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 عددال هو أما بعد فها ،وعلى أله وصحبه أجمعين رسوله األمين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 
من صدور العدد األول وقد حققت المجلة سنة واحدة يصدر بعد من مجلة أكاديمية شمال أوربا  الخامس

  التأثير العربي     حصلت المجلة على معاملو ، جالت أخرى مضى عليها سنوات عديدةنجاحات لم تحققها م
وهو يفوق كثيرًا المعامل الذي حصلت عليه الكثير من المجالت ، كما حصلت المجلة على  8,8بلغ مقداره    

            .               أي معامل الفهرسة الدولي وهو ما لم تحققه  العديد من المجالت العلمية    معامل
ة عديدة ، فقد تم عقد إتفاقية تعاون مع جامعة إتفاقيات عديدة مع مؤسسات أكاديميوعقدت أكاديمية شمال أوربا 

تفاقية أخرى مع كلية التربية األساسية ـــ جامعة واسط في جمهورية  عجلون في المملكة األردنية الهاشمية  وا 
العراق وكذلك تم عقد أتفاقية مع جامعة المثنى  وسيتم بإذن هللا تعالى خالل األيام القادمة توقيع إتفاقية تعاون 

لجامعة السعودية األلكترونية ، كما وعقدت المجلة إتفاقية تعاون لنشر األبحاث والدراسات مع دار المنظومة مع ا
                                                                           .           لقواعد البيانات العربية

الدؤوب من قبل كادر األكاديمية وتفانيهم من أجل نجاح وما كان كل هذا ليتحقق من دون التعاون والعمل 
أكاديمية شمال أوربا للعلوم والبحث العلمي في تحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها بشكل عام ونجاح مجلتها في 
دعم حركة البحث العلمي من خالل توفير وعاء علمي رصين لنشر األبحاث والدراسات على نطاق واسع 

                                                                             ي واأللكتروني.وباألسلوبين الورق
البحوث العلمية  والمجلة تعاهد الباحثين والقراء على السير قدمًا لتحقيق العهد الذي قطعته على نفسها في دعم

                                             الرصينة بعيدًا عى أي منافع مادية وأغراض ذاتية ، وهللا الموفق.

 
 كلمة رئيس التحرير

 البروفسور الدكتور كاظم العادلي
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   عالهن دمحم علي احمدد./  . أ
 

 كلية التربية ـ الجامعة المستنصرية    
 قسم األرشاد النفسي والتوجيه التربوي    

 
 

 مستخلص البحث  

االحتياجات الخاصة  وتحدد  استهدف البحث تعرف واقع االبنية الجامعية ومدى مالئمتها للطلبة من ذوي 
البحث بذوي االحتياجات الخاصة سمعيا وبصريا وحركيا وشمل البحث عينة من التدريسيين في الجامعة 

 76تدريسي موزعين على ثالث كليات هي العلوم والتربية واالداب بواقع  011المستنصرية بلغ عددهم 
ضمت جزأين الجزء األول تضمن التعريف  تدريسية . وتم تصميم استبانة خاصة للبحث 33تدريسيا و

بالبحث والمعلومات الشخصية عن االفراد الذين شملتهم عملية المسح , اما الجزء الثاني فتضمن ستة 
عشر فقرة تضمنت تساؤالت عن واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة المشمولين بالبحث وواقع االبنية 

الخاصة . كما تضمن الجزء الثاني سؤااًل مفتوحا عن وجهة  الجامعية ومدى مالئمتها لذوي االحتياجات
 الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.  افرنظر المجيب حول كيفية تو 

 بين الجامعة في الخاصة االحتياجات ذوي    

 والمأمول الواقع
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واظهرت نتائج البحث الى عدم تحقق معظم مضمون الفقرات والى صعوبة اكمال الطلبة من ذوي 
ية الجامعية الحالية اذ تفتقر االبنية الحالية الى االحتياجات الخاصة دراستهم الجامعية في ضوء واقع االبن

المعينات الحركية والسمعية والبصرية فضال عن االم الطلبة بالدوام اليومي وغياب نظام خاص لذوي 
االحتياجات الخاصة يمكنهم من مواصلة الدراسة باالنتساب وبمتابعة المحاضرات عن طريق شبكة 

 المعلومات . 

المصاعد الكهربائية واالشرطة والساللم  افرالتوصيات منها التاكيد على تو  وخرج البحث بجملة من
ر المعينات السمعية والبصرية افالصعود الى الطوابق العليا وتو  علىالمتحركة لمساعدة المقعدين 

 والحواسيب اللوحية بديال عن السبورات وتصميم المحاضرات االلكترونية بديال عن المحاضرات التقليدية . 

 الكلمات المفتاحية : االبنية الجامعية , ذوي االحتياجات الخاصة , 

 

 

 

People with special Needs in the University between Reality and Ambition 

Professor Dr. Alahan Mohammed Ali Ahmad 

June 2019 

Abstract 

    The research aimed to identify the situation of the University buildings and their suitability 

for the students with special needs (visual, hearing and movement disabilities). It included a 

sample of 100 teaching staff, ie 67 males and 33 females , from three colleges of AL 

Mustanservah Umiversity,namely (Science, Arts and Education). A special questionnaire with 

two parts was designed for the research; The first part contains an identification of the nature 

of this research and personal information about the individuals included in this survey while,  

the second part contains 16 articles asking about the situation of the students with special 

needs and the suitability of the universities’ building to meet the requirements to those 
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students.  It also included an open question about the opinion of the respondents regarding to 

how to avail the suitable conditions for the students with special needs.      

    The results of the research showed that most of the contents of the articles were not 

achieved, and that students with special needs were unable to complete their university studies 

because of the current university buildings. This is because the current buildings lack for the 

movement, hearing and visual aids, as well as the pain that affects the special needs students 

because of the daily attendance to the university. Moreover there was an absence of a special 

system to allow those kind of students to follow up their lectures online. 

  The research came out with some recommendations, including emphasizing the provision of 

elevators, and escalators to help the disabled students to reach the upper floors and provide 

audio and video aids and tablets instead of blackboards and implementing electronic lectures 

instead of the traditional lectures. 

Keywords: university buildings, students with special needs,visual aids 

 

 

 

 المقدمة

ممن يعانون نقصا في بعض جوانبهم الجسمية  لم يعد الحديث عن دمج ذوي االحتياجات الخاصة      
في الحياة العامة وتأهيلهم مجتمعيا من االمور الحديثة  وخصوصا الحركية والحسية السمعية والبصرية 

التاكيد على اهميته الى اساليب تنفيذه ومن تأكيد اهمية تعليمهم الى االنتقال نحو ولكنه قد تحول من 
ذلك ان اعداد هذه الفئة ليست بالقليلة اصال في المجتمعات الهادئة اذ تتراوح نسبهم بين تأهيلهم جامعيا 

فما بالك بالمجتمعات التي تعرضت الى الكوارث الطبيعية والحروب واحداث العنف  %01% الى 3
واالرهاب كما هو الحال بالنسبة للمجتمع العراقي الذي مر بحروب عديدة زد على ذلك االنفجارات 

 وحوادث االرهاب . 
واالضافات في البد من اجراء بعض التعديالت ولكي يتمكن هؤالء من االنخراط في الحياة الجامعية 

 القاعات الدراسية والمرافق االكاديمية االخرى وبما يمكنهم من التنقل وانجاز المهام الدراسية . 
والتحقق من كفايتها ومالءمتها للطلبة ممن ان البحث الحالي يسعى الى القاء الضوءعلى واقع االبنية 

 الخاصة .يعانون من عجز او نقص يجعلهم يصنفون ضمن ذوي االحتياجات 
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 مشكلة البحث 

انطالقا من حاجة العراق الى استثمار طاقات ابنائه جميعا بما في ذلك اؤالئك الذي يعانون من      
نقص في جانب او اكثر وتماشيا مع مبدأ ان خير دعم يقدم لذوي االحتياجات الخاصة يكمن في تمكينهم 

ر افواالجتماعية ومنها القدرة على االنتاج وتو في اشباع حاجاتهم الشخصية من االعتماد على انفسهم 
مصدر الرزق الخاص بهم دون منة او شعور بالدونية واالذالل , البد من العمل الجاد نحو ادماج هؤالء 

لقد تلمست الباحثة اهمية  في الحياة الجامعية وتوفير الوسائل التي تذلل الصعوبات التي تعترضهم ,
خالل عملها لسنوات عديدة في العمل األكاديمي واطالعها على العديد وضرورة ولوج هذا الموضوع من 

من حاالت العجز والضعف من االستمرار في الدراسة لبعض الطلبة الذين يتعرضون لحوادث السير او 
وتتحدد مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤالت  حتى لبعض الطالبات خالل ايام الحمل االخيرة .

 اآلتية : 
نموذجا مناسبة للطلبة من ذوي هل ان االبنية الجامعية وتحديدا ابنية كليات الجامعة المستنصرية . 0

 ؟االحتياجات الخاصة حركيا او سمعيا او بصريا 
. ما التوصيات التي يمكن ان تقدم للقائمين على الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذها 2

  ؟ؤالء من مواصلة دراستهم الجامعية وتأهيلهم اكاديميا وبما يسهم في تمكين ه
 أهمية البحث والحاجة اليه :

تتنافس الدول لتقديم التسهيالت المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة الكمال دراستهم الجامعية         
ادة او بمختلف االختصاصات , ويشير تعبير ذوي االحتياجات الخاصة الى االفراد الذين يمتلكون زي

نقصان في خصيصة جسمية اوعقلية او انفعالية عن متوسط توافرها لدى االفراد االعتياديين . االمر الذي 
بين  يستوجب توافر وتهيئة اهتماما ودعما خاصا , وتنتشر هذه الفئة في عموم المجتمعات بنسب تمتد

مع الى آخر تبعا % مع مالحظة ان هذه النسب تختلف من حالة الى اخرى ومن مجت01% الى 3
( . فالنسب هذه مؤكد انها 27, 2101للظروف الخاصة بتلك المجتمعات . ) كوافحة وعبد العزيز , 

 تتغير في المجتمعات التي تتعرض الى الحروب والكوارث الطبيعية واالوبئة وعمليات االرهاب وغيرها .
من ذوي االحتياجات الخاصة انطالقا ويأتي اهتمام الدول والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بفئات     

ضمن الشعور بحق الجميع بالحياة والتعلم والعمل والذي اقرته الشرائع السماوية والمنظمات الدولية فقد 
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االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة لألفراد حق العمل والتعليم 
 .المناسبةصول على االجروالمكافئة والح

 (www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UN_AR_TXT.pdf 32-32االمم المتحدة ,االعالن العالمي لحقوق االنسان المواد )
ر الدعم افولكي يتحقق ذلك البد ان تعمل الدول من خالل موؤسساتها الرسمية وغير الرسمية على تو 

يحتاج اليهما الكمال تعليمه والحصول على العمل المناسب وبما يحقق العدالة  واالسناد المناسبين لمن
ة في في السنوات االخيرة بشكل واسع جهود دمج ذوي االحتياجات الخاص هكذا فقد ظهرتوالمساواة. و 

االطراف السفلى او العليا ئك  الذين يعانون من ضعف او عجز حركي في التعليم الجامعي وخصوصا أول
او البصر او السمع وذلك بعد ان هيأت الموؤسسات التعليمية الوسائل المساعدة والدعم الضروريان لمن 

فقد لحصول على المعرفة الدعم لذوي االحتياجات الخاصة ل يحتاج اليها , لقد ساهم التقدم التقني في زيادة
ت الكثير من اسهمن وفاقدي البصر على التنقل كما المكفوفي (GPSساعدت اجهزت تحديد االماكن) 

االجهزة الحديثة هؤالء من تصفح المواقع االلكترونية من خالل تحول االشارات الصورية الى اشارات 
الحرم الجامعي مع توافر صوتية وبالعكس للصم والبكم , كما تتيح اجهزة التنقل سهولة حركة المقعدين في 

وسائل الدعم واالسناد المقدمة  ظهاركة , حتى باتت الجامعات في تنافس الالمصاعد واالشرطة المتحر 
لمن يحتاج اليها من ذوي االحتياجات الخاصة . وفي هذا الخصوص تشير إليزابيث هامبلت انه على 

أنفسهم من االلتحاق بجامعات الدرجة االولى وان اليسألوا الطلبة ممن يعانون من اي نقص بعدم استثناء 
ا ذ ان كل جامعة فيهنهم مقعدين وا يعانون من نقص ما , إامعات التي يمكنهم االلتحاق بها كو عن الج

 . https://share.america.gov/arذوي االحتياجات الخاصة . مكاتب لتقديم الخدمة للطلبة من
ومن التجارب العربية نشير الى تجربة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية والتي تقدم 

)   في الجوانب المادية والتربوية والنفسية .خدمات متكاملة لدعم الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
 ( 2102دمحم, السيد يحيى و عرفة , عبد الباقي دمحم ,

ية الحكم الوطني في مطلع القرن العشرين المنصرم التحاق بعض من ذوي لقد شهد العراق من بدا
االحتياجات الخاصة وخصوصا من ضعاف وفاقدي البصر في بعض التخصصات اللغوية والدينية 
والتاريخية وظهر نخبة من المتخصصين الذين اتحفوا المكتبات بنتاج فكري ثر , اال ان السنوات االخيرة 

االحتياجات الخاصة تناقصت وتراجعت الفرص المتاحة امام هؤالء الكمال دراستهم ومع تزايد نسب ذوي 
الجامعية جراء ضعف االمكانات المادية مقابل تزايد اعداد الطلبة االسوياء وضعف فرص العمل 

. ولعل من اهم النقاط التي نبدأ منها في البحث عن امكانية زيادة فرص ذوي االحتياجات للخريجين 

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UN_AR_TXT.pdf
https://share.america.gov/ar
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ذوي االحتياجات الخاصة وتنقل رف واقع االبنية ومدى مناسبتها لحركة عي الدراسة الجامعية تالخاصة ف
 من صعوبات الحركة وضعاف وفاقدي البصر والسمع .يعانون وبالتحديد اؤالئك الذين 

 ومن هنا فأن اهمية البحث الحالي تنطلق من النقاط االتية  : 
 في الجامعة . اهمية حصر وتحديد ذوي االحتياجات الخاصة .0

 اهمية تعرف مناسبة االبنية الجامعية لذوي االحتياجات الخاصة  .2

 تحديد المقترحات والتوصيات من خالل وجهة نظر التدريسيين في الجامعة .  .3

 أهداف البحث  
 تعرف اآلتي : يستهدف البحث الحالي 

 واقع ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة  .0

 توافر االجهزة والوسائل المساندة لتعلم ذوي االحتياجات الخاصة مدى  .2

 واقع االبنية ومدى توافر امكانية تيسير التنقل والحركة لذوي االحتياجات الخاصة .  .3

المقترحات والتوصيات لتذليل الصعوبات امام التحاق ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة من  .4
 وجهة نظرالتدريسيين في الجامعة . 

 حدود البحث 
 تي :يتحدد البحث الحالي باآل

 .جامعة المستنصرية في بغداد . مكانيًا: ال0
  2102/ 2102العام االكاديمي . زمانيًا: 2
 . بشريًا: 3

 أ. ذوي االحتياجات الخاصة حركيا وسمعيا وبصريا كفئة مستهدفة بالبحث .
 ب. التدريسيون كعينة إلجابة عن استبانة البحث

 تحديد المصطلحات 
 يرد في البحث مجموعة من المصطلحات تجد الباحثة من المهم تحديدها وكما يلي : 

: ويراد بها ابنية الكليات وتشمل القاعات الدراسية وابنية المكتبات والمختبرات  . االبنية الجامعية1
 واالنشطة الرياضية والفنية واماكن الترفيه . 

 : . ذوي االحتياجات الخاصة3
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العام القرانهم هم عن المتوسط الى جميع االفراد ممن ينحرف أداء يشير تعبير ذوي االحتياجات الخاصة
 . (2117,) الزراع في الجوانب الجسمية او العقلية او النفسية او االجتماعية 

حركية تنخفض قدرتهم على االداء االمثل في الجوانب الاالفراد الذين ويراد به الغراض البحث الحالي 
  اوالحسية ) البصرية والسمعية ( 
 عرض نظري ودراسات سابقة :

ذوي االحتياجات الخاصة  الى دعم ورعاية كي يتمكنوا من مواصلة دراستهم كونهم يختلفون عن يحتاج 
تفسية والعقلية ألسباب قد تكون قبل الوالدة وتشمل اآلخرين في واحدة او اكثر من الخصائص الجسمية وال

تلك االسباب المتمثلة العوامل الجينية الوراثية او بسبب عوامل غير وراثية ناتجة من مرض االم الحامل 
كما قد يؤدي او تناولها لبعض العقاقير او تعرضها لألشعاعات مما يسبب خلال بنمو بعض االعضاء 

. ( 2103) الالال, زياد كامل . وآخرون . االت اعاقة حركية وحسية مختلفة  تلوث الماء والهواء الى ح
كما ان هناك عوامل تسبب حاالت النقص والعجز تحدث جراء العوامل المرافقة لعملية الوالدة , مثل تعسر 

 Birth ) في عملية الوالدة وحدوث الصدمات الجسدية جراء استخدام المالقط الوالدة ونقص االوكسجين 

forceps  (   .(  2110)سيد سليمان 
اما العوامل التي تحدث بعد الوالدة وتسبب االعاقة او القصور في الجوانب الجسمية الحركية والحسية 

فيمكن ان تحدد بعوامل سوء التغذية والتعرض لألمراض او الحوادث واالصابات مما ينجم عنه فقدان او 
ى استخدام االطراف العليا او السفلى اذ يتحدد طبيعة ونوع ضعف البصر او السمع او فقدان القدرة عل

العجز في ضوء قوة ومكان االصابة وشدة المرض وااللتهاب وموضعه , فقد يؤدي التهاب الغدد النكافية 
او غشاء السحايا او التعرض للحصبة والجدري او شلل االطفال الى اعاقات وعجز حسي او حركي ) 

 ( . 2112السرطاوي , 
ئك االفراد ممن يعانون من نقص او عجز في قدراتهم الحركية واستخدامهم حدد البحث الحالي بأولويت

لألطراف العليا او الدنيا و االفراد الذين يعانون من صعوبات السمع والتخاطب وصعوبات االبصار , 
لطلبة حيث تمكنت العديد من الجامعات والموؤسسات التعليمية من دمج هؤالء من اقرانهم من ا

االعتياديين من خالل الدعم واالسناد والخدمات المساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض امكانية 
 رومساعدتهم في عملية التسجيل وتوافة باقرانهم والتي يمكن ان تشمل مرافقة الطلبة تعليمهم وتدريبهم اسو 

وتزويدهم باجهزة التواصل التقنية وسائل التنقل داخل الحرم الجامعي وتخصيص اماكن ايقاف سياراتهم 
ذوي االحتياجات الخاصة  الطلبة لدمجمركز  قطر اذ اسست جامعة( 0222ل حسب حالته ) امبابي , ك
االحتياجات الخاصة المرئية مثل اإلعاقة الجسدية ذوي ، بما في ذلك البرامج التعليمية في جميع هم قبولو 
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المرئية مثل األمراض المزمنة ، صعوبات التعلم ، إصابات  واإلصابات المؤقتة واالحتياجات الخاصة غير
الدماغ واالعصاب ، نقص االنتباه / اضطراب النشاط المفرط ، أو االضطرابات النفسية ، على مناقشة 
الدعم األكاديمي المناسب لهم مع مركز الدمج ودعم االحتياجات الخاصة . تلتزم الجامعة بالحفاظ على 

يتعلق ببيانات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ولن يؤثر الدعم األكاديمي المقدم  السرية التامة فيما
االكاديمية للجامعة ولن يؤدي الى أي انتقاص او تمييز في الشهادة  بأي شكل من االشكال على المعايير

 .الجامعية الممنوحة لهم
needs-development/special-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support 

كما قامت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية مركزلدعم ذوي االحتياجات الخاصة في مجال 
تسجيل , والنقل من البيت الى الجامعة وبالعكس  وتخصيص مواقف خاصة لسيارات من اجراءات ال

يمتلك سيارات خاصة , فضال عن الدعم المالي وتوفير االجهزة المساعدة ودعم وتسويق افكارهم 
 ( 2102وابتكاراتهم. ) دمحم , السيد يحيى وعرفة , عبد الباقي دمحم 

اقع ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة , فقد تناولت دراسة هذا وقد حاول بعض الباحثين دراسة و 
برامج الدعم المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة في جامعة الملك سعود مدى فاعلية  (2112, الخشرمي )

(تعرف مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة اثناء الدراسة  2101في حين حاولت دراسة )العايد وآخرون 
ن هذه الدراسات لم تؤكد على االبنية الجامعية وتأثيرها على دراسة ذوي في جامعة الطائف , اال ا

وسائل التنقل داخل الحرم الجامعي وضمن ادواره المختلفة  االحتياجات الخاصة وربما يعود ذلك الى توافر
 مثل المصاعد الكهربية والساللم المتحركة ... الخ 

معية بوضعها الحالي على دراسة ذوي االحتياجات اما البحث الحالي فيركز على تاثير االبنية الجا
  الخاصة . 

 
 اجراءات البحث :

 :  اوال منهجية البحث
يتضمن والذي  المنهج المناسب ألهداف البحث الحاليعده اعتمد البحث المنهج الوصفي المسحي ب    

ألفراد المستهدفين اجمع البيانات وتحليلها وتنظيمها وتفسيرها  فضال عن التعرف على آراء واتجاهات 
اهرة موضوع البحث واقتراح الحلول المناسبة لها على وفق معطياتها في الواقع الفعلي  . بالبحث حول الظ

فال يقتصر المنهج الوصفي على مجرد وصف الظاهرة كما هي في واقع الحال بل يتعدى ذلك الكتشاف 
: 0222 ,الصواف )        والقوانين التي تحكمهاالحقائق وأثارها والعالقات التي تتصل بها وتفسيرها 

             (02ـ04

http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
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 ثانياً مجتمع وعينة البحث : 
شمل البحث عينة و كلية  ةعشر  ةيشمل مجتمع البحث اساتذة الجامعة المستنصرية الموزعين على ثالث

واالناث وكما هو موضح في  ( تدريسيا من الذكور011تدريسيي ثالث كليات بلغ عددهم ) عشوائية من 
 (  0الجدول)

 
 ( تفاصيل عينة البحث 1جدول ) 

 
 الكلية 

  النوع
 االناث الذكور المجموع

 32 12 12 االداب
 23 11 11 العلوم

 32 32 32 التربية 
 122 22 22 المجموع

 

 : داة البحث أ
لغرض جمع البيانات الخاصة بواقع االبنية الجامعية والتسهيالت المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة حركيا وسمعيا وبصريا , تم تصميم استبانة خاصة تضم جزأين الجزء األول يتضمن التعريف 

اني فتضمن ستة االفراد الذين تشملهم عملية المسح , اما الجزء الثبالبحث والمعلومات الشخصية عن 
عشر فقرة تضمنت تساؤالت عن واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة المشمولين بالبحث وواقع االبنية 
الجامعية ومدى مالئمتها لذوي االحتياجات الخاصة . كما تضمن الجزء الثاني سؤااًل مفتوحا عن وجهة 

الخاصة , وكان الهدف من ذلك نظر المجيب حول كيفية توفير الظروف المناسبة لذوي االحتياجات 
التوصيات من خالل المزاوجة بين الجانب النظري المستمد من الدراسات واالبحاث السابقة اشتقاق 

 (0قملحكلياتهم داخل الجامعة.) يسيين فيوالجانب الخبراتي المستمد من خبرات وتجارب التدر 
 صدق اداة البحث : 

اهرة يات فقرات االداة ومدى شمولها للظيتضمن تحليل محتو والذي  حتوى طريقة الصدق الماعتمد البحث 
من خالل عرض االداة على عينة من التدريسيين من اختصاصات العلوم   موضوع البحث وقد تم ذلك

وقد  .هداف البحث ا لبيان مدى شمول االستبانة لجوانب التربوية والنفسية باختصاصاتها الدقيقة المختلفة 
   تصبح االداة كما تم عرضه مسبقا.ل .فقرات ودمج البعض اآلخرتم تعديل صياغة بعض ال
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 الوسائل االحصائية :
 اعتمدت الوسائل االحصائية التالية عند تحليل البيانات وتفسيرها :

 .الوسط المرجح لقياس درجة حدة للفقرات . 0
( لقياس معنوية   t. test for two in dependents groups. اختبار ) ت ( لعينتين مستقلتين ) 2

 الفروق  في  اجابات افراد العينة على وفق متغير النوع ) ذكور / إناث ( .
 نتائج البحث 

 : واقع ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة  : اوال
. تحددت اسئلة استبانة البحث المقدمة الى التدريسيين بذوي االحتياجات الخاصة من الذين يعانون من 0

وقد اوضحت نتائج البحث الى عدم تحقق معظم الفقرات وكما  السمع او المقعدينصعوبات النظراو 
 (  2موضح في الجدول ) 

 
 درجة حدة الفقرات من وجهة نظر افراد العينة(  2جدول )

 

 الفقرات الوسط الحسابي االنحراف المعياري 

.465 .31 1 

 أ2 39. 490.

 ب2 02. 141.

 ت2 44. 499.

 ث2 37. 485.

 ج2 28. 451.

 ح2 14. 349.

.302 .10 3 

.378 .17 4 

.100 .01 5 

.100 .01 6 

.273 .08 7 

.368 .16 8 

.100 .01 9 

.100 .01 10 

.482 .64 11 

 أ12 47. 502.
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 ب12 08. 273.

 ت12 10. 302.

.502 .47 13 

.349 .14 14 

.327 .12 15 

.359 .15 16 

 
 وقد أشار افراد العينة من التدريسيين المشمولين بالبحث الى غياب ذوي االحتياجات الخاصة بين طلبتهم  
% من  32. وعن مدى امكانية مواصلة ذوي االحتياجات الخاصة مواصلة دراستهم الجامعية فقد اشار 2

افراد العينة ممن يرى % من 21افراد العينة ان ضعاف السمع يمكنهم اكمال الدراسة الجامعية مقابل 
% ايد امكانية دراسة فاقدي 36% يرون امكانية مواصلة ضعاف البصرو44امكانية اكمال فاقدي السمع و

% يؤيد امكانية دراسة المقعدين وفاقدي االذرع على التوالي , على وفق واقع 04% و22السمع على و
 االبنية الجامعية الحالية . 

للمقاعد المتحركة الخاصة بالمقدين داخل قاعات المحاضرات اكد افراد . وعن مدى توافر اماكن خاصة 3
 العينة عدم توافرها .

 % فقط من بين القاعات الدراسية . 06. وكانت نسب القاعات االرضية 4
 . افراد العينة غياب المصاعد الكهربائية  والساللم المتحركة في االبنية الحالية . واكد 2
عدم توافر بدائل للكتابة االعتيادية في الدراسة الجامعية الحالية .وكذلك عدم تمكن . واكد افراد العينة 7

ذوي االحتياجات الخاصة من مواصلة دراستهم دون الحاجة لحضور المحاضرات وكذلك غياب اجهزة 
 خاصة لضعاف السمع .

. كما اشار افراد العينة الى وحدة نظام التقويم وعدم توافر نظام تقويمي خاص بذوي االحتياجات 6
 الخاصة . 

. اما عن امكانية اكمال ذوي االحتياجات الخاصة من مواصلة دراساتهم العليا على ضوء الواقع الحالي 2
 صعوبة ذلك . فقد اكد افراد العينة 

% بعبارة 46يين وهل يتوافر بينهم من ذوي االحتياجات الخاصة فقد اشار . وعن واقع التدريسيين الحال2
 صا ضعاف البصر منهم . و نعم خص

 . ولم يؤيد افراد العينة امكانية تنقل المقعدين في االبنية الجامعية بوضعها الحالي . 01
 . ولم يؤيد افراد العينة توافر بدائل للمحاضرات التقليدية .00
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  الفروق في وجهات نظر افراد العينة على وفق متغير النوع ذكور اناثثانيا معنوية 
 tللتحقق من معنوية الفروق في وجهات نظر افراد العينة على وفق متغير النوع لجأت الباحثة الى اختبار 

.أ والتي تشير الى امكانية دراسة ضعاف 2وجود فروق في الفقرة واظهرت النتائج الى : لعينتين مستقلتين 
وبة ع.ت والخاصة بص02السمع  لصالح الذكور . كما كانت الفروق معنوية لصالح الذكور في الفقرة 

اي ان عدد الذكور من التدريسيين ممن يعاني من صعوبة الحركة حركة بعض التدريسيين في الجامعة 
الفرق كان  .كما انوبة الحركة لم تصل الى حد العجز الكلي عن الحركة اكثر من االناث علما بان صع
والتي تضمنت السؤال عن امكانية ذوي االحتياجات على التدريس في  03دااًل لصالح الذكور  في الفقرة 

لصالح االناث في  ةفقد كانت اجابات الذكور اكثر ايجابية من االناث . بينما كانت الفروق دال ةالجامع
معنوية في  .ث والتي تشير الى امكانية دراسة فاقدي البصر . بينما لم تظهر النتائج اي فروق 2الفقرة 

 ( يوضح ذلك  3 الفقرات االخرى . والجدول )
 اختبار ت لعينتين مستقلتين على وفق متغير النوع ) ذكور / اناث (( 2جدول )

t Std Mean N الفقرات النوع 

 
-.808- 

.454 

.489 
.28 
.36 

67 
33 

ذكور  1  
 اناث

2.151 .502 
.435 

.46 

.24 
67 
33 

أ ذكور 2  
 اناث 

-2.058- .000 
.242 

.00 

.06 
67 
33 

ب ذكور 2  
 اناث

-1.936- .487 
.502 

.37 

.58 
67 
33 

ت ذكور2  
 اناث     

-4.157- .430 
.489 

.24 

.64 
67 
33 

ث ذكور 2  
 اناث

.582 .461 
.435 

.30 

.24 
67 
33 

ج ذكور2  
 اناث

-.840- .327 
.392 

.12 

.18 
67 
33 

ح ذكور2  
اناث   

-.492- .288 
.331 

.09 

.12 
67 
33 

ذكور 3  
 اناث

.906 .398 
.331 

.19 

.12 
67 
33 

ذكور  4  
 اناث

.700 .122 
.000 

.01 

.00 
67 
33 

ذكور  5  
 اناث

.700 .122 
.000 

.01 

.00 
67 
33 

ذكور  6  
 اناث

.497 .288 
.242 

.09 

.06 
67 
33 

ذكور 7  
 اناث 

-.414- .359 
.392 

.15 

.18 
67 
33 

ذكور 8  
 اناث

.700 .122 
.000 

.01 

.00 
67 
33 

ذكور 9  
 اناث

.700 .122 
.000 

.01 

.00 
67 
33 

ذكور 11  
 اناث

.934 .473 
.502 

.67 

.58 
67 
33 

ذكور  11  
 اناث

.215 .503 
.506 

.48 

.45 
67 
33 

أ ذكور12  
اناث   

.497 .288 
.242 

.09 

.06 
67 
33 

ب ذكور12  
 اناث        
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 مناقشة النتائج :  ثالثاً 

النتائج يتضح ان واقع االبنية الجامعية بوضعه الراهن ال يساعد ذوي االحتياجات من خالل مالحظة 
وان وجهة نظر الخاصة على اكمال دراستهم الجامعية بمختلف الصعوبة او االعاقة التي يعانون منها 

 الذكور واالناث كانت متوافقة في ذلك الى حد ما .
الحتياجات الخاصة والى االجهزة والمعينات الدراسية وان االبنية تفتقر الى وسائل تيسير حركة ذوي ا

 الخاصة بهم سواء ضعاف او فاقدي البصر والسمع او اؤالئك الذين يعانون صعوبة الحركة والتنقل . 
المقترحات والتوصيات لتذليل الصعوبات امام التحاق ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة من   : رابعاً 

 : امعةوجهة نظرالتدريسيين في الج
تلخصت مقترحات افراد العينة من التدريسيين لتذليل الصعوبات امام التحاق ذوي االحتياجات الخاصة 

 بالجامعة باآلتي : 
. توفير المصاعد الكهربائية واالشرطة الكهربائية المتحركة  وبما يتيح لمستخدمي المقاعد المتحركة من 0

 عناء . الوصول الى القاعات الدراسة من دون مشقة او 
 اماكن خاصة لركن سيارات ذوي االحتياجات الخاصة قربة من االبنية الدراسية .. توفير 2
 . توفير مقاعد خاصة لهم في المكتبات والمختبرات .3
. االنتقال من المحاضرات التقليدية الى المحاضرات المتضمنة للبرامج الحاسوبية واستخدام الحاسبات 4

 اللوحية في الواجبات والكتابة . 
 ة الى رموز صوتية. ي. توفير البرامج الخاصة بفاقدي البصر والتي تحول الرموز الكتاب2
 المتمثلة باجهزة تقوية االصوات .  السمع . توفير وتوزيع الوسائل المساعدة لضعاف7
. تخصيص مقاعد خاصة في الكليات المختلفة لذوي االحتياجات الخاصة كل حسب فئة الصعوبة التي 6

 يعاني منها .
 . تغيير آلية االمتحانات الكتابية الى االمتحانات االلكترونية .2

2.382 .359 
.000 

.15 

.00 
67 
33 

ت ذكور 12  
 اناث    

 
2.391 

.501 

.467 
.55 
.30 

67 
33 

 ذكور 13      
 اناث      

1.611 .386 
.242 

.18 

.06 
67 
33 

 ذكور 14
 اناث

-.026- .327 
.331 

.12 

.12 
67 
33 

ذكور  15  
 اناث

1.767 .398 
.242 

.19 

.06 
67 
33 

ذكور 16  
 اناث      
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اصلة دراستهم من دون الحاجة الى . ايجاد نظام دراسي خاص بذوي االحتياجات الخاصة يمكنهم من مو 2
الدوام اليومي النظامي واالستعاضة عنه بالتواصل عن بعد عن طريق البرامج الحاسوبية التي تمكن 

 الطالب من التواصل مع المحاضرة دون الحاجة لحضور المحاضرة . 
واالطالع  . التواصل مع الدول ذات التجارب المتقدمة في مجال تدريس ذوي االحتياجات الخاصة01

 على تجاربهم واالستفادة منها .
 . اعداد كادر فني متخصص في مجال اسناد ودعم ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة .00
. توفير المرافق الخدمية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة  كالحمامات واماكن الجلوس والراحة كل 02

 حسب اعاقته . 

 لدراسات مستقبلية مقترحات 
 تقترح الباحثة اآلتي : استنادا لما تقدم 

 حول واقع ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم الثانوي واالبتدائي . . اجراء دراسة 1
 . اجراء دراسة مقارنة حول واقع ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات في الدول العربية .3
الذين حققوا نجاحا في حياتهم الدراسية . اجراء دراسة حالة لبعض من ذوي االحتياجات الخاصة 2

 والمهنية وعرض تجاربهم ليستفيد منها اقرانهم .
 :صادرالم
 25-32االعالن العالمي لحقوق االنسان المواد:االمم المتحدة . 0

www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 
 , دار المسيرة عمان  اساسيات التربية الخاصة:  2103الالال, زياد كامل . وآخرون  . 2
المتطلبات التربوية لتعليم الطالب المكفوفين بالمعاهد الثانوية األزهرية من وجهة امبابي , دمحم حامد : .3

 ٩١١١يوليه سنة  ٢٨، كلية التربية جامعة األزهرع  مجلة التربيةنظرهم(. 
 مركز الدمج لذوي االحتياجات الخاصةجامعة قطر  .4

needs-development/special-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support 
.تقييم خدمات الدعم المساندة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة 2112.الخشرمي, سحر 2

 هـ23/0/0422العدد  مجلة جامعة الملك سعودسعود ,   الملك 
 , دار الفكر , عمان 2, ط تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة: 2117. الزراع , نايف بن عابد , 7

http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs


 

 17 

ورقة عمل عن اسباب االعاقة مقدمة الى ندوة تطوير االداء في مجال الوقاية :  2112. السرطاوي , 6
 ربية السعودية . , الرياض , المملكة العمن االعاقة 

, الجزء األول : ذوي  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة:  2110 , عبد الرحمن ,سيد سليمان. 2
 الحاجات الخاصة ) المفهوم والفئات ( مكتبة زهراء الشرق , القاهرة 

                           ياض ، المملكة العربية السعودية ، دار المريخ للنشر ، الر  دليل الباحث:  0222. الصواف ، دمحم ماهر 2
 ذوي الطلبة تواجه التي المشكالت2010 ) .ع ,والثبتي، .ن وعصفور، .ج وعبدهللا، .و العايد، .01

في, العدرةابراهيم احمد : التحديات  .السعودية المملكة العربية الطائف، جامعة في الخاصة االحتياجات

, العلوم االنسانية واالجتماعية ,  مجلة دراساتالتي تواجه الطلبة ذوي االعاقة في الجامعة االردنية , 

 6102, 5, ملحق  34مجلد 

, دار المسيرة  مقدمة في التربية الخاصة: 2101 عمر فوازوعبد العزيز , , تيسير مفلح كوافحة. 00
 للنشر والتوزيع والطباعة , عمان 

 https://share.america.gov/ar  2102اكتوبر  02 شير اميريكا . مجلة 20

: تقييم الخدمات المساندة المقدمة للطالب من  2102دمحم, السيد يحيى و عرفة , عبد الباقي دمحم , .03
, العدد الرابع ,  مجلة العلوم التربوية: ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة المجمعة ) دراسة ميدانية ( 

 .0ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://share.america.gov/ar
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 ( اداة البحث1ملحق) 

 االستاذة االجالء   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

تقوم الباحثة بدراسة تهدف الى اعداد تصور مقترح لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على      
الظروف المادية والفنية ووجهات نظر ذوي الخبرة على وبهدف التعرف . اكمال دراستهم الجامعية 

احة المعهودة واالختصاص نضع هذه االستبانة بين ايديكم برجاء التكرم باالجابة عن فقراتها بالدقة والصر 
 لديكم خدمة للعملية العلمية .

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير               

    

    

 أ. د. عالهن دمحم علي                                                                 
 كلية التربية / الجامعة المستنصرية  
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 استبانة واقع ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي

 ال نعم الفقــــــرات ت
   طلبتك من يعاني من احتياجات خاصة ) بصريا او سمعيا او حركيا( ؟هل من بين   .1
هل ترى اي من ذوي االحتياجات الخاصة المذكورين ادناه قادر على مواصلة دراسته   .3

 في قسمكم االكاديمي ؟
  

   أ. ضعاف السمع  

   ب. فاقدي السمع 

   ت. ضعاف البصر 

   ث. فاقدي البصر 

   ج.المقعدون 

   ح. معاقي االذرع وغير القادرين على استخدام االيادي في الكتابة 

   هل يتوافر مكان مخصص للمقعدين  ؟ ) الذين يستخدمون الكراسي المتحركة (؟  .2

   هل جميع قاعاتكم الدراسية في الطابق االرضي ؟  .3

   ( ؟  liftهل يتوافرفي الكلية مصعد كهربائي )  .2

   متحرك في الكلية  ؟هل يوجد سلم كهرائي   .2

   هل يتوافر بديل عن الكتابة للطلبة ذوي صعوبات استخدام الذراعين؟  .1

هل يتمكن الطلبة من ذوي صعوبات الحركة من مواصلة الدراسة دون الحاجة لحضور   .8
 المحاضرات في الجامعة ؟ 

  

   هل تتوافر اجهزة لضعاف السمع تمكنهم من مواصلة الدراسة في الجامعة ؟  .9

   هل هناك نظام اختبار خاص بذوي االحتياجات الخاصة كل حسب حالته ؟   .12

   هل يتمكن ذوي االحتياجات الخاصة من مواصلة دراستهم العليا ؟  .11

   هل يوجد بين اساتذة كليتكم من يعاني من صعوبات:   .13

   أ. بصريًا ؟  

   ب.سمعيًا ؟  

    ت. حركيًا ؟  

   السؤال السابق نعم ,هل ترى قدرته على التدريس الجامعي جيدة؟اذا كانت اجابة  12

   هل يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك ان يتنقل بسهولة داخل اقسام الكلية ومرافقها؟ 13
   هل تتوافر برامج بديلة للمحاضرات التقليدية داخل الكلية ؟ .12
متخصصة يتمكن ذوي على وفق معلوماتك هل تتوافر كليات او معاهد عليا  .12

 االحتياجات الخاصة من اكمال دراستهم  فيها .؟
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الكمال  بصريا , سمعيا , حركياكيف يمكن للجامعة ان توفر الظرف المناسب لذوي االحتياجات الخاصة : :  سؤال مفتوح
 دراستهم  ؟ يمكنك الكتابة على ظهر الورقة مع التقدير
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 أعداد
 أ . م . د. بشرى حسين دمحم الحمداني 

 كلية االعالم / الجامعة العراقية 

 

 :ملخص البحث 

الرأي العام واحتلت مساحات واسعة من الصحف  8102شغلت االنتخابات البرلمانية العراقية 
المحلية والعربية والعالمية فضال عن المواقع االلكترونية للصحف ، فكانت االخبار والتقارير 

عليها التغطية الصحفية واعتمدت على مصادر صحفية االخبارية في مقدمة الفنون التي استندت 
متنوعة الستقاء معلوماتها عن االنتخابات البرلمانية ، ويسلط بحثنا الضوء على حجم التغطية 

االخبارية لالنتخابات البرلمانية على الموقع االلكتروني لجريدة الزمان العراقية ، كما يهدف 
حظيت باهتمام صحيفة الزمان االلكترونية فضال عن البحث التعرف على ) الموضوعات ( التي 

االشكال االخبارية ونوع التغطية والعناصر التيبوغرافية التي تم استخدامها في التغطية االخبارية 
 .  8102لالنتخابات البرلمانية 

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام اداة تحليل المضمون لوصف المحتوى 
وتضمنت استمارة التحليل فئات رئيسية ) ماذا قيل ( و) كيف قيل ( تمخضت عنها فئات الظاهر 

فرعية لكال الفئتين ، وتم اعتماد قياس الثبات والتحليل بالوصول الى نتيجة الثبات بواسطة تطبيق 

 (للصحف االلكترونية المواقع في العراقي البرلمان ألنتخابات  االخبارية التغطية)
 العراقية

  االلكتروني الزمان جريدة لموقع تحليلية دراسة
 ( 8142/  41/6)   الى(   8142/ 1/ 41)   من للمدة             
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% ( وبتطبيقها على معادلة بيرسون يعطي نسبة ثبات  21معادلة هولستي وكانت النتيجة ) 
وتكونت عينة البحث من الموقع االلكتروني صحيفة الزمان العراقية  %( .28ه ) عال قيمت

 باسلوب الحصر الشامل .  ( 8102/  01/6 ( الى )   8102/ 1/ 01)  اليومية  للمدة من 

وقد اوصت الباحثة بالعديد من التوصيات التي من شانها رفع كفاءة التغطية الصحفية العراقية 
 لالنتخابات .

 

 

Abstract 

The Iraqi parliamentary elections held 2018 had busied public opinion and occupied 

large areas of local, Arab and international newspapers as well as the websites of the 

newspapers. The news and reports were in the forefront of the arts on which press 

coverage was based and relied on various press sources to obtain information about 

the parliamentary elections. The research aims at identifying the topics that have 

received the attention of the electronic newspaper Al-Zaman, as well as the news 

formats, the type of coverage, and typographic elements used in the news coverage of 

the 2018 parliamentary elections. 

The research was based on the descriptive analytical method using the content 

analysis tool to describe the apparent content. The analysis form included the main 

categories, such as (what was said) and (how was said), which resulted in 

subcategories for both categories. In order to get a reliable result, measurement of 

reliability and analysis had been adopted by applying Holesty equation and the result 

was (80%), and this result is applied to the Pearson equation to give a high stability 

rate (83%). The research sample consisted of the daily Al-Zaman daily newspaper for 

the period from 14/4/2018 to 14/6/2018. 

The researcher recommended many recommendations that would raise the efficiency 

of the Iraqi press coverage of the election 

. 
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 :المقدمة 
( بتغطية االنتخابات   8102/ 01/6الى01/1/8102)من غلت الصحافة العراقية للمدةانش     

البرلمانية العراقية حيث مارست الصحافة وظيفتها االساس في االخبار واالعالم والتوعية 
 والتثقيف وتالقح آراء فضال عن دور الرقيب ونقل المعلومة االخبارية لقرائها المستهدفين .

التي حددت  فكان لكل صحيفة اسلوبها الخاص في التغطية والمضامين والمساحة والمصادر
التي استخدمت كعينة لبقية الصحف  لجريدة ) الزمان (  لالنتخابات في الموقع االلكتروني

 وكمجتمع للبحث في مجال بحثنا الخاص بتغطية النشاط االنتخابي .
فصول تناول الفصل االول االطار المنهجي وشمل مشكلة البحث  ةوقد تم تقسيم البحث الى ثالث

واهمية البحث واهدافه ومجتمع البحث وعينته والمنهج المستخدم فيما تناول الفصل الثاني التغطية 
االخبارية النتخابات البرلمان العراقي من حيث مفهوم التغطية االخبارية انواعها من حيث توقيت 

وجاء لتحليل وخصص ة االخبارية ، مفهوم االنتخابات نشأتها وتطورها حدوثها ، عناصر التغطي
 نتائج الدراسة  وقد توصلت الباحثة الى جملة من التوصيات اهمها : الفصل الثالث لتحليل 

ضرورة اعطاء مساحة واسعة في التغطية االخبارية لكافة المضامين المتعلقة باالنتخابات  - 0
 المدى .للموقع االلكتروني لجريدة 

وتوظيفها في تغطية حملة كافة االشكال الصحفية  صي بضرورة التوسع في استخدام تو   -8
 االنتخابات البرلمانية العراقية .

العراقيين في مجال التغطية الصحفية الصحفيين  وتأهيلتنظيم دورات لرفع كفاءة  - 8
 لالنتخابات .
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 الفصل االول ) االطار النظري (

 :مشكلة البحث  أوال :
تعد مشكلة البحث احد اهم الخطوات في سياق واساسيات البحث العلمي ، ذلك ان تحديد مشكلة 

النتائج التي يتم التوصل اليها البحث يترتب عليه الحقًا جودة البيانات التي ستجمع واهمية 
 (  86: 8118مجموعة مؤلفين،)

الباحث ثم يحاول االجابة عنها في ويمكن ان تصاغ مشكلة البحث على شكل اسئلة يصفها 
بحثه عن طريق المالحظة الدقيقة والتحليل االحصائي لنتائج هذه المالحظة وللتحقيق من صحة 

 المالحظة.
 : كاالتي و مشكلة البحث في عدة تساؤالت  لخصت وقد 

 ما نوع التغطية االخبارية للمواقع اإللكترونية ؟ -0
 حجم التغطية االخبارية ؟ وماه  -8

 عليها في التغطية االخبارية ؟ لمصادر المعتمدماهي ا -8

 ماهي موضوعات التغطية االخبارية ؟ – 1
 ما العناصر التيوبوغرافية المستخدمة في التغطية االخبارية ؟  – 5

 : ثانيا :أهمية البحث
دوات التنمية السياسية في المجتمع تؤدي دورًا مهماً  لدعم اتؤدي الصحافة بصفتها اداة من 

المشاركة في العملية السياسية السيما ابان االنتخابات البرلمانية حيث تقوم بتوجيه الرأي العام 
هم في دعم العملية الديمقراطية مور التي تسهم األأ حد أان المشاركة في االنتخابات تعد   لتأكيد

ناولها الموقع نطلق اهمية بحتنا الذي يتناول حجم التغطية الصحفية التي تفي العراق ومن هنا ت
ريدة الزمان العراقية اثناء الحملة االنتخابية وكيف تعامل الموقع مع طروحات االلكتروني ج

الجهات السياسية المرشحة لالنتخابات وما هي الفنون الصحفية المستخدمة فضاًل عن العناصر 
  حاول الموقع ابرازها اثناء التغطية .التيبوغرافية التي 

 كما  ، االعالم كليات مكتبات له تفتقر اموضوع يتناول كونه االكاديمية البحث اهمية وتأتي كما
 قضية وهي العراق، في وآنية حيوية بموضوعات عالقة ذات الدراسات من الدراسة هذه ُتعد
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 مما العراق في سخونة واألكثر الموضوعات أهم من تعد االنتخابات هذه أن كما ، االنتخابات،
 الصحف بها أسهمت التي الكيفية معرفة في ويساعد ، البحث لهذا خاصة أهمية يعطي

 . اليومية العراقية بالقضايا التعريف في اإللكترونية
 :ثالثا :اهداف البحث 

هو رصد اهمية البحث العلمي للمجتمع ككل الى رصد الوظائف االدوار التي يمكن هدف البحث 
ان يقوم بها البحث العلمي في مجال االعالم او العبارة اخرى فأننا نحاول االجابة عن سؤال 

 من خالل : اساسي وهو ما الفائدة المرجوة من كل تلك الدراسات والبحوث في حقل االعالم 
 . التعرف على نوع  التغطية االخبارية  -
 .التعرف على حجم التغطية  -
 .التعرف على المصادر التغطية  -
  .التعرف على موضوعات التغطية   -
 : وأدواته البحث منهج: رابعا

يساعد في رصد الظاهر بهدف فهم حقيقة  ألنهاستخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحليلي 
 ( 82: 0996حسين،) .المضمون 

 او كمية بطريقة معنين حدث او الظاهرة دقيقة ومتابعة رصد) على تعمل الوصفية البحوث  والن
 8112اللبان ـ عبد المقصود،).(نتائج الى الوصول الى قرارات عدد او زمنية فترة في نوعية

:88) 
استخدام بصورة عامة االستبانات والمقابالت  " كما استخدمت الباحثة المنهج المسحي وهو

والمالحظات  لجمع المعلومات الخاص بها لقد تم توجيه العديد من االنتقادات للدراسات المسحية 
 افضال عن وقد يعزى السبب في ذلك الى ضعف التخطيط والتنفيذ مثل هذا النوع من الدراسات 

معلومات متعلقة بها واذا ما ثم تالفي ذلك فان استخدام ادوات غير مطورة تطويرا جيدا لجمع ال
 882: 8119النعيمي وأخرون،)".الدراسات المسحية تقدم لنا المعلومات ذات قيمة عالية جدا 

 ( 818ـــ
 :خامسًا : فئات البحث 

 وهي كاالتي :  ة وفرعيةالى عدة فئات رئيس م تقسيم البحث وقد ت
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 وتشمل :  فئة كيف قيل ؟ - 4
  اشكال التغطية االخبارية  -أ  
 المستخدمة في التغطية الفنون الصحفية –ب 
 المعتمدة في التغطية العناصر التيوغرافية  –ج  

 وتشمل :  ( الموضوع فئة)  قيل؟ ماذا فئة - 8
 المرشحين انتخابات - أ 
 السياسية األحزاب - ب
 االقتصادية القضايا - ج 
 األمنية القضايا  -د 
 واالغتياالت العنف   -ه

 :عينة البحث    : سادساً 
وفق قواعد خاصة بحيث تكون العينة المسحوبة على العينة هي جزء من المجتمع يتم اختيارها و 

ممثلة قدر االمكان لمجتمع الدراسة يمكن تعريف العينة هي على اساس انها مجموعة الوحدات 
المجتمع الدراسة الى مجتمع غير  التي يتم اختارها من المجتمع االحصائي ولذلك يمكن تقسيم

معروف للباحث بحيث يلجأ ألجراء المسح الشامل وذلك لمعرفته بان العينة التي ستسحب مع 
الدراسة سوف تكون عينة غير ممثلة ولذلك يلجأ الباحث التباع طريقة الشاملة اما اذا  المجتمع

عبد ). وب العينات يكون افضلكان الباحث يملك تصورا عن المجتمع ومفرداته فان استخدام اسل
 ( 016: 0998الحميد،

  01/6 ( الى )   8102/ 1/ 01 من ) للمدة  ،  لصحيفة الزمانااللكتروني  موقعالوتم اختيار 
ة تم التحليل بينات الصفحة الرئيس للترشيح لالنتخابات واجراءها وقد  مدةوالتي تقيد ال (  8102/

 . فقط 
 :حدود البحث سابعًا : 

 . ةاإللكتروني جريدة الزمان الحدود المكانية :تم اختيار موقع 
 .     8102/  01/6الى  8102/  01/1من  الحدود الزمانية : تمثل للمدة

  . 8102الحدود الموضوعية : يتمثل بموضوع االنتخابات العراقية لعام 
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 : ثامنًا : ادوات البحث
 وقد تم اعتماد نوعين من االدوات وهما :

المالحظة : اذ تعد اداة اساسية في البحوث العلمية واالنسانية فمن خاللها يتمكن الباحث  – 0
من تحديد العنوان وصياغة التساؤالت وكتابة االهداف وتعرف المالحظة بانها ) تمثل جزءا 
جوهريا من المنهج العلمي الذي يجمع بين استخدام العقل والحواس النها ال تقتصر على مجرد 

 (.858: 8108عبد العزيز، ل السلي بل تتعدى الى التدخل االيجابي ( )التسجي
نة ومن ثم استخراج استمارة التحليل : من خالل المالحظة التي ساعدت على تحديد العي – 8

 ة والفرعية وتحديد وحدة التحليل ومن ثم تصميم استمارة التحليل وفقها . الفئات الرئيس
 

                       :للتحليلقياس الثبات تاسعًا : 
وتم اعتماد طريقة  المن خالل اعادة التحليل وتم التوصل الى نتيجة الثبات بواسطة تطبيق 

% ( وبتطبيقها على معادلة بيرسون يعطي نسبة ثبات  21معادلة هولستي وكانت النتيجة ) 
 .%(28عال قيمته ) 

 :: الدراسات السابقة  عاشرًا 
 .)الثقافية السياسية للبرلمان العراقيات / دراسة أنثروبولوجي (مكي حماوي  -

في تسليط الضوء  تعد هذه الدراسة االولى في موضوعتها اذاتها كانت الرائدة )انثروبولوجي (
له من  الممثل بالتمثيل البرلماني لما 8118على اهمية دراسة الساسي االهم في العراق ما بعد 

ع السياسي في العراق بأغلبية وقراراته التي ترسم خطوات التغير ي الوضشاهمية قصوى في تف
باتجاه بناء التي نسبت المشاركة االجتماعية الفاعلة في صياغة ما يحقق اوسع مساحة من 
الرضا الشعب باتجاه الغايات المتنوعة وقد هدفت الدراسة الى االحاطة بالدور البرلماني للنساء 

ومدى تقبل هذه الثقافة فضال عن تحصيل  الجوانبفي مختلف  العراقيات من  خالل التعريف
ــ  68: 8108)حسين ،.سبيل تفصيله بمنظار انثروبولوجي معوقات المشاركة البرلمانية ومعرفة

66) 

العراق /بين حسابات السياسيين   خالد نحتوش )االنتخابات البرلمانية في -
 . 8141واختيار الناخب (
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خالد نحتوش هو االجابة على مجموعة من التساؤالت في  الدكتوراه للطالب تمحورت دراسة 
مقدمتها الكيفية التي يقوم بها الكتل السياسية لمجاالت االنتخابات والطريقة التي تعرف بها مقدار 
شعبيتها ؟كيف تعرف من يؤيدها ومن ال يؤيدها هل يتساءل المسؤول والبرلماني عن راي الشارع 

حد بان يتمتع لراي الناس بقراراته وتشريعاته ؟وكيف يعودون حمالتهم أوهل فكر  به وبقيمة ؟
االنتخابية .لمزيد من التحليل والدراسة للعملية السياسية بصورة عامة واالنتخابية بصورة خاصة 
والتي نصت في اتجاه محاولة الغاء الضوء على مناطق الخلل ومحاولة لدعم وتسمية الجيد فيها 

 : االتي كمحاور يمكن ايجازها  ةثالثدراسة الى  وقد قسمت
 هي انتخابات اي في المترددة الفئة تعد االنتخابية المعركة حسم في ودورها المترددة الفئة-0

 وصوتت ذهبت ما اذا الفئة فهذه والقوائم المرشحين من الكثيرة خسارة او فوز في الحاسمة الفئة
 .للفوز مرشحة السلطة وائتالفات احزاب سيجعل التصويت عن اقتناعها ان كما تغير ان بإمكانها

حجم االزدحام على العقد النيابي :ومن خالل اجراء عملية القسمة بين العدد المرشحين في  -8
كل المحافظة على عدد المقاعد تلك المحافظة تستخرج الكثير على العقد الواحد في المحافظات 
محددة خاصة بغداد محافظات الجنوب والفرات االوسط ذات الغالبية الشعبية في مقابل هدوء 

 . في اقليم كردستان  واضح
 ية  االنتخابية :اوالدع فوضى المرشحين -8
 
 

 الفصل الثاني 

 :التغطية االخبارية لالنتخابات البرلمان العراقي
   :التغطية االخباريةمفهوم 

مصطلح التغطية االخبارية يندرج تحت التغطية الشاملة لألحداث المعروفة باسم التغطية 
 (96: 8102زيدان ، ) .االعالمية 

التغطية االخبارية اذا تشمل عملية الحصول  ن فاروق ابو زيد تسمية التغطية الصحفية ع وفرق 
والمعلومات المتعلقة به االحاطة بأسبابه او مكان  ث معيندبحعلى البيانات والتفاصيل الخاصة 

ل وغير ذلك من المعلومات التي تجع؟وقوعه واسماء المشتركين فيه وكيف وقع ومتى وقع...
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هي المعلومات عن الحدث ما للمقومات والعناصر التي تجعله صالحا للنشر فالتغطية االخبارية 
 (05: 8101العاني ، احداث ما ولم تكن تعرف باألمس )

االخبار من مصادرها وعرضها على يعرف عبد الفتاح  التغطية االخبارية بانها )عملية تتبع  و
 : صفحات الصحف وذلك بالعمل في اتجاهات عدة منها 

 والرجوع ذاته الحدث مكان الى واالنتقال الحدث صنع في المشاركة االساسية بالمصادر االتصال
 دورات وموعد الالزم الزمن عامل حساب ثم الثابتة او الثانوية المصادر الى الضرورة اقتضت اذا

  (  082ـــ  088أحمد :) الجريدة وصدور المطبعة

عملية االعالمية التي يحصل من خاللها المندوب والمرسل الصحفي علي ال بانها كما تعرف 
المعلومات عن التفاصيل والتصورات المتعددة لحدث ما او واقعة او تصريح او اي سؤال يتبادر 

ومن ثم تحريرها الى ذهن القارئ المستمع والمشاهد وغيره ويبدأ بعملية التقسيم المهني للمعلومات 
دون قيود  هبأسلوب صحفي وفي قالب صحفي مناسب ان االهمية القصوى للخبر ال تعني اطالق

للمنافسة من اجل الحصول عليه بالمسؤولية او التزام محدد فاذا كانت المهارة ضرورية للوصول 
ة اال ان هناك الى السبق  االخباري واالعالم به وسط هذا التنافس المحمود بين الوسائل المتعدد

ضرورة التمسك بالقيم والشعور بالمسؤولية إلقامة جسور من الثقة بين الصحافي وجمهوره من 
 القراء.
 على تشمل  االخباريه التغطية بان لخصن االخبارية للتغطية السابقة تعريفاتال خالل ومن

 كانت السابق في والتحرير والكتابة وتحريرها  االخبار كتابة ثم االخبار جمع: هما  عملتين
 جمعها بعد المادة يكتب الذي هو الخبر فكان التحرير الكتابة عملية تسبق اذا منفصلتان عمليتان

 التحرير اما  كتبة ما يحرر اي  المسؤول المحرر يراجعه ثم بنفسة اختاره الذي الشكل في
 التطور ظل وفي االن اما  الصحفية الكتابة عملية فور يبدا التي العملية هو فكان الصحفي

 فان للطباعة النهائي الموعد قبل للقارئ  للوصول المحمومة المنافسة ظل وفي الحالي التكنولوجي
 للخبر  الكامل الصحفي بالنص الحدث الواقع من لجريدته ويرسل ان في ويحرر يكتب الخبر
 .(088المصدر السابق:) الحاسب عبر

 على االخبار وتبقى المعاصر عالمنا في االعالم دنيا من منها جانبا االخبارية التغطية وتشمل
 تجابه الذي الكم ذلك مضخ في تطوراتالو  واالحداث االزمات متابعة في الفاعل السبيل الدوام
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 في سواء االعالمية العملية في اساسا اعنصر  الخبر يشمل اذا اشكالها بمختلف االتصال وسائل
 . وااللكتروني الفضائي البث وشبكات التلفزة قنوات او االذاعة او الصحافة المجال

 بالالزمات يتعلق فيما وبخاصة العام الراي في المؤثرة المجاالت اهم االلكتروني المواقع وتعد
  : متالزمين ليبين وذلك العراقي المجتمع يشهدها التي

 االطالق على الجماهيري  االتصال وسائل اهم احدى من تعد االلكتروني الصحف ان ولهماا
 دورها عن فضال هذا منه السياسي السيما العام الراي تشكل في المحوري  دورها وفقعلى 

 ( 88ـــ  02 : 8101العاني ، .) ولحضاري  والتوعوي  التثقيفي

 والمتمثلة سنوات عدة منذ العراق بها يمر التي للغاية والدقيقة الحرجة المرحلة طبعة هو وثانيهما
 سواء العراقيين حياة نواحي مختلف شملت خطيرة التداعيات خلفته وما المحلية بالالزمات
 خيارتهم وفي بل فحسب حاضرها في ليس غيرها او االمنية او الثقافية او االجتماعية او السياسة

 االلكترونية المواقع ودور الصحفية التغطية خصوصية البحث هذا في وسيتناول ايضا المستقبلية
 . العراقي المجتمع في فاعليتها بيان ثم العراقية للصحف

 :انواع التغطية االخبارية 
 اوال: التغطية االخبارية من حيث اتجاه المضمون وتشمل :

الحقائق فقط اي ان  من خاللها بجمع قوم الصحفييأ_ التغطية المحايدة :وهي التغطية التي 
تكون على شكل قصص اخبارية موضوعية خالية من العناصر الذاتي الشخصي والتحيز اي 
يعرض الحقائق االساسية او المعلومات المتعلقة بالموضوع من دون تعميق ابعاد جديدة او تقديم 

 .( 08:  8108الحمداني ، خلفيات او تدخل بالراي او المزج الوقائع بوجهات النظر )
 الخبرية للقصة االساسية الحقائق بجمع المحرر يقوم التغطية هذه وفي: التفسيرية التغطية_ ب

 ووصف بالحدث المحيط والجوكافة  التفاصيل  التغطية هذه وتقديم وشرح الخبر تفسير بهدف
 السياسية او االقتصادية او التاريخية او الجغرافية المعلومات بعض وذكر االشخاص او المكان

 . الحدث فيها وقع التي البلد عند
 الوقائع بعض تحذف الخبر من معين جانب على تركز وهي: الملونة او المتحيزة التغطية_ ج

 ( .80ـــ  81:  8105البدراني ، ) برأي الخبر تخلط نشؤها او االخرى  في وتبالغ

   :حدوثها توقيت حيث من االخبارية التغطية
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 ورصد حصول متوقع حدث تفاصيل بتغطية الصحفي القيام هنا والمقصود: التمهيدية التغطية_ أ
 تحتاج وهي الحدث وقوع سبقت ألنها التمهيدية بالتغطية عليها يطلق  وهذه حدوثها قبل وقائعه

 . عالية ومهنية رؤية يمتلك لصحفي
 كل وتوثيق للحدث المتابعة جانب وظيفتها تشكل التي التغطية وهي: المتابعة التغطية_  ب

 معها القارئ  يكون  توقعات عن عبارة البداية في كانت التي ومستجداته وتطوراته التفاصيل
 .(06المصدر السابق : ) باستمرار

ج_ تغطية تقريرية او تسجيلية :وهي التي تتم  بعد وقوع الحدث بالفعل اي الوقائع التي حديث 
 ( .06:  8108الحمداني ، ما النتائج التي ترتب عليها )

 اشكال التغطية االخبارية :
اساسية _التغطية المباشرة :وهي النقل الحي )على الهواء مباشرة ( ألحداث مهمة وساخنة )0

للمذيع او ترك الكالم للصورة ففي اغلب االحيان تكون الصور  يسيرق ي(وقد تكون مصحوبة بتعل
 ابلغ في التعبير عن نفسها .

والمالحظة في الواقع الحدث من العناصر االساسية في التغطية  _المقابالت :وهي تعد المراقبة8
االخبارية الجيدة ويرغب الصحفيون في مشاهدة االحداث او مقابلة االشخاص بأنفسهم حيث 

 يكون ذلك ممكنا كي يصفوا الحدث بدقة الجمهور .
تباسات وتفاصيل جميع التقارير االخبارية من دقائق ومالحظات واق ير االخبارية تتألف ار ق_الت8

زيدان ، وبما ان الصحفيين يجمعون دائما تقريبا اكثر مما يمكنهم استخدام من المعلومات )
 ( .000ـــــ  011:  8102

 : االخبارية التغطية عناصر
 عن وفضال وغيرها الشهرة والتوقيت القرب كاألهمية الخبر يميزها التي الخصائص مجموعة وهي
 . ابرزها عناصر عدة على مفردتها صناعة في االخبارية التغطية تعتمد ذلك
_بناء المصداقية :وذلك كسب المتلقي بإيهامه بصدق االخبار وتوسيع دائرة الجمهور عن 0

طريق بدء التغطية االخبارية بالحدث عن النكسات والخسائر والحروب ان المصداقية هي اهم 
رصيد يملكه الصحفي والدقة هي افضل طريقة لحماية ذلك الرصيد والتأكد توحي الدقة يجب 

ن يتحققوا وان يعيدها التحقيق من صحة جميع المعلومات التي يجمعونها على الصحفيين ا
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القصة االخبارية ويستحيل االرتكاب الصحفيون االخطاء اال انه يجب ان تكون االخطاء نادرة 
ها خلص يان التي تصدر في بورتالند اخطاءوعندما  درست جريدة امريكية هي االور فيون

 ثت اساسا لثالثة اسباب :محرروها الى ان تلك االخطاء حد
 *االعتماد في العمل على الذاكرة 

 *اعتماد االفتراضيات 
 *التعامل مع المصادر ثانوية وعدم الرجوع الى المصادر االولية لتأكد الحدث .

_بناء اللغة :باعتبارها اداة للتوصيل والتأثير عن طريق اتباع اكثر من صيغة او اسلوب 8
والجمل المقطوعة وعدم الترابط في االفكار والمعلومات والبد من توفير  للتمويه المتلقي بالكلمات

 عنصر التوازن في التغطية االخبارية الذي يأتي من تحقيق ثالثة جوانب هي 
 _االختيار المناسب لمصادر االخبار 0
 _التوازن الجغرافي والتوعي 8
 .(08:  8101) العاني ، _التوازن في كيفية التعامل مع عناصر  الخبر .8

 مبادئ التغطية االخبارية :
يؤكد ميلن منتشر ان المبادئ التغطية االخبارية وثيقة الصلة بالكتابة والتحرير ويحدد مبادئ 

 التغطية .
 اوال :مبادئ جمع االخبار :

 _مادة مناسبة تتعلق بالوقائع مأخوذة من المالحظة شخصية .0
 ول على المعلومات اضافية ._االعتماد على المصادر مطلقة ومسئولة للحص8
 _وضع خلفية كافية وكاملة للمعلومات .8

 ثانيا :مبادئ الكتابة وهي وتشمل  :
 _استخدام لغة سهلة 0
 _تقديم صور امثلة واقتباسات 8
 _تقديم ما يعلق باإلنسان ويهمه 8
 .(08: 8101الحمداني،_استخدام اسلوب مناسب )1
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 : االخبارية التغطية مصادر
 على خالله من تحصل بمصادر االعالم وسائل غيرها دون  االلكترونية الصف مواقع تنفرد

 مصدرين هناك الصحفي الخبر فن ( الكتابة في زيد ابو فاروق ) المصورة االخبارية مادتها
 . نرئيس

 على الحصول في كوادرها على الصحفية المؤسسة فيها يعتمد ما هو: الذاتية المصادر_0
 .(085أحمد :. ) الخارجين المراسلين او المحررين مثال االخبار 

_المصادر الخارجية :وهي وكاالت االنباء والمؤسسات الصحفية المحلية واالجنبية والصحف 8
والنشرات والوثائق شانه في ذلك شان بقية وسائل االعالم فقدرة وسيلة االعالم على نقطة اخبار 

قائع واحداث هذا المجتمع من خالل مشاركة اي مجتمع ترتبط اساسا بقدرتها على تغطية و 
 .(085المصدر السابق:مندوبيتها )

 اسس التغطية االخبارية :
 تسند التغطية االخبارية الى مجموعة من االسس التي ينتج استمرارية عملها ومنها 

نية آ_الفورية او الشمولية :وهي تغطية اخبارية شاملة لمجريات االحداث في العالم وبصورة 0
وعلى مدار اليوم مثال ذلك ما يتم نقلة الى المتلقي من احداث تتعلق بالحروب واالزمات الدولية 

 .وبشكل مالم يجمع التفاصيل 

_السيطرة االخبارية :اي السيطرة على سريان تدفق المعلومات والتحكم بنوعيتها وتوجيهها 8
 بشكل يكاد يكون تاما .

منة على االخبار العالم بواسطة التسلم من اكثر من وكالة _االحتكار االخباري :ويعني الهي8
 .(01: 8101الحمداني ،انباء او مصدر اخباري اخر .)

 :صفات التغطية االخبارية 
 ._الصحة :التأكد من الصحة الخبر من اجل الحصول على السبق الصحفي 0
_سياسة الوسيلة االعالمية :وقد يوجد خبر مستوف لجميع عناصر الخبر او االجزاء كبيرة 8

 .منها اال انه ال ينشر او يذاع في الوسيلة االعالمية معينه لتعارض مع سياسها 
_الدقة :اي ان يذكر الخبر الحقيقة الكاملة للحدث او الواقعة ويحذف ما يخل بسياقها او 8

 ثير مخالف للحقيقة او عكس ما كان يعطيه لو كان قد نشر كامال ودقيقا يعطيها معنى او تأ
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_الموضوعية :تطور مفهوم الموضوعية في الصحافة منذ قرن تقريبا كرد فعل على التغطية 1
 .(088أحمد : الصحفية التي تهدف الى االثارة بدافع االهواء واآلراء )

 :مفهوم االنتخابات
مباشرة السلطة وادارة ل نهحق الشعب الدستوري في اختيار ممثلين ع : ات بانهااالنتخابتعرف  

 (8108:)منصوري الشؤون العامة للبالد وفقا لإلجراءات وشروط منصوص عليها في القانون 

االختيار بين امور معروضة اما اصطالحا فهو يعني الطريقة  هغة بانفي اللويعرف االنتخاب 
 (11:  8101عواد، ) هالتي بموجبها يعطي الناخب للمنتخبين وكالة ليتكلم وينصرف باسم

 اكثر او شخص مقتضاه على لالختيار الدستور ينظمه قانوني اجراء تعني االنتخاب كلمة وان 
 فراوتتو  الذين المواطنين مكنة هو به تقصد واي ذلك نحو او  نقابة او مجلس عضوية او لرئاسة

العاني، ) لهم صالحا يرونه لما وفقا الحكم اختيار في المساهمة متن القانونية الشروط فيهم
8101 :81). 

  :النشأة والتطور اتالنتخابا

طبقة مارتباطا وثيقا باعتبار ان االنتخاب هو الوسيلة ال يواالنتخاب  يرتبط المبدأ الديمقراطي  
والمشروعة إلسناد السلطة في االنظمة الديمقراطية الحديثة فال قيام للديمقراطية مالم يكن 

هو وسيلة اختيار الحكام واعضاء المجالس النيابية اذا كان نظم الحكم الحديثة و  دور  االنتخاب
السيادة ومصدر السلطة ووسيلتها في ذلك من خالل  تستمد مشروعيتها من الشعب صاحب

 تتبع من خالل االنتخابات نشأته وتطور مفهومنفي رحلة عبر التاريخ و  االنتخاب الحرة .
من  اءختلفة وصور الحكم الديمقراطية بدمن خالل موقف الديمقراطيات الم االنتخابات 

لم القديمة في مصر وبالد ما بين النهرين ي حضارات العافقبلية و البدائية و الالمجتمعات القديمة 
 واليونان والرومان .

 :اهمية االنتخاب في القانون الوضعي 
تعود اهمية االنتخاب الى التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة وتداولها باسم الشعب 

سية بحيث ويوصف االنتخابات ممارسة ديمقراطية فأنها كفيلة تعمل على عزلة االحزاب األسا
عيده خارج تيكون بقاء لمن يستطيع تقبل الديمقراطية فقط اما من لم يستطيع ذلك فان االنتخابات 
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السلطة كما تعمل االنتخابات على بناء المؤسسات الدستورية )العامل المفقود في غالبية نظم 
الى باقي االقطار العربية (بحيث ال  يستطيع مؤسسة او فرد في اتخاذ القرار دون الرجوع 

 ( 88ـــ  08:  8100العبدهللا،) .المؤسسات في الدولة حيث يمتد المجتمع قبوله من الشعب 
 لحاكمين والمحكومين.ا  لالتصال بين االنتخابات وسيلة )اداة(على ان ويشمل اهمية االنتخاب 

المحكومين ويعبرون عن ذلك بان االنتخابات قد خصت وضيفتها االولى بكونها اداة لتشمل   
 . الى كونها عامال مساعدا يحول احتياجات المحكومين الى قرارات

 :اهمية االنتخابات في االسالم 
انتخاب  ومن صورهالفقه ان االنتخابات فريضة شرعية وضرورية واقعية  من علماء  يرى البعض

الحاكم وممثلي الشعب المجالس النيابية وهي نوع من الشهادة بالمصطلح القرآني وان لم يرد 
تلك  تزوراللفظ في القران كما انها تعد ضرورة واقعية وفريضة شرعية حتي لو كانت الدولة 

 (86المصدر السابق:) .االنتخابات فال يكون التزوير سببا في تخلي المواطن عن صوته 

كان االنتخاب بمعناه السياسي لم يرد في القران الكريم ولكن هناك اتفاقا بين علماء الشريعة  اذا
ي القران الكريم وفي السنة فهادة الواردة كثيرا خاصة السياسية الشرعية على انه يساوي لفظ الش

  .. باآلياتواالستشهاد النبوية ويؤكد هذا التطابق علماء كثيرون اما االدلة على وجوب االنتخاب 
اية  سورة البقرة  (تعملون  بما وهللا قلبه آثم فإنه يكتمها ومن الشهادة تكتموا والقوله تعالى )-0

828. 
حلي والخارجي ال يكون م_القاعدة الفقهية ما ال يتم الواجب اآلية فهو واجب واصالح الفساد ال8

 .اال بمشاركة انتخابية قوية وحماية ألصوات الناخبين 
والشيخ نصر مولوي _فتاوى كبار علماء االمة االسالمية منهم فضيلة الشيخ المستشار فيصل 8

فريد واصل /مفتي مصر االسبق ود. عبد الكريم زيدان ود. طه  جابر العلوانين ود. صالح 
العادي وجميعهم يرون ان هذه المشاركة ضرورية للرجال والنساء في نصوص مذكورة تفصيال 

 يكية ووجوبها وضوابطها الشرعية .ة المسلمين في االنتخابات  االمر مشارك  في كتاب

 :شروط االنتخابات 
  توفرها في االنتخابات هي : جب او الشروط ال من 
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جنسين حيث ان موهو من الشروط المهمة للتميز بين المواطنين االصلين وال الجنسية :  _0
 .معظم الدول تشرط ضرورة انقضاء  مرة معينة للسماح للمنتخبين بممارسة هذه الحقوق 

الجنس: يشترط كل القوانين االنتخابية في العالم ضرورة توافر سن معين ليتمكن المواطن   _8
ا بين تحدد م من ممارسة االنتخابات وان كانت هذه القوانين تختلف في تحديد هذه السن لكنها 

 سنه .  85،  02,سن 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية حيث ان الدولة يسمح لها الدستور بحرمان فئة معينة من   _8

 .(81:  8108منصوري،المواطنين من االنتخاب يمكن حصرها فيها .)
 _االهلية العقلية :من الطبعي ان تشترط االهلية العقلية لممارسة حق االنتخاب .1
ة االدبية :تشرط القوانين االنتخابات عدم صدور احكام فضائية ضد الناخب في جرائم _االهلي5

تمس الشرق واالخبار مثل الجرائم السرقة والرشوة واالختالس واالفالس والتزوير وخيانة االمانة 
 .(88: 8118عواد ،)
 : باالتي هااساليب االنتخابات ويمكن ايجاز   

باالقتراع العام وهو عدم اشراط توفر النصاب المالي او شرط التعليم في _االقتراع العام :يقصد 0
الناخب الن هذا النظام االنتخابي ينبغي اذا ما تشترط القانون في الناخب نصابا ماليا او قسطا 

السياسة بعض الشروط التي تصفها قوانين  ومقد حدد الباحثون في العلتعليميا محددا و 
 .(011: 8101حسين،: )هي و تنافى  مع االقتراع العام ت الاالنتخابات والتي تعد مقبولة  و 

 بعد وذلك الشعبية السيادة و لالمة سيادة المبدأ هذا وظهور: اجتماعية وظيفة االنتخابات_ -8
 لحق ممارستهم خالل من اجتماعية وظيفة يؤدون  االفراد ان الى هذا ويعتمد الفرنسية الثورة قيام

 التي والدستور القوانين خالل االمن الوظيفة تأدية في الحق هذا على يحصلون  ال وهم االنتخاب
 هذه جعل مكانية اي االلزامي الطابع ويالحظه الوظيفة بهذه للقيام اهال تراه من فقط تعطيه

 8101حسين،.) ذلك االمر اقتضي ان يؤديها ال من على عقوبات تعرض فقد الزاميا الوظيفية
:011). 

 يؤديها قانونية سلطة هو االنتخابات ان الكتاب من العديد يرى :  قانونية السلطة االنتخابات_-8
 مبدا ان ذلك الحكم اختيار في المواطنين مشاركة ألجل ويوضح الدستور قواعدها وينظم

 .(81:  8108منصوري،) السياسي الفكر في راسخ مبدأ هو العام االنتخاب
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 حق بمعنى الشعب حق االنتخاب كان اذا ما حول االنتخابات طبقة حول عديدة اراء ظهرت  -1
 مساهمة اي العام االقتراع مبدأ تطبيق الحق هذا على ويترتب باالنتخاب المجتمع في فرد لكل

 حق االنتخاب اعتبار ان الى االشارة ويجب االنتخابات لسن البالغين المجتمع افراد جميع
 حق ممارسة في الزام يوجد ال بمعنى الحق هذا ممارسة في لألفراد الحرية عنه ينجز شخصي
 (81: 8108منصوري،) الشعبية السيادة مع ينسجم المبدأ وهذا االنتخاب

 التي االقتراع بطاقة وتسليم االقتراع المركز الى الناخب حضور عملية وهي : االقتراع عملية
 واحد مقابلة اشارة وضع ومن المنافسة المرشحين القوائم جمع وارقام ورموز اسماء على تحتوي 

 االقتراع. الصندوق  في المؤثرة االنتخاب بطاقة وضع ثم القوائم هذه من
 واهم االقتراع حق لضمان اساسية مبادئ الدولية المواثيق حدوث لقد:  لالقتراع الدولية المعابير

 : المبادئ هذه
 .االقتراع حرية_0
 االثنين او التعليم من  قسط او معين مالي نصاب توفر الشروط به ويقصد: المقيد االقتراع_8

  باالنتخابات المباشرة يستطيع من االخرى  االعتيادية المنظمة الشروط عن فضال الناخب في معا
 .االقتراع سريه-8
 . االقتراع في والمساواة العدالة_1 
 شريحه تتوجه العالم في انتخابات اي في االحتيال من والوقاية الخاص  التصويت اجراءات_5

 لالنتخابات المحدد  اليوم في بأصواتهم االقتراع المراكز الى الحضور من تتمكن ال الناس من
 .(018:  8101حسين،. ) ذلك على  األمثلة  وابرز

 االنتخابية القوائم جمع رموز على تحتوي  استمارة عن عبارة وهي االنتخابات استمارة_ 
 التي للقائمة اختيار عن يعتبر الموضع هذا في الناخب قائم معين موقع وصنع مع للمرشحين

 سهولة لضمان االهمية من غاية في حيوية مسالة االستمارة تصمم وان لصالحها تصوت
 . عالمات وضع سهولة وكذلك لها التصويت يريد التي للقائمة الناخب شخصي

 المكان وفي صحيحة بطريقة معرفة االقتراع مركز تكون  ان الضرورة ومن: االقتراع مراكز_8
 االنتخابية الدعاية اجواء عن بعيدة يكون  ان اليه الوصول الناخبين على يسهل حتى الصحيح

 ( 018 ــــ 010السابق، المصدر) االنتخابية الحمالت تشهدها التي
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 يخضع معين انتخاب نظام هناك ليس ألنه كثيرا االنتخابية النظم تختلف: االنتخابية النظم_2
 دون  معين انتخابي نظام الدولة تبنى لن وسيلة يمثل الذي االنتخاب ان تحكم التي القواعد لجمع
 من ستالحظه ما وهذا االنتخابات لنزاهة توافرها الوجب الضمانات بقدار حقيقة في يؤثر اخر

 . االنتخابات نظم عن كالمنا ايجاز خالل
 من يحق لهم االقتراع في غير يوم االقتراع:

قوات الطوارئ الذين يتوجب وجودهم في معسكر اتهم او مقار عملهم  أ_ افراد القوات المسلحة او
 .يوم االنتخاب 

 .والعجزة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية   ىب_ المرض
 .حق التصويت  يتسنى لهم ج_ السجناء الذين لم 

 .بعيدا عن مراكز االقتراع  الموجودون لسفن ووسائط النقل االخرى د_ العاملون في ا
 .ه_ الغائبون والمسافرين او المقيمون في الخارج البالد

 :انواع النظم االنتخابية 
_نظام االغلبية وهو نوع التقليدي للنظم االنتخابية الذي يعني بان المرشح الذي يحصل على 0

االنتخابات وهو نظام  فرزاعلى االصوات االنتخابية تفوق اصوات المرشحين االخرين وبعد 
 : االغلبية على نوعين 

ية االنتخابية هو من يحصد العمل فائز فيال لهذا فان اادنواست أ_ نظام االغلبية ذو الدور الواحد :
اكثر االصوات في الدائرة االنتخابية في جمع منافسيه المرشحين حتى ان لم يحصل على اغلب 

 (101: 8118عواد،االصوات في الدائرة االنتخابية على جمع منافسة المرشحين )
 المطلقة االغلبية على المرشح يحصل ان النظام بهذا والمقصود: الدورين ذو االغلبية نظام_ ب
 اكثر اي االصوات من المطلقة االغلبية المرشح يصل لم فان االصوات نصف من االصوات من
 اعلى على حصل وان حتى المطلقة االغلبية المرشح يصل لم فان االصوات نصف من

 الناخبين االصوات المطلقة االغلبية تحقيق االبعد فائزا عدي فال بمنافسيه مقارنه االصوات
 . الثاني بالدور يسمى ما جديدة انتخابات تجري  ذلك عند االنتخابات في المشاركين

_نظام المختلط :يقوم على الجمع بين النظامين االكثر النسبي او التوفيق بينها بحيث يعتمد 8
كل منها في العدد من الدوائر كما يمكن تطبيق نظام االنتخابات المختلفة بأجراء االنتخابات 
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تطبق نظام االنتخابات االكثر في الدورة االول النظام االنتخابات النسبي في  على دورتين اذا يتم
 (100المصدر السابق،الدورة الثانية )

نظام التمثيل النسبي :هو نظام يتحدد فيه عدد المقاعد التي يحصل عليها االحزاب وفقا لنسبة -8
د االحزاب توزيع المقاعد االصوات التي يحصل عليها في االنتخابات واحدة ويصوت الناخب الح
 8101صديق وأسماعيل،)في البرلمان على االحزاب وفقا لنسبي اال صوات التي حصل عليها 

:001) 
ان االنتخاب هو السمة االساسية في النظام النيابي سواء من مجلس واحد ام من مجلسين وال 
يكتفي لتحقيق النظام النيابي مجرد وجود برلمان بل بجب ان يكون لهذا البرلمان سلطات حقيقة 
وما اهمية فعلية في ادارة شؤون الدولة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتشريع فاالنتخابات 

 (81:  8100العبدهللا، )جوهرة النظام النيابي  هو
 : طبقة االنتخابات

 االنتخاب حق :اي انه حق كل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدا االقتراع العام -ا 
 االنتخاب وظيفة اجتماعية :اي لكل متساوون وعدم حرمان تكون اجتماعية من هذه الوظيفة  -ب
االنتخاب سلطة قانونية :يكون مصدرها االساس الدستور الذي ينظمها من اجل اشتراك  -ج

 .المواطنين في اختيار الحكم 
 :شروط االنتخابات تعتمد االنتخابات على مجموعة من الشروط لكي يحقه لها النجاح هي -د
 .ايمان المنتخب الحاكمة التحول السلعي للسلطة -0
_االتفاق بين الحكومة والمعارضة على االجراءات والترتيب االدارية والتنظيمية الخاصة بعملية 8

 .االنتخابات 
 .(99: 8101حسين،العملية االنتخابية ) روجود مراقبين لألشراف على سي -8

  ي:ط الواجب توفرها في الناخب ما يليشترط في المرشحين لعضوية مجلس النواب اضافة للشرو 
 . الترشيح عند سنة(81) عن عمره يقل ال ان: والا 
 . محلة يحل اخر قانوني راي اي او والعدالة المساءلة هيئة بقانون  مشموال يكون  ان:ثانيا
 . بالشرق  مخلة بجريمة محكومة وغير والسلوك السيرة حسن يكون  ان: ثالثا
 . .او ما يعادلها  ادنى حدك االعدادية شهادة على حاصال يكون  ان: رابعا

 . العام المال او الوطن حساب على مشروع غير بشكل اثرى  قد يكون  ال ان: خامسا
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 8108)الوقائع، ترشيحال عند االمنية والمؤسسات المسلحة القوات افراد من يكون  ال ان :سادسا
:1). 

 :االحتالل بعد  العراقية  االنتخابات
بين اسلوب يدولة دستورا يحدد مصدر السلطة العامة و كل لالفقه الدستوري ان في  من المسلمات 

ها وكيفية اختيار الحكام كان البد من توافر عدة شروط فيما من اهمها ان تكون دولة تممارس
قانونية وذات سيادة يعني وجوب احترام الدولة القانونية الحرة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم 

ي اعقاب الغزو االمريكي للعراق وضيفت نصوص في القانون وبالنسبة للدستور حيث انه وضع ف
حتالل وجرى االستفتاء عليه في ظل االنهيار االمني كما ان هذا الدستور جاء بمفاهيم االظل  

لم تكن سائدة من قبل ترجع في معظمها الى قانون ادارة الدولة العراقية للفترة االنتقالية التي جاء 
ل ومن ثم اغفال الدستور للنص على الهوية العربية اذا ركز بها )بول بريمر (مع القوات االحتال

الدستور على السالح العراق سيادة يتم تدميرها واعادة بنائها برعاية االحتالل فجاءت بلغة 
 (2:  8101عبد اللطيف،التعريف وليس التوحيد والتطلع الى المستقبل)

 الجمعية انتخابات هيئة على العراقية االنتخابات سلسلة في اقتراع عملية أول جريتوكانت قد 
 81 في المؤقت العراقي النواب مجلس أو المؤقت بالبرلمان أيضا يسمى والذي االنتقالية الوطنية

 مجلس)االنتقالية الوطنية الجمعية في عضوا 885 الختيار العراقيون  صوت حيث. 8115 يناير
 (.المؤقت العراقي النواب

 الفصل الثالث 
 :نتائج الدراسة التحليلية  

واالجابة عن اسئلته تم اجراء تحليل المضمون للتغطية التي  اهداف البحث من اجل تحقيق 
عرض الجدول سيتم (حول االنتخابات البرلمانية في العراق و  جريدة الزمان قامت بها )موقع 

 .نوع التغطية االخبارية  اناالول تبي
 الفئات الرئيسية لنوع التغطية االخبارية ( يبين  4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االخبارية نوع التغطية ت
 12,0 082 التغطية التفسيرية 0

 82,6 68 التغطية  المحايدة 8
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 88,8 68 التغطية المتحيزة او الملونة 8
 %011 866 المجموع 

 

فحصلت التغطية التفسيرية على  التي تضمنها البحث نوع التغطية االخبارية   (  0يبين جدول )
وجاءت بعدها  ا( وكانت اكثر ظهور 12,0) مئوية  وبنسبة (082) قدره  تكرارالمرتبة االولى ب

 المرتبة الثالثة في و ( 82,6( وبنسبة )68تكرار )المرتبة الثانية ب التغطية المحايدة حصلت على 
 (.88,8( وبنسبة )68تكرار ) وحصلت على جاءت التغطية المتحيزة او الملونة 

 الفئات الرئيسية لفنون  التغطية االخباريةيبين (  8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار غطية االخباريةلتا فنون  ت
 52.6 056 فن الخبر  0
 01.8 001 فن التقرير 8
 %011 866 المجموع 

 

  الفنون الصحفية التي اعتمدتها ) جريدة الزمان ( لتغطية االنتخابات  ( 8جدول )يوضح 
 ( وبنسبة056)قدره  المرتبة االولى بتكرار  على الصحفي فن الخبر   فحصل العراقية البرلمانية 

 ( وبنسبة001) وبتكرار قدره المرتبة الثانية  على   فن التقرير جاء  فيما  (52,8) مئوية قدره 
، وهذا يدل على ان التغطية لالنتخابات في موقع جريدة الزمان كانت اخبارية ( 01,8) مئوية 

 اكثر منها تقارير صحفية . 
 ( يبين مصادر التغطية االخبارية3جدول )

 النسبة المئوية تكرار مصادر التغطية االخبارية ت
 81.1 21 مراسل 0
 85.5 61 المندوب 8
 88.8 81 انترنيت 8
 80.1 56 االنباءوكاالت  5
 - - المواطن  6
 %011 866 المجموع 
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مصادر التغطية االخبارية ان المراسل  مجال ( في الزمان ان الموقع ) ( 8جدول ) ويتضح من
(  81,1) مئوية قدرها  نسبة ب و( 21) قدره  تكرارب المرتبة االولى و حصل علىالصحفي 

نترنيت اال ( وجاء بعدها  86,5( وبنسبة )61)حصل على تكرار حيث  أتي بعدها المندوب يو 
بالمرتبة االنباء  وكاالت بعدها   توجاء ( 88,8)مئوية ( ونسبة 81تكرار )وببالمرتبة الثالثة 

، ولم تحصل فئة المواطن على نسبة تذكر مما ( 80,1)مئوية  ونسبة  (56تكرار )ب  الرابعة 
يدل على عدم اعتماد موقع الزمان على ما يرد من المواطن من مواضيع او معلومات حول 

 .العراقية  االنتخابات
 ( يبين العناصر التيبوغرافية المستخدمة 1جدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار العناصر التيبوغرافية ت
 82.58 86 والعناوين الثانويةعناوين الفقرات  0
 81.18 65 العناوين الرئيسية 8
 88.62 68 الصور والرسوم 8
 88.81 68 االطارات والتظليل 1
 %011 866 المجموع 

( العناصر التيبوغرافية المستخدمة في التغطية االخبارية النتخابات في  1يبين الجدول رقم )
جاء استخدام عناوين الفقرات والعناوين الثانوية بالمرتبة موقع جريدة الزمان االلكترونية وقد 

ة المرتبة الثانية ( فيما احتلت العناوين الرئيس82.58( وبنسبة مئوية )86االولى وبتكرار قدره )
 والرسوم( وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة الصور 81.18( وبنسبة مئوية  وصلت )65بتكرار ) 
( والمرتبة االخيرة جاءت فئة االطارات والتظليل 88.62( وبنسبة مئوية قدرت ب )68بتكرار ) 

( مما يدل الى ان الجريدة ال تلجأ الى استخدام  88.81( وبنسبة مئوية ) 68بتكرار قدر ب) 
 االطارات او التظليل لتمييز اخبار االنتخابات عن غيرها من االحداث . 
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 مضامين القضايا االنتخابية ن( يبي5جدول رقم ) 

النسبة  التكرار مضامين القضايا االنتخابية ت
 المئوية

 06.5 11 العملية التنظيمية واالمنية 0
 01,5 82 نزاهة االنتخابات 8
 09,8 50 مخالفات وفساد المبعدين 8
 9,2 86 التأثيرات الداخلية 1
 08,9 88 الكيانات والكتل واالحزاب 5
 01,9 89 خارجية حول االنتخاباتتصريحات  6
 8,1 2 المرشحون والشعارات 8
 9,1 81 المعارضة واالحتجاجات 2
 5,6 05 الكوتا النسائية  9

 0,5 1 شؤون االنتخابات  01
 %011 866 المجموع  

 
المضامين القضايا  مجال  في قد تضمنت  ( الزمانان موقع ) ( 5جدول ) يتضح من      

 (11) قدره  تكرارب والتي جاءت بالمرتبة االولى  العلمية التنظيمية واالمنية القضايا االنتخابية  
مئوية  وبنسبة (82تكرار )وب المرتبة الثانية  (  وحصلت نزاهة االنتخابات على06,5وبنسبة )

(وبنسبة 50تكرار )ب و المرتبة الثالثة  مخالفات وفساد المعبدين وجاءت فئة ( 01,5) قدرها 
فيما كانت 9,2وبنسبة ) (86تكرار ) بالمرتبة الرابعة و التأثيرات الداخلية  جاءت( و  09,8)

( و 08,9( وبنسبة )88الكيانات والكتل واالحزاب بتكرار ) المرتبة الخامسة من نصيب فئة
وفئة ( 01,9( وبنسبة )89بتكرار ) المرتبة السادسة  حصلت تصريحات خارجية حول االنتخابات

(  8,1(وبنسبة )2) قدره على تكرار قضايا التغطية عة المرتبة الساب والشعاراتالمرشحون  
 فيما جاءت فئة(  9,1( وبنسبة )81بتكرار ) المرتبة الثامنة وحصلت المعارضة واالحتجاجات 

(  وحصلت شؤون 5,6) مئوية  (وبنسبة05) بالمرتبة التاسعة وبتكرار قدره الكوتا النسائية
(  .  0,5( وبنسبة )1تكرار )ب المرتبة االخيرة وهي العاشرة  االنتخابات على  
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 نتائج البحث

بالمرتبة االولى  التغطية التفسيرية جاءت نوع التغطية االخبارية   تبين من نتائج البحث ان  – 1
وجاءت بعدها التغطية المحايدة  ا( وكانت اكثر ظهور 12,0(وبنسبة )082) قدره  على تكرارو 

( في االتجاه العام وجاءت بعدها 82,6( وبنسبة )68تكرار )لمرتبة الثانية  حصلت على 
 .( في االتجاه العام88,8( وبنسبة )68التغطية المتحيزة او الملونة على تكرار )

( 056تكرار )اشكال التغطية االخبارية فحصلت فن الخبر في المرتبة االولى بوفي مجال   – 2
(هي حصلت على اكثر نسبة وجاءت فن التقرير في المرتبة الثانية وحصلت على 52,8وبنسبة )
 ( .01,8( وبنسبة )001تكرار )

( وحصل على 21مصادر التغطية االخبارية ان المراسل حصل على تكرار ) مجال في  - 3
( وجاء بعدها    88,5) ( وبنسبة61(  وتأتي بعدها المندوب حصل على تكرار )81,1نسبة  )

(  وجاء بعدها  المواطن الصحفي الذي ال يحصل على 86,8( ونسبة )81انترنيت على تكرار )
 ( . 80,1(ونسبة )56تكرار ونسبة وجاء بعدها  الوكاالت فحصلت على تكرار )

في جدول استخدام العناصر  التيبوغرافية المستخدمة في التغطية االخبارية النتخابات في  – 1
موقع جريدة الزمان االلكترونية وقد جاء استخدام عناوين الفقرات والعناوين الثانوية بالمرتبة 

ثانية ة المرتبة ال( فيما احتلت العناوين الرئيس82.58( وبنسبة مئوية )86االولى وبتكرار قدره )
( وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة الصور والرسوم 81.18( وبنسبة مئوية  وصلت )65بتكرار ) 
( والمرتبة االخيرة جاءت فئة االطارات والتظليل 88.62( وبنسبة مئوية قدرت ب )68بتكرار ) 

م ( مما يدل الى ان الجريدة ال تلجأ الى استخدا 88.81( وبنسبة مئوية ) 68بتكرار قدر ب) 
 االطارات او التظليل لتمييز اخبار االنتخابات عن غيرها من االحداث . 

في المضامين القضايا االنتخابية  فحصلت العلمية التنظيمية واالمنية على تكرار  - 5
( وحصلت 01,5(وبنسبة )82(  وحصلت نزاهة االنتخابات على تكرار )06,5(وبنسبة )11)

( و  حصلت التأثيرات الداخلية على 09,8(وبنسبة )50) مخالفات وفساد المعبدين على تكرار
( و 08,9( وبنسبة )88( وحصلت الكيانات والكتل واالحزاب بتكرار )9,2(وبنسبة )86تكرار )

( وحصلت المرشحون 01,9( وبنسبة )89حصلت تصريحات خارجية حول االنتخابات بتكرار )
( 81رضة واالحتجاجات  بتكرار )(  وحصلت المعا8,1(وبنسبة )2والشعارات على تكرار )

(  وحصلت شؤون االنتخابات على 5,6(وبنسبة )05(  وحصلت الكوتا النسائية )9,1وبنسبة )
(  .  0,5( وبنسبة )1تكرار )  
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 التوصيات

مضامين المتعلقة باالنتخابات للموقع لل واسعة في التغطية االخبارية ضرورة اعطاء مساحة  - 0
 .  كافة الزمان العراقيةااللكتروني لجريدة 
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 خلص الم

ن الحكم على القرار أتتطلب اإلدارة المالية الكفوءة وجود هدف أو غاية، كون 
إذا كان ذلك القرار كفؤا" أم ال، ال يمكن أن يتم اال في ضوء بعض المعايير. وعلى المالي، فيما 

الرغم من امكانية وجود أهداف مختلفة، إال أننا نفترض أن هدف المنشأة هو تعظيم ثروة المالكين 
 الحاليين لها. وان األسهم العادية تمثل الدليل لحق الملكية في المنشأة. وتتمثل ثروة المساهمين
)حملة األسهم( عن طريق سعر السهم العادي الواحد في سوق األوراق المالية، والذي هو 
انعكاس للقرارات التي تتخذها ادارة المنشأة، ومن بينها القرارات المالية مثل: قرار االستثمار، قرار 

يجب ان التمويل، وقرار مقسوم األرباح. والفكرة من كل ماتقدم هي أن الحكم على نجاح اي قرار 
ومن  .)تعظيم قيمة المنشأة( يتم عن طريق مدى تأثيره النهائي في سعر السهم العادي في السوق 

هي المبادلة بين استخدام التكاليف التشغيلية الثابتة وبين استخدام  المهمة بين القرارات المالية
تاج وبين استخدام األيدي التكاليف التشغيلية المتغيرة، اي المبادلة بين استخدام التكنلوجيا في االن

حيث أصبحت التكنولوجيا مثار اهتمام مختلف المنظمات في جميع أرجاء العاملة في االنتاج. 
المعمورة، نظرًا لآلمال التي أخذت تعلقها الشعوب والدول على التكنولوجيا الحديثة وما ستحققه 

 
للمنشأة السوقية القيمة في المستخدمة اإلنتاج تكنولوجيا تأثير  

المالية لألوراق عمان بورصة في ميدانية دراسة  
 



 

 48 

مجال الحاسبات اإللكترونية  استخداماتها من تقدم وازدهار. أضف إلى ذلك التطورات المذهلة في
 الوقت والجهد والدقة في النتائج. افرهمت ويشكل كبير في تو اس)الكومبيوتر(، التي 

وقد جاءت فكرة البحث الحالي للبحث في مدى تأثير التكنلوجيا المستخدمة من قبل 
ا في سوق المنشأة إلنتاج السلع والخدمات التي تقدمها الى زبائنها في القيمة السوقية ألسهمه

األوراق المالية، وبذلك تجسدت المشكلة البحثية، والتي تم التعبير عنها بالسؤال التالي: هل يوجد 
لوجيا االنتاج تأثير في سعر السهم في سوق األوراق المالية، وان كان هناك تأثير فهل هو و لتكن

لعادي الواحد؟. تأثير مباشر ام تأثير غير مباشر يتم عن طريق التأثير في ربحية السهم ا
فقد تم اختيار القطاع الصناعي األردني مجتمعا للبحث،  أعالهولغرض اإلجابة على السؤال 

  .7102ومنه تم اختيار عينة من الشركات المدرجة في بورصة عمان لسنة 
Abstract 

Effective financial management requires a goal or an objective, since the 

judgment of the financial decision, whether that decision is efficient or not, can only 

be made in the light of certain criteria. Although different objectives may exist, one 

can assume that the main goal of the enterprise owners is to maximize their wealth. 

The  ordinary shares represent the evidence of the ownership right in that enterprise. 

The wealth of shareholders  is represented by the price of one ordinary share in the 

stock market, which is a reflection of the decisions taken by the management of the 

enterprise, including financial decisions such as: investment decision, financing 

decision, and dividend resolution. Accordingly, judging the success of any decision 

must be made through the extent of its final impact on the average share price in the 

market (maximizing the value of the enterprise). Among the important financial 

decisions is the swap between the use of fixed operating costs and the use of variable 

operating costs, i.e. the trade between the use of technology in production and the use 

of labor in production. This is because technology has become the focus of the 

various organizations around the globe, given the hopes that the people and nations 

attached to the use of modern technology and  its important function of progress and 

prosperity.  Moreover,  the amazing developments in the field of computers 

contributed greatly to save time, effort, and accuracy in the results achieved.                 

The idea of the current research is to examine the extent to which the 

technology used by the establishment to produce the goods and services to be given to 

its customers in the market value of its shares in the stock market. Thus, this idea 

formed the research problem, which was expressed by the following question: Does 

the production technology affect the share price in the stock market? And if so, does 

that impact have a direct effect or an indirect effect that can be done by influencing 

the earnings per ordinary share? In order to answer the above question, the Jordanian 

industrial sector was selected as a research society, and from which a sample of 

companies listed on the Amman Stock Exchange for 2017 was selected. The research 
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used the method of regression analysis to measure the strength and direction of the 

impact using the SPSS. The results showed that the technology used for the 

production of goods and services did not have a direct effect on the market value of 

the entity. The results also showed no effect of technology on the profitability of the 

entity, but they showed a very strong impact on the profitability of the entity's market 

value.                                                                                                                                 

 

 

  األول المحور

 (:Theoretical side of research)الجانب النظري للبحث 
ا المحور على مناقشة المتغيرات األساسية للبحث وذلك من خالل سيتم التركيز ضمن هذ

المتمثل  األعمالمراجعة األدبيات المتاحة وذات الصلة بتلك المتغيرات وهي: هدف منشآت 
بالقيمة السوقية للمنشأة، اي تعظيم سعر السهم العادي في سوق األوراق المالية، والعوامل المؤثرة 

ص على واحد من تلك العوامل اال وهو التكنولوجيا المستخدمة من في تلك القيمة مع تركيز خا
قبل المنشأة في انتاج السلع والخدمات. كما سيتم استعراض بعض الدراسات العربية واألجنبية 

 التي تناولت بالدراسة والبحث احد تلك المتغيرات او كليهما، وكما يلي:
 (:The Goal of the Firm) هدف المنشأة -وال أ

المعاصرة، وسيتم ذلك من  األعمالهذه الفقرة سيتم القاء الضوء على هدف منشآت  في
طرق تحديد هدف قيمة المنشأة، والعوامل المؤثرة في  خالل التعرف على مفهوم الهدف واهميته،

 الهدف.
 : (Concept and Important)المفهوم واألهمية .1

، كون ان الحكم على القرار تتطلب اإلدارة المالية الكفوءة  وجود هدف أو غاية 
أم ال، ال يمكن أن يتم اال في ضوء بعض المعايير. وعلى  المالي، فيما إذا كان ذلك القرار كفؤا

الرغم من امكانية وجود أهداف مختلفة، إال أننا نفترض أن هدف المنشأة هو تعظيم ثروة المالكين 
لكية في المنشأة. وتتمثل ثروة المساهمين الحاليين لها. وان األسهم العادية تمثل الدليل لحق الم

)حملة األسهم( عن طريق سعر السهم العادي الواحد في سوق األوراق المالية، والذي هو 
انعكاس للقرارات التي تتخذها ادارة المنشأة، ومن بينها القرارات المالية مثل: قرار االستثمار )قرار 

اص بالمزيج التمويلي(، وقرار مقسوم األرباح )سياسة ادارة الموجودات(، قرار التمويل )القرار الخ
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مقسوم االرباح(. والفكرة من كل ماتقدم هي أن الحكم على نجاح اي قرار يجب ان يتم عن 
طريق مدى تأثيره النهائي في سعر السهم العادي في السوق، أي يؤدي الى تعظيم قيمته 

 السوقية.
في كثير من األحيان، بتقديم هدف  تقوم، األعمالومن الجدير بالذكر ان منشآت 

نه الهدف المناسب لها. وعلى الرغم من ذلك، أعلى   (Profit Maximization)تعظيم الربح
ففي ظل هذا الهدف يمكن لإلدارة إظهار زيادات في األرباح عن طريق استخدام التمويل 

مار في سندات الخزينة. سهم جديدة واستخدام المبالغ المتحققة منها لالستثأي إصدار أالممتلك، 
والبد من القول، وبالنسبة لمعظم المنشآت ، ان مثل هذا االجراء سينجم عنه انخفاض في حصة 

ن تعظيم عوائد السهم العادي أالمالك من األرباح، أي هبوط العوائد للسهم العادي الواحد. و 
و مع كل ذلك، فإن الواحد، بناء لذلك، هي بالغالب المفهوم المعبر عن هدف تعظيم الربح. 

تعظيم العوائد للسهم الواحد هو ليس الهدف المناسب للمنشأة ألنه ال يحدد توقيت العوائد المتوقعة 
هل المشروع االستثماري الذي أو مدتها الزمنية. ولتوضيح ذلك يمكن ان نثير السؤال التالي: 

هو أكثر قيمة من ( مليون دينار بعد خمس سنوات من اآلن 011سينتج عنه عائًدا قدره )
( الف دينار في كل سنة من السنوات الخمس 051المشروع الذي سيؤدي إلى عوائد سنوية تبلغ )

 القادمة؟
يعتمد على مفهوم القيمة الزمنية للنقود  أعالهن اإلجابة على السؤال المذكور في إ

(time value of moneyلكل من المنشأة والمستثمرين بالهامش. لذلك يجب أن ي ) أخذ تحليلنا
في الحسبان نمط توقيت العوائد. و ينطلق العيب المذكور عن طريق استخدام المقاييس التقليدية 

وأن هذا المقياس ال يؤخذ  (،return on investment) للعائد، مثال ذلك العائد على االستثمار
تكون أكثر خطورة المخاطرة الناجمة عن االستثمار بعين االعتبار. فبعض المشاريع االستثمارية 

  (Van Horne and Wachowicz, 2009, 3 – 4) .من غيرها

 : (Methods of determined the Firm Value)تحديد قيمة المنشأة ائقطر .2

كيف يمكن تحديد كما يمكن إن يثار ايضا سؤال ذي صلة بالسؤال السابق هو: 
د تثير االنتباه اال لموضوعات التي قيعد احد ا األعمالان كيفية تحديد قيمة منشأة  قيمة المنشأة؟
باالهتمام الكافي ويتناسب مع االهمية النسبية له. ومن الجدير بالذكر ان تقييم  انها لم تحظ  

المنشأة  يشتق باألساس من أسعار األسهم، وهو من العناصر التي تحتل أهمية استثنائية في 
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هم، في بعض األحيان، هو المقياس المعاصرة. وقد يكون سعر الس األعمالالعديد من منشآت 
 .الوحيد للقياس والحكم على األداء في المنشآت

ويمكن الحصول على تقييم المنشأة من خالل مقاييس مختلفة، وان لكل مقياس من 
تلك المقاييس  قيمة قد تختلف عن تلك القيمة التي يتم الحصول عليها من مقاييس اخرى. وفي 

 (Precha, 2004, 210 – 215). اييسسيتم استعراض خمسة مق أدناه

 واألكثر شيوعا لقيمة المنشأة هو القيمة المحاسبية لصافي  :األول المقياس
. وهذا المقياس  (book value)، أو القيمة الدفترية (Accounting net worth)ةالثرو

ن يكتنفه الغموض ويولد نوع من االشكالية، ومع ذلك، فإن سبب هذه االشكالية هو التباي
في القواعد المحاسبية المعتمدة من قبل المنشآت مع مبادئ المحاسبة المالية التي تحظى 
بالقبول العام ، وبسبب التوافق مع بعض المبادئ المقبولة بشكل عام، مثل التكلفة 

 التاريخية والتحفظ، التي يمكن أن تؤدي إلى قيم بعيدة كل البعد عن ما هو معقول.
 :قيمة السوقية هو ال المقياس الثاني(market value)  لجميع أسهمها المدرجة في سوق

لعالم لتقييم الشركات العامة او المساهمة. ااألوراق المالية. وهذا هو الوسيلة الشائعة في 
 ومع ذلك ، فان تطبيقه يتطلب وجود سوق مالي لألسهم كفوء. 

 :هو القيمة الرأسمالية  المقياس الثالث(capitalized value) داء المستقبلي المتوقع. لأل
ق للرسملة يمكن ائطر  ( إلى أن هناك اربع0690اني عام )وأشار كل من ميلر وموديجلي

ن الطر   نفسه التقييم ائق األربع جميعها تؤدي الى حد ما إلى تطبيقها لهذا الغرض، وا 
يقين عندما تكون األسواق مثالية، والناس عقالنيون تماًما، والمستقبل معروف على وجه ال

 التام.
 :هو التطبيق االستنتاجي للحكم البشري. ومع هذه الطريقة، يتم تصنيف  المقياس الرابع

الشركات على أساس مقياس نفسي. ثم يتم تحويل النتائج عن طريق الصيغة إلى القيم 
 النقدية.

 :المقياس الخامس ( هو صافي القيمة المحاسبية للثروةaccounting net worth )
مرجحة او المعدلة للموجودات غير الملموسة والخصوصيات من القواعد للمنشأة ال
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المحاسبية المستخدمة في بعض المنشآت. على الرغم من أنه يمكن وضع المبادئ العامة 
 من أجل التعديل ، يجب أن تعتمد محددة على تفاصيل المحاكاة.

قيقية واسعار وتشير المراجع الى بعض المحددات التي تساهم في تحديد القيم الح
 يبين تلك المحددات. أدناه (0رقم ) األسهم العادية في سوق االوراق المالية، والشكل

 

 ( محددات القيم الحقيقية واسعار األسهم العادية1الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Brigham and  Houston, 2009. 11.) 

 

 

 

في السوق المالي، أي تعظيم ثروة  المنشأةولغرض توضيح اهمية هدف تعظيم قيمة 
يجسد التصورات (، الذي يبين المنطق الذي 7سوف نستعين بالشكل رقم ) حملة األسهم العادية،

المشار : حيث ان الهدف في سوق األوراق المالية تعظيم سعر السهمل المذكور هدفال لتحقيق
دار بشكل مهني لتعظيم سعر توان هذه المنشآت يتطلب وجود شركات اعمال خاصة،  اليه

 التصرفات اإلدارية، البيئة االقتصادية، الضرائب، والمناخ السياسي

 العوائد الفعلية المخاطرة الفعلية العوائد المتوقعة“ المخاطرة المتوقعة

 سعر السهم في السوق

فعلية للسهم = سعر السهمتوازن السوق: القيمة ال  
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األمر الذي ينعكس بآثاره  الى درجة عالية من الكفاءة االقتصادية. بالنتيجة السهم، والتي تقود
 االيجابية على حملة األسهم وبالتالي على النشاط االقتصادي بشكل عام.

 (  منطق هدف تعظيم سعر السهم في السوق المالي2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 Source: (Werner and Stoner, 2007, p. 14) 

نجد ان منطق تعظيم سعر السهم كهدف مالي تقليدي  أعالهوعند التمعن في الشكل 
للشركة. والهدف النهائي من ذلك هو تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة االقتصادية. وان أحد 

أعمال فعال ونابض بالحياة. وهذا المتطلبات الهامة لتحقيق الكفاءة االقتصادية هو وجود قطاع 
الراغبة في  األعمالال يمكن ان يتحقق إال من خالل توافر الشركات الخاصة، اي شركات 

المنافسة والمخاطر. وفي حالة النجاح، فإن العديد من تلك الشركات سوف تصبح كبيرة بما يكفي 
ة وبين االدارة. وسُيطلب من لتتطلب إدارة مهنية ، وانه سيكون هناك انفصال بين كل من الملكي

المديرين العمل والتصرف بما يحقق أفضل مصلحة للمالكين، الذين سيقيسونهم من خالل مقدار 
ما تزداد به قيم سهم الشركة في سوق االوراق المالية، وبالتالي زيادة ثروتهم. وباختصار، بناء 

مصالح المجتمع ، ونقوم بقياس على ما تقدم ، سيتم الطلب من المديرين العمل بما يحقق خدمة 
 Werner and)مدى نجاحهم عن طريق مقدار الزيادة  الحاصلة في سعر سهم الشركة. 

Stoner, 2007, 14) 

 :(Factors affecting the value of Firm)العوامل المؤثرة في قيمة المنشأة  .3

تطلب ان تعظيم هدف المنشأة، اي تعظيم سعر السهم في سوق األوراق المالية، ي
من ادارة المنشأة تحليل البيئة التنظيمية، الخارجية والداخلية، لمعرفة مجموعة العوامل التي تمتلك 

تلك العوامل التي يمكن ان تؤدي الى ارتفاع سعر السهم  التعرف على تأثيرا في تلك القيمة، أي
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لة تلك األسهم. العادي او انخفاضه في سوق األوراق المالية، وبالتالي التأثير على ثروة حم
في استعراض كل من العوامل الخارجية، والعوامل الداخلية، التي تمتلك التأثير  أدناهوسيتم في 

 (2 – 5، 7102. )النعيمي، القيمة السوقية للمنشأة

  العوامل الخارجية(External Factors):  وهي مجموعة العوامل التي تقع خارج نطاق
ان  ة المنشأة ال تستطيع التحكم بها وانما تستطيعسيطرة إدارة المنشأة، اي ان إدار 

تستفيد من آثارها اإليجابية وتحاشي آثارها السلبية من خالل التخطيط الجيد 
والقرارات المالية المناسبة. ومن هذه العوامل ما يكون تأثيره مباشرا ومنها ما يكون 

مالية الى تلك العوامل تأثيره غير مباشر. وتشير المراجع العلمية في مجال اإلدارة ال
 :أدناهوالتي هي كما مبين في الجدول 

 ( العوامل الخارجية المؤثرة في قيمة المنشأة في السوق المالي1الجدول رقم )

 شكل التأثير اسم العامل الخارجي ت

 مباشر الظروف السائدة في سوق األوراق المالية 1

 رغير مباش التشريعات القانونية الخاصة بالشركات 2

 غير مباشر التشريعات الخاصة بحماية البيئة 3

 غير مباشر التشريعات الخاصة بحماية مكن العمل والمنتج 4

 غير مباشر التشريعات العمالية )قانون العمل( 5

 غير مباشر السياسات النقدية للينك المركزي 6

 غير مباشر التطورات الدولية )حاالت الحرب والسالم( 7

 غير مباشر لمالية للدولة، اي التشريعات الضريبيةالسياسات ا 8

 غير مباشر مستوى النشاط االقتصادي، اي حالة االنتعاش او الركود 9

 المصدر: اعداد الباحثين

  العوامل الداخلية(Internal Factors) : وهذه العوامل هي التي تقع تحت سيطرة
منشأة التحكم فيها من خالل إدارة المنشأة، اي انها تلك العوامل التي تستطيع ال

 :أدناهمجموعة القرارات التي تتخذها اإلدارة، وهذه العوامل كما مبين في الجدول 
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 ( العوامل الداخلية المؤثرة في قيمة المنشأة في السوق المالي2الجدول رقم )

 شكل التأثير اسم العامل الداخلي ت

 غير مباشر لتي تقدمها(طبيعة نشاط المنشأة )نوعية المنتجات والخدمات ا 1

 غير مباشر مستوى التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج 2

 غير مباشر االستخدام النسبي للتمويل المقترض )نسبة التمويل المقترض( 3

 غير مباشر سياسات مقسوم األرباح 4

 غير مباشرة اية عوامل اخرى داخلية 5

 مباشر الربحية المتوقعة من السهم العادي 6

 مباشر توقيت التدفقات النقدية للسهم العادي 7

 مباشر درجة المخاطرة في عوائد السهم العادي 8

 المصدر: اعداد الباحثين         

  الهادفة الى الربح األعمال المؤثرة في نشاط منشآت  وعند مراجعة مجموعة العوامل
رة إدارة المنشأة، يتبين ان آنفة الذكر، خصوصا العوامل الداخلية منها والتي تقع تحت سيط

التكنولوجيا المستخدمة من قبل المنشأة )اي نوع التكنولوجيا المستخدمة في انتاج السلع 
والخدمات(، وهو احد تلك العوامل المؤثرة في هدف المنشأة )تعظيم سعر السهم العادي في سوق 

 األوراق المالية(. 

  ):nology)Production Tech تكنولوجيا االنتاج –ثانيا 

في هذا المحور سننحاو  التعرينب بالتكنولوجينا واهميتفنا فني حيناة الم تمعنات االنسنانية،          

، والتعرف على انواعفا، ومؤشراتفا ومقاييسنفا، وللنك باالسنتةادة األعما وبشكل خاص منشآت 

 من بعض المراجع التي اهتمت بالتكنولوجيا.

 :(echnologyThe concept of t) مفهوم التكنولوجيا .1

استتتأثر مصتتطلح "التكنولوجيتتا" باهتمتتام ختتاص ومتزايتتد فتتي العقتتود األخيتتر متتن القتترن 
العشتترين، حيتتث أصتتبحت التكنولوجيتتا مثتتار اهتمتتام مختلتتف المنظمتتات فتتي جميتتع أرجتتاء المعمتتورة، 
ا نظرًا لآلمال التي أخذت تعلقها الشعوب والدول على التكنولوجيا الحديثة وما ستحققه استتخداماته

متتن تقتتتدم وازدهتتار. ويالحتتتظ فتتتي الوقتتت الحاضتتتر تحقتتق الكثيتتتر متتتن االنجتتازات العلميتتتة المذهلتتتة، 
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ضتتربا  لعلتتوم والنظريتتات، والتتتي كانتتت تعتتد إلتتى وقتتت لتتيس بالبعيتتد بفضتتل التطبيقتتات التكنولوجيتتة ل
من ضروب الخيال. ومن بين هذه اإلنجتازات إنتزال اإلنستان علتى القمتر، والعمليتات المتطتورة فتي 

جتال استكشتتاف الفضتتاء الختتارجي، وكتذلك التطتتورات الحاصتتلة فتتي علتم اإللكتتترون، والتتتي وفتترت م
لإلنسان إمكانية مراقبة ومتابعة الكثير من النشتاطات وهتو متكتل علتى أريكتته فتي قاعتة الجلتوس، 

 عن فضالأو غرفة المكتب عن طريق استخدام أجهزة التلفاز ووسائل االتصال المتطورة األخرى، 
ويشتكل كبيتر  استهمتلتطورات المذهلة في مجال الحاسبات اإللكترونيتة )الكومبيتوتر(، التتي ذلك ا
 (07، 7101)النعيمي،  الوقت والجهد والدقة في النتائج. افرفي تو 

تلتتك الظتتاهرة التتتي يطلتتق  وقتتد وصتتفت التكنلوجيتتا متتن قبتتل بعتتض الكتتتاب علتتى انهتتا
، فكتره أم مفهتوم، آلتةة ومن الغد اليوم. فهتل هتي عليها "التكنولوجيا"، التي جعلت من الخيال حقيق

، هو أن "التكنولوجيتا" هتي كافة هذه التساؤالت ن الجواب األنسب واألشمل على علم أم فلسفة؟. إ
كل ما تقدم، وبالوقت نفسه هي ليست واحدة منها. وبنتاء علتى ماتقتدم فتإن "التكنولوجيتا" يمكتن أن 

ق ائتتستتاليب واألفكتتار التتتي تتجستتد فتتي اهتتداف العمتتل، والطر تكتتون األدوات واألجهتتزة والمكتتائن، األ
المستتتتخدمة استتتتتخدامًا اقتصتتتتاديًا. عليتتتته اصتتتتبح لزامتتتتا علينتتتتا تعريتتتتف التكنولوجيتتتتا، باالستتتتتفادة متتتتن 
المراجتتع العلميتتة التتتي اهتمتتت بهتتا، متتع تركيتتز ختتاص علتتى المراجتتع فتتي العلتتوم الماليتتة واإلداريتتة. 

  (3، 0622)ذياب وصالح،  التعاريف. وسنحاول في هذه الفقرة استعراض بعض

التطبيقتتتات العمليتتتة للنظريتتتات العلميتتتة )ذيتتتاب،  تشتتتير التتتى عرفتتتت التكنولوجيتتتا بانهتتتا
كمتا عرفتت علتى انهتا مفهتوم يترتبط بالمكننتة، والتتي تعنتي انتتاج البضتائع   (.3:0622وصالح ، 

ية، وخالصة المعرفة التتي التقنيات اآللوالخدمات باستخدام المكائن. وقد عرفها البعض على انها 
تستتتتخدم متتتن قبتتتل اإلنستتتان للمستتتاعدة والمستتتاهمة فتتتي تحقيتتتق اهتتتداف المنظمتتتة التتتتي ينتمتتتي إليهتتتا 

(Luthans, 1973:281كمتتتا عرفتتتتت "التكنولوجيتتتتا" متتتتن ختتتتال .)تعريتتتتف بعتتتتض المتغيتتتترات  ل
  -( وعلى النحو اآلتي:Dahlman and Westphol, 1981: 13التكنولوجية األساسية )

 رفة التكنولوجية"، هي المعلومات المتعلقة بالمعالجات المادية التي تمثل األساس النظري "المع
 لتفسير العمليات التكنولوجية.
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 ،فضال عن "التكنولوجيا"، هي مجموعة المعالجات المادية التي تحول المدخالت إلى مخرجات 
ماعية بشكل صيغ هيكل النشاطات المستخدمة في عملية التحويل، أي االستعدادات االجت

 تنظيمية وأساليب إجرائية.
  الجهد التكنولوجي"، هو استخدام المعرفة والموارد األخرى الستيعاب وتكييف التكنولوجيا القائمة"

 و / أو خلق تكنولوجيا جديدة.
  التفوق التكنولوجي"، أي السيطرة العملية على المعرفة التكنولوجية، والتي تظهر في القدرة على"

 ها بفاعلية وذلك بتطبيق الجهد التكنولوجي.استخدام
 (: The importance of technology(همية التكنولوجيا أ .2

 الحياة االنسانية، حيث ان المدة من الجدير بالذكر ان للتكنلوجيا دور كبير في تغيير معالم
التي امتدت من الثورة الصناعية حتى منتصف السبعينات من القرن العشرين والتي وصفت 

الحقبة الصناعية،  وفي العصر الحالي فقد تميزت البيئة االقتصادية باستقرار نسبي، وان  بأنها
وكان ذلك  .حصلت على ميزة تنافسية من خالل استخدامها للتكنولوجيا العديد من  المنشآت قد 

كبيرة جدا في األصول المادية الفضل يعود الى ان تلك المنشآت قد وضفت استثمارات 
القدرة على إنتاج المنتجات القياسية  اصبحت لها سة(، مثل اآلالت والمعدات، والتي)الملمو 

النسب المالية  بكميات كبيرة. ومن تأثير ذلك تطوير نظم وتقنيات المحاسبة مثل: استخدام
ألغراض المقارنة والتخطيط، ووضع الموازنات التخطيطية و تقدير التكاليف القياسية وذلك من 

. ومن انعكاسات األعمالؤدي الى زيادة لكفاءة وفاعلية منشآت التي تلية اإلنتاج عم اجل إدارة
، إن االقتصاد العالمي قد  من القرن العشرين 0621انتشار استخدام التكنلوجيا، منذ منتصف 
منافسة. وان التغيير السريع للتكنولوجيا وتنامي حدة ال تغير بشكل كبير، حيث تم رفع القيود،

التي تعمل فيها أقل  األعمالقد أدت إلى ان تكون بيئة منشآت  يد انظمة المعلوماتوزيادة تعق
 (Luisa Robertson, 2009, 439)استقراًرا بكثير. 

والتي ما يراه بعض الكتاب،  من خالل اهمية التكنولوجيا وفوائدها لنا ويمكن ان تتجلى
 (https://batdacademy.com) المؤشرات التالية: تتجسد في
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  همت بشكل مباشر في اس إن تأثير التكنولوجيا الحديثة على أداء المنظمات - يادة اإلنتاجيةز
اصة بالعمليات اإلنتاجية، زيادة اإلنتاجية عند اللواتي تعملن بها، فاستعمال برامج المعالجة الخ

خزون المكتبية، كذلك إيجاد الحلول التكنولوجية والعملية لتسيير الم األعمالأتمتة  فضال عن
ومراقبة اإلنتاج، كل ذلك ساهم إلى حد بعيد في تخفيض التكلفة اإلجمالية لإلنتاج، إلى جانب 

 تقليل الوقت الالزم للقيام بالمهمات اإلدارية، والمحصلة كانت زيادة اإلنتاجية في المنظمة.
 المنظمات  وهي مرتبطة نوعًا ما بزيادة اإلنتاجية، لكن ما يميز - تحسين إدارة الجودة الشاملة

التي تستخدم التكنولوجيا واألجهزة والبرمجيات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة، هي المعرفة 
التامة في تحقيق عملية توازن ما بين الجودة ومتطلب العمالء والموظفين على حد سواء، 

هب( ببساطة ألن عمليات جمع المعلومات سواء عن العمالء أو عن الموظفين )البحث عن الموا 
صدارها ضمن مفهوم تكنولوجي بحت، سيساهم ذلك حتمًا في تحسين  وتحليل تلك المعلومات وا 

 عمليات إدارة الجودة الشاملة في زمن قياسي.
 إن تأثير التكنولوجيا الحديثة على أداء المنظمات برز  - تحسين إدارة المعرفة والمعلومات

من المنافسة ما بين المنظمات، وأكثر ما  أيضًا في إدارة المعرفة، حيث ساهم ذلك في خلق جو
يتم المنافسة عليه هو تطوير المعرفة والعلوم، بحيث ينعكس ذلك على أداء المنظمة بصفة 
عامة، وعلى أداء موظفيها على الصعيد الشخصي، ومن المعروف أن وجود أجهزة وبرامج 

عها وقت الحاجة، أدى القدرة على استرجا هائل من المعلومات، فضال عن تسمح بتخزين عدد
 .كافة األصعدة قبال على تطوير المعرفة على إلى نوع اإل

 إن البيروقراطية والتكنولوجيا عبارة عن خطان متوازيان ال يمكن أن  - تحسين إدارة التغيير
يلتقيان، وقد فرضت التكنولوجيا الحديثة على المنظمات أن تتطور في طرق تعاملها مع 

والمنافسين أيضًا، مما ساهم في خلق جو من االبتكار واإلبداع من أجل العمالء، والموظفين، 
 التغيير، وفي النتيجة زادت فعالية وكفاءة وأداء المنظمة.

من خال   األعما ويرى الشماع وحمود الى اهمية التكنلوجيا لمنظمات ومنشآت 

  (222، 2212و )زعالن،  (7200،341 )الشماع، حمود، :أدناهالمؤشرات 

 قيودا ً على توزيع المفمات والعمل بين اإلفراد وال ماعات. تضع 
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  االسفام في اي اد شبكات االتصا  وتحديدها بطريقة تحقيق من خاللفا التالحم

 المنظمي بأقصى كةاءة وفاعلية.

 .االسفام في تحسين ظروف العمل المادية 

 لضياع اإلسفام في رفع كةاءة االفراد من حيث السرعة وتقليل فرص الفدر وا

 البشرية والمادية والمعلومات. المواردفي 

 (:Technology classification)تصنيف التكنولوجيا  .3

بعتتد ان تتتم التعتترف علتتى مفهتتوم "التكنولوجيتتا" واهميتهتتا، ولغتترض التقتترب إلتتى مفهتتوم 
"التكنولوجيتتتا" المستتتتخدمة فتتتي الدراستتتة الحاليتتتة، يمكتتتن االستتتتفادة فتتتي هتتتذا المضتتتمار متتتن تصتتتنيف 

 ،  (7101لوجيا من وجهة بعض الكتاب الذين اهتموا بدراستها: )النعيمي، التكنو 

 ( تصتتنيف ود وردWoodward, 1965 فتتي الجهتتود المبذولتتة لدراستتة "أثتتر التكنولوجيتتا :)
 :أدناهفي نجاح المنظمة"، تم التطرق الى األصناف 

  النتتوع متتن  "إنتتتاج الدفعتتة الصتتغيرة )اإلنتتتاج حستتب الطلتتب("، ويعتمتتد هتتذا –الصنننا األول
 التكنولوجيا على وحدات تقوم بصنع المنتجات حسب مواصفات ورغبات الزبائن. 

  إنتتتتتاج الدفعتتتتة الكبيتتتترة، او اإلنتتتتتاج الواستتتتع"، ويعتمتتتتد هتتتتذا النتتتتوع متتتتن  –الصنننننا الثنننناني"
 التكنولوجيا على خطوط اإلنتاج، كما هو الحال في صناعة السيارات.

  م استتتتتخدام هتتتتذا النتتتتوع متتتتن التكنولوجيتتتتا فتتتتي "اإلنتتتتتاج المستتتتتمر"، يتتتتت –الصنننننا الثالننننث
 الصناعات الكيماوية، وصناعة النفط والغاز.

  ونجتتتتتد ان ثو( مبستتتتتونThompson,1967 )  منحتتتتتى آختتتتتر عنتتتتتد تصتتتتتنيفه قتتتتتد نحتتتتتى
"للتكنولوجيتتا" المستتتخدمة فتتي المنظمتتات، أو فتتي داختتل المنظمتتة الواحتتدة، ولتتم يقتصتتر فتتي 

التتى أن المفهتتوم التتذي استتتخدمته ود وورد تصتتنيفه علتتى جوانتتب اإلنتتتاج فقتتط. حيتتث يشتتير 
(Woodward ،ال يمكتتتتن استتتتتخدامه فتتتتي المنظمتتتتات غيتتتتر الصتتتتناعية )ه فتتتتان انتتتتواع عليتتتت

 :أدناهالتكنولوجيا من وجهة نظره كما في 
  تكنولوجيتتتا الحلقتتتة )السلستتتلة( الطويلتتتة"، ويعتمتتتد هتتتذا النتتتوع علتتتى وجتتتود  –الصننننا األول"

 )مثال ذلك خط تجميع اإلنتاج الواسع(. ترابط وثيق بين الوحدات التنظيمية،
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  التكنولوجيتتتا الوستتتيطة"، التتتتي تقتتتوم بعمليتتتة التتتربط بتتتين أفتتتراد مستتتتقلين،  –الصننننا الثننناني"
 كالزبتتتائن أو المستتتتهلكين )مثتتتال ذلتتتك المنشتتتآت الماليتتتة مثتتتل: الصتتتيرفة، التتتتأمين، ومكاتتتتب

 البريد.

  م انواع مختلفة من التكنولوجيا في "التكنولوجيا الكثيفة"، حيث يتم استخدا –الصنا الثالث
المستشتفيات العامتة الحديثتة،  :ذلتك آن واحد لحل مشكلة أو إنجاز تغيير في الهتدف مثتال

 ومختبرات البحث والتطوير.
 فضال عن ( .متا تقتدم، فتان هيكستون وجماعتتهHickson, et. al. 1969 ومتن ختالل ،)

تكنولوجيتتا"، قتتد صتتنفوا التكنولوجيتتا استتتقرائهم للمفتتاهيم التتتي طرحهتتا البتتاحثون بخصتتوص "ال
 إلى أصناف ثالثة أيضا هي:

 تكنولوجيا العمليات"، ويقصد بها التجهيزات، وتعاقب األنشطة في تدفق  –ول أل الصنا ا"
العمتتتل )إنتتتتاج وتوزيتتتع المخرجتتتات(. بهتتتذا المعنتتتى الواستتتع فتتتان تتتتدفق العمتتتل ال يوجتتتد فتتتي 

ة، ومنشتتآت الخدمتتة، مثتتال ذلتتك شتتركات المصتتانع فقتتط، بتتل يوجتتد أيضتتا فتتي المنتتافع العامتت
النقتتل )التتتي تمتلتتك معتتدات، حتتافالت، سلستتلة متتن العمليتتات، ومستتالك للحتتافالت(، وكتتذلك 
مكاتتتتب التتتتأمين التتتذي يمتلتتتك أجهتتتزة، أقتتتالم، ورق ، واآلت حاستتتبة، وسلستتتة متعاقبتتتة متتتن 

 العمليات في وضع السياسات، وفي تحصيل أقساط التأمين، ودفع التعويضات.
 تكنولوجيا المواد"، ويرتكز مفهومها علتى خصتائص "المتواد" المستتخدمة  –الثاني  الصنا"

 في عملية إنتاج وتوزيع المخرجات.
  تكنولوجيتا المعرفتة"، وهتي التكنولوجيتا التتي تترتبط بخصتائص "المعرفتة"  –الصنا الثالث"

 المستخدمة في علمية إنتاج وتوزيع المخرجات.
 ولقد اتفق كل من (Harrison,1996، Chase & Aquilano, 1995 على ان )

 (710، 7101)زعالن،  التكنولوجيا من منظورهم تتجسد في شطرين هما:
 .تكنولوجيا المعدات واآلالت والتي تشير الى المعدات والمكائن واألدوات 
  تكنولوجيا البرامج )المعلومات( وهي تتكون من االجهزة المستخدمة في عرض وخزن

 ومعالجة المعلومات.

 



 

 61 

 مؤشرات استخدام التكنولوجيا من قبل المنشأة: .4

ان ادبيات اإلدارة المالية تستخدم بعض المصطلحات، التي تبدو غريبة  كما هو معلوم
 .(Leverage)للبعض عند دراستهم لإلدارة المالية، ومن هذه المصطلحات هو مصطلح الرافعة 

في  ،التشغيلية والمالية ،لتكاليف الثابتةل شأةالمن استخدام في اإلدارة المالية هو المقصود بالرافعةو 
وتقسم الرافعة، بحسب المراجع العلمية في اإلدارة المالية،  .الربحية مستوى  محاولة لزيادة او رفع

وتعني استخدام التكاليف التشغيلية   (Operating leverage)الى نوعين هما: الرافعة التشغيلية 
والتي تعني استخدام التكاليف  ،(Financial Leverage) المالية الرافعة، الثابتة من قبل المنشأة

المالية الثابتة من قبل المنشأة. وتظهر الرافعة التشغيلية في اي وقت بان لدى المنشأة تكاليف 
تشغيلية، بغض النظر عن حجمها. وفي األمد الطويل، بطبيعة الحال، فان كافة التكاليف هي 

لتحليل من الضروري ان يكون في المدى القصير. وتحمل المنشأة متغيرة. ونتيجة لذلك، فان ا
للتكاليف التشغيلية الثابتة ينطلق من املها بزيادة حجم المبيعات اكثر مما ينبغي لتغطية جميع 
التكاليف التشغيلية الثابتة والمتغيرة. ومن بين األمثلة العديدة لتأثير الرافعة التشغيلية هو قطاع 

حيث ان النسبة األكبر من تكاليفها التشغيلية هي للتكاليف الثابتة. ومن الجدير الخطوط الجوية، 
ال تتغير  التي الثابتة ضمن قائمة األرباح والخسائر هي التكاليف بالذكر ان التكاليف التشغيلية

مع التغير الحاصل في المبيعات، وهذه التكاليف تتضمن اندثار المباني والمكائن والمعدات، 
، وجزء من قوائم المنافع، وجزء من تكلفة اإلدارة. ومن جانب آخر، فان التكاليف التأمين

التشغيلية المتغيرة تتغير بشكل مباشر مع مستوى المخرجات، وهذه التكاليف تتضمن المواد 
من قوائم المنافع، عموالت البيع المباشر، واجزاء من  محدد األولية، تكاليف العمل المباشر، جزء

 (Van Horne, and Wachowicz , 2009, 419 - 421)لعامة واإلدارية. النفقات ا

وان التأثير الذي يمكن ان تجسده الرافعة التشغيلية هو ان اي تغير في حجم 
من الناحية النسبية في الربح التشغيلي )او الخسارة(، وهنا يمكن أكبر ر يالمبيعات سيؤدي  الى تغي

ذو حدين. ولغرض توضيح فكرة تأثير الرافعة التشغيلية  القول بان الرافعة التشغيلية هي سيف
  (Van Horne, and Wachowicz , 2009, 421):أدناهسوف نستعين بالمثال المبين في الجدول 
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 (EIBT)( يظهر تأثير الرافعة التشغيلية في الربح قبل الفوائد والضرائب 1الجدول رقم )

 التغير في المبيعات: قبل  (A, B, C)ثالث منشآت –الخطوة األولى 

 Firm A                       Firm B                       Firm C                             المنشآت                       

المبيعات                                                     $10,000                $11,000             $19,500 

 (Operating Costs) التكاليب التشغيلية  

 7,000                     2,000              14,000                         (Fixed -FC) الثابتة                          

المتغيرة                        (Variable -VC)                     2,000                     7,000                 3,000 

الربح التشغيلي      (Operating profit -EBIT)               $ 1,000                  $ 2,000               $ 2,500 

 )Operating leverage ratios( نسب الرافعة التشغيلية    

FC/total costs( التكاليب الثابتة / التكاليب الكلية                 ( 0.78                      0.22                  0.82 

 FC/sales(                         0.70                    0.18                  0.72( التكاليب الثابتة / المبيعات        

 %(: 55قة )تأثير الرافعة التشغيلية بعد التغير في المبيعات في السنة الالح –الخطوة الثانية 

 Firm A                   Firm B                 Firm C                         المنشآت                          

 Sales(                                $15,000             $16,500               $29,250( المبيعات                     

تشغيلية(          )التكاليب ال  Operating costs: 

التكاليب الثابتة                (Fixed  -FC)                          7,000                  2,000                 14,000 

التكاليب المتغيرة           (Variable - VC)                      3,000                 10,500                    4,500 

الربح التشغيلي      (Operating profit - EBIT)          $ 5,000                $ 4,000               $10,750 

نسبة التغير في الربح التشغيلي       (Percent change in EBIT) 

                            (EBITt − EBITt −1)/ EBITt   1-          400%                100%                   330% 

تظهرها الخطوة الثانية من الجدول المذكور. في كل شركة من الشركات الثالث   الحاصل التأثيرنتيجة 

هرت تأثير الرافعة ظ%(. التكاليف الثابتة لم تتغير. جميع المنشآت ا 55ازدادت المبيعات والتكاليف المتغيرة بنسبة )

فقد  (A)ة النسبية في األرباح التشغيلية(. اال ان الشركة يالتغير في المبيعات نجم عنه تغير اكبر من الناحالتشغيلية )ان 

%( ادى الى  55كانت األعلى في درجة الحساسية للتغير الحاصل في المبيعات، فان التغير في حجم المبيعات بنسبة )

 %( في الربح التشغيلي. 455زيادة بنسبة )

  (Previous studies ): اسات السابقةالدر – ثالثا

ضمن هذه الفقرة سيتم استعراض بعض الدراسات، من خالل تصفح ما تم نشره على 
من تلك الدراسات قد  قليال اشبكة االنترنت، التي اهتمت بدراسة تأثير التكنلوجيا ولم نجد اال عدد
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ت جل بحيث ان اغلب الدراسات صكما تم التعبير عنها في الدراسة الحالية،  بالتكنولوجيااهتمت 
 اهتمامها على تكنلوجيا المعلومات. ومن بين تلك الدراسات التي سيتم استعراضها ما يلي:

جاءت الدراسة المذكورة لقياس تأثير  (،002 – 191، 0212دراسة زعالن )زعالن،  .0
صعوبة تكنولوجيا االنتاج معبرا عنها بأثنين من المؤشرات هما )درجة التغير بالعمل، و 

العمل( في اداء المنظمة معبرا عنه بالمؤشرات التالية )الربحية، الحصة السوقية، رضا 
تتفرع  ية(. واعتمدت الدراسة على فرضيتين رئيستينالزبون، المسؤولية االجتماعية، واالنتاج

منهما عدة فرضيات فرعية، حيث نصت الفرضية الرئيسة االولى على اآلتي "ال توجد عالقة 
لوجيا االنتاج وبين اداء المنظمة( في حين نصت الفرضية الرئيسة الثانية على و تكنبين 

لوجيا االنتاج في اداء المنظمة(. ولتحقيق الهدف الخاص بالدراسة و اآلتي )ال يوجد تأثير لتكن
فقد تم اختيار شركة كربالء إلنتاج المشروبات الغازية ميدانا الختبار فرضيات الدراسة 

، وقد استعانت الدراسة باستمارة استبيان لجمع البيانات. وقد خرجت أعالهفي  المشار اليها
لوجيا االنتاج )درجة صعوبة العمل( في اداء و الدراسة بنتيجة تشير الى وجود تأثير لتكن

 المنظمة )شركة كربالء إلنتاج المشروبات الغازية(
ذكورة الى قياس تأثير هدفت الدراسة الم (،32 – 32، 0229دراسة الموسوي )الموسوي،  .7

االبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة، وقد تناول البحث العديد من العوامتل التقنيتة 
فتي اإلبتداع التكنولتوجي إال وهتي )تتصميم المنتتج، وتحتسين المنتج الحالي، وتصميم وتحسين 

لتشركة تجتاه اإلبتتداع(. ويتتسعى العملية اإلنتاجية فضال عن دعم اإلدارة العليتا، واستراتيجية ا
البحتتث إلتتى تحقيتتق مجموعتتة متتن األهتتداف، واعتمتتد علتتى مجموعتتة متتن البيانتتات 
والمعلومات من سجالت الشركة المعتمدة وأجريت المقتابالت المهيكلتة باستتخدام قتوائم 

البحث. وتم اختيار الشركة  الفحتص والمالحظتة الشخصية ومراجعة الوثائق لتحليل وتقويم
العامة للصناعات الكهربائية كحالة دراسية لتحقيق اهداف البحث، وتوصلت الدراسة إلى 

 -نتائج عده منها:
  تعتمد الشركة على االتجاهات الرسمية كأساس لتتصرف العتاملين متن ختالل إتباع القواعد

   واإلجراءات في إدارة العملية التنظيمية.
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 الهتمام الكافي إلى التحديث واألتمتة في منتجاتها، وان كانتت تتسعى إلتى التميتز عدم إبداء ا
 . متن خالل المحاولة في تحسين منتجاتها الحالية وهذا ال يكفي. اال بتكامل العوامل الخمسة

  ضعف الدعم المادي والمعنوي واإلسناد ألفكار العاملين ، مما يؤدي إلى عتدم رغبتة العتاملين
  . لمساهمة لتطوير الشركةفتي ا

  ضتترورة تجتتاوز األستتاليب التقليديتتة المتبنتتاة حاليتتا متتن قبتتل اإلدارة التتشركة واعتمتتاد األستتاليب
 . التكنولوجية الحديثة التي من شانها ان تحقق وفورات في الوقت والجهد

 نظام تطبيق أثر إلى فالتعر  إلى الدراسة هذه هدفت ،(0229عقوب )اليعقوب، يدراسة ال .3
 في المساهمة الصناعية الشركات ربحية تعظيم على (J.I.T)ال  المحدد الوقت في اإلنتاج
 التالف نسب وتخفيض المنتوج جودة اإلنتاج وتحسين تكاليف )تخفيض خالل من األردن،
 األسئلة عن اإلجابة الدراسة حاولت الوقت(. وقد عامل وتخفيض التنافسي التفوق  وتحقيق
 :اآلتية

  ال  المحدد الوقت في اإلنتاج نظام تطبيق مدى ما(J.I.T) الصناعية الشركات في 
 الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة من األردن، في المساهمة

 ال المحدد الوقت في اإلنتاج نظام تطبيق أثر ما ·(JIT)  الشركات ربحية تعظيم في 
 ؟ األردن في المساهمة الصناعية

األردن  في المساهمة الصناعية الشركات في العاملين جميع لدراسةا مجتمع وقد شمل
الشركات  بين من قصدي بشكل اختيارها تم ،( 2008 ) لسنة شركات، ( 10 ) عددها والبالغ

لرأس  األكبر الحجم أساس على شركة ( 100 ) عددها والبالغ األردن، في المساهمة الصناعية
ممن  وموظفةً  موظفاً  ( 2702 ) المذكورة الشركات في عاملينال عدد بلغ إذ الشركات، لهذه المال

دارة التسويق وأقسام اإلنتاجية األقسام في يعملون  ولجأت  الصيانة، وشعب الشاملة الجودة وا 
 ولتحقيق. تناسبي بشكل اختيرت وموظفًة، موظفاً  ( 205 ) بلغت عينة اختيار إلى الباحثة
 وتم بصيغتها النهائية، فقرةً  ( 58 ) على شملت استبانة بإعداد الباحثة قامت الدراسة، أهداف
 من التأكد تم  كما المحكمين، من مجموعة على عرضها طريق عن األداة صدق من التأكد
 (. وقد0.903  لألداة ) الكلي الثبات معامل بلغ إذ ألفا(، )كرونباخ معامل باستخدام ثباتها

 :همهاأ  كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت
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 لتطبيق نظام  داللة إحصائية ذو أثر يوجد(J.I.T) خالل من الشركات ربحية تعظيم في 
 .اإلنتاج تكاليف تخفيض

 تحسين خالل من الشركات ربحية تعظيم لتطبيق النظام في إحصائية داللة ذو أثر يوجد 
 .المنتوج جودة

 تخفيض خالل من اتالشرك ربحية تعظيم لتطبيق النظام في إحصائية داللة ذو أثر يوجد 
 .التالف نسب

 تحقيق خالل من الشركات ربحية تعظيم لتطبيق النظام في إحصائية داللة ذو أثر يوجد 
 .التنافسي التفوق 

 تخفيض خالل من الشركات ربحية تعظيم لتطبيق النظام في إحصائية داللة ذو أثر يوجد 
 .الوقت عامل

 : (Research Methodology) منهجية البحث  – المحور الثاني

ضمن هذا المحور من البحث سيتم القاء الضوء على ابعاد المشكلة البحثية )اشكالية 
البحث(، وصياغة الفرضيات، التي تربط بين تكنلوجيا االنتاج وبين القيمة السوقية للمنشأة، ومن 

بعدها يتم ثم التعريف بالمتغيرات المعتمدة للتعبير عن كل من تكنلوجيا االنتاج وقيمة المنشأة، 
 التعريف بمجتمع البحث وعينته، كما سيتم ايضا تحديد اسلوب اختبار الفرضيات.

 :(Search problem and importance) مشكلة البحث واهميتها –اوال 

تسعى الى النمو والى البقاء واالستمرار وبالتأكيد فان  األعمالمما الشك فيه ان منشآت 
ى قدرة اإلدارة على وضع األهداف الطموحة التي تضمن تحقيق ماتقدم يعتمد بشكل كبير عل

النجاح والبقاء واالستمرار للمنشأة وتعظيم ثروة المالكين، ومن بين هذه األهداف هو تعظيم قيمتها 
، اي تعظيم سعر السهم في سوق (Maximize Market Value)في سوق األوراق المالية 

  األوراق المالية.

 السوق في  ، اي تعظيم ثروة حملة األسهم،تعظيم سعر السهمومن الجدير بالذكر ان   
يتطلب من ادارة المنشأة اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية تنسجم مع الهدف المذكور، ومن  ليالما

الجدير بالذكر ان ذلك لن يتحقق من دون قيام اإلدارة بتحليل البيئة التنظيمية، الخارجية والداخلية 
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التي تمتلك تأثيرا، ايجابيا او سلبيا، في تلك القيمة. وتشير المراجع العلمية لمعرفة تلك العوامل 
 & Weston), : أدناهمجال اإلدارة المالية الى تلك العوامل والتي يظهرها الشكل بذات الصلة 

Brigham,1996,25) (Van Horne &. Wachowicz, 2009, 1- 3) 

 أة( العوامل المؤثرة في هدف المنش1) رقم الشكل

 

 

ان هناك العديد من العوامل التي تمتلك تأثيرا في القيمة  أعالهويظهر من الشكل 
هو خارجي ويقع خارج سيطرة  السوقية للمنشأة، اي سعر السهم في سوق األوراق المالية، منها ما

ها إدارة المنشأة ومنها ما هو داخلي ويقع تحت سيطرة ادارة المنشأة، ومن هذه العوامل نجد ان من
يمتلك تأثيرا مباشرا ومنها يكون ذو تأثير غير مباشر، والتي تعبر عنها مجموعة أسهم الداللة 

نجد ان من بين تلك العوامل  أعالهالرابطة بين مكونات الشكل المذكور. وعند التمعن في الشكل 
لمستخدمة في التي تؤثر في القيمة السوقية  للسهم وتقع تحت سيطرة إدارة المنشأة هو التكنلوجيا ا

، وهو ما سيتم التركيز عليه في الدراسة (Technology used in production)االنتاج 
 الحالية لقياس تأثير العامل المذكور في سعر السهم في سوق األوراق المالية.

وتتجسد اهمية البحث الحالي من خالل األهمية التي يحظى بها هدف تعظيم القيمة 
نه يعد من األهداف طويلة األجل والتي تأخذ بعين االعتبار كل من السوقية للمنشأة، من كو 

من السهم، وتوقيت التدفقات النقدية للسهم )القيمة الزمنية للنقود(، ودرجة  المتوقعة الربحية
المخاطرة المتوقعة في عوائد السهم والتي يتوجب ان تشغل بال ادارة المنشأة في كل ما تتخذه من 

قترن بمصطلح ينفيذه من خطط. ومن الجدير بالذكر ان الهدف المذكور قرارات وما تقوم بت

 سعر السهم

ظروف سوق 

 األسهم

 المحددات الخارجية:

القوانين الخاصة -1
 بتنظيم الشركات.

 التشريعات البيئية.-2
التشريعات الخاصة -3

بحماية المنتوج ومكان 
 العمل.

تطبيقات العمل و قواعد-4
. 

 سياسة النقدية.ال-5
 القواعد الدولية.-6

قرارات السياسة االستراتيجية تحت 

 سيطرة اإلدارة:

طبيعة نشاط المنشأة )انواع السلع  -1
 والخدمات المنتجة(.

 .المستخدمة  اساليب االنتاج-2

 جهود البحث والتطوير.-3
 المزيج التمويلي.-4
 سياسة المقسوم.-5
 غير ذلك.-6

 توقيت التدفقات النقدية

االقتصادي  مستوى النشاط

 وضرائب الشركات

  التدفقات النقدية

 المتوقعة

اطرةدرجة المخ  

 Source: (Weston and Brigham:1996:22)المصدر: 
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. ويمكن (Stockholders Wealth Maximization)تعظيم ثروة المالكين، او حملة األسهم  
هل ان التكنلوجيا "تحديد ابعاد المشكلة التي يتصدى لها البحث الحالي بالسؤال التالي: 

السلع او الخدمات تمتلك تأثير ذو داللة احصائية في  المستخدمة من قبل المنشأة في انتاج
، اي سعر السهم العادي في سوق األوراق المالية، من خالل تأثيرها في ربحية قيمتها السوقية

 المنشأة"؟

 : (Research hypotheses and models) فرضيات البحث وانموذجه –ثانيا 

 هي:رئيسة  اتفرضيثالث يقوم البحث الحالي على 

مفادها "ان تكنلوجيا االنتاج المستخدمة من قبل المنشأة في انتاج  -فرصية الرئيسة األولى ال .0
ا ذو المنتجات والخدمات التي تقدمها للجمهور، على افتراض ثبات العوامل األخرى، تمتلك تأثير 

ل بشك في القيمة السوقية للمنشأة )سعر السهم العادي في سوق األوراق المالية( داللة معنوية
ايجابيا على  لتكنلوجيا المتطورة سوف ينعكسا زيادة االستثمار فيبمعنى آخر فان  مباشر.
 :أدناهفي سوق األوراق المالية. وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية السهم العادي  سعر

  يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنتاج، -الفرضية الفرعية األولى 
ارتفاع االندثار السنوي  معبرا عنها بحجم االندثار السنوي، في القيمة السوقية للمنشأة، حيث ان

 ، والعكس من ذلك صحيح.في السوق  السهم العادي سعرارتفاع سيؤدي الى 
  يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنتاج،  -الفرضية الفرعية الثانية

بة التكاليف الثابتة من اجمالي التكاليف التشغيلية، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بنس
حيث ان ارتفاع نسبة هذه التكاليف سيؤدي الى ارتفاع سعر السهم في السوق المالي، والعكس 

 من ذلك صحيح.
  اج، يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنت -الفرضية الفرعية الثالثة

القيمة السوقية للمنشأة، حيث ان ارتفاع درجة الرافعة  معبرا عنها بدرجة الرافعة التشغيلية، في
 ، والعكس من ذلك صحيح.في السوق  سعر السهم التشغيلية سيؤدي الى ارتفاع

مفاد هذه الفرضية "ان تكنلوجيا االنتاج المستخدمة من قبل المنشأة  –الفرصية الرئيسة الثانية  .7
اج المنتجات والخدمات التي تقدمها للجمهور، على افتراض ثبات العوامل األخرى، تمتلك في انت

تأثيرا ذو داللة معنوية في ربحية المنشأة، معبرا عنها بربحية السهم العادي الواحد. بمعنى آخر 
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 فان زيادة االستثمار في التكنلوجيا المتطورة سوف ينعكس ايجابيا على ربحية المنشأة. وتتفرع
 :أدناهمن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية 

  يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنتاج،  -الفرضية الفرعية األولى
ارتفاع االندثار السنوي سيؤدي  معبرا عنها بحجم االندثار السنوي، في ربحية المنشأة، حيث ان

 س من ذلك صحيح.الى ارتفاع ربحية السهم العادي الواحد، والعك
  يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنتاج،  -الفرضية الفرعية الثانية

معبرا عنها بنسبة التكاليف الثابتة من اجمالي التكاليف التشغيلية، في ربحية المنشأة، حيث ان 
 ذلك صحيح.السهم، والعكس من  ربحيةارتفاع نسبة هذه التكاليف سيؤدي الى ارتفاع 

  يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتكنلوجيا المستخدمة في االنتاج،  -الفرضية الفرعية الثالثة
لمنشأة، حيث ان ارتفاع درجة الرافعة التشغيلية ا ربحيةمعبرا عنها بدرجة الرافعة التشغيلية، في 

 السهم، والعكس من ذلك صحيح. ربحيةسيؤدي الى ارتفاع 
مفاد هذه الفرضية "ان ربحية المنشأة، معبرا عنها بربحية المنشأة،  –ثالثة ية الرئيسة الضالفر  .3

معبرا عنها بربحية السهم العادي الواحد، على افتراض ثبات العوامل األخرى، تمتلك تأثيرا ذو 
للسهم العادي الواحد.  غالقداللة معنوية في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر اإل

ارتفاع ربحية المنشأة سيؤدي الى ارتفاع قيمة المنشأة في سوق األوراق المالية،  بمعنى آخر فان
 والعكس من ذلك صحيح.

 :أدناهفي انمولج البحث  أعالهالرئيسة وتةرعاتفا  الةرضيات ت سيدويمكن 

 ( انموذج البحث2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 :(Search variables )متغيرات البحث  –ثالثا 
اضح من الفقرة السابقة ان البحث الحالي يعتمد على متغيرين اثنين هما: وكما هو و 

قيمة المنشأة )سعر السهم في سوق األوراق المالية(، وتكنلوجيا االنتاج. وسيتم قياس هذين 
 :أدناهالمتغيرين كما هو مبين في 
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األوراق  ي سعر السهم في سوق وتتجسد القيمة السوقية للمنشأة فالقيمة السوقية للمنشأة،  -1
يمثل القضية االساسية التي  وبذلك فانهيمثل المتغير المعتمد )التابع(، بذلك المالية، وهو 
هذه القيمة من كونها تمثل الهدف األساس في تعتمد المشكلة البحثية الحالية. و  تتمحور حولها

ة إدارة يقع خارج سيطر  على العديد من العوامل منها ما هو خارجي المعاصرة األعمالمنشآت 
يقع تحت سيطرة إدارة المنشأة، وكما تم عرضه في الشكل رقم  ومنها ما هو داخلي المنشأة،

لألسهم العادية المدرجة  غالقسعر اإل استخدامعن طريق لتعبيرعن المتغير المذكور وسيتم ا (.0)
لكتروني قع اإلعمان لألوراق المالية، مستفيدين من النشرات المتوافرة في المو  )بورصة( في سوق 

 لتلك السوق.
نوع التكنلوجيا المستخدمة في انتاج السلع والخدمات التي  والمقصود بهاتكنلوجيا االنتاج،  -2

 ، وهو يمثل المتغير المستقل الذي يمتلك قوة التأثير في المتغير المعتمدلزبائنها تقدمها المنشأة
(. وسيتم التعبير عن هذا المتغير )القيمة السوقية للمنشأة والمتمثل يسعر السهم العادي والواحد

 طريق المؤشرات التالية:  عن
  نسبة التكاليا الثابتة(Fixed Costs) ،باستخدام المعادلة التالية: حجم  من مجموع التكاليا

التكاليف التشغيلية الثابتة / مجموع التكاليف التشغيلية، وذلك باالعتماد على قائمة الدخل )قائمة 
 للمنشآت عينة البحث.االرباح والخسائر( 

  حجم االندثار السنوي(Annual depreciation)،  محسوبا بالدينار وكما تظهره قوائم الدخل
للمنشآت عينة البحث، على اعتبار ان االندثار السنوي يمثل التكاليف الدفترية )غير النقدية( 

 للموجودات الثابتة.
وهي تقيس درجة المخاطرة  ،(Operating leverage Degreeدرجة الرافعة التشغيلية )

والتي  التشغيلية التي تتعرض لها المنشأة من جراء استخدامها للتكنلوجيا إلنتاج السلع والخدمات،
  :سيتم حسابها بموجب المعادلة التالية

اجمالي الربح

الربح التشغيلي
 درجة الرافعة التشغيلية 

 : (Community and sample) المجتمع والعينة –رابعا 

في هذه الفقرة سيتم تحديد األبعاد المكانية للبحث وذلك من خالل التعريف بالمجتمع 
للدراسة والتحليل. ان  تفيه عملية اختبار الفرضيات، والفترة الزمنية التي خضع جرتالذي 
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شركات القطاع الصناعي  هو و  قد تم اختياره من بورصة عمان لألوراق مجتمع الدراسة الحالية
( شركة 69والبالغ عددها ) 7102جة اسهمها في بورصة عمان لألوراق المالية لسنة ر دالمكافة 

، ويعود سبب االختيار الى االستقرار الذي تتمتع به تلك ( قطاعات فرعية6موزعة على )
جدول يبين الشركات مجتمع البحث موزعة بحسب القطاعات الفرعية التي  أدناهوفي  .البورصة

 تنتمي اليها.
 ( شركات القطاع الصناعي األردني )مجتمع البحث(1قم )الجدول ر 

 عدد الشركات القطاع الفرعي ت

 4  الطبيةو الصناعات  األدوية 1

 7  الكيماويةالصناعات  2

 1 صناعات الورق و الكرتون  3

 9 األغذية و المشروبات  4

 2 التبغ والسجائر  5

 10 الصناعات االستخراجية والتعدينية  6

 7  اإلنشائيةناعات الهندسية و الص 7

 3  الكهربائيةالصناعات  8

 3 صناعات المالبس و الجلود و النسيج  9

 46 المجموع

   

 ( شركة02عشوائية مكونة من ) قد تم اختيار عينةف أعالهمن المجتمع المذكور في و 
 32ثل ما نسبته )، والتي تمموزعة على القطاعات الفرعية، التي تشكل القطاع الصناعي األردني

تتوفر لها البيانات المالية ذات الصلة بمتغيرات البحث  على ان يتم استبعاد اي شركة ال%(، 
، للسهم، التكاليف الثابتة، ربحية السهم الواحد، مبلغ االندثار السنوي  غالق، سعر اإل7102لسنة 

 أدناه. ويظهر الجدول يةوكل من الربح االجمالي والربح التشغيلي لحساب درجة الرافعة التشغيل
 الشركات عينة البحث.
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 ( الشركات عينة البحث2الجدول رقم )

 راس المال الحالي تأريخ التأسيس الشركات عينة البحث ت

 5555555 1882 الشركة االردنية للصناعات الخشبية 1

 12000000 1997 شركة اساس للصناعات الخرسانية 2

 25312555 2554 دويةالشركة االردنية إلنتاج األ 3

 23558355 1887 الشركة االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 4

 35555555 1882 شركة االقبال لالستثمار الصناعي 5

 3555555 1878 شركة االقبال للطباعة والتغليف 6

 6555555 1853 شركة الزيوت النباتية 7

 14856388 1864 الشركة الصناعية التجارية الزراعية 8

 3551882 1878 الشركة العربية للمشاريع االستثمارية 9

 32165176 1883 الشركة المتحدة لصناعة الحديد 10

 16625555 1881 شركة الموارد الصناعية االردنية 11

 22555555 2558 الغذائيةللصناعات  شركة سنيورة  12

 6755555 1876 صناعة االلمنيومالعربية ل شركةال 13

 8555555 1884 المعدنية صناعة المواسيرشركة  14

 65444465 1878 شركة مصانع االسمنت 15

 15,000,000 1964 شركة مصانع االجواخ االردنية 16

 45555555 2557 المتحدةشركة مصانع الكابالت  17

 

 

 : (Statistical Methods) األساليب اإلحصائية -خامسا 
التي تم ذكرها في  و والفرضيات المتفرعة منها، سيتم اختبار الفرضية الرئيسة للبحث

، من اجل قياس تأثير تكنلوجيا االنتاج المستخدمة في القيمة السوقية للمنشأة )سعر السهم أعاله
كأسلوب  (Regression Analysis)في السوق المالي( باالعتماد على اسلوب تحليل االنحدار 

ئي الجاهز )حزمة احصاءات العلوم االجتماعية احصائي مستفيدين في ذلك من البرنامج اإلحصا
- SPSS – (Statically Package Social Science . 

 : (Practical side to search) الجانب العملي للبحث –المحور الثالث 
اختبار فرضيات البحث فقد توجب تهيأة البيانات المطلوبة لحساب متغيرات  لغرض

كنلوجيا االنتاج )االندثار السنوي لألصول الثابتة، نسبة البحث، خصوصا المؤشرات الخاصة بت
التكاليف التشغيلية الثابتة من مجموع التكاليف التشغيلية، ودرجة الرافعة التشغيلية( والمؤشرات 
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( وربحية السهم العادي. ويظهر غالقالخاصة بكل من سعر السهم العادي في السوق )سعر اإل
 هذه المؤشرات. أدناهالجدول 

 ( المؤشرات الخاصة بمتغيرات البحث3رقم ) دولالج

 اسم الشركة ت
 (تكنلوجيا االنتاجالمتغير المستقل )مؤشرات  (قيمة المنشأةالمتغير المعتمد )مؤشرات 

 درجة الرافعة  نسبة التكاليف  االندثار السنوي ربحية السهم سعر السهم

 0.374- 0.362 895876 0.378- 0.99 اساس للصناعات الخرسانية 1

 3.203 0.300 962534 0.050- 0.24 األدوية إلنتاجاالردنية  2

 0.289 0.312 1672349 0.040 0.44 االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 3

 0.515- 0.110 1437574 0.009 0.9 االردنية للصناعات الخشبية 4

 1.578 0.206 3015791 1.557 32 االقبال لالستثمار 5

 1.914 0.134 332925 0.232 3.25 باعة والتغليفاالقبال للط 6

 1.660 0.084 293850 0.176 2.13 النباتية الزيوت 7

 15.294 0.086 397467 0.008 0.99 الصناعية التجارية الزراعية 8

 0.220 0.670 34103 0.175- 0.66 العربية للمشاريع االستثمارية 9

 0.611 0.069 1705979 0.277- 0.8 المتحدة لصناعة الحديد 10

 1.039- 0.382 62994 0.025- 0.13 الموارد الصناعية االردنية 11

 3.646 0.331 2930930 0.208 2.85 سنيورة الغذائية 12

 2.395 0.140 817327 0.082 1.96 صناعة االلمنيوم 13

 1.627 0.126 305419 0.096 1.16 صناعة المواسير المعدنية 14

 34135.912- 0.193 6859411 0.570- 1.21 مصانع االسمنت 15

 1.752 0.291 89977 0.227 3.36 مصانع االجواخ االردنية 16

 1.814 0.064 1152828 0.027 0.39 مصانع الكابالت المتحدة 17

 

 اختبار الفرضية األولى: .1
نصت الفرضية األولى للبحث، كما تم ذكره سابقا، على وجود تأثير ذو داللة معنوية 

بشكل مباشر". وقد تفرعت  لوجيا االنتاج في القيمة السوقية المنشأة )سعر السهم العادي(لتكن
 أدناه. وفي منها ثالث فرضيات وبحسب المؤشرات المستخدمة للتعبير عن تكنلوجيا االنتاج

 سنعرض النتائج التي اسفرت عنها عملية االختبار لكل من تلك الفرضيات:
  ير هذه الفرضة الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لتكنلوجيا تش –الفرضية الفرعية األولى

االنتاج، معبرا عنها باالندثار السنوي لألصول الثابتة، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها 
للسهم العادي. أي ان زيادة مبلغ االندثار السنوي سيؤدي الى زيادة القيمة  غالقبسعر اإل

 يظهر النتائج المتحققة. أدناهوالجدول  ذلك صحيح.السوقية للمنشأة، والعكس من 

 ل الثابتة( في سعر السهم العاديالتكنلوجيا )اندثار االصوتأثير 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig. T  Sig. 

1 .248
a
 .061 -.001 7.50975 .337

b
 .493 

Predictors: (Constant), Depreciation                    Dependent Variable: Stock Price 
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عدم وجود تأثير يذكر للتكنلوجيا، معبرا عنها بمبلغ االندثار السنوي  أعالهيتبين من الجدول 
السهم، حيث بلغ معامل  إغالقلألصول الثابتة، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر 

%( فقط، أي ان النسبة األكبر من التأثير والبالغة 9قوة التأثير، )، الذي يقيس (R2)التحديد 
 .أعاله%( تعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر عدم صحة الفرضية 66)

  تشير هذه الفرضة الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لتكنلوجيا  –الفرضية الفرعية الثانية
في القيمة من مجموع التكاليف التشغيلية، بنسبة التكاليف التشغيلية الثابتة االنتاج، معبرا عنها 

نسبة التكاليف  ارتفاعللسهم العادي. أي ان  غالقالسوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر اإل
سيؤدي الى زيادة القيمة السوقية للمنشأة، والعكس من ذلك صحيح. والجدول التشغيلية الثابتة 

 يظهر النتائج المتحققة. أدناه

كاليف التشغيلية الثابتة من التكاليف التشغيلية( في سعر السهم العادي التكنلوجيا )نسبة الت  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

F Sig. T  Sig. 

1 .054
a
 .003 -.064 7.74012 .836

b
 .283 

Predictors: (Constant), Percentage of FC.                    Dependent Variable: Stock Price 

عدم وجود تأثير يذكر للتكنلوجيا، معبرا عنها بنسبة التكاليف  أعالهيتبين من الجدول 
السهم، حيث بلغ معامل  إغالقالتشغيلية الثابتة، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر 

كبر من التأثير والبالغة %( فقط، أي ان النسبة األ1، الذي يقيس قوة التأثير، )(R2)التحديد 
 .أعاله%( تعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر عدم صحة الفرضية 011)

  تشير هذه الفرضة الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لتكنلوجيا  – الثالثةالفرضية الفرعية

في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر بدرجة الرافعة التشغيلية، االنتاج، معبرا عنها 

سيؤدي الى زيادة القيمة السوقية درجة الرافعة التشغيلية  ارتفاعللسهم العادي. أي ان  غالقاإل

 يظهر النتائج المتحققة. أدناهللمنشأة، والعكس من ذلك صحيح. والجدول 

 لتشغيلية( في سعر السهم العاديالتكنلوجيا )درجة الرافعة اتأثير 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig. T  Sig. 

1 .066
a
 .004 -.062 7.73450 .800 .112 

Predictors: (Constant), O. Leverage.                          Dependent Variable: Stock Price 

ي عدم وجود تأثير يذكر للتكنلوجيا، معبرا عنها بمبلغ االندثار السنو  أعالهيتبين من الجدول 
السهم، حيث بلغ معامل  إغالقلألصول الثابتة، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر 

%( فقط، أي ان النسبة األكبر من التأثير والبالغة 1، الذي يقيس قوة التأثير، )(R2)التحديد 
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 معنوية ، والذي تؤكده قيمةأعاله%( تعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر عدم صحة الفرضية 011)
 .%(5عن مستوى المعنوية المطلوب ) كثيرا التي تزيد (.F Sig)نموذج االنحدار   اختبار

 ر الفرضية الثانية:اختبا .2

للبحث، كما تم ذكره سابقا، على وجود تأثير ذو داللة معنوية  ةنصت الفرضية الثاني

بشكل مباشر". عبرا عنها بربحية السهم العادي الواحد ملتكنلوجيا االنتاج في ربحية المنشأة، 

لوجيا االنتاج. ووقد تفرعت منها ثالث فرضيات وبحسب المؤشرات المستخدمة للتعبير عن تكن

 وفي النتائج التي اسفرت عنها عملية االختبار لكل من تلك الفرضيات:

  ة الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لتكنلوجيا يتشير هذه الفرض –الفرضية الفرعية األولى
عنها بمبلغ االندثار السنوي لألصول الثابتة، في ربحية المنشأة، معبرا عنها  االنتاج، معبرا

بربحية السهم العادي الواحد. أي ان ارتفاع مبلغ  االندثار السنوي سيؤدي الى ارتفاع في ربحية 
 يظهر النتائج المتحققة. أدناهالمنشأة، والعكس من ذلك صحيح. والجدول 

      في ربحية السهم العاديار االصول الثابتة( نتائج تأثير التكنلوجيا )اندث

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig.  T  Sig.  

1 .060
a
 .004 -.063 .45508 .819

b
 .534 

Predictors: (Constant), Depreciation                           Dependent Variable: Profitability 

عدم وجود تأثير يذكر للتكنلوجيا، معبرا عنها بمبلغ االندثار  أعالهيتبين من الجدول 
السهم، حيث بلغ  إغالقالسنوي لألصول الثابتة، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر 

ر %( فقط، أي ان النسبة األكبر من التأثي1، الذي يقيس قوة التأثير، )(R2)معامل التحديد 
، والذي تؤكده قيمة أعاله%( تعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر عدم صحة الفرضية 011والبالغة )

عن مستوى المعنوية المطلوب  كثيرا التي تزيد (.F Sig)نموذج االنحدار   معنوية اختبار
(5)%. 

    معنوية ة الى وجود تأثير ذو داللة يتشير هذه الفرض –الفرضية الفرعية الثانية

لمنشأة، معبرا عنها ا ربحيةفي بنسبة التكاليف التشغيلية الثابتة، عنها يا االنتاج، معبرالتكنلوج

ارتفاع سيؤدي الى نسبة  التكاليف التشغيلية الثابتة  ارتفاع. أي ان بربحية السهم العادي الواحد

 يظهر النتائج المتحققة. أدناه، والعكس من ذلك صحيح. والجدول في ربحية المنشأة
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التكاليف التشغيلية( في ربحية السهم  مجموع كنلوجيا )بنسبة التكاليف الثابتة منالت   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig.  T  Sig.   

1 .122
a
 .015 -.051 .45249 .641

b
 .464  

Predictors: (Constant), Percentage of FC.   . Dependent Variable: Profitability  

لوجيا، معبرا عنها بنسبة التكاليف و عدم وجود تأثير يذكر للتكن أعالهيتبين من الجدول 
التشغيلية الثابتة، في ربحية للمنشأة، معبرا بربحية السهم العادي، حيث بلغ معامل التحديد 

(R2)( فقط، أي ان النسبة األكبر من الت0، الذي يقيس قوة التأثير )%( 66أثير والبالغة )%
 تؤكده قيمة معنوية اختبار، والذي أعالهتعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر عدم صحة الفرضية 

 .%(5التي تزيد كثيرا عن مستوى المعنوية المطلوب ) (.F Sig)نموذج االنحدار 

  ا ة الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لتكنلوجييتشير هذه الفرض –الفرضية الفرعية الثالثة
االنتاج، معبرا عنها بدرجة الرافعة التشغيلية، في ربحية المنشأة، معبرا عنها بربحية السهم 
العادي الواحد. أي ان ارتفاع درجة الرافعة التشغيلية سيؤدي الى ارتفاع في ربحية المنشأة، 

 يظهر النتائج المتحققة. أدناهوالعكس من ذلك صحيح. والجدول 

 لرافعة التشغيلية( في ربحية السهم العادي التكنلوجيا )درجة اتأثير 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig. T  Sig. 

1 .374
a
 .140 .082 .42290 .140

b
 .316 

Predictors: (Constant), O. Leverage                   Dependent Variable: Profitability 

 

 الفرضية الثالثة:اختبار .3

للبحث، كما تم ذكره سابقا، على وجود تأثير ذو داللة معنوية  لثةنصت الفرضية الثا

عبرا عنها بربحية السهم العادي الواحد في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها ملربحية المنشأة، 

ها عملية جدول يظهر النتائج التي اسفرت عن أدناه. وفي العادي للسهم غالقفي سعر اإل

 االختبار لتلك الفرضية:

 تأثير ربحية المنشأة في سعر السهم العادي )القيمة السوقية للمنشأة(

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F Sig. T  Sig. 

1 .896a .802 .789 3.44820 .000b .027 

Predictors: (Constant), Profitability.                           Dependent Variable: Stock Price 

وجود تأثير كبير من الناحية النسبية لربحية المنشأة، معبرا عنها  أعالهيتبين من الجدول 
السهم  إغالقبربحية السهم العادي الواحد، في القيمة السوقية للمنشأة، معبرا عنها بسعر 

%( ، وان النسبة 21، الذي يقيس قوة التأثير، قد بلغ )(R2)العادي، حيث ان معامل التحديد 
، أعاله%( تعود لعوامل اخرى. وهذا يؤشر صحة الفرضية 71المتبقية من التأثير والبالغة )
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التي تقل كثيرا عن مستوى  (.F Sig)نموذج االنحدار   والذي تؤكده قيمة معنوية اختبار
 .%(5المعنوية المطلوب )
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 أعداد

 أ.د. أمال بن قو

الجزائرــــ مستغانم  ـــ جامعة عبد الحميد بن باديس  

  السياسية العلوم و الحقوق  كلية

 

 ملخص ال
بأهم حق وهو الحق في العمل و عدم بطة  تالعامالت المر حقوق  لتهدف هذه الدراسة إلى التطرق        

هذا  أن ،إاللجميع حقوق النساء العامالت  األولى االنطالقةالشرعية العالمية و التميز ،والذي يشكل 
ايقات  الجنسية هي المض،و دون تجسيده واقعيا  حولو الخطورة ت األهميةالحق قد يصطدم  بعوائق بالغة  

هذه المضايقات  التحرش الجنسي الذي جرمه المشرع الجزائري توصلنا إلى أن أهم  أماكن العمل،وفي 
وجدنا أّن أفعال التحرش عادة ما تتم في أماكن مغلقة وال يترك  إال أننا،ووقع على مرتكبيه عقوبات جزائية 

ع االجتماعي المشر  أنوجدنا   ،كماشبه مستحيال ها الفاعل فيها أية آثار، وأمام هذا الوضع يصبح إثبات
ا الحق يرتبط بصورة أن هذبذلك رغم  المتكلف تاركا قانون العقوبات وحده ها في قانونهمر يج مازال لم
  المرأة العاملة المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري .بحقوق  أساسية

التشريع الجزائري -العقوبة -  الحماية –التحرش  -الحق في العمل-التمييز–المرأة  كلمات المفتاحية:ال  

 

 

 
العمل أماكن في الجنسية  المضايقات من الحماية و العامالت حقوق   

" كنموذج الجزائري  التشريع  
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Abstract: 
  This study aims to address the rights of women workers related to the most important right, 

namely the right to work and non-discrimination. Such a right constitutes universal legitimacy 

and the first launch of all the rights of the working women. However, this right may be 

contracted with very important and serious obstacles that may prevent achieving such a right, 

namely sexual harassment in the workplace. It is found that the most important of these 

harassment is the sexual harassment which was criminalized by the Algerian legislator and the 

perpetrators of such penal sanctions will be punished. The researcher unfortunately found that 

the acts of harassment are usually committed in closed places where the perpetrator does not 

leave any traces. Thus, the affirmation of this situation becomes almost impossible to be 

proved. Moreover, it is found that the legislator still does not criminalize such an act in its 

law, leaving the penal code alone in charge, although this right is essentially related to the 

rights of working women, which are enshrined in the Algerian labor law.   

 

Keywords: Women, Discrimination, Right to Work, Harassment, Protection, Punishment, 

Algerian. 

 المقدمة :

الذى تتبلور فيه شخصيتها  الحقيقيربها أن العمل هو الوسط لقد عرفت المرأة بطبيعتها اإلنسانية وبتجا
)طالبي،  اإلنتاجيالعمل  فيوما تحرزه المرأة من أجور نتيجة الجهود المبذولة من جانبها  ،واستقالليتها
 فينجد حاليًا ف ،تأكيد إنسانيتها  في االقتصاديكان طريقًا إلى اكتشافها أهمية العامل  (     0222002

و هذا يرجع لجل ،ميادين اقتصادية عديدة وغير تقليدية فيالمرأة دخلت  أنظل التطورات الحديثة 
الجنس أو  للعمل، وتمنع أي تمييز يكون أساستقّر بمبدأ المساواة في التشغيل أو الدخول التي التشريعات 

بتها الدولة على عاتقها من االلتزامات التي رتّ   الحالة العائلية أو أي معيار آخر، على األقل من خالل
اتفاقية القضاء على جميع خالل مصادقتها على مختلف االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، خاصة " 

 الحقوق  أهمالحق في العمل  دوبالتالي يع          (002  0200. ) تبسي ، "أشكال الّتمييز ضد المرأة
غير أن وجودها في سوق العمل، ني و إثباتمسارها المهق الطريق للمضي قدما لتحق للمرأةتفتح  التي

صون كرامة المرأة وشرفها وسالمتها المادية والمعنوية، خاصة أثناء العمل، لن يتحقق إال في ظل وجود 
حقوق العمال  المضايقات الجنسية  التي تتعرض  مناقشاتكثيرا ما تتجاهل ، فنصوص دستورية وقانونية 

 ا السلوك  مهينا وأن هذها تحس جعلوالتي  ت (      002 0202زهية ،  )العمل  في مكان  المرأةلها 
توافرت  إذاو يصبح دليال على التمييز  ،عملها في المؤسسة فيما يتعلق ب خاصة بالسالمةشكلة يشكل م

من بعض  ما يكفي  العتقادها بان معارضتها لمثل  تلك المضايقات سوف يحرمها األسباب من للمرأة
السلوك المشار  أدى إذا  أوالترقي   أوايا في نطاق  عملها بما في ذلك من فرص االلتحاق بالعمل المز 
الحقوق التي  من   ما هي أهم ل عن و هذا ما يجعلنا نتساءخلق جو عدائي  في مكان العمل، إلى إليه
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 أنها أم، طمأنينةتتمتع بها العاملة ؟ و هل هي كافية للسماح لها بمباشرة عملها  بسالم و  أنالواجب 
حماية  صارمة ضد المضايقات الجنسية  التي قد تتعرض لها  في مكان العمل  و تعيق  إلىتحتاج  
الشق و  األول الشق سوف نخصصو   ،الجزائري  التشريعحقوق العامالت في  إلى  طرق سنتو هدفها ؟

 ما يلي 0 على وفق يقات الجنسية  في مكان العمل، الثاني لدراسة الحماية من  المضا

: في التشريع الجزائري  حقوق العامالت : أوال  

في العمل  لما   المرأةهو حق   ،حق يجب  الوقوف عنده أول دما نتحدث عن حقوق العامالت فانعن
في  إلثبات وجودها  األولىيعطي االنطالقة   ألنهبالغة على الصعيد الدولي و الوطني  أهميةيكتسيه من 

تكريس حق المرأة في العمل من المسائل التي أسالت الكثير من الحبر والجدل  ديععالم الشغل ،حيث   
أن الحق في العمل تتمتع  رأى دور المرأة ال يتجاوز المنزل وتربية ورعاية األبناء وفريق أخر دّ فريق اعف،

العمل والمشاركة في  منوجوب عدم حرمان المرأة  رأى هو مقرر للرجل وفريق ثالث  به المرأة بنفس ما
من  األولى ،ولهذا  نالت هذه المسالة حصتها من قواعد الحماية الدولية ،حيث جاءت  المادةالتنمية 

الحق  في للتكوين   أيضا يشملأن  الحق في العمل بمجال العمل و التوظيف ، اتفاقية  عدم التمييز  في
 العمل في ظروفو  للرجل مساواجر و في الحصول  على (          082  0202) سهام ،  المهني
في  المرأة،لذا من خالل هذه الدراسة سنركز على دراسة حقوق العامالت من خالل  حق  مماثلة 

،ثم سنعرج لدراسة  المرأةعمل  يثمنلبناء مجتمع يؤمن و  األساسيةما دام انه الركيزة  الحصول على عمل 
                               . للرجل كوين مهني مساوحقها في تلقي اجر مماثل  و الحصول  على ت

منظمة العمل الدولية  دورا مهما  في لفت  انتباه الدول  أدت : في الحصول على عمل  المرأةحق  -/1
المناسبات لحثها  على  في العديد منالنساء الحق في العمل ،كما سعت ضرورة منح  إلى  األطراف
)  نجد المادة  الثانية من إذ،التي يتمتع بها  الرجال في الحصول على العمل  نفسها الفرص منحهن  
 بتطبيقاألطراف  بااللتزام  ،تطالب الدول  000االتفاقية  رقم  (             020  0200المشني ، 

يف ،هدفها القضاء  و التوظ مجال العمل سياسة وطنية لترقية  المساواة  في الحظوظ و المعاملة  في
الجزائر ،حيث  جعلت حق  النساء في العمل  إليهسعت ،وهذا ما  في هذا المجالعلى كل تمييز 
(  0522،  22/52) الدستور ،  0522من دستور  85قيد وفقا للمادة  أوشرط    أيمضمون  و دون 

" لكل  المواطنين  التي تقضي  بان0 88في مادته   األخيرصياغتها  التعديل الدستوري أعاد التي      
مفهوما  جديدا  و هو  المناصفة أو مصطلحا   أضافا التعديل الدستوري  أن هذ"،كما الحق في العمل

بين الرجال و النساء في   ناصفتعمل  الدولة على ترقية  الت،حيث جاء فيه انه 0"في  سوق التشغيل
العمومية و  اإلداراتفي مناصب المسؤولية  في الهيئات و  المرأةسوق التشغيل ،و تشجع  الدولة ترقية 
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قانون  ) ،كما تم النص على  هذا الحق  في مختلف قوانين العمل ،بدءا منعلى مستوى المؤسسات "
اعتبارات   إلىالتي تخضع" التوظيف    88في كل من مادته السادسة و المادة   ( 0522،  22-00

 ) التركيز عليه  في  أعيد ،و "عامة مرتبطة  بالشهادات و القدرات المهنية  للعمال مهما كان جنسهم
               ،حيث صدر هذا القانون تطبيقاالمنظم لعالقات العمل  (  0552،  52-00رقم  القانون 

وقد صرح باعترافه بالمساواة بين العمال و اقر بحقهم في (    0525 ، 25/02)   0525لدستور  
تمييز  لشغل منصب عمل  من خالل الفقرة الثالثة من المادة السادسة منه التي جاء  أيالحماية  ضد 

يز  لشغل تمي أي0.... الحماية من  يأتيعالقات العمل  ما   إطارفي  أيضافيها 0"يحق  للعمال  
انه كرس  ،والمالحظ على هذا النصو استحقاقهم " أهليتهمالمنصب  القائم على   رمنصب عمل  غي

الجنس،كما  انه نص على التمييز  القائم عند شغل منصب    أساستمييز قائم على أي الحماية من 
العمل و   أماكنو تولي المناصب ،فماذا عن  التمييز  القائم  داخل أي  عند الترشح للعمل العمل 

الصدد هو  التساؤل  الذي يطرح  بهذا أن،كما ؟مساواة  في منح  الحقوق  المترتبة عن شغل المنصبالال
هذا النص  أن،فهل يقصد المشرع   ؟العمل في للمرأة ما  نوع  الحماية  من التمييز التي اقرها  المشرع  

و يخضع  هذا القانون  ألحكامالعمال  خرقا  التمييز بين  دفي قانون العمل و بالتالي  يع  أمرةقاعدة  هو 
 جاء حيث 52/00من قانون  02عن هذا التساؤل  في المادة  اإلجابةلرقابة مفتشية العمل ؟قد تكون  

عقد عمل  من شانه  وضع  أوبعنوان  اتفاقية  جماعية   إجراءكل   األثر فيها  انه 0" يعد باطال و عديم
السن  أساسظروف العمل  على  أو ، األجرالتشغيل ،تمييز  مهما يكن  ما بين العمال في 

البطالن،عقوبات إلى جانب رتب على مخالفتها ت مرةآالمشرع هذا النص بمثابة قاعدة  د،الجنس..."،وقد اع
،وبالتالي يخضع موضوع  التمييز بين الجنسين في  نفسه القانون  من  020ئية ضمنتها  في المادة جزا

،بعد  المرأةتبين  له تمييز ضد  إذارقابة  مفتش العمل  الذي يحرر المخالفة  ضد المستخدم   إلىالعمل  
  الشأنالقانونية ،ثم تتحرك  الدعوى العمومية  و تقوم الرقابة  القضائية  بهذا  اآلجالو  اإلجراءاتاحترام 

،فبالنسبة معناه مساوي مع الرجل و   مهني مماثل: تكوينفي الحصول على اجر و   المرأةحق -/0
المتعلقة   022محاربة هذه الظاهرة  التمييزية جاءت  اتفاقية  العمل الدولية  رقم  ألجلو   لألجر
ل مادتها  من خال  األطرافبين اليد العاملة النسوية و الرجالية ،لتحث الدول   األجوراواة في سبالم

بين  اليد العاملة النسوية و   األجورالكفيلة  بتحقيق  المساواة في  اإلجراءاتالثانية  على0" اتخاذ 
في   (082  0200) العاقلة ، تمييز أيالقوانين الجزائرية ال  تقيم  أننجد   األساسالرجالية "،وعلى هذا 

 األجرالقائل 0" التساوي في العمل يستلزم  التساوي في  للمبدأ  األجورهذا المجال  كونها  تخضع  
و  00-22من قانون رقم  022و  2مرورا بالمادة  0522من دستور   85وذلك بدءا  من المادة ،"

 بالنسبة للتكوين المهني أما،52/00من قانون  22المادة  أخيرا ،و 22-20من القانون  رقم  2المادة 
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تكوينه على نوع من العمل  قبل  إعداد الفرد و إلىككل يهدف عملية التربوية ن فرع من فروع الفباعتباره م
عاملة  داخل  أوكان عامال  إذاتحسين و تطوير معلوماته  المهنية   أوالحصول  على منصب  شغل  

 في أصبح و و باعتباره من  الوسائل الفعالة  في تدعيم  السياسة  التي توضع  للتشغيل ، ،مؤسسة ما
لما له من   األعمال  أصحابل و الحكومات و  العما  ا منالتي القت اهتمام  مهمةالمسائل ال  مقدمة
 خالل قوانينه  من  للمرأة  أعطى سمح و ،متعددة و نتائج بارزة في مختلف الهيئات و الميادين  أثار
يكون هذا  التكوين  ملما  بكل  أنو حقهن  في ،تلقي  تكوين مهني  مربط بالحق بالعمل في    حقال

لحساسة  العديد من  اتفاقيات هذه النقطة ا إلى أشارتاختصاصات و المجاالت مثلهن مثل الرجال ،وقد 
المتعلقة  بدور  التوجيه و التكوين المهني  في   020كاتفاقية  منظمة  العمل الدولية  رقم  اإلنسانق حقو 

تساعد  برامج  أنالفقرة الخامسة  منها على 0"ضرورة   األولىة  تنص  الماد إذكشف  القدرات البشرية ،
و على قدم المساواة  في  األشخاصالتوجيه و التكوين المهني التي تضعها  الدول  على تشجيع  كل  

هذا الحق  المادة  إلى أشارتتطوير قدراتهم  المهنية و ذلك  لمصلحتهم و لمصلحة المجتمع  ككل "،كما 
تمييز  بل على   أي،و المشرع الجزائري  بقوانينه المعتمدة لم يقم  0525ج من اتفاقية  0الفقرة   00

من  022تنص المادة  إذالعكس من ذلك  يقوم بتشجيع العمال  مهما كان جنسهم  في تطوير معارفهم ،
تكوين 0"لكل عامل  الحق في  تلقي   أن  (022  0222) عطا هللا ،  على22/00القانون الجزائري  رقم

التمهين هو  طريقة للتكوين  أن"،كما انه و باعتبار تساعده في التحكم في عمله  أساسيةيمنحه  معرفة   
العمل ،معترف  به   أثناء (     08 0202) فاطمة ،   أوليمهني   تأهيلاكتساب   إلىالمهني  يهدف 

 المواد و الخدمات  بإنتاجيسمح  بممارسة مهنة  في مختلف  قطاعات النشاط االقتصادي  المرتبطة  
"  أنالتي نصت على  20/22من قانون  02منه  و ذلك من خالل استقرائنا للمادة  المرأة فانه لم يحرم

ا النص داللة  على اعتراف المشرع ي هذإيواء  المتمهنات  لشروط تحدد عن طريق التنظيم  "وفيخضع  
المادة   أيالقانون   لهدا األخيربحقها في التكوين عن طريق التمهين ،كما انه  من خالل التعديل  للمرأة 

لسن التمهين  األقصىالمتعلق بالتمهين ساوى بين النساء و الرجال  في  الحد   02/25الثانية من قانون 
و  المرأةلعمل  االنطالقةحق  يعطي  أهم  إلىقد تطرقنا  ،خالل ما سبقكنا من  إذا سنة ،و 88و هو 
 مشكل تعاني  أهم منلم يحظ بالحماية  إذا هذا الحق  غير كاف أن إال ،وجودها في ساحة العمل إثبات

و هو حقها  في الحماية من  المضايقات الجنسية  في مكان ،للعمل  اممارسته منه المرأة أثناء
قد تمس حياتها الشخصية و العائلية ،ترك عملها تجنبا لعواقب وخيمة  إلى تضطرها،والذي  قد العمل

                                           يلي0 من خالل ما دراسته إلىبالدرجة األولى،وهذا ما يدفعنا 

كانت المضايقات الجنسية تعني  إذا:ثانيا: الحماية من  المضايقات الجنسية  في مكان العمل 
المعاكسات الجسدية  أوضمنية كالتالمس الجسدي أو السلوك الذميم  سواء كان بصورة مباشرة  أنواع
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 أي أو، إباحيةض مواد إبداء مالحظات  ذات طابع جنسي ،عر ،إليهالدعوة   أو،طلب التعطف الجنسي 
 عدّ  لفظي ،فان المشرع الجزائري  غير أوظيا لف أوكان جسديا   سواءً ذوا طابع جنسي  آخرسلوك ذميم 

كرامة المرأة وشرفها وسالمتها المادية  المهينة التي تمسالمضايقات الجنسية  أنواعالتحرش الجنسي  من  
والمعنوية، خاصة أثناء العمل، و ذلك عندما يتدخل  رب العمل وعوضا من أن ينظر إلى المرأة ككفاءة 

نسان منتج قادر على العطاء يستغل منصبه للتحرش  (        020  0208) حكيمة ،  ومهارة وا 
ها في جسدها وينظر إليها كموضوع جنسي يجعله والسيطرة على من هّن تحت سلطته،و يختزل شخصيت

يتحرش بها، وهذا تغيب لكيانها اإلنساني والثقافي واالقتصادي واالجتماعي ، لدا كان من الضروري و 
وهذا ما يظهر من خالل تجريمه لفعل التحرش الجنسي  الحتمي تدخل المشرع الجزائري في هذا المجال،

ه الدراسة ،ثم األول من هذجزائية ردعية وهدا ما سنتناوله في الجزء   في مكان العمل  و توقيع  العقوبات
ا ، و هذترتبط  بمكان العمل أنهاسوف نعرج على موقع قانون العمل الجزائري من هذه الجريمة ما دام 

                                                                                   من خالل ما يلي 0

كان  التحرش الجنسي فعل قبيح ودنيء ينّم عن  إذا  العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي :-/1 
ض ريمه من الناحية الدينية وتجريمه من الناحية القانونية رار الطرف اآلخر، وهو ما يبّرر تجسوء النية وا 

ال بدمن تعريفه تعريفا ،  العقوبات المقررة له بإظهارنقوم  أنقبل  األقلفعلى  ،واستهجانه من قبل الجميع
 قانونيا ،فماذا يقصد بجريمة  التحرش الجنسي ؟

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التحرش الجنسي بأنه0" استغالل السلطة أو  820عّرفت المادة  لقد
يه قصد إجباره على الوظيفة أو المهنة بإصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو اإلكراه وممارسة ضغوط عل

وعّرف الفقيه بيكو التحرش الجنسي بأنه0" سلوك عدواني ذو طبيعة جنسية "،االستجابة لرغباته الجنسية
يرتبط بالخوف الذي يستمد أسسه من استغالل النفوذ وعالقته بالسلطة واإلحساس بالعجز أمام سلطة 

 المتحرش".

منها الحصول على منفعة جنسية أو تحقير أو وهناك من يعرفه بأنه0 " عبارة عن مضايقات الهدف 
التقليل من شأن المرأة بشكل عام، سواء كانت بفعل مادي أو بالمزاح الكالمي أو النكتة الجنسية أو 

تحرش فال إذن المالحقة بالتلفون، أو أي شكل من أشكال الطلب المباشر والغير مباشر لعالقة جنسية،
يجد موقعه في مكان العمل فقط، ومكان العمل هذا (             080  0228) عبد العزيز ،  الجنسي 

يفترض أن يكون الشخص المتحرش هو المسئول في هذه المؤسسة أو الورشة أو الشركة أو اإلدارة )عامة 
في العمل يمارس سلطته على األفراد من بينهم الشخص  وجودهأم خاصة(، هذا الشخص بحكم  كانت

األحيان امرأة، وبالتالي فالعالقة التي تقوم في حالة التحرش الجنسي هي  المرؤوس قد يكون في غالب
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وجود الرئيس مع المرؤوس في عالقة تبعية، من هنا فإن أي سلوك جنسي يأخذ مرجعّيته المغلوطة من 
الفوقية السلطوية االجتماعية والسياسية واإلدارية يصّب في خانة التحرش، وعند اقترانه برغبات وتعابير 

وبالرغم من أن المشرع الجزائري نص في تعريفه للتحرش الجنسي على أن ، نسية يصبح تحرشا جنسياج
هو إشباع الرغبات الجنسية، إال أنه ال يكون (               025 0555) سرور ، هدف هذا األخير 

إهانة  لّرغبة في إذالل والدافع منه دائما هو الرغبة الجنسية، إذ أحيانا يكون بدافع حب الّتسلط والّسلطة وا
، باستغالل عالقة التفّوق السلطوي، االجتماعي، السياسي، أو الثقافي في –األضعف  –الطرف اآلخر 

،ومنها ما جاء  أصلياالتحرش الجنسي  منها  ما جاء    إن  العقوبات  المقررة  لجريمة       المجتمع.
ادية ال تشترط هده الجريمة ،جريمة  ع عدّ المشرع الجزائري  فبالنسبة للعقوبات األصلية نجد أنتكميليا ،

 التكراره الكلمة في اللغة الفرنسية يستدعي هذ داء كي تطبق العقوبة ،رغم أن شرحاالعت االعتياد أو تكرار
) مكرر 820بما يفيد اإلزعاج  ،فالمشرع الجزائري جعل العود عامال لتشديد العقوبة ،وهدا ما أكدته المادة 

الفقرة األخيرة ،أما عن عقوبة التحرش الجنسي  المقررة قانونا  (           0222،  08ــ  22نون رقم قا
دج ،وهدا بتطبيقنا  022.222دج الى  82.222هي  الحبس من شهرين إلى سنة واحدة و بغرامة  من ف

/  02/00 المؤرخ  في 22/00المعدلة بموجب قانون  من قانون العقوبات 8مكرر222ادة لنص الم
دج 022.222يساوي أو يفوق رامة الجنح إذا كان الحد األقصى التي تضاعف  الحد األقصى  لغ0222

وتجدر المالحظة  انه في حالة العود فان العقوبة المقررة لجنحة التحرش الجنسي ترفع  وجوبا إلى 
حسب ما نصت ا القاضي يكون ملزما بتطبيقها و هذدج و  222.222تصبح أربع سنوات و  الضعف  أي
الجزائري يأخد بالعقوبات  العقوبات التكميلية فالمشرع أما،من قانون العقوبات 8مكرر82عليه المادة 

مكرر من قانون  02التكميلية  المتمثلة في الحرمان من الحقوق المدنية ،هذا ما يظهر من خالل المادة 
مارسة  مهنة أو نشاط  إذا ثبت للجهة تجيز الحكم على  الشخص المدان  بالمنع من م  التي العقوبات

في استمرار ممارسته لها   اخطر تشكل  ارتكبها صلة مباشرة  بمزاولتها أو القضائية  أن للجريمة التي
سنوات في حالة اإلدانة ،كما انه يجوز أن يؤمر بالنفاد المعجل  خمسا المنع ال يمكن أن يتجاوز ،وهذ

عن إمكانية تطبيق عقوبة  نتساءل ،مكرر 820تي تقررها المادة لعقوبات الا فضال عن  لهذا اإلجراء .
إهانة موظف أثناء تأدية وظائفه؟، باعتبار أن اإلهانة تشمل جميع صور االعتداء على الموظف العام 

على شرفه أو كرامته أو إحساسه، وهو ما (                002  0225) أعرب ، سواء كان االعتداء
ذا ارتبط التحرش بزمن أداء الوظيفة أو بسببها فذلك يثير سؤال  يمكن تحّققه في صور التحرش الجنسي، وا 
حول إمكانية تطبيق مقتضيات جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، خاّصة أن القانون والتطبيقات 

اإلهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، بغض القضائية في مصر مثال تكتفي بتوجيه 
النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه األلفاظ المهينة فال حاجة لها بعد ذلك 

 للتدليل صراحة، علما أن الجاني قصد بها اإلساءة واإلهانة.
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 0200) سمير ،  استطاع القاضي الجزائري  عندما نتكلم  عن العقوبات يثور التساؤل ،حول ما إذا
،وذلك بإصداره يجسد تطبيق النص الذي  يجرم فعل التحرش الجنسي  بعقوبات في الواقع  أن(  0022

ش بالنساء  في نجد أن نسبة التحر ،نقول انه من الجانب القضائي  ، ؟مجالا الألحكام قضائية في هذ
،والموجود منها يعالج بشكل سري ،حيث  تلجا معظم النساء  تكون منعدمة  في المحاكمماكن العمل تكاد أ

ه التصرفات  الخادشة للحياء ،رغم أن ن  العمل  إلى  التستر عن مثل  هذالمتحرش بهن  في أماك
القانون  واضح و صارم  بخصوص التحرشات الجنسية بالنساء  العامالت ،وهدا راجع لعدة أسباب أهمها 

مذنبة  سواء كانت راضية أو ال ،والسبب الثاني  أن النساء المتحرش بهن  نظرة المجتمع إليها بأنها
ا إلى يفضلن  السكوت عن هذه الممارسات  كون إثبات جرم التحرش  أمام القاضي أمر صعب جدا ،نظر 

ه القضايا تفتقر إلى غياب األدلة القانونية المؤكدة  للواقعة ،وهو ما يحول مسار  القضية أن  معظم هذ
ا الشخص ،وألول مرة في الجزائر محاولة تلفيق جرم التحرش  في حق هذلكثير من األحيان  إلى في ا

، حيث أن القضية رفعت من قبل ثالث   يصدر حكم قضائي  في مجال جريمة التحرش الجنسي
و ضد مدير ها  في شهر يولي (صحافيتان و سكرتيرة )موظفات في  القناة الرابعة في التلفزيون الجزائري 

بتهمة التحرش الجنسي و ممارسة ضغوطات ال أخالقية ضدهن ،حيث تمت إحالة القضية   0200
وأدانت المتهم  بستة أشهر فصلت محكمة الجزائر في القضية   لمحاكمة  بعد عام من التحقيق ،ل

  دإال انه يع و إن كان هدا الحكم مخففا ألف دينار جزائري ، 022موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 
سواء من المنظور االجتماعي و حماية المجتمع من هده الظواهر حتى و إن كان  خطوة ايجابية جدا

مرتكبوها من أصحاب النفوذ ،ومن منظور تجسيد حماية حقوق المرأة و كرامتها في ارض الواقع ،و من 
إصدار أحكام قضائية في هدا المنظور الفقهي الجنائي ،وحتى من المنظور القضائي و جرأة القضاة في 

                                                                                             المجال  .

                                        :موقع قانون العمل الجزائري من جريمة  التحرش الجنسي: /0

نونية  خاصة تحمي  المرأة العاملة  من  التحرش  بها من قبل إن تشريعات العمل  لم تورد  مواد قا
ه الظاهرة  هي كثيرة االنتشار في الوقت الراهن أو من أن هذ على الرغمفي مكان العمل ،  مستخدمها

الحالي و أدت  إلى القضاء  على المسار المهني  للكثير من العامالت،وهدا ما يدفعنا للتساؤل عن 
إلى عدم تجريم فعل التحرش الجنسي في قانون العمل و االكتفاء بتجريمه في قانون  األسباب التي دفعته

على الرغم من انه غالبا ما يكون مكان العمل هو المكان التي تحدث فيه مثل هده التجاوزات ؟ ،العقوبات 
أحكام القانون ،كما أن األمر يدفعنا للتساؤل أيضا عن دور مفتشية العمل باعتبارها جهاز مراقبة تطبيق 

فبالنسبة ألسباب عدم ؟،تحرش الجنسي في نصوص هدا القانون العمل في غياب  النص على فعل ال
 ديكلية المتعلقة بسوق العمل  تعاإلصالحات اله تجريم فعل التحرش الجنسي في قانون العمل،نجد أن
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برامج اإلصالح في أي إستراتجية  لنمو االقتصاد  لخلق فرص عمل ،وقد نتج عن   مهماعنصرا 
االقتصادي التي عرفتها الجزائر  أثار هامة ،حيث حاولت  الحكومة قبل ذلك توفير الحماية  االجتماعية 

دعم ،في ظل نظام اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر،و قد ألزمها ذلك أن تدخل في المن خالل قوانين 
رع االجتماعي أن يهتم برب العمل  و حتمية االستثمار إلنعاش الشغل و لتحفيز ذلك ،كان على المش

يزيل كل العقبات  البيروقراطية  و يقدم المساعدات التحفيزية إلنشاء مناصب العمل و يشجعه لتفعيل دور 
المرأة في عالم الشغل بان يسن نصوص قانونية  يوازن فيها بين مصلحة رب العمل و المؤسسة  

دة المر دودية و مصلحة  المرأة العاملة إلثبات وجودها و و زيا ،المستخدمة التي تسعى إلى تحقيق الربح
دورها  بالنهوض باالقتصاد الوطني ،وهذا ما جعله يؤجل    ظهارها االقتصادي و االجتماعي و إكيان

         تجريم فعل التحرش الجنسي في القانون االجتماعي و يكتفي بتجريمه في قانون العقوبات فقط.
يتدخل في أي  أنقادر على  ،وهذا مل يجعل المشرع االجتماعي يتميز بالمرونة إن القانون االجتماعي

وقت متى استدعت الضرورة لحسم مسالة قانونية معينة  في ظل الحفاظ على التوازن المالي و 
قتصادي و االجتماعي في أن واحد ،وبالنسبة لدور مفتشية العمل في غياب  تجريم فعل التحرش اال

تطبيق األحكام جهاز مفتشية العمل  باعتباره  جهاز مراقبة مدى   العمل،نجد أن  الجنسي في قانون 
قبل المستخدم ،ال يتدخل عند وقوع  هده الجريمة إال إذا  (     008 0228) ذيب،  القانونية للعمل م

المستخدم ن االجتماعي  من طرف ارتبطت بثبوت واقعة مادية  تتعلق بخرق أحكام قانون العمل و الضما
                                                                  ا ما سنستشفه من خالل ما يلي 0،هذ

     (002 0222)حفيظة ، تدبير كتابي يتخذه دو الذي يع0بالنسبة لتوجيه اإلنذارات و المالحظات -
انون العمل ،فهنا يقوم  بتحرير إنذار و رأى أن المستخدم  قد خرق أحكام  قمفتش العمل  في حالة ما إذا 

المهلة   52/28من قانون  00يمنح المستخدم  مهلة لتدارك  و إصالح  هده  المخالفة ،ووفقا للمادة 
         ،عندما  يتعلق األمر بعدم احترام  القواعد المتعلقة  باألجر أو تشغيل النساء . أيام ثمانيةتحدد ب

من  (     025 0222)قانون العمل، 00و 2إلى المادتين  بالرجوعالمخالفة :بالنسبة لتحرير محاضر -
لفات ،كلما رأى أن هناك ،نجد أنها تخول  لمفتش العمل  صالحية  تحرير محاضر المخا 52/28ق 

المستخدم لالعتذارات  الموجهة إليه  لعمل، وهذا في حالة  عدم امتثالأحكام تشريعات ا تقصير في
(،وهنا بعد تحريره لمحضر المخالفة  التي تم ضبطها  يرسلها إلى النيابة 52/28ن ق م 00/0)المادة 

متها  . ن العمل بعد دراستها و تقدير مالئالعامة  التي تختص بتحريك الدعوى العمومية في جرائم قانو   

ملها 0 نجد أن  مفتش العمل  في حالة قدمت إليه شكوى  من طرف عاملة ضد رب عمن الناحية العملية
 مهمة اإلرشاد و التوجيه و المساعدة،على أساس التحرش الجنسي ،فهنا ال يقتصر دوره سوى على  
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يتولى القيام بتوجيه اإلرشادات و النصائح لهده العاملة ،ويعلمها بان  52/28من ق  0حيث وفقا  للمادة 
بتة و قطعية  إلدانة المستخدم أدلة  ثا لديها،كما ينبهها بأنه يجب أن تكون  قضيتها ستأخذ بعدا جزائيا 

لك لكي ال تكون معرضة هي أيضا للمتابعة الجزائية من قبل المستخدم في حالة ما إذا تحصل على ،وذ
و المالحظات أو تحرير محاضر  المخالفة ال  اإلنذاراتإن دور مفتش العمل في توجيه       البراءة .

اقعة مادية ملموسة ،مثال إذا قام  المستخدم  بوقف اجر يكون إال إذا ارتبطت هده  الجريمة  بو 
أو  العاملة،رغم أنها  تمارس عملها بانتظام  و دون تغيب  لكنها رفضت  االنصياع لرغباته الجنسية  ،

تشغيلها ليال  دون الحصول على  رخصة  من مفتشية العمل  أو تشغيلها في وقت متأخر  دون حاجة 
ئها  تعويض الساعات اإلضافية أو حرمانها من العطلة السنوية ،كل هده المؤسسة  لذلك،كعدم إعطا

فهنا مفتش العمل  سبب خطير أال و هو  التحرش الجنسي ، لديهاوقائع مادية  ملموسة   د تعالوقائع  
أما  يتدخل بسبب الواقعة  المادية  و يقوم بتوجيه اعتذارات  و إذا تطلب األمر  يحرر محضر مخالفة ،

علق األمر  بالتسريح التعسفي ،فهنا  يتخذ مفتش العمل و يتبع  اإلجراءات المتبعة في حالة النزاع إذا ت
الفردي و  بعد تحرير  محضر عدم المصالحة  تتجه العاملة أمام  (          052 0228)واضح،

سبب التسريح  القاضي االجتماعي  للمطالبة بحقوقها  ،وهنا يضطر القاضي االجتماعي  إذا ما تبين  أن
 بعلي)راجع لعدم  انصياع العاملة  لرغبات  المستخدم الجنسية  لوقف النظر في الدعوى االجتماعية  

إلى غاية  الفصل في الدعوى الجزائية ،ثم يتم استئناف  الدعوى بعد صدور الحكم (       082 0222،
                   التسريح التعسفي .الجزائي،  و تتحصل العاملة على جميع حقوقها  المقررة في حالة  

                                                                               الخاتمة :

با حاليا مكس أصبحبالحق في العمل و عدم التمييز الذي  أساساحقوق النساء العامالت  يرتبط  إن
مجّرد نص المشرع  الجزائري على تجريم فعل التحرش  و العاملة ، للمرأة(         022 0202)الجياللي،
هو  يعد العمل  أماكنفي  المرأةض لها المضايقات الجنسية التي قد  تتعر  أشكالالذي هو احد  الجنسي
النتائج المتوصل  أهمومن بذاته،  سواء من الناحية القانونية  أو  من الناحية االجتماعية ،  مكسبا  األخر

 ه الدراسة ما يلي 0هذإليها من خالل 

في جسدته  الجزائر ،ني مساوي مع الرجل اجر و تكوين مهالحق في ب أن الحق في العمل بما يرتبط  -
العاملة و  المرأةالذي هو في مصلحة   االيجابيبالتمييز   أحيانادساتيرها و قوانينها الوطنية،واستعانت 

 مكسب لها .
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 وأهمللحق في حماية المرأة العاملة من المضايقات الجنسية أن المشرع االجتماعي اغفل النص على ا-
 التحرش الجنسي في  قانونه

 أهمدا و يكاد يكون منعدما ،لذا من هو محدود جفي قضايا التحرش الجنسي دور القاضي  الجزائي  أن-
 االقتراحات التي تقدمها ما يلي 0

  ائم المرتبطة بالمضايقات الجنسية و أهمهاجر يط إجراءات إثبات البسّ ت ينبغي على المشرع الجزائري  -
ه،و تطبيق عقوبات إثبات مما يحقق صعوبة في عادة ما تتم في أماكن مغلقة  الذي،التحرش الجنسي 

 .فيما يتعلق بمدة الحبس  رادعة أكثر مما هي عليه خاصة

في القانون االجتماعي،لنصل لحماية المرأة العاملة  المرتبطة بالمضايقات الجنسية األفعالتجريم  ينبغي -
في كل المراحل سواء كانت مترشحة للتوظيف أو العمل ،أو كانت في إطار تربص أو تكوين أو في 

 مسارها المهني .

المحمية  (         05 0202) شالال،العاملة المرأةثقافة  تثمينال بد من نشر الوعي و الوصول إلى -
و  مرد وديتهاتؤثر على  أوجنسية  تعيق عملها و من أي مضايقة  ،بالعمل يرتبطتمييز  قانونيا من أي

                         المستخدمة ،المجتمع ككل. الهيأةرقيها في العمل  من العامل الرجل ،

 قائمة المــــــــــــــــــــــــراجع :

 0 النصوص القانونية-/1
 الدساتير الجزائرية  -أ/
  52،الجريدة الرسمية العدد0522نوفمبر  00المؤرخ في  22/52،الصادر بموجب األمر   22دستور 

.0522نوفمبر  02الصادرة بتاريخ   
،الجريدة الرسمية  0525فيفري  02المؤرخ في  25/02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  0525دستور 
 0525مارس  0المؤرخة في  5العدد 
القوانين0 -ب/   

المتعلق بالقانون األساسي للعامل ،الجريدة الرسمية   0522أوت  8المؤرخ في  22/00القانون رقم 
 .80،العدد
 .02، المتعلق بعالقات العمل المعدل ،الجريدة الرسمية العدد0552أفريل  00المؤرخ في  52/00قانون 
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،الجريدة الرسمية العدد 0222نوفمبر  02المعدل لقانون العقوبات المؤرخ في   08-22القانون  رقم   
 .02/00/0222المؤرخة في  20

  .0222، للعمل الوطني ،المعهد التنظيمية و التشريعية ،النصوص العمل قانون 
 0 الكتب القانونية-/0
 . ،عنابة التوزيع و للنشر العلوم دار ، الجزائر في العمل تشريع( . 0222) صغير دمحم ، بعلي.0
حقوق المرأة  في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  (.0200) هالة سعيدتبسي ، .0

 .، لبنان منشورات حلبي الحقوقية ، المرأة
 . الجزائر للنشر، القصبة دار ، االقتصادية التحوالت و العمل قانون (. 0228) السالم عبد ، ذيب.8
 . لبنان ، الحقوقية حلبي منشورات ،الجنسي االعتداء و التحرش دعاوي (. 0202) نعيم ، شالال.2
 . ،القاهرة المدبولي مكتبة ، بالمرأة الجنسي التحرض(. 0228) هبة ، العزيز عبد.8
 الحماية و المساواة بين الجزائري  العمل تشريع في  العاملة المرأة(. 0222) تاج ، هللا عطاء.2

 .  الجزائرية المطبوعات ديوان ، القانونية
 ، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع اإلسالمي.  (0200) محمودمنال المشيني، .2

 عمان. دار الثقافة للنشر و التوزيع ،
منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل اإلصالحات االقتصادية  في (. 0228رشيد )واضح،.2

 .دار هومه للنشر و التوزيع ،الجزائر  ، الجزائر

القانونية :المجالت -/3  

 جامعة مجلة ، عنها المسكوت الطابوهات من  الجزائر في الجنسي التحرش ( .0225) دمحم ، أعرب.0
.الثاني ،العدد سطيف   

 الدعاوي المرتبطة بجريمة التحرش الجنسي بالمرأة و إشكاالت إثباتها (.0208)مداني دمحم سمير ، .0 
  . الرابع العدد ، االجتماعي القانون  ،مجلة مخبر

 المرأة العاملة ،دراسة مقارنة بين الشريعة و القوانين المقارنة حقوق ( . 0200زيد دمحم ) العاقلة ،.8
 .،مجلة الفكر ،جامعة بسكرة  الجزائر،العدد الثامن 

 0 األطروحات و المذكرات القانونية-/4
 و الجزائري  العمل تشريع في  العاملة للمرأة  القانونية  الحماية(.  0202) بوسحبة ، الجياللي.0

 . مستغانم ،جامعة االجتماعي القانون  في ماجستير مذكرة ، المقارنة التشريعات
 اإلنتاجية المؤسسات في  العمل قانون  تطبيق في  العمل مفتشية دور( . 0222) حوزي  ، حفيظة.0

 . تنظيم  االجتماع علم في ليسانس مذكرة ، الجزائرية
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 العاملة للمرأة المهني االستقرار  على الجنسي التحرش تاثير(. 0208/0202) علي حجاج ، حكيمة.8
 .،الجزائر وزوا تيزي  ،جامعة النفسي االجتماع علم في ماجستير  مذكرة ،
الضمانات المقررة  للمرأة العاملة في التشريع  (. 0202/0205) فضيل السي زهية ،.2

 . مستغانموالمؤسسة ،جامعة  الطور الثالث في القانون االجتماعيأطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه الجزائري،
 و الدولية العمل اتفاقيات في  العاملة للمرأة القانونية الحماية( . 0202/0208)  مؤدن ، سهام.8

 . سعيدة جامعة ، االجتماعي القانون  في الماستر شهادة لنيل مذكرة ، الجزائري  العمل تشريع
 حقوق  مع مقارنة الجزائرية التشريعات في المرأة حقوق  حمية( . 0222/ 0555)  طالبي سرور،.2

 ، الدولية العالقات و الدولي القانون  في الماجستير شهادة لنيل  ،مذكرة- العادية الظروف-اإلنسان
 . الجزائر جامعة

لنيل شهادة ،أطروحة عقد التمهين في قانون العمل الجزائري ( .  0202/0202) عيشوبة فاطمة ،.2
 .طب الجامعي  بلقايد جامعة وهران الدكتوراه في العلوم ،تخصص القانون االجتماعي ،الق
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 صلخالم

اإلعالم الرقــــــمــــــــي في إنتاج الـــــبــــــرامــــج  توظيف كيفية  " الىالتعرف إلى  هدفت الّدراسة        
اختيار المنهج  الوصفي هدف تّم ال هذا . ولتحقيق ــــاريـــة في التـــلــــفـــــزيــون األردنـــــــــياإلخبـــــــ

لمجتمع الدراسة المتمثل بالعاملين في انتاج االخبار في  الحصري  باستخدام اسلوب المسح الميداني
 .  14مبحوثا من مجموع  14وكان عدد المستجيبين  التلفزيون االردني 

مستوى التطبيقات بأن أبرزها من مجموعة  من النتائج  كان إلى  وبعد تحليل األداة توصلت الّدراسة
، وان الحاجة الرقمية المستخدمة حاليًا لدى التلفزيون األردني في مجال إنتاج األخبار كان مرتفعاً 

شراكهم بدورات متخصصة مرتبطة بالتطبيقات قائمة الى ضرورة  هناك كذلك  تدريب العاملين وا 
 .ضرورة لتخصيص ميزانيات مالية ألجل استقدام كل ما هو جديد فيما يخص التطبيقات الرقمية

  التلفزيون األردني  –البرامج االخبارية -اإلنتاج   –التطبيقات الرقمية  –الكلمات المفتاحية : اإلعالم الرقمي  
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ABSTRACT 

 

Employment Of The Digital Media In Producing The News Programmers In The 

Jordanian Television 

 

 
The study aimed to identify "how to use Digital Media in the production of news 

programs in Jordan Television. 

To achieve this goal, the descriptive method was selected by using the field survey 

methodology exclusively for the study community represented by the news production 

workers in the Jordanian Television 

The number of respondents was 41 out of 48. 

After analyzing the tool, the study reached a set of results, most notably that the level of 

Digital applications currently used by Jordan TV in the field of news production was 

High. 

There is a need to train employees and involve them in specialized courses related to the 

applications. 

 

 

Keywords: 

 Digital Media, Digital Applications, Production, News Programs, Jordan 

Television
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 : وأهميتها  مشكلة الدراسة

 Digital New مع بداية األلفية الثالثة وظهور الجيل الرابع من تكنولوجيا االتصال واالعالم الرقمي
Media  ازداد عدد المستخدمين للتقنيات الرقــــــمــــــــية بشكل تصاعدي،  مما احدث ثورة في وسائل

رة المعلومات تارة اخرى ،  تلك الثورة التي بشر بها العالم اإلعالم سميت بالثورة االتصالية  تارة، وبثو 
 اطلق عليها الباحثون بمرحلة ماكلوهان في منتصف القرن الفائت و مارشال االمريكي  –الكندي 

بات العالم بفضل ثورة االتصال قرية صغيرة " وهذه القرية تطورت اليوم  اذالحتمية التكنولوجية 
بود . ) عاءات الجديدة في االعالم الرقمي ل الحديث القائم على الفضوشهدت ما سمي االن باالتصا

على صعيد الثورة الرقمية البد من الوقوف لدراسة اثار  اصبحلذلك  ، (  455 : 5142والعاني ، 
الخدمة الجمهور و المؤسسات االعالمية ومدى استفادة هذه المؤسسات من الخدمات التي تتيحها 

ن هذه الدراسة تسعى للوقوف على طبيعة تطبيقات اإلعالم الجديد في إنتاج ومن هنا فإ . الرقمية
كما سيتم وضع مجموعة من النتائج والتوصيات في  الـــــبــــــرامــــج اإلخبـــــــــــاريـــة في التـــلــــفـــــزيــون االردني

داث تغييرات هائلة في العملية اإلعالمية في إلــــى إح الحديثة ةالرقــــــمــــــــي تطبيقاتال أدتنهايتها.
اال ان تتعايش مع هذه الحقيقة وان تواكب  يةمؤسسات االعالمالاالعالم. ولم يعد بمقدور وسائل 

 . معطيات العصر
ان عبارة " المجتمع الرقمي " تستخدم " لوصف مجتمع حديث ومتطور نجم عن تبني ودخول تقنية 

 ( .  9 : 5144اة المنزلية " ) البياتي ، المعلومات واالتصال الى الحي
ويقصد بعبارة تكنولوجيا االتصال الرقمية تلك التطورات التكنولوجية في مجال االتصاالت 

 ( . 552 : 5144والمعلومات المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات الكترونيا ) الدليمي ، 
في هذا التطور ويتمثل ذلك في تبني  امكانة مومن هنا فانه من األهمية بمكان ان يكون لألردن 

البحث في التجارب والتطبيقات المستخدمة في التـــلــــفـــــزيــون  اذ انالتطبيقات الحديثة في االعالم 
األردنـــــــــي هو ما تبحث فيه هذه الدراسة التي تسعى إلــــى معرفة اين يقف هذا التـــلــــفـــــزيــون في فضاء 

 ؟عالم الجديداال
بمعرفة مستوى توظيف  مؤسسة التـــلــــفـــــزيــون األردنـــــــــي لخدمات تمثلت  مشكلة الدراسة ومن هنا فان 

في تطوير منتجاتها اإلخبـــــــــــاريـــة  و معرفة كيف ينعكس تطبيق  Digital Mediaاالعالم الرقــــــمــــــــي 
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ومخرجاتها ونوعيتها من وجهة نظر   االخبارية  على جودة الـــــبــــــرامــــج تكنولوجيا االتصال الجديدة
 ومدى اقتراب المؤسسة من هذا الميدان الحديث . ؟ القائمين على الـــــبــــــرامــــج اإلخبـــــــــــاريـــة

 : وأسئلتها  أهداف الدراسة
لتطبيقـــــات الفنيـــــة لـعـــــالم الرقــــــمـــــــــــــي للدراســـــة فـــــي الوقـــــوف علـــــى مســـــتوى ا يتمثـــــل الهـــــدف الـــــرئيس

DigitalMedia  ـــــــــة لــــــــدى التـــلــــفـــــزيــــــــــون األردنـــــــــــــــــي، وينبثــــــــق فــــــــي انتــــــــاج الـــــبــــــرامــــــــــــج اإلخبـــــــــــاريــ
 :األسئلة اآلتية عن هذا الهدف 

ـــلــــفـــــزيــــــون األردنــــــــــــــي فـــــي مجـــــال مــــا التطبيقـــــات الرقــــــمـــــــــــــية المســــتخدمة حاليـــــًا لـــــدى الت -4
 انتاج األخبار؟ 

ـــــار فـــــي  -5 ـــــاج األخب ــــــية إلنت ـــــار واإلنعكاســـــات المتحققـــــة جــــــراء التطبيقـــــات الرقــــــمـــــــ مـــــا اآلث
 التـــلــــفـــــزيــون األردنـــــــــي ؟ 

 ما االمعوقات والصعوبات التي تعترض هذه التطبيقات ؟  -5
 : ثمصطلحات البح

ــــــــرات تحــــــــت التوظيفففففففف  :  - ــــــــات والخب هــــــــو اســــــــتثمار واســــــــتخدام الوســــــــائل المتاحــــــــة والطاق
تصـــــــرف الفـــــــرد او المؤسســـــــة التـــــــي يمكـــــــن االســـــــتفادة منهـــــــا فـــــــي تطـــــــوير حســـــــن االداء . 

وألغــــــراض هـــــذا البحــــــث فــــــان هـــــذا التعريــــــف يعــــــد موقـــــع الكترونــــــي ( . –)معجـــــم المعــــــاني 
 تعريفا اجرائيا للدراسة . 

  Digitus وهــــي مــــن كلمــــة   Digitس مصــــدر كلمــــة رقــــم جــــاء مــــن نفــــ رقمففففي :ال -

ـــــــى االصـــــــبع اذ كانـــــــت   ـــــــة بمعن ـــــــى االصـــــــابع ثـــــــم .الالتيني ـــــــتم اعتمـــــــادا عل ـــــــة العـــــــد ت عملي
 ( .  449 :5114اصبحت تشير الى الرقم . ) صادق ، 

 :اإلعالم الرقففففففمففففففففي  -
ـــــــة - ــــــــية الحديث ـــــــى التكنولوجيـــــــا الرقــــــمـــــــ ـــــــت واســـــــتخدام ع هـــــــو اتصـــــــال يعتمـــــــد عل ـــــــر االنترن  ب

ــــــي والصـــــوت والصـــــورة والنصـــــوص وغيرهـــــا . )  والوســـــائت المتعـــــددة مثـــــل الفيـــــديو الرقــــــمـــــــ
و يعـــــــــرف إجرائيـــــــــًا: التطبيقـــــــــات االتصـــــــــالية الرقــــــمـــــــــــــــــية الحديثـــــــــة  (.25 :5141شـــــــــفيق، 

 في التـــلــــفـــــزيــون األردنـــــــــي . المستخدمة في انتاح الـــــبــــــرامــــج اإلخبـــــــــــاريـــة
-  
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ـــــــة التــــــي تقــــــوم بعــــــرض األخبــــــار  البففففففرامج اإلخبفففففففففففاريفففففففففة : - ـــــــج اإلخبـــــــــــاريــ وهــــــي الـــــبــــــرامـــ
وتعــــــرف إجرائيــــــًا: (.5112عــــــن مختلــــــف األقطــــــار والعواصــــــم العربيــــــة والعالمية)أبوأصــــــبع، 

خبـــــــــــاريـــــــــة فــــــي التـــلــــفـــــزيــــــــون األردنـــــــــــــــي التــــــي تركــــــز علــــــى الشــــــأن المحلــــــي الـــــبــــــرامــــــــــج اإل
ــــــــدولي وتقتصــــــــر ــــــــي واإلقليمــــــــي وال ـــــــــة  الدراســــــــة هــــــــذه والعرب ـــــــــج اإلخبـــــــــــاريــ ــــــــى الـــــبــــــرامـــ عل

ـــــــــــة: )يحـــــــــــدث ـــــــــــة، المساء،وســـــــــــتون  اليوم،وأخباروحوار،وهـــــــــــذا التالي  بوع،وحصاداألســـــــــــ دقيق
 (. لصباحهذا ا والسوق 
 حدود الدراسفففة: 

 األردن. -، عماناألردنيالحدود المكانيـة : التـــلــــفـــــزيــون 
 . 42/1/5144لغاية  -4/5/5144ما بين  المدةخالل  المسحيةالحدود الزمانيـة: اجريت  الدراسة 

اإلخبـــــــــــاريــــــة فـــي التـــلــــفـــــزيــــون األردنــــــــــــي وهـــم مـــن  الحــدود البشـــرية: تتمثـــل فــي العـــاملين فـــي الـــــبــــــرامــــــج
رئيس ، معد برنامج ، مقدم برنامج  ، مساعد مخرج ، مخرج )  التالية:يحمل العناوين المهنية والوظيفية 

 ( . منتج اخبار وبرامج  ،  مترجم، محرر، تحرير
 اإلطار النظري للدراسففة:

من القرن  منذ العقود االخيرة ميدان االتصال واالعالم  ت التكنولوجية الحديثة فيالتطورا احدثت 
برز عهد جديد لـعالم ، إذ انتشر االنترنت ، كما و المجتمعات المعاصرة حقيقية في  ثورةالماضي 

ادل مجتمعات للتقارب والتعارف وتبللالطريق  ترامية بفضائها الواسع، كما ومهدأرجاء العالم الم وربت
المعرفية ترتبت بثورة االتصاالت والمعلومات، إذ -الثورة الثقافية ، حيث أناآلراء واألفكار والمعلومات

أن أدوات االتصال الحديثة مثل الحاسوب، واالنترنت، والموبايل والفضائيات اإلعالمية تربت بين 
دون من تلف أرجاء العالم الدول والشعوب واألفراد، وتنشر نفس الحقائق والصور، والمعلومات في مخ

 مما يؤدي إلــــى توحيد المعلومة، وكذلك توحيد الموقف من الحدث بين شعوب العالم "  قيود سياسية
 ( .  5141) خمش ، " 

يمثل اإلعالم جزءًا مهمًا من النشاط اإلنساني ومكوناته، وهو أداة مؤثرة في جميع نواحي الحياة و 
)االنترنت(، باالنتشار مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن  لكترونيةاليومية، هذا وبدأت الشبكة اإل

الحادي والعشرين ثم توسعت حتى أصبحت أهم وسائل االتصال شيوعًا وانتشارًا وشهرة وأفضل 
 .(Boyd and Ellison, 2007)   وسيلة للتواصل
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تصاالت المعينة والمستخدمة ( أن البيئة اإلعالمية بأنها تكنولوجيا اال 49: 5142ويرى )ويليامز : 
لتوجهات ا على وفقفي كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والصحف والتلفاز، هذا ويتم توظيفها 

ومع  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، كما أن اللوائح الحكومية تؤثر عليها بشكل أساسي وفعلي.
ن قبل وسائل االعالم التقليدية لالعالم ذلك فان االتصال االنساني شهد بذات الوقت مواكبة دؤوبة م

الرقمي واستفادته من االمكانات الجديدة التي ساعدته على التغلب على مشكالته المستجدة " فتجد 
الفيس والواتس اب والتويتر وغيرها من  لصفحات الفضائيات والصحف والمجالت واالذاعات تلجأ 
 ( . 455 : 5144عدوي ، لكتروني ) شبكات التواصل الخذ مكان لها في هذا الحيز اال

 اإلعالم الرقففففففمففففففففي : 
أبو ( هو المعروف اذ يعرفه إلعالم اإللكتروني قبل ظهور مصطلح االعالم الرقمي كان مصطلح ) ا

( بأنه " الخدمات والنماذج اإلعالمية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير محتوى وسائل 5141عيشة )
بشكل ألي أو شبه آلي بالعملية اإلعالمية من خالل استخدام التقنيات اإللكترونية االتصال اإلعالمي 

مية الحديثة الناجمة عن اندماج تكنولوجيا االتصاالت وكذلك المعلومات على أساس أنها نواقل إعال
ن اإلعالم اإللكتروني يعبر عن مجموعة من التطورات  ذات مقدرة بالشكل والمضمون". كما وا 

جية فيما يخص وسائل االتصال التي تستند بشكل أساسي على الوسائت االلكترونية ألجل التكنولو 
 (41: 5111ر والمعلومات. )حمادة، تزويد الجماهير باألخبا

أداة من األدوات اإللكترونية الحديثة والتي تستند بشكل  فيعد أما فيما يخص اإلعالم الرقــــــمــــــــي
خالصة الثروات الثالث المتمثلة  تعبر عن والتي  (، Digital Worldأساسي على عالم األرقام )
ثورة اإلعالم الرقــــــمــــــــي  همتاسوقد  تصاالت، والحاسبات اإللكترونية(.في )صورة المعلومات، واال

بتحرر اإلنسان من أجهزة التوجيه اإلعالمي الرسمي، وأصبحت عملية االتصال مزدوجة ما بين 
على الوسائل التقليدية مهددا حقيقيا ستقبل معًا، إال أن هذه الثورة الرقــــــمــــــــية أصبحت المرسل والم

 (.45: 5115مثل الصحف والمجالت الورقية و الصور المتلفزة )النجار، 
ي اإلعالم الرقــــــمــــــــي نوعًا من االستجابة القوية لتحديات عالم القرن الواحد والعشرين الذ ويمثل

تختصر العولمة والفضاء الرقــــــمــــــــي واقتصاديات المعلومات والمعرفة وثورة االنترنت وشبكة 
 ( .52: 5144المعلومات العالمية كل متغيراته وحركة اتجاهه)ياسين، 

لقد افرز العصر الحالي كما يقول احد الباحثين " نمطا اعالميا جديدا يختلف في مفهومه وسماته 
( حيث ان وسائل  451 : 5144وسائله عن االنماط االعالمية السابقة " ) الربيعي ، وخصائصه و 
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االعالم الحديثة بلغت غايات بعيدة جدا في قوة التاثير ونوعية التوجيه للرأي العام فنحن اليوم امام 
)العزام  :االعالم الرقمي على خصائص بارزة منهامفهوم  وينطوي ظاهرة ) االعالم الرقمي ( .

,5112 :42) 
 المستويات يث تغطي كافة العمليات وتخدم درجة عمق واتساع قواعد البيانات بح -4

 . كافة
 وأنظمة المعلومات بحيث تزوددرجة عمق ونطاق وظائف األنظمة التشغيلية   -5

 باالحتياجات المطلوبة بالسرعة الممكنة. كافة المستخدمين
 .كافة مستخدمينللة  عالميدرجة حجم وتغطية الشبكات المحلية والواسعة وال  -5
نوع المعلومات والبيانات المتاحة للمستخدمين من حيث دقتها ومالءمتها  -1

 لالحتياجات.
درجة سهولة االستعمال واالستخدام ألدوات تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكن  -2

 (.Friendlyللمستخدم استعمالها بأقل جهد ممكن )
أدوات تكنولوجيا المعلومات بحيث  درجة مالءمة وسائت النقل واالتصاالت بين -2

 تخلق نوع من التفاعل والمشاركة واالعتناء في قنوات االتصال المستخدمة.
 .كافة طبقات المجتمعل مدى مالءمة تكلفتها  -2
تكلفة االتصال المنخفضة الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل  -4

 الشبكات الواسعة والعالمية.
 يمكن ان تكون ما يلي :  إلعالم الرقــــــمــــــــي " االلكتروني "والخدمات التي يقوم بهاأشكال وصور اان 

 الصحف اإللكترونية، إذ أن للصحف الورقية أصبح مواقع صفيحة على شبكة االنترنت. .4
خدمة األرشفة اإللكترونية، مثل التخزين للمقاالت الكتاب في الصحف، كما ان الشخص  .5

 تبة اإلرشيفية بكل سهولة وبأي وقت أراد.يمكن الرجوع للمك
 نشر إعالني من خالل الشبكات العنكبوتية.إلى  النشر اإلعالني، إذ أن النشر الورقي تحول .5
خبر إلى  ضالته فيما يخص الوصولإلى  الخدمات المعرفية، إذ يمكن للقارئ الوصول .1

الشبكة إلى  وصولإعالمي أو تنموي ببذل القليل من الجهد والعناء وذلك من خالل ال
 العنكبوتية.

 الخدمات الترفيهية، وتتمثل في التسلية والترفيه. .2
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 اإلعالنات االلكترونية : وذلك من خالل النشر عبر شبكة االنترنت. .2
 شبكات التواصل االجتماعي، مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها. .2
 خدمات األخبار العاجلة وبثها. .4
 النترنت.المواقع اإلعالمية والمرتبطة بشبكة ا .9

خدمات تواصلية، إذ يمكن ان تقرب الناس مع بعضهم البعض عبر مواقع التواصل .41
 فيسبوك وغيرها من الشبكات االجتماعية.لاالجتماعي مثل ا

(: وهي تمثل اإلعالم البديل، إذ يمكن الكتابة بحرية لمن أراد، إال أن e-Blogsالمدونات ).44
ا أنهم ال يملكون فكرًا واضحًا مما يؤثر على أفكار هناك الكثيرين ال يجيدون الكتابة كم

 وانطباعات المتلقين.
خدمات الهاتف المحمول، وتمثل خدمة الهواتف المحمولة من خالل إرسال صول ونصوص .45

 عبر الهواتف الخلوية .
 : والتي تتمثل في بث رسائل إعالمية قصيرة المحتوى.SMSو كذلك MMSخدمات .45
أداة من األدوات األكثر أهمية في التواصل والتراسل ما بين  دلكتروني: تعخدمة البريد اإل.41

اآلخرين، ويمكن التراسل بالكتب والملفات الصوتية، كما يستفاد من هذه الخدمة اإلعالميون، إذ 
 يمكنهم التواصل بفاعلية مع الصحفيين أنفسهم.

 الدراسات السابقفففففففففففففففففففففففففة:

( بعنوان "بيئات شبكات التواصل االجتماعي Namsu..et..al, 2009)دراسة نامسو  -
  .)الفيسبوك(واالرتباطات االجتماعية"

بتكوين الصداقات، كما أن  بوكهدفت الدراسة إلى التعرف على مقدرة مستخدمي الفيس
، كما هدفت إلى ؟هؤالء المستخدمين هل يستخدمونه ألسباب ترفيهية أم ألسباب مدنية وسياسية

عرفة عوامل الجنس والِعرق والعمر، ومدى ارتباطها باستخدامات الفيسبوك، وألجل ذلك أجري م
( مستخدمًا للفيسبوك من جامعة 5215مسح على شبكة االنترنت لمجموعة من الطلبـة تكونت من )

إلى أن هناك ارتباطًا وعالقـة قويًا  ايضا، وخلصت  تكساس بطريقة االختيار العشوائي
ت السياسية واإلعالمية والسياسية أكثر من االستخدامات الترفيهية، كما خلصت بأن لالستخداما

هناك فروق في استخدامات شبكات التواصل االجتماعي )الفيسبوك( تبعًا لمتغيرات الجنس والعمر 
 والِعرق. 
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 (، دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قيم االسرة العربية "دراسة1122دراسة )الرفاعي،
 تحليلية"

ستخدمت الدراسة ا ،وتاثرها باالعالم الرقمي  المنظومةالقيمية لألسرة معرفة هدفت الدراسة الى 
ومن ابرز نتائج الدراسة االهتمام بياناتها بواسطة المالحظةالعامة.منهج المسح التحليلي وجمعت 

جمهور، واعداد الجيد في اختيار وسائل االتصال والمعلومات المناسبة لكل فئة من فئات ال
 المضامين االعالمية باسلوب موضوعي ودقيق.

  .(، بعنوان "  ثورة وسائل اإلعالم الرقمية" Kanne, 2011دراسة )
التعرف على مبادئ وأسس اإلعالم الرقمي، واستخدمت  الدراسة المنهج  الىهدفت الدراسة  

لمراجع المرتبطة بموضوع الوصفي بعيدًا عن التحليلي،  اذ استخدمت الدراسة بمجموعة من ا
الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أن العصر الحالي يشهد نموًا متسارعًا وبشكل  كبير فيما يخص  
تكنولوجيا المعلومات، كما أن انتشار األجهزة المحمولة باليد قادرة  على الوصول إلى البيانات  

وسائل اإلعالم الرقمية أدى   الكترونيًا  في أي وقت  وفي أي مكان أيضًا، كما أن  النمو في
  بطبيعة  الحال  إلى انخفاضات في توزيع  الصحف ووسائل اإلعالم  الورقية بشكل بكير جداً 

(، بعنوان "حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع اإلخبفففففففففففاريفففة 1121دراسة )تالحمة، 
  .الفلسطينية على شبكة االنترنت"

إلى معرفة ووصف اإلمكانيات التفاعلية فيما يخص حارس البوابة بالنسبة  هدفت الدراسة
للمواقع اإلخبـــــــــــاريـــة لدى شبكة االنترنت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، هذا 
واستندت الدراسة إلى استبانه ألجل تحقيق أهداف الدراسة وأغراضها، كما تمت توزيعها بشكل 

ذلك من خالل التعرف على القدرة التفاعلية في المواقع اإلخبـــــــــــاريـــة لدى السلطة عشوائي، و 
الفلسطينية، وخلصت الدراسة إلى تعاظم نسبة االهتمام فيما يخص المواقع اإلخبـــــــــــاريـــة، وذلك 

خفض بشكل كبير  نتيجة لتعاظم نشر المواد السياسية وكذلك االجتماعية، كما أنُه تبين بأن هناك
فيما يخص التفاعلية ما بين الزوار في مواقع األخبار ومرد ذلك إلى االبتعاد عن توفير غرف 
الدردشة ملحقة بالموقع، كما وبينت الدراسة بأن هناك استخدام تطبيقات متطورة وحديثة فيما يخص 

 ي هذا الموقع.المواقع اإلخبارية على شبكة االنترنت، وهذا بدوره أدى إلى تعظيم مرتاد
   .( ، بعنوان " اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع /التحديات والفرص" 1122دراسة )كاتب ،  
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هدفت الدراسة ألجل التعرف على واقع اإلعالم الجديد ودورها في إيجاد حلول للقضايا  
عيدًا عن االقتصادية واالجتماعية والتنموية للمجتمع، هذا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ب

التحليلي،  وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أبرزها  بأن هناك دور بارز ومؤثر 
لـعالم الجديد )الرقمي( فيما يخص بإيجاد حلول للكثير من القضايا  التنموية واالقتصادية 

 المجتمعية.
  . ( ، بعنوان " الطريق إلى اإلعالم الرقمي الجديد " 1122دراسة )العودة،  

هدفت الدراسة ألجل تسليت الضوء حول مفهوم اإلعالم ومدى تطوره لوصوله إلى اإلعالم 
الرقمي، هذا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، بعيدًا عن التحليلي،  وخلصت الدراسة لمجموعة 
من النتائج كان من أبرزها بأن وسائل اإلعالم الرقمية الجديدة  أكسبت المواطنين الكثير من 

لميزات من أبرزها أصبح المواطن قادرًا على التواصل مع اآلخرين من خالل  وسائل خاصة ا
 وجديدة للتعبير.
         .( بعنوان " اآلثار االجتماعية والثقافية لثورة المعلومات في مصر"1122دراسة غنيمي)

ر وذلك في ضوء هدفت إلى تحليل وتفسير اآلثار االجتماعية والثقافية لثورة المعلومات في مص 
تحليل هذه اآلثار من خالل ارتباطها بمجموعة من المحددات والقضايا ذات األبعاد االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية وفقًا لمجمعة من المستويات التحليلية، وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت 

في مصر، هذا وقد تم اختيار  والتي أهمها ما هي اآلثار االجتماعية والثقافية لثورة المعلومات
( فردًا من الشباب الجامعي من خمس كليات مختلفة بجامعة بنها تمثل عينة الدراسة ولقد 521)

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل البيانات، ولد استخدمت الدراسة أداة االستبيان في جمع 
ساسية كان من أبرزها بأن هناك بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج األ

عالقة ما بين ثورة المعلومات وتأثيرها على الكثير من القضايا المجتمعية مثل أنماط االستهالك 
والترابت األسري والحياة السياسية للشباب، كما وبينت الدراسة بأن هناك الكثير من المعوقات 

ما هو جديد فيما يخص التكنولوجيا،  والصعوبات تحول دون قيام الشباب الجامعي باستخدام كل
 فالعوائق المادية والمعرفية تعّد األبرز.

لموقعي  1122( بعنوان " التغطية اإلخبارية لألزمة السياسية في العراق 1122دراسة )عاني ، 
   .الجزيرة نت والعربية نت " دراسة تحليلية " 
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لموقعي الجزيرة نت والعربية  هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التغطية اإلخبارية 
نت، وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي من خالل استخدام تحليل المضمون )المحتوى(، وتجسدت 

م، وهي تمثل 4/4/5141، إلى م4/2/5141 مدةجميع الفنون الصحفية خالل ال عينة الدراسة في
أن الموقعين يقوموا التي تصاعدت فيها األزمة السياسية في العراق، وخلصت الدراسة  مدةال

باستخدام تطبيقات جيدة ومتطورة وحديثة،  مما انعكس على كفاءة األداء ونوعيته في إنتاج 
 األخبار،  مما استقطب الكثير من الزائرين لهذه المواقع.

 (، بعنوان "منتدى اإلعالم واالقتصاد...تكامل االدوار في خدمة التنمية".1122دراسة )علي،
عرف إلى مفهوم اإلعالم الرقمي ووجه بينه وبين مفاهيم اإلعالم االخرى هدفت الدراسة الت

الدراسة المنهج الوصفي وتأثير اإلعالم الرقمي على دور وسائل اإلعالم االخرى.واستخدمت 
ومن أهم نتائج الدراسة انه بالرغم من المزايا التكنولوجية والتنافسية التي يقدمها اإلعالم التحليلي.

إعالما بديال أو موازيا لـعالم التقليدي ، بل هو صبغته الجديدة ومستقبله  دنه ال يعالرقمي إال ا
القريب،وتستطيع المؤسسات اإلعالمية دعم القدرة التنافسية للمنتجات االعالمية من خالل 

 االستعانة باالنترنت ورقمنة منتجاتها أي نشرها عبر صفحات االنترنت.
 (،دراسة التنشئة من اجل مستقبل رقمي.1122اسية واالنسانية،دراسة )كلية لندن للعلوم السي

هدفت الدراسة التعرض للمفهوم السائد بأن اإلعالم الرقمي يقوض الحياة االسرية بالتفريق 
بين أفراد االسرة الواحدة وصرفهم عن االنشطة التقليدية. واستخدمت الدراسة منهج البحث 

ومن أبرز نتائج اسبة يوم االنترنت في هذا العام.المهات بمناالستقصائي وشملت ألفين من االباء وا
الدراسة أن اإلعالم الرقمي يعزز تنشئة االباء الطفالهم، وأن االنشطة التقليدية والمشتركة ال تزال 

 قائمة في االسرة الى جانب االنشطة الرقمية.
 التعليق على الدراسات السابقة :

عــدة مجــاالت ، منهــا مــا تــم االســتفادة منــه فــي اعــداد تصــور علمــي  الدراســات الســابقة فــي وظــف البحــثلقــد 
 مـن الدراسـة تعميـق استفاد البحـثقد ( ، أما في مجال تصميم اداة الدراسة ف5141دراسة غنيمي)  للموضوع

مـن " بالتلفزيون األردنيـاريـــة الـــــبــــــرامــــج اإلخبــــــــــ بإنتاجالرقــــــمــــــــي  توظيف اإلعالمالمعرفة بموضوع الدراسة "
 صياغة مشكلة الدراسة بشكل واضح ودقيق .و  اختيار المنهج العلمي المناسب لموضوع الدراسةحيث 
مؤسســــة  –كــــان فــــي االردن  الدراســــة  مكــــان تطبيــــق هــــو ان الدراســــة عــــن الدراســــات الســــابقة يميــــز ان مــــا

 زيـون المسـتخدمة فـي التلفالرقــــــمـــــــــية  )التطبيقـاتاسة جمعـت مـا بـين متغيرات الدر وان  -األردنيالتـــلــــفـــــزيــون 
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ـــــية  األردنــــي، واآلثــــار واإلنعكاســــات المتحققــــة جــــراء التطبيقــــات ، والمعوقــــات والصــــعوبات والحلــــول الرقــــــمـــــــ
  (.والمعالجات التي تقترحها عينة الدراسة

 :منهج البحث المستخدم
وال   "ألجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة وأغراضـــها لمســـح بهـــذه الدراســـة الوصـــفيةمـــنهج ا تـــّم اســـتخدام

نمــــا يتعــــداه إلــــى  التفســــير والتحليــــل للوصــــولإلــــى  يعتمــــد هــــذا المــــنهج علــــى وصــــف الظــــاهرة فقــــت، وا 
 . (45: 5145)القحطان،  حقائق عن الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها

 مجتمع الففففدراسفففة:

المجتمـــــع بالقـــــائمين  تمثـــــلمجتمـــــع الدراســـــة الحصـــــري حيـــــث  أســـــلوبى تقـــــوم الدراســـــة علـــــ
ـــــاجعلـــــى  ــــــة  إنت ــــــج اإلخبـــــــــــاريــ ــــــي  فـــــيالـــــبــــــرامـــ ــــــون األردنــــــــ ـــــاله عـــــددهم وقـــــت التـــلــــفـــــزيـ  إجـــــراءوالب

 ، وهي على النحو اآلتي: يعملون بالعناوين الوظيفية ( مفردة 14الدراسة ) 
 

 (: العنوان الوظيفي2ول رقم )الجد
 العنوان الوظيفي الرقم

 مخرج 4

 مساعد مخرج 5

 مقدم برنامج 5

 معّد برنامج 1

 رئيس تحرير  2

 محرر  2

 مترجمون  2

 منتج أخبار وبرامج 4

 الـــــبــــــرامــــج اإلخبـــــــــــاريـــة  وظائف ذات صلة بإنتاج 9
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وهي الـــــبــــــرامــــج،  في أعالهذكورة ( مفردة يعملون بالمهام الم14) وتكون مجتمع الدراسة من
 على النحو اآلتي: 

 (: اسم البرنامج1الجدول رقم )
 اسم البرنامج  الرقم

 يحدث اليوم 4

 أخبار وحوار 5

 هذا المساء 5

 ستون دقيقة 1

 حصاد األسبوع 2

 السوق هذا الصباح 2

( اسـتبانة 14) مجتمع الدراسة المستهدف، وتم الحصول علـى علىهذا وتم توزيع االستبانة 
 اإلحصائي. اعتبرت مناسبة إلجراءات التحليل

 استخدمت الدراسة نوعين من البيانات: أداة الدراسففة: 

 بالتحليـل الوصـفي لمتغيـرات الــــدراســــة تـم جمـع البيانـات الضـرورية المتعلقـة البيانات األولية: -4
ـــالل  اشــتمل الجــزء األول عـــلــــــــى بيانــات تتعلــق  .جــزأين؛ تألفــت مــن ســحية انة ماســتبمــن خــ

التحصيل العلمي، عـدد سـنوات الخبـرة،  النوع االجتماعي،بالمعلومات الديموغرافية المتمثلة بـ)
ـــة ـــد اشـــتمل عـــلـــــــــى )أربعـــالُعمـــر، المهن ـــاني فق  محـــاور ( وهـــي )التطبيقـــات ة(. أمـــا الجـــزء الث

، والمعوقـات الرقــــــمـــــــــية  المتحققة جراء التطبيقـات واالنعكاساتالمستخدمة، اآلثار مــــــــية الرقــــــ
ـــى مقيــاس ليكــرت  صــممت بنــاءً والحلــول والمعالجــات(،  والصــعوبات،  (Scale Likert)عـــلـــــ

 1درجــات(، أوافــق ) 2أوافــق بشــدة ) اإلجابــة بخمســة مســتويات وهــي: حيــث حــددت خيــارات
ال أوافــــق )درجتــــين( وال أوافـــق بشــــدة)درجة واحــــدة(. وقــــد بلــــه  درجــــات( 5درجـــات(، محايــــد )

( فقــرة، وقــد روعــي عنــد تصــميم االســتبانة وضــوح 21المجمــوع الكلــي لفقــرات هــذه المحــاور )
األسئلة وتسلسلها وعدم وجود صعوبات أثناء التعبئة، لذلك تم اعتماد االستمارة كـأداة صـالحة 

 للدراسة.
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)اإلطـار النظـري( مـن خــــالل  تم جمع البيانات المتعلقة بموضوع الــــدراســـة يانات الثانوية:الب -5
 الكتب العلمية والدراسات واألبحاث السابقة والدراسات األجنبية.إلى  الرجوع

 التي تقيس مجاالت الففففدراسفففة(: عدد وأرقام الفقرات 2الجففففدول )
 أرقام الفقرات الفقراتعدد   مجاالت الففففدراسفففة

المستخدمة حاليًا في الرقــــــمــــــــية  المحور األول : التطبيقات
 المؤسسة

52 4 ،5 ،5 ،1 ،2 ،2 .2 ،4 ،9 ،41 ،44 ،45 ،45 ،41 ،
42 ،42 ،42 ،44،49 ،51 .54 ،55 ،55 ،51 ،52 ،52 

:اآلثــــــار واالنعكاســــــات المتحققــــــة جــــــراء  المحــــــور الثــــــاني 
 إلنتاج األخبار رقــــــمــــــــية ال التطبيقات

41 52 ،54 ،59 ،51 ،54 ،55 ،55 ،51 ،52 ،52 

 ،15، 15، 14، 11، 59، 54 ،52 2 المحور الثالث: المعوقات والصعوبات 
 21. 25، 25، 24، 21، 19، 14، 12، 12، 12، 11  44 ومعالجات المحور الرابع: حلول

 22 المجموع الكلي لألداة ككل 
 

 غيرات الدراسة: مت

 (: التفففكفففرارات والنسب المئويففففة لمتغير النوع اإلجتماعي2الجففففدول ) أوال: الجنس "النوع اإلجتماعي":

 النسبة المئوية التكرار  النوع اإلجتماعي

 % 65.9 27 ذكور 

 % 34.1 14 إناث 

 %100.0 22 المجمففوع

 

إذ بله  ور هــــي النسبة األعلى في عينة هذه الــــدراســـة( أن نسبة الذك1الجــــدول ) تظهر بيانات
%( من عينة الــــدراســـة، وبالنسبة لـناث فقد بلغت 22.9( شكلوا مــــــا نسبته )52مجموع الذكور )

ويعود السبب في تفوق نسبة الذكور عـــلــــــى اإلناث، أن %( من عينة الــــدراســـة، 51.4نسبتهن )
 فرصًا وحظوظًا أوفر للدراسة ولدخول سوق العمل وخصوصًا اإلعالمي.للذكور 

 

 : التفففكفففرارات والنسب المئويففففة لمتغير )التحصيل العلمففففففففففي((2)الجففففدول  نيًا: التحصيل العلمففففففففففي:ثا



 

 

 

 

39 102 

 النسبة المئوية التكرار التحصيل العلمففففففففففي

 % 9.8 4 شهادة ثانوية عامة

 % 7.3 3 دبلوم متوست

 % 70.7 29 بكالوريوس 

 % 12.2 5 دراسات عليا

 %100.0 22 المجموع

 

الجامعيــة  ( أن النســبة األعلــى هــي لألشــخاص الحاصــلين عـــلــــــــى الدرجــة2الجــــــدول ) تظهــر بيانــات
ة بلغـــــت %(، يلـــــيهم ذوي الدراســـــات العليـــــا، بنســـــب21.2األولـــــى )البكـــــالوريوس(، إذ بلغـــــت نســـــبتهم )

%(، 2.5%(، ونســبة )9.4شـهادة الثانويـة العامـة، بنسـبة بلغـت ) %(، يلـيهم الحاصـلين علـى45.5)
الجـــــدول ُتالحـا البــاحـــــثة بـأن أغلبيـة عينــة  للحاصـلين علـى درجـة الـدبلوم المتوسـت، ومـن خــــالل هـذا

ـــة نحهم تســهيالت ألجــل إتمــام هــم مــن حملــة شــهادة )البكــالوريوس (، لــذا يجــب تشــجيعهم ومــ الــــدراســ
 الدراسات العليا لكي تتم اإلفادة منهم لتحقيق أغراض وأهداف المؤسسة اإلعالمية.

 فففة لمتغير )عدد سنوات الخبفرة((: التفففكفففرارات والنسب المئويف2الجففففدول ) ثالثًا: عدد سنوات الخبفرة:

 النسبة المئوية التكرار  عدد سنوات الخبفرة

 % 14.6 6 سنوات 2أقل من 

 % 34.1 14 سنوات 41أقل من إلى  سنوات 2

 % 51.2 21 سنة فأكثــر 44

 %211.1 22 المجمففوع

ـــدول ) تظهــر بيانــات ســنة فــأكثر ( هــي األعلــى إذ بلغــت النســبة  44( أن نســبة ذوي الخبــرات )2الجـــ
ذوي  ومـن ثـم %(،51.4بة )سـنوات(، وبلغـت النسـ 41 أقـل مـنإلـى  سنوات 2%(، ومن ثم )24.5)

 %(41.2سنوات( بنسبة بلغت ) 2الخبرات )أقل من 
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 (: التفففكفففرارات والنسب المئويففففة لمتغير )الُعمففر(7الجففففدول )   رابعًا: الُعمر:

 النسبة المئوية التكرار  الُعمفففففر

 % 31.7 13 سنة 51 -51

 % 39.0 16 سنة 54-11

 % 29.3 12 سنة فما فوق  14

 %211.1 22 المجمففوع

ــــدول ) تظهـــر بيانـــات %(، أمـــا بالنســـبة 59.1ســـنة( بلغـــت ) 11-54( أن ذوي األعمـــار مـــن )2الجـــ
سنة فمـا فـوق (  14%، وبالنسبة لذوي األعمار )54.2سنة( فبلغت النسبة  51-51لذوي األعمار )
ســنة(  11-54ة هــم فئــة الشــباب )وتالحــا البــاحــــــثة مــن هــذا بــأن األغلبيــ %(،59.5فبلغــت النســبة )

ــــى القيـــام بـــأداء المهـــام الموكلـــة إلـــيهم بدقـــة وفاعليـــة فيمـــا يخـــص التطبيقـــات  وبـــذلك فهـــم قـــادرين عـــلـــــ
 في المؤسسة. الرقــــــمــــــــية 

 (: التفففكفففرارات والنسب المئويففففة لمتغير )المهنة(2خامسفًا: المهنة:الجففففدول )

 النسبة المئوية  التكرار المهنة

 % 9.4 1 مخرج

 % 1.4 5 مقدم برنامج

 % 5.1 4 معّد برنامج

 % 54.4 45 محرر

 % 2.1 5 رئيس تحرير 

 % 5.1 4 منتج أخبار وبرامج

 % 5.1 4 فني صوت

 % 5.1 4 فني إضاءة

 % 5.1 4 منتج إلكتروني

 % 1.9 5 منتج فيديو
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 % 5.1 4 طابع إلكتروني

 % 52.9 44 أخرى 

 %211.1 22 المجمففوع

 .%54.2( أن نسبة المحررين هي األعلى، إذ بلغت النسبة 2الجــــدول ) تظهر بيانات  

 إجراءات الففففدراسفففة:

 باإلجراءات اآلتية:   انالباحث قام

 استطالعية اولية لدائرة االخبار ومؤسسة التلفزيون. –اجراء دراسة مسحية  -4
ـــــون  فــــيالـــــبــــــرامــــــــج اإلخبـــــــــــاريـــــــة  متمثــــل بالعــــاملين فــــيال تحديــــد مجتمــــع الــــدراســـــــة -5 التـــلــــفـــــزيـ

   5144ربيع  –وقت اجراء الدراسة عامال ،  14 والبله عددهم  األردني
تصميم اداة لجمع البيانات  من مجتمع البحث من خالل استبانة تم تحكيمها من قبل خبراء  -5

 وتم بعد التاكد من صدق االداة وثباتها توزيع هذه االستبانة . مختصين باالعالم ،

 (.(SPSS.ver20استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار العشرون  -2
 استخالص نتائج التحليل ومقارنتها مع االدب النظري والدراسات السابقة . -2
 وضع بعض التوصيات المتعلقة بالموضوع . -2

   صائي المستخدم: التصميم اإلح
عـــلــــــى مجموعة من المحكمين وفي ضوء االقتراحات  ةتم عرض االستبانصدق أداة الففففدراسفففة : 

 إجراء التعديالت والصياغات المطلوبة.  تموالمالحظات 
ألفا( لحساب ثبات التجانس، هذا ويبين  -تم استخدام معادلة )كرونباخثبات أداة الففففدراسفففة: 

 ( ذلك: 9ــــدول )الج

 عدد الفقرات ثبات التجانس المحور الرقم

4 
المسففتخدمة حاليففًا الرقففففففمففففففففففية  المحففور األول : التطبيقففات

 1.425 في المؤسسة
52 

 41 1.421:اآلثففففار واالنعكاسففففات المتحققففففة جففففراء  المحففففور الثففففاني  5
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 إلنتاج األخبار الرقففففففمففففففففية  التطبيقات

 2 1.424 لمحور الثالث: المعوقات والصعوبات ا 5

 44 1.922 ومعالجات المحور الرابع: حلول 1

 22 1.20  الكلفففي

 
ومجاالتهــا  ( أن معــامالت ثبــات االســتقرار والتجــانس الخاصــة بــأداة الــــدراســـــة9الجــــــدول ) يالحــا مــن

ــــة تطبيقهـــا النهـــائي، كمـــا ورد فـــي الدراســـات  فـــي تعتبـــر مؤشـــرات كافيـــة ألغـــراض اعتمـــاد أداة الــــدراســ
% 21مـل الثبـات أكثـر مـن بأنـه إذا كـان معا (Miller, 2013)السابقة كمعيار للثبات؛ هذا وقـد بـين 

 عالية. معامالت الثبات هذه الــــدراســـة دلي وبناًء عـــلــــــى ذلك تعمعامل ثبات عا دفإنه يع
 Statistical)نــامج الحزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة تــم اســتخدام بر المعالجففة اإلحصائيففففففة:

Package for Social Sciences –SPSS)  فـي إجـراء هـذه التحلـيالت واالختبـارات اإلحصـائية
ــــة وذلـــك لعـــرض فقـــد تـــم اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية الوصـــفية،  ولغايـــات تحقيـــق أغـــراض الــــدراســ

 هم، من خـــالل استخدام مــــــا يلي: خصائص أفراد العينـــــة ووصف إجابات

ـــة لخصـــائص أفـــراد العينــــــــة  - ـــاس التوزيعـــات التكراريـــة النســــــــب ي النســـبة المئويـــة: تـــم اســـتخدمها لقي
جاباتهم عـــلــــــى عبارات االستبانة.  وا 

مبحـوثين األوساط الحسابية : تم استخدمه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقيـاس متوسـت إجابـات ال -
 عـــلــــــى أسئلة االستبانة.

اإلنحراف المعياري: تم استخدمه كأحـد مقـاييس التشـتت لقيـاس اإلنحـراف فـي إجابـات أفـراد العينــــــة  -
 عن وسطها الحسابي. 

  نتائج الدراسة )التحليل اإلحصائي(
افقة على كل فقرة وقد تم االعتماد على مقياس "ليكرت" الثالثي، إذ تضمنت االستبانة درجة المو 

( فئات، حيث تم إدخال هذه االستجابات على الحاسوب حسب ما هو مبين في 5مقسمة إلى )
 (.4الجدول رقم )
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 (2جدول رقم )
 درجة االستجابة ورمزها  

 الرمففففز درجة االستجابففففة 
 5 نعم
 5 ال

 4 ال أعلم

ســت الحســابي لالســتجابات بغــرض علــى الرمــوز المعطــاة لالســتجابة تــم احتســاب المتو  وبنــاءً 
الحكــم علــى درجــة الموافقــة لكــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة، وتــم الحكــم علــى قــيم المتوســت الحســابي 

 لغرض تحديد "درجة الموافقة "، حسب معادلة التالية: 
 الحد األدنى للبديل (/ عدد المستويات. -طول الفئة = ) الحد األعلى للبديل

(5-4/)5  =1.22 
 (. 9ضح بالجدول )وهو مو 

 
 (0جدول رقم )

 الوسط الحسابي ودرجة الموافقة 
 درجة الموافقففة  المتوسط الحسابفففي 

 منخفض 4-4.2
 متوست 4.2-5.5
 مرتفع 5.1-5

 
كما وقد تم االعتماد عـــلــــــى مقياس "ليكرت" الخماسي، إذ تضمنت االستبانة درجــــة الموافقـــة 

( فئات، حيث تم إدخال هذه االستجابات عـــلــــــى الحاسوب حسب مــــــا 2ة مقسمة إلــــى )عـــلــــــى كل فقر 
 (.41هو مبين في الجدول رقم )

 (: درجففففة االستجابة ورمزها21جدول )

 الرمففففز درجة االستجابففففة

 2 أوافق بشدة

 1 أوافق

 5 محايد 
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 5 ال أوافق

 4 ال أوافق بشدة

ـــى الرمــوز المعطــاة لالســتجابة تــم احتســاب المتوســت الحســابي لالســتجابات بغــرض الحكــم وبنــاء عـــل ـــــ
ــــى قـــيم المتوســـت الحســـابي  ــــة الموافقــــــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االســـتبانة، وتـــم الحكـــم عـــلـــــ عـــلـــــــــى درجـــ

 لغرض تحديد "درجة الموافقـــة "، حسب معادلة التالية: 
 الحد األدنى للبديل (/ عدد المستويات. -الحد األعلى  للبديلطول الفئة   = ) 

(2-4/)5 =4.55 
 (. 44وهو موضح بالجــــدول ) 

(: األوساط الحسابية ودرجة الموافقة22جدول )  

 درجة الموافقففة المتوسط الحسابفففي 

 منخفض 4-5.55

 متوست 5.51-5.22

 مرتفع 5.24-2

 : شتهاومناق نتائفففج الففففدراسفففة 

 ةالمعياري ات( األوساط الحسابية واالنحراف45الجــــدول ) ة المستخدمة  في المؤسسة :المحوراألول : التطبيقات الرقمي
 (. )التطبيقات الرقمية المستخدمة  حاليا في المؤسسة ودرجة الموافقـــة لكل فقرة من فقرات هذا البعد

األوسففففاط   العبارة الفقرة
 الحسابيفففففة 

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الموافقفة )الترتيب( 

 مرتفع 2 0000. 3.0000 تستخدم المؤسسة وسائل إعالم رقمية حديثة مواكبة للعصر  -2

وذو  ون رقمية الحديثة متخصصالعلى وسائل إعالم  ون القائم -1
 كفاءة. 

 مرتفع 1 2181. 2.9512

ي بشكل تقوم المؤسسة بتطوير موقعها اإللكتروني  الرسم 1
 مستمر.

 مرتفع 2 6870. 2.6829
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مؤسسة  يتم متابعة األخبار على  الموقع اإللكتروني الخاص بال 2
 ات التواصل االجتماعي.من خالل صفحة خاصة على شب

2.7561 .5823 
 مرتفع 2

تستخدم المؤسسة صيغة التفاعل  اإللكتروني المباشر مع  2
 المتابعين والجمهور .

 فعمرت 2 6663. 2.6098

يتم التركيز على التقنيات الحديثة المرتبطة باألجهزة الخلوية  2
 لكثرة تداولها من قبل المستمعين.

 مرتفع 20 8396. 2.4634

تستخدم المؤسسة  تقنيات األلياف الضوئية في الراديو  2
 والميكروويف المتطورة.

 متوست 12 9690. 2.2439

خصي والوسائت المتعددة يتم المزج ما بين اإلذاعة والحاسوب الش 7
. 

 مرتفع 11 8876. 2.3659

 مرتفع 0 7375. 2.6098 يتم إنشاء موقع لمحطات الراديو عبر تطبيقات شبكة االنترنت. 2

 مرتفع 12 8100. 2.5122 توجد في المؤسسة خدمات  تقنية اإلذاعة الرقمية. 0

ي توظف أجهزة المذياع صغيرة جدًا ألجل استقبال البث اإلذاع 21
 بشكل مباشر من األقمار الصناعية.

 متوست 11 9285. 2.2927

 مرتفع 7 6984. 2.6341 يتم االعتماد بشكل أساسي على التلفزيون التفاعلي. 22

 Digitalتوجد وحدة إدارية خاصة للتدريب والتأهيل للتعامل مع  21
Media 

 مرتفع 21 7062. 2.5854

 مرتفع Digital Media 2.5610 .7433 22 توجد وحدة فنية تدريبية للتعامل مع 22

 مرتفع 21 7785. 2.5122 يجري تقييم العاملين في البرامج اإلخبارية دوريا . 22

تجري المؤسسة عمليات التقييم للعاملين من خالل التغذية  22
 الراجعة.

 مرتفع 22 7785. 2.4878

 مرتفع 12 7225. 2.3171 تكافئ المؤسسة عامليها المتميزين بالحوافز المجزية.  22

 مرتفع 2 6420. 2.7073 تقوم المؤسسة بمسائلة  عامليها المقصرين. 27

 مرتفع 22 7088. 2.5610 توفر المؤسسة  مدربين أكفاء 22

 مرتفع 22 8077. 2.4390 يمتلك المدربون مهارات في استخدام التقنيات التدريبية الحديثة . 20
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ريبية بناءًا على أهداف واضحة تصمم المؤسسة الدورات التد 11
 تتعلق  بالتقنيات الموجودة .

 مرتفع 2 8100. 2.5122

تنظم المؤسسة دورات حاسوب متخصصة للعاملين في البرامج  12
 اإلخبارية.

 مرتفع 27 8396. 2.4634

تنظم المؤسسة دورات تدريبية بمجال صياغة أجهزة اإلعالم  11
 الرقمي.

 مرتفع 22 8359. 2.4146

تنظيم المؤسسة دورات بخصوص تطوير المواقع اإلخبارية عبر  12
 اإلنترنت.

 مرتفع 22 8396. 2.4634

تنظم المؤسسة دورات بخصوص تشغيل واستخدام األجهزة  12
 المستخدمة باإلعالم الرقمي.

 مرتفع 12 9066. 2.3171

يتم عقد دورات تدريبية بصورة دورية عن تكنولوجيا المعلومات  12
 مختصين. من قبل

 متوست 12 8730. 2.2927

 مرتفع  1.7222 1.2101 المحور الكلي

 

تراوحت األوســــاط الحسابيـــــة إلجابات أفراد العينـــــة عـــلــــــى العبارات المتعلقة بالمحور األول "التطبيقات 
( بأن 45جــــدول )( ويظهر  ال5.5159-5.111الرقمية المستخدمة  حاليا في المؤسسة" مــــــا بين )

(، "بدرجة مرتفع" وأن متوست 5.2591المتوست العام إلجابات أفراد العينـــــة حـــول  المحور األول ، بله )
( 5.111( حصلت عـــلــــــى أعلى متوست حسابي )4(، وأن الفقرة )1.2541االنحرافات المعياريـــة بله )
تستخدم المؤسسة وسائل إعالم رقمية  فعة( والتي نصها "( )بدرجة مرت1.111وبانحراف معياري مقداره )

"، وهذا جيد لها، إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة الرضا للمتابعين وبالتالي تعاظم  حديثة مواكبة للعصر
(  5142. وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) عاني  متابعيها، لذا يجب االهتمام والمواظبة على ذلك

دام التطبيقات الرقمية الجيدة يعزز سمعة المؤسسة او الوسيلة االعالمية ويزيد من التي اكدت ان استخ
 رضا الجمهور والمتابعين .

الحديثة رقمية العالم اإلعلى وسائل  ون القائم( والتي نصها "5المتوست الحسابي المتعلق بالفقرة ) ذلك تال 
وهذه النتيجة تدل (، 1.5444مقداره )( بانحراف معياري 5.9245" والذي بله ) وذو كفاءة ون متخصص

 على ان المؤسسة توظف ذوي الخبرة وتستقطب الكفاءات المرجوة واهل المهارة وتعطيهم اسبقية في التعيين
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، إذ أن وصف المهام  وطبيعتها للعاملين وتحديدها يجنب الكثير من تشابك األعمال  دون غيرهم
دارية وفنية وعلمية مناسبة تضع الشخص المناسب بالمكان ، وهذا متأت من مبدأ ترسيخ بيئة ا وتضاربها

المناسب . لذا ينبغي المواظبة على الحفاظ على هذه النتيجة واستقطاب اهل الخبرة والدراية للعمل . ان 
( بضرورة قيام المؤسسات االعالمية بتهيئة جيل رقمي  5145هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ) العودة 

 مع معطيات الثورة االتصالية الحديثة . جديد للتعامل 

تستخدم المؤسسة  تقنيات األلياف الضوئية في الراديو والميكروويف ( والتي نصها " 2وفيما يتعلق بالفقرة )
( بانحراف معياري مقداره 5.5159" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بله )المتطورة

 المؤسسة باستخدام تقنيات األلياف الضوئية في الراديو( )بدرجة متوسطة(، وبهذا تقوم 1.9291)
يجب تعظيم هذا  بسبب حداثة االستخدام لذا  والميكروويف المتطور، إال أنه دون المستوى المطلوب

 االستخدام لما لُه من كبير األثر في الكفاءة والفاعلية ألداء المؤسسة.

 رتطبيقات الرقمية  إلنتاج األخباال المحور الثاني : اآلثار واالنعكاسات المتحققة جراء

اآلثار واالنعكاسات (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقفففة أفراد  العينفففففة نحو)22الجففففدول )
 المتحققة جراء التطبيقات الرقمية  إلنتاج األخبار(

األوسففففاط   العبارة الفقرة
 الحسابيفففففة 

االنحراف 
 ياري المع

درجة  )الترتيب(
 الموافقفة

 مرتفع 2 6129. 2.7805 زيادة عدد المتابعين. 52

 مرتفع 2 6237. 2.7561 تفاعل المتابعين بشكل مباشر. 52

 مرتفع 2 5433. 2.8293 تطوير المؤسسة مواقعها اإلخبارية.  54

 مرتفع 2 7283. 2.6585 تحديثات دورية على المواقع   59

 مرتفع 1 4775. 2.8537 في إنتاج األخبار كفاءة نوعية 51

 مرتفع 7 7283. 2.6585 زيادة اإلنتاجية 54

 متوسط 10 8330. 2.3902 عوائد ربحية ومالية جيدة 55

 مرتفع 9 8396. 2.4634 استقطاب إعالنات تجارية 55
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 مرتفع 2 4775. 2.8531 مواكبة الثورة الرقمية الحديثة 51

 6870. 2.6829 ة جديدةترسيخ سياسات تحريري 52
 مرتفع 2

 مرتفع  0.6551 2.6926 المحور الكلي

اآلثار تباينت األوســــاط الحسابيـــــة إلجابات أفراد العينـــــة عـــلــــــى العبارات المتعلقة بالمحور الثاني "
( ويظهر  2.3902-2.8537"مــــــا بين )واالنعكاسات المتحققة جراء التطبيقات الرقمية  إلنتاج األخبار

(، "بدرجة 2.6926( بأن المتوست العام إلجابات أفراد العينـــــة حـــول  المحور الثاني ، بله )45الجــــدول )
( حصلت عـــلــــــى أعلى متوست 51(، وأن الفقرة )0.6551مرتفع" وأن متوست االنحرافات المعياريـــة بله )

كفاءة نوعية في ( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها " 0.4775داره )( وبانحراف معياري مق2.8537حسابي )
 ."، وهذا يمثل من االرتدادات اإليجابية  للتطبيقات الرقمية إلنتاج األخبارإنتاج األخبار

"،كما أن هذه الميزة مواكبة الثورة الرقمية الحديثة( والتي نصها "15تاله المتوست الحسابي المتعلق بالفقرة ) 
نعكاسات المتحققة جراء التطبيقات الرقمية إلنتاج األخبار، وهذا بطبيعة الحال يعظم االعتماد تمثل   اإل

مية، وهذا بطبيعة الحال يؤدي لتحسين قعلى كل ما  هو جديد في مجال اإلبداع واإلبتكار في التطبيقات الر 
 (.0.4775( بانحراف معياري مقداره )2.8531األداء، والذي بله )

" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات عوائد ربحية ومالية جيدة( والتي نصها " 55بالفقرة )وفيما يتعلق 
( )بدرجة متوسطة(، وبهذا فإن هناك عوائد ربحية 0.8330( بانحراف معياري مقداره )2.3902حيث بله )

وجه القصور ومالية جراء التطبيقات الرقمية، إال أنها دون المستوى المؤمل، لذا يجب التعرف على أ
 ومحاولة إيجاد نظام للرقابة أفضل مما هو ُمطبق.

( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري 41يمثل  الجــــدول )المحور الثالث : المعوقات والصعوبات:
 ودرجة الموافقـــة لكل فقرة من فقرات هذا البعد.

األوسففففاط   العبارة الفقرة
 الحسابيفففففة 

االنحراف 
 ي المعيار 

درجة  )الترتيب(
 الموافقفة

 متوست 2 1.2223 3.3902 ضعف االمكانات التقنية 52

 متوست 2 1.1131 3.7561 ضعف اإلمكانات المالية 52
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 متوست 2 1.2440 2.9512 عدم توفر كفاءات مهنية 54

 متوست 2 1.1202 3.5366 التدخالت غير المهنية في العمل 59

 متوست 2 1.2769 3.3415 عدم وجود فرص تدريب وتاهيل 11

 متوست 1 1.1191 3.5610 عدم وجود تنسيق بين االقسام 14

 متوست 7 1.3020 2.8293 عدم مواكبة التطورات 15

 متوسط  2.2002 2.2270 المحور الكلي

لثالث "المعوقات تباينت األوســــاط الحسابيـــــة إلجابات أفراد العينـــــة عـــلــــــى العبارات المتعلقةبالمحور ا
( بأن المتوست العام إلجابات 41( ويظهر  الجــــدول )5.4595-5.2224والصعوبات"مــــــا بين )

(، "بدرجة متوسطة" وأن متوست االنحرافات 5.5529أفراد العينـــــة حـــول  المحورالثالث، بله )
 .(4.4992المعياريـــة بله )

( وبانحراف معياري مقداره 5.2224أعلى متوست حسابي )( حصلت عـــلــــــى 52وأن الفقرة ) 
"، لذا يجب تسخير الموازانات ضعف اإلمكانات المالية( )بدرجة متوسطة( والتي نصها " 4.4454)

( والتي 14واإلمكانات ألجل تذليل الصعوبات المادية ، تاله المتوست الحسابي المتعلق بالفقرة )
م"،لذا يجب تحسين التعاون والتنسيق ما بين األقسام المختلفة، نصها " عدم وجود تنسيق بين األقسا

والعمل بروح الفريق، والعمل الجماعي من ألمع الميزات ألجل تحسين  األداء  الوظيفي، والذي بله 
 (.4.4494( بانحراف معياري مقداره )5.2241)

وسطها الحسابي أقل " كان مت عدم مواكبة التطورات( والتي نصها " 15وفيما يتعلق بالفقرة )
( )بدرجة متوسطة(، وبهذا فإن 4.5151( بانحراف معياري مقداره )5.4595المتوسطات حيث بله )

المؤسسة ال تقوم بمواكبة التطورات الحديثة فيما يخص التطبيقات الرقمية، لذا يجب اتخاذ 
لتطبيقات استراتيجيات يكون هدفها األسمى هو مواكبة كل ما هو حديث ومتطور فيما يخص ا

 الرقمية، وتخصيص ميزانيات مالية ألجل ذلك.
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 توصيات الففففدراسفففة : 

 من خـــالل النتائج السابقة تستطيع الدراسة وضع مجموعة من التوصيات تتمثل في اآلتي: 

التعرف عـــلــــــى مبادئ جديدة مرتبطة بالتطبيقات الرقمية من خـــالل االستفادة  واالستزادة من   .4
 لتجربات اإلعالمية الرائدة ، ومحاولة االسترشاد بخطاها فيما يخص التطبيقات الرقمية.ا
شراكهم بدورات متخصصة مرتبطة بالتطبيقات الرقمية، ألجل االستفادة  .5 تدريب العاملين وا 

 منهم في تحسين وتطوير البرامج اإلخبارية .
 خص التطبيقات الرقمية.تخصيص ميزانيات مالية ألجل استقدام كل ما هو جديد فيما ي .5
 تذليل الصعوبات المادية المرتبطة بالتطبيقات الرقمية. .1
وضع حلول للكثير من المشاكل التي تواجه المؤسسات اإلعالمية من خالل  استقطاب ذوي  .2

 الكفاءة والخبرة فيما يخص التطبيقات الرقمية.
أخرى بهدف تعميم االستفادة توصي الــــدراســـة  بأن يقوم باحثين آخرين باستخدام متغيرات  .2

 من موضوع  الــــدراســـة  عـــلــــــى مختلف المؤسسات اإلعالمية.
ــــدراســـة  عـــلــــــى المؤسسات اإلعالمية؛ وكذلك عـــلــــــى القطاعات  .2 ضرورة تعميم نتائـــج هذه ال

 ذات الصلـة. 
دراسات عن تاثير التقنيات الرقمية على  الباحثين في الدراسات المستقبلية اعدادالدراسة توصي  .4

اساليب العمل وانماط القيادة واالدارة وسلوك العاملين من منطلق النظرية التكنولوجية الحتمية 
 التي ربطت بين التكنولوجيا وعادات وانماط الالفراد المستخدمين .

نحو ادائها  ان تولي المؤسسة اهمية بالغة بدراسات رجع الصدى وقياس اتجاهات الجمهور .9
ونوعية برامجها وحضورها داخل المجتمع وتاثير التكنولوجيا على توجه جمهور المستمعين 

 والمشاهدين بخصوص تقييمهم للبرامج واالداء .
مركز بحوث متخصص االستطالع آراء جمهور المؤسسة الداخلي والخارجي  تاسيس .41

فيما يتعلق بمجمل اداء المؤسسة  ليس فقت فيما يتعلق بالتطور واالنعكاسات التكنولوجية بل
 ومنتوجها االعالمي .
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 قائمة المصادر و المراجــع

 أوالً: باللغة العربيــــــــــــــة: 

، دار  االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة .(5112أبو أصبع، صالح خليل ) -
 .، عمانمجدالوي 

البحث العلمي والدراسات العليا  عمادة ، الدعاية والرأي العام(. 5145) أبو أصبع، صالح -
 . االردنعمان ،  ،لجامعة فيالدلفيا

" ) الفجيرة االمارات :  المدخل الى االعالم الرقمي"  . ( 5144البياتي ، ياس خضير )  -
 مؤسسة النبأ ودار البداية ناشرون ( . 

فففففففففففاريفففة حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع اإلخب .(5145، ثائر ) تالحمة -
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوست، الفلسطينية عبر شبكة االنترنت

 عّمان األردن.

، دار مجدالوي للنشر  العولمة وتأثيراتها في المجتمع العربي .(5141خمش، مجد الدين ) -
 .، عمان  والتويع

لوجيا االتصال الرقمية في تدريس " استخدام تكنو  .( 5144الدليمي ، عبد الرزاق دمحم )  -
بحث منشور في الكتاب ،  االعالم من وجهة نظر اساتذة االعالم في الجامعات االردجنية "

 عمان ( .  –جامعة البترا  –المحكم ) دراسات اعالمية 

االعالم الجديد ومستويات التحكم بالعملية االتصالية "  .( 5144الربيعي ، أكرم فرج )  -
 –جامعة البترا  –بحث منشور في الكتاب المحكم ) دراسات اعالمية   العام " وتوجيه الراي
 عمان ( . 

" االعالم الجديد االعالم البديل تكنولوجيا جديدة في عصر ما  .( 5141شفيق، حسنين )  -
 . ، بغداد دار فكر وفن ،  بعد التفاعلية "
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 ،والوسائل والتطبيقات  " االعالم الجديد المفاهيم. (  8002صادق ، عباس مصطفى )  -

 عمان : دار الشروق ( .

لموقعي  5102(، التغطية اإلخبارية لألزمة السياسية في العراق 5102عاني ، احمد شياع، ) -

الجزيرة نت والعربية نت " دراسة تحليلية "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق 

 األوسط.

العالم والهجرة الى العصر الرقمي " ) ( " ا 8002عبود ، حارث ، والعاني ، مزهر )  -

 عمان : دار الحامد ( . 

( " ملكية وسائل االعالم والتحوالت الثقافية في االعالم  8002عدوي ، عبد هللا محمود )  -

عمان ( .  –جامعة البترا  –الجديد " )بحث منشور في الكتاب المحكم ) دراسات اعالمية 

 ( .081-009ص 

تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقــــــمــــــــية ، القاهرة: (، 5112النجار، سعيد ) -

 الدار المصرية اللبنانية. 

  :باللغة اإلنجليزيةثانياً: 

- Kanne, J, (2011), The Digital Media Revolution, American Journal of 

Roentgenology, 197 (1): 6-27. 

- Miller, P. Parsons K . and Lifer, D. (2010), Students and Social networking sites: 

the posting paradox, Behavior & Information Technology, 29 (4), 377-382. 

-  Namsu, Kerk F. Kee, And Sebastián Valenzuela.  (2009), "Being Immersed In 

Social Networking Environment: Facebook Groups, Uses And Gratifications, And 

Social Outcomes." Cyberpsychology & Behavior Journal, 12, No. 6:  729-733 
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 قائمة بأسماء محكمي االستبانفة -2-ملحق

 مكان العمل التخصص الرتبة االسم الرقم

 امعة الشرق االوست ج سياسات اعالمية أستاذ أ.د. عزت حجاب 4

 جامعة الشرق االوست تكنولوجا التعليم استاذ أ.د. عبد الحافا سالمة 5

 جامعة البترا صحافة استاذ أ.د. تيسير ابو عرجة  5

 جامعة البترا دعاية اعالمية استاذ أ.د. عبد الرزاق دمحم الدليمي 1

 الشرق االوست جامعة اذاعة وتلفزيون  استاذ مشارك د. رائد احمد البياتي 2

 جامعة الشرق االوست اذاعة وتلفزيون  استاذ مساعد د. احمد عريقات 2

 جامعة الشرق االوست اتصال واعالم استاذ مساعد د. حنان كامل الشيخ 2
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 االستبانة -1-الملحق 

 
 
 المحترم  ---------------------------------------ستاذ / األستاذة األ
 
 ية طيبة وبعد،،،تح

 
 : بعنوانتقوم الباحثة بإجراء دراسة 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على  (توظي  اإلعالم الرقمي في إنتاج البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني)
 درجة الماجستير بتخصص اإلعالم/ جامعة الشرق األوست تحت إشراف د. كامل خورشيد . 

جزء بسيت من وقتكم الثمين  باقتطاعصميم االستبانة المرفقة طيا لجمع بيانات الدراسة، فأرجو التكرم ولهذا السبب تم ت      
لـجابة على فقرات االستبانة بما يعبر عن وجهة نظركم بكل شفافية وموضوعية، وان هذه البيانات سوف تعامل بسرية تامة 

 .هذا البحث ولألغراض العلمية حصراً  ألهدافولن توظف اال 
 شاكرين لكم حسن تعاونكفففففففففففففم،،،

 
 الخصائص الشخصية )الديموغرافيفة(:

 
 أمام الخيار الذي يناسبك من المعلومات التالية:  () فضال ضع عالمة 

 أنثى  □   ذكر  □ الجندر )النوع االجتماعي(: -2
 المستوى التعليمففففففففففي: -1
 دراسات عليا  □ بكالوريوس  □  دبلوم متوست  □  شهادة ثانوية عامة  □

 عدد سنوات الخبرة :-2
  سنة فأكثر. 44 □ سنوات   10أقل من إلى  سنوات  2 □سنوات        5أقل من  □
 العمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر:-2
 سنة فما فوق  14 □ سنة  11-54 □ سنة  51-51 □

 المهنفففففففففففة:-2
 معّد برنامج     □مقدم برنامج          □عد مخرج      مسا □مخرج          □

 منتج أخبار وبرامج      □مترجم               □رئيس تحرير        □محرر          □ 

 منتج إلكتروني  □فني اضاءة            □فني صوت        □مصور         □ 

  مدير استديو(   □إلكتروني طابع    □ممنتج فيديو      □
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 -------------------------------------أخرى ) تذكر لطفا (  □

 ة المناسبة.( أمام اإلجاباإلجابة عن كل سؤال بوضع إشارة )يرجى   -اسئلة االستبانة

  ال اعلم ال  نعم  المحوراألول : التطبيقات الرقمية المستخدمة  حاليا في المؤسسة الفقرة

        رقمية حديثة مواكبة للعصر  تستخدم المؤسسة وسائل إعالم -2

       وذو كفاءة.  ون رقمية الحديثة متخصصالعلى وسائل إعالم  ون القائم -1

       تقوم المؤسسة بتطوير موقعها اإللكتروني  الرسمي بشكل مستمر. 1

مؤسسة  من خالل صفحة يتم متابعة األخبار على  الموقع اإللكتروني الخاص بال 2
 ات التواصل االجتماعي.بخاصة على ش

    
     

      تستخدم المؤسسة صيغة التفاعل  اإللكتروني المباشر مع المتابعين والجمهور . 2

يتم التركيز على التقنيات الحديثة المرتبطة باألجهزة الخلوية لكثرة تداولها من قبل  2
 المستمعين.

     

      الراديو والميكروويف المتطورة.تستخدم المؤسسة  تقنيات األلياف الضوئية في  2

      يتم المزج ما بين اإلذاعة والحاسوب الشخصي والوسائت المتعددة . 7

      يتم إنشاء موقع لمحطات الراديو عبر تطبيقات شبكة االنترنت. 2

      توجد في المؤسسة خدمات  تقنية اإلذاعة الرقمية. 0

ألجل استقبال البث اإلذاعي بشكل مباشر من األقمار  توظف أجهزة المذياع صغيرة جداً  21
 الصناعية.

     

      يتم االعتماد بشكل أساسي على التلفزيون التفاعلي. 22

      Digital Mediaتوجد وحدة إدارية خاصة للتدريب والتأهيل للتعامل مع  21

      Digital Mediaتوجد وحدة فنية تدريبية للتعامل مع  22

      جري تقييم العاملين في البرامج اإلخبارية دوريا .ي 22

      تجري المؤسسة عمليات التقييم للعاملين من خالل التغذية الراجعة. 22

      تكافئ المؤسسة عامليها المتميزين بالحوافز المجزية.  22
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      تقوم المؤسسة بمسائلة  عامليها المقصرين. 27

      ن أكفاءتوفر المؤسسة  مدربي 22

      يمتلك المدربون مهارات في استخدام التقنيات التدريبية الحديثة . 20

      اضحة تتعلق  بالتقنيات الموجودة تصمم المؤسسة الدورات التدريبية بناءًا على أهداف و  11

      تنظم المؤسسة دورات حاسوب متخصصة للعاملين في البرامج اإلخبارية. 12

      لمؤسسة دورات تدريبية بمجال صياغة أجهزة اإلعالم الرقمي.تنظم ا 11

      تنظيم المؤسسة دورات بخصوص تطوير المواقع اإلخبارية عبر اإلنترنت. 12
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 خلص:الم

شهدت المجتمعات البشرية قفزات تكنولوجية هائلة في مجال وسائل االتصال والمعلومات، إذ  
على تمثل بتطور تطبيقات تكنولوجيا االتصال، وقد انعكس ذلك مرت بتطور فكري وعلمي ي

ة أثر في اختزال الوقت وتحقيق االتصاليلتوظيف األنفوغرافيك في العملية  وكان ،االتصال نفسه
األخبار ما تتميز به من سرعة وسهولة في نشر ل، هم لجمهور المواقع اإلخبارية اإللكترونيةالف

والبحث يتناول توظيف االنفوغراف في موقع روسيا اليوم االخباري للتعرف ، والمعلومات والبيانات
 وعالقة ذلك بطبيعة المضامين، وهو من الدراسات الوصفية التي تعتمد ليات التوظيفآعلى 

 ا  ( مضمون041على عينة شملت )ضمن مدة  ثالثة أشهر  منهج المسحي التحليليال
التي الوظيفة االتصالية استنتاجات مهمة تتمثل في تحقق ، وتوصل البحث إلى ا  انفوغرافيكي

وهذا يعني  ،هوالترفي خبارالترويج واإل ف الصور؛لمن استخدام االنفوغراف في مخت الموقعؤديها ي
صحافة عبر الدور االتصالي  أداءلتحسين ف كأساس يوظة لذلك التياسس وضع أن الموقع
درجة عالية من اإلسهاب ها تتسم برغم أن السياسية واالقتصادية والعسكريةلمضامين ا في البيانات
دراك المضمون  ،واإلطالة  . وعملية اختزالها بتصاميم أنفوغراف يسهل فهم وا 

 

 ــ اإللكترونية اإلخبارية المواقع في االتصالية األنفوغراف وظيفة
 إلى 5 -1 من للمدة(  Russia Today) اليوم روسيا موقع في تحليلية دراسة

11/7/7117 



 

 
122 

Abstract: 

 Human societies have witnessed tremendous technological leaps in the field of 

communication and information. They have undergone an intellectual and scientific 

development represented in the development of the applications of communication 

technology, and this has been reflected in communication itself. Characterized by the 

speed and ease in the dissemination of news, information and data, the employment of 

infographics in¨the process of communication has the effect of reducing the time 

consumed and providing a good understanding for the public who are following the 

online media. This research deals with the employment of infographics in Russia 

today news site to identify the mechanisms of employment and its relationship to the 

nature of the contents. This research is one of the descriptive studies that adopt the 

analytical survey method on a sample of (140) infographic content within a period of 

three months. The research has arrived at important conclusions by achieving the 

communication function performed by the site from the use of infographics in various 

images such as dissemination, news, and entertainment. This means that Russia today 

news site has put a clear policy for that employment of infographics data to improve 

the performance of the communication in the political, economic and military 

contents, although characterized by a high degree of lengthiness by the  reducing them 

to infographic designs which  facilitate the understanding of the content. 

  

 مقدمة:
 –موضوع الوظيفة االتصالية لألنفوغراف المتمثلة بوظائف )اإلعالم  البحث يعالج هذا 
اإلخبار(، بعد أن أصبح هذا الفن الصحفي يشكل الركن األساس  -اإلعالن -الترفيه –التثقيف 

في العملية االتصالية في المواقع اإللكترونية والمؤسسات الصحفية المعاصرة، لما يمتلكه من 
مكانيات  في إبراز الرسالة االتصالية، فضال  عن قدرة عالية في عمليات تشكيل  إقناعيهقدرة وا 

الرأي العام وبناء الصورة الذهنية، وهو بذلك يشكل أهمية في تحقيق التأثير الواضح للمواقع 
ها ماإللكترونية، كما يميزها في طريقة تقديم المحتوى على مستوى العمل الصحفي، إذ إن استخدا

ؤثر على اإلدراك البصري لدى مستخدميها بما تحمله من مضمون شائق، لهذه التصاميم ي
 وطريقة عرض مبهرة السيما استخدامها للصورة التي تعدل ألف كلمة. 

ثورة االتصاالت فتحت آفاقا واسعة أمام العالم وأدخلته في مرحلة جديدة اختلفت كثيرا  عن و 
عات اإلنسانية إلى حد التفاعل الكبير، وخلقت حالة شديدة التداخل سابقاتها إذ قاربت بين المجتم

 بين الثقافات المختلفة وأصبح العالم بفعل تكنولوجيا االتصال الحديثة شبكة معلومات مترابطة .
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 المبحث األول
 اإلطار المنهجي للبحث 

يفة بضرورة تشخيص الوظ اإلحساس الشخصي تنطلق المشكلة من:  البحث: مشكلة أوالا 
 اهتمام المواقع اإللكترونية االتصالية لألنفوغراف في العمل الصحفي، وضرورة تحديد مستوى 

، فضال  عن تشخيص مواطن التجديد والتحديث واإلبداع في أساليب تقديم األنفوغراف؛ لكسب بها
لة وجذب اهتمام المستخدمين، الذي يعد أهم حلقات تحقيق الوظيفة االتصالية، وبهذا تتمثل مشك

البحث بالتساؤل الرئيس: )ما الوظيفة االتصالية لألنفوغراف في المواقع اإللكترونية ؟(، والذي 
التي تم استخدامها في  ؟(العناصر التيبوغرافية فرع منه عدد من التساؤالت تتمثل في تحديد )ماتت

األنفوغراف  التي يتناولها ؟(الموضوعات روسيا اليوم، و)ما طبيعة موقعتصميم األنفوغراف في 
عرض األنفوغراف  يةكيف، و التي تؤديها تصاميم األنفوغراف ؟(طبيعة الوظائفالموقع، و) ما في 

 ؟روسيا اليومموقع بأشكاله التصميمة المستخدمة في 
عد موضوعا  حديثا  ي   من أهمية الموضوع نفسه؛ فهو البحثتأتي أهمية : البحث: أهمية ثانياا 

مات وسائل اإلعالم السيما المواقع اإللكترونية، كما أنه من ويحتل موقعا مهما في اهتما
اإلثراء  العلمية على البحثالمواضيع التي لم يسبق الخوض فيها أو معالجتها، وتنطوي أهمية 

للمواقع المعرفي والعلمي له كونه موضوعا  يتسم بالحداثة ويشغل اهتمامات المستخدمين 
ن األنفوغراف كنشاط اتصالي وكوظيفة أ فهي تتمثل في؛ معللمجت البحثأهمية أما اإللكترونية، 

 كترونية، انطالقا من أساليبتتسم بالحيوية وتنهض بالواقع اإلتصالي للمجتمع في المواقع اإلل
، ذلك أن طبيعة العالم الذي نعيشه اليوم تهيمن عليه التي يوفرها االتصال االجتماعية المتباينة

لفت النظر ي   البحثالتمازج بين تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات، و  لىة االتصالية القائمة عالطبيع
وأساليب تقديم  أشكالومن جانب آخر يرصد ، إلى طبيعة الوظائف االتصالية لألنفوغراف

في متناول المواقع اإللكترونية في موقع عالمي متميز مما يجعل التجربة لمحتوى األنفوغرافيكي ا
ة عن التوظيف األمثل لتصاميم األنفوغراف بما يرتقي بها إلى المحلية ويقدم تصورات واضح

 مصاف المواقع اإللكترونية العالمية، السيما المواقع اإللكترونية الرسمية.
اعتمادا  على مكونات مشكلة البحث والتساؤالت التي طرحت في سياقها  : البحث: أهداف ثالثاا 

 تلك التساؤالت، والتي تتمثل بما يأتي: فأن أهداف البحث تتمثل في تحديد اإلجابات عن 
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 .اإللكتروني روسيا اليوم موقع التعرف إلى الوظيفة االتصالية لألنفوغراف في  .0
 روسيا اليوم.موقع تحديد المضامين التي تم تناولها بشكل أنفوغراف في  .2
 .اإللكترونيروسيا اليوم موقع معرفة شكل األنفوغراف المستخدم في  .3
 روسيا اليوم.موقع قديم المحتوى األنفوغرافي في الكشف عن أساليب ت .4
 .اإللكترونيروسيا اليوم موقع التعرف إلى آليات تصميم األنفوغراف في  .5

  كخطوة أولى تحديد مجاالته العامة:تستدعي إجراءات البحث  :ومجاالتها البحث: حدود رابعاا 
تتميز باستخدامها المواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت التي المجال المكاني:  (1

بزخم االستخدام ه روسيا اليوم؛ لتميز موقع  وقد اختار الباحث لألنفوغراف في محتواها اإللكتروني،
 نشدها . ياالتصالية بهدف تحقيق الوظائف االتصالية التي  وغراف في تقديم مضامينهلألنف

 

 2102آيار  0من)  ويتمثل في المدة الزمنية المحددة للبحث والتي تبدأالمجال الزماني :  (7
وجمعها  اإللكترونيروسيا اليوم موقع (، إذ تم رصد تصاميم األنفوغراف في 2102تموز  30إلى 

 بهدف التعرف إلى وظيفتها االتصالية.
 

ويتمثل في موضوع األنفوغراف والوظيفة االتصالية التي تتحقق منه المجال الموضوعي :  (1
 في المواقع اإللكترونية.

يتمثَّل مجتمع البحث بالمواقع اإللكترونية المتوافرة على : وعينتها لبحثا: مجتمع خامساا 
إللكتروني، وقد إلخباري ام محتواها اشبكة األنترنت التي تستخدم تصاميم األنفوغراف في تقدي

دام لتصاميم األنفوغراف في بحجم االستخ موقع روسيا اليوم؛ لتميزهبشكل قصدي؛  اختار الباحث
قع تمثل بالتصاميم األنفوغرافية المنشورة على المو تعينة البحث التي استخرج منه و ، محتوى أخباره

التي نشرت في مدة كافة تصاميم لل تيارها بأسلوب الحصر الشامل ، والتي تم اخالبحثب المعني
( 041، إذ تم رصد وجمع )2102وحتى نهاية شهر تموز  2102البحث من بداية شهر آيار 

 .في موقع روسيا اليوم انفوغرافيكيأ اتصميم
 

إن طبيعة البحث ومدى توافر المعلومات الخاصة به تحدد نوع : ومنهجه البحث: نوع سادساا 
المنهج الذي يمكن استخدامه، إذ يستند األسلوب الوصفي إلى دراسة الواقع أو الظاهرة ووصفها 

ي يصف الظاهرة ويوضح وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كميا  وكيفيا ، إذ إن التعبير الكيف
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درجة خصائصها، أما التعبير الكمي فيقدم وصفا  رقميا  يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، و 
ولما كان الهدف األساس من البحوث الوصفية هو تصوير وتحليل ارتباطها بالظواهر األخرى، 

تحقيق أهدافه  وتقويم خصائص الظاهرة موضوع البحث، فأن المنهج الذي يعتمد عليه البحث في
وجودة بالفعل هو المنهج المسحي التحليلي، الذي ينصب على دراسة الحاضر ويتناول أشياء م

من أكثر المناهج استخداما  في البحوث والدراسات االتصالية، فهو وقت إجراء البحث، فهو يعد 
حصول على يسعى إلى تصوير الواقع التطبيقي الفعلي وتحليله للوصول إلى نتائجه عن طريق ال

البيانات والمعلومات المطلوبة، وصياغتها وتحليلها وتفسيرها بالطريقة الوصفية، والتعرف إلى 
 الوظيفة االتصالية لألنفوغراف في المواقع اإللكترونية.

تيسر للباحث استعمال عدد من األدوات في مسيرة البحث المنهجية، التي : أدوات البحث:  سابعاا 
متعددة على الصعيدين النظري والعملي، وقد أسفرت الدراسة المسحية تمت على وفق إجراءات 

التحليلية عن مجموعة من البيانات التي يصعب على الباحث الحصول عليها في ضوء تصورات 
 )المقابلة(وأحكام نظرية أو تنبؤية، إذ اعتمد الباحث في جمع بيانات ومعلومات البحث على أداة 

قابالت غير المباشرة مع مسؤول مكتب قسم الكرافيك للموقع إذ أجرى الباحث عدد من الم
بهدف )المالحظة(  أداة ، واستخدم كذلكتخدم البحثاإللكتروني لإلجابة على تساؤالت محددة 

في المواقع  تسجيل مفردات العينة من التصاميم األنفوغرافية التي تنطوي على وظيفة اتصالية
وهي األساس الذي يقام استمارة تحليل المضمون(: بحث )، كما استخدم البدقة وعناية المعنية

وموضوعي عليه أسلوب تحليل المضمون بعده أسلوبا  لدراسة وتحليل االتصال بشكل منتظم 
والذي يهدف إلى التعرف بطريقة علمية منظمة على   وكمي بغرض قياس متغيرات معينة،

لنص الذي تحتويه، إذ تم إعداد استمارة اتجاهات المادة التي يتم تحليلها والوقوف على خصائص ا
تحليل المضمون على وفق المالحظة العلمية االستطالعية لجزء من عينة البحث، والتي عن 
طريقها تم التوصل إلى بناء فئات رئيسة وأخرى فرعية لتكون األساس في إجراء دراسة تحليلية لها 

 وتفسيرها و تبويبها في جداول إحصائية.
تمثلت إجراءات البحث بالخطوات المنهجية العلمية ألسلوب تحليل ات البحث: : إجراءثامناا 

اعتمد الباحث في دراسته على وحدة الفكرة  تحديد وحدات التحليل( إذالمضمون والتي تتمثل بـ )
أو الموضوع؛ لكونها أنسب وحدات التحليل لهذا البحث الذي ركز على تحليل الوظيفة االتصالية 

)تحديد فئات التحليل(، ذلك غراف في المواقع اإللكترونية عينة البحث، ومن ثم لتصاميم األنفو 
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أهم ما يجب مراعاته في التطبيق العلمي والعملي ألسلوب تحليل المضمون هو تصنيف أن 
المواد الصحفية المراد تحليلها إلى )فئات( أو تصنيفات يتم إعدادها طبقا  لنوعية المضمون 

ذلك أن القائم باالتصال يراعي أثناء إعداد رسالته االتصالية كيفية ، ومحتواه وهدف التحليل
تحقيق التأثير المطلوب في مستقبل الرسالة، وذلك لن يكون مالم يركز على مضمون الرسالة 

يتناول  األولتم تحديد فئات  البحث على أساس محورين والشكل الذي تقدم به، ومن هنا 
 ( فئة فرعية، والمحور33( فئات رئيسة و)3يل( والتي تضمنت )المحتوى االتصالي )فئات ماذا ق

( 6يتناول الشكل الذي يقدم فيه المحتوى االتصالي )فئات كيف قيل( والتي تضمنت ) الثاني
الفئات تقدم وصفا لكيفية أو أسلوب تقديم أو عرض ( فئة فرعية، وهذه 26فئات رئيسة و )

الب التي وضعت فيها مادة االتصال، ونجد في كلتا المضمون، ألنها تعنى أساسا بالشكل والقو 
وفي هذا البحث تعد فئة ) شكل أو نمط النشر( أنسب فئات الشكل، والتي الفئتين فئات فرعية 

يمكن عن طريقها التقصي عن تصاميم األنفوغراف في المواقع اإللكترونية ووظيفتها، وبعد تحديد 
أي تعريف الفئات   ،ضمن االستمارة (الفئات جدولةالفئات قام الباحث بخطوة أخرى وهي )

بشكل يوضح المعنى المراد بها، وذلك ما يقتضيه طبيعة تحليل المضمون، فضال  على أن هذه 
المعاني تصف األسلوب والوسائل طبقا لما وردت في المحتوى االتصالي، ووضعها في استمارة 

لة بتحقيق استقاللية الفئات بحيث ال التحليل لضمان توافر شروط تحقيق الصدق المنهجي المتمث
تقبل المادة التصنيف إال في إطار فئة معينة من التصنيف، وال يمكن وضعها في إطار فئة 
أخرى، وأن يكون تصنيفا  شامال  حيث تجد كل مادة في المحتوى الفئة التي تصنف في إطارها، 

في اإلجابة عن تساؤالت  فضال  عن كفاية أو مالءمة نظام الفئات ألهداف البحث؛ لتسهم
 البحث. 

)حسن وقد تم بناء استمارة التحليل بشكلها األولي وتم عرضها على مجموعة من المحكمين
لألخذ بمالحظاتهم بشكل تكون معه االستمارة مستوفية علميا  للتطبيق، وبعد الموافقة  وأخرون(

تم احتساب نسبة اتفاق  عليها تم اعتمادها مع األخذ بما وضع من مالحظات وتصويبات، وقد
المحكمين على فئات التحليل عن طريق استخراج النسبة المئوية التفاقهم على كل فئة من فئات 
التحليل على حده، ثم استخراج النسبة المئوية النهائية التفاقهم على فئات التحليل جميعها والـتي 

  %(.47.59تضم فئات )ماذا قيل( وفئات )كيف قيل( والتي بلغت )
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هو إمكانية تكرار تطبيق تحليل المضمون والحصول على نتائج مطابقة أو فأما ثبات التحليل : 
( وهو القدرة على التكرار أو Reliabilityمقاربة في كل مرة، والثبات بأبسط معانيه هو المأمونية )

إذ قام  )االتساق الزمني(،تحقق ثبات التحليل بطريقة اإلعادة مع تحقيق نتائج متسقة، وقد 
الباحث بإجراء تحليل ثاٍن بفارق زمني بين تحليلين مدته ثالثة أسابيع، تبين منه أن نتائج 
التحليليين كانت متشابه إلى حدما، وأن تغيرات طفيفة قد حدثت من دون أن تؤدي إلى ظهور فئة 

الثبات  ، وعن طريق تطبيق الباحث لمعادلة هولستي الستخراج معاملجديدة أو غياب فئات قديمة
 ( والتي جرى الوصول إليها بتطبيق المعادلة اآلتية74،87على الفئات؛ تبين أن الثبات بلغ )

 :(202::211)عبد الحميد،
R  =   

     
  

 = معامل الثبات  Rإذ إن  

  C  =. وهي عدد الفئات التي اتفق عليها الباحث في أثناء التحليلين 

C1 + C2 بفارق المدة الزمنية(ي تم تحليلها في المرتين = مجموع الفئات الت( 

  =   

   
 

    

     
 وهي درجة ثبات عالية         74،87=   100× 

 
 
 
 

ضم البحث مجموعة من المفاهيم أحد عشر:  التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث: إذ 
 شكل إجرائي كما يأتي : والمصطلحات اإلعالمية، وقد ارتأى الباحث توضيحها ب

تعريف الوظيفة في إطار دورها في صحافة األنفوغراف، وهو الدور :  Functionالوظيفة  (0
الذي تقوم به صحافة البيانات؛ إليصال المعلومات التي كان أساسها بيانات أولية تم تبويبها 

األنفوغراف منطلقا مع هذا المفهوم الواسع عبر استخدام التقنيات الحديثة، وأخذ  يتالءمبشكل 
 أساسيا له إلداء وظائف التعليم، اإلخبار، الترفيه، الترويج، والتثقيف.

تقنية تعمل على إخراج المحتوى من كونه مجرد أفكار إلى  :Infographic  األنفوغراف  (2
شكلة الصوري بحيث يوصل المعلومة إلى المستخدم بسهولة ويسر مستخدما التأثيرات اللونية 

 إلحداث التأثير البصري المطلوب.والرسومات 
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هو قدرة المستخدم على التخيل والتفسير عن طريق  :Visual perceptionاإلدراك البصري  (3
تصاميم األنفوغراف التي يشاهدها وتساعد على تكوين صورة معينة حول الموضوع، ولجأت إليه 

 كثيرا  من المواقع لتبتعد عن الحشو الكالمي التقليدي. 
 دراسات سابقة  :إثنا عشر

ال توجد دراسات تخص صحافة البيانات بالعموم، أما فيما يخص الوظيفة االتصالية كمتغير 
مستقل للبحث فقد تمثلت برسائل وأطاريح أخرى لكن كان المتغير التابع معنيا  بجوانب أخرى 

ويمكن القول كاإلعالن والعالقات العامة؛ لذلك لم يستطع الباحث الرجوع اليها كدراسات سابقة،  
بأنه ليس هناك دراسات محلية أو عربية فيما يخص موضوع البحث الموسوم )الوظيفة االتصالية 

 لألنفوغراف في المواقع اإللكترونية (، ويمكن عد الدراسات التالية األقرب لبحثنا.
 : قدمت الدراسة لكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وقد (2106) جودة، )حيدر فاضل جودة( (1

تناولت بشكل كبير التصميم الغرافيكي، وتناولت الدراسة في مشكلة البحث بناء أشكال 
األنفوغرافيك ودوره في تنسيق وتنظيم المعلومات، وهي جزء من دراسات مجال التصميم 
الغرافيكي العملي، وقد ركزت البحث على الجانب التصميمي الجمالي لهذا الفن وكيفية الوصول 

ق اختزالها وتبسيطها بأشكال ائانات والمعلومات الكبيرة والمعقدة، وطر لعالقة جمع البي
أنفوغرافيكية، وقد هدفت البحث إلى التعرف على الشكل وتطبيقاته في تصاميم األنفوغرافيك، 

( للمؤسسات الصحفية: )قناة Internetوكان مجال البحث المكاني ايضا  الشبكة العنكبوتية )
مرية(، إذ ركزت الدراسة على الصياغة الشكلية الجمالية لمكونات الجزيرة، الميادين والسو 

العناصر في بناء عالقة متوازنة في األداء والمجال و عمليات توليف وبناء االشكال الغرافيكية 
بأسلوب مبسط وسهل اإلدراك و اإلستيعاب، تتفاعل فيه جميع العناصر المكونة للوحدة البصرية 

اسة إلى نتائج أهمها؛ تحقق فعل خصائص )الشكل( فيما هو واقعي الشاملة، وقد توصلت الدر 
لمعالجة جزئية لتكوينات الشكل األنفوغرافية في جميع عيناته ، وكان يغلب عليها استخدام 
أسلوب الشريط أو العمود، والتباين الواضح في استخدام الصورة الفوتوغرافية كمعالجة شكلية 

ات والبيانات بما يتميز به من خصائص شكلية و تشكيلية بينما هو متطابق مع وصف المعلوم
في بناء أنفوغرافي للتمثيل البصري، كما استخدمت الدراسة الرسوم األنفوغرافيكية األشكال 

المستحدثة في دالالت التعبير الرمزي كعلم الدولة أو رموز معينة لتحقيق تطابق شكلي  يسيرةال
 الشكلية.يبين هوية التصميم وتوليفة العناصر 
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فقد فرضت وحدة الموضوع التي تجمع دراستنا الخاصة بوظيفية عالقة الدراسة ببحثنا: أما 
األنفوغراف؛ بالدراسة المعنية، كونها تتناول تصميم األنفوغراف من حيث الشكل إال انها ركزت 
على الجوانب الحركية للتصاميم والعناصر الجمالية وهي تقع ضمن تخصص التصميم في 

يمية الفنون الجميلة، ولم تركز على المضمون و الوظيفية المتحققة من عمل التصميم اكاد
 األنفوغرافي كجزء من عملية تجسيد البيانات في تشكالت صورية يسهل فهمها أو ادراكها.

: قدمت الدراسة في كلية  (2102) أبو عربيان، دراسة )عبير عبيد سلمي أبو عريبان( (7
 -المية بغزة ، تناولت بشكل كبير فاعلية توظيف األنفوغرافيك )الثابتالتربية في الجامعة اإلس

المتحرك( في المجال التعليمي، وتناولت الدراسة في مشكلة البحث فاعلية توظيف تقنية 
المتحرك( في تنمية مهارات حل المسألة الوراثية في العلوم الحياتية، وقد  -األنفوغرافيك )الثابت

علي لهذه التصميمات، وقد هدفت الدراسة للتعرف إلى اإلطار العام لتقنية ركزت على الجانب التفا
الكشف عن أثر تقنية األنفوغرافيك الثابت في تنمية المهارات التعليمية،  فضال عناألنفوغرافيك 

وكان مجال البحث طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة )سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات( 
(، إذ ركزت الدراسة على 2106-2102في الفصل الدراسي الثاني من العام ) بمحافظة الوسطى

الجانب التفاعلي لألنفوغرافيك والكيفية التي يتم فيها استثماره في الجانب التعليمي عن طريق تنمية 
المهارات التعليمية لدى الطالب وتحفيزها، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج 

يبي، لتحقيق اهداف بحثها، شملت عينة البحث أفرادا  من المجتمع األصلي والبالغ عددهم التجر 
( طالبة من الصف العاشر من مدرسة )سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات(، وقد تم اختيار 055)

عب من الصف  عب عشوائيا  من أصل أربع ش  المدرسة بطريقة قصدية، وتم اختيار ثالث ش 
ابطة بالطريقة تعيين المجموعة األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضالعاشر، وتم 

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند العشوائية البسيطة، و 
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى )األنفوغرافيك الثابت( 0.01مستوى)

طالبات المجموعة التجريبية الثانية)األنفوغرافيك المتحرك( ودرجات طالبات المجموعة ودرجات 
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الوراثية ولصالح المجموعة التجريبية 

قد فأما عالقة الدراسة ببحثنا: (، 1.2الثانية، وتحقق تقنية األنفوغرافيك الثابت فاعلية أعلى من )
تمثلت بوظيفية األنفوغراف؛ كونها تتناول فاعلية تصميم األنفوغرافيك إال انها ركزت على الجوانب 
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التعليمية وتنمية المهارات التعليمية لدى الطالب وهي تقع ضمن تخصص كلية التربية، ولم تتناول 
 األنفوغرافيك في الجانب اإلعالمي ومدى فاعليته فيه.

 
 

 األنفوغراف في المواقع اإللكترونية المبحث الثاني : توظيف

بعد ظهور المعلوماتية األخيرة في العالم، ظهر : المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنتأوالا: 
اإلنترنت بصورة واسعة وأقام بذلك نوعا  جديدا  من المعلومات الجاهزة والمفيدة، فأصبح ذلك مهما  

ادة الدائمة منها بصورة شرعية، وكذلك ساعد في نقل للفائدة وكذلك لإلسراع بالمعلومة واالستف
كانت سببا  في المعرفة بصورة  التي الثورة المعلوماتية الهائلة في ظلالمعلومة في دقائق معدودة، 

شبكة اإلنترنت لإلنسان مالم يكن يحلم به في عالم  أعطتقد و  .(:0:  2100)دمحم ، عامة
وهذا ما أعطى فرصة  ،مكان وال أي عائق أمني االتصاالت، فال يقف في طريقها زمان أو

لظهور الصحافة اإللكترونية، التي فرضت نفسها على العالم كنتيجة حتمية لكل التطورات 
ويعد الموقع اإللكتروني فكرة جديدة ارتبط ظهورها بظهور  (22: 0222) محمود ،  األخرى 

من عمليات تبادل تجاري ودفع  تجاري عبر الشبكة، بما يتضمنهاإلنترنت وزيادة التبادل ال
 .(01:  2112) غنام، إلكتروني عبر مواقع اإلنترنت

ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من صفحات الويب، عادة  ما تكون مرتبطة ببعضها بعنوان رئيس 
ومحدد أو عنوان فرعي للموقع في شبكة الويب على اإلنترنت، وصفحة الويب هي وثيقة مبنية 

يمكن النفاذ إليها عن طريق ماي طلق عليه بروتوكول نقل النص  بلغة وصف خاصة بها،
، وأيضا  نطلق عليها مجموعة من ملفات الشبكة العنكبوتية  (22: 2113) إينفز ،  المتشعب

ذات الصلة المتشابهة المرتبطة فيما بينها، والتي قام بتصميمها فرد أو مجموعة من األفراد أو 
، فهو مجموعة من الصفحات والنصوص والمقاطع  (323:  0225)زهران ،  إحدى المؤسسات

الفيديوية المترابطة على وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف إلى عرض ووصف المعلومات 
والبيانات عن جهة ما أو مؤسسة ما، بحيث يكون الوصول إليه غير محدد بزمان ومكان وله 

 350:  2114)الزعبي والشرايعة ،  رنتعنوان فريد محدد يميزه عن بقية المواقع على شبكة اإلنت
 .(352ــ 
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لقد استطاعت شبكة اإلنترنت أن تحدث انقالبا  بكل المقاييس في عالم اإلعالم، فلقد فتحت 
الم غلقة، وتسللت إلى األماكن الممنوعة، وقفزت على القوانين واللوائح، وتمكنت من  األبواب

لمتعددة صحافة "الميديا"، مما جعل الصحافة تختلف تطوير المواقع اإللكترونية مخلفة بتقنياتها ا
كوسيلة إعالمية في مفهومها؛ ليتوسع هذا المفهوم ويحتوي على عدد من الوسائل اإلعالمية 

، التمكن، األرشفة تحقيق التفاعليةمن أهم خصائصه )و ،  (204:  2100) الدليمي، األخرى 
المضافة القائمة على السرعة، إتاحة  اإللكترونية، الشخصنة، المساحة المفتوحة، الخدمات

:  2112)عبد الحميد، مصادر معلومات إضافية يمكن الرجوع إليها حول األخبار، والتنوع(
044) . 

إختلطت المفاهيم حول تعريف : األنفوغرافيك وعالقته باإلدراك البصري ثانياا: مفهوم 
عن البيانات المستخدمة بطرائق األنفوغرافيك بين مصطلحات الرسوم البيانية والتصور المسبق 

متعددة، وتعددت تسمياته؛ فبعضهم يستخدم األنفوغرافيك لإلشارة إلى تمثيل المعلومات، فهو فن 
تمثيل المعلومات اإلحصائية بصريا داخل مجتمع تصميم المعلومات، ومجمل التعاريف لهذه 

ت البيانات، أو تصورات المصطلحات هي ترسيخ مختصر؛ للتمييز بين الرسوم البيانية وتصورا
 . Noab llinsky&Juli steele,2011;p4-5))المعلومات على كل من الشكل والمنشأ

وأصبح مصطلح األنفوغرافيك أو األنفوجرافيك أو األنفوجرافكس يتردد كثيرا  في المواقع 
 اإللكترونية التي تبحث عن طرق جديدة لجذب المستخدمين إليها.

بأنه: " فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلى صور ويمكن تعريف األنفوغراف 
ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق، وهذا األسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة 

، أما اصطالحا في عّرف على  (001ــ  006:  6102)شلتون، والصعبة بطريقة سلسلة وواضحة"
ت أو األفكار سعيا لتوصيل معلومات معقدة لجمهور ما بطريقة أنه: التجسيد البصري للمعلوما

تمكنهم فهمها واستيعابها بسرعة، حيث يمزج األنفواغرافيك مابين البيانات والتصميمات للمساعدة 
في التعلم البصري وتساعد هذه العملية في توصيل المعلومات المعقدة بطريقة يمكن فهمها 

طلق على األنفوغرافيك منها التجسيد البصري للمعلومات بسرعة ويسر، وهناك عدة مسميات ت
data visualization)) أو(information design)  ( تصميم المعلوماتinformation 

architecture المصدر السابق( :( أو العمارة المعلوماتية ( 
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ي وه (Information Graphicويمكن تعريفه أيضا بأنه: "عبارة مشتقة من كلمتين هما )
معالجة البيانات والمعرفة، والمعلومات المعقدة والمركبة عن طريق استخدام الصور والرموز 
والرسومات والجداول الزمنية والبيانية والنصوص، باستخدام برنامج حاسوبي خاص، أو عن 

 .(02:  2105)أبوعطية، طريق الرسم اليدوي وذلك؛ لخلق صورة بسيطة وجذابة وسهلة الفهم

بيانية هي شكل متخصص من التصور الذي يجمع بين الكلمات والصور؛ إلرسال والرسوم ال
 -رسالة معينة، أو على األقل يجب أن تكون الرسالة قد وضعت لتحقيق وظيفة أو نتيجة معينة 

أو على األقل يجب أن تكون قد استخدمت الرسوم البيانية لتحقيق عدة أهداف، على سبيل 
عالم، لإلقناع، للتعليم، أو لنقل الناس إلى العمل، ولكي تكون مؤهلة المثال: يمكن استخدامها لإل

 .Stephen few & Barin;2011)) كمخطط أنفوغرافي

 

ينظر لتصميم الجرافيك أو  اا: التصميم الكرافيكي و خطوات معالجة البيانات:ثالث
ين انطالقا من التصميم الغرافيكي بعده نهجا  إبداعيا  يقوم به مصمم أو مجموعة من المصمم

حاجات الوسيلة إلى تمثيل المعلومات، أو بناء  على طلب العميل أو الزبون، ويتعاون على تنفيذ 
معطياته المادية مجموعة من المنتجين من أجل إيصال رسالة معينة إلى الجمهور المستهدف، 

ل، ويستخدم وهذا التصميم يهتم بترتيب النصوص والصور لنقل رسائل محددة وهادفة وبشكل فعا
في التصميم الجرافيكي أساليب متنوعة إلنشاء والجمع بين الرموز والصور والكلمات لخلق تمثيل 
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لتقديم لكرافيك في العادة ويستخدم تصميم ا،  (43: 2104)صرايرة، مرئي لألفكار والرسائل
على  المعلومات التي ال تتوافر لدى مخرج صفحة الموقع صورة مناسبة، أو لديه صور تنطوي 

 2112)نصار، معلومات دقيقة، يبحث عن ترسيخها في ذهن المتلقي أكثر من الصور المجردة
تتمثل بالرسم اليدوي، ثم  وهناك خطوات متعددة لمعالجة البيانات على شكل أنفوغراف  (2:: 

 Noab llinsky&Juli) معين جمالي ترتيبها على وفق نسقزج البيانات فيه، وأخيرا  

steele,2011;6) . 
وقد يستخدم مصمم الكرافيك برامج التصميم مثل الفوتوشوب وغيرها للتحكم في الصور، 
الخطوط، األلوان، األشكال، النصوص وغير ذلك؛ لتوصيل الرسالة أو المعنى الذى يقصده إلى 
الجمهور، ويشمل عمل المصمم تصميم اإلعالنات لغرض الطباعة، البوسترات، أشكال 

لمجالت والصحف والكتب وغير ذلك الكثير، فمصمم الجرافيك موصل المنتجات، تصميمات ا
جيد للدعاية، وفنان مبدع يستخدم األساليب التقنية الحديثة، على وفق رؤية تتسم باإلبتكار في 
توظيف األلوان، وأصبحت مهنة التصميم الكرافيكي واحدة من المهن المرتبطة بالعمل الصحفي 

ارسة العمل بإبداع لتحقيق النجاح، وهناك مجموعة من األدوار التي تتاح لمصمم الجرافيك مم
مهارات في برامج التصميم مثل الفوتوشوب، الفالش،  ملديه بها مصممو الكرافيك بما التي يقوم

ار أوضاع تمركز الصور وحجم التصميم الذي يخت مصمم القوالب وكذلك ، Illustratorو
وكذلك  فيقع على عاتقه الجزء األكبر في تنسيق األلوانوطبيعة األلوان والخطوط المعتمدة فيه، 

هو مصمم  ، ومصمم الفوتوشوبيمتلك الخبرة في استخدام برنامج الفالشالذي مصمم الفالش 
لديه قدرة عالية على استخدام برنامج الفوتوشوب؛ لتحسين الصورة وتعديلها والحصول على 

 . (2102موقع الشرق األوسط ،) ا يساعد على توصيل رسالة المصممأفضل مظهر له

ويميز أرنيهام في كتابه التفكير البصري بين نوعين من المعرفة هما: المعرفة اإلدراكية )الكلية 
التركيبية( والمعرفة العقلية )الجزئية التحليلية( ويقصد بالمعرفة اإلدراكية ما يحيط اإلنسان بالشكل 

هما، أما المعرفة العقلية فهي محاولة تفسير الذي أمامه من حيث اللون والشكل والتناغم بين
يجاد العالقات بين الخطوط واأللوان بصورة تحليلية، ومن هنا نالحظ قدرة األنفوجرافيك  وتحليل وا 

 . (040: 2115)عبد الحميد، على الجمع بين عمليتين هما اإلدراكية والعقلية
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ة في التصميم، وهي ما تسهم بشكل وأهم ما نالحظه في األنفوغراف هو المصاحبة اللغوية للصور 
كبير في إبراز أهميته للجمهور أو في تقديم محتوى المواقع أو تقديم نشرات األخبار التليفزيونية، 
وكذلك لإليضاح والتعليم في برامج األطفال، أو في التحقيقات المصورة، وفي غالب األحيان 

صاحبة، وفي وسع اإلنتاج البصري تكمن القوة في المعروض من تصميم وليس في الكلمات الم
)مجموعة  أن يستغني عن الكالم ويوظف في وعي المتلقي فكرة غير مطابقة تماما  لواقع الحال

 . (222ـــ :22:  0222الباحثين،

ويمكن تعريف االدراك : وأنواع االنفوغرافيك Visual perception اإلدراك البصري  اا:رابع
الفرد في التعامل مع العالم الخارجي بطريقـة بـصرية ويهدف على أنه: يعبر عن طريقة  البصري 

وتتسم طبيعة العقل  .        (:24: 2111)الخولي، إلى التفسير والتعرف على المثيرات الخارجية"
دراك الحركات ولكن ما يحدث على  البشري بالتوازن بين حاسة السمع والبصر وبقية الحواس وا 

صورة في  36111حواس البصرية حيث يستطيع المخ إدراك  أرض الواقع هو السيطرة على ال
الدقيقة لذلك من الضروري العمل على زيادة اإلهتمام بالقدرة البصرية لدى 

 .(D.Hyerle,2000:p46)اإلنسان

اإلدراك على أنه: عملية تنظيم وتفسير المعطيات الحسية التي  Schunkإذ عرفت دافيدوف و
بما يحيط بنا، أي إعطاء معنى للمدخالت البيئية التي تستقبلها تصل )األحاسيس( لزيادة وعينا 

قصيرة حتى يتم  لمدةالحواس. و إدراك المدخالت البيئية يتطلب إبقاءها في المخزن الحسي 
 .  (Dale H.Schunk,2000:p154) مقارنتها بمعرفة الفرد المخزنة في الذاكرة طويلة المدى

جال الفن، العتبار أن المتلقي  ينظر  إلى رسم ما؛  فأنه وقد نشأ هذا النوع من التفكير في م
يفكر تفكيرا  بصريا  لفهم الرسالة المتضمنة في الرسم، وبالتالي يجمع بين أشكال االتصال 

الموضوعات المعقدة البصرية واللفظية في األفكار؛ ألنه وسيط لالتصال والفهم األفضل لرؤية 
 والتفكير فيها.

استخدام الصور بتمثيل المعلومات في صحافة البيانات؛ الن الصورة  ومن هنا جاءت أهمية
تمتلك قدرة تعبيرية فائقة تترسخ في ذهن المتلقي أكثر من الكلمات؛ ذلك أن البيانات الرقمية 
حول الموضوع تبقى غير ذات قيمة أو تأثير ما لم يتم توظيفها وتمثيلها صوريا وتقديمها 

مكونات قصة البيانات والعالقات التي تربطها مع بعض  ( يبين2للمستخدمين والشكل )
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والجمهور المستهدف بها وطريقة توصيلها للمستخدم بشكل يناسب قابلياته ويناسب سياق بنائها 
 .(2::  2102) العراقي،ومحتواها

 

حسب طبيعته الحركية على نوعين ولكل نوع منهما خصائص  و ينقسم األنفوغرافيك
 (:210)شلتوت، وهما

عبارة عن دعاية ثابتة أما أن تطبع أو توزع أو تنشر : وهو  النوع األول : األنفوغرافيك الثابت
على صفحات اإلنترنت، ومحتوى األنفوغرافيك الثابت يشرح بعض المعلومات عن موضوع معين 

  يختاره صاحب األنفوغرافيك، وكما موضح في هذا الشكل.
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وهو عبارة عن صنفين: فهو إما تصوير فيديو عادي :   ك النوع الثاني : األنفوغرافيك المتحر 
ويتم وضع البيانات عليه و التوضيحات بشكل جرافيك متحرك؛ إلظهار بعض الحقائق والمفاهيم 

 2102/02/05: المعاينة موقع تاريخ)على الفيديو نفسه، وهذا النوع قليل االستخدام  بعض الشيء

::11 pm) ارة عن تصميم البيانات والتوضيحات والمعلومات بشكل ، أما الصنف الثاني: فهو عب
متحرك كامل حيث يتطلب هذا النوع الكثير من االبداع واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في 

وهذا  إخراجه بطريقة شائقة وممتعة، وكذلك يكون لها سيناريو كامل لالخراج النهائي لهذا النوع
 .يعد أكثر األنواع استخداما  

وفق التي يريدها الجمهور، على  Data Storiesن تحديد أنواع قصص صحافة البيانات ويمك
 Data Visualizationعدة مستويات: يرتبط المستوى األول بنمط العرض المرئي المستخدم 

وهو المفهوم الذي ارتبطت به صحافة البيانات ويعني ببساطة عرض البيانات بشكل مصور، 
 : Angela zoos,2014)) موقع  اع تشملوهو يضم مجموعة من األنو 

بترتيبها على وفق معامل واحد كترتيبها أبجديا على سبيل  :Linear"النمط الخطي  .1
 المثال وهو ما ال يتم بشكل عام بصورة مرئية.

الذي يعرض النسب أو األعداد المتعلقة  :Multidimensionalالنمط متعدد األبعاد  .7
لرسوم البيانية وأعداد الكلمات واألشرطة البيانية وشجرة بفئات محددة كالمخطط الدائري وا
 العالقات والرسوم البيانية الخطية .

: الذي يعرض الترتيب التسلسلي لمجموعة من العناصر التي نمط التسلسل الهرمي .1
ترتبط مع بعضها  بعالقة هرمية ويشمل أنواع المخططات الشجرية المختلفة كالشعاعية 

 ية والتسلسل الهرمي الشعاعي.وكذلك الخرائط الشجر 
: الذي يكشف عن العالقات بين المتغيرات المختلفة ويشمل أشكاال عديدة النمط الشبكي .9

من المصفوفات إال إن تلك األنماط ال يمكن عرضها بشكل مباشر في الصحافة إذ 
 تعنى األخيرة بعرض البيانات بما يخدم الوصول ألفضل طريقة لسرد القصة".

شخص بارع في عمل رسومات الحاسوب مع جميع  ع هي تصاميم مرتبطة بمهاراتوهذه األنوا 
فهي بذلك تعد برامجها أو الخبرة في إنشاء الرسوم التوضيحية باستخدام أقالم الرصاص الملونة، 

ويتكون التصميم األنفوكرافيكي  ، (61: 2106)نجم الدين،ة لمصمم ومنشئ ومخترع األفكارمهن
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، طالحجم، الخطو  األلوان، الرموز، النص،صر تتمثل بـالبيانات، السياق، الجيد من مجموعة عنا
 .(032: 2102. )العراقي،الرسوم البيانية

 المبحث الثالث: الوظيفة االتصالية لألنفوغراف في موقع روسيا اليوم 

 موقع روسيا اليومنفوغراف في األ تصاميم المطلب األول: مضامين 

 موقع روسيا اليوم.ت معالجتها بتصاميم أنفوغراف في نوع الموضوعات التي تمأوال: 

يتبين من تحليل مضامين تصاميم األنفوغراف أن هناك تنوعا في الموضوعات التي تمت 
في )فئة الموضوعات العسكرية( معالجتها بتصاميم أنفوغراف في موقع روسيا اليوم، إذ جاءت 

ة، وكما مبّين في بالمرتبة األخير  قد جاءتف)فئة الموضوعات اإلنسانية(  المرتبة األولى ، أما
ود الهتمامات الموقع بالشأن الدولي الذي تهيمن عليه طبيعة تع هذه األرقام(، و 0جدول )

الصراعات العسكرية، ومن تحليل بيانات الموضوعات وجد أن الوظيفة االتصالية كان لها دورا  
رى التي تمثلت بـ )اإلخبارية, التعليلية, بارزا , ولوحظ عن طريق تأدية الوظائف االتصالية األخ

اإليحائية, اإلرشادية والتوعوية,.. الخ (, فوجدنا أن الموضوعات العسكرية غالبا  ما اقترنت بها 
الوظيفة الخبرية وترويجية التي الن غالبا ما تحتاج التصاميم األنفوغرافية العسكرية لألخبار 

 عن بقية الوظائف, أما الموضوعات االقتصادية والترويج لحجم الترسانات العسكرية, فضال  
فاقترنت بها وظائف متعددة ولكن أبرزها كان وظائف إرشادية توعوية وخبرية ألنها تعطي نسب 
حصاءات ألسعار العمالت واقتصادات, إضافة إلى بقية الوظائف األخرى, و فئة  وارقام وا 

ف اإليحائية والخبرية والتعليلية؛ الن غالبا  الموضوعات السياسية فكان فيها الدور الواضح للوظائ
يصال رسائل مبطنة, وأيضا  االستمرارية  ما تحتاج الموضوعات السياسية إلى توضيح أسباب وا 
بنشر األخبار السياسية إلخبار األفراد بكل ما يخص تطورات الحياة السياسية, أما فئة 

الموضوعات هي )خبرية, إيحائية(, الموضوعات األمنية من أبرز الوظائف التي أدتها هذه 
إضافة إلى الوظائف األخرى, أما فئة الموضوعات العلمية والتكنلوجيا فكانت الوظيفة الترفيهية 
والترويجية من أبرز الوظائف التي أدتها لتحقيق الدور االتصالي لهذه التصاميم, باإلضافة إلى 

هي األساس الذي عملت عليه الوظائف األخرى, والوظائف اإليحائية والخبرية كانت 
 الموضوعات اإلنسانية.
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 موقع ( يبين نوع موضوعات التي تمت معالجتها بتصاميم أنفوغراف في ال1جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئة مضامين موضوعات االنفوغرافيك ت
 األولى %74.74 91 فئة الموضوعات العسكرية 1

 الثانية %75.71 13 فئة الموضوعات االقتصادية 7

 الثالثة %71.91 11 فئة الموضوعات السياسية 1

 الرابعة %11.77 15 فئة الموضوعات األمنية 9

 الخامسة %7.19 11 فئة الموضوعات العلمية والتكنولوجية 5

 السادسة %5.71 8 فئة الموضوعات االنسانية 3

  %111 191 المجموع 

 روسيا اليوممضامين الموضوعات العسكرية في موقع  (1
حظيت مضامين الموضوعات العسكرية في موقع روسيا اليوم بالمرتبة األولى، إذ تنوعت فئاتها 
الفرعية وتباينت بنسب كبيرة، ولكن االهتمام بالشأن الروسي حظي بنسبة عالية من االهتمام, إذ 

لترسانة النووية وضمت هذه الفئة افي المرتبة األولى، )فئة الترسانة النووية العالمية( جاءت 
الروسية والكورية والعربية واألمريكية، لكنها في الواقع ركزت على إبراز حجم الترسانة الروسية 
ظهار  ومديات دفاعاتها واألسلحة المتطورة التي تمتلكها ولم تغفل االهتمام بالشرق األوسط وا 

اميم ؛ "القدرات العسكرية األسلحة التي يمتلكها، ومن هم أبرز مورديها، إذ جاء في عناوين التص
التفوق الصاروخي في  و" ،  (arabic.rt.com/photo lines/883536) العربيلبعض دول الخليج 

 TORNADO، و"الراجمات الروسية arabic.rt.com/photo lines/881394) )الشرق األوسط"
HIMARS" (arabic.rt.com/photo lines/884194)مقابل األمريكية 

رف على طائرة ، وأيضا  "تع 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التي اعترضتها مقاتالت الناتو"، أما المرتبة الثانية فقد كانت 

( تكرارات وبنسبة مئوية ) 5لتحصل على ))فئة المناورات العسكرية العالمية( من حصة 
 arabic.rt.com/photo)   %(، تمثلت في؛ "قدرات "بيونغ يانغ" العسكرية تستفز العالم02.02

lines/886481) ،  فقد جاءت في المرتبة الثالثة )فئة تحرير األراضي وتجفيف منابع اإلرهاب( أما
%( تمثلت في "التعتيم على االنتصار الساحق على ::.4وحصلت على تكرارين وبنسبة مئوية )

ن؛ "اليمن تمثلت في تصميم بعنواو  )فئة العمليات العسكرية في اليمن(اإلرهاب" وأخيرا  جاءت 
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... غير السعيد"، ولوحظ عند تحليل مضامين الفئات الفرعية العسكرية أنها في مجملها كانت 
 (.2الوظائف الخبرية والترويجية هي الطاغية على المحتوى العسكري, وكما مبين في جدول )

 موقع روسيا اليومفي ( يبين مضامين الموضوعات العسكرية 7جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار عات العسكريةفئات مضامين الموضو  ت
 األولى %81.94 11 الترسانة النووية العالمية 1
 الثانية %17.14 5 المناورات العسكرية العالمية 7
 الثالثة %9.88 7 تحرير األراضي وتجفيف منابع اإلرهاب 1
 الرابعة %7.99 1 العمليات العسكرية في اليمن 9
  %111 91 المجموع 

 مضامين الموضوعات االقتصادية في موقع روسيا اليوم (7
)فئة جاءت فئة مضامين الموضوعات االقتصادية في موقع روسيا اليوم بشكل متنوع تمثل في 

، والتي حصلت على المرتبة األولى وجاءت عناوين اقتصاديات النفط وأسعاره حول العالم(
 "2102م" "البنزين األغلى في العالم لعام التصاميم متمثلة بـ "أكبر منتجي النفط في العال

(arabic.rt.com/photo lines/883536)"وأيضا  "أكثر االقتصادات اعتمادا على النفط ,  
(arabic.rt.com/photo lines/877819)   مما يتبين أن الموقع المذكور ركز بشكل أساس على ،

)فئة التجارة الدولية والسياحة أما  النفط بعده موردا مهما بالنسبة لروسيا بالدرجة األولى،
فحصلت على المرتبة الثانية، ونشرت هذه الموضوعات بعدة عناوين منها؛ "أكثر المدن  العالمية(

              2102 أجمل وجهات روسية لصيف  6"، "2102استقباال للسياح
(arabic.rt.com/photo lines/882386-6-)    فئة ترتيب من حصة ، أما المرتبة الثالثة فكانت(

ذلك في التصاميم التي حملت عناوين "أكثر الشعوب تبرعا وتمثل  االقتصاديات العالمية(
، وأيضا  "أهم المستثمرين في السندات   (arabic.rt.com/photo lines/876002)  باألموال عالميا"

رصدة االثرياء حول )فئة أأما  ،  (arabic.rt.com/photo lines/878657) الحكومية األمريكية"
فكانت من ضمن الفئات االقتصادية التي أعطاها موقع روسيا اليوم أهمية؛ لبيان الثروات العالم( 

المرتبة الرابعة ، تجسدت في تصاميم حملت لتحصل على التي يمتلكها الرؤساء والفنانين، 
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، و"الراتب    (arabic.rt.com/photo lines/882733- 2017) عناوين؛ "أغنى الرياضيين في العالم"
)فئة األزمات ، بينما جاءت   (arabic.rt.com/photo lines/884399) "السنوي لزعماء العالم

وتمثلت هذه الفئة بتصميم جاء بعنوان؛  األخيرةفي المرتبة  االقتصادية والمديونية العالمية(
, لوحظ عند   (arabic.rt.com/photo lines/888195) "2102"أقوى الشركات والمصارف العربية 

تحليل تصاميم األنفوغراف االقتصادية أن الوظيفة االتصالية لهذه التصاميم تم تحقيقها عن 
طريق مجموعة من الوظائف وهي اإلرشادية التوعوية والخبرية الن؛ غالبية هذه التصاميم يحتاج 

حجم الثروات المالية  فضال عنإليها المستخدم لمعرفة أسعار العمالت واالقتصادات العالمية, 
 (.3من حول العالم, وكما مبين في جدول )

 موقع روسيا اليومفي ( يبين مضامين الموضوعات االقتصادية 1جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات مضامين الموضوعات االقتصادية ت
 األولى %18.84 19 اقتصاديات النفط واسعاره حول العالم  1
 الثانية %77.77 8 ولية والسياحة العالميةالتجارة الد 7
 الثالثة %13.37 3 ترتيب االقتصاديات العالمية 1
 الرابعة %11.84 5 أرصدة األثرياء حول العالم 9
 الخامسة %8.11 1 األزمات االقتصادية والمديونية العالمية 5
  %111 13 المجموع 

 مضامين الموضوعات السياسية لروسيا اليوم (1
)فئة األزمة القطرية (، أن 4من تحليل المضامين السياسية لروسيا اليوم في الجدول )يتبين 

أخبارها عن أزمة الخليج  فضال عنفهي ألولى، احتلت المرتبة اوتأثيرها على دول الخليج( 
يعالج  األخيرة فقد خصصت جزءا كبيرا من األنفوغراف المنشور فيها لهذه القضية، ففي تصميم

 arabic.rt.com/photo) "قطيعة دبلوماسية تبقي قطرا منفذا وحيداعنوان؛ب األزمة جاء

lines/882025)  . "  "األزمة القطرية، رابحون وخاسرون محتملون" ، (arabic.rt.com/photo 

lines/883728)   الخالفات السياسية بين الكوريتين( و )البرنامج النووي اإليراني(، أما فئتي(
 بة الثانية، وتمثلت بتصميم بعنوان؛ "منظومة الدفاع الجوي اإليرانية باور"فقد حصلت على المرت
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(arabic.rt.com/photo lines/887316)    وتصميم آخر بعنوان؛ "قدرات بيونغ يانغ العسكرية
جاء فيه توضيح للخالفات  ،  (arabic.rt.com/photo lines/886841- 2017) تستفز العالم"

 لى المنطقة والتي استحوذت علىن و تداعيات البرنامج النووي اإليراني عالسياسية بين الكوريتي
فقد جاءت  فئة متابعات الشأن السياسي العالمي(من األهمية في هذا الموقع، أما ) نفسه الحجم

وضمت الشأن السياسي األمريكي والفرنسي ومن األمثلة عليها تصميم بعنوان؛ بالمرتبة الثالثة، 
، ثم جاءت   (arabic.rt.com/photo lines/877052)  "الفرنسية الخامسة "رؤساء الجمهورية

ومن ، العالقات الدبلوماسية( )والمؤتمرات الدولية وتحالفاتها( ) فئتي: بعدها في المرتبة الرابعة
نجد أنها لم تكن مستخدمة كثيرا , السيما وأن األولى لفئة الدقيق لبيانات األنفوغراف ل التحليل

كبير من المؤتمرات في المدة المحددة للبحث, ومن األمثلة على هذه الفئة تصاميم  هناك عدد
 تحت عنوان: "مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية" وآخر بعنوان؛ "مجموعة العشرين"

(arabic.rt.com/photo lines/887563)  
يتضح منها أن ف)فئة العالقات الدبلوماسية(  ، أما 

اهتمام باألزمات األنية مثل القطيعة الخليجية لقطر والعالقات الدبلوماسية  روسيا اليوم أعطت
بين دول العالم، تمثلت في تصميم عن األزمة الخليجية بعنوان: "قطر توجه رسالة للسعوديين 
وتتحدث عن "الضغط الوحيد" الذي يواجهها، وعن العالقات الخارجية بعنوان: "أولى المحطات 

، ولوحظ عند تحليل    (arabic.rt.com/photo lines/879368) لواليات المتحدةالخارجية لرؤساء ا
الفئات الفرعية لفئة الموضوعات السياسية أن الوظيفة االتصالية لهذه التصاميم تمثلت بأداء 

حائية, خبرية مجموعة من الوظائف قام بتأديتها كل تصميم أنفوغرافي سياسي وهي وظيفة إي
 (.4باقي الوظائف االتصالية األخرى, وكما مبين في جدول ) وتعليلية, فضال عن

 موقع روسيا اليومفي ( ويبين مضامين الموضوعات السياسية 9جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات مضامين الموضوعات السياسية ت
 األولى %73.37 8 األزمة القطرية وتأثيرها على دول الخليج 1
 الثانية %71 3  اإليرانيالبرنامج النووي  7
 الثانية  %71 3  الخالفات السياسية بين الكوريتين  1
 الثالثة  %11.11 9  متابعات الشأن السياسي العالمي 9
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 الرابعة %11 1 المؤتمرات الدولية وتحالفاتها 5
 الرابعة %11 1  العالقات الدبلوماسية 3
  %111 11 المجموع 

 ية في موقع روسيا اليوممضامين الموضوعات األمن  (9
يتضح من تحليل مضامين الموضوعات األمنية في موقع روسيا اليوم تنوعت ولم تقتصر على 
روسيا والدول االوربية بل كانت الحصة األكبر للعرب؛ ألنها موجهة وناطقة باللغة العربية وهذا 

)فئة العمليات فجاءت  ما يعكس حرص هذه المؤسسة على االهتمام بـ األخبار التي تهم متابعيها
منها تصميم جاء بعنوان؛ "تحرير الموصل و في المرتبة األولى األمنية في سوريا والموصل( 

"داعش...زائلة وتتبدد" وتصميم آخر بعنوان؛ "روسيا تضرب "داعش" من المتوسط" وكذلك تصميم 
 arabic.rt.com/photo)  آخر بعنوان؛ "أبرز عمليات إخراج المسلحين خالل األزمة السورية"

lines/877735)  تمثلت و فقد جاءت بالمرتبة الثانية   )فئة األعمال اإلرهابية حول العالم(، أما
 arabic.rt.com/photo)  هجمات إرهابية في بريطانيا" 5في تصاميم أنفوغرافية منها؛ "أبرز

lines/879839)   تجسدت في عدد و  بالمرتبة الثالثة)فئة األمن اإللكتروني العالمي( ، وجاءت
 arabic.rt.com/photo  من التصاميم أهمها؛ "عصر االختراق والتجسس اإللكتروني"

lines/882489) ) رتبة األخيرة، فقد جاءت في الم )التمويل القطري للمليشيات المتطرفة(، أما فئة
الخبرية  ئفوعند تحليل مضامين التصاميم األمنية األنفوغرافية لوحظ أنها ركزت على أداء الوظا

و اإليحائية التي تسعى عن طريقها إليصال الدور االتصالي لهذه التصاميم, وكما مبين في 
 (.5جدول )

 موقع روسيا اليومفي  ( يبين مضامين الموضوعات األمنية5جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات مضامين الموضوعات األمنية ت
 األولى %93.37 7 لعراقالعمليات األمنية في سوريا وا 1
 الثانية %37،73 9 االعمال اإلرهابية حول العالم 7
 الثالثة  %71 1 األمن اإللكتروني العالمي 1
 الرابعة %3.33 1 التمويل القطري للمليشيات المتطرفة 9
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  %111 15 المجموع 

 مضامين الموضوعات العلمية والتكنولوجية في موقع روسيا اليوم  (5
حليل بيانات هذا الجدول أن مضامين الموضوعات العلمية والتكنولوجية في موقع يتبين من ت

)فئة األجهزة  روسيا اليوم اقتصرت على التطورات التكنلوجيا التي عصفت بالعالم فجاءت
 تطبيقات أندرويد :منها تصميم بعنوان؛ "أشهر ففي المرتبة األولى  الحديثة والتقنيات الجديدة(

 (arabic.rt.com/photo lines/886670)  فئة انتشار خدمات األنترنت والسوشيل ميديا( ، أما(
 منها تصميم بعنوان؛ "اللغات السائدة على األنترنت"و فقد جاءت في المرتبة الثانية 

((arabic.rt.com/search
، ويتضح من الفئات المتقدمة أن موقع روسيا اليوم ركز على الجانب  
العصر، وآخر إصدارات شركات الهواتف الذكية لرفد متابعيه بكل ما  التقتني الحديث ومتطلبات

يحتاجوه من معلومات حول التطور التكنولوجي من حولهم, ومن هنا و بعد تحليل الفئات الفرعية 
لفئة الموضوعات العلمية والتكنلوجية أن الوظائف الترفيهية والترويجية هي من أبرز الوظائف 

م حتى تصل إلى أداء الوظيفة الرئيسة وهي االتصالية, وكما مبين في التي أدتها هذه التصامي
 (.6جدول )

 موقع روسيا اليومفي  ( يبين مضامين الموضوعات العلمية والتكنولوجيا3جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار العلمية والتكنولوجيةفئات الموضوعات  ت
 األولى %31 3 األجهزة الحديثة والتقنيات الجديدة 1
 الثانية %91 9 انتشار خدمات األنترنت والسوشيل ميديا 7
  %111 11 المجموع 

 موقع روسيا اليومفي  مضامين الموضوعات اإلنسانية (3
من تحليل بيانات مضامين الموضوعات اإلنسانية في موقع روسيا اليوم يتضح أنها اقتصرت 

تمثلت في عدد من زحين والالجئين(، وقد )بفئة أوضاع النا على فئتين تمثلت المرتبة األولى
التصاميم منها تصميم بعنوان؛ "ممرات الموت في البحر 

 (، أما الفئة التي جاءت في المرتبة الثانية فهي (arabic.rt.com/photolines/879663))المتوسط"
؛ "تفاؤل والتي تمثلت في تصميم بعنوان ،األمن المائي والدوائي والفقر والرفاه في المجتمعات(:
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, وبعد جمع تكرارات الفئات  (arabic.rt.com/photo lines/878804) "2102الشعوب بعام 
هي  الفرعية لفئة المضامين اإلنسانية نجد أن الوظائف التي أدتها هذه التصاميم األنفوغرافية

الوظائف االتصالية األخرى للوصول إلى الهدف األساس وهو  اإليحائية والخبرية فضال عن
 (.2وكما مبين في جدول ) تحقيق الوظيفة االتصالية لهذه التصاميم األنفوغرافية،

 موقع روسيا اليومفي  ( يبين مضامين الموضوعات اإلنسانية7جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات مضامين الموضوعات اإلنسانية ت
 األولى %37.5 5 أوضاع النازحين والالجئين 1
 الثانية %17.5 1 األمن اإلجتماعي في العالم 7
  %111 8 المجموع 

 فئة مصادر المعلومات المعتمدة في تصاميم األنفوغراف بموقع روسيا اليومثانياا: 

اليوم نجد أن  من تحليل فئة مصادر المعلومات المعتمدة في التصاميم األنفوغرافية لموقع روسيا
)فئة مصادر  مصادر المعلومات المعتمدة فيها اقتصرت على فئتين, إذ جاءت في المرتبة األولى

 وتمثلت تصاميم األنفوغراف فيها؛ بــ "أكثر الشعوب تبرعا باألموال عالميا"داخلية(, 
(arabic.rt.com/photo lines/876902)  "محطات في مسيرة أسعار النفط " ,  

(arabic.rt.com/photo lines/876975)"الروسية "باك فا" أقوى مقاتلة في العالم" ,   
(arabic.rt.com/photo lines/877197) واعتمدت على شبكة مراسليها المنتشرة في دول العالم ,

وبعض المعلومات من محرريها الذين حصلوا عليها من الجهات الحكومية الروسية كأن يكون 
)فئة مصادر جاءت فنة العسكرية الروسية، أما في المرتبة الثانية األنفوغراف عن الترسا

وتمثلت بتصاميم األنفوغراف تحت عنوان؛ "أكبر المدن استقباال  خارجية(,
(arabic.rt.com/photo lines/877346)للسياح"

  , "أفضل البنوك في العالم" 
(arabic.rt.com/photo lines/887228)
" إذ اعتمد موقع روسيا اليوم تطبيقات أندرويد :,"أشهر  

 ،PrioriData ،Fobes ،Statista ،MasterCard ،Vestifinanceعلى عدة مصادر منها 
 (.:منها ما كانت اقتصادية واخرى خبرية، وكما مبين في جدول )

 بموقع روسيا اليوم( يبين مصادر المعلومات المعتمدة في تصاميم األنفوغراف 8جدول )
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 المرتبة النسبة المئوية التكرار ومات المعتمدةفئات مصادر المعل ت
 األولى %37.19 49 مصادر داخلية 1
 الثانية %17.83 93 مصادر خارجية 7
  %111 191 المجموع 

 الوظائف االتصالية لألنفوغراف في موقع روسيــــا اليــــــوم اا:  فئةثالث

روسيا  ف االتصالية لألنفوغراف في موقعنجد من تحليل بيانات التصاميم األنفوغرافية أن الوظائ
بالمرتبة االولى وتمثلت  )فئة الوظيفة الترويجية(فئات, إذ حظيت  اليوم التي اقتصرت على ست

  "HIMARSمقابل األمريكية  TORNADOبتصاميم األنفوغراف؛ "الراجمات الروسية 
(arabic.rt.com/photo lines/884104)
 arabic.rt.com/photo)   , "األسطول البحري الروسي 

lines/891259) "!أعلى ناطحات السحاب الروسية" , (arabic.rt.com/photo lines/878004) ,
"الراتب السنوي لزعماء العالم" وعند تحليل هذه المضامين الدعائية المقدمة للجمهور سواء كانت 

سانة العسكرية الروسية سلبية أم ايجابية تبين أن موقع روسيا اليوم ركز على اظهار حجم التر 
كبيرا ومقدرتهم في صد اي هجوم حتى أن كان يتعلق بنووي أما أنفوغراف الراتب السنوي 
للزعماء عندما نحلل مضمونه نجد أنه تم التركيز عن طريقه على تذيل الرئيس الروسي القائمة و 

يتقاضى أقل راتب أول االسماء الرئيس االمريكي مما يعطي إيحاء للقارئ أن فالديمير بوتين 
شباع   ) فئة الوظيفة الخبرية(وبالتالي هو ال يبحث عن المال، أما  التي تعني أخبار الناس وا 

وتمثلت ، حاجاتهم عن طريق المعلومات المقدمة لهم بشكل أنفوغراف , جاءت في المرتبة الثانية
النفط الخام في بتصاميم أنفوغراف تحت عنوان؛ "نهائي دوري أبطال أوروبا", "أكبر مصدري 

(arabic.rt.com/photo lines/886043) العالم"
  أسلحة محرمة دوليا" 5, "أبرز  

(arabic.rt.com/photo lines/876733)   وعندما نحلل هذه التصاميم نجد أن بعض الوظائف ,
ة ) فئة الوظيفأدتها لكن األخبار كان النسبة األعلى فيها، أما المرتبة الثالثة كانت من حصة 

ومن أمثلة التصاميم األنفوغرافية عليها؛ "أطول وأقصر الشعوب العربية", "مشاهير ، الترفيهية( 
(arabic.rt.com/photo lines/870570) "2102العالم األعلى دخال في عام 

أكثر الشعوب  , " 
خدام العربية تعميرا" إذ طغى على طابع تصاميم األنفوغراف هذه الترفيه وترويح المستخدم واست

هذه المساحات لالبتعاد عن صخب أحداث العالم الذي ينشره الموقع اإللكتروني سواء أكان 
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ولو فسرنا ، جاءت في المرتبة الرابعة  )فئة الوظيفة اإليحائية(سياسيا أو إقتصاديا، رياضيا ، أما 
إلى خلفيته هذه الوظيفة نجدها اشتملت على اإليحاء للمتلقي بتوجهات وافكار واراء معينه تعود 

 المرجعية المتنوعة تمثلت بتصاميم تحت عنوان: "أبرز شركاء روسيا التجاريين في العالم العربي"
(arabic.rt.com/photo lines/879195)  , " ,"الدب الروسي أم العم سام؟" "T-50 الروسية أم "

"F-22هرة هو موضوع " األمريكية؟" ولو حللنا كل مثال من هذه األمثلة نجد أن األول في ظا
اقتصادي يبين الدول العربية التي تتعامل معها روسيا تجاريا أما في باطنه واإليحاء الذي أرادو 
إيصاله هو الدول التي تتعامل معها روسيا وتمتلك عالقات طيبة معها، أما الثاني فهو مقارنة 

ي يمتلكاها أما اإليحاء بين الواليات المتحدة وروسيا من حيث عدد السكان والمساحة واألسلحة الت
ظهاره على أنها تمتلك نقاط  الذين أرادو إيصاله نسبة التفوق بين البلدين وبالتأكيد إلى روسيا وا 
القوة من حيث المعدات والبشر، والمثال الثالث كذلك فهو مقارنة بين طائرة روسية الصنع وأخرى 

عسكرية الروسية وضخامتها، لتأتي أميركية وأيضا  احتوت بين تفاصيلها إيحاء  عن القدرات ال
التصاميم األنفوغرافية الم ختارة؛ "أبرز  في المرتبة الخامسة، ونذكر أهم)فئة الوظيفة التعليلية( 

أبرز  , "(arabic.rt.com/photo lines/877735)  عمليات إخراج المسلحين خالل األزمة السورية"
ماسية تبقي لقطر منفذا وحيدا!" وهذه الوظيفة تهتم االتفاقيات بين أمريكا والسعودية", "قطيعة دبلو 

بتوضيح أسباب حدوث حدث معين وترجع لنا خلفية عنه, وبتحليل جزء من العينة مثل األزمة 
السورية يتبين أن أبرز الجيوب التي استخرج منها المسلحون سابقا وابرز معاقلهم لدكها من قبل 

و أوضح أسباب زيارة ترامب وقدم للمستخدم خلفية القوات األمنية، وأنفوغراف االتفاقيات فه
تاريخية وتعليلية لزيارته األخيرة، أما قطيعة قطر أوضحت طريق قطر الوحيد لكنها أرجعت لنا 

 للنتيجة سبب، أما الفئة السادسة فهيأهم الدول التي قاطعتها والشركات التي تأثرت فهي أعطت 
س أي من الدول ار "مد ؛ة التصاميم األنفوغرافية عليهاومن أمثل، فئة الوظيفة إرشادية توعوية()

 6, "(arabic.rt.com/photo lines/878367)   ؟"تكلف تالميذها بأكبر نسبة من الواجبات المنزلية
, والوظيفة التي توديها هذه (arabic.rt.com/photo lines/8782150)  سيناريوهات قد تنهي العالم"

لمعلومات العامة للجمهور وتثقيفهم من كل الجوانب فمثال التصاميم هي تقديم الن صح وا
األنفوغراف األول صنف الدول التي تكثف الدروس على تالميذها لتوعية االهالي حول هذا 
الموضوع، أما المثال الثاني جاء لتوعية الناس بعد األخبار الكاذبة والشائعات التي نشرت عن 

سباب العلمية التي تؤدي لنهاية العالم، ومما تقدم نجد أن نهاية العالم إذ اوضحوا في المثال األ
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تصاميم األنفوغراف أدت عدة وظائف كلها في المحصلة أرادت إداء الوظيفة االتصالية 
 .(.2وكما مبين في جدول )موضوعة البحث, 

 موقع روسيا اليوم( يبين وظيفة األنفوغراف االتصالية في 4جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار وغرافالوظائف االتصالية لألنف ت
 األولى %77.83 14 الوظيفة الترويجية 1
 الثانية %75.77 13 الوظيفة الخبرية 7
 الثالثة  %77.83 17 الوظيفة الترفيهية 1
 الرابعة %19.78 71 الوظيفة اإليحائية 9
  الخامسة %7.19 11 الوظيفة التعليلية 5
 السادسة  %7.19 1 ويةالوظيفة اإلرشادية التوع 3
  %111 191 المجموع 

 

 

  موقع روسيا اليومالمطلب الثاني: الشكل الذي قدمت فيه تصاميم األنفوغراف في 

 فئة تصنيف األنفوغراف المستخدم حسب طبيعته الحركية في موقع روسيا اليوم.أوالا: 

قد أقتصر على  يكشف التحليل أن طبيعة األنفوغراف المستخدم في موقع روسيا اليوم
 arabic.rt.com/photo)  األنفوغرافيك الثابت, ومن األمثلة عليه؛ "فقاعة عملة الـبتكوين"

lines/881226)   الفرار من قبضة كيم جونغ أون" ,  (arabic.rt.com/photo lines/881039)   ,
الدب  , "(arabic.rt.com/photo lines/880386)  ""عدد ساعات الصيام في عواصم عربية

", 2102"تفاؤل الشعوب بعام , (arabic.rt.com/photo lines/880196)  الروسي أم العم سام؟"
"التفوق الصاروخي في الشرق األوسط"، وأن تصنيف األنفوغراف الثابت من حيث عدد صفحات 
ي األلبوم المستخدم  في موقع روسيا اليوم، يتكون من صورة واحدة فقط وهذا يعود إلى النظام الذ

يستخدمه الموقع ووجهة نظر القائمين على األنفوغراف، إذ تمثلت بتصاميم تحت عنوان؛ 
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  (arabic.rt.com/photo lines/877289)  للجمهورية الخامسة" :"إيمانويل ماكرون.. الرئيس الـ 
اع أكبر مصدري النفط الخام في العالم", "منظومة الدف , "أكثر الشعوب تبرعا باألموال عالميا", "

 arabic.rt.com/photo)   "2102شركات طيران في  :الجوي اإليرانية "باور", "أفضل 

lines/886522)  "مجموعة بريكس", "أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم" ,  

(arabic.rt.com/photo lines/8787687)  الشعوب األكسل في العالم" ,"  (arabic.rt.com/photo 
lines/888403)  . 

 موقع روسيا اليوم.في  ثانياا: فئة أنواع األنفوغراف المستخدم في عرض المادة اإلعالمية

من تحليل بيانات التصاميم األنفوغرافية لموقع روسيا اليوم نجد أن هناك أنواعا لألنفوغراف 
المستخدم في عرض المادة اإلعالمية في موقع روسيا متميز بسبعة أنواع، إذ حظي النوع 

وتمثل بتصاميم أنفوغراف تحت عنوان؛ "أكثر االقتصادات على المرتبة األولى،  ئي()اإلحصا
, "الرابح األكبر في أوبك من اتفاق (arabic.rt.com/photo lines/877819)  اعتمادا على النفط
جد أن وعند تحليل المثال األول ن ,(arabic.rt.com/photo lines/880556) النفط التاريخي"

احتوى على رسم بياني وضح فيه اسماء الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط األنفوغراف 
م لحقة باألرقام السيما وأن مثل هكذا موضوعات تحتاج لرسوم بيانية أكثر من الشرح حتى تترسخ 
في ذهن المستخدم, أما المثال الثاني أيضا  تضّمن رسم بياني بين النسب المئوية للدول الم ستفيدة 

ومثال على  ،)فئة النوع  القصصي(التفاق التاريخي ،أما المرتبة الثانية كانت من حصة من ا
ذلك؛ "رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة", "أبرز عمليات إخراج المسلحين خالل األزمة 
السورية", "فقاعة عملة الـ بتكوين" وبتحليل بيانات المثال األول وجد أن الشكل القصصي هو 

بعض الموضوعات التي كانت تحتاج إلى طريقة أقرب للمستخدم من تقديم مجرد  السائد على
معلومات , بل عرض بشكل احداث متسلسلة مثل عرض رؤساء فرنسا بشكل مختصر مع 
عرض نبذة مختصرة عن كل اسم، أما عمليات إخراج المسلحين ع رضت بشكل أحداث متسلسلة 

م شرح عن إتفاقية التسوية وبعدها اخراج للمسلحين على شكل سلسلة بدأت بتاريخ العملية ومن ث
برعاية دولية, وأيضا  إخراج للمسلحين إلى إدلب وبعدها إتفاق جديد برعاية روسية, وأخيرا  إخراج 
كامل للمسلحين أما المثال األخير تم عرض هذه المادة بشكل قصصي على شكل دائرة وعدة 

لخرائطي جاءت عاملة معها وأهم خصائصها، أما فئة ااسئلة اولها ماهي العمل ومن الشركات المت
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  عناوين التصاميم متمثلة؛ "ممرات الموت في البحر المتوسطفي المرتبة الثالثة، وكانت 
(arabic.rt.com/photo lines/879665)"الراتب السنوي لزعماء العالم" ,  (arabic.rt.com/photo 

lines/884399)  , مية", ومن عند تحليل هذه المضامين أن استخدام "الترسانة النووية العال
الخرائط  كان بشكل أساس ففي المثال االول كان خريطة العالم وعن طريقها مؤشر أبرز طرق 
الالجئين البحرية إلى أوروبا أما تصميم األنفوغراف الثاني و ضح عن طريقه خريطة وكتب عليها 

المثال الثالث رسم خارطة العالم ومن ثم وضع  اسماء زعماء العالم والراتب الذي يتقاضوه أما
اسماء الدول التي تمتلك ترسانة نووية كل حسب المرتبة والمنطقة الجغرافية, و مما تقدم يتبين أن 
غالبية الموضوعات التي استخدمت كان البد من استخدام الخرائط فيها حتى تترسخ في ذهن 

موقعها خرائطيا ، أما المرتبة الرابعة كانت من  المستخدم أكثر وتوضح له المناطق إن كان يجهل
وجاءت بتصاميم أنفوغرافية تحت عنوان؛ "حاملة الطائرات )فئة شرحي/توضيحي(, حصة 

أسلحة محرمة دوليا", "قطيعة دبلوماسية تبقي لقطر منفذا وحيدا!",  5الصينية لياونينغ", "أبرز 
ع شرح اجزائها، والمثال الثاني أيضا  رسم تضمن المثال األول رسم توضيحي لحاملة الطائرات م

توضيحي على شكل دائرة ويوضح فيه االسلحة المحرمة دوليا مع شرح مبسط حول كل سالح 
وأما أنفوغراف قطيعة قطر الدبلوماسية وضعت خارطة الوطن العربي ومؤشر عليها البلدان 

في المرتبة الخامسة فئة أتي العربية التي قاطعت قطر مع شرح عن شركات الطيران المتأثرة، لي
تمثلت بتصاميم أنفوغرافية تحت عنوان؛ "الدب الروسي أم العم سام؟", "راجمة قد و )المركب(، 

, "أهم المستثمرين في   (arabic.rt.com/photo lines/879996)  الصواريخ الروسية "بوراتينو"
بين أنها جمعت عدة أنواع منها السندات الحكومية األمريكية" وعند تحليل أول عينة م ختارة يت

حصائي إضافة إلى )فئة النوع الشرحي/التوضيحي( فاعتمدت المقارنة بين روسيا  الخرائطي وا 
والواليات المتحدة على كل األنواع المذكورة، أما مثال راجمة الصواريخ تضمن فئة نوع 

إضافة إلى الدول  الشرحي/التوضيحي و النوع الخرائطي واإلحصائي مواصفاتها لهذه الراجمة
المشغلة لها، والمثال األخير عن السندات الحكومية األمريكية احتوت على نوعين هما الخرائطي 

جاءت في المرتبة السادسة ومن أمثلة تصاميم ف )فئة كشفي / استكشافي(واإلحصائي ، أما 
,   (arabic.rt.com/photo lines/881567)  األنفوغراف عليها؛ "أضخم المشاريع حول العالم"

"عصر االختراق والتجسس اإللكتروني" المثال األول عرض فيه أضخم المشاريع حول العالم مع 
شرح مبسط حول كل مشروع وتكلفته المالية لكن كل هذه المعلومات صيغت بطريقة كشفية أما 
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عصر االختراق اإللكتروني عرض في هذا األنفوغراف أهم علميات التجسس التي حصلت 
في  )فئة  زمني تقويمي(ئر التي سببتها وأيضا  كانت بطريقة كشفية، وأخيرا  جاءت والخسا

المرتبة السابعة ومن األمثلة عليها )رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة( وعند تحليله يتبين أنه 
استخدم التسلسل الزمني للرؤساء وكل رئيس معه العام الذي تم تنصيبه فيه فهي أشبه بخلفية 

 (.01ية ومن ثم سرده بطريقة قصصية, وكما مبين في جدول)تاريخ

 ( يبين أنواع األنفوغراف المستخدم في عرض المادة اإلعالمية في الموقع11جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات أنواع األنفوغراف ت
 األولى %75 15 إحصائي 1
 الثانية %71 78 قصصي 7
  الثالثة %15.71 77 خرائطي 1
 الرابعة %11.58 14 شرحي / توضيحي 9
  الخامسة %11 19 مركب 5
 السادسة  %8.57 17 كشفي / استكشافي 3
 السابعة  %7.19 11 زمني تقويمي 7
  %111 191 المجموع 

 موقع روسيا اليوم.ثالثاا: فئة الشكل التصميمي لألنفوغراف في 

جد أن الشكل التصميمي لألنفوغراف في موقع من تحليل بيانات التصاميم األنفوغرافية  ن     
امثلة تصاميم  ، ومن)فئة الخرائط الجغرافية(روسيا اليوم اقتصر على ستة  فئات األولى منها 

األنفوغراف عليها؛ "أضخم المشاريع حول العالم", "قطيعة دبلوماسية تبقي لقطر منفذا وحيدا!", 
, (arabic.rt.com/photo lines/88331)   وسط""أماكن تمركز القوات األمريكية في الشرق األ

وعند تحليل هذه األمثلة تبين أن المثال األول ركز على األماكن التي تضم اضخم المشاريع في 
العالم ألن الخرائط الجغرافية بطبيعة حالها تقتصر على اجابة تساؤل )اين حدث؟(  وهو يخص 

كال المهمة والتي تجذب االهتمام لتميزها مكان وقوع الحدث ومصدره, وألنها أصبحت من األش
بسهولة تقديم المعلومات وهي من االشكال المهمة التي تستخدمها صحافة البيانات,  لذلك يتبين 
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أن أغلب موضوعات األنفوغراف في موقع روسيا اليوم استخدمت فيها الخرائط الجغرافية بشكل 
القطرية وهذا األنفوغراف وضح المنافذ المتبقية كبير, أما المثال الثاني كان فيما يتعلق باألزمة 

لقطر اشار إلى عدد من الدول فكان مناطقيا، أما المثال الثالث تحدث عن أماكن تمركز القوات 
االمريكية مستخدما خرائط وواضعا عليها هذه المناطق للتوضيح للمستخدم أكثر فع د خرائطي 

جاءت تصاميم الخرائط الشجرية(، التي  )فئةجغرافي، و المرتبة الثانية كانت من حصة 
 arabic.rt.com/photo)  حامالت طائرات في العالم" 5تحت عنوان؛ "أقوى  فيها األنفوغراف

lines/885256)   "اتفاقية باريس للمناخ", "أجور بعض الفنانين في دراما رمضان " , 
(arabic.rt.com/photo lines/882922)
ى شكل دوائر ومعها صورة , المثال االول وضح لنا عل 

لكل حاملة طائرات ومواصفاتها ألن الخرائط الشجرية تعتمد على صور بانورامية وتعمل عملية 
مقارنة لهذه الصور ولكن ليس مقارنة كتابية بل عن طريق الصور حتى تعطي للمستخدم فرصة 

خ عند تحليله تبين ان فهم عميق لتفاصيل الموضوع, أما المثال الثاني  كان إتفاقية باريس للمنا
صورة تتوسط األنفوغراف تمثل التغيرات المناخية وبعدها توضيح هذه االتفاقية ومن ثم صورة 
لكل تفرع أما موضوع أجور بعض الفنانين, تبين أن أجر كل فنان وضع مع صورته على شكل 

الثالثة  ومثال على  جاءت في المرتبةفقد  (الرسوم البيانية)مقارنة صورية بين الفنانين، أما فئة 
ذلك؛ "أكثر االقتصادات اعتمادا على النفط", "أهم المستثمرين في السندات الحكومية األمريكية", 
المثال االول استخدمت فيه الرسوم البيانية على شكل رسوم خطية وضحت أهم االقتصادات 

ية والرسم كان على واألنفوغراف الثاني كان ألهم االستثمارات في السندات الحكومية االمريك
وتمثلت بتصاميم تحت عنوان؛  ،) السالسل الزمنية( اسطوانات بيانية، لتأتي في المرتبة الرابعة

 arabic.rt.com/photo)  "سيناريوهات قد تنهي العالم", "ملوك المملكة العربية السعودية 6"

lines/884767)
السيناريوهات مرتبة وعندما حللنا تصميم األنفوغراف األول وجدنا أن هذه  , 

حسب حدوثها زمنيا اي استخدمت في هذا المثال السالسل الزمنية التي هي عبارة عن توضيح 
ألدق تفاصيل الحدث وبطها زمنيا مع بعضها أما المثال عن ملوك المملكة العربية السعودية بدا 

م وتاريخهم وصوال من االجداد وصورهم وتواريخ تنصيبهم وبعدهم االبناء وأيضا  مرفقة مع صوره
ومن المرتبة الخامسة،  )فئة السحابة الكالمية(بالحفيد على شكل سلسلة زمنية مترابطة، لتأخذ 

 arabic.rt.com/photo)   "2102أجمل وجهات روسية لصيف  6أمثلة التصاميم عليها؛ "

lines/882386-6)
, (arabic.rt.com/photo lines/883079)  ", " قاعدة العديد الجوية في قطر 
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, تتضمن هذه الفئة استخدام   (arabic.rt.com/photo lines/881226)  "فقاعة عملة الـ بتكوين"
براز المعلومات باأللوان وعندما نحلل المثال األول نجد  نصوص بشكل كبير مع صور بسيطة وا 

هو عن أن نبذة م ختصرة عن كل مدينة روسية سياحية مع رسم توضيحي لها أما المثال األخير 
عمل الـ بتكوين وميزاتها ونالحظ أن النصوص الكتابية كانت هي األكثر استخداما في هذا 

)فئة األنفوغراف مع استخدام اللون االسود واالصفر بشكل كبير، لتكون في المرتبة السادسة 
, وجاءت تصاميم األنفوغراف تحت عنوان؛ "عصر االختراق والتجسس شبكة العالقات(

"األنترنت األسرع في العالم" وعند تحليله يتبين أن شبكة العالقات تعني كفيفة ترابط  اإللكتروني",
االشياء مع بعضها بعضا  عن طريق دوائر أو خطوط كما حصل مثال االختراق والتجسس 
عندما تم ربط أجهزة الحاسوب والهاتف مع بعضها بعضا  عن طريق خطوط وكأنها دائرة متصلة 

تفرعات والمثال الثاني عن األنترنت األسرع في العالم على شكل بوصلة  مع بعضها حاوية على
وحولها الدول التي سجلت أسرع حزم من األنترنت فيها فهي على شكل سلسلة، وكما مبين في 

 (.00جدول )

 ( يبين الشكـل التصميمي لألنفوغراف في موقع روسيـا اليـوم11جدول )

 المرتبة النسبة المئوية لتكرارا فئات الشكل التصميمي لألنفوغراف ت
 األولى %71.57 11 خرائط الجغرافية 1
 الثانية %71 78 الخرائط الشجرية 7
 الثالثة  %17.19 79 الرسوم البيانية 1
 الرابعة %15.71 77 سالسل زمنية 9
  الخامسة %17.83 18 سحابة كالمية 5
 السادسة  %11.71 15 شبكة العالقات 3
  %111 191 المجموع 
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 موقع روسيا اليوم.
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تنوعت العناصر التيبوغرافية المستخدمة في تصميم األنفوغراف لموقع روسيا اليوم, إذ تبين عن 
في نسب استخدامها من قبل طريق تحليل البيانات أن بعض العناصر البنائية حصل تفاوت 

 )فئة الرموز(مصممي األنفوغراف وأما العناصر األخرى فكان استخدامها مائة بالمائة، وحصلت 
  وتمثلت تصاميم األنفوغراف بعناوين؛ "أقوى جيوش العالم" على المرتبة األولى،

(arabic.rt.com/photo lines/887933)    ,"جنسيات للبيع مقابل االستثمار"  

(arabic.rt.com/photo lines/88382)    ولتوضيح أبرز 2102شركات طيران في  :, "أفضل ,"
ما يتضمنه األنفوغراف الذي يحوي على رموز هو ان يختصر الكالم بعبارات مبسطة ويعوض 
عنها برموز سواء ارقام أو أشكال مع المحافظة على الفكرة األساسية وأن ال تتأثر بتقليص 

لمثال االول استخدم سطرين للكتابة ضّمن فيها اساس التصنيف ومن ثم وضع  الكلمات فمثال ا
أعالم للدول التي شملها التصنيف ومع كل دولة تسلسلها مع خلفية بلون أخضر مزرق، أما 
جنسيات مقابل البيع عند تحليله نجد أنه اقتصر على سطر واحد للكتابة لتوضيح الغاية منه 

كرة األرضية ومنها تخرج أياِد تحمل جوازات سفر للداللة على واالعتماد على رسم مصغر لل
شركات اعتمدت اللون االزرق خلفية  :رمزية معينة مع استخدام األرقام، والمثال الثالث أفضل 

لها مع استخدام أيضا  سطر واحد للكتابة لتوضيح غرض األنفوغراف وفي الوسط الكرة االرضية 
الشركات التي خضعت للتصنيف ومعها علم دولتها ورقم التصنيف وتخرج منها طائرة للتفرع بقية 

فئة نت من حصة )فهي استخدمت رمز الطائرة والعلم والكرة األرضية، أما المرتبة الثانية كا
, وتمثلت تصاميم األنفوغراف؛ بـ "قدرات "بيونغ يانغ" العسكرية تستفز العالم", (الرسوم البيانية

", "الرابح األكبر في أوبك من اتفاق النفط التاريخي"، 2102عربية "أقوى الشركات والمصارف ال
وعند  تحليل المثال األول تبين أنه تضمن عنوان األنفوغراف فقط بدون وجود سطر تعريفي 
لألنفوغراف واستعاض عنه برسم للكرة األرضية ورسم بياني لألعوام و أعالم الدول، أما الرابح 

نفط التاريخي احتوى على رسم بياني يبين الدول المستفيدة من األكبر في أوبك من اتفاق ال
 (.02االتفاق, وكما مبين في جدول )

 ( يبين العناصر البنائية )التيبوغرافية(17جدول )
 موقع روسيا اليومالمتفاوتة االستخدام في تصميم األنفوغرافيك في  
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 المرتبة النسبة المئوية تكرارال العناصر البنائية )التيبوغرافية( المتفاوتة االستخدام ت
 األولى %57.19 81 الرموز 1
 الثانية %97.83 31 الرسوم البيانية 7
  %111 191 المجموع 

 

 خامساا: فئة العناصر البنائية )التيبوغرافية( المتكاملة االستخدام في تصميم األنفوغرافيك

ال تحتاج إلى  موقع روسيا اليومالعناصر التيبوغرافية المتكاملة في تصميم األنفوغراف لو   
، النص، األلوان، السياق، بياناتمن )ال ( كل العناصر البنائية )التيبوغرافيةجدول، فهي تضم 

أن كل عنصر فيه كان تواجده مائة ( وحدة ذلك 041( وفي وردت في )الخطوط ، و الحجم
فئات فرعية لها  (6ألنه يتضمن ) وضعه الباحث للتوضيح  قد, و في كل التصاميم بالمائة 

 حضورها في استمارة التحليل.

 أساليب تقديم المحتوى األنفوغرافيكي في موقع روسيا اليوم.سادساا: 

تنوعت أساليب تقديم المحتوى األنفوغرافيكي في موقع روسيا اليوم بعدد من األساليب التي 
ت باألساس استخدمت في عرض المحتوى وهي أربعة أنواع تنوعت تصنيفاتها لكنها ارتبط

)فئة  التصنيف باإلدراك والحس البصري لدى المستخدم، فكانت الفئة األولى من حصة 
إذ استخدم هذا التصنيف بشكل كبير في مجتمع البحث ولكن اعتمد الباحث في طريقة الجغرافي( 

لتأتي في المرتبة األولى ومن امثلة الواحد تحليله ظهور واضح لدولة معينة في األنفوغراف 
  اميم األنفوغراف عليها؛ "رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة", "قاعدة إنجرليك التركية"تص

(arabic.rt.com/photo lines/878593)  
   , "قاعدة العديد الجوية في قطر" 

(arabic.rt.com/photo lines/883079)   ,  فالمثال االول اختص لدولة فرنسا والثاني تركيا
) فئة حديد الموقع من عنوان األنفوغراف، أما المرتبة الثانية كانت من حصة والثالث لقطر وتم ت

الذي يعني تمثيل موضوع األنفوغراف  ( Symbolic Representationأسلوب العرض الرمزي 
ومن األمثلة عليه؛ صرية لتكوين المفهوم حول الموضوع، بطريقة استخدام الصور الحسية والب

أسلحة محرمة دوليا", "أقوى الدول من حيث عدد  5لعظمى", "أبرز "النصر في الحرب الوطنية ا
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(arabic.rt.com/photo lines/876549)دبابات القتال"
, فظهر في هذه األمثلة استخدام الرموز  

بشكل واضح فالنصر في الحرب كانت الرموز بشكل واضح على شكل دوائر ورسوم مصغرة أما 
الدبابات هي األخرى استخدمت صور مصغرة للدبابات أسلحة على شكل دوائر وأقوى  5أبرز 

)فئة أسلوب العرض األيقوني مع مؤشرات ورموز لبيان احجامها، لتأتي في المرتبة الثالثة 
Representation Iconic ،) وتمثلت تصاميم األنفوغراف تحت عنوان؛  "أكبر المدن

, (arabic.rt.com/photo lines/876404)  استقباال للسياح", "حاملة الطائرات الصينية لياونينغ"
هذه الفئة تستخدم صورا مصغرة عن الموضوع لتقريبها أكثر للمستخدم فعند تحليل مثال الطائرات 
نجد أنه استخدمت فيه صورا عن الطائرة لتوضيح ميزاتها وشكلها أما مثال أكبر المدن السياحية 

دينة، أما الفئة الرابعة كانت من حصة أيضا  وجد فيه صورا مصغرة عن أهم ما تتميز به كل م
ومن تصاميم األنفوغراف عليها؛ "قطيعة دبلوماسية )فئة أسلوب العرض التصويري )التمثيلي( (, 

، وكما مبين في جدول   (arabic.rt.com/photo lines/8782025) تبقي لقطر منفذا وحيدا!"
(03.) 

 موقع روسيا اليومكي في ( يبين أساليب تقديم المحتوى األنفوغرافي11جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار أساليب تقديم المحتوى فئات  ت
 األولى %11 97 أسلوب العرض حسب التصنيف الجغرافي  1
 Symbolicأسلوب العرض الرمزي  7

Representation  
15 

75% 
 الثانية

 Representationأسلوب العرض األيقوني  1
Iconic   

11 
71.91% 

 لثة الثا

 الرابعة %13.91 71 أسلوب العرض التصويري )التمثيلي( 9
أسلوب تصنيف عرض المحتوى تبعا لإلدراك  5

 البصري والحسي
11 

7.19% 
  الخامسة

  %111 191 المجموع 
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 االستنتــاجـات

  عدد من االستنتاجات تتمثل بما يأتي: يمكن تحديدفي ضوء قراءة نتائج الدراسة 

ي وهالوظائف المحددة  ؤديه يلموقع أنفي ا نفوغرافلأل يل الوظيفة االتصاليةتحلمن  بينتي -0
 صحافة البيانات.، وهي تتطابق مع وظيفة الترويجية والخبرية والترفيهية

هي المضامين السياسية واالقتصادية  أنفوغراف في الموقع ن المضامين التي قدمت بشكلإ -2
األخبار الموقع، وذلك ألن إلخبارية للمضمون في والتي جاءت لتعزز الوظيفة ا والعسكرية

اإلسهاب واإلطالة وعملية اختزالها بتصاميم أنفوغراف تتسم بالسياسية واإلقتصادية والعسكرية 
دراك المضمون   . يسهل فهم وا 

ف األشكال مع في توظيوتباين هناك شمولية و  كل األنفوغراف كان متوازنا في الموقعأن ش -3
سبها المئوية، إذ تنوعت بين خرائط جغرافية وسالسل زمنية، سحابة كالمية، في ن يسيرةفروق 

رسوم بيانية، خطوط، حجم، الوان، سياق، نص، بيانات، ورموز كلها وّظفت للخروج بمادة 
 .مات المستخدماومضمون إعالمي متميز يحاكي تطورات العصر واهتم

نوعة، مزجت بين تقديم المحتوى موضوع الدراسة أساليب عرض محتوى مت إستخدم الموقع-4
، اعتمدت على اسلوب العرض الجغرافيااللكتروني وتقديم المحتوى األنفوغرافي وهي باألساس 

ولكن اإلهتمام بالجانب الحسي والبصري االدراكي  ،والرمزي  ييقوناستخدام اسلوب العرض اآلو 
قديمة تالئم احتياجات أساليب  لم يستخدم أساليب عرض تقليدية بل طورمحدودا ، فهو  كان

اإلتصالية للموقع في تسويق ثقافة ، بما يحقق الوظيفة وغراففستخدام األناالمستخدمين وحداثة 
  .ة روسيادول

لكن في مرات  في الموقع، يبين موضوع األنفوغراف الذي عريضالمانشيت هناك استخدام لل -5
 اللغوية.األخطاء  ، وهناك عدد منيطابق العنوان كثيرة الموضوع ال

بالصور في إيصال المحتوى اإلعالمي بطريقة شائقة وجذابة وتترسخ أبدى الموقع اهتماما   -6
لألنفوغراف الواحد مقارنة مع النصوص الخبرية التي  الكثيرة عدد الزياراتوهذا يفسر في الذهن، 

 عقول.وال القلوب على لسيطرةاتحتوي على صور وبيانات، وهذا يؤكد أهمية الصورة في  ال
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التي تقوم على تعزيز ثقة  (برونر) نظرية على وفق باالكتشاف سلوب التعلماعتمد الموقع أ -2
تمثيل تصاميم األنفوغراف للمعلومات التي  عن طريقالمستخدم بالمعلومات التي يحصل عليها 

 .وعويةاستخدام التصاميم التي تعزز الوظيفة اإلرشادية التفي  ذلك انعكسو  ، المعرفة بناء تحقق

 التوصيــــــــات

 تي :أي بماإلى مجموعة من التوصيات تتمثل  بحثال لتتوص

تبة ببحوث ثراء المكا  األنفوغراف من الناحية العلمية و إجراء دراسات على الدعوة إلى . 0
 .هالمؤسسات اإلعالمية ب تعريفاألنفوغراف وميزاته ل وظيفودراسات معمقة عن ت

يجعل من المادة  ، كونهل المعلومات والبيانات في صور أنفوغرافختزاالتأكيد على أهمية ا. 2
قناعا  لدى المتلقي بشكل يتناسب مع حجم المعلومات والبيانات التي ا  و  اإلتصالية أكثر عمقا  

هتمام بصحافة يستدعي من وسائل اإلعالم اال يستقبلها يوميا في ظل التطور التكنولوجي، ما
 صالية.تالبيانات لتحقيق وظائفها اال

المؤتمرات  فيتسليط الضوء على صحافة البيانات بهذا الفن الصحفي و  هتمام االضرورة  .3
 .للعمل في سائل االعالممصمميها أهيل لت عمل ندوات العلمية وا عداد ورشوال
، كونها دراسيإدراج مادة صحافة البيانات في كليات اإلعالم كمنهج  التأكيد على أهمية .4

أسلوب طريقة تقديمه و  ، فضال  عنية في نشر الخبر والكثافة المعلومات بين السرعةتجمع 
  .عرضه

تصالية اترجمة الكتب األجنبية التي تناولت تصاميم األنفوغراف كفن له وظيفة  الدعوة إلى.5
 هتمام الجمهور إلثراء مكتبات كليات اإلعالم والفنون الجميلة.اتحظى ب
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 :2/2/:210:المعاينة تاريخ http://arinfographic.net/?p=1198: الرابط على منشور
pm2:00 
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  م . م / حمزة جاسم عباس                                                       أ.م.د / ماجد مطر الخطيب

   

   

 الملخص :

للمصابين بامراض السرطان في محافظة واسط للمدة يهدف البحث الى الكشف عن التوزيع المكاني 
باالعتماد على البيانات غير المنشورة لالصابات المسجلة في وزارة الصحة  6002 -6002من 

العراقية ، مجلس السرطان , وتم ادارة وتخزين البيانات وتحليلها من خالل األدوات التحليلية 
ظهرت النتائج وجود تباين مكاني واضح في عدد واإلحصائية في نظم المعلومات الجغرافية , وا

المصابين في اقضية منطقة الدراسة، ومن ثم فان النمط المكاني للظاهرة المدروسة اخذ شكل  النمط 
العشوائي , لكن هناك ميل لتركز انتشار المرض في المناطق األكثر اكتظاظا بالسكان ,كما سجلت 

نسب اإلصابة من بين أنواع السرطانات المختلفة التي  أمراض سرطان الثدي وسرطان المثانة أعلى
كما ألقت أهداف هذا البحث الضوء على إمكانية استخدام نظم المعلومات تم تمثيلها خرائطيًا  .

 الجغرافية في تطبيقات الصحة العامة.
 

 الكلمات المفتاحية : التحليل المكاني , السرطان , نظم المعلومات الجغرافية.
 

 

 

 

 

 التحليل المكاني للمصابين بأمراض السرطان في محافظة واسط
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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Abstract:  

The research aims to find out the spatial distribution of cancer patients in Wasit province 

2016 based on unpublished data of the cases recorded in the -for the period from 2006

stored and  Iraqi Ministry of Health, Cancer Council. The data has been managed,

analyzed through analytical and statistical tools in GIS. The results showed the presence 

 . The spatial pattern ofsthe studied area incancer patients  of the of the spatial distribution

phenomenon under observation took a random pattern, but there is a tendency to  this

spread more in the most densely populated areas. Moreover, the breast cancer and 

highest percentage than the other types of cancers that have  the bladder cancer recorded

map. The objectives of this research have also highlighted the  epresented on ar been

                                                      possibility of using GIS in public health applications.    

 

Key word: Spatial analysis, cancer, Geographical information system  

 

 مقدمة:

( واحدا من أهم أسباب الوفيات في أرجاء العالم ،ومن األمراض cancerيعد مرض السرطان )
الخطيرة الهامة، لشموله على الفئات العمرية كافة، ويعد ثاني سبب رئيسي للوفاة بعد أمراض القلب 

. 6002العالمية حاالت وفاة بحسب منظمة الصحة  2واألوعية الدموية , بمعدل حالة واحدة لكل 
محافظة واسط ،  نتيجة الرتفاع نسبة   ويشكل هذا المرض هاجسًا وقلقا لجميع سكان العراق ومنها

مصابًا، في حين  600حوالي  6002االصابة به في السنوات األخيرة ، إذ بلغ عدد المصابين عام 
.   424ناث ، وعدد اإل 622مصابا ،  وشكل عدد الذكور منهم،  240حوالي  6002بلغ عام 

ويتصدر سرطان الثدي وسرطان المثانة، اعلى نسب االصابة بين انواع االمراض المختلفة وهذا ما 
 يستدعي البحث واالهتمام  الدائمين .

ت في التحليل االحصائي امن إمكان GISتقنية نظم المعلومات الجغرافية  هومن خالل ما توفر 
ظهارها على شكل خرائط جغرافية يمكن معرفة التباين المكاني ل،  والمكاني لظواهر ،وصور توزيعها وا 

 (.(support system decision مهمة ،لدعم اتخاذ القرار 

  : تيةيمكن صياغة مشكلة البحث باالسئلة اآل أواًل: مشكلة البحث:
  ؟للمصابين بأمراض السرطان في محافظة واسط بحسب الوحدات االدارية امكاني اهل هناك تباين-0
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هل أن األدوات التحليلية لبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية لها االمكانية في إظهار التباين -6
 من خالل أدوات التحليل االحصائي المكاني ؟. المكاني

 : ارتكزت الدراسة على مجموعة من الفرضيات أهمها :  ثانيًا: فرضية البحث
المصابين بأمراض السرطان في منطقة مكانيًا في حجم   يفترض البحث أن هناك تبايناً  -0

 الوحدات االدارية .  الدراسة بحسب

، دور مميز في إظهار التباين المكاني من خالل  GISلبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية  إن -6
حصائية في برامجها .  ما توفره من إمكانات تحليلية وا 

الحدود الزمنية للبحث هي بيانات مجلس السرطان التابع  ثالثا : الحدود الزمنية والمكانية للبحث :
(.أما الحدود المكانية فهي محافظة واسط على  6002 -6002لوزارة الصحة العراقية للمدة من )

شمااًل وما بين خطي طول °( 44,4 -- °32,10 -مستوى االقضية ، والتي تمتد بـيـن دائرتي عرض )
العزيزية ,النعمانية,الكوت, الحي,بدرة (  اقضية )الصويرة,  2شرقًا (.وتضم °(  42,40- -° 44,40

 ( .0خـريـطـة )
 ( موقع منطقة الدراسة من العراق وتقسيماتها االدارية1خريطة )

 

   (1ـ  )الباحثان  
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  رابعًا: أهمية البحث :
 في تحليل الظاهرات الطبية على اساس جغرافي . اتوضيح اهمية الجغرافي -0

 المصابين بأمراض السرطان وأسباب تباينها في منطقة الدراسة .الكشف عن حجم  -6

اعتمدت منهجية البحث على اتباع المنهج التحليلي المكاني لمجموعة من  خامسًا: منهجية البحث:
البيانات للمصابين بأمراض السرطان المسجلة لدى الدوائر ذات العالقة ، متمثلة بمركز السرطان في 

 GIS. و تم االعتماد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية 6002-6002 وزارة الصحة للمدة من
 إلنتاج خرائط التوزيعات المكانية المرفقة طيًا . ARCGIS 00.6وعبر برنامج 

 التحليل المكاني واالحصائي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. سادسًا :

يكتسب التوزيع الجغرافي ألمراض السرطان اهمية كبيرة على المستوى الجغرافي ألنه يعطي صورة 
واضحة لحجم ونوع األمراض السرطانية , واختالفها بين مكان وآخر .فضال عما يكشفه ذلك التوزيع 

والبحث  من حجم المسؤوليات والتبعات الملقاة على عاتق الدولة ومؤسساتها المعنية لغرض معالجتها
في أهم اإلجراءات والوسائل التي تقلل من حجم المخاطر  واإلصابات الناجمة عنها . وتحتل نظم 

، خاصة التوزيع المكاني  اهمية كبيرة في الدراسات والبحوث الجغرافية GISالمعلومات الجغرافية 
 ,فتها الى علم الجغرافيةللظواهر، ودراسة العالقات التأثيرية المتبادلة , وان لمسة التقانة التي اضا

( .        6000السعيدي ، ذات البعد المكاني واالحصائي للظاهرة الجغرافية )التوجه عززت هذا 
ن تحليل التوزيع المكاني للظاهرة المرضية يكشف عن مدى تباين مستويات انتشارها ومعرفة النمط إ

 ، عشرة أمراض سرطانية شائعة كثر( أل0المكاني لها , ومن خالل البيانات الواردة في الجدول )
  تية يمكن توضيح الحقائق اآل

 

في محافظة واسط للمدة ( حسب نوع المرض)التوزيع المكاني لمجموع المصابين بامراض السرطان ( 1)الجدول 

 6016 – 6006من 

  

مجموع 
االمرا
 ض

الغدد 
 اللمفاوية

الغدد 
غير 

 اللمفاوية

 

 اللوكيميا
 

 

 الحنجرة

 

 الجلد
 

 

 الدماغ

 

 الرئة
 

 

 المثانة
 

 

 القولون

 

 الثدي

الوحدة 
 اإلدارية

 الكوت 667 157 331 352 245 151 60 278 192 79 2512

 الصويرة 172 41 88 121 70 44 19 87 56 36 734

 الحي 75 27 76 82 31 26 9 37 31 12 406
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 العزيزية 85 14 37 48 21 17 8 23 26 13 292

 النعمانية 80 18 45 25 31 19 7 19 17 11 272

 بدرة 15 5 5 3 6 7 2 5 6 3 57

 (6ـ  الباحثان)                                                                                                                             

إن أمراض السرطان تنتشر في جميع اقضية محافظة واسط دون استثناء ، فقد سجل اعلى مجموع 
مصابًا ، وقضاء  244مصابًا  ، تاله قضاء الصويرة بمجموع  6206لها  في قضاء الكوت، بلغ 

 626مصابا  ، وقضاء النعمانية بلغ  696مصابا ، وقضاء العزيزية بلغ  402الحي بمجموع بلغ 
( , وهذا 6. خريطة ) مصابا 22صابين في قضاء بدرة، بلغ للمفيما سجل ادنى مجموع  مصابا ،

يعني أن أعلى تركز ألمراض السرطان في قضاء الكوت الذي يحتل المرتبة االولى ، يليها قضاء 
 الصويرة في المرتبة الثانية وياتي قضاء النعمانية والحي والعزيزية وقضاء بدرة بالمراتب  االخيرة .

 

 

 (3)الباحثان ـ                                                                                    
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, أن هناك تباينا  مكانيا واضحا  في أعداد المصابين بسرطان الثدي والذي يعد من  يتضح من ذلك
اصابة،  222االولى السرطانية في محافظة واسط حيث يحتل قضاء الكوت المرتبة  أشهر األمراض

 22اصابة والحي  50اصابة ،والنعمانية  52اصابة، وقضاء العزيزية  026قضاء الصويرة  هويلي
كذلك تتباين نسب االصابة   (.4اصابة .خريطة ) 02اصابة ، ويأتي قضاء بدرة بالمرتبة األخيرة ب 

على نحو واضح من حيث في جميع األنواع السرطانية االخرى , اذ يظهر النمط المكاني متباينا 
التوزيع الجغرافي ألعداد المصابين في جميع الوحدات اإلدارية للمحافظة لكل من أمراض المثانة 

Bladder  اللوكيميا,leukemia  الجلد,skin  الثدي,Breast الدماغ,  Brain الغدد الليمفاوية ,
lymphomas  الغدد غير اللمفاوية,no lymphomaالحنجرة,larynx  الرئة,Bronchus القولون,

colorectal ( 06,00,00,9,5,2,2,2,4,4,الخريطة ).   ومما سبق يتجلى بوضوح أن السلوك
المكاني لالصابة بامراض السرطان اليتخذ نمطا موحدا بل يتفاوت تبعا لالنواع المختلفة من المرض 

سلوك المرض ونمط توزيعها وقد يكون ذلك نتيجة لعوامل طبيعية أو بشرية من شأنها التأثير في 
 الجغرافي .

 ( النمط المكاني لمجموع المصابين بامراض السرطان )حسب نوع المرض( في محافظة واسط. 3,3خريطة  )     

 

 

 ( 3)الباحثان ـ                                                                                                  
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 (النمط المكاني لمجموع المصابين بامراض السرطان )حسب نوع المرض( في محافظة واسط 5,6,7,8)خريطة 

 

 ( 8) الباحثان ـ                                                                                              
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 السرطان )حسب نوع المرض( في محافظة واسط( النمط المكاني لمجموع المصابين بامراض  1,,11.1,,1خريطة )

 

 (7)الباحثان ـ                                                                                                
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 :ومن بين االدوات االحصائية المهمة و المتبعة في عملية التحليل المكاني هي 

لمعرفة تركز ظاهرة معينة بالنسبة لمساحة المنطقة  ( Density analysis) تحليل الكثافة -1

المدروسة المحتوية لهذه الظاهرة واخراجها على شكل خريطة كثافات مصنفة وفق التدرج اللوني 

 المصدر السابق()  .  الذي يشير الى تركز الظاهرة المدروسة

    بأمراض السرطان( تصنيف كثافة التوزيع الجغرافي للمصابين 13خريطة )           

 

 (6) الباحثان ـ                                                                                 

أن قضاء الكوت يحتل اعلى نسبة كثافة بامراض السرطان، يليها قضاء ( 11)يتضح من الخريطة 

نسبة كثافة وهذا يعود الى التركز  الصويرة والحي والعزيزية والنعمانية، ويحتل قضاء بدرة أوطأ 

 .السكاني بالنسبة لمساحة الوحدات اإلدارية
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 17,,( عدد سكان محافظة واسط حسب الوحدات االدارية لسنة ,جدول )

 عدد السكان القضاء

 538787 الكوت

 245724 الصويرة

 211481 العزيزية

 189888 الحي

 174338 النعمانية

 29411 بدرة

 (5)الباحثان ـ                                                                                 

  : معامل االرتباط الذاتي المكاني-,
احد المقاييس المهمة في الكشف عن مدى االرتباط الذاتي بين  (Moran Indexيعد دليل موران )

المكاني لها،  هل هو نمط مشتت ام منتظم ام هو عناصر الظاهرة المدروسة ويقيم نمط التوزيع 
والذي ينص "ان كل  ظاهرة  (، Toblerتوبلرعشوائي, والفكرة تعتمد على قانون الجغرافي االول )

تفيد  ولكن الظواهر المتقاربة هي أكثر عالقة من الظواهر المتباعدة". ,لها عالقة بالظاهرة االخرى 
المتقاربة واماكن انتشار القيم المتشابهة والمختلفة من المنطقة  هذه الطريقة في إظهار مواقع القيم

المدروسة، ويمكن ان تمثل على الخريطة القيم االحصائية المعرفة للمعالم المتشابهة، ونتمكن بذلك 
( تقييم اهمية ذلك. P( و)Zوان كال من درجة )من ايجاد البقع الساخنة والبقع الباردة للظاهرة، 

( فان ذلك يدل على 0( فإذا كانت قيمة الدليل قريبة من )+0( و)+0-الدليل بين)وتتراوح قيمة 
( فان ذلك يدل على النمط العشوائي ويتباين نمط 0-النمط المتجمع, اما اذا اقتربت قيمته من )

 (6002)العزاوي ،  . التوزيع بين التجمع واالنتظام والعشوائية حسب قيمة الدليل
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 (Moran Index) التقرير االحصائي لنمط التوزيع المكاني وفق مؤشرموران( 1)الشكل رقم 

 

 (1)الباحثان ـ                                                                                                    

( يالحظ ان نمط التوزيع المكاني للمصابين بامراض السرطان على مستوى 0من خالل الشكل رقم )
( Z( وقيمة )0,02-0,00ويقع ضمن مستوى الثقة )  Randomمحافظة واسط هو نمط عشوائي 

قيمة , والن التي تدل على وجود قيمة مرتفعة محاطة بقيم منخفضة او بالعكس ( -0.42كانت )
لذلك فان الظاهرة المدروسة تقع ضمن النمط  0-( هي اقل من -0,206994) مؤشر موران
 العشوائي .
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 االستنتاج :

من خالل النتائج التي توصل اليها البحث , يتضح ان التوزيع المكاني للمصابين بامراض السرطان  
بين جهاتها  هر بصورة متماثلة بين وحداته االدارية بل ياخذ صورا متباينةظفي محافظة واسط ال ي

 ,وهذه النتيجة جاءت اثباتًا لفرضية البحث .
وخلصت الدراسة الى ان قضاء الكوت يحتل المرتبة األولى باعداد المصابين بامراض السرطان من 
بين اقضية المحافظة ويليه قضاء الصويرة بالمرتبة الثانية اللذان يعدان من اكثر المناطق اكتظاظا 

ويعد سرطان الثدي   العزيزية والنعمانية والحي وبدرة بالمراتب االخيرة, بالسكان، في حين جاء قضاء
 والمثانة االكثر انتشارًا بين انواع السرطانات االخرى في المحافظة .

كما اتضح أن لنظم المعلومات الجغرافية دورا هاما في اظهار التباين المكاني من خالل االدوات 
ورسم خرائط االمراض   قدرة في ادارة وتخزين البيانات وتحليلهاالتحليلية واالحصائية ولما لها من 

التي تنفع في التفسير واالجابة عن الكثير من التساؤالت حول طبيعة االنتشار الجغرافي لألمراض 
 السرطانية في منطقة الدراسة .

 :المصادر 

كفاءة التحليل المكاني واالحصائي لنظم المعلومات ( . 6000ناهض هاتف دمحم )، السعيدي . 0
/ 06/ 6-0, وقائع المؤتمر الجغرافي العلمي الدولي الجغرافية دراسة في جغرافية الصناعة 

 جامعة بغداد , كلية االداب , قسم الجغرافية .6000
 الجغرافيةالتحليل االحصائي المكاني في نظم المعلومات  (.6002) علي عبد العباس،  العزاوي . 6

 , جامعة الموصل , كلية االداب , قسم الجغرافية .
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