػ  ر. وةشجاػػػةتص بشُتلػػػداد  ر ػػػ ؿ اػػػةـر  ُتػػػطظاـ شتػػػدجؿ بشط ط  ربويػػػة  طػػػ ظـ لػػػ ؿ 

بشجيػػةربل ر ػػأف تيػػةديف بش تػػؿع  بش ػػربربل   ػػربءبل بشػػدج ؿ  شػػا بشتيػػدبف   تػػط بشريةطػػةلع   
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رجاػػػ ص سطػػػ بع بشريةطػػػةل بش ػػػا يػػػ ـ  ت بػػػة   لعيعبػػػةع    يػػػيـ  ػػػ د  بشرلػػػ  بشط طػػػ  ربو ع 
 (.Kozinets, 2002 بألج ًيةل  

 خصائص النتنوجرافياثانيًّا: 

  د بشط ط  ربوية ت ردوب تت ةزوب شعرةل  بش ي   بشتلطاؾع  تة سطبػة ط طػو دجػ ؿ ت يػد  
(.  قػا  ج عػػؼ  ػػف بشطػػرؽ بألجػػر  Bowler, 2010شع ػةدـ بش ديػػد  شػػا بشرلػػ  بش ي ػ   

ػػػػز   بش لعيػػػػؿ بش ي ػػػػ   شعرلػػػػ  بش ي ػػػػ  تثػػػػؿ بشت ػػػػةر ل بشُت  تا ػػػػو  ت ت  ػػػػةل بشط ػػػػةش بشتر ا
ػػػد بً ػػػرح   ػػػد  جاػػػةتص تتياػػػز  شعط ط  ربويػػػة بش ػػػا يػػػ ـ  Kozinetsشعتل ػػػ    شعريةطػػػةل. ً 

 وية  عا بشطل  بش ةش : طري بة تف س س ب ثط  رب

ط بش  ريػػر ب   تػػة   وػػا تظػػةقرا  عػػا : بشط ط  ربويػػة   راػػNaturalisticطري يػػو  .1
 ب ط رطل.

ػػػػػه بشرةلػػػػػ   شػػػػػا وبػػػػػـ ت  تػػػػػؽع  س ثػػػػػر Immersiveُت  تا ػػػػػو  .2 : بشط ط  ربويػػػػػة    ا
 بطغتة وة.

 :   ػػ ا بشط ط  ربويػػة شط ػػؿ بشل ي ػػو بشغطيػػو شعليػػة  بشت ةاػػر Descriptive اػػ يو  .3
شعت ػػػ بع يفع تػػػط  ػػػؿ ت ةطيبػػػة بشث ةويػػػو بشج يػػػوع   ػػػذشؾ س ػػػ ةشبة بشريةطيػػػو بشتع طػػػو 

  بشر  تةل  بشرت ز  بألا بل  بشا ر  بش يدي قةل.

بو شع يةؽ  .4 : و تؿ بشط ط  ربو  ي ػـ   عػا وبػـ  ػيةؽ Contextuallydrivenت  ا
  ط ةج ابش  ؿ بشثا ةو ا ل ا ي ل اؽ بش بـ بألتثؿ شتغزبا.

: يت ػػػف   ظيػػؼ بشط ط  ربويػػة ر ػػػ ؿ  يػػد تػػػط Multi-methodت  ػػدد  بأل ػػع    .5
س ػةشي  رلثيػو سجػػر ع  ػ بء  عػػا ب ط رطػل س  وػػا بش بًػط بش  عػػاع تثػؿ بشت ػػةر ل 
 بش يدي  ربوية.  ت ثؿ  ؿ بشطرؽع وةشط ط  ربوية غةشروة تػة   تػؿ ر ػ ؿ سوعػؿ  طػدتة 

ؿع    ةتػػؿ بشط ط  ربويػػة تػػط    ةتػػؿ تػػط تاػػةدر سجػػر  شعرلػػ .  عػػا  ػػريؿ بشتثػػة
 بشت  لةل بشتيدبطيو شع ل ؽ تف ادؽ بشط ةتا.
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: بشط ط  ربويػػة  ط  ػػؿ ر   ػػو تػػف ت ت  ػػةل بألجرػػةر Adaptable ًةرعػػو شع  يػػؼ .6
 شػػػػا بشتػػػػدا طةلع  بشػػػػ ي اع  بش ػػػػػ بشـ ب و ربعػػػػيوع  ت بًػػػػط بش ػػػػر ةل ب   تة يػػػػػو 

يو  ب و ربعيوع  س   ػ ء اجػر  بشر د ة  طاع  بش يدي  ة  طاع  بشت  ت ةل بش بً 
 يت ف سف يظبر وا بشت   رؿ.

 ر ػػ ؿ  ػػةـ وةشط ط  ربويػػة  ػػ وار   ػػيعو شعػػدج ؿ   تػػط     ػػير بشجطةرػػةل بشطااػػياو 
 رػػر بش تريػػ  ر رػػيف ت ػػةر يف ت بػػ شيف س  ي ػػ جدت ف ب ػػتةء ت ػػ  ةر   عػػا تط ػػد   ػػةـ 

(Lugosi, Janta, & Watson, 2012) تثيػؿ  ػيةؽ   يػ ثر ويػه .  تػة سطبػة ُ  ػ جدـ ش
ػة س ػدل ر ػض بشدرب ػةل  عػا سقتيػو بشط ط  ربويػة (Sigala, 2012)  ػ د بشرةلػ   . سيعو

ػل ط يػؿ  وا وبـ بشت بًؼ  بش  عػي ل  بتربء  ط بيػة بش ارطاػ  شػد  س عػةء بشت  تػط ًرػؿ ً 
 (.Divakaran, P.K.P., 2017تف  ط ؽ بشتط ا وا بش  ؽ  

وػػا طػػد    عػػا  ػػر و ب ط رطػػلع و ػػد ُب ػػ جدتل  Kozinets  تػػة ًػػدتبة بشػػد   ر 
 Americanبشط ط  ربويػػة وػػا ت ت  ػػو ت ط  ػػو تػػف بشتطظتػػةلع تثػػؿ ستري ػػةف    ػػرريس 

express ع  ةترػػػػػػػػػػػؿCampbell‖s ع تير ػػػػػػػػػػػؾMERCK  ع  يرػػػػػػػػػػػةeBay ع سديػػػػػػػػػػػدبس
Adidas  ع ر  بـ درعيBMW  ع  غيرقةKozinets, 2011.) 

 لمنتنوجرافيا اإلمكانات المنهجيةثالثًا: 

سد  بش ػػدد بش ريػػر تػػف بشت ػػ جدتيف بشط ػػطيف شت بًػػط بش ػػر ةل ب   تة يػػو   زبيػػد 
ب   ػػػربؼ ر ػػػدر   ػػػر و ب ط رطػػػل وػػػا بش ػػػأثير  عػػػا بشت  تػػػط  شػػػا زيػػػةد  ب ػػػ جدبـ بشرػػػةلثيف 

ػد ب ػ عـز  طػ ل Stewart, 2005ش ط رطػل    ػيعو شعرلػ    تػط بشريةطػةل   ع تاػةدر (. ً 
 ػػػر و ب ط رطػػػل  ظبػػػ ر ت  ت ػػػةل  عػػػا ب ط رطػػػل  عػػػا ت بًػػػط بش ػػػر ةل بشريةطػػػةل  عػػػا 

ب   تة يػػػو بش  يلػػػؼ بشتر  ػػػر أل ػػػةشي  بشرلػػػ  بش  عيديػػػوع بش ػػػا  ةطػػػل ُ  ػػػ جدـ وػػػا بش ػػػةرؽ 
رػدر ةل ت  ة  ػو -(.  عا  ػريؿ بشتثػةؿع ب ػ جدتل Hine, 2000شدرب و بش ةشـ بشل ي    

رةشت ػػػػػةر و  بشت لظػػػػػو رغيػػػػػر بشت ػػػػػةر وع بأل ػػػػػةشي  بش  عيديػػػػػو شعت لظػػػػػو  -تػػػػػف بشط ػػػػػةح
 ,Stewart بشت ػػةر لع  بشرلػػ   بشت ػػليو ش تػػط بشريةطػػةل تػػف قػػذب بش ػػةشـ ب و ربعػػ   



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

325 
 

 

(.     تد ًةرعيو قذا بأل ةشي  بشر ػةء  عػا ًيػد بشليػة  وػا ريتػو  عػا ب ط رطػل  عػا 2005
ب ط رطػػػػػلا  ًػػػػػدر بة  عػػػػػا ابش  يػػػػػؼ تػػػػػط بش  ط ش  يػػػػػة بش ػػػػػا   ػػػػػباؿ بش  ة ػػػػػؿ بشر ػػػػػر   رػػػػػر

 Stewart, 2005, p. 395 ػة شعرػةلثيف شدرب ػو (.  تة   وار بشت  ت ةل ب ش  ر طيو وراو
سطػػػ بع  ديػػػد  تػػػف  تة ػػػةل رطػػػةء بشث ةوػػػو  ت ػػػةر  بةع بش ػػػا   ػػػ د ا بش يػػػةـ ر تػػػؿ تيػػػدبطا 

  ثط  ربو .

ػػد ر ػػز بشرػػةلث ف وػػػا ت ػػةؿ رلػػ   بش  ػػ يؽ  بشت ػػػ بعؾ  عػػا  طػػ ير س ػػػع     ً
 ػػػز  شػػػا طري ػػػو بشرلػػػ  ب ثطػػػ  ربو ع و ةطػػػل ابشط ط  ربويػػػةا. وةشط ط  ربويػػػة رلػػػ  تر  ػػػر ير 

   ةتػػؿ تػػط بش  ػػة  ل ب   تة يػػو  بش رديػػو بألر ػػي يو  بشترة ػػر   عػػا ب ط رطػػل.  ُ  ػػ جدـ 
قػػػػذا بشطري ػػػػو بشطة ػػػػتو ش بػػػػـ بش ػػػػةشـ  عػػػػا ب ط رطػػػػلع  سطتػػػػةط بش  ة ػػػػؿع  بش  ػػػػةر  بشليػػػػػو 

(.  قػػا   ػػت  شعرػػةلثيف رت لظػػو بشتلةدثػػةل Kozinets, 2015شت ػػ جدت  ب ط رطػػل  
ب ش  ر طيػػػو بش  عيػػػو شت  ت ػػػةل ر يطبػػػة ر ػػػأف ت عػػػ  ةل ُتلػػػداد  رطري ػػػو و اةشػػػو   ػػػري و 

(.  تػػة  ت عػػؾ بشط ط  ربويػػة بش ػػدر   عػػا Toledano, M., 2017 يت ػػف بش ثػػ ؽ ربػػة  
ش  ة ػػؿع تػػة سد  ش طػػ ر ب ت ػػزبج تػػط س ػػةشي  بشرلػػ  بألجػػر  بش ػػا   ػػتؿ سوػػربدوب ي  تػػ ف رة

 تتةر و بشط ط  ربوية. 

ي ػػػير بشرػػػةلث ف  شػػػا ب ت ةطػػػةل بشتطب يػػػو شعط ط  ربويػػػة رليػػػ    ػػػتؿ بش ػػػدر   عػػػا 
(ع   ػػب شو  تػػط بشريةطػػةل Hine, 2000  ػػربء ابش تػػؿ بشتيػػدبط ا تػػف ت ة ػػ  بشرػػةلثيف  

   غربويوػة  رػر  بطج ةض   ع  بةع  بش در   عا بش  باؿ تط بشت ت  ةل بشت  ت يػو بشتط  ػر 
(.  رة ػػ جدبـ ط ػػةط Kozinets, 2010ب ط رطػػلع   ػػب شو  تػػط تج عػػؼ سطػػ بع بشريةطػػةل  

بش ػػػػ   قػػػػذاع  ػػػػةف قطػػػػةؾ ب ػػػػ جدبتوة ت زبيػػػػدوب شعط ط  ربويػػػػة تػػػػف ً رػػػػؿ بشرػػػػةلثيف تػػػػف تج عػػػػؼ 
بشت ػػػػة ل.  قطػػػػةؾ ت ت  ػػػػو  ةتػػػػو تػػػػف ب  ػػػػربءبل  بشرر    ػػػػ  ل   ػػػػة د  عػػػػا   تيػػػػط 

(   تة سطبة   ػةقـ وػا Kozinets, 2015بشت  جعاو تف بشط ط  ربوية  بشت روو بشت  ر و 
بشط ػةش ر ػػأف رلػ  بشت  ت ػػةل  بشث ةوػةل  رػػر ب ط رطػلع  ب ر  ػػةر وػا بشريتػػةل بشتطة ػػرو. 
ػػة  ديػد  ش بػػـ س ػ ةؿ  ديػػد  تػػف   ػ وار طػػرؽ بشرلػ   رػػر ب ط رطػلع تثػػؿ بشط ط  ربويػةع وراو
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-Beneito)بش  ًػػةل بش جاػػيو  رػػر ب ط رطػػل  بش  ة ػػؿع   يػػؼ يجعػػؽ بشطػػةس  يل ظػػ ف
Montagut, 2011) .ط لر بشت  ت ةل  بشث ةوةل  رر ب ط رطل   

 Kozinets تػػػػػػة  رعػػػػػػه « بشط طػػػػػػ  ربو »يطعػػػػػػةؼ شعتزبيػػػػػػة بشتطب يػػػػػػو شعرلػػػػػػ  
.  ي عاػؽ its unobtrusive nature(  غيػرا تػف بشرػةلثيف طري  ػه غيػر بش دجعيػو 2112 

Pollok et al.  2014, p. 2  عا قذب رةش  ؿ: اسطه ت لظو غير  دجعيو  غير تػ ثار  )
 بش  ػػػػػة  ل رػػػػػيف س عػػػػػةء بشت  تػػػػػط شع اػػػػػ ؿ  شػػػػػا ر    تعيػػػػػو ش ػػػػػع  بـ  لش  اػػػػػة 

ب ش  ر طػػ ا. قػػذب بش ااػػ لر شط ط  ربويػػة بشت لظػػو ي  ػػةرض ر ػػ ؿ ترة ػػر تػػط طػػرؽ بشرلػػ  
ػػػػز   بش ي ػػػػ  بأل ثػػػػر   عيديػػػػو بشت ػػػػ جدتو وػػػػا وبػػػػـ بش ػػػػع ؾ تثػػػػؿ ت ت  ػػػػةل بشط ػػػػةش بشتر ا

شت لظػػػػػػو بشت  ت ػػػػػػةل  رر ػػػػػػةطو يت ػػػػػػف بشطظػػػػػػر   بشت ػػػػػػةر ل بش جاػػػػػػيو  ب ثط  ربويػػػػػػة.
ب ش  ر طيػػو  رػػر   طيػػةل بشت لظػػو بشط ط  ربويػػو رة  رةرقػػة طري ػػو رلثيػػو س ػػرع  سًػػؿ ُ ع ػػو 

(De Valck et al., 2009)  . 

لػدب  بش ػعريو ( وا درب  ه  ػف ب ػ  ةرةل بش تبػ ر ش Gupta  2119 ياؼ 
رأطبػػػة طري ػػػو جةاػػػو ش تػػػط بشريةطػػػةل   لعيعبػػػة   غعػػػ   عػػػا  يػػػ   تػػػطبا « بشط ط  ربويػػػة»

يػػو  ـا  زيػػد ويبػػة ت ثً  بشت ػػ  بش تػػ ع بشػػذ  ي  تػػد ر ػػ ؿ  عػػ   عػػا ذب ػػر  بشترلػػ  ع  تػػف ثػػ
 بشط ةتا بشرلثيو.

 ُ ر اػػز راػػ ر  س ة ػػيو  عػػا ب  اػػة ل  رػػر بشت  ت ػػةل« بشط ط  ربويػػة» رتػػة سف 
ب ش  ر طيو   ةلةل ب   ـ ب   تػة   رػد  تػف  تة ػةل ب  اػةؿ بشترة ػرع وػ ف تػد  

 Costelloب   ةؽ ريف بشب يةل ب ش  ر طيو  بشب يػةل بش  عيػو شػيس تلػ و ش ق تػةـ ويبػة  
et al., 2017.) 

تطة ػػػر و ر ػػػ ؿ جػػػةص شع  ةتػػػؿ تػػػط ابشت عػػػ  ةل بشل اة ػػػو « بشط ط  ربويػػػة» ُ  ػػػد 
و بش ػػػػا  ُطػػػػةًش وػػػػا بشت  ت ػػػػةل يػػػػ   ية ػػػػي ةع   ػػػػذشؾ تػػػػط بألو ػػػػةؿ غيػػػػر بش ةط ط جاػػػػي ة س

رػػػػػػػ ف رةش  بيػػػػػػػؿ  ب ش  ر طيػػػػػػػو رػػػػػػػيف س ػػػػػػػجةص ي عػػػػػػػع ف  ج ػػػػػػػةء ق يػػػػػػػة بـ بشل ي يػػػػػػػو  ُيرلا
Anonymity   بشذ    ت  ره بشت بًط ب ش  ر طيواCostello et al., 2017, p. 3  .) 
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ذبل طري ػػو ُت عاااػػو ر ػػ ؿ  رأطبػػة« بشط ط  ربويػػة( »Kozinets  2115ياػػؼ 
س ة ػػػ  ألطػػػه يت ػػػف ب ػػػ جدبتبة شدرب ػػػو بشظػػػ بقر س  بشت بًػػػؼ س  بشتلةدثػػػةل س  بشع ػػػةءبل 
ر ب ػػ جدبـ  بشُتج عػػو  بش ػػا ًػػد ي ػػ ف تػػف بشاػػ   درب ػػ بة   بوػػة ش  ػػه. قػػذا بشل ي ػػو  ُرػػرا

( وػػا Langer & Beckman  2115ط ط  ربويػػة بشت لظػػو تػػف  ةطػػ  رػػةلثيف ستثػػةؿ 
( وػا درب ػ بـ Gilchrist & Ravenscroft  2111بـ  ػف  ربلػةل بش  تيػؿع  درب ػ 

( وػػا درب ػػ بـ  ػػف Gurrieri & Cherrier  2113 ػػف  ية ػػةل ت  تػػط بش  ػػديؼع  
سيعػة وػا درب ػو بشت  ت ػةل « بشط ط  ربويػة»لر و ط طةء بشردبطػو وػا ب ػ ربشية.  تػة   ػة د 
 راعو شعجطرع   عػؾ بش ػا   ػ ا  شػا  ج ػةء ب و ربعيو بشجةاو رةش تة ةل بشُتبتا و  بشتُ 

(  ػػذشؾ درب ػػو بشتبػػة ريف Gurrieri & Cherrier, 2013ق ية بػػة  تػػة وػػا درب ػػو  
 Janta et al., 2012   بشطػػ  )(Janta et al., 2014) ع س  ت ت  ػػةل

 ,Bletsos, Alexias, & Tsekerisب ق تةتػػػػػةل  بش ػػػػػػ بغؿ بشاػػػػػػليو  
2013; Bratucu et al., 2014.) 

ػػػػػة وػػػػػ ف    ػػػػػيعو ت تتػػػػػو ش  ػػػػػ ربؾ وػػػػػا جعػػػػػؽ بش يتػػػػػو دبجػػػػػؿ « بشط ط  ربويػػػػػة»سيعو
د س ع    ,Costello, Witneyبشت  ت ةل ب ش  ر طيو   ةلةل بش  باؿ ب   تة  . ً 

Green, & Bradshaw  2012, p. 2 ػػـ   عػػا سف ث ةوػػةل « بشط ط  ربويػػة»( سف  
ا  ط رقة   رةش ةشا وػ ف تػة ُي دات طػه تػف بشت  ت ةل ب ش  ر طيو س  بة س عةء ب  ثتر ب و

س اػػػػةؼ  تػػػػة ي  ا ػػػػ طه تػػػػف طظريػػػػةل ي ػػػػ  ب  ج اػػػػه تػػػػف جػػػػ ؿ س عػػػػةء بشت  تػػػػط 
 بشتدر س.

ػػد   عاػػل   ػػةء  بشتػػدجؿ بشط طػػ  ربو  ر عػػ ح وػػا درب ػػةل بش  ػػ يؽ. وغةشرػػة تػػة   ً
بش يتػػػو   ر اػػز بشدرب ػػةل بشلديثػػو شت  ت ػػةل بش  تػػةل بش  ةريػػو  رػػر ب ط رطػػل  عػػا جعػػؽ

( وػ ف Cherif & Miled   2013, p. 14  بش ت ػيف رػد و تػف بشػ ا علـ. وطر وػة شدرب ػو
شػػل  ر يزقػػة تػػف تططػػؽ بش  ػػ يؽ بش  عيػػد    ػػ جدبـ بشُتطػػ ا  شػػا اطتػػ ذج  بش ػػر ةل ًػػد ل ا
  ػةر    ديػػد ًػػةتـ  عػػا بش  ة ػػؿ رػػيف بش  تػػةل بش  ةريػػو  بش تػػ ءا.  ي  ػػد بشت شا ػػةف  عػػا 

ب  ػ ربؾ وػا جعػؽ بش يتػو دبجػؿ ت  ت ػةل بش  تػةل بش  ةريػو  رػر ب ط رطػل ًػد  سف ارز غ
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ػػة  تتػػث وا   ؿ بش تيػػؿ تػػف   طػػه ت ػػ بع وة شياػػر  ُتط  و (ع  ياػػ  ب p. 14 ػػبد لةشػػو  لػػ ل
  ط ي ػو شبػذبع ُ طعػؽ  (.p. 23 ي يو اب بةـ جرػر  بش تيػؿ وػا ب  ػ ربؾ وػا جعػؽ بش يتػوا  

بش ر ةل لةشيوة تطاةل  ش  ر طيو  ا لةل   باؿ ب  تة   ُتجاااو ش  تػةل   ةريػو 
ُتلػػػداد ع    ػػػدـ تػػػف ج شبػػػة بش ػػػر ض  بألو ػػػةر بش ديػػػد ع  تػػػة   ع ػػػا رد و ػػػؿ بشت ػػػ بعؾع 

  رةش ةشا  جعؽ ت  ت ةل  ش  ر طيو  زجر رةشجعؽ بشت  رؾ شعت طا.

ػػد يط ػػأ بش  ػػة ف  ب  رػػدبع  بش  ػػةو  رػػيف بشت ػػةر يف وػػا ت  ت ػػة بـ ب ش  ر طيػػو. ً 
ػة ي ػ جدت ف Cherif & Miled  2113ش ػف  تػة ي  اػد  ( وأ عػةء قػذا بشت  ت ػةل سيعو

بش ر ةل ب   تة يو  ر ةؿ ر ةتؿ  عريو  ذشؾ ليف يرد ف  دـ بشرعػة  ػف سدبء بش  تػو 
بػػػػػة بش  ةريػػػػػوع س  لػػػػػيف بش  ةريػػػػػوع س  لػػػػػيف ي ػػػػػجر ف تػػػػػف بش ػػػػػر و ر ػػػػػر   ػػػػػذ     طة 

ي عػػػةتط ف تػػػط ساػػػدًةء طػػػةًتيف. شػػػذب اتػػػف بشتبػػػـ سف   بػػػـ بش ػػػر ةل ت ػػػا ي ػػػ ف بشجعػػػؽ 
بشت ػػ رؾ س ثػػر و ةشيػػوع  سف  ُ ػػدار  يػػؼ  ػػ بز ف رػػيف ًػػ   بشت ػػ بع يف  بش ػػ   بشت ةرعػػو شبػػةع  سف 

ػعطو بشُت ػ ر اوا   شط ػرو (. ورةCherif & Miled, 2013, p. 24 ُرةدر  شػا ب رػةع طبػا بش ل
شبػػ  ء بشتػػ ش يفع  رػػد    طيػػو بشط ط  ربويػػة بشطري ػػو بألط ػػ  شع ل لػػؽ تػػف  ػػأثير بشت  تػػط  عػػا 

 ط ةح بش  تو بش  ةريو.

ػػػد  ـ (  عػػػا سطػػػه  ذب  ػػػةف  عػػػا بشط ط  ربويػػػة سف  ع ػػػـز ًػػػيKozinets  2010 ي  ا
 Geertzian“ز ع و طبة ي   سف  ػ وار ت بػـ   ير ػب ثط  ربوية بش  عيديو بش ا بططع ل تطبة

Sense”(4 ) وػػا ابش اػػؼ بشُت ثاػػؼThick Description ا تػػف جػػ ؿ بشت ػػةر و بش  يػػو
 شعرةل  وا بشلية  بشي تيو شعت  تط ب ش  ر ط . 

( بشط ط  ربويػة Fisher & Smith  2011, p. 345وػا  ػيةؽ ُتتةثػؿ ب  رػر 
ة ُت ثا ػػو ش ػػةشـ بشُت ػػ بع يفع  بلػػد  تػػف طػػرؽ بشرلػػ  بش ا اػػيعيو بشت  ػػداد  بش ػػا ا ػػ وار س اػػةوو 

   ا ـ رأاةشو ب    ةؼ  بش  ا رأ  ه بش تيلزع  ب رػدبع  بش ػدا ا.   عػا طلػ  ُت ػةره سدرؾ 
De Valck et al  .2009 سف وةتػػد  بشط ط  ربويػػة   تثاػػؿ وػػا  ػػ وير وػػرص ش  عػػةء )



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

328 
 

 

وػػػا بشت  ت ػػػةل شع اػػػ ؿ  شػػػا ر   اثريػػػو   ػػػةتعو  تػػػ ثار ا  ػػػف ا تعيػػػةل بش ػػػ ـ بش ػػػ ب  
 (ع   ذشؾ   ةلو بش راو ش ط ير تط  ةل  ب  رب ي يةل  ديد .p. 200ب و ربعيوا  

ػػػد  ػػػة دل  رػػػةلثا بش ػػػ ؽع  عػػػا   ػػػه بشجاػػػ صع وػػػا  لديػػػد « بشط ط  ربويػػػة»ً 
س عػػةء بشت  تػػط ب ش  ر طػػ  بشط ػػطيف بشػػذيف ي ت  ػػ ف رجاػػةتص ابشت ػػ جدتيف بش يػػةدييفا 

ػة (. Pollok, Luttgens, & Piller, 2014, p. 3ا  رػد  تػف ابش تػ ء بشُتتثاعػيف سيعو
 لديد سط بع تج ع و تف بأل عةء  ػ وار ريةطػةل ثريػو   يػد وػا  لديػد ب  ةقػةل وةش در   عا 

بش ػػػ ؽع رػػػةشطظر  شػػػا سف ابشت ػػػ جدتيف بش يػػػةدييفا يتيعػػػ ب  شػػػا بش  ريػػػر  ػػػف  ػػػدـ رعػػػةقـ 
 (.  Loanzon et al., 2013 بً ربح لع ؿ شت   ل بشُتط اا  

وػػػػا  لديػػػػد ب ل ية ػػػػةل بش ةتطػػػػو « بشط ط  ربويػػػػة» ػػػػ     عػػػػا قػػػػذب و ػػػػد  ػػػػة دل 
 Antikainen & Vaataja, 2010; Pollok et بشت ةقيـ بشُتر  ر  وا بشريتةل بشررليو  

al., 2014 ػػذشؾ وةش لديػػد ًعيػػؿ بشُ ع ػػو شعت ػػ جدتيف بش يػػةدييف  ب ل ية ػػةل بش ةتطػػػو  .)
شعل ػػةظ  عػػا بألدبء بش  اػػةؿ شعت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػو وػػا بش طة ػػةل   بشت ػػةقيـ بشُتر  ػػر  تبػػـ

غيػر بشبةدوػػو شعػرر    ػػياتة  عػػؾ بش ػا   ػػ ا  شػا   ػػديـ بشػػد ـ بشت ػ تر  جػػدتةل بأل عػػةء 
 رتيزبطيةل  ديد  بش  بعط.

  طري ػػػو اػػػةشلو  ت يػػػد  شع  ةتػػػؿ تػػػط بشريةطػػػةل بشطة ػػػتوع ُ  ػػػد بشط ط  ربويػػػة ر ػػػ ؿ 
بشُتطػ اا.  تػف  تعيػو بر  ػةر ا"fuzzy front endؿ بشترلعػو بأل شػا جػةص ذبل ًيتػو جػ 

وػػا قػػػذا بشترلعػػػوع رػػيف ب ًػػػربر ر  ػػػ د وراػػو  ر  ػػػةر ُتطػػػ اا س  جدتػػو   جاػػػيص تػػػ برد 
 ةويو  ط ة هع ُيت ف شع  طيػةل بشط ط  ربويػو غيػر بش دجعيػو  رةشت لظػو( سف ُ  ػباؿ بشلاػ ؿ 

  عا ريةطةل ثريو ألرلة  بش  ؽ.

   ػػػػػتؿ بش  بتػػػػػد بشتطب يػػػػػو بألجػػػػػر  ش  ظيػػػػػؼ تػػػػػدجؿ بشرلػػػػػ  بشط طػػػػػ  ربو  ثػػػػػربء 
ب  اةؿع  ويض بشريةطةلع    ػ د  تة ػةل شعػد ـع رة عػةوو  شػا  ػدـ بعػطربر بشرةلػ  
ف  ةطػػػل قة ػػػةف  ش واػػةح  ػػػف ذب ػػػهع  بشت ػػةر و رػػػيف بشرةلػػػ   بشت  تػػػط تلػػؿ بشدارب ػػػوع  با

 ش وا ت عط اجر تف بشدارب و بشلةشيو.بألجير ةف شي  ة تلؿ ب  ةؽ   يجع ة شعط ة
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 النتنوجرافيا كعمميةرابًعا: 

  ػػربء بشرلػػ   بشط ط  ربويػػو ت ت  ػػو اػػةرتو  Kozinetsًػػداـ  2111وػػا  ػػةـ 
تػػػف بشترػػػةد  بش   يبيػػػو  طػػػ ارل تػػػف جػػػ ؿ بشجطػػػ بل بشجتػػػس ش ثط  ربويػػػة.    ػػػتؿ قػػػذا 

الموقييييج  وجمييييج البيانييييات   التخطيييييط البحثيييي   ودخييييو بشتربلػػػػؿ بشط ط  ربويػػػػو تػػػػة يعػػػػ : 
طػػ بؿ ضييماا المعييايير ايخالقييية تػػط بش أ يػػد  عػػا والتفسيييرا التحمييي   عييرض النتييائ   

تربلػػؿ بشرلػػ .    ػػت  قػػذا بشتربلػػؿ ر  ةتػػؿ  طري ػػ   تطب ػػ  يبػػدؼ  شػػا ت ةش ػػو بش ديػػد 
تػػػف بشت ػػػةتؿ ب  ربتيػػػو  بألج ًيػػػو  بشتطب يػػػو بشجةاػػػو رػػػةشرل    عػػػا ب ط رطػػػل.   ػػػ    

د ترب  ػػػػا بأل ربؽ بشرلثيػػػػو بأل ةديتيػػػػو رت ػػػػةيير   عػػػػا ذشػػػػؾع و  ػػػػ د ترػػػػةد     يبيػػػػو يػػػػز ا
 .(Kozinets, 2015 بعلو ش  ييـ قذا بشرل    

رؿ  رح قذا بشتربلػؿ بشجتػس شع لعيػؿ بشط طػ  ربواع تػف بشعػر ر    عػي  سطػه   ً
 ػف  طػ ر بشتربلػؿ بألاػعيو تػف جتػس تربلػؿ رتي ػيو  Kozinets  ػ   2115وا  ةـ 

شػػػػا بثطػػػػا   ػػػػر  ترلعػػػػو ور يػػػػو قػػػػا: بش أتػػػػؿع بش ال لػػػػؽع بشت ع تػػػػةلع بشت ةرعػػػػوع بش لػػػػصع  
بش  ة ػػػؿع ب طغتػػػةسع بش بر ػػػوع بش   ػػػيرع بش  ػػػربرع بشتثػػػةرر ع  ب طػػػدتةج.   تػػػة قػػػ   بعػػػ  
  ػػػػتؿ قػػػػذا بشتربلػػػػؿ ب عػػػػةويو ر ػػػػض ب عػػػػةوةل  بش اػػػػ ةل  بألً ػػػػةـ بش ر يػػػػو بأل ثػػػػر 

ة شعتربلػػػؿ بألاػػػعيو. تػػػف ذشػػػؾع  عػػػا  ػػػريؿ بشتثػػػةؿع زيػػػةد  بش ر يػػػز  عػػػا  عػػػييؽ    عػػػيلو
ػػط   ػػة ع  شعرلػػ . ش ػػف ر يػػل  ططػػةؽ بشت ت  ػػو ب   تة يػػو تلػػؿ ب ق تػػةـع  ب ػػ جدبـ تً 
بشجطػػػػػ بل بشجتػػػػػس بأل ة ػػػػػيو شع تػػػػػؿ بشط طػػػػػ  ربو  لة تػػػػػو شع تػػػػػؿ بشتيػػػػػدبطا وػػػػػا درب ػػػػػو 

 :بشت  ت ةل ب ش  ر طيو.  قا بشتربلؿ بشُترياطو  عا بشطل  بش ةشا

 المرحمة ايولى: التخطيط لمبحث

وػػا قػػذا بشترلعػػو ي ػػ ف  عػػا بشرةلػػ  بش الديػػد بش يػػد أل ػػتع ه بشرلثيػػو.  ي ػػ  سف 
  ػػػ ف قػػػذا بأل ػػػتعو ًةرعػػػو شعرلػػػ   بشدارب ػػػو.  يغعػػػ   عػػػا قػػػذا بأل ػػػتعو سف   ػػػ ف ت   لػػػو 

 تػػط شعػػتةف بشتر طػػو  تزيػػد تػػف بشتطةً ػػو  بشرلػػ .   ػػ وار قػػذا بأل ػػتعو بأل ػػةس شعرلػػ   
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ػلع  و وػة شت ر رػةل بش  ة ػؿ  ت طعرػةل بش   ػير    Jongذشؾع يت ف  غييرقة تػط تػر ر بشً 
S. T., 2016.) 

ش بػػػػـ ت ػػػػا   يػػػػؼ ي تػػػػط رػػػػيف ب ثط  ربويػػػػة  قػػػػا ترلعػػػػو يل ػػػػةج ويبػػػػة بشرةلػػػػ  
 بشط ط  ربويػػػة. ليػػػ    ػػػ جدـ ب ثط  ربويػػػة بشريةطػػػةل بش ػػػا  ػػػـ  ت بػػػة تػػػف جػػػ ؿ بش  ػػػة  ل 

ش  ػػػػهع وػػػػ  لػػػػيف    تػػػػد بشط ط  ربويػػػػة  عػػػػا ريةطػػػػةل بش  ػػػػة  ل  رػػػػر  بش جاػػػػيو س    بػػػػة
(.  تػػة يل ػػةج بشرةلػػ  ش بػػـ جاػػةتص بشريتػػو Loanzon et al., 2013ب ط رطػػل  

ب   تة يػػػو ب ش  ر طيػػػوع تػػػف س ػػػؿ    يػػػه ب ػػػ جدبـ بش  طيػػػةل بشط ط  ربويػػػو ر ػػػ ؿ تطة ػػػ  
  و اةؿ شع لعيؿ بشث ةوا. 

-Belz ,Frankب ط رطػػل  ت  تػػط ر يطػػه  عػػا    ػػتؿ بشترلعػػو بأل شػػا بج يػػةر
Martin & Baumbach, W., 2010 ي  د بش ديد تف بشت بًط بشث ةويو بشتج ع ػو  عػا .)

ػػػد  عػػػط   ػػػر و ب ط رطػػػلع   ػػػؿ تطبػػػة يت ػػػف ب    ػػػةوه رة ػػػ جدبـ بشتػػػدجؿ بشط طػػػ  ربو . ً 
Kozinets  2111طػػ  ربو    ػػتؿ ( ًةتتػػو رػػةألط بع بشرتي ػػيو شعت بًػػط بشتيدبطيػػو شعرلػػ  بشط 

تطاػػػةل ب   طػػػةلع  غػػػرؼ بشتلةدثػػػوع  ت بًػػػط بألش ػػػة   ليػػػ  ُ تػػػةرس سش ػػػة  بش يػػػدي  
(ع  بش ػػ بشـ ب و ربعػػيوع  بشتػػد طةلع  بشت بًػػط بش ػػت يو بشراػػريوع  ت بًػػط   بألش ػػة  بألجػػر 

   بش ر ةل ب   تة يو.

 ربؾ ور د ترب  و بشدرب ةل بش ةر و وا ت ع ع بشرل ع ي ػ ف  عػا بشرةلػ  ب  ػ
وا س ثر تف ت  تط  عا ب ط رطل ذ  اػعو رت عػ ع رلثػهع  سف ي   ػا وػا قػذا بشترلعػو 
رت لظػػػو قػػػذب بشت  ت ػػػةل  ػػػف ًػػػر . قػػػذب بشػػػد ر بشراػػػد  ي ػػػت  شعرةلػػػ  سف يرػػػدس تػػػف 
بشجػػػةرج  سف ي لػػػرؾ وػػػا بشػػػدبجؿ شياػػػر  ت  ػػػةدوب  عػػػا بشت ػػػةط  بشث ةويػػػو  بش  ةقتػػػةل  بشعغػػػو 

 ,.Jong S. T س بشت ػةر و وػا بشت  تػط بشتػدر س.   ب ق تةتػةل  بشتتةر ػةل  ط ػ
(.  ر ػػػد ًعػػػةء و ػػػر  زتطيػػػو  ةويػػػو وػػػا ت لظػػػو ت  ت ػػػةل ت  ػػػداد   عػػػا ب ط رطػػػل 2017

ػط تيػدبطا ي  ف تػف بش ػبؿ بج يػةر ت  تػط ر يطػه  درب ػه وػا بشدارب ػو.    طػد بج يػةرقـ تً 
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شعت  ت ػةل بش ػا   اػؼ رتػة  شعدرب و بشط ط  ربويوع ي    عػا بشرػةلثيف سف ي طػ ب بأل ش يػو
 يعا:

o .س ثر ت تتو ش  تعو بشرلثيو 

o .لظا رتر ر س    عي ةل س ثر  

o .شديبة س دبد س رر تف بشت  جدتيف بشتج ع يف 

o .شديبة ريةطةل ثريو س ثر   اي و س   ا يو 

o  شػػػديبـ   ػػػة  ل س ثػػػر رػػػيف بأل عػػػةء تػػػف بشطػػػ ع بشتطعػػػ   ش  ةرػػػو  ػػػف بش ػػػ بؿ
 (Kozinets, 2002: P 63 بشرلث  

رػػػػةشطظر  شػػػػا  وػػػػر  بشريةطػػػػةل بشثريػػػػو بشُت ةلػػػػو  عػػػػا  ػػػػر و ب ط رطػػػػلع ي ػػػػ   عػػػػا 
ػػػط.  تػػػف بتربء بشت ػػػ ر و رػػػيف بشرػػػةلثيف  بشرػػػةلثيف   ػػػربء درب ػػػو  تبيديػػػو ًرػػػؿ دجػػػ ؿ بشتً 

 Shoham, 2004 ) 
شعلاػػ ؿ  عػػا ت ع تػػةل  -  ػػ ؿ ش  ػػ ط ع  عػػا ب ط رطػػل– Lurkingبشع ػػ ء شع تػػ ف 

بشت  تػػػط ًرػػػؿ بشػػػدج ؿ. ش ػػػف بش تػػػ ف ي ػػػ  سف ي ػػػ ف و ػػػط بشجطػػػ   ب  شػػػا شعدرب ػػػو  ػػػف 
( ي ػػػػػر سف  تػػػػػ ف بشرػػػػػةلثيف Beaulieu   2114 عػػػػػا بشػػػػػرغـ تػػػػػف سف بشط ط  ربويػػػػػوع 

بشط طػػ  ربوييف يت ػػف سف ي  ػػر  وػػا و ػػد  ةطػػ  تػػف بشظػػةقر  بش ػػا شي ػػل ترتيػػو ر ػػ ؿ  ػػةـع 
 بشت ةر و وا بش  بشـ بشث ةويو.(  عا سقتيو ب طدتةج   Kozinets  2111 ي  د 

تف بشعر ر  وا قذا بشترلعو سف ي اجذ بشرةل  ًربرب ه بشجةاػو رعػتةف سج ًيػو 
.  ير رط  ي يو  طريؽ سج ًيةل بشرلػ  رػةش ربر ر ػأف بشتط ػد  ب ش  ر طػ  ت ر  ه بشرلث 

 (.Jong S. T., 2017بشذ   يجعط شعدرب و  رطري و بأل تعو بشرلثيو  

بش   يػػػر وػػػا ت عػػػ ع   ػػػةد  شترلعػػػو بأل شػػػاع رراتػػػة ي ػػػ ف تػػػف بشت يػػػد طػػػ بؿ قػػػذا ب
بشدارب ػػػو   ي يػػػو درب ػػػ ه.  قػػػذب يططػػػ   سيعػػػة  عػػػا بشطظػػػر ويتػػػة يت ػػػف سف ي ػػػ ؿ بشريةطػػػةل 
  يػػؼ يت ػػف  تػػط قػػذا بشريةطػػةل.  تػػف بشتبػػـ سيعػػة وػػا قػػذا بشترلعػػو بشطظػػر وػػا بشتربلػػؿ 
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ع  ب   رػػػةربل بألج ًيػػػوع  بش  بتػػػد بش عيػػػو بشت ػػػ  رعيو شعرلػػػ  ويتػػػة ي  عػػػؽ ر لعيػػػؿ بشريةطػػػةل
 .(Kozinets, 2015)شعرل  

 رت ػػرد ب طعػػتةـ شعت  تػػطع  عػػػا بشرةلػػ    ػػ يؿ   ةررػػػه   أت  ػػه  وبػػذب ستػػػر 
ليػػ    ػػ  ر  تطةً ػػ ه رتزيػػد تػػف بش  اػػيؿ  طػػد بشلػػدي   ػػف  تػػط بشريةطػػةل وػػا بشترلعػػو 

 بشثةشثو. 

 المرحمة الثانية: دخو  الموقج

ػػط  بشت  تػػط ب ش  ر طػػ ( بشػػذ  جػ ؿ  بش  ػػر  بش ػػا ي عػػيبة بشرةلػػ  وػا راػػد بشتً 
رػػؿ رػػدبي بةع ياػػر  ًػػةدروب  عػػا   ػػ يف  اػػ ر  بعػػ  ش ي يػػو بشػػدج ؿ   ُيجعػػ ه شعدرب ػػو ً 
ػػة  ػػف دجػػ ؿ  ػػط وػػا لةشػػو بشت  تػػط ب ش  ر طػػ  ستػػروب تج ع وػػة  تةتو  شيػػه.  ي ػػد بشػػدج ؿ شعتً 

ةطيػػػػو بش اػػػػ ؿع  بشػػػػطباع  تػػػػد  بل تػػػػةؿ ب دربج طظيػػػرا وػػػػا بش بًػػػػط بش  عػػػػ  تػػػػف ليػػػ   ت 
 Kozinets, 2010 تػػػػف بشتبػػػػـ شعرػػػػةلثيف سف ي  طػػػػ ب ت ػػػػ   ريف ش اػػػػتيـ بشت بًػػػػط  .)

بشتيدبطيػػػو بشتج ع ػػػو  عػػػا ب ط رطػػػل رتػػػة سطبػػػة  ػػػ ثر  عػػػا سطػػػ بع  س ػػػ ةؿ  سرطيػػػو ب  اػػػة ل 
ش ػػػا يت ػػػف سف (ع  بألد بر بشتل تعػػػو بKozinets, 2010ب ش  ر طيػػػو بشت  ػػػ د   عيبػػػة  

ي  رعػػبة بشت ػػ جدت ف  تثػػؿ سف ي ػػ ف ًػػةر  شتد طػػوع س  ت ػػةرط ش غريػػدبل  عػػا  ػػ ي رع س  
ط شع  ريؾ ب   تة  (.   ع  تط د ع س  اةل  ل ة   عا تً 

شذب يار  تف بشعػر ر  ترب  ػو بشت عػ  ةل بشرلثيػوع س  ت ت  ػو تػف بأل ػتعو 
ش  ر طيػػو بشت تتػػوع   ػػذشؾ ب    ػػةؼ بشرلثيػػو بش ػػا   ػػة د وػػا بش لديػػد بشػػدًيؽ شعت بًػػط ب 

بشت بًط  بشت ةر يف ويبة ش بـ بشديطةتيةل ب   تة يو بشُت  اعػوع  ت روػو تػة  ذب  ػةف بشت  تػط 
ًد  ر ل درب ػ ه تػف  ةطػ  رػةلثيف سجػريف س   ػـ   ةقعػه وػا بشتةعػا تػف  ةطػ  رػةلثيف 

عػيف   بشرةلػ  س  ي  ػرض  (.  طػ بؿ رلع ػه بشرلثيػو  عػاKozinets et al., 2014ُت   ا
سطػػه ي ػػرؼ  ػػف بشت  تػػط س ثػػر تتػػة ي ػػرؼ  ػػف ث ةو ػػه.  بأل ثػػر سقتيػػو ب ش  ػػةل  شػػا سطػػ بع 
بشريةطػػػػةل ب   تة يػػػػو بشت ةلػػػػو  بشطاػػػػيوع بشراػػػػريوع بش ػػػػت يو بشراػػػػريوع بشر ػػػػـع  غيرقػػػػة( 

  ب    دبد ش ت بة   طظيتبة.
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د    عؽ بأل تعو بشرلثيو بش ا   طة شبة بشدرب ةل بشط ط   ربويو رظةقر  ت  ػ د  وػا ً 
 ػؿ تػف بش ػػةشتيف بش  عػا   عػا ب ط رطػػل   بش ػا يت ػف ت ةي ػػ بة بو ربعػي ةع س  بش ػا    عػػؽ 

 رطةرط  قي ؿ ب  اة ل  رر ب ط رطل. 

 ي طعػػ  بشػػدج ؿ بشطػػة   شبػػذا بشت بًػػػط بشتيدبطيػػو  س عػػةءقة وبػػـ بشريةطػػةل جػػػ ؿ 
ية ةل   ظي يو ت  تػط بش  باػؿ ب   تػة  .  ت بةع رؿ  بألقـ تف قذب وبـ  بدربؾ ب ل 

 ألف بشط ط  ربويػػػػة  طػػػػدتا وػػػػا بشل ػػػػةتؽ بشث ةويػػػػو شعليػػػػة ع  ُ  طػػػػا رت  ت ػػػػةل بش  باػػػػؿ رػػػػيف 
ػة ث ةوي ػة ساػي و   تي وػة شعت  تػط.   تػة وػا س  تػف  بشطةسع وةشرلػ  بشط طػ  ربو  ي ػ عـز وبتو

 ػ بري  جةاػوع  سرطيػو ب  تة يػوع بشريتةل ب   تة يوع وػ ف ألتػة ف بش  تػط  عػا ب ط رطػل 
 تػػػػد طةل شػػػػ دب ع  طػػػػرؽ جةاػػػػو شع لػػػػد ع  ط ػػػػ س  ق يػػػػةل وريػػػػد .  يت ػػػػف سف ي ػػػػ د 
ػػط  شػػا بش  ػػة  ل بش ػػا  ػػ لد   ل وػػة وػػا بشت  تػػط س  ًػػد يػػ د  شً  بػػة  و ػػد  بشػػدج ؿ شعتً 

 :Kozinets, 2010يػ ـ روػض بشرةلػ   ذب شػـ ي بػـ  ػةدبل بشت  تػط بشػذ  ي لػد   شيػه  
P 77). 

  لديد  ب  ي ة  بألطػ بع بشتج ع ػو تػف بشريةطػةل  عرت رد ب  تةؿ بشدارب و بش تبيديو
 تل  ية بػػػػػة بش  ريريػػػػػوع يت ػػػػػف سف  رػػػػػدس بشت ػػػػػةر و بشط ػػػػػطو.    ػػػػػت  بشت ػػػػػةر و شعرػػػػػةلثيف 
بشط طػ  ربوييف رػةشتر ر ر  ررػػو تػة شػػ   ػةط ب س عػػةء بشت  تػط بشتػػدر س.  قطػة ًػػد ي ػ ف تػػف 

(ع  بشػػذ  Walstrom  2114تاػػطع  ا  ررػػو بشت ػػةرؾا بشػػذ  ًداتػػه بشت يػػد بش   يػػر وػػا 
ف شـ ي ف دًي وة ابشت لظ بشت ةرؾا.   ًُداـ  ت ةرض شعتاطع  بش  عيد  ب ثط  ربو   با

سف يػػػ ـ   ػػػ يعبة وػػػا  -تػػػف تطظػػػ ر  تػػػط بشريةطػػػةل-تػػػف بشتبػػػـ شبػػػذا بشت ػػػةر و 
تػػذ ربل تيدبطيػػوع  ش طػػةل ترتيػػوع    ػػ ي ل اػػ  يوع  بش ػػ  ل بشدبتتػػو بألجػػر .   طػػد 
بش يػػةـ رةشت ػػػةر و ب ثط  ربويػػػو ر ػػػ ؿ  يػػػد  عػػػا  ػػر و ب ط رطػػػلع و طبػػػة   ػػػي    زيػػػز بش بػػػـ 

ص  ديػػػد    ػػػةد  اػػػيةغو بشت ػػػر ع بشرلثػػػ   عػػػا بشث ػػػةواع   أ يػػػد بش   ػػػيرع   ػػػ وير وػػػر 
 .  (Kozinets, 2014 س ةس بش  ة ف رد  تف بشت ةر و 
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 بش  ؿ بشتثةشا شدج ؿ بشتيدبف ي تثؿ وا سف  ػ ور ت ػةر و بشرةلػ  ر ػض بش ةتػد  
  رػديؿ شعت  تطع تث   ف طريؽ ط ر  ػ ء ت يػد س  تثيػر شع   يػر  ت ػةر  ه تػط   عيػؽ. 

ط ر يطه  يار   ع وب ث ةوي ة ًرؿ ردء درب ػو قػذب ي  طيط بشرةل  سف ي ردس  ت ةرؾ وا تً 
ا auto-ethnographyبشت  تػػػػػػػػػػط.  ألف بشػػػػػػػػػػطبا ب  ػػػػػػػػػػ رطةط  ش ثط  ربويػػػػػػػػػػة بشذب يػػػػػػػػػػو ا

 Hayano, 1979 ي لػ ؿ  شػا ط ط  ربويػة ذب يػوا )auto-netnography   اKozinet 
& Kedzior, 2009 يت ف سف   ػباؿ بشػدج ؿ  شػا لػد  (ع و ف بش ع يو بشث ةويو بشت ر و

 ب  رطةط  غير تعل ظ  س ثر    يدوب  عا بشت     بش جا .

تف بأل ةشي  ُت  ةد  ب   جدبـ      ةؼ ث ةوو تة  عا ب ط رطل  ط ػةء بشرةلػ  
ل ةروة رة ـ ت   ةرع بشرل وا بشلد بألدطا شع  ة ؿ بش رد  تط بشت ػةر يف  عػا ب ط رطػل. 

 ,Kozinets)ا قػػػذب ابشطيػػػؼ بشتت ػػػد تػػػف بشت ػػػةر و  بشت لظػػػوا  تػػػف بشتبػػػـ بشطظػػػر وػػػ
2010, p. 75) ع ليػػ  ي  ػػدKozinets  سف د ر بشت ػػةرؾ ي ػػي  بش راػػو ش  ررػػو وبػػـ

ث ػػػةو  رب ػػػ  دبجػػػؿ ت  تػػػط ب ق تػػػةـ بشتلػػػددع  قػػػا ر يػػػو  ثط  ربويػػػو.  وػػػا بشت ةرػػػؿ دبوػػػط 
يتػػػػو ابشدرب ػػػػةل بش ػػػػريوا شعت  ت ػػػػةل  عػػػػا ب ط رطػػػػلع س   رػػػػةلث ف اجػػػػر ف  ػػػػف سقتيػػػػو ً 

 بشدرب ةل بشط ط  ربويو رةشت لظو.

ر ػػد بشلاػػ ؿ  عػػا بشت بو ػػو بألج ًيػػػوع  عػػا بشرةلػػ  سف ي ػػـ  رػػةش  ريؼ رط  ػػػه 
–رػط قػذب  رةل  س ةديت ع   ذشؾ ت ةؿ درب  ه بشذ  تف س عه دجؿ  شا بشت  تطع  سف ي ا 

 .Jong Sس عػة ا رػه   وا  ؿ تر  يػدجؿ ط ة وػة  ديػدوب   ي ػرؼ - عا بألًؿ تر   بلد 
T., 2017.) 

 المرحمة الثالثة: جمج البيانات

( ث ثو سط بع تج ع و تػف بشريةطػةل بش ػا يت ػف  ت بػة Kozinets  2111ياؼ 
والبيانييات المسييتنبطة  Archival Dataالبيانييات ايرفيييفية وػػا بشرلػػ   بشط ط  ربويػػو: 

Elicited Data  وبيانيات الميركرة الميدانييةField Notes Data يػ ـ ل ػظ بشريةطػةل .
بألر ػػي يو بشط ط  ربويػػو وػػا اػػ ر    ػػة  ل  عػػا ت بًػػط بش ػػر ةل ب   تة يػػو  ت ػػد ش  ػػربل 
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زتطيو  ةر و   ربء بشرل . ستة بشريةطةل بشت  جعاو وبا بشريةطػةل بش ديػد  بش ػا  ط ػأ تػف 
تػػػػف  جػػػػ ؿ   ة ػػػػؿ بشرةلػػػػ   بشت ػػػػةر يف. ريطتػػػػة ريةطػػػػةل بشت لظػػػػو بشتيدبطيػػػػو ت لظػػػػةل

بشرةلػػ .   عػػا بشػػرغـ تػػف سف  تػػط بشريةطػػةل   لعيػػؿ بشريةطػػةل قػػا جطػػ بل تط اػػعوع وتػػف 
ػػػل تر ػػػر سطبػػػة    لػػػد  رت ػػػزؿ  ػػػف ر عػػػبة بشػػػر ض.    ػػػرض  بشتبػػػـ سف ط لػػػظ وػػػا ً 

 بش ط ر بش ةشيو ر ئ تف بش  ايؿ سط بع بشريةطةل بشط ط  ربويو  جاةتابة.

  بشريةطةل بألر ي يوArchival Data 

  عػػتف بشريةطػػةل بألر ػػي يو س   ػػ ء يت ػػف شعرةلػػ   ت ػػه تػػف ب ط رطػػل  شػػيس 
ػػػة  ػػػف ت ػػػةر  ه وػػػا  ط ػػػةء س  د ػػػـ  ط ػػػةء ريةطػػػةل.  يت ػػػف سف ُي ػػػ اؿ قػػػذب بشطػػػ ع تػػػف  طة  و
ػػة ث ةويوػػةا ي ػػداـ اػػ ر  شتػػة  ػػةف ي ػػـ  رػػه بشت  تػػط ب ش  ر طػػ  ًرػػؿ سف يطجػػرط  بشريةطػػةل اس ة و

تػف قػذا بشط طػو ي ػ ا بشرةلػ   شػا   تيػؽ . (Kozinets et al., 2014)ويػه بشرةلػ  
ت رو ػػه رةش ػػيةؽ بشث ػػةو . قػػذا بألطػػ بع تػػف بشريةطػػةل بشت ػػتة  اريةطػػةل رةشت لظػػوا ًػػد ي ػػ ف 
تػػػػف بشاػػػػ   سليةطوػػػػة بش ثػػػػ ر  عيبػػػػةع ب  تػػػػةدوب  عػػػػا جا اػػػػيو بشت عػػػػ عع ش ػػػػف رت ػػػػرد 

  ع ػو تطج عػو  ػد ب.  تػف بش ا ؿ  شيبة ي  ف تف بشي ير ط ريوة   ظي بةع  يت ف  ت بػة ر
ػػة  بشتبػػـ  دربؾ سف شعػػطص   ػػ بء  ػػةف وػػا اػػيغو ت   رػػو س  تاػػ ر ع ت ػػت  و ترتيػػو( سيعو
ًوة.  رجػ ؼ  لعيػؿ بشػطصع يت ػف شعرػةلثيف سيعػة سف يطظػر ب وػا بشطري ػو بش ػا يػ ـ ربػة   ػية
ػػػد   ط ػػػيؽ اػػػ لو ب ط رطػػػل  بش  عي ػػػةل  طػػػ ع تػػػف بشتلةدثػػػو رػػػيف تج عػػػؼ بشت ػػػ جدتيف. ً 

تػ ف ر لعيػؿ بشاػ ر بش ػا ي ػ جدتبة بشطػػةس ش تثيػؿ سط  ػبـع  بشطري ػو بش ػا ياػ  ف ربػػة ي   
 سط  بـع  بش  تةل  ب  ةربل بشتج ع و بشت  جدتوع  بش  ة  ل ريف قذب  عه.

    ػػد طػػرؽ  ديػػد  ش  ػػ يؿ بشريةطػػةل  عػػا ب ط رطػػل.    لػػدد بشطري  ػػةف بأل ثػػر 
 :  (Kozinets, 2014)  قريو وا 

  تل ػػػ   تط ػػػ ربل بشتط ػػػد ع  عػػػا  ػػػريؿ بشتثػػػةؿع وػػػا تع ػػػةل رػػػربتا ط ػػػ   ل ػػػظ
 عMicrosoft Word Sheetsت ةش و بشطا ص تثؿ تع ةل تي ر   ول  رد 
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  سجػػذ ش طػػةل تػػف بشريةطػػةل رة ػػ جدبـ ررطػػةتا ت جاااػػو  ػػػWindows 7‖s 
snipping tool    سApple Grab utility. 

ػػل زيػػة ػػة بش  ػػ يؿ بشت ػػزبتف ً  ػػط  ش  ر طػػ  ت ػػيف تػػف بشتت ػػف سيعو ر  بشرةلػػ  شتً 
.  تػة ًػد ي ػػ ف تػف بشتغػر  شعرػةلثيف بشطظػر وػا رػػربتا Camtasiaتػف جػ ؿ رػربتا تثػؿ 

بش ػػا   ػػت  شعرةلػػ  رأر ػ و بشتل ػػ   بش ةتػػؿ تػػف  HTTrack Website Copierتثػؿ 
بشت بًط  بشتط ديةلع  بش ػا  عػا تػة يرػد   ػ ور رػدي  تثيػرب ش ق تػةـ شط ػ   شاػؽ بشتل ػ   

وػػ غربء  (.  تػػط ذشػػؾKurtz et al., 2017شطاػػ   / س  بش  ػػةط اػػ ر شعاػػ لةل  ب
ابش ط يػ ا وػا  تيػةل  ريػر  تػف بشريةطػةل يت ػػف سف يع ػ  رظ شػه  عػا بش  ة ػؿ بشل ي ػ  تػػط 
بش يةؽ بشث ةو .  عا بشرغـ تف بش  بيؿ بشبةتؿ ش تط بشريةطةلع و ف بشطرؽ بشررت يػو يت ػف 

 بػػػػـ. وي ػػػػ  وبػػػػـ قػػػػذا بألد بل ر تػػػػؽ  ب ػػػػ جدبتبة رل تػػػػو رةش ر يػػػػو سف  جعػػػػؽ لػػػػة زوب شع
ل بشل ي ػ  وػا ت  تػط  رةش ط يؽ تط بشت ةر و بش  عيو  بشت دبجعو  ب ط ةطيو شعغةيو  وا بشً 

. (Kozinets, 2015)  ػػةتط بش  باػػؿ ب   تػػة    تلةدثة ػػه  طة ػػه   بط  ػػةوبة بشزتطػػ 
صع تثػػؿ بشر ػػةتؿ بشت رةدشػػو وػػا  يت ػػف سف   ػػ ف بشريةطػػةل بألر ػػي يو ت  ػػ د  وػػا  ػػ ؿ طػػ

بشتط ػػد   س  وػػا اػػ ر  س ػػ ةؿ راػػريوع تثػػؿ  جطػػيط   ػػ ةربل بشت بًػػطع  اػػ ر أل عػػةء 
ت بًػػط بش ػػر ةل ب   تة يػػوع س  اػػ ر بشل ػػةرةل بش جاػػيو وػػا  ػػ بشـ ب ط رطػػلع س   ػػف 
طريػػػػؽ بشاػػػػ لع تثػػػػؿ بألغػػػػةطا بشُت رةدشػػػػو  عػػػػا بشتط ػػػػديةل   تػػػػف جػػػػ ؿ بش يػػػػدي ع تثػػػػؿ 

 بشترتيو  ت ةطط بش يدي  بش ا سط أقة بشت  جدت ف. بشتلةدثةل

  بشريةطةل بشت  طرطوElicited Data 

و  ػػير  شػػا بشتل ػػ   بشػػذ  يػػ ـ جع ػػه  Elicited dataستػػة بشريةطػػةل بشُت ػػ طرطو 
ر ػػػ ؿ   ػػػةر   رػػػيف بشرةلػػػ   س عػػػةء ت  تػػػط بش  باػػػؿ ب   تػػػة   جػػػ ؿ  تعيػػػةل تػػػف 

بشت ػػةر ل  عػػا ب ط رطػػل  ػػ بء وػػا س ػػ ةؿ  بش  ة ػػؿ ب   تػػة  .  ي عػػتف قػػذب تط  ػػةل
ب  اػػػةؿ غيػػػر بشت ػػػزبتف  تثػػػؿ بشرريػػػد ب ش  ر طػػػ ( س  بشت ػػػزبتف  س   ػػػره بشت ػػػربتف( تثػػػؿ 

ػد سثػةرل Xun, J., & Reynolds, J., 2010بشتلةدثػةل  بشتلةدثػةل بشترتيػو    ً .)
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طػػل تجة ووػػة ر ػػأف بشدرب ػػةل بشُتر اػػر  لػػ ؿ ب ػػ طرةط بشريةطػػةل تػػف جػػ ؿ بش طػػ بل  رػػر ب ط ر 
 ػػػا بش تػػػؿ بش   ػػػي   شعرلػػػ  بشط طػػػ  ربو ع رسل و  ي يػػػو   ػػػ يؿ بش  ػػػيط ط  ػػػه شع  ة ػػػؿ.

Markham  1998 سف بشت ةر ل بشطايو  رر ب ط رطل   عا  ريؿ بشتثةؿع وػا غػرؼ )
 بشدرد و(  لد تف بشت ع تةل بش ا يت ف  ت بة تف ب  ةربل غير بشع ظيو.

 ةرػػػو  ػػػةد  تػػػة   ػػػ ف سرطػػػأ ر ثيػػػر  س ثػػػر   ت وػػػة تػػػف   ػػػ     عػػػا ذشػػػؾع وػػػ ف بش 
 Catterall anبشت ةر ل بش ةتتو  عا بشطصع و طه يت ف سف  لد تف    يػو بشت ػةر يف  

Maclaran, 2002 ػل ط  ػهع يت ػف سف ي ػ جدـ بشرػةلث ف بشط ط  ربويػ ف قػذا (.  وػا بشً 
 اػةؿ بش  عيػد    بوػة بشجاةتص بشبي عيو شاةشلبـ.   تةتوة تثػؿ بشتلةدثػةل وػا ت ػةؿ ب 

ػل بشل ي ػ  شعدرد ػو  رػر ب ط رطػل شعرةلػ   ش  هع يت ف سف يػ وار بش ػ ؿ بشت ػزبتف وػا بشً 
طظػػػر   ػػػري و وػػػا ظػػػةقر  ث ةويػػػوع  يت ػػػف ل ػػػا سف   طػػػ ر وػػػا ت ةرعػػػو غيػػػر ر ػػػتيو. ا ف 
بشطري ػػػو بشت  تػػػد  ش رػػػةدؿ بشرريػػػد ب ش  ر طػػػ    طة ػػػ  ر ػػػ ؿ  يػػػد تػػػط سقػػػدبؼ بشت ػػػةر ل 

يوع ألطبة يت ػف سف   ػزز ب ط  ة ػيو  بش أتػؿ بشط ػد (ع    ػزز ب ل ػةس رةشلتيتيػوع بشر ت
ػلا .  يت ػف (Kozinets, 2014, p. 267)وعػ و  ػف   تيػؽ بش  ًػو  ذب  ػ بور شبػة بشً 

 ط يذ ت ةرعو  ػت يو راػريو  ةشيػو بش  ػةء   ذب  ػةف  ػؿ تػف بش ػةتـ رةشت ةرعػو  بش ػجص بشػذ  
 ػػة ب اػػة و ً ي ػػة رة ط رطػػل شتلة ػػة  بشت ةرعػػو بشترة ػػر .  ألطبػػة   ػػي  ُ  ػػر  ت ػػه بشت ةرعػػو يت ع

 ت ةطيػػػػو ب ػػػػ ر ةع شغػػػػو   ػػػػد بشت ػػػػةر يفع  ػػػػ ور درد ػػػػو بش يػػػػدي  تيػػػػز   ريػػػػر     ػػػػر  تػػػػف 
 بأل ع   بش  عيد    ربء بشت ةر ل بشبة  يو.

  ريةطةل بشتذ ربل بشتيدبطيوField  Note Data 

بيانيات بشط ع بشثةش   بألجير تف بشريةطةل بشتر رطػو رت ػر ع رلثػ  ط طػ  ربو  قػ  
ع  بش ا ي ـ بط ة بة ر  ؿ ترة ر  ف طريػؽ بشرةلػ  ألغػربض بش  ػ يؿ المركرات الميدانية

 بش أتػػؿ بشط ػػد   بش لعيػػؿ.     ػػ ـ ت ػػةر و قػػذا بشريةطػػةل تػػط س عػػةء بشت  تػػط ب ش  ر طػػ ع 
 ل ػػػ    عػػػا ش طػػػةل تػػػف طتػػػةذج تثػػػؿ بشطاػػػ صع  بشع طػػػةلع  عػػػا بشػػػرغـ تػػػف سطبػػػة ًػػػد 

(.  ش لعيػػؿ بش لػػ  ل بشبةتػػو بش ػػا Kurtz et al., 2017 بشاػػ ر بشت لر ػػوع  غيرقػػة  
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ط  ب ج  ط رث ةو هع ي   سف يرػدس بشرػةلث ف بشط ط  ربويػ ف  ًػدر –يطط    عيبة دج ؿ بشتً 
ل تر ػر تػف  تعيػو بشرلػ ع  بألتثػؿ  د يف بشت لظةل بشتيدبطيو بشت أتاعو وا ً  -ب ت ةف

ػط ت ػيفع   ػذشؾ  رت رد ردء بشت ر ع.  ي   سف    تر قػذا بشت لظػةل جػ ؿ رلػ  تً 
 طػػػد تجةشطػػػو بشت  تػػػطع  ب  اػػػةؿ  بش  ة ػػػؿ تػػػط س عػػػةء بشث ةوػػػوع س  ل ػػػا رر ػػػةطو  طػػػد 
 بش   يػػر  بش أتػػؿ بشط ػػد  وػػا ت ػػر ع بشرلػػ .  ي ػػ  سف   ثاػػؽ بشت لظػػةل بشتيدبطيػػو رلعػػو
بشرةلػػػ  بشط طػػػ  ربو  تػػػف طػػػرؼ جػػػةر    شػػػا  عػػػ  ث ػػػةو  دبجعػػػ .   عػػػا بشػػػرغـ تػػػف سف 
بشط ط  ربوييف شديبـ بش ديد تػف بش ػرص ش ش  ػةط بتشػا شعاػ ر  بألو ػةؿ  عػا ب ط رطػلع    
سف قػػذا ب  ػػربءبل شي ػػل رػػأ  لػػةؿ تػػف بأللػػ بؿ رػػدي و شع أتػػؿ بشط ػػد  بشػػدبجع ع    ػػ يؿ 

ليطبػػػةع  بش لعيػػػؿ ب  ػػػ رطةط  بشت  تػػػؽ بشت  ػػػه شعث ةوػػػو  بشػػػذ  ب ططرة ػػػةل  بش  ػػػةر  وػػػا 
 ,Milner, & Ryanيتياػػز  تيػػط ب ثط  ربويػػة بألطثر ر ش  يػػو  ب   تة يػػو بش  يػػو  

2011.) 

 تط سجذ قػذا بألطػ بع بشث ثػو تػف بشريةطػةل وػا ب   رػةرع  شػا  ةطػ   طػ لع   ػةتؿ 
ف  تػط بشريةطػةل بشط ط  ربويػو شػيس ت ػرد ب  اةؿ بش ا    تؿ  عيبةع تػف بشتبػـ   عػي  س
ػػػػؿ  تػػػػف بش ػػػػر ض بشتج ع ػػػػو  continuum ػػػػ ء  بلػػػػدع  ش طػػػػه رةأل ػػػػةس ت ت  ػػػػو  ُت ااا

بشجةاػػو رةش  بتػػد  بش يػػ   بشتج ع ػػوع  تػػة ياػػةلربة تػػف ًػػربربل  عػػا بشرةلػػ  سف ي اجػػذقة 
.  قػػذب يططرػػؽ   ريروػػة  عػػا  ػػؿ  طاػػر تػػف  طةاػػر (Kozinets, 2014)رجا اػػبة 

ػػد   ػػرب ػػة شعغةيػػوع ً  ء بشرلػػ   بشط ط  ربويػػو. ش ػػد ساػػر  بش ػػةشـ  عػػا ب ط رطػػل ت  اػػدوب  ت ط ا و
 ب ار ل تدبجؿ بشرل  بشط ط  ربو  قذا بشتطظ تو.

وػػا ترلعػػو  تػػط بشريةطػػةل يلػػد  بش  ة ػػؿ تػػط بشث ةوػػو   لتيػػؿ بشريةطػػةل بألر ػػي يو 
 ;Liamputtong, 2013شريةطػػةل  ةرة تػػط ترػػدس ابش ا ػػر طا شتػػد  ُي ػػدارقة بشرةلػػ .   ت ػػيو 

Creswell, 2014  ع ي ػ تر  لتيػؿ بشريةطػةل بألر ػي يو ل ػا     ػ ف قطػةؾ ر    ديػد)
ل ؿ ت ة ل ت ع  يو تبتو تف بشطةليو بشطظريو س  ت بعيط  عػةويو يت ػف سف يعػي بة 

عو سرػػدوبع  ر ةش ػػةشا ب ػ تربر بشرلػػ .   ت ػةز ريةطػػةل ت بًػػط بش ػر ةل ب   تة يػػو ر  طبػػة ت ػ ا
ط. ل رت رد بشدج ؿ شعتً   يت ف أل  سلد بشر  ع  شيبة وا س  ً 
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 ي ػػػ ف تػػػف بشعػػػر ر  واػػػؿ ط ة ػػػةل بشتط ػػػد   شػػػا ط ة ػػػةل ذبل اػػػعو رت ػػػةتؿ 
  قػػػ  سدب   لعيػػػؿ  NVIVOبشرلػػػ ع  سجػػػر  جػػػةرج بشت عػػػ ع.  يت ػػػف ب  ػػػ  ةطو رررطػػػةتا 

ػط وي ػر ؾع  بشررت يةل رت ة د  بش تري  ر( شع  ةتؿ تط بشريةطةل بشطاػيو  بشترتيػو  عػا تً 
ػػػط بط ػػػ ربـع رتػػػة وػػػا  Evernote تػػة ُي ػػػ جدـ ررطػػػةتا   سدب    ػػػ يؿ شعاػػػ ر( ش لعيػػػؿ تً 

 ذشؾ بشت لظةل بشتيدبطيو.

ش تػط بشريةطػةل  وبػذا   تتة ي  عـز بش أ يد سف بشتذ ربل بشتيدبطيو ُ  ػد   ػيعو قةتػو
بشتػػذ ربل قػػا بط  ة ػػةل  أتعيػػو ب ػػ طةدوب  شػػا بشت لظػػةل بش جاػػيو  بش  ػػة  ل  جرػػربل 

 ,.Emerson et al)ب طجػػربط وػػا بشت  تػػط  بشت ػػةرؼ ر ػػأف جا اػػيةل بشث ةوػػو 
( تػػف  بًػػط تتةر ػػ بة بشتيدبطيػػو  ػػدا  س ػػتعو Jong S. T  2117. ش ػػد اػػةغل (2011

بشط ط  ربوية بش ا يو.  تف بألتثعو  عا ذشػؾ: تػة بش ديػد؟ تػة بش ػ ء رس بة  ل ز  عا ل ؿ 
ط سف ي د؟ قػؿ قطػةؾ تػة قػ   بشذ  شه تغز ؟ تة بشذ  يغي   ف بشط ةتا   ةف بشرةل  ي ً 
؟ قػػػؿ تػػػف بشعػػػر ر  ب ػػػ تربر ب  اػػػةؿ رأ عػػػةء بشت  تػػػط؟. قػػػذا بأل ػػػتعو  غيػػػر ت بػػػـ 

ػػػف بشرةلػػػ  تػػػف ب   ػػػةؼ تػػػة  بػػػو شعػػػط س ُ ت ا ي ػػػر ع    ثيػػػؽ رلعػػػو   علػػػـ بشتتةر ػػػةل بشُت  ا
 بشعغػػةل  بشط ػػ س  بأل عػػةءع  تػػة  شػػا ذشػػؾ.  ي   ػػ ر بشرةلػػ  ًيتػػو قػػذا بش  ػػة  ل وػػا 
  ػػػربء بشرلػػػ   رت ػػػرد سف ياػػػر  س ثػػػر بطجربطوػػػة تػػػط بشت  تػػػط  بشث ةوػػػوع  رةش ػػػةشا شػػػف ي ػػػد 

 رطػػػل اػػػ  رو وػػػا وػػػؾ ط  ػػػـ تػػػة  ػػػةف  ديػػػدوب  عيػػػه تػػػف بش  ػػػةر  ب   تة يػػػو  عػػػا ب ط
 Jong S. T., 2017.) 

 المرحمة الرابعة: تحمي  البيانات

 تػػة قػػ  بشلػػةؿ تػػط ب ثط  ربويػػةع وػػةشغرض تػػف  لعيػػؿ بشريةطػػةل بشط ط  ربويػػو  طظػػيـ 
بشريةطػػػػةل بش ػػػػا  ػػػػـ  ت بػػػػة تػػػػف بشت ػػػػةر و  بشت لظػػػػو وػػػػا  ػػػػ ؿ دًيػػػػؽع قػػػػةدؼع  ت يػػػػد  

 ,Kozinets)شتجر ػػةل بشرلػػ  ع تثػػؿ ت ػػةؿع   ريػػرع  ػػرض   ػػديت ع س  ل ػػا   ػػة  
تع ػػةل  بشع طػػةل  طاػػ ص بشت ةرعػػو .  تػػف بشتػػر   سف   ػػتؿ بشريةطػػةل تج عػػؼ بش(2014
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 رر ب ط رطلع  ت لظةل تيدبطيو طةًد    بء  ةطل وػا  ػ ؿ طاػ صع س  ر ػـ  ريةطيػوع 
 س  ا ر و    ربويوع س  ا  يةلع س تع ةل  ت يو  راريو. 

  ة ػػد  يرػػدس  لعيػػؿ بشريةطػػةل بش ي يػػو بش ػػا  ط  بػػة بشط ط  ربويػػة رطري ػػو تتةثعػػو  ػػد ب 
 لعيػػؿ بألطػػ بع بألجػػر  تػػف بشريةطػػةل بش ي يػػو.  بش رتيػػز طري ػػو ش لعيػػؿ  ش عػػؾ بشت ػػ جدتو وػػا

بشريةطػػةل بش ي يػػو بش ػػا ي ػػيط ب ػػ جدبتبة تػػف ً رػػؿ بشرػػةلثيف ب   تػػة ييف. قطػػةع يت ػػف بش ػػ ؿ 
 ف ابش رتيز بشت   حا بشطبا بأل ثر  ي  وة. يردس بش رتيز بشت   ح  طػدتة ي ػـ  بشرةلػ  ر  ػتيو 

بشت ػػػةطا  عػػػا ت ػػػ    بشتيػػػدبف   لعيػػػؿ بشظػػػةقر  بشث ةويػػػو تػػػف   اػػػطيؼ بشريةطػػػةل ل ػػػ  
تطظ ر بش جص بشت ةرؾ(ع ثػـ ي ػـ  ر طظػيـ قػذا بش تػةل  شػا وتػةل سجػر  ت ػرد .  بشبػدؼ 
بشطبػػةت  تػػف بش رتيػػز بشت  ػػ ح بش  اػػؿ  شػػا وبػػـ ذ  اػػعو طظريوػػة رػػةشظ بقر تلػػؿ ب ق تػػةـ. 

ريةطةل بشتج ع و تط ط س بشرتػ ز.  عػا  يت ف شعرةل  بشط   ربوا  طظيـ بش ديد تف سط بع بش
 ريؿ بشتثةؿع يت ف  رتيز ا ر  و    ربويو  ر ـ تت ػ ح عػ تيوة  ت داتػو تد طػو   اػتيـ 
اػػ لو  يػػ   رعػػط ثػػ بفي تػػف ويػػدي   عػػا ي  يػػ    شػػ ف بشػػطص وػػا تط ػػ ر  ب ػػـ  اػػ ر  

 .(Kozinets, 2014) جص شل ةره ب ش  ر ط   لل تاطع   بلد 

شت ث وا بش ا  ط أ  ػف بش رتيػز ش ج رػةر  ريةطػةل  ديػد  ُ  تػط   جعط ابشطظريو ب
ػة شبػذب بشغػرض   ياو  ,.Bertilsson, J ُ لعاػؿ  وةشريةطػةلع وػا بش بًػطع يت ػف  ت بػة ج اا

(.  ألف بشط ط  ربوية   ي   ب شو بش ا ؿ  شا بشريةطةلع   ثيرب تة   ػداـ  تيػةل  ريػر  2014
ذب بش لػػص بشت  ػػةطط رطري ػػو    ػػـ رةش   ػػو.   رلػػ  تػػف بشريةطػػةلع و طػػه ي ػػُبؿ   ػػربء قػػ

ػز   بش تػةل.   لػة ؿ بش  تيتػةل  ػرح  بشت ةرطةل  ف بش  ةر   ب ج  ؼ رػيف بشريةطػةل بشُترتا
 ,Palmberger & Gingrichلةشػػو بشريةطػػةلع  تػػة   ػػ جدـ شرطػػةء طظريػػةل  ديػػد   

2014.) 

ػػل ط  ػػه    ػػة ؽ قػػذا بشتػػدبجؿ بش زتيػػو بشاػػغير  ػػل  بش  ا –  وػػا بشً  ةشػػو وػػا بشً 
تط تدبجؿ س ثر  عيو   ت  و    ا  شا ط ع تف بش   ػير بشُت  ػةتا.   اػؼ رةلثػو  -ذب ه

ػػة تػػف وػػؾ بش  ػػ ير ايلػػد   Susan Spiggleبش  ػػ يؽ  قػػذا بش   ػػيربل رأطبػػة   ػػره ط  و
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 Susan يتثاؿ وبتوة باططة يوة   ةت و   ة  وة شعت طاا  gestalt shift (5 )  ل ؿ  عا  
Spiggle, 1994, p. 497  قطػػةؾ طري ػػو سجػػر  ش اػػ لر قػػذب بش ػػ ؿ تػػف بش ػػربء  .)

ر  شعطا ص قا ت بػـ  بش   ػيرع ليػ  يػ ـ بشلاػ ؿ  عػا ًػربءبل ت ةقيتيػو س رػر  بشت راا
ػػػة تػػػف ًػػػربءبل س ػػػزبء بشػػػطص وػػػا عػػػ ء بشػػػطص   ػػػؿ.  يت ػػػف سف ي ػػػتؿ قػػػذب بشػػػطص  ل تو

 يطػػػو تػػػف   ػػػةتؿ ب  ػػػ ـ ب   تة يػػػو   بش يػػػ  س  ابشط طػػػ  ربو ا ت بًػػػط ت يطػػػو   س ػػػ ة و ت
ب ط رطل ط  ه   ريةطةل ت ةرعو ل ؿ بش  ة ؿ  رػر ب ط رطػل     ررػو بشرةلػ  بشت ػ تر  تػط 
  ػػػػةتؿ ب  ػػػػ ـ  رػػػػر ب ط رطػػػػلع  بش ديػػػػد تػػػػف بألطػػػػ بع بشتج ع ػػػػو ش  اػػػػة ل تثػػػػؿ بشرريػػػػد 

 ,Kozinets)ع  س ػرطو بش يػدي  ب ش  ر ط ع  بشتػد طةلع  بش  عي ػةلع  بش  ييتػةلع  بشاػ ر
2014). 

وػػا بشط ط  ربويػػةع يت ػػف سف ي ػػدبجؿ بش رتيػػز  بش   ػػير بشبرتطػػ طي   وػػا ت ت  ػػو 
ت ط  ػػو تػػف بشطػػرؽ بشتثيػػر  ش ق تػػةـ.  طػػةدروب تػػة  طرثػػؽ بشػػر   بشبرتط طي يػػو ش  ػػ ف  عػػ ء 

تػػف بشت بًػػط يع تػػط وػػا غروػػو تظعتػػو.  ألطػػه ي ػػ   عػػا بشرػػةلثيف بشط طػػ  ربوييف سف ي  ررػػ ب 
بشتيدبطيػػو  ت ػػةر يف  ت لظػػيفع وػػ ف    ػػيرب بـ ش  اػػة ل  بشت  ت ػػةل  رػػر ب ط رطػػل 
 ػػػػػ ؼ  ظبػػػػػر  ػػػػػدري يوةع ليػػػػػ  سطبػػػػػة  رطػػػػػا بش ػػػػػ بطيف بشث ةويػػػػػو ش بػػػػػـ بألتػػػػػة ف ب   تة يػػػػػو 

 (.Thornberg & Charmaz, 2014ب و ربعيو  

يت ػػف سف   ػػة د  عػػا  ربػػذا بشطري ػػوع وػػةش رتيز  بش   ػػيربل قػػا   طيػػةل   تيعيػػو 
 ش ةء بشع ء  عا   بط  تج ع و تف ل ا بشتط  ربل بش اػير .  رطري ػو بشلػةؿ وتثػؿ قػذا 
بش   ػػيربل غةشرػػػة تػػػة   طعػػػ   تػػػؽ بشت روػػو تػػػف بشػػػدبجؿع  ب شتػػػةـ رةشتاػػػطعلةل بشعغ يػػػوع 
 بش بػػػػـ. قػػػػذب بش بػػػػـ بش تيػػػػؽ   يت ػػػػف سف يلػػػػد     تػػػػف جػػػػ ؿ ب طجػػػػربط ش  ػػػػربل ط يعػػػػو 

 س وا ث ةوو  عا تد  و ر  ط يعو تف بشزتف. ب طغتة

 ويتة يجص طرؽ بش رتيز   در ب  ةر   شا سطه وا بشرل  بش ي ػ ع يت ػف   ػربء 
 ;Liamputtong & Serry, 2017)بش رتيز  تة يد يوة س   ش  ر طيوة رة  جدبـ بشررت يةل 
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Serry & Liamputtong, 2017) قطػػةؾ بش ثيػػر تػػف ررت يػػةل بش لعيػػؿ بش ي ػػ .  
  ت  جدتو  عا ططةؽ  ب ط.  ت ةلو(  6) (CAQDAS)شعريةطةل رة  جدبـ بش تري  ر 

ػػػد ثػػػةر  ػػػدبؿ تطب ػػػ  لػػػ ؿ ب ػػػ جدبـ ررت يػػػةل بش رتيػػػز ب ش  ر طػػػ ع    ػػػتؿ   ً
بشل ا عػد ب ػ جدبـ بشررت يػةل بر  ػةد بشرةلػ   ػف بشريةطػةل تػف جػ ؿ ب ػ جدبـ ابش رتيػز 

ع  بو  ػةد اػطط بشت طػا  ب طغتػةس بشط ػد  وػا  (Fossey et al., 2002)ب ش  ر طػ ا
ع  بشتجػة ؼ ر ػأف بشاػدؽ  بشثرػةل  (Kidd & Parshall, 2000)بشريةطػةل بشطاػيوع 
(Welsh, 2002)  . 

  ي  ػػدع وػػا بش بًػػطع س  ررطػػةتا س  اشػػو  ت عػػؾ ط ػػس بشػػذ ةء  بشجرػػر  بش ػػا   ػػ بور 
ريف  ػػػدريروة  يػػػدوبع بشػػػذيف قػػػـ ًػػػةدر ف  عػػػا   علػػػـ شغػػػو بشت  ت ػػػةل بشتج ػػػةر ع  شعرػػػةلثيف بشتػػػدرا

ربء  تة ريف بش ط رع  وبـ بش جريو س  بشت ػةر ةل بش ػةجر  س   لديػدقة  ع ةتيوػةع  بج يػةر   ً
تطػػػو بش عيػػػو شع تعيػػػو وػػػا    لعيػػػؿ بشريةطػػػةل ذبل بشاػػػعو. شػػػذب    بػػػدؼ بشط ط  ربويػػػة  شػػػا بشًر

 ,Bartl   ػةويو شعطري ػو  بشت ػ  رؿع رػؿ  رغػا بشل ػةظ  عػا   أ يػد بشطري ػو بش ي يػو  ب  
M. & Tusche, N., 2016.) 

تػف بشريةطػةلع  تػة قػ  بشلػةؿ  عػجتو تط ذشؾ و طػد بش تػؿ تػط ت ت  ػةل  ريػر  
تػػط بشط ط  ربويػػػةع وػػػ ف ررت يػػػةل بش رتيػػػز ب ش  ر طػػػ   ػػػ وار   ػػػيعو ش لعيػػػؿ  تيػػػو س رػػػر تػػػف 

 ػ جدبـ قػػذا .    ػػتؿ بشتزبيػة بألجػػر   (Serry & Liamputtong, 2017)بشريةطػةل 
بشررت يةل بشررب و وا  تعيو بش رتيػزع  بش ػدر   عػا ب دبر  بش  ػ   ش تعيػو  رتيػز ت ت  ػةل 

 ,Kozinets, 2010; Serry & Liamputtong) ريػر  تػف بشريةطػةل بشت  ػد    لعيعبػة 
.  تػػػف جػػػ ؿ قػػػذا بش  طيػػػةل ب ش  ر طيػػػو يت ػػػف  طظػػػيـ بشريةطػػػةل وػػػا اػػػ ر  وتػػػةل (2017

 ز ألط بع بشريةطةل بشت  ةط و.   تؿ  عا رت  

تػػف بشتبػػـ ب  ػػةر   شػػا سف بشط ط  ربويػػة بشطا ػػطو   ل اػػؽ تػػف جػػ ؿ   ػػةرؾ بشرةلػػ  
بألد بر بشرلثيػػو تػػط  ػػؿ بشت ػػةر يف بتجػػريف بشػػذيف يطعرػػ ف  يجع ػػ ف  ي   ػػر ف  ي ياتػػ ف 

 .Costello et al.  2012, pبشت ع تةل وا قذا بشت  ت ةل ب ش  ر طيو.   تة س ع  
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( اورػػػػةشطظر  شػػػػا سف بشتلةدثػػػػةل ب ش  ر طيػػػػو   طػػػػا  ط ػػػػةء طػػػػص ُت رػػػػةدؿع وػػػػ ف بشرةلػػػػ  3
بشط ط  ربو  ي  ػةرؾ د ر بشرةلػ  تػط بشُت ػةر يف رتػة سطبػـ يطعرػ ف بشت ع تػةل  ي   ػر طبة. 
ػر شعط ط  ربويػة  و   بشطرويف ي ةرؾ وا لػ بر ت  باػؿ وػا بش عػةء ب ش  ر طػ ا.  ت ػا ُطظ 

ؽ رةش ػػػرب و تػػػط س عػػػةء بشت  تػػػط ب ش  ر طػػػ  تلػػػؿ بشدارب ػػػوع وػػػ ف ت ػػػةر و رة  رةرقػػػة ُ جعػػػ
 بشريةطةل تط س عةء بشت  تط  ولابة  ار  جط   ط ط  ربويو  بعلو  عر ريو. 

  عا جػ ؼ بشط طػ  ربوييف غيػر بشطا ػطيف  بشت   ػيف رةشت لظػو د ف بشت ػةر و(ع 
بشط ػف ويبػة تػف ً رػؿ س عػةء بشت  تػط وةشط ط  ربوييف بشطا طيف ي رعػ ف سطػرقـ  ل تةشيػو 

يػو درب ػ بـ. تػث  و ػد وبػـ  ( Cheri & Miled  2113ب ش  ر طػ     ػيعو شعػتةف ت ثً 
ر  ؿ لدث  سطه ي     ةلو ط ةت بـ بشط ط  ربويػو أل عػةء بشت  تػط بشُت ػةرؾ   ػ ج ص 

( Gurrieri & Cherrier  2113  عي ػػة بـ بش ياتػػو.   عػػا بشطلػػ  ط  ػػهع و ػػد ب ػػ  ةف 
ف رتي ػػ   تػػف س عػػةء ت  تػػط بشرلػػ ( شعت ػػة د  وػػا  لعيػػؿ بشريةطػػةلع  شعػػتةف سف  رتػػد ا

   بةل طظر بشت  تط ًد بط   ل وا    يرقـ شعريةطةل. 

 المرحمة الخامسة: عرض النتائ  وتقييمها

ب ط رطل تثؿ بشط ط  ربوية د روب س ة ي ة وػا   ػ يؿ وبتطػة يع   بشرل  بش ي    رر 
(. شػذب قطػةؾ Baym, 2006  أثيرا  عا بشث ةووع   أثير بشث ةوػو  عػا ب ط رطػل  ش ط رطلع 

تػػػة قػػػ  تطعػػػ   تػػػف بشرلػػػ  بش ي ػػػ  بشط طػػػ  ربوا س ثػػػر تػػػف ت ػػػرد بش اػػػؼ س  بش  ةرػػػو س  
 شع ر ػػيط يل ػػةج بشرػػةلث ف  شػػا ب  ةرػػو  عػػا بأل ػػتعو بش بر ػػو ش عتػػةل بشطػػةس س  سو ةشبػػة. 
  ةـ؟ا.بأل ة يو تثؿ اقؿ سطة ت   د شعج

عػػػر ري ة  طػػد   ةرػػػو   ػػػرض    ػػػديـ ُي  رػػر ب ش ػػػزبـ ر  ب ػػػد  ػػ د  بشرلػػػ  بش ي ػػػ  
.  وػا بش ػةرؽ  ػةف يػ ـ بط  ػةد ت ػةيير   يػيـ بشرلػ  بش ي ػ  جةاػو ط ةتا بشرل  بشط ط  ربو 

ػػد (Kozinets 2010) عػػؾ بشت  ع ػػو ر طػػ لر بشرلػػ    رػػر ب ط رطػػل ش ػػدـ  عػػ لبة   ً .
 & Denzinتػػف  اػػةغبة  ػػ  شػػا بش  ب ػػد بش  ييتيػػو بش ػػا  (Kozinets  2010ب ػػ طد 

Lincoln‖s  2005)  ش  يػػيـ بشرلػػ  بش ي ػػ  تػػف س ػػؿ  طػػ ير ت ت  ػػو تػػف ت ػػةيير   يػػيـ
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د بط بػا  شػا بشت ػةيير بش  ػر بش ةشيػو شعل ػـ  عػا  ػ د  بشرلػ  بش ي ػ . قػذا  بشط ط  ربوية. ً 
 ػػـ بشتطةً ػػةلع  تػة   ػػة د  عػػا بشت ػةيير   تػػؿ  عػػا   زيػز  تػػؿ بشرةلػػ  بشط طػ  ربو   د

رطػػػةء بألو ػػػةرع    تػػػؿ  ػػػأد بل ت ػػػة د  وػػػا بش  يػػػيـ ًرػػػؿ   ةرػػػو   ريػػػر بشرلػػػ  وػػػا اػػػ ر ه 
 بشطبةتيو.  قذا بشت ةيير قا: 

: س  سف يجع  بش   ير ت ف بش طةًعػةل بشدبجعيػوع  سف ُي ػداـ Coherenceبش تة ؾ  
 طتطوة ت لد ب.

ر بشرلثػػػػػ  رةشت ػػػػػةيير ب  ربتيػػػػػو شعرلػػػػػ  : س  سف يع ػػػػػـز بش  ريػػػػػRigourبشاػػػػػربتو  
 بشط ط  ربو .

: س  سف ي ػ طد بش  ريػر بشرلثػ   شػا  ػرب   عتػ  Literacyت تتو بش رب  بش عتػ   
 تطة    تدبجؿ رلثيو ت تتو.

: سف  ػػػد ـ بشريةطػػػةل ط ػػػةتا بشدارب ػػػوع Groundedness ػػػ د  بش أ ػػػيس بشطظػػػر   
  بشريةطةل  بعلو  ت ط و. سف    ف بشربرطو ريف بشطاظريو بشطاة تو 

: س  سف  ػػػ وار بألرطيػػػو  بألو ػػػةر  بألطػػػر  بش ػػػ ؿ بش اػػػرد  Innovationب ر  ػػػةر  
شع  ريػػر بشرلثػػ  طرًوػػة  ديػػد   ُتر  ػػر  ش بػػـ بألطظتػػو  بشبية ػػؿ  بشجرػػربل  بألو ػػةؿ 

 بشتدر  و.

ػػػػػة Resonanceررب ػػػػػو بش اػػػػػ ير   : سف يل اػػػػػؽ ش ربتػػػػػه ب اػػػػػة و  جاػػػػػي ة  ل ة  
 بشظةقر  بشث ةويو بشتدر  و.ةشت  تط ب ش  ر ط  س  ر

ةرػؿ شع اػديؽ Verisimilitudeت ةررو بشل ي و   : س  بش ا ؿ  شا  دربؾ ليػ   ً 
رة  اػػػةؿ بشت  ت ػػػػ   بشث ػػػةوا. س  ًػػػػدر  بش  ريػػػر بشرلثػػػػ   عػػػا   ػػػػةد   ط ػػػػةج س  

 ػػػؽ تلة ػػػة  بشل ي ػػػو.  ي ػػػير  شػػػا   ًػػػو بش  ريػػػر رت ػػػةيير بشاػػػلو بشت رويػػػو بشت 
  عيبة.
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: سف ي ر بش  رير بشرلثػ  رػد ر بشرةلػ ع Reflexivityبش أتؿ بشط د   ب ط  ة يو(  
  سف يط    ش   يربل رديعو.

: سف يعبػػػػػػـ بش  ريػػػػػػر بشرلثػػػػػػ   ُي ػػػػػػ   بش تػػػػػػؿ Praxisًةرعيػػػػػػو ب  ػػػػػػ  ةد  بش تعيػػػػػػو  
 ب   تة  .

ط رػػػيف : سف يأجػػػذ بش تثيػػػؿ بشرلثػػػ  وػػػا ب   رػػػةر بش ػػػربرIntermix ط يػػػط بألد بل  
وػػػػا بش  ػػػػةر   - رػػػػر ب ط رطػػػػل  جةر ػػػػه-تج عػػػػؼ سطتػػػػةط بش  ة ػػػػؿ ب   تػػػػة   

 بشي تيو بش ا ي ي بة  ع  بشث ةووع   ذشؾ وا  تثيعبة بشجةص.

  ػػػداـ قػػػذا بشت ػػػةيير بش  ػػػر شعرػػػةلثيف بشط طػػػ  ربوييف سد بل    يبيػػػو  تعيػػػو ش  يػػػيـ 
  ربويو ي طا بشل ػةظ  عػا بش ػ د   لعيعبـ شعريةطةل.  وا   قرقةع و ف  لعيؿ بشريةطةل بشط ط

بشث ةويو شظةقر    ةتؿ ب   ـ ب   تة يػو تػف جػ ؿ   طػةء ب  رػةر جػةص شػد ر بشرةلػ  
ط  ػػػػه  ذ ػػػػةءا ب   تػػػػة   وػػػػا  تيػػػػط تربلػػػػؿ  تعيػػػػو بشرلػػػػ  بش عتػػػػ  ب   تػػػػة    عػػػػا 

ظ سف ر ػػض قػػذا بشت ػػةيير ًػػد  طػػةًض Garcia et al., 2009ب ط رطػػل   ػػد شػػ ل   ً .)
تجػػػر وػػػا بش طريػػػؽ بش تعػػػ ع تتػػػة ي ػػػير  شػػػا عػػػر ر   عػػػط لػػػؿ   ييتػػػ  ل ػػػ  ر عػػػبة ب

 بشلةشو ير  را بشرةل  رة  عبةـ ر ح بشرل  ب ثط  ربو .

 خامًسا: أخالقيات العم  النتنوجراف 

  د بألج ًيةل بشرلثيو ت عػ  وة اػ ر ة  ُت ّ ػدوب وػا بشدرب ػةل بشط ط  ربويػو.   تػة 
  ع   ػػ طد بشتتةر ػػو بألج ًيػػو وػػا ت ػػةؿ بشط ط  ربويػػة قػػ  بشلػػةؿ تػػط  ػػؿ بشرلػػ  ب   تػػة

ػػة  شػػػا ترػػػدس بشت بو ػػػو بشت ػػػ طير ع  بشطظػػػر وػػا بش  بتػػػد  بشتجػػػةطر بشتل تعػػػو  عػػػا بألوػػػربد  سيعو
 بشت  ت ػػػةل.  رتػػػة سف   ػػػةتؿ ب  ػػػ ـ ب   تة يػػػو  تػػػزج رػػػيف بش ػػػةـ  بشجػػػةص وػػػا  ػػػ ؿ 

 ديػػػدوب  بر  ػػػةروب تطب ي ػػػة ر ػػػأف ًعػػػةية ق ػػػيف ر بتػػػ ع وػػػ ف   طيػػػو بشط ط  ربويػػػة   طعػػػ     يػػػروب 
 .(Kozinets, 2014)بشتجةطر  بشجا ايو 

ي ػػد   ػػديـ بشب يػػو  رػػر ب ط رطػػل سلػػد بش  بتػػؿ بش ػػا  ػػ ثر وػػا  ي يػػو    يرطػػة وػػا 
ت ةطيػػػو لػػػد   بشعػػػررع   ػػػياتة رةشط ػػػرو شعريةطػػػةل بشُت ػػػ طراطو.  ي  ةتػػػؿ ر ػػػض  بشت بو ػػػو  با
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بشرةلثيف تط قذا بشت أشو  ف طريؽ طع  س تةء ل ي يو  ب  تةربل ت بو ػو ُت ًا ػوع س  تػف 
.   عػا بشػرغـ تػف (Jong S. T., 2017 ج ؿ بش تط ريف طرؽ رل  شع بًط  ب ط رطػل 

سف ت روػػػو ب  ػػػـ بشل ي ػػػا شعت ػػػ جدـ  بشلاػػػ ؿ  عػػػا تزيػػػد تػػػف بشت ع تػػػةل لػػػ ؿ بشليػػػة  
ز  ا ربل ت ادبًيو بشط ط  ربويةع و ف قذب يلتؿ ت ػه ط ػس بشت ػت شيو  ػف بشل ي يو ًد ي زا

لتةيػػػػو بشب يػػػػةل بش ػػػػا ي ب ببػػػػة ب ثط  ربويػػػػ فع  بش ػػػػةتت ف رةشت ػػػػةر لع   تيػػػػط بشرػػػػةلثيف 
 ب   تة ييف بتجريف بشذيف يلاع ف  عا ريةطةل تف بشر ر.

  رةشط ػػرو  شػػا بشريةطػػةل بشت ر ػػ وع ًػػد ي  ةتػػؿ بشرةلػػ  تػػط تل ػػ   بش يػػ   تل ػػ  
تط ػػػ ر.   عػػػا بشػػػرغـ تػػػف سف بشت ع تػػػةل بشتط ػػػ ر   عطوػػػة  عػػػا  ػػػر و ب ط رطػػػل قػػػا وػػػا 
بألغع  ُت ةلو شع تيطع   رعو شعط د  ب ً رةس تػط ب    ػبةدع يطرغػا سف يطظػر بشرػةلث ف 
بشط ط  ربويػػ ف وػػا بش عػػةية بألج ًيػػو بشت أاػػعو وػػا ب ً رػػةس ترة ػػر  تػػف بشتاػػةدر  عػػا 

(.  عػػا بشػػرغـ تػػف سف ت ػػ جدـ Bruckman, 2006; Kozinets, 2002ب ط رطػػل  
بش يػػػ  ت ػػػ  ؿ  ػػػف   بًػػػ  ط ػػػر بشت ع تػػػةل  عػػػا ب ط رطػػػل   تػػػة رة ػػػـ ساػػػع  س  ب ػػػـ 
ت ػػ  ةر(ع وػػ ف ا  ػػةد  بشط ػػر س  ب ً رػػةس وػػا تط ػػ ر س ػػةديت  ًػػد ي ػػ ف شػػه   بًػػ  غيػػر 

ريؿ بشتثػةؿع (.  عا  ػKurtz et al., 2017, p. 3ت ً  و  عا بش رد   / س  بشت  تطا  
ًد ي  ف تف بشت عؽ س  بشعةر شع رد  ذب  ةف ب ً رةس يظبر تط بش ربء  بشطةًد  شعرةلػ  وػا 

  ؿ تر  ي ـ  دجةؿ ب  ـ بشت   ةر وا تلرؾ رل  رتي  .

–  عػػا قػػذب بشطلػػ ع و طػػدتة ي ػػ ف بشعػػرر تلػػ ت ع ي ارػػط بشرػػةلث ف بشط ط  ربويػػ ف 
ثطػػػػ  ربو  بش ةعػػػػا رة ػػػػ جدبـ ب ػػػػتوة ت ػػػػ  ةروبع بش  عيػػػػد ب  - طػػػػد  ػػػػرض ط ػػػػةت بـ بشرلثيػػػػو

ػػػد ًػػػياـ بش ديػػػد تػػػف ت ػػػ جدتا بش يػػػ    يلتػػػ ف س ػػػتةء بألوػػػربد  بشل ي يػػػو  ب و ربعػػػيو(. ً 
بشب يػػةل بشت ػػ  ةر  رػػػأف ب ػػ ثتر ب ًػػدروب  ريػػػروب تػػف بش بػػد وػػػا جع بػػة  لتةي بػػةع  يطرغػػػا سف 

ػة لرياػ ف  عػا بش  ةتػؿ تػط قػذا بش ب يػةل  تػة شػ   ةطػل ق يػةل ي  ف بشط ط  ربويػ ف دبتتو
ل ي يػوع  يجع ػػ ف بشتزيػػد تػف بأل ػػتةء بشت ػػ  ةر   طػدتة يل ػػةج ب ط ػػةف  شػا بشلتةيػػو.  تػػط 
ذشػػػؾع ًػػػد ي ػػػ ف ب ػػػ جدبـ بأل ػػػتةء بشل ي يػػػو تطة ػػػرة وػػػا ر ػػػض بشلػػػة ل. تػػػث و ًػػػد يل ػػػةج 
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طةل بشطل ػػػػةد بش طيػػػػيف س  بش طػػػػةطيف  بشتػػػػ راخ بش طػػػػا بشػػػػذ  ي ػػػػ جدـ بشط ط  ربويػػػػة  شػػػػا   ثيػػػػؽ تػػػػد ا
 .(Kozinets, 2012)بشت ب ريف 

ػػػػف تػػػػد   ت ةطيػػػػو ت ػػػػةر و   تػػػػط ذشػػػػؾ وة  رػػػػةربل بشجا اػػػػيو يت ػػػػف سف  لػػػػد ت 
ػؿ  (  عػا Ekpo et al.  2114بشريةطةل. و طد   ةرو   ريػر ط ػةتا رلػثبـ بشط طػ  ربو ع  ات 

عػػػػتةف جا اػػػػيو  ػػػػر ةء بشرلػػػػ  ر غييػػػػر ب ػػػػتةء بشت ػػػػ جدتيفع  بش طػػػػة يف ب ش  ر طيػػػػو 
 عت بًط بشُتج ةر .ش

ػػػد ًػػػداـ  ػػػ زيط س   ( سرر ػػػو   اػػػيةل شعػػػتةف سج ًيػػػو   ػػػربءبل بشرلػػػ  2002ً 
 بشط ط  ربو ع  قا:

يطرغػػا شعرػػةلثيف سف ي اػػل ب ر ػػ ؿ  ةتػػؿ أل عػػةء بشت  تػػط  رػػر ب ط رطػػل  ػػف  
    دقـ  بط تةءب بـ  ط بيةقـ ج ؿ س  رل .

 ػػػر ةء بشرلػػػػ   ي ػػػ   عػػػا بشرػػػةلثيف عػػػتةف بش ػػػريو   ػػػػدـ بش  ػػػؼ  ػػػف ق يػػػو 
Informants  . 

 عػػػػا بشرػػػػةلثيف بش ػػػػ ا  ربء رد د سو ػػػػةؿ س عػػػػةء ت  تػػػػط ب ط رطػػػػل ًيػػػػد بشرلػػػػ   
دتة بة عتف بشرل .   با

 عػػػا بشرةلػػػ  سف ي اجػػػذ تً  وػػػة لػػػذروب ر ػػػأف ًعػػػيو بشجػػػةص ت ةرػػػؿ بش ػػػةـ بشت  ع ػػػو  
 رةش  يط ب  اةش . 

( شػػـ Janta, Lugosi, Brown, & Ladkin  2112  عػػا بشػػرغـ تػػف سف 
يطعرػػػ ب ت بو ػػػو بشت ػػػ ر يف  عػػػا ب ػػػ جدبـ بشريةطػػػةل تػػػف بشتط ػػػديةل بشُت ةلػػػو شع تيػػػطع و ػػػػد 

ػة وػػ  & Xunعػتط ب  ػدـ بش  ػؼ  ػف ق يػةل بشت ػةر يف رلػذؼ ب ػتةء بأل عػةء. سيعو
Reynolds  2111 ًػػد ًاػػر ب درب ػػ بـ  عػػا بشُتط ػػديةل بش ةتػػو  عػػتط ب  ػػدـ بش  ػػؼ )

ط ػػ ربل بش ل ػػو رة  ػػةر   شػػيبـ و ػػط رػػػ ات ػػةرؾ ساع  عػػا بشت  ػػف ق يػػةل بشت ػػةر يف وػػا
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بشرغـ تف سف بشت ةر يف ًد  بو ػ ب  عػا ب ػ جدبـ س ػتةءقـ بشت ػ  ةر  جػ ؿ  تعيػو بشت بو ػو 
 بشر تيو.

  تػػػة و يت ػػػف بش ػػػ ؿ سطػػػه تػػػف تطظػػػ ر سج ًػػػ ع ًػػػد  ط ػػػأ ث ثػػػو تجػػػة ؼ    عػػػؽ 
يػػو. س ؿ قػػذا بشتجػػة ؼ قػػ  ب ػػ جدبـ رةشجا اػػيو بشت ػػر  و وػػا  ػػيةؽ بشدارب ػػو بشط ط  ربو

ت ع تػػةل  عػػا ب ط رطػػل ت ةلػػو وػػا   ػػةلةل  ش  ر طيػػو ا ػػره جةاػػوا. وبػػؿ يع ػػـز  تيػػط 
س عةء ت  تط ت يف  عا ب ط رطل ر ر ط ب  ةًيو ب   جدبـ بش ا   راؼ بشتط ػد   ت ػةف 
ؿ جةص رل ـ بألتر بش بًط؟ قؿ شد  بشت ػ جدتيف  ً  ػةل ت   شػو ر ػأف بشجا اػيو؟ قػ

  ػػػرض بشت ت  ػػػو ًيػػػ دوب سجػػػر   عػػػا  ي يػػػو ب ػػػ جدبـ بشتل ػػػ  ؟  راػػػ و  ةتػػػوع    ػػػزبؿ 
بشت ت  ةل بش ا يت ف أل   ػجص ب طعػتةـ  شيبػة  ةتػوع  ش ػف ي ػ  سف ي ػ ف بشرةلػ  
ي بة  طػد ب  ػ ربؾ. بش عػيو بشثةطيػو  بشط ط  ربوا  ب ي ة شرط د ب  ةًيةل ب   جدبـ بش ا ي ـ  ً 

ة  شػػا  طػػ  تػػط بشتطةً ػػةل بش ػػةر و تػػف  ػػدـ بش  ػػؼ  ػػف ق ي ػػهع شعجا اػػيو   ػػير  طرػػ
 ب  جدبـ ب ـ ت   ةرع  بش ػريو. و ػ بء ب ػ جدـ بشط طػ  ربو  س  شػـ ي ػ جدـ ب  ػـ بشل ي ػ  
شاػػةل  بشتط ػػ ر س  ب ػػتوة ت ػػ  ةروبع ير ػػا بألتػػر سج ًيػػة  شػػيس ت ػػأشو ًةط طيػػوع ليػػ  يػػ ـ 

عػػةوو  شػػا سف ًػػ بطيف بشجا اػػيو ًػػد  ػػدجؿ  لػػل قػػذب ب  ػػـ. رة ط ػػر بشت ع تػػةل  عطوػػة 
ًػػػ بطيف ل ػػػ ؽ بش ػػػأشيؼ  بشط ػػػر  طػػػدتة يريػػػد بشرةلػػػ  ط ػػػر اػػػ ر  س  بً رػػػةس س  س  تػػػةد  
سجر .     ـ قذا بشت أشوع  عا بشا يد بشد ش ع رةش   يد  بشديطةتيو رليػ  ي  ةتػؿ بشجرػربء 

  عا سوعؿ   ه تط بشت ةتؿ  عا س ةس  ؿ لةشو  عا لد . 

 ودة البحث النتنوجراف سادًسا: ج

قطػػةؾ ت ت  ػػو تػػف بشطػػرؽ بشتج ع ػػو شعل ػػـ  عػػا  ػػ د  بشرلػػ  بشط طػػ  ربو   ػػأدب  
 Kozinets etش  ديـ ر    ة  و تف   ةتؿ ب   ـ ب   تة يو  بش  ة  ل ب ش  ر طيو  

al., 2014  .) 
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ػػػ    (  ي يػػػو رطػػػةء   ر يػػػز س ػػػتعو رلثيػػػو ت تتػػػو Cresswell  2119وتػػػث و ي عا
شعط ط  ربويةع  ي ػدـ ترػةد     يبيػو ش  ةرػو س ػتعو رلثيػو  ب ػ و ش   يػه ب     ػةربل بش ي يػو 

 p.81:قا ) 

 .طرح   ب و س    بشيف س ة ييف ت ر  وة رأ ثر تف  ر و س تعو ور يو ذبل اعو 

 شُت رر  شعرل .ررط بش  بؿ بشتر ز  رة   رب ي يو بش ي يو ب 

   رػدء س ػتعو بشرلػػ  رػأد بل ب  ػ  بةـ اتػػةذبا س  ا يػؼا ش ط  ػةؿ  شػػا  اػتيـ رلثػػ
 ت   ح   ديد.

 .بش ر يز  عا ظةقر   بلد  س  ت بـ   بلد 

   ب ػػ جدبـ بألو ػػةؿ ب     ػػةويو تثػػؿ اب   ػػةؼاع اوبػػـاع اب    ػػةؼاع ا اػػؼاع س
 ا  ريرا.

 .ب  جدبـ س تعو ت   لو 

 ط بشرل  شعدرب و.   لديد بشت ةر يف   تً 

رةلث ف سجر ف ًدات ب ايةغو تغةير  شعت ةيير بش ا يت ف ب ل  ةـ  شيبػة وػا   يػيـ 
ػػػد اػػػةغ قة ب  تػػػةدوب  عػػػا  عػػػؾ بش  ب ػػػد بشت ر ػػػو وػػػا  طػػػةر   ػػػ د  بشرلػػػ  بشط طػػػ  ربو ع ً 

 ب ثط  ربوية.

( سرر ػو  اػ ةل قةتػو ش   يػه بشرػةلثيف Gubrium & Holstein  2014و ػدـ 
  ربء  لعيؿ بشريةطػةل بشط ط  ربويػو. بشترػدس بأل ة ػ  بأل ؿ ش ػ د  بشط ط  ربويػة شػديبـ قػ   وا

.  قػػذب ي طػا سطػػه يطرغػا سف ي ػػـ  ”ethnographic siting“ "تحدييد الموقييج اإلثنيوجراف "
ػط ت ػيفع وػا بشردبيػو  عػا بألًػؿع تػط بش ر يػز  عػا  بشرةلث ف بشط ط  ربويػ ف ر جاػيص تً 

ط ػػ ربل س  ت ت  ػػو ريةطػػةل ت يػػد   ػػد ب تػػف س ػػؿ ب   ػػة   ػػ  ر ث ػػةو   ػػدد ًعيػػؿ تػػف بشت
 تيػؽ رتػة ي ػر  وػا قػذب بشت ػةؿ ب   تػػة   بشُتلػداد.  تػف قطػة يت ػف سف ي   ػط بش لعيػػؿ 

 وا ططةًه  ي  تؽ. 
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 ي تثػػؿ بشترػػدس بشثػػةط  شع لعيػػؿ بشط طػػ  ربو  بشػػدًيؽ وػػا   ػػربء بش لعيػػؿ بشث ػػةو  سثطػػةء 
ؾ رطري ػػو تطة ػػرو شعت ػػةر يف بشث ػػةوييف بتجػػريف س  سوػػربد بشت  تػػط. بطجػػربط بشرةلػػ   ت ػػةر 

 .  "االنخراط اإلثنوجراف "قذا قا ًة د  

ع ليػػػ  بشتلةدثػػػةلع  عػػػا بألًػػػؿ وػػػا "التفاعييي  اإلثنيييوجراف " بشتثػػػؿ بشثةشػػػ  قػػػ  
بشردبيػػػوع ُ ج رػػػر  ُ  ػػػةشا   ُ بػػػـ  تػػػة ي ةي ػػػبة بأل عػػػةء بشث ػػػةوي ف.  قػػػذب ي طػػػ  سطػػػه يطرغػػػا 

ة  بشطظر  شيبة وا   عبة بشطري   ابشطص بشل ي  ا رد  تف بش  ةتؿ ت بة تف جػ ؿ  لعيعب
 ت ةشا شغ   تة س  تلرؾ عةغط شعررت يةل.

ع "الزمنيييية اإلثنوجرافيييية"بشترػػػدس بشط طػػػ  ربو  بألجيػػػر بشت اػػػا رػػػه قػػػ  بش ػػػتةح رػػػػ 
ً بػػة بشل ي ػػ  رليػ   جعػػط بشر ػةتؿ  بشتط ػػ ربل شعت ةر ػػو  بش ػربء   بش   ػػير  بش لعيػػؿ وػا   

ل  لؽ.   طدتة  ار  ت ةلوع رد  تف  لعيعبة  عبة تر   بلد  وا ً 

 سابًعا: تحديات العم  الميدان  النتنوجراف 

شبػػة و بتػػد قةتػػو ت ةرطػػو رأ ػػةشي  بشرلػػ  بش  عيديػػوع  بشط ط  ربويػػة عػػا بشػػرغـ تػػف سف 
ػػف  - أ ػػع   شعرلػػ -وػػ ف ُ  ب ػػه  ر ػػدد تػػف بش لػػدايةل.  قػػا  لػػدايةل  ػػ ـز  ػػؿ جطػػ   ت 

ع تثػػؿ غيرقػػة بشط ط  ربويػػةجطػ بل بش تػػؿ بشتيػػدبطا بشط طػ  ربو .  تتػػة ي ػػدر ذ ػػرا بر ػدبءو سف 
شػػػػـ يػػػػ ـ بش جطػػػػيط ر ػػػػ ؿ  يػػػػد  تػػػػف س ػػػػةشي  بشرلػػػػ ع يت ػػػػف سف   ػػػػ ف تلػػػػد د  بش ةتػػػػد  ذب

 شعت ر ع بشرلث  س   اتيته   لديد ت ةرب ه.

و ػػػػا بشجطػػػػ   بأل شػػػػا تػػػػف جطػػػػ بل ت ػػػػر ع بشرلػػػػ  بشط طػػػػ  ربو   تػػػػة اػػػػةغبة 
Kozinets  بش اجطيط شعرل (ع  ر د ب طعتةـ  شا ت  تػط  عػا ب ط رطػل تثػؿ بشتط ػديةل 

ػػػػط   يػػػ وار شػػػػه  طةل س    ػػػةتؿ ب  ػػػػ ـ ب   تة يػػػوع ًػػػػد يػػػدرؾ بشرةلػػػ  سف بشتً  س  بشتػػػد ا
عو بش ا يأتؿ ويبة.  رةش ةشا يل ةج بشرةلػ   شػا ولػص ت بًػط سجػر   بشريةطةل بشثاريو  بشت اا

ؿ تػذ ربل تيدبطيػو تػف تط ػد  شعلا ؿ  عا تة يل ػة ج  شيػهع او عػا بشػرغـ تػف سطػه ًػد  ػ ا
 (.  Lee-Kim. J. 2010تةع و د   ي  جدتبةا  
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ستة وا جط   ا تط بشريةطةلاع وُي د بشلذر ستروب رةشغ بألقتيػو  وبػ  ًػد ي  ػر  وػا 
ػػل  تاػػدر تل تػػؿ  يػػد شعريةطػػةل. اوػػا بشعلظػػو بش ػػا   ػػعؾ  رةلػػ ع  و ػػدبف بشرةلػػ  بشً 

ػػل ط  ػػه  ر ػػا  لػػل غطػػةء ًػػد يثيػػر بشت ػػة ؿ  ػػ ؼ     ػػد بش ػػرص بشتل تعػػوع ش ػػف وػػا بشً 
(.  تة سف بشت ع تػةل بشُت ػ  ة  رةشت لظػو Chao, Biming, 2017, p. 15بألج ًيوا  

يت ػف سف   ػػ ف ت  اػػد   ػػداب ش لعيعبػػة ش  ػػ د بش ثيػػر تػػف بشت ػػةرؼ بشتج عطػػو  بشت دبجعػػو  ػػف 
 و.بشت   ل  ب ل ية ةل بشت  رل

 ػػذشؾ وػػا جطػػ   ا لعيػػؿ بشريةطػػةلاع تػػف بشتبػػـ بش  ريػػؽ رػػيف بشت   ػػيف  بأل عػػةء 
بشرتي ييف  بشت  جدتيف بشتػً  يف س  بش ػةتليف.  يت ػف ب  ػةر   شػا قػذا بشت ت  ػةل  عػا 
سطبػػػػػة ارػػػػػةرز  ب  تة يوػػػػػةاع ألطبػػػػػة وػػػػػا بش  ػػػػػيعو تاػػػػػدر شعلاػػػػػ ؿ  عػػػػػا بشت ع تػػػػػةل و ػػػػػط 

 Loanzon et al., 2013  جػػػذ وػػػا ب   رػػػةر بشث ػػػو وػػػا بشتط ػػػديةل (. ي ػػػ  سف 
ب ش  ر طيػػوع  بشتػػد طةلع    ػػػةتؿ ب  ػػ ـ ب   تة يػػػوع  بشت بًػػط بش طيػػػو  تاػػدر شعريةطػػػةل 

 بشبةتو.

 وا بشتربلؿ بش ل و تف بش تعيو بشط ط  ربويػو ًػد ي طعػ  عػ ؼ بش  ثيػؽ شع ػربربل 
ػػػذ  جػػػ ؿ بش لعيػػػؿ بش ثيػػػر تػػػف بش   ػػػيربل.  ر  ػػػط بشرةلػػػ   بش غعػػػ   عػػػا قػػػذا بش  رػػػو بشُت اجا

 ر  ظيؼ سد بل سجر  شعت ة د  وا    ير  عؾ بشت لظةل تطبة بشت ةر ل.

ػػػؼ تػػػف ق يػػػو س عػػػةء بشت  تػػػط بشرلثػػػ   لػػػدي ة ُتعػػػةووةع و ػػػد  ػػػبدل   ُيتثاػػػؿ بشتً 
بش اػ لربل بش ةتػػو ر ػػأف  ج ػػةء بشب يػو  غيلػػروب  ػػذري ة جػػ ؿ بش  ػد بشتةعػػ  س  طلػػ  ذشػػؾع تػػة 

ػة  ي  عا سف  (ع  ػذشؾ و ػد قػيتف Kozinets et al., 2014  غير ت بة بشط ط  ربويػة سيعو
ب ط رطػػل  عػػا ليػػة  بشطػػةسع  ظبػػرل اشيػػةل   ثيػػؽ وػػا بش ديػػد تػػف بشتط ػػديةل  عػػا  ػػر و 
ب ط رطلع ربدؼ بش ل ؽ تػف بألتػ ر ذبل بشاػعو رب يػو بش ػجص س   جاػي ه س   ػع  ه. 

بش  ػػػة  ل  رػػػر ب ط رطػػػل شػػػـ   ػػػد ت ب شػػػو  ش ػػػؿ بألقػػػـ تػػػف ذشػػػؾع  عػػػا طلػػػ  ت زبيػػػدع سف 
بشتادر. وةش ر ةل ب   تة يػو تثػؿ بش ي ػر ؾ  شيط ػد بف   ػ ط ر ػ    ط ػةح بشت ػ جدتيف 
 عػػػا ب ػػػ جدبـ س ػػػتةتبـ بشل ي يػػػو س  بش ةط طيػػػوع  غةشرػػػة تػػػة  ػػػذق   شػػػا لػػػد سف  طةشػػػ  ربػػػة 
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تة يطعػػػ  عػػػتف  ػػػر ط ب  ةًيػػػةل ب  ػػػ جدبـ. ايػػػ ـ بش ل ػػػؽ تػػػف اػػػلو قػػػذا بشب يػػػةل  طػػػد
 .Kozinets, 2014, pبشت ػػ جدت ف اػػدبًو اجػػريف ي روػػ طبـ وػػا بشليػػة  بشل ي يػػوا  

ػة شعتلةدثػو وػا  ػةشـ بش ػر ةل ب   تة يػو. 273 (ع  يار  بشط ةط وا بش ةشـ بشتةد  دب تو
 يػػ د   ػػدبجؿ قػػذا بشت بًػػط تػػط ت بًػػط بشاػػلؼ  بشت ػػ ل  شػػا ررػػط بش  عيػػؽ رب يػػو بش ػػرد 

وع تتػة ي ػزز قػػذب ب   ػةا.    ػت  ر ػػض بش  طيػةل  بشجػدتةل تثػػؿ  عػا بش ػر و ب   تة يػػ
 ػػ ي ر ر  ثيػػؽ ت  ػػداـ شتػػة ي ػػر  وػػا ابشليػػة  بشل ي يػػوا.  قطػػةؾ  ػػ  ر  بعػػ  رػػيف بش ػػ   بش ػػا 
ط  عػػػا قػػػذب بش ارب ػػػط.    عػػػؿ بش  ػػػة  ل بشت ب شػػػو   عػػػؾ بش ػػػا  طةشػػػ  ر رب  بػػػة س    ػػػ ا

و ريف بشب يةل بشل ي يو  بشب يػةل ب ش  ر طيػو  رةج اةرع و ف بش ثير تف بشجط ط بشتر  ت
سارلل  ج  ا.  تط ذشؾع ي   سف ي شا بشرةل  بشط ط  ربو  بتف بق تةتوة س رػر تػف ذ  
ًرػؿ شع يػ د بشت ر عػو  عيػه   ػربء بشرلػ    عػا بش ػر ةل ب   تة يػو تثػؿ وي ػر ؾ بش ػػا 

شػا سف ريةطػةل ت  تػط   ػ -ةتؿ ب  ػ ـ ب   تة يػو  ل تبة  ر طوة   ييديو ش   جدبـع  با
 تتع  و ش ر و تةع   ُرةع  ُ   ر   ُ   جدـ س ة وة شاةشلبة بشجةص.  –تف   ه تة

ػػػػة  ػػػػددوب تػػػػف بأل ػػػػتعو بشت رويػػػػو  بش تعيػػػػو. وػػػػ ف   ثيػػػػر بشريةطػػػػةل بشط ط  ربويػػػػو سيعو
ب ط رطػػل يػػ وار بش اػػ ؿ  شػػا بش ثيػػر تػػف بشريةطػػةل  ر ػػب شوع  ب ػػه بشرػػةلث ف بشط ط  ربويػػ ف 
بش لػػد  بشت أاػػؿ بشت  عػػؽ ر عػػجـ بشريةطػػةل.  يت ػػف سف ي ػػ ف  لديػػد بشريةطػػةل   اػػطي بة 
ستػػرب اػػ روة طظػػروب ألف ب ج ػػةء ب ج يػػةر  شعب يػػو بشػػذ   ػػ وارا ر ػػض بش ػػر ةل ب   تة يػػو 
يت ف سف ي د   شا غية  بشجاةتص بشديت  ربويو.   دوؽ قذب بش ػـ تػف بشريةطػةل بشتريلػو 

ػػػػة سف ي ػػػػ   اػػػػطد ؽ رةطػػػػد رب شع عػػػػةية بألج ًيػػػػو بشت اػػػػعو   بش ػػػػبعو  بشت باعػػػػو يت ػػػػف سيعو
 رةشجا ايو  بشت بو و  بش تثيؿ بشتطة  .

 رتػػة سف   ػػةتؿ بش  باػػؿ ب   تػػة     ػػرض  لػػدايوة  عطيوػػة ي  عػػؽ رػػةشل ـ بشبةتػػؿ 
 convergingشعريةطػػةلع وػػ ف ب  ػػربءبل بشط ط  ربويػػو    ػػرح ب ػػ جدبـ بش ر يػػز بشت  ػػةر  

concentration   بشت ةيطػو  بش لعيػؿ بشتر ػزييف centric sampling and analysis 
(. قػذا قػا بشلةوػو بشط ط  ربويػوع Gibbs, 2014شع  ةتػؿ تػط  تيػةل  ريػر  تػف بشريةطػةل  

 ػػػأدب ا تػػػة ي ػػػ طيط سف ي  عػػػه  ػػػةشـ بألطثر ر ش  يػػػة بشتػػػدار  تتػػػة   -ليػػػ  ُيظبػػػر ابشرةلػػػ 
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   ف بشريةطةل سف    ؿ.  شع  ةتؿ تط بش تيػةل بشبةتعػو تػف    طيط بشرربتا بشت ط ر  شع ط ي
بشريةطػػةلع ي ػػ  سف يعػػط بشط ط  ربويػػ ف ر عػػ ح لػػد د بشظػػةقر  ًيػػد بشدارب ػػو. قػػذا بشلػػد د 
يطرغػػػا سف  ػػػػررط  لعيػػػؿ بشريةطػػػػةل بش ػػػا  ػػػػـ  ت بػػػةع رطري ػػػػو ُت ااػػػعو  ب ػػػػ  ربتيوع رةشبػػػػدؼ 

ع ي ػ  سف ي ػ ف  تػط بشريةطػةل دًي وػة بشرلث .   تة ق  بشلةؿ وػا س  ت ػر ع رلثػ   ي ػ 
 ي رػػػط بشترػػػةد  بش   يبيػػػو بشتطب يػػػو بشت تػػػ ؿ ربػػػة.  يطرغػػػا سف   ػػػ ف بشط ػػػةتا ت ػػػ طد   شػػػا 
بشريةطػػةل  تطرث ػػػو تطبػػػة.    ي طػػػا ب ػػػ جدبـ ت ت  ػػو اػػػغير  تػػػف بشريةطػػػةل  تديػػػو بج يػػػةر 

ػػط بشتيػػدبط .  با  ذب جطاػػط بشرةلػػ   يطػػو بشريةطػػةل ش أ يػػد  ػػ  ر بشرةلػػ  رتػػة ي ػػر  وػػا بشتً 
( ر  عيػػؿ  تيػػو بشريةطػػةل  شػػا Kozinets  2111ش لعيػػؿ ت ت  ػػو بشريةطػػةل يػػد ي ةع ي اػػا 

ا لو تزد  و تف بشطا ص. ستة  ذب  ةف بشرةلػ  ي ػ جدـ رػربتا  1111تة   يزيد  ف 
اػػ لوع  ش ػػف ي ػػ   عػػا  5111ش لعيػػؿ بشريةطػػةل بش ي يػػوع يت ػػف زيػػةد  قػػذب بش تيػػو  شػػا 

ػط ب   تػة   رػيف س ػ ةر وتػةل بشتلعاؿ بشتع ا ًُدتوة رلػذر ل ػا   ي  ػد ر يػو غةرػو بشتً 
 (.Gibbs, 2014 لعيؿ بشريةطةل بش ي يو  

بش   يػػر ر طةيػػو لػػ ؿ سطػػ بع بشريةطػػةل  ت ػػدبرقة  Kozinets بشطاػػيلو بش ػػا ُي ػػداتبة 
يػد بش زتو شت ر ع ت يف. عط وا ب  رةرؾ تة  ذب  ةف بشت ػر ع  ػُيجدـ ر ػ ؿ سوعػؿ رتز 

ػػد ي ػػػ ف تػػػف  تػػف بش تػػػؽع   لعيػػػؿ بش  عي ػػةل  س  تل ػػػ   ذ  اػػػعو ش  ػػر  زتطيػػػو ت يطػػػو. ً 
ػػة بش   يػػر وػػا ت ػػ    بش لعيػػؿ  لػػد د بشت  تػػط. قػػؿ يرغػػ  بشرةلػػ  وػػا ت ةرطػػو  بشت يػػد سيعو
بشتطظتةل س  ت بًط بش ي ع س  سطه ًد لداد ت  ت ػه وػا ت ت  ػو ت يطػو تػف بشت ػ جدتيف؟ 

بشتطع رو شت روو بشتزيد  ف بشت  تط بشتػدر س؟  يطرغػا وػا بشردبيػو  تة  ـ بشريةطةل  ط  بة
 عػػط   ري ػػةل  بعػػلو شعت  تػػط  ب ػػ رب ي يةل  تػػط بشريةطػػةل بش زتػػو  ترب   بػػة رةط ظػػةـ 

 ,Kozinetsوػػػا  تيػػػط تربلػػػؿ بشت ػػػر ع شعػػػتةف ت تتػػػو بشريةطػػػةل   ػػػدـ عػػػجةت بة.  
أ ثر بشتطػػةطؽ بش ب ػػد  وػػا بشتل ػػ   (.  ػػذشؾ ي ػػ  بش اأ لػػد ر ػػ ؿ دبتػػـ تػػف بشرػػدء رػػ2010

  رر ب ط رطلع ل ا وا لةشو  عجـ  تيةل بشريةطةل بشتدر  و.

ر بشرةلػػ  سف ت ػػر ع بشرلػ  بشجػػةص رػػه ي ػػ عـز  يطػػو  ريػػر  س    تػط ذشػػؾع  ذب ًػػرا
 ريعوع  سف  تيةل  رير  تف ريةطةل   ةتؿ ب   ـ ب   تة يػو عػر ريوع وبطػةؾ بش ديػد 
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ـ  تػػػف بألد بل بشت يػػػد  شعت ػػػة د  وػػػا ت ةش ػػػو ر ػػػض بش عػػػةية بش طظيتيػػػو بشتر رطػػػو ر عػػػجل
ػط  ش  ر طػ   بشريةطةل. ب  تةدوب  عا بشت ر عع ًد ي  ف تف بشت يد ب    ةطو رررطػةتا س  تً 
شع لتيػػؿ بش ع ػػةت  شتل ػػ   بش يػػ . ستػػة رةشط ػػرو تجػػريفع و ػػد يطػػ ا  ػػف ذشػػؾ ريةطػػةل   طعػػ  

.  رغض بشطظر  ف طري و بألر  وع  عا بشرةلػ  سف يعػط ًدروب  ريروب تف بشت ةش و بشيد يو
وا ب  رةرا سف بشريةطػةل  عػا ب ط رطػل غةشرػة تػة  ل ػ    عػا  تيػةل  ريػر  تػف بشع عػةء 
س  بشر ةتؿ غير بشترغ   ويبة س  بشت بد غيػر بش ةرعػو ش  ػ جدبـع  غةشرػة تػة   ػ ر  تعيػةل 

 تتػػوع  سليةطوػػة تػػة  ت عػػئ  ػػةلةل بشرلػػ   عػػا بشت بًػػط ب ش  ر طيػػو  ػػف ت ػػ طدبل غيػػر ت
بشتطةً ػػػػو بشت  ت يػػػػو  رػػػػر ب ط رطػػػػل رط ة ػػػػةل اجػػػػةرج بشت عػػػػ عا ًػػػػد   ػػػػ ف س      ػػػػ ف 

(.  تػػط ذشػػؾع وررت يػػةل بش لعيػػؿ بش ي ػػا Kozinets, 2014عػػر ريو ش تعيػػو بش لعيػػؿ  
 ػػػػ وار بشت ػػػػة د  وػػػػا    يػػػػد  NVivoس   ATLAS.tiشعريةطػػػػةل رت ػػػػة د  بش تريػػػػ  ر تثػػػػؿ 

 ,.Jong S. T  ةل  رير  تػف بشريةطػةل بش ي يػو  بشرلػ   طبػة   اػطي بة   طظيتبػة ت ت  
2016). 

رة عػػػػةوو  شػػػػا قػػػػذا بش الػػػػديةل بش اطري يػػػػػوع وػػػػ ف بشجاػػػػةتص بشبي عيػػػػو شعريةطػػػػػةل 
بشط ط  ربويػػػو   ػػػرض  ػػػددوب تػػػف بش لػػػديةل بشطظريػػػو بشتثيػػػر  ش ق تػػػةـ. سرػػػرز قػػػذا بش لػػػديةل 

ػػة تػػػة رػػػيف بش ػػ بشـ بش بً يػػػو   عػػؾ بشت  ػػػ د   عػػػا   طط شػػ   ع  ي  عػػػؽ رػػةش تييز بش ػػػةذ  ط  و
ب ط رطل. ورةشطظر  شا سف بش ػ بشـ ب   تة يػو    ػةطط  رػر  ػر ةل ت  ػد  تػف ب  اػة ل 
بشترة ر    بوة ش  ه   رر   ةتط   ط ش  يوع و ف ب  جدبـ بشط ط  ربويةع  تة قػ  بشلػةؿ تػط 

ـ طظػر  غيػػر ت  تعػو.  ريطتػة  ػةف س عػةء بشت  تػػط ب ػ جدبـ س  س ػع   س  سدب  ت ػرد ع ُي ػدا 
تػػػػف ًرػػػػؿ ي طةً ػػػػ ف و ػػػػط   بوػػػػة ش  ػػػػه   رػػػػر بشبػػػػة ؼع وػػػػ طبـ بتف ي ػػػػ  تع ف   ػػػػةت  بـ 
رةشتلةدثةل  رر ب ط رطل  عا بشتط ديةل ب ش  ر طيو  تف ج ؿ ر ػةتؿ بشرريػد ب ش  ر طػ  

 Wellman et al., 2001 وػا بش بًػط بش  عػا ًػد (.  ػذشؾ وطػرؽ بشرلػ   ػف بشت ع تػةل
 (.  Kayahara & Wellman, 2007 غيارل   ط ارل ر  ؿ  ذر  ر ر  ب ط رطل  

 تػػػط ذشػػػؾع وػػػ ذب  ةطػػػل بشط ط  ربويػػػة  ُ ػػػداـ و ػػػط طظػػػر   زتيػػػو شع ديػػػد تػػػف بشظػػػ بقر 
 ر ػػ ؿ ت زبيػػد –بش بً يػػو/ ب ش  ر طيػػو. وػػةش  س اػػلي   ػػذشؾ. ذشػػؾ سطػػه وػػا بشريتػػو بشلةشيػػو 
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   ػػةطط سط ػػطو ب  تة يػػو  ديػػد   رػػر  - رطػػل  بشب ب ػػؼ بشتلت شػػو بشت طػػةتاوػػا  ػػةشـ ب ط
 :Garcia et al., 2009: Kozinets, 2010بش ػةشـ بشػ بً    بش ػةشـ ب و ربعػ   

Miller & slater, 2000 تث و ًد ي  عـز ب طعتةـ  شا  عيو  ديد  ت ػةر و ت ع تػةل .)
طةل  ربء  بشتد ا بشط ريو  بش ةت يػوع   تػط ت ع تػةل تػف بشت بًػط  رر بشرريد ب ش  ر ط ع ً 

ب ش  ر طيػػػػوع بشت ػػػػةر و وػػػػا ت  ت ػػػػةل  عػػػػا ب ط رطػػػػلع  ب طعػػػػتةـ  شػػػػا تلةدثػػػػةل  عػػػػا 
.  ألف ب ط رطػػل ُي ػ اؿ  ػػزءوب تػػف (DeAndrea et al., 2012)بش ػر ةل ب   تة يػػو 

  سف  أجػػػذ ر ػػػيف لية طػػػة بشي تيػػػوع وةشدرب ػػػةل ب ثط  ربويػػػو ألر ػػػةد بشت  تػػػط بشت ةاػػػر ي ػػػ
ب   رػػةر سقتيػػو درب ػػو بش ػػع  يةل ذبل بشاػػعو  عػػا ب ط رطػػل  بش ػػ بشـ ب   تة يػػو ش  ػػةتؿ 

(. ريطتػة Garcia et al., 2009: Miller & slater, 2000بش  باػؿ ب   تػة    
ي ػػ  ًاػػر بشدرب ػػةل بشط ط  ربويػػو بشجةشاػػوع بش ػػا  جعػػ  تػػف درب ػػو بش بًػػط بشل ي ػػ ع  عػػا 

 لد  لاربو وا  ةشـ ب ط رطلع تثػؿ   ػديـ بشػذابل  عػا بشت بًػط ب ش  ر طيػو  بشظ بقر بش ا
 Kozinets( س  ب  اةؿ بش      عا ب ط رطػل  Schau & Gilly, 2003بش جايو  

et al., 2010.) 

 سجيػػروب  عػػر بشػػرغـ تػػف سف بأل ػػةشي  بش ي يػػو تثػػؿ بشط ط  ربويػػة   ػػد  ػػزءوب   ي  ػػزس 
يط ػػذ  بشرػػةلث ف س  يػػ ـ  ػػ  يببـ ش تػػط بألدشػػو بشت يػػد  تػػف س ػػؿ تػػف بش ػػيةؽع وغةشرػػة تػػة 

 (.  Kozinets, 2002  تيـ بشط ةتا س    عبة س ثر ًةرعيو شع طريؽ  عا  يةًةل ت ط  و  

 ثامًنا: قضايا منهجية 

ويتة يجص بشطةليو بشتطب يوع    د  ديػد ب  ػ ةشيةل بشرلثيػو بش ػا  ػةد  تػة  ُثػةر 
 ذا ب   ةشيةل قا:رجا ص بشط ط  ربويةع  ق

 الموافقة المستنيرة عمى اإلنترنت -1

لظػػػا ت عػػػ ع  ػػػدـ ًػػػدر  بشت ػػػةر يف  عػػػا   ػػػديـ بشت بو ػػػو بشت ػػػ  عو   ػػػزء تػػػف 
 ,Zimmer, 2010; Lamb)بشرلػػ    رػػر ب ط رطػػل رة ق تػػةـ  عػػا ططػػةؽ  ب ػػط 

.   ثيػػػر  ت ةطيػػػو بش اػػػ ؿ  شػػػا بشريةطػػػػةل بشُتلداثػػػو  بش  ريػػػو بشت  ع ػػػو ر ػػػؿ ظػػػػةقر  (2011
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ب  تة يػػو  عػػا  ػػر و ب ط رطػػل بشتجػػة ؼ تػػف سف ايتيػػؿ بشرػػةلث ف  شػػا ب ػػ جدبتبة  تع ػػ  
د ف  يػػ ء ب   رػػةر بش ب ػػ   ل ػػربـ بأل ػػجةص  (Hine 2008, p. 316)رلثػػ ا 
 بشت طييف.

 Kozinetsبءبل بشرلػػػػ  بألج ًػػػػ  بش ػػػػا ًػػػػداتبة  ػػػػ وار بش  اػػػػيةل بألررػػػػط   ػػػػر 
ػػة ش ي يػػو ب  اػػةؿ ر ػػ ؿ سج ًػػ  تػػط س عػػةء بشت  تػػط تػػف س ػػؿ بشلاػػ ؿ 2112  ( وبت 

 عػػا  ذطبػػـ س  بشت بو ػػو بشت ػػ طير ع  ب ً رػػةس ترة ػػر  شتط ػػ ربل تلػػداد  وػػا بشرلػػ .   ثػػ ر 
ة سرلػة  ب  تة يػو شعر ػر بشط ة ةل ل ؿ و ر  بشر ةتؿ بشت ر ػ و بش ػا ُيطظػر  شيبػة  عػا سطبػ

(Kozinets, 2015) ػة بشلاػ ؿ  عػا ت بو ػو .   ػ     عػا قػذبع شػيس تػف بشتت ػف دبتتو
تػػػف بش ديػػػد تػػػف بشت ػػػ جدتيف تػػػف ت  تػػػط  عػػػا ب ط رطػػػل. ًػػػد يغياػػػر بشػػػر ض س  يلػػػذو ف 

 Bassettل ةربـع س  ًد   ي  د ب شعت ةر و وا بشت  تػط ب ش  ر طػ .  تػط ذشػؾع ي ػير 
& O‖Riordan  2112. شا سف قذب   يطرغا سف يتطط بشرل   ف قذا بشتةد  ) 

وا بشت ةرؿ قطةؾ ريف بشرةلثيف تف يػد ت ف ر ػ   ب  ػةا بشط ط  ربويػة بش ػرياوع وتػث و 
ر    تف  ( ب  جدبتبـ شعط ط  ربوية بش ػرياو رليػ    Langer & Beckman  2115ُيررا

  ف سطػه تػف جػ ؿ بش  ػؼ  ػف سط  ػبـ  رػةلثيف ي ـ    ـ بشت ةر يف ر   د بشرةل   ويػدا 
وا درب و ل ؿ ت ع ع رل  ال ةساع يت ف سف ي  ف بشت ر ع بشرلث  ُتبػدادوب.  ب ػ جدـ 
ة ط ط  ربوي ة ب  جدتل ويػه ريةطػةل بشت ػةر يف د ف تطةً ػو ر ػأف  ة طب و رةلث ف اجر ف سيعو

( Kozinets  2115.  قتػة رػذشؾ  اةرعػة (Smith & Stewart, 2012)بألج ًيػةل 
بشرػػػةلثيف بشط طػػػ  ربوييف ت ػػػةر  ف ث ػػػةوي فع  ي  ػػػة ع ف تػػػط بشت  تػػػط بشػػػذ  ذقػػػ   شػػػا سف 

 Hine  2008  )Kozinetsبشتلع ع  ي ر ف رل ثوة    عاػؽ رةش طاػر بشر ػر .  ي  ػةرؾ 
(   بػػػةل طظػػػر ت  ػػػةربو لػػػ ؿ بشت بو ػػػو  عػػػا ب ط رطػػػل.  ي  ػػػد ف سطػػػه يطرغػػػا سف 2115 

ليثتػػة ست ػػفع شعلاػػ ؿ  عػػا ت بو ػػو تػػف س ػػؿ بش  اػػؿ  شػػا ر   تثيػػر  ي ػػ ا بشرػػةلث فع 
 ش ق تةـ   ة د  عا    ير بشريةطةل.
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(  ػػد ا سف قطػػةؾ ظر ووػػة ًػػد   ػػ ف ويبػػة Hine  2118 تػػف بشتثيػػر ش ق تػػةـ سف 
بشت بو ػو بشت ػ طير  غيػر ت تتػو.  عػا  ػريؿ بشتثػةؿع  طػدتة   ػ ف بشت ع تػةل ت ةلػو  عطوػة 

ط  عػا  ػر و ب ط رطػل س  تط ػد  شعط ػةشع ليػ  ابشت عػ ع غيػر  ط عػ  س  غيػر   عا تً 
ػػطا  تثيػػر شع عػػؽا وػػ  ي  ػػرؼ بش ػػجص  عػػا ط  ػػه وػػا بشرلػػ ع  ليػػ    ي  ػػد اعػػرر ت ً 
ر بشتعػػػػ  ًػػػػدتوة   تػػػػط بشريةطػػػػةل د ف  شعت ػػػػةر يف بشتل تعػػػػيفع و طػػػػه ًػػػػد ي ػػػػ ف تػػػػف بشُترػػػػرا

 بشلا ؿ  عا ت بو و ت  طير .

 فى الوسيط االتصالىالخاص مقاب  العام  -2

 ,Serajي د  لديد تة ق   ةـ  تة ق  جةص ًعيو  رر  وا رل   ب ط رطل  
M., 2012  ذ شي ػل  بعػلو بشجطػ ط بش ةاػعو رػيف بشجػةص  بش ػةـ  عػا ب ط رطػل س   )

 ,.Henderson et al)ت بًط بش ر ةل ب   تة يوع  تة سف تع يو بشريةطةل تثيػر  شع ػدؿ 
ر يف بشػػػذيف ي ػػػ جدت ف سطظتػػػو ب  اػػػة ل بشت ةلػػػو شع تبػػػ ر .  ف ر ػػػض بشت ػػػة(2013

ػػػة   ػػػط شعجا اػػػيو وػػػا غيػػػر تلعػػػه  تةتو (. Walther, 2002 عػػػا ب ط رطػػػل شػػػديبـ  ً 
( وػػا رلثبتػػة ب ط رطػػل  عػػا سطػػه   ػػيعو Bassett & O‖Riordan  2112 ُي ػػراؼ 

 ػػف ب  رػػةر طاػػيوع ليػػ  ياػػطط بشت ػػةر  ف سثػػةروب ث ةويػػو تعت  ػػو.  تػػف قػػذب بشتططعػػؽع يت
ب ط رطػل ا ػ   تػف س ػ ةؿ ب ط ػةج بشث ػةو ع وػا  طػةر تتةثػؿ ش  ػ ـ بشتطرػ عع  ب ذب ػو 

 Bassett & O‖Riordan) بشترتيػػو  بشت ػػت  وع س    ػػيعو شعط ػػر س  ا ثي ػػو  ةتػػوا
2002, p. 235)  . 

(ع وةش  عي ػػػةل  عػػػا بشتط ػػػديةل س  بشت بًػػػط بشت ةلػػػو Rosenoer  1997 و ػػػة شػػػػ 
ي ل جةاو     لتيبة ً بطيف بشجا ايو.   عا بشرغـ تف سف بشطػةس يػدر  ف شع تب ر ش

سف تط  رب بـ  ةتػو وػا  ت ةطيػو بش اػ ؿ  شيبػة تػف جػ ؿ رلػ  ر ػيط  عػا ب ط رطػلع ًػد 
  ي  ًاػط بشت ػػ جدت ف سف ي تػػط بشرػػةلث ف ط ة ػػة بـ تػػط بتجػػريفع  تػػة سطػػه   يػػ د   ع ةتيوػػة 

طلػػ ف بشت بو ػػو بش ع ةتيػػو شعرػػةلثيف رة ػػ جدبـ قػػذا بشريةطػػةل.  شػػا ب ػػ ط ةج سف بشت ػػ جدتيف يت
( وػػ ف قػػذب   ي طػػا سطػػه يت ػػف ب ػػ جدبتبة Paccagnella  1997 تػػط ذشػػؾع   تػػة ي ػػير 
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تػػػف د ف ًيػػػ دع  ش ػػػف رر ػػػةطو سطػػػه   يطرغػػػا سف ي ػػػ ف تػػػف بشعػػػر ر  ب جػػػةذ بشتزيػػػد تػػػف 
 يو.ب ل يةطةل تف  عؾ بشُت رطة   ةد  وا درب و بشلية  بشي ت

ػػػف يتعػػؾ بشريةطػػةل بشتط ػػػ ر  وػػا بشتط ػػديةل بش ةتػػػو ستػػر تبػػـ  طػػػد  بشط ػػةش لػػ ؿ تا
ب  ةر   شا بً رةس ت ع  ةل  رر ب ط رطل وا  تؿ رلثا.  ذب  ػـ ط ػر بشت ع تػةل وػا 
تط ػػد   ػػةـ س   عػػا ل ػػة  ت  ػػ ح  عػػا بش ػػر ةل ب   تة يػػوع وػػ ف  ػػ بؿ بشتع يػػو ير ػػا 

ػة. بش ػػجص بشػػذ  ط ػػر تػػةد  ت   رػػو  ػػط   باػػؿ ًةتتو س  تاػػ ر  س  ترتيػػو س  غيػػرا  عػػا تً 
 ب  تة   شيس ق  بش جص بش ليد بشذ  يل ز تع ي ه. 

 الصدق والثبات -3

ػػػة  بشدرب ػػػةل بشط ط  ربويػػػو  يػػػو بشط ػػػةتا وػػػا بشرلػػػ  بش ي ػػػ   ت تو   ػػػد ًعػػػيو ت ثً 
ة تف بش عةية بش دشيوع و د ُسثيرل ر أطبة بش ثيػر تػف بشطا ة ػةلع  ُطرلػل ويبػة سربء  جا او
تج ع ػػوع   ػػ رؾ  تي بػػة وػػا   طبػػة   ػػ ا  شػػا  ل يػػؽ بشت عػػ  يو بش عتيػػو شع تػػؿ بش ي ػػا 

 بشتيدبطا.

(   ػػديـ  ػػرض شػػر ض س   ػػؿ ط ػػةتا Langer & Beckman  2115وي  ػػرح 
  رير بشرل  بشطبةت   شػا بأل ػجةص بشػذيف  تػل درب ػ بـ تػف س ػؿ بش تػةس   عي ػة بـ ويتػة 

سيعػػة سف  Kozinetsا.  تػػة س ػػةر Members Checksُي ػػرؼ رػػػ اترب  ػػو بأل عػػةء 
ترب  ػػػو بأل عػػػةء ت يػػػد  ر ػػػ ؿ جػػػةص وػػػا بشرلػػػ   بشط ط  ربويػػػو ألطبػػػة   ػػػت  شعرػػػةلثيف 
رة   ػػة  ت روػػو  ديػػد  يت ػػف سف   تػػؽ بش  ةقتػػةل رػػأ ثر تتػػة    ػػؿ بشريةطػػةل ب ش  ر طيػػو 

ـ  ػةد  ر ػد بط بػةء بشُت   ة  رةشت لظو  لدقة.  طظرب ألف  تعيةل بش ال لؽ تف بأل عةء   
ػة بشرػةلثيف   تعيو  تػط بشريةطػةل   لعيعبػةع وػ ف  تعيػةل بش ل ػؽ تػف بأل عػةء   ػة د سيعو
 عػػا ت ةش ػػو ر ػػض بش عػػةية بألج ًيػػو بش ػػا   ب ببػػة طػػرؽ بشط ط  ربويػػةع تػػط بشل ػػةظ  عػػا 

 (.  Lee-Kim. J. 2010ًيتو بشت لظو غير بش دجعيو  

قػا  ط يػط طػرؽ  موثوقيية الدِّراسيةعػتةف قطةؾ  تعيػو سجػر   ػةت و ب  ػ جدبـ ش
.    تثؿ وػا ب ػ جدبـ ريةطػةل  ػـ  ت بػة تػف جػ ؿ Data Triangulation تط بشريةطةل 
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طرؽ سجر  غير بشط ط  ربويػة تثػؿ بشت ػةر ل   تة ػةل بشط ػةش بشتر ػز   بشرلػ   بشت ػليو 
ػػػد   Divakaran, P.K.P., 2017س  ب ثط  ربويػػػة بش جاػػػيو بش  عيديػػػو   اػػػؼ (. ً 

Brodie et al.  2113 تعيػةل  ط يػط تاػػةدر بشريةطػةل رأطبػة   شيػػؼ رػيف بشت ػػةر ل  )
ػػػة ياػػػؼ  Skype ػػػره بشُت طاطػػػو  ػػػف طريػػػؽ بشبػػػة ؼ   ػػػ ي   طيف رتي ػػػييف. سيعو تػػػط تػػػد ا

Borghini et al.  2113 بشتاػػػةدر بشت  ػػػداد  شعريةطػػػةل  قػػػا بشتػػػذ اربل بشتيدبطيػػػو )
 قةلع  بش ػػػا ُ اػػػطاؼ  شػػػا ت ػػػةيير ُت  ػػػداد ع  ي ػػػتؿ  طاػػػ ص بشت ػػػة ل  بشاػػػ ر  بش يػػػدي

ػػف  ةطػػ  بأل عػػةء  بش لعيػػؿ بألو ػػ   بشراس ػػ   بش العيػػؿ  بش ا  ػػير بش لػػؽ شعريةطػػةل بش لػػص ت 
  ت باعو ت ةرطو شعط ةتا.

يو بشرل  بشط ط  ربو    ل ؽ و ػط تػف جػ ؿ ب ش ػزبـ  رةلث ف سجر ف رس ب سف ت ثً 
ػػػط ت تػػػـ Kozinets  2112ًػػػدتبة رةشترػػػةد  بش   يبيػػػو بش ػػػا  (  بشت تثعػػػو وػػػا بج يػػػةر تً 

 بش ر يػػز  عػػا بشت بًػػط بأل ثػػر زيػػةر   بج يػػػةر تاػػةدر  لظػػا ر ػػدد  ريػػر تػػف بشتط ػػػ ربل 
بشت تيػػػز   بش ر يػػػز  عػػػا ريةطػػػةل ثريػػػو رةش  ةاػػػيؿ  بش ر يػػػز  عػػػا ت تتػػػو س عػػػةء بشت  تػػػط 

 Larsen, H.G., 2014; Rinallo, D. et al. 2008 .) 

 دد المجتمعات اإللكترونية فى الدِّراسة الواحدة: ع -4

ػل ذب ػهع  عػا  ًةـ  دد تف بشرةلثيف ر لعيػؿ شت  ت ػةل  ش  ر طيػو ُت  ػداد  وػا بشً 
بشط طػػػ  ربوييف  لعػػػي  و ػػػد س ػػػر  ر ػػػض  لػػػيف لاػػػر اجػػػر ف درب ػػػ بـ وػػػا ت  تػػػط  بلػػػد.
 (.  Kozinets  2111ت  بزي ة ش دا  ت  ت ةل  ش  ر طيو  تة د ة شذشؾ 

( ر لعيػؿ جت ػو   ػر ت  ت وػة Pollok et al.  2114 عػا  ػريؿ بشتثػةؿ ًػةـ 
 اػػت عل درب ػػو   ط ش  ي ػػة. ريطتػػة   ش  ر طي ػػة ذ  اػػعو رة ر  ػػةربل بشاػػدي و شعريتػػو  بشت طػػ ار 

Wei, Straub, & Poddar  2111ش ػػربء بشت بًػػط  ( بلػػد   ػػر ت  ت وػػة  ش  ر طي ػػة
( و ػد  طة شػل Janta, Ladkin, Brown, & Lugosi  2111 ػو ب ش  ر طيػو. ستػة درب

ت بًط بش ر ةل ب   تة يو رػةش زبتف تػط بشتط ػديةل ب ش  ر طيػو بش ػا ي ػ جدتبة بشتبػة ر ف 
(  ػف Chua & Banerjee  2113 ػذشؾ وةشدارب ػو بشط ط  ربويػو بش ػا س ربقػة بشر شطدي ف. 
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 ات عل تػةت    د يطػو  عػا  ػ ي ر  تػةت    ”my Starbuck‖s ideas“بش   ي يو شػ بشلتعو 
ط و ر   ير  تةت   ط ةش  ش  ر ط .  تط  ر  عا وي ر ؾ  تةت   طايلو  عا تً 

  عػػػا بشط ػػػيض و ػػػد  رطاػػػ  رػػػةلث ف اجػػػر ف تػػػدج و س ثػػػر  لديػػػد بع و ػػػا درب ػػػ بـ 
 Ewing, Wagstaff, & Powellبشط ط  ربويػو شعت  ت ػةل ب ش  ر طيػو بأل ػ ربشيو داراس 

(  طػةوس بش  تػػةل بش  ةريػػو  ر ػػ ؿ جػػةص تػةش    ػػيةربل  طػػربؿ ت  ػػ رز ق شػػدف 2113 
(   طيػةل ط ط  ربويػو شدرب ػو بش  ة ػؿ رػيف Ekpo et al.  2114 و رد.  ذشؾ و ػد ب ػ جدـ 

 Cherif & Miledت  ت ػػةل ت ػػ جدتا طػػ  يف تػػف سطػػ بع سش ػػة  بش يػػدي . ستػػة درب ػػو 
بش رط ػػػيو و ػػػد ر اػػػزل ر ػػػ ؿ جػػػةص  Axeيػػػو ش ػػػر و ( بشط ط  ربويػػػو شع  تػػػو بش  ةر 2113 

 (.   the Axe Effect عا ا لة بة  عا وي ر ؾ  

ػػد ر اػػػزل درب ػػػةل ط ط  ربويػػػو سجػػػر   عػػا ت  تػػػط  ش  ر طػػػ   بلػػػد  رػػػر  طػػػة ؿ   ً
ت ت  ػػو  ب ػػ و تػػف بشت عػػ  ةل  ب ق تةتػػةل  بشاػػطة ةل  بشػػد ؿ.  عػػا  ػػريؿ بشتثػػةؿع  

 عػػا بشط ة ػػةل ر ػػأف بشطػػر   بأل ػػؿ وػػا ت  تػػط  (De Valck et al.  2119ر اػػز 
( تً  وػػػة Xun & Reynolds  2111 ش  ر طػػػ  ي طػػػة ؿ ت ػػػةتؿ بشطبػػػ . ريطتػػػة درس 

تيػو. ستػة  ػة وػا ب ػ  ربض بش ػةتيربل بشًر  & ,Kelleher, Whalley ش  ر طي ػة ُت جاااو
Helkkula  2111اػػةدر ( و ػػد در ػػة ب ػػ  دبدبل ت  تػػط  ش  ر طػػ  شت ػػةر و بل  ػػةد رةشت

ػػط  ش  ر طػػ  جػػػةص Kurikko & Tuominen  2112بشت رويػػو.  ػػذشؾ وػػدرس  ( تً 
( و ػد در ػة Kulavuz-Onal & Vasquez  2113رةش طعطدييف ق ب  ريةعو بشعي  . ستػة 

ب  ش  ر طي ػة شتدرا ػا بشعغػو ب ط عيزيػو.  سجيػروب و ػد درس  ( Janta et al.  2114ت  تػطاًّو
ط ُتجااص شد ـ طعرو بشدرب   ةل بش عية.تً 

 تف ثػـ وػةألتر يل تػه سقػدبؼ بشدبر ػو  ل ػـ بشريةطػةل بشتدر  ػو  جطػو بشرةلػ  
وػػػػػا  تػػػػػط بشريةطػػػػػةل   لعيعبػػػػػة   رتيزقػػػػػة  ػػػػػ بء  ػػػػػةف يػػػػػد ي ة س  رت ػػػػػة د  رػػػػػربتا بش لعيػػػػػؿ 

 رةش تري  ر.
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 عمق الدِّراسة واتِّساعها:  -5

ػػػة ويتػػػة ي  عاػػػؽ رةشُتػػػدا  بشزتطيػػػو  طري ػػػو  يج عػػػؼ ططػػػةؽ بشدرب ػػػةل بشط ط  ربويػػػو سيعو
( درب ػو ط ط  ربويػو تػدا بة De Valck et al.  2119بشتثػةؿ س ػر  بشدارب ػو.  عػا  ػريؿ 

ة  ب ػػط بشططػػةؽ أل ثػػر تػػف سشػػؼ  ثػػ    ػػط بل  عػػا ت  تػػط  ش  ر طػػ   بلػػد  ػػتعل ت ػػلو
ػػؽ ش ي يػػو ات ػػةر و بشت ػػ بع يف   ػػأثلرقـ ر ػػر ة ل ُت ػػةرؾع  قػػدول  شػػا بش اػػ ؿ ش بػػـ ت  تا

.  ت ػػل قػػذا بشدارب ػػو ُت  ػػداد  بش  ػػ ا (P. 186بشت ع تػػةل ب   تة يػػو  رػػر ب ط رطػػلا  
عيػػػو  ريةطػػػةل تػػػف  ػػػدد تػػػف بشتاػػػةدرع ريطبػػػة رطػػػةء بشت روػػػو ب ػػػ طةدوب  شػػػا بشت ةر ػػػو غيػػػر بش ادجل
ػة  ػربء  بشت ػة لع  زيػةر  اػ لةل بأل عػةءع  سيعو شتط ديةل بشطا ةشع  راد بشت ةر ةلع ً 

ػد طػ ا  ػف قػذب  بشت ةر و وا بشت  تط بش  عا  ت ةرعو  ؿ ت ف س عةء بشت  تط  تػدرب ا. ً 
 درب و ثريو   ا يو شتة  ا ه بشت ش  ف رةش  ؿ:

األف ط ة ػػةل بشُتط ػػديةل  ػػأ   ر ػػ ؿ س ة ػػ  تػػف س عػػةء  ت لػػةدثيف ساػػ ءع وبػػا   ػػت  
 بش  ػرلؼ  عػا  شطة ر ش ةء طظر  جةط و  عا بش جايةل  بشتل  يةل بشتر زيو وا بشت  تطع

ػػػػص اػػػػطة و بش ػػػػربر شػػػػد  بشت ػػػػ بعؾ  بأل ػػػػربؼ  بش ػػػػيـ  بشُتػػػػدر ةل  ب   ةقػػػػةل بش ػػػػا ُ عجا
 ,.De Valck et alرجاػ ص بشت عػ  ةل ذبل ب ق تػةـ بشت ػ رؾ وػا بشت  تػط.ا  

2009, p. 197) 

 ,Brodie  عا بش اة عو ط  بة و د ُ ت ل ريةطػةل ثريػو وػا بشدارب ػو بش ػا س ربقػة 
Ilic, Juric, & Hollebeek  2013 ع و عػا تػدبر ثتةطيػو   ػر  ػبر ب  ػـ  تػط ريةطػةل)

تط  روب.  ر از بشرةلث ف  عا بشت ةر يف بش ػ و بأل ثػر  ػد يطوة  عػا بشتد طػو  427س شيو تف 
ط ب ش  ر طػػ  شع ػػر و.  ػػـ بج يػػةر قػػذا بشتد طػػو رل ػػـ   طبػػة ُ ظبػػر   بطػػ   بشجةاػػو رػػةشتً 

شعت  تػػطع  قػػ : بشػػ    بشت ػػ رؾع  بشط ػػ س/ بش  ةشيػػد بشت ػػ ر وع  تػػف س  ػػه بش تػػةيز بشث ثػػو
 (.Muniz & O‖Guinn, 2001 بش   ر رةشت   شيو بألج ًيو  

رػػذب ي اعػػ  سف بشدرب ػػةل بشط ط  ربويػػو ط يعػػو بألتػػدع بش ػػا   تػػط ريةطػػةل تػػف  ػػدد 
ػ  بش ػيةؽ    ػزز بشت ع تػةل    ػ  ر  ػف تف بشتاةدر بشتج ع وع يت ف سف يت ف سف ا  عا
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ر   ل ؿ بش  بط  بش ا تف  أطبة سف  ظؿ غيػر ترتيػوع  ش طبػة ررتػة   ػ ف ط ي ػو شعرلػ ا 
 Orgad, 2009, p. 41). 

 النتنوجرافيا النفطة وغير النفطة:  -6

  ػػػػرب ح بشدرب ػػػػةل بشط ط  ربويػػػػو رل ػػػػ  تػػػػد  ت ػػػػةر و بشرػػػػةلثيف رػػػػيف ط ط  ربويػػػػة 
 ط ط  ربويػة   ػةر يو  ط ػطو(  nonparticipatory (passive)   ػةر يو  غيػر ط ػطو( 

participatory (active) س  سف بشط ط  ربويػػػة يت ػػػف سف   ػػػتؿ  تػػػة ب طػػػدتةج بشطا ػػػط .
شعرةلػػػ  تػػػط س عػػػةء بشت  تػػػط س  بشراػػػد بش ػػػعر  شعت  تػػػط  دتػػػا بشت ع تػػػةل  بشت ػػػةرؼ 

 & ,Alavi, Ahuja) بألو ػػةر بش ػػا  ػػـ  ت بػػة وػػا  تعيػػو  طػػ ير بشُتطػػ ا بش ديػػد  
Medury, 2010.  ػػة  ة ثط  ربويػػة– ربػػذب بشت طػػا وةشط ط  ربويػػة  ت ػػد  عػػا ت اػػؿ  - تةتو

 ي رب ح بشت لظو و ط  بشت لظو رةشت ةر و. 

ػػػؼ بش ػػػعر . و ػػػا درب ػػػ بـ شتط ػػػد    ػػػ جدته  ػػػد ب  تػػػدل درب ػػػةل  ديػػػد  بشتً   ً
(   طيػػ بـ Alang & Fotomar  2015, p. 24 ػػةت ل تػػف ط ػػس بش ػػرؽع  اػػؼ 

ػػة سف بش ديػد تػػف Kozinets  2111طبػة ات لظػػو جةشاػوا.  تػػة سًػرا بشط ط  ربويػو رأ ( سيعو
بشرػػػةلثيف بشػػػػذيف ي ػػػ جدت ف بش تعيػػػػو بشط ط  ربويػػػو ي  تػػػػد ف تً  وػػػة راػػػػدياةع  بشػػػذ   اػػػػ ه 

Loanzon, Provenzola, Sirriwannangkul, & Al Mallak  2113 رأطػه اطػ ع )
 (.p. 1576جةص تف ب ج رةءا  

 Alavi et al.  2111  )Di Guardo & Castriotta تثػؿرػةلث ف سجػر ف 
 2113  )Fisher & Smith  2111  ) Gilchrist & Ravenscroft 2111 )
 Mateos & Durand  2112  ) Wei et al 2111 ) تػػف تططعػػؽ  ػػػ طبـ

ط طػػػ  ربوييف س ػػػةر ب  شػػػا ب   ػػػةدقـ سف بش تػػػ ف وػػػا بشت  ت ػػػةل ب ش  ر طيػػػو س  بش تػػػؿ تػػػط 
ػػؼ رةش  دجعيػػو  بشجعػػ  بشريةطػػةل  ب ش  ر طيػػو بشتل  ظػػو ُيطػػ  ا  لعػػي و شعريةطػػةل بش بً يػػو ي اا 

( ط ط  ربويػػة Di Guardo & Castriotta  2013 تػػف  ليػػز بشرةلػػ . و ػػد  اػػؼ
ػػػة جةاػػػو تػػػف بش ػػػةتطيف  بشت لظػػػو  لػػػدقة رأطبػػػة   طعاػػػ  تػػػف بشرػػػةلثيف سف ياػػػرل ب سط ب و
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Larkers ر ػػ ؿ ُت ػػةره بت طػػط  ػػؿ تػػف  .Gilchrist & Ravenscroft  2111 ػػف  )
 .Alavi et alبشت ػةر و وػا سيػو ط ة ػةل  ش  ر طيػو ي  تػةف رت لظ بػة    ػ يعبة.  ي   ػد 

( سف بش تػػ ف وػػا بشت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػو  بشراػػد غيػػر بشط ػػط شبػػة يعػػتف   ػػربء 2010 
  يت ػف سف يط ػأ  ػف بش لعيؿ وا بش ايةؽ بشطري   شعت  تطع  رةش ةشا يجعػ  تػف بش اليلػز بشػذ

ت ػةر و بشرةلػػ  س    ػػدبد بشرلػػ  بش  ريرػػ .  ػػ     عػا تػػة  ػػرؽع و ج ػػةء بشرةلػػ    ػػ دا 
تيػػػز  ت ةرطػػػو رةأل ػػػ ةؿ « بشط ط  ربويػػػة»ُيطظػػػر  شيػػػه وػػػا  ثيػػػر تػػػف بألليػػػةف رة  رػػػةرا ي طػػػا 

 وػػػابطدتةج بشرػػةلثيف وػػا ت  تػػط بشدارب ػػو رراتػػة يلػػد تػػف  تػػؽبألجػػر  شعرلػػ  ب ثطػػ  ربو . 
 .Fisher & Smith, 2011, p)بشت ع تػةل س  ياػرؼ بشترلػ ثيف  ػف بشت ػةر وا 

334). 

ػػػةت و ر ثةوػػػو شعط ط  ربويػػػة   عػػػا بشػػػرغـ تػػػف  ػػػ ري بة  ت تت بػػػةع وػػػ ف بشُتتةر ػػػو بش ا
ػػػعر  شعت  ت ػػػةل ب ش  ر طيػػػو يرػػػد  سطابػػػة ُ بػػػداد بش رعػػػيو بش ػػػا  بشُت ياػػػد  بشتع زتػػػو رةشراػػػد بش ا

 & Langerبشتطب يػػو بشط ط  ربويػػو راػػربت بة بش ي يػػو. تػػث و  يػػذ ر   لػػ  ظ تػػف ج شبػػة
Beckman  2005, p. 193 سطػػه ارػػد ف  ثةًػػو اػػع بة رة ثط  ربويػػةع ويرػػد  سطاػػه تػػف )

بشت ػػر ع  اػػػطيؼ س   عػػط  لعيػػػؿ ب  اػػة ل ب ش  ر طيػػػو رػػيف  لعيػػػؿ بشجطػػة    لعيػػػؿ 
( ليػػػ  ذ ػػػر سف Lima et al.  2014بشتل ػػػ    ب ثط  ربويػػػةا.  قػػػ  تػػػة  بوػػػؽ  عيػػػه 

ػػػػة تػػػػف بش تػػػػؿ  ػػػػطو  رةشت لظػػػػو و ػػػػط( س ثػػػػر  ػػػػطليو  سًػػػػؿ بطغتة و بشط ط  ربويػػػػة غيػػػػر بشطا  
 بشط ط  ربو  بألتثؿ.

( Kozinets  2115 وا سلد  ت ش ة ه بش ا رب ط ويبة  ط ر بشط ط  ربويػة  عاػؽ 
ػػة سف سطػػ بع بشدرب ػػةل بشط ط  ربويػػو بش ةتتػػو  عػػا بشت لظػػو بشجة شاػػو     ػػط وػػا ططػػةؽ سيعو

بش  ػػػةر يو رػػػؿ وػػػا ت ػػػةلو بو ربعػػػيو تػػػف بش  ة ػػػؿ   رػػػةدؿ بشت ع تػػػةل لػػػ ؿ ت عػػػ  ةل 
ُتلػػداد  ُ طػػرح وػػا س  تػػف جػػ ؿ ت بًػػط  ش  ر طيػػو ر يطبػػة.  سعػػةؼ ا يػػؼ يت ػػف سف  ر ػػا 
بشط ط  ربويػة  جاػيو  طػدتة ي ػػ ف  ػؿ تػة قػػ  تطعػ   و ػط  لتيػػؿ     يػد   لعيػؿ  با ػػدبد 

 .Phillips  2011, p(.  سياد قذب بشطارح P. 95ريةطةل بشت ةلو شع تب را    رير ربذا بش
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( بشػذ    ػد سطػه اتػف بشعػر ر  سف  اػػر   عػ وب وػا  تة ػو   ػ يط  ش  ر طيػو  ػػا 481
 ا.  Fandom لاؿ  عا ريةطةل ثريو شرل  ث ةوو بشت  ريف 

ػػف بشُت ػػعاـ رػػه سف بشت ػػةر و بشطا ػػطو شعرةلػػ  وػػا ت  تػػط  ش  ر طػػ  ػػة  ت  شي ػػل دبتتو
ػػروع جةاػػو  طػػد درب ػػو ت  ت ػػةل  ش  ر طيػػو    ػػراض شت عػػ  ةل  رةش اػػبعو    قػػا رةشُتطة  
ل اة ػػو س  جطيػػر  شعغةيػػو. وػػا لػػيف سف بشرةلػػ  بشػػذ  ي تػػؿ تػػط ريةطػػةل  ةريجيػػو  ش  ر طيػػو 
س  وػػا ططػػةؽ ت لظػػو جةشاػػو يت طػػه  طػػ ير  ل ػػةس رة طغتػػةس  ب طػػدتةج وػػا ت  تػػط 

 Kavanaghف شيس ر   ه سف ياػر   ػزءوب تػف  تعيػةل بشجعػؽ بشت ػ رؾ   ش  ر ط ع ش 
et al., 2016  .) 

ػػياو بشت ر ػػ و    تػػة  يت ػػف بش ػػ ؿ سطػػه تػػف بشت تػػـ  اػػطيؼ  لعيػػؿ بشريةطػػةل بشطاا
 ش  ر طي ػػػػة تػػػػف  ةطػػػػ  بشرػػػػةلثيف غيػػػػر ب ش  ػػػػر طييف بشػػػػذيف شػػػػـ ي ػػػػرؽ شبػػػػـ بشت ػػػػةر و وػػػػا 

شبػػػة  ػػػـ جعػػػؽ بشريةطػػػةل  رلػػػ  سر ػػػي   س ثػػػر تطػػػه بشت  ت ػػػةل بش ػػػا تػػػف س عبػػػة  تػػػف ج 
 (.  Costello et al., 2017ط ط  ربوية س  بثط  ربوية  

 

 النتنوجرافيا الرَّاتية )تدويا المركِّرات الميدانية(:  -7

 & Kozinetsًداتػه  ػؿ تػف  Autonetnographyت بػـ  بشط ط  ربويػة بشذب يػو 
Kedzior  رة  رةرا  ير  ذب يو رلثيو  ط    شعطػ ع ب ثطػ  ربو ع  ُي اػد رػه تػة  2119 ةـ

 ,Kozinetsيدا طه بشرةل  تف تذ ربل تيدبطيو    س جررب ه بش  عيو وا بشتيدبف بشرلث   
& Kedzior, 2009  .) 

( اوت بػـ  بشرلػ  بشط طػ  ربو  ي عػتاف Costello et al.  2012, p. 3 و وػة شػػ 
ا    د ر ر  وا  تعيو ب  اةؿع رليػ  ي ػ ف شعرةلػ  بشط طػ  ربوا د روب   ػزء بشلة و  ش

ػد ذ ػر  ( سطػه ي ػ  بشطاظػر Lugosi, Janta, & Watson  2112تف  تعيو بشرلػ ا. ً 
رة  رةرقػػة ُتط   ػػو   لعيعيػػو. وعػػ   ػػف  -وػػا بشريتػػةل ب ش  ر طيػػو   طبػػة– شػػا بشط ط  ربويػػة 
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وػػػ ف بشرةلػػػ  رة  رػػػ ةرا  طاػػػر لة ػػػـ وػػػا   ػػػ يؿ و ػػػر  بشت  تػػػطع ش ػػػطبـ   قػػػذب وبػػػـ ُي را
 ي ط  ف سف ر يو بشرةل  شعت  تط قا رةشعر ر  ط  بة بش ا شد  سوربد بشت  تط.

ػػف بشرػػةلثيف بشػػذيف يػػدا  ف  طريػػؽ تػػدبجؿ ط ط  ربويػػو   رػػةشرغـ تػػف قػػذبع وػػ ف ًعػػو ت 
 ر طػ  بشػذ  در ػ ا. تػط رةش ةد تة ي رل ف رأط  بـ س  ر  ةرربـ رةشت ةر و وا بشت  تػط ب ش 

( رػػأف    ػػيرقتة شعتطةً ػػةل Gilchrist & Ravenscroft  2111ذشػػؾع و ػػد ب  ػػرؼ 
ػػػػف ب  اػػػػةؿ تػػػػط بشت ػػػػةر يف  غيػػػػرقـ تػػػػف  ب ش  ر طيػػػػو بشت ر ػػػػ و ب ػػػػ غرؽ   ريروػػػػة   ػػػػدوب ت 
سالة  بشتاعلو بشرتي ييفع  ذشػؾ وػا درب ػ بـ ش ي يػو اػطط بش ية ػةل ب  ػ رب ي يو وػا 

ع ب  ػػػػ بط بـ بش اجاػػػػيو  تػػػػذ اربل تيدبطيػػػػو  أتلعياػػػػو  ط ع ػػػػرب   يعػػػػ ز. رػػػػةلث ف سجػػػػر ف  ػػػػ ا
 Wilkinson & Patterson, 2010 ع  قا ب  ػ رب ي يو بش ػا س اػ  ربػة)Kozinets 
( ب ثط  ربويػػة بشذب يػػو  رة  رةرقػػة  طػػةروب Phillips   2011, p. 481(.  رس  2111 

ع رلػػ   ثطػػ  ربو   ش  ر طػػ  ي ػػ جدـ بشت ػػةر ل شرلثػػه بشط طػػ  ربو ع   اػػ بة رأطبػػة ات ػػر  
 ػػيةؽ ب ثط  ربويػػة بشذب يػػوا.  عػػتف بش  ػػة  ل تػػط بشت ػػةر يف شع اػػ ؿ  شػػا ريةطػػةل  ي يػػو 

 تط  درب ه شع   ر ريف ت  ريه  سد بر بشرةلثيفع و ػد  ػ ر سيعػة رػأف اتػف جػ ؿ بشت ػةر و 
ػػط.  ويتػػة ًتػػل رػػهع و ػػد  طػػل ًػػةدروب  عػػا  عػػط ط  ػػ    ػػزء تػػف بشطةت ػػو ب   تة يػػو شع تً 

(.  رة عػةوو p. 483و عل تة   رل سطبة ب ااة ل ت يد  تط اعو  ػف د ر   رةلػ ا  
 ةطل ط طو بطط ؽ شتطةً و تتةر ةل بشت  رػيف  لػد د  fan شا سف جررب ه تط بشت  ريف 

بشت  تػػػػػط ب ش  ر طػػػػػ ع وػػػػػ ف ت ػػػػػةر  ه  عػػػػػتاطل بش  عيػػػػػؽ  عػػػػػا  ػػػػػدد تػػػػػف بشت عػػػػػ  ةل 
 وا سش ة  بشر ةتؿ.  بشت ةر و

 -رػةأللر  ي ػ – تط ذشؾ وجرر  بشط ط  ربوييف غيػر بشطا ػطيف وػا بش تػ ف يت ػف 
سف ُ لعاػػػؿ تػػػف جػػػ ؿ ب ثط  ربويػػػة بشذب يػػػوع ُرراتػػػة ر  ةرػػػو تػػػذ اربل تيدبطيػػػو   ثاػػػؽ ب ػػػ  ةرة بـ 
ػل بشػذ  ُي ػرل ف ويػه رةشجع يػو بش ػا ًػةدل رلػثبـ  شعت  تط  ب  اة ل بش ةريو ويهع وػا بشً 

( Wei et al.  2111      ير ريةطػة بـ بشط ط  ربويػو.  عػا  ػريؿ بشتثػةؿ  ذ ػر بشط ط  ربو
سطبـ ب ػ جدت ب ر ػ ؿ ُت ثاػؼ بشُتػذ اربل بشتيدبطيػو جػ ؿ ت لظػو  ػع  يةل بشت ػةر يف  تػة 
اػػدرل  ػػطبـع  ب  ر ػػد ب ربػػذا بشُتػػذ اربل  ػػف   ػػدبد ت ػػة  بـ بشرلثيػػو.  رةشتثػػؿ وةشدارب ػػو 
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عل ت لظػػػو بشت ػػػةر يف    ػػػة   بـ Aitamurto  2113س ربقػػػة بشط ط  ربويػػو بش ػػػا  (  ػػػ ا
ة س دا   Gurrieriدبجؿ بشت  تط ب ش  ر ط   ذشؾ ت ف ج ؿ  تياو  بويو تف بشريةطةل. سيعو

  & Cherrier  2113  طةل جػػ ؿ تػػدا ( تػػذ اربل تيدبطيػػو ط ديػػو  ػػف ت لظة بتػػة شعتػػد ا
ور ػػد ب   ػػة  بألش ػػو تػػط شغػػو ( Leipamaa-Leskinen  2111 زيػػد  ػػف  ػػبريف. ستػػة 

عل ت لظة بػة dieters تتةر ةل  ةلةل بشط ةش بشجةاػو رربغرػا بط ػةص س زبطبػـ  ع  ػ ا
  ف بشي تيةل ب ش  ر طيو شربغرا  ط ةص س زبطبـ   ةلةل ط ة ة بـ.

 رػػػػػػةشرغـ تػػػػػػف سف بشط طػػػػػػ  ربوييف ررتػػػػػػة ي ػػػػػػ  ب  شػػػػػػا ازرع سط  ػػػػػػبـ وػػػػػػا بشريتػػػػػػةل 
 ,Costello et al., 2012 لرير سط  بـ ت ف بشطرؽ بشت ر و شعت رووا   ب ش  ر طيوع تط

p. 9 ػػة    ػػيرب بـ (ع وػػ ف بألطػػر بش ػػا   ػػـ   عيبػػة سقػػدبوبـ بشرلثيػػو يطرغػػا سف   ػػ اؿ ل تو
 - غيرقػة–بشطبةتيو شعريةطةل بشط ط  ربويو.  رةشط ػرو شبػ  ء بشرػةلثيف وػأطر بشدرب ػةل بشث ةويػو 

 يو شدرب و بشت  ت ةل ب ش  ر طيو.  وار بأل س بشت ةقيت

 النتنوجرافيا كطريقة مستقمة أو ُمستخدمة مج طرق أخرى:  -8

ت  ػػػػداد  بشتربلػػػػؿ  تػػػػة يت ػػػػف سف   ػػػػ جدـ طرًوػػػػة « بشط ط  ربويػػػػة»يت ػػػػف سف   ػػػػ ف 
ُت  داد ع    سطبة رراتػة   ػ ف  ػزء ب تػف درب ػو س رػر. غيػر سف بشرػةلثيف يج ع ػ ف ويتػة ي  عػؽ 

ُيلداد طػػػه شت ػػػةؿ  لػػػد د درب ػػػة بـ بشط ط  ربويػػػوع   ي يػػػو بش تػػػط ريطبػػػة  رػػػيف  رةشتػػػد  بشػػػذ 
( Fuller et al.  2007, p. 62  رػر .  عػا  ػريؿ بشتثػةؿ بسط ػط بـ بشرلثيػو بألجػر 

ػػف تاػػةدر ُت  ػػداد  تثػػؿ ت لظػػو  «بشط ط  ربويػػة» طري ػػو رلثيػػو   ػػتؿ ريةطػػةل  ػػـ  ت بػػة ت 
 ػػع ؾ بشُت ػػػةر يف  ت عػػػ  ةل بشط ة ػػػةل  بشت ػػػةر ل تػػػط ساػػػلة  بشتاػػػعلو بشرتي ػػػييف. 

رة  رةرقػػة   ػػتؿ  ػػؿ « بشط ط  ربويػػة( »Brodie et al.  2113سدرؾ   عػػا بشطلػػ  ط  ػػه 
ةر ل بشُت  تا ػػو بش ي يػػو تػػط س عػػةء ب  اػػة ل وػػا ت  تػػط  ش  ر طػػ   بشت ػػتػػف ت لظػػو 

  .Cherif  & Miled 2113  )De Valck et al بشت  تػطع  قػ  ط  ػه تػة ذقػ   شيػه 
 2119  .) 
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( و ػػد  ت ػػ ب رػػيف بشدارب ػػو بش ي يػػو شعلػػة ل Chua & Banerjee  2113ستػػة 
 تػػ ء  بشطػرؽ بشط ط  ربويػػو ش لعيػؿ  ي يػػو ب ػ جدبـ ت بًػػط بش ػر ةل ب   تة يػػو تػف  ةطػػ  

  .Borghini et al. ريطتػة  اػؼ Starbucks coffee shopsت بػا  ػ ةررة س 
 2010, p. 115  درب ػػػ بـ  ػػػف وطػػػ ف بش ػػػةرع سطبػػػة ابثط  ربويػػػو  ط ط  ربويػػػو ُت  ػػػداد )

و ػػد  ت ػػ ب طػػرؽ بشرلػػ  ب ثط  ربويػػو ( Fisher  & Smith  2111 بشت بًػػطا. ستػػة 
ػ ؼ  عػا بش  بطػ  بشبةتػو وػا  بشط ط  ربويو  بش يدي  ربويو تط بشت ة ر ل تط بشت ػةر يف شعً 

  تيعو بشجعؽ بشُت  رؾ ريف بشت  بعؾ  بشت  تط.

( ت لظػػو بشت ػػ ر يفع Xun   & Reynolds 2111 رةشتثػػؿ و ػػد ب ػػ جدـ 
 ت لظػػو غيػػر بشت ػػ ر يفع  بشت ػػةر ل وػػا تربلػػؿ تج ع ػػو تػػف بشرلػػ  شع ل اػػؽ تػػف دًػػو 

 ػػس  ػػيةًةل بشت  تػػط بشت طػػ .   ػػ     عػػا قػػذب و ػػد بشل ػػةرةل   تػػط بشريةطػػةل بش ػػا   
طظػػػر بشت شا ػػػةف ر ػػػيف ب   رػػػةر   ػػػ جدبـ   طيػػػةل ت  ػػػداد  ش  زيػػػز ًػػػ   بشط ط  ربويػػػة    ػػػيعو 

 شعرل .

ريطتة قطةؾ سجر ف طظر ب ر ػ ؿ تج عػؼ   ػ جدبـ طػرؽ ُت  ػداد  ش تػط بشريةطػةل. 
(  ػػف ب ط  ػػةؿ اتػػف Gilchrist &  Ravenscroft 2011, p. 182 تػػث   لػػدا  

بشط ط  ربويػػػػة  شػػػػا س ػػػػ ةؿ سجػػػػر  تػػػػف بشرلػػػػ     عػػػػا  ػػػػريؿ بشتثػػػػةؿ ت ػػػػةر ل  ي يػػػػو تػػػػط 
 بشت ةر يف( رغرض  أ يد س  روض بشت بًػؼا بش ػا  ػـ  لديػدقة  رػر بشط ط  ربويػة.  ػذشؾ وػػ

Aitamurto 2113 ػػػػػط ب  رػػػػػرل ( وػػػػػا درب ػػػػػ بة  ػػػػػف  تعيػػػػػو بشجعػػػػػؽ بشت ػػػػػ رؾ وػػػػػا بشتً 
ػة  ػف بشريةطػةل بألجػر  بش ػا  ت  بػةع تثػؿ ت لظ بة بشط ط   ربويو شعت ةر يف تط اعو  تةتو

بشتػػػػذ ربل تػػػػف ب   تة ػػػػةل بشتيدبطيػػػػو  ب  ػػػػ  ةرةل  رػػػػر بشرريػػػػد ب ش  ر طػػػػ   بشتػػػػذ ربل 
 بشي تيو  ر ط بشاد  تف بش رابء  رر بشرريد ب ش  ر ط .

ط  ربويػو رةش لعيػؿ يت ف   عيؿ ا  رةل بش  ةتؿ تط  تياةل  رير  تف بشريةطػةل بشط 
 & Sobocinski(.  تػط ذشػؾ و ػد   ةتػؿ Pollok et al., 2014ب ش  ر طػ  شعريةطػةل  

Lewandowska  2014, p. 392 ػػػة  شي ػػػل -( تػػػط بشط ط  ربويػػػة رة  رةرقػػػة ط يعو



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

448 
 

 

ػػ و  شعطػػرؽ بش تياػػو ب ش  ر طيػػو تثػػؿ راػػد ت بًػػط بش ػػر ةل ب   تة يػػو. وريطتػػة يت ػػف  -ُت تا
ػػػط ت ػػػيافع و طبػػػة    تيػػػو  ُ لعاعبػػػةع تثػػػؿ  ػػػدد ز ابر تً  ش  طيػػػةل بشراػػػد سف   تػػػط ريةطػػػةل ًر

( Teixeira  2112  ػػػ طيط  لعيػػػؿ  ػػػيةؽ  ط ػػػةج قػػػذا بشريةطػػػةل. تػػػط ذشػػػؾ ورػػػةلث ف تثػػػؿ 
و وػػػة شعػػػدتا بشُتثتػػػر رػػػيف بشط ط  ربويػػػة   لعيػػػؿ بش ػػػر ةل ب   تة يػػػوع  قػػػا بً ػػػرح سف قطػػػةؾ س

طري ػػػػو ريةعػػػػيو يت طبػػػػة بش  ػػػػؼ  ػػػػف بشت ت  ػػػػةل  بشت  ت ػػػػةل بش ر يػػػػو جػػػػ ؿ  اػػػػ ير 
( ُتعػػي وة سف طػػرؽ بشت ػػة د  Kozinets  2115بش ػػر ةل ب   تة يػػو.   بوػػؽ قػػذب بشػػرس  

تيػو ش لعيػؿ رةش تري  ر سارلل بتف  زءوب   قري ػة تػف بشط  ط  ربويػةع  سف ب ػ جدبـ سد بل ًر
بشريةطػػةل   اػػ يرقة ي تػػـ بشطري ػػو بشرتزيػػو شعط ط  ربويػػة.  تػػط ذشػػؾ ي ػػ   ػػ جا بشلػػذر  طػػد 
ػػػػػف تػػػػػف ت ةش ػػػػػو  تيػػػػػةل  ريػػػػػر  تػػػػػف بشريةطػػػػػةل  بشطظػػػػػر وػػػػػا بشتػػػػػدبجؿ بشُت تا ػػػػػو بش ػػػػػا  ت ا

ر بشطا ػطو  بش لعيػؿ بش ػر  بشط ط  ربويوع ألف قذب ًد يزيد تف   ريط   عػيؿ بشط ط  ربويػة غيػ
 شعريةطةل ب ش  ر طيو بشت ر  وع رد و تف بشدرب ةل بشط ط  ربويو بشطا طو.

 وا سلد   طري ة بة بشرلثيو اةرل بشط ط  ربوية بألف  تػزج بشرلػ  بش ي ػ  رتزبيػة 
بشتطب يػػػػةل بش تياػػػػو تػػػػف جػػػػ ؿ ب ػػػػ ردبؿ بألط ػػػػطو بش ػػػػا  ةطػػػػل  ُػػػػ دا  يػػػػد ي ة وػػػػا بش ػػػػةرؽ 

ع   ػذشؾ تػف جػ ؿ بشػداتا (Bartl, M. & Tusche, N., 2016   يػةل  ش  ر طيػورررت
 (.Toledano, M., 2017تط طرؽ  تياو ت ط ا و  

 التصنيف المنهج  لمنتنوجرافيا:  -9

 رةيطل بألربء وػا بشدرب ػةل بشط ط  ربويػو بشتج ع ػو بشتط ػ ر  جػ ؿ بش  ػد بأل ؿ تػف 
تطب يػػو رلثيػػو  ديػػد  سـ ًةتتػػو « بشط ط  ربويػػة»بش ػػرف بشلػػةد   بش  ػػريف ر ػػأف تػػة  ذب  ةطػػل 

رأطػه طري ػو « بشط ط  ربويػة» Teixeira اػؼ  2112رةش  ؿ.  عا  ريؿ بشتثػةؿع وػا  ػةـ 
ب ػػػػو ت  ت ػػػػةل بش  ػػػػ يؽ  رػػػػر ب ط رطػػػػل.  رةشتثػػػػؿ و ػػػػد ب  رػػػػر رلثيػػػػو ت ر وػػػػو   تػػػػـ در 

Pollok, Luttgens, & Piller  2014, p. 2 بشط ط  ربويػة اطري ػو رلثيػو ًةتتػو ش  ػديـ )
ر    تعيػو وػا  ػع  يةل ب  ػ جدبـ شػد  بأل عػػةء رغػرض   شيػد تػدج ل ًياتػو شعتربلػػؿ 

 بأل شا تف بش تعيةل ب ر  ةريو شعتط  ةلا.
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رة  رةرقػػػة اتطب يػػػو  ديػػػد  « بشط ط  ربويػػػة»  عػػػا بشط ػػػيض وبطػػػةؾ تػػػف يطظػػػر  شػػػا 
شعرل  بش ي   بش   ػير    ػ جدـ بش  طيػةل بألتثػؿ شعرلػ  ب ثطػ  ربو   عػا  ػر و ب ط رطػل 

.  يػد ـ (Alavi, Ahuja, & Medury, 2010, p. 82)شدرب ػو بشت  تػط ب ش  ر طػ ا 
Gilchrist &Ravenscroft   2111    )Jong S. T., 2016  قػذب بشػرس ع ليػ )

 رأطبة طري و رلثيو  ديد  ُ   جدـ وا درب و  ع ؾ بشت  بعؾ.« بشط ط  ربوية» ا ة 

 -ع  ػ بء رة  رػةرا   ػيعو  ديػد  سـ ًةتتػػو«بشط ط  ربويػة»قػذا بألربء بشتج ع ػو ر ػأف 
تػػف بجػػ  ؼ ارراتػػة ست ػػف  ر ة بػػة  شػػا بجػػ  ؼ ت ػػةرؼ بشرػػةلثيف بألوػػربد  جرػػرب بـ رػػأ ثر 

بشتطب يو ذب بةع وةشرةلث ف وا ت ػة ل درب ػةل بأل تػةؿ  بشت ػ بعؾ ُيرػد ف ب ػ  دبدوب س رػر 
 Leesaرة  رػػػةرا تطب يػػػو ًةتتػػػو رةش  ػػػؿ  شي ػػػل  ديػػػد ا  « بشط ط  ربويػػػة»شع  ةتػػػؿ تػػػف 

Costello, Marie-Louise McDermott, & Ruth Wallace, 2017, p. 3.)    

 (7)التراث البحث  العمم  تاسًعا: النتنوجرافيا فى

ي عػتف قػذب بش  ػػـ تػف بشدارب ػو  اػػطي وة ش  تػةؿ بشرلثيػو بش ػػا طرا ػل بشط ط  ربويػػة 
 تػػدجؿ وػػا بش لعيػػؿ بشث ػػةوا شعت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػو.  قػػذا بأل تػػةؿ  رػػةر   ػػف درب ػػةل 

ًُػداتل  شػا تػ  تربل  Conference Papers س رؽ رلثيػو  Journal Articles عتيػو 
.   ػتعل ترب  ػو بش ػرب  بشرلثػ  بشدرب ػػةل (8)يػوع   تي بػة تط ػ ر  وػا د ريػةل  عتيػو عت

بش ػػا    تػػد  عػػا بشط ط  ربويػػة رت ردقػػةع   عػػؾ بش ػػا  طرا بػػة رة  ػػ ربؾ تػػط سد بل    طي ػػةل 
 سجر .

  ػةري  بشط ػر  ػف بشط ط  ربويػة  1997يت د بشتد  بشزتط  شبذا بشدرب ةل تف  ةـ 
.  رعػػغ  ػػدد بشدرب ػػةل تلػػؿ بشترب  ػػو وػػا بشدارب ػػو 2117طبةيػػو  ػػةـ  شعتػػر  بأل شػػا(  ل ػػا

 درب و رلثيو.   ـ    يـ  رعبة  عا بشطل  بش ةشا: 361بشلةشيو 

 بش ط ر بش دد  شعرل   بشط ط  ربويو 
 ت ة ل  طريؽ بشط ط  ربوية 
 ططةؽ بط  ةر بشط ط  ربوية  
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  دد بشطرؽ بشرلثيو بشُت  جدتو 
 د ر بشرةل  
 بش لعيؿطري و  
 س  ةؿ   ظيؼ بشط ط  ربوية وا درب ةل ب   ـ 

 التطور الزمن  لمنتنوجرافيا -1

 بد  طريؽ بشط ط  ربوية وا ت ػة ل بشرلػ   بشتج ع ػو  طػ روب  تياػة ت زبيػدوب رتػر ر 
ػػػل  وةشطري ػػػػو بشرلثيػػػو بش ػػػػا ًػػػػداتبة   ػػػػر ةف تػػػة  ًػػػػل ًرػػػػ  و  1997 ػػػةـ  Kozinetsبشً 

تعل ظوػػة وػػا بشت  تػػط بشرلثػػ ع و ر ػػه رػػةلث ف سجػػر ف  شػػا   ظي بػػة وػػا درب ػػة بـ.   ػػأ  
  طيػؾ رلثػػا  ديػػدع و ػػد  ػةف ب ػػ جدبته تلػػد دوب وػػا بأل ػ بـ بأل شػػا شظبػػ راع ش ػػف رتعػػا 

ػػل ب   ػػ  بش  ظيػػؼ بشرلثػػا شعط ط  ربويػػة ب  ةقوػػة اػػة دوب شيرعػػغ ذر  ػػه وػػا  ػػة  2117ـ بشً 
ـ   73ر دد سرلة  رعغ   (.1درب و رلثيو.  ق  تة ي   ه بش  ؿ بشريةطا بش ةشا ًر
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 مجاالت تطبيق النتنوجرافيا -2

وػػػا ردبيػػػو طت قػػػة ُ ظا ػػػل بشط ط  ربويػػػة وػػػا ت ػػػةؿ بش  ػػػ يؽ  رلػػػ   بشت ػػػ بع يفع 
 ب  تر بألتر ش  ر  تف بشزتفع  شػا سف بش  ػل بشرػةلث ف تػف  جااػةل سجػر  ش ت ةطيػةل 

ور عػؿ بشتطب يو بش ا   وارقة بشط ط  ربويةع  تف ثـ ردس ب وا ب    ةد  تطبة  ػؿل وػا ت ةشػه. 
تف بشت لت يف شد ـ بشط ط  ربوية  رػر بشػد ريةل بش عتيػو  بشت بًػط  غيرا  Kozinetsرل   

طةل  بش ػر ةل ب   تة يػوع ساػرلل بشط ط  ربو طري ػو رلػ   ش  ر طػ  يػة ب ش  ر طيو  بشتػد ا
 ػػػػػةت و وػػػػػا درب ػػػػػو بشت  ت ػػػػػةل ب ش  ر طيػػػػػوع  بط  ػػػػػؿ ب ػػػػػ جدبتبة  شػػػػػا ت ػػػػػة ل بشطػػػػػ  

 Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H, 2011  بش ػيةلو  )Janta et al., 
2011; Mkono & Markwell, 2014  ب   تػةع  )Walther,  C.S, 2009 )

( Bratucu, Radu, & Purcarea, 2014; Mudry & Strong, 2013 بشاػلو  
 ,Janta, Lugosi, & Brown, 2014; Kulavuz-Onal & Vasquez بش  عػيـ  

 (  غيرقة. 2013

 ويتػػػة ي اػػػػؿ ر  ظيػػػؼ بشط ط  ربويػػػػة وػػػػا درب ػػػو ت عػػػػ  ةل  طػػػدرج عػػػػتف ب ق تػػػػةـ 
درب ػو   طػة ؿ ب  ػ ـ بشترتػ   بشت ػر ءع   ػذشؾ وػا  17ب   تاع و د  ـػ ب   تػةد  عيبػة وػا 

ػػة وػػا  13 درب ػػةل جةاػػو رػػة   ف.  5درب ػػو  ط تػػا  شػػا  جاػػص بش  ًػػةل بش ةتػػوع  سيعو
 ة ل   ظيؼ بشط ط  ربويػة  س ػدبد بشدرب ػةل بش ػا  ط تػا ش ػؿ ( ت1 ي ع  بش د ؿ بش ةشا ًرـ  
 بشط   بشتت يو شبذا بشدرب ةل. (2بش  ؿ بش ةشا ًرـ  ت ةؿ  عا لد .  تة ي ع  
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ـ    (1 د ؿ ًر

 عدد الدراسات مجاالت التطبيق عدد الدراسات مجاالت التطبيق

 7 التعليم 222 التسويق

 5 الرياضة 62 المستهلك

 4 الترفيه 46 السياحة

 3 أديان 42 الطب

 3 السياسة 33 اجتماع

 3 االقتصاد 24 منهجية بحث

 2 االتصال 2 نظم معلومات

 22 اإلعالم المرئي والمقروء 2 اإلدارة

 24 العالقات العامة 2 الصحة

 6 اإلعالن 7 فنون وأداب

 

 

 

 

 

 

 

 ي عا  ت ة ل  طريؽ بشط ط  ربوية (2فك  رقم )
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 انتفار النتنوجرافيانطاق  -3

 ةء بشرةلث ف بشذيف يط  ر ف  شػا  ةت ػةل س  ت  ػةل رلثيػو ستري يػو وػا اػدبر  
درب ػػو س ربقػػة  67ًةتتػػو بشت ػػ  يديف تػػف بشط ط  ربويػػة رلثيوػػةع و ػػد راػػدل بشدارب ػػو بشلةشيػػو 

درب ػوع  62 عيبة ترة ر  بش ةت ػةل ب ط عيزيػو ر ػدد رةلث ف يط ت ف  شا  ةت ةل ستري يوع 
درب ػوع ثػـ  ةت ػةل سجػر  س ر ريػو  49  ةءل  ةت ةل س  ربشية وػا بش ر يػ  بشثةشػ  ر ػدد 

 س ي يو.  عا ليف بً ارل لاو  ةت ػةل د ؿ بش ػةشـ بش ررػا  عػا ثػ   درب ػةل و ػط 
 & ,.Shehata, M., Yacout, O., Moinet, N  ز ػل رةش  ػة   رػيف تاػر  

Alloing, C., 2017د   (  ب تػةربل بش رريػو بشت لػIyanna, S., Bosangit, B., 
Mohd-Any, A., 2013  طس    )Moalla, A., 2013.) 
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 عدد الطرق البحثية المستخدمة -4

تف ج ؿ ترب  و بش ػرب  بشرلثػا يت ػف بش ػ ؿ سف بشط ط  ربويػة   طيػؾ رلثػ  يت ػف 
.  قػ  تػة   ظي ه رت ردا وا درب و رلثيوع  تػة سطبػة ًةرعػو شع  ظيػؼ تػط طػرؽ رلثيػو سجػر 

(.  ي ػرض Kozinets, 2015وػا سلػد  ت ش ة ػه  ػف بشط ط  ربويػة   Kozinetsس عػله 
ػػـ   (   زيػػط بشدرب ػػةل رل ػػ    ظيػػؼ بشط ط  ربويػػة رت ردقػػة س  تػػط طػػرؽ 3بش ػػ ؿ بش ػػةشا ًر

 .سجر 

 

 

 

 

 

 

  

ي عػ  س ػػدبد بشدرب ػػةل بش ػا طر ػػل بشط ط  ربويػػة رت ردقػة س  رة  ػػ ربؾ تػػط  (3فييك  رقييم )
 طرؽ سجر 

  عػػػػا ت ػػػػ    بشطػػػػرؽ بشرلثيػػػػو بأل ثػػػػر ب ػػػػ جدبتوة تػػػػط بشط ط  ربويػػػػةع و ػػػػد  ػػػػةءل 
ف –درب ػػػو. يعيبػػػة  87بشت ػػػةر ل وػػػا بش ر يػػػ  بأل ؿع ليػػػ  ُ ظا ػػػل تػػػط بشط ط  ربويػػػة وػػػا   با

درب ػو(  بشت ػ   18درب و( ثػـ بشطظريػو بشت ث ػو   21 بش لعيؿ بشت بعي ا  -ر ةرؽ تعل ظ
درب ػػو(ع  شػػا غيرقػػة تػػف بشطػػرؽ بشرلثيػػو بألجػػر  بش ػػا ي تػػط سغعربػػة   طبػػة  18بشتيػػدبطا  

ـ    (.3طرؽ  ي يو رةأل ةس.  ق  تة ي   ه بش د ؿ بش ةشا ًر
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ـ    (3 د ؿ ًر

 عدد الدراسات الطرق البحثية المصاحبة لمنتنوجرافيا
 In-depth Interview 87 متعمقةمقابالت 

 Thematic Analysis 21 تحمي  مواضيع 
 Grounded Theory 18 نظرية موثقة
 Survey 18 مسح ميدانى
 Case Study 16 دراسة حالة

 Content Analysis 16 تحمي  محتوى
 Statistical Analysis 14 تحمي  إحصائ 

 Constant Comparative Method 12 طريقة المقارنة الثابتة
 Diaries 5 يوميات

 Focus Groups 5 جماعات مناقفة مركزة
 Discourse Analysis 4 تحمي  خطاب

 Semantic Analysis 2 تحمي  سيميولوجى
 Documentary Analysis 2 تحمي  وثائقى

 Phenomenology Study 2 دراسة ظاهراتية
 Videography 2 فيديوجرافيا

 الباحثدور  -5

وػػػػا غةشػػػػ   ط ة ػػػػه بش عتػػػػا بشجػػػػةص  Kozinets  عػػػػا جػػػػ ؼ تػػػػة س اػػػػا رػػػػه
رةشط ط  ربوية تف عر ر  سف   ـ  بشدارب ػو بشط ط  ربويػو  عػا ت ػةر و بشرةلػ    ػدـ ب    ػةء 

%(  طػػػ با بشػػػطبا 71.1رةشت لظػػػو غيػػػر بش دجعيػػػوع و ػػػد  ةطػػػل غةشريػػػو بشدرب ػػػةل  رط ػػػرو 
وػػا بشرلػػ   بشط ط  ربويػػو.  قػػ  تػػة يت ػػف    ػػيرا وػػا عػػ ء تػػة س ػػةر  شيػػه  Covertبش ػػر  
تػػف  ف ب واػػةح  ػػف  جاػػيو بشرةلػػ  ًػػد ي  ػػؿ  Langer & Beckman ػػ  تػػف 

بشت ر ع بشرلثػا  عػه ُتبػّددوب ر ػدـ ب   تػةؿع  سف جاػةتص  ػر و ب ط رطػل   ػرض   ػةت و 
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 عػػػػػؾ بشت ر ػػػػػو وػػػػػا رلػػػػػ    تج ع وػػػػػة تػػػػػط سج ًيػػػػػةل بشرلػػػػػ  بش عتػػػػػا   يطػػػػػةرؽ رةشعػػػػػر ر 
 (Langer & Beckman, 2005ب ثط  ربوية بش بً يو.  

ـ      (4 د ؿ ًر

 عدد الدراسات دور الباحث
 253 سرى
 82 عمنى

 26 يجمج االثنيا

 طريقة التحمي  -6

 ط ػ   بشط ط  ربويػػة  عػػا تج عػؼ طػػرؽ  لعيػػؿ بشريةطػةلع بشيػػد   تطبػػة  ب ش  ر طػػ ع 
 وػػػا بش  ظيػػػؼ بش تعػػػا شعط ط  ربويػػػة  ةطػػػل بشطػػػرؽ ب ش  ر طيػػػو رت ػػػة د  ررت يػػػةل جةاػػػو 

ػػػد  ػػػةف ررطػػػةتا  بأل ثػػػر  NVIVOرةش لعيػػػؿ بأل ثػػػر ب ػػػ جدبتوة ت ةرطػػػو رةشطري ػػػو بشيد يػػػو. ً 
ة وػػػا  درب ػػػةلع ثػػػـ  7ليػػػ   ػػػـ   ظي ػػػه وػػػا  atlas.tiررطػػػةتا  درب ػػػوع يعيػػػه 41ب ػػػ جدبتو

MAXQDA  درب ػػػةلع ثػػػـ رػػػربتا سجػػػر  تثػػػؿ  6وػػػاCondor   Leximancer  
HyperResarch   LIWC NUD*IST  OSS  EdEt  QDA Miner 

 CATPAC  درب ػػػػو  تػػػػل ويبػػػػة ت ةش ػػػػو بشريةطػػػػةل يػػػػد يوة د ف  32 غيػػػػرقـ. ريطتػػػػة قطػػػػةؾ
 ب  جدبـ س  تف ررت يةل بش لعيؿ ب ش  ر طا.

ـ    (5 د ؿ ًر

 عدد الدراسات طريقة التحمي 
 254 لم يحدد
 72 إلكترونى

 32 يدوى
لكترونى  3 يدوى وا 
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 فى دراسات اإلعالم أفكا  توظيف النتنوجرافيا -7

بشط ط  ربوية  طري و شعرل  بش ي ا رت ةطو ت تيز  وػا درب ػةل ب  ػ ـ وػا لظيل 
ػػد   زا ػػل رػػيف درب ػػةل  طة شػػل ب  ػػ ـ بشترتػػ   بشػػد ريةل  بشتػػ  تربل بشرلثيػػو بأل طريػػوع ً 

 بشت ت ع  سجر  وا ت ةؿ بش  ًةل بش ةتو  ثةشثو وا ت ةؿ ب   ف.

ب  ػػػ ـ   يػػػأ ا وػػػا تر رػػػو   تتػػػة يع ػػػل ب ط رػػػةا سطػػػه  عػػػا بشػػػرغـ تػػػف سف ت ػػػةؿ
ػػـ   (ع    سف س ؿ 1ت  داتػػو وػػا ًةتتػػو ت ػػة ل  طريػػؽ بشط ط  ربويػػة بش ػػا ي عػػلبة  ػػد ؿ ًر

ط  ػػه  Kozinetsع رػػؿ س ربقػػة اإلعييالم المرئيي درب ػػو  ظ ػػل بشط ط  ربويػػة  ةطػػل درب ػػو وػػا 
 ع ػػػؿ بشػػذ  اػػؾ تاػػطع  بشط ط  ربويػػة.  قػػا بشدارب ػػػو بش ػػا  ػػ ل ش بػػـ ث ةوػػو ُتلرػػا بشت

ا بشػػذ  سذب  ػػه  ػػر و وػػ  س جػػ ؿ X-Filesبش عي زيػػ طا بألتري ػػ  بش ػػبير اتع ػػةل س ػػس 
ل رو بش   يطةلع  ل اؽ ط   ت ةقد  تر   وع   جطال   ري ه بش  يةل بشت لػد    ة ز بػة 
 شػا تج عػػؼ سطلػػةء بش ػػةشـع شياػػر  شػػه ت ػةر يف وػػا  ػػؿ ت ػػةفع  يط ػػت ب   ت ػػةل  ش  ر طيػػو 

 ػػػة ع ب ويتػػػة ريػػػطبـ  عػػػا  ػػػر و ب ط رطػػػل.    اػػػعل بشدارب ػػػو  شػػػا سف ع شي Fandomشبػػػـ 
بشت ع ػػؿ بشػػذ  ُ  ػػة  ر بشل ي ػػو ويػػه بشجيػػةؿ ًػػد  ػػرؾ سثػػةروب ث ةويػػو  عػػا ت ةر يػػهع  قػػا سثػػةر 

 .  (Kozinets, 1997  و ريو رةأل ةس  دب ش قة وا ط ة ة بـ ب ش  ر طيو

بألثػػػػةر بشث ةويػػػػػو  Kozinets وػػػػا  ػػػػيةؽ ب  ػػػػ ـ بشترتػػػػ ع و ػػػػػد  طة شػػػػل درب ػػػػو 
ع ليػػ  سظبػػرل بشػػد ر Star Trekبش ػػبير  بش  ةريػػو شت ع ػػؿ بشجيػػةؿ بش عتػػا بألتري ػػ  

بشبػػػةـ بشػػػذ   ع رػػػه بشاػػػ ر  بشت عػػػ  ةل بشُت دتػػػو تػػػف جػػػ ؿ   ػػػةتؿ ب  ػػػ ـ وػػػا بشليػػػة  
ػػف جػػ ؿ  لعيػػؿ تػػد طةل بشت  رػػيف رةشت ع ػػؿ   ,Kozinets بشث ةويػػو بشت ةاػػر ع  ذشػػؾ ت 

ش  طػػػػة ؿ  غيلػػػػر د ر بش عي زيػػػػ ف وػػػػا  ل يػػػػؽ بش عػػػػةور  Tse ػػػػةءل درب ػػػػو ريطتػػػػة . (2001
ب   تػػػػة ا وػػػػا  اػػػػر تػػػػة ر ػػػػد ب  اػػػػةؿ بش ػػػػر ا رػػػػةش طريؽ  عػػػػا ب ػػػػ ب ؾ بش تبػػػػ ر 
ػػعل  شػػا سطػػه ُرغػػـ بل  ػػةء  بش ػػةي بطا شعرػػربتا بأل طريػػو  رػػر بشت ػػةر و  عػػا ب ط رطػػل.    اا

رقػػة  ػػر و ب ط رطػػلع وػػ ف بشت ػػةقديف سليةطوػػة تػػة بش ػػةي بطييف رجا اػػيو بشت ػػةقد  بش ػػا   وا 

                                                           
  .تم توثيق الدراسات الواردة فى هذا القسم ضمن ملحق خاص فى نهاية الدراسة 
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ر ب بش ا ًلػػؼ  ػػف ت ػػةقد  بشرػػ   ي  ػػةءش ف  تػػة  ذب  ػػةط ب  يط اػػع ب  ػػف بشت  تػػط لػػةؿ ًػػرا
بش عي زيػػػ طا.  تػػػة س عػػػلل بشدارب ػػػو سف ت ػػػ جدتا ب ط رطػػػل ًػػػد ل  ػػػ ب ًػػػدروب تػػػف بش ػػػ  ر 

 ليف ي ػةر  ف جػةرج بشتطػزؿ رةش تة يو ليف ي  باع ف تط س جةص شبـ ط س ب ق تةتةل 
 (.Tse, 2016  رر ب ط رطل ط س بشرربتا بش ا ي ةقدقة ذ يبـ  عي زي طي ة  

ش ر ػػػز  عػػػا بشت  تػػػط  Phillipsستػػػة  ػػػف ت  تػػػط بشت  رػػػيفع و ػػػد  ػػػةءل درب ػػػو 
ع Kevin Smithبألتري ػػ    تطػػ ا بألوػػ ـ ب ش  ر طػػا شتلرػػ   ة ػػ  بش ػػيطةري   بشتتثػػؿ

  يؼ  ط أ ث ةوو ت  ر و ريطبـ    عبـ ي ل ش ف تف ت رد ت ت  و  د ـ وطةطوػة  شػا  ةتعػو 
 (.Phillips, T., 2011  ت بة ر برط ً يوع   ار  شط ة ة بـ ت ةطو ت تيز  وا لية بـ  

ش ر اػز  عػا   عي ػةل  .Giles et al وػا ت ػةؿ ب  ػ ـ بشت ػر ء  ػةءل درب ػو 
بش ػػػرابء   ػػػةا ت ػػػة ل اػػػل يو ط ػػػر بة اػػػلؼ  ط عيزيػػػو  رػػػر   بشػػػديعا تيػػػؿع بش ةرديػػػةفع 
بشاػػفع ب طدرطػػدطلع بش عغػػربؼ(ع  قػػا بشت ػػة ل بش ػػا  طة شػػل ط ػػةتا درب ػػو  ػػد   تط ػػ ر  

رػػػةؿ  عػػػا بشرعػػػة و بشطري يػػػو.  ب  جعاػػػل بشدارب ػػػو سف ر ػػػأف   ػػػديـ لػػػ بوز شع ػػػيدبل ش ً
ث ةوػػو بشغةشريػػو بش ظتػػا تػػف ساػػلة  بش  عي ػػةل  عػػا بشت ػػة ل  تيػػؿ  شػػا روػػض بش ل يػػز 
بشتػػةد  شتتةر ػػو ب رعػػةع تػػف بألـع  ذقػػ  بشػػر ض  شػػا ب  رةرقػػة  قةطػػو  جاػػيو   تييػػز 

 Giles etير ت ع بة   عر  عةرع  تة  ةف قطةؾ تف رسقة رذروب شث ةوو ب   ل ةؽ وا غ
al., 2015 ذشؾ و د   ل درب و  .)Sandlin  شػا بشررقطػو  عػا  ي يػو   علػـ بشت ػ بع يف 

ػف جػ ؿ بشت  ت ػةل ب ش  ر طيػو رػةش طريؽ  عػا تط ػديةل ًػربء ت عػو   Budget Livingت 
بشت جااػػػو وػػػا  اػػػتيتةل ب ثػػػة  بشتطزشػػػاع ليػػػ  سظبػػػرل بشدارب ػػػو سف بشت ػػػةر يف وػػػا 
تط ػػػد  بشت عػػػو ي  عتػػػ ف تػػػف جػػػ ؿ تػػػة ي رس طػػػه تتػػػة  ط ػػػرا بشت عػػػو س  تػػػة ي ػػػةر ه بش ػػػربء 
طاتػػػة  بألجػػر ف تػػف   عي ػػةل  جرػػػربلع وػػةش ربء   ي   ػػ ف رتػػة   دتػػػه شبػػـ بشت عػػو تػػف سربء  با

 (.  Sandlin, 2007بشت طا شتة ي ـ  دب شه وا بشتط ديةل  ي ةر  ف ر ي ةريو وا جعؽ 

لػػػةزل بشدرب ػػػةل بش ػػػا  ػػػةف ت عػػػ  بة   ػػػةتؿ ب  ػػػ ـ بش ديػػػد   عػػػا بألغعريػػػو 
بش دديػػػو رػػػيف بشدرب ػػػةل بشط ط  ربويػػػوع    ز ػػػل بشت  ت ػػػةل ب ش  ر طيػػػو تلػػػؿ بشدارب ػػػو رػػػيف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
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 عػا بجػ  ؼ بشث ةوػو تلػؿ ت بًط  ش  ر طيػو  تط ػديةل  تػد طةل  ت بًػط  ػر ةل ب  تة يػو 
 بشدارب و.

 طة شػػػػػل ب ػػػػػ جدبـ بش  ةقػػػػػو  عػػػػػا وي ػػػػػر ؾ وػػػػػا س  ػػػػػة  بشثػػػػػ ر   Moallaودرب ػػػػو 
بش  ط ػػػيو شجعػػػؽ ر برػػػط ب  تة يػػػو   طتيػػػو ق يػػػو  ططيػػػو.  ر ػػػزل  عػػػا بش  ةقػػػو  بشت ػػػة ر 
بشتر ر ػػو رةش ػػ ةد   بشجػػ ؼ   ػػدـ بشي ػػيف بش ػػا بط   ػػل  عػػا ب  ةقػػةل  ب   ػػةدبل  جرػػربل 

 ييف.  جعال بشدارب و  شا سف بش  ط ييف بشت  ة عيف  رػر وي ػر ؾ ي ػ جدت ف طػ  يف بش  ط
د بر رط قػذيف بشطػ  يف  رتي ييف تف بش  ةقوع قتة:  قةطو بشطرؼ بشثةش   بشل ي و بشرديعو. ً 

رتثةرػو ب ػػ رب ي يةل و ةشػػو ع  تػػة سطبػػة شع  ةقػو رت ت  ػػو تػف بش ظػػةتؼ بشط  ػػيو  ب   تة يػو
رطػةء بش تة ػؾ بش تػة  ع    زيػز بشت بًػؼ  بشت   ػدبل بشت ػ ر وع   طػ ير ريف بأل ػجةص ش
 (Moalla, A., 2013بشب يو بش  ت يو  

بش ػػا  Avatars رجػػ ؼ بشت عػػ  ةل بشطاػػيوع وبطػػةؾ درب ػػةل  طة شػػل بشاػػ ر 
بش ػا  Williamsي  جدتبة بألوربد شل ةرة بـ  عا ت بًط بش ر ةل ب   تة يػو تثػؿ درب ػو 

ةوػػػػو بج يػػػػةر بشاػػػػ ر وػػػػا بشت  ت ػػػػةل ب ش  ر طيػػػػو شعتب تػػػػيف رةش ربويػػػػؾع ر ػػػػزل  عػػػػا ث 
 جعاػػػل  شػػػا سف قػػػذا بشط  يػػػو تػػػف بشت عػػػ  ةل  ل ػػػةج  شػػػا سد بل رلثيػػػو س ثػػػر ت تتػػػو 
شطري و بش  ػيط ب  اػةشا بشػذ     ةتػؿ ت ػهع وعػ و  ػف  طػ ير طري ػو بشت لظػو رليػ  

 ,Williams ترتيػو  غيرقػة   ار  س ثر ت تتو شدرب و طا ص  ا ر  ت بد ت ت  و 
2007  .) 

 ػػرسس تػػةؿ  Internet memes ػذشؾ قطػػةؾ درب ػػو  طة شػل بشرتػػ ز ب ش  ر طيػػو 
بش ػا  ػ ل      ػةؼ  Nissenbaum & Shifmanث ػةوا تلػؿ بجػ  ؼ تثػؿ درب ػو 

 ظةتؼ بشرت ز   يتو ث ةويو وا بشت  ت ةل بش ةتتو  عػا  ػر و ب ط رطػل.    ػؼ بش لعيػؿ 
ث ثػػػو اػػػػيةغةل رتي ػػػيو شعرتػػػػ ز  ػػػرسس تػػػػةؿع  يلػػػددقة سطبػػػػة  4chan‖sبًػػػػط بشت ثاػػػؽ شت  

ات ةرؼ بشث ةوةل بش ر يوع    بزطػةل غيػر ت ػ  ر ع  س ػعلو جطةريػوا. وػا لػيف سف بشاػيغو 
بأل شػػا   رػػط ت ػػةقيـ ت ث ػػو  يػػدوب لػػ ؿ بشت روػػو بشث ةويػػوع  ر ػػز بشاػػيغ ةف بألجير ػػةف  عػػا 
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طيػػػو.    ػػػ ل ط ػػػةتا بشدارب ػػػو  ػػػف و ةشيػػػو شغػػػو بشرتػػػ ز بشثطةتيػػػةل بش  قريػػػو شعرتػػػ ز ب ش  ر  
بشت ػػ جدتو  عػػا تط ػػديةل  ت بًػػط بشتلةدثػػو  ػػأد بل و ةشػػو شط ػػؿ بشت طػػا   ل يػػؽ بش  باػػؿ 
رػيف ت ػػ جدتيبةع  سطبػة  ػػ عل رػػدي  شعغػو بشطااػػيو س   عػػا بألًػؿ ت تػػ و شبػػة وػا  ثيػػر تػػف 

 (.Nissenbaum & Shifman, 2017بألليةف  

درب ػػةل سجػػر   عػػا بشت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػو ش ش ػػة  بش ػػا يتةر ػػبة ريطتػػة ر ػػزل 
( بش ا بطارل  عػا Garcıa-Alvarez, 2017بألوربد  عا  ر و ب ط رطل تثؿ درب و  

ػػػػط وي ػػػػػر ؾ ش لعيػػػػؿ جرػػػػػرب بـ  Restaurant Cityاػػػػ لو تتةر ػػػػا ش رػػػػػو   عػػػػػا تً 
ب ش  ر طػػػػ   بش جاػػػػيوع  سظبػػػػرل ط ي  بػػػػة  طػػػػ ر جرػػػػربل بش  رػػػػيف تػػػػف جػػػػ ؿ بش  ة ػػػػؿ

 سقتي ػػػػه وػػػػا بشتتةر ػػػػو وػػػػا بش بًػػػػط بش  عػػػػاع  سف ش  رػػػػيف د ر و ػػػػةؿ وػػػػا جعػػػػؽ بشت ػػػػةطا 
 (.  Garcıa-Alvarez et al., 2017ب   تة يو بشتر رطو رةألش ة   

بش ػا ر ػػزل  عػا بش  ػػة  ل ب   تة يػػو  Beltagui, & Schmidtستػة درب ػػو 
طتةر يػػو  عػػا  ػػر و ب ط رطػػل رة ػػ جدبـ وػػا ت  تػػط بألش ػػة  ب   تة يػػو غيػػر بشر ػػتيو بشدب

 Hygge.   رتػػز Hygge and Jantelovenبألرطيػػو ب   تة يػػو بشدطتةر يػػو بشت ػػتة  
 شػػػػػا بشتطػػػػػزؿ  بأل ػػػػػر   بش ػػػػػ تو  بألتػػػػػف وػػػػػا تلػػػػػيط اػػػػػغير تلتػػػػػاع وػػػػػا لػػػػػيف   ػػػػػير 

Janteloven  .شا بشتلة شػو بش جريريػو بش ػا ي ػـ  ربػة بشػر ض رغػرض ب عػربر رػةألجريف 
ـ قذا بشدارب و تةد  وريد  تف ط  بػة شعرطػا ب   تة يػو  عػا ب ط رطػلع  تػة   ػةقـ وػا    دا 

ت روػػػػػو بشث ةوػػػػػو بشدطتةر يػػػػػو   يػػػػػؼ   ػػػػػ ؿ بشث ةوػػػػػةل بشتلعيػػػػػو بش ػػػػػع  يةل  عػػػػػا ب ط رطػػػػػل 
 Beltagui, & Schmidt, 2017.) 

بش  ًػةل بشزبت ػو بش ػا يط ػ قة  Medcalf1 & Griggs عا لػيف  طة شػل درب ػو 
ػد ر ػزل  عػا تتةر ػا سش ػة   ػر  بش ػدـ  تتةر   ش رو  ر  بش دـ  ش  ر طيوة تػط بش  رػيف. ً 
تػػف بشت  اػػريف   ػػديد  بشلتة ػػو بشت ػػ  طيف ربػػة س بش  ػػ ؽ بشريةعػػ ع ليػػ  يػػدوط ربػػـ 
لتة ػػػبـ  شػػػا ل ػػػةتؽ بو ربعػػػيو قػػػـ اػػػةط  قةع و طتػػػ    ًػػػةل زبت ػػػو  ط ػػػأ وػػػا  ػػػةلةل 
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طبػة بش  رػ ف  تتةر و قذا بألش ة  ي  دقة بش  ء  بش د.  رادل بشدارب و بشجرػربل بش ػا د ا
 (.  Medcalf, R., & Griggs, G, 2015رأط  بـ  

ط ي  ي   رت رداع تثػؿ   ,Cocker ريف بشرةلثيف بشط ط  ربوييف تاف ر از  عا تً 
H.L., & Cronin, Jر شع ػعطو بش ةريزتيػو ش بػـ .  بشذيف ر زل درب  بتة  عػا ت بػـ   يرػ

ط  ويػػػدي  ي  يػػػ    رػػػيف  تػػػةقير بشت  رػػػيف ربػػػـ.  YouTuberبش ةذريػػػو بش ػػػا يتع بػػػة تػػػد ا
 ب    ػػػ ل بشدارب ػػػو  ي يػػػو   ة ػػػؿ بشت ػػػةر يف ش  عػػػي   ةذريػػػو بش جاػػػيةل بشرريطةطيػػػو وػػػا 
ي  يػػػ  ع  رةش ػػػةشاع  يػػػؼ ي ػػػةقت ف وػػػا   ػػػ يف قػػػذا ابألطتػػػةط بش ديػػػد  شع جاػػػيوا.  تػػػف 

ؿ ت لظػػو تل ػػ    ػػر و تػػف ت ػػةقير ي  يػػ   بأل ثػػر  ػػ ريو وػػا رريطةطيػػة  ب طجػػربط جػػ 
وا ط ط  ربوية  رياو شعرد د  عا بش يدي قةلع   داـ بشدارب ػو سطتةطوػة  ديػد  شع جاػيو  ج عػؼ 
 ػػػف بش اػػػطي ةل بش  عيديػػػو  بشت  ػػػةرؼ  عيبػػػة شع جاػػػيو  و ػػػا لػػػيف  ت اػػػؾ  يرػػػر ر  ػػػر  سف 

تاػػػدرقة وػػػا بشاػػػ ةل بش طريػػػو  ب  ػػػ ثطةتيو ش جاػػػيو بش ػػػردع  طػػػرح بش ػػػعطو بش ةريزتيػػػو 
بشدارب ػػو سطػػه وػػا  اػػر بشث ةوػػو ب  ػػ ب  يو بشلةشيػػوع ياػػر   ط ػػةج بش ػػة عيف ب   تػػة ييف 
ػط ي  يػ   وػا ت بػـ   ت ر  وة   ةر ي ة.  رةش ةشا   رض بشدارب ػو شع غيلػربل بش ػا سلػدثبة تً 

 (.Cocker, H.L., & Cronin, J, 2017بش ةريزتة  

 ػػػف بش يػػػدي قةل بشجةاػػػو رةشتػػػدربس  عػػػا ي  يػػػ  ع Snelson  قطػػػةؾ درب ػػػو 
 بشت ػةر يفع   ػيةؽ   ػ يؿ  vloggers ر زل  عا جاةتص قذا بش يػدي قةل  بشتػد طيف 

بش يػػػدي   تل ػػػػ باع  ث ةوػػػو ساػػػػلة  بش يػػػػدي قةل بشت تثعػػػو وػػػػا سطتػػػةط بشلػػػػدي   بشتتةر ػػػػوع 
تد طػػػػو ويػػػػدي   121و.   ػػػػـ  تػػػػط  يطػػػػو ًاػػػػديو تػػػػف  د بوػػػػط   ػػػػ يؿ ويػػػػدي   ػػػػف بشتدر ػػػػ

ػػط ي  يػػ   جػػ ؿ و ػػر  ث ثػػو س ػػبر.    ػػ ل   جاػػيو تػػف جػػ ؿ  تعيػػو تطظتػػو  عػػا تً 
ط ػػةتا بشدارب ػػو سف بشتػػد طيف  ػػةط ب تػػف بش ػػرة ع   ػػ ع ب وػػا  عػػ يةل ت  ػػدد  رتػػة وػػا ذشػػؾ 

 ة ػػػػؿ تػػػػػط بش اػػػػ ؿ بشدرب ػػػػػيوع  سطبػػػػـ  رعػػػػػ ب   ػػػػةرربـ بشتدر ػػػػػيوع   ػػػػةر  ب ت ػػػػػردبل شع 
بش تبػػػ رع  ط ػػػر ب بش يػػػدي قةل شت ت  ػػػو ت ط  ػػػو تػػػف بأل ػػػرة  رتػػػة وػػػا ذشػػػؾ بشرغرػػػو وػػػا 
 ج يؼ بشتعؿ  شعت  وع  شرطةء بشث و س   ل يف تبةرب بـ وا بش  ـ    ثيؽ   ػةرربـع   رػةدؿ 

 (.Snelson, 2015بشت ع تةلع س  شع  باؿ تط بتجريف  
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ة شػل ت ع ػؿ بشر ػـ  بشت لر ػو و ػد  ط Wilkinson, & Pattersonستػة درب ػو 
Peppa Piggy ع 2114ع  قػػ   رػػةر   ػػف ت ع ػػؿ  عي زيػػ طا رريطػػةطا رػػدس  رعػػه  ػػةـ

دًػػةتؽ   ػػ بدؼ بألط ػػةؿ د ف  ػػف بشتدر ػػو  5 يأجػػذ  ػػ ؿ لع ػػةل ًاػػير  تػػد   ػػؿ تطبػػة 
 تػػػف  ػػػةتيف ل ػػػا  ػػػ و س ػػػ بـ(.  قػػػدول بشدارب ػػػو  شػػػا وبػػػـ بشػػػد بوط بش ةتطػػػو شعت ػػػ بع يف 

بشتػػربًريف شعت ع ػػؿ بشتػػذ  ر تػػف طبػػا  ي ػػ  اػػرؼ.  جعاػػل بشدارب ػػو  شػػا سف  بشتط  ػػيف   
ػػف  -بش ػػا زبدل  ػػف تػػةت ا لع ػػو–بشت ع ػػؿ بشػػذ  ُسذي ػػل لع ة ػػه  د شػػو  181وػػا س ثػػر ت 

ًيف  اػػطةع  تػػف  ةطػػ   بشػػرس   Mashupلػػ ؿ بش ػػةشـ ًػػد جعػػؽ  ػػد و  ة ػػ وة رػػيف بشت ػػ ا
 ػػةؿ  ػػع  يةل  ػػعريو  يػػ ثر  عػػا ث ػػةو بـ بش ػػةـ بشػػذ  رسا يت ػػف سف ي ػػبـ وػػا ب   ػػة  بألط

 (.Wilkinson, C., Patterson, A, 2014بشعغ يو  بشراريو  

 Stubbsريطتة قطةؾ درب ةل  طة شػل بش عػةء ب ش  ر طػ  ر ػ ؿ  ػةـ تثػؿ درب ػو 
ػػػػزل  عػػػػا  ر ب يػػػػةع  ب    ػػػػ ل د ر ب  اػػػػة ل  رػػػػر بش تريػػػػ  ر وػػػػا بش  ًػػػػةل  بش ػػػػا ر ا

شػػو بشلػػر   بشتبػػة ريف.    ةتعػػل تػػط بش عػػةء بش ػػةـ   اػػة ل بشطة ػػتو رػػيف بشػػ طف وػػا لة
بشتبػػة ريف  رػػر بش تريػػ  ر  أ ػػ ةؿ شعت ػػةطا ب ردب يػػو ش عػػةء  ططػػ  تػػف ت بًػػط  ةشتيػػو 
ػػد جعاػػل بشدارب ػػو  شػػا سف بشت بًػػط ب ش  ر طيػػو  ػػ اعل  ػػةلو ش  باػػؿ بش ػػر بل  ت ط  ػػو. ً 

 (.Stubbs, P, 1999  وا بشتب ر تط  ططبـ  بشل ةظ  عا ق ي بـ بش ططيو

 ويتػػة يجػػص بش  ػػةتؿ ب  اػػةشيو بشلديثػػو  ةشبػػة ؼ بشتلتػػ ؿ  بش ةرعػػل و ػػد ر اػػزل 
 عا ت  جدتا ب ط رطل  رر بشب ب ؼ بشتلت شو بشذيف قـ شي ػ ب و ػط ا عػاا  Parkدرب و 

د ُس ريل بشدارب ػو  عػا  يطػو تػف طػ    ة اتطا بش بةز. ً  طتة سيعو  ةت ػو س ػ ربشيو.  35 با
ل بشدارب ػػػػو  شػػػػا سطػػػػه رغػػػػـ ب اػػػػةؿ بشت ػػػػ جدتيف بشػػػػدبتـ ر ػػػػر و ب ط رطػػػػل وػػػػ ف قػػػػذب  جعاػػػػ

ػةع  تػة سف بشت ػ جدتيف بش ػدد  ب  اةؿ ًد يً   طه شتتةر ػو س تػةؿ   ػ د ا بط رةقوػة جةشاو
ػػط بشت ػػ رؾ  يل  ػػ ف بش  يػػؼ تػػف جػػ ؿ  طػػ ير ب ػػ رب ي ية بـ بشدوة يػػو بشجةاػػو  رػػر بشتً 

 (.Park, S., 2013 بش   د بشت  رؾ  
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ع و ػد  ط  ػل بشت عػ  ةل بشتدر  ػو رػيف ب    ػةؼ بشعغػو اإلعالاستة وا ت ػةؿ 
 بشت ػػةطا  بشط ػػ س  بشتتةر ػػةل بشجةاػػو ر تة ػػةل بشت ػػ بع يف بش ػػا يرغػػ  بشت عطػػيف وػػا 

(ع  درب ػو ب ػػ جدبـ بشرتػػ ز وػا بشتعاػػ ةل ب   طيػػو kozinets, 2006بش اػ ؿ  شػػيبـ  
(ع Borghini et al., 2010و ش تب رقػة بشت اػ د     ً ػه ر اػ ؿ بشر ػةتؿ ب   طيػ

در بـ  عا بش ل ؽ تف ساػةشو بشتػةد     لعيؿ جرربل بشت  بع يف تط ت  ي ا ب   طةل ً 
(ع Abolhasani et al., 2017بشت  ػي يو بش ػا ي ػر    ظي بػة وػا ب  ػ ف بش  ػةر   

اػػ لةل وي ػػر ؾ   راػػد تػػد  بش ػػزبـ    طػػةل بشتط  ػػةل بشطريػػو بشجةاػػو رةأل ػػطةف  عػػا
(ع Holden & Spallek, 2017رةش  ب ػد بشتطظتػو ش ػرض ب   طػةل تػف قػذب بشطػ ع  

  لعيؿ س  ه بش اغيلر وا ط ةتا بشرل  ب   ط   رر تلرؾ بشرل     ؿ   ػأثير بش غيلػربل 
 (.Sharma et al. 2017بش ا ي ريبة    ؿ  عا بشت   يديف تف جدتة ه ب   طيو  

ع و ػػػد لظػػػا ت عػػػ ع بش ػػػت و ب ش  ر طيػػػو العالقيييات العاميييةةؿ  ويتػػػة يجػػػص ت ػػػ
بش ػػت و تػػف ليػػ    طبػػة  Bakaرةق تػػةـ تعلػػ ظ تػػف  ةطػػ  بشرػػةلثيفع و ػػد  طة شػػل درب ػػو 

وا بش ار بشلدي   تعيو ت  تر   شي ل و ط ت ػأشو  طظيتيػوع  قػدول بشدارب ػو  شػا  ػرح 
ا تتةر ػػةل  طظػػيـ  ػػت و  يػػؼ سثػػر ظبػػ ر ت بًػػط بشتل ػػ   بشػػذ  يط ػػ ا بشت ػػ جدت ف  عػػ

بشتطظتو وا ًطةع بش  ر.    ػ طد بشط ػةتا  شػا ت ت  ػو تػف بشريةطػةل   ػتؿ درب ػو تيدبطيػو 
ػػػط  ش  ر طػػػ  شربغرػػػا بش ػػػ ر  ع تػػػط   ظيػػػؼ بشط ط  ربويػػػة. TripAdvisorشت ة ػػػ  س رػػػر تً 

 جعاػػل  شػػا بش أ يػػد  عػػا سف وبػػـ ظػػةقر  اػػطط بش ػػت و ي  عػػا  طػػ ير طري ػػو س ثػػر دًػػو 
 (.Baka, 2016ب ش ا لر    يطبة      يدو 

 عػػػا  ي يػػػو  دبر  بش ػػػت و  Horster & Gottschalkريطتػػػة ر ػػػزل درب ػػػو 
ب ش  ر طيو شع ر ةل بش ةتعو وا ًطةع بش يةلوع لي  بططع ل تػف و ػر  سف بش تيػؿ ساػر  
ي ػػةرؾ ر ثةوػػو وػػا بش تعيػػةل بشت رويػػو تػػف جػػ ؿ ت بًػػط ب  ػػ ـ ب   تػػة اع  سف ًربرب ػػه 

تػػػؿ تػػػط  ػػػر ةل بش ػػػيةلو   ػػػأثار ر ػػػت  بة ب ش  ر طيػػػو بش ػػػا رػػػد رقة   ػػػأثار رترب  ػػػةل بش  ة
(.  وػا بش ػيةؽ ط  ػه  ػةءل Horster, E., & Gottschalk, 2013بش تػ ء بألجػريف  

بشربتػػد  وػػا ت ػػةؿ  Dellبش ػػا در ػػل   ًػػو  ػػر و ديػػؿ  .Del Vecchio et alدرب ػو 
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طةلع  جعاػػػػل  شػػػػ ا سف بش ديػػػػد تػػػػف ب ػػػػ رب  يةل    طي ػػػػةل  دبر  بش تريػػػػ  ر ر ػػػػةشـ بشتػػػػد ا
ػػػ ل جػػػ ؿ  اػػػر   ػػػةتؿ ب  ػػػ ـ بش  عيديػػػو  ل ػػػةج  شػػػا   ػػػةد    ػػػ يؿ  بش ػػػت و بش ػػػا ُ ع 

 .  2.1شت ب بو بشل ةتؽ بش ديد  و   ار  ي  

و ػداتل تثػة و  طري يوػة ش ي يػو  ػأثلر بش ػت و ب ش  ر طيػو  .Shehata et alستػة درب ػو 
 اػػػةشا  رػػػر ت بًػػػط بش ػػػر ةل ب   تة يػػػوع ليػػػ  ي ػػػ  رض ب ػػػ رب ي يو شع ػػػر ةل رأدبتبػػػة ب 

 -رل ػػ  بشدارب ػػو-بلػػد   ػػر ةل ب  اػػة ل بشتاػػريو بش رػػر   قػػا  ػػر و ت ريطيػػؿع  بش ػػا 
 ب بل سزتو  رر ت بًػط بش  باػؿ ب   تػة اع  تػة   راعػل شج ػةتر وػا ب ررػةح   رب  وػة وػا 

 2111ش ط يػػذ   رػػر ل ػػةره  عػػا  ػػ ي ر  ػػةـ ًػػيـ س ػػبتبة وػػا بشر راػػو   ػػ  ط ػػر رتي ػػبة ب
ػف ت ػةس رػةش يـ بشديطيػو  بش  ةشيػد ب   تة يػو.   غريد  سثةرل غعروة ريف ت ةر يػه شتػة سر ػأ ا ويبػة ت 
 جعاػػػػل بشدارب ػػػػو  شػػػػا سف بش  بتػػػػؿ بشث ةويػػػػو  ب   تة يػػػػو ًػػػػد ي ػػػػ ف شبػػػػة د ر  ريػػػػر وػػػػا  دبر  

 (.Shehata, et al., 2017ب زتةل  رر ت بًط بش  باؿ ب   تة ا  

تيػػػو تػػط بشت ػػػ  يديفع و ػػد  ػػػةءل درب ػػػو   ويتػػة يجػػػص  دبر  بش  ًػػةل بش ةتػػػو بشًر
Frame & Brachotte  ػػط بش ػػا  طة شػػل  ي يػػو رطػػةء   ًػػةل و ةشػػو رػػةش طريؽ  عػػا تً 

ub-link  بشػػػػذ  قػػػػ  س ؿ  ػػػػر و ب  تة يػػػػو  طع بػػػػة  ةت ػػػػو  ةتػػػػو ورط ػػػػيو شع  باػػػػؿ تػػػػط
ي يبػػةع   عػػ  ه  ةت ػػو ر رغػػ ط   عػػتف ب ػػ رب  ي بة  University of Burgundyجرا

ػل درب ػو Frame, & Brachotte, 2013شع  باػؿ بشرطاػةء تػط بشجػراي يف   (.  تػة  طًر
Toledano تيػػو تػػف غيػػر بشتل ػػرويف ُي ػػتل ف  شػػا طػػ ع تػػف تتةر ػػا بش  ًػػةل بش ةتػػو بشًر
تيػو  دبر  بش  ػة  ل ب   تة يػو facilitatorsُت باعيف  ع  ق  ء ي  جدت ف بشتطاػةل بشًر

وػػػا بش بًػػػط بش  عػػػا.    اػػػعل بشدارب ػػػو  شػػػا سف بش ػػػر ةل بشديت ربطيػػػو  بش ػػػةتعو بشلةشيػػػو ًػػػد 
ع  بش ػػر ةل غيػػر   تػػؿ د ف ت ػػة د  تػػف جػػدتةل بش  ًػػةل بش ةتػػو بشتبطيػػوع  ش ػػف ُت ػػبا 

ريف  عا بش  ًػةل بش ةتػوع ش ػطبـ ي ػ جدت ف تبػةربل بش  ًػةل بش ةتػو.  تػة سعػةول  بشُتدرا
سطػػهع  ب ػػ طةدوب  شػػا س ػػس سج ًيػػوع   يطرغػػا شتتةر ػػا بش  ًػػةل بش ةتػػو ب ػػ غ ؿ بش ػػر ةل 

ؽ ًػد ب ش  ر طيو  بش بً يو شع أثير  عا بأل عةء تف ج ؿ   زيز بشتاػةش  بش طظيتيػو رطػر 
 (.Toledano, 2016 عر بشت  ت ةل  
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ػػػػةل بألزتػػػػةل و ػػػػةءل درب ػػػػو  بش ػػػػا  Johnsستػػػػة  ػػػػف  دبر  بش  ًػػػػةل بش ةتػػػػو سً 
 Theدبرشيػػطا - طة شػػل ط ػػةح ب دبر  بشل  تيػػو بأل ػػ ربشيو ُتتثاعػػو وػػا  ػػعطو طبػػر تػػ رب 

Murray-Darling Basin  وا   ظيؼ ت بًط بش  باؿ ب   تة ا شع  باؿ تػط بش ػ ةف
تلعيػػيفع ليػػ   ػػةف بش ػػ ةف يروعػػ ف ت ػػةريط بش طػػ ير  با ػػةد  بش جطػػيط بش ػػا  عػػ  بة بش

بشل  تػػػػو بشتلعيػػػػوع ش ػػػػف تػػػػف جػػػػ ؿ   ػػػػةء   دبر  بش  ًػػػػةل ت بػػػػـ  رػػػػر ت بًػػػػط بش  باػػػػؿ 
 (.Johns, R. 2014ب   تة ا  ـ   ة ز بألزتو  

ػػػػة   رجاػػػػ ص  ػػػػأثير بش طػػػػ ر بش  ط شػػػػ  ا  عػػػػا ط ػػػػةط بش  ًػػػػةل بش ةتػػػػو ت ب تو
طيف  Archer & Harriganةر ػػػػوع و ػػػػد س عػػػػلل درب ػػػػو  تت جطػػػػ ر   ػػػػأثير بشتػػػػد ا

bloggers  طة طا بط   ربـ Instagrammers  رة  رةرقـ ابشت ثار ف بش ػددا وػا ت ػةؿ
بش  ًةل بش ةتو. ورػةشطظر  شػا سف ت ظػـ قػ  ء بشتػ ثريف  رػر   ػةتؿ ب  ػ ـ ب   تة يػو 

شيو س   يطيو  ف س   تؿ ي  عػؽ رةش  تػةل يرغر ف بتف وا بشلا ؿ  عا    يعةل تة
بش  ةريوع و ف قذب يع ا رأثةرا  عا بشتتةر و بألج ًيو  طظريو بش  ًةل بش ةتػو.  جعاػل 
 شا سطه ت ف س ؿ  ط ير طظريػةل بش  ًػةل بش ةتػو يل ػةج بشت بػـ  بش  عيػد  شرطػةء بش  ًػةل 

ي ػػػ  ب   ػػػربؼ رأقتيػػػو وػػػا  اػػػر   ػػػةتط بش  باػػػؿ ب   تػػػة    شػػػا ترب  ػػػوع  تػػػة سطػػػه 
 (.Archer & Harrigan, 2016بشدوط شعتد طيف  

بش ػػا راػػدل د ػػ    Doan & Toledano وػػا بش ػػيةؽ ط  ػػه  ػػةءل درب ػػو 
رةلثا بش  ًةل بش ةتػو شع لػ ؿ تػف بشتػدبجؿ  بشتتةر ػةل بش ػا  ر اػز  عػا بشتطظتػةل  شػا 

بشبػةـ بشػذ  يت ػف سف يعػطعط  سجر   ب ـ رةشت  تط ط  ه.  قدول بشدارب و  شا  أ يد بشػد ر
رػػه بشت  تػػط وػػا بش تػػؿ بشت  ت ػػ ع  ذشػػؾ تػػف جػػ ؿ بش طريػػؽ  عػػا لتعػػو ب  تة يػػو تدطيػػو 
ُطظاتػػػل وػػػا طي زي طػػػدبع   ػػػةف ساػػػلة  بشترػػػةدر   ب دبر  طة ػػػطيف لػػػدثيف ب ػػػ طة ة  تػػػط 
 رر ػػػةل رعغػػػل تعيػػػ ف  طاػػػؼ تعيػػػ ف د  ر ستري ػػػ  جػػػ ؿ ث ثػػػو س ػػػةريط رغػػػرض  ػػػربء 

قدبتػػػه شع ػػػ   بشطي زي طػػػد .    ػػػرح بشدب ػػػو   بتػػػؿ ط ػػػةح قػػػذا بشلتعػػػو   ػػػةطئ جػػػةص  با
 & ,Doan بشلتػػ ل بشت  ت يػػو بشتتةثعػػو رتػػة ي  ػػؿ بش  ًػػةل بش ةتػػو ذبل ط ػػط  ػػةـ  

Toledano, 2017.) 
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  ػػػػف  دبر  ت ػػػػةرؼ بش تػػػػ ء  رػػػػر ت بًػػػػط بش  باػػػػؿ ب   تػػػػة اع  ػػػػةءل درب ػػػػو 
Boateng  شعت ػػػة د  وػػػا  دبر   ش  باػػػؿ ب   تػػػة ات بًػػػط بش  ل ػػػؽ تػػػف  ي يػػػو   ظيػػػؼ

ت ةرؼ بش تػ ء رػةش طريؽ  عػا  ػر  يف تػف  رػر   ػر ةل ب  اػة ل  ػف ر ػد وػا غةطػة 
ػػػعل بشدارب ػػػو  شػػػا   ظيػػػؼ بش ػػػر  يف MTN سـ  ػػػا  ف  Vodafoneقتػػػة و دبوػػػ ف  .    اا

بشاػػػ لةل  بشل ػػػةرةل بشر ػػػتيو شبتػػػة رغػػػرض  ز يػػػد بش تػػػ ء رةشت ػػػةرؼ لػػػ ؿ تط  ػػػة بـ 
 (.Boateng, 2016 دتة بـ  ج

شع  ػػرؼ   Madsenبش طظيتيػػو شع ػػر ةل و ػػد  ػػ ل درب ػػوستػػة رجاػػ ص بشب يػػو 
شعت ػةقتو وػا رطػةء  ISM عا  ي يو ب ػ جدبـ زتػ ء بش تػؿ بش ػر ةل ب   تة يػو بشدبجعيػو 

س ػػبر تػػف بش  ػػة  ل رػػيف زتػػ ء بش تػػؿ  3بشب يػػو بش طظيتيػػو.   ػػـ قػػذب تػػف جػػ ؿ  لعيػػؿ 
.    دل بشدارب ػو سف Jyske Bank رر  ر و ب  اةؿ بشدبجعا وا رطؾ دبطتةر    رير 

قػػ  ء زتػػػ ء بش تػػػؿ ًػػةت ب ررطػػػةء بشب يػػػو بش طظيتيػػػو  طػػدتة ي لػػػد ف  ي  ة عػػػ ف  يطةً ػػػ ف 
ة بش طظيتيػػوع  تػػة سطبػػـ ي ػػ جدت ف  رػػةربل تػػف ر يػػو بشرطػػؾ  ر ػػةش ه شػػد ـ ل  بػػـ بش عػػةي

 ش  زيػػز وبػػػـ بشب يػػػو بش طظيتيػػو رليػػػ    تة ػػػا تػػط  اػػػ رب بـ  ػػػف ل ي ػػو بشرطػػػؾ س   يػػػؼ 
يطرغػػا سف ي ػػػ ف.   عػػيؼ سف ر ػػػض قػػذا بشتطةً ػػػةل   طػػ ار  شػػػا ًاػػص  طظيتيػػػوع يػػػ ـ 

ر ػػػػتيو رػػػػيف زتػػػػ ء بش تػػػػؿع   اػػػػر    ة ػػػػتبة  تطةً ػػػػ بة وػػػػا تلةدثػػػػةل  جاػػػػيو غيػػػػر 
بش اص  رديةلع   ةقـ وػ  بشب يػو بش طظيتيػوع    ػة د زتػ ء بش تػؿ  عػا وبػـ بشتطظتػو 

 (.Madsen, V.T, 2016 بش  ةقـ ت بة  

 ويتػػة ي اػػؿ ر ػػأثير تػػة ي رةدشػػه بشت ػػ جدتيف تػػف   عي ػػةل  ػػعريو  رػػر ت بًػػط بش ػػر ةل 
ش رلػ  بش  عي ػةل بشت   رػو  عػا ًطػة   Amezcua & Quintanillaب   تة يػو  ػةءل درب ػو 

ػػف ت ػػ جدتيبة  عػػا ي  يػػ   Coca Cola   ػػة    بشر ػػتيو  ع ليػػ   ةطػػل بش ػػر و  طعػػ  ت 
ب طعػػتةـ شلتعػػو عػػد بشردبطػػو.  س ػػةرل بشط ػػةتا  شػػا   ػػ د ث ثػػو س ػػ ةؿ تػػف سطتػػةط ب  اػػة ل 

: بشت  ػػػػػػ اؾع  ب ش ػػػػػػد بطا بش ػػػػػػعر ع ب  ػػػػػ ب  يو بش ػػػػػػةجر  رد ب  عػػػػػػا لتػػػػػػ ل بش ػػػػػػر ةلع  قػػػػػـػ
 (.Amezcua, B., & Quintanilla, C., 2016  بشتلةر  
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بش ػػػا بً رلػػػل ب ػػػ جدبـ بشط ط  ربويػػػة وػػػا درب ػػػو  Toledanoسجيػػػروب  ػػػأ ا درب ػػػو 
بش  ًػػةل بش ةتػػو  رػػر بشت  ت ػػةل  ش  ر طيػػوع   رعػػل شػػدر س تػػف   ػػةر  غيػػر تجطػػط 
شبػػة  غيػػر ت ً  ػػو تػػط س عػػةء ت  تػػط  ش  ر طػػ ع  تػػة س عػػلل  يػػؼ سطبػػة يت ػػف سف   ػػ د 

 .  س ػػػر   شػػػا ريةطػػػةل س ثػػػر ثػػػربء   ت وػػػة تػػػف  عػػػؾ بش ػػػا ًػػػد   وارقػػػة بشطػػػرؽ بألجػػػر  شعرلػػػ
ط  ربدؼ   رػط  ػدبجؿ ط ػةط  Meetup.comبشرةل  درب و ط ط  ربويو  عا ت  جدتا تً 

بش  ًػػػةل بش ةتػػػو وػػػا  تػػػؿ ت بًػػػط بش ػػػر ةل ب   تة يػػػو.   ػػػد   بشدارب ػػػو  شػػػا ب ػػػ جدبـ 
بشط ط  ربويػػة وػػا رلػػ   بش  ًػػةل بش ةتػػو ش   ػػيط وبػػـ رػػةلثا بش  ًػػةل بش ةتػػو شعت  ت ػػةل 

 لعيػػؿ تلةدثػػة بـ بشدبجعيػػو بشل ي يػػو  عػػا ب ط رطػػل  بشطري ػػو بش ػػا  ذبل بشاػػعو تػػف جػػ ؿ
 (.Toledano, M., 2017ُ  ةشا ربة بشر ةتؿ بش طظيتيو  

 خالصة الدِّراسة:

ػػة شعرػػةلثيف شدرب ػػو سطػػ بع  ديػػد  تػػف  تة ػػةل   ػػ وار بشت  ت ػػةل ب ش  ر طيػػو وراو
تطب يػو   بشط ط  ربويػةا  ثطػ  ربو . رطةء بشث ةوو  ت ةر  بةع بش ا    د ا بش يةـ ر تؿ تيػدبط

لي    داـ ت ت  ػو ُتلػداد  تػف بشجطػ بل  بشتػدبجؿ بش لعيعيػو بش ةرعػو  ًةرعو شع  يلؼ ر ب شوع
شع طريػػؽ  عػػا طةت ػػو  ب ػػ و تػػف بشت ػػةر ةلع  ت ػػد تػػف بش تػػ ف  شػػا بشت ػػةر و بشط ػػطو وػػا 

و سف   ػػ ف ًاػػير   ُتر اػػز  بشتلةدثػػةل  بألط ػػطو ب ش  ر طيػػو.  يت ػػف شعدرب ػػةل بشط ط  ربويػػ
 عػػػػا ت  تػػػػط  بلػػػػدع س  سف   ػػػػتؿ  ػػػػط بل تػػػػف بشرلػػػػ  دبجػػػػؿ ت  ت ػػػػةل ُت  ػػػػداد .  قػػػػا 
ػػػياو.  ػػػذشؾ وةش  طيػػػةل    ػػػ جدـ بش يػػػدي قةل  بشاػػػ ر  بشتػػػ بد بشاػػػ  يو  سيعػػػة بشريةطػػػةل بشطاا
 بشط ط  ربويػػو يت ػػف سف   ػػ ف ت ػػ  عو س  سف ُ  ػػ جدـ رة  ػػ ربؾ تػػط طػػرؽ رلثيػػو سجػػر  وػػا

 بشت  ت ةل ب ش  ر طيوع رتة وا ذشؾ   ة  ل بأل عةء وا بشت  تط بش  ع .

 رتػة سف بشط ط  ربويػة  طري ػو تيدبطيػوع وةش   ػيربل بش ػا   ػداتبة يت ػف سف  ُرطػا تػف 
ت ت  و تف بشريةطةل بشت  جعاو  غيػر بشت  جعاػو وػا  ثيػر تػف بألليػةف.   ظبػر قػذا 
بشريةطةل  ي ـ  ت بة تف ج ؿ ت لظو بشرةل   ت ةر  ه تط بشطةس لي  ي  ػة ع ف  رػر 

أش وو شبػـ.  ُ  ػد بشرلػ   بشث ةويػو  عػا ب ط رطػل سًػؿ  دبجعيػو ب ط رطل وا ريتةل  سط طو ت
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ر ثير تف ب ثط  ربوية بش  عيديو  ف بشرةلث ف  عا ب ط رطل يت ف سف ي ت  ب  تيػو  ة ػ و 
تف بشريةطةل د ف سف ي ػ ف   ػ دقـ تعل ظوػة أل عػةء بشث ةوػو.  تػة سطبػة   تػةيز  ػف طػرؽ 

ب ش  ر طيػػو تػػف ليػػ   ر يزقػػة رةأل ػػةس  عػػا بشرلػػ  بألجػػر  بشُتطر ػػو  عػػا بشت  ت ػػةل 
 بشث ةوو بشلة تو شبذا بشت  ت ةل.

 ُي ػػػ اؿ   ػػػربء بشرلػػػػ  بشط طػػػ  ربوا ا تعيػػػوا ذبل تربلػػػػؿ  جطػػػ بلع  ػػػ ف  عػػػػا 
ػط تلػؿ  بشرةل  ب ش زبـ ربةع ردءوب تف بش جطػيط شعت ػر ع بشرلثػ ع ثػـ   ػربءبل دجػ ؿ بشتً 

رقة   لعيعبػػةع  بط بػػةءو ر ػػرض بشط ػػةتا    ييتبػػة.  ػػؿ بشدارب ػػوع تػػر روب ر تػػط بشريةطػػةل     ػػي
 .قذب د ف  ج ؿ رةشت ةيير بألج ًيو ط بؿ تربلؿ بشرل 

 وا  طري ة بة بشرلثيوع  ط ا ل    ػدادل بشت ػة ل بش ػا ُ ظا ػل ويبػة بشط ط  ربويػةع 
سطبػػة غيػػر سطبػػة تثاعػػل سدب  لي يػػو  قةتػػو وػػا درب ػػةل بش  ػػ يؽ  سرلػػة  بشت ػػ بع يف.  تػػة 

لظيل رة  جدبـ ت زبيد وا بشدرب ػةل ب   تيػوع ليػ   ػةف بشت  تػط ب ش  ر طػ  شت ػةر ا 
 ػػػةـ  Kozinetsت ع ػػػؿ  عي زيػػػ طا ستري ػػػا تلػػػ و ش ر يػػػز س ؿ درب ػػػو ط ط  ربويػػػو س ربقػػػة 

د  ةطل بشط ط  ربوية بش ريو بأل ثر ب  جدبتوة ت ةرطو رةشد ر بش عطا شعرةل .1997  ً . 

بشط ط  ربويػػػػػة يت ػػػػػف شعرػػػػػةلثيف بش ػػػػػر  بشجػػػػػر ج تػػػػػف   ػػػػػةر   تػػػػػف جػػػػػ ؿ   ظيػػػػػؼ
بشدرب ةل بش تيػو بشتبيتطػو  عػا بش تػؿ بشرلثػا ب   تػ ع  بش ػا   ػؼ  ػف لػد د بش اػؼ 
بشجةر ا شعظةقر  ب   تيػو بشتدر  ػوع  ب ططػ ؽ  شػا ت ػةؿ س ثػر رلةرػو ي ػ بدؼ اوبػـا 

  ةل ب ط رطل.بشث ةوو بش ةتد  وا بشت  ت ةل بش ا  ط أ    ط ر  رر  ر

 ثيػػػػر  قػػػػا بشت عػػػػ  ةل بش ػػػػا يت ػػػػف  طريػػػػؽ بشط ط  ربويػػػػة وػػػػا درب ػػػػ بةع  قػػػػا 
ت عػ  ةل   ػ زاع رػيف  جااػةل بشل ػؿ ب   تػ  بشتج ع ػو.  ير ػا بشت ػةؿ ُت ا ػ وة ستػةـ 
رةلثا ب   ـ تف بشتارييف  بش ػر  ش  ػ  ةد  تػف ب ت ةطػةل بشتطب يػو بش ػا   وارقػة شبػـ 

ةشطري ػو بشرلثيػو بش ديػد   عػا بشت  تػط بأل ػةديتا بش ررػا  ةطػل و ػط رلة ػو بشط ط  ربويةع و
 شػػػا  أاػػػيؿ طظػػػر   بؼي  ترب  ػػػو ش طري ة بػػػة بش تعيػػػوع  قػػػ  تػػػة  ػػػ ل قػػػذا بشدارب ػػػو شطيػػػؿ 

   رؼ بش يةـ ره.
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 الهوامش

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
لةشيوة س  ةذوب شع  ًةل بش ةتو ب   رب ي يو  ب  اػة ل بش  ةريػو  Robert Kozinetsي تؿ  (1)

 Southernش  تػةؿ ر ةت ػو  Marshallش  اػةؿ  بشاػلةووع   عيػو  Annenbergر عياػو 
California    .وػػػػػا بش ػػػػػةرؽ  ػػػػػةف س ػػػػػ ةذوب شع  ػػػػػ يؽ وػػػػػا  عيػػػػػو رةش  يػػػػػةل بشت لػػػػػد  بألتري يػػػػػو

Kellogg  شػػػػػػػػػ دبر  ر ةت ػػػػػػػػػوNorthwestern عيػػػػػػػػػو ع  Wisconsin  ش  تػػػػػػػػػةؿ ر ةت ػػػػػػػػػو
Wisconsin-Madison ع   عيوSchulich  ش  تػةؿ ر ةت ػوYork . رة عػةوو  شػا  تعػه

 89تػػف ًرػػؿ س ػػ ةذوب شع  ػػ يؽ بش ػػر   رةش ديػػد تػػف بش ةت ػػةل بأل ر ريػػو. رعػػغ  ط ة ػػه بش عتػػ  
ة ريف رل         وا ؿ وا     تط  ر ع وع   ف ت ةر ة ه وا  بش ثير تػف  ت و ت زا و

 تػػة وػػةز ر ػػ بتز س ةديتيػػو    ػػـ ب   ػػربؼ رػػه  عػػا ططػػةؽ  ب ػػط  جريػػرعبشطػػد بل  بشتػػ  تربل. 
 ت ط  و.  شتزيد تف بش  ةايؿ  طه يت ف بشر  ع شعربرط بش اةشا: 

https://annenberg.usc.edu/faculty/journalism/robert-kozinets 
بش ػا  ػ ل  شػا ب  ػ  ةد  تػف تطب يػو ب ثط  ربويػة وػا ُيثتاف بشرةلػ  بأل تػةؿ بشرلثيػو بش رريػو  (2)

ػػػػة  ب ي ػػػة ألقتيػػػػو بشتطظػػػػ ر  تػػػػ ع  قػػػا  بػػػػ د ربتػػػػد     ػػػل  درب و درب ػػػو تل ػػػػ   بش عػػػةء بشًر
ب ثطػػ  ربوا وػػا درب ػػو بش بًػػطع غيػػر سف جا اػػيو بش  ػػيط ب ش  ر طػػ    ػػتةل بشت  ت ػػةل 

ل عػػر ر  بش ػػ ا  ي ػػةد  طػػةر  عيػػه   ػػيةًةل بش  ريػػر بشث ػػةوا  س ػػ ةشه  عبػػة ليثيػػةل ورعػػ
ـا تباػػدل بشطريػػؽ شظبػػ ر ابشط ط  ربويػػةا رتػػة  تطب ػػا  ػػةتؿ شع لعيػػؿ بشث ػػةوا ب ش  ر طػػ ع  تػػف ثػػ

 قا تطب يو ت  ةتعو      زاس شدرب و ث ةوةل بشت  ت ةل بشطاة تو  عا ب ط رطل
(3) IRI: Investigative Research on the Internet. 

 4 )“Geertzian Sense”  ػػػػ  شغػػػػ   ت ػػػػ ؽ تػػػػف ب ػػػػـ بش ػػػػةشـ بألطثرر شػػػػ    بألتري ػػػػ : ُتر ا
Clifford Geertz  بشذ  س ةد   ػديـ ت بػـ  ابش اػؼ بشُت ثاػؼThick Descriptionشي ػير  ا

ػط.    ػ ف ره  شا  ؿ تة ي  طيط بشرةل   ذ ل  را تػف بألتػ ر بشت  ع ػو رتػة لػد  و ػ و وػا بشتً 
قػػػذا بش  اػػػي ةل  رػػػةر   ػػػف اػػػ ر لياػػػو  ػػػديد  بش  اػػػيؿ ي  تػػػد بشرةلػػػ  وػػػا  ت بػػػة  عػػػا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz


  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

472 
 

 

ػػةع  بش ػا    ػػؿ ب ػ جدبته شل ب ػه.  ذشػػؾ بش اػؼ شػػيس و ػط ي  اػػر بش ػع ؾ  ش ػػف  ػيةًة ه سيعو
 (.Geertz, 1973  شبذب بش ع ؾ تغزّ  جةر  

 5 )gestalt shift ت بـ  وع    ت  تد تف بشطظريو بش   عطيو وا  عـ بشط سع  قػا بشتدر ػو :
ػػػػة  عػػػػا  بش  ريػػػػو بش ػػػػا ط ػػػػأل وػػػػا س بتػػػػؿ بش ػػػػرف بش  ػػػػريف وػػػػا سشتةطيػػػػةع   ةطػػػػل ُ  ػػػػ اؿ بل  ة و

بش ةتتػػػو  عػػػػا  بأل عػػػةع بش  ريػػػػو بش ػػػةتد  سطػػػػذبؾ  بشت تثعػػػو رةشطظريػػػػةل بشتي ةطي يػػػو ب ر رةطيػػػػو
  ػػػػزبء بش رديػػػػو  اػػػػ  و  شػػػػا وبػػػػـ بش ػػػػؿ.  عػػػػا بشط ػػػػيضع س ػػػػدل بشطظريػػػػو بش لعيػػػػؿ بش عتػػػػ  ش

 ؿل ت  ةتؿل  ػؿ  ػزءي ويػه شػه ت ةطػه بش   عطيو ت بـ  سف ابش ؿا س ثر تف ت ت ع س زبته  وب  
بشػػذ   ابشت تػػ ع ربػػذب بشت طػػا وةش ػػؿ يج عػػؼ  ػػف ا  د را   ظي  ػػه بش ػػا   طعربػػة طري ػػو بش ػػؿ.

شػػيس س ثػػر تػػف لزتػػو تػػف بأل ػػزبء س   ع ػػعو تػػف بش طػػط بش ػػا ًػػد   ػػ ف ت ػػر  و س  تعاػػ و 
 .ر عبة رر ض رطري و    بتيو

ؿ بش  ػػ عط   ؿ ويبػػة    ػػير بش ػػرد  gestalt shiftي ػػير تاػػطع  بش الػػ ل  شػػا بشعلظػػو بش ػػا ي لػػ ا
ؿ ت ػة ئ  شػيس  ػدر  ي اع    ي  اػر  عػا شجرر  تة ت ف لةشو شلةشو سجر  تج ع ػوع  قػا  لػ ل

طتػة ي  ػدابقة  شػا    ػير بش  ػةر  بشر ػريو وػا بش ػ بشـ بش  ريػو   ا ر بشظ بقر بش يزيةتيو و طع  با
 (.Geertz, 1973 بش ةط يو  بشر ليو  

(6) CAQDAS: Computer-Assisted or Aided Qualitative Data Analysis 
Systems or Software 

يةؽ  شػا سف بشط ط  ربويػة  ةطػل تلػ و شع طػة ؿ  بشتطةً ػو وػا  ػدد تػف   در ب  ةر  وا قذب بش ػ (7 
ػد لػرص بشرةلػ   ًػدر –بش     ترب  ػةل بش  ػ   واػ ؿ تػف   ػ   ت بعػط تػف واػ ؿع ً 

 عا ب    ةد  تطبة  تي وة وا تج عؼ س زبء بشدارب و د ف  عتيطبة ترب  ػو بش ػرب   -ب ت ةف
  ةل بشرلثيو بألترري يو  لدقة د ف   بقة.بشرلث   ا ير ا بألجير لاروب  عا بشدرب

 ,Sage, Emerald, Jstorبشدرب ػػػةل  تي بػػػة ت ةلػػػو  عػػػا ً ب ػػػد بشريةطػػػةل بش ةشيػػػو:  (8 
Springer, Elsevier, Eric, Scoups, Wiley Online Library, ScienceDirect, 

PMC. 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/
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ي" ؤتزينقدتز"..ييالبحثةزياحلدتثز

 

 

 جامعة طنطا  - كلية اآلداب-قسم اإلعالم - أستاذ مساعد

 

 

 

سإلعالميتتتتتو لطوتتتتتوت لويإلتتتتتو و تتتتتافى سإلعتتتتتال  وت  ي ستوتتتتتا  تتتتت  م تتتتتاى  تناولتتتتتر سلت س تتتتتار 
سل يا تتوال س  تتيما وبي ل يطتتو سإلتسم سإلعالمتت   تت  سلم تمطتتار سلنتي تتو يم تتي بي تتت ت ل 

ويووتتاو ويطتتت سلتإلين يتتوي  متتا يط اتتن متتي ماتتاميي م تإلنتتو  تتت ا سلطمإليتتو سلتيمو سليتتو بو تتتا
ث يوليتن سل تان وي سهتمامتا   يت س  ت  مناولتو ومتنوعو مي به  و افى سإلعال  سلتوإليتى؛ نيت

لإلوقوف عإل  ت  ي ستن سل يا يوو ي ت  هذس سسهتما   تالتإلين يوي عإلت  سلت م  متي و توت مو تو 
 ا تتتتنو متتتتي سلت س تتتتار سلتتتتت  ت  تتتت  عإلتتتت  تتتتت  ي سر و تتتتافى سإلعتتتتال  سل تيتتتتت   تتتتنو عامتتتتو 

 وت  ي ستوا سل يا يو   نو  ا وو
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ير     طت  توى سلطتال  ىلت  بي سلتإلين يتوي متا سى وقت بشا ر سإلن افيار سلت  ب    
يم تتى م تتت س ب ا تتيا لإلن تتوى عإلتت  سلمطإلومتتار سل يا تتيوال س تتيما وقتتر سسنت ا تتارو  وتتت 

متتتي  5894ت س تتتو م تتتنيو عإلتتت  عينتتتو  إل تتتر  Pew research center ب تتت ى 
   سإلمتتتت ي ييي  طتتتتت سسنت ا تتتتار سل فا تتتتيو سإلم ي يتتتتو سإل يتتتت  و وقتتتتت ب وتتتت ر سلنتتتتتاف   تتتتيل

% متتي سلم نتتو يي بنوتت  ن تتإلوس 65سلتإلين يتتوي  م تتت   فتتير إل  تتا  سلنمإلتتو؛ نيتتث بقتت  
 و(Pew research center, 2017)عإل  بمإل يو ب  ا  سلنمإلو مي سلتإلين يوي 

   سلوقر نن نال بشا ر ىن افيو ىيلاليو ىل  بي ن  و سلنا  يي سلتذيي  تانوس يطتمتتوي 
 3.84% عتتتتتتا  :و.8و  سل يا تتتتتتيو  إلتتتتتت  عإلتتتتتت  سلتإلين يتتتتتتوي  م تتتتتتت  ب ا تتتتتت  لمطإلومتتتتتتات

(Grazia, 2016: p.9)و 

تطلتتت  هتتتذا سإل قتتتا  ماشتتت س وساتتتنا عإلتتت  سلم انتتتو سلتتتت  متتتا سى سلتإلين يتتتوي يتمتتتتا  وتتتا  
 و تتنن سلو تتيإلو سإلقتتوى عإلتت  سل تتانو سإلعالميتتو نتتت  سليال وهتتو سإلمتت  سلتتذى تعتتا سلطتيتتت 

ار نتتتوى ل يطتتتو سلتتتت  ي سر متتتي سل تتتان يي عإلتتت  م تتتتوى سلطتتتال  إل تتت سم سلم يتتتت متتتي سلت س تتت
 سل يا يو لإلتإلين يوي  وسم  اي م اى سلت  ي  عإل  م توى سلمط  و بو سست اهار بوسل إلوكو 

وقتتتت سنلإلوتتتر سلت س تتتار سلتتتت  تناولتتتر سلتتتت  ي سر سل يا تتتيو لإلتإلين يتتتوي ع تتت  ست تتتاهيي  
 ب ا يييال هما: 

 Media malaiseاالتجاه األول: التأثيرات السياسية السمبية )التوعك السياسى(

 Kurt)ت  تتا  تتتسيار هتتذس سست تتاا سل ن تت  ىلتت  ب  تتا   تتو ر سنتت  و التيتتر سنتت   
Lang& Gladys Lang) ؛   ت  سل تتينيار؛ نيتث  انتا بوى متي سقتت ح و توت س ت تال  تيي

ت سيت بعتست سلونوسر سإل  ا يو    سلوسيار سلمتنت  سإلم ي يو وس تيتات سلت س تا عتي سلمشتا  و 
و وقت ب  طا ذلك لش ى سلت ليو سلتإلين يونيو لأل  ا  سل يا يوال سلت  تا تت عإلت     سل يا و

عنا تت  سل تت س   تت  سلطمإليتتو سل يا تتيوال سلتتذى ي تتذى  تتتو ا  سل تت ل سل يا تت  ويتتا   عإلتت  
تو وتتتار سلنتتتا  يي ت تتتاا سلما  تتتار سلطامتتتو  متتتا  تتت  ذلتتتك سلن ومتتتوو وسلنويوتتتو بنتتتن لتتت  يتتتت  
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 ,Leuengo & Coimbra-Mesquita) يي آنتذسك سسلتنتار ىلت  ب  تا  هتذيي سل تان 
2012, p.117-118) 

هتتتذا سإل  تتتا  متتت   ب تتت ى؛ نيتتتث  بى بي سلت ليتتتو  Robinsonوقتتتت بعتتتات  و ين تتتوي  
سلتإلين يونيو سلنوتيو لإل يا و  الى سلنتت   سلتت  بعو تر  اتينو جوت  يترج  ناتر متي سل وتو 

ال س تتتتيما سلمطتمتتتتتيي عإلتتتت   تتتت  سلن تتتتا  سل يا تتتت  وعتتتت  ر سلشتتتتطو   تتتتالط    تتتتيي سلنتتتتا  يي
و  ول وتتا ل و ين تتوي  تت ي ( Curran et al., 2014, p.2)سإل  تتا  سلتإلين يونيتتوو 

سل تتنا و سلتإلين يونيتتو سلنتي تتو تا تتت  تت  تن تتي ها لأل  تتا  عإلتت  سلطنتتف وسل تت س  وسل تتإل يوال 
و  متا (O'Keefe., 1989,p.122)وتوتت  سلماتاميي سلتت  تطمتى اتت ما  تار سلن تا  

سلشتتتتافطو تطمتتتتى عإلتتتت  توتتتتوي  سل يا تتتتييي  attack journalismلو تتتتو  بي  تتتتنا و س
وسلما  تتار سل يا تتيوو وي إلتتا هتتذس سلمتت ي  متتي سإل  تتا  سل تتيفو و تتنا و سلو تتو  ىن ا تتا 
 افتس   ال  ل عإل  سلن ا  سل يا  ال وعت  سل ووال وسلشك  ت  سل يا تو سلنتي تو وسل يا تييي 

.(Newton, 1999, p. 577-578) 

 تاي ي تف تت  ي سر  video malaiseي بي من و  سلتوعتك سل يا ت  وعإل  سل م  م 
سإل  تتا  سلتإلين يونيتتو  تت  م تتاى سل يا تتوال ىس بنتتن ست تتا  طتتت ذلتتك ليشتتمى  تتى متتي سلتإلين يتتوي 
وسل تتتتنف وسل ستيتتتتو وسإل تتتتال  وسلموسقتتتتا سسل ت ونيتتتتوال لي تتتت   سلم تتتتلإل  سإل  تتتت  تقتتتتو هتتتتو 

media malaise (Newton, 2006,p.209)و 

 تتتط   طتتتت ذلتتتك سلطتيتتتت متتتي سل تتتان يي ع تتت  ت س تتتاتو  ىلتتت  ت س تتتو سلتتتت  ي سر سل يا تتتيو  
سل تتتإل يو لإلتإلين يتتتوي؛ نيتتتث باتتتيف م تتتلإل  آ تتت  ي تتتف هتتتذا سلتتتت  ي سرال وهتتتو سس تتتتيام 

 وpolitical disaffectionسل يا   

و طتتتتت نتتتتتوث سلتلتتتتو سر سإلعالميتتتتو سلتتتتت  تم إلتتتتر  تتتت  سلطتتتتتت سلمتنتتتتام  متتتتي سلونتتتتوسر  
يتتو سل ا تتوال  تتتبر سلتن قتتو سلتوإليتيتتو  تتيي سإل  تتا  وسلت  يتتن تتالشتت ؛ نيتتث ب تت   سلتإلين يون

يلمتر سل تل متا  - ت   تطين ننتو  نت  سلم يتت متي سإل  تاح -سل وا سإلعالم  سلمطا   
 يي سإل  ا  وسلت  ينال وهتو متا بتى ل وتو  منوتو  سإل  تا  سلتت  تنتوى سلمطإلومتار وسلت  يتن 
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 يا تتت و ويا تتتت سلطتيتتتت متتتي سل تتتان يي عإلتتت  بي و تتتافى وت  ي هتتتا سل  infotainmentمطتتتا 
سإلعتتتال  سلت ا يتتتو ت إلتتتا سلمتتتوسلنيي سلالم تتتالييال  متتتا بي سل تتت ل سل يا تتت  وسلالم تتتاس  همتتتا 

 و(Ariely, 215, p. 440)نتاج م اش   لميى سإل  ا  لإل ا   

 

   Political Mobilizationاالتجاه الثانى: التعبئة السياسية 

 وتت  ست تتتاا  ن تتت  يتتتت ر سلتتت  ي سر سل يا تتتيو لو تتتافى سإلعتتتال ال  عإلتت  سل انتتتر سل تتت 
ال ىس بي هتتذس سست تتاا  تتاي عإلتت  political mobilizationويلإلتا عإليتتن سلتط فتتو سل يا تتيو 

سلنوي  مي ت س ار سلتوعتك سل يا ت  سلنتات  عتي و تافى سإلعتال و وو وتا لوتذس سست تاا  ت ي 
 ميتتار   يتت   متتتي سلمطإلومتتار سل يا تتتيو س تنتتا  م تتتويار سلتطإلتتتي  و تتوولو سلن تتوى عإلتتت  

 .Newton, 1999, p). اعت عإل  تط فو سإل  ست  يا يا مي سلنانيو سلمط  يو وسل إلو يو 
580-581) 

 المشكمة البحثية

س تتتناتس لمتتا  تت ا  تت ي سلمشتت إلو سل ن يتتو لإلت س تتو تت إلتتو   تت  مناولتتو   تتت سلت س تتار  
يا تتيو لإلتإلين يتتوي  تتوسم سإلي ا يتتو بو سل تتإل يوال سإل ن يتتو وسلط  يتتو سلتتت  تناولتتر سلتتت  ي سر سل 

وتنإليتتتتى سإللتتتت  سلن  يتتتتو وسلمنتتتتاه  سل ن يتتتتو وبتوسر  متتتتا سل يانتتتتار سلم تتتتت تمو  تتتت  هتتتتذا 
 سلت س ارال  اإلاا و ىل  س تط س  وتنإليى به  ما تو إلر ىلين هذا سلت س ار مي نتاف و

سلتتتو  سل يا تت  وت  تتا بهميتتو هتتذا سلت س تتو ىلتت  بنوتتا تإلوتت  سلاتتوم  شتت ى م  تتف عإلتت  
لإلتإلين يويال وهو ما ي اه     ت ويي  ايو ب    شموس لوذس سلتو  عإلت  م تتوى سلطتال و  ت  
سلوقر نن ن   ي هذا سلت س و تتي  لنتا بي ن تتن ل بو تن سلو تو   ت  سلت س تار سلط  يتو متي 
 تتتالى موا نتوتتتا متتتا ن ي توتتتا سإل ن يتتتوال ممتتتا ي تتتاعت عإلتتت  واتتتا  ايتتتو م تتتتو إليو لتلتتتوي  

 ث سلط  يوو سل نو 
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 أهداف الدراسة

   تتت سلت س تتار سلط  يتتو وسإل ن يتتو سلمتطإلوتتتو  التتت  ي سر سل يا تتيو  لإلتإلين يتتوي  تتت  
 و3.88ىل   3.83سلنت   مي 

 تنتيت سلواايا وسلمواوعار سل ن يو سلت  تناولتوا هذا سلت س ارو 
 سلتط ف عإل  سإلل  سلن  يو سلت  س تنتر عإليواو 
  تنتيت سإل  سمسر سلمنو يو سلت  ت  ست اعواو 
 ع   به  سلنتاف  سلت  تو إلر ىليواو 
   توتتتي  موت نتتتار لتلتتتوي  سل نتتتوث سل ا تتتو  ت س تتتو سلطالقتتتو  تتتيي و تتتافى سإلعتتتال

 وسل يا و   نو عامو وسلتإلين يوي وسل يا و   نو  ا وو

 

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 تساؤالت الدراسة-

لواتتتتايا سل ن يتتتتو سلتتتتت  تناولتوتتتتا ت س تتتتار سلتتتتت  ي سر سل يا تتتتيو متتتتا سلمواتتتتوعار وس و8
 لإلتإلين يوي؟

 ماسإلل  سلن  يو سلت  س تنتر عإليوا هذا سلت س ار؟ و3
 ما سلمناه  سل ن يو وبتوسر  ما سل يانار سلت  ت  س ت تسموا    هذا سلت س ار؟ و4
 ما به  سلنتاف  سلت  تو إلر سليوا هذا سلت س ار؟ و5

   منهج الدراسة-

ال وهتتو متتنو  Meta-Analysisتطتمتتت سلت س تتو عإلتت  متتنو   تنإليتتى سلم تتتوى سل تتان   
يطتمتتت عإلتت  سلويتتا   م س طتتو منو يتتو وتنإليإليتتو لإلت س تتار سلتتت  ب  يتتر  تت  م تتاى منتتتت متتي 
ب تتى سلتطتت ف عإلتت  سإللتت  سلن  يتتو وسلمنو يتتو سلم تتت تمو  تت  هتتذا سلت س تتارو  تت  سلوقتتر 

 مي نتاف  ومتى سلتوس ا بو سلتطا    ينواو نن ن   ت ما تو إلر سلين هذا سلت س ار
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 مجتمع الدراسة  والعينة -

سلمنشتتو   و ميتت  -يتم تتى م تمتتا سلت س تتو  تت  سل نتتوث وسلت س تتار سلط  يتتو وسإل ن يتتو  
 سلت  تناولر ت  ي سر سلتإلين يويو -سلمنشو  

 وقت ت   ما سلت س ار سلت  بتينتث لإل ان تو نتوى تت  ي سر سلتإلين يتويال نيتث تت   تنر
 عينو عمتيو منواال و وا لآلت :

 و3.88ونت   3.83: سلنت   مي اإلطار الزمنى-

سقت تتتت ر سلت س تتتتو عإلتتتت  سلت س تتتتار سلتتتتت  تناولتتتتر سلتتتتت  ي سر سل يا تتتتيو نوووووع التووووأثيرات: -
 لإلتإلين يويو

 المصادر:-

  الن  و لإلت س ار سإل ن يو  ت   ما سلت س ار مي عت  م ات  تم إلر    سلت : 

  Sage Publications , Ebsco hostر سلتاليو: قوسعت سل يانا-

 سلتو يار سلطإلميو سلمن موو-

 بما سلت س ار سلط  يوال  تم إلر سلم ات    :  

 سلت س ار سلمنشو    تو يار ع  يو من مو و -
 سلت س ار سلمنشو    الماتم سر سلطإلميوو -
عتتتتال  سل  تتتتافى سلطإلميتتتتو سلم تتتتا   متتتتي  إليتتتتو سإلعتتتتال    امطتتتتو سلوتتتتاه   وبق تتتتا  سإل -

  ال امطار سلم  يوال ىاا و ىل   إليار سإلعال    ط  سل الت سلط  يوو  
 قاعت   يانار تس  سلمن وموو -
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 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لمدراسات العربية واألجنبية وسنة النشر1جدول )
 نوع الدراسة:

 ع  يو -
 ب ن يو -
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 47 اإلجمالى

 فئات التحميل:

سلواتتتايا سل ن يتتتو سلتتتت  تتتت  سلت  يتتت  عإليوتتتا  تتت  ىلتتتا  ت س تتتار سلتتتت  ي سر سل يا تتتيو  -
 لإلتإلين يويو

 سإلل  سلن  يو سلت  ت  سس تنات ىليواو -
 سلمناه  سلت  ت  س ت تسمواو -
 بتوسر  ما سل يانار سلم ت تموو -
 م تما سل نثو -
 سلت  ت  سلتو ى ىليواوبه  سلنتاف   -
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 تقسيم الدراسة:

ن تتتط   متتي  تتالى هتتذس سل تت م سلت س تتار سلتتت  تناولتتر سلتتت  ي سر سل يا تتيو الجووزء األول: 
لإلتإلين يتتوي ع تت  تو تتيموا لطتتت  منتتاو ؛ نيتتث يتتت  و تتف سلواتتايا سل ن يتتو وسإللتت  سلن  يتتو 

 وسلمنو يو وع   إله  سلنتاف و

لوتتتذا سلت س تتار  نتتام عإلتت   فتتتار سلتنإليتتى سلتتت  تتتت   يشتتتمى سلتنإليتتى سلنوتتتىالجووزء الثووانى:  
 تنتيتهاال ما سلت  ي  عإل  سلموا نو  يي سلت س ار سلط  يو وسإل ن يوو

 ل ايو سلم تو إليو سلموت نووالجزء الثالث:  ا

 

 الجزء األول: عرض الدراسات التى تناولت التأثيرات السياسية لمتميفزيون 

ان وي    ىلا  سلتت  ي سر سل يا تيو لإلتإلين يتوي و وتا ت  تو ي  سلت س ار سلت  ب  سها سل  
 لإلمناو  سلتيو: 

 المحور األول: دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والمعرفة السياسية:

 الدراسات األجنبية:-أ

ت س تتو نتتوى تتت  ي  سلتطتت     Becker& Bode( 3.88ب تت ى  ي تت  و تتوت   
لمط  و  الواايا سل يا تيوو سلت س تو سعتمتتر ل  سم  سلمنا ا  سإل  ا يو سل ا    عإل  س

عإلتت  سلمتتنو  سلت  ي تت ؛ نيتتث  ل وتتر سلت   تتو عإلتت    نتتام ج سإل تت و  سلمااتت  هتتذس 
سلم ام ما  وي بولينت جو وقتت بشتا ر سلنتتاف  بي سل  نتام   تاي م تت س  يتتس لإلمط  تو 

  ش ى يما ى سلمنتوى سإل  ا ى سلتوإليتىو

ىلتت  سلو تتوى  Ferre-Pavia et al. (2016) ا يتتا وآ تت وي - تتط   يتت ى
لتويي  سلت  ي سر سل يا يو ل  نام  ج ولونياجال وهو بنت   سم  سل   يو سل يا تيو سلشتوي   
 تت  ب تت انياو وقتتت سعتمتتت سل تتان وي عإلتت   تتالث بتوسر  ن يتتو تتم تتى  تت  تو يتتا س تتتما   
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س تتتتت ياي عإلتتتت  عينتتتتو متتتتي سل موتتتتو  سلطتتتتا  وم موعتتتتو نوتتتتا  م  تتتت  ال  اإلاتتتتا و ىلتتتت  
ا الر متا م تشتا ى سست تاسر  تاإلن سر سل يا تيوو وقتت و تت سل تان وي بي ن ت و مو

  يتتت   متتتي عينتتتو سل موتتتو  سلطتتتا ال ىاتتتا و ىلتتت  م موعتتتو سلنوتتتا  سلم  تتت   وم تشتتتا ى 
سإلنتتتتت سر يتتتتتت وي بي سل  نتتتتتتام  سل يا تتتتتت  سل تتتتتا   ج ولونيتتتتتتاج ي تتتتتتاعت عإلتتتتتت  سلمط  تتتتتتو 

  الش  يار سل يا يوو 

 تت  ت س تتتو  سإلعالنتتار   ) .3.86Saleem et alتنتتاوى  تتإلي  وآ تت وي   
سل يا تتتيو ب نتتتام سسنت ا تتتار وت  ي ستوتتتا سل يا تتتيوو ب  يتتتر سلت س تتتو  تتت   ا  تتتتاي عإلتتت  

شتت م متتي سلم تت إليي  تت  سل تتتسوى سسنت ا يتتوو وقتتت تو تتى  ..3عينتتو م ونتتو متتي 
سل تتتان وي ىلتتت  بي ىعالنتتتار سإلنتتت سر سل يا تتتيو لتتت  ت تتتاه   شتتت ى  طتتتاى  تتت  سلمط  تتتو 

  يو سلوافمو لإلم نو ييو سل يا

تولتو عإلت   88ت س تو ع ت   Curran et al. (2014)ب ت ى  تو سي وآ ت وي  
م تتتوى سلطتتال ال متتتي  تتالى سلويتتا   م تتت  لإلوقتتوف عإلتت  سلتتتت  ي سر سل يا تتيو  لأل  تتتا  

م نتوث متي  تى تولتوو تو تإلر سلت س تو  ..8سلتإلين يونيوو وقت سقت  ر سلطينو عإلت  
سر تسلو  تيي سلتطت   لأل  تا  سلتإلين يونيتو ع ت  سلونتوسر ىل  و وت عالقو س ت اليو ذ

سلتإلين يونيو سلطامو وسلمط  و سل يا يوال    نيي ل  ت  ر هذا سلطالقو  الن ت و لمشتاهت  
 سإل  ا  ع   سلونوسر سلتإلين يونيو سل ا وو

سلتطت ف عإلت  سلطالقتو  .Hardly et al(3.85س توت ر ت س و ها تل  وآ  وي  
 تتتيي مشتتتاهت    نتتتام  سلمنا تتتا  سإل  ا يتتتو سل تتتا    جتو يتتت   تتتول  رج وسلمط  تتتو سل يا تتتيوو 
ل وتتتر سلت س تتتو عإلتتت  عينتتتو عشتتتوسفيوال وتو تتتإلر ىلتتت  بي مشتتتاهتى سل  نتتتام   تتتانوس ب  تتت  
مط  و نوى لوسف  تمويى سلنمتالر سسنت ا يتو متي متتا ط  سإل  تا  ع ت  و تافى ىعالميتو 

 ب  ىو

   ت س تن ىل  تناوى سلطالقو  يي و تافى   Hollander  (2014) ط  هوسنت   
سإلعال  سلم تإلنو وسلمط  و سل يا يوو سعتمتر سلت س و عإل  منو  سلم  و  وقتت   قتر 
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سلت س تتتو  تتتيي مويا تتتيي م تإلنتتتيي لإلمط  تتتو: سإلوىال ويطتمتتتت عإلتتت  قيتتتار سلمط  تتتو ع تتت  
يوتتتير سلمط  تتتو عتتتي ل يتتتا سلتتتتذ     تتتاسى سإل تتتفإلو سلم إلوتتتو  ذسر سل تتتتسفى(ال وسل تتتان  
 منتوح(و وقت تو إلر سلت س و ىل  سلت :

  عنتتتتتت س تتتتتت تس  مطامتتتتتى سس ت تتتتتال ت تتتتتيي و تتتتتوت عالقتتتتتو ذسر تسلتتتتتو  تتتتتيي
سلتطتتتتتت   لأل  تتتتتتا  سلتإلين يونيتتتتتتو وسلمط  تتتتتتو سل يا تتتتتتيوال وذلتتتتتتك  الن تتتتتت و 

 لإلمويا   سلمط  وو
 تيموم س يتتتتو عنتتتتت س تتتتت تس  تنإليتتتتى سسننتتتتتس  و طتتتتت ست تتتتاى سلمت يتتتت سر سل

وسل يا تتتتيو  مت يتتتت سر اتتتتا لو ت تتتتيي و تتتتوت عالقتتتتو ىي ا يتتتتو ذسر تسلتتتتو 
ىن افيو  يي سلتط   لأل  تا  سلتإلين يونيتو وسلمط  تو سل يا تيو  ت  نالتو 
س تتت تس  مويتتار سإل تتفإلو سلم إلوتتو ذسر سل تتتسفىال  تت  نتتيي لتت  ت وتت  هتتذا 

 سلطالقو    نالو مويار سلتذ  و
سلطالقتو  تيي ن ت   Aalberg et al.  (2013)تناولتر ت س تو آل يت ج وآ ت وي  

ت ليتتتتو سإل  تتتتا  سلطالميتتتتو سلموتمتتتتو متتتتي  تتتتالى سلونتتتتوسر سلتإلين يونيتتتتو سلطامتتتتو وسلونتتتتوسر 
سلتإلين يونيتتو سلت ا يتتو وسلمط  تتو  الشتتفوي سل ا  يتتوو سعتمتتتر سلت س تتو عإلتت  عينتتار متتي 

ليتتتتو تولتتتتو م تإلنتتتتوو وقتتتتت ب وتتتت  سلتنإليتتتتى و تتتتوت عالقتتتتو ىي ا يتتتتو  تتتتيي ن تتتت  سلت  88
سإل  ا يو سلتإلين يونيو لأل  ا  سلتوليتو سل تات  سلتت  تطت   متي  تالى سلونتوسر  سلطامتو 

 سل في و وم توى مط  و سل موو   الشفوي سل ا  يوو

ىلتت  ت س تتو سلطالقتتو  تتيي  Lovejoy et al. (2012)  تط  لن تتوى وآ تت وي 
شتتتتتنييو سلتطتتتتت   إل  تتتتتا  سلنمتتتتتالر سسنت ا يتتتتتو وسلمط  تتتتتو  الواتتتتتايا سل ا تتتتتو  الم  

 675سعتمتتتر سلت س تتو عإلتت  متتنو  سلم تت ال وذلتتك  تتالتل يا عإلتت  عينتتو م ونتتو متتي 
م نو او وقتت ب وت ر نتتاف  سلتنإليتى بي سسنت تاا إل  تا  سلنمإلتو ع ت  سلتإلين يتوي يت ت ل 
 تتتتإل يا و شتتتت ى لتتتتن تسلتتتتو ىن تتتتافيو  المط  تتتتو  الواتتتتايا سلمط واتتتتو متتتتي  تتتتالى هتتتتذا 

تسلتتتو ىن تتتافيو  تتتيي سسنت تتتاا إلعالنتتتار سلنمإلتتتوال  متتتا ت تتتيي عتتتت  و تتتوت عالقتتتو ذسر 
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سسنت تتاا لإلعالنتتار سل تتإل يو لإلنمإلتتو متتي نانيتتو وسلمط  تتو  واتتايا  /سلنمإلتتو سلتإلين يونيتتو
 سلم شنيي مي نانيو ب  ىو

ت س تو س تتوت ر سلتطت ف  Soroka et al. (2012) ب ت ى  تو و ا وآ ت وي  
تإلين يونيتتتتو سلطامتتتتو عإلتتتت  سلطالقتتتتو  تتتتيي سلتطتتتت   لأل  تتتتا  سلمط واتتتتو  تتتت  سلونتتتتوسر سل

سلتطتتتتتتتت   لأل  تتتتتتتتا  سلمط واتتتتتتتتو  تتتتتتتت  سلونتتتتتتتتوسر سلتإلين يونيتتتتتتتتو سلت ا يتتتتتتتتو وسلمط  تتتتتتتتو /
 المواتتتوعار سلم تتتا   عإلتتت  سل تتتانوو وقتتتت   لتتتر سلت س تتتو سلونتتتوسر سلطامتتتو  اإل  تتتا  

توى؛  6سل تتتات  وسلونتتتوسر سلت ا يتتتو  اإل  تتتا  سل نينتتتوو تتتت   متتتا  يانتتتار سلت س تتتو متتتي 
   لأل  تا  ع ت  سلونتوسر سلطامتو  تاي لتن تت  ي  ىينتا   نيث ب و  سلتنإليى بي سلتطت

عإل  سلمط  و  الواايا سلم ا   عإلت  سل تانو بقتوى متي سلتطت   لأل  تا  ع ت  سلونتوسر 
 سلت ا يوو

 الدراسات العربية: . أ

( ت س تتتو نتتتاوس متتتي 3.87ب تتت ى منمتتتت ع تتتت سلوهتتتار سلنويتتتن  تتتا   و  شتتتا  ملوتتت    
  ا يتتتو سلط  يتتتو  سل  يتتت  ال سلط  يتتتوال سلطتتتال (  تتت   اللوتتتا سلتطتتت ف عإلتتت  تو  سلناتتتافيار سإل
سلمتطموتتو( عتتي سإل متتو سل يا تتيو سلإل نانيتتوو تم تتى  /تشتت يى مطتتا ف سل موتتو  سليمنتت   سلطامتتو

سإللتتتا  سلن تتت ى لإلت س تتتو  تتت  ن  يتتتار   تتتو  سلمط  تتتوال وواتتتا سإل نتتتت ال وسإللتتت  سل   يتتتوو 
متتتتي  تتتتالى س تتتتتما    تطتمتتتتت هتتتتذا سلت س تتتتو عإلتتتت  متتتتنو  سلم تتتت ؛ نيتتتتث تتتتت   متتتتا سل يانتتتتار

منت ت  متي سل موتو  سليمنت و وقتت  ..5س تو امو ت  تل يا سلت س و عإل  عينو م ونو مي 
ب و ر سلنتاف  و وت   وا و  و  مط  يو  عامو ومتطموتو(  اإل متو سل يا تيو سلإل نانيتو  تيي 

 سلم نو يي  ا تالف   ا و تط او  لإلنش سر سإل  ا يو ل ال  سإل    تط ااو

(  ت س تو عالقتو تطت   سلمت ب  سلم ت يو لإلونتوسر 3.87قامر هتتى عإلت  ن تي   
سلناتتتتافيو وسلموسقتتتتا سإل  ا يتتتتو عإلتتتت  سإلنت نتتتتر وم تتتتتوى مط  توتتتتا سل يا تتتتيوو س تتتتتنتر 
سلت س تو عإلتت  ن  يتو سسعتمتتات عإلت  و تتافى سإلعتتال    لتا  ن تت ىو  متا سعتمتتتر عإلتت  

 تنوو  .7ونتت   89 ي  م نو و مي ..5منو  سلم  ؛ نيث ل ور عإل  عينو مي 
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تو إلر سلت س و ىل  و وت عالقو س ت اليو تسلو ىن افيا  تيي ن ت  تطت   سلم نو تار 
لإلونتتوسر سلناتتافيو وم تتتوى سلمط  تتو سل يا تتيو لتتتيوي  واتتيتيي متتي ب تتى  تتالث قاتتايا 

    ر عإليوا سلت س وو

(  تت  ت س تتتن متتتى سعتمتتات لتتالر سل امطتتو عإلتت  3.87تنتتاوى  وتيتتا سلط عتت ى  
وسر سإل  ا يتتو سلط  يتو لمتا طتتو سإلنتتسث وسلواتتايا سل يا تيوو سعتمتتتر سلت س تو عإلتت  سلونت

مي لالر سل امطوو وقت تو تى سل انتث ىلت   ..4منو  سلم  و وقت ت  تل يووا عإل  
 و وت آ ا  مط  يو لمتا طو سللالر لوذا سلونوسرو

(  تتتت  ت س تتتتتن سلطالقتتتتو  تتتتيي مشتتتتاهت  سلشتتتت ار 3.86تنتتتتاوى ن تتتتيي ب تتتتو عمتتتت   
سل امط  سلم  ى لإل ت سم  سلنوس يتو سل يا تيو  ت  سلناتافيار سلط  يتو وتشت يى مطتا ف 
هتتاسم سلشتت ار وست اهتتتاتو  ننتتو سلواتتتايا سل يا تتيو سلم تت يوو سعتمتتتتر سلت س تتو عإلتتت  
ىلا  ن  ى متم ى    ن  يتو سسعتمتات عإلت  و تافى سإلعتال و وقتت س تت تمر سلت س تو 

لال تتتتا متتتتي لتتتتالر  ::4عينتتتتو  إل تتتتر متتتتنو  سلم تتتت ؛ نيتتتتث تتتتت   متتتتا سل يانتتتتار متتتتي 
سل امطتتتوو ب وتتت ر سلنتتتتاف  و تتتوت عالقتتتو س ت اليتتتو ىي ا يتتتو ذسر تسلتتتو ىن تتتافيو  تتتيي 
تطتتتت   سلشتتتت ار سل تتتتامط  لإل تتتت سم  سلنوس يتتتتو سل يا تتتتيوال وم تتتتتوى مطتتتت  تو   الواتتتتايا 

 سل يا يو سلمطا   و

( ت س تتو ي تتط  متتي  اللوتتا لإلتطتت ف عإلتت  3.86 تت   تتو يا ب تت ى عإلتت   مطتتو   
ى سعتمات سلشت ار سل تو ى عإلت  سل ت سم  سلنوس يتو سل يا تيو سلموتمتو  ت  سلناتافيار مت

سلط  يتتتوال ومتتتتى ت  ي هتتتا عإلتتتيو   ا تتتو ب نتتتام سإل متتتارو ست تتتذر سلت س تتتو متتتي ن  يتتتو 
سسعتمات عإل  و افى سإلعال  ىلتا س ن  يتا لوتاو وقتت س تت تمر سلت س تو متنو  سلم ت ؛ 

م نو تاو تو تإلر  ..5ر سل تو ى عتتتها نيث ل تا سس تت ياي عإلت  عينتو متي سلشت ا
سلت س تتو ىلتت  و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو ذسر تسلتتو ىن تتافيو  تتيي م تتتوى سعتمتتات سلشتت ار 
سل تتتتتو ى عإلتتتتت  سل تتتتت سم  سلنوس يتتتتتو سل يا تتتتتيو سلموتمتتتتتو  تتتتت  سلناتتتتتافيار سلط  يتتتتتو ب نتتتتتام 

 سإل مارال وم توى مط  تن  تإلك سإل مارو
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سل يا تتتت  سلم تتتت ى  متتتتا ( ت س تتتتو نتتتتوى سلوسقتتتتا 3.86ب تتتت ر ميتتتت سى م تتتتلن   
ت سك سلمتتتت ب  سلم تتتت يو لوتتتتذس سلوسقتتتتاو سعتمتتتتتر  تط اتتتتن سلونتتتتوسر سإل  ا يتتتتو سلم تتتت يو وسص
سلت س تتو عإلتت  متتنو  سلم تت  متتي  تتالى م تت  سلماتتموي وتنإليإلتتن  تت  سل تت م سإلوى متتي 
سلت س تتتوال وم تتت  آ سم عينتتتو تم تتتى سلمتتت ب  سلم تتت يو  تتت  سل تتت م سل تتتان و  انتتتر س تتتتما   

سلتتتت  س تتتت تمتوا سل ان تتتو ل متتتا  يانتتتار سلت س تتتو سلميتسنيتتتوو وقتتتت سس تتتت ياي هتتت  سإلتس  
 إل ر سلت س و ىل  و توت عالقتو ىي ا يتو  تيي   ا تو مشتاهت  سلمت ب   لإلونتوسر سلناتافيو 
سإل  ا يتتو وم تتتوى ىت س وتتا لإلوسقتتا سل يا تت   شتت ى مشتتا ن لمتتا يطتت   متتي  تتالى هتتذا 

 سلونوسرو

وا عإلتت  سلطالقتتو  تتيي ماتتاميي (   تت  ت س تتت3.86  تت ر  و يتتا  و تتت  منمتتت   
سل تتتتت سم  سلنوس يتتتتتو سل يا تتتتتيو سلمط واتتتتتو  تتتتت  سلونتتتتتوسر سلناتتتتتافيو سل  تيتتتتتو وت  ي ستوتتتتتا 
سل يا تتيو عإلتت  لتتالر سل امطتتار  تت  ىقإلتتي    ت تتتاي  تتالط ساو تم تتى سإللتتا  سلن تت ى 
لإلت س تتو  تت   تتى متتي ن  يتتو سإلعتمتتات عإلتت  و تتافى سإلعتتال  ون  يتتو سل تت رو سعتمتتتر 

نو  سلم ت و وقتت تت   متا  يانتار سلت س تو عتي ل يتا س تتما   س تت ياي سلت س تو عإلت  مت
متتي لتتالر  امطتتار ىقإلتتي    ت تتتاي سلطتت ساو  ..6ل وتتر عإلتت  عينتتو مو تتوت  ت إلتت  

ب و  سلتنإليى و وت عالقو س ت اليو ىي ا يو ذسر تسلو ىن تافيو  تيي مطتتى سلتطت   
 وسلت  ي سر سلمط  يوو لإل  سم  سلنوس يو سل يا يو    سلونوسر سلناافيو سل  تيو

(  ت  ت س تتتن عإلت  سلم تمتا سلإلي ت  سلطالقتو  تتيي 3.85تنتاوى ب تو   ت  سلو تيف    
سلتطتتتت   لإلونتتتتوسر سلناتتتتافيو سإل  ا يتتتتو سلط  يتتتتو وم تتتتتويار سلمط  تتتتو سل يا تتتتيو لتتتتتى 
سل موو و تم ى سإللتا  سلن ت ى لإلتس  تو  ت  ن  يتو   تو  سلمط  توو وتطتت سلت س تو متي 

تمتر عإل  منو  سلم ت   شتوين سلتنإليإلت  وسلميتتسن و ل وتر سلت س تو سلت س ار سلت  سع
 89منتتت ت  متتتي  تتتي  ..5سلميتسنيتتتو عإلتتت  عينتتتو عشتتتوسفيو ميتتت  سنتماليتتتو م ونتتتو متتتي 

     ؛ نيث ت   ما سل يانتار متي  تالى س تتما   س تت يايو وقتت ب وت  سلتنإليتى و توت 
   سل موتتو  سلإلي تت  عالقتتو س ت اليتتو ىي ا يتتو ذسر تسلتتو ىن تتافيو  تتيي م تتتويار تطتت

 لإلناافيار سإل  ا يو سلط  يو وم تويار سلمط  و سل يا يوو
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( ل يطتتتو سلطالقتتتو  تتتيي سعتمتتتات سل موتتتو  3.85ت  تتتر ىن تتتاي  ماتتتاي ع تتتار    
سلط سقتتتتت  عإلتتتتت  سلونتتتتتوسر سلناتتتتتافيو سإل  ا يتتتتتو سلط  يتتتتتو وسلمط  تتتتتو  واتتتتتايا سإل تتتتتالح 

عتمتتات عإلتت  و تتافى سإلعتتال  سل يا تت و تم تتى سإللتتا  سلن تت ى لإلت س تتو  تت  ن  يتتت  سس
و  تتو  سلمط  تتوو وقتتت تو تتإلر سلت س تتو ىلتت  و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو تسلتتو ىن تتافيا  تتيي 

 سلمشاهت  وم توى سلمط  وو 

( ىلتتتت  ت س تتتتو تو  سل تتتت سم  سلنوس يتتتتو  3.84 تتتتط  منمتتتتوت س تتتتماعيى وآ تتتت وي  
 36 تو    الناافيار سلط  يو  ت  ىمتتست سلشت ار سل تامط  سلم ت ى  المطإلومتار نتوى 

يناي و ست ذر سلت س و مي ن  يو سإلعتمات عإل  و افى سإلعال  ىلا س ن  يتا لوتاو وقتت 
سعتمتتتتر عإلتتت  متتتنو  سلم تتت ؛ نيتتتث تتتت   متتتا سل يانتتتار عتتتي ل يتتتا س تتتتما   س تتتت ياي 

متتي سللتتالر سل تتامطيييو ب وتت  سلتنإليتتى و تتوت  ..5 الموا إلتتو متتا عينتتو م ونتتو متتي 
 تتتيي تطتتت   ب تتت ست سلطينتتتو لإل تتت سم  سلنوس يتتتو  تتت  عالقتتتو س ت اليتتتو ىي ا يتتتو ذسر تسلتتتو 

متسته   المطإلومار نوى  و     يناي و 36سلناافيار وسص

( تو  سل تتت سم  سلنوس يتتتو  تتتالونوسر سلناتتتافيو 3.83تنتتتاوى لتتتا ا منمتتتت س تتت سهي   
سلط  يتتتو  تتت  تشتتت يى ست اهتتتار ومطتتتا ف سل موتتتو  ننتتتو قاتتتايا سإل تتتالح سل يا تتت و 

 تتت ر وسسعتمتتتات عإلتتت  و تتتافى سإلعتتتال   و تتتنوما س تتتتنتر سلت س تتتو عإلتتت  ن  يتتتت  سل
سإللا  سلن  ى لإلت س وو سعتمتر سلت س تو عإلت  متنو  سلم ت ؛ نيتث  مطتر سل يانتار 

منت ت و ب وت   .68عي ل يا س تما   س ت يايو وقت ل ور سلت س و عإل  عينو  إل ر 
  سلتنإليى عت  و وت عالقو ذسر تسلو ىن افيو  يي متا طو قاايا سإل تالح سل يا ت

  ال  سم  سلنوس يو و يي سلوع    اإلنتسث وسلن وى عإل  سلمطإلومارو
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 المحور الثانى: دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون واالتجاهات السياسية

 أ.الدراسات األجنبية

 Boukes & Boomgaarden (2016)قتتا   تتى متتي  تتو ر و وم تتا تي 
 ت   سم ت س تو  ت  هولنتتس نتوى تت  ي  سلموتتا الر سلتت  ت ت ى متا سل يا تييي متي  تتالى 
سل تت سم  سلنوس يتتتو سلت  يويتتتو عإلتتت  سل وتتتو  تتت  هتتتاسم سل يا تتتيييو سعتمتتتتر سلت س تتتو عإلتتت  
سلمتتتنو  سلت  ي تتت و وقتتتت تو تتتإلر سلت س تتتو ىلتتت  بي مشتتتاهت  سلإلوتتتامسر متتتا سلش  تتتيار 

يويتتو توإلتتى سل وتتو  تت  سل يا تتييي  تتيي ذوى سلمط  تتو سل يا تتيو ع تت  سل تت سم  سلنوس يتتو سلت  
سل يا تتيو سلم تنطتتتوال  تت  نتتتيي ت يتتتت سل وتتو  تتتيي سلمشتتتاهتيي ذوى سلم تتتويار سإلقتتتى متتتي 

 سلمط  و سل يا يوو 

بي سل موتو  سلطتا  يت وي بي  Ferre-Pavia etal.  (2016) ا يتا  -و ت  يت ى
 ال يا تتوو بمتتا  ماعتتو سلنوتتا    نتتام  ج ولونيتتاج سل تتا   س يولتتت سلم يتتت متتي سسهتمتتا  

 تتتت ى بي  ت تتتوي  سلش  تتتيار سل يا تتتيو  شتتت ى  ا ي تتتاتي ى متتتي  تتتالى سل  نتتتام  قتتتت 
يتتتتاتى ىلتتتت   وتتتتتسي  تتتت م متتتتي سل موتتتتو  ل وتتتتتن سل يا تتتتيوال س تتتتيما  تتتتيي متتتتي يشتتتتط وي 

  اس تيام سل يا   وس ي ووي    سلش  يار سل يا يوو

عإلت  سلتت  ي سر سل يا تيو  سلتطت ف Haveles  (2016)س تتوت ر ت س تو هتا إلي  
لإلعتتتالي سل يا تتت  سل تتتإل  و تم تتتى سإللتتتا  سلن تتت ى لإلت س تتتو  تتت  ن  يتتتو سل تتت رال  متتتا 

منتتت ت  تتتتت   3:3سعتمتتتتر عإلتتت  سلمتتتنو  سلت  ي تتتت   تتتالتل يا عإلتتت  عينتتتو م ونتتتتو متتتي 
بي  ب وتتت ر سلنتتتتاف  وقتتتت تو يطوتتتا عإلتتت  سلم موعتتتار سلت  ي يتتتو وسلم موعتتتو سلاتتتا لوو

ا تتتيو سل تتتإل يو  ت يتتتت متتتي م تتتتوى سسننطتتتاسر سل تتتإل يو لتتتتى مشتتتاهت  سإلعالنتتتار  سل ي
 سلم نو ييو

ت س تتو تناولتتر متتي  اللوتتا سلتتت  ي سر سل يا تتيو  Zaheer (2016)ب تت ر  سهيتت   
لمشتتتاهت  سل تتت سم  سلنوس يتتتو سل يا تتتيو سلمذسعتتتو عإلتتت  سلونتتتوسر سإل  ا يتتتو  تتت   ا  تتتتايو 
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سلتنإليتتى و تتوت عالقتتو  م نو تتاو وقتتت ت تتيي متتي 388ل وتتر سلت س تتو عإلتت  عينتتو  إل تتر 
 س ت اليو ىي ا يو تسلو  يي سلتط   لإل  سم  سلنوس يو سل يا يو وسلناعإليو سل يا يوو

سلطالقتو  تيي سل يفتو سإلعالميتو سلت ا يتو  Ariely  (2015) تناولتر ت س تو آ ييإلت   
تولو بو و يوو ومي  تالى سلتنإليتى ت تيي  44وسل وو سل يا يوو وقت ب  ير سلت س و ع   

 commercializationعالقتتو س ت اليتتو  تتإل يو ذسر تسلتتو  تتيي مطتتتى سلت ا يتتو  و تتوت
 تت  سلمنتتتوى سإل  تتا ى سلتإلين يتتتون  وسل وتتو سل يا تتيوو وقتتت ت  تتتتر سلنتتتاف  ع تت  ىعتتتات  

 .تولو 39سلتنإليى م   ب  ى    

 Boukes& Boomgaarden  (2015)ب ت ى  تتى متتي  تتو ر و وم تا تي  
ت  سإل  تتا  سل نينتتو  موا تتى سإل  تتا  سل تتات ( وسل تت ل ت س تتو نتتوى سلطالقتتو   تتيي مشتتاه

سل يا   لتى سلموسلنيي    هولنتسو سعتمتر سلت س و عإلت  تنإليتى ل يانتار م تتوا  متي 
م تتتوح  تتتا وو  تتت   تتتتنوسر م تإلنتتتوو وقتتتت تو تتتى سل ان تتتتاي ىلتتت  بي سلم نتتتو يي سلتتتتذيي 

وى بعإلتتت  متتتي يشتتتاهتوي سل تتت سم  سإل  ا يتتتو سل نينتتتو  شتتت ى ب  تتت  سنت امتتتاال لتتتتيو  م تتتت
سل تت ل سل يا تت  موا نتتو  تتالم نو يي سلتتذيي يشتتاهتوي سل تت سم  سإل  ا يتتو سل تتات   شتت ى 

 ب    ت  س سو

سلتط ف عإل  سلطالقتو  تيي سلتطت   ل ت سم   Balmas( 3.85س توت ر  المار  
سلمنا تتتا  سإل  ا يتتتو سل تتتا    و تتتى متتتي عتتتت  سلناعإليتتتو سل يا تتتيوال وسل تتت ل سل يا تتت ال 
وسسمت سر سل يا  و سعتمتر سلت س و عإل   يانار م توا  مي م   ب  ى ب نام نمإلتو 

 تي  مي سإل ت ست  ت  :.6؛ نيث  إل ر سلطينو 7..3سسنت ا ار سلطامو  ا  سفيى عا  
سلت تتويرو وقتتت ب  تتر سلتنإليتتى و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو ميتت  م اشتت    تتيي مشتتاهت    نتتام  
سلمنا تتتتا  سإل  ا يتتتتو سل تتتتا     مواتتتتو  سلت س تتتتو( و تتتتى متتتتي عتتتتت  سلشتتتتطو   الناعإليتتتتو 
سل يا تتتيوال وسل تتت ل سل يا تتت ال وسسمتتتت سر سل يا تتت ال وذلتتتك ع تتت  مت يتتت  و تتتيل هتتتو 

 سلوسقطيو سلمت  و لإل  نام و
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ىلت  و توت عالقتو   Curran et al.  (2014) و  تو سي وآ ت وي تو تإلر  ت س ت 
س ت اليو ىي ا يو ذسر تسلتو ىن تافيو  تيي سلتطت   لأل  تا  سلتإلين يونيتو ع ت  سلونتوسر 
سلطامو و ى مي سسهتما  سل يا   وسلناعإليو سل يا تيوال  ت  نتيي لت  ت  تر هتذا سلطالقتو 

 نيو سلت ا يوو الن  و لمشاهت  سإل  ا  ع   سلونوسر سلتإلين يو 

نتوى تت  ي سر سإلعتالي سل يا ت  ل وتا  Cho  ( 2013) تمنتو ر ت س تو تشتو 
لن متتتو سإلعتتتالي متتتي نيتتتث  ونوتتتا مايتتتت  بو ه وميتتتوو سعتمتتتتر سلت س تتتو عإلتتت  متتتنو  

 سلم  ال وقت تو إلر لإلنتاف  سلتاليو: 

   و وت عالقو س ت اليو ذسر تسلو ىن افيو  يي سلتط   إلعالنار  يا تيو مايتت
 لإلم ش  سلمناى و يات  ت  و سلتنمر لوذس سلم ش و

  سلتط   إلعالي  يا ي يوا   مي  اللن سلم ش  سلماات يت ت ل ىي ا يتا و شت ى
لن تسلو ىن افيو   يات  سلشطو   تالوإلا  وسل توف متي هتذس سلم شت  ومتي سلم شت  

  سلمناى  سلذى يو ن سإلعالي(و
 

ت س تو م تنيو  Johnson & Kaye (2013) ب ت ى  تى متي  ون توي و تاى 
نوى سلطالقو  تيي سسعتمتات عإلت  و تافى سإلعتال  وسلنشتال سل يا ت و تت   متا سل يانتار 

ىلت  بي هنتاك عالقتو  تإل يو ذسر  م نو او وقت تو ى سل ان اي 5358مي عينو  إل ر 
تسلو ىن افيو  يي  ى مي سسعتمات عإل    سم  سلمنا تا  سل تا    لأل  تا  وسسعتمتات 

سلتإلين يونيتتتتو سلتتتتت  ت تتتتث ع تتتت  سإلنت نتتتتر متتتتي نانيتتتتو و تتتتوي سلم نتتتتوث عإلتتتت  سإل  تتتتا  
dissident  وتتو  يا تتيو من ناتتو ي  اعإليتتو ذستيتتو م تنطتتو(و  تت  سلوقتتر نن تتن ت تتيي  

و وت عالقو ىي ا يو ذسر تسلو سن افيو  يي سسعتمات عإل  سإل  تا  سلتإلين يونيتو سلتت  
يو م تنطتتو ي  اعإليتتو ذستيتتو   وتتو  يا تت assuredت تتث ع تت  سإلنت نتتر و تتوي سلم نتتوث 

 م تنطو(و
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ىلتت    Matthes& Rauchfleisch  (2013) تتط  متتاتير و سويتشتتنال  
سلتطتت ف عإلتت  سلتتت  ي سر سل تتإل يو لإل تت سم  سلتتت  تطتت   سلمنا تتا  سل تتا    لإلش  تتيار 
سل يا تتتيو عإلتتت  تويتتتي  سل موتتتو  سل وي تتت ى لإل يا تتتيييو وقتتتت سعتمتتتتر سلت س تتتو عإلتتت  

م نو تتتا ىلتتت  م موعتتتو  68تتتت  تو تتتي  سلطينتتتو سلتتتت  تاتتتمنر  سلمتتتنو  سلت  ي تتت ؛ نيتتتث
ت  ي يتتتتو تتتتت  تط ياتتتتوا لمولتتتتا  يا تتتت   تتتتا   نتتتتوى بنتتتتت سلش  تتتتيار سل يا تتتتيوال 
وم موعتتو اتتا لو لتت  تتطتت   إلى منتتتوىو وقتتت ب وتت ر سلنتتتاف  سلتتت  ي  سإلي تتا   
لإلمولتتتا سل يا تتت  سل تتتا   عإلتتت  م تتتتوى سل تتت ل سل يا تتت  لتتتذوى سلم تتتتوى سلمط  تتت  

   نيي لت  ي تي لإلمولتا سل تا   سلتت  ي  نن تن عإلت  ذوى سلم تتوى سلمط  ت   سلم تناال
 سلمن ن و

-Leuengo & Coimbra م تتت يتا  -س تتتتوت ر ت س تتتو لون تتتو و تتتويم  س
Mesquita  (2012)   سلتط ف عإل  سلطالقو  يي و تافى سإلعتال  وسس تتيام سل يا ت

قتتتو  تتتيي سلتطتتت    تتت   تتتى متتتي سل  س يتتتى وب تتت انيا؛ نيتتتث   تتت ر سلت س تتتو عإلتتت  سلطال
لأل  تتتتا  سلتإلين يونيتتتتو وسل وتتتتو سل يا تتتتيوو وقتتتتت سعتمتتتتتر سلت س تتتتو عإلتتتت  متتتتنو  سلم تتتت و  
تو تتى سل ان تتاي متتي  تتالى سلتنإليتتى ىلتت  و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو ذسر تسلتتو ىن تتافيو 
 تتيي سلتطتت   لأل  تتا  سلتإلين يونيتتو وسل وتتو  تت   تتى متتي سلن ومتتو وسلواتتام  سل  س يتتى(و 

  سلتنإليتتتى عتتتت  و تتتوت عالقتتتو ذسر تسلتتتو ىن تتتافيو  تتتيي عإلتتت  سل انتتتر سل تتت  ب وتتت
 سلتط   سإل  ا  سلتإلين يونيو وسل وو    ما  ار سلتولو  ب  انيا(و

 

 ب.الدراسات العربية:

( ىل   نث سلطالقو  يي سلتط   ل ت سم  سل ت  يو 3.87 طر ب مام سلمو إل    
 ت و وقتت سعتمتتر سل يا يو وم توى  اا لالر سل امطتو سلم ت ييي عتي سإلتسم سل يا

 587سلت س تتو عإلتت  متتنو  سلم تت  متتي  تتالى تل يتتا س تتت ياي عإلتت  عينتتو عمتيتتو  إل تتر 
من ت و  ما ت  ى  سم موا الر متطموو ما  ط  سلمت   يي    م اى سإلعتال و وقتت 
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تو تتإلر سل ان تتو متتي  تتالى سلت س تتو ىلتت  و تتوت عالقتتو  س ت اليتتو ىي ا يتتو  تتيي تطتت   
سل يا تتيو وم تتتوى سل تت ل سل يا تت   يتتنو ال ومتتي  تت   لتتالر سل امطتتو ل تت سم  سل تت  يو

 سلشطو   م توى بقى مي سل اا عي سإلتسم سل يا  و

( ت س تتو  تط  متتي  اللوتتا س ت تتا  سلطالقتتو 3.86ب ت ى منمتتوت يو تتف ن تتاج   
 تتتيي تطتتت   سل موتتتو  سلم تتت ى لإل تتت سم  سلنوس يتتتو  الناتتتافيار سلم تتت يو وسست اهتتتار 

سلت س تتتتو عإلتتتت  ن  يتتتتت  سإللتتتت  سإلعالميتتتتو وسلتويفتتتتو  سل يا تتتتيو سل تتتتإل يو لتيتتتتنو س تتتتتنتر
سلمط  يوال  ما سعتمتر عإلت  متنو  سلم ت   تالتل يا عإلت  عينتو عشتوسفيو ل ويتو؛ نيتث 
تتتت   متتتا سل يانتتتار ع تتت   تتتنينو س تتتت يايو وقتتتت ب وتتت  سلتنإليتتتى و تتتوت عالقتتتو س ت اليتتتو 

 ومتو  ت  ىي ا يو ذسر تسلو ىن افيو  يي مطتى سلتط   لإلماتاميي سل تإل يو نتوى سلن
سل تت سم  سلنوس يتتو   الناتتافيار سلم تت يو و تتى متتي عتتت  سلناعإليتتو سل يا تتيوال وعتتت  سل وتتو 
 تتت  بتسم سلن ومتتتوو  متتتا ت تتتيي  تتتذلك و تتتوت عالقتتتو س ت اليتتتو ىي ا يتتتو ذسر تسلتتتو  تتتيي 
سلتطتتت   لأللتتت  سل تتتإل يو سلمتطإلوتتتو  مطال تتتو سلن ومتتتو لإلواتتتايا سلم تمطيتتتو سلمومتتتو  متتتا 

 و وسلشطو   اسمت سر سل يا   لتى سلم نو ييول نتوا سل  سم  سلنوس ي

( ىلتت  سلتطتت ف عإلتت  تتت  ي  سلونتتوسر 3.84 تتطر ت س تتو ىيمتتاي عتت  سلتتتيي توس تتو   
سلناافيو سلتينيو عإل  ست اهار وق س سر سل موو  سلم  ى ننو سإلنتسث سل يا تيو  ت  
م ت  عوتتر  تتو   ينتتاي و وقتتت س تتت تمر سلت س تتو متتنو  سلم تت ال وتتت   متتا سل يانتتار متتي 

ي سل موتتو  سلم تت ى سلمتطتت    تتالى  تتنينو سس تو تتام سلتتت  و عتتر عإلتت  عينتتو متت
من ت و تو إلر سلت س و ىلت  و توت عالقتو ىي ا يتو  ..5لإلونوسر سلناافيو سلتينيو  إل ر 

تسلو ىن افيا  يي مطتتى تطت   سل موتو  سلم ت ى لإلونتوسر سلناتافيو سلتينيتو  طتت  تو   
يناي  وسلت  ي  عإل  ست اهاتو  وق س ستو  ننو سإلنتتسث سل يا تيو  ت  م ت ال وقتت و تتر 
سلطالقو نن وا  الن  و لمطتى سعتمتات سل موتو  سلم ت ى عإلت  سلونتوسر سلناتافيو سلتينيتو 

  م ت  لإلمطإلومارو 
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 المحور الثالث دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والوعى السياسى:

( متتتتي  تتتالى ت س تتتتتوا ىلتتت  و تتتتوت عالقتتتتو 3.86تو تتتإلر و يتتتتا  و تتتت  منمتتتتت   
 تتيي سلتطتت   لإل تت سم  سلنوس يتتو سل يا تتيو  تت  سلونتتوسر س ت اليتتو ذسر تسلتتو ىن تتافيو 

 سلناافيو سل  تيوال وم توى سلوع  سل يا  و

( ت س تو نتوى سلطالقتو  تيي سلتطت   لإل ت سم  3.85ب  ى  افر وليت ن   سهلل  
سل يا يو    سلتإلين يتوي سلنإل تلين  وتط يت  سلونتت  سلولنيتو سلنإل تلينيوو تم تى سإللتا  

يتتتتتتت  سسعتمتتتتتتات عإلتتتتتت  و تتتتتتافى سإلعتتتتتتال  وسس تتتتتتت تسمار سلن تتتتتت ى لإلت س تتتتتتو  تتتتتت  ن   
وسإلشتتت اعارو وقتتتت س تتتت تمر سلت س تتتو متتتنو  سلم تتت ال ول تتتا سس تتتت ياي عإلتتت  عينتتتو 

مي لالر سل امطوو ب  ر سلتنإليى عت  و توت عالقتو  تيي مشتاهت   ..5ل ويو  إل ر 
 سل  سم  سل يا يو و يات  سلوع    هميو سلونت  سلولنيوو

( ت س تتتو تو  سلناتتتافيار سلنإل تتتلينيو  تتت  3.84نمتتتات  س تتتتوتف بنمتتتت ى تتت سهي  
تشتت يى سلتتوع  سل يا تت  لتتتى لإل تتو سل امطتتار سلنإل تتلينيوو وقتتت س تتتنت سل انتتث عإلتت  
ن  يتتتتو سسعتمتتتتات عإلتتتت  و تتتتافى سإلعتتتتال  ومتتتتت ى سلتنشتتتتفو سل يا تتتتيو   لتتتتا  ن تتتت ى 
لإلت س تتتتوو س تتتتت تمر سلت س تتتتو متتتتنو  سلم تتتت ؛ نيتتتتث  انتتتتر بتس   متتتتا سل يانتتتتار هتتتت  

سس تو تامو سعتمتت سل انتث  ت  تو يت  تت  ي  سلناتافيار عإلت  سلتو يت  سلتذست    نينو
% مي سلطينو بشتا وس ىلت  6و54لإلم نوثال ول وا لذك  وت بوانر نتاف  سلت س و بي 

بي سلونتتتتوسر سلناتتتتافيو هتتتت  ب  تتتت  سلو تتتتافى سإلعالميتتتتو سلتتتتت  تنيتتتتت  تتتت  تنميتتتتو سلتتتتوع  
 سل يا يو 

لتتت  ت س تتتو تو  و تتتافى سإلعتتتال   تتت  ( ى3.84 تتتط  ن تتتا  نامتتتت ع تتتت سل إليتتتى  
تنميو سلوع   وس  ار ونووا سلموسلنو لتتى سلشت ار سل ن ينت و تم تى سإللتا  سلن ت ى 
لإلت س و    ن  يو   و  سلمط  وو سعتمتت سل انتث عإلت  متنو  سلم ت  ومتنو  سلطالقتار 

منت ت  متي  تي  ..4سلمت اتلوو وقت ل وتر سلت س تو عإلت  عينتو عشتوسفيو ل ويتو  إل تر 
عامتاال و انتر س تتما   سس تت ياي هت  بتس   متا سل يانتارو بشتا ر نتتاف   46  ىل .3
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سلت س تتتو ىلتتت  عتتتت  و تتتوت  تتت وا تسلتتتو ىن تتتافيا  تتت  م تتتتوى سلتتتوع   وس  تتتار ونوتتتوا 
 سلموسلنو تط ى لمطتى مشاهت  سلتإلين يويو

(  تتت   سم ت س تتتو لإلتطتتت ف تو  تإلين يتتتوي ب تتتو     تتت  3.83قتتتا  عإلتتت  سليمتتتان   
امطو   الواايا سل يا يو سلط  يوو وقت تم تى سإللتا  سلن ت ى لإلت س تو توعيو لالر سل 

 تتت  ن  يتتتو سإلعتمتتتات عإلتتت  و تتتافى سإلعتتتال و سعتمتتتتر سلت س تتتو عإلتتت  متتتنو  سلم تتت ال 
متي  ..5و انر س تما   سس تت ياي هت  و تيإلو  متا سل يانتار متي سلطينتو سلتت   إل تر 

ىي ا يتتتو ذسر تسلتتتو لتتتالر سل امطتتتو  اإلمتتتا سرو تو تتتى سل انتتتث ىلتتت  و تتتوت عالقتتتو 
 ىن افيو  يي م تويار سلتط   لإل  سم  سلنوس يو ومتى سلوع   الواايا سل يا يوو

( ت س تتو تو  سلتإلين يتتوي  تت    تتا سلتتوع  سل يا تت  3.83ناولتتر متت و  سلمتطتتا     
لإلم ب  سلم  يوو س تنتر سلت س و عإل  ن  يو سل  ر   لا  ن  ى لواو وقتت سعتمتتر 

 ت  متي  تالى تل يتا س تت ياي عإلت  عينتو سلت س تو سلتت   إل تر سلت س و عإل  منو  سلم
م نو تتوو ب وتت ر سلنتتتاف  و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو  تتيي   ا تتو مشتتاهت  سلتإلين يتتوي  ..5

عإلتت  ب تتار يتتوم  وم تتتوى سلتتوع  سل يا تت  لتتتى سلطينتتوو و تتتر سل ان تتو  تتذلك بي 
سإل  ا يتو متو ل سلوع  سل يا   ي يت لتى سلم موعو سلت  تناى  ى متي: سلنشت سر 

  وسل  سم  سلنوس يو وسل  سم  سل يا يو وسلتينيوو

 

 المحور الرابع: دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والمشاركة السياسية

 أ.الدراسات األجنبية:

ىلتت  بي  Ferre-Pavia et al. (2016 ا يتتا وآ تت وي   -تو تإلر ت س تتو  يتت ى
سل ا   س يتا   عإلت  ت تويتو  بو يوتوته   عينو سل موو  سلطا   ت ى بي   نام    ولونيا

لالمتنتا  عتي سلت تويرو بمتا م موعتو سلنوتتا    تت ى بي سل  نتام  س يوتوت ىلت  سلمشتتا  و 
   سلنيا  سل يا يوو وو وا لم تشا ى سإلنت سر  ت ي سل  نتام  قتت يمإلتك تت  ي س عإلت  سلنتتاف  

 سإلنت ا يوال ومنوا سسمتنا  عي سلت ويرو
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و تتوت عالقتتو ىي ا يتتو  تتيي سلتطتت    Zaheer( 3.87 سهيتت   ب وتت ر نتتتاف  ت س تتو 
 لإل  سم  سلنوس يو سل يا يو    سلتإلين يوي وسلمشا  و سل يا يوو 

ىلتت  عتتت  و تتوت عالقتتو تسلتتتو  .Saleem et al( 3.86تو تتى  تتإلي  وآ تت وي 
 ىن افيا  يي سلتط   لإلعالنار سل يا يو و إلوك سلنا  يي    سسنت ا ارو 

 Corrigall-Brown & Wilkes  تت سوي وويإل تتر- و ي تتاىت س تتو  ت  تت ر
نوى  ينيو ت  ي  و افى سإلعال  عإلت  سلمشتا  و سل يا تيوو وتطتت هتذا سلت س تو   (2014)

متتي سلت س تتار سلممتتتت  ؛ نيتتث تتت   متتا سل يانتتار متتي سلطينتتو نن تتوا ب  تت  متتي متت   عإلتت  
ى سل يا تتت  ع تتت   تتتت سر  منيتتتو مت اعتتتت و وقتتتت  إل تتتر سلت س تتتو ىلتتت  بي مشتتتاهت  سلمنتتتتو 

سلتإلن يوي ل  ت ي م ت لو  ش ى لن تسلو ىن افيو   ى متي سلت توير  ت  سسنت ا تار بو 
 سلمشا  و    سنت اجو 

 تتتتت  تتتتتت  ي سر سلتطتتتتت   لأل  تتتتتا   Dilliplan (2014) ن تتتتر ت س تتتتتو تيإليتتتتت الي 
سلتإلين يونيتتو سلمتنيتت   إلنتتت سل تتان يي عإلتت  سلت يتت   تت  تناتتيالر سلت تتوير ع تت  سلوقتترو 

تتتت  قيتتار س تيتتتا  سلت تتوير متتت تيي ق تتتى سسنت ا تتار وسل ال تتتو   طتتت سسنت ا تتتارو وقتتتت  وقتتت
سلمتني   تتتع  تناتيى سلت توير لم شت  مطتييو  متا بنوتا  بشا ر سلنتاف  ىل  بي سإل  ا 

   ت يت مي سنتماسر سلتنشيل ننو م ش  مطييال وتوإلى مي سنتماسر سلتنويىو

بي هنتاك  Johnson & Kaye  (2013) ب وت ر نتتاف  ت س تو  ون توي و تاى 
عالقتتتتو ىي ا يتتتتو  ذسر تسلتتتتو ىن تتتتافيو  تتتتيي سسعتمتتتتات عإلتتتت   تتتت سم  سلمنا تتتتا  سإل  ا يتتتتو 

 متتا ت تتيي  سل تتا    و تتى متتي سإلنشتتلو سل يا تتيو سلتوإليتيتتو وسإلنشتتلو سل يا تتيو سلمطا اتتوو
ونيتتو و توت عالقتتو ىي ا يتو ذسر تسلتو سن تتافيو  تيي سسعتمتات عإلتت  سإل  تا  سلتإلين ي  تذلك

وو تتوت عالقتتو  تتإل يو ذسر تسلتتو  سلتتت  ت تتث ع تت  سإلنت نتتر وسإلنشتتلو سل يا تتيو سلتوإليتيتتوال
   سن افيو  يي سسعتمات عإل  سإل  ا  سلتإلين يونيو سل ا إليو وسإلنشلو سل يا يو سلمطا اوو

سلطالقتو  تيي س تتوالك  .Opdycke et al( 3.84تناولتر ت س تو بو تتيك وآ ت وي  
إلنتتو وسنتماليتتو سلت تتوير  تت  سسنت ا تتارو وقتتت ل وتتر سلت س تتو عإلتت  و تتافى سإلعتتال  سلم ت
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م نو او ومي  الى سلتنإليى ت يي عت  و وت عالقتو تسلتو سن تافيا  349عينو م ونو مي 
  يي س توالك سلتإلين يوي  وسنتماليو سلت وير    سسنت ا ارو

 Elmelund- Praestekaer  ي تتتي ا  و هو متتاي  -س تتتوت ر ت س تتو ىلمإلنتتت
&Hopman, (2012)  سلتطت ف عإلتت  ل يطتو سلطالقتو  تيي سلتإلين يتوي و تإلوك سلت تتوير

منتت ت  ب نتتام  447و4 تت  سسنت ا تتار  سلتنما  يتتو و تتت  تل يتتا سلت س تتو عإلتت  عينتتو  إل تتر 
سسنت ا تتار سلمنإليتتو هنتتاكو ومتتي ب تت   سلنتتتاف  سلتتت  تو تتإلر ىليوتتا سلت س تتو عتتت   و تتوت 

 و تتتتن عتتتتا  بو س تتتتت تس  سإل  تتتتا  سلتإلين يونيتتتتو عالقتتتتو وساتتتتنو  تتتتيي سلتطتتتت   لإلتإلين يتتتتوي 
سإلقإليميتتتتو وسنتماليتتتتو سلت تتتتوير لم شتتتت  مطتتتتييال  تتتت   نتتتتيي ت تتتتيي بي سلتطتتتت   لإلنشتتتت سر 
سإل  ا يتتو سل في تتو  تت  سلونتتوسر سلتإلين يونيتتو سلووميتتو  ي يتتت متتي سنتماليتتو سلت تتوير لم شتت  

 مطييو

القتو  تيي عإلت   نتث ل يطتو سلط Krupnikov (2012)   ت ر ت س تو   و ني توف 
سإلعالنتتار سل يا تتيو سل تتإل يو وس تيتتا  م شتت  مطتتييو وقتتت سعتمتتتر سلت س تتو عإلتت   يانتتار 

و تو تتى سل انتتث ىلتت  بي  يتتات  مطتتتى 5..3 مطتتر  تتا وا ب نتتام سلنمإلتتو سسنت ا يتتو لطتتا  
 سل إل يو    سإلعالنار سل يا يو  ب نام سلنمإلو ي يت مي سنتماليو س تيا  م ش  مطييو 

 بية:ب.الدراسات العر 

( و توت عالقتو ىي ا يتو 3.87ب  ر تنإليتى سل يانتار  ت  ت س تو ب تمام سلمو تإل    
 تسلو  يي سلتط   ل  سم  سل   يو سل يا يو وسلمشا  و سل يا يو  يي لالر سل امطوو

( ت س تتتو نتتتوى سل تتت سم  سلنوس يتتتو سلتتتت  تتنتتتاوى 3.87ب تتت ى  تتتإلي    تتتر ع تتتتسهلل   
وت  ي ستوتتا سل يا تتيو و وقتتتت سعتمتتتر سلت س تتتو قاتتايا  يا تتيو عإلتتت  سلناتتافيار سلتينيتتتو 

عإلت  متنو  سلم ت   توسم عإلت  سلم تتوى سلتنإليإلت  بو سلميتتسن و تت   متا سل يانتار ع ت  
منتت ت  مو عتتو  ..3س تتتما   س تتت ياي ل وتتر عإلتت  عينتتو عمتيتتو ن  تتيو م ونتتو متتي 

 الت تتاوى  تتيي سلمشتتاهتيي وميتت  سلمشتتاهتييو ب وتت ر نتتتاف  سلتنإليتتى و تتوت  تت وا تسلتتو 
ىن افيا  يي سلمشاهتيي ومي  سلمشاهتيي مي نيث سلمشا  و     ميتا سس تتنواقار 
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ال وذلتك ل تال  ميت  سلمشتاهتيي لإلونتوسر 3.85ونتت   3.88سل يا يو    سلنت   مي 
 سلناافيو سلتينيوو

( ىلتتتتت  و تتتتتوت عالقتتتتتو س ت اليتتتتتو  ذسر تسلتتتتتو 3.86تو تتتتتى ن تتتتتيي ب تتتتتو عمتتتتت    
لإل  سم  سلنوس يو سل يا يو وم تتوى مشتا  تو  ىن افيو  يي  تط   سلش ار سل امط  

 سل يا يوو ما مالن و اطف هذس سس ت الو

( ت س تتو نتتوى سلتتتتو  3.85ب تت ى  تتى متتي وليتتتت  تتت  سهلل    تتار وه تتو شتتتاهيي   
 تت   3.83سلتتذى لط تتن سلتإلين يتتوي  تتالى  تتت   سلنمإلتتو سسنت ا يتتو لالنت ا تتار سل فا تتيو 

 تتاي  تت  ت س تتتوما عإلتت  ن  يتتو سل تتإلوك سلم لتتلال تعتت  سلمشتتا  و سلشتتط يوو س تتتنت سل ان
 ما سعتمتس عإلت  متنو  سلم ت و وقتت تت   متا  يانتار سلت س تو متي عينتو ل ويتو متطتتت  

من ت ال وذلتك  ا تت تس   تنينو س تو تامو تو تإلر سلت س تو ىلت   ..5سلم سنى  إل ر 
و تتتتوت عالقتتتتو س ت اليتتتتو ىي ا يتتتتو ذسر تسلتتتتو  تتتتيي  تتتتى متتتتي ن تتتت  سلتطتتتت   لإلت ليتتتتو 

ت  تتتو سسعتمتتتات عإلتتت  سلتإلين يتتتوي متتتي نانيتتتو ونيتتتو  /إلين يونيتتتو لالنت ا تتتار سل فا تتتيوسلت
 سلت وير مي نانيو ب  ىو 

( ت س تتو نتتوى تو  سل تت سم  سلنوس يتتو سلتإلين يونيتتو  تت  3.84ب تت ر  ىن تت     تتو  
تعتتت  سلمشتتتا  و سل يا تتتيو لإل موتتتو  سلم تتت ىو وم إلتتتر ن  يتتتو سإللتتت  سل   يتتتو سإللتتتا  

عتمتتتتر سلت س تتتو عإلتتت  متتتنو  سلم تتت ال وذلتتتك  تتتالتل يا عإلتتت  عينتتتو سلن تتت ى لإلت س تتتوو س
من ت و تو تإلر سلت س تو ىلت  و توت عالقتو س ت اليتو ىي ا يتو تسلتو  .53عشوسفيو  إل ر 

ىن تتتتافيا  تتتتيي م تتتتتوى تطتتتت   سلم نتتتتو يي لإل تتتت سم  سلنوس يتتتتو سلتتتتت  توتتتتتموا سلونتتتتوسر 
اك عالقتتتو سلم تتت يو سإل اتتتيو وم تتتتوى مشتتتا  تو  سل يا تتتيوال  تتت  نتتتيي لتتت  ت تتتي هنتتت

س ت اليتتتو ذسر تسلتتتو  تتتيي م تتتتوى تطتتت   سلم نتتتو يي لإل تتت سم  سلنوس يتتتو سلتتتت  توتتتتموا 
 سلونوسر سلم  يو سلناافيو وم توى مشا  تو  سل يا يوو

( متتتتي  تتتتالى ت س تتتتتن ىلتتتت  سلتطتتتت ف عإلتتتت  3.84 تتتتط  عتتتتاتى عاشتتتتو  سلم منتتتت   
سلطالقتتو  تتيي سلتطتت   لإلماتتاميي سإل  ا يتتو  تت  سلونتتوسر سلناتتافيو سلط  يتتو وسلمشتتا  و 
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سل يا تتيو لتتتى سلمتتوسلي سلإلي تت و س تتتنتر سلت س تتو عإلتت  ن  يتتو سسعتمتتات عإلتت  و تتافى 
   شتوين سلتنإليإلت  وسلميتتسن و سإلعال    لا  ن  ىو وسعتمتت سل انتث عإلت  متنو  سلم ت

وقت ت   ما سل يانار  ت  سل ت م سلميتتسن  متي  تالى س تتما   س تت ياي تت  تو يطوتا عإلت  
عينتتو سلت س تتو سلتتت  تتت  س تيا هتتا    تتإلور سلطينتتو سلطشتتوسفيو سلل ويتتوو متتي  تتالى تنإليتتى 
سل يانتتتتار ت تتتتيي بي هنتتتتاك عالقتتتتو س ت اليتتتتو ىي ا يتتتتو ذسر تسلتتتتو ىن تتتتافيو  تتتتيي   ا تتتتو 

شاهت  سلونتوسر سإل  ا يتو سلناتافيو سلط  يتوال وم تتوى سلمشتا  و  ت  سلنيتا  سل يا تيوال م
   نتيي لت  ت  تر سلطالقتو  الن ت و لمويتار سسعتمتات عإلت  سلونتوسر سإل  ا يتو سلناتافيو 

 سلط  يو    متا طو سإلنتسث وسلواايا سل يا يوو 

سياسوية لمتميفزيوون من خالل العرض السابق لمدراسات التوى تناولوت التوأثيرات ال
 خمصت الباحثة لمجموعة المالحظات اآلتية:

  هنتتاك   تتيت   يتت  متتي سلت س تتار سلتتت  تتنتتاوى سلتتت  ي سر سل يا تتيو لإلتإلين يتتويال
مما ي  هي عإل  بي سلتإلين يوي  و تيإلو ىعالميتو متا  سى ين ت   اهتمتا  سل  يت  

سلت م  مي  تان   سإلعتال ال س تيما  ت  م تاى سست تاى سل يا ت ال وذلتك عإلت  
متتتي ست تتتاا عتتتتت   يتتت  متتتي سل تتتان يي لت س تتتو سإلنت نتتتر ومتتتا تتينتتتن متتتي موسقتتتا 

 سل ت ونيو  اال عي موسقا سلتوس ى سس تماع و
    تنوعتتتر سلت س تتتتار سإل ن يتتتتو متتتتا  تتتتيي ت س تتتار ب  يتتتتر  تتتت  سلوسيتتتتار سلمتنتتتتت

وت س تتار بو و يتتوال  متتا سمتتتتر لتشتتمى توى آ تتيويو م تتى  ا  تتتايال متتا يا تتت 
ت سيتتت  تت  هتتذا سلتتتوى  است تتاى سل يا تت    تتنو عامتتو وسلتتت  ي سر سسهتمتتا  سلم

 سل يا يو لإلتإلين يوي   نو  ا وو
  ل  توت   سلت س ار سلط  يو عإل  سلت س ار سلم  يو  ولال  ى و تر ت س تار

عالميتو   طر لتناوى سلمواو    ت  توى ع  يتو ب ت ى تم تى  يفتار  يا تيو وسص
ي تت ى  - الشتتك-ساال وهتتو سإلمتت  سلتتذى م تإلنتتو م تتى  تتو يا وسلتتيمي ولي يتتا وسلطتت  

 سلم ت و سلط  يو  ال نوث    م اى سست اى سل يا  و



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

333 
 
 

   لتتتتون  عتتتتت  و تتتتوت سهتمتتتتا   تتتتا   متتتتي ق تتتتى سلت س تتتتار سلط  يتتتتو  ت س تتتتو تتتتت  ي
سلتإلين يتتوي عإلتت  سست اهتتار سل يا تتيو  شتت ى عتتا   تتوسم سل تتإل يو بو سإلي ا يتتوال 

يت  متي سلت س تار سإل ن يتوال عإل  سل م  مي بي هتذس سلمنتو  ين ت   اهتمتا    
س يما وبنن ي ت ل  مطتسر سلمشا  و سل يا يوال ومتي  ت  سلتت  ي  عإلت  سلطمإليتو 

 سلتيمو سليو  ش ى عا و
  سعتمتتتر  طتت  سلت س تتار سإل ن يتتو عإلتت  سلمتتنو  سلموتتا يComparative 

approach ال نيتتتث يتتتت  تل يتتتا سلت س تتتو  تتت  ب  تتت  متتتي تولتتتوو وي تتتط  هتتتذس
لل يوو سلت  قت يا    وا سل ياا سس تمتاع  سلتذى يتنط ر سلمنو  ىل  تن ي  س

    س تالف سل يفو سإلعالميو عإل   وسنر عتيت     سل وا و سل يا يوو
 ( توزيع الدراسات وفقا لمحاور الموضوعات2جدول )

 عدد الدراسات المحور
 المحور األول:  دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والمعرفة السياسية

 سلت س ار سإل ن يو - ب
 
: 

 88 سلت س ار سلط  يو - ر
 المحور الثانى: دراسات تناولت بالعالقة بين التميفزيون واالتجاهات السياسية

 سلت س ار سإل ن يو - ب
 
83 

 4 سلت س ار سلط  يو - ر
 المحور الثالث: دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والوعى السياسى

 سلت س ار سإل ن يو - ب
 
- 

 7 سلط  يو سلت س ار - ر
 المحور الرابع: دراسات تناولت العالقة بين التميفزيون والمشاركة السياسية

 سلت س ار سإل ن يو - ب
 
: 

 7 سلت س ار سلط  يو - ر

 

                                                           
  بعض الدراسات تكررت فى أكثر من محور 
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   الجزء الثانى: رؤية تحميمية نقدية 

 تنإليى سلت س ار و وا لنفار سلتنإليى سلت  نتتتوا سلت س و:

 القضايا البحثية التى ركزت عميها الدراسات:   -1
ىلتتت   3.83  تتت ر سلت س تتتار سلتتتت  تتتت  س تط ساتتتوا وسلتتتت  ب  يتتتر  تتت  سلنتتتت   متتتي 

    م   وسلطال  عإل   م و مواوعار  في وال وه : 3.88

 سلطالقو  يي سلتإلين يوي وسلمط  و سل يا يوو وقت تنوعر سلمط  و سل يا يو ما  يي:-

 طامووسلمط  و سل يا يو سل 
 مط  و  الم شنيي وموسقنو  ى سم  ط  سلوااياو 
  مط  و  اإلنتسث وسلواايا سلناليو عإل  سلم توى سلتس إل  وسل ا   و 
 سلطالقو  يي سلتإلين يوي وسست اهار سل يا يو سإلي ا يوال م ى: -

   سسهتما  سل يا 
  سل وو سل يا يو 
 سلناعإليو سل يا يو 
 ار سل يا يو سل إل يو م ى:سلطالقو  يي سلتإلين يوي وسست اه-

  نوم سل وو سل يا يو 
    سل  ل سل يا 
   سإلمت سر سل يا 
 سلطالقو  يي سلتإلين يوي وسلوع  سل يا  و -

سلطالقو  يي سلتإلين يتوي وسلمشتا  و سل يا تيو؛ نيتث تناولتر سلت س تار  ت  هتذس سلمنتو  -
 بنشلو سلمشا  و سل يا يو سلمتم إلو   :

  بو نيتتتتو سلت تتتتويرال وقتتتتت   تتتت ر بمإل يتتتتو ت س تتتتار سلت تتتتوير  تتتت  سإلنت ا تتتتار
 سلمشا  و عإل  ذلكو
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  تو تتتتتتيا مويتتتتتتار سلمشتتتتتتا  و ليشتتتتتتمى بنشتتتتتتلو متطتتتتتتتت ال م تتتتتتى ت س تتتتتتو  ب تتتتتتمام
 و(Johnson & Kaye,2013)( وت س و 3.87سلمو إل ال 

 

 مالحظات عامة عمى القضايا والموضوعات المطروحة من خالل الدراسات:

  نيتتتتتث تنتيتتتتتت ل يطتتتتتو  سلشتتتتت ى وسلماتتتتتموي س تإلنتتتتتر سلت س تتتتتار  يمتتتتتا  ينوتتتتتا متتتتتي
سلتإلين يون  سلذى  يت  ت س تو ت  ي ستتن سل يا تيوال وهتو متا ي تإلتف متا   ت   سلت  يت  
عإلتتت  سلمشتتتاهت  سل إليتتتو لإلتإلين يتتتوي؛ نيتتتث بي مويتتتار سلمشتتتاهت  سل إليتتتو يم تتتي بي 
يطلتت  ماشتت سر  الفتتوو و ن تت    تت يطو ن تتت بي سلت س تتار سنو تتمر عإلتت  سلننتتو 

 سلتال :
تت   يتت  متتي سلت س تتار سلط  يتتو  ت س تتو سلطالقتتو  تتيي سل تت سم  سلنوس يتتو سهتتت  عتت -

؛ 3.86ذسر سلماتتتموي سل يا تتت  وسلتتتت  ي سر سل يا تتتيو  ن تتتيي ب تتتو عمتتت ال 
؛ منمتتوت يو تتف ن تتاجال 3.86؛ عإلتت   مطتتوال  3.86و يتتا  و تتت  منمتتتال

؛ عإلتتتت  3.84؛ منمتتتتوت س تتتتماعيى وآ تتتت ويال3.84؛ ىن تتتت     تتتتوال 3.86
 (و  3.83نمت س  سهي ال ؛ لا ا م3.83سليمان ال 

وقت    ر ت س و ب ن يو وسنت  عإل  سل  سم  سلنوس يو سل يا تيوال وهت  ت س تو  -
(Zaheer, 216) ا  تايو     

  ت  عتتتت   يتت  متي سلت س تتار سإل ن يتتو وسلط  يتتو عإلت  سلطالقتتو  تتيي سلتطتت    -
سلناتتتافيار سإل  ا يتتتو متتتي نانيتتتو /سل تتت سم  سل يا تتتيو  /لأل  تتتا  سلتإلين يونيتتتو 

   ي سر سل يا يو مي نانيو ب  ىو وسلت
 (Curran et al., 2014; Dilliplan, 2014; Hollander, 2014; 
Johnson & Kaye,2013; Opdycke et al., 2013 Aaberg et 
al.,2013; Elmelund-Praestekaer &Hopman, 2012; 
Soroka et al.,2012) و    
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؛ 3.87سلط عت ىال ال وتيا 3.87 منمت ع ت سلوهار  ا  ال  شا  ملو ؛  
؛ ىن تتتتاي  ماتتتتاي 3.85؛ ب تتتتو   تتتت  سلو تتتتيفال 3.86ميتتتت سى م تتتتلن ال 

؛ عتتاتى عاشتتو  سلم منتت ال 3.85؛  تتافر وليتتت ن تت  سهللال 3.85ع تتارال 
 (و3.84

س تتتتوت ر  طتتت  سلت س تتتار سإل ن يتتتو سلتطتتت ف عإلتتت  سلطالقتتتو  تتتيي سلتطتتت    -
 ,Becker& Bodeلإل تت سم  سل يا تتيو سل تتا    وسلتتت  ي سر سل يا تتيو م تتى 

2017; Ferre-Pavia etal., 2016; Balmas, 2014;  Hardly 
et al.,2014; Johnson & Kaye,2013; Matthes& 

Rauchfleisch, 2013    )   
   نيي    ر ت س تو ع  يتو وسنتت  عإلت  منتتوى سل ت سم  سل يا تيو سل تا     -

(ال  وهو ما يووتنا ىل  ات و   تو يتن 3.87وه  ت س و  ب مام سلمو إل ال 
ي سسهتمتا  لت س تو سلتت  ي سر سل يا تيو لوتذس سلمنتتوى  ت  سلم تمطتار م يت مت
 سلط  يوو

 تتتتتط  عتتتتتتت متتتتتي سلت س تتتتتار سإل ن يتتتتتو ىلتتتتت  ت س تتتتتو سلطالقتتتتتو  تتتتتيي سلتطتتتتت    -
لإلعالنتتتار سل يا تتتيو  وسلت ليتتتو سإلعالميتتتو لإلنمتتتالر سسنت ا يتتتو وسلتتتت  ي سر 

   ;Haveles, 216; Saleem et al., 2015)سل يا تيو م تتى 
Krupnikov, 2012; Lovejoy et al., 2012 ) ال 

بمتتتتتتا سلت س تتتتتتار سلط  يتتتتتتو  وتتتتتتت تم إلتتتتتتر  تتتتتت  ت س تتتتتتو  وليتتتتتتت  تتتتتتت  سهلل وه تتتتتتو  -
 (  ولو3.85شاهييال

   ر ت س تاي  ول عإل  سلطالقو  يي سلتط   لإلناافيار سلتينيتو وسلتت  ي سر  -
(ال 3.84؛ ىيمتتاي عتت  سلتتتيي توس تتوال 3.87سل يا تتيو   تتإلي    تتر ع تتتسهلل ال

ر هتتتذس سلمواتتتو  تنتيتتتتس م يتتتتس متتتي سلت س تتتار سلتتتت  ت تتتط  لتنإليتتتى ويتلإلتتت
ماموي  ط  سل  سم   ذسر سللتا ا سل يا ت  سلتت  تطت   متي  تالى هتذا 

 سلونوسرال  اإلاا و ىل  سلتط ف عإل  ت  ي ستوا سل يا يوو
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 األطر النظرية المستخدمة فى الدراسات:-2

لإلتإلين يتتوي  تتالى  تتت   سلتنإليتتتى سعتمتتتر سلت س تتار سلتتت  تناولتتر سلتتت  ي سر سل يا تتيو 
 عإل  سإلل  سلن  يو سلتاليو:

     Media Dependency Theory  ن  يو سسعتمات عإل  و افى سإلعال  -
   Cultivation Theory  ن  يو سل  ر -
 Knowledge gap Theory ن  يو   و  سلمط  و -
 Framing Theoryن  يو سإلل  سل   يو  -
  Theory of Planned Behavior ن  يو سل إلوك سلم لل  -
 Agenda- Setting Theory ن  يو واا سإل نت    -
 Cognitive Priming Theory ن  يو سلتويفو سلمط  يو -
  Uses and Gratifications Theoryن  يو سس ت تسمار وسإلش اعار  -
  Gamson Hypothesis   ايو  ام وي -
  Political Socializationمت ى سلتنشفو سل يا يو  -

وتشير المقارنة بين الدراسات األجنبية والدراسات العربية فوى هو ه الجزئيوة إلوى  
 عدة نقاط  تتمثل فى اآلتى:

س تتتطانر بمإل يتتو سلت س تتار سلط  يتتو سلتتت  تتت  ع اتتوا   لتتا  ن تت ى متم تتى  تت   -
ن  يتتتتو منتتتتتت  بو ب  تتتت  متتتتي ن  يتتتتو ىذس و تتتتت سل انتتتتث بي ذلتتتتك ي تتتتت  بهتتتتتسف 

 ت س تنو
 تتتامر ن  يتتتو سسعتمتتتات عإلتتت  و تتتافى سإلعتتتال   تتت  موتمتتتو سلن  يتتتار سلتتتت  تتتت   -

سس تتتتنات عإليوتتتاال تإليوتتتا  تتتى متتتي ن  يتتتو سل تتت ر ون  يتتتو   تتتو  سلمط  تتتو ون  يتتتو 
سإلل  سل   يوو و ما يالن    ي هناك ت ت س   لطتتت منتتوت متي سلن  يتارال متا 

لتت  تل يووتتتا ىهمتتاى لإلطتيتتت متتي سلن  يتتتار وسلنمتتاذج سإل تت ى سلتتتت  يم تتي بي يط
  ايو ب    ست اعا وعموا لت س و سلت  ي سر سل يا يو لإلتإلين يويو
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ل  ت تنت بمإل يو سلت س ار سإل ن يو عإل  ىلا  ن ت ى متم تى  ت  ن  يتو منتتت ال  -
سلتتتت  س تتتتنتر عإلتتت  ن  يتتتو سل تتت ر  (Haveles, 2016) ا تتتت نام ت س تتتو   

 .م وي سلت  سعتمتر عإل    ايو  ا (Johnson& Kaye, 2013)وت س و 
Gamson Hypothesis 

س تنر بمإل يو سلت س تار سإل ن يتو  ا تتط س  وس ت  لإلت س تار سل تا وو سلتت  ت تت   -
 مواو  سلت س و مي  وسن ن سلم تإلنوو 

 
   التى تم االعتماد عميها( النظريات 3جدول )

 ك النظرية
 88 ن  يو سسعتمات عإل  و افى سإلعال  -
 5 ن  يو سل  ر -
 5 سلمط  ون  يو   و   -
 4 سإلل  سل   يون  يو  -
 8 ن  يو سلتويفو سلمط  يو -
 8 ن  يو سل إلوك سلم لل -
 8 ن  يو واا سإل نت  -
 8 ن  يو سس ت تسمار وسإلش اعار -
 8   ايو  ام وي -
 8 مت ى سلتنشفو سل يا يو -

 39 سلم مو 

 

  

                                                           
  نظرية.استندت بعض الدراسات على أكثر من 
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 المناهج البحثية -3

لإلتإلين يتتتتوي عإلتتتت  سلمنتتتتاه  سعتمتتتتتر سلت س تتتتار سلتتتتت  تناولتتتتر سلتتتتت  ي سر سل يا تتتتيو 
 سلتيو:

 منهج المسح-

سعتمتر بمإل يتو سلت س تار سلتت  تت  ع اتوا عإلت  متنو  سلم ت ؛ متي  تالى ى ت سم  
م   لطينو مي سل موو   اعت ا  بي هذس سلمنو  هو سلمنو  سإلن تر ل متا  يانتار متي 

 ب ى ت س و ت  ي  سلمات  سإلعالميو عإل  قلاعار م تإلنو مي سل موو و 

بي  ط  سلت س ار قت س ت تمر  تذلك م ت  سلماتموي متي  تالى سلويتا  يالن  
 تنإليتتى ماتتموي لطينتتو متتي سلمتتات  سإلعالميتتو سلمتت ست ت س تتو ت  ي هتتا عإلتت  سل موتتو   تت  

 سل  م سلميتسن  مي سلت س وو

 المنهج التجريبى-

سعتمتتتر  تتالث ت س تتار  وتتل عإلتت  سلمتتنو  سلت  ي تت ال وهتتو عتتتت قإليتتى ن تت و ىلتت    
 &Becker& Bode, 2017; Boukes) ار سلتت  تتت  س تط ساتواوعتتت سلت س تت

Boomgaarden, 2016; Haveles, 2016 ) و و ما هو وسا  ل  تطتمتت بى متي
 سلت س ار سلط  يو عإل  سلمنو  سلت  ي  و

 المنهج المقارن-

   سعتمتتر عتتت  ت س تار ب ن يتتو عإلت  هتتذس سلمتنو  متتي  تالى ى تت سم سلت س تو  تت
 Ariely, 2015; Curran et al., 214; Aalberg et) الت متطتت  م ى 

al, 2013; Leuengo& Coimbra-Mesquita,2012; Soroka et 
al., 2012)و 
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  قا نتتر  تتذلك  طتت  سلت س تتار  تتيي تتت  ي سر سلونتتوسر سلتإلين يونيتتو سلطامتتو وتتت  ي سر
 ,Curran et al., 214;Aalberg et al سلونتوسر سلت ا يتو سل ا تو م تى 

2013; Soroka et al., 2012) (و 
  ىلتتت  سلموا نتتتو  تتتيي 3.84 تتت  نتتتيي  تتتطر ت س تتتو ع  يتتتو وسنتتتت   ىن تتت     تتتوال )

تتتت  ي سر سلونتتتوسر سإل اتتتيو وسلونتتتوسر سلناتتتافيوال ممتتتا يشتتتي  ىلتتت  و تتتوت نوتتتم  تتت  
سلت س ار سلط  يو سلت  ت ط  لموا نو سإلعال  سلن وم   اإلعال  سل تام لإلوقتوف 

 عإل  موسلي سلاطف وسلوو      ى منوماو
 ومنهج العالقات المتبادلة -

 أدوات جمع البيانات-4

 سعتمتر سلت س ار     ما سل يانار عإل  سإلتوسر سلتاليو:

س تما   سس ت ياي؛ نيث يل ا سس ت ياي  طت  ل ا تتم ى    ى ت سم سس تت ياي  -
عي ل يا سلتإلينوي بو سس ت ياي  الموا إلوال و   بنياي ب  ى يتت  تو يتا س تتما   
سس تتت ياي  اليتتت بو ى  تتالوا عتتي ل يتتا سإلنت نتترال وهتتو سإل تت سم سلتتذى  تتتب ينتشتت  

  يي سل  ي  مي سل ان ييو 
سلموا الر سلمتطموتو و ماعتار سلنوتا  سلم  ت  ال وقتت تت  س تت تس  هتاتيي سإلتستتيي  -

متتي  تتالى ت س تتتيي  وتتلال وهتتو متتا يط تتر سلتتنوم سلوساتت   تت  ى تت سم سل نتتوث 
 سل ينيوو 

 مجتمع البحث: -5

قامتتر  طتت  سلت س تتار  تتالت  ي  عإلتت   تتنر عينتتو متتي سل موتتو  سلطتتا ال  تت  نتتيي 
نار تم تى قلتا  لتالر سل امطتوو وسلشتف سلال تر  طر ت س ار ب  ى لإلت  ي  عإل  عي

لإلن   هو ت  ي   الث ت س ار ع  يو عإل  تل يا سلت س و سلم نيو عإلت  سلمت ب   هتتى 
(و وتطتتتتتت 3.83ال متتتتت و  سلمتطتتتتتا  ال 3.86ال ميتتتتت سى م تتتتتلن ال  3.87عإلتتتتت  ن تتتتتيال 

ت س تتار سلمتت ب  عإلتت   انتتر   يتت  متتي سإلهميتتوال س تتيما  تت  سلم تمطتتار سلط  يتتو سلتتت  
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اتتطنا شتتتيتس  تت  مطتتتسر مشتتا  و  سلمتت ب   تت  سلنيتتا  سل يا تتيوال وهتتو متتا يم تتى  تطتتان 
 بنت سلمطوقار ننو ىقامو م تمطار ت وتها سلتيمو سليوو

 أهم النتائج التى توصمت إليها دراسات التأثيرات السياسية لمتميفزيون:-6

 تو إلر سلت س ار سلت  تمتر م س طتوتا ىلت  عتتت متي سلنتتاف  يم تي تإل ي توا  ت 
 سلت :

 المعرفة السياسية-

   ب  تر بمإل يو سلت س تار و توت عالقتو ىي ا يتو  تيي سلتطت   لإلتإلين يتوي    ت سم
 مااميي ى  ا يو( وسلمط  و سل يا يوو -  سم   يا يو  ا    -نوس يو

  ب  تر سلنتاف  بي سلتط   لإلمااميي سإل  ا يو    سلونتوسر سلتإلين يونيتو سلطامتو
و ب  ت  متي سلتطت   لإلماتاميي سإل  ا يتو  ت  سلونتوسر ي ت ل  المط  و سل يا ي

 سلتإلين يونيو سل ا و ذسر سللا ا سلت ا ىو
   تتل  طتت  سلت س تتيي سلنتي تتو سل تتا وو  متتا يوتتت  متتي منتتتوى ى  تتا ى  تتات   

Hard news  ت  سلونتوسر سلطامتوال  ت  نتيي بي ل يطتو سلمتوست سإل  ا يتو سلتت 
 وSoft news نينو توت     سلونوسر سل ا و تطت مال ا ب  ا  

   قتتتر ت س تتتو وسنتتتت  (Hollander, 2014)  تتتيي مويا تتتيي لإلمط  تتتو؛ سإلوى 
ال وسل ت  يطتمتت عإلت  recognitionويطتمت عإل  سإل فإلو سلم إلوو ذسر سل تسفى 

و وقتتت و تتتر سلت س تتو بي س تتتالف ل يوتتو سلويتتار قتتت recallسإل تتفإلو سلمنتونتتو 
 ي وي م فوس عي س تالف سلنتاف و

 السياسية: االتجاهات

   امر سلنتاف     بمإل وا تايت و وت عالقو  يي سلتط   لإلتإلين يتوي ممت ال  ت 
 تتتتتتت سم  سل تتتتتتت  يو سل يا تتتتتتتيوال وسلماتتتتتتتموي سإل  تتتتتتتا ى ذى سإللتتتتتتت  سل تتتتتتتإل يوال 
وسلماموي سإل  تا ى  ت  سلونتوسر سل ا تو سلتذى ي ت ت  عإلت  سإل  تا  سل نينتو 
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سل وتتو سل يا تتيوال وسل تت ل متتي نانيتتو وسست اهتتار سل يا تتيو سل تتإل يو م تتى عتتت  
 سل يا  ال وسسمت سر سل يا   مي نانيو ب  ىو

  لتتر  طتت  سلت س تتار  تتيي تناعتتى سلتطتت   متتا سلمط  تتو سل يا تتيو سلم تنطتتو  
 & Boukes)  تتتت  سلتتتتت  ي  عإلتتتت  سست اهتتتتار سل يا تتتتيو سل تتتتإل يو  

Boomgaarden,2016; Matthes& Rauchfleisch, 2013 و 
 وت عالقتتو  تتيي مشتتاهت  سإلعالنتتار سل يا تتيو ب تتتر ىنتتتى سلت س تتار عإلتت  و تت

 سل إل يو وسسننطاسر سل إل يو لتى سلم نو ييو
  ب  تتتر سلتنإليتتتى  تتتذلك و تتتوت عالقتتتو  تتتيي سلتطتتت   لإل تتت سم  سلنوس يتتتو سل يا تتتيو

وسإل  ا  ع   سلونوسر سلتإلين يونيو سلطامو وسست اهتار سل يا تيو سإلي ا يتو م تى 
 وسلناعإليو سل يا يوو       سسهتما  سل يا   وسل وو سل يا يو 

 الوعى السياسى:

  ب وتتت ر سلنتتتتاف  سل ا تتتو  ت س تتتار سلتتتوع  سل يا تتت  تطا اتتتا  يمتتتا  ينوتتتا؛ نيتتتث
تو تتتإلر  طتتت  سلت س تتتار سلتتتت  تتتت  ع اتتتوا  لو تتتوت عالقتتتو ىي ا يتتتو ذسر تسلتتتو 

مشتتتتاهت  عامتتتتو(  -ىن تتتتافيو  تتتتيي سلتطتتتت   لإلتإلين يتتتتوي   تتتت سم  نوس يتتتتو  يا تتتتيو
 نيي تو إلر ت س ار ب  ى لطت  تسلو هذا سلطالقوووسلوع  سل يا  ال    

 المشاركة السياسية:-

  شتتت ى عتتتا   تتتامر سلنتتتتاف  متطا اتتتو؛  مطنتتت  بي  طتتت  سلت س تتتار لتتت  ت  تتتر 
و وت عالقو ذسر تسلو ىن افيو  يي سلتط   لإلتإلين يوي وسلمشا  و سل يا تيو 

ب  تتر  ماتاميي ى  ا يتو(ال  ت  نتيي -  سم   يا تيو  تا    -    سم  نوس يو
 ت س ار ب  ى و وت هذا سلطالقوو

  بمإلر سلت س ار سلت  و تر بي هنتاك عالقتو ىي ا يتو  تيي سلتطت   لإلتإلين يتوي
 وسلمشا  و سل يا يو  انر ت س ار ع  يوو
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 الجزء الثالث: الرؤية المستقبمية المقترحة 

 -سلتوإليتتتتى و تتتنن بنتتتت و تتتافى سإلعتتتال   –يا تتتت لنتتتا سلطتتت   سل تتتا ا بي سلتإلين يتتتوي 
متتا سى ينتتتى م انتتا مومتتا عإلتت  سل تتانو سإلعالميتتوال وهتتو متتا ت تتا سلطتيتتت متتي سل تتان يي  تت  
م تتتاى سإلعتتتال  ىلتتت  ى تتت سم سلم يتتتت متتتي سلت س تتتار سلتتتت  ت تتتتوتف سلتطتتت ف عإلتتت  تتتت  ي سر 
سلتإلين يوي    م اى سل يا و م ت تميي بل س ن  يو ومنو يو متطتت و ومتي  تالى تنإليتى 

ال يم تتتي توتتتتي   ايتتتو 3.88ونتتتت   3.83س تتتار  تتت  سلنتتتت   متتتي م موعتتتو متتتي هتتتذا سلت  
موت نتتتو ذسر ست تتتاهيي؛ سست تتتاا سإلوىال يتاتتتمي  ايتتتو لتلتتتوي  سل نتتتوث سلط  يتتتو  تتت  هتتتذس 

 سلم اىال بما سل ان   يشمى  ايو تل يويو لال تنات  مي نتاف  سل نث سلطإلم و

 االتجاه األول: رؤية مقترحة لتطوير البحوث العربية

 حثية المقترحةالقضايا الب . أ
 تتم ى سلواايا وسلمواوعار سلموت نو    سلت :

ت س تتو ل يطتتو سلطالقتتو  تتيي و تتافى سإلعتتال   شتت ى عتتا  وسلتإلين يتتوي  شتت ى  تتام  -
وسإلت اهار سل يا يو سإلي ا يو وسل إل يو؛ نيث ت يي مي  تالى سلتنإليتى بي بمإل يتو 

 تتإلو يوال  تت  نتتيي بي سلت س تتار سلط  يتتو   تت ر عإلتت  سلتتت  ي سر سلمط  يتتو وبنيانتتا سل
سل يفتتتو سإلعالميتتتو سلتتتت  تشتتتوت ت يتتت سر   تتت ى ناليتتتا ت تتتتتع  و شتتتت  ت س تتتو تتتت  ي  
سلماتتتاميي سإلعالميتتتو سلم تإلنتتتو عإلتتت  سإلت اهتتتار سل يا تتتيوال وسلتتتت  تشتتتمى: سل وتتتو 
سل يا تتيوال وسلناعإليتتو سل يا تتيوال وسسهتمتتا  سل يا تت ال وسل تت ل سل يا تت ال وسل تتإل يوال 

ذا سست اهتار  تال شتك عإلت  سل تإلوك سل يا ت ال ومتي  ت  وسلالم اس ؛ نيث تا   ه
 عإل  سلطمإليو سلتيمو سليو    مإلواو 

ت س و م توى سلم تسقيو سلذى تتمتا  تن و تافى سإلعتال  سلم تإلنتوال وسلطوسمتى سلتت   -
تتتتتا   عإلتتتت  سلم تتتتتسقيوال  اإلاتتتتا و ىلتتتت  تو  سلم تتتتتسقيو  تتتت  ىنتتتتتسث سلتتتتت  ي سر 

 سل يا يوو
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 تتتيي و تتتافى سإلعتتتال  ومطتتتتسر سلمشتتتا  و سلمتنيتتتو ى تتت سم ت س تتتار نتتتوى سلطالقتتتو  -
Civic Participationو 

 األطر النظرية والمناهج البحثية -ب

سل نتتتث عتتتي بلتتت  ن  يتتتو ومتتتتس ى  تيتتتت  لت س تتتار سلتتتت  ي سر سل يا تتتيو لو تتتافى  -
سإلعال ال  ا و وبي سلت س ار سلط  يو ت ت ت  بلت س ن  يتو توإليتيتو وم ت    ولتير 

  وا  تيتو
 يتتت متتي سلت س تتار سلت  ي يتتو؛ نيتتث بي سلت س تتار سلط  يتتو نتتات س متتا تطتمتتت ى تت سم سلم -

عإلتت  سلمتتنو  سلت  ي تت ال عإلتت  سلتت م  متتي بي سلت س تتار سلت  ي يتتو تتتتي  لنتتا سلت إلتتر 
 عإل  سلمش إلو سلتوإليتيو سلمتطإلوو  ات اا سل   يو    سلطالقار سلمت و وو

يتتتتتو سلمالفمتتتتو لوتتتتتا م تتتتتى ى تتتت سم سلت س تتتتتار سل ينيتتتتو وسسعتمتتتتتات عإلتتتت  سإلتوسر سل ن  -
م موعتتتار سلنوتتتا  سلم  تتت   وسلموتتتا الر سلمتطموتتتوال ممتتتا يتتتتي  سلو تتتوى ىلتتت   اى 

 ب    عموا لإل وسه و 
 س ت تس  سلمنو  سلموا يال وذلك مي  الى : -

   سلويا   ت س ار تمتتت لت لت  عتتتس متي سلتتوى لإلوقتوف عإلت  ل يطتو تت  ي
سإلعالميوال وهتو سست تاا سلن ا  سإل تماع   سلذى يا    تو ا عإل  سل يفو 

سلتتذى تت نتتاا سلطتيتتت متتي سلت س تتار سإل ن يتتو متتا  سو ومتتي سلمم تتي بي يتتت  
 ى  سم م ى هذا سلت س ار عإل  م توى سلتوى سلط  يوو

   موا نتتتو سلتتتتو  سلتتتذى تإلط تتتن و تتتافى سإلعتتتال  سلتوإليتتتتىال وو تتتافى سإلعتتتال
ذا سل تيتتت  تت  سلم تتاى سل يا تت ال نتتت  يتتت  سلتطتت ف عإلتت  نتتتوت تتت  ي  هتت

 سلو افى  طيتس عي سإلن ا  سلملإلوو  ال تليى  ن  و
  موا نو سلونتوسر سلتإلين يونيتو سلطامتو وسلونتوسر سل ا تو متي نيتث ماتموي

سلمتتتوست سإل  ا يتتتو وسل يا تتتيو وسل تتت سم  سلنوس يتتتو و تتت سم  سلشتتتفوي سلطامتتتوال 
وذلتتك نتتت  نوتتف عإلتت  ل يطتتو سلنتت وا  تت  سلماتتاميي سلموتمتتو  تت   تتال 
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رال و  ل ذلتك  التت  ي سر سل يا تيوال س  تيما وبي ن ت و سلنوعيي مي سلونوس
 مشاهت  سلونوسر سلطامو    ت س ا ل ال  سلونوسر سل ا وو

عتتتت  ت س تتتو سلمت يتتت سر سإلعالميتتتو  مطتتت ى عتتتي  تتتاق  سلمت يتتت سر سلتتتت  ينتمتتتى بي  -
ي تتتتوي لوتتتتا تو س  تتتت  سلتتتتت  ي  عإلتتتت  سل موتتتتو ال  تتتتال يوت تتتت  سلتنإليتتتتى عإلتتتت  ت س تتتتو 

يي و تتتتافى سإلعتتتتال  وسلمت يتتتت  سلتتتتتا ا  وتتتتلال  تتتتى يتتتتت  ت س تتتتو سلطالقتتتتار سل نافيتتتتو  تتتت
سلمت يتت سر سإلعالميتتو اتتمي م موعتتو سلمت يتت سر سلم تتتوإلو سلمنتمإلتتوو وتتتتي  هتتذا 
سلل يوتتو  تت  سلتنإليتتى سلوقتتوف عإلتت  ن تت  سلم تتاهمو سلنطإليتتو لو تتافى سإلعتتال   تت  
ي نتوث سلت  ي ال  اإلاا و ىل  بي ذلك يامي عت  سلن وى عإل  نتتاف  قتت ت تو 

  سفنوو
ى تتتت سم سلم يتتتتت متتتتي سلت س تتتتار لإل شتتتتف عتتتتي آليتتتتار نتتتتتوث سلتتتتت  ي سر سإلعالميتتتتو  -

ال ويو تتتتت  تتتتذلك س ت تتتتا  تو   Moderationسل يا تتتتيوال متتتتي  تتتتالى سلتناعتتتتى
Moderator Variables  سلتتت  تتتا   عإلتت  قتتو  وست تتاا سلطالقتتو  تتيي سلمت يتت سر

سإلعالميتو   اعت ا هتتا مت يتت سر م تتوإلو( وسلمت يتت سر سلتا طتتو سلمتم إلتو  تت  سلتتت  ي سر 
 سلم ست قيا واو

 تت  سلوقتتر نن تتن سإلت تتاا ىلتت  ت س تتو سلتتت  ي سر سلم اشتت   وميتت  سلم اشتت   لو تتافى  -
 Mediator Variables سإلعتتال  متتي  تتالى ت س تتو تو  سلمت يتت سر سلو تتيلو

(Intervening variables) ال وهو ما يتم تى  ت  سلت س تار سلوافمتو عإلت  تنإليتى
 وPath analysisسلم ا  

 مجتمع البحث -جو

ى تت سم م يتتت متتي سلت س تتار سلتتت  ت ت تت  عإلتت  سلتتت  ي سر سل يا تتيو لو تتافى سإلعتتال   -
يا تتيو لإلمتت ب  عإلتت  سلمتت ب ال س  تتيما متتا سلتتنوم سلشتتتيت  تت  مطتتتسر سلمشتتا  و سل 

    سلطال  سلط      نو عاموال و   م     نو  ا وو
سلت  ي  عإل  قلا  سلم سهوييال نيتث يو تت نوتم   يت   ت  سلت س تار سلتت  تتت ر  -

 سلت  ي سر سل يا يو عإل  هذس سلولا  سلمو     سلم تماو



 

ــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

333 
 

 

بهميتتو سلت  يتتت  عإلتت  قلتتتا  سلشتت ار  شتتت ى عتتا ال نيتتتث بي سل تتافت  تتت  سلت س تتتار  -
 تت  سلشتت ار سل تتامط   وتتل  اعت تتا ا م تمتتا متتتاح ي تتوى سلو تتوى ن تت  سإلمتت  

ىلين مي ق ى مط   سل ان ييال  وهو ما يم تى ىهمتاس ل تاق  شت سف  سلشت ار سلتت  س 
يوتى تو هتتا بهميتتو عتتي سلشتت ار سل تامط ال  تتى ىي سلولاعتتار سإل تت ى سإلقتتى تطإليمتتا 

ى سل يا تتوال قلاعتتار س تتت وبي يتتت ر سلتتت  ي  سإلعالمتت  عإليوتتاال س تتيما  تت  م تتا
 نيث يش إلوي قو  س ي تواي  وا عإل  م توى سلووى سلشط يوو

ت س و سلتت  ي سر سل يا تيو لو تافى سإلعتال  عإلت  سل تنو ال لمتا لوت  متي تو  نيتوى  -
   سلت  ي  عإل  سل موو   اعت ا ه  مي قات  سل بى    سلم تماال متا مالن تو بي 

ب ا تتن متتا سى ينتتتاج ىلتت  تنتيتتت منوتتو  سل تتنو  سلتتذى يتتت  س تيتتا  سلطينتتار عإلتت  
 م يت مي سإليااحو

تو تتيا نلتتاا  تتنر سلطينتتار سلتتت  ت تت ى عإليوتتا سل نتتوث  تتا ج سلطا تتمو وسلمتتتي  -
سل   ىال  وناك تومي  شتيت لمنا  تار سل تطيت وسلمنا  تار سلنتوتيتوال وهتو متا 

 يم ى ق و س شتيتس    تم يى هذا سلطينار لولاعار مومو    سلم تماو

 احثة ما يمى:وبشكل عام تقترح الب

تشتتت يا   تتت   سل نتتتوث سل ماعيتتتو وت تتتويي سلنتتت ا سل ن يتتتوال ممتتتا يتتتاتى ىلتتت  ى تتت سم  -
سل نوث   نام  عاليوال و   سلوقر نن تن ي تاعت سل تان يي عإلت  ت س تو سإلشت اليار 

 سل ن يو  ش ى ب    تطموا ع   م موعو مي سل نوث سلمتتا طوو
سل ن يوال مما يم ي سل ان يي متي ا و   ىنشام  وار م فولو عي تو ي  سل يانار  -

ى  سم ت س ار    بوقار سنوو ال  ما ي وى عإليو  ى  سم ت س تار موا نتو لنتت سر 
  منيو م تإلنوو

سلتو تتا  تتت  ىنشتتتام م س تتت  لويتتار سلتتت بى سلطتتتا  تت تتتا بق تتا  و إليتتتار سإلعتتتال  ب تتتو   -
و  تتتالم    سل تتتام   إليتتتو سإلعتتتال   امطتتتو سلوتتتاه  ال متتتا تتتتو ي  سإلم انيتتتار سل امإلتتت

نتتت  ي تت   لوتتذا سلم س تت  تو  نيتتوى  تت    تتت سلتت بى سلطتتا   تت  سلواتتايا سلمومتتو 
 عإل  م توى سل موو يوو
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 االتجاه الثانى: رؤية مقترحة لالستفادة من نتائح البحوث العممية فى المجال التطبيقى

قيتا   إليتار وبق تا  سإلعتال    عتتست  تيتر  تنوى ينتوى بهت  سلنتتاف  سلتت  تو تتإلر  -
ار سلتتت  ب  يتتتر  تت  نلتتتاا سل إليتتتو بو سلو تت ال متتتا شتت ح م  تتتل لوتتتذا ىليوتتا سلت س تتت

 سلنتاف و
 تتوسم  انتتر عامتتو  -تو يتتا هتتذس سل تيتتر سل تتنوى عإلتت   ا تتو سلما  تتار سإلعالميتتو -

متتتتا اتتتت و   ى  تتتتالن بياتتتتا ىلتتتت  سلويتتتتاتسر سإلعالميتتتتو وسإلعالميتتتتيي  -بو  ا تتتتو
لت س تتتتار سل تتتتا  ييال نتتتتت  يم تتتتنو  سلوقتتتتوف عإلتتتت  بنتتتتتث سلنتتتتتاف  سلتتتتت  بق توتتتتا س

وسل نتتوثال ممتتا قتتت ي تتاه   تت  ىعتتات  سلن تت   تت  سلمنتتتوى سلتتذى يوتتت  متتي  تتالى 
سل  سم  سلم تإلنوال  نيث س ي توي سلوتتف سإل ا ت  هتو سلن توى عإلت  ب  ت  عتتت 

 مي سل ماهي  عإل  ن ار سلم فوليو سإل تماعيو لإل  سم و
عتال  متتي عوتت   وتو توسر لإلتطتتاوي  تيي سلما  تتار سإلعالميتو و إليتار وبق تتا  سإل -

ب تتى سلتطتتاوي  تت  سلم تتاى سل ن تت ال  وعتتت  ق تت  سلتطتتاوي عإلتت  سل انتتر سلتتتت ي   
 لإللالر  ولو
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 أوال: المراجع العربية:
ب تتتو   تتت  م تتتلن  سلو تتتيفال جسلطالقتتتو  تتتيي سلتطتتت   لإلونتتتوسر سلناتتتافيو سإل  ا يتتتو  -

رسووالة دكتوووراه  يوور سلط  يتتو وم تتتويار سلمط  تتو سل يا تتيو لتتتى سل موتتو  سلإلي تت جال 
 (و3.85  سلواه  :  امطو سلواه  ال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو وسلتإلين يويال  منشورة

بنمتتت ى تت سهي  نمتتاتال جتو  سلناتتافيار سلنإل تتلينيو  تت  تشتت يى سلتتوع  سل يا تت  لتتتى  -
لمموؤتمر العمموا الودولا السونول لكميوة  دراسة مقدمةلإل و سل امطار سلنإل لينيوجال 

"المهنيووة اإلعالميووة والتحووول الووديمقراطى"  تحووت عنوووان: اإلعووالم جامعووة األزهوور
 و..4-:37ال م م 8ال ج2113أبريل  14-17

ب تتتمام منمتتتت  التتتت سلمو تتتإل ال جسلطالقتتتو  تتتيي سلتطتتت   ل تتت سم  سل تتت  يو سل يا تتتيو  -
رسووالة ماجسووتير  يا تت جال وم تتتوى  اتتا لتتالر سل امطتتو سلم تت ييي عتتي سإلتسم سل

 سلوتتتتتتتتاه  :  امطتتتتتتتتو سلوتتتتتتتتاه  ال  إليتتتتتتتتو سإلعتتتتتتتتال ال ق تتتتتتتت  سإلذسعتتتتتتتتو   يوووووووور منشووووووووورة
 (و3.87وسلتإلين يويال

ىن تتاي  ماتتاي ع تتارال جسلطالقتتو  تتيي سعتمتتات سل موتتو  سلط سقتت  عإلتت  عإلتت  سلونتتوسر  -
رسوالة سلناافيو سإل  ا يتو سلط  يتو وم تتويار سلمط  تو  واتايا سإل تالح سل يا ت جال 

ال  سلوتتاه  :  امطتتو سلتتتوى سلط  يتتوال مطوتتت سل نتتوث وسلت س تتار  يوور منشووورةدكتوووراه 
 (و3.85سلط  يوال 

ىن تت  منمتتت    تتوال جتو  سل تت سم  سلنوس يتتو سلتإلين يونيتتو  تت  تعتت  سلمشتتا  و سل يا تتيو  -
لإل موتتتو  سلم تتت ىو ت س تتتو تل يويتتتو عإلتتت  سلونتتتوسر سلتإلين يونيتتتو سلم تتت يو سإل اتتتيو 

ال  سلواه  :  امطتو سلوتاه  ال  إليتو سإلعتال ال ر منشورةرسالة ماجستير  يوسلناافيوجال 
 (و3.84ق   سإلذسعو وسلتإلين يويال 

ىيماي ع  سلتيي منمت توس وال جت  ي  سلونوسر سلناافيو سلتينيو عإل  ست اهار وق س ر  -
دراسوووة سل موتتتو  سلم تتت ى ننتتتو سإلنتتتتسث سل يا تتتيو  تتت  م تتت  عوتتتر  تتتو   ينتتتاي جال 

تحوت عنووان:  نول لكمية اإلعالم جامعوة األزهورلممؤتمر العمما الدولا الس مقدمة
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ال م 8ال ج2113أبريوووول  17-14"المهنيووووة اإلعالميووووة والتحووووول الووووديمقراطى" 
 و.86-:.8م

ن تتا  منمتتت ى تت سهي  ع تتت سل إليتتىال جتو  و تتافى سإلعتتال   تت  تنميتتو سلتتوع   وس  تتار  -
ا لممووؤتمر العممووا الوودول دراسووة مقدمووةونوتتوا سلموسلنتتو لتتتى سلشتت ار سل ن ينتت جال 

"المهنيووة اإلعالميووة والتحووول تحووت عنوووان:  السوونول لكميووة اإلعووالم جامعووة األزهوور
 و447-4.8ال م م 8ال ج2113أبريل  17-14الديمقراطى" 

ن تتتتيي عإلتتتت  منمتتتتت ب تتتتو عمتتتت ال جتو  سل تتتت سم  سلنوس يتتتتو سل يا تتتتيو  تتتت  سلناتتتتافيار  -
سلم تت يو  تت  تشتت يى مطتتا ف سلشتت ار سل تتامط  سلم تت ى وست اهتتاتو  ننتتو سلواتتايا 

يونيتتتن  .4ىلتت   3.88يونيتتن  .4سل يا تتيو سلمطا تت    تت  م تت   تتالى سلنتتت   متتي 
ال  سلمن تتتتو  :  امطتتتتو رسووووالة ماجسووووتير  يوووور منشووووورةال ت س تتتتو ميتسنيتتتتوجال 3.84

 (و3.86سلمن و  ال  إليو سلتسرال ق   سإلعال ال 
 تتتإلي    تتتر  تتتإلي  ع تتتتسهللال جمطال تتتو  طتتت  سل تتت سم  سلنوس يتتتو  تتت  سلونتتتوسر سلناتتتافيو  -

دراسوووة لم تتت يو لإلواتتتايا سل يا تتتيو وعالقتوتتتا  ات اهتتتار سللتتتالر ننوهتتتاجال سلتينيتتتو س
ال  سلوتتتاه  :  امطتتتو عتتتيي شتتتمرال مطوتتتت سلت س تتتار سلطإليتتتا ماجسوووتير  يووور منشوووورة

 (و3.87لإللنولوال ق   سإلعال  و وا و سإللناىال 
 تافر وليتتت ن تتي ن ت  سهللالج تو  سل تت سم  سل يا تتيو  ت  سلتإلين يتتوي سلنإل تتلين   تت   -

ت  سلولنيتتتو سلنإل تتتلينيوو متتتي و وتتتو ن تتت  لإل تتتو سل امطتتتار سلنإل تتتلينيو: تط يتتت  سلونتتت
بحووث  يوور منشووور مقوودم السووتكمال متطمبووات الحصووول  امطتتو  ي  يتتر بنموذ تتاجال 

ال  عمتتاي:  امطتتو سل تتت سال  إليتتو سلتسر وسلطإلتتو ال عمووى درجووة الماجسووتير فووى اإلعووالم
 (و 3.85ق   سل نا و وسإلعال ال 

و  سل تت سم  سلنوس يتتو  تتالونوسر سلناتتافيو  تت  تشتت يى لتتا ا منمتتت س تت سهي  منمتتتال جت -
رسالة ست اهار سل موو  سلم  ى ننو قاايا سإل الح سل يا  ال ت س و ميتسنيتوجال 

ال  سلوتتتاه  :  امطتتتو سإل هتتت :  إليتتتو سإلعتتتال ال ق تتت  سإلذسعتتتو ماجسوووتير  يووور منشوووورة
 (و3.83وسلتإلين يويال 

 يتتو  تت  سلونتتوسر سلناتتافيو عتتاتى عاشتتو ال جسلطالقتتو  تتيي سلتطتت   لإلماتتاميي سإل  ا -
رسووالة سلط  يتتو وسلمشتتا  و سل يا تتيو لتتتى سلمتتوسلي سلإلي تت ال ت س تتو تنإليإليتتو ميتسنيتتوجال 
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ال  سلوتتتتاه  :  امطتتتتو سلوتتتتاه  :  إليتتتتو سإلعتتتتال ال ق تتتت  سإلذسعتتتتو دكتوووووراه  يوووور منشووووورة
 (و3.84وسلتإلين يويال 

عإل  ن ي  مطوال جسعتمات سلش ار سل و ى عإل  سل ت سم  سلنوس يتو سل يا تيو سلموتمتو  -
 سلوتتتاه  :  رسوووالة دكتووووراه  يووور منشوووورة تتت  سلناتتتافيار سلط  يتتتو ب نتتتام سإل متتتارجال 

 (و 3.86 امطو سلواه  ال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو وسلتإلين يويال 
و  تت  تإلين يتتوي ب تتو   تت  عإلتت   متتير منمتتت  ميتتا سليمتتان ال جتو  سل تت سم  سلنوس يتت -

 امطتتتتتو - توعيتتتتو لإل تتتتو سل امطتتتتتار  الواتتتتايا سل يا تتتتتيو سإلقإليميتتتتو: ت س تتتتتو ميتسنيتتتتو 
ال  سإل تي:  امطو سلي موكال  إليتو سإلعتال ال رسالة ماجستير  ير منشورةسإلما سرجال 

 (و3.83
منمتتتتت ع تتتتت سلوهتتتتار سلنويتتتتن  تتتتا  ال  شتتتتا  ع تتتتت سلتتتت نمي ملوتتتت ال جتو  سلناتتتتافيار  -

 يى مطتتتا ف وست اهتتتار سل موتتتو  سليمنتتت  ننتتتو سلواتتتايا وسإل متتتار سإل  ا يتتتو  تتت  تشتتت
سلط  يتتوال ت س تتو عإلتتت  سإل متتو سل يا تتتيو سلإل نانيتتو  تتت  ىلتتا  سلن تتتو  سلمط  يتتو وسإللتتت  

ال م م 3.87ال سلطتتت سل تامر عشت ال يونيتو دفاتر السياسوة والقوانونسل   يتوجال 
  و385-357

- http://search.mandumah.com/Record/769731\ 
منمتتتوت س تتتماعيىال آمتتتاى ن تتتي سل تتت سوىال    يتتتا ى تتت سهي  سلت تتتوق ال ممتتتتوح ع تتتتسهلل  -

سلم تتتاوىال جتو  سل تتت سم  سلنوس يتتتو  الناتتتافيار سلط  يتتتو  تتت  ىمتتتتست سلشتتت ار سل تتتامط  
ال م إلتت ولوةمجموة دراسوات الطفينتاي الج  36سلم  ى  المطإلومتار نتوى بنتتسث  تو   

 و65-57ال م مو 69ال سلطتت3.87
-  http://search.mandumah.com/Record/430773 

منمتتوت يو تتف ن تتاجال جبلتت  سلت ليتتو سإل  ا يتتو لإل يا تتار سلن وميتتو  الناتتافيار  -
رسوووالة ماجسوووتير  يووور سلم تتت يو وعالقتوتتتا  تتتاسمت سر سل يا تتت  لتتتتى سل متتتاهي جال 

 (و 3.86ال  سلواه  :  امطو سلواه  ال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو وسلتإلين يويال منشورة
مي سى م لن ال جسلوسقا سل يا   سلم  ى  متا تط اتن سلونتوسر سإل  ا يتو سلم ت يو  -

 -ال ب  يتى68ال سلطتتت الالمجموة المصورية لبحووث اإلعوالموتو ا    ىت سك سلم ب  لتنجال 
 و365-8:8م  ال3.86يونيو 

http://search.mandumah.com/Record/769731
http://search.mandumah.com/Record/430773
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متت و    تتام  اتتوسي شتتا ط  سلمتطتتا  ال جتو  سلتإلين يتتوي  تت  تشتت يى سلتتوع  سل يا تت   -
ال  سلواه  :  امطو رسالة دكتوراه  ير منشورةلتى سلم ب  سلم  يوال ت س و م نيوجال 

 (و3.83سلواه  ال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو وسلتإلين يويال 
سلم تتت يو لإلونتتتوسر سلناتتتافيو  هتتتتى عإلتتت  منمتتتت ن تتتيال جسلطالقتتتو  تتتيي تطتتت   سلمتتت ب  -

وسلموسقتتتا سإل  ا يتتتو عإلتتت  سإلنت نتتتر وم تتتتوى سلمط  تتتو سل يا تتتيو  الواتتتايا سلووميتتتوجال 
 سلواه  :  امطو سلواه  ال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو  رسالة ماجستير  ير منشورة،

 (و3.87وسلتإلين يويال 
ونتوسر سإل  ا يتو وتيتا منمتت  تطيت سلط عت ىال جسعتمتات لإل تو  امطتو ب  سلوت ى عإلت  سل -

سلنالوو  الط  يو  ت  متا طتو سإلنتتسث وسلواتايا سل يا تيوال ت س تو م تنيو عإلت  عينتو 
مجمووة جامعووة طيبووة لوو داب متتي لإل تتو  إليتتار سل امطتتو  تت  متينتتو م تتو سلم  متتوجال 

 و76: -86:هو م م 8548ال 9ال سل نو سلنام وال سلطتتوالعموم اإلنسانية
و يتتا  و تتت  منمتتتال جسلطالقتتو  تتيي سلتطتت   لإل تت سم  سلنوس يتتو سل ايا تتيو  تت  سلونتتوسر  -

سلناافيو سل  تيو وسلوع  سل يا   لتتى لتالر سل امطتو  ت  ىقإلتي    ت تتاي سلطت ساال 
 سلوتتاه  :  امطتتو سلوتتاه  ال  رسووالة ماجسووتير  يوور منشووورة،ت س تتو تنإليإليتتو ميتسنيتتوجال 

 (و3.86ن يويال  إليو سإلعال ال ق   سإلذسعو وسلتإلي
وليت  ت  سهلل    ارال ه و بميي شاهييال جتو  سلتإلين يوي    تع  سلمشا  و سل يا تيو  -

المجموووووة جال 3.83لتتتتتى سل موتتتتو  سلم تتتت ى  تتتتالتل يا عإلتتتت  سسنت ا تتتتار سل فا تتتتيو 
 و88-88ال م 3.85  تم    -ال يولين 59و سلطتت المصرية لبحوث اإلعالم
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 حبوث تصميم املواقع اإللكرتونية 

 " دراسة نقدية مع رؤية مستقبلية " 

 

 املعهد الدوىل العاىل لإلعالم بالشروق  -مدرس بقسم اإلنتاج اإلخبارى 
 

ال شككن  ى بحوثككك م اكك  لصكككةالأ بحاكككثةا   ثكك  بحلصكككةالأ ب  حكك  اككك  ب  اكككةه         
بح ككك   كككو    ساسكككة  لةلكككة اككك  بح السكككةأ بحل ثككك ا ب لاس سككك      ككك   وككك  ب س لكككةو و كككة لكككى 

عككةو  Journalism Bulletinبحصةلعككةأ واككس   لةلككس      ة ككأ بحو بسكك  اكك  ا لص كك  
   عى ب ثة  لعةس     لةو بحاثةا  .  4991

 اكك    ب ككه لكك س سةأ بحعككاى بحعشككاسى    ب شككن ا ل  كك  لعككقى بحاككثل ا بحكك    ككةو و ل سككه 
وث م ع س ا   صاسأ ع    ه بحص ب ك  بحاكثسس   بحعكابث  تكو  فلكس اك  لكوعس سةأ بحعكاى 

اكك اأ ا لص كك   4979 سلكك" ا لا ككو وثكك م ب  وككةا ا ح ثعسككم  بأ بح كك ل.  اكك  عككةو 
    ااككأ    ككة ح وثكك م  Newspaper Research journalوثكك م بحاككثةا  ا 

  بح  وسعس  ا  لصةه ل باا بحاثل .
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 لكككى وكككسى بحثعككك ه بحاكككثسس  بحل عككك  ا    ع وكككا وثككك م  اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك       
س   وككة  ا بحاككثسس    تككا بحثعكك ه  لسككوب  عككى قساسككة   وككه حعكك   ع ككأ بح ابلككةأ بحاككثس

عل لككة  ب سككاب ب  لككى  كك إ  ككةا   ل  ب اكك  بس لككةو بحوككةثتسى اكك   لككة ه بال اككةه ب  ككا  
ع   بحلث      ى بحش ه   وع س بحاثةا    بح   س ع  بحش ه اس ة   اب  وكةح  ب تكا اك  

  ( 4)وسة ا بال عاب س   سلا بحعابثا   ض ث ة .

س  ك   ح اكثةا  بح ا سك   وك   حع  ااضأ بحاثةا  ب ح  ا  سك   سلك ة ع ك  بحلكةث   ل كةا
بح ثككك ه لكككى بحشككك ه بحل وككك إ لحككك  بحشككك ه بحا لككك     سككك ب لكككة صعكككه بحاكككثل ب ح  ا  سككك  
 ثكك م تكك اا اكك   عككه بحاكك اا لكك  بح وككا  بحلع  لكك  ولككاع   وسككاا اكك    ككأ  سةلكك    للككة 
صع  كة   سك م ع ك  بحاككثل بح ا سك    حكن لكى بلكك   بل ة حع بحك  لح  ا  سك  قسكا ل عككةال 

.    لسكككو بحاكككثل ب ح  ا  سككك  وعككك ا لكككلةأ   اكككة ا  (9)اككك  بحاكككثل بح ا سككك  ع س كككة 
ب اككةحس   لكك    لحكك  لككة  وتكك" شككو   ب   ا ككأ لككى بل ة سككةأ ل   سكك    شككله سكك   بحلككلةأ 
 بح اككككة ا بح ابو سكككك  بح اككككس   بح سةع سكككك  بحلوةشككككاا    ب وثككككةا    ب   اككككةا  بح ا سككككو 

 الكككك و  اكككك أ  اسكككك س   لكككك ب   اشككككسسس    ب ع لككككة  ع كككك  بح لككككة   بحل عكككك  ا لككككى اكككك ا
  اككقأ اة عكك    اككقأ لحكك  لكك ب    ككا  ع كك  شككو   ب   ا ككأ للككة صع  ككة ل ةالككة    سككة  

 .    (3)ح اثةا  بحل و ع  

 لككى س ككة شكك  أ بحس ككاا ب  سككاا ب س لككةو وةحع سكك  لككى بحوثكك م  بح ابلككةأ ب  ة سلسكك  بح كك  
 عكك  أ     عككأ سكك   بح ابلككةأ اكك   كك بث  ا ككوأ ع كك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك      كك  

 اكلسو ل ب كك  بحاككثل ب ح  ا  سك     بحل ب كك  ب  وةاسكك     بحل ب كك  بح ك    كك و ا كك  لعس كك  
لى بحصل  ا . ح ب  كف   سك   بح ابلك  بح ك   ااك  بحوثك م  بح ابلكةأ بح ك    ة حكأ  اكلسو 

 اؤس  لل عو س  ح ة . بحل ب   ب ح  ا  س    حن ا  ض ث لابصع   ع س  ح    بح ابلةأ   
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 التعريفات اإلجرائية : 

 تصميم المواقع اإللكترونية :  -
بح السو س  اى  ع و   وس  بحع ةاا بح سو قاباس   بحصاباس سك   بح    ح صسك  وشك ه 
سع   بحلظ ا بحعةو ح ل    ب ح  ا       ام   بع  ل ابصسك  تةو ك  ح  ك سى س سك  
للسوا ح"    ح ثعسم  س بل  اق  ا  لث بت ة بحص   بحللك  ح  عكى بحل  ك     لكة 

ح بص كككةأ بحا سلكككس   بحاكككسثةأ لكككى  ى بح اكككلسو سككك  ل  ككك   ل سككك   ح اكككلسو ب
بحكك ب ه عككى  اسككم بحكك ث و اكك  بح اكك ا  ب حكك بى  بحع ةاككا بح سةع سكك   بح لككة   

 سع لككك    (1)بحل عكك  ا  بحكككاو  وس  لككة و اسعككك  لاسثكك   ص بوككك   لكك    باللككك   بو . 
بح السو ع     اا بحلالو ع   ب و  ةا  ب و بإ لل غق  تعةا "    ا " بح  س سك  

ا    م  و ةث ل     ل س   شةله ح س اا بح  سك  ولكة س ك و و كةث بحعلكه  ل ةا " 
 (5)بحس    سثعم بحغاضسى بح ظسس   بحصلةح  . 

 أىمية الدراسة :

   ثاا  سلس  بح ابل  بحثةحس  ا  بح ةح  : 

  بح ابلةأ بح     ة حأ ل ض إ  السو بحل ب   ب ح  ا  س  .  اا  بحوث م -
ث بحص سككككك  اككككك  لصكككككةه  ابلكككككةأ  اكككككلسو بحل ب ككككك  للكككككةع ا بحوكككككةثتسى ع ككككك  لصكككككاب -

ب ح  ا  سكك    لككى  ككقه حسككأ بال  وككة  لحكك  بحل ضكك عةأ بح كك  حككو سكك و   ة ح ككة لككى 
  وه   عوا لع ب   ص  ا وثتس  لع اث  ا  س ب بحشفى . 

 مشكمة الدراسة :

ل ب  ككةى س ككةن ب سككةم ع كك   سلسكك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ح  ةلكك  للكك   لس ة   ا  كك" 
ب لككا بحكك    ب ع ككس و وسعكك  بحثككةه ع كك  بح ابلككةأ بحاككثسس   ب عقلسكك    ثسككم   ة حككأ 
وعكككس الكككة ه بحلةصلككك سا  بحككك    اب  سككك ب بحل ضككك إ   وة ضكككةا  لحككك  عككك   لكككى بحوثككك م 
 بح ابلككككةأ بح كككك   شككككا  ة بحلصككككقأ بح  اسكككك  بحل  ااكككك  اكككك  ب عككككقو  ع كككك و بحثةلكككك  

   ة ش  ة بحلؤ لابأ  بح   بأ بحع لس .
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لككى س ككة  وككاو بحثةصكك  لحكك  ااكك  وثكك م   ابلككةأ  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك    اكك سل 
ل ض عة  ة    لابصع  ة لابصعك  ع لسك   ل  صسك    ع سك      حكن ح  ك سا سك ب بحع كو   ولكة 
سلكككةع  بحوكككةثتسى ع ككك  لصكككابث  ابلكككةأ ص سككك ا   ككك ا و ككك ب بح ككك ى  وكككة  ا اككك  لصكككةه 

 س  لل عو س  ا  لصةه  السو بحل ب   ب ح  ا  س  .  بحاثةا    لة    سلةع  ع   و ةث اؤ 

 أىداف العرض التحميمى النقدى لمبحوث فى مجال تصميم المواقع اإللكترونية :  

بح شل عى بحلقلح بحعةل  ح وث م  بح ابلكةأ بح ك   صاسكأ عكى  اكلسو بحل ب ك   -4
 .  9247 ث   عةو  9222ب ح  ا  س   قه بحس اا لى عةو 

 ض عةأ  بحعضةسة بحوثتس  بح   عةحص  ة بح ابلةأ عس   بح ث سه .ب  شةل بحل   -9
بح عال ع ك  بح اكلسلةأ بحل  صسك   ب  كا بح ظاسك  ح  كن بح ابلكةأ لضكةا   سكو  -3

 بح  ة ج بح     ا أ ح ة . 
بحلككككع  ح   اككككه حاؤسكككك  للكككك عو س   ب  ككككابل  ص كككك ا وثتسكككك   لككككةو بحوككككةثتسى   كككك ا  -1

  ا  س  ح   سا بحوث م ا   حن بحلصةه . ووث م   ابلةأ  السو بحل ب   ب ح 

 تساؤالت الدراسة : 

  ف   بح لةؤالأ ح ع س  س بل بح ابل    حن ع   بح ث  بح ةح  : 

 لة بحوث م  بح ابلةأ بح     ة حأ ل ض إ  السو بحل ب   ب ح  ا  س  ؟  -
 لة لصةه بس لةو   ن بحوث م  بح ابلةأ ؟  -
 بح ظاس  بح ةا  و ابلةأ  السو بحل ب   ب ح  ا  س ؟لة بح السلةأ بحل  صس   ب  ا  -
  سل سل ى  ع سو اؤس  لل عو س  حوث م   ابلةأ  السو بحل ب   ب ح  ا  س  ؟  -
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 التصميم المنيجى : 

 نوع الدراسة : 

   لكك  سكك   بح ابلكك  لحكك    عسكك  بح ابلككةأ بح ع سكك   بح اككسس  بح ث س سكك    ثسككم ل  ككة ااكك أ 
بح كك   بصاسككأ ثكك ه ل ضكك إ وثكك م  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك     لككة  بحوثكك م  بح ابلككةأ

   كككة  اكككل   ث كككه لكككة   اككك أ لحسككك"   كككة ج بحوثككك م  بح ابلكككةأ بحل ع عككك  ووثككك م  اكككلسو 
بحل ب   ب ح  ا  س    ح  ا ج و علسلةأ لصةه بس لةو   كن بحوثك م  بح ابلكةأ   عك سو اؤسك  

   ا  س  . لل عو س  حوث م   ابلةأ  السو بحل ب   ب ح

 المناىج المستخدمة : 

  حللككح  ةاكك  بحوثكك م  بح ابلككةأ بح كك    ة حككأ منننيج المسننع اإل  مننى  لكك   و بح ابلكك  
 ل ض إ  السو بحل ب   ب ح  ا  س   وة  ا ل ب   بحاثل ب ح  ا  س  . 

 Secondary Dataمننيج التحمينل منن المسننتوى ال نانى  لكة بع لك أ بح ابلك  ع ك  
Analysis لابصع  ع لس    ابثا  ع س  ح وث م  بح ابلةأ بح ةا  ول ضك إ  اكلسو  عوا

بحل ب كك  ب ح  ا  سكك   وككة  ا  اككلسو ل ب كك  بحاككثل ب ح  ا  سكك    وغسكك  بح  كك ل ع كك  
بال صةسككككةأ  بحل ضكككك عةأ بح كككك    ة ح  ككككة   ككككن بح ابلككككةأ   لككككة سلككككةع  ع كككك   عكككك سو اؤسكككك  

 ب بح ك إ لكى بحوثك م  بح ابلكةأ    سلكةسو لل عو س   واو بالث سةصةأ بحص س ا اك  لصكةه سك
و  اا ا     سا    لس  س   بحوث م   لة س      سعسه   ة ص ة  ع و  ضكع ة وكسى صك ابى 

 بحلؤللةأ بحع لس   بح ع سلس  ا م  اال بحل  وةأ . 

 س سا  بح ث سه لى بحلل    بحتة   ثةه بل   بل" ا  بحلابصع  بحع لسك  ح   وسعكةأ بح ظاسك  
سعككك و لضككةا  لعااسككك    عسكك  ح  كككاب و بحع لكك   بحوثتككك    حلككة س  ككك   ع سكك" لكككى اؤسككك  ح   كك" 

ل  ةل كك   ة لكك  ع كك  لابصعكك  ل   ككل بحككاؤ   بح سككةابأ بحوثتسكك  بحكك ب اا ضككلى  سككةأ بح ككابم 
 .  (6)بحع ل  ا  بحلصةه بحوثت  بحلعسى 
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ةه  اككلسو ح  ابلككةأ بحع لسكك  بح كك     لكك  حلصكك التحميننل الكيفننى سع لكك  سكك ب بحلكك  ج ع كك  
 .   9247 ث    9222بحل ب   ب ح  ا  س   بحل ش اا ا  ب  ةا بحول   لى عةو 

 مجتمع الدراسة والفترة الزمنية التى تغطييا الدراسة : 

ح  كابم بحع لك  ح وثك م  بح ابلكةأ بح ك    ة حكأ  المسنع الشناملبحوةثت   لك     بل   لأ
لك بث اك    - وة  ا ل ب   بحاثل ب ح  ا  س   -ل ض إ  السو بحل ب   ب ح  ا  س  

 صل  اس  لاا بحعاوس      ابلةأ  ص وس      شله بحوث م بحس ةأ بح ةحس  : 

 الة ه بحلةصل سا ا  بح  سةأ  بحلعةس  بحل ص  ا وةحصةلعةأ بحلااس .  -
 الة ه بح    اب  ا  بح  سةأ  بحلعةس  بحل ص  ا وةحصةلعةأ بحلااس .   -
 بح  اسةأ بحع لس  بحلث ل  ا  بح  سةأ  بحلعةس  بحل ص  ا وةحصةلعةأ بحلااس .   -
 بحلؤ لابأ بحع لس  ا  بح  سةأ  بحلعةس  بحل ص  ا وةحصةلعةأ بحلااس .   -
 بح ابلةأ ا  لعسةا بحلاة ا(.بح ابلةأ ب ص وس  )   اأ بحوةثت  لاة ا س    -

 العينة الزمنية : 

 سكك  بحعككةو بحكك   سلتككه وكك ث  - 9222   ككة ه بح ابلكك  بحس ككاا بحول سكك  بحلل كك ا لككى و بسكك  عككةو 
بو سكككة  بس لكككةو بحوكككةثتسى ووثككك م بحاكككثةا  ب ح  ا  سككك  بح ككك  عاا  كككة لاكككا ل ككك  ل  اكككل 

 ككك  بحوثككك م بحاكككثسس     ككك  للكككةاسة اككك   اس 9222بح لككعس سةأ   ث ككك  وككك  أ ل ككك  عكككةو 
واككس  عةلكك     سكك  بحكك     اككه لحسكك"  شككال اككةحح اكك   ابلكك " حوثكك م ل ككابج بحاككثل 

       ة عس   عل س  .  9247 ث     ةس  عةو  – (7) بحلصقأ ا  او   اى 

 معيار المصادر : 

 ككككو ب ع لككككة  ع كككك    بعكككك  بحوسة ككككةأ  لاكككك ا  لةلكككك  حصلكككك    ث سككككه بح ابلككككةأ ب ص وسكككك  
 ل ش اا  بحغسا ل ش اا     سل ة :  بحعاوس  بح

- Science direct 
- Taylor and Francis 
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- Proquest 
- Epesco 
- Emerald 
  با بحل ظ ل   -
 ب ثة  ل  وةأ بحصةلعةأ بحلااس    -

 ويمكن إيجاز مراحل التحميل كما يمى : )الرؤية التحميمة النقدية ( 

 ح  ا  س  . ثاا بح ابم بحع ل  عس   بح ث سه ا  لصةه  السو بحل ب   ب  -
 لابصع  بح ابلةأ بحلةوع  عس   بح ابل  . -
 اا  بح ابلةأ بح    ثعم بح  ل بحا سل  ح عاس بح ث س   بحثةح  .  -
  ث س  بحعضةسة بحوثتس  ح    بح ابلةأ   ا سس ة . -
بحوكك ث اكك  عل سكك  بح ث سككه و ككةث  ع كك  ا ككةأ بح ث سككه بح كك  سلكك   ا ة  عاسككا بحعككاس  -

    ضلى : 
 تس   بحعضةسة  بحل ض عةأ . بحلصةالأ بحوث 
  .  ب  ا بح ظاس 
  .  بح السلةأ بحل  صس 
  .  سو بح  ة ج  ب ضةاةأ بحلعااس     بح ظاس     بحل  صس     بح  وسعس  

 تقسيم العرض التحميمى : 

س ضلى عاس بح ابلةأ بحلكةوع  وفلك    ل  صك  سااك   ساكل القسم األول :  -
 بحعضةسة بحوثتس   ب  ا بحل  صس   بح ظاس  لضةا  لح  بح  ة ج . 

بح ث سككه بح عكك   ح  ابلككةأ عس كك  بح ث سككه  ل ة شكك    ككة ج بح ث سككه  القسننم ال ننانى : -
و كككككةث  ع ككككك  ا ككككك  بحل ضككككك عةأ  بحعضكككككةسة بحوثتسككككك   ب سككككك بل  ب  كككككا بح ظاسككككك  

 لسلةأ بحل  صس    سو بح  ة ج .  بح ا
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بحاؤسكك  بحللكك عو س    ا ككو ع كك  ب ص كك ا بحوثتسكك  بحلل   اكك  لككى القسننم ال الننث : -
 بحعاس بح ث س   بح ع   لضةا  ح   اسةأ بح   سع اث ة بحعاس . 

 

 القسم األول 

 استعراض الدراسات  ينة التحميل 

 :  سل ى  علسو بح ابلةأ بحلةوع  لح  ع ا لثة ا  ةح ةح  

بحلثككك ا ب  ه : بح ابلكككةأ بح ككك    ة حكككأ  اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك   ب  ابص كككة  -
 اع  .

بحلثكك ا بحتككة   : بح ابلككةأ بح كك    ة حككأ بحسككام وككسى بح اككلسو بح وككةع    اككلسو  -
 بح س  .

 بحلث ا بحتةحم : بح ابلةأ بح     ة حأ بح لة   بحل ع  ا  بح سةع س  . -
بحلثكككك ا بحابوكككك  : بح ابلككككةأ بح كككك    ة حككككأ  اككككلسو بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك   سلككككا   -

 . Usabilityب ل   بو 

بحلثكك ا بح ككةلس : بح ابلككةأ بح كك    ة حككأ  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك   بح كك  ا   -
  ب  ابن .

بحلث ا بحلة س : بح ابلةأ بح     ة حأ  السو بحل ب ك  ب ح  ا  سك    سضكسقأ  -
 بث ح ة .بحعا 
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( بعنوان : العوامنل اإلخراجينة المنؤ رة  منى تصنميم المواقنع 5112دراسة شيرين  مر ) (1
 (8)اإللكترونية لموزارات الحكومية المصرية . 

  كك ل سكك   بح ابلكك  لحككك   ابلكك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سككك  ح كك وبابأ بحث  لسكك   بح عكككال 
ع     ص" بحعك ا  بحضكعل و كة    ااك    صك" بحشكو"  بال ك قل اك  بح اكلسو وكسى بحل ب ك  
 اعكككة  ح وسعككك   كككه  وباا .  ااككك  بحع بلكككه بحلكككؤتاا اككك   اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك  عس ككك  

ع  لى بحلع اثةأ بح    ا   وةحل ب   ب ح  ا  س   بح    ل و اك  بح ابل   بح ا ه حلصل  
   ساسة   لة    ل  سضة لح  بح عال ع   ل     وسم  لكس بح اكلسو  بح ك    لتكه اك  
بح ثكك ا  بحثا كك   بال ككوبى  ب سعككةإ  بحولككة   .   عكك  سكك   بح ابلكك  لككى بح ابلككةأ بح اككسس  

  ع لككك  بح ابلككك  ع ككك  لككك  ج بحللكككح و  عسككك     عككك  بح ابلككك   سضكككة لكككى بح ابلكككةأ بح سسسككك  .
بح اكككس   بح سلكككسا   بحلككك  ج بحلعكككةاى .  بع لككك أ بحوةثتككك  ع ككك    با  ث سكككه بحشككك ه    با 
بحلعةو ك  بحلع  كك     با بحلقثظكك  .   لتكه لص لكك  بح ابلكك  بح ث س سك  اكك  بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  

  إ سك   بحعس ك  سك  عس ك  عل سك  ل  عة  لح  ا  سة     36ح وبابأ بحث  ل  بحلااس   ع  سة 
 وباا بح ع ككككسو  - وباا باللكككك تلةا  - وباا بح عككككه  -  لت ككككأ اكككك : )  وباا بح سككككابى بحلكككك    

 وباا بحشككوة   بحاسةضكك  (   ككو ب  سككةا سكك   بحعس كك   اعككة  ح ل ب كك  ب  تككا لشككةس ا  -بحعككةح  
  وعة  حل    لحس لة . 

   ا أ بح ابل  لح  ع ا   ة ج  سل ة : 

 ى بحل ب   ب ح  ا  سك  لثكه بح ابلك    لكو وةحعاك ا اك   اكلسل ة   ا كو  لك   و  -
لككك    وبا ككك  بح سكككابى بحلككك     بح عكككه    بع لككك أ  RSSل ب ككك  بحككك وبابأ   لككك  

 وباا بح ع ككسو بحعككةح    وباا بحشككوة   بحاسةضكك  ع كك  ل ب كك  بح  باككه ب ص لككةع  . 
اكك  اصكك  بحاكك   بح ككةا  سكك  لككة سؤ كك  ع كك  عكك و  عكك  بحكك وبابأ وضككا اا لعا 

 وةحصل  ا   سلس  بال اةه بحل وة ه وسى بح وباا  بحصل  ا بحلل   و . 

 انًحىر األول : انذراساث انخى حُاونج حصًيى انًىاقع اإلنكخزوَيت وإخزاجها فقط 
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  كككك إ  شكككك ةه بح  كككك   بحللكككك   ل  اككككك   اكككك ا  ع ككككة سى بحل ب كككك      ثصكككككةو  -
 بح     بحلل   ل  قسا ل ةلو     ة   ه لى بحثصو بحلتةح  . 

ح ابلكك  لتككه بلكك   بو عكك و بالس لككةو وةحع ةاككا بح    ح صسكك  وفق كك  ل ب كك  عس كك  ب -
 بحسس س . 

 .   JPEG   اا بل   بو  GIF   PNG تاا بل   بو بحا ا لى بح  إ  -
العوامل المؤ رة فى األداء المينى لمقائمين  ( بعنوان :5112دراسة رانده فكرى) (5

  (9)كترونية . باإلتصال فى المواقع اإلخبارية اإلل

 لع  بح ابل  لح  بح عال ع   بحع بله بحلؤتاا ا  ب  بث بحل    ح عة لسى وةال اةه ا  
 -بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس    حن لى  قه بح عال ع   :

 .بحللةأ بحل  س  ح عة لسى وةال اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  .4

للككك    ب  بث بحل  ككك  ح عكككة لسى وة  اكككةه اككك  بحل ب ككك  . تكككا بلككك   بو بح    ح صسكككة ع ككك  9
 ب ح  ا  س  ب  وةاس  .

 .لل    بحاضة بح ظسس  ح عة لسى وة  اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  .3

 .لل    بح سةع س  وسى بحصل  ا  بحعة لسى وة  اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  .1

بث بحل  ككككك  ح عكككككة لسى وة  اكككككةه اككككك  بحل ب ككككك  ب ح  ا  سككككك  .بح عكككككال ع ككككك  لعكككككةسسا ب  5
 ب  وةاس . 

   لكككك  سكككك   بح ابلكككك  لحككككك  بح ابلككككةأ بح اككككسس     بلككككك   لأ بح ابلكككك  لكككك  ج بحللكككككح 
ب عقل  وشعس" بح اس   بح ث س     و ب  سةا عس   بح ابل  لى بحل ب   ب  وةاسك    ةلكأ 

س       حكن  ظكاب  ح وسعك  بحظكا ل بح ةاك  وة ع لة  ع     تا لى  ل    ا  ل  سةا بحع
و ه ل    ل وةا    ثسم  و بل   بو  ل    بحثاكا بحشكةله لك   كه لكى   ل  ك  بحو بوك  

( اككا ب     ل  كك  بحلاككا  بحسكك و 48 سكك و ثسككم و كك  عكك   بحعككة لسى وةال اككةه اكك  بحل  كك  )
ح علكه اك   ( اكا ب  ثسكم   اكا سكؤالث95ثسم و   ع   بحعة لسى وةال اةه ا  بحل  ك  )

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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بح لكك   ب ح  ا  سكك  اعكك     لككة وةح لككو  ح ككه لككى ) بحوكك سه   و بوكك  بح اكك    بحسكك و بحلككةو    
لاككككاب   (   اعكككك  بلكككك   لأ بحوةثتكككك  عس كككك  عشكككك ب س   وعسكككك  للككككة سع كككك   ككككه بحعككككة لسى 
وةال اةه ا  س   بحل ب   ااا  ا  بحظ ك ا اك  عس ك  بح ابلك     و ك  لصلكةح  بحلوثك تسى 

   ةى   وسع و  ةح ةح : ( لسا ا 413)

 لسا ا . 98ل    بحو سه ب ح  ا    

لسككا ا   ل  كك  بحلاككا   95لسككا ا   ل  كك  بحسكك و بحلككةو   46 ل  كك  بحو بوكك   سكك و 
لسكككا ا    ل  ككك  لاكككاب    99لسكككا ا    ل  ككك  و بوككك  بح اككك  ب ح  ا  سككك   94بحسككك و 

 لسا ا .  91ب ح  ا    

  سو   ة ج بح ابل  :

بح  ككة ج  ى ب صةسككةأ بحعككة لسى وةال اككةه  ثكك  بح سككةى بح  ظسلكك  بحكك   سسضكك  ى  شككةاأ  -
ب  ضكككككلةو لحسككككك" سككككك  ب  ضكككككلةو لحككككك   عةوككككك  بحاكككككثسسسى بحلاكككككاسسى وشكككككعو  بحاكككككثةا  
ب ح  ا  س    لة   ضثأ بح  ة ج  ى  سكو ب  صكةوبأ بحل   عك  لكى ل شكةث  سكةى   ظسلك  

ةاسكك  سك  لاكك با لستككةم شككال سكك ظو بحعلككه سضكو بحعككةل سى اكك  بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ب  و
 ب عقل  ع   ب   ا أ .

  ضكككثأ بح  كككة ج  ى   تكككا بحع بلكككه بح ككك   كككؤتا ع ككك   شكككا بحلضكككةلسى ب عقلسككك  سككك    -
ب ح ككككوبو ولسةلكككك  بحل  كككك    تككككو صككككةث اكككك  بحلا وكككك  بحتة سكككك  ب ح ككككوبو وةحضكككك بو  بحعة   سكككك  

  ب  ق س .

%( لككى بحلوثكك تسى  كك    عكك ب   ابأ   اسوسكك  69.92) شككسا   ككة ج بح ابلكك  لحكك   ى  لككو   -
ل  ااككك      ى سككك   بحككك  ابأ اكككع أ ل كككةاب  و اككك  بح عةلكككه لككك  بح ع سكككةأ بحث ستككك    
 اكككك  بلكككك   بو بح لككككة   بحل عكككك  ا اكككك  لصككككةه بحعلككككه  ب ككككه بحل ب كككك  ب  وةاسكككك     اكككك  

 لككةأ بلكك   بو   ظلكك   ثاساسكك  ص سكك ا    لككةسلأ اكك    كك سا ل ككةاب  و اكك  صلكك  بحلع 
 لى ب   ا أ    اعه ل بسو و ا   السو  ب  ابج بحل ب   بح   سعل  ى و ة .
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 شةاأ   ة ج بح ابل  لح  با سةإ لل    بحاضة بح ظسس  ح عكة لسى وة  اكةه اك  بحل ب ك   -
ب ح  ا  سككك  ب  وةاسككك      حكككن ع ككك  بحكككاقو لكككى  صككك   اكككع وةأ حككك   بحلوثككك تسى  ت كككةث 

  ةاكك  اسلككة س ع ككم ولككاع  بح اكك ه لحكك  بحلع  لككةأ   ثاسككاسو ح لضككل ى ب  وككةا   
ع كك  وعككس بحل ب كك     اككع وةأ   ع ككم ولككاع  ل صككةو عل سكك  بح ثاسككا    ككا  وةحعكك اا 
ع ككككك  بلككككك   بو بح لكككككة   بحل عككككك  ا   وة ضكككككةا  لحككككك    ككككك  لعككككك الأ لا وكككككةأ بحعكككككة لسى 

 وةال اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  .

ش س  لى صة ك  بحعكة لسى وةال اكةه اك  بحل ب ك  ب ح  ا  سك   ع س بح  ة ج  ص   ثاا  -
ب  وةاسكك  لثككه بح ابلكك  ع كك  بح  باككه  بح سةعككه لكك  بحصل كك ا بحللكك   ل عوككا  لككة ه 
ل عككك  ا   حعكككه  واوسكككة : وسكككة ا للكككةث  بحثككك با     ككك  بح اككك سأ ع ككك  بحل ضككك عةأ 

بح ع سكةأ بحث ستك  بحل ش اا   لة   ضثأ بح  ة ج ثكاا بحعكة و وةال اكةه ع ك  بلك   بو 
اككك  بح سةعكككه لككك  بحصل ككك ا    لكككى  سل كككة   بلككك   بو بحلصل عكككةأ ب  وةاسككك    بحواسككك  

 ب ح  ا      بحل   سةأ  لةثةأ بحث با بحل   و  .

 شكككسأ بح  كككة ج  عككك      ككك إ بح ع سكككةأ بح ككك  سلككك   ل ة بحعكككة ل ى وةال اكككةه اككك  بحل ب ككك   -
ع سو ا ا اسك س  ح ثك م     اب ك"   بلك   بو ب ح  ا  س  ب  وةاس      ةى لى  واوسة  

بحسعكككابأ بحعاكككساا   ككك ب و بح  صسككك"  بح ثككك سم بحسككك ا    ل ةثككك  بحسااككك  ح عككك  ا  اشكككسل 
بحل  كك     ظسككل بح اككقأ وككسى  صككوبث بحل ضكك إ  بلكك   بو وككابلج  اككلسو   اكك  ثككسى 

ل ب ك   ةى س ةن بل   بو لث    ح لؤتابأ بحا  س   ب ه بحل      ثسم  س لكأ سك   بح
وةحصة ككككك  بحواكككككا    تكككككا لكككككى بحصة ككككك  بحلكككككلع    اولكككككة حلثة حككككك  لعةسشككككك  بحصل ككككك ا 

 بحلل   ل ح لة ه بال اةه بحع سل  .

  شككةاأ بح  ككة ج لحكك  عكك و  صكك   عق كك   بحكك  لثاككة سة  وشككفى  ككفتسا بحل غسككابأ بح لككس   -
) بح كك إ   بحعلككا   بحلؤسككه بح ابلكك    لكك  بأ بح وككاا   بحل  كك  بحكك ظسس  ( اكك  بحع بلككه 

 بحلؤتاا ا  ب  بث بحل    ح عة لسى وةال اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  . 
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( بعنننوان : تصننميم وتحريننر اإل نن ن اإللكترونننى . 5112دراسننة شننيماء الشنني  ) (3
 (42)ت اإللكترونية المصرية واألمريكية . دراسة مقارنة بين مواقع اإل  نا

   ل س   بح ابل  لح   ثعسم ع  ب  لى ب س بل بحا سلس   بح      اج ل  كة  سك بل   كا  
 ااعس      لته ب س بل بحا سلس  ح  ابل  اسلة س ي :

 بح عال ع   بح غسابأ بحص س ا بح    ث ت  ة شو   ب   ا أ ا  ا ةع  ب عقى . -4

 بح   بأ بح   سلا و ة ب عقى ب ح  ا    ا  لاث    بح ثاسا  ب  ابج.  ث س  -9

 بح   ل ع   بح غسابأ بحص س ا بح   س لو و ة ب عقى ب ح  ا    . -3

 ث س   وكاو بحسكا م وكسى لعق كةأ  كه لكى بحل ب ك  ب عق سك  بحلاكاس   ب لاس سك  لكى  -1
 ثسم بحش ه    بحلضل ى.

أ وشككفى وسككة ا ل وككةه بحلع  ككسى اكك  لاككا ع كك  بلكك   بو شككو   بح اكك ه لحكك  لع اثككة -5
ب   ا ككككأ اكككك   لكككك سم ل  صككككة  و   ا سص ككككة   كككك حن  ع سكككك  تعكككك  سككككؤالث بحلع  ككككسى اكككك  

 ب عقى عوا س   بح لس   بحث ست   لوسة .

(  نننن: العوامنننل المنننؤ رة  منننى تصنننميم وتحرينننر 5113( دراسنننة وفننناء  بننند الغفنننار )2
المصننرية  مننى شننبكة اإلنترنننت: دراسننة  مننى الم ننمون  المواقننع اإللكترونيننة لمصننحف

 (44)والقائم باإلتصال.

  ا و بحلش    بحوثتس  اي   " ص أ بح تسا لى بحع بله  بحل غسابأ ع   بحعل سك  بح ثاساسك  
 بح اككككلسلس  ح ل ب كككك  بح ةاكككك  وةحاككككثل ب ح  ا  سكككك    للككككة شكككك ه ل  سككككة  وثتسككككة  سلكككك ثم 

 -4  اككي ضكك ث لصل عكك  لككى ب ع وككةابأ   لتككه اسلككة س ككي:بح ابلكك       ثكك    سلسكك  بح ابلكك
 عككةحج سكك   بح ابلكك   ثاسككا   اككلسو ل ب كك  بحاككثل بالح  ا  سكك  لككى  ككقه اؤسكك  ل   سكك  
 سي    لة عل س ةى ل اةه ل  ةل   ب  ابل  ل سةع    ؤتا    فتا ولصل ع  لكى بحع بلكه 

بلكك  اككي بح عككال ع كك   سلسكك    لتككه ب سلسكك  بح ظاسكك  ح كك   بح ا  -9بحاككثسس   ب عقلسكك .
ب لككةحس  ب  ابصسكك  اككي ل  ككةج بحاككثل ب ح  ا  سكك  ع كك  شككو   ب   ا ككأ  اعككة  حلككة  ع لكك" 
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لكك   بو بح لككة    لككى  اكك ا   اككا ل وةاسكك   ع لكك  ع كك  ع اككا بحثا كك   بحاكك أ  ب 
بحل عكك  ا وة ضككةا  لحكك  لككة  ككؤتا  لككى  كك اا ع كك  للكك اصةإ بحوسة ككةأ   وككة ه ب  اككةه وككسى 

     س ب و قل بحاثل بحل و ع .ب ااب

 لككع  بح ابلكك  لحكك   ثعسككم لصل عكك  لككى ب سكك بل  سل ككى  ث سكك سة اككي   سكك بل بح ابلكك :
 بح  ل بحا سلي بح ةحي:

بح شككل عككى بحع بلككه بحلككؤتاا ع كك   اككلسو   ثاسككا بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  اككي بحاككثةا   -4
 بح ابل .بحلااس  بحع لس   بحثووس   بح ةا  ب ح  ا  س   قه ا اا 

 ث سكك   سككل  ككؤتا سكك   بحع بلككه ع كك   اككلسو   ثاسككا بحاككسثةأ وككةحل ب   بحل ا لكك   -9
  قه ا اا بح ابل . س و  لى بح  ل بحا سل  لصل ع   س بل ااعس :

بح عككال ع كك   -9ااك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سك  ح اككثل بحلاككاس  لثكه بح ابلكك . -4
 ح  ا  سك  ح اكثل بحلاكاس  بحع لسك   بحثووسكك  ب  صةسكةأ ب  ابصسك  بحلكة  ا اكي بحل ب كك  ب

 بح ةاك  ب ح  ا  سك  لثكه بح ابلك  )ب سكابو  بح اكك   بحسك و بحلكةو ( لكى  كقه  ث سكه شكك ه 
بح عكككال ع كككك  لككك   ب  سكككةم    ب  كككك قل اكككي ب  صةسككككةأ  -3بحاكككسثةأ ) سكككل  سككككه؟(

و ككة  ) سككل  ب  ابصسكك  بحلككة  ا وككسى بحل ب كك  بحل ا لكك  لككى  ككقه  ث سككه شكك ه بحاككسثةأ
بح شكككل عكككى  سسسككك    ظسكككل بحع كككة سى وةحاكككسثةأ اكككي بحل ب ككك  لثكككه بح ابلككك    -1 سكككه؟(

بح  اككه لحكك  لكك     ظسككل بحاكك ا  بحالكك و وةحاككسثةأ وككةحل ب   لثككه  -5) سككل  سككه؟(
بح شككل عككى  سسسكك    ظسككل بح كك ى اككي بحاككسثةأ وككةحل ب   لثككه  -6بح ابلكك   ) سككل  سككه؟(
ضككل ى بحاككثسي بحلعكك و   سككو بحعضككةسة بح ككي   ة ح  ككة  ث سككه بحل -7بح ابلكك   ) سككل  سككه؟(

بح عككال ع كك  بحس كك ى بحاككثسس  بحللكك   ل  اككي  عكك سو  حككن  -8  ككن بحل ب كك   )لككة ب  سككه؟(
بحلضككل ى  ب شكك ةه بح ككي لع لكك أ ع س ككة اككي اككسةق    ككن بحس كك ى بحاككثسس  ب ح  ا  سكك   

 -42ع كي بح اكلسو.   ضكسح  وسعك  بحعكة و وة  اكةه  لةسس ك"   تكا  حكن  -9) سل  سه؟(
بح   ل ع   لع ب    فسسه  ل كةابأ بحعكة و وة  اكةه اكي بحاكثةا  ب ح  ا  سك  بحلاكاس . 

بح عككال ع كك   تككا للكك   بو بح    ح صسككة ع كك  بحللةالكك  بحل  سكك  ح عككة و وة  اككةه اككي  -44
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ااكككك  ب   با  بحللكككك  حسةأ بحل   كككك  وةحعككككة و وة  اككككةه اككككي  -49بحاككككثةا  ب ح  ا  سكككك .
لحعككككةث بحضكككك ث ع كككك  بحضككككغ    -43ةا  ب ح  ا  سكككك  اككككي ل ككككةا للةالكككك " بحل  سكككك .بحاككككث

 بحلشككككك قأ بح كككككي  ع كككككاس بحعكككككة و وة  اكككككةه اكككككي بحاكككككثةا  ب ح  ا  سككككك    عككككك م   ب ككككك" 
 ابلكك  بحلقلككح بحعةلكك  حككه بث بحل  ككي ح عككة لسى وة  اككةه اككي بحاككثل  سكك   -41بحل  ككي.

س   بح ابل  لح  بح ابلةأ بح اسس   ثسكم   ك و  بح ابل .  إ  ل  ج بح ابل   ب  ب  ة:   لي
وااكككك     اككككسل  اككككلسو   ثاسككككا بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك  ح اككككثل بحلاككككاس  ع كككك  شككككو   
ب   ا أ     حن بح شل عى بحع بله بحلؤتاا ع    السو   ثاسكا   كن بحل ب ك      ضكسح 

  سكك   بح ابلكك   وسعكك  بحعككة و وة  اككةه  لةسس كك"   تككا  حككن ع ككي بح اككلسو  بح ثاسككا    ع لكك
ع ككككك  لككككك  ج بحللكككككح بالعقلككككك     لكككككة بلككككك   لأ سككككك   بح ابلككككك    با  ث سكككككه بحلضكككككل ى 

 . بالل وسةى

( حول : أساليب تصميم المحتوى الخبرى  مي شنبكة 5113( دراسة شيرين موسى )2
 (49)اإلنترنت و  قتيا بمصداقية المواقع اإلخبارية لدى الجميور . 

 لى  س بل بح ابل  :

 بحعق ك  وكسى  لكةحس   اكلسو بحل ب ك  ب  وةاسك   لاك ب س  ة  لكة سابسكة بحصل ك ا.اا   .4
 بح عال ع ي  فتسا بل   بو بحع ةاا بح    ح صس . .9

 بح شل عى  فتسا  ص   بحع ةاا بح سةع س  اي   عسو لا ب س  ة ح   بحصل  ا. .3

اسكة ع كي لاك ب س  ة حك   بحلعةا   وسى  لةحس   السو بحل ب ك  ب  وةاسك  بحل   سك    فتس .1
 بحصل  ا.

  بل   لأ بح ابل  بحل  ج بح صاسو     لى  سو   ة ج بح ابل :

. تو ككأ   ككة ج بح ابلكك   ى لاكك ب س  بحل  كك  ب  وككةا  ب ح  ا  كك    ككفتا و صكك    ككه لككى 4
بح لكة   بحل عك  ا     بأ بح سةعككه  بحكا بو  بحسة عكك  لكى ثسكم بحغسككة     بحلث   سك  اكك  

   بحع ةاا.بل   بو س 
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. ى ل ب ككك  بح  باكككه ب ص لكككةع   عككك  ب  تكككا  سضكككسق حككك   بحلصل عكككةأ بح صاسوسككك  اكككي 9
 ب  وةا  ل ةوع  ب ث بم لعةا   و لة ه ب  اةه بحث ست  ب  ا  .  بح عال ع 

. ى قسكة   ثك  ع ةاكا بح اكلسو اك  بحل  ك  ب ح  ا  ك  بحك    عاضكأ حك" بحلصل عككةأ 3
 بحابوعكك   كك   تككا اكك   اصكك  ب ابن  ككه لصل عكك  ح ع ةاككا بح ةاكك  و كك ب بحتة سكك   بحتةحتكك  

 بحع اا.

(  ن : تحميل تصميم واجينة المواقنع اإللكترونينة 5115) Fatih Kurtcuدراسة  (6
   (43)التعميمية من حيث التصميم الجرافيكى .

 لككع  بح ابلكك  لحكك   ابلكك  بحع بلككه بحلككؤتاا اكك  بح اككلسو بحصاباس كك  ح ل ب كك  ب ح  ا  سكك   
بح ع سلسكك       لتككه اكك  بحع ةاككا بح سو قاباسكك   ب وثككةا  و سكك  ب  ككابج بحاككثس   ب حكك بى 
 بحلضكككل ى   كككفتسا   كككن بحع ةاكككا اككك  سلكككا بحعكككابثا اككك  بحل  ككك      ى بحثاككك ه ع ككك  

 سككو ل   وككةأ بحثسككةا بحس لسكك  اكك ى سكك   بح ابلكك    كك ل لحكك  بحلع  لككةأ وشكك ه لككاس  لككى 
بح عكككال ع ككك  بحع ةاكككا بح ككك   لكككةع  ع ككك  بال اكككةه بح كككةصح     ة كككأ   با بح ابلككك  سككك  
 ث سككه شكك ه  لضككل ى بحل ب كك     لككة عككى عس كك  بح ابلكك  بح ث س سكك  ا ة ككأ ل ب كك  بحلكك باس 

 بحتة  س  ع   شو   ب   ا أ . 

  لكككى بح  كككة ج  سل كككة : بحل ب ككك  عس ككك  بح ابلككك    لكككو اككك     اككك أ بح ابلككك  لحككك  لصل عككك
 اككلسل ة وة سلككةه      ضككح اكك ا ب سلككةه اكك  عكك و   ظككسو بحلع  لككةأ وشكك ه  بضككح 
 ل  ةو    ل   ص   لع  لةأ قسا ل ل      ه بحاسث  بحا سلس  لى بحل ب   ب ح  ا  سك  

بح اكككلسو    سككك ب سكككؤتا عس ككك  بح ابلككك     س لكككو  اكككلسو بحل ب ككك  وةحثشككك  بحشككك س  حع ةاكككا 
ل وسة  ا  بال اةه عوا   ن بحل ب         ساص  ل ث  السو بحل ب ك  لحك  عك و   اكا 
بحعة لسى ع س ة       ه س   بحل ل  لح  بحل السى لك بث اك  لصكةه بح لوسك  ا    بحالكو   
ولع ككك  عككك و  صككك   شككك ا ل  اكككا سعككك و و اكككلسو بحل ب ككك      ى بح لككك  ج بحللككك   و 

بحل  ك  اك  بحل ب ك  عس ك  بح ابلك  عشك ب    قسكا ل ك ظو    بحشك ه بحصلكةح   حإلوثةا عوكا
  بح ظسس  ح اسث  بحا سلس  ح ل    عةلقى  لةلسةى حوسة ا  صةل بحل    . 
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( بعنننوان : التطننورات التقنيننة وات ننراء تصننميم 5115دراسننة إيننناس محمننود حامنند ) (7
 (41)الصحف اإللكترونية المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة . 

    ل س   بح ابل  لح  : 

بح عال ع   حغةأ والص  ل    بحاثسس  ب ح  ا  س  ح    بالث سةصكةأ بح ةاك   -
 لكك   ب سة  ككة لكك  بح غككةأ بحوالصسكك  بحلع لكك ا   حسككة    غككةأ لعسةاسكك  ح  اككلسو حلككة 

 ساةثو" لى تابث   ن بحاثل . 
بحلع لككك  حككك     بح  كك ل ع ككك  لككوه ب وثكككةا بحل عككك    ب ككه بحاكككثسس  ب ح  ا  سكك  -

 بالث سةصةأ بح ةا  حلة ساةثو" لى تابث ا    ن بحاثل . 
 بح عال ع   بحع ةاا بح سةع س  بحلع  لة س  ا  س   بحاثسس  .  -
بح شل عى ل   ب ل سة ا لى بح ع س  بحلل   ل  ا  بحع ةاكا بحو ة سك  ب لةلكس   -

صكةأ بح ةاك   لكة   لةحس  بح السو وةحاكثسس  ب ح  ا  سك  بحلع لك  حك    بالث سة
 ساةثو" لى تابث ا    ن بحاثل . 

 Mediaبع لكك أ بح ابلكك  اكك  ل ةاسككة بح ظككا  ع كك   ظاسكك  لتككابث بح لككس   ب عقلسكك 
Richness Theory   عك  سك   بح ابلك  لكى بح ابلكةأ بح اكسس  بح ث س سك     لكة    

بع لككككك أ بح ابلككككك  ع ككككك  ب  سكككككةا عس ككككك  عشككككك ب س  لكككككى ب شككككك ةا     بالث سةصكككككةأ 
لسكككا ا لعلكككل   53 ةاككك  بحل كككا  سى ع ككك  صلعسككك  الكككةح  ثسكككم و ككك  ثصكككو بحعس ككك  بح

لعة كككةأ صلككك س  .   كككو ب  سكككةا صلسككك   96اكككو  و كككو    43ل سككك اسى    41 ةح كككةح  
بحاثل بح     ا أ لحس ة ع   ب   ا أ  بحلع لك  حك    بالث سةصكةأ بح ةاك   سك  

ا ب ح  ا  سك  بح  س سك  ا    لص ك  ب له بح   عسك  ب ح  ا  سك  بح  س سك    لص ك  ا ب ا ب
ا بالث سةصةأ بح ةا  ا     ا لعكةم وكاس بحلاكاس  ا     ك   كو   وسكم بح ابلك  ع ك  
بحاسث  ب  ح   ع ب  عس ك  بح ابلك     بح ك  اك اأ ع ك  شكو   ب   ا كأ اك  بحس كاا 

 .   34/5/9249لح   9249/ 4/3لى 
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ا  ث سكه بحشك ه    با  ث سكه حغك  بحلاك ا بل   لأ بحوةثت    با بحلعةو   بحلع  ك       ب
 حصل  بحوسة ةأ   ث س  ة . 

   ا أ بح ابل  لح   ى لتابث بح لس   س  ى لى  قه   اا   ن بح لكس   ع ك  للكةساا 
بح  كك ابأ بحل قثعكك  ولككة س ةلكك   ثعسككم  سكك با ة    سضككة س ككةن بحع سكك  لككى بح  كك ابأ 

 س  بحلع ل  ح    بالث سةصكةأ بح ةاك    بح ع س  بح   سل ى و ة لتابث بحاثل ب ح  ا  
  ى   وسككم   ككن ب ل ة ككةأ اكك   ةاكك  بحاككثل ب ح  ا  سكك  ل لككةع  ع كك  بحكك لج وككسى 
 ةا  بحس ةأ و  ل بحثا ه ع   بحلع  لةأ ول   كل بحالك و بال اكةحس  وشك ه  سلكا 
 ح ةا  لل   ل  بحاكثل بالح  ا  سك     بلك   بو بح غكةأ بح السوسك  بحلعا اك   ب  تكا
ب  شككككةاب   ب وثككككةا اكككك  سلككككا  لكككك  ح   ب ككككه بحاككككثسس  لكككك  بح سةع سكككك  وككككسى بحاككككثسس  

  بحلل   و      لة وب  بل   بو   ن بحلعةسسا وب  تابث   ن بحاثل . 

( حنول : تصنميم المواقنع اإللكترونينة لمصنحف المصنرية 5119( دراسة منار فتحى )8
 (45) مى شبكة اإلنترنت : دراسة مقارنة في التقنيات والقائم باإلتصال والجميور . 

 لككع  سكك   بح ابلكك  لحكك   شككل  تكككا بح ع سككةأ ع كك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ح اكككثل 
بحلاكككاس     ضكككسح  وسعككك  بحعكككة و وة  اكككةه بحلا ككك   لةسس ككك"   تكككا  حكككن ع ككك  بح اكككلسو . 

   لككة بلكك   لأ  لكك  و   (HCI) بلكك   لأ بح ابلكك   ظاسكك   سةعككه ب  لككةى لكك  بحثةلكك  
 بلككك   لأ عكككك ا    بأ اككك  بح ابلككك  لتككككه :   با بحللكككح بح اكككس   بحللككككح ب لككك  الح    

بحلعةو كك  بحوؤاسكك  بحلا ككوا      با  ث سككه بحشكك ه    بلكك لةاا بلكك وسةى  وككابلج بحثةلكك  ب حكك  
بح اك   –ح وسسى عق ةأ بحاسثةأ وعض ة ووعس.   حن وكةح  وسم ع ك  اكثل ) ب سكابو 

لعكككةوقأ لككك   كككه لكككى بحشكككا م (     صكككاأ بحوةثتككك   –بحسككك و بحلكككةو   –بحلاكككا  بحسككك و  –
بحللكك  حسى عككى بحل  كك  وككة  قل للككلسة  و .  لككة عس كك  بحصل كك ا ا كك  عس كك  عل سكك  لككى 

 حلكك ا  9229س  سكك   92لسككا ا     حككن اكك  بحس ككاا لككى  422للكك   ل  ب   ا ككأ     بل ككة 
 عشاا  سةو  . 
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 لككككى  سككككو بح  ككككة ج بح كككك    اكككك أ لحس ككككة بح ابلكككك  :  ى س ككككةن اضككككة  ظسسكككك  وككككسى بحعككككة لسى 
ة  اةه عى عل  و لة ع ب ل    بح ا  بح   ال ساض  بحلل  ه عى بحل  ك  عكى بحعلكه  و

 –بحعة ك  بحلكة    – سل ى  سةس بحاضة بح ظسس  لى  قه بحص ب ك  بح ةحسك  ) ثصكو بحعلكه 
  عة ى ب  ابا    اسا  ةا  بح ل سقأ ( .... لحخ . –شع ا  وة ل  ةى لى بحعله 

( حننول : األسننس التصننميمية والفنيننة لمواقننع التعمننيم 5118( دراسننة إسنن م دينناب )9
 (46)العالى  مى شبكة المعمومات .

. بح عكال ع كي بح ب ك  بحعل ك  حل ب ك  بح ع كسو بحعكةح   بح  ك ل ع ك  4   ل بح ابلك  لحك  : 
.بح  اككه لحكك  9ص ب كك  بحضككعل  بحعكك ا لككى ثسككم ب لككس بح اككلسلس   بحل باككسةأ بحس سكك .

ح لكككككككم بح اكككككككلسل  حل ب ككككككك  بح ع كككككككسو بحعكككككككةح  ع ككككككك  شكككككككو   ب لككككككك    ب لتكككككككه ح سعسكككككككه ب
.  ظسل حغ  بح ش سه ا   سعسه بل   بلس  ل ب   بح ع سو بحعكةح  بحلاكاس  ع ك  3ب   ا أ.

شكككو   بحلع  لكككةأ بح  حسككك      ككك  بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج بح اكككس  بح ث س ككك . لى  سكككو 
لأ اكك   لسككو  ب كك قل .بص لعككأ عكك ا للككووةأ لككةس4بح  ككة ج بح كك    اككه لحس ككة بحوةثككم 

 وسع  ب   ا أ   لس  ا ل  ح عه   وة ه بحلع  لكةأ عكى لك بسة لكى بح لكة ه بح    ح صسكة 
بال ككا  حس ثكك ه عاككا ب   ا ككأ لككى  ب ككاا بحثااكك  بح صةاسكك  لحكك  شكك ه ا كك     ل   عككةأ 
ا سكك  صلةحسكك    ع سكك   بأ  وسعكك  ا لسكك   سةع سكك  لككى  كك إ  ككةا  لككة  ككفتاأ بح س كك  بحشكك  س  

ب ككككك  بح ع كككككسو بحعكككككةح  ع ككككك  ب   ا كككككأ و اكككككة ا ب   ا كككككأ اكككككف   ل  لككككك    عكككككاس حل  
بحلع  لةأ  ب وثةم ب  ة سلس    علسو بحكا بو   قساسكة لكى لث  سكةأ بحل  ك   اعكة ح وسعك  

.ح لث    بحتعةا   بحلع  لة    كفتسا  بحلوةشكا ع ك  بلك   بلس  ل ب ك  بح ع كسو 9بحلل   لسى.
. ظ كاأ عك ا  ظاسكةأ ا لكسس    سلكس"  لسكةسسو لكةسلأ اك  3بحعةح  ع   شو   ب   ا أ.

 س و ل  ن بحلل   لسى حإل  ا أ  لكةع أ ع ك    ك ا  اكلسو ل ب ك  ب   ا كأ  لكةع أ 
ع ككك    ككك ا  اكككلسو ل ب ككك  ب   ا كككأ لتكككه  ظاسككك  بحلكككع   ابث بحلع  لكككةأ   ظاسككك  اب ثككك  

 بحلع  لةأ.
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سنننين اإلخنننراج ( حنننول : تح5118) Gjermund Bø Brabrand(  دراسنننة 11
 (47)الديناميكى لمواقع الصحف اإللكترونية  باستخدام الخوارزمية الجينية . 

اككككي سكككك   بح ابلكككك  ب  ككككال بحوةثككككم  لككككس   ح ص سككككو ل  كككك  حاككككثسس  لح  ا  سكككك  ع كككك  شككككو   
ب   ا أ و  ابج  س ةلس      بح  ل س    م شع ا لى بح غسسا ح لل   ن   ك حن عكاس 

ا   اكلسو ل  ك  بحاكثسس  ب ح  ا  سك  .  اك  سك   بح ابلك   كو  بحلث   .    ب  ابل  غسسا
 بل   بو بحل  ج بحللث  ل  بل   بو بح ث سه بح سس   . 

لككى  automatic layout لككى  سككو اككا س بح ابلكك  :  ى بح   ككس  ب  ككابج بح  عككة ي    
شككف "  ى سسسكك  اكك  عككاس بحلكك ب . لككى  ككقه بحعسككةو و صككةا  ع كك  ب شكك ةا     بحل ككى 

أ بحاككك   وككك حن  لثة حككك   ث سككك   اككك ابأ سككك   ب شككك ةا حثةحككك  لعس ككك   لثة حككك  ا كككو  ب
  سل  عله بح ظاس  بحلع اث  اي  ب   بحثسةا. 

 Phenomenological بلكك   لأ بح ابلكك   لكك     ابلكك  بحثةحكك      ابلكك  بحظككةساا 
study لككى  حس ككو  ص كك   ظككا بحلشككةا سى ) عس كك  بح ابلكك  (   صككةاو و   وككا  و     ككو  حككن

 قه بحلعةسش  ل  س   بحعس   لى ب ش ةا ل ض  بح ابلك  ح ابلك  سك   بحظكةساا . ا ك  
 - 5 ابلكك  لس ب سكك  .  لككة  ككو بلكك   بو بحلعةو كك  بحل علعكك   بحغسككا ل ظلكك  حعس كك  ل   كك  لككى 

 اا   س   بحعس   ح س ة  واا وةح عةله بحلوةشال    ظل  بح شا بحل   س  س لسة .  95

  لةؤالأ بح ابل  : 

بح لككككةؤه بحا سلكككك  سكككك  :  سككككل سل ككككى  ى سكككك و   سسكككك     ككككس     ل ككككابج   عككككة ي     حكككك  
automatic layout  حل    اثسس  لح  ا  س  ح  ل  بحلل   ن ؟ 

 سل سل ى ب ل سة ا لى لوبسكة ب  كابج بح  عكة   اك   اكلسو ل  ك  حاكثسس  لح  ا  سك   -4
 بح ث و ا  بحع ة سى  بحل ى . ؟ )لى بحلل ى  ى  ص  بحثه لى  قه

  سل سل ى بح ث و ا  بحلة ا   ى اع بى اعةحس  ة ؟  -9
  سل سل ى ح سة   بحو  س   بحعسى بحوشاس  لح عة  بحش ه ب  ابص  ح ل    وش ه صس  ؟ -3
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لككة سككي بحع بلككه ب سصةوسكك   بحلكك وس  بح ككي لككس و بح   ككس  ب حككي ح ككة اككي ل  كك  اككثسس   -1
 لح  ا  س ؟

 :   ة ج بح ابل  
سككا  لاككلو بح سكك   شككسةث لككى وب سككة ل   سكك  عككى ل كك ا بح سكك .  س  وككم بحشككن  -

 سلك" ع كك  بحاكثسسسى اكك  ل  ك  ع كك  شكو   ب   ا ككأ وةلك   بو    بأ بح شككاع   
 ع س بحل   لسى بحل  اسى ح ل    . 

قةحوسككك  بحلشكككةا سى اكككي ب  وكككةا بح لككك  ج ب  ه بح ككك  ث  بحاضكككة اككك   شكككا   ظ كككا -
بحلعةه     س  ى  ة  ب قةضو ى ص ب ع  لة  بص ك ب ب  كابج    بح   كس   ب  ه . 
  حن وةحاقو لى   "    س  اعةه  لتسا .  لكة وةح لكو    بث بح  باولسكةأ    كأ 

 بح شغسه  ة أ بح  ة ج لاضس  . 
سى ع ككك    ككك" سل كككى  ى  سسككك  بحل ب ككك  بحاكككثسس  ب ح  ا  سككك  ب سكككم  ق ككك  بحلشكككةا  -

اكك   لكك   بحلككةه ح  ةشككا   حككن ولككو  بحل ةالكك   بحثةصكك  لحكك   ب اككغا ثصلككة
 غسسابأ لاسع  اي بحعكاس. اةح ةشكا ى ب اكغا  وكاا  ك  سلك سس  ى لكى لك  ع و 
ع كك  شككو   ب   ا ككأ وةلكك   بو بح   ككس  بحكك س ةلس     كك" سصعككه بحعككاس س   ككل 

 حش ه .اي ب
 automatic شكككا بحل ب ككك  بحاكككثسس  حسلكككأ اكككي ثةصككك  لحككك     كككس    عكككة    -

layout  ى بحثةص  بحلشك ا   ح ك ث و بحسكا   لكى سك و   كا  وسكاا صك ب ال سل كى 
 ث  ة عى  اسم  ث س  ة لح  بح شغسه ب    لة س   .

(  نننن : تصنننميم الصنننفحة الرئيسنننية فنننى مواقنننع 5117دراسنننة حمنننادة السنننمان )  (11
  (48)الصحف العربية والعالمية  مى شبكة اإلنترنت : دراسة تحميمية مقارنة . 

  -   ل س   بح ابل  لح  لة س   :
 [ اا    ث سه   ع سو و س  بحاثل بحعاوس   بحعةحلس  ب ح  ا  س .4]
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   بحابسى ا  ل ب   بحاثل ب ح  ا  سك  ل ضك  بح ابلككككك    [ بح   ل ع   بح ض  بح ع9]
  ب لةحس  بح ع س  بحلل   ل  ا  س   بحاثل .

[ بح عكككال ع ككك   كككفتسا بح  ككك ا بح ع ككك  اككك  لصكككةه بحاكككثةا  ع ككك  للككك    و سككك  ل ب ككك  3]
 بحاثل بحعاوس   بحعةحلس  ع   ب   ا أ .

 ح صسكككة ب   ا كككأ بحث ستككك   سككك  بحككك ا [  ث سككك  لككك   بلككك   بو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك  ح   1]
 بحسة م  بح لة   بحل ع  ا  بح  لةأ بح سةع س  بح     سث ة لل ة سةأ ب   ا أ .

[ بح  ككك ل ع ككك    صككك" بحشكككو"  بال ككك قل اككك   اكككلسو بحل ب ككك  بحعاوسككك   بحعةحلسككك   لككك   5]
بلكككك سة   ة لككككى  حسككككةأ بح شككككا بحل ةثكككك  ع كككك  بحشككككو   بح  حسكككك     ظسس ككككة اكككك   اككككلسو 

 حاثل .ب
 بلككك   لأ بح ابلككك  واكككس   لةلكككس  بحل  صسكككسى بح كككةحسسى: بحللكككح ب عقلكككي   بحلعكككةاى.
  ككك    ضكككثأ   كككة ج بح ابلككك  بح ث س سككك  عككك  ب   وسكككاب  لكككى بح  كككة ج بح ككك   لتكككه  سل كككة اككك  

 -  :ب 
(  وةس ككأ اككثل بح ابلكك  بحعاوسكك   بحعةحلسكك  اكك    ة ح ككة حلوككة ي بح اككلسو اكك   اككلسو  4 

بحا سلس    اقكو سك ب بح وكةسى لال   ك"  كةى س كةن شكو" ل سكةم وس  كة ثك ه لكوع  اسث  ة 
لوكككة ي  لةلكككس  سككك  بح ككك بوى  بح ثككك ا  بحثا ككك   بح وكككةسى  بحلثكككة ب   بح  ةلككك   ب سعكككةإ 

بحعةحلسكك    كك و   تككا ولوكك   بحثا كك  لعةا كك" وةحاككثل بحعاوسكك      لككة  ى اككثل بح ابلكك
 و اسث  ة بحا سلس".بح      و   تا ولو   بح  بوى ا   الس

(   ضككلى  بص كك  بحاككثل بالح  ا  سكك  ع ةاككا  لةلككس" اكك   اككلسل ة    اقككو  وككةسى  9
بح ظكككا لحككك   بص ككك  ل  ككك  بحاكككثسس" لكككى صة ككك  لاكككلل  اكككثل بح ابلككك  بحعاوسككك  
 بحعةحلسكك  لال  ى تلكك  ع ةاككا  لةلككس   ثككاا بحاككثل ع كك   ضككلس  ة اكك   بص   ككة 
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بحل ضك عةأ    بحشك ه بح اكلسل     حغك"  ا سل  بحل       لك    عكاس  - س  :
 بحوالص .

 ب سعككأ اككثل بح ابلكك" بحعةحلسكك  اكك   عكك سو شككعةا بحاككثسس"  ل  ع ككة ب ح  ا  كك    ككةاسخ 
بحا  ا  بح ث سم   ع   بحع س لى بحاثل بحعاوس" بح     اأ وسة كةأ  تسكاا عكى 

 بحاثسس"  ال لسلة اثسس" ب سابو بحلااس" .
 كك" ع كك  بحككاقو لككى بحللككة ي بح كك   ع ككا  ب لكك    ب اعكك  اكك  (  شككسأ   ككة ج بح ابلكك    3

 بص ككككةأ ل ب كككك  بحاككككثل بالح  ا  سكككك    لال  ى بحاككككثل بحعاوسكككك" ب وع كككك" اكككك   عكككك سو 
  وةاسة ا  اكسث  ة بحا سلكس"   وس لكة ا  كأ بحاكثل بحعةحلسك  لحكي ب لك    بحا لك  

  وكا عك   لكى ا   ع سو ل ض عة  ة حلة س لسكو وك" سك ب ب لك    لكى لل ة سك  عكاس 
 بحل ض عةأ ا  شةش   بث ا .

( بعننننوان : مقارننننة تحميمينننة بنننين محتنننوى الصنننحف 5117( دراسنننة بننندون مؤلنننف )15
  (49)ومحطات الراديو ومحطات التميفزيون وتصميم المواقع اإللكترونية .

بحغككاس لككى سكك ب بحوثككم سكك   ابلكك  بحلضككل ى  بح اككلسو بحكك   سلكك و اككي   كك ا ب شكك ةه 
بحل عةاوككك  واكككاسة  لككككى بحاكككثل ب ح  ا  سككك     بحلث ككككةأ ب  بعسككك   بحل ب ككك  ب ح  ا  سكككك  

اككككثسس   989 ل ب كككك  لث ككككةأ بح  سسوسكككك ى.   كككك   ككككو بلكككك   بو   با  ث سككككه بحلضككككل ى حككككك 
 ل  عة حلث ةأ بح  سسوس ى .  498     ل    حلث   ل بعس 449لح  ا  س      

  شككسا بح  ككة ج لحككك   صكك   عككك     سككه لكككى بحسككا م وكككسى شكك ه بحلضكككل ى  بح اككلسو حل ب ككك  
  لة ه ب عقو ب  وةاس  .  

 تساؤالت الدراسة : 
كيننف يختمننف المحتننوى / الم ننمون بننين المواقننع اإللكترونيننة لوسننائل اإل نن م  -1

 التقميدية ؟
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 ا ككككأ ع كككك  بحلث ككك   بحل صكككك   ع كككك  ل ب كككك  لث ككككةأ سكككه  ككككؤتا شككككو   ب   - 
 بح  سوس ى؟

سه سؤتا ش ه لث   بحاب س  ع   بحلث    بحل صك   ع ك  ل ب ك  لث كةأ  - 
 بحاب س ؟

سكككككه سكككككؤتا  اصككككك  لككككك م بحعلكككككه ع ككككك  بحلث ككككك   بحل صككككك   ع ككككك  بحل ب ككككك   -ج
 ب ح  ا  س  لث ةأ بح  سوس ى  ل ب   لث ةأ بحاب س ؟

ا  بح كك ب ه ع كك  بحلث كك   بحل صكك   ع كك  بحاككثل سككه لككسؤتا ثصككو ب   شككة - 
 ب ح  ا  س  ؟

مننا أنننواع التصننميم وأسنناليب العننرض التننى ا تمنندت  مييننا مواقننع وسننائل اإل نن م  -5
   التقميدية اإللكترونية ؟

سككه لككسؤتا ب  لككةث شككو   ب   ا ككأ ع كك   لككةحس  بح اككلسو   لككةحس  بح عكك سو  - 
 بح  سوس  س  ؟ح   بحل ب   ب ح  ا  س  ح لث ةأ  

سكككه لكككسؤتا شككك ه لث ككك  بحاب سككك  ع ككك   لكككةحس  بح اكككلسو  بحعكككاس حككك    - 
 بحل ب   ب ح  ا  س  حلث   بحاب س  ؟

سكككه  لكككسؤتا لككك م بحعلكككه ع ككك    اكككلسو   لكككةحس  بحعكككاس حككك   بحل ب ككك   -ج
ب ح  ا  سكككك  حلث ككككةأ بح  سوسكككك ى  بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك   ل ب كككك  بحلث ككككةأ 

 ب  بعس ؟

ثصكو بح كك ب ه  ب   شكةا ع ك   لككةحس  بح اكلسو  بحعكاس حل ب كك  سكه لكسؤتا  - 
 بحاثل ب ح  ا  س ؟

: ما ىى الطنر  التنى تقنوم بينا مواقنع وسنائل اإل ن م التقميدينة لتسنييل التفا نل منع 3
 الجماىير؟
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: بشكل  ام، ما ىنى أشنكال الوسنائط المتعنددة الموجنودة  منى مواقنع وسنائل اإل ن م 4
 التقميدية؟

   المناىج :

 كككو صلككك  عس ككك  عشككك ب س  لكككى ل ب ككك   لكككة ه ب عكككقو بح ع س سككك   كككقه اكككسل   اسكككل عكككةو 
: لى سك   بحعس ك     حكن لكى  ة لك  ب  ا كأ وةح السكةأ 95. ا و ب  سةا لة سعا  لى 9225

 لى  وه بحاثةا  ب لاس س  . (AJRبحل ث ا ل    )

شككو    714 اككثسس .  لككى 989اككثسس    لسكك    س لسكك     ككو ب  سككةا  4934 لككى وككسى 
لككى بحعس كك .  498  سوس  سكك  ا سلككس   لث ككةأ ااعسكك   ةوعكك  ح   سسوسكك ى بح صككةا    ككو ب  سككةا 

   AJRوسى  وا  ث سم  ل ب   لث ةأ ل بعس  اسةضس  بحل اصك  ع ك  ل  ك   457 لى 
.  لث كةأ ب  بعك   بح  سوسك ى  AM     FM   حو س و بح لسسكو وكسى  كا    449 و ب  سةا 

بحعةلككك   اضكككق عكككى بحلث كككةأ بح س سككك      كككو  ث سكككه بحاكككسث  بحا سلكككس  لكككى سككك   بحل ب ككك  
Homepage   . 

بل   لأ بح ابل  بحل  ج بحللث  ح كه سك   بحل ب ك  ب ح  ا  سك      كو  ث سكه سك   بحل ب ك  
عككاس   بح سةعككه   لككةحس  بح اككلسو  بح –لككى  ككقه  لككس  ا ككةأ  سككو : لث كك   ب  وككةا 

 بح لككككة   بحل عكككك  ا.   ككككو  ث سككككه لث كككك   ب  وككككةا وف  بع ككككة بحلث سكككك   بح   سكككك   بح  حسكككك  . 
 ب  وككككةا بحعةص كككك     ة لكككك    وككككةا  حككككن بحسكككك و   بحاسةضكككك    بح عككككس     وككككةا بحللكككك   ن  
 ب  وككككةا بحل ع عكككك  وةحاككككث    بحسككككى   ب  وككككةا بح ااس سكككك     بح سسسكككك       وككككةا بحلص لكككك  

 وا بح لوس  ا  بح    ح صسة   بالا  ةثسةأ.  ص 

 ه ل    سو   وةحاسث  بحا سلكس   عكة ا لكة س ك ى   ه شكن س ظكا لحسك" بحللك   و   -
  وةح ةح  ا ى بحع اا ب  تا  سلس . سص   ى    ى بحاسث  بحا سلس  ص بو  .

 نتائج الدراسة : 

 ى .ع و  ص   اا م  بأ  الح  لثاة س  وسى ل ب   لث ةأ بح  سسوس   -4
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 شسا   ة ج س ب بحوثم لح   ى بحل ب   بح ي  كو اثاك ة حكو   كى    كة ل  ك اا اكي  -9
لكككككك  بحصل كككككك ا اعكككككك   ككككككو بلكككككك   بو بحواسكككككك   interactivityبلكككككك   بو بح سةعككككككه    

 ب ح  ا    اع  .
 ى  لكككة ه ب عكككقو بح ع س سككك  بع لككك أ ع ككك  شكككو   ب   ا كككأ وشككك ه  وسكككا    ككك و  -3

ا ككأ  وةلكك   بو بح    ح صسككة بح سةع سكك   للسككوبأ و  كك سا بحلث كك   ع كك  شككو   ب   
 بال اةه بح   لى شف  ة ص   صلةسسا ص س ا ع   ع س  ظسا  ة بح ع س س .

(  ننن : مقنناييس تحقينن  النجنناح 5112)  Cutshall and Robert( دراسننة 13
 (92)لتصميم المواقع التجارية اإللكترونية . 

   أ س   بح ابل  ع     ا  السو بحل ب   ب ح  ا  س  ا  عل س  بحل ةالك  وكسى بحل ب ك    
 بع وةا  لى بحع بله بحا سل  ح لسسكو بحل ب ك  وعضك ة عكى وعكس   اةح اكلسو حك"  كفتسا  ك   
اكك   كك  ا شكك ه بحل  كك   لث كك ب     لككة  ى بح اككلسو بحصسكك  عةلككه  لةلكك  ح  وسكك  بث سةصككةأ 

ب  وةعككككككة  صسكككككك ب  ح للكككككك   لسى عككككككى بحلؤللككككككةأ    ب شكككككك ةا     بحللكككككك   لسى  س  ككككككم
بحل  صكةأ بح كك  س عكه بحل  كك  اكك اا ح كة س للكك ة بحللك   و لككى  ككقه لك  ح  ثاكك ح" ع كك  
لككككة س   كككك   ى سصكككك   لككككى  ككككقه  اككككسث" ح ل  كككك     لككككة سكككك ا  بح اككككلسو بحكككك   ال سابعكككك  

 ك" اك  ل  ك    كا للكة بس لةلةأ  بث سةصةأ بحلل   و لح  ق م بحل     بحوثم عكى ثةصة
 سع   ب  وةعة  لس ة  عى بحل     بحص   بح   سعوا ع  ة بحل    . 

( بعننوان : إخنراج الصنحف اإللكترونينة  منى 5112( دراسة حممى محمود محسب )12
 (94)شبكة اإلنترنت : دراسة تطبيقية مقارنة بين الصحافتين المصرية واألمريكية . 

بلككك   اأ بح ابلككك    اكككسل بحع ةاكككا بحو ة سككك  بحل صككك  ا اككك  وعكككس بحاكككثل بحلاكككاس  
 ب لاس سكك  بحس لسككك  ع ككك  ب   ا ككأ وغكككاس بح عكككال ع كك  بلككك   بلة  ة     باسكككة   ظة س كككة 
 لككلة  ة   اة اكك ة .  لككة بلكك   اأ بح ابلكك   عكك سو بلكك   بو بحع ةاككا بحو ة سكك  بحل صكك  ا 

  ب   ا كأ وغكاس و كةث اكثةا  لح  ا  سك   سسك  اك  ا  بحاكثل بحلاكاس   ب لاس سك  ع ك
صلس  بحع ةاا بحو ة س  بحل ص  ا ع   ب   ا كأ لاكة ا لت ك      حكن لكى  كقه  ك عسو سك   
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بحاككثل وككوعس بحع ةاككا بحو ة سكك  قسككا بحللكك   ل  ع كك  اككسثة  ة لككى  ةثسكك     ب اككة ا 
 بحلت   لى بحع ةاا بحل ص  ا ع   اسثة  ة لى  ةثس    ا  . 

    لك  ج ا  Hybird Modle ك  بلك   لأ بح ابلك  اك  لكوسه  حكن ا بحلك  ه بحل صكىا   
بح ككةا وةح عةلككه لكك  بح بص ككةأ ب ح  ا  سكك  بحص سكك ا  User Illusionلس ككةو بحللكك   و ا 

 قسا بحلفح ا  لى  وه بحللك   و .  سعك  سك ب بح لك  ج ل كو ح غةسك  وةح لكو  ح لاكلو   ا ك  
سكك  ثشكك   اككاا لككى بحلع  لككةأ اكك  ثسككو عككاس اككغسا صكك ب    سلككةع  للككةع ا  وسككاا و ل ة 

 لككة   كك" سلككةع  بحللكك   و  سضككة  اكك   ع ككسا بح  ككأ بحلسعكك   لككى  ككقه عككاس لع  لككةأ 
 تساا ع   للةث    س   .      ظسأ بح ابل  ل  ج بحللح  بحل  ج بحلعكةاى     بأ  ث سكه 

لكككك وسةى ب ح  ا  كككك  بحلضككككل ى   ث سككككه حغكككك  بحلاكككك ا   ث سككككه بحل ككككةو   عككككق ا ع كككك  ب 
ح  عككال ع كك   ابث     بح وككاا اكك  لصككةح  ب عككقو بحصلككةسسا       ح صسككة بال اككةه اككك  

ا بحصل  اسكك اوعككس بحصةلعككةأ ب لاس سكك  .   لتككه لص لكك  بح ابلكك  اكك  اككثل اب سككابو ا  
 ا  س س ان  ةسلو ا . ا س  لس لس"    ب  ا   

    ا أ بح ابل  لح  : 

ب ح  ا  سك  لكى بحع ةاكا بحو ة سك  بح ك   عك ل ة ب   ا كأ  ا كو      لاة ا بحاثل  -
اكك   pull down menus لكك   و اككثل بح ابلكك  ل  عككة  بحعكك ب و بحل لكك ح  

عكككاس   لكككةو بحاكككثسس     لكككة    كككة حكككو  لككك   و بح لكككة   بحل عككك  ا اككك    لكككس  
 للةث  بحاثسس     واس   ةا  بح ا ا بحل ثا   . 

  و كك  لكك ب ه بحاككثل بح ا سكك  اكك   اسعكك  عاضكك ة لةوبحككأ بحاككثل ب ح  ا  سكك   -
ح ل ض عةأ   اع   بحاقو لى  ح ص ة ع   ب   ا أ لال    ة لةوبحأ  ع لك  ع ك  
بحصككك ب ه بح  حسككك  اككك  ااكككه بح اككك ا    لةوبحكككأ  عةلكككه بحللككك   و ع ككك    ككك" 

 س  ظا بحلضل ى بح ا   بحلع و وةح ا اع  . 
ل ع ع  وع و بحواكاسةأ   ا ك  لةوبحكأ حو  س  بحاثل ب ح  ا  س  لى بح ظاسةأ بح -

   و   لصابثبأ  ة    ا    صس" ثا   بحعسى لح  ب ش ةه بحلا س  . 
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لال اك   ضكسم بحثك     hypertextحو  س  بحاثل ب ح  ا  س  لى بحك ا بحسكة م  -
ل ص وكك  بحككا بو  بح ةاصسكك  بح كك   ككاو  بحللكك   و ولع  لككةأ ل   عكك     لككة  ص كك  

ع ك  اك  بحك ا  ل  ك" لكى وسكة ا لع  لة ك" وشكفى بحل ضك إ او  بحلل   و وع   اة
 بح   سعا   . 

 (99)( حول :  ممية تصميم موقع ويب . 5113) Lin Liang( دراسة 12

 ا و سك   بح ابلك  ع ك    ظلك  ب وثكةاع   شكو   ب   ا كأ  ب  كابج بحاكسث    سو قاباس  كة 
  ب  وةا وابلج بح س   بحاسة       ابل  بحثةح  .

بح ابلكك   ث ككسقأ شككةل   ثكك ه  ث سككه بحل   وككةأ   لاث كك  بحل باككسةأ    اككلسو    صككاأ
وككابلج بح سكك   ب  وةاسككة   لككة لحكك   حككن  لككى ل  كك   سكك  )اككسث ( لككى  ص كك   ظككا س  لكك  

 بحوالصسةأ .

 ة شأ س   بح ابلك   ابلك  بحثةحك   بح ث سكه بحل  صك    شكةث ل  ك  ع ك  شكو   ب   ا كأ   
  سسسكك  ب  سككةا   اككلسو   navigation structureث ب وثككةا   سسسكك   اككلسو سس ككه/ و ككة

 بحاسث      سسس  بحعسةو وة  وةا وابلج بح س   بح ثعم لى اث  ل     س .

   ة ج بح ابل  : 

 ى بح سككك  حككك"  اة اككك" بح ةاككك  لكككى  كككقه بح ا سكككو ع ككك  بحشككك ه  بحلظ كككا  بحلث ككك    -
 بحل ثان .

بثك  اكي  تسكا لكى ب ثسكةى   وسك  بحع سك  لكى اي بح  أ بحثةضكا  ك  سث كةج ل  ك  بح سك  بح   -
بحل   وكةأ بح كي   كاب ل لكى  لك سو بح تكة م لحك   ولكس  ب علكةه. اسصك  ع ك  ل ب ك  بح سكك  
  وس  بث سةصةأ ل   ل بحللك   لسى  بحكو با ولكة اكي  حكن بحعلكقث بحلث ل كسى    ب  بابأ 

 بحل ظل . اي
 لا ا بح  أ.و ةث ل ب   بح س  ساوح   تا  ععس ب   ث سة ل   -
بح لكك  ج بحلوكك    بحلككاس  سكك  بحل ةلكك  ح  كك سا وككابلج بح سكك  بحاككغساا  بحولككس    وةح ككةح   -

 سل ى بع لة سة    ج عل ي   لةلي. 
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 ل ب   بح س  ال  وبه ل   س  عى بحوابلج اي ل ب   بح س  .  -

 بح  اس  ووث م لل عو س  :

  اأ بح ابل  وف " س ةن ثةص  لح  ب س لكةو ولوسك  لكى بحوثك م اكي لصكةه و كةث ب وثكةا 
navigation structure  . 

( حننول : اإلخننراج األم ننل لصننحيفة الويننب 5115) Jesus Gonzalez( دراسننة 16
 (93)باستخدام أسموب المحاكاة . 

 Web Newspaper   ا كأ بح ابلك  لحك  لشك    بح  ضكس  ب ح  ا  ك  حصاسك ا بح سك  
Pagination   لى ثسم  ع سه ل ابج ع   لى بحلعةالأ بحلف   ا لكى ع سك  لكى بحصاب ك  

الككةح ة لحكك  بحللكك   و و ككةث  ع كك    وكك" .  سكك ب ب  ككابج سصكك   ى سف كك  شكك ه  ب ح  ا  سكك   ب 
ب علككك ا  لككككة اكككك  بحصاب كككك  بحثعسعسكككك     سصكككك   ى س  سككككل لكككك  ل باككككسةأ ل اككككسح بح سكككك  

 .   Real timeلوس  ا بحعلسه ا  بح  أ بحثعسع  بحل ص  ا ع    

( حنول : تصننميم الواجينة واألبعنناد ال قافيننة 5111)  Marcus Aaronدراسنة  (17
 (91)لمستخدمى الويب العالمى . 

 لككككع  بح ابلكككك  لحكككك    ككككة ه ب   قاككككةأ اكككك   اككككلسو  بص كككك  بحل  كككك  ثلكككك  بال  قاككككةأ 
و ا ل بحصلةعكك   سغ كك  ع س ككة بحعلككه بحكك   ا    اككةحل ب   بحل  لسكك  لحكك  تعةاككةأ  عككو بحتعةاسكك 

  ق كك  ع كك   اككلسو اككسثة  ة بحا سلككس  بالس لككةو وككةحلث    بحل ع ككم ع كك  بحعلككه ب  تكك  
وةح ظةو بالص لةع   بالس لةو وعاس ا ا بحعة ا  بالا وة  وةح ةاسخ    لكة بحل ب ك  بحل  لسك  

ع كك  بحعلككه بحكك   ا    ق كك   لحكك  تعةاككةأ  عككوو ا ل بحسا سكك   سغ كك  ع س ككة بحعلككه ب  تكك  
ع ككك   اكككلسو اكككسثة  ة بحا سلكككس  بالس لكككةو وكككةحلث    بحل ع كككم وكككة ااب   بالس لكككةو وعكككاس 

 ا ا بحشوة   لقلح بح غسسا .  
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( بعننوان : العناصنر البنائينة فنى الصنحف العربينة 5111( دراسة فوزى  بد الغنى )18
 (95)اإللكترونية . 

بلككك   اأ بح ابلككك  ااكككك    ث سكككه   عكككك سو و سككك  بحاككككثل بحعاوسككك  ب ح  ا  سكككك  لكككى  ككككقه 
بح عككال ع كك  ب لككةحس  بح ع سكك  بحللكك   ل  اكك  بحع ةاككا بحو ة سكك  ح  ككن بحاككثل    لكك   
بل   بو     ح صسة ب   ا كأ بحث ستك  لكى  كقه بح ابلك  بح ث س سك  حل ب ك  اكثل ا ب سكابو 

ح و ة س    ا بحشام ب  ل  ا بحلكع  س  .  بع لك أ بح ابلك  ع ك  ا بحلااس    ا ب   با ا ب
لككك  ج بحللكككح  بحلككك  ج بحلعكككةاى    با  ث سكككه بحشككك ه .  ب   كككأ بح ابلككك  لحككك   ى بحاكككثل 
ب ح  ا  سكككك  بحعاوسكككك   كككك  بلكككك   لأ  كككك عسى لككككى بحع ةاككككا بحو ة سكككك  : بحع ةاككككا بح ع س سكككك  

ع لككككة  ع كككك  ع ةاككككا بح لككككة    بحع ةاككككا ب ح  ا  سكككك      ى سكككك   بحاككككثل  قس ككككأ بال
 بحل ع  ا  بحال و تقتس  ب وعة   بح  لةأ بح سةع س        ة با عاأ ح  السو بحصس  . 

 

 

( حنول : تني ير  ناصنر التصنميم  منى سنمو  5115)  Sara Lecknerدراسنة  (1
  (96)قراءة الصحف المطبو ة واإللكترونية . 

  ة حأ بح ابل  ب  شةل ل  ن بحعابث ع    ابثا بحاثل بحل و عك   ب ح  ا  سك     سك اأ 
حكك     لكك    ككؤتا  بح ابلكك  لحكك  ب  شككةل  ككفتسا لكك  ن بحعككابث وع ةاككا بح اككلسو بحل   سكك   ب 

ع ككك   لككك    بحعكككابثا    شكككل أ ع ةاكككا بح اكككلسو ) بحل  ككك     ثصكككو  ع ةاكككا بح اكككلسو
    بحع ب و  بال  وةلةأ    بحا ا  بح  ى    قساسة ( .بحع اا

  عكك  سكك   بح ابلكك  لككى بح ابلككةأ بحلاصعسكك  بح كك   ع لكك  ع كك  بح ث سككه لككى بح كك إ بحتككة     
ل بحل و عككك  اعةلكككأ و ث سكككه بح ابلكككةأ بح صاسوسككك  بح ككك   صاسكككأ ع ككك  لككك  ن  كككابث بحاكككث

 ب ح  ا  سك  بح ك  بع لك أ ع ك   لك      وك  ثا ك  بحعكسى ح ث سكه  لك    بحعكابثا  بال  وكة  
 حع ةاا بح السو بحل   س  

 المحور الثانى : الدراسات التى تناولت الفرق بين التصميم الطباعى وتصميم الويب
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  كك    اكك أ بح ابلكك  لحكك   سلسكك  بالع  ككةث و ع كك  بحكك   ه ع كك  بحاككسث     سكك  بحع اككا 
  ى بحع كككككة سى بحوككككةاو بحكككك   لككككسص   بال  وككككة    ال     سعككككك   عل سكككك  بح اككككسح وعكككك   حككككن   

 ب   اةابأ  بحع ب و  ل    بحلة ا ع   بحاسث   ع   عة     ه ل لك  وةح لكو  ح اكثل 
بحل و عكك   ب ح  ا  سكك      ى بحع ةاككا بح كك  سكك و  ضككع ة اكك   ع كك  بحاككسث  سكك و بال  وككة  
لحس ككة   ال      سضككة  حلكك ا   كك ه     ى بحع ةاككا  وسككاا بحثصككو  ككا    ال   حلكك ا   كك ه و تسككا 

بحع ةاا اغساا بحثصو     شةاأ بح ابل  لح   ى  ةاي ب  وةا ع ك  ب   ا كأ س ك ى  عى
لثككك   بح ككك ل    سا كككو ع ككك   كككابثا بح اككك ا    سثككك م  حكككن ال لكككسلة اككك  بحاكككسثةأ 
بح ب  س  وعس ب  عى بحاسثةأ بحا سلس      ى بحعةاي ع ك  ب   ا كأ س وك  بلك اب سصس   ص ك  

  ع   و  ى  ع  .  ا سو بال  وة  ع   ب عق ةأ و

 (97)( بعنوان : الصحيفة اإللكترونية والورقية . 5115دراسة سعيد الغريب ) (5
  صل  لش    بح ابل  ا    ى بحاثسس  ب ح  ا  سك  ال كوبه ظكةساا ص سك ا   ح   كة لكاعةى 
لة ثععأ ل  شةاب   وساب  ث    اوثأ قةحوس  بحاثل ا  بحعةحلسى بح كةل   بحل عك و  اك ا 

 ا  س    لح  صة   بح لخ بح ا س  بحل و ع     لى تكو ال سكوبه بحصك ه سث ك و وكسى  ل ة  لح 
بحوةثتسى  بحل  ااكسى  قسكاسو ثك ه لةسسك  بحاكثسس  ب ح  ا  سك     بحلوبسكة بحع سك ا بح ك  
حككك     لككك    شككك ه   كككن بحلوبسكككة    سككك ب     سكككا  و كككة سككك   بح لكككس   ب عقلسككك  بحص سككك ا .  ب 

  بح ع س سكك  . سضككةل لحكك   حككن ل ة شكك  بح ضكك  بحككابسى ح اككثل حللكك عوه بحاككثسس  بح ا سكك
ب ح  ا  سكك  بحلاككاس   لكك   بلكك غقح ة  بلكك سة   ة لككى ب ل ة ككةأ بح وسككاا بح كك    ل كك  و ككة 

     ح صسة بحاثةا  ب ح  ا  س  وآحس  ة بحع س ا . 

 كأ وعك ا  لى  سو لة   ا أ لس" بح ابل  :   س م بحاكثسس  ب ح  ا  سك  عوكا شكو   ب   ا 
لككككلةأ ال سل ككككى وثككككةه  ى   كككك اا ح اككككثسس  بح ا سكككك     ككككف   سكككك   بحلككككلةأ   سصكككك  ح وس كككك  
ب   ةصسككك    وسعككك  بحاككككثسس  ب ح  ا  سككك      سل ككككة :  ل ككك  بحاككككثسس  ب ح  ا  سككك  ولوبسككككة 
 ع س ككك  بحككك ا بحسكككة م  بح لكككة   بحسة عككك    ولكككة سصعكككه بحاكككثسس  ب ح  ا  سككك  سككك  ب  تكككا 

 حلع  لةأ .لل سة ا لى ت اا ب
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اإلخباريننة  ( وع كك بى : عق كك  لككسلس ح صسة  اككلسو بحل ب كك 9246 ابلكك  ثلكك   ثةلكك  ) (1
  (98)اإللكترونية بتشكيل الواقع اإلفترا ى لدى المراىقين . 

   لته  س بل بح ابل  ا  بح ةح  :
 ع ككككككك  لكككككككسلس ح صسة ع ةاكككككككا بح اكككككككلسو وكككككككةحل ب   ب  وةاسككككككك  ب ح  ا  سككككككك . بح عكككككككال -4
بح شككل عككى بحالكك و قسككا بح سظسكك  بحللكك   ل  و اككلسو بحل ب كك  ب  وةاسكك  ب ح  ا  سكك    -9

  بح عال ع    الال  ة.
بح عال ع   بحل  ن بح    تسا  ع ةاا بح اكلسو وكةحل ب   ب  وةاسك  ب ح  ا  سك  حك    -3

 بحلابسعسى.
بح شككل عككى لكك   ل ابن بحلككابسعسى ح  ب كك  ب ا ابضكك  لككى  ككقه بلكك   بل و ح ل ب كك   -1

 ب  وةاس  ب ح  ا  س .
  عكككك  سكككك   بح ابلكككك  لككككى بح ابلككككةأ بح اككككسس      لكككك   و ل  صكككك  بحللككككح وةحعس كككك  وشككككع" 
بحلسكك ب     لكك  ج بح ث سككه بحلككسلس ح صي .   ككو   وسككم بح ابلكك  بحلس ب سكك  ع كك  عس كك  عل سكك  

 6 – سكا بحشكسخ  –لابسعسى لل   لي بحل ب   ب  وةاس   ق  صةلع  )عسى شكلس لى بح
ل ككككةم(  س ككككاب ل  922 –  كككك ا  922( لوثكككك م )122اككككةا س(  و كككك    بل ككككة ) –   كككك وا 

: 95(  ةح  لكى  كه صةلعك   و لكو  422( ل   ل وع  و  ابا )94:  48 علةاسو وسى )
 . ( ل ةم لى  ه صةلع 52(    ا   )52ل وع  وسى )

 المحور الثالث : الدراسات التى تناولت الوسائط المتعددة والتفاعلية
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  كككو لصكككابث  ث سكككه لكككسلس ح صي ح اكككلسو لصل عككك  لكككى اكككسثةأ بحوككك ث )بحاكككسث  ب  حككك ( 
بحو بوك   –و بوك  اس ك   –و بو  بح ا  ب ح  ا  سك   -ح ل ب   ب  وةاس  ب ح  ا  س  )بحس و بحلةو 

 و.9246و ث   س حس  9246 س و(  قه بحس اا لى لةس  
  بل لةاا بل وسةى حصل  وسة ةأ بح ابل  . لة بل   لأ بح ابل  بل لةاا  ث سه بحش ه  

  لى  سو   ة ج بح ابل :
   ة ج بح ابل  بحلس ب س : - 
 با سةإ  لو  لى س اسث ى بحل ب   ب  وةاس  ب ح  ا  س  ع   شو   ب   ا أ . -4

بح لة ه بح ي  ص   ب  وة  بحلوث تسى حعابثا ل ض عةأ لعس " اي بحل ب ك  ب  وةاسك    -9 
بح ا سكككك  ب  ه بحع كككك بى    اككككي بح ا سكككك  بحتككككة ي بحالكككك و  بح ةاس ككككة سا    اككككي صككككةثأ اككككي 

بح ا سكك  بحتةحككم للككةث   ثصككو بحل ضكك إ    اككي بح ا سكك  بحابوكك  بحاكك أ بحثكك  ح ثكك م   
  اي بح ا س  بح ةلس للو بح ة   . 

 ح  السو   ا اي لع ةث بحلوث تسى ب  وةعة  علة سث  س" بحل    ب  وكةا  ب ح  ا  كي -3
 لى ل ض عةأ.

حهسع  ككككةأ  بحشككككعةابأ بحللكككك   ل  وككككةحل ب   ب  وةاسكككك  ب ح  ا  سكككك    ا اككككي   صسكككك"  -1 
 بحل اسثسى حعابثا  ا لة . 

بح ظكككككة ل بح كككككي  ؤ س كككككة ب حككككك بى وكككككةحل ب   ب  وةاسككككك  ب ح  ا  سككككك  لكككككى  ص ككككك   ظكككككا  -5
بحتكككة ي  بحلوثكك تسى اككي بح ا سكك  ب  ه  صككك    ظككا  حككوعس بحل ضككك عةأ    اككي بح ا سكك 

 ع ي ثةاوب    تسكا بس لكةلي حقلك لابا اكي ل ةوعك  بحل  ك     اكي بح ا سك  بحتةحكم  اشك  ي 
لح  بحل ض عةأ ب  تا  سلس  اي بحل       اكي بح ا سك  بحابوك   ثعكم صلةحسكةأ بح اكلسو 

   ؤ   ع س"    اي بح ا س  بح ةلس  ؤتا ع   ثةح ي بح سلس  ل بث وةحثوى    بحسال .

 ح ابل  بح ث س س :  ة ج ب - 

 . لسلس ح صسة ب ح بى وةحل ب   ب  وةاس     ب  أ ع    ظة ل ل ل  ل  ة:4
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 ص   بال  وة   س  بالل   بو بحا سلي ح  ى  اةح وةسى ستسا بال  وة   سوس  لى  سل  بحاسث . -

 . صةثأ وعس بح عة  ب اشة س  اللك   بو ب حك بى اكي  اكلسو بحل ب ك  ب  وةاسك   ل  كة:9
ع كك  بلكك   بو   تككا لككى حكك ى  سصكك   ى  ثكك سظ وككةح  ى ب  تككا   ةلكك  ح الككةح  ب عقلسكك   -

 ب لةلس .

سصكك   ى س كك ى بح كك ى بحللكك   و  فاضككس  حثككا ل بحلكك ى  بحع ككة سى  سضككة اة ثككة     حككن  -
 \حضلةى سلا  ابثا س   بحثا ل.

( حنننول : أسنننس تصنننميم المواقنننع اإللكترونينننة 5112دراسنننة ننننادر  بننند المطمنننب ) (5
 ( 99)اإلخبارية و  قتيا بالتفا مية لدى المراىقين . 

  لككى لشكك    بح ابلكك  اككي بح لككةؤه بحا سلككي بح ككةحي: لككة بحعق كك  وككسى  لككس بح اككلسو اككي  
 بحلككككككككككككككككابسعسى؟بحل ب كككككككككككككككك  ب ح  ا  سكككككككككككككككك  ب  وةاسكككككككككككككككك   بح سةع سكككككككككككككككك  بحل ا كككككككككككككككك  حكككككككككككككككك   

   كك ل بح ابلكك  لحكك  بح عككال ع كك   لككس بح اككلسو بحللكك   ل  اككي و ككةث بحشكك ه ب  ابصككي 
ح ل ب كك  ب ح  ا  سكك  ب  وةاسكك  عس كك  بح ابلكك    بح عككال ع كك  بحع ةاككا  ب   بأ بح سةع سكك  
بحل  بااا اي بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  عس   بح ابل      عك  سك   بح ابلك  لكى بح ابلكةأ 

ح اككسس    بع لكك أ ع كك  لكك  ج بحللككح وةحعس كك  وشككعس" بح ث س ككي  بحلسكك ب ي  وة ضككةا  لحكك  ب
 بحل  ج بحلعةاى.

  لتككه لص لكك  بح ابلكك  اككي بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ب  وةاسكك  بحلاككاس  ع كك  شككو   بال  ا ككأ  
 -بحلاكا  بحسك و  -وس لة  لت أ عس   بح ابل  بح ث س س  اي تقت  ل ب   سي )بحس و بحلكةو  

بحكككك  ى( ع كككك  بح ا سكككك     كككك  صككككةث سكككك ب ب   سككككةا و ككككةث ع كككك   ابلكككك  بلكككك  قعس   صابسككككة 
(    لتكككه لص لككك  بح ابلككك  اكككي بحلكككابسعسى Alexaبحوةثكككم  لككك  ب ل اشكككة  ول  ككك  ) حسلككك ة 

عةلكككة (  وس لكككة  94 - 48بحل اكككسثسى ح ل ب ككك  ب ح  ا  سككك  ب  وةاسككك  عس ككك  بح ابلككك  لكككى )
لسككا ا( لككى بحكك   ا  ب  ككةم ح  وسككم  922عس كك    بل ككة ) لت ككأ عس كك  بح ابلكك  اككي لككث  

 بح ابل  ع س ة.
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لعسككةس  -اككثسس  باللكك وسةى  -  لت ككأ    بأ بح ابلكك  اككي ب  ككي: اككثسس   ث سككه بحشكك ه 
 بح سةع س .

  لى  سو   ة ج بح ابل :

 Arial(   )Driodبع ل أ بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  لثه بح ابل  ع ك    كي ) -4
Arabic Naskh(  اكككي   ةوككك  لككك ى بحل ضككك عةأ  ثسكككم بث كككه  ككك )Arial  بحلا وككك )

 ( اي بحلا و  بحتة س  . Driod Arabic Naskhب  ح   وس لة صةث    )

 ثععأ  ث ا ش ه بحثال ع   لل    بحل ب   ب ح  ا  سك  ب  وةاسك  عس ك  بح ابلك    -9 
ثسكككم بع لككك   كككه ل  ككك  ع ككك   ككك عسى لكككى بح  ككك   اكككي   ةوككك  بحع كككة سى ع ككك  اكككسثة  و 

 بحا سلس .

 سككككك م ل  ككككك  )بحسككككك و بحلكككككةو ( ع ككككك  بحل ب ككككك  ب  كككككا  اكككككي عككككك   شكككككو ةأ بح  باكككككه  -3 
  )بحلاا  بحس و( اكي بحلا وك  بحتة سك    تكو ل  ك  )بحك  ى( بالص لةعي بح ةوع  ح"   ق  ل  

 اي بحلا و  بحتةحت  

صكككككةث ل  ككككك  )بحسككككك و بحلكككككةو ( اكككككي بحلا وككككك  ب  حككككك   اعكككككة  حلعسكككككةس  سةع سككككك  بحل ب ككككك   -1 
ب ح  ا  سككك   وس لكككة صكككةث ل  ككك  )بحلاكككا  بحسككك و( اكككي بحلا وككك  بحتة سككك    وس لكككة صكككةث ل  ككك  

 )بح  ى( اي بحلا و  بحتة س  

بث ه ) ة  ى بحلا و بحوؤا ( بحلا و  ب  حك  اسلكة س ع كم وك  ابن بحلكابسعسى حعك ب سى  -1
 ظاسكك  بحصشكك  أ اككي بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ب  وةاسكك    ككق  ) ككة  ى بح عككةا ( اككي 
بحلا وكك  بحتة سكك   تككو  كككة  ى ) ككة  ى بحشكك ه  ب اضككس ( اكككي بحلا وكك  بحتةحتكك      سكككاب  

 حابوع   ب  ساا. ) ة  ى ب  غقم( اي بحلا و  ب
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( بعنننوان : تحويننل صننفحات 5112) Gautham Krishna Mamidiدراسننة  (3
 (32)الويب إلى إخراج  ابت لقياس التغير في أداء المستخدم . 

(    وكككك  بحللكككك   و HCIسكككك   بح ابلكككك    و كككك   ع سككككةأ بح سةعككككه وككككسى ب  لككككةى  بحثةلكككك   )
ح اكككلسو بح بص ككك    كككام بح عسكككسو حلعةا ككك  بحل  ككك  ب اككك ي لككك   لككك   تةو ككك   كككو  ث س  كككة. 
ااككسث  بح سكك  سككي لككوسج لككى بحكك ا  بحككا بو   بحع ةاككا بحصاباس سكك  . ا ا سكك       لككسم 
ل ة سكك  بح اكك ه لحس ككة  سكك   بحع ةاككا سككؤتا ع كك  لل ة سكك   لكك  ح  بلكك   بو  بص كك  بح سكك   ب 

    ة .  ل  ح   اب

 لش    بح ابل  :

س ةن ع بله  عسم  سةثا بحلل   و اي بحعت ا ع   بحلع  لةأ ع   اكسث  بح سك  ولكو  
 اكككلسل ة. ااكككسثةأ بح سككك  حككك س ة  اكككةلسو ل   سككك       س كككةأ   بحلث ككك     بحكككا بو . 
س ب سل ى  ى سلو  لشة ه سلا ب لك   بو ح للك   لسى ع ك  بحوثكم عكى لع  لكةأ ع ك  

 اسث   س .

 حعس   : ب

 كو ب  سكةا ل ب ك  بحاكسثةأ ب  وةاسك     اكسث  بح سك  بح ك   كو ب  سةاسكة  كو  ث س  كة لحكك  
  كةى بحلشكةا  ى لكى بح كق  بحلعس كسى    HCIب ابج ل     ة و ع    اضكه بحللةالكةأ

 وصةلع  ح ا  سةى .

 ل  صس  بح ابل  : 

 لة سعككك و بحللككك   ل ى بلككك   لأ بح ابلككك   كككاب    ععككك  بحعكككسى  بحثكككاباا ح  حسككك    لكككة  ع ككك
وللكح اككسث  بح سك .   شككةاأ بح ابلكك   ى لك  ن بحلشككةس ا حكك   بحللك   لسى  ظ ككا  لكك  

'F'   لع كككك    'L اسككككي سكككك   بح ابلكككك  بحللكككك   لسى ب  عكككك ب ع كككك  ب الل لككككى اككككسثةأ .'
. اةحللك   لسى  اكسث ب   ال اكي ثا ك  Fبح س    ح ى  ل  بحعكابثا بحل سل ك  سشكو" للةت ك  
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 حن  ب  ع أ   سق حعكابثا ب اعكي بحتكة ي عوكا بحثا ك      سكاب للكح بحللك   لسى  اعس   وع  
 بحصة   ب سلا اي بحثا   بحعل  س .   و بل   بو   با بالل وسةى . 

 اا س بح ابل  : 

 ال س ص  اام اي   بث بحلل   لسى ع   بحوثم عى بحا بو  ا  ل ابج اسث  بح س . -4
ح للك   لسى     س كةأ اكسث  بح سك  )ل ابص كة( ع ك   ال س ص  با وة  وسى   لة  بحوثكم -9

   بث ل ةو بحوثم.

   ة ج بح ابل  : 

 لككأ  ابلكك  ص ب كك  ل   سكك  لككى بح سةعككه وككسى ب  لككةى  بحثةلكك   وةح ساككسه لتككه  اككلسو  -
اككسثةأ بح سكك    ع سككةأ بح عسككسو. وة ضككةا  لحكك   حككن   لككأ  ابلكك  حغككةأ بحوالصكك   سضككة. 
  ككةى س ككةن اككا س  ضككعأ   صككةا  لاككلل  ال  وككةا  حككن.   صاسككأ  صككةا  ال  وككةا 

 بث  اضكككه ع ككك  بلككك   بو  لككك   ل ةلكككو  لكككى بحساضكككس  بحعة  ككك  وكككفى بحللككك   لسى سثععككك ى  
اكسثةأ بح سكك  لعةا كك  وة اكك با ب اكك ي حاككسثةأ بح سكك . حس ككو  اضككه بح  ككة ج  بحل ككةو 
 و    ساسة   بث بحلل   لسى.  و ب  سكةا  ع سك   عسكسو بحللك   و   كو بلك   بو لعك بأ   وك  

ا كككةأ بحعكككسى بحعكككسى حصلككك    لكككة  بحعكككاس.  سضكككة  كككو  ث سكككه وسة كككةأ   وككك  بحعكككسى حس كككو ث
ح للكك   لسى ع كك  اككسثةأ بح سكك . ا  ككة ج بح صاوكك  حككو  توككأ ااضككس   ى   بث بحللكك   لسى 
ع    ل   ل ةلو  لى اسثةأ بح سك   بح لك   ب اك س  لكى اكسثةأ بح سك  سك   سلك". 
 ككككو   ككككك سا ل لككككك   لكككككى بح صكككككةا    صاسكككككأ حس ككككو بحلوسككككك  عكككككى بح  كككككة ج.   كككككو  سكككككةس   بث 

 حقوو   صةو بحل ةو . بحلل   لسى وةل   بو بح  أ ب

 ظ ككاأ بح صاوككك  لككك  بح لاسكككا ع ككك  اكككسثةأ بح سكك   ى س كككةن  ثلككك ة اكككي بحوثكككم عكككى  -
بحا بو  ع   اسثةأ بح س  بحتةو ك  لك  وعكس بحعسك     ة كأ بحعسك   )بح لاسكا(  تكاأ ع ك  
بحللكك   لسى ث ككك  ع ككك لة  كككو  ضكك  بحكككا بو  اكككي ل كككةى للةتككه.اي بح صاوككك  بحتة سككك   صكككا  

 حل ةو ع   اسثةأ بح س    ى بح لاسا. بحلل   ل ى ب
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  بث بحللكك   و  ككو  ثلككس " ع كك لة  ككو بلكك   بو    ككس  ل لككم )ل ككابج ل ةلكك (.   شككسا  -
 بح  ة ج لح   ص   عق   با وة  وسى  ض  بحا بو     لة  عاس بحلل   لسى.

(  ننن : دور تصننميم مواقننع المؤسسننات المصننرية  مننى 5113دراسننة إيمننان شننكرى ) (2
 . (34)رنت فى د م الوظيفة اإلتصالية ليذه المؤسسات . شبكة اإلنت

   ل س   بح ابل  لح  بح عال ع     ا  السو بحل ب   ب ح  ا  سك  ح لؤللكةأ بحلاكاس  
اككك   عكككو بح ظسسككك  ب  اكككةحس  ح ككك   بحلؤللكككةأ    حكككن لكككى  كككقه  ث سكككه  اكككلسو بحل ب ككك  

    ككو 9249ث كك    ه س  سكك   9249ب ح  ا  سكك  لثككه بح ابلكك  اكك  بحس ككاا لككى   ه بواسككه 
ل  كك   –ل  كك  بحو ككن ب س كك   -و بوكك  بحشككا م -ب  سككةا بحل ب كك  بح ةحسكك : و بوكك    وككةا بحسكك و

   ك وا    كو بلك   بو   با 6ل  ك  صةلعك   -ل  ك  صةلعك  بحل اك اا -و ن ب س ك  ل لك س"
 تسى ب لك وسةى بح ةاكك  وللك   ل  بحل ب كك  عس ك  بح ابلكك  ح  عكال ع كك  بلك   بلةأ بحلوثكك

  سضسق  و ح السو ل ب   بح ابلك    حكن ح ث كو ع ك  لك     باكم بح اكلسو لك   سضكسقأ 
بلكك لةاا بلكك وسةى  ح اككه بح ابلكك  لحكك    ككة ج ل  ككة  ضككعل  388بحلوثكك تسى   و كك  عكك  سو 

ب س لةو وةح عاسل وةحلؤلل  ول ب   بح ابل   ثسكم با عكاأ بحاكسثةأ و عاسكل بحلؤللكةأ 
    وك ث  ثلسكه بحاكسث  بحا سلك  وصلسك  ل ب ك  بح ابلك     وكسى ح لع  لةأ عى بحلؤللةأ

 ى  اكلسو صلسك  ل ب ك  بح ابلك  قسكا لعكك ا  ص كوا بح  سسك ى بحلثلك ه  ب   وكة     اكك ا 
ا    بث بح السو ح  ا  اك   عكو بح ظسسك  بح ع سلسك  ا كو  ك اا ل ب ك  بح ابلك  لك   عك   لكى 

 اسا صك ب ه بحلثةضكابأ  ب ل ثة كةأ    ك حن بح  لةأ بحل ع ع  وةح ظسس  بح ع سلس  لتكه  ك
 ا ا ا    بث بح ظسس  بح ل سعس  لى ثسم ب   اكةا ع ك  عكاس حكوعس بح ك لةأ   ى 
بح لكك سم ح ل  صككةأ    ح لؤللككةأ بح ككةو  ح ككة بحل ب كك   وس لككة بس لككأ ل ب كك  بح ابلكك   ةاكك  

 ظسسك  ب عقلسك   ل      وكةا بحسك و  بحشكا م و اكلسو ل ب ع كة وةحشك ه بحك   سك عو   بث بح
   باككككككم  اككككككلسو ل ب كككككك  بح ابلكككككك  لكككككك   سضككككككسقأ بحلوثكككككك تسى اكككككك  ب س لككككككةو وةحشككككككوة  
 وةحل ا تكككةأ  وس لكككة حكككو   سكككم  اسعككك  عكككاس ب عق كككةأ ول ب ككك  بح ابلككك  لككك   سضكككسقأ 

 بحلوث تسى.
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( بعننننوان : زينننادة فعالينننة المواقنننع اإللكترونينننة التسنننويقية 5113دراسنننة خمنننود نصنننر ) (2
 (39)سين تصميميا الجرافيكى . المصرية من تح

     ل بح ابل  لح  :

 ابلكككككك" بح ع سككككككةأ  ب   وككككككةابأ بحللكككككك   ل  اكككككك   ثلككككككسى  اككككككلسو  بص ككككككةأ بحل ب كككككك   -
 ب ح  ا  س".

    سا  لةحس  بح السو بحصاباس   ح ل ب   ب ح  ا  س" بحلااس . -

 بحلك  ج بح صاسوك   بحلك  ج بحلك  ج بح اكسي بح ث س ك    بل   لأ بح ابل  بحل ةسج بح ةحسك  :
 ب ثاة  .

  لى  سو   ة ج بح ابل  : 

 ظ ككككك ا ب   ا كككككأ   لكككككس  ص سككككك     كككككم   عكككككة ص سككككك ب لكككككى بح سةعكككككه لككككك  للككككك   لس .  -
س ككفتا شكك ه   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك"  وعككة  سكك بل بحل  كك    وسعكك  بح كك لةأ بح ككي  -

 سع ل ة. 

ا  سكك   علككه ع كك  ااكك  للكك    بحاضككة حكك    ولككس   بص كك  بحللكك   و عوككا بحل ب كك  بالح   -
 لل   لس". 

بح اكك ه لحكك  لعككةسسا ع لسكك   ا سكك   عكك و لثة اسككة ع ككي بح سةع سكك   ب اص   لسكك   بحصكك     -
 بح السلس"  صوث سةو  لؤتا ح   سا  السو بحل ب   ب ح  ا  س .

 تصننميم المواقننع اإل  نيننة التفا ميننة ( حننول :5111) دراسننة إبننراىيم  بنند الننرحيم (6
   (33)   ية األبعاد.

  كك ل بح ابلكك  لحكك   ابلكك  ب وعككة  بحو ة سكك   بح ظسسسكك   بحصلةحسكك  ح اككلسو بحل ب كك  ب عق سكك  
بح سةع س  تقتس  ب وعة   ب ه ل ةا بحل ظ ل  ب  اكةحس    ى لقسكةه حهلكس ب اص   لسك   

  لة بل   لأ بح ابل  بحل  ج بح اس  بح ث س    بحل  ج بح صاسو .
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  بح ابل  لح  لة س   :  اأ 
 وككاو  سلسكك  بحل ب كك  ب عق سكك  ب ح  ا  سكك  اكك   عكك سو بحلع  لككةأ ح ل  عكك  وشكك ه  لككاإ  -4

 بحع ككةث  ب لكك سة ا لككى لسككوبأ بح اككقأ بح شككعوس  بح كك    عككه بحللكك   و    وفلكك    ستسككا 
   ا . لى اسث  لح  اسث    ا   لى ل    لح 

 ى بح صلككسو بح كك    سؤ كك  ب ثلككةس وةحوعكك  بحتةحككم  وةح ككةح  اكك ى بح كك ى سع وككا لككى  سككو  -3
 .   ب لس بح السلس  ا  و ةث اسثةأ بحل ب   ب عق س 

( بعننوان : 5111) Michael Opgenhaffen & Leen Dhaenensدراسنة  (7
 (31)عمم من األخبارتي ير السمات الشكمية المقدم بيا أخبار اإلنترنت  مى  ممية الت

   وكا بح ابلكك   ككفتسا بلك   بو بح لككة   بحل عكك  ا  بح سةع سك   بح شككعس  )بلكك   بو بح اككقأ 
 بحسة ع ( ا  ب  وةا ع   ب   ا أ ع   عل س  بح ع و لى س   ب  وةا . 

لسكا ا لكى   وك   53 بل   لأ بح ابل  بحل  ج بح صاسو      و   وسم بح صاوك  ع ك  عك   
   و ب  سةا  او   اا ل وةاس   ةح ةح  :،  بحصةلعةأ

 لل  سسى لى بح ععس  ا  ب  وةا .  -

 لكك  وسى ح عككاس  اكك ا اعكك      اكك ا   لككة   ل عكك  ا   سةع سكك   ا بوكك  اة عكك     -
   و  علسو بحلوث تسى ع   بح السلةأ بح صاسوس  ب اوع  . 

بحس ككو وككسى بحلصل عككةأ     اكك أ بح ابلكك  لحكك    كك" ال   صكك  اككا م  بضككث  اكك  بح كك  ا   
بح صاسوس  لك   غسكا  لكةحس   عك سو ب  وكةا    ح كى ب ضكح بح كفتسا بحسعكةه ح  لكة   بحل عك  ا 
 بح سةع سكك   بح شككعس  اكك  للكك    بحس ككو     سضككة  بح كك  ا بحلعكك ى ع كك لة  ككةى بحكك ا   تككا 

  ععس ب  لضةا  لح    ى بحلوث م  وساب   لةساب  ا  وس   ب   ا أ . 
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( حننول : تنني ير التفا ميننة فننى فيننم البننالغين لممحتننوى 5112) Mia Lizaدراسننة  (8
 (35)الصحى  مى اإلنترنت . 

لككعأ سكك   بح ابلكك  لحكك  ب صةوكك  عككى  لككةؤه : سككه بح سةع سكك  ع كك  بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  ح ككة 
؟   وعككأ بح ابلكك   حككن ع كك  بحلث كك   بحاككث  ع كك  ب   ا ككأ    ككفتسا ع كك  ا ككو بحلث كك  

ةع س  ع ك  ا كو بحشكوة  بحوكةح  حلث ك   سك   بحل ب ك  بحاكثس     ب   عكأ   الأ  فتسا بح س
بح ابلككك  لكككى ااضكككس   ى وسكككة ا للككك    بح سةع سككك  سكككؤ   لحككك  وسكككة ا للككك    بحس كككو ح ل ب ككك  

لسكككا ا لكككى   وككك   114بحاكككثس  . بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج بح صاسوككك   شكككل أ بحعس ككك  
ث    بح ا ا  بحا ا  سلك"    ح كى بحصةلع      و  السو بحل  عسى وثسم س ضل ةى ل

بال كك قل اكك  للكك    بح سةع سكك   بح ثاسككن  بح اككقأ بحل ةثكك      ككو  عككاسس بحلوثكك تسى 
 حلث     ةا ولا ةى بحص   . 

 لى  سو   ة ج بح ابل     ص    فتسا  بضح حللك    بح سةع سك  ع ك  ا كو لث ك   بحل  ك    
 سةع سكك    وككا للك    ا ككو لا سكك       اعك  لككص أ  اصككةأ بحس كو ح ل  كك  بحلاككلو و سكةابأ

  الح  لع  س  ا  لعةوه بحل    بحلالو و سةابأ  سةع س    ه . 

( بعنننوان : فعاليننة اسننتخدام الوسننائط 5112) Weinstock , Davidدراسننة  (9
  (36)المتعددة فى المواقع اإلخبارية  مى اإلنترنت . 

بحل عككك  ا ع ككك   ككك  ا لث ككك   بلككك   اأ بح ابلككك  بح عكككال ع ككك   كككفتسا بلككك   بو بح لكككة   
اكك   (DCT)ب  وكةا ع كك  ب   ا كأ    لككعأ بح ابلكك  لحك  ب  وككةا  ظاسكك  بح السكو بحت ككة   

 ابل  بحل ب  بحلع ل  عوا ب   ا أ    بح    شسا لح   ى بح   ا لس  ى لا سعة  ع ك   عك سو 
 اس  . بحلع  لةأ وةحلتسابأ )بح ا ا  بحا ا لعة  (      بحلتسابأ بح سظس   بحوا

 بلكككك   لأ بح ابلكككك  بحلكككك  ج بح صاسوكككك      ككككو ل  ككككةج  اوعكككك   اككككلسلةأ  صاسوسكككك    وككككةا 
لالل  و اصةأ ل سة    لى  ص    قسة  بح لة   بحل عك  ا     كو  عكاسس  كه لصل عك  

  صاسوس  ح بث  اع  لى س   بح السلةأ . 
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  اككك أ بح ابلككك  لحككك   ى  عككك سو ب  وكككةا ع ككك  ب   ا كككأ وةلككك   بو  كككه لل ة كككةأ بح لكككة   
  سثعم  ع   لع ه ح   ا بحصل  ا حلث  بسة      ك أ بح ابلك  بحساضكس  بحا سلكس  بحل ع  ا

 و ا سةإ    ا بحل ب  بحلع ل  وةح ا ا  بحسس س .  (DCT)ح ظاس  بح شسسا بحت ة   

( بعنوان : تي ير التفا مينة المدركنة 5112) Hwiman and Xinshuدراسة  (11
 (37)فى تف يل الموقع اإللكترونى والذاكرة . 

  ة حككأ بح ابلكك  ب  شككةل  ككفتسا بح سةع سكك  بحل ا كك  ع كك  ب صككة  ب اككاب   ثكك  بحل  كك    كك  ا 
بحلث       لة س   فتسا بح  با  بحش اس  ع ك  لك  ن بحللك   لسى اك   اكسث و ح ل  ك  

ابلكك  ع كك  ب عق ككةأ ع ككك  ب   ا ككأ .  بع لكك أ بح ابلكك  ع كك  بحلككك  ج     كك   وعككأ بح 
لوث تككة     لككى  سككو   ككة ج  482بح صاسوكك     و كك  عكك   لسككا بأ بحعس كك  بح ةضككع  ح  ابلكك  

بح ابلكك  : بح ككفتسا ب سصككةو  ح  سةع سكك  بحل ا كك  ع كك  ب صككة  بحسككا   ثكك  بحل  كك   ع كك   كك  ا  
و  حإلعق ككةأ وب  للكك     كك  اسة     حككن حشككع ا بحلث كك      وسككة ا عكك   بح اككقأ وةح لكك

بحللكك   و وةحلكككس اا  بحكك ث و اككك   ككك ام بحلع  لككةأ  بال  سكككةا ب   عكككة   وككسى    لكككى سككك   
 بح اقأ   ا  لة وب أ  سةابأ  ث و بحلل   و ا  بحلث    وب     ا  ح" . 

( حنول : الصنحافة اإللكترونينة فنى 5112) .Xosé Lopez et alدراسنة  (11
  (38)ا . أسباني

  ة حكككأ بح ابلككك  لل ة كككةأ بحاكككثةا  اككك  ظكككه  لكككة ه ب عكككقو بحا لسككك      حكككن وةلككك   بو 
بحلكككك  ج بحللككككث      ث سككككه بحللكككك    بحتككككة      لككككى  سككككو   ككككة ج بح ابلكككك  :  ى بح لككككة   
بحل عكككككك  ا  بحكككككك ا بحسككككككة م سشكككككك قى ع اككككككاسى ل لككككككسى س لسككككككوبى وة ل ة ككككككةأ بحلككككككا س  

Narrative Possilities بحاكثةا  ب لكوة س  ب ح  ا  سك   سضكسقأ صل  اسكة .   ضك  
اكك  بحثلككوةى عككى اككسةق   اككلسو ل ب ع ككة ع كك  بح سكك     لكك    ضككلسى سكك ب بح اككلسو 
وةح    ح صسككةأ بحل ةثكك  . حكك ب   اعكك    اككأ بحاككثل ب لككوة س  لككى بلكك   بلةأ بحاكك أ 

أ  ص ك   لتكه  حع ةأ بحسس س   ع  بأ حلا  بحعا  بح واس    ثسم ل " ا  لعظكو بحثكةال
سكك   ب ل ة ككةأ صل كك اب    ككه لككى بحعاكك  بح واسكك  بحتةو كك  .  لككى س ككة   اكك ى لعظككو حع ككةأ 
بحسسك س  بح ك   كو  ثلس  كة ع ك  ل ب ك   لكة ه ب عكقو ب لكوة س  بلك ت ةث ااسك  ال ك لةج  ثك  
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لك  لث ك   بح لككة   بحل عك  ا بح ك  سك و  ثاساسكة  ب   ةح ككة  prisa.comبحل ب ك  ب  وةاسك  
.  لككة اسلككة عكك ب  +CNN لث كك    سسوسكك ى  condena  كك  لوةشككاا لككى لث كك  ل بعكك  ح ل

 حكن اكك ى بحسسكك س   توككأ  ى ل  ةحكك" اكك   اككلسو ل  كك  بح سكك  الوبه  لككاب  ل  سككة  .  لككة  ة ككأ 
ع كك   multimedia infographicsبحالكك و بحلع  لة سكك  بحلاككث و  وةح لككة   بحل عكك  ا 

ب ح  ا  سككك  اككك  للكككوة سة    كككة  لككك ه اككك   ثلس  كككة عق ككك  لوةشكككاا و شكككفا  لكككة ه ب عكككقو 
 سل ككى اؤس  ككة   ى ب لكك عة   ووككابلج لضككةاس  .   لكك   و لتككه سكك   بح  عسكك  لككى بحالكك و 

  لا ا لا   سؤ   لح  لوس  لى ب اوةل  بحا اا بح س س  بح سو  ح لؤلل  .  

(  ننننن : تنننني ير مسننننتويات التفا ميننننة 5113) Seokmin Hongدراسننننة  (15
والحيويننة والدافعيننة فننى مواقننع الويننب  مننى الح ننور الخطننى ونوايننا المسننتخدمين 

 . (39) لمعاودة زيارة الموقع مرة أخرى
 Motivation بل عاضكككأ سككك   بح ابلككك   ابلككك   كككفتسا للككك  سسى ل   سكككسى لكككى بح باعسككك 

اكككك  ل ب كككك  بح سكككك  ع كككك  بحثضكككك ا  Vivideness   بحثس سكككك   Interactivity بح سةع سكككك  
   بسكككة بحللككك   لسى حلعكككة  ا وسكككةاا بحل  ككك  لكككاا   كككا .    عككك   Telepresenceبح  ككك  

بح باعسكك   بح سةع سكك   بحثس سكك    اب  ل لككة  اكك    ككم  وككاا وةحثضكك ا بح  كك     بحكك   سبعككال 
 اككككلسو وف كككك" ل ابن وس كككك  بال اككككةه عوككككا  ص ككككوا بح لوسكككك  ا    بلكككك   لأ سكككك   بح ابلكككك  بح

بح صاسوك     وككةا بحسككا س    لككة  ظسككأ بح ث سكه بحعككةل   .   ككو  اككلسو بحل ب كك  بح  س سكك  
.   ة كأ  Java Script  غك  ل ثك ا حإل اكةه ع ك  بح سك   حغك   HTMLوةلك   بو حغك  

 ةحوككككة  لعلككككلسى حعلككككلسى     ككككو  عاسضكككك و حتلككككة    912لصل عكككك  بحلسككككا بأ ل   كككك  لككككى 
صلكك  بلكك صةوةأ بحلسككا بأ   ولككة اس ككة  لككو  لعككة  ا وسككةاا  لعةحصككةأ ل   سكك  ح ل  كك      ككو

بحل  كك  وةلكك   بو بل عاككةث لح  ا  كك  .    ضككثأ بح  ككة ج  ى بح باعسكك  حكك   بحلسككا بأ ح ككة 
 فتسا     الح  ع   بحثض ا بح       بسة لعة  ا وسةاا بحل  ك  اةحلصل عك   بأ بح باعسك  

 ا بح  ك   لوسكك  لكى بح  بسككة حلعككة  ا ب  وكا  ة ككأ  كة اا ع كك   ى  شكعا ولوسكك  لكى بحثضكك
وسككةاا ل  كك  بح سكك  لعةا كك  وةحلصل عكك   بأ بح باعسكك  ب  ككه     كك  توككأ  ى ح ثس سكك  بح ككفتسا 
 سل"  سضة  .  ع   بحاقو لى  ى بح سةع س  ح ة  كفتسا  ك   ع ك  بحثضك ا بح  ك    لال  ى 
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وسكةاا بحل  ك  .   ك لأ  س ب بح فتسا حو س ضح وش ه     الح  ع     بسكة بحلسكا بأ حلعكة  ا
س   بح ابل  شاثة  ح  باعس   بح سةع س   بحثس س        لاشة س  ح السو ل    بح سك  ح ك  
سق كككو  ككك اا ب اكككاب  ع ككك   ى سشكككعا ب وةحثضككك ا بح  ككك   لعكككة  ا وسكككةاا بحل  ككك  .  سل كككى 
سو ح لؤللةأ  بحل ظلةأ   لة ه ب عقو بحل   س   ى  ضلى   ة ج س   بح ابل  اك   اكل

 ل ب ع ة ع   بح س      حن ح ثلسى بل صةو  بحلل   لسى ح    بحل ب   . 

( حنول : تني ير التفا مينة  منى مصنداقية 5113) Gi Woong Yunدراسنة  (13
 (12)المواقع اإلستاتيكية )ال ابتة( ومنتديات النقاش  مى الويب . 

بحلس ك و اك   لكة ه  بل   اأ س   بح ابل  بل عابس لس  و بح سةع س   بح  ظسكا ح كفتسا سك ب
لسككا ا لككى  69ب عككقو بحص سكك ا .  لككى  ككقه بح اككلسو بح صاسوكك     ككو ععكك  ص لكك سى لكك  

 ق  لث   بحصةلعةأ ب لاس سك  . ب  وكاأ بحص لك  ب  حك   كفتسابأ  اكة ا بح سةع سك  
   لككك    صكككة    non-linearity  بحق  سككك   response time:   كككأ باللككك صةو  

بحص لكك  بحتة سكك   ككفتسابأ  سةع سكك  بحوشككا لكك  بحوشككا لككى  ككقه لعةا كك  بحللكك   و    ب  وككاأ 
وكككسى ل  ككك   سككك  تةوكككأ    ل  ككك   ح  عكككةر ع ككك  بح سككك  .   شكككةاأ   كككة ج بح ابلككك  لحككك   ى 
 اة ا بح سةع س  سل ى  ى  ؤتا ع ك  لصكةالأ ع سك ا      ضكح  عسكسو ل  ك  بح سك   ى 

سك  .   ك   علكأ سك   بح  كة ج  سلسك    كأ بح فتسا ب سصةو  ح ل    ساص   لةلة  لحك  بح سةع 
باللككك صةو     لككك    صكككة   بحللككك   و اككك    ككك سا ل  ككك  بح سككك  بح سكككةع   .   لتكككه سككك   
بح ابلكككك  و بسكككك  حلثككككة الأ   ككككا  ال  شككككةل بحع ةاككككا بحضككككا اس  ح   لكككك  ل  كككك  بح سكككك  

 بحلع  لة       بأ بح عةر . 

بعننوان:  John Jerone and Kevin G. Barnhurst (5111)دراسنة  (12
 (14)ما وراء الحدا ة: التصميم الرقمى ومستقبل شكل الصحافة األمريكية. 

 لع  س   بح ابل  لح   ث سه  السو بحل ب   ب لاس س  بحا سلكس  ح اكثل    بح ك   ك ل ة 
بحلالل ى بحلصك   ى اك  ب لكاس  سى    ا وكة   عكق ا ع ك  بحل ب ك  بح ك    ك و بحلص لك  
بحلث   ح الس  لةلةش ل س .    اأ بح ابل  لح   ى بح اكلسلةأ بحث ستك  بح ك  ظ كاأ 

ث وة  وةلككك   بو لثككك    ح  لكككة   بحل عككك  ا     ةاككك  اككك  لكككؤ اب   ؤ ككك  ع ككك  بحككك ا لاككك
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بحل ب ككك  بحلث سككك  .  لكككة  سككك  بحوةثكككم لحككك   ى بحاكككثل بح ا سككك  بحل و عككك   لككك  س   ى 
  عكككةسر لككك  ب   ا كككأ لكككى  كككقه ب لكككثةو ة لكككى بحعسكككةو وكككوعس بحل كككةو  بح ظكككة ل لتكككه 

 ح ث سه .   بح  سسةأ ب اشسسس    ح اوح   تا  ع سلة  ح ل ب  بح    ع ل  ع   ب

( : حننول تني ير الوسننائط المتعننددة فننى 5111) S.Shyam Sunderدراسنة  (12
درا  األخبار  مى اإلنترنت .    (19)معالجة وات

صكةثأ سك   بح ابلك  ح  عكال ع ك   كفتسا بح لكة   بحل عك  ا بح ك   ع لك  ع سك" بحاككثل 
 ب ح  ا  سكككك  اكككك   اككككلسل ة ح ع بحكككك  ب  وةاسكككك  ع كككك   اصكككك   كككك  ا لث كككك   ب  وككككةا
 ب عق كةأ ب ح  ا  سكك     لكك    ككفتسا  حككن ع ك  ل ابن ب اككاب   سضككة  ب صككة  بحاككثسس  
ب ح  ا  س   بح فتسابأ ب سصةوس  بح   س ا ك  ع س كة    لكعأ سك   بح ابلك  لحك  ب صةوك  
عككى  لككةؤه : سككه بح لككة   بحل عكك  ا ح ككة  ككفتسا  بعككو ح سسسكك   ع ككو ب اككاب  لككى ب  وككةا 

سكك  ؟  سككه بلكك   بو بحاكك أ  بحسسكك س  س حكك  ب  وةعككة لسصةوسككة عككى ع كك  بحل ب كك  ب  وةا 
 بحل    ا  عع ه بحلل   لسى ؟ 

بلكككك   لأ بح ابلكككك  بحلكككك  ج بح صاسوكككك     و كككك  عكككك   لسككككاب بأ بحعس كككك  بح كككك   ضككككعأ 
لسكككا ا     كككو   وسككك  بحلوثككك تسى ع ككك   للككك   اكككلسلةأ  صاسوسككك   ثعكككم  62ح  صاوككك  

ع ك  تقتك  ل ضك عةأ : بحلصل عك  ب  حك  بح  ل لى بح ابل    سث ك    كه  اكلسو 
  عككاس حه وككةا ع كك  سس كك   اكك ا  ل سككةأ اكك أ    بحابوعكك  ب  وككةا ع كك  سس كك  

  ا ا  ا ا  اس س  .

  كك    اكك أ بح ابلكك  لحكك   ى بح لككة   بحل عكك  ا واككس  عةلكك   لسككه لحكك  لعة كك  عل سكك  
    ح   ككة  كك  ا لث كك   بحعاككا ب  وةاسكك    علككه ع كك   عسككسو لكك و  ح ل  كك   بحلث كك

   عو بح ب اا وةح لو  حإلعق ةأ . 

 

 

 



  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــ
 

444 
 
 

 

 

( بعنننوان : تصننميم المواقننع اإللكترونيننة العربيننة 5116دراسننة رحنناب محمنند  مننى ) (1
 (13)الموجية لمطفل و   قتو بيسر استخدام األطفال ليا و تفا ميم معيا . 

  ك ل سك   بح ابلك  لحك   ث سك   سككو بحلشكة ه بحل ع عك  و اكلسو بحل ب ك  ب ح  ا  سك  بحعاوسكك  
بحلكك  ج بح اكس   بحلك  ج بحللككث  بح ث س ك     لككى بحل ص ك  ح  سكه    بلكك   لأ بح ابلك  

 سو بح  ة ج بح     اأ لحس ة بح ابل   ى  ه ا " علاس  لى ا ةأ ب  سكةه ح كة لكة سلسوسكة 
   ح ة ل   و  ة بح سلس   بحعع س  وةح لو  ح    بحل ب   ب ح  ا  س  .

رونيننة ( بعنننوان : تنني ير تصننميم الصننحف اإللكت5116دراسننة نانسننى  بنند الننرحيم ) (5
 (11) مى درجة مقروئيتيا . 

 لكك   ل بح ابلكك  لعااكك  لكك    ككفتسا  اككلسو بحاككثل ب ح  ا  سكك  ع كك  لعا  س  ككة    حككن 
لككى  ككقه بح عككال ع كك  لكك    ككفتسا بحع ةاككا بح اككس  اكك   اككلسو بحاككثل ب ح  ا  سكك  
ل لت كك  اكك  ثصككو بح كك  بحللكك   و اكك  بح اكك ا  ب لككةإ بحلكك  ا  بحللككةا  بحوسضككةث وككسى 

ا   بحع ةاا قسا بح اس  ل لت ك  اك  بح وكةسى بح ك    وكسى حك ى بح ك  اك  بح اك ا بحل   
 بح  سسكك  بحلاككةثو  ح ككة ع كك  لعا  سكك  سكك   بح اكك ا وعسككةس لككاع  بحعككابثا  لعكك ه بحس ككو  

 -4 بلكك   لأ بح ابلكك  بحلكك  ج بح صاسوكك      كك    اكك أ بح ابلكك  بحكك  عكك ا   ككة ج  سل ككة: 
بح اك ا  -9ب  تكا لكاع   ب  تكا  سضكسق .   ة كأ 41بح ا ا بح ك  بلك   لأ وك   

 -3بح كككك  بلككككك   لأ بال لكككككةإ بحعاكككككسا ح لككككك  ا  ة ككككأ ب  تكككككا لكككككاع   ب  تكككككا ا لكككككة . 
بح اككك ا بح ككك  بلككك   لأ بحللكككةا  بح بلكككع  وكككسى بحلككك  ا  ة كككأ ب  تكككا لكككاع   ب  تكككا 

وكسس بح ا ا بح   بل   لأ بح وةسى بح     وسى بح  ى ب ل   ح ك ا   ب  -1 سضسق . 
ح   سس   ة أ ب  تا لاع   ب  تا  سضسق .   اكي ضك ث بح  كة ج بحلكةوع    اكأ بح ابلك  
لحككك  عككك ا   اكككسةأ ل  كككة  سلسككك    صسككك" ب  وكككة  بحلاكككللسى حضكككا اا بحصلككك  وكككسى بحلعكككةسسا 
بحل ضكككك عس    بحصلةحسكككك   ت ككككةث  اككككلسو لكككك ب ع و  ضككككا اا لحلككككةو لاككككلل  بحل ب كككك  و كككك إ 

:انذراساث انخى حُاونج حصًيى انًىاقع اإلنكخزوَيت  انًحىر انزابع 

                      ويسز اإلسخخذاوUsability  : 
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    وسعكك  بحصل كك ا بحل صكك" حكك"  وككه ل  ككة   سكك   ككابابأ   ككا بحل  كك     س باكك"   لسةلككة "
 اكككلسل"    شككك  "  ضكككا اا لصكككابث بحلؤللكككةأ بحعة لككك  ع ككك  لاككك با بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك  
بلكك  قعةأ ح ككا   لككى  وككه بحعككابث  صككة   اككلسو لكك ب ع و  بحثككاا ع كك    ظككسو بحكك  ابأ 

ة سلسسى ح  لسك   وككاب  و  بح  اسوسك  بح  اسك  حلاككلل  سك   بحل ب كك  لكى  وككه ل  ااكسى    كك
    قع و ع    ث م بال صةسةأ اي ل ابج  ش ا بحل ب   بحعةحلس .

( بعننوان :تصنميم 5112)  Anthony S.,Michelle, and Patriciaدراسنة  (3
 (15).  مواقع المكتبات األكاديمية األمريكية العامة ويسر استخداميا

س   بح ابل   ال   كة ج  كه بح ابلكةأ بح كي  الكأ بح اكلسو  ب  كابج   بحلث ك     ب  باا 
  لككى  ل ب كك  بحل  وككةأ   1,469بحل  كك    سلككا باللكك   بو اكك    ثككةث  ككه بحو كك    حككن حككك 

 52ب  ة سلسكك   بحعةلكك  لككى صلسكك  بح السككةأ اكك  بح السككةأ بحل ثكك ا باللاس سكك   بح كك  عكك  سة 
ع كك  ل ب كك  بح سكك   بح كك  لككى  قح ككة  ككو لعااكك  عكك   لككةعةأ بحعلككه  السكك  .   ككو بحعاكك ا 

  ع  بى بحل  و   ب  وةا  ب ث بم  لع  لةأ ب  اةه  بحع اا ع   لع ةث ا    بحسعه . 

 عككك و سكككك   بح ابلكككك  حلثكككك  عككككى  سسسكككك   اككككلسو ل ب كككك  بحل  وككككةأ ب  ة سلسكككك   بحعةلكككك   ب  باا 
ضككككه بحللةالككككةأ بحل اكككك  و ككككة اكككك  ب  وسككككةأ لكككك ب ع و ب ح  ا  سكككك    سسسكككك  لعةا   ككككة وفا

 بحوثتس . 

ب  كككةاأ بح ابلككك  عس ككك  عشككك ب س  لكككى بح للكككسى ل  ككك  اككك  بح للكككسى  السككك    كككو ب  وكككةاسو 
  ب ح وبو ولعةسسا ل  ح  بالل   بو  لعةا   ة ووعض ة . 

 بح  ة ج  ظ اأ   " س ص  ب صةسكةأ لشك ا   اك   اكلسو بحاكسث  بحا سلكس   ب وثكةا  و كةث 
 ع  ل  . بحل

 information seeking بلكك   لأ بح ابلكك   ظاسككةأ لكك  ن بحوثككم عككى بحلع  لككةأ 
behavior   سكككك  ولتةوكككك   ةاكككك ا ل ةلككككو  اككككي ا ككككو بث سةصككككةأ بحللكككك   لسى ع كككك  بح سكككك 

ح لع  لكةأ.  عكال ا  كةس  اا  ثةصك  بحللك   لسى ح لع  لكةأ وف  كة ا شكع ا قكةلس وعكك و 
 بحاضة ا  ع و ب  لةه بحلع  ل  . 
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 ساؤالت الدراسة :ت

 لة س  بح السو بحعسةل  حل ب   بحل  وةأ بحعةل   ب  ة سلس  ؟  -4
 لة س  بحللةأ بحلش ا    لث    ل ب   بحل  وةأ بحعةل   ب  ة سلس  ؟  -9
 لى بح   سالو ل ب   بحل  وةأ بحعةل   ب  ة سلس  ؟  -3
و اشكة بأ بح اكلسو لح     ل    ع و ل ب   بحل  وةأ ب  ة سلس   بحعةل  بح للكن  -1

 بحل ا  و ة؟
 لة س   ةو س  بالل   بو    ل  ح  ب ل   بو بحعةل  حل ب   بحل  و ؟ -5

 ل  صس  بح ابل  / ب  ةا بح ظا  ح  ابل  :  

ح ل ب كك  ح  ثعككم لككى سلككا بلكك   بل ة   لكك   checklistبلكك   لأ بح ابلكك   ة لكك  لاصعسكك  
 صلكك  بح عككةاسا بح ب سكك  لككى  online surveyب  سككةا عس كك  عشكك ب س  لككى بحل ب كك   علككه 

ل  عكة  46169بحل  وةأ ب  ة سلس   بحعةل  اي صلس    ثةث بح السةأ بحل ث ا     كو  ث سكه 
 اي بح ابل . 

ب  ةا بحوةثت ى عش ب سة  اوع  ل ب   ل  و  لى  ه  الس   لعة عك    ح لوسكة.   كو  علكسل و 
  ثضككاس   بثكك ا    ل  وكك    ة سلسكك  لحكك   اوكك  ا ككةأ : ل  وكك  عةلكك  اسسسكك     ل  وكك  عةلكك

  ةا   بث ا   ل  و    ة سلس  عةل   بث ا . 

   ة ج بح ابل  : 

وةح لو  ح السو بحاسث  بحا سلس  ح ل  وةأ ب  ة سلس   بحعةل   ة كأ س كةن  اصك   -4
بحا سلكس   عك   عةحس  لى ب  سةم اي  السو بحاكسث  بحا سلكس    اع ةاكا ب وثكةا

 بحاسث     بحصة   ب سلا لى بحاسث  .  ا   ع   لا و
ا سلككس   اككي بحل كك  وعكك و  صكك   لسككوا بحوثككم بحل ةثكك  ع كك  بحاككسث  بح 37.8  اككة  

اكككي بحلة ككك  لكككى    بأ بحوثكككم اكككي  ع ككك  سلكككسى بحاكككسث .   لكككلةث   32  ة كككأ 
اكي بحل ك (     ع ك   15.1بحل  و   بحشعةابأ  ع  للة اي  ع ك  لا كو بحاكسث  )

اكي بحلة ك ( لكى بحاكسث . ل ب ك  لع  لكةأ بال اكةه وةحل  وك   ككةى  13.3بحسلكةا)
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اككي بحلة ككك (    س كككة ال  94.6ب  تككا    عكككة ثسككم  كككو بحعتككك ا ع كك  ب ق وسككك  اكككي )
اي بحل  (   ع   لا كو   اك  بحسلكةا    اك   ع ك  سلكسى   46.9ع   ب  قم )

اككي بحلة ك (     عكك  اككي  94.1  لا كو بحاككسث . لع  لكةأ ل  كك  بحل  وكك   لتكه )
:( لكككى 45.3اكككي بحلة ككك (     ع ككك  لا كككو ) 48.7بحغةحككك  اكككي بحلا كككو بحلكككس ي )

 بحاسث .

حوسكك  ل ب كك  بحل  وكك  حكك س ة  اوعكك  لوبسككة لشكك ا   ح  اككلسو   شككسا بح  ككة ج لحكك   ى قة -9
 س : بحلقث  بحا سلس  )ب وثكةا( بح كي  لسكه لحك   ى   ك ى  اعكي  سعك  اكي  ع ك  
لا و بحاسث     ا لسة ع   بحصة   ب سلى لى بحاكسث   شكعةابأ بحل  وك  بح كي 

اك  بحوب سك   ع  اي بحصوث بحع    لى بحاسث    بح ي للكة   لا كو    ع ك  بحسلكةا 
بحع سككة  ل  كك  بال اككةه  بحلع  لككةأ سعكك  اككي بحصككوث بحلككس ي لككى  سككه بحاككسث     
ع   شكاس  بحصة ك  ب سلكا.   ةاكس  بحوثكم ع ك لة   ك ى ل ةثك   سلسكه لحك   ى 

    ى عة ا اي  ع   سلسى بحاسث .
 بحاكككسثةأ بح ككك  و كككة الككك لةأ    صاباسكككن   ا   كككة  لسكككه لحككك   ى   ككك ى ل ظلككك  

   سالس .  بلك   بو بح ك ى  كةى اعكةال  سضكة ثسكم  كةى حك   لعظكو و اسع  ل  عس
بحل ب    وةس ةأ عةحس  وسى   سسةأ بحل     بح ا ا  ب ل   بو بحللك لا   ك بإ 

   لككسم بحكك ا   حككن حوسككة ا  ةو سكك   سلككا  font stylesل   سكك  لككى بح  كك   
 سى لككك    بحعكككابثا.  سضكككة  ة كككأ ل  باعككك  لككك  بحل اكككسثةأ بحل عككك  ا   ة كككأ بحع كككة

 بالل   بو   ح حن  ةى لى بحل ه بح  عه اي ل ب   بحل  و .

 ى بحكك   ساككلو  سثككةاظ ع كك  ل ب كك  بحل  وكك  ب  ة سلسكك   ل ب كك  بحل  وكك  بحعةلكك   -3
بلككك  ة ب لحككك  عس ككك  للت ككك  حككك   بحوكككةثتسى  ا  ككك" سككك و  اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك  

حل  كك  وكك  بو صو كك   صككوث  ب  با  ككة لككى  وككه  ل ككةث بحل  وككةأ بحكك سى سعل كك ى ع كك  ب
 % لى بحل   عسى . 48%  52لى  بصوة  و بحل  وس  بحعة س  و لو  
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(  نن : الع قنة بنين تصنميم المواقنع اإلخبارينة وجنذب 5113دراسة تالة اليمنانى ) (2
  (16)المستخدمين ليا . 

 لككع  بح ابلكك  ح ثعسككم سكك ل ا سلكك  س لتككه وااكك  بحعق كك  وككسى  اككلسو بحل ب كك  ب  وةاسكك  
 ص   بحلل   لسى ح ة وةح  وسم ع   بحل ب   بحل اس   س ساإ لى س ب بح  ل عك ا  سك بل 
ااعسكككك  ل  ككككة :  ث سككككه ب لككككةحس  بحللكككك   ل  اكككك   اككككلسو بحل ب كككك  ب  وةاسكككك  بحلكككك اس    

ل  اكك    وسكك  بحع ةاككا بحو ة سكك  حاككسثةأ بحل ب كك   لكك    بح عككال ع كك  بح ككام بحللكك   
    سككككةس اضككككة بحللكككك   لسى عككككى  Usabilityلح وبل ككككة و  وسككككم   بعكككك  سلككككا ب لكككك   بو 

 اككلسو بحل ب كك     ضككسح لكك وسةأ بح اككلسو حسكك و  قاس ككة اسلككة وعكك  . بع لكك أ بح ابلكك  اكك  
    لأ لك  ج بحللكح(    بلك   HCIل ةاسة بح ظا  ع ك  )  سةعكه ب  لكةى لك  بحثةلك  

 لككة    بأ صلكك  وسة ككةأ بح ابلكك  ا ة ككأ   با  ث سككه بحشكك ه  بلكك لةاا ب لكك وسةى    بع لكك أ 
بحوةثتكك  ع كك  لعسككةس حس ككاأ بحتقتكك     لص لكك  بح ابلكك  ب علككو لحكك   لككلسى : بحعلككو ب  ه 
 – ال  سككك  بحل ب ككك  ب  وةاسككك  بحث  لسككك  لتكككه  ) بحاكككثل  بأ بحلتسكككه بحككك ا   ا شكككاسىا 

  ةحكك  ب  وككةث بحلكك اس  ا لككة ةا (    بحعلككو بحتككة    –اككثل ب ح  ا  سكك  ا بحوعككم لسكك سةا بح
 – سككككك  بحل ب ككككك  ب  وةاسككككك  بح ةاككككك  لتكككككه ) بحاكككككثل  بأ بحلتسكككككه بحككككك ا   ا بحككككك  ى ا 

بحل ب كككك  ب  وةاسكككك  ا  بلككككةس و لككككأ ا ( .   ككككو  –بحاككككثل ب ح  ا  سكككك  ا لككككساسة  سكككك و ا 
لحك   9243-6 – 45( للك   و اك  بحس كاا لكى  912)    وسم بح ابل  ع   عس   عل س 

 9243-7- 32وةح لو  ح  ابل  بح ث س س   لكة بح ابلك  بحلس ب سك  ا ك  لكى  45-7-9243
  ل  ابج بح  ة ج ب ثاة س  .  SPSS    حن ل  بل   بو وا ةلج  34-8-9243  

ع (  نننن : الع قنننة بنننين تصنننميم المواقننن5111دراسنننة يوسنننف الرفنننا ى فراويمنننة ) (2
 ( 17)اإلخبارية ويسر استخدام المكفوفين ليا وتفا ميم معيا . 

  ة حككأ بح ابلكك    اككسل بحعق كك  وككسى   وسككم لعككةسسا صكك  ا بح اككلسو  بح  كك   ب اشككة س  
ع كك   اككلسو بحل ب كك  ب  وةاسكك     ااكك  بلكك   بلةأ ب  سككةث حإل  ا ككأ    لككة سككا و  وكك حن 

ل بح لك  ج بحعع ك  ح اك ابأ ب  سكةث عكى لى اكع وةأ     سسسك  بح غ ك  ع س كة      اكس
و س  بحلع  لةأ ا  بحل ب   ب  وةاس  .   ع وا س   بح ابل  لى بح ابلكةأ شكو" بح صاسوسك    
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 بح كك   ع لككك  ع ككك  ب  وككةا بحعق كككةأ بح لكككوس  وككسى بحل غسكككابأ ل ضككك إ بح ابلكك      ككك  حصكككف 
ل كككك  بح ةلككككه ح ككككه بحوةثككككم لحكككك  بح ابلككككةأ شككككو" بح صاسوسكككك  حاككككع و   ثعسككككم بحضككككو  بحلع

بحل غسككابأ لثكككه بح ابلككك     لكككة عككى عس ككك  بح ابلككك  ا ة كككأ  كك ب و بح كككق  ب  سكككةث وككك  ابأ 
ش  ى بح ق  و  سكةأ ب  ب    با بحع ك و وصةلعك  بحعكةساا    سك  ب حلكى  ب  ب  وصةلعك  
عسى شلس .   ة أ بحعس   عل س     سةاسة لى ثسم بح اكة ا بح سل صاباسك       لتكه 

لسكا ا    32لسكا ا    بحتة سك  ضكةو     ضكو  32 ع سى   ب  حك   صاسوسك    ضكو ا  لصل
 سككك  لكككى بح كككق  ب  سكككةث    بع لككك أ بح ابلككك  ع ككك  بلككك لةاا بلككك وسةى  لعسكككةس  ث سكككه 

         ا  حعسةس بحعق   وسى ص  ا بح السو  سلا  ا ه بحل س اسى لحس ة .  بحل ةو

بحعس كك  ال ع ككو ح ككة و اككلسو ل ب كك  بح سكك  ع كك     اكك أ بح ابلكك  لحكك   ى صلسكك  لسككا بأ 
ب  ككقم    ح ككى بحوةثككم حلككس  ككقه حعةثب كك" عكك  ب  لككى ب  سككةث     بح وككاا   ص كك ب حكك ع و 
 اكككلسو اكككسثةأ بح سكككك     ال س صككك   صككككة س وكككسى لعة كككةا لسككككا بأ بحلصل عككك  بحضككككةو   

 ك  بحلعة كةا    بح صاسوس  ا   اسح بحل ب   ب  وةاسك      ك حن اك   اصك   صكةث و اك    
 سكك ب سككا و  و صكك   عكك ا ع بلككه   ل  ككة لكك    كك باا سلككا بح اكك ه لحكك  ع ةاككا بح سكك    
 سككك ب لكككة سوسككك  لكككى  سكككةثا بلككك   بو بح سسكككل ح ل ب ككك  ب  وةاسككك    صةثككك" اككك  بح غ ككك  ع ككك  

 لاة ا بحلعة ةا بح   ظ اأ . 

( بعنننوان : انتبيننت لننى ، مننن ف ننم  ال 5112) Guillermo Francoدراسننة   (6
   (18)كرر نفس .ت

  ة حأ س   بح ابل  لش ةحس  لؤ بسة  ى بالل   بو بحلسن حل با  بح اكلسو بحل وك إ سك   ى 
حع سكك  لككى  usability عكك و بحكك ا ع كك  ب   ا ككأ وثسككم سككؤتا لكك وة  ع كك  سلككا ب لكك   بو 

بحاككسثةأ بحا سلكك     و كك ب  صعككه عل سكك    عكك  بحلع  لككةأ قسككا اعةحكك  .  سعككال بحوةثككم 
 السو بحل وك إ اك   ابلك " ع ك     كة بلك   بو بحع ك بى بحا سلك   بحع ك بى بحتكة    ل با  بح

 اعابأ بحع ة سى .  سكا   ى  كفتسا ب   ا كأ ع ك  سك   بحلك با  اك  اكسثةأ بح سك     لكة 
اكك  ب اكك بابأ بحل و عكك    سككؤ   لحكك    ككابا بحلع  لككةأ  وسككة ا قسككا ضككا اس    ث كك  

ى  ة أ  سسس    اك   ثاسكن بحل ضك .  وعوكةاا  vertical scroll إ ا لكسة  ع ك  بحشةشك   ب 
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  ككا    اكك ى  حككن سعكك   اسعكك  قسككا اعةحكك  حعككاس بحلضككل ى     ةاكك  ل ب  ضككع ة اكك  
بحثلوةى اكع وةأ بحعكابثا لكى ع ك  بحشةشك  . اكةحعابثا ع ك  شةشكةأ بح لوسك  ا  عك   و كف 

% للككة سكك  ع ككك  بحكك ام    ث كك  بحللكك   لسى قسكككا بحكك بعسى وة وثككةم بح ككك  95و لككو  
عوا ى عى شع اسو وع و بحابث  ع    ابثا بح اك ا ع ك  ٌ صاسأ ع   بحع بله بحوشاس  س

بحشةشككك  .    سصككك   حكككن   اككك ى بح كككةس ال ساقوككك ى اككك   كككابثا  ككك ا  وسكككا لكككى بحككك ا ع ككك  
شةشكككككةأ بح لوسككككك  ا .   ككككك   ككككك و بحوةثكككككم  لكككككة ج حإللككككك   بلةأ بحصسككككك ا  بحلكككككس   حلككككك با  

لكك  بحثةحكك  بحاككثةا  بحل و عكك  اكك  بحاككثل ب ح  ا  سكك      حككن لككى  ككقه  لكك     اب
 حل ب   ع   لى بحاثل ب لاس س   بحاثل بح ة ع  وةح غ  ب لوة س  . 

خنراج Kingery Burell David (5111دراسنة  (7 ( بعننوان : تحمينل تيبوارافينة وات
 ( 19)الصفحات لمعناوين بالصحف اإللكترونية . 

 بحل ع عك    اا  س   بح ابل  لصل ع  لكى  ضكةسة بح سو قاباسكة بحا لسك   ب  كابج بحاكسثةأ  
وةحثاككك ه ع ككك  بحلع  لكككةأ بحلعا ضككك  ع ككك  شةشككك  بح لوسككك  ا ولكككاع  .   با كككو بح ابلككك  
 لةلككككةب ع كككك  وثككككم  لككككةحس  عككككاس ع ككككة سى بحصاسكككك ا ب ح  ا  سكككك      سككككل  ى ب كككك قل 
ب لككةحس  بح سو قاباسكك   ب  ابصسكك  سككؤتا ع كك  لككاع  بحثاكك ه ع كك  بحلع  لككةأ ع كك  اقوكك  

ع ة سى بحل ض عةأ .   شسا   كة ج بح صكةا  ب اوك  بح ك  بحلل   لسى ا  بحثا ه ع   
 صاسككأ اكك  ل ككةا بحوثككم لحكك   ى ب ثصككةو ب  وككا ح ثككا ل  اضككه اكك  لككاع  بحثاكك ه 
ع   بحلع  لةأ بحل ضل   ا  ع  بى بحاكثسس  .  عكق ا ع ك   حكن   اك ى ل كابج بحصاسك ا 

سك  ب  تكا  91وك       لح  بح ا ه لح  بحع ة سى ا    كأ   كه .    كاأ بحلسكا بأ  ى 
 سضسق  لى وسى  ثصةو بحثا ل ا  ثسى  ى   ه  ثصةو بحثا ل  سضسقب لكى وكسى  ثصكةو 

     حن وةح لو   ش ةه بحثا ل بحلل   ل  ا  بح ابل  بح صاسوس .   41بحثا ل س  و   

( بعنننننوان : متنبننننؤون باسننننتخدام 5111) Papachrissi & Ruinدراسننننة  (8
   (52) اإلنترنت. 

س   بح ابلك   لكةؤال  ل لكة  ال  سك  : لكة بحك   سك ا  ل اكسث  ب   ا كأ لحك  بحك   ه   ال 
حل ب كككك  وعس  ككككة   حلككككة ب سعككككة   ى وسككككةاا   ككككن بحل ب كككك  ؟ .   وككككسى لككككى بح ابلكككك   ى ب اككككاب  
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سل   ل ى ب   ا كأ حلك     باك  ا سلكس  : بحل عك    بحعة سك      باك  ضكل س    بح كا     
 حكككو   كككى تلككك  اكككا م  بأ  الحككك  وكككسى بحللككك   لسى لكككى بحككك   ا  ب لككك ا ةث    بحككك ث و .

 ةحوكككة    عكككى بحع بلكككه بحلكككؤتاا ع ككك   979بحككك    صكككا  ع ككك    ب  كككةم .   شكككل بحللكككح
بح ل س   بحوثم عى بحلع  لةأ    س   ث سم ب  وةا    بحلع  لةأ    س ب وغكس بح ظكا 

 عى   عس  بحلع  لةأ بحل  ب ح  .  

 

 

( بعنوان : ايجاد معنايير تصنميمية لمسنميوطيقا المعرفينة 5116دراسة والء حممى ) (1
 ( 54)فى المواقع اإللكترونية . 

  كك ل سكك   بح ابلكك  لحكك   ابلكك  لكك    ككفتسا ب لككس   بحلعككةسسا بحلككسل  سعس  بحلعااسكك    
  وسع كككة ع ككك   اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك    لككك    فتساسكككة ع ككك  اةع سككك  للككك    صة وسككك  
بحل    ب ح  ا      لة    ل لح   ثعسكم بحلك  ح   بح ضك ل اك  ب لك   بو    بلك   لأ 

 ث س   . بح ابل  بحل  ج بح اس  بح 

. سؤ   بح  ظسل بح  سم ح عقلك  لحك  ب لك   بو ب لتكه ح لع ك  4 لى  سو   ة ج بح ابل  :
.ااك  للك    بحك ع  وةحلسكةسسو سعك و بح  صك" بحلكلس  سع  لس  لكة 9بحلاب    اس " ح للك   و

 اولة حو ساة ا" بحلالل ى لى  وه . 

تصننميم المواقننع اإلخباريننة فننى ( بعنننوان : تنني ير  ناصنر 5113( دراسنة أحمنند كمننال )5
 ( 59) انتباه وتذكر القراء لممعمومات .

بح  ل بحا سل  ح    بح ابل  س  بح شل عى  كفتسا ع ةاكا  اكلسو بحل ب ك  ب  وةاسك  اك  
 ب  وة      ا بحعابث ح لث       س  اج  ثأ س ب بح  ل ع ا  س بل  سل ة :

   ب  وة      ا بحعابث ح ل ض عةأ .بح شل عى  فتسا بل   بو بح لة   بحل ع  ا ا  -

 الدراسات التى تناولت تصميم المواقع اإللكترونية والتذكر واإلدراك المحور الخامس:
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بح عال ع    ا س  ع ةاا بح السو ا  صك   بال  وكة  ع ك  بحل  ك  ب  وكةا  و ث سك    -
    بحع ةاا سص   بال  وة    ال     لة س  بحع ةاا بح    ف   وع   حن . 

 بح شل عى  فتسا ل    بحع اا ع   بحل    ب  وةا  ا  ص   بال  وة  لحس" .  -

  وكككةا  كككفتسا بح ككك إ    بحعلكككا    للككك    بحل كككةاا  بح وكككاا اككك  بلككك   بو ب   ا كككأ اككك  ب -
 بال  وة   لل       ا بحعابث ح لضةلسى .  

    لككك  سككك   بح ابلككك  لحككك  بح ابلكككةأ بح صاسوسككك      ع لككك  ع ككك   لككك    بال  وكككةا بحوعككك   
وة  بحصكةلع     لكة  لتكه لص لك  بح ابلك  اك  بحشك Post Testesح  اكلسلةأ بح صاسوسك  

لى لل   ل  ب   ا أ ) ق   لكو ب عكقو و  سك  ب  ب  صةلعك  ث ك بى (   ل وعك  وكسى 
لسكككا ا    وةح لكككو  حعس ككك  بحل ب ككك  ب  وةاسككك  اعككك   كككو  اكككلسو  952بحككك   ا  ب  كككةم   بل كككة 

 Information لل  ل ب   ح ابل  بح   ا.  بل   لأ بح ابلك   ظاسك   لتسكه بحلع  لكةأ 
Processing   . 

    ا أ بح ابل  لح  ع ا   ة ج  سل ة : 

وسككة ا ب  وككة  بحلوثكك تسى حع اككا اسكك س  بحوككم بحلوةشككا عككى وعسكك  ع ةاككا بح اككلسو  -
 ب  ا  ع   بحل ب   ب  وةاس  . 

سؤتا ل    بحع اكا ع ك  بحاكسث  اك  صك   بال  وكة  لحسك"     وكوأ بح  كة ج  سلسك   -
  بحع ةاككا  بحل ضكك عةأ بح كك  بحصككوث بحع كك   لككى بحاككسث  اكك  صكك   بال  وككة  لحكك

 ث س كككة   ال      كككة ا بال  وكككة  لحككك  بحل ضككك عةأ  لكككسه بحاكككسث  ع ككك  بلككك   بو 
 شاس  بح ثاسن بحا ل  . 

بحلككك    –عككك و  صككك   عق ككك  وكككسى بال  وكككة     بح ككك  ا ح ع ةاكككا   كككق لكككى ) بح ككك إ  -
 لل     واا  ل ةاا بحلوث تسى ا  بل   بو ب   ا أ ( . –بح ابلس  

للككك     ككك  ا بحلوثككك تسى ح لككك ب  ب  وةاسككك  بحل ضكككل   ح  لكككة   بحل عككك  ا ) وسكككة ا  -
بحاكك ا بحل ثا كك  ( عككى  كك  ا بحلكك ب  ب  وةاسكك  بحل ضككل    –بحاكك أ  –بحسسكك س  

  بحا ا بحتةو   ( . –حع ةاا بح السو بح ع س س  ) بح ا ا اع  
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( بعننوان : دور الييكنل أو البنناء والمحتنوى 5111) Guangfeng Song( دراسنة 3
 ( 53)في إدرا  التشابو البصري بين صفحات الويب . 

اي بح سةعه وسى ب  لةى  بحثةل    ا ى ل ابن بحلل   لسى ح  شكةو" بحواكا  اكي  بص كةأ 
بح سكك   كك  سككؤتا ع كك   سسسكك  بحث ككو ع كك   سلسكك  بحلع  لككةأ   و ككةث  لككة ج  س سكك  ل ةلككو    

 سةعه ل   ص وا بح لوس  ا.  بح 

 لككككع  سكككك   بح ابلكككك  لحكككك  ا ككككو بحلث كككك    بحص ب كككك  بحو ة سكككك  بحواككككاس   بح شككككل عككككى   ا 
بحلث كك    سس ككه    و ككةث اككسث  بح سكك  اككي بح شككةو" لكك  لكك ب   ب عسكك .     لكك  سكك   بح ابلكك  

 لح  بح ابلةأ بح صاسوس  .  

  لةؤالأ بح ابل : 

 سكككل س غسكككا ل ابن بح شكككةو  بحواكككا    كككابج بحاكككسث  لككك  بح غسكككابأ اككك  بحشككك ه  -4
 بح   ل    ابج بحاسث  ؟ 

 سكل س غسككا ب ابن بح شكةو  اكك  ل كابج اككسث سى لك  لضككةا    سسك  ل   كك  حإل ككابج  -9
 بح بث  ؟ 

 سككل س ككفتا ب ابن بح شككةو" اكك  ل ككابج اككسث سى و ضككةا  لث كك   بحكك ا لحكك   ككق  -3
 لى ل ابج بحاسث سى ؟ 

 
 اا س بح ابل  : 

بح شكككةو  اككك  ل كككابج اكككسثةأ بح سككك  سكككا و  با وة كككة لككك وسة و لسككك  بح غسسكككابأ بح ككك   -4
  صاسأ ع   ل ابج بحاسث  . 

بح شككككةو  اكككك  ل ككككابج اككككسثةأ بح سكككك  سككككا و  با وة ككككة لكككك وسة وعكككك    حكككك بى بح  سسكككك   -9
 بحلضةا    ابج بحاسث  . 
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ةا  لث كك    اكك  لى لعكك ه بح شككةو" اكك  ل ككابج اككسث سى لككس  ى  ع كك  ع كك  لضكك -3
 لح  ل ابج بحاسث  . 

لى لع ه بح شةو  ا  اسث سى لكس  ى  ع ك  لك   كا  ةوكه ح عكابثا لعةا ك  وك ا  -1
 قسا  ةوه ح عابثا . 

 
 ل  صس  بح ابل  :  

 صاسكككأ  ابلككك   صاسوسككك  ع ككك  اكككسثةأ بح سككك  بحل شكككةو     حكككن  ل  شكككةل  سسسككك  ث كككو 
بحللككك   و ع ككك  بح شكككةو" وكككسى اكككسثةأ بح سككك   بح ثعكككم لكككى  صككك   بحو كككةث  بحلث ككك   و ككك   

و اككك  وةلككك   بو  47    حكككن وةلككك   بو ص كككةوسى  لوسككك  ا ش اككك  ل  كككةوعسى بحاكككسثةأ
    كككو  عسكككسى بحلكككاب وسى ع ككك   XPو  ظكككةو   وسكككم   شكككغسه لككك وسق اكككةساا  س لككك   س ككك   

 لشةا سى .  6   بحعس    ة أ ع    4291×4982شةش سى وللةث  

   ة ج بح ابل  : 

 ابن بح شكةو" بحواكا  وكةحلث     بحو كةث ع ك  لوثتأ س   بح ابلك  اك   سكل سكؤتا  -4
اكككسثةأ بح سككك .  ضكككعسأ    كككأ  سلسككك  اكككسثةأ بح سككك  لككك  وسكككة ا بحسكككام اكككي 

 ل ابج بحاسثةأ . 
ب  سضككأ  عسسلككةأ بح شككةو" وككسى اككسث سى  سكك  ع كك لة  ة ككأ ب حكك بى بحللسككوا سكك و  -9

   وسع ة ع   لث   بحاسثةأ.
لضكككةا  لث ككك    اككك  لحككك    كككا بحاكككسثةأ     لحككك   سكككس بح شكككةو" بحواكككا   -3

 بحل ا ا لى س   بحاسثةأ . 
بال  سةس اي بح شةو" بح ةصو عى بحلث    بح اي  ةى   وكا ع ك لة  كةى بحك ا   -1

   سص   حن عووأ بح ابل  ا ل ة ح  شةو" وسى اسثةأ بح س .ا.   اس  ة ي
بح  سصككك  سل كككى  سضكككة   ككك ى لسسككك ا حلاكككللي بح سككك  حلعةحصككك  بح اكككةلسو    كككةج  -5

 بحلل    بحل     لى   ص" بحشو" وسى اسثةأ بح س .
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ضككةا   حكك بى   سسكك   وسككاا  -6  ى بحلوسكك  لككى بح غسسككابأ بح   لككس    ككابج بحاككسثةأ  ب 
 و" اسثةأ  س  .       ج اسثةأ  س  ل   س  .    ج ع و  شة

 س وغككي  ى س كك ى بحلاككلل ى ع كك  ع ككو وككفى بح شككةو" لكك ل س كك ى   ككه ع كك لة سكك و لضككةا  
 .wire framesلث     ا  لح  ل ةابأ ب لقن 

( بعنوان : طنر   نرض المو نو ات اإلخبارينة 5111) Kristen Curtze( دراسة 2
  ( 51) مى اإلنترنت و  قتيا بتذكر القراء وفيميم ليا . 

ثة حأ س   بح ابل  ب صةو  عى  لةؤه ا سل  س  : سه   ص  عق   وسى  لكةحس   اكلسو 
ب  وكككةا ع ككك  ب   ا كككأ ) وةح اككك ا اعككك      بح اككك ا  بح لكككة   بح سةع سككك   بح لكككة   

   ا (  عل س     ا بحعابث  ا ل و ح    بحل ض عةأ ؟ . بحل ع

لسكا ا  19بع ل أ بح ابلك  ع ك  بحلك  ج بح صاسوك   و ك  لسكا بأ بحعس ك  بح ةضكع  ح  ابلك  
لككى   وكك  بحصةلعككةأ     ككو  كك وسع و ع كك  لصلكك ع سى  عاضككأ لثكك بسلة حعاككا ل وةاسكك  

اكلل  وةح لكة   لالل  ع   سس    ا ا اع     ب  ا   عاضأ حعاا ل وةاسك  ل
 بحل ع  ا . 

حكككو  ككك عو   كككة ج بح ابلككك   صككك   اكككا م  بأ  الحككك  لثاكككة س  وكككسى  ككك  ا بحلوثككك تسى  ا ل كككو 
حلث كككك   ب  وككككةا  اعككككة  ح ككككق بح اككككلسلسى بحلع لكككك  ع كككك  بح اكككك ا اعكككك   بحلع لكككك  ع كككك  

   وةح كككةح  اعككك    اكككأ بح ابلككك  لحككك   ى بلككك   بو بح لكككة   بحل عككك  ا ال بح لكككة   بحل عككك  ا
 عو عل س  بحس و    بح   ا حلث    ب  وةا . س 

(  ننن : تنني ير األسنناليب اإلخراجيننة لمصننحف اإللكترونيننة 5111( دراسنة ىينن م جننودة )2
 ( 55) مى العمميات اإلدراكية لدى  ينة من ط ب الجامعة . 

 لككع  بح ابلكك  لحكك  لعااكك   ككفتسا  لككةحس  ل ككابج بحاككثل ب ح  ا  سكك  ع كك  ل ابن بح ككق  
  بحلعك و   ك عسو  ك  اسو حك"  ب صةسكة  و  ثك  بحل ب ك  بح ك  س عاضك ى ح كة   حكن لكى ح لث   

 قه بح عال ع   بحعق   وسى بح اكة ا بحشك  س  ح اكثل بالح  ا  سك     كفتسا  لكةحس  
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ب  ككابج بحل   سكك  لككى  لكك    بحو بوكك    لكك    بح ثكك بأ   ككفتسا ب لكك    ب اعكك   ب لكك    
ا بلكككك   بو بحاكككك ا  بحالكككك لةأ بحصاباس كككك  ع كككك  بحعل سككككةأ بحا لكككك   وة ضككككةا  لحكككك   ككككفتس

ب  اب سكك  حكك   بح ككق  لككى ل ابن   كك  ا ح لث كك   بحاككثس  بحلعكك و و ككة     كك حن بح عككال 
ع كك   ككفتسا بلكك   بو بح لككة   بحل عكك  ا لتككه بحالكك و بحل ثا كك   بحاكك اا  بحاكك أ  بحسسكك س  

حل  ك  . لك  ج  عس ك  بح ابلك  : ع   ب  ابن  بح   ا ح   بح ق   ل   ب صةسكة  و  ثك  ب
بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج بح صاسوكككي   ثسكككم  كككةو بحوةثكككم و اكككلسو  كككةو بحوةثكككم و اكككلسو 
 اوعكك  عشكككا ل  كك   صاسوككك      علككو لحككك  تلككة   ل ب ككك     ككة ه ل غسكككابأ بح ابلكك  بح ةاككك  

   كل   بلك   و اس كة لوة  ابن    تلكة ي ل ب ك     كة ه ل غسكابأ بح ابلك  بح ةاك  وةح ك  ا
ب لةحس  ب  ابصس       ب  سةا بحوةثم ع    ق  بحسا   ب  ح   بحتة سك   بحتةحتك  وشكعو  

صةلعكككك   –    سكككك  بح اوسكككك  بح  عسكككك  ب عككككقو بح اوكككك        ح صسككككة بح ع ككككسو  بح غكككك  بال ص سوسكككك 
 ( 182بحو ككةوسم  سو كك  عكك   بحعس كك  بح ةاكك  وةح ابلكك    بحل ع عكك  ول غسككا ب  ابن  بح كك  ا )

(  912(  ةحوككة    ةحوكك  حلصل عكك" ب  ابن     كك حن ) 912 ةحوككة    ةحوكك    علككو  ةح ككةح  )
 ةحوككة    ةحوكك  حلصل عكك" بح كك  ا و ب كك  تقتكك ى  ةحوككة  اككي  ككه لصل عكك  .   حككن اكك  ل ككةا 

  ظاس   لتسه بحلع  لةأ . 

 لككككى  سككككو   ككككة ج بح ابلكككك  :  صكككك   اككككا م  بأ  الحكككك  لثاككككة س  وككككسى ل  لكككك    اصككككةأ 
ل عةأ بح صاسوس  بح ي  عاس ح شك ه ب  ابصك  بحك   سع لك  ع ك   لك    بحو بوك  عكى بحلص

بحلصل عكةأ بح صاسوسك  بح كي  عاضكأ ح شك ه ب  ابصك  بحك   سع لك  ع ك   لك    بح ثكك بأ 
اككككي ل اب  ككككو حشكككك ه بحل ب كككك  بحاككككثسس  ب ح  ا  سكككك  حاككككةحح بحلصل عككككةأ بح صاسوسكككك  بح ككككي 

 كككة ج بح ابلككك   ى بح وكككا ع ككك  ب   ا كككأ ل  لكككه  عاضكككأ  لككك    بحو بوككك     لكككة   ككك أ  
بحع ةاا )ا ا + ا + اس س ( لى   تا بح السلةأ    اب  حك   بحل اكسثسى  لكى   تكا 
بح اككلسلةأ بح ككك  لككةع أ ع ككك   لتسكككه لع  لككةأ بحالكككةح  ب  وةاسككك     س ككة ستوكككأ اكككث  
ح  بحسككككاس وككككفى  كككك باا ع ةاككككا بح لككككة   بحل عكككك  ا سلككككةع  ع كككك   لتسككككه لع  لككككةأ بحالككككة

 ب  وةاس  وش ه  وسا  لى تو    ا بحلث    ب عقل  . 
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( بعننوان : دور التصنميم فنى 5119) .Val Pipps, Heather and et( دراسنة 6
  (56)تذكر محتوى األخبار  مى اإلنترنت . 

لكككعأ سككك   بح ابلككك  لحككك  بح عكككال ع ككك   كككفتسا  اكككلسو ب  وكككةا ع ككك  ب   ا كككأ اككك  لككك   
 و   اب  ا  عل س     ا بحلث    .    اسة   سه س ع  بح الس

لسكككا ا     ككك   كككو  416بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج بح صاسوككك     و ككك  عككك   لسكككا بأ بحعس ككك  
  وسككككك  بحلوثككككك تسى ع ككككك   اوعككككك   اكككككلسلةأ  صاسوسككككك    ب  ه : ل ضككككك عةأ ع ككككك  سس ككككك  
 اككك ا اعككك     بحتكككة   : ل ضككك عةأ وةح اككك ا  بحاككك ا  بحسسككك س     بحتةحكككم : اككك ا 

  ى  ا ا    بحابو  ا ا ل ثا   اع  .  اس س  و 

  ا أ بح ابل  لح   ى بحلوث تسى بحك سى  كاث ب بح وكا بحلاكلو  ا اكة  اعك      ا اكة  
 اكككك اب   كككككة  ب  ع كككك  بحلصل عكككككةأ  كككك  اب    اككككك  لعةوككككه بح اكككككلسلةأ بحل ضككككل   ح اككككك ا 

ةاسو عكى بحل ثا    حع ةأ بحسس س     ع   بحاقو لكى  حكن اك ى بحلوثك تسى بحك سى سوسك   علك
 .  ل    ةى    اسو  ع   و ض ل ع  لة  عاض ب حه وةا بحل ضل   ح ا ا  بحسس س  94

( حننول : تنني ير  نندد األ منندة المسننتخدمة فننى 5112) Rayan Baker( دراسننة 7
 ( 57)توزيع النصوص  مى اإلنترنت  مى سر ة القراءة والفيم والر ا . 

ثة حككأ سكك   بح ابلكك  ب  وككةا  ككفتسا عكك   لككى ع ةاككا  اككلسو بحل  كك  ب ح  ا  كك     سكك   
لحكك  بحسلككةا(  –عكك   ب علكك ا بح كك   لكك   و اكك    وسكك  بح اكك ا   كك إ بحلثككة با )ضككو  
 ع   لاع  بحعابثا   بحس و   بالل سعة   بحاضة عى بح ا بحلعا س . 

ثككم وة  سككةا عس كك  لككى   وكك  بحصةلعكك      ككةو بحوةبع لكك أ بح ابلكك  ع كك  بحلكك  ج بح صاسوكك 
 ةحوكة      كو علكه لك    اكلسلةأ  صاسوسك   66 صابث بح صاو  ع س و   و   عك   لسا ب  كة 

حكك ا  ككو   وسعكك" للككة ع كك  علكك      علكك  سى    تقتكك   علكك ا     كك إ بحلثككة با )ضككو (   
 عكاسس  كه  بحتقم لصل عةأ ب  ا  عك   ب علك   سلك"    بحلثكة با لحك  بحسلكةا     كو 

 لصل ع   صاسوس  ح السو  بث  اع  . 
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  كك    اكك أ بح  ككة ج لحكك   ى بحكك ا بحكك   ثعككم  اضككه لعكك ه  ككابثا لككاسع  سكك  بحكك    ككو 
عاضكك" ع كك  ب لككةإ علكك  سى   كك إ بحلثككة ب  ضككو      اضككه  لكك  ج ثعككم لعكك ه  ككابثا 
و س   س  بح    و عاض" ع   عل    بث    ك إ بحلثكة با لحك  بحسلكةا    حكو  ؤ ك  بح  كة ج 

 بحس و    بحاضة بحعةو وسى بحلوث تسى .  ص   ب  قاةأ  بأ  الح  ا  لل  سةأ 

   (58)(  ن : اإلنتباه البصرى وتصميم المواقع5112) Rebecca A. Grier( دراسة 8

سكك اأ سكك   بح ابلكك  لحكك  بح عككال ع كك  بال  وككة  بحواككا  حل ب كك  ب   ا ككأ  علكك أ بح ابلكك  
  وكة  ح ع ةاكا ع ك  لح  ب  وةا  ل  ج اةاب   حق  وكة  لحك  ل ب ك  ب   ا كأ  بحك   ا ك  بال

بحل  ك    ع ك  بحكك   ه لحك  بحل ب ك   ا سوككة سسابا سكة     بلك   لأ بح ابلكك  بحلك  ج بح صاسوكك  
لوث تة .    ا أ   ة ج بح ابل  لح   فسس   لك  ج اكةاب   بحك    62ع   عس   ل     لى 

سسلككا ع ةاككا صكك   بال  وككة  ع كك  ل ب كك  ب   ا ككأ   ا ة ككأ بحثا كك    ه بحع ةاككا بح كك  
ص وأ بال  وة  ع   بحاسث    و  توسأ بحعسى ع س ة     حن وسةام  وسكا   بضكح عكى وعسك  
بحع ةاككا ب  كككا     حعكك  ل  ككك  بحع اكككا بحل ثككان ع ككك  بحاكككسث    اب سةلككة اككك  صككك   

 بال  وة  لحس" .  

( حول : تني ير لنون 5112) Richard H. Hall and Patrick Hanna( دراسة 9
 (  59)النص فى صفحة الويب ولون أر يتو فى اإلنقرائية وقوة الذاكرة والشكل الجمالى

سكك اأ سكك   بح ابلكك  لحكك   ككفتسا حكك ى بحكك ا اكك  اككسث  بح سكك   حكك ى  اضككس " اكك  ب  عاب سكك  
  كك ا بحكك ب اا  بحشكك ه بحصلككةح      كك حن ب  وككةا لكك    ككفتسا حكك ى بحكك ا  ت ككةث عاضكك" ع كك  

سث  بح سكك     ابلكك   ككفتسا بح كك ى اكك  صكك   بال  وككة     ةاكك   ى ب حكك بى ح ككة   ا اكك  اكك
 ثعسكككم بحشككك ه بحصلكككةح  ح اكككلسو اكككسث  بح سككك     لكككة   ككك ل لحككك   سكككةس  اصككك  بال  وكككة  
  ثكك     ككة ج بحشكك ه بحصلككةح  ح  اككلسو  بح ف كك  لككى اككث  بحسككاس بحعة ككه : لى بلكك   بو 

ب اضككس  سثعككم  ع كك   اصكك  لككى بال عاب سكك   صككك    اصككةأ ب حكك بى بحل وةس كك  وككسى بحكك ا   
بال  وة    تا لى ب ح بى  بأ بح وةسى ب  كه    بح عكال ع ك  بحعق ك  وكسى بال عاب سك   بحشك ه 
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بحصلكككةح   وكككسى صككك   بال  وكككة  .  بح ثعكككم  سضكككة  لكككى بحسكككاس بحعة كككه وكككفى ب حككك بى بحلسضككك   
  ثعم  ع    اص  لى بحش ه بحصلةح  . 

    كككو بلككك   بو  Missouri ةحوكككة  لكككى صةلعككك   463ا سى اككك  بح صاوككك    كككةى عككك   بحلشكككة
ب حكك بى ب اوعكك  ح  اكك ا   اضككس  ة اكك  بحل ب كك  بح صاسوسكك       لتككه اكك   ككا  لكك   ع كك  
 اضككس  وسضككةث    ككا  وككسس ع كك   اضككس  لكك  بث    حكك ى  وام اككة ح ع كك   اضككس  ح   ككة 

 42لصككابث بح صاوكك   ككقه   وام قككةلم    حكك ى بحكك ا الككة   ع كك   اضككس  لكك  بث     ككو
 ةحوككة  ع كك  لكك    32لحكك   42ص لكةأ لكك  لصل عكك  لككى بح ككق    ككاب ل  علككةاسو لككة وككسى 

ااككك سى  ابلككككسسى    سشكككله بحل  كككك  بح صاسوككك  اككككسث    سككك  لثكككك بسلة  ع سلسككك   ب  ككككا  
  صةاس  . 

    اكك أ بح ابلكك  حلصل عكك  لككى بح  ككة ج  سل ككة :  ى  اضككه ب حكك بى اكك  بحل ب كك  بح ع سلسكك 
بلكك   بو حكك ى بحكك ا ب لكك   ع كك   اضككس  وسضككةث    ى بح كك ل ب لةلكك  صكك   بال  وككة  
  ثعسككم بال عاب سكك    للككة سككؤ   لحكك  لتككةاا بالس لككةو حكك   بح ككق      ى بح كك ل ب لةلكك  
ح ل ب كك  بح صةاسكك  بحشككك ه بحصلككةح    ثعسككم بحلككك  ن بحشككاب   لككى ب اضكككه بلكك   بو بحككك ا 

 الو  لى بل   بل ة    كة  صك   بال  وكة  ح ل ك ج بحلع كى ع ك"   بحل  ى  ب اضس  بحل       
ثسم  شةاأ   ة ج بح ابل  لح   ى بل   بو بح ا بحل  ى ع    اضس  ل   ك  سك  بحلسضكه 
ح   لل   ل  بحل ب   بح صةاس     ب ح بى بحل وةس    ثعم  ع    اصك  لكى بال عاب سك  .   ى 

 ا    سؤتا وش ه  وسا اك  صك   بال  وكة    ثعسكم بحش ه بحصلةح  ا   السو بحل    ب ح 
بحل  ن بحشاب      لة  ى بل   بو ب ح بى بحل   ع  سثعم بحشك ه بحصلكةح   سصك   بال  وكة  

  سؤتا ا  عل س  شابث بحل  ج بحلع ى ع " عوا بحل    ب ح  ا    . 

 ( بعنوان : تي ير أسناليب تصنميم5113) Moon J and Matthew C(  دراسة 11
  (62)النصوص  مى اإلنترنت فى مستوى تذكرىا . 

س اأ سك   بح ابلك  لحك  بح عكال ع ك   كفتسا  اكلسو بح اك ا ب ح  ا  سك  ع ك  ب   ا كأ 
ع ك   كك  ا بحعككابث ح ككة لع لك ا ع كك  بحسككا م وككسى ب اككاب  اك   كك ابأ بحكك ب اا بحعةل كك  حكك س و   
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ح  سكك   بح اكك ا بحلاككلل    حككن وةحلعةا كك  وككسى بح اكك ا بحلاككلل  وةح اسعكك  بحعة سكك  ب
وةح اقأ بحشو س  بحسة ع  . بع ل أ بح ابل  ع   بحل  ج بح صاسوك      كو   وسكم بح صاوك  

لوث تككة  لككى   وكك  بحصةلعككةأ    بع لكك أ بح ابلكك  ع كك  ب   وككةا بحوعكك   و عكك سو  96ع كك  
 لعسةس وع  ب   ةث بح صاو  .

حككك ا بح  كك  بحعكككة    كككة  ب   تكككا   كك    اككك أ بح ابلككك  لحككك   ى بحلوثكك تسى بحككك سى  كككاث ب ب
 ككك  اب  لكككى بحلوثككك تسى بح ككك سى  عاضككك ب ح ككك ا بح الككك     بحككك ا بحل شكككع     ب شككك ةا 
بحكك سى  لسككوأ  ب ككا  و بحعةل كك  وةحلث   سكك   ككة  ب   تككا  كك  اب  ح كك ا بحلعكك و وةحعةحكك  بح  كك  

لكككو  بح ع سككك     وس لكككة حكككو   صككك  اكككا م اككك  للككك     ككك  ا لث ككك   بح اكككلسلةأ بحتقتككك  وةح 
 حهش ةا     بح ب اا بحعةل   بحلا سع  .   

( حنول : تني ير تصنميم صنفحات الوينب  منى كفناءة 5115) Li Xigen(  دراسنة 11
   (64)واسترجاع المعمومات . 

لكككعأ سككك   بح ابلككك  لحككك  بح عكككال ع ككك   كككفتسا  اكككلسو بحاكككثل ب ح  ا  سككك  ع ككك   سكككةثا 
حللكح    شكل أ عس ك  بح ابلك   للك  بل اصةإ بحلع  لةأ .  لة بل  لأ بح ابل  لك  ج ب

ل ب ككك  حاككككثل لح  ا  سكككك   لاس سكككك   سكككك  : بح بشكككك  ى و لككككأ   و لكككك ى ص كككك     حكككك س 
  ص ككككك س  كككككةسلو  سككككك  لس لسككككك"  ككككك  ب    شكككككس ةق   اسوسككككك ى     كككككو بلككككك   بو   با  ث سكككككه 
بحلضل ى ح ث سه ع ةاا بح السو ع   بحل ب    عل س  بلك اصةإ بحلع  لكةأ.   كو عل سك  

ثا بلككك اصةإ بحلع  لكككةأ حسلكككأ عكككى  اسكككم  ابلككك   صاسوسككك  وةلككك   بو لوثككك تسى  سككةس  سكككة
 ح ككى  ككو  سةلكك ة ل ضكك عسة   ب ككه لعلككه بح لوسكك  ا وةلكك   بو    بأ  سككةس لعسةاسكك      ككو 
 سةس ثلة   سةثا بلك اصةإ بحلع  لكةأ عكى  اسكم ثلكة  بح سكةابأ بحل ةثك   لكةو بحعكابث 

  وككك  ح  اككك ه ح عاكككا ب  وةاسككك      لسككك     سكككةا ع ةاكككا ب  وكككةا    بح  ككك بأ بحل 
بحلع  لةأ بح ك  سل كى بلك اصةع ة لكى  كقه   ك بأ لثك  ا   كقه ا كاا ول سك  لثك  ا   

بحكك   سعككسس ثصككو  Doctor HTML حضككلةى ل ضكك عس  بحلعسككةس  ككو بلكك   بو وا ككةلج 
 بحا ا  بح ا ع   بحل    وةح س   وةسأ  بحولى بحقوو ح ثلسه بحاسث  بحا سلس  ح ل   . 
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  اككك أ بح ابلككك  لحككك   ى  كككابث ب  وكككةا اككك  وس ككك  بح لكككة   بحسة عككك  سل  ككك ى  ث لكككة   وكككا 
 وةح كككككةح  سصككككك  ب لككككك سة ا لكككككى  حكككككن اككككك   ككككك اسا  اكككككلسو سثعكككككم بح سكككككةثا اككككك  بلككككك اصةإ 

اككأ بح ابلكك   سضككة لحكك    كك" حككو  ثعككم    لككى اككثل بح ابلكك   س  ككة  اكك  بحلع  لككةأ     
  ه ع ةاا بل اصةإ بحلع  لةأ   ا ه  السو  ة أ ح" للسوب "  عس و" .  

( بعنوان : الفيم والتذكر لألخبار  مى اإلنترننت. 5111) Leigh Berry(  دراسة 15
 ( 69)دراسة لتصميم المواقع . 

بلكككك   اأ سكككك   بح ابلكككك  ب  وككككةا  ككككفتسا  اككككلسو بحل ب كككك  ع كككك  لكككك   ا ككككو   كككك  ا بحعككككابث  
ح لث ككك      حكككن و   وكككةا  ثككك  ع ةاكككا بح اكككلسو    سككك  بلككك   بو بح لكككة   بحل عككك  ا اككك  
ب  وةا ع   شو   ب   ا أ   ع   ل   ا كو   ك  ا بحعكابث ح كة .  بع لك أ بح ابلك  ع ك  

 81لككث  عس كك  لككى   وكك  بحصةلعكك  و كك  عكك   لسا ب  ككة بحلكك  ج بح صاسوكك      ككةو بحوةثككم و
 ل   ( .  92-49 ةحوة ا  لى )

حكو  ؤسكك  بح  كة ج  صكك   ب ك قل صكك سا  اك  بحس ككو  بح ك  ا    ب لكك صةو  بح ةشك   لككى  صكك   
   قسككة  بح لككة   بحل عكك  ا    ح ككى   كك أ بح ابلكك   ى بلكك   بو بح لككة   بحل عكك  ا ال سع ككه 

 .   لى لل    بحس و  بح   ا
( بعنننننوان : تنننني ير اسننننتخدام النننننص 5111) Stephanie Berger( دراسننننة 13

  (63)المتشعب الخطى واير الخطى  مى التذكر والر ا . 
لعأ س   بح ابل  لح  لعاا   فتسا  اكلسو بحل ب ك  ب ح  ا  سك  بحلاكلل  وةحعةحك  بح  ك  

  لسككك  بحلكككة ا  بحلاكككلل  وعةحككك  بحككك ا بحل شكككع  ع ككك  للككك    بح ككك  ا  بحاضكككة  بح  ككك  
بحلعكككا ثا  ب  ابن بحعكككابث حلاككك ب س  ب  وكككةا ع ككك  ب   ا كككأ .  بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج 

 لوث تة لى  ق  بحصةلع  .  435بح صاسو      و بح  وسم ع   عس     بل ة 
  ا أ بح ابل  لح  ع و  ص   اةام ا  بح   ا وسى بحلصل ع سى بح  سى  عاضكة ح لك  عسى 

بح  ككك   بحعةحككك  بحشكككو      ح كككى بحلوثككك تسى بحككك سى  عاضككك ب حه وكككةا  بحلاككللسى وةحعةحككك 
بحلاكككلل  وةحعةحككك  بحشكككو   قسكككا بح  ككك   كككة  ب   تكككا اضكككة  ب  اب كككة  حلاككك ب س  بحعاكككا 

 ب  وةاس  بحلع ل  . 
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( حنول: تني ير اسننتخدام العناصنر المرئينة فننى 5111) Darney Willis( دراسنة  12
 ( 61)تصميم مواقع اإلنترنت . 

بلكككك   اأ بح ابلكككك  ب  وككككةا  ككككفتسا بلكككك   بو ع ةاككككا بح اككككلسو بحلا كككك  اكككك   اككككلسو ل ب كككك     
 ب   ا أ ع   ل   ا و بحلع  لةأ  ب ث سةظ و ة لعةا   وةحل ب   بح    ل   و بح ا اع  . 

 ةحوككة   46بلكك   و بحوةثككم بحلكك  ج بح صاسوكك    ككةو و علككسو عس كك  بحلوثكك تسى بحوككةح  عكك  سة 
صل عككككةأ  صاسوسكككك  .    اكككك أ بح ابلكككك  لحكككك   صكككك    ككككفتسا  بضككككح صةلعسككككة  لحكككك  تككككقم ل

 ل   بو ع ةاا بح السو بحلا   ع   لل    بحس كو بحسك ا  ح لع  لكةأ    سلكةع   سضكة 
 ع      ا بحعابث ح لث    ع   بحل   بح  سه لعةا   وةحل ب   بح    ل   و بح ا اع  .  

(  نن : أسناليب تيسنير اإلسنتيعاب العقمنى 5111) Walker Vaughanدراسنة   (12
 ( 65)لممعمومات الرقمية . 

لككعأ سكك   بح ابلكك  لحكك  ب  شككةل لشككة ه بحللكك   لسى لكك  بح تككة م بحا لسكك      حككن و ككال 
بح لككةؤه بح ككةح  : لككة ب لككةحس  بح كك  سل ككى ب وةع ككة ح سلككسا ب لكك سعة  بحعع كك  ح لع  لككةأ 

ةؤه  كو لصكابث  ابلك   ث س سك  ح اكثل ب ح  ا  سك  .   كو بحل   س  ؟  حإلصةو  عى س ب بح ل
علككه  ابلكك  ع كك  لككاث  سى   ثسككم  ضككل أ بحلاث كك  ب  حكك  صلةعكك   عةشككس  لا ككوا ح عككابث 
 بل عابضككة  ابث بح وكككابث .  لكككى  كككقه صلةعككك  بح عككةر بحلا كككوا بشككك م  اكككلسلةى حل ب ككك  

 ك   بحاكثل   س ك  .   ك  بح س  ل  لة لتكةح  ح اكثل ب ح  ا  سك   ب  كا قسكا لتكةح  ح
 ككككةو ولابصعككككك  سككككك سى بح اكككككلسلسى ااسكككككم ل  اككككا اككككك  لصكككككةه بح سةعكككككه ب  لكككككة   لككككك  

    وكابث اك  ع كو ب  ابن    وكةثت ى اك  ع كو بح لوسك  ا    ع ك   لكةس   HCIبح لوسك  ا
سكك   بحلابصعكك   ككو ب  ككابل  عكك سقأ لضككةاس     ةح ككة ع كك  بح اككلسو قسككا بحلتككةح   ظ ككةا 

  السلسى . بحسةام وسى بح

لسككا ا لككى  ككابث   وككةا بح سكك     ككو  عاسضكك و  95 لككة بحلاث كك  بحتة سكك  ا ة ككأ  صاوكك  ع كك  
ح بثكك  لككى سكك سى بح اككلسلسى حلككة سوسكك  ع كك   لككس ص لككةأ .  ب   ككأ بح ابلكك  لحكك   صكك   
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اكا م  بأ  الحكك  وةح لكو  ح س ككو  ب لك سعة   سلككا ب لك   بو  بح اككسح حاكةحح للكك   ل  
 ح   س لسو وةحلظ ا ب اضه .بح السو بحلتةح  ب

 

 

 

( بعنوان : الع قة بين تصنميم الصنحف اإللكترونينة الميبينة 5116دراسة زىرة الفاسى ) (1
  (66)م . 5111فبراير  17ومقروئيتيا بعد  ورة 

 لكع  بح ابلك  لحك  بح عكال ع ك  ل   كل بحع ةاكا بح اكلسلس  ) ع س سك     لح  ا  سك ( اكك  
بحاثل ب ح  ا  س  بح سوسك    لك   بلك   بو سك   بحاكثل ح كة   بح عكال ع ك   سضكسقأ 
بحصل  ا لى  ق  ب عقو وةحصةلعةأ بح سوس  وشفى ع ةاا بح السو بح ي سا   كة لسلكاا 

بحاكككثل. بلككك   لأ بح ابلككك  بحلككك  ج بح اكككس  بح ث س ككك    لكككة  ح  عكككاس حلضكككةلسى   كككن
بلكك   لأ ب لكك وة    ككف با حصلكك  بحلع  لككةأ.    كك ى لص لكك  بحوثككم لككى لا ككة   ل ب كك  

و بوككك  بح لككك   –حسوسكككة بحص سككك ا  –عكككسى حسوسكككة –بحاكككثل ب ح  ا  سككك  بح سوسككك  )  وكككةا حسوسكككة 
بحصةلعك       كأ سك   بحعس ك  لكى بح سوس (   عس   لى  ابث بحاثل ب ح  ا  س  لى  كق  

 ( لسا ا لى  ق    سةأ ب عقو وةحصةلعةأ بح سوس . 382عس   عل س    بل ة )

 لككى  وككاو   ككة ج بح ابلكك :  تو ككأ بح ابلكك   ى صكك  ا بح اككلسو   عكك    اب ل لككة اكك   لكك سه 
و لككو  % لككى لصلككةح  بحلصسوككسى  س سكك" عةلككه ب حكك بى بح ة  كك   بح بضككث  93بحعككابثا و لككوس  

%  تكككككو بلككككك   بو بح  ككككك   بحعاسضككككك  اكككككي بحع كككككة سى وككككك  ى و ااككككك    صككككك   بحاككككك ا  94
%   لككة  وككسى عكك و  صكك   اككا م  بأ  الحكك  لثاككة س  اككي  89ب سضككةثس  بحل   كك  و لككو  

بلكك صةوةأ  اككاب  بحعس كك   اعككة  ح صكك س  بح  اككا    صكك   اككا م  بأ  الحكك  لثاككة س  اككي 
   بحعلاس    بحلؤسه بح ابل  .بل صةوةأ  ااب  بحعس    اعة  ح لاث 

 

 المحور السادس: الدراسات التى تناولت تصميم المواقع اإللكترونية وتفضيالت
 القراء لها                     
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( بعننننوان : تصنننميم المواقنننع الريا نننية 5112دراسنننة كنننريم محمننند  بننند العظنننيم ) (5
 .( 67) اإللكترونية المصرية وتف ي ت القراء اإلخراجية ليا

بل   اأ بح ابل  بح عال ع   ل     بام  السو بحل ب ك  بحاسةضكس  ب ح  ا  سك  بحلاكاس  
ح حن  صا  بحوةثم  ابل   ث س س  ع   عس   لؤحس  لكى  لكع    ل   سضسقأ بحلل   لسى

ل ب   اسةضس  ح  عال ع    سسس  بل   بل ة ح ع ةاا بح اكلسلس  بح ع س سك   بح عكال ع ك  
 سسسكك  بلكك غقح ة حإلل ة سككةأ بح كك    سث ككة شككو   ب   ا ككأ     حككن لككى  ككقه بح شككل عككى 

   لككك   ل ة  بح شكككل عكككى لككك    سةل كككة بحع ةاكككا بح اكككلسلس  بح    ح صسككك   بح سةع سككك  بح ككك
و ثككك سم لث  بسكككة  حككك سس بحلكككو   صكككا  بحوةثكككم  ابلككك  لس ب سككك  ع ككك  عس ككك  عل سككك  لكككى 

 لسا ا.  152صل  ا بحل ب   بحاسةضس     اسة 

 لكى  سككو بح  كة ج بح كك    اك أ بح ابلكك  لحس كة:  ابعكك  ل ب ك  بح ابلكك   سضكسقأ بحلوثكك تسى 
  حن ا  وعس ص ب و ة    ةحس ة اك  ص ب ك    كا . اسلة س ع م وصلس  ع ةاا  السل ة 

 ب   لكككةث لحككك  لؤللككك  اسةضكككس   كككةى ح كككة  كككفتسا اككك   اكككلسو بحل ب ككك  بح ةوعككك    ح كككة وس لكككة 
 ب   لةث حلؤلل  لعقلس   ةى ح"  فتسا لث    ح غةس  . 

 Euripides Vravhnos and Athanassios Jimoyiannisدراسننة  (3
 ( 68)حة الويب . ( حول : تصميم وتقييم صف5112)

ا ككوأ سكك   بح ابلكك  ع كك  لكك    سضككسقأ بح ككق  حل ة شكك  بحللككة ه عوككا ل ب كك  بح ع ككسو   
ب ح  ا  كككك     ثككككه بحلشكككك قأ عوككككا لصل عككككةأ شككككو   بح سكككك      ة ككككأ    ب  ككككة  صاوكككك  
بلكك   لأ  قح ككة بلكك وسة ة  ح ثاكك ه ع كك    ككة ج بح ابلكك     بحلكك  ج بحللكك   و سكك  بحلكك  ج 

صاسأ بح ابل  ع   ل ال سى لى بحل باس بحتة  سك  بحعةلك      حكن اك    ةسك  بح صاسو      
 ةحوكة    كاب ل  15   عك   بح كق  بحلشكةا سى اك  بح صاوك   9243 -9249بحعةو بح ابلك  
 عةلة  .  48   4 علةاسو وسى 

   اكككأ بح ابلككك  لحككك  لصل عككك  لكككى بح  كككة ج    سل كككة : بح سككك  بحص سككك  بحككك   سع لككك  ع ككك  
 DAVE  (Dynamic Algorithm  بعككككك   س ةلس سككككك  عوكككككا شكككككو   ب   ا كككككأ 
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Visualization Environment  كك عو بح ع ككسو بحتككة    ح  ككق      حككن عككى   ظككسو  )
بحثلكككةوةأ اككك  لصل عكككةأ     ةاككك  لككك  بلككك   بو بحصاباسكككن    سككك ب سلكككةع  اككك  عل سككك  
 ككك اسس بحلككك ب  بح ابلككككس  وشككك ه  وسكككا    ةاكككك  اككك  بح ع كككسو بحتككككة       سلكككةع  بح اككككلسو 

 بحل ة شك   بح ق  ع   بح عكال ع ك     كة  و  ثكه بحللكة ه  ثكه بحلشك قأ وةحلشكةا  
 اسلة وس  و    بح ق  سشعا ى وة سصةوس   بح سةع س  ا  س   بحوس   بح ع سلس  . 

( بعننوان : منا النذى 5115)  Birte Mo, Cornelia and Dagmarدراسنة  (2
والتصنننور فننني  GPيجنننب أن يبننندو  مينننو موقنننع الشنننركة؟ تننني ير مبنننادئ الجشنننطمت 

 (69)تصميم الموقع  مى درجة القبول والر ا  . 

سعكككاا للككك   ل  ب   ا كككأ اكككي قضككك ى تككك بى  ب وعكككةث اكككي ل  ككك   سككك      بال  عكككةه لحككك  
اكككسث  ص سككك ا.  سككك ب سككك ع  لحككك  بح ثعكككم لكككى بحع بلكككه بح كككي  كككؤتا ع ككك  سككك ب بحعكككابا. اكككي 

  ابل سى  ال  سلة : 

 الدراسة األولى :

ع ككك   وككك ه  اكككلسو ل  ككك  بح سككك      ظكككسو ع ةاكككا بحاكككسث   GP  ا لوكككة ي بحصشككك  أ 
 سو   لؤتاب  اعةال ح ثلسى ب  ابن . ح   

ا بحصش  أ ا سشسا لحك  بحو كةث    بح  ك سى    ب  كابج بحل ثك   بحك   حك"  اكة ا لثك  ا 
   وا لى ب صوبث بحسا س  .

  اعة ح ظاس  بحصش  أ   بح ظةو بحواا  س و  وعس بحلوة ي بحلش ا    س  : 

  اب ي بحواا .ب ل لابا بحصس   بحعا     بح شةو"   بح  ظسو ب 

 شسا لوة ي بحصش  أ لح   ى بحعا  ا   اب   بحلعاا  سل ى  ى  ل ه بحك ع و لكى  كقه 
  ثلسى سس    بحلع  لةأ . 
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  لةؤالأ بح ابل  :

سككككه لوكككككة ي  ظاسكككك  بحصشككككك  أ سل ككككى  ى  كككككؤتا ع كككك  بحص ب ككككك  بح ب سكككك ) بح عسسلسككككك  (    
 ب   وةعةأ ب  حس  ا   السو اسث  بح س  اي  و ه   وا ح ل   . 

 اا س بح ابل  :

بحلصلعك  ح ل  ك  ب ح  ا  ك  ح شكا    homepage ى ع ةاا بحاسث  بحا سلس   -4
 ال   وككككا ح للكككك   لسى   وكككك ه  اعككككة ح ظاسكككك  بحصشكككك  أ لتككككه )بحعككككا (  س عكككك   وكككك

بحللكككككك   لسى ح اككككككسث  بحا سلككككككس  س كككككك ى  اعككككككة ح وككككككا  و   ى بلكككككك   بو لوككككككة ي 
 بحصش  أ ) بحعا ( . 

 ى ب  تكككككا  ضككككك ثة  اعكككككة ح ظاسككككك  بحصشككككك  أ )بحعكككككا (   با سكككككةإ  وككككك ه  اضكككككة  -9
 بحلل   و ح اسث  بحا سلس  . 

ل ب  ة كككككأ ع ةاكككككا بحاكككككسث  بحا سلكككككس  حل  ككككك  بحشكككككا   لصلعككككك   اعكككككة حلوكككككة ي  -3
بحصش  أ بحشة ع    اك ى اضكة بحللك   لسى س ك ى   وكا ح اكسث  بحا سلكس    سصك  

  وا  و عى ع و بل   بو لوة ي بحصش  أ بحشة ع  ا  بحل  ع  . 
 ى ب  تككا  ضكك ثة لوككة ي بحصشكك  أ بحشككة ع   با سككةإ  وكك ه بحللكك   و ح اككسث   -1

 ب  ح  . 

 ب  ةا بحل  ص  : 

   ككككاب ل  Saarland ةحوكككك ( لككككى  ككككق  صةلعكككك  لككككةاال    39)لكككك  و  18عس كككك  بح ابلكككك  
عةلكككة.  كككق لككك  و ل  اكككا اكككي ع كككو بحككك سس.   كككةى صلسككك   54   92 علكككةاسو لكككة وكككسى 

بحلشككككةا سى لككككى     بح وككككاا اكككك  بلكككك   بو بح لوسكككك  ا  ب   ا ككككأ.   ككككو بلكككك   بو بحلكككك  ج 
 بح صاسو  . 
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 ة ج بح ابل  :   

 شسا بح  ة ج و ض ل لح   ى  ق لى لوة ي بحصش  أ بحشة ع  اك  بحل  عك   بحعكا  سعكوو 
لى بحعو ه حاسث  بح س  .  وةحلته  بحعو ه  ث  اكسث    وكا ل ب  ة كأ ع ةاكا بحاكسث  

 لصلع   اعة حلو   بحعا .

 الدراسة ال انية : 

 ا  فتسا بح ا ا  بح  سه ا  صلو بحاسثةأ ا

 the وثككم سكك   بح ابلكك  اكك   سككو ب   قاككةأ وككسى بحاككسثةأ  ع بلككه بح ككفتسا ح للكك   و 
user   .  شةث بح سةعه ل  بحل ظل   

 اا س بح ابل  : 

ل ب  ككو بلكك   بو بحع سكك  لككى لوككة ي بحصشكك  أ اكك   اككلسو بحاككسث    اكك ى  لككو   -4
 بحعوككك ه  بحاضكككة ب صكككة  بحاكككسث  لكككس  ى  ع ككك  لكككى بلككك   بو بحع سكككه لكككى لوكككة ي

 بحصش  أ ا   السو بحاسث  . 
لكككك  بح اكككك ا  بح  سككككه ب  تككككا  ب عسكككك  لككككى شكككك ا   ا اكككك ى لعسككككةس بحلشككككةا    -9

 ب ص لةعس  لس     وع  بح سةعه  ساوح  ع  .
لكككك  بلكككك   بو بحلوسكككك  لككككى لوككككة ي بحصشكككك  أ اككككي  اككككلسو بحاككككسث  ا ى  اصكككك   -3

أ اك  بحلشةا   ب ص لةعس  ل   ى  ع   لى بل   بو بحع سه لكى لوكة ي بحصشك  
  السو بحاسث .

 ب  ةا بحل  ص  : 

  تكككك ( لككككى صةلعكككك   83 ةحوككككة )لكككك  و  446 ككككو ب  سككككةا عس كككك  عشكككك ب س   ككككةى بحلشككككةا  ى 
لكك  .  14لحكك   48لككةاال  .   ة ككأ لشككةا   و    عسكك .  و كك  ل  لكك  علككا بحلشككةان لككى 

    ككة  ب لككى  ككق  بحع كك و ب  لككة س   لككى   سككةأ بحع كك و بح وسعسكك    ككق  بحعككة  ى   ككق
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بحع ككك و بح صةاسككك      كككةى بحلشكككةا  ى لكككى بحللككك   لسى     بح وكككاا اككك  لصكككةه بح لوسككك  ا 
  ب   ا أ . 

   ة ج بح ابل  : 

 social  شككل بح  كككة ج و ضككك ل  ى بح صككك   بالص لكككةعي    بحلشكككةا   ب ص لةعسككك   -4
presence  سكك  عةلككه ل ككو اككي  ككابا لصككابث ب اككةه لكك  شككا   وعكك  اؤسكك  اككسث  ة

   homepageبحا سلس  

 ى   سسكككك  لوككككة ي بحصشكككك  أ حككككسس حكككك"  ككككفتسا ع كككك  بحعوكككك ه    بحلشككككةا   بحلص لعسكككك   -9
 بحل ا اا .

( بعنوان : العوامل المنؤ رة  منى تصنميم 5111) Chun- Cheng Hsu ( دراسة 2
 ( 72) العناصر المرئية لواجية صفحة الويب . 

  ككك ل سكككك   بح ابلككك  لحكككك   ابلككك  بحعق كككك  وككككسى شككك ه بحل  كككك    سضكككسقأ بحصل كككك ا حكككك"   
 بح عال ع    سو لة  سع   بحل ب   بح صاسوس  لكى  ص ك   ظكا بحلوثك تسى .  لكة   ك ل لحك  
بح اكك ه حلصل عكك  لككى بحلع اثككةأ و ككةث  ع كك   سضككسقأ بحلوثكك تسى  شكك ةه بح اككلسلةأ 

للسى  بحل ك اسى ح ك   بحل ب ك  .  بع لك أ بح ابلك  ع ك  بح صاسوس  بحل   س     لةع  بحلاك
صكككابث لعكككةوقأ لككك  بحللككك   لسى لكككى  كككقه  صاوككك     با  ث سكككه لضكككل ى    با بح صاوككك   ب 

للكك   لة  حصلكك   سككو  39بحل ب كك  حصلكك    ث سككه بحوسة ككةأ     ككةى عكك   بحلوثكك تسى ثكك بح  
بحل ب ككك      كككو ب  سكككةا بحلع  لككةأ عكككى بحاكككسث  بحا سلكككس  ح ل  ككك     عككى لعكككةسسا  اكككلسو 

لصل عكك  لككى بحل ب كك    اكك سس ة  اعككة  ح لعككةسسا بحصلةحسكك   بحلعككةسسا بح ظسسسكك      ككو اككسةق  
بحلعككةسسا بحس سكك  اكك  لصل عكك  لككى بحع بلككه سكك  : بحصة وسكك     ب حكك بى    باللكك لاباس  اكك  

 كةث بحل  ك   بحعابثا    ب  ابج    بحا ا    لة عى بحلعةسسا بح ظسسس  ا و  ا سس ة اك  : و
 لك  ح  باللكك   بو    بحككا بو  بح شكعسوس     لكك  ح  بح اكك ه ح لع  لكةأ    ب عاب سكك  بحكك ا 
 بحع  بى    بحشعةا بحلا   .  بل   و لعسةس حس اأ بحلوةع  ح عسسو  لكعسى اكسث   سك   

لكى  47لى بح   ا    ثك بح   45ل ض عة      ة أ بحعس       ى لى  34  ضو ث بح  
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عةلككة      ككو ب  سككةاسو علكك سة  للككى حكك س و  35لحكك   47  ككاب ل  علككةاسو لككة وككسى ب  ككةم     
 بح واا وةح عةله ل  ب   ا أ . 

  ة كككأ  سكككو   كككة ج بح ابلككك   ى  اضكككه بحل ب ككك  وةح لكككو  ح لوثككك تسى سككك  ب لكككاإ  ثلكككسق    
عكةاي    ل  ح  و ةث بحل  ك     بحل ب ك  بح ك   ل  كن وةحلع  لكةأ بح تسكاا  شك ه عو كة  ع ك  بح

ح ب ا   ب  ه  سضسق  وةح لكو  ح لوثك تسى     ك   كو  ا سك  بحع بلكه بح ك   كؤتا اك   اكلسو 
بحل ب ككك   اعكككة   سلس  كككة لكككى صة ككك  بحلوثككك تسى  لكككة س ككك  : بحع ككك بى  بحشكككعةا بحلا ككك    تكككو 
بحاككك اا    لككك  ح  بح اككك ه ح لع  لكككةأ    بلككك لاباس  بحعكككابثا    ب حككك بى    و كككةث بحل  ككك  

بحصة وسكك     ب  ككابج    لكك  ح  بلكك   بو بحل  كك     بحككا بو  بح شككعسوس     ب عاب سكك   سلكك"     
 بح ا ا .  

( حول: تف ي ت مستخدمي اإلنترننت لتصنميم 5119( دراسة معين صالع الميتمى )6
  (74)المواقع اإلخبارية العربية . 

حشككوة  بحعككا   اكوح ب   ا ككأ بح لككس   ب  تكا شككعوس  حكك   صل كك ا بحللك   لسى   ةاكك  ب
 ظاب حلة سع ل"  سةعكه بحل ب ك  ب ح  ا  سك  اسلكة وس  كة   سةع  كة لك  بحللك   لسى وثسكم  ك و 
ضكةا  ح ك ب بح سةعكه اك ى  ب   ا أ  ل  صة  سةع سة ااس ب سصك   صلسك  ا كةأ بحللك   لسى   ب 
س ككةن تكك اا بحوالصسككةأ بح ككي  لككةع  ع كك  ل صككةل سكك ب بح سةعككه وككسى ل ب كك  شككو   ب   ا ككأ 

سى بحللككك   لسى  وكككسى  ص كككوا بحوكككم  ب لككك عوةه ح ككك   بح ع سككك    ث ككك   اكككه بحثكككةه لحككك   وككك
لع ككةث بحللكك   و  سككةابأ ل عكك  ا حإلضككةا     بح عكك سه ح لضككل ى  بحشكك ه اككي  تسككا لككى 
بحل ب   بح ي    ةلك  اسلكة وس  كة ح عك سو  اضكه بح ك لةأ ح للك   و اكي لكوسه بوعكة  و   ك ه 

   ع     ن بحل ب   .ا اا ول س  لل    اي ب ع لة
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( تصميم الصفحة األولى لمصحف اإللكترونينة المصنرية  5118( دراسة أحمد كمال )7
 (79)وتف ي ت القراء اإلخراجية ليا . 

   ل بح ابل  لح  بح عال ع ي  السو بحاكسثةأ ب  حك  ح اكثل ب ح  ا  سك  بحلاكاس  
ف ي لصل عككك  لكككى ب سككك بل   سضكككسقأ بحعكككابث ب  ابصسككك  ح كككة.  اكككي ل كككةا سككك ب بح ككك ل  ككك

 بحساعس  :

.بح شل عى  سسس  بل   بو س   بحاثل ح ع ةاا بح اكلسلس  بح ع س سك  لتكه )بحع كة سى  4
 بحا ا  ب ح بى ....(

.لعااكك  لكك   بلكك   بو سكك   بحاككثل ح ع ةاككا بح اككلسلس  بح ع س سكك  لتككه ب   ا ككأ لتككه 9
 )بح ا بحسة م  بح لة   بحل ع  ا  بح ثاسن ....(

.لعااككككك  لككككك   بلككككك   بو سككككك   بحاكككككثل ح ع ةاكككككا بح اكككككلسلس  بح سةع سككككك  لتكككككه )بحواسككككك  3
 بالح  ا     بح ا ش    بحل   سةأ ....(

.بح عال ع ي   ص" بحشو"  ب   قل وسى ل ابج بحاسثةأ ب  ح  ح اكثل ب ح  ا  سك  1
 بحلااس   بحاثل ب  ا  ع ي شكو   ب   ا كأ ح  عكال ع ك    صك" بحعاك ا اكي  اكلسو

 س   بحاثل.

.بح عال ع كي  سضكسقأ بحعكابث ح ع ةاكا بح اكلسلس   ةاك  ح ك   بحاكثل  لك   اضكة " 5
 ع  ة.

  ب وعأ بح ابل  ل  ج بحللح ح  ابل  ل بث اي شعس ة بح ث س ي  بحلس ب ي.

    ا أ بح ابل  حع ا   ة ج  سل ة :

 ب ال وةح لو  ح شم بح ث س ي :

ةوبحككأ   و كك   لكك    ب علكك ا اككي بح اككلسو للككة . ى بحاككثل اقككو با سة سككة حإل  ا ككأ ل4
 صعكككه بحع سككك  لكككى بحاكككثل  ع كككه بحللكككةث  بحل ااككك  حعكككاس ل ضككك عة  ة ب  وةاسككك .
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لككةع  لتككه بحاككثل  91. ى بحاككثل ب ح  ا  سكك    عةلككه لكك   ثكك سم بحلث  سككةأ  ككه 9
بح ا سكك  للككة  اعكك سة  سككو للسككوبأ بح لككس  بحص سكك .  لعظككو بحاككثل ال  عكك و ا بوكك  ول ب كك  

  ةاصس  ل وةاس       لس .

 

 تة سة وةح لو  ح شم بحلس ب   :

.وةح لككككو  ح سضككككسه بحعككككابث ح اككككلسو بحاككككثل صككككةثأ ب سككككابو اكككك  بحلا وكككك  ب  حكككك   تككككو 4
بحلاا  بحس و  بحصل  اس   ب  وةا  ب لو إ  بح ا   لاكا بحعاوسك   بحعاوك   بحلاكاس ى  

    ساب   ض  لاا.بحشع   بحللةث  بحعةساا  ب سةح   شوة  لاا  

.اسلة س ع م وفلوة   سضكسه بحعكابث ح اكلسو بحاكسث  ب  حك  صكةث ولكو  لك  ح  بح اكسح 9
 %( .  51.5 ب وثةا لح  بحاسثةأ بح ب  س  ا  بحلا و  ب  ح  و لو  )

 القسم ال انى 

 التحميل النقدى لمدراسات  ينة التحميل 

 ت المرتبطة بيا : أواًل : فئة المو وع أو الق ية البح ية والمجاال 

وثكككككم   ابلككككك  عكككككى  اكككككلسو بحل ب ككككك   (62)ب ضكككككح لكككككى  ابلككككك  ة   ككككك" س صككككك  عككككك     -
 ب ح  ا  س  لعللسى  ةح ةح  : 

(  ابلككةأ 1(  ابلكك    ة حككأ  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك   ب  ابص ككة   لكك  و عكك   )48) -4
(  ابلككةأ   ة حككأ بحعككة و 3  ة حككأ ل ككابج بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  وشكك ه لوةشككا    عكك   )

(  ابلكةأ بس لكأ وكةحصل  ا    بحللك   لسى    وكة   بح ابلكةأ 1وة  اةه    عك   )
 (  ابلةأ . 7)  ة حأ  السو بحل ب     ةى ع  سة 

 لة عك   بح ابلكةأ بح ك    ة حكأ بحسكام وكسى بح اكلسو بح وكةع    اكلسو بح سك  ا ة كأ   -9
(  بح كك  عككى  ككفتسا ع ةاككا 9249) Sara Leckner ابلكك سى اعكك    لتككه  ابلكك  

بح السو ع   ل  ن  ابثا بحاثل بحل و ع   ب ح  ا  سك     بح ابلك  ب  كا  حلكعس  
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بحاكككثسس  ب ح  ا  سككك   بح ا سككك   سككك   ابلككك   ثككك تأ (  بح ككك    ة حكككأ 9249بحغاسككك  )
 عى بح السو وش ه   سه   ة اب  ص ب  . 

 (  ابل  . 45 عى بح ابلةأ بح     ة حأ بح لة    بحل ع  ا  بح سةع س  ا ة أ ) -3
( 8عك   بح ابلكةأ بح كك    ة حكأ  اككلسو بحل ب ك  ب ح  ا  سك   سلككا ب لك   بو ا ة ككأ ) -1

  ابلةأ. 
بح ابلككككةأ بح كككك    ة حككككأ  اككككلسو بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك   بح كككك  ا  ب  ابن  ككككةى عكككك  سة   -5

 (  ابل  . 45)
 لة عى ع   بح ابلةأ بح     ة حأ  السو بحل ب   ب ح  ا  س    سضسقأ بحعابث ح ة  -6

 (  ابلةأ .  7ا ةى )

 
 (1جذٔل رلى )

  يُثيٍ عذد األتذاز انرٗ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيح

 اإلجًانى عذد انذراساث يحاور انذراساث انسابقت  و

1 
دراطاخ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيح 

 ٔإخزاجٓا 
11 96.62 % 

9 
دراطاخ ذُأند انفزق تيٍ انرصًيى انطثاعٗ 

 ٔذصًيى انٕية
9 7..6 % 

 % 6..97 11 دراطاخ ذُأند انٕطائظ انًرعذدج ٔانرفاعهيح  7

4 
دراطاخ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيح 

 ٔيظز االطرخذاو 
1 19.7. % 

1 
دراطاخ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيح 

 ٔانرذكز ٔاإلدران
11 97..6 % 

6 
دراطاخ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيح 

 ٔذفضيالخ انمزاء نٓا
6 1..66 % 

  61 1..% 
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 (1شكم رلى )

 انرٗ ذُأند ذصًيى انًٕالع اإلنكرزَٔيحيُٕضخ عذد األتذاز 
 

 
 

لى س ب بحشك ه س ضكح ح كة  ى لكى  سكو بحعضكةسة بحوثتسك  بح ك  ثظسكأ وةس لكةو بحوكةثتسى  -
  ن بحلا و   و السو بحل ب   ب ح  ا  س   ب  ابص ة اع     لة   ه بح ابلةأ   كة ال  اك  

 حكأ بحسكام وكسى بح اكلسو لصةه  السو بحل ب   ب ح  ا  س    ا ة أ بح ابلةأ بح ك    ة
بح وككةع    اككلسو بح سكك    س س ككة بح ابلككةأ بح كك    ة حككأ  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  

   سضسقأ بحعابث. 
لكككككى  كككككقه بح ث سكككككه  وكككككسى   ككككك  بح ابلكككككةأ  بحوثككككك م بح ككككك    ة حكككككأ  اكككككلسو بحل ب ككككك   -

الكة ه  ب ح  ا  س  وةح  اسةأ  بحلصقأ بحع لس  بحلث لك   وكةحلؤ لابأ بحلاكاس     لكة
بحلةصلككك سا  بحككك    اب  بحلاكككاس  ا كككةى ح كككة بح اكككس  ب  وكككا اككك  سككك ب بحلصكككةه لعةوكككه 

 بح  اسةأ بحع لس  .   
ب ضكككح لكككى  ث سكككه بح ابلكككةأ بحلكككةوع    ككك  بح ابلكككةأ بح ككك     كككة ه بحعكككة و وة  اكككةه    -

( 9241 بح    ع   و" بحلالو ح ل       بحل  ا ح"  ا   لتكه  ابلك  اب ك ا ا كا  )

18 
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دراسات تناولت تصميم المواقع اإللكترونية 
 وإخراجها 

دراسات تناولت الفرق بين التصميم الطباعى 
 وتصميم الويب

 دراسات تناولت الوسائط المتعددة والتفاعلية 

دراسات تناولت تصميم المواقع اإللكترونية 
 ويسر االستخدام 

دراسات تناولت تصميم المواقع اإللكترونية 
 والتذكر واإلدراك

دراسات تناولت تصميم المواقع اإللكترونية 
 وتفضيالت القراء لها
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(  ا ة ككككأ  ق كككك  9229(   ابلكككك  ل ككككةا ا ثكككك  )9243 اككككةث عوكككك  بحغسككككةا )  ابلكككك  
 بح ابلةأ بح     ة حأ بحعة و وة  اةه  ة أ      ة ح  ة لى بح ةثس  بح ثاساس  .

س ككةن  ابلكك سى اعكك  عككى  اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  حس كك      ب ث سةصككةأ بح ةاكك   -
(   9244حااكةع  ااب س ك  )(   ابلك  س لكل ب9249لته  ابل  لس ةس لثل   ثةلك  )

    ل   وسة ا س   بح ابلةأ ث   ال س و   لسر س   بحس   لى بحلل   لسى . 
 وكككسى لكككى  ث سكككه بح ابلكككةأ بحلكككةوع   ككك اا  ابلككك   اكككلسو بحاكككسثةأ بح ب  سككك  ح ل ب ككك   -

 بح كككك  ح ككككة عككككك ا  Home Page ب س لككككةو و ابلكككك   اككككلسو بحاكككككسث  بحا سلككككس  
. اةح ابلككةأ بح كك   Interfaceلاكك  ثةأ   ككا  لتككه : بحاككسث  ب  حكك     بح بص كك  

(   ابلكككك  9229بس لككككأ و ابلكككك   اككككلسو بحاككككسث  ب  حكككك  لتككككه : ثلككككة ا بحلككككلةى )
Marcus Aaro (9222  . ) 

  : انيًا : فئة اإلطار النظرى  
لككك    وعضككك ة ب  كككا   بلككك   أ وعكككس بح ابلكككةأ عس ككك  بح ث سكككه   كككا  ظاسككك   لكككة حكككو س

ا ة كككأ  Originating Disciplines وةح لكككو    ككك بإ   كككن ب  كككا   فاكككس  ة بحس كككا  
  ةح ةح  : 

 األطر النظرية المرتبطة بالتفا مية : 

ا  س  بح ظاس  ب  تكا شكس عة  اك  لصكةه  اكلسو  HCI ظاس   سةعه ب  لةى ل  بحثةل  ا
بحل ب   ب ح  ا  سك    ا ك  ع كو سوثكم  اكلسو  بلك   بو     ح صسكة بح لوسك  ا  لك  بح ا سكو 

  ككو   وسككم سكك   بح ظاسكك   لككة اكك   ع كك  بح بص ككةأ وككسى بحللكك   لسى   ص ككوا بح لوسكك  ا . 
(     ابلكك   ةحكك  9229(     ابلكك  ل ككةا ا ثكك  ) 9241) Gautham Krishna ابلك  

 Walker Vaughan (9222  . )(     ابل  9243بحسلة   )
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 األطر النظرية المرتبطة بالتذكر واالنتباه : 

ا  بح     شسا لحك   ى بح ك  ا لكس  ى لا سعكة  ع ك   DCTا  ظاس  بح السو بحت ة    -
     بحلتسكككابأ بح سظسككك   عككك سو بحلع  لكككةأ وكككةحلتسابأ ) بح اككك ا  بحاككك ا لعكككة  (

 Weinstock , David (9221  . ) بحوااس  .   حن  لة ا   ابل   
ا  لكة اك   ابلك   ثلك   Information Processingا  ظاس   لتسكه بحلع  لكةأ  -

     ككككك و سككككك   بح ظاسككككك  و ابلككككك  بحككككك ب اا بحوشكككككاس  لكككككى  كككككقه  (  9243 لكككككةه )
 لثة الأ  سلسا  لسةى ب ا و ةأ بحل ع ل  وسى بحلتسابأ  بالل صةوةأ . 

 األطر النظرية المرتبطة بيسر اإلستخدام والبحث  ن المعمومات : 

ا  سك   Information Seeking Behavior   ا  ظاسك  لك  ن بحوثكم عكى بحلع  لكةأ
 ةاككك ا ل ةلكككو  اككك  ا كككو بث سةصكككةأ بحللككك   لسى ع ككك  بح سككك  ح لع  لكككةأ .  عكككال ولتةوككك  

ا ككةس  اا ثةصكك  بحللكك   لسى ح لع  لككةأ وف  ككة شككع ا قككةلس وعكك و بحاضككة  عكك و ب  لككةه 
 Anthony S., Michelle and Patricia (9241   . )بحلع  ل  .  لة ا   ابل  

 األطر النظرية المرتبطة بقبول ور ا المستخدم : 

ا ا ككك  لا و ككك  وعوككك ه بحللككك   و ح اكككلسو ل  ككك  بح سككك     ظكككسو  GPا  ظاسككك  بحصشككك  أ 
 Birte Mo, Cornelia and Dagmarع ةاككا بحاككسث      حككن  لككة اكك   ابلكك  

(9249  . ) 

  :   األطر النظرية المرتبطة ب راء تصميم المواقع اإللكترونية 

 س  بح ك   عك و ع ك   عسكسو   Media Richness Theoryلتابث بح لس   ب عقلس  ظاس  
  اكك سل تككابث  لككة ه بال اككةه     شككسا   ككن بح ظاسكك  لحكك   كك اا بح لككس   ع كك   عككه  كك ا 
لعككسى لككى بحلع  لككةأ    سكك و  ث سكك   حككن لككى  ككقه  كك اا بح لككس   ع كك  بحس اسكك  اكك  اصكك  
بحاككككك    بلككككك   بو بحثككككك بس بحل   سككككك  ح عككككك سو بحالكككككةح     قسكككككا  حكككككن ح اككككك سل بح لكككككس   

 Videoلة وسى ب  تا تابث  ب  ه تابث   اع   لوسه بحلتةه   بح  باه عوا بحك  ب عقلس 
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Conference    ى  ة كأ بحالكةح  بال اكةحس ث لة  س   كل عكى بح  باكه عوكا بح كة ل    ب 
 بثككك ا . حكككسس  حكككن اثلككك  وكككه  عككك و بح ظاسككك  ع ككك  لعةحصككك  بحلع  لكككةأ   سسسككك   وة ح كككة 

لككك   و  ت كككةث  وكككة ه بحلع  لكككةأ .  لكككى  لكككة ج   كككن  ل بص   كككة ح  ثككك سةأ بح ككك    بصككك" بحل
 (    9249بح ابلةأ ) لس ةس لثل   ثةل   

  : ال ًا : فئة التصميم المنيجى  

 الدراسات التى ا تمدت  مى المنيج التجريبى :  -
بع ل أ قةحوس  بح ابلةأ بحلةوع  ا عس   بح ث سها ع   بحلك  ج بح صاسوك   ف لك  ب لكةحس  

بحس كككككو (    –بح ككككك  ا  –ب  ابن  –س بحعل سكككككةأ بحلعااسككككك  ) بال  وكككككة  بحللككككك   ل  اككككك   سكككككة
    حكن وعسكةس بح كفتسا  Post test بع ل أ بح ابلةأ ع    لك    بال  وكةا بحوعك   اعك  

(  ابلكك     لكككى 93وعكك  بح عككاس ح  اككلسلةأ بح صاسوسكك   حككسس  وككه  وعكك    ا ككو ثكك بح  )
  لة ج   ن بح ابلةأ : 

Michael & Leen 9244   Maia Liza 9225  ثلك   9246   ة ل  عو  بحاثسو   
  Gi Woong Yun   9242  سسككتو صكك  ا  9244  س لككل بحااككةع   9243 لككةه 
9223   . 

 الدراسات التى ا تمدت  مى منيج المسع :  -
(  ابلكك   اعكك  بلكك   ل " وعككس  46س كك  بحلكك  ج بح صاسوكك  لكك  ج بحللككح   كك   ة ككأ  عاسوككة  )

 بح ابلةأ بح ةحس  : 

  ل كككةا ا ثككك   9243   اكككةث عوككك  بحغسكككةا  9241  اب ككك   ا كككا   9245) شكككساسى علكككا 
 G Jermund Bo   9222  اكك و  عوكك  بحغ كك   9221  ث لكك  لثلكك   9229

Brabrand 9228   . ) 

 الدراسات التى ا تمدت  مى المنيج المقارن :  -
(  ابلككةأ 5بلكك   لأ وعككس بح ابلككةأ عس كك  بح ث سككه بحلكك  ج بحلعككةاى    بح كك  عكك  سة ) 

  ةح ةح  : 
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  اككك و  عوككك   9221  ث لككك  لثلككك   9227  ثلكككة ا بحلكككلةى  9245) شكككساسى علكككا 
 ( .   9245   ة ا عو  بحل     9222بحغ   

 الدراسات التى استخدمت منيج التحميل السيميولوجى : -
 س ب بحل  ج  ةى  ة اب  ا  ب ل   بو     "  ةى س ص   ابل   بث ا  س  : 

 ( .   9246)  ابل  ثل   ثةل  

 الدراسات التى ا تمدت  مى الدراسات الوصفية :  -
(  42 ة كككأ  ق ككك   ابلكككةأ عس ككك  بح ث سكككه لكككى  ككك إ بح ابلكككةأ بح اكككسس   بح ككك  عككك  سة )

  ابلةأ    لى  لة ج   ن بح ابلةأ : 

  لس ككةس ثةلككك   9243   اكككةث عوكك  بحغسكككةا  9241  اب ككك   ا ككا   9245) شككساسى علككا 
 9246  اثكة  لثلك  ع كك   9245   كة ا عوك  بحل  ك   9246  ثلك   ثةلك   9249

 ( .   9246  وساا بحسةل  

 الدراسات التى ا تمدت  مى الدراسات الكيفية : -

 G Jermund Bo Brabrand   9245 سكو  ابلك سى اعك   ةح كةح  : ) شكساسى علكا 
9228  . ) 

 الدراسات التى ا تمدت  مى دراسة الحالة أو الظاىرة : -
 (  ابل   ةح ةح :  9 ة أ وعس بح ابلةأ لى   إ  ابل  بحثةح     بحظةساا  بح   ع  سة )

(Li Xigen 9229    G Jermund Bo Brabrand9228    . ) 

 الدراسات التى من نوع الدراسات المرجعية : -
  إ لى بح ابلةأ  ةى  ة اب  ا  ب ل   بو     "  ةى س ص   ابل   بث ا  س  : س ب بح 

 ( .   Sara Leckner 9249)  ابل  
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 الدراسات التى ا تمدت  مى أداة اإلستبيان :  -

(  ابلكككةأ    42بلككك   لأ  ق ككك   ابلكككةأ عس ككك  بح ث سكككه   با ب لككك وسةى  بح ككك  عككك  سة )
  لى  لة ج   ن بح ابلةأ : 

  ثلك   ثةلك   9221  ث لك  لثلك   9229  ل كةا ا ثك   9243عو  بحغسكةا  )  اةث
  لسلككةى شككك ا   Gautham Krishna 9241   9245   ككة ا عوكك  بحل  كك   9246
 Euripides & A thanassios   9246  وسكاا بحسةلك   9243   ةح  بحسلكة    9243
9241   . ) 

 الدراسات التى ا تمدت  مى أداة تحميل الشكل :  -

(  ابلكةأ   8بل عة أ وعس بح ابلةأ عس   بح ث سه وكف با  ث سكه بحشك ه    بح ك  عك  سة ) 
  لى  لة ج   ن بح ابلةأ : 

  ل كككةا  Fatih Kurtcu 9249   9243   اكككةث عوككك  بحغسكككةا  9245) شكككساسى علكككا 
   كككة ا عوككك  بحل  ككك   9246  ثلككك   ثةلككك   9222  اككك و  عوككك  بحغ ككك   9229ا ثككك  
 ( .  9243ة      ةح  بحسل 9245

 الدراسات التى ا تمدت  مى أداة المقابمة : -

(  ابلككككةأ 5بلكككك عة أ وعككككس بح ابلككككةأ عس كككك  بح ث سككككه وككككف با بحلعةو كككك     بح كككك  عكككك  سة ) 
  ةح ةح  : 

 G Jermund Bo   9229  ل ةا ا ث   9249  بس ةس ثةل   9245) شساسى علا 
Brabrand 9228   Chun-Cheng Hsu 9244   . ) 

 التى ا تمدت  مى أداة تحميل الم مون : الدراسات -

( 5بلكككك   لأ وعككككس بح ابلككككةأ عس كككك  بح ث سككككه   با  ث سككككه بحلضككككل ى    بح كككك  عكككك  سة ) 
  ابلةأ  لى  لة ج س   بح ابلةأ : 
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 Li   9227  وككك  ى لؤحكككل  Fatih Kurtcu 9249   9243)  اكككةث عوككك  بحغسكككةا 
Xigen 9229   Chun-Cheng Hsu 9244   . ) 

 لتى ا تمدت  مى أداة تحميل لغة المصدر :الدراسات ا -
(  ابلكك  9بلكك عة أ وعككس بح ابلككةأ وةلكك   بو   با  ث سككه حغكك  بحلاكك ا    بح كك  عكك  سة )

 اع   ةح ةح  : 

 ( .   9221    ابل  ث ل  لثل   9249)  ابل  لس ةس ثةل  

 الدراسات التى ا تمدت  مى أداة تحميل الميام : -

(  ابلككك  اعككك  9و   با  ث سكككه بحل كككةو    بح ككك  عككك  سة )بلككك عة أ وعكككس بح ابلكككةأ وةلككك   ب
  ةح ةح  : 

 ( .9244   ابل  س لل بحااةع   9221) ابل  ث ل  لثل  

 الدراسات التى ا تمدت  مى أداة الم حظة : -
  با بحلقثظكك   ة ككأ لككى   ككه ب   بأ بح كك   ككو بلكك   بل ة اكك  بح ابلككةأ عس كك  بح ث سككه   

  بلكك   لأ   ككن ب  با    ال  سكك  :  ابلكك  شككساسى علككا ا ة ككأ  ابلكك   بثكك ا   سكك  بح كك
9245   . 

لككى  ككقه  ابلكك  ة  وككسى ح ككة  ى س ككةن عكك ا   كك بإ لككى بحل ب كك   ككو  ابلكك  ة  عس كك   -
 ح  ابلةأ بحلةوع    ةح ةح  : 
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 (9ص  ه ا و )

 سب ضح    بإ بحل ب   ب ح  ا  س  بح    و  ابل  ة
 اإلجمالى المواقععدد  تصنيف المواقع اإللكترونية م

 % 3.07 2 مواقع الوزارات الحكومٌة المصرٌة 4

 % 18.46 42 المواقع اإلخبارٌة اإللكترونٌة 2

 % 4.61 3 مواقع اإلعالنات اإللكترونٌة 3

 % 4.61 3 المواقع التعلٌمٌة اإللكترونٌة + الموجهه للطفل 4

5 
 مواقع الصحف اإللكترونٌة

 ( 44األجنبٌة ،  5، العربٌة  4)المصرٌة 
23 35.38% 

 %1.538 4 المواقع الرٌاضٌة 6

 % 3.07 2 المواقع التجارٌة اإللكترونٌة  4

 %1.538 4 مواقع المحطات اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة 4

4 
 مواقع المؤسسات المصرٌة 

 )مكتبات أكادٌمٌة، بنوك، جامعات ( 
2 3.07 % 

 %1.538 4 المواقع الصحٌة اإللكترونٌة 44

 %1.538 4 المنتدٌات النقاشٌة  44

42 

 أخرى تذكر

)صفحات وٌب أو مواقع إلكترونٌة ٌصممها 
 الباحث ألغراض بحثٌة (

44 21.53% 

  65 100 % 
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 ( 9شكم رلى )

 ٌُوضح أنواع المواقع اإللكترونٌة التى تم دراستها

 

 ابلكك  ة سكك  س ضككح لككى سكك ب بحصكك  ه  ى   تككا   كك بإ بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  بح كك   ككو  -
ل ب   بحاثل ب ح  ا  سك   وكة  ا ل ب ك  بحاكثل ب ص وسك  س س كة بحلاكاس    
 لككككة ل ب ككككك  بحاكككككثل بحعاوسكككك  ا ة كككككأ   كككككه   كككك بإ ل ب ككككك  بحاكككككثل ب ح  ا  سككككك  

 بل   بلة  .
 سضككككة   وككككسى  ى   ككككه   كككك بإ بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك  بح كككك   ككككو  ابلكككك  ة سكككك  ل ب كككك   -

  بحل ب ككككككك  بحاسةضكككككككس    بحل ب ككككككك  بحاكككككككثس  بحلث كككككككةأ ب  بعسككككككك   بح  سسوس  سككككككك  
 ب ح  ا  س     بحل   سةأ بح عةشس  .   

 :رابعًا : فئة أىم النتائج واإل افات المعرفية أو النظرية أو المنيجية أو التطبيقية 
بع ل أ بح ابلةأ بح     ة حأ عل س  بال  وة  ع     تا لى  لك    حعسكةس عل سك  ب   وكة   -

ع كككك  بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك    اةع لكككك أ بح ابلككككةأ ع كككك  تقتكككك   لككككةحس    ب  ه :  ابلكككك  
 ل    ثا   بحعسى ع   بحل  ك  حلعااك  بحع ةاكا بح ك  صك وأ بال  وكة    س  كم ع ك  سك   

   بح اسعكك  بحتة سكك   سككةس لعكك ه ضككاوةأ بحع كك  ع كك   اككسح  Eye Trackingبح اسعكك  

2 

12 

3 

3 

23 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

14 

0 5 10 15 20 25

 مواقع الوزارات الحكومية المصرية

 المواقع اإلخبارية اإللكترونية

 مواقع اإلعالنات اإللكترونية

 الموجهه للطفل+ المواقع التعليمية اإللكترونية 

 مواقع الصحف اإللكترونية

 المواقع الرياضية

 المواقع التجارية اإللكترونية 

 مواقع المحطات اإلذاعية والتليفزيونية

 مواقع المؤسسات المصرية 

 المواقع الصحية اإللكترونية

 المنتديات النقاشية 

 أخرى تذكر
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بحل  كك     بح اسعكك  بحتةحتكك  : بح عككال لككى بحلوثكك تسى ع كك  بحع ةاككا بح كك  صكك وأ ب  وككةس و 
 ح ل ب       حن وةالع لة  ع     وسم لعسةس سصسو ى ع " وع  بال   ةث لى بح صاو  .

ال  وكة  ع ك  و كةث ل ب ك  با ابضكس   لة بع ل أ قةحوس  بح ابلةأ بح     ة حأ بح ك  ا  ب -
  ع و بح  وسم ع   ل ب   ل ص  ا وةحسعه .

س   بح ابلكةأ اعس ك  بح ث سكها   ة كأ   ةصكة   لك ةلةأ ل   سك  حلك باس وثتسك  ل عك  ا  -
 ل بث  ة أ لااس      لاس س       ا وس      لس س  . 

اكككككلسو بحل ب ككككك  بس لكككككأ بح ابلكككككةأ بحلكككككةوع  ا عس ككككك  بح ث سكككككها بح ككككك     لككككك  حلصكككككةه   -
ب ح  ا  س  وة ل ة ةأ قسا بحلث   ا حشو   بح س  اك   اكلسو بحاكثل ب ح  ا  سك   
 بحسككا م وككسى بح اككلسو بح وككةع    اككلسو بح سكك       وكك  للككا  بحعككسى ع كك  شةشككةأ 
بح لوسككك  ا ع ككك  ل ةحعككك  بحاكككثل ب ح  ا  سككك      سكككو بح اكككة ا  بحلكككلةأ بحللسكككوا 

 س  ع   شو   ب   ا كأ    بحلعكةسسا بح ك  سصك  ب ح كوبو حعل س   ابثا بحاثل ب ح  ا  
و ة ا  بح السو بحصس  حل ب   بح س      ث سه بح سو قاباسكة بحا لسك    ةاك  بحع كة سى   
  سكككل  ى  اكككلسو ل ب ككك  بح سككك   كككؤتا ع ككك  بلككك اصةإ ب  وكككةا  ب  اب  كككة     كككفتسابأ 

ل  كك  ح  ظككة ل بحل   كك  بح لككة   بحل عكك  ا ع كك   اككلسو بحل  كك     اسككة اكك   ثعسككم بح
وككك"    كككفتسابأ بحسسككك س   وكككابلج  اكككلسو اكككسثةأ بح سككك  اككك  سككك ب بحاككك       ضكككلسى 

 بح سةع س  ا   السو بحل    . 
 شككسأ بح  ككة ج  عكك      كك إ بح ع سككةأ بح كك  سلكك   ل ة بحعككة ل ى وةال اككةه اكك  بحل ب كك   -

   اب كككك"   ب ح  ا  سكككك  ب  وةاسكككك      ككككةى لككككى  واوسككككة  عكككك سو اكككك ا اسكككك س  ح ثكككك م   
بلككك   بو بحسعكككابأ بحعاكككساا   ككك ب و بح  صسككك"  بح ثككك سم بحسككك ا    ل ةثككك  بحسااككك  ح عككك  ا 
 اشككسل بحل  كك      ظسككل بح اككقأ وككسى  صككوبث بحل ضكك إ  بلكك   و وككابلج  اككلسو   
ا  ثسى  ةى س ةن بل   بو لثك    ح لكؤتابأ بحاك  س   ب كه بحل ب ك    ثسكم  س لكأ 

  تكككا لكككى بحصة ككك  بحلكككلع    اولكككة حلثة حككك  لعةسشككك  سككك   بحل ب ككك  وةحصة ككك  بحواكككا  
 بحصل  ا بحلل   ل ح لة ه بال اةه بحع سل  .
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  شكككةاأ بح  كككة ج لحككك  عككك و  صككك   عق ككك   بحككك  لثاكككة سة  وشكككفى  كككفتسا بحل غسكككابأ بح لكككس   -
) بح ككك إ   بحعلكككا   بحلؤسكككه بح ابلككك    لككك  بأ بح وكككاا   بحل  ككك  بحككك ظسس  ( اككك  بحع بلكككه 

  بث بحل    ح عة لسى وةال اةه ا  بحل ب   ب ح  ا  س  ب  وةاس  .بحلؤتاا ا  ب 

 تو أ   ة ج بح ابلةأ  ى لا ب س  بحل  ك  ب  وكةا  ب ح  ا  ك    كفتا و صك    كه لكى  -
بح لة   بحل ع  ا     بأ بح سةعه  بحا بو  بحسة عك  لكى ثسكم بحغسكة     بحلث   سك  اك  

 بل   بو س   بحع ةاا.
ا     ا     ا ش ه بحل     لث  ب     لة  ى بح اكلسو بحصسك  عةلكه بح السو ح"  فتس -

 لةلككككك  ح  وسككككك  بث سةصكككككةأ بحللككككك   لسى  س  كككككم ب  وةعكككككة  صسككككك ب  ح للككككك   لسى عكككككى 
بحلؤللةأ    ب ش ةا    بحل  صةأ بح   س عكه بحل  ك  اك اا ح كة س للك ة بحللك   و 

" ح ل  كك     لككة لككى  ككقه لكك  ح  ثاكك ح" ع كك  لككة س   كك   ى سصكك   لككى  ككقه  اككسث
سككك ا  بح اككككلسو بحككك   ال سابعكككك  بس لةلكككةأ  بث سةصككككةأ بحللككك   و لحكككك  ق كككم بحل  كككك  
 بحوثم عى ثةصة " ا  ل      ا للة سع   ب  وةعة  لس ة  عكى بحل  ك   بحص ك  بح ك  

 سعوا ع  ة بحل    . 
  اكك أ بح ابلككةأ عس كك  بح ث سككه لحكك   سلسكك  بالع  ككةث و ع كك  بحكك   ه ع كك  بحاككسث     -

بحع اككا بحوككةاو بحكك   لككسص   بال  وككة    ال     سعكك   عل سكك  بح اككسح وعكك   حككن     سكك 
  ى بحع ة سى  ب   اةابأ  بحع ب و  ل    بحلة ا ع   بحاسث   ع   عة    ك ه ل لك  
وةح لككو  ح اككثل بحل و عكك   ب ح  ا  سكك      ى بحع ةاككا بح كك  سكك و  ضككع ة اكك   ع كك  

  سضكة  حلكك ا   ك ه     ى بحع ةاكا  وسكاا بحثصكو  ككا  بحاكسث  سك و بال  وكة  لحس كة   ال    
   ال   حل ا    ه و تسا عى بحع ةاا اغساا بحثصو . 

بح لة ه بح ي  ص   ب  وة  بحلوثك تسى حعكابثا ل ضك عةأ لعس ك" اكي بحل ب ك  ب  وةاسك    -
صككةثأ اككي بح ا سكك  ب  ه بحع كك بى    اككي بح ا سكك  بحتككة ي بحالكك و  بح ةاس ككة سا    اككي 

س  بحتةحم للةث   ثصو بحل ض إ    اي بح ا س  بحابو  بحاك أ بحثك  ح ثك م   بح ا 
  اي بح ا س  بح ةلس للو بح ة   . 
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 القسم ال الث 

 الرؤى المستقبمية واألجندة البح ية المقترحة التى يقترحيا العرض التحميمى 

 ع كككال بح ابلككك  بحثةحسككك  لعككك ب   ص ككك ا وثتسككك  اككك  لصكككةه  اكككلسو بحل ب ككك  ب ح  ا  سككك    لكككى 
 ثسم : 

بحلاكلو سع ال بحعاس بح ث س     صس" بحلوس  لى ب س لكةو و ابلكةأ بحعكة و وة  اكةه ) -
 بحل  ا ح ل    ( ا  لصةه  السو بحل ب   ب ح  ا  س  .  –

سككك  ح ل ب كككك  ب ح  ا  سكككك   ى بحللكككك   و ال ب س لكككةو و ابلكككك   اككككلسو بحاككككسثةأ بح ب   -
 س  ام ح اسث  بحا سلس  اع  وه س ةو   سضة بحاسثةأ بح ب  س  . 

 لكككككة   ا كككككة  ى س كككككةن  ابلككككك سى اعككككك  عكككككى  اكككككلسو بحل ب ككككك  ب ح  ا  سككككك  حس ككككك       -
(   ابلكككك  س لككككل 9249ب ث سةصككككةأ بح ةاكككك  لتككككه  ابلكككك  لس ككككةس لثلكككك   ثةلكككك  )

   ل   وسة ا س   بح ابلةأ ث   ال س و   لسر سك   بحس ك  (   9244بحااةع  ااب س   )
 لى بحلل   لسى . 

 – ككك حن سصككك  ب س لكككةو و اكككلسو بحل ب ككك  بح لكككة س  لتكككه : بحل ب ككك  بحل  اككك  وكككةح وخ  -
بحل ب ككككك  بحل  اككككك   –بحل ب ككككك  بحل  اككككك  وةحل ضككككك   –بحل ب ككككك  بحل  اككككك  وةحل سكككككةج 

 وةح س  ا .... لحخ . 
 اكككككلسو بحل ب ككككك  ب ح  ا  سككككك  سككككك   اكككككلسو بحل ب ككككك  لكككككى بحلصكككككةالأ بحل لشككككك  اككككك   -

   اسص  ب س لةو و  ب بحلصةه .  Social Mediaب ص لةعس  
سصككك  بحعلكككه ع ككك  ب س لكككةو و ابلككك   اكككلسو ل ب ككك  بحاكككثل  بحلصكككقأ ب ح  ا  سككك   -

  ضكككك    كككك  لل  صكككك  ح كككك  ال س ككككا  بحللكككك   و لحكككك  ل ب كككك  بح  باككككه ب ص لككككةع  
Social Media ثأ   وكا ل كةاس ح اكثل  بحلصكقأ ب ح  ا  سك  اك       كة  اكو

 بل عةث بحلل   و حه وةا. 
س وغكك  لابعككةا  ابلكك   اككلسو بحل ب كك  ب ح  ا  سكك  بحل ص كك  ح  سككه    ظسككل بح لككة    -

 بحل ع  ا و ة وش ه صس  . 
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  اكك  بح ابلكك  وف ككك" س ككةن ثةصككك  لحكك  ب س لكككةو ولوسكك  لكككى بحوثكك م اكككي لصككةه و كككةث  -
 .  navigation structureب وثةا 

   اؤسككككك  بحعكككككة لسى لعككككك ب   ابلكككككةأ    كككككة ه ب  اكككككة سةأ  اكككككلسو بحل ب ككككك  ب ح  ا  سككككك  -
 وة  اةه . 

 لصابث وث م   ابلةأ    ا ولل عوه  السو ل ب   بحاثل ب ح  ا  س  .  -
  لعكككك ب    بعكككك  وسة ككككةأ عاوسكككك    ص وسكككك   ةاكككك  ولصككككةه  اككككلسو بحل ب كككك  ب ح  ا  سكككك  -

 .      ث ست ة   ال  وف ه
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: http : // JCMC . Indiana. edu  / Vol 6 / issue 3  / Burton . html  /  

ٔفاء جًال عثذ انغفار . " انعٕايم انًؤشزج عهٗ ذصًيى ٔذذزيز انًٕالع اإلنكرزَٔيح  (3)

عهٗ انًضًٌٕ ٔانمائى تاإلذصال " ،  نهصذف انًصزيح عهٗ شثكح اإلَرزَد . دراطح

 ( . 9.17، غيز يُشٕرج ) جايعح انشلاسيك : كهيح اآلداب ، لظى اإلعالو ،  رسانت ياجسخيز

(4) Thomas A. Powell . “ Web Design : The complete Reference “ , 2 nd 

ed . ( New York : MC Graw – Hill / Osborne , 2002 ) , p . 4 .  

ْيصى جٕدج . " ذأشيز األطانية اإلخزاجيح نهصذف اإلنكرزَٔيح عهٗ انعًهياخ اإلدراكيح نذٖ  (5)

عيُح يٍ طالب انجايعح : فٗ إطار َظزيح ذًصيم انًعهٕياخ ) دراطح شثح ذجزيثيح ( " ، 

جايعح انًُصٕرج : كهيح انرزتيح انُٕعيح ، لظى اإلعالو ، غيز يُشٕرج ) رسانت دكخىراِ

  16( ص  .9.1انرزتٕٖ ، 

عذنٗ رضا ٔخانذ صالح انذيٍ ٔآخزٌٔ . انرذهيم انُمذٖ نثذٕز األُطز اإلعالييح خالل  (6)

انعمذ األٔل يٍ انمزٌ انذادٖ ٔانعشزيٍ ، دراطح ذذهيهيح يٍ انًظرٕٖ انصاَٗ . تذس ٔرد 

انًؤحًز انذونى انسابع عشز بعُىاٌ : بحىد اإلعالو فى يصز فى َصف قزٌ انىاقع فٗ : 

)جايعح انماْزج ٔيُظًح األيى  . ديسًبز 02 – 91واحجاهاث انًسخقبم فى انفخزة يٍ 

( ص  9.11انًرذذج نهرزتيح ٔانعهٕو ٔانصمافح " انيَٕظكٕ " : كهيح اإلعالو ، انجشء األٔل ، 

14.  

 إخزاض انصذف ٔانًجالخ فٗ رتع لزٌ ، يزجع طاتك .  أشزف صانخ . تذٕز  (4)

شيزيٍ يذًذ أدًذ أدًذ عًز . " انعٕايم اإلخزاجيح انًؤشزج عهٗ ذصًيى انًٕالع  (4)

، جايعح  انًجهح انعهًيح نثذٕز انصذافحاإلنكرزَٔيح نهٕساراخ انذكٕييح انًصزيح " ، 

  926-977، ص ص  9.11ديظًثز  –انماْزج : كهيح اإلعالو ، انعذد انزاتع ، أكرٕتز 
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ذصال فٗ انًٕالع انعٕايم انًؤشزج فٗ األداء انًُٓٗ نهمائًيٍ تاإل، " راَذِ ياضٗ فكزٖ  (4)

كهيح انرزتيح  :جايعح عيٍ شًضغيز يُشٕرج ) ،دكخىراِرسانت  " ،اإلخثاريح اإلنكرزَٔيح 

 ( 9.14،  لظى اإلعالو انرزتٕٖ ،انُٕعيح

دراطح يمارَح :  ذصًيى ٔذذزيز اإلعالٌ اإلنكرزَٔٗ، "  شيًاء عثذ انُاصز يذًذ انشيخ( .1)

، غيز  ياجسخيزرسانت " ،  تيٍ يٕالع اإلعالَاخ اإلنكرزَٔيح انًصزيح ٔاأليزيكيح

 (9.14،  لظى إعالو ، كهيح اآلداب : جايعح انشلاسيكيُشٕرج )

انعٕايم انًؤشزج عهٗ ذصًيى ٔذذزيز انًٕالع اإلنكرزَٔيح ، "جًال درٔيش عثذانغفارٔفاء ( 11)

" ، دراطح عهٗ انًضًٌٕ ٔانمائى تاإلذصال .نهصذف انًصزيح عهٗ شثكح اإلَرزَد 

 (  9.17، غيز يُشٕرج )جايعح انشلاسيك: كهيح اآلداب ، لظى اإلعالو ،  رسانت ياجسخيز

عهي شثكح اإلَرزَد ٔعاللرٓا  ٖية ذصًيى انًذرٕٖ انخثزطان" أ ، يٕطٗ ٗشيزيٍ عه( 19)

جايعح  ) ، غيز يُشٕرج دكخىراِرسانت " ، تًصذاليح انًٕالع اإلخثاريح نذٖ انجًٕٓر

 (  9.17، لظى اإلعالو ،كهيح اآلداب :دهٕاٌ

 (13)  Fatih Kurtcu. “An analize of high school web interface designs in 

terms of graphic design “. Procedia: Social and ehavioral 

sciences, issue: 46, 2012, pp: 5661-5665.  

( إٌناس محمود حامد أحمد . التطورات التقنٌة وإثراء تصمٌم الصحف اإللكترونٌة المقدمة 44)
، العدد الثانى واألربعون ،  المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالماالحتٌاجات الخاصة .  لذوى

 .  624 – 555( ص ص  2442دٌسمبر ) جامعة القاهرة : كلٌة اإلعالم ،  –أكتوبر 

لكترونٌة للصحف المصرٌة على شبكة تصمٌم المواقع اإلق ، " منار فتحً محمد رز( 45)
،  كتوراهرسالة د" ، تصال والجمهورتقنٌات والقائم باإلنترنت : دراسة مقارنة فً الإلا

 (  2444،  قسم الصحافة ،كلٌة اإلعالم:  جامعة القاهرة) غٌر منشورة ،

 ىاألسس التصمٌمٌة والفنٌة لمواقع التعلٌم العال، "  إسالم عبد الحمٌد زكً محمد دٌاب( 46)
كلٌة التربٌة  :جامعة حلوان، غٌر منشورة ،)  دكتوراهرسالة " ،  شبكة المعلومات ىعل

 ( 2444، قسم التصمٌمات الزخرفٌة ،الفنٌة

(17) Gjermund Bø Brabrand, Dynamic Layout Optimization for 

Newspaper Web Sites using a Controlled Annealed Genetic 

Algorithm , Master’s thesis, Master of Science in Media 

Technology 30 ECTS ,Department of Computer Science and 

Media Technology, Gjøvik University College, 2008.  

تصمٌم الصفحة الرئٌسٌة فى مواقع الصحف العربٌة والعالمٌة ،" حمادة نور طاٌع السمان (44)

جامعة غٌر منشورة ) ، ماجستيررسالة ، " مقارنةعلى شبكة اإلنترنت : دراسة تحلٌلٌة 
 ( 2444،  قسم اإلعالم ،كلٌة اآلداب: المنٌا

(19) A Comparative Analysis of Newspaper, Radio Stations and 

Television Stations Content and Design of Websites, Paper to be 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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presented at AEJMC, RTVJ Division August, 2007, Paper 

presented at the annual meeting of the Association for Education 

in Journalism and Mass Communication, The Renaissance, 

Washington, DC, Aug 08, 2007 

(20) Cutshall and Robert, An Investigation of Success Metrics for The 

Design OF E-Commerce Websites . PHD, University of North 

Texas, 2004.  

( حلمى محمود محسب ، إخراج الصحف اإللكترونٌة على شبكة اإلنترنت : دراسة 24)
تطبٌقٌة مقارنة بٌن الصحافتٌن المصرٌة واألمرٌكٌة : دراسة تطبٌقٌة مقارنة بٌن 

ى دجنوب الوا، غٌر منشورة )جامعة رسالة دكتوراه الصحافتٌن المصرٌة واألمرٌكٌة ، 
 ( .  2444بقنا : كلٌة اآلداب ، قسم اإلعالم ، 

(22) Lin Liang, a Process for Web Site Design, Master of Computer 

Science, FACULTY OF COMPUTER SCIENCE, DALHOUSIE 

UNIVERSITY, 2003 

 (23)  Jesus Gonzalez et al., Web Newspaper Layout Optimization Using 

Simulated Annealing, University of Granda , Spain , Man & 

Cybernetics , Vol .32,No .5, October 2002 , pp. 686-961 

 (24) Marcus Aaron, Cultural Dimensions and Global Web User – 

Interface Design: What? So What? Now What? Proceedings of the 

6 
th 

Conference on Human Factors and Web in Austin, Texas, 19 

June, 2000.   

( فوزى عبد الغنى خالف . " العناصر البنائٌة فى الصحف العربٌة اإللكترونٌة : دراسة 25)
، مجلة كلٌة اآلداب تحلٌلٌة مقارنة على صحف األهرام واألنوار والشرق األوسط " ، 

 .  444 – 44، ص ص  2444ثامن والعشرون ، ابرٌل جامعة الزقازٌق ، العدد ال

(26)  Sara Leckner, Presentation factors affecting reading behavior in 

reading of newspaper media: an eye – tracking perspective, Visual 

Communication, vol.11, no.2, May 2012, pp 163-184. 

( سعٌد الغرٌب . الصحٌفة اإللكترونٌة والورقٌة . دراسة مقارنة فى المفهوم والسمات 24)
، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالماألساسٌة بالتطبٌق على الصحف اإللكترونٌة المصرٌة. 

(  2442دٌسمبر ) جامعة القاهرة : كلٌة اإلعالم ،  –العدد الثانى واألربعون ، أكتوبر 
 .  223 – 444ص ص  

عالقة سٌمٌولوجٌا تصمٌم المواقع اإلخبارٌة اإللكترونٌة ، " حمدى أحمد على حامد( 24)
جامعة عٌن ، غٌر منشورة ) دكتوراهرسالة " ،لدى المراهقٌن ىفتراضبتشكٌل الواقع اإل

 ( 2446،  قسـم اإلعـالم وثقافـة األطفــال، معهد الدراسات العلٌا للطفولة: شمس
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أسس تصمٌم المواقع اإللكترونٌة اإلخبارٌة وعالقتها  عبد المطلب ، " ( نادر محمد على24)
معهد الدراسات العلٌا : جامعة عٌن شمس) رسالة ماجستير " ، بالتفاعلٌة لدى المراهقٌن

 (   2445،  قسـم اإلعـالم وثقافـة األطفــال، للطفولة

(30)   Gautham Krishna Mamidi , The transformation of Web pages 

towards a consistent layout to gauge the change in user 

performance, Master of Science (M.Sc.) in Computational 

Sciences , School of Graduate Studies, Laurentian University , 

Sudbury, Ontario , Canada, 2013. 

دور تصمٌم مواقع المؤسسات المصرٌة على شبكة ى، " ٌمان شكري عبد الحمٌد حجاز( إ34)
رسالة ة " ، اإلنترنت فً دعم الوظٌفة االتصالٌة لهذه المؤسسات : دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌ

 ( 2443) جامعة المنصورة : كلٌة اآلداب ، قسم اإلعالم ،  دكتوراه

لكترونٌة التسوٌقٌة المصرٌة من زٌادة فعالٌة المواقع اإل، "  نصر خلود خالد احمد محمد( 32)
كلٌة  : جامعة حلوانغٌر منشورة ) ، ماجستيررسالة ى " ، تحسٌن تصمٌمها الجرافٌك

 (  2443،   قسم الطباعة والنشر والتغلٌف ، الفنون التطبٌقٌة

،  التفاعلٌة ثالثٌة األبعادتصمٌم المواقع اإلعالنٌة ،  إبراهٌم على عزمى عبد الرحٌم( 33)
،  قسم األعالن ،كلٌة الفنون التطبٌقٌة : جامعة حلوانغٌر منشورة ) ، ماجستيررسالة 
2444 ) 

(34) Michael Opgenhaffen & Leen Dhaenens , The Impact of online News 
Features on learning from News : A Knowledge Experiment, 

International Journal of Internet Science , vol 6, no 1, 2011, pp 8-
28 .  

(35) Mia Liza Alcantara Lustria, Can interactivity make a difference? 

Effects of interactivity on young adults’ comprehension of online 

health content, PHD Thesis, University of Kentucky, 2005.  

 (36) Weinstock , David , A dual conding perspective on the 

effectiveness of multimedia presentation modes web news sites , 

PHD. Thesis , Michigan State University , Dissertation Abstracts 

International , volume: 63- 09 , section : A, 2002 , page : 3043 .  

 (37) Hwiman  Chuing and Xinshu Zhao , Effects of perceived 

Interactivity on Web Site preference and Memory : Role of 

personal Motivation , Journal of Computer-Mediated 

Communication , Volume 10 . Issues 1 , November 2004 , 

Available at : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1.1083-

6101.2004.tb00232.x/full 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1.1083-6101.2004.tb00232.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1.1083-6101.2004.tb00232.x/full
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 (38)  Xosé Lopez et al., Online Journalism in Spain : Models, Business 

and Formats , Avision, New Media Researching Group , 

University of Santiago de Compostela, Spain, 2004, Available at: 

www.novosmedios.org.   

(39) Seokmin Hong , The Impacts of the levels of Interactivity , 

Vivideness, and Motivation on Telepresence and Revisiting 

Intention in the New Media, PHD Thesis, University of Texas at 

Austin , August 2003. 

 (40) Gi Woong Yun , The Effects of Interactivity on the Credibility of 

Static Web Sites and WebSite Forums , PHD Thesis , University of 

Wisconsin- Madison , 2003 .  

(41)  John Jerone and Kevin G. Barnhurst , Beyond Modernism : Digital 

Design, Amercianization and Future of Newspaper form , New 

Media & Socitey , Vol. 3, Issue 4, December 2001 , pp. 467 – 483.  

(42) S.Shyam Sunder , Multimedia Effects on processing and perception 

of online news : A study of picture , Audio ,and video downloads 

,Journalism and Mass Communication Quarterly , V77,n0 3 , 

Autumn 2000, pp 480-499 .    

ّ تيظز نهطفم ٔ عاللر حنكرزَٔيح انعزتيح انًٕجٓذصًيى انًٕالع اإل"  ، رداب يذًذ عهٗ( 47)

كهيح :جايعح دهٕاٌ) ،غيز يُشٕرج ياجسخيزرسانت ا" ،طفال نٓا ٔ ذفاعهٓى يعٓاطرخذاو األ

 (  9.16،  لظى انطثاعح ٔ انُشز ٔانرغهيف ،انفٌُٕ انرطثيميح 

:  لكترونٌة على درجة مقروئٌتهاتأثٌر تصمٌم الصحف اإل،  نانسً عبدالعزٌز عبدالرحٌم( 44)
،  لكترونٌة لدى عٌنة من طالب الجامعةالصحف اإلدراسة تجرٌبٌة على عٌنة من 

،  قسم االعالم ،  كلٌة اآلداب : جامعة المنصورةغٌر منشورة ) ، ماجستيررسالة 
2446  . ) 

 (45) Anthony S. Chow,Michelle Bridges, and Patricia Commander, The 

Website Design and Usability of US Academic and Public 

Libraries: Findings from a Nationwide Study, Reference & User 

Services Quarterly, vol. 53, no. 3, issue 3,  American Library 

Association, Spring 2014, pp. 253–65 

( تالة محمد زهٌر الٌمانى ، "العالقة بٌن تصمٌم المواقع اإلخبارٌة وجذب المستخدمٌن لها. 46)
، غٌر منشورة )جامعة رسالة ماجستيرنٌة على المواقع اإلخبارٌة السورٌة "، دراسة مٌدا

 ( . 2443القاهرة : كلٌة اإلعالم ، قسم الصحافة ، 

http://www.novosmedios.org/
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( ٌوسف الرفاعى أحمد فراوٌلة . " العالقة بٌن تصمٌم المواقع اإلخبارٌة وٌسر استخدام 44)
نة من الطالب والطالبات المكفوفٌن لها وتفاعلهم معها ، دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌ

، غٌر منشورة ) جامعة القاهرة : كلٌة  رسالة ماجستيراألكفاء بالمرحلة الجامعٌة " ، 
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 ،كلٌة الفنون التطبٌقٌة :جامعة حلوانغٌر منشورة ) ، هدكتورا رسالة " ، لكترونٌةاإل

 (2446،  عالنقسم اإل

( أحمد كمال أحمد عبد الحافظ . " تأثٌر عناصر تصمٌم المواقع اإلخبارٌة فى انتباه وتذكر 52)
، غٌر منشورة ) جامعة حلوان :  رسالة دكتوراهالقراء للمعلومات . دراسة تجرٌبٌة " ، 

 (  2443كلٌة اآلداب : قسم اإلعالم ، 
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اإلدراكٌة لدى عٌنة من طالب الجامعة . فى إطار نظرٌة تمثٌل المعلومات )دراسة 

، غٌر منشورة ) جامعة المنصورة : كلٌة التربٌة النوعٌة ،  رسالة دكتوراهتجرٌبٌة ( " 
 ( .  2444قسم اإلعالم التربوى ، 
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العالقة بٌن تصمٌم الصحف اإللكترونٌة اللٌبٌة ومقروئٌتها  " ، زهرة محمد أحمد الفاسى( 66) 
، غٌر  ماجستيررسالة " ،  دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة.  م 2444فبراٌر  44بعد ثورة 

 (  2446،  عالمقسم اال ، كلٌة اآلداب : جامعة المنصورة)  منشورة

تصمٌم المواقع الرٌاضٌة اإللكترونٌة المصرٌة  ، " كرٌم محمد عادل عبد العظٌم محمد( 64)

غٌر  ،ماجستيررسالة " ،  دراسة تحلٌلٌة مٌدانٌة .وتفضٌالت القراء اإلخراجٌة لها 
 ( 2445،  قسم الصحافة ،كلٌة اإلعالم : جامعة القاهرة، ) منشورة
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خبارٌة نترنت لتصمٌم المواقع اإلتفضٌالت مستخدمً اإل( معٌن صالح ٌحٌى المٌتمى،" 44) 
رسالة بى"، دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة على المواقع الموجهة للجمهور العر .العربٌة 
 ( 2444كلٌة اإلعالم ، قسم الصحافة ،  ، غٌر منشورة )جامعة القاهرة ، ماجستير
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تصمٌم الصفحة األولى للصحف اإللكترونٌة المصرٌة ، "  أحمد عبدالحافظحمد كمال ( أ42)
، غٌر ماجستيررسالة ، " دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة .وتفضٌالت القراء اإلخراجٌة لها

 ( . 2444،  قسم اإلعالم ،اآلداب كلٌة:  جامعة حلوانمنشورة )

 

  : فى هذِ انذراست حى اإلسخفادة يٍ انخانى 

صز . اإلذجاْاخ انذذيصح فٗ ذذريض اإلذصاالخ انرظٕيميح انًركايهح . دراطح أيم فٕسٖ يُر -

دراست يقذيت إنى انهجُت انعهًيت انذائًت نخزقيت األساحذة واألساحذة انًساعذيٍ  يفارَح ، 

SCU  ) 9.16، انذٔرج انصاَيح عشز ، طثرًثز ) إعالو  . 

شزيف انهثاٌ . انصذافح اإلنكرزَٔيح : دراطاخ فٗ انرفاعهيح ٔذصًيى انًٕالع ، انًكرثح  -

 ( .  9.11)انماْزج : انذار انًصزيح انهثُاَيح ،  7اإلعالييح ، ط 

رايىىٗ عطىىا صىىذيك . انصىىىذافح اإللهيًيىىح ٔذًُيىىح انًجرًعىىاخ انًذهيىىىح فىىٗ ضىىٕء انثذىىىٕز  -

، انعىىذد  يجهةةت انبحةةىد وانذراسةةاث اإلعالييةةتٔانذراطىىاخ اإلعالييىىح تانجايعىىاخ انًصىىزيح ، 
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