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امللخص  :تهــدف الدزاطــت ئلى ملسفــت مظخىي أكماٌ الصخفي السٍاضخي في الخصص السٍاطُت الخلفصٍىهُت و
الىشــف كــً كالكخــه اإلاظخىي الخللُمي و اإلاظخىي الثلافي للصخفي و الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت -
بخدلُم الخميز و الىصىٌ بها ئلى الاخترافُت  ,و للد افترض الباخث اهه جىحد كالكت بين مهازاث الصخفي السٍاضخي في
اهجاش ألاكماٌ الصخفُت و الاهخلاٌ مً الهىاًت ئلى الاخترافُت ,وكد جم ازخبـاز فسطُاث البدث هما جمذ الدزاطت كلى
كُىت كدزها  22صحفيا بلىاة الهضاف الزٍاض ي الفظائيت  ,وللد جمذ الدزاطت وفم زالزت مداوز جخللم بازجباغ
الاخترافُت في ألاكماٌ باإلاظخىي الخللمي أوال ,زم ازجباػه باإلاظخىي الثلافي و دزاًت الصخفي باألخدار الساهىت  ,وأزيرا
مدي جمىً الصخفي مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت في صالخه مً ازل الىصىٌ ئلى الاخترافُت
الكلماث املفخاخيت  :مهازاث الصخفي ; الاخترافُت; الهىاًت;الصخفي السٍاضخي; ألاكماٌ الصخفُت
Summary :The study aims to know the level of sports journalist’s work in TV sports classes and to
reveal his relationship with each of the factors that achieve excellence and the extent to which they
reach professionalism. The researcher assumed that there is a relationship between the skills of a
sports journalist in completing journalistic work and moving from hobby to professionalism Achieved
by TV sports quotas, the study was conducted on a sample of 22 journalists at Al-Haddaf Al-Riyadi
satellite channel, and the study was carried out according to three axes related to the link between
professionalism in business and the extent of the journalist's ability to employ modern technology in
his favor through access to professionalism
Keywords: journalist skills; Professionalism; Hobby, sports journalist; Press business
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ملضمت و إشكاليت الضراضت
ئن الاجصاٌ الىاجح أو الفلاٌ ال ًمىً ئن ًخدلم للصخفي ئال ئذا واهذ له شخصُت فسٍدة
ومخميزة جخطح وجخجلى مً زالٌ أطلىبه في كسض زطائله وجلدًمها ولرلً فاهه مً اإلاهم أن
ًخم البدث في مهازاث الصخفي التي ًخىحب كلى الصخفي الخلفصٍىوي اجلانها ,مً احل
اإلاظاكدة في حرب اهدباه اإلاشاهدًً ( .كبد كابد , 2009,ص )3وليي ًخدلم الىصىٌ ئلى
زغباث اإلاشاهدًً باليظبت الزخُاز اللىاة  ,أو البرهامج الخلفصٍىوي  ,فاهه البد مً جددًد
كىامل جخللم بلدزة الصخفي الخلفصٍىوي كلى اختراف اللمل الصخفي ,
للل اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث أصبذ اخد اللىاصس الالشمت لخدظين هجاكت أداء
الىؿائف  ,فهي جدُذ فسص هبيرة لدظهُل ئطهاماتها الاطتراجُجي  ,وجىمحها للخدماث ذاث
اللُمت اإلاظافت بدال مً الترهيز كلى اإلاهام الُىمُت السوجُيُت ,فلملذ الدولت كلى حلصٍص
اطخسدام اإلاللىماجُت و جىطُم الاجصاٌ بجمهىز اإلاخلاملين كبر الشبىت الالىتروهُت ,فأصبذ
لصاما كلى اإلاإطظاث ئن جبادز بىطم الخؼؽ وجسطُم الظُاطاث لخؼىٍس هـم اإلاللىماث و
الاجصاالث لديها  .وجسجبؽ بشبياث اإلاللىماث اللاإلاُت و الاهخمام باكادة تهُئت اليىادز
الفىُت اإلاخسصصت في مجاٌ اإلاللىماث مً احل زفم مظخىي أداء و هفاءة ئدازاتها(بسبار .
 ..2019ص)248
وٍخؼلب اللمل الصخفي كدزا هبيرا مً اإلاهازة ،وصفاث مً هىق زاص في الصخفي ،
الري ًجسٍه ،ئذ كلُه أن ًصغى للمخددر وٍساكب ،وٍخدسي وَظخجُب ،وَسجل ول ما
ًجسي في وكذ و اخد ،زم ًدخاج ئلى مهازة في ؤلاكداد ،والصُاغت ،والخدسٍس ،واطخسدام
ألاطالُب الخدًثت في هخابخه ،وصُاغخه ،وهى أمس لىخف كدم اهخمام الصخفُين به فُه
الفترة ألازيرة  ،لرا هجد فجىة بين الجىاهب الىـسٍت ،وألاطع الللمُت إلكداده ،وهخابخه ،وما
هى مجظد كلى في اللىىاث و الخصص الخلفصٍىهُت  ،وجلدًم ملترخاث ججهع بهرا الفً .
وجأحي هره الدازطت إلالسفت مظخىي و واكم ألاكماٌ الصخفُت في اللىىاث الخلفصٍىهُت
الجصائسٍت  ،و للىكىف كلى مياهت ما ًلىم به الصخفي مً أكماٌ  ،والخلسف كلى مدي
التزامها باألطالُب الىـسٍت الللمُت في ئكداده و ؤلاخاػت بجمُم الجىاهب اإلاخلللت
باإلاىطىق و الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت في هرا املجاٌ  ، ،والىشف كً
ػبُلت اإلاىطىكاث وهرلً ؤلاشيالُاث  ،وصُاغخه  ،والظلف في ئكداده  ،و حىاهب اللىة ،
والصلىباث التي جىاحه الصخفُين في ئكداده و ئحسائه  ،وهخابخه .
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وكد اكخمدث هره الدزاطت كلى كدة مىؼللاث فؼسٍت و زلفُاث هـسٍت في البىاء اإلالسفي
و الخؼبُلي جمثلذ في :
 .هـسٍت اللائم باالجصاٌ :حاءث هره الىـسٍت مً زخم الىـسٍاث الاجصالُت اإلاخلللت
باللائمين باالجصاٌ التي اهبثلذ مً الدازطاث وألابدار التي أحازها كالم الىفع الىمظاوي
ألاصل وألامسٍيي الجيظُت " هسر لىًٍ" خُث وطم هـسٍت اللائم باالجصاٌ التي أػلم كلحها
هـسٍت خسض البىابت ؤلاكالمُت ،واللائم باالجصاٌ هى شخص ٌلمل دازل فسٍم اللمل
وٍيخمي إلخدي اإلاإطظاث ؤلاكالمُت وٍظؼلم بمظئىلُت ما في صىم وإهخاج السطالت الاجصالُت
بدءا مً وطم الفىسة أو الظُاطت اللامت ومساخلها املخخلفت لها واهتهاء بازساحها وجلدًمها
للجمهىز اإلاخللي بهدف الخأزير  ( .باطم كبد السخمان اإلاشاكبت  ,2012,ص)79
جمدىزث الدزاطت خىٌ حظاؤٌ كام وهى:
* ما هى ازس اإلاهازاث الصخفُت كلى اخترافُت ألاكماٌ الصخفُت اإلاىجصة ؟
و الدظاؤالث الجصئُت
و الري اهجسث كىه مجمىكت مً ألاطئلت الفسكُت واآلحي:
*هل اإلاظخىي الخللُمي (اإلاإهل الجامعي ) كامل مً كىامل السقي باألكماٌ الصخفُت ئلى
الاخترافُت ؟
*هل اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار ) كامل مً كىامل السقي باألكماٌ
الصخفُت ئلى الاخترافُت ؟
*هل الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت كامل مً كىامل السقي باألكماٌ
الصخفُت ئلى الاخترافُت ؟
 2فزطياث الضراضت
جمدىزث الدزاطت خىٌ فسض كام وهى:
* للمهازاث ؤلاكالمُت ازس كلى اخترافُت ألاكماٌ الصخفُت اإلاىجصة.
و الري اهجسث كىه مجمىكت مً الفسطُاث الفسكُت واآلحي:
* اإلاظخىي الخللُمي (اإلاإهل الجامعي ) كامل مً كىامل السقي باألكماٌ الصخفُت ئلى
الاخترافُت.
* اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار ) كامل مً كىامل السقي باألكماٌ الصخفُت
ئلى الاخترافُت.
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* الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت كامل مً كىامل السقي باألكماٌ الصخفُت
ئلى الاخترافُت .
 3أهضاف الضراضت
ئذا واهذ البدىر جسخلف في مىاطُلها فهي جخفـم في وىنهـا أنهـا ذاث أهمُـت في الىـاخُخين
الللمُـت و اللملُت  ،وفي هره الدزاطت وظلؽ الظىء كلى دوز مهازاث الصخفي السٍاضخي في
الاهخلاٌ بأكماله الصخفُت مً اإلاهىُت ئلى الاخترافُت و جدلُم الىجاح في املجاٌ ؤلاكالمي
وهدـاوٌ الىصـىٌ ئلى فهم اللالكت اللائمت بين جدلُم الىجاح في الخصص السٍاطُت في
املجاٌ ؤلاكالمي و ول مً اإلاظخىي الخللُمي و الثلافي وهرا الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا
الخدًثت للىطائل كىد الصخفي السٍاضخي
 4الكلماث الضالت في الضراضت .
1-4املهاراث :
ُ
أزرث هره الىلمت مً فلل مﻬازي خرق و أجلً و اإلااهس هى الخاذق و اإلاخلً ئي امل ِجُد(.
الفيروش آبادي, 2011 ,ص) 1245
ٌ
و اإلااهس :الخاذق بيل كمل ,و الظابذ الجُد ج:مهسة(.اإلاىجد في اللغت اللسبُت و
ؤلاكالم,1987,ص )777،
خظب كامىض وَظتر  : Webster Dictionaryاإلاهازة هي اللدزة كلى اطخسدام الفسد
إلاللىماجه بىفاءة واطخلداده لالهجاش
2-4املفهىم الاصطالحي :
هي ألاداء اإلاخلً واإلاخميز و الاهجاش أي كمل لظمان الىجاح و الخفىق  ،و جشمل حمُم
مجاالث الخُاة  ,فالسطام البازق ﻫى الري ًجُد مﻬازاث الفهىن الخشىُلُت واللامل اإلاخميز
هى الري ًجلً مﻬازاث كمله  ،و اإلاىطُلاز اإلااهس هى الري ًجُد اللصف كلى اآلالث
اإلاىطُلُت ،و الياجب اإلاخفىق هى الري ًخدىم في مهازاث الىخابت (.كالوي ,زطىان ,
,1987ص )20
3-4الخعزٍف إلاجزائي :
هي مجمىكت ألافلاٌ و الخصسفاث التي ًلى م بها الصخص أو الفسد كلى الىحه الصخُذ مم
ئطافت هىق مً الؼابم الجمالي لُصبذ فلل أو جصسف الفسد صخُدا حمُال  ,فمثال هلىٌ
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كً السٍاضخي اهه ماهس في زٍاطت ما ئذا أدي خسواتها كلى الىحه الصخُذ مصاخبا ئًاها
الؼابم الجمالي فىلىٌ كىه ماهس
4-4الصحفي الزٍاض ي :
هى ول شخص ًصاوٌ مهىت الصخافت بأهىاكها اإلاىخىبت أو اإلاىؼىكت في املجاٌ السٍاضخي
,وكمله حمم ووشس اإلاللىماث كً ؤلاخدار الساهىت و الاججاهاث و كظاًا الىاض و كمل
السٍبىزجاحاث و ئكداد الخلازٍس و غيرها مً ألاكماٌ الصخفُت ليشسها في وطائل ؤلاكالم
املخخلفت مً صخف و مجالث و ئذاكت و جلفصٍىن(.كلي هىلان ,2014 ,ص ).47
5-4الخعزٍف إلاجزائي :
هى ذلً اللامل في مهىت الصخافت و بالخددًد في املجاٌ السٍاضخي ,ئذ ًلىم كمله و مهىخه
كلى حمم اإلاللىماث في املجاٌ السٍاضخي مً احل صُاغتها في اخد اللىالب الفىُت لخدسٍسها في
شيل مً أشياٌ هره اللىالب و بثها ئلى الجمهىز كبر اخد الىطائل ؤلاكالمُت اإلالسوفت
6-4الخعزٍف إلاجزائي للمهىيت :
منهي  :حعني مطمى الىظيفت التي ٌعمل بها الشخص و حلجي الىؿُفت اها مهىتي ئكالمي
ملىاها أها اكمل ئكالمُا و الالتزام باللمل فلؽ دون ابخياز أي شخي حدًد آو ئبداق و اإلاهىُت
في آلاداء هي الظالطت اللملُت واللدزة كلى الاهجاش واإلاهىُت دكىة ًدعي فحها اإلاسء أهه اهدظب
ملسفت مخسصصت حظخسدم في جىحُه آلازسًٍ أو جىححههم أو ئطداء اإلاشىزة ئلحهم.
7-4الخعزٍف إلاجزائي لالختر افيت:
املخترف :هى الصخص الري ًخمخم بالىفاءة واإلاهازة واإلالسفت اإلاخسصصت في مجاٌ ما .وهى
مإهل أو مسزص له بمصاولت هرا اليشاغ مً كبل الظلؼت املخخصت ,أما أها مدترف باإلكالم
السٍاضخي ملىاها أها وصلذ إلاسخلت مخلدمت في كملي واكالمي زٍاضخي أجميز كً غيري في أداء
كملي والاختراف هى ؤلابداق باللمل و ابخياز أفياز حدًدة و حغير السوجين الُىمي لللمل و مً
اإلامىً أن جمتزج الصفخين في شخص واخد وهىان ًؼلم كلحها اللبلسٍت في ألاداء.
8-4املطخىي العلمي :
اإلالصىد هىا أن الصخص كد خصل كلى كظؽ مللىٌ مً الخللم وبِىما حشترغ بلع
املخؼاث خصىٌ الصخص كلى اإلاإهل الجامعي هدد أدوى للمظخىي الخللُمي ,هما هجد
مدؼاث أزسي جسي أن الثلافي الىاطلت و الخبرة بالخُاة أهم مً وحىد مإهل أوادًمي
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9-4املطخىي الثلافي:
الثلافت شخيء ًسخلف كً الخللم  ,و اإلالصىد هىا باإلاظخىي الثلافي للصخفي هى ملازفه
وزبراجه اللامت ودزاًخه بالخُاة و الىاض وإدزاهه اليامل لألخدار التي ججسي مً خىله والبد
مً ؤلاشازة ئلى أهمُت أن ًيىن الصخفي مخمىىا جماما مً اللغت التي ًىؼم بها (.شلبي
,1993,ص)23
10-4الخكىىلىجيا الحضًثت
ٌلسف دمحم عطيت زميظ الخىىىلىحُا بأنها " الللم الري ٌلجى بلملُت الخؼبُم اإلاجهجي
للبدىر والىـسٍاث وجىؿُف كىاصس بشسٍت وغير بشسٍت في مجاٌ ملين  ،إلالالجت مشىالجه ،
وجصمُم الخلىٌ الللمُت اإلاىاطبت لها  ،وجؼىٍسها  ،واطخسدامها وإدازتها وجلىٍمها لخدلُم
أهداف .
الثاوي  :اإلاادي والخلجي اإلاخمثل في الخؼبُم الللمي لالهدشافاث والازتراكاث والخجازب في
مجاٌ اإلاللىماث وصىال ئلى جىىىلىحُا اإلاللىماث ومسخلت الخفاكلُت  (.أبىشيب ,ص)12
1-4الخعزٍف الاجزئي الخكىىلىجيا :
هي حمُم ؤلامياهُاث اإلاسخسة مً آلُاث وججهيزاث ازتراكاث مً الجاهب اإلاادي ومً
زبراث وملازف وكلىم ومللىماث في الجاهب اإلالسفي واإلالىىي التي جخيامل فُما بُجها مً احل
جدصُل ماٌلسف بالخىىىلىحُا و التي حلمل كلى وشس الخؼىز في حمُم املجاالث ومً هرا
ًمىً اللىٌ ئن الخىىىلىحُا هي مصٍج بين الجاهب اإلاادي و اإلالسفي
 5الضراضاث الطابلت:
 1-5صراضت ص .اوشً بىسٍض و أ .كليل دمحم " ،صورالعالكاث العامت و إلاعالم و الاجصال في
الزٍاطت صراضت خالت لجزٍضة الهضاف "  -هدفذ الدازطت ئلى الخلسف كلى مدي جؼبُم
الجىاهب الىـسٍت للخدًث الصخفي في الصخافت اإلاىخىبت الجصائسٍت وجلُُم الخجسبت
الخدًثت لصخُفت الهداف ،وزصد الخصائص اإلاؼلىب جىفسها في الصخفي اللامل في هرا
املجاٌ وهرلً الخلسف كلى الـسوف التي جيخج فحها ألاخادًث الصخفُت ،وجيخمي الدازطت ئلى
البدىر الىصفُت واطخسدمذ مىهج اإلاسح وفي ئػازه أطلىبي جدلُل اإلاظمىن ومسح
أطالُب اإلامازطت(اوشً ,كلُل).2012,
 2-5صراضت ضاعض " 2011الخدزٍزالصحفي إلازباري في الصحافت الجشائزٍت املكخىبت"
هدفذ الدازطت ئلى الخلسف كلى ألازس الري أخدزخه جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ في جؼىز
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الصخف الجصائسٍت وهرلً ملسفت أزس الخىىىلىحُا كلى الخدسٍس الصخفي ؤلازبازي مً
خُث بيُت ألاهىاق الصخفُت ؤلازبازٍت وأطالُب وشسها وإزساحها وجيخمي الدازطت ئلى
البدىر الىصفُت  ،واطخسدمذ مىهج اإلاسح وفي ئػازه أطلىب جدلُل اإلاظمىن وشملذ
كُىت كمدًت مً الصخف الجصائسٍت هي :الخبر والىػً ولُبرحي والجمهىزٍت والُىم ،
والشسوق و البالد والجهاز  ،وجىصلذ الدازطت ئلى اللدًد مً الىخائج أهمها:
أ .جؼىز الاطخسداماث الخىىىلىحُت في صخف الدازطت مً خُث جىفير بلع الىطائل
مثل الخىاطِب والفاهع والاهترهذ وغيرها
ب .اججهذ بلع الصخف ئلى هـام ألازشفت الالىتروهُت وهي طابلت في خُاة الصخف في
الجصائس.
ث .ػغى الىلل مً اإلاىاكم الالىتروهُت للصخف كلى مظخىي الخدسٍس الصخفي ؤلازبازي
زاصت في ألازباز.
 3-5صراضت ميشىرطمً مجلت الابضاع الزٍاض ي لـ :أ.مىجحي مسلىف .أ بىصالح الىذًز
جدذ كىىان "جكىىلىجيا الاجصال الحضًثت كئخضي أهم مخطلباث الاعالم الزٍاض ي
املحترف " هدفذ الدازطت ئلى الخلسف كلى أهمُت الخىىىلىحُا الخدًثت في مجاٌ ؤلاكالم
السٍاضخي املخترف و كلُه جم حظلُؽ الظىء كلى :
واكم اطخسداماث جىىىلىحُا ؤلاكالم السٍاضخي بالجصائس ملسفت آزاء صخفحي اللظم السٍاضخي بالخلفصٍىن الجصائسي ججاه اهمُت جىىىلىحُا الاكالمالسٍاضخي .
 ملسفت مدي اطخسدام جىىىلىحُا الاكالم السٍاضخي بلظم السٍاطت بالخلفصٍىن الجصائسي .وكد جىصلذ الدزاطت الى الىخائج الخالُت :
جللب الىطائل اإلاادًت دوزا هاما في هلل اإلاللىمت وهرا وبساصت في املجاٌ السٍاضخي خُث ئنوطائل الاكالم الخدًثت جىفس الىكذ و الظسكت .
حلدد كىىاث الاجصاٌ الخدًثت ًدُذ للمإطظاث الاكالمُت الىصىٌ الى الخمهىز .البرامج و الخؼبُلاث الخدًثت جظمً جفاكل اهثر للجمهىز مم اإلاللىمت وحلخبر حغرًتزاحلت لخلُُم جازير اإلاللىمت كلى الجمهىز  ).مىجحي  .بىصالح .2013.ص)385
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 4-5صراضت ميشىرطمً مجلت إلابضاع الزٍاض ي لـ :رابذ بزبار جدذ كىىان" اضخسضام
جكىىلىجيا املعلىماث وعالكتها بجىصة إجزاء العمل في معهض علىم وجلىياث اليشاطاث
البضهيت و الزٍاطيت باملطيلت " خُث هدفذ الدزاطت الى الخلسف كلى
 ػبُلت اللالكت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث و آلُاث جىفُر ئحساءاث اللمل فيملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
 ػبُلت اللالكت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث و ادزاة اإلاللىماث في ملهد كلىموجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
 ػبُلت اللالكت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث و كملُاث الاجصاٌ و الخىاصل فيملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
 ػبُلت اللالكت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث و وجلُُم الاداء الىؿُفي في ملهدكلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
وكد جىصلذ الباخث الى الىخائج الخالُت :
 جىحد كالكت ػسدًت كىٍت حدا ومىحبت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث و آلُاث جىفُرئحساءاث اللمل في ملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
 جىحد كالكت اللالكت ػسدًت كىٍت حدا ومىحبت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماثو ادزاة اإلاللىماث في ملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت .
 جىحد كالكت اللالكت ػسدًت كىٍت حدا ومىحبت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماثو كملُاث الاجصاٌ و الخىاصل في ملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت
باإلاظُلت  (.بزبار.2019.ص)246
 جىحد كالكت اللالكت ازجباػُت اًجابُت وكىٍت بين اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماثو وجلُُم الاداء الىؿُفي في ملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت
 5-5الخعليم على الضراضاث الطابلت:
بلد كسض وجدلُل الدزاطاث الظابلت هجد أنها جىاولذ في مجملها ألاكماٌ الصخفُت
و الاهجاشاث في مسخلف حىاهبه دون الخؼسق ئلى مظخىي هره ألاكماٌ هما أن الدزاطاث
اطخسدمذ اخد اإلاىهجين الخجسٍبي و الىصفي  ,أما اللُىاث فلد ازخيرث بؼسٍلت كشىائُت أو
كمدًت مً مجخمم الصخفُين و اللائمين كلى ؤلاكالم السٍاضخي في الىطؽ ؤلاكالمي املخخلف
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اإلاىخىب و اإلاظمىق و الخلفصٍىوي و أشازث مجمل الىخائج اإلاخىصل ئلحها ئلى أهمُت اإلاهازة
ؤلاكالمُت في ألاكماٌ وكالكتها بالىجاح و طسوزة الاهخمام بها وكد اطخفُد بها في :
-

الاطخلاهت بها في صُاغت ؤلاشيالُت و وطم الفسطُاث

-

الاطخلاهت بها في ازخُاز اللُىت و مجخمم الدزاطت

-

ازخُاز ألادواث اإلاىاطبت للدزاطت

-

جدكُم الىخائج اإلاخىصل ئلحها

 6إلاطار الىظزي للضارضت :حلخمد الدازطت كلى هـسٍخين أطاطِخين هما:
1-6الضراضت الاضخطالعيت
حلد الدزاطت الاطخؼالكُت الخؼىة ألاولى التي حظاكد الباخث في ا للاء هـسة كامت خىٌ
حاهب الدزاطت اإلاُداهُت لبدثه ،لرلً كمىا باحسائها كبل الشسوق في الدزاطت اإلاُداهُت و
ذلً لظمان الظير الخظً للدزاطت ووان الهدف مجها الخلسف كلى اإلاشاول التي كد و جىاحه
الباخث في الىاكم و هي حلد أمسا طسوزًا في هثير مً البدىر وجىمً هرلً في ملسفت
الصلىباث طىاء في جددًد اإلاشىالث الهامت ذاث اللُمت الللمُت  ،أو في الخلسف كلى
الـىاهس الجدًدة بالدزاطت وبالـسوف املخُؼت بﻬا  ،آو في صُاغت اإلاشىالث صُاغت
دكُلت وفي جددًد فسوطﻬا التي ججُب كً الخظاؤالث اإلاؼسوخت  ،وﻫرا باإلطافت اﱃ
الصلىباث األزسي اإلاخلللت بمىهج البدث و األوداث اإلاظخسدمت واللُىت اإلاسخازة
و املجاالث الدزاطت وػسق حمم اإلاللىماث و ملالجتها.
2-6مىهج الضراضت
في هره الدزاطت طىداوٌ وصف الـاهسة  -مىطىق الدزاطت -وجدلُل بُاهاتها وبُان
اللالكت بين مخغيراتها باطـخلماٌ اإلاـىهج الىصـفي  ،والري يهخم بجمم أوصاف دكُلت كلمُت
للـاهسة اإلالصىدة ,ووصف الىطم الساهً وجفظـيره ،هـما ٌظـخسدم اإلاـىهج  ،الىصـفي في
الخلــسف كــلى آلازاء واإلالخلـداث والاججاهــاث كىــد ألافساد والجماكــاث وَظــخسدم الباخــث
الىصف مً أ حل الخدلم وفهم أفظل للـاهسة مىطىق البدث ,وهى ال ًلخصس كلى حمم
البُاهاث وجدوٍجها ئهما ًمخد ئلى ما هى أ بلد مً ذلً ألهه ًخظمً جفظيرها هرلً  ,وملسفـت
اللالكـاث الـتي جىحـد بـين هـره الـاهسة وملازهتها بما ًجب أ ن ًيىن للخلسف كلى طـبب
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خـدور اإلاشـيلت وػسٍلت خلها ووطم الخيبإاث اإلاظخلبلُت لألخدار ( .داود كبد الُمين ،كؼاء
هللا أخمد ,2009,ص ).123
3-6مجخمع الضراضت
في بدثىا هرا مجخمم الدزاطت هى مجمىق الصخفُين اللاملين فللُا في اللىاة
الفظائُت" الهداف السٍاضخي  "TVوكددهم  22صخفُا ،وٍلصد بهم الصخفُىن اللائمىن
كلى ئدازة و أداء ألاكماٌ الصخفُت في املجاٌ السٍاضخي في اللىاة الفظائُت" الهداف
السٍاضخي  " TVزالٌ الفترة املخددة لهره الدازطت ،وذلً خظب مسخلف الخصص
السٍاطُت  ،والرًً ٌظىد لهم ئكداد مىاد صخفُت مسخلفت في مدة الدزاطت .
 4-6عيىت الضراضت
هـسا لؼبُلت مجخمم بدثىا و الري وان صغيرا اكخمدها ازخُاز اللُىت اليلُت (عيىت
املسح الشامل ) وكد جم ازخُاز  22صخفُا مً مجخمم الدزاطت ما وظبت  %100مً
املجخمم ألاصلي مً صخفحي اللىاة السٍاطُت الهداف  TVو الجدوٌ الخالي ًىضح جىشق افساد
اللُىت :
الجضول ركم ( :)1جىشَم أفساد اللُىت خظب وؿائفهم و اإلاهام التي ًىجصونها
املجمىق
وؿُفت الصخفي
وؿُفت ئكداد الخصص
وؿُفت جلدًم الخصص
وؿُفت جلدًم ألازباز
وؿُفت الخىاز و الخللُم
وؿُفت اإلاساطلين

جىسازاث اللُىت

اليظبت %

22

%100

الخىسازاث خظب الىؿُفت

اليظبت %مً اللُىت اليلُت

22
22
07
22
07

%100
%100
%31.81
%100
%31.81

اإلاصدز  :مً ئهجاش الباخث (الدزاطت الاطخؼالكُت)
و حلسف اللُىت كلى أنها كبازة كً حصء مً مجخمم الدزاطت الري ججمم مىه البُاهاث
اإلاُداهُت وهي حلخبر حصءا مً اليل بملجى أهه جإزر مجمىكت مً أفساد املجخمم كلى أ ن جيىن
ممثلت للمجخمم الري ججسي كلُه الدزاطت ،فاللُىت ئذا هي حصء أو وظبت مً أفساد املجخمم
ألاصلي .
 7أصواث جمع البياهاث و املعلىماث
 1-7الضراضت الىظزٍت
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مً احل دزاطت ئشيالُت بدثىا التي هي بلىىان مهازاث الصخفي السٍاضخي بين الهىاًت
و الاخترافُت في ألاكماٌ الصخفُت كلى الهداف  .TVخُث اكخمدها في دزاطدىا هره كلى
مجمىكت مً اإلاساحم واإلاصادز مً هخب ودزاطاث وزطـائل وبدـىر كلمُـت لهــا كالكــت مبــاشسة
بمىطــىق بدثىــا .
 2-7الضراضت امليضاهيت
اكخمدها في دزاطدىا اإلاُداهُت كلى اطخبُان مىحه للصخفُين اللائمين كلى ئدازة و ئكداد
الخصص السٍاطُت املخخلفت للىاة الهداف السٍاضخي
2-7طزٍلت بىاء الاضخبيان
ٌلسف الاطخبُان كلى أهه الؼسٍلت التي حظخمد اإلاللىماث مً اإلاصدز ألاصلي وهى كبازة كً
حملت مً أطئلت مغللت وشبه مفخىخت ومفخىختً ,خم صُاغتها في اطخمازة ًخم جىشَلها كلى
ألاشخاص اإلالىُين وهرا كصد  ،ؤلاحابت كلى ألاطئلت بشسغ أن جيىن ألاطئلت واضخت جخميز
بلدم الخديز وٍخجىب فحها الباخث ألاطئلت الخظاطت التي جسجبؽ بدُاة الفسد وٍجب أن
جيىن ألالفاؾ و اليلماث التي جخظمجها ألاطئلت أ و الجمل بظُؼت طهلت( .كبد هللا شٍد
الىُالوي ,هظاٌ هماٌ الشسٍفين 2007 ,ص ) .103
جظمىذ اطخمازة الاطخبُان  19طإالا مىشكت كلى زالزت مداوز واآلحي
املحىرألاول  :ميىن مً ألاطئلت ئلى ( 1ئلى  )6التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الللمي
(اإلاإهل الجامعي ) هلامل للمهازة ؤلاكالمُت للىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثاوي :ميىن مً ألاطئلت ( 1ئلى  )6التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الثلافي
(الدزاًت الياملت باألخدار ) هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثالث  :ميىن مً ألاطئلت ( 1ئلى  )7التي جم صُاغتها كلى أ طاض الخمىً مً
جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
 8الشزوط العلميت لألصاة (الصضق و الثباث)
 1-8الصضق الظاهزي
ٌشير هرا الىىق مً الصدق ئلى ما ئذا وان الاطخبُان بدو ي هما لى وان ًلـِع أو ال
ًلـِع مـا وطـم مـً أحـل كُاطه ،وٍدٌ هرا الىىق مً الصدق كلى اإلاـهس اللام لالطخبُان
وىطُلت مً وطائل اإلالخمدة في اللُاض  ,وهى ما ًخدلم ؿاهسٍا خظب وحهت هـس املخىمين
الري جم كسض الاطخبُان كلحهم .
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 2-8صضق املحخىي
ٌشير "جاًلس" :ئلى ئن الصدق ٌلخبر أهم شسغ ًجب جىفسه في الازخباز و الصدق باكخبازه
جلدًس لالزجباغ بين الدزحاث الخام لالزخباز و الخلُلت الثابخت زباجا جما و ئن صدق ألاداة
اإلاظخسدمت في الدزاطت مهما ازخلف أطلىب اللُاض حلجي كدزجه كلى كُاض ما أكدث
للُاطه فلؽ(.مسوان كبد املجُد ئبساهُم ،2000،ص)113
هرا مً زالٌ كبازاث و ألفاؾ الاطدىان اإلايىهت للمإشساث و الفسطُاث اإلالدة للُاض
الازجباغ بين اإلاخغيراث الظالفت الرهس و اإلالسوض كلى املخىمين الظابم ذهسهم .
 3-8الثباث:
ئذ احسي اطخبُان كلى مجمىكت مً ؤلافساد وزصدث دزحاث في هرا الاطخبُان زم أكُد
ئحساؤه كلى هفع هره املجمىكت وزصدث أًظا دزحاث ول فسد ودلذ الىخائج كلى ئن
الىخائج كلى ئن الدزحاث التي خصل كلحها الؼالب في اإلاسة ألاولى لخؼبُم الاطخبُان هي حشبه
وبدزحت هبيرة الىخائج التي خصل كلحها في اإلاسة الثاهُت  ،ومىه ًخم اطخيخاج ئن الاطخبُان كلى
دزحت هبيرة مً الثباث هرا ًسحم ئلى كدم حغير الىخائج املخصل كلحها في املخاولخين ( .مسوان
كبد املجُد ئبساهُم ،2000،ص)113
ئحساءاث الخؼبُم اإلاُداوي للدزاطت
خدد الباخث اإلادة الصمىُت لهره الدازطت ،في الفترة الىاكلت ما بين  2018/02/17ئلى /22
 2019/ 09و التي واهذ كلى مظخىي اللىاة الفظائُت الهضاف الزٍاض ي
 9ألاضاليب إلاخصائيت املطخسضمت في الضراضت
وكد جم اطخسدام ملُاض لىسث السباعي اإلايىن مً أزبم دزحاث لخددًد أهمُت ول فلسة مً
فلساث الاطدباهت ،وذلً للُاض ئحاباث مدًسي الخىاز الصخفي خظب الجدوٌ الخالي:
(كبد الفخاح الظلداوي , 2008,ص)53
الجضول ركم ( )2ملياص لكزث الزباعي
إلاجابت

مى افم بشضة

مى افم

غيرمى افم

غيرمى افم بشضة

الضرجت

4

3

2

1

اليطبت
امللابلت

مً %81.25ئلى
%100

مً %62.6ئلى
%81.25

مً %43.75ئلى
%62.59

مً %25.0ئلى %43.74

اإلاصدز ( :كبد الفخاح الظلداوي , 2008,ص)53
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و الري جم جلظُمه ئلى زالر وخداث كلى الىدى الخالي:
املحىرألاول  :التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الللمي (اإلاإهل الجامعي ) هلامل للمهازة
ؤلاكالمُت للىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثاوي :التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار )
هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثالث  :التي جم صُاغتها كلى أ طاض الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت
هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
هـاز للصلىباث التي واحهذ الباخث في الىصىٌ ئلى حمُم صخفحي اللىاة  ،لرا ازخازث
ػسٍلت اللُىت املزجبطت بالظزوف "عيىت الفزص املخاخت" :وهره اللُىت حلخمد كلى الـسوف
اإلاخاخت في اإلاُدان والاطخفادة مً اإلاسوهت غير اإلاخىكلت لدي أفازد اللُىت ,وحلخمد هره اللُىت
كلى ججمُم للمبدىزين اإلاخاخين أمام الباخث خُث كام الباخث بخىشَم ( )22اطخبُان
,حمُلها زظلذ للخدلُل بلد مساحلتها والخأهد مً طالمتها
10عزض الىخائج و جفطيرها ومىاكشتها
املحىرألاول  :التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الللمي (اإلاإهل الجامعي ) هلامل للمهازة
ؤلاكالمُت للىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثاوي :التي جم صُاغتها كلى أ طاض اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار )
هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
املحىرالثالث  :التي جم صُاغتها كلى أ طاض الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت
هلامل مً كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
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الجضول(ً )3ىضح صضق الالخصاق الضازلي للمعاًيرو العباراث
الزكم

الفلزاث

معامل
الارجباط

مطخىي
الضاللت

01

اإلاظخىي الللمي (اإلاإهل الجامعي ) هلامل للمهازة ؤلاكالمُت
للىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت

0.377

0.013

02

اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار ) هلامل مً كىامل
الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت

0.478

0.001

01

الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت هلامل مً كىامل
الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت

0.744

0.001

املصضر :مً اهجاش الباخث بسهامج spss
ًبــين حــدوٌ ملاًير اإلاظخىي الخللمي و الثلافي وهرا الصىث و اإلاـهس الخظً للصـدفي
واإلالـدٌ اليلـي للمدـىز ،والـري ًبـين أن ملـامالث الازجبــاغ اإلابِىــت دالــت كىــد مظــخىي داللــت
( ).0.05خُــث أن اللُمــت الاخخمالُــت لىــل بلــد أكــل مــً ()0.05
الجضول(ً )4ىضح معامل الثباث و ألفا كزوهبار.
م

املجاالث

01

اإلاظخىي الللمي (اإلاإهل الجامعي ) هلامل للمهازة
ؤلاكالمُت للىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
اإلاظخىي الثلافي (الدزاًت الياملت باألخدار ) هلامل مً 06
كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت
الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت هلامل مً 07
كىامل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت

02
03

الضرجت الكليت

عضص
الفلزاث

الفا
كزوهبار

معامل
ضيبرمان

07

0.846

0.909

0.809

0.688

0.846

0.909

0.728

0.763

20

املصضر :مً اهجاش الباخث بسهامج spss
وحشـير الىخـائج اإلاىطـدت فـي الجـدوٌ الظـابم أن كُمـت ملامـل الثبـاث واهـذ مسجفلـت خُـث
بلغـذ ( 0.809و )0.846والدزحـت اليلُـت ( )0.728وهـرا ًـدلل كلـى أن الثبـاث هـان مسجفلـا
وداٌ ئخصائُا.
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جضول ركم( )5جدليل البياهاث الشخصيت
اإلاللىماث اللامت كً مدًسي الخىاز
الجيع

اإلاإهل الللمي

الخسصص

اللدد

اليظب اإلاإوٍت

ذهس

14

%63.63

أهثى

08

%36.36

بيالىزٍا

16

%72.72

لِظاوع

02

%09.09

ماطتر

04

%18.18

ماحظخاز

00

%00

دهخىزاء

00

%00

ؤلاكالم و الاجصاٌ السٍاضخي

00

%00

ئكالم واجصاٌ صخافت

18

الللىم الاحخماكُت و ؤلاوظاهُت
الللىم ؤلادازٍت و الخلىق

01

%4.54

00

%00

الللىم الظُاطُت

01

%4.54

ألادب ولغاث

02

%9.09

%81.81

املصضر :مً اهجاش الباخث
و لدازطت بُاهاث الجدوٌ الظابم جبين ما ًلي:
الجيظ :أن ما وظبخه  %63.63مً الصخفُين مً الروىز بِىما  %36.36مً ؤلاهار
املؤهل العلمي :بلغذ وظبت خملت شهادة البيالىزٍا ً % 72.72لحها خملت الدازطاث الللُا
بيظبت  %27.27مجها  %9.09مً الصخفُين خاملي شهادة اللِظاوع و  %18.18خاملي
شهادة اإلااطخاز في خين ئن الدزاطاث مابلد الخدزج واهذ بيظبت %00
الخسصص :أن ما وظبخه %72.72مً الصخفين مخسصصىن في ؤلاكالم السٍاضخي ا واو
ؤلاكالم و الاجصاٌ الصخافت  ،بِىما ما وظبخه %27.27مً جسصصاث أزسي.
للخدلُم مً الدازطت وجدلُل البُاهاث التي جم ججمُلها فلد جم اطخسدام اللدًد مً
ألاطالُب ؤلاخصائُت اإلاىاطبت ،و جم جفسَغ وجدلُل الاطدباهت مً زالٌ بسهامج الخدلُل
ؤلاخصائي  SPSSوكد جم اطخسدام  ،ألاطالُب ؤلاخصائُت الخالُت:
 1الخىسازاث و اليظب إلالسفت حجم الاهخمام بفً الخىاز و الخدًث الصخفي ومدخىاه
 . 2الجداوٌ اإلاخلاػلت باطخسدام بسهامج spss
 3الطخجاباث اإلابدىزين لفلساث الاطخبُان.
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 4ئخصاءاث وصفُت مجها  :اليظبت اإلائىٍت واإلاخىطؽ الخظابي والاهدساف اإلالُازي والىشن
اليظبي ,وَظخسدم هرا ألامس بشيل أطاسخي بهدف ملسفت جىساز فئاث مخغير ما وٍفُد الباخث
في وصف مخغيراث الدازطت
 5ملامل ازجباغ طبيرمان بازون للخصخُذ  Spearman Brown Coefficientلخصخُذ
ملامالث الازجباغ في الخجصئت الىصفُت.
 6ملامل ألفا هسوهبار Alpha Cronbach's
وهمثاٌ كً هُفُت جدلُل البُاهاث ئخصائُا كمىا بدزاطت املخىز ألاوٌ كلى الىدى ألاحي :
 11جدليل ومىاكشت
املحىرألاول  :املطخىي الخعلمي وعالكخه بمطخىي ألاعمال الصحفيت
 جضول ركم( )6هخائج جدليل املحىرألاولاملطخىي الخعلمي * الاختر افيت و الهىاًت Tableau croisé
اإلاظخىي الخللمي

املجمى
ق

3.4

2.9

16

0

0

0.0% 76.2%

0.0

2.8

0.0%

%
1

6

4.8% 23.8%

2.4

2.3

2.2

2.1

2

1.9

1.7

1.6

2

1

2

2

4

2

2

1

9.5

4.8

9.5

9.5

9.5 19.0

9.5

4.8%

%

%

%

%

%

%

%

0

1

3

4.8

0.0 14.3%

%

0

0

0

0

1

0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

0.0%

وظبت

%

%

%

%

%

%

%

2

1

2

2

4

3

2

4.8

9.5

9.5

9.5 14.3 19.0

%

%

%
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1

100.0

4.8%

4.8

9.5 14.3%
%

%

%

الهىاًت

املجمىق
0

1

%

وظبت

الخأزير

3

%

الخأزير
مظخىي
ألاكماٌ
الصخفُت
الاخترافُت

املجمىق
1

الخأزير

4.8%

وظبت

%

املجمىق

املجمىق

املصضر :مً اهجاش الباخث بسهامج spss
اؿهس هخاج جدلُل البُاهاث في الجدوٌ الخاص بلالكت اإلاظخىي الخللمي و مظخىي الاكماٌ
الصخفُت أن أكلى وظبت للامل الخيىًٍ في اإلاظاز الخللُمي وهى ما وظبخه  %76.2مً
الصخفُين ,خُث ٌظخلي صخفُى كىاة الهداف أفياز مىطىكاث أكمالهم اهؼالكا مً
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مصادز مخلددة أهمها ما جللىه في مظازهم الخللُمي و الخيىٍجي خُث ٌلخمد الصخفي أزىاء
ئكداده لإلكماٌ الصخفُت أو جلدًمه لها كلى ما جللاه مً جيىًٍ في مظازه الخيىٍجي و
الخللُمي و هى ألامس الري ًفخلس ئلى الخبرة و اللىة في الاهجاش فهى خظب الدزاطت ال ًسقي الى
الاخترافُت  .وهى ٌظمذ لهم مظخىاهم الخللُمي أن ٌلخمدوا كلُه للىصىٌ ئلى الهىاًت دون
الخلدي ئلى الاخترافُت  ,وحلىد ألافياز و ألاكماٌ الاخترافُت التي ًلىم بها الصخفُىن في
بلع ألاخُان ئلى "اإلابادزة الصخصُت مً الصخفُين " فىجد الصخفُين ئما ًلىمىن بخللُد
أفياز مً صخفُين في كىىاث أزسي فالصخفي في هره الخالت ٌظخلي الفىسة مً غيره
وٍددر كلحها الخغُير و ئطافت إلاظخه الصخصُت لُظفي كلحها ػابله الخاص وٍلىم باهجاش
أكماله الصخفُت في شيل ًبدو حدًد لُلدمه ئلى الجمهىز اإلاخللي  ,وكد جأحي ألافياز
الاخترافُت همبادزاث زازحت كما جللاه الصخفُىن مً حللُم وجيىًٍ وهى ما وظبخه %23.88
هره ألافياز حظخلى مً ملخلُاث وهدواث خظسها الصخفي زالٌ كمله  ,فالصخفي ال
ًىخفي بما جللاه مً جيىًٍ بل ًبلى دائما ٌلمل كلى الصٍادة في زصُده اإلالسفي باإلاهىت و ٌظهس
كلى زفم مظخىاه بما ًخؼلم الُه الجمهىز للىصىٌ الى الاخترافُت  ,أو وكد جأحي ألافياز
هصُدت مً شمالء اإلاهىت وهى ما وظبخه  %14.3وهي حصء مً وظبت  %23.88فالصخفي
ًدخً بالصمالء ألاهثر زبرة طىاءا وان ألامس في هفع اللىاة او زازحها مً زالٌ اللالكاث
الخاصت.
املحىرالثاوي :املطخىي الثلافي وعالكخه بمطخىي ألاعمال الصحفيت
جضول ركم( )7هخائج جدليل املحىرالثاوي
املطخىي الثلافي * الاختر افيت و الهىاًت Tableau croisé
اإلاظخىي الثلافي للصخفي

املجمىق
3.4

2.9

2.8

2.4

2.3

2.2

2.1

2

1.9

1.7

1.6

20

1

3

2

2

1

4

2

0

2

1

2

الخأزير

90.9%

4.8

14.3

9.5%

9.5%

4.8%

19.0

9.5%

0.0%

9.5%

4.8%

9.5

وظبت

%

%

%

املجمىق

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

الخأزير

9.09%

0.0

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0

وظبت

%

املجمىق

%

%

الهىاًت

مظخىي
ألاكماٌ

الاخترافُ

الصخفُت

ة
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22

1

4

2

2

1

4

3

0

2

1

2

الخأزير

100.0%

4.8

19.0

9.5%

9.5%

4.8%

19.0

14.3

0.0%

9.5%

4.8%

9.5

وظبت

%

%

%

%

%

املجمىق

املجمىق

املصضر :مً اهجاش الباخث بسهامج spss
اؿهس هخاج جدلُل البُاهاث في الجدوٌ الخاص بلالكت اإلاظخىي الثلافي بمظخىي الاكماٌ
الصخفُت أن أكلى وظبت واهذ للامل اإلاظخىي الثلافي وهى ما وظبخه  %90.9مً
الصخفُين مً وحهت هـس الصخفُين باللىاة مدل الدازطت فاهه مً أهم اللىامل واإلالاًير
التي جساكحها كىد ازخُاز ألاكماٌ اإلاساد اهجاشها و بثها للجماهير السٍاطُت هى "صلت الصخفي
اللىٍت باإلاىطىق ودزاًخه بجمُم ألامىز املخُؼت بها "خُث ٌظخؼُم الصخفي الري ًلىم
بخلدًم او اكداد الخصص السٍاطُت ومً زالٌ ملاٌشخه الياملت للىاكم و املخُؽ به و
اخظاطه بمشىالث وكظاًا واهخماماث الجمهىز ان ًلمذ الافياز و اإلاىاطُم التي جدىاطب
و طُاق البرامج التي ٌلدها و ًلدمها  ,وحلد اإلاخابلت الدائمت لالوطاق الساهىت بىشن وظبي
بلغ فمً زالٌ صلت الصخفي باإلاىطىق هجد هرا الازير ئي الصخفي ًخمىً مً الخىىق في
اإلاىطىق و الاخاػت به اهثر مً حمُم الجىاهب ,فىجده ًخؼسق الى حىاهب زفُت ٌظلؽ
كلحها الظىء ,وٍصٍل كجها الغمىض  ,وٍجُب كً هثير مً الدظاؤالث  ,الامس الري ًبدث كىه
الجمهىز السٍاضخي وفي اإلاسجبت الثاهُت" جفظُل وازخُاز الصخصُاث اإلاخلاوهت و التي لها
صلت باإلاىطم "بىشن وظبي ،% 9.09زم " ,زم جأحي اإلالاًير ألازسي بيظب مخفاوجت.
املحىرالثالث :الخمكً مً جىظيف الخكىىلىجيا الحضًثت وعالكخه باألعمال الصحفيت
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جضول ركم( )8هخائج جدليل املحىر الثالث
جىظيف الخكىىلىجيا الحضًثت * الاختر افيت و الهىاًت Tableau croisé
جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت

املجمىق
3.4

2.9

2.8

2.4

2.3

2.2

2.1

2

1.9

1.7

1.6

0

1

3

2

1

2

2

4

2

2

1

الخأزير

4.8%

14.3

9.5%

4.8%

9.5%

9.5%

19.0

9.5%

9.5%

4.8

وظبت

%

املجمىق

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الخأزير

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0

وظبت

%

املجمىق

22

1

1

3

2

1

2

2

4

2

2

1

الخأزير

100.0%

4.8%

4.8%

14.3

9.5%

4.8%

9.5%

9.5%

19.0

9.5%

9.5%

4.8

وظبت

%

املجمىق

21

0.0% 95.45%

%
1

1

4.8% 4.54%

%

%

%

الهىاًت

مظخىي
ألاكماٌ
الصخفُت

االخترافُت

املجمىق

املصضر :مً اهجاش الباخث بسهامج spss
اؿهس هخاج جدلُل البُاهاث في الجدوٌ الخاص بلالكت جىؿُف الخىىىلىحُاث الخدًثت
باألكماٌ الصخفُت أن أكلى وظبت واهذ للىامل مسخلفت كلى غساز الخمىً مً جىؿُف
الخىىىلىحُا الخدًثت وهى ما وظبخه  %95.45مً الصخفُين خُث ازحم ملـمهم كدم
ازجلاء ؤلاكماٌ الصخفُت ئلى الاخترافُت في اللىاة ئلى أطباب مخلددة ،ولم ٌلخبروا أن
الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت طببا مجها خُث ًسي الباخث ئن اليظب جدٌ كلى
أن الصخفُين ًلىمىن بخىؿُف مسخلف الخىىىلىحُاث لخىفير اإلاللىماث و التي حظاهم
بدوزها في حظسَم وجيرة اللمل وهرا زاحم الى مداولت اللىاة مىاهبت الخؼىز الخىىىلىجي الري
طازث كلُه مسخلف اللىىاث ؤلاكالمُت ألازسي ,بِىما ًسي  % 4.54مً الصخفُين أن كدم
الخمىً مً جىؿُف الخىىىلىحُا الخدًثت هى الظبب في كدم ازجلاء باألكماٌ الصخفُت ئلى
مظخىي الاخترافُت خُث ال جمخلً هره ألازيرة ئي كىاة الهداف الخىىىلىحُا الخدًثت لخؼىٍس
أداءها ؤلاكالمي لُصل وٍسجلي الى مظخىي اللاإلاُت و الاخترافُت  ،في خين ازحم بلظهم
الظبب ئلى هلص ؤلامياهُاث و كدم جؼىزها الشخيء الري خاٌ دون الىصىٌ ئلى الاخترافُت في
ؤلاكماٌ الصخفُت .
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 12اكتراخاث البدث
 1مداولت الصخفي جدظين مظخىاه الراحي وكدم الاهخفاء بما جللاه مً جيىًٍ أوادًمي
وذلً مً احل ئن ًلبي زغباث الجمهىز و اإلاخدبم وحشبم اخخُاحاتهم  ,وهرلً ازخُاز
الصخصُاث اإلاسجبؼت باإلاىطىق ازجباػا وزُلا بدُث ًلخىم اإلاخدبم اإلاشاهد بها
 2اإلاشازهت في الدوزاث الخيىٍيُت و ألاًام الدزاطُت و اإلالخلُاث الىػىُت و الدولُت مً احل
اهدظاب مهازاث حدًدة و مىاهبت ؤلاكالم اللالمي مً احل الىصىٌ باألكماٌ الصخفُت الى
الاخترافُت
 3مداولت الابخياز والبدث كً مىاطُم حدًدة ومثيرة  ،وكدم الاهخفاء بالخللُد و حلل
ألاخدار الُىمُت واإلاىاطباث فلؽ هي مصدز ألافياز و اإلاىاطُم التي ًدىاولها الصخفي في
خصصه.
 4الاهخمام بجمم اإلاللىماث اليافُت كً اإلاىطىق و ؤلاخاػت الشاملت به ووسج كالكاث
كامت وزاصت جمىىه مً الظهىلت في حلب اإلاللىمت و الاهفساد بها كلى ألاكل في اإلاسخلت ألاولى
مً اللمل الصخفي ،مما ٌلؼي اهؼباكا حُدا كً الصخفي ،وفي خالت ألاخدار الصخفُت
الؼازئت التي ال ًدظً للصخفي ؤلاكداد الجُد لها أن ٌلخمد كلى ذوائه ،وفؼىخه ،وزبرجه
الصخفُت.
 5الخسص كلى أن جخىفس في صخفحي الخىاز الصخفي بلع الصفاث وأهمها :الثلافت
والاػالق اللام ،واللباكت وخظً الخصسف ،وملسفت حُدة باللغت ألاحىبُت ،وحللم أطالُب
الخىاصل والخساػب مم آلازسًٍ
 6اإلاشازهت و الالخداق بالدوزاث الخيىٍيُت في ألاحهصة او البرامج الخىىىلىحُت ؤلاكالمُت
الخدًثت لخللم أطالُب اللمل بها وكلحها  ،وغير ذلً مً اإلاهازاث الالشمت بما ًخىاهب و
الخىىىلىحُا الخدًثت في املجاٌ .
الخاجمت
ئهه ال ًمىً الجصم و اللؼم مً زالٌ هره الدزاطت و جددًد اللىامل و اإلاإشساث
اإلاخدىمت في هجاح الخصص الخلفصٍىهُت السٍاطُت اللائمت كلى اإلاهازاث الاكالمُت واخد مً
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أوحه الاجصاٌ اللفـي،و اللائم كلى زمىش لغىٍت مىؼىكت و خسواث حظدًت جىلل بىاطؼتها
ألافياز واإلاشاكس وألاخاطِع ئلى آلازسًٍ و اللائم أًظا كلى وطائل الاجصاٌ و الخىىىلىحُا
اإلاخؼىزة التي مً شأنها أًظا اللمل كلى ئهجاح هره ألازيرة ,ئذ اهه ًسحم فشل بلع
الخصص السٍاطُت الخلفصٍىهُت ئلى كدًد اللىامل مجها ما هى بشسي مً صخفُين و طُىف
لهره الخصص و جلىُين ومسسحين و مجها ما هى مخللم باآللت و الخىىىلىحُا .
خُث ًلىم ملدم البرامج بدوزه,هما ًيىن لهم الفظل الىبير في ئهجاح الخصص السٍاطُت
الخلفصٍىهُت زاصت اللائمين كلى وذلً مً زالٌ جدلُم وظب كالُت مً اإلاشاهدة
ومً احل ذلً فاهه ًخلين كلى الصخفي اللائم كلى اكداد الخصص السٍاطُت بمسخلف
الىانها في اللىاة الخلفصٍىهُت اللدز الىبير مً اإلاهازة و صفاث مً هىق زاص  ,ئذ ًجب كلُه
ئن ًصغي للمخددر و ًساكب  ,وَظخجىب  ,و ٌسجل ول ما ًجسي في وكذ واخد  ,باالطافت
الى اللدزة كلى الخدىم في الخىىىلىحُا بما في ذلً مً الاث وملداث اكالمُت
كائمت املصاصرواملزاجع املعخمضة في الضراضت.
 .1أ.مىجحي مسلىف .أ بىصالح الىرًس جدذ كىىان "جىىىلىحُا الاجصاٌ الخدًثت
واخدي أهم مخؼلباث الاكالم السٍاضخي املخترف " مجلت ؤلابداق السٍاضخي 2013
 .2ئبساهُم ألفلي  ,اإلافاجُذ اللشسة للىجاح ,داز الساًت لليشس و الخىشَم 2008.1429,
 .3اوشً بىشٍد ,كلُل دمحم  ,دوز اللالكاث اللامت وؤلاكالم و الاجصاٌ في السٍاطت دزاطت
خالت حسٍدة الهداف.مجلت ؤلابداق السٍاضخي اللدد)2012, 5
 .4باطم كبد السخمان اإلاشاكبت ,السكابت ؤلاكالمُت داز أطامت لليشس و الخىشَم ,ألازدن
كمان.2012 ,
 .5بىداود كبد الُمين ،كؼاء هللا أخمد  ،اإلاسشد في البدث الللمي لؼلبت التربُت
البدهُت والسٍاطُت  ،الدًىان الىػجي للمؼبىكاث الجاملُت الجصائس2009,
 .6خظين أبىشيب  ,ؤلاكــالم الخفاكلــي  ,داز الىﻬظت  ،بُزوث .
 .7د .وامل زىزشُد مساد ,الاجصاٌ الجماهيري و ؤلاكالم  .كمان  .داز اإلاظيرة لليشس
و الخىشَم و الؼباكت غ.2014..2
 .8الدلى حىاد ,فً الخدًث الصخفي وجؼبُلاجه الللمُت  ,داز الفىس لليشس و الخىشَم
,اللاهسة
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 .9زابذ بسبار جدذ كىىان" اطخسدام جىىىلىحُا اإلاللىماث وكالكتها بجىدة ئحساء
اللمل في ملهد كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت و السٍاطُت باإلاظُلت " مجلت
ؤلابداق السٍاضخي 2019
 .10زابذ بسبار  ,اطخسدام جىىىلىحُا اإلالللىماث وكالكتها بجىدة ئحساء اللمل في ملهد
كلىم وجلىُاث اليشاػاث البدهُت والسٍاطُت باإلاظُلت ,مجلت ؤلابداق السٍاضخي
,اللدد..2019 .10
 .11كبد الجباز ,ادًىلىحُا الىخابت الصخفُت ,داز الثلافت لليشس و الخىشَم  ,اللاهسة
1998,
 .12كبد السخمان كِظىي,دزاطاث في كلم الىفع الاحخماعي ،بيروث  ،داز الجهظت طىت
،1974
 .13كبد الفخاح الظلداوي  ،ؤلاخصاء الىصفي والاطخداللي,داز الخىازشمي لليشس و
الخىشَم 2008,
 .14كبد هللا شٍد الىُالوي ,هظاٌ هماٌ الشسٍفين ,مدزل ئلى البدث في الللىم التربىٍت
و الاحخماكُت ,داز اإلاِظسة لليشس و  .2007.الخىشَم و الؼباكت غ 2
 .15كلي هىلان  ,الصخافت مفهىمها و اهىاكها  ,اإلالتز لليشس و الخىشَم  ,الازدن ,غ,1
2014
 .16مجد الدًً دمحم بً ٌللىب الفيروش آبادي ,معجم اللامىض املخُؽ ,داز اإلالسفت  ,غ
2011 ,5
 .17دمحم خظً كالوي دمحم هصس الدًً زطىان :الازخبازاث اإلاهازٍت و الىفظُت في املجاٌ
السٍاضخي  ,داز الفىس اللسبي ,مصس1987 ,
 .18مدمىد فاًص كبد كابد ,مهازاث ملدمي البرامج الفظائُت ومدي هجاخها في جلبُت
زغباث حمهىز الؼلبت في الجاملاث ألازدهُت  ,ماحظخاز حاملت الشسق ألاوطؽ
للدزاطاث الللُا ), 2009,
 .19مسوان كبد املجُد ‘ئبساهُم ،أطع البخث الللمي ،غ،1مإطظت الىزاق للىشس
والجىشًم،كمان،األزدن2000،
 .20اإلاىجد في اللغت اللسبُت و ؤلاكالم  :داز اإلاشسق لبىان ,2015 ،
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