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دور القشوات العمسية السررية عمى موقع يوتيوب في نذر الثقافة العمسية
"دراسة تحميمية في إطار نظرية ثراء الوسيمة"
شيخيغ دمحم كجواني



تسهيد:
تػػدداد أىسي ػ نذػػخ الثقاف ػ العمسي ػ فػػي وقتشػػا الحاضػػخ عم ػ خمؽي ػ تػػيري اخ العمػػػـ والتكشػلػجيػػا فػػي

حاضػػخ السػػاشغ العخبػػي وضيػػػر قزػػا ا وضػػاىخ معاصػػخ تؤكػػج وجػػػ تػػػافخ حػػج أدنػ مػػغ الػداد العمسػػي
لج و؛ ومغ رع فإف الثقاف العمسي لع تعج تخفا سكػغ االسػتنشا عشػو؛ فيػي تدػيع فػي إعػجاد السػػاشغ ليذػارؾ
بسعخفتو وتفكيخه واتجاىاتو مذارك إ جابي وفعال في بيئتو ومجتسعو.

وتع ػػاني السجتسع ػػا السعاص ػػخ م ػػغ انتذ ػػار األميػ ػ العمسيػ ػ بشدػ ػ

متفاوتػ ػ وخرػص ػػا ف ػػي ال ػػجوؿ

الشامي والتي تشعكذ آرارىا الدمبي عم مجسل الشذاط السجتسعػي لذػعػ ىػحه الػجوؿ وىػػ مػا يتصمػ

بشػا

رقاف عمسي سميس بيغ الجساىيخ عبخ الكثيخ مغ الػسائل وفي مقجمتيا اإلعبلـ العمسي الجسػاىيخ ؛ بػصػفو

أحػػج وسػػائل بشػػا الثقافػ العمسيػ فػػي السجتسػ

والتػػي بػػجونيا رػ

السػػاشغ عػػاج اد عػػغ التفاعػػل مػ محيصػػو

العاـ بفعالي فزبل عغ دوره في تحجيج االحتياجا العمسي ووضعيا أماـ صشاع القخار الدياسي والعمسي.

فقػ ػػج مث ػ ػػل اإلعػ ػػبلـ العمس ػ ػػي دائس ػ ػػا وسػ ػػيم متسي ػ ػػد لشق ػ ػػل السعخف ػ ػ لك ػ ػػغ انتق ػ ػػاؿ السعخف ػ ػ العمسيػ ػ ػ م ػ ػػغ

الستخرريغ إل عسػـ السػاششيغ ج أف سخ بسخحم ت ديط الشز العمسي؛ إلقامػ جدػخ مػغ التػاصػل بػيغ

ال ػػاحثيغ العمسيػػيغ ولنػػتيع الستخرر ػ وبؿي ػ أف ػخاد السجتس ػ

وبصبيع ػ الحػػاؿ ق ػ

اإلعبلميػػػف العمسيػػػف فػػي

الصميع ػ ألدا تمػػظ السيس ػ إال أنػػو نط ػ اخ لشػػجر الس ػػارد ال ذ ػخي العخبي ػ الستخرر ػ وضػػع

التقشيػػا السؤىم ػ

لمؿيػاـ بيػحه السيسػ فػي وسػائل اإلعػػبلـ التقميج ػ اتجػو عػػجد مػغ األفػخاد لمؿيػػاـ بتمػظ السيسػ عبػػخ اسػتخجاـ مػاقػ

التػاصػػل االجتسػػاعي؛ بسػػا تستمكػػو مػػغ سػػسا مسيػػد بػصػػفيا أدا لشذػػخ الثقافػ العمسيػ وت دػػيط العمػػػـ وىػػػ مػػا
يجعػنا ىشا لجراس أوجو الث اخ اإلعبلمي بتمظ الػسائل ودورىا في نذخ الثقاف العمسي وت ديط العمػـ.
مذكمة الدراسة:
فػػي ضػػل الت اخج ػ السمحػػػ فػػي أعػػجاد الرػػح

والب ػخام العمسي ػ اإلذاعي ػ والتميفديػني ػ التػػي تُ دػػط

العمػـ لمجسيػر العاـ وما ت عو مغ انخفاض مدتػى الثقافػ العمسيػ لػجى الجسيػػر العخبػي نجػ السػػاشغ
 محاضخ بقدع اإلعبلـ– كمي اآلدا – جامع أسيػط.
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العػػاد باسػػتخجاـ مػاقػ التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي كدػػخ الصػػػؽ الػػح قيػج الثقافػ لدػػشػا
عم الشخ ؛ لتر

شػيمػ

وقرػػخىا

ممكا لمعام مغ الشاس؛ فقج أتاحت ىحه الػسائل لمسػاشغ العاد الفخص لكي ُيشذي

قشاتػو اإلعبلميػ الخاصػ

ويشذػػخ مػػا ذػػا مػػغ مزػػاميغ  User-Generated Contentويتػاصػػل مػ

عمسي عم مػقػ يػتيػػ أنذػيىا مػاششػػف عػاديػف-

اآلخخيغ بذينيا وىػ ما تجم في بخوز عج قشػا

ويقػ ػػجر عػ ػػجد مذػ ػػاىجييا
أو كسػ ػػا صم ػ ػ عمػ ػػييع  -YouTubersتقػ ػػجـ السزػ ػػاميغ العمسي ػ ػ بذػ ػػكل ُم دػ ػػط ُ
بالسبلييغ؛ ومغ رع تدع الجراس الستكذاؼ مجى الث اخ اإلعبلمػي بتمػظ القشػػا ودورىػا فػي نذػخ الثقافػ

العمسي

وذلظ في إشار نطخي ر اخ الػسيم اإلعبلمي .Media Richness Theory

أهسية الدراسة:
 -1األىسي العمسي لمجراس  :وتتسثل في:
 تشػػاوؿ الج ارسػ لسػضػػػع لػػع حػ باالىتسػػاـ الكػػافي فػػي د ارسػػاالتحجيج؛ حيث بػجا واضػحا مػغ تحميػل األدبيػا

والج ارسػا

الدػابق وجػػد فجػػ بحثيػ فػي الج ارسػا

العخبي ػ السعشي ػ بػػاإلعبلـ العمسػػي مقارن ػ بشطيخاتيػػا األجشبي ػ
بسختم

وبحػػػ اإلعػػبلـ العخبيػ عمػ وجػػو

أشكالو.

والسػػيسا ؼيسػػا يتعم ػ بػػاإلعبلـ الخقسػػي

 -2األىسي التصبيؿي لمجراس  :وتتسثل في:
 -تقػػج ع نتػػائ ومؤشػ اخ عسميػ لمقػػائسيغ باالترػػاؿ بالسؤسدػػا

السعشيػ بػػاإلعبلـ العمسػػي حػػػؿ أوجػػو

الث ػ اخ اإلعبلمػػي لسػاق ػ التػاصػػل االجتسػػاعي؛ لتعطػػيع فػػخص تػضيفيػػا فػػي أدا ميسػػتيع فػػي نذػػخ

الثقاف العمسي التي تفتقخ إلييا السجتسعا

العخبي

وتصػيخ أدائيع السيشي والتػاصل مػ الجسيػػر؛

لمشي ػػػض باإلنت ػػا اإلعبلم ػػي العمس ػػي العخب ػػي ال ػػح يتد ػػع بالز ػػع
لئلحرائيا

واألدبيا

م ػػغ حي ػػث الك ػػع والكيػ ػ

وفقػ ػا

الدابق .

 الحاج ػ الساس ػ لتدويػػج الس ػػاشغ العخبػػي بثقاف ػ عمسي ػ عر ػخي تُسكشػػو مػػغ فيػػع العمػػع وتصبيقاتػػو فػػيالحيػػا العر ػخي

بسػػا يتػػي لػػو القػػجر عم ػ مػاجي ػ التحػػج الحزػػار العمسػػي والتكشػلػػػجي الػػح

ذيجه عالسشا السعاصخ.
أهداف الدراسة:
تدع الجراس إل تحقي ىجؼ رئيذ ىػ :الكذ
يػتيػ في نذخ الثقاف العمسي
 -رصج سسا

القشػا

عغ دور القشػا

العمسيػ السرػخي عمػ مػقػ

ومغ ىحا اليجؼ تتفخع األىجاؼ الفخعي اآلتي :

العمسي السرخي عم مػق يػتيػ مغ حيث الذكل والسزسػف.

 -تحميل تفاعل السدتخجميغ م القشػا

العمسي السرخي عم مػق يػتيػ .
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عػػغ أوجػػو الث ػ اخ اإلعبلمػػي بػػالقشػا

 -الكذ ػ

العمسي ػ السر ػخي عم ػ مػق ػ يػتيػػػ وفقػػا لمسعػػاييخ

اآلتي (القجر عم التنح ػ الخاجعػ "رجػ الرػجى" والقػجر عمػ نقػل إشػا ار متعػجد وتشػػع المنػ
والقجر عم التخكيد الذخري).

تداؤالت الدراسة:
تدػػتيجؼ الج ارس ػ اإلجاب ػ عػػغ تدػػاؤؿ رئػػيذ ىػػػ :مػػا دور القش ػػا

يػتيػ في نذخ الثقاف العمسي ؟
ومغ ىحا التداؤؿ تتفخع التداؤال
 -تداؤال

العمسي ػ السر ػخي عم ػ مػق ػ

الفخعي اآلتي :

خاص بالسزسػف (ماذا قيل؟):

 -1ما أبخز السػضػعا

التي يتع تشاوليا في القشػا

العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟

 -2ما اليجؼ العاـ مغ و ار تشاوؿ السػضػعا السشذػر بالقشػا العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟
 -3مػػا السرػػادر األولي ػ لمسعمػمػػا

ال ػػارد بالسزػػاميغ السشذػػػر عبػػخ القش ػػا

العمسي ػ السر ػخي عم ػ

مػق يػتيػ ؟
 -4مػغ الجسيػػر السدػتيجؼ الػح تػجػو لػو السزػػاميغ السشذػػر بػالقشػا

العمسيػ السرػخي عمػ مػقػ

يػتيػ ؟
السشذػػر بػالقشػا

السدػتخجم فػي تشػاوؿ السػضػػعا
 -5ما اسػتساال اإلقشػاع ُ
مػق يػتيػ ؟

العمسيػ السرػخي عمػ

 -6ما مزسػف التعميقا الػارد عم السزاميغ السشذػر بالقشػا العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟
 -تداؤال

خاص بالذكل (كي

قيل؟):

 -1ما الدسا

الفشي الذكمي لمقشػا

 -2مػػا القػال ػ

السدػػتخجم فػػي عػػخض السػضػػػعا
ُ

يػتيػ ؟

العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟
السصخوح ػ بػػالقشػا

السدتخجم في عخض السزاميغ بالقشػا
 -3ما الػسائط ُ

السدتخجم في عخض السزاميغ بالقشػا
 -4ما نػع المن ُ

العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟
العمسي السرخي عم مػق يػتيػ ؟

السدتخجم في عخض السزاميغ بالقشػا
 -5ما مدتػى المن ُ
 -6ما أشكاؿ تفاعل السدتخجميغ م القشػا
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اإلطار الشظري لمدراسة:
نظرية ثراء وسائل اإلعالم :Media Richness Theory
نطخ الرت اشيا بصبيع السزاميغ العمسيػ
اعتسج ال احث عم نطخي ر اخ الػسيم في ىحه الجراس ؛ ا

السصخوح عبخ القشػػا

محػل الج ارسػ التػي تتدػع بقػجر كبيػخ مػغ النسػػض وااللت ػاس الػح يتصمػ اسػتخجاـ

وسائل إعبلـ رخي ؛ لتقػج سيا بذػكل ُم دػط لمجسيػػر؛ حيػث تفتػخض الشطخيػ أف اسػتخجاـ الػسػائط األكثػخ رػ اخ
السدػتقبل
السمت دػ ؛ فكمسػا كانػت الخسػال بحاجػ لتػضػي ونقػاش بػيغ السخسػل و ُ
يؤد إل أدا أفزل لمسيػاـ ُ

ك ػػاف إرس ػػاليا بالػس ػػائط اإلعبلميػ ػ األكث ػػخ رػ ػ اخ ض ػػخوريا .كس ػػا أف ام ػػتبلؾ الػس ػػيم اإلعبلميػ ػ أدوا

تت ػػي

لمسدػػتقبل أف يخسػػل ردود فعمػػو وتعميقاتػػو لمسخسػػل ع ػج مػػغ عػامػػل رػ اػخ الػسػػيم ؛ ألنػػو يتػػي إمكاني ػ إ ازل ػ أ
ُ
الت اس ف السعمػما

السخسم واستؿ اؿ الخسال بذكل صحي (.)Daft & Lengel 1984

وتتسثل معاييخ ر اخ الػسيم اإلعبلمي  Richness Criteriaالتػي اعتسػج عمييػا ال احثػ فػي التحميػل

واستخبلص الشتائ ؼيسا يمي:

 -1رج ػ الرػػجى الفػػػر  :وىػػحا السعيػػار عشػػي قػػجر الفػػخد عم ػ الحرػػػؿ عم ػ رج ػ الرػػجى برػػػر
سخيع وفػري

وىػ أساس ر اخ الػسيم ؛ ألنو يبخىغ عم قجرتيا عم تصػيخ الخسػال بذػكل فعػاؿ

لمسدػػتقبل التفاعػػل بذػػكل حق ػ ر ػ اخ لمخسػػال
كسػػا يتػػي ُ

السخس ػل لمخسػػال
وذلػػظ مػػغ خػػبلؿ تصػػػيخ ُ

السد ػػتقبل ،بس ػػا دػ ػيع ف ػػي تحد ػػيغ الفي ػػع؛ كػن ػػو د ػػس بالتر ػػحي الدػ ػخي أل
اس ػػتجاب ل ػػخد فع ػػل ُ
عشاصخ ُمزمم في الخسال

وتحديغ سخع ودق االتراؿ.

 -2القجر عم نقل إشا ار متعجد  :ويذيخ ىحا السعيػار لؤلنسػاط التػي يػتع اسػتخجاميا لشقػل السعمػمػا
مثػػل الػػشز (كالكمسػػا

السشصػقػ أو السكتػبػ ) أو الجاللػ المفطيػ (كشنسػ الرػػػ ) أو اإلشػػا ار

غي ػػخ المفطيػ ػ (كاإل س ػػا ا البجنيػ ػ )؛ حي ػػث تُسكػ ػغ اإلش ػػا ار المفطيػ ػ وغي ػػخ المفطيػ ػ السخس ػػل م ػػغ
تزسيغ معمػما تتجاوز الكمسا نفديا عشج إرساؿ الخسال ؛ وذلظ لتيكيػج الشقػاط السيسػ وإلضيػار

الذػػظ أو عػػجـ اليقػػيغ وعػػخض القبػػػؿ واسػػتجعا الييسشػ  .ومػػغ دونيػػا دػػتنخؽ األمػػخ مػػج أشػػػؿ
فيػع الخسػػال بذػػكل كامػػل .وتفتػػخض الشطخيػ أنػػو كمسػػا تشػعػػت الخمػػػز الستاحػ فػػي الػسػػيم

ويرػ ُػع
ازداد رخاؤىػػا؛ حيػػث تُعػػج الخمػػػز السخئي ػ كالفيػػجيػ أكثػػخ ر ػ اخ مػػغ الخمػػػز الرػػػتي ؼيسػػا تعػػج الخمػػػز
الرػتي أكثخ ر اخ مغ نطيختيا الشري .
السخس ػل الخسػػائل والمن ػ الثخي ػ ىػػي المن ػ الصبيعي ػ
 -3تشػػػع المن ػ  :وتعشػػي الصخيق ػ التػػي ُيشذ ػي بيػػا ُ
السدػتقبل؛ حيػث تعشػي المنػ
السخسػل و ُ
الدائج بيغ أفخاد السجتسػ والتػي تُيدػخ عسميػ التػاصػل بػيغ ُ
الصبيعيػ ػ ق ػػجر الػسػ ػيم عمػ ػ الد ػػسا لمسذ ػػاركيغ بالتػاص ػػل بيس ػػمػ نقاش ػػي إلػ ػ جانػ ػ
االصصشاعي بػصفيا لن األرقاـ والبخمج والخمػز واإلشا ار .
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 -4قػػجر وسػػائل اإلعػػبلـ عمػ التخكيػػد الذخرػػي  :Personal Focusوتعشػػي قػػجر الػسػيم عمػ فيػػع
األبعػػاد الذخرػ ػي لمصػػخؼ اآلخ ػػخ فػػي العسميػ ػ االترػػالي ؛ حي ػػث ي ػخت ط التخكي ػػد الذخرػػي بخب ػػخ

الستمقػػي مػػغ أجػػل صػػياغ
السخسػل بذػخيكو االترػػالي؛ إذ يش نػػي أف ستمػػظ بعػػس السعمػمػػا حػػػؿ ُ
ُ
السخسػ ػل عمػ ػ تخر ػػيز الخس ػػال لتمبيػ ػ
رس ػػال مبلئسػ ػ ل ػػو ف ػػالتخكيد الذخر ػػي ى ػػػ م ػػجى ق ػػجر ُ
لمسدتقبل (.)Daft, Lengel & Trevino 1987: 358
االحتياجا الفخد ُ

مفهوم الثقافة العمسية :Scientific Literacy

عػج عػالع التخبيػ العمسيػ ) Hurd (1998أوؿ مػغ نحػت مرػػصم الثقافػ العمسيػ

Scientific

 Literacyوالح عخفيا بينيا "فيع العمع وتصبيقاتو في السجتس " ( )p.414وقج أشػار )Miller (1998
إل أف مفيػـ الثقاف العمسي يتزسغ ربلر متني اخ رئيد ىي:
 -1القجر عم فيع بعس السرصمحا

العمسي األساسي

مثل :الحر والشػا واإلشعاع وغيخىا.

 -2استصاع فيع شبيع التفكيخ العمسي.
 -3القجر عم تقييع انعكاسا

العمػـ والتكشػلػجيا عم السجتس (.)p.205

ؼيسػػا عخفيػػا حدػػاـ مػػازف ( )2004بينيػػا "تعسػػيع السعخف ػ العمسي ػ (محتػػػى ومشيج ػا) لػػجى الس ػػاشغ
(الجسيػػػر) والتػػي تذػػسل السعخف ػ العمسي ػ األساسػػي والحاسػػػبي والرػػحي والبيئي ػ ..إل ؛ مػػغ أجػػل مػاك ػ

العر ػػخ واإلس ػػياـ ف ػػي مشطػمػ ػ الحز ػػار العالسيػ ػ

بعي ػػجا ع ػػغ الخ اخف ػػا

والتفكي ػػخ البلعمس ػػي والبلعقم ػػي

واالستفاد مغ مجاؿ العمع وتصبيقاتو ومشيجو في حياتشا اليػمي " (ص.)136.

بيشسا تعخفيا السشطس العخبي لمتخبي والثقاف والعمػـ بينيا "الجيػد التي تحخص عم تقميز الفجػا

العمسيػ والتقشيػ والسعمػماتيػ داخػػل السجتسػ
وانعكاسػػا

بسعصيػػا العمػػـ ومشتجػا
وتعشػي ُ

التقشيػ ومػػا تُحجرػو مػغ آرػػار

عم ػ السدػػتػيا السعخؼي ػ والفكخي ػ والدػػمػكي والؿيسي ػ والبيئي ػ واالجتساعي ػ واالقترػػاد

ذلػظ مػػغ مكػنػػا

وغيػػخ

ومبلمػ السجتسػ السعاصػػخ فػػي سػيخه الحثيػػث نحػػػ تحقيػ السجتسػ العمسػػي" والتػػي تدػػع

لتحقي األىجاؼ اآلتي :

 -1تييئ البيئ الخر إلنتا العمسا والكفا ا

والكػادر القادر عم السسارس العمسي واإلبجاع التقشي.

 -2تػفيخ الذفاؼي العمسي التي تُيدخ عم األفخاد فيع ماـي التفكيخ العمسي.
 -3تصػيخ القػجر لػجى قاعػج واسػع مػغ األفػخاد عمػ فيػع السذػكبل

االجتساعيػ واالقترػاد والفكخيػ

السخت ص بالعمػـ والتكشػلػجيا والتفاعل بإ جابي م تشامي الحخك العمسي وتصػرىا.

الستعاش
 -4تييئ ال أخ العاـ ُ
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كسػغ فػي تحػيػل عامػ الشػاس لعمسػا وبػاحثيغ
فاليجؼ مغ نذػخ الثقافػ العمسيػ لػجى السػػاشغ ال ُ
بل في تسكيشيع مغ نري مغ السعخف جعميع ُمصمعيغ عم السدتججا واالختخاعا الستشػع فػي مجػاؿ

العمػـ ويجعميع ذعخوف بينيع معشيػف بسا جخ

وقادروف عم السذارك في الحػار واتخاذ القخار وىػحا

الش ػػػع م ػػغ الثقافػ ػ العمسيػ ػ ى ػػػ األص ػػع ؛ ألن ػػو يتصمػ ػ
والسر ػػصمحا

االبتع ػػاد ع ػػغ لنػ ػ التخمي ػػد والتذ ػػفيخ والسع ػػادال

وت د ػػيط نتائجي ػػا وداللتي ػػا لئلند ػػاف الع ػػاد م ػػغ دوف اإلخ ػػبلؿ بسز ػػاميشيا ودقػ ػ معانيي ػػا

(الحح في .)52 :2013
دور اإلعالم في نذر الثقافة العمسية:
يتصم

بشا رقافػ عمسيػ سػميس بػيغ الجسػاىيخ الكثيػخ مػغ الػسػائل وفػي مقػجمتيا اإلعػبلـ العمسػي

ويقرج بو "الساد العمسي الشطخي والتصبيؿي السػجيػ لمجسيػػر عبػخ وسػائل اإلعػبلـ برػخؼ
الجساىيخ ُ
الستمقػػيغ أو تخررػػاتيع السيشي ػ أو الج ارسػػي فيػػي تُقػػجـ ُوتكت ػ بيسػػمػ بدػػيط اليػػجؼ مش ػو
الشطػػخ عػػغ ُ
والطػػاىخ العمسيػ والتصػػ ار

ويعال اإلعػبلـ العمسػي األخ ػار واالكتذػافا
إ راليا لمجسيػر والتيريخ ؼيو" ُ
ويذ ػ ػػكل ىسػ ػ ػػد الػص ػ ػػل بػػ ػػيغ العمسػ ػ ػػا
الجاريػ ػ ػ فػػ ػػي الحي ػ ػػا العمسي ػ ػ ػ ويتػج ػ ػػو أساسػ ػ ػػا لمجسي ػ ػػػر العػػ ػػاـ ُ
والجسيػر(القفار .)10 :2010

ويتجاوز دور اإلعػبلـ العمسػي مدػيل إ رػاؿ السعمػمػ العمسيػ

والتعخيػ

بسشتجػا

العمػػـ بصخيقػ

الستمقي إل مدتػى يؤسذ ؼيسا بعج لسػا ُعػخؼ بػالتفكيخ العمسػي ؼ قػجر
ُم دص وسيم وقابم لمتفاعل م ُ
ما يشسػ التفكيخ العمسي تتخاج أفكار الخخاف والذعػذ ونقتخ مغ ذلظ العقل الح ؿيذ قبػلو وف رؤي
عمسي

ويدػتجعي العمػع فػي شػؤوف حياتػو ويرػ

العمسي أف سارس دوره في التثؿي

جػد ا مػغ تخكي ػ ذىشيػ ارسػخ ؛ وعميػو سكػغ لئلعػبلـ

العمسي في ربلر مدتػيا

 السدتػى السعخفي :بتقج ع السعخف والسعمػما -السدتػى الفكخ  :بإعاد صياغ القال

العمسي بيسمػ ُم دط وجحا

الستمقي.
دتػع و ُ

لمستمقي؛ ومغ رع لمسجتس .
الثقافي ُ

 السدتػى الدمػكي :بتػجيو اختيا ار وؾيع وسمػكيا(القفار .)16 :2010

ىي:

الستمقي في االتجاه الح
ُ

خػجـ تشسيػ السجتسػ

وتشقدع السزػاميغ اإلعبلميػ العمسيػ لشػػعيغ :أوليسػا :مزػاميغ عمسيػ تتػجػو لعامػ الشػاس تتػي
لمجسي ػ ػػػر بسد ػ ػػتػياتو الثقاؼيػ ػ ػ واالجتساعيػ ػ ػ الستفاوت ػ ػ ػ متابعت ػ ػػو وآخخىس ػ ػػا :مز ػ ػػاميغ عمسيػ ػ ػ تدػػ ػػتيجؼ
معػارؼ مدػ ق لػجى الجسيػػر؛

الستخرريغ ُدتعر فيسيا ومتابعتيا عم عام الشاس والتػي تتصمػ
مسػػا د ػيع فػػي خم ػ مشػػا عمسػػي عػػاـ يتػػي لمجسػػاىيخ العخيز ػ بسدػػتػياتيا السختمف ػ فيػػع األسػػذ العمسي ػ

لمطػاىخ السختمف .
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واقع اإلعالم العمسي العربي:
أكج

تقاريخ التشسي اإلنداني العخبي أف الجوؿ العخبي تفتقخ لئلعبلـ العمسي اليػادؼ والسػؤرخ مػغ

خػبلؿ وسػائل اإلعػبلـ السختمفػ
مسا تدب

وأف الثقافػ العمسيػ العخبيػ ما ازلػت مصبػعػ بالجيػل والتحبػح

والدػػصحي ؛

في اتداع الفجػ بيغ العخ والعالع (قشصار .)7 :2006
فالستػػاب لػاق ػ اإلعػػبلـ العخبػػي ودوره فػػي نذػػخ الثقاف ػ العمسي ػ يمسػػذ تخاجع ػا واضػػحا لمرػػح

العمسي ػ

التي تُ دط العمػـ وتجعميا في متشاوؿ الجسيػر العاـ وغيابا ش و كامل لمبخام العمسيػ عمػ شاشػا التميفديػػف
الخسػػسي والقش ػػا الخاص ػ فػػي الػقػػت الػػح تذػػيج ؼيػػو ىػػحه الشػعي ػ مػػغ الب ػخام اىتسام ػا خاص ػا فػػي القش ػػا

األجشبي ػ بػػل تػجػػج الكثيػػخ مػػغ القش ػػا الفزػػائي الستخرر ػ فػػي مجػػاؿ العمػػػـ مثػػل قشػػاتي Discovery
ووكال الفزا األمخيكي (ناسا) كسا تيتع وسػائل اإلعػبلـ النخبيػ بإعػجاد بػخام لمتخبيػ العمسيػ وت دػيط العمػػـ

ويعدى تخاج االىتساـ بالثقاف العمسي في وسائل اإلعػبلـ العخبيػ إلػ عػجـ تػػفخ البيئػ السجتسعيػ الجاعسػ لمعمػع

واالبتكار وىػ أمخ تُعج وسائل اإلعبلـ مدئػل عشو إل حج كبيخ(الذخي

.)62 :2016

كسا أكج تقخيخ (األلكدػ) -حػؿ اإلعبلـ العمسي العخبي -ضع

اإلنتا والبث والتي اتدست بالشسصي والدصحي
الخصػػا

البخام العمسي العخبي مغ حيث

واستخجاميا نسط الجروس والسحاض اخ التي تعتسج عمػ

الكبلمػػي ولػػيذ السرػػػر والتػػي دػػتحيل معيػػا جػػح

الجسيػػػر أو تدػػييل ميستػػو فػػي اسػػتيعا

السعمػم أو اإللساـ بالسػضػع فزبل عغ اعتسادىا عم إذاع بخام وأفبلـ ورائؿي عمسي أجشبيػ مجبمجػ
تعكذ السعمػما

وذل ػػظ نتيجػ ػ غي ػػا

مغ مشطػر غخبي يتجاىل إسياما
سياس ػػا

العخ والسدمسيغ في وضػ أسػذ العمػػـ السختمفػ ؛

واض ػػح لمشي ػػػض بي ػػحا الش ػػػع م ػػغ األعس ػػاؿ فز ػػبل ع ػػغ ن ػػجر اإلعبلمي ػػيغ

الستخرريغ في السجاؿ العمسي (قشصار .)7 :2006

فػػاإلعبلـ العمسػػي العخبػػي عػػاني مػػغ عػػج تحػػج ا

أبخزىػػا عػػجـ تعػػاوف العمسػػا أنفدػػيع م ػ رجػػاؿ

اإلعبلـ كسا أف اإلعبلميػيغ العمسيػيغ ُمتيسػيغ بالتدػخع وعػجـ تحػخ الجقػ فػي معػالجتيع لمسحتػػى العمسػي

فزػػبل عػػغ االعتقػػاد الخػػاشي أف السػضػػػعا

العمسي ػ مػضػػػعا

مػسػػسي

فعشػػجما ذػػتج البػػخد وتدػػقط

األمصار ويكثُخ البخؽ والخعػج ويدػػ السشػا
الثقاف العمسي ىي االحتيػاشي عشػجما ُيثػار أ مػضػػع ججيػج وليدػت إحػجى مكػنػا

ال مػان مػغ كتابػ مػضػػع عمسػي نصػي ىػحا الجانػ

وكػيف

الشدػي العػاـ لمحيػا

اليػمي (محسػد .)274 :2010

كسػػا أف الجسيػػػر العػػاـ نيػ

إلػ حػج بعيػػج عػػغ البػخام العمسيػ اإلذاعيػ والتميفديػنيػ

ػجر مػػغ مرػػادر السعمػمػػا
حيػػث السذػػارك فػػي السحتػػػى البخامجػػي بػصػػفو مرػ ا
مذػػاركا فػػي الحػػار بذػػينيا سػػا مػػغ داخػػل االسػػتػديػىا

اإلذاعيػ والتميفديػنيػ

أو السذػػكبل

سػػا مػػغ

أو بػصػػفو

أو عبػػخ االترػػاؿ بيػػحه

الب ػخام بػػي صػػػر مػػغ صػػػر االترػػاال ؛ مسػػا يديػػج فػػي الشيا ػ مػػغ ُعدل ػ الجسيػػػر عػػغ الذػػيف العمسػػي
(الياسخ .)124 :2006
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اإلعالم العمسي عبر الذبكات االجتساعية:
لقج أغخ الذ كا

مرجر وجد ا
ا

االجتساعي كل فخد بنس الشطخ عغ دراستو وتيىيمو بيف ر

ميسػ ػا م ػػغ عسميػ ػ االتر ػػاؿ وتط ػػل خرػص ػػي البػ ػخام العمسيػ ػ تف ػػخض نفد ػػيا؛ لتح ػػجد برػ ػخام مع ػػاييخ
السسارس االحتخاؼي لئلعبلـ العمسي الستخرػز ومػغ يتحػج

فػي العمػع وعػغ العمػع ومػغ دوف تقميػل مػغ

ؾيسػ اإلعبلمػػي الستخرػػز فػػي مدػػيل اإلعػػبلـ العمسػػي فػػإف القػػجر العمسيػ الستسيػػد لمعمسػػا
بالزخور بقجر مسارم عم التػاصل م الجسيػر أو ت ديط وتدييل إ راؿ السعمػما

قػػج ال تقتػػخف

العمسي ليػع وقػج

يؤد ىحا لئلعػخاض عػغ متابعتػو (محسػػد  )235 :2010وىػػ مػا يتجمػ فػي جساىيخيػ القشػػا

محل الجراس عم مػق يػتيػ

والتي قػـ عمييا مػاششػف عاديػف.

العمسيػ

فقػػػج أتػػػا مػق ػ ػ يػتيػػػػ  YouTubeلؤلف ػ ػخاد والييئػػػا السختمف ػ ػ إنذػ ػػا قش ػ ػػا عمسي ػ ػ Channels

عخضػف مغ خبلليا تدجيبل الفيجيػ م اشخ لمجسيػر مػغ دوف الحاجػ لبلسػتعان بصػاقع ترػػيخ متخرػز

الستمقػػي فنالبيػ السػػجونيغ العمسيػػيغ قػػج أنذػػيوا قشػػا خاصػ
أو معػػجا ُمكمفػ ؛ ومػػغ رػػع تػسػػي قاعػػج الجسيػػػر ُ
ليحا النخض عم الذ كا االجتساعي ؛ بػي ت ديط العمػـ ونذخ الثقاف العمسي وتػسي دائخ نذػخىا؛ حيػث إنػو
غال ػػا م ػػا ق ػػػـ السع ػػارؼ واألص ػػجقا والسجسػع ػػا السيتسػ ػ بإع ػػاد إرس ػػاؿ ى ػػحا السش ػػت لمست ػػابعيغ واألص ػػجقا

الستمقي أكثخ فيكثخ مثمسا حج عشج سقػط كخ الثم .
والسجسػعا األخخى؛ لتتػس دائخ الجسيػر ُ
كسا أف الػسائل الستاح عم الذ كا

االجتساعي تدس بإر اخ الشقاش وت ادؿ التعميقا

ووجيػا

الشطخ بيغ القائع باالتراؿ والسدتخجـ حػؿ السػضػع العمسي السصخو وقج أدى ىحا بصبيع الحاؿ لتنييخ
مفيػػػـ االترػػاؿ اإلعبلمػػي التقميػػج

مػػغ كػنػػو أُحػػاد االتجػػاه ُلير ػ

إضاف وإر اخ لبيئ االتراؿ العمسي اإلعبلمي والسشا السحيط بو.
ػخ مػػغ السؤسدػػا
والبلفػػت لمشطػػخ أف ىشػػاؾ عػػجدا كبيػ ا

العمسيػ أدركػت أىسيػ مػقػ يػتيػػػ باعت ػػاره

أدا لبلتراؿ والسثاؿ عم ىحا قشا (السؤسد األوروبيػ لؤلبحػا

التي تشذخ األفبلـ الػرائؿي القريخ عغ األبحا

متعػػجد االتجاىػػا ؛ وىػػػ مػػا سثػػل

الشػويػ  )CERNعمػ مػقػ يػتيػػ

الجاري فػي واحػج مػغ أكبػخ الس اخكػد العمسيػ الستخررػ

في الفيديا الشطخي (العػضي .)215 :2010
الدراسات الدابقة:
اىتع عجد مغ ال ػاحثيغ بج ارسػ دور الذػ كا

االجتساعيػ فػي نذػخ الثقافػ العمسيػ وت دػيط العمػػـ

والتي سكغ استعخاضيا مغ خبلؿ السحػريغ اآلتييغ:
أوال :دراسات تشاولت الذبكات االجتساعية بوصفها وسيمة ُمدتحدثة في مجال اإلعالم العمسي:
فقج اىتسػت د ارسػ ) Kulczycki (2013بخصػج مبلمػ التحػػؿ فػي بشيػ االترػاؿ العمسػي الجسػاىيخ

م ػ ضيػػػر الذ ػ كا االجتساعي ػ ؛ حيػػث أكػػج نتائجيػػا أف الذ ػ كا االجتساعي ػ أس ػيست فػػي تعسي ػ انػػجما
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الجسيػػػر ومذػػاركتو فػػي الشقػػاش حػػػؿ القزػػا ا العمسي ػ ووفػػخ لػػو الػصػػػؿ السجػػاني لمسشذػػػ ار العمسي ػ كسػػا

أتاحت لمقائسيغ باالتراؿ فخص التػاصل م الجسيػػر العػاـ مػغ دوف قيػػد ومكشػت ال ػاحثيغ مػغ متابعػ آخػخ
السدػػتحجر مػػغ مخػػاشخ
السدػػتججا العمسي ػ وعم ػ الجان ػ اآلخػػخ حػػحر الج ارس ػ مسػػا تحسمػػو ىػػحه الػسػػيم ُ
تتعم بانتيػاؾ حقػػؽ السمكيػ الفكخيػ لمسشذػػ ار العمسيػ واالسػتخجاما التجاريػ ليػا ومػا صػاحبيا مػغ اتدػاع

الفجػ السعخؼي بيغ مدتخجمي الذ كا االجتساعي وغيخ السدتخجميغ ليا.

كسػػا اىتسػػت د ارس ػ ) Weißkopf & Witt (2015ب حػػث السسي ػ اد والسخػػاشخ السخت ص ػ

باستخجاـ الذػ كا االجتساعيػ بػصػفيا وسػيم ُمدػتحجر فػي مجػاؿ اإلعػبلـ العمسػي والتػي خُمرػت أ زػا
إل ػ أف الذ ػ كا االجتساعي ػ تحسػػل فػػي شياتيػػا الكثيػػخ مػػغ الس اد ػػا بػصػػفيا وسػػيم لت دػػيط العمػػػـ ونذػػخ
العمسي ػ

وإف

الثقافػ العمسي ػ ؛ حيػػث تػسػ الخيػػا ار واألشػػكاؿ التػػي سكػػغ أف تُقػػجـ مػػغ خبلليػػا السعمػمػػا
كانت لػع تدػتص أف تحػل محػل وسػائل اإلعػبلـ التقميج ػ بعػج كسػا أنيػا تزػسغ الػصػػؿ لقصػاع واسػ مػغ

الجسػػاىيخ وتػػػفخ لمعمسػػا أنفدػػيع فخص ػ التػاصػػل الس اشػػخ م ػ الجسيػػػر العػػاـ والحرػػػؿ عم ػ رد فعػػل

فػر عم السزاميغ العمسي السشذػر .

األمػػخ الػػح اىتسػػت بػػو د ارسػ ) Jones et al. (2019التػ حممػػت التحػػج ا

والفػػخص السخت صػ

باالتراؿ العمسي الخقسي؛ حيث كذفت نتائجيا عغ تنيخ شػكل وبشيػ عسميػ االترػاؿ العمسػي عبػخ الذػ كا

االجتساعي التي سيمت التػاصل الس اشخ والشقػاش بػيغ الجسيػػر العػاـ وال ػاحثيغ حػػؿ السزػاميغ واألبحػا
العمسي ػ وباتػػت بسثاب ػ مشتػػجى لمسشاقذػػا العمسي ػ ؛ حيػػث تدػػس لمعمسػػا بشذػػخ نتػػائ أبحػػاريع العمسي ػ وتتػػي

لمجسيػر التعمي والشقاش حػليا عبػخ التعميقػا  .فقػج خُمرػت الج ارسػ إلػ أف الذػ كا االجتساعيػ أصػ حت

أدا فعال ووسيم اتراؿ رخي لت ادؿ السعمػما العمسيػ ولترػحي السفػاـيع العمسيػ الخاشئػ ومتابعػ آخػخ
األخ ار العمسي وقج ارت ط أغم السزػاميغ العمسيػ السشذػػر عمػ الذػ كا
والصبي واألحيػا

السشذػر مغ مقاال

االجتساعيػ بػالعمػـ االجتساعيػ

والتػي تزػسشت روابػط م اشػخ تُحيػل السدػتخجميغ إلػ السرػادر العمسيػ األوليػ لمسعمػمػا
عمسي وأوراؽ بحثي أو مرادر إخ اري وصح

مػرػؽ فييا.

أما عم مدتػى الجراسا السيجاني فقج اىتست دراس ) Battrawi & Muhtaseb (2013بخصػج
مجى إسياـ الذ كا

االجتساعي في زياد اىتسػاـ مدػتخجمييا مػغ الفمدػصيشييغ بػالعمػـ وذلػظ بػالتصبي عمػ

مػق الؽيذ بػػؾ التػي خُمرػت إلػ أف الذػ كا االجتساعيػ تخفػ مدػتػى الثقافػ العمسيػ واالىتسػاـ بػالعمػـ

ػجر أساس ػػيا
ل ػػجى مد ػػتخجمييا فق ػػج أك ػػج الس حػر ػػػف أني ػػع عتس ػػجوف عمػ ػ الذػ ػ كا االجتساعيػ ػ بػص ػػفيا مر ػ ا
لمحرػؿ عم السعمػما

العمسي .

كسػػا كذػػفت الشتػػائ زيػػاد تفاعػػل ومذػػارك مدػػتخجمي الذ ػ كا
والجشديا

م السزاميغ العمسي السشذػر عبخ تمظ الذ كا

عمسي ػ مثيػػخ وميس ػ عبػػخ تمػػظ الذ ػ كا
67

االجتساعي ػ مػػغ مختم ػ

األعسػػار

فقج ذكخ الس حػرػػف أنيػع اكتدػبػا معمػمػا

وأكػػجوا انجػػحابيع وتفػػاعميع م ػ السزػػاميغ العمسي ػ التػػي تتزػػسغ
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ػػر وفيػػجيػىا
صػ ا

وتصبيقػػا

وصػػفػىا بينيػػا مسم ػ

تفاعميػ بذػػكل أكبػػخ مػػغ السشذػػػ ار التػػي تقترػػخ عمػ الشرػػػص فقػػط التػػي

وقػػج كػػاف الس حػرػػػف أكثػػخ اىتسام ػا بالسشذػػػ ار العمسي ػ السخت ص ػ بالحيػػا اليػميػ ػ

وأبخزىػػا القزػػا ا الرػػحي والبيئي ػ

عمييع إبجا آرائيع فييا بثق أكبخ.

وتمػػظ السخت ص ػ بتخررػػاتيع العمسي ػ أو مجػػاؿ عسميػػع؛ حيػػث دػ ُػيل

وىػ ما أكجتو دراس ) Okada (2013التي اىتست بخصج آليا
الخقسػػي التػػي خُمرػػت إل ػ أف الذ ػ كا

االجتساعي ػ أس ػيست فػػي نذػػخ الثقاف ػ العمسي ػ بػػيغ مدػػتخجمييا

ووف ػػخ لي ػػع وس ػػيم تعم ػػع مجانيػ ػ وغي ػػخ رس ػػسي ف ػػي مختمػ ػ

والجامعا

نذخ الثقاف العمسي في العرػخ

التخرر ػػا

العمسيػ ػ بعي ػػجا ع ػػغ الس ػػجارس

كسا عدز لجييع السدئػلي عغ البيئ السحيص بيع.
وفي الدياؽ ذاتو رصج دراس ) Otto (2013مػجى تفاعػل السدػتخجميغ البخيصػانييغ مػ السزػاميغ

العمسي عم مػقػ تػػيتخ والتػي كذػفت نتائجيػا عػغ إسػياـ مدػتخجمي الذػ كا االجتساعيػ فػي نذػخ السحتػػى
العمسي بذكل أفقي مغ خبلؿ مذاركتيع تمظ السزاميغ م أصجقائيع عبخ تمػظ السػاقػ

الػحيغ قػمػػف بػجورىع

بػػالتعمي عمييػػا وانتقادىػػا أحيانػا وقػػج كانػػت السشذػػػ ار التػػي تتزػػسغ نرػػائ وإرشػػادا عمسيػ ىػػي األعمػ مػػغ

حيػػث معػػجال السذػػارك عبػػخ تمػػظ السػاق ػ

الستخرريغ.

والتػػي كػػاف أغم ػ ُكتابيػػا مػػغ الجسيػػػر العػػاـ وليد ػػا مػػغ العمسػػا

ؼيسػػا سػػعت د ارس ػ ) Welbourne & Grant (2015لمكذ ػ

عػػغ العػامػػل السػػؤرخ عم ػ شػػعبي

قشػا مػق يػتيػ العمسي التي كذفت نتائجيا عغ أنػو بػالخغع مػغ كثػخ عػجد الفيػجيػىا العمسيػ التػي ُيشتجيػا
الستخررػف عم مػق يػتيػػ

فػإف الفيػجيػىا التػي أنتجيػا السػاششػػف العػاديػف كانػت أكثػخ شػعبي ورواجػا

ومذارك مغ قبل السدتخجميغ مقارن بنيخىا السيسا تمظ الفيجيػىا التي اتدست بقرخ مجتيا الدمشي .
بيشسػا حممػت د ارسػ ) Visbal & Tirado (2017تعميقػا

عم ػ مػق ػ يػتيػػػ ؛ سػػعيا لمكذ ػ
لمتعميقا

عػػغ عػامػػل شػػعبيتيا وقػػج كذػػفت نتائجيػػا عػػغ اسػػتنبلؿ السدػػتخجميغ

بػصفيا ساح لمشقاش وشخ التداؤال

والحػ ػػار مػ ػ الستخرر ػػيغ وال ػػاحثيغ والص ػػبل

التعميقا
بػػالقشػا
القشػا

بخبط ومقارن السعمػما
وعم الجان

السدػتخجميغ عمػ الفيػجيػىا

العمسيػ

حػؿ الحقائ العمسي السعقج ومحاول شخحيا لآلخخيغ

والجسي ػػػر الع ػػاـ بذ ػػينيا كس ػػا ق ػػػـ السد ػػتخجمػف عب ػػخ

الستزسش بتمظ الفيجيػىا
ُ

بخبخاتيع ومعمػماتيع الدابق حػليا.

اآلخػخ تػع تصبيػ د ارسػ ) Erviti & Stengler (2016عمػ القػائسيغ باالترػاؿ

العمسي ػ البخيصاني ػ الستخرر ػ عم ػ مػق ػ يػتيػػػ

وذكػػخوا أنيػػع دػػعػف مػػغ و ار إنذػػا تمػػظ

انتذار حػؿ العالع وأنيع راضػف عغ أدا وتصػر تمظ القشػا
ا
لمػصػؿ إل جسيػر أكثخ تشػعا و

ويخوف أنيا نجحت في تحقي اليجؼ مػغ إنذػائيا بػصػفيا وسػيم لشذػخ السعمػمػا

العمسيػ ؛ وذلػظ ارت اشػا

دور القشوات العمسية السررية عمى موقع يوتيوب في نذر الثقافة العمسية

67

بسا أتاحػو ليػع السػقػ مػغ إمكانيػ التػاصػل والشقػاش مػ الجسيػػر دوف التقيػج باعت ػا ار الػقػت أو التسػيػل

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

خبلفػا لمػسػػائل التقميج ػ  .كسػػا كذػػفت الشتػػائ عػػغ محجود ػ عػػجد العػػامميغ بتمػػظ القشػػا

العسػػل بيػػا عػػجدا محػػجودا جػػجا مػػغ ال ػػاحثيغ الستخررػػيغ بجان ػ
الس حػرػف أنيع حخيرػف عم متابع تعميقػا
ُعجلػف مزاميغ الفيجيػىا

مرػػسسي الػسػػائط الستعػػجد  .وقػػج ذكػػخ

السدػتخجميغ عمػ الفيػجيػىا

وفقا لسؤش اخ تمظ التعميقا

حيػػث زػػع فخيػ

السشذػػر والػخد عمييػا وأنيػع

كسا أكجوا حخصيع عم إنتػا فيػجيػىا

عمسيػ

تتسيد بقرخ مج العخض واإلرار في الػقت ذاتو التي ُزفػف عمييا الصاب التفاعمي عبخ شػخ األسػئم
وفػػت السجػػاؿ لمسدػػتخجميغ لئلجابػ عمييػػا والشقػػاش حػليػػا عبػػخ التعميقػػا

والدػػخخي فػػي عػػخض السػضػػػعا
السؤسدا

العمسي ػ

وترػػػيخ الفيػػجيػىا

فزػػبل عػػغ اسػػتخجاميع لمجعاب ػ

فػػي السػاق ػ الصبيعي ػ لؤلحػػجا

وداخػػل

العمسي .
أما دراس ) Oldensjö (2018فخكػد عمػ ناشػخ الفيػجيػىا العمسيػ مػغ السػػاششيغ العػادييغ عمػ

مػقػ يػتيػػػ  -أو مػػغ عخفػػػف بال ػ  YouTubersوقػػج كذػػفت نتائجيػػا عػػغ نجػػا السػػاشغ العػػاد فػػي إنذػػا
قش ػػا عمسي ػ عم ػ مػق ػ يػتيػػػ

أس ػيست فػػي إمػػجاد األف ػخاد بالسعمػمػػا العمسي ػ البيئي ػ ونجحػػت فػػي تنييػػخ

اتجاىاتيع وسمػكياتيع الستعمق بتخشيج االستيبلؾ والحج مغ الشفا ا

كسا وفخ سػاح لمحػػار والػتعمع والتػاصػل

بذيف الحفا عم البيئ .
ثاني ا :دراس ات تشاول ت الذ بكات االجتساعي ة بوص فها أداة لذ ر وتبد ي العم وم بالسؤسد ات التعميسي ة
والبحثية:

ففي نصػاؽ السؤسدػا التعميسيػ اىتسػت د ارسػ ) Alabdulkareem (2015ب حػث تػيري اخ اسػتخجاـ

الذػ كا االجتساعيػ فػػي تػػجريذ وتعمػػع العمػػـ فػػي السسمكػ العخبيػ الدػػعػد

وقػج كذػػفت نتائجيػػا عػػغ اسػػتخجاـ

الصػبل ومجرسػي العمػػـ لمذػ كا االجتساعيػ ألغػخاض تعميسيػ ؛ حيػث أشػار مجرسػػ العمػػـ بػجورىع إلػ إسػػياـ
تمػػظ السػاق ػ فػػي زيػػاد خبػخاتيع التجريدػػي ؼيسػػا ذكػػخ الصػػبل أنيػػع دػػتخجمػنيا بػصػػفيا وسػػيم لمحرػػػؿ عم ػ

مػاد عمسي مخت ص بجراستيع ولمتػاصل م زمبلئيع مغ الصبل ومجرسييع وعبخوا عغ شػعػرىع باأللفػ داخػل

السشتج ا التعميسي السخت ص بالعمػـ عم تمظ السػاق .

بيشسػػا ركػػد د ارس ػ ) Pecay (2017عم ػ رصػػج كيؽي ػ اسػػتخجاـ مػق ػ يػتيػػػ داخػػل فرػػػؿ
العمػـ بالسجارس وأكج

نتائجيا استخجاـ مػق يػتيػ بػصفيا وسيم لذخ وت ديط العمػػـ بالسػجارس؛

حيػػث دػػتخجميا مجرسػػػ العمػػػـ إلنذػػا قش ػػا
عم الصػبل

رع
العمسي التي
ُ
العمسي ويفتحػف السجاؿ لمصبل

متخرر ػ لذػػخ وتػضػػي السرػػصمحا

اسػتيعابيا داخػل الفرػػؿ الج ارسػي

فيشذػخوف مػغ خبلليػا الفيػجيػىا

لمشقاش حػليا والتعمي عمييا كسا ذكخ مجرسػ العمػـ أنيع دتخجمػف

مػق ػ يػتيػػػ بػصػػفو مخجع ػا لبلسػػتداد العمسي ػ

والحرػػػؿ عم ػ م ػػاد دػػتخجمػنيا فػػي التػػجريذ داخػػل

الفرػؿ الجراسي .
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أمػػا ؼيسػػا يتعم ػ بالسؤسدػػا

ال حثي ػ

باستكذػػاؼ كيؽيػ اسػػتخجاـ العمسػػا لمذػ كا

فقػػج اىتسػػت د ارس ػ )Eperen & Marincola (2011

االجتساعيػ

وأكػػج

نتائجيػػا أف العمسػػا دػػتخجمػف الذػ كا

االجتساعي بػصفيا وسيم لشذخ نتائ أبحاريع العمسي بيغ الجسيػػر الزػخع لتمػظ الػسػيم

زمبلئيع بذيف تمظ األبحا .

ولمتػاصػل مػ

وىػػػ مػػا أكجتػػو نتػػائ د ارس ػ ) Allgaier et al. (2013التػػي رصػػج اسػػتخجاما الذ ػ كا

االجتساعي في مجاؿ العمػـ وكذفت نتائجيا أف العمسا وال احثيغ دػتخجمػف تمػظ الذػ كا

بػصػفيا وسػيم

لمتػػيريخ عم ػ ال ػ أخ العػػاـ وصػػشاع الق ػخار وقػػج كػػاف ال ػػاحثػف فػػي الفئ ػ العسخي ػ (أقػػل مػػغ  40عام ػا) أكثػػخ
استخجاما لمذ كا

االجتساعي في ىحا الشصاؽ.

وفي الدياؽ ذاتػو حممػت د ارسػ ) Brossard (2016اسػتخجاـ العمسػا لمذػ كا االجتساعيػ وكذػفت

ػجر لستابع ػ األخ ػػار العمسي ػ
نتائجيػػا عػػغ اسػػتخجاـ عػػجد كبيػػخ مػػغ العمسػػا لمذ ػ كا االجتساعي ػ بػصػػفيا مرػ ا

ووسػػيم لمتػاصػػل الس اشػػخ م ػ الجسيػػػر والكتاب ػ حػػػؿ مػضػػػعا تتعم ػ بيبحػػاريع العمسي ػ بجان ػ التعمي ػ

والسذػػارك فػػي السشاقذػػا السخت ص ػ بتخررػػاتيع العمسي ػ وقػػج كانػػت الفئ ػ العسخي ػ (أقػػل مػػغ  40عام ػا) مػػغ
العمسا وال احثيغ ىي األكثخ استخجاما لمذ كا االجتساعي في تمظ األغخاض أ زا.
بيشسػا خُمرػت د ارسػ ) Jothi & Neelamalar (2013حػػؿ اسػتخجاـ العمسػا لػسػائل االترػاؿ

العمسػػي عبػػخ الذ ػ كا

االجتساعي ػ إل ػ مفارقػػا

لمحرػؿ عم السعمػمػا
رسػسي

عػػج أبخزىػػا اعتسػػاد العمسػػا عم ػ مرػػادر غيػػخ رسػػسي
عمسيػ

العمسيػ بشدػ أكبػخ مػغ اعتسػادىع عمػ تمػظ السرػادر التابعػ لسؤسدػا

فزػػبل عػػغ اعتػخافيع بػيف صػػعػب اسػػتخجاـ التكشػلػجيػػا الحجيثػ تسثػػل عائقػا حػػػؿ دوف اسػػتخجاميع

األمثل لتمظ الذ كا .
التعميق عمى الدراسات الدابقة:
تكذ

مخاجع الجراسا

الدابق عغ السبلحطا اآلتي :

 -أجسعػػت الج ارسػػا

الدػػابق عم ػ فاعمي ػ الذ ػ كا

االجتساعي ػ ومػػغ بيشيػػا مػق ػ يػتيػػػ بػصػػفيا

وسػيم لشذػخ الثقافػ العمسيػ وت دػيط العمػػػـ لمجسيػػر العػػاـ والتػاصػل والشقػاش معػػو بذػينيا بذػػكل

يؤىميا لسشافد وسائل اإلعبلـ العمسي الجساىيخي التقميج في ىحا اإلشار.
 -كاف أغم

الجراسا

في مجاؿ العمػـ التخبػي ؛ حيث ركد بذكل كبيخ عمػ اسػتخجاما

االجتساعي مغ قبل الجسيػر الستخرز مغ مجرسي العمػػـ والصػبل
وسيم تعميسي وأكاد سي في ضل نجر دراسا

ما عصي ؾيس ُمزاف ليحه الجراس

االستخجاما

الذػ كا

والعمسػا وال ػاحثيغ بػصػفيا

اإلعبلمي العمسي لتمظ الذ كا

والسيسا في ضل نجر الجراسا

وىػ

العخبي في ىحا اإلشار.
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 اعتس ػػجاعتسج

أغمػ ػ

الج ارس ػػا

الد ػػابق عمػ ػ م ػػشي السدػ ػ

عم االستبياف بػصفو أدا رئيد لجس البيانا

الت ػػي كان ػػت ف ػػي غالبيتي ػػا د ارس ػػا
في ضل نػجر الج ارسػا

ميجانيػ ػ

التحميميػ الكيؽيػ

لمسزاميغ العمسي عبخ وسائل اإلعبلـ الخقسي وىػ ما تعشي بو الجراس الحالي .
وقػػج اسػػتفاد ال احث ػ مػػغ الج ارسػػا الدػػابق ف ػ بمػػػر مذػػكم الج ارس ػ وأىػػجافيا وصػػياغ التدػػاؤال

وتحجيج أدا جس البيانا

ومعخف أىع الشتائ الت تػصمت إلييا تمظ الجراسا .

اإلجراءات السشهجية لمدراسة:
نوع الدراسة:
تشتس الجراس لجسم الجراسا

الػصؽي الت تدع لػص

عم مػق يػتيػ فػي نذػخ الثقافػ العمسيػ
وتعسيسا

وتحميل دور القشػا

العمسي السرخي

وأوجػو الثػ اخ اإلعبلمػي بتمػظ القشػػا ؛ بيػجؼ الػصػػؿ لشتػائ

تداعج ف فيع الػاق وتصػيخه.

مشهج الدراسة:
اعتسج

الجراس عم مشي السد ؛ لسد مزسػف القشػا

وذلظ باستخجاـ أسمػ الحرػخ الذػامل لجسيػ حمقػا

تمػظ القشػػا

العمسي السرخي عمػ مػقػ يػتيػػ

والتعميقػا

الػػارد عمييػا؛ لمكذػ

عػغ

مجى رخائيا ودورىا في نذخ الثقاف العمسي .
مجتسع وعيشة الدراسة:
يتسثل مجتس الجراس في جسي القشػا
بشا عم د ارسػ اسػتصبلعي لمقشػػا

العمسيػ عمػ مػقػ يػتيػػ

وقػج تػع اختيػار عيشػ الج ارسػ

التػي تبػث مزػاميغ عمسيػ بالمنػ العخبيػ عمػ مػقػ يػتيػػ

فػػي األوؿ م ػػغ يػليػػػ 2019ـ وكذ ػػفت عػػغ تر ػ ُػجر القش ػػا
بشطيخاتيا مغ القشػا العمسي العخبي عم السػق والتي اشتخكت في كػنيا تيجؼ إل ت ديط العمػـ ونذخ
الثقاف العمسي بالمن العخبي

اآلتيػ ػ لسعػػجال

وذلػظ

السذ ػػاىج والتفاعػػل مقارنػ ػ

كسا أف مؤسدييا مػاششػف عاديػف مرخيػف وتذسل:

 -1قشػ ػػا (إ جيكػلػ ػػػجي) :أنذػ ػػيىا أحسػ ػػج سػ ػػسيخ عػ ػػاـ 2011ـ ويعسػ ػػل مجرس ػ ػا مدػ ػػاعجا فػ ػػي اليشجس ػ ػ
السيكانيكيػ ػ ػ بالجامعػ ػ ػ األمخيكيػ ػ ػ بالق ػ ػػاىخ وتد ػ ػػتيجؼ القش ػ ػػا تفد ػ ػػيخ الحق ػ ػػائ العمسيػ ػ ػ السخت صػ ػ ػ
بالدػػمػكيا

والعػػادا

اليػمي ػ عمسي ػا تحػػت شػػعار "سػػمص العمػػع بس ػدي مػػغ التػػاري والفمدػػف وعمػػع

الشفذ" وقج بمغ عجد مذاىجا

فيجيػىا

القشا ( )27,213,798مذاىج (.)1

( )1قشا إ جيكػلػجي .2019 .مػق يػتيػ www.youtube.com/user/TheAsead/featured .
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 -2قشػ ػػا (الػ ػػجحي ) :أنذػ ػػيىا أحسػ ػػج النشػ ػػجور عػ ػػاـ 2014ـ ودرس البيػلػجيػ ػػا فػ ػػي الجامع ػ ػ األمخيكي ػ ػ

ويقػجـ مػغ خػبلؿ القشػا فيػجيػىا
ويعج رسال الساجدتيخ فػي التعمػيع بجامعػ ىػػن كػػن
ُ
بالقاىخ ُ
تتشػػاوؿ الط ػػاىخ والشطخيػػا العمسي ػ السعقػػج بيسػػمػ سػػمذ وسػػاخخ فػػي ذا الػقػػت وذلػػظ تحػػت

شػعار "الػجحي لمعمػػـ والفمدػف  ..عذػاف محػجش اخػج عاألفػو" .وفػي مشترػ

عػاـ  2017تعاقػػج

أحسج النشجور م قشا ( )AJ+التابع لذ ك الجديخ العخبي اإلعبلمي عم مػق يػتيػ
فيجيػىا

عجد مذاىجا

القشا إل ( )33,445,186مذاىج (.)1

ووصػل

 -3قشا (االسبتالي ) :أنذيتيا إ ساف اإلماـ -خخيج كميػ الصػ جامعػ السشرػػر -عػاـ 2016ـ؛ بيػجؼ
ت د ػػيط العم ػػػـ الصبيػ ػ وتق ػػج سيا ف ػػي ش ػػكل قرر ػػي وذل ػػظ تح ػػت ش ػػعار "ش ػػػي شػ ػ

عمػ ػ ق ػػجنا..

ومابشكت ر روشتا  ..كل أمشياتشا بالذفا والقػ لكل محاربيغ األمخاض في كػل مكػاف" والتػي تعاقػج

أ زا في مشتر
مػق يػتيػ

عاـ 2017ـ م قشا (+AJكبخيت) التابع لذ ك الجديخ العخبي اإلعبلميػ عمػ

ويبمغ عجد مذاىجا فيجيػىا القشا ( )12,858,928مذاىج (.)2

اإلطار الزمشي لمدراسة:
تع استخجاـ أسمػ الحرخ الذامل لتحميل جسي حمقا

تمظ القشػا

والتعميقا

الػارد عمييػا مشػح

نذيتيا حت  30أغدصذ 2019ـ.
أدوات جسع البيانات:
 -1تع اسػتخجاـ تحميػل السزػسػف الكيفػي؛ لمكذػ

عػغ سػسا

العمسيػ محػل الج ارسػ مػغ حيػث

القشػػا

نطخ لربلحيتو لمج ارسػ الستعسقػ واالقتػ اخ الكػاف مػغ مجتسػ الج ارسػ
الذكل والسزسػف؛ ا

وكػنػو

دػػس بج ارسػ مجتسػ الج ارسػ فػ سػػياقو الكمػػي الػػح يػخت ط بعػامػػل داخميػ وخارجيػ تتدػػع بػػالتنيخ

السدػػتسخ وقػػج اسػػتعانت ال احث ػ ب ػ عس عشاصػػخ ال عػػج الكس ػ ف ػ تحميػػل السزػػسػف؛ لحرػػخ عػػجد
السػض ػػػعا

العمسيػ ػ السصخوحػ ػ بالفي ػػجيػىا
السػضػعا

خبلليا عم أولػيا

عيشػ ػ الج ارسػ ػ وتخرر ػػاتيا العمسيػ ػ ؛ اس ػػتجالال م ػػغ

العمسي بالقشػا

عيش الجراس .

 -2تػػع اسػػتخجاـ أدا السبلحطػ لخصػػج مػػجى تفاعػػل السدػػتخجميغ مػ القشػػا
خػػبلؿ السؤشػ اخ التالي ػ ( :عػػجد تدػػجيبل
عمػ مػاقػ أخػػخى ومزػػسػف التعميقػػا
نحػ مزسػف الحمقا

مغ ناحي

اإلعجػػا

بالحمقػػا

العمسيػ محػػل الج ارسػ مػػغ

أو عػػجـ اإلعجػػا

الػػارد عمييػػا) .وذلػػظ لمكذػ

بيػػا ومذػػاركتيا

عػػغ اتجاىػػا

السدػػتخجميغ

ومجى تفاعل القائسيغ باالتراؿ معيع مغ ناحي أخخى.

( )1قشا الجحي  .2019 .مػق يػتيػ .
https://www.youtube.com/channel/UCqW7G8SmyeEeQYzLOk5tdSg
( )2قشا االسبتالي  .2019 .مػق يػتيػ .
https://www.youtube.com/channel/UC07e1ZK4KWoDWnCN-z6VUiA
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فئات التحميل:
أوال :فئات السوضوع (ماذا قيل؟):
 نوع السوضوعات العمسية السطروحة :العمػـ الصبيعي (األحياالحػس ػ

الكيسيا

الفيديا

عمع الفمظ عمػع

عم ػػع الخياض ػػيا ) العم ػػػـ االجتساعيػ ػ (عمػػع ال ػػشفذ عم ػػع االجتس ػػاع الفمد ػػف
القانػف).

الجنخاؼيا االقتراد العمػـ الدياسي

 أه داف السز سون( :التػعيػ والتثؿيػالتخاذ مػق

التػجيػػو واإلرشػاد شػخ السذػكبل

ترحي السفاـيع الخاشئ

وتقػج ع الحمػػؿ الػػجعػ

تذجي التفكيخ العمسي وإعساؿ العقل التدمي والتخؼيو).

الستز سشة ف ي السز امي العمسي ة مح ل التحمي ل( :األبحػا
 السرادر األولية لمسعمومات ُالتجػػار العمسي ػ
رسسي

الكت ػ

نرػص قانػني

السجػػبل

الت ػػاري

قػاعػػج البيانػػا

العمسي ػ

وسائل اإلعبلـ).

العمسي ػ اإللكتخوني ػ

العمسيػ

ورػػائ وتقػػاريخ

صشاع القخار).
 الجسهور السدتهدف( :جسيػر عاـ جسيػر متخرز ُ استساالت اإلقشاع السدتخدمة في العرض :اسػتساال مشصؿيػ (شػػاىج مػغ الػاقػ السعاصػخ وقػائتاريخي

أرقاـ وإحرائيا

ورائ وتقاريخ رسسي

دوؿ أخخى الػخبط بػيغ األسػ ا
عاشؽي ػ (األسػػالي

اسػػتساال

والشتػائ

ال بلغي ػ فػػي الػص ػ

عاشؽي ػ وششي ػ

الدخخي والجعاب ).

عخض وجيتػي الشطػخ د ارسػا

عمسيػ

تجػار

التكامػل والذػسػلي فػي عػخض السػضػػعا ) .اسػتساال
أسػػمػ التخغي ػ

والشتػػائ

التشػػاقس بػػيغ األس ػ ا

والتخىي ػ

اسػػتساال

عاشؽي ػ ديشي ػ

التعسػػيع عػػخض وجي ػ نطػػخ واحػػج

ثانيا :فئات الذكل (كيف قيل؟):
 -قالب عرض السوضوع( :تقخيخ إخ ار

حػار

قرري سخد

فكاىي ساخخ درامي تسثيمي).

السد تخدمة ف ي ع رض السوض وعات( :الرػػػر"شخري /مػضػػػعي " الفيػػجيػ الخسػػػـ
 الوس ائ ُالسذاىج التسثيمي السؤر اخ الرػتي ).
لن أجشبي

السدتخدمة في عرض السوضوعات( :لن عخبي
 نوع المغة ُى
السدتخدمة في عرض السوضوعات( :عامي فرح ).
 -مدتو المغة ُ

تجس بيغ االرشيغ).

وحدات التحميل والقياس:

 وحج السفخد  :وذلظ باعت ار كل حمق مغ حمقا وح ػػج السػض ػػػع :وذل ػػظ بد ػػبالجراس
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وفئا

القشا وحج متكامم لمتحميل.

مبل متي ػػا لخص ػػج السػض ػػػعا

التحميل الكيفي الفخعي التابع ليا.

العمسيػ ػ السصخوحػ ػ بالحمق ػػا
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بالقشػا

وقج تع استخجاـ معيار التكخار أسمػبا لمعػج؛ حتػ تػتسكغ ال احثػ مػغ تختيػ
عيش الجراس باستخجاـ السعامبل

العمسي السصخوح بالحمقا

أولػيػا القزػا ا العمسيػ

اإلحرػائي السبلئسػ ؛ حيػث قامػت ال احثػ بعػخض أنػػاع القزػا ا
عغ التك اخ ار والشد السئػي فقط.

عيش الجراس ف ججوؿ ييجؼ إل الكذ

مؿياس رػ اخ الػسػيم اإلعبلميػ  :اعتسػج ال احثػ عمػ السعػاييخ اآلتيػ ( :القػجر عمػ التنح ػ الخاجعػ

"رجػ ػ الر ػػجى" والق ػػجر عمػ ػ نق ػػل إش ػػا ار متع ػػجد وتش ػػػع المنػ ػ والق ػػجر عمػ ػ التخكي ػػد الذخر ػػي)؛ وذل ػػظ
بػصفيا مؿياسا لمث اخ اإلعبلمي لمقشػا محل الجراس وفقا لسا حجدتػو نطخيػ رػ اخ الػسػيم اإلعبلميػ فػي ىػحا

اإلشار والتي تجمت عبخ نتائ التحميل الكيفي لسزسػف الحمقا

عيش الجراس والتعميقا الػارد عمييا.

مفاهيم الدراسة:
 السفيػـ االصصبلحي لمثقاف العمسي " :Scientific Literacyفيع العمع وتصبيقاتو في السجتس ". السفيػـ اإلجخائي لمثقاف العمسي ُ :قرج بشذخ الثقاف العمسي في ىػحه الج ارسػ "تمػظ الجيػػد السبحولػػخد بػحلظ القػجر مػغ السعػارؼ والسيػا ار
لت ديط الحقائ العمسي ؛ لتكػػف مفيػمػ لمعامػ وإمػجاد األف ا
واالتجاىا

والقزا ا العمسي السختمف ".

نحػ السذكبل

اختبارات الردق والثبات:
 -1اخت ػػار الر ػػجؽ :لمتيك ػػج م ػػغ ص ػػبلحي أدا جسػ ػ البيان ػػا

لتحقيػ ػ أى ػػجاؼ الج ارسػ ػ واإلجابػ ػ ع ػػغ

تدػػاؤالتيا قامػػت ال احث ػ باستذػػار مجسػع ػ مػػغ السحكسػػيغ

شػػسمت إعػػاد صػػياغ بعػػس فئػػا
التعج بل

السصمػب .

 -2اخت ػػار الث ػػا  :اعتسػػج

( )

الػػحيغ أبػػجوا عػػجدا مػػغ السبلحطػػا

التحميػػل وإضػػاف ال ػ عس اآلخػػخ وقػػج قامػػت ال احث ػ بػػإج اخ

ال احثػ عمػ أسػػمػ إعػػاد االخت ػػار؛ حيػػث قامػػت بإعػػاد تحميػػل مػػا سثػػل

 %10مغ حجع عيشػ الج ارسػ بعػج مزػي شػيخ مػغ التحميػل وتػع تصبيػ معادلػ

()

أسسا األساتح السحكسيغ حد

التختي

ف 1ف2
ف

ىػلدػتي

األبجج :

 أ .د /رضا أميغ– أستاذ اإلذاع والتمفديػف ووكيل كمي اإلعبلـ بجامع األزىخ. أ .د /عادؿ فيسي– أستاذ اإلذاع والتمفديػف بكمي اإلعبلـ جامع القاىخ . -أ .د /وائل عبج ال ارى– أستاذ اإلعبلـ بكمي البشا

جامع عيغ شسذ.

 أ .ـ .د /أحسج سسيخ– أستاذ مداعج بكمي اإلعبلـ جامع األزىخ وجامع السمظ عبج العديد بالدعػد . أ .ـ .د /أحسج فاروؽ– أستاذ مداعج اإلعبلـ بجامع حمػاف وجامع الذارق باإلما ار . -أ .ـ .د /ربا

ىاشع– أستاذ مداعج اإلذاع والتميفديػف جامع حمػاف.
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ند ػ الث ػػا

وجػػا

تك اخ ار السػضػعا

بػػيغ التحميمػػيغ ()%95؛ وذلػػظ ارت اش ػا بطيػػػر اختبلفػػا
محل الجراس .

العمسي السصخوح بالحمقا

بدػػيص فػػي عػػجد

نتائج الدراسة:
بيانات عيشة الدراسة:
والتعميقا

يػضػ ػ الج ػػجوؿ اآلتػ ػي إجس ػػالي ع ػػجد حمق ػػا
الػارد عمييا وعجد السذاىجا

القشػ ػػا

التي حرمت عمييا.

العمسيػ ػ الت ػػي خز ػػعت لمتحمي ػػل والج ارسػ ػ

جدول ( )1بيانات عيشة الدراسة
القشوات العمسية

قشاة (الدحيح)

قشاة (إيجيكولوجي)

قشاة (االسبتالية)

عدد الحمقات

184

104

50

عدد التعميقات

489,076

87,589

51,633

عدد السذاهدات

33,445,186

27,201,740

12,858,928

 -سسات القائسي باالترال بالقشوات العمسية عيشة الدراسة :كذفت نتائ التحميػل عػغ اتفػاؽ القشػػا

العمسي محل الجراس في كػف مؤسدييا مغ السػاششيغ العادييغ الحيغ سارسػف ىحا العسل مغ با

اليػا ػ ولػيذ االحتػخاؼ؛ وذلػظ بيػجؼ ت دػػيط العمػػـ ونذػخ الثقافػ العمسيػ بػيغ الجسيػػػر العػاـ .وقػػج

بػػجأوا نذػػخ الفيػػجيػىا
السعمػما

العمسي ػ عبػػخ ىػػحه القش ػػا

وإعجادىا لمشذخ وترػيخ الحمقا

بترػيخ الحمقػا

بإمكانيػػا

والسػنتا بسداعج أُسخىع وأصػجقائيع فكػانػا قػمػػف

مػغ داخػل غػخؼ نػػميع باسػتخجاـ كػامي اخ

الترػيخ في مداحا

محػػجود شػػسمت مجيػػػدىع فػػي جس ػ

رابتػ فػي بػاد

عسل خاص يتع الجعا ليا كخعا لمقشػا فػي نيا ػ الحمقػ  .ولػع كػغ يتجػاوز

عجد أفخاد فخي العسل بتمظ القشػا

في بجا اتيا  10أفخاد في كل الحاال

(ال ػػحيغ قػم ػػػف بجسػ ػ الس ػػاد العمسيػ ػ

الخسػـ الجخاؼيكي والستحخك ) .األمخ الح اختم
حجو تنييخ ممحػ في شكل ومزسػف حمقا

والترػػيخ والسػنتػا

وترػسيع

بعج االنزساـ لذ ك الجديخ اإلعبلمي  -كسا ىػػ

الحػػاؿ فػػي قشػػاتي (الػػجحي ) و(االسػػبتالي )-؛ حيػػث أصػ
الفشيػ لمحمقػا

ىع :مؤسدػ تمظ القشػا

وتق ػػج ع الحمق ػػا ) وع ػػجد م ػػغ الستص ػػػعيغ م ػػغ أفػ ػخاد أُس ػػخىع

وأصجقائيع (الحيغ قػمػف بكتاب السحتػى (االسكخيبت) والتخجسػ

وجػد الدػسا

األمػخ ليػتع بعػج ذلػظ

لمقشػػا فخيػ عسػػل محتػػخؼ؛ مسػػا أسػيع فػػي

ىاتيغ القشاتيغ مغ حيث تشػع السزاميغ السقجم

(الترػػيخ اإلضػا

الػج كػر السبلبػذ السػؤر اخ

الرػػتي

وتشػػع

الػسائط السدتخجم في العخض) بيشسا بقي الحاؿ كسا ىػ عميو في قشػا (إ جيكػلػػجي) التػي ضمػت
مدتقم .

 دورية نذر الحمقات :اتدست دوري نذخ الحمقاارت اشا بعؿ ا
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بتمظ القشػػا

فػي البجا ػ بالعذػػائي وعػجـ االنتطػاـ؛

التسػيل وعجـ تفخغ القائسيغ عمييا؛ كػنيع قػمػف بيحا العسل بػصفو نػعا مغ اليػا
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والتصػع وليذ مػغ بػا

االحتػخاؼ وىػػ مػا اختمػ

الجديخ اإلعبلمي ؛ ؼ عج أف كانت تشذخ حمقا

بعػج انزػساـ قشػاتي (الػجحي ) و(االسػبتالي ) لذػ ك

أصػ حت تشذػخ حمقاتيػا أسػبػعيا

شػيخي غيػخ مشتطسػ

في مػاعيج مشتطس .
 السػػج الدمشي ػ لمحمقػػا  :تخاوح ػت السػػج الدمشي ػ لحمقػػادؾيقتػيغ حتػ  7دقػائ

القش ػػا

عيش ػ الج ارس ػ فػػي بػػجايتيا م ػا بػػيغ

رػػع تصػػر مػ مػخور الػقػػت لترػل إلػ نرػ

سػػاع فػي بعػس األحيػػاف
الت ػػي حػلتي ػػا إلػ ػ

والس ػػيسا بع ػػج انز ػػساـ قش ػػاتي (ال ػػجحي ) و(االس ػػبتالي ) لذػ ػ ك الجدي ػػخ اإلعبلميػ ػ
بخنام احتخافي.

موضوعات الحمقات:
يػض الججوؿ اآلتي التخررا

العمسي لمسػضػعا

التي تشاولتيا حمقا

عيش الجراس .

القشػا

جدول ( )2التخررات العمسية لسوضوعات الحمقات عيشة الدراسة
السوضوعات

قشاة الدحيح

قشاة إيجيكولوجي

قشاة االسبتالية

اإلجسالي

عمع األحيا

39

%21

28

%26,9

43

%86

110

%32,5

عمع الفيديا

9

%4,8

11

%10,6

-

-

20

%5,9

عمع الكيسيا

5

%2,7

2

%1,1

-

-

7

%2,1

عمع الفمظ

12

%6,5

11

%5,9

-

-

23

%6,8

عمع الحاسػ

16

%8,7

1

%0,9

-

-

17

%5

عمع الخياضيا

3

%1,6

-

-

-

-

3

%0,8

عمع الشفذ

9

%4,9

24

%23,1

2

%4

35

%10,3

عمع االجتساع

21

%11,4

4

%3,8

2

%4

27

%7,9

الفمدف

16

%8,7

10

%9,6

-

-

26

%7,7

االقتراد

21

%11,4

-

-

-

-

21

%6,2

التاري

5

%2,7

-

-

-

-

5

%1,5

الجنخاؼيا

1

%0,5

-

-

-

-

1

%0,3

العمػـ الدياسي

8

%4,3

1

%0,9

-

-

9

%2,6

2

%1,1

2

%4

4

%1,2

موضوعات متعددة األبعاد

17

%9,2

12

%11,5

1

%2

30

%8,8

اإلجسالي

184

%100

104

%100

50

%100

338

%100

العموم الطبيعية

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

العموم االجتساعية

القانػف

يتز مغ الججوؿ الداب تشػع السزاميغ العمسي السقجم بالقشػا
الصبيعي واالجتساعي عمػ حػج سػػا
واالختخاعا

العمسي الحجيث .

عيش الجراس السخت ص بالعمػـ

والتػي دار إجسػاال حػػؿ السعػارؼ والشطخيػا

دور القشوات العمسية السررية عمى موقع يوتيوب في نذر الثقافة العمسية

العمسيػ واالكتذػافا

67

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

أوال :العموم الطبيعية:
السخت ص ػ بعمػػع األحيػػا قائس ػ السػضػػػعا

ترػػجر السػضػػػعا

السصخوحػ فػػي القشػػا

محػػل

الج ارس ػ ؛ وىػػػ مػػا قػػج يخج ػ لصبيع ػ تخرػػز القػػائسيغ باالترػػاؿ عم ػ قشػػاتي (الػػجحي ) و(االسػػبتالي )
تحجيػػجا؛ حيػػث درس صػػاح

فقج اىتست تمظ القشػا

الصبي

عبػػخ تقػػج ع معمػمػػا

قشػػا (الػػجحي ) عمػػع األحيػػا
بالتػعي والتثؿي

متشػع ػ عػػغ الكائشػػا

ؼيسػػا درسػػت صػػاح قشػػا (االسػػبتالي ) العمػػػـ

العمسي لمجسيػر العػاـ مػغ مدػتخجمي مػقػ يػتيػػ ؛

الحي ػ باختبلفيػػا (إندػػاف حي ػػاف ن ػػا ) وذلػػظ ب ػالتعخي

ب ػػاألمخاض الش ػػادر (كحداس ػػي السي ػػاه وش ػػمل الش ػػػـ) والطػ ػػاىخ الش ػػادر (كيك ػػل السػ ػػاد الر ػػم
بالزحظ) وشخ كيؽي عسل أجيد جدع اإلنداف السختمف
واألمخاض الشفدي السختمف ) فزبل عغ التعخي

الذ ا

وتعػػجيل الجيشػػا

واالستشدػػا

الزػػار (كتعػػاشي السزػػادا
وسػػػ التنح ػ ) .بجان ػ

والخبل ػػا الجحعي ػ

الحيػي ػ والسذػػخوبا

التعخي ػ

والس ػػػ

واألمخاض التػي ترػي و (كالدػخشاف وحػ

باإلنجا از

الصبيػ (كعسميػا

نقػل األعزػا

واألسػػمح البيػلػجي ػ ) والتػعي ػ بسخػػاشخ الدػػمػكيا
النازي ػ والسشذػػصا

بعػػالع الحيػ ػػاف (كالحيػانػػا

والسخػػج ار

بينػاعيػػا والتػػجخيغ

السيػػجد ب ػاالنقخاض مثػػل :الػػج

القصب ػػي

وال صخي ػ وال انػػجا ووحيػػج القػػخف واألم ػخاض التػػي يشقميػػا الحي ػػاف لئلندػػاف وكيؽي ػ إنتػػا الشحػػل لمعدػػل

وتحػؿ الكبل

مغ االفتخاس لبلستئشاس وأس ا

(كالذا والقيػ ).

كسػػا اىتسػػت تمػػظ القشػػا
ومػجػ ػػا

باالكتذافا

بجان

الجيشاصػر ) ومعمػما
ا
انقخاض

عغ بعس الش اتا

بعمػػع الفمػػظ عبػػخ تفدػػيخ الطػػاىخ الكػنيػ السختمفػ (كاالحت ػػاس الحػخار

البػ ػػخد والحػ ػػخ الذػ ػػجيج والجاذبي ػ ػ األرضػ ػػي

الحجيث (كاكتذاؼ وكال ناسا لػ ػ  7كػاك

واألشػػػع الكػني ػ ػ

والكػاك ػ ػ

األخػ ػػخى) والتعخي ػ ػ

ججيج واحتسالي وجػد حيا عم كػاك

أخخى)

تفديخ حؿيق ضاىخ التشجيع والتشبؤ بالسدتقبل باستخجاـ األب اخ الفمكي .
وميكانيكػػا

وفػي إشػار عمػػع الفيديػا اىتسػػت تمػظ القشػػا بتقػج ع شػخ عمسػػي ُم دػط لشطخيػ الشدػبي
الكػػع وسػػخع الزػػػ والرػػػ ومثمػػث بخمػػػدا والثق ػ األسػػػد والسكػنػػا السختمف ػ (كالػػحر والشيتػػخويغ
واالنتخوبي واإللكتخونا

والشػا والصاق ) وشخ كيؽي عسل الصائ اخ والديا ار ذاتي الؿياد والقصا ار .

وفػ ػػي مجػ ػػاؿ عمػ ػػع الحػس ػ ػ تػ ػػع تخرػ ػػيز حمقػ ػػا
الخوبػتا

لذػ ػػخ الػ ػػحكا االصػ ػػصشاعي وكيؽي ػ ػ عسػ ػػل

وأجيد الكسبيػتخ وأجيد السحاكا  Simulatorsوالػا فا  Wifiوالتصبيقػا

السختمفػ

مثػل  Google Mapsوتقشيػ الػاقػ االفت اخضػي  Virtual Realityواالنتخابػا اإللكتخونيػ فزػبل عػغ

التػعي بسخاشخ التجدذ اإللكتخوني واختػخاؽ أجيػد الكسيػػتخ واليػاتػ
عبخ الذ كا
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كسػػا تػػع االسػػتشاد لعمػػع الكيسيػػا لتشػػاوؿ أزم ػ غػػخؽ ناقم ػ فػسػػفا
واكتذػ ػػاؼ زويػ ػػل لمؽيستػ ػػػ ومخػ ػػاشخ التفػ ػػاعبل

واألسػ ػػمح الكيسيائي ػ ػ

القشابػػل

بالشيػػل وشػػخ مكػنػػا

الكيسائي ػ ػ لسدتحز ػ ػ اخ التجسيػ ػػل

والدجائخ اإللكتخوني والذيذ .
وكيؽيػ حدػا

الخياضػي

كسا تع استخجاـ عمع الخياضػيا لتقػج ع شػخ ُم دػط لعػجد مػغ الشطخيػا
الخقع الستػسط ولتحميل أس ا الفػز والخدار في لع كخ القجـ والتعخي بشذي األرقاـ وتصػرىا.
ثانيا :العموم االجتساعية:
جا عمع الشفذ في السخت الثاني بيغ السػضػعا السصخوح بالحمقا

عيش الجراس ؛ والتي اىتسػت

بذػػخ االضػػصخابا الشفدػػي السختمفػ (كاإلدمػػاف الدػػمػكي والتشسػػخ واأللػػع االجتسػػاعي والشخجدػػي والعشػ
واإلسػػقاط الشجس ػػي والػس ػػاس القيػػخ

والكػػح

واألناني ػ والتك ػػج ذ القيػػخ

وتجاعيا

ضنػط العسل فزبل عغ شخ األس ا

والت ػػػتخ) والتػعي ػ بسخ ػػاشخ

اآلرار الشفدي الستخجاـ وسائل اإلعبلـ والذ كا االجتساعيػ واأللعػا اإللكتخونيػ (كمع ػ الحػػ األزرؽ)
كسػػا اىتسػػت تمػػظ القشػػا

السختمف (كاإلرىا
شػػخ أس ػ ا
ومع ػػجال

بعمػػع االجتسػػاع؛ حيػػث ركػػد عمػ التفدػػيخ العمسػػي لمطػػاىخ االجتساعيػ

والعشرخي والرخاعا

وتػػجىػر الشطػػاـ التعميسػػي وتدػخي

العخؾي

امتحانػػا

ال ػػحكا ب ػػيغ السجتسع ػػا

اإلعبلـ وكحلظ التعخي

الثانػيػ العامػ

ضػػج الدػػيجا ) .بجانػ

واألد

بسخاحل تصػر المنا

كبيػػخ مػػغ الحمقػػا

والميجػػا

فز ػػبل ع ػػغ التػعيػ ػ بالت ػػيري اخ

بػيغ الجشدػيغ عبػخ اإلنتخنػت واألعسػاؿ الدػيشسائي
عبخ التاري .

وخػجاع وسػائل

عيشػ الج ارسػ ؛ حيػػث اىتسػػت بذػػخ نطخيػػا

وقانػف االحتسػاال

متشػع لمفبلسف باختبلفيع (كشطخي الشفعي

عمسي ػ

وعبلقػ األخػبلؽ بالدػمػؾ وعسميػ اتخػاذ

ػيخ وترػػ ار أفبلشػػف لمسجيشػ
ػخ أـ مد ا
ونطخي داروف) ونداع الفبلسف حػؿ كػػف اإلندػاف مخي ا
وكحلظ شػخ مفػاـيع (العقبلنيػ

والحخيػ

وتفدػػيخ عبلقػ الػػخو بالجدػػج وحيػػا مػػا بعػػج السػػػ
بجان

والصػػبلؽ والتعرػ

وماـيػ ػ اليػيػ ػ والعجالػ ػ االجتساعيػ ػ

والعبلقػا

وكػػاف لعمػػع الفمدػػف نرػػي

الفاضم

واالنقداـ االجتساعي فػي مرػخ بعػج رػػر  25يشػايخ

اخػػتبلؼ الرػػػر الحىشي ػ لمذػػعػ والػػجوؿ السختمف ػ كجول ػ اليابػػاف وتشػػػع المنػػا

االجتساعي لؤلزم الدػكاني

الق اخ ار

الشفدي لعجد مغ الطػاىخ (كالتحخش واإلرىا ).

التعخي

بكيؽي تكػف األفكار والسعتقجا

عغ الساضي والتخم

والتقجـ عبخ التاري .

وانصمق ػػت الحمق ػػا

والخيػخ والذػخ واألخػبلؽ واإللحػاد والػػعي والحػ )
والفػػخؽ بػػيغ العقػػل والحكسػ

وعبلق الفخد بالجساع

م ػػغ مشط ػػػر عم ػػع االقتر ػػاد لمتعخيػ ػ

وشػػخ أس ػ ا

وشخ أس ا

اختبلؼ الحاضػخ

بسف ػػاـيع (الشس ػػػ االقتر ػػاد

والعجػد السػػالي والػػجيغ الخػػارجي وال أخسػػسالي والػػشطع االقترػػاد السختمفػ
األزمػػا

وفكػػخ الثػػا

والعقػػا

والتز ػػخع

وعسمػ البيتكػػػيغ االفت اخضػػي )

االقترػػاد فػػي مرػػخ بعػػج رػػػر  25يشػػايخ وماـي ػ قػػخض صػػشجوؽ الشقػػج الػػجولي
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وضاىخ التيخ مغ الزخائ

فػي بشسػا فزػبل عػغ التػعيػ باقترػاد ا

الدػػؽ واحتكػار صػشاع األدويػ

السدػ ػػتخجم فػ ػػي التد ػ ػػػي والجعا ػ ػ واإلعػ ػػبلف وش ػ ػػخ
والدػ ػػيا ار والر ػ ػػاري وتػضػ ػػي االس ػ ػػت اخ جيا
ُ
اقتراد ا (البتخوؿ واإلنتا الفشي والديشسائي وكخ القجـ ومصػاعع الػج ػا الدػخيع ) بجانػ تػضػي
كيؽي ػ إنذػػا الذػػخكا

الفقخ وال صال

وأس ا

الرػػنيخ والستػسػػص
ضع

وتقػػج ع تفدػػيخ عمسػػي لؤلزمػػا

االستثسار في مجاؿ ال حث العمسي.

وأزمػػا

االقترػػاد العالسي ػ

ومغ مشطػر العمػـ الدياسي تع تفديخ ضاىخ الرخاع بيغ األح اد الدياسي في مرخ عقػ

 25يشػػايخ والتعخي ػ

بيشػػكاؿ الجعا ػ الدياسػػي ف ػػي االنتخابػػا

االتحاد األوروبػي والتعخيػ

الجوؿ نحػ السياجخيغ واألقميا

بػشطع الحكػع الج كتاتػريػ والج سقخاشيػ
وسخد أس ا

الحخو والرخاعا

وفػػي مجػػاؿ عمػػع التػػاري تػػع تشػػاوؿ تصػػػر السجتسعػػا
الحخو والرخاعا

م ػػافقتيع وكػػحلظ اإلشػػكاليا

الجولي .

اليسػيغ واليدػار وسياسػا

مػػغ البجائيػ وحتػ العرػػخ الحػػجيث وتػػاري

واتفاؾي جشي

قزػػي تجػخيع إجػ اخ التجػػار العمسيػ عمػ ال ذػػخ دوف

الستعمق ػ بحقػػػؽ السمكي ػ الفكخي ػ عم ػ اإلنتخنػػت وانتياكػػا
ومحاكس مجخمي الحخو

وف ػػي عم ػػع الجنخاؼي ػػا ت ػػع التعخيػ ػ
والرخاعا

وصػخاعا

انفرػػاؿ بخيصانيػػا ع ػػغ

الجولي كالحخبيغ العالسيتيغ األول والثاني .

ومػػغ مشطػػػر عمػػع القػػانػف تشاولػػت الحمقػػا
خبلؿ الحخو

وتفدػػيخ أس ػ ا

رػػر

حقػػػؽ اإلندػػاف

فزبل عغ قػانيغ مش الريج الجائخ.

بجولػ ػ روس ػػيا وبصبيعػ ػ الح ػػجود الجنخاؼيػ ػ ب ػػيغ ال ػػجوؿ وتصػرى ػػا

الجولي حػليا.

ثالثا :السوضوعات متعددة األبعاد:
جػا

السػضػػػعا

متعػػجد األبعػػاد فػػي التختيػ

الثالػث بػػيغ السػضػػػعا

فقػػج حػػخص

السصخوحػ

القائسػف باالتراؿ بالقشػا عيش الجراس عم شخ الكثيػخ مػغ السػضػػعا وشػخحيا بيسػمػ ُم دػط مػغ
مشطػر العمػـ السختمفػ كذػخ وتفدػيخ السػػ اإلكميشيكػي بيػلػجيػا مػغ جانػ وحػ السػخيس فػي السػػ
قانػني ػا عم ػ الجان ػ

اآلخػػخ وكػػحلظ شػػخ مكػنػػا

الدياسي والقػاعج القانػني واالتفاؾيا

مػػغ مشطػػػر عمسػػي الفيديػػا واألحيػػا

األسػػمح البيػلػجي ػ والشػوي ػ مػػغ ناحي ػ

الجولي السشطس ليا مػغ ناحيػ أخػخى وتفدػيخ ضػاىخ ىجػخ الصيػػر
فزػػبل عػػغ التفدػػيخ العمسػػي لطػػاىخ التعر ػ

مشطػر عمػـ الشفذ واالجتساع والفمدف والتاري

وشخ أس ا

مشطػػر عمػع الػشفذ وعمػػـ األحيػػا والتػاري والدياسػ
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لفػػخؽ كػػخ القػػجـ مػػغ

خدار مرخ في كيس العالع لكخ القجـ مغ

مشطػر عمع الفيديا وعمع الشفذ وعمع االجتساع وكحلظ تفديخ أس ا
والشفدي واالجتساعي واالقتراد

والر ػخاعا

انتذار الجخيس وحػاد

وتشػاوؿ ضػاىخ عسالػ األشفػاؿ مػغ الجانػ

وتاري تصػر التقػيع السيبلد وعبلقتو بعمع الفمظ بجان
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التعر ػ

لػػآل ار مػػغ مشطػػػر عمسػػي الػػشفذ واألحيػػا

وتجميخ خط بارلي

وتفدػػيخ انترػػار مرػػخ فػػي حػػخ أكتػػػبخ 1973ـ

مغ مشطػر عمسي التاري والفيديا .

العوامل السؤثرة عمى تحديد موضوعات الحمقات:
إجساال سكغ القػؿ إنو رس عج عػامل أرخ عمػ تحجيػج مػضػػعا

الجاري والبيئ السحيص ؛ حيث تدامشت الحمقا

مػػخ بػػو مػػغ أزمػػا

اقترػػاد واجتساعي ػ وسياسػػي مختمفػ

تفدػػي اخ وحمػػػؿ عمسي ػ لتمػػظ األزمػػا

مختمفػ

لكػخ القػػجـ وتدػخي

لػقػػػع عػػج ح ػػاد

محمي ػ

عمػ تقػػج ع تفدػي اخ وحمػػػؿ عمسيػ ليػا أ زػا (كحادرػ غػػخؽ
اإلرىابيػ

الثانػيػ العامػ ) وكػػحلظ األحػجا

مغ االتحاد األوروبي واالنتخابا

(كعيج الح

حيػػث قػػجـ القػػائسػف باالترػػاؿ حمقػػا

تصػػخ

في الشيل وحادر قصػار محصػ مرػخ والحػػاد
امتحانػػا

األمخيكي

الحمقػا

رػػر  25يشػايخ عمػ الػضػ فػي مرػخ ومػا

باختبلفيػػا فزػػبل عػػغ مػاك ػ الحمقػػا

والتػي حػػخص القػائسػف عمػ القشػػا

ناقم فػسفا

مػ تػجاعيا

وأىسيػا :األحػجا

وتدخي

وخدػار مرػخ فػي كػيس العػالع

الجوليػ (كحػػخ سػػريا وخػػخو بخيصانيػػا

أوراؽ بشسا) فزبل عغ مػاك السشاس ا

وشيخ رمزاف واليػـ العالسي لمتػعي بالدخشاف) والتححيخ مغ تػجاعيا

السختمفػ

الطػػاىخ السختمفػ

(مثل لع الحػ األزرؽ أو عسم البيتكػيغ) .ىحا فزبل عغ تيريخ العػامل الذخري الستعمق بالقائسيغ
باالترػػاؿ؛ حيػػث ارت صػػت أغم ػ

كالص ػ

واألحي ػػا والفيدي ػػا

الحمقػػا

بسػضػػػعا

تق ػ فػػي نصػػاؽ اىتسامػػاتيع وتخررػػاتيع العمسي ػ

أو بقػ ػ اخ اتيع أو مذ ػػاىجاتيع ألفػػبلـ معيشػ ػ

إلػ ػ جانػ ػ

رغ ػػا

السد ػػتخجميغ

السقػجـ؛ حيػث حػخص القػائسػف باالترػاؿ عمػ تقػج ع
الػارد في التعميقا والتي انعكدت عمػ السزػسػف ُ
تفدي اخ عمسي لطػاىخ مخت ص بالحيا اليػمي وفقا لخغ ا السدتخجميغ بج بل عغ الطػاىخ غيخ السيلػف
والشادر التي كانػا يخكدوف عمييا.

أهداف مزسون الحمقات:
سكغ إجساؿ أىجاؼ نذخ السػضػعا

العمسي بحمقا

القشػا

عيش الجراس ؼيسا يتي:

 التوعي ة والتثقي ف :فقػػج اىػػتع القػػائسػف باالترػػاؿ بػػالقشػابتقػػج ع كػػع ضػػخع مػػغ السعػػارؼ والسعمػمػػا

العمسي ػ محػػل الج ارس ػ فػػي السقػػاـ األوؿ

العمسي ػ الستشػع ػ غيػػخ السيلػف ػ لػػجى الجسيػػػر العػػاـ
بجا مغ التفديخ العمسي لسختم

وشخحيا وتفديخىا بذكل ُم دط فيسو الجسيػر العاد
والدمػكيا اليػمي السعتاد حت تمظ الطػاىخ الشادر باختبلؼ زمانيا ومكانيا.

 التوجي واإلرش اد :وذلػػظ عبػػخ تػجيػػو السدػػتخجميغ لتعػػجيل سػػمػكياتيع؛ لتجشػوالػقا ػ مػػغ األم ػخاض بجان ػ

إرشػػادىع إل ػ كيؽي ػ الحرػػػؿ عم ػ معمػمػػا

مػرػػػؽ بيػػا فقػػج حػػخص القػػائسػف باالترػػاؿ فػػي نيا ػ الحمقػػا

الطػػاىخ

السخػػاشخ الستشػعػ
عمسي ػ مػػغ مرػػادر

عم ػ تيكيػػج الكثيػػخ مػػغ اإلرشػػادا
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والشرػػائ والتصبيقػػا

مختم

أوجو حياتيع.

السقػػجـ لمسدػػتخجميغ لتصبيقيػػا فػػي
السدػػتش ص مػػغ السزػػسػف العمسػػي ُ
العسمي ػ ُ

 -ال دعوة التخ اذ موق ف :وذلػػظ عبػػخ دعػػػ السدػػتخجميغ لمتػق ػ

عػػغ تػػخوي الخ اخفػػا

والذػػائعا

وال حث عغ التفديخ العمسي ليا فزبل عغ دعػ صشاع القخار لتعجيل سياسػاتيع؛ لحسا ػ السجتسػ

مػػغ السخػػاشخ السختمف ػ (مثػ ػل :حادر ػ غػػخؽ ناقمػ ػ فػسػػفا
السيجد باالنقخاض).
ُ

فػػي الشي ػػل والرػػيج الجػػائخ لمحيػان ػػا

 تر حيح السف اهيم الخاطئ ة :وذلػػظ عبػػخ التفدػػيخ العمسػػي لحؿيقػ السعتقػػجاالسجتس (كالسذ الذيصاني والتشجيع) والسعمػمػا
(ك ػػالد شفػػل ُمسدػػظ بالمػل ػ

فػػي يػػجه) أو الخ اخفػػا

والخ اخفػػا

السنمػشػ الستجاولػ عمػ الذػ كا

الدػػائج فػػي
االجتساعيػ

التػػي تػػخو ليػػا األعسػػاؿ الدػػيشسائي (كػجػػػد

أبصاؿ خارقيغ مثل :سػبخماف ومراصػ الجما والسدتحئبػف).

 -ط ر السذ كالت وتق ديم الحم ول :فقػػج اسػػتيجفت الحمقػػا

شػػخ السذػػكبل

والقزػػا ا االجتساعي ػ

والدياسي واالقتراد السعاصخ وتقج ع حمػؿ عمسي ليا.
 تذ جيع التفكي ر العمس ي وإعس ال العق ل :فم ػػع قتر ػػخ دور القشػ ػػاالسعمػمػػا

بػػل حػػخص القػػائسػف باالترػػاؿ عم ػ دف ػ السدػػتخجميغ لمتفكيػػخ بذػػكل عمسػػي وإعسػػاؿ

العقل والسذارك في مشاقذػ السػضػػعا

السصخوحػ

ومحاول ػ اإلجاب ػ عميػػو والشقػػاش حػلػػو عبػػخ التعميقػػا

بشح

العمسيػ ػ عمػ ػ مج ػػخد تق ػػج ع

وذلػظ بػضػ سػؤاؿ يػجف السدػتخجـ لمتفكيػخ

(مثػػل :ىػػل احشػػا المػػي خمقشػػا أم اخضػػشا؟ ليػػو

الذػكػالتو؟ ليو عايديغ قخض مغ صشجوؽ الشقج الجولي؟ ىل سكغ ترشي قشبم مغ الساد

السزػػاد ؟ اإلعبلنػػا  ..نقس ػ أـ نعس ػ ؟ الكػػػف ع ػػار عػػغ إ ػػو؟ ليػػو بشسػػػ ؟ مػػغ السدػػئػؿ عػػغ
انقخاض األنػاع؟ ىل اإلنداف مخيخ أـ مديخ؟ وليو الدسا زرقا؟).

الذخرػي فػي حيػا العمسػا

 التدمية والترفي  :وذلظ عبخ تقج ع مزاميغ تخفييي ُمدمي كالجػانػأو قرز حيا السذاىيخ (كقر حيا ىتمخ وقر نجا رجل األعسػاؿ الذػييخ (إيمػػف ماسػظ)
أو الش ػػادر (كفػػػز  3أف ػخاد مػػغ أسػػخ واحػػج بجػػائد نػبػػل والحػػخو التػػي قامػػت بدػػب
وتخيل وجػد حيا عم كػك

السخي

والسذاعخ عشج الحيػانا ) كسا نذخ قشػا (الػجحي ) أغشيػ

مرػر عػغ ضػخور الخجػػع لمسرػادر العمسيػ السػرػػؽ بيػا قبػل تػجاوؿ السعمػمػا

قشا (إ جيكػلػجي) حمقا

كػػخ القػػجـ

لمخد عم تداؤال

ؼيسػا خررػت

السدتخجميغ السػجي لمقائسيغ عم القشا .

السرادر األولية لمسعمومات:
اعتسػػج القػػائسػف باالترػػاؿ بػػالقشػا

الستزسش بالحمقا
العمسي ُ
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ولكدػ ػ

إليي ػػا عب ػػخ رواب ػػط تُح ػػيميع م اش ػػخ لي ػػا؛ وذل ػػظ تيكي ػػجا لسر ػػجاؾي م ػػا قجمػن ػػو م ػػغ معمػم ػػا
السدػػتخجميغ .وقػػج شػػسمت تمػػظ السرػػادر :األبحػػا والتجػػار والكت ػ والسجػػبل وقػاعػػج البيانػػا
فزبل عغ السحاض اخ العمسي

الػرؾي واإللكتخوني

الػرػػائ والتقػػاريخ الرػػادر مػػغ جيػػا

حكػمي ػ

التميفديػني عم مػق يػتيػ

والمقا ا

أو مؤسدػػا

(كسشطس ػ ػ الرػ ػػح العالسي ػ ػ ) والشرػ ػػػص القانػني ػ ػ

أكاد سي ػ وبحثي ػ

والقش ػ ػػا

وبعػ ػػس الرػ ػػح

أو مشطسػػا

التميفديػني ػ ػ

رقػ ػ

العمسي ػ

إل جانػ

متخرر ػ
والسػاق ػ ػ

اإلخ اري العخبي واألجشبي .
الجسهور السدتهدف:
استيجفت غالبيػ الحمقػا
اسػ ػػتيجؼ بعػ ػػس الحمقػ ػػا

األخبلؾيا

السجاال

واإلشكاليا

(الجسيػػر العػاـ)؛ بػيػ تثؿيفػو عمسيػا وت دػيط الحقػائ العمسيػ لػو كسػا

(الجسيػ ػػػر الستخرػ ػػز) مػ ػػغ العمسػ ػػا وال ػ ػػاحثيغ؛ السػ ػػيسا عشػ ػػج الحػ ػػجيث عػ ػػغ
أخخى (صشاع القػ اخر) فػي مختمػ

الستعمق بال حث العمسي ؼيسا استيجفت حمقا

عبخ نقج سياساتيع وإرشادىع لمحمػؿ العمسي لمتعامل م األزما

والسذاكل السختمف .

استساالت اإلقشاع السدتخدمة في تشاول السوضوعات العمسية:
اعتسج القائسػف باالتراؿ بذكل كبيخ عمػ اسػتساال اإلقشػاع السشصؿيػ ؛ لتيكيػج مرػجاؾي السزػاميغ
بذػاىج وأمثمػ مػغ الػاقػ السعاصػخ فزػبل

السقجم وذلظ عبخ تجعيع وربط ما قجمػنو مغ معمػما
العمسي ُ
عػ ػػغ االستذػ ػػياد بالػقػ ػػائ التاريخي ػ ػ واالسػ ػػتشاد إل ػ ػ أرقػ ػػاـ وإحرػ ػػائيا

وورػ ػػائ مػ ػػغ جيػ ػػا مػرػ ػػػؽ بيػ ػػا

واالستذػػػياد كػػػحلظ بالج ارسػ ػػا العمسي ػ ػ وتجػػػار الػ ػػجوؿ السختمف ػ ػ وال ػ ػخبط بػ ػػيغ األس ػ ػ ا

والشتػػػائ الستعمق ػ ػ

بالطػاىخ السختمفػ وعػخض رؤى ووجيػا الشطػخ السختمفػ حػليػا ؼيسػا ذػ و السشػاضخ بػيغ العمسػا أصػحا

الشطخيا العمسي السختمف وتفديخاتيع الستزػاد أحيانػا ىػحا إلػ جانػ الحػخص عمػ التكامػل والذػسػلي فػي
والتفدي اخ العمسي ليا مغ مختم

عخض السػضػعا

كسا تػع اسػتخجاـ اسػتساال

ال بلغيػ فػػي الػصػ
قاتل الكمسا

وسفا المنا

لؤللػاف أف تتدب
بالسسارسػػا
باألزمػا

(مثػػل :وصػ
الذا

اإلقشػاع العاشؽيػ أ زػا فػي عػخض السزػسػف عبػخ اسػتخجاـ األسػالي
السػػخض بالذػػخ الخعػ

الشػػػو

لع ػ الػػج كتاتػر ىشجسػ السرػػمح

التخكيػد عمػ االسػتساال

العاشؽيػ الجيشيػ (السػيسا ؼيسػا يتعمػ

قتل غػدو القشاديػل) وأسػالي

فػي قتمػظ؟) إلػ جانػ

والدػػمػكيا

األبعاد االجتساعي واالقتراد والدياسي .

التخغيػ

اليػمي ػ الزػػار كالتػػجخيغ وغي ػخه) واالسػػتساال

والتخىيػ

(مثػل :كيػ

سكػغ

العاشؽي ػ الػششي ػ (ؼيسػػا يتعم ػ

السخت صػ بػيمغ واسػػتقخار السجتسػ السرػػخ ) وكػحلظ التشػػاقس بػيغ األسػ ا

والشتػائ (مثػػل :ىػػل

ىشاؾ فػائػج لمحػخو ؟) فزػبل عػغ اسػتخجاـ التعسػيع (مثػل :فذػل الج سقخاشيػ ) وعػخض وجيػ نطػخ واحػج

حػؿ السػضػع واستخجاـ الدخخي والجعاب (مثل :الفيديا في شارع اليخـ) كسا استشج القائسػف باالتراؿ
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إل أسمػ التمسي ال الترخي عشػج تشػاوؿ القزػا ا الدياسػي
السقجـ.
انجما السذاىجيغ م السزسػف ُ

إلػ جانػ

الػحىشي؛ لديػاد

أسػمػ العرػ

قوالب عرض السوضوعات العمسية:
تشػعت قػال

العمسي في الحمقا

عخض السػضػعا

محل الجراس

والتي شسمت:

 القال ب التقري ري اإلخب اري :حيػػث اعتسػػج القػػائسػف باالترػػاؿ بذػػكل كبيػػخ عم ػ عػػخض السعمػمػػاالعمسي بذكل تقخيخ

باستخجاـ قال

الحجيث الس اشخ في غالبي الحمقا .

 القال ب الفك اهي الد اخر :وذل ػػظ عب ػػخ اس ػػتخجاـ الجعابػ ػ والفكاىػ ػ ف ػػي ش ػػخ السز ػػاميغ العمسيػ ػالسصخوحػ

وىػػػ مػػا كػػاف مػػغ ضػػسغ األس ػ ا

الخئيد ػ إلؾ ػػاؿ السدػػتخجميغ عم ػ تمػػظ القش ػػا

كسػػا

ضيخ في التعميقا .
 -القال ب الح واري :حيػػث اسػػتخجـ القػػائسػف باالترػػاؿ أسػػمػ الحػػار االفت اخضػػي سػػا مػ الػػحا

أو

السقػػجـ ودفعيػػع إلعسػػاؿ
م ػ السدػػتخجميغ فػػي شػػكل س ػؤاؿ وج ػػا ؛ بيػػجؼ دمجيػػع م ػ السزػػسػف ُ
العقل والتفكيخ ؼيسا ُقجـ مغ معمػما وإقام نػع مغ األلف م القائع باالتراؿ.

 القال ب الد ردي القرر ي :حيػػث اسػػتخجـ القػػائسػف باالترػػاؿ ىػػحا القالػوتص ػػػر الطػ ػػاىخ السختمفػ ػ

السخضي الشادر .

فػػي عػػخض تػػاري نذػػي

فز ػػبل ع ػػغ س ػػخد قر ػػز حي ػػا بع ػػس العمس ػػا والسذ ػػاىيخ والح ػػاال

 القال ب ال درامي التسثيم ي :حي ػػث اعتس ػػج الق ػػائسػف باالتر ػػاؿ عمػ ػ ى ػػحا القالػ ػوالسعمػم ػػا

وش ػػخ التج ػػار العمسيػ ػ الستشػعػ ػ

العمسيػ ػ

االستعان بسسثميغ محتخفيغ.

لت د ػػيط الحق ػػائ

سػ ػػا بتسثي ػػل ى ػػحه السذ ػػاىج بينفد ػػيع أو

الوسائ السدتخدمة في عرض السوضوعات:
 الر ور (شخرية/موض وعية) :حيػػث اسػػتعاف القػػائسػف باالترػػاؿ بتمػػظ القشػػااسػػتيعا

السزػػاميغ العمسيػ السصخوح ػ

العمسي السختمف

ػػر شخرػػي لمعمسػػا أصػػحا
والتػػي شػػسمت صػ ا

وغيخىع مغ صػشاع القػخار وكػحلظ أصػحا

السػضػعي لبلكتذافا

العمسي والطػاىخ السختمف .

 الرس وم :حيػػث اسػػتخجـ القػػائسػف باالترػػاؿ بتمػػظ القشػػاالعمسي السعقج وشسمت (الخسػـ الستحخك والجخاؼيكي
 -الفي ديو :وذلػػظ عبػػخ عػػخض فيػػجيػىا

األمػخاض الشػادر إلػ جانػ

الشطخيػػا
الرػػر

الخسػػػـ السختمفػ ؛ لذػػخ وت دػػيط الحقػػائ
والخخائط والخسػـ البياني ).

أرشػػيؽي لمتجػػار العمسي ػ واألحػػجا

مذاىج سيشسائي مغ أفبلـ مذيػر .
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 السذ اهد التسثيمي ة :عبػػخ تجدػػيج مػاق ػبتجديجىا مقػجمػ الحمقػا

مختمف ػ ؛ لذػػخ وت دػػيط مػضػػػعا

بينفدػيع مثمسػا فعػل أحسػج النشػجور فػي قشػا (الػجحي ) وأحسػج سػسيخ فػي

قشا (إ جيكػلػجي) أو عبخ االستعان بسسثميغ مثمسا حج
 -السؤثرات الروتية :حيث صاح

الحمقا

السقجـ؛ لجم السذاىج في مزسػف الحمق .
ُ
تػػع تقػػج ع أغمػ

بصبيعػ الحػػاؿ بالمنػ العخبيػ

مر ػ ػخييغ الجشدػ ػػي

ُمقػ ػػجمي الحمقػ ػػا
بالسرصمحا األجشبي العمسي التي مغ الرع

في قشا (االسبتالي ).

مػسيق ترػػيخي بإ قػاع متشػػع يتشاسػ

السدتخدمة:
المغة ُ

الحمقػػا

الحمقػػا

والتػػي قػػاـ

مػ السزػسػف

وبالميجػ العاميػ السرػخي ؛ ارت اشػا بكػػػف

كسػ ػػا تػ ػػع اسػ ػػتخجاـ المن ػ ػ اإلنجميدي ػ ػ فػ ػػي بعػ ػػس األحيػ ػػاف؛ ارت اش ػ ػا
تعخيبيا.

تفاعل السدتخدمي مع القشوات العمسية عيشة الدراسة:
رصػج
آليػػا

ال احثػ اىتسػاـ عػػجد كبيػخ جػجا مػػغ السدػتخجميغ بالتفاعػل مػ الحمقػػا

التفاعػػل الستشػع ػ التػػي يػفخىػػا السػق ػ

وذلػػظ بتدػػجيل اإلعجػػا

ومذاركتيا عمػ مػاقػ أخػخى وكػحلظ عبػخ التعميقػا

مغ خبلليا السدتخجمػف عغ رأييع في الحمقا
مػض ػػػعا

بعيشي ػػا تػ ػخت ط بالحي ػػا اليػميػ ػ

السدتخجميغ حػػؿ السػضػػعا
تعميق ػػا

التعميقا

بالحمقػػا

عيشػ الج ارسػ عبػػخ

أو عػػجـ اإلعجػػا

التػي بمػغ عػجدىا إجسػاال ( )628,298تعميقػا وعبػخ

مغ حيث الذكل والسزػسػف سػم ا وإ جابػا وشػالبػا بعػخض

فز ػػبل ع ػػغ ان ػػجماجيع ف ػػي مشاقذ ػػا

العمسيػ السصخوحػ

متعسقػ ػ مػ ػ غي ػػخىع م ػػغ

ؼيسػا كػاف تفاعػل القػائسيغ باالترػاؿ بتمػظ القشػػا

ػادر وغي ػػخ م اش ػػخ؛ حي ػػث اقتر ػػخ عمػ ػ تع ػػجيل مز ػػاميغ الحمق ػػا
السد ػػتخجميغ ن ػ ا
أو تخريز حمقا

بيػػا

بعيشيا لمخد عم أبخز التداؤال

الػارد إلييع.

مػ

وفقػ ػا لسؤشػػ اخ

مدى ثراء قشوات اليوتيوب العمسية محل الدراسة:
وفق ػا لسعػػاييخ الث ػ اخ التػػي حػػجدتيا نطخي ػ ر ػ اخ الػسػػيم اإلعبلمي ػ

سكػػغ القػػػؿ إجسػػاال إف القش ػػا

العمسي محل الجراس اتدست بالث اخ وفقا لسا يتي:
 -القدرة عمى التغذية الراجعة (رجع الردى) :حيػث أتػا مػقػ يػتيػػ لمسدػتخجميغ أشػكاال متشػعػ

السقػػجـ والتػػي شػػسمت تدػػجيل اإلعجػػا
لتدػػجيل رج ػ الرػػجى عم ػ السزػػسػف ُ
بالحمقا ومذاركتيا م اآلخخيغ فزبل عػغ التعميقػا وكانػت أدا رخيػ لتػػفيخ رد الفعػل الفػػر
أو عػػجـ اإلعجػػا

عم ػ مزػػسػف الحمقػػا

السدتخجميغ ؼيسا بعج.

لمقػػائسيغ باالترػػاؿ وأتاح ػت ليػػع الفخص ػ لتعػػجيل رسػػائميع وفق ػا لخغ ػػا
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 -القدرة عمى نقل إشارات متعددة :فقج أجاد القائسػف باالتراؿ بتمظ القشػا

استخجاـ كافػ اإلشػا ار

العمسيػ ػ السختمفػ ػ

والت ػػي ش ػػسمت( :الك ػػبلـ السشص ػػػؽ

 -تش وع المغ ة :فقػػج تشػعػػت المنػ التػػي تػػع اسػػتخجاميا فػػي الحمقػػا

الصبيعيػ (كاإلنجميديػ

المفطيػ ػ وغي ػػخ المفطيػ ػ لتق ػػج ع السػض ػػػعا
الشرػص السكتػب

الجدج السختمف

اإل سا ا

نبخ الرػ

والعخبي ػ العامي ػ الستجاول ػ بػػيغ السر ػخييغ) والمنػػا

واألرقاـ ولن البخمج

ولن اإلشار والخمػز واألصػا

 -القدرة عمى التركي ز الذخر ي :فقػج أتاحػت تعميقػا

ونط اخ العيغ).

بػػيغ المنػػا

االصػػصشاعي (كمن ػ الخياضػػيا
ولن األد

السختمف

واإلحرػػا

والمن العمسي ).

السدػتخجميغ لمقػائسيغ باالترػاؿ التعػخؼ عمػ

جسيػرىع وبشا خبخ شخري عشيع؛ وبالتالي بػث رسػائل مشاسػ ليػع؛ حيػث قػامػا بتعػجيل رسػائميع
وفق ػا لخغ ػػا

السدػػتخجميغ الػػحيغ شػػالبػا بتحدػػيغ جػػػد الدػػسا

السقجـ؛ وذلظ بالتخكيد عم مػضػعا

الفشي ػ لمعػػخض وتنييػػخ السحتػػػى

مخت ص بالحيا اليػمي بعيجا عغ الطػاىخ الشادر التي كػاف

يخكػػد عميي ػػا القػػائسػف باالتر ػػاؿ؛ األمػػخ ال ػػح تجم ػ أ زػ ػا فػػي ح ػػخص القػػائسيغ باالتر ػػاؿ بتم ػػظ

القش ػػا

لمحمقا

عم ػ دعػػػ السد ػػتخجميغ لمسذػػارك فػػي اختيػػار مػض ػػػعا
وإرسالو عبخ اال سيل الخاص بالقشا .

الحمقػػا

وكتاب ػ االس ػػكخيبت

الخاتسة:
استيجفت الجراس الكذ

ونذػػخ الثقاف ػ العمسيػ

عغ دور القشػا

العمسي السرخي عم مػقػ يػتيػػ فػي ت دػيط العمػػـ

وذلػػظ فػػي إشػػار نطخي ػ ر ػ اخ الػسػػيم اإلعبلمي ػ Media Richness Theory

وذلػ ػػظ ب ػ ػالتصبي عم ػ ػ قش ػ ػػا

(الػ ػػجحي

وإ جيكػلػ ػػػجي واالسػ ػػبتالي ) والتػ ػػي أسدػ ػػيا مػاششػ ػػػف عػ ػػاديػف

 User-generated channelsوذلظ اعتسادا عم مشي السد بيسمػ الحرخ الذػامل لجسيػ حمقػا

تمظ القشػا

والتعميقا

الػارد عمييػا مشػح نذػيتيا حتػ  30أغدػصذ 2019ـ باسػتخجاـ تحميػل السزػسػف

الكيفي والسبلحط إلجسالي ( )338حمق و( )628,298تعميقا.
وقج خمرت الجراس إل تسيد تمظ القشػا
حجدتيا نطخي ر اخ الػسيم اإلعبلمي
نقػػل إشػػا ار متعػػجد وتشػػػع المن ػ

القش ػػا

فػػي تػضيػ ػ

كاف ػ إمكاني ػػا

بسدتػى عاؿ مغ الث اخ

وشػسمت (القػجر عمػ التنح ػ الخاجعػ "رجػ الرػجى" والقػجر عمػ

والقػػجر عم ػ التخكيػػد الذخرػػي) .فقػػج نج ػ القػػائسػف باالترػػاؿ بتمػػظ
الشذػػخ الت ػػي أتاحيػػا مػق ػ يػتي ػػػ ؛ لشذػػخ وت د ػػيط العمػػػـ الصبيعيػ ػ

واالجتساعي السختمف ؛ بػي ت دػيط السعمػمػا

العمسيػ السعقػج ونذػخ الثقافػ العمسيػ بػيغ الجسيػػر العػاـ

وذلػػظ عبػػخ اسػػتخجاـ وسػػائط الشذػػخ السختمف ػ (صػػػر رسػػػـ فيػػجيػىا
والقػال

الستشػع (حػاري

تقخيخي

مبلييغ السذػاىجيغ لتمػظ القشػػا
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وذلظ وفقا لسعاييخ الثػ اخ التػي

فكاـي ساخخ قرري سخد

وإشػػا ار لفطي ػ وغيػػخ لفطي ػ )

درامي تسثيمي )؛ مسا أسػيع فػي جػح

الػحيغ لػع قترػخ دورىػع عمػ التمقػي الدػمبي لمسزػسػف بػل تفػاعمػا معػو
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بػ ػػالتعمي

وتدػ ػػجيل اإلعجػ ػػا

أو عػ ػػجـ اإلعجػ ػػا
إلػ جانػ

السقجمػ
السدػتخجميغ حػػؿ السزػاميغ ُ

والسشاقذ ػ ػ م ػ ػ القػ ػػائسيغ باالترػ ػػاؿ وم ػ ػ غيػ ػػخىع مػ ػػغ

السذػارك فػي اختيػار السػضػػعا

السصخوحػ

وىػػ مػا

سكغ إجسالو في الشسػذ اآلتي:

القدرة عمى التغذية الراجعة
(رجع الردى)
ثراء الوسيمة
الثقافة العمسية

اإلعالمية

القدرة عمى نقل إشارات متعددة
تشوع المغة
القدرة عمى التركيز الذخري

شكل ( )1نسوذج يوضح دور ثراء الوسيمة اإلعالمية في نذر الثقافة العمسية

تشجر ؼيو السزاميغ العمسي العخبي بػسائل اإلعبلـ التقميج
وخبلص القػؿ أنو في الػقت الح ُ
نجػ اليػػا مػػغ السػػاششيغ العػػادييغ  Youtubersفػػي اسػتخجاـ الذػ كا االجتساعيػ لشذػخ الثقافػ العمسيػ
بػػيغ الجسيػػػر العػػاد ؛ األمػػخ الػػح

دػػتجعي مػػغ صػػشاع القػخار بالسؤسدػػا

تمظ الكفا ا ؛ لتعطيع االستفاد مسػا قجمػنػو مػغ مزػاميغ عمسيػ ُم دػص

اإلعبلمي ػ التقميج ػ اسػػتقصا

وتقػج سيا بذػكل أكثػخ احتخاؼيػ

وميشيػ ؛ بسػا دػيع فػي جعػل العمػػـ لمعامػ  Science for Allالسػيسا فػي ضػل حخمػاف قصػاع كبيػخ مػغ

الجسيػػر العػاـ مػغ تمػظ السزػاميغ والفجػػ الخقسيػ فػي اسػتخجاـ اإلنتخنػت داخػل السجتسعػا
تفتقخ لمثقاف العمسي

لتمظ القشػا

العخبيػ التػي

وال يداؿ السجاؿ مفتػحا أماـ ال احثيغ لجراس التػيري اخ السعخؼيػ والػججانيػ والدػمػكي

في الجراسا

السدتقبمي .
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