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  ملخص عــام

أستھدف ھذه المشروع عن برامج اإلقامة من خالل مجموعة مختارة من وسائل اإلعالم  منتقاه من وسائل اإلعالم  
فلقد تم تحليل مضمون . العامة، العرقية، والمحلية في مدينة أوتاوا، منطقة تورونتو الكبري، وينزور، وسادبيري

ات األفغانية، غرب افريقيا، العربية، الكاريبية، الصينين، شمال الھند، األسبانية، اإلعالم  المنتج من أجل الجالي
  .الصومالية، التاميل، البرتغالية، والروسية

  
ولقد قامت مجموعة البحث بدراسة وتحليل المضمون الخاص بالتليفزيون، الراديو، الصحف والمجالت والمواقع 

العمالة، االسكان، الھجرة، الجنسية، الخدمات القانونية، التعليم، : الفئات ية منًاأللكترونية بناءا علي المجموعة التال
وعلي ذلك فقد تم إجراء تحليل كمي دقيق للمادة التي . الصحة، معلومات للمستھلك، الجالية، الرياضة البدنية وسياسية

ًھم كما أجريت أيضا مقابالت متعمقة كما تم إجراء اربعة مجموعات مناقشة في المدن االربعة السابق ذكر. تم جمعھا
  . مع منتجي ومخرجي البرامج اإلعالمية بھا

  
. ولقد تم التوصل الي مجموعة من الفجوات الخاصة بتوصيل المعومات الخاصة باإلقامة  في مقاطعة أونتاريو

ات اللغة والثقافة فمن ضمن ھذه الصعوب. فالمھاجرين الجدد يعانون من صعوبة في التوصل الي معلومات اإلقامة  
فان وسائل اإلعالم  العامة، العرقية، والمحلية تميل ألن تغطي مثل ھذه . وكذلك استخدام تكنولوجيا االتصال

المعلومات بشكل قليل مما يؤدي الي عدم قدرة المھاجرين الجدد القاطنين في المدن الصغيرة من الحصول علي 
  .معلومات اإلقامة  

  
وعلي ذلك فإن التصميم . لومات اإلقامة مفيدة فالبد ان تكون متوافرة لجمھور المھاجرين الجددبشكل عام إذا كانت مع

المبدئي لمعلومات اإلقامة  البد وأن يتضمن حاجات المھاجر الجديد للمعلومات، اختالفاته، وكذلك قدراته علي 
للغة، الثقافة، اإلعتبارات المحلية، وتطوير محتوي المعلومات البد ان يراعي ا. الحصول علي مثل ھذه المعلومات

ھذه المجھودات البد وأن تبني علي اساس قوة وسائل . احتياجات اإلقامة  ، والصعوبات التي تحول دون توزيعھا
اإلعالم  العامة  في تغطية الموضوعات السياسيـة، وعلي قوة وسائل اإلعالم  العرقية في تغطية معومات خاصة 

خبار الجالية، وكذلك علي وسائل اإلعالم  المحلية التي تغطي اخبار التعليم، الرياضة البدنية بالمستھلك، االسكان وا
  . والجالية

  
  

  :قد تستعين المبادرات في الدراسات اإلستكشافية علي سبيل المثال
  

  .الترجمة المعلومات االساسية في معلومات اإلقامة   •

  .ي اإلقامة   بشكل منتظمتطوير خدمات اعالمية عرقية تساعد علي حمل محتو •

  .إعتبار عمل مالحق للصحف العرقية •

  . رعاية بعض البرامج التليفزيونية وكذلك الراديو •

  .ًالتاكد أن وسائل اإلعالم  في المدن الصغيرة يصلھا أيضا معلومات اإلقامة   •

فتح باب للمناقشة بين وسائل اإلعالم  العامة لكي يتم تضمين مثل ھذه المعلومات في  •
  .واقھماس

  .االخذ في اإلعتبار تضمين عدد كبير من فئات معلومات اإلقامة   •

  . علي سبيل المثالSettlement.orgالتاكيد علي وسائل اإلعالم  المتواجدة حاليا مثل  •

  .عمل دليل لالتصاالت الھامة المفيدة في معلومات اإلقامة   •

  .ومات الھامةإنتاج دليل للقادم الجديد لكي يمكنه من الحصول علي المعل •
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  مقدمــة

  األھداف الرئيسية للبحث

 إلتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص المشروعات اإلستكشافية الجديدة لتوصيل برامج اإلقامة   CICلمساعدة  .1
 .  وسائل اإلعالم لمن خال

 
ي لدراسة المحتوي ذو العالقة باإلقامة  الذي يظھر حاليا في عدد من وسائل اإلعالم  العامة العرقية ف .2

 .مقاطعة أونتاريو
  

 .لتحديد الفجوات في توصيل معلومات اإلقامة من خالل وسائل اإلعالم  .3
  

 .CICًوأخيرا لتوفير بعض المقترحات ل .4
  
  
  
  

  معلومات اإلقامة من خالل وسائل اإلعالم 

كندي بھدف أن ھناك عدد من القوالب المختلفة التي يحتاج المھاجرين اليھا من أجل  اإلقامة والتكيف في المجمتع ال
فإن . يكونوا ممتزجين ومشتركين في الجوانب االقتصادية، االجتماعية، السياسية، والثقافية في الحياة الكندية

للقادمين الجدد ) CIC) Settlement.orgالمعلومات الخاصة باإلقامة المتواجدة في الموقع االلكتروني الخاص ب
  : ألونتاريو ھم

  
  العمالة •

  االسكان •

  لجنسيةالھجرة وا •

  الخدمات القانونية •

  التعليم •

  الصحة •

  خدمة المستھلك •

  1الجالية والرياضة البدنية •

  

                                                 
   .org.settlement.www://http: من موقع سيتلمنت دوت اورج علي الرابط 1 
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 ومجلة القادم الجديد لكندا 211ًويوجد أيضا عدد من المواقع األلكترونية الحكومية، الخدمة التليفونية المتعددة اللغات 
ات لھذا المشروع إن وسائل اإلعالم  ولقد اشار إعالن طلب مشروع. التي تمثل مصادر أخرى لمعومات اإلقامة

ولقد اشار ت االبحاث السابقة وجود محتوي عن . العامة والعرقية تستخدم بكثرة من اعضاء الجاليات المھاجرة
 علي الرغم من أن 2 اساليب التمازج في المجتمع الكندي متواجد بوقة في بعض الصحف الجنوب اسيوية في كندا

  .لم تكن مسيطرة بشكل كبيرالمواد العرقية والثقافية 
 

لقد تمت رؤية وسائل اإلعالم  العرقية في ھذه " قانون البث العرقي" بشأن 1999 لسنة CRTCباالشارة الي قرار 
توجه الي أي مجموعة ثقافية او عنصرية مختلفة عن تلك التي تتواجد في كندا مثل "الرداسة علي أنھا تلك التي 

  ". فرنسا والجزر البريطانيةالسكان االصليين، أو من كل من
  

 ، فإنه ليس من المطلوب أن CRTCحيث أنه وفقا .وتمثل وسائل اإلعالم  العرقية مجاال ناميا في مقاطعة أونتاريو
يأخذ ترخيص لكي يتم إقامة وسيلة مطبوعة، وھناك الكثير من الصحافة العرقية التي تنشر في أونتاريو بعضھا لديه 

وعلي الرغم من . بعض اآلخر ظھر من شھور قليلة مضت لكي يحل محل صحف أخرىتاريخ طويل ومتميز وال
ًوجود الكثير من ھذه الصحافة العرقية اليومية، فإن الكثير منھا أيضا يصدر بشكل اسبوعي، أو نصف شھري، أو 

 ويتم بثه بعدة .بالنسبة للراديو العرقي فإن برامجه تتمركز بشكل كبير في جنوب أونتاريو ومنطقة أوتاوا. شھري
ًطرق منھا عدد محدد من الساعات في وسائل اإلعالم  العامة، من راديو الجاليات أو راديو الجامعات كما يبث أيضا 

ونظرا لوجود ترددات فرعية فھناك العديد من محطات الراديو التي تبث برامجھا .  ساعة24في الراديو العرقي لمدة 
جة نتطبق علي التليفزيون العرقي حيث يتواجد بشكل كبير في معظم االماكن في نفس النتي. بغر اللغتين الرسميتين

برامج التليفزيون العرقي يتختلف من حيث الكم والكيف لكنه يتواجد في بعض األوقات في القنوات المحلية . المقاطعة
بحت متاحة من خالل كذلك فإن ھناك عدد من القنوات العرقية التي اص. OMNI 1  OMNI2واالقيليمية كذلك في 

  . اجھزة الستاليت والكابل في السنوات االخيرة
  

من خالل وسائل اإلعالم  العرقية "اكد بين فيكاري وھو واحدا من الصحفيين العرقيين المشھورين في كندا، أنه 
شياء األخرى التي يستطيع القادم الجديد أن يعرف المثير عن تاريخ كندا، ثقافتھا، الخدمات االجتماعية،والعديد من اال

 ولكن يجدر االشارة الي أنه ليست كل وسائل اإلعالم  3". تساعده معرفة حقوقه وواجباته المرتبطة بالجنسية الكندية
فبشكل عام كلما كانت المؤسسة اإلعالمية صغيرة كلما كانت : العرقية توفر مثل ھذه المعلومات لقارئيھا أو لجمھورھا

  . يل معلومات محددة لجمھور القراء أو المشاھدينھناك احتمالية اقل في توص
  

ًأوال أن تشارك في : فلقد اكد علماء االتصال واالجتماع أن مثل ھذه الوسائل اإلعالمية العرقية تخدم ھدفين اساسين
رغم من وعلي ال. ًضمان الخلفيات الثقافية والعرقية وثانيا أن تساعد اعضاء االقليات أن يتداخلوا في المجتمع األكبر

  4.أن البعض اعترض علي مثل ھذا الرأي ولكن البعض اآلخر اكد علي اھيمة وسائل اإلعالم  العرقية في ھذا الشان

                                                 
  : المصدر 2

Karim H. Karim, “Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media,” in S. 
Ferguson and L.R. Shade (Eds.), Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, 
CT: Ablex, 2002), pp. 230-42 and Karim H. Karim, Ethnic Media and Integration: An 
Empirical Study of South Asian Media in Canada. Report for the Multiculturalism Program, 
Canadian Heritage, 2002. 

  :  المصدر 3

Viccari, Ben. “Canada’s ethnic media.” Paper presented to the Media and Ethnicity Symposium, 
organized by Canadian Journalism Foundation and International Communication Forum, 
Mississauga, Ontario, April 1995. 

  تم االشارة له مسبقا:  المصدر 4

Bibliographical references available in Karim, “Public Sphere and Public Sphericules” cited 
above. 
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  إطــــار البحــث

فلقد تم تصميم االطار العام . لقد تم توصيف اطار محدد إلجراء ھذه الدراسة لكي توجه خصيصيا لھا المشروع
 بشأن اإلقامة والمداخالت التي تم اعطاءھا CICوكذلك بتصنيفات الخاصة ب/ اللدراسة بشكل يسمح  تحقيق اھدافھ

  .ًمن قبل اللجنة االستشارية وأخيرا لقدرات فريق البحث
  
  

  إختيــار مواقـع البحث

لقد تم اختيرا منطقة تورونتو الكبري، أوتاوا، وينزور، وسادبيري كمواقع إلجراء الدراسة في أونتاريو ألنھا تتضمن 
  . كبير من المھاجرين علي مستوي المقاطعة وكذلك لتواجد عدد كبير من وسائل اإلعالم  العرقية فيھاعدد

  
  
  

  إختيــار فئـات المھاجرين

المجموعات العرقية في /للتغلب علي مشكلة اختيار كل وسائل اإلعالم  المتواجدة لعدد كبير جدا من المھاجرين
ھذه العينة تضمنت مجموعات من . تعمدة الختيار مجموعات المھاجرينمقاطعة أونتاريو، لقد تم اخيار عينة م

ًالمھاجرين من اماكن مختلفة تبعا لدرجة تضمين االقليات والمجموعات من االصل األوروبي، األنجلوفون 
ة والفرانكوفون، المجموعات التي يتضمن فيھا مھاجرين بنسبة كبيرة، كما أن تضمنت العينة مجموعات عرقية لھا مد

  ). مثل الصومالية(وكذلك البعض من وسائل اإلعالم  الحديثة المنشأ ) مثل الصينية(تواجد زمني كبير في أونتاريو 
  

األفغان، غرب افريقيا، العربية، الكاريبية، الصينية، األسبانية، شمال الھند، : وكانت المجوعات المختارة ھي
در االشارة ھنا أن اختيار ھذه المجموعات ال يستھدف اختيار ويج. 5الصومالية، البرتغالية، الروسية، والتاميل

من مجموعات المھاجرين، ولكن في االساس ھي تمثل مجموعة منتقاة من المھاجرين الت يسھل " ممثلة"مجموعة 
ن كما أن دراسة وسائل اإلعالم  الخصة بھذه المجموعات م. اتعامل معھا ودراستھا طبقا لعامل الوقت في ھذه الدراسة

المھاجرين نتجت عنھا معلومات غنية خاصة بالسيب التعرف علي معلومات اإلقامة وكيفية إنتاجھا، كيف تعرض، 
ما أن ھذه االختيارات اتاحت فرصة المعرفة الدقيقة . وكيف يتم توزيعھا في وسائل اإلعالم  العرقية قي أونتاريو

  . الستخدام تلك المعلومات في وسائل اإلعالم  العامة
  
  
  

  مجموعات المناقشة المتعمقة والمقابالت

وقد استفسرت تلك المقابالت عن االحتياجات . لقد تم إجراء مجموعات مناقشة مع مھاجرين في كل من المدن االربعة
االساسية لھم من معلومات اإلقامة، الطرق المختلفة الني يتوصلون عن طريقھا الي ھذه المعلومات، كذلك الفجوات 

  .ً المعلومات، وأخيرا ما ھي الطرق المختلفة التي يفضلون التوصل الي المعلومات عن طريقھافي محتوي تلك
  

                                                 
لتي انشاتھا احصاء كندا حيث ان تكوينھم البد ان يتناسب مع تواجد وسائل  كل ھذه المجموعات ال تتناسب مع المجموعات ا 5

   اعالم لھم وليس بالضرورة عوامل اللغة، العرقية، واالصل القومي
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كما تم إجراء مقابالت متعمقة مع منتجي اإلعالم  المطبوع ومنتجي اإلعالم  المرئي والمسوع وكذلك الموجود علي 
تجاه تضمين معلومات خاصة باإلقامة في ) ةالرسمية وغير الرسمي(لقد تم سؤالھم عن سياستھم العامة . شبكة اإلنترنت

كذلك عن معلومات اإلقامة المفضلة لديھم، من حيث الشكل وحيث طرق التوصيل . وسائل اإلعالم  الخاصة بھم
، عن تكلفة اإلنتاج المرتبطة )القراء والمشاھدين(ًأيضا، عن الجمھور المستھدف بالنسبة لھم، عن استجابات الجمھور 

مة، عن اسعار اإلعالنات، عن المصادر الحالية للموارد المالية، السياسيات السابقة وأسباب النزوح بمعلومات اإلقا
  . ًعنھا، وأخيرا عن خططھم المستقبلية إلنتاج وتوزيع معلومات اإلقامة

  
  

  تصميم محددات التحلـيـل

لمتعمقة الي مجموعات الخاصة لقد اشارت كل من تحليل وسائل اإلعالم ، ومجموعات المناقشة كذلك والمقابالت ا
تلك المجموعات تم تعيدلھا بشكل طفيف .  سيتلمنت دوت أورجCICًبمعلومات اإلقامة بناءا علي ما ورد علي موقع 

  : وھي. من أجل  الحصول علي معلومات محددة في مجاالت المجموعات المختلفة
  

  العمالة •

  االسكان •

  الھجرة •

  الجنسية •

  الخدمات القانونية •

  التعليم  •

  الصحة •

  خدمة المستھلك •

  الجالية •

  الرياضة البدنية •

  السياسة •

  )وھي مجموعة اضافية لتحديد أي مجموعة أخرى من معلومات اإلقامة(أخرى  •

  
  فريق البحث

ولقد كان من الھام أن يكون لدي فريق البحث معرفة بتحليل وسائل . لقد كون مدير البحث وشريكيه فريق البحث
كما أن فريق البحث قد تاجد . موعات المھاجرين في أونتاريو واللغات المتحدثة بينھماإلعالم  كذلك معرفة ببعض مج

  .في كل من االربع مدن المشار اليھم من قبل
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دراسة : ولقد كانت لدي كل اعضاء فريق البحث.  باحثا وباحثة14وعلي ذلك فقد تم تكوييت مجموعة بحث مكونة من 
 دراسات العرقية، معرفة جيدة لمراحل اإلقامة في أونتاريو ومعرفة باللغات اإلعالم  أو/ جامعية في مجال االتصال
  . كما أن أنھم علي دراية واسعة بعدد من وسائل اإلعالم  العرقية في المقاطعة. غير اإلنجليزية والفرنسية

بالمجموعات التي وقد تمركز فريق البحث في أوتاوا، مدينة تورونتو الكبير، وينزور، وسادبري وكانوا علي دراية 
والبد من االشارة الي أنه نتيجة لمرض مفاجئ الباحث المكلف بعمل تحليل وسائل اإلعالم   لشمال الھند . يتم دراستھا

فإنه إنسحب من الفريق البحثي وعلي ذلك فإن نتيجة التحليل لھذه المجموعة غير كاملة ولم يتم عرض نتائجھا في ھذه 
  .الدراسة

  
  :ل لفريق البحثاآلتي ھو عرض كام

  
ھو استاذ مشارك ومدير كلية الصحافة واالتصال بجامعة . دكتور كريم كريم ھو رئيس المشروع وقائد المجموعة

علي سبيل المثال فھو (دكتور كريم معروف علي المستوي العالمي كباحث في مجال اإلعالم  العرقي . كارلتون
الذي بحث بشكل كبير عدة ابحاث  ) The Media of Diaspora London: Routledge, 2003المحرر لكتاب 

للحكومة الكندية وغيرھا من عمالء آخرٮن في مجال اإلعالم  بخصوص ھذا الموضوع وقد درب العديد من الطلبة 
وھو اشرف علي عمل كل من شريكيه في البحث وكذلك عدد من الباحثين والباحثات، . في تحليل العرقية واالتصال

  . يمة بعمل مجموعات المناقشة في كل من أوتاوا وتورنتوبالضافة الي قا
  

ھو استاذ مساعد في قسم االتصال في . دكتور محمود عيد ھو شريك في البحث والمسئول عن المنھج البحثي فيه
ولقد شارك دكتور عيد في العديد من االبحاث اإلعالمية بما فيھم بحث . جامعة أواتوا واالخصائي في تصميم البحوث

ًولقد نشر أيضا العيدي من االبحاث في مجال اإلعالم  وھو . م عن كيفية تصوير التعددية العرقية في سي بي سيھا
 Communication Research Methods: Quantitative and Qualitative Approachesالمحرر لسلسة 

  . لدار بيرسون للنشر
يل للبحث كيفيا وكميا، تدريب الباحثين والباحثات علي دكتور محمود عيد ھو المسئول االساسي عن تصميم التفاص

ولقد اشرف دكتور عيد علي عدد من الباحثين والباحثات ومجموعة المناقشة . طرق تحليل المعلومات وادخال البيانات
  . في وينزور

  
أوتاوا ھو استاذ مساعد في قسم االتصال في جامعة . دكتور بولو أباندا دي بري ھو شريك في البحث وباحث

ولقد نشر دكتور بولو العديد من االبحاث عن . والمؤسس لمعمل المرئي الصوتي للعالم لدراسة المجتمعات والثقافات
ولقد كان دكتور بولو مسئوال عن تحليل المضمون الفرنسي واإلنجليزي لوسائل اإلعالم  . موضوعات الھجرة والعرقية

كما أن اشرف علي مجموعة مناقشة في . د من الباحثين والباحثاتالعامة في ھذه المشروع كما أنه اشرف علي عد
  .مدينة سادبيري

  
ھي طالبة دكتوراة تكتب رسالة عن العرقية واإلعالم  وقد ساعدت فايزة علي االعمال االدارية لھذا : فايزة ھرجي

   .المشروع كما أنھا قامت بتحليل وسائل اإلعالم  العامة والجالية  باللغة اإلنجليزية
  

ھو خبير في المجموعات المشتتة . ھو مدرس مساعد في قسم التصال العام في جامعة سادبيري: دكتور أوزيه كامجا
وھو عضو في ھذا المشروع في مدينة سادبيري، حيث أنه مسئول عن جمع المعلومات وارسالھا لبقية . االفريقية

  .لمناقشة في سادبيريالباحثين والباحثات، كما أنه ساعد اداريا في عمل مجموعة ا
  

وقد شاركت في عدد من االبحاث العرقية . وھي خاصلة علي ماجيستير في التاريخ الكندري االفريقي: كارمين بوول
وھي اصال عضو في فريق البحث بمدينة وينزور تجمع المعلومات  وترسلھا لبقية . المستخدمة بالمجموعات االفريقية

  .ي مجموعة المناقشة في مدينة وينزورولقد ساعدت اداريا ف. فريق البحث
  

وھي حاصلة علي بكالوريوس الصحافة من كلية الصحافة واالتصال من جامعة كارلتون، عملت : سجال علي
وھو عضو في . كصحفية واجرت عدد من االبحاث عن اإلعالم  العرقي المستخدم من المجموعات الصومالية
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كما أن أنھا ساعدت .  البيانات وارسالھا لبيقية اعضاء فريق البحثمجموعة بحث مدينة تورنتو المسئولة عن جمع
  . اداريا في مجموعة المناقشة في مدينة تورونتو

  
وھي مسئولة عن . وھي استاذ مساعد في كلية الصاحفة واالتصال في جامعة كارلتون: دكتور كريستين كوزولزنكا

  .عمل البحث الخاص باإلعالم  العرقي للمھاجرين الروس
  

وھي مسئولة عن عمل البحث . وھي مدرسة في كلية الصاحفة واالتصال في جامعة كارلتون: ماريا جوزيا فييرا
  .الخاص باإلعالم  العرقي للمھاجرين البرتغاليين

  
وھي مسئولة عن عمل البحث الخاص ھي طالبة دكتوراة تكتب رسالة عن االتصال وحقوق االنسان : علياء دكروري
  .ي للمھاجرين العربباإلعالم  العرق

  
وھي مسئولة عن عمل البحث الخاص باإلعالم  ھي طالبة دكتوراة تكتب رسالة عن االتصال الصيني : نينج دو

  .العرقي للمھاجرين الصينين
  

عن عمل البحث الخاص باإلعالم  العرقي ھي حاصل علي ماجيستير في االتصال، وھو مسؤل : سيرج ايلي بانونجن
  .افريقياللمھاجرين من غرب 

  
ھي مسئولة عن عمل البحث الخاص باإلعالم  العرقي حاصلة علي ماجيستير في االتصال، و: مارجرت كورمير

  .للمھاجرين الكاربيبين
  

وھي مسئولة . حاصلة علي بكالوريس االتصال وحاليا تعمل في راسلة الماجستير عن العرقية واإلعالم: ماريا برنارد
  .م  العرقي للمھاجرين التاميلعن عمل البحث الخاص باإلعال

  
حاصلة علي بكالوريوس الصحافة وعملت كصحفية، وھي مسئولة عن عمل البحث الخاص باإلعالم  :  ليلي يلدا

  .العرقي للمھاجرين األفغان
  

حاصلة علي بكالوريوس االتصال، وھي مسئولة عن عمل البحث الخاص باإلعالم  العرقي :  فرجيني ميسانا
  .سبانللمھاجرين األ

  
حاصل علي بكالوريوس االتصال، وھي مسئولة عن عمل البحث الخاص باإلعالم  العرقي للمھاجرين :  حذيفة رشيد

  .من شمال الھند
  
  

  التدريب

  مدي الثقة في نتائج الباحثين
  

. بهلقد تم عمل تدريب مكثف لكي يتم تالقم الباحثين والباحثات علي بروتوكول المشروع والمنھج البحثي الخاص 
وبالتالي أنه كان من الضروري للباحثين والباحثات في الفريق علي الفھم الجيد لكيفية التعرف علي مجموعات اإلقامة 

وكان علي المحللين أن يستمعوا ويشاھدوا لمحتوي كل برنامج أو مقالة لكي يحددوا الي . المستخدمة في ھذا المشروع
ولمزيد من التفاصيل عن المجموعات . قبل أن يبدأوا في التحليل الفعليأي مجموعة ينتمي ھذا البرنامج أو المقالة 

من ھذا التقرير حيث يتم شرح تفاصيل اإلجراءات التي تم ) أ(المختلفة لمعلومات اإلقامة رجاء الرجوع الي الملحق 
  .القيام بھا مع الباحثين للوصول الي ھذا المحتوي والتحليل
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 من الدقة في اختيار فئات معلومات اإلقامة، تم إجراء اختبار الثقة ما بين الباحثين ومن أجل الوصول الي درجة عالية
  . في مرحلة البحث االستكشافي

  
فإن موضوع التماسك وإمكانية  التكرار تعتبر من الموضوعات الھامة خاصة عندما تتضمن أكثر 

ن يطبقون نفس من شخص في مرحلة الترميز، حيث أنه ھناك خطورة حتي إذا كان المرمزي
االدوات بشكل منھجي ولكن علي طريقتھم الخاصة، فيمكن أن يحدث ھناك عدم تجانس بين 

  6. نفسيراتھم
  
  

وتعتبر طريقة ھولستي من أكثر . وھناك العديد من اإلجراءات التي تتخذ من أجل التاكد من التجانس ما بين الباحثين
  . صاليةًالطرق إنتشارا في مجال البحوث اإلعالمية واالت

  
  

  المشروع االستكشافي
  

وقد تم تطبيق طريقة ھولستي كجزء من التدريب المكثف الذي تم القيام به قبل الشروع في عمل التحليل الفعلي وذلك 
فلقد تم اختيار عينة من كل . لضمان الوصول الي مستوي مقبول من التاييد ما بين اساليب كل الباحثين والباحثات

وتم طلب من كل ). تليفزيون، راديو، جريدة، وموقع الكتروني(من كل نوع ) ة، عرقية، وجاليهعام(وسيلة اعالمية 
  .باحث وباحثة تحليل نفس العينة الختبار مستوي موافقتھم وتاييدھم لمجموعات معلومات اإلقامة

  
علي معلومات وفي اثناء فترات التدريب، تم اعطاؤ مالحظات وتوجيھات للباحثين والباحثات من أجل التعرف 

وعلي ذلك فإنه تم إجراء اختيار الثقة ما بين الباحثين بعد فترة التدريب األولي وكانت ھناك نسبة بسيطة عن . اإلقامة
ولھذا السبب، فقد تم إجراء تدريب . ما ھو متوقع نتيجة الختالفات الباحثين ومدي فھمھم امحموعات معلومات اإلقامة

في ھذه الفترة تم شرح . ن التجانس في تحليل الباحثين مجموعات معلومات اإلقامةآخر يھدف لتحقيق مستوي اعلي م
عدد من االسئلة واالستفسارات التي نتجت عنھا درجة عالية جدا من التجانس ما بين الباحثين والباحثات في تحديد 

  . مجموعات معلومات اإلقامة بشكل صحيح
  
  
  
  

                                                 
  :  المصدر 6

David Deacon et al., Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and 
Cultural Analysis (New York: Oxford University Press, 1999), p. 128.  
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  منھـــج البحـــث

نھجي لضمون اإلعالم في ھذه الدراسة، وذلك لتوفير التماسك بين جميع نتائج التحليل التي تمت لقد تم إجراء تحليل م
عن طريق عدد من الباحثين والباحثات من ناحية ومن ناحية أخري تحقيق مستوي عال من الدقة في مقارنة البيانات 

  . التي بالتالي تؤدي الي إنتاج نتائج موثوق بھا
  

  ةتصميم عينــات الدراس

وبناء علي العدد الضخم من المحتوي النتاج من وسائل اإلعالم العامة فإن تصميم عينة البحث أستھدفت توفير مادة 
ومن المالحظ أنه دائما ما ينظر لوسائل . صالحة وكافية إلجراء الدراسة علي وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة

. ھا عالية األنقرائية حيث أنه يتم توزيعھا للمقراء في منازلھماإلعالم المحلية علي أنھا غير ھامة علي الرغم من أن
ومن أجل تقليل . ( ولقد تضمن تصميم العينة ايصا عدد من برامج الراديو والتليفزيون في عدد من المحطات المحلية

ئل اإلعالم وسا"أي خلط بين وسائل اإلعالم المحلية في الجاليات العرقية فسوف يشير ھذا التقرير لھا علي أنھا 
ولقد تم اختيرا وسائل اإلعالم العامة والعرقية والمحلية علي إعتبار أنھا تحتوي علي عدد كبير من محتوي "). المحلية

ًوكان من الھام أيضا أن يتضمن البحث عدد من وسائل اإلعالم باللغة الفرنسية في فئة وسائل . معلومات اإلقامة
  . أس به من المھاجرين الفرنسيين في أونتاريواإلعالم العامة نظرا لوجود عدد ال ب

  
  الفئة العرقية/ المدينة 

منطقة تورونتو  وينزور سادبري
 الكبرى

  أوتاوا

  
 

 أفغان  

  
 

 غرب أفريقيا  

  
 

 عرب  

  
 

 كاريبيان  

  
 

 صيني  

  
 

 شمال الھند  

  
 

 أسباني  

  
 

 صومالي  

  
 

 تاميل  

  
 

 برتغالي  

  
 

 روسي  
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أوتاوا، منطقة (ولقد تم استخدام تصميم في ھذه الدراسة لتنظيم المدن التي أجريت فيھا الدراسة بشكل بسيط ومنظم 
.  فئة عرقية والتي تم تحليل وسائل اإلعالم الخاصة بھا11باإلضافة الي ) تورونتو الكبير، وينزور، وسادبيري

  : اإلضافة الي فئة ثالثة اضيفت لھذا الجدول تتضمنت في كل جدولوالجدول السابق يوضح المدينة والفئة العرقية بھا ب
  

 برنامج عرقي في التليفزيون •
  

 برنامج عرقي في الراديو •
 

 جريدة عرقية  •
  

  موقع إنترنت عرقي •
  

 فئة عرقية في كل من المدن 11 مرة، وبالتالي نتج ھذا عن دراسة وسائل اإلعالم في 44ولقد تم تكرار ھذه المنظومة 
  .176 = 11 × 16وأصبح بالتالي المجموع النھائي لوسائل اإلعالم العرقية لكل فئة عرقية تحت الدراسة . ةاألربع

  
  : باإلضافة إالي ما سبقن فإنه تم تحليل اآلتي في كل من المدن األربعة

  
 برنامج في التليفزيون العام   •

  
 برنامج في الراديو العام   •

 
 جريدة عامة  •

  
  المحلي  برنامج في التليفزيون •

  
 برنامج في الراديو المحلي   •

 
 جريدة محلية •

  
  . أي تتضمن وسائل إعالم عامة ومحلية تحت الدراسة) 6 × 4 (24وبالتالي فمجموع ھذا المضمون 

  
ًولقد تم تحديد واختيار كل من وسائل اإلعالم العامة، العرقي، والمحلية بناءا علي افضلية وترشيحات المشتركين في 

ًمناقشة علي إعتبار أنھم يحتون علي معلومات خاصة باإلقامة، ولقد تمت أيضا استشارة اعضاء فريق مجموعات ال
لقد تمت محاولة الحصول علي جدول دقيق لإلعالم . ًالبحث بناءا علي معرفتھم بوسائل اإلعالم تحت الدراسة

ل بشكل دقيق قائمة البرامج المطبوع ولكن لألسف ال يوجد مثل ھذه المعلومات حاال، في حين أن البحث شم
  . التليفزيونية والراديو لتحديد اھم البرامج عالقة بالبحث

  
لقد تم اعطاء أولوية لبرامج اإلعالم المحلية في ھذه الدراسة في كل من المدن األربعة، فحينما ال يتاح مواد إعالمية 

م استخدام مواد إعالمية من منطقة تورونتو فإنه يت) مثل حالة مدينة أوتاوا، وينزور وسادبيري(عرقية في مدينة 
  .الكبري التي تتميز بوجود العديدي من المواد اإلعالمية العرقية ھناك

  
. ًوأخيرا لقد تم إنتقاء مواد التحليل بشكل متباعد لكي ال يتم تحليل مواد متشابھة نظرا للقرب الزمني بين اعداد العينة

 اسابيه منفصلة ومتباعدة، اما في حالة اإلعالم المطبوع الشھري 3يار ففي حالة اللعالم المطبوع فإنه تم اخت
والمالحظ أنه ال يمكن تطبيق مثل ھذه المنظومة في حالة المواقع . واألسبوعي فقد تم اختيار عدد كل ثالثة شھورة

  . األلكترونية علي اإلنترنت
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  الحصول على المضمون اإلعالمي

 التليفزيون تحت الدراسة، فإنه تم عمل اشتراكات في تلك الوسائل اإلعالمية لكي يتم الحصول علي أعداد وبرامج
العديد من برامجا الراديو تحت الدراسة كانت متاحة عن لإلستماع عن طريق اإلنترنت في . خالل إجراء البحث

رامج لدراستھا وفي بعض نفس النتيجة في حالة التليفزيون، فقد تم تسجيل ھذه الب. أونتاريو وتم تسجيلھا بھدف التحليل
  .ًاألحيان تمت أيضا طباعة صفحات اإلنترنت

  
  

  الترمــيز وجمع البيــانات

من ھذه الدراسة أنه تم إجراء تحليل منھجي عن طريق جميع الباحثين والباحثات لكي ) B(كما يشير المحلق رقم 
فيما بعد .  الراديو، الصحف، واإلنترنتيتبعوا جميعا بشكل صارم نفس فئات الترميزحين تحليل مضمون التليفزيون،

وقد أتاحت تلك الفئات االحصائية للباحثين والباحثات . تم إدخال نفس البيانات علي قاعدة بيانات إحصائية لتحليلھا
  .وتجدر اإلشارة ھنا أن ھذه تعتبر أكثر مراحل البحث صعوبة.  بند في قاعدة البيانات14إدخال 

  
  

 SPSSتحليل البيانات بواسطة 

 Statistics Package for Socialاستخدم ھذا البحث برنامج متطور إلدخال وتحليل البيانات  وھو برنامج 
Science (SPSS) . وقد أتاح ھذا البرنامج تسھيل إجراءات الترميز وسھل في تحضير البيانات لعملية التحليل

ر وإنتاج المعادالت االحصائية لعمل الجداول  وسيلة فعالة في ھذا البحث لتطويSPSSويعتبر برنامج . اإلحصائي
  . ورصد العالقات بين فئات البحث المختلفة عن طريق عمل مداخالت احصائية بين تلك العوامل الھامة
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  نتــائج البحـث الكيفــية

مقة والمقابالت مجموعات المناقشة المتع: لقد تم استخدام طريقتين مختلفتين في المنھج الكيفي في ھذه الدراسة وھما
ولقد أتاحت ھذه االساليب للباحثين والباحثات أن يتعرفوا بشكل دقيق علي مداخالت مباشرة . مع المنتجين والمحررين

  . من منتجي ومحرري اإلعالم العرقي وكانت ھذه الطريقة ھامة جدا لتحقيق أھداف البحث المنشودة
  
  

  مجموعات المناقشة المتعمقة

  قشة المتعمقةأھداف مجموعات المنا

ساعدت مجموعات المناقشة المتعمقة الباحثين والباحثات من وضع ايديھم بشكل مباشر علي آراء االفراد اللذين 
ًومثل ھذه المعلومات ساعدت أيضا علي جعل مثل ھذه المصادر الھامة . يمتلكون خصائص ديموغرافية محددة

وتميزت ديناميكة مثل ھذه المناقشات . رفة معلومات محددةللمعومات أن تحتك بشكل مباشر مع الباحثين من أجل مع
أن تشجع الفراد المشاركين فيھا علي جلب الكثر من المعلومات التي لن يحصل عليھا اال عن طريق عمل مقابالت 

  . ًمتعمقة وعن طريق فردي أيضا
  

أن يكون دقيق جدا خاصة علي علي ويجدر اإلشارة ھنا أن اختير المبحوثين المشاركين في مثل ھذه المجموعات البد 
المستوي الديموغرافي لكي يتم التأكد من أن جميع العوامل متوافرة فيھم كذلك تمكنھم من المعلومات واستعدادھم 

 افراد وذلك لضمان مشاركة كل فرد وإلتاحة فرصة 10حجم محموعات المناقشة لم يتعد .  بمشاركة فريق البحث فيھا
كلنت ھذه الوظيفي األساسية للمحاور الذي يحاول أن يجعل كل األفراد يشاركوا وضمان أن و. كاملة له لكي يتحدث

  . كل الموضوعات تمت اإلشارة إليھا
  

ولقد كانت ھناك مجموعة مححدة من األھداف لإلستخدام مجموعات المناقشة في ھذا المشروع، وبالتحديد ھي تشجيع 
   :المشاركين في مشاركة المعلومات الخاصة بـ

  
  

 احتياجاتھم الخاصة من معلومات اإلقامة وكذلك احتياجات جاليتھم   •
 

 الطرق التي يحصلون عن طريقيھا علي المعلومات  •
  

 ما ھي الفجوات في معلومات اإلقامة بالنسبة لھم •
 

 ما ھي طرقھم المفضلة للحصول علي مثل ھذه المعلومات •
   
  

  .ية من عدد من مراكز البحثًكما أن ھناك فرص أيضا للحصول علي معلومات إضاف
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  الفئة العمرية للمشاركين في مجموعات المناقشة المتعمقة

 

23.5%

26.5%

32.4%

17.6%

ة ة المتعمق ات المناقش ي مجموع اركين ف ة للمش

50 - 59

40 - 49

30 - 39

18 - 29

n = 34
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  دخل األسرة للمشاركين في مجموعات المناقشة المتعمقة

8.8%

32.4%

38.2%

8.8%

11.8%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ض رف

$10,000 - <40,000

$40,000 - <75,000

$75,000 - <100,000

أعلى $100,000 ف

ة ة المتعمق ات المناقش ي مجموع اركين ف رة للمش

n = 34
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  المستوى التعليمي للمشاركين في مجموعات المناقشة المتعمقة

ة ة المتعمق ات المناقش ي مجموع اركين ف ي للمش يم

32.4%

44.1%

ة23.5% ة الجامعي ل الدراس ا قب م

ة ة الجامعي الدراس

ا ات علي دراس

n = 34

 
  

  
  

  مواصفات المشاركين

 فردا مجموعات 34وقد حضر .  الفئات العرقية التي تم تحليل وسائل اإلعالم الخاصة بھا11لقد شارك أفراد من 
 59 و 18وكانت الفئات العمرية موزعة جيدا ما بين . األخري أناث% 50منھم ذكور وال% 50. المناقشة المتعمقة

وعلي الرغم من أن غالبية األشخاص لديھم مستوي تعليمي مختلف ولكن .  لك الدخل السنوي لألسرة وكذ. عاما
  .جميعھم حصلوا علي تعليم جامعي

  
  

  النتائج

 قبل الشروع في عمل تحليل المضمون 2007جميع مجموعات المناقشة المتعمقة تم إجراءھا في شھر مارس 
ي جو أكاديمي إلضفاء طابع من الجدية والبحث علي ھذا المشاركين في ھذا وقد تمت ھذه المناقشات ف. اإلعالمي
قبل البدء كل مجموعة مناقشة يقوم المحاور بشرح أھداف المشروع للمشاركين وبيان أن ھناك مجموعات .  البحث

  . مشابھة أجريت في مدن أخري
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لي تم تشجيعھم علي المشاركة بحرية في وبالطبع تم طمأنة المشاركين علي خصوصية ھويتھم أثناء المشاركة وبالتا
  . وقد استغرقت كل مناقشة ما يقرب من الساعتين ونتجت عن معلومات ھامة. أي معلومات أو آراء تحت المناقشة

ولقد كان ھناك تشابه كبير بي استجابات المشاركين في المجموعات علي اختالف المدن التي أقيمت فيھا أو الفئة 
ما "فلقد علق احد األشخاص أن وسائل اإلعالم العرقي لھا عالقة وطيدة بالثقافة . اليھا المشاركينالعرقية التي ينتمي 

  ". ما تريد أن تعرفه كل تعيش"ولكنه لم يعطي معلومات تفصيلية عن " تستمتع به كمجموعة عرقية
ھذه المعلومات متاحة أنه من الھام علي وسائل اإلعالم أن تجعل مثل "نفس النتيجة لشخص آخر الذي اكد علي 

ولقد اكد كل المشاركين في المجموعات علي أھمية اإلتصاالت الشخصية في معرفة العديد من ". للمھاجرين الجدد
  .منھم من أكد علي التجارب الذاتية عند الھجرة لكندا في نفس المساحة الزمنية. المعلومات الخاصة باإلقامة في كندا

  
  

  الحاجة للمعلومات
  

وقد تركزت .  أعضا مجموعات المناقشة المتعمقة عن مجموعة من االحاجات األساسية من معلومات اإلقامةلقد تحدت
  :علي

  
يعاني الكثير من المھاجرين الجدد من الحصول علي المعلومات خاصة مع عدم درايتھم  •

 . العميقة للغة اإلنجليزية

 .يم ام البعض إعالنات الوظائف ال يذكر ما إذا كانت ھناك ضرور للتعل •

غالبية الجاليات تغفل ذكر أي معلومات مرتبطة باإلعاقة الذھنية وبالتالي ال يذكرھا  •
 . اإلعالم الخاص بتلك الجالية

تحتاج بعض الجاليات الي معلوات خاصة بكبار السن حيث أنھم يعتبرون أنه من غير  •
 .االئق ترك كبار السن في دار للمسنين

  .CPP و  OASھم الفرق بين ھناك صعوبة لدي الكثيرين في ف •

أنه من الھام التركيز علي معلومات خدمة "بالنسبة لواحد من المشاركين في المجموعات  •
 ".المستھلك لكي يعرف من أي يحصل علي الخدمات

  
  المشكالت والفجوات

  
 . لقد تم التعرف علي اللغة كواحدة من المشكالت •

 ".افةواحدة من المشكالت ھي اللغة واألخري ھي الثق" •

بعض المشاركين أكدوا علي أن درجة تمكنھم من اللغة أساسية في الحصول علي  •
 .المعلومات، الشئ الذي ال يتملكه جميع افراد الجالية

البعض أكد علي أھمية المواقع األكترونية للحوكمة في الحصول علي معلومات بشرط  •
 . أن تكون أكثر سھولة

غالبية المشاركين أكدوا أن المشكلة األساسية ھي عندما تأتي الي معلومات اإلقامة فإن  •
فأنھم . عدم وجود معلومات لدي المھاجرين الجدد خاصة فيما يتعلق بحقوقھم وواجباتھم
 .يتم التحايل عليھم عن طريق البعض الذين يخفون حقيقة اللوائح والقوانين الكندية
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ومات وعلي عدم ًواحد من المشاركين أيضا أشار الي صعوبة الحصول علي المعل •
 . وجودھا

واحدة من المشاركات أشارت الي أن أسرتھا كان لديھا الحظ ألنھا والدھا يتحدث  •
 . اإلنجليزية بطالقة، ولذلك كانت تجربتھم أفضل من آخرين

الكثير من األشخاص خاصة كبار السن ال بفضلون استخدام األنترنت ويفضلون أن  •
 .ال الشخصييحصلوا علي المعلوامات عن طريق األتص

 .يوجد القليل جدا من معلومات اإلقامة خارج حدود منطقة تورنتو الكبري •

من الصعب جدا الحصول علي معلومات "واحدا من المشاركين التاميل اشار الي أنه  •
 ".اإلقامة من اإلعالم العرقي خارج منطقة تورونتو الكبري

 . من مونتريالكذلم فالمھاجرين في أوتاوا يعتمدون علي اإلعالم العرقي •

كذلك المھاجرين في منطقة وينزور فھم يعتمدون اما علي إعالم عرقي من مدينة  •
 .تورونتو أو من ديترويت

 ً.المھاجرين في سادبيري يعتمدون علي إعالم تورونتو أيضا •

  . ca.211القليل جدا من ھذه المجموعات يعرف أو يستخدم مصادر مثل  •

 :ومات المستمرة من المصادر الحكومية منھاوكانت ھناك بعذ الشكاوي من المعل •

o الحاجة الي خدمة أفضل للعمالء. 

o  وقد ( ھناك صعوبة لغوية في الحصو علي المعلومات بغير اللغة اإلنجليزية
 ).settlement.orgأشار واحدا من المشاركين الي مثال 

o ه ًأحيانا ما تكون المعلومات غير موحدة، فلقد أشار واحدا من المشاركين أن
 .اتصل ثال مرات وفي كل مرة يحصل علي معلومات مختلفة

o الخدمة االكترونية غير فعالة ومفيدة خاصة نظام القوائم المستخدم بھا. 

o  ًأحيانا ما تمثل رغبة احد األشخاص في الحيث مع مندوب مرھقة مع وجود
 .الخاصية االكترونية

o دقيقة 20 لـ15ين طول مدة النتظار علي التليفون فيما يتعلق بالھجرو ما ب 
 .إنتظار

عندما ذكر احد المشاركين أن مكتب الھجرة الموجود في سادبيري صغير جدا ومتواضع  •
جدا ولديه مواعيد محددة غير كافية من الخدمة، علق آخر من المشاركين أنھا المرة 

  .األولي التي يعرف فيھا أن مثل ھذا المكتب وجودا في األصل



 21 

  التليفزيون
  

كين في مجموعات المناقشة أنھم يشاھدون مزيجا من وسائل اإلعالم أوضح المشار •
 .العامة الكندية، العرقية، وبرامج الستاليت

 , OMNI TVIذكر العديدي من المشاركين البرامج العرقية المتواجدة علي قنوات  •
CITY TV 

دبيري ال يوجد العديدي من البرامج التليفزيونية المنتجة محليا في أوتاوا وينزور وسا •
 . نتيجة لعدم وجود دھم مادي كافي ولقلة عدد اإلعالنات

حتي وسائل اإلعالم العرقية الواسعة اإلنتشار، فأنھا ال تبذل مجھودا كافيا لعمل برامج  •
 Fairchild"فمثال واحدا من المشاركين الصينين ذكر أن . خاصة للمجموعات الصغيرة

TV ز واخبار عالمية وال يغطي برامج يغطي برامج ھونج كونج، ماندرين، كانتوني
 ".صينية في وينزور

الجالية البرتغالية ھي الجالية الوحيدة التي تستطيع الحصول علي محتوي تليفزيون  •
 التي تستھدف الجالية البرتغالية Channel 11, Cogeco Cableعن طريق " محلي"

 . في جنوي غرب أونتاريو

 Tamil Televisionن المشتركين في قناة م% 70 إلي60المشارك التاميل ذكر أن من  •
(TVI)التي توفر عن طريق شكرة روجرز يتم الحصول عليھا من تورونتو . 

ًباإلضافة إلي إعتماد   مثل ھذه القنوات علي مضمون إعالمي من تورونتو اال أن أيضا  •
الكاد علي الكثير منھا يعتمد علي بث مواد إعالمية من البلد األم والتي بالتالي ال تحتوي ب

 .معلومات خاصة باإلقامة في كندا

 فأنھا تعتمد كما أشار واحدا من Telelatinoحتي البرامج المنتجة في كندا مثل  •
المشاركين علي الكثير من الفيديو وقليل جدا من معلومات اإلقامة، فقط مسلسالت 

 . باألسبانيةCNNدرامية وربما القليل من 

غاليين أشار إلي أنه علي الغرمن من بثه من الستاليت ولكن واحجا من المشاركين البرت •
 يخاطب العيدي من معلومات اإلقامة مثل التعليم Gente da Nossaفان برنامج 

 .والخدمات القانونية

 BET (Black Entertainmentذكر واحدا من المشاركين من أفريقيا أن قناة  •
Television (ًية تقدم أحيانا معلومات ھامة مثل والتي تبث من الواليات المتحدة األمريك

 .الموضوعات الدينية ومشكالت األيدز علي سبيل المثال

من الجالية األفغانية يعملون وبالتالي % 70كما ذكر واحدا من المشاركين األفغان أن  •
باللغة (فاھنم يستخدمون التيفزيون من أجل الحصول علي معلومات واخبار من البلد األم 

 ).الفارسية

د أضاف أن العديد يبحثون عن وظيفي ولكن بما أن لغتھم اإلنجليزية ليست جيدية ولق •
 . فنھم يشاھدون وسائل اإلعالم العامة لكي يحسنون لغتھم اإلنجليزية

 .أشار مشاركا أفغانيا آخر أن محتوي البرامج األفغانية يقدم معلومات عن المسكن •
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للسيدات األفغانيات بمحتوي  ھو برنامج يقدم خصيصا ,Afghan Hindaraبرنامج  •
 .دائم عن معلومات اإلقامة

 لمعرفة Ghage و Hindaraالمشاھدين األفغان يعتمدون علي برامج كل من  •
 . االرشادات باللغة اإلنجليزية

ًكما اشار أخيرا واحدا من المشاركين من أفريقيا الغربية أنه لم ير قط أي إعالن أو  •
 .ول علي معلومات اإلقامةبرنامج يعلن عن موارد كيفية الحص

  الراديو

 .أكد المشاركين أن ھناك اخيارات أكثر في اإلستماع للراديو عن التليفزيون •

أشار المشتركين في مجموعة منطقة تورونتو الكبير إلي مجموعة من البرامج لعدد من  •
 .CHKT و  CHIN, CIRB, CMR: الفئات العرقية مثل

، اما وينزور فلھا CHUO و  CHIN( ،CKCU(وكانت ألوتاوا برامج عرقيه علي  •
 . CKLUً وأخيرا سادبيري لھا الحظ األقل علي CJAMبرنامج 

ليس ھناك العديد من التعديالت والتنوع في المدن الصغيرة نتيجة لعدم وجود الدعم  •
 .المادي الكافي والمتطوعين

ير خاصة علي اشتكي عدد من المشتركين في وينزور من أن برامج الراديو دائما ما تتغ •
CJAM مما يؤدي إلي التوقف عن االستماع لھا فھي تاتي في أوقات غير مناسبة تماما 

 الذي عادة ما يأتي Island Vibes" مثال مشارك من الكاريبي أشار إلي أن برنامج (
 بعد الظھر 2 إلي 12 مساءا قد تم نقله اليميعاد آھر يوم الخميس من 5 إلي 2من الساعة 
 ".التوقف عن اإلستماع اليهمما أدي ال 

يمثل المحتوي الموسيقي والترفيھي الغالبية العظمي من محتوي البرامج في المدن  •
الصغيرة وبالتالي فالمعلومات الوحيدة المتوافرة عن اإلقامة ھي أخبار عن المحليات 

 .والجالية ال غير

 Café"  لبرنامج نفس النتيجة أكدھا مشارك من البرتغال حيث اكد أن المحتوي الوحيد •
De Manhaھو محتوي موسيقي فقط وبه بعض من أخبار الجالية ". 

 ھو موسيقي ترفيھي وبعض CJAMذكر المشارك العربي أن المحتوي الوحيد لبرنامج  •
 .من البرامج الحوارية، السياسية، والدينية

 باللغة WNZK 680 AMولكنه أشار أن ھناك محتوي أكثر تنوعا في دوترويت قناه  •
العربية لمده خمس ساعات يوميا للجاليات العراقية، الفلسطينية، االردنية ولكن ليس 

 .ھناك أي محتوي كندي علي اإلطالق

 توفر معلومات عن كيفية ايجاد وظيفة وأخبار WNZKأشار المشارك الروسي أن قناه  •
 .عن الھجرة ولكن ال تغطي أخبار وينزور
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ميلية في منطقة تورنتو الكبري جيدة جدا وأنه ھناك ذكر المشارك التاميل أن الجالية التا •
اما أكبر القنوات المجانية علي الھواء للجالية ھي . SCMO ساعة من محطات 24

CMR من البرامج للتاميل% 60 وتوفر أكثر من. 

المعلومات في ھذه الحالة تتمركز حول سيري النكا و بعض معلومات اإلقامة خاصة  •
 .عن طريق اإلعالنات

 علي األنترنت ولكن اشتكي CMRا يتسمع مواطنين من اصل تاميل إلي الراديو  كم •
 ".غير كاملة"مواطنين من أوتاوا أن البرامج 

 .CMRًھناك أيضا عدد من البرامج العرقية التي تبث عن طريق  •

رياضة أخبرا "CIRB  و CHINتحتوي البرامج البرتغالية التي تبث في محطات  •
 .ن أخبرا الساعة التي تعرض بعض معلومات اإلقامةومجموعة م" محلية، الخ

 Tartaza" تبث برنامج AM CHKT(: 1430(ذكر المشارك األفغان أن محطة  •
 الذي Sabnoonالموجه للشباب و يتضمن موسيقي وشئون داخلية، وكذلك برنامج 

  ".Canada and Us "يتضمن برنامج اسبوعي عن معلومات اإلقامة تحت اسم 

 التي تتضمن بعض من البرامج Flow 93.5كين من الكاريبي محطة يفضل المشار •
 .تحتوي علي معلومات اإلقامة

المشارك الصيني ذكر أن ھناك العديد من المحكات في منطقة تورونتو الكبير التي تبث  •
تغطي ھذه البرامج العيدي من فئات اإلقامة فيما عدا معلومات "برامج باللغة الصينية و

 .كاالنتحار واإلعاقة الذھنية، الخ" ختالفات ثقافيةالصحة نتيجة ال

 تحمل الكثير من Voces Latinas (CHHA)ًالمشارك االسباني ذكر أيضا أن محطة  •
 .معلومات اإلقامة بلغات غير الغات الرسمية في كندا

 .تمتلك معظم المحطات موقع الكتروني وعن طريقه يستمع الكثير لبرامجھا المختلفة •

  

  الصحف

نتيجة الصحف ممثالة لنتائج بقية وسائل اإلعالم حيث جاءت منطقة تورونتو جاءت  •
 .الكبير علي قائمة المناطق التي تتمركز فيھا الصحف العرقية

ولقد ذكر مشترك أفغاني أنه قد أنشأ صحيفة أفغانية  في كل من أوتاوا وتورونتو للجالية  •
ر الجالية في كندا ولكنھا لم تتناول وأضاف أن الجريدة تناولت بشكل كبير أخبا. األفغانية

وھتصدر ھذه الصحيفة بثالث لغات ". في البلد األم"أي جانب من النواحي السياسية 
 . اثنان منھما باألفغانية والثالثة باللغة اإلنجليزية

 . جميع المعلومات الخاصة باإلقامةAshianوتغطي الجريدة األفغانية  •

 الكاريبية التي تعتبر أكبر دورية كاربيبة في Share Magazineولم تتناول جريدة  •
 . منطقة تورونتو الكبير أي معلومات خاصة باإلقامة بشكل دوري
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 من أكبر الدوريات األسبانية التي تصدر في كندا منذ El Popularوتعتبر جريدة  •
 . أربعين عاما وتتضمن ھذه الجريدة جزءا خاصا عن معلمومات اإلقامة

• Ulaga Thamilar و  uzhakkamM)  com.muzhakkam.www ( يعتبرا من
أكبر الجرائد التاميل في تورونتو حيث أنھما يغطيان الكثير من الموضوعات التي "

كما انھما يغطيان معظم الفئات . تتراواح ما بيت العمالة، إلي األخبار من سيريالنكا
 ".روعالمحللة في ھذا المش

 من أكبر الدوريات في تورونتو وھما Mingpao  و  Singtaoكذلك تعبر كل من •
. ًيتضمنان أيضا معلومات خاصة باإلقامة ولكن ليس مثل الدوريات الصغيرة الحجم

وتوزعان بالمجان وتصدران أسبوعيا أو شھريا وھما من أكثر الجرائد تفضيال بالنسبة 
 . في المكتبات ومراكز الخدماتوتتواجد تلك الدوريتان. للمھاجرين

 . وتعاني الكثير من الجاليت من نقص في الدعم المالي لنفص اإلعالنات •

تعتمد الكثير من الصحف العرقية في أوتاوا علي الصحف القادمة من منطقة تورونتو  •
 .الكبير أو من مونتريال فبعض ھذه الصحف يضع بعض الملحقات عن أوتاوا بداخلھا

معظم الصحف تاتي من "صيني في مجموعة مناقشة وينزور أن ذكر المشارك ال •
تورونتو، القليل فقط موجود في وينزور وتعتمد منھا الكثير علي اإلعالنات وليس علي 

 ".فھي تغطي أخبرا من الصين وقليل جدا من كندا. نشر أخبار سياسية أو شئون يومية

لكاريبية واالفريقية  تصدر في وينزور وتخاطب الجالية اSankofa Newsجريدة  •
 .ھناك

ليس ھناك أي جريدة كاريبية في "وقد ذكر المشارك الكاريبي في مجموعة وينزور أنه  •
ولكنه أضاف أن الكنيسة الكاريبية تنشر أخبار وإعالنات محلية لخدمة الجتمع " وينزور
 .المحلي

رة في عدد الصحف العربية المتواف"كما أشار مششارك عربي في مجموعة وينزور أن  •
 من تورونتو والقليل من 3 صحف من مونتريال و3 أو 2المحالت تتراوح ما بين 

الواليات المتحدة االمريكية وتغطي بشكل عام أخبرا العرب المھاجرين في تورونتو 
 ".بشكل عام وليس وينزور علي وجه الخصوص

صغيرة في أنه ھناك صحيفة "ًوبالنسبة لمشارك من البرتغال أيضا في مجموعة وينزور  •
 عاما مضت وھي تمول محليا وتدار عن طريق النادي 18-17وينزور بدأت منذ 

 ".البرتغالي ولمنھا اغلقت تنيجة لعدم وجود دعم مادي

 التي تنشر في لندن أونتاريو من الجرائد الھامة التي The Portuguese Newsوتعتبر  •
ريو وفي يوجد لھا مراسل في تنشر أخبرا الجالية البرتغالية في أنحاء جنوي غرب أونتا

 .كل مدينة

ليس ھناك أي جريدة روسية تحمل معلومات إقامة في "علق المشارك الروسي أنه  •
وينزور ولكن توجد واحدة فقط في تورونتو ولكنھا تركز علي اللغة والترجمة وليس 

 . بالضرورة علي أخبار الجالية ومعلومات اإلقامة
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ال يستخدم اللغة االسابنية "ان صحفيا في المكسيك وأنه وقد ذكر المشارك األسابني أنه ك •
 " التي تصدر في أوتاوا ألنھم يكتبوا بلغة أسبانية ضعيفة

 . وأضاف أنه دائما ما يقرأ األخبار من المسكيك مباشرة •

جاميكا عادة ما يجدن الصحف عند مصفف "وذكر المشارك الكاريبي أن السيدات من  •
 .  التي تصدر من كينجستون جاميكاThe Gleanerوتشير إلي جريدة " الشعر

واشار كل المشاركين في مجموعات المناقشة األربعة إلي أنه ھناك العديد من اإلعالنات  •
 .في صحف الجاليات العرقية

الھم إذا "وأضافوا أنه ال توجد فائدة للصحف العامة في توفير معلومات عن الھجرة  •
 ". كانت تلك المعلومات سيئة

 The Torontoديد من المشاركين أنھم ال يفضلون التغطية الصحفية لجريدة اشار الع •
Sun’sخاصة فيما يختص بالھجرة  . 

 تغطي المعلومات الخاصة The Toronto Starأشار البعض اآلخر إلي أن جريدة   •
 . بالھجرة بشكل أفضل

دف  بھThe Windsor Starكذلك أشار المشتركين في مجموعة وينزور أنھم يقرأون  •
 .معرفة األخبار العامة

 Northernوكانت المصادر العامة التي ذكرت في مجموعة مناقشة سادبيري ھي  •
Life, Le Voyageur, The Sudbury Star. 

  

  مواقع اإلنترنت

ھناك العديد من مواقع اإلنترنت التي تدار من وسائل إعالم مطبوعة ومرئية كما تدعمھا  •
 . ھيئات عرقية ومؤسسات ونوادي

 . ستمع الكثير من الجمھور إلي الراديو عن طريق اإلنترنتي •

 . اإلنترنتذكر مشترك أسباني أنه ال يستمع إلي الراديو مطلقا وأنه يعتمد علي أخبار  •

 في التواصل مع أقربائھم فمثال اإلنترنتأشار العيدي من المشتركين إلي أنھم يستخدمون  •
 ".كتروني االBBCاألفغان يقرأون النسخة الفارسية من "

وذكر مشترك صومالي حيث العھد بكندا أنه ال يكاد يستخدم أي وسائل إعالم في كندا  •
 .وأنه يستخدم فقط وسائل اإلعالم الصومالية لكي يبقي علي إتصال بالبلد األم

 لكي يتعرفوا علي الخدمات العرقية اإلنترنتًويستخدم العيدي من المشاركين أيضا  •
 .المتوافرة لھم في كندا

وقد شارك موقع االلكتروني أفغاني في ربط األفغان المقيمين في كندا بالبد األم ويدعو  •
 .للدعم المالي ألفغانسان كما أنه يضمن جزء عن القادمين الجدد لكندا
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أشار مشارك كاريبي أنه يعتمد علي موقع الكتروني للحصول علي معلومات خاصة  •
 .بالعمال، واألخبار الخ

باني أنه ھناك موقع أسباني به رابك علي المواقع الكندي به كما أشار مشارك أس •
 .معلومات كثير عن اإلقامة في كندا

 معلومات عن الحياة اإلنترنتًذكر أيضا مشترك من التاميل أنه علي موقع تاميل  •
 .السياسية في سيريالنكا ويعطي بعض المعلومات عن اإلقامة في كندا

ن في أوقات كثير علي موضوعات مشاركة علي وذكرت مشاركة من روسيا أنھا تستعي •
 وتكتب أسئلة وھناك من يجيب عليھا منھا موضوعات عن الصحة والبضائع اإلنترنت

 .الخ

وأضاف المشترك العربي أنه يعتمد علي مواقع الجامعات للحصول علي معلومات  •
 .الخاصة بالتعليم والمسكن

اعدة فأنھا تستعين اإلنترنت للحصول واشارات المشتركة الكاريبية أنھا إذا احتاجت لمس •
 .علي المعلومات

 . من حيث البحث عن المعلوماتGoogleوأشادت المشتركة الروسية بـ  •

وقد أعرب العديد من المشتركين عن راحتھم في اإلعتماد   علي وسائل العامة في  •
 .الحصول علي المعلومات الكترونيا

 للغاية مفيدين  ca.51.www   و ca.211.wwwكما أنه تم التاكيد علي أن كل من  •
 .للحصول علي معلومات خاصة باإلقامة

 .ًأشار مشترك أسباني أن مواقع الحكومية أيضا مفيدة للحصول علي معلومات •

  ca.gc.cic.www معظم المشتركين في مجموعة سادبيري كانوا علي دراية بموقع •
 .Settlement.orgوليس علي موقع 

وذكر المشترك العربي أنه دائما ما يستخدم موقع الھجرة االكتروني لكي يتعرف عن  •
 .ًالقوانين الجديدة وأيضا للتعرف علي مرحلة ملف الھجرة الخاص به

د علي مكتب الطالب الدوليين في جامعة وينزور ًوذكرت أيضا مشتركة اسبانية أنھا تعتم •
 . من أجل الحصول علي معلومات خاصة بالعمل

ذكر العيدي من المشتركين في مجموعة وينزور علي خدمات الكترونية مثل توصب  •
 .االشخاص بالسيارة علي سبيل المثال

 .ًولكن عدد غير قليل ذكر أيضا بعض المشكالت من استخدام األنترنت •

 ca.canada.wwwرك من غرب افريقيا أنه قد يذھب لموقع حكومي مثل ذكر مشت •
أنني "أكد علي نفس النقطة المشارك الكاريبي قائال . للحصول علي معلومات اإلقامة

وعلق المشترك العربي " لست علي دراية بأي مصدر للمعلومات الكاريبية في وينزور
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 قد يكون مفيدا جدا للحصول علي معلومات settlement.org"  موقع مثل ًأيضا بأن
 ".اإلقامة

مواقع الحكومة الكندية مفيدة جدا ولكن عليك أن تكون خبيرا لكي تستطيع التعامل " •
 ".معھا

أنا استخدم المواقع االكترونية لكني اقرا ما بين السطور واستعين بمساعدة لكي استطيع " •
 ".ماتالتعرف علي المعلو

وذكر مشترك برتغالي في الخميسينيات من عمره أنه علي دراية أن ھناك العديد من  •
 .المواقع ولكنه ال يرد استخدامھا

ذكرت مشتركة من غرب افريقيا أنھا تستعين دائما بمعلومات من االصدقاء واالقارب  •
 . وأنھا نادرا ما تستخدم المواقع الحكومية

 .Jobbank.gc.ca  و  Workopolis: لمناقشة ھيالمواقع العامة التي ذكر في ا •

  

  مصادر أخري لمعلومات اإلقامة

اكدت جميع مجموعات المناقشة أن األسرة واالصدقاء تعتبر من المصادر الھامة  •
 .للمعلومات الخاصة باإلقامة

وتصدرت قائمة مصادر أخري للمعومات نوادي الجاليات، النوادي، الكنائس، المساجد،  •
 .عمال االسكان، المحال التجارية، بالضافة إلي وسائل عرقية أخريالقائمين با

ًالنوادي كبيرة جدا في الجالية البرتغالية، فاألفراد يأتون للعب الرياضة وأيضا لمساندة " •
 ."القادمين الجدد في كندا

إن مركز الجالية العربية مدعم من الحكومة لتوفي الخدمات للقادمين الجدد من ترجمة " •
 ". الخوضرائب

 ."الجالية العربية في أوتاوا كبيرة ولذلك فھي تساعد" •

في مدينة سادبيري حيث ال يوجد جالية عرقية كبيرة، فإن المراكز المتعددة الثقافات تمثل  •
 .مساعدة كبيرة للمھاجرين الجدد

 .ًشركات المحاماة أيضا من الھيئات التي توفر معلومات قليلة ولكنھا مفيدة •

لي من أوتاوا أشار إلي أن المھاجرين يذھبون إلي المقھي للحديث علي المشارك البرتغا •
ًاألخبار الحالية، االمور الثقافية، وأيضا يعرفون ما ھو حالي وھناك دائما تليفزيون باللغة 

 .البرتغالية في المكان

وأشار مشترك عربي أن ھناك نقص شديد في المعلومات ھنا ولكن المھاجر يستعين  •
 .نة من علي الحدود القريبة من ھنابمساعده قانو
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ذكرت مشتركة من أوتاوا أنھا اتت إلي كندا وھي صغير ولم تكن ھناك أي وسائل أعالم  •
 .عرقية ولذلك فاستعان والدھا بالديل االبيض واالصفر

وتستمر المشتركة لتقول أنه للذين ال يتحدثون اإلنجليزية، فإنه من الصعب عليھم أن  •
 . اما في حالة وجود اقارب فأن ذلك يساعد كثيرايمتزجوا في المجتمع

 .ًوقد أشارات أيضا للسفارة السورية في أوتاوا •

أضاف العديد من المشتركين إلي إعتماد  ھم علي السفارات في الحصول علي  •
 .المعلومات

وذكر المشترك األسباني أن السفارة المكسيكية تمتلك معلومات عن الجالية الموجودة في  •
 ,ي موقعھا االكترونيأوتاوا عل

 . أو مجلة القادمين الجدد في كندا211قليل جدا من المشتركين سمعوا عن خدمة  •

وقد ذكر مشترك صيني أن الكثير من المھاجرين الصينين يذھبون إلي مكتب الحكومة  •
 .للحصول علي المساعدة في كتابة سيرتھم الذاتية ولديھم متحدثي بالھجات الصينية

 . الحكومية للقاديمين الجدد لكنداLINCمشتركين عن خدمة سمع واحدا من ال •

 ."برامج المشاركة مع الجامعات مفيدة جدا للمھاجرين الجدد" •

بعض الجاليات لھا أدلة خاصة بھا فلقد أشار المشتر التاميل في مجموعة منطقة تورونتو  •
التاميلية  وھي شبيه للصفحات الصفراء للجالية Thamilar Mathiyilالكبير إلي وجود 

 .في تورونتو

  
  تطوير توصيل معلومات اإلقامة

  
شارك العيدي من المشتركين في كل مجموعات المناقشة بآراء لكي يتم تطوير سبل  •

 .توصيل المعلومات الخاصة باإلقامة

 في Settlement.orgأضاف اآلخرون أنه من المفيد جدا أن يتم اإلعالن عن خدمة  •
 .وسائل اإلعالم

 . األسباني أن مثل ھذا الموقع مفد جدا خاصة إذا تم عمله بأكثر من لغةاضاف المشترك •

فلقد اقترح مشتك من . لقد تمت مناقشة مھارات االتصال بكثرة في مجموعة سادبيري •
غرب افريقيا أن يكون ھناك مركز متخصص يساعد المھاجرين في اختبار مھاراتھم 

 .الشخصية

ن الضروري أن يستخدم أكثر من وسيلة لتتماشي مع إذا تم استخدام وسائل اإلعالم فإنه م •
 .احتياجات الجميع

شعر العديد من المشاركين أن الكثير من الناس يفضلون مشاھدة التليفزيون عن االستماع  •
ولكن ھذه النقطة استمرت في مناقشة البدائل حيث اضاف البعض أن . إلي الراديو
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ذا ما كان يشرح شئ مطبوع كرخصة اإلعالم المطبوع يكون مفيد بشكل كبير خاصة إ
 .القيادة مثال

 :االتي ھي مجموعة من المخاوف التي تناولتھا المجموعات •

o يجب علي الحكومة أن تساعد وسائل اإلعالم العرقي. 

o  اشار مالك وسائل اإلعالم العرقي أنه من الصعب جدا أن يتم االتصال
 .بالحكومة خاصة في مجال اإلعالنات

o بيرة ال تساعد وسائل اإلعالم الصغيرةمنافذ اإلعالم الك. 

o أي مصدر للمعلومات البد أن يكون موثوق به ويكون تابعا للحكومة. 

o وسائل االعالم حاليا غير ممثلة لكل العرقيات. 

o أن المشاھدين يميلمون ألن يستمعوا ويشاھدوا ما يريدونه ويرغبونه. 

  التليفزيون 

عمالة والفرص التطوعيه في يمكن لمتحدث حكومي أن يغطي معلومات عن ال •
 . التليفزيون

 ممرضة وطبيب علي التليفزيون للحديث عن االعاقة الذھنية وبالتالي TVIوفرت  •
 ,يساعد ھذه علي اختراق الحاجز الثقافي

ال تحظي موضوعات الصحة العامة مشاھدة عالية حيث يغطي علي التليفزيون  •
 .المسلسالت واالفالم

 أكثر فائدة من المواقع األلكترونية خاصة للذين ال يعرفون قد تكون برامج التليفزيون •
 .كيفية استخدام األنترنت

يستطيع مثل ھذا البرنامج التليفزيوني أن يغطي احتياجات الكثير من الجاليات العرقية  •
 .المھاجرة وليس بالضرورة جالية واحدة

  الراديو

 .المعلوماتتستطيع برامج الراديو أن تستقبل مكالمات لالستفسارات و •

  

  الصحف

يجب علي الصحف أن تعمل علي سھولة في تحديدي موضوعاتھا فمثال موضوعات  •
 . العمالة يجب أن تحتل الصفحة األخيرة بينما تكون الصفحات األولي لألخبار الھامة
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ال تعمل كل من الصحف العامة والعرقية علي نشر وشرح موضوعات مثل تعديالت  •
مثال وعلي ذلك فإنه من الواجب علي الحكومة أن تعمل مواد قوانين الھجرة علي سبيل ال

 . صحفية جاھزة وتقوم الصحف بمجرد نشر المضمون كما ھو

 .يمكن نشر عدد سنوي أو  دوري عن للمھاجرين الجدد •

سيكون من المفيد للغاية وجود دليل عن معلومات اإلقامة يتضمن روابط ومصادر بما أن  •
 .المعلومات دائما التغيير

دال من التركيز علي الصحف العامة أو  المحلية فإنه من المفيد أن يتم التركيز علي ب •
 .الصحف  اليومية للمسافر التي تتضمن معلومات بسيطة أكثر من الصحف العامة

  األنترنت

توفير معلومات علي األنترنت بصورة سؤال وإجابة سيكون من المفيد للغاية كما يمكن  •
 . ليھا في خالل عدد من االياماضافة استفسارات للرد ع

 .يعتبر األنترنت التفاعلي وسيلة سھلة وتفاعلية •

 .ويمكن للحكومة القيام بذلك عن طريق عدد من اللغات •

مواقع الحكومة األلكترونية لديھا االشكال ولكن ليس لديھا العديد من المعلومات  •
 .والتفسيرات

  التليفون

 .سھلة للحصول علي المعلومات االساسية وسيلة فعالة و211تعتبر خدمة التليفون  •

ولكن البد أن يتم توفيرھا بأكثر من لغة وتكون تفاعليه ويكون من الممكن أن يترك  •
 .المستخدم رسالة ويتم الرد علي استفساره فيما بعد

  

  مراكز خدمات الجالية

لية التعليقات االتية كانت نتيجة للعديد من المناقشات عن استخدام مراكز خدمات الجا •
 :وھيئات خدمات الھجرة لتقديم معلومات إقامة افضل

o  يمكن لمراكز خدمات الجالية أن تتولي اجابة اسئلة واستفسارات المھاجرين
 .بشكل أفضل من وسائل اإلعالم

o " مراكز خدمات الجاليات المتعددة الجنسيات يجب أن يكون لھا مندوبين من
 مھاجرة وتكون بالتالي كل مجموعة عرقية لكي يلبي احتياجات كل جالية

مثال من اين تشتري الجالية (النصحية تفصيلية لھذه الجالية في حد ذاتھا 
 ).مشتروات عرقية الخ

o  من الجائز أن تكون ھئيات تقديم خدمات الھجرة موجودة ولكن ال يعرف
 .الجمھور عنھا شيئا
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o كيف تستطيع أن تكون المعومات محدثة عند ھذه الھيئات. 

o لمعلومات متوافرة للمھاجرين مھما كانت معقدة، أو مفصلة، يجب أن تكون ا
 .يجب أن تكون موجھة للمكان المناسب

o  تمثل المنظمات االماكن المستھدفة علي إعتبار أنھا االماكن األولي التي يتم
 .االتصال بھا

  
  مقابالت مع المنتجين والمحررين

  أھداف المقابالت

  :جين والمحررين فيتمثلت أھداف إجراء المقابالت مع المنت
  

الحصول علي وجھة نظر المنتج لبرامج التليفزيون والراديو ومحرري الصحف ومواقع  •
 .األنترنت تحت التحليل

القراء (الحصول علي معلومات عن فھم المنتجيني والمحررين لجمھورھم المستھدف  •
 . من حيث األعداد والديموغرافية) والمستمعين

 .ة، أو الموقع االكترونيفھم تاريخ البرنامج، الصحيف •

 .الحصول علي تفاصيل عن اساليب التوزيع •

 .معرفة الساليب التمويل المختلفة •

فھم وجھة نظر المنتجين، المحررين من تضمين معلومات خاصة باإلقامة في برامجھم  •
 . وصحفھم ومواقعھم األلكترونية

 .الحصول علي معلومات عن أي تغييرات أو استيرتيجيات •

  
  

  ختيار المبحوثينمعايير ا

تمثل المعيار الوحيد الختيار المبحوثين ھو انضمامھم في إنتاج البرامج ، الصحف أو المواقع األلكترونية التي 
 .تضمنتھا الدراسة
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  االتصال بالمبحوثين

مع المحررين لوسائل اإلعالم ) نتمت بشكل عام علي التليفو( مقابلة متعمقة 76تم إجراء عمل دراسة كيفية ل
 بعد االنتھاء من 2007وتم إجراءھا ما بين شھري مايو ويونيو . المطبوع ومنجي وسائل اإلعالم المرئي واالكتروني

وعلي ھذا فقد تم عمل . قام بھذه المقابالت الباحثين والباحثات الذين حللوا وسائل اإلعالم. عمل التحليل اإلعالمي
 مواقع الكترونية في المدن األربعة في كل 10 صحيفة، و28 برنامج راديو، 24رنامج تليفزيوني،  ب14مقابالت مع 

الكثير من ھذه الوسائل اإلعالمية لھا مواقع . (من الفئات العرقية المحددة في البحث في كل من العالم العام والمحلي
من الممثلين لوسائل اإلعالم الذين رفضوا المقابلة، أو كما أنه تم االتصال بعدد). الكترونية لوكن لم يتم إعتبارھا ھنا

  .االتصال التليفوني، وغيرھم لم يستطع االتصال بھم لتغيير عنوان بيردھم االكتروني
  
  
  

  قائمة بوسائل اإلعالم  التي تم مقابلة منتجيھا ومحرريھا

CFRA (Afternoon Edition) 
CFRA (Ron Corbett) 

CKLW (Windsor Now) 
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Northern Life 
Payam-e Rooz 

Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 

Radio Sabaawun 
Afghan peace Website 

Saadat and Serwatmand Website 
Andishae Nau 
Planet Africa 

The Spectrum 
www.blackottawa411.com 

Ghanaian news 
Ici l’Afrique 

Ondes Africaines 
Nexus Africa 

Al Hayat Al Arabiya Newspaper 
Phoenicia Newspaper 

Sada Al-Mashrek Newspaper 
Sawt El-Nojoum Program 

Lebanese in Ottawa.ca website 
Correo Canadiense 

Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 

Canada Extra 
The Spectrum 

Caribbean Calendar 
Carribean connection 

Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 

CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 

Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 

The Windsor Chinese Journal 
The World Journal 

www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 

holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 

Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 

Marka Cadeey 
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www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 

The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 

Sol Portugues 
A Voz de Portugal 
Portugal Noticias 

Voice 
FPTV CIRV Radio 

CJAM 
Asas do Atlantico 

Adiaspora.com 
Capital  

Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  

MixTV  
Carousel  

Radio Plus  
Ottawa Tamil Website 

Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 

TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 

CMR-Ear to the streets 
Ulaha thamilar 

TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Tuesday’s Thakaval) 

Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
  
  
  

باستخدام استمارة بيانات للمقابالت المتعمقة بمساعدة اسئلة مفتوحة، تمكن الباحثين والباحثات من سؤال المحررين 
تجاه تضمين معلومات لھا عالقة باإلقامة في وسائل اإلعالم ) المعلنة وغير المعلنة(والمنتجين عن سياستھم العامة 

تجاه المعلومات المفضله لديھم، عن أشكال وأنواع التوزيع لھذه المواد الإلعالمية، عن الجمھور الخاصة بھم، 
المستھدف، عن تكلفة اإلنتاج المرتبطة بمعلومات اإلقامة، عن أسعار اإلعالنات، الموارد المالية الحالية،  الخبرات 

 ولماذا، وعما إذا كانت ھناك خطط مستقبلية لزيادة السابقة وما إذا كانت ھناك بعض الممارسات التي تم التخلي عنھا
  . محتوي اإلقامة

  
  

  النتائج

  :اختلفت إلي حد كبير إجابات المبحوثين ولكن كان ھناك بعض التماثل الذي تمثل في
  

  بناء وسائل اإلعالم
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تمتلك معظم برامج التليفزيون والصحف العرقية مواقع علي األنترنت وكذلك برامج  •
 .الراديو

 تمتلك معظم وسائل اإلعالم العرقية بيانات عن جمھورھا فقد أشار الكثير من ال •
المحررين للصحف العرقية ومنجي برامج التيفزيون والراديو إلي صعوبة الحصول 

ولقد تم التعرف علي . علي معلومات محددة لزائرين المواقع االكترونية الخاصة بھم
 .من خالل الستاليت في عامل آخرالعامل الدولي لوصول الرسائل اإلعالمية 

ولكن استخدام األنترنت محدود حيث أنه ليس كل األفراد لديھم قدرة علي التوصل  •
 .لألنترنت

الكثير من محتوي البرامج التليفزيونية والراديو ترفيھي بالدرجة األولي فالبث يومي  •
 .الجمعة والسبت مساءا ال يحبذ محتوي معلوماتي

 رعاية بعض الموضوعات ولكن الوسائل الصغيرة ال تعمل تشجع العديد من الصحف •
 . بنظام الرعاية

 . ًأنه من المتاح أيضا رعاية برنامج بأكمله أو مجموعة من اإلعالنات في مدة محددة •

الدعم المالي لوسائل اإلعالم العرقية يتضمن مجموعة من المصادر منھا مالك الوسيلة  •
 .عينفسه فالبعض يدير المؤسسات بشكل تطو

 .ولنھم يعتمدون بشكل كبير علي تطوع المرؤسين •

حاولت بعض وسائل اإلعالم العرقية من توصيل معلومات إقامة ولكن نظرا لعدم وجود  •
 .دعم مالي كافي وعدم وجود عمالة متخصصة توقفت عن ذلك

  
  اإلعالنات

ك فأنھا تفھم وسائل اإلعالم العرقية جيدا المصادر القليلة في جمھورھم المستھدف ولذل •
 .تراعي توفير خدماتھا علي أنھا خدمة وليست تجارة خاصة فيما يختص ببيع اإلعالنات

 .ھناك اختالفات في أسعار اإلعالنات لألعمال الصغيرة العرقية •

  
  موضوعات اإلقامة

اشار عدد من المنتجين اللبنانيين واألفغان انھم يتعمدون عدم تغطية موضوعات سياسية  •
 .في برامجھم

ومن الصعب عليھم . ف وسائل اإلعالم العرقية إلي معلومات واضحة عن اإلقامةتستھد •
 .الحصول علي مثل ھذه المعلومات من مراكز خدمات اإلقامة

  
  

  موضوعات ذات صلة باألجيال
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أشار المشتركين التاميل أن الكثير من المھاجرين التاميل من كبار السن ال يجيدون  •
وبالتالي .حين أن األجيال الجديدة ال تعرف التحدث بالتاميلالتحدذ باللغة اإلنجليزية في 

 .أشاروا إلي أن االجيال الحديثة منعزلين ثقافيا عن األجيال القديمة

 . كذلك وسائل اإلعالم البرتغالية موجه بشكل أساسي للبالغين •

وتحاول بعض وسائل اإلعالم الكاريبة أن تنتج برامج للشباب بعد أن ادركت أن معظم  •
 ً.امجھا موجھة للبالغين أيضابر

  
  المضمون

أشار الكثير من المحررين والمنتجين المشاركين في ھذه البحث أن مضمون البرامج  •
 أو  SINأي كيفية الحصول علي (اإلعالمية توجه بشكل اساسي علي األمور العملية 

OHIP رامج  و رخصة القيادة، جواز السفر، طبيب األسرة برامج وسائل النقل وكذلك ب
ESL.  

تمثلت المشكالت الجتماعية واألمور المالي مثل كيفية التعامل مع مشكالت التعدي أو  •
 .مشاكل العصابات وما إلي ذلك أكثر الموضوعات اھتماما

يفضل الجمھور الحصول عل مثل ھذه المعلومات من وسائل اإلعالم العرقية علي الرغم  •
 .برونھا أكثر قربا لھممن أنھا متوافرة في اماكن أخري ولكنھم يعت

 .ولكن تمثلت مشكلة ترجمة محتوي تلك الوسائل العرقية المشكلة األساسية بالنسبة لھم •

مثل الصحة أو (ويعتبر الضيوف في البرامج اإلعالمية الخبراء في مجاالت محددة  •
 . من الفقرات المحببة للمھاجرين) خدمات الجالية الخ

فاعل مع ھؤالء الضيوف مثل اتصاالت الھواء في تلك وبالتالي ھناك احتمالية عالية للت •
 .الوسائل

تقدم بعض من وسائل اإلعالم الصينية فقرة عن قصص من المھاجرين الحقيقية علي  •
 . إعتبار أنه قصص ناجحة للمھاجرين

ًواعتبر أيضا وضع بعض المعلومات في السفارات العرقية من االساليب الناجحة في  •
 . عرض معلومات اإلقامة

  
  وسائل اإلعالم العامة

 .ال تتعرف وسائل اإلعالم العامة علي التعددية في جمھورھا في المدن التي تغطيھا •

ولكن ال تشجع مثل ھذه الوسائل علي عرض المعومات الخاصة بالھجرة ألنھا تقيم مثل  •
 . ھذه المعلومات بميزان ما يستحق النشر فقط
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  نتــائج البحــث الكمـــية

دام بحث كمي مقنن لتحليل مضمون التليفزيون، الراديو، الصحف، والمواقع األلكترونية المختارة في ھذه لقد تم استخ
جميع المادة المحللة والمرمزة في ھذه . فلقد حلل الباحثين والباحثات المادة المختارة كما تم ترميزھا لتحليلھا. الدراسة

 تلك الملوعات رؤية جديدة عن مدي توافر معلومات اإلقامة وقد اضافت. الدراسة تم عرضھا من خالل ھذا التقرير
  .حاليا في أونتاريو

  
  

  )جميع وسائل اإلعالم (عــام 

   المواقع-- العناصر اإلعالمية المحللة 

ع ة --المواق ة المحلل ر اإلعالمي

0.3%

16.7%
14.8%

17.2%

51%

0
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20

30

40
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60

اوا أوت و ة تورنت منطق
برى الك

نزور وي ادبري س روف ير مع غ

n = 10,084
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ولقد . نزور وسادبيريلقد كان ھناك تواجد قوي لوسائل اإلعالم العرقية في منطقة تورنتو الكبري عن مدن أوتاوا، وي
 فئة 10.084ومن عدد . تم اإلستاعنة مضمون من مدينة تورونتو لتعويض النقص في المواد في المدن الثالثة األصغر

ً من وينزور وأخيرا 1.492 من منطقة تورونتو الكبري و 5.143 منھم من أوتاوا و 1.735محللة كانت ھناك 
  . موقع أنترنت30 أماكن ولن يتسطع التعرف علي.  من سادبيري1.684

  
  
  

  أنواع وسائل اإلعالم  المحللة

  

ة الم المحلل ائل اإلع اع وس

عامة
6.1%

ة محلي
3.6%

ة عرقي
90.4%

n = 10,084

  
  
  

 فئة محللة كان ھناك 10.084ومن مجموع . كان المحور األساسي ھو وسائل اإلعالم العرقية، المحلية والجالية
.  من وسائل اإلعالم المحلية360 من وسائل اإلعالم العامة و 610 من وسائل اإلعالم العرقية مقارنة ب 9.114

ويستخدم ھذا التقرير مصطلح وسائل اإلعالم المحلية بدال من وسائل اعالم الجالية وذلك نظرا إلعتبارات جغرافية (
  ).ولتفادي الخلط بين وسائل اإلعالم العرقية التي تنتجھا الجاليات
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  إجمالي العناصر اإلعالمية المحللة

  
  

1199
911

5818

2156

زيون تليف و رادي حف ص ت ع إنترن مواق

ة ة المحلل ر اإلعالمي لي العناص

n = 10,084

  
  

 من 5.818 من برامج الراديو، و 911 فئة من برامج التليفزيون، و 1.199وتضمنت العناصر اإلعالمية المحللة 
ومن المالحظ أن ھناك عدد كبير من الفئات المحللة من الصحف نتيجة .  من مواقع األنترنت2.156الصحف و 

حليل كل جريدة وكل برنامج وكل صفحة الكترونية وكذلك كل وقد تبني ھذا البحث ت. لطبيعة الوسيلة اإلعالمية ذاتھا
ولذلك فإنه في النھاية أصبح ھناك الكثير من المقاالت واإلعالنات في الجرائد أكثر من المواقع األلكترونية . إعالن

  .  وبرامج الراديو والتليفزيون
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  معلومات اإلقامة في العناصر اإلعالمية المحللة

 

2.7%

3.2%

4.2%

31.5%

18.2%

10.4%

5.5%

0.9%

4.5%

3.1%

9.7%

ة6.1% العمال

كان اإلس

رة الھج

ة دمات القانوني الخ

ية الجنس

حة الص

م التعلي

ة الجالي

تھلك ة المس خدم

ة ة البدني الرياض

ة السياس

أخرى

ة ة المحلل ر اإلعالمي ي العناص ة ف ات اإلقام

n = 11,680

  
  
  
  

 Settlement.org االلكتروني CICسة مجموعات اإلقامة الثمانية التي تم رصدھا من علي موقع وقد تبنت الدرا
(Welcome to Ontario asp.index/org.settlement.www://http) .العمالة، المسكن، الھجرة، : وھي

وقد اضيفت فئة أخري عن . ة، التعليم، الجالية، خدمة المستھلك، والرياضة البدنيةالخدمات القانوينة، الجنسية، الصح
وقد تعرفت فئة أخري علي معلومات أخري مثل الثقافة الكندية، المھرجانات . الساية نظرا لتواجدھا بقوة في الدراسة

 الدولية، الحياة الشتوية في كندا، التعددية الكندية، التاريخ الكندي، االحصاء، االقتصاد، الميزانية الفيدرالية، العالقات
  . الثقافية، االمن، والموضوعات االجتماعية

  
 .بالمئة) 31.5(%وكانت فئة خدمة المستھلك األعلي من حيث التكرار في اعينة  •
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والمسكن %) 10.4(مع التعليم % 18.2جاءت أخبار الجالية في المرتبة الثانية  •
)9.7.(% 

الرياضة البدنية %) 4.5(، الخدمات القانونية %)5.5(، الصحة %)6.1(العمل  •
 %).3.1(ًوأخيرا الھجرة %) 3.2(السياسة %) 4.2(

  %). 0.9(الجنسية جاءت في المركز االخير من حيث الموضوعات المحللة  •

  
  

  ةيمعلومات اإلقامة حسب الوسيلة اإلعالم

 

عرقية محلية  عامة
  نوع الوسيلة

 معلومات اإلقامة

12.7% 5.2%  العمالة 13.3%

5.7% 10.1%  اإلسكان 7.4%

1.3% 3.4%  الھجرة 1.2%

2.5% 5.0%  الخدمات القانونية 4%.

.0% .9%  الجنسية 1.0%

6.4% 5.2%  الصحة 7.8%

13.2% 10.4%  التعليم 6.1%

26.8% 18.2%  الجالية 11.6%

12.7% 33.4%  خدمة المستھلك 21.6%

8.4% 4.0%  ةالرياضة البدني 4.1%

2.7% 2.2%  السياسة 15.6%

7.7% 1.9%  أخرى 9.9%

560 10295  اإلجمالي (11,680) 825
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ٌوقد اشارت النتائج من الجدول السابق أن وسائل اإلعالم العرقية مختلفة من حيث طريقيتھا في تغطية معلومات االمة 
  . عن وسائل اإلعالم العامة والمحلية

  
من معلومات خدمة المستھلك في حين اتت % 50علي احتوت وسائل اإلعالم العرقية  •

ومايقرب بأقل من الربع وسائل اإلعالم %) 21.6(نفس الفئة في وسائل اإلعالم العامة 
 %).12.7(المحلية 

ولكن أقل من وسائل %) 6.1(وغطت معلومات التعليم أكثر من وسائل اإلعالم العامة  •
 %).13.2(اإلعالم المحلية 

من اخبار الجالية، مقارنة بالعرقية ) 26.8(ًا علي اعلي نسة األخيرة احتوت أيض •
 %). 11.6(و العامة %) 18.2(

والمحلية %) 7.4(أعلي من العامة %) 10.1(في فئة المسكن، احتلت الوسائل العرقية  •
)5.7.(% 

فيما يختص العمالة واالخيرة فيما %) 5.2(ولكنھا كانت اقل من النصف عن اآلخرين  •
 %).5.2(يتعلق بالصحة 

 %).5.0(والنتيجة بالعكس مع الخدمات القانونية  •

في الوسائل %) 4.1(من الوسائل العرقية و %) 4.0(في حيت احتلت الرياضة البدنية  •
 %).8.4(العامة وكان ذلك اقل من النصف مما حملته الوسائل المحلية 

رنة بالعرقية مقا%) 15.6(وشكلت الوسائل العامة أكبر نسبة في حمل المواد السياسية  •
 %). 2.7(والمحلية %) 2.2(

كل من الوسائل الثالثة حملت نسبة قليلة من معلومات الھجرةولكن العرقية منھا كانت  •
 %).3.4(مرتين أكثر 

معلومات الجنسية في حين أن %) 0.9(والعرقية %) 1.0(غطت وسائل اإلعالم العامة  •
 .الوسائل المحلية لم تغطيھا نھائيا

أي ) أخري(فقط من المادة العرقية كانت في فئة % 1.9نشير ھنا إلي أن من المثير أن  •
 Settlement.orgأنھا لم تتماشي مع أي من فئات اإلقامة المتعرف عليھا في موقع 

 %).7.7(والمحلية %) 9.9(وھذا بالمقارنة مع الوسائل العامة 
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  ةيمعلومات اإلقامة حسب الوسيلة اإلعالم

 

صحف مواقع إنترنت ديورا  تليفزيون
الوسيلة   

معلومات اإلقامة

8.2% 5.9% 5.4% العمالة 4.1%

12.1% 10.9% 3.7% اإلسكان 4.5%

3.9% 2.5% 3.9% الھجرة 4.1%

1.6% 6.1% 3.8% الخدمات القانونية 2.4%

1.2% 0.7% 1.4% الجنسية 0.5%

3.8% 5.2% 4.7% الصحة 9.8%

8.0% 11.5% 10.2% التعليم 9.2%

27.0% 13.5% 23.0% الجالية 21.9%

22.1% 34.5% 31.6% خدمة المستھلك 33.4%

7.0% 3.2% 4.1% الرياضة البدنية 4.6%

2.3% 3.3% 6.3% السياسة 2.2%

2.8% 2.7% 1.8% أخرى 3.4%

2,430 6,759 1,014 اإلجمالي (11,680) 1,477

 
 

  
  .التليفزيون، الراديو، الصحف، والمواقع األنترنت: سائلويوضح ھذا الجدول أن تغطية فئات اإلقامة كانت في و

  
ويوضح الجدول أن كل من ھذه الوسائل لديھا القدرة علي حمل معلومات اإلقامة بشكل  •

 . مختلف

فحيث استطاعت التكنولوجيا اإلعالمية أن تغطي معومات خدمة المستھلك بشكل كبير،  •
 . %)22.1(فالمواقع األنترنت غطتھا بنسبة قليلة 

كانت في فئة الجالية وتعتبر ھذه ھي النسبة %) 27.0(وفي الواقع، فأن النسبة األعلي  •
 .األعلي فيھم علي اإلطالق
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 %).13.5(وكانت فئة معلومات عن الجالية ھي األقل في الجرائد  •

%) 11.5(فإلعالم المطبوع كان األعلي : وكانت الترتيب بالعكس ھنا مع التعليم •
 %).8.0(ل واألنترنت كانت األق

والصحف %) 12.1(ولكن كل منھما كانت تغطي موضوعات المسكن بشكل عال  •
)10.9.(% 

مقارنة بالوسائل %) 8.2(رصدت المواقع األنترنت النسبة األعلي في فئة العمالة  •
 %).4.1(األخري مرتين كالتليفزيون 

قل علي األ%) 9.8(ولكن كان التليفزيون األعلي من حيث تغطية موضوعات الصحة  •
 %).3.8(ثالث مرات أكثر من األنترنت 

واألنترنت كان األقل %) 6.1(الصحف كانت األعلي من حيث تغطية الخدمات القانونية  •
)1.6.(% 

في حيت جاءت %) 7.0(أكثر الوسائل تغطية للرياضة البدنية كانت علي األنترنت  •
 %).3.2(الصحف في ذيل القائمة 

وكان البث %) 6.3(مد في الراديو ھي السياسية الفئة الوحيدة التي استطاعت أن تص •
 %).2.2(اإلذاعي اقلھم 

%). 2.5(ألخبار الھجرة والصحف كانت األقل %) 4.1(حقق التليفزيون النسبة األعلي  •
 .في فئة الجنسية%) 0.5(والتليفزيون %) 1.4(ولم تكن ھناك مفارقة كبيرة بين الراديو 
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  ةي جميع الوسائل اإلعالم-- معلومات اإلقامة حسب الفئة العرقية 

 

أسباني صومالي برتغالي روسي تاميل صيني كاريبيان عرب غرب 
 أفريقيا

 أفغان
العرقية   

معلومات اإلقامة

6.2% 5.5% 5.9% 2.9% 3.0% 10.1% 4.5% 1.2% العمالة 3%. 6.5%

18.8% 11.0% 8.6% 11.0% 5.9% 12.6% 6.0% 12.1% اإلسكان 10.5% 1.7%

.9% 3.4% 4.5% 6.2% 4.6% 6.3% 2.4% 3.4% الھجرة 2.1% 3.7%

2.9% 8.7% 5.9% 12.9% 4.5% 4.1% 7.7% 6.1% الخدمات القانونية 1.3% 3.4%

.1% 3.6% 2.6% 6.7% .1% .4% .3% 3.5% الجنسية 3%. 0%.

5.1% 13.9% 2.1% 15.8% 8.1% 4.3% 2.7% 5.4% الصحة 2.2% 3.5%

8.8% 25.8% 1.9% 26.8% 5.7% 10.0% 4.3% 38.8% التعليم 3.8% 4.6%

28.6% 19.8% 30.6% 14.4% 16.6% 5.8% 10.5% 21.2% الجالية 16.6% 24.0%

22.3% .0% 28.5% 3.3% 42.7% 35.9% 45.0% 6.6% خدمة المستھلك 61.0% 49.0%

1.3% .0% 5.5% .0% 5.5% 5.4% 9.4% 1.8% الرياضة البدنية 1.4% 2.2%

3.9% 6.2% 3.8% .0% 2.4% 1.6% 1.8% .0% السياسة 0%. 1.3%

1.0% 2.1% .0% .0% 1.0% 3.6% 5.4% .0% أخرى 3%. 0%.

1962 562 421 209 1350 1456 1730 851 اإلجمالي (10,295)  626 1128

 
  

  .روعويوضح الجدول السابق مدي تغطية وسائل اإلعالم العرقية لفئات معلومات اإلقامة كما تم دراستھا في المش
  

 .كانت ھناك متغيرات جوھيرية في تمثيل كل فئة من الفئات العرقية •

تمثلت فئة خدمة المستھلك  أعلي الفئات المحللة، وتمثلت وسائل اإلعالم األفغانية األعلي  •
 %).0(وأقلھم الروسية %) 61(من بينھم 

لبرتغالي في ًشكلت أخبار الجالية أيضا النسبة العالية في الدراسة حيث أتت الإلعالم ا •
 %).5.8(والصينية األقل %) 30.6(المدمة 
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، الصومالية %)38.8(شكلت أخبار التعليم األعلي في وسائل األفعالم العربية  •
تليھا %) 1.9(، بينما جاءت البرتغالية في ذيل القائمة %)25.8(والروسية %) 26.8(

 %).4.6(ثم وسائل اإلعالم من غرب أفريقيا %) 3.8(األفغانية 

، الصينية %)18.8(ءت أعلي نسبة من محتوي المسكن في وسائل اإلعالم التاميل جا •
%) 1.7(بينما جاءت وسائل اإلعالم من غرب أفريقيا %) 12.1(ثم العربية %) 12.6(

 %).6.0(ًوأخيرا الكاريبية %) 5.9(تليھا األسبانية 

، %)6.2(لتاميل ، ا%)10.1(تمثلت فئة العمالة األعلي في الوسائل العرقية الصينية  •
من %) 1.2(من األفغانية، %) 0.3(، كما مثلت %)5.5(، الروسية %)5.9(البرتغالية 

 . من الصومالية%) 2.9(العربية، و 

والروسي %) 15.8(ًجاءت المعلومات الصحية أيضا بقوة في اإلعالم الصومالي  •
 األفغاني ،%)2.1(، بينما جاءت بنسبة اقل في مل من اإلعالم البرتغالي %)13.9(
 %). 2.7(والكاريبي %) 2.2(

نسبة محتوي المعلومات القانونية كانت األعلي في اإلعالم الصومالي، الروسي،  •
كما %). 3.4(وغرب أفريقيا %) 2.9(، التاميل %)1.3(والكاريبي واألقل في األفغاني 

%) 5.5(، واألسباني %)9.4(جاءت الرياضة البدنية بقوة في اإلعالم الكاريبي 
ولم يكن ھنتاك أي ذكر لتلك الفئات في مل من %) 5.4(والصيني %) 5.5(والبرتغالي 

 . اإلعالم الصومالي والروسي

، ولم تظھر %)6.2(في فئة المعلومات السياسية كانت وسائل اإلعالم الروسي األعلي  •
ة في كما جاءت معلومات الرياضة البدنية بقو. ًنھائيا في األفغانية، العربية، الصومالية

وبشكل أقل بكثير في اإلعالم التاميل %) 6.2(، والصومالي %)6.3(اإلعالم الصيني 
)0.9.(% 

أما فيما يتعلق بمعلومات الجنسية فكانت وسائل اإلعالم الصومالية ذات األعلي نسبة في  •
، األسبانية %)0(المحتوي مقارنة بجميع الفئات، بيمنا جاءت األقل في كل من األفريقية 

 %).0.4(ًوأخيرا الصينية %) 0.3(، الكاريبية %)0.3( واألفغانية %)0.1(
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  التليفــزيون

 

ع ة --المواق ة المحلل لتليفزيوني

12.5%
14.7%

16.8%

56%

0

10

20

30

40

50

60

اوا أوت برى و الك ة تورنت منطق نزور وي ادبري س

n = 1,199

  
  
  

 من منطقة تورونتو الكبري، و 671 من مدينة أوتاوا، 202من بينھم .  فئة من برامج التليفزيون1.199لقد تم تحليل 
  . من سادبيري150ً من وينزور أخيرا 176
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   المواقع-- التليفزيونية المحللة العناصر

ة زيون المحلل وات التليف ن

عامة
ة7.7% محلي

3%

ة عرقي
89.3%

n = 1,199

  
  
  

  أنواع قنوات التليفزيون المحللة

 من المحطات العامة، 93 من محطات عرقية، مقارنة ب 1071 فئة تليفزيونية محللة، كانت ھناك 1.199من مجموع 

  . من الوسائل المحلية35و

  
  

  قائمة بقنوات التليفزيون المحللة

02-oxygen 
Aaram (Garland) 

Afghan Ghag 
Afghanhindara T V 

Al-takrir Al Arabi 
All about you 

Asian Magazine 
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Calando a 
Canada Contacto 

Canadian Pathivugal 
Caribbean Vibrations 

Channel 10 news 
CityTv News 

CTV News 
Daily News 

Daily News/Community Bulletin 
Despierta America 

Don't forget your passport 
Evening news 

Fontonfron 
Gente da Nossa 
Half the World 
Hispanic Roots 

Hola que tal 
Ihdaa'at--dedications 

Inquiry 
Kelungal Tharapadum (Ask and you shall receive) 

Lebanese Variety 
Mandarin Profile 

Min America 
MixTV 

Morning news 
Mosaiic 

Mosaique Francophone 
Mosaiques Francophones 

Munawaat Arabia 
Muqaalka Soomaalida 

News+ Telenovelas 
OMNI News (Cantonese) 
OMNI News (Mandarin) 

OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
Omniyat TV 

Ondes africaines 
Ottawa's cultural window 

Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
Paula's home cooking 

Pilot guides 
Planet Africa 

Reflections of China 
Russian Mosaic 
Russian Waves 
Sem Fronteiras 

Super Cinema Night (ads) 
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Taabesh TV 
Telenovelas 

The world at your table 
Thisai Live (Directions Live) 

Top ten songs 
Trendy Sunday 

Tribuna do cidadao 
Ulaa Varum Olivanki 

Voice of Egypt 
Word for Word 

  
  
  
  
  

  شھور العناصر التليفزيونية المحللة

 
 

1.3% 25.7% 46.1% 26.2% 0.7%

ة ة المحلل ر التليفزيوني ناص

براير ف مارس ل أبري ايو م و يوني

n = 1,199

 
  

أقل من  بينما 2007يجدر اإلشارة ھنا أن جميع العناصر التليفزيونية المحللة من المادة التي تم بثھا في شھر أبريل 

  .ربعھا محللة من شھري مارس ومايو ونسبة قليلية في شھري فبراير ويونيو
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  أيام العناصر التليفزيونية المحللة

 
 

ة ة المحلل ر التليفزيوني ص

9.4% 5.1% 16.3% 14.7% 7.2% 33.9% 13.4%

ن اإلثني اء الثالث اء األربع س الخمي ة الجمع بت الس د األح

n = 1,199

 
  

 تمثل يوم السبت حوالي ثلث المواد المحللة ألن معظم البرامج الغير. تم تحليل مواد تليفزيونية من جميع أيام األسبوع

  .العرقية تبث في ھذا اليوم
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  أوقات العناصر التليفزيونية المحللة

  

38.4%

36.7%

17%

7.8%

ة ة المحلل ر التليفزيوني اص

أخر (21:00-24:00) اء المت المس

ر (18:00-21:00) اء المبك المس

يرة (12:00-18:00) د الظھ بع

باح (6:00-12:00) الص

n = 1,199

  
  
  

وتركزت العناصر التليفزيونية المحللة ما بين الصباح وبعد الظھيرة حيث أن ھذه األوقات يبث فيھا مواد عرقية علي 
 .محطات غير عرقية
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  للةفئات برامج العناصر التليفزيونية المح

 

ة ة المحلل ر التليفزيوني مج العناص

6%

61.2%

0.5%

1.9%

0.8%

1.8%

1.7%

رة26.1% ئون معاص ار وش أخب

ة وثائقي

يقى ون وموس فن

ة رياض

باب ال وش أطف

ة فكاھ

ات إعالن

أخرى
n = 1,199

 
  

  
  .تميزت فئات برامج التليفزيون المحللة بإحتواءھا علي الكثير من معلومات اإلقامة

  
من % 61.2وبالتالي شكلت أخبار وشئون معاصرة أكثر من ربع ھذه المعلومات ، ولكن  •

 .ھذه المعلومات كانت علي شكل إعالنات

ة في اإلعالم العرقي، فإن ھذه النتيجة تعتبر داللة من عينة البحث ممثل% 89.3حيث أن  •
 .علي إعتماد   ھذه الوسائل اإلعالمية علي اإلعالنات
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 معلومات اإلقامة في العناصر التليفزيونية المحللة

 

3.4%

2.2%

4.6%

33.4%

21.9%

9.2%

9.8%

0.5%

2.4%

4.1%

4.5%

ة4.1% العمال

كان اإلس

رة الھج

ة دمات القانوني الخ

ية الجنس

حة الص

م التعلي

ة الجالي

تھلك ة المس خدم

ة ة البدني الرياض

ة السياس

أخرى

ة ة المحلل ر التليفزيوني ي العناص ة ف ام

n = 1,477

 
  

  
لمستھلك، تليھا معلومات الجالية أشار تحليل المواد التليفزيونية أن أكثر من ثلث المعلومات تندرج تحت فئة خدمة ا

)21.9.(%  
 %).9.2(و التعليم %) 9.8(كذلك معلومات الصحة  •
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أما المعلومات القانونية      . تساوت فئات الرياضة البدنية، المسكن، والعمالة، والھجرة  •
 .جاءت في المرتبة األقل%) 1.4(والھجرة %) 2.2(، السياسية %)2.4(

  
  القناة التليفزيونيةمعلومات اإلقامة حسب نوع 

  
 

عرقية محلية  عامة
  نوع القناة

 معلومات اإلقامة

1.4% 4.4%  العمالة 3.6%

2.7% 4.7%  اإلسكان 4.2%

.0% 4.6%  الھجرة 1.8%

.0% 2.7%  الخدمات القانونية 6%.

.0% .5%  الجنسية 6%.

16.2% 9.1%  الصحة 12.0%

16.2% 9.5%  التعليم 3.6%

32.4% 20.9%  الجالية 24.1%

6.8% 38.0%  خدمة المستھلك 10.8%

12.2% 3.2%  الرياضة البدنية 11.4%

2.7% 1.3%  السياسة 8.4%

9.5% 1.0%  أخرى 18.7%

74 1237  اإلجمالي (1477) 166

 
  

 

عن %) 38.0(جاءت معلومات خدمة المستھلك األعلي في وسائل اإلعالم العرقية  •
 %).6.8(المحلية و%) 10.8(وسائل اإلعالم العامة 

حيث أتت في اإلعالم . العلي في العينة المحللة%) 32.4(كما جاءت معلومات الجالية  •
 .في اإلعالم العام%) 24.1(بينما جاء بنسبة %) 20.9(العرقي 



 56 

و لتعليم علي نسبة عالية في وسائل اإلعالم المحلية %) 16.2(حصلت معلومات الصحة  •
 العرقيةفي مستوي التسع في المائة بينما جاءت في ، وأتت في وسائل اإلعالم%)16.2(

 .فقط للتعليم% 3.6للصحة و % 12وسائل اإلعالم العامة بنسبة 

، والعامة %)12.2(جاءت في مركز قريب إلي حد ما كل من البرامج المحلية  •
 %).3.2(فيما يتعلق بالرياضة البدنية بينما جاءت في العرقيةبنسبة %) 11.4(

، %)4.2(بينما العامة %) 4.7(مسكن، فجاءت الوسائل العرقية بنسبة أما بالنسبة لل •
 %).2.7(والمحلية بنسبة 

، الھجرة %)4.4(ًتخطت وسائل اإلعالم العرقية كثيرا فيما يتعلق بفئات العمالة  •
 %).2.7(والخدمات القانونية %) 4.6(

%) 8.4(ياسية كانت النتيجة عكسية فيما يتعلق بالوسائل العامة حيث غطت معلومات س •
ًوأخيرا غطت الثالث مجموعات موضوعات .أكثر من الثالث فئات السبق ذكرھم

 %).0(والمحلية %) 0.6(، العرقية %)0.6(الجنسية بنسبة قليلة، العامة 
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  الفئة العرقيةمعلومات اإلقامة في العناصر التليفزيونية المحللة حسب 

 

أسباني صومالي برتغالي روسي تاميل صيني يبيانكار عرب غرب 
 أفريقيا

 أفغان
العرقية   

معلومات اإلقامة

15.8% 2.5% 3.4% .0% 1.4% 13.7% 1.3% 3.0% العمالة 0%. 4.2%

3.0% 4.1% 3.4% .0% 7.2% 11.8% 5.3% 8.1% اإلسكان 0%. 1.4%

7.3% 1.7% 13.8% .0% 5.1% .0% .0% .0% الھجرة 0%. 11.1%

1.8% 9.1% 4.6% 16.7% .0% 2.0% 4.6% 5.1% الخدمات القانونية 0%. 0%.

.0% .0% 5.7% 5.6% .0% .0% .0% .0% الجنسية 0%. 0%.

11.5% 26.4% .0% .0% 13.7% 5.9% 5.9% 1.0% الصحة 2.8% 4.2%

11.5% 29.8% 4.6% 55.6% 1.7% 15.7% 13.8% 1.0% التعليم 9%. 9.0%

23.6% 19.8% 33.3% 16.7% 21.6% 3.9% 6.6% 36.4% الجالية 13.0% 27.1%

22.4% .0% 19.5% 5.6% 45.9% 23.5% 58.6% 37.4% خدمة المستھلك 80.6% 38.9%

.6% .0% 9.2% .0% 3.4% 5.9% .7% 8.1% الرياضة البدنية 2.8% 4.2%

2.4% 4.1% 2.3% .0% .0% 7.8% .7% .0% السياسة 0%. 0%.

.0% 2.5% .0% .0% .0% 9.8% 2.6% .0% أخرى 0%. 0%.

165 121 87 18 292 51 152 99 اإلجمالي (1,237)   108 144

 
  

  
بينما جاءت برامج التليفزيون أعلي محتوي في الفئات العشرة المحللة ولكن جاءت  •

مجموعة خدمة المستھلك األعلي من بين كل المعلومات المقدمة حيث ترواحت ما بين 
 %. 0فزيون الروسي  في التليفزيون األفغاني إلي ال شيء في التلي80.6

%) 36.4(أما فيما يتعلق بمعلومات الجالية، جاءت في البرامج العربية نبسة عالية  •
احتوي التليفزيون الروسي علي أعلي نسبة من معلومات %). 6.6(وأقلھم في الكاريبي 

وال شئ %) 1.0(، والعربي %)2.8(، الفغاني %)4.2(، واألفريقي %)26.4(الصحة 
 .لصومالي والبرتغاليفي التليفزيون ا
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بينما % 55.6وتلونت فئة التعليم كثيرا في التليفزيون، حيث أتي التليفزيون الصومالي  •
وجاء كل من التليفزيون %. 0.9واألفغاني % 1.0فقط، العربي % 1.7جاء األسباني 

األسابني، األفغاني، الكاريبي، التاميل، الصومالي والروسي في مرتبة اقل من أربعة 
 . ئة فيما يتعلق بفئة الرياضة البدنيةبالما

: أما فيما يتعلق بالمسكن، فالمجموعات التالية أتت جاءت في اقل من اربعة بالمائة •
من التاميل و % 15.8. البرتغالية، التاميل، غرب افريقيا، األفغانية، والصومالية

لمجموعات من البرامج الصينية توجھت لمعلومات خاصة بالعمالة، بينما أتت ا% 13.7
 . األخري بنسب أقل في ھذه الفئة

، التاميل %)11.1(، وغرب أفريقيا %)13.8(بينما عرضت وسائل اإلعالم البرتغالية  •
معلومات ھامة عن الھجرة، لم تھتم بأي المجموعات %) 5.1(واألسبانية %) 7.3(

 . بعرض أي شئ عنھا

ميع القنوات لم تعرض ، فإن ج%)4.1(والروسي %) 7.8(بجانب التليفزيون الصيني  •
%) 5.7(التليفزيون البرتغالي . من محتوي يضم معلومات سياسية% 2.5أكثر من 

 .فقط عرضوا معلومات خاصة بالجنسية%) 5.6(والصومالي 
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  الراديــو

  
   المواقع-- عناصر الراديو المحللة 

 

ع -المواق ة - راديو المحلل ر ال ص

37.2%

22%

19.1%

21.7%
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اوا أوت برى و الك ة تورنت منطق نزور وي ادبري س

n = 911

  
  
  

 من 174 من منطقة تورونتو الكبري، 339 من أوتاوا، 200 فئة من برامج الراديو، من بينھم 911تم تحليل مجموع 
  . من سادبيري198وينزور، و 
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  أنواع محطات الراديو المحللة

  
  

 

ة راديو المحلل ات ال ع محط

عامة
ة11.1% محلي

3%

ة عرقي
85.9%

n = 911

  
  

 من 27 من الراديو العام و 101 فئة من الراديو العرقي، مقارنة ب 783 فئة راديو محللة، تم تحليل 911من مجموع 
  .الراديو المحلي
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  قائمة ببرامج الراديو المحللة

  
• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
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• Noticias 
• Noticias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
• The Home Run 
• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 
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 شھور عناصر الراديو المحللة

5.3% 55.7% 37.2% 1.9%

ة راديو المحلل ر ال ور عناص

مارس ل أبري ايو م و يوني

n = 911

 
  

منھا % 37.2 بينما 2007يجدر اإلشارة ھنا أن جميع عناصر الراديو المحللة من المادة التي تم بثھا في شھر أبريل 

  . شھري مارس ويونيومن شھرمايو ونسبة قليلة في
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  أيام عناصر الراديو المحللة

 
 

ة راديو المحلل ر ال  عناص

14.9% 8% 18.3% 13.9% 13% 17.5% 14.4%

ن اإلثني اء الثالث اء األربع س الخمي ة الجمع بت الس د األح

n = 911

 
  

  ).خاصة فيما يتعلق بأيام محددة يتم فيھا البث(تم توزيع عناصر الراديو المحللة بشكل جيد في جميع أيام األسبوع 
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  أوقات عناصر الراديو المحللة

  

14.1%

37.5%

15.8%

32.6%

ة راديو المحلل ر ال ت عناص

أخر (21:00-24:00) اء المت المس

ر (18:00-21:00) اء المبك المس

يرة (12:00-18:00) د الظھ بع

باح (6:00-12:00) الص

n = 911

  
  
  

  . زيع المواد المحللة في الراديو بشكل جيد فيما يتعلق بأقوات البث ومحتوي معلومات اإلقامةتم تو
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  فئات برامج عناصر الراديو المحللة

  

ة راديو المحلل ر ال رامج عناص

55.7%

0.3%

2.4%

6.1%

0.1%

2.5%

0.2%

0.3%

رة32.3% ئون معاص ار وش أخب

دراما

ة وثائقي

يقى ون وموس فن

ة رياض

باب ال وش أطف

ة فكاھ

ات إعالن

أخرى n = 911

  
  
  

  .تم أختيار المواد المحللة في الراديو بناء علي احتواءھا لموضوعات اإلقامة بشكل كبير

 . الشئون المعاصرةوبالتالي فقد تمثلت ثلث عينة البحث من األخبار و •

من % 85.9وبما أن . ولكن أكثر من نصف عينة البحث احتوت علي مضمون إعالنات •
العينة تم اختيارھا من اإلعالم العرقي، وذلك يدل علي مدي إعتمادية الراديو العرقي 

 .علي اإلعالنات
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  معلومات اإلقامة في عناصر الراديو المحللة

  
 

1.8%

6.3%

4.1%

31.6%

23.0%

10.2%

4.7%

1.4%

3.8%

3.9%

3.7%

ة5.4% العمال

كان اإلس

رة الھج

ة دمات القانوني الخ

ية الجنس

حة الص

م التعلي

ة الجالي

تھلك ة المس خدم

ة ة البدني الرياض

ة السياس

أخرى

ة راديو المحلل ر ال ي عناص ة ف ات اإلقام

n = 1,014

  
  

 

ن ثلث فئات الراديو تضمنت معلومات خدمة المستھلك، أثبتت عينة البحث أن أكثر م •
 %). 23.0(تليھا معلومات الجالية 

%) 4.7(، الصحة %)5.4(، العمالة%)6.3(، السياسية %)10.2(جاءت فئات التعليم  •
، الخدمات %)3.9(أما معلومات الھجرة . علي التوالي%) 4.1(والرياضة البدنية 

 %). 1.4(ًوأخيرا الجنسية بنسة %) 3.7(، المسكن %)3.8(القانونية 
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  معلومات اإلقامة حسب نوع محطة الراديو

 

عرقية محلية  عامة
  نوع المحطة

 معلومات اإلقامة

2.3% 6.3%  العمالة 8%.

2.3% 4.0%  اإلسكان 2.5%

.0% 4.7%  الھجرة 0%.

.0% 4.4%  الخدمات القانونية 1.6%

.0% 1.2%  الجنسية 3.3%

2.3% 5.0%  لصحةا 4.1%

13.6% 10.7%  التعليم 4.9%

59.1% 23.1%  الجالية 9.0%

6.8% 30.9%  خدمة المستھلك 45.1%

6.8% 4.4%  الرياضة البدنية 1.6%

2.3% 4.4%  السياسة 21.3%

4.5% 1.1%  أخرى 5.7%

44 848  اإلجمالي (1,014) 122

 
 

  
من الراديو %) 30.9(من الراديو العام، و %) 45.1(احتلت معلومات خدمة المستھلك  •

 %).6.8(العرقي عن مثيله المحلي 

وتجدر اإلشارة ھنا انه علي عكس معظم نتائج اإلعالم العام، العرقي فإن برامج الراديو   •
 .من برامجھا لمعلومات خدمة المستھلك% 50العام تضمنت أكثر من 

 من المعلومات أما بالنسبة لمعلومات الجالية، فتضمن الراديو المحلي نسبة عالية جدا •
 .فقط%) 9.0(والعام %) 23.1(مقارنة بالرادايو العرقي %) 59.1(
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، بينما جاءت المعلومات %)13.6(ًمعلومات التعليم تركزت أيضا في الراديو المحلي  •
فقط %) 2.3(من الراديو العرقي، و %) 4.4(من الراديو العام، و %) 21.3(السياسية 

 . من الراديو المحلي

%) 2.3(من الراديو العرقي، و %) 6.3(ا اإلشارة إلي أن فئة العمالة مثلت من الھام ھن •
 .فقط من الراديو العام%) 0.8(من الراديو المحلي و 

فقك من معلومات الصحة، إال أن %) 5.0(علي الرغم من كون الراديو العرقي يمثل  •
%) 6.8(لي تضمن في حين أن الراديو المح. ًالفرق لم يكن كبيرا بينه وبين بقية الفئات

 .من الراديو العام بنسبة بسيطة جدا%) 1.6(من معلومات عن الرايضة البدنية، و 

من مضمون الراديو العرقي تضمن معلومات عن %) 4.7(تجدر اإلشارة ھنا أن  •
 .الھجدرة بينما لم تذكر ھذه المعلومات في أي من الوسائل األخري

ً أيضا فيما يختص بعرض معلومات عن %)4.7(ولكن تماثلت نتائج الراديو العرقي  •
والمحلي لم يذكر أي معلومات %) 1.6(الخدمات القانونية، بينما جاء مع الراديو العام 

 .قانونية

، بيما جاء %)4.0(فيما يتعلق بالمسكن، فإن الراديو العرقي جاء في المرتبة األعلي  •
 .علي التوالي%) 2.3(و %) 2.5(الراديو العام ثم المحلي ب 

اء الراديو العام بنسبة أعلي من المعلومات عن الجنسية في حين جاء العرقي  ب ج •
 .فقط في حين لم يذكر نھائيا في الراديو المحلي%) 1.2(
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  الفئة العرقيةمعلومات اإلقامة في عناصر الراديو المحللة حسب 

 

أسباني صومالي برتغالي روسي تاميل صيني كاريبيان عرب غرب 
 أفريقيا

 أفغان
العرقية   

معلومات اإلقامة

9.2% 2.2% 14.4% .0% 5.6% 18.2% 6.9% 2.7% العمالة 0%. 14.6%

1.1% 1.1% 2.1% 1.8% .0% .0% 3.9% 5.4% اإلسكان 11.2% 0%.

.0% 8.9% 2.1% 7.3% 5.6% 4.5% .0% 7.2% الھجرة 6.5% 5.2%

1.1% 16.7% 2.1% 9.1% .0% 4.5% 1.0% 7.2%  القانونيةالخدمات 6%. 3.1%

1.1% .0% .0% 10.9% .0% .0% .0% 1.8% الجنسية 6%. 0%.

9.2% 5.6% 1.0% 12.7% 22.2% 4.5% 2.0% 9.9% الصحة 1.2% 1.0%

8.0% 24.4% 3.1% 25.5% .0% 4.5% 2.9% 31.5% التعليم 0%. 6.3%

32.2% 16.7% 36.1% 29.1% 44.4% 18.2% 5.9% 34.2% الجالية 6.5% 36.5%

28.7% .0% 25.8% 3.6% .0% 9.1% 64.7% .0% خدمة المستھلك 73.5% 17.7%

1.1% .0% 12.4% .0% 22.2% 31.8% 8.8% .0% الرياضة البدنية 0%. 4.2%

3.4% 22.2% 1.0% .0% .0% .0% 2.0% .0% السياسة 0%. 11.5%

4.6% 2.2% .0% .0% .0% 4.5% 2.0% .0% أخرى 0%. 0%.

87 90 97 55 18 22 102 111 اإلجمالي (848)   170 96

 
  

وقد تم التعرف علي نتائج متباينة فيما يتعلف بمعلومات اإلقامة في عناصر الراديو  •
 . المحللة بين المجموعات العرقية العشرة

 . لقد تم اكتشاف عدد من الميل لعرض بعض المعلومات في عدد من الوسائل دون غيرھا •

و %) 73.5(ض المكثف في الراديو األفغاني فخدمة المستھلك ترواحت ما بين العر •
إلي درجة أقل في الراديو العربي، األسابني، والروسي، إلي %) 64.7(الكاريبي 

 %).3.6(الصومالي بنسبة 

إلي الراديو %) 44.4(زاد الفارق بين عرض معلومات عن الجالية بين الراديو األسباني  •
 %). 6.5(األفغاني 
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معلومات التعليم حيث عرضه الراديو العربي بنسبة كانت ھناك تغييرات في عرض  •
، غرب أفريقيا %)8.0(، التاميل %)0(واألفغاني واألسبناني بنسبة %) 31.5(
ولكن معلومات السياسة زادت في الراديو الروسي %). 4.5(والصيني %) 6.3(
 %).11.5(عن مثيله في غرب أفريقيا  بنسبة %) 22.2(

في االديو األفغاني، العربي، %) 0(بسيطة جدا في ھذا الشأن تمثلت بقية الفئات في نسبة  •
 .الصيني، األسباني، والصومالي

، غرب أفريقيا %)18.2(اعتبرت معلومات العمالة أعلي نسبة في الراديو الصيني  •
 %).14.4(البرتغالي %) 14.6(

 بالنسبة لم تتواجد أي معلومات عن العمالة في كل من الراديو األفغاني والصومالي، أما •
، األفغاني %)2.0(لمعومات الصحة فكان ھناك تباين كبير ففي الراديو الكاريبي 

 ً.أيضا%) 1.0(والبرتغالي %) 1.0(وغرب أفريقيا %) 1.2(

ًكما أوضحت النتائج تباين أيضا كبير بين الفئات المحللة في عرض معلومات عن  •
مقارنة ب %) 22.2(باني األس%) 31.8(الرايضة البدنية، الراديو الصيني بنسبة 

في الراديو األفغاني، الصومالي، العربي، %) 0(و %) 1.1(التاميل %) 4.2(األفريقي 
 . والروسي

والصومالي %) 8.9(تمثلت معلومات الھجرة األعلي في النسبة في الراديو الروسي  •
و ولم يذكر أي من ھذه المعلومات في كل من الرادي%) 2.1(بينما البرتغالي %) 7.3(

 .الكاريبي والتاميل

فيما يختص بالمعلومات الخاصة بالخدمات القانونية، فتمثل الراديو الروسي النسبة  •
%) 1.0(، الكاريبي %)1.1(، التاميل %)2.1(واألقل البرتغالي %) 16.7(األعلي 

 %).0.6(واألفغاني في المركز األقل بنسبة 

عن مثيله العربي %) 11.2(تضاعفت نسبة معلومات المسكن في الراديو األفغتني  •
، الروسي %)1.8(، الصومالي %)2.1(في حين جاء البرتغالي بنسبة , %)5.4(
 %).0(واألسباني %) 0(، الصيني %)0(، غرب أفريقيا %)1.1(، التاميل %)1.1(

ًو أخيرا فيما يختص بمعلومات الجنسية فتفاوتت النتائج بين الراديو الصومالي بنسبة  •
فأقل في كل من الراديو األفريقي، الكاريبي، الصيني،  % 2.0ة وبين نسب%) 10.9(

 .األسباني، البرتغالي، والروسي
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  الصحــف

   المواقع-- عناصر الصحف المحللة 

ع -المواق - صر الصحف المحللة 

22.8%

15.1%

47%

15.1%

0
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10
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30

35

40
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50

اوا أوت برى و الك ة تورنت منطق نزور وي ادبري س

n = 5,818

  
  
  

بري،  من منطقة تورونتو الك2.733 من أوتاوا، و 879 من الصحف، منھا 5.818قد تم تحليل مجموعة من العناصر 

  .  من سادبيري1.327 من وينزور و 879و 
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  أنواع الصحف المحللة

ة حف المحلل واع الص

عامة
7.2%

ة محلي
5.1%

ة عرقي
87.7%

n = 5,818

  
  
  

 من الصحف 419 منھم من الصحافة العرقية، مقارنة ب 5102 عناصر من الصحف المحللة، 5.818من مجموع 

  . .  من الصحف المحلية297العامة و 
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  قائمة بالصحف المحللة

Al-Hayat AlArabiya 
Andishe Nau 

Canada China News 
Canada Extra 

Capital 
Carousel 

City Journal 
Correo Canadiense 

El popular 
Ghanaian News 

L'Express 
Le Droit 

Le Rempart 
Mundo en espanol 

Northern Life 
Our Canada 

Payame Rooz 
Phoenicia 

Portugal Noticias 
Pride 

Saadat 
Sada Al-Mashrek 

Share 
Singtao Daily 
Sol Portugues 
Somali Voice 

Thamilar Thakaval (Tamil's Information) 
The Afghan Post 

The Caribbean Camera 
The Somali Press 

The Spectrum 
The Sudbury Star 

The West East 
The West End 

The Windsor Chinese Journal 
Toronto Sun 

Ulahar Thamilar 
Uthayan 
Vaikarai 

Voz de Portugal 
Windsor Star 

World Journal 
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  شھور عناصر الصحف المحللة

 

2.5% 9.7% 24.7% 43.2% 19.8%

ة حف المحلل ر الص ور عناص

اير ين براير ف مارس ل أبري ايو م

n = 5,818

  
  
  
  
  

. ً، وتقريبا الربع من شھر مارس وحوالي الخمس من شھر مايو2007كانت غالبية الصحف المحللة من شھر أبريل 
  .ونسبة قليلة مأخوذة في شھري يناير وفبراير

  

  محللةأيام عناصر الصحف ال

 
ة حف المحلل ر الص  عناص

5.8% 11.2% 13.4% 31.9% 32.6% 4.9% 0.1%

ن اإلثني اء الثالث اء األربع س الخمي ة الجمع بت الس د األح

n = 5,818

  
  

كانت حوالي ثلثي المادة المحللة من يومي الخميس ,. تم تحليل عناصر من معظم أيام األسبوع في عينة البحث
بالنسبة لألعداد األسبوعية والشھرية ، . والجمعة، التي في غالبية األحوال تمثل العدد األسبوعي من الصحف العرقية

من الصحف لم % 0.1م استخدامه، وكما يوضح الشكل السابق أن فأن يوم اإلصدار المنشور في الصفحة األولي ت
  .تصدر في يوم محدد من أيام األسبوع
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  مواقع معلومات اإلقامة فى عناصر الصحف المحللة

 

2.8%

6.4%

16.4%

12.5%

13.7%

21%

17.6%

9.6%

ة حف المحلل ر الص ى عناص ة ف ات اإلقام علوم

ى فحة األول الص

5  صفحة2 إلى 

1 0  صفحة6 إلى 

1 5  صفحة11 إلى 

2 0  صفحة16 إلى 

3 0  صفحة21 إلى 

4 0  صفحة31 إلى 

7 7  صفحة41 إلى 

n = 5,818

  
  
  

تم طلب من جميع الباحثين والباحثات في ھذا البحث أن يتم ترميز الصفحات األولي من الصحف حيث تظھر فيھا 
ويھدف ھذا التكنيك إلي محاولة . ظھر ذلك توازن جيد في توزيع الصفحات في الصحف المحللةوي. معلومات اإلقامة

  .عزل محتوي الصحف الخاصة بمعلومات اإلقامة عن جزء معين من الصحيفة



 77 

  العناصر الصحفية المحللة

  
  

 

ة حفية المحلل ر الص

4.2%

2.6%

78%

ار15.2% أخب

ة وعات تحريري موض

ات إعالن

أخرى

n = 5,818

  
  

  .من محتوي  من الصحف المحللة يحتوي علي إعالنات% 75وقد أظھرت النتائج بأن أكثر من 
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  معلومات اإلقامة في عناصر الصحف المحللة

  
 

2.7%

3.3%

3.2%

34.5%

13.5%

11.5%

5.2%

0.7%

6.1%

2.5%

10.9%

ة5.9% العمال

كان اإلس

رة الھج

ة دمات القانوني الخ

ية الجنس

حة الص

م التعلي

ة الجالي

تھلك ة المس خدم

ة ة البدني الرياض

ة السياس

أخرى

ة حف المحلل ر الص ي عناص ة ف ات اإلقام

n = 6,759

  
  
 

 . تمثلت معلومات خدمة المستھلك أكثر من ثلث المادة المحللة الخاصة باإلقامة •

باإلضافة إلي الخدمات القانونية %). 10.9(والمسكن %) 11.5(، التعليم %)13.5(تلي ذلك فئات الجالية  •
 %).5.2(والصحة %) 5.9(، التعليم %)6.1(

ثم الجنسية %) 2.5(، والھجرة %)3.2(، الرايضة البدنية %)3.3( القائمة أتت فئات السياسية في ذيل •
)0.7.(% 
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  معلومات اإلقامة حسب نوع الصحيفة

 

عرقية محلية  عامة
نوع الصحيفة   

 معلومات اإلقامة

15.6% 3.9%  العمالة 19.2%

6.6% 11.3%  اإلسكان 9.5%

1.6% 2.7%  الھجرة 1.3%

3.2% 6.9%  الخدمات القانونية 0%.

.0% .8%  الجنسية 6%.

5.2% 5.0%  الصحة 7.3%

12.7% 11.8%  التعليم 7.1%

22.6% 13.3%  الجالية 8.4%

14.3% 37.5%  خدمة المستھلك 19.6%

7.9% 2.9%  الرياضة البدنية 2.4%

2.7% 2.1%  السياسة 16.6%

7.7% 1.8%  أخرى 8.2%

442 5780 جمالياإل (6,759) 537  

 
  

  
  

عن %) 37.5(وجدت الدراسة أن الصحف العرقية تحتوي علي نسبة أعلي من معلومات خدمة المستھلك  •
 %).14.3(والمحلية %) 19.6(الصحف العامة 

 .والقليل من معلومات التعليم%) 22.6(وتضمنت الصحف المحلية نسبة عالية من معلومات الجالية  •

، والخدمات القانونية %)11.3(ي نسبة في معلومات المسكن ولقد كانت الصحف العرقية صاحبة أعل •
)6.9.(% 
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%) 19.2(وبين الصحف العامة %) 3.9(ًولكن تلك النتيجة كانت مختلفة تماما بين الصحف العرقية  •
بالنسبة لفئتة العمالة، كذلك كانت معلومات الصحة بنسبة عالية في الصحف العامة %) 15.6(والمحلية 

 %).7.3(بنسبة 

وجاءت وسائل اإلعالم %) 2.7(والمحلية %) 16.6(ًانت ھذه أيضا النتيجة في حالة المعلومات السياسية وك •
 %).2.1(العرقية في مرتبة أقل بكثير

تضمنت وسائل اإلعالم المحلية المطبوعة أعلي نسبة في مضمون الرياضة البدنية، فين جاءت في الوسائل  •
 %).2.4(والعامة بنسبة %) 2.9(العرقية 

%) 2.7(علي الرغم من كون الصحف العرقية األعلي في نسبة مضمون المعلومات لخاصة بالھجرة  •
 . ، جاءت وسائل اإلعالم الثالثة األخري في مرتبة أقل بكثير%)0.8(والجنسية 
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  الفئة العرقيةمعلومات اإلقامة في عناصر الصحف المحللة حسب 

 

أسباني صومالي برتغالي روسي تاميل صيني يبيانكار عرب غرب 
 أفريقيا

 أفغان
العرقية   

معلومات اإلقامة

3.5% 8.0% 2.8% 3.3% 2.6% 4.2% 4.9% .0% العمالة 6%. 7.0%

23.1% 17.5% 14.5% 18.2% 4.7% 16.8% 6.6% 14.6% اإلسكان 15.3% 1.8%

.4% 1.4% .9% 4.1% 4.2% 3.5% 3.0% 3.8% الھجرة 6%. 2.9%

6.4% 7.0% 8.9% 15.7% 6.7% 5.7% 9.3% 6.6% الخدمات القانونية 2.3% 4.7%

.1% 5.9% .9% 5.0% .0% .5% .4% 2.2% الجنسية 0%. 0%.

6.2% 11.9% 3.7% 18.2% 7.3% 3.9% 1.8% 6.2% الصحة 2.9% 3.8%

9.6% 26.6% .0% 26.4% 6.8% 10.2% 3.4% 53.2% التعليم 4.9% 3.4%

18.6% 17.8% 25.2% 5.8% 14.0% 2.9% 11.2% 12.9% الجالية 15.9% 15.2%

26.8% .0% 36.0% 3.3% 45.8% 46.3% 43.8% .5% خدمة المستھلك 54.9% 60.7%

.9% .0% 1.4% .0% 2.9% 3.2% 7.8% .0% الرياضة البدنية 1.9% 1%.

4.4% 2.4% 5.6% .0% 3.5% 1.5% 2.0% .0% السياسة 0%. 3%.

.0% 1.4% .0% .0% 1.4% 1.4% 5.8% .0% أخرى 6%. 0%.

753 286 214 121 805 665 1351 549 اإلجمالي (5,780)   308 728

 
 

ُتمثلت معلومات خدمة المستھلك الفئة األعلي تمثيال في مضمون الصحف في كل من المجموعات السبع  •
في نسب قليلة %) 0(والروسية %) 0.5(، العربية %)3.3(العرقية، ولكن جاءت الصحف الصومالية 

  .للغاية

، والصينية في ذيل %)25.2(وعلي ذلك جاءت الصحف البرتغالية بأعلي نسب المعلومات الخاصة بالجالية  •
 %).2.9(القائمة 

ًوكانت ھناك أيضا اختالفات جوھرية فيما يختص بفئة التعليم حيث أتت الصحف العربية في المقدة  •
 %).3.4(والكاريبية في ذيل القائمة %) 53.2(
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إلي النسب البسيطة %) 23.1(مسكن بفارق كبير بين النسب العالية في الصحف التاميل وجاءت معلومات ال •
 %).1.8(في الصحف من غرب أفريقيا

فيما يختص بفئة معلومات الخدمات القانونية، % 10جاءت جميع الصحف في جميع الفئات بنسبة أقل من  •
ع الفئات المتبقية كانت بنسبة أعلي من ، ولكن جمي%)2.3(بينما جاءت الصحف األفغانية في ذيل القائمة 

4 .% 

الروسية، غرب أفريقيا، الكاريبية، (بالنسبة لمعلومات العمالة، فجاءت الصحف من أربعة مجموعات  •
 . بينما لم تتواجد أي من ھذه المعلومات في الصحف العربية% 4أعلي من ) والصينية

أعلي من بقية %) 11.9(لروسية وا%) 18.2(تمثلت معلومات الصحة في الصحف الصومالية  •
%) 3.7(والبرتغالية %) 3.8(وغرب أفريقيا %) 3.9(المجموعات، وجاءت مجموعات الصحف الصينينة 

 .بنسب أقل بكثير%) 1.8(والكاريبية %) 2.9(واألفغانية 

األعلي من حيث احتواءھا علي معلومات السياسة %) 4.4(والتاميل %) 5.6(كانت الصحف البرتغالية  •
 . نما لم تأتي أيا منھا في الصحف األفغانية، العربيةـ والصوماليةبي

األعلي من النسب بينما لم تأتي أيا %) 7.8(بالنسبة لمجموعة الرياضة البدنية، فكانت الصحف الكاريبية  •
 %. 4منھا في الصحف العربية والصومالية والروسية بنسبة 

أكثر مما أتت في % 4سبانية، والصومالية بالكاد حتي بالنسبة لمجموعات الھجرة، فكانت الصحف األ •
ًبنسبة أعلي بقليال من حصول معلومات الجنسبة في %) 5.0(والصومالية %) 5.9(الصحف الروسية 

 .ًالصحف األخري بينما لم تأت نھائيا في الصحف األفغانية، غرب أفريقيا واألسبانية
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  مواقــع اإلنترنت

  
  

   المواقع-- للة عناصر مواقع اإلنترنت المح

ع ة --المواق ت المحلل ع اإلنترن ر مواق

64.7%

21.1%

12.2%

0.7% 1.2%

0

10

20

30

40
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60

70

اوا أوت برى و الك ة تورنت منطق نزور وي ادبري س روف ير مع غ

n = 2,156

  
  
  

 منھا من منطقة تورونتو 1.395 منھا من أوتاوا 455.  فئة محللة من مواقع اإلنترنت2.156تم تحليل محموع من 
 .  موقع إنترنت26ُكما أنه لم يتمكن من تحديد أماكن إدارة .  منھا من سادبيري16 من وينزور و 264الكبري، 
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  قع اإلنترنت المحللةأنواع موا

  
  

ة ت المحلل ع اإلنترن ع مواق

ة عرقي
100%

ة محلي
0%

عامة
0%

n = 2,156

  
  
  

ًقد تم تحليل المواقع األكترونية العرقية فقط حيث أنه نظرا لطبيعة الوسيلة اإلعالمية، فإنه من الصعب جدا عزل 
 .رنت فئة من مواقع اإلنت2.156وتم تحليل مجموع . ًودراسة عدد المواقع العامة والمحلية تبعا لمعايير الدراسة
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  قائمة بمواقع اإلنترنت المحللة

• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
• blackottawa411.com 
• comefromchina 
• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Review 
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  شھور عناصر مواقع اإلنترنت المحللة

 

1.3% 98.7%

ة ت المحلل ع اإلنترن ر مواق  عناص

ل أبري ايو م

n = 2,156

  
  
  

 . ونسبة بسيطة جدا في شھر أبريل2007ًتم تحليل تقريبا جميع مواقع اإلنترنت في شھر مايو 
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  مة فى عناصر مواقع اإلنترنت المحللةمواقع معلومات اإلقا

  
 

14.3%

85.7%

ة ت المحلل ع اإلنترن ر مواق ى عناص ة ف ات اإلقام وم

ية فحة الرئيس

رى فحات أخ ص

n = 2,156

  
  

فقط من الصفحات األخري % 14.3تمثلت الغالبية العظمي من المواقع اإلنترنت من الصفحات الرئيسية، بنسبة 
 .المحللة
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  عناصر مواقع اإلنترنت المحللة

 

ة ت المحلل ع اإلنترن ر مواق

14.6%

21.3%

34.9%

8.5%

ار20.7% أخب

ات إعالن

ط رواب

وائم ق

أخرى
n = 2,156

  
  
  

 . لمحللة األخريًكانت المعلومات المحللة من مواقع اإلنترنت موزعة بشكل أكثر انسجاما من الوسائل ا •

ھذه الروابط لم تكن تعمل (حوالي ثلث ھذه المجموعات موجودة في روابط الكترونية في المواقع األخري  •
 ). ولكن تم اإلشارة إليھا علي أنھا تحتوي معلومات خاصة باإلقامة

ت خاصة جاءت في المرتبة الثانية من حيث احتواءھا علي معلومات اإلقامة القوائم والتي وفرت معلوما •
 .باالعمال التجارية والخدمات

في حين أن األخبار واإلعالنات مثلت غالبية المضمون في الوسائل اإلعالمية األخري، جاءت بنسبة أقل في  •
 . حالة اإلنترنت
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  معلومات اإلقامة في عناصر مواقع اإلنترنت المحللة

 

2.8%

2.3%

7.0%

22.1%

27.0%

8.0%

3.8%

1.2%

1.6%

3.9%

12.1%

ة8.2% العمال

كان اإلس

رة الھج

ة دمات القانوني الخ

ية الجنس

حة الص

م التعلي

ة الجالي

تھلك ة المس خدم

ة ة البدني الرياض

ة السياس

أخرى

ة ت المحلل ع اإلنترن ر مواق ي عناص ة ف  اإلقام

n = 2,430

  
  
  

أكثر من خدمة %) 27.0(ءت بنسبة علي عكس الوسائل اإلعالمية األخري، فإن معلومات الجالية جا •
 . في مواقع اإلنترنت%) 22.1(المستھلك 

جاءت في المرتبة %) 7.0(والرايضة البدنية %) 8.0(، التعليم %)8.2(، التعليم %)12.1(فئات المسكن  •
 . الثانية

%) 1.6(والخدمات القانوينة %) 2.3(، السياسة %)3.8(، الصحة %)3.9(فئات معلومات الھجرة  •
 . في المضمون% 4جاءت باقل %) 1.2(نسية والج
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  الفئة العرقيةمعلومات اإلقامة في عناصر مواقع اإلنترنت المحللة حسب 

  
  

 

أسباني صومالي برتغالي روسي تاميل صيني كاريبيان عرب غرب 
 أفريقيا

 أفغان
العرقية   

معلومات اإلقامة

6.5% 4.6% 8.7% 13.3% 6.0% 15.0% 2.4% 4.3% 1.3% لعمالةا 0%.

19.7% 9.2% .0% .0% 8.5% 9.1% 1.6% 9.8% 2.5% اإلسكان 0%.

.3% 7.7% 13.0% 26.7% 5.1% 9.3% .0% .0% .0% الھجرة 0%.

.5% 4.6% .0% .0% 3.0% 2.6% .8% 3.3% .6% الخدمات القانونية 0%.

.0% 4.6% 17.4% 6.7% .4% .4% .0% 17.4% .0% الجنسية 2.5%

2.7% 10.8% .0% 26.7% 3.0% 4.6% 8.8% .0% 3.1% الصحة 0%.

7.7% 16.9% 4.3% .0% 7.2% 9.6% 4.0% 2.2% 5.0% التعليم 20.0%

37.1% 32.3% 47.8% 26.7% 17.0% 8.2% 11.2% 38.0% 53.8% الجالية 75.0%

18.1% .0% 4.3% .0% 31.5% 28.0% 25.6% 17.4% 23.8% خدمة المستھلك 2.5%

1.8% .0% .0% .0% 15.7% 6.5% 37.6% 7.6% 8.8% الرياضة البدنية 0%.

3.9% 4.6% 4.3% .0% 1.7% 1.3% .8% .0% 1.3% السياسة 0%.

1.7% 4.6% .0% .0% .9% 5.3% 7.2% .0% .0% أخرى 0%.

957 65 23 15 235 718 125 92 160 اإلجمالي (2,430)   40

 
  

مواقع اإلنترنت حيث جاءت فئات الجالية ما بين اختلفت معلومات اإلقامة علي حسب الفئات المحللة في  •
 %).8.2(إلي المواقع الصينية %) 75(المواقع األفغانية 

 بالمائة أقل من المواقع األفغانية 30علي عكس وسائل اإلعالم األخري جاءت فئة خدمة المستھلك بحوالي  •
 %). 0(والروسية %) 0(، الصومالية %)2.5(
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مقارنة بالمجموعات األخري %) 19.7( عالية جدا في فئات معلومات المسكن جاءت المواقع التاميل بنسبة •
لم تتواجد في كل من المواقع األفغانية، الصومالية، %) 1.6(والكاريبية %) 2.5(في غرب أفريقيا 

 . والبرتغالية.

لكاريبية وبنسب أقل في المواقع ا%) 15.0(أما معلومات العكالة فجاءت عالية جدا في المواقع الصينية  •
%) 16.9(والروسية %) 20(وكانت  المواقع األفغانية %). 0(واألفغانية %) 1.3(، غرب أفريقيا %)2.4(

 %).0(و الصومالية %) 2.2(األعلي في معلومات التعليم عن المواقع األخري مثل العربية 

قيا، العربية، األفغانية، غرب أفري(حيث لم تأتي أي معلومات عن الھجرة في المجموعات األربعة  •
 %).26.7(فقط والصومالية بنسبة عالية %) 0.3(، جاءت المواقع التاميل ب )والكاريبية

في مواقع غرب %) 3.1(ًوجاءت ھذه المجموة أيضا بنسبة عالية في معلومات الصحة حيثكانت بنسبة  •
عربية والبرتغالية التي غطت في المواقع التاميل ولم تذكر نھائيا في المواقع األفغانية، ال%) 2.7(أفريقيا و 

 . ھي والمواقع الروسية% 4معلومات السياسة  بنسبة أكثرمن 

واحتوت المواقع العربية %)/ 4.6(في فئة معلومات الخدمات القانونية، جاءت الصفحات الروسية  •
ع من نسبة عالية من معلومات الجنسية بينما لم تظھر نھائيا في المواق%) 17.4(والبرتغالية %) 17.4(

 .غرب أفريقيا، الكاريبية، والتاميل
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  فجــوات في معلومـات اإلقامة

 
. كشف ھذا البحث عن وجود عدد من الفجوات التي تمنع المھاجرين من الحصول علي المعلومات الخاصة باإلقامة

قافة أو اللغة، التوقعات ھذه الفجوات تختص بشكل كبير علي  مدي وجود ھذه المعلومات، العوائق التي قد تشكلھا الث
الخاطئة حول اھيمة التكنولوجيا في الحصول علي مثل ھذه المعلومات، ومدي فرض بعض المؤسسات اإلعالمية 

.بعض القيود علي توزيع ونشر مثل ھذه المعلومات  
  
  

  توافــر المعلومات

 .ھناك نقص في المعلومات العامة بشأن مصادر معلومات اإلقامة •
 
ن خارج منطقة تورونتو الكبري يصلھا كمية اقل من المعلومات الخاصة يبدو أن االماك •

 .باإلقامة
 
ال توفر وسائل اإلعالم  المتمركة في المدن الكبري معلومات محلية للمدن االصغر حتي  •

 .لو كان لھذه المدن جمھور من القراء أو المشاھدين
 
صل علي معلومات من بينت وسائل االتصال العرقية أنه من الصعب لھا عادة أن تح •

 .الھيئات المتخصصة الموكلة بتوفير معلومات خاصة باإلقامة
 
 .ھناك توزيع غير متساوي وغير منتظم من المراكز الخدمية الموكلة بتوزيع المعلومات •
 
يعاني المھاجرين الجدد من صعوبة في معرفة بعض المعلومات االساسية لموضوعات  •

 كيفية الحصول علي بطاقة التامين االجتماعي أو عمليية وحيايتية لھم في كندا مثل
التامين الصحي أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو الوصول إلي طيبب األسرة أو 

 .دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو معرفة مواعيد األتوبيس الخ
 
 .الخكما أن المھاجرين ينقصھم معرفة معلومات حديثة عن تعديالت القوانين واللوائح  •
 
 .الكثير من المھاجرين ال يستطيعون الوصول إلي معلومات اإلقامة بشكل منفرد •
 
كل ھذه األسباب مجتمعة تسبب إعتمادھم علي مصادر كثيرا ما تكون سبب إلي  •

 .معلومات خاطئة وغير صحيحة
  
  
  

  اللغــة والثقـافة

لحصول علي يمتلك المھاجرون الجدد قدرات تعليمية مختلفة تسبب لھم صعوبات في ا •
  .معلومات اإلقامة
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بعض من ھؤالء المھاجرين يعانون من مشكالت فھم المعلومات نتيجة لعدم معرفتھم  •
 .باللغتين االساسين في كندا

  
  .ھناك عدم تواجد للمعلومات الخاصة باإلقامة بلغات غير اللغتين االساسيتين •
 
زية والفرنسية المستخدمة العديد من المھاجرين ال يستطيعون فھم مستوي اللغة اإلنجلي •

  .في المطبوعات الحكومية
 
  . ال توجد ھناك ارشادات مصاحبة لھذه المطبوعات الحكومية •
 
وعلي ذلك فيبدو أن ھناك العديد من المھاجرون اللذين يفضلون استقبال مثل ھذه  •

  .المعلومات عن طريق شخصي بدال من وسائل االتصال
  
  

  تكنولوجيـا اإلعالم 

  .سر ال يمتلكون  قدرة علي الحصول علي خدمة االنترنت في منازلھمالعديد من اال •
 
  . كما أن بعض االشخاص ال يجيدون استخدام جھاز الكومبيوتر •
 
  .ال يشعرون بالراحة من استخدام تكنولوجيا اإلنترنت) خاصة المسنون منھم(آخرون  •
 
دمين معرفة علي الرغم من كون التليفزيون وسيلة مشھورة ولكنه ال يتيح للمستخ •

  .المعلومات في الوقت الذي يروق لھم
 
  .كما أن المعلومات األلكترونية اثبتت كونھا غير سلسلة في االستخدام •
 
  .بالضافة إلي قلة الفرص في استخدام المعلومات األلكترونية بشكل تفاعلي •
 
  .ويؤدي ھذا بالتالي إلي الحصول علي معلومات ناقصة •
 
  .ده النتظار علي التليفون للحصول علي معلوماتوھناك شكاوي كثيرة من طول م •

  
  
  

  اتجاھات صناعة اإلعالم 

  
 . يشكل المضمون الترفھي النسبة االعلي في محتوي برامج المؤسسات االتصالية العامة •
 
كما أن تلك المؤسسات ال يبدو أنھا مستعدة لكي تغير مفھومھا الخاص بمحتوي البرامج  •

لي الرغم من أنھم يتعرفون عليھم كجزء ھام من لكي تستھدف رغبات المھاجرين ع
 . السوق
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باالضافة إلي عدم قدرة المؤسسات اإلعالمية العرقية الصغيرة إلي مواصلة تقديم  •
 . خدماتھا نتيجة لعدم وجود دخل أو دعم مالي جيد لھا

 
كما أن المؤسسات العرقية الصغيرة ليست لديھا االمكانيات الكافية لترجمة المعلومات  •

 .الخاصة باإلقامة بنفسھا
  
  
  

  معلومات اإلقامة في وسائل اإلعالم 

بشكل عام فأن مستوي توزيع المعلومات الخاصة باإلقامة علي مستوي عدد من الفئات،  •
  .اتي كل من التليفزيون والراديو في مرتبة اقل مقارنة بالجرائد والمواقع االكترونية

  
  

  وسائل إعالم عامة

م  العامة  بشكل عام علي أنھا تغطي موضوعات ضد مصلحة تم رؤية وسائل اإلعال •
 . المھاجرين وتتميز بأنھا ليشت شاملة

 
كما أن تحليل ھذه الراسة اثبت أن وسائل اإلعالم  العامة تغطي موضوعات الھجرة  •

 . والجنسية والقانونية بشكل ضعيف للغاية
 
حة بشكل ضعيف، التليفزيون االساسي بشكل خاص يغطي الموضوعات الخاصة بالص •

ًفي حين أن الراديو يغطي أيضا موضوعات التعليم، والعمالة والرياضة البدنية بشكل 
  .ضعيف، واإلعالم  المطبوع يغطي موضوعات الرياضة البدنية بشكل ضعيف

  
  
  

  وسائل إعالم عرقية

اقتصاديات اإلعالم  العرقي يدفعه بشكل كبير لكي يغطي مساحات كبيرة من اإلعالنات  •
 ).وكانت ھذه حالة اإلعالم  األفغاني( حساب المضمون الغير إعالني علي

 
 .نسبة عالية من اإلعالم  العرقي يخصص لتغطية اخبار الموطن االصلي •
 
كما أن نسبة عالية من اإلعالم  العرقي مخصص لمضمون البالغين في حين نسبة  •

 .ضعيفة تحصص للصغار في السن
 
 .ذي ال يخصص مساحة لالشخاص المعوقين ذھنياباالضافة إلي العامل الثقافي ال •
 
نسبة كبيرة من اإلعالم  العرقي يخصص مساحة كبيرة لتغطية والتعليق علي احداث  •

سياسية وبالتالي ھذا يفسر في كون الموضوعات السياسية ضمن قائمة الموضاعات التي 
 .يغطيھا اإلعالم  العرقي
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 العرقي يغطي بشكل بسيط موضوعات بالضافة إلي أن الدراسة اثبتت أن اإلعالم  •
 .الخدمات القانونية، الھجرة، والجنسية/ الصحة، العمالة

 
نفس النتيجة تنطبق علي التليفزيون العرقي الذي ال يغطي بشكل كبير موضوعات  •

خاصة بالجنسية، الخدمات القانونية، السياسة، في حين كون الراديو ال يغطي 
الصحف عن العمالة، السياسيةو الرياضة البدنية، موضوعات عن االسكان والجنسية، و

اما المواقع األلكترونية فكانت توفر معلومات عن الجنسية، الخدمات القانونية والسياسية 
  ً.بشكل ضعيف أيضا

  
  

  وسائل إعالم محلية

 .وسائل اإلعالم  المحلية تغطي بشكل ضعيف جدا الموضوعات السياسية •
 
بشكل ضعيف الموضوعات الخاصة باالسكان، في حين كذلك التليفزيون المحلي يغطي  •

ًالراديو يقدم أيضا بمستوي ضعيف موضوعات عن السياسية والعمالة وأخيرا اإلعالم   ً
 .المحلي المطبوع يغطي السياسية بشكل ضعيف
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  التـوصـيـات

 
ًأوال أن تكون المعلوماتاللخاصة بإقامة   لمھاجرين الجدد  ًبداية فإن ھذه الدراسة تؤكد علي اھمية عاملين أساسين ھما: 

ً وثانيا أن تكون مضمونة.  متوافرة
  

فقد توصلت ھذه الدراسة إلي وجود عدد من المشكالت األساسية المرتبطة بتوافر المعلومات الناتجة اما نتيجة إلي 
 فلقد كشفت نتائج البحوث .طريقة تصمصم المعلومات، اللغة، الثقافة، التعليم، التكنولوجيا، التواصل، أو التوزيع

الكمية والكيفية لھذا المشروع أن المعلومات بشكل عام كانت غير وثوق فيھا، غير كاملة، ليست لھا مصادر محددة، 
. باإلضافة إلي مشكلتي اتاحتھا للجمھور وفي حدود زمني مناسب  

  
  
  

  إعتبارات تصميم المعلومات الرئيسية

 الفجوات المعلوماتية الخاصة بإقامة   الھجرة يجب أن تؤكد بشكل أساسي علي أن الخطط المستقبلية الخاصة بتوجيه
فأنه ليس من الكافي أن نفكر فقط في اعادة ھيكلة النظام أو اعادة توزيع المعلومات . أھمية االستخدام الجيد للمعلومات

لمعلومات من قبل المستخدم أو المواطن بقدر اھمية التفكير والفھم الجيد للطرق المختلفة التي يتم فيھا استخدام ھذه ا
.العادي  

 
وبالتالي فذلك يحتاج إلي الدقة الشديدة إلي معرفة االستخدامات واالشباعات الحقيقية للمھاجرين  من ھذه المعلومات 

ھج وبما أن المھاجرين لمقاطعة أونتاريو يمثلون تنزع شديد فان تبني من. وقدرتھم علي التوصل اليھا في الوقت نفسه
. وبالتالي فأن تصميم المعلوامات البد وأن تشبع ھذه االحتياجات المختلفة. واحد في ھذا الشأن لن يجدي  

  
  

  التنوع

أن التصميم الدقيق الخاص بتوفير المعلومات الخاصة بإقامة   المھاجرين في أونتاريو البد وأن يلم بكل المعلومات 
وھذا يتاتي بتطوير اساليب معلوماتية توجه لكل . لك المعلوماتالتفصيلية بتنوع المھاجرين المستھدفين من ت

:فمثال البد من معرفة التنوع لكل مجموعة بناء علي. المجموعات الفرعية داخل كل مجموعة  
 

 المكان في أونتاريو •

 اللغة •

 الثقافة •

 السن •

 أونتاريو/مدة اإلقامة في كندا •

 التكيف العام بالعادات الكندية •

 اليةوجود ھيكل معين للج •

 توافر المعلومات ذات المصادر الموثوق بھا •
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  االحتيـاجات

ًلقد وضح ھذا البحث أن ھناك مجموعة محددة من المعلوامات التي يحتاجھا المھاجر الحديث التي بالطبع تختلف تبعا 
ًا لمجموعة ولكن البد من الفھم الجيد لكون ھذه المعلومات توجه للمھاجر تبع. لكل مھاجر وطبية الظروف الخاصة به

  :من العوامل التي البد أن تؤخذ في اإلعتبار
  

 مرحلة اإلقامة •

 األولويات المختلفة والحاجة إلي المعلومات •

 مدي عملية ھذه المعلومات •

 معلومات ذات مدي بعيد •

 مصادر للمعلومات •

  التحديثات •

  
  الوصـول

لضروري أن يتم فھم كيفية استخدام لكي يتم غلق الفجوات المعلوماتية التي توصل اليھا ھذا البحث فإنه من ا
من خالل مختلف أنظمة المعلومات يجب . المھاجرين الجدد للمعلومات ودرجة تفضيلھم لوسيلة معينة للحصول عليھا

 :توافر مرونة لضمان االختالفات من حيث
 

 القدرات اللغوية •

 مقدار التعليم •

 التقاليد الثقافية المرتبطة بالمعلومات •

 السن •

 مع التكنولوجيادرجة التكيف  •

 افضلية نوع معين من وسائل االتصال •

  درجة التوافر لوسائل االتصال •

  
  

  تطوير المضمون

في اثناء عملية تطوير المعلومات الخاصة بإقامة   المھاجرين الجدد البد أن ال تكون المواد المستخدمة مكثفة ومعقدة 
 بالمھاجرين يتم توجيه النوع المحدد من المعلومات فمثال بمعرفة الحاجات الخاصة. للمھاجرين" مفيدة"لكي تكون 
. في نفس الوقت، أنه من الضروري فھم المكان وخواصه لتوجيه الرسالة المعولماتية وضمان كفائتھا. المطلوبة

:وبالتالي فإنه من الھام االلمام بمجموعة من العوامل الخاضة لمضمون الرسالة  
 

  أن تكون بلغة سلسة وبسيطة •
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  يھھا ألكثر من لغةأن يتم توج •

  ًأن تكون متوافرة  ثقافيا  •

  أن تستھدف الشئون الداخلية •

  أن توجه الحتياجات القادمين الجدد •

  أن تكون بمثابة تطيبق عملي عن كيفية استخدام الخدمات والمعلومات •

  أن تتضمن معلومات اضافية خاصة بإقامة   الھجرة  لم تكن موافرة من قبل •

  وسائل اتصال مختلفةأن يتم توزيعھا باستخدام  •

  
  

  إعتبارات اإلنتشار

وبالتلي فان مدخل منبسط . أن نشر وتوزيع المعلوامات لن يكون ذو كفاءة إذا لم يطبق للھدف المستخدم بشأنه
للمعلومات بدون معرفة قريبة ومتأنية لرغبات واحتياجات الجمھور يؤدي باطلع إلي كثير من االحباطات والضياع 

ايجية التوزيع والنشر للمعلومات إذا تمت بوعي ودارية لحركة المعلومات في دائرة اإلنتاج ولكن استر. والفشل
. والتوزيع فستتم بكفاءة عالية خاصة إذا ركزت علي وسائل غير تكنولوجية من االتصال  

 
لتكنولوجية باستخدام عدد من الوسائل ا) المحورية، العرقية، المحلية(فلقد درست ھذه الدراسة عدة وسائل اتصال 

األسرة، (وكذلك عدد من الوسائل غير االتصالية ) التليفزيون، الراديو، الصحف، اإلنترنت، التليفون، الدليل(
).االصدقاء، الجاليات، النوادي، المقاھي، الخدمات العرقية، الشركات العرقية، شركات المحاماة والھجرة، السفارات  

  
  

  وسائل اإلعالم 

  
 الجماھيري بقدرتھا العالية علي نشر المعلومات بسرعة كبيرة ولعدد كبير من الجمھور، تتميز وسائل االتصال

فلقد أكد ھذا البحث علي اھمية مجموعة . وخاصة الوسائل األلكترونية كالبث عن طريق اإلنترنت علي سبيل المثال
.لمھاجرين الجددمن وسائل االتصال الجماھيري لھا قوة خاصة لتاكيد المعلومات الخاصة بإقامة   ا  

 
  نقطة قوة وسائل االتصال العامة  ھي السياسة •
 
وسائل االتصال العرقية تقوم بدور كبير في توصيل المعلومات الخاصة بالمستھلك،  •

  .االسكان، والجالية
 
وسائل االتصال المحلية تقوم بدرو ھام في توجيه معلومات عن التعليم، الرياضة البدنية،  •

  . والجالية
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  ل بوسائل اإلعالم االتصا

  العامة
ھذا النوع من وسائل اإلعالم  يبث مجموعة من الرسائل المختلطة تحتوي علي  •

فان منتجي ھذه النوعية من البرامج قد اكدوا . معلومات خاصة بإقامة   المھاجرين الجدد
من خالل المقابالت التي اجريب معھم خالل ھذا البحث باھن علي دراية بتعددية 

 .بالدرجة األولي" مھم"لكنھم في النھاية البد أن يبثوا ما ھو جمھورھم و
 
تشجع ھذه الدراسة أن الحكومة الفيدرالية في أن تشرع قانون تؤكد فيه علي اھمية أن  •

تقوم التليفزيون والراديو الكندي ببث برامج أكثر تعددية تمشيا مع سياسة الدولة في ھذا 
ع لبث معلومات أكثر خاصة المعلومات الخاصة وسكتون ھذه الخطو بمثابة تشجي. الشأن

 .بإقامة   المھاجرين الجدد
 
ًيمكن تشجيع مدخل مماثل أيضا في حالة الصحافة المطبوعة التي ال تندرج تحت أي  •

 .قانون ينص علي نشر ھذه المعلومات
 
في ھذه الحالة أنه من المفيد جدا أن تكون النشر في صحف غير الصحف العامة وأن  •

 .لي الصحافة الصغيرة وصحافة الجالياتتوجه إ
 
وبما أن وسائل االتصال الجماھيري تكون عادة مترددة في أن تقوم بمثل ھذه األنشطة،  •

ًفإنه من الھام أن يقوم طرف صالث بالبدء في ھذه األنشطة خاصة إذا كان ملما 
عالم  ًبالمعلومات الخاصة باإلقامة وأيضا قادرا علي نشر ھذه المعلوامات في اإل

 .االساسي
  

  العرقية
  

لقد اكدت الدراسة علي أن المھاجرين الجدد يشعرون براحة شديدة في التعامل مع  •
فأنھم ينظرون للمعلوامات الخاصة باإلقامة في ھذه النوعية من : الصحافة العرقية

  .االتصال العرقي حتي لو توافرت نفس المعلومات في وسائل االتصال العامة
 
 يبدو أنه أكثر قدرة علي التواصل والتكيف مع المعلوامات الخاصة االتصال العرقي •

  .باإلقامة أكثر من وسائل االتصال العامة
 
المشكلة االساسية التي تم التوصل اليھا في ھذه الدراسة ھي عدم وجود ترجمة حقيقية  •

في وبالتالي توافر ھذه المعلوامات . للمعلوامات الحوكمية الخاصة بإقامة   المھاجرين
  .عدد متنوع من اللغات سيكون حل مفيد

 
كالمتحدثين الفيدراليين، أن (رصد قائمة من االتصاالت المقرحة في داراة المحليات  •

  .سيكون حل مفيد للغاية) أو المراكز العرقية، الخ/ مراكز تقديم الخدامت للمھاجرين
 

 المحلية
  

برامج موجھة للجاليات العرقية شركات التليفزيون الكابل توفر وقت جيد لتقديم وإنتاج  •
  . وفقا لقوانين البث
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  ًمحطات الراديو المحلية في الجامعات أيضا توفر وقت لتقديم برامج للجاليات •
 
  .مجموعة متنوعة من الصحف المحلية توزع مجانا للمنازل ومراكز الخدمات المحلية •
 
ا لعدد كبير من ولذلك فھذا يؤكد توافر المحتوي لصحف المحليات وإمكانية  وصولھ •

  . الجمھور
 
وبالتالي إذا تم عرض اھمية المعلومات الخاصة باإلقامة لوسائل االتصال المحلية فسوف  •

  . يزيد ھذا من تغطية ھذه المعلومات بشكل كبير
  
  

  فرص مع مختلف تكنولوجيا اإلعالم 

  
  .جيد لقد كشف ھذا البحث أن ھناك عدد من وسائل االتصال إلي تحمل المعلومات بشكل  •
 
  .يحمل التليفزيون إمكانية عالية في توصيل المعلومات الخاصة  بالتعليم •
 
بالخدمات القانونية، بالتعليم، / يقوم الراديو بدور كبير في حمل معلومات خاصة بالھجرة •

  .وبالسياسة
 
ًالتصال االلكتورني أيضا له دور كبير في توصيل المعلومات الخاصة بالھجرة  •

ه يدور بدور كبير في معلومات الجنسية، تلك المعلومات التي حظيت والجاليات، كما أن
  .باقل درجة من االھتمام

  
 التليفزيون والرادايو

إن التغطية التليفزيونية والراديو لمعلومات الخاصة بالھجرة تكون شكل كبير سلبية  •
وعلي ذلك فان العرض الوثائقي للمعلومات سيكون مؤثر بشكل افضل حيث . ودرامية

  .عرض المعلومات بشكل أكثر عمقا وأكثر تشويقاي
 
البرامج التي تقدم معلومات الھجرة عن طريق عرض قصص بعينھا اثبتت كفائتھا  •

  .خاصة في حالة الجالية الصينية ويمكن اخذھا في اإلعتبار في حالة جاليات أخرى
 
 كمدخل يمكن أن يتم استخدام مدخل عرض التحديات التي قد تواجه المھاجرين الجدد •

  .مؤثر وفعال بشكل درامي، مضحك، عن طريق المسلسالت الكوميدية علي سبيل المثال
 
  . كما يمكن إعتبار رعاية بضع ھذه البرامج علي سبيل الترويج لمعلومات الھجرة •
 
كمثال لتطبيق مثل ھذا المدخل ھو بناء مجموعة من الدالئل المحلية التي تحتوي علي  •

  . تخصصةاسماء خبراء في مجاالت م
 
  .البرامج التي تستخدم اسلوب المداخالت التليفونية اثبتت فعاليتھا في ھذا البحث •
 
وعلي ذلك فان استراتيجية وسائل اإلعالم  ستكون في حاجة إلي الدقة في تحديد جدول  •

وقد اكد احد المنتجين لھذه البرامج أنه . البرامج المعروضة في الراديو والتليفزيون
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ر الحمة عرض ھذه النوعية من البرامج الجادة يومي الجمعة والسبت سوف يكون من غي
  . ًمساءا

 
 الصحف والمجالت

تمثل وسائل االتصال المطبوع أھمية في كونھا تفسح للمستخدم قراءتھا وقتما يشاء  •
كما انھا تسمح بنشر مقاالت طويلة توضح التعديالت التي تتم في . وكذلك اعادة قراءتھا

كما أن يجب ان يتم تشجيع الصحف العامة بعمل شئ . ئح الخاصة بالھجرةالقوانين واللوا
  . مماثل ذلك بنشر قوالب مميزة وجذابة تضم معلومات خاصة باإلقامة

 
المجالت بشكل عام تھتم بالمقاالت الطويلة وعلي ذلك فيجب تشجيعھا علي ضم عدد  •

  . أكبر من المعلومات الخاصة باإلقامة
 
كن نشر فيھا معلوماات اإلقامة ومنھا الصفحات األولي، صفحة ھناك اماكن مميزة يم •

  . المدينة، والصفحات المتخصصة
 
لقد وضح البحث أن ھناك عدد من الصحف المحلية الصينية التي تغطي معلومات  •

وبالتالي فإنه من الحكمة أن . خاصة بالھجرة أكثر من الصحف الصينية العامة اليومية
  . الدوريات الصغيرةتوجه بعض االھتمام لھذه 

 
ًكما أن البحث يقترح أيضا أن تضم الصحف المحلية بعض من المعلوامات الخاصة  •

باإلقامة ألن القادة السياسين المحليين عادة ما يقوموا بالمشاركة في ھذه الدوريات 
  . المحلية

 
 أوضح عدد من المبحوثين في ھذه الدراسة القائمين علي ھذه الدوريات أنھم يسمحمون •

بھامش من اإلعالنات ضمن صحفھم المحلية، وبالتالي فسوف يكون ھذا بديل جيد في 
  .حالة إعتبار بعض المعلوامات الخاصة باإلقامة 

 
 مواقع اإلنترنت

و ھذه ھي الخاصية التي .يحتل اإلنترنت موقع متميز حيث أنه يتمير بالحالية والسرعة •
  .ا االتصالية غير جيدةيحتاجھا المھاجر الجديد خاصة إذا كانت قدراتھ

 
وبالتالي فكانت ھناك توقعات مؤكده باھيمة توافر ھذه المواقع بعدد كبير من اللغات من  •

  .أجل نشر معلومات اإلقامة
 
وقد يكون موقع مثل بإقامة  دوت كوم اختيار مثالي لكي يكون المصدر األول للمعلومات  •

  . ةللمھاجرين خاصة وأن كان له عدد من اللغات المصاحب
 
كما أن من المقترح أن يتم توصيل عدد من المواقع االكترونية الھامة لموقع  •

settlement.org  مثل خدمات الھجرة، المراكز الخدمية العرقية ضمن مجموعة 
  .أخرى من المواقع ذات الصلة

 
ولزيادة درجة التواصل مع مثل ھذا الموقع يمكن عمل رابط للمداخالت، أو أكثر االسئلة  •

  .ا، ورابط للمناقشاتشيوع
 

 التليفون
  . أكثر توافرا للمھاجرين خاصة بعدة لغات211يجب أن يكون خاصية خدمة التليفون  •
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كما أن القائمين والعاملين علي ھذه الخدمة البد أن يتم تدريبھم علي أن يتفھموا طبيعة  •

  .ًالحاجات التي يحتاجھا المھاجر تبعا لحالته وثقافته الخاصة
 
  . أن يتم اإلعالن والدعاية لھذه الخدمة بشكل أكثر كثافةكما أن يجب •
 
كما أن يجب أن تنظم بشكل أن تقلل مدة االنتظار الزمنية وأن يتم االستجابة للطلبات  •

 .بشكل أكثر سرعة
  

  أدلة المعلومات
 

تحديد قائمة باسماء اشخاء لالتصال بھم، عنوانھم االلكتروني، تليفونھم، وعنوانھم  •
  .ھم ومفيد جداسيكون بديل م

 
  .البد أن يتم توفيرھم في محيط المحليات •
 
وبما أن اسماء االشخاص متغير فإنه من الحكمة والمفيد أن يتم عرض ھذه الدليل علي  •

  . Settlement.orgالمومقع الإلكتروني بإقامة  دوت أورج 
 
ن ًولكن حيث أنه ليس في المستطاع أحيانا لكل شخص أن يستخدم اإلنترنت، فإنه م •

  .المقترح أن تنشر ھذه االسماء في دليل سنوي مطبوع
 

 كتيبات معلومات اإلقامة
 
ًمثل ھذه الكتيبات ستكون مفيدة جدا لتوفير مجموعة كبيرة من معلوات اإلقامة وأيضا  •

  .اسماء اشخاص لالتصال بھم
 
  . يجب أن يتم تقسيھم لعدد من األقسام الخاصة لكل معلومات محلية •

  
  

  خرىفرص مع مصادر أ

  
نتيجة مجموعات المناقشة أوضحت اھمية األسرة واالصدقاء كمصادر للمعلومات  •

ًوھذا بالطبع يختلف تبعا لدرجة ارتباط كل قادم جديد للمجتمع الكندي . الخاصة باإلقامة
  .ودرجة إعتماده وثقته في المعلوامات العامة

 
ية، بائعي العقارات، المراكو المحلية للخدمات، المؤسسات، األندية، الخدمات العرق •

  .شركات المحاماة والھجرة، والسفارات التي يلجا اليھا القادم الجديد ألونتاريو
 
  . كل ھذه المصادر البد أن تحتوي علي معلومات خاصة باإلقامة •
 
  .ًكذلك البد أن يتم توجيه ھذه المعلومات تبعا لالحتياجات الشخيصية لكل قادم •
 
  . يتم عمل رابط لھذه المصادر علي موقع بإقامة  دوت كومًكما أنه من المقترح أيضا أن  •
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  التوصية بمبادرات

الترجمة. 1  
 

 أن تتعامل مع محور تعدد الالت حيث أنه يمثل واحدا من اھم الرغبات المقترحة بالنسبة إلي توفير CICيجب علي 
نه من المقترح أن تكون بشكل انتقائي وبما أن ھذه العملية مكلفة فإ. المعلومات الخاصة بربإقامة  المھاجرين الجدد

وبالتالي فإنه علي . حيث أنه ليست كل األوراق قابلة للترجمة لكل اللغات CIC أن تحدد الفئات الھامة من المعلومات 
وبدال من أن تتبني . التي تحتاج إلي ترجمة CIC علي سبيل المثال، فإنه من المقترح " اللغات العشرة األولي" مدخل 

وم ھنا أن تق CIC فعلي سبيل . ً بترجمة المعلومات إلي الغات األكثر استخداما أو األوسع إنتشارا بين المھاجرين
، واللغة )ايران، افغانستان، ووسط اسيا(اللغة الفارسية تستخدم ما بين مجموعة كبيرة من المھاجرين / المثال

وبالتالي ) ية كما تستخدم في التحاد السوفيتي السابقللفيدرالية الروس(واللغة الروسية ) شرق ووسط افريقيا(الكشوالية 
ً.فھي توفر جمھور أوسع إنتشارا  

 
الخدمات اإلعالمية العرقية. 2  
 

تبني فكرة تقديم خدمة مستمرة توزع من خاللھا معلومات إلي عدة لغات ووسائل اتصال عرقية تعني بناء ھيكلة ثابتة 
ت خدمات  عاما، كان50منذ . لتوفير معلومات اإلقامة  (Canadian Scene)  توفر  مجموعة مقاالت 1951-2001 

 كندي سنويا تدار عن روكانت التكلفة حوالي مائة الف دوال.  لغة13بدون مقابل إلي االتصال العرقي ألكثر من 
دة سؤال وجواب عن الھجرة والجنيسة وكيفية التعرف علي كندا واح(وكانت فئة . طريق ھيئة من المديرين المختصين

ھذه الخدمة لم تعد تقدم ) من اھم مصادر الحصول علي معلومات عن السكن، الطعام، العمالة، السكان االصليين، الخ  
 CICفاننا نقترح أن تقوم . في حالة اإلھتمام بدراسة ھذا النموذج بدقة. األن نتيجة لوقف الدعم الحكومي

 Canadianرس بدقة النموذج المقدم من قبل عن طريق بتوفير ھذه الخدمة بنفسھا أو عن طريق المشاركة وأن تد
Scene.  

 
الملحقات المطبوعة. 3  
 

اثبتت المقابالت التي تمت مع المحررين بأن ھناك ثمة ھامش يمكن من خالله اضافة بعض الملحقات المطبوعة في 
 مفيدة عن المھاجرين وھذه الملحقات قد تتضمن مجموعة من المقاالت التي تحتوي علي معلومات. الصحف العرقية

ًيمكن أيضا أن يم نشر مثل ھذه الملحقات بشكل دوري مرة . في مراحل مختلفة من اإلقامة مكتوبة بشكل سلسل وبسيط
سكتون متوافرة للمھاجرين في مراكر ) غير متضمنة في الجريدة(كما أن الملحقات المطبوعة . أو مرتين كل عام

رة حيث يتم عرضھا لمدة طويلة من الوقت، كما عرض ھذا التقرير عدد من الخدمات العرقية و مراكز خدمات الھج
. المقترحات بالنسبة لمحتوي ھذه الملحقات  

 
رعاية بث إذاعي أو تليفزيوني. 4  
 

ًاثبتت أيضا المقابالت مع منتجي برامج إذاعة وتليفزيون أن ھناك مساحة في البرامج يمكن أن نتنج برعاية بعض 
وقد . ا االسلوب تخصيصي مجموعة من المعلومات المفيدة الخاصة باإلقامة ضمن البرامج العرقيةويتيح ھذ. الرعاة

.خصص القسم السابق بعض المقترحات بشأن مضمون تلك البرامج  
 

وسائل االتصال في المدن الصغيرة. 5  
 

. يسكنون خارج المدن الكبريلقد أوضح البحث أن المھاجرين الذين ال يحظون بمعلومات كافية عن اإلقامة ھم اللذين   
 أن  تشبع احتياجات تلك األماكن عن طريق توجيه الرسائل التصالية لوسائل اإلعالم الموجودة في المدن الصغيرة 

 CIC بالتالي فإنه من الھام لـ 
لصغيرة أن تشبع احتياجات تلك االماكن عن طريق توجيه الرسائل االتصالية لوسائل اإلعالم  الموجودة في المدن ا

. حيث يقطن ھؤالء المھاجرون  
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حوار مع وسائل اإلعالم  العامة. 6  
 

. تحاول العديد من وسائل اإلعالم  العامة من خلق منافذ جديدية لھا حيث تلبي احتياجات االفراد من معلومات مختلفة
  العامة من توفير معلومات القسم السابق من ھذا التقرير أوضح اساليب مختلفة يتم عن طريقھا زيادة وسائل اإلعالم
. خاصة باإلقامة اما عن طريق االتصال المبار بھذه الوسائل أو عن طريق طرف ثالث  

 
المضمون. 7  
 

يعطي ھذا التقرير تفاصيل دقيقة عن نقاط الضعف والقوة لعديد من وسائل اإلعالم  في حمل معلومات خاصة 
فأن . الكافي أن يتم توجيه معلومات خاصة باالسكان والعمالة فقطباإلقامة، ولكن فيما يختص بالمضمون فإنه ليس من 

  .أن تقوم بتنبي مدخل أكثر تعديدية حيث يأخذ في اإلعتبار عدد أكبر من المضامين وتغطي بشكل افضلCICعلي 
 

التاكيد علي وسائل اإلعالم  المتواجدة بالفعل. 8  
 

القادم ي توفر معلومات خاصة باإلقامة مثل بإقامة  دوت كوم، ھناك العديد من الوسائل الموجودة بالفعل خاليا والت
 أن تكون مثل ھذه الوسائل مترجمة إلي أھميةنتائج ھذه الدراسة تشير إلي . علي سبيل المثالالمھاجر لكندا ، ولكندا

 يتم يجب أن) Settlement.org(أورج  موقع بإقامة  دوت. عدة لغات وتكون متوافرة للمھاجرين في عدة اماكن
ونفس النتيجة تنطبق علي مجلتين غير حكوميتين . اإلعالن عن وجوده حيث أن الكثير ال يعرف شئ عن وجوده

 Canadian أو المھاجر لكندا(و) Canadian Newcomer القادم لكندا(متواجين في جنوب أونتاريو
Immigrant (ھا لتكون أكثر استجابة لحاجات  يمكن أن يتم تعديل211كما أن خدمة التليفون  .في مدينة فانكوفر

أن تقوم دائما بمحاول اكتشاف طرف للتعاون مع مثل ھذه  CIC علي وعلي ذلك فان . المھاجرين الجدد بشكل افضل
  .الوسائل لكي تحقق اھدافھا المنشودة

 
دليل لوسائل اإلعالم. 9   
 

لك المعلومات في دليل خاص سيكون له فائدة أن توفير المعلومات الخاصة بإقامة   المھاجرين الجدد من خالل توفير ت
وبما أن العديد من وسائل اإلعالم  العرقية تعتمد بشكل كبير علي اإلنترنت كمصدر للمعلومات فان وجود . كبيرة جدا

يمكن تضمين اسماء خبراء في المجال الحكومي، مراكز للھجرة، اسماء . مثل ھذا الدليل علي النترنت سيكون مھم جدا
ًية، واسماء في الجاليات الذين يستطيعون التحدث عن القضايا التي تھم المھاجرين؟ ويمكن أيضا أن يتم دعوة اكاديم

.مثل ھذه الشخصيات في برامج اإلذاعية لالجابة علي أي استفسارات  
 

كتيبات. 10  
 

فة التي يمر بھا المھاجر وسيلة أخرى مھمة وفعالة للغاية ھي عمل كتيبات فيھا معلومات تفصيلية عن المراحل المختل
وبما أنه ليس من المستطاع لكل فرد أن يلم باستخدام اإلنترنت فان وجود مثل ھذه الكتيبات بشكل مطبوع . الجديد

لقد اكد . اما بالنسبة لالنترنت فيراعي تجديد الروابط والمعلومات باستمرار). توزع في اماكن مثل مراكز الخدمات(
. ة في وجود مثل ھذه الكتيبات في اماكن مختلفة في أنحاء مقاطعة أونتاريوالبحث علي وجود رغبة ملح  

 
مصطلحات. 11  

 
  CICوتبني " وسائل اعالم عرقية ثقافية"أو " وسائل اعالم عرقية"لقد كانت ھناك مناقشات عن استخادم مصطلح 

حيث أن " ئل اإلعالم  العرقيةوسا"وعلي ذلك فنحن نقترح أن يتم االستمرا ر في تطبيق مصطلح . لھذه المصطلحات
.ھذا المصطلح واسع اإلنتشار علي مستوي قومي وعالمي علي الرغم من فھم البعض أنه مصطلح له غير مستحب  

 
  


