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  عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية

  دراسة ميدانية - المهاجرون العرب في السويد أنموذجا 

  

  واالتصال اإلعالمفي  دكتوراهرسالة 

  إلىمقدمة 

  في الدنمارك المفتوحة العربية األكاديمية .اآلداب والتربيةكلية مجلس 

  واالتصال اإلعالم وهي جزء من متطلبات درجة الدكتوراه في

  بهاتقدم 

  محمد كحط عبيد الربيعي

  أشراف

  األستاذ المساعد الدكتور حسن السوداني

  من األكاديمية العربية في الدنمارك

  واألستاذة الدكتورة منى الحديدي

  من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة

  م٢٠١١                                       هـ١٤٣١
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 :صية المشرف األولتو 

  

أشــهد أن إعــداد هــذه الرســالة قــد جــرى تحــت 

ــي  ــة المفتوحــة ف ــة العربي ــي األكاديمي إشــرافي ف

 اإلعـالمقسـم  –كلية اآلداب والتربية / الدنمارك

وهـــي جـــزء مـــن متطلبـــات درجـــة  -واالتصـــال

.                                                  الدكتوراه في اإلعالم واالتصال

  

  

  التوقيع                         

 

  األستاذ المساعد الدكتور حسن السوداني: المشرف  

  : التاريخ
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 :توصية المشرفين

  

ــد جــرى تحــت  نشــهد أن إعــداد هــذه الرســالة ق

إشرافنا وهي جزء من متطلبات درجـة الـدكتوراه 

.                                            في اإلعالم واالتصال

  

  التوقيع                         

 

  حسن السوداني . االستاذ المساعد د 

  األستاذة الدكتورة منى الحديدي

  : التاريخ
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  توصية القسم

  

  

أرشـــح هـــذه الرســـالة ، بنـــاء علـــى التوصـــيات

 للمناقشة

  

  

  

  التوقيع                      

 رئيس قسم اإلعالم واالتصال

  وداني حسن الس. د :االسم

 :                          التاريخ
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  التفويض

  

                                   محمد كحط عبيد الربيعي /  أنا  

أفوض األكاديميـة العربيـة المفتوحـة فـي الـدنمارك بتزويـد نسـخ مـن رسـالتي  

  .للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها

  

  

  ط عبيد الربيعي محمد كح :االسم 

  :                                  التوقيع

  م   ٢٠١١:       /    /التاريخ
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  قرار لجنة المناقشة

  أطلعنا على الرسالة الموسومة، نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة

  عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية

  دراسة ميدانية - يد أنموذجا المهاجرون العرب في السو 

وفيمــا لــه ، فــي محتوياتهــا) محمــد كحــط عبيــد الربيعــي (وقــد ناقشــنا الطالــب 

فــي اإلعــالم  ونعتقــد بأنهــا جــديرة بــالقبول لنيــل درجــة الــدكتوراه، عالقــة بهــا

  ..واالتصال بتقدير

((            ))  

 

  م٢٠١١وأجيزت بتاريخ    

  

      :أعضاء لجنة المناقشة 

  التوقيع

  ..............................رئيسا...................... ستاذ الدكتوراأل

  ..............................عضوا...................... األستاذ الدكتور

  ..............................عضوا.......................األستاذ الدكتور

  ..............................عضوا.......................األستاذ الدكتور
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  مصادقة مجلس الكلية

  

  األكاديمية العربية المفتوحة في الدنماركصدقت من قبل مجلس 

  :التوقيع

  وائل فاضل . د: األسم

  اآلداب والتربية : عميد كلية

  : التاريخ
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  ))حدِ لأطلب العلم ِمَن المهِد إلى ال((

  شريف نبويحديٌث                      
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  .اإلهداء

  

بفنه وٕابداعه  رسخ وي ،إلى كل من قدم ويقدم بفكره ويخط بقلمه

ــع شــأن معــاني  ــاوين الحقيقــة ليضــيء مشــعل الحريــة، ويرف عن

القيم اإلنسانية الرفيعة، ويستخدم وسـائل التنـوير مـن أجـل الغـد 

  .الجميل للبشرية، لهم جميعا أهدي هذا الجهد
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  تحية وشكر

رئيس قسم ب بدءاً أتقدم بالشكر والعرفان لكل من أعانني على أنجاز هذا البحث وألساتذتي جميعًا، 
اإلعــالم واالتصــال الــدكتور حســن الســوداني، واألســتاذة الــدكتورة منــى الحديــدي، والــدكتور محمــد 

جامعـة  ة عميـدة كليـة اإلعـالم فـيالـدكتور فلحي الموسوي والدكتور تيسير اآللوسـي، والـى األسـتاذة 
كمـا أوجـه خـالص شـكري إلـى . القاهرة التي لم تبخـل فـي فـتح أبـواب مكتبـات كليـة اإلعـالم أمـامي

األســـاتذة الـــذين راجعـــوا االســـتبيانات وزودونـــي بالمالحظـــات الســـديدة والـــى األســـتاذ الـــدكتور حـــاتم 
 مايــاواألســتاذ نبيــل رو  يو لغويــًا، والــى الــدكتور قحطــان منــد الصــكر الــذي راجــع معــي األطروحــة

وٕالــى عــائلتي التــي تحملــت الكثيــر ووقفــت إلــى . لمســاعدتهما لــي فــي الترجمــة إلــى اللغــة اإلنكليزيــة
.                                                                                                      جانبي في ظروٍف صعبة، لهم جميعا كل التقدير والشكر
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  عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية

  دراسة ميدانية -المهاجرون العرب في السويد أنموذجا 

  :ملخص البحث

وتم اختيار ) عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية(سعى البحث لدراسة 
أبناء الجاليات العربية في المهجر  تزداد أعداد ، حيثدراسةلل اً نموذجأن العرب في السويد يالمهاجر 

فهناك أجيال عديدة غادرت بلدانها العربية وأصبحت جزءا من مجتمعات بلدان ، يوما بعد يوم
المهجر، هذه الماليين من المهاجرين، تثير العديد من التساؤالت واإلشكاليات، وتحتاج إلى االهتمام 

ل المهمة ائالوسمن العربية هي  اتمع بلدانها األم، والفضائيالستمرار تفاعلها  والسعيبها، الجدي 
عن أوطانهم ومجتمعاتهم  همابتعادو   المغتربينوتخفف عبء  ،الذي يمكنها أن تلعب هذا الدور

للثورة المعلوماتية وتقنيات االتصال التي انعكست تأثيراتها على ، في ظل التطور السريع األصلية
فرته من سهولة وكثافة في االتصال والتواصل واالنفتاح مع اآلخرين ثقافيا مجمل نواحي الحياة لما و 

  .واجتماعيا

للجوانــب المنهجيـة للبحـث مـن ناحيــة منهـا   الفصـل األولخصــص  ،تضـمن البحـث خمسـة فصـول   
تحديــد المشــكلة، الــدوافع، األهــداف، حــدود البحــث، مــنهج الدراســة، تحديــد مجتمــع البحــث إضــافة إلــى 

بيــــق المعتمـــدة فيــــه، كمـــا تــــم تحديـــد بعــــض المفـــاهيم والمصــــطلحات التـــي تتعلــــق بالمــــادة وســـائل التط
التـي تتعلـق  بموضـوع الدراسـة   السـابقةوالبحـوث الدراسـات المبحوثة، وتضـمن  إطـالع الباحـث علـى 

  . ومدى استفادته من نتائجها

  :بـ الدراسةحددت أهداف   

وتحديـــدا عالقـــتهم  ،عمومـــاي واإلعـــالم العربـــي ن العـــرب بـــاإلعالم الـــوطنيالمهـــاجر تقيـــيم عالقـــة   -١
مـن البـرامج المختلفـة والمعلومـات  ملتعرف علـى مـدى تلبيـة احتياجـاتهلبالقنوات الفضائية العربية، 

 .والمواد التي تقدمها القنوات الفضائية العربية
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لتعـرض عادات تلقي المهاجرين العرب للقنـوات الفضـائية العربيـة، مـن حيـث حجـم ا تقييم وتحليل  -٢
 نوعتـــأثير المتغيـــرات، كـــال ودراســـةوأنماطـــه، والمواضـــيع والمضـــامين األكثـــر اهتمامـــا للمشـــاهدين، 

والعمـــر وطـــول الفتـــرة الزمنيـــة للهجـــرة والمســـتوى االقتصـــادي والمســـتوى العلمـــي للمهـــاجرين علـــى 
 .طبيعة التلقي للقنوات الفضائية العربية

تلقـي المهـاجرين العـرب تعيـق اكل وصعوبات مشأو عدم وجود  عن وجود كما هدفت إلى البحث  -٣
مــن أجــل الخــروج بمقترحــات وســبل تطــوير وتعزيــز تلــك العالقــة كــي ، للقنــوات الفضــائية العربيــة

هـــو الدراســـة وكـــان مجتمـــع االتصـــال فـــي رســـم خططهـــم البرامجيـــة،  علـــىيســـتفيد منهـــا القـــائمون 
جيد ل يتمثعديدة وفيها  اتجاليمجموعة المهاجرين العرب في السويد، حيث تتمتع السويد بوجود 

  .للجاليات العربية في المهجر

الذي يعتمد طريقة مسح SURVEY المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج المسحي وكان 
ضوء  فيتحديد عدد العينات التي يتم إخضاعها لالستبيان  تم، و ستبياناالالجمهور، من خالل 

اختيار نماذج العينات عشوائيا من أماكن وتم ويد، إحصاء عدد أبناء الجالية العربية في الس
مختلفة من السويد، ومن أماكن تجمع أبناء الجاليات العربية، كالنوادي والجمعيات االجتماعية 
والثقافية، ودور العبادة كالجوامع والكنائس، وأماكن الدراسة كالمدارس والجامعات والمعاهد، 

مختلفة  سويدية ومن عدة مدنوالمراكز الصحية، امة وأماكن العمل والشوارع والمؤسسات الع
ت خضعو ، ، كالعاصمة ستوكهولم ومالمو وغوتنبرغتتواجد فيها أعداد من أبناء الجاليات العربية

تم و  عملية تدقيق وحساب نتائج البحث للمراجعة من قبل الباحث واألساتذة المشرفين على البحث،
وٕاخضاعها الختبارات الصدق وتحليلها، واستنتاج تدوين نتائج الدراسة ومناقشة النتائج 

من وتوصيات مقترحات خرجت بالمالحظات وتبيان الخالصة التي خرجت بها الدراسة، ومن ثم 
  .الباحث

واقع القنوات الفضائية أجزاء، األول تناول  ةفتضمن ثالث اإلطار النظري – الفصل الثانيأما 
دراسة  تها، كما تم تناول وأهمية مشاهد هاتأثير ، عهاتوزي و أعدادها تها،نشأ، من حيث العربية

ودور الفضائيات ، الخطاب الفضائي العربي الموجه للخارج ومدى تأثيره على المهاجرين العرب
العربية في تواصل المغتربين العرب مع بلدانهم األصلية، وتأثيرها على التواصل مع اللغة العربية،  
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تم رصد اإليجابية، وتأثيرها في المجال الدبلوماسي العربي، كما  وفي الحفاظ على القيم والعادات
  .إلى المهاجرين في بعض القنوات الفضائية العربية ةالبرامج الموجهبعض 

  . نظرية مدخل االستخدامات واإلشباعاتو  نظرية الغرس الثقافيدراسة  تتم الجزء الثانيوفي 

بشـكل عـام، وعوامـل الطـرد  الهجرةالدراسة متناوال مفهوم ب الهجرة العربية للخارج الجزء الثالثو تناول 
التي تتبعها بلدان الجذب، وتوقف البحـث عنـد  سياسة االندماجوعوامل الجذب وكذلك تم التوقف عند 

أسـباب الهجـرة واالغتـراب للمهـاجرين العـرب، عوامـل ، من معظم جوانبهـا كالهجرة  العربية إلى الخارج
 همتـوزيعفـي البلـدان التـي اسـتقروا فيهـا، وأعـدادهم وخارطـة  وعوامل الجـذب في بلدانهم األصليةالطرد 

جــرى قــد هم، وبمــا ان عينــة البحــث هــي المغتربــون العــرب فــي الســويد فأوضــاع، و فــي العــالم الجغرافيــة
والتوقف عندها وحصر أعداد المغتربين العرب ومراحل تواجـدهم فـي  الهجرة العربية إلى السويددراسة 
  .السويد

، أداة البحث، عينة البحث، مجتمع البحث ، إجراءات البحث تم تحديد الفصل الثالثي وف
ٕاجراءات ، و تحديد المتغيرات في الدراسة، إجراءات الصدق والثبات، الفترة الزمنية للبحث

م حتى شهر تشرين ٢٠١٠أيار /من شهر مايس، خالل الفترة الزمنية البحث الميداني
فترة تمتد لسبعة أشهر، من أماكن تواجد أبناء الجاليات العربية  م، وهي٢٠١٠نوفمبر /الثاني

 االستبيان استمارة بعرض الباحث قام التحليل أداة صدق من التحقق ولغرض في السويد،
 الدراسة مجال في االختصاص أصحاب والخبراء من األساتذة من مجموعة الدراسة على محل

  .المالحظات من عددا المحكمون أبدى وقد الدراسة، ألهداف متهاءمال مدى إلى للتعرف

باإلضافة إلى المالحظات التي  تعديالت من المحكمون عليه اتفق ما بجميع الباحث اخذ وقد 
 استجدت بعد تجربتها على الجمهور حيث وردت مالحظات عملية تم األخذ بها لتصبح

  .البحث في اعتمد الذي النهائي شكلها في االستمارة

 مفردة، ٥٠٠قيد الدراسة، والتي كانت مكونة من  مفردات العينةخصائص  وكانت  
إلى  ١٨، والفئات العمرية من سن %٤٨,٦بنسبة  ٢٤٣ ناث، واإل%٥١,٤بنسبة  ٢٥٧ذكور
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بنسبة  ١٣٨كان عددهم  ٣٥   إلى ٢٦، ومن سن %١٨,٤بنسبة  ٩٢، عددهم ٢٥
 فما عاما ٥١، ومن سن %٢٧بنسبة   ١٣٥كان عددهم ٥٠إلى  ٣٦، ومن سن %٢٧,٦

  .%٢٧بنسبة  ١٣٥فوق كان عددهم 

بنسبة  ٥٩ودكتوراه كان عددهم  ماجستير :أما المستوى العلمي لمفردات العينة فكان كما يلي
دبلوم،  -معهد أو ، وثانوية%٢٤,٤بنسبة  ١٢٢ليسانس، كان عددهم - ، وبكالوريوس%١١,٨

  .%١٧نسبة ب ٨٥الثانوية، كان عددهم  ، ودون%٤٦,٨بنسبة  ٢٣٤كان عددهم 

بنسبة  ١١٣سنة كان عددهم  ٣- ١من  :الهجرة لمفردات العينة فكان كما يلي سنوات وعدد
سنة كان عددهم  ١٠- ٨، ومن %٢١,٨بنسبة  ١٠٩سنة كان عددهم  ٧- ٤، ومن %٢٢,٦

  .%٣٨,٢بنسبة  ١٩١فوق، كان عددهم فما سنة ١١، ومن %١٧,٤بنسبة  ٨٧

 نتـائج البحـث حيث تم حصر،  وتحليلها البحث الخاصة نتائج على بيان  الفصل الرابع  واحتوى 
  :وتعليقات وتحليالت الباحث عليها، ومن أهم النتائج

د إقبال كبير من قبل المغتربين العرب في السويد على مشاهدة القنوات الفضائية العربية ومن وجو  •
من مجموعة إلى أخرى، قبل جميع أبناء الجاليات العربية المتواجدة في السويد، رغم اختالف النسب 

القنوات الفضائية العربية بكثافة  يشاهدونودلت نتائج الدراسة على ان المتلقين من المغتربين العرب 
، ونسبة من يشاهدها بمعدل %٤٣,١ساعات يوميا  ٦-  ٣عالية، فبلغت نسبة من يشاهدها من 

 ٦معدل أكثر من ، وهي نسبة عالية كذلك،  ونسبة من يشاهدها ب%٣٢,٦ساعتان يوميا هي 
من المتلقين % ٤٤,٥، وهي كثافة مشاهدة عالية، كما بلغت ما نسبته %١٣,٥ساعات يوميا، 

 .أيام األسبوع، وهي نسبة عالية جميع يشاهدون القنوات   الفضائية العربية 

وسيلة وعامل تواصل جيد مع أشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تلعبه الفضائيات العربية كونها  •
من المبحوثين لهذا الدور، كما %  ٨٢,١، حيث أشارمع القضايا الوطنيةوكعامل تفاعل  البلد األم

مع المجتمع أشارت النتائج بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كوسيلة  لتفاعلهم 
وان نسبة  ، وهو دور مهم في حياة المغتربين،%٧٠,٨بنسبة عنهم   ف معاناة الغربةيالجديد وتخف
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لحفاظ على عالية من المبحوثين يعتقدون بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كوسيلة ل
 .ونشرها بين أبناء الجالية العربية ثقافتهم األم

 ومشاكلهم  بتناول قضايا المهاجرينودلت نتائج الدراسة إلى ضعف اهتمام القنوات الفضائية العربية  •
 .  ببالشكل المطلو 

، فكلمــا ا زادت عــدد ســنوات الفئــة العمريــة، بــين أعمــار المتلقــين ونســبة المشــاهدة هنالــك عالقــة طرديــة •
ازدادت نسبة المشاهدة، وتؤشر الدراسة إلى  أن الفئة العمرية الشـبابية هـي األقـل بـين الفئـات العمريـة 

ردية بـين عـدد سـنوات الهجـرة األخرى في مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية، كما أن هنالك عالقة ط
ونسبة المشاهدة، فكلما ازدادت عدد سنوات الهجرة واالغتراب لمفردات العينة، ازدادت متابعة مشاهدة 

، ومــن كانــت عــدد ســنوات %٧٠,٨القنــوات الفضــائية العربيــة، فحــديثو الهجــرة كانــت نســبة مشــاهدتهم 
تابع معظم المبحوثين  من المولودين ، وال ي%٩٤،٨سنة كانت نسبة مشاهدتهم ١١هجرتهم أكثر من 

خارج بلدان آبائهم األصلية أو هاجروا في سن مبكرة، ممـا يعنـي ضـعف عالقـتهم بأوطـان آبـائهم األم 
  .وتواصلهم مع ثقافتها

والتوصيات والمقترحات التي  ،تحليل نتائج البحث، استنتاجات البحث شمل، الفصل الخامس
  : خرجت بها الدراسة منها

  :وصى الباحث بالعديد من العناوين التي يمكن تناولها بالبحوث مستقبال، منهاأ:  أوال

  .  معوقات تواصل أبناء أطفال المهاجرين العرب مع القنوات الفضائية العربية -

  .معوقات تواصل الشباب من المهاجرين العرب مع القنوات الفضائية العربية -

 . الفضائية العربية مع القنواتطبيعة تواصل أبناء المغتربين العرب  -

 .تأثير القنوات الفضائية العربية على النساء العربيات المغتربات -

 .كيفية تناول مشاكل المغتربين العرب في برامج القنوات الفضائية العربية -
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 .طبيعة البرامج الموجهة للمغتربين العرب في بعض القنوات الفضائية العربية -

ربين العرب في بعض الفضائيات العربية، سلبياتها دراسة مضامين البرامج الموجهة للمغت -
 .وايجابياتها

  .دراسة مدى اهتمام الفضائيات العربية بالمبدعين العرب في المهجر -

من جميع الفضائيات العربية، تتناول  وبثها  تقترح الدراسة أنتاج برامج موجهة إلى المغتربين :ثانيا
  .المجاالت حياتهم ومشاكلهم وتلتقي مع مبدعيهم في كافة
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  فهرست المحتويات

 الصفحة الموضوع

  العنوان

  تفويض الجامعة

  األطروحةإجازة 

  الشكر والتقدير

  اإلهداء

  قائمة الجداول

  قائمة المالحق

    الملخص باللغة العربية

  المقدمة
  

  .للبحث المنهجي األول اإلطار الفصل
  

  ياإلطار النظر  –الفصل الثاني 

  محاور ثالثة على يشتمل

  

    األول المحور
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  العربية الفضائية القنوات

  الثاني المحور

  الثقافي الغرس نظرية

 .واإلشباعات االستخدامات مدخل ونظرية 

 

 الجزء الثالث

  للخارج العربية الهجرة

 

الخارج إلى العربية  الهجرة   

  

  الفصل الثالث – إجراءات البحث

  الفصل الرابع – نتائج البحث

 الفصل الخامس

 استنتاجات البحث

 

  البحث نتائج تحليل

  االستنتاجات

  والتوصيات المقترحات

  مالحق الدراسة

  المقابالت

  مصادر البحث

  اإلنكليزيةملخص البحث باللغة 
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  مالحق الدراسةفهرس 

تسلسل 
  الملحق

  الصفحة  الملحق

مت أو الزالت تقدم في البرامج الخاصة بالمغتربين التي قد  -١
  بعض الفضائيات العربية

  

أعداد المقيمين من حاملي الجنسيات األجنبية في السويد   -٢
  م٢٠٠٩تبعا إلحصاء عام 

  

  

    العربية باللغة االستبيان  -٣
    والخبراء أسماء األساتذة قائمة  -٤
    والخبراء األساتذة إلى المرسلة الرسالة نص  -٥
    اإلنكليزيةاالستبيان باللغة   -٦
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  مقدمة

بعد تحديد لعشر،يتعاظم دور القنوات الفضائية في التأثير على المتلقين أينما كانوا
التطور الهائل في مجال التكنولوجيا، أصبح باإلمكان أن تقوم هذه الفضائيات بأدوار غاية 

ي أن يساهم في األهمية والخطورة معا، فهي تقوم بمقام القائم باالتصال وتسمح للمتلق
بالتفاعل الحي ليكون هو المتلقي والقائم باالتصال معا، ونتحقق من رجع الصدى فورا من 
خالل البث المباشر الحي الذي بإمكانه أن يربط باألجهزة طرفي العملية االتصالية 

مع  على التواصلبالصوت والصورة، هذا ما ساعد المتلقين من المهاجرين أينما كانوا 
دورا للقنوات الفضائية العربية  ن المفترض أن يكونضائية والتفاعل معها، ومالقنوات الف

في التواصل مع أبناء الجاليات العربية في المهجر والذين تتزايد أعدادهم يوما بعد  يرياد
يوم في بالد الغربة، حتى أصبح عددهم بالماليين ولهم دور وثقل كمي ومعنوي، فهناك 

ا العربية وأصبحت جزءا من مجتمعات بلدان المهجر، والهجرة أجيال عديدة غادرت بلدانه
ليست مقتصرة على أبناء الدول العربية فهي ظاهرة عالمية لها أسبابها وموجباتها، وكانت 

  .على مر العصور عامال للتالقي الحضاري واإلنساني

وصل  وقد، ١منتصف القرن التاسع عشرفهنالك جاليات عربية في أمريكا الالتينية منذ 
وكانوا قد ساهموا في رفد الحركة . بعض أفراد تلك الجاليات إلى مناصب سياسية مهمة

  .الثقافية العربية، وأثروا الحركة الفكرية واألدبية الفنية والثقافية بشكل عام في بلد المهجر

 واليوم ،تقدر أعداد المهاجرين من أصل عربي في أمريكا الالتينية بسبعة عشر مليونا
 ما أو، نسمة مليون ١١,٨ نحو وأحفادهم العرب المهاجرون يمثلوحدها رازيل في الب
حوالي  ٢٠١١مارس  ٢٠البرازيل البالغ عددهم حسب إحصائية  سكان من% ٦ يعادل

٢١٩٤,٥٣٠,٠٠٠.  

                                                           

، ١خوسيه ألبيرتو مورينو، فريد كحاط وآخرون، الجاليات العربية في أمريكا ال�تينية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -١
 . ١٢م، ص٢٠٠٦

٢
-

h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84#.

D8.A7.D9.84.D9.87.D8.AC.D8.B1.D8.A9 ٢-   
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والمهاجرون العرب المقيمون بصورة قانونية في دول االتحاد األوربي يصل عددهم نحو 
وزع ثالثة ماليين مهاجر في الواليات المتحدة األمريكية ، كما يت١خمسة ماليين مهاجر

وماليين عدة في دول قارة آسيا وأستراليا وكندا وأفريقيا وحتى في نيوزلندا وغيرها من بقاع 
الكرة األرضية، أن هذه األعداد تزداد أهميتها ويزداد تأثيرها يوما بعد يوم، وتزداد أعدادها 

ويزداد االهتمام العربي بهذه األعداد . البلدان العربيةبسبب استمرار أسباب هجرتها من 
، فقد جرى االهتمام بالمهاجرين من أصل عربي من قبل في لما لها من تأثير كبير

اجتماعات القمة العربية، ففي البيان الصادر عن القمة العربية العاشرة التي انعقدت في 
تكليف األمانة العامة ((ن على م، حيث نص البند الثالث عشر من البيا١٩٧٩تونس سنة 

مع المغتربين العرب واالستفادة من طاقتهم في  على التعاون لللجامعة العربية بالعم
، وتبعا لذلك أصدر ٢))مناطق االغتراب لدعم العمل العربي وتعزيز عالقتهم بالوطن األم

دائمة م، واللجنة ال١٩٧٩مجلس وزراء اإلعالم العربي في دورته السادسة عشرة عام 
م عدة قرارات تدعو األمانة العامة ١٩٨٠لإلعالم العربي في دورتها السابعة والثالثين عام 

بمساندة وزارات اإلعالم العربي ومكاتب الجامعة في الخارج إلى وضع دراسة عن 
باستحداث قسم المغتربين  االمغتربين العرب، كما أصدر األمين العام للجامعة العربية قرار 

  .٣العامة في األمانة

في بيان وزراء الدول العربية المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين العرب في اجتمـاعهم و 
 ٢٢، بمناسبة االحتفال بيوم المغترب العربي الذي يصادف ١٤/١١/٢٠٠٩الثاني القاهرة 

يثّمن الوزراء العرب المجتمعون الدور الذي تلعبه (تشرين الثاني، جاء فيه، / نوفمبر
العربية كجسر تواصل بين وطنهم األم ودول االغتراب والمهجر، فقد كانوا بحق  الجاليات

ويؤكد الوزراء العرب حرصهم . رسل أمتهم وحضاراتها وثقافتها وحاملي قيمها إلى العالم
على الدفاع عن حقوق المهاجرين والمغتربين العرب ومواصلة العمل العربي المشترك 

  ٤.)بالوطن األم لرعاية شؤونهم وتعزيز ارتباطهم

                                                           

 .٢م، ص٢٠٠٨جامعة الدول العربية، التقرير ا0قليمي لھجرة العمل العربية، ھجرة الكفاءات العربية، نزيف أم فرص، القاھرة  -٣
 أرشيف القرارات العربية، - ٤ ،  مؤتمر القمة العربى العاشر تونس 20-22/11/1979  -٢
  
٣
  .٢٦٣-٢٥٣م، ص١٩٨٥، آذار ٤١محمد مصالحة، المغتربون العرب طاقة عربية سائبة في ب�د المھجر، شؤون عربية، العدد  - 

موقع جامعة الدول العربية ا0لكتروني،  -٣
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/news_details_ar.jsp?art_id=1737# 
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ومن مظاهر االهتمام العربي الرسمي بالمغتربين، هنالك عدة أنشطة عامة وخاصة 
قد حظيت، خصوصا للدول العربية التي لديها جاليات كبيرة تعيش في المهجر، ف

المناقشات حول البعد الثقافي ودور اإلعالم العربي باالهتمام خالل أعمال الندوة التي 
المغتربون العرب من شمال "م، تحت عنوان ٢٠٠٧أبريل  ٢٤-٢٣ عقدت في الفترة من

، ضمن برنامج الدراسات المصرية اإلفريقية، كلية االقتصاد "أفريقيا في المهجر األوروبي
والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، حيث شملت النقاشات وأكدت على ضرورة دراسة دور 

في أبراز قضايا ومشكالت المهاجرين،  اإلعالم سواء الغربي، أو دور اإلعالم العربي
إن اإلعالم الغربي غالبا ما يقدم  :فعلى جانب اإلعالم الغربي طرح رأيان األول يقول(

أما الرأي الثاني . صورة مشوهة حول المهاجرين العرب والمسلمين إلى المجتمع الغربي
عالم الغربي، وأن ما فيذهب إلى أن هناك اهتماما إعالميًا كبيرا بقضايا المهاجرين في اإل

يقدم في اإلعالم األوربي ال يكون دائما سلبيًا، وال يركز فقط على المهاجرين غير 
أما على مستوى اإلعالم العربي، فقد تمت اإلشارة إلى إغفال قضايا . الشرعيين

المهاجرين، وبخاصة هؤالء الذين يعانون من مشكالت قانونية واجتماعية في بلدان 
عالم  العربي ال يتحدث عن المهاجرين إال بشكل موسمي، وفي إطار فاإل. المهجر

إلى الهجرة غير الشرعية دون االنتباه إلى  يلجئونالحديث عن أفواج الشباب الذين 
  .١.)استطالع دوافع هجرتهم وتكوين رأي عام حول قضاياهم

 في اهرة،بالق العربية الجامعة مقر في العرب للمغتربين األول المؤتمر عقد تم كما
 العام األمين حيث أكد ،"التواصل جسر" شعار تحت أيام ثالثة ولمدة م،٢٠١٠ ديسمبر
 للمغتربين األول المؤتمر أن االفتتاح خالل كلمته في موسى عمرو العربية الدول لجامعة
 العربية أوطانهم وبين العرب المغتربين بين للتعاون وآليات إطار وضع إلى يهدف العرب
 تسعى العربية الجامعة ان وأوضح .الجديدة بأوطانهم عالقاتهم على ذلك ريؤث أن دون
 الجميع على بالخير يعود الذي البناء للتعاون إطار طرح إلى المؤتمر هذا خالل من

                                                           

رأفت، إج�ل، المغتربون العرب من شمال أفريقيا في المھجر ا@وروبي، أعمال الندوة التي عقدت في  -١
مجموعة من الباحثين، برنامج الدراسات المصرية ا0فريقية، كلية  م،٢٠٠٧أبريل  ٢٤-٢٣الفترة من 

 .٢٤٥- ٢٤٤، ص١م، ط٢٠٠٨رة،القاھرة  اEقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھ
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 األصلية أوطانها بين التواصل تحقيق في الخارج في العربية الجاليات دور على معوال
  .١الجديدة ومجتمعاتها

 عربية منذ سنوات مؤتمرات للمغتربين، كما في سوريا ومصر واليمن والعراقوتعقد عدة دول 
  .، وتهتم بتفعيل العالقة بين المغتربين وأوطانهموغيرها من الدول التي لديها جاليات كبيرة

هذه الماليين من المهاجرين، تثير العديد من التساؤالت واإلشكاليات، وتحتاج اليوم إلى 
الستمرار تفاعلها مع بلدانها األم، والقنوات الفضائية العربية  والسعيبها، الجدي االهتمام 

ل المهمة الذي يمكنها أن تلعب هذا الدور والهدف الكبير، وتخفف عنهم ائالوسمن هي 
  .عبء وهموم االغتراب واالبتعاد عن أوطانهم ومجتمعاتهم األصلية

فضائية العربية، وهل تحقق فما هي عادات وأساليب تلقي المهاجرين العرب للقنوات ال
المطلوبة واالحتياجات ألبناء الجاليات العربية، وهل هنالك مشاكل أو  اإلشباعاتبرامجها 

  معوقات تقف أمام التواصل معها؟

الدراسة التوقف عند ذلك من أجل الخروج بمقترحات وسبل تطوير وتعزيز هذه تحاول 
ال في رسم خططهم البرامجية، من أجل تلك العالقة كي يستفيد منها القائمون في االتص

أن ال نخسر طاقات وكفاءات هذه األعداد الكبيرة من أبناء البلدان العربية، كي يمكنهم في 
  .المستقبل من المساهمة الفعالة بشكل أو بآخر في تطوير وتنمية بلدانهم األصلية

في السويد،  من المتلقين، وهم مجموعة المهاجرين العرب عينةعلى  الدراسة  ستركز
ها نحيث تتمتع السويد بوجود جالية عربية كبيرة نسبيا ومن عدة دول عربية، يمكن القول أ

للجاليات العربية في المهجر، وستتم دراسة عادات وآليات وأساليب  جيدةتمثل عينة 
تواصلهم وتلقيهم للقنوات الفضائية العربية التي تبث باللغة العربية بشكل أساسي، ومن 

وطبيعة البرامج ، على نوعية القنوات الفضائية األكثر مشاهدة يمكن التعرفالدراسة خالل 
  .المختلفةاالتصالية األكثر مشاهدة وما هي مضامينها، وهل تلبي احتياجاتهم 

                                                           

٢- .h�p://www.noornn.com/arabic/all/ar4cle/76528  موقع جامعة الدول العربية.  
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  الفصل األول

  المنهجي للبحث اإلطار

 المشكلة البحثية -

 .هدف الدراسة -

 .الدراسةتساؤالت  -

 .منهج الدراسة -

  .لجغرافي للدراسة والعيناتتحديد اإلطار ا -

  .وسائل وأدوات وطرق جمع المعلومات للبحث -

  .تحديد اإلطار الجغرافي للدراسة والعينات -

  .تحديد المتغيرات قيد البحث في الدراسة -

  .البحث األساسية المفاهيم والمصطلحات -

  .السابقةوالبحوث الدراسات  -
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 المشكلة البحثية

ضاعف عدد القنوات التلفزيونية الفضائية العربية كأحد  أدت ثورة االتصاالت والمعلومات إلى ت
أبرز أوجه التحول اإلعالمي في العالم العربي وأصبحت تشكل واقعا إعالميا جديدا يثير الكثير 
من التساؤالت، من بينها مدى نجاح  القنوات الفضائية العربية في بناء جسور بين أبناء الجاليات 

األصلية، وهل نجحت في غرس القيم والعادات االجتماعية العربية في المهجر وأوطانها 
؟، وهل تابعت مشاكلهم ومعاناتهم في الغربة؟، وما عادات التلقي لألجيال .اإليجابية لديهم

المختلفة من المهاجرين العرب للفضائيات العربية؟، فالمهاجرون العرب لديهم الدوافع الطبيعية 
لك البلد األم يحتاج إلى أن يتواصل معه أبنائه وأن ال ألن يرتبطوا بأوطانهم األصلية، وكذ

  ؟.ينفصلوا عن انتمائهم له، فما هو دور القنوات الفضائية العربية في عملية التواصل هذه

بة على السؤال المتمثل بمدى مساهمة القنوات الفضائية العربية، في تحقيق البحث اإلجابةيحاو 
  .من المغتربين العرب هي ثروات وطنية ال يستهان بهااألهداف أعاله كون قطاعات غير قليلة 

هل تقدم الفضائيات العربية للمتلقي العربي  :وتتفرع من مشكلة البحث العديد من األسئلة، منها
  في المهجر مضمونا يرتقي من خالله بذوقه ومخزونه الثقافي واالجتماعي في مجتمعه الجديد؟

  .هدف الدراسة

وتحديدا  ،عمومالعرب باإلعالم الوطني واإلعالم العربي ا المهاجرينتقييم عالقة  -١
العرب في السويد  تلقي المهاجرين عالقتهم بالقنوات الفضائية العربية، ودراسة

لتعرف على مدى تلبية احتياجاته من البرامج المختلفة ، لنموذجا للمشكلة
 .والمعلومات والمواد التي تقدمها القنوات الفضائية العربية

عادات تلقي المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية، من حيث  تحليلتقييم و  -٢
حجم التعرض وأنماطه، والمواضيع والمضامين األكثر اهتماما للمشاهدين، وتأثير 

 .المشاهدة والتعرف على اتجاهات أبناء الجاليات العربية
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والمستوى والعمر وطول الفترة الزمنية للهجرة  نوعتأثير المتغيرات، كال دراسة -٣
االقتصادي والمستوى العلمي للمهاجرين على طبيعة التلقي للقنوات الفضائية 

 .العربية

تلقي المهاجرين العرب تعيق مشاكل وصعوبات أو عدم وجود  عن وجود البحث -٤
أمام تواصلهم مع  اً والتي تقف عائق -ن وجدتإ - ، للقنوات الفضائية العربية

 .أيجاد المقترحات والحلول لها مستقبال القنوات الفضائية العربية، من أجل

  :أهمية الدراسة

 وهم العربية مجتمعاتنا من كبيرة مجموعة يمس باعتباره أهميته البحث يستمد
 الرسمية، العربية المؤسسات قبل من باالهتمام اليوم يحظون الذين العرب، نالمهاجرو 

 واالجتماعية عالميةاإل والبحوث الدراسات إطار في يزدادبهم   االهتمام أخذ كما
 في البحوث محاور من محوراً  العربية الفضائيات وبين بينهم العالقة وتشكل والتربوية،

 في تسهم أن العالقة لهذه يمكن حيث والسوسيولوجية، اإلعالمية الدراسات مجال
 غادروها، التي األصلية مجتمعاتهم وبين بينهم والروحية الثقافية الحياة واستمرار توطيد

 علمية لدراسة حاجة هنالك لذلك بها، االستهانة يمكن ال وطنية ثروة يمثلون أنهم بماو 
الدور، لذا يمكن لنتائج البحث أن  هذا إلداء  العربية الفضائية القنوات قدرة لمعرفة

 :تسهم في

تقديم بعض المؤشرات عن التوجهات الثقافية للقنوات الفضائية العربية ودورها  -١
اتصال للعالقة ما بين أبناء الجاليات  الثقافة األم، وكأداة للحصول على كمصدر

 .العربية مع أوطانهم

، كي )جدتو إن (معرفة معوقات التلقي واالتصال مع القنوات الفضائية العربية  -٢
 .تكون أمام القائمين باالتصال لألخذ بها
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مي من مشرفين ومعدين ومقد(توفير قاعدة بيانات ومقترحات للقائمين باالتصال  -٣
، لالستفادة منها في الخطط والدورات البرامجية التي تعد في )برامج ومخرجين

 .القنوات الفضائية العربية

تطوير أداء القنوات الفضائية العربية لالهتمام الجاد بأبناء الجاليات العربية في  -٤
المهجر، من خالل برامج خاصة موجهة لهم، ولمعرفة طبيعة هذه البرامج التي 

 .بناء الجالية العربيةيحتاجها أ

ومن خالل الدراسة الميدانية واالستبيانات التي خصصت للمتلقين يمكن التعرف عن 
ل وحاجات التلفزيونية في الفضائيات العربية ألذواق وميو البرامج مدى تلبية 

 البرامجإرضاء احتياجاتهم، كما سيحدد البحث طبيعة  المشاهدين، وهل استطاعت 
ا التي يتابعها المغتربون، والمساحة الزمنية للتلقي، ومدى تأثره وموضوعاته وحجمها 

، والتعرف على .وطبيعة تعامله واستفادته منها من خالل االستبيانات واللقاءات
  .المشاكل التي تواجههم أن وجدت

 :الدراسةتساؤالت 

لقنوات الفضائية العربية ولماذا لن العرب يالمهاجر  ة ومتابعةشاهدما مدى م -١
  دونها؟يشاه

التي تحققها  القنوات الفضائية العربية للمهاجرين  واإلشباعاتما هي االحتياجات  -٢
 العرب؟

عامل  تفاعل أيحابي بين المهاجرين العرب كالقنوات الفضائية العربية  دور ماهو -٣
 وما تتعرض له بلدانهم األصلية من مشاكل أو كوارث؟
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  :تحديد الفروض العلمية للدراسة

  :تعتمد على نظرية الغرس التي تفترضفروض الدراسة 

ان زيادة التعرض لوسائل اإلعالم تؤدي إلى اكتساب المتلقي أو المشاهد مجموعة من 
المعاني و المعتقدات واألفكار والصور الرمزية والتي تشكل لهم واقع رمزي يختلف عن 

  .الواقع الفعلي في البيئة االجتماعية

ع أن تغرس في أذهان المشاهدين ووعيهم أفكارا معينة بحيث هذا يعني أن وسائل اإلعالم تستطيو 
  .يحل واقع التلفزيون محل الواقع الفعلي

  :، وهيعلى نظرية الغرسلذا فالبحث سيدرس الفروض العلمية التالية المستندة 

القنوات الفضائية اختبار فروض نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم وبالذات  -١
من خالل أبناء الجالية العربية في السويد بأخبار البلد األم،  العربية ودورها في إمداد

قياس مدى تعرضها ومشاهدتها الفضائيات العربية، ومن خالل زيادة التعرض 
توجد عالقة ارتباطية طردية بين حجم التعرض ومستوى للقنوات الفضائية العربية 

 .التفاعل مع قضايا بلدانهم األصلية

، حيث يعد التلفزيون وسيلة فريدة للغرس الثقافي الغرساختبار افتراضات نظرية  -٢
وتقييم . التي تميزه عن وسائل االتصال الجماهيرية األخرى الثقافي نظرا للخصائص

 .اللغة العربيةالثقافة و  أداة اتصال وتواصل معمدى فعالية الفضائيات العربية ك

ل مستوى االغتراب كلما زاد معدل التعرض لبرامج القنوات الفضائية العربية، ق -٣
 .الثقافي والشعور بالغربة

تفترض الدراسة أن هذه الثروة الكبيرة من المهاجرين العرب، يهمهم التواصل مع و 
الدراسة تحاول تأكيد أو نفي هذا . بلدانهم األصلية ثقافيا وسياسيا واجتماعيا

م وتفترض الدراسة أن أحد أهم وسائل االتصال بينهم وبين بلدانه. االفتراض
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األصلية، هو التلفزيون ممثال في القنوات الفضائية العربية، والتي بإمكانها أن تلعب 
يكون ويمكن أن . ذلك الدور، لتكون جسرا ثقافيا تواصليا دائما مع الثقافة األم

  .لقنوات الفضائية العربية دورا في الحفاظ على تعلم اللغة العربية للمهاجرين وأبنائهمل

 :منهج  الدراسة

والذي يعتمد طريقة مسح SURVEY منهج المستخدم في الدراسة هو المنهج المسحي ال
وتندرج الدراسة ضمن البحوث الكمية التي تعتمد على ، ستبياناالالجمهور، من خالل 

االستدالالت المنطقية واألساليب اإلحصائية، مما يتيح الوقوف على المتغيرات بشكل موضوعي 
  .وعلمي

  :افي للدراسة والعيناتتحديد اإلطار الجغر 

تحديد عدد العينات التي يتم إخضاعها لالستبيان على ضوء إحصاء عدد أبناء تم 
مفردات العينة من أبناء الجالية من  مع مراعاة أن تكونالجالية العربية في السويد، 
 وقام الباحثتمثيلها النسبي لألجيال المختلفة قيد الدراسة، الناطقين بالعربية، وملبية ل

باختيار نماذج العينات عشوائيا من أماكن مختلفة من السويد، ومن أماكن تجمع أبناء 
الجاليات العربية، كالنوادي والجمعيات االجتماعية والثقافية، ودور العبادة كالجوامع 
والكنائس، وأماكن الدراسة كالمدارس والجامعات والمعاهد، وأماكن العمل والشوارع 

 مختلفة مكتظة بالسكان سويدية ومن عدة مدنمراكز الصحية، والوالمؤسسات العامة 
  .، كالعاصمة ستوكهولم ومالمو وغوتنبرغوتتواجد فيها أعداد من أبناء الجاليات العربية

  :وسائل وأدوات وطرق جمع المعلومات للبحث

صين والخبراء واألساتذة إلبداء وحسابها للمراجعةم الباحث بعرض صيغة االستبيانات علاق
جراء تجربة أولية ، كما تم إعاد صياغتها بشكلها النهائي مع األساتذة المشرفينوألمالحظات ا

العربية، لمعرفة مدى أدراك  الفضائية القنواتعلى جمهور من المتلقين والمهتمين بمتابعة 
المتلقين لالستبيان وصالحيته، والبحث عن األخطاء أو األسئلة التي قد يوجد فيها غموض، وقد 
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م، في ٢٠١٠مايس  ٢٨تغيير بسيط ببعض األسئلة على ضوء نتائج التجربة، وكان ذلك يوم  تم
العربية، وقدم محاضرة أخرى في  الفضائية ستوكهولم ضمن محاضرة قدمها الباحث عن القنوات

م، وجرى ٢٠١٠أيلول /بتمبرس ٢٦النادي السوري واتحاد المغتربين السوريين في السويد يوم 
ن الجمهور الذي حضر األمسية، و جرت نقاشات موسعة عن عمل القنوات ستبياخاللها ا

" عبر وسيط"كما تم استخدام واسطة اإلنترنيت في توزيع االستبيانات أي ، أيضاً  الفضائية العربية
الباحث مقابالت متعمقة مع رؤساء االتحادات والجمعيات  ىجر أبجانب المقابلة المباشرة، و 

، منها اتحاد الجمعيات في السويدومع بعض ممثلي الجاليات العربية ية الخاصة بالجاليات العرب
العراقية في السويد، والنادي الثقافي السوري، والمدرسة الصومالية، وبعض الدبلوماسيين 

وكانت أسئلة اللقاءات . المعتمدين في بعض سفارات الدول العربية المتواجدة في مملكة السويد
جاليات العربية وأماكن تواجدهم ومدى اهتمامهم ومتابعتهم لإلعالم تدور حول أعداد أبناء ال

العربي عموما والقنوات الفضائية العربية خصوصا، وما وجد من مقترحات لتطوير الصلة 
 .١والعالقة مع أوطانهم إعالميا

للمراجعة من قبل الباحث واألساتذة  وحسابها  عملية تدقيق وحساب نتائج البحثت خضع
تم تدوين نتائج الدراسة ومناقشة النتائج وٕاخضاعها الختبارات الصدق و  على البحث،المشرفين 

خرجت وتحليلها، واستنتاج المالحظات وتبيان الخالصة التي خرجت بها الدراسة، ومن ثم 
  .من الباحثوتوصيات مقترحات ب

  :مجتمع الدراسة

عمار ما فوق البالغين من األالعرب في السويد من ينصب البحث حول المهاجرين 
ومن ثم تم تقسيم مفردات لالستبيان،  عامةالباحث بعمل صيغة  قامالثامنة عشر عاما، 

المهاجرون الذين غادروا أوطانهم بعد أن بلغوا سن  الفئة األولى وهم: لثالث فئاتالعينة 
دون ن الذين غادروا أوطانهم و الرشد وقد تشبعوا بالثقافة األم، والفئة الثانية وهم المهاجر 

                                                           

١
  .يمكن مراجعة جدول اللقاءات، في نھاية ا@طروحة - 
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سن الرشد وقبل أن تكتمل لديهم التنشئة على الثقافة األم، مما يعني اختالط الثقافتين 
دراسة االفتراضات  تائج دراسة هاتين الفئتين ستلبيلديهم قبل بلوغهم سن الرشد، ون

البحث  -األربعة األولى للدراسة، والفئة الثالثة وهم الذين ولدوا وترعرعوا في بلدان المهجر
  .وهي فئة أبناء المهاجرين أو أحفادهم - اً نموذجلى السويد يقتصر ع

  :تحديد اإلطار الجغرافي للدراسة والعينات

التي تم إخضاعها لالستبيان  نماذج العينةالباحث مع األساتذة المشرفين بتحديد عدد  قام
 يانسب نةالعيأن تمثل  اةراعمع معلى ضوء إحصاء عدد أبناء الجالية العربية في السويد، 

عشوائيا من أماكن  ةباختيار نماذج العينالباحث م وقاألجيال المختلفة قيد الدراسة، ا
مختلفة من السويد، ومن أماكن تجمع أبناء الجاليات العربية، كالنوادي والجمعيات 
االجتماعية والثقافية، ودور العبادة كالجوامع والكنائس، وأماكن الدراسة كالمدارس 

وأماكن العمل والشوارع والمؤسسات العامة ومن عدة مدن مختلفة  والجامعات والمعاهد،
، كالعاصمة ستوكهولم وفيها أعداد كبيرة من المهاجرين العرب نسبيا مكتظة بالسكان
  .ومالمو وغوتنبرغ

  :تحديد المتغيرات قيد البحث في الدراسة

  :متغير العمر

كالتالي، فئة الشباب من  إلى فئات عمرية مختلفة مفردات العينةالباحث بتصنيف  قام
حتى  ٣٦عاما ومن  ٣٥حتى  ٢٦عاما ومن ثم الفئات األخرى من  ٢٥حتى  ١٨عمر 

  .عاما ٥١عاما، وما فوق  ٥٠
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  :فترة الهجرة 

بع فئات، العلمي للتدقيقخضع المتغير بخصوص طول زمن الهجرة وعلى النحو التاأكما 
 ٦إلى  ٣الثانية، فترة الهجرة من الهجرة ولغاية ثالث سنوات، الفئة  ويثاألولى، حد

سنوات، والفئة الرابعة طول فترة الهجرة   ١٠الى ٦سنوات، والفئة الثالثة، فترة الهجرة من 
  .سنة فما فوق ١١من 

  :متغيرات النوع والمستوى التعليمي واالجتماعي

ل والتحصيل العلمي  للتدقيق والتحلي ،والحالة االقتصادية ،النوع دراسة متغيراتتم 
  .والدراسة

  :للدراسةاإلطار الزمني 

المبحوثين امتدت من شهر عينة إجراء االستبيان على من أجل عملية جمع البيانات 
م، وهي فترة تمتد حوالي ٢٠١٠نوفمبر /م حتى شهر تشرين الثاني٢٠١٠أيار /مايس

  .السبعة أشهر

  :البحث األساسية المفاهيم والمصطلحات

  :االغتراب أو الهجرة

 والعيش والسكن، أخرى دولة إلى األصلي بلدهم من األفراد رحيل أو يعني السفر ديمق مصطلح
ولالغتراب أو الهجرة أسبابها المتعددة، ، كله العمر أو سنوات تستغرق عدة قد، لمدة طويلة فيها

تكون برغبة خاصة للشخص المهاجر أو المغترب  االجتماعية وغيرها، وقد أو، منها السياسية
خصوصيته الثقافية واالجتماعية إلى البلد  معه ج بلده، وعادة ما يحمل المغتربللعيش خار 

  .األصلي بلده عن ثقافة مختلفا يكون الجديد والذي قد
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غربا، ذهب فالن عنا، تنحى، وغرب في سفره أي تمادى ، يقال غرب  –، غرب وفي المنجد
ب أو إغترب، تعني نزح عن عني، أي تباعد، وغربة وغربا وغرابة، تعني نزح عن وطنه، تغر 

هجر الشيء تركه وأعرض عنه، وهاجر مهاجرة من البلد وعنه، خرج منه "الوطن ، أما هجر، فـ 
  ١.إلى بلٍد آخر، والهجرة الخروج من أرض إلى أخرى

 ، فهو االنفصال واالنعزال، وعدم التوافق مع المجتمع، ويرىAlienationأما مفهوم االغتراب 
 لدى قدرة وجود عدم في تتمثل أشكال أربعة خالل من االغتراب) Seeman,1967( سيمان
 عدم إلى باإلضافة المغترب، الشخص عند هدف وجود وعدم االجتماعي، واقعه تغيير في الفرد
 في غريب بأنه الفرد شعور أي العزلة وأخيرا االجتماعية، المعايير وفق التصرف على القدرة
ر هو ظاهرة نفسية اجتماعية، قد يعاني منها الفرد حتى داخل بمعنى آخ. ٢فيه يعيش الذي العالم

  .أسرته ووطنه، وال عالقة لها بالهجرة والتغرب

  :نوالمهاجر 

 هم طويلة لمدد المهاجرين فإن الدولية، الهجرة بشأن المتحدة باألمم الخاصة للتعريفات وفقاً 
 بلد يصبح عام، وبهذا عن تقل ال لفترة فيه يقيمون الذي البلد غير آخر بلد إلى ينتقلون أشخاص
 بلد إلى ينتقلون أشخاص فهم قصيرة لمدد المهاجرون أما. الجديد اإلقامة بلد هو فعلياً  المقصد

 الحاالت في إال عام، على تزيد ال ولكنها أشهر، ثالثة عن تقل ال لفترة إقامتهم بلد غير آخر
 وذوي األصدقاء وزيارة العطالت، وقضاء ه،الترفي ألغراض البلد ذلك إلى االنتقال فيها يكون التي

 األمم في اإلحصاء شعبة( الديني الحج أو الطبي، والعالج األعمال، أنشطة ومزاولة القربى،
لدى الكثير من الدول، مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا وغيرها  ويوجد ، )م١٩٩٨ المتحدة

في العديد من دول فهوم الهجرة الحديث مبخصوص الهجرة، كما ان من الدول أنظمة قانونية 
  .المعمول بها سابقا ن الهجرةيانو قأكثر صرامة قياسا بلشروط  خضع المواطنينالجذب أخذ ي

                                                           

١
  .٨٥٥، ٥٤٧م، ص١٩٨٦، ١٧دار المشرق، بيروت، طالمنجد في اللغة وا0ع�م،  - 

٢
 - Seeman, M. (1967) Powerlessness And Knowledge Compara4ve Study Of Aliena4on, Learning 

Sociometry, Vol. 30 (3): 41- 53-  
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:Integration ،اال ندماج 

  :التعريف اللغوي، في معاجم اللغة العربية

 بكر الرازي محمد بن أبي كما  تعرفها القواميس العربية تتضح لدى  " دمج"أو " اندماج"كلمة  
و بابه دخل و كذا ، أدخله في غيره و استحكمه فيه، ، دمج الشيء" دمج"يقول في مادة الذي 

": دمج"يقول جبران مسعود في مادة  و، و أدمج الشيء لفه في ثوبه، اندمج و دمج بتشديد الدال
": جَ مَ دَ "أما المنجد في اللغة و اإلعالم في مادة . دمج الشيء في الشيء دخل فيه و استحكم

 .١واألمر استقام دمجه في الشيء أدخله فيه، و استحكم دخل فيهِ  :دمج دموجا في الشيء

أما الكل،  في جزء إدخال عملية ولغويا، اشتقاقيا ، تعنيintergrationكلمة االندماج  أي أن

 و، صلياأل للبلد الثقافية بالهوية االحتفاظ مالتحرر مناالندما عملية حيث تتماالندماج،  مفهوم
ان هذا الدمج ال يعني االنصهار . اإلقامة الجديد لبلد الثقافية المعايير يتم تبني الوقت نفس في
كامل مع المجتمع الجديد، بل يعني أن المغترب أو  بشكل اندمج قد المغترب أن يعني وال

تفادة من واالس االجتماعية ودخول العالقات العمل سوق من المهاجر يمكنه التعايش واالستفادة
  .والمعيشية، مع حفاظه على هويته الثقافية والوطنية والصحية التعليمية الخدمات

  :Media Dependencyالتبعية اإلعالمية 

تعني التسليم واالعتماد على ما تقدمه دول أخرى من إعالم دون أن يكون للدول التابعة نشاط 
  ٢.بعيةمضاد أو أنتاج إعالمي تستطيع من خالله التحرر  من الت

  

  

  
                                                           

١
  .٢٢٤، ص١٧م، ط١٩٨٦المنجد في اللغة وا0ع�م، دار المشرق، بيروت  - 

  .٤٩، ص١م، ط٢٠٠٧ا0سكندرية  التوزيع و للنشر ا0يمان و العلم�م الفضائي وآثاره التربوية، محمد جاد أحمد، ا0ع -٢
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  :تأثيرات وسائل اإلعالم

، وهي التأثيرات التي تتمثل في مجاالت Cognitive effectsالتأثيرات المعرفية هنالك 
تناقض المعلومات التي يتعرض لها المتلقي، أو .لعاطفيعديدة، كتجاوز مشكلة الغموض اال

حيح، وهنالك تأثيرات نقص المعلومات وعدم كفايتها لفهم واستيعاب األحداث وتفسيرها بشكل ص
  .بخصوص تشكيل االتجاهات والتأثير على أفكار واهتمامات ومعتقدات المتلقين

، كالتأثير على مشاعر الحب والكراهية Affective effectsالتأثرات الوجدانية وهنالك 
  .وغيرها كالقلق والخوف والفتور العاطفي 

يجة األخيرة من التأثرات التي تصل ، وهي النتBehavioral effectsوالتأثيرات السلوكية 
  .إلى سلوك المتلقي الجديد تبعا لتأثره معرفيا ووجدانيا

  :الصورة الذهنية

هو االنطباع الذهني لفرد أو لجماعة نحو فرد أو جماعة أخرى أو لمجموعة أخرى لها توجه 
ء أو من سياسي أو قومي معين، وتتكون الصورة الذهنية من خالل التجارب المباشرة مع هؤال

  .خالل اآلخرين أو من خالل التعرض لوسائل االتصال المتعددة

  :الصورة اإلعالمية

وهي مجموعة الخصائص والسمات والصفات التي تنقلها لنا وسائل اإلعالم عن بعض الدول أو 
األشخاص أو الشعوب، من خالل ما تقدمه من برامج ومضامين حولهم، وقد تكون هذه الصورة 

  .كون غير واقعيةحقيقية وقد ت

  :Cultivationعملية الغرس، 

 ف الثقافة تعرCulture   بكونها األفكار والمعتقدات والسلوك عند شعب من الشعوب، والتثقيف
Enculturation ) تعني بث المعارف واألفكار والقيم والمعتقدات والمثل واالتجاهات المرتبطة

لك في ظل فلسفة محددة تميز مجتمعا عن غيره بأنماط سلوكية معينة تشكل طريقة ما للحياة وذ
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ن عملية الغرس هي زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية وعلى ضوء ذلك فإ. ١)من المجتمعات
وقد أصبح مصطلح الغرس . تقوم بها المصادر المختلفة للمعلومات والخبرة لدى من يتعرض لها

فسير اآلثار االجتماعية والمعرفية منذ منتصف السبعينات يستخدم للداللة على نظرية تحاول ت
والغرس بذلك هو حالة خاصة من عملية أوسع هي التنشئة . لوسائل اإلعالم وبخاصة التلفزيون

هم يشترك الناس في شبكة الثقافة، فإنعلى أساس أنه بقدر ما  Socializationاالجتماعية 
  ٢.Common Consciousnessيتحدون معا على أساس من الوعي الجماعي 

 :المشاهدةالتلقي أو  عادات

العربية المفضلة لدى المهاجرين العرب،  الفضائية القنواتأي الوقوف على طبيعة  التلقي عادات
والحجم الزمني للمشاهدة، واأليام واألوقات المفضلة، أما أنماط المشاهدة فتعني، المواضيع 

  .والبرامج المختارة والمفضلة والتي يرغب بها المتلقين

  :التعرضمعدل 

أمام التلفزيون، ويصنف إلى ثالث درجات، كثيفي " المشاهدون"وهو الوقت الذي يقضيه المتلقون 
  .المشاهدة، متوسطي المشاهدة، ومنخفضي المشاهدة

  :البث المباشر

يعني إمكانية التقاط البرامج التلفزيونية من محطة اإلرسال مباشرة، عبر األقمار الصناعية 
  .والمستقبل الريسيفر، أو عبر االشتراك بكابل، أو عبر اإلنترنيت" الدش"بواسطة الصحن 

  

  

  :اإلشباعات 

                                                           

  .                                                            ٥م، ص١٩٧٦فاروق عبد الحميد، تثقيف الطفل، ا0سكندرية، منشأة المعارف،   -١
٢
 - Lee,P. Communication for All, (New Yourk, Orbis, n. d., 1990) p3.   
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وتعني استيفاء وٕاشباع احتياجات الجمهور المتلقي من الوسيلة اإلعالمية  ومضمون رسالتها 
وهي تعني سد حاجات المتلقي، وقد تكون حاجات الجمهور معرفية، تتعلق بالحاجة . اإلعالمية

عرف على البيئة والعلوم واألشياء، وقد تكون حاجات عاطفية، كأن تكون مرتبطة في الفهم والت
  .بتدعيم الخبرات الجمالية والعاطفية كالحاجة إلى الصداقة والسعي إلى االبتهاج والتسلية

 

  :السابقةوالبحوث الدراسات 

 وحصرها، القريبة من موضوعة البحثالسابقة المتاحة و والدراسات جمع البحوث بالباحث  قام
لالستفادة من نتائج تلك  ،العربية منها واألجنبية األكاديميةالمؤسسات  في دراساتالسواء 

  .بحثهفي الدراسات 

  :الدراسات األجنبية

١.، برعاية االتحاد األوربي٢٠١١- ٢٠٠٨ "وسائل اإلعالم والمواطنة"بحث بعنوان  - ١
 

برنامج االتحاد األوروبي هذا الفي ضمن عينات الدراسة السويد  ية فيعربوكانت الجالية ال
  .حول اإلعالم والمواطنة

  ٢وهي دراسة يشرف عليها االتحاد األوربي تتعلق باإلعالم والمواطنة
 

، حيث جميع مواطني االتحاد األوروبييشمل االتحاد األوروبي دول في  المواطنةن مفهوم إٍ 
ن هاجرو لمول خارج أوربا، فارغم وجود جاليات من د واحدة،رسميا مواطنين في دولة  يعتبرون

ولديهم تصاريح إقامة شرعية أو المتحدثين باللغة العربية  من دول االتحاد األوروبيالعرب في 
 .القنوات الفضائية العربيةمشاهدة  من تجنس منهم هم مواطنون هنا وتتاح لهم إمكانية

                                                           

  
١

 -h�p://www.qenshrin.com/details.php?id=20548 

 -1 citizenship.eu-http://www.media   
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يمتد للفترة  والذي ه،يقوم مجمع مؤلف من خمس جامعات بإجراءوالهدف من هذا البحث الذي 

:إلى ، وتقوم المفوضية األوروبية بتمويله)٢٠١١وعام  - ٢٠٠٨عام (الزمنية ما بين   

 واإلذاعة واإلنترنت المختلفة كـالتلفزيون اإلعالم األجانب وسائل معرفة مدى استخدام -١
  .والصحافة

 العام المجال في تجري التي المناقشات في اإلعالم هذه وسائل تسهم مدى أي إلى -٢
  .العام الرأي تشكيل في دورا تلعب واالجتماعية، وهل أنها

 االجتماعية والظروف وممارسة الديمقراطية المواطنة على اإلعالم وسائل تأثير معرفة مقدار -٣
  .المجتمعات األوروبية في

  .والمواطنة الهوية على اإلعالم وسائل مدى تأثير -٤

Grant Agreement number: SSH7-CT-2008-217480 
Project acronym: MEDIA & CITIZENSHIP 
Project title: Media & Citizenship: Transnational Televisions 
Cultures Reshaping Political 

Identities in the European Union  

  

  .ومدريد وستوكهولم وباريس وبرلين وأمستردام من لندن شملت أماكن الدراسة كالً 

 على سواء االستبيان، من األولية النتائج في تحليلها تم والتي مفردة ٢٤٧٠يناتحجم الع بلغ
التي توزعت  العينات، عبر اختالفات وقد وجد. العينة صعيد كامل كل دولة أو على صعيد

  ١: بالشكل التالي

                                                           

1  - Grant Agreement number: SSH7-CT-2008-217480 
Project acronym: MEDIA & CITIZENSHIP 

Project title: Media & Citizenship: Transnational Televisions Cultures 
Reshaping Political 

Identities in the European Union  
Grant Agreement number: SSH7-CT-2008-217480 
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  ٪ ١٧ بنسبة، ، ٤٢٦ باريس؛

  ٪ ١٧بنسبة،  ، ٤١٣ ؛ باريس

  ٪ ١٧ بنسبة،  ،٤١٥ برلين،

  ٪ ١٧ ، بنسبة،  ٤٢٦ ، لندن في

  ٪ ١٦ ، بنسبة،  ٤٠١ ، ستوكهولم

  ٪ ١٦ ، بنسبة،  ٣٨٩ ، أمستردام

تحت سن الثالثين سنة، وبحدود % ٤٠بحدود وكانت مفردات العينة من فئات عمرية مختلفة 
ومن مستويات . فوق سن الخمسين عام% ١٠بين سن الثالثين والخمسين سنة، وبحدود % ٥٠

  .تعليمية مختلفة

Media & Citizenship: 

Transnational Television Cultures 

Reshaping Political Identities in the European Union. 

Christina Slade 

University of Utrecht, City University London. 

لدوا أولئك الذين و (فـ بين بلد المولد والقنوات التلفزيونية المفضلة ، وجد ارتباط من نتائج البحث،
العربية، وأولئك الذين ولدوا في البلدان الفضائية القنوات  لمشاهدةأقل عرضة هم في أوروبا 

شاهدة أكثر مالمرأة األكبر سنا  أن وجد كما). العربيةقنوات مشاهدة ال العربية يفضلون
  .لتلفزيونات العربيةل

  أكثر  أن االستبيان نتائجتؤكد ف، ةشاهدهو المفضل للمنوع القناة وما أما 
وجد أن هناك نوعين من الجمهور ، كما تليها قناة العربية، هي قناة الجزيرةمشاهدة قناة عربية 

ذات الغالبية من المغرب ، )فرنسا واسبانيا وهولندا(في البلدان الثالثة بالعربية  ينالناطقمنهم 
المجموعة ، )مانياالمملكة المتحدة والسويد وأل( في دولالمهاجرين ، ومجموعة ثانية من العربي

 المحليةو ، )الفرنسية واإلسبانية والهولندية على التوالي(قنوات محلية وطنية  األولى تأرجحت بين
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تعرضا المجموعة الثانية هي أكثر ، )تونسو خصوصا المغرب والجزائر (لتلفزيون بلد المنشأ 
 ،ي إن إن، قناة العربيةس ، الجزيرة،يةالعرببمثل بي بي سي  اة،نقومشاهدة للقنوات العربية كـ 

  .تضمنت مزيجا من الالجئين والطلبة والمقيمين على المدى الطويل ،هذه المجموعة

  :وبخصوص األجيال قسمت البحوث إلى األجيال التالية

  ٢٤- ١٨من 

  ٤٥- ٢٥من

  .٤٥أكثر من و 

 MEDIA & CITIZENSHIP ١:هولندافي  جامعة أوتريختوضمن بحث 

م األصلي في بلده ون ٍ شخص، منهم مولود٤١٨٠٠٠هولندا بنحو  در الجالية العربية فيهناك؛
ن في هولندا من أب أو أم عربية أو كليهما، ومعظم أبناء الجالية العربية هم واآلخرون مولودوٍ 

  .من المغرب العربي ومن العراق

لك مسلسالت التلفزيونية، والطبخ، وكذالفالم و األمشاهدة تفضل النساء من نتائج البحث وجد ان 
لحفاظ على عالقات يسعون ل واوهاجر  بلدانهم األصليةفي  واولد، والرجال الذين برامج األخبار

مع ما ويرغبون في معرفة  .ربيةعنحو كل من المجتمع الهولندي والثقافة ال هونيتجانهم، و مع بلد
  .والبقاء على اتصال مع الثقافة العربية بلدانهميجري في 

برامج مع  هالقتفكانت ع ؛ أو ولد هناك هاجر في سن الطفولة من ،في هولندا الشباب ما جيلأ
هذا الجيل هو أكثر توجها نحو المجتمع الهولندي، ويعتبر  .العربية ضعيفة الفضائية القنوات

  .يفضلون مشاهدة القنوات الهولندية والغربيةو 

                                                           

١
- Draft Focus Group report - The Netherlands 1 

Draft report Focus group results - the Netherlands ٢٦-   
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ن نسبة إعربية ففيما يتعلق بالجالية ال إليهاتوصل تم الالتي  السويدومن نتائج البحث في 
هذه النسبة . "العربية وكذلك باللغة السويدية كبيرة اإلعالممشاهدتها المختلطة لكل من وسائل 

في  أجابتمن المجموعات العربية الساكنة في ستوكهولم  % ٧٤التي تتحدث عنها الينور هي 
 اإلعالمنية ووسائل تشاهد الفضائيات العربية وكذلك القنوات التلفزيو  أنهاعلى  األولياالستفتاء 
  ".السويدية

تحتالن مرتبة متقدمة من المشاركة،  ،mbc بي سي واألم ،يتعلق بالقنوات العربية فالجزيرة وفيما
، ولكن لو األولىوفيما يتعلق بالقنوات السويدية فالقناة الرابعة لها نسبة اكبر من القناة التلفزيونية 

  ."من المشاهدة  األكبرفالتلفزيون السويدي له النسبة  والثانية األولىباالعتبار القناتان  أخذت

٢-MIGRANTS AND THE MEDIA, Migrant Women support network – 

Desme,2009.
١  

 شبكة المهاجرات ودعم المرأة بقضايا المعنية البحوث مركز قبل من البحث هذا إجراء تم
)DESME (جرةواله التكامل لتحقيق األوروبي البرنامج سياق في )EPIM .(هو الرئيسي وهدفه 

 وناقش اإلعالم وسائل إلى قضاياهم إيصال المهاجرين منظمات بها يمكن التي السبل البحث عن
 أهمية على وأكد تجاهها، فعلهم وردود المهاجرين مع وعالقتها اليونانية اإلعالم وسائل البحث
 الديمقراطية وممارسة المهاجرين، اهتج الواسع العام الرأي تفكير على التأثير في اإلعالم وسائل

أو التشجيع له، أي موقف  العنصري في التصدي للخطاب المجتمع في اإلعالم ودور وسائل
 مثال، المواضيع والراديو التلفزيون وقنوات كالصحف المهاجرين، تجاه اليونانية اإلعالم وسائل
حيث  األخيرة، السنوات في تلفزيونفي ال أخبار نيوز، وما يقدم من ديلي صحيفة في أهمية األكثر
لها عالقة بالمهاجرين، ووجد ان  التي المسائل تغطية في كبير حد إلى اإلعالم وسائل زادت

  .والعنصرية في طبيعة تناول القضايا منها اإلثنية اً هنالك اختالف

                                                           

١
 - CENTRE FOR RESEARCH ON WOMEN’S ISSUES, RUARY   2009, Sara Ali, Anna Vouyioukas, Maria 

Liapi.٢٧ -   
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 وه والهدف باللغات األجنبية أخبار تقدم Kanali 10 مثل صغيرة تلفزيونية فهنالك محطات
 في تصدر صحيفة للمهاجرين ١٩ من أكثر اليونان، هناك مع اتصال على للمهاجرين للسماح
 فيها على ويتم التركيز وشهريا أسبوعيا تصدر وهي المهاجرين، مجتمعات معظم وتمثل اليونان

  .التي تخص المهاجرين األخبار والقضايا

 العربية الفضائية للقنوات كندا في العربية الجالية استخدامات (،١دراسة فاطمة كرداش -٣

لتعرف على االستخدامات واإلشباعات هدف الدراسة هو ا ،.)م٢٠٠٥المتحققة، واإلشباعات
العربية التي يشاهدونها،  الفضائية التي تحقق للجاليات العربية في كندا نتيجة تعرضها للقنوات

مشاهدة واالهتمام، ودوافع المشاهدة وأهم الفضائيات والبرامج والمضامين التي تحظى بال
عينة من أبناء الجالية  ٤٠٠استخدمت الباحثة المنهج المسحي على عينة من الجمهور قوامها 

العربية من المقيمين في مدينة وينزر بوالية أونتاريو الكندية، تم جمع البيانات بطريقة استمارة 
 يشاهدون القنوات من عينات الدراسة% ٦٠,٨االستقصاء بالمقابلة، توصلت الدراسة إلى ان 

. ال يشاهدونها إطالقا% ٩,٤يشاهدونها أحيانا، و% ٢٩,٨العربية بشكل دائم، و الفضائية
، تليها قناة أبو %٤٧,٧وجاءت قناة الجزيرة من أهم الفضائيات التي تحظى بالمشاهدة بنسبة 

لكل منهما، وقناة دبي بنسبة % ٣٩,٣بنسبة  MBC، والمنار و %٤٥,٢ظبي بنسبة 
٣٦,٨%.  

كما جاءت نشرات األخبار في مقدمة المواد التي يفضلها المبحوثون تلتها الدراما العربية، 
فالبرامج الدينية واألفالم العربية، وكانت أهم القضايا التي تحرص العينات على متابعتها، هي 
 قضايا الدين والتشريع والقضية الفلسطينية والملف العراقي والمشكالت االجتماعية وقضايا

  .التنمية، والتنافس الرياضي

                                                           

١
   .ا0شباعات المتحققة، رسالة دكتوراه غير منشورةالعربية و الفضائية فاطمة كرداش، استخدامات الجالية العربية في كندا للقنوات -
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مدى تأثير اإلعالم ( ١،Abd Elmohsen Bakaserدراسة عبد المحسن باكاسير  -٤

ومن نتائج  ،)م٢٠٠٤األمريكي على عرب األجيال الجديدة الذين ولدوا في أمريكا 
يدة في الدراسة أن اإلعالم األمريكي يحاول طمس الهوية العربية لألجيال المولودة الجد

الء اهتمام بأعداد برامج إخبارية للتأكيد على الهوية العربية وأوصت الدراسة بإي أمريكا،
 .وتدعيمها لدى األجيال المهاجرة الجديدة

األمريكية  الفضائية مدى تأثير القنوات( ٢،Chalres Marioدراسة جالرس ماريو  -٥

سة ان ، وجدت الدرا)م٢٠٠٤والعربية على الشباب العربي الذين ولدوا في أمريكا، 
هنالك ارتباط كبير بين ما يقدم من البرامج اإلخبارية والوثائقية مما يساعد على الحفاظ 
على الهوية األم، كما طرحت نتائج الدراسة الحاجة إلى مزيد من البرامج الخاصة بالتراث 

 .واألدب والثقافة بشكل عام والقيم العائلية بشكل خاص

  :العربيةالدراسات 

دراسة  ٣"م١٩٩١ة الموجهة باللغة العربية للمصريين المغتربين في الخارج الخدمات اإلذاعي" -١
  .تحليلية ميدانية، استخدمت فيها منهج المسح بالعينة

جاءت موضوعات السياسة الخارجية في مقدمة الموضوعات (من أهم نتائج الدراسة التي ذكرت، 
وضوعات التي تبثها اإلذاعات من أجمالي الم% ٦٢,٩التي تناولتها البرامج السياسية بنسبة 

، ما زالت اإلذاعات الموجهة ال تناقش صراحة % .٣٧,١الثالث، والسياسة الداخلية نسبتها 
، جاء الحديث المباشر .بعض موضوعات وقضايا السياسة الداخلية مثل بعض أحداث التطرف

اإلذاعات إلذاعية في الذي يقدمه أكثر من مقدم برامج في مقدمة األشكال التي تقدم بها المادة ا
  .جمالي الحلقات المذاعة خالل فترة الدراسة التحليليةمن إ% ٣٣,٦الثالث بنسبة 

                                                           

١
 Abd Elmohsen Bakaser 2004, American entertainment in immigrant countries and it is effect on the 

5-, pp 1www.wotsat.comnew generation whom are borned in USA, El New Week online, available,    
٢
- Chalres Mario 2004, News Channels and Arabic Iden4ty for the Young People in immigrants at USA 

and it is Reflection of the audience needs futuries for news program, Arabic, American Channel News 

9-, pp 1www.arabeguif.comonline, available,  Week ١٦-  
٣
  . م١٩٩١، نماجد محمد عبد العزيز مراد، رسالة ماجستير، جامعة  القاھرة، قسم ا0ذاعة والتلفزيو - 
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عالقة المشاهد في جدة ببرامج القناة األولى التي يقدمها "زكي   الحميد عبد أنيس عصام -٢

ينة ستخدم فيها النهج الوصفي وأعتمد على الع، دراسة ميدانية، ا١"م١٩٩٤التلفزيون المصري، 
حالة لعدم مصداقية بعضها، من نتائج  ١٥مبحوث أستبعد الباحث منها  ٣٠٠العمدية وقوامها 

تحتل البرامج اإلخبارية المرتبة األولى عن البرامج األخرى من  - ١الدراسة التي تتعلق بالبحث، 
اهدة الذكور أكثر مداومة على مش - ٢حيث المداومة على المشاهدة لدى ذكور المستويات العليا، 

الحاصلون على مستويات  تعليمية عليا أكثر  - ٣،.البرامج اإلخبارية والرياضية عن اإلناث
احتلت البرامج  - ٤، .مداومة على مشاهدة البرامج اإلخبارية عن الحاصلين على مستويات أقل

الترفيهية المرتبة األولى عن البرامج األخرى بخصوص المداومة على المشاهدة لدى السعوديين، 
احتلت البرامج الثقافية المرتبة األولى من حيث درجة الرضا لدى مشاهدي القناة األولى  -٥

الجنسيات األخرى أكثر مداومة على مشاهدة البرامج الرياضية عن المصريين  - ٦المصرية، 
  .والسعوديين

عربية دوافع استخدام المرأة اللبنانية للقنوات الفضائية ال"م٢٠٠٨دراسة مايا أحمد البيضا،  -٣

 -١دراسة ميدانية استخدمت فيها منهج المسح، من نتائج الدراسة،  ،"٢واإلشباعات المتحققة
العربية عبر خدمة االشتراك عن طريق الكابل  الفضائية تشاهد معظم المبحوثات القنوات

 وجد انه من أهم القنوات - ٢، %٤٨,٩، يليه عبر اإلرسال الفضائي بنسبة %٥١,١بنسبة 
  . LBCعربية لدى المبحوثات قناة الـ ال الفضائية

 الفضائية استخدامات الجمهور المصري للقنوات"م٢٠٠١ هبة أمين أحمد شاهيندراسة  -٤

أجرت الباحثة دراسة تحليلية وأخرى ميدانية من خالل منهج المسح، واعتمدت . ٣،"العربية
  .حلقة لكل منها ١٣حلقة من أربعة برامج، بواقع  ٥٢على عينة قوامها 

تصدر دافع االنفتاح على العالم أهم دوافع المبحوثين لشراء  -١نتائج البحث المهمة،  من
 -٢. الفضائية، يلي ذلك رغبة المبحوثين في معرفة األخبار الهامة هوائيات استقبال القنوات

العربية مركز الصدارة من حيث تعرض المبحوثين لها لمعرفة األخبار  الفضائية احتلت القنوات
                                                           

١
   . ٨٣ ص ،١٩٩٤ ،القاھرة جامعة ا0ع�م، كلية والتلفزيون، ا0ذاعة قسم ماجستير، رسالة زكي، الحميد عبد أنيس عصام - 

٢
 ٢١٣ ص ،٢٠٠٨ القاھرة، جامعة ا0ع�م، كلية والتلفزيون، ا0ذاعة قسم القاھرة، ماجستير، رسالة البيضا، أحمد مايا - 

٣
  -٣١٧ص ،٢٠٠١ القاھرة، جامعة ا0ع�م، كلية والتلفزيون، ا0ذاعة قسم القاھرة، دكتوراه، رسالة - 
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يميل المبحوثون من ذوي المستوى  - ٣%. ٦٧,٥، يليها األجنبية بنسبة %٩٢,٨بنسبة 
االقتصادي واالجتماعي المتوسط والمرتفع إلشباع احتياجاتهم اإلخبارية أكثر من غيرهم من ذوي 
المستوى االقتصادي  المنخفض، كما يميل المبحوثون األكثر تعليما إلشباع احتياجاتهم لمعرفة 

  .األخبار

 الوطنية اإلعالم لوسائل المغتربين المصريين استخدام دوافع"م، ١٩٩٨نائلة عمارة دراسة  -٥

هدفت الدراسة معرفة الطبيعة االتصالية للمغتربين ، ١"المتحققة واإلشباعات واألجنبية
المصريين مع وسائل اإلعالم المصرية واأللمانية، مع دراسة الفروق البيئية بين الوسائل 

يلها على غيرها من الوسائل األجنبية في الحصول على المعلومات، المختلفة، ومدى تفض
مفردة مستخدمة منهج المسح، واستخدمت االستبيان  ١٠٢قامت الباحثة باختيار عينة من 

البريدي والمقابلة الشخصية، ومن نتائج الدراسة، أهم مصدر للحصول على أخبار مصر 
، ثم القناة الفضائية المصرية بنسبة %٤٣,٢بة والعالم هو الراديو والتلفزيون األلماني بنس

، أما دوافع التعرض لوسائل اإلعالم %١٧,٦، تليها الصحف المصرية بنسبة %٢١,٦
المصرية فكانت، للحصول على أخبار مصر، والشعور باالنتماء وعدم اإلحساس بالغربة، 

ت هي اإللمام أما أهم اإلشباعات المتحققة من التعرض لوسائل اإلعالم المصرية فكان
  .بأخبار مصر والعالم العربي

العربية في إمداد الجاليات  الفضائية دور القنوات"م، ٢٠٠٧، محمد هالل محمد سيددراسة  -٦

، دراسة تحليلية وميدانية من خالل منهج المسح، ٢"العربية في مصر بالمعلومات السياسية
 ٣٦قناتي الجزيرة والعربية، ونشرة إخبارية من  ١٢٢اعتمد الباحث على تحليل المضمون لـ 

برامج يعتمد عليها أبناء الجاليات العربية للحصول على المعلومات السياسية،  ٤حلقة من 
من أبناء الجاليات  اً مبحوث ٤٢٠كما أن الباحث أعتمد في الدراسة الميدانية على عينة قوامها 

تميزت برامج قناة الجزيرة  - ١البحث، بالعربية في مصر، ومن نتائج الدراسة التي لها عالقة 
االستماالت العقلية والعاطفية، في حين تزيد نسبة عدم وضوح  - بوضوح مداخل اإلقناع

                                                           

، مجلة كلية اLداب "ريين المغتربين لوسائل ا0ع�م الوطنية وا@جنبية وا0شباعات المتحققةدوافع استخدام المص"نائلة عمارة،  -٣
  . ٥٠٣-٤٥٨م، ص ص ١٩٩٨، أكتوبر ٢٢بجامعة الزقازيق، العدد 

٢
 ٢٠٠٧ القاھرة، جامعة ا0ع�م، كلية والتلفزيون، ا0ذاعة قسم القاھرة، دكتوراه، رسالة - 
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أهم الوسائل اإلعالمية  - ٢، .مداخل اإلقناع في برامج قناة العربية إلى نحو ثلث حجم العينة
 القنوات التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على المعلومات بحسب الترتيب هي،

العربية، االنترنيت، الصحف والمجالت العربية، الصحف والمجالت األجنبية،  الفضائية
أهم نوعيات األخبار والبرامج اإلخبارية  - ٣األجنبية، اإلذاعات العربية،  الفضائية القنوات

التي يحرص المبحوثون على مشاهدتها حسب الترتيب هي، أخبار العالم، األخبار المتعلقة 
شؤون العربية،األخبار الرياضية، المال واألعمال، الصراعات والحروب، الفن والسينما، بال

  ..األزياء والموضة، أخبار الطقس

مشاهدة البث التلفزيوني الفضائي في الوطن العربي، "م، ١٩٩٨دراسة أديب خضور  -٧
 ، هدفت الدراسة إلى معرفة درجة اإلقبال على مشاهدة١"جمهور مدينة دمشق نموذجا

البث التلفزيوني الفضائي وطبيعة المشاهدة، ودوافعها، أجريت الدراسة على عينة من 
مفردة وفقا لمتغيرات الجنس، والمستوى التعليمي والمهنة والفئة العمرية، توصلت  ١٤٥

من الجمهور يشاهدون البث التلفزيوني الفضائي ويرونه أنه % ٥٠,٣الدراسة إلى أن 
يرون أنه غزو حضاري وثقافي، و % ١٩,٣فيا مفيدا، ويمثل انفتاحا حضاريا وثقا

كما وجدت الدراسة . يعتقدون انه ضروري للفرد والمجتمع ويجب توفيره بحرية% ٥٨,٦
، يليها دوافع الحصول على تغطية %٣٠,٣أن التسلية هي الدافع األقوى للمشاهدة بنسبة 

ب من الواقع نسبة ،  وبشغل دوافع الهرو %٢٣,٤موضوعية ومتوازنة وسريعة بنسبة 
 واستأثرت الدراما التلفزيونية%. ١٧,٢

استخدامات طالب جامعة الجزائر للقنوات الفرنسية وما "م٢٠٠١دراسة فتحية مرابط  -٨
هدفت الدراسة معرفة دوافع استخدام طلبة الجزائر للقنوات ، ٢"تحققه من إشباعات

مفردة من طالب  ٤٠٠من  الفرنسية، وما تحققه لهم من إشباعات، اختارت الباحثة عينة
وطالبات جامعة الجزائر وقسمت العينات إلى ثالث فئات عمرية، أثبتت الدراسة ان نسبة 

من الطالب يتعرضون للقنوات التلفزيونية الفرنسية من ساعتين إلى أربع ساعات، % ،٤٣
، يليه % ،٢٧وهو تعرض متوسط، وكانت أكثر األيام للتعرض هي  يوم الخميس بنسبة 

، ثم األحد %١٦، والسبت بنسبة %٢٢، ثم يوم األربعاء بنسبة %٢٢,٢٥معة بنسبة الج
                                                           

١
  . ٢٠٨- ١٨٩م، ص ص ١٩٩٨آذار  ٩٣ية، ا@مانة العامة لجامعة الدول العربية، القاھرة ، العدد أديب خضور، مجلة شئون عرب - 

٢
 م٢٠٠١. ا0ع�م كلية القاھرة، جامعة بسيوني، شاھيناز. د.أ إشراف مرابط، فتيحة إعداد ا0ع�م، في ماجستير رسالة - 
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، وبخصوص المضمون كانت األفالم بالدرجة األولى بواقع %١٣,٧٥واألثنين بنسبة 
،  %١٣، والبرامج الوثائقية بنسبة %١٥,٢٥، ثم األغاني والمنوعات بنسبة %٢٤,٥نسبة 

 القنواتن أغلب أفراد العينة يفضلون مشاهدة وعن كيفية المشاهدة، أكدت النتائج أ
سنة، وما  ٢٤الفرنسية بصفة منفردة وخصوصا الفئة العمرية البالغة أكثر من  الفضائية

دون ذلك يفضلون المشاهدة مع العائلة، وبخصوص اإلشباعات فقد أكدت الدراسة ان 
ات، يتعرضون للقنوات الفرنسية من أجل الحصول على المعلوم% ٣٥,٢٥نسبة 

 .من أجل التسلية% ١٩,٧٥من أجل تعلم اللغة الفرنسية، ونسبة %  ٢٢,٢٥و

صورة الوطن العربي وأوربا كما تعكسها المواد "م ٢٠٠٠أيمن منصور أحمد ندا دراسة  -٩
، من نتائج البحث  ١"واألوربية، دراسة مقارنة الفضائية العربية اإلخبارية في القنوات

بين ان عينة الجمهور العربي أكثر تعرضا للتلفزيون من وجد ان حجم التعرض للتلفزيون ت
عينة الجمهور األوربي، وان عينة الجمهور العربي أكثر إدراكا لواقعية المضمون 

من عينة الجمهور العربي في واقعية  المضمون التلفزيوني % ٢٢,٥التلفزيوني، إذ يعتقد 
األوربي بنفس الدرجة، ووجدت فقط من عينة الجمهور % ٦,٥بدرجة مرتفعة، بينما يعتقد 

الدراسة ان هناك اختالفات بين جمهور الدول المختلفة في مستوى إدراك واقعية 
 .المضمون التلفزيوني لدى العينة العربية

دور قناة النيل الدولية في "م، ٢٠٠٠دراسة نشوى حسانين حافظ الشلقاني  - ١٠
أجرت الباحثة ، ٢"ينتشكيل صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى األجانب المقيم

دراسة تحليلية وأخرى ميدانية من خالل منهج المسح، من نتائج الدراسة، ركز المضمون 
السياسي على نشاط رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين وعالقات مصر بالمجموعة 
العربية والقارة األفريقية والعالم الثالث والعالم المتقدم، وعكست صور ايجابية عن مصر 

  .انب السياسيفي الج

                                                           

١
 م٢٠٠٠. ا0ع�م كلية القاھرة، جامعة الشريف، سامي. د.أ رافإش ا0ع�م، في دكتوراه رسالة ندا، أحمد منصور أيمن إعداد - 

٢
 م٢٠٠٠. ا0ع�م كلية القاھرة، جامعة الشلقاني، حافظ حسانين نشوى إعداد ا0ع�م، في دكتوراه رسالة - 
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كما ركز المضمون السياسي على عالقات مصر االقتصادية بدول العالم، والمشاريع 
التنموية في مصر واألداء االقتصادي للقطاع الخاص، وعكست معظم المعالجات 

  .الجوانب اإليجابية لمصر في الحقل االقتصادي

عاون والنشاط في أبرزت سمات المجتمع والشخصية المصرية كما قدمتها على قيم الت
  .العمل والقدرة على تحمل المسؤولية

وأظهرت عينات الدراسة ان التلفزيون يأتي في مقدمة الوسائل التي يستخدمونها، وتأتي 
األخبار في مقدمة المواد التي يحرصون على مشاهدتها، وغرست لديهم مالمح صورة 

العينة أن  أسلوب تقديم من أفراد % ٤٢,٢مصر بالجوانب اإليجابية والسلبية ، ويرى 
% ٢٣,٦برامج قناة النيل الدولية عادي ويتسم بالسطحية وغير موضوعي، بينما يرى 

  .أنه أسلوب ممتاز% ٦,٨منهم أنه أسلوب جيد، و

اإلعالم العربي والهوية الثقافية، إشكالية "م، ٢٠٠٣محمد شطاح دراسة  - ١١
تناول الباحث اإلعالم الجزائري  ،١"اإلعالم الجزائري المكتوب والناطق باللغة الفرنسية

باللغة الفرنسية، وشخص أهم مالمح هذا اإلعالم، في مجاالت الصحافة المكتوبة، 
من العائالت % ٥٢واإلذاعة والتلفزيون  والذي يهم الدراسة، حيث أشارت الدراسات أن 

شاهد القنوات الجزائرية تتابع البرامج األجنبية في التلفزيون الجزائري، ونسبة كبيرة منها ت
الفرنسية، وتأتي القناة الفرنسية األولى في المقدمة،  كما أنشئت القناة الفضائية 

(ALGERIA TV.) A.T ،وكان هدفها التوجه نحو الجالية الجزائرية في أوربا ،
وخاصة في فرنسا التي فيها أكثر من مليون جزائري، لكنها تخاطبهم باللغة الفرنسية، من 

ويعتقد الباحث ان ذلك يعمق ظاهرة االغتراب  ,Transporanceخالل برامج مثل 
ومع ذلك فالجمهور الجزائري يتابع البرامج الوافدة من قنوات . الثقافي واللغوي للمغتربين

أوربية بسبب تنوع برامجها وأسلوبها المشوق، ويشير الباحث على ان التجربة اإلعالمية 
وطنية الوسيلة وال وطنية المضمون الذي  في الجزائر تؤكد على تفاهم التناقض بين

تقدمه،  وهذا ما قد ينعكس على الحياة االجتماعية وجزئياتها، بل قد يساهم في تمزيق 
  .النسيج الثقافي وبعث الالتجانس

                                                           

١
 . ٣٢٣، ص١ط ،١٩ العدد م،٢٠٠٣يونيو-أبريل ،القاھرةكلية ا0ع�م جامعة  ا0ع�م، لبحوث المصرية المجلة - 
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العالقة بين التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية "دراسة أيمن منصور ندا  - ١٢
، حيث أجرى الباحث ١."م١٩٩٧مصري واالغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي ال

طالبا من جامعات القاهرة، األزهر، الجامعة األمريكية،  ٤٣٨دراسة طبقت على 
وافترضت الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين حجم التعرض للمواد التلفزيونية 
األجنبية ومستوى االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي المصري، ومن النتائج أن 

من أفراد العينة يتعرضون للقنوات األجنبية، وكان طالب  الجامعة األمريكية % ٨٧,٨
 .أكثر اغترابا، يليهم طالب جامعة القاهرة ثم طالب جامعة األزهر

القنوات الفضائية األجنبية وٕانعكاساتها على "دراسة عزة مصطفى الكحكي،  - ١٣
أجريت الدراسة ،  ٢"ة المراهقةالهوية وأزمة القيم لدى عينة من الشباب العربي في مرحل

مفردة، من مصر وقطر وسوريا واألردن وفلسطين والعراق، ٢٠٠على عينة عمدية قوامها 
من أفراد العينة يشاهدون القنوات الفضائية % ٦٤,٥وكان من نتائج الدراسة أن نسبة 

 يشاهدونها بصورة% ٥٠,٥يشاهدونها أحيانا، و نسبة %،٣٥,٥األجنبية غالبا، ونسبة 
منتظمة، وتتشابه هذه النسب مع دراسة جيهان يسرى، كما أشارت الدراسة إلى وجود 
فروق معنوية بين الذكور واإلناث بالعينة في معدل التعرض للفضائيات األجنبية، وتفسر 
الباحثة كون اإلناث أكثر تحرجا في مشاهدة هذه القنوات لما تحويه من مشاهد تتسم 

من أكثر القنوات التي يتم  CNN ةبكة األخبار األمريكيوكانت ش. بالجرأة واإلسفاف
، وأظهرت نتائج %٦٠البريطانية بنسبة  BBC، وتأتي قناة الـ %٧٤,٥مشاهدتها بنسبة 

دراسة أسباب تفضيل مشاهدة القنوات الفضائية العربية عن تقارب العادات والتقاليد ال
انعكاساتها على الهوية  أما حول%. ٦٣,١، وبسبب عامل اللغة بنسبة %٦٦,٢بنسبة 

من العينة بأنه لم بعرف ما يود أن يكونه في المستقبل، وفضل %  ٥٠,٥والقيم فقد وجد 
بإجابتهم بأنهم يفضلون البقاء لوحدهم، ويشير الباحث أن من %  ٤٥,٥العزلة بنسبة 

مؤشرات تشتت الهوية لدى الشباب عينة البحث وجود استجابات بالرفض على العبارات 
أن هناك مبادئ وقيم "بالنفي على عبارة % ٧٠يجابية للمقياس، حيث أجابت نسبة اإل

،  ومن المؤشرات األخرى في نتائج البحث هي "ينبغي التمسك بها مهما كانت الظروف

                                                           

١
 .م١٩٩٧ القاھرة، جامعة ا0ع�م، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة -   
٢
   ٣٢٣ص م،٢٠٠٤ القاھرة جامعة القاھرة، كلية ا0ع�م، المؤتمر العلمي السنوي العاشر،  ا0ع�م، لبحوث المصرية المجلة - 
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ينبغي أن أفكر في مصلحة اآلخرين كما أفكر في "لعبارة % ٥٦,٥رفض الشباب بنسبة 
 .نفسي

 :لبحوث السابقةحدود االستفادة من الدراسات وا

العربية فيما يتعلق بالمغتربين العرب رغم  في المؤسسات األكاديميةمن المالحظ قلة البحوث 
 الفضائية أهمية الموضوع، فكانت الدراسات البحثية العربية التي تناولت عالقة المغتربين بالقنوات

رى االهتمام في السنوات العربية نادرة جدا، كما ان الدراسات األجنبية قليلة بدورها، لكنه ج
األخيرة بالمغتربين العرب وأجريت العديد من الدراسات تتعلق بحياتهم ومدى متابعتهم لوسائل 

  .اإلعالم العربية ووسائل إعالم دول اإلقامة

العربية كمصدر ورئيسي للحصول  الفضائية القنواتأشارت معظم الدراسات السابقة إلى أهمية 
  .لوطن األم، بالنسبة إلى المهاجرينعلى المعلومات وأخبار ا

أكدت معظم الدراسات السابقة على أهمية مواد الدراما التلفزيونية، كالمسلسالت واألفالم، وهي 
أكثر المواد التي يقبل عليها المغتربون، تليها المواد اإلخبارية، حيث لوحظ كثافة مشاهدة 

  .مرتفعة

البحث، منها وضع بلها عالقة مباشرة كما استفاد الباحث من بعض البحوث التي ليس 
اإلجرائية، ومعرفة واقع األسرة العربية، ووضع المقاييس الخاصة بالعوامل المتغيرة في  تالتعريفا

  .الدراسة، كما استفاد منها الباحث في المجال النظري وأخذ صورة واضحة عن طبيعة التلقي
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  :نيالفصل الثا

  للبحث النظري اإلطار

  محاورثة يشتمل على ثال 

  :األول المحور

  الهجرة العربية إلى الخارج

  :نيالثا المحور

  .القنوات الفضائية العربية

  :لثالثا محورال

  نظرية الغرس الثقافي

 .مدخل االستخدامات واإلشباعاتنظرية و  
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  الهجرة  العربية إلى الخارج

 .مقدمة -

 .الهجرة -

 .سياسة االندماج -

  لى الخارجالهجرة  العربية إ -

  .أسباب الهجرة واالغتراب للمهاجرين العرب -

 .توزيع المهاجرين العرب في العالم -

  .أوضاع المغتربين العرب اليوم -

  .السويد إلىالهجرة العربية  -

  .الخالصة -
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  الهجرة  العربية للخارج

  :مقدمة

ث ويتناول الباح) وبما يهم البحث(دراسة الهجرة العربية للخارج، هذا المبحث  يشمل
فيه، موضوعة الهجرة كظاهرة عالمية، واألسباب التي تقف ورائها بشكل عام، والتركيز على 
الهجرة العربية إلى الخارج بشكل خاص، من خالل دراسة أسباب الطرد من البلدان العربية 

وتوزيع حديد أماكن تواجد لمهاجرين العرب وت أعداد وعوامل الجذب في الخارج وتقدير
وتشخيص عالقتهم بالقنوات الفضائية  ،في بلدان العالم المختلفة غتربين العربالمهاجرين والم

العربية، وهذا ما يفيد القائمين باالتصال من معرفة نوع البرامج التي يمكن أن تكون ذات فائدة 
ومفضلة لدى المهاجرين وأوقات بثها المناسبة لهم في أماكن انتشارهم، وطبيعة الثقافة السائدة 

ن المهجر المختلفة والتي على ضوئها يمكن تقدير طبيعة مضمون البرامج المناسبة في بلدا
لهم التي يمكن إنتاجها، كما يمهد المبحث الرابع والخاص بالهجرة العربية إلى السويد إلى 

  .الفصل العملي ويعطي صورة عن واقع المهاجرين في هذا البلد

  :الهجرة

مختصة بأمة معينة أو جماعة، بل هي ظاهرة معقدة  ليست الهجرة ظاهرة حديثة  زمنيا وال
قديمة، بدأت منذ نشوء المجتمع  عالمية ظاهرة لهجرةبدأت مع تشكل المجتمعات اإلنسانية، فا

البشري، حيث يهاجر الناس حسب توفر الماء والمأكل واألجواء المالئمة للمعيشة، واستمرت 
عديدة  عدد المهاجرين سنويا، ألسبابداد يز الهجرة عبر تطور المجتمعات البشرية، واليوم 

ويستمر التشتت والترحال عن أماكن العيش واألوطان والسفر لبلدان بعيدة جدا جغرافيا، 
  .ومختلفة بيئيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا

 ُتركز كانت ١٩٥٣ عام صدرت التي المتحدة األمم خالل توصيات منوحول تعريف المهاجر، 
 بلد في للبقاء النية توفر أنها على الطويلة الفترة(تعريف  مع والنازحين الدائمين اجرينالمه على

 لم ولكن المعتادة اإلقامة إدخال مفهوم تم وقد. واحدة سنة عن تزيد لفترة المقصود البلد أو المنشأ
 كنهاول هذه القضية مع تتعامل أن ١٩٧٦ لعام المتحدة األمم توصيات حاولت وقد. تعريفه يتم
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 بلد عن المستمر الغياب أو بلد في المستمر التواجد يتضمن إذ ما حد إلى معقداً  تعريفاً  أدخلت
 تم ١٩٩٨ عام صدرت التي المتحدة األمم توصيات أحدث وفي. واحدة سنة عن لمدة تزيد

 وفقاً ،  و )".المعتادة إقامته بلد الذي ُيغير الشخص" بأنه الدولي، ببساطة المهاجر تعريف
الدولية،  الهجرة بشأن المتحدة األمم عن الصادرة باإلحصاءات الخاصة عريفات والتوصياتللت
 أشخاص هم طويلة لمدد المهاجرين فإن ،)١٩٩٨لعام  المتحدة األمم في اإلحصاء شعبة(

 المقصد بلد يصبح وبهذا عام، عن تقل ال لفترة فيه يقيمون الذي البلد غير آخر بلد إلى ينتقلون
 غير آخر بلد إلى ينتقلون أشخاص فهم قصيرة لمدد المهاجرون أما. الجديد اإلقامة بلد هو فعلياً 
 يكون التي الحاالت في إال عام، على تزيد ال ولكنها أشهر، ثالثة على تقل ال لفترة إقامتهم بلد

 ،القربى وذوي األصدقاء وزيارة العطالت، وقضاء الترفيه، ألغراض البلد ذلك إلى االنتقال فيها
الديني، وهناك هجرة حدودية صغيرة بين  الحج أو الطبي، والعالج األعمال، أنشطة ومزاولة

الدول المتجاورة، قد تكون من أجل العمل، وهنالك هجرات موسمية كالعمال الموسميين في مجال 
الزراعة، وهناك هجرة من أجل إعادة االستيطان، وهنالك هجرة من أجل الدراسة أو اللجوء 

  .ه السياسي واالقتصادي واإلنساني والناتج عن الكوارثبأنواع

وتواجه األمم المتحدة مشكلة عدم وجود بيانات كاملة وواضحة عن حركة المهاجرين، مما يعيق 
 الهجرة بيانات تقرير لجنة إليهعملها لوضح برامج دولية لتنظيمها بشكل أفضل، وهذا ما أشار 

 حول ومتفرقة للمقارنة وقابلة مفصلة بيانات وجود عدم إن(التنمية  وسياسات أبحاث حول الدولية
 وضع سبيل في عقبة أكبر يعد إليها، إمكانية الوصول عدم أو المهاجرين، وتدفقات جاليات

. العالم حول االقتصادية للتنمية الهجرة بالنسبة مزايا تعظيم أجل من الحقائق على ترتكز سياسات
 وتفصيل بتجميع بالقيام بشكل ملح والتنمية للهجرة الميالع المنتدى طالب متوقع، نحو وعلى
واستمرت هذه المشكلة رغم التوصيات التي أعلنتها األمم المتحدة،  .١)الهجرة بيانات ونشر

 لإلحصائيات الحاجة“ عن المتحدة األمم أعلنت نهايته، على العشرون القرن قارب وعندما(
 وضع أجل من متين بأساس الحكومات وتزويد الزمن رعب التغيرات ومراقبة تدفقات الهجرة لتمييز

                                                           

٢١، ٥٢، ٥٦:  ٢٠٠٨ يرككل ديم ٢٠٠٩، التنمية وسياسات أبحاث حول الدولية الھجرة بيانات لجنة تقرير -١   
1  - de Clercq, Régine. 2008. Report of the First Meeting of the Global Forum on 

Migration and Development, Belgium, July 9–11, 2007. Brussels: Bruylant. 



55 

 

  

 

 بشكل التزمت واحدة دولة هناك ليست أوروبا، في حتى ؛”مفتقدة كانت سياسات لطالما وتنفيذ
 جديدة مجموعة ذلك وتبع. ١)٣ الفقرة ، ١٩٩٨:٢٣ المتحدة األمم( ١٩٧٦عام  بتوصيات كامل
 تكرر التي التوصيات هذه كوماتالح معظم تجاهلت م، ولكن١٩٩٨ عام في التوصيات من

. العام الصالح لتحقيق بالقوة تحقيقها يمكن ال طلبات تمثل ألنها كانت وذلك بتنفيذها، المطالبة
 كانت بالهجرة الخاصة اإلحصائيات أن المتحدة األمم والعشرين الحظت الحادي القرن بداية ومع

  .٢كافية غير تزال ال

افقها من تقدم في التكنولوجيا وخصوصا في مجال وبحكم أتساع ظاهرة العولمة وما ر 
االتصاالت أدت إلى أتساع الهجرة، وسهلت االنتقال إلى خارج األوطان، فهناك من هاجروا 
أو تشتتوا طلبا لألمن أو العيش الرغيد أو للحفاظ على قيم ومبادئ يؤمنون بها، ومنهم من 

لذي عاش ونما فيه دون سبب قسري، تشتت قسرا، وقليل من هم يريد ترك البيئة والمكان ا
 عليها يترتب عملية ذاته الوقت في لكنها ونفسية، اقتصادية اجتماعية تاريخية عملية( فالهجرة،
  ٣)المستقبلة وللدولة للمهاجرين حقوقية قانونية أوضاع

 األساسية الخصائص من أن ٢٠٠٢ عام المتحدة األمم أصدرته الذي الدولية الهجرة تقرير ويقول
 من أكثر منذ التنقل في بالحق عالميا االعتراف جرى وقد. آخر إلى مكان من انتقالهم لسكانل

 منه ١٣ المادة في ينص فاإلعالن. اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن باعتماد مضى قرن نصف
 فرد لكل"  و" الدولة حدود داخل إقامته محل اختيار وفي التنقل حرية في حق فرد لكل"  ان على
  ".بلده إلى العودة وفي، بلده ذلك في بما، بلد أي مغادرة يف حق

 %٣ أي ما يعادل شخص، مليون ٢٠٠ حوالي انه يعيش  الرسمية إلىوتشير التقارير الدولية 
 بلدانهم األصلية بعد مغادرتها متوجهين إلى بلدان الجذب، وتوجد قاعدة خارج العالم سكان من

 المهاجرين أعداد عن الشاملة المعلومات مصادر أكبر ، وهيالمتحدة باألمم السكان شعبة بيانات
). ٢٠٠٥ المتحدة باألمم السكان شعبة(م، ٢٠٠٥-١٩٦٠ السنوات لفترة العالم مستوى على

                                                           

١
: المھاجرين الھجرة، إحصائيات عن أفضل بيانات على التنمية للحصول وسياسات أبحاث حول الدولية الھجرة بيانات لجنة تقرير - 

  .٤م، ص٢٠٠٩، واشنطن العالمية التنمية مركزخطوات،  خمس
٢
: المھاجرين الھجرة، إحصائيات عن أفضل بيانات على التنمية للحصول وسياسات أبحاث حول الدولية الھجرة بيانات لجنة تقرير - 

  .م٢٠٠٩، واشنطن العالمية التنمية مركزخطوات،  خمس
٣
  .٣٩م، ص٢٠٠٥نيفين مسعد، محمد خالد ا@زعر، وآخرين، عرب المھجر، معھد البحوث والدراسات العربية، القاھرة - 



56 

 

  

 

 وٕالى بلدًا، ١٦٥ لحوالي بالخارج المولدين األشخاص عن إحصاءات إلى البيانات هذه وتستند
لكن ما تزال األرقام اإلحصائية غير دقيقة  دًا،بل ٥٠ لحوالي األجنبية الجنسيات عن إحصاءات

بلدان في أرقام المهاجرين وعدم أجراء إحصاءات دقيقة لهم، لعدة أسباب، منها التفاوت بين ال
 للحصول التنمية وسياسات أبحاث حول الدولية الهجرة بيانات وهذا ما توصلت إليه أيضا لجنة

 بالهجرة الخاصة اإلحصائيات مازالت: (ؤكدالهجرة في تقريرها إذ ت عن أفضل بيانات على
 فرق تقدمها التي عام التوصيات مائة عن يزيد ما خالل تجاهلت الحكومات ألن فقيرة الدولية

 الدولية الهيئات طفيفًا بواسطة تقدماً  تحقيق تم لقد .اللجنة هذه عن كثيراً  تختلف ال والتي الخبراء،
 على قادرين الباحثين غير يترك المشجع العمل هذا ىحت ولكن الماضية، القليلة السنوات خالل

  .١).والتنمية الهجرة بين التداخل حول للغاية بديهية أسئلة على اإلجابة

 الوقت في العالم حول مهاجر مليون مائتي من أكثر هناك بأن للهجرة الدولية المنظمة وصرحت
 عام في شخص مليون ٧٠.٦ لعددا بلغ حيث المهاجرين، من عدد أكبر أوروبا واستقبلت .الراهن
 الشمالية أمريكا الثانية المرتبة في وتليها. الشأن هذا في أرقام عنها متوفر سنة آخر وهي ٢٠٠٥

. مهاجر مليون ٢٥.٣ حوالي استقبلت آسيا التي وتتبعها مهاجر، مليون ٤٥.١ عن يزيد بعدد
  ٢.آسيا من يأتون الراهن الوقت في العمال من المهاجرين ومعظم

 المهاجرين عدد بلغ(م، جاء فيها، ٢٠٠٥وفي موقع األمم المتحدة في إحصائية تعود لعام 
 ٧٥و النمو متقدمة بلدان في يعيشون منهم مليونا ١١٥ ، هنالك٢٠٠٥ عام مليونا ١٩١ الدوليين
 ككل المرتفع الدخل ذات البلدان سجلت ،٢٠٠٥ و ١٩٩٠ عامي وبين. نامية بلدان في مليون
 المهاجرين إجمالي أرباع ثالثة ، وكان- مليونا ٤١- الدوليين المهاجرين عدد في زيادة أعلى

 في يعيش العالم في مهاجرين خمسة كل من واحد وكان. ٢٠٠٥ عام فقط بلدا ٢٨ في يعيشون
 يقل بلدا ٤١ في السكان من المائة في ٢٠ عن يقل ال ما المهاجرون ويشكل .المتحدة الواليات

                                                           

١
 .٣ص م،٢٠٠٩ واشنطن العالمية، التنمية مركز خطوات، خمس: المھاجرين إحصائيات - 

2-

h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.8

.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D9.8A7.D8.AC.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D9.85.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.AD_.D8.B3  
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مليون  ٢٠٠الذي يشير إلى أنهم لذا فأن العدد السابق . ١).نسمة مليون عن منها ٣١ سكان عدد
مهاجر يعتبر طبيعي جدا، فخالل السنوات الخمسة األخيرة البد أنه جرى زيادة عددهم، من 

علما أن األغلبية من المهاجرين هم من . خالل استمرار الهجرة والوالدات الجدية فيما بينهم
  .وهذا ما أكده التقرير السابقلعلمية، الشباب وأصحاب الكفاءات ا

 ٢لألمم المتحدة العامة الجمعية العالم، فقد أعلنت في للمهاجرين والمتزايدة الكبيرة األعداد بسببو 
ودعت . للمهاجرين دوليا يوما ديسمبر/األول كانون ١٨ يوم ،٢٠٠٠ ديسمبر/األول كانون ٤ في

 الدولي اليوم" بـ االحتفال إلى الحكومية، غير الحكومية المنظمات وكذلك األعضاء، الدول
 لجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق عن معلومات نشر بينها من طرق بعدة ،"للمهاجرين
  .الحقوق تلك حماية تكفل التي اإلجراءات ووضع الخبرات تبادل خالل ومن المهاجرين

  :عوامل الطرد وعوامل الجذب

واألوضاع التي أدت وتؤدي إلى الهجرة من البلدان األصلية، ، ويقصد بها األسباب عوامل الطرد
كاألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية أو الطائفية واألمنية التي عاشتها بلدان الطرد 

 أو عدم أو التي فيها حروب البلدان الفقيرة ودفعت مواطنيها إلى مغادرتها، أغلب المهاجرين من
طهاد السياسي أو الديني أو العرقي، أو تكون قد تعرضت إلى أو يمارس فيها االض استقرار

جذب،  بلدان أخرى تتوفر فيها ظروف أفضل وعوامل كوارث طبيعية أو بيئية، حيث غادروها إلى
كأن تكون هذه الدول المستقبلة للمهاجرين مزدهرة اقتصاديا أو مستقرة سياسيا  الجذب عواملفـ 

وأفريقيا  آسيا سنويا هم من المهاجرين من لة، لهذا فاألكثريةعام أيدٍ  إلى واجتماعيا أو بحاجة
والتي غالبا ما تفتقد بلدانها إلى إحصائيات عن عدد المهاجرين منها إلى الخارج، ومن أكثر 

المتحدة األمريكية  والواليات أمريكا الالتينية سابقا، ومن ثم الدول األوروبية هي الدول جذبا
  .ة أستراليا ونيوزلنداوكندا، وفي العقود األخير 

  .وكان العامل االقتصادي وال زال هو أكثر أسباب الهجرة في جميع أنحاء العالم

                                                           

١
 - http://www.unclef.com/ar/events/migrantsday/background.shtmlموقع ا@مم المتحدة ،. 
٢

- http://www.pfcmc.com/ar/events/migrantsday/background.shtml  
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  :سياسة االندماج

ان سياسة االندماج هي نوع من التفاعل االجتماعي المطلوب لكال الطرفين، الدولة المستقبلة 
يتعلق (، االندماج بأنه )IOM(للمهاجرين والمهاجرين أنفسهم، وعرفت منظمة الهجرة الدولية 

، أي ان االندماج )بعملية ذات اتجاهين للتكيف المتبادل بين المهاجرين والمجتمعات المستقبلة
يعني االبتعاد عن االنعزالية، والقيام بسلوكيات إيجابية ويساهم في الحياة العامة االجتماعية 

واطن المهاجر في دول االتحاد األوربي الم ١.والسياسية والثقافية في البلد الذي أختاره للعيش فيه
 مواطني مع يتمتع بالمساواة والذي حصل على تصريح اإلقامة أو حصل على الجنسية، فهو

 الثقافي للفرد بالمستوى والواجبات، وتتعلق عملية االندماج الحقوق الجديد في أو البلد المجتمع
 على المغتربين محافظة ضرورة علىيؤكد  المغتربين، ويبرز اتجاه اندماج عملية في واألسرة

وعدم التفاعل مع  لكن لهذا االتجاه مخاطره، فقد يؤدي إلى االنطواء، الثقافية خصوصيتهم
 التنظيم عملية التكيف مع المحيط البشري وتسهل آليات من آلية هي المجتمع، كون الثقافة

 الصعب من فيكون، جديدوالتفاعل الثقافي مهم جدا للعيش في المجتمع ال، للمجتمع الوظيفي
الجديد بدون التفاعل والمرونة في التعامل  اإلقامة يتفاعل مع قيم مجتمع بلد أن على المغترب

 يفقد تكيفه مع الحياة الجديدة بشكل أسهل ودون أن الثقافي ودون التعصب لثقافته، مما يسهل
الذي أختاره هو  لجديدا المجتمع في االندماج على المغترب خصوصيته الثقافية، كما أن قدرة

ففي دول الجذب، كالدول األوربية وأمريكا وأستراليا . بنفسه، تجعله يشعر باالرتياح النفسي
وغيرها، تلتقي عدة حضارات وثقافات في مكان واحد وتندمج وتتشكل عالقات مواطنة جديدة، 

تتخطى الثقافات  ، هوياتنوتتكون عبر السنين هويات ثقافية جديدة حتى ألبناء البلد األصليي
والحدود، فنراها دوال تحوي تنوعا ثقافيا وعرقيا حيث تسود المساواة بين الجميع بالحقوق 
والواجبات، وتشكلت ثقافات إنسانية جديدة مبنية على أسس مدنية وحضارية جديدة، تنبع من 

نسبة المواطنة حيث يحترم الجميع بعضهم البعض وال يتم التفريق بين شخص وآخر، وتحولت 
  .كبيرة من المهاجرين إلى مواطنين كاملي العضوية في البلدان الجديدة

                                                           

١
 .٢٩٧، ص٢٠٠٦منظمة العمل العربية، التقرير العربي ا@ول   -
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والحرية  للعيش، تكون في مبادئ الديمقراطية ونخصوصا في هذه البلدان التي اختارها المهاجر 
والنساء قد أخذت أبعادها الحقيقية وترسخت في قيم وحياة هذه  الرجال الحقوق بين في والمساواة

التي تربوا عليها،  وتقاليدهم لدى المغتربين لالحتفاظ ببعض عاداتهم ميل م وجودالمجتمعات، رغ
بشكل أفضل من  لكن الحالة تختلف مع جيل الشباب والمثقفين من جيل الكبار فنجدهم يندمجون

واحترام الذات  ربما يرتبط بتأكيد األصلي بلدهم وعادات بقيم بعض المغتربين غيرهم، ان تشبث
  .تي نشأ عليها وليس من السهل مغادرتهاوالخصوصية ال

  

  :الهجرة العربية إلى الخارج

يمكن التأكيد على أن القرن التاسع عشر شهد بداية ملموسة للهجرة العربية خصوصا إلى أمريكا 
الالتينية وأوربا، وذلك بسبب األزمة االقتصادية والعامل السياسي والعامل الطائفي في ظل الحكم 

 الهجرات ، فتشير المعلومات إلى انه بدأت)سوريا ولبنان(ا من بالد الشام العثماني، وخصوص
 الحكم أثناء الشام بالد لها تعرضت التي االقتصادية األزمات بعد م١٨٢٠ عام منذ رسميا

 شهدت كما هناك، المجتمع مع واندمجوا واستقروا الجنوبية أمريكا إلى اتجه معظمهم العثماني،
الخوف من اندالع الحرب التي بدأت شراراتها  االقتصادية لى األزماتباإلضافة إ م١٩٠٠ سنة

 السوريين بعض كما هاجر وأوروبا، الجنوبية أمريكا إلى جديدة مجموعات تلوح باألفق، فهاجرت
 الفرنسي االنتداب وأثناء األمريكية، المتحدة والواليات ألمانيا إلى األولى العالمية الحرب بعد

 هناك بعد استكمال دراستهم، استقروا لكنهم للدراسة فرنسا دول العربية إلىأبناء ال بعض هاجر
وقسم من  وأوروبا، الجنوبية والشمالية أمريكا إلى الكثيرون هاجر الثانية العالمية الحرب وبعد

 المجتمع في وانصهروا األمريكية بالجنسيات تجنسوا المتحدة والواليات الذين هاجروا إلى كندا
  .أصولهم على ومحافظين بجنسيتهم متمسكين وبقي آخرون مازالوا األمريكي،

ويبدو أن مشكلة تحديد أعداد المهاجرين العرب وأماكن توزيعهم قد واجهت جميع البحوث 
 أو العرب عدد التحديد وجه على يعرف ال(والباحثين، وهي عملية ليست سهلة ألسباب عديدة فـ 
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 البيانات نقص من الشكوى على األدبيات كل تجمع إذ أوربا، في عربية أصول إلى ينتمون من
 .١)دقتها عدم أو

 واجهتها التي الصعوبات إلى بريطانيا في الفلسطينية الجالية رئيسة" الكرمي غادة" أشارت فقد
 من الرغم على أنه( :فتقول البريطانية، العربية الجالية حول بحثية ورقة إعداد تحاول وهي

 وتوزيعهم العرب هؤالء أعداد عن البيانات نفتقد أننا إال بريطانيا، في بللعر  المتعاظمة األعداد
 .٢.)حولهم النوعية الدراسات لقلة وذلك حياتهم، وتفاصيل اإلقليمي

 المهجر عرب إلى العربي االنعزال مسؤولية بإحالة االندماج مسألة على" الكرمي غادة"وتعلق
 يميلون العرب المهاجرين( أن ترى فهي المضيفة، المجتمعات على المسؤولية تقع مثلما أنفسهم،

 اتصالهم ويكاد مؤقت وجودهم أن يعتبرون فمعظمهم. األصلية ببلدانهم باالهتمام لالحتفاظ
 كما والمؤسسات، العامة الحياة في المشاركة عن بمعزل تقريبا وهم أنفسهم، العرب على يقتصر

  .٣..)العامة الحياة عن كثيرا تؤثر التي األخرى تالجاليا عن يفرقهم وهذا بريطانيا، في الحال هو

 حتى أجريت رسمية إحصائية حسبوعن أعداد تواجد المغتربين العرب في جميع دول العالم، 
 إجمالي أن( حيث قالت والهجرة المصرية، العاملة القوى وزيرة وأعلنتها ٢٠١٠ أكتوبر شهر نهاية
، ٤)إنسان مليون ٣٥ إلى نفسها الفترة في وصل العالم حول العرب والمغتربين المهاجرين عدد

  .وهو رقم أقرب إلى الواقع بناءا على اإلحصائيات التي توفرت لدى الباحث

البرازيل، : فحسب الموسوعة العالمية تتوزع أعداد كبيرة من المهاجرين العرب في البلدان التالية
  .مكسيكإيران، ال فرنسا، األرجنتين، الواليات المتحدة األمريكية،

                                                           

 .١١٤، صالقاھرة م٢٠٠٥، العربية والدراسات البحوث معھد، المھجر عربوآخرون،  محرر مسعد، نيفين -١

 .١١٦المصدر السابق، ص مسعد، نيفين  -٢

 .١٢٨، المصدر السابق ، صمحرر مسعد، نيفين  -٣

 
٤
 - http://www.islamlight.net/index.php?op4on=content&task=view&id=21139 
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وكل اإلحصائيات تتغير باستمرار تبعا لحركة المغتربين، ولكنها تتصاعد دائما في معظم الدول، 
  بسبب استمرار الظروف التي تحث وتدفع على الهجرة،

  

  :الهجرة العربية إلى أمريكا الجنوبية والشمالية

من سوريا ولبنان،  كيتيناألمري عشر إلى الثامن القرن الهجرة األولى من البلدان العربية في بدأت
بسبب العوامل االقتصادية وصعوبة ظروف المعيشة، أو  عشر، التاسع القرن في أكثر واتسعت

العثماني، وأخذهم  الجيش في الخدمة على الشباب الذي كان يجبر العثماني الحكم من هرباً 
 في ومؤثرة كبيرة ربيةع جاليات فهناك الالتينية، أمريكا دول فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى .عنوة

  .والبرازيل خصوصا في األرجنتين وتشيلي العامة، الحياة

ا أعدادا كبيرة جدا من المهاجرين العرب تومن ناحية الثقل العددي، فالبرازيل واألرجنتين استقطب
إلى أمريكا الالتينية، تأتي بعدهما تشيلي والمكسيك، ومن ثم البيرو والباراغواي، أما من ناحية 

ية المهاجرين فأغلب الذين هاجروا إلى البرازيل واألرجنتين والباراغواي هم من السوريين جنس
واللبنانيين، وأغلب المهاجرين العرب إلى التشلي والبيرو هم من الفلسطينيين، كما أن أغلب 

  .١المهاجرين إلى المكسيك هم من اللبنانيين

 في البرازيل واألرجنتين، معظمها تركزت التيو  الجنوبية أمريكا إلى المهاجرين ألعداد وبالنسبة
 المنحدرين مع في الخارج السوريين والمهاجرين المغتربين لعدد ومختلفة متعددة تقديرات فهناك
 مليون عشرين عن يزيد عددهم أن إلى السورية تشير المغتربين فوزارة). سورية أصول من( منهم
٢.نسمة

 

                                                           

١
عبد الواحد أكمير، مجموعة مؤلفين، الجاليات العربية في أمريكا ال�تينية، دراسة حاEت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  -

 .١٠م، ص٢٠٠٦

                                                                                                                                                         
٢
 -  �p://www.soparo.com/ar/index.php?op4on=com_content&view=ar4cle&id=1045-

2ca4d=34:2008-05-23-23-58-

43&Itemid=192h�p://www.soparo.com/ar/index.php?op4on=com_content&view=ar4cle&id=1045:--

-----2--2-&ca4d=34:2008-05-23-23-58-43&Itemid=192  
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ومنهم ما  لجنسيتهم الجنوبية من الفاقدين أمريكا نانيين فيواللب كبيرة من السوريين وتوجد أعداد
 يرجع وجنسيتهم، ولهذا أسباب منها قوانين الهجرة القديمة، فاالختالف بأصولهم محتفظين زالوا

حيث يشترط على من يؤيد الحصول على جنسية البلد أن  م،١٨٢٠ عام منذ القادمة للهجرات
ا ان األبناء واألحفاد ال يتم إدراجهم رسميا ضمن يقوم بالتخلي عن جنسيته األصلية، كم

المغتربين، ناهيك عن وجود أعدادا من العرب سجلوا كعثمانيين أو أتراك كونهم دخلوا بجوازات 
  ..عثمانية آنذاك

 عربي أصل من ماليين خمسة من أكثر إلى وجود أما في أمريكا الشمالية، فتشير اإلحصائيات،
م، أشارت إلى ٢٦/٦/٢٠٠٨ الوراق في سعيد محمد إعداد، من دراسة وفي المتحدة، الواليات في

 المتحدة، تحدد الواليات في مستقلة سجالت ١٨٩٨ عام حتى العرب للمهاجرين يكن انه لم
 وفي عام آسيا، في القادمين، من تركيا المهاجرين ضمن يصنفون كانوا إنما وبلدانهم، هويتهم
 المتحدثون" :كتاب وهو المغتربين لتصنيف" بعر " كلمة يستخدم مرجع أول ظهر ١٩٤٦
 مع ١٩٦٧ عام مرة ألول ظهرت ، فقد"العرب األمريكيون" التسمية أما "األمريكيين من بالعربية
  ".العرب الجامعيين األمريكيين الخريجين رابطة" تكوين

 درجة إلى متفاوتة تقديرات أدى إلى العرب المهاجرين أعداد عن الرسمية اإلحصائيات انعدام إن
 عبد كتبه يحيى األمريكية المتحدة الواليات في العربية الجاليات ملف عن تقرير وفي. كبيرة

 نظرا شامية، أصول من ينحدرون األمريكيين العرب أغلب أن ، ذكر٢/١/٢٠٠٧١ في المبدي
 أتيعشر، وت التاسع القرن منذ توالت التي األولى للهجرات الرئيسي المكون كانوا يمثلون ألنهم

 ثم% ٣٩ إلى تصل نسبتهم حيث العدد، حيث من العربية الجالية رأس على اللبنانية الجالية
% ٦ فلسطيني أصل من يليهم األمريكيون% ١٢ منهم كل نسبة تبلغ الذين والمصريون السوريون

 على اعتمد الذي األمريكي العربي إلحصاء المعهد طبقا% ٣ والمغاربة% ٣ العراقيون ثم
 أقصى بخمسة كحد يقدر العرب أعداد وأن. اإلحصاء األمريكي لمكتب ٢٠٠٠ عام إحصاء
 لم المتحدة الواليات يهودية منحدرة من بلدان عربية تقطن في جالية هناك وأن شخص، ماليين

                                                           

١
- www.arabgate.com ،العرب بوابة شبكة موقع.  
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 المتحدة الواليات في لإلحصاء الوطني العربية، فالمكتب من الجالية جزء أنها على تحسب
  .أمريكان بأنها يهود يصفها

نسمة أي  ٣٥٠٠٠٠٠ورسميا يقدر عدد المهاجرين العرب في الواليات المتحدة األمريكية بـ 
م، ٢٠٠٩من عدد سكان الواليات المتحدة األمريكية حسب إحصاء عام % ١.١٤يمثلون حوالي 

األمريكية، فلقد حدثت موجتان رئيسيتان من الهجرة  الجنسية على من الحاصلين منهم% ٨٠و
استمرت األولى من العقد السابع في القرن التاسع عشر إلى الحرب (ريكا الشمالية، العربية إلى أم

العالمية الثانية، والثانية من الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر، إن ألفراد موجتي 
المهاجرين خصائص مختلفة نوعا ما، وواجهوا تحديات مختلفة في المجاالت االجتماعية 

 لبنان، سوريا،( أصلهم منهم% ٦٢درون من كافة الدول العربية، فحوالي وينح ١)والسياسية
 العربي المغرب دول العراق، اليمن، أما من%.  ١١ مصري أصل ومن). واألردن فلسطين،

 أما أكبر%. ٢٧ وهي في أمريكا العرب من الباقية النسبة فهم يكونون األخرى العربية والدول
  .٢.ونيويورك، وديترويت ميتشيغان، كاليفورنيا، واليات في جودةمو  أمريكا في العربية التجمعات

من % ١,٢إلى وجود نسبة   Statistics Canadaتشير دائرة اإلحصاء الكندية أما في كندا، ف
الشعب الكندي هم من أصول عربية، ويمكن متابعة الجدول المرفق لمعرفة نسب بعض الجاليات 

  ٣.األخرى

  

  

  

                                                           

١
 ميخائيل وديع سليمان وآخرون، العرب في أمريكا، صراع الغربة واEندماج، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت -

 .١٥م،ص٢٠٠٣
٢

- http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_American#Population  
٣
-  www.statcan.gc.ca 
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Selected ethnic groups in Canada. Other than English. French and 

Canadian. 2001
١
 Date Modified: 2007-08-16 

 

Total 

population 

Multiple 

responses 

Single 

responses 

As a proportion of 

the total Canadian 

population 

thousands percentage 

South 

Asian 
963.2 160.9 802.3 3.2 

Caribbean 503.8 180.2 323.6 1.7 

Arab 348.0 109.4 238.6 1.2 

African 294.7 110.0 184.7 1.0 

Latin 

American 
244.4 94.3 150.1 0.8 

West Asian 205.0 47.8 157.1 0.7 

 

  

كاد عدد هؤالء (ويشير إبراهيم حياني أنه في األعوام الثمانية األولى من عقد التسعينات وحده 
ألف كندي  ٣٧٥المهاجرين يتجاوز مجموع المهاجرين في العقدين السابقين، ويوجد حاليا نحو 

 كندا في العرب أعداد ، ويزداد ٢)من مجموع سكان كندا% ١,٣من أصل عربي يمثلون 
ألف مهاجر  ٤٠٠بب فتح مجال الهجرة الرسمية إليها، ويقدر عددهم اليوم بأكثر من باستمرار بس

  .من أصل عربي

  

  

  
                                                           

١
- h�p://www.statcan.gc.ca/pub/89-621-x/2007009/t/4182164-eng.htm  
٢

  .٤١٥ميخائيل وديع سليمان وآخرون، العرب في أمريكا، مصدر سابق، ص -
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  :الهجرة العربية إلى أوربا

بدأت الهجرة إلى أوربا في القرن الماضي، وكانت هنالك موجات من الهجرة العربية لها، 
 ٥٥٠٠٠٠يعيش أكثر من  ١كاخصوصا إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا، ففي بلجي

مهاجر ضمن موجات الهجرة التي عرفتها أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، معظمهم من المغرب 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا والسويد  في وفي أوربا خصوصاالعربي، 

 ة، وتتوفر فرصة للمهاجرينوالدنمرك، ازدادت أعداد المهاجرين من أصل عربي في العقود األخير 
 والقّيم اإلنسانية الديمقراطية بسبب ترسخ قّيم الدينية، وطقوسهم وتقاليدهم عاداتهم على للمحافظة

 الثقافية، ففي الهوية على اآلخر، مما يساهم في المحافظة احترام وترسيخ عادات هذه الدول، في
قبل  بعضهم والمغرب وتونس ائرالجز  هناك مواطنون قدماء من أصل عربي جاءوا من فرنسا

  ٢.حيث كانت فرنسا تستعمر  العديد من بلدان أفريقيا سنة، ثمانين أكثر من

تشير إحصائيات الجامعة العربية وبخصوص ثقلهم العددي فاألرقام متضاربة أيضا وبشكل كبير ف
نظمة إلى ان العدد اإلجمالي لألشخاص الذين ولدوا في بلدان عربية ويعيشون في بلدان م

من مجمل % ١١,٨م، ويمثل هذا العدد نسبة ٢٠٠٠مليونا عام  ٤,٩التعاون االقتصادي والتنمية 
من العدد % ٧٠المهاجرين في بلدان المنظمة، يأتي معظمهم من بلدان المغرب العربي بنسبة 

  ٣.منهم يعيشون في فرنسا% ٥٠اإلجمالي من المولودين في بلدان عربية، وحوالي 

ضمن برنامج " أوضاع المهاجرين العرب في أوروبا" ٤في قناة الجزيرة عن في حلقة خاصة 
حسب إحصاءات البنك الدولي يوجد حوالي ( :حمد بشتواالقتصاد والناس، ذكر مقدم البرنامج 

                                                           

١
م، ٢٠٠٨العربية في بلجيكا بين اEندماج والعزلة، ديوان العرب، ھشام عوكل، دراسة حول الجالية  -

h�p://www.diwanalarab.com/spip.php?ar4cle1347<. 

٣- h�p://news.maktoob.com/forum/news4440 /  

    
٣

 .٢م، ص٢٠٠٨رة العمل العربية، ھجرة الكفاءات العربية، نزيف أم فرص، القاھرة جامعة الدول العربية، التقرير ا0قليمي لھج -
٤- h�p://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3248BDE-894B-4662-BE5F-2E81D7A479B0.htm  
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بلغت ، ٢٧عشرة ماليين عربي من دول جنوب المتوسط يقيمون في دول االتحاد األوروبي الـ 
  .١)٢٠٠٨من عشرين مليار يورو عام  قيمة تحويالتهم النقدية أكثر

وبسبب موقعها الجغرافي وتاريخها ولقربها من  اسبانيا، في عربية كما توجد جالية من أصول
 المغاربة( الدول العربية في شمال أفريقيا فمن الطبيعي أن نجد أعدادا كبيرة منهم هناك، ويتصدر

 العمل وزارة لبيانات طبًقا عددهم يصل حيث قانوني، بشكل أسبانيا في المقيمة األجنبية الجاليات
  .٢).أجنبي مليون ٤.٨ إجمالي من شخصاً ) ٧٦٧.٧٨٤( إلى األسبانية والهجرة

وتوجد أعداد أخرى من المهاجرين العرب في الدول األوربية األخرى خارج دول االتحاد األوربي 
منهم من أكمل الدراسة  كروسيا بلغاريا ورومانيا ألسباب عديدة، منهم من تزوج وأقام هناك،

  .وأستقر هناك

  

  :الهجرة العربية إلى أستراليا ونيوزيلندا

 ، فقد وصل٣توجد أعداد كبيرة نسبيا من المهاجرين العرب في استراليا، وحسب الموسوعة العالمية
 مهاجر وبعد ٣٦٠٠٠٠م، ويبلغ عددهم حوالي ١٨٦١ عام أستراليا إلى العرب المهاجرين أول
 في العربية والمؤسسات الجمعيات من العديد وهناك أستراليا إلى العربية هجراتال توالت ذلك

 إذاعات عدة وهناك األسترالي العربي األعمال ومجلس األسترالي العربي المجلس مثل أستراليا
العراقيون والمصريون الفلسطينيون  وبعدهم أغلبية اللبنانيون ويمثل أستراليا، في عربية وبرامج

ويوجد الكثير من الطلبة العرب الخليجيين الذين يدرسون في استراليا خصوصا من ، والسوريون
  .المملكة العربية السعودية وعمان

 من٪  ٧٨ حوالي منهم نسمة، مليون ٤.٣ من يقارب ما سكانها تعداد والتي يبلغأما في نيوزيلندا 
فعهد الجالية العربية فيها  األوروبية، وقليل من المهاجرين من قارة آسيا، العرقية المجموعات

                                                           

١
- h�p://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3248BDE-894B-4662-BE5F-2E81D7A479B0.htm  

٢
- http://www.islammessage.com/ar4cles.aspx?cid=1&acid=91&aid=15503 
٣

- h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8#cite_note-7  
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 عشرونقريب وهنالك أعداد من العراقيين والسوريين واللبنانيين والمصريين تقدر أعدادهم بحوالي 
  .١ألفا

  :الهجرة العربية إلى آسيا وأفريقيا

تتوزع عدة آالف من المهاجرين العرب في آسيا وأفريقيا خارج نطاق البلدان العربية، ففي آسيا 
عربية موزعة في العديد من البلدان اآلسيوية ألسباب عديدة، وهذه األعداد ليست  هنالك جاليات

ثابتة بل تتغير من فترة إلى أخرى وبعضهم لغرض التجارة والعمل أو الدراسة، فتوجد أعداد من 
المهاجرين العرب في إيران وباكستان والصين والهند وتايالند واندونيسيا، ومنهم من يغادرها إلى 

  .أفضل حين تتوفر الفرصة بلدان

  

منذ القرن التاسع عشر واندمجت بعض الجاليات ، قديمة جدا إلى أفريقيا  تعد الهجرة العربيةو 
العربية اجتماعيا وتخلى بعضهم عن جنسيتهم العربية، منهم من شرق أفريقيا ووسطها خاصة في 

وندي، وكذلك دول الساحل في وأوغندا والكونغو ورواوندا وبور  وموزنبيقكينيا وتنزانيا ماالوي 
تشاد ونيجر ومالي وبوركينافاسو حيث تكثر الجماعات من أصول عربية في شمال تلك البالد، 
وهنالك بعض الجماعات من أصول عربية في نيجريا والكاميرون، ومعظم المهاجرين من اليمن 

  ٢.وعمان ومن لبنان والمغرب وليبيا والسودان

  

  

  

  

                                                           

١
- s_of_New_Zealand#Languages_.282006_Census.29http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic  

  file:///C:/Users/Mohammad/Downloads/arab%20facts%20in%20nz.htmأو 
٢

 .١٦٣-١٥٤ص ،٢٠٠٣ ،١١٦ العدد عربية، شؤون الغربية، أفريقيا في العربية ياتالجال أكمير، الواحد عبد -
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  .لتوزيع أعداد المهاجرين والمغتربين من أصول عربية وفيما يلي جدول تقريبي

  )١(جدول رقم 

  توزيع المهاجرين والمغتربين من أصول عربية بشكل تقريبي على العالم

العدد التقريبي للمهاجرين والمغتربين   أماكن التواجد  ت
  من أصول عربية

البرازيل،  :أمريكا الجنوبية  -١
األرجنتين، شيلي، المكسيك، 

  .و، الباراغوايالبير 

  اً أكثر من عشرين مليون

المانيا، فرنسا،  :أوربا   -٢
  .بريطانيا، بلجيكا، هولندا

  أكثر من ستة ماليين

الواليات : أمريكا الشمالية  -٣
  المتحدة وكندا

  أكثر من خمسة ماليين

  أقل من مليون  استراليا ونيوزلندا  -٤

  أقل من مليونكينيا، تنزانيا،  :أفريقيا  -٥
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  .أوغندا، موزنبيقماالوي، 

خارج البلدان (آسيا   -٦
إيران وباكستان ):العربية

والصين والهند وتايالند 
  واندونيسيا

  أكثر من مليونين

  اً مليون ٣٥حوالي   المجموع  

  

  :أسباب الهجرة واالغتراب للمهاجرين العرب

 وأكاديميا، رسميا اهرةالظ هذه ومتابعة بدراسة االهتمام جرى العرب المهاجرين أعداد ازدياد بسبب
 الهيئات أو الوزارات مثل محلية في بعض الدول العربية، وحكومية عربية مؤسسات وتشكلت

 الدولية العربية والعالقات اللقاءات في دائما يطرح الهجرة موضوع وأصبح بالهجرة، المختصة
وال  مهاجرين،ال من كبيرة أعداد لديها التي من قبل الدول وخصوصا جماعي، أو ثنائي بشكل

شك أن أسباب الهجرة رغم تعددها فهي متشابكة وال يمكن عزل سبب عن األسباب األخرى، 
فوراء العامل أو السبب االقتصادي أسباب سياسية، أو ألسباب سوء اإلدارة والتخطيط وغيرها، 

ها وهنا إذ نؤشر لبعض األسباب فهو من أجل تشخيصها مع التأكيد المسبق مع ترابطها مع بعض
البعض، فهناك عوامل طرد من البيئات األصلية كاألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
وغيرها، مقابل ذلك توجد عوامل جذب في دول أخرى تتوفر فيها امتيازات أو ظروف أو 
مستلزمات الحياة الطبيعية لمن لم تتوفر له في بلده األصلي، وتشير الدالئل إلى أن بدايات 

تزامنت مع إعالن الدولة العثمانية إفالسها في سبعينيات القرن التاسع (لعربية إلى الخارج الهجرة ا
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، وكذلك بسبب بعض الصراعات الطائفية، فهاجر العديد إلى مناطق مختلفة من العالم، ١)عشر
  :وخصوصا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، ومن األسباب المباشرة للهجرة ما يلي

 :ديةاألسباب االقتصا-١

إلى العرب تعد األسباب االقتصادية من أهم األسباب التي دفعت النسبة األعظم من المغتربين 
الهجرة، وهذا العامل له أسبابه التاريخية المرتبطة بالتحوالت في االقتصاد الرأسمالي العالمي، 

مية، عمقت وارتبطت هذه الظاهرة بالسياسة االستعمارية وما رافقها من تطورات في السوق العال
األزمات في البلدان المستعمرة فازدادت البطالة وانعدمت فرص العمل فيها، كما عانت البلدان 

انخفاض مستوى المعيشة وضعف الدخل الذي النامية األخرى من ضعف الموارد وقلة الرواتب، و 
ظاهرة  بلده، باإلضافة إلى تفشيفي جيد مستقبل  له ولعائلته ؤمنتحياة كريمة للمواطن يضمن 
والمحسوبية والواسطة كالبيروقراطية اإلدارية االقتصادي واإلداري، ووجود مظاهر سلبية  الفساد

  .التي تفضل البعض على اآلخر دون االكتراث إلى الكفاءة أو تقدير الخبرة

ولعدم توفير وٕاتاحة الفرص للكفاءات المستقلة بأن تكون في األماكن المناسبة لتقدم ما عندها من 
ات من أجل التخطيط االقتصادي واإلداري السليم، نجد اقتصاد هذه البلدان يتدهور ويعاني خبر 

من العديد من الصعوبات رغم توفر اإلمكانيات التي لو استثمرت بالشكل األمثل لوفرت فرص 
  .العمل والتنمية االقتصادية المناسبة

بط سوق العمل المحلية، من جانب آخر استغل أرباب العمل في دول الجذب، المهاجرين لض
وللضغط على العمال المحليين، خصوصا في فترة األزمة االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، 
ويتقلص تدفق العمال المهاجرين في زمن الركود االقتصادي واألزمات، فيتحول العامل إلى أداة 

ب دورا مؤثرا في النمو االقتصادي تهديد، فقد لعب تدفق العمالة إلى بلدان أوربا الغربية بعد الحر 
وهجرة العمالة تطرح . السريع لهذه البلدان، خصوصا أن معظم المهاجرين هم من فئات الشباب

يضطر المهاجرون لقبول ظروف : العديد من المشكالت، يوجزها صالح ياسر حسن بما يلي

                                                           

١
عبد الواحد أكمير، مجموعة مؤلفين، الجاليات العربية في أمريكا ال�تينية، دراسة حاEت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  -

 .١٤م، ص٢٠٠٦
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ما يضطرون للقبول كأعمال النظافة أو الحموالت، ك" المهن الوضيعة"العمل الشاقة وأعمال 
بأجور أقل، فعلى سبيل المثال تقل أجور العمال األجنبي عن العامل الفرنسي بنسبة تتراوح بين 

من أجل نفس العمل ونفس المهنة، كما أنهم مهددون باستمرار بالتسريح من العمل، % ٣٠- ٢٥
المهاجرين، من ناحية باإلضافة إلى تنامي المشاكل الثقافية واالجتماعية للجيل الثاني من العمال 

أخرى فبلدهم يخسر طاقة منتجة، وقادرة على العمل، وهي بالتالي خسارة لالستثمارات التي قام 
بها البلد بأنفاقه على العمال المهاجرين خالل الفترة التي أمضوها في وطنهم لحين بلوغهم العمر 

  ١.اإلنتاجي، وغيرها من المظاهر السلبية األخرى

لجاذبة اليوم وخصوصا في أوربا من تراجع عدد السكان، وتزداد نسبة المسنين تعاني البلدان ا
والمتقاعدين بين أبناء البلد األصليين، كما تشير بعض الدراسات إلى تراجع مؤشر الخصوبة، مما 
يدفع هذه الدول إلى قبول استقبال المهاجرين وٕادماجهم بالمجتمع لالستفادة منهم ومن أبنائهم 

  .ديمغرافيا

من ناحية أخرى عجز السياسات االقتصادية عن تشغيل وتوفير فرص عمل للمتعلمين 
والخريجين في بعض البلدان العربية، علما أن نسبتهم كبيرة جدا في معظم البلدان العربية، مما 
يضطرهم للتفكير بالهجرة، وهو ما يطلق عليه هجرة األدمغة أو العقول، ففي دراسة لمركز الخليج 

 العلمية للكفاءات طاردة بيئات باتت العربية المجتمعات أن( منها اإلستراتيجية، تبين للدراسات
 الدراسة تلك للغرب، وذكرت العربية األدمغة هجرة ظاهرة استفحال إلى أدى الذي األمر ·العربية

 من% ٣٤ وأن بلدانهم، إلى يعودون ال الخارج في يدرسون الذين العرب الطالب من% ٤٥ أن
 وكشفت ))كندا -  بريطانيا -  أميركا(( الثالث الدول إلى بالفعل مهاجرة العربية العلمية تالكفاءا
 دوالر مليار ٢٠٠ عن تقل ال العربية األدمغة هجرة تسببها التي الخسائر إجمالي أن عن الدراسة

 راتوخب كفاءات معها تحمل التي األدمغة هذه هجرة من الرأسمالية الغربية الدول تستفيد حين في
  .٢)استغاللها تحسن علمية

                                                           

١
تمولوجيا، ا@نطولوجيا، ا@كسيولةجيا، مطبعة الرواد المزدھرة للطباعة ا@بس -، الع�قات اEقتصادية الدوليةحسن ياسر صالح -

 . ٣٩٧- ٣٩٦، ص١م، ط٢٠٠٦والتوزيع المحدودة، بغداد 
٢

م، ٢٠٠٦ديسمبر / ،كانون ا@ول٤٩٣؟، مجلة الوعي ا0س�مي، العدد نوقفھا كيف••  للغرب العربية ا@دمغة ھجرةالطيب أديب،  -
http://alwaei.com/topics/view/ar4cle_new.php?sdd=915&issue=477  
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سنويا من خريجي % ١٥إلى هجرة (وتشير بعض التقارير الصادرة عن جامعة الدول العربية 
  ١)مختلف الجامعات والمعاهد العليا العربية من ذوي التخصصات المختلفة إلى بلدان الشمال

 كثيرا مما أنعكس علىتأثرت دول الجذب  م، ٢٠٠٨ سنة العالمية االقتصادية ومنذ بداية األزمة
 أبواب ليس سهال في هذه الدول، وتفكر بعضها بغلق العمل عن وأصبح البحث ظاهرة الهجرة

وكندا، وتصدر من حكومات بعض الدول  المتحدة والواليات األوروبي اإلتحاد دول خاصة الهجرة
 أدنى إلى ةتقليص الهجر  يريد باستمرار قرارات جديدة بخصوص المهاجرين، فبعضهم  األوربية

  .بعينها ألسباب عديدة الدول أو يريد اختيار مهاجرين من بعض درجة

 م،٢٠١٠ مارس ٣١ الفرنسي في الوزراء مجلس على للهجرة قانون مشروع عرض فرنسا تم ففي
 يملكون ال الذين األجانب ترحيل عمليات وتسهيل أراضيها، إلى الدخول في شروط وفيه تشديد

مت أو تفكر أن تقوم دول أخرى بتضييق فرص وصول مهاجرين جدد وكذلك قا .إقامة شرعية
  .إليها

 :األسباب السياسية-٢

غياب الديمقراطية وتزايد القمع وانتهاكات حقوق ، أو انعدام االستقرار السياسي واالجتماعيإن 
يدفعه إلى و ، نهبالغربة في وطالمواطن ؤدي إلى شعور في العديد من البلدان العربية ي اإلنسان

، كما أن التوترات األمنية جراء أكثر حرية واستقراراحياتية تكون الهجرة سعيًا وراء ظروف 
، قد تدفع النزاعات السياسية أو العسكرية الداخلية والخارجية أو النزاعات العرقية أو الطائفية

و أرواح بالعديد من المواطنين إلى الهجرة إلى الخارج، تجنبا من القمع أو حفاظا على أرواحهم أ
أبنائهم فيبحثون عن أماكن للجوء تكون أكثر أمانا، فكانت هجرة أعداد كبيرة من العراقيين ألسباب 

  .سياسية طيلة ثالثة عقود إلى دول أوربا الغربية وأمريكا وكندا وغيرها من الدول األخرى

  

  

                                                           

١
 .٢٩٩منظمة العمل العربية، التقرير العربي ا@ول حول الھجرة، ص -
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 :األسباب االجتماعية-٣

شمل األسر،  قرار الهجرة، ومنها لمّ خاصة تقف وراء أسباب عائلية أو شخصية قد توجد أحيانا  
فيحق للمهاجر بعد ان يحصل على الجنسية أي حق المواطنة في بلد المهجر أو حتى عند 
حصوله على اإلقامة الدائمة والعمل من دعوة زوجته وأوالده أو المقربين من الدرجة األولى 

عملية ضمن سلسلة إدارية روتينية كالوالدين وأحيانا حتى أخوانه إذا كانوا دون سن الرشد، وتجري ال
طبقا لقوانين كل دولة، وبعد التأكد من هوية الذين يشملهم قانون لم الشمل، كما يحق للمقيم 

  .األعزب أيضا أن يتزوج من بلده ويطلب قدوم زوجته بعد أكمال اإلجراءات القانونية

  :االلتحاق بذويهم  كالتالي وتعرف االتفاقيات الدولية أفراد األسرة ولم الشمل والذين يحق لهم

 آخرين وأشخاص معيلين أطفال جانب إلى المعني الشخص من تزوج شخص :األسرة أفراد
 وتصاريح التأشيرات منح إجراءات في الشخص ذلك أسرة كأفراد في بهم االعتراف يتم معيلين
  إدراج يتم ال قد. ذلك إلى وما لجوء حالة وأية والجنسية اإلقامة

  .منفصل طلب تقديم دائًما منهم مطلوًبا يكون ال ألنهم الصلة ذات اإلحصاءات في األسرة أفراد

 الهجرة بسبب بالفعل المنفصلين األسرة أفراد بموجبها يتجمع: األسرة توحيد إعادة/شمل لمَ  عملية
  .١إقامة تصريح أو تأشيرة لمنح سبب وهي. األصلية دولتهم غير في دولة االختيارية أو اإلجبارية

أتي ضمن أسباب الهجرة حصول المهاجر على اإلقامة وامتيازاتها، ومن ثم جنسية البلد التي وت
الرسمية أي " الفيزة"تتيح له السفر إلى أية دولة دون تعقيدات السفر المتعلقة بالحصول على 

متحدة تأشيرة السماح بدخول البلد المعني والمطلوبة للسفر إلى معظم البلدان األوربية والواليات ال
  .األمريكية وغيرها من دول العالم

                                                           

١
. ٥٨ص ، II MEDSTAT    نشرة م، من٢٠٠٩سبتمبر المتوسطية، ا@وربية المنطقة في الدولية الھجرة عن ا0حصائات إعداد دليل -

  الموقع
http://www.medstat-2-

finalforum.org/Publica4ons/Other%20publica4ons/Guide_migra4on_Arabic_Screen.pdf  
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واليوم برزت ظاهرة جديدة يمكن أن يؤشر لها ضمن العوامل االجتماعية، وتقف خلفها أسباب 
أخرى أكثر تعقيدا، وهي زواج بعض الشباب العرب من نساء أجنبيات كبيرات في السن من أجل 

ر ذلك، ويعلل بعضهم السبب الحصول على اإلقامة والسفر معهن أو للحصول على عمل أو غي
كونهم ال يستطيعون الزواج بسهولة من أبناء بلدهم بسبب التكاليف الباهظة للزواج، ويوضحون 
أنهم يلجئون للزواج من األجنبيات لسهولة ذلك وعدم الحاجة إلى المال لمثل هذا الزواج، لذا 

  .اهرةفتقف أسباب أخرى مركبة اجتماعية واقتصادية وغيرها وراء هذه الظ

 :األسباب العلمية والثقافية -٤

النظام  هنالك أعداد كبيرة  من المهاجرين هاجرت من أجل البحث عن العلم بسبب تخلف
العلمية  لبحوثوا االرتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية وقلة أو انعدام، في بلدانها التعليمي

 تقرير أشار وقد. أعمالهم يالروتينية ف تالمعضال ووجود والثقافيةعدم تقدير الكفاءات العلمية و 
 ال الخارج في يدرسون الذين العرب الطالب من% ٥٤ أن إلى ٢٠٠٦ العربية العمل منظمة
 أن كما العرب، من هم بريطانيا في المهاجرين األطباء من% ٣٤ وأن بلدانهم، إلى يعودون
 العربية الدول خسائر وتبلغ. جرةالمها العربية العقول من% ٧٥ تستقطب وكندا وبريطانيا أمريكا
  .لذلك نتيجة دوالر مليار ٢٠٠

قد يشجع ، الجديدة بما فيها من مغرياتلى الخارج، وتأقلمهم مع أسلوب الحياة بة إالطل فتوجه
األجواء  وفر لدول، باإلضافة إلى تاذه ه بمجتمعاتهناك، متأثرين  ستقراربعضهم ويدفعهم إلى اال

االختصاصات التي تناسب والفائدة االقتصادية، وتوفر العديد من  ميالعلللتحصيل  المناسبة 
في بلدان المهجر، يقابله عدم توفر ذلك في بلدانهم،  والعلماء االنجاز العلميتقدير ، و طموحاتهم

  .الدول العربيةمعظم  في العلميعلى البحث  اإلنفاققلة حجم بسبب 

أعداد كبيرة تفكر بالعودة إلى بلدانها من أجل ولكن هذه القاعدة ال تنطبق على الجميع فهناك 
تقديم كل ما حصلت عليه من معارف لخدمة بلدانها وشعوبها ولم تغريها الفرص المتاحة 
 لالستمرار بالبقاء هناك فيما لو وفرت لها بلدانها إمكانيات وفرص العطاء المطلوبة، وتشير

 الغرب بالد في واسعة نجاحات حققت يالت المهاجرة العربية األدمغة أن( عبد العزيز، سهير
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 إلى مشدودا قلبها ويظل الخارج، في بعقلها تعيش فهي األم، الوطن لتراب للعودة الحنين يجذبها
 لألسف لكن خبراتها، من واالستفادة وطنها إلى لتعود األدمغة هذه جذب جداً  السهل ومن الوطن،
 الروتين ظل في المهاجرة األدمغة هذه لجذب مهيئا ليس العربية الدول في العلمي المناخ الشديد

 خاللها من نستطيع إستراتيجية خطة وجود وعدم العلمي للبحث المخصصة الموازنات وقلة
  .١)المفكرة األدمغة هذه استغالل

 وهناك أسباب ذاتية باألشخاص أنفسهم، هنالك عوامل الهجرة، إلى العربية األدمغة ومما يدفع
 العمل فرص فقد ال تتوفر الغربية في الدول العلمي والتقدم لتكنولوجيةا منها الثورة موضوعية

 فيضطر لممارسة بال عمل ضمن اختصاصه، نفسه الذي حصل عليه الفرد، فيجد لالختصاص
وحسب التقرير اإلقليمي لهجرة ويجعله يفكر بالهجرة،  مما يسبب له اإلحباط تناسبه ال أعمال

ارتفعت نسبة المهاجرين من أصحاب التعليم العالي من مجموع م، فقد ٢٠٠٨العمل العربية لعام 
- ١٩٩٥فقط خالل الخمس سنوات الفاصلة بين % ٥٠المهاجرين في العالم بما يزيد عن 

مليون خالل نفس الفترة، وتقديرات  ١٩,٧مليون إلى  ٩,٤م، وأرتفع عددهم بذلك من ٢٠٠٠
مغتربين في بعض بلدان منظمة التعاون أعداد أصحاب مستوى التعليم العالي جدا من العرب ال

، ٣٠٢٢، ومن البحرين، ٢١٥٣٥٠م، كانت من الجزائر ٢٠٠٠االقتصادي والتنمية حسب دراسة 
، ١٦٦٣٦، ومن الكويت ٢٦٦٣٩، ومن األردن ٨٣٤٧٢، ومن العراق١٤٧٨٣٥ومن مصر 
ن ، وم١٠١٧،  ومن ُعمان ٢٠٧٢٤٣، ومن المغرب ١٥٥٤١، ومن ليبيا ١١٠٦٩٠ومن لبنان 

، ومن تونس ٤٣٨٩٦، ومن سوريا١٢٣٤٥، ومن السعودية ١٤٦٨، ومن قطر ٦٥٨١فلسطين 
، وبالتأكيد أن هذه ٢)٩٦٩٧٢٦، والمجموع ٦٣٠٣، ومن اليمن ٣٤٩٦،  ومن اإلمارات ٦٨١٩٢

األرقام قد ازدادت خالل العشر سنوات التالية، ويمكن تقدير حجم الخسارة الكبيرة بفقدان أصحاب 
ول المتميزة، ناهيك عن أعداد المهاجرين المهرة اآلخرين، مما يعرقل تنفيذ خطط الكفاءات والعق

التنمية، وقد يضطر البلد من االستعانة بالخبراء األجانب لقاء مبالغ طائلة، ان هذه الظاهرة تتزايد 
  .وإليقاف هذا النزيف، ال بد من خلق بيئة مالئمة تحتضن كل الكفاءات الوطنية

                                                           

١
م، ٢٠٠٦ديسمبر / ،كانون ا@ول٤٩٣؟، مجلة الوعي ا0س�مي، العدد نوقفھا كيف••  للغرب العربية ا@دمغة ھجرةالطيب أديب،  -

h�p://alwaei.com/topics/view/ar4cle_new.php?sdd=915&issue=477 
٢

 .، ص تم٢٠٠٨ لعام العربية العمل لھجرة ا0قليمي تقريرال -
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 التي االقتصادية الحال تردي(أهمها،  عديدة أسباب إلى الغرب إلى العربية غةاألدم هجرة رجعتو 
 للبحث المشجعة اإلمكانات كل توفر اهتماما أكثر بلدان إلى العربية األدمغة طرد على تساعد

 وهي العربية، البلدان معظم بها تمر التي السياسية الظروف إلى إضافة ··هناك والبقاء واالبتكار
 واالنطالق، الحرية من جيد مناخ إلى يحتاج الذي العلمي اإلبداع على تشجع ال ةقهري ظروف

 البحث وحرية التعبير حرية بين تتراوح التي المهاجرة لألدمغة المغريات كل يوفر فإنه الغرب أما
١)المجزي المادي والعائد الجاد العلمي

 

توفر  تمنع( النفط عوائد بسبب ه الدول،هذ في المالية الوفرة أما بالنسبة لدول الخليج العربي فأن
 البحث فرص عن كالبحث عموما، للهجرة أخرى أسباب ثمة لكن للهجرة، االقتصادية األسباب
 النظم بعض عسف من للتخلص بالهجرة اللوذ أو والعلمية، التعليمية والبنية والتقني العلمي

  .٢)العامة الحريات وانعدام السياسية،

  

 :رهاب والكوارث اإلنسانيةأسباب الحروب واإل  -٥

كانت األوضاع األمنية والحروب والكوارث اإلنسانية دائما وراء الهجرة الجماعية والهجرات 
الكبيرة، فأسباب الكوارث والحروب الطويلة موجودة باستمرار في البلدان العربية، كما هو اليوم في 

كبيرة من هذه البلدان التي دول الصومال والسودان والعراق وفلسطين، مما ساهم بخروج أعداد 
تقدم لهم ضمانات معيشية وأمنية أفضل، ليكونوا بعيدين عن الخطر، وقد استقبلت دول أوربية 
وغيرها  أعدادا كبيرة من هؤالء سواء عن طريق األمم المتحدة أو مباشرة، كونها ملتزمة على 

وفر ظروف وضمانات معيشية معاهدات دولية إليواء الالجئين ألسباب إنسانية، إضافة إلى ت
جيدة في هذه البلدان، ولكن هذه المبادرات لم تكن بسهولة بل بعد معانات كبيرة تحملها 

                                                           

١
 .الطيب، أديب، مصدر سابق -
، معھد البحوث والدراسات العربية، الغندور طارق، عاشور مھدي محمد، ا@زعر خالد محمد، محرر مسعد، نيفين ،المھجر عرب -٢

 .١٢، صالقاھرة م٢٠٠٥
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المهاجرون في ظروف صعبة قبل انتقالهم إلى مكان اللجوء األخير، وطالما تعرضت حياتهم 
  .للخطر، ومات العشرات منهم وهم في طريقهم لطلب النجاة

 :راءها طموحات شخصية بحتةأسباب ذاتية، تقف و  -٦

وهذه األسباب والدوافع للهجرة برزت بسبب التسهيالت التي توفرت اليوم لسهولة توفر إمكانيات 
السفر قياسا بالسابق، وسعة إطالع المواطنين على أخبار ووضعية البلدان األخرى، فيقرر الهجرة 

 فكريا الذات أو تحقيق ل أفضل،عم أماكن أو مادية حوافز على الحصول مثال، أو الذات إلثبات
 .واإلبداع االنطالق حرية لهم تضمن حياتية ظروف توفر خالل وٕابداعيا من وعلميا ومهنيا

توجد عوامل و والدينية،  واالجتماعية السياسية الضغوط من التحرروالبعض يعلل هجرته من أجل 
، بسبب الهجرة إلى الكفاءاتأصحاب البعض وخصوصا من  أخرى موضوعية أو ذاتية تدفع

الكفاالت وفرض بعض التشريعات جود و في البلدان العربية أو أنظمة الخدمة المدنية بعض 
وقد يواجه البعض ظروفا شخصية أو رغبة في االنطالق ، على بعض األماكن أو المهن المالية

قرار  إلى عوالم أخرى بفعل أسباب نفسية أو صحية وغيرها، فالعامل الذاتي يلعب دورا مهما في
  .، ليس بالنسبة للمغترب العربي فحسب ، بل لكل من يفكر بالهجرة من أي بلد كانالهجرة

 :أسباب أخرى للطرد االجتماعي -٧

هنالك أسباب  متداخلة كارتفاع معدل الزيادة السكانية، وتقف وراءه أسباب اقتصادية واجتماعية 
بلي بأزمات السكن والصحة والتعليم وسياسية، كون معدل الزيادة السكانية مؤشر للتنبؤ المستق

والخدمات وتوفير فرص العمل، خصوصا لو كان معدل الزيادة بشكل مرتفع، وكذلك يرتبط هذا 
العامل بحجم اإلعالة لمن هم دون عمر اإلنتاج وكبار السن، والذين يتطلب توفير سبل معيشتهم 

ربية وغيرها من العوامل التي يمكن أن وتعليمهم ورعايتهم، وكذلك ارتفاع نسبة األمية بالبلدان الع
  .نعزيها ألسباب سياسية وسوء إدارة الدولة

  

  



78 

 

  

 

  أوضاع المهاجرين العرب اليوم

متشابهة أو  ل أنحاء العالم، وليست هناك أوضاعاختلفت األوضاع بالنسبة للمهاجرين في ك
 :نهاثابتة، ولكن هنالك مؤشرات يمكن التوقف عندها بالنسبة للمهاجرين العرب، م

 أو المدني المجتمع ومؤسسات جمعيات في أنفسهم تنظيم إلى العرب المهاجرين لميل نشير -١
 تشكلت كما مميزة، كيانات في وخصوصيتهم وجودهم وبلورة تأطير أجل من أخرى، مؤسسات أي

 .وتربوية، خاصة بهم خيرية الجمعيات من العديد

 دول مجتمعات داخل السابق من اكبر االجتماعي واالنغماس والتفاعل الواضح التكيف -٢
 .المهجر

 وصعود مهاجرهم، في السياسي العمل في المساهمة أو والمشاركة التفاعل ويالحظ ازدياد -٣
 التشريعية، السلطات إلى كوصولهم القرار لصنع العليا المراكز إلى الدول بعض في منهم العديد

 تبوء من ومنهم الحكومية، المناصب أي ة،التنفيذي المؤسسات مراكز إلى وصولهم أو البرلمان
 وشبه الرسمية المؤسسات من العديد وتشكلت الدولي، ثقلها لها عليا وعلمية أكاديمية مناصب
 األمريكيين، وفي للعرب الوطنية والجمعية األمريكية العربية العالقات حول العمل كلجنة الرسمية
العرب وتنسيق  تجميع في نشط وقد م،١٩٨٠ تأسس عام الذي" العربي النادي" يوجد بريطانيا

 المدارس من آخر وعدد نموذجية مدارس ثالث على المؤتمرات، من العديد عقد أنشطتهم وقد
" العربي العالم معهد" فرنسا في وهنالك العربية، الجاليات ألبناء العربية اللغة بتعليم تهتم وكلها
 فرنسا والتعريف بالثقافة العربية، في  العربي الثقافي الحضور رمز ويعتبر مهم ثقافي مركز وهو

 والفن كاألدب مهمة إبداعية مجاالت من المهاجرين العرب في كبيرة أعداد بروز عن ناهيك
 .المهجر دول معظم في األخرى اإلبداعية المجاالت من وغيرها والمسرح التشكيلي

- ١٩٧٣ من الفترة في( أنه إلى األرجنتين، في العرب المهاجرين أحد لبكي خوان ويشير
 حكومة وعشرين اثنتين بين من عربي أصل من منحدرة حكومات خمس هناك كان م،١٩٧٦
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 ومن عربي، أصل من منحدرين نائبا ١٤ هناك كان البرلمان في  نائبا ١٢٠ ومن محلية،
١)عربي أصل من أربعة كان الشيوخ مجلس في عضوا ٤٥ مجموع

 

 في االجتماعية، وخصوصيتها ثقلها لها مجموعة كونهم بالعر  بالمهاجرين االعتراف ازدياد -٤
 موضوعة أوربا، في العرب المهجرين أو والمهاجرين الهجرة قضية أضحت( فقد المهجر، بلدان
 الدول ومن جانب آخر باتت .٢)والجماعي الوطني بجانبيها األوربية العربية العالقات أجندة على

 وتحاول ان تغير في من تدفقهم الواسع،  تحذر العرب للمهاجرين تقليديا األوربية المستقبلة
٣.والمهاجرين الخاصة بالهجرة االتحادية السياسات

 

 بين المسافات تقلصت فقد والخبرات، المعلومات وتبادل االتصال وسائل تطور ازدياد مع -٥
 اياه،قض مع وتفاعلهم تواصلهم على ساعد مما الصعد، جميع على األصلية وبلدانهم المهاجرين

 يفرطوا ولم لبلدانهم الملتهبة القضايا مع عمليا الوقوف أو التصدي في  منهم البعض ساهم وقد
 آخرها وليس الجوانب، المتعدد االقتصادي بالدعم ويساهم ساهم من ومنهم وهويتهم، بانتمائهم

 .لألهل المالية التحويالت

  

  :السويد إلىالهجرة العربية 

  ٤:مقدمة عن السويد

ألف كيلو  ٤٥٠من الدول االسكندينافية، التي تقع في أقصى شمال أوربا، تبلغ مساحتها السويد 
متر مربع، وتعتبر رابع أكبر دولة أوربية وتبلغ المسافة ما بين أقصى شمالها وأقصى جنوبها 

كم، يتميز فصل الشتاء فيها بالبرودة الشديدة وتصل إلى درجات متدنية جدا تحت درجة ١٦٠٠
وي، تتساقط الثلوج واألمطار خالله، وتقل ساعات النهار مما يقلص ساعات الضوء، الصفر المئ

                                                           

١
 .١٩٦ص م،٢٠٠٠ ،١ط العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت والتطور، نشوءال ا@رجنتين، في العرب أكمير، الواحد عبد -
٢

 والدراسات البحوث معھد الغندور، طارق عاشور، مھدي محمد. د ا@زعر، خالد محمد. د محرر، مسعد، نيفين. د المھجر، عرب -

  .١٠٢، ص القاھرة م٢٠٠٥ العربية،
٣

 .١٨المصدر السابق ض -
٤

- Anika Agebjörn, trans. Nael Touqan, STATENS INVANDRARVERK, FIRST PUP. 1990, P6-P10.   



80 

 

  

 

عكس صيفها الذي يكون نهاره طويال وتمتد ساعات شروق الشمس إلى ساعات طويلة، تكسو 
  .أراضي السويد الغابات وتكثر فيها البحيرات الطبيعية والموارد المائية المختلفة

ها بجميع التحالفات العسكرية، وهي بلد نظامه برلماني ديمقراطي السويد دولة محايدة في عالقات
ويعتبره البعض بلدا نموذجيا، ونظام الحكم ملكي ولكن مهام الملك تعتبر مهاما رمزية وتمثيلية 

  .فقط

أما الوضع االجتماعي، فقد كانت السويد خالل القرن التاسع عشر عبارة عن مجتمع زراعي 
بقية الكبيرة، وهاجرت خالله أعداد كبيرة إلى أمريكا الشمالية، فقد هاجر فقير، يتميز بالفروق الط

 ثلث يعادل ما أي السويديين، من مليون ١.٣ يقارب ما ١٩٣٠- ١٨٢٠ بين ما الفترة خالل
المتحدة، وفي نهاية القرن التاسع عشر  الواليات إلى ومعظمهم الشمالية أمريكا إلى البالد، سكان

لسياسية بسبب النزاعات الموجودة وأيضا لتنامي التعليم والتثقيف في بدأ تأسيس األحزاب ا
صفوف المجتمع، ونجح نضال الجماهير في ترسيخ أطر الديمقراطية في البلد خالل العقدين 

م، وتساوت ١٩٢١األولين من القرن العشرين، وحصلت النساء على حق التصويت العام سنة 
  .لفروق األخرى استمرتمع الرجل في الحقوق السياسية، لكن ا

  نسمة،  ٩,٤٠١,٩٢٥ويقدر المكتب المركزي لإلحصاء في السويد عدد العينات السكان بــ 
 ٣٠وذلك يوم  )وأربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون شخصا ماليينأي تسعة (

 أغسطس ١٢ في مرة ألول ماليين تسعة علما أن عدد السكان تجاوز. م٢٠١٠سبتمبر 
 هي مما الجنوب، في بكثير أعلى وهي مربع كيلومتر/نسمة ٢٠.٦ السكانية الكثافةو  م،٢٠٠٤

  .الشمال في عليه

مليونين  وأربعة   ستوكهولم العاصمة يبلغ عدد سكان .المدن في السكان من٪  ٨٥ حوالي يعيش
 ومالمو، في غوتنبرغ هي المدن أكبر وثالث ، وثانيان شخصوثالثين ألفا وأربعمائة وثماني

 السكان، أي عدد إجمالي من%  ١٣.٤ بـ البالد خارج المولودين نسبة ُقدر ،٢٠٠٧ عام حصاءإ
 بعد للسكان جاذبة دولة إلى األولى العالمية الحرب بعد للسكان طاردة دولة من السويد تحولت
  .الثانية العالمية الحرب
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  :الهجرة إلى السويد

قد هاجر إليها على امتداد القرون المختلفة معرفة  السويد للهجرة والمهاجرين ليست جديدة، ف
شعوب متعددة مثل المان هانزا، الفالونيون، االسكتلنديون، وأعداد أخرى من شعوب مختلفة، أما 

 ٢٠٠الهجرة في العصر الحديث فقد بدأت مع نشوب الحرب العالمية الثانية عندما فر ما يقارب 
المتزايد على األيدي العاملة تم تلبية ذلك ألف شخص إلى السويد، وبعد الحرب وبسبب الطلب 

من خالل الهجرة من أبناء الدول االسكندينافية وخصوصا من فنلندا وكذلك من بعض الدول 
األوربية األخرى، وخالل العقود األخيرة بدأت الهجرة من خارج دول الشمال وكانت تتألف بصورة 

 في يعيشون الذين المهاجرين مجموعات أساسية من الالجئين وأقارب المهاجرين، وتشكل أكبر
 العراق ،)١٧٥,١١٣( فنلندا في، ولدوا الذين المهاجرين من ٢٠٠٨ عام حسب معلومات السويد

 البوسنة ،)٥٧,٦٦٣( إيران ،)٦٣,٨٢٢( بولندا ،)٧٢,٢٨٥( السابقة يوغوسالفيا ،)١٠٩,٤٤٦(
 تايالند ،)٢٨,١١٨( شيلي ،)٤٤,٣١٠( النرويج ،)٤٤,٣١٠( الدنمارك ،)٥٥,٩٦٠( والهرسك

 المهاجرين قدم معظم األخير العقد وفي ،)٢٣,٢٩١( لبنان ،)٢٥,١٥٩( الصومال ،)٢٥,٨٥٨(
  .والصين والصومال وتايالند وبولندا العراق من

، بعدما ١٩٧٠- ١٩٦٩وصلت الهجرة من بلدان الشمال األوروبي إلى ذروتها في الفترة من 
يدة التي قد جعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة قواعد الهجرة الجد ١٩٦٧أدخلت في عام 

 في كبيرة زيادة القادمين الالجئين أقارب الالجئين جانب من كما ازدادت الهجرة .للمهاجرين
 وأمريكا الالتينية، آسيا من القادمين المهاجرين من خصوصا الماضي، القرن ثمانينيات أواخر

 يوغوسالفيا من المهاجرين من مجاميع جاءت التسعينيات وشيلي، وخالل إيران من وخصوصا
  .األوسط والشرق السابقة

 من الهجرة السهل من يجعل مما العمالية، للهجرة جديدة قواعد وضعت ،٢٠٠٨ ديسمبر ١٥ في
  .العمل ألجل األوروبي االتحاد خارج
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الموجود في المالحق يعطي األرقام لعدد المقيمين من حاملي الجنسيات ) ٢(رقم  ١الجدول
أجانب،  م، وهذه األرقام تضاف لها أعداد المولودين من آباء٢٠٠٩نبية تبعا إلحصاء عام األج

  .السجل المدني ومازالوا في طور إجراءات اإلقامةوكذلك من لم يسجلوا بعد في 

  

 :الهجرة العربية إلى السويد

تكن السويد هدفا نه بدأ في العقود األخيرة، فلم عربية إلى السويد ليس قديما، بل إعهد الهجرة ال
  :للهجرة بالنسبة للمغتربين العرب سابقا، ولذلك عدة أسباب موضوعية، منها

ويفصلها عن  .بعد السويد الجغرافي، كونها تقع في أقصى شمال أوربا مما يصعب الوصول إليها  .١
 .أوربا بحر البلطيق

جر العربي القادم من طقس السويد القاسي شتاء، وكثرة تساقط الثلوج فيها، مما يصعب على المها .٢
 .األماكن الدافئة على التكيف مع البيئة السويدية أو العيش فيها

صعوبة اللغة السويدية، فهي قريبة من عدة لغات، كاإلنكليزية واأللمانية والفرنسية، مما يصعب  .٣
دراستها والتفاهم بها، كما أنها ليست من اللغات المنتشرة عالميا، فهي غير مستخدمة للتفاهم 
خارج نطاق السويد والدول االسكندينافية، وحتى داخل هذه الدول، هنالك اختالفات كبيرة باللفظ 
لنفس الكلمات، مما يجعل المهاجر يتردد في اتخاذ قرار العيش في السويد، فهم يفضلون دوال 

لبلد، ومن ثم تتكلم اإلنكليزية أو الفرنسية أو األلمانية، كونهم لن يحتاجوا لفترة طويلة إلتقان لغة ا
 .البدء بالعمل أو التعليم أو االندماج مع المجتمع

انغالق المجتمع السويدي نوعا ما، فهو من المجتمعات التي تعتبر صعبة االختالط، وليس ذلك  .٤
نابعا من طبيعة عنصرية أبدًا، بل أن المجتمع هنا ال يميل إلى االختالط حتى بين أبناء البلد 

 .ال يميلون لمثل هكذا مجتمعات، كونهم سيشعرون بالغربة بشكل أعمقأنفسهم، لذا فالمهاجرون 

                                                           

١
- www.scb.se 
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  عوامل الجذب والهجرة إلى السويد

 الدول إلى من المغتربين العرب الهجرة البعض األخيرة، تفضيل العقود يالحظ في
  :االسكندينافية وخصوصا السويد لعدة أسباب

مثالية من الرفاه والتطور فهذه البلدان تعتبر من البلدان التي وصلت إلى مرحلة  -١
االجتماعي، وتتوفر فيها الضمانات المعيشية، وتضمن السكن والعيش الطبيعي، 
والضمان االجتماعي والصحي لألسر، حتى لمن هم بدون عمل، مما يشجع العديد من 

  .الذين لديهم أطفال من الهجرة إلى هناك، حتى وأن لم يتوفر العمل

نصرية بين أفراد المجتمع السويدي، وال توجد هنالك تفرقة أو كذلك تنعدم تقريبا الروح الع -٢
  .رفض لألجانب، والقوانين صارمة ضد التمييز أو التعصب بكل أنواعه

تتوفر الفرص الكبيرة والمتاحة للجميع بالدراسة والتعليم واإلبداع وممارسة الهوايات  -٣
 .دراسة بالهجرة إليهاالثقافية وغيرها، مما يشجع المبدعين والمثقفين ومن يرغب بال

االسكندينافية بشكل عام من البلدان التي يتوفر فيها األمان واالستقرار،  السويد والدول -٤
فهي من البلدان المحايدة وتنبذ الحروب، ولها سياسة واضحة، وتدافع عن قضايا شعوب 

 .العالم الثالث، ومنها القضايا العربية العادلة

سهيالت في منح اإلقامة ومن ثم الجنسية إلى فترة الت مثليمكن إضافة عوامل أخرى  -٥
 .قريبة، فاآلن ازدادت التعقيدات بالنسبة لجميع المهاجرين

 :أعداد المهاجرين العرب في السويد

لم تكن أعداد المهاجرين العرب في السويد كبيرة قبل عقدين من الزمن ولكن العقدين األخيرين 
لبنان وسوريا، ومن ثم من العراق والصومال خالل  شهد نزوح أعداد من المهاجرين العرب من

الحروب واألزمات وجاءوا كالجئين وأصبحوا أكثرية قياسا بالمهاجرين العرب، وقسم منهم وصل 
  .إلى السويد ضمن حصة السويد المقررة من طلبات اللجوء الخاصة بمكاتب األمم المتحدة



84 

 

  

 

ت بأعداد قليلة في الثمانينيات وازدادت تدريجيا أكبر جالية عربية هي الجالية العراقية، والتي بدأ
وبلغت ذروتها خالل العقد األخير بسبب الحصار ومن ثم الحروب، وللجاليات العربية العديد من 
الجمعيات والنوادي وأماكن للعبادة لمختلف األديان والطوائف، وتقوم بنشاطات عديدة، منها 

قسم من الجاليات العربية اندمجت بشكل جيد في االجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، و 
المجتمع السويدي، فهنالك العديد من األطباء واألساتذة الجامعيين والمهندسين والخبراء ناهيك 
. عن المبدعين في المجاالت العديدة في الفن التشكيلي والمسرحي وفي األدب بشكل عام وغيره

لية الصومالية وهي الثانية من ناحية العدد، وبدأت الجاليات لم تندمج بشكل مناسب كالجاأال أن 
حيث استقبلت  م،١٩٩١ في الصومالية األهلية الحرب اندالع الهجرة بالنسبة للصوماليين بعد

 السويد أعدادا كبيرة منهم من خالل األمم المتحدة، أما في السنوات األخيرة فقدموا من خالل لم 
الزواج من داخل الصومال، وتعاني السويد من صعوبة شمل العوائل من األقارب أو من خالل 

الزالوا غير مندمجين في  السويد في الصوماليين المهاجرين من اندماجهم بالمجتمع، فالعديد
رغم قيام السويد بعمل  السويدي، االندماج مكتب عن صادر لتقرير وفقاالمجتمع السويدي، 

. الثقافات، من أجل تسهيل اندماجهم لمتعددةالعديد من المشاريع حول االندماج والمجتمعات ا
وللجالية الصومالية العديد من المدارس الدينية اإلسالمية، والتي تدرس اللغة العربية بجانب 
الدروس األخرى، ومن ثم تأتي الجالية السورية بالمرتبة الثالثة، وهم قدموا مع اللبنانيين قبل 

لعربية األخرى من فلسطين والمغرب ومصر وتونس الجاليات األخرى، ومن ثم تأتي الجاليات ا
والجزائر واألردن، والعديد من الفلسطينيين تم تسجيلهم كأردنيين كونهم وصلوا بجوازات أردنية، أو 

، وهي ليست عبارة تسجل على الفلسطينيين فقط، بل لكل من وصل إلى السويد "بال وطن"سجلوا 
ليبيا السودان، وهنالك تضارب في تقدير من  بدون جواز سفر رسمي، وهنالك أعداد قليلة

أعدادهم بين السجالت السويدية وتقديرات السفارات، وكذا هو الحال بالنسبة للكويت والسعودية، 
فهنالك أعداد من المغتربين تم تسجيلهم محسوبين على الكويت أو السعودية ولكنه تبين أنهم أما 

أخرى لكنهم ولدوا هناك، علما أن أبناء دول  من أصل عراقي أو فلسطيني أو من دول عربية
الخليج وكما هو معلوم قليلو الهجرة بفعل توفر اإلمكانيات االقتصادية والرفاه االجتماعي، وهذا 

فأن الوفرة المالية في معظم دول الجزيرة، بسبب العوائد (ما أشار له بحث عرب المهجر أيضا، 
قتصادية للهجرة، لكن ثمة أسباب أخرى للهجرة عموما، المالية النفطية، تمنع توفر األسباب اال



85 

 

  

 

كالبحث عن فرص البحث العلمي والتقني والبنية التعليمية والعلمية، أو اللوذ بالهجرة للتخلص من 
، كما أن من يفكر بالهجرة ألسباب أخرى ١)عسف بعض النظم السياسية، وانعدام الحريات العامة

كما يوجد حوالي . كونه بلد شديد البرودة ولصعوبة لغتهمنهم ال يفضل القدوم إلى السويد، 
  .إرتيري من أصل عربي، ويجيدون اللغة العربية ١٥٠٠٠

هذا وتوجد أعداد كبيرة من المهاجرين العرب لم يستطيعوا أثبات تبعيتهم لدولة معينة بسبب عدم 
لذا  ؛ إليها نه ينتميا المهاجر  توفر وثائق كاملة لديهم كجواز سفر رسمي من الدولة التي يدعي

، وهؤالء خصوصا من الدول العربية التي "مجهولي الجنسية"سجلوا في اإلحصائيات السويدية، 
  .عانت وتعاني من اضطرابات أمنية وسياسية

وهي صعوبة تحديد أعداد المغتربين العرب بدقة، فدائرة نفسهٍا  بشكل عام واجه الباحث المشكلة 
م عن المهاجرين من حملة الجنسيات األجنبية، وٕاحصائية لمن هم اإلحصاء المركزي تعطي أرقا

ولدوا خارج السويد وٕاحصائيات لمن ولدوا داخل السويد من والدين أو أحدهما أجنبي، كذلك لدائرة 
الهجرة أرقام مختلفة، وما زالت أعداد أخرى لم تسجل في السجالت المركزية كونهم من الذين 

ئهم، فيبقون مختفين عن أعين السلطات، وهنالك من ينتظر لم رفضت طلبات إقامتهم أو لجو 
  .الشمل مع عوائلهم، لذا فأعدادهم  تتصاعد باستمرار

علما ان العديد من الالجئين العرب وخصوصا العراقيين منهم وصلوا إلى السويد بعد أن مزقوا 
د، وكذلك الحال جوازات سفرهم أو وصلوا بوثائق مزورة اضطروا ألتالفها قبل وصولهم السوي

بالنسبة لمن ولد في مكان مغاير لبلده، فالسويد ال يمكن أن تحدد رسميا أصولهم كون القوانين 
صارمة بهذا الخصوص، حيث يعتبر جواز السفر الرسمي هو الوسيلة األساسية العتماد بلدانهم 

: قانون ينصوحتى من هم يحملون جنسية مزدوجة أو ولدوا في بلد وهم من آباء بلد آخر، فال
 الجنسية إال تسجيل يتم ال لكن مزدوجة جنسية المسافر يحمل قد الجنسية، دولة إلى بالنسبة(

  .٢)المسافريقدمه  الذي السفر بجواز الخاصة

                                                           

١
 .١٢عرب المھجر، مصدر سابق، ص -
 .٢٤، صMEDSTAT11من نشرة  MEDSTAT IIم، ٢٠٠٩دليل إعداد ا0حصائات عن الھجرة الدولية في المنطقة ا@وربية المتوسطية، سبتمبر -٢
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ومن جهة أخرى فسفارات الدول العربية ليس لديها إحصائيات صحيحة عن أعدادهم، وتخضع 
لسويدية، كما أن بعض السفارات تقلل من أعداهم إلى تقديرات الجمعيات والمؤسسات العربية وا

  .ألسباب عديدة

. ومن الجدول التالي يمكن تقدير أعداد المقيمين العرب بمن فيهم المتجنسون بالجنسية السويدية
وهذه اإلحصائيات من المكتب المركزي السويدي لإلحصاء، وكذلك المعلومات التي جمعها 

لبعثات الدبلوماسية العربية المتواجدة في السويد ومن بعض الباحث من السفارات والقنصليات وا
  .المسؤولين عن الجمعيات والمؤسسات العربية في السويد

  

  )٢(جدول رقم 

  تقديرات أعداد المقيمين العرب بمن فيهم المتجنسون بالجنسية السويدية

العدد حسب   الدولة

  الجنسية

العدد 

حسب 

دولة 

  الوالدة

 المجموع
  

تقديرات 

ارات السف

  والجمعيات

  مالحظات

عدد كبير منهم   ٢٢٠٠٠٠  ١٧٣٠٣٣  ١١٧٩١٩  ٥٥١١٤  العراق
لم يتم تسجيله 
رسميا لعدة 

  أسباب

ال توجد جهة   ٦٥٠٠٠  ٥٦٧٠٠  ٣١٧٣٤  ٢٤٩٦٦  الصومال
رسمية 

                                                                                                                                                                      

finalforum.org/Publica4ons/Other%20publica4ons/Guide_migra4on_Arabic_Screen.pdf -http://www.medstat٢-   
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صومالية تقدر 
  .عددهم

    ٦٠٠٠٠  ٢٣٩٦٨  ١٩٦٤٦  ٤٣٢٢  سورية

من  أكثر  ٥٠٠٠٠      ٢٣٣٥  فلسطين
٤٠٠٠٠ 

مسجلين بدون 
  وطن

    ٣٠٠٠٠  ٢٦٢٤٤  ٢٣٧٠١  ٢٥٤٣  لبنان

    ١٥٠٠٠  ٩٠١٩  ٧٠٣٨  ١٩٨١  المغرب

    ٨٠٠٠  ٥٠٥٣  ٣٨٧٤  ١١٧٩  تونس

-٦٠٠٠  ٤٥٥٤  ٣٣٧٩  ١١٧٥  مصر

٨٠٠٠  

  

    ٣٠٠٠  ٢٢٧٠  ١٤٧٨  ٧٩٢  السودان

بعضهم     ٤١٠١  ٢٦٤٣  ١٤٥٨  األردن
فلسطينيي 

  األصل

      ٣٢٠١  ٢٤٧١  ٧٣٠  الجزائر

    ٢٠٠٠  ١٩٣٤  ١٢٣٤  ٧٠٠  ليبيا

    ١٠٠٠  ٧٥٠  ٤٩٠  ٢٦٠  اليمن
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بعضهم   ٢٠٠  ١٧٥٦  ١٥٤١  ٢١٥  السعودية
مولودون في 
السعودية لكنهم 
  ليسوا سعوديين

بعضهم       ١٣٩٦  ٢٠  الكويت
مولودون في 
الكويت لكنهم 

  ليسوا كويتيين

      ٧٣٣  ٦٩٠  ٤٣  اإلمارات

      ١٢٥  ٩٣  ٣٢  جيبوتي

      ٩٦  ٧٧  ١٩  قطر

      ٨٧  ٦٩  ١٨  البحرين

      ٦١  ٤٢  ١٩  موريتانية

      ٥٦  ٣٣  ٢٣  عمان ةسلطن

 ٢٤٤٧٩٥  ١٠٢٤٥٩  المجموع

  

٤٥٠٠٠٠  ٣٤٧٢٥٤- 

٥٠٠٠٠٠  

  

  

إلى  ٤٥٠٠٠٠أي حسب التقديرات من اإلحصائيات أعاله يمكن حصر العدد بين 
مهاجر عربي بين مقيم ومتجنس وغيرهم من األوضاع األخرى، أي يشكلون  ٥٠٠٠٠٠

  .من المجتمع السويدي% ٥حوالي 
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 السنوات في البعض تفضيل أسباب استطالع إلى الدراسات( افتقار الدراسات إلى وتشير إحدى
 .١)اإلسكنيدنافية والدول ألمانيا إلى الهجرة األخيرة

 –م ٢٠٠٠ويمكن من الجدول التالي الوقوف على طبيعة الهجرة العربية خالل الفترة من 
  .م، مع اإلشارة إلى أعداد  تدفق الرجال والنساء من كل دولة٢٠٠٩

يوضح حركة الهجرة للسويد من الدول العربية في السنوات األخيرة من ) ٣(التالي رقم الجدول 
  ٢م٢٠٠٩- ٢٠٠٠سنة 

  )٣(الجدول 

 ٣م٢٠٠٩- ٢٠٠٠حركة الهجرة للسويد من الدول العربية في السنوات األخيرة من سنة 

  الدولة
 

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

  مصر ذ
 أ

٥١  
٣٢ 

٧٩  
٤٧ 

٩٣  
٦٣ 

٧٨  
٤٤ 

١٠٥  
٥٨ 

١١٠  
٥٦ 

١٧٣  
٩٧ 

١٨٨  
٨٠ 

٢٠٢  
٨٢ 

٢٤٣  
١٣٠ 

العراق 
  ذ
 أ

  
٣٦٢٥  
٣٠٦٥ 

  
٣٥٩٤  
٣٠٥٦ 

  
٤٠٠٦  
٣٤٦٦ 

  
٢٥٩٢  
٢٨٣٣ 

  
١٣٨٦  
١٧٤٠ 

  
١٥٦٣  
١٥٣١ 

  
٧٠٠٤  
٤١٤٢ 

  
٩٤٢٩  
٦٢١٣ 

  
٦٤٢٩  
٦٦٥٤ 

  
٤٢٧٣  
٥٢٧٠ 

  األردن 
  ذ
 أ

  
٣٢  
١٨ 

  
٥٤  
٤٧ 

  
٤٩  
٣٥ 

  
٧٢  
٦٣ 

  
٩٢  
٧٩ 

  
٧٤  
٤٦ 

  
١٦٣  
١٠٠ 

  
١٦٣  
٨٣ 

  
١٥٤  
٩٠ 

  
١٧٠  
٩٤ 

  كويت ذ
 أ

٢٦  
٢٤ 

٣٢  
١٩ 

٢٩  
١٧ 

٦٦  
٣٠ 

٣٥  
١٦ 

٤٢  
١٧ 

٧٣  
٤٦ 

٧٩  
٤٦ 

٦٠  
٢٩ 

٧٦  
٥١ 

  لبنان ذ
 أ

٢٣٥  
٢١٢ 

٢٤٦  
٢١٩ 

٢٩٣  
٢١٩ 

٣٣٥  
٢٧٦ 

٣٣١  
٢٥٣ 

٤٠٠  
٢٦١ 

٨٨٢  
٧٥٤ 

٣٩١  
٢٩٦ 

٤٤٣  
٣٠٩ 

٤٨٥  
٣١٧ 

                                                           

١
  .١١٣عرب المھجر، مصدر سابق، ص -
٢

-  www.scb.se 
٣

-  www.scb.se 
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  ليبيا ذ
 أ

١٥  
١٦ 

١٣  
١٤ 

٢٤  
١٤ 

٢٧  
١٩ 

٤٨  
٨ 

١١١  
٢٦ 

١١٧  
٣٩ 

١٣٢  
٤٢ 

١٢٥  
٤٣ 

١٥٦  
٣٢ 

  المغرب
  ذ
 أ

  
١٠٦  
١٢٨ 

  
١٥٥  
١٦٣ 

  
١٢٩  
١٢٢ 

  
١٦٥  
١٦٥ 

  
١٦٣  
١٣٣ 

  
١٤٨  
١٥٠ 

  
١٨٢  
٢٣٥ 

  
٢٣٨  
٢٣٨ 

  
٢٥٧  
٣٠١ 

  
٢٣١  
٢٦٥ 

  ُعمان ذ
 أ

٠  
٢ 

٠  
٠ 

١  
٧ 

١  
١ 

٢  
٢ 

٢  
٠ 

٤  
٢ 

١  
١ 

٣  
٦ 

٢  
٢ 

  قطر ذ
 أ

١  
٠ 

٢  
٣ 

١  
٥ 

١  
٤ 

٥  
٠ 

٧  
٥ 

١١  
٨ 

٥  
٣ 

٢  
٤ 

٦  
٣ 

  سعودية
  ذ
 أ

  
٣٥  
٣٣ 

  
٢١  
١٦ 

  
٤٦  
٤٠ 

  
٤٦  
٣٨ 

  
٣٨  
٣٣ 

  
٤٨  
٣٦ 

  
٩٠  
٨٥ 

  
٥٤  
٤٧ 

  
٦٨  
٤٩ 

  
١٣٠  
١١٢ 

  صومال
  ذ
 أ

  
٢٩٢  
٣٤١ 

  
٣٠٥  
٣٩٣ 

  
٤٥١  
٥٠٤ 

  
٦٨٢  
٦٧٩ 

  
٥٩٠  
٥٦٩ 

  
٦٧٥  
٦٨٠ 

  
١٦٢٩  
١٣٧٩ 

  
١٩١٢  
٢٠٢٩ 

  
٢٠٢٢  
٢١٩٦ 

  
٣٤١٦  
٣٦٠٥ 

  السودان
  ذ
 أ

  
٢٨  
٢٣ 

  
٤٥  
٣٦ 

  
٢٦  
١٥ 

  
٣٥  
٢٦ 

  
٩٦  
٥٩ 

  
٦٧  
٤١ 

  
٦٣  
٥١ 

  
٧٨  
٥٤ 

  
٧٨  
٦٠ 

  
١٢٨  
١٠٣ 

  سوريا
  ذ
 أ

  
٢٠٦  
٢٤٢ 

  
٢٤٧  
٢٤٧ 

  
٢٩٩  
٢٩٤ 

  
٣٠٢  
٣٢٥ 

  
٣٠٣  
٢٩٤ 

  
٣٦٣  
٣٢٧ 

  
٥٨٢  
٥٤٥ 

  
٣٦٢  
٢٥٧ 

  
٣٨٢  
٣١٤ 

  
٥٤٥  
٤٣٩ 

  تونس
  ذ
 أ

  
٤٦  
٦٣ 

  
٦٧  
٤٨ 

  
٧٢  
٥٣ 

  
١٠٩  
٥٤ 

  
١٠٦  
٦١ 

  
١٢٣  
٦٦ 

  
١٣٦  
٩٠ 

  
١٥٠  
٨٩ 

  
١٤٠  
١٠٣ 

  
١٥٦  
٩٤ 

  اليمن ذ
 أ

٤  
٦ 

٤  
٢ 

٦  
٧ 

١١  
١٢ 

١٥  
٩ 

١٥  
٩ 

٣٨  
٣٠ 

٢١  
١٩ 

٢٣  
١٨ 

٧٦  
٥٢ 

  الجزائر
  ذ

  
٥٩  

  
٥٤  

  
٤٥  

  
٦١  

  
٦٦  

  
٩١  

  
١١٩  

  
١١١  

  
١١١  

  
١٢٤  
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 ٥٤ ٤٩ ٥٣ ٦٥ ٤٤ ٣٤ ٢٧ ٤٥ ٣٥ ٣٣ أ

إمارات 
  العربية

  ذ
 أ

  
  

١٢  
١١ 

  
  

١٠  
١٦ 

  
  

١٧  
١٣ 

  
  

٢٨  
١٩ 

  
  

٢٢  
٢١ 

  
  

٢٧  
١٨ 

  
  

٤٦  
٤٣ 

  
  

٣١  
٢١ 

  
  

٤١  
٢٩ 

  
  

٣٥  
٣١ 

  

  :الظروف المعيشية للمغتربين العرب واندماجهم في المجتمع السويدي

دة لهم ولعوائلهم، وخصوصا بالنسبة يعيش المغتربون العرب في السويد في ظروف معيشية جي
للعوائل التي لديها أطفال، فكل شيء متاح لألطفال، وهنالك مغريات لزيادة اإلنجاب، فجميع 
المقيمين مشمولين بالدعم والضمان االجتماعي، وتتوفر المدارس والخدمات الصحية للجميع دون 

ن في إدارة البلد، حيث يحق لمن تفرقة، وتدعم الدولة بشكل كبير المهاجرين ليصبحوا مساهمي
حصل على اإلقامة الدائمية وحتى قبل أن يتجنس أن يشترك في التصويت بانتخابات البلدية، 
ومن تجنس يحق له التصويت لالنتخابات البرلمانية، والتجنيس يكون بعد حوالي خمسة سنوات 

خالفات يعاقب عليها من الوصول إلى السويد، وهو سهل الحصول عليه إذا لم يرتكب الشخص م
  القانون، علما أن هنالك

 يملك نسمة مليون نصف حوالي عددهم ويبلغ العهد حديثة السويد إلى العرب هجرة تعتبر
 ويحق األصليون، المواطنون بها يتمّتع التي الحقوق بنفس ويتمّتعون السويدية الجنسية معظمهم
 الحزب أحزاب رئيسية في السويد، ةسبع وهناك السياسة في يعمل أن عربي أصل من للمتجنس

 البيئة،  اليسار، حزب حزب المحافظين، حزب السويد، في األغلبية حزب االجتماعي، الديمقراطي
 األحزاب لهذه العرب وينتمي بعض. المسيحي الديمقراطي والحزب الشعب، ، حزب الوسط حزب

الحزب (يني عن فلسط أصل من رويدا إيفون مثل السويدي البرلمان إلى بعضهم ووصل
، )عن الحزب الديمقراطي المسيحي(مصري  أصل من أيوب وماجدة ،)الديمقراطي االشتراكي

) عراقي اصل من وهو( السويدي البرلمان في الخارجية العالقات لجنة عضو آرتن مراد والسيد
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التي فازت في ) عن حزب الوسط(السويدي، وعبير السهالني من العراق  اليسار حزب من
  .م٢٠١٠بات أنتخا

 األجانب من السياسي أمام الراغبين في العمل عراقيل تضع ال السويد أنّ  من الرغم وعلى
وقد يعود  للغاية، قليلة السويدية المؤسسات داخل الموجودين األجانب نسبة أنّ  إالّ  المقيمين
بلديات ومجالس ال السويدي السياسي، ويضم  البرلمان بالهمّ  األجانب اكتراث عدم إلى السبب

  .وفنلندا الشرقية أوروبا ومن واإليرانيين العرب من السويدية العديد

 بينهم مما يعرقل وتعاني معظم الجاليات من صعوبة الحصول على العمل، وتزداد نسبة البطالة
يصعب توفر فرص العمل المالئمة  العليا الشهادات حملة السويدي، وحتى المجتمع اندماجهم في

  .لعمل أو الدراسة للحصول على فرص عمل بعيدة عن اختصاصهم ورغبتهملهم مما يضطرهم ل

ويقف حاجز اللغة عائقا لبعضهم كون اللغة السويدية ليست متداولة عالميا، كما أن االندماج مع 
 المهاجرين الذين على أبناء رهانهم السويديين ان االندماج خبراء المجتمع ليس سهال، ويرى

  .السويديين ويتعلمون اللغة بشكل جيديعيشون منذ طفولتهم مع 

الجديد  المجتمع في لم يندمجوا مع المجتمع، فمنهم من ذاب الكبار جميعاهذا ال يعني أن 
 وآخرون ال زالوا متعلقين بكل القيم والعادات والتقاليد التي يحملونها ،االلتزاماتوتحرر من كل 

بر أن يحترم ويطيع القوانين السويدية رغم الصعوبات الستمرار هذا النهج، فاإلنسان هنا مج
ويعاقب إذا ما تجاهلها، وهناك من يحاول االندماج واالنفتاح والمزج بين الحضارتين متجنبا 
السلبيات في المجتمع الجديد قدر اإلمكان ويبتعد عن سلبيات الماضي، وهذه المسألة ليست بهذه 

  .السهولة، فهناك صراع داخلي يواجه المرء

األجانب وتوفر ألوالدهم فرص لتعلم لغتهم األم أي اللغة العربية،  ةساعدد كدولة بميالسو تقوم 
حيث تتوفر في كل المدارس من المرحلة األولى إلى المرحلة التاسعة دروس تخصص لّلغة األم 
بحدود كل أسبوع ساعة أو أكثر، من جانب آخر يفضل اآلباء مشاهدة البرامج العربية من خالل 

 يشاهدون العربية مما يزيد من تباعدهم عن اللغة السويدية وعدم إتقانها، فهم الالفضائيات 
ويكون معظم احتكاكهم  السويدية، والثقافية السياسية وال يتابعون النشاطات السويدية البرامج
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 عربية االجتماعي مع أبناء بلدهم، ولذا أسسوا النوادي والجمعيات العربية، وهنالك مدارس
  .السويدية بشكل كامل السويدية، وكل ذلك بدعم من الدولة عض المدنب موجودة في

وفي أماكن السكن تتجمع الجاليات في مدن وأحياء معينة، مما يباعدها عن المجتمع أكثر، فيقل 
منتشرة بكثرة في هذه األحياء، حتى أن بعض " الدش"االحتكاك واالندماج، وتشاهد الصحون 

بسبب تشويهها لمنظر المدينة، لكن السلطات " الصحون"وضع  شركات السكن حاولت مرارا منع
السويدية وقفت مع الهاجرين بجانب السماح لهم بمشاهدة برامج القنوات التي يرغبون بها ، وال 

  .يحق ألحد ألي سبب كان منعهم من ذلك

  

  

  :الخالصة

الوضع  ها أسباب عديدة حسب الزمان والمكان، فتارةالهجرة ظاهرة عالمية، تقف وراء
االقتصادي وتارة أخرى الحروب أو الظروف السياسية والتمييز الطائفي وقد تكون ألسباب 
أخرى كأن تكون اجتماعية أو ثقافية، والهجرة العربية إلى الخارج بدأت منذ القرن التاسع عشر 

د بفعل الحكم العثماني الجائر والحروب الطائفية والظروف االقتصادية، وأستمرت عوامل الطر 
أمريكا  تلك البلدان في  من البلدان العربية إلى بلدان أخرى لتوفر عوامل جذب فيها، فكانت

الالتينية وخصوصا البرازيل واألرجنتين، ومن ثم أوربا وأمريكا الشمالية في بداية القرن 
  .العشرين

ول في من المهاجرين والمغتربين من أصول عربية على عدة د اً مليون ٣٥يتوزع حوالي واليوم 
جميع القارات، غادروا أوطانهم في ظروف مختلفة، واضعين صوب أعينهم بلدنا بعينها، 
لوجود ظروف وفرص حياة أفضل فيها لما لهذه البلدان من عوامل جذب من توفر ظروف 

  .اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأمنية أفضل
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يكا الجنوبية وحدها أكثر من ويبلغ عدد المهاجرين والمغتربين من أصول عربية في أمر 
الواليات (عشرين مليون نسمة، واللغة السائدة هي اللغة األسبانية، وفي أمريكا الشمالية 

يبلغ عددهم أكثر من خمسة ماليين شخص واللغة السائدة هي ) المتحدة األمريكية وكندا
صول عربية، االنكليزية، وفي أوربا حيث يتوزع أكثر من ستة ماليين من المهاجرين ذو أ

فاللغات هنا حسب البلد كالفرنسية واأللمانية واالسبانية واالنكليزية وغيرها من اللغات األوربية، 
وهنالك أكثر من مليوني مهاجر من أصل عربي في دول آسيوية، وهنالك أقل من مليون 

سبيا من مهاجر من أصل عربي في كل من أفريقيا وأستراليا ونيوزلندا، أن هذا العدد الكبير ن
المهاجرين العرب والذي يزداد باستمرار بفعل استمرار الظروف التي تؤدي إلى الهجرة، يتطلب 

تشخيص برامج خاصة لهم، تبحث في من القائمين باالتصال على القنوات الفضائية العربية 
مشاكلهم وترسخ من تواصلهم من بلدانهم ومع القضايا التي تهم الثقافة العربية من خالل 

قتهم بالقنوات الفضائية العربية، والتواصل يكون بأشكال مختلفة منها توفر مراسلين لهذه عال
الفضائيات، يعدون برامج ويجرون فعاليات إعالمية وثقافية مشتركة تكون ذات فائدة 
للمهاجرين، تبرز المبدعين منهم في كافة المجاالت من خالل اللقاءات والتواصل، وضرورة 

جد المهاجرين أمام التلفزيون ليتم إرسال البرامج الخاصة بهم أثنائها في أماكن معرفة أوقات توا
انتشارهم، كما من الضروري معرفة طبيعة الثقافة واللغة السائدة في بلدان المهجر المختلفة 
والتي على ضوئها يمكن تقدير طبيعة مضمون البرامج المناسبة لهم التي يمكن إنتاجها 

نوعية تخص الشبيبة والنشء واألطفال والذين هم المستقبل، وفي السويد  والتأكيد على برامج
من الشباب واألطفال، وال زالوا لم ينصهروا في فهنالك تقريبا نصف مليون مهاجر، معظمهم 

المجتمع بشكل كبير بسبب هجرتهم الحديثة العهد نوعما، فهي لم تتجاوز بضعة عقود، فتكون 
عبر خطة مدروسة وبرامج مخصصة من قبل الفضائيات  الحاجة ضرورية للتواصل معهم

  .العربية

المبحث الرابع من الفصل الهجرة العربية إلى السويد وركز على أعدادهم وأسباب وتناول 
تفضيلهم الهجرة إليها في السنوات األخيرة، وأعطى صورة عن واقع المهاجرين والمغتربين 

قرن العشرين بلدا تتوفر فيه عوامل الطرد لسكانه والذي كان في بداية ال العرب في هذا البلد
األصليين وتحول بعد الحرب العالمية الثانية إلى بلد تتوفر فيه عوامل الجذب لألجانب، ومهد 

  .هذا المبحث للدخول للفصل الرابع العملي من األطروحة
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  الثاني المحور

  القنوات الفضائية العربية

  :ويشمل 

 :مقدمة -

  .العربية ئيةالفضا القنوات نشأة -

  .الفضائيات العربية، أعدادها توزيعهادراسة  -
  .مشاهدة التلفزيون وأهمية تأثير -

دراسة الخطاب الفضائي العربي الموجه للخارج ومدى تأثيره  -

  .على المهاجرين العرب

في بعض القنوات العرب  إلى المهاجرين ةالبرامج الموجه -

 .الفضائية العربية

  .خالصة -

  

  



96 

 

  

 

  :مقدمة

صل يتم تناول القنوات الفضائية العربية، من حيث نشأتها وتطورها، في هذا الف
دراسة وتوزيعها وأعدادها، وتقييم دورها وأدائها الحالي من حيث الشكل والمضمون، و 
وتقييم  الخطاب الفضائي العربي الموجه للخارج ومدى تأثيره على المهاجرين العرب

بعض البرامج في بما يتضمن جرد كدورها في التأثير على حياتهم واهتماماتهم، 
العرب، وذلك للوقوف  إلى المهاجرينحصرا بعض القنوات الفضائية العربية الموجه 

على نوعية وسعة انتشارها ومدى وأهميتها وتأثيرها السلبي واإليجابي والخروج 
  .بخالصة عن ذلك

  .العربية الفضائية القنوات نشأة

 القرن من بية ونشأتها في عقدي الثمانينات والتسعيناتن بداية ظهور القنوات الفضائية العر إ
كان نتيجة طبيعية للتطور الكبير في مجال تكنولوجيا االتصاالت واألقمار الصناعية،  العشرين

م من قبل االتحاد السوفيتي ١٩٥٧منذ إطالق أول قمر صناعي للفضاء وهو سبوتنيك سنة 
، ومن ثم هبوط أول إنسان على ١ثم أكسبلوررآنذاك، والقمر الصناعي األمريكي تلستار ومن 

التبادل البرامجي بين بعدها  م من قبل الواليات المتحدة األمريكية، بدأ ١٩٦٩سطح القمر عام 
 COMSATأوربا وأمريكا الشمالية باستخدام األقمار الصناعية، وتشكلت الكومسات 

(Communication Satellite Corporation) تأسست من أجل ، وهي هيئة أمريكية
االستخدام التجاري لألقمار الصناعية في الستينات من القرن العشرين، ومن ثم تأسس االتحاد 

 Intrenational Telecommunication Satelliteالدولي لالتصاالت الفضائية

Consortium ،) وتطورت تكنولوجيا األقمار الصناعية، فقد بدأ التعاون الدولي  في هيئة
كبرى تدير عمليات االتصال من خالل األقمار الصناعية، تزعمت الواليات  شبكات دولية

كونت . المتحدة األمريكية اإلنتل سات، بينما تزعم االتحاد السوفيتي السابق منظمة االنترسبوتنك
، ان هذا ١.)المنظمتان نظاما اتصاليا عالميا متكامال رغم اختالف القائمين على كل منهما

                                                           

١
 .٣٤، ص١م، ط٢٠٠٨ھبة شاھين، التلفزيون الفضائي العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة  - 
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ة البث عبر األقمار الصناعية، حيث يتم البث أو نقل اإلشارة من المحطة التطور أتاح عملي
األرضية من خالل القمر الصناعي إلى محطة أرضية أخرى  والتي تقوم بعملية التوزيع على 

ستقبال بعد تركيب هوائيات والذين يستقبلونها من خالل جهاز االمواطنين وفي أماكن سكناهم 
ولكن هذا تطور اليوم بفعل التطور التكنولوجي في مجال صغيرة فوق سطوح منازلهم، 

االتصاالت، وتم صنع التلفزيون الكابلي وتوفرت أمكانية البث المباشر، وأصبح متاحا البث 
بشكل هائل وأكثر دقة وبتكاليف أقل مما زاد من كثافة القنوات الفضائية التي تبث إلى كافة 

د القنوات الفضائية األجنبية التي أخذت بالبث إلى ولتزايأنحاء العالم وعلى مدار الساعة، 
المنطقة العربية، مما فرض هذا الواقع على جميع دول العالم ومنها البلدان العربية ان تسارع في 
دخول هذا المضمار التي لم تتأخر كثيرا في الولوج فيه، حيث يعود االهتمام العربي بالبث 

م، ففي مؤتمر وزراء اإلعالم العرب المنعقد ١٩٦٧عام  التلفزيوني عبر األقمار الصناعية إلى
قرار بدراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير وسائل  اتخاذفي مدينة بنزرت في تونس، تم 

، وبدأت بعض الدول ١اإلعالم العربية وضرورة تخصيص اإلمكانيات المطلوبة من أجل ذلك
 بدأت عربية دولة أول هي العتقاد السائد بأن مصرالعربية بالشروع بالبث الفضائي، ورغم ان ا

 م،١٩٩٠ عام بدأت البث في ديسمبر والتيESC  هي حكومية فضائية قناة إلنشاء بالمبادرة
م، ١٩٨٩آذار  ٤بدأت إرسالها في   2M، اال ان القناة الثانية المغربية ٢م١٩٩١ورسميا في سنة 

خاضعة لملكية الحكومة المغربية بل تمتلكها  كتجربة رائدة في البث الفضائي، ولكنها لم تكن
المغربية وكانت تبث بشكل مشفر ولعدة ساعات معتمدة ) أونا(التابعة لشركة  SOREADشركة 

ة ثم تطورت القناة ودخلت مرحلة اإلنتاج البرامجي الخاص على البرامج األجنبية والعربية المتاح
سال القناة المغربية للرقابة، وكانت تبث بها من خالل شركة إنتاج خاصة، ولم يكن يخضع إر 

 تليفزيون مركز ، وبعد الفضائية المصرية، أخذ٣نصف برامجها بالعربية والنصف اآلخر بالفرنسية
 Middle Eastمركز تلفزيون الشرق األوسط "فضائية  لندن البث من  األوسط الشرق

Broadcasting "الـ MBC  السعودي،  الخاص القطاع من قبل م١٩٩١ سبتمبر/ ١٨ في

                                                           

١
التأثيرات المحتملة للبث التلفزيوني المباشر عبر ا@قمار الصناعية على نظم التلفزيون الوطنية في المنطقة "محمد إبراھيم عايش،  - 

 .٤٤م، ص١٩٩٤، ٣و٢، العدد ١٣اض، جھاز تلفزيون الخليج، السنة العربية، مجلة تلفزيون الخليج، الري
٢
  .١٢م، ص١٩٩٣م، القاھرة ١٩٩٢-١٩٩١الكتاب السنوي Eتحاد ا0ذاعة والتلفزيون في جمھورية مصر العربية، عامي  - 
٣
  .٧٤م،ص١٩٩٤فبراير  ،٢٢العدد  مصطفى ملوك، القناة المغربية الثانية، مجلة ستاEيت كايد، ، الرياض، السنة الثانية - 
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الدول العربية تتسابق لتقوم بالبدء في  للبث الفضائي العربي، وأخذت االنطالقة بعدها بدأت
وبعد فترة بدأت . للدولة الرسمية اإلعالمية للجهة تابعة ولكن معظمها كانت فضائية قناة إطالق

 غير أقمار لمن خال العربية المنطقة خارج من بالبث الرسمية غير العربية بعض المؤسسات
  .orbitو  Annو  ART قنوات، مثل العربية موجهة إلى المنطقة لكنها عربية

 إطالقها ورغم أن الواقع والتطور التكنولوجي العالمي حتم انطالق الفضائيات العربية، لكن أسباب
 موجه المغربية كانت فالفضائية ومن مؤسسة إلى مؤسسة، عربية ألخرى دولة من اختلفت
من أجل دعم وبث أفكار  في البداية أكثر مما كانت تعني بالداخل، أو الخارج في نللمغتربي

والسورية والفضائيات  أو الحكومة كما هو الحال في الفضائية المصرية وسياسة وثقافة الدولة
تغطيتها آنذاك بسبب  األرضي األماكن التي لم يستطع البث للوصول إلى أو الخليجية وغيرها،

  .السعودية العربية والمملكة ليبيا مثل ك البلدانسعة مساحة تل

الشعوب ومكنها من معرفة بعضها البعض،  بين ال شك أن انتشار القنوات الفضائية قلل الفوارق
العالمية وسرعة وصول األخيار والمعلومات، لكن ذلك لم يكن بمعزل  ومكن من متابعة األحداث

  .د االنتشار الكبير للبث الفضائيعن سلبيات وٕاشكاالت رافقت كل ذلك خصوصا بع

  
  .الفضائيات العربية، أعدادها توزيعها

 االنتشار الواسع للقنوات الفضائية العربية، وهذا الكم الهائل من البث للبرامج،   بسبب
 فيالسيطرة عليه وحتى متابعته من قبل المشاهدين، فكما جاء    من الصعوبة فقد غدا
 اتحاد أعده للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية  الذي السنوي للجنة العليا التقرير

متعددة  قناة ٦٩٦بلغ  الفضائية القنوات م، ان عدد٢٠٠٩العربية لعام  اإلذاعات 
 سات منها، عرب قمرا اصطناعيا ١٧ األهداف واألصناف واللغات، وتستعمل لذلك

ة مناطق العالم المختلفة، باإلضافة إلى الباقة العربية الموحدة لتغطي ونورسات ونايسات
  :التالي وموزعة على النحو
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  )٤(جدول رقم 

  القنوات الفضائية التي تبثها أو تعيد بثها الشبكات العربية

  ١والخاصة العربية الحكوميةيوضح أعداد القنوات الفضائية 

  شبكات القطاع الخاص  الشبكات الحكومية

 القنوات المتخصصة  لجامعةاالقنوات   القنوات المتخصصة  القنوات الجامعة

  قناة ٤٣٨  قناة ١٦١  قناة ٤٨  قناة ٤٩

  قناة ٥٩٩المجموع   قناة ٩٧المجموع 

  قناة ٦٩٦مجموع الفضائيات التي تبثها أو تعيد بثها الشبكات العربية  

  

قناة  ٤٨قناة جامعة و ٤٩حكومية، منها  قناة ٩٧يتبين أن هناك  من الجدول أعاله
قناة خاصة، منها  ٥٩٩وهناك . ٢٠٠٧/٢٠٠٨عن تقرير عام % ٢٨متخصصة، أي بزيادة 

، ٢٠٠٧/٢٠٠٨عن تقرير عام % ٤٠قناة متخصصة، أي بزيادة  ٤٣٨قناة جامعة و ١٦١
علما أنه في مطلع التسعينيات من القرن العشرين كان عدد الفضائيات العربية العامة والخاصة 

دد الهيئات العربية التي تبث أو تعيد بث م بلغ ع٢٠٠٩ال يتجاوز أصابع اليد، ومع نهاية سنة 
  ٢.هيئة خاصة ٣٧٢هيئة حكومية و ٢٦هيئة منها  ٣٩٨قنوات فضائية على شبكاتها حوالي 

تقريبية، واألعداد الحقيقة أكثر من ذلك بسبب وجود فضائيات  اان هذا الجدول يمثل أعداد كما
يتم تحديد بثه هل هو  دخلت طور الخدمة دون أن يكون لها ترخيص، والبعض اآلخر لم

  .فضائي أم أرضي، وبعضها فضائيات حديثة لم يشملها اإلحصاء هذا بسبب عامل الوقت

                                                           

١
، تونس م٢٠٠٩ لعام العربية  ا0ذاعات اتحاد أعده الذي  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق العليا للجنة السنوي التقرير - 

  .٨م، ص٢٠١٠
٢
 .٧المصدر السابق ص - 
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 عاملين إلى االرتفاع هذا أسباب معاوية الدين األمين العام التحاد اإلذاعات العربية صالح وعزا
 الفضائية، القنوات ثلب العربي العالم في توفرت التي والتسهيالت المجال فتح أوال هما، أساسيين
 االستثمار إلى العرب األعمال رجال توجه وثانيا الحرة، اإلعالمية المدن مستوى على وخاصة

  .مجال اإلعالم في

 العربية باللغة الناطقة األجنبية الفضائية القنوات من العديد أيضا تستقبل باتت العربية المنطقة نإ
، وقناة فرنسية "روسيا اليوم"وقناة  )الصين( قناة منها العربي للمشاهد خصيصا والموجهة،

 األهمية يعكس ما األخرى، القنوات من وغيرها العربية،) سي بي بي(ولـ  وألمانية، وٕايطالية
  ١.العربية للمنطقة اإلستراتيجية

 ظاهرة العربية، تعد مؤخرا إلى البث بالعربية، ورغم ان هذه الكثرة للفضائيات وسعت تركيا
 وحركت األجواء اإلعالمي، التعتيم أنهت كتنفها العديد من الجوانب السلبية، فهيلكن ي إيجابية

 وعي تشكيل إلى ذلك العام، وأدى الرأي مستوى على اآلخر الراكدة، وتطورت حرية سماع الرأي
 أو ما يسمى بالديمقراطية اإلعالمية على حساب الديمقراطية التمثيلية وتراجعها، لكن جماهيري،
  .االيجابي للمضمون تفتقد العربية ج الفضائياتمعظم برام

  :وعلى مستوى التصنيف لهذه الفضائيات يمكن متابعة الجدول التالي

  :وتتوزع تصنيفات هذه الفضائيات بالشكل التالي

  

  

  

                                                           

١
 - h�p://www.almokhtsar.com/news.php?ac4on=show&id=124553 نت سعوديون: المصدر  
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  )٥(جدول 

  ١يوضح تصنيفات القنوات الفضائية العربية  الحكومية والخاصة

القطاع   أصناف القنوات
  الحكومي

القطاع 
  لخاصا

العدد 
  اإلجمالي

%  

  ٣٠  ٢١٠  ١٦١  ٤٩  جامعة

  ١٦,٥  ١١٥  ١١٢  ٣  منوعات/موسيقى

  ٩,٥  ٦٧  ٦١  ٦  مسلسالت/ دراما/سينما

  ٨  ٥٦  ٤١  ١٥  رياضة

  ٥,٨  ٤١  ٣٩  ٢  تسوق/تجارية/اقتصادية

  ٧  ٤٦  ٤٣  ٣  أخبار

  ٥  ٣٥  ٣٤  ١  أسرة/ مرأة/ أطفال

  ٤,٥  ٣١  ١٨  ١٣  تعليمية/ ثقافية

  ١,٨  ١٣  ١٣  ٠  وثائقية

  ٤,٥  ٣١  ٣١  ٠  حوارية

  ٥,٦  ٣٩  ٣٥  ٤  عقائدية/ دينية

  ٠,٦  ٤  ٣  ١  سياحية

                                                           

١
، تونس م٢٠٠٩ لعام العربية  ا0ذاعات اتحاد أعده الذي  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق العليا للجنة السنوي التقرير - 

  .٩م، ص٢٠١٠
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  ١,٢  ٨  ٨  ٠  اختصاصات أخرى

  ١٠٠  ٦٩٦  ٥٩٩  ٩٧  المجموع

  

، يتبين لنا سعة البث الفضائي العربي أوال، وكثرة )٦(ومن خالل نظرة سريعة على الجدول رقم 
الترفيه بأنواعه ولو أضفنا  صصة فيالمتخالفضائيات المتخصصة بالمنوعات والموسيقى والدراما 

فضائية، قياسا بالفضائيات  ٢٣٨لها عدد الفضائيات المتخصصة بالرياضة يكون المجموع 
فضائية فقط وكلها تقريبا تابعة  ٣٥المتخصصة بالفئات االجتماعية الطفل والمرأة والتي عددها 

فضائية جميعها للقطاع الخاص،  ١٣فضائية، والوثائقية  ٣١للقطاع الخاص، والثقافية والتعليمية 
مما يعني ان القنوات الفضائية العربية  التابعة للقطاع العام ال تولي األهمية الخاصة والواجبة 
للفئات االجتماعية المهمة بالمجتمع وال للبرامج الوثائقية رغم أهميتها، لكن هنالك برامج 

  .متخصصة بهذين القطاعين ضمن القنوات الجامعة

كيد الحاجة إلى قنوات متخصصة في القطاعات المهمة من قبل القطاع العام كاالهتمام يمكن تأ
بقطاعي أو فئات المجتمع من األطفال والنساء، وكذلك المزيد من القنوات المتخصصة  في 

  .البرامج الوثائقية والسياحية والثقافية

  :العمالقة التالية البث تالقطاع الخاص على عدة شبكا العربية فيوتتوزع القنوات الفضائية 

قناة  ٧١قناة جامعة، و ١٧قناة منها  ٨٨( MBC »العرب تلفزيونو  راديو شبكة« -١
  ).قناة مشفرة ٧٥قناة مفتوحة و ١٣متخصصة، منها 

  .)قناة مشفرة ٤٤قنوات مفتوحة و٤قناة، كلها متخصصة منها،  ٤٨( »تايم شو« شبكة و -٢

  .)قناة مشفرة ٣١ا، قناتان مفتوحة وقناة، كلها متخصصة منه ٣٣( »أوربيت« وشبكة -٣

مفتوحة  ٦متخصصة، و ٩جامعة، و ٤قناة منها  ١٣( للبث الفضائي »المجد« وشركة -٤
 .)مشفرة ٧و
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  :منها عدة لغات العربية الفضائية القنوات وتستخدم

  )٦(جدول رقم 

  اللغات التي تستخدمها الفضائيات العربية في بثها

  النسبة  عدد القنوات التي تستخدمها  اللغة

  %٧٤  قناة ٥١٥  بعدة لهجاتالعربية 

  %٢٠  ١٤٢  االنكليزية

  %٢  ١٤  الفرنسية

    قنوات ٤  األمازيغية

    قنوات ٣  اإلسبانية

    قناتان  العبرية

    قناتان  الفارسية

    قناة واحدة  األوردو

    قناة واحدة  الماليزية

  

  :١ب عوامل عدة منهاواليوم يصل البث الفضائي العربي إلى جميع أنحاء العالم، بسب

، مما )الديكتال(التطور التكنولوجي الكبير والسريع، منها انتشار تقنيات الضغط الرقمي  -١
 .ساعد على الزيادة في طاقة استخدام الشبكات ومن التخفيض في كلفتها

                                                           

١
 .١٤م، ص٢٠١٠، تونس م٢٠٠٩ لعام  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق العليا للجنة السنوي التقرير - 
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االنفتاح على القطاع الخاص وتقديم التسهيالت له، وتخّلي الحكومات العربية عن  -٢
زيوني، مما شجع أصحاب رؤوس األموال ببث فضائيات جامعة احتكار البث التلف

 .ومتخصصة من داخل الدول العربية

إدراك أهمية االستثمار في مجال البث الفضائي الحيوي، مما يوفر أداة للتواصل مع  -٣
المتلقين، والتأثير عليهم، باإلضافة إلى الفوائد المادية واألدبية التي يمكن جنيها اآلن 

 .وفي المستقبل

لقد ساعد بث األقمار الصناعية نايلسات ونورسات وعربسات، إلى جانب إنشاء مدن  -٤
إعالمية عربية على توفير أرضية وظروف مشجعة على تطور هيئات القطاع الخاص 
وانتظام نشاطها وتوسعه، علما ان معظم القنوات الفضائية العربية تقريبا تستعمل أكثر 

 .المناطق التي تريد البث لهامن قمر اصطناعي لبث برامجها إلى 

 :١معلومات حديثة

 البث حول السنوي التقرير" العربية الدول إذاعات اتحاد أصدر  ٢٠١١ أبريل ٧ في
حديثة تهم  ومعلومات إحصائية قراءة التقرير قدم ،"٢٠١٠ العربي لعام الفضائي

   :الدراسة، منها

 قنوات بث تعيد أو تبث التي العربية الهيئات عدد بلغ ،)٢٠١٠( سنة نهاية -
 ٤٤٤و حكومية هيئة ٢٦ منهـــــا هيئة، ٤٧٠ حوالـي شبكاتها على فضائية

 قناة ٧٣٣ عن يزيد ما بث تعيد أو شبكاتها على تبث وهي خاصة، هيئة
 قمرا عشر ةسبع ذلك في مستعملة واللغات، واألصناف األهداف متعددة

 ونور ونايلسات سات بعر :  العربية الصناعية األقمار مقدمتها وفي صناعيا

                                                           

١
 .م٢٠١٠، تونس م٢٠١٠ لعام  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق علياال للجنة السنوي التقرير - 
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 وهي العالم، مناطق كافة لتغطية الموحدة العربية الباقة إلى باإلضافة سات،
  .متخصصة قناة ٤٩٠و جامعة قناة ٢٤٣ إلى تنقسم

 نسبة أعلى والمنوعات الموسيقى فكانت التخصص، أصناف وبخصوص -
 والسينما الدراما قطاع يستأثر كما. قناة ٩٠ إلى القنوات هذه عدد ووصل

 الرياضة قنوات أما. قناة ٦١  إلى يصل القنوات من مرتفع بعدد والمسلسالت
 عدد ويبلغ المتخصصة القنوات مجموع من قناة ٥٩ إلى عددها فيصل
   .قناة ٣٧ اإلخبارية القنوات

 اليوم يصل بحيث للبث، الجغرافية المساحة في توسعا الخاص القطاع سجل -
 .واألمريكيتين ونيوزيلندا استراليا ذلك في بما المعمورة جهات جميع إلى

 تمثلها تقريبا بالمائة ٧٥ بنسبة العربية باللغة معظمه في الفضائي البث لغة  -
 أما قناة، ٩٧ خالل من الثانية المرتبة في االنكليزية باللغة والبث. قنـــاة ٥٥٧
 ١ نسبة فقط تمثل قنوات ثماني قنواته عدد يتجاوز فال الفرنسية باللغة البث

 القنوات من عدد على البث يشتمل كما.. المجموع من بالمائة ٠٣ اصلف
 واإليمازيغية الهندية وهي مختلفة بلغات جزئيا أو كليا تبث) قناة ٢٠(

 . وغيرها والعبرية والفارسية والكردية واإلسبانية

 العربية باللغة الناطقة األجنبية القنوات من العديد العربية تستقبل المنطقة -
 BBC Arabic قناة:  بينها ومن العربي، الجمهور إلى خصيصا ةوالموجه

 الناطقة RAI وقناة بالعربية الناطقة األلمانية DW وقناة ٢٤ فرانس وقناة
  .والتشادية والكورية التركية والقنوات اليوم روسيا وقناة بالعربية

لنوعي ان هذا التوسع الكمي  في البث الفضائي العربي، كان على حساب المضمون ا

  .المفترض، وهذا ما سيتم تناوله في المباحث التالية
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  .وتأثيره مشاهدة التلفزيون أهمية 

  
  :اليوم التلفزيونأهمية 

 القنواتدخل التلفزيون كل بيت وأصبح معظم الناس مدمنين على مشاهدة البرامج التي تعرضها 
مميزات وخصائص كثيرة منها  الفضائية، وأحتل مكانة خاصة في حياتنا المعاصرة، لما يملكه من

انتشاره الواسع إضافة لما يقوم به من تقديم المتعة والترفيه، كما ان مشاهديه من كافة فئات 
المجتمع من فقير وغني، من متعلم وأمي، كبير وصغير، فهو وسيلة للتوجيه وتزويد المواطنين 

نتاج الثقافي، لو أحسن استخدامه بالخبرات والمهارات والقيم اإلنسانية والروحية، وهو وسيلة لإل
فالتلفزيون يمكنه أن يكون أكثر أدوات التثقيف فعالية، لكن . من خالل إعداد وتقديم برامج جادة

العربية، أم أنه تحول إلى وسيلة ترفيهية وتجارية  اتهل هذا هو الواقع وخصوصا في الفضائي
 التليفزيون أن( الباحثين يرون  أن بعض إلىسلطان سعد القحطاني فقط، وبهذا الصدد يشير 

 كان التي فالنخبة حقيقية، ثقافة ظهور تعني ال المشاهدين وكثرة الكيف، وليس الكم ثقافة أنتج
 بالغ وقد واالجتماعي، أألدبي والنقد والرواية المقال خالل من باقية، الثقافة نشر في الدور لها

- العمل مؤدي أشهر أنه التليفزيون على ويؤخذ للعقل، بمستعمر التليفزيون تسمية في البعض
  .١)العمل من األيام من يوم في يتبرأ قد الذي - المؤلف–العمل  وصانع العمل من أكثر - الممثل

ان تأثير التلفزيون ال يمكن ان يكون حياديا، فقد أصبح جزءا من حضارتنا المعاصرة، وعنصرا 
أثير بالتأكيد يختلف من مجتمع إلى مجتمع مؤثرا في تشكيل أفكارنا وتوجهاتنا وسلوكنا، وهذا الت

ومن شخص إلى آخر بسبب اختالف القيم والثقافات والوعي والحضارة والعادات والمعايير 
االجتماعية وهذا ما يجعل نتائج البحوث التي أجريت في مكان ما كأوربا مثال، تختلف نتائجها 

  .عن مكان أو مجتمع آخر وقد ال تتفق معها بالضرورة

                                                           

١
 مؤتمر، بحث مقدم إلى مؤتمر ثقافة الصورة، جامعة في�دلفيا، ا0لكترونية الصورة عصر في ا@دبسلطان سعد القحطاني،  - 

  .م٢٠٠٧، عشر الثاني الدولي الثقافي في�دلفيا



107 

 

  

 

أثر كبير، لكن يبقى لمضمون البرامج الذي يتم عرضها عبره تكون أهميته  ة ذولفزيون كوسيلفالت
كبيرة ومؤثرة، وبما ان للتلفزيون مميزات خاصة يختلف بها عن الوسائل اإلعالمية األخرى فتأثيره 
أوسع، ومن هذه المميزات هي اعتماده على حاستي البصر والسمع وما للصورة من تأثير على 

فعملية االتصال هي (ظم الحواس األخرى وبأمكانها الوصول إلى نفس المشاهد بسرعة، مع
أساسا عملية نفسية وهي بهذا المعنى تجعل هدفها إثارة االهتمام الذي يسمح وحده بخلق الحالة 

، فالصورة في  ١)النفسية من االنفعال التي تجعل المستقبل على استعداد لتلقي القذيفة االتصالية
لفزيون عامل جذب وٕاثارة نفسية مهما كان مضمون الرسالة، لكن عملية فهم رموز الرسالة الت

يختلف من شخص آلخر حسب ثقافة ووعي وموقع كل منهما، كما ان قدرة التلفزيون على 
االلتقاء المباشر مع المتلقين بفعل التطور التكنولوجي اليوم يعطيه امتياز االنتشار الجماهيري 

ث ال يمكن االستغناء عنه، كما ان خاصية إمكانية التكرار وٕاعادة تقديم المواضيع الواسع، بحي
وبأشكال جذابة وقوالب مختلفة ومتعددة دون شعور المتلقي بالملل مما يجعله مقبوال أكثر، 

فالتكرار في التلفزيون ليس تكرارا بمعناه اللغوي بمعنى اإلعادة فقط، ولكنه تكرار فني يتفهم (
  ٢.)تلفزيون وخصائص المشاهدخصائص ال

  

  .الخطاب الفضائي العربي الموجه للخارج ومدى تأثيره على المهاجرين العرب

  :اللغة اإلعالمية الموجهة للمغترب

  :إلعالم والعولمةا

القنوات الفضائية العربية في السنوات األخيرة تطورا كبيرا وشكلت نقلة نوعية للمتلقي شهدت 
مكاناتها الواسعة في االنتشار والجذب كونها اليوم أداة االتصال وأن إالعربي أينما كان، 

اإلعالمية األكثر انتشارا، وال زالت في مركز الصدارة من وسائل اإلعالم المعاصرة، بما فيها 

                                                           

١
 - Eم، مكتبة ١٩٧٣تصال وعملية التفاعل السلوكي، محاضرات في معھد ا0ع�م الجامعي بالقاھرة، حامد ربيع، أبحاث في نظرية ا

 .١٤٠القاھرة الحديثة، ص
٢
 .١٦٧، ص١م، ط٢٠٠٨سعيد مبارك آل زغير، التلفزيون والتغير اEجتماعي في الدول النامية،دار ومكتبة الھ�ل، بيروت  - 
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اإلنترنيت، واتسع تأثيرها في كافة مجاالت الحياة، خصوصا في المجال السياسي، لما وصلته 
الثقافية حداث بشكل فوري، وكذلك لجرأتها في طرح الموضوعات من قدرة على نقل تفاصيل األ

الفضائيات العربية في خانة ولكن ال يمكن وضع جميع ، المختلف عليها السياسية واالجتماعيةو 
واحدة، فالرسمية منها سواء كانت تابعة للحكومات أو غيرها تختلف مع بعضها، والخاصة منها 

في طرح الحقائق النسبية وتمتلك بعضها المصداقية والدقة  كذلك تختلف في توجهاتها ونهجها،
، وٕايصال المعلومات، وطرح مختلف اآلراء، ولكن نجد أيضا عدم حيادية الطرح في البعض منها

كما نالحظ وبوضوح االنتقائية في اختيار المواضيع أو الجهات التي ذات صلة بالحدث أو 
ات سياسية أو ارتباطات وعالقات تبعا لموقع الموضوع المتناول في البعض منها، العتبار 

  .الفضائية وجهة تمويلها

فاليوم في ظل العولمة، والتطور التكنولوجي الهائل في مجال االتصاالت، يكون لإلعالم وأدواته 
خصوصا الفضائيات، دورا أساسيا في توحيد وتقريب الناس لبعضهم البعض، فقد تم إلغاء 

عولمة في مجاالت السياسة واالقتصاد واالتصاالت عملت على هذا عنصري الزمان والمكان،  فال
هي توظيف تكنولوجيا (شطاح محمد  فالعولمة كما يراهاالتقارب بشكل سريع بل حاد وفعال، 

وهي بالمفهوم . االتصال الحديثة واالستفادة منها، وتحويل العالم من قرية كونية إلى عقل كوني
األصعدة بغض النظر عن نتائج هذا التوحيد على السيادة  الشامل توحيد العالم على مختلف

، وعند ١)الوطنية أو الخصوصية الثقافية ألي دولة من الدول، أو أي مجتمع من المجتمعات
ال يعني االنعزال واالبتعاد أو التقوقع، بل  فذلكالحديث عن الخصوصية الثقافية ألمة معينة، 

ميع الثقافات، والخوف اليوم من الغزو الثقافي ليس هنالك قيم إنسانية مشتركة تتفق معها ج
محددا ببلدان العالم الثالث كما يظن البعض، فحتى الدول األوربية تسعى جاهدة للحفاظ على 
ثقافتها من المد الثقافي واإلعالمي األمريكي، ورغم ان البحث ال يتحمل الدخول في تفاصيل 

إخضاع كل الناس (ما يعرفها فهد العرابي تعني، مفهوم العولمة لكن خالصة القول فالعولمة ك
لقواعد ومعايير وقيم واحدة، ودمج األفراد في أنماط حياة متجانسة بحيث ال تتمكن الدول من 

                                                           

١
الثقافية، إشكالية ا0ع�م الجزائري المكتوب والناطق باللغة الفرنسية، المجلة  المصرية  شطاح محمد، ا0ع�م العربي والھوية - 

 .٣٢٦م، ص٢٠٠٣يونيو  -لبحوث ا0ع�م، جامعة القاھرة، العدد التاسع، أبريل



109 

 

  

 

)السيطرة على طرق العولمة، وال يمكن إخضاعها لرقابة الدول ، رغم ما يولده التعرض ١.
راب، لدى مواطني بعض الدول من لمضامين ومواد إعالمية أجنبية معينة من حاالت  اغت

ركزت دراسات عديدة على حالة (التعرض لبعض النماذج والمواد اإلعالمية األمريكية، فقد 
االمتعاض الكندي من آثار البرامج األمريكية على حياة الكنديين، لدرجة ان المواطن الكندي ال 

ا بدا واضحا االمتعاض الفرنسي من يفرق بين الجندرمة الكندية والشرطة الفيدرالية األمريكية، كم
المنتجات األمريكية اإلعالمية عندما طالبت باستثناء ثقافي في اتفاقية الجات، وركزت على 

، وعلق أحد ٢.)ضرورة المحافظة على أنماط الحياة الفرنسية التي تأثرت جدا باألنماط األمريكية
عة االستهالكية فأنه األسوأ إلى أقصى أمرا سيئا في الصنا االحتكار(كندا بأنه إذا كان وزراء 

درجة في صناعة الثقافة، حيث ال يقتصر األمر هنا على تثبيت األسعار وٕانما على تثبيت 
وأعلن وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك النغ بأنه خائف ويشكو من وقوع الشعب ) األفكار

  .٣الفرنسي ضحية لالستعمار الثقافي األمريكي

  :في مجال الترفيه

الفضائيات العربية قد أختلط الترفيه الساذج مع اإلعالن والدعاية التجارية من المالحظ في 
واالستهالكية ليقود إلى تفكيك البنى الثقافية واالجتماعية، وتغيير سلوك ونمط حياة المتلقين، وهذا 

خصبا للمعلن  البرامج الترفيهية كانت مرتعا(ما أشارت إليه أيضا نهوند القادري عيسى إذ تقول، 
وسالحا فعاال لأليديولوجيا التي تقف وراء منظومة اإلعالن ككّل، والتي تمهد له الطريق من 
خالل سعيها لتفكيك البنى الذهنية العصية على النفاذ من خالل العمل الناعم على تغيير السلوك 

لحداثة، والحداثة وأنماط الحياة بما يتناسب ومتطلبات تصريف إنتاجها، عن طريق ربط المتعة با
، ويعتقد البعض ان وظيفة الفضائيات األولى هي الترفيه والتسلية، ورغم أهمية ٤.)باالستهالك

هذه الوظيفة ولكنها ال تقدم دائما بحسن نية بل تعتمد بعضها إستراتيجية معينة تهدف إلى تغيير 

                                                           

١
   ٨٦د العدد عصر السيطرة الثقافية ا@مريكية على سائر الثقافات، مجلة عالم اEقتصا: فھد العرابي الحارثي، العولمة - 
٢
  .٣٥ص ا@ردن،-م، دار مج�وي٢٠٠٠ أحمد عبد الملك، فضائيات،  - 
٣
  .٢٥٠، ص١٩٩٩، دار الشروق  ،ا@ردن ،عمان ،١حرب المحطات، ط ٢٠٠٠أياد شاكر البكري، عام  - 
٤
، بيروت، لوحدة العربيةالفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيك، مركز دراسات اعيسى، قراءة في ثقافة  القادري نھوند - 

  . ٢٤م، ص٢٠٠٨، ١ط
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لكثير من البرامج التي ا(ألن في القيم والسلوكيات وتغرس اتجاهات فكرية جديدة لكنها سلبية 
تعرض تحت شعار التسلية المحايدة والترويج عن النفس، ُتخفي حقائق أخرى أبعد من مجرد 
التسلية، إنها برامج لإللهاء وتحويل األنظار عن القضايا الحساسة، وهي تعمل على إشاعة 

ة النقدية لدى مخزون حّسي خام بدال من المخزون الفكري المشغول، ويصبح هدفها تنويم القابلي
هذه البرامج بلغتها المشتركة تّسوق الجميع نحو إلغاء التعددية الفكرية، أي تسعى لتكريس . الذهن

، ويكون التأثير كبيرا بهذا االتجاه خصوصا بين أوساط الفئات األمية وشبه ١.)ثقافة الفكر األوحد
 لي في عرض مواد ترفيهيةالعربية اليوم أصبحت تغا الفضائية القنواتكما ان معظم . األمية

بالدرجة األولى وخصوصا األغاني المصورة والمقلدة على شكل فيديو كليب، والمسلسالت العربية 
واألجنبية التي أخذت تغزو الفضائيات العربية في السنوات األخيرة، وهذا ما يؤكد أيضا زين بن 

ا البرامجي الطابع الترفيهي غلب على إنتاجه الفضائية ان معظم القنوات(عبد المحسن الحسين، 
" الفيديو كليب"المقلد لما ينتجه الغرب واألدل على ذلك انتشار األغنيات التلفازية المنفذة بأسلوب 

،  بينما نجد بعض الفضائيات قد ٢)الذي تعد فيه المرأة قاسما مشتركا واألداة الرئيسية للجذب
ل عليها أيضا فئة من الجمهور العربي بث أغاني التراث العربي األصيل التي يقب(لجأت إلى 

ساعدت تكنولوجيا االتصال الحديثة اليوم لقد  ، ٣)ممن ال يقبلون على األغاني المصورة الساخنة
فتحت أمام الفضائيات العربية فرصة صناعة (على  مد زمن البث إلى ساعات غير محددة، و

غاني التي تعتمد على اتصاالت برامج قليلة التكلفة ومرضية للجمهور مثل برامج طلبات األ
الجمهور وبريدهم االلكتروني من مختلف الدول العربية لعرض أغانيهم المفضلة، وكما وفرت 
فرصة البرامج قليلة التكلفة وفرت أيضا فرصة صناعة برامج ضخمة ومبهرة هي تلك التي 

بشكل شديد  تستخدم  جميع تسهيالت التكنولوجيا الحديثة بثا وعرضا، وتصويرا ومونتاجا
العربية التي ال تعرض مواد  الفضائية ومن المالحظات المؤشرة وجود بعض القنوات. ٤)التنوع

  .فنية من إنتاج تلفزيونات الدول العربية األخرى، وتكتفي بعرض موادها المحلية فقط

                                                           

١
نھوند القادري عيسى، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيك، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  - 
 ٣٠٩م، ص٢٠٠٨، ١ط
٢
  .٦م، ص١٩٩٨، فبراير ٢٥٦عدد ، بين بيع الوھم وتأصيل الفھم، مجلة الفيصل السعودية، الزين بن عبد المحسن الحسين - 
٣
 .٣٨٥، ص١م، ط٢٠٠٨ھبة شاھين، التلفزيون الفضائي العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة  - 
٤
الفضائيات أثر استخدام تكنولوجيا التعبير المرئي على محتوى الصورة التلفزيونية، دراسة على عينة من  ،نھلة عساف عيسى - 
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 ٦٠و بالمئة ٤٠وأكدت دراسات اليونسكو أّن المحطات العربية تستورد من الدول األجنبية ما بين 
وتقدر البرامج الترفيهية الموجهة أساسا . بالمئة ٧٠بالمئة من مجموع برامجها، وتصل أحيانا إلى 

بالمئة،  ١٦,٣بالمئة، في حين تستحوذ البرامج اإلخبارية على  ٥٢,٣إلى الشباب واألطفال ب 
رامج األجنبية، ، ولألسف يزداد التقليد واالستنساخ للب١بالمئة ١١,٩بينما ال تتعدى الثقافية الـ 

  .ونادرا ما نجد ابتكار أو أبتداع برامج جديدة من نتاج عقول القائمين باالتصال العرب

  

  :في المجالين السياسي واالجتماعي

العربية، والتي تبث برامجها من داخل البلدان العربية وخارجها،  الفضائية للقنواتان العدد الكبير 
ونالحظ عدم قدرتها على ملِء ساعات إرسالها بالبرامج  يفوق حاجة البلدان العربية الفعلية،

الجيدة، ناهيك عن كون بعضها له أهداف ربحية تجارية بالدرجة األولى، لذا نراها تتنافس فيما 
بينها لجذب أكبر عدد المشاهدين، ولألسف ان اختيار المشاهدين تحكمه عوامل معينة تتعلق 

لينا بأن الوضع الثقافي واالجتماعي للمواطنين في ع بوضعه الثقافي واالجتماعي، وال يخفى
الدول العربية يعاني من التردي بل هنالك مؤشرات خطيرة عن نسبة األمية في الدول العربية 

  .أشارت لها العديد من الدراسات ضمن المؤسسات الرسمية التابعة لألم المتحدة

نمطيا في طرحه للقضايا العربية، زال ي القنوات الفضائية العربية الالخطاب اإلعالمي في ف
ومناقشة القضايا المطروحة، كما يحصل باستمرار في قناة  عرضويعتمد على االنفعالية في 

الجزيرة اإلخبارية، في برنامج االتجاه المعاكس أو غيره، ويبدو أن هذه اآلفة انتقلت إلى قنوات 
ه الصورة العربية، وهذا ما أكدته عربية أخرى، ومن المالحظ المبالغة في طرح السلبيات وتشوي

نحو قناة الجزيرة  ( بقوةلدى المشاهدين تشير  االتجاهاتأكدت أن  التي دراسة حنان أحمد سليم
تعمل على تشويه الصورة العربية في القضايا  حيث يعتقدون أنها من أكثر القنوات اإلخبارية التي
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ات في المجتمعات العربية عند طرحها ، كما تم اإلشارة إلى تجاهل اإليجابي١...)المطروحة
غير بعينها ومكررة و القضايا واألزمات العربية، وتحاول بعض الفضائيات اختيار شخصيات 

مناسبة للحوار ومعروفة مواقفها مسبقا، مما يضعف لغة الحوار، في محاولة لجذب المشاهدين 
جل المزيد من اإلثارة وال والصاخب الذي قد يكون أحيانا مفتعل من أ من خالل النقاش الحاد

  .يخلص إلى نتيجة مرجوة من النقاش

البث المحلي، دون اإلدراك بأن هذا البث  يالحظ أن برامج بعض الفضائيات العربية تدار بعقليةو 
ليال برامج  ضرورة أن يسمع مواطن عربي أمريكي  أو أسترالي يصل إلى كل أنحاء العالم، فما
ي البلد الذي تبث منه الفضائية، أو مواد أخرى تخص أهل البلد عن زحمة المرور هذا الصباح ف

في اللحظة المعينة، وراحت بعض الفضائيات تغالي باإلعالنات والدعايات المحلية، مما يثير 
  .ضجر المتلقي في الخارج

و كثرة الفضائيات العربية اليوم، تزيد من معاناة المشاهد بسبب التكرار في المواد التي تعرض، 
عوبة متابعة البرامج كلها في زمن واحد مما يقلل من القدرة على المتابعة بسبب الرتابة وص

العربية الجادة جمهورها لصالح فضائيات جديدة  والتكرار، وهكذا خسرت العديد من الفضائيات
  .تقدم برامج بأسلوب جديد

األجنبية  من القنواتأشد خطرا على الجيل (ويرى خليفة السويدي أن الفضائيات العربية أصبحت 
من حيث هجومها الصارخ على القيم والعادات  العربية واإلسالمية، ألنها تعرض وتنقل 
صراعات االنحراف الخلقي الغربي إلى العالم العربي بلسان عربي وأيضا تساهم بعض هذه 

ويذهب  ،٢)في هدم اللغة العربية باستخدامها اللهجات المحلية السائدة في مجتمعاتها القنوات
بعض الباحثين إلى اتهام الفضائيات العربية بالعمل على تزييف الوعي االجتماعي، من خالل 
انتشار برامج لألبراج والفلك وأخرى للسحر والشعوذة وتفسير األحالم، وأخرى تبث سموم التفرقة 
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، المنشور ضمن وثائق العربية ا0خبارية القنواتحنان أحمد سليم، اتجاھات الصفوة المصرية نحو واقع ومستقبل  - 
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مما يقوض  بين أبناء الوطن الواحد أو تغذي النعرات الطائفية والمذهبية واالختالفات الدينية،
وحدة الشعب ويلهيه عن أداء مهامه الوطنية، ويذهب محمود شمال حسن باتهام الفضائيات 

 وال فإنها اليومية، حياتنا في تؤديها التي للفضائيات المتعددة الوظائف من بالرغم(العربية بالقول، 
 ان ناه،مع وهذا االتهام، دائرة في أصبحت وبذلك االجتماعي، الوعي بتزييف متهمة ريب،

 الوقت وفي معينة، قضايا إزاء الناس تضليل تستهدف الفضائيات، هذه من الصادرة الرسائل
 الحيادية وان. السياسي النظام إليديولوجية طبقا وعيهم، تشكيل الفضائيات هذه تحاول نفسه،
 التي الفضائيات إن ذلك نقول، وعلى. وهم محض هي إنما خطابها، عن المسؤولون يؤكدها التي

 الناس انتباه لصرف الحثيث بالسعي المراقبين، بعض جانب من متهمة العربية، البالد في تنتشر
، ويعطي أمثلة على عملية التزييف ١)أهمية اقل أخرى قضايا باتجاه وتركيزها معينة قضايا عن

 في نيالتلفزيو  الخطاب إليها يلجأ التي األساليب ومن(الفضائيات العربية، الوعي التي تقوم بها 
 الغنى قضية بتصوير وذلك السيئة، االقتصادية أحوالهم عن بالرضا األفراد إقناع الوعي، تزييف
 فان وبذلك الحكومية، السياسات قصور عن ناشئة أنها يعني وال طبيعية حالة أنها والفقر

 المجتمع، من األغلبية منه تعاني الذي االقتصادي العسر قضية يصور التليفزيوني، الخطاب
 يحاول التلفزيوني الخطاب وكأن التوزيع، بعدالة عالقة أية لها وليس الموارد، بحجم مرتبطة أنها
، ويشير إلى جانب مهم ٢)بالموارد الالعقالني التصرف قضية من الحكومية السياسات يبرئ ان

 األساليب ومن(، الفضائيات العربية المفترض في نشر ثقافة حقوق اإلنسانآخر وهو دور 
 في الحادثة اإلنسان حقوق انتهاكات حيال الصمت العربية، الفضائيات في األفراد لوعي يفةالمز 
 الذي الصمت ان يجد العربية، الفضائيات في السائدة للبرامج والمتتبع العربية، األقطار من كثير

 وٕانما األمور، تفاصيل على الحصول صعوبة قبيل من يكن لم االنتهاكات، هذه حيال ألتزمته
، ناهيك عن ٣)السلطان تصرفات عن السكوت األساس بالدرجة يستهدف مقصودًا، صمتا انك

 مهمة اتصال وسيلة غدت( العربية، فالفضائياتمساهمة بعضها باالتصال بالجهات اإلرهابية 
 على الفضائيات هذه إصرار ولوال .الموت ثقافة بنشر المتمثلة اإلرهابية العناصر أهداف بلوغ في
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 تحاول الذي الصحفي السبق ولكن الثقافة، هذه انتشرت لما والشهرة، الصحفي بقالس تحقيق
  .١)بعضها على واضحة عواقب له كانت تحقيقه، الفضائيات

ويساعد على هذا غياب الممارسة الديمقراطية بالعديد من البلدان العربية، وحتى داخل المؤسسات 
ع عملها لألمزجة والتوترات أو الصراعات بين اإلعالمية ومنها الفضائيات العربية نفسها، وخضو 

هذا وذاك، بل أن بعض الفضائيات الخاصة وجدت من أجل صراع بعضها مع البعض اآلخر 
حسب من يملكها، أو من يمولها، أو كونها طرف في صراع مع الدولة التي تنتمي لها، بسبب 

  .مواقف سياسية معينة

الحقيقة، وتطالب ور بموضوعية بعيدا عن التحيز أو هذا ال يعني عدم وجود قنوات تتناول األم
  .بالتغييرات اإليجابية

  :في المجال الثقافي

الفضائيات العربية لم تنتج ثقافة بناءة، ترفع من وعي المتلقين أينما كانوا وتجعلهم يدركون  أغلب
ية في بلدانهم، دورهم المهم واألساسي في المشاركة في القرار السياسية ودورهم في العملية التنمو 

من أجل بناء المستقبل لهم وألجيالهم، فهي تروج لثقافة وٕايديولوجيا سائدة تعتمد إثارة الغرائز 
واالنفعال، كل هذا يجري بعيدا عن الرقابة أو بغض النظر عن السلطات الحاكمة التي قد  تجد 

  .هذه الفضائيات فائدة خاصة لها وبغيات قوانين خاصة مبنية على أسس ديمقراطية تنظم عمل

 اعتبار دونما الرسمية، والمقابالت تخصص لالستقباالت البث منطويلة   ساعات فهنالك
ثمين يجب استثمار وقته بأحسن صورة لتنوير وتوعية وتثقيف  كجهاز التلفزيون لخصوصية

  .عامل الربح على المتلقي، ناهيك عن والوقت الذي يخصص للدعايات بسبب التعويل

الرسمية، في  التواجد والحضور في التلفزيونات الثقافية الحقيقية عن النخب بويالحظ تغيي
 المتصلين أو الذين يستضافون، والوقت الذي يخصص من هشة المقابل نشاهد حضور لنماذج

قليل جدا،  الرسمية أم الخاصة الفضائيات في سواء الترفيهية الساعات مقابل الثقافية للبرامج
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تشويق، ومع  بدون عناصر تقليدية التي تقدم بصورة الثقافية البرامج توىمس باإلضافة إلى ضعف
 واالكتفاء في معظم األحيان بنشاطات الشعر الثقافي النشاط يتابعون معدين أو مقدمين ال

  .فقط والكتاب

 اإلعالم في الثقافة حضور واألكاديمية واقتصار الثقافة مع المؤسسات التعاون كما يالحظ عدم
 .الشعبية الجدي بالثقافة االهتمام وعدم والمهرجانات، اسباتالمن على

هذه المالحظات السريعة هي الواقع الحقيقي واألجواء التي تعمل في ظلها الفضائيات العربية، 
العربية، كما تشير جميع البنى الثقافية واالجتماعية والسياسية في البلدان لفكانت عامل تفكيك 

هذه الفضائيات بالعالقة مع السياق الذي تُنتج وُتستهلك فيه برامجها  نإ( القادري بالقولنهوند 
وقفت على تخوم التفكيك للبنى التحتية الثقافية السائدة، وبدت بالتالي عاجزة عن ولوج مرحلة 
البناء الثقافي البديل، ألسباب موضوعية لها عالقة بطبيعة النظام اإلعالمي العالمي األحادي 

المجتمعات العربية القلقة، وبأسباب ذاتية لها عالقة بتركيبة هذه الفضائيات النمط،  وبأوضاع 
، ربما نتفق مع ما جاء في سياق الدراسة ولكن ١)الهجينة ورؤيتها الضبابية لدورها ولوظيفتها

الباحث يجد أن للقنوات الفضائية العربية رغم كل السلبيات التي ذكرت إيجابيات يجب الوقوف 
 مدى، واألوسع ،اً انتشار  األكثر وسيلة االتصال هي الفضائية فالقنواتا، عندها وتأشيره

 قمة االتصال وسيلة به بلغت ؛ فقد والجذب االنتشار في الواسعة إمكاناتها في تكمن وٕايجابياتها
 واالجتماعي الثقافي االتصال وسهلت البعيد، وقربت والترفيه، الراحة أسباب توفر فهي التطور

 وتساعد المتلقي على اآلخرين تجارب من وأمكن االستفادة قبل من متاحا لم يكنمما  والسياسي
وتساهم في  المفيدة والعلمية الثقافية التجارب على اإلطالع وعلى واألحداث التطورات مواكبة

 كما يمكن بين الشعوب، الحضاري للتحاور فرص وتوفر التعليم وفي التوعية والتثقيف نشر
 وسيلة للتخلص كما تعد  متعددة مصادر بلحظة ومن لحظة العالم مستوى على يجري ما متابعة

  .والوحدة العزلة من
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المواطن المتلقي، لم يعد ذلك المواطن البسيط السابق، فقد دخلت المعرفة إلى بيته كما ان 
ن، وما هي في العالم وكيف يعيش البشر اآلخرو إجباريا، وأصبح يعرف ويشاهد ماذا يحصل 

ف يمارسون حياتهم، وبالتالي يجبر على أن يقارن وضعه مع وضعهم ويفكر حقوقهم وكي
بالتجديد والتغيير والتطوير نحو األفضل سياسيا وثقافيا واجتماعيا وهذا ما يخيف بعض األنظمة 
العربية، ولعل ذلك بحد ذاته مؤشرا كبيرا على فوائد الفضائيات العربية، فنالحظ ان الديمقراطية 

وم في معظم البلدان العربية طغت على الديمقراطية الفعلية الموجودة والمتاحة اإلعالمية الي
للمواطن نفسه، بل أصبح اليوم هنالك مناخا مفروضا يسمح بحرية التعبير ولو بحدود معينة، 
وأضطر البعض إلى أتباع منهج أكثر شفافية في طرح القضايا التي تهم المواطنين، رغم ما 

ذلك مجرد عامل على امتصاص نقمة الجماهير من األوضاع السياسية يعتقده البعض من أن 
والمعاشية السائدة، بينما يرى آخرون ان المنافسة الشديدة والتكلفة الكبيرة للبث الفضائي تدفع 
القائمين على هذه القنوات الفضائية إلى محاولة إرضاء رجال السياسة ورجال الدولة ليمنحهم 

  .١)لمعلن ليحصلوا منه على أسهمهم في كعكة اإلعالنحرية التحرك، وٕارضاء ا(

  :الخطاب الفضائي العربي الموجه للخارج ومدى تأثيره على المهاجرين العرب

ة لو تم االتفاق جدال على ان الفضائيات العربية تساهم اليوم في تفكيك البنى التحتية الثقافي
البنى الثقافية عن  ابتعدواالعرب، الذين  نها بالنسبة للمغتربينالسائدة في البلدان العربية، فإ

وغادروها إلى عوالم أخرى بعيدة كل في أوطانهم األصلية، واالجتماعية السلبية منها واإليجابية 
هذا بجانب ما يشاهده المغترب . تكون عامل تواصل وحفظ ما تبقى من تلك البنى البعد عنها،

التابعة للدولة  المحلية والفضائية ون في القنواتالعربي من برامج أجنبية من خالل برامج التلفزي
التي يعيش فيها، ومعظمها تبث برامج بشكل مدروس وهادف وبتقنيات عالية ومتفوقة، مما 
يجعلها مؤثرة بفعالية على عقول المشاهدين، وخصوصا الشباب من الدول العربية الذين غالبا ما 

ار وجمال وعذوبة حسية، فالموضوع مختلف يكونون متعطشين لمشاهدة برامج فيها لقطات إبه
ونسبة كبيرة منهم يتابعها  ،يجد ضالته في الفضائيات العربيةلكن بعضهم تماما بالنسبة لهم و 

                                                           

١
نھوند القادري عيسى، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيك، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  - 
 .١٠١م، ص٢٠٠٨، ١ط
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بشغف وتعتبر عامل تواصل مهم وضروري له من أجل االستمرار بالعيش بصورة طبيعية في 
  .المجتمع الجديد

ية في ما بينها بتقديم برامج تسلية، من أجل كسب العرب الفضائية وأيضا نشاهد تنافس القنوات
المشاهدين العرب في الخارج، والحصول على أكبر قدر ممكن من مردود اإلعالنات التجارية، 

األجنبية في إشاعة سياسة االستهالك في  الفضائية وهي بذلك تمارس نفس سياسة القنوات
على المواطن العربي في كم البرامج التي يزداد العبء (المجتمع، ويذهب محمد جاد أحمد للقول، 

يتعرض لها وهي تحمل بين طياتها عادات وقيم وأنماط استهالكية أجنبية تختلف عن القيم 
والعادات العربية وبذلك تساهم بعض الفضائيات الناطقة بالعربية بدور في الغزو الثقافي وأيضا 

  ١)استمرار التبعية اإلعالمية للدول الصناعية المتقدمة

والتي تكون العديد من  مواد القناة األرضية نفسها، قنوات فضائية تغرق في المحلية، وتبث وهناك
برامجها ليست ذات أهمية للمهاجر، كأن يتم عرض تقارير طويلة عن حركة السير لذلك اليوم 

ومطلبية  ضيقة األفق أو تعرض تقارير تغالي في عاصمة تلك الدولة، أو مشاكل محلية 
زات المحلية أو تمتدح المسؤولين في تلك الدولة، دون مراعاة تفاوت التلقي وخصوصيات بالمنج

الضجر لدى المشاهد ويجعله يقوم باالنتقال إلى فضائية أخرى، فالعبرة ليس  المشاهدة، مما يثير
في امتالك فضائية، بل في كيفية استغاللها واستثمارها لتقديم مضامين حضارية جيدة تهدف إلى 

ثقافة قبول اآلخر والتعايش معه، سواء كان اآلخر من أبناء البلد أو حتى من خارجه، وبث بث 
برامج ذات مضامين قادرة تطوير وتحديث المجتمع وتطوير بنياته السياسية وتنوير وعيه 

  .الجماعي

يتأثر الواقع الثقافي للمهاجرين العرب بشكل كبير بمضامين الخطاب الذي تبثه الفضائيات 
بية، وهو الذي يعيش في فضاءات ثقافية غربية ويتعرض إلى إشكالية الهوية الثقافية بشكل العر 

يومي مستمر، وخصوصا األجيال الجديدة التي ولدت ونشأت هنا في المهجر، ونالت تعليمها 
هنا، وأخذت تتكلم لغة وطن الهجرة بطالقة ربما أكثر من اللغة العربية أي اللغة األم في معظم 

                                                           

١
 .٧٣، ص١م، ط٢٠٠٧وية، ا0سكندرية الفضائي وآثاره الترب ا/ع.ممحمد جاد أحمد،  - 
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الثقافي يتأرجح بين العالمين، بلد األهل وبلد الهجرة، وهذه الموضوعة،  انتماؤهات، ويبقى الحاال
موضوعة الوجود وطبيعة الهوية الثقافية تطرح باستمرار بشدة، في العديد من األوساط السياسية 

برامج التي والدبلوماسية وحتى عائليا، فالعائلة تواجه الموضوع يوميا، وما يهمنا هنا هو العالقة بال
العربية مع األجيال الجديدة حيث تتصارع وتتداخل عدة عوامل وقد تكون  الفضائية تبثها القنوات

عدة مضادات، فالمتلقي هنا في المهجر ليس هو في داخل وطنه،  فهنا في الغرب لم تعد هنالك 
االتصاالت، لذا اليوم ثقافة واحدة محددة العوالم، بفعل العولمة والتطور التكنولوجي في مجال 

فالعالقة تتحدد بعدة عوامل منها الوضع والظرف الثقافي واالجتماعي للمتلقي، ومدى اندماجه مع 
المجتمع الذي يعيش فيه، ومدى تأثير العائلة عليه لالحتفاظ بثقافته وعاداته االجتماعية ضمن 

ألصله ولبلد آبائه، لذا بلده األم، أي بلد آبائه، ألن البعض يصرح بأنه أبن هذا البلد ويتنكر 
فتأثير الفضائيات العربية يكون مرتبطا بهذه الظروف التي تحيط بهذا المغترب وكذلك مجمل 
الظروف األخرى التي تحيط به، وبعائلته وبأبناء المهاجرين اآلخرين، وكذلك يخضع لعامل مهم 

رؤية االجتماعية للمهاجرين جدا هو كيفية تعامل السلطات للدولة المضيفة للمهاجرين وقوانينها وال
من قبل أبناء المجتمع األصلي لهذه البلدان، ومدى تقبلهم للعنصر الغريب ومن ثقافات متفاوتة 
اجتماعيا معهم، فمثال وضع المهاجرين العرب يختلف عن وضعهم في السويد بسبب العوامل 

سا من تهميش، نجدها هنا التي ذكرت أعاله، ففي الوقت الذي تعاني منه الجالية العربية في فرن
تكون عنصرا طبيعيا ال يعاني من التهميش أو التفريق، ال ثقافيا وال اجتماعيا، يقول عالم 

للدولة الفرنسية إشكالية قديمة تتمثل في (، Bruno Etienneاالجتماع الفرنسي برونو أتيان 
دماجهم أي استيعابهم أسلوب معالجتها لمسألة األقليات الموجودة داخلها، فهي تقترح عليهم إ

تطالب إذن الدولة الفرنسية المهاجر باالندثار أي بالذوبان داخلها، ان المهاجر الصالح هو . فقط
،  وبسبب من ١)ذلك الذي يغيب إما بالعودة إلى وطنه أو بالتحول إلى فرنسي جمهوري والئكي

وح العنصرية هذه النظرة في بعض دول المهجر، وبسبب عوامل أخرى، كتصاعد ونمو الر 
سبتمبر، واألزمة االقتصادية العالمية القائمة منذ  ١١والهجمة ضد العرب والمسلمين بعد أحداث  

أكثر من سنتين في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا، كذلك لتصاعد األعمال اإلرهابية وٕالصاقها 

                                                           

١
 - Bruno E4enne, "L"islamisme radical" ed. Hache�e, Paris, 1987, p. 28. 
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ا عوامل تحد من االندماج بمواطني الدول العربية واإلسالمية، والبطالة ومشاكل سوق العمل، كله
أو قبول المهاجرين وخصوصا العرب والمسلمين منهم، لكن هذا يدفع من جهة أخرى إلى توجه 
الالجئين وأبنائهم إلى الفضائيات العربية، رغم عدم القناعة التامة أحيانا بمضامين برامجها وهذا 

ضد المهاجرين العرب، ما أشار له الصادق الحمامي، وهو يتحدث عن تصاعد المد العنصري 
يؤثر هذا العامل تأثيرا قويا في تنامي الشعور بالقلق الثقافي لدى المهاجرين وبالرغبة في إيجاد (

ال يعود إذن نجاح . عالقة جديدة مع الوطن كمخرج لهذه التوترات الثقافية واالجتماعية والنفسية
بفرنسا إلى سبب خارجي عن واقع القنوات التلفزية الفضائية العربية لدى المهاجرين العربي 

وتكون القنوات . ١)الهجرة قد يكون مثال متعلقا بقيمة البرامج المقترحة من طرف هذه القنوات
إن واقع الهجرة وحده (الفضائية العربية هي المالذ في مواجهة ظروف معقدة كظروف االغتراب، 

، فواقع الهجرة ٢)ة الفضائيات العربيةهو الذي يفسر هذا اإلقبال المتزايد على البرامج التلفزيوني
اليوم قد يكون مرا لدى الكثيرين، مما يدفع إلى البحث عن مرجعية ما، وهنا يقول الحمامي، 

فالواقع األليم الذي يعاني منه المهاجر العربي هو الذي ساهم في انبثاق ضرورة البحث عن (
، نعم عالم الضياع، ٣.)الم الضياعمكان جديد يتأسس فيه االنتماء الذي هو هنا انفالت من ع

فهنا المهاجر تغرب عن وطنه وأهله، وهنا يكون مغتربا عن بيئته الجديدة وانفصاله عنها بفعل 
عوامل عدة قد تكون خارجه عن إرادته، فتكون الفضائيات العربية ذات قيمة ثقافية كبيرة تعينه 

  .على الشعور باالنتماء ولو افتراضيا

  

  

  

  

                                                           

١
الصادق الحمامي، الوطن، الصورة، الھوية، مقاربة لع�قة المھاجرين العرب في أوربا بالقنوات التلفزية الفضائية العربية، بحث  

 .٨٧م، ص١٩٩٨لعربية في خدمة الثقافة العربية وا0س�مية، تونس ضمن كتاب ، القنوات الفضائية ا
٢
 .٨٧الصادق الحمامي، المصدر السابق، ص - 
٣
 .٨٧الصادق الحمامي، المصدر السابق، ص - 
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  :ن العربيلمهاجر لالعربية  الفضائية اتالقنو أهمية 

العربية من قبل المهاجرين العديد من  الفضائية القنواتتثير مسألة متابعة 

  :القضايا، منها

وكونها عامل التواصل اليومي مع أخبار  :دورها في التواصل مع بلدانهم األصلية -١
ب الشعوب ولتبادل الوطن ومشاغله وثقافته وفنونه، فالفضائيات اليوم هي وسيلة لتقار 

الثقافات والتعريف بسلوكيات وطقوس الشعوب األخرى، ومعرفة خصوصياتها، 
فالفضائيات تنقل للمغترب األخبار الحية عن وطنه، وكافة النشاطات السياسية والثقافية 
واالجتماعية، ويمكنه عبر بعض البرامج ان يوجه رسائل مباشرة بعائلته أو العكس، كما 

ه األخرى من األمور المتعلقة بالوطن، فالمغترب كائن ثقافي مهم للوطن يلبي احتياجات
من الضروري أن تكون عالقته معه ال لمجرد لضرورات اقتصادية، بل لكونه ثروة وطنية 

  .قد تكون علمية أو ثقافية أو إبداعية يجب الحفاظ عليها

ن والديه ومعارفه في أما بالنسبة للجيل الثاني فكل تصوراته ومعرفته تأتي مما سمعه م
الغربة أو عند الزيارات إلى األوطان األصلية أن تمت، أو من خالل وسائل االتصال 

  .الحديثة كالفضائيات واالنترنيت وغيرها

فالفضائيات العربية عليها أن تلبي احتياجات هذه الفئة المهمة من المتلقين من أجل أن 
فمسألة الهوية والتجاذب بين قطبين مختلفين يعيدوا ترسيخ عالقتهم بأوطانهم وثقافاتهم، 

الذي يعيشه المغترب من جميع النواحي، يعطي أهمية وضرورة االنتباه لها عند وضع 
الدورة البرامجية لجميع الفضائيات العربية، وٕانتاج برامج توهج وتثير عنصر التفاعل 

  .المستمر معها من قبل المغتربين

هتم بشؤونهم، مما تصادق بأن أوطانهم تفكر بهم و فالمغتربون بحاجة إلى الشعور ال
 .يعينهم على االندماج مع الظروف الجديدة بروحية وطنية عالية
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فلها دور مهم في التأثير على : تأثير الفضائيات العربية على التواصل مع اللغة العربية -٢
جديدة،  التطور والحفاظ على معرفة اللغة العربية، فتزود المتلقين بمصطلحات ومفردات

وكذلك استطاعت اليوم ان تقرب بين اللهجات العربية، مما يساعد التفاهم والتقارب بين 
أبناء المهاجرين حيث يمكنهم فهم لهجة بعضهم البعض، وبالنسبة للكبار الحفاظ على 
اللغة من التدهور أو انخفاض المستوى بسبب استخدام لغات أخرى والتعامل اليومي 

أساسي في حياة البشر، وال يمكن تصور ثقافة وحضارة مجتمع فاللغة عنصر . معها
 .الفكر التي تعكس المرآة فهيمعين بدون لغة معينة، 

للغة عامل التخاطب األول فيها، فاللغة أساس للهوية، والهوية هي بنية اجتماعية ثقافية تكون ا
اء لها لهو دليل على ن وجود اللغة العربية اإلعالمية على عكس ما يظهره البعض من عدأ(ذلك 

تكامل الذات والمجتمع في البنيان اللغوي، تكامل يعتمد على العواطف واألفكار وعلى األساس 
المعنوي التي تكون شخصية الفرد ومعنويات األمة التي ينتمي إليها من ثقافة وصور حضارية 

اإلعالم  ، وفي١)من أخالق وقانون وعادات ودين وتراث بجميع صوره المعنوية المادية
العربية، يكون عامل اللغة بالنسبة للمهاجرين في مقدمة العوامل  الفضائية وخصوصا في القنوات
فهي أداة التفاهم، وهي أداة اإلعالم المصاحب للصورة، واللغة تعتبر، . التي تدفعهم لمشاهدتها

م لغات مختلفة من أهم أدوات الحضارة وأساس نشأتها وتطورها واستمرارها، فالشعوب التي تتكل(
تعيش في عوالم مختلفة من الواقع، حيث تؤثر هذه اللغات في مدركاتها الحسية وأنماط تفكيرها 

وٕاذا كان . ٢.)باعتبارها الموجه األساسي للحقيقة والواقع االجتماعي الذي يعيشه المتكلمون بها
مهمة، فأن وظيفتها الحفاظ على اللغة العربية للجيل األول أحد وظائف الفضائيات العربية ال

األهم في هذا المجال هو في تعريف وتعليم الجيل الثاني والذي تربى وترعرع هنا باللغة العربية، 
فغياب الوسيط اللغوي وهو اللغة العربية وعدم المعرفة الجيدة به، يمنع ويحجز التواصل والتفاعل 

يات ويسهل أو يتيح لهم المطلوب بين الفضائيات وهؤالء األبناء، مما يعيق مهمة الفضائ
االنصهار السهل في المجتمعات الجديدة، فاللغة ليست مجرد واسطة بين الفكر والواقع، بل هي 

                                                           

١
 .١٠٩م، ص١٩٨١صالح الشماع، عامل اللغة القومية العربية، قضايا عربية، العدد الرابع، يناير  - 
٢
 .٦٦،ص١م، ط١٩٩٣ئل ا0ع�م ومشكلة الثقافة، دار الجبل بيروت عبد العزيز شرف، وسا  - 
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من يحدد البنية الذهنية لإلنسان، لذا يتطلب معرفة ظروف حياة ومعيشة المغتربين االجتماعية 
ا يساهمون هم أيضا في ها تبنى برامج على أسس سليمة لربمئوالثقافية واالقتصادية، وعلى ضو 

إعدادها أو تقديمها، لكن نجد ان الفضائيات العربية ليس لديها رؤية إستراتيجية لتوظيف 
إمكانياتها لنشر الثقافة اإليجابية، وال تعي ان رسالتها اإلعالمية هو تعميق عالقة المتلقي بجذوره 

ا تعمل عكس تلك الرسالة األصلية المستمدة من قيم وعمق حضارته وتاريخه، بل نراها أحيان
  .المرجوة

ترتبط الصورة مع الصوت من أجل إيضاح الفكرة، والصوت هو الحرف غير المكتوب أي 
المسموع، فالصورة دون الصوت أو الحرف أي دون اللغة من شأنها ان تشرح الغموض الذي 

ك، فاللغة يوجد أحيانا سواء لفهم المضمون بشكل عام أو لمعرفة موقف شخصية ما أو غير ذل
عامل رئيسي في إنتاج الصورة، لذا سمّي عصرنا اليوم هو عصر ثقافة الصورة بسبب االعتماد 
على التلفزيون والسينما واإلنترنيت، وحتى الثقافة بشكل عام أصبحت تعتمد على عامل الصورة، 

حافظ اللغة والتصوير ال يكتمل بدون عامل اللغة، فاللغة هي الوعاء الناقل للصورة الذهنية، وت
المصاحبة للصورة على الصورة من التشويه والعبث، حيث يمكن استخدامها بشكل آخر مع نص 
لغوي آخر يعطي معنا مناقضا للحقيقة، كما تحافظ اللغة المصاحبة للصورة على الصورة من 

العربية لها أهدافا وبرامج خاصة  الفضائية التقليد أو النسخ عامل لقد رسمت بعض القنوات
لمهاجرين وألبنائهم، من أجل ربطهم بالوطن وأصبحت لهم مصدرا مهما لألخبار ووسيلة ل

االتصال بثقافته وتراثه، خصوصا التي تجردت منها من الدعاية السياسية لألنظمة، ألن 
 .المشاهدين في الغربة، والذين يعيشون في دول ديمقراطية، قد ملوا وسئموا من الدعاية والتطبيل

لوسائل اإلعالم بشكل عام تأثير مهم للحفاظ على القيم : القيم والعادات اإليجابيةالحفاظ على  -٣
والعادات بالنسبة للمتلقين وشخصيتهم وتكوينهم النفسي واالجتماعي، خصوصا تأثيرها على 
صغار السن والناشئة، فما يقدم من كم هائل من األعمال الدرامية العربية من مسلسالت وأفالم، 

تحفظنا على مستوى بعضها، يواجه بالتفاعل والتلقي اإليجابي مما يساهم بتعريف وبالرغم من 
أبناء المهاجرين بالقيم والعادات والتقاليد األصيلة، خصوصا لو جرى عرضها ضمن أسلوب فني 
راقي وبمضامين إيجابية، فتكون أداة لإلطالع على حضارتنا وٕابداعات أبناء أوطاننا في جميع 
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ناهيك عن التمتع بمضامين برامج الترفيه والتسلية وما يدور خالل كل ذلك من  مجاالت الحياة،
حوار داخل العائلة أثناء أو بعد المشاهدة، فالترفيه له مهمة اجتماعية أيضا، خصوصا لو كان 
. ترفيها واعيا وموجها بشكل فني رفيع وصحيح، فال يقل حينها دوره عن أهمية المضامين الثقافية

ال يشك أحد في أن ثقافة (فة الصورة من خالل التلفزيون تأثير كبير على المشاهدين، اليوم لثقا
الصورة المتلفزة قد أثرت في الكثير من المشاهدين، فمنهم من قلدها، ومنهم من تأثر بالمشاهد 
الحضارية، والمشاهد المنحلة أخالقيا، ومنهم من تأثر بثقافة البلد المنتج، ومنهم من ذهب إلى 

، وقد يترتب على إدمان مشاهدة البرامج ١)البلد بناء على ما ورد في النص بعد قراءته ذلك
األجنبية أو التي تحذو حذوها بالمضامين، نتائج سلبية وتغرس سلوكيات خاطئة كاالنحراف أو 
العنف، مما يؤدي إلى تنشئة اجتماعية سلبية وتساهم في خلق جيل متصدع ومشتت يسير نحو 

رائز، وغير مباٍل باألعراف والقيم االجتماعية، وقد يقود ذلك الشباب إلى االنفصام الملذات والغ
واالنفصال عن الواقع الحقيقي، وقد يؤثر على تكوينهم النفسي واالنفعالي ومن ثم التأثير على 

قارنت بين القراءة (قابليتهم على الدراسة والتحصيل العلمي أو العمل، فقد وجدت دراسة كندية 
طالب ال يشاهدون التلفزيون وطالب يشاهدون التلفزيون، وكان أهم ما توصلت إليه النتائج، لدى 

 ،٢)وجود عالقة سلبية قوية بين المشاهدة التلفزيونية وانخفاض التحصيل العلمي

كما ان التلفزيون يوفر مناخا عائليا في نسبة كبيرة من بيوت المغتربين، خصوصا بالنسبة للنساء 
لديهن عمل يومي، وتتوفر لديهن الفرصة للتعرض إلى برامج التلفزيون لساعات  اللواتي ليس

طويلة، مما يغرس في أذهانهن الواقع الذي تعكسه تلك البرامج، مما يغير األفكار ويؤثر على 
الوعي، وبدال من أن يكون التلفزيون عامل تقارب وانسجام في العائلة، ازدادت التوترات وضعفت 

ية، وحتى األطفال والشباب  بدءوا باالنعزال لمشاهدة برامج خاصة بهم، وقد األواصر األسر 
يحدث صراع بين أفراد األسرة الواحدة حول طبيعة البرامج التي يريد كل منهم مشاهدتها، كما ان 
اإلعالنات الكثيرة والتي تبث من خالل الفضائيات العربية أصبحت هي األخرى مصدرا لمشاكل 

                                                           

١
مؤتمر في�دلفيا الدولي الثاني عشر بعنوان ثقافة سلطان سعد القحطاني، ا@دب في عصر الصورة ا0لكترونية، بحث مقدم في  - 

  .٨، ص٢٠٠٧: عمان -.الصورة
٢
اح الصبحي، من سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ماري وين، ا@طفال وا0دمان التلفزيوني، ترجمة عبد الفت - 

 .٩٤م، ص١٩٩٩، يوليو ٢٤٧وا@دب بالكويت، العدد 
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تفتح باب االستهالك مثال، من خالل غرس الشعور لدى ربات البيوت بحاجتهن  العائلة، كونها 
  .إلى مادة أو خدمة معروضة في اإلعالن، مما قد يسبب خالفا عائليا

هي  اليوم  الفضائيات العربية تعد: تأثير الفضائيات العربية في المجال الدبلوماسي العربي -٤
لعربية وشعوبها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها ومبدعيها، السفير األول لتعريف شعوب العالم بالدول ا

ومن هنا يأتي تأثيرها على المواطن المغترب من خالل ما تعرضه من مواد ومضامين تجعل 
شعوب الدول المضيفة تتعرف على عوالم المغتربين العرب، فهي تقوم بدور مهم في تشكيل 

للغات األجنبية والتغطيات المباشرة صورة العربي، خصوصا من خالل البرامج الموجهة با
األجنبية تقوم  الفضائية لألحداث ونشرات األخبار الحية، لدرجة أننا نالحظ العديد من القنوات

 .بنقل بعض التغطيات من الفضائيات العربية كالجزيرة والعربية مثال

ضائيات كما أنها سهلت كثيرا من الجهود على الدبلوماسيين العرب، بل وأوصلت بعض الف
الحقائق إلى العالم بخصوص الكثير من المواقف التي تثير جدال عالميا، خصوصا في مسألة 

  .الصراع العربي اإلسرائيلي، بل ويمكنها أن تلعب دورا أكبر في هذا المجال

األول يرى ان التقنيات اإلعالمية الحديثة سوف تجعل : ١وفي هذا الخصوص يبرز اتجاهان
قليلة األهمية، على أساس أنها تقوم في جزء كبير منها على الحصول على  الوظيفة الدبلوماسية

العربية هي تبسيط للوظيفة الدبلوماسية التي تبدأ  المعلومات، واالتجاه الثاني يرى ان الفضائيات
مهامها بتمثيل الدولة المرسلة لدى الدولة المضيفة، وان ثورة وسائل االتصال نقلت األداء 

آفاق جديدة، ومن الضروري توظيف الفضائيات العربية لتعزيز الدبلوماسية  الدبلوماسي إلى
  .العربية

ن العرب في فضاءات مختلفة، تبقى نسبة كبيرة منهم تعتمد رغم وجود المهاجري: الدور الثقافي
العربية في التزود بالثقافة وتتابع نتاجات المبدعين العرب والصحافة  الفضائية غلى القنوات

ونجد في معظم دول الجذب للمهاجرين العرب مكتبات عربية خاصة وعامة، تتوفر فيها  العربية،

                                                           

١
عبد Y ا@شعل، دور الفضائيات العربية في دعم الدبلوماسية العربية، الفضائيات العربية ومتغيرات العصر، أعمال المؤتمر ا@ول  - 

 .٥٥٢م، ص٢٠٠٥، ١وم ا0ع�م، الدار المصرية اللبنانية، طلXكاديمية الدولية لعل
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آخر النتاجات اإلبداعية، لكن االعتماد األكبر اليوم وبفعل إرهاصات ونمط الحياة العصرية يكون 
  .االعتماد على الفضائيات العربية بمتابعة ذلك بشكل كبير

الحداثة، أصبح للتلفزيون دور في بناء وتكوين الهويات واليوم في ظل العولمة ومرحلة ما بعد 
الثقافية، والهوية الثقافية هنا هي عملية تكوين اجتماعي، في ظل ظروف زمانية ومكانية، وتكون 

وقد نجحت بعض الفضائيات العربية في عكس وبلورة هوية العالم العربي وثقافته . اللغة أساسا لها
  .بشكل إيجابي

لمجتمعات العربية من خالل برامج الفضائيات ليتحدث عن الغزو الثقافي كان البعض  ٕاذاو 
األجنبية الوافدة، ففي المهجر يكون المغترب العربي قد فقد معظم وسائل االتصال بثقافته، لذا 

العربية هي عامل التواصل المهم معها، وعنصرا مهما من عناصر  الفضائية تكون القنوات
  .فيه تشكيل هويته الثقافية والوطنية الوجود الثقافي الذي يعيد

كما قامت العديد من الفضائيات العربية بتقديم مبدعين عرب مغتربين للجمهور معرفة بهم 
ال (وبإبداعاتهم وعبر برامج نوعية، ومن هنا يمكن إدراك أهمية ما ذكره الصادق الحمامي، 

نية عن الثقافة األم فحسب بل يتلخص مشكل العالقة بين المهاجر والوطن في بث برامج تلفزيو 
على البرنامج التلفزي أن يتحول إلى مساحة رمزية ثقافية ينظر فيها المهاجر واقعه لينكشف إليه 

  ١.)والى مواطنيه في الوطن

فالفضائيات العربية  تقلل من آالم الغربة وتخفف معاناتها، فاإلنسان ذو طبيعة : دور ترفيهي -٥
اتصالي، عالم المعلومات، والتلفزيون الفضائي اليوم يقدم خدمة  اتصالية، وعالم اليوم هو عالم

يومية تمتد على مدار الساعة ودون توقف، ويصل لكافة أنحاء العالم، ويقدم مواد منوعة من 
ترفيهية وثقافية وٕاعالمية، لكن المالحظ ان غلبة برامج الترفيه والتسلية وتقليدها األعمى لألنماط 

د إثارة وصور جذابة مبتذلة وبمضامين فارغة ال تحوي غير المتعة واللهو الغربية كأن تحوي موا
الساذج، مما يخلق انطباعا لدى المشاهدين، وكأن الحياة في الدول العربية قد اقتصرت على هذا 

                                                           

١
م، ١٩٩٨الصادق الحمامي، الوطن، الصورة، الھوية، القنوات الفضائية العربية في خدمة الثقافة العربية ا0س�مية، تونس  - 

  . ٩٥ص
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المضمار من االهتمام، مما يبعد المتلقي في الغربة، وخصوصا ممن ال يتابع التطورات في 
القضايا الجوهرية والمصيرية لشعوب هذه الدول، مما يشيع االسترخاء وسائل أخرى، عن معرفة 

واالبتعاد عن معرفة الواقع بشكله الصحيح، فالترفيه السهل دون االلتفات إلى المضمون والقيم 
الجمالية واالجتماعية يولد شعورا باإلحباط والخيبة لدى الواعين من المتلقين، ويولد تشويشا ذهنيا 

 .ذوق والحس الجمالي لدى المتلقين البسطاءوتخريبا في ال

 القنوات لبرامج المشترك القاسم أن العربية، تبين الفضائيات حول خالل بعض الدراسات من
 الغني عبد سعيد أمين الباحث أعدها دراسة ففي واألفالم، الترفيهية المواد هو العربية الفضائية

 وفهمه، وتحليله الواقع نقل على تطغى يهالترف وظيفة أن ضحات مصر في المنصورة جامعة من
 والتقارير% ٢٥ الواقعية اللغة برامج بينما البث ساعات من% ٦٠ نسبة تمثل الفنية فالبرامج

% ١٩ كليب الفيديو منوعات وبرامج% ٢٠ بنسبة المسلسالت على تركيز وهناك% ٥ اإلخبارية
 العالم قنوات من% ٨ تبلغ ربيةالع الفضائية القنوات وأن العربية، القنوات بث ساعات من

  .الفضائية

فع ونتيجة لعرضها نسبة عالية من مواد الترفيه تساهم في دالعديد من الفضائيات العربية و 
هو تشجيع الذهنية الترفيهية على حساب  هدفهاإلى المزيد من الخمول والالمباالة، ألن  المتلقين

 .الذهنية اإلنتاجية

ج برامج تحمل مضامين تعمل على إثراء الثقافة وتقديم المعرفة وفي هذا الخصوص، يتطلب إنتا
ونشر القيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان، والعمل على إنشاء الفضائيات العربية المتخصصة 

  .بمجاالت يحتاجها المغتربين وخصوصا التي تهتم بعالم الطفل والناشئة

  العربية الفضائية ي القنواتبعض البرامج التلفزيونية الموجهة إلى المغتربين ف

تعتبر كل البرامج مهمة للمغتربين، بما فيها األخبار السياسية والبرامج العامة، أما البرامج 
الخاصة الموجهة لهم، فمن خالل متابعة الباحث للقنوات الفضائية العربية، رصد قلة البرامج 

  :الموجهة للمغتربين العرب، وسجل المالحظات التالية
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البرامج قليلة جدا قياسا بحجم أبناء الجاليات العربية، وتوجد فقط في فضائيات إن هذه  -١
الدول التي لديها جالية كبيرة في الخارج كالسورية والمغربية والتونسية والجزائرية والعراقية 

 .واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية

رة برامجية واحدة، وأحيانا تتوقف دائمية بل موسمية، كأن تكون لدو بعض البرامجان هذه ا -٢
 .ألسباب مجهولة

هنالك برامج أخرى عامة تقوم بالتفاعل مع بعض فئات المغتربين، كالمثقفين أو من  -٣
 .أصحاب الكفاءات مثال، ضمن فقرات برامجها، لكنها برامج ليست خاصة بالمغتربين

ل حياتهم ومعاناتهم البرامج الخاصة بالمغتربين رغم قلتها، ال تعكس جميعها بشكل كام -٤
بعضهم ومشاكلهم، بل تهتم ببعض األمور كنشاطات الجاليات وٕاجراء المقابالت مع 

ن وجد برنامج يتابع مشاكل المغتربين وما يواجهونه من ونقل تحياتهم إلى ذويهم، وإ 
 .مصاعب، فتكون اهتماماته سطحية وموسمية، وليس متابعات جادة

ت العربية في دول المهجر، وربما يعود السبب للتكاليف ندرة وجود مكاتب ثابتة للفضائيا -٥
الباهظة لمثل هكذا مكاتب، ويقتصر وجود بعضها على مصور ومقدم وكاميرا، وينجز 

في  األجور والضرائب الباهظةالعمل من خالل أماكن السكن الخاص بهم، لتالفي دفع 
تربين إليهم لطلب حالة فتح مكاتب خاصة بالفضائية المعنية، مما يعيق لجوء المغ

 .المساعدة مثال

والمهاجرين ازالت تقدم ولها عالقة مباشرة مع المغتربين وتم رصد بعض  البرامج التي قدمت أو م
  .في المالحق) ١(ويمكن مراجعة الملحق رقم في بعض الفضائيات العربية العرب 
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  :الخالصة

انتشار الفضائيات  قمار الصناعيةفي مجال تكنولوجيا االتصاالت واألالتطور السريع  لقد حتم
، فازدادت أعدادها ومساحات بثها وتخصصاتها وغزارة كنتيجة طبيعية لهذا التطور الكبير العربية

إنتاجها وبرامجها، لكنها اختلفت بأهدافها وسياساتها وحرفية عملها وبمضامينها، وأصبحت من 
منها الخاصة، منها الجامعة ومنها تشارا، منها العامة و كثر وسائل اإلعالم الجماهيرية اأ

المتخصصة، منها المفتوحة ومنها المشفرة، وهي تلبي احتياجات قطاعات عريضة من المتلقين 
زداد االعتماد عليها من قبل المتلقين العرب سواء في بمختلف فئات ومستويات المجتمع، وا

لمشاهدين العرب عليها، البلدان العربية أم في الشتات، وهنالك تعرض كثيف واضح من قبل ا
أفكار  في يؤثروهذا التعرض الكثيف ال بد أنه أدى ويؤدي إلى التأثير التراكمي للتلفزيون الذي 

  .وسلوك وتكوين اتجاهات المتلقين

لقد أتاح هذا الكم الكبير من البث الفضائي العربي للمتلقين العرب أمكانية متابعة األحداث أينما 
والمضامين ودقة نقل األحداث فمنها المنحازة ومنها غير الحيادية وجدت رغم تفاوت األداء 

وبعضها يفتقر إلى المهنية اإلعالمية، والبعض اآلخر ال زال يخضع أليديولوجيات السلطات 
الحاكمة، لكن مع ذلك هذا الكم وهذا التوسع فرض مزيدا من الحرية ومن الشفافية في إيصال 

اء االحتكار الحكومي لإلعالم، لكن البث الفضائي لم يخلو من األخبار ونقل األفكار، بسبب إلغ
في المجتمع، رغم اختالف ر سلبيي سلبيات بسبب بثه لمضامين سلبية قد تؤدي إلى لعب دو 

ظهرت اآلراء المختلفة والدراسات التي تقّيم دور هذه القنوات (..اآلراء في هذا المضمار، فـ 
جتمع العربي، وتفاوتت النتائج بين مؤيد لهذه القنوات ومخرجاتها على الجماهير ومسيرة الم

 - عن قرب أو بعد- ودورها اإليجابي، حيث أتاحت للجماهير العربية متابعة كل ما يحيط بها 
توفير مزيد من الحرية في طرح ومعالجة القضايا، وٕاتاحة فرص اختيار واسعة  مما ألغى 

حيث يرى المنتقدون في سلبياتها ما يفوق االحتكار اإلعالمي للمواطنين وبين معارض لها، 
إيجابيتها وأن أغلب الممارسات الفضائية العربية أدت إلى تدهور مستوى التذوق الفني، وهبوط 
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مضامين برامجها وتوجهاتها، وال  ت، لقد تنوعت القنوات الفضائية العربية وتنوع١)مستوى الحوار
الدور المؤثر الذي تؤديه فبعضها يفتقد إلى يمكن أعطاء تقييم عام وشامل على أدائها، ورغم 

خر وجود إستراتيجية وخطة واضحة، وتعاني القنوات وضوح األهداف وال يمتلك البعض اآل
الحكومية منها من البيروقراطية في اإلدارة وضيق هامش الديمقراطية، كونها تخضع لمشيئة 
الحكومات أو السلطات الحاكمة والتي غالبا ما تفرض إدارات تتحكم بمجمل نهج وبرامج 

احدة ال يعكس اهتماما باإلعالم الفضائية، وحتى كثرة بث بعض الفضائيات من قبل دولة و 
والدور المطلوب ان يؤديه لنقل الحقائق ولتنوير وخدمة الشعوب، بل نراه من أجل المباهاة أحيانا 
أو من أجل المنافسة مع اآلخر أو حتى ألسباب شخصية بحتة، كما أن بعضها يمارس بثه 

خارج البالد فيستفيض بعرض  الفضائي لبرامجه كما األرضي دون االكتراث  إلى طبيعة المتلقين
األخبار المحلية أو نشاطات قادة الدولة دون مؤسسات المجتمع المدني وفئات المجتمع المختلفة 

بالتالي ال يكون إلرسالها إلى الخارج فائدة حقيقية حيث أغفلت البيئة التي يعيش فيها المشاهد (و
دقة ليأتي بالفائدة المرجوة وليحقق في الخارج، مما يبرز أهمية تحديد أهداف البث الفضائي ب

ولم تبث  ،للجاليات العربية الكبيرة نسبيا في الخارج اً ، كما أنها لم تعر اهتمام٢)العائد من تكلفته
  .برامج خاصة بهم ضمن دوراتها البرامجية، وان وجدت هكذا برامج فهي قليلة وموسمية

هتمام بالجوانب الحياتية المختلفة، رغم ومن جانب آخر نجد قنوات تهتم بالترفيه المفرط دون اال
أنها جامعة وليست متخصصة، وأخرى تبث إعالنات تجارية بشكل يزعج المشاهد ويسيء بدرجه 

  .كبيرة للرسالة اإلعالمية

  

  

  
                                                           

١
، ١م، ط٢٠٠٩اللبنانية، القاھرة منى الحديدي، شريف درويش اللبان، فنون اEتصال وا0ع�م المتخصص، الدار المصرية  - 

 .٢١٤ص
٢
 .٢٢٣منى الحديدي، شريف درويش اللبان، ص - 
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 :Cultivation Theoryنظرية الغرس 

مؤسس نظرية الغرس الثقافي، وقام  George Gerbner١"جورج جربنر "يعتبر البريطاني 
  .تهتم هذه النظرية بالتأثير التراكمي طويل المدى لوسائل اإلعالمو  م،١٩٨٠بتطويرها سنة 

بما يخص موضوع  عرضهاولعالقة موضوع البحث ببعض جوانبه بهذه النظرية نحاول هنا 
  .بحثال

، لقد زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم بأنه الغرسيعرف 
أصبح مصطلح الغرس منذ منتصف ستينات القرن الماضي يرتبط بالنظرية التي تحاول تفسير 

  .اآلثار االجتماعية والمعرفية لوسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون

في تلقي  الجتماعية على أساس أنه بقدر ما يشترك الناسويرتبط الغرس بعملية التنشئة ا
هي (هم يتحدون على أساس من الوعي الجماعي، وعملية الغرس مضامين وسيلة معينة، فإن

واتجاهات معينة، وهي عملية تعلم  اظاهرة معرفية تتعلق بدور التلفزيون في إكساب المتلقي قيم
بطرق غير واعية الحقائق الديموغرافية  غير هادف أو غير مباشر، يكتسب الشخص خاللها

والدروس والقيم المتضمنة في عالم التلفزيون على مدى زمني طويل نسبيا، ويعبرون عن ذلك في 
  ٢.)صورة تقديرات واستخالصات

تؤكد نظرية الغرس قوة تأثير وسائل اإلعالم اجتماعيا على المتلقين انطالقًا من فرضية و 
إلى التغيير النوعي على المدى الطويل، فتعرض المتلقين لوسائل  الكمي الذي يؤدي) التراكم(

                                                           

١ - 
م، وھو أستاذ ل�تصاEت ومؤسس نظرية الغرس الثقافي ، ھاجر إلى أمريكا سنة ١٩١٩جورج جربنر  في ھنغاريا سنة  ولد 

بوصفه كاتب  وم، وعمل في سان فرانسيسك١٩٤٢م، وحصل على درجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة كاليفورنيا عام ١٩٣٩
بعد الحرب عمل كاتب حر . م، وسرح برتبة رقيب أول١٩٤٣عمود ومساعد رئيس التحرير، وأنضم إلى الجيش ا@مريكي سنة 

م، في مجال ١٩٥٥م، والدكتوراه سنة ١٩٥١ومسؤول الدعاية ودرس الصحافة في كلية ايل كامينو، حصل على الماجستير سنة 
والتي فازت بجائزة " نحو نظرية الغرس الثقافي عامة ل�تصاEت"الجنوبية، وھو صاحب أطروحة  اصاEت من جامعة كاليفورنياEت

  .أفضل أطروحة
  
٢
 - Denis McQuall, Mass Communication Theory, London, Sage Publica4on, 1989, p. 283. Phillip Lee. 

Communication For All, New York,Orbis Books, n. d. p. 3. ٤٥-   
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اإلعالم وخاصة التلفزيون ولمضمون معين ولمدة طويلة ينتج عنه غرس مضمون الرسالة 
  .المعينة

من حيث التأثير على المتلقي من ) االستخدامات واالشباعات(وتلتقي هذه النظرية مع مدخل 
ي حاجة ما عند المتلقي أوًال ومن ثم التأثر بهذا المضمون الذي يلب(خالل المضمون المرئي 

  .١)ثانياً 

تقع نظرية الغرس الثقافي ضمن النموذج المعتدل الذي يتميز بالتوازن بحيث ال يفرط في تصور 
قوة وسائل اإلعالم، وال يهون من قوة هذه التكنولوجيا وآثارها االجتماعية، كما انه ينطلق من 

س اآلثار طويلة المدى لوسائل اإلعالم خارج حدود المعمل والظروف فرضية التراكم ليقي
  ٢.الصناعية

  

  :جذور نظرية الغرس الثقافي

التلفزيون يعتبر قوة  الذي يقرر انتعود البدايات األولى ألفكار هذه النظرية إلى جورج جربنر، (
ي قام بها هو هذه األفكار نتيجة الجهود الت كانت مسيطرة في تشكيل المجتمع الحديث، و 

الدوافع ،وكانت  ٣)ومجموعة من الباحثين في بحث تأثيرات التلفزيون على المجتمع األمريكي
الحقيقية لدراسة آثار مضامين العنف في المواد التلفزيونية الذي تميزت به البرامج التلفزيونية في 

الذي رافق ذلك من قبل الواليات المتحدة األمريكية في الستينات والسبعينات، هو الخوف والقلق 
، فقد أصدر الرئيس جونسون قرارا بتعيين لجنة لدراسة األكاديمية والسياسيةالجمهور والمؤسسات 

كما صدر قرار ثاني من الكونغرس األمريكي، للقيام ببحث . أسباب العنف والعمل على منعه
را مفصال، حول العنف وأعدت كل من اللجنتين تقري. المشهور" تقرير الجراح العام"شامل سمّي، 

                                                           

١
التي  ا0ع�ناتدراسة تحليلية وتطبيقية على ، التلفزيونية  ا0ع�ناتاستخدام الطفل في  ،ھاني عبد المحسن جعفر 

  . 12ص  1991 ا0ع�م،كلية  ،القاھرة ، جامعةرسالة ماجستير  ، يعرضھا التلفزيون المصري
٢
 - Wernever J. Severin and Jamy W. tankard J. R. Communication Theories, New York, Hasting House 

Publishing, 1982, p 290.٤٧ -   
٣
 .٢٦٣م، ص٢٠٠٠، القاھرة، عالم الكتب ٢محمد عبد الحميد، نظريات ا0ع�م واتجاھات التأثير، ط - 
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وأشكاله التي صورها التلفزيون في تلك الفترة، وقد أجرى الباحث جورج جيرنبر آنذاك بحثا لتحليل 
المحتوى وكان معززا باألرقام عن عدد أشكال العنف التي يعرضها التلفزيون، وكانت النتيجة أن 

لعام على نطاق واسع بمشكلة و استمر اهتمام الرأي ا. كبيرا من العنف اً التلفزيون يعرض كمّ 
إجراء تقييم سنوي للموضوع في السبعينات و بو لذا قام جيرنبر و مساعدوه . العنف في التلفزيون

  ".صورة سنوية للعنف"الثمانينات و ذكروا فيه كمية العنف المعروضة على التلفزيون على شكل 

  :وقد أستهدف جورج جربنر ما يلي

دراسة سياسات االتصال وتأثيرها على أنتاج عالم، أي تحليل العملية المؤسساتية لإل -١
 .الدراما الموجهة مخططًا لها أم ال إن كانت، ومعرفة مضمون الرسائل اإلعالمية

األفكار والقيم والصور الذهنية األكثر شيوعا  ل محتوى الرسائل اإلعالمية وتحديديلتح -٢
ن والمحتوى الدرامي بشكل ، وخاصة في عالم التلفزيو وتكرارا في الرسائل اإلعالمية

 .أساسي

تحديد اإلسهام المستقل للتلفزيون في تكوين مفاهيم المشاهدين عن الواقع االجتماعي،  -٣
  .١، والغرس هو المكون الثالث لهذا المشروعتصورات وقيم لدى المشاهدين أي غرس

  :نظرية الغرس الثقافيتعريف 

اإلعالم في التأثير على معرفة  وم به وسائلتعتبر نظرية الغرس تصويرا تطبيقيا للدور الذي تق
المتلقين وٕادراكهم للعوالم المحيطة بهم خصوصا المتلقين الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل 

  .بكثافة

 اً تربط هذه النظرية بين كثافة التعرض ومشاهدة التلفزيون، فيكتسب المتلقي معاني وأفكار 
الذي تقدمه وسائل اإلعالم بعيدا عن العالم  ومعتقدات من خالل الصور الرمزية حول العالم

ية أن مشاهدة التلفزيون بكثافة تقود إلى تبني أفكار واعتقادات معينة من تــلخيــص أهم. الواقعي

                                                           

١
 - Nancy Signorielli& Michael Morgan. Cultivation Analysis, New Direction in Media Effects Research. 

(London: SAGE Publica4ons, 1995) pp. 9-15.  
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خالل المواد التي يتم وضعها في المواد والبرامج  التلفزيونية، وهذا التأثير ليس تأثيرا مباشرا، فهو 
دريجيا، ثم بناء المواقف ووجهات النظر حول الواقع االجتماعي أوال يقوم على غرس األفكار ت

بحيث يمكن النظر إلى أنها عملية تفاعل تراكمية بين الرسالة والمتلقي، وال تحدث بسرعة، بل 
خالل فترة زمنية قد تطول وقد تقصر لعوامل ذاتية لدى المتلقي، ومضمون وصورة الرسالة 

  .اإلعالمية

  :نظريةالأهم أسس  تــلخيــص 

  .ن وسائل اإلعالم قادرة على التأثير في معرفة األفراد و إدراكهم لما يحيط بهم بدرجة كبيرةإ -١

ان زيادة التعرض لوسائل اإلعالم تؤدي إلى اكتساب المتلقي أو المشاهد مجموعة من  -٢
الواقع المعاني و المعتقدات واألفكار و الصور الرمزية والتي تشكل لهم واقع رمزي يختلف عن 

  .الفعلي في البيئة االجتماعية

هذا يعني أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تغرس في أذهان المشاهدين ووعيهم أفكارا معينة  -٤
  .بحيث يحل واقع التلفزيون محل الواقع الفعلي

  :المتغيرات األساسية في بحوث الغرس الثقافي

تعرض من خالل معرفة عدد منها، التعرض للتلفزيون، ثم قياس ال متغيرات مستقلةهنالك 
الساعات التي يقضيها المتلقي المبحوث أمام شاشة التلفزيون، والمشاهدة الكثيفة هي مفهوما كميا 
وكيفي أيضا، ألننا من خالل معرفة المضمون الذي يشاهده المبحوث وكيفية تفسيره لهذه 

  .المضامين، سنتعرف على نوعية وكيفية التعرض

و الغرس ويعني استجابة المبحوثين بإعطائهم إجابات تتضمن معتقداتهم ، وهالمتغير التابعأما 
  .وتصوراتهم وتقديراتهم لموضوع البحث

وهي التي تتدخل في العالقة بين مشاهدة التلفزيون، وحدوث تأثيرات  والمتغيرات الوسيطة، 
  .الغرس مما يزيد من قوة هذه العالقة، ومن هذه المتغيرات، إدراك واقعية المضمون
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  ١:قياس تأثير الغرس وفقا للنظرية

هنالك أسلوبان لقياس تأثير الغرس األول، يطلب من المبحوثين إعطاء توقعات كمية عن نسبة 
حدوث أشياء معينة سبق قياس نسبتها في التلفزيون من خالل تحليل المضمون، ثم بعد ذلك 

  .المشاهدة وقليلي المشاهدةتجري التحليالت اإلحصائية لمقارنة التوقعات الكمية بين كثيفي 

واألسلوب الثاني، يطلب من المبحوثين اإلدالء بآرائهم أو توقعاتهم حول بعض العبارات والمواقف 
التي تقيس العالقات االجتماعية مثل األمن أو العالقات الشخصية، ثم بعد ذلك تعقد مقارنة بين 

  كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة لتحديد حدوث الغرس

  :اضات نظرية الغرس الثقافيافتر 

ان الناس في المجتمعات المعاصرة  ٢،منهاهنالك خمسة فروض رئيسية لنظرية الغرس الثقافي 
أصبحوا أكثر اعتمادا على مصادر غير شخصية للخيرة، وان صناعة الثقافة الجماهيرية التي 

وسائل اإلعالم،  تربط عناصر الوجود التي تعادل تكون الوعي المشترك، أصبحت منتجا تقدمه
. ن وسائل اإلعالم قادرة على التأثير في معرفة األفراد وٕادراكهم لما يحيط بهم بدرجة كبيرةاو 
تعترف نظرية الغرس بقوة وسائل اإلعالم وأثرها االجتماعي على المتلقين انطالقًا من فرضية و 
  .التلفزيون على المتلقين لقياس اآلثار طويلة المدى التي تتركها وسائل اإلعالم وخاصة) التراكم(

 Heavyالذين نشير لهم بكثيفي المشاهدة، لوسائل اإلعالم من قبل األشخاص  فزيادة التعرض

Viewers تؤدي إلى اكتساب المتلقي أو المشاهد مجموعة من المعاني والمعتقدات واألفكار ،
في البيئة االجتماعية، يختلف عن الواقع الفعلي ” واقعا رمزيا“والصور الرمزية والتي تشكل لهم 

  .مما يجعل المتلقين يتبنون اعتقادات معينة حول العديد من القضايا واألفكار والموضوعات

  .فالمشاهدة التراكمية للمواد التلفزيونية تؤدي إلى غرس القيم التي تقدمها للمتلقين

                                                           

على اEتجاھات اEجتماعية السائدة لدى الشباب المصري، مجلة اLداب والعلوم  الفضائية القنواتسوزان يوسف القليني، انعكاس مشاھدة  -١

   .٧٤م، ص١٩٩٧، ٢٥ا0نسانية، مج 

٢
ر المسلس�ت العربية التلفزيونية في إدراك الشباب المصري للمشك�ت اEجتماعية، رسالة ماجستير غير أميرة سمير طه، دو -

  .م٢٠٠١منشورة، جامعة القاھرة، كلية ا0ع�م، 
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طريق  أن المعلومات المكتسبة عن(يفترض أنصار نظرية الغرس بأنها ظاهرة معرفية  وو 

وسائل اإلعالم تفيد في تشكيل تصورات الفرد عن الواقع االجتماعي وتقود بالتالي إلى التعلم 

والسلوك، وان تحليل العالقة بين مشاهدة التلفزيون وبين التصورات يكشف عن إسهام 

  .١)التلفزيون في تكوين الصور الذهنية لدى المتلقين وحدوث عملية الغرس لديهم

نية السائدة لدى جماعة ما، تكون ناتجة عن تعرض أفراد هذه الجماعة ألنواع لذا فالصور الذه
خاصة من الرسائل الجماهيرية وذلك لما للتلفزيون من تأثير في تنمية هذه الصور الذهنية التي 
تشكل دورا مهما في حياة معظم الناس حيث تجعل المتلقي يعتقد أن العالم الذي يستقبله عبر 

قدم عالما يكما أن ان التلفزيون  ٢.هو العالم الحقيقي الواقعي الذي يعيش فيه شاشات التلفزيون
إلى درجة يعتقد فيها المتلقون، ان الواقع متماثال من الرسائل الموحدة والصور المتكررة 

االتجاه السائد،  ذلك بـ ويعبر عناالجتماعي يسير على الطريقة نفسها التي يصورها التلفزيون 
هو مجموعة القيم واألفكار والصور المشتركة  :Main Streamingاه السائد التجويقصد با

التي يؤدي التعرض المكثف للتلفزيون إلى غرسها بصورة تراكمية مما يؤدي إلى تضييق الفروق 
في االتجاهات والسلوك واإلدراك االجتماعي بين المشاهدين إلى الحد الذي يعتقدون معه ان 

األفراد كثيفي فعلى الطريقة نفسها التي تصور من خالل التلفزيون الواقع االجتماعي يسير 
المشاهدة يكتسبون نفس األفكار والمعلومات والقيم وبالتالي، تتالشى االختالفات بين هؤالء األفراد 
داخل المجتمع، وتؤكد النظرية أن هذا التشابه ال يحدث مع قليلي المشاهدة للتلفزيون، بل فقط 

  .دةمع كثيفي المشاه

يمكن تطبيق نظرية الغرس على التلفزيون بدرجة أكبر (نظرية الغرس الثقافي أنه، كما تفترض 

، وذلك لما للتلفزيون من مزايا ).من إمكانية تطبيقها على وسائل االتصال الجماهيرية األخرى
استثناء، تجعل منه وسيلة اتصالية قادرة على الوصول إلى كل منزل، ويشاهده الجميع دون 

  .المتلقين يمتصون المعاني المتضمنة في عالم التلفزيون بشكل غير واعو 
                                                           

١
 - Tamborini, R., & Choi, J.,The Role of Cultural Diversity in Cultivation Research in Nancy Signoreilli & 

Michael Morgan, (eds) Cultivation Analysis, New Direction in Media Effects Research, (California, Sage 

Publica4ons 1990) pp. 158-170.-   
٢

-Becker, Samuel, L., Discovering Mass Communication, (Scott, Foresman, Glenview Illinos, London, 

England, 1987) p462.  
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ويحاول القائمون باالتصال في التلفزيون إلى أن يحقق مضمون الرسالة التلفزيونية المقدمة 
للمتلقين عدة أهداف منها، محاولة تالشي أو تقليل االختالفات التقليدية بين المتلقين كالفئات 

ت الطبقية والدينية والثقافية واالجتماعية، ومحاولة أن تسود مضامين الرسالة العمرية واالختالفا
االتجاه السائد (بين الجميع قدر اإلمكان، أي السعي إلى تشكيل اتجاه سائد يتماشى ويتناغم مع 

  .١)لثقافة التلفزيون أو المضمون الذي تقدمه هذه الوسيلة

 Accumulativeيؤدي التعرض التراكمي (ي، ومن االفتراضات األخرى لنظرية الغرس الثقاف

Exposure  لعالم التلفزيون إلى خلق وجهات نظر وغرس معتقدات وصور ذهنية لدى
ومن خالل فرضية ، )لعالم التلفزيون الثابت والمتكرر ، يرجع إلى التعرض التراكمياآلخرين

ض لنظام متكرر وثابت من التراكم يمكن قياس اآلثار والنتائج المتراكمة والطويلة المدى للتعر 
فالغرس يحدث ببطء من خالل (الرسائل اإلعالمية ومضمونها، خصوصا على المدى البعيد، 

التعرض الطويل المدى لرسائل متكررة متسقة  من قيم وأفكار وحقائق واتجاهات مما يؤدي في 
  .٢)النهاية إلى نقل وتكوين صور ذهنية على المدى البعيد لدى المتلقين

هناك ارتباطا قويا بين حجم المشاهدة ومعتقدات المشاهدين حول (ماهيناز رمزي ان  - كدكما تؤ 
  .٣)دراكات كثيفة للمشاهدةإالواقع االجتماعي بحيث تتشابه 

ان تحليل الرسائل التلفزيونية يقدم دليال على حدوث عملية (ومن افتراضات نظرية الغرس الثقافي 
  )الغرس

ظم لمضمون الرسالة التلفزيونية، لتحديد األفكار السائدة والصور وهذا يتطلب إجراء تحليل منت
ان كل أو معظم إجابات المتكررة والقيم واالتجاهات المتضمنة في المعالجة التلفزيونية، فإذا ثبت 

                                                           

١
في تلفزيون الكويت  ا@طفالدراسة تحليلية لمحتوى برامج ، الطفل، المدرسة، التلفزيون ،حمد العبد الغفورمحمد م -

جامعة الكويت  ،كلية اLداب والعلوم اEجتماعية ،الكويت ، ودورھا في دعم القيم المراد غرسھا في طفل المدرسة
  .١٦ص م، ٢٠٠٠

٢
 - Hawkins, R., & Pingree, S., Fivergent Psychological Processes in Constructing Social reality from 

Mass Media Content, in Nancy Signiorelli and Michael Morgan, 1990, op. Cit, pp 26-29.   
٣

 ،دور ا@ساليب الفنية لبرامج ا@طفال التلفزيونية في تنمية قدرة الطفل على فھم وتذكر المضمون ،ماھيناز رمزي -
 .٨١ ص 2000 ،ا0ع�مكلية ، القاھرة ، جامعةالة دكتوراهرس
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المبحوثين تتفق مع سياق المعالجة التلفزيونية، مما يدلل على إسهام التلفزيون في تشكيل وعي 
  ١.موضوع البحث، وتكوين صور ذهنية عنه، أي حدوث عملية الغرسالمتلقين بالواقع 

المعايير  Stabilizationوتفترض نظرية الغرس الثقافي أن التلفزيون أداة لتدعيم استقرار 
  .السائدة، ومقاومة االنحراف عن الثقافة السائدة في مجتمع معين

تماعية المختلفة، وذلك من خالل أي ان التلفزيون يساهم في تحقيق التجانس داخل الفئات  االج
تحقيق اتجاها ثقافيا سائدا يعمل على تنمية المفاهيم والسلوكيات المتماسكة في المجتمع ومن ثم 

  ٢.ترسيخ االتجاه السائد في معظم الحاالت

  .بل هو جزء من عملية تفاعل مستمرة ومتصلةوالغرس ليس هو التأثير 

  

  :مفاهيم في بحوث الغرس الثقافي

  :Resonanceن، الرني

يحدث الرنين عندما يتحد مفهوم تلفزيوني معين مع ظروف اجتماعية خاصة بالمتلقي، ففي هذه 
الحالة يتلقى المشاهدون ذوو الكفاءة العالية جرعة مزدوجة من المفاهيم واإلدراكات تساهم إلى حد 

  ٣.كبير في إحداث الغرس الثقافي

ت المضافة للمشاهدة بجانب الخبرات الموجودة فعال كما يقصد بالرنين أو الصدى تلك التأثيرا
فتؤكد المشاهدة هذه الخبرات من خالل استدعائها بواسطة األعمال التلفزيونية . لدى المشاهدين

وهذه النتيجة أكدتها أيضا الدراسات . التي يتعرض لها األفراد أصحاب هذه الخبرات بكثافة أعلى
يؤثر في الصفات العدوانية المبكرة لدى األفراد، ويعتقد  النفسية حيث انتهت إلى أن التلفزيون

                                                           

١
- Gross, L., & Morgan, M., Television and ENCULTURATION IN Joseph, R., Dominick &James, E., 

Fletecher, (eds)Broadcas4ng Research Methods, (London, Allyin and Bacon, Inc., 1984) pp 221-232.  
٢

مكاوي، تحليل ا0نماء مفھومه ومنھجه وتطبيقاته وقضاياه الحالية، مجلة بحوث اEتصال، القاھرة، كلية ا0ع�م العدد حسن عماد  -
 .١٩م، ص١٩٩٣، ١٠

٣
 - Barans, S.J and Davis, D. R. Mass Communica4on Theory, Founda4on, ferment and future, 3ed (New York, 

Worth publishing company, 2003), P. 328.  
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أن الناس في المجتمعات الغربية إنما هم أسرى الواقـع المصنوع هذا وأنهم يتصرفون (جربنير 
  .١)ويعيشون على واقع غير الواقع الحقيقي بكل ما ينبت من تعقيدات من مثل هذا التباين

فحاجات المتلقي ، للتسلية وآخرين مهتمين باإلخبار فهنالك أشخاص لديهم حاجات ودوافع قويه
وظروفه الخاصة، تحدد شكل التعرض لوسائل االتصال، أي تحد من مدى تأثره بمضمون المادة 

  .التي يتعرض لها

ه، أن تطابق ما يراه األشخاص في عالم التلفزيون مع الواقع المحيط بهم يزيد يرى جربنر وزمالؤ 
يصبح األفراد كأنهم قد تعرضوا لجريمة مزدوجة، وهو ما يطلق عليه من تأثيرات الغرس، بحيث 

  ٢.التضخم أو الرنين

  :Mainstreaming مفهوم االتجاه السائد

درجة الكثافة الواحدة في اكتساب  من ذوييقصد باالتجاه السائد، هو التجانس بين األفراد 
وسيلة ثقافية، وبالتالي يمكن الخصائص الثقافية المشتركة للمجتمع التي يقدمها التلفزيون ك

الكشف عن التباين في إدراك العالم الخارجي بين الذين يشاهدون التلفزيون بدرجة أقل و بين 
، فاالتجاه السائد عبارة عن نسيج من المعتقدات  heavy viewsالذين يشاهدونه بكثافة كبيرة 

حد معها كثيفو المشاهدة و ال والقيم والممارسات التي يقدمها التلفزيون في صور مختلفة ويتو 
تظهر بينهم فروق كبيرة في اكتساب هذه الصور أو األفكار باختالف خصائصهم االجتماعية أو 

واالتجاه السائد يشير إلى سيطرة التلفزيون في غرس الصور واألفكار بشكل يجعل . السياسية
  .متباينةالفوارق أو االختالفات تقل أو تختفي بين الجماعات ذات الخصائص ال

ويشير أيضا إلى االتساق بين االتجاهات والسلوك الذي يمكن أن يحدث بتأثير التلفزيون أكثر 
  .من وسائل أو عوامل مؤثرة أخرى

                                                           

١
 ١٤٨ ص ، سابق مرجع ، فلندر محمد محمود. -
٢

العربية، الفضائيات العربية ومتغيرات العصر، أعمال المؤتمر العلمي  الفضائياتحسن، أشرف ج�ل، صورة المرأة كما تعكسھا الدراما في  - 

  .٤٩٣، ص١م، ط٢٠٠٥ھرة، ا@ول لXكاديمية الدولية لعلوم ا0ع�م، الدار المصرية اللبنانية، القا
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ويتضمن هذا المفهوم بعدين أساسين، األول في سعي التلفزيون إلى تقديم وسائل ثابتة ومتجانسة 
والبعد الثاني، هو مشاركة كثيفي المشاهدة  لجذب عدد العينات كبير المتلقين، أي المشاهدين،

في الصور والمعتقدات العامة التي يغرسها التلفزيون، وبالتالي تتالشى االختالفات الناتجة عن 
العوامل االجتماعية، أما منخفضي المشاهدة فيكون لديهم صور ومعتقدات مختلفة عن الواقع 

  .الذي يحاول ان يرسمه التلفزيون

، أي Blurring التالشيوهي : 3B,Sذلك من خالل ما أطلق عليه،  ويعبر جربنر عن
أي اندماج المفاهيم ، Blendingواالندماج تالشي االختالفات التقليدية بين األفراد وذوبانها، 

، وهو تشكيل االتجاه السائد طبقا Bendingالخضوع، في االتجاه السائد للثقافة التلفزيونية، 
  ١.لوسيلة

  :ة الغرس الثقافيآراء تخالف نظري

هنالك بعض االتجاهات الحديثة في نظرية الغرس الثقافي، حيث تعرضت النظرية لعدد من 
وهناك أيضا عدة آراء  حظي بتأييد العديد من الباحثين، نظرية الغرس، رغم ان نموذج االنتقادات

األخرى لبعض العوامل المؤثرة  إهمالهاطرحت تخالف طروحات نظرية الغرس الثقافي، منها 
كالمشاهدة النشطة، ودوافع المشاهدة، والمستوى االجتماعي وتأثيرات الجنس والسن للمتلقين، 
وٕادراك واقعية المضمون التلفزيوني، فظهرت عدة اتجاهات وانتقادات منها، تتناول الجانب العلمي 

  .والجدل القائم على البحث، وكذلك هنالك من يرفض النظرية بشدة

جربنر وزمالئه وذلك لتقسيمهم الجمهور إلى كثيفي المشاهدة  جورج Hirshفقد هاجم هيرش 
، كما ان هوكنر ٢.وقليلي المشاهدة، وأتهمهم بعدم الدقة في تحليل البيانات التي حصلوا عليها

أنتقدا نظرية الغرس الثقافي، وتوصال إلى ان التعرض  Hawkins & Pingre  eوبينكري 
في عملية الغرس من إجمالي المشاهدة، أي ان التعرض لبرامج  لبرامج معينة يكون أكثر داللة

                                                           

   .٤٩٣ص المرجع السابق، - ١

٢
 - Griffin, E., A First Look at Communica4on Theory, 2

nd
 ed., (New York, Mc Graw, Hill, inc., 1994)pp 

344.   
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ومواد تعالج الموضوع محل الدراسة يفترض انه أكثر ارتباطا بغرس القيم واالتجاهات حول هذا 
  ١.الموضوع من إجمالي ساعات التعرض للتلفزيون بوجه عام

جربنر لم يفرق بين مدخل االستخدامات واالشباعات وجهوا نقد للنظرية كون  يكما ان منظر 
وأولئك الذين يشاهدونه بصورة انتقائية نشطة  Ritualالذين يشاهدون التلفزيون بصفة تعودية 

Selective٢.، أي ممكن ان يكون الغرس ناتجا عن متغير الدوافع وليس لعامل التعرض  

ان الغرس يمكن ان يفسر بأثر  Macdonald & Doobووجد كل من ماكدونالد ودووب 
م توصل ١٩٨٦عام  Woberوفي دراسة لـ  ٣ة السكنية أكثر من تفسيره بالتعرض فقط،المنطق

إلى ان مشاهدة التلفزيون ال تعمل على غرس الشعور بالخوف مثال لدى المتلقي، ولكن سمات 
  ٤.الشخصية لدى الفرد هي  التي تعمل على تولد هذا الشعور

يث يرى ان أفكار التلفزيون ورموزه نظرية الغرس الثقافي، ح New Comb نيو كامب وأنتقد
التي تتدفق منه لم تخلق من قبل هذه الوسيلة، وان األفكار لها تاريخ ومعان في الثقافة التي هي 

  ٥.سابقة على التلفزيون، وحذر من إغفال أهمية التجربة اإلنسانية والخبرة الشخصية

تي يحدث من خاللها الغرس، وهنالك انتقاد  مهم لنظرية الغرس بخصوص عدم وضوح اآللية ال
المنتقدون ان بحث الغرس يحتاج إلى نوعين من الصدق، الصدق الخارجي وقد تحقق  رىحيث ي

من خالل وجود عالقة إرتباطية  ضعيفة بين التعرض والغرس، وصدق داخلي مرتبط بالعمليات 
فرد الذي يتعود على المعرفية وكيفية تخزين خيرة التلفزيون لتصبح جزءا من الواقع االجتماعي لل

  ٦.مشاهدة التلفزيون

                                                           

١
 .٣٤٥المصدر السابق ص  -
٢
 - Gantz, W., "How Uses and Gratification Affect Recall of TV. News?" Journalism Quarterly, Autumn 

1978, pp 664-672.   
٣
 ,.Griffin, E ، ٣٤٦مصدر سابق ص   - 
٤
 - Wober, J., M., the Lens of TV. And the Prism of Personality in Bryant, J., & Zielman, D., (eds) 

Perspec4ves on Media Effects, Hills Dale, N. J. Laurence Erlbaum, 1986, pp 205- 231.   
1

-  Griffin, E., ٣٠٨مصدر سابق ص  -٦٨ ، 

Hawkins, R., & Pingree, S.-
 ٣٦مصدر سابق، ص  - ٦٦٩ 
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وهنالك اعتقاد بأن بعض األفراد  يميلون إلى المبالغة في تقديراتهم في عدد ساعات التعرض 
، لذا سعت الدراسات فيما بعد إلى للتلفزيون مثال، وغيرها مما قد يعطي مؤشرات غير دقيقة

األسئلة غير المباشرة، أو السؤال محاولة الحصول على إجابات دقيقة عن المشاهدة من خالل 
وقد تكون أحيانا . بأكثر من طريقة، كي يحصل الباحث على اإلجابة القريبة من الصحة

صياغات األسئلة متحيزة في البحث، بطريقة سلبية، مما ينتج عنها تأثير الغرس أكثر من 
  .العبارات اإليجابية

نجاح تطبيقه في دول أخرى، فقد كما واجه نظرية الغرس عدة مالحظات حول مدى تحقيق 
أثبات صحة فروض النموذج " وبر"، ففي بريطانيا لم يستطع ١أثبتت بعض التجارب عدم إثباته

في دراسته، كما لم تتمكن حنان عزت من أثبات فروض النموذج في دراستها التي أجرتها على 
في إدراك الطالب للعالقات  عينة من خالل المدارس الثانوية فيما يتعلق بدور الدراما األمريكية

  .االجتماعية

  نظرية الغرس الثقافيمن االتجاهات الحديثة حول 

أظهر بعض الباحثين أن تأثيرات الغرس تكون أقوى عندما يتم قياس مضمون نوع معين من 
  ٢.برامج التلفزيون بدال من المشاهدة الكلية للتلفزيون

نظرية ت الوسيطة في الحسبان عند استخدام وهناك بعض الدراسات الحديثة تضع بعض المتغيرا
ة ما يشاهد، والنشاط أثناء المشاهدة ودوافع المشاهدة، واالرتباط يعق، مثل إدراك واالغرس

  .٣بالمشاهدة أو الصلة بها

  .من جانب آخر كان لمؤيدي نظرية الغرس الثقافي ردود على بعض االنتقادات

                                                           

، وأثرھا على إدراك الجمھور للواقع العربية الفضائياتحسن، أشرف ج�ل ، صورة المرأة كما تعكسھا الدراما في  -١

   .٤٩٦ل المؤتمر العلمي لXكاديمية الدولية لعلوم ا0ع�م، صومتغيرات العصر، أعما العربية الفضائياتاEجتماعي،  

٢
 .٤٩٦حسن، أشرف ج�ل، مصدر سابق، ص -
٣

- Perse, M. Elizabeth, Soap Operas Viewing Patterns of College Students andCultivation, Journal od 

Broadcas4ng and Electronic Media, Vol. 30, No.2, spring 1086,pp 177-178. 
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للتلفزيون والغرس، فأن الخطأ ال يكمن في ففي المالحظة حول ضعف العالقة بين التعرض 
  العالقة ذاتها وال في أطرافها بقدر ما يتعلق في نوعية المقاييس، وظروف

الميدان التي تفرض دخول متغيرات وسيطة ليس من اليسير تثبيت آثارها تماما، أن غالبية 
  ١.بحوث الغرس أثبتت وجود هذه العالقة بصفة منتظمة

، فهناك أدلة على ان أثر الغرس يكون أقوى إذا كانت دوافع التعرض وبخصوص متغير الدوافع
بعد دراسة دوافع مشاهدة المسلسالت  Carveth & Alexanderتعودية، وأستنتج كل من 

الدرامية وأثرها على عملية الغرس، أن األشخاص الذين يختارون المسلسالت بشكل تعودي 
  ٢.فزيونكنشاط ترفيهي أكثر قابلية ألثر رسائل التل

  كما أثبت منظرو نظرية الغرس الثقافي أن متغير إجمالي المشاهدة يمكن ان يستبدل به متغيرات

أخرى كالتعرض ألنماط برامجية معينة أو محددة، والتعرض النسبي لبعض البرامج، وفي دراسة 
الذهنية تكوين الصورة الذهنية يتم قياس أثر التعرض ألنماط برامجية معينة على تكوين الصورة 

  .مع عدم االستغناء عن متغير حجم المشاهدة بشكل كلي

  مدخل االستخدامات واإلشباعات نظرية

يقومان على أساس التأثير على ) الغرس(ونظرية ) االستخدامات واإلشباعات(ان نظرية مدخل 
المتلقي وٕاحداث قناعات جديدة لديه وغرس تصورات وقيم جديدة حسب مضمون الرسالة 

  .والتي تلبي حاجات المتلقي الحياتية اإلعالمية

عدة تفسيرات لعملية االتصال، منها إيجاد تفسير لكيفية ) االستخدامات واإلشباعات(دخل مأوجد 
استخدام المتلقين لوسائل االتصال اإلعالمية المختلفة بهدف إشباع حاجات معينة لديهم، كما 

                                                           

١
  Rubin, A., et als, A Methodological Examina4on of Cul4va4on, Communica4on Research, Vol. 15, 

No. 2, April 1988, pp 107-134.   
٢

-  Carveth R., & Alexander A., Soap Opera Viewing Brodcasting &Electronic Media, Vol. 29, 
No. 3, Summer 1985, pp 259-273.  
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صال وأنماط التعرض المختلفة، وما يترتب استطاعت فهم دوافع المتلقين في التعرض لوسائل االت
  .وما يترتب على ذلك من نتائج

  :جوهر النظرية

االستخدامات واإلشباعات بالجمهور المتلقي والوسيلة اإلعالمية التي تشبع مدخل تهتم نظرية 
  .رغباته وتلبي حاجته، فالمتلقين لهم رأيهم الخاص

، Katzم، حيث تحدث عالم االتصال ١٩٥٩في عام " االستخدامات واإلشباعات"نشأت نظرية 
عن ضرورة تغيير الخط الذي تسير فيه بحوث االتصال، والتركيز على كيفية تعامل الناس مع 

واقترح على الباحثين ضرورة  ١وسائل اإلعالم بدًال من الحديث عن تأثيراتها على الجمهور،
التأثير من خالل البحث عن إجابة التحول إلى دراسة المتغيرات التي تلعب دورًا وسيطًا في هذا 

  .٢السؤال، ماذا يفعل الجمهور مع وسائل اإلعالم؟

له رؤية مختلفة تكمن في إدراك أهمية الفروق الفردية  االستخدامات واإلشباعاتفان مدخل 
والتباين االجتماعي على تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم، فالعملية معقدة، وتعود لعدة عوامل 

فية المشاهدين أو المتلقين بشكل عام، والذوق الشخصي والعوامل الشخصية، مترابطة، كخل
والوضع االجتماعي كالدخل ومستوى التعليم والسن والجنس، ونوع اإلشباع الذي يسعى الحصول 

  .عليه

أي أنها تحاول التعرف على اإلشباعات التي تتحقق من خالل التعرض لوسائل اإلعالم بالنسبة 
تم تحويل اهتمام الباحثين اإلعالميين من االهتمام بما تفعله الرسالة بالجمهور للجمهور، وبذلك 

                                                           

١
- Warner J. Severin, James W. Tankred, Jr, Communication Theories: Origins 

Methods and Uses in the Mass Media (New York & London, Longman, 1998) 3th ed, 

pp 269-280.   
٢- Elihu Katz, Jay G. Blumur & Michael Gurevitch, Utilization of mass communication 

by the individual in: J. G. Blumer and E. Katz, The Uses of Mass Communications: 

Current Perspectives on Gratifications Research (Biverrly hills & London, Sage 

Publica4on, 1974) p 20.   
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إلى ما يفعله الجمهور في الرسالة، ومن هنا اختلف هذا المدخل عن المداخل التي سبقته، حيث 
  ١.ركز على المتلقين وخصائصهم ودوافعهم

ألة أخذت أبعادا جديدة، فالمتلقي واليوم في ظل البث المباشر والحي للفضائيات نجد أن هذه المس
النشط يمكنه أن يتحول إلى قائم باالتصال من خالل اتصاله وطرحه آلرائه وأفكاره ولربما ما لديه 

  .من مساهمات يمكنه ان يقدمها مباشرًة من خالل بعض البرامج التي تتيح له ذلك

  :٢تقسم بحوث مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى قسمين هما

وهي الدراسات التي أجريت خالل : Classical Researchالتقليدية البحوث  -١
أربعينيات القرن الماضي بواسطة مكتب البحوث االجتماعية التطبيقية، والفكرة التي 
كانت تقوم عليها هذه الدراسات هي التعرف على أسباب اإلعجاب بوسائل االتصال أو 

 .بمضامين معينة

وتتمثل في االبتعاد عن ظل أبحاث :  Modern Researchالبحوث الحديثة  -٢
التأثير، حيث بدأت دراسة الجمهور خالل عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي، 
بالتركيز على اختبارات أفراد الجمهور وردود أفعالهم واستجاباتهم لمضمون وسائل 

 .اإلعالم

  :فروض النظرية

استخدام األفراد لوسائل االتصال  وضع كاتز وزمالؤه خمسة فروض رئيسية تتعلق بكيفية
  ٣:وهذه الفروض هي. واإلشباعات التي يسعون إلى تحقيقها من وراء هذا االستخدام

                                                           

١
 - Agee, Warren K. And others. Introduction to Mass Media. USA, Harper Collins Collage Publishers, 

1994,p. 36.   
٢

سنة،  ١٨-١٢صفا فوزي، ع�قة الطفل المصري بوسائل اEتصال ا0لكترونية، دراسة على عينة من أطفال الريف والحضر بين  -
 . ٤٦م، ص٢٠٠٣رسالة ماجستير، جامعة القاھرة، كلية ا0ع�م، 

٣
 دكتوراه رسالة وا0شباعات، الدوافع ،والدولية المحلية التلفزيونية القنوات اتاستخدام الشامي، سعد محمد الرحمن عبد -

  .٧٢ص ،م٢٠٠٢ وا0ع�م، الصحافة قسم العربية، اللغة كلية ا@زھر، جامعة منشورة، غير
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إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملية االتصال الجماهيري، ويستخدمون  -١
  .وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم

لحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور، ويتحكم في يعبر استخدام وسائل االتصال عن ا -٢
  .ذلك عوامل الفروق الفردية

إن أعضاء الجمهور هم الذين يختارون الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتهم، وأن  -٣
  .وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تلبية هذه الحاجات

تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون إلى  إن أفراد الجمهور لديهم القدرة على تحديد دوافع -٥
  .تلبيتها، لذا فهم يختارون الوسائل المناسبة إلشباع هذه الحاجات

يمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خالل استخدام الجمهور  -٦
 .لوسائل االتصال، وليس من خالل محتواها فقط

  :الل هذه الفروض إلى تحقيق عدة أهداف منهاوتحاول نظرية االستخدامات واإلشباعات من خ

  .كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم تفسير -١

  .الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة -٢

التي يسعى الفرد إلى تلبيتها من خالل استخدامه " اإلشباعات المطلوبة"الكشف عن  -٣
  .ممن وراء هذا االستخدا" واإلشباعات المختلفة"لوسائل االتصال 

لوسائل " أنماط التعرض"و " دوافع االستخدام"الكشف عن العالقات المتبادلة بين  -٤
  .االتصال واإلشباعات الناتجة عن ذلك

معرفة دور المتغيرات الوسيطة من حيث مدى تأثيرها في كل من استخدامات الوسائل  -٥
باع تفسير كيفية استخدام الجمهور لوسائل االتصال المختلفة إلشأي  .وٕاشباعاتها
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معرفة ، و ٢.فهم دوافع التعرض لوسائل االتصال وأنماط التعرض المختلفة، و ١.احتياجاتهم
 ٣.النتائج المترتبة على مجموعة الوظائف التي تقدمها وسائل االتصال

  :مدخل االستخدامات واإلشباعاتنظرية عناصر 

  :هنالك عدة عناصر لهذه النظرية منها

  .مفهوم الجمهور النشيط 

ض النظريات اإلعالمية الجمهور المتلقي، متلقيا سلبيًا عندما يتقبل جميع الرسائل التي اعتبرت بع
تبثها الوسائل اإلعالمية، وأوجد مدخل االستخدامات واإلشباعات مفهوم الجمهور النشيط  الذي 
يبحث عن المضمون اإلعالمي المناسب له والملبي الحتياجاته، ويتحكم في اختيار الوسيلة 

ية التي تقدم له المضمون الذي ينشده، ويتحدد مفهوم الجمهور النشيط بقدرته على اإلعالم
االنتقائية في االختيار، حيث يقوم المتلقي باختيار وسيلة اتصالية معينة واختيار التعرض 

  .لمضمون معين فيها، والذي يشبع حاجات ودوافع معينة

ة على الخصائص الفردية واالجتماعية ويعتمد اختيار جمهور المتلقين لوسيلة إعالمية معين
  .والثقافية لهم

ويستغرق المتلقين مع المضامين اإلعالمية وخاصة في التلفزيون، ويحدث االستغراق على 
يعتمد على مدى توحد الجمهور مع الشخصيات (المستوى اإلدراكي والتأثري والسلوكي، و

  .عالم عليه محدودة، والجمهور النشط تكون تأثيرات وسائل اإل٤)التلفزيونية

  

                                                           

١
 - Blumler, Jay G. and Katz,Elihu. The uses of Mass Communication, Current Perspective. In 

Communica4on Research.(London, Sage Publica4ons, 1974) pp. 9-21.  
٢

ممدوح المشمشي، دوافع تعرض المشاھد المصري للقنوات الفضائية في دولة ا0مارات العربية المتحدة، رسالة دكتوراه ، جامعة  -
 . ٣٢،ص٢٠٠٢المنيا، ، كلية اLداب،

٣
وات التلفزيون الدولية وإشباعاتھا، القاھرة، المجلة المصرية لبحوث ا0ع�م، العدد دوافع استخدام المرأة المصرية لقنأماني فھمي،  -

  .١٢١م، ص١٩٩٧الثاني 
 القاھرة جامعة ،غير منشورة رسالة ماجستير ، استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي والدولي، عادل عبد الغفار -١

   .١٤، صلفزيونكلية ا0ع�م، قسم ا0ذاعة والتم ، ١٩٩٥
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  :إشباع االحتياجات

افتقار  أيضاالحاجة هي كل شعور بنقص في شيء ما، يحقق تواجده حالة من الرضا، وهي 
  .الشخص أو شعوره بنقص ما قد تكون بأمور معرفية

منها  أساسية، كالحاجات الفسيولوجية والنفسية، وثانوية، مثل  :وتقسم الحاجات إلى قسمين
  .فيةالحاجات المعر 

شباعات وسائل االتصال مثال وفق مدخل االستخدامات واإلشباعات هو أن يختار الجمهور ما إف
قد تحقق إشباعات لفئة  التي  يمكن أن يشبع حاجاته ويلبي رغباته، كبرامج الدراما أو الترفيه

من معينة تريد التخلص من الملل والهروب من المشاكل الحياتية، وفئة أخرى تحقق إشباعاتها 
  .البرامج اإلخبارية أو المعلومات وهكذا

  :األصول النفسية واالجتماعية الستخدامات وسائل االتصال

م، األصول النفسية واالجتماعية ١٩٥١، عام Raily, Matilda ١تناولت الباحثة ماتيلدا رايلي
ائل الستخدامات وسائل االتصال، ومن األصول االجتماعية، ال يتعامل أفراد الجمهور مع وس

االتصال باعتبارهم أفرادا معزولين عن واقعهم االجتماعي، وٕانما باعتبارهم أعضاء في جماعات 
، وبذلك فالعوامل الديموغرافية واالجتماعية كالجنس والسن والمستوى المعاشي ٢اجتماعية منظمة

  .لوسائل االتصاللها تأثيرها في طبيعة استخدام الجمهور  والتعليمي والوضع االجتماعي

أما األصول النفسية، فالعوامل النفسية تؤدي أحيانا إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بحاجة إلى 
اإلشباع، وهي التي تحدد العديد من االستخدامات لوسائل االتصال، حيث يقوم مدخل 
االستخدامات واإلشباعات على افتراض ان األفراد المختلفين يختارون ألنفسهم مضامين إعالمية 

                                                           

١
أماني فھمي، دوافع استخدام المرأة المصرية لقنوات التلفزيون الدولية وإشباعاتھا، القاھرة، المجلة المصرية لبحوث ا0ع�م، كلية  -

 . ١٢٣م، ص١٩٩٧ا0ع�م جامعة القاھرة، العدد الثاني 
٢
  .٢١١، ص١طم، ٢٠٠٠للتعليم المفتوح،القاھرة  حسن عماد مكاوي، سامي شريف، نظريات ا0ع�م،  مركز جامعة القاھرة  - 
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ة وفقا للفروق النفسية بينهم، حيث تعد الظروف بالنسبة ألفراد الجمهور بمثابة مشكالت مختلف
  ١.العالج لمثل هذه المشكالت - على سبيل المثال -تواجههم وتحقق مشاهدة التلفزيون

  .وهنالك دوافع نفسية مختلفة، منها عاطفية ومعرفية، واجتماعية وتعويضية

  :مدخل االستخدامات واإلشباعاتالمالحظات واالنتقادات الموجهة ل

على الرغم من أنه أثبت تفوقًا في وصف السلوك من االنتقادات لقد تعرض هذا النموذج للعديد 
االتصالي للجمهور، وذلك لغموض إطاره النظري وبعض المفاهيم التي يرتكز عليها، باإلضافة 

  ٢.إلى كونه فقط أسلوبًا لجمع البيانات وليس تحليلها

وان ، بخصوص الناحية المنهجية االستخدامات واإلشباعات لنموذجالموجهة حظات ومن المال
 ان قادر على بأن الجمهورتلك الدراسات ارتكزت على افتراض ان الناس مدركين لحاجاتهم و 

وال  فيه، اهو موضوع ربما يكون مبالغو ، هاحتياجات إلشباعيختار الوسيلة بما يحققه له المضمون 
فقد تكون هنالك عوامل  اجتماعية أو اقتصادية  ن لحاجاتهم،ان الناس مدركو يوجد دليل يظهر 

تحد من استفادة الشخص من التكنولوجيا المتقدمة، أو عدم توفر وسائل إعالم بديلة مما يحد من 
  .تحقيق إشباعات المتلقين

ستخدام، كما وهناك كذلك تساؤالت حول كيفية قياس استخدام المتلقي للوسيلة االتصالية وزمن اال
أن المدخل لم يفرق بين اإلشباعات التي يبحث عنها الجمهور واإلشباعات التي تحققت عند 
المشاهدة، وكذلك لم يوضح المدخل درجة االيجابية في السلوك االتصالي ألفراد الجمهور أو 

  .مفهوم الجمهور النشط بوضوح

قاموا بتنظيم نظام حياتهم اليومية بناء لقد أكدت األبحاث ان الكثير من أفراد المجتمع وعائالته 
فقد جاء في (على برامج التلفزيون وتكاد تكون هذه ظاهرة في كثير من البلدان والمجتمعات، 

من العائالت األمريكية اعترفت بأنها غيرت مواعيد النوم بسبب برامج % ٦٠بعض الدراسات أن 

                                                           

١
 .١٢٤أماني فھمي، مرجع سابق، ص -
٢

  . ١٢٢أماني فھمي، مرجع سابق، ص -
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والمجتمعات العربية خصوصا .١)لطعاممن العائالت غيرت مواعيد تناول ا% ٥٥التلفاز كما أن 
والدراسات . التي ليس لها التزامات للعمل اليومي، نجد أن هذه الظاهرة موجودة وربما بنسب أكبر

على حساب المذاكرة حتى تشير إلى انصراف كثير من الشباب نحو البرامج التلفزيونية 
  .والتحصيل العلمي

  لوسائل االتصالدوافع تعرض الجمهور 

ختلف علماء االتصال والنفس صوص دوافع التعرض، وقد اعدة آراء وأفكار ونظريات بخهنالك 
بأنه حالة جسمية أو نفسية داخلية يؤدي (  :Motivationفي تحديد الدوافع، ويعرف الدافع 

إلى توجيه الكائن الحي تجاه أهداف معينة من شأنها أن تؤدي إلى استجابة معينة لدى الكائن 
  .٢)حظة الدوافع عن طريق السلوك الناتج عنهاالحي، ويمكن مال

، وهي دوافع تستهدف التعرف على الذات، Instrumental motivesهناك دوافع منفعية 
، ومراقبة البيئة التي ترتبط باستخدام مضامين معينة ٣واكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات

  .كنشرات األخبار وبرامج المعلومات وغيرها
دوافع لتشبع رغبات  الفرد في تمضية الوقت  فهي، Ritualized motivesالطقوسية أما الدوافع 

واالسترخاء والصداقة واأللفة مع الوسيلة والهروب من المشكالت، وتنعكس هذه الفئة في 
  .٤.المسلسالت واألفالم وبرامج المنوعات والبرامج الترفيهية المختلفة

  
ك بعد أن يكون في حالة استقرار نسبي إلرضاء بعض وللدوافع عدة وظائف، منها تحريك السلو 

الحاجات األساسية، وتوجيه السلوك في اتجاه معين دون اآلخر، وترتبط الدوافع بالحاجات كما 
  .أسلفنا بالحاجات األساسية النفسية والفسيولوجية، والحاجات الثانوية مثل الحاجات المعرفية

  
  

  

                                                           

١
  .١٠٣ ص القاھرة ا@ھرام فلسطين، وديع ترجمة اEتصال، وسائل إلى مقدمة داكين، ادوارد -
٢

 .١٠٥، ص٥م، ط١٩٨٤القاھرة -حامد زھران، علم النفس اEجتماعي، عالم الكتاب -
٣

  .٢٤٦، مصدر سابق،ص حسن عماد مكاوي، سامي شريف -
٤
 - Rubin,M. A. Ritualized and Instrumental Television Viewing. In, Journal of Broadcasting and 

Electronic Media, Vol.1 1984, pp.67-69.   
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  الثالث الفصل

  البحث إجراءات

  

 .البحث عمجتم  -

 .البحث عينة  -

 .البحث أداة  -

  .الفترة الزمنية للبحث الميداني -

 .والثبات الصدق إجراءات  -

 .تحديد المتغيرات قيد البحث في الدراسة -

 .اإلحصائية الوسائل  -

  البحث الميداني إجراءات  -
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  الثالث الفصل

  البحث إجراءات

  :مقدمة

 إلى في الجانب العملي التطبيقي، للوصول حثالبا بها قام التي اإلجراءات الفصل هذا يتناول
 تحديد كيفية اإلجراءات هذه وتضم. األول الفصل في والتي ذكرت لتساؤالت الدراسة، إجابات
. لمجتمعها تمثيلها يضمن بما الدراسة مفردات عينة اختيار فيها تم التي والطريقة الدراسة مجتمع

واإلجراءات  تضمنتها، التي والمحاور واختبارها ئهابنا وكيفية التحليل بأداة تعريفا يتناول كما
  . األخرى المتعلقة بجوانب الدراسة

  :البحث مجتمع: أوال

 ممن همالبالغين من األعمار العرب في السويد من المهاجرين من  مجتمع الدراسةيتكون 
الباحث م وقالالستبيان،  عامةالباحث بعمل صيغة  حيث قامفوق الثامنة عشر عاما، 

عشوائيا من أماكن مختلفة من السويد، ومن أماكن تجمع أبناء  ةختيار نماذج العينبا
الجاليات العربية، كالنوادي والجمعيات االجتماعية والثقافية، ودور العبادة كالجوامع 
والكنائس، وأماكن الدراسة كالمدارس والجامعات والمعاهد، وأماكن العمل والشوارع 

وفيها أعداد كبيرة من  مدن مختلفة مكتظة بالسكان والمؤسسات العامة ومن عدة
 .، كالعاصمة ستوكهولم ومالمو وغوتنبرغالمهاجرين العرب نسبيا

  

الوصفي في الدراسة والذي يعتمد طريقة مسح SURVEY المنهج المسحي  أستخدم الباحث
وتندرج الدراسة ضمن البحوث الكمية التي تعتمد على ، الجمهور، من خالل استبيان
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الستدالالت المنطقية واألساليب اإلحصائية، مما يتيح الوقوف على المتغيرات بشكل ا
  .موضوعي وعلمي

  :البحث عينة: ثانيا

ضوء  فيالمشرفين بتحديد عدد العينات التي يتم إخضاعها لالستبيان  العينة منالباحث م قام 
فردات العينة من أبناء م مع مراعاة أن تكونإحصاء عدد أبناء الجالية العربية في السويد، 

  .تمثيلها النسبي لألجيال المختلفة قيد الدراسةالجالية من الناطقين بالعربية، وملبية ل

مفردة تمثل مجتمع البحث على المهاجرين العـرب فـي  ٥٠٠وأجريت الدراسة على عينة، قوامها 
ب فـي السـويد السويد، بواقع واحد لكل ألف شخص تقريبـا، علـى أسـاس أن عـدد المهـاجرين العـر 

  :ومن المالحظات المهمة بخصوص العينة. مغترب ٥٠٠٠٠٠- ٤٥٠٠٠٠يبلغ ما بين 

جمعـــت مفـــردات العينـــة  مـــن المـــدن الســـويدية الكبيـــرة والتـــي تتواجـــد فيهـــا أعـــداد كبيـــرة مـــن 
 .المهاجرين العرب

ماكن أماكن جمع مفردات العينة كانت هي النوادي االجتماعية للجاليات العربية، المدارس، أ
العمل، أماكن العبادة كالمسجد والكنائس، المستشفيات، وسائل النقل العامة، المحال التجارية 

  .واألسواق

  : البحث أداة: ثالثا

 اهاجر قام الباحث بإعداد استمارة االستبيان، باإلضافة إلى اللقاءات والمقابالت المباشرة التي أ
ومع دات والجمعيات الخاصة بالجاليات العربية مقابالت متعمقة مع رؤساء االتحاوكانت الباحث 

، منها اتحاد الجمعيات العراقية في السويد، والنادي في السويدبعض ممثلي الجاليات العربية 
الثقافي السوري، والمدرسة الصومالية، وبعض الدبلوماسيين المعتمدين في بعض سفارات الدول 

ئلة اللقاءات تدور حول أعداد أبناء الجاليات وكانت أس. العربية المتواجدة في مملكة السويد
العربية وأماكن تواجدهم ومدى اهتمامهم ومتابعتهم لإلعالم العربي عموما والقنوات الفضائية 

 . العربية خصوصا، وما وجد من مقترحات لتطوير الصلة والعالقة مع أوطانهم إعالميا
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بعرض صيغة  حيث قام الباحث االستبيان بعدة مراحل،  استمارة وقد مرت عملية إعداد
عاد صياغتها وأاالستبيانات على مجموعة من المختصين والخبراء واألساتذة إلبداء المالحظات 

، كما تم أجراء تجربة أولية على جمهور من المتلقين بشكلها النهائي مع األساتذة المشرفين
المتلقين لالستبيان وصالحيته، العربية، لمعرفة مدى أدراك  الفضائية القنواتوالمهتمين بمتابعة 

والبحث عن األخطاء أو األسئلة التي قد يوجد فيها غموض، وقد تم تغيير بسيط ببعض األسئلة 
م، في ستوكهولم ضمن محاضرة ٢٠١٠مايس  ٢٨على ضوء نتائج التجربة، وكان ذلك يوم 

دي السوري واتحاد العربية، كما قدم محاضرة أخرى في النا الفضائية قدمها الباحث عن القنوات
ستبيان الجمهور م، وجرى خاللها ا٢٠١٠أيلول /بتمبرس ٢٦المغتربين السوريين في السويد يوم 

 .الذي حضر األمسية، وأيضا جرت نقاشات موسعة عن عمل القنوات الفضائية العربية

  :الفترة الزمنية للبحث الميداني: رابعا

م ٢٠١٠أيار /ى المبحوثين امتدت من شهر مايسعملية جمع البيانات وفترة إجراء االستبيان عل
  .سبعة أشهرم، وهي فترة بلغت ٢٠١٠نوفمبر /يحتى شهر تشرين الثان

  :والثبات الصدق إجراءات :خامسا

 ؛أجله من وضعت ما لقياس الدراسة هذه في المستخدمة األداة صالحية من التأكد لغرض      
 وذلك الدراسة، عينة على النهائي تطبيقها قبل عليها والثبات الصدق إجراءات الباحث طبق فقد

  :اآلتي النحو على

  :األداة صدق

الدراسة  محل االستبيان استمارة بعرض الباحث قام التحليل أداة صدق من التحقق لغرض    
 مدى إلى للتعرف الدراسة مجال في والخبرة االختصاص أصحاب من األساتذة من مجموعة على
أو  التعديالت تطلبت التي المالحظات من جملة المحكمون أبدى وقد سة،الدرا ألهداف متهامالء
 بجميع الباحث اخذ وقد االستبيان، الستمارة األصلية الصيغة إلى الفقرات بعض أو إضافة حذف

باإلضافة إلى المالحظات التي استجدت بعد تجربتها على  تعديالت من المحكمون عليه اتفق ما
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 الذي النهائي شكلها في االستمارة ت عملية تم األخذ بها لتصبحالجمهور حيث وردت مالحظا
  .البحث في اعتمد

 ).٣ملحق رقم (النسخة األساسية التي اعتمدت في البحث موجودة في المالحق 

أما األساتذة والخبراء الذين أطلعوا على االستبيان وأبدوا المالحظات عليه قبل صياغته األخيرة 
  . ضمن مالحق الدراسة) ٤(مفيمكن مالحظة الجدول رق

  .ن من أبناء الجاليات العربية في السويدعليا أن مجتمع الدراسة هو البالغو كما تأكد ف

  :تحديد المتغيرات قيد البحث في الدراسةسادسا، 

  :متغير العمر

فئة الشباب من  :إلى فئات عمرية مختلفة كالتالي مفردات العينةالباحث بتصنيف  قام
حتى  ٣٦ومن  ،عاما ٣٥حتى  ٢٦ومن ثم الفئات األخرى من ،اما ع ٢٥حتى  ١٨عمر 

                                                                  .عاما ٥١عاما، وما فوق  ٥٠

  :فترة الهجرة 

 :ع فئاتلعلمي للتدقيقلنحو التاالخضع المتغير بخصوص طول زمن الهجرة وعلى اأكما 
سنوات،  ٦إلى  ٣ولغاية ثالث سنوات، الفئة الثانية، فترة الهجرة من حديثي الهجرة ،األولى

 ١١سنوات، والفئة الرابعة طول فترة الهجرة  من  ١٠الى ٦والفئة الثالثة، فترة الهجرة من 
                               .سنة فما فوق

  :متغيرات النوع والمستوى التعليمي واالجتماعي

والتحصيل العلمي  للتدقيق والتحليل  ،والحالة االقتصادية ،عالنو دراسة متغيرات  تتم
   .والدراسة
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  :األداة ثبات

 التحليل، وقت أو بالتحليل القائمون اختلف مهما النتائج نفس على هو الحصول بالثبات المقصود
 االستبيان على مجموعة معينة من مفردات العينة بإعادة الباحث قام ذلك إلى الوصول ولغرض

على نفس  االستبيانين والتطابق في اإلجابات بين الثبات نسبة وجاءت حوالي الشهر، رورم بعد
  %.٩٦,٥المجموعة، بحدود 

  :هي هولستي ومعادلة األداة، ثبات الستخراج هولستي معادلة الباحث واعتمد

  ت٢                         

  ---------------= نسبة الثبات 

  ٢ن +١ن                       

  : ان حيث

 أو به قام الذي الثاني االختبار مع االختبار األول نتائج فيها تتفق التي الحاالت عدد هو) ت(  
  .البديل الباحث اختبار نتائج مع الباحث اختبار نتائج فيها تتفق التي الحاالت عدد

  الثاني اختباره في الباحث رمزها التي الحاالت هو عدد) ١ن( 

  البديل الباحث رمزها التي الحاالت عدد وه) ٢ن(

  : اإلحصائية الوسائل: سابعا

 إن إذ والفرعية، الرئيسة الفئات ترتيب لتحديد المئوية والنسب التكرارات عدد  الباحث استخدم
  .األخرى بالفئات مقارنة فئة كل لتقدير دقة كافية كانت المتحققة والنسب التكرارات أعداد
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  :لبحث الميدانيا إجراءات: ثامنا

مـن مفـردات العينـة، وقسـم منهـا مـن % ٨٩كانت اللقاءات مباشـرة مـع مفـردات العينـة بواقـع  -١
 .خالل الندوات التي أقامها الباحث في النوادي االجتماعية ألبناء الجاليات العربية

ـــم مـــ -٢ ـــم إرســـالها لـــبعض %١١قســـيمة االســـتبيان مـــن خـــالل اإلنترنيـــت بواقـــع  لءت ، حيـــث ت
 .نة وٕاعادتها بعد اإلجابة عليها عبر البريد االلكترونيمفردات العي

من مفردات العينة على النسخة اإلنكليزية من االستبيان لعدم معرفتهم % ٢أجاب ما نسبته  -٣
 .الجيدة بقراءة أو كتابة اللغة العربية

 

كانت مفردات العينة بالشكل التالي وحسب نسب كل مجموعة ما أبناء الجاليات العربية في  -٤
 .لسويدا

  )٧(جدول رقم 
  .أبناء الجاليات العربية في السويد نمفردات العينة حسب نسب كل مجموعة م

 

عدد  الدولة

 الذكور

عدد 

 اإلناث

 المجموع
 

 مالحظات النسبة

  %٤٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ العراق

  %١٢,٨ ٦٤ ٣٠ ٣٤ الصومال

  %١٢ ٦٠ ٣٠ ٣٠ سورية

بين أبناء  نظرا للتداخل %١٠ ٥٠ ٢٥ ٢٥ فلسطين واألردن
 الجاليتين تم دمجهما

  %٦ ٣٠ ١٥ ١٥ لبنان

  %٤ ٢٠ ١٠ ١٠ السودان

  %٣,٢ ١٦ ٨ ٨ المغرب
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  %٢ ١٠ ٥ ٥ تونس

  %٢ ١٠ ٥ ٥ مصر        

  %٢ ١٠ ٥ ٥ الجزائر

  %٢ ١٠ ٣ ٧ ليبيا

من اليمن وبعض دول  %٤ ٢٠ ٧ ١٣ متفرقة خليج
 الخليج 

  %١٠٠ ٥٠٠ ٢٤٣ ٢٥٧ المجموع

  

  :خصائص مفردات العينة فكانت حسب الجدول التاليأما 

   - ٨- رقم جدول 

  مفردة ٥٠٠خصائص مفردات العينة والمكونة من  

  إناث/ ذ كور   النسبة المئوية  العدد  النوع  أوالً 

    %٥١,٤  ٢٥٧  ذكور  -١

    %٤٨,٦  ٢٤٣  إناث  -٢

      العدد   العمر  ثانياً 

  أ٤٢/ ذ٥٠  %١٨,٤  ٩٢  ٢٥-١٨  -١

  أ٧٦/ذ٦٢  %٢٧,٦  ١٣٨  ٣٥-٢٦  -٢

  أ٦٥/ذ٧٠  %٢٧  ١٣٥  ٥٠-٣٦  -٣
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  أ٦٠/ ذ٧٥  %٢٧  ١٣٥  فما فوق ٥١  -٤

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد  التحصيل العلمي  -ثالثاً 

  أ٢١/ذ٣٨  %١١,٨  ٥٩  ماجستير ودكتوراه  

 -بكــــــــــــــــــــــــــــالوريوس  
  ليسانس

  أ٥٢/ذ٧٠  %٢٤,٤  ١٢٢

 -ثانويــــة أو معهــــد  
  دبلوم

  أ١٠٩/ذ١٢٥  %٤٦,٨  ٢٣٤

  أ٦١/ذ٢٤  %١٧  ٨٥  دون الثانوية  

المســتوى المعيشــي   رابعاً 
  )االقتصادي(

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد

  أ٨/ذ٦  %%٢,٨  ١٤  عالي  

  أ٧٧/ذ٥٧  %٢٦,٨  ١٣٤  جيد  

  أ١٠٧/ذ١٢٥  %٤٦,٤  ٢٣٢  متوسط  

  أ٥١/ذ٦٩   %٢٤  ١٢٠  ضعيف  

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد  أسباب الهجرة  خامساً 

  أ٤٤/ ذ٤٩  %١٨,٦  ٩٣  اقتصادية  

  أ٧٤/ ذ١٠٢  %٣٢,٢  ١٧٦  سياسية  

  أ١٠/ذ٢٢  %٦,٤  ٣٢  ثقافية  
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  أ١١٥/ ذ٨٤  %٣٩,٨  ١٩٩  اجتماعية  

عـــــــــدد ســـــــــنوات   سادسا

  الهجرة

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد

  أ٥٢/ذ٦١  %٢٢,٦  ١١٣  سنة ٣-١  

  أ٥١/ذ٥٨  %٢١,٨  ١٠٩  سنة ٧-٤  

  أ٤٤/ذ٤٣  %١٧,٤  ٨٧  سنة ١٠-٨  

  أ٩٦/ذ٩٥  %٣٨,٢  ١٩١  سنة فما فوق ١١  
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  الفصل الرابع

  الفصل العملي

  :ويشمل

 .مقدمة  -

 .نتائج البحث  -

 .نتائج اإلجابة على أسئلة االستبيان  -

 .مقترحات المتلقين  -

  .مقارنات الدراسة  -
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  :الفصل الرابع

  الفصل العملي

  :مقدمة

ثلـة يقوم الباحث في هذا الفصل بعرض نتـائج البحـث العملـي الميـداني علـى مفـردات العينـة والمتم
بمجتمــع البحــث وهــو المهــاجرين العــرب فــي الســويد، ويقــدم بالجــداول النتــائج ونســبها اإلحصــائية 

  .وعرضها من أجل تهيئتها للتحليل واستخالص النتائج النهائية

  

  البحثنتائج 

لقد سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على عادات التلقي لدى المغتربين العرب للقنوات 

مجتمع الدراسة، وفيما يلي عرض لنتائج طبقت استمارة االستبيان على الفضائية العربية، وقد 

  :١الدراسة بحسب تسلسل أسئلة الدراسة كما جاء في قسيمة االستبيان

  

  :نتائج اإلجابة على أسئلة االستبيان

  :حول نتائج السؤال الخاص بمشاهدة القنوات الفضائية العربية كانت النتائج بالشكل التالي -

  %٨٣,٨، أي بنسبة ردة تشاهدهامف) ٤١٩( 

  %.١٦,٢مفردة  ال تشاهدها، أي بنسبة )  ٨١( 

  %.٨٣,٨من النتائج يتبين أن نسبة المشاهدة عالية بين مفردات العينة، حيث بلغت 

  .، وهي نسبة قليلة%١٦,٢ونسبة عدم المشاهدة بلغت 
                                                           

)( يمكن ا0ط�ع على قسيمة اEستبيان ضمن م�حق البحث، ملحق رقم  -١ -1  
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 :وحول أسباب عدم المشاهدة كانت النتائج حسب الجدول التالي

  )٩(م جدول رق

  أسباب عدم مشاهدة عينة الدراسة للفضائيات

النســـــــــــبة   العدد  السبب

  المئوية

  %٣٤,٦  ٤٥  .لعدم إجادتي اللغة العربية 

  %٣٤,٦  ٤٥  .لعدم امتالك جهاز استقبال للفضائيات

  %١١,٦  ١٥  .لعدم قناعتي بفائدة البرامج التي تبث من خاللها 

دني المســــتوى شــــكل وقوالــــب تقــــديم البــــرامج غيــــر جذابــــة، وتــــ 
  .الفني للبرامج

٤,٦  ٦%  

توقيـــت عـــرض البـــرامج غيـــر مناســـب مـــع عملـــي، ولـــيس لـــدي 
  .وقت لمشاهدتها

١٤,٦  ١٩  

  

من الجدول يتضح أن حاجز اللغـة العربيـة وعـدم إتقانهـا، هـو أحـد األسـباب الرئيسـية التـي  -
 .تمنع بعض المغتربين العرب من متابعة مشاهدة الفضائيات العربية

العديــدة،  مســبباته  الســبب ولهــذا جهــاز اســتقبال للفضــائياتذلــك عــدم امــتالك  ويــأتي بعــد -
نســـبة )الـــدش(منهـــا وجـــود أمـــاكن ســـكنية مـــن الصـــعوبة وضـــع جهـــاز االســـتقبال والصـــحن 

بســبب وجــود أشــجار كثيفــة أو اتجــاه مكــان الســكن المعــاكس لجهــة االســتقبال وهــي أســباب 
 .فنية، ناهيك عن األسباب األخرى
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  :المشاهدة كانت النتائج حسب الجدول التالي وحول دوافع

  )١٠(جدول رقم 

 أسباب ودوافع المشاهدة

 النسبة

 المئوية

  السبب أو الدافع  العدد

 .ألنها ترفد و تنمي الوعي الوطني لدي  ١٢٣  %١٦,٢

 .ألنها تجعلني أكثر تواصال مع وطني األم واهتماما بشؤونه  ٢٤٥  %٣٢,٢

 .شعورًا بالملل والوحدة والغربة ألنها تجعلني أقل  ٢٤٢  %٣١,٨

 .ألن العائلة تتابع مشاهدتها  ١١٢  %١٤,٧

 .ألنني ال أستطيع متابعة القنوات األجنبية بسبب حاجز اللغة  ٣٧  %٤,٩

 .أسباب أخرى  ١  %٠,٢

ألنها يتضح من الجدول أن دوافع المشاهدة  للقنوات الفضائية العربية بالدرجة األولى هي  - 
من % ٣٢,٢حيث وصلت نسبته إلى  األم واهتماما بشؤونه هأكثر تواصال مع وطن المتلقي تجعل

  .مجمل الدوافع

بنسبة  أقل شعورًا بالملل والوحدة والغربة المتلقين ألنها تجعلومن ثم السبب اآلخر هو  - 
٣١,٨%.  

هم يألنها ترفد و تنمي الوعي الوطني لدوجاءت األسباب والدوافع األخرى بفارق كبير، منها  - 
  .%١٤,٧بنسبة  ألن العائلة تتابع مشاهدتها ، و%١٦,٢بنسبة 

أما حاجز اللغة وهو سبب يعود لمن كانت فترة هجرته قليلة، وكونه لم يتقن اللغة السويدية  - 
  .وهي نسبة قليلة% ٤,٩جيدا، فيضطر لمشاهدة القنوات الفضائية العربية، وكانت نسبة ذلك 
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  :دد ساعات المشاهدة حسب الجدول التاليكانت نتائج اإلجابة على سؤال ع

  حدد مدى متابعتك للقنوات الفضائية العربية،  بمعدل كم ساعة يوميا ؟

  )١١(جدول رقم 

 عدد ساعات المشاهدة اليومي ونسبها 

النسبة 
  المئوية

  عدد ساعات المشاهدة اليومي  العدد

 اقل من ساعة  ٢٨  %٦,٨

 ساعة واحدة  ٤٣  %١٠,٥

 انساعت   ١٣٣  %٣٢,٦

 ساعات ٦- ٣  ١٣٩  %٣٤,١

 ساعات ٦أكثر من    ٥٥  %١٣,٥

 .أتابعها في األجازات والمناسبات، حسب الظروف  ١٠  %٢,٥

 ٦-٣يشاهدون القنوات الفضائية العربية بمعدل % ٣٤,١من الجدول أعاله يتضح أن نسبة  - 
     .                            ساعات يوميا، وهي كثافة مشاهدة عالية نسبيا

.                                                                                             ، وهي نسبة عالية كذلك%٣٢,٦وكانت نسبة من يشاهدها بمعدل ساعتان يوميا هي  - 

، وهي كثافة مشاهدة %١٣,٥ساعات يوميا،  ٦وجاءت نسبة من يشاهدها بمعدل أكثر من  - 
  .عالية
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 :كانت نتائج اإلجابة عن أكثر أيام األسبوع مشاهدة حسب الجدول التالي

  )١٢( جدول رقم 

 أكثر أيام األسبوع مشاهدة ونسبها 

النسبة 
  المئوية

  اليوم  العدد

  كل األيام  ٢٥٧  %٤٤,٥

  السبت  ١١٥  %٢٠

 األحد  ٩٧  %١٦،٨

 االثنين  ١٦  %٢,٨

 الثالثاء  ١٥  %٢,٦

 األربعاء  ١٢  %٢,١

 الخميس  ٢٦  %٤,٥

  الجمعة  ٣٩  %٦,٧

من المتلقين يشاهدون القنوات الفضائية العربية % ٤٤,٥من الجدول يتبين أن ما نسبته  - 
  .                                           كل أيام األسبوع، وهي نسبة عالية

  %.   ١٦,٨، ويوم األحد بنسبة %٢٠وجاء يوم السبت بالدرجة الثانية بنسبة    - 

  .           أما باقي أيام األسبوع فلم تكن هنالك نسب كبيرة للمشاهدة - 
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  أكثر األوقات المفضلة للمشاهدة ونسبهاكانت نتائج اإلجابة على سؤال عن 

  )١٣(قم  جدول

 أكثر األوقات المفضلة للمشاهدة ونسبها 

النسبة 
  المئوية

  الفترة الزمنية  العدد

  ظهرا ١٢صباحا حتى  ٧من   ٣٠  %٦,٢

 عصرا ١٨ظهرا حتى  ١٢من    ٣٢  %٦,٦

 مساءا٢٢حتى ١٨من   ٣٤٠  %٧٠,١

 صباحاً  ٢م حتى ٢٢من   ٨٣  %١٧,١

 

حتى الساعة العاشرة ليال  الزمنية من الساعة السادسة مساءً  من النتائج يتضح أن الفترة - 
، وهي فترة %٧٠,١نسبة ، حيث جاءت بأكثر األوقات المفضلة للمشاهدةبتوقيت السويد، هي 

زمنية مناسبة للجميع، كونها تأتي بعد يوم عمل أو دراسة أو غير ذلك، فمن الطبيعي أن 
  .تكون هذه الفترة الزمنية هي األكثر تفضيال

وتأتي بعدها بفارق نسبي كبير الفترة الزمنية المحصورة بين العاشرة ليال والثانية بعد  - 
.                                                                            مناسبة لمن ليس لديهم التزامات في صباح اليوم التالي منتصف الليل، وهي فترة قد تكون

أما الفترات الزمنية األخرى فهي قليلة جدا نسبيا،  كونها تتعارض مع النشاط اليومي  - 
  .  للمتلقين
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  :وكانت نتائج السؤال الخاص بمضامين البرامج المفضل مشاهدتها كما يلي

  )١٤(جدول رقم 

 مضامين البرامج المفضل مشاهدتها ونسبها

النسبة 

  المئوية

 مضامين البرامج المفضل مشاهدتها  العدد

 .البرامج السياسية واإلخبارية  ٢٣٧  %١٥,٥

 .المسلسالت واألفالم الدرامية  ٢٢٦  %١٤,٧

 .الخ...البرامج األدبية، كالنقد والقصة والشعر  ٨٣  %٥,٤

 ).مسرح، سينما، ، غناء، رقص، فنون تشكيلية،( البرامج الفنية   ١٨٨  %١٢,٣

علوم دينية،علوم إنسانية، تراث، تاريخ،اقتصاد، (برامج المعارف كـ   ١٤٩  %٩,٧
 )آثار

الكواكب، البحار، الكائنات ( مج العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها برا  ١٢٠  %٧,٨
 ).الحية

 .برامج وثائقية وتراثية وتاريخية  ١٤٧  %٩,٦

 .برامج الترفيه والمنوعات والتسلية  ١٦٧  %١٠,٩

 .المسابقات برامج  ٩٧  %٦,٣

 ).الخ...البرامج الرياضية، البرامج الصحية،(برامج متخصصة ك   ١١٩  %٧,٨

، %١٥,٥على البرامج اإلخبارية والسياسية بمعدل  لجدول يتبين أن هنالك إقباالً من ا - 
.                                                                                    وهي مؤشر على اهتمام المغتربين بأخبار وأوضاع أوطانهم األصلية
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المسلسالت واألفالم عها بدرجة إقبال كبيرة، فيهية باختالف أنواالتي يتموجاءت البر  - 
، وبرامج الترفيه المنوعة %١٢,٣، والبرامج الفنية بنسبة %١٤,٧جاءت بنسبة  الدرامية

  %.                                   ١٠,٩والتسلية بنسبة 

علوم دينية،علوم إنسانية، تراث، (كـ  وجاءت البرامج األخرى كبرامج المعارف - 
الكواكب، ( ك والتكنولوجيا وتبسيطها ، وبرامج العلوم %٩,٧بنسبة )  خ،اقتصاد، آثارتاري

برامج ، وال%٩,٦، والبرامج الوثائقية بنسبة %٧,٨بنسبة  )البحار، الكائنات الحية
%.                                              ٧,٨بنسبة  ) البرامج الرياضية، البرامج الصحية(متخصصة ك 

 %.                        ٥,٤أما البرامج الثقافية فجاءت بنسبة إقبال ضعيفة، حيث بلغت  - 

  

  :وعن الطريقة التي  يتم  عبرها مشاهدة الفضائيات، كانت اإلجابات ونسبها كالتالي

  )١٥(جدول رقم 

 الطريقة التي  يتم  عبرها مشاهدة الفضائيات ونسبها 

 النسبة
  المئوية

  ت مشاهدة الفضائيات التي يتم عبرهاالطريقة   العدد

  -١ .خاص) ريسفير(مع جهاز استقبال ) الصحن(الدش   ٣٥٤  %٧٧,٥

  -٢ .االشتراك بكابل مع شركة  ٤٥  %٩,٩

  -٣ .عبر االنترنيت  ٤٤  %٩,٦

  -٤ .االشتراك بالقنوات المشفرة  ١٤  %٣

القنوات الفضائية العربية عبر جهاز استقبال معظم المتلقين يشاهدون التي يتبعهامن الج - 
  %.٧٧,٥، حيث كانت  النسبة خاص) ريسفير(
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يتواصلون مع % ٩,٩يشاهدونها عبر اإلنترنيت، ونسبة % ٩,٦هنالك نسبة  أن كما - 
يتواصلون مع الفضائيات % ٣وهنالك نسبة . بكابل مع شركةالفضائيات عبر االشتراك 

 .االشتراك بالقنوات المشفرةب

  :كالتالي كانت النتائجو مناسبة لمتابعته الفضائيات، الوحول العادات التي  يتبعها المتلقي  و 

  )١٦(جدول رقم 

 العادات التي  يتبعها المتلقي  لمشاهدة الفضائيات ونسبها

النسبة 

  المئوية

عدد 

  النقاط

  ت الفقرة  المناسبة لمتابعة القنوات الفضائية العربية

  .قنوات الفضائية العربية باستمرارالأشاهد   ١٩٨  %١٨,٩

 

١ -  

  - ٢ .أشاهد القنوات الفضائية العربية عندما يكون لدي وقت فراغ فقط  ١٩٤  %١٨,٥

الفضائية العربية عندما يكون هنالك برنامج يهمني  محددة فيأشاه  ٨٥  %٨,١
 .فقط

٣ -  

  - ٤ .أتابع فقط برامج محددة  في بعض القنوات الفضائية العربية  ٥١  %٤,٩

  - ٥ .أشاهد القنوات الفضائية الوطنية فقط وليس العربية  ١٥  %١,٤

  - ٦ .أشاهد معظم القنوات الفضائية العربية باستمرار  ١٢٧  %١٢,١

  - ٧ أشاهد البرامج دائما بمفردي  ٥٤  %٥,٢

  - ٨  .أشاهد البرامج دائما مع عائلتي أو أصدقائي  ١٧٢  %١٦,٤

  - ٩ .واألصدقاء حول برامجها نجري أحيانا نقاشات مع العائلة  ١٥١  %١٤,٥
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، وهي تقريبا نفس نسبة باستمراريتضح ان نسبة  عالية من المتلقين يشاهدون الفضائيات  -
 .الذين يشاهدونها في أوقات الفراغ فقط

نسبة جيدة تشاهد معظم الفضائيات العربية وليس الخاصة ببلدانها، كما يشاهدونها مع  -
 .العائلة أو األصدقاء

 .ن المتلقين تجري نقاشات حول برامج الفضائياتنسبة جيدة م -

هل سبق أن اشتركت أو اتصلت بأحد البرامج في : (وكانت نتائج اإلجابة على سؤال -

شخص أي  ٤٠، بينما أجاب بنعم %٩٢بالنفي وهم بنسبة  ٤٦٠، أجاب )الفضائيات العربية؟

  :، وكانت نوع مشاركاتهم بالشكل التالي%٨بنسبة 

 

 بالفضائيات ونسبها نوع المشاركةيبين االتصال و )١٧(جدول رقم 

  نوع المشاركة  العدد النسبة

 .طلبت إعادة عرض مادة ما ٢  %٥

 .طلبت استشارة أو توضيح  ٨  %٢٠

 .أبديت رأيًا حول أحد الموضوعات  ١٨  %٤٥

 .أو استفتاء أو مناقشات - شاركت في مسابقة  ١٢  %٣٠

فقط أجروا % ٨لتواصل مع الفضائيات، وهنالك نسبة تؤشر الدراسة إلى قلة االتصاالت وا - 
  .اتصاال مع الفضائيات
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أو  - في مسابقةأو للمشاركة  رأيًا حول أحد الموضوعاتواالتصال مع الفضائيات كان إلبداء  - 
  .طلب استشارة أو توضيحل، أو استفتاء أو مناقشات

  :كانت نتائج الدراسة كما يلي وعن أفضلية تقديم البرامج باللغة الفصحى أم اللهجات المحلية

  )١٨(جدول رقم 

 مستوى اللغة المفضل لتلقي البرامج 

النسبة 

  المئوية

  نوع التقديم  العدد

 .بالفصحى فقط  ٦٠ %١٤,٥

 .باللهجة المحلية فقط  ١٠٦  %٢٥,٥

 .معا بالفصحى والمحلية  ٢٥٠  %٦٠

 

  .ليةالفصحى والمحاللغة بمن المتلقين متابعة البرامج % ٦٠يفضل  - 

 %.١٤,٥،  وبالفصحى %٢٥,٥ باللهجة المحلية فقطبينما بلغت نسبة من يرغب بمتابعتها  - 
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  : وحول تقّيم أداء القنوات الفضائية كانت النتائج كما يلي

مع القضايا الوطنية، وأنها وسيلة وعامل مدى مساهمة الفضائيات العربية بالتفاعل : أوال

  .األم البلدتواصل جيد مع 

  ) ١٩(ول رقم جد

نها كو مع القضايا الوطنية، و  بتفاعلهممدى مساهمة الفضائيات العربية تقييم المتلقين ل 

  بلدانهموسيلة تواصل مع 

 النسبة

  المئوية

  ت  التقييم  العدد

  -١  ال تساهم  ٥٤  %١٣,٨

  -٢  نعم تساهم بدرجة بسيطة  ١٧٠  %٤٣,٦

  -٣ نعم تساهم بدرجة كبيرة  ١٥٤  %٣٩,٥

  -٤  أعرفال   ١٢  %٣,١

من المتلقين أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة بسيطة في % ٤٣,٦تجد ما نسبته  - 
  .بلدانهمالتفاعل مع القضايا الوطنية، وأنها وسيلة وعامل تواصل جيد مع 

 -  أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة بمن المتلقين %% ٣٩,٥ت ما نسبته بينما صو
  .عل مع القضايا الوطنية، وأنها وسيلة وعامل تواصل جيد مع البلد األمالتفاكبيرة في 

بأن المتلقين من المغتربين العرب يعتقدون  ايعطي داللة ومؤشر % ٨٢,١وهو  ومجموع النسبتين
مع القضايا الوطنية، وأنها وسيلة بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كعامل تفاعل 

  .األم البلدتواصل جيد مع 

  %.١٣,٨وهنالك نسبة قليلة ال تعتقد بهذا الدور وهم بنسبة  - 
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  ف معاناة الغربةيتفاعل مع المجتمع الجديد وتخفالبتقييم مساهمة الفضائيات   :ثانيا

  )٢٠(جدول رقم 

ف معاناة يمع المجتمع الجديد وتخف بتفاعلهممساهمة الفضائيات تقييم المتلقين عن مدى  

 الغربة

 ةالنسب

  المئوية

  ت  التقييم  العدد

  -١  ال تساهم  ٩٩  %٢٦,٨

  -٢  نعم تساهم بدرجة بسيطة  ١٢٤  %٣٣,٥

  -٣ نعم تساهم بدرجة كبيرة  ١٣٨  %٣٧,٣

  -٤  ال أعرف  ٩  %٢,٤

 

من المتلقين يعتقدون أن القنوات الفضائية العربية تساهم % ٣٧,٣من الجدول نجد ما نسبته  - 
  .معاناة الغربةعنهم ف يتمع الجديد وتخفمع المج همتفاعلبدرجة كبيرة في 

من المتلقين أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة %% ٣٣,٥بينما صوت ما نسبته  - 
 .ف معاناة الغربةيالمجتمع الجديد وتخف هم معتفاعلبسيطة في 

وهذا يعطي مؤشر بأن المتلقين من المغتربين العرب يعتقدون % ٧٠,٨ن وهو ومجموع النسبتي
ف يمع المجتمع الجديد وتخفبأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كوسيلة  لتفاعلهم  

  .معاناة الغربةعنهم 

من المتلقين من المغتربين العرب ال تعتقد بهذا الدور، وال تخفف عنهم % ٢٦,٨وهنالك نسبة  - 
  . معاناتهم في الغربة
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  .العربية ةلغالاظ على في الحف تقييم مساهمة الفضائيات :ثالثا

  )٢١(جدول رقم 

  .العربية ةلغالعلى  حفاظهمفي  مساهمة الفضائياتالمتلقين لمدى تقييم  

 النسبة

  المئوية

  ت  التقييم  العدد

  -١  ال تساهم  ٩١  %٣٢,٥

  -٢  نعم تساهم بدرجة بسيطة  ٧٣ %٢٦

  -٣ نعم تساهم بدرجة كبيرة  ٩٢  %٣٢,٩

  -٤  ال أعرف  ٢٤  %٨,٦

من المتلقين يعتقدون أن القنوات الفضائية العربية تساهم % ٣٢,٩ل نجد ما نسبته من الجدو  - 
 .العربية ةلغالعلى  همحفاظبدرجة كبيرة في  

من المتلقين أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة بسيطة % ٢٦بينما صوت ما نسبته  - 
  .العربية ةلغالعلى  همحفاظفي 

هذا يعطي مؤشر بأن أكثر من نصف المتلقين من المغتربين و % ٥٩,٥ومجموع النسبتان وهو 
 ةلغالعلى  همحفاظالعرب يعتقدون بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كوسيلة في 

 . العربية

من المغتربين العرب، ال تعتقد بهذا الدور، وهي نسبة مهمة ال يمكن % ٣٢,٥وهنالك نسبة  - 
نا لها نسبة من أجابوا بعدم مقدرتهم على تقييم هذا الدور وهم بنسبة تجاهلها، خصوصا لو أضف

٨,٦.%  

   



176 

 

  

 

ونشرها بين أبناء الجالية  األم ةثقافالبالحفاظ على  تقييم مساهمة الفضائيات العربية: رابعا

  .العربية

  ) ٢٢(جدول رقم 

نشرها بين أبناء و  ماأل ةثقافالبالحفاظ على  مساهمة الفضائيات العربيةتقييم المتلقين لمدى 
  .الجالية العربية

  ت  التقييم  العدد  النسبة

  -١  ال تساهم  ٧٦ %٢٥,٢

  -٢  نعم تساهم بدرجة بسيطة  ١٠٥  %٣٤,٨

  -٣ نعم تساهم بدرجة كبيرة  ٩٤  %٣١,١

  -٤  ال أعرف  ٢٧  %٨,٩

 

طة من المتلقين يعتقدون أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة بسي% ٣٤,٨نجد ما نسبته  - 
  .األصلية ونشرها بين أبناء الجالية العربية ةثقافالبالحفاظ على 

 -  أن القنوات الفضائية العربية تساهم بدرجة كبيرة بمن المتلقين % ٣١,١ت ما نسبته بينما صو
 .األصلية ونشرها بين أبناء الجالية العربية ةثقافالبالحفاظ على 

بأن نسبة عالية من المتلقين من المغتربين  اً ر وهذا يعطي مؤش% ٦٥,٩هو ومجموع النسبتين  - 
 ةثقافاللحفاظ على لالعرب يعتقدون بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية كوسيلة 

 .األصلية ونشرها بين أبناء الجالية العربية
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مكن من المغتربين العرب، ال تعتقد بهذا الدور، وهي نسبة معتبرة ال ي% ٢٥,٢وهنالك نسبة  - 
تجاهلها، خصوصا لو أضفنا لها نسبة من أجابوا بعدم مقدرتهم على تقييم هذا الدور وهم بنسبة 

٨,٩.%  

  بتناول قضايا ومشاكل المهاجرين بالشكل المطلوب الفضائيات العربية تقييم اهتمام: خامسا

  )٢٣( جدول رقم 

اكل المهاجرين بالشكل بتناول قضايا ومش الفضائيات العربية مدى اهتمامتقييم المتلقين ل 

  المطلوب

 النسبة

  المئوية

  ت  التقييم  العدد

  -١  ال تساهم  ٢٠٧  %٦١,٨

  -٢  نعم تساهم بدرجة بسيطة  ٦٤  %١٩,١

  -٣ نعم تساهم بدرجة كبيرة  ٣٠  %٩

  -٤  ال أعرف  ٣٤  %١٠,١

هتم من المتلقين يعتقدون أن القنوات الفضائية العربية ال ت% ٦١,٨من الجدول نجد ما نسبته  - 
، وهي نسبة كبيرة، وهذا يعني ان القنوات بتناول قضايا ومشاكل المهاجرين بالشكل المطلوب

، خصوصا لو تناول قضايا ومشاكل المهاجرين بالشكل المطلوبالفضائية العربية بشكل عام ال ت
  .من المبحوثين% ١٠,١أضفنا نسبة من لم يستطيعوا التصويت والبالغ عددهم 

 -  بتناول قضايا أن القنوات الفضائية العربية  تهتم بمن المتلقين % ١٩,١نسبته ت ما بينما صو
  .بدرجة بسيطةومشاكل المهاجرين 
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 -  بتناول قضايا  العربية تهتمأن القنوات الفضائية بمن المتلقين %% ٩ت ما نسبته بينما صو
  .بدرجة كبيرةومشاكل المهاجرين 

لقين من المغتربين العرب يعتقدون بأن لعربية التياوهذا يعطي % ٢٨,١هو ومجموع النسبتين  - 
   .والمغتربين العرب قضايا ومشاكل المهاجرينالقنوات الفضائية العربية اهتمامها ضعيف بتناول 

 

وعن السؤال حول أفضل القنوات الفضائية العربية  التي يتابعها المتلقي بانتظام وتقدم برامج 

 : تاليةناجحة، كانت النتائج حسب النقاط ال

  )٢٤(جدول رقم 

 أفضل القنوات الفضائية العربية التي يتابعها المتلقي بانتظام وتقدم برامج ناجحة ونسبها

  ت  أسم الفضائية  عدد النقاط  النسبة

٢٧١  %٢٠  MBC ١-  

  -٢  .الجزيرة  ١٧٣  %١٢,٨

  -٣  العربية  ١٠٥  %٧,٧

  -٤  أبو ظبي  ٥٧  %٤,٢

  -٥  .الجزيرة الوثائقية  ٥٢  %٣,٨

  -٦  سوريا دراما  ٥٠  %٣,٧

  -٧  دبي  ٤٦  %٣,٤

  -٨  السورية  ٣٧  %٢,٧

  -٩  الفيحاء  ٣٧ %٢,٧
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  - ١٠  المصرية  ٣٣  %٢,٤

٣٢  %٢,٤  BBC arabic ١١ -  

  - ١٢  البغدادية  ٣٢ %٢,٤

٣٠  %٢,٢  LBC ١٣ -  

  - ١٤  الحرة  ٢٨  %٢

  - ١٥  أقرأ  ٢٨  %٢

٢٥  %١,٨  M2 ١٦ -  

  - ١٧  الشرقية  ٢٥ %١,٨

 - ١٨  السومرية  ٢٤  %١,٨

  - ١٩  العراقية  ٢٣  %١,٧

  - ٢٠  الصومالية  ٢٣ %١,٧

١٩  %١,٥  ART  ٢١ -  

  - ٢٢  السودانية  ١٨  %١,٣

  - ٢٣  الحياة  ١٨ %١,٣

١٧  %١,٣  MTV  ٢٤ -  

  - ٢٥  يونيفرسال  ١٧ %١,٣

  - ٢٦  األردنية  ١٧ %١,٣

  - ٢٧  الجزيرة الرياضية  ١٦  %١,٢
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  - ٢٨  دبي سبورت  ١٥  %١,١

  - ٢٩  روسيا اليوم  ١٣  %١

  - ٣٠  الرشيد  ١٣  %١

  - ٣١  روتانا  ٨  %٠,٦

  - ٣٢  ، ٧تونس   ٨ %٠,٦

  - ٣٣  الجزائرية  ٧  %٠,٥

  - ٣٤  النيل  ٦  %٠,٤

  - ٣٥  الشروق  ٦ %٠,٤

٥ %٠,٤  ANB ٣٦ -  

  - ٣٧  العالم  ٤  %٠,٣

  - ٣٨  المستقبل  ٤ %٠,٣

  - ٣٩  المنار  ٤ %٠,٣

  - ٤٠  أنفنتي  ٤ %٠,٣

٤ %٠,٣  Orient  ٤١ -  

  - ٤٢  الليبية  ٢ %٠,١

 

ه نجد أن فضائيات عربية، كالـ، أم بي سي، والجزيرة والعربية وأبو ظبي من جدول النتائج أعال - 
جاءت بمقدمة الفضائيات العربية التي يتابعها المغتربون  والجزيرة الوثائقية وسوريا دراما ودبي

  .   العرب بانتظام ويعتقدون بأنها تقدم برامج ناجحة
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ا فضائيات خاصة بمجموعة معينة من جاءت فضائيات أخرى عديدة، بالدرجة الثانية لكنه - 
الجاليات العربية ولم يتم ذكرها من قبل باقي المجموعات، لذا سيتم اإلشارة لها ضمن الفضائيات 

  .التي تتابعها كل مجموعة

يتابعها المتلقي بانتظام وتقدم برامج ناجحة  العربية التيوبخصوص أفضل القنوات الفضائية 

 ت العينةفي داخل كل مجموعة من مجموعا

  )٢٥(جدول رقم 

يتابعها المتلقي بانتظام وتقدم برامج ناجحة في داخل كل  التيوالبرامج العربية القنوات أفضل 

  مجموعة من مجموعات العينة

الفضائيات الوطنية التي يتابعها   الدولة

  أفراد المجموعة

 التي يتابعها أفراد المجموعة جأكثر البرام

، الفيحاء، الشرقية، البغدادية، الرشيد  العراق
  السومرية، العراقية، 

صباح الخير، من العراق، مثلث النجوم، 
 بالعراقي، شهد وشعر، جا وين أهلنه

  

 يونيفيرسال،الصومالية، السودانية،  الصومال
Somaichanal  

ذكريات من الصومال، برنامج األسرة، 
  الشريعة في يونيفيرسال

  

 ,LBCا، سوريا دراما، السورية، روتان  سورية

BBC,   

 

 ,LOLحديث البلد، برنامج  بروين مع نلتقي

  قناديل

نقطة نظام، صباح الوطن الجميل، خواطر، األردنية، أقرأ، سوريا دراما، أي أر فلسطين 
موعد مع . ضع بصمتك، السنة حديث
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  المهجر تي، بي بي سي أربيك،   واألردن

    Orient, LBC, ART, OTV  لبنان
،ليمــــبرتيسوريا دراما،    

  انفنـــــتي

 .المستقبل، إلى أين، حديث البلد، بس مات

، المصرية، قالسودانية، النيل األزر   السودان
  .  البي بي يس أربيك، الشروق

الشوق، أسماء في حياتنا، براعم مع  مراسي
 . األطفال، أشجان الغربة

  

متفرقة 
  خليج

دبي، أبو ظبي، اليمنية، الجزيرة، 
  .العربية، الـ أم بي سي

  ،  طاش ما ، طاشكالم نواعم،

  

  حوار، البيت بيتك، منبر الجزيرة  المغربية، إقرأ، أي أر تي،   المغرب

  

قناة الحياة، المصرية، النيل، أي أر مصر        
 تي، روتانا، دريم، انفنتي 

مصر النهارده، القاهرة اليوم، سؤال جريء، 
  .البيت بيتك، الحياة كلمة، الشريعة والحياة

  الغائب، صدى المالعب، االتجاه المعاكس    .سوريا دراما الجزيرة، ،٧تونس  ٧تونس

  

    الصراحـة راحـــة ،عين على األسرة  الجزائرية   الجزائر

  

الجزيرة، الجماهيرية، الشبابية،   ليبيا
MBC 

 حدود الجزيرة، بال منبر
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 : ئج كما يلينتاالوبخصوص السؤال عن أفضل البرامج التي يتابعها المتلقي، كانت 

  )٢٦(جدول رقم 

 أفضل البرامج التي يتابعها المتلقي 

  ت أسم البرنامج  عدد النقاط  النسبة

  -١ من سيربح المليون  ٦٧ %١٦,٨

  -٢  التفاح األخضر  ٤١  %٩,٦

  -٣  االتجاه المعاكس  ٢٦  %٦,١

  -٤  شاهد على العصر  ٢٣  %٥,٤

  -٥  كالم نواعم  ٢٢ %٥,٢

  -٦  .رالرأي والرأي اآلخ  ١٨  %٤,٢

  -٧ روافد  ١٧  %٤

  -٨  سري للغاية ١٧ %٤

  -٩  موعد مع المهجر  ١٦ %٣,٨

  - ١٠  صباح الخير يا عرب  ١٦  %٣,٨

  - ١١  آخر من يعلم  ١٤  %٣,٣

  - ١٢  خطوة  ١٢ %٢,٨

  - ١٣ واحد ضد ميه ١١  %٢,٦

  - ١٤  فيتامين  ١١  %،٢,٦
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  - ١٥  الشريعة والحياة  ١١  %٢,٦

  - ١٦  من العراق ١٠  %٢,٤

  - ١٧  المالعبصدى   ١٠  %٢,٤

  - ١٨ صناعة الموت ٩ %٢,١

 - ١٩  إضاءات  ٨  %١,٩

  - ٢٠  صباح العربية  ٨  %١,٩

  - ٢١  مثير للجدل  ٧ %١,٦

  - ٢٢  مع هيكل  ٧  %١,٦

  - ٢٣  إلى أين  ٦  %١,٤

  - ٢٤  السلطة الرابعة  ٦ %١,٤

٦  %١,٤  LOL  ٢٥ -  

  - ٢٦  نلتقي مع بروين  ٥ %١,٢

  - ٢٧  منبر الجزيرة  ٥ %١,٢

  - ٢٨  بال حدود  ٥  %١,٢

  - ٢٩  طاش ما طاش ٥  %١,٢

  - ٣٠  مراسي الشوق  ٤  %٠,٩

  - ٣١  مصر النهارده  ٤  %٠,٩

  - ٣٢  كالم الناس  ٤  %٠,٩
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وبخصوص أفضل البرامج التي يتابعها المغتربون العرب، جاءت البرامج التالية في  - 
، شاهد على العصر، االتجاه المعاكس، التفاح األخضر، من سيربح المليونالمقدمة، 

ة، بالمرتبة األولى، كما جاءت العديد سري للغاي، روافد، الرأي والرأي اآلخر، نواعم كالم
أهمل الباحث البرامج التي ذكرت ألقل من ثالث و من البرامج األخرى بالمرتبات التالية، 

  .                 مرات لكثرتها

  

  :  أما أسباب تفضيل هذه البرامج، فكانت نتائج البحث كما يلي 

  )٢٧(رقم  جدول

 أسباب تفضيل البرامج ونسبة كل سبب 

 النسبة

  المئوية

عدد 

  النقاط

  ت أسباب تفضيل البرامج

  -١ .المتلقي موضوعاتها تهم  ١٧٩  %٣٠,٧

  -٢ .تعالج موضوعات واقعية وجادة  ١٤١  %٢٤,٢

  -٣ .تقدم في موعد مناسب لي  ٦٥  %١١,١

  -٤ .تلفزيوني والديكورتقدم في أسلوب جذاب، من ناحية القالب ال  ٧٥  %١٢,٨

  -٥ .نساني أعمقإتقدم مواضيع تجعل الحياة ذات بعد   ٧٥  %١٢,٨

  -٦ .مقدم هذه البرامج  أصحاب كفاءة واضحة/ مقدمة   ٤٩  %٨,٤
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نالحظ أن أهم األسباب هو اهتمام المشاهد أصًال بمضـامين المواضـيع التـي يطرحهـا البرنـامج  -
 تعـالج موضـوعات واقعيـة وجـادةهو كونهـا   روالسبب اآلخ ، %٣٠,٧ورغبته في متابعتها بنسبة 

  .%٢٤,٢بنسبة 

، تقدم في أسلوب جـذاب، مـن ناحيـة القالـب التلفزيـوني والـديكورأما األسباب التالية فهي كونها  -
  .ترفد وتنمي الوعي اإلنساني لدى المتلقيو  تجعل الحياة ذات بعد أنساني أعمقوأن مواضيعها 

  .قديم البرامج في أوقات مناسبة للمتلقي كسبب آخرويأتي عامل زمن ت -

  .فجاء كسبب في الدرجة السادسةكفاءة ال من أصحابمقدم البرامج  أو كون مقدمةأما  -

ضرورة وجود برامج خاصة بالمهاجرين العرب في الفضائيات وكانت نتائج البحث بخصوص  -

  :، كما يليالعربية

وجود برامج خاصة بالمهاجرين العرب في جد ضرورة  ليعتقدون أنه ال تو % ٢١,٤نسبة   :أوال

  .الفضائيات العربية

وجود برامج خاصة بالمهاجرين العرب في يعتقدون أنه توجد ضرورة  ل% ٧٨,٦نسبة   :ثانيا

  .الفضائيات العربية

موجهة  تقدم باللغات األجنبية كاالنكليزيةضرورة وجود برامج وكانت نتائج البحث بخصوص  -

  :، كما يلين العرب في الفضائيات العربيةلمهاجريل

تقدم باللغات األجنبية وجود برامج يعتقدون أنه ال توجد ضرورة  ل% ٦١,٣نسبة   :أوال

  .             لمهاجرين العرب في الفضائيات العربيةموجهة ل كاالنكليزية

ألجنبية تقدم باللغات اوجود برامج يعتقدون أنه توجد ضرورة  ل% ٣٨,٧نسبة   :ثانيا

               .لمهاجرين العرب في الفضائيات العربيةموجهة ل كاالنكليزية
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  :مقارنات الدراسة

  .قام الباحث وبناءا على خطة البحث بأجراء مقارنات الدراسة وفيما يلي نتائج المقارنات

  ) والذكور اإلناث(ين النوع، بالمشاهدة ب الفروقاتدراسة : أوال

  

  )٢٨( جدول رقم 

  الذكور واإلناث  مقارنة نسب المشاهدة بين 

عدد الذين يشاهدون   النوع  ت

  الفضائيات

عدد الذين ال   النسبة

يشاهدون 

  الفضائيات

  النسبة

  %١٨,٩  ٤٨  %٨١,١  ٢٠٦  الذكور  -١

  %١٣,٤  ٣٣  %٨٦,٦  ٢١٣  اإلناث  -٢

  :من الجدول يتضح ما يلي

فـــروق طفيفـــة بـــين مشـــاهدة النســـاء إلـــى الرجـــال، حيـــث بلغـــت نســـبة الرجـــال الـــذين  هنالـــك -
، أي زيادة %٨٦,٦، بينما بلغت نسبة النساء %٨١,١يشاهدون القنوات الفضائية العربية 

وهـي نسـبة طبيعيــة، كـون نسـبة مـن النســاء % ٥,٥نسـبة  النسـاء إلـى نسـبة الرجــال بنسـبة 
، وبســبب تواجــدهن فــي المنــزل خصوصــا ممــن لــديهن لــيس لــديها التزامــات يوميــة كالرجــال

  .أطفال، فتكون نسبة مشاهدة الفضائيات لهن أكبر
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كما وجد الباحث فروقا بـين مضـامين البـرامج المفضـل مشـاهدتها بـين الـذكور واإلنـاث،  -
 كما يلي

 نتائج الفروقات بين مضامين البرامج المفضل مشاهدتها  بين الذكور واإلناث

  )٢٩(جدول رقم 

 الفروقات بين مضامين البرامج المفضل مشاهدتها  بين الذكور واإلناث ونسبها 

النسبة 

  المئوية

عدد 

 اإلناث

عدد   %

  الذكور

مضامين البرامج   العدد  النسبة

 المفضل مشاهدتها

 ت

٦٣,٣  ٨٧  %٣٦,٧%   

١٥٠  

البرامج السياسية    ٢٣٧  %١٥,٥
 .واإلخبارية

١ -  

٤١,٦  ١٣٢  %٥٨,٤%   

٩٤  

لمسلسالت واألفالم ا  ٢٢٦  %١٤,٧
 .الدرامية

٢ -  

البرامج األدبية، كالنقد    ٨٣  %٥,٤  ٤٨  %٥٧,٨  ٣٥  %٤٢,٢
 .الخ...والقصة والشعر

٣ -  

مسرح، ( البرامج الفنية    ١٨٨  %١٢,٣  ٧٩  %٤٢  ١٠٩  %٥٨
سينما، ، غناء، رقص، 

 ).فنون تشكيلية،

٤ -  

علوم (برامج المعارف كـ   ١٤٩  %٩,٧  ٦٦  %٤٤,٣  ٨٣  %٥٥,٧
م إنسانية، دينية،علو 

تراث، تاريخ،اقتصاد، 
 )آثار

٥ -  

برامج العلوم    ١٢٠  %٧,٨  ٧٥  %٦٢,٥  ٤٥  %٣٧,٥ ٦ -  
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والتكنولوجيا وتبسيطها 
الكواكب، البحار، (

 ).الكائنات الحية

٥٩,٢  ٦٠  %٤٠,٨%   

٨٧  

برامج وثائقية وتراثية   ١٤٧  %٩,٦
 .وتاريخية

٧ -  

برامج الترفيه والمنوعات   ١٦٧  %١٠,٩  ٧٠  %٤٢  ٩٧  %٥٨
 .التسليةو 

٨ -  

٥٢  %٥٣,٦  ٤٥  %٤٦,٤  

  

  - ٩ .المسابقات برامج  ٩٧  %٦,٣

 ـبرامج متخصصة ك  ١١٩  %٧,٨  ٧٤  %٦٢,٢  ٤٥ %٣٧,٨
البرامج الرياضية، (

 .الخ...)البرامج الصحية

١٠-  

من الجدول يتبين أن هنالك إقبال من الذكور على البرامج اإلخبارية والسياسية أكثر  - 
ي مؤشر على اهتمام الذكور باألخبار والبرامج السياسية ، وه%٢٦,٦من اإلناث بمعدل 

  .                                         أكثر من اإلناث

وجاءت البرامج الترفيهية باختالف أنواعها بدرجة إقبال اإلناث أكثر من الذكور،  - 
، %٥٨، والبرامج الفنية بنسبة %٥٨,٤جاءت بنسبة  المسلسالت واألفالم الدراميةف

  %.     ٥٨وبرامج الترفيه المنوعة والتسلية بنسبة
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قــام الباحــث بدراســة فــروق المشــاهدة بــين مفــردات مجموعــات العينــة، وتوصــل للنتــائج : ثانيــا

  :التالية

  .الجدول أدناه يوضح الفروق بالمشاهدة بين النوع وكذلك بين مجاميع مفردات العينة

  )٣٠(رقم  جدول

  أعداد الذكور واإلناث وأعداد ونسب المشاهدة لجميع المجموعات التي شملها البحث

العدد   الدولة

  الكلي

عدد 

الذكور 

نعم 

  يشاهد

عدد 

اإلناث 

نعم 

  يشاهد

 المجموع

  

عدد   النسبة

الذكور 

ال 

  يشاهد

عدد 

اإلناث 

ال 

  يشاهد

 النسبة  المجموع

  المئوية

  %١٥  ٣٠  ١٦  ١٤  %٨٥  ١٧٠  ٨٤  ٨٦  ٢٠٠  العراق

  %٣٢,٨  ٢١  ٧  ١٤  %٦٧,٢  ٤٣  ٢٣  ٢٠  ٦٤  الصومال

  %٥  ٣  ١  ٢  %٩٥  ٥٧  ٢٩  ٢٨  ٦٠  سورية

فلسطين 

  واألردن

  %٠  صفر  صفر  صفر  %١٠٠  ٥٠  ٢٥  ٢٥  ٥٠

  %٠  صفر  صفر  صفر  %١٠٠  ٣٠  ١٥  ١٥  ٣٠  لبنان

  %١٠  ٢  صفر  ٢  %٩٠  ١٨  ١٠  ٨  ٢٠  السودان

متفرقة 
  خليج

٤٠  ٨  ٢  ٦  %٦٠  ١٢  ٨  ٤  ٢٠%  

  %١٨,٧  ٣  ٢  ١  %٨١,٣  ١٣  ٦  ٧  ١٦  المغرب



191 

 

  

 

  %٣٠  ٣  ٢  ١  %٧٠  ٧  ٣  ٤  ١٠مصر        

  %٠  صفر  صفر  صفر  %١٠٠  ١٠  ٥  ٥  ١٠  تونس

  %٤٠  ٤  ٢  ٢  %٦٠  ٦  ٣  ٣  ١٠  الجزائر

  %٧٠  ٧  ١  ٦  %٣٠  ٣  ٢  ١  ١٠  ليبيا

  %١٦,٢  ٨١  ٣٣  ٤٨  %٨٣,٨  ٤١٩  ٢١٣  ٢٠٦  ٥٠٠  المجموع

  

عربية كانت بين مفردات مجموعة من الجدول يتبين أن نسبة المشاهدة للقنوات الفضائية ال -
 %.١٠٠كل من، فلسطين واألردن ولبنان وتونس هي 

 %.٩٠و% ٩٥وجاءت مفردات مجموعة سوريا والسودان بالمرتبة الثانية بواقع  -

 %.٨١,٣و% ٨٥كما جاءت مفردات مجموعة العراق والمغرب بالمرتبة الثالثة، بنسبة  -

 .نسب أقل، بسبب عدم إتقانهم اللغة العربيةبينما نجد مفردات عينة الصومال والجزائر، ب -

قامــــة ، وعــــدم وجــــود إاالســــتقرارأمــــا مفــــردات مجموعــــة ليبيــــا فهنالــــك أســــباب منهــــا، عــــدم  -
  .لمعظمهم، وعهدهم بالهجرة إلى السويد قصير نسبيا

  

  مقارنة الفئات العمرية ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية : ثالثا

  )٣١(جدول رقم 

  عمرية ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربيةالفئات ال

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم  العدد الكلي  الفئة العمرية  تتتت

  %٦٠بنسبة   ٥٥   ٩٢  ٢٥-١٨  -١

  %٨٢,٦بنسبة  ١١٤  ١٣٨  ٣٥-٢٦  -٢
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 %٩٠,٤بنسبة   ١٢٢  ١٣٥  ٥٠-٣٦  -٣

 %٩٥بنسبة  ١٢٨  ١٣٥  فما فوق ٥١  -٤

 .عدد سنوات الفئة العمرية، كلما ازدادت نسبة المشاهدةيتضح من الجدول أنه كلما زادت  -

أن الفئة العمريـة الشـبابية هـي األقـل بـين الفئـات العمريـة األخـرى فـي  إلى  ويؤشر الجدول -
 . فما فوق هي األكثر مشاهدة ٥١مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية، والفئة العمرية من 

  

  ي ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية مقارنة الفئات حسب التحصيل العلم: رابعا

  )٣٢(جدول رقم 

  الفئات حسب  التحصيل العلمي ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية

التحصـــــــــــــــــــيل   تتتت

 العلمي

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

ماجســــــــــــــــــــــــــــــــتير   -١
  ودكتوراه

 % ٩٣,٢بنسبة  ٥٥     ٥٩    

 -بكــــــــــــــــالوريوس  -٢
  ليسانس

  %٨٢,٨بنسبة  ١٠١ ١٢٢

ثانويـــــــــــــــــــــــــــــــة أو   -٣
 دبلوم -معهد

 %٨٠,٣بنسبة  ١٨٨     ٢٣٤

 %٨٨,٢بنسبة  ٧٥ ٨٥  دون الثانوية  -٤

  

يتضـــح مـــن جـــدول النتـــائج أن ذوي التعلـــيم العـــالي بلغـــوا أعلـــى نســـبة مشـــاهدة مقارنـــة مـــع  -
 %.٩٣,٢الفئات األخرى، حيث بلغت نسبتهم 
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حصـــيل العلمــي الثــانوي أو المعهـــد هــم األقـــل بينــت النتــائج أن مجتمـــع العينــة مــن ذوي الت -
 %. ٨٠,٣متابعة لمشاهدة القنوات الفضائية العربية بنسبة 

  

مقارنــة الوضــع االقتصــادي وتــأثيره علــى المشــاهدة ونســبة مشــاهدة كــل فئــة للقنــوات : خامســا

  الفضائية العربية 

  )٣٣(جدول رقم 

  ت الفضائية العربيةالفئات حسب  المستوى االقتصادي ونسبة مشاهدتها للقنوا

 المســـــــــــــــــــتوى  تتتت
 المعيشـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  االقتصادي

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

 % ٩٣بنسبة  ١٣    ١٤      ممتاز  -١

 %٧٨,٤بنسبة ١٠٥ ١٣٤  جيد  -٢

 %٩١بنسبة  ٢١١   ٢٣٢ متوسط  -٣

 %٧٥نسبة ٩٠ ١٢٠  ضعيف  -٤

  

مفردات العينة هم األكثـر متابعـة  بينت النتائج أن ذوي الدخل الممتاز وهي نسبة قليلة من -
 %.٩٣لمشاهدة القنوات الفضائية العربية وبلغت نسبتهم، 

وكانت فئة ذوي الدخل الضعيف هم األقل متابعة لمشاهدة القنوات الفضائية العربية بنسبة  -
 .،%٧٨,٤، تلتهم فئة الدخل الجيد بنسبة %٧٥

مرتفعـة، ممـا يعنـي أن العامـل ، وهـي نسـبة %٩١أما ذوي الدخل المتوسط فكانـت نسـبتهم  -
  .االقتصادي لم يعطي مؤشر مؤثر على متابعة مشاهدة القنوات الفضائية العربية
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مقارنة عـدد سـنوات الهجـرة وتأثيرهـا علـى المشـاهدة ونسـبة مشـاهدة كـل فئـة للقنـوات : سادسا

  الفضائية العربية

  )٣٤(جدول رقم 

  لقنوات الفضائية العربيةالفئات حسب عدد سنوات الهجرة ونسبة مشاهدتها ل

عدد سنوات   تتتت

 الهجرة

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

 % ٧٠,٨بنسبة  ٨٠     ١١٣     سنة ٣-١  -١

 %٧٩بنسبة  ٨٦ ١٠٩ سنة ٧-٤  -٢

 %٨٢,٨بنسبة  ٧٢    ٨٧ سنة ١٠-٨  -٣

ســــــــنة فمــــــــا  ١١  -٤
 فوق

 %٩٤,٨نسبة  ١٨١ ١٩١

ازدادت عــدد ســنوات الهجــرة واالغتــراب لمفــردات العينــة، مــن نتــائج البحــث يتبــين أنــه كلمــا  -
 .كلما ازدادت متابعة مشاهدة القنوات الفضائية العربية

، وربمــا يعــود الســبب إلــى عــدم اســتقرارهم، %٧٠,٨فحــديثو الهجــرة كانــت نســبة مشــاهدتهم  -
 .وعدم توفر السكن الدائم لبعضهم، مما يعيق حصولهم على جهاز استقبال

، ومــن كانــت %٧٩ســنوات فكانــت النســبة  ٧-٤دد ســنوات هجــرتهم مــن أمــا مــن كانــت عــ -
 %.٨٢,٨سنوات، فكانت نسبتهم  ١٠-٨عدد العينات سنوات هجرتهم من 

ســــنة بنســــبة ١١وجــــاءت  فئــــة المغتــــربين الــــذين كانــــت عــــدد ســــنوات هجــــرتهم أكثــــر مــــن  -
، وهـــي نســـبة عاليـــة جـــدا، ممـــا يعطـــي مؤشـــر أن المهـــاجرين والمغتـــربين العـــرب %٩٤،٨

 .يهمهم جدا التواصل مع أوطانهم وثقافاتهم األصلية، مهما طال أمد الفراق

ســنة فمــا  ١١كمــا وجــد الباحــث ان جميــع أفــراد فئــة ذوي عــدد العينــات ســنوات الهجــرة مــن  -
أشخاص، هم جميعا أما من ١٠فوق والذين ال يشاهدون القنوات الفضائية العربية وعددهم 
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ـــائهم األصـــ ـــدان آب ـــودين خـــارج بل لية أو هـــاجروا فـــي ســـن مبكـــرة، ممـــا يعنـــي ضـــعف المول
  .عالقتهم بأوطان آبائهم األم

  

مفردة تتألف  ١٠٠أجل المقارنة على عينة قصدية قوامها  دراسة منكما أجرى الباحث  -
 .بالتساوي من جميع مجموعات مجتمع البحث

  :وكانت خصائص مفردات العينة القصدية كما يلي -
  )٣٥(رقم جدول 

 مفردة  ١٠٠لعينة القصدية والمكونة من خصائص مفردات ا  

  إناث/ ذ كور   النسبة المئوية  العدد  النوع  أوالً 

    %٥٠  ٥٠  ذكور  -١

    %٥٠  ٥٠  إناث  -٢

      العدد   العمر  ثانياً 

  أ١٠/ ذ٦ % ١٦ ١٦  ٢٥-١٨  -١

  أ١١/ذ٩ %٢٠ ٢٠  ٣٥-٢٦  -٢

  أ١٠/ذ١٥ %٢٥ ٢٥  ٥٠-٣٦  -٣

  أ١٩/ ذ٢٠ %٣٩ ٣٩  فما فوق ٥١  -٤

 إناث/ ذ كور   النسبة  العدد  التحصيل العلمي  -ثالثاً 

  أ١٠/ذ١١ %٢١  ٢١  ماجستير ودكتوراه  

 -بكــــــــــــــــــــــــــــالوريوس  
  ليسانس

  أ٧/ذ١٥ %٢٢  ٢٢
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 -ثانويــــة أو معهــــد  
 دبلوم

  أ١٨/ذ٢٢ %٤٠  ٤٠

  أ١٥/ذ٢ %١٧  ١٧  دون الثانوية  

المســتوى المعيشــي   رابعاً 
  )االقتصادي(

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد

  أ٢/ذ٤  %٦  ٦  عالي  

  أ٨/ذ١٦ %٢٤  ٢٤  جيد  

  أ٢٣/ذ٩  %٣٢  ٣٢  متوسط  

  أ١٧/ذ٢١   %٣٨  ٣٨  ضعيف  

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد  أسباب الهجرة  خامساً 

  أ١٠/ ذ١٢  %٢٢  ٢٢  اقتصادية  

  أ١٣/ ذ٢٩  %٤٢  ٤٢  سياسية  

  أ٣/ذ٥  %٨  ٨  ثقافية  

  أ٢٤/ ذ٤  %٢٨  ٢٨  اجتماعية  

عـــــــــدد ســـــــــنوات   سادسا

  الهجرة

  إناث/ ذ كور   النسبة  العدد

  أ٥/ذ٧  %١٢  ١٢  سنة ٣-١  

  أ٧/ذ٨  %١٥  ١٥  سنة ٧-٤  
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  أ١٢/ذ١٠  %٢٢  ٢٢  سنة ١٠-٨  

  أ٢٦/ذ٢٥  %٥١  ٥١  سنة فما فوق ١١  

  

  :وكانت نتائج البحث كما يلي

  .الذكور إلى اإلناثوعدم مشاهدة كال من نسبة مشاهدة  :أوال

  )٣٦( جدول رقم 

  ديةأعداد الذكور واإلناث ونسب المشاهدة للعينة القص 

عدد الذين يشاهدون   النوع  ت

  الفضائيات

عدد الذين ال   النسبة

يشاهدون 

  الفضائيات

 النسبة

  المئوية

  %١٦  ٨  %٨٤  ٤٢  الذكور  -١

  %١٢  ٦  %٨٨  ٤٤  اإلناث  -٢

  

 .وهذه النسب قريبة من نسب العينة الكلية للبحث -

  
  

  

  

  



198 

 

  

 

  نوات الفضائية العربية مقارنة الفئات العمرية العينة القصدية ونسبة مشاهدتها للق: ثانيا

  )٣٧(جدول رقم 

  الفئات العمرية للعينة القصدية ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم  العدد الكلي  الفئة العمرية  تتتت

  %٦٢,٥بنسبة   ١٠   ١٦  ٢٥-١٨  -١

  % ٨٠بنسبة  ١٦  ٢٠  ٣٥-٢٦  -٢

 %٩٢بنسبة   ٢٣  ٢٥  ٥٠-٣٦  -٣

 %٩٤,٩بنسبة  ٣٧  ٣٩  فما فوق ٥١  -٤

  .طفيفة بين نسبة الفئات العمرية لمفردات العينة القصدية والعينة األساسية فروقوجدت  -
   اتفضائيللمقارنة الفئات حسب التحصيل العلمي للعينة القصدية ونسبة مشاهدتها : ثالثا

  )٣٨(جدول رقم 

  العربية للفضائياتتها الفئات حسب  التحصيل العلمي للعينة القصدية ونسبة مشاهد

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي  التحصيل العلمي  ت

 % ٨٥,٧بنسبة  ١٨    ٢١      ماجستير ودكتوراه  -١

 -بكـــــــــــــــــــــالوريوس  -٢

  ليسانس
  %٨١,٨بنسبة  ١٨ ٢٢

 -ثانويـــــة أو معهـــــد  -٣

 دبلوم

 %٨٥بنسبة  ٣٤   ٤٠

 %٩٤,١بنسبة ١٦ ١٧  دون الثانوية  -٤
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فــــي المقارنــــة، حيــــث انخفضــــت نســــبة ذو التحصــــيل العلمــــي العــــالي  اث فروقــــوجــــد الباحــــ -
بـــين مفـــردات العينـــة % ٨٥,٧فـــي مفـــردات العينـــة األساســـية إلـــى % ٩٣,٢للمشـــاهدة مـــن 

 .القصدية

فـــي مفـــردات العينـــة % ٨٠,٣وارتفعـــت نســـبة فئـــة التحصـــيل العلمـــي الثـــانوي والمعهـــد مـــن  -
 .ديةبين مفردات العينة القص% ٨٥األساسية إلى 

فـي مفـردات % ٨٨,٢التحصيل العلمي دون الثانوية للمشـاهدة مـن  يكما ارتفعت نسبة ذو  -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٩٤,١العينة األساسية إلى 

  

  مقارنة الوضع االقتصادي للعينة القصدية وتأثيره على المشاهدة : رابعا

  )٣٩(جدول رقم 

  مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية يبين الفئات حسب  المستوى االقتصادي ونسبة

 المســـــــــــــــــــتوى  تتتت
 المعيشـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  االقتصادي

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

 % ٨٣,٣بنسبة  ٥    ٦      ممتاز  -١

 %٨٣,٣بنسبة  ٢٠  ٢٤  جيد  -٢

 %٨٧,٥بنسبة  ٢٨   ٣٢ متوسط  -٣

 %٨٦,٨نسبة  ٣٣  ٣٨  ضعيف  -٤

 :وجد الباحث فروقات في المقارنة -

فـي مفـردات % ٩٣نخفضت نسبة ذوي المستوى االقتصـادي الممتـاز للمشـاهدة مـن حيث ا -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٨٣,٣العينة األساسية إلى 
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فــــي مفــــردات العينــــة % ٧٨,٤وارتفعــــت نســــبة فئــــة ذوي المســــتوى االقتصــــادي الجيــــد مــــن  -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٨٣,٣األساسية إلى 

فــي مفــردات % ٧٥المســتوى االقتصــادي الضــعيف للمشــاهدة مــن  كمــا ارتفعــت نســبة ذوي -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٨٦,٨العينة األساسية إلى 

  %.٨٧,٥إلى % ٩١المستوى المعاشي، فقد انخفضت من نسبة  أما متوسطو -
  

مقارنة عـدد سـنوات الهجـرة وتأثيرهـا علـى المشـاهدة ونسـبة مشـاهدة كـل فئـة للقنـوات : سادسا

  ة العربيةالفضائي

  )٤٠(جدول رقم 

  الفئات حسب عدد سنوات الهجرة ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية

عدد سنوات   تتتت

 الهجرة

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

 % ٨٣,٣بنسبة  ١٠     ١٢   سنة ٣-١  -١

 %٨٠بنسبة  ١٢  ١٥ سنة ٧-٤  -٢

 %٩٠,٩بنسبة  ٢٠     ٢٢ سنة ١٠-٨  -٣

ســــــــنة فمــــــــا  ١١  -٤
 فوق

 %٨٦,٣نسبة  ٤٤  ٥١

  

 :كالتالي وجدت فروق بين مفردات العينتين -

فــي % ٧٠,٨ســنة  للمشــاهدة مــن  ٣-١حيــث ازدادت نســبة ذوي عــدد ســنوات الهجــرة مــن  -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٨٣,٣مفردات العينة األساسية إلى 
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فـي مفـردات العينـة % ٧٩ سـنة  مـن ٧-٤وارتفعت نسبة فئة ذوي عدد سنوات الهجرة من  -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٨٠األساسية إلى 

فــي % ٨٢,٨سـنة  للمشــاهدة مـن  ١٠-٨كمـا ارتفعـت نســبة ذوي عـدد ســنوات الهجـرة مــن  -
 .بين مفردات العينة القصدية% ٩٠,٩مفردات العينة األساسية إلى 

% ٩٤,٨ضــت مــن ســنة  فمــا فــوق، فقــد انخف ١١ذوي عــدد ســنوات الهجــرة مــن نســبة  أمــا  -
 %.٨٦,٣إلى 

سـنة فمـا فـوق  ١١ووجد الباحث ان جميع أفراد فئـة ذوي عـدد العينـات سـنوات الهجـرة مـن  -
مـــا مـــن أشـــخاص، هـــم جميعـــا إ ٧عربيـــة وعـــددهم والـــذين ال يشـــاهدون القنـــوات الفضـــائية ال

ـــائهم األصـــلية أو هـــاجروا فـــي ســـن مبكـــرة، ممـــا يعنـــي ضـــعف  ـــدان آب ـــودين خـــارج بل المول
  .أوطان آبائهم األمعالقتهم ب

  .يعتقد الباحث أنها فروقات بسيطة ال تغير كثيرا من نتائج البحث -
  

الـــذين أجـــابوا بعـــدم متـــابعتهم اســـة علـــى مفـــردات العينـــة األساســـية كمـــا أجـــرى الباحـــث در  -

من الـذين ولـدوا فـي المهجـر أو إما  ومشاهدتهم للقنوات الفضائية العربية، وتبين أن معظمهم 

  .ي سن الطفولةف إليه جاءوا

  :وكانت نتائج البحث كما يلي 

  :أوال

نسبتهم من   عدد الذين ال يشاهدون الفضائيات  النوع  ت

  مجمل العينة

  %٩,٦  ٤٨  الذكور  -١

  %٦,٦  ٣٣  اإلناث  -٢
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  مقارنة الفئات العمرية للذين ال يشاهدون القنوات الفضائية العربية : ثانيا

  )٤١(جدول رقم 

  ة القصدية ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربيةالفئات العمرية للعين

  عدد الذين ال يشاهدونها ونسبتهم  العدد الكلي  الفئة العمرية  تتتت

  %٣٧,٥بنسبة   ٤   ١٦  ٢٥-١٨  -١

  % ٢٠بنسبة  ٤  ٢٠  ٣٥-٢٦  -٢

 %٨بنسبة   ٢  ٢٥  ٥٠-٣٦  -٣

 %٥,١بنسبة  ٢  ٣٩  فما فوق ٥١  -٤

  

  .تأثيرها على المشاهدة ونسبة مشاهدة كل فئةمقارنة عدد سنوات الهجرة و : ثالثا

  )٤٢(جدول رقم 

  الفئات حسب عدد سنوات الهجرة ونسبة مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية 

عدد سنوات   تتتت

 الهجرة

  عدد الذين يشاهدونها ونسبتهم العدد الكلي 

 % ٨٣,٣بنسبة  ١٠     ١٢   سنة ٣-١  -١

 %٨٠بنسبة  ١٢  ١٥ سنة ٧-٤  -٢

 %٩٠,٩بنسبة  ٢٠     ٢٢ سنة ١٠-٨  -٣

 %٨٦,٣نسبة  ٤٤  ٥١ سنة فما فوق ١١  -٤
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  :مقترحات المتلقين

وة للمبحوثين في نهاية االستبيان، لطرح مقترحات يجدونها ضرورية لتطوير استضافة المبدعين

أداء القنوات الفضائية العربية بما يخدم أبناء الجاليات العربية، ومن أهم المقترحات التي 

 :                                  رحت وبشكل مكرر، ما يليط

 

أشار العديد من المتلقين للحاجة إلى برامج تجمع وتقرب بين األديان والجنسيات واألعراق  -
  . المختلفة لخلق روابط وجسور مشتركة

  .استضافة  المبدعين من المغتربين وتقديمهم للجمهور والتعريف بإبداعاتهم -
مضـــامين البـــرامج التـــي تتبنـــى قـــيم الـــدفاع عـــن اإلنســـان وحقوقـــه، والتصـــدي  اإلكثـــار مـــن -

  .ألفكار التطرف وقيم الدمار والخراب، تحت كافة المسميات
االهتمــــام بمــــا يهــــم اإلنســــان العربــــي مــــن قضــــايا ثقافيــــة، وتنــــاول قضــــايا أكثــــر ديناميكيــــة  -

  .ومواضيع تساعده في تقليل الشعور باالغتراب
لتــــراث العربـــي والشـــرقي بشــــكل أكبـــر وتقديمـــه باللغــــة العربيـــة واللغــــة االهتمـــام بمواضـــيع ا -

  .اإلنكليزية
  .االبتعاد عن الدعايات المظللة والعواطف وطرح الحقائق بدون دس أو تشويه -
تقديم برامج مفتوحة على الثقافة العالمية ومتابعة ما يدور على الصعيد العالمي مـن أمـور  -

  .جديدة
  . تعتني بنتاجات األدباء واألعمال األدبية والثقافية للمغتربيناإلكثار من البرامج التي  -
  .أكثر تعبيرًا عن الواقع، وتتناول واقعنا وحياتنا بسلبياتها وٕايجابياتهاالبرامج أن تكون  -
 .راء المقابالت مع المهاجرين لمعرفة واقع حياتهم ومشاكلهمإج -

 .مجتمعات المغتربين األصليةاالهتمام األوسع بما يطرح في الفضائيات من قضايا تعم  -

 .اإلقالل من اإلعالنات التجارية والتكرارات المملة في البرامج -

 .االبتعاد عن تقديم البرامج التي تخدش الذوق العام والتي ال تحترم مشاعر المشاهدين -

  .ليف والتلحين وغيرهاللمغتربين تحاكيضرورة التقيد بالحقوق الفك -
غتربين  تحاكي جميع الفئات وخصوصـا األطفـال والشـباب، اإلكثار من البرامج موجهة للم -

 .وتتناسب مع المستوى االجتماعي الثقافي لمعظم المتلقين
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تقديم برامج بأساليب مشوقة لتعليم اللغة العربية موجهـة لمراحـل مختلفـة للطلبـة وخصوصـا  -
 .األطفال

اجهم فـي المجتمـع تقديم برامج موجهة للشباب في المهجر تعالج مشاكلهم وتساهم في أندم -
ن علـى هـذه البـرامج األصـلية، وضـرورة أن يـتفهم القـائمو الجديد وتواصـلهم مـع مجتمعـاتهم 

 .مشاعر الشباب في هذه المجتمعات

 .منع بث البرامج التي تشجع على التفرقة والفتن الطائفية واإلرهاب -

، وخصوصـا تقديم برامج توضـح للمغتـربين حقـوقهم وقـوانين بلـدان الجـذب التـي تستضـيفهم -
 .ما يتعلق بقوانين العمل واإلقامة والهجرة والدراسة

 .اإلكثار من البرامج الدينية -

  

  نعظم المقترحات التي طرحها المتلقووالباحث يتفق مع م
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  الفصل الخامس                               

  

  البحث استنتاجات                             

 .نتائج البحث  -

 . ستنتاجاتاال  -

   .المقترحات والتوصيات  -
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  الفصل الخامس

  

  .نتائج البحث: أوال

يوجــد إقبــال كبيــر مــن قبــل المغتــربين العــرب فــي الســويد علــى مشــاهدة القنــوات الفضــائية  •
 . العربية ومن قبل جميع أبناء الجاليات العربية المتواجدة في السويد

ــ • ذكور واإلنــاث بنســب متقاربــة، كمــا يشــاهدها مفــردات يشــاهد القنــوات الفضــائية العربيــة ال
 .وفئات العينة من جميع الفئات العمرية والمستويات العلمية والمعيشية

تختلف اهتمامات الذكور عن اإلناث بمضامين البرامج التي يتابعونها، ففي حـين ازدادت  •
أكثر متابعة للبرامج  نسبة متابعة الذكور إلى البرامج اإلخبارية والسياسية، نجد أن اإلناث

 . الدرامية والمسلسالت واألفالم الدرامية وبرامج التسلية

بينت الدراسة ان هنالك معوقات تقف أمام بعض المغتربين لمتابعة مشاهدة القنوات  •
الفضائية العربية، منها، حاجز اللغة العربية وعدم إتقانها، ويأتي بعد ذلك سبب عدم 

 . ياتجهاز استقبال للفضائامتالك 

أكثر هم نها تجعلكانت دوافع المشاهدة  للقنوات الفضائية العربية شعور المتلقين بأ •
 . أقل شعورًا بالملل والوحدة والغربة، وتجعلهم األم واهتماما همتواصال مع وطن

دلت نتائج الدراسة على ان المتلقين من المغتربين العرب يشاهدون القنوات الفضائية  •
 . ةالعربية بكثافة عالي

دلت نتائج الدراسة أن أفضل فترة زمنية للمشاهدة، هي من الساعة السادسة مساءا حتى  •
 . الساعة العاشرة ليال بتوقيت السويد

تهتم نسبة كبيرة من المهاجرين العرب بمتابعة أخبار بلدانهم السياسية من خالل البرامج  •
امج الترفيهية إقبال على اإلخبارية والسياسية التي تعرضها الفضائيات العربية، وللبر 

وبرامج الترفيه المنوعة والتسلية، كما  المسلسالت واألفالم الدراميةالمشاهدة بدرجة كبيرة، ك
 . ال بأس به على البرامج األخرى أن هنالك إقباال

، خاص) ريسفير(القنوات الفضائية العربية عبر جهاز استقبال نتائج الدراسةمعظم الم •
، وقليل جدا من بكابل مع شركةا عبر اإلنترنيت، أو عبر االشتراك وهنالك نسبة تشاهدونه

 .اشتراك بالقنوات المشفرةلديه 
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من نتائج  الدراسة قلة االتصاالت والتواصل مع الفضائيات، ومن تواصل منهم كان تبين  •
 .طلب استشارة أو توضيحلأو  في مسابقةأو للمشاركة  رأيًا حول أحد الموضوعاتإلبداء 

كوسيلة الفصحى والمحاللغة ببة كبيرة من مفردات العينة متابعة البرامج تفضل نس •
وعامل اتصال وسيلة اسة إلى الدور المهم الذي تلعبه الفضائيات العربية كونها لتفاعلهم

 .ةمع القضايا الوطنيوكعامل تفاعل  تواصل جيد مع البلد األم

لفضائية العربية كوسيلة  لتفاعلهم كما أشارت النتائج بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات ا •
 . معاناة الغربةعنهم ف يمع المجتمع الجديد وتخف

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف المبحوثين يعتقدون أن القنوات الفضائية العربية  •
 .، مما يعني ضرورة االهتمام بهذا الجانب المهمالعربية ةلغالعلى  همحفاظتساهم في  

حوثين يعتقدون بأهمية الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية العربية نسبة عالية من المب •
 .ونشرها بين أبناء الجالية العربية ثقافتهم األملحفاظ على كوسيلة ل

بتناول قضايا ومشاكل ودلت نتائج الدراسة إلى ضعف اهتمام القنوات الفضائية العربية  •
 .  المهاجرين بالشكل المطلوب

أن فضائيات عربية، كالـ، أم بي سي، والجزيرة والعربية وأبو ظبي من نتائج الدراسة نجد  •
مقدمة الفضائيات العربية التي يتابعها ثائقية وسوريا دراما ودبي، جاءت في والجزيرة الو 

 .المغتربون العرب بانتظام ويعتقدون بأنها تقدم برامج ناجحة

من برامج التالية في المقدمة، جاءت الفأما أفضل البرامج التي يتابعها المغتربون العرب،  •
، كالم نواعم، شاهد على العصر، االتجاه المعاكس، التفاح األخضر، سيربح المليون

ومن أهم أسباب متابعة هذه ة، بالمرتبة األولى، سري للغاي، روافد، الرأي والرأي اآلخر
 .تعالج موضوعات واقعيةالبرنامج هو رغبته في متابعتها ولكونها  

وجود برامج خاصة بالمهاجرين العرب في بيرة من المبحوثين ضرورة تجد نسبة ك •
 .الفضائيات العربية

 تقدم باللغات األجنبية كاالنكليزيةوجود برامج ال ترى نسبة كبيرة من المبحوثين ضرورة ل •
 . لمهاجرين العرب في الفضائيات العربيةموجهة ل

نســبة مــن النســاء لــيس لــديها  وجــدت فــروق طفيفــة بــين مشــاهدة النســاء إلــى الرجــال، كــون •
التزامـــات يوميـــة كالرجـــال، وبســـبب تواجـــدهن فـــي المنـــزل خصوصـــا ممـــن لـــديهن أطفـــال، 

  .فتكون نسبة مشاهدة الفضائيات لهن أكبر
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هنالــك عالقــة طرديــة، فكلمــا ا زادت عــدد ســنوات الفئــة العمريــة، ازدادت نســبة المشــاهدة،  •
ية هي األقل بـين الفئـات العمريـة األخـرى فـي وتؤشر الدراسة إلى  أن الفئة العمرية الشباب

 .مشاهدتها للقنوات الفضائية العربية

لــم تؤشــر الدراســة بوضــوح إلــى وجــود تــأثير للعامــل االقتصــادي علــى مشــاهدة المبحــوثين  •
للفضائيات، ويعود السبب كون المجتمع في السويد تتـوفر فـرص للجميـع بالحصـول علـى 

 .معيشيهذه الميزة، وال يعيقها الوضع ال

هنالك عالقة طردية بين عدد سنوات الهجرة ونسبة المشـاهدة، فكلمـا ازدادت عـدد سـنوات  •
 . الهجرة واالغتراب لمفردات العينة، ازدادت متابعة مشاهدة القنوات الفضائية العربية

ال يتابع معظم المبحوثين  من المولودين خارج بلدان آبائهم األصـلية أو هـاجروا فـي سـن  •
  .يعني ضعف عالقتهم بأوطان آبائهم األم وتواصلهم مع ثقافتها مبكرة، مما

  

  :االستنتاجات: ثانيا

  

ن العـرب القنـوات الفضـائية العربيـة وهـي تلعـب دورا مهمـا فـي حيـاتهم، فهـي يشاهد  المغتربو  :أوال
  . وسيلة تواصل مهمة بينهم وبين بلدانهم ولغتهم وثقافتهم األم

عربية وسيلة للتواصل مع أخبار البلد األم ومتابعة قضـاياه، ومشـاكله ن القنوات الفضائية الإ :ثانيا
  .السياسية واالجتماعية والثقافية

ــا  ةالجديــد اتهممــع مجتمعــتلعــب الفضــائيات العربيــة دورا مهمــا فــي تفاعــل المغتــربين العــرب  :ثالث
  .معاناة الغربةعنهم ف يوتخف

ـــا ـــة فـــي نقـــل مع :رابع ـــربين، وعكـــس مشـــاكلهم بالشـــكل أخفقـــت القنـــوات الفضـــائية العربي انـــاة المغت
  .المطلوب
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تعــاني فئـة الشــباب مـن صــعوبة التواصـل مــع الفضـائيات العربيــة، خصوصـا الــذين ولــدوا  :خامسـا
في المهجر أو جاءوا بوقت مبكر إلى بلد المهجر، بسبب عامل اللغة وعـدم إتقـانهم للغـة العربيـة، 

  .م بالتواصل مع ثقافة آبائهموالندماجهم مع المجتمع الجديد، وضعف اهتمامه

القنــوات الفضــائية العربيــة بحاجــة إلــى دراســة احتياجــات جميــع فئــات المهــاجرين العــرب، : سادســا
  . ووضع برامج تتناسب مع تلك االحتياجات

  

  :توصيات ومقترحات الدراسة: لثاثا

  :توصي الدراسة بما يلي

، وخاصة تناول أبناء ستمرار الدراسات بهذا الجانبا يجد الباحث ضرورة: أوال
العربية،  الفضائية الجاليات العربية الذين ولدوا هناك ومدى تواصلهم مع القنوات

ومن العناوين المقترحة . وكذلك بالذين هم دون الثامنة عشرة، من األطفال والناشئة
  :التي يمكن تناولها بالبحوث، ما يلي

  .  وات الفضائية العربيةمعوقات تواصل أبناء أطفال المهاجرين العرب مع القن •

  .معوقات تواصل الشباب من المهاجرين العرب مع القنوات الفضائية العربية •

 . طبيعة تواصل أبناء المغتربين العرب مع  القنوات الفضائية العربية •

 .تأثير القنوات الفضائية العربية على النساء العربيات المغتربات •

 .برامج القنوات الفضائية العربيةكيفية تناول مشاكل المغتربين العرب في  •

 .طبيعة البرامج الموجهة للمغتربين العرب في بعض القنوات الفضائية العربية •
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 البرامج الموجهة للمغتربين العرب في بعض الفضائيات العربيةمضامين دراسة  •

 . دراسة مدى اهتمام الفضائيات العربية بالمبدعين العرب في المهجر •

.                                                       اإلذاعات العربية، دورة خاصة تتناول البرامج الموجهة للمغتربين العرب أن يعقد اتحاد: ثانيا

تاج وبث برامج موجهة إلى المغتربين من جميع الفضائيات العربية، تتناول حياتهم إن :ثالثا
  .ومشاكلهم وتلتقي مع مبدعيهم في كافة المجاالت

 الفضائية ضرورة االهتمام بمضمون البرامج الترفيهية التلفزيونية التي تقدم في  القنوات :بعارا 
العربية، حيث يمكن من خاللها نقل رسالة تثقيفية وتوجيهية، كون البرامج الترفيهية هي األكثر 

 .إقباال للمشاهدة من البرامج األخرى

من قبل أخصائيين، ومحاولة توجيه برامج دراسة واقع الجاليات العربية في المهجر : خامسا
  .تخصهم تتناول حياتهم ومشاكلهم وطرق تفاعلهم مع مجتمعهم الجديد ومجتمعهم األم

تاج برامج مدروسة من كافة الجوانب، وإلكثار من البرامج التي تجمع وتقرب بين إن :سادسا
تركة بينهم وكذلك العمل على األديان والجنسيات واألعراق المختلفة لخلق روابط ثقافية وجسور مش

  .تنمية الروح الوطنية برامج تهدف لنشر ثقافة التسامح والمحبة

نتاج برامج موجهة للشباب واألطفال العرب في المهجر وبأساليب فنية راقية وجذابة إ :سابعا
  .وباللغة العربية واألجنبية، تضمن تواصلهم مع لغتهم وثقافتهم

ات والهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة ومع المبدعين بمختلف مد الجسور مع المنظم: ثامنا 
  . والمبدعين استضافة المثقفيناختصاصاتهم الثقافية ومتابعة النتاج الثقافي المتنوع مع 
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  المراجع والمصادر
  

  :المصادر العربية والمترجمة
  

 والتوزيع للنشر اإليمان و مالعل( ،التربوية وآثاره الفضائي ، اإلعالمم٢٠٠٧ .جاد أحمد، محمد - 
  .)١ط اإلسكندرية،

  
، بدون )القاهرة األهرام( فلسطين، وديع ترجمة ،االتصال وسائل إلى مقدمة .داكين ادوارد - 

  .تاريخ
  

 عربية، مجلة شؤون( ،الغربية أفريقيا في العربية ، الجالياتم٢٠٠٣ .الواحد أكمير، عبد -
                                                   ).                          ١١٦ العدد

  
 الالتينية، أمريكا في العربية ، الجالياتم٢٠٠٦ .مؤلفين مجموعة .الواحد أكمير، عبد -

  ).  بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز( ،حاالت دراسة
                     

 

 دةبيروت،دراس مركز( ،والتطور ءالنشو  األرجنتين، في ، العربم٢٠٠٠ .الواحد عبد أكمير، -
 ).                                                   ،١ط ، العربية، بيروت

  
 الشروق دار األردن، -عمان( المحطات، حرب ٢٠٠٠ عام م،١٩٩٩. شاكر البكري، أياد -  

  .)١ط
  

 كلية والتلفزيون، اإلذاعة قسم القاهرة،( ماجستير، م، رسالة٢٠٠٨ .أحمد البيضا، مايا -  
  ).القاهرة جامعة اإلعالم،

  
 ،المتخصص واإلعالم االتصال فنون م، ٢٠٠٩ .درويش شريف واللبان، الحديدي، منى، -  

  .)١ط القاهرة، اللبنانية، المصرية الدار(
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 في العرب المهاجرين لعالقة مقاربة الهوية، الصورة، الوطن، م،١٩٩٨ .الصادق الحمامي، -   

 خدمة في العربية الفضائية القنوات كتاب، ضمن بحث ،العربية الفضائية التلفزية نواتبالق أوربا
  ).م١٩٩٨ تونس( واإلسالمية، العربية الثقافة

  
 مركز( ،الالتينية أمريكا في العربية الجاليات م،٢٠٠٦ .وآخرون مورينو ألبيرتو خوسيه -

 ).١ط بيروت، العربية، الوحدة دراسات

  
 دراسة ،التلفزيونية اإلعالنات في الطفل ، استخدامم١٩٩١ .حسنالم عبد هاني جعفر، -

 ، ماجستير رسالة(  مصري،ماجستير،الت يعرضها التي اإلعالنات على وتطبيقية تحليلية
  . )اإلعالم كلية القاهرة، جامعة

 

 العربية، الفضائيات في الدراما تعكسها كما المرأة صورة م،٢٠٠٥ .أشرف حسن، جالل، -
 لعلوم الدولية لألكاديمية األول العلمي المؤتمر أعمال ،العصر ومتغيرات لعربيةا الفضائيات

  .)١ط القاهرة، اللبنانية، المصرية الدار( اإلعالم،
  

 أعمال ،األوروبي المهجر في أفريقيا شمال من العرب ، المغتربونم٢٠٠٨ .إجالل رأفت، - 
 برنامج الباحثين، من جموعةم م،٢٠٠٧ أبريل ٢٤- ٢٣ من الفترة في عقدت التي الندوة

  .)١ط القاهرة، القاهرة، جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية( اإلفريقية، المصرية الدراسات
  

 في محاضرات ،السلوكي التفاعل وعملية االتصال نظرية في أبحاث م،١٩٧٣.حامد ربيع، -  
  .)الحديثة القاهرة مكتبة بالقاهرة، الجامعي اإلعالم معهد(
 

 قدرة تنمية في التلفزيونية األطفال لبرامج الفنية األساليب ، دورم٢٠٠٠ .ماهيناز رمزي، - 
  .)اإلعالم كلية القاهرة، جامعة( دكتوراه، رسالة ،المضمون وتذكر فهم على الطفل

  
 دار(، النامية الدول في االجتماعي والتغير التلفزيون م،٢٠٠٨ .مبارك سعيد زغير، آل -  

  .)١ط بيروت، ،الهالل ومكتبة
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 كلية والتلفزيون، اإلذاعة قسم( ماجستير، ، رسالةم١٩٩٤ .الحميد عبد أنيس زكي، عصام -  
  ).القاهرة جامعة اإلعالم،

  
  ).٥القاهرة، ط-الكتاب عالم( ،االجتماعي النفس علم م، ١٩٨٤ .حامد زهران، - 
 

 ،واالندماج لغربةا صراع أمريكا، في العرب م،٢٠٠٣ .وآخرون وديع ميخائيل سليمان، -
  .                                       )بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز(

  
 والدولية، المحلية التلفزيونية القنوات ، استخداماتم٢٠٠٢ .سعد محمد الرحمن عبد الشامي، - 

 قسم ربية،الع اللغة كلية األزهر، جامعة( منشورة، غير دكتوراه رسالة ،واإلشباعات الدوافع
  .)واإلعالم الصحافة

  
  .١ط ،)القاهرة اللبنانية، المصرية الدار( ،العربي الفضائي التلفزيون م،٢٠٠٨ .هبة شاهين، -  

  
  .)١ط بيروت الجبل دار( الثقافة، ومشكلة اإلعالم وسائل م،١٩٩٣. العزيز عبد شرف،  -    

  
ل الدولية في تشكيل صورة ذهنية عن دور قناة الني م،٢٠٠٠ .حافظ حسانين الشلقاني، نشوى -  

 كلية القاهرة، جامعة( اإلعالم، في دكتوراه رسالة. مصر والمصريين لدى األجانب المقيمين
  )..اإلعالم

 

 المصري الشباب إدراك في التلفزيونية العربية المسلسالت ، دورم٢٠٠١ .سمير أميرة طه، - 
  .)اإلعالم كلية القاهرة، جامعة ة،منشور  غير ماجستير رسالة( االجتماعية، للمشكالت

   

 )الكتب عالم القاهرة،( التأثير، واتجاهات اإلعالم م، نظريات٢٠٠٠ .محمد الحميد، عبد -
  .)٢ط

 

  .)المعارف منشأة اإلسكندرية،( ،الطفل ، تثقيفم١٩٧٦ .الحميد، فاروق عبد -
  
 ،والدولي المحلي نوالتلفزيو  للراديو المصرية الصفوة استخدام م،١٩٩٥ .عادل الغفار، عبد -

 ).والتلفزيون اإلذاعة قسم اإلعالم، كلية القاهرة جامعة( منشورة، غير ماجستير رسالة
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 لمحتوى تحليلية دراسة التلفزيون، المدرسة، ، الطفل،م٢٠٠٠ .محمد الغفور محمد العبد -
  ،المدرسة طفل في غرسها المراد القيم دعم في ودورها الكويت تلفزيون في األطفال برامج

  .)الكويت جامعة االجتماعية، والعلوم اآلداب كلية الكويت،(
 .)األردن- مجالوي دار( ،فضائيات م،٢٠٠٠ .أحمد الملك، عبد -

 ديوان( ،والعزلة االندماج بين بلجيكا في العربية الجالية حول ، دراسةم٢٠٠٨ .هشام عوكل، -
                                                                         ).العرب

 

 الصورة محتوى على المرئي التعبير تكنولوجيا استخدام أثر م،٢٠٠٦ .عساف نهلة عيسى، -
 جامعة( اإلعالم، في دكتوراه رسالة ،"العربية الفضائيات من عينة على دراسة ،التلفزيونية

  .)اإلعالم كلية القاهرة،
  
 تخوم على الوقوف العربية، ئياتالفضا ثقافة في ، قراءةم٢٠٠٨ .القادري نهوند عيسى، -

 .)١ط بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز( ،التفكيك

  
 على دراسة اإللكترونية، االتصال بوسائل المصري الطفل ، عالقةم٢٠٠٣ .صفا فوزي، -

 كلية القاهرة، جامعة( ماجستير، رسالة ،سنة ١٨- ١٢ بين والحضر الريف أطفال من عينة
  ).اإلعالم

  
 في مقدم بحث ،اإللكترونية الصورة عصر في ، األدبم٢٠٠٧ .سعد سلطان ي،القحطان -  

  .عمان- الصورة ثقافة بعنوان عشر الثاني الدولي فيالدلفيا مؤتمر
  

 العربية الفضائية للقنوات كندا في العربية الجالية ، استخداماتم٢٠٠٥ .فاطمة كرداش،  -
 البحوث معهد( العربية، الدول جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة ،المتحققة واإلشباعات
  .)اإلعالمية الدراسات قسم العربية، والدراسات

  
استخدامات طالب جامعة الجزائر للقنوات الفرنسية وما تحققه من م، ٢٠٠١. فتحية مرابط، -  

 كلية القاهرة، جامعة( بسيوني، شاهيناز. د.أ إشراف اإلعالم، في ماجستير رسالة .إشباعات
  .).اإلعالم
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 اإلذاعة قسم ،جامعة القاهرة( ماجستير، م، رسالة١٩٩١ .العزيز عبد محمد ماجد مراد، -  
   ).والتلفزيون

  
  ).  القاهرة العربية، والدراسات البحوث معهد( ،المهجر عرب م،٢٠٠٥ .نيفين، وآخرون مسعد، -  

  
 دولة في ةالفضائي للقنوات المصري المشاهد تعرض ، دوافعم٢٠٠٢ .ممدوح المشمشي، - 

  ).اآلداب المنيا، كلية جامعة( دكتوراه، رسالة ،المتحدة العربية اإلمارات
   
 القاهرة جامعة مركز(  ،اإلعالم ، نظرياتم٢٠٠٠ .عماد، وشريف سامي حسن مكاوي، -  

  .١ط ،)القاهرة المفتوح، للتعليم
  

سها المواد اإلخبارية صورة الوطن العربي وأوربا كما تعك ،م٢٠٠٠ .أحمد منصور ندا، أيمن -  
. د.أ إشراف اإلعالم، في دكتوراه رسالة واألوربية، دراسة مقارنة الفضائية العربية في القنوات

  )..اإلعالم كلية القاهرة، جامعة( الشريف، سامي
                                                 

 األنطولوجيا، األبستمولوجيا، - ليةالدو  االقتصادية العالقات م،٢٠٠٦ .حسن، صالح ياسر، -   
).                                                                            بغداد ،١ط المحدودة، والتوزيع للطباعة المزدهرة الرواد مطبعة( ،األكسيولوجيا
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  :المطبوعات والنشريات الدورية
   

.                                                                                   واشنطن العالمية، التنمية مركز خطوات، خمس: م٢٠٠٩المهاجرين  إحصائيات -  
  
 الفضائيات العربية، الدبلوماسية دعم في العربية الفضائيات دور م،٢٠٠٥ .اهللا عبد األشعل، -

 الدار اإلعالم، لعلوم الدولية لألكاديمية لاألو  المؤتمر أعمال( ،العصر ومتغيرات العربية
 .)١ط اللبنانية، المصرية

 

  .                 م٢٠٠٨ لعام العربية العمل لهجرة اإلقليمي التقرير -

  
 اتحاد أعده الذي  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق العليا للجنة السنوي التقرير  -

  .م٢٠١٠ تونس م،٢٠٠٩ لعام العربية  اإلذاعات
  
  اإلذاعات اتحاد أعده الذي  العربية الفضائية القنوات بين للتنسيق العليا للجنة السنوي التقرير - 

  .م٢٠١١ تونس م،٢٠١٠ لعام العربية
  

 مجلة( ،الثقافات سائر على األمريكية الثقافية السيطرة عصر: العولمة .العرابي فهد الحارثي، -  
  ).٨٦ العدد االقتصاد عالم

   
 ،االجتماعي الوعي تزييف في وأثرها العربية ، الفضائياتم٢٠١٠ .شمال محمود ن،حس -  

  .)بغداد ،٣٣٩ العدد الجديدة، الثقافة مجلة(
 

 الفيصل مجلة( ،الفهم وتأصيل الوهم بيع بين م،١٩٩٨ .المحسن عبد بن الحسين، زين -  
  .)م١٩٩٨ فبراير ،٢٥٦ العدد السعودية،

 ٩٣ العدد القاهرة،( العربية، الدول لجامعة العامة األمانة ،عربية شئون مجلة .خضور، أديب -  
   ).م١٩٩٨ آذار

                             

 أم نزيف العربية، الكفاءات هجرة العربية، العمل لهجرة اإلقليمي التقرير العربية، الدول جامعة -
 .   م٢٠٠٨ القاهرة فرص،
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    المتوسطية، األوربية المنطقة في الدولية الهجرة عن االحصائات إعداد دليل -
  MEDSTAT11 نشرة من MEDSTAT II  .م٢٠٠٩سبتمبر

  
 اإلخبارية القنوات ومستقبل واقع نحو المصرية الصفوة اتجاهات م،٢٠٠٥ .أحمد حنان سليم، -

" العربية اإلعالم وسائل تقبلمس" السنوي العلمي المؤتمر وثائق ضمن المنشور ،العربية
  .)م٢٠٠٥ ،١ج اإلعالم، كلية القاهرة، جامعة( عشر، الحادي

  
 اإلماراتية، البيان جريدة( ،العربية للفضائيات واضحة هوية ، نحوم١٩٩٧ .خليفة السويدي، -  
 .)م١٩٩٧ أكتوبر السادسة، السنة ،٣٣٤ العدد

  
 الرابع، العدد عربية، مجلة قضايا( ،العربية القومية اللغة ، عاملم١٩٨١ .صالح الشماع، -  
  .)م١٩٨١ يناير

  
 العربية، الفضائية القنوات في والشباب لألطفال الموجهة ، الثقافةم١٩٩٧ .محمد طالل، - 

  .)م١٩٩٧ ،٣٣ العدد للثقافة، العربية المجلة(
  
 الوعي مجلة( نوقفها؟، كيف للغرب العربية األدمغة هجرة م،٢٠٠٦ .أديب الطيب، -

 .م٢٠٠٦ ديسمبر/ األول ، كانون٤٩٣ العدد اإلسالمي،

    

 األقمار عبر المباشر التلفزيوني للبث المحتملة التأثيرات" م،١٩٩٤ .إبراهيم عايش، محمد -
 الرياض، الخليج، تلفزيون مجلة( ،العربية المنطقة في الوطنية التلفزيون نظم على الصناعية

  .)م١٩٩٤ ،٣و٢ العدد ،١٣ السنة الخليج، تلفزيون جهاز
  

 الوطنية اإلعالم لوسائل المغتربين المصريين استخدام دوافع" م،١٩٩٨. نائلة عمارة، -
 أكتوبر ،٢٢ العدد الزقازيق، بجامعة اآلداب كلية مجلة( ،"المتحققة واإلشباعات واألجنبية
  ).م١٩٩٨
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 وٕاشباعاتها، الدولية التلفزيون لقنوات المصرية المرأة داماستخ دوافع م،١٩٩٧ .أماني فهمي، -
 ).م١٩٩٧ الثاني العدد اإلعالم القاهرة، لبحوث المصرية المجلة(

 

 االتجاهات على الفضائية القنوات مشاهدة ، انعكاسم١٩٩٧ .يوسف القليني، سوزان -
   ).م١٩٩٧ ،٢٥ مج ة،اإلنساني والعلوم اآلداب جلةلمجلة المصريةاال لدى السائدة االجتماعية

 

-١٩٩١ عامي العربية، مصر جمهورية في والتلفزيون اإلذاعة التحاد السنوي الكتاب -
 .م١٩٩٣ القاهرة م،١٩٩٢

 

 المكتوب الجزائري اإلعالم إشكالية الثقافية، والهوية العربي ، اإلعالمم٢٠٠٣ .شطاح محمد، -
 التاسع، العدد القاهرة، جامعة( ،اإلعالم لبحوث المصرية  المجلة ،الفرنسية باللغة والناطق

  .)م٢٠٠٣ يونيو - أبريل
  

-، أبريل١ط ،١٩ القاهرة، العدد جامعة اإلعالم كلية( اإلعالم، لبحوث المصرية المجلة -
   ).م٢٠٠٣يونيو

  
 السنوي العلمي المؤتمر اإلعالم، كلية القاهرة، جامعة( اإلعالم، لبحوث المصرية المجلة -

  ).م٢٠٠٤ القاهرة  العاشر،
  
 شؤون( ،المهجر بالد في سائبة عربية طاقة العرب ، المغتربونم١٩٨٥ محمد، مصالحة، -

  .)م١٩٨٥ آذار ،٤١ العدد عربية،
  

 ،الحالية وقضاياه وتطبيقاته ومنهجه مفهومه اإلنماء تحليل م،١٩٩٣ .عماد حسن مكاوي، - 
  .)م١٩٩٣ ،١٠ العدد اإلعالم كلية القاهرة، االتصال، بحوث مجلة(
  

 السنة الرياض، كايد، ستااليت مجلة( ،الثانية المغربية القناة م،١٩٩٤ .مصطفى وك،مل -  
 .)م١٩٩٤ فبراير ،٢٢ العدد الثانية

  
  .١٧ط م،١٩٨٦ بيروت المشرق، دار واإلعالم، اللغة في المنجد -  
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  .                           الهجرة حول األول العربي التقرير العربية، العمل منظمة -
  

  .٢٠٠٦) األول العربي التقرير( .العربية العمل منظمة  - 
  

    .٢٢/١١/١٩٧٩- ٢٠ العربية، القرارات أرشيف تونس، العاشر العربي القمة مؤتمر - 
  

 عالم سلسلة( من ،الصبحي الفتاح عبد ترجمة التلفزيوني، واإلدمان األطفال .ماري وين، -  
  .)م١٩٩٩ يوليو ،٢٤٧ العدد بالكويت، دبواأل والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة،
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  :المالحق

زالت والمهاجرين العرب التي قدمت أو ما بالبرامج الخاصة بالمغتربين ) ١(ملحق رقم  -١
 .تقدم في بعض الفضائيات العربية

  :رصد البرامج التاليةحيث تم 

  السورية  سم الفضائيةا

  برنامج أهل الدار  سم البرنامجا

  .إعداد وٕاخراج منال صالحيه  سم المخرجا

  حسن رامي وتقديم رائدة وقاف، واآلن إعداد  مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

 ٠٥.٠، ويعاد الثالثاء ١٢.٤٠، ويعاد االثنين الساعة ٢١.٣٠األحد الساعة 
  .دقيقة ٦٠: مدة العرض .وقيت دمشقبت

مضمون 
  البرنامج

اجتماعي ثقافي خدمي متنوع يبث على الهواء مباشرة، يتوجه للمغتربين 
السوريين في شتى أنحاء العالم، ليمد جسور التواصل بين المغترب ووطنه 

وذلك . األم في مختلف المجاالت الثقافية والسياسية واالقتصادية والقانونية
زيارات مستمرة يقوم بها طاقم البرنامج للعديد من دول االغتراب  من خالل

ومتابعة فعاليات الجاليات السورية ونشاطاتها المتنوعة وٕاجراء لقاءات تعرض 
حال أفرادها وواقع حياتهم في الغربة، والتعرض لطرق التواصل مع الوطن 

ة واالقتصادية واآلمال المعلقة، ويواكب البرنامج الزيارات السياحية والعلمي
يحاول . التي يقوم بها المغتربون إلى سورية كما ويجري حوارات معهم

البرنامج في محوره اآلخر معالجة مشاكل المغتربين العالقة أو المستجدة، 
وخصوصًا القانونية منها، وتقديم التسهيالت ما أمكن، من خالل تلقي 

لكتروني ويتابعها مع أسئلتهم ومشاكلهم عبر الهاتف والفاكس أو البريد اإل



227 

 

  

 

 .المسئولين المعنيين في مختلف الوزارات ويقدم أفضل الحلول والنصائح

كما يسعى البرنامج إلى إطالع المغتربين على الجديد في سورية من تحديث 
وتطوير في مختلف المجاالت مما يقرب المسافات ويغني تفاعل المغترب 

  .وأهلهويعمق ارتباطه مع وطنه 

  

  

  السورية  ائيةسم الفضا

  خبرني يا طير  سم البرنامجا

  

  جمالو خالد: سفر وٕاعداد علي  سم المخرجا

  ثل جهاد سعد٥٥البرنامج الحسيني، شيرين  مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  .د ٥٥  مساءا، مدة البرنامج  ١٠.٣٥ يومي االثنين واألربعاء

معلومات عن 
  البرنامج

 األقارب جمع ولقاءإنسانية، يهدف إلى  فله أهدا طير يا خبرني برنامج
  .بينهم فيما االتصال فقدوا و الظروف بّعدتهم الذين واألصدقاء

 فيما االتصال فقدوا ممن واألصدقاء األقارب بين رسائل توجيه من خالل
 برنامج وهو جديد، من اللقاء فرصة لتوفير البرنامج على ويعولون بينهم
 جهاد السوري الفنان وكان سنوات، عشر حون منذ السورية الفضائية تعرضه

 مذيعي من عدد البرنامج على ويتعاقب ينسحب أن قبل بتقديمه، بدأ قد سعد
ويتعامل مع السوريين في الداخل والخارج، وليس  .السوري التلفزيون

  .مخصصا للمغتربين
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  التونسية  سم الفضائيةا

  :وصل برنامج همزة  سم البرنامجا

  

  الغضبان حسن:  إخراج ؛ داود حمادة: ادإعد  سم المخرجا

ـة /مقدم
  البرنامج

  قويدر محجوب أريج

أوقات عرض 
  البرنامج

  ٢,٣٠يوم السبت الثانية عشر ظهرا بتوقيت تونس، ويعاد فجر االثنين 

الفرنسية، يوم األحد الساعة   باللغة وصل كما يقدم برنامج همزة
  .ظهرا بتوقيت تونس١٢,٣٠

  

مضمون 
  البرنامج

 ألهم رصده خالل من بالخارج التونسية الجالية بأبناء البرنامج هتمي
 تـونـس أبـنـاء باهـتـمـامـات الصلـة ذات واالقتصادية الثقافية النشاطات

  .بـالخارج

 اهتمامات يرصد بالخارج التونسية للجالية موجه الفرنسية باللغة يقدم برنامج
 المتنوعة أركانها خالل ومن. وتطلعاتها وشواغلها التونسية الجالية أفراد
 مجاالت في تونس في المسجلة والمستجدات التطورات بآخر الحصة تعرف

  .فيها واالقتصادية السياسية األسبوع أحداث وأبرز والرياضة الثقافة
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  األقصى الفلسطينية  سم الفضائيةا

  الشارع صدى  سم البرنامجا

    سم المخرجا

  على تقديمهيتناوب العديد   مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  .يوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الجمعة ليال

مضمون 
  البرنامج

 بالمغتربين فقط، االمشاهدين في كل مكان وليس متخصص مع مفتوح لقاء
 عبر وذلك الحلقة، عنوان أو القضايا آخر حول آرائهم عن فيه يعبرون

  .والخارج الداخل من بالقناة ةالخاص باألرقام هاتفيا االتصال

  
  

  الجزائرية  سم الفضائيةا

  تومي يوسف كمال  أمريكا في جزائريون  سم البرنامجا

    سم المخرجا

  .قطاي حمزة وتقديم وٕاشراف إعداد  مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

 التاسعة مساءا بالتوقيت الساعة يوم الجمعة الجزائري من التلفزيون يبث
  المحلي

مضمون 
  البرنامج

 التي الجزائرية الذي يتحدث عن الكفاءات) أمريكا في جزائريون( سلسلة في 
الجمعة  يوم عدد ففي األمريكية، والجامعات التعليمة المؤسسات في تعمل
 في وتجربتها بوريدة صورية الدكتورة عن م، تم الحديث٢٠١٠نوفمبر  ١٩
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  .أمريكا

 في بالتحديد بالمهجر الجزائريين لماءالع ويختار معد البرنامج عينات من
  أمريكا، ويجمع عنهم المعلومات، كما يهتم بنتاجاتهم

 

  :السودانية  سم الفضائيةا

  الشوق مراسي  سم البرنامجا

    سم المخرجا

    مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  .الشهر في حلقات ٤:  البث مرات عدد

 كرينتش توقيت ، ظهراً  ٢:٣٠/ أسبوع كل من الجمعة: األول:البثموعد
  . دقيقه ٩٠:  البث زمن .صباحاً  ١١:٣٠

  

مضمون 
  البرنامج

  .وذويهم ببالدهم بالخارج العاملين ربط: البرنامج أهداف

بالخارج،  البرنامج هم غالبا من الجالية السودانية العاملين ضيوف
 م فيالبرنامج والذي يقد الثقافية واالجتماعية، وتشمل فقرات كالشخصيات

المراسلون، ويتحدث عن  تلفزيونية، عدة فقرات عن السفر ورسائل مجلة شكل
  .المهجر وتجارب المغتربين ويوصل تحياتهم، وأخبارهم في خبرات

 التي العالقة لحيوية البرامج أميز من البرنامج يعد يمتاز البرنامج بالحيوية
  .السوداني الشعب القطاعات من هام بقطاع تربطه
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  mrasy@sudantv.net :إللكترونيا البريد
  

  العراقية  أسم الفضائية

  جسور المحبة  أسم البرنامج

  .مصطفى فيصل: منير قاسم، ومساعد مخرج  أسم المخرج

  رسالة: تقديم وٕاعداد  مقدم البرنامج

  

أوقات عرض 
  البرنامج

  .يقدم يوم الجمعة الساعة السادسة عصرا بتوقيت بغداد

  

مضمون 
  البرنامج

لبرنامج عدة فقرات، منها االتصال بالمغتربين ونقل رسائلهم وتحياتهم يقدم ا
  .وما يطلبونه من أغاني يقومون بإهدائها لألصدقاء واألهل

  
  

  البغدادية  أسم الفضائية

  جاوين أهلنه  أسم البرنامج

  المنصور خيريه  أسم المخرج

  وآخرين محمد عماد: إعداد وتقديم  مقدم البرنامج

  

  أوقات عرض 
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  لبرنامجا

مضمون 
  البرنامج

البرنامج يقوم بلقاء المغتربين العراقيين في بيوتهم ومدنهم ويتناول طبيعة 
 وكانت ٢٠٠٧ منذ البرنامج انطلقمعيشتهم ويستذكر أماكن بيئتهم األولى، 

 المتواجدة العراقية العوائل بعض على مقتصرة األمر بداية في البرنامج فكرة
في لقاءات مع أبناء الجالية  األولى الحلقات رتفظه العربية البلدان في

 يتبنون وهم العراقية العوائل من الحلقات ضيوف وكان العراقية في مصر
 من مباشر بإشراف البرنامج برنامج، وكان مقدم ألي وجود دون أنفسهم تقديم
 باألصل مخرجه وهي المنصور خيريه السيدة القناة في البرامج مديره قبل

 حلقة البرامج، وبمقترح من المقدم والمعد محمد عماد بأن يقدم من لمجموعه
 غازي محمد المصور وتم ذلك بمساعدة "أهلنا وين جا" لبرنامج السويد من

 أو العوائل بعض ستوكهولم، حيث تم اختيار تم إعداد حلقاته الجديدة في
 أربع عن ال يقل ما وتم تسجيل السويد في المتواجدة العراقية الشخصيات

 المرشدي الرحمن عبد الكوميدي وكانت الحلقة األولى مع الممثل حلقات
تقرر أن  البرنامج نجاح وبسبب معه المتواجدين زمالئه من مجموعه وبرفقه

 من المراسلين ببعض وتم االستعانة العربية البلدان حدود يستمر ليتعدى
 وألمانيا نلنداتتوالى من عدة بلدان كف الحلقات بدأت فشيئا وشيئا  أخرى بلدان

 وعوائل ضيوف ويستقطب مستمر البرنامج وغيرها، وال يزال وانكلترا وهولندا
واالهتمام  العراقي المجتمع أطياف جميع ألوان مثلت األطياف متنوعة

  .الغربة في المتواجدة العراقية بالكفاءات
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  الفيحاء  أسم الفضائية

  أضواء  أسم البرنامج

    أسم المخرج

  .الوادي محمد/  وٕاعداد وٕاشراف تقديم  نامجمقدم البر 

أوقات عرض 
  البرنامج

بتوقيت بغداد، ويعاد بثه يوم الخميس بنفس  ١٧:١٥يوم االثنين، الساعة  
  الوقت

  

مضمون 
  البرنامج

 واالجتماعية والثقافية اإلبداعية النشاطات على هءأضوا يسلط برنامج
 الفنانين يستضيف كذلك دنماركال في العراقية للجالية والسياسية والرياضية

.المهجر بالد في العراقيين والمبدعين  

 

  

  الفيحاء  أسم الفضائية

  الفيحاء مقهى  أسم البرنامج

    أسم المخرج

  .المجيد عبد نعامإ  مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

كرينتش والثالثة ظهرا بتوقيت  عصرا، بتوقيت الساعة السادسة يوم االثنين
  .مساءا٢٠ فجرا، ويوم الخميس٠ االثنين يعاد بثه يومو بغداد، 

مضمون 
  البرنامج

العراقيين المتواجدين  والفنانين المثقفين وتعريف بتقديم يهتم ثقافي برنامج
 عمومًا، كون المثقف والعربي خاص بشكل العراقي الجمهور إلى بالغربة
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 الساحة فيه شهدت يالذ الوقت في المتلقي، وأنظار أذهان عن اً مغيب العراقي
 هذين في المهمة اإلنجازات من العديد والعالمية العربية والفنية الثقافية

 والفنية الثقافية الصورة إعادة أجل من البرنامج فكرة أتت لذا المجالين،
  .تستحق التي مكانتها حيث وٕالى حقيقتها إلى العراقية

  

  الفيحاء  أسم الفضائية

  نوارس  أسم البرنامج

    لمخرجأسم ا

    مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  .الثالثاء يعاد بثه يومبتوقيت بغداد، و األحد الساعة الثانية ظهرا  يوم

مضمون 
  البرنامج

 داخل وفي الغربة بالد في كافة العراقية بالنشاطات يعنى أسبوعي برنامج
  .وترحالهم حلهم في العراقيين والمبدعين الفنانين مع لقاءات يعقد حيث البالد

  
 

  الفيحاء  أسم الفضائية

  أمريكا في الفيحاء  أسم البرنامج

    أسم المخرج

  الحسيني هيفاء: وٕاعداد تقديم  مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  .يوم السبت الساعة الثامنة ليال بتوقيت بغداد يبث
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مضمون 
  البرنامج

 المتحدة الواليات في الموجودة العراقية بالجالية يعنى أسبوعي برنامج
 الصعد مختلف على جميعها العراقية النشاطات تغطيته إلى إضافة األمريكية

 المدن من أي تحتضنه عراقي شأن ما كل لنقل معرفي تواصل حلقة فيكون
  .األمريكية

  

  السومرية  أسم الفضائية

  

  "هناك كنا  أسم البرنامج

  .ألخالدي غزوة: وٕاخراج فني إشراف  أسم المخرج

  

 من منّوعة وباقة ياسين جعفر رنا بمشاركة القزويني سلوى وتقديم إعداد  قدم البرنامجم
  .العالم بلدان معظم في المنتشرين العراقيين المذيعين

  

أوقات عرض 
  البرنامج

  .الخامسة الساعة يوم سبت وعصر كلّ  ١١:٤٠ الساعة الجمعة يعرض يوم

  

معلومات عن 
  البرنامج

 المشاهدين والعرب، لتعّريف بالعراقيين ويلتقي لبلدانالعديد من ا بين يتنقل
 يمكن التي المهّمة واألماكن البلدان هذه معالم أبرز عن وعرب عراقيين من

 التي المواقع وتزور العالم في المنتشرين والعرب العراقيين وتلتقي زيارتها،
  .فيها يلتقون
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 العالم أنحاء في قالمناط كل حول المعلومات أهم" هناك كّنا"برنامج  يجمع
 يلتقي التي األماكن ويزور ممّيزين، وأشخاص مشاهير مع مقابالت ويجري

  . عيشهم طريقة ويستعرض العرب فيها

 المغتّربين العراقيين وخصوصاً  العرب مع ولقاءات حوارات يجري" هناك كنا"
  .الوطن عن

  .عراقوال السويد إلى مصر من العمل فريق خاللها يتنقل حدى الحلقاتفي إ

 الغربة عن تحدث الذي العراقيين اإلعالميين التقى مع أحد ستوكهولم في
 المبدعين أوضاع وتنقل الشعوب ثقافات فتظهر .أعماله آخر عن وتحدث

  .الوطن خارج العراقيين

  
١  

  اليمنية  أسم الفضائية

  مرسال األحبة  أسم البرنامج

    أسم المخرج

    مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  

معلومات عن 
  البرنامج

 ويحاول الخارج في اليمنيين المغتربين بقضايا يهتم مباشر برنامج اجتماعي
 اليمني المغترب بربط يقوم كما لها يتعرضون التي المشاكل بعض يحل ان

 االيميل عبر البرنامج مع التواصل ويمكن للمشاهدببلده  الخارج في
mersal@yemen-tv.net  

                                                           

١
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    أسم الفضائية

    أسم البرنامج

    أسم المخرج

    مقدم البرنامج

أوقات عرض 
  البرنامج

  

مضمون 
  البرنامج
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  )٢(ملحق رقم  -٢

من حاملي الجنسيات األجنبية تبعا  في السويد  التالي يعطي األرقام لعدد المقيمين ١الجدول
جانب، وكذلك من لم م، وهذه األرقام تضاف لها أعداد المولودين من آباء أ٢٠٠٩إلحصاء عام 

  .يسجلوا بعد بالسجل المدني ومازالوا في طور إجراءات اإلقامة

Foreign citizens by country of 
citizenship and period  

All countries Year 
you have to select the ones you are 

interested in! 2009 
Afghanistan 8643 

Albania 596 
Algeria 730 
Andorra 1 
Angola 280 

Antigua and Barbuda 3 
Argentina 489 
Armenia 996 
Australia 1836 
Austria 3158 

Azerbaijan 1582 
Bahamas 8 
Bahrain 18 

Bangladesh 2486 
Barbados 56 
Belarus 1187 
Belgium 1147 
Belize 6 
Benin 34 

Bhutan 19 
Bolivia 1183 

Bosnia and Herzegovina 8451 
Botswana 31 

Brazil 2280 
Brunei Darussalam 2 

Bulgaria 3252 

                                                           

١
 - www.scb.se 
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Burkina Faso 27 
Burundi 2172 

Cambodia 117 
Cameroon 1175 

Canada 1803 
Cape Verde 52 

Central African Republic 59 
Chad 36 
Chile 7287 

China (excluding Hong Kong) 11817 
Colombia 2046 
Comoros 0 

Congo, the Democratic Republic of the 1339 
Congo, the Republic of the 347 

Costa Rica 132 
Cote d´Ivoire 291 

Croatia 2400 
Cuba 860 

Cyprus 201 
Czech Republic 1212 

Czechoslovakia, former 0 
Denmark 40272 
Djibouti 32 

Dominica 12 
Dominican Republic 191 

Ecuador 719 
Egypt 1175 

El Salvador 484 
Equatorial Guinea 20 

Eritrea 5017 
Estonia 3389 
Ethiopia 3000 

Fiji 21 
Finland 74050 
France 6494 
Gabon 5 
Gambia 1586 
Georgia 438 
Germany 27527 
Ghana 834 
Greece 4732 



240 

 

  

 

Grenada 21 
Guatemala 96 

Guinea 171 
Guinea-Bissau 23 

Guyana 16 
Haiti 18 

Honduras 94 
Hong Kong Special Administrative Region 

of China 0 
Hungary 4525 
Iceland 4300 
India 5731 

Indonesia 863 
Iran (Islamic Republic of) 11846 

Iraq 55114 
Ireland 1872 
Israel 520 
Italy 5861 

Jamaica 77 
Japan 2301 
Jordan 1458 

Kazakhstan 524 
Kenya 901 
Kiribati 5 

Korea, Democratic People´s Republic of 18 
Korea, Republic of Korea 710 

Kosovo 1061 
Kuwait 20 

Kyrgyzstan 375 
Lao People´s Democratic Republic 128 

Latvia 2781 
Lebanon 2543 
Lesotho 4 
Liberia 315 

Libyan Arab Jamahiriya 700 
Liechtenstein 6 

Lithuania 5484 
Luxembourg 41 
Macedonia 1517 

Madagascar 11 
Malawi 18 
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Malaysia 780 
Maldives 5 

Mali 56 
Malta 85 

Mauritania 19 
Mauritius 39 
Mexico 890 

Micronesia 1 
Moldova, Republic of 211 

Monaco 1 
Mongolia 459 

Montenegro 328 
Morocco 1981 

Mozambique 85 
Myanmar 1613 
Namibia 39 
Nauru 0 
Nepal 347 

Netherlands 7932 
New Zealand 556 

Nicaragua 207 
Niger 11 

Nigeria 1898 
Norway 35192 
Oman 23 

Pakistan 5878 
Palau 0 

Panama 63 
Papua New Guinea 4 

Paraguay 50 
Peru 1755 

Philippines 2852 
Poland 38587 

Portugal 1630 
Qatar 19 

Romania 7661 
Russian Federation 7012 

Rwanda 260 
Saint Kitts and Nevis 0 

Saint Lucia 5 
Saint Vincent and the Grenadines 9 
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Samoa 5 
San Marino 1 

Sao Tome and Principe 0 
Saudi Arabia 215 

Senegal 214 
Serbia 5123 

Seychelles 19 
Sierra Leone 391 

Singapore 454 
Slovak Republic 1047 

Slovenia 644 
Solomon Islands 1 

Somalia 24699 
South Africa 486 

Spain 4902 
Sri Lanka 1040 
stateless 7758 
Sudan 792 

Suriname 0 
Swaziland 1 

Switzerland 1944 
Syrian Arab Republic 3422 

Taiwan 348 
Tajikistan 103 

Tanzania, United Republic of 526 
Thailand 17099 

The Federal Republic of Germany 0 
The German Democratic Republic 0 

the Soviet Union, former 0 
Timor-Leste 0 

Togo 66 
Tonga 2 

Trinidad and Tobago 70 
Tunisia 1179 
Turkey 10840 

Turkmenistan 84 
Uganda 796 
Ukraine 2299 

under investigation 422 
United Arab Emirates 43 

United Kingdom 17332 
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United States of America 8864 
unknown citizenship 11996 

Uruguay 259 
Uzbekistan 1861 

Vanuatu 1 
Vatican State 0 

Venezuela 272 
Viet Nam 2283 
Yemen 260 

Yemen Democratic Folkrepublic 0 
Yugoslavia, Federal Republic of 0 

Zambia 138 
Zimbabwe 135 
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 .باللغة العربية االستبيانورقة ) ٣(ملحق رقم 

  

 

 

  األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
  كلية اآلداب والتربية
  - قسم اإلعالم واالتصال

  
  
  

  استبيان كجزء من متطلبات بحث الدكتوراه في اإلعالم واالتصال
  

  مقدم لمجلس كلية اآلداب والتربية
  من قبل الباحث

  محمد كحط عبيد الربيعي 
  

  شراف كل منا
  لسودانياألستاذ المساعد الدكتور حسن ا

  رئيس قسم اإلعالم واالتصال في األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
  

  واألستاذة الدكتورة منى الحديدي
  في معهد البحوث والدراسات العربية البحوث والدراسات اإلعالمية رئيسة قسم

  
  عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية

  دراسة ميدانية -السويد أنموذجا  المهاجرون العرب في
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  ؛تحية طيبة  وبعد
  

يسعدني أن أضع بين أيديكم هذا االستبيان،  وهو يختص بعالقة المهاجرين العرب مع القنوات 
  .الفضائية العربية، وآرائكم باألسئلة المطروحة والمتعلقة بالموضوع

  
والقنوات الفضائية العربية وأهميتها وهو يهدف إلى الوقوف على طبيعة العالقة بين المغتربين 

  .وتأثيرها على حياتهم من النواحي الثقافية واالجتماعية والعالقة مع أوطانهم
  

  .كلنا أمل أن تكون اإلجابات دقيقة لتكون الدراسة ذات نتائج صحيحة
  

  .علمًا بأن اقتراحاتكم ومالحظاتكم ستكون عونًا للباحث لتحقيق نتائج أفضل
  
  
  
  

  المعلومات الشخصية والمتغيرات التي تتضمنها الدراسة: ولالجزء األ
  

  :النوع - ١
  .أنثى.                                   (    ) ذكر(   ) 

  
  :العمر -٢

  سنة ٣٥-  ٢٦من (    ) سنة                       ٢٥ - ١٨من (    ) 
  ةسن ٥٠أكثر من (    ) سنة                       ٥٠ - ٣٦من (    ) 

  
  :التحصيل الدراسي - ٣

  //معهد دبلومأو  ثانوي//. (   ) تحصيل دون الثانوية)   (  
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  .ماجستير أو دكتوراه)     ( //  ، ليسانسبكالوريوس(   ) 
  
  )....................البلد األصلي(، البلد األم، ..................   بلد الوالدة -٤

  .سنة. (.......) كم عدد سنوات الهجرة
  
  :كيف تقيم وضعك االقتصادي ضمن معايير المستوى االجتماعي السويدي - ٥

  .ممتاز.        (   ) جيد.           (   ) متوسط.          (    ) ضعيف(   ) 
  
  )يمكن اختيار أكثر من سبب. (ماذا كانت أسبابك ودوافعك للهجرة - ٦

  .افية، أو للتحصيل العلميثق.      (   ) سياسية.            (   ) اقتصادية(   ) 
  .كأن يكون االلتحاق بالزوج أو باألهل أو باألقارب. اجتماعية(   ) 
  ...................................أسباب أخرى، يمكن ذكرها(   ) 

  
  .طبيعة التلقي: الجزء الثاني

  
ال (   ) أحيانا    (   ) أشاهدها دائما      : (   ) مدى متابعتك للقنوات الفضائية العربية  -٧

  .أشاهدها
  )يمكن اختيار أكثر من سبب(؟، ...إذا كان جوابك ب ال أشاهدها، فما هي األسباب

  .لعدم إجادتي اللغة العربية(   ) 
  .لعدم امتالك جهاز استقبال للفضائيات(   ) 
  .لعدم قناعتي بفائدة البرامج التي تبث من خاللها(   ) 
  .رامج غير جذابة، وتدني المستوى الفني للبرامجشكل وقوالب تقديم الب(   ) 
  .توقيت عرض البرامج غير مناسب مع عملي، وليس لدي وقت لمشاهدتها(   )  
  .رتابة الموضوعات المطروحة وعدم جديتها(   ) 
  ...............................يمكن ذكرها. أسباب أخرى(   ) 

  
أكثر  يمكن اختيار. (التي تعبر عن سبب متابعتك لها أذا كنت تتابعها، ضع إشارة على العبارات

  )من سبب
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  .ألنها ترفد و تنمي الوعي الوطني لدي* (   ) 
  .ألنها تجعلني أكثر تواصال مع وطني األم واهتماما بشؤونه* (   ) 
  .ألنها تجعلني أقل شعورًا بالملل والوحدة والغربة* (   ) 
  .ألن العائلة تتابع مشاهدتها* (   ) 
  .ألنني ال أستطيع متابعة القنوات األجنبية بسبب حاجز اللغة* (   ) 
  ................................يمكن ذكرها. أسباب أخرى* (   ) 

 

  حدد مدى متابعتك للقنوات الفضائية العربية،  بمعدل كم ساعة يوميا ؟ -٨
 ٦-  ٣// *(   )ان  ساعت//    *(   ) ساعة واحدة  //  *(   ) اقل من ساعة  *(   )
أتابعها في األجازات والمناسبات، *(   ) // ساعات ٦أكثر من //              *(   ) ساعات

  .حسب الظروف
  
  عادة، ما هي أكثر أيام األسبوع التي تتابع فيها القنوات الفضائية العربية -٩

  //ثنيناال//      (   ) أحد١٢من //      ( السبت(   )    //كل األيام(   )  -
  .الجمعة//    (   ) الخميس//   (   ) األربعاء//    (   ) الثالثاء (   )  -

 

  
  أين يقع الوقت المفضل لديك لمشاهدتك للبرامج بتوقيت السويد، للفترة ؟ - ١٠

  عصرا ١٨ظهرا حتى  ١٢من  //    (   ) ظهراً  ١٢صباحا حتى  ٧من (   ) 
  .صباحا٧حتى ٢من// (   ) صباحاً  ٢حتى م ٢٢من //  (   ) مساءا٢٢حتى ١٨من (   ) 

  
  

  ما طبيعة ومضامين البرامج التي تفضل مشاهدتها في الفضائيات العربية؟ - ١١
  .ممكن اختيار أكثر من بديل

  .البرامج السياسية واإلخبارية*(   ) 
  .المسلسالت واألفالم الدرامية*(   ) 
  .الخ...البرامج األدبية، كالنقد والقصة والشعر*(   ) 
  ).مسرح، سينما، موسيقى، غناء، رقص، فنون تشكيلية،( البرامج الفنية *(   ) 
  ).الخ..علوم دينية،علوم إنسانية، تراث، تاريخ، اقتصاد، آثار(برامج المعارف كـ *(   ) 
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  ).الكواكب، البحار، الكائنات الحية( برامج العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها *(   ) 
  .وتراثية وتاريخيةبرامج وثائقية *(   ) 
  .برامج الترفيه والمنوعات والتسلية*(   ) 
  .المسابقات*(   ) 
  .الخ...)البرامج الرياضية، البرامج الصحية(برامج متخصصة ك *(   ) 

  
  :هل تشاهد الفضائيات العربية عبر - ١٢

  .عبر االنترنيت.//   (   ) خاص بك) ريسفير(مع جهاز استقبال ) الصحن(الدش (   ) 
  .االشتراك بالقنوات المشفرة.//   (   ) االشتراك بكابل مع شركة)    (
  
  

 يمكن: (ضع إشارة على الفقرة التي تجدها مناسبة لمتابعتك القنوات الفضائية العربية - ١٣
  .اختيار أكثر من بديل

  .عربية باستمرارمحددة فيأشاهد القنوات ال(   ) 
  .ندما يكون لدي وقت فراغ فقطأشاهد القنوات الفضائية العربية ع(   ) 
  .أشاهد القنوات الفضائية العربية عندما يكون هنالك برنامج يهمني فقط(   ) 
  .أتابع فقط برامج محددة  في بعض القنوات الفضائية العربية(   ) 
  .أشاهد القنوات الفضائية الوطنية فقط وليس العربية(   ) 
  .ية باستمرارأشاهد معظم القنوات الفضائية العرب(   ) 
  .أشاهد البرامج دائما بمفردي(   ) 
  .أشاهد البرامج دائما مع عائلتي أو أصدقائي(   ) 
  .نجري أحيانا نقاشات مع العائلة واألصدقاء حول برامجها(   ) 

  
  هل سبق أن اشتركت أو اتصلت بأحد البرامج في الفضائيات العربية؟ - ١٤

  إذا كان جوابك بنعم، ما نوع المشاركة؟ .نعم* (   ) ال              * (    )
  .طلبت إعادة عرض مادة ما* (   ) 
  .طلبت استشارة أو توضيح* (   ) 
  .أبديت رأيًا حول أحد الموضوعات* (   ) 
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  .أو استفتاء أو مناقشات - شاركت في مسابقة* (   ) 
  ........................................ما هي البرامج الذي اشتركت بها * (   )

  
  

  - :هل تفضل بأن تقدم البرامج بـ - ١٥
  .بالفصحى والمحلية.//  *(   ) باللهجة المحلية فقط.  // *(   ) بالفصحى فقط*(   ) 

  
  .التالية  حسب رأيك في األموركيف تقّيم أداء القنوات الفضائية  - ١٦
  

نعم  ال الموضوع
بدرجة 
 بسيطة

نعم 
بدرجة 

 كبيرة

ال 
 أعرف

لك مع القضايا الوطنية، وأنها وسيلة وعامل تساهم بتفاع
 .تواصل جيد مع بلدك األم

    

تساهم بتفاعلك مع المجتمع الجديد وتخفف عنك معاناة 
 الغربة؟

    

     .تساهم في الحفاظ على لغتك العربية

تساهم بالحفاظ على ثقافتك األصلية ونشرها بين أبناء 
 .الجالية العربية

    

  ضايا ومشاكل المهاجرين بالشكل المطلوبتهتم بتناول ق
  
 

    

  
  ما هي أفضل ثالث قنوات فضائية عربية تتابعها بانتظام وتقدم برامج ناجحة حسب رأيك؟ - ١٧
  
٣                               - ٢                                -١ -  
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  لفضائية العربية، ؟ما هي أفضل برامج محددة حسب رأيك، تقدم في القنوات ا - ١٨
  

٤                      -١ -  
٥                      -٢ -  
٦                      -٣ -  

  )يمكن اختيار أكثر من سبب: (ما هي أسباب تفضيل هذه البرامج - ١٩
  .موضوعاتها تهمني(   )  -
 .تقدم في موعد مناسب لي.والديكورتعالج موضوعات واقعية وجا(   )  -

 .ب جذاب، من ناحية القالب التلفزيوني والديكور تقدم في أسلو (   )  -

 .تقدم مواضيع تجعل الحياة ذات بعد أنساني أعمق(   )  -

 .كفاءة واضحة البرامج أصحابمقدم هذه / مقدمة (   )  -

 ...................يمكن ذكرها. أسباب أخرى(   )  -

 

  ائيات العربية؟هل تعتقد بضرورة وجود برامج خاصة بالمهاجرين العرب في الفض - ٢٠
  .نعم.                                           *(   ) ال*(   )

  
هل  تعتقد بضرورة وجود برامج تقدم باللغات األجنبية كاالنكليزية في الفضائيات العربية،  - ٢١

  موجهة للمهاجرين العرب ؟
  .نعم.                                           *(   ) ال*(   )

  
  

  هل لديكم مقترحات محددة لتطوير البرامج في الفضائيات العربية بما يخدم أبناء الجالية؟
  

إذا كان الجواب بنعم نرجو .   نعم.                               *(   ) ال*(   )
  .ذكرها

  
  الباحث محمد كحط عبيد الربيعي

  
otmail.commk_obaid@h               mk_obaid@yahoo.com  
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  ).٤(ملحق رقم 

قائمة األساتذة والخبراء الذين أطلعوا على االستبيان وأبدوا المالحظات عليه قبل صياغته 

  :منهم. األخيرة

  التخصص  اللقب العلمي وا�سم  ت

 في رشد ابن جامعة رئيس  اLلوسي عبد الجبار تيسير. د.أ  -١

  ھولندا

عميد كلية الفنون وا0ع�م في   حسين ا@نصاري. د. أ  -٢
  ا@كاديمية ا@سكندنافية

أستاذ اللغة العربية في جامعة   حاتم الصكر. د.أ  -٣
  صنعاء

أستاذ ا0ع�م واEتصال في   الدكتور محمد فلحي الموسوي  -٤
  جامعة البيضاء في ليبيا

رئيس كلية التربية وLداب في   علي فاضل وائل. د.م.أ  -٥
  الدنمارك في العربية ا@كاديمية

 وطرق المناھج أستاذ  قسم  حارث عبود، أستاذ ا0ع�م. د.أ  -٦

 وعلم التربية التدريس، كلية

  .في جامعة عمان النفس،

  صنعاء بجامعة ا0ع�م أستاذ  الدناني الملك عبد. د.أ  -٧

دمشق،  بجامعة ا0ع�م أستاذ   حاجالدكتور كمال ال  -٨
  كلية ا0ع�م
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  ).٥(ملحق رقم 

  .نص الرسالة المرسلة إلى األساتذة والخبراء الذين أطلعوا على االستبيان

  الدنمارك في المفتوحة العربية األكاديمية

  - واالتصال اإلعالم قسم - والتربية  اآلداب كلية

  واالتصال اإلعالم فيالدكتوراه  كجزء من متطلبات بحث استبيان

  والتربية اآلداب كلية لمجلس مقدمة

  الربيعي عبيد كحط محمد الدكتوراه طالب قبل من

  كل من أشراف

  السوداني حسن األستاذ المساعد الدكتور

  رئيس قسم اإلعالم واالتصال في األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك

  واألستاذة الدكتورة منى الحديدي

  في معهد البحوث والدراسات العربية البحوث والدراسات اإلعالمية رئيسة قسم

  العربية الفضائية للقنوات العرب المهاجرين لدى التلقي عادات

  ميدانية دراسة - نموذجا  السويد في العرب المهاجرون

  المحترم........ ..األستاذ الدكتور

 األولي،  لتطويره من قبلكم، وهو االستبيان هذا أيديكم بين أضع أن ، يسعدنيوبعد طيبة تحية
 المطروحة باألسئلة آرائكمٕابداء و  العربية، الفضائية مع القنوات العرب بعالقة المهاجرين يتعلق

  .بالموضوع المتعلقة
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 العربية الفضائية والقنوات المغتربين بين العالقة طبيعة على الوقوف إلى تهدف الدراسة هذهِ  نإ
  .أوطانهم مع والعالقة واالجتماعية الثقافية النواحي من همحيات على وتأثيرها وأهميتها

 الدراسة إليه لتكون صبوأ ما أثر كبير في تعديل فقرات األداة، وهو للتقويمات  كوني أن أمل كلنا
  .ونافعة صحيحة نتائج ذات

 ثللباح عوناً  وستكون مسودة االستبيان، تغني سوف اإلضافية ومالحظاتكم اقتراحاتكم بأن علماً 
 نرجو  االستبيان، في وارد سؤال ألي توضيحية أمور وجود حالة أفضل، وفي نتائج لتحقيق

  .للبحث خدمةً  ضافتهاإ

  الدكتوراه مع تحيات طالب

 الربيعي عبيد كحط محمد 
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  المقابالت

  :أجرى الباحث خالل فترة الدراسة العديد من اللقاءات التي تتعلق بموضوعة البحث، منها

مع  للقاءالدول العربية في القاهرة، قسم إدارة المغتربين العرب، وامقر جامعة  زيارة -١
 ٢مسؤولي القسم بغية الحصول على أرقام وٕاحصائيات عن المغتربين العرب يوم 

 .م٢٠١٠كانون األول / ديسمبر ١٢تشرين الثاني، ويوم /نوفمبر

 

م في مقر ٢٠١٠سبتمبر  ٢مقابلة مع رئيس اتحاد الجمعيات العراقية في السويد يوم  -٢
االتحاد في ستوكهولم، من أجل أخذ معلومات عن وضع الجالية العراقية في السويد 
كونها أكبر جالية عربية، وطبيعة تواصلها مع القنوات الفضائية العربية، وما هو 

 .المطلوب منها تقديمه للمغتربين

 

ير السعودي، السفير مقابلة مع بعض السفراء العرب في مملكة السويد منهم، السف -٣
المصري، السفير السوداني، السفيرة التونسية، والسفير الليبي، وبعض مستشاري 

م، في ستوكهولم، وجرى ٢٠١٠مايس / ماي ٢١السفارات العربية في السويد، يوم 
 . االستفسار منهم عن عدد أبناء جاليات بلدانهم خالل حفل رسمي لتوديع السفير العراقي

  

سبتمبر  ٢اء النادي السوري وجمعية المغتربين السوريين في السويد يوم مقابلة مع أعض -٤
م في مقر النادي في ستوكهولم، من أجل أخذ معلومات عن وضع الجالية ٢٠١٠

السورية في السويد وطبيعة تواصلها مع القنوات الفضائية العربية، ومقترحاتهم لبرامج 
 .موجهة للمغتربين

  

ومالية في ستوكهولم، حيث يتواجد عدد كبير من أحد معلمي مدرسة ص معلقاء  -٥
م وتم ٢٠١٠سبتمبر  ٦الصوماليين، وهم الجالية العربية الثانية من حيث العدد، يوم 
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متابعة الفضائيات  عنالحديث أعدادها وعن األسباب التي تعيق الجالية الصومالية 
 .عدم اندماجها مع المجتمع الجديد في  سببتتالعربية، و 

  

مقابالت هاتفية مع القنصل الفلسطيني، والقنصل الجزائري، والقنصل كما جرت  -٦
المغربي، في السويد، وجرى تدقيق اإلحصائيات التي حصل عليها الباحث معهم، خالل 

 . م٢٠١٠سبتمبر 

  

مقابلة مع جمعية مغربية في ستوكهولم، حيث تم الحديث عن عالقة المغتربين العرب  -٧
 .م٢٠١٠الفضائيات العربية، في سبتمبر وخصوصا أبناء المغرب العربي ب
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  ملخص البحث باللغة اإلنكليزية

Receive habits of the Arab immigrants of Arab satellite 

channels 

Arab immigrants in Sweden a model - a field study 

Abstract 

Sought to study the (customs receive the Arab immigrants of Arab 

satellite channels) was selected Arab immigrants in Sweden as a model 

for the study, where increasing numbers of people of Arab communities 

in the Diaspora Day after day, there are many generations left their 

countries of Arab and become part of communities, countries of 

destination, these millions of migrants, raises many questions and 

problems, and need to be serious attention, and strive for continued 

interaction with their home countries, and Arab satellite channels are 

important means that can play this role, and reduce the burden and 

concerns of expatriates and keeping their distance from their homes and 

their communities of origin, in light of the rapid development of the 

informatics revolution and communication technologies, which reflected 

their impact on the overall aspects of life for providing the ease and 

intensity of communication and open communication with other 

culturally and socially.                                                              

Research has included five chapters devoted the first chapter of the 

aspects of the methodology of the research in terms of problem 

identification, motivation, goals, limits, method study, to identify the 

research community as well as the means of the application approved it, 

was also identified some of the concepts and terminology that relates to 

Article researched, and to ensure informed the researcher to Previous 

studies and research relating to the subject of study and the benefit of 

the results.                                                                                                   

Identified the objectives of the study:                                                
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1- Assess the relationship Arab immigrants reported the 

national and Arab media in general, and specifically their relationship 

with the Arab satellite channels, to identify the needs of different 

programs, information and materials provided by the Arab satellite 

channels. 
2-  Evaluate and analyze the habits of receipt of Arab 

immigrants, Arab satellite channels, in terms of exposure, patterns, 

themes and contents of most interest to viewers, and study the effect of 

variables, Kalnua, age and length of time of migration and the economic 

and scientific level of migrants on the nature of receipt of the Arab 

satellite channels. 
3- It also aimed to look for the presence or absence of problems 

and difficulties impeding the receipt of Arab immigrants, Arab satellite 

channels, in order to come up with proposals and ways to develop and 

strengthen that relationship for the benefit of operators to 

communicate in the formulation of plans, program, and the study 

population is a group of Arab immigrants in Sweden, where Sweden has 

the existence of many communities and a good representation of the 

Arab community in the Diaspora. 

The approach used in the study is the survey method SURVEY, which 

depends how clear the public, through a questionnaire, was to 

determine the number of samples that are subjected to a questionnaire 

in the light of counting the number of sons of the Arab community in 

Sweden, was chosen as models of the samples randomly from different 

parts of Sweden, and places where the sons of the Arab communities, 

Club and social associations, cultural, and places of worship such as 

mosques, churches, and places of study, such as schools, universities, 

colleges, workplaces, streets and public institutions and health centers, 

and several cities in Sweden different where there are numbers of 

people of Arab communities, Kaasmp Stockholm, Malmo and 

Gothenburg, and underwent the process of auditing and accounting 

Search Results for review by the researcher and faculty supervisors on 
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research, was the codification of the results of the study and discuss the 

findings and subject to tests of honesty and analysis, and conclusion of 

the observations and show conclusion reached by the study, and then 

came out with proposals and recommendations of the researcher.                                                               

The second chapter - the theoretical framework guarantees the three 

parts, the first dealt with the reality of Arab satellite channels, in terms 

of its inception, the numbers of distribution, impact and importance of 

the view, also been dealt with study of the speech Arab satellite router 

to the outside and the extent of its impact on Arab immigrants, and the 

role of Arab satellite channels to connect Arab expatriates with their 

countries of origin, and its impact on communication with the Arabic 

language, and in maintaining the values and positive habits, and their 

impact in the field of an Arab diplomat, has also been monitoring some 

of the programs targeted to immigrants in some Arab satellite channels. 

  In the second part was planting the study of cultural   theory and the 

theory of the entrance to the uses and Alichaabaat.                

And dealt with Part III of Arab migration to the outside study, addressing 

the concept of migration in general, and push factors and pull factors, as 

well as the stop at the integration policy pursued by the countries of the 

attraction, and stops the search when Arab immigration to abroad, most 

of its aspects causes of migration and alienation of Arab immigrants, 

push factors in their own countries indigenous and attractions in the 

countries in which they settled, and their numbers and map of 

distribution of geographical in the world, and their situation, including 

that the research sample are expatriates Arabs in Sweden ran a study of 

Arab migration to Sweden and to stop then and calculate the number of 

expatriate Arabs and stages of their presence in Sweden.                                                             

In the third quarter were identified as action research, community 

research, the research sample, research instrument, the period of time 

for research, measures of validity and reliability, to identify the variables 

in the study, and procedures for field research, during the time period of 

the month of Maes / May 2010 un4l November 2010, a period of seven 
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months, from the whereabouts of the children of Arab communities in 

Sweden, and the purpose of verifying the veracity of the analysis tool, 

the researcher introduced the questionnaire under study, on a group of 

professors and experts from specialists in the field of study to identify 

the suitability of the objectives of the study, has shown arbitrators, a 

number of observations was taken researcher with all the arbitrators 

agreed upon adjustments in addition to the observations that have 

taken place after her experience on the public comments received and 

where the process has been introduced to become the form in its final 

form, which was adopted in the search.                                                                        

The proper4es of the sample under study, which was composed of 500 

single males, 257 by 51.4%, female 243 by 48.6%, and age groups from 

age 18 to 25, the 92 rate of 18.4%, and the age of 26 to 35 it's 138 by 

27.6%, and the age of 36 to 50 was 135 by 27%, and the age of 51 years 

and older was 135 by 27%.                                                                                                 

The scientific level of the sample was as follows, Master and Doctor 

number was 59 by 11.8%, and BA - Bachelor of Arts, was to 122 by 

24.4%, secondary or college - diploma, he's 234 increased by 46.8%, and 

without a high school, number was 85 by 17%.                                                                                 

The number of years of migra4on to the sample was as follows, from 1-3 

years was the 113 by 22.6%, and 4-7 years was number was 109 by 

21.8%, and 8-10 years their number was 87 by 17.4% , and 11 years old 

and older, was the 191 by 38.2%.      

In the fourth chapter, which contains the statement and analysis of 

search results were limited to results of research and commentary and 

analysis by the researcher, and the most important results:                                                                  

 • There is a large turnout by Arab expatriates in Sweden to watch the 

Arab satellite channels and by all the sons of the Arab communities 

located in Sweden, despite the different proportions from one group to 

another, and showed the results of the study that the recipients of Arab 

expatriates Bashahdon Arab satellite channels, high density, reaching 
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propor4on to watch from 3-6 hours a day, 43.1% and the ra4o of 

average hours watched per day is 32.6%, which is high as well, and 

watched by an average rate of more than 6 hours per day, 13.5%, which 

is a high density of View , amounted to a rate of 44.5% of recipients 

watching Arab satellite channels in all the days of the week, which is 

quite high. 

  • The study pointed to the important role played by Arab satellite 

channels being and as a means and working to connect well with the 

mother country and as an interac4on with na4onal issues, no4ng 82.1% 

of the subjects for this role, as the results indicated the important role 

played by Arab satellite channels as a means of interaction with the new 

society and alleviate the suffering of their exile by 70.8%, an important 

role in the lives of expatriates, and that a high proportion of respondents 

believe the importance of the role played by Arab satellite channels as a 

means to preserve their culture and dissemination of mother among the 

sons of the Arab community. 

  •The results of the study showed attention to the weakness of Arab 

satellite channels to address issues and problems of migrants in the form 

required. 

  •There is a positive relationship, the more a increased the number of 

years age group, the greater the proportion seen, and the study shows 

that the age group of youth are the least among the other age groups in 

view of the Arab satellite channels, and that there is a direct correlation 

between the number of years of migration and the proportion seen, the 

more increased number of years of migration and alienation of the 

sample, the more continue to see the Arab satellite channels, Vhaditho 

migra4on rate was watching 70.8%, and the number of years of 

migra4on more than 11 years the percentage of watching 94.8%, and 

follow most of the respondents were born outside their countries of 

their parents of origin or emigrated at an early age, which means weak 
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relationship Bootan their parents and communicate with the mother 

culture. 

Chapter V also includes research findings, analysis of search results, 

conclusions, and recommendations and proposals that emerged from 

the study, including: 

First: The researcher recommended many of the titles that could be 

addressed in future research, including: 

  - Obstacles to connect people with children of Arab immigrants, Arab 

satellite channels. 

  - Obstacles to connect young people of Arab immigrants with Arab 

satellite channels. 

  - Connect the nature of the children of expatriate Arabs with Arab 

satellite channels. 

 - The impact of Arab satellite channels on Arab women expatriates. 

  - How to address the problems of Arab expatriates in the programs of 

Arab satellite channels. 

 - The nature of the programs for Arab expatriates in some Arab satellite 

channels. 

 -  Study the content of programs for Arab expatriates in some Arab 

satellite channels, negatives and positives. 

  - Study the interest of Arab satellite channels creative Arabs in the 

Diaspora. 
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Second: The study suggests that production and broadcasting of 

programs geared to expatriates from all Arab satellite channels, dealing 

with their lives and their problems and meet with Mbdeihm in all areas. 

Translated by Mr. Nabil Roumayah, MSc. 

Master of Science in Computer Science and Applied Mathematic 

Senior Systems Analyst, Wayne State University, Michigan, USA 

Information Technology Consultant, National Institute of Health, 

USA 

 

Arab Open Academy in Denmark 

Department of Information and Communication, College of Arts and  

 Education, Arab Open Academy in Denmark  

 

Questionnaire: Partial Fulfillment of the Requirements of PhD in 

Information and Communication, submitted to the Faculty of Arts and 

Education. 

Researcher:  Mohammed Kahd  Obaid Alrubaiy  

Supervisors:  

Dr. Hasan Alsudani, Assistant Professor, Head of Media and 

Communication Department, Arab Open Academy in Denmark.  

Head of research and media studies at the , Professor. Mona Alhadidi

Institute of Arab Research and Studies  

Acquired Habits of Watching Satellite Arabic Channels by Arab 

Immigrants in Sweden: a Field Study  

 

Greetings:  

I am glad to present this survey questionnaire to you. My study 

examines the relationship between Arab immigrants in Sweden and Arab 

satellite channels. The study identifies the cultural and social impacts of 
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Arabic satellite network on Arab expatriates, and the relationship 

between expatriates and their homelands.   

The success of this study depends on your accurate answers and correct 

responses.  

Part I: personal information and the variables included in the study 

 

1 - Gender: 

(   ) Male.                                           (   ) Female. 

 

 2 - Age: 

(   ) 18-25 years old                (   ) 26-35 years old 

(   ) 36-50 years                       (   ) more than 50 years  

 

3 - Education: 

(   ) Less than secondary school.   (   )  Secondary school or diploma 

    (   ) Associate Degree(   ) BA.     (   ) Master's or PhD. 

 

4 - Country of birth .................. , (country of origin).................... 

How many years of migration. (.......) Years. 

 

5 - How would you rate your economic situation within the parameters 

of the Swedish social level: 

(   )Poor. (   ) Average. (   ) Good. (   ) Excellent. 

 

6 - What were your reasons and motives for migration? (You can 

choose more than one answer) 

(   ) Economical. (   ) Political. (   ) Cultural. (    )Educational 

(   ) Social: husband-wife or family relationships  

 (   ) Other reasons ................................... 

 

Part II: the nature of perception. 

7 - Do you watch Arab satellite channels?  

(     ) I watch Always. (    ) Sometimes.  (    ) I don't watch at all.   

If your answer is NO, what are the reasons?   

( You can choose more than one reason.) 

(   ) I don’t know Arabic language. 
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(   ) I don’t own a receiver to the Arabic satellite channels. 

(   ) I am not convinced of the validity of the programs broadcasted.  

(   ) The shapes and forms of broadcasting these programs are not 

attractive, and its artistic quality is very poor.  

(   ) The timing of these program does not agree with my work; I have no 

time to watch.  

(   ) The topics broadcasted are redundant and  unserious 

(   ) Other reasons................................ 

 

If you follow these programs, put a mark on the answers which fit your 

reasons for observing.  (You can choose more than one reason) 

 (   ) Because they attribute and develop my national consciousness. 

 (   ) Satellite T.V. brings me closer to my homeland and more concerned 

with its affairs.   

 (   )Satellite T.V. lessen my loneliness, boredom, and nostalgia.   

 (   ) My family likes the programs   

(   ) I cannot follow foreign channels because of my language barrier. 

 (   ) Other reasons ……………………..  

 

8 – Define how many hours do you watch Arab satellite channels per 

day? 

 (   ) Less than an hour (   ) one hour  (   ) Two hours  

 (   ) 3-6 hours  (   ) more than 6 hour (   ) I watch only during breaks and 

special occasions, according to my circumstances.    

9 - What are the most days of the week you usually watch Arab 

satellite channels? 

 (   ) Every day  (   ) Saturday  (   ) Sunday  (   ) Monday  

(   ) Tuesday  (   ) Wednesday  (   ) Thursday  (   ) Friday 

 

10 - Where is your favorite time of watching the programs at GMT 

Sweden time?  

(   ) Between 7 am to 12 noon (   ) between 12 noon un4l 18 pm 

(   ) From 18 to 22 pm  (   ) from 22 pm un4l 2 o'clock A.M. (    )from 2 am 

to 7 am.  

 

 11 - What is the nature and content of Arabic satellite network 

programs you prefer to watch? 

(You can select more than one answer.) 
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 (   ) Political programs and news. 

(   ) Series and drama movies. 

(   ) Literary subjects such as stories, poetry, and literary criticism.  

(   ) Artistic programs (theater, cinema, music, singing, dancing, and 

fine  arts).   

(   ) Informational Programs such as (science, religion, human sciences, 

traditions, history, economy, anthropology... etc). 

(   ) Documentaries, convictional, and historical.   

(   ) Entertainment, Recreational, and other varieties. 

(   ) Competitions.  

(   ) Specialized programs in health issues and sports.   

12 –Do you watch Arab satellite channels through   

(   ) Satellite Dish with a GPS receiver.   

(   ) Via the Internet. 

(   ) Subscribe to cable with a satellite company.   

 (   ) Subscribe private channels. 

 

13 –Put a mark on the answers that you find suitable for your reason 

following up with Arab satellite channels:  

(You can select more than one answer) 

(   ) I always watch the Arab satellite channels. 

(   ) I watch the Arab satellite channels only when I have free time. 

(   ) I Watch the Arab satellite channels only when there is a program of 

interest to me. 

(   ) I watch only specific programs in some Arab satellite channels. 

(   ) I watch only the national channels but not Arabic. 

(   ) I watch most of the Arab satellite channels continuously. 

(   ) I always watch the programs alone. 

(   ) I watch programs mostly with my family or friends. 

(   ) Sometimes I hold discussions with family and friends 

about          these programs. 

 

14 - Have you ever been involved or have you contacted one of these 

programs on Arab satellite channels? 

 (   ) No  (   ) Yes. If your answer is yes, what kind of  participation?   



266 

 

  

 

 (  ) I requested the repeat of some program. 

 (   ) I asked for advice or clarification.  

 (   ) I expressed an opinion on a topic. 

 (   ) I participated in the competition, a referendum or discussions. 

 (   ) What are the programs that you participated in?……………..   

15 - Do you prefer that the programs are offered in 

 (   ) Standard language only.  (   ) local dialect Only.   

 (   ) educated slang.  

 

16- How do you evaluate the performance of Arab Satellite Channels   
in these subjects:  

I 

don’t 

know 

Yes 

highly 

Yes 

well 

No Subject 

        1. The Arab satellite 

channels maintains your 

engagement with national 

affairs, and they are a great 

means of connection with 

your homeland.   

        2. The Arab Satellite 

channels help you acclimate 

to the new society, and 

alleviate your loneliness 

and  nostalgia.  

        3. The Arab Satellite 

channels help you preserve 

your Arabic language. 

        4. These channels help you 

protect your native culture 

and spread it among the 

Arab community.   
  

        5. These channels are 

seriously involved and 



267 

 

  

 

concerned with the 

problems and major issues 

of Arab immigrants.   
  

17 - What are the best three Arab satellite channels that provide 

successful programs in your opinion? 

 

1-                                       2 -                                       3 - 

  18 - What are the most specific programs offered by these 

chandelles  in your opinion? 

 

1-                                                              4 - 

2-                                                              5 - 

3-                                                              6 - 

 

19 - What are your reasons for preferring these programs? ( You can 

choose more than one reason) 

 (   ) The subjects interest me. 

 (   ) They deal with realistic and serious programs.  

(  ) The programs meets my timetable.  

 (   ) The programs are presented attractively, with  modern  style and 

advanced decor. 

 (   ) The offer subjects that add deep, humane dimension to life. 

 (   ) The producers of these programs are professionally qualified. 

 (   ) Other reasons. .................. 

 

20 - Do you think  there is a necessity for special programs concern the 

Arab migrants in these Arab satellite channels? 

(   ) No.                                 (   ) Yes. 

 

21 - Do you think there is a necessity for programs offered in foreign 

languages such as English in these Arabic chandelles, addressed to 

Arab immigrants? 

 (    )No.                                 (   ) Yes. 

 

Do you have specific proposals for the development of programs that 

serve the Arab communtiy in these satellite channels? 



268 

 

  

 

 

* (   ) No.                  * (   ) Yes. If yes, please specify. 

..................................................................................................   

Thank you for your valuable comments  

Researcher Mohammed Kahd Obaid Alrubaiy 

  

mk_obaid@hotmail.com 

mk_obaid@yahoo.com 

 

translated by Dr. Kahtan Mandwee 


