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التحهالت واالتجاىات الحالية
في الرحافة العمسية كسا تخاىا الشخبة اإلعالمية والعمسية السرخية"
مهيتاب ماهر الرافعي



تسييج:
مجددا ت الحردداة

دافعددا أ ا د سدرا فددي مراددا السجتسعددات السعا درة تحددؾ الت دداي فددي مختمد
ُيعددا العمددؼ س
باور ٍ
ويدهؼ ٍ
بارز فدي ححدديؽ مرداة أفدراد السجتسدتع ويتعداعؼ دورة بارردا اديدرة اشدا اهتسداي و دا ا اد ي
ُ
بستابعا التظؾرات العمسرا والتكشؾلؾررا الحايثا في مراكز األبحاث بالجامعات والسؤ دات العمسردا والعسد
امددز زيددادة الددؾاي العمسددي لدداب الجسهددؾر بال زددايا التددي يثيرهددا العمددؼل وحعزيددز م اتددا ا حرددا العمسددي فددي

السجتسددت بيددا أو و ددا

ا ا د ي أداة ةؾيددا حددااؼ العمددؼ وحدددؾق تتا جددل لدداب ال درأم العدداي و دداتعي ال درار

Decision-makersل األمددر الددفم يإزددي إلددز إا د ء قرسددا العمددؼ ودورة فددي م د السذ د ت التددي يعدداتي

مشها السجتستع

وحتجمز أهسرا د ار ا ا حرا العمسي  Science Communicationخ

الدشؾات ال ميمدا السايدرا

فددي عد د اثد درة ال زددايا الجالر ددا السرح ظ ددا ب ددالعمؼ اددالت ير السش دداخي والهشا ددا الؾرانرددا وا

تشد دداخع إلد د ع وحُع ددا

الرددحافا العمسرددا  Science Journalismأمددا التخررددات الإرلرددا لسهشددا الرددحافا والتددي حإددرض امددز
الردحإي العمسدي أو ُيمدؼ بدالعمؾي السختمإدا ليدتس ؽ مدؽ ةدراءة تتدا

ال حدؾث والا ار دات وفهسهدا وشدرمها وحإددديرها

لمجسهؾر بظري ا بددرظا و دهماع كسدا حُعدا الردحافا العمسردا رأس الحربدا فدي حح يدل التشسردا وبشداء السددت د ل و
ي ترددر دورهددا امددز تذددر أخ ددار السعرفددا والعمددؼ بد د حُدددهؼ فددي ر ددشااا ال درار وويددت الدرا ددات لسؤ د ددات
السجتست ( الح ادا العغرؼ )3102ع

ومت زيادة ااد ال حؾث والسدؤحسرات العمسردا بداأ ا هتسداي با حردا والردحافا العمسردا فدي مردرل

ميددذ ح ددفار تادي ددا ) Nadia (2009أت ددل مددت تس ددؾ ال ح ددؾث السحمر ددا أبددات السؤ د ددات السرددريا العمسر ددا

در بددااؼ األتذددظا ا ا مرددا لتعزيددز م اتددا العمددؼ فددي السجتسددت ميددذ حسددؾ أكاديسرددا ال حددذ
اهتسامددا اديد سا
س
العمسي والتكشؾلؾررا السرريا Egypt’s Academy of Scientific Research and Technology
وةشاة السشارة العمسرا )Al-Manara's science channel (P.1057ع

 أ تاذ مدااا ب دؼ الرحافا والشذر ا لكتروتي– السعها الكشام لإلا ي.
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ورغددؼ ا هتسدداي الكديددر بددالعمؾي ف د و الرددحافا العمسرددا حؾارددل الكثيددر مددؽ الز د ؾ التددي حددؤنر فددي

ح ظرددا األخ ددار وتؾايتهددا والسددداما التددي ححتمهددا مشهددا ا ةتردداديا والسهشرددا فعمددز السدددتؾب ا ةترددادم

حذددير د ار ددا ( Brumfiel (2009إلددز أو ال يددؾد ا ةتردداديا الست ازيدداة فدي الؾ يددات الستحدداة وأوروبددا حددؤنر

امددز الرددح

العمسرددا وةددارحها امددز ح ظرددا أخ ددار العمددؼ إلددز رات د

ح د نير ا تترتددو ومشرددات ا ا د ي

ا رتسدااي الستعدادة امدز الردحإييؽ وطدرعدا اسمهدؼ ()P.274ع با يدافا إلدز ذلدػ أويدح مددح أرددرم

ادداي  3112لرددحإيي العمددؾي فددي أمري ددا ال حيشرددا أتهددؼ يتعريددؾو لز د ؾ مت ازيدداة أبرزهددا إغ د ق األةددداي

العمسرا )(Massarani et al. 2005: A02ع

وامز السدتؾب السهشي لؾمظ أو أخ ار العمؾي مختررة وحراز امز العمؾي الظدرعردا والتكشؾلؾرردا

فد د ددي الرد د ددح

السظدؾاد د ددال بيشسد د ددا احدد د ددعو السدد د دداما فد د ددي الر د ددح

) (Verhoeven 2010اسا أو يع

ا لكتروترد د ددا وا ا د د د ي ا رتسد د ددااي

ا حرا العمسي بيؽ العمساء والرحإييؽ مدؽ رهدا والستم ديؽ مدؽ

رها أخرب أدب إلز ويت مشغؾما ال حذ العمسي في إطار معزو اؽ الدؾاي العدايل وحعثدر بشداء ةااداة
شعدرا وا عا حتإاا مت العمؾي وحظؾراحهاع اسا أو الز ؾ الستزاياة امدز
ا ت

الرحافا العمسرا مؽ خد

دحإيي العمدؾي أدت إلدز حككد

ا دتخاامهؼ الست ازيدا لمدراتدات الردحمرا ومدؾاد الع ةدات العامدال األمدر

الدفم أفزدز إلدز التد نير امدز ديس راطردا العمدؼ (Göpfer 2007: 215) Science Democracyع اسدا
والت هيد د لمر ددحإييؽ العمسي دديؽ إم دداب السعؾة ددات الر ردد دا لمر ددحافا العمسر ددا فكمر ددات

حُع ددا مذد د ما الت دداري
ا ا ي في مرر حارس أ ا رات الرحافا بذ

ااي دوو التظرق لتخردص الردحافا العمسرداع وامدز

مدددتؾب الرددحافا العمسرددا فددي مرددر بدداأت حت اررددت مشددف ادداي  3111مددت ح اررددت ا ا د ي بذ د

ادداي فددي

مؾارهددا ا تترتددو ومؾاةددت التؾا د ا رتسددااي ورغددؼ هددفا الت اررددت ف د و هشددا بعددض الس ددادرات لتعزيددز
الرد ددحافا العمسرد ددا فد ددي مرد ددر مث د د مؾةد ددت ر
لمعمد ددؼ الد ددفم بد دداأ فد ددي د دددتسدر اد دداي  3102وأطم تد ددل مجمد ددا
 Scientific Americanوهي مجما امسرا متخررا وحرار اؽ دار تذرNatureع

امسرددا فإددي د ار ددا
ونسددا اهتسدداي مت ازيددا با ار ددات ا حرددا والرددحافا العمسرددا فددي ال داو الست امددا س
( Schäfer (2012التي رادزت امدز التحميد مدؽ السددتؾب الثداتي ل د  302مجمدا امسردا خمردو تتا جهدا
إلدددز إر د دراء  %23مد ددؽ الا ار د ددات فد ددي الؾ يد ددات الستحددداة و %32فدددي السسمكد ددا الستح دداة وحكذ د د

إمد دداب

الا ار ات السدحرا لرحإي العمؾي اؽ زيادة الذعؾر ب زما الرحافا العمسرا في أوروبدا والؾ يدات الستحداة
واشاا اشها في أمري ا ال حيشرا وأفريقرا )(Bauer et al 2013ع

الر ددح

وفي راق التظؾر التكشؾلدؾري فدي مجدا الردحافا والزد ؾ التدي حؾارههدا ححدؾ الجسهدؾر مدؽ
السظدؾا ددا إل ددز الر ددح

ا لكتروتر ددا ومؾاة ددت التؾا د د ا رتس ددااي وحح ددؾ الشذ ددر لكثي ددر م ددؽ

األخ ددار العمسرددا إلددز حمددػ الؾ ددا د الجايدداة دوو الت يددا بعدداممي السددداما والؾةددوع با يددافا إلددز السي دزات
التإاامرا والتذارارا التي حدسح لمجسهؾر بالتإاا مت الرحإييؽ والعمساء مدؾ ال زدايا العمسردا السختمإداع
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ومددؽ هشددا يتددديؽ أو ا هتسدداي با ار ددات الرددحافا العمسر دا يحتدداج إلددز أو يدددير رش ددا إلددز رش د

مددت إاددادة

الشغددر فددي م اتددا الرددحافا العمسرددا فددي السجتسددت والعؾام د السددؤنرة اميهددا وطدرعددا الع ةددا الحاكسددا بدديؽ
العمساء وال امثيؽ والرحإييؽ ورؤيتهسا ألهسرا مذاراا الجسهؾر في الحؾار وا حرا العمسيع
الجراسات الدابقة:
حعادت الا ار ات التدي حشاولدو الردحافا العمسردا مدا بديؽ د ار دات اهتسدو بت ظردا الردح

ألخ دار

العمددؾي وأخددرب مر ددو امددز د ار ددا الع ةددا بدديؽ العمسدداء والرددحإييؽ والجسهددؾر وفرسددا يد حي اددرض لتمددػ
الا ار ات في محؾريؽ أ ا ييؽ:
السحهر األول :الجراسات التي تشاولت تغطية الرحف ألخبار العمهم:
ادداد مددؽ السددااخ الشغري ددا

حشاولددو الا ار ددات العمسرددا ح ظرددا الرددحافا ألخ ددار العم ددؼ مددؽ خ د

السختمإا ميدذ حشاولدو د ار دا ( Einsiedel )1992حد طير العمدؼ والتكشؾلؾرردا فدي الردحافا الكشايدا ،مدؽ
خد د

ححميد د محت ددؾب الت ظر ددا العمسر ددا ف ددي د د ت

يؾمر ددا اشاي ددا با اتس دداد ام ددز تغريت ددي "حرحيد د

ددح

ا ولؾيات  Agenda-Settingوالتد طير  "Framingوأعهدرت الشتدا
التي ةامتها الرح ل ميذ حدؼ حددمرد الزدؾء امدز إطدار الشتدا

إطار الشتا

ا يجابرا مؽ تري

اخدت ط أطدر ال ردص ا خ اريدا

الددمدرا فدي ال ردص الدي ردا بيشسدا اداو

ةرص حكشؾلؾررا ا حرا ت والعد رياع

وهددافو د ار ددا ) Metcalfe & Gascoigne (1995مددؾ الرددحافا العمسرددا فددي أ ددترالرا ،إلددز
التعدرط امدز دور الردحافا العمسرددا فدي ويدت األولؾيددات ا ا مردا لمعمدؾي والتكشؾلؾررددا فدي أ دترالرال ودورهددا
في إا ي الجسهؾر وا تعاادة لمسذاراا في السشاةذات العمسراع وخمرو الشتا

إلز ورؾد ااد مؽ التحدايات

الت ددي حؾار ددل الر ددحافا العمسر ددا ف ددي أ ددترالرا مشه ددا :الحار ددا إل ددز مزي ددا م ددؽ التحميد د العسي ددل والش ددام لمعم ددؾي
والتكشؾلؾررددا الت م د

امددز الترددؾرات الدددمدرا لمسحددرريؽ ورؤ دداء ومددايرم التحريددر تحددؾ العمددؾي والتكشؾلؾررددا

ودم د العمددؼ والتكشؾلؾررددا مددت ال زددايا ا رتسالرددا وا ةتردداديا والدرا ددرا فددي السجتسددت األ ددتراليع ور ددات

د ار ددا ( Pellechia )1997احجاهددات ح ظرددا العمددؼ مددؽ خ د
تيؾيددؾر حددايسز وشددر اغؾ حريديددؾو وواشددشظؽ بؾ ددو خ د

ححمي د محتددؾب ن د ث

ن نددا ا ددؾد مايددرا مددؽ ادداي ()0691 -0622

ومؽ ااي ( )0691 -0692ومؽ ااي ()0661 -0692ع واذإو الشتدا
د يرة مددؽ الس دؾاد الرددحمرا السظدؾاددا وأتهددا زادت بذ د

ددح

أمري رددا" هددي

أو الس دا ت العمسردا حسثد تدد ا

مظددرد مددت الت دداي فددي الس ارم د الزمشرددا و يؾرددا

اخدت ط اديدر فدي الت ظردا العمسردا لمسؾيدؾااتع واهتسدو د ار دا ( Bucchi & Renato (2003بتحميد
محتددؾب الت ظرددا العمسرددا فددي

اامددا مددؽ
ددحرإا  Il Corriere della Seraا يظالرددا امددز مدداار خسددديؽ س

 0669 -0622وورات حؾ سعا في ح ظردا العمدؾي بسدرور الؾةدو وأو ح ظردا العمدؼ أ د حو "مؤ ددرا" فدي
ش أةداي راياة مخررا لمعمؾي والظ ع
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وامددز السد ددتؾب العرب ددي

ددعو د ار ددا مإزد د ( )3100إلددز إل دداء الز ددؾء ام ددز واة ددت الر ددحافا

العمسرا العربرا امز الذ ا العشكدؾحرا والتعرط امز أبرز ت ا ال ؾة والزع
السددادة العمسرددا الس امددا مددؽ خ لهدداع واذددإو تتددا

الستعم ا ب دا ها وبسزسؾو

الا ار ددا أو الكؾيددو و ددؾريا والسسمكددا العربرددا الدددعؾديا

داار لمسؾاة ددت الر ددحمرا السهتس ددا ب ددالتثقر
ومر ددر ولدش دداو م ددؽ أكث ددر ال دداو العربر ددا إ د سا

العمس ددي والسجد د ت

الرددحمرا العمسردداع وحعتسددا حمددػ السؾاةددت امددز تذددر األخ ددار العمسرددا السجددردة ت د اددؽ واددا ت األت دداء أو

التررسا مؽ السرادر الرحمرا والداوريات األرشدردا فدي م ابد تدد ا ةميمدا مشهدا ح دؾي بشذدر م دا ت أ دمرا

وححمي السدتجاات العمسراع اسا اذإو الا ار ا اؽ اةترار السادة العمسرا امز الشص الس دروء ف دد دوو

ا ددت

بقر ددا الت شر ددات والؾ ددا د الستام ددا ام ددز شد د ا ا تترت ددو ودوو ا

التؾيرحرا السعدرةع

ددتعاتا بالر ددؾي أو األشد د ا

و دعو د ار دا ) Vestergaard & Kristian (2016مدؾ " :أخ دار العمدؾي فدي األ دؾق ا ا مردا
الس م ددا والسإتؾمددا إلددز الس ارتددا بدديؽ أخ ددار العمددؾي السظدؾاددا وا لكتروترددا فددي الددااتسار والسسمكددا الستحدداة
وحسثمدو الردح
ددح

الااتساراردا فدي

دح

) (Jyllands-Posten, Politiken and BTوالدريظاتردا فدي

(The Guardian, Daily Telegraph, Daily Mail, Observer, Sunday

) Telegraph and Mail on Sundayااي 3103ع وأعهرت تتا

الا ار ا أو األخ ار العمسرا في ا

الدمددايؽ بم ددو مدؾالي  %2مددؽ إرسددالي حددافل األخ ددار وأو األخ ددار العمسرددا الااتسارارددا أكثددر مددؽ األخ ددار
العمسرا الدريظاترا امز مددتؾب إاظداء األولؾيدا لم ردص الؾطشردا وح ظردا العمدؾي ا تدداترا وا رتسالردا

وامددز الشقددرض مددؽ ذلددػ فد و أخ ددار العمددؾي الدريظاترددا أكثددر ح ميايددال وحإزد تذددر أخ ددار الرددحا والعمددؾي

الظدرعرا وأررعو الا ار ا هفة ا خت فات إلز ح ايؽ ؾق ا ا ي في الدمايؽل ميذ حتدؼ دؾق ا اد ي
في الااتسار با ت ق بالقراس إلز ؾق ا ا ي الدريظاتي الفم يتدؼ با تإتاحع
وامددز السدددتؾب السرددرم

ددعو د ار ددا الرددابر ( )3109إلددز ر ددا وحت ددت العؾام د السددؤنرة فددي

حظددؾر الرددحافا العمسرددا فددي مرددر مددؽ ادداي  0602متددز  0621وحؾ ددمو الشتددا

السددؤنرة ف ددي حظددؾر الر ددحافا العمسر ددا فددي مر ددر خد د

إلددز حشددؾ العؾام د

الإت درة م ددؽ  0602مت ددز  0621مددا ب دديؽ اؾامدد

خارررد دا وأخ ددرب داخمر دداع وحسثم ددو الخاررر ددا ف ددي العؾامد د الدرا ددرا وا ةتر دداديا وا رتسالر ددا والث افر ددا

والتذ دريعرا وال اتؾترددا التددي ارح ظددو ب ويددا السجتسددت السرددرم الااخمرددا والغددروط واألمددااث العالسرددا
وحإاا الرحافا معها وح نرها بها بذ

ااي وحإاا وح نر الرحافا العمسردا بهدا بذد

العؾامد الدرا ددرا فددي :الحدربيؽ العددالسيتيؽ ومددا

خداصع وحسثمدو

ددامدهسا مددؽ فددرض الرةابددا امددز الرددح

وأيزددا زيددادة

ا خترااات وا كتذافات السرح ظا بالحرب ومارا الشداس لسعمؾمدات اشهدا وبعدض األمدااث الااخمردا التدي
أنرت م ا امز الرحافا العمسردا اثدؾرة  0606والعداواو الث نديع وحسثمدو العؾامد ا ةترداديا فدي األزمدا
ا ةتراديا العالسرا ومرادر حسؾي الردح
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والث افرددا فددي حظددؾرات العمددؼ الست م ددا وحذدداب ها مددت ال زددايا الحراحرددا لمشدداس ورالرددا الع ةددا بدديؽ العمددؼ

والددايؽ وأويددا السجتسددت السرددرم وويددت العمددؼ فددي مرددر خ د
وعهؾر ااد مؽ الجسعرات العمسرا وإ اارها لمرح

فت درة الا ار ددا والظ قرددا ا رتسالرددا

العمسراع

السحهر الثاني :الجراسات التي تشاولت العالقة بين العمساء والرحفيين والجسيهر:
ددعو د ار ددا ) Albaek & Lise (2003إلددز ر ددا ا ددتخااي الرددحإييؽ

فددي هددفا الدددراق

لم امثيؽ بؾ إهؼ مرادر لمسعمؾمات العمسرا في ن ث
إلز ااي 3110ع وخمرو الشتا

ح

إلز أو ال امثيؽ ي دامؾو تتدا

يؾمرا داتسارارا في الإترة مدؽ اداي 0620
ال حدذ بارردا أةد ب ثيدر ادؽ السايديل

ويهتسؾو بالعس في مجا التعميل امز ال زايا السختمإا ويحغز العمساء ا رتساايؾو بحزؾر أكثر مت
الرددح

فددي التعميددل امددز ال زددايا ا رتسالرددا والدرا ددرا السهسددا مددؽ العمسدداء الستذدداديؽع و ددعو د ار ددا

)Albæk (2011
الخد دراء والرددحإييؽ خ د

تكذاط معايير اخترار الرحإييؽ لمخدراء بؾ إهؼ مرادر إخ اريال وطدرعا حإاا
شددهر اام د ادداي  3112وأعهددرت تتددا

الا ار ددا أو غالدرددا مددا ت ا حرددا

بالخدراء ح حي تترجا م ادرات احخفها الرحإيؾو بشد ا  %61وأو الدسعا العمسرا ح حي في م اما معدايير

اخترار الرحإييؽ لمخدراءع

بيشسدا اسدات د ار دا ( Besley & Andrea (2011إلدز معرفدا رؤيدا السدؤلإيؽ األو والثداتي فدي

خسس مج ت ر ردا في مجا ت العمؾي والرحا والدي ا والسخاطر بيؽ اامي  3112و 3119حجداة حداري

العمسدداء امددز ا حرددا

بددالتظديل امددز  231م حؾنددا وخمرددو تتددا

يع دداوو أتإد ددهؼ خدد دراء ف ددي ا حر ددا

الا ار ددا إلددز أو  %91مددؽ العمسدداء

وأش ددار  %29إل ددز أته ددؼ مر ددمؾا ام ددز ح دداري

ام ددز تغري ددات وتس دداذج

ا حر ددا األ ا ددرا با ي ددافا إل ددز ور ددؾد احإ دداق ادي ددر ام ددز أو مجتس ددت العم ددؼ رد ددتإيا م ددؽ الت دداري

ام ددز

ا حردا العمسدي Science Communicationع ور دات د ار دا ) Amend & David (2013حجدارب
الرحإييؽ خ

ح ظرا الرحا والعمؾي" مؽ خ

ححمي  30د ار ا وأعهرت تتا

الا ار ا أو الردحإييؽ

يذعروو ب عض التسمػ مؾ دورهؼ فدي ت د العمدؾي إلدز السجدا العداي با يدافا إلدز وردؾد ح دايؽ فدي حإددير

العمساء والرحإييؽ ل زايا ال حذ العمسيع
كسا اهتؼ ح رير ) Bauer et al (2013مؾ الرحافا العمسرا العالسرا بالتعرط امز عروط العس
والسسار ددات واألخ قرددات السهشرددا والتؾةعددات السدددت دمرا وأعهددرت تتددا

الا ار ددا ححسد الشددداء والررددا تإددس

ا ء العس في العالؼ با تثشاء شسا أفريقرا وآ را فإي شسا أفريقرا حزداد أل اء اسد الرردا ادؽ الشدداءع

امز الشقدرض مدؽ ذلدػ حدزداد أل داء اسد الشدداء ادؽ الرردا فدي آ درا ويتدراوح اسدر الردحإييؽ الدفاؾر مدا
الكتدداب شددهادة رامعرددا وحسث د رهددات ا حرددا الذخرددرا والسددؤحسرات
اامددا ويحس د معغددؼ ُ
بدديؽ  30و 22س
والدراتددات الرددحمرا والسدداوتات الخا دا بالعمسدداء والسج د ت العمسرددا والخددامات ا خ اريددا السرددادر الر رد دا

لألخ ار لد  %92مؽ الرحإييؽ ويذعر  %92مؽ

حإيي العمؾي بالدعادة في وعا إهؼع
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بيشسدا دعو د ار دا ) Pont, Sergi and Ilaria (2013لسعرفدا التحدايات والإدرص التدي حؾاردل

الرحإييؽ في إ اترا في ع حكشؾلؾررا الحايثا وااتسات الا ار ا امز  26م ابما متعس ا مت الرحإييؽ
العمسييؽل بهاط ح يرؼ ماب ااتساد الرحإييؽ العمسييؽ امز و ا

ا ا ي الجاياة وخمردو الشتدا

إلدز

أو ( )%93مددؽ الرددحإييؽ لددايهؼ رأم إيجددابي و( )%06مددؽ الرددحإييؽ لددايهؼ رأم إيجددابي لم ايددا بذ د و

إدخد ددا حكشؾلؾررد ددات السعمؾمد ددات وا حرد ددا ت الجايد دداة ) (ICTفد ددي الرد ددحافا العمسرد ددا واختدد ددرت د ار د ددا
) Peters (2014الع ةا بيؽ العمساء والرحإييؽل لمتعدرط امدز طدرعدا الع ةدا بديؽ العمسداء والردحإييؽ
واذددإو الشتددا

مؾاةت الؾي

أو ا تترتددو حددؾفر فر ددا لمعمسدداء والسشغسددات العمسرددا لمتؾا د م اش درة مددت الجسهددؾر ادددر

والساوتات والذ ات ا رتسالراع

وهدافو د ار دا ( John Lynch et al )2014إلدز ححايدا دور الع ةدات العامدا فدي تذدر أبحداث

الخ يدددا الجفلرد ددا بد دديؽ األشد ددخاص العد ددادييؽ وورد ددات تتد ددا

الع ةات العاما في السؤ دات األكاديسرا ةا أدت إلز ح ظرا

الا ار د ددا أو الدراتد ددات الرد ددحمرا مد ددؽ إدارات
حمرا رؾهرياع

و ددعو د ار ددا ) Amend, Gabriela & David (2014إلددز قردداس ا ددتجابا ال ددارمء لد د
"ةرددص ا خت ددار" ال ا سددا امددز أربعددا تسدداذج مددؽ الرددحافا العمسرددا :التربرددا العمسرددا والدددراق والخد درة
العسمرا والسذاراا العاما وأعهرت الشتا

اخت ط حإاا الرحإييؽ وال راء مت تساذج الرحافا العمسرال

وحُ ر
ويؾما لرحافا العمؾي حدتإيا مؽ الدسات
غهر هفة ا خت فات الحارا إلز ح ايؼ تساذج مختمظا أكثر
س
ا يجابرددا الستااخمددا لمشسدداذج مثد تسدداذج ددحافا العمددؾي الهجيشددا Hybrid Science Journalism
 Modelsالتي حؾفر أدوات حعمرسرا راياة حهاط إلز يساو فهؼ أفز لدمجسهؾرع

وامز السدتؾب العربي هدافو د ار دا مدديؽ ( )3102إلدز التعدرط امدز واةدت الردحافا العمسردا فدي

الكؾيو مؽ ورها تغر الرحإييؽ العامميؽ في و ا

ا ا ي الس روءة وط دو الا ار دا امدز 21

دحمرا
س

وخمرو الا ار ا إلز أو قرسا الجاة "الحاانا" الخدريا ااتو أكثر القرؼ التي حعس الرحافا الكؾيترا بهدا اشدا
ح ظر ددا السؾي ددؾاات العمسر ددا بشدد د ا ( )6262اس ددا حمت ددزي الر ددحافا الكؾيتر ددا الت ازم ددا اديد د ار بالسع ددايير السهشر ددا
واألخ قرا اشا تذر السؾيؾاات العمسرا بشد ا 62ع %62وحرارت وادا ت األت داء أهدؼ مردادر األخ دار

العمسرددا فددي الرددحافا الكؾيتردداع و ُاشيددو د ار ددا ( Jan Lublinski et al )2014بر ددا التظددؾرات فددي
الرحافا العمسرا ا فريقرا والعربرا وححمي طرق بشاء ةارات الرحإييؽ مدؽ خد

م ارتدا الهراكد التشغرسردا

لمت ظرا في  21غرفا أخ ار وا تكذاط العالؼ السهشدي لردحإيي العمدؼ العدرب واألفارةدا وا دتخامو الا ار دا
براتددات مذددرو  SjCOOPلددااؼ الرددحافا العمسرددا فددي العددالؼ الددفم يعسد فددي ند ث مشدداطل ل ؾيددا -العددالؼ

العربددي وأفريقرددا الإرتكؾفؾترددا الشاط ددا بالإرتدددرا وأفريقرددا ا تجميزيددا -وحددؼ اخترددار ند ث رهددات فاامددا مختمإددا
بؾ إها مرادر ر ردا مؽ رؤ اء التحرير الرحإييؽ العمسييؽ والعمساءع
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وخمرددو الشتددا

إلددز أو الرددحافا العمسرددا ذات أهسرددا ادي درة بالشد د ا لمدمددااو الشامرددا وخا ددا فددي

الاو العربرا اسا أو السجتسعات التدي تددتإيا مدؽ رهدؾد مجتسعاحهدا العمسردا والت داي فدي التكشؾلؾرردا والدي دا
والشغؼ الرحرا ححتاج إلز

حإييؽ متخرريؽ لت ظرا األخ ار والإعالرات العمرساع

و عو د ار ا ( Kristiansen, S., Mike S. & Sabine )2016إلز ر ا وححمي الؾيت السهشي

لرحإي العمؾي الدؾيدرييؽ واذإو تتا

د ار ا ا ت را را شسمو  99مؽ

حإيي العمؾي الدؾيدرييؽ

أتهؼ يذدهؾو زم ءهؼ الاولييؽ فرسا يتعمل بالخرا ص ا رتسالرا والايسؾغرافرا والسإاهرؼ الفاحرا السهشرا

تددرا اؽ ويعهؼ السهشيع وهافو د ار ا
وأتهؼ يعسمؾو في ع عروط مسيزةل وبالتالي ف تهؼ رايؾو س
( Ashwell James )2016التعرط امز رؤيا العمساء ومدتذارم ا حرا ت العمسرا والرحإييؽ في
تيؾزيمشاا لتحايات الرحافا العمسرا مؽ خ

ا تخااي م اب ت مت  6مؽ العمساء و 01مؽ مدتذارم

ا حرا ت العمسرا و 2مؽ الرحإييؽ وورات الا ار ا أو مدتذارم ا حرا ت والعمساء يعت اوو أو
معغؼ و ا

العمؼ بذ

ا ا ي با تثشاء و ا

إا ي الخاما العاما  Public Service Mediaيتشاو أخ ار

ييء با يافا إلز أو إاادة الهر ما وحخمرض ااد الؾعا

ةا ويت الرحإييؽ الفيؽ

حسو م ابمتهؼ ححو ي د اديرع وا تهافو د ار ا ( Massarani & Hans )2016ر ا حإاا ت

العمساء والرحإييؽ في الد ارزي " وا تكذاط حجاربهؼ في التإاا مت الرحإييؽ وط و الا ار ا امز

 0111االؼ ب ارزيمي وأعهرت الشتا

أو العمساء الفيؽ شسمتهؼ الا ار ا يقرسؾو ا ةات إيجابرا مت و ا

ا ا ي اسا ي ؾ  %29إو ح ظرا أبحانهؼ مؽ ةد و ا
ويفار  % 32أو التحاث إلز و ا

ا ا ي لها ح نير إيجابي امز زم هؼ

ا ا ي يس ؽ أو يده الحرؾ امز السزيا مؽ األمؾا لم حذ

العمسي وحؾ ي الا ار ا بزرورة ورؾد م ادرات لتحديؽ الؾاي لاب العمساء والرحإييؽل وزيادة و ؾ
الرحإييؽ إلز السدااي العمسرا الد ارزيمرا وححإيز العمساء امز التؾا

مت الجسهؾر ادر الذ ات

ا رتسالراع اسا هافو د ار ا ( Møller H. )2017إلز ا تكذاط ا ةا التعاوو والتؾحر بيؽ
واالسا با تخااي إطار ححميمي
حمرا
الرحإييؽ واألكاديسييؽ مؽ خ ححمي الس اب ت الشؾلرا مت 32
س
س
مدتسا مؽ تغريا الح لدؾرديؾ Bourdieu’s Field Theoryع وط و الس اب ت الستعس ا امز 03
حمرا و 02االسا وخمرو تتا

الا ار ا إلز أو العمساء والرحإييؽ يتخفوو مؾاة

لمسعايير ال ا سا في مجا ت حخررهؼ ميذ ير ح التؾا

بيؽ الح ؾ أ ه أو أكثر

السعايير التي يتدشاها الظرفاو ميذ يحاو ا الح ميؽ مسايا هؾياحهسا السهشرا التاريخراع

مختمإا وفس ا
عؾبا وفل

التعميق عمى الجراسات الدابقة وأوجو االستفادة مشيا:
 -كذإو الا ار ات الداب ا ةما الا ار ات ا ا مرا العربرا التي حشاولو الرحافا العمسرا العربرا

وطدرعا الع ةا بيؽ الرحإييؽ العمسييؽ والعمساء وال امثيؽ والجسهؾر في السؤ دات األكاديسرا

السرريا والعربراع
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-

اهتسو الا ار ات األرشدرا با ار ا طدرعا الع ةا الحاكسا بيؽ الرحإييؽ والعمساء فز اؽ ر ا

احجاهات العمساء تحؾ ح ظرا الرح

ألخ ار العمؾيع

 حعادت السااخ والشغريات العمسرا في د ار ات الرحافا العمسرا ما بيؽ حؾعرالدؾابا واألطر الخدريا وحرحي

تغريا الح

ومارس

األولؾيات وتغريا ا حرا العمسي وتساذج العجز والتربرا ا ا مرا

في ا حرا العمسي وتسؾذج الدراق والحؾار ومذاراا الجسهؾر وا تخامو هفة الا ار ات مشه

السدح والتاريخي وةا ا تإادت ال امثا مؽ السااخ الشغريا في ححايا ا طار الشغرم والسشهجي

لما ار ا و راغا الإروض والتداؤ ت الخا ا بهاع

األطخ الشعخية السفدخة لمعالقة بين العمساء ووسائل اإلعالم والجسيهر:
أوالً :طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء في إطار نعخية االترال العمسي:
اهتؼ ال امثؾو با ار ا احجاهات العمساء والردحإييؽ تحدؾ بعزدهؼ الد عض وطدرعدا التإااد بيشهسدا

وةدا حددؼ حؾ ددر

الع ةدا بيشهسددا امددز أتهدا ا ةددا حعدداوو أو حعدارض و د ار

(Nelkin & Jennifer,

)1996: 501-503ع ويذددير الددفيؽ يددااسؾو ورهددا الشغددر التعاوترددا إلددز أو العمسدداء والسهشيدديؽ فددي مجددا

ا ا د ي يذ د مؾو
حعايذددا  Symbiosisامددز الددرغؼ مددؽ اخددت ط إدراكهددؼ لسدددؤولراحهؼ الخا ددا بتثقر د
س

الجسهددؾر والحارددا إلددز الاةددا فددي ح ددايؼ األخ ددار العمسرددا )(Friedman & Carol 1986ع بيشسددا يذددير

أول ػ الفيؽ يااسؾو حرار الع ةا ال ا سا امز الر ار إلز أو العمساء وو دا
مختمإ ددا وأو الع ة ددا ب دديؽ العم ددؼ والعمس دداء وو ددا

ا اد ي يعرذدؾو فدي ادؾالؼ

ا اد د ي ا ة ددا مز ددظربا Tumultuousع ف ددي ه ددفا

الدراق يشغر ( Hartz )2005إلز التإاا بيؽ العمساء والرحإييؽ امز أتل أمر
م ددؽ مد دؾارز ا حر ددا

الرددحإييؽ خد

دع

فدي عد الكثيدر

در م ددا يعتري ددؾو ام ددز ةم ددا خدد درة
وخمر ددو غالدر ددا الا ار ددات إل ددز أو العمس دداء اثي د سا

ح ظرددا العمددؾي ويشت دداوو ةمددا السددداما السخررددا لمعمددؼ فددي و ددا

ا اد ي التددي ححددؾ

دوو فهؼ الجسهؾر الرحرح لمعمؾي با يافا إلز ااي مؾيؾلرا ودةا الرحإييؽ في ت
الردادرة ادؽ السؤ ددات ال حثردا ( (Poliakoff & Thomas 2007وةمدا التداري

األخ ار العمسرا

والت هيد لمردحإييؽ

امز ح ظرا ال زايا العمسرا )(Moyer et al 1995ع وبا يافا إلدز ذلدػ خمردو د ار دا ةداي بهدا مرادز

بيددؾ لألبحدداث ) Pew Research Center (2009بالتعدداوو مددت الرابظددا األمري رددا لت دداي العمددؾي ادداي

 3116التي ط و امز ااد ادير مدؽ أازداء الرابظدا األمري ردا لمعمدؾي وأيزدا الجسهدؾر العداي أو %26

مؽ العمساء يعت اوو أو الت درد السإر  Simplificationفدي و دا

ا اد ي اداو "مذد ما اديدرة" لددمعمؼع

وامددز الشقددرض يشت ددا الرددحإيؾو العمسدداءل ميددذ يذددير ) Allan (2009إلددز أو العمسدداء يإت ددروو إلددز
السهارات األ ا را لمتؾا

مت و ا

و الظري دا السشا د ا لمتؾا د مدت مختمد

ا ا ي والرحإييؽ وااي إلسامهؼ بالم ا السدتخاما فدي ا حردا

الجسداهير ويتددل ذلدػ مدت د ار دا (Dunwoody & )1985

 Michaelاألمري را فدي أو بعدض العمسداء
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أو أتهؼ

يؾاف ؾو زم هؼ الفيؽ يش مؾو تتا

أبحدانهؼ إلدز السجدا العداي  Public Sphereويؤشدر ذلدػ

إلز أو العمساء والرحإييؽ يعرذؾو في اؾالؼ مختمإاع

ومت ذلػ حااؾ بعض الا ار ات إلز ححديؽ الع ةا بيؽ العمساء وو ا

ا ا ي (Massarani

)& Hans 2016: 1165- 1175ع فإدي اداي  0692تذدرت الجسعردا السمكردا The Royal Society

العمسدداء بسهددارات ا حرددا مددت

در محؾرسيددا لمتحددر فددي هددفا ا حجدداة يدددمد الزددؾء امددز أهسرددا حعري د
ح ريد سا
و ددا ا اد ي وحعمددؼ ارمرددا شددرح العمددؼ ب ددداطا بعيد سداا اددؽ السرددظمحات السع دداة ومعرفددا طددرق ححددديؽ

الع ةا مت و ا

ا ا ي ((Collins & Bodmer 1986ع

وفددي هددفا الدددراق حتحدداب الا ار ددات الحايثددا ا ةددا الر د ار بدديؽ العمسدداء وو ددا

وردات د ار دا ( Dunwoody & Dudo )2009أو الع ةدا بديؽ العمسداء وو دا

مت ازيددا فيددتعمؼ العمسدداء التإااد ب إدداءة مددت و ددا

ا ا د يل ميددذ

ا اد ي إيجابردا بذد

ا اد ي أكثددر

ا اد ي وأو التإااد بدديؽ العمسدداء وو ددا

إيجابرا مسا ااو يعت ا ابس ا في الاو الستظؾرة في مجا ال حذ العمسي.
وامز مدتؾب التاري

والت هيد لمعمسداء امدز ا حردا والتؾا د مدت و دا

ا اد ي وردات د ار دا

( Miller, Declan & ESConet Team )2009أو العمسداء السذدارايؽ يدروو فدي ورش التداري

امدز

ا حرددا العمسددي أتهددا مإيدداة لهددؼل مسددا يذددير إلددز أو الجمدددات زودحهددؼ بسهددارات مإيدداة مددؽ شد تها مددداااحهؼ
امددز مشاةذددا العمددؾي مددت اامددا الشدداس وفددي ع د التظددؾر التكشؾلددؾري وح شددي اثيددر مددؽ ةيددؾد التؾا د بدديؽ

اتخإايا في مؾارز ا حرا بيؽ العمساء والرحإييؽع
األفراد والسجتسعات حُغهر الا ار ات الحايثا
س
امددز دددي السثددا

حكذد

إمدداب الا ار ددات السدددحرا أو التإدداا ت بدديؽ و ددا

ا اد ي والعمسدداء

أفز في الاو السظؾرة فدي مجدا ال حدذ العمسدي مثد (ألساتردا وفرتددا والرابداو والسسمكدا الستحداة والؾ يدات

الستحاة األمري را) وأكثر

ا مسا اداو يعت دا فدي السايدي ()Peters, et al 2008: 204ع ووفس دا لا ار دا

( Peters )2013ف د و هشددا زيددادة فددي ا ددتراحرجرا حؾرددل العمددؾي تحددؾ و ددا

ا ا د ي بدددد إتذدداء أةددداي

ل حرا العمسي بالسؤ دات األكاديسرا والعمسراع
ومت زيدادة اسردا السعمؾمدات واألخ دار العمسردا الستامدا لمجسهدؾر مدؽ خد

و دا

ا اد ي وغيرهدا

أمر شا سعال ميدذ وردا مددح
مؽ السرادر األخرب أ ح التإاا بيؽ العمساء وو ا ا ا ي والجسهؾر سا
دولددي لم ددامثيؽ فددي مج ددا الظد د الحيددؾم أو  %91م ددؽ السدددتجيديؽ حإ دداامؾا م ددت و ددا ا ادد ي خد د

الددشؾات الدث ث السايدرا ( )Peters, et al 2008: 204كسدا اذدإو د ار دا (Bhattachary )2006
أو ما ي رب مؽ ( )%92العمساء والسهشا يؽ أفادوا بالسذاراا في تذا امسي واما امز األة فدي مجدا

ا حرددا العمسددي أو السذدداراا العامددا خ د
التؾا

هؼ أكثر اريا لمسذاراا العاما.

العدداي السايددي وأو العمسدداء الددفيؽ حم دؾا حدداري ات دداب ا فددي
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وفي هفا ا طار ومؽ أر حجاوز الحاود بيؽ العمساء وو ا

زي ددادة ف ددي ال دداورات لت دداري

العمس دداء ام ددز مه ددارات ا حر ددا

ا حرا

ر ات إماب الا ار ات

والتإااد د م ددت الع ددامميؽ ف ددي مج ددا ا اد د ي

)(Besley & Tanner 2011ع أ د ح العمسدداء يدداراؾو أهسردا ورددؾد األخ ددار العمسردا باررددا اديدرة فددي
و ددا

ا ا د ي لجع د الجسهددؾر أكثددر ا ددتجابا لعسمهددؼ وزيددادة ح د نير العمددؾي امددز ةزددايا الذ د و العدداي

وح ييددر تغ درة السجتسددت إلددز العمسدداء والحرددؾ امددز حسؾي د لم حددذ العمسددي وإن دراء مردداة رسرددت الس دؾاطشيؽ
)(Tanner & Daniela 2011ع
ثانيا :العالقة بين الرحفيين والعمساء والجسيهر
ً
في إطار نساذج االترال العمسي :Science Communication Models
أوالً :نسهذج العجد في االترال العمسي :Deficit Model of Science Communication
شها الع ااو السايراو ححؾ ادي ار في طري ا حإكيدر العمسداء فدي مجدا ا حردا العمسدي Science
(Wiederhold 2001) Communicationع ةد ا ا التدعيشرات ااو ا حرا العمسي يدترشا بس ادئ

تسؾذج العجز  Deficit Modelالفم يإترض ره الجسهدؾر بدالعمؾي والسإداهرؼ العمسردا )(Bryant 2003
ووفل هفا الشسدؾذج يددير ا حردا العمسدي فدي احجداة وامدال ميدذ حشت د السعمؾمدات مدؽ العمسداء والخددراء إلدز

ويشغ ددر إل ددز األش ددخاص ال ددفيؽ يذد د مؾو اام ددا الش دداس بؾ ددإهؼ رسه ددؾ ار ددمدرا ل ددرس لاي ددل معرف ددا
الجسه ددؾر ُ
ب ددالتظؾرات العمسر ددا وف ددي ه ددفة الحال ددا ووف ددل ( Miller )2011فد د و السذد د ما الر رد ددا الت ددي حجد د معالجته ددا
بؾا ددظا ا حرددا العمسددي هددي ت ددص السعرفددا أو العجددز ويإتددرض تسددؾذج العجددز أتددل امسددا زادت السعمؾمددات

العمسرددا التددي يستمكهددا الجسهددؾر كاتددو ة ار ارحددل حددااؼ ا رسددا العمسددي وزاد حعدداط
ححددام هددفا ا فت دراض مددؽ خ د

الجسهددؾر مددت العمددؾيع ويددتؼ

الا ار ددات التددي ورددات أو "الت ددايؽ فددي احجاهددات الجسهددؾر بذ د و ال زددايا

ا رتسالرددا العمسرددا السثي درة لمجددا يإدددر بذ د

أفز د بددالقرؼ والهؾيددا ا رتسالرددا واأليايؾلؾررددا والث ددا فددي

السؤ دات العمسرا وهؾ ما يظمل امرل تسؾذج الدراق )(Baram & Jonathan 2015ع

ثانيا :نسهذج الدياق في االترال العمسي :Contextual Model of Science Communication
ً
ُيعد ددا العمسد دداء أكثد ددر أهسرد ددا فد ددي هد ددفا الشسد ددؾذج مد ددؽ الجسهد ددؾرل ميد ددذ يد ددتؼ ح د دداد السعمؾمد ددات بد دديؽ

السجسؾادددات بدددا مدددؽ ت مهدددا فدددي ةشددداة احرد ددا أماديدددا ا حجددداةل فإ ددي مشتر د د

التد ددعيشرات أ د د د مجد ددا

ا حرددا ت العمسرددا تسددؾذج العجددز لرددالح تسددؾذج الدددراق Contextual Modelع ومددت ذلددػ فد و تسددؾذج
الدددراق لددل رددفور فددي الا ار ددات التددي أر ارهددا امسدداء ا رتسددا ومؤرخددؾ العمددؾي مشددف ادداي 0691ل ميددذ بدداأ
ال ددامثؾو ومددشهؼ ( Lewenstein )1995الحددايذ اددؽ "العمددؾي التإددديريا"  Expository Scienceوأو

السعرفا العمسرا

ورؾد لها ب م ش

مؽ األش ا السجردة  Abstract Formولكشها ح خف ش مها ومعشاها

ف ددد اشدداما يددتؼ التعديددر اشهددا فددي ددراةات ارتسالرددا واةتردداديا و را ددرا محددادة وحؾرددل إلددز رسدداهير محددادة
34
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()P.406ع ويدددير ا حرددا العمسددي وفددل تسددؾذج الدددراق مددؽ ال اادداة التددي يسثمهددا الجسهددؾر إلددز ال سددا التددي
حسثمهددا الشخ ددال ميددذ يددداأ ا حرددا بسددا يثيددر اهتسامددات الشدداس بددا مددؽ الددداء بسددا يج د أو يعرفددل الشدداس

)(Turney 1996: 1087-1090ع
ويذ ددير ( Irwin )1996إل ددز أو السعرف ددا العمسر ددا حد ددتسا ددمظتها وش ددرايتها

 Legitimacyمددؽ خ د

& Authority

الدددراق ا رتسددااي والث ددافي الددفم يعددرش فرددل الشدداس ووفددل تسددؾذج الدددراق يع دا

مهسا فدي رعد العمدؼ ذا معشدز  Science Meaningfulمتدز لدؾ اداو
) Turney (1996الجسهؾر م س
ؾتا س

الجسهددؾر

يستمددػ معمؾم ددات اافرددا مددؾ العم ددؼ ،اسددا ححددؾ التراي ددز مددؽ اجددز العمس دداء فددي التؾا د م ددت

الجسهددؾر إلددز مذدداراا الجسهددؾر فددي ا حرددا العمسددي بظري ددا حعيددا بشدداء ن ددا الجسهددؾر فددي العمددؼ والعمسدداء

وحح يل التؾافل ا رتسااي بذ و ال زايا العمسرا ) (Wiederhold 2011اسا لؼ يعدا ُيشغدر إلدز الجسهدؾر

العاي امز أتل وااء مدي لمسعمؾمات العمسرا ب مذار تذد بالسعمؾمات العمسرا التي يس ؽ ا تخاامها في
الحراة اليؾمرا اسا يتسث دور ال ا ؼ با حردا العمسدي فدي رعد العمدؾي مثيدرة ل هتسداي وحددهي الحدؾار بديؽ

العمساء والجسهؾرع

في هفا الدراق ةاي ) Secko and Friday (2013تغرة مدتشيرة ألربعا تساذج لمرحافا العمسرا

اسمرا لكرمرا اس الرحافا العمسرا وذلػ امز الشحؾ اآلحي.)P:62-80) :
وحسثر س س

 -0نسهذج محه األمية العمسية  :Science literacyيدعز هفا الشسؾذج إلز حعزيز محؾ األمرا العمسرا
وفس ا أل مؾب ح ايؼ السعمؾمات الت ميام مت اات ار الخدراء العمسييؽ مؽ السرادر الر ردا والتعام
مت ال راء امز أتهؼ رسهؾر مدي Passive Audienceع

 -3نسهذج الدياق  :Contextualيدعز هفا الشسؾذج إلز إا ي أفراد السجتست بالعمؾي في إطار الدراق
ويعا الخدراء العمسيؾو السرادر الر ردا في
الدرا ي وا رتسااي والث افي الفم يح ؼ هفا السجتست ُ
ميؽ يتؼ ا تخااي أفراد السجتست أو غير الخدراء لتؾفير السعمؾمات األ ا را وبشاء الدراقع

 -2نسهذج وضع الخبخة  :Lay-Expertiseيدعز هفا الشسؾذج إلز حس يؽ السجتسعات السحمرا في
العسمرا ا حرالرا مؽ خ

ا بتعاد اؽ األ مؾب الرحإي الت ميام وا حجاة تحؾ األ مؾب الفم

يع س السذاراا الشذظا لألشخاص العادييؽ في ا حرا العمسي بسا في ذلػ مرادر خارج مجا
العمؼع

 -2نسهذج السذاركة العامة  :Public Participationيهاط هفا الشسؾذج إلز حعزيز السذاراا
الشذظا مؽ رسرت أ حاب السرمحا  Stakeholdersوإيإاء الظابت الايس راطي امز ا حرا
العمسي وافلػ لتحديؽ التؾا

والث ا بيؽ هفة السجسؾااتع

كسا ةاي ( Courchamp et al )2017م ارتا بيؽ تسؾذري العجز والحؾار والسذاراا في ا حرا العمسيع
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شكل ( )1نسهذج ( Courchamp et al )2017لتسثيل نسهذجي العجد والحهار في االترال العمسي

وأكا ال امثؾو أو السعرفا هي العام الؾميا الفم يدااا أفدراد السجتسدت امدز إ داار أم داي امدز
مختم د

ال زددايا ووفددل تسددؾذج العجددز ي ددؾو ا حرددا أمددادم ا حجدداة وي ددرر الخد دراء مددؽ خ لددل أفز د

ا ددتراحرجرا يددتؼ حدشيهددا ويعددا هددفا الشسددؾذج غيددر فعددا فددي الؾةددو الحددالي وامددز الشقددرض مددؽ ذلددػ ي ددؾي
"تسددؾذج الحدؾار" أو "تسددؾذج السذدداراا العامددا" امددز ح دداد مقر ددي لمسعرفددا والعمددؼ مددت الجسهددؾر وي ددؾي هددفا

الشسد مؽ ا حرا امز السشاةذا الثشا را أو متعادة السدارات مت الجسهؾرع
وفي ااي  3102داو السجمدا العمسردا  Public Understanding of Scienceال دامثيؽ لكتابدا
م ددا ت امسرددا مددؾ "تسددؾذج العجددز"  Deficit Modelأو "مإهددؾي العجددز"  Deficit Conceptلمتؾا د

العمسددي وحزددسشو اددادا مددؽ الس ددا ت العمسرددا التددي حجيد

امددز الددؤا الددر رس فددي ا حرددا العمسددي وفددي

د ار ددا ااريشددا اؾرحا ددا لسدداذا حعددؾد دا سسددا فك درة العجددز العدداي بظددرق مختمإددا وخمرددو تتددا

الا ار ددا إلددز أو

تسددؾذج العجددز فددي ا حرددا العمسددي هددؾ مجددرد مالددا خا ددا لسذد ما ةا سددا حسددو د ار ددتها فددي تغريددا السعرفددا

ا رتسالرددا وهددي مذ د ما "ادداي التسان د السعرفددي"  Epistemic Asymmetryالتددي حشذ د اشدداما يعددرط
بعض الشاس اؽ بعض األشراء أكثر مؽ اآلخريؽ وحزدر

ال امثدا أو ا حردا العمسدي هدؾ مجدرد محاولدا

لت ميد د الت ددايؽ السعرف ددي ب دديؽ األش ددخاص ال ددفيؽ ة ددا يعرف ددؾو أكث ددر واألش ددخاص ال ددفيؽ ة ددا يعرف ددؾو ال ميد د ا ددؽ

مؾيؾ معيؽ )(Cortassa 2016: 447-459ع
التعخيفات اإلجخائية لمجراسة:

 الشخبةةة العمسيةةةة :ي رددا بالشخ ددا العمسرددا إر ار سرددا فددي هددفة الا ار ددا طمرعددا السجتسددت فددي مجددا ال حددذالعمسددي وأكثددر أف درادة د اريددا بالسدددتجاات التكشؾلؾررددا فددي العمددؾي السختمإددا التددي حدددااا السجتسددت امددز
الشهؾض والت اي وم مذ حلع

 الشخبةةة الرةةح ية :ي رددا بالشخ ددا العمسرددا إر ار سرددا فددي هددفة الا ار ددا الرددحإييؽ العمسيدديؽ الددفيؽ ي ظددؾوأخ ار العمؾي السختمإا ويذرمؾو ويإدروو السعمؾمات العمسرا ب الي وطرق يإهسها رسهؾر ال راءع
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 الرةةحافة العمسيةةة :ي رددا بالرددحافا العمسردا إر ار سرددا فددي هددفة الا ار دا الرددإحات العمسرددا فددي الرددحاليؾمرددا السظدؾاددا والسجد ت العمسرددا التددي حرددارها السؤ دددات األكاديسرددا والرددشالرا با يددافا إلددز
الرح

والسؾاةت ا لكتروترا العمسراع

 التحهالت الحالية في الرةحافة العمسيةة :ي ردا بهدا إر ار سردا التحدؾ ت التدي حذدهاها الردحافا العمسرداوا تت ا مؽ أ الي العس الت ميايا إلز ا اتساد امز أ الي العس ا لكتروترا لتعزيز فهؼ السحتؾب
العمسي ومذاراا العمساء والجسهؾر مت الرح

السظدؾاا وا لكتروترا العمسراع

 االتجاىات الحالية في الرحافة العمسية :ي را بها إر ار سرا تساذج العس داخد بي دا الردحافا العمسرداالتددي ح ددؾي امددز حرددؾير طدرعددا الع ةددا بدديؽ الرددحإييؽ والعمسدداء (حعدداوو أو حعددارض) ودور العمسدداء
والرددحإييؽ فددي حؾ ددي السعمؾمددات العمسرددا لمجسهددؾر (اجددز أو مذدداراا) ودور الجسهددؾر فددي اسمرددا

ا حرا العمسي (إةراء أو مذاراا)ع
مذكمة الجراسة:

حعا د ار ا ا حرا والرحافا العمسردا مدؽ ال زدايا ال حثردا السهسدا التدي مغيدو باهتسداي ال دامثيؽ

والعمساء وا ا مييؽ والسهتسيؽ با حرا العمسدي  Science Communicationإذ لدؾمظ زيدادة اهتسداي

ال ددامثيؽ باخت ددار الع ةددا بدديؽ العمددؼ وو ددا ا ا د ي والجسهددؾر مشددف الثساتيشددات وحُعددا الرددحافا العمسرددا
و يما أ ا را لشذر العمؼ وزيادة الؾاي لاب الجسهدؾر بدالعمؾي السختمإدا لكشهدا حؾاردل الكثيدر مدؽ السعؾةدات

التي ححؾ دوو حح يل ذلػل ميذ يذير الكثير مؽ الا ار ات إلدز اجدز العمسداء والردحإييؽ ادؽ مدداااة
الجسهددؾر امددز فهددؼ العمددؾي واحهدداي العمسدداء لمرددح

والرددحإييؽ العمسيدديؽ بعدداي الاةددا و ددظحرا الت ظرددا

واتعااي السؾيؾلرا وا ف ار في ح ددرد العمدؼ وامدز الشقدرض يدتهؼ الردحإيؾو العمسداء بعداي ةدارحهؼ امدز
شددرح العمددؼ وا حرددا مددت الرددح ع وفددي عد حكشؾلؾررددا ا حرددا وا اد ي عهددرت ةشدؾات احرددا رايدداة

حدسح باررا اديرة مؽ التإاا والسذاراا بيؽ العمسداء والردحإييؽ والجسهدؾر وفدي عد زيدادة أخ دار العمدؼ
في السجتست و راا ا ته كها في العرر الرةسي أ

حو الحاردا ما دا لمردحافا العمسردال األمدر الدفم

يددااؾ إلددز ال حددذ فددي طدرعددا الرددحافا العمسرددا والعؾام د السددؤنرة اميهددا وح د نير حكشؾلؾررددا ا حرددا امددز

إشد ار الجسهددؾر فددي ا حرددا العمسددي وطدرعددا الع ةددا الحاكسددا بدديؽ الرددحإييؽ والعمسدداء والجسهددؾر وفددي

ع د ه ددفة التح ددايات حتسث د مذدد ما الا ار ددا الحالرد دا فددي ر ددا وححاي ددا ا حجاهددات والتح ددؾ ت الحالر ددا ف ددي
الرحافا العمسرا اسا حراها الشخ ا الرحمرا والعمسرا السررياع
أىسية الجراسة:
 ح حي أهسرا هدفة الا ار دا فدي إطدار تدارة د ار دات الردحافا العمسردا  Scientific Journalismبؾ دإهامجددا بحثر دا يحغددز باهتسدداي اثيددر مددؽ ال ددامثيؽ األرات د

الا ار ات العربراع

وحددؼ حشاولددل مددؽ رؾات د

بحثرددا لددؼ حتظددرق لهددا
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 -حتعاعؼ أهسرا الا ار ا بدد

أهسرا الرحافا العمسرا وم اتتها في السجتست بيا أو العمؼ يتااخ بذد

ونيل في مشامي الحراة اليؾمرا وحعا السعمؾمات العمسرا في مجا ت مث الرحا والتعمرؼ والتكشؾلؾررا
والظ س مؽ مسار ات الحراة اليؾمراع

 -كس ددا حتز ددح أهسر ددا حم ددػ الا ار ددا ف ددي ر ددا ا حجاه ددات الحايث ددا ف ددي الر ددحافا العمسر ددا ف ددي عد د ن ددؾرة

حكشؾلؾررا ا حرا ووفرة السعمؾمات ودورها في فتح السجا وا سعا أماي مذاراا الجسهؾر فدي ا تتداج
والسشاةذات العمسرا ور ؼ الدرا ات بالسذاراا مت العمساء ومتخفم ال ارراتع

أىجاف الجراسة وتداؤالتيا:
ححاد الهداط الدر رس لهدفة الا ار دا فدي التعدرط امدز حردؾرات الشخ دا الردحمرا والعمسردا السردريا
وح يرساحها مؾ التحؾ ت وا حجاهات الحالرا في الرحافا العمسرا ويثير هفا الهاط رسما مدؽ التدداؤ ت

حتسث في:

 ما حرؾرات الشخ ا الرحمرا والعمسرا السرريا مؾ م اتا الرحافا العمسرا في السجتست وأهسيتهاحرب الشخ ا الرحمرا والعمسرا السرريا اهتساي الرحافا السرريا ب خ ار العمؼ والعمساء

 -كر

 -إلز أم ماب ح ؾي الرح

السرريا بت ظرا أخ ار العمدؼ والسؤ ددات األكاديسردا وال حثردا بحرفردا مدؽ

ورها تغر ايشا الا ار ا

 -كر

بيشهسا

حرب الشخ ا الرحمرا والعمسرا السرريا طدرعدا الع ةدا بديؽ العمسداء والردحإييؽ وأشد ا التعداوو

 مددا حرددؾرات الشخ ددا الرددحمرا والعمسرددا السر دريا م ددؾ ح د نير حكشؾلؾررددا ا حرددا امددز الع ةددا م ددترسهؾر ال راء

 -كر

حدرب الشخ دا الردحمرا والعمسردا السردريا واةدت التداري

العمسي

 إلز أم ماب حشؾ الرحافا العمسرا أ الي ما م مح التحؾ إلز حؾعر -كرد د

والت هيد لمردحإييؽ والعمسداء امدز التؾا د

ارض السؾيؾاات العمسرا مؽ ورها تغر ايشا الا ار ا

حكشؾلؾررا ا حرا في داؼ السحتؾب العمسي مؽ ورها تغر ايشا الا ار ا

ح ددرب الشخ ددا الر ددحمرا والعمسر ددا السرد دريا ا حج دداة إل ددز حؾعرد د

السحتؾب العمسي

حكشؾلؾرر ددا ا حر ددا ف ددي دا ددؼ

 م ددا حر ددؾرات الشخ ددا الر ددحمرا والعمسر ددا السرد دريا م ددؾ أه ددؼ الزد دؾابد األخ قر ددا وال اتؾتر ددا لتظ ددؾيرالرحافا العمسرا

فخوض الجراسة:
ححاو الا ار ا اخت دار اداد مدؽ الإدروض العمسردا التدي حتشداو حردؾرات الشخ دا الردحمرا والعمسردا

مؾ م اتا الرحافا العمسرا والست يرات السؤنرة اميها وذلػ امز الشحؾ اآلحي:
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0ع الإ ددرض األو  :حؾر ددا ف ددروق ذات د ل ددا إمر ددا را ب دديؽ العمس دداء والر ددحإييؽ وحر ددؾراحهؼ م ددؾ اهتس دداي
الرح

السرريا ب خ ار العمؼ والعمساءع

3ع الإددرض الثدداتي :حؾرددا فددروق ذات د لددا إمرددا را بدديؽ العمسدداء والرددحإييؽ وحرددؾراحهؼ مددؾ طدرعددا
الع ةا بيؽ العمساء والرحإييؽع

2ع الإرض الثالذ :حؾرا فروق ذات د لا إمرا را بيؽ العمساء والرحإييؽ ورؤيتهؼ مؾ حؾا
مت و ا

العمساء

ا ا يع

2ع الإرض الرابت :حؾرا فروق ذات د لا إمرا را بيؽ العمساء والرحإييؽ ورؤيتهؼ مؾ ح نير حكشؾلؾرردا
ا حرا امز مذاراا الجسهؾر في الحؾار العمسي وا حرا مت الرحإييؽ والعمساءع
مشيج الجراسة:
لإلرابددا امددز التددداؤ ت الددداب ا واخت ددار الإريددرات الخا ددا بالا ار ددا حعتسددا الا ار ددا امددز مددشه

مشغسا يهداط إلدز
امسرا
السدح بيا أتل أكثر السشاه السدتخاما في مجا ال حؾث الؾ مرال اؾتل س
رهاا س
س
الحرؾ امز السعمؾمات والدراتات واألو اط الخا ا بغاهرة إا مرا محادة وا تخامو ال امثا مدشه
السدددح بالعيشددا فددي اخترددار ايشددا الا ار ددا السيااترددا مددؽ الشخ ددا الرددحمرا والعمسرددا والعمسدداء مددؽ ال ددامثيؽ

لمؾةؾط امز ا حجاهات والتحؾ ت الحالا في الرحافا العمسراع
مجتسع الجراسة والعيشة:
ااتسدات الا ار ددا امدز العيشددا العسايدا  Purposive Sampleالتدي حشتسددي لمعيشدات غيددر ا متسالرددا

) (Non Probability Sampleوةددا حددؼ اخترددار العيشدا وفس ددا لد عض الذدرو والسعددايير السؾيددؾلرا التددي

مدادحها ال امثدا لددت ؼ مجتسدت وطدرعددا الا ار دا واشددترطو ال امثدا حدؾافر دسات أ ا ددرا ختردار الس حددؾنيؽ
وهددي أو حكددؾو الشخ ددا الرددحمرا مددؽ الرددحإييؽ العددامميؽ فددي األةددداي العمسرددا بالرددح

السردريا أو السؾاةددت

العمسرددا ا لكتروترددا بيشسددا ادداو العمسدداء مددؽ ال ددامثيؽ وأ دداحفة الجامعددات األكثددر تذدداطا وحإدداا مددت و ددا
ا ا ي والرح

وحشؾ حخرراحهؼ العمسرال األمر الفم اتع س برؾرة إيجابردا امدز حشدؾ وحعداد اآللردات

التددي حدددتخامها فددي م سهددا امددز احجاهددات وححددؾ ت الرددحافا العمسرددا الحالرددا وط ددو الا ار ددا امددز ايشددا
اسايددا  Purposive Sampleةؾامهددا ( 92مإ ددردة) مرددمو مشه ددا ال امثددا ام ددز ( )21ا ددتسارة

لمتحمي ا مرا ي مشها ( )21مإردة مؽ الرحإييؽ العمسييؽ و( )21مإردة مؽ العمساء وال امثيؽع

ددالحا

أدوات جسع البيانات:
 -أداة االسةةتبيان :حد دتشا الا ار ددا إلددز أداة ا

ددتدراو بؾ ددإها إمدداب أدوات رسددت الدراتددات والحرددؾ امددز

معمؾمات امسرا م ششا مؽ الس حؾنيؽ فدي إطدار السؾيدؾ األ ا دي لما ار دا وةدا حدؼ حظدر هدا بسددتؾييها:
ا

تدراو بالس ابما وا

تدراو ا لكتروتي لجست براتات الا ار ا والتعرط امز حرؾرات الشخ ا الردحمرا

العمسرا وال امثيؽ والعمساء ل حجاهات والتحؾ ت الحالرا في الرحافا العمسراع
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دداق ا

ولحددداب

ددتدراو حددؼ اريددل امددز مجسؾاددا مددؽ السح سدديؽ

(*)

ذوم التخررددات العمسرددا

وفي يؾء الس مغات التي أبااها السح سؾو حؼ حعاي بعض

السختمإا في الرحافا وحكشؾلؾررا ا حرا

دتدراو ةامدو ال امثدا

الع ارات ومفط بعزها التي لؼ ححر امز دررا ةدؾ %61ع ولتح يل الث ات ل

با ددتخااي أ ددمؾب  Retestأم إا ددادة حظدي ددل أداة ال ح ددذ ام ددز الس ح ددؾنيؽ ذاحه ددؼ بع ددا فتد درة زمشر ددا م دداحها
أ دؾااو مؽ إرراء ا
لهؼ م ء ا

ت راء األو

تسارةل متز يس ؽ حجش

وذلػ امز  %01مدؽ إرسدالي مجدؼ العيشدا بؾاةدت  2م حدؾنيؽ ددل

اؾام الت يير بردؾرة حددسح بعداي حدفار الس حدؾث رابتدل األولدز

ولمت كا مؽ ةارة األداة امز القراس ورست السعمؾمات مهسا حعادت الإترة الزمشرا التدي حددتخاي فيهداع وردرب

ا تخراج معام ا رح ا بيؽ إرابات الس حؾنيؽ في السرحيؽ لتحايا معام ن ات األداة ال حثردا مدؽ خد

السعادلددا التالرددا :تدد ا الث ددات= ادداد ا رابددات السظاب ددا مددؽ رسمددا أ د ما ا
راءت تد ا الث ات مرحإعا  %62مسا يا امز ن ات أداة ا

ت راء ويؤاا

ددتسارة ،مجسددؾ األ د ما وةددا
ميتها لمتظديلع

 .1الخرائص الجيسهغخافية لعيشة الجراسة:
ججول ( )1يهضح خرائص العيشة وتهزيعيا وفقا لستغيخات البحث
السدتهيات

التكخار

%

الستغيخ

ذار

39

011

االؼ أو بامذ

21
21

21

مؽ  30إلز  36ااما

01

0269

مؽ 21إلز  26ااما

32

21

 21ف كثر

0

الشهع

أتثز
حإي

الهظيفة

العسخ

السؤىل العمسي

مؽ 21إلز 26ااما

مؽ 21إلز  26ااما

ما

ما

مؤه رامعي

امز الساردتير
امز الااتؾراة

23

32
3

011
21
2962
262
069

09

21

20

9ع20

00

0962

(*) الدادة السح سؾو هؼ:
أعدع وا

ا سااي اداال ارم :أ تاذ الرحافا ور رس ةدؼ ا رتسا ب مرا الدشات رامعا ايؽ شسسع

أعدع محرز مديؽ غالي :أ تاذ الرحافا ب مرا ا ا ي رامعا ال اهرةع

أعدع طارق الذذتاوم :أ تاذ تغؼ السعمؾمات وواي امرا الحا ات والسعمؾمات لما ار ات العمرا وال حؾثع
د ،شيريؽ

33

ما :أ تاذ الرحافا السدااا ب مرا ا ا ي -رامعا ال اهرة ورامعا السمػ عؾدع
التحهالت واالتجاىات الحالية في الرحافة العمسية كسا تخاىا الشخبة اإلعالمية والعمسية السرخية

)Arab Media & Society (Issue 28, Summer/Fall 2019

 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة:حؼ إرراء الس ايرس ا مرا را التالرا با تخااي برتام "الحزي ا مرا را لمعمؾي ا رتسالرا تددخا

( )33وةا حؼ المجؾء إلز السعام ت وا خت ارات ا مرا را السشا ا في ححمي براتات الا ار ا ااآلحي:
 التك اررات ال درظا والشدد Likertالث نيع

الس ؾيدا والستؾ دظات الحددابرا وا تح ارفدات السعراريدا ومقرداس لر درت

 ا دتخامو ال امثددا اخت ددار ( )T-Testلس ارتددا واخت ددار متؾ ددد ايشتدديؽ مدددت متيؽ Independent Samples T Testوحؼ ا تخااي هفا ا خت ار مؽ أر م ارتا متؾ د دررا ا دتجابا الس حدؾنيؽ
تحؾ ا حجاهات والتحؾ ت الحالرا في الرحافا العمسراع

نتائج البحث :تعخض الباحثة أىم الشتائج التي خخجت بيا من الجراسة في محهرين ىسا:
 السحهر األول :الشتائج العامة لمجراسة. السحهر الثاني :اختبار فخوض الجراسة.أوالً :السحهر األول :الشتائج العامة لمجراسة:
 .1الشتائج الستعمقة بترهرات الشخبة الرح ية والعمسية لسكانة الرحافة العمسية في السجتسع:
ججول ( )2يهضح مكانة الرحافة العمسية في السجتسع

أعه ددرت تت ددا

مكانة الرحافة العمسية

ك

%

ميسة ججا

39

2269

ميسة

33

2269

ميسة إلى حج ما

01

0269

اإلجسالي

21

011

الج دداو الد ددابل أهسر ددا الر ددحافا العمسر ددا ف ددي السجتس ددت ل دداب غالدر ددا الشخ ددا الر ددحمرا

والعمسرا السرريا بشد ا بم و  %9262مؽ إرسدالي الس حدؾنيؽ ف دا رأب  %2269مدؽ الس حدؾنيؽ أو الردحافا
العمسرا مهسا راا في السجتست بيشسا رأب  %2269أتها مهسا في السجتست فدي مديؽ أشدار  %0269مدؽ ايشدا

الا ار ا إلز أتها مهسا إلز ما ما في السجتست في ميؽ لؼ يذير أم م حؾث إلز ااي أهسيتهاع
 .2أسباب أىسية الرحافة العمسية في خجمة السجتسع:
ججول ( )3يهضح أسباب أىسية الرحافة العمسية في خجمة السجتسع
أسباب أىسية الرحافة العمسية
رفت الؾاي العمسي ألفراد السجتست حجاة السذ ت الدي را والرحرا وغيرها
ا

هاي في اسمرا التشسرا الؾطشرا في مختم

السجا ت

داؼ السؤ دات األكاديسرا وال حذ العمسي وححديؽ

ؾرحهؼ في السجتست

ك

%

22

3962

26

3269

36

0962
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ك

%

أسباب أىسية الرحافة العمسية

32

0269

31

0369

029

011

السداااة في م مذ ت السجتست ب مؾب امسي
السداااة في ر ؼ الدرا ات واحخاذ ال اررات في مختم

السجا ت

اإلجسالي

الج دداو أاد د ة الستعم ددا برؤي ددا الشخ ددا الر ددحمرا والعمسر ددا السرد دريا أل د د اب أهسر ددا

حغه ددر تت ددا

الر ددحافا العمسر ددا ف ددي خام ددا السجتس ددت أو رف ددت ال ددؾاي العمس ددي ألفد دراد السجتس ددت حج دداة السذد د ت الدي ر ددا
والرحرا وغيرها رداء فدي السرح دا األولدز بشدد ا بم دو ( )%3962ندؼ ا

فدي مختمد

دهاي فدي اسمردا التشسردا الؾطشردا

السجدا ت فددي السرح ددا الثاترددا بشدد ا ( )%3269حد ذلددػ داددؼ السؤ دددات األكاديسرددا وال حددذ
ؾرحهؼ في السجتست بشد ا ( )%0962نؼ السداااة في م مذد ت السجتسدت ب دمؾب

العمسي وححديؽ

امسددي بشدد د ا ( )%0269فالسد دداااة ف ددي ر ددؼ الدرا ددات واحخ دداذ ال دد اررات فددي مختمد د

()%0369ع

السج ددا ت بشدد د ا

 .3الشتائج الستعمقة بسجى اىتسام الرحافة السرخية بأخبار العمم:
(*)

ججول ( )4يبين مجى اىتسام الرحافة السرخية بأخبار العمم
مجى اىتسام الرحافة السرخية بأخبار العمم
تيتم

تيتم إلى حج ما
%

09

3962

حكذد

ال تيتم

%
22

22

تتددا

الستهسط السخجح

االنحخاف السعياري

االتجاه

0699

16222

حهتؼ إلز ما ما

%
01

9ع02

الجداو الدددابل اهتسدداي الردحافا السردريا ب خ ددار العمدؼ والعمسدداء إلددز مدا مددا ميددذ

وةعددو قرسددا الستؾ ددد السددررح بدديؽ القرسددا ( 0629إلددز )3622ل األمددر الددفم يإدددر متؾ ددد معددا اهتسدداي

الرحافا السرريا ب خ ار العمؼ والعمساءع

 .4ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية لسداحة أخبار العمم في الرحف السرخية السطبهعة واإللكتخونية:
ججول ( )5يهضح ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية لسداحة أخبار العمم

أ ددإرت تت ددا

مداحة أخبار العمم

ك

%

السداحة تكفي

02

3069

السداحة ال تكفي

29

9962

اإلجسالي

21

011

وا لكتروترا اؽ أتها
(*)

34

الجدداو الد ددابل اددؽ السد دداما السخرر ددا ألخ ددار العم ددؼ فددي الر ددح

السظدؾا ددا

حكإي بشد ا  %9962مدؽ إرسدالي الس حدؾنيؽ فدي مديؽ يدرب  %3069مدؽ ايشدا

ةرار ا حجاة حؼ أخفة لر رت  Likertالث نيع
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الا ار ا أتها حكإي لسعالجا وحشاو أخ ار العمؼ والعمساء وحتدل هفة الشتا

مت تتا

الجاو الددابل التدي

حغهر اهتساي الرحافا السرريا ب خ ار العمؼ إلز ما ما بشد ا  %22وبستؾ د مررح 0699ع

 .5ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية حهل مجى تغطية األخبار العمسية لمسؤسدات األكاديسية بسيشية:
ججول ( )6يبين مجى ميشية تغطية األخبار العمسية لمسؤسدات األكاديسية

أ د ددإرت تتد ددا

مجى ميشية تغطية األخبار العمسية

ك

%

نعم

2

01

إلى حج ما

29

2069

ال

09

3962

اإلجسالي

21

011

السر د دريا لألخ د ددار العمسرد ددا

الجد دداو الدد ددابل اد ددؽ مد دداب مهشرد ددا ح ظرد ددا الرد ددح

لمسؤ دات األكاديسرا بسهشرا اؽ أتها ح ظيها بسهشرا بشد ا  %01مؽ إرسالي الس حؾنيؽ في مديؽ يدرب

 %2069مددؽ ايشددا الا ار ددا أتهددا ح ظيهددا بسهشرددا إلددز مددا مددا ويددرب  %3962مددؽ الرددحإييؽ والعمسدداء أو

الرح

ح ظي األخ ار العمسرا بسهشراع

 .6ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية حهل طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء:
ججول ( )7يهضح طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء
طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء

ا ةا حعاوو وحكام
ا ةا حختم
ا ةا

مؽ االؼ آلخر ومؽ

حإي آلخر

ار وحؾحر
اإلجسالي

حكذ د د

تتد ددا

ك

%

29

2262

02

32

9

0069

21

011

الجددداو الدد ددابل حردددؾرات الشخ د ددا الر ددحمرا والعمسردددا م ددؾ طدرع ددا الع ةدددا بد دديؽ

الرددحإييؽ والعمسدداء ميددذ يددرب  %2262مددؽ الشخ ددا الرددحمرا والعمسرددا أتهددا ا ةددا حعدداوو وحكام د

ميؽ يرب  %32مؽ ايشا الا ار دا أتهدا ا ةدا حختمد

مدؽ ادالؼ آلخدر ومدؽ

فددي

دحإي آلخدر و ح دؾي امدز

الإه دؼ الدداةيل لظدرعددا األدوار الخا ددا ب د طددرط وأتهددا ا ةددا يددعرإا وححتدداج لت ؾيتهددا بيشسددا يترددؾر
 %0069مؽ العيشا أتها ا ةا
وحتإددل هددفة الشتددا

ار وحؾحر بدد

مددت تتددا

ااي ورؾد أريرا حإاهؼ مذتراا بيشهساع

د ار ددا ( Massarani & Hans )2016التددي اذددإو أو العمسدداء

الفيؽ شسمتهؼ الا ار ا يقرسؾو ا ةات إيجابرا مت و ا

ا ا ي اسا حتإل في رزء مشها مت تتا

( Møller )2017التي خمرو إلز أو العمساء والردحإييؽ يتخدفوو مؾاةد

د ار ا

مختمإدا وفس دا لمسعدايير ال ا سدا

التحهالت واالتجاىات الحالية في الرحافة العمسية كسا تخاىا الشخبة اإلعالمية والعمسية السرخية
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فددي مجددا ت حخررددهؼل ميددذ ير د ح التؾا د بدديؽ الح ددؾ أ دده أو أكثددر
يتدشاها الظرفاوع

ددعؾبا وفددل السع دايير التددي

 .7ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية حهل مجى تفزيل العمساء التهاصل مع الرحف:
ججول ( )8يهضح مجى تفزيل العمساء التهاصل مع الرحف
مجى تفزيل العمساء التهاصل مع الرحف
نعم

إلى حج ما
%

03

ال

%
29

31

91

%
1

1

الستهسط السخجح

االنحخاف السعياري

0691

16212

يتددديؽ مددؽ الجدداو الدددابل حإزددي العمسدداء التؾا د مددت الرددح

االتجاه
يإزمؾو إلز
ما ما

باررددا متؾ ددظا بشد د ا %91

ميذ بم و قرسا متؾ د حإزي العمساء  0691ف ا وةعو قرسا الستؾ د السررح بديؽ القرسدا ( 0629إلدز
)3622ل األمر الفم يإدر ااي اهتساي العمساء با حرا بؾ ا

ا ا ي والرحافاع

 .8أشكال التعاون بين العمساء مع الرحفيين:
ججول ( )9يبين أشكال التعاون بين العمساء مع الرحفيين
أشكال التعاون

ك

%

ال حؾث العمسرا السإياة لمسجتست في السجا ت الظدرا وال فا را

26

3269

تذر آراء العمساء والخدراء في ال زايا العمسرا الرحرا والدي ا والتكشؾلؾررا

22

3069

22

0963

39

0260

32

0360

31

0160

069

011

تذر تتا

ارض إتجازات السراكز العمسرا وال حثرا وتتا
العس رش ا إلز رش

أبحانها وامتراراحها السختمإا

مت الرحإييؽ لت ايؼ السعرفا والسعمؾمات العمسرا لمجسهؾر

حعميل العمساء امز ال اررات والدرا ات الح ؾمرا ا ةتراديا وا رتسالرا وح ايؼ اةترامات اسمرا لها
ا تذارة العمساء وال امثيؽ ةد الشذر لتجش

األخظاء في اتابا وحإدير السؾيؾاات العمسرا
اإلجسالي

حغه ددر تت ددا

الج دداو أاد د ة الستعم ددا ب شد د ا التع دداوو ب دديؽ العمس دداء والر ددحإييؽ أو تذ ددر تت ددا

ال حؾث العمسرا السإياة لمسجتست في السجدا ت الظدردا وال فا ردا رداء فدي م امدا أوردل التعداوو بديؽ العمسداء
وال امثيؽ مت الرحإييؽ بشد ا  %3269نؼ تذر آراء العمساء والخدراء في ال زايا العمسرا الرحرا والدي ا

والتكشؾلؾررد ددا بشد د د ا  %3069أا د د

ذلد ددػ اد ددرض إتجد ددازات الس اركد ددز العمسرد ددا وال حثرد ددا وتتد ددا

وامتراراحهددا السختمإددا بشد د ا  %0963بيشسددا ردداء العس د رش ددا إلددز رش د

أبحانهد ددا

مددت الرددحإييؽ لت ددايؼ السعرفددا

والسعمؾم ددات العمسر ددا لمجسه ددؾر بشدد د ا  %0260ن ددؼ حعمي ددل العمس دداء ام ددز ال د د اررات والدرا ددات الح ؾمر ددا

ا ةترداديا وا رتسالردا وح دايؼ اةت ارمدات اسمردا لهدا بشدد ا  %0360يمردل ا تذدارة العمسداء وال دامثيؽ ةدد
الشذر لتجش

األخظاء في اتابا وحإدير السؾيؾاات العمسرا بشد ا %0160ع
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 .9أسباب تهتخ العالقة بين العمساء والرحفيين:
ججول ( )11يهضح أسباب تهتخ العالقة بين العمساء والرحفيين
ك

%

أسباب تهتخ العالقة بين العمساء والرحفيين
عجم وجهد صحفيين متخررين وقمة السيارات الالزمة لتغطية أخبار العمم

22

9ع32

عجم دقة الرحفيين في عخض نتائج األبحاث العمسية

32

2ع09

افتقاد الرحفي لمسهضهعية في عخض القزايا العمسية

32

6ع09

السعالجة الدطحية لقزايا العمم

32

2ع02

عجم قشاعة العمساء بقجرة الرحفيين عمى معالجة قزايا العمهم

02

01

عجم قجرة العمساء والرحفيين عمى تعخيب السرطمحات العمسية

9

9ع2

عجم رغبة العمساء في إبجاء آرائيم في قزايا العمم أو نذخ نتائج أبحاثيم

2

262

الرحافة مجفهعة لكخاهية العمم والعمساء والبحث العمسي

3

062

021

011

اإلجسالي

يتددديؽ مددؽ الجدداو الدددابل أو ادداي ورددؾد

ددحإييؽ متخرردديؽ وةمددا السهددارات ال زمددا لت ظرددا

أخ ار العمؼ مؽ أهؼ أ د اب حدؾحر الع ةدا بديؽ العمسداء وال دامثيؽ والردحإييؽ بشدد ا  %3269ندؼ اداي دةدا

األبحدداث العمسرددا بشد د ا  %0962فافت دداد الرددحإي لمسؾيددؾلرا فددي اددرض

الرددحإييؽ فددي اددرض تتددا

ال زددايا العمسرددا بشدد ا  %0966بيشسددا ردداءت السعالجددا الدددظحرا ل زددايا العمددؼ بشدد ا  %0262نددؼ ادداي
ةشااا العمساء ب ارة الرحإييؽ امز معالجا ةزايا العمؾي بشد ا  %01يمرل ااي ةارة العمساء والردحإييؽ
امز حعري

السرظمحات العمسرا بشد ا  %269نؼ ااي رغ ا العمساء في إبااء آ ار هؼ في ةزايا العمدؼ أو

تذددر تتددا

أو الرددحافا مافؾاددا لكراهرددا العمددؼ

أبحددانهؼ بشد د ا  %262وفددي السرح ددا األخي درة ردداء ددد

والعمساء وال حذ العمسي بشد ا %062ع

 .11ترةةهرات الشخبةةة الرةةح ية والعمسيةةة حةةهل اىتسةةام الرةةحف والسؤسدةةات العمسيةةة بتةةجريب العمسةةاء
والرحفيين عمى التهاصل مع الجسيهر:

ججول ( )11يبين اىتسام السؤسدات الرح ية والعمسية بتجريب العمساء والرحفيين عمى التهاصل مع الجسيهر
مجى االىتسام بتجريب العمساء والرحفيين عمى التهاصل مع الجسيهر
نعم

إلى حج ما
%

31

2262

حكذ د

ال

%
31

تتددا

2ع22

%
31

2262

الستهسط السخجح

االنحخاف السعياري

االتجاه

3

932ع1

حهتؼ إلز ما ما

الجدداو الدددابل اهتسدداي السؤ دددات الرددحمرا والعمسرددا بتدداري

العمسدداء وال ددامثيؽ

والرددحإييؽ امددز التؾا د مددت الجسهددؾر إلددز مددا مددال ميددذ وةعددو قرسددا الستؾ ددد السددررح بدديؽ القرسددا
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( 0629إلز )3622ل األمر الفم يإدر متؾ د معا اهتساي السؤ دات الرحمرا والعمسرا بتاري
التؾا

امدز

مت الجسهؾرع

 .11ترهرات الشخبة الرح ية والعمسية عن أىسية مذاركة جسيهر القخاء مع الرحفيين والعمساء:
ججول ( )12يهضح أىسية مذاركة جسيهر القخاء مع الرحفيين والعمساء
أىسية مذاركة جسيهر القخاء مع الرحفيين والعمساء
ميسة إلى حج ما

ميسة
%
22

غيخ ميسة

%
02

92

تتددا

حكذد

32

الستهسط السخجح

االنحخاف السعياري

االتجاه

3622

16232

مهسا

%
1

1

الجدداو الدددابل أهسرددا مذدداراا رسهددؾر ال دراء مددت الرددحإييؽ والعمسدداء بشدد ا %92

وبستؾ د مررت 3622ل ميدذ وةعدو قرسدا الستؾ دد السدررح بديؽ القرسدا ( 3622و )2ل األمدر الدفم يإددر
رؤيددا الرددحإييؽ والعمسدداء ألهسرددا مذدداراا رسهددؾر ال دراء فددي الش اشددات العمسرددا مددت الرددحإييؽ والعمسدداء

ل زايا ومذ ت السجتستع

 .12رؤية الرحفيين والعمساء ألسباب أىسية مذاركة الجسيهر في الشقاش والتفاعل العمسي:
ججول ( )13يبين أسباب أىسية مذاركة الجسيهر مع العمساء والرحفيين
ك

%

أىسية مذاركة الجسيهر مع العمساء والرحفيين
التهاصل الجساىيخي حهل العمم يطهر معخفة عامة الشاس بالعمم

29

23

22

3362

قجرة الجسيهر عمى إصجار األحكام السشاسبة والسذاركة في صشع الق اخرات بذأن سياسة البحث العمسي

32

09

اىتسام الجسيهر بالقزايا العمسية يزسن دعم القيادات الرح ية لمرحافة العمسية

33

02

رؤية الجسيهر اإليجابية لمقزايا العمسية يزسن الجعم الدياسي لمعمم ومؤسداتو

31

0262

اإلجسالي

029

011

معخفة وإدراك الجسيهر لقزايا العمم يؤدي إلى مهاقف أكثخ إيجابية تجاه العمم والتكشهلهجيا

يتددديؽ مددؽ الجدداو الدددابل أو أهددؼ أ د اب أهسرددا مذدداراا الجسهددؾر مددت العمسدداء والرددحإييؽ أو

معرفددا وإد ار الجسهددؾر ل زددايا العم ددؼ يددؤدم إلددز مؾاةد د
 %23نؼ التؾا

أكثددر إيجابرددا حج دداة العمددؼ والتكشؾلؾررددا بشدد د ا

الجساهيرم مؾ العمؼ يظؾر معرفا ااما الشاس بدالعمؼ بشدد ا  %3362أا د

ةارة الجسهؾر امز إ اار األم داي السشا د ا والسذداراا فدي

ذلدػ

دشت ال د اررات بذد و را دا ال حدذ العمسدي

بشد ا  % 09في ميؽ راء اهتساي الجسهؾر بال زايا العمسرا يزسؽ دادؼ القردادات الردحمرا لمردحافا
العمسرد ددا بشد د د ا  %02ند ددؼ رؤيد ددا الجسهد ددؾر ا يجابرد ددا لم زد ددايا العمسرد ددا يزد ددسؽ الد ددااؼ الدرا د ددي لمعمد ددؼ
ومؤ داحل بشد ا %0262ع
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 .13تأثيخ تكشهلهجيا االترال عمى تعديد مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي مع الرحفيين والعمساء:
ججول ( )14يهضح تأثيخ التكشهلهجيا عمى تعديد مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي
ك

%

تأثيخ التكشهلهجيا عمى تعديد مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي
يتهاصل العمساء مع الجسيهر بذكل مباشخ عبخ اإلعالم الججيج

22

3062

زيادة اىتسام الجسيهر بالعمم

20

06

مذاركة الجسيهر في الشقاش العمسي وطخح أفكاره ومقتخحاتو

39

2ع02

إتاحة الفخصة لمقخاء لمتعميق عمى السهاد السشذهرة

32

02

مذاركة مذكالت الجسيهر مع العمساء والخبخاء والرحفيين واإلجابة عمى استفداراتيم

32

0ع02

الحرهل عمى دعم الجسيهر لمقزايا العمسية البيئية والرحية وغيخىا

30

6ع03

022

011

اإلجسالي

يتددديؽ مددؽ الجدداو الدددابل أو أهددؼ حد نيرات التكشؾلؾررددا امددز حعزيددز مذدداراا الجسهددؾر فددي الحدؾار

العمسدي حؾا د العمسدداء مدت الجسهددؾر بذد
الجسهددؾر بددالعمؼ بشد د ا  %06أا د

م اشددر اددر ا اد ي الجايددا بشدد ا  %3062نددؼ زيددادة اهتسدداي

ذلددػ مذدداراا الجسهددؾر فددي الش دداش العمسددي وطددرح أفكددارة وم ترماحددل

بشد د ا  %0262فددي مدديؽ ردداءت إحامددا الإر ددا لم دراء لمتعميددل امددز الس دؾاد السشذددؾرة بشد د ا  %02نددؼ
مذدداراا مذد ت الجسهددؾر مددت العمسدداء والخددراء والرددحإييؽ وا رابددا امددز ا تإددداراحهؼ بشدد ا %0260

فالحرؾ امز داؼ الجسهؾر لم زايا العمسرا الدي را والرحرا وغيرها بشد ا %0366ع
 .14أساليب عخض السهضهعات في الرحافة العمسية:
ججول ( )15يبين أساليب عخض السهضهعات في الرحافة العمسية
ك

%

أساليب عخض السهضهعات في الرحافة العمسية
التفديخ والتحميل والذخح لمسهضهعات العمسية

22

2062

الجسع بين أكثخ من أسمهب

22

2ع32

السشيج العمسي والسشطق العقمي

33

0260

اإلقشاع السبشي عمى األدلة والحجج العمسية

30

0262

الشقج العمسي لمشتائج والسهضهعات والدياسات العمسية

02

0166

029

011

اإلجسالي

حكذ د
أ الي

تتددا

الجدداو الدددابل أو أ ددمؾب التإدددير والتحمي د والذددرح لمسؾيددؾاات العمسرددا هددؾ أهددؼ

ارض السؾيؾاات في الرحافا العمسرا بشدد ا  %2062ندؼ الجسدت بديؽ أكثدر مدؽ أ دمؾب بشدد ا

 %3262وأا د

ذلددػ أ ددمؾب السددشه العمسددي والسشظددل الع مددي بشد د ا 0ع %02فددي مدديؽ ردداء أ ددمؾب

ا ةشا السدشي امز األدلا والحج العمسرا بشدد ا  %0262ندؼ أ دمؾب الش دا العمسدي لمشتدا

والدرا ات العمسرا بشد ا %0166ع
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 .15ترهر الشخبة الرح ية والعمسية مالمح تهظيف تكشهلهجيا االترال في دعم السحتهى الرحفي العمسي:
ججول ( )16يهضح مالمح تهظيف تكشهلهجيا االترال في دعم السحتهى الرحفي العمسي

مالمح تهظيف تكشهلهجيا االترال في دعم السحتهى الرحفي العمسي

ك

%

29

3166

22

0960

23

0962

جاذبية ترسيم الرحف اإللكتخونية العمسية وسيهلة ترفحيا

21

0262

إتاحة الخجمات التفاعمية واإلخبارية

32

9ع02

32

3ع02

093

011

التحجيث السدتسخ لسحتهى البهابات والسهاقع اإللكتخونية لمسؤسدات العمسية

االستعانة بالخسهم واألشكال التهضيحية والهسائط الستعجدة لجعم السحتهى العمسي
االعتسةةةاد عمةةةى مهاقةةةع وحدةةةابات الجامعةةةات ومخاكةةةد األبحةةةاث بهصةةةفيا مرةةةادر ل خبةةةار العمسيةةةة

والسؤتسخات والفعاليات األخخى

التهازن بين الرهرة والكمسة وتحقيق التفاعل بيشيسا
اإلجسالي

تت د ددا

حكذد د د

الج د دداو الد د ددابل أو التح د ددايذ السد د ددتسر لسحت د ددؾب الدؾاب د ددات والسؾاة د ددت ا لكتروتر د ددا

لمسؤ دات العمسرا مؽ أهدؼ م مدح حؾعرد
 %3166نددؼ ا

حكشؾلؾرردا ا حردا فدي دادؼ السحتدؾب الردحإي العمسدي بشدد ا

ددتعاتا بالر ددؾي واألش د ا التؾيددرحرا والؾ ددا د الستعددادة لددااؼ السحتددؾب العمسددي بشد د ا

 %0960فددي مدديؽ ردداء ا اتسدداد امددز مؾاةددت ومدددابات الجامعددات وم اركددز األبحدداث بؾ ددإها مرددادر

لألخ ددار العمسرددا والسددؤحسرات والإعالرددات األخددرب بشدد ا  %0962نددؼ راذبرددا حرددسرؼ الرددح

ا لكتروترددا

العمسرا و هؾلا حرإح بشدد ا  %0262ف حامدا الخدامات التإاامردا وا خ اريدا بشدد ا  %0269ندؼ التدؾازو
بيؽ الرؾرة والكمسا وحح يل التإاا بيشهسا بشد ا %0263ع

 .16ترهر الشخبة الرح ية والعمسية لالحتياجات السدتقبمية لمرحافة العمسية:
ججول ( )17يبين االحتياجات السدتقبمية لمرحافة العمسية
ك

%

االحتياجات
ضسان جهدة ودقة السحتهى العمسي بسا يتشاسب مع كسية اإلنتاج البحثي والعمسي

29

02

22

0260

بشاء القجرات الرح ية والتهاصل مع األدوات الخقسية ودعم العسل الجساعي عن بعج

22

0269

مخاطبة الجسيهر بأسمهب عمسي بديط يداعج عمى إدراك وفيم السعمهمات العمسية

22

2ع00

تعديد التهاصل بين الرحفيين والعمساء والباحثين والسؤسدات األكاديسية والبحثية العخبية

التجريب والتأىيل لمرحفيين العمسيين عمى تكشهلهجيا االترال والسرادر السهثهق بيا لمسعمهمات

22

00

22

9ع01

تحليل جسيع العقبات اإلدارية والتحخيخية لتغطية األخبار العمسية بسيشية عالية

36

660

إصجار مجالت ومهاقع إلكتخونية تخكد عمى العمم والبيئة

36

660

االىتسام باألسمهب الشقجي في تغطية األخبار العمسية

06

2

206

011

تقجيم السادة العمسية بمغة مبدطة وسيمة الفيم لغالبية القخاء

اإلجسالي
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يغهر الجاو الدابل حرؾر الشخ دا الردحمرا والعمسردا ل متراردات السددت دمرا لمردحافا العمسردال

ميددذ كدداو ح ددايؼ السددادة العمسرددا بم ددا م دددظا و ددهما الإهددؼ ل الدرددا ال دراء أو هددفة ا مترارددات السدددت دمرا
بشد ا  %02نؼ يساو رؾدة ودةا السحتؾب العمسي بسا يتشا

 %0260وأا د

مدت اسردا ا تتداج ال حثدي والعمسدي بشدد ا

ذلددػ بشدداء ال ددارات الرددحمرا والتؾا د مددت األدوات الرةسرددا وداددؼ العسد الجسددااي اددؽ

بعددا بشد د ا  %0269فددي مدديؽ ردداءت مخاط ددا الجسهددؾر ب ددمؾب امسددي بدددرد يدددااا امددز إد ار وفهددؼ

السعمؾمددات العمسرددا بشد د ا  %0062نددؼ حعزيددز التؾا د بدديؽ الرددحإييؽ والعمسدداء وال ددامثيؽ والسؤ دددات
األكاديسرا وال حثرا العربرا بشد ا  %00فالتداري

والت هيد لمردحإييؽ العمسيديؽ امدز حكشؾلؾرردا ا حردا

والسرددادر السؾنددؾق بهددا لمسعمؾمددات بشد د ا  %0169نددؼ حددفلي رسرددت العق ددات ا داريددا والتحريريددا لت ظرددا
األخ ددار العمسرددا بسهشرددا االرددا وإ دداار مجد ت ومؾاةددت إلكتروترددا حراددز امددز العمددؼ والدي ددا بشدد ا متددداويا

 %660وفي السرح ا األخيرة راء ا هتساي باأل مؾب الش ام في ح ظرا األخ ار العمسرا بشد ا %2ع
السحهر الثاني :اختبار فخوض الجراسة:

الفةةخض األول :تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية بةةين العمسةةاء والرةةحفيين وترةةهراتيم حةةهل اىتسةةام

الرحف السرخية بأخبار العمم والعمساء.

ا تخامو ال امثا اخت ار ( )T-Testلس ارتا واخت دار متؾ دد ايشتديؽ مددت متيؽ Independent

 Samples T Testوحدؼ ا دتخااي هدفا ا خت دار مدؽ أرد م ارتدا متؾ دد درردا ا دتجابا الس حدؾنيؽ تحدؾ
حرؾراحهؼ مؾ ماب اهتساي الرح

السرريا ب خ ار العمؼ والعمساءع
ججول ()18

يهضح اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين حهل مجى اىتسام الرحف السرخية بأخبار العمم والعمساء
اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين حهل مجى اىتسام الرحف السرخية بأخبار العمم والعمساء
الرحفيهن

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

21

3639

16360

العمساء

21

3609

16392

العيشة

قيسة T

درجة الحخية

الجاللة اإلحرائية

16063

29

16929

ب رراء اخت ار  Independent Samples T Testلس ارتا متؾ ظي ايشتيؽ الا ار دا حجداة درردا
ا ددتجابا الس حددؾنيؽ تحددؾ حرددؾراحهؼ مددؾ مدداب اهتسدداي الرددح

السردريا ب خ ددار العمددؼ والعمسدداء حددديؽ أو

قرسا اخت ار ) 16063 (Tاشا دررا مريا  29وهي غير دالدا إمردا سرال ميدذ بم دو الا لدا ا مردا را
16929ع وهدي بددفلػ قرسددا أكددر مددؽ مدددتؾب الا لددا  1612وبدفلػ تجددا ادداي حجداتس بدديؽ العيشتدديؽ وامرددل
ف ت ددل

حؾر ددا ف ددروق ذات د ل ددا إمر ددا را ب دديؽ العمس دداء والر ددحإييؽ وحر ددؾراحهؼ م ددؾ اهتس دداي الر ددح

السرريا ب خ ار العمؼ والعمساءع
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الفةةخض الثةةاني :تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية بةةين العمسةةاء والرةةحفيين وتر ةهراتيم حةةهل طبيعةةة
العالقة بيشيسا:

حددؼ ا ددتخااي اخت ددار ( )T-Testلس ارتددا واخت ددار متؾ ددد ايشتدديؽ مدددت متيؽ وحددؼ ا ددتخااي هددفا ا خت ددار

مؽ أر م ارتا متؾ د دررا ا تجابا الس حؾنيؽ وحرؾراحهؼ تحؾ طدرعا الع ةا بيؽ الرحإييؽ والعمساءع

ججول ( )19يبين اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين حهل طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء
اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين حهل طبيعة العالقة بين الرحفيين والعمساء
الرحفيهن

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

21

0621

16999

العمساء

21

0692

16622

العيشة

قيسة T

درجة الحخية

الجاللة اإلحرائية

-06122

29

16211

ب رراء اخت ار  Independent Samples T Testلس ارتدا متؾ دظي ايشتدي الا ار دا حجداة درردا

ا تجابا الس حؾنيؽ تحؾ طدرعا الع ةا بيؽ الرحإييؽ والعمساء حديؽ أو قرسا اخت ار ( -06122 )Tاشدا

دررددا مريددا  29وهددي قرسددا غيددر دالددا اشددا مدددتؾب معشؾيددا  16211وهددي بددفلػ قرسددا أكدددر مددؽ مدددتؾب
الا لا  1612وبفلػ تجا ااي حجاتس بديؽ العيشتديؽل وامردل ف تدل

حؾردا فدروق ذات د لدا إمردا را بديؽ

العمساء والرحإييؽ وحرؾراحهؼ مؾ طدرعا الع ةا بيؽ الرحإييؽ والعمساءع

الفخض الثالث :تهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين العمساء والرحفيين ورؤيتيم حةهل تهاصةل العمسةاء
مع وسائل اإلعالم:

حددؼ ا ددتخااي اخت ددار ( )T-Testلس ارتددا واخت ددار متؾ ددد ايشتدديؽ مدددت متيؽ وحددؼ ا ددتخااي هددفا ا خت ددار
العمساء مت و ا ا ا يع

مؽ أر م ارتا متؾ د دررا ا تجابا الس حؾنيؽ لتؾا

ججول ( )21يهضح اختبار( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين نحه تهاصل العمساء مع وسائل اإلعالم
اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين نحه تهاصل العمساء مع وسائل اإلعالم
الرحفيهن

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

21

0639

16230

العمساء

21

0621

16222

العيشة

قيسة T

درجة الحخية

الجاللة اإلحرائية

-16322

29

16919

ب رراء اخت ار  Independent Samples T Testلس ارتدا متؾ دظي ايشتدي الا ار دا حجداة درردا

ا ددتجابا الس حددؾنيؽ تحددؾ حؾا د العمسدداء مددت و ددا

ا ا د ي حددديؽ أو قرسددا اخت ددار ( -16322 )Tاشددا

دررددا مريددا  29وهددي قرسددا غيددر دالددا اشددا مدددتؾب معشؾيددا  16919وهددي بددفلػ قرسددا أكدددر مددؽ مدددتؾب
الا لا  1612وبفلػ تجا ااي حجاتس بديؽ العيشتديؽل وامردل ف تدل
العمساء والرحإييؽ وحرؾراحهؼ تحؾ حؾا
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الفةةخض الخابةةةع :تهجةةةج فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية بةةةين العمسةةةاء والرةةةحفيين وترةةةهراتيم حةةةهل تةةةأثيخ
تكشهلهجيا االترال عمى مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي مع الرحفيين والعمساء:

خت ار هفا الإرض حؼ ا تخااي اخت ار ( )T-Testلس ارتا واخت ار متؾ د ايشتيؽ مدت متيؽ وحؼ

ا ددتخااي هددفا ا خت ددار مددؽ أرد م ارتددا متؾ ددد دررددا ا ددتجابا الس حددؾنيؽ تحددؾ حد نير حكشؾلؾررددا ا حرددا
امز مذاراا الجسهؾر في الحؾار العمسي مت الرحإييؽ والعمساءع
ججول ( )21يهضح اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين

نحه تأثيخ تكشهلهجيا االترال عمى مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي مع الرحفيين والعمساء
اختبار ( )Tلسقارنة متهسط درجة استجابة السبحهثين

نحه تأثيخ تكشهلهجيا االترال عمى مذاركة الجسيهر في الحهار العمسي مع الرحفيين والعمساء
الرحفيهن

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

21

3691

06292

العمساء

21

3622

06221

العيشة

قيسة T

درجة الحخية

الجاللة اإلحرائية

16266

29

16260

ب رراء اخت ار  Independent Samples T Testلس ارتدا متؾ دظي ايشتدي الا ار دا حجداة درردا

ا تجابا الس حؾنيؽ تحؾ ح نير حكشؾلؾررا ا حرا امز مذاراا الجسهؾر في الحؾار العمسي مت الرحإييؽ

والعمسدداء حددديؽ أو قرسددا اخت ددار ( 16266 )Tاشددا دررددا مريددا  29وهددي قرسددا غيددر دالددا اشددا مدددتؾب

معشؾيا  16260وهي بفلػ قرسا أكدر مدؽ مددتؾب الا لدا  1612وبدفلػ تجدا اداي حجداتس بديؽ العيشتديؽل
وامرددل ف تددل

حؾرددا فددروق ذات د لددا إمرددا را بدديؽ العمسدداء والرددحإييؽ وحرددؾراحهؼ تحددؾ حد نير حكشؾلؾررددا

ا حرا امز مذاراا الجسهؾر في الحؾار العمسي مت الرحإييؽ والعمساءع
نتائج الجراسة ومشاقذتيا:
ح نرت الرحافا العمسرا بالكثير مؽ العؾام والست يدرات التدي حد نرت بهدا الردحافا العامدا وحرادو

حمػ العؾام الكثير مؽ التحايات أماي الرحافا العمسرا باايا مؽ محاوديا مداما الشذدر لمسحتدؾب العمسدي
ف ددي الر ددحافا السظدؾا ددا ف ددي عد د يد د ؾ اةتر دداديا متشامر ددا ام ددز السؤ د ددات الر ددحمرا وا دداي إيس دداو

مد د ؾلي التحريددر داخ د الرددح
العمسرا في الكثير مؽ الرح

بجدداوب السحتددؾب العمسددي وأهسيتددل لم ددارمء وإغ د ق الكثيددر مددؽ األةددداي

السظدؾاا با يافا إلز ححايات الز ؾ السهشرا التي يتعرض لها ال ا ؼ

با حرددا  -الرددحإي العمسددي -با ددتسرار فددي اسمددل وادداي شددعؾرة بالريددا الددؾعرإي وي د ؾ السرددادر

والع ةا مت العمساء وال امثيؽ في مراكز ال حؾث والجامعات وافلػ الع ةدا مدت الجسهدؾر وةمدا ا م اتدات
والسؾارد والتاري

والت هي لمرحإييؽ العمسييؽ وااي ةارحهؼ امز ح درد السعمؾمات العمسرا بظري دا يإهسهدا

الجسهددؾر العددادم با ي ددافا إلددز ححددايات ن ددؾرة حكشؾلؾررددا ا حرددا

وحس د ديؽ أط دراط العمسرددا ا حر ددالرا

التحهالت واالتجاىات الحالية في الرحافة العمسية كسا تخاىا الشخبة اإلعالمية والعمسية السرخية
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خا ا العمساء والجسهدؾر العدادم مدؽ امدت

الؾ ديما ا ا مردا وإتتداج السحتدؾب العمسدي وتذدرة والسذداراا

في الحؾارات والش اشات العمسرا لم زايا السختمإا دوو الحارا إلز الرحافا الت ميايا السؤ دراع
وفددي هددفا ا طددار

ددعو الا ار ددا الحالرددا إلددز ر ددا وححايددا ا حجاهددات والتحددايات التددي حؾارددل

الرحافا العمسرا في مرر في ع الرعؾبات الإا الفار وخمرو الا ار ا إلز حعاعؼ أهسردا الردحافا

العمسرددا فددي السجتسددت لدداب غالدرددا الشخ ددا الرددحمرا والعمسرددا السر دريا بشد د ا إرسالرددا بم ددو  %9262مددؽ
إرسالي الس حؾنيؽل ميذ رأب  %2269مؽ الس حؾنيؽ أو الرحافا العمسرا مهسا رداا فدي السجتسدت بيشسدا

رأب  %2269أتهددا مهسددا فددي السجتسددت وحررددت أهسرددا الرددحافا العمسرددا إلددز دورهددا فددي رفددت الددؾاي العمسددي
وا

ألفراد السجتست حجداة السذد ت الدي ردا والردحرا عععالد

السجا ت وداؼ السؤ دات األكاديسرا وال حذ العمسي وححديؽ
وامز الشقرض مدؽ ذلدػ أل دو تتدا
العمددؼ بسددا يتشا د

دهاي فدي اسمردا التشسردا الؾطشردا فدي مختمد
ؾرحهؼ في السجتستع

الا ار دا الزدؾء امدز اداي اهتسداي الردحافا السردريا ب خ دار

مددت ح يددرؼ الشخ ددا الرددحمرا والعمسرددا ألهسيتهددا فددي السجتسددتل ميددذ اذددإو الشتددا

أو

( 0629و  )3622األمر الفم يإدر الحالا التي حعرذدها الردحافا العمسردا فدي مردرع و حتإدل الشتدا

مدت

الرددحافا السردريا حهددتؼ ب خ ددار العمددؼ والعمسدداء إلددز مددا مددال ف ددا وةعددو قرسددا الستؾ ددد السددررح بدديؽ القرسددا
تتدا

د ار ددا ( Jan Lublinski et al. )2014مددؾ م اتددا وأهسرددا الردحافا العمسرددا فددي الدمددااو الشامرددا

وخا ا في الاو العربرا ميذ حؤاا الا ار ا امز م اتا وأهسرا الرحافا العمسرا في مرر والعالؼ العربيع
ويتد ددل ذل ددػ م ددت حع دداعؼ الزد د ؾ الااخمر ددا لمر ددح

السظدؾا ددا واتع دداس ذل ددػ ام ددز السحت ددؾب

العمسديل ميدذ حدرب الشخ دا الردحمرا والعمسردا ادداي اإايدا السدداما السخرردا ألخ دار العمدؼ فدي الرددح
السظدؾاا وا لكتروترا بشد ا  %9962مؽ الس حؾنيؽ وأو الرح

العمسرا

حرااي السعايير السهشرا فدي

ح ظرا أخ ار العمؼ بشد ا  %3962وأتها حراايها إلز ما ما بشد ا  %2069مؽ الشخ اع بيشسا حدرب الشخ دا

الردحمرا والعمسرددا أو الع ةددا بدديؽ الرددحإييؽ والعمسدداء ا ةددا حعدداوو وحكامد بشدد ا  %2262مددؽ الشخ ددا
في ميؽ يؾيح  %32مؽ ايشا الا ار ا أتها ا ةا حختم
امز الإهؼ الاةيل لظدرعا األدوار الخا ا ب

الشتا

مت تتا

مؽ ادالؼ آلخدر ومدؽ

دحإي آلخدر و ح دؾي

طدرط وأتهدا ا ةدا يدعرإا وححتداج لت ؾيتهداع وحتددل هدفة

د ار ا ( Massarani & Hans )2016مؾ ورؾد ا ةدا إيجابردا بديؽ العمسداء وو دا

ا اد د ي اس ددا حتإ ددل ف ددي ر ددزء مشه ددا م ددت تت ددا
والرحإييؽ يتخفوو مؾاة

د ار ددا ( Møller )2017الت ددي خمر ددو إل ددز أو العمس دداء

مختمإا وفس ا لمسعايير ال ا سا في مجا ت حخررهؼع

اسا حذير الشخ ا الرحمرا والعمسرا ايشا الا ار ا إلدز أو اداي وردؾد

دحإييؽ متخررديؽ وةمدا

السهددارات ال زمددا لت ظرددا أخ ددار العمددؼ مددؽ أ د اب حددؾحر الع ةددا بدديؽ العمسدداء وال ددامثيؽ والرددحإييؽ بشد د ا
 %3269نددؼ ادداي دةددا الرددحإييؽ فددي اددرض تتددا
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لمسؾيددؾلرا فددي اددرض ال زددايا العمسرددا بشد د ا  %0966بيشسددا ردداءت السعالجددا الدددظحرا ل زددايا العمددؼ
بشد ا  %0262نؼ ااي ةشااا العمساء ب ارة الرحإييؽ امز معالجا ةزايا العمؾي بشد ا %01ع

وامز مدتؾب مذاراا الجسهؾر في ا حرا والحؾار العمسي راءت أهسرا مذاراا رسهؾر ال دراء

مددت الرددحإييؽ والعمسدداء بشد د ا  %92وأو مذدداراا الجسهددؾر مددت العمسدداء والرددحإييؽ ح دؤدم إلددز مؾاة د

أكثر إيجابرا حجاة العمؼ والتكشؾلؾررا بشد ا  %23وحظؾير معرفا اامدا الشداس بدالعمؼ بشدد ا  %3362ندؼ

ةددارة الجسهددؾر امددز إ دداار األم دداي السشا د ا والسذدداراا فددي

ددشت ال د اررات بذ د و را ددا ال حددذ العمسددي

بشد ا  %09وحعاعؼ دور التكشؾلؾررا في حعزيز مذاراا الجسهؾر في الحؾار العمسي وحؾا

العمساء مت

م اشر بشد ا  %3062نؼ زيادة اهتساي الجسهؾر بالعمؼ بشد ا  %06وأا

ذلػ مذاراا

الجسهؾر بذ

الجسهؾر في الش اش العمسي وطرح أفكارة وم ترماحل بشد ا %0262ع اسا حرب الشخ ا أو التحايذ السدتسر
لسحتدؾب الدؾابدات والسؾاةدت ا لكتروتردا لمسؤ دددات العمسردا مدؽ أهدؼ م مددح حؾعرد

داددؼ السحتددؾب الرددحإي العمسددي بشد د ا  %3166نددؼ ا

حكشؾلؾرردا ا حردا فددي

ددتعاتا بالر ددؾي واألش د ا التؾيددرحرا والؾ ددا د

الستعادة لدااؼ السحتدؾب العمسدي بشدد ا  %0960فدي مديؽ رداء ا اتسداد امدز مؾاةدت ومددابات الجامعدات
وم اركددز األبحدداث بؾ ددإها مرددادر لألخ ددار العمسرددا والسددؤحسرات والإعالرددات األخددرب بشد د ا  %0962نددؼ
راذبرددا حرددسرؼ الرددح

ا لكتروترددا العمسرددا و ددهؾلا حرددإح بشدد ا %0262ع وحتدددل هددفة الشتددا

خمردو إلردل د ار دا ) Pont, Sergi and Ilaria (2013م ن دور ش كة اإلنترن
لمعمسد دداء والسشغسد ددات العمسرد ددا لمتؾا د د م اش د درة مد ددت الجسهد ددؾر ادد ددر مؾاةد ددت الؾي د د

ا رتسالراع

مدت مددا

ي ت ف ريفر ير

والسد دداوتات والذ د د ات

تهصيات الجراسة وما تثيخه من بحهث مدتقبمية:
الرح

حؾ ددي الا ار ددا بز ددرورة اهتس دداي الح ؾم ددا السرد دريا وش ددراات ال ظ ددا الخ دداص ب تذ دداء وح ددرس
العمسردا السظدؾادا وا لكتروتردا وحعزيدز م اتتهدا فدي السجتسدت السردرم وبشداء رددؾر حؾا د مدت

السجتسدت العمسددي فدي الجامعددات والس اركددز ال حثردا والتدددؾيل لهدا فددي مختمد

السشردات ا ا مرددا الت ميايددا

وا لكتروترددا متددز حد دؾد الث افددا العمسرددا السجتسددت السرددرمع اسددا حؾ ددي الا ار ددا ب هسرددا حدداري
الرددحإييؽ فددي األةددداي العمسرددا بالرددح

امددز أيددام خد دراء اددرب وأرات د

وح هي د

مددؽ أر د فهددؼ الم ددا العمسرددا

وح دددرظها لمجسه ددؾر العدداي واختر ددار السعمؾم ددات العمسرددا والتكشؾلؾرر ددا الت ددي ححغددز باهتسام ددات الجسه ددؾر

وحررسا العمؾي السختمإا إلز ل ا بدرظا يإهسها الجسهؾر العادمع

كسددا حؾ ددي الرددحإييؽ بزددرورة ا لت دزاي بالسعددايير السهشرددا واألخ قرددا فددي ح ظرددا أخ ددار العمددؾي

وم اراداة مدل ال دارمء فدي السعرفدا وا لتدزاي بح دؾق السمكردا الإكريدا فدي الش د ادؽ اآلخدريؽ مدؽ خد

ميث دداق أخ ة ددي لمر ددحافا العمسر ددا ومسار ددتها وحؾعرد د

د ردؽ

حكشؾلؾرر ددا ا حر ددا والسعمؾم ددات م ددؽ الؾ ددا د

الستعددادة والددروابد الإا ددا والر ددؾي الدراترددا وا تإؾررافرددػ لددااؼ السحتددؾب العمسددي فددي الرددح
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وا لكتروترا با يافا إلز حذجرت الجامعات والسراكز ال حثرا امز ا هتساي ب دارات الع ةات العاما بيدا
والردحإييؽل األمدر

أتها ةشاة احرا م اشرة حعزز حعاوو الجامعات والسراكز ال حثرا والعمسداء مدت الردح

الفم يشع س امز ردؾدة ودةدا السحتدؾب الردحإي العمسدي وإندراء السشداخ العمسدي وتذدر الث افدا العمسردا بديؽ
أفراد السجتستع

- السؾاةددت العمسرددا ا خ اريددا-وحثيددر هددفة الا ار ددا أهسرددا د ار ددا السذدداريت الرددحمرا العمسرددا الشاشد ا
ودورهدا فدي ح ظردا أخ دار العمدؼ و دا الإجدؾة بديؽ العمسداء والردحإييؽ مدؽ تامردا والردحإييؽ والجسهدؾر مدؽ

تامرا أخرب با يافا إلز ر ا وححايا العؾام السدؤنرة امدز ح ظردا أخ دار العمدؾي واخت دار مداب حإااد

أيزدا أهسردا د ار دا واةدت إدارات ا حردا العمسدي فدي
الجسهؾر ا لكتروتدي مدت السحتدؾب العمسدي اسدا حثيدر س
الجامعات ومراكز األبحاث بيا أتها ال شداة ا ا مردا لتمدػ السؤ ددات مدت الردح وو دا ا اد يل مدؽ
أر ربد مخررات ال حذ العمسي بح مذ ت السجتستع
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