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جملمٛ العطبٗٛ لإلعالً ٔاالتصاه، زٔضٖٛ عمىٗٛ ستكىٛ وتدصصٛ بـالبشٕخ ٔالسضاغـات جم زتـاالت امعـالً ٔاالتصـاه      ا (1

 .امٌػاٌ٘ مبدتمف فطٔعْ

 .م  غعٕز، الطٖا،، املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛتصسض اجملمٛ عَ ادتىعٗٛ الػعٕزٖٛ لإلعالً ٔاالتصاه جباوعٛ امل (2

تٍشــط اجملمــٛ البشــٕخ ٔالسضاغــات ٔامللــاالت العمىٗــٛ ٔومدصــات الطغــاٟن العمىٗــٛ، ٔوطادعــات الكتــ  جم كافــٛ فــطٔ           (3

 .امعالً ٔاالتصاه

 .ختضع مجٗع املٕاز امللسوٛ لمىذمٛ لمتشكٗي العمى٘ املتدصص (4

 :فلًا للٕاعس الٍشط التالٗٛتلبن البشٕخ ٔالسضاغات لمٍشط باجملمٛ، ٔ (5

جم اللضاٖا امعالوٗـٛ الـت تتطمـ      امجنمٗعٖٛأُ ٖكُٕ البشح وكتٕبًا بمغٛ عطبٗٛ غمٗىٛ، ٔتلبن األحباخ بالمغٛ  . أ

 .شل 

 .أُ ٖكُٕ البشح أٔ السضاغٛ جم أسس زتاالت ٔفطٔ  امعالً ٔاالتصاه . ب

 .ٓ أكجط وَ ثالخ غٍٕاتأُ ٖتػي البشح بادتسٚ ٔاألصالٛ، ٔأال ٖكُٕ قس وضٜ عمٜ إعساز . ت

 .أُ ٖعتىس الباسح األغؼ العمىٗٛ جم كافٛ خطٕاتْ ٔأُ ٖتبع قٕاعس التٕثٗق العمى٘ املػتدسوٛ باجملمٛ  خ.

أال تعٖس عسز صفشات البشح أٔ السضاغٛ عـَ سػـني صـفشٛ  مبـا جم شلـ  املمدـص ٔادتـسأه ٔالطغـًٕ البٗاٌٗـٛ           ز. 

 (.ٔاملالسق ٔاملطادع

 .أخطٝ ا قٗس السضاغٛ لمٍشط أٔ قس غبق ٌشطٓ جم دّٛأال ٖكُٕ سالٗ ح. 

ُٖعس الباسح عٍٕاٌني ٔومدصني لبشجْ بالمغتني العطبٗٛ ٔامجنمٗعٖٛ جم سسٔز   .ر  .كمىٛ لكن وٍّىا 333أُ 

 .Word "أُ ٖطغن البشح أٔ السضاغٛ جم ومف "ٔٔضز ز. 

 .تطغن لمباسح سؼ ٌػذ ٔضقٗٛ وَ العسز املشاضك فْٗ  .ش

لسضاغـات املٍشـٕضٚ باجملمـٛ تعـ  عـَ ضأٙ أصـشابّا ٔال تعـ  بالضـطٔضٚ عـَ ضأٙ ادتىعٗـٛ، ٖٔتشىـن و لفِٕـا             البشٕخ ٔا (6

 .املػ ٔلٗٛ كاومٛ عَ صشٛ ٔزقٛ املعمٕوات ٔاالغتٍتادات

7)        ٛ ــ ــا  باجملمــــ ــ٘ ارتــــ ــس املك ٌٔــــ ــٜ ال ٖــــ ــط عمــــ ــٛ التشطٖــــ ــٗؼ ٠ِٗــــ ــٛ إا ضٟــــ ــٛ باجملمــــ ــالت ارتاصــــ ــْ املطاغــــ تٕدــــ

(majalatsamc@gmail.com) ٘أٔ العٍٕاُ ال ٖسٙ اآلت ،:  

 ٔاالتصاهاجملمٛ العطبٗٛ لإلعالً 

 قػي امعالً -داوعٛ املم  غعٕز 

 11451 الطٖا، 2456 . ب 

 املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛ

طادع ٔاهلٕاو  جم ٌّاٖٛ البشح أٔ السضاغٛ برضقاً وتػمػمٛ سػ  تػمػن امااضٚ إلّٗـا جم ثٍاٖـا   تطصس امل

" الــصٙ تعتىــسٓ زٔضٖــٛ الصــشافٛ   End Notes البشــح أٔ السضاغــٛ، ِٔــ٘ الططٖلــٛ املػــىآ "اهلــٕاو  األخــ ٚ   

ــشافٛ   Journalism & Mass Communication Quarterly ٔامعــــــــــــــالً ــي الصــــــــــــ ــٛ وعمــــــــــــ ، ٔزٔضٖــــــــــــ

 ، ٔبعض اجملالت العطبٗٛ.Journalism & Mass Communication Educator عالًٔام
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 امااضٚ األٔا لمىطدع:

 كتاب:

صِ املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥(، عٓٛإ ايهتاب فتح قٛظ )َد١ٜٓ ايٓغز ْكطتني: ايٓاعز فاص١ً، صـ١ٓ ايٓغـز القـ م    ا -

 ايكٛظ( فاص١ً، رقِ ايصفخ١ َضبٛقًا ب ص أٚ ص ص.

 َثاٍ:

 .23(، ص2015عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، اإلع ّ يف عصز ايعٛمل١ )ايزٜاض: ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓغز، 

 زٔضٖٛ:حبح جم 

اصِ املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥( فاص١ً، فتح ع َـ١ نٓصـٝ" نعٓـٛإ ايبخـ  أٚ ايدراصـ١ القـ م ايتٓصـٝ"ن فاصـ١ً،          -

اصـِ ايدٚرٜــ١ ٚرقـِ اإًــ١ الٕ ٚ ــد فـتح قــٛظ )ايغــٗز أٚ ايفصـٌ ٚايضــ١ٓ القـ م ايكــٛظ( ْكطــتني: أرقـاّ ايصــفخا  ايــ         

 أٚ صفخانٗا الٕ ٚ د  َضبٛق١ بـ ص أٚ ص ص.ٜغغًٗا ناٌَ ايبخ  فاص١ً، رقِ صفخ١ اإلعار٠ 

 َثاٍ:

(: 2005عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، نايصـخاف١ يف عصـز ايعٛملـ١ن، اإًـ١ ايعزبٝـ١ يوعـ ّ ٚا نصـاٍ، ايعـدد األٍٚ، )ْـٛفُرب           -

 .33، ص 30 – 25

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ ايتاي١ٝ َباعز٠:

 )نطبل يف حاي١ ايهتب ٚايبخٛث(

 صفخ١ أٚ ايصفخا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ص أٚ ص ص.املز ع ايضابل فاص١ً، رقِ اي .1

 َثاٍ:

 .24 – 22املز ع ايضابل، ص ص  .2

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ َٚا بعدٖا:

 )يف حاي١ عدّ ٚرٚدٖا َباعز٠(

 اصِ ايعا١ً٥ يًُؤيف فاص١ً، رقِ ايصفخ١ أٚ ايصفخا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ص أٚ ص ص. .1

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ص  .2

  ع يًُؤيف ْفض٘ صبكت اإلعار٠ اليُٝٗا:ٚيف حاي١ ٚ ٛد أنثز َٔ َز

اصِ عا١ً٥ املؤيف فاص١ً، ايه١ًُ األٚىل َـٔ ايعٓـٛإ أٚ  ـش٤ َٓـ٘ َتبٛعـًا بـث ث ْكـات داصـٌ نٓصـٝ" ن...ن فاصـ١ً،            .3

 رقِ ايصفخ١ أٚ ايصفخا  َضبٛقًا بـ ص أٚ ص ص.

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ناإلع ّ ...ن، ص  .4

 اإلعار٠ يًُزا ع األ ٓب١ٝ:

 Journalism & Mass Communicationاملتبــع ْفضـ٘ يف دٚرٜــ١ ايصــخاف١ ٚاإلعــ ّ   ٜضـتددّ األصــًٛب 

Quarterly اي  نصدرٖا مجع١ٝ نعًِٝ اإلع ّ ٚايصخاف١ األَزٜه١ٝ ،AEJMC. 
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 تقديم
 

 
تٕاصن اجملمٛ العطبٗٛ لإلعالً ٔاالتصاه وػ تّا العمىٗٛ بإصساض العسز الجاوَ عشط، 

ٖٔضي العسز غتٛ أحباخ ٔومدصني لطغاٟن عمىٗٛ، ٔكىا عٕزٌا العوالٞ الباسجُٕ العطب وَ 

تصاه ٔالسضاغات امعالوٗٛ جم الٕطَ العطب٘، فلس تٍٕعت وصازض األحباخ فذاٞت أغاتصٚ اال

كذاوعٛ امواً ستىس بَ غعٕز امغالوٗٛ، ٔداوعٛ الشاضقٛ،   وَ عسز وَ ادتاوعات العطبٗٛ

ٔداوعٛ عني مشؼ، ٔداوعٛ ظاٖس، ٔداوعٛ ال وٕك، ٔداوعٛ الٗىَ، ٔداوعٛ املم  

ٛ امواضات لمتكٍٕلٕدٗا، ِٔصا التٍٕ  جم وصازض األحباخ ٔداوعٛ صٍعاٞ، ٔكمٗ عبسالععٖع، 

ٖعكؼ وسٝ اٌتشاض اجملمٛ، ٔوا تتىتع بْ وَ وكاٌٛ عمىٗٛ حتللت بفضن اهلل ثي بفضن وتابعٛ 

ٔتعأُ ظوالٟ٘ جم ٠ِٗٛ التشطٖط، ٔكصل  تعأُ األغاتصٚ األفاضن ستكى٘ األحباخ 

ٕخ ٔالسضاغات امعالوٗٛ ٔاالتصالٗٛ جم ٔالسضاغات الصَٖ حتىمٕا وعٍا وػ ٔلٗٛ جتٕٖس البش

 الٕطَ العطب٘.

ٔكاٌت األدّعٚ الصكٗٛ وٕضٕعا لجالثٛ أحباخ تٍألت العالقٛ بني اغتدساً اهلاتف 

احملىٕه كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكازمي٘ لطمبٛ ادتاوعات، ٔزٔافع اغتدساً طمبٛ 

ساً الشباب العطب٘ لمىضىُٕ ادتاوعات اهلٕاتف الصكٗٛ ٔاالاباعات املتشللٛ وٍّا، ٔاغتد

احملىٕلٛ. ٔتٍأه أسس األحباخ املٍشٕضٚ جم ِصا العسز إزضاك  املك ٌٔٗٛامخباضٙ ع  املٍصات 

امعالوٗني الػعٕزٖني ألزٔاضِي الٕ ٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ جم ب٠ٗٛ امعالً الطقى٘، بٍٗىا كاُ املدطز 

دصص جم العمًٕ املػطسٗٛ. كىا ٔالتذطبٛ امخطادٗٛ جم املػطح الػعٕزٙ وٕضٕعا لبشح وت

تضىَ العسز حبجا سٕه التكاون االبػتٗىٕلٕد٘ جم ٌظطٖٛ اذتتىٗٛ اللٗىٗٛ جم امعالً، ِٔ٘ 

الٍظطٖٛ املعطٔفٛ لألغتاش السكتٕض عبسالطمحَ ععٙ، بامضافٛ إا ومدصني لطغاٟن عمىٗٛ 

 .جم وسٍٖٛ دسٚ أسسِىا وَ داوعٛ ال وٕك باألضزُ، ٔاآلخط وَ داوعٛ املم  عبسالععٖع

بستْ أ باملسٍٖٛ املٍٕضٚ، ٔوا، أا  إا السعي العمى٘ لمىذمٛ وَ ادتاوعٛ امغالوٗٛ ختاوًا

وَ اغتعساز لمتعأُ وع ادتىعٗٛ ٔاغتضافٛ بعض فعالٗاتّا، كىا ٌشكط اطكٛ املطاع٘ عمٜ 

 ضعاٖتّا ِصا العسز وَ اجملمٛ.

 رئيس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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العـــــــ اة ـــــــ  اســــــــ   ا    

اهلـــااحمل النـــيل  يســـيلة 

ـــاا     ــال اا ااك ا  ــ ااصــ

 امعاتلطلبة اجل

 
 
 خيـرت عيـاد د.

 داوعٛ الشاضقٛ  _كمٗٛ االتصاه  _أغتاش وشاضك 
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 ملخـــص
 

   ٜ ــ مــّاتف  طمبــٛ ادتاوعــٛ ل اغــتدساً  وعــسهالعالقــٛ بــني   تّــسا السضاغــٛ إا التعــطا عم

ٔ كٕغــٗمٛ اتصــاه  احملىــٕه  آخــط، وــَ داٌــ    هلــياألزاٞ األكــازمي٘ و اــطات وــَ داٌــ  

أمناط اغتدساً الطمبـٛ  حتسٖس ٔتػعٜ السضاغٛ إا . ادتاوعات امواضاتٗٛ بالتطبٗق عمٜ

أِي زٔافع اغتدساً اهلاتف احملىٕه بـني ِـ الٞ   ٔ مّاتف احملىٕه جم ادتاوعات امواضاتٗٛل

ٛ   ٔكٗفٗــٛ تــٕ ٗفّي   الطمبــٛ ٔوــسٝ تــرث  وعــسه    لمــّاتف احملىــٕه جم العىمٗــٛ التعمٗىٗــ

سٗح  ،وٍّر املػحاغتدساوّي لمّاتف احملىٕه عمٜ أزاّٟي األكازمي٘. ٔتعتىس السضاغٛ 

الـــت تفـــ٘ برِـــساا  عمـــٜ زتىٕعـــٛ وـــَ امللـــاٖٗؼ حتتـــٕٙ ُمت تصـــىٗي اغـــتىاضٚ اغـــتبٗا

ٛ   283اوعـٛ تلـسض ب   ادتأدطٖـت السضاغـٛ عمـٜ عٍٗـٛ وـَ طمبـٛ       ٔ السضاغٛ. وـَ   طالبـا ٔطالبـ

 غت كمٗات، ثالخ وٍّا متجن الكمٗات الٍظطٖٛ ٔاألخطٝ متجن الكمٗات العىمٗٛ. 

تف ستىــٕه، ٔال ٔتشــ  ٌتــاٟر السضاغــٛ إا أُ مجٗــع أفــطاز العٍٗــٛ لــسّٖي أكجــط وــَ ِــا        

ٖلتصــط شلــ  عمــٜ كىٗــٛ اهلٕاتــف، ٔإمنــا عمــٜ ٌٕعٗتّــا أٖضــا، ٔختمــص السضاغــٛ إا أُ     

ــ٘ الـــسخٕه لٕغـــاٟن التٕاصـــن           ــٛ لمـــّاتف احملىـــٕه ِـ ــط اغـــتدساوات طمبـــٛ ادتاوعـ أكجـ

ــسٖٕ،         ــالً الفٗـ ــاِسٚ أفـ ــٛ، ٔوشـ ــات التمفٌٕٗـ ــطاٞ املكاملـ ــت، ٔإدـ ــفح امٌ ٌـ ــاع٘، ٔتصـ االدتىـ

  الٍتـاٟر أٖضـا إا أُ الـسٔافع االدتىاعٗـٛ ٔاملعطفٗـٛ كاٌـت       ٔاالغتىا  لمىٕغٗلٜ. ٔتش

ِ٘ السٔافع األكجط بطٔظا جم اغتدساً طمبٛ ادتاوعٛ لمـّاتف احملىـٕه، فّـي ٖػـتدسوُٕ     

ذتصٕه عمٜ املعمٕوـات وـَ وٕاقـع    ٔا متٕاصن االدتىاع٘ وع العوالٞ ٔاألصسقاٞاهلاتف ل

. كىــا تٕدــس  اخ جم العــاأ أٔاًل بــرٔه ملتابعــٛ أِــي األســس  ٔ للضــاٞ ٔقــت الفــطا   ٔاالٌ ٌــت 

عالقـــٛ عكػـــٗٛ قٕٖـــٛ بـــني وعـــسه اغـــتدساً طمبـــٛ ادتاوعـــٛ لمـــّاتف احملىـــٕه وـــَ داٌـــ    

ٔوعـــسالتّي األكازميٗـــٛ وـــَ داٌـــ  آخـــط. ٔختمـــص السضاغـــٛ إا أُ العالقـــٛ بـــني وعـــسه    

اغتدساً الطمبٛ لمّاتف احملىٕه ٔوعسهلي ال اكى٘ ٖتـرثط جبـٍؼ الطالـ  ٔختصصـْ،     

ـٌـ  ت ِــصٓ العالقــٛ أكجــط ٔضــٕسا بالٍػــبٛ لمطمبــٛ الــصكٕض ولاضٌــٛ بالطالبــات،      سٗــح كا

 ٔبالٍػبٛ لطمبٛ الكمٗات الٍظطٖٛ ولاضٌٛ بطمبٛ الكمٗات العىمٗٛ.
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

 املق مة:
غـٗد نطـٛرا  َت حكـ١  عًتـ٘     ٜحملُـٍٛ يف ْٗاٜـ١ ايتضـعٝٓٝا  ٖٚـٛ     َٓذ ظٗـٛر ااـانف ا  

    َ ايغـباب.   ف٦ـ١  اصـ١ ٚغ ،ا بـني ف٦ـا  اإتُـع نافـ١    أحد ٚصا٥ٌ ا نصـاٍ األنثـز اصـتددا

، فكـ  املهاملا  ااانف١ٝ ال زا٤ ٖٞ  ًٙٗانف احملٍُٛ عٓد ظٗٛرياألصاص١ٝ  ١ٛظٝفايناْت ٚ

ايـ  يـدٜٗا   ااٛانـف ايذنٝـ١   ، صاصـ١ نًـو   َا اآلٕ فأصبح يًٗانف احملٍُٛ ٚظـا٥ف عدٜـد٠  أ

 َها١ْٝ ايدصٍٛ يوْرتْت. ال
ٚ َ ا ي٘ ٖـٞ ف٦ـ١   نغري ايبخٛث اي  نٓاٚيت ااانف احملٍُٛ الىل إٔ أنثز ايف٦ا  اصتددا

َهاْٝـــا  ااــانف احملُــٍٛ اؿــدٜ  ٚقدرنــ٘ عًـــ٢     الايغــباب اؾــاَعٞ، ٜٚز ــع  يــو الىل     

ــعايــدصٍٛ ؾ ــ١ ا نصــاٍ، عٝــ  أصــب    ُٝ ــٌ عــبه١ انصــاٍ ا تُــاعٞ   أعــهاٍ عًُٝ ح ميث

ٚص١ًٝ انصاٍ نفاع١ًٝ ٜتِ َٔ ص اا اصـتدداّ ايتطبٝكـا  املدتًفـ١    ٚ ،َتها١ًَ يف ٜد ايفزد

 .(Sapacz et al, 2016) ٚايٛصـا٥  ايتفاعًٝـ١ ٚعـبها  ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ املتٓٛعـ١      

ًُٝـ١  لـاس ايعدٜـد َـٔ َتطًبـا  ايع    اليف ايذنٝـ١  ط ب اؾاَعا  ٜٛظفٕٛ ٖٛانفِٗ  ٚأضخ٢

% َـٔ طـ ب اؾاَعـا  يف    70.0ايتع١ًُٝٝ. ففـٞ دراصـ١ أ زٜـت يف ايٛ ٜـا  املتخـد٠ نـبني إٔ       

َ ـــ 29الىل  18املزحًـــ١ ايعُزٜـــ١ َـــٔ  ٜضـــتددَٕٛ ٖـــٛانفِٗ يف نضـــٌٗٝ ايعًُٝـــ١ ايتعًُٝٝـــ١   اعا

(Leppet al, 2016). 

ــدُّ َ       ٚنع ــدٍٚ اصــتددا ــٔ أنثــز اي ــ١ املتخــد٠ َ ــٗانف احملُــٍٛ ع اإلَــارا  ايعزبٝ ًــ٢ ا يً

أنثـز َـٔ صـبع١    الىل  2016َضت٣ٛ ايعامل حٝ  ٚصٌ المجايٞ عدد ا عرتانا  ايفّعاي١ يف 

إ ايبـاي   هفزد َٔ عـدد ايضـ   100ٖانف يهٌ  203 ــــًَٕٝٛ َغرتى، ٖٚٛ َا ٜكدر ب عغز

ــٕٛ ْضــ١ُ. ٚنغــري    8.5حــٛايٞ  ــ١ إٔ    الًَٝ ــ١ ايزقُٝ ــ١ اـاصــ١ بايتُٓٝ ــ١ ايدٚيٝ حصــا٥ٝا  ايًةٓ

ا يف ْضـب١ اْتغـار َضـتددَٞ اإلْرتْـت ايضـزٜع      عاملًّخاد١ٜ عغز زنب١ ايـاإلَارا   ا٤  يف امل

 .«Mobile-Broadband»عرب عبها  ااانف ايٓكاٍ 

ٍ ٚإٔ ْضب١ عدد َضتددَٞ اإلْرتْـت ايضـزٜع عـرب عـبها  ااـانف       % 89بًغـت   احملُـٛ

 %،8772ضهإ، ًٜٝٗا املًُه١ املتخد٠ اي  صـةًت ْضـب١ اْتغـار بًغـت     ائَ المجايٞ عدد 
ا يف %. ٚأٚضح ايتكزٜز إٔ اإلَارا  حًت يف املزنب١ ايثا١ْٝ عامل8577ًّثِ ايٓزٜٚج بٓضب١ اْتغار 

% ٚ يـو  81ْضب١ اْتغار عبها  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ بني َضتددَٞ اإلْرتْت بٓضـب١ بًغـت   

 (.ITU Report, 2016) %.82بعد نٓدا اي  صةًت ْضب١ اْتغار بًغت 
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يف ايعًُٝــ١  ااــانف احملُــٍٛ اصــتدداّيف ْا خــ١ ٝــ١ ػزبــ١ ٚناْــت يًةاَعــا  اإلَاران

ٌ   ايتعًُٝٝــ١  ــٛرد ايــذٟ ٜضــٗ ايتٛاصــٌ األنــادميٞ بــني   َــٔ صــ ٍ اصــتخداث ْبــاّ ايب نب

ــ٢ َتابعــ١ َضــاقانِٗ األنادميٝــ١      ٜٚضــاعدأعطــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدرٜط ٚايطــ ب،     ايطــ ب عً

، ا صتبـــارا  املدتًفـــ١يف در ـــانِٗ َٚٛاعٝـــد قاضـــزانِٗ َتابعـــ١ ٚ ايدراصـــ١ٝ،ٚا بـــانِٗ ٚ

ّ األتعًُٝا  ايتعاَِٝ ٚايكزارا  ٚاي َتابع١ٚنذيو    ،نادمي١ٝ يف كتًف ايهًٝا  ٚاألقضـا

مما ٜٛفز ع٢ً ايطايب ٚعطٛ ١٦ٖٝ ايتدرٜط اؾٗد ٚايٛقت ٚايعٓا٤، ٜٚضٌٗ عًُٝـ١ ايتٛاصـٌ   

 (.2013)ايدٖغإ، ايتكين بني مجٝع أطزاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 
ٍ ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ا الىل ثـٛر٠ نهٓٛيٛ ٝـ١ قـري َضـبٛق١ َٚضـتُز٠       اانف ايذنٞ ؼـٛ

عًـ٢ فـزد ال ـزا٤ املهاملـا  ااانفٝـ١،       ا فكـ  دٕٚ نٛقف، ٚإٔ اصتدداَ٘ ئ ٜصـبح َٓصـبًّ  

ااـانف احملُـٍٛ فـزد     ٜعد ص اا مل َٔ ٚايزابع اي صاص١ بعد دصٍٛ نك١ٝٓ اؾٌٝ ايثاي  

بـٌ   عدص١ٝ،ٚ زٜد٠ َٚهتب١ َٚفهز٠  ٕٛ ٗاس نُبٝٛنز ٚنًٝفشٜ بٌ أصبح ،نًٝفٕٛ فك 

 (. 2013عت٢ اإا   )ايدٖغإ، حد ايٛصا٥  اؾدٜد٠ يف أٚ

َٚٔ َثِ فكد انضعت اصتدداَا  ااـانف احملُـٍٛ يتغـٌُ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ ٚاللـاس       

ايتعاَ   املدتًف١ اليهرتًّْٚا ٚنضٌٗٝ ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ يطًبـ١ اؾاَعـا . ٚيف ايٛقـت ْفضـ٘      

راصــا  عدٜــد٠ بــني َعــد   اصــتدداّ ااٛانــف احملُٛيــ١ ٚاألدا٤ األنــادميٞ يطًبــ١ ربطــت د

اؾاَع١ صٛا٤ ناْت ٖذٙ ايع قـ١ الهابٝـ١ أٚ صـًب١ٝ. ٚيف ٖـذا ايضـٝام نضـع٢ ٖـذٙ ايدراصـ١         

الىل ع  طبٝعـ١ ايع قـ١ بـني طبٝعـ١ اصـتدداّ ااـانف نٛصـ١ًٝ انصـاٍ احملُـٍٛ َـٔ  اْـب            

 َع١ َٔ  اْب آصز.ٚاألدا٤ األنادميٞ يطًب١ اؾا

 
 الهاتف املحمول واألداء األكاديمي للطلبة:الدراسات السابقة في العالقة بني 

ًّ  اااـانف احملُـٍٛ  ـش٤     دُّٜع ٘  َٚـٔ اؿٝـا٠ اؾاَعٝـ١ يًطايـب      اأصاصـ غـري  ٚن ،َـٔ ثكافتـ

َ         ايدراصا  ا اي  أ زٜت يف ب٦ٝا  كتًفـ١ إٔ طـ ب اؾاَعـا  َـٔ أنثـز ايف٦ـا  اصـتددا

ــٗانف  ــٌ       يًـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــرب ٚصـ ــشَ ٤ عـ ــع ايـ ــٌ َـ ــ١ ٚيف ايتٛاصـ ــ١ ايتعًُٝٝـ ــٍٛ يف ايعًُٝـ احملُـ

ففٞ دراص١ يضـًُٝإ اؾُعـ١ ٚفُٛعـ١ َـٔ سَ ٥ـ٘ عـٔ الدَـإ ااـانف ايـذنٞ           .ا  تُاعٞ

طايب ا َٔ طًب١ اؾاَع١ آصـذ ا   416بني طًب١  اَع١ املًو صعٛد، ٚاي  ُأ زٜت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 

  ٛ اَــٌ ايدميغزافٝــ١ َثــٌ ايٓــٛى ٚاملضــت٣ٛ ايتعًُٝــٞ ٚايــدصٌ،       يف اؿضــبإ فُٛعــ١ َــٔ ايع
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

%، ٚإٔ َؤعـزا  ٖـذا   48.0نٛصًت ايدراص١ الىل إٔ ْضب١ الدَإ ايطًبـ١ عًـ٢ ااـانف ناْـت     

اإلدَــإ ناْــت عًــ٢ ايرتنٝــب ا صــتدداّ املفــزت يًــٗانف ايــذنٞ، ٚايب عــد ايتهٓٛيــٛ ٞ،  

 (.  Aljomaa et al, 2016ٚايبعد ا  تُاعٞ ٚايٓفضٞ )

ٖٓــاى نٛ ٗــإ كتًفــإ يف رقٜــ١ ع قــ١ ااــانف احملُــٍٛ بايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١: األٍٚ         ٚ

ٜزنــش عًــ٢ ايــدٚر اإلهــابٞ يــ٘ يف نضــٌٗٝ ٖــذٙ ايعًُٝــ١، ٚايثــاْٞ ٜــز٣ إٔ ارنفــاى َعــدٍ           

 اصتدداّ ااانف ايذنٞ ٜؤثز صًب ا ع٢ً املؤعزا  األنادمي١ٝ يًطًب١.   

  ٚ ــا يف دعــِ   ٍ ٚنغــري ايدراصــا  ايــ  نٓاٚيــت ا ػــاٙ األ ــ١ اــا َشاٜ إٔ ااٛانــف ايذنٝ

٘ َهاْٝـا  نتـٝح   الايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚيف األدا٤ األنادميٞ يًطايب َٔ ص ٍ َا نكدَـ٘ َـٔ     يـ

املــٛاد ايتعًُٝٝــ١ ٚاإلرعــادا  األنادميٝــ١ َٚغــارن١ املًفــا  ٚايتٛاصــٌ َــع   ؾُٝــعايــدصٍٛ 

 ,Leppet alاآليـٞ ) اؿاصب  ٗاس الىل دٕٚ اؿا ١ َٔ اا١٦ٝ ايتدرٜض١ٝ ع٢ً َدار ايضاع١ 

2015).  

عـــعٛر ايفـــزد بـــايرتاب   يشٜـــاد٠ٜغـــري ايبـــاحثٕٛ الىل إٔ ااـــانف احملُـــٍٛ ٚصـــ١ًٝ نُــا  

ٕ ٜضٌٗ اؿٝا٠ ا  تُاع١ٝ يًغباب اؾاَعٞ ايذٜٔ ٚأْ٘  ،ا  تُاعٞ ٚايعٌُ اؾُاعٞ  ٜبخثـٛ

ـٗـ ٚانضــام عــاد٠ عــٔ نأنٝــد يضــ ١َ نصــزفانِٗ   ا، ٚيــذيو ايكــِٝ ٚاملفــاِٖٝ ايــ  ٜعــربٕٚ عٓ

 اصٌ َع أقزاِْٗ ايذٜٔ ٜغرتنٕٛ َعِٗ يف َثٌ ٖذٙ املفاِٖٝ ٚايكِٝ. ٜٛضعٕٛ الىل ايت

َـٔ   عًٝـا ٚيعٌ  يـو ٜعهـط د يـ١ ايعدٜـد َـٔ ايدراصـا  ايـ  أعـار  الىل إٔ ايٓضـب١ اي         

اؾاَع١ٝ، ٚايذٜٔ عاد٠ َا ٜٓـإَٛ   ١اب يف املزحًبَضتددَٞ ااانف احملٍُٛ ِٖ َٔ ف١٦ ايغ

ٜٚزصًٕٛ ايزصا٥ٌ ايٓص١ٝ ِٖٚ ٜكٛدٕٚ ايضٝار٠، ٜٚغعزٕٚ بايكًل ا  تُـاعٞ  ظاْب ٖانفِٗ 

 .  (Sapacz et. al, 2016) ا عٔ ٖانفِٗبعٝد  هًضٕٛعٓدَا 

ااانف احملٍُٛ ميهٔ إٔ ٜكدّ صـدَا  نعًُٝٝـ١ عدٜـد٠، حٝـ  ٜضـُح ْبـاّ ايتعًـِٝ        ف

رٜبٝـ١ ٚايتعًُٝٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١    عرب املٛباٜـٌ يًُعًُـني ٚاحملاضـزٜٔ ٚاملغـزفني بتكـدِٜ َـٛادِٖ ايتد      

 ٚايتطبٝكــا عًـ٢ أ ٗــش٠ املٛباٜـٌ املدتًفــ١ بضـٗٛي١، نُــا ٜضـُح  يًطــ ب ستابعـ١ ايــدرٚظ      

األنـــادميٞ، ٚنبـــادٍ احملاضـــزا  َـــع سَ ٥ٗـــِ، ٚؽـــشٜٔ املـــٛاد  َٚتابعـــ١ بـــزاَج اإلرعـــاد 

ــادٍ ايزصــا٥ٌ ٚايٓصــٛص ايعًُٝــ١، ٚن ــدٜٚٔ كتًــف امل حبــا  ٚاملعًَٛــا ،   ، ٚب نضــةٌٝ ٚن

صبـــار اإلدارٜـــ١ ٚايتٓبُٝٝـــ١ ٚصـــزع١ ا نصـــاٍ ٚنبـــادٍ األ األْغـــط١ٕ املٛباٜـــٌ ٜضـــٌٗ أنُـــا 

 يألقزاض اإلدار١ٜ املتعًك١ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. اؾاَعا ٚاملعًَٛا  يف 
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َٚٔ ايدراصا  اي  أند  ع٢ً ٖذا ا ػاٙ، دراصـ١ ننباصـِٝ راعـدن ٚ نحٓـإ أعـكزن      

اؾاَعا  اـاص١ يف املًُه١ ايعزبٝـ١ ايضـعٛد١ٜ،    طايب١ َٔ 761اي  أ زٜت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 

ٚنٛصًت الىل ٚ ٛد ع ق١ الهاب١ٝ بني اصتدداّ ايتهٓٛيٛ ٝا، َٚٓٗا ااٛانف ايذن١ٝ، َـٔ  

 اْب، ٚانزات ايطًب١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚقدرنِٗ ع٢ً ايـتعًِ ايـذانٞ َـٔ  اْـب آصـز،      

اّ ٖـذٙ ايتهٓٛيٛ ٝـا َـٔ  اْـب     يف حني صًصت ايدراص١ الىل عدّ ٚ ٛد ع قـ١ بـني اصـتدد   

 (.Rashid & Asghar, 2016ٚاألدا٤ األنادميٞ يًطايبا  َٔ  اْب آصز )

ٚفُٝـا ٜتعًـل با ػـاٙ اآلصــز، نغـري ايعدٜـد َـٔ ايدراصــا  الىل إٔ ااـانف احملُـٍٛ قــد         

ٚربطت ايعدٜـد  ٜعٛم ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يطًب١ اؾاَعا ، ٜٚؤثز صًب ا ع٢ً أدا٥ِٗ األنادميٞ. 

ــب ٚاألدا٤ األنــادميٞ         َــٔ ــٍٛ َــٔ  اْ ــدٍ اصــتدداّ ااــانف احملُ ــني َع ٖــذٙ ايدراصــا  ب

يًطايب َٔ  اْب آصز، ٚأعار  ٖذٙ ايدراصـا  الىل ٚ ـٛد  ـ١ ع قـ١ عهضـ١ٝ بـني ٖـذٜٔ        

 املتغرئٜ.

صًصـت   الصباْٝا ع٢ً طًبـ١ اؾاَعـا ،  طًب١ املدارظ ايعًٝا يف أ زٜت ع٢ً فٞ دراص١ ف

يًــٗانف ايــذنٞ َــٔ  اْــب  ايطًبــ١ اصــتدداّ  ارنفــاى َعــدٍ بــنيارنباطٝــ١ ٚ ــٛد ع قــ١  الىل

َثـٌ   األصـز٣  ايضًٛنٝا ٕ ٖذا ايتأثري ٜٓضخب يبعض الا َٔ  اْب آصز، بٌ دراصًّ ًِٗٚفغ

نف ايــذنٞ بهثافـــ١ يف  اإٔ ايطًبــ١ ايــذٜٔ ٜضــتددَٕٛ ااــ    ٚاملدــدرا .   ٞايتــدصني ٚنعــاط  

ُ ــ  ِ يف املعــدٍ ايرتانُــٞ املتٛقــع، ألْفضــٗ اضــعًٝف اا نصــاٍ ٚايزصــا٥ٌ ايٓصــ١ٝ ٜعطــٕٛ نكٝٝ

    ٞ ْفضـ٘   ٚيف ايضـٝام . (Paul et. al, 2012) ٚأْٗـِ ٜٛا ٗـٕٛ صـعٛبا  يف األدا٤ األنـادمي

الىل إٔ  (Kirschner & Karpinski , 2010دراصـ١ يهزعـٓز ناربٓضـهٞ )    نٛصـًت 

ِ األنـادميٞ املتٛقـع بدر ـ١ أقـٌ َـٔ قـري َضـتددَٞ        َضتددَٞ ايفٝضـبٛى ٜكُٝـٕٛ َعـدا   

 .ايفٝضبٛى

َعــدٍ اصــتدداّ ااــانف يف  سٜــاد٠الىل إٔ  نٛصـ   ٚيف دراصـ١ يهــٌ َــٔ نبــٛظ ٚ يٝــٓجن، 

ُـ  .(Boase & Ling, 2013) يًطايـب  ٞا باملعدٍ ايرتانُٜزنب  صًبًّ ٛأيعاب ايفٝدٜ  ان

الىل ٚ ٛد ع ق١ عهض١ٝ ق١ٜٛ بني ايٛقت ايذٟ ٜكطٝ٘ ايطايـب   (Seo, 2016) نصٛننٛصٌ 

ٖٚـذٙ ايٓتـا٥ج نٓطبـل     ،األنادميٞ ايفعًٞ َـٔ  اْـب آصـز    ع٢ً ايفٝضبٛى َٔ  اْب َٚعدي٘

ٜٚدعِ  يو ْتا٥ج ايدراص١ اي  قـاّ بٗـا    صٝا.آٚعزم  ٚأرٚباع٢ً طًب١ اؾاَعا  يف أَزٜها 

عــار  الىل ٚ ــٛد ع قــ١ صــًب١ٝ بــني اصــتدداّ ااــانف ايــذنٞ َــٔ   أ، ٚايــ  نٙقيٝــب ٚسَــ ن

 Lepp et) ايزٜاضٞ َٔ  اْب آصـز غات ٓ اْب ٚاألدا٤ األنادميٞ يًطايب، ٚممارصت٘ يً

al., 2013). 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ضــ٤ٛ ايدراصــا  ايضــابل اإلعــار٠ اليٝٗــا، ٜتطــح إٔ ٖٓــاى  ــدً  بــني ايبــاحثني عــٔ     يف 

نـــأثريا  اصـــتدداّ ااـــانف احملُـــٍٛ نٛصـــ١ًٝ انصـــاٍ عًـــ٢ األدا٤ األنـــادميٞ يطـــ ب         

ُــٍٛ يـ٘ نــأثريا  الهابٝـ١ عًــ٢ األدا٤   اؾاَعـا ، ففزٜـل َــِٓٗ ٜـز٣ إٔ اصــتدداّ ااـانف احمل    

األنــادميٞ يًطايــب، ٚفزٜــل آصــز ٜــزب  بــني َعــدٍ اصــتدداّ ايطايــب يًــٗانف احملُــٍٛ           

ٚانفاض َؤعزا  األدا٤ األنادميٞ ي٘. ٚقايبٝـ١ ايدراصـا  ايـ  نٓاٚيـت ايع قـ١ بـني ٖـذٙ        

 ايع قا  أ زٜت يف ب٦ٝا  صارج ايدٍٚ ايعزب١ٝ.

ــذا ايضــــٝام ٚيف  ــا  ايعزبٝــــ١ ايــــ  أ زٜــــت يف ايب٦ٝــــ١       ، ٚيف ضــــ٤ٖٛــ ْــــدر٠ ايدراصــ

ايع قــــ١ بــــني  يف عــــ  طبٝعــــ١ٖــــذٙ ايدراصــــ١  نتخــــدد َغــــه١ً ايعزبٝــــ١ ٖــــذا اإــــاٍ،

ــدٍ ــتدداّ  َعـــ ــ١ ي اصـــ ــ١ اؾاَعـــ ــٍٛ  طًبـــ ــٗانف احملُـــ ــاٍ  ًـــ ــ١ًٝ انصـــ ــٔ  اْـــــب  نٛصـــ َـــ

ِ األدا٤ األنــــــادميٞ َؤعـــــزا   ٚ اؾاَعــــــا   آصــــــز، بـــــايتطبٝل عًــــــ٢ َــــــٔ  اْـــــب   اـــــ

 .اإلَاران١ٝ

 ٢ ايدراص١ الىل اإل اب١ عٔ فُٛع١ نضاق   ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:ٚنضع 

 َا أمنات اصتدداّ ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ يف اؾاَعا  اإلَاران١ٝ؟ -1
 َا أِٖ دٚافع اصتدداّ ااانف احملٍُٛ بني ٖؤ ٤ ايطًب١؟ -2
 الىل أٟ َد٣ ٜٛظف ٖؤ ٤ ايطًب١ اصتدداَِٗ يًٗانف احملٍُٛ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ؟ -3
 ؟ٟ َد٣ ٜؤثز َعدٍ اصتدداّ ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ ع٢ً أدا٥ِٗ األنادميٞالىل أ -4
 ايطايب ٚؽصص٘ األنادميٞ؟  ٓطٌٖ ؽتًف طبٝع١ ٖذٙ ايع ق١ باصت ف  -5

 
 اإلطار املنهجي للدراسة:

ــاٜٝط     ــ١، ٚاملكـ ــع ايدراصـ ــ١، ٚفتُـ ــٓٗج ايدراصـ ــ١: َـ ــٞ يًدراصـ ــار املٓٗةـ ٜتطـــُٔ اإلطـ

 حصا١ٝ٥ اي  مت نطبٝكٗا.املضتدد١َ فٝٗا، ٚاألصايٝب اإل

 وٍّر السضاغٛ:  -1
ــاق   ايدراصـــــ١   ــُِٝ  ،َـــــٓٗج املضـــــح اداعتُـــــمت يو ابـــــ١ عـــــٔ نضـــ حٝـــــ  مت نصـــ

ايــــ  نفــــٞ بأٖــــداف ايدراصــــ١  عًــــ٢ فُٛعــــ١ َــــٔ املكــــاٜٝط ؼتــــٟٛ با١ْاصــــتُار٠ اصــــت

  ٚنضاق نٗا.
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 زتتىع السضاغٛ ٔالعٍٗٛ: -2

 ؼدٜد ع١ٓٝ ايدراص١ ٚفًكا ملا ًٜٞ: مت

  طًبــ١ َــٔ ايعدٜــد ألْٗــا نطــِ إل ــزا٤ ايدراصــ١ عًــ٢ طًبتٗــا  عــ١ ايغــارق١ اصتٝــار  اَمت 

صـــت١ ، ٚنطـــِ أنثــز َـــٔ  الضـــاف١ الىل ايطًبـــ١ املــٛاطٓني  اؾٓضــٝا  ايعزبٝـــ١ ٚاأل ٓبٝــ١  

ــ ابزْاًفــ ٚنضــعني ــ١   اأنادميًّ ــ١ يف ايتدصصــا  ايعًُٝ نُــا  ،ٚاإلْضــا١ْٝ ٚا  تُاعٝ

األنــادميٞ يًطــ ب نأحــد  ٜٛ ــد َــربر َٛضــٛعٞ يف ايدراصــ١ يٛ ــٛد َــتغري املعــدٍ   

َتغريا  ايدراص١، ٚميهـٔ يًباحـ  ايتأنـد َـٔ صـخ١ املعـدٍ ايـذٟ دْٚـ٘ ايطايـب يف          

 1اصتُار٠ ا صتبا١ْ
    ـــاَعــ١ نكــدر باؾأ زٜــت ايدراصــ١ عًــ٢ عٝٓــ١ َــٔ طًبــ١ َــٔ صــت  ا ٚطايبــ١طايب ــ 280 ــــ

ــ١.        ــا  ايعًُٝـ ــٌ ايهًٝـ ــز٣ اثـ ــ١ ٚاألصـ ــا  ايٓبزٜـ ــٌ ايهًٝـ ــا اثـ ــ ث َٓٗـ ــا ، ثـ نًٝـ

ايهًٝا  ايٓبز١ٜ ٖٞ ا نصـاٍ، ٚايكـإْٛ، ٚاآلداب، أَـا ايهًٝـا  ايعًُٝـ١ فهاْـت       ٚ

 .  2اآدص١، ٚايعًّٛ، ٚايطب
      ٌمت نصــُِٝ ايعٝٓــ١ يف ضــ٤ٛ فُٛعــ١ َــٔ املــتغريا  َٓٗــا ايتٛسٜــع اؿكٝكــٞ يطًبــ١ نــ

ــع   نًٝــ١، ؽصــ" ايطايــب، املضــت٣ٛ ايدراصــٞ، ايٓــٛى.     ــايٞ ٜٛضــح نٛسٜ ٚاؾــدٍٚ ايت

 ٓٛى ايطايب ٚؽصص٘:ايع١ٓٝ ٚفًكا ي

 ( نٛسٜع ع١ٓٝ ايدراص١ ٚفًكا يٓٛى ايطايب ٚؽصص1٘ دٍٚ )

 اؾٓـــــــــط ايهًٝـــــــــــــــــــ١
 اإلمجايٞ عدد طًب١ نٌ ن١ًٝ

 أْثـــ٢  نــــــز

 ايهًٝا  ايٓبز١ٜ
 ا نصاٍ

  اآلداب

 ايكإْٛ

 ايهًٝا  ايع١ًُٝ
 ايطب ١ٝنً

  ايعًّٛ

 اآدص١

  ـــــــُـايـٞاإل

                                                 
1
 طلب الباحث من الطلبة حتديد معدهلم األكادميي وفق فئات حمددة يف استمارة االستبانة. 

 طالًبا 5672% من العدد الفعلي لطلبة الكليات الست اليت متثل جمتمع الدراسة وكان جمموع الطلبة 5.5مت حتديد حجم العينة ليمثل   2
 .2505-2504يف الكليات العملية وفق الكتاب اإلحصائي جلامعة الشارقة  2342يف الكليات النظرية، و 3223وطالبة، منهم 
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

 املكاٜٝط املضتدد١َ ٚأصايٝب ايكٝاظ: -3

     قاّ ايباح  با صرتعاد سةُٛع١ َٔ املكاٜٝط اي  اصتددَٗا بـاحثٕٛ يف دراصـا

َـ    تغريا  ٖـذٙ ايدراصـ١،   مماث١ً يتخدٜد أْضب املكاٜٝط اي  ٜتِ نطبٝكٗـا يف قٝـاظ 

ــذا      ــع ٖــ ــتدداَان٘، ٚدٚافــ ــِ اصــ ــانف احملُــــٍٛ، ٚأٖــ ــتدداّ ااــ ــدٍ اصــ ــٞ: َعــ ٖٚــ

ا صــــتدداّ، ٚالهابٝــــا  اصــــتدداَان٘، َٚؤعــــزا  األدا٤ األنــــادميٞ يًطايــــب، 

 .3َٚعدي٘ األنادميٞ

         أَا األصايٝب اإلحصا١ٝ٥، فكـد اصـتددّ ايباحـ  فُٛعـ١ أصـايٝب يكٝـاظ ايع قـ١

(، ٚأصـًٛب ) ( ملـتغري ٚاحـد    Q2) ، ٖٚـٞ: أصـًٛب نـا نزبٝـع    بني َتغريا  ايدراص١

(One Sample T-test( ٚأصــًٛب ف ، )F)      ،ٜٔــتغري ــني َ ــ١ ب ــاظ ايع ق يكٝ

 .َٚكٝاظ َعاٌَ ارنبات بريصٕٛ

 
 نتائج الدراسة:

 ٜتِ عزض ْتا٥ج ايدراص١ يف الطار اإل اب١ عٔ نضاق نٗا ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:

 مّاتف احملىٕه جم ادتاوعات امواضاتٗٛ:أٔاًل: أمناط اغتدساً الطمبٛ ل

ٜتِ عزض أمنات اصتدداّ طًب١ اؾاَع١ يًٗانف احملٍُٛ َٔ ص ٍ ايتعـزف عًـ٢ عـدد    

ااٛانف اي  ٜضتددَٗا ايطايب، ْٚٛع١ٝ ٖذٙ ااٛانـف، َٚعـدٍ اصـتدداَٗا ايٝـَٛٞ، ٚأٖـِ      

 اصتدداَان٘ اا.

 عدد ااٛانف احملُٛي١ يدٟ ايطًب١: -1

 انف احملُٛي١( عدد اا2ٛ دٍٚ )

 ااٛانف ايعدد ايٓضب١
    ٖانف ٚاحد

   أنثز َٔ ٖانف
   مجايٞاإل

                                                 
ا  اساتادا  أنا( لقيااس Lepp et. al, 2013وطاور  لياب  ( Zimmerman et. al, 1992استفاد الباحث من املقياس الذي قدمه زميرماان    3

األداء  مؤشاارات( لقيااس Lepp et. al, 2015املقياااس الاذي قدمااه لياب وجمموااة ماان البااحث   و ، افاع ذااذا االساتادا ودو  الطلباة للهاا ا اومااو 
 .الب ومعدله الرتاكمياألكادميي للط
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( الىل إٔ مجٝــع ايطًبــ١ يــدِٜٗ ٖــانف قُــٍٛ أٚ أنثــز، فًــِ ٜبٗــز يف  2ٜغــري  ــدٍٚ )

% َــٔ ايطًبــ١ 43.9ايٓتٝةــ١ ايبــدٌٜ اـــاص بعــدّ اَــت ى ٖــانف قُــٍٛ. ٜٚتطــح إٔ ْضــب١    

َٔ ٖانف، ٖٚذا ٜدعِ َا أعار  اليٝـ٘ نكـارٜز ٦ٖٝـ١ ا نصـا   ايدٚيٝـ١ َـٔ إٔ       يدِٜٗ أنثز 

َ  نعــد اإلَــارا  ايعزبٝــ١ املتخــد٠   ا يًــٗانف احملُــٍٛ عًــ٢ َضــت٣ٛ  َــٔ أنثــز ايــدٍٚ اصــتددا

فـزد َـٔ عـدد     100يهـٌ  قُـٍٛ  انـف  ٖٛ 203 حٝ  نغري ٖـذٙ ايتكـارٜز الىل ٚ ـٛد    ،ايعامل

 . 2016يف عاّ  ٕ ْض١ًَُٝٛ 8.5ايباي  حٛايٞ اإلَارا  إ هص

 ْٛع١ٝ ااٛانف احملُٛي١ يدٟ ايطًب١: -1
ٜٛضح اؾدٍٚ ايتـايٞ ْٛعٝـ١ ااٛانـف احملُٛيـ١ يـد٣ عٝٓـ١ ايدراصـ١، ٜٚعـدُّ ْـٛى ااـانف           

ــ٢ نٛظٝــف ٖانفــ٘ نٛصــ١ًٝ انصــاٍ،        أحــد احملــددا  ايز٥ٝضــ١ يف َــد٣ قــدر٠ املضــتددّ عً

َٗا يف نصـفح اإلْرتْـت بضـٗٛي١    فااٛانف ايذن١ٝ َثٌ اآلٜفٕٛ ٚايضاَضْٛج ميهٔ اصـتددا 

 ٚيف ايبخ  عٔ املعًَٛا  ٚاصتدداّ ايتطبٝكا  املتاح١ ع٢ً ناآلب صتٛرن ٚ ناؾٛ ٌ ب ٟن.

 ٍ( ْٛى ااانف احمل3ُٛ دٍٚ )

 ْٛى ااانف ايعدد ايٓضب١
  IPhone 
  Samsung 
  HTC 
  Sony 
  Huawei 

0  other 
   مجايٞاإل

 
% َــٔ عٝٓــ١ ايدراصــ١ يــدِٜٗ ٖٛانــف  نٝــ١  ا     95.0( الىل إٔ حــٛايٞ 3ٜغــري  ــدٍٚ )

% َـٔ ايطًبـ١ يـدِٜٗ ٖـانف     73.0نكٓٝا  َتكدَـ١، َٚزنفعـ١ ايـثُٔ يف ايٛقـت ْفضـ٘. فخـٛايٞ       

% َِٓٗ يدٜ٘ ٖانف صاَضْٛج. ٖٚذٙ ااٛانف نتُٝش بإَهاْانٗـا ايعايٝـ١   22.0آٜفٕٛ، ٚحٛايٞ 

صـــع١ ايتدـــشٜٔ ٚايتكـــات ايصـــٛر ٚايفٝـــدٜٖٛا  ٚايـــدصٍٛ يوْرتْـــت، ٚنٓشٜـــٌ   يف ا نصـــاٍ ٚ

ــ ٟ اــانف          ــ١ َــٔ كــشٕ اآلب صــتٛر اــانف آٜفــٕٛ، ٚكــشٕ اؾٛ ــٌ ب ــا  املدتًف ايتطبٝك
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

، HTC% فتتــٛسى بــني بكٝــ١ ااٛانــف َثــٌ صــْٛٞ،  5.0صاَضــْٛج. أَــا ايٓضــب١ املتبكٝــ١ ٖٚــٞ  

 ٖٚاٚاٟ ٚقريٖا.

 :َعدٍ اصتدداّ ااانف احملٍُٛ -2
( الىل ارنفاى َعدٍ اصـتدداّ ااـانف احملُـٍٛ بـني طًبـ١ اؾاَعـ١       4نغري بٝاْا   دٍٚ )

% َـٔ أفـزاد   65.0ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ ااانف احملٍُٛ بهثافـ١، فـٝ حأ إٔ َعـدٍ اصـتدداّ     

ايعٝٓــ١ ٜضــتددَٕٛ ااــانف احملُــٍٛ ٜصــٌ الىل وــط صــاعا  ًَّٜٛــا أٚ ٜشٜــد عــٔ  يــو. ٚإٔ     

ااانف َـا بـني ثـ ث الىل وـط صـاعا  ًَّٜٛٝـا، أٟ إٔ حـٛايٞ         % َٔ ايطًب١ ٜضتدد20.0َٕٛ

% َٔ طًب١ اؾاَع١ يف اإلَارا  ٜضـتددَٕٛ ٖـٛانفِٗ احملُٛيـ١ سعـدٍ ٜشٜـد عـٔ ثـ ث        85.0

 صاعا  يف ايّٝٛ.
 ااصتدداّ ااانف احملٍُٛ ًَّٜٛ َعدٍ( 4 دٍٚ )

 

 َعدٍ ا صتدداّ ايعدد ايٓضب١

   أقٌ َٔ صاع١
   3 الىل أقٌ َٔاع١ َٔ ص
   5الىل أقٌ َٔ  3َٔ 
   صاعا  فأنثز 5
   مجايٞاإل

 
ــ١،      ــ١ ايـــدٍٚ ايعزبٝـ ــ١ ببكٝـ ــدًّا َكارْـ ــا  ـ ــذا املعـــدٍ ٜعتـــرب َزنفع ـ ــار٠ الىل إٔ ٖـ ٚميهـــٔ اإلعـ

ــ١    ــا  اؿدٜثـ ــض ايدراصـ ــع بعـ ــل َـ ــا ٜتفـ ــٛ َـ ــ١ ي  ٖٚـ ــار  دراصـ ــ  أعـ ــزٚ   حٝـ ــزن١ نفـ غـ

إٔ َتٛصــــــ  ايٛقــــــت ايــــــذٟ  ايزقُٝــــــ١ الىل ز ايتطبٝكــــــا ( يتطــــــFrootAppsٜٛآبــــــطن )

ااٛانـــــف ايذنٝـــــ١ ايبـــــايغٕٛ يف ايـــــٛطٔ ايعزبـــــٞ ٜصـــــٌ الىل صـــــاع١  َضـــــتددَٜٛكطـــــٝ٘ 

ــد٠  ــٚاحــ ــٛايٞ ا، ًَّٜٛــ ــني إٔ حــ ــارا    67يف حــ ــ١ يف اإلَــ ــخاب ااٛانــــف ايذنٝــ ــٔ أصــ % َــ

ــتددَٕٛ  ـــ   ٜضـ ــزا  ًَّٜٛ ــ ث َـ ــٔ ثـ ــز َـ ــشنِٗ أنثـ ــاعا  يف   ا، أ ٗـ ــ ث صـ ــٛم ثـ ــدٍ ٜفـ سعـ

 .(https://aitnews.com) ايّٝٛ
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 أِٖ اصتدداَا  ااانف احملٍُٛ: -3
أنثز اصـتدداَا  ااـانف احملُـٍٛ بـني طًبـ١ اؾاَعـ١       ( الىل إٔ 5نغري بٝاْا   دٍٚ )

ــذٜٔ         ــ  ٖـ ــتن، فُتٛصـ ــفح اإلْرتْـ ــِ ننصـ ــاعٞن، ثـ ــٌ ا  تُـ ــا٥ٌ ايتٛاصـ ــدصٍٛ يٛصـ ــٛ نايـ ٖـ

ــإ ) ــٛ َتٛصـــ  َزنفـــ 4.2( ٚ )4.6ا صـــتدداَني نـ ــٛايٞ، ٖٚـ ــ١  ( عًـــ٢ ايتـ ــ٘ د يـ ــدًّا ٚيـ ع  ـ

، ٖٚــــذٙ 3.00الحصــــا١ٝ٥. ٖٚٓــــاى ث ثــــ١ اصــــتدداَا   ــــا٤  َتٛصــــطانٗا أنثــــز َــــٔ        

ــتُاى     ــدٜٛن ٚنا صـ ــ ّ ايفٝـ ــاٖد٠ أفـ ــ١ن ٚنَغـ ــا  ايتًفْٛٝـ ــزا٤ املهاملـ ا صـــتدداَا  ٖـــٞ نال ـ

 يًُٛصٝك٢ن. ٚنإ اذٙ ا صتدداَا  ايث ث١ د ي١ الحصا١ٝ٥ أٜط ا.   

 حملٍُٛ أِٖ اصتدداَا  ااانف ا( 5 دٍٚ )

(*One sample t test) 

Sig.*** T ا صتدداّ املتٛص ** ق١ُٝ 

    ايدصٍٛ يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ 

    ( Surfing the Internetنصفح اإلْرتْت )
   (Phone Calls)  املهاملاال زا٤        
    (Video Moviesف ّ فٝدٜٛ )أَغاٖد٠ 
    (Music & Songsا صتُاى يًُٛصٝك٢ )
   (email) ْٞٚاصتدداّ ايربٜد اإليهرت  

    (video Gamesاأليعاب )

   (SMS)  ايزصا٥ٌ ايٓص١ٝ ايكصري٠ 
    (MMSرصا٥ٌ املًتُٝٝدٜا )

 280* )حةِ ايع١ٓٝ( = 

 5-1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3ٛص  اؿضابٞ = ت**ايك١ُٝ ايٛصطٞ ملكارْتٗا بامل

 %(95در ١ ايثك١ = * )**
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بـٌ  باٖتُاّ أقٌ َـٔ ق   ٢ؼب( ، 5ا صتدداَا ، نُا ٜغري  دٍٚ ) حأ إٔ بك١ٝ ٜٚ

ٜكـٌ عـٔ ايكُٝـ١ ايٛصـطٞ      ا صـتدداَا  ، فُتٛصطا  نـٌ َـٔ ٖـذٙ    قٌ ايدراص١ ايط ب

ٖـٞ ناصـتدداّ ايربٜـد اإليهرتْٚـٞن، ٚناصـتدداّ       ا صتدداَا ٖذٙ . ٚ(3.0)يًُكٝاظ ٖٚٞ 

ٚٚ ـٛد د يـ١ الحصـا١ٝ٥    ااانف يف األيعابن، ٚنالرصـاٍ ايزصـا٥ٌ ايٓصـ١ٝ ٚرصـا٥ٌ املًتُٝٝـدٜان.      

ٍ     ا صتدداَا  ــــملثٌ ٖذٙ  ٜغـري الىل قٝابٗـا أٚ عًـ٢ أقـٌ نكـدٜز       ــــــ  نُـا ٜتطـح َـٔ اؾـدٚ

 .  ع١ٝ َٔ ا صتدداَا القباٍ ايطًب١ ع٢ً ٖذٙ ايْٓٛدر٠ 
 ( اصتدداَا  ايط ب يًٗانف احملٍُٛ باصت ف  ٓضِٗ  6 دٍٚ )

(Two-Samples t-test)* 

 ا صتدداّ
 املتٛص 

 ****.F Sigق١ُٝ 
 *** نز ***أْث٢

 (Social Mediaٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ )ايدصٍٛ ي

Surfing the Internet)) اإلْرتْت نصفح 

 (Phone Callsاملهاملا  )ال زا٤ 

 (Video Moviesف ّ فٝدٜٛ )أَغاٖد٠ 

 (Music & Songsا صتُاى يًُٛصٝك٢ )

 (emailاصتدداّ ايربٜد اإليهرتْٚٞ )

 (video Gamesاأليعاب )

 (SMS) ايٓص١ٝ ايكصري٠ايزصا٥ٌ 

 (MMSرصا٥ٌ املًتُٝٝدٜا )

 

 

 5 -1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3*ايك١ُٝ ايٛصطٞ ملكارْتٗا بايٛص  اؿضابٞ = 

 %(95**  )در ١ ايثك١ = 

 181*** ع١ٓٝ اإلْاث = 

 99**** ع١ٓٝ ايذنٛر = 
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 ٔ ــ ــ٘ َ ــٍٛ        ٚيعً ــٗانف احملُ ــأٜ اصــتدداَا  ايطــ ب يً ــ٢ َــد٣ نب ــ١ ايتعــزف عً األُٖٝ

( اصــت ف اصــتدداّ ااــانف احملُــٍٛ بــني     6بــاصت ف  ٓضــِٗ، ٜٚٛضــح اؾــدٍٚ ايتــايٞ )    

ايط ب ايذنٛر ٚاإلْاث. ٚنغري بٝاْا  اؾدٍٚ الىل ٚ ٛد  ١ نغـاب٘ بـني ايطـ ب ايـذنٛر     

 ٍُٛ.ٚاإلْاث يف نثري َٔ اصتدداَاِٖ يًٗانف احمل

ٚيهــٔ ٖٓــاى بعــض ايتبآٜــا  يف ٖــذٙ ا صــتدداَا  ايــ  اــا د يــ١ الحصــا١ٝ٥. َٚٓٗــا  

ارنفاى َعدٍ اصـتدداّ ايطايبـا  يًـٗانف احملُـٍٛ نيًـدصٍٛ يٛصـا٥ٌ ايتٛاصـٌ ا  تُـاعٞن ٚ         

نا صــتُاى يًُٛصــٝك٢ن َكارْــ١ بايطًبــ١. أَــا ايطــ ب ايــذنٛر، فهــإ َعــدٍ اصــتدداَِٗ     

 ن أنرب َٔ ايطايبا .يًٗانف احملٍُٛ نيأليعاب

 
ّٗا: زٔافع اغتدساً اهلاتف احملىٕه بني طمبٛ ادتاوعٛ:  ثاٌ

مجًـ١   20يكٝاظ دٚافع اصتدداّ ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ، مت ٚضع َكٝاظ ٜتهٕٛ َـٔ  

نعهــط ايــدٚافع املدتًفــ١ يعًُٝــ١ ا صــتدداّ با صرتعــاد بدراصــ١ ن ٝفــزٟ بــٛظن ٚ نرٜــتػ   

تطــُٔ ايــدٚافع املعزفٝــ١ ٚا  تُاعٝــ١ ٚايٓفضــ١ٝ، (، ٚنBoase & Ling, 2013يٝــٓجن )

ًّٝـا ٚفًكـا          14( أِٖ 7ٜٚعزض اؾدٍٚ ايتايٞ ) دافع ـا َـٔ ٖـذٙ ايـدٚافع، ٚايـ  مت نزنٝبٗـا نٓاسي

 يًُتٛصطا  اؿضاب١ٝ اا.

( إٔ ٖٓاى ث ث١ دٚافع ق١ٜٛ  دًّا ٚ ا  د يـ١ الحصـا١ٝ٥  صـتدداّ    7ٜ حأ َٔ  دٍٚ )

، ٖٚذٙ ايـدٚافع ٖـٞ   4.00اؾاَع١، ٚػاٚس َتٛصطانٗا اؿضاب١ٝ ااانف احملٍُٛ يد٣ طًب١ 

ؿصـٍٛ عًـ٢ املعًَٛـا  َـٔ َٛاقـع      (، ٚا4.40) يتٛاصٌ ا  تُـاعٞ َـع ايـشَ ٤ ٚاألصـدقا٤    ا

(. ٖٚــذٙ ايــدٚافع ايث ثــ١ نغــٌُ منــا ج ٚاضــخ١   4.3) يكطــا٤ ٚقــت ايفــزا  ٚ (،4.4) ْرتْــتاإل

 يب.يًدٚافع ا  تُاع١ٝ ٚاملعزف١ٝ ٚايٓفض١ٝ يًطا

ــا َـــٔ بٝاْـــا   ـــدٍٚ )  ( إٔ ٖٓـــاى نضـــع١ دٚافـــع ناْـــت َتٛصـــطانٗا  7ٜٚ حـــأ أٜط ـ

(، ٚ ا  د يــ١ الحصــا١ٝ٥، ٖٚــٛ َــا ٜعــين ٚ ــٛد فُٛعــ١ َــٔ 3.9( ٚ)3.0َــا بــني ) اؿضــاب١ٝ

ايـــدٚافع ايكٜٛـــ١ يـــد٣ طـــ ب اؾاَعـــ١  صـــتدداّ ااٛانـــف احملُٛيـــ١ ٚنٛظٝفٗـــا إلعـــباى          

 احتٝا انِٗ.

ض ايـدٚافع املُٗـ١ يـد٣ ايطًبـ١  صـتدداّ ااـانف ٖٚـٞن        نُا ٜ حـأ أٜط ـا ٚ ـٛد بعـ    

ن، حٝـــ  بًـــ  يتصـــٜٛز ٚنضـــةٌٝ َكـــاطع ايفٝـــدٜٛ“ن، ٚيتضـــةٌٝ ٚنٛثٝـــل املٓاصـــبا  اؾًُٝـــ١
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

( ع٢ً ايتـٛايٞ. ٚرسـا ٜعـٛد  يـو الىل ا َهاْٝـا  ايفا٥كـ١       3.7( ٚ )3.8َتٛصطُٗا اؿضابٞ )

 يتضةٌٝ ٚايتٛثٝل ٚايتدشٜٔ.اي  نتُتع بٗا ااٛانف ايذن١ٝ اؿدٜث١ يف ايتصٜٛز ٚا

 ( دٚافع اصتدداّ ااانف احمل6ٍُٛ دٍٚ )
(*One sample t test) 

Sig.* T  دٚافع اصتدداّ **املتٛص  ق١ُٝ 

    يًتٛاصٌ ا  تُاعٞ َع ايشَ ٤ ٚاألصدقا٤
    ْرتْتيًخصٍٛ ع٢ً املعًَٛا  َٔ َٛاقع اإل
    قت ايفزا يكطا٤ ٚ
    ملتابع١ أِٖ األحداث يف ايعامل أًٚ  بأٍٚ
    يتضةٌٝ ٚنٛثٝل املٓاصبا  اؾ١ًُٝ
    يًتصٜٛز ٚنضةٌٝ َكاطع ايفٝدٜٛ
    نهًٝفانٞ ٚٚا بانٞ ايدراص١ٝ إللاس
    ملتابع١ ٚضعٞ األنادميٞ

    (Navigationيٝٗا )اليتخدٜد املٛاقع ٚايٛصٍٛ 

    يتضةٌٝ املضاقا  يف اؾاَع١
    املعاَ   ٚاـدَا  إللاس
    يًتضٛم عرب اإلْرتْت
    يًكطا٤ ع٢ً املًٌ ايذٟ أ دٙ يف بعض احملاضزا 
    قا٤  دديًتعزف ع٢ً أصد

 280* )حةِ ايع١ٓٝ( = 

  5 -1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3ٛص  اؿضابٞ = ت**ايك١ُٝ ايٛصطٞ ملكارْتٗا بامل

 %(95در ١ ايثك١ = * )**



 

 

 

 

26 

ٚناْـــت ايـــدٚافع املزنبطـــ١ باؾٛاْـــب األنادميٝـــ١ َُٗـــ١ أٜط ـــا يـــد٣ ايطـــ ب يف         

(، َٚٔ أٖـِ  3.5اصتدداَِٗ يًٗانف احملٍُٛ، حٝ  ػاٚس املتٛص  اؿضابٞ اذٙ ايدٚافع )

ــدٚافع  ــا  يٛهًٝفــا  ٚاايتلــاس ال ٖــذٙ اي ــ١َتابعــ١ (، 3.7ٚايدراصــ١ٝ ) ب ــ اؿاي  ١األنادميٝ

ًّا )يتضةٌٝ املضاقا  (، 3.6ٚ) (. َٚٔ ثِ ميهـٔ ايكـٍٛ إٔ اصـتدداّ ااـانف يف     3.5اليهرتْٚ

 ندعِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يًطايب نإ َٔ أِٖ دٚافع ٖذا ا صتدداّ.

ضابل أٜط ا إٔ ٖٓاى دافعني نإ َتٛصطُٗا اؿضاب أقٌ َـٔ  ٜٚ حأ َٔ اؾدٍٚ اي

 ( صــًب١ٝ، ممــا ٜغــري الىل ٚ ــٛد اػـاٙ صــًة يــد٣ ايطًبــ١ مُٖٛــا، ُٖٚــا: T(، ٚقُٝـ١ ) 3.0)

ــا٤ احملاضــزا  ني     ــ١ اصــتدداّ ااــانف احملُــٍٛ أثٓ ٌ  الَهاْٝ ــ ــ٢ املً  أٚ اصــتدداَ٘ نًكطــا٤ عً

 .يًتعزف ع٢ً أصدقا٤  دد
 

 ّاتف احملىٕه جم العىمٗٛ التعمٗىٗٛ:ثالّجا: تٕ ٗف الطمبٛ لم

يو اب١ عٔ ٖذا احملٛر مت ٚضع َكٝاظ ٜتطُٔ ث ث ف٦ا  أصاص١ٝ: األٚىل نغتٌُ عًـ٢  

نٛظٝــف ااــانف احملُــٍٛ يف ا صــتفاد٠ َــٔ نطبٝكــا  اؾاَعــ١، ٚايثاْٝــ١ نعهــط اهابٝــا     

األنادميٝــ١  اصــتدداّ ااــانف احملُــٍٛ يف ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١، ٚايثايثــ١ نتطــُٔ املؤعــزا        

 (.Paul et all, 2012ن يف ٚضع ٖذا املكٝاظ ) ٕٛ بٍٛ ٚسَ ٥٘يًطًب١. ٚقد مت ا صرتعاد بدراص١ ن

 َد٣ اصتفاد٠ ايطًب١ َٔ نطبٝكا  اؾاَع١ عرب ااانف احملٍُٛ: -1
( َـــد٣ نٛظٝـــف ايطًبـــ١ يًـــٗانف احملُـــٍٛ يف ا صـــتفاد٠ َـــٔ  8ٜٛضـــح اؾـــٍٛ ايتـــايٞ )

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.نطبٝكا  اؾاَع١ املزنبط١ ب

 ( اصتدداّ ايطًب١ يتطبٝكا  اؾاَع8١ دٍٚ )

(*One sample t test) 

Sig.*** T  نطبٝكا  اؾاَع١ املتٛص ** ق١ُٝ 

    (Blackboardبٛرد )ايب ى 

    (Mobile learnَٛباٌٜ يريٕ )

    (UoS Mobileنطبٝل اؾاَع١ )

 280ِ ايع١ٓٝ( = * )حة

  5 -1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3ٛص  اؿضابٞ = ت**ايك١ُٝ ايٛصطٞ ملكارْتٗا بامل

 %(95در ١ ايثك١ = * )**
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

نغري بٝاْا  اؾدٍٚ ايضابل الىل ارنفاى َعدٍ اصتدداّ ايطًب١ يتطبٝل ٚاحد فك  ٖٚٛ 

. 0.01(، ٚبد يــ١ الحصــا١ٝ٥ أقــٌ َــٔ 3.9بــٛرد، حٝــ  نــإ املتٛصــ  اؿضــابٞ يــ٘ )ايــب ى 

ــل األصاصــٞ يف  اَعــ١ ايغــارق١ يتضــةٌٝ         ــٛرد ٖــٛ ايتطبٝ ــب ى ب ــٛد  يــو الىل إٔ اي ٚرســا ٜع

املضـاقا  ٚال ـزا٤ا  اؿـذف ٚاإلضـاف١، ٚنـذيو ال ـزا٤ املعـاَ   األنادميٝـ١ َثـٌ نغــٝري          

 ايتدص" َٚعادي١ املضاقا  ٚاؿصٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ج ٚقريٖا. 

ٕ أَــا ايتطبٝكــإ اآلصــزإ ُٖٚــا ن   ــري ــٌ ي فهــإ َتٛصــطُٗا   نطبٝــل اؾاَعــ١ نٚ ن نَٛباٜ

( صًب١ٝ، يألٍٚ َُٓٗا د ٠ الحصا١ٝ٥ ٚاضخ١، ممـا ٜغـري   T(، ٚق١ُٝ )3.0اؿضابٞ أقٌ َٔ )

 الىل عدّ اصتدداَُٗا َٔ ايطًب١ أٚ ا صتفاد٠ َُٓٗا.

 الهابٝا  اصتدداّ ااانف احملٍُٛ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ: -2
اصــتدداّ ااــانف احملُــٍٛ يف    ( الىل فُٛعــ١ َــٔ الهابٝــا   9ٜغــري اؾــدٍٚ ايتــايٞ )  

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ نُا ٜزاٖا ايطًب١ قٌ ايدراص١.

 ( الهابٝا  اصتدداّ ااانف احمل9ٍُٛ دٍٚ )

(*One sample t test) 

Sig.***  **T صتدداّا اهابٝا   املتٛص *  ق١ُٝ 

    ٟ ٚقت ٚأٟ َهإأايدصٍٛ يًُٛاد ايدراص١ٝ يف 

    ٜضاعد يف نبادٍ ايٛا با  ايدراص١ٝ َع ايشَ ٤

    ٜضاعد ع٢ً ايتٛاصٌ َع األصانذ٠

    َتابع١ ايتعًُٝا  ايدراص١ٝ َٔ ص ٍ نطبٝكا  اؾاَع١

    ميهٔ َٔ اصتكباٍ َ حبا  ٚنعًُٝا  األصانذ٠

 280* )حةِ ايع١ٓٝ( = 

  5 -1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3ٛص  اؿضابٞ = تكارْتٗا بامل**ايك١ُٝ ايٛصطٞ مل

 %(95در ١ ايثك١ = * )**

ٜ حأ َٔ بٝاْا  اؾدٍٚ ايضابل ٚ ٛد اػاٙ قٟٛ يد٣ طًبـ١ اؾاَعـ١ مـٛ الهابٝـا      

اصـتدداّ ااــانف احملُــٍٛ يف ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝــ١، فاملتٛصــ  اؿضـابٞ ؾُٝــع مجــٌ املكٝــاظ    



 

 

 

 

28 

١ٝ ق١ٜٛ، ٖٚٛ َـا ٜغـري الىل إٔ ااـانف احملُـٍٛ يـ٘ الهابٝـا        ، ٚبد ي١ الحصا٥(4.0)نشٜد عٔ 

 يف نضٌٗٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ ٚ ١ٗ ْبز َفزدا  ايع١ٓٝ.

يف اٟ عــرب ْبــاّ ايــب ى بــٛرد ايدراصــ١ٝ  تــ٣ٛ املضــاقا ايــدصٍٛ حمل يًطًبــ١فٗــٛ ٜضــٌٗ 

 ٚميهــِٓٗ َــٔ سَ ٥ٗــِ،يف نبــادٍ ايٛا بــا  ايدراصــ١ٝ َــع ِٖ ٜضــاعدٚ ،ٚقــت ٚأٟ َهــإ

َتابعــ١ ايتعًُٝــا  ايدراصــ١ٝ َــٔ    أصــانذنِٗ ٚاصــتكباٍ َ حبــانِٗ، ٚنــذيو  ايتٛاصــٌ َــع  

 .ص ٍ نطبٝكا  اؾاَع١

 َؤعزا  األدا٤ األنادميٞ يًطًب١: -3
( َؤعــــزا  األدا٤ األنــــادميٞ يًطًبــــ١ َثــــٌ حطــــٛر     10ايتــــايٞ ) اؾــــدٍٜٚٛضــــح 

 احملاضزا ، ٚالْٗا٤ ايتهًٝفا  ٚايٛا با  يف َٛعدٖا، ٚالدار٠ ايٛقت.

 ( املؤعزا  األنادمي١ٝ يًطًب10١ دٍٚ )

(*One sample t test) 

Sig.***  **T َؤعزا  األدا٤ األنادميٞ املتٛص *  ق١ُٝ 
    نكدِٜ ايبخٛث ٚايتهايٝف املطًٛب١ باصتُزار
    املٛاظب١ ع٢ً حطٛر ناف١ احملاضزا 
    دراص١ٝ يف َٛعدٖاْٗا٤ ٚا بانٞ ايالميهٓين 
    ميهٓين نٓبِٝ ايٛقت بني ايدراص١ ٚايرتفٝ٘ بضٗٛي١
    عارى يف قايب١ٝ األْغط١ قري ايصف١ٝ يف اؾاَع١ أ

 280* )حةِ ايع١ٓٝ( = 

  5 -1ع٢ً املكٝاظ َٔ  3ٛص  اؿضابٞ = ت**ايك١ُٝ ايٛصطٞ ملكارْتٗا بامل

 %(95در ١ ايثك١ = * )**

نغري بٝاْا  اؾدٍٚ ايضابل الىل ٚ ٛد َؤعزا  الهاب١ٝ ألدا٤ ايطب١ أنادميًّـا، حٝـ    

قـدر٠   (، ٚبد يـ١ الحصـا١ٝ٥ قٜٛـ١، ُٖٚـا    4.5ٜٛ د َؤعزإ ٜشٜـد َتٛصـطُٗا اؿضـابٞ عـٔ )    

املٛاظبــ١ عًــ٢ حطــٛر (، 4.1ٚ)نكــدِٜ ايبخــٛث ٚايتهــايٝف املطًٛبــ١ باصــتُزار  ايطًبــ١ عًــ٢ 

(، 3.0ا ٜٛ ــد َؤعــزإ ٜشٜــد َتٛصــطُٗا اؿضــابٞ عــٔ )     (. نُــ4.0) نافــ١ احملاضــزا  

ــ١     ــا قــدر٠ ايطًب ــا، ُٖٚ ــ١ أٜط  ــ١ الحصــا١ٝ٥ قٜٛ ــان ال ٚبد ي ــا٤ ٚا ب  ايدراصــ١ٝ يف َٛعــدٖا  ِْٗٗ

 .بني ايدراص١ ٚايرتفٝ٘ بضٗٛي١ٚالدارن٘ نٓبِٝ ايٛقت  (، ٚقدرنِٗ ع3.98٢ً)
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

ًّٝا ــــ عًـ٢ ايـزقِ َـٔ أُٖٝتـ٘ يف انـزات         ايطًبـ١ يف ايعًُٝـ١   أَا املؤعز ايذٟ نإ صـًب

يف األْغـط١ قـري    ايتع١ًُٝٝ َٔ ص ٍ املغارن١ يف أْغط١ اؾاَع١ ـــ فٗـٛ نضـعف املغـارن١   

، 0.01، ٚبد يـ١ الحصـا١ٝ٥ أقـٌ َـٔ     3.00ن، حٝ  نإ املتٛصـ  اؿضـابٞ أقـٌ َـٔ     ايصف١ٝ

ٖٚــٛ َــا ٜــدٍ عًــ٢ ضــعف رقبــ١ ايطًبــ١ يف املغــارن١ يف ٖــذٙ األْغــط١ أٚ مل ٜهــٔ يــدِٜٗ    

 د يذيو ع٢ً أقٌ نكدٜز.ا صتعدا

ٚ ١ اػاٙ يد٣ ايباحثني بـإٔ ٚ ـٛد َؤعـزا  أنادميٝـ١ قٜٛـ١ يـد٣ ايطًبـ١ ٜعـرب قايب ـا          

عٔ اػاٖانِٗ مٛ ٖذٙ املؤعزا  ٚقد   ٜعهط األدا٤ األنادميٞ ايفعًـٞ يـدِٜٗ، ٚيـذيو    

ٜٓـــاقػ اؾـــش٤ ايتـــايٞ األدا٤ األنـــادميٞ يًطًبـــ١ َـــٔ صـــ ٍ قٝـــاظ َـــد٣ ارنبـــات َعـــداِ  

 ادميٞ ايفعًٞ سعد   اصتدداَِٗ يًٗانف احملٍُٛ.األن
 

 ضابّعا: وسٝ ترث  عسه اغتدساً اهلاتف احملىٕه عمٜ األزاٞ األكازمي٘ لمطمبٛ:

ٜتِ قٝاظ ٖذٙ ايع ق١ َٔ ص ٍ رب  املعد   األنادمي١ٝ يًطًب١ سعـدٍ اصـتدداَِٗ   

عـد   ايرتانُٝـ١   يًٗانف احملُـٍٛ َـٔ صـ ٍ عـزض ثـ ث ْكـات أصاصـ١ٝ: األٚىل عـزض امل        

ــد نِٗ     ــٗانف احملُــــٍٛ سعــ ــ١ يًــ ــ١ ربــــ  َعــــدٍ اصــــتدداّ ايطًبــ ــ١، ٚايثاْٝــ ــ١ ايدراصــ يعٝٓــ

ــٗانف      ــتدداَِٗ يًـ ــدٍ اصـ ــ١ سعـ ــ١ يًطًبـ ــزا  األنادميٝـ ــ١ ربـــ  املؤعـ ــ١، ٚايثايثـ األنادميٝـ

 احملٍُٛ.  

 املعد   األنادمي١ٝ يًطًب١: -1
، 2.00األٚىل أقـٌ َـٔ   مت ٚضع ثـ ث ف٦ـا  يكٝـاظ املعـدٍ األنـادميٞ يًطًبـ١، ٖٚـٞ:        

ــٔ   ــرتاٚ  َـ ــ١ ٜـ ــٔ   2.00ٚايثاْٝـ ــٌ َـ ــٔ   3.00الىل أقـ ــرتاٚ  َـ ــذٟ ٜـ ــ١ ايـ . 4.00الىل  3.00، ٚايثايثـ

 ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜٛضح نٛسٜع املعدٍ األنادميٞ يع١ٓٝ ايدراص١ ٚفًكا اذٙ ايف٦ا .

 ( نٛسٜع املعد   األنادمي١ٝ يًطًب11١ دٍٚ )

 املعدٍ ايرتانُٞ ايعدد ايٓضب١
   2.00قٌ َٔ أ
   3.00الىل  2.00َٔ 
   4.00الىل  3.00َٔ 
   مجايٞاإل
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نغري بٝاْا  اؾدٍٚ ايضابل الىل إٔ ثًثٞ ع١ٓٝ ايدراص١ يدِٜٗ َعـدٍ نزانُـٞ َتٛصـ     

(، أَــا ايطًبــ١ Cن ايــ  نعــادٍ نكــدٜز ) 3.00( الىل نDن ايــ  نعــادٍ نكــدٜز ) 2.00ٜــرتاٚ  بــني ن

%. ٚبايٓضــب١ 31.4ن، فٝصــٌ الىل 4.00ن ٚحتــ٢ ن3.00َعــداِ األنــادميٞ بــني ن  ايــذٜٔ ٜــرتاٚ  

، ِٖٚ املٓذرٕٚ أنادميًّا، فهاْت ْضـبتِٗ ضـ١ًٝ٦  ـدًّا    2.00يًطًب١ ايذٜٔ ٜكٌ َعداِ عٔ 

 %.1.0  نتعد٣ 
 ايع ق١ بني املعدٍ األنادميٞ َٚعدٍ اصتدداّ ااانف احملٍُٛ: -2

ملعـد   األنادميٝـ١ يًطًبـ١ َٚعـد   اصـتدداَِٗ      ٜٛضح اؾدٍٚ ايتايٞ ايع ق١ بـني ا 

 ، َٚعاٌَ بريصٕٛ.2يًٗانف احملٍُٛ، ٖٚٓا مت اصتدداّ َكٝاظ نا

 *( ايع ق١ بني املعدٍ األنادميٞ َٚعدٍ اصتدداّ ااانف احمل12ٍُٛ دٍٚ )

 اإُٛى

 َعدٍ اصتدداّ ااانف
 املعدٍ ايرتانُٞ

صاعا   5

َٔ صاع١  5- 3َٔ  فأنثز

-3 
 أقٌ َٔ

 صاع١
3    

 2.00أقٌ َٔ 
    

189    
 3.00الىل  2.00َٔ 

    

88    
 4.00الىل  3.00َٔ 

    

280    
 اإُٛى

    

*Pearson Chi-Square   = 71.5, Significance = 0.00 

 

( الىل ٚ ــٛد ع قــ١ قٜٛــ١ بــني َعــدٍ اصــتدداّ ايطًبــ١ يًــٗانف  12نغــري بٝاْــا   ــدٍٚ )

% َٔ 87.5احملٍُٛ َٔ  اْب َٚعد نِٗ األنادمي١ٝ َٔ  اْب آصز. ٜٚ حأ أٜط ا إٔ ْضب١ 

َعـد نِٗ األنادميٝـ١    ايطًب١ ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ ااانف احملٍُٛ أقٌ َٔ صاع١ ًَّٜٛا ناْـت 

% يـد٣  32.1ن. ٖـذٙ ايٓضـب١ انفطـت الىل    4.00ن ٚن3.00ايرتان١ُٝ َزنفع١، ٚنرتاٚ  َـا بـني ن  

ــا،        ــ١ سعــدٍ َــٔ ثــ ث الىل وــط صــاعا  ًَّٜٛ ــذٜٔ ٜضــتددَٕٛ ااٛانــف احملُٛي ــ١ اي ايطًب
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

ــ١    18.7ٚانفطــت َــز٠ أصــز٣ الىل   ــ١ ايــذٜٔ ٜضــتددَٕٛ ااٛانــف احملُٛي % فكــ  يــد٣ ايطًب

 ز َٔ وط صاعا  ًَّٜٛا.ألنث

% َٔ ايطًبـ١ ايـذٜٔ ٜضـتددَٕٛ ااـانف احملُـٍٛ أقـٌ       12.5ٚيف املكابٌ ٜ حأ إٔ ْضب١ 

ن 2.00َٔ صاع١ ًَّٜٛا ناْت َعد نِٗ األنادمي١ٝ ايرتان١ُٝ َٓدفطـ١، ٚنـرتاٚ  َـا بـني ن    

ُٛيـ١  يـد٣ ايطًبـ١ ايـذٜٔ ٜضـتددَٕٛ ااٛانـف احمل     % 66.1ن، ٖذٙ ايٓضـب١ ارنفعـت الىل   3.00ٚ ن

فك  يـد٣ ايطًبـ١   % 80.2سعدٍ َٔ ث ث الىل وط صاعا  ًَّٜٛا، ٚارنفعت َز٠ أصز٣ الىل 

 ايذٜٔ ٜضتددَٕٛ ااٛانف احملُٛي١ ألنثز َٔ وط صاعا  ًَّٜٛا.

َٚــٔ َثــِ ميهــٔ ايكــٍٛ الْــ٘ نٛ ــد ع قــ١ عهضــ١ٝ قٜٛــ١ بــني َعــدٍ اصــتدداّ ايطًبــ١     

ٝـ    ١ َـٔ  اْـب آصـز. سعٓـ٢ أْـ٘ نًُـا ارنفـع        يًٗانف احملٍُٛ َٔ  اْـب َٚعـد نِٗ األنادمي

َعدٍ اصـتدداّ ايطايـب يًـٗانف احملُـٍٛ انفـض َعديـ٘ األنـادميٞ ايرتانُـٞ، ٚنًُـا          

انفض َعدٍ اصتدداّ ايطايب يًٗانف احملٍُٛ ارنفع َعدي٘ األنادميٞ ايرتانُٞ. ٖٚـذٙ  

 ايع ق١ ا رنباط١ٝ ايعهض١ٝ ؼٌُ د ي١ الحصا١ٝ٥ ق١ٜٛ.

 

بني اغتدساً اهلاتف احملىٕه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ جم ضـٕٞ وـتغ ٙ ادتـٍؼ     العالقٛ خاوّػا: 

 ٔالتدصص:

ٜتٓــاٍٚ ٖــذا احملــٛر ْكطــتني: األٚىل ؼدٜــد َــد٣ اصــت ف املعــدٍ األنــادميٞ يًطًبــ١    

بـاصت ف اؾـٓط ٚايتدصــ" ايعًُـٞ، ٚايثاْٝـ١ اصتبــار َـد٣ ارنبـات ايع قــ١ بـني اصــتدداّ        

 ألنادميٞ ستغريٟ اؾٓط ٚايتدص" ايعًُٞ.ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ ٚاألدا٤ ا

 املعدٍ األنادميٞ يًطًب١ يف ض٤ٛ نٌ َٔ اؾٓط ٚايتدص" ايعًُٞ: -1
ــاظ        ــ١ ايكٝ ــا ، ٚيتضــٌٗٝ عًُٝ ــ١ أٚ ايتدصــ" نــإ ٜتطــُٔ صــت نًٝ َــتغري ايهًٝ

اإلحصا٥ٞ ات العاد٠ بٓا٤ ٖذا املتغري يٝتطُٔ ؽصصني فكـ  ُٖـا نًٝـا  ْبزٜـ١ )ثـ ث      

 ١ )ث ث نًٝا (.نًٝا ( ٚنًٝا  عًُٝ
   ٞــرتاٚ  َــا بــني     34.0ٜ حــأ إٔ حــٛاي ــ١ ن ــت َعــد نِٗ ايرتانُٝ ــا  ناْ % َــٔ ايطايب

 % يًطًب١ ايذنٛر.  27.3(، يف َكابٌ ْضب١ 4.00( ٚ )3.00)
  ٞايطًبـ١ ايـذنٛر ناْـت َعـد نِٗ ايرتانُٝـ١ نـرتاٚ  َـا        70.0ٜٚ حأ إٔ حٛاي َٔ %

 ايبا .% يًط65.7(، يف َكابٌ ْضب١ 3.00( ٚ)2.00بني )
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    ٚع٢ً ايزقِ َٔ ظٗٛر ٖذٙ ا صت فا  يف املعدٍ ايرتانُٞ بني ايطايبا  ٚايطًبـ١، ال

إٔ ٖذا ا صت ف مل ٜهٔ ي٘ د ي١ الحصـا١ٝ٥، حٝـ  ناْـت قُٝـ١ َعاَـٌ قـ٠ٛ ايع قـ١        

 (، مما ٜغري الىل عدّ ٚ ٛد ع ق١ داي١ الحصا٥ًّا.0.05( ٖٚٛ أنرب َٔ )0.31)

 يًطًب١ يف ض٤ٛ نٌ َٔ اؾٓط ٚايتدص" ايعًُٞ ( املعدٍ األنادمي13ٞ دٍٚ )

 اؾٓط * ف١٦ ايه١ًٝ **
 األنادميٞاملعدٍ 

  نز أْث٢ نًٝا  ْبز١ٜ نًٝا  ع١ًُٝ
   

 2.00أقٌ َٔ 
   

   
 3.00الىل  2.00َٔ 

   

   
 4.00الىل  3.00َٔ 

   

   
 مجايٞاإل

   

* Significance = 0.31 
** Significance = 0.30 

 
أَا فُٝا ٜتعًل سـتغري ايتدصـ"، فـإٕ بٝاْـا  اؾـدٍٚ ايضـابل نغـري الىل ٚ ـٛد بعـض          

ًُٝـ١، حٝـ  ٜ حـأ    ا صت فا  يف املعدٍ األنادميٞ بني ايهًٝا  ايٓبز١ٜ ٚايهًٝا  ايع

ارنفاى املعد   األنادميٝـ١ بـني طًبـ١ ايهًٝـا  ايعًُٝـ١ َكارْـ١ بطًبـ١ ايهًٝـا  ايٓبزٜـ١،          

 ٚ يو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:  

  ٞط ب ايهًٝا  ايع١ًُٝ ناْت َعد نِٗ ايرتان١ُٝ نرتاٚ  36.4فٓةد إٔ حٛاي َٔ %

 يٓبز١ٜ.  % يط ب ايهًٝا  ا33.7(، يف َكابٌ ْضب١ 4.00( ٚ )3.00َا بني )
  ٞايهًٝا  ايٓبز١ٜ ناْت َعد نِٗ ايرتان١ُٝ 71.0ٚيف املكابٌ ٜ حأ إٔ حٛاي َٔ %

 % يطًب١ ايهًٝا  ايع62.7.١ًُٝ(، َكار١ْ بٓضب١ 3.00( ٚ )2.00نرتاٚ  َا بني )
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

       ٚعًــ٢ ايــزقِ َــٔ ظٗــٛر ٖــذٙ ا صت فــا  يف املعــدٍ ايرتانُــٞ بــني طــ ب ايهًٝــا

 إٔ ٖذا ا صـت ف مل ٜهـٔ يـ٘ د يـ١ الحصـا١ٝ٥، حٝـ        ايٓبز١ٜ ٚايهًٝا  ايع١ًُٝ، ال 

(، مما ٜغري الىل عدّ ٚ ـٛد  0.05( ٖٚٛ أنرب َٔ )0.3ناْت ق١ُٝ َعاٌَ ق٠ٛ ايع ق١ )

 ع ق١ داي١ الحصا٥ًّا.
 

ع ق١ اصتدداّ ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ بأدا٥ِٗ األنادميٞ يف ض٤ٛ َتغريٟ اؾٓط  -2

 ٚايتدص" ايعًُٞ:
 املـتغريا  ايث ثـ١: َعـدٍ اصـتدداّ ااـانف احملُـٍٛ، ٚاملعـدٍ        يكٝاظ ٖـذٙ ايع قـ١ بـني   

ايرتانُٞ، َٚـتغريٟ اؾـٓط ٚايتدصـ"، قـاّ ايباحـ  باصـتدداّ َعاَـٌ ارنبـات بريصـٕٛ          

 يهٌ َٔ ف٦  اؾٓط ٚايتدص".  

ًّٝا أْ٘ نًُا ناْـت قُٝـ١ َعاَـٌ بريصـٕٛ نـرتاٚ  َـا بـني )        -0.0َٚٔ املعزٚف الحصا٥

ٚنهٕٛ ٖذٙ ايع ق١ طزدٜـ١ قٜٛـ١ نًُـا اقرتبـت قُٝـ١ املعاَـٌ        ( ناْت ايع ق١ طزد١ٜ،1.0

ــٔ ) ــني )    1.0َـ ــٕٛ بـ ــٌ بريصـ ــ١ َعاَـ ــت قُٝـ ــا ناْـ ــت ايع قـــ١  -1.0-0.0(. ٚنًُـ ( ناْـ

( -1.0عهضــ١ٝ، ٚنهــٕٛ ٖــذٙ ايع قــ١ عهضــ١ٝ قٜٛــ١ نًُــا اقرتبــت قُٝــ١ املعاَــٌ َــٔ ) 

 (.2002)قُخاٟٚ، 

ــتدداّ اي      ــني َعــدٍ اص ــايٞ ايع قــ١ ب ــح اؾــدٍٚ ايت ــٗانف احملُــٍٛ ٚاملعــدٍ    ٜٚٛض طًبــ١ يً

 ايرتانُٞ اِ يف ض٤ٛ َتغري اؾٓط:
 ( ا رنبات بني َعدٍ ا صتدداّ ٚاملعدٍ ايرتانُٞ ٚفًكا يًةٓط14 دٍٚ )

َعاٌَ ا رنبات

املعدٍ ايرتانُٞ

ا ْاثايذنٛر

َعدٍ اصتدداّ ااانف

7َعاٌَ ارنبات بريصٕٛ

ق٠ٛ ايع ق١

ددايع
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ــ١ بــني َعــدٍ اصــتدداّ        نغــري بٝاْــا  اؾــدٍٚ ايضــابل الىل ٚ ــٛد ع قــ١ عهضــ١ٝ قٜٛ

ااانف احملٍُٛ ٚاملعدٍ ايرتانُٞ يد٣ نٌ َـٔ ايطـ ب ايـذنٛر ٚاإلْـاث، حٝـ  ناْـت       

ق١ُٝ َعاٌَ بريصٕٛ صايب١ يد٣ اؾٓضني. ٚناْـت ٖـذٙ ايع قـ١ ايعهضـ١ٝ أنثـز قـ٠ٛ يـد٣        

ايبا ، حٝ  ناْت ق١ُٝ َعاٌَ بريصٕٛ يد٣ ايطًب١ ايـذنٛر  ايط ب ايذنٛر َكار١ْ بايط

 (. _0.47( يف حني ناْت ٖذٙ ايك١ُٝ يد٣ ايطايبا  )_0.57)
َٚٔ َثِ ميهٔ ايكٍٛ الْ٘ نًُا ارنفع َعدٍ اصتدداّ ايطًب١ ايذنٛر يًٗانف احملُـٍٛ  

 انفض َعداِ ايرتانُٞ بدر ١ أق٣ٛ َٔ ايطايبا . 

بني َعدٍ اصتدداّ ايطًب١ يًٗانف احملٍُٛ ٚاملعدٍ  ٜٚٛضح اؾدٍٚ ايتايٞ ايع ق١

 ايرتانُٞ اِ يف ض٤ٛ َتغري ايتدص":

 ( ا رنبات بني َعدٍ ا صتدداّ ٚاملعدٍ ايرتانُٞ ٚفًكا يًتدص"15 دٍٚ )

 َعدٍ اصتدداّ ااانف

 املعدٍ ايرتانُٞ َعاٌَ ا رنبات
 ايهًٝا  ايع١ًُٝ ايهًٝا  ايٓبز١ٜ

9 َٕعاٌَ ارنبات بريصٛ

 ق٠ٛ ايع ق١

 ايعدد

 

( الىل ٚ ـٛد ع قـ١ عهضـ١ٝ قٜٛـ١ بـني َعـدٍ اصـتدداّ ايطًبـ١         15نغري بٝاْا   دٍٚ )

ــد٣ نــٌ َــٔ طــ ب نــٌ َــٔ        ــٗانف احملُــٍٛ َٚعــداِ ايرتانُــٞ ي ــ١ يً ــا  ايٓبزٜ  ايهًٝ

 .  ، حٝ  ناْت ق١ُٝ َعاٌَ بريصٕٛ صايب١ يد٣ ايتدصصنيايهًٝا  ايع١ًُٝٚ
 ايهًٝـا  ايٓبزٜـ١  ٜٚ حأ إٔ ٖذٙ ايع ق١ ايعهض١ٝ ناْـت أنثـز قـ٠ٛ يـد٣ طـ ب      

ايهًٝـا   ، حٝـ  ناْـت قُٝـ١ َعاَـٌ بريصـٕٛ يـد٣ طًبـ١        ايهًٝـا  ايعًُٝـ١  َكار١ْ بط ب 

 (. -0.43) ايهًٝا  ايع١ًُٝ( يف حني ناْت ٖذٙ ايك١ُٝ يد٣ طًب١ -0.49) ايٓبز١ٜ

يًـٗانف   ايهًٝـا  ايٓبزٜـ١  دٍ اصتدداّ طًب١ َٚٔ َثِ ميهٔ ايكٍٛ الْ٘ نًُا ارنفع َع

 .  ايهًٝا  ايع١ًُٝاحملٍُٛ انفض َعداِ ايرتانُٞ بدر ١ أق٣ٛ َٔ طًب١ 
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 اوعاتلطمبٛ ادت كٕغٗمٛ اتصاه ٔاألزاٞ األكـازمي٘ العـالقٛ بني اغــتدساً اهلاتف احملىٕه

 مناقشة نتائج الدراسة والخالصة:
 َٔ ص ٍ عزض ْتا٥ج ايدراص١، ميهٔ اصتد ص فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ج ايعا١َ اا:

        ٖـانف ٚاحـد عًـ٢ األقـٌ، ٚ      إٔ مجٝع أفـزاد ايعٝٓـ١ يـدِٜٗ أنثـز َـٔ ٖـانف قُـٍٛ أ ٚ

ٜكتصـز  يـو عًـ٢ نُٝـ١ ااٛانـف، ٚالمنـا عًـ٢ ْٛعٝتٗـا أٜط ـا، حٝـ  ميتًـو أنثـز َـٔ              

وض١ ٚنضعني يف امل٦ـ١ َـٔ أفـزاد ايعٝٓـ١ ٖٛانـف  نٝـ١ حدٜثـ١ ٖٚـٞ آٜفـٕٛ ٚصاَضـْٛج.           

ٖٚذٙ ايٓتٝة١ نؤند ٚضـع١ٝ اْتغـار ااـانف احملُـٍٛ يف اإلَـارا  ٚايـ  نعـد َـٔ أنثـز          

 مل يف عدد صطٛت ااانف احملٍُٛ بايٓضب١ يعدد ايضهإ.  دٍٚ ايعا
      ٜٔضــتددّ طًبــ١ اؾاَعــ١ ااــانف احملُــٍٛ سعــدٍ َزنفــع  ــدًّا، حٝــ  نتةــاٚس ْضــب١ َــ

%، ٖٚــٞ ْضــب١ نتةــاٚس َثٝ نٗــا يف  65.0ٜضــتددَْٛ٘ ألنثــز َــٔ وــط صــاعا  ًَّٜٛــا  

 ي١ٝ كتًف١.ْتا٥ج نٌ ايدراصا  اي  اطًع عًٝٗا ايباح  ٚأ زٜت يف ب٦ٝا  دٚ
          ٍٛؽً" ايدراص١ الىل إٔ أنثـز اصـتدداَا  طًبـ١ اؾاَعـ١ يًـٗانف احملُـٍٛ ٖـٞ ايـدص

يٛصا٥ٌ ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ، ٚنصفح اإلْرتْت، ٚال زا٤ املهاملـا  ايتًفْٛٝـ١، َٚغـاٖد٠    

أفـ ّ ايفٝـدٜٛ، ٚا صـتُاى يًُٛصـٝك٢. ٖٚـٛ َـا ٜتفـل َـع بعـض ايٓتـا٥ج ايـ  نٛصـًت اــا             

 ،  (Lepp et al, 2015) ٥٘ندراص١ نيٝب ٚسَ 
       نغري ايٓتا٥ج الىل إٔ ايدٚافع ا  تُاع١ٝ ٚاملعزف١ٝ ناْـت ٖـٞ ايـدٚافع األنثـز بـزٚس ا يف

ًتٛاصـٌ ا  تُـاعٞ   اصتدداّ طًب١ اؾاَع١ يًـٗانف احملُـٍٛ، فٗـِ ٜضـتددَٕٛ ااـانف ي     

 فـزا  يكطا٤ ٚقت ايْٚرتْت ؿصٍٛ ع٢ً املعًَٛا  َٔ َٛاقع اإلٚا َع ايشَ ٤ ٚاألصدقا٤

 .ملتابع١ أِٖ األحداث يف ايعامل أًٚ  بأٍٚٚ
          ٛنغري ايٓتا٥ج الىل ارنفاى َعـدٍ اصـتدداّ ايطًبـ١ يتطبٝـل  اَعـ١ ايغـارق١ األصاصـٞ ٖٚـ

، ٚايذٟ ٜتٝح يًطًب١ نضةٌٝ املضاقا  ٚال زا٤ا  اؿذف ٚاإلضاف١، ال ـزا٤  ايب ى بٛرد

ٚاؿصـٍٛ عًـ٢ ايٓتـا٥ج     املعاَ   األنادمي١ٝ َثـٌ نغـٝري ايتدصـ" َٚعاديـ١ املضـاقا      

 ٚقريٖا. 

      ٔــد اػــاٙ الهــابٞ قــٟٛ يــد٣ طًبــ١ اؾاَعــ١ مــٛ َؤعــزا  األدا٤ األنــادميٞ، َٚــ ٜٛ

املٛاظب١ ع٢ً َِٓٗ يف َٛعدٖا، ٚنكدِٜ ايبخٛث ٚايتهايٝف املطًٛب١ أُٖٗا قدرنِٗ ع٢ً 

 ، ٚقدرنِٗ ع٢ً الدار٠ ايٛقت بني َتطًبا  ايدراص١ ٚايرتفٝ٘.حطٛر احملاضزا  ناف١
    نٛ د ع ق١ عهض١ٝ ق١ٜٛ بني َعدٍ اصتدداّ طًب١ اؾاَع١ يًٗانف احملٍُٛ َـٔ  اْـب

َٚعد نِٗ األنادمي١ٝ َٔ  اْب آصز. سع٢ٓ أْ٘ نًُا ارنفع َعدٍ اصتدداَِٗ يًـٗانف  

احملُــٍٛ انفــض َعــداِ األنــادميٞ، ٚنًُــا انفــض َعــدٍ اصــتدداَِٗ يًــٗانف         

ــ١    احملُــٍٛ ارنفــع َعــداِ األنــادميٞ. ٖٚــذٙ ا    ــ١ ايعهضــ١ٝ ؼُــٌ د ي يع قــ١ ا رنباطٝ
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الحصا١ٝ٥ ق١ٜٛ. ٖٚذا ٜتفل َع ْتا٥ج نثري َٔ ايدراصا  اي  أ زٜت يف دٍٚ قزبٝـ١ َثـٌ   

ننباصـِٝ  دراصـ١   (، ٚيهٓ٘ ٜتبـأٜ َـع ْتـا٥ج   Lepp et al, 2014)دراص١ نيٝب ٚسَ ٥٘ن 

 (.Rashid & Asghar, 2016راعدن ٚ نحٓإ أعكزن )
  ادميٝـ١ يطًبــ١ اؾاَعـ١ ٚفًكــا ملـتغريٟ ايٓــٛى ٚايتدصـ"، فُتٛصــ      نتبـأٜ املعــد   األن

ــ ب      ــٞ يًطـ ــدٍ ايرتانُـ ــ  املعـ ــٔ َتٛصـ ــرب َـ ــإ أنـ ــا  نـ ــٞ يًطايبـ ــدٍ ايرتانُـ املعـ

ايــذنٛر، نُــا نــإ َتٛصــ  املعــدٍ ايرتانُــٞ يطًبــ١ ايهًٝــا  ايعًُٝــ١ أنــرب َــٔ    

 َتٛص  املعدٍ ايرتانُٞ يطًب١ ايهًٝا  ايٓبز١ٜ. 
 ٕايع قــ١ بــني َعــدٍ اصــتدداّ ايطًبــ١ يًــٗانف احملُــٍٛ َٚعــداِ     ؽًــ" ايدراصــ١ الىل أ

ايرتانُٞ ٜتأثز ظٓط ايطايب ٚؽصصـ٘، حٝـ  ناْـت ٖـذٙ ايع قـ١ أنثـز ٚضـٛح ا        

بايٓضـب١ يًطًبــ١ ايـذنٛر َكارْــ١ بايطايبــا ، ٚبايٓضـب١ يطًبــ١ ايهًٝـا  ايٓبزٜــ١ َكارْــ١     

 : بطًب١ ايهًٝا  ايع١ًُٝ، فكد أعار  ْتا٥ج ايدراص١ الىل أْ٘
o        ِــٗانف احملُــٍٛ انفــض َعــدا ــذنٛر يً ــ١ اي ــع َعــدٍ اصــتدداّ ايطًب نًُــا ارنف

 ايرتانُٞ أنثز َٔ ايطايبا .  
o    يًــٗانف احملُــٍٛ انفــض   ايهًٝــا  ايٓبزٜــ١ٚنًُــا ارنفــع َعــدٍ اصــتدداّ طًبــ١

 .ايهًٝا  ايع١ًَُٝعداِ ايرتانُٞ أنثز َٔ طًب١ 
    غــزايف ٚايشَــاْٞ اــا، فكــد  ٜؤنــد ايباحــ  عًــ٢ قدٚدٜــ١ ٖــذٙ ايدراصــ١ بايٓطــام اؾ

 280أ زٜت ع٢ً عٝٓـ١ ممثًـ١ يطًبـ١  اَعـ١ ايغـارق١ باإلَـارا  ايعزبٝـ١ املتخـد٠ قٛاَٗـا          

، ٚيهـٔ  2016طايب ا ٚطايب١، ٚمت نطبٝل اصتُار٠ ا صتبا١ْ يف عٗزٟ ْٛفُرب ٚدٜضـُرب  

   ٍ  َع ْتا٥ج ايدراص١ اي  نًد" يف ٚ ٛد ع ق١ عهض١ٝ ق١ٜٛ ٚداي١ الحصـا٥ًّا بـني َعـد

اصــتدداّ ااــانف احملُــٍٛ َــٔ  اْــب، ٚاملعــدٍ األنــادميٞ يطًبــ١ اؾاَعــ١ َــٔ  اْــب   

 آصز، ٜكرت  ايباح :
o       ال زا٤ دراصا  أصز٣ ع٢ً طًب١ اؾاَعـا  املدتًفـ١ يف ايـدٍٚ ايعزبٝـ١ يدراصـ١

ايع ق١ بني َعد   اصـتدداّ ااٛانـف ايذنٝـ١ َٚؤعـزا  األدا٤ األنـادميٞ      

 يًطًب١. 
o ع٢ً ايتـأثريا  ا  تُاعٝـ١ ٚايٓفضـ١ٝ ملعـد   اصـتدداّ       ال زا٤ دارصا  مماث١ً

 ااانف احملٍُٛ ع٢ً طًب١ اؾاَعا  يف ايدٍٚ ايعزب١ٝ.
o           نعُِٝ ْتا٥ج ٖـذٙ ايدراصـ١ عًـ٢ ٚصـا٥ٌ اإلعـ ّ ايعزبٝـ١ حتـ٢ نكـّٛ بـدٚرٖا يف

نٛعٝــ١ ايغــباب، ٚصاصــ١ طًبــ١ اؾاَعــا ، َــٔ ايتــأثريا  ايضــًب١ٝ احملتًُــ١         

   ًٗٛانف ايذن١ٝ.ي صتدداّ املتشاٜد ي
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 ملخـــص
 

ضعت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف عًى٢ اددٚاز ايٛيٝيٝى١ ٚاملٗٓٝى١ يمعالَىٝس ايطىعٛدٜسى َٚىد٣ َىٛان تِٗ        

ا إىل ْظسٜى١  ي ١٦ٝ اإلعالّ ايسقُٞى ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ يف ذيوى ٚاضىتٓد  يف بٓىا٤ َتاتاتٗىا ٚتيطىت ْتا٥ ٗى     

ايكىىىا٥ُس باالتصىىىاٍ يف ٚضىىىا٥ٌ اإلعىىىالّ   ايىىىدٚزى ٚجىىىٛذا تىىىسثتا  ايتطًطىىىٌ اتسَىىىٞس ٚا تىىىاز  ايدزاضىىى١  

ا يٓىىٛا ايٛضىى١ًٝ حايصىى ا ١ َٛشعىى١ بصىىٛز٠ ة كٝىى١ى ٚ ك ىى  ايطىىعٛد١ٜ اوهَٛٝىى١ ٚا اتىى١  تُعحىىا يً  ىى ى 

(س ٚقىىىد بًىىىأ عىىىدد أ ىىىساد عٝٓىىى١ ايٛزقٝىى١ى ٚايصىىى ا ١ اإليه،ْٚٝىىى١ى ٚايكٓىىىٛا  ايياىىىا١ٝ٥ى ٚا  ىىىا  اإلذاعٝىىى١ 

( 304ايدزاض١ى اييت زاع٢ اي اح  متثًٝىٗا تتُىا ايدزاضى١ ٚ ك ىا إلجىسا٤ا  ايعٝٓى١ ايعشىٛا١ٝ٥ اوصصى١ٝ ح        

باضتخداّ املٓٗج ايهُٞ يف ٚتف َٛضٛعٗا ٚة ٝع١ ايعالق١ بس َتاتاتٗىاس ٚاْتٗىت ايدزاضى١ إىل     ىَيسدا 

  ِ ايٛيٝيٝىىىى١ باملست ىىىى١ ادٚىل ٚيٝيىىىى١ ايتثكٝىىىىف ٚايتٛعٝىىىى١     إٔ اإلعالَىىىىٝس ايطىىىىعٛدٜس ٜت ٓىىىىٕٛ يف أدٚازٖىىىى

اتتُعٝىى١ى ٚيف املست ىى١ ايثاْٝىى١ ٚيٝيىى١ ايتع ٦ىى١ ايطٝاضىى١ٝ ٚايٛةٓٝىى١ى بُٝٓىىا حًىىت ٚيٝيىى١ ايٓشىىس ٚاإل  ىىاز      

باملست ١ ايثايثى١ى ٚجىا٤  ٚيٝيى١ املشىازن١ اتتُعٝى١ باملست ى١ ايسابعى١ى ٚيف املست ى١ ا اَطى١ ٚيٝيى١ ايشىس             

 ُا حًت يف املست ١ ايطادض١ ٚيٝي١ ايسقاب١ ٚايٓكدسٚايتيطتى بٝٓ

َّا  ُٝا ٜتعًل بسدٚاِزِٖ امل١ٝٓٗ اييت َتتٓىاٍٚ ةسٜكى١ب بٓىا٤ ا تى٣ٛ ٚأضىًٛجل َعافتى٘ى  كىد اْتٗىت ايدزاضى١           أ

إىل تسنٝىىص اإلعالَىىٝس ايطىىعٛدٜس عًىى٢ ايىىدٚز املٗىىح املتُثىىٌ يف تىى ا ١ ا ىىىل ٚذيىىو باملست ىى١ ادٚىلى         

َُا جا٤  ا يص ا ١ ايثكا ١ٝ ايدٚز املٗىح ايثىاْٞى ٚ  ىٞ املست ى١ ايثايثى١ ايىدٚز املٗىح املتُثىٌ يف ايصى ا ١          بٝٓ

االضتكصا١ٝ٥ى ٚجا٤ باملست ١ ايسابع١ ايدٚز ايتيطتٟ ٚايت ًًٝٞى بُٝٓا جا٤ يف َست ١ٍ َتىس س٠ٍ ايت ىٍٛ َىٔ    

ٛ ٍ َىٔ ايعُىٌ اإلعالَىىٞ    املٛضىٛعا  اإل  ازٜى١ إىل َٛضىٛعا  ايتطى١ًٝ ٚاي، ٝى٘ى ٚيف املست ى١ اد ىت        ٠ ايت ى

 املؤضطٞ إىل ايعٌُ َعىل َٓص١ٍ  سد١ٜس  

 ٔ َ َى١ اددٚاز املٗٓٝى١ ايىيت ٜت ٓاٖىا اإلعالَٝىٕٛ ايطىعٛدٜٕٛ يف       ٤ِ  إٕ ٖرٙ ايٓتٝ ١ تشىت إىل ضىعف َال  َثٚ

حتكٝىىل أدٚازٖىىِ ايٛيٝيٝىى١ى ايىىرٟ ز ىىا ازتىى ى  ىىتاتا  أ ىىس٣ تتعًىىل ب ٦ٝىى١ املُازضىى١ َىىٔ جٗىى١ َٚٗىىازا        

 عالَٞ َٔ ج١ٍٗ أ س٣ى َٚطت٣ٛ ايتسٌٖٝ اإلعالَٞ ٚايتدزٜ  املٗح َٔ ج١ٗ ثايث١س  اإل

ٚأنىىد اإلعالَٝىىٕٛ ايطىىعٛدٜٕٛ عىىىل َىىا اْتٗىىت إيٝىى٘ ايدزاضىى١ى إٔ اي ٦ٝىى١ ايسقُٝىى١  ىىت  يف ة ٝعىى١ املُازضىى١   

عالَٝىى١ اإلعالَٝىى١ى ٚقازبىىت بىىس أجىىاة ايعًُٝىى١ اإلعالَٝىى١ى ٚقىىد اعتُىىدٚا يف َٛان ىى١ ت ىىٛزا  اي ٦ٝىى١ اإل      

ايسقُٝىى١ عًىى٢ جٗىىدِٖ ا ىىاا ضىىٛا٤ بىىايتعًِ ايىىراتٞ أٚ َىىٔ  ىىالٍ االيت ىىام بىىدٚزا  تدزٜ ٝىى١ َٗٓٝىى١ يف         

 ىىاٍ ايعُىىٌى ٖٚىىٛ َىىا ٜشىىت إىل ضىىعف ايتخ ىىٝى املؤضطىىٞ يىىىلاَج ايتسٖٝىىٌ ٚايتىىدزٜ  َىىٔ ق  ىىٌ ٚضىىا٥ٌ      

 طىىت٣ٛ ايتسٖٝىىٌ  اإلعىىالّ ايطىىعٛدٟى ٖٚىىرا ٜعىىح إٔ اإلعالَىىٝس ايطىىعٛدٜس ٜعىىإْٛ َىىٔ إ ىىهاال  تتعًىىل       

ٚايتىىدزٜ  يف َؤضطىىاتِٗ ال تٛانىى  ايت ىىٛزا  ايٛيٝيٝىى١ ٚاملٗٓٝىى١ ي ٦ٝىى١ اإلعىىالّ ايسقُىىٞ املتطىىازع١س ٚيعىىٌ   

ذيىىو َىىا أندتىى٘ ايدزاضىى١ ْيطىىٗا يف إٔ اإلعالَىىٝس ايطىىعٛدٜس َىىا شايىىٛا َت ىىٓس ايىىدٚز املٗىىح املتُثىىٌ يف        

َّٗىىِ ٜىىسٕٚ إٔ دٚزٖىىِ ايىىٛيٝيٞ ادٍٚ ٖىى    ٛ تثكٝىىف اتتُىىا ٚتٛعٝتىى٘ ٚا ا ظىى١ عًىى٢   تىى ا ١ ا ىىىلى ز ىىِ أ

قُٝىى٘ى ٖٚىىٛ َىىا ٜت ًىى  أدٚازحا َٗٓٝىى١ تعتُىىد عًىى٢ االضتكصىىا٤ ٚايتيطىىت ٚايت ًٝىىٌ ٚاملٓاقشىى١ى ايىىيت جىىا٤        

َّ تؤنىىد ايدزاضىى١ إٔ اددٚاز املٗٓٝى١ ذا  اي  عىىد االضتكصىىا٥ٞ      َ ىىٔ َثى َتىس س٠ يف ضىىًِ اددٚاز املٗٓٝى١ يىىدِٜٗس ٚ

ٝاز املٗىح يمعالَىٝس يف ايتعاَىٌ َىا اي ٦ٝى١ ايسقُٝى١ى  ىا ٜطىِٗ يف حتكٝىل          ٚايتيطتٟ ٚايٓكدٟى ٖٞ ا 

تٛا ىىىل اددٚاز ايٛيٝيٝىىى١ ايىىىيت ٜاىىى ًا بٗىىىا اإلعالَٝىىىٕٛ ايطىىىعٛدٜٕٛى َىىىا اددٚاز املٗٓٝىىى١ ي ٓىىىا٤ ا تىىى٣ٛ       

 اإلعالَٞ ب سٜك١ ١َٝٓٗ اح،ا ١ٝ؛ حتكل ٖد ٗا َٚت ُٞ اتتُا ٚحتا ظ ع٢ً قُٝ٘ ٖٜٚٛت٘س
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 :ِع اودراَس م وأهماتهأواًل: َ ْدَخٌل مل ض 
 

الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗببٛ لمنيبباٟىني  تٍألببا األدٔاس الببي أؿببت ا الذساطببال ٔالت ببٕب ال شبٗببٛ

طبٕاٞ ااٌبا دافعبٛ أٔ    - ٔالعٕاون املؤثشٚ فّٗبا ، املؤطظال اإلعالوٗٛ املختمفٛ يف باالتـاه

 فٗني عبَ  ٔاملؤػش لنيٗاغ وذساال الـب  املشجع٘ مبثابٛ اإلطاس -وعٕقٛ ألداٞ ِزٓ األدٔاس

َ . مجٗببد دٔه العببام ; يفاألدٔاس املٍّٗببٛ اـاؿببٛ بّببي دسطببٕا  ساببض التببا ثُٕ ال شبٗببُٕ الببزٖ

ٕٜٛط وٍز فرتٕٚ الـ ف٘ العىن ا َٗىب املرتااىبٛ لبذٝ النيباٟىني باالتـباه فٔ     مبٜ األفاباسِ  َع- ٕٖم

   ٛ ٛ   ،مياببَ أُ ٖؤدِٔببا   الببي  ٖتعمببب ببباألدٔاس املٍّٗبب ٍٖظببشُٔ بّببا إ     الببي  ٔتنيٗببٗي الاٗفٗبب

  (1) اجملتىد. يف تلٛمد بّا الـ افٛ الي ٔاألدٔاس الٕظٗفٗٛ ،ٌفظّيأ

ٛ  ُٔت  ٗٛ ٔاطبعٛ الٍٛبا    ِظب أٔه دساطبٛ وَ  (2)(Johnston, Slawski, Bowman) عبذ دساطب

إر ٔجبذٔا أُ بعبا الـب فٗني ميٗمبُٕ إ      ; تتعشض لألدٔاس املٍّٗبٛ لمـب فٗني األوبشٖاٗني   

وـببمُٕ عمّٗببا ب طببشب وببا   تنيببذٖي املعمٕوببال الببي  :يف ٖتىثببن ٙاالقتٍبباب بالببذٔس ا اٖببذ الببز 

ٖتعببزس الت نيببب وببَ ؿبب ٛ   العبباً، ٔاالبتعبباد عببَ النيـببف اإللتاسٖببٛ الببي  الببشأٙ مياببَ إ 

تعذ را أِىٗبٛ بالٍظبتٛ لألبمتٗبٛ وبَ      املعمٕوال املشتتٛٛ بّا، ٔالرتاٗض عمٜ املٕكٕعال الي

ىا أُ ٍِاك ؿ فٗني آلشَٖ ٍٖظشُٔ جاٌب تنيذٖي الرتفْٗ ٔاإلثاسٚ ٔاملتعٛ، اإ  اؾىّٕس، 

مماسطٛ  :ٔلٗتّي تت ذد يفؤأُ وظفّٗا ٖلٛمعُٕ بْ اىؼاساني ٖعتنيذُٔ  ٙإ  الذٔس الز

لمت اذ وَ دقبٛ   ،األلتاس بٛشٖنيٛ اطتنيـاٟٗٛ َ لاله الت نيب وَ ؿ ٛٔدٔس أاثش فاعمٗٛ ٔو

نيبذٚ، ٔوٍاقؼبٛ   تنيذوّا اؿإوٛ، ٔتنيذٖي الت مٗن ٔالتفظب  لمىؼباالل املع   التٗاٌال الي

ٞٔ الظٗاطال اؿإوٗٛ قتن إقشاسِا، ٔالَع باالِتىاوبال الفاشٖبٛ ٔالثنيافٗبٛ     ىن عمٜ االستنيبا

 . لمىٕاطٍني

لمـب     ٘إ   ذٔب ت  ال طشأل عمٜ البذٔس البٕظٗف   (3) ٔتٕؿما بعا الذساطال

َ  الثببباٌ٘ األوشٖاٗبببٛ لببباله الٍـببب   األدٔاس  يف ٔأُ ٍِببباك ؼبببٕالل  ،وبببَ النيبببشُ العؼبببشٖ

العبباً،  الببشأٙ عببَ األطببمٕو الٕؿببف٘ إ  التعببت  عببَ وـببا     ٘التخمبب يف ٗببٛ لثمببا الٕظٗف

ٔأظّبببشل ٌتببباٟ   .ٔلٗٛ االجتىاعٗبببٛؤتعابببع وبببذٝ االِتىببباً باملظببب ٔصٖبببادٚ الت مبببٗالل البببي

لببٛمد بّببا َت الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗببٛ الببي الذساطببال اؿذٖثببٛ أُ تٛببٕس املفبباِٗي املتعمنيببٛ ببباألدٔاس 

َ لالهلبا تمبا الٕطباٟن،    عىبن ٔوب  َت الت٠ٗبٛ الشقىٗبٛ البي    ٘  ال ٔفب اع وذٝ التِعَٖ ،الـ افٛ

إ  أُ تٛببٕس األطببات التإٍلٕجٗببٛ اؾذٖببذٚ اـاؿببٛ   تمببا الذساطببال   ٌتبباُٟ  اسِلفنيببذ أَػبب
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ٛ      بٕطاٟن اإلعبالً قبذ ػباما ؼبذٚ      ،ّٖا لابن وبَ الـب افٛ املٛتٕعبٛ ٔالؼبتاال اإللتاسٖب

ٛ  الي ٍّٗٛاألدٔاس امل يف الت ث  ٔالت اي ٖيَ َثٔٔو وثبن:   ااٌا تلٛمد بّا الـ افٛ التنيمٗذٖب

ٝ ، ٔالشقاببببٛ، ؼذٖبببذ األٔلٕٖبببال عمبببٜ  ْ٘ ٍٖت بببٔأٌٖببب ،ٔالتببب ط  ٔب ِبببا وبببَ األدٔاس األلبببش

لاؿببٛ وببد  ت دٖتببْ، ٔاٗفٗببٛ ،تلببٛمد بببْ ٙالـبب افٛ التنيمٗذٖببٛ أُ تعٗببذ تعشٖبب  الببذٔس الببز

  ٛ ٛ  ،فنيببذِا بعببا وببَ قببذستّا الشقابٗبب طتٗعببٛ بٍبباٞ العالقببٛ وببد   يف فنيببذ أثببشل الت٠ٗببٛ الشقىٗبب

  (4) م ٖاَ وتاّ ا وَ لاله الٕطاٟن اإلعالوٗٛ التنيمٗذٖٛ. ٙبظتب التفاعن الز ،النيشاٞ

يف ٌتّببببا ٌتببببباٟ  بعببببا الذساطببببال إ  تببببب ث  الت٠ٗببببٛ االتـببببالٗٛ اؾذٖبببببذٚ      اا اَىبببب 

ٔأُ ػبببببتاٛ اإلٌرتٌبببببا قبببببذ أ بببببذثا  ،إدساك الـببببب فٗني ألدٔاسِبببببي الٕظٗفٗبببببٛ ٔاملٍّٗبببببٛ

 شل وبببَ والوببب  املخببب   األدٔاس املٍّٗبببٛ ٔالٕظٗفٗبببٛ لمـببب فٗني، ٔبٗٓببب    يفٚ ؼبببٕالل ابببت  

تعشٖبببب  األدٔاس الـبببب فٗٛ تتعببببا لنيٕاعببببذ الت٠ٗببببٛ اإلعالوٗببببٛ  ل، ٔأعببببادْٔمساتبببب الـبببب ف٘

بٍبببباٞ أجٍببببذٚ   صٖببببادٚ فاعمٗببببٛ اؾىّببببٕس يف  أطببببّي يف ٘ٔأُ اإلعببببالً االجتىبببباع  ،اؾذٖببببذٚ

ٛ أٖتٍألٌّٕببببا  الـبببب فٗني ٔأٔلٕٖببببال النيلبببباٖا الببببي  ظاٌببببب تشاجببببد   ،ملعاؾببببٛ الـبببب فٗ

 (5) دٔس الـ فٗني ا شاغ لمتٕابٛ.

ٛٝ اإلعالوٗٛ لٚثُن املٍاخ الزٙ مياسغ فْٗ اإلعالوٗبُٕ أدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ ٔاملٍّٗبٛ،     ٜف الت٠ٗ

َِا ٔوت  اتّببا ٌتٗ ببٛ لتٛببٕسال تنيٍٗببٛ      ٔقببذ ػببّذل ِببزٓ الت٠ٗببٛ ؼببٕالل َجِٕشٖببٛ يف عٍاؿببش

َّبا، ٔوثمبا      االتـاه املتظاسعٛ، الي اٌعاظ ا بذٔسِا عمٜ عٍاؿبش العىمٗبٛ اإلعالوٗبٛ بشوت

 بظتب قشٖب، ٔرلا ٔقا إ  طاٟذٚ ااٌا الي اإلعالوٗٛ لمىىاسطٛ يف الٕقا ٌفظْ ؼٚذّٖا

٘   تٕافشل الي املضاٖا ا ابتّ ا   ظ ب  عمّٗا الت٠ٗٛ اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ، ٌٔاه َعمٜ إثشِبا اإلعالوب

عا وّاوْ ب ٌتٗ ٛ لت  ٙ التنيمٗذ اإلعالو٘عَ  م  بذٔسٓٔفّٕ ىت ،ِزا الت ٗ  ٔالتٕٖٛش يف

 ،ٔاثببش اطالعببْ ،صادل  شٖتببْ ٙالببز ،ٔوٛالببب مجّٕسِببا الت٠ٗببٛ اؾذٖببذٚٔفنًيببا ملتٛمتببال 

 ٔتٕٛسل قذساتْ.

ا لنيٕاعببذ الت٠ٗببٛ  تعشٖبب  األدٔاس الـبب فٗٛ تتّعبب   ل ِببزٓ الببت  ال أعببادٔعمببٜ إثببش رلببا   

الت٠ٗبٛ   ت  ال سٟٗظٛ ود الت بٕه يف  ذٔب مخظٛٔاإلعالوٗٛ اؾذٖذٚ، اىا أظّشل الٍتاٟ   

األدٔاس املٍّٗٛ التنيمٗذٖٛ لٕطاٟن اإلعالً، ٔؼٕالل ٔت  ال  :  ذٔب ت  ال يفِ٘، الشقىٗٛ

د اإلعببالً اؾذٖببذ ، ٔالتٍببافع الؼببذٖذ َوببتٍ ٜابب بؼبباٍن ّببيىال الـبب فٗني ٔوالقٔطبب ٘ٔفبب

ٛ  َس بفنيبببذاُ الـببب افٛ الظببباٟذٚ  لبببٗف البببثىَ ٔطبببّن التعبببشض، ٔالتفببباٞ األلتببباس التنيمٗذٖببب

 (6)وااٌتّا. 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 إٌّا: تاتظب ِزٓ الذساطٛ أِىٗتّا يفٔ

)النيبباٟىُٕ  اإلعالوٗببُِٕٔببي  ،يف العىمٗببٛ االتـببالٗٛ أوّ٘ىبب ٗ٘اأطاطبب اوإٌّبب تتٍببأه( 1

َ لباله قبشاٞٚ راتٗبٛ    ٔوب  ،هلبزا اؿنيبن   اإلٌظباٌٗٛ مُٕ النياعذٚ باالتـاه( الزَٖ ٖؼاِّ

ٕٓ   يفلببٕاقعّي ٔوببذٝ اطبببتنياللٗتّي     ،قبببال الببي ٖٕاجٌّّٕبببا عىمببّي ٔالت ببذٖال ٔاملع

ٔٛ  .ٔاٌعااطّا عمٜ أدٔاسِي الٕظٗفٗ

اإلعالوبببٗني ؿبببّذا قاّٟىبببا عمبببٜ التٕجّبببال املٍّٗبببٛ لبببألدٔاس الٕظٗفٗبببٛ لبببذٝ    َس ًُنيبببٚذ( ُت2

ْ ذ َِّؼب َت ،لالِتىاً ثٍ يف تٕقٗا ُو الظعٕدٖني التٛبٕس  َ ٔوب  ٔطباٟن اإلعبالً املضٖبذَ    فٗب

جٗبببٛ، البببزٙ اٌعابببع عمبببٜ األدٔاس املٍّٗبببٛ، ٔظّبببٕس ؿببب افٛ   يف التٍبببٜ التإٍلٕ

 إر تظببّي ٌتبباٟ  ِببزٓ الذساطببٛ يف املببٕاطَ مبببا ٖؼببان ؼببذّٖا لمٕطبباٟن التنيمٗذٖببٛ،   

فّي العٍاؿبش املشاضٖبٛ   ِٕؿب لتفّي أدٔاسِي املٍّٗبٛ بٔ  اإلعالوٗني الظعٕدٖنيوظاعذٚ 

 .عىمٗال االتـاه يف

لت٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘، ٔالت ذٖال البي   تٕك  وذٝ وٕااتٛ اإلعالوٗني الظعٕدٖني( 3

ٕؿببٕه إ  مماسطببٛ وٍّٗببٛ  يف ال ٖظبباعذتببٕاجّّي، ٔالعٕاوببن املببؤثشٚ يف رلببا، مبببا  

بافاٞٚ عالٗٛ دالبن  ٔاملٍّٗٛ أدٔاسِي الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني مماسطٛ  نيٗنيٗٛ تلىَ 

 .وتىاطاالي ٖعىمُٕ يف ظمّا وَ أجن بٍاٞ فتىد  الظعٕدٖٛالت٠ٗٛ 

 ٕب ٔالذساطببال العشبٗببٛ الببي تٛشقببا إ  التعببش  عمببٜ س ٖببٛ الـبب فٗني ٌببذسٚ الت بب( 4

أطاطٗني، ٔوذسااتّي ٔتـبٕساتّي ألدٔاسِبي    بٕؿفّي فاعمنيلزاتّي ٔاإلعالوٗني 

 ٛ  عمببٜ الببشبي وببَ التعببذد ٔالثببشاٞ يف   ،ٖعىمببُٕ فّٗببا الببي املٍّٗببٛ الٕظٗفٗببٛ يف الت٠ٗبب

لبباله املٍّببٛ بببالرتاٗض عمببٜ تٍألببا النيبباٟي باالتـبباه وببَ  الذساطببال العشبٗببٛ الببي

العىمٗببببٛ،  ٔإلبببباصاتّي ِٕٔاٖبببباتّي ،ٔلمفٗبببباتّي الٛتنيٗببببٛ ،األؿببببٕه االجتىاعٗببببٛ

وببَ ػبب ٌْ أُ ٖببرتك  ٙزاألوببش ال بب ٘،ٔالببٕظٗف املّببي ٜتتعمببب بالشكبب الببي ٔاؾٕاٌببب

ًٛ ًٕٚف بب ٔاٌعااطببْ عمببٜ  اإلعالوبب٘ت ٚ لاببن وببا ٖتعمببب بظببشٔ  العىببن  ٜابب وعشفٗبب

 اً.َع فٗٛ ٔامللاوني املٍت ٛ بؼاٍناألدٔاس املٍّٗٛ ٔالٕظٗ
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 :ثانًيا: الدراسات السابقة
الرتاب العمىب٘ اـباق بذساطبٛ األدٔاس املٍّٗبٛ ٔالٕظٗفٗبٛ البي ٖلبٛمد         َ لاله وظٍ ٔو

ّّببا اببتّ ا مببٕ ِببزا الٍببٕب وببَ الذساطببال يف ب٠ٗببال            بّببا اإلعالوٗببُٕ، ٔجببذ التا بب  تٕج

 ِ إر بببذأل العذٖببذ وببَ املببذاسغ الت ثٗببٛ   ٍببٛ،ٔطببٗاقال ج شافٗببٛ كتمفببٛ لبباله املش مببٛ الشا

تتخمببٜ عببَ الذساطببال التنيمٗذٖببٛ الببي تٍألببا اإلعالوببٗني وببَ صٔاٖببا سؿببذ والوبب  مسبباتّي       

شافٗٛ، ٔالشكٜ املّي ٔالٕظٗف٘ لذّٖي، ٔعالقبتّي مبـبادس املعمٕوبال ٔاملؤطظبال     بالذميٕ

التٕطببد يف دساطببٛ األدٔاس   املببؤثشٚ يف املىاسطببٛ اإلعالوٗببٛ إ   الببي ٍٖتىببُٕ إلّٗببا، ٔالعٕاوببن  

 ّٗا.ف املٍّٗٛ ٔالٕظٗفٗٛ، ٔت ث  الت٠ٗٛ االتـالٗٛ اؾذٖذٚ

ٌتبببباٟ  بعببببا الذساطببببال إ   ببببذٔب ت بببب ال يف األدٔاس الٕظٗفٗببببٛ ٔاملٍّٗببببٛ     لفتببببأ

 ٞ ٌتٗ بببٛ تببب ث ال الت٠ٗبببٛ  ;لإلعالوبببٗني يف ٔطببباٟن اإلعبببالً التنيمٗذٖبببٛ ٔاؾذٖبببذٚ عمبببٜ الظبببٕا

يف النيبذسٚ عمبٜ تفظب  ٔؼمٗبن األدٔاس الٕظٗفٗبٛ ٔاملٍّٗبٛ البي         االتـالٗٛ اؾذٖذٚ، طباعذل 

٘، ٔمياَ تٍبأه الذساطبال   ٖؤدٌّٔا بـٕسٚ تتظب ود وعاٖ  األداٞ املّي يف اجملاه اإلعالو

 الظابنيٛ رال العالقٛ مبٕكٕب الذساطٛ يف قٕسَٖ:
 

 َٝسا ٛز ادٍٚ: ايدزاضا  اييت تٓاٚيت اددٚاز ايٛيٝي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ يمعال

تتاَٖ إدساااتّي إ  تؼ  الذساطال الي تٍألا األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني 

الببي يف دساطببتّا  (Amy Schmitz 2015) (7)مشٗتببض إوبب٘فنيببذ أػبباسل  ; هلببزٓ األدٔاس

األسجٍببتني،  :وببَ الاٗفٗببٛ الببي ٖببشٝ وببَ لالهلببا الـبب فُٕٗ يف اببنٍ  عببَ  ألببا اإلجابببٛ 

ب ٔ، ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ يف عـش الـب افٛ  ٔاملاظٗا، ٔ، ٔال اصٖن، ٔإلٕوتٗا

 ;وفبشدٚ  444الشقىٗٛ ٔالؼتاال االجتىاعٗٛ، وبَ لباله دساطبٛ وظب ٗٛ عمبٜ عٍٗبٛ قٕاوّبا        

لاؿبٛ الـب فٗني    ،دٔس اؿؼذ ٔالتعت٠بٛ يف البذٔه اـىبع    ٔجٕد داللٛ إ ـاٟٗٛ لظٍّٕس إ 

أابب  لببذٝ   مٗببْ بـببٕسٕٚ َعُتعببٚشَ   ٔقببذ .شاملاظببٗاٗني أاثببش وببَ ب ِببي، ٔالببذٔس املف ٔظبب   

ا ٔجببذل التالفببال بببني الببذٔه اـىببع يف دٔس اــببٕوٛ،      الـبب فٗني البب اصٖمٗني، بٍَٗىبب  

ّٞا وبَ        ٔأػاسل الٍتاٟ  أّٖلا إ  أُ الـ افٛ الشقىٗبٛ ٔالؼبتاال االجتىاعٗبٛ أؿبت ا جبض

 الٕطبباٟ  بّببذ  اؿـببٕه عمببٜ األلتبباس عبب     ;العىببن الٗببٕو٘ لمـبب فٗني يف ِببزٓ املٍبباطب   

املتعببذدٚ ٔاملٍـببال املت شاببٛ، ٔوؼبباساٛ اؾىّببٕس عبب  قٍببٕال الؼببتاال االجتىاعٗببٛ،     

جذٖذٚ لعىن الـ افٛ االطتنيـاٟٗٛ ود التنيٍٗال الي تعتىذ عمٜ التٗاٌال  طشاٟب ٔاطتخذاً

 املتٕٛسٚ.
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 (Ezhar Tamam , Ain Abdullah2015) (8)ٔعني عتذ اهلل  دساطٛ أصِش لاً ٔاطتّذفا

ألدٔاس ٔطباٟن اإلعبالً يف اجملتىبد     ّيش  عمٜ إدساابال الـب فٗني املبالٗضٖني ٔتـبٕسات    التع

 ٙ وفبببشدٚ وبببَ الـببب فٗني   182وبببَ لببباله دساطبببٛ وظببب ٗٛ لعٍٗبببٛ قٕاوّبببا     ،املبببذٌ٘ املبببالٗض

إر  تتبباَٖ إدساابباتّي ٔتـببٕساتّي ألدٔاس ٔطبباٟن اإلعببالً يف اجملتىببد،إر أاببذل  املببالٗضٖني،

ش، ٔالببذٔس الٍاػببش، ٔا مببن املٕكببٕع٘، ٔالتعت٠ببٛ ٔاؿؼببذ،   دعببي الـبب فُٕٗ الببذٔس املفٚظبب 

ٔرلببا ونياسٌببٛ بالببذٔس الشقبباب٘، اىببا أُ الت٠ٗببٛ االجتىاعٗببٛ ٔالظٗاطببٗٛ لمذٔلببٛ ِبب٘ الببي          

 .اٌعااطبببّا عمبببٜ إدساك الـببب فٗني لبببألدٔاس املٍّٗبببٛ ٖيَ َثبببٔٔوببب ،تؼبببان الت٠ٗبببٛ اإلعالوٗبببٛ

اللببٛ بببني وببت  ال التعمببٗي، ٔالتببذسٖب،  ٔأػبباسل الٍتبباٟ  أّٖلببا إ  عببذً ٔجببٕد عالقببٛ رال د 

ٔاـمفٗال املعشفٗٛ، ٔطٍٕال اـ ٚ، لمـب فٗني ٔإدساك األدٔاس املٍّٗبٛ ٔاجملتىعٗبٛ لٕطباٟن     

 .اإلعالً

ٙ ٔيف الت٠ٗبٛ العشبٗببٛ   تٕجّبال الـبب فٗني املـببشٖني  ( 9)ً( 2015) دسطبا فاطىببٛ العظببٕ

وـبش بعبذ    يف ٘لت بٕه البذمينيشاط  الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لباله وش مبٛ ا   مٕ أدٔاسِي ّئتـٕسات

َ لبباله ونيابمببٛ وتعىنيببٛ وببد عٍٗببٛ ممثمببٛ ملختمبب  أطببات املماٗببٛ     ، ٔوبب٘ثببٕسال الشبٗببد العشببب 

ٔاٌتّبا الذساطبٛ إ  فىٕعبٛ وبَ الٍتباٟ  وبَ أِىّبا: ببشٔص البذٔس           .لٕطاٟن اإلعالً املـبشٖٛ 

ؼباساٛ عب  ٔطباٟن    ٔميابٍّي وبَ امل  ، الزٙ ٖبٕفش وٍبّ ا لمتعبت  لمىبٕاطٍني العبادٖني      شاملٗٚظ

املببشتت   ٘، ٔالبذٔس التعببأٌ ٘اإلعبالً، ٔالببذٔس الشاؿبذ ٔاملشاقببب، ظاٌببب البذٔس الشادٖاببال   

املٍّٗببٛ   األدٔاس بعالقببٛ مٗىٗببٛ وببد الظببمٛٛ، اىببا أظّببشل الٍتبباٟ  أُ ٍِبباك تتاٍٖببال يف        

 َ صعضعٛ االطتنيشاس ٔلمبب ؿبشاعال  ٔو وضٖٕذ ٘ٔف اتٍ  طّىا إ   ذٍّألمـ فٗني املـشٖني 

ًٛ  ،ظتٕٝ الثنيافٛ الظٗاطبٗٛ مٜ ُووٍاِلٛ َع ن ٔطباٟن اإلعبالً املىمٕابٛ لمنيٛباب     َتب َ ٔقٔوب  لاؿب

 .اـاق

اإلعبببالً  لٕطببباٟناطبببتخذاً الـببب   املـبببشٖٛ  (10)( 2015) سولببباُ ٛأوٗىببب ٔسؿبببذل

وبَ   ٛوٗبذاٌ٘ لعٍٗبٛ عىذٖب    ٔرلا وَ لاله وظب ٍ ، ٔاٌعااطّا عمٜ العىن الـ ف٘ ٚاؾذٖذ

وٕصعببٛ بالتظببأٙ عمببٜ  ،وفببشدٚ 120قٕاوّببا  الٕطبباٟنخذوني لتمببا النيبباٟىني باالتـبباه املظببت

: األِبببشاً ِ٘ٔببب النيببباٟىني باالتـببباه يف الـببب   املـبببشٖٛ )النيٕوٗبببٛ ٔاؿضبٗبببٛ ٔاـاؿبببٛ(   

، ٔاأللتباس ٔاؾىّٕسٖببٛ ٔالٕفببذ ٔاألِببال٘ ٔاأل ببشاس ٔاملـبشٙ الٗببًٕ ٔالٗببًٕ الظببابد ٔالذطببتٕس  

أُ أِبي أػبااه    ٔتٕؿبما الذساطبٛ إ   ، ٛمٕببٛ ؾىد التٗاٌبال امل  ٛاالطتتاٌ أداٚٝ ٔاطُتخذوا

تمني٘ تعمٗنيبال النيبشاٞ عب  ؿبف ال الفبٗع ببٕك بٍظبتٛ         ;التفاعن بني الـ فٗني ٔالنيشاٞ ِ٘
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٘  ٔتمني٘ سطاٟن النيشاٞ ع  ال ٖذ ،%(77.59) ٔقبشاٞٚ تعمٗنيبال    ،%(71.85بٍظبتٛ )  اإللارتٌٔب

   ٛ ٛ    ،النيببشاٞ عمببٜ الـببف ال الؼخـببٗ ثببي اطببتنيتاه سطبباٟن    ،ثببي اطببتنيتاه وااملببال ِاتفٗبب

٘        ،قـ ٚ ثبي التٕاؿبن عب  وااملبال      ،ثبي تعمٗنيبال النيبشاٞ عمبٜ املذٌٔبٛ الؼخـبٗٛ لمـب ف

 .الفٗذٖٕ

التعببش  عمببٜ تبب ث  تٕظٗبب  الـبب    (11) (2015)ٔاطببتّذفا دساطببٛ مسبباا الؼببّأٙ 

اإللارتٌٔٗببٛ املـببشٖٛ لؼببتاال التٕاؿببن االجتىبباع٘ إطببٗمٛ لٍؼببش ٔتببشٖٔ  وٕكببٕعاتّا  

ٌٕعٗبٛ ا تبٕٝ الـب ف٘ املنيبذً عب  ؿبف ال الـب   عمبٜ         يف وظبتخذوّٗا   ٔصٖادٚ أعبذاد 

ٔقذ لثما عٍٗٛ الذساطٛ يف ؿف ي ؿ ٗفٛ الًٕٗ الظابد ٔؿب ٗفٛ فٗتبٕ عمبٜ     .الفٗع بٕك

. ٔاٌتّبا أِبي   2014دٖظبى    29ٜ ٔ ٖتب  2014دٖظى   23ٔرلا وَ  ،الفٗع بٕك ملذٚ أطتٕب

التٕاؿببن  ٔطبباٟنٛ املـببشٖٛ اطببتٛاعا تٕظٗبب   أُ الـبب   اإللارتٌٔٗبب ٌتبباٟ  الذساطببٛ إ 

ا االجتىاع٘ يف اؿـٕه عمبٜ األلتباس ٔاملٕكبٕعال املختمفبٛ، ٔأؿبت ا لثبن وـبذّسا وّىّٓب        

 .لضٖاسال املظتخذوني إ  الـ ٗفٛ

٘ شا  تٍألبا  ٔيف الٔعب  ( تـبٕسال الـب فٗني األابشاد ألدٔاسِببي    2014) (12)دساطبٛ فّىبب

إدسااّببي لتمببا األدٔاس، وببَ لبباله دساطببٛ وظبب ٗٛ   ٚ يفٔاملٍّٗببٛ، ٔالعٕاوببن املببؤثش الٕظٗفٗببٛ

 .عاّوببا 66إ   19وفببشدٚ وببَ الـبب فٗني الببزَٖ تشأ ببا أعىبباسِي وببَ       175لعٍٗببٛ قٕاوّببا  

الرتتٗبب األٔه   ش يفجباٞ البذٔس املفٚظب    ;ٔتٕؿما الذساطبٛ إ  فىٕعبٛ وبَ الٍتباٟ  وبَ أِىّبا      

% ، تبالٓ البذٔس   70عت٠بٛ ٔاؿؼبذ بٍظبتٛ    دٔس الت األدٔاس املٍّٗٛ، ثبي  ٘% وَ إمجال 70.4بٍظتٛ 

%  55.5بٍظبتٛ   ٘% ، ثي البذٔس الشقباب   6602بٍظتٛ  ٙ% ، ثي الذٔس التٍىٕ 67.2الٍاػش بٍظتٛ 

ٖبذساّا   % ، اىا أػاسل الٍتاٟ  إ  أُ األدٔاس املٍّٗٛ البي  34.3بٍظتٛ  ٘، ثي الذٔس املٕال

 ٘الٍىبببٕرإل اإلعالوببب لببباسغ يف الـببب فُٕٗ األابببشاد تتىاثبببن وبببد أِبببي األدٔاس املٍّٗبببٛ البببي

إدساك الـب فٗني األابشاد   يف ، ٔأُ ٍِاك فىٕعٛ وَ العٕاون تبؤثش  ٘المٗ ال ٘الذمينيشاط

اللبب ٕت الت اسٖببٛ، ٔاطببتخذاً اإلٌرتٌببا، ٔطبب  املماٗببٛ، ٔٔطبباٟن  ;ألدٔاسِبي املٍّٗببٛ وٍّببا 

 ٘.اإلعالً األلشٝ، ٔالل ٕت الشٔتٍٗٗٛ، ٔالتٕجْ األٖذٖٕلٕج

( تـببٕسال اإلعالوببٗني يف ٔطبباٟن اإلعببالً  2013) (13)فٕصٖببٛ آه عمبب٘دساطببٛ ٔاؼببفا 

وٗببن  :اإللارتٌٔٗببٛ اإلواساتٗببٛ ألدٔاسِببي املٍّٗببٛ ٔالعٕاوببن املببؤثشٚ فّٗببا، ٔاٌتّببا الذساطببٛ إ  

 ٗادٖبببٛ  أدٔاٍس اإلعالوبببٗني العببباومني يف اإلعبببالً اإللارتٌٔببب٘ يف دٔلبببٛ اإلوببباسال إ  تبببتي    

اٞل أبشص األدٔاس الي تذعي ِبزا التٕجبْ يف تشتٗبب وتنيبذً     إر ج، ٔإهابٗٛ ٔوؤٖذٚ لم إوٛ
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ٔدعبي ببشاو  التٛبٕٖش البٕطي،     ، ٔوٍّا: تثنيٗب  اؾىّبٕس، ٔتعضٖبض التظباو  ٔالتٍبٕب الثنيبايف      

ٔدعببي طٗاطببٛ اؿإوببٛ، بٍٗىببا تشاجعببا األدٔاس الببي لٗببن أاثببش إ  وعاسكببٛ األٔكبباب     

   ٗ آساٞ  ٛ أٔ الت بٗ  االجتىباع٘ أٔ تبتي   النياٟىٛ أٔ اؿإوٛ أٔ ؼفض عمبٜ املؼباساٛ الظٗاطب

املشتتبببٛ  دٔس اــبببي ٔالعببذٔ لم إوبببٛ جببباٞ يف مبىاسطبببٛ  ُ البببذٔس املتعمببب إاؾىّببٕس، ببببن  

ٛ    ّا تبؤثش يف سأٝ اإلعالوُٕٗ أٌٖ األل ٚ، ٔأُ أاثش العٕاون الي ، تـبٕساتّي ألدٔاسِبي املٍّٗب

ملعمٕوبال، ثبي سدٔد أفعباه    : وظؤٔلٕ اؿإوٛ، ثي الشقابٛ، ٖمّٗبا  شٖبٛ اؿـبٕه عمبٜ ا    ِ٘

 اؾىّٕس، ثي العالقال ود وـادس األلتاس.

لشؿبذ ٔونياسٌبٛ األدٔاس    (14) (Igor Vobič, Ana Milojević, 2013)َ ٔوب  ٔتـبذٝ ابنٙ  

 ٛ  ،ٔؿبشبٗا  ،ابن وبَ طبمٕفٍٗٗا    يف االجتىاعٗٛ لمـ فٗني العاومني بالـ افٛ اإللٗارتٌٔٗب

ٕ   ونياسٌببٛوببَ لبباله دساطببٛ    (Novosti) ٌٕٔفٕطببي ،الظببمٕفٍٗٗٛ ((Delo بببني وؤطظببٛ دٖمبب

ٛ   يف ظاٌب ع  املبذساال الزاتٗبٛ لمـب فٗني ٔدٔسِبا     ،الـشبٗٛ  وبد صوالّٟبي   بٍباٞ العالقب

ٔابببزا تببب ث   ،ٔاؾىّبببٕس وبببَ جاٌبببب آلبببش  اإلؿبببذاسال املٛتٕعبببٛ وبببَ جاٌبببب يف العببباومني

 .القٛط  ِزٓ العيف التٕٛسال التإٍلٕجٗٛ املتال نيٛ لاله العؼشَٖ عاّوا املاكٗٛ 

األدٔاس  يف َ التؼبببابْٔوببب تٍ ٜاببب ٔتٕؿبببما الذساطبببٛ إ  عبببذٚ ٌتببباٟ  وٍّبببا: ٔجبببٕد قبببذسٍ 

اومُٕ باملؤطظبتني عمبٜ وظبتٕٝ اإلؿبذاسال املٛتٕعبٛ      ٖؤدّٖا الـ فُٕٗ الَع االجتىاعٗٛ الي

اإلؿبذاسال   يف ٔأُ العاومني ،بٍاٞ عالقٛ وؼاساٛ ٔتفاعن ود اؾىّٕس ٘ٔٔف ،ٔاإللارتٌٔٗٛ

ٕ  ٛ مبؤطظٛ دٖمبٕ الظبمٕفٍٗٗٛ  اإللٗارتٌٔٗ ٖتىتبد   وبَ التنيبذٖش البي   ٌفظبّا  الذسجبٛ  ب ُال ٖتىتعب

أٔ  ٌظّشا لعذً ٔجٕد دسجٛ وبَ التابافؤ املّبي    ;باإلؿذاسال املٛتٕعٛ ُٕبّا صوال ِي العاوم

 اإلؿببذاسال اإللٗارتٌٔٗببٛ يف يف  نيالعبباوموببَ عاببع عمببٜ ال ،ابببني اببن وٍَّىبب   ٘الببٕظٗف

 وَ التنيذٖش البي  ٌفظّا الذسجٛبّي ٖؤدُٔ عىمّي زَٖ ٖشُٔ أٌٖال  ،الـشبٗٛ وؤطظٛ ٌٕفٕطي

ببذٔس قبذٔد    طبّىا ٔأُ العالقٛ ود اؾىّٕس ٜأ ،اإلؿذاسال املٛتٕعٛ ٖتىتد بّا صوال ِي يف

يف ٖؤدِٔا  يف ؿٗابٛ وذساال ا شسَٖ يف املٕاقد اإللارتٌٔٗٛ عَ األدٔاس الي مياَ أُ

 اجملتىد.

  ي اِتىاً املٕاقد اإلعالوٗٛ العشبٗبٛ   التعش  عمٜ (15)( 2009ٔاطتّذ  طٗذ غٗا )

َّبا وظبتخذوٕ ِبزٓ املٕاقبد، ٔأببشص األػبااه البي          ٔاألوشٖاٗٛ التاسصٚ بامللاوني البي ٍُٖتُ 

تٕظفّبببا ؿفبببضِي عمبببٜ املظببباِىٛ يف إٌتببباإل ولببباوني ؿببباؿٛ لمٍؼبببش، ٔجٕاٌبببب التؼبببابْ       

إداسٚ ا تببٕٝ يف ِببزٓ املٕاقببد   ٔااللببتال  بٗببٍّي، ظاٌببب وعشفببٛ تـببٕسال النيبباٟىني عمببٜ      
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تؼب د   ألِىٗٛ امللاوني الي ٍٖت ّا املظتخذوُٕ، ٔاٗفٗٛ تٕظٗفّا، ٔالعٕاون الي ؼٓذ أٔ

ٜٖٛتبُب ِبزٓ املفباِٗي اؾذٖبذٚ ٔفب٘ طبا ٛ اإلعبالً العشبب٘            وَ االعتىاد عمّٗبا، ٔإ  أٙ َوبذٝ ُت

 عمٜ ػتاٛ اإلٌرتٌا. اؾذٖذ

ظبب  ٔاملببٍّ  املنيبباسُ، ظاٌببب تٕظٗبب  عببذٚ أدٔال ٔقببذ اعتىببذل الذساطببٛ عمببٜ وببٍّ  امل

عثٗبٛ وٍّببا، ؼمٗببن امللببىُٕ الاىبب٘ لمىٕاقبد اإلعالوٗببٛ العشبٗببٛ ٔاألوشٖاٗببٛ إر ُ مِّببَن و٠ببٛ   

ٔ  50وٕقببٍد إعالوبب٘ وٍّببا   ٗ٘ببا،  وٕقّعببا أوشٖاٗ٘ببا، ٔؼمٗببن ٌـببٕق الذساطببال   50وٕقّعببا عشب

يف س ٖتّبا لمت بٕالل اؾذٖبذٚ     اإلعالوٗٛ اـاؿٛ مبٕكٕب الت   لشؿذ اؾٕاٌب املؼرتاٛ

ٔعالقتّبا باملنياسببال الٍظشٖبٛ لألٌبٕاب الـب فٗٛ اؾذٖبذٚ، ثبي        يف ؿٍاعٛ ا تٕٝ اإلعالوب٘  

 ؿ ٗفٛ االطتتاٌٛ الي ٝطٚتنٜيِا عمٜ و٠ٛ وفشدٚ وَ النياٟىني عمٜ إداسٚ عذٕد وَ املٕاقد.

ٕاقبببد ٔاؼبببفا ٌتببباٟ  الذساطبببٛ عبببَ قمبببٛ وظببباِىٛ املظبببتخذوني العبببشو يف تضٖٔبببذ امل  

بامللاوني اإلعالوٗٛ الي مياَ أُ تثشّٖا، ٔتٕٛس وَ طتٗعبٛ ت ٛٗتّبا اإلعالوٗبٛ لأل بذاب     

ٔوٍاقؼببتّا لمنيلبباٖا املختمفببٛ، ٔامـببشل ِببزٓ اإلطببّاوال يف التعمٗببب عمببٜ بعببا األلتبباس     

ٔاملنياالل ٔالـٕس، دُٔ وؼاساٛ  نيٗنيٗٛ يف إٌتاإل ولاوني تٍؼش يف ػان ألتاس ٔونيباالل  

 ٕ س. ٔأٔكب ا الٍتباٟ  ابزلا أُ وعظبي املٕاقبد اإلعالوٗبٛ العشبٗبٛ م تبٕفش         ٔفٗذِٖٕال ٔؿب

أػبااًلا وٍاطببتٛ ٔقفببضٚ لمىظببتخذوني لمىظباِىٛ يف تضٖٔببذِا مبلبباوني إعالوٗببٛ، ٔببباو   

عٍّببا الاببث  وببَ األػببااه التفاعمٗببٛ الببي مياببَ أُ ؼفِّببض املظببتخذوني عمببٜ املظبباِىٛ    

عالوٗٛ األوشٖاٗٛ اِتىبا بؼباٍن أاب  وبَ     بؼاٍن أا  عمٜ ؿف اتّا، ٔأُ املٕاقد اإل

املٕاقبببد العشبٗبببٛ بّبببزٓ امللببباوني، ٔأتا بببا الفشؿبببٛ لمىظبببتخذوني لٍؼبببش ولببباوٍّٗي عمبببٜ   

وٕاقعّببا، ٔتببٕف  أػببااٍه ُوتٍٕعببٛ تظببى  لمىظببتخذوني باؿلببٕس عمببٜ ؿببف اتّا ٔوٍّببا:      

ٜ األلتباس  املٍاقؼال اؿٗٛ ٔالتعمٗب عمبٜ وبذٌٔال اإلعالوبٗني ٔاملظبتخذوني، ٔالتـبٕٖا عمب      

 ٔتـ ٗ ّا.

اَىا أػاسل ٌتاٟ  الذساطٛ أّٖلبا إ  عبذً ٔجبٕد اػاِبال إهابٗبٛ لبذٝ املظبتخذوني        

العببشو إصاٞ إٌتبباإل امللبباوني املٍؼببٕسٚ يف املٕاقببد اإلعالوٗببٛ العشبٗببٛ ٔااتفبباّٟي بببذٔس املتمنيبب٘  

 بالّتا. 

لنيببباٟىني ِبببب( العالقبببٛ الٕظٗفٗبببٛ ببببني ا 1429) (16)تٍبببأه الـبببتٗ ٘ٔيف ب٠ٗبببٛ الذساطبببٛ 

ٕٛ ٔوببَ    باالتـبباه ٔاؾىّببٕس يف كببٕٞ وببت  ال الت٠ٗببٛ االتـببالٗٛ اؿذٖثببٛ، بببالتٛتٗب َعمببٜ عٍٗبب

وفبشدًٚ، ٔقبذ    1020وفبشدًٚ، ٔعٍٗبٛ وبَ اؾىّبٕس ونيبذاسِا       438النياٟىني باالتـاه ونيذاسِا 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 ذد النياٟىُٕ باالتـاه يف ٔطاٟن اإلعالً الظعٕدٖٛ يف ِزٓ الذساطٛ الٕظباٟ  البي ٖظبعُٕ    

ؼنيٗنيّبببا بظبببا ٔظببباٟ  جببباٞ تشتٗتّبببا عمبببٜ التبببٕال٘: تٕعٗبببٛ اؾىّبببٕس ٔتٍىٗبببٛ قٗىبببْ          إ 

االجتىاعٗبببٛ، ٔاإللتببباس، ٔٔوبببَ َثبببٖي التثنيٗببب ، ٔالؼبببشا ٔالتنيبببٕٖي، ٔاملؼببباساٛ االتـبببالٗٛ،    

ٔالتظٕٖب، ٔالرتفْٗ. ٔأظّشل ٌتاٟ  الذساطٛ التالًفا بني الٕظاٟ  الي ٖظعُٕ إ  ؼنيٗنيّبا  

ّببي  نينيِٕببا، فنيببذ جبباٞل الٕظبباٟ  الببي ٖببشُٔ أٌّٖببي اطببتٛاعٕا        ٔالٕظبباٟ  الببي ٖببشُٔ أٌ  

ؼنيٗنيّببا َعمببٜ التببٕال٘: اإللتبباس، ٔتٕعٗببٛ اؾىّببٕس ٔتٍىٗببٛ قٗىببْ االجتىاعٗببٛ، ٔاملؼبباساٛ       

االتـبببالٗٛ، ٔالتثنيٗببب ، ٔالؼبببشا ٔالتنيبببٕٖي، ٔالرتفٗبببْ ٔالتظبببٕٖب، اىبببا أظّبببشل الذساطبببٛ  

تـبباه، باعتتبباس مسبباتّي الؼخـببٗٛ يف    التالًفببا يف الٕظبباٟ  اإلعالوٗببٛ بببني النيبباٟىني باال    

 وت  ال اؾٍع ٔالعىش ٌٕٔب الٕطٗمٛ الي ٖعىمُٕ بّا، ٔطٍٕال اـ ٚ.

٘ ٔ ،المٛٗب  العببٕيف  ٔتٍبأه عتببذ  اــبباٟف الذميٕبشافٗببٛ  (17) (2003) عثىبباُ العشبب

ّبذ  التٕؿبن إ  ؿبٕسٚ ػبباومٛ    بٔاملٍّٗبٛ لمنيباٟي باالتـباه الظبعٕدٙ يف الـبب افٛ الٕٗوٗبٛ،      

د النياٟي باالتـاه يف الـ افٛ الظعٕدٖٛ الٕٗوٗبٛ ٔاٗفٗبٛ س ٖتبْ لبذٔسٓ يف اجملتىبد،      عَ ٔاق

ٛ        ٛونياسٌٔ ، وبَ لباله دساطبٛ وٗذاٌٗبٛ     الـٕسٚ مببا ِبٕ عمٗبْ اؿباه يف البذٔه العشبٗبٛ ٔال شبٗب

ٔتٕؿبما الذساطبٛ إ  ٌتباٟ  عاوبٛ     وفبشدًٚ ٔوبَ الـب فٗني الظبعٕدٖني.     150عمٜ عٍٗٛ قٕاوّبا  

د النياٟي باالتـاه يف الـ افٛ الظعٕدٖٛ الٕٗوٗٛ، ٔااُ وَ أِي ِبزٓ  ٔاق تـ  يف فىمّا

النيبباٟي باالتـبباه الظببعٕدٙ ٖببشٝ أُ دٔسٓ الـبب ف٘ املّببي ٖرتاببض أًٔلببا يف تفظبب    الٍتبباٟ  أُ

ا البذٔس  لم ىباِ  ٔػبشا طٗاطبال اؿإوبٛ ٔتٕجّٗاتّبا هلبي، أٖوب       ّا النيلاٖا املعنيذٚ ٔؼمٗم

 ٗبادٙ ٔوٕكبٕع٘، ٖٔب ت٘     األلتباس بؼبانٍ  تٕصٖد التـاه فّٕ الثاٌ٘ الزٙ ّٖتي بْ النياٟي با

٘  ماٖتْ ل يف املشتتٛ الثالثٛ ابزلا   ،م ىّٕس وَ الت ثش باآلساٞ املخالفٛ الػآ الذٔلبٛ الشمسب

ُٖاؼفا الذساطٛ عَ  ب النياٟي باالتـاه الظعٕدٙ لعىمْ الـب ف٘ إل ب   سكبآ البٕظٗف٘    ا أ

الّتبا بتنيبذٖش   ٔال وظبٜ بٜ  ،فبشق التبذسٖب أثٍباٞ العىبن    ّٗا لإٌْ ال ٖظبتفٗذ وبَ   وا صاه وتذٌٚ

 الشأٙ العاً عىّٕوا.  يف س طاْٟ ٔال ٖشٝ أُ سطاٟمْ اإلعالوٗٛ الي ٍٖت ّا وؤثشٚ 
 

: ايدزاضىىىىىا  ايىىىىىيت تٓاٚيىىىىىت ايعٛاَىىىىىٌ املىىىىىؤثس٠ يف اددٚاز ايٛيٝيٝىىىىى١ ٚاملٗٓٝىىىىى١   ا ىىىىىٛز ايثىىىىىاْٞ

 يمعالَٝس

عٕاوبن املبؤثشٚ يف إدساك اإلعالوبٗني ألدٔاسِبي     أػاس طٕرإل التظمظن اهلشوب٘ إ  تٍبٕب ال  

الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ، ٔقذ أاذل عذد وَ الذساطال البي أجشٖبا يف ب٠ٗبال فتىعٗبٛ كتمفبٛ      

 (18) دساطببٛ دٖببش باببباِببزا التٍببٕب ٌٔظببتٗٛ التبب ث  وببَ  ٗبب  النيببٕٚ ٔاللببع ، فنيببذ اطببتّذفا  
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(Dirbaba, O'Donnell, 2015)  لمعٕاوببن املببؤثشٚ يف األثٗببٕبٗني الـبب فٗني تـببٕسال عبب 

ٛ  لاله وَ ٔالٕظٗفٗٛ املٍّٗٛ أدٔاسِي ٜ  وظب ٗٛ  دساطب ٛ  عمب  وفبشدٚ  143 قٕاوّبا  عؼبٕاٟٗٛ  عٍٗب

ٛ  ٔتٕؿما املماٗٛ، إٌٔاب ملختم  املىثمني الـ فٗني وَ َ  العذٖبذ  إ  الذساطب َ  الٍتباٟ   وب  وب

 املٍّٗبببٛ سيف األدٔا ٔطبببمي وتاػبببش تببب ث  هلبببا االطبببتتذادٖٛ االجتىاعٗبببٛ التٍؼببب٠ٛ أُ: أِىّبببا

ٛ  عٕاقب ٔهلا األثٕٗبٗني، لمـ فٗني ٜ  ٔلٗىب ٘  العىبن  عمب َ  ؼبذٗ  عباً، إر  بؼبان  الـب ف  وب

 أُ اىببا املٍّٗببٛ، يف ِببٕٖتّي تببؤثش اىببا الشقابٗببٛ، أدٔاسِببي وتابعببٛ عمببٜ الـبب فٗني قببذسٚ

 إ  الٍتباٟ   ٔلمـبا  لمـب فٗني.  املّبي  ات  يف االطتنياله بؼان تؤثش املعمٕوال وـادس

 االجتىاعٗببٛ األبعبباد: ِٔبب٘ أثٕٗبٗببا، يف الـبب فٗٛ تببؤثش يف املٍّٗببٛ سٟٗظببٛ أبعبباد أسبعببٛ ؼذٖببذ

 ٔاألٖذٖٕلٕجٗٛ. ٔاملؤطظٗٛ ،ٗٛٔالظٗاط ٔالثنيافٗٛ،

طببعا دساطببٛ ٔعببَ تبب ث ال الت٠ٗببٛ االتـببالٗٛ اؾذٖببذٚ يف إدساك الـبب فٗني ألدٔاسِببي  

 يف لـبب فٗنيا إدساك عمببٜ إ  التعببش  (Lambert, Deniswu, 2014) (19)الوبب ل دٌظببٕٔ

 الـببب فٗني وبببد وتعىنيبببٛ ونيبببابالل لببباله ٔوبببَ ٔرلبببا ٔالٕظٗفٗبببٛ، املٍّٗبببٛ ألدٔاسِبببي تببباٖٕاُ

 األدٔاس يف ابت ٚ  ؼبٕالل  أ بذثا  قبذ  اإلٌرتٌا ػتاٛ أُ إ  الذساطٛ ٔاٌتّا التاٖٕاٌٗني،

 تعشٖب   ٔأعبادل  املخب  الـب ف٘،   ٔمسبال  والو  وَ ٔب  ل لمـ فٗني، ٔالٕظٗفٗٛ املٍّٗٛ

  ببذٔب الٍتبباٟ  أظّببشل اىببا اؾذٖببذٚ، اإلعالوٗببٛ الت٠ٗببٛ لنيٕاعببذ تتّعببا لـبب فٗٛا األدٔاس

 يف ت بب ال  ببذٔب: ِٔبب٘ التاٖٕاٌٗببٛ، اإلعببالً ٔطبباٟن يف الت ببٕه وببد سٟٗظببٛ ت بب ال مخظببٛ

ٛ  املٍّٗٛ األدٔاس  الـب فٗني  ٔوالوب   مسبال  يف ٔت ب ال  ٔؼبٕالل  اإلعبالً،  لٕطباٟن  التنيمٗذٖب

 التعببشض، ٔطببّن الببثىَ سلببٗف اؾذٖببذ اإلعببالً وببد ذالؼببذٖ ٔالتٍببافع ٜاببتٍ ، بؼبباٍن

 تاٖٕاُ. يف وااٌتّا الظاٟذٚ الـ افٛ بفنيذاُ التنيمٗذٖٛ األلتاس ٔالتفاٞ

 (20)وبببٕستَ طبببا  طبببنياسد ٔعبببَ تببب ث  التٍظٗىبببال املؤطظبببٗٛ يف ب٠ٗبببٛ العىبببن تٍبببأه   

(Morten Skovsgaard, 2014 ) ّأاٌعااطب  يف الـ فٗني املفشٔكٛ املؤطظٗٛ النيٕٗد ت ث 

 الـبببب فٗني وببببَ لعٍٗببببٛ وظبببب ٗٛ دساطببببٛ لبببباله وببببَ املّببببي لالطببببتنياله إدسااّببببي عمببببٜ

 وببد املٍّٗببٛ االطببتنياللٗٛ تفببأل إ  الذساطببٛ ٔتٕؿببما وفببشدٚ. 1083 قٕاوّببا الببذطاساٗني

 تتٛمببب الـبب ف٘ العىببن يف املٍّٗببٛ االطببتنياللٗٛ ٔأُ اإللتاسٖببٛ، املؤطظببال ٔتٍببٕب الببتال 

ٛ  ؿ فٗٛ وؤطظال ٛ  دمينيشاطٗب ٙ  قٕٖب  الٍنيباؾ  يف أاب   بؼبانٍ  املبٕاطٍني  لابني  إ  تبؤد

ٛ   األِبذا   أُ اىا الذمينيشاط٘، ٛ  املؤطظبٗٛ ٔالظٗاطبٗ  إٌتباإل  يف ِٗاابن  تبؤثش  ٔاالقتـبادٖ

: وٍّبا  املّبي  العٕاون تؤثش يف االطتنياله وَ فىٕعٛ أّٖلا الذساطٛ ٌتاٟ  ٔأظّشل األلتاس،
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ْ  اإللتاسٖٛ، لمىؤطظٛ العاوٛ ذوٛاـ ٔاػآ اإللتاسٖٛ، لمىؤطظٛ الظٗاطٗٛ املعتنيذال  ٔتٕجب

 الـبب فٗني وببد املٍافظببٛ ٔتبب ث  الٗببٕو٘، العىببن ٔسٔتببني الٕقببا ٔكبب ٕت اؾىّببٕس، لذوببٛ

 اآللشَٖ.

ٕ   ٔأاذل   الـب فٗني  إدساك تٍألبا  البي  (Dunu, Ugbo, 2014) (21) دساطبٛ دٌٔٗبٕ أبب

 الب باملظبببؤٔلٗٛاالكبببٛ يف املعمٕوبببال تبببذأه  شٖبببٛ قبببإٌُ ٔاطبببتخذاً لمىعشفبببٛ الٍبببٗ  ٖني

 136 قٕاوّببا لمـبب فٗني وٍّٗببٛ ٌنيابببال ألسبببد ممثمببٛ عٍٗببٛ لبباله وببَ لم ىّببٕس، اجملتىعٗببٛ

ٛ  الـب افٛ  يف الت ث  يف تنيالٗبذ  ٖظّي املعمٕوال  شٖٛ عمٜ أُ قإٌُ وفشدٚ،  لالًفبا  الٍٗ شٖب

ُ  البي  الظبابنيٛ  لمظٍٕال ُ  ابا ٛ  املـبادس  ِبي  ٔأعبٕاٌّي  الظٗاطبٕٗ  اىبا  لمىعمٕوبال.  الشٟٗظب

ٜ  ال التٗببٛ أُ الٍتبباٟ  ظّبشل أ ٛ  الـبب فٗني وببَ العظىب  اطببتخذاً أُ إ  أػبباسٔا الذساطببٛ عٍٗب

 اجملتىعٗبٛ،  الـ فٗٛ مبظؤٔلٗاتّي االكٛالب يف أبّذا ٖظاعذِي م اؾذٖذ املعمٕوال قإٌُ

ٕٛ عمٜ ٔأٌّٖي عىم٘، بؼان لمىعمٕوال اؿش ٔاالٌظٗاو التذفب ٔيف ُ  بنيٗىٛ ٜٔفٍّي دساٖ  النيبإٌ

 .لمـ افٛ الشقابٗٛ األدٔاس مماسطٛ لاؿٛ ٔالٕظٗفٗٛ املٍّٗٛ ب دٔاسِي مٍّٕضل ا داٚ

العٕاوببن  (Jeannine, Bustamante, 2014) (22)جبباٌني بٕطببتاواٌا  دساطببٛٔتٍألببا  

 تب ث ال  ٔفنًيا لٍىبٕرإل  ٔالشقابٗٛ املٍّٗٛ املاظٗاٗني أدٔاسِي املؤثشٚ يف مماسطٛ الـ فٗني

 املٍٛنيبببٛ يف اـاؿبببٛ الذمينيشاطٗبببٛ الـببب فٗٛ ؤطظبببالببببالتٛتٗب يف امل اهلشوببب٘ التظمظبببن

ٛ  املتـبن  العٍ  وَ ملٕجٛ الـ فُٕٗ فّٗا تٓعشض الي الؼىالٗٛ ٛ  املٍظىبٛ،  باؾشميب  ٔوال نيب

 وبببَ عٍٗبببٛ وبببد وتعىنيبببٛ ونيبببابالل طشٖبببب َعبببَ ٔرلبببا الفاطبببذَٖ، اؿابببٕوٗني املظبببؤٔلني

َ  املاظبٗاٗني  الـ فٗني ُ  البزٖ َ  ٖعىمبٕ  ٔتٕؿبما  لؼبىالٗٛ. ا اـىبع  الٕالٖبال  يف قبشسٖ

 ٛ ٛ  تبب ث ال ٍِباك  أُ إ  الذساطب َ  ؼببٗذ قٕٖب ٛ  ألدٔاسِببي الـب فٗني  أداٞ وب  ٔالٕظٗفٗببٛ، املٍّٗب

َ  األلتباس  بش  لاسإل وَ النيٕٖٛ الت ث ال يف تتىثن  عٍب   ٔأعىباه  جبشاٟي  استاباو  لباله  وب

ٙ  املظتٕٝ عمٜ الت ث ال ثي الـ فٗني، كذ ٔتشِٗب ً  وثبن  الفبشد  وظبتب  تبذسٖب  ٔجبٕد  عبذ

 ثبي  املٍّٗبٛ،  الظبالوٛ  ٔكأ  املظم ٛ، ٔالٍضاعال الـشاب ألوااَ الـ فٗٛ الت ٛٗٛ ٜعم

 ود املالٗٛ ٔاالستتاطال األلتاس، بشفٛ طٗاطال رلا مبا يفاملؤطظ٘  املظتٕٝ عمٜ الت ث ال

ً  ٔطباٟن  تب ث   ثبي  الـ فٗٛ، الظمي يف املىاسطٛ ٔت ث ِا األعىاه ٔقٛاب اؿإوٛ  اإلعبال

 األلشٝ.

إدساك يف  اإلعالوببب٘ تببب ث  الٍظببباً (Roses, Batlle, 2013) (23)اسُ سٔصص باتبببنٔقببب 

 وَ لاله دساطٛ ونياسٌبٛ عمبٜ الـب فٗني   ، professional rolesالـ فٗني ألدٔاسِي املٍّٗٛ 
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ٍبٛ وبَ الـب فٗني    ٗٚاألٔه لَع :ٔاعتىذل الذساطٛ عمٜ وظب ني  ٔإطتاٌٗا. ،الٕالٖال املت ذٚ يف

طببتاُ بمببا قٕاوّببا لعٍٗببٛ وببَ الـبب فٗني اإل ، ٔالثبباٌ٘( وفببشد402ٚ) األوببشٖاٗني بمببا قٕاوّببا

ٕٛ  ،( وفببشد762ٚ)  يف اإلعالوبب٘أُ الٍظبباً  ;َ الٍتبباٟ  وٍّببا ٔوبب ٔتٕؿببما الذساطببٛ إ  فىٕعبب

كببْٕٟ األدٔاس املٍّٗببٛ ٔالٕظٗفٗببٛ  يفالببزٙ تت ببذد  الببشٟٗعا ابباُ املؤػببش ّٗىببالببذٔلتني امت

 ،عببا التتاٍٖببال بببني الـبب فٗني األوببشٖاٗني ٔأظّببشل ٌتبباٟ  الذساطببٛ ٔجببٕد ب  .لمـبب فٗني

ٛ   يف ٔاإلطببببتاُ ٛ   ،ٌظببببشتّي ألدٔاسِببببي املٍّٗبببب ٛ  ،ٌتٗ ببببٛ االلتالفببببال الثنيافٗبببب  ،ٔالتاسىٗبببب

ُ  ;بني الذٔلتني اإلعالو٘ ٔالتال  الٍظاً ،ٔالظٗاطٗٛ ًٛ   فنيذ أبذٝ الـب فٕٗ  اإلطبتاُ أِىٗب

ونيابن تشاجبد دٔسِبي    ،Populist Mobilizer roleات ٚ لذٔس اؿؼذ ٔالتعت٠ٛ اؾىاِ ٖٛ 

اىببا  ،عاببع الـبب فٗني األوببشٖاٗني  ،Disseminators roleاٍاػببشَٖ لمىعمٕوببال  

 التمذَٖ. يف بني الـ فٗني اتٍ  جاٞل األدٔاس االطتنيـاٟٗٛ ٔالتفظ ٖٛ وتؼابّٛ إ   ذٍّ

 الفاؿببمٛ اؿببذٔد (Hnrik Ornebring, 2013) (24)ٔسؿببذ ٍِببشك ٔسٌبب٘ بشٌببب   

ٛ  ٔالٍضاعببال   ٔت ث ِببا يف ٔاقبببد  الـبب فٗني،  ٔاملببٕاطٍني  ا رتفببني  لـبب فٗني ا بببني  النياٟىبب

ٕٛ وببد وتعىنيببٛ ونيببابالل لبباله وببَ املٍّٗببٛ املىاسطببٛ  دٔه 6 يف ا رتفببني الـبب فٗني ٔوببَ عٍٗبب

 ؼمٗبن  مت ٔبٕلٍذا، ٔإطتٌٕٗا إر ٔالظٕٖذ، املت ذٚ، ٔأملاٌٗا، ٔإٖٛالٗا، املىماٛ: ِ٘ أٔسٔبٗٛ

ٛ   ذٔد لٕكد ا رتفني الـ فٗني ٔقتن وَالي اطُتخذوا  ٔاالدعاٞال اؿ    بٗبٍّي  فاؿبم

 ا رتفبني  الـب فٗني  أُ إ  الذساطٛ ٔاٌتّا الـ ف٘. أداّٟي يف الـ فٗني املٕاطٍني ٔبني

ٍَ  بؼاٍن املّي َعىمّي إ  ٍٖظشُٔ َ  وتتباٖ ٛ  اللبتال   تتّعبا  الـب فٗني  املبٕاطٍني  َعب  املىاسطب

 ٛ  ٔالؼببشعٗٛ املّبي،  االطببتنياله يف التىباٖض  لفبباال تشابضل  عىبن اهلببٕاٚ، إر  عببَ اال رتافٗب

ً  اجملتىبد،  ػآ ٔوظؤٔلٗاتّي الـ فٗٛ، ٔاـ ٚ املٍّٗٛ، اهلٕٖٛ لاله وَ املٍّٗٛ  ٔاال تابا

 طببٗا  ٔفبب٘ اؾَىببأع٘ العىببن عمببٜ ٔالرتاٗببض الـبب فٗٛ، املىاسطببٛ يف األلالقٗببٛ النيٕاعبذ  إ 

 ٔالَعىبن  املٍّٗٛ لمّٕٖٛ ٖفتنيذُٔ الزَٖ الـ فٗني املٕاطٍني عاع ٔاطد، ٔتٍظٗى٘ وؤطظ٘

ً  الـببب ف٘، لمعىبببن املٍظىبببٛ األلالقٗبببٛ ٔاألعبببشا  ٔالنٜيٕاعبببذ ،٘اؾىببباع  ٔاطبببتىشاس َعبببذ

َِٕعتٕا وببا الـبب ف٘، لمىببٕاطَ اال رتافٗببٛ باملٍّٗببٛ االعببرتا   قاٟىببٛ وٍّٗببٛ ٌنيابببٛ يف م ُِٖظببَت

 .بزاتّا

ٜ   (25)(2013)ٔطعٜ عٗظٜ عتذ التباق٘   ٛ امل األدٔاس إ  التعبش  عمب ٛ  ٍّٗب  البي  ٔالٕظٗفٗب

ُ  الـ فُٕٗ بّا ٖلٛمد ٛ  تؼبّذِا  البي  اؾذٖبذٚ  الت بٕالل  ظبنٚ  يف املـبشٖٕ  املـبشٖٛ  اؿالب

 الـببب فٗني، عىبببن آلٗبببال يف تببب ث  الت بببٕالل هلبببزٓ اببباُ إرا ٔعىبببا ٍٖببباٖش، 25 ثبببٕسٚ بعبببذ
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 وش مببٛ يف األدٔاس لتمببا وببذسااتّي عمببٜ طببشأل الببي الببت  ال ٔسؿببذ املٍّٗببٛ، ٔأدٔاسِببي

ٔ  ٔاالٌعااطبببال  البببذميٕقشاط٘،  ٕهالت ببب   الت بببٕالل  تشاتّبببا  الظبببمتٗٛ البببي   اإلهابٗبببٛ أ

ٛ  يف سٟٗظبني  افباعمني  لبزاتّي  ٌٔظشتّي الٕظٗفٗٛ، أدٔاسِي عمٜ الظٗاطٗٛ اإلعالوٗبٛ.   الت٠ٗب

َ  عٍٗٛ عمٜ املظ ، وٍّ  الذساطٛ ٔاطتخذوا املٛتٕعبٛ،   بالـب افٛ  العباومني  الـب فٗني  وب

املنيبباسُ  ٔاملببٍّ  ٔاـاؿببٛ، ٔاؿضبٗببٛ النيٕوٗببٛ املـببشٖٛ  فٗٛالـبب باملؤطظببال ٔاإللارتٌٔٗببٛ

 ٔفنًيببا الذاسطببٛ عٍٗببٛ الـبب فٗني وببَ املت ببٕثني اطببت ابال بببني ونياسٌببال إجببشاٞ ٔٔظِّببَ  ٔفبب٘

َ  املٛتٕب ٔاإللارتٌٔ٘ العىن لٛتٗعٛ  اللبتال  ٔتٍبٕب   تتّعبا  املت بٕثني  ٔاطبت ابال  جاٌبب،  وب

 اطببتىاسٚ عمببٜ بٗاٌاتّببا َجىببد يف ذساطببٛال اعتىببذل اىببا آلببش، جاٌببٕب وببَ املماٗببٛ طبب 

( 200) قٕاوّببا اال تىالٗببٛ، العٍٗببال إطبباس يف بظببٕٗٛٛ عؼببٕاٟٗٛ عٍٗببٛ لبباله االطببتتاٌٛ، ٔوببَ

   النيٕوٗٛ، ٔاؿضبٗٛ، ٔاـاؿٛ. الـ فٗٛ املؤطظال دالن وفشدٚ

ُ  املٍّٗٛ األدٔاس تٍٕب إ  الذساطٛ ٔاٌتّا : يف املـبشُٖٕ لثمبا   الي مياسطّا الـب فٕٗ

 وببد اــببٕوٛ أٔ املٍأٟببٛ لمىعمٕوببال، ٔدٔس ٔوفظببشَٖ ٔقممببني سِببي بٕؿببفّي ٌاػببشَٖ، دٔ

ٝ  األدٔاس بعببا ظاٌببب  اـبباق،  ٔالنيٛبباب  اؿإوببٛ ٛ  األلببش الذمينيشاطٗببٛ   بببذعي  املتعمنيبب

 ونياسٌببٛ اىببا اؼببفا  ٔالذٔلببٛ، اؿإوببٛ ٔدعببي العشٔبببٛ، ٔالنيببٗي،  ٔتؼبب ٗعّا، ٔدعببي 

 األدٔاس بعببا ٔكببٕا صٖببادٚ ٍٖبباٖش ٔبعببذِا25 ثببٕسٚ قتببن املـببشٖني لمـبب فٗني املٍّٗببٛ األدٔاس

بعببا املظبباِش الظببمتٗٛ عمببٜ األدٔاس   ابباُ هلببا الظٗاطببٗٛ الت ببٕالل ٔالٕظٗفٗببٛ، ٔأُ املٍّٗببٛ

       ٛ : وثببن املٍّٗببٛ ٔالٕظٗفٗببٛ لمـبب فٗني املـببشٖني، ٔأٌّٖببا أٔجببذل َبعببا املببت  ال املظببت ذث

 اؿببش التببذفب إعاقببٛ ٔاطببتىشاس املٍّٗببٛ، املعبباٖ  لمـبب فٗني، ٔلببش  الظٗاطبب٘ االطببتنيٛاو

 لمـ فٗني. األواُ ٔفنيذاُ لمىعمٕوال،

َ  ان وذساال بني جِٕشٖٛ التالفال ٔجٕد عذً الذساطٛ فشٔض ٌتاُٟ  ٔاؼفِا  وب

ٛ  الـب    يف العباومني  الـب فٗني  ٛ  املفباِٗي  ػبآ  ٔاإللارتٌٔٗببٛ، املٛتٕعب  ببب دٔاسِي املتعمنيب

 الـبب فٗني بببني التؼببابْ أٔجببْ ٔوببَ اببتٍ  ٍسقببذ ٔجببٕد الٍتبباٟ  بٍٗببا فنيببذ ٔالٕظٗفٗببٛ; املٍّٗببٛ

ً  الفبشٔض  ٌتباٟ   أظّشل ٔاإللارتٌٔٗٛ، اىا املٛتٕعٛ بالـ   العاومني  فبشٔ ٍ  ٔجبٕد  عبذ

َِٗ  تشاتّببا الببي بالتبب ث ال ٖتعمببب فٗىببا ٔاملٛتٕعببٛ اإللٗارتٌٔٗببٛ الـبب   يف العبباومني ببب

ٛ  الت ببٕالل  يف املتبباا اؿشٖببٛ ٔ ببذٔد ٔالشكببٜ املّببي،  الـبب ف٘، العىببن الظٗاطببٗٛ يف ب٠ٗبب

 .الـ فٗٛ املٕكٕعال التٗاس
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ٛ   2011) (26)ؿببابش  بباسغ ٔسؿببذ  يف  ( تبب ث  الت ببذٖال املؼببرتاٛ ٔاملٍّٗببٛ ٔاأللالقٗبب

وبَ لباله دساطبٛ وظب ٗٛ لمنيباٟي      ، ٔأطالٗب وٕاجّاتّا ٔالت مب عمّٗا، الـ فٗني املـشٖني

 ٖٛبببب االطبببتتاٌعبببَ طش، ٔاؿضبٗبببٛ ٔاـاؿبببٛ، املؤطظبببال الـببب فٗٛ النيٕوٗبببٛ باالتـببباه يف

    ً  ٙٔاملـببش ،ٔالٕفببذ ،باملنيابمببٛ الؼخـببٗٛ لعٍٗبببٛ وببَ الـبب فٗني املـببشٖني بـبب   األِببشا

ٕٛ ٔلمـا الذساطٛ إ  ٔجبٕد وَ  .( وفشد137ٚبما قٕاوّا ) ،الًٕٗ ٖال تٕاجبْ  وبَ الت بذٓ    ىٕعب

 ،ثببي الت ببذٖال الظٗاطببٗٛ ،: الت ببذٖال املٍّٗببٛتتىثببن يف اًَعبب الـبب فٗني املـببشٖني بؼبباٍن

وـببش  يف ٘ٔأُ ٍِبباك أسبعببٛ ؼببذٖال وؼببرتاٛ تظببٕد املٍبباخ الـبب ف ، ٗببٛ ٔالتؼببشٖعٗٛٔاألوٍ

ٔطٍٗٛ الـ افٛ ٔالـب فٗني املـبشٖني لت بٕهلي إ  أدٔال     : اِتضاص الثنيٛ أٔ فنيذاٌّا يفِ٘ٔ

   َ تٕعٗببٛ  أدٔاسِببي املٍّٗببٛ ٔاملظبباِىٛ يف مماسطببٛ  ؿببشاب ٔػببشااٛ لمىبباه ٔالظٗاطببٛ بببذًلا وبب

ٌتٗ بٛ   ،ب٠ٗٛ وٍّٗٛ ب  وؼ عببٛ عمبٜ التٛبٕٖش ٔااللتبضاً املّبي      اجملتىد ٔالٍّٕض بْ، ٔٔجٕد

 ،بشطبالٛ الـب افٛ   ٘بٗاو املعباٖ  العادلبٛ ٔفظباد النيٗبادال الـ فٗبببٛ، ثبي تٍاقبببببف البٕع        

ٔأُ أِبي الت ببذٖال  . لٍنيابببببٛ الـ فٗٗببَ ٔاجملمببع األعمبٜ لمـبب افٛ   ٘ٔبٗباو الببذٔس اؿنيٗنيب  

: ؿعٕبٛ فّىّي لظٗاطبال الت شٖبش، ٔراتٗبٛ    ني تتىثن يفتٕاجْ الـ فٗني املـشٖ املٍّٗٛ الي

وبببد  ٘وعببباٖ  الٍؼبببش، ٔعبببذً التىٗٗبببض ببببني الت شٖبببش ٔاإلعبببالُ، ٔتلببباسو  شٖبببٛ الـببب ف     

ٔتلبببا ه االِتىببباً ، ٔلٗاتْ، ٔكببب ٕت املٍافظبببٛ، ٔؿبببعٕبٛ اؿـبببٕه عمبببٜ املعمٕوبببال ؤوظببب

فٗٛ املختمفببٛ،  التعاوببن وببد التٗبباسال الـبب     بالتإٍلٕجٗببا، ٔلٗٗببض املـببادس الـبب فٗٛ يف   

ي بٗبباو الببذٔس اجملتىببد، ُثبب ٔتعببشض الـبب فٗني لإلبببشاٞال وببَ الؼخـببٗال رال الٍفببٕر يف  

 .املؤطظال الـ فٗٛ ٔلني يفؤوَ قتن الش طاٞ ٔاملظ ٘التٕجّٗ

 
 التعليق على الدراسات السابقة:

 طتب عشكْ وَ دساطال مياَ اطتخالق املؤػشال التالٗٛ:   وَ لاله وا

املٍّٗبٛ ٔالٕظٗفٗبٛ لمنيباٟىني     تعشكبا لذساطبٛ األدٔاس   عشبٗبٛ البي  ٌذسٚ الذساطبال ال -1

 ٔعالقٛ رلا ب داّٟي املٍّٗٛ. ٔطاٟن اإلعالً املختمفٛ باالتـاه يف

ٗ٘ببباالذساطبببال ال شبٗبببٛ إطببباسّ وثمبببا  -2 ّٞ عمبببٜ املظبببتٕٖني  أاثبببش تٍّٕعببب ا وشجع ا ٔثبببشا

ٛ  ٔاملٍّ  الٍظشٙ، ٛ     ٘، هلبزٓ الذساطب ٛ   ٔ ،ٌظبّشا لتٍبٕب أطشِبا املٍّ ٗب  ،تعبذد وذالمبّا الٍظشٖب

تعشكببا لببألدٔاس املٍّٗببٛ لمنيبباٟىني   لاؿببٛ الببي، أجشٖببا فّٗببا الببي ظاٌببب تٍببٕب اجملتىعببال

ٛ   ،وَ  ٗب  أِبذافّا   ،باالتـاه فنيبذ اطبتخذً البتعا وٍّبا املنياسٌبٛ      ، أٔ فتىعاتّبا الت ثٗب
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ٕٛ ا اآللبش   ني ساض البتع  يف، ٔطاٟن اإلعالً املختمفٛ اوٛ يفَع بني النياٟىني باالتـاه بـف

دساطبٛ املبت  ال املشتتٛبٛ بت٠ٗبٛ العىبن اـاؿبٛ        عمٜ ٔطاٟن إعالوٗٛ وعٍٗٛ بّبذ  التعىبب يف  

لٛتٗعبببٛ األدٔاس املٍّٗبببٛ   اوٍنَػببب وبببا وابببَ التا ببب  وبببَ ؿبببٗابٛ وٍظبببٕسٍ     ،بتمبببا الٕطببباٟن 

 .  العىم٘ ٔاقعّي لتما األدٔاس يف ٔاإلعالوٗني ٔإدساك الـ فٗني ،ٔالٕظٗفٗٛ

تعشكببببا لشؿببببذ األدٔاس املٍّٗببببٛ ٔالٕظٗفٗببببٛ   ابنيٛ الببببياِتىببببا الذساطببببال الظبببب-3

ب٠ٗببال  ألدٔاسِبي املٍّٗببٛ يف  اإلعالوببٗنياملببؤثشٚ يف مماسطبٛ   لمـب فٗني التعببش  عمبٜ العٕاوببن  

ٔسٔتبببني العىبببن  ٘،ٔالت ِٗببن األابببادمي  ،النيببباٟي ٘كتمفببٛ مشمبببا: طتٗعبببٛ الٍظبباً اإلعالوببب  

ٛ  ٘،الٗبببٕو ٘الـببب ف ٔاألٖذٖٕلٕجٗبببٛ  ،تنياله املّبببئاالطببب ،ٔاألعبببشا  ٔاملعببباٖ  األلالقٗببب

 ،ٔك ٕت أؿب او املـبا    ،ٔالتإٍلٕجٗٛ، ٔاالقتـادٖٛ ،ٔاملت  ال الظٗاطٗٛ ،الظاٟذٚ

ٛ  ،ٔمجاعبال اللب     ٛ   ،ٔالثنيبٛ اجملتىعٗبب وببا ، ٔالت٠ٗببٛ الشقىٗبٛ اؾذٖبذٚ،   ٔوـبذاقٗٛ الٕطبٗم

طتٗعبٛ   ثشٚ يفتنيذٖي ٌظشٚ فا ـٛ رال قٗىٛ لمعٕاوبن املبؤ   ٖعضص وَ أِىٗٛ الذساطٛ الشاٍِٛ يف

الت بٕه  وش مٛ  ٔتـٕساتّي ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ يف اإلعالوٗني الظعٕدٖني،األدٔاس املٍّٗٛ لذٝ 

 . الشقى٘

أظّببشل الذساطبببال الظبببابنيٛ اِتىاّوبببا وم ًٕظبببا ظىمبببٛ وبببَ املبببذالن ٔالٍظشٖبببال   -4

ٛ  ٌظشٖبال  باسغ   ;ٔوٍّبا  ،العمىٗٛ رال العالقٛ بالنياٟي باالتـاه  ،ٕٖبال ٔتشتٗبب األٔل  ،التٕابب

ٔالشقاببببٛ ، ٔوبببذلن املىاسطبببٛ املٍّٗبببٛ البببٕظٗف٘،ٔاألداٞ  ،ٔلٗٛ االجتىاعٗبببٛؤٔاملظببب ،ٔاألطبببش

ٔوبذلن التظمظبن اهلشوب٘،     ،االتـباه  ٔالٍظشٖٛ الامٗٛ يف الٕظٗف٘، ٔاملذلن ،االجتىاعٗٛ

ٛ    وا  ٙاألوش الزٌٔظشٖٛ الذٔس،   لاؿبٛ البي   ،َ التا   وَ االطبتفادٚ وبَ املبذالن الٍظشٖب

 ٔ تتظببب وببد وعبباٖ  األداٞ  ؤدٖببْ النيبباٟي باالتـبباه بـببٕسُٕٖٚ ٙالببز ٘ٔالببٕظٗف املّببي ستفظبش الببذ

 . ٘اجملاه اإلعالو يف املّي

طبماتّا   طتفادل الذساطٛ اؿالٗٛ وَ اؾٕاٌب املٍّ ٗٛ لمذساطال املٗذاٌٗٛ البي ا-5

ظٗبب  ٔالتٕ ،ٔاألطببالٗب ٔاألدٔال املظببتخذوٛ لنيٗبباغ املببت  ال ، بالتٗببٛ الذساطببال الظببابنيٛ 

، ٔاٌعابباغ املببت  ال املؤطظببٗٛ ،تٕكبب  األدٔاس املٍّٗببٛ األوثببن لمىنيبباٖٗع اإل ـبباٟٗٛ الببي 

أثبشٝ   ٙاألوبش البز  اإلعالوٗني الظبعٕدٖني،   عمٜ تما األدٔاس لذٝٔالت٠ٗٛ االتـالٗٛ اؾذٖذٚ، 

 إطاس العالقال املختمفٛ بني وت  ال الذساطٛ.   ب دالالتّا يفٔعٖى ،دساطٛ التا  



 

 

56 

 مشكلة الدراسة ثالًثا: 
تعشكببا لببألدٔاس   الببي ٔاٌٛالًقببا وببَ ٌتبباٟ  الت ببٕب ٔالذساطببال    ،يف كببٕٞ وببا طببتب  

اإلعالوبببٗني ٔالـببب فٗني أػببباسل إ  أُ إدساك  البببي ،املٍّٗبببٛ لمنيببباٟي باالتـببباهالٕظٗفٗبببٛ ٔ

وتذسجبٛ وبد وبشٔس البضوَ      لألدٔاس ٔالٕظاٟ  الي ٖلٛمعُٕ بّا يف اجملتىد قذ تتٕٛس بـٕسٕٚ

املتعمببب ببباألدٔاس املٍّٗببٛ ٔالٕظٗفٗببٛ    اّسا أاثببش مشًٕلببا ٔاتظبباّعا، ٔأُ ِببزا التٛببٕس  لتؼببىن أدٔ

ً      االتـالٗٛ اؾذٖبذٚ البي  ٖعاع وذٝ الت  ال يف الت٠ٗٛ   ،تعىبن وبَ لالهلبا ٔطباٟن اإلعبال

الاٗفٗبٛ   يف تؤثشالي  العٕاون ٔجٕد بعاتما الذساطال وَ ٌتاٟ  كٕٞ وا رِتا إلْٗ  ٘ٔٔف

ٛ  عالوٗببُٕاإلالببي ٖببذسك بّببا     ٙٔتـببٕساتّي عببَ ا تٗاجببال اؾىّببٕس الببز    ،أدٔاسِببي املٍّٗبب

عمببٜ األدٔاس الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗببٛ الببي   التعببش  وؼببامٛ الذساطببٛ يف تت ببذد ،ٖتٕجّببُٕ إلٗببْ

ٛ  يف ظن الت ٕالل اؾذٖذٚ البي تؼبّذِا    الظعٕدُٖٕ اإلعالوُٕٖٗلٛمد بّا  ، الت٠ٗبٛ الشقىٗب

ٛ اإلعالوٗنيآلٗال عىن  يف ا إرا ااُ هلزٓ الت ٕالل ت ث ٔعٖى جاٌبب  ، إ  ، ٔأدٔاسِي املٍّٗب

 الت بببٕه الشقىببب٘،وش مبببٛ  سؿبببذ البببت  ال البببي طبببشأل عمبببٜ وبببذسااتّي لتمبببا األدٔاس يف 

عمببٜ أدٔاسِببي   التإٍلٕجٗببٛتشاتّببا الت ببٕالل   هابٗببٛ أٔ الظببمتٗٛ الببي ٔاالٌعااطببال اإل

ٔرلا وَ لاله  اؾذٖذٚ، عالوٌٗٛٔظشتّي لزاتّي افاعمني سٟٗظني يف الت٠ٗٛ اإل ،الٕظٗفٗٛ

بالـبببب افٛ الٕسقٗببببٛ، ٔالـبببب افٛ العبببباومني  اإلعالوببببٗنيدساطبببٛ وظبببب ٗٛ عمببببٜ عٍٗببببٛ وببببَ  

 اإلراعٗٛ الظعٕدٖٛ. اإللارتٌٔٗٛ، ٔالنيٍٕال الفلاٟٗٛ، ٔا ٛال

 

 رابًعا: أهداف الدراسة

ٛٔ اإلعال .1  ً الشقى٘.التعش  عمٜ األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني يف ب٠ٗ
ؼذٖذ وذٝ إدساك اإلعالوٗني الظعٕدٖني لمت  ال الي أثشل يف طتٗعٛ العىن اإلعالوب٘   .2

 يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ.
سؿبببذ اؾّبببٕد الت ِٗمٗبببٛ لإلعالوبببٗني الظبببعٕدٖني ملٕااتبببٛ تٛبببٕسال الت٠ٗبببٛ اإلعالوٗبببٛ      .3

 الشقىٗٛ.
ني يف ب٠ٗبببٛ اإلعبببالً العٕاوبببن املبببؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗبببٛ ٔاملٍّٗبببٛ لإلعالوبببٗني الظبببعٕدٖ  .4

 الشقى٘.
فىٕعٛ اجتىاعٗبٛ وّىبٛ   اإلعالوٗني الظعٕدٖني بٕؿفّي  ع  ط  العالقٛ املتتادلٛ بني .5

 الي ٖت شإُ دالمّا.التإٍلٕجٗٛ الشقىٗٛ ٔبني التٍٗٛ  ،اؿنين املّي ٛ يفٗرال فاعم
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ٛ االتـبالٗٛ  الت٠ٗ الظمتٗٛ الي تشاتّا الت ٕالل يف سؿذ أِي االٌعااطال اإلهابٗٛ أٔ .6

 .الظعٕدٖٛ اإلعالوٗٛ الدالن املؤطظ اإلعالو٘مٜ ب٠ٗٛ العىن َع اؾذٖذٚ
الـببب افٛ  العبباومني يف  اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  تٕكببٗ  أٔجببْ التؼببابْ ٔااللببتال  ببببني      .7

ػببآ إدسااّببي  ٔالفلبباٟٗال املشٟٗببٛ ٔا ٛببال اإلراعٗببٛ   ٔالـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛ   الٕسقٗببٛ

 يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ. ٗٛٔاملٍّ ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ
 

 : تساؤالت الدراسةخامًسا

 وا األدٔاس الٕظٗفٗٛ الي َِٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ إ  تتٍّٗا يف أداّٟي اإلعالو٘؟ .1
 وا األدٔاس املٍّٗٛ الي ٖٕظفّا اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف إعذاد ا تٕٝ اإلعالو٘؟ .2
 يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ؟وا الت  ال الي أثشل يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘  .3
 وا اؾّٕد الت ِٗمٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ؟ .4
إ  أٙ وبببذٝ أثبببشل ب٠ٗبببٛ اإلعبببالً الشقىببب٘ يف األدٔاس الٕظٗفٗبببٛ ٔاملٍّٗبببٛ لإلعالوبببٗني      .5

 الظعٕدٖني؟
6. ٓٗ ٌٗبببٛ ٔاإللارتٔ الٕسقٗبببٛالعببباومُٕ يف الـببب افٛ  اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕي اٗببب  ٖنيببب

 ؟يف ظن الت٠ٗٛ الشقىٗٛ أدٔاسِي املٍّٗٛ ٔالٕظٗفٗٛٔا ٛال الفلاٟٗٛ ٔاإلراعٗٛ 
7.     ُ ٛ العبباومُٕ يف الـبب افٛ    اٗبب  وببذد اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدٖٕ ٔاإللارتٌٔٗبببٛ  الٕسقٗبب

ٔوبا أٔجبْ   ٔاملٍّٗبٛ؟  أدٔاسِي الٕظٗفٗٛ ٔا ٛال الفلاٟٗٛ ٔاإلراعٗٛ العٕاون املؤثشٚ يف 

 ٍّي؟االلتال  بٗ التؼابْ أٔ
 

 سادًسا: املدخل النظري للدراسة
طببٕرإل تبب ث ال ٔ تظببتٍذ الذساطببٛ يف بٍبباٞ وت  اتّببا ٔتفظبب  ٌتاٟ ّببا إ  ٌظشٖببٛ الببذٔس

إ  أُ وببذساال اإلعالوببٗني  (Role Theory) ٔسالببذٌظشٖببٛ ٘; إر تؼبب  التظمظببن اهلشوبب

اإلعالوب٘، فش ٖبٛ النيباٟي     ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ قذ ترتك ت ثّ ا وّىّٓا عمٜ إٌتاإل ا تٕٝ

   .باالتـاه لذٔسٓ ٔاػاِاتْ مٕ ٔظٗفتْ اإلعالوٗٛ، وذد وا ٖظت ب أُ ٍٖنين إ  اؾىّٕس

لببزا فببظُ ٌظشٖببٛ الببذٔس ؼببأه إٖلبباا تبب ث  ولببىُٕ ٔطبباٟن اإلعببالً يف اجملتىببد ٔفنًيببا   

  َ ٖٔفبببش  لمى بببذدال املشتتٛبببٛ بببباإلعالوٗني; فىفّبببًٕ البببذٔس اإلعالوببب٘ اىبببا ٖبببشٝ ابببن وببب

وذد ٔجّٛ ٌظش الٕطبٗمٛ اإلعالوٗبٛ ػبآ األلتباس، ٔال بشض       ((Weaver, Wilhoit (27)مّٕلٖٔ
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وببَ الت ٗببض، ٔأُ األدٔاس الببي ٖؤدّٖببا اإلعالوٗببُٕ تعببٓذ مبٍضلببٛ الٕظبباٟ  الببي ٖلببٛمد بّببا       

(28)ج ببش  اإلعبالً يف اجملتىبد. ٔتؤابذ ٌظشٖبٛ البذٔس، اىبا رِبب       
Graber) )   أُ البتال ،

ٛ ٖعتىبذ عمبٜ البذٔس البزٙ تلبٛمد ببْ املفباِٗي املٍّٗبٛ، فعمبٜ طبتٗن           ٔتٍٕب النيـف اإللتاسٖب 

املثاه: فظُ اإلعالوٗني الزَٖ ٖٕلُٕ اِتىاّوا أا  لٍؼش املعمٕوال بـٕسٚ طشٖعٛ، طٗنيذوُٕ 

العذٖذ وَ النيـف اإللتاسٖٛ مبعذالل تفبٕ  الـب فٗني البزَٖ ّٖتىبُٕ بالت مٗبن يف عىمبّي       

 الـ ف٘.

إ  أُ الٛشٖنيبٛ البي ٖت بذد وبَ      (Shoemaker& Reese) (29) ٔأػاسل ػٕوٗاش ٔسٔص

لالهلا وفًّٕ الٕظاٟ  الي ٖؼ مّا اإلعالوُٕٗ يف عىمبّي اإلعالوب٘ طبٕ  ٖبؤثش يف قتبٕٝ      

ٍَِؼببُش، فبباإلعالوُٕٗ الببزَٖ ٍٖظببشُٔ إ  دٔسِببي املّببي عمببٜ أٌّٖببي ٌاػببشُٔ            األلتبباس الببي ُت

إ  اتابببٛ تنيبباسٖش إلتاسٖببٛ بـببٕسٚ  لم نيبباٟب ٔاملعمٕوببال، أٔ قاٖببذُٔ طببٕ  ٖببذفعّي رلببا   

كتمفببٛ عببَ أٙ وببَ األ ببذاب، ِٔببٕ أطببمٕو ىتمبب  يف الاتابببٛ لببذٝ اإلعالوببٗني الببزَٖ          

ٍٖظشُٔ إ  أُ دٔسِي املّي ٖتىثن يف التعت  عَ وـبا  اجملتىبد، أٔ املؼباساٛ يف تٕجٗبْ     

  َ التبب ث  يف  طٗاطببال اجملتىببد، ٖٔببشُٔ أُ اإلعالوببٗني مبفببشدِي قببذ ٖتىتعببُٕ ببب دٌٜ قببذٍس ٔوبب

ٍَِؼببُش ٔبذسجببٛ تنيببن اببثّ ا عببَ تبب ث  املؤطظببٛ الببي ٖعىمببُٕ بّببا، أٔ    ولببىُٕ األلتبباس الببي ُت

التبب ث  الٍببات  عببَ الببٍظي االجتىاعٗببٛ. ٔوببَ ِببزا املٍٛمببب، فببظُ وفّببًٕ الببذٔس الببزٙ ٖتتٍببآ         

 ً بّبا   اإلعالو٘ ٖؤثش يف ٌٕب األِذا  الي ٖظعٜ إ  ؼنيٗنيّا، اىا وذد املعاٖ  الي ٖمتبض

 يف عىمْ، ٔالتٗاساتْ لمىٕكٕعال الي ٍٖؼشِا.

ٔإرا ااُ إدساك اإلعالوٗني ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ ٖبؤثش يف أداّٟبي ٌٔبٕب امللبىُٕ     

الزٙ ٍٖت ٌْٕ; فظُ ِزٓ الش ٖٛ ٔاإلدساك ٖت ثش بعذٕد وبَ العٕاوبن عمبٜ اعتتباس أُ األداٞ املّبي      

تبببذأ وبببَ التبببضاً اإلعالوببب٘ بّبببذ  املؤطظبببٛ  ِبببٕ قـبببمٛ تفاعبببن عبببذٕد ٔوبببَ العٕاوبببن البببي تَ 

ٔطٗاطببتّا، إ  اللببٕاب  ٔالنيٗببٕد البببي تفشكببّا العالقببال التٍظٗىٗببٛ ٔاألدٔاس ٔاملشاابببض       

املشتتٛٛ باإلطاس التٍظٗى٘ لمىؤطظٛ، إكبافٛ إ  االوتبذادال اـاسجٗبٛ لمتٍظبٗي الـب ف٘،      

ن املؤطظبببٛ وبببد الت٠ٗبببٛ   وثبببن: العالقبببال باملـبببادس ٔاملظببباِىني ٔاملعمبببٍني ٔالعىبببالٞ، ٔتفاعببب    

االجتىاعٗببٛ ٔالظٗاطبببٗٛ، ٔابببزلا فّبببي التٍظبببٗي اإلداسٙ يف املؤطظبببٛ الـببب فٗٛ ٔالت ِٗبببن  

العمى٘ ٔاملّي لمـ فٗني ٔطتٗعٛ الذٔس ٔاملشابض البزٙ ٖتىتبد ببْ املالبا أٔ الٍاػبش أٔ سٟبٗع        

 الت شٖش أٔ الش طاٞ عىّٕوا.  
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

س البي ٖٛش ّبا طبٕرإل العٕاوبن     ٔيف ِزا الـذد أػباس التبا ثُٕ إ  املنيبٕالل ٔاألفابا    

بٍىببٕرإل التظمظببن أٔ وببا اؿببٛم  عمببٜ تظببىٗتْ  (30) االجتىاعٗببٛ املببؤثشٚ يف طببمٕك اإلعالوببٗني

 ٘ البزٙ ٖؼب  إ  مخظبٛ أٌبٕاب وبَ       ((Hierarchical Model of News influences اهلشوب

ي العٕاوبببن البببي تبببؤثش يف الاٗفٗبببٛ البببي ٖبببذسك بّبببا اإلعالوٗبببُٕ دٔسِبببي البببٕظٗف٘ ٔاملّببب    

 (31)ٔتـٕساتّي عَ ا تٗاجال اؾىّٕس الزٙ ٖتٕجُّٕ إلْٗ، ٔتتلىَ ِزٓ العٕاون: 

العٕاوببن املشتتٛببٛ ببباإلعالو٘ ٌفظببْ ٖٔٛمببب عمّٗببا فىٕعببٛ العٕاوببن الببي لثببن املظببتٕٝ       .1

ٔتتعمببب باؾاٌببب الؼخـبب٘ لإلعالوب٘ ٔتؼببىن: ل اتببْ املٍّٗببٛ   ((individual levelالفبشدٙ  

ّاتْ، ٔاٌتىاٞاتْ الفاشٖٛ، ِٔ٘ عٕاون وّىبٛ بعبذ أُ أظّبشل    ٔالؼخـٗٛ، ٔوعتنيذاتْ ٔتٕج

العذٖببذ وببَ الذساطببال أُ اــبباٟف الؼخـببٗٛ ٔالتٕجّببال الفاشٖببٛ لمنيبباٟىني باالتـبباه   

تؤثش يف ا تبٕٝ اإلعالوب٘ البزٙ ٍٖت بْ، ٔأُ تشتٗبب اؿنيباٟب البٕاسدٚ يف املبادٚ اإللتاسٖبٛ أٔ          

 َ ٔوبببذسااتّي عبببَ البببذٔس املّبببي  اؿبببز  وٍّبببا ٖاؼببب  عبببَ اآلساٞ الؼخـبببٗٛ لمى بببشسٖ

 (32)ٔالتٕجّال اـاؿٛ بّي.
2.  ٛ  (routines of communication work)العٕاوببن املشتتٛببٛ بببشٔتني املىاسطببٛ اإلعالوٗبب

ٔتتىثن يف قٕٗد الٕقا، ٔوتٛمتال املظا ٛ، ٔطشٖنيٛ الاتابٛ، ٔالنيبٗي اإللتاسٖبٛ، ٔاملـبادس    

ـٔن يف اؿـٕه عمٜ املعمٕو ال، ِٔ٘ مماسطال وٍّٗٛ ٖتاشس  بذٔثّا  الي ٖعتىذ عمّٗا املت

يف العىببن اإلعالوبب٘ ٔاألطببالٗب الببي ٖظببتخذوّا اإلعالوبب٘ لٗببؤدٙ وّاوببْ، ٔاآللٗببال الببي        

ٖٕٛسِا لمتعاون ود الـعٕبال املٍّٗٛ الي تٕاجّْ، ِٔ٘ عٕاون وبؤثشٚ ألُ هلبا دّٔسا وّ٘ىبا يف    

ٖبؤدٙ بّبا اإلعالوب٘ ٔاجتاتبْ     اؽار النيشاس يف ؿالٛ الت شٖش، اىبا تبؤثش يف الاٗفٗبٛ البي     

 (33) املٍّٗٛ.
 ((organizational Characteristicsالعٕاون املشتتٛٛ بالنيٕاعذ التٍظٗىٗٛ لمعىن املؤطظب٘   .3

ٔتتىثن يف ت ث  املؤطظٛ اإلعالوٗٛ مبا يف رلا طٗاطال بشفٛ األلتباس، ٔاالستتاطبال املالٗبٛ    

ٗببٛ ٔاألِببذا  املٕكببٕعٛ هلببا،    وببد اؿإوببٛ ٔقٛبباب األعىبباه، فظٗاطببٛ املؤطظببٛ اإلعالو    

ٔطبببعّٗا مبببٕ ؼنيٗبببب املـبببم ٛ العاوبببٛ أٔ البببشب  أٔ املٕاصٌبببٛ بٍّٗىبببا ٖبببؤثش يف األدٔاس املٍّٗبببٛ  

 لإلعالوٗني.
4.      ٛ ، ٔتؼبىن املٍافظبٛ وبد     (extra media Level)العٕاوبن املشتتٛبٛ بٕطباٟن اإلعبالً املٍافظب

قتـبادٖٛ، ٔالعٕاوبن اجملتىعٗبٛ،    ٔطاٟن اإلعبالً األلبشٝ ٔاؾىّبٕس، ٔاملعمبٍني، ٔاألطبٕا  اال     

ٔتب ث  املٍافظبٛ وبد اإلعالوببٗني     (34)ٔالتٍبافع وبد التإٍلٕجٗبا اؿذٖثبٛ ٔػبتاٛ اإلٌرتٌبا،      
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إكافٛ إ  ت ث  الت٠ٗٛ االتـالٗٛ اؾذٖذٚ الي سمبا ب ل وَ والو  اإلعالو٘  (35)اآللشَٖ،

إكافٛ  (36)،إلعالوٗٛ اؾذٖذٚٔمساتْ، ٔأعادل تعشٖ  األدٔاس اإلعالوٗٛ تتّعا لنيٕاعذ الت٠ٗٛ ا

طتٗعٛ الذٔس الزٙ مياسطْ اؾىّٕس الزٙ أتا ا لْ ب٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘ أُ ٍٖتَ  ا تٕٝ  إ 

بٍفظببْ، ٔأُ ٍٖؼببشٓ عمببٜ ٌٛببا  مجبباِ ٙ ٔاطببد ِٔببٕ وببا اؿببٛم  عمببٜ تظببىٗتْ بـبب افٛ        

 ( 37) املٕاطَ.
 ((ideological level of influences on mediaالعٕاوبن املشتتٛبٛ بالتعبذ األٖبذٖٕلٕج٘      .5

ٖٔشتت  ِزا العاون بظٗاطٛ الذٔلٛ ٔطتٗعٛ الٍظاً الظٗاط٘، ٔقذ ٔكعْ التا ثُٕ عمٜ قىبٛ  

ِشً الت ث ال، إر تؤثش طٗاطٛ الذٔلٛ ٔطتٗعٛ الٍظاً الظٗاط٘ يف قتٕٝ وبا تنيذوبْ ٔطباٟن    

ٍّٗبببٛ اإلعبببالً، اىبببا ٖبببؤثش التٕجبببْ األٖبببذٖٕلٕج٘ لإلعالوبببٗني ٔوؤطظببباتّي يف األدٔاس امل      

 ٔالٕظٗفٗٛ هلي.

ٔتظتفٗذ ِزٓ الذاسطٛ يف اطتٍادِا العمى٘ إ  ٌظشٖبٛ البذٔس ٔطبٕرإل التظمظبن اهلشوب٘      

يف االعتىبباد عمببٜ وؤػببشال التبب ل يف ب٠ٗببال كتمفببٛ أثتتببا قببذستّا التفظبب ٖٛ وببَ أجببن         

ّي التعش  عمٜ األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ الي ٖتتٍاِا اإلعالوُٕٗ الظبعٕدُٖٕ وبَ لباله س ٖبت    

لذٔس الـ افٛ ٔالـب ف٘، ٔتب ث  رلبا يف أٔلٕٖبال اِتىباوّي بنيلباٖا اجملتىبد، ٔالٕظباٟ          

اإلعالوٗببٛ املختمفببٛ الببي ٖلببٛمعُٕ بّببا، يف ظببن الت ببٕه لت٠ٗببٛ اإلعببالً الشقىبب٘، ٔؼذٖببذ      

 العٕاون املؤثشٚ يف ِزٓ األدٔاس.

 

 سابًعا: املرجعية املعرفية للدراسة
 شقىٗٛ:اهلٕٖٛ اإلعالوٗٛ يف الت٠ٗٛ ال

  ً ْ  وعٗاسٖ٘با  ٌظاّوبا  لثن وٍّبٛ اإلعبال ٛ   أفشصتب ٜ  املىاسطبٛ النياٟىب  ٔا ااباٚ،  الٍىبٕرإل  عمب

 وشجّعبا  ُتعبذ  الي ٔاألػااه الٍىٕرجٗٛ، ٔالنيٗي الت ٖٔن، ٔكٛٛال املظمىال وَ تتؼان

 وببَ ٔهببذدُٔ، قببذد ٔصوبباٌٍّ٘ وابباٌٍّ٘ طببٗاٍ  يف بّببا ٖؼخـببُٕ اإلعالوببٗني وببَ جملىٕعببٛ

 (38) .ملىاسطتّي وؼشٔعٗٛ فتعٛ٘ ،املٍّٗٛ جملىٕعتّي ِٞياٌتىا لالهلا

ٔمببببا أُ الت٠ٗبببٛ اإلعالوٗبببٛ ِببب٘ املٍببباخ الضوببباٌ٘ ٔاملاببباٌ٘ اؿاكبببَ هلبببزٓ املىاسطبببٛ       

ٔاملظاِىٛ بؼان سٟٗع يف ؼذٖذ والو  اهلٕٖٛ اإلعالوٗٛ، فنيذ ػّذل عذٚ ت  ال ٌتٗ ٛ 

 لمتٕٛسال التنيٍٗٛ لعٍاؿشِا، ٔوَ أبشصِا:
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ٛ  املـبذس  بني الفاؿمٛ لتنيمٗذٖٛا اؿذٔد َِذً - أ ٛ  ٔالٕطبٗم َ ( 39) ٔاؾىّبٕس،  اإلعالوٗب  ُٖٔىاب

َ  الٕاقببببد وببببَ ِبببزا  الت ابببذ  َ  الاببببثِ  لبببباله إٌتببباإل  وببب  االقتـببببادٖٛ، املؤطظببببال وببب

 ،وتاػبببشٚ ٔبثّبببا ٔاملعمٕوبببال لأللتببباس ٔالظٗاطبببٗٛ، ٔالعمىٗبببٛ ٔالثنيافٗبببٛ، ٔاالجتىاعٗبببٛ،

ٛ  لاملؤطظبا  لتضٖٔبذ  الـ فٗني باملٕاطٍني االطتعاٌٛ ٔالعشٖنيبٛ،   الاالطبٗاٗٛ  اإلعالوٗب

ٛ  املبٕاد  أُ ِٔبٕ َوبا ٖعبي    ٔالؼبّادال،  ٔاأللتاس بالـٕس ٛ  اإلعالوٗب  لبش  ال البي  ٔاإللتاسٖب

 أؿبت  وبذب بظبشعٛ    اٌتؼاسِا ٔأُ وظتىش، تضاٖذ يف التنيمٗذٖٛ ٔطاٟن اإلعالً قٍاٚ ع 

 . قٗاط٘ صوي ظش  ا ٝ يف ػعتٗٛ هلا ىمب وا وزِمٛ،

 بتتبباده مسبب  إر االتـببالٗٛ، العىمٗببٛ تشتٗببب وإٌببال يف الٍظببش تفاعمٗببٛال وٍٛببب أعبباد - و

 فٗببْ، الٍظببش أعبباد بببن لم ىّببٕس، الش ٖببٛ ببب ، ٔٔاملتمنيبب٘ املشطببن: أقٛبباو االتـبباه أدٔاس

 بببْ فبباِتي اؿؼببذ، وببَ أاثببش الفببشد عمببٜ ٖشاببض الببزٙ مبفّببًٕ املظببتخذً، ٔاطببتتذلْ

 (40). اؾىاِ ٖٛ ٔالثنيافٛ ذاؿؼ وشاّضا عمٜ االِتىاً ااُ أُ بعذ ٔبثنيافتْ،

 يف تتٕقببب ، إر ااٌبببا قتٕاِبببا، اإلعالوٗبببٛ، ٔٔوبببَ َثبببٖي املبببادٚ بٍٗبببٛ بببب ل التفاعمٗبببٛ - ل

أؿببت ا  ٔبفلببمّا وببذٌّٔا، أٔ ؿبب افٗ٘ا ابباُ طببٕاٞ وٍت ّببا ٖاتتببْ وببا عمببٜ الظببابب،

ٙ  ٔالٍنيباؾ  لمااتبب،  تشطن الي التعمٗنيال ٛ  املبادٚ  ٖعنيبب  البز ٗ٘ا  وإٌّبا  اإلعالوٗب  أطاطب

 وٕكببٕب املببادٚ وببَ أابب  أِىٗببٛ اؿبباالل وببَ الاببث  بببن ميمببا يف  وإٌاتّببا، وببَ

 يف االتـباه  وبادٚ  تتلىٍّا الي اـاسجٗٛ، ٔاإل االل الٕؿالل طاِىا ، اىاالتعمٗب

 .أعىب بؼاٍن فّىّا يف اؾىّٕس ٔسفعا افاٞٚ ٔصادل يف أِىٗتّا، ،بٍٗتّا ت ٗ 

ٛ  ػبباما - ب ٛ بٕابببٛ إلاإلعببالً التؼبباسا٘إل ف   التفاعمٗبب ٛ  تٕطببٗد  إ  تببؤد  م التفاعمٗبب   منيبب

: وببضدٔإل اؾىّببٕس ملىاسطببٛ دٔس  بببن جببٓشل  فنيبب ، ٔإثشاّٟببا اإلعالوٗببٛ، الٍنيبباؾ عببَ املببادٚ 

ٕٓصعّببا ٔوٍت ّببا اإلعالوٗببٛ وببادٚ وظببتّما  الببي الاالطببٗاٗٛ عمببٜ الرتاتتٗببٛ ٔقلببا ،ٔو

ٛ  تبٍظي  ااٌا ٛ  أطبشا   ببني  العالقب  املبادٚ  ِبزٓ  وٕقبد وٍبت    بب ل  إر (41)اإلعالوٗبٛ،  العىمٗب

 املتمنيب٘ مببا   ٔطبم  ا ، ٔسِاٌاتْ مبٕكٕعّا الٕ ٗذ العاس  ٔال هلا، قتاّشا ٖعذ م الزٙ

 .إٌتاجّا يف الٍؼٗٛٛ ملظاِىتْ وٍت ّا ود املظأاٚ قذً عمٜ ٖني  هعمْ

٘ٓ (Convergence)التبببٕا ً  بببب  - إل  مسببب  ابببتّ ا، إر ت بببّٗ ا اإلعبببالً ٔطببباٟن الشقىببب

 رلبا  ٖٔظّبش  ألبشٝ،  إ  مجاِ ٖٛ إعالوٗٛ ٔطٗمٛ وَ ٝا تٕ ٔتش ٗن الٕطاٟ ، باٌذواإل

ٛ  يف التٛتٗنيال ان ِزٓ مجد إوااٌٗٛ يف ً  ِٔبزا  ٔا بذٚ،  ٔطبٗم ٙ  التبٕا   طبابنيٛ  ٖعبذ  البز

 اإلٌتببباإل لـببباٟف فٗبببْ ف ىبببد املتبببذأه، أثبببش يف ا تبببٕٝ ٔطببباٟن اإلعبببالً، يف تاسىٗبببٛ
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 املظببتخذً ٖإٌببْ الببزٙ ا تببٕٝ وٍٛببب ُٖشاعبب٘ الببزٙ الفببشدٙ اؾىبباِ ٙ، ٔاالطببتّالك

 .اٌتنياٟٗٛ بٛشٖنيٛ

أُ ِزٓ الت  ال اؾِٕشٖٛ ػاما ؼذّٖا أواً مماسط٘  (42)تؤاذ عذد وَ الذساطال

، املتعمنيبٛ باأللتباس   إعادٚ تعشٖ  ٔتٕؿٗ  الفاشٚ الؼباٟعٛ ب وٍّٗٛ اإلعالً التنيمٗذٙ، ٖتٛم

ٔطبباٟن  دُٔ ٔطبباطٛ وببَوشسِببا  املببٕاطَ أٔ هىعّببا مياببَ أُ الببي األػببااه الـبب فٗٛٔ

تلببٛمد بببْ   ٙعمببٜ الـبب افٛ التنيمٗذٖببٛ أُ تعٗببذ تعشٖبب  الببذٔس الببز     ٘اىببا ٍٖت بب  ،اإلعببالً

   .لاؿٛ ود فنيذاٌّا بعا قذساتّا الشقابٗٛ ٌتٗ ٛ ظّٕس ؿ افٛ املٕاطَ ت دٖتْ، ٔاٗفٗٛ

تعىببن عمببٜ تنيببذٖي    ٘وؼبباساٛ املببٕاطَ الـبب ف  إ  أُ  (Gillmor) (43)ٖٔؼبب  جمٗىببٕس 

ساٞ عب  ػبتاال   وبَ لباله تعضٖبض ٌؼبش األلتباس ٔاآل      ٘عالوب وعظي جٕاٌبب تٛبٕٖش العىبن اإل   

 ٙمبببا ٖفببٕ  قببذسٚ أ  ،الثاٌٗببٛ الٕا ببذٚ والٖببني الامىببال يفُتنيببٖذً إر ٘، التٕاؿببن االجتىبباع

اىبا ٖنيبذً املٕاطٍبُٕ الـب فُٕٗ لنيٛبال       ،لاً عىمٗٛ االتـاهإٔطٗمٛ إعالوٗٛ ألشٝ عمٜ 

 ،دُٔ اٌتظاس لٕؿبٕه املـبٕسَٖ ا رتفبني    وَ مجٗد أماٞ العام وـٕسٚ ملتابعٛ األ ذاب يف

تعىببن  ٖيَ َثببٔٔوبب، ٖنيببذوّا وٕقببد الٕٗتٗببٕو  اـببذوال الشاٟعببٛ الببي  ِٔببٕ وببا ٖتببذٔ بٕكببٕا يف  

 ٓ.ٔتٕٖٛش ٘العىن الـ ف وظاِىٛ املٕاطَ بـٕسٚ سٟٗظٛ عمٜ دعِي

ٔا بذٚ وبَ أببشص اــباٟف      ،ُٔ العاوبٛ بباجملتىد  ؤالؼ اىا تعذ املؼاساٛ الفعالٛ يف

 ٔرلبا ٌظبّشا لذسجبٛ املـباس ٛ البي      ،لتعا بّا ؿ افٛ املٕاطَ وٍبز ظّٕسِبا   شٚ الياملظتى

ٔتعببذ تمبببا   .دُٔ الشكبببٕخ للبب ٕت املعمببٍني  وببَ  تتىتببد بّببا أثٍبباٞ مجبببد املعمٕوببال ٌٔؼببشِا      

ٖبتىاَ   ٘لاب ، اجملتىبد  تضٖٔذ املٕاطٍني بالنيذسٚ عمٜ وتابعٛ وا وبذب يف  مبٍضلٛاملعمٕوال 

تنيبًٕ ببْ الـب افٛ     الت٠ٗبٛ ا ٗٛبٛ ٔبذسجبٛ تفبٕ  وبا      العاوبٛ يف  ُٔؤوَ املؼباساٛ ٔفّبي الؼب   

 .الٕسقٗٛ

ٔقذ ساضل الذساطال اؿذٖثٛ الي تٍألا الت٠ٗبٛ الشقىٗبٛ عمبٜ ثالثبٛ قبأس سٟٗظبٛ،       

 (44) وثما املفاؿن الشٟٗظٛ يف وت  ال املىاسطٛ املٍّٗٛ يف ِزٓ الت٠ٗٛ، ِٔ٘:

ٛٔ الت   يف .1  .الـ فٗني ا رتفني ٔاملٕاطٍني املٍّٗٛ لمـ فٗني األدٔاِس طتٗع

ٔوٕاقببد  املٕاقببد اـاؿببٛ بـبب افٛ املببٕاطَ ٔاملـببادس يف ٙ،التٍببٕب عمببٜ املظببتٕٝ اإللتبباس .2

 .املؤطظال الـ فٗٛ عمٜ ػتاٛ اإلٌرتٌا

ؼمٗن ا تٕٝ املنيذً وَ ٔقتن املظبتخذوني ٔعالقتبْ بالت٠ٗبٛ الشقىٗبٛ، ٔت ث اتبْ يف األداٞ       .3

 ٔؼنيٗب الذمينيشاطٗٛ.
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ٍاّدا إ  رلببا مياببَ وشاجعببٛ وفّببًٕ املٍّببٛ اإلعالوٗببٛ َعبب  تٕٛساتببْ التاسىٗببٛ يف  ٔاطببت

 ٔوت بذد،  ٔوتٍٕب، ثشٍّٙ اإلعالً ٖتىٗض بتاسٖخ كٕٞ املت  ال املؼامٛ لْ، ِٕٔ وا ٖؤاذ أُ

 الٍختببٕٙ، ٔانشاطّببا بٛابعّببا اتظببىا الببي الببشأٙ ؿبب افٛ فتعببذ (45)وعٗبباسٙ، ببب  إٌٖببْ أٙ

ٙ  ـبشاب ال تب ط   يف الٍؼٗ  ٘  الفابش َ  الٍبابد  ٔالظٗاطب ٛ  قٍاعتّبا  وب  يف املظباِىٛ  بظوااٌٗب

 الببشأٙ; ؿبب افٛ وببَ مجاِ ٖببٛ أاثببش تعببذ الببي اإللتاسٖببٛ، الـبب افٛ ٜظّببشل ت ببٗ  العببام;

ُٖ وٍّا إمياٌّا ٔاألفااس، اآلساٞ وَ أاثش عمٜ األ ذاب لرتاض َّا ب   ٔؿب   عٍبذ  تنيب   وّىت

 ٔالثنيافٗببٛ املٍّٗببٛ اــٕؿببٗٛ ت بب ل األطبباغ ِببزا ٔعمببٜ. بببذه ت ببٗ ٓ أ ذاثببْ ٌٔنيببن العببام

ٛ  ٔسجباه  الآتباو ٔاملبثنيفني   طٗٛشٚ فتعذ ،لمـ افٛ ٜ  الظٗاطب  ػبشعا  البشأٙ،  ؿب افٛ  عمب

 اؿبببشيف لم اٌبببب االِتىببباً ٔأٔلبببا ،وٍّبببٛ الـببب افٛ ِٗامبببٛ إعبببادٚ يف الؼبببعتٗٛ الـببب  

 قاعببٛ دالببن العىببن وٍاؿببب وظببتٕٝ تـببٍٗ  عمببٜ طببٕاٞ أاثببش ٖت ببذد بببذأ الببزٙ ٔاملّببي،

  .(46) املٗذاٌ٘ العىن تفلٗن أٔ الت شٖش،

ً  أُ جمٍّ٘، ٔبؼاٍن اتل ، لنيذ ٛ كبىَ   ٔتبت  ،  ٔتت بذد،  تتٛبٕس  ٔطاٟن اإلعبال  دٍٖاوٗب

ْ  ٔإعادٚ الـ ف٘، العىن تفاٗا ٜ  تؼباٗم ٔٔفبب   وظبت ذثٛ،  ٔوعباٖ ٍ  جذٖبذٚ،  أطبعٍ  عمب

ُ  يف طاٟذٚ ااٌا الي تما ب  أِذإ  إ  تظتٍذ و اٖشٚ ِٕٖٛ  ٔأبمبب  عؼبش،  لتاطبد ا النيبش

 أُ التباسٖخ جبِٕش العىبن الـب ف٘، فتعبذ      عب   ت ب   ٔتتّعا لبزلا (47) ،العؼشَٖ طٍٕال النيشُ

 ُ ٙ  ابا ٛ   البشأ ٛ  ميثبن النيٗىب  التٛببٕس ظبن  يف ٔأؿبت  ، اؿبذب  إ  اٌتنيبن  ٌؼبباطّا، يف ا ٕسٖب

 .املٍؼٕسٚ املٕاد تث ِا الي ٔالتعمٗنيال، اؿٕاس ممثًما يف التإٍلٕج٘

 وٍتّ ببا ٖعببذ فمببي ;ٔالٕظبباٟ  األدٔاس بعببا وببَ الـبب ايف ػببشد اٗببٛاؿش ِببزٓ كببىَ

 بعببا أؿببت ا لنيببذ ،اؾىّببٕس إ  لٍٗنيمببْ هببشٙ وببا فشٖببّذا عمببٜ ٔػبباِّذالأللتبباس،  ٔ ٗببّذا

َ  العذٖبذ  رلا يف ُٔتؼِشٝك ٔتٕصعّا، األلتاس الـ فٗٛ تٍت  ب  املؤطظال َ  األػبخاق  وب  وب

ُ  ،الـب افٛ  وٍّٛ لاسإل  ،عمّٗبا  ٔاملعم بب  لأل بذاب  الٕ ٗبذ   مبن ا ٖعبذ  م الـب ايف  اىبا أ

َ  ٔاملختـبني  اـ اٞ وَ جٗؽ ٔط  و ىّٕسا سأْٖ أؿت  لنيذ ٛ  آسا ِبي  أؿبت ا  البزٖ  وتذألب

 .ٔاطد ٌٛا  عمٜ

         ٛ ٛ  ِٔزا ٖتٛمبب س ٖبٛ ػباومٛ لمعىبن اإلعالوب٘ يف الت٠ٗبٛ الشقىٗبٛ ٖت بأص الش ٖب  الت ض٠ٖٗب

ٛ  أٔ بالٕطبببٗمٛ فنيببب ،  تّبببتي البببي َ  بعٗبببّذا راتّبببا   بببذ يف املٍّببب ٛ  أٔ اـٛببباو، عببب  الٕظٗفببب

ٝ  باـٛبباو  تعببتي  أٔ االجتىاعٗببٛ، َ  الـبب ف٘ مبٍبب  َ  ،املٍّببٛ تٛببٕس  عبب ٛ  ِببزٓ  لابب  الش ٖبب

ُ  م ت لبز  إرا وٍٛنيّبا،  ؿبالبٛ  واتىمبٛ سببي   ب  َتتذٔ الؼاومٛ، الظبٗا  العباً    يف اؿظبتا
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 فّٗبا  ٖتبذلن  ببن  أِىٗتّبا،  سببي  فنيب ،  تـٍعْ التإٍلٕجٗا ال لتٕٛس اإلعالً املعاؿش الزٙ

 ٔالثنيافٗٛ. ٔاالجتىاعٗٛ ٔالظٗاطٗٛ العٕاون االقتـادٖٛ

 

 األدوار الوظيفية واملهنية لإلعالميني:
قبذ تٛبٕسل بـبٕسٚ    ٔاملٍّٗبٛ لإلعالوبٗني   دساطبال إ  أُ األدٔاس الٕظٗفٗبٛ    عبذٚ أػاسل 

، ٌٔؼببش ٘بٕكببٕا وثببن الببذٔس الشقبباب بببشصلفٍّبباك بعببا األدٔاس  ،وتذسجببٛ وببد وببشٔس الببضوَ

ٔأدٔاس ألشٝ لمـ افٛ تعذ أاثش  ذاثٛ وثن  ؼذ  (48)،ل، ٔالذٔس املٍاِا لمظمٛٛاملعمٕوا

 إ  جاٌببٔ اجملتىبد،   لمىـبا  العاوبٛ يف   اٌتثب وبَ لباله التٛبٕس الثنيبايف    الزٙ  ،العاً ٙالشأ

ٖع  عبَ ٔجّبٛ ٌظبشٓ ػبآ      ٘الفشؿٛ لا ٙؼذٖذ األٔلٕٖال الظٗاطٗٛ، ٔوٍ  املٕاطَ العاد

الـب افٛ   ملشاجعٛ طتٗعبٛ األدٔاس املٍّٗبٛ يف   قذ تـذل بعا الذساطالٔ (49)،النيلاٖا العاوٛ

اجملتىبد   وذسااتّي عَ دٔس الـب افٛ يف ب ٔا  ٔٔجذل أٌْ ود وشٔس الٕقا فظُ الـ فٗني

وَ التضاً اؿٗاد الـاسً إ  دٔس وبأه تظبمٗ  اللبٕٞ عمبٜ األلتباس ٔتٕكبٗ ّا وبَ لباله         

ٔجّبال ٌظبش الـب فٗني ػبآ      ٕالل بباسصٚ يف إطاس أاثبش اتظباّعا، وبد ٔجبٕد ؼب      ٔكعّا يف

 (50) .اجملتىد تلٛمد بّا ٔطاٟن اإلعالً يف األدٔاس املٍّٗٛ الي

ٖٔعتىذ ِزا التٛبٕس لمٕظباٟ  ٔاألدٔاس الـب فٗٛ عمبٜ اػاِبال اإلعالوب٘ ٔوذسااتبْ        

ٔٔظببباٟ   ٘،أُ األٔلٕٖبببال املشتتٛبببٛ بالبببذٔس الـببب فمبببٕ وٍّتبببْ، إر تؼببب  الذساطبببال إ  

تت ثش بذسجٛ أا  بالت٠ٗٛ الظاٟذٚ ٔالعالقبال االجتىاعٗبٛ دالبن بشفبٛ      اجملتىد يف الـ افٛ

أُ تٛببٕس املفبباِٗي املتعمنيببٛ ببباألدٔاس   ٔ ٔصوالّٟببي،بببني ا ببشسَٖ   ٘األلتبباس، ٔالتفاعببن الٗببٕو 

الت٠ٗبٛ اجملتىعٗبٛ    ٖعاع وذٝ الت  ال يف ٔطاٟن اإلعالًتلٛمد بّا  املٍّٗٛ ٔالٕظٗفٗٛ الي

 (51) .تعىن وَ لالهلا تما الٕطاٟن لئالظٗاطٗٛ ا

لمـب     ٘تٕؿما بعا الذساطال إ   ذٔب ت  ال طبشأل عمبٜ البذٔس البٕظٗف    فنيذ 

َ  ٘األوشٖاٗبببٛ لببباله الٍـببب  الثببباٌ   األدٔاس  ٔأُ ٍِببباك ؼبببٕالل يف  ،وبببَ النيبببشُ العؼبببشٖ

العبباً،  ٙعببَ األطببمٕو الٕؿببف٘ إ  التعببت  عببَ وـببا  الببشأ    ٘التخمبب الٕظٗفٗببٛ لثمببا يف 

ٛ ؤتعاع وذٝ االِتىاً باملظب  ٖادٚ الت مٗالل الئص  ٙتعبذ أ بذاب اؿباد   . فٔلٗٛ االجتىاعٗب

 ٔوا ٔااب تما الفرتٚ وَ اؿشو عمٜ اإلسِاو ٔاصدِاس اإلٌرتٌا، ،2001عؼش وَ طتتى  

 بني تشاجبد دٔس    يف ،لأل ذاب بب عمٜ ٌظبتٛ وبَ ت ٖٗبذ الـب فٗني      ٙالذٔس التفظ  ٘إر  ظ

 ؼبذ   دٔس الـب فٗني يف  ٕوال بـٕسٚ  ادٚ لم اٖٛ، اىا م وب ٜ الـ فٗني ٌاػشَٖ لمىعم
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ً  ٙالشأ َ املظباٌذٚ ونياسٌبٛ بباألدٔاس    ٔوب  إال ب قبن قبذسٍ  ، وٍباِا لمظبمٛٛ   دٍٔسمماسطبٛ  أٔ ، العبا

 (52) .املٍّٗٛ األلشٝ

ٔجبذ أُ   ،بشٖٛاٌٗبا ٔأملاٌٗبا   باملنياسٌٛ بني وفًّٕ األدٔاس املٍّٗٛ لان وَ الـ فٗني يفٔ

ٔوبَ   ،دٔس قٍاٚ تٕؿٗن املعمٕوالت دٖٛ  عمٜ أا  ٖٛاٌٗني قذ ساضٔا بذسجٕٛالـ فٗني ال 

ْ وبشآٚ  أٌٖب ٔ ،عبَ األ بذاب   اقاٖبذّ  اقشّسبٕؿفْ إ  ٌفظْ  ٘لاله ِزا الذٔس ٍٖظش الـ ف

املببشتت   بٍٗىببا لظببا الـبب فُٕٗ األملبباُ بالببذٔس املّببي   ،اجملتىببد العبباً يف ٙلببتفا  الببشأ

دٔس املت ببذب عببَ اجملتىببد وببد االمٗبباص إ  تنيببذٖي   مماسطببٛ  تلببىَالببزٙ ٖ بالببذفاب املٕجببْ

 (53) .ماٖٛ الذمينيشاطٗٛ األلتاس ٔاملؼاساٛ يف

العشو لذّٖي ٔجّال ٌظبش وتلباسبٛ عبَ     اإلعالوٗنيأُ إ   ٔتؼ  ٌتاٟ  دساطال عشبٗٛ

 يفٔاالفتنيبباس لمٍضاِببٛ ٔاملٍّٗببٛ ، عببإٌُ وببَ ٌنيببف االطببتنيالهٔأٌّببي ُٖ، ٖعىمببُٕ بّببا املٍّببٛ الببي

 ٛ ٖؤدّٖبا الـب فُٕٗ العبشو  ظبب األِىٗبٛ       أُ أِبي األدٔاس البي  ٔ (54)،ٔطاٟن اإلعالً العشبٗب

ٌٔؼببش وٕكببٕعال ـذوببٛ الـببا     ، العبباً ٙٔتٕجٗببْ الببشأ  ٘،: اإلؿببالا الظٗاطبب تتىثببن يف

أُ االٌعااطبببال اإلهابٗبببٛ لمت بببٕه ٔ ،ٔاملؼببباساٛ املذٌٗبببٛ ٞٔوبببٍ  ؿبببٕتّي لمفنيبببشا ،العببباً

 شٖبٛ    اتظباب ِباوؽ  يفطباِىا  عمبٜ املىاسطبٛ املٍّٗبٛ     ذاُ العشبٗٛ٘ يف بعا التمالذمينيشاط

، ٔتفعٗن طمٛٛ الشقابٛ اجملتىعٗبٛ،  ٘التعت ، ٔتعذدٖٛ ٔطاٟن اإلعالً، ٔ شٖٛ العىن اإلعالو

 : ٘لمىىاسطٛ اإلعالوٗٛ ِ ٘ساض عمّٗا الت ٕه الذمينيشاط أُ أبشص املفاِٗي الئ

، لش، ٔاالبتعاد عبَ الت بشٖا ٔالعٍب    اآل ٙالت اٗذ عمٜ أِىٗٛ التظاو ، ٔقتٕه الشأ

هابٗٛ لمىىاسطبٛ  إثي االبتعاد عَ التؼّ  ٔبضٔ اــٕؿٗٛ، ٔأُ الت  ال ٔفشل إوااٌال 

إوااٌٗٛ الفّبي ٔالت مٗبن لأل بذاب املشتتٛبٛ بٕقباٟد ٔوٍاطبتال،        املٍّٗٛ اإلعالوٗٛ لثما يف

مبٍّٗببٛ إصاٞ األ ببذاب  ، ثببي التـببش ٘فبباه العىببن اإلعالوبب ٔااتظبباو وّبباسال جذٖببذٚ يف

 (55) ٔاملٕكٕعال املختمفٛ.

ٔإرا ااٌببا األدٔاس الٕظٗفٗببٛ لإلعالوببٗني لثببن املّبباً الٕظٗفٗببٛ ٔاألِببذا  االتـببالٗٛ   

لمعىن اإلعالو٘ الي ٖتتٍاِبا اإلعالوٗبُٕ، ٖٔظبعُٕ إ  ؼنيٗنيّبا يف فبتىعّي، فبظُ األدٔاس       

ش وَ لالهلا عَ ِزٓ الٕظاٟ  مببا ٖتٍاطبب   املٍّٗٛ ؼذد أطالٗب املعاجمٛ الت شٖشٖٛ الي ُٖعٖت

ود املٕكٕب وَ جّبٛ ٔالٕطبٗمٛ املظبتخذوٛ وبَ جّبٛ ألبشٝ، ِٔبٕ وبا ٖؼب  إ  ٔجبٕٔد عالقبٛ            

وٍّٗبٛ بببني األدٔاس الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗبٛ; ٜفعمببٜ طببتٗن املثبباه فبظُ ٔظٗفببٛ اإللتبباس باعتتاسِببا دّٔسا    

اـ ٖٛ الي ػٗب عَ األط٠مٛ الظبتٛ  ٔظٗفٗ٘ا مياَ لإلعالوٗني التعت  عٍّا ع  الـ افٛ 

 املعشٔفٛ، ِٔازا فظُ األدٔاس املٍّٗٛ ع  األػااه الـ فٗٛ ؼنيب األدٔاس الٕظٗفٗٛ.
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ٔيف ِزا اإلطاس سؿذ التا   األدٔاس الٕظٗفٗٛ لمـب فٗني البي قاطبتّا الذساطبال الظبابنيٛ      

     َ دفّبا يف طبتٛ أدٔاس    يف ب٠ٗال كتمفٛ ٔمبظىٗال وتفأتبٛ ٔتفشٖعاتّبا املتٍٕعبٛ، لابَ وب

سٟٗظٛ تفشب عبَ ابن دٔس أسبعبٛ أدٔاس فشعٗبٛ وثمبا وؤػبشال لنيٗباغ األدٔاس، ِٔبزٓ األدٔاس         

 :ِ٘ 

األدٔاس  ً

 الشٟٗظٛ

 املؤػشال الفشعٗٛ لان دٔس

1 

الٍؼش 

 ٔاإللتاس

اؿـٕه عمٜ املعمٕوال 

ٔتنيذميّا لم ىّٕس أًٔلا 

 ب ٔه.

ػٍب ٌؼش املٕكٕعال 

الي ٖـعب الت نيب وَ 

  ولىٌّٕا ؿذ

 اإللتاسٙ.

الرتاٗض عمٜ األلتاس 

ٔاملٕكٕعال الي تّي 

قٛاّعا اتّ ا وَ 

 اؾىّٕس.

االِتىاً 

باملٕكٕعال 

ٔاأللتاس اـفٗفٛ 

 ٔاملظمٗٛ.

2 

الؼشا 

 ٔالتفظ .

ػشا ٔتفظ  النيلاٖا 

 ٔاملٕكٕعال املثاسٚ.

ؼمٗن الظٗاطال 

ٔالتؼشٖعال ٔاإلجشاٞال 

 ٔتفظ ِا.

تنيذٖي املعمٕوال 

ألفااس ٔالتٕجّال ٔا

 بؼ ُ النيلاٖا املثاسٚ

تنيذٖي وتابعال 

تفـٗمٗٛ 

لأل ذاب 

 ٔالنيلاٖا املثاسٚ.

3 

الٍنيذ 

 ٔالشقابٛ.

تنيٗٗي ٌٔنيذ النيشاسال 

ٔالتٍظٗىال ٔتنيذٖي 

 ونيرت ال تٕٖٛشٓ هلا.

اؼ  املىاسطال 

 اـاط٠ٛ يف اجملتىد.

تنيٗٗي أداٞ وؤطظال 

اجملتىد ٔاؼ  

أٔجْ اـمن يف 

 لذواتّا.

لفظاد اؼ  ا

يف األٌظىٛ 

ٔاـذوال يف 

النيٛاعني العاً 

 ٔاـاق.

4 

املؼاساٛ 

 اجملتىعٗٛ

التعش  عمٜ أٔلٕٖال 

املٕاطٍني بؼ ُ كتم  

النيلاٖا ٌٔنيمّا ألؿ او 

 النيشاس.

إعٛاٞ املٕاطٍني 

العادٖني فشؿٛ لمتعت  

عَ آساّٟي بؼ ُ 

 الؼؤُٔ العاوٛ.

ؼفٗض املٕاطٍني عمٜ 

املؼاساٛ يف وٍاقؼٛ 

 ٖا اجملتىعٗٛ.النيلا

الت ذب باطي 

الف٠ال املّىؼٛ 

 يف اجملتىد.

التعت٠ٛ  5

الظٗاطٗٛ 

 ٔالٕطٍٗٛ

تـٕٖش النيادٚ الٕطٍٗني 

 يف ؿٕسٚ إهابٗٛ.

الذعٕٚ لمىـاؿٛ ٔدعي 

 الٕ ذٚ الٕطٍٗٛ.

تعضٖض قٗي الٕالٞ 

الٕطي ٔاالٌتىاٞ 

 النيٕو٘.

دعي الظٗاطال 

اؿإوٗٛ يف 

 التٍىٗٛ الٕطٍٗٛ.

6 

التثنيٗ  

 تٕعٗٛ.ٔال

االستنياٞ باالِتىاوال 

الفاشٖٛ ٔالثنيافٗٛ 

 لمىٕاطٍني.

أبشص الٍىارإل اجملتىعٗٛ 

 الٍاج ٛ ٔأػ عّا.

قاسبٛ األفااس 

املٍ شفٛ ٔاملخالفٛ 

 لنيٗي اجملتىد

ٌؼش ٔتعضٖض قٗي 

اجملتىد 

ٔا افظٛ عمٜ 

 ِٕٖتْ.

 

اِبال املىاسطبٛ   اىا سؿذ التا   األدٔاس املٍّٗٛ املشتتٛٛ ب ػااه الت شٖش الـ ف٘ ٔاػ

 (56) ٔفب اآلت٘: اإلعالوٗٛ
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 األدٔاس املٍّٗٛ ً

 .ؿ افٛ اـ   .1
 ؿ افٛ الثنيافٛ ٔالتٕعٗٛ ٔتعضٖض النيٗي.  .2
 .الـ افٛ االطتنيـاٟٗٛ  .3
 .ؿ افٛ التفظ  ٔالت مٗن  .4
 ؿ افٛ الشأٙ.  .5

 ؿ افٛ الٍنيذ ٔالشقابٛ.  .6
 ؿ افٛ الرتفْٗ ٔالتظمٗٛ.  .7
 .ؿ افٛ األفشاد  .8

 

 راسة امليدانيةثامًنا: الد
 اإلجسا٤ا  املٓٗ ١ٝ يًدزاض١

  :ٌٕب الذساطٛ ٔوٍّ ّا 

ٍتى٘ ِزٓ الذساطٛ إ   نين الذساطال الٕؿفٗٛ الي تظى  بٕؿ  الظباِشٚ املذسٔطبٛ   َت

٘    ذ ٔظ ٜٔق ،ّأؼمٗم باطبتخذاً أداٚ  ، فا املٍّ  العمى٘ الاى٘ ٔفبب إجبشاٞال املظب  املٗبذاٌ

ً  إر الوٗببٛ، االطببتتاٌٛ املتتببد يف الذساطببال اإلع  الٛشاٟببب ٔاألطببالٗب   ٖتببٗ  لمتا بب  اطببتخذا

ذٝ وبٕااتتّي  اإل ـاٟٗٛ لمتعش  عمٜ األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني، َٔوب 

لت٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘، ٔالت بذٖال البي تبٕاجّّي، ٔالعٕاوبن املبؤثشٚ يف رلبا، مببا ٖظبّي يف         

 ٔجْ العالقٛ بني وت  اتّا.   أطات تـ  الظاِشٚ املذسٔطٛ ٔؼذد أ ؼذٖٔذ
 فتىد الذساطٛ ٔعٍٗتّا 

  ٛ يف ٔطببباٟن اإلعبببالً الظبببعٕدٖٛ اؿإوٗببببٛ     النيببباٟىني باالتـببباهِ   اطبببتّذفا الذساطببب

الشطببالٛ اإلعالوٗببٛ يف  َ ٖعىببن يف بٍبباٞ ٔتؼبباٗنِ ِٔببي اببن َوبب  ٔاـاؿببٛ فتىّعببا لمت بب ، 

 ِزٓ الذساطبٛ املىاسطبُٕ   ٖٔعي يف. وّىا التمفا أدٔاسِي أٔ وٕاقعّي ،املؤطظال اإلعالوٗٛ

ٛ  ،مسَ٘س لمعىن اإلعالو٘ بؼاٍن  ممَ هلي عالقٛ وتاػشٚ مبعاؾٛ قتٕٝ الشطالٛ اإلعالوٗب

يف ٔطبباٟن اإلعببالً الظببعٕدٖٛ )الـبب افٛ املٛتٕعببٛ، ٔاإللارتٌٔٗببٛ،   ،)الؼببان ٔامللببىُٕ(

الٕطببٗمٛ  أطببمٕو العٍٗببٛ العؼببٕاٟٗٛ اؿــببٗٛ ٔفنًيببا لٍببٕب     ًَخٔذٔاطببُت .ٔاإلراعببٛ ٔالتمفضٖببُٕ( 

( 70) التا  ٔصب ٔقذ  .( وفشدٚ وَ ان ٔطٗم50ٛاإلعالوٗٛ، ٔااُ اهلذ  اؿـٕه عمٜ )

تٕصعبا عمبٜ   ، ( وفبشدٚ 203) اطتتاٌٛ عمٜ النياٟىني باالتـاه يف ابن ٔطبٗمٛ اطبت او وبٍّي    

ٛ الٕطاٟن الي َٖ ( 41( وبٍّي يف النيٍبٕال الفلباٟٗٛ، ٔ)   58ٖعىبن ) إر  ،عىمُٕ بّا بٍظب وتنياسبب

ٛ 52ٔ) ،لـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛوببٍّي يف ا ٔوثببن ِببزا العببذد يف  ، ( وببٍّي يف الـبب افٛ الٕسقٗبب

 ا ٛال اإلراعٗٛ.
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 أداٚ مجد التٗاٌال

األٌظب يف ؼنيٗب أِبذا   بٕؿفّا  ،اطتخذوا الذساطٛ االطتتاٌٛ أداٚ ؾىد وعمٕواتّا

ٛ، ٔقبذ  مبا ٖع  عٍّا بـبٕسٚ وٕكبٕعٗ   ،ى٘ ملت  ال الظاِشٚالذساطٛ املظ ٗٛ لمت مٗن الٜا

  وببا اٌتّببا إلٗببْ ، إٗبباغ وببت  ال الذساطببٛاطبتٍذ التا بب  يف بٍبباٞ التظببا الل ٔوؤػببشال قٔ 

ٛ ٔفبب، الُتٔتببَشِل َ طببارإل ٔونيبباٖٗع ابنيٛ ٔوببالذساطببال الٖظبب  ٕٖس اىببا  .٘ ب٠ٗببال عثٗببٛ كتمفبب طبب

زٓ املنيبباٖٗع مبببا ٖتٕافببب وببد ب٠ٗببٛ الذساطببٛ، ٔطتببب التا بب  االطببتتاٌٛ عمببٜ عٍٗببٛ   َِبب التا بب 

 ،لمت نيبب وبَ ؿبذ  االطبتتاٌٛ ٔثتاتّبا      ،( وفشدٚ وبَ العٍٗبٛ املظبتّذفٛ   50ٛ ونيذاسِا )ػشٖتٗ

 اٞل الٍتاٟ  اىا يف اؾذٔه التال٘:  َٔج

 الـذ :

 َٙ ، ( 57)ىببنيالتتبباس الـببذ  الظبباِشٙ عبب  عببشض األداٚ عمببٜ فىٕعببٛ وببَ ا ا  ٝأِجببِش

َٙ اىببا  الببزٙ ٖظببتّذ  قٗبباغ التتبباس االتظببا  الببذالم٘ )ب طببُٕ( لعٍاؿببش االطببتتاٌٛ  ٝأِجببِش

دسجبٛ استتببات عٍاؿببش اببن قبٕس بالذسجببٛ الامٗببٛ لمى ببٕس املٍتىب٘ إلٗببْ، عٗبب  تعبب  قببٕٚ    

االستتات ٔداللتْ اإل ـاٟٗٛ عمٜ ٌظتٛ عالٗٛ وَ ؼنيب الـذ  يف تعت  العٍـبش عبَ املفّبًٕ    

 العاً الزٙ ٖنيٗظْ ٔدسجٛ اٌتىاْٟ لْ، ٔجاٞل ٌتاٟ  االلتتاس ٔفب وا ٖم٘:
 : األدٔاس الٕظٗفٗٛا ٕس األٔه

 (1جذٔه سقي )
 عاوالل استتات بٍٕد ا ٕس األٔه األدٔاس الٕظٗفٗٛ الي ٖظعُٜو

 تتٍّٗا يف أداّٟي اإلعالو٘ بالذسجٛ الامٗٛ لمتعذ املٍتىٗٛ إلْٗإ  اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ 

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ=

 وعاون االستتات ً وعاون االستتات ً التعذ

 لتاسالٍؼش ٔاإل
1 0.6945** 3 0.6320** 
2 0.3580* 4 0.7244** 

 الؼشا ٔالتفظ 
5 0.7950** 7 0.8933** 
6 0.7710** 8 0.6182** 

 الشقابٛ ٔالٍنيذ
9 0.7481** 11 0.8473** 

10 0.8112** 12 0.8467** 

 املؼاساٛ اجملتىعٗٛ
13 0.8639** 15 0.9389** 
14 0.8879** 16 0.8622** 

 الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗٛ التعت٠ٛ
17 0.7500** 19 0.8580** 
18 0.8752** 20 0.8524** 

 التثنيٗ  ٔالتٕعٗٛ
21 0.8260** 23 0.7589** 
22 0.8296** 24 0.7727** 

 0.05* دالٛ عٍذ وظتٕٝ 

 0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 ا ٕس الثاٌ٘: األدٔاس املٍّٗٛ

 (2ذٔه سقي )َج

اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف إعذاد  الثاٌ٘ األدٔاس املٍّٗٛ الي ٖٕظفّاعاوالل استتات بٍٕد ا ٕس ُو

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ= ا تٕٝ اإلعالو٘ بالذسجٛ الامٗٛ لمى ٕس

 وعاون االستتات ً وعاون االستتات ً
1 0.7569** 5 0.7260** 
2 0.7740** 6 0.6892** 
3 0.8212** 7 0.4330** 
4 0.8017** 8 0.6650** 

  0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
 ا ٕس الثال : الت  ال املؤثشٚ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ

 
 (3جذٔه سقي )

طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ يف وعاوالل استتات بٍٕد ا ٕس الثال  الت  ال الي أثشل 

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ= بالذسجٛ الامٗٛ لمى ٕس

 وعاون االستتات ً وعاون االستتات ً
1 0.6980** 4 0.8936** 
2 0.4222** 5 0.8408** 
3 0.8280** 6 0.8308** 

  0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
 

ا ٕس الشابد: اؾّٕد الت ِٗمٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتبٛ تٛبٕسال الت٠ٗبٛ اإلعالوٗبٛ     

 الشقىٗٛ

 
 (4جذٔه سقي )

الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ  ٕد ا ٕس الشابد اؾّٕد الت ِٗمٗٛ لإلعالوٗنيعاوالل استتات بٍُو

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ= اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ بالذسجٛ الامٗٛ لمى ٕس

 وعاون االستتات ً وعاون االستتات ً
1 0.3215* 4 0.6356** 
2 0.5506** 5 0.7818** 
3 0.8165**   

  0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ   0.05* دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
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ا ٕس اـاوع: العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني يف ب٠ٗٛ 

 اإلعالً الشقى٘

 (5جذٔه سقي )

ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني  وعاوالل استتات بٍٕد ا ٕس اـاوع العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ

 عالً الشقى٘ بالذسجٛ الامٗٛ لمى ٕسالظعٕدٖني يف ب٠ٗٛ اإل

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ=

 وعاون االستتات ً وعاون االستتات ً
1 0.5696** 5 0.5850** 
2 0.5765** 6 0.5565** 
3 0.5752** 7 0.5806** 
4 0.6877** 8 0.6079** 

  0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ 

 

 أُ ٌتٗ بٛ وعاوبن االستتبات )ب طبُٕ(     ( إ 5،4،3،2،2،1ؼ  الٍتاٟ  يف اؾبذأه ) ُٔت

ّٗٓا   ، (0.9389( ٔ)0.3215لعتاسال قأس االطتتاٌٛ تشأ ا قٗىتّا وا بني ) ِٔ٘ دالبٛ إ ـباٟ

 ؾىٗد املؤػشال ِٕٔ وا ٖؤاذ الـذ  اإل ـاٟ٘ لالطتتاٌٛ.

 
 الثتال:

ّٗٓا باطببتخذاً وعاوببن إلألفببا   بتٛتٗببب ، اشٌٔتبباخإل قبباغ التا بب  ثتببال االطببتتاٌٛ إ ـبباٟ

ٍٗٛ االطبتٛالعٗٛ ٔالثاٌٗبٛ عمبٜ فىبٕب وفبشدال العٍٗبٛ،       اللتتاس وشتني: املشٚ األٔ  عمٜ الَعا

ٗىببا ٔف ِٔببزا االلتتبباس عتبباسٚ عببَ وتٕطبب  وعاوببن االستتببات ملؤػببشال أٔ عتبباسال اببن قببٕسٍ   

بٍّٗببا، ِٔببٕ قبباٟي عمببٜ وتببذأ أُ االستتببات بببني وؤػببشال ا ببٕس ٖؼبب  إ  أُ ِببزٓ املؤػببشال  

 ٔقذ جاٞل ٌتاٟ  التتاس الثتال لالطتتاٌٛ اىا ٖ ت٘:، س ٔا ذتٍتى٘ إ  قٕ
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 (6جذٔه سقي )

 اشٌٔتاخ ألبعاد ٔقأس الذساطٛ وعاوالل ثتال ألفا

 (50)العٍٗٛ االطتٛالعٗٛ: ُ=

 التعذ/ا ٕس
عذد 

 التٍٕد

وعاون ثتال 

 ألفا اشٌٔتاخ
 0.43 4 الٍؼش ٔاإللتاس

 0.76 4 الؼشا ٔالتفظ 

 0.83 4 الشقابٛ ٔالٍنيذ

 0.91 4 املؼاساٛ اجملتىعٗٛ

 0.83 4 التعت٠ٛ الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗٛ

 0.81 4 التثنيٗ  ٔالتٕعٗٛ
تتٍّٗا يف إ  ا ٕس األٔه: األدٔاس الٕظٗفٗٛ الي ٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ 

 أداّٟي اإلعالو٘
24 0.93 

ُٕ يف إعذاد ا ٕس الثاٌ٘: األدٔاس املٍّٗٛ الي ٖٕظفّا اإلعالوُٕٗ الظعٕدٖ

 ا تٕٝ اإلعالو٘
8 0.85 

 0.86 6 طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛيف ا ٕس الثال : الت  ال الي أثشل 
ا ٕس الشابد: اؾّٕد الت ِٗمٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ 

 اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ
5 0.65 

األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني ا ٕس اـاوع: العٕاون املؤثشٚ يف 

 0.72 8 الظعٕدٖني يف ب٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘

 

( إ  أُ ٌتببببباٟ  التتببببباس وعاوبببببن الثتبببببال تشأ بببببا قٗىتبببببْ  6ٖؼببببب  اؾبببببذٔه سقبببببي )

 ،(0.93( ٔ)0.43ؾىٗببببد قببببأس الذساطببببٛ لمعٍٗببببتني االطببببتٛالعٗٛ ٔالامٗببببٛ وببببا ببببببني )       

ال ٔالت بببباٌع الببببذالم٘ ملؤػببببشال  وببببَ الثتبببب ٔتببببذه ِببببزٓ الببببذسجال عمببببٜ وظببببتٕٝ عبببباهٍ  

 قأس االطتتاٌٛ.
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 التحليل اإلحصائي للبيانات:
ٔلا  (SPSS v.19)اعتىذ التا   يف عىمٗال الت مٗن اإل ـاٟ٘ عمٜ بشٌاو  

 ع  تٛتٗب العذٖذ وَ املعاوالل ٔااللتتاسال اإل ـاٟٗٛ.  ،املعاؾٛ اإل ـاٟٗٛ هلزٓ التٗاٌال

ٔعمٜ ِزا ، (Scale)ٔٔصٌٗٛ  Nominal)) ال امسٗٛٔقذ تٍٕعا املت  ال بني وت  

 التا   املعاوالل اإل ـاٟٗٛ الي تالٟي ان وت   عمٜ الٍ ٕ التال٘: طتب فنيذ 

 أًٔلا: املنياٖٗع الٕؿفٗٛ ٔتؼىن 

بعا املت  ال يف جذأه  التا  إر عشض اؾذأه ٔالتٕصٖعال التاشاسٖٛ:  .1

  تّذ  إ  الاؼ  عَ التاشاسال ٔالٍظب فني .

 لنيٗاغ ٔصُ املت  ال الٕصٌٗٛ. هشٝ املتٕط  اؿظاب٘ ٔاالمشا  املعٗاسٙ: ٔ  .2

ّٗا: االلتتاسال اإل ـاٟٗٛ   ثاٌ

اطتخذً التا   االلتتاسال اإل ـاٟٗٛ الي تنيٗع ٔجٕد فشٔ  بني وت  ال الذساطٛ عمٜ 

 الٍ ٕ التال٘: 

 املت  ال الٕصٌٗٛ:  . و

o  التتاس(T) independent Samples T.Test ٔرلا لنيٗاغ الفشٔ  بني :

 املتٕطٛال بني فىٕعتني.

o  التتاس(F) One Way Anova ٔرلا لنيٗاغ الفشٔ  بني املتٕطٛال بني :

 أاثش وَ فىٕعتني. 

o  ٖٛااللتتاسال التعذPost Hoc Testsملعشفٛ وٍؼ  الفشٔ  بني اجملىٕعال :، 

 يف ِزا الظٗا .  Schaffe & LSDىذ عمٜ التتاسٙ ٔاعُت

، 0.05ذاللٛ املعتىذ يف ِزٓ الذساطٛ: اعتىذ التا   عمٜ وظتٕٝ داللٛ ٖتما وظتٕٝ ال

 العتتاس الفشٔ  رال داللٛ إ ـاٟٗٛ وَ عذوْ. 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 نتائج الدراسة:

 أًٔلا: الظىال الذمي شافٗٛ لعٍٗٛ الذساطٛ

 (7جذٔه سقي )

 الظىال الذمي شافٗٛ لعٍٗٛ الذساطٛ

 ٛالٍظتٛ امل٠ٕٖ العذد الف٠ال لـاٟف العٍٗٛ

 رإس  الٍٕب

 إٌاب

 اجملىٕب 

 30إ   25وَ  العىش

 35إ   31وَ 

 40إ   36وَ 

 ف اثش  41

 اجملىٕب

 ثإٌٙ  املؤِن العمى٘

 باالٕسٖٕغ 

 واجظت  ف عمٜ

 ىٕباجمل

 إعالو٘  التخـف العمى٘ 

 ب  إعالو٘

 اجملىٕب

 طٍٕال 3أقن وَ  طٍٕال اـ ٚ 

 5إ   3وَ 

 8إ   6وَ 

 طٍٕال 8أاثش وَ 

 اجملىٕب

 ؿ افٛ ٔسقٗٛ  الٕطٗمٛ اإلعالوٗٛ 

 ؿ افٛ إلارتٌٔٗٛ

 قٛال إراعٗٛ 

 قٍٕال فلاٟٗٛ 

 اجملىٕب

  إوٗٛ وماٗٛ الٕطٗمٛ

 لاؿٛ

 اجملىٕب
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تٕصعا عمٜ الزإس ٔاإلٌاب بٍظب ال، ( وفشد203بما عذد وفشدال عٍٗٛ الذساطٛ )

ِٕٔ وا  ;%(14.3%( يف  ني ااٌا ٌظتٛ اإلٌاب )85.7لزإس )بم ا ٌظتٛ اإر وتفأتٛ، 

بٍٗىا ااُ وا ٖنيشو  .ٖؼ  إ  كع  ٌظتٛ اإلٌاب يف العىن اإلعالو٘ يف اجملتىد الظعٕدٙ

تمتّي الف٠ٛ العىشٖٛ الي ، عاّوا 40ٔ 31وا بني ، %( وَ العٍٗٛ وَ الف٠ٛ العىش5007ٖٛوَ )

%( وٍّي تشأ ا أعىاسِي بني 2401%( ٔ )2506بٍظتٛ )، طٍٛ 40تتما أعىاسِي أاثش وَ 

ٔبما عذد املتخــني يف اإلعالً وَ  .ات  ا إ   ذٍّطٍٛ، ِٕٔ وا ٖعذ طتٗعّٗٓ 30ٔ 25

 ،(% 62.1ا بٍظتٛ و٠ٕٖٛ ونيذاسِا )( إعالو126ّٓٗالنياٟىني باالتـاه يف اإلعالً الظعٕدٙ )

ِٕٔ اػآ  ،اـني ٔاملؤِمني عمىٗ٘تعٗني املتخـإ  ِٕٔ وا ٖؼ  إ  اػآ ٔطاٟن اإلعالً 

يف  ني تتني أُ وَ ال وىن دسجٛ التاالٕسٖٕغ ٖٔعىن مبؤِن ثإٌٙ  .وتـاعذ يف املىماٛ

 ،%(58.1% يف ونيابن وَ وىن دسجٛ التاالٕسٖٕغ مبا ٌظتتْ )15.3ٌظتٛ ال ب غ بّا تتما 

ٍٗٛ ٔفنًيا لمٕطٗمٛ الي ٔتٕصب أفشاد الع .% وىمُٕ واجظت  أٔ داتٕسا26.6ٓإكافٛ إ  ٌظتٛ 

( وٍّي يف 41( وٍّي يف النيٍٕال الفلاٟٗٛ، ٔ)58ٖعىن )إر ٖعىمُٕ بّا بٍظب وتنياسبٛ 

ٔوثن ِزا العذد يف ا ٛال  ،( وٍّي يف الـ افٛ الٕسق52ٛٗٔ)، الـ افٛ اإللارتٌٔٗٛ

 ن النيٛاببٍٗىا وٖث .( وَ املت ٕثني61.6وا ٌظتتْ ) اإلراعٗٛ، ٔوثن النيٛاب اؿإو٘

ٔترتأا طٍٕال اـ ٚ ألبمب عٍٗٛ الذساطٛ وَ طا طٍٕال إ  ، (%38.4وا ٌظتتْ ) اـاق

 %(.7204بٍظتٛ و٠ٕٖٛ ونيذاسِا ) ،أاثش وَ مثاُ طٍٕال
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ّٗا: إدساك اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ  ثاٌ
ّٗٓاملتٕطٛال اؿظابٗٛ َٔت (8جذٔه سقي ) إ  ي ٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ ال ا لألدٔاس الٕظٗفٗٛشتٗتّا تٍاصل

 تتٍّٗا يف أداّٟي اإلعالو٘

 الٕظٗفٗٛ األدٔاُس الرتتٗب
املتٕط  

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ

وذٝ النيٗاً 

 بالذٔس

 داّٟىا 0.59 4.58 ٔظٗفٛ التثنيٗ  ٔالتٕعٗٛ 1

 داّٟىا 0.62 4.67 أٌؼش ٔأعضص قٗي اجملتىد ٔأطّي يف ا افظٛ عمٜ ِٕٖتْ. أ
 داّٟىا 0.71 4.67  اسو األفااس املٍ شفٛ ٔاملخالفٛ لنيٗي اجملتىد.أ و
 داّٟىا 0.81 4.49 أبشص الٍىارإل اجملتىعٗٛ الٍاج ٛ ٔأػ عّا. إل
 داّٟىا 0.80 4.47 أستني٘ باالِتىاوال الفاشٖٛ ٔالثنيافٗٛ لمىٕاطٍني. د
 داّٟىا 0.59 4.55 ٔظٗفٛ التعت٠ٛ الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗٛ 2

 داّٟىا 0.56 4.79 ٕالٞ الٕطي ٔاالٌتىاٞ الذٖي.أعضص قٗي ال أ
 داّٟىا 0.71 4.65 ملـاؿٛ ٔدعي الٕ ذٚ الٕطٍٗٛ.إ  اأدعٕ  و
 داّٟىا 0.73 4.61 أدعي الظٗاطال اؿإوٗٛ يف التٍىٗٛ الٕطٍٗٛ. إل
 بالّتا 1.07 4.14 أؿٕس النيادٚ الٕطٍٗني يف ؿٕسٚ إهابٗٛ. د
 بالّتا 0.53 4.13 ٔظٗفٛ الٍؼش ٔاإللتاس 3

 داّٟىا 0.90 4.48 أػٍب ٌؼش املٕكٕعال الي ٖـعب الت نيب وَ ؿذ  ولىٌّٕا. أ
 داّٟىا 0.88 4.34 أساض عمٜ األلتاس ٔاملٕكٕعال الي تّي قٛاّعا اتّ ا وَ اؾىّٕس. و
 داّٟىا 0.90 4.22 أ ـن عمٜ املعمٕوال ٔأقذوّا لم ىّٕس أًٔلا ب ٔه. إل
 بالّتا 1.08 3.47 أللتاس اـفٗفٛ ٔاملظمٗٛ.أِتي باملٕكٕعال ٔا د
 بالّتا 0.91 3.87 ٔظٗفٛ املؼاساٛ اجملتىعٗٛ 4

 بالّتا 1.07 4.00 أ فض املٕاطٍني عمٜ املؼاساٛ يف وٍاقؼٛ النيلاٖا اجملتىعٗٛ. أ
 بالّتا 1.10 3.96 أعٛ٘ املٕاطٍني العادٖني فشؿٛ لمتعت  عَ آساّٟي بؼ ُ الؼؤُٔ العاوٛ. و

 إل
عش  عمٜ أٔلٕٖال املٕاطٍني بؼ ُ كتم  النيلاٖا ٔأٌنيمّا أت

 بالّتا 1.10 3.89 ألؿ او النيشاس.

 بالّتا 1.19 3.66 أؼذب باطي الف٠ال املّىؼٛ يف اجملتىد. د
 بالّتا 0.79 3.78 ٔظٗفٛ الؼشا ٔالتفظ  5

 بالّتا 0.97 3.90 النيلاٖا املثاسٚ.بؼ ُ أقذً املعمٕوال ٔاألفااس ٔالتٕجّال لم ىّٕس  أ
 بالّتا 0.92 3.87 .ِاػشا النيلاٖا ٔاملٕكٕعال املثاسٚ ٔأفظشأ و
 بالّتا 1.08 3.85 أقذً وتابعال تفـٗمٗٛ لأل ذاب ٔالنيلاٖا املثاسٚ. إل
 بالّتا 1.17 3.51 .ّاأ من الظٗاطال ٔالتؼشٖعال ٔاإلجشاٞال ٔأٌاقؼ د
 بالتا 0.83 3.61 ٔظٗفٛ الشقابٛ ٔالٍنيذ 6

 بالّتا 0.91 3.97 ىاسطال اـاط٠ٛ يف اجملتىد.أاؼ  امل أ
 بالّتا 1.08 3.67 ي أداٞ وؤطظال اجملتىد ٔأاؼ  أٔجْ اـمن يف لذواتّا.أقٗٓ و
 بالّتا 1.04 3.44 أقٗي ٔأٌنيذ النيشاسال ٔالتٍظٗىال ٔأقذً ونيرت ال تٕٖٛشٖٛ هلا. إل
 بالّتا 1.20 3.37 ق.أاؼ  الفظاد يف األٌظىٛ ٔاـذوال يف النيٛاعني العاً ٔاـا د

 بالّتا 0.50 4.09 الذسجٛ الامٗٛ لألدٔاس الٕظٗفٗٛ
 دسجال 5* املتٕط  وَ 
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( إ  أُ اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني 8ؼب  ٌتبباٟ  الذساطببٛ اىبا ظّببشل يف اؾببذٔه سقبي )   ُت

َّإ  لذّٖي س ٖٛ مٕ األدٔاس الٕظٗفٗٛ الي ٖظعُٕ « عٍٗٛ الذساطٛ» ا يف أداّٟي اإلعالوب٘  تتٍٗ

ٕٛب بٍٗىبا تتٍبٕا باملشتتبٛ األٔ  ٔظٗفبٛ التثنيٗب       ، (4.09/5.00بالتٛ بما وتٕطب  ؼنينيّبا )   ـف

يف اؿفباظ عمبٜ ِٕٖتبْ،     ٔالتٕعٗٛ اجملتىعٗٛ وَ لاله ٌؼش قٗي اجملتىد ٔتعضٖضِا ٔاملظاِىٛ

 اسبببٛ األفابباس املٍ شفببٛ ٔإبببشاص الٍىبببارإل اجملتىعٗببٛ الٍاج ببٛ، ٔاالستنيبباٞ باالِتىاوبببال        ُٔو

 (.4.58/5.00ٔرلا بـفٛ داٟىٛ بما وتٕط  ؼنينيّا ) ،ٔالثنيافٗٛ لمىٕاطٍنيالفاشٖٛ 

ٔيف املشتتببٛ الثاٌٗببٛ عىببن اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ عمببٜ ؼنيٗببب ٔظٗفببٛ التعت٠ببٛ الظٗاطببٗٛ 

ع  تعضٖض قٗي الٕالٞ الٕطي ٔاالٌتىاٞ الذٖي، ٔدعي الٕ ذٚ الٕطٍٗٛ ٔالظٗاطال ، ٔالٕطٍٗٛ

ٔرلببا بـببفٛ داٟىببٛ بمببا  ، الـببٕسٚ اإلهابٗببٛ لمنيببادٚ الببٕطٍٗني  اؿإوٗببٛ ٔالتٍىٕٖببٛ ٔتعضٖببض 

 (.4.55/5.00وتٕط  ؼنينيّا )

ٛ    بٍٗىا  م  وبَ لباله ػٍبب ٌؼبش املٕكبٕعال      ، ا ٔظٗفٛ الٍؼبش ٔاإللتباس باملشتتبٛ الثالثب

 َّ ٔالرتاٗبض عمبٜ األلتباس البي تّبي قٛاعبا ابتّ ا        ، االي ٖـعب الت نيب وَ ؿذ  ولبىٌٕ

، ملعمٕوبال لم ىّبٕس أًٔلبا بب ٔه ٔاالِتىباً باأللتباس اـفٗفبٛ ٔاملظبمٗٛ        وَ اؾىّٕس، ٔتنيبذٖي ا 

 (.4.13/5.00ٔرلا بـفٛ بالتٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )
ٔجاٞل ٔظٗفٛ املؼاساٛ اجملتىعٗٛ باملشتتٛ الشابعٛ وَ لباله ؼفٗبض املبٕاطٍني ملٍاقؼبٛ     

ت ذب باطي الف٠ال ٔال ،النيلاٖا ٔإعٛاّٟي فشؿٛ لمتعت  عَ آساّٟي ٌٔنيمّا ألؿ او النيشاس

 (.3.87/5.00) ٔرلا بـفٛ بالتٛ بما وتٕط  ؼنينيّا املّىؼٛ يف اجملتىد،

ٜ اإلعالوُٕٗ الظبعٕدُٖٕ يف املشتتبٛ اـاوظبٛ ٔظٗفبٛ الؼبشا ٔالتفظب  عب  تنيبذٖي         ٔتتٍٖ

شض وتابعبببال تفـبببٗمٗٛ املعمٕوببال ٔاألفاببباس الؼببباس ٛ ٔاملفظببشٚ لمنيلببباٖا املٛشٔ بببٛ، َٔعبب   

ّببي اجملتىببد، ٔرلببا اقؼببٛ الظٗاطببال ٔالتؼببشٖعال ٔاإلجببشاٞال الببي تَ لأل ببذاب ٔؼمٗببن ٔوٍ

ٕٛ  (.3.78/5.00التٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )ٜب بـف

الببي ٖاؼبب  وببَ لالهلببا    ، ا  مببا يف املشتتببٛ الظادطببٛ ٔظٗفببٛ الشقابببٛ ٔالٍنيببذ     بٍَٗىبب

ٖٔنيٗىُٕ أداٞ وؤطظال اجملتىد ٔأٔجْ اـمبن يف اـبذوال   ، اإلعالوُٕٗ املىاسطال اـاط٠ٛ

املنيذوٛ، ٔاؼ  الفظاد يف األٌظىٛ ٔاـذوال يف النيٛاعني العاً ٔاـاق، ٔرلبا بـبفٛ   

 (.3.61/5.00بالتٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 ثالّثا: إدساك اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاسِي املٍّٗٛ

 (9جذٔه سقي )

ّٓٗ  األدٔاسبؼ ُ ا إلجابال عٍٗٛ الذساطٛ املتٕطٛال اؿظابٗٛ ٔتشتٗتّا تٍاصل

 ٗٛ الي ٖٕظفّا اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف إعذاد ا تٕٝ اإلعالو٘املٍّ

 األدٔاس املٍّٗٛ
املتٕط  

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ
 الرتتٗب

وذٝ 

مماسطٛ 

 الذٔس

 داّٟىا 1 0.93 4.31 ؿ افٛ اـ 
 بالّتا 2 0.98 4.06 ؿ افٛ الثنيافٛ ٔالتٕعٗٛ ٔتعضٖض النيٗي.
 بالّتا 3 1.05 3.80 الـ افٛ االطتنيـاٟٗٛ
 بالّتا 4 1.11 3.79 ؿ افٛ التفظ  ٔالت مٗن
 بالّتا 5 1.03 3.73 ؿ افٛ الشأٙ.
 بالّتا 6 0.99 3.70 ؿ افٛ الٍنيذ ٔالشقابٛ.
 أ ٗاٌّا 7 1.32 3.31 ؿ افٛ الرتفْٗ ٔالتظمٗٛ.
 أ ٗاٌّا 8 1.44 3.12 ؿ افٛ األفشاد

 دسجال 5* املتٕط  اؿظاب٘ وَ 
 

 بببب  أُ اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني  إ  ( 9طٛ اىا ظّشل يف اؾذٔه سقبي ) ؼ  ٌتاٟ  الذساُت

  ٛ ساببضٔا عمبٜ البذٔس املّببي املتىثبن يف ؿب افٛ اـبب  عب  الٕطباٟن األطببشب        بببب  عٍٗبٛ الذساطب

ٔرلبا باملشتتبٛ األٔ    ، (4.31/5.00ؾىّبٕس بـبفٛ داٟىبٛ بمبا وتٕطب  ؼنينيّبا )      إ  اا ٔؿًٕل

بٍٗىبا جباٞل الـب افٛ الثنيافٗبٛ ببالرتاٗض عمبٜ وٕكبٕعال         ونياسٌٛ باألدٔاس املٍّٗٛ األلشٝ،

 ٛ ٔرلببا بـببفٛ   ،الببذٔس املّببي الثبباٌ٘ لإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  أداٞ ٔتعضٖببض  ،الثنيافببٛ ٔالتٕعٗبب

ٜ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ ٘ املشتتببٛ الثالثببٛ تتٍٓببٔٔفبب .(4.06/5.00بالتببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )

 ،ٟٗٛ وَ لاله املتابعال التفـٗمٗٛ ملبا ٔساٞ اـب   الذٔس املّي املتىثن يف الـ افٛ االطتنيـا

 (.3.80/5.00ٔرلا بـفٛ بالتٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )

ٔجاٞ باملشتتبٛ الشابعبٛ البذٔس التفظب ٙ ٔالت مٗمب٘ لمنيلباٖا ٔاملٕكبٕعال، ٔرلبا بـبفٛ          

(، تبببالٓ البببذٔس املّبببي املتىثبببن يف ؿببب افٛ البببشأٙ 3.79/5.00بالتبببٛ بمبببا وتٕطببب  ؼنينيّبببا )

(، بٍٗىبا جباٞ يف   3.70/5.00ثي البذٔس الٍنيبذٙ ٔالشقباب٘ مبتٕطب  )     ،(3.73/5.00مبتٕط  )

ٕٛ وت لشٚ الت بٕه وبَ املٕكبٕعال اإللتاسٖبٛ إ  وٕكبٕعال الرتفٗبْ ٔالتظبمٗٛ مبتٕطب           وشتت

  َ العىببن اإلعالوبب٘ املؤطظبب٘ إ  العىببن َعبب ٘ املشتتببٛ األلبب ٚ الت ببٕه ٔوبب ٔٔفبب، (3.31/5.00)

 (.3.12/5.00وٍـٛ فشدٖٛ مبتٕط  )
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 طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛيف سابّعا: الت  ال الي أثشل 

 (10جذٔه سقي )

ّٓٗ  ا إلجابال عٍٗٛ الذساطٛاملتٕطٛال اؿظابٗٛ ٔتشتٗتّا تٍاصل

 طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛيف الت  ال الي أثشل بؼ ُ 

 الت  ال يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘
  املتٕط

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ
 الـفٛ الرتتٗب

دو  أاثش وَ ٔطٗمٛ )ٌف، ؿٕسٚ، فٗذٖٕ، ؿٕل( يف وعاؾٛ 

 بالّتا 1 1.08 4.07 ا تٕٝ.

 بالّتا 2 0.96 4.01 ٘ أػااه إعالوٗٛ رال طتٗعٛ و اٖشٚ لألػااه التنيمٗذٖٛ.تتٍٓ
 بالّتا 3 1.06 3.99 الرتاٗض عمٜ الـٕسٚ ٔالٍـٕق النيـ ٚ.

لرتاٗض عمٜ العىن اإلعالو٘ املتخـف ٔاطتّذا  مجّٕس ا

 بالّتا 4 1.01 3.98 .قذد

 بالّتا 5 1.15 3.91 التؼاسك ود اؾىّٕس يف إٌتاإل ا تٕٝ ٔالتفاعن ود أفااسِي.
 بالّتا 6 1.15 3.88 تٕظٗ  اإل ـاٞال ٔالشطًٕ ٔاؾذأه يف ا تٕٝ اإلعالو٘.

 دسجال 5* املتٕط  اؿظاب٘ وَ 

أُ اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني   إ  ( 10ؼ  ٌتاٟ  الذساطٛ اىا ظّبشل يف اؾبذٔه سقبي )   ت

 ٛ ٖببشُٔ أُ أِببي الببت  ال الببي أ ببذثتّا الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ عمببٜ طتٗعببٛ العىببن          ،عٍٗببٛ الذساطبب

٘: يف دو  أاثش وَ ٔطبٗمٛ يف وعاؾبٛ ا تبٕٝ عب  البٍف ٔالـبٕسٚ ٔونيباطد        ِٔ، اإلعالو٘

ٖمّٗا باملشتتٛ الثاٌٗبٛ تبتي    ،(4.07/5.00بالتٛ بما وتٕطّٛا ) ٔرلا بـفٛ ،الـٕل ٔالفٗذٖٕ

أػااه إعالوٗٛ رال طتٗعٛ و اٖشٚ لألػااه التنيمٗذٖٛ، ٔرلا بـبفٛ بالتبٛ بمبا وتٕطبّٛا     

ـبب ٚ بـببفٛ النٜي ٚ ٔالٍـببِٕقثببي تالِببا باملشتتببٛ الثالثببٛ الرتاٗببض عمببٜ الـببٕسِ . (4.01/5.00)

ٕٛ  (.3.99/5.00بما وتٕطّٛا ) بالت

اإلعالوٗببببُٕ الظببببعٕدُٖٕ عٍٗببببٛ الذساطببببٛ أُ الرتاٗببببض عمببببٜ العىببببن اإلعالوبببب٘   ٔسأٝ

طتٗعببٛ العىببن  يف  ٖبب ت٘ يف املشتتببٛ الشابعببٛ يف تبب ث ٓ    املتخـببف ٔاطببتّذا  مجّببٕس قببذد   

ٕٛ، اإلعالو٘ ٌتٗ ٛ لمت٠ٗٛ الشقىٗٛ ٔيف املشتتبٛ  ، (3.98/5.00بالتٛ بمبا وتٕطبّٛا )   ٔرلا بـف

إٌتبباإل ا تببٕٝ ٔالتفاعببن وببد أفابباسِي مبتٕطبب  بمببا      اـاوظببٛ التؼبباسك وببد اؾىّببٕس يف  

ٔيف املشتتٛ األل ٚ جاٞ تٕظٗب  اإل ـباٞال ٔالشطبًٕ ٔاؾبذأه يف ا تبٕٝ      ، (3.91/5.00)

 .(3.88/5.00اإلعالو٘ مبتٕط  ونيذاسٓ )
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 اوّظا: الت ِٗن ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ اإلعالوٗٛ الشقىَٗٛل

 (11جذٔه سقي )

ّٗٓاملتٕطٛال اؿظابٗٛ ٔت  اؾّٕدبؼ ُ ا إلجابال عٍٗٛ الذساطٛ شتٗتّا تٍاصل

 الت ِٗمٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ

  ِٗم٘ ٔالتٕٖٛشٙ ملٕااتٛ الت٠ٗٛ الشقىٗٛاجملاه الَت ً
املتٕط  

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ
 الـفٛ الرتتٗب

 داّٟىا 1 0.58 4.58 اق.َل التعمي الزات٘ ٔتٕٖٛش قذسات٘ بؼاٍن 1

2 
االلت ا  بذٔسال تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ يف فاه عىم٘ ظّذ 

 بالّتا 2 1.24 3.72 لاق وي.

االٌتنياه إ  ٔطٗمٛ ألشٝ أاثش اطتخذاّوا لمت٠ٗٛ  4

 أ ٗاٌّا 3 1.38 3.35 اإلعالوٗٛ الشقىٗٛ.

االلت ا  بذٔسال تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ يف فاه عىم٘ ع   3

 أ ٗاٌّا 4 1.38 3.18 وؤطظي.

االلت ا  بذٔسال تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ يف فاه عىم٘ ع   5

 أ ٗاٌّا 5 1.48 3.13 وؤطظال وامٛ.

 بالّتا  0.91 3.59 املتٕط * العاً

 دسجال 5* املتٕط  اؿظاب٘ وَ 

ٛ    َبسٖتبب اىببا يف ٌتبباٟ  الذساطببٛ املعشٔكببٛ يف    ، اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ عٍٗببٛ الذساطبب

ؾّٕد الت ِٗمٗٛ ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ اإلعالوٗبٛ الشقىٗبٛ يف اعتىبادِي    ( ا11اؾذٔه سقي )

اق بـببفٛ داٟىببٛ باملشتتببٛ األٔ  بمببا وتٕطبب  االعتىبباد عمٗببْ  َلبب عمببٜ الببتعمي الببزات٘ بؼبباٍن

٘ االلت با  ببذٔسال   بٍٗىا جاٞ يف املشتتٛ الثاٌٗٛ اعتىادِي جّذِي اـباق ٔفب  ، (4.58/5.00)

ال ثي َتب ، (3.72/5.00ىن بـفٛ بالتٛ بما وتٕط  االعتىاد عمّٗا )تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ يف فاه الع

رلببا باملشتتببٛ الثالثببٛ االٌتنيبباه إ  ٔطببٗمٛ إعالوٗببٛ ألببشٝ أاثببش اطببتخذاّوا لمت٠ٗببٛ اإلعالوٗببٛ   

٘ املشتتبٛ الشابعبٛ اعتىبذ اإلعالوٗبُٕ الظبعٕدُٖٕ      ٔٔف، (3.35/5.00الشقىٗٛ مبتٕط  ونيذاسٓ )

٘ ٔٔف، (3.18/5.00ٛ الي تٍظىّا وؤطظاتّي مبتٕط  ونيذاسٓ )عمٜ الذٔسال التذسٖتٗٛ املٍّٗ

املشتتٛ األل ٚ اعتىذٔا عمٜ االلت ا  بذٔسال تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ يف فاه عىمبّي عب  وؤطظبال    

 (.3.13/5.00وامٛ مبتٕط  ونيذاسٓ )



 

 

80 

 طادّطا: العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني 

ذساطبٛ العٕاوبن املبؤثشٚ يف إدساك اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي الٕظٗفٗببٛ       التب ل ال 

   ٘ ٔيف ب٠ٗببال ، الببزٙ سؿببذ عبب  دساطببال ممتببذٚ   ، ٔاملٍّٗببٛ يف كببٕٞ طببٕرإل التظمظببن اهلشوبب

كتمفٛ املت  ال املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لمـ فٗني، ٔمياَ عشض ٌتاٟ  تب ث   

 ِزٓ العٕاون ٔفب اآلت٘:

 عالقٛ بني وت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ ٔاألدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني.ال .1
 (12جذٔه سقي )

 وعاوالل استتات ب طُٕ لنيٗاغ العالقٛ بني دسجال أفشاد عٍٗٛ الت   يف األدٔاس

 الٕظٗفٗٛ ٔوت  ال ب٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘
 الٕظٗفٗٛ األدٔاس            

 

  وت  ال
 الت٠ٗٛ الشقىٗٛ

 ؼش ٔاإللتاسالٍ
الؼشا 

 ٔالتفظ 

الشقابٛ 

 ٔالٍنيذ

املؼاساٛ 

 اجملتىعٗٛ

التعت٠ٛ 

الظٗاطٗٛ 

 ٔالٕطٍٗٛ

التثنيٗ  

 ٔالتٕعٗٛ

الذسجٛ الامٗٛ 

لألدٔاس 

 الٕظٗفٗٛ

ببببببشٔص ؿببببب افٛ املبببببٕاطَ  

ٔدٔسٓ اؿٗبببببببٕٙ يف ٌنيبببببببن  

 األلتاس وَ وٕقد اؿذب
0.1208 0.1256 0.0347 0.0481 0.1492* 0.1955** 0.1452* 

لت٠ٗٛ املؼ عٛ عمٜ كع  ا

 0.0416 0.1234 التٕٖٛش ٔااللتضاً املّي.
-

0.0030 
-0.0212 -0.0293 0.0190 0.0231 

املٍافظببببٛ العاملٗببببٛ يف ظببببن 

التٛبببببببٕس البببببببتنيي عببببببب    

وؤطظببال إعالوٗببٛ عببابشٚ  

 لم ذٔد.

0.1551* 0.1376 0.0884 0.0723 0.0917 0.1871** 0.1635* 

كببع  تفعٗببن التؼببشٖعال   

منيببببٛ مبٍّببببٛ ٔاألٌظىبببٛ املتع 

 اإلعالً.
0.1077 0.0713 0.0028 0.0415 0.0660 0.1412* 0.0912 

بببببببب ٞ ببببببببشاو  التعمبببببببٗي   

ٔالتببببببببببذسٖب املّببببببببببي يف  

 وٕااتٛ الت٠ٗٛ الشقىٗٛ.
0.0519 0.0189 0.0019 0.0035 0.0635 0.1034 0.0481 

الت   اؾِٕشٙ يف طتٗعبٛ  

ٗ٘بببب   ا العىببببن اإلعالوبببب٘ وٍّ

 ا.ٔٔظٗفٗ٘

0.1230 0.2597** 0.0895 0.1878** 0.1406* 0.2877** 0.2542** 

طٗاطٛ الٕطٗمٛ ٔتٕجّاتّبا  

 **0.2590 **0.2604 **0.2202 *0.1640 0.0931 **0.2131 **0.1971 مٕ دٔسِا اجملتىع٘.

الذسجبببٛ الامٗبببٛ لمعٕاوبببن 

املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ 

 ٔاملٍّٗٛ
0.1903** 0.1933** 0.0565 0.1084 0.1609* 0.2569** 0.2135** 

 0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ       0.05* دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

( إ  ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ   12تؼ  ٌتاٟ  الذساطٛ اىا ظّشل يف اؾذٔه سقي )

رال داللٛ إ ـاٟٗٛ ببني إدساك اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ ٔالذسجبٛ الامٗبٛ        

اىبا أظّبش وعاوبن االستتبات     ، (**0.2135تّبا ) ملت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ املذسٔطبٛ بم با دالل  

ا يف دسجتّا الامٗٛ ود وت  ال )ؿب افٛ املبٕاطَ،   ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالٛ إ ـاّٟٗٓ

ٔاملٍافظٛ العاملٗٛ، ٔالت   اؾِٕشٙ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘، ٔطٗاطٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا   

ٛ ود بنيٗٛ املت  ال، ِٔ٘: )كبع  الت٠ٗبٛ   ٔاٌتفا ِزٓ العالقٛ الامٗ، مٕ دٔسِا اجملتىع٘(

املؼببب عٛ عمبببٜ التٛبببٕٖش، ٔكبببع  تفعٗبببن التؼبببشٖعال اإلعالوٗبببٛ، ٔبببب ٞ ببببشاو  التعمبببٗي        

 ٔالتذسٖب(.

ٔبنيشاٞٚ تفـٗمٗٛ لعالقبٛ املبت  ال رال العالقبٛ بباألدٔاس الٕظٗفٗبٛ فبظُ ٌتٗ بٛ الذساطبٛ         

 تؼ  إ :

ّٗٓا ببني طٗ      - أ اطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔسِبا      ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

 ،**(0.2131ٔالؼببشا ٔالتفظبب  )  ،**(0.1971اجملتىعبب٘، ٔأدٔاس الٍؼببش ٔاإللتبباس ) 

 ،**(0.2202ٔالتعت٠ببببٛ الظٗاطببببٗٛ ٔالٕطٍٗببببٛ )  ،*(0.1640ٔاملؼبببباساٛ اجملتىعٗببببٛ ) 

 **(.0.2604ٔالتثنيٗ  ٔالتٕعٗٛ )
ّٗٓا ببببني البببت   اؾببب - و ِٕشٙ يف طتٗعبببٛ العىبببن ٔجبببٕد عالقبببٛ طشدٖبببٛ وٕجتبببٛ دالبببٛ إ ـببباٟ

ٗ٘بببب  ٔاملؼبببباساٛ  ،**(0.2597ا، ٔأدٔاس الؼببببشا ٔالتفظبببب  ) ا ٔٔظٗفٗ٘بببباإلعالوبببب٘ وٍّ

ٔالتثنيٗب  ٔالبٕع٘   ، *(0.1406ٔالتعت٠ٛ الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗبٛ ) ، **(0.1878اجملتىعٗٛ )

(0.2877.)** 
ّٗٓ - ل  ا بني بشٔص ؿب افٛ املبٕاطَ، ٔدٔسٓ اؿٗبٕٙ يف   ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالٛ إ ـاٟ

ٔالتعت٠بببٛ ، **(0.1955ٌنيببن األلتببباس وبببَ وٕقبببد اؿببذب، ٔدٔسٙ التثنيٗببب  ٔالتٕعٗبببٛ )  

 *(.0.1492الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗٛ )
ّٗٓا ببني املٍافظبٛ العاملٗبٛ يف ظبن التٛبٕس البتنيي           ٔجٕد عالقٛ ٜط - ب شدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

 ٔالتثنيٗب  ، *(0.1551ع  وؤطظال إعالوٗٛ عابشٚ لم ذٔد، ٔدٔسٙ الٍؼش ٔاإللتباس ) 

 .**(0.1871ٔالتٕعٗٛ )
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 الفشٔ  بني املت  ال الؼخـٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ٔأدٔاسِي الٕظٗفٗٛ. .2

 (13جذٔه سقي )

التتاس )ل( ٔؼمٗن التتاَٖ األ ادٙ ) ( لذاللٛ الفشٔ  يف اطت ابال عٍٗٛ الذساطٛ 

 األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني بالتال  املت  ال الؼخـٗٛبؼ ُ 

 العذد الٍٕب دٔاس الٕظٗفٗٛاأل
املتٕط  

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ
 النيٗىٛ

وظتٕٝ 

 الذاللٛ

 الٍؼش ٔاإللتاس
 0.51 4.10 174 راش

2.03 0.044 
 0.61 4.31 29 أٌثٜ

املؼاساٛ 

 اجملتىعٗٛ
 0.92 3.82 174 راش

1.97 0.050 
 0.79 4.18 29 أٌثٜ

 املت   األدٔاس الٕظٗفٗٛ
فىٕب 

 بعالاملش

دسجال 

 اؿشٖٛ

وتٕط  

 املشبعال
 قٗىٛ  

وظتٕٝ 

 الذاللٛ

 اـ ٚ الٍؼش ٔاإللتاس
2.75 3 0.92 

3.43 0.018 
53.29 199 0.27 

قاطببا الذساطببٛ وببذٝ ٔجببٕد فببشٔ  دالببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي      

    ٘ ، ٔاـبب ٚ(. الٕظٗفٗببٛ بببالتال  مسبباتّي الؼخـببٗٛ )الٍببٕب، ٔالتخـببف، ٔاملؤِببن العمىبب

ّٗٓا يف  إ  ٔجٕد فشٍٔ ، (13ا ظّشل يف اؾذٔه سقي )ىا، ٔتؼ  ٌتاٟ  الذساطٛ دالٛ إ ـاٟ

وببت  ٙ الٍببٕب ٔاـبب ٚ، ِٔببزا ٖعببي أُ إدساك اإلعالوببٗني ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ ىتمبب  عٍببذ    

ْ ىتم  بني أؿ او اـ ٚ الٕٖٛمٛ ٔأؿ او اـب ٚ النيـب ٚ،   الزإس ٔاإلٌاب، اىا أٌٖ

 :تتنيفظُ ٌتٗ ٛ الذساطٛ  ،بنيشاٞٚ تفـٗمٗٛ لعالقٛ املت  ال رال العالقٛ باألدٔاس الٕظٗفٗٛٔ

يف األدٔاس: )الٍؼببببش ٔاإللتبببباس، ٔاملؼبببباساٛ    0.05أُ قببببٗي )ل( دالببببٛ عٍببببذ وظببببتٕٝ    - أ

رال داللٛ إ ـاٟٗٛ بني اطت ابال عٍٗبٛ الذساطبٛ    ا ٖؼ  إ  ٔجٕد فشٍٔ واجملتىعٗٛ(، 

تتٍّٗبببا يف أداّٟبببي  إ  ٛ البببي ٖظبببعٜ اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ    األدٔاس الٕظٗفٗببببؼببب ُ 

َ  اإلعالوبب٘ الببتال  ٌببٕب العٍٗببٛ، ٔااٌببا تمببا الفببشٔ      إ  تعببٕد  ،يف ِببزَٖ الببذٔسٖ

 لـا  عٍٗٛ اإلٌاب.
ا ٖؼبب  إ  ٔجببٕد  وببيف دٔس )الٍؼببش ٔاإللتبباس(،   0.05أُ قٗىببٛ ) ( دالببٛ عٍببذ وظببتٕٝ   - و

األدٔاس الٕظٗفٗبٛ الببي  بؼبب ُ ٍٗبٛ الذساطبٛ   رال داللبٛ إ ـبباٟٗٛ ببني اطببت ابال ع   فبشٔ ٍ 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

إ  تٍّٗا يف أداّٟي اإلعالو٘ يف ِزا البذٔس، تعبٕد   َتإ   ،ٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ

 التال  عذد طٍٕال ل ٚ أفشاد العٍٗٛ يف العىن اإلعالو٘.
مببٜ أُ وٍؼببب  الفببشٔ  ببببني   َع( (Post Hoc Testsٔقببذ دلبببا االلتتبباسال التعذٖبببٛ   

طبٍٕال   5-3ِٔبٕ وبَ    (Schaffe)  تٛتٗب التتباس  َع، عمٜ الرتتٗب التال٘اجملىٕعال جاٞ 

طبٍٕال بنيٗىببٛ   8-6ثببي وبَ   4.18طببٍٕال بنيٗىبٛ بم با    8، ثببي أاثبش وبَ   4.28بنيٗىبٛ بم با   

( أُ وٍؼ  الفبشٔ   (LSD. ٔده التتاس 3.972طٍٕال بنيٗىٛ بم ا  3، ثي أقن وَ 3.977بم ا 

 8-6طبٍٕال، ٔف٠بٛ وبَ     3ٔان وَ أقن وبَ   ،طٍٕال 5-3بني الف٠ال ااُ بني أقن وَ 

طبٍٕال. ِٔبٕ وبا ٖؼب  إ       8، ٔأاثش وَ 5-3طٍٕال ٔان وَ  8-6طٍٕال، ٔبني ف٠ٛ 

 أُ االلتالفال لشاضل بني ف٠ي اـ ٚ املتٕطٛٛ ٔان وَ الف٠تني األعمٜ ٔاألدٌٜ. 

 الفشٔ  بني املت  ال اإلعالوٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ٔأدٔاسِي الٕظٗفٗٛ. .3

 (14جذٔه سقي )

التتاس )ل( ٔؼمٗن التتاَٖ األ ادٙ ) ( لذاللٛ الفشٔ  يف اطت ابال عٍٗٛ الذساطٛ 

 األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني بالتال  املت  ال اإلعالوٗٛبؼ ُ 

 

 

 

 املت   األدٔاس الٕظٗفٗٛ
فىٕب 

 املشبعال

دسجال 

 اؿشٖٛ

وتٕط  

 املشبعال
 قٗىٛ  

وظتٕٝ 

 الذاللٛ

 الٕطٗمٛ ش ٔاإللتاسالٍؼ
2.12 3 0.71 

2.60 0.053 
53.93 199 0.27 

 الٕطٗمٛ الشقابٛ ٔالٍنيذ
6.05 3 2.02 

3.02 0.031 
132.96 199 0.67 

 العذد املماٗٛ األدٔاس الٕظٗفٗٛ
املتٕط  

 اؿظاب٘

االمشا  

 املعٗاسٙ
وظتٕٝ  قٗىٛ ل

 الذاللٛ

 املؼاساٛ اجملتىعٗٛ 
 0.98 3.75 125  إوٗٛ

2.53 0.012 
 0.76 4.08 78 لاؿٛ

 الشقابٛ ٔالٍنيذ
 0.86 3.50 125  إوٗٛ

2.49 0.014 
 0.75 3.79 78 لاؿٛ
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اطببا الذساطببٛ وببذٝ ٔجببٕد فببشٔ  دالببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي      ق

ٌتبباٟ   الٕظٗفٗببٛ، بببالتال  وببت  اتّي اإلعالوٗببٛ )ٌببٕب الٕطببٗمٛ، ٔوماٗببٛ الٕطببٗمٛ(. ٔتؼبب   

ّٗٓا يف ِبببزَٖ  ( إ  ٔجبببٕد فبببشٍٔ 14الذساطبببٛ اىبببا ظّبببشل يف اؾبببذٔه سقبببي )  دالبببٛ إ ـببباٟ

املت  َٖ، ِٔبزا ٖعبي أُ إدساك اإلعالوبٗني ألدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ ىتمب   ظبب ٌبٕب الٕطبٗمٛ          

ْ ىتمب   اإلعالوٗٛ وَ إراعٛ أٔ تمفضُٖٕ أٔ ؿب افٛ ٔسقٗبٛ أٔ ؿب افٛ إلارتٌٔٗبٛ، اىبا أٌٖب      

اؿإوٗٛ ٔاـاؿٛ، ٔبنيشاٞٚ تفـٗمٗٛ لعالقٛ املت  ال رال العالقٛ بباألدٔاس   تتّعا لمىماٗٛ

 الٕظٗفٗٛ، فظُ ٌتٗ ٛ الذساطٛ تؼ  إ :

ّٗٓا ببببني الٕطببباٟن املختمفبببٛ عمبببٜ وظبببتٕٝ ٔظٗفبببٛ الٍؼبببش   - أ عبببذً ٔجبببٕد فبببشٔ  دالبببٛ إ ـببباٟ

ٔ  عبذ وعٗاسٖ٘ب  أُ ِبزا الببذٔس ُٖ ٖبتني  ٔاإللتباس، ِٔبٕ وبا     طببٗمٛ. يف ا يف األداٞ البٕظٗف٘ لابن 

ؼب  إ  ٔجبٕد   وبا ُٖ  ،يف دٔس الشقابٛ ٔالٍنيبذ  0.05 ني تتني ٔجٕد فشٔ  دالٛ عٍذ وظتٕٝ 

األدٔاس الٕظٗفٗببٛ الببي  بؼبب ُ فببشٔ  رال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني اطببت ابال عٍٗببٛ الذساطببٛ    

إ  تتٍّٗببا يف أداّٟبي اإلعالوبب٘ يف تمبا األدٔاس، تعببٕد   إ  ظبعٜ اإلعالوٗببُٕ الظبعٕدُٖٕ   َٖ

 ٕطٗمٛ اإلعالوٗٛ الي ٖعىن بّا أفشاد العٍٗٛ.  التال  ال
مبببٜ أُ وٍؼببب  الفبببشٔ  ببببني  ع Post Hoc Testsٔقبببذ دلبببا االلتتببباسال التعذٖبببٛ  

ِٕٔ الـ افٛ اإللارتٌٔٗٛ  Schaffeاجملىٕعال جاٞ عمٜ الرتتٗب التال٘ ع  تٛتٗب التتاس 

، ثبي قٛبال اإلراعبٛ    3.4، ثبي النيٍبٕال الفلباٟٗٛ بنيٗىبٛ      3.7، ثي الٕسقٗٛ بنيٗىٛ  3.8بنيٗىٛ 

ٛ     LSDٔده التتبباس  3.4بنيٗىببٛ  ، أُ وٍؼبب  الفببشٔ  بببني الف٠ببال ابباُ بببني الـبب افٛ الٕسقٗبب

ٔاببببن وببببَ اإلراعببببٛ ٔالفلبببباٟٗال، ٔبببببني الـبببب افٛ اإللارتٌٔٗببببٛ ٔاببببن وببببَ اإلراعببببٛ      

ٔالفلبباٟٗال، ِٔببٕ وببا ٖؼببب  إ  تتبباَٖ بببني أداٞ ِببزا البببذٔس بببني املؤطظببال رال الٛبببابد         

 ؿٗ تْ، ٔبني وؤطظال اإلراعٛ ٔالتمفضٚ. اا ااٌالـ ف٘ أٖ٘
يف األبعببباد: )الشقاببببٛ ٔالٍنيبببذ،  0.01تٗ بببٛ إ  أُ قبببٗي )ل( دالبببٛ عٍبببذ وظبببتٕٝ ٍتؼببب  ال - و

املؼاساٛ اجملتىعٗٛ(. وا ٖؼ  إ  ٔجٕد فشٔ  رال داللٛ إ ـباٟٗٛ ببني اطبت ابال عٍٗبٛ     

تتٍّٗبا يف أداّٟبي     إاألدٔاس الٕظٗفٗٛ الي ٖظبعٜ اإلعالوٗبُٕ الظبعٕدُٖٕ     بؼ ُالذساطٛ 

البتال  وماٗبٛ الٕطبٗمٛ اإلعالوٗبٛ البي ٖعىبن بّبا        إ  عبٕد  اإلعالو٘ يف تمبا األبعباد، تَ  

أفشاد العٍٗٛ، ٔااٌا تما الفشٔ  لـا  أفشاد العٍٗٛ البزَٖ ٖعىمبُٕ يف ٔطبٗمٛ إعالوٗبٛ     

 رال وماٗٛ لاؿٛ.
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

 ٗني الظعٕدٖني.العالقٛ بني وت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ ٔاألدٔاس املٍّٗٛ لإلعالو .4

 (15جذٔه سقي )

وعاوالل استتات ب طُٕ لنيٗاغ العالقٛ بني األدٔاس املٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني ٔالعٕاون 

 ّٗا يف ب٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘فاملؤثشٚ 

 املٍّٗٛ          األدٔاس        

  وت  ال
 الت٠ٗٛ الشقىٗٛ

ؿ افٛ 

 االطتنيـاٟ٘

ؿ افٛ 

 الشأٙ
ؿ افٛ 

 التفظ  
ٛ ؿ اف

 الٍنيذ 

الـ ا

فٛ 

 فٗٛ ٗالتثني

ؿ افٛ 

 اـ 

ؿ افٛ 

 الرتفْٗ 

ؿ ا

فٛ 

 األفشاد

الذسجٛ 

 الامٗٛ 

ببببشٔص ؿببب افٛ املببببٕاطَ   

ٔدٔسٓ اؿٗبببببٕٙ يف ٌنيبببببن 

األلتببببببباس وبببببببَ وٕقبببببببد  

 اؿذب

0.17* 0.11 0.12 0.15* 0.18** 0.24** 0.18** 0.15* 0.24** 

كبببع  الت٠ٗبببٛ املؼببب عٛ   

عمبببٜ التٛبببٕٖش ٔااللتبببضاً 

 .املّي
0.06 0.08 0.09 0.08 0.10 0.03 0.06 -

0.01 
0.09 

املٍافظببٛ العاملٗببٛ يف ظببن  

التٛببببببٕس الببببببتنيي عبببببب  

وؤطظال إعالوٗٛ عابشٚ 

 .لم ذٔد

0.18* 0.17* 0.16* 0.19** 0.14* -0.01 0.14* 0.09 0.19** 

كع  تفعٗن التؼشٖعال 

ٔاألٌظىببٛ املتعمنيببٛ مبٍّببٛ  

 .اإلعالً
0.14* 0.12 0.15* 0.12 0.16* 0.06 0.08 0.04 0.16* 

ببببببب ٞ بببببببشاو  التعمببببببٗي 

ٔالتببببببببذسٖب املّببببببببي يف 

 .وٕااتٛ الت٠ٗٛ الشقىٗٛ
0.08 0.16* 0.08 0.11 0.15* 0.09 0.05 0.01 0.13 

البببببببت   اؾبببببببِٕشٙ يف   

طتٗعببٛ العىببن اإلعالوبب٘   

ّٗا ٔٔظٗفّٗا  .وٍّ

0.26** 0.30** 0.27** 0.33** 0.31** 0.22** 0.15* 0.16* 0.36** 

 ٛ  طٗاطببببببببببببٛ الٕطببببببببببببٗم

ٔتٕجّاتّبببا مبببٕ دٔسِبببا  

 اجملتىع٘.
0.20** 0.20** 0.17* 0.26** 0.22** 0.12 0.07 0.05 0.23** 

الذسجٛ الامٗبٛ لمعٕاوبن   

املبببببببببببببببببببؤثشٚ يف األدٔاس  

 .الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ
0.23** 0.24** 0.22** 0.26** 0.27** 0.18** 0.19** 0.08 0.30** 

 0.01** دالٛ عٍذ وظتٕٝ       0.05* دالٛ عٍذ وظتٕٝ 
( إ  ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ   15تؼ  ٌتاٟ  الذساطٛ اىا ظّشل يف اؾذٔه سقي )

إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي املٍّٗببٛ ٔالذسجببٛ الامٗببٛ     رال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني 

(. اىا أظّش وعاون االستتات ٔجبٕد  **0.30ملت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ املذسٔطٛ بم ا داللتّا )
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ّٗٓا يف دسجتّببا الامٗببٛ وببد وببت  ال )ؿبب افٛ املببٕاطَ،      عالقببٛ طشدٖببٛ   وٕجتببٛ دالببٛ إ ـبباٟ

ٔاملٍافظببٛ العاملٗببٛ، ٔكببع  تفعٗببن األٌظىببٛ اإلعالوٗببٛ، ٔالببت   اؾببِٕشٙ يف طتٗعببٛ العىببن    

اإلعالو٘، ٔطٗاطٛ الٕطٗمٛ ٔتٕجّاتّا مٕ دٔسِا اجملتىع٘(. ٔاٌتفبا ِبزٓ العالقبٛ الامٗبٛ     

عٛ عمببٜ التٛببٕٖش ٔااللتببضاً املّببي، ٔببب ٞ بببشاو  التعمببٗي    وببد وببت  ٙ: )كببع  الت٠ٗببٛ املؼبب   

 ٔالتذسٖب(.

 ٔبنيشاٞٚ تفـٗمٗٛ لعالقٛ املت  ال رال العالقٛ باألدٔاس املٍّٗٛ فظُ ٌتٗ ٛ الذساطٛ تؼ  إ :

ّٗٓا ببني ببشٔص ؿب افٛ املبٕاطَ ٔدٔسٓ اؿٗبٕٙ يف         - أ ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالبٛ إ ـباٟ

ٞ  ٌنيببن األلتبباس وببَ وٕقببد اؿببذب،    ٔؿبب افٛ ، *(0.17) ،ٔأدٔاس: ؿبب افٛ االطتنيـببا

 ،**(0.24ٔؿببببب افٛ اـببببب  ) ،**(0.18ٔالـببببب افٛ الثنيافٗبببببٛ ) ،*(0.15الٍنيببببذ ) 

 .(*0.15ٔؿ افٛ األفشاد ) ،**(0.18ٔؿ افٛ الرتفْٗ )
ّٗٓ - و ببببني البببت   اؾبببِٕشٙ يف طتٗعبببٛ العىبببن  أجبببٕد عالقبببٛ طشدٖبببٛ وٕجتبببٛ دالبببٛ إ ـببباٟ

ّٗٓبب  ٔؿبب افٛ الببشأٙ  ، (**0.26ٔأدٔاس: ؿبب افٛ االطتنيـبباٞ ) ا ا ٔٔظٗفّٗٓبباإلعالوبب٘ وٍّ

ٔالـبب افٛ ، (**0.33ٔؿبب افٛ الٍنيببذ ) ، (**0.27ٔؿبب افٛ التفظبب  ) ،(**0.30)

 ،(*0.15ٔؿببببب افٛ الرتفٗبببببْ ) ،(**0.22ٔؿببببب افٛ اـبببب  ) ، (**0.31الثنيافٗببببٛ ) 

 .(*0.16ٔؿ افٛ األفشاد )
ّٗٓا ببني طٗاطبٛ الٕطب        - ل ٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔسِبا    ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

 ،(**0.20ٔؿببب افٛ البببشأٙ )  ،(**0.20اجملتىعببب٘، ٔأدٔاس: ؿببب افٛ االطتنيـببباٞ )  

ٔالـبببب افٛ الثنيافٗببببٛ   ، (**0.26ٔؿبببب افٛ الٍنيببببذ )   ،(*0.17ٔؿبببب افٛ التفظبببب  ) 

(0.22**). 
ّٗٓا ببني املٍافظبٛ العاملٗبٛ يف ظبن التٛبٕس البتنيي            - ب ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

 ،*(0.18إعالوٗببببٛ عببببابشٚ لم ببببذٔد، ٔأدٔاس: ؿبببب افٛ االطتنيـبببباٞ ) عبببب  وؤطظببببال

، **(0.19ٔؿب افٛ الٍنيبذ )   ،*(0.16ٔؿب افٛ التفظب  )   ،*(0.17ٔؿ افٛ البشأٙ ) 

 .*(0.14ٔؿ افٛ الرتفْٗ ) ،*(0.14ٔالـ افٛ الثنيافٗٛ )
ّٗٓا بببني كببع  تفعٗببن األٌظىببٛ ٔالتؼببشٖعال         - إل ٔجببٕد عالقببٛ طشدٖببٛ وٕجتببٛ دالببٛ إ ـبباٟ

، (*0.15ٔؿبببب افٛ التفظبببب  )  ،(*0.14، ٔأدٔاس: ؿبببب افٛ االطتنيـبببباٞ ) اإلعالوٗببببٛ

 .(*0.16ٔالـ افٛ الثنيافٗٛ )
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ّٗٓا ببني بب ٞ ببشاو  التعمبٗي ٔالتبذسٖب املّبي يف          - ا ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالبٛ إ ـباٟ

( ٔالـبببب افٛ الثنيافٗببببٛ *0.16وٕااتببببٛ الت٠ٗببببٛ الشقىٗببببٛ، ٔأدٔاس: )ؿبببب افٛ الببببشأٙ ) 

(0.15* .) 
 املت  ال الؼخـٗٛ ٔاألدٔاس املٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني. العالقٛ بني .5

 (16جذٔه سقي )

 التتاس ؼمٗن التتاَٖ األ ادٙ ) ( لذاللٛ الفشٔ  يف اطت ابال عٍٗٛ الذساطٛ  ٕه األدٔاس

املٍّٗٛ الي ٖٕظفّا اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف إعذاد ا تٕٝ اإلعالو٘ بالتال  الٕطٗمٛ 

 اإلعالوٗٛ

 َوـذس التتاٖ املٍّٗٛ األدٔاس
فىٕب 

 املشبعال

دسجال 

 اؿشٖٛ

وتٕط  

 املشبعال

قٗىٛ 

  

وظتٕٝ 

 الذاللٛ
 التعمٗب

 ؿ افٛ الٍنيذ 
 5.35 3 16.03 بني اجملىٕعال

5.82 0.001 0.01 
 0.92 199 182.64 دالن اجملىٕعال

 الـ افٛ الفشدٖٛ
 10.00 3 29.99 بني اجملىٕعال

5.13 0.002 0.01 
 1.95 199 387.93 جملىٕعالدالن ا

الذسجٛ الامٗٛ 

 لألدٔاس املٍّٗٛ

 1.53 3 4.58 بني اجملىٕعال
2.82 0.040 0.05 

 0.54 199 107.58 دالن اجملىٕعال

قاطببا الذساطببٛ وببذٝ ٔجببٕد فببشٔ  دالببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي      

، ٔاملؤِبببن العمىببب٘، ٔاـببب ٚ(  املٍّٗبببٛ ببببالتال  مسببباتّي الؼخـبببٗٛ )الٍبببٕب، ٔالتخـبببف   

ٔوت  اتّي اإلعالوٗٛ )ٌٕب الٕطٗمٛ، ٔوماٗٛ الٕطبٗمٛ(. ٔتؼب  ٌتباٟ  الذساطبٛ اىبا ظّبشل       

( اٌتفاٞ الذاللٛ اإل ـاٟٗٛ لمفشٔ  يف وت  ال الٍٕب ٔالتخـف ٔاملؤِبن  16يف اؾذٔه سقي )

      ٔ جببٕد فببشٔ  دالببٛ   العمىبب٘ ٔاـبب ٚ ٔوماٗببٛ الٕطببٗمٛ، إال أٌّببا تؼبب  يف الٕقببا ٌفظببْ إ  

ٗ٘ا يف إدساك اإلعالوٗني ألدٔاسِي املٍّٗٛ ببالتال  ٌبٕب الٕطبٗمٛ اإلعالوٗبٛ يف الذسجبٛ       إ ـاٟ

الامٗٛ لألدٔاس املٍّٗٛ، مما ٖؼ  إ  ٔجٕد فشٔ  رال داللبٛ إ ـباٟٗٛ ببني اطبت ابال عٍٗبٛ      

د ا تببٕٝ الذساطببٛ  ببٕه تمببا األدٔاس املٍّٗببٛ الببي ٖٕظفّببا اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ يف إعببذا    

اإلعالوبب٘، تعببٕد اللببتال  الٕطببٗمٛ اإلعالوٗببٛ الببي ٖعىببن بّببا أفببشاد العٍٗببٛ،  وببَ إراعببٛ أٔ    

تمفضٖببُٕ أٔ ؿبب افٛ ٔسقٗببٛ أٔ ؿبب افٛ إلارتٌٔٗببٛ، ٔبنيببشاٞٚ تفـببٗمٗٛ هلببزا الفببش  فببظُ قٗىببٛ 

، ف قن يف األدٔاس املٍّٗبٛ املتىثمبٛ يف: )ؿب افٛ الٍنيبذ، ٔؿب افٛ      0.05) ( دالٛ عٍذ وظتٕٝ 

 فشاد(. األ
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 تاسًعا: مناقشة نتائج الدراسة 
الت٠ٗببٛ اإلعالوٗببٛ ؼببٕالل جِٕشٖببٛ يف عٍاؿببشِا ٔوت  اتّببا ٌتٗ ببٛ لتٛببٕسال       ػببّذٔل

تنيٍٗببٛ االتـبباه املتظبباسعٛ الببي اٌعاظببا بببذٔسِا عمببٜ عٍاؿببش العىمٗببٛ اإلعالوٗببٛ بشوتّببا، 

ّٖا لمىىاسطٛ اإلعالوٗبٛ البي ااٌبا طباٟذٚ    ٔوٖث لبزا  إ  ٔقبا قشٖبب.    ما يف الٕقا ٌفظْ ؼٓذ

طببعا ِببزٓ الذساطببٛ إ : التعببش  عمببٜ األدٔاس الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗببٛ لإلعالوببٗني الظببعٕدٖني،      

ٔوببذٝ وببٕااتتّي لت٠ٗببٛ اإلعببالً الشقىبب٘، ٔالت ببذٖال الببي تببٕاجّّي، ٔالعٕاوببن املببؤثشٚ يف    

 Role) رلببا، ٔاطببتٍذل الذساطببٛ يف بٍبباٞ وت  اتّببا ٔتفظبب  ٌتاٟ ّببا عمببٜ ٌظشٖببٛ الببذٔس    
Theory)،       الي تؼ  إ  تتاَٖ إدسااال اإلعالوبٗني ألدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ ٔاملٍّٗبٛ اطبتٍاّدا

َ املت  ال الؼخـٗٛ ٔالتٍظٗىٗبٛ ٔب٠ٗبٛ العىبن، ٔأُ وبذسااتّي قبذ تبرتك تب ثّ ا        ٔو إ  عذٕد

  بي  يف ا عمٜ إٌتاإل ا تٕٝ اإلعالو٘، البزٙ سمببا أثبش بؼبان وتاػبش أٔ بب  وتاػبش        وّىّٓ

ت ث ال التظمظبن اهلشوب٘    باملظؤٔلٗٛ االجتىاعٗٛ لإلعالوٗني يف اجملتىد، ٔطٕرإلاالكٛالب 

Hierarchical Model of News influences)ٔٛ أٌببٕاب وببَ  ( الببزٙ ٖؼبب  إ  مخظبب

 .العٕاوبببن البببي تبببؤثش يف الاٗفٗبببٛ البببي ٖبببذسك بّبببا اإلعالوٗبببُٕ دٔسِبببي البببٕظٗف٘ ٔاملّبببي  

 ٛ يف ٔطباٟن اإلعبالً الظبعٕدٖٛ اؿإوٗبٛ ٔاـاؿبٛ      النيباٟىني باالتـباه    ٔاطتّذفا الذساطب

وٕصعبٛ بـبٕسٚ طتنيٗبٛ ٔفنًيبا لٍبٕب الٕطبٗمٛ )الـب افٛ الٕسقٗبٛ، ٔالـب افٛ           ،فتىّعا لمت ب ٔ 

ذ بما عبذد أفبشاد عٍٗبٛ الذساطبٛ     ٜٔق، اإللارتٌٔٗٛ، ٔالنيٍٕال الفلاٟٗٛ، ٔا ٛال اإلراعٗٛ(

    ٛ  اؿــببٗٛجبشاٞال العٍٗببٛ العؼبٕاٟٗٛ   ٔفنًيبا إل  ،البي ساعبٜ التا بب  لثٗمبّا جملتىبد الذساطبب

 تٗعببٛ العالقببٛ بببني وت  اتّببا،   باطببتخذاً املببٍّ  الاىبب٘ يف ٔؿبب  وٕكببٕعّا ٔطٜ     ،(203)

 ٔاٌتّا الذساطٛ إ  الٍتاٟ  اآلتٗٛ:

 إدساك اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاس الٕظٗفٗٛ: .1

  داّٟبببي ظبببعُٕ إ  تتٍّٗبببا يف أَٖ ٖبببذسك اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ أدٔاسِبببي الٕظٗفٗبببٛ البببي

بٍٗىببا تتٍببٕا باملشتتببٛ األٔ   ، (4.09/5.00اإلعالوبب٘ بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )  

ٔظٗفٛ التثنيٗ  ٔالتٕعٗٛ اجملتىعٗٛ وبَ لباله ٌؼبش قبٗي اجملتىبد ٔتعضٖضِبا ٔاملظباِىٛ يف        

ٔإبببشاص الٍىببارإل اجملتىعٗببٛ الٍاج ببٛ    اؿفبباظ عمببٜ ِٕٖتببْ ٔقاسبببٛ األفابباس املٍ شفببٛ،    

اوبال الفاشٖبٛ ٔالثنيافٗبٛ لمىبٕاطٍني، ٔرلبا بـبفٛ داٟىبٛ بمبا وتٕطب           ٔاالستنياٞ باالِتى

مٜ ؼنيٗب ٔظٗفبٛ  ٔيف املشتتٛ الثاٌٗٛ عىن اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ َع. (4.58/5.00ؼنينيّا )

التعت٠ٛ الظٗاطٗٛ ٔالٕطٍٗٛ ع  تعضٖض قٗي الٕالٞ الٕطي ٔاالٌتىاٞ البذٖي، ٔدعبي الٕ بذٚ    
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

تٍىٕٖببٛ ٔتعضٖببض الـببٕسٚ اإلهابٗببٛ لمنيببادٚ الببٕطٍٗني    الٕطٍٗببٛ ٔالظٗاطببال اؿإوٗببٛ ٔال 

ا  ما ٔظٗفٛ الٍؼش ٔاإللتباس  بٍَٗى ،(4.55/5.00ٔرلا بـفٛ داٟىٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )

ا اببتّ ا وببَ اؾىّببٕس َ لبباله الرتاٗببض عمببٜ األلتبباس الببي تّببي قٛاّعببباملشتتبٛ الثالثببٛ ٔوبب 

كبٕعال البي ٖـبعب الت نيبب وبَ      ٔتنيذٖي املعمٕوال لم ىّٕس أًٔلا ب ٔه، ٔػٍب ٌؼش املٕ

َّ ٔرلبا بـبفٛ بالتبٛ بمبا وتٕطب        ،ا، ٔاالِتىاً باأللتاس اـفٗفٛ ٔاملظمٗٛؿذ  ولىٌٕ

ٔجبباٞل ٔظٗفببٛ املؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ باملشتتببٛ الشابعببٛ وببَ لبباله   ، (4.13/5.00ؼنينيّببا )

 ؼفٗض املٕاطٍني ملٍاقؼٛ النيلباٖا ٔإعٛباّٟي فشؿبٛ لمتعبت  عبَ آساّٟبي ٌٔنيمبّا ألؿب او        

ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب      النيببشاس ٔالت ببذب باطببي الف٠ببال املّىؼببٛ يف اجملتىببد،    

ٔتتٍٜ اإلعالوُٕٗ الظبعٕدُٖٕ يف املشتتبٛ اـاوظبٛ ٔظٗفبٛ الؼبشا      ، (3.87/5.00ؼنينيّا )

 ٛ ٔعبشض  ، ٔالتفظ  ع  تنيذٖي املعمٕوال ٔاألفااس الؼاس ٛ ٔاملفظشٚ لمنيلاٖا املٛشٔ ب

مٗبن ٔوٍاقؼبٛ الظٗاطبال ٔالتؼبشٖعال ٔاإلجبشاٞال البي       وتابعال تفـبٗمٗٛ لأل بذاب ٔؼ  

ا يف بٍٗىببا  م بب ، (3.78/5.00تّببي اجملتىببد، ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )    

املشتتٛ الظادطٛ ٔظٗفٛ الشقابٛ ٔالٍنيبذ البي ٖاؼب  وبَ لالهلبا اإلعالوٗبُٕ املىاسطبال        

ذوال املنيذوبٛ، ٔاؼب    ٖٔنيٗىُٕ أداٞ وؤطظال اجملتىد ٔأٔجْ اـمن يف اـب ، اـاط٠ٛ

الفظبباد يف األٌظىببٛ ٔاـببذوال يف النيٛبباعني العبباً ٔاـبباق، ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ بمببا       

 (.3.61/5.00وتٕط  ؼنينيّا )
اتفنيببا ٌتٗ ببٛ ِببزٓ الذساطببٛ وببد وببا اٌتّببا إلٗببْ دساطببٛ آه عمبب٘ يف تشتٗببب بعببا األدٔاس     

و  ٔالتٍبٕب الثنيبايف،   أػاسل إ  بشٔص الذٔس التثنيٗف٘ لم ىّٕس ٔتعضٖض التظاإر  ،الٕظٗفٗٛ

ٔدعي بشاو  التٕٖٛش الٕطي، ٔدعبي طٗاطبٛ اؿإوبٛ، ٔتشاجبد األدٔاس البي لٗبن إ        

ٔالٍنيذ البزٙ جباٞ باملشتتبٛ األلب ٚ. بٍٗىبا التمب  تشتٗبب اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني          ، الشقابٛ

تتاٍٖببا وببذسااتّي مببٕ  إر ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ وببد أٌفظببّي وببد الببتال  وببت   الببضوَ     

ِي الٕظٗفٗبٛ وبد دساطبٛ عتبذالمٛٗ  العبٕيف، ٔعثىباُ العشبب٘ وبد الفباس  يف وبت             أدٔاس

الببضوَ الببي استابببضل فّٗببا األدٔاس الـببب فٗٛ لإلعالوببٗني الظبببعٕدٖني أًٔلببا يف تفظببب       

ا البذٔس  ٔؼمٗن النيلاٖا املعنيذٚ لم ىاِ  ٔػشا طٗاطال اؿإوٛ ٔتٕجّٗاتّا هلي، أٖوب 

ٗببادٙ ٔوٕكببٕع٘، ٔ  األلتباس بؼببانٍ تٕصٖببد التـبباه فّببٕ الثباٌ٘ الببزٙ ّٖببتي بببْ النيباٟي با  

ٖٔ ت٘ يف املشتتٛ الثالثٛ قٗاوْ عىاٖبٛ اؾىّبٕس وبَ التب ثش بباآلساٞ املخالفبٛ الػبآ الذٔلبٛ         

الشمس٘، ٔالتمفا أّٖلا ٌتباٟ  ِبزٓ الذساطبٛ وبد دساطبٛ العظبٕٙ البي تٍألبا تـبٕسال          
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   ٛ سل إ  ببشٔص البذٔس امٝلَٗظبش البزٙ     فنيبذ أػبا  . الـ فٗني املـشٖني مبٕ أدٔاسِبي الٕظٗفٗب

ٔميابٍّي وبَ املؼباساٛ عب  ٔطباٟن اإلعبالً،       ، ٖٕفش وٍّ ا لمتعت  لمىبٕاطٍني العبادٖني  

الزٙ  ن يف ِزٓ الذساطٛ باملشتتٛ الشابعٛ، ٔالذٔس الشاؿذ ٔاملشاقب، البزٙ جباٞ باملشتتبٛ    

ٛ الظادطبٛ، ٔابزلا   الثاٌٗٛ بٍٗىا ستتبْ اإلعالوٗبُٕ الظبعٕدُٖٕ يف ِبزٓ الذساطبٛ باملشتتب      

َ دساطٛ فّىب٘   تـبٕسال الـب فٗني األابشاد ألدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ البي اٌتّبا إ  أُ         عب

الببزٙ جباٞ يف ِبزٓ الذساطببٛ باملشتتبٛ اـاوظبٛ، ثببي دٔس      ،البذٔس املف ٔظبش يف الرتتٗبب األٔه   

التعت٠ٛ ٔاؿؼذ تالٓ الذٔس الٍاػش الزٙ اتفب تشٖتْ ود ِزٓ الذساطبٛ، ثبي البذٔس التٍىبٕٙ     

 ي الذٔس الشقاب٘، ثي الذٔس املٕال٘، الي تتاَٖ تشتٗتّا ود ِزٓ الذساطٛ.ث

إ  ت اٗببذ فشكببٗٛ ٌظشٖببٛ الببذٔس الببي الت ِببا التببا ثُٕ يف ب٠ٗببال   ٔتؼبب  ِببزٓ التتاٍٖببال 

ِبببزٓ الٍتببباٟ  تتببباَٖ إدساابببال اإلعالوبببٗني مبببٕ أدٔاسِبببي      فببب ظّشِل ،وٍّٗبببٛ وتعبببذدٚ 

اك ٛ يف تشتٗب األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوبٗني  الٕظٗفٗٛ، إر ال   التا   ٔجٕد فشٔ  ٔ

 وَ ب٠ٗٛ إ  ألشٝ، بن إُ ِزا التتاَٖ قذ وذب يف الت٠ٗٛ الٕا ذٚ.

 ،ٔمياَ تفظ  ِزٓ الٍتٗ ٛ فٗىا ٖتعمب برتتٗب األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني

النيلبباٖا ت فٗببض املببٕاطٍني ملٍاقؼببٛ   إ  أُ تبب لش دٔس املؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ الببزٙ ّٖببتي ب   

فشؿببٛ لمتعببت  عببَ آساّٟببي، ٌٔنيمببّا ألؿبب او النيببشاس ٔالت ببذب باطببي الف٠ببال    ٔإعٛبباّٟي

  تنيببذٖي املعمٕوببال  إ  املشتتببٛ الشابعببٛ، ٔدٔس الؼببشا ٔالتفظبب  َعبب     املّىؼببٛ يف اجملتىببد 

ٔاألفااس الؼاس ٛ ٔاملفظشٚ لمنيلاٖا املٛشٔ بٛ، ٔعبشض وتابعبال تفـبٗمٗٛ لأل بذاب،      

ٗٓ      ٔدٔس الشقابٛ ٔالٍنيذ ي أداٞ وؤطظبال اجملتىبد،   البزٙ ٖاؼب  املىاسطبال اـاط٠بٛ ٖٔنيب

 ٔأٔجْ اـمن يف اـذوال املنيذوٛ يف النيٛاعني العاً ٔاـاق، ٖؼ  إ  أُ اإلعالوبٗني 

صالٕا ب  قادسَٖ عمبٜ تبتي الٕظباٟ  الشٟٗظبٛ ملٍّبٛ      واالظعٕدٖني ع  ٌؼاطّي املؤطظ٘ 

ال ٖنيمبن وبَ ٔجبٕد أٌؼبٛٛ ٔمماسطبال إعالوٗبٛ        ا أُ رلاإل  ،اإلعالً ٔٔظاٟفْ يف اجملتىد

 ؼنيب ِزٓ األدٔاس ٔفب جّٕد فشدٖٛ ب  وؤطظٗٛ.  
 إدساك اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاس املٍّٗٛ: .2

     فـن التا   ببني األدٔاس الٕظٗفٗبٛ ٔاملٍّٗبٛ ٔفب  ٛ األدٔاس الٕظٗفٗبٛ  ابُٕ   ،٘ ِبزٓ الذساطب

   ٔ اس املٍّٗببٛ طشٖنيببٛ بٍبباٞ ا تببٕٝ   ؼببذد وٕكببٕعال ا تببٕٝ ٔسطببالتْ، بٍٗىببا تتٍببأه األد

طمٕو وعاؾتْ، بّذ  التىٗٗض بني الذٔسَٖ، ٔقٗاغ وبذٝ والٟىبٛ األدٔاس املٍّٗبٛ البي     ٔٝأ

 نيٗنيّا. ٔقبذ اٌتّبا الذساطبٛ    ٖعاجل بّا اإلعالوُٕٗ الٕظاٟ  اإلعالوٗٛ الي ٖظعُٕ إ  َت
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

فٛ اـبب  عبب    اإ  تشاٗببض اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني عمببٜ الببذٔس املّببي املتىثببن يف َؿبب       

، (4.31/5.00ا لم ىّببٕس بـببفٛ داٟىببٛ، بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )    الٕطبباٟن األطببشب ٔؿببٕلً  

ٔرلببا باملشتتببٛ األٔ  ونياسٌببٛ ببباألدٔاس املٍّٗببٛ األلببشٝ، بٍٗىببا جبباٞل الـبب افٛ الثنيافٗببٛ     

الببذٔس املّببي الثبباٌ٘ لإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ، بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا     

٘ املشتتبٛ الثالثبٛ تتٍبٜ اإلعالوٗبُٕ الظبعٕدُٖٕ البذٔس املّبي املتىثبن يف         ٔٔف ،(4.06/5.00)

ٔرلبا بـبفٛ بالتبٛ     ،الـ افٛ االطتنيـاٟٗٛ وَ لاله املتابعال التفـٗمٗٛ ملا ٔساٞ اـب  

اٞ باملشتتببٛ الشابعببٛ الببذٔس التفظبب ٙ ٔالت مٗمبب٘، َٔجبب ،(3.80/5.00بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )

( تالٓ الذٔس املّي املتىثن يف ؿ افٛ 3.79/5.00نينيّا )ٔرلا بـفٛ بالتٛ بما وتٕط  ؼ

(، بٍٗىبا  3.70/5.00( ثي الذٔس الٍنيبذٙ ٔالشقباب٘ مبتٕطب  )   3.73/5.00الشأٙ مبتٕط  )

جاٞ يف وشتتٛ وت لشٚ الت ٕه وَ املٕكٕعال اإللتاسٖبٛ إ  وٕكبٕعال الرتفٗبْ ٔالتظبمٗٛ     

َ العىبن اإلعالوب٘ املؤطظب٘ إ     ٘ املشتتٛ األلب ٚ الت بٕه وب   ٔٔف، (3.31/5.00مبتٕط  )

 (.3.12/5.00العىن ع  وٍـٛ فشدٖٛ مبتٕط  )
صالا ِ٘ املىاسطٛ اإلعالوٗٛ الظباٟذٚ، ِٔبزا سمببا ٖؼب      وا ِٔزا ٖعي أُ ؿ افٛ اـ  

  ٛ ٖتٕلبُٕ ت ٛٗبٛ اؿبذب الثنيبايف      ،إ  أُ اإلعالوٗني يف تتٍّٗي لمٕظٗفٛ الثنيافٗبٛ ٔالتٕعٕٖب

ٌّٕي ٖظعُٕ إ  ؼنيٗب ِزٓ الٕظاٟ   اإللتاسٙ أاثش وَ ٜأالتٕعٕٙ ع  الذٔس املّي

٘  يف قتٕاِي الثنيايف، ِٕٔ َو الـب ف٘  فعمبْ  ٌبذسٚ وبا ٖ  بؼب ُ   ا أػاسل إلْٗ دساطبٛ فٛباٌ

        ٍُ ، ٔا بذٕ  الظعٕدٙ وَ اؾىبد ببني الرتاٗبض عمبٜ النيلباٖا املّىبٛ ٔوعاؾتّبا بباتضاُ يف آ

 ىبن أِىٗبٛ لم ىّبٕس.    البي ال تَ ٔاوبتالٞ الـب افٛ الظبعٕدٖٛ بلب ٗ  األلتباس ٔالنيـبف       

ٌٔتٗ بٛ لببزلا ببباو الت مٗببن الببذقٗب لمىؼباالل الشٟٗظببٛ، ٔأؿببت  االِتىبباً الـبب ف٘   

ّٗا لأللتاس، ٖٔؤابذ ِبزا التفظب  تب لش األدٔاس التفظب ٖٛ ٔاالطتنيـباٟٗٛ ٔؿب افٛ         وٕال

دٔاس ؼب  إ  كبع  والٟىبٛ األ   فظُ ِبزٓ الٍتٗ بٛ تُ  ٔٔوَ َثٖي  الشأٙ ونياسٌٛ بـ افٛ اـ ،

املٍّٗببٛ الببي ٖتتٍاِببا اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ يف ؼنيٗببب أدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ، الببزٙ سمبببا     

لبشٝ،  استت  مبت  ال ألشٝ تتعمب بت٠ٗٛ املىاسطٛ وَ جّٛ ٔوّاسال اإلعالو٘ وَ جّبٛ أٝ 

 ٔوظتٕٝ الت ِٗن اإلعالو٘ ٔالتذسٖب املّي وَ جّٛ ثالثٛ.

 ٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ:الت  ال املؤثشٚ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو .3
  ٖٛببشٝ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ أُ أِببي الببت  ال الببي أ ببذثتّا الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ عمببٜ طتٗعبب

العىن اإلعالو٘ ِ٘ يف دوب  أاثبش وبَ ٔطبٗمٛ يف وعاؾبٛ ا تبٕٝ عب  البٍف ٔالـبٕسٚ          
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( ٖمّٗبا باملشتتبٛ   4.07/5.00ٔرلا بـفٛ بالتبٛ بمبا وتٕطبّٛا )   ، ٔونياطد الـٕل ٔالفٗذٖٕ

ٛ  ٌٗببٛ ُتببالثا ٔرلببا بـببفٛ ، تي أػببااه إعالوٗببٛ رال طتٗعببٛ و بباٖشٚ لألػببااه التنيمٗذٖبب

ثببي تالِببا باملشتتببٛ الثالثببٛ الرتاٗببض عمببٜ الـببٕسٚ       ،(4.01/5.00بالتببٛ بمببا وتٕطببّٛا )  

٘ املشتتبببٛ الشابعبببٛ ٔٔفببب، (3.99/5.00ٔالٍـبببٕق النيـببب ٚ بـبببفٛ بالتبببٛ بمبببا وتٕطبببّٛا )

ٔرلا بـبفٛ بالتبٛ   ، طتّذا  مجّٕس قذدالرتاٗض عمٜ العىن اإلعالو٘ املتخـف ٔا

٘ املشتتبببٛ اـاوظبببٛ التؼببباسك وبببد اؾىّبببٕس يف إٌتببباإل ٔٔفببب، (3.98/5.00بمبببا وتٕطبببّٛا )

ٔيف املشتتببٛ األلبب ٚ جبباٞ  ،(3.91/5.00ا تببٕٝ ٔالتفاعببن وببد أفابباسِي مبتٕطبب  بمببا ) 

تٕظٗبببب  اإل ـبببباٞال ٔالشطببببًٕ ٔاؾببببذأه يف ا تببببٕٝ اإلعالوبببب٘ مبتٕطبببب  ونيببببذاسٓ   

(3.88/5.00.) 
أاذ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ ع  وبا اٌتّبا إلٗبْ الذساطبٛ وبَ ٌتباٟ  يف ِبزا ا بٕس أُ         

 ٛ اسببببا ببببني أطبببات العىمٗبببٛ  ٜٔق، الت٠ٗبببٛ الشقىٗبببٛ بببب ل يف طتٗعبببٛ املىاسطبببٛ اإلعالوٗببب

اإلعالوٗٛ ع  دو  أاثش وَ ٔطٗمٛ يف وعاؾبٛ ا تبٕٝ، ٔتبتي أػبااه فٍٗبٛ و باٖشٚ       

ِٔبٕ  ، ً التنيمٗبذٙ، ٔاالعتىباد عمبٜ الـبٕسٚ ٔالٍـبٕق النيـب ٚ      ملا ِٕ طاٟذ يف اإلعال

ا اٌتّا إلْٗ دساطٛ الوب ل دٌظبٕٔ البي أػباسل إ  أُ ػبتاٛ اإلٌرتٌبا قبذ أ بذثا         َو

شل وبَ والوبب  ٔمسببال  ؼبٕالل اببت ٚ يف األدٔاس املٍّٗبٛ ٔالٕظٗفٗببٛ لمـب فٗني، ٔبٗٓبب   

ٕاعببذ الت٠ٗببٛ اإلعالوٗبببٛ   املخبب  الـبب ف٘، ٔأعببادل تعشٖبب  األدٔاس الـببب فٗٛ تتّعببا لني     

اؾذٖذٚ، ِٔزا الت اٗذ وَ قتن اإلعالوٗني الظبعٕدٖني عمبٜ ِبزا البت   ٖؼب  ابتبذاٞ       

إ  قٍبباعتّي بببالت ٗ  ٔسبتببتّي يف وٕااتببٛ ِببزٓ الببت  ال، إال أُ تشاتتٗببٛ ِببزٓ الٍظببشٚ  

لمت  ال، الي جعما التؼاسك ود اؾىّبٕس يف إٌتباإل ا تبٕٝ ٔالتفاعبن وبد أفاباسِي       

عالقٛ اإلعالوٗني الظبعٕدٖني ظىّبٕسِي   بؼ ُ املشتتٛ اـاوظٛ ٖث  تظا الل وّىٛ  يف

 ٔوذٝ اطتثىاسِي ـاؿٗٛ التفاعمٗٛ يف إٌتاإل ا تٕٝ ٔتٕظٗفْ. 
 ت ِٗن اإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ: .4

 ت٠ٗبببٛ اإلعالوٗبببٛ اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ اؾّبببٕد الت ِٗمٗبببٛ ملٕااتبببٛ تٛبببٕسال ال  َبٖتبببَس

اق بـفٛ داٟىبٛ باملشتتبٛ األٔ  بمبا    َل الشقىٗٛ يف اعتىادِي عمٜ التعمي الزات٘ بؼاٍن

ا جبباٞ يف املشتتببٛ الثاٌٗببٛ اعتىببادِي عمببٜ     بٍَٗىبب، (4.58/5.00وتٕطبب  االعتىبباد عمٗببْ )  

ّذِي اـباق يف االلت با  ببذٔسال تذسٖتٗبٛ وٍّٗبٛ يف فباه العىبن بـبفٛ بالتبٛ بمبا           َج

ثبي تبال رلبا باملشتتبٛ الثالثبٛ االٌتنيباه إ  ٔطبٗمٛ        ، (3.72/5.00تىاد عمّٗا )وتٕط  االع
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

إعالوٗببببٛ ألببببشٝ أاثببببش اطببببتخذاّوا لمت٠ٗببببٛ اإلعالوٗببببٛ الشقىٗببببٛ مبتٕطبببب  ونيببببذاسٓ      

مبببٜ البببذٔسال  ٘ املشتتبببٛ الشابعبببٛ اعتىبببذ اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ عَ   ٔٔفببب، (3.35/5.00)

ٔيف املشتتبٛ   ،(3.18/5.00  ونيبذاسٓ ) التذسٖتٗٛ املٍّٗٛ البي تٍظىّبا وؤطظباتّي مبتٕطب    

األل ٚ اعتىذٔا عمٜ االلت ا  ببذٔسال تذسٖتٗبٛ وٍّٗبٛ يف فباه عىمبّي عب  وؤطظبال        

 (.3.13/5.00وامٛ مبتٕط  ونيذاسٓ )
ع  التخٛبٗ  املؤطظب٘ لب او  الت ِٗبن ٔالتبذسٖب وبَ قتبن        ٔتؼ  ِزٓ الٍتٗ ٛ إ  َكب 

األدٔاس الٕظٗفٗبٛ  يف لبي أابذل تب ث ٓ    ٔطاٟن اإلعالً الظعٕدٙ، ِٕٔ وبَ املؤػبشال ا  

لاؿببٛ يف ظببن ٔجببٕد   ،وثببن دساطببٛ جبباٌني بٕطببتاواٌا  ، وببَ الذساطببال  ٔاملٍّٗببٛ عببذدْ 

ت بب ال يف طتٗعببٛ املىاسطببٛ اإلعالوٗببٛ يف الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ، ِٔببزا ٖعببي أُ اإلعالوببٗني      

 عببإٌُ وببَ إػبااالل تتعمببب مبظببتٕٝ الت ِٗبن ٔالتببذسٖب يف وؤطظبباتّي ال  الظبعٕدٖني ُٖ 

ِٕٔ وبا اتفبب وبد     ،تٕااب التٕٛسال الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لت٠ٗٛ اإلعالً الشقى٘ املتظاسعٛ

وببا اٌتّبببا إلٗببْ دساطبببٛ العببٕيف، ٔالعشبببب٘ الببي اؼبببفا عببَ  بببب النيبباٟي باالتـببباه       

ّٗا لإٌبْ ال ٖظبتفٗذ وبَ      ،الظعٕدٙ لعىمْ الـ ف٘ إال أُ سكآ الٕظٗف٘ وا صاه وتبذٌ

ْ  ٔال و ،فببشق التببذسٖب أثٍبباٞ العىببن   ٔال ٖببشٝ أُ سطبباٟمْ   ،ظببٜ بالّتببا بتنيببذٖش س طبباٟ

الببشأٙ العبباً عىّٕوببا. ٔلعببن رلببا وببا أاذتببْ الذساطببٛ  يف اإلعالوٗببٛ الببي ٍٖت ّببا وببؤثشٚ 

صالٕا وتتببٍني الببذٔس املّببي املتىثببن يف ؿبب افٛ   وبباٌفظببّا يف أُ اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  

اجملتىببد ٔتٕعٗتبببْ   ّببي ٖبببشُٔ أُ دٔسِببي البببٕظٗف٘ األٔه ِببٕ يف تثنيٗببب    اـبب ، سببببي أٌٖ 

ٔا افظٛ عمبٜ قٗىبْ، ِٔبٕ وبا ٖتٛمبب أدٔاّسا وٍّٗبٛ تعتىبذ عمبٜ االطتنيـباٞ ٔالتفظب            

 ٔالت مٗن ٔاملٍاقؼٛ ٔالي جاٞل وت لشٚ يف طمي األدٔاس املٍّٗٛ لذّٖي.
 العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني: .5

إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ  تٍألببا ِببزٓ الذساطببٛ العٕاوببن املببؤثشٚ يف  

 ٔاٌتّا إ  الٍتاٟ  التالٗٛ:،   طٕرإل التظمظن اهلشو٘إباالطتٍاد 
 التبب ل الذساطببٛ العالقببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  ت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ:ُوبب

  ٛ املببٕاطَ،  ٘: )بببشٔص ؿبب افٛٔفبب، ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ ٔوببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ املتىثمبب

ٔاملٍافظببٛ العاملٗببٛ، ٔالببت   اؾببِٕشٙ يف طتٗعببٛ العىببن اإلعالوبب٘، ٔطٗاطببٛ الٕطببٗمٛ       

ٔتٕجّاتّا مٕ دٔسِا اجملتىع٘، كع  الت٠ٗبٛ املؼب عٛ عمبٜ التٛبٕٖش، ٔكبع  تفعٗبن       

التؼشٖعال اإلعالوٗٛ، ٔب ٞ ببشاو  التعمبٗي ٔالتبذسٖب(. ٔقبذ دلبا ٌتباٟ  الذساطبٛ عمبٜ         
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تببٛ رال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني      ٔجببٕد عالقببٛ طشدٖببٛ وٕج  

ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ ٔالذسجببٛ الامٗببٛ ملببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ املذسٔطببٛ بم ببا داللتّببا    

ؤاذ ِزٓ الٍتٗ ٛ الامٗٛ استتات األدٔاس الٕظٗفٗٛ بّبزٓ العٕاوبن ٔتب ثش    ُٔت. (**0.21)

إلٗبْ دساطبٛ الوب ل دٌظبٕٔ البي      الظبعٕدٖني بّبا، ِٔبٕ وبا أػباسل      تٕجّال اإلعالوٗني 

  ٛ ِٔب٘:  ، اٌتّا إ   ذٔب مخع ت  ال سٟٗظٛ ود الت ٕه يف ٔطاٟن اإلعبالً التاٖٕاٌٗب

 ببذٔب ت ببب ال يف األدٔاس املٍّٗبببٛ التنيمٗذٖبببٛ لٕطببباٟن اإلعبببالً، ٔؼبببٕالل ٔت ببب ال يف  

، ٔالتٍببافع الؼببذٖذ وببد اإلعببالً اؾذٖببذ   اببتٍ  مسببال ٔوالوبب  الـبب فٗني بؼببانٍ  

ثىَ ٔطبّن التعبشض، ٔالتفباٞ األلتباس التنيمٗذٖبٛ بفنيبذاُ الـب افٛ الظباٟذٚ         سلٗف الب 

ِٔزا ٖعي أُ لابَ اإلعالوبٗني وبَ التعاوبن وبد ِبزٓ املبت  ال         وااٌتّا يف تاٖٕاُ،

ٖببٍعاع إهاّبببا عمببٜ أداّٟببي لببألدٔاس اإلعالوٗببٛ الٕظٗفٗببٛ الببي ٖظببعُٕ إ  ؼنيٗنيّببا،  

لعالقبٛ بباألدٔاس الٕظٗفٗبٛ فبظُ ٌتٗ بٛ الذساطبٛ       ٔبنيشاٞٚ تفـٗمٗٛ لعالقبٛ املبت  ال رال ا  

 تؼ  إ :

ّٗٓا ببني طٗاطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔسِبا            - أ ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

ّٗٓا وببد ، *(0.15اجملتىعبب٘، ٔالذسجببٛ الامٗببٛ لببألدٔاس الٕظٗفٗببٛ )  ٔاستتببات داه إ ـبباٟ

ٔاملؼببببباساٛ  ،**(0.21ٔالؼبببببشا ٔالتفظببببب  ) ، **(0.20أدٔاس الٍؼبببببش ٔاإللتببببباس ) 

ٔالتثنيٗببب  ٔالتٕعٗبببٛ   ،**(0.22ٔالتعت٠بببٛ الظٗاطبببٗٛ ٔالٕطٍٗبببٛ ) ، *(0.16اجملتىعٗبببٛ )

ِببا وببد دٔس الٍنيببذ الشقابببٛ، ٔتتفببب ِببزٓ الٍتٗ ببٛ وببد دساطببٛ وببٕستَ   ٔاٌتفا ،**(0.26)

يف أُ األِببذا  املؤطظببٗٛ ٔالظٗاطببٗٛ ٔاالقتـببادٖٛ لمٕطببٗمٛ تببؤثش   طببا  طببنياسد عببَ

ٔاػببآ اـذوببٛ العاوببٛ لمىؤطظببٛ اإللتاسٖببٛ، ٔتٕجببْ لذوببٛ      ِٗااببن إٌتبباإل األلتبباس، 

اؾىّٕس، ٔمياَ تفظ  اٌتفاٞ االستتبات ببني طٗاطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔسِبا        

ٛ   اجملتىعبب٘ يف اببُٕ ِببزٓ الٕظٗفببٛ عمببٜ وظببتٕٝ اإلعببالً    ، وببد ٔظٗفببٛ الٍنيببذ ٔالشقاببب

تشتٗتّبا ٔفنًيبا لش ٖبٛ     واصالا ال لاسغ بالـٕسٚ املٛمٕبٛ، ٔأاذ ِزا التفظ  املؤطظ٘

عمبٜ املظبتٕٝ    -اإلعالوٗني الظعٕدٖني يف ِزٓ الذساطٛ باملشتتٛ األل ٚ، ٔأابذ رلبا  

تبب لش األدٔاس التفظبب ٖٛ ٔاالطتنيـبباٟٗٛ ٔؿبب افٛ الببشأٙ الببي تببذعي ٔظٗفببٛ     -املّببي

ا استتببات طٗاطببٛ الٕطببٗمٛ ٔتٕجّاتّببا مببٕ  الٍنيببذ ٔالشقابببٛ ونياسٌببٛ بـبب افٛ اـبب ، أٖوبب 

فٗتفب ود وبا  ، تىع٘ األقٕٝ ود ٔظٗفٛ التثنيٗ  ٔالٕع٘ بالٍظتٛ لتنيٗٛ األدٔاسدٔسِا اجمل

إدساك الـبب فٗني يف ٔقبباسُ سٔصص باتببن  يف تبب ث  الٍظبباً اإلعالوبب٘  اٌتّببا إلٗببْ دساطببٛ 
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ألدٔاسِبببي املٍّٗبببٛ ببببني الـببب فٗني يف الٕالٖبببال املت بببذٚ، ٔإطبببتاٌٗا، إ  أُ الٍظببباً        

الببزٝ تت ببذد يف كببْٕٟ األدٔاس    ٘ؤػببش الشٟٗظبب اإلعالوبب٘ يف امتببا الببذٔلتني ابباُ امل  

ِٕٔ يف ِزٓ الذساطٛ ٖؼب  إ  استتبات اؾاٌبب النيٗىب٘      املٍّٗٛ ٔالٕظٗفٗٛ لمـ فٗني، 

ٔالفاببشٙ لمى تببٕٝ اإلعالوبب٘ وببد تٕجّببال املؤطظببٛ اإلعالوٗببٛ املببشتت  بالتٕجّببال      

بتمبببا  عبببن أداٞ ِبببزٓ الٕظٗفبببٛ ومتبببضً َت العاوبببٛ اؿااىبببٛ لمٍؼبببات اإلعالوببب٘ بـبببٕسٕٚ

 التٕجّال.
ّٗٓا ببببني البببت   اؾبببِٕشٙ يف طتٗعبببٛ العىبببن   - و ٔجبببٕد عالقبببٛ طشدٖبببٛ وٕجتبببٛ دالبببٛ إ ـببباٟ

ٔاستتبات داه  ، **(0.25ا ٔالذسجٛ الامٗٛ لبألدٔاس الٕظٗفٗبٛ )  ا ٔٔظٗفٗ٘اإلعالو٘ وٍّٗ٘

ّٗٓا وببد أدٔاس الؼببشا ٔالتفظبب  )  ، **(0.19ٔاملؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ )  ،**(0.26إ ـبباٟ

ٔاٌتفاّٟببا وببد ، **(0.29ٔالتثنيٗبب  ٔالتٕعٗببٛ ) ،*(0.15طببٗٛ ٔالٕطٍٗببٛ )ٔالتعت٠ببٛ الظٗا

دٔسٙ الٍنيببذ ٔالشقابببٛ، ٔالٍؼببش ٔاإللتبباس، ِٔببزا ٖعببي أُ الٛتٗعببٛ التفاعمٗببٛ دعىببا         

٘ ٔظاٟ  الؼشا ٔالتفظب  ٔاملؼباساٛ اجملتىعٗبٛ ٔالتعتٗبٛ     ٔف ٔاكٍ  اإلعالوٗني بؼاٍن

ٛ، ٔجبباٞ االستتببات األقببٕٝ بببني ٔظٗفببٛ  الظٗاطببٗٛ ٔالتثنيٗبب  ٔالببٕع٘ يف الت٠ٗببٛ املؤطظببٗ 

ّٗبا         ّٗبا ٔٔظٗف لٗؼب    ،التثنيٗ  ٔالبٕع٘ ٔالبت   اؾبِٕشٙ يف طتٗعبٛ العىبن اإلعالوب٘ وٍّ

ٛ يف إ  أُ الت٠ٗبٛ الشقىٗببٛ ال ٖنيتـببش ت ث ِببا   ٔإطببا طبباه قببٗي اجملتىببد ، املىاسطببٛ املٍّٗب

إللتاس، ٔالٍنيبذ  ٔأؿت ا ِزٓ الٕظٗفٛ عمٜ ا ا، إال أُ ٔظٗفي: الٍؼش ٔا ،ٔثنيافتْ

ٔالشقابببٛ فنيببذل ِببزا االستتببات ٌتٗ ببٛ تعببذد وـببادس اؿـببٕه عمببٜ األلتبباس يف الت٠ٗببٛ     

الشقىٗببٛ عبب  وٍـببال وٍافظببٛ لمىؤطظببال اإلعالوٗببٛ، ٔتبب لش تشتٗببب ٔظٗفببٛ الٍنيببذ         

 ٔالشقابٛ يف طمي اِتىاوال اإلعالوٗني الظعٕدٖني كىَ اإلطاس الشمس٘.
ا ببني املٍافظبٛ العاملٗبٛ يف ظبن التٛبٕس البتنيي       ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـبآّٟٗ     - ل

، *(0.16ع  وؤطظال إعالوٗٛ عابشٚ لم بذٔد، ٔالذسجبٛ الامٗبٛ لبألدٔاس الٕظٗفٗبٛ )     

ّٗٓا وببببد دٔسٙ الٍؼببببش ٔاإللتبببباس )  ٔالتثنيٗبببب  ٔالتٕعٗببببٛ ، *(0.16ٔاستتببببات داه إ ـبببباٟ

ّبا إلٗبْ دساطبٛ    ٔتتفبب ِبزٓ الٍتٗ بٛ وبد وبا اٌت      .ِا ود بنيٗبٛ األدٔاس  ٔاٌتفا، **(0.19)

الي تٍألبا إدساك الـب فٗني يف تباٖٕاُ ألدٔاسِبي املٍّٗبٛ ٔالٕظٗفٗبٛ.       ، الو ل دٌظٕٔ

أُ ػبتاٛ اإلٌرتٌبا قبذ أ بذثا ؼبٕالل ابت ٚ يف األدٔاس املٍّٗبٛ ٔالٕظٗفٗبٛ         إر بٍٗا 

ٔطباِىا يف التٍبافع الؼبذٖذ وبد اإلعبالً اؾذٖبذ سلبٗف البثىَ ٔطبّن          ، لمـ فٗني

ُ التعببشض، ٔالتفبباٞ األ  .لتبباس التنيمٗذٖببٛ بفنيببذاُ الـبب افٛ الظبباٟذٚ وااٌتّببا يف تبباٖٕا
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الي أػباسل إ  تب ث  املٍافظبٛ وبد      طا  طنياسد ٔأاذل ِزٓ الٍتٗ ٛ دساطٛ وٕستَ

تاػبش وبد   ُو الـ فٗني اآللشَٖ، ِٔزا ٖعي أُ اإلعالً العبابش لم بذٔد استبت  بؼبانٍ    

، ٔوبد ٔظٗفبٛ التثنيٗب  ٔالتٕعٗبٛ     الٍؼش ٔاإللتاس الي تعذدل بفعن التنيٍٗٛ وـادس تمنيْٗ

ٌتٗ ٛ االلتال  ببني اػاِبال املؤطظبال العبابشٚ لم بذٔد، ٔأفبشاد اجملتىبد املتبابد هلبا          

ؼنيٗبب ِبزٓ   إ  ع٘ اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني   َطب يف ا، الزٙ سمببا أثبش ببذٔسٓ    ا ٔقٗىٗ٘ثنيافٗ٘

 األدٔاس يف ظن ِزٓ التٍافظٗٛ.
ّٗٓا   - ب ببني ببشٔص ؿب افٛ املبٕاطَ ٔدٔسٓ اؿٗبٕٙ يف       ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالبٛ إ ـباٟ

ٔاستتبات  ، *(0.15ٌنين األلتاس وَ وٕقد اؿذب، ٔالذسجٛ الامٗٛ لألدٔاس الٕظٗفٗٛ  )

ّٗٓا وببد دٔسٙ التثنيٗبب  ٔالتٕعٗببٛ )    ٔالتعت٠ببٛ الظٗاطببٗٛ ٔالٕطٍٗببٛ   ، **(0.20داه إ ـبباٟ

ؿبب افٛ املببٕاطَ ِببا وببد بنيٗببٛ األدٔاس، ٔتؼبب  الذاللببٛ الامٗببٛ إ  أُ    *( ٔاٌتفا0.15)

الي أتا ا اجملاه ألفشاد اجملتىبد عب  وٍـباتّي الؼخـبٗٛ أُ ٖؼباسإا اإلعالوبٗني       

يف تذأه األلتباس ٔالتعمٗبب عمّٗبا، طباِي يف ؼنيٗبب البٕع٘ ٔالتثنيٗب  الٍبات  عبَ ِبزا           

التذأه، ِٕٔ وا أاذتْ قٕٚ داللٛ االستتات بني ؿب افٛ املبٕاطَ دٔس التثنيٗب  ٔالبٕع٘     

 ٖذ. عمٜ ٔجْ الت ذ
    :ٛالتببب ل الذساطبببٛ العالقبببٛ ببببني إدساك     وبببت  ال الظبببىال الؼخـبببٗٛ ٔاإلعالوٗببب

اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ ٔوببت  ال الظببىال الؼخـببٗٛ ٔاإلعالوٗببٛ    

املتىثمببببٛ يف: )الٍببببٕب، ٔاملؤِببببن العمىبببب٘، ٔالتخـببببف، ٔاـبببب ٚ، ٌٔببببٕب الٕطببببٗمٛ،        

      ٕ ّٗٓا بببني إدساك    ٔوماٗتّببا(. ٔقببذ دلببا ٌتبباٟ  الذساطببٛ عمببٜ ٔجبب د فببشٔ  دالببٛ إ ـبباٟ

اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاسِي الٕظٗفٗبٛ ٔوبت  ال )الٍبٕب، ٔاـب ٚ، ٌٔبٕب الٕطبٗمٛ،       

ٔوماٗتّا( ٔاٌتفاٞ داللبٛ الفبش  يف بنيٗبٛ املبت  ال املذسٔطبٛ، ٔبنيبشاٞٚ تفـبٗمٗٛ لعالقبٛ         

 إ : فظُ ٌتٗ ٛ الذساطٛ تؼ   ،املت  ال رال العالقٛ باألدٔاس الٕظٗفٗٛ
يف األدٔاس: )الٍؼببببش ٔاإللتبببباس، ٔاملؼبببباساٛ    0.05ُ قببببٗي )ل( دالببببٛ عٍببببذ وظببببتٕٝ   أ - أ

ا ٖؼب  إ  ٔجببٕد فبشٔ  رال داللبٛ إ ـبباٟٗٛ    اجملتىعٗبٛ( دُٔ بنيٗبٛ األدٔاس الٕظٗفٗببٛ، َوب   

األدٔاس الٕظٗفٗٛ الي ٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظبعٕدُٖٕ  بؼ ُ بني اطت ابال عٍٗٛ الذساطٛ 

البببتال  ٌبببٕب العٍٗبببٛ، إ  إلعالوببب٘، يف ِبببزَٖ البببذٔسَٖ تعبببٕد تتٍّٗبببا يف أداّٟبببي اإ  

ٔااٌببا تمببا الفببشٔ  لـببا  عٍٗببٛ اإلٌبباب، ِٔببزا ٖعببي تتبباَٖ إدسااببال اإلعالوببٗني    

 ألدٔاسِي الٕظٗفٗٛ ٔفنًيا لمٍٕب.
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ا َوب ، يف دٔس )الٍؼبش ٔاإللتباس(   0.05تؼ  الٍتٗ بٛ إ  أُ قٗىبٛ ) ( دالبٛ عٍبذ وظبتٕٝ       - و

األدٔاس بؼب ُ  ل داللبٛ إ ـباٟٗٛ ببني اطبت ابال عٍٗبٛ الذساطبٛ       اَر ٖؼ  إ  ٔجٕد فشٍٔ 

تتٍّٗببا يف أداّٟببي اإلعالوبب٘ يف ِببزا  إ  ظببعٜ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ الٕظٗفٗببٛ الببي َٖ

البتال  عبذد طبٍٕال لب ٚ أفبشاد العٍٗبٛ يف العىبن اإلعالوب٘، ِٔبزا          إ  الذٔس، تعبٕد  

بالٍؼببش ٔاإللتبباس دُٔ ببب ٓ وببَ  ٖعببي أُ اـبب ٚ يف فبباه املىاسطببٛ اإلعالوٗببٛ وشتتٛببٛ

ٔمياببَ تفظبب  ِببزا االستتببات ببب ُ املىاسطببٛ اإلعالوٗببٛ يف اإلعببالً الظببعٕدٙ  ، األدٔاس

واصالا تٕل٘ عمٜ املظتٕٝ املّي ؿ افٛ اـ  أِىٗٛ ات ٚ يف وعاؾتّا ملٕكبٕعاتّا  

اـب   اإلعالوٗٛ، ِٕٔ وا أاذتْ ِزٓ الذساطٛ يف تشتٗب الذٔس املّي املتىثن بـب افٛ  

 باملشتتٛ األٔ .

يف أدٔاس: )الٍؼببش ٔاإللتبباس،   0.05تؼبب  الٍتٗ ببٛ إ  أُ قببٗي ) ( دالببٛ عٍببذ وظببتٕٝ       - ل

وبا ٖؼب  إ  ٔجبٕد فبشٔ  رال داللبٛ إ ـباٟٗٛ ببني اطبت ابال عٍٗبٛ           ،ٔالشقابٛ ٔالٍنيذ(

تتٍّٗبببا يف إ  األدٔاس الٕظٗفٗبببٛ البببي ٖظبببعٜ اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ  بؼببب ُ الذساطبببٛ 

البتال  الٕطبٗمٛ اإلعالوٗبٛ البي ٖعىبن بّبا       إ  اإلعالو٘ يف تمبا األدٔاس، تعبٕد   أداّٟي 

عبي تتباَٖ وبذساال اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي الٕظٗفٗبٛ        أفشاد العٍٗبٛ، ِٔبزا َٖ  

ٔفنًيا لٍٕب الٕطٗمٛ اإلعالوٗٛ وَ ؿ افٛ ٔسقٗٛ ٔإراعٛ ٔتمفضُٖٕ ٔؿب افٛ إلارتٌٔٗبٛ،   

    ٔ اإللتباس الستتاطبْ مببت   اآلٌٗبٛ، البزٙ ىتمب  وبَ        ٔمياَ تفظب  رلبا لبذٔس الٍؼبش 

ٔطٗمٛ أللشٝ، أوا دٔس الٍنيذ ٔالشقابٛ فٗذه ِبزا االلبتال  ببني الٕطباٟن إ  وبت  ال      

املعاؾٛ اإلعالوٗٛ بني ٔطٗمٛ ٔألشٝ ِٔاوؽ اؿشٖٛ املتباا البزٙ اتظبىا ببْ الـب افٛ      

 اإللارتٌٔٗٛ ونياسٌٛ ب  ِا وَ الٕطاٟن.
يف األبعبباد: )الشقابببٛ ٔالٍنيببذ،    0.01أُ قببٗي )ل( دالببٛ عٍببذ وظببتٕٝ   تؼبب  الٍتٗ ببٛ إ    - ب

ال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني اطببت ابال َر وببا ٖؼبب  إ  ٔجببٕد فببشٍٔ ، املؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ(

تتٍّٗبا يف  إ  الي ٖظعٜ اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ ، األدٔاس الٕظٗفٗٛبؼ ُ عٍٗٛ الذساطٛ 

الببتال  وماٗببٛ الٕطببٗمٛ اإلعالوٗببٛ الببي  إ أداّٟببي اإلعالوبب٘ يف تمببا األبعبباد، تعببٕد 

ٖعىببن بّببا أفببشاد العٍٗببٛ، ٔااٌببا تمببا الفببشٔ  لـببا  أفببشاد العٍٗببٛ الببزَٖ ٖعىمببُٕ يف   

عبَ   وٕستَ طا  طبنياسد ٔطٗمٛ إعالوٗٛ رال وماٗٛ لاؿٛ، ِٕٔ وا ٖتفب ود دساطٛ 

ي ٔاٌعااطّا عمبٜ إدسااّب   ،ت ث  التٍظٗىال املؤطظٗٛ يف ب٠ٗٛ العىن عمٜ الـ فٗني

لالطببتنياله املّبببي الببي تٕؿبببما إ  تفبببأل االطببتنياللٗٛ املٍّٗبببٛ وببد البببتال  ٔتٍبببٕب     
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املؤطظببال اإللتاسٖببٛ، ٔأُ االطببتنياللٗٛ املٍّٗببٛ يف العىببن الـبب ف٘ تتٛمببب وؤطظببال    

٘ الٍنيبباؾ أابب  ٔفبب  ؿبب فٗٛ دمينيشاطٗببٛ قٕٖببٛ تببؤدٙ إ  لاببني املببٕاطٍني بؼببانٍ      

َِببب   َٖالبببذمينيشاط٘، ٔ ً رال املماٗببببٛ اـاؿبببٛ يف اإلعببببالً  عببببي أُ ٔطببباٟن اإلعبببال  زا 

ّبببا تتبببٗ  فاًلبببا أاببب  لإلعالوبببٗني يف ٔظٗفبببٛ الٍنيبببذ ٔالشقاببببٛ، اىبببا أٌٖ ، الظبببعٕدٙ

واٍببتّي أاثببش وببَ دٔس املؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ وببَ لبباله ؼفٗببض املببٕاطٍني ملٍاقؼببٛ         

النيلاٖا ٔإعٛاّٟي فشؿٛ لمتعت  عَ آساّٟي، ٌٔنيمبّا ألؿب او النيبشاس ٔالت بذب باطبي      

 املّىؼٛ يف اجملتىد. الف٠ال
 العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس املٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني: .6

تٍألا ِزٓ الذساطٛ العٕاون املبؤثشٚ يف إدساك اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي املٍّٗبٛ      

 باالطتٍاد عمٜ طٕرإل التظمظن اهلشو٘ ٔاٌتّا إ  الٍتاٟ  التالٗٛ:
 :ٛإدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  ذساطببٛ العالقببٛ بببنيالتبب ل ال وببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗبب

ألدٔاسِي املٍّٗٛ ٔوت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ املتىثمٛ يف: )بشٔص ؿ افٛ املبٕاطَ، ٔاملٍافظبٛ   

العاملٗٛ، ٔالت   اؾِٕشٙ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘، ٔطٗاطٛ الٕطٗمٛ ٔتٕجّاتّا مبٕ  

     ٛ ، ٔكبع  الت٠ٗبٛ املؼب عٛ عمبٜ     دٔسِا اجملتىعب٘، ٔكبع  تفعٗبن التؼبشٖعال اإلعالوٗب

التٕٖٛش، ٔب ٞ بشاو  التعمبٗي ٔالتبذسٖب(. ٔقبذ دلبا ٌتباٟ  الذساطبٛ عمبٜ ٔجبٕد عالقبٛ          

طشدٖٛ وٕجتبٛ رال داللبٛ إ ـباٟٗٛ ببني إدساك اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي املٍّٗبٛ         

اىببا  ،(**0.30ٔالذسجببٛ الامٗببٛ ملببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ املذسٔطببٛ بم ببا داللتّببا )   

ّٗٓا يف دسجتّبا الامٗبٛ        لظّشأ وعاون االستتات ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

وبببد وبببت  ال )ببببشٔص ؿببب افٛ املبببٕاطَ، ٔاملٍافظبببٛ العاملٗبببٛ، ٔكبببع  تفعٗبببن األٌظىبببٛ   

اإلعالوٗٛ، ٔالت   اؾِٕشٙ يف طتٗعبٛ العىبن اإلعالوب٘، ٔطٗاطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا       

د وت  ٙ: )كع  الت٠ٗبٛ املؼب عٛ   لعالقٛ الامٗٛ َومٕ دٔسِا اجملتىع٘(. ٔاٌتفا ِزٓ ا

عمٜ التٕٖٛش ٔااللتبضاً املّبي، ٔبب ٞ ببشاو  التعمبٗي ٔالتبذسٖب(. ٔتؤابذ ِبزٓ الٍتٗ بٛ          

ٔتببب ثش املىاسطبببٛ املٍّٗبببٛ لإلعالوبببٗني  ، الامٗبببٛ استتبببات األدٔاس املٍّٗبببٛ بّبببزٓ العٕاوبببن 

َّ  ٠ٗٛ الشقىٗبٛ املتعمنيبٛ بؼبانٍ   ا، ِٔزا ٖعي يف الٕقا ٌفظْ أُ وت  ال التالظعٕدٖني ب

)بشٔص ؿ افٛ املٕاطَ، ٔاملٍافظٛ العاملٗٛ، ٔالبت    وتاػش باملىاسطٛ املٍّٗٛ ٔاملتىثمٛ يف: 

اؾبببِٕشٙ يف طتٗعبببٛ العىبببن اإلعالوببب٘، ٔطٗاطبببٛ الٕطبببٗمٛ ٔتٕجّاتّبببا مبببٕ دٔسِبببا        

ً   اجملتىعبب٘، ٔكببع  تفعٗببن التؼببشٖعال اإلعالوٗببٛ(. أٜ    ، عببادل الٍظببش يف وٍّببٛ اإلعببال
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

أطالٗب مماسطتْ مببا ٖتٕافبب وبد مسبال ٔلـباٟف الت٠ٗبٛ الشقىٗبٛ، ِٔبٕ وبا أػباسل           ٔ

ٔ  إلْٗ دساطبٛ    البي اٌتّبا إ  أُ ػبتاٛ اإلٌرتٌبا قبذ أ بذثا ؼبٕاللٕ       ، الوب ل دٌظبٕ

٘ األدٔاس املٍّٗٛ ٔالٕظٗفٗٛ لمـ فٗني، ٔأعادل تعشٖ  األدٔاس الـ فٗٛ تتّعبا  ت ٚ ٔفٜا

ٔبنيببشاٞٚ تفـببٗمٗٛ لعالقببٛ املببت  ال رال العالقببٛ    ٚ، لنيٕاعببذ الت٠ٗببٛ اإلعالوٗببٛ اؾذٖببذ  

  :أٌْ باألدٔاس املٍّٗٛ فظُ ٌتٗ ٛ الذساطٛ تؼ  إ 

ّٗٓا ببببني البببت   اؾبببِٕشٙ يف طتٗعبببٛ العىبببن   - أ تٕجبببذ عالقبببٛ طشدٖبببٛ وٕجتبببٛ دالبببٛ إ ـببباٟ

٘ٗ ٔأدٔاس: ؿب افٛ   ،*(0.36ٔالذسجٛ الامٗٛ لبألدٔاس املٍّٗبٛ )  ، ا ٔٔظٗفّٗااإلعالو٘ وٍّ

، (**0.30ٔؿببب افٛ الببببشأٙ ) ، (**0.31ٔالـببب افٛ الثنيافٗببببٛ ) ، (**0.33) الٍنيبببذ 

ٔؿببب افٛ اـببب  ، (**0.26ٔؿببب افٛ االطتنيـببباٞ )، (**0.27ٔؿببب افٛ التفظببب  )

َِبب. (*0.15ٔؿبب افٛ الرتفٗببْ )  ،*(0.16ٔؿبب افٛ األفببشاد ) ، (**0.22) زا ٖعببي أُ ٔ

ّٗٓبب  ّٗٓببالببت   يف طتٗعببٛ العىببن اإلعالوبب٘ وٍّ باببن أطببالٗب املىاسطببٛ  ا قببذ استببت ا ٔٔظٗف

     ٞ ، املٍّٗببٛ، ٔابباُ استتاطببْ األقببٕٝ بالـبب افٛ الٍنيذٖببٛ ٔالببشأٙ ٔالتفظبب  ٔاالطتنيـببا

ٌتٗ ٛ ؿ بي املعمٕوبال وتعبذدٚ املـبادس، ِٔباوؽ اؿشٖبٛ الٕاطبد البزٙ أتا تبْ الت٠ٗبٛ           

 الشقىٗٛ، ِٕٔ وا ٖظاعذ عمٜ االكٛالب مبظؤٔلٗتّي اإلعالوٗٛ اجملتىعٗٛ.
ّٗٓا ببني ببشٔص ؿب افٛ املبٕاطَ ٔدٔسٓ اؿٗبٕٙ يف       تٕجذ عالقٛ طشدٖٛ و - و ٕجتٛ دالٛ إ ـباٟ

ٔأدٔاس:  ،*(0.24ٌنيببن األلتبباس وببَ وٕقببد اؿببذب، ٔالذسجببٛ الامٗببٛ لببألدٔاس املٍّٗببٛ )   

ٔؿبببب افٛ الرتفٗببببْ   ،**(0.18ٔالـبببب افٛ الثنيافٗببببٛ )  ،**(0.24ؿبببب افٛ اـبببب  ) 

ٔؿببب افٛ  ،*(0.15ٔؿببب افٛ الٍنيبببذ ) ، *(0.17ٔؿببب افٛ االطتنيـببباٞ ) ، **(0.18)

ِٔزا ٖعي أُ ؿب افٛ املبٕاطَ قبذ استبت  ت ث ِبا وبد مجٗبد األدٔاس         .(*0.15األفشاد )

ٔمياَ تفظ  استتاطّا األقٕٝ  .املٍّٗٛ لإلعالوٗني، ٔطاِىا يف وشاجعٛ ِزٓ األدٔاس

    ٕ األاثبش اطبتخذاّوا    ود ؿ افٛ اـ  وَ ٌا ٗتني األٔ : تتعمب بابُٕ ِبزا البذٔس ِب

الظعٕدٖني. ٔالثاٌٗٛ يف إُ تذأه األلتباس وبَ وٕقبد اؿبذب عب       وَ قتن اإلعالوٗني 

املٍـال الفشدٖٛ لْ الٍـٗب األا ، ونياسٌٛ ب  ٓ وَ األدٔاس املّي الي قبذ ال ميتمبا   

 املٕاطَ الـ ف٘ املّاسٚ الاافٗٛ ملىاسطتّا.
ّٗٓا ببني طٗاطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔس          - ل ِبا  ٔجٕد عالقٛ طشدٖبٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

ٔأدٔاس: ؿبببب افٛ الٍنيببببذ  ، *(0.23اجملتىعبببب٘، ٔالذسجببببٛ الامٗببببٛ لببببألدٔاس املٍّٗببببٛ )   

، (**0.20ٔؿببببب افٛ االطتنيـببببباٞ )، (**0.22ٔالـببببب افٛ الثنيافٗبببببٛ )، (**0.26)
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ٔقببذ جبباٞ استتببات طٗاطببٛ    .(*0.17ٔؿبب افٛ التفظبب  )  ،(**0.20ٔؿبب افٛ الببشأٙ ) 

ّببا األاثببش املٍّٗببٛ ؼذٖببّذا; ألٌٖالٕطببٗمٛ ٔتٕجّاتّببا مببٕ دٔسِببا اجملتىعبب٘ بّببزٓ األدٔاس  

ت ثّشا بالت٠ٗٛ الشقىٗٛ، وَ جّٛ ٔاستتاطّا بظٗاطٛ الٕطٗمٛ ٔتٕجّاتّبا املٍّٗبٛ وبَ ٌا ٗبٛ     

ألشٝ، لاؿٛ فٗىا ٖتعمب بـ افٛ الٍنيذ ٔالشقابٛ الي م ؼ  باالِتىاً الاايف وبَ  

      ٛ ٔأابذل ِببزٓ   .قتبن اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني عبب  مماسطبتّي املٍّٗبٛ يف الت٠ٗببٛ املؤطظبٗ

ّٗٓا ببني املٍافظبٛ العاملٗبٛ يف ظبن التٛبٕس          الٍتٗ ٛ ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتبٛ دالبٛ إ ـباٟ

البببتنيي عببب  وؤطظبببال إعالوٗبببٛ عبببابشٚ لم بببذٔد، ٔالذسجبببٛ الامٗبببٛ لبببألدٔاس املٍّٗبببٛ   

 ،*(0.18ٔؿببببب افٛ االطتنيـببببباٞ )  ،**(0.19ٔأدٔاس: ؿببببب افٛ الٍنيبببببذ )  ،*(0.19)

 .*(0.14ٔالـب افٛ الثنيافٗبٛ )   ،*(0.16التفظ  ) ٔؿ افٛ ،*(0.17ٔؿ افٛ الشأٙ )

ّٗٓا ود وت   كع  تفعٗبن األٌظىبٛ    اىا أُ العالقٛ الٛشدٖٛ املٕجتٛ ااٌا دالٛ إ ـاٟ

ٔأدٔاس: الـب افٛ   ،*(0.16ٔالتؼشٖعال اإلعالوٗٛ، ٔالذسجٛ الامٗبٛ لبألدٔاس املٍّٗبٛ )   

ِٔب٘   .(*0.14ـباٞ ) ٔؿب افٛ االطتني  ،(*0.15ٔؿ افٛ التفظ  ) ،(*0.16الثنيافٗٛ )

مجٗعّببا تؤاببذ أُ األدٔاس املٍّٗببٛ رال التعببذ االطتنيـبباٟ٘ ٔالتفظبب ٙ ٔالٍنيببذٙ ِبب٘:    

 ،ّٗبا فاـٗاس املّي لإلعالوٗني يف التعاون ود الت٠ٗٛ الشقىٗٛ آلزٚ تما العٕاون املؤثشٚ 

يف االعتتاس مبا ٖظّي يف ؼنيٗبب تٕافبب األدٔاس الٕظٗفٗبٛ البي ٖلبٛمد بّبا اإلعالوٗبُٕ        

بٛشٖنيبٛ وٍّٗبٛ ا رتافٗبٛ، ؼنيبب      ٘لظعٕدُٖٕ ود األدٔاس املٍّٗبٛ لتٍباٞ ا تبٕٝ اإلعالوب    ا

 ِذفّا ٔؼى٘ اجملتىد ٔؼاف  عمٜ قٗىْ ِٕٖٔتْ.
  التببب ل الذساطبببٛ العالقبببٛ ببببني إدساك     ىال الؼخـبببٗٛ ٔاإلعالوٗبببٛ: وبببت  ال الٚظببب

 ٔ اإلعالوٗبببٛ اإلعالوبببٗني الظبببعٕدٖني ألدٔاسِبببي املٍّٗبببٛ ٔوبببت  ال الظبببىال الؼخـبببٗٛ 

املتىثمببببٛ يف: )الٍببببٕب، ٔاملؤِببببن العمىبببب٘، ٔالتخـببببف، ٔاـبببب ٚ، ٌٔببببٕب الٕطببببٗمٛ،        

ٔوماٗتّببا(. ٔتؼبب  ٌتبباٟ  الذساطببٛ إ  اٌتفبباٞ الذاللببٛ اإل ـبباٟٗٛ لمفببشٔ  يف وببت  ال    

ّبا تؼب  يف الٕقبا    الٍٕب ٔالتخـبف ٔاملؤِبن العمىب٘ ٔاـب ٚ ٔوماٗبٛ الٕطبٗمٛ، إال أٌٖ      

ٛ   ٌفظْ إ  ٔجٕد فشٔ  دا ّٗٓا يف إدساك اإلعالوبٗني ألدٔاسِبي املٍّٗب ببالتال    ،لٛ إ ـاٟ

 فببشٍٔ  ٌببٕب الٕطببٗمٛ اإلعالوٗببٛ يف الذسجببٛ الامٗببٛ لببألدٔاس املٍّٗببٛ، وببا ٖؼبب  إ  ٔجببٕٔد

      ٛ  ببٕه تمببا األدٔاس املٍّٗببٛ الببي      ،رال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني اطببت ابال عٍٗببٛ الذساطبب

التال  الٕطبٗمٛ  إ  ٝ اإلعالو٘، تعٕد ٖٕظفّا اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف إعذاد ا تٕ

َ إراعٛ أٔ تمفضُٖٕ أٔ ؿ افٛ ٔسقٗبٛ أٔ ؿب افٛ   ٔو اإلعالوٗٛ الي ٖعىن بّا أفشاد العٍٗٛ
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

ّٗٓا وببد دٔسٙ ؿبب افٛ الٍنيببذ ٔؿبب افٛ          إلارتٌٔٗببٛ، اىببا أُ ِببزا الفببش  داه إ ـبباٟ

لببا ، ف قببن يف ِببزَٖ الببذٔسَٖ، ٔر 0.05إر إُ قٗىببٛ ) ( دالببٛ عٍببذ وظببتٕٝ   ، األفببشاد

لـببا  الـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛ، ِٔببزا ٖعببي أُ الـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛ لثببن فاًلببا      

 أاثش اتظاّعا لمنيشاٞال الٍنيذٖٛ املٍّٗٛ ونياسٌٛ ب  ِا وَ الٕطاٟن.
 

 عاشًرا: النتائج العامة 
 أًٔلا: األدٔاس الٕظٗفٗٛ ٔاملٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني

ٗفٗبببٛ البببي ٖظبببعُٕ إ  تتٍّٗبببا يف أداّٟبببي  ٖبببذسك اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ أدٔاسِبببي الٕظ  .1

بٍٗىبا تتٍبٕا باملشتتبٛ األٔ     ، (4.09/5.00اإلعالو٘ بـبفٛ بالتبٛ بمبا وتٕطب  ؼنينيّبا )     

   ٛ ٔرلببببا بـبببفٛ داٟىبببٛ بمببببا وتٕطببب  ؼنينيّببببا    ، ٔظٗفبببٛ التثنيٗببب  ٔالتٕعٗببببٛ اجملتىعٗببب

ٛ   ٔٔفبب، (4.58/5.00)  ٘ املشتتببٛ الثاٌٗببٛ عىببن اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ عمببٜ ؼنيٗببب ٔظٗفبب

ٕٛ، التعت٠ببٛ الظٗاطببٗٛ ٔالٕطٍٗببٛ ، (4.55/5.00داٟىببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )  ٔرلببا بـببف

  ٛ ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب    ، بٍٗىببا  مببا ٔظٗفببٛ الٍؼببش ٔاإللتبباس باملشتتببٛ الثالثبب

ٛ   ، (4.13/5.00ؼنينيّببا ) ٔرلببا ، ٔجبباٞل ٔظٗفببٛ املؼبباساٛ اجملتىعٗببٛ باملشتتببٛ الشابعبب

ٜ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ يف  ٔتتٍٖبب ،(3.87/5.00بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )    

ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا    ، املشتتببٛ اـاوظببٛ ٔظٗفببٛ الؼببشا ٔالتفظبب   

ٔرلببا بـببفٛ ، بٍٗىببا  مببا يف املشتتببٛ الظادطببٛ ٔظٗفببٛ الشقابببٛ ٔالٍنيببذ  ، (3.78/5.00)

  (3.61/5.00بالتٛ بما وتٕط  ؼنينيّا )
ٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظبعٕدٖني تتّعبا اللبتالفّي    أػاسل ٌتاٟ  الذساطٛ إ  تتاَٖ األد .2

يف الٍببٕب االجتىبباع٘، ٔاـبب ٚ، ٌٔببٕب الٕطببٗمٛ ٔوماٗتّببا، ٔقببذ ظّببش ِببزا التتبباَٖ يف  

ٔظٗفٛ الٍؼش ٔاإللتاس، ٔتتاٍٖا أدٔاسِي تتعًا لٍٕب الٕطٗمٛ ٔوماٗتّا يف ٔظٗفبٛ الٍنيبذ   

 ٔاملؼاساٛ اجملتىعٗٛ.
البذٔس املّبي املتىثبن يف ؿب افٛ اـب  عب  الٕطباٟن         ٖشاض اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ عمٜ .3

ٕٛاألطشب ٔؿًٕل ( ٔرلا باملشتتبٛ  4.31/5.00اٟىٛ، بما وتٕط  ؼنينيّا )َد ا لم ىّٕس بـف

ا جبباٞل الـبب افٛ الثنيافٗببٛ الببذٔس املّببي الثبباٌ٘ لإلعالوببٗني الظببعٕدٖني      األٔ ، بٍَٗىبب

٘ املشتتببٛ الثالثببٛ تتٍببٜ   ٔٔفبب، (4.06/5.00ٔرلببا بـببفٛ بالتببٛ، بمببا وتٕطبب  ؼنينيّببا )     

      ٛ ٔرلبا بـبفٛ   ، اإلعالوُٕٗ الظبعٕدُٖٕ البذٔس املّبي املتىثبن يف الـب افٛ االطتنيـباٟٗ
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اٞ باملشتتبببٛ الشابعبببٛ البببذٔس التفظببب ٙ َٔجببب، (3.80/5.00بالتبببٛ بمبببا وتٕطببب  ؼنينيّبببا )

الٓ البذٔس املّبي   َتب ، (3.79/5.00ٔالت مٗم٘، ٔرلبا بـبفٛ بالتبٛ بمبا وتٕطب  ؼنينيّبا )      

ثي الذٔس الٍنيبذٙ ٔالشقباب٘ مبتٕطب      ،(3.73/5.00يف ؿ افٛ الشأٙ مبتٕط  ) املتىثن

شتتبببٛ وتببب لشٚ الت بببٕه وبببَ املٕكبببٕعال اإللتاسٖبببٛ إ  اٞ يف َو(، بٍٗىبببا َجببب3.70/5.00)

ٔيف املشتتببٛ األلبب ٚ الت ببٕه وببَ ، (3.31/5.00وٕكببٕعال الرتفٗببْ ٔالتظببمٗٛ مبتٕطبب  )

 (.3.12/5.00ٍـٛ فشدٖٛ مبتٕط  )العىن اإلعالو٘ املؤطظ٘ إ  العىن ع  و
بٍٗا الذساطٛ ٔجٕد التال  يف األدٔاس املٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني  ظب ٌٕب الٕطبٗمٛ   .4

 الي ٖعىمُٕ بّا يف الذٔس الٍنيذٙ ٔالشقاب٘ ٔدٔسِي املّي ع  وٍـاتّي الفشدٖٛ.
 

ّٗا: الت  ال املؤثشٚ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘ يف الت٠ٗٛ الشقىٗٛ  ثاٌ
شٝ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ أُ أِببي الببت  ال الببي أ ببذثتّا الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ عمببٜ طتٗعببٛ  ٖبب .1

العىن اإلعالو٘ ِ٘ يف دو  أاثش وَ ٔطٗمٛ يف وعاؾبٛ ا تبٕٝ عب  البٍف ٔالـبٕسٚ      

( ٖمّٗا باملشتتٛ 4.07/5.00ٔرلا بـفٛ بالتٛ بما وتٕطّٛا )، ٔونياطد الـٕل ٔالفٗذٖٕ

 ٛ رال طتٗعببٛ و بباٖشٚ لألػببااه التنيمٗذٖببٛ ٔرلببا بـببفٛ    الثاٌٗببٛ تببتي أػببااه إعالوٗبب

املشتتبٛ الثالثبٛ الرتاٗبض عمبٜ الـبٕسٚ      يف ثبي تالِبا    ،(4.01/5.00بالتٛ بما وتٕطبّٛا ) 

٘ املشتتببٛ الشابعببٛ  ٔٔفبب، (3.99/5.00ٔالٍـببٕق النيـبب ٚ بـببفٛ بالتببٛ بمببا وتٕطببّٛا )   

ا بـببفٛ ٔرلبب، الرتاٗببض عمببٜ العىببن اإلعالوبب٘ املتخـببف ٔاطببتّذا  مجّببٕس قببذد  

ٔيف املشتتٛ اـاوظٛ التؼاسك ود اؾىّٕس يف إٌتباإل  ، (3.98/5.00بالتٛ بما وتٕطّٛا )

ٔيف املشتتبٛ األلب ٚ جباٞ     ،(3.91/5.00ا تٕٝ ٔالتفاعن وبد أفاباسِي مبتٕطب  بمبا )    

تٕظٗببب  اإل ـببباٞال ٔالشطبببًٕ ٔاؾبببذأه يف ا تبببٕٝ اإلعالوببب٘ مبتٕطببب  ونيبببذاسٓ      

(3.88/5.00.) 
 اإلعالوٗني الظعٕدٖني ملٕااتٛ تٕٛسال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ:ثالّثا: ت ِٗن 

ستبببب اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ اؾّبببٕد الت ِٗمٗبببٛ ملٕااتبببٛ تٛبببٕسال الت٠ٗبببٛ اإلعالوٗبببٛ    .1

اق بـفٛ داٟىبٛ باملشتتبٛ األٔ  بمبا    َل الشقىٗٛ يف اعتىادِي عمٜ التعمي الزات٘ بؼاٍن

شتتببٛ الثاٌٗببٛ اعتىببادِي عمببٜ    ا جبباٞ يف املبٍَٗىبب، (4.58/5.00وتٕطبب  االعتىبباد عمٗببْ )  

جّذِي اـباق يف االلت با  ببذٔسال تذسٖتٗبٛ وٍّٗبٛ يف فباه العىبن بـبفٛ بالتبٛ بمبا           

ثبي تبال رلبا باملشتتبٛ الثالثبٛ االٌتنيباه إ  ٔطبٗمٛ        ، (3.72/5.00وتٕط  االعتىاد عمّٗا )
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

إعالوٗببببٛ ألببببشٝ أاثببببش اطببببتخذاّوا لمت٠ٗببببٛ اإلعالوٗببببٛ الشقىٗببببٛ مبتٕطبببب  ونيببببذاسٓ      

ٔيف املشتتببببٛ الشابعببببٛ اعتىببببذ اإلعالوٗببببُٕ الظببببعٕدُٖٕ عمببببٜ الببببذٔسال  ، (3.35/5.00)

٘ املشتتبٛ  ٔٔفب ، (3.18/5.00التذسٖتٗٛ املٍّٗٛ الي تٍظىّا وؤطظاتّي مبتٕطب  ونيبذاسٓ )  

األل ٚ اعتىذٔا عمٜ االلت ا  ببذٔسال تذسٖتٗبٛ وٍّٗبٛ يف فباه عىمبّي عب  وؤطظبال        

 (.3.13/5.00وامٛ مبتٕط  ونيذاسٓ )
 ٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس الٕظٗفٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖنيا: الَعسابّع

التبب ل الذساطببٛ العالقببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  وببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ: .1

ألدٔاسِبببي الٕظٗفٗبببٛ ٔوبببت  ال الت٠ٗبببٛ الشقىٗبببٛ املتىثمبببٛ يف: )ببببشٔص ؿببب افٛ املبببٕاطَ،   

ٗعببٛ العىببن اإلعالوبب٘، ٔطٗاطببٛ الٕطببٗمٛ    ٔاملٍافظببٛ العاملٗببٛ، ٔالببت   اؾببِٕشٙ يف طت  

ٔتٕجّاتّا مٕ دٔسِا اجملتىع٘، ٔكع  الت٠ٗٛ املؼ عٛ عمبٜ التٛبٕٖش، ٔكبع  تفعٗبن     

التؼشٖعال اإلعالوٗٛ، ٔب ٞ ببشاو  التعمبٗي ٔالتبذسٖب(. ٔقبذ دلبا ٌتباٟ  الذساطبٛ عمبٜ         

 ٔجببٕد عالقببٛ طشدٖببٛ وٕجتببٛ رال داللببٛ إ ـبباٟٗٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني       

ألدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ ٔالذسجببٛ الامٗببٛ ملببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ املذسٔطببٛ بم ببا داللتّببا    

ٔتؤاذ ِزٓ الٍتٗ ٛ الامٗٛ استتات األدٔاس الٕظٗفٗٛ بّزٓ العٕاون ٔتب ثش  ، (**0.21)

 الظعٕدٖني بّا.تٕجّال اإلعالوٗني 
ساك التببب ل الذساطبببٛ العالقبببٛ ببببني إد    وبببت  ال الظبببىال الؼخـبببٗٛ ٔاإلعالوٗبببٛ:    .2

 ٛ ٔوببت  ال الظببىال الؼخـببٗٛ ٔاإلعالوٗببٛ   اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني ألدٔاسِببي الٕظٗفٗبب

املتىثمببببٛ يف: )الٍببببٕب، ٔاملؤِببببن العمىبببب٘، ٔالتخـببببف، ٔاـبببب ٚ، ٌٔببببٕب الٕطببببٗمٛ،        

ّٗٓا بببني إدساك        ٔوماٗتّببا(. ٔقببذ دل بب   ا ٌتبباٟ  الذساطببٛ عمببٜ ٔجببٕد فببشٔ  دالببٛ إ ـبباٟ

فٗبٛ ٔوبت  ال )الٍبٕب، ٔاـب ٚ، ٌٔبٕب الٕطبٗمٛ،       اإلعالوٗني الظعٕدٖني ألدٔاسِي الٕظٗ

 .ٔوماٗتّا( ٔاٌتفاٞ داللٛ الفش  يف بنيٗٛ املت  ال املذسٔطٛ
 لاوّظا: العٕاون املؤثشٚ يف األدٔاس املٍّٗٛ لإلعالوٗني الظعٕدٖني

التبب ل الذساطببٛ العالقببٛ بببني إدساك اإلعالوببٗني الظببعٕدٖني  وببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ: .1

ٍّٗٛ ٔوت  ال الت٠ٗٛ الشقىٗٛ املتىثمٛ يف: )بشٔص ؿ افٛ املبٕاطَ، ٔاملٍافظبٛ   ألدٔاسِي امل

العاملٗٛ، ٔالت   اؾِٕشٙ يف طتٗعٛ العىن اإلعالو٘، ٔطٗاطٛ الٕطٗمٛ ٔتٕجّاتّا مبٕ  

دٔسِا اجملتىعب٘، ٔكبع  تفعٗبن التؼبشٖعال اإلعالوٗبٛ، ٔكبع  الت٠ٗبٛ املؼب عٛ عمبٜ          

تبذسٖب(. ٔقبذ دلبا ٌتباٟ  الذساطبٛ عمبٜ ٔجبٕد عالقبٛ         التٕٖٛش، ٔب ٞ بشاو  التعمبٗي ٔال 
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طشدٖٛ وٕجتبٛ رال داللبٛ إ ـباٟٗٛ ببني إدساك اإلعالوبٗني الظبعٕدٖني ألدٔاسِبي املٍّٗبٛ         

اىببا ، (**0.30ٔالذسجببٛ الامٗببٛ ملببت  ال الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ املذسٔطببٛ بم ببا داللتّببا )   

ّٗٓا  يف دسجتّبا الامٗبٛ وبد    أظّش وعاون االستتات ٔجٕد عالقٛ طشدٖٛ وٕجتٛ دالٛ إ ـاٟ

وت  ال )بشٔص ؿ افٛ املٕاطَ، ٔاملٍافظٛ العاملٗٛ، ٔكع  تفعٗن األٌظىبٛ اإلعالوٗبٛ،   

ٔالت   اؾِٕشٙ يف طتٗعٛ العىن اإلعالوب٘، ٔطٗاطبٛ الٕطبٗمٛ ٔتٕجّاتّبا مبٕ دٔسِبا       

اجملتىعبب٘(. ٔاٌتفببا ِببزٓ العالقببٛ الامٗببٛ وببد وببت  ٙ: )كببع  الت٠ٗببٛ املؼبب عٛ عمببٜ        

 االلتضاً املّي، ٔب ٞ بشاو  التعمٗي ٔالتذسٖب(. التٕٖٛش ٔ
التببب ل الذساطبببٛ العالقبببٛ ببببني إدساك     وبببت  ال الظبببىال الؼخـبببٗٛ ٔاإلعالوٗبببٛ:    .2

اإلعالوبببٗني الظبببعٕدٖني ألدٔاسِبببي املٍّٗبببٛ ٔوبببت  ال الظبببىال الؼخـبببٗٛ ٔاإلعالوٗبببٛ   

       ٛ ، املتىثمببببٛ يف: )الٍببببٕب، ٔاملؤِببببن العمىبببب٘، ٔالتخـببببف، ٔاـبببب ٚ، ٌٔببببٕب الٕطببببٗم

ٔوماٗتّببا(. ٔتؼبب  ٌتبباٟ  الذساطببٛ إ  اٌتفبباٞ الذاللببٛ اإل ـبباٟٗٛ لمفببشٔ  يف وببت  ال    

ّبا تؼب  يف الٕقبا    الٍٕب ٔالتخـبف ٔاملؤِبن العمىب٘ ٔاـب ٚ ٔوماٗبٛ الٕطبٗمٛ، إال أٌٖ      

ّٗٓا يف إدساك اإلعالوبٗني ألدٔاسِبي املٍّٗبٛ ببالتال           ٌفظْ إ  ٔجبٕد فبشٔ  دالبٛ إ ـباٟ

 ا ٖؼبب  إ  ٔجببٕد فببشٍٔ ٗببٛ يف الذسجببٛ الامٗببٛ لببألدٔاس املٍّٗببٛ، َوببٌببٕب الٕطببٗمٛ اإلعالو

تما األدٔاس املٍّٗٛ الي ٖٕظفّبا  بؼ ُ رال داللٛ إ ـاٟٗٛ بني اطت ابال عٍٗٛ الذساطٛ 

البببتال  الٕطبببٗمٛ  إ  اإلعالوٗبببُٕ الظبببعٕدُٖٕ يف إعبببذاد ا تبببٕٝ اإلعالوببب٘، تعبببٕد    

اعٛ أٔ تمفضُٖٕ أٔ ؿ افٛ ٔسقٗبٛ أٔ ؿب افٛ   وَ إر اإلعالوٗٛ الي ٖعىن بّا أفشاد العٍٗٛ

ّٗٓا وببد دٔسٙ ؿبب افٛ الٍنيببذ ٔؿبب افٛ          إلارتٌٔٗببٛ، اىببا أُ ِببزا الفببش  داه إ ـبباٟ

، ف قببن يف ِببزَٖ الببذٔسَٖ، ٔرلببا   0.05إر إُ قٗىببٛ ) ( دالببٛ عٍببذ وظببتٕٝ    ،األفببشاد

لـببا  الـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛ، ِٔببزا ٖعببي أُ الـبب افٛ اإللارتٌٔٗببٛ لثببن فاًلببا      

 اتظاّعا لمنيشاٞال الٍنيذٖٛ املٍّٗٛ ونياسٌٛ ب  ِا وَ الٕطاٟن. أاثش
 

  حادي عشر: توصيات الدراسة
أػبباسل ٌتببباٟ  الذساطبببٛ فٗىبببا ٖتعمبببب بببباألدٔاس الٕظٗفٗبببٛ إ  تببب لش دٔس املؼببباساٛ   .1

اجملتىعٗبببٛ، ٔدٔس الشقاببببٛ ٔالٍنيبببذ. لبببزا ٖٕؿببب٘ التا ببب  بظعبببادٚ الٍظبببش وبببَ قتبببن      

مببا ٖتٕافبب وبد وظبؤٔلٗتّي     ، الٕظٗفٗٛ يف اجملتىبد اإلعالوٗني الظعٕدٖني ب دٔاسِي 

 اإلعالوٗٛ ػآ فتىعّي، ع  تٕظٗ  الت٠ٗٛ الشقىٗٛ لت نيٗب ِزا املٛمب.
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ًِ الشقى٘ اإلعالوٗنياٝك إِدَس ٛٔ اإلعال ٗٓٛ يف ب٠ٗ َٔاِسِي الٕظٗفٗٓٛ ٔاملٍّ  الظعٕدٖني ألد

صالبا ِب٘    أػاسل ٌتاٟ  الذساطٛ فٗىا ٖتعمب باألدٔاس املٍّٗٛ إ  أُ ؿ افٛ اـ  وا .2

ٔؿبب افٛ تبب لش األدٔاس التفظبب ٖٛ ٔاالطتنيـبباٟٗٛ   ٔاملىاسطببٛ اإلعالوٗببٛ الظبباٟذٚ،   

الشأٙ، ٔٔوَ َثٖي كع  والٟىٛ األدٔاس املٍّٗٛ الي ٖتتٍاِا اإلعالوُٕٗ الظعٕدُٖٕ يف 

وببَ اؾّببذ املخٛبب    وضٖببٕذتببضه ؼنيٗببب أدٔاسِببي الٕظٗفٗببٛ، لببزا ٖٕؿبب٘ التا بب  ب  

لببتىاني املىاسطببني ملٍّببٛ اإلعببالً وببَ املّبباسال اإلعالوٗببٛ رال التعببذ التفظبب ٙ         

 ي تذعي ؼنيٗب الٕظاٟ  اإلعالوٗٛ يف اجملتىد.ٔاالطتنيـاٟ٘ ٔؿ افٛ الشأٙ، ال

أاببذ اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ عبب  وببا اٌتّببا إلٗببْ الذساطببٛ وببَ ٌتبباٟ  أُ: الت٠ٗببٛ         .3

الشقىٗٛ ب ل يف طتٗعٛ املىاسطٛ اإلعالوٗٛ ٔقاسبا بني أطبات العىمٗبٛ اإلعالوٗبٛ،    

ِبببزٓ ِٔبببزا الت اٗبببذ ٖؼببب  ابتبببذاٞ إ  قٍببباعتّي ببببالت ٗ  ٔسبتبببتّي يف وٕااتبببٛ     

الت  ال إال أُ تشاتتٗٛ ِزٓ الٍظشٚ لمت  ال، الي جعما التؼباسك وبد اؾىّبٕس يف    

     ٛ ٖببذعٕ التا بب  إ   ، إٌتبباإل ا تببٕٝ ٔالتفاعببن وببد أفابباسِي يف املشتتببٛ اـاوظبب

تٕؿٗٛ اإلعالوٗني الظعٕدٖني باطبتثىاس لاؿبٗٛ التفاعمٗبٛ يف اطتاؼبا   اجبال      

  إٌتاإل ا تٕٝ ٔتٕظٗفْ. اجملتىد ٔبٍاٞ عالقٛ قٕٖٛ ود أفشادٓ يف
ستببب اإلعالوٗببُٕ الظببعٕدُٖٕ اؾّببٕد الت ِٗمٗببٛ ملٕااتببٛ تٛببٕسال الت٠ٗببٛ اإلعالوٗببٛ   .4

الشقىٗببٛ يف اعتىببادِي عمببٜ جّببذِي اـبباق، عبب  الببتعمي الببزات٘ أٔ يف االلت ببا       

بذٔسال تذسٖتٗٛ وٍّٗٛ، ٔتؼ  ِزٓ الٍتٗ ٛ إ  كبع  التخٛبٗ  املؤطظب٘ لب او      

ب وببَ قتببن ٔطبباٟن اإلعببالً الظببعٕدٖٛ، ِٔببزا ٖعببي أُ اإلعالوببٗني  الت ِٗببن ٔالتببذسٖ

 ;الظعٕدٖني ٖعإٌُ وَ إػااالل تتعمب مبظتٕٝ الت ِٗبن ٔالتبذسٖب يف وؤطظباتّي   

    ٛ ٔوشااببض التببذسٖب   ،لببزا ٖٕؿبب٘ التا بب  املؤطظببال اإلعالوٗببٛ ٔاألقظبباً العمىٗبب

ت٠ٗببٛ اإلعببالً  َ اؾّببذ املخٛبب  ملٕااتببٛ التٛببٕسال الٕظٗفٗببٛ ٔاملٍّٗببٛ ل    ٔوبب مبضٖببٕذ

 الشقى٘ املتظاسعٛ.
القبببٛ ببببني وبببت  ال الت٠ٗبببٛ الشقىٗبببٛ ٔاألدٔاس   ٔع أػببباسل ٌتببباٟ  الذساطبببٛ إ  ٔجبببٕدٔ  .5

الٕظٗفٗبببٛ ٔاملٍّٗبببٛ لإلعالوبببٗني الظبببعٕدٖني، ٔلاؿبببٛ فٗىبببا ٖتعمبببب بببب ٔص ؿببب افٛ  

ٗ٘بب    ا، ٔاملٍافظببٛ ا ٔٔظٗفٗ٘بباملببٕاطَ ٔالببت   اؾببِٕشٙ يف طتٗعببٛ العىببن اإلعالوبب٘ وٍّ

ٗببٛ ٔاـبب ٚ يف فبباه العىببن ٔوماٗببٛ الٕطببٗمٛ ٌٕٔعّببا، لببزا ٖٕؿبب٘ التا بب       العامل

باالِتىببباً بالذساطبببال اإلعالوٗبببٛ املتخــبببٛ يف إببببشاص أٔجبببْ العالقبببٛ ببببني ِبببزٓ    

ٗ٘ببب    ا مببببا ٖفلببب٘ إ  تٛبببٕٖش وّببباسال   املبببت  ال، ٔاٗببب  ميابببَ تٕظٗفّبببا إهاب

ٗ٘بب  ا وببد ٖٔتٕافببب ٔظٗفٗ٘بب ا وببد الت٠ٗببٛ الشقىٗببٛ،املىاسطببني اإلعالوببٗني مبببا ٖتٕافببب وٍّ

 ثنيافٛ اجملتىد ٔقٗىْ ِٕٖٔتْ.
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 ملخـــص
 

 

ٔوفا تتٗهفْ    أبفسش تنٍٗفاج ٔضفاان اات فاه اةدٖخفة     أِىٗة بالػة بٕصفهّا  اهلٕاتف الركٗة  حتتن

وففَ تهاعمٗففة ٔتففدزاج تنٍٗففة عالٗففة رعمففث وٍّففا وففَ أكخففس الٕضففاان اإلع وٗففة ٔاات ففالٗة              

تفففد رفففاءج ِفففرٓ الدزاضفففة بّفففدع الكشفففف عفففَ  ٔا ففف   ففف         ٔا ا ٔاٌتشفففاز ع فففسٌا الفففساَِ تففف حري   

اجلاوعاج الٗىٍٗني ٔاخلمٗزفٗني لمفّٕاتف الركٗفة ٔالتعفسع عمفب اإلتفااعاج الفيت تتهنف  هلفي          

طففإل لزرّففصك الركٗففة   أٔضففا   غففري امل ا   ظففن ااٌتشففازضففتمداوّي هلففاص   ٕص ففا ٌتٗزففة

  ئاج اجملتىعاج اخلمٗزٗة ٔالعسبٗة بشكن عاً.

( 343ٔتد مت إرساء الدزاضة باضتمداً أ اك ااضتااٌة اإللكرتٌٔٗة عمفب عٍٗفة وتا فة وكٌٕفة وفَ       

حف ذ  ٔه ِف٘ الطفعٕ ٖة ٔالفٗىَ     وهس ك وَ     اجلاوعاج اخلمٗزٗني ٔالٗىٍفٗني وٕشعفة عمفب    

 ٔاإلوازاج.

ٔتٕصفففمث الدزاضفففة إة مىٕعفففة وفففَ الٍتفففااس أِىّفففا ت فففدز تعاٗنفففاج التٕاصفففن اارتىفففاع٘          

اضففتمداواج  ماففة اجلاوعففاج اخلمٗزففٗني ٔالٗىٍففٗني لمففّٕاتف الركٗففة بٍطففاة اضففتمداً تصٖففد      

مٕوفاج أبفسش الفدٔا      %ص أوا وا خيص  ٔا   ااضتمداً  ند ت دز  ا   اة ٕه عمب املع09عمب 

الٍهعٗففة لففدن عٍٗففة الدزاضففةص  ٗىففا تسكففصج اإلتففااعاج التٕرّٗٗففة الففيت ٖته ففن عمّٗففا  فف        

اجلاوعاج اخلمٗزٗني ٔالٗىٍٗني وفَ اضفتمداً اهلٕاتفف الركٗفة   شٖفا ك املعمٕوفاجص ت ِفا  ّفي         

 وا حيدذ   اجملتى  حي اة ٕه عمب املعمٕواج لمىطاعدك   تٍىٗة املّازاج.

ا تٕصمث ٌتااس الدزاضفة اخلاصفة با تافاز الهفسٔ  إة ٔرفٕ   فسٔل ذاج  الفة إ  فااٗة           كى

كخا ففة اضففتمداً اهلٕاتففف الركٗففة تعففٕ  ا ففت ع رٍطففٗة املاهففٕحنيص  ٗففد  ٗففص الطففعٕ ُٖٕ     

بكخا ففة اضففتمداً أعمففب لمففّٕاتف الركٗففةص ت ِففي اإلوففازاتُٕٗص  ٗىففا كففاُ الٗىٍٗففُٕ األتففن وففَ      

 اً. ٗد كخا ة ااضتمد

كىا تاني ٔرٕ   فسٔل ذاج  الفة إ  فااٗة   الفدٔا   العنٕضفٗة اضفتمداً اهلٕاتفف الركٗفة         

تعٕ  ا ت ع وتػري اجلٍطٗةص  ٗد كاُ     اجلاوعاج الطفعٕ ٖني ِفي األكخفس اضفتمداو ا     

 لمّٕاتف الركٗة بدا   التطمٗة ٔالتممص وَ املمن ٔحتطني أضمٕ  اةٗاك.
ٔل ذاج  الفة إ  ففااٗة   الفدٔا   الٍهعٗففة ٔالعنٕضفٗة ٔكففرل     ٔأ فري ا اتحفع عففدً ٔرفٕ   ففس   

 إٌاذ(. –اإلتااعاج املتهننة تعٕ  ا ت ع وتػري الٍٕع  ذكٕز 
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 :مق م 
 

يملل  ا ن يعللٍض ععللت اللوللّ     ،لكللع ععللت لوتللو ي سلللًعو   التعللبه علل   فكللا ى     

التقمٍللّ اإللكنييٍللّ، اللل  دهفللل فٍهللا كللع يسللإع الللتاكه يالتعللبه اللل  اعتكت للا       

لللًفتِ ا اإليسللان ي للً مللا ٌسللمْ عالًسللإو املتعللددِ ياملتااعلللّ ف ظللب   للذا الععللت  ملل           

، يٌللللتٓ ععللللل  البللللا ال  ن اهلًاتلللللف الذكٍلللللّ   (1)املعلًمللللات يتلللللدفقها عسللللتعّ  إللللللّ.  

(Smartphones تتعللد  قإمللّ   لل  ش للدٓ عصللت )ِ    تقنٍللّ رهللتت اللقد العقللد ا يد ملل

 (2)القتن الًا د يالعصتٌ .

كما تصه الد اسات اؿدٌاّ شىل  ن تقنٍات اهلًاتف النقالّ مل   سلتو يسلإع اإلعلقم     

ِّالتق ا، فهَ م  عل ا جه ِ ا كات شعبٍّ،  تلْ علل ا سلت  ات اللداع امللنخا       مٍّ من

(low-income households)(3)         يمل  الًاؼل   ن اهلًاتلف الذكٍلّ سلًم تسلتمت ،

التّٓللً  ي لللب عسللبد اؾهللًد اللل  تبللذد   التّٓللًٌت املسللتمت عاسللتخدام   للد  التقنٍللات،    

، (4)لب  كالللت فإلللدِ يسلللهًلّ   ا سلللتخدام. ا يكلللذا، ي الللف ي ي للللتعلللب   ظلللوت   م للل

عاإلؼافّ شىل  ن يسإع اإلعقم اؾدٌلدِ ييسلإع اإلعلقم التقلٍدٌلّ مالع العلحف ياإل اعلّ        

ا علللْ اهلًاتللف الذكٍللّ عللإل شللبكّ اإلينيللل هللا ٌعلل   ن  للذى      يالتلا ٌللًن متا للّ  ٌؽ لل 

    ّ ياؾدٌلدِ مل  يسلإع     التكنًلًجٍا الناشّٖ تسم  عاسلتمتا  اسلتخدام ا شلكاد التقلٍدٌل

 (5)اإلعقم    ُ مكان ي مان.

يلعلللع البٍايلللات العلللاد ِ عللل  الصلللتكات املتخععلللّ   تكنًلًجٍلللا اإللكنييٍلللات 

ا الذكٍللّ تًؼلل  املكايللّ الكللبهِ اللل   ظللبحل ؼاللْ عهللا اهلًاتللف ا مًلللّ ياعًظ لل   

فملًو البصلت    منها، فقد  شا ت التقدٌتات ا الهِ شىل  ن علدد اهلًاتلف ا مًللّ سلٍاً      

ا لتقتٌت  اه  لًد تلدايد البٍايلات عللْ الصلبكّ العاملٍلّ ظلد         ي لب يفًق (2016)  العام 

ع  شتكّ سٍسكً العمققّ املتخععّ   فاد الصبكات اإللكنييٍّ،  ٍث تًقعلل  

( ملٍلللا ات  لللاتف قملللًد متعلللع  10سلللٍكًن  نلللا  ) 2016الصلللتكّ  يلللو عللللًد علللام  

 (6)عاإلينيل   العامل.

 عللت  تقنٍللات يسللإع  ًيهللا ا لأل مٍللّ القعللًٓ اللل  االللها اهلًاتللف الذكٍللّ ك   يياللت 

ا تعاد اؿدٌاّ يما تتٍحو م  تااعلٍّ يقد ات تقنٍّ عالٍّ جعلل منهلا مل   كالت الًسلإع     

فقلد جلأت  لذى الد اسلّ عهلدم       ،اا يايتصلا   اإلعقمٍّ يا تعالٍّ   ععلتيا اللتا   تل  ه    
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سلبً   غله امل ا   رلع ا يتصلا    اإلشباعات ال  تتحقق هل  جلتأ اسلتخدامه  هللا، اعًظ ل    

 لألجه ِ الذكٍّ    يساط فٖات اجملتمعات اـلٍ ٍّ يالعتعٍّ عصكع عام.

شلباعات كًيهلا الناتٌلّ    يسٍت  تنايد  ذى الد اسّ   شطا  ياتٌلّ ا سلتخدامات ياإل  

املقٕمّ ملاع  ذا النًو م  الد اسات يعاعتبا   ن فلاد اإلعلقم اؾدٌلد يالتقنٍلات اؿدٌالّ      

يغه للا ملل  الًسللإع ؼتللا  للبحللث   ( Tablets)يمنهللا اهلًاتللف الذكٍللّ ي جهلل ِ التاعلللل   

تصلبع  يالد اسّ املتعمقّ  سلالٍد اسلتخدامها يملا تقدملو لل ملا ه مل  اعلإغ شعقمٍلّ         

  اجاته  يديافعه .

 أواًل: مشكلة الدراسة:  
اهلًاتلف الذكٍلّ، يمل  القد      يات ا لقيتصا  غله املسلبً  يالتّٓلً  الكلبه   فلاد     

يا عللا  العلمٍللّ اللل   اٍللل عهللا اهلًاتللف  الد اسللات  مق اللّ ا  تمللام الًاسللع ملل  قبللع 

تعللَ، ييالت ا لقسللتخدام  الذكٍلّ كًسللٍلّ شعقمٍلّ ياتعللالٍّ ملا تِ   الللنا  العلملَ الو    

غلله املسللبً    العللامل العتعللَ لتكنًلًجٍللا اهلًاتللف الذكٍللّ اللل   ظللبحل   السللنًات     

ا اللهِ ملل   كاللت الًسللإع التقنٍللّ ايتصللا  ا عللل  يسللاط اجملتمعللات العتعٍللّ اعًظ للا فٖللّ    

 الصباب، ش   ن الد اسلات يا علا   لًد معلد ت اسلتخدام اهلًاتلف الذكٍلّ يديافعلو          

الًط  العتعَ يما ؼققو م  ششباو ما  الل تعايَ مل  قعلً  كلبه، ا ملت اللذُ   ٌلًا ُ       

ا  مٍللّ اللل   ظللبحل تتمتللع عهللا  للذى الًسللٍلّ اإلعقمٍللّ املتّٓللً ِ اللل   عللل قللد ات           

ّ فلل ن لللذا  ;(7)يشمكايٍللات كللع الًسللإع اإلعقمٍللّ التقلٍدٌللّ ياؾدٌللدِ.     مصللكلّ الد اسلل

ّ ياإلملللا ات( السللعًدٌ ات طلبللّ اؾامعللات اـلٍ للٍل )   داماسللتخ   الكصللف علل     تتماللع 

ّ  هًاتفللل يالٍمنٍل  يالتعلتم عللْ ديافلع اسلتخدامه  هللا يمعتفلّ اإلشلباعات الل           الذكٍل

شىل جايد التعتم علْ كاافّ ا ستخدام يا مناط يالعلادات  ، تتحقق هل  جتأ استخدامها

 ًاتف الذكٍّ.املختلاّ ال  ٌت  م  اقهلا استخدام تقنٍات اهل

 أهمية الدراسة:ثانًيا:
   مٍتها م  ا تَ: الد اسّ كتسدت

            تًسع يايتصا  اسلتخدام اهلًاتلف الذكٍلّ عللْ يّٓلا  ياسلع ياعتبا  لا يا لدِ مل

ِّا يتًّٓ  ا   السنًات ا اهِ.      يسإع ا تعاد من
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 اـعًػ  قلّ الد اسات لللل   الًط  العتعَ عمًم ا، ي  اـلٍج يالٍم  علْ يجو

ًّ شعقمٍّ.  للللل ال  ُ جتٌل للتعتم علْ استخدامات اهلًاتف الذكٍّ يسٍل
   تّٓبٍللق الد اسللّ علللْ طللقب اؾامعللات ملل  الصللباب اـلٍ للَ يالللٍم  ياللل  تعللد

 .  اجملتمع كات الاٖات استخدام ا لتقنٍات ا تعاد اؿدٌاّ يا تمام ا عها 
      التعلتم عللْ ا سلتخدامات املختلالّ     شجتأ الد اسّ علْ عدِ علدان هلا ٌسله 

للللهًاتف الذكٍللّ    كاللت ملل  علللد ياـللتي  معلًمللات متكاملللّ علل  عللادات         

 ي مناط استخدام اهلًاتف الذكٍّ يما ؼققو م  ششباو.

 أهداف الدراسة:ثالًثا: 
 تتحدد   دام الد اسّ   ا تَ:

    ٍمنللٍل للللهًاتف  التعللتم علللْ ديافللع اسللتخدامات طلبللّ اؾامعللات اـلٍ للٍل يال

 الذكٍّ يما ؼققو م  ششباو.
 .ٍّالكصف ع  معدد استخدام طلبّ اؾامعات   الٍم  ياـلٍج للهًاتف الذك 
    التعلللتم عللللْ علللادات ي منلللاط اسلللتخدام طلبلللّ اؾامعلللات اـلٍ لللٍل يالٍمنلللٍل

 للهًاتف الذكٍّ.
     ّالكصللف علل  الاللتي  اللل  اٍلل  اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ عللل كللع ملل  طلبلل

 اؾامعات اـلٍ ٍل يياتإه  م  الّٓلبّ الٍمنٍل.

 اإلطار النظري للدراسة رابًعا:
 ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات  -1

يصلل ت ياتٌللّ ا سللتخدامات ياإلشللباعات   شطللا  منللً   التلل  هات الًسللٍّّٓ لًسللإع 

ملل    يللو يقللع متكلل  ا  تمللام; يقّٓللّ ؼللًد مهمللّ   فللاد اإلعللقم  دُّا تعللاد، الللذُ ٌعلل

ا   ا عتبللا   ن اؾمهللً  ٌسللتخدم يسللإع   التسللالّ يالقللإ  عا تعللاد شىل اؾمهللً  ياؼللع    

 (8)اإلعقم اؾما هٌّ لتحقٍق  غتاض ااظّ عو.

ا عللْ ث لا    ا كبه بحً  يا تعاد  عّْٓ العلمأ تتكٍ  الفاَ يقل مبكت م  تا ٌخ 

( شىل  ن يسلإع  Bullet Theoryيسإع اإلعقم. فعلْ سبٍع املااد تصه ياتٌلّ التظاظلّ )  

اإلعقم ما تِ للواٌّ ي ن اؾمهً  ٌت  ت محتًٓ يسلإع اإلعلقم كمسلتقبع سللر للتسلإع      

( السااد البحاَ القإع: ما الذُ ٌاعلو الناس عًسلإع  Katzلذلب فقد اقنح ) ( 9)ا تعالٍّ.
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د: ملا اللذُ تعمللو    ا قبلع  للب ياملتمالع   السلاا    اإلعقم؟  عكس السااد الذُ كان سلإد  

 (10)يسإع اإلعقم عالناس؟

يتعللد ياتٌللّ ا سللتخدامات ياإلشللباعات ش للدٓ ياتٌللات ا تعللاد اؾمللا هُ اللل         

( مل  القد ديافلع    explainedتاكد علْ  ن استخدام يسلإع اإلعلقم نكل   ن ٌهاسلت )    

ا ت تل  ه  ينكل  اعتبلا  الناتٌلّ يا لدِ مل  الناتٌلات ا كال       ( (11املستخدمل يا تٍاجاته .

(most influential theories.فاد عً  يسإع اإلعقم   )(12 )   ا لتّٓبٍقهلا  ي للب يالت

عصكع ياسع علْ كلع يسلإع اإلعلقم التقلٍدٌلّ ياؾدٌلدِ لتعلب    لد  كالت الناتٌلات          

 اإلعقمٍّ تنايً  عالبحث يالد اسّ يالتّٓبٍق.

هلً  الًسلٍلّ اإلعقمٍلّ الل      يتهع  ياتٌّ ا سلتخدامات ياإلشلباعات   ا سلاس ظم   

ا ٌقبللع تصللبع  غباتللو يتلللر  اجتللو الكامنللّ   داالللو. يمعنللْ  لللب  ن اؾمهللً  لللٍس سلللبِّ

كللع مللا تعتؼللو علٍللو يسللإع اإلعللقم، عللع نتلللب غاٌللّ قللددِ ملل  تعتؼللو ٌسللعْ شىل             

معنللْ  ن  للذى الناتٌللّ تاللنض يجللًد دي  قللًُ لل مللا ه ك عؽللأ فللاعلل    (13)ؼقٍقهللا.

(active members.عملٍّ فب  مً  العً  التم ٌّ يتع ٌ  قًِ يسإع اإلعقم   )(14  ) 

للذُ ٌسلتخدم يسلإع اإلعلقم يللٍس العكلس،       ا لً  للل ا هلذى الناتٌّ يفًقللل فاؾمهً  

ي   ذا العدد تتنافس يسإع اإلعقم مع املعاد  ا اتٓ شىل ششباو ا تٍاجلات اؾمهلً ،   

مهللً   ل  الللذٌ  أللددين   للدافه  مل  اسللتخدام يسللإع اإلعللقم   ي  الًاقلع فلل ن  فللتاد اؾ 

ؿع مصاكله  فٍما ٌتعلق عالبحث ع  املعلًملات يا تعلاد ا جتملاعَ ياللتعل  ا جتملاعَ      

    ٔ يالتًّٓ ، يلذلب خيتا  ا فتاد م  مؽمًن يسإع اإلعقم ما ٌتناسد مع ا تٍاجلاته  سلًا

 (15)تعلٍ .كايل متعلقّ عاملعلًمات  ي التسلٍّ  ي ال

يتعلد عملٍللّ اسللتخدام  فللتاد اؾمهللً  لًسلإع اإلعللقم عملٍللّ معقللدِ يتتجللع شىل عللدِ   

عًاملللع متصلللاعكّ منهلللا الاٍلللات  فلللتاد اؾمهلللً  الاقافٍلللّ، اللللذي  الصخعلللَ، العًاملللع   

الصخعٍّ يمنها:  سلًب اؿٍاِ، الس ، الداع، مستًٓ التعلٍ ، النًو، يًو اإلشلباو اللذُ   

ن لكلع  لذى امللتوهات  ي    شلٍّ م  التعتض للًسٍلّ اإلعقمٍلّ، ش   ٌتٌد الصخغ اؿعًد ع

 (16)ععؽها ت  ه علْ ااتٍا اتو للمؽامل اإلعقمٍّ ال  ٌتٌد متاععتها.

 :فتيض ي  دام ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات -1-1

 تتماع الاتيض ال  تهدم الناتٌّ لقٍاسها فٍما ٌلَ:

  عملٍلللّ ا تعلللاد اؾملللا هُ،     ن  هلللً  يسلللإع اإلعلللقم مصلللا كًن فلللاعلًن    -1

 (17)يٌستخدمًن يسإع ا تعاد لتحقٍق   دام مقعًدِ تلر تًقعاته .
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( يالتااعللع ا جتمللاعَ، Individual Predispositionsصللكع املٍللًد الاتدٌللّ ) ته -2

(  تًقعلللات  فلللتاد اؾمهلللً  مللل    Environmental Factorsيالعًاملللع البٍٍٖلللّ ) 

 18))استخدامه  للًسإع املختلاّ.
( Sufficient Self-Awarenessاؾمهللً  لدٌللو مللا ٌكاللَ ملل  الللًعَ الللذاتَ  )  -3

 ( 19).ملعتفّ سإع اإلعقم ال  تصبع ديافعو ي اجاتو"

نكللل  ا سلللتد د عللللْ املعلللاٌه الاقافٍلللّ السلللإدِ   فتملللع ملللا علللالتعتم عللللْ         -4

 (20)استخدامات اؾمهً  لًسإع ا تعاد يلٍس م  اقد قتًٓ التسإع فقو.

، يسلللإع اإلعلللقم تتعلللا و )تتنلللافس( ملللع معلللاد   الللتٓ إلشلللباو  اجلللات اؾمهلللً   -5

فللاؾمهً  ٌكمللع ا تٍاجاتللو اللل    تصللبعها يسللإع اإلعللقم اؾما هٌللّ ملل  اللقد   

 (21)قنًات ييسإع  اتٓ.

يتسعْ ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات م  اقد الاتيض الساعقّ شىل ؼقٍق ا  لدام  

 التالٍّ: 

 ٍاٍّ استخدام ا فتاد لًسإع اإلعقم.  الكصف ع  ك -1

 الكصف ع  ديافع ا ستخدام لًسٍلّ معٍنّ.   -2

 الاه  العمٍق لعملٍّ ا تعاد م  اقد النتإج ال  ٌت  التًظع شلٍها. -3

الكصف ع  "اإلشباعات املّٓلًعّ" ال  ٌسعْ الالتد شىل تلبٍتهلا مل  القد اسلتخدامو       -4

 م  ي أ  ذا ا ستخدام.   لًسإع ا تعاد "ياإلشباعات املختلاّ"
الكصللف علل  العققللات املتبادلللّ عللل "ديافللع ا سللتخدام" ي" منللاط التعللتض" لًسللإع     -5

 ا تعاد ياإلشباعات الناػّ ع   لب.  
معتفّ دي  املتوهات الًسٍّّٓ م   ٍث مدٓ ت  ه ا   كع م  استخدامات الًسلإع   -6

 (22)يششباعاتها.

 ات ياإلشباعات العناظت ا ساسٍّ لناتٌّ ا ستخدام -1-2

 ا ستخدامات م  ستّ عناظت  ساسٍّ  َ: ياتٌّتكًن ت

 افناض اؾمهً  النصو:  (  )

ٍ ل    ا  ملام قلًِ التسلالّ    ا سللبِّ كايل الناتٌات القدنّ تنات شىل اؾمهلً  عاعتبلا ى متلق

يت  ه ا الاعاد  تْ رهت ماهًم اؾمهً  "العنٍد" الذُ ٌبحلث عملا ٌتٌلد  ن ٌتعلتض شلٍلو،      

 (23) ااتٍا  الًسإع ال  تقدم لو  ذا ا تًٓ.يٌتحك   
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 ً العنعت ا ساسلَ   عملٍلّ   للل ا لناتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات يفًقلللل فاؾمهً  

ا للتسللإع الل  ػلللد للو السللتي   ي تللب اللل  تسلاعد علللْ     ا تمام ل  َا تعلاد، فلالاتد ٌللًل  

ًو ٌهلللت  عهلللا الالللتد يٌسلللتقبلها فالتسلللإع الللل  مللل   لللذا النللل  ،ششلللباو ا تٍاجاتلللو ي غباتلللو

يلو ٌتعلتض هللا ش ا تًقلع  يهلا ماٍلدِ  ي        ي تْ لً كايل   تتاق ملع  فكلا ى ف   ،يٌتذكت ا

 ( 24ا م  اإلشباو.)عتقد  يها ستحقق لو يًع اش ا 

 (25)م    مها: ،يٌتحدد ماهًم يصاط اؾمهً    عدِ  ععاد

 ( ّا يتقإٍللSelectivity  ّيٌتماللع   ااتٍللا ى يسللٍل :)  اتعللاد معٍنللّ يااتٍللا  التعللتض

 ملؽمًن معل عها ينتد ماهًم ا يتقإٍّ لٍصمع مت ل  اإلد ا  يالتذكت.
  ( ّالناعٍللUtilitarianism       ف مهللً  يسللإع ا تعللاد خيتللا  املؽللمًن الللذُ ٌصلللبع :)

  اجات يديافع معٍنّ.
 ( ٌّالعمدIntentionality ٌتعمد  فتاد اؾمهً  ااتٍا  يسٍلّ معٍنّ إلشلب :)  او  اجلات

 ما، يمعد  ا اعإغ فتدٌّ ياجتماعٍّ ي قافٍّ ؾمهً  الًسٍلّ.
 (  ا سللللللتوتاInvolvement    ُيأللللللد  علللللللْ املسللللللتًٓ اإلد اكللللللَ يالتلللللل  ه :)

يالسلًكَ، ف ن استوتا  اؾمهً  مع املؽامل اإلعقمٍّ ٌعتمد عللْ ملدٓ تً لد      

 مع الصخعٍات ال  تقدم تلب املؽامل.
   ( مناعللّ التلل  هImperviousness To Influence نللا  قديدٌللّ   تلل  ه  :)

يسإع ا تعاد علْ تاكله اؾمهلً  يسللًكو، فلاؾمهً    ٌتٌلد  ن ٌلتحك  فٍلو        

   د. ُ  ُ شَٔ  ي 
 ا ظًد الناسٍّ يا جتماعٍّ  ستخدامات يسإع اإلعقم: ( ب)

ّٓلللّ عًسلللإع ٌللتٓ علللا اً ا سللتخدامات ياإلشلللباعات  ن العدٌللد مللل  ا  تٍاجللات املتتب     

اإلعلللقم للللدٓ ا فلللتاد تنصللل  يتٍ لللّ لتااعلللله  ملللع عٍٖلللاته  ا جتماعٍلللّ، يدعللل  التكاملللع    

ا جتمللاعَ يللعملٍللات ا جتماعٍللّ   اجملتمللع، ف عؽللأ اؾمهللً    ٌتعللاملًن مللع يسللإع      

ا معلل يلل علل  ياقعهلل  ا جتمللاعَ، يشمنللا عاعتبللا     عؽللأ      اإلعللقم عاعتبللا     فللتاد  

 (26)اعٍّ منامّ. اعات اجتم
 ديافع تعتض اؾمهً  لًسإع اإلعقم:  (  )

تعتم اللديافع ع يهلا مٍلًد  ي ي علات  اعتلّ إلشلباو ا تٍاجلات معٍنلّ، يعنلدما   ٌلت            

ششلللباو  لللذى اؿاجلللات ٌلللدفعنا  للللب للقٍلللام علللبع  ا فعلللاد  ي السللللًكٍات  ي ا يصلللّّٓ،  
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 (27) تٍاجات اإليسايٍّ هل .ا عًاسّّٓ ا فالسلً  ا تعالَ  فتاد اؾمهً  ٌكًن مدفًع 

ٌقًم مداع ا ستخدامات ياإلشباعات علْ افناض ماداى  ن  فتاد اؾمهً  ٌقًملًن  

ٔ     عااتٍللا  علللْ ديافللع قللددِ، تلللب    الًسللإع ياملؽللامل اإلعقمٍللّ اللل  ٌتعتؼللًن هلللا عنللا

 الديافع تسا     تصكٍع تًقعات الاتد مل  الًسلٍلّ اإلعقمٍلّ، كملا تسلا     ؼدٌلد      

 منللاط التعللتض يد جللّ يصللاط الاللتد اللقد العملٍللّ ا تعللالٍّ، يتللتتبو ديافللع اسللتخدام       

يسإع اإلعقم متوهات كتلاّ ماع العمت، النًو، التعلٍ ،العققات ا جتماعٍلّ، املسلتًٓ   

 (28)ا قتعادُ يا جتماعَ، اإلد ا  يالاه .

د شللللَ فٖلللتل  يتقسللل  معاللل  د اسلللات ا تعلللاد ديافلللع التعلللتض لًسلللإع ا تعلللا    " 

 (29):" ساسٍتل  ما

   ( ّديافللع ياعٍللInstrumental Motives :)   تهللدم شىل التعللتم علللْ الللذات

ياكتساب املعتفّ ياـإلات، ي ٍع  شكاد التعل  ال  نكل  اؿعلًد علٍهلا    

 عإل ا ابا  يالإلامج الاقافٍّ يالتعلٍمٍّ.  
   ( ٍّديافلع طقًسلRitualized Motives :) مل  الللديافع   يٌسللتهدم  لذا النللًو

قؽلللأ الًقلللل، يا سلللناأ، يالعلللداقّ ياهللللتيب مللل  املصلللكقت، يتعلللإل عللل    

الللديافع الّٓقًسللٍّ عللتامج النفٍللّ ععللاّ عامللّ كللا فقم ياملسلسللقت ياملنًعللات  

 للا ملل  الللإلامج اهلادفللّ شىل النفٍللّ علل  ا فللتاد علللْ     ياملصللا د الكًمٍدٌللّ يغه 

 ااتقم فٖاته  يمستًٌاته .  

 يسإع اإلعقم: التًقعات م  ( د)
ا ؿاجللاته ، يتقللًم  للذى التًقعللات ٌتًقللع ا فللتاد ملل  التعللتض لًسللإع اإلعللقم ششللباع 

(  ن ماهلًم تًقعلات   Katzعلْ ا ظًد الناسٍّ يا جتماعٍّ هللا ٔ ا فلتاد، يٌلتٓ كلات  )    

اؾمهً  عقٍملّ اإلشلباعات الكامنلّ يا تمللّ الل  تنّٓلًُ علٍهلا قتلًٓ  سلإلها، يالل            

  د املاا ٍ  ا ساسٍّ ال  تنّٓلق منها افناؼات ملداع   ، ن تتحقق هلا ٔ ا فتاد نك 

 (30)ا ستخدامات ياإلشباعات، يتقًم علٍها د اساتو  ًد اؾمهً  النصو. 

ا   عملٍللللّ التعللللتض لًسللللإع اإلعللللقم يؽتلللللف تًقعللللات  يتعللللد التًقعللللات سللللبب 

 ،ا  اتقفللللات الاقافللللات  ي يفًقللللا للاللللتي  الاتدٌللللّ  يفًقلللل اإلعللللقم ا فللللتاد ملللل  يسللللإع 

فلللا فتاد خيتلللا ين عللل  ادته  التعلللتض لًسلللإع معٍنلللّ  ي  سلللإع معٍنلللّ ؼقلللق هلللل  القٍملللّ   

 Expectancy Valueاللل  ٌتًقعًيهلللا ي للً ملللا تصللله شلٍللو ياتٌلللّ القٍملللّ املتًقعللّ     
theory)) .(31)  قايلّ لاه  ت  ه ديافع تعتض اؾمهً  لًسإع اإلعقم 
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 ٕع اإلعقم:التعتض لًسا ( ى)
ٌاللنض مللداع ا سللتخدامات ياإلشللباعات  ن ديافللع ا فللتاد تللادُ عهلل  شىل التعللتض      

لًسإع ا تعاد اؾملا هُ  تلْ ٌتحقلق اإلشلباو، فقلد  كلدت العدٌلد مل  الد اسلات  ن          

 تباطٍّ عل كع م  البحث ع  اإلشباعات يالتعتض لًسإع اإلعقم، ييفقًا ا نا  عققّ 

ِّلل لنمللً   ا سللتخدامات ا لًسللإع اإلعللقم اللل  ياإلشللباعات فلل ن الاللتد ٌعللتض ياسللو ايتقإ

ا ـإلتو الساعقّ  ًد اعإغ كلع  ٌد   قد تها علْ ششباو اؿاجات ال  ٌصعت عها يفًق

يسٍلّ م  الًسإع يمؽلمًيها يالسلٍا  ا جتملاعَ اللذُ ٌلت  اسلتخدام الًسلٍلّ   شطلا ى،         

سللٍكًلًجٍّ يا جتماعٍللّ للاللتد تللا ت علللْ   عاإلؼللافّ لللذلب فقللد اتؽلل   ن اـعللإغ ال  

تعتؼه  لًسإع ا تعاد، لذلب عادِ ما ٌتعو البا اًن استخدام يسإع اإلعلقم عالعًاملع   

 (32)الدنًجتافٍّ )كالس  يالنًو(.

يٌعإل  ٌادِ تعتض اؾمهً  عًجو عام لًسإع اإلعقم ع  يصاط  لذا اؾمهلً  يقد تلو    

 اجاتو فلاؾمهً  النصلو نكل  تاسله معلًماتلو منّٓقٍلًا        علْ ااتٍا  املعلًمات ال  تلر

 (33)عك  الت  ه املتدفق م  يسإع اإلعقم.

 ششباعات يسإع اإلعقم: ( ي)

تعلد اإلشللباعات  للَ النتٍ للّ النهإٍللّ املنتبلّ علللْ اسللتخدام اؾمهللً  لًسللإع اإلعللقم   

يللًو ا تللًٓ املقللدم   لنللًو الًسللٍلّ، ي  يتتًقللف اإلشللباعات املتحققللّ  فللتاد اؾمهللً  يفقللاً    

ييفلللق ياتٌلللّ ا سلللتخدامات " ، (34)يطبٍعلللّ الالللتم ا جتملللاعَ اللللذُ ٌلللت  فٍلللو ا تعلللاد  

ياإلشلباعات، ٌللت  يظللف  فللتاد اؾمهللً  عاعتبللا    مللدفًعل مللا تات ياسللٍّ ياجتماعٍللّ  

 "وٍللّ اؿعللًد علللْ يتللإج ااظللّ ٌّٓلللق علٍهللا "اإلشللباعات"    سللتخدام يسللإع اإلعللقم عه
Gratifications.(35) 

يتصللله ياتٌلللّ ا سلللتخدامات ياإلشلللباعات شىل  ن مسلللتخدمَ يسلللإع اإلعلللقم ش ا ملللا  

 ملا ش ا مل  ، قدمل هل  تلب الًسإع يتإج متؼٍّ ف يه  سٍعًدين  ستخدامها متات عدٌدِ

ٓ          أد   لب يمل تللدّْ   الًسلإع تللب التًقعلات فل ن املسلتخدمل سلٍبحاًن عل  يسلإع  الت

 (36)  يتّٓلعاته .تلر ا تٍاجاته عدٌلّ

اإلشللباعات اللل  تتحقللق عالاعللع  يتتكلل  عللً  ا سللتخدامات ياإلشللباعات علللْ   

(Gratification Obtained )تقدم  ؤٌّ ياؼحّ يتصبع الديافع ال  جعلل اؾمهً    يها

 (37)ٌستخدمًن الًسٍلّ املختا ِ.



 

 123 

 ديافع استخدام طلبّ اؾامعات .. اهلًاتف الذكٍّ ياإلشباعات املتحققّ منها

 (38)يًٌجد يًعان م  اإلشباعات:

 Content Gratificationششباعات ا تًٓ  (1
 يتنقس  شىل يًعل: ،يتنتج ع  التعتض  تًٓ يسإع اإلعقم 

   ّششباعات تًجٍهٍل(Orientation Gratification):      ْي لْ تتمالع   اؿعلًد علل

يا  تملللام  (exposure)املعلًملللات يت كٍلللد اللللذات ي لللْ تلللتتبو عكالللتِ التعلللتض     

(Attention)  ّيا عتمادٌللل(Dependency)   ع ٌلللادِ  عللللْ يسلللإع ا تعلللاد يتلللتتبو

املناعللّ  ا  تمامللات ػللاى القؽللاٌا السٍاسللٍّ يقٍللادِ الللت ُ   الصللًٖن العامللّ ي ٌؽللاً        

املتعلقّ عاؽا  القتا ات ماع التعًٌل ا يتخاعَ يعنأ اللت ُ يت كٍلد اهلًٌلّ الصخعلٍّ     

 ياكتصام الًاقع ي د ا ستّٓقو.

  ّششللباعات اجتماعٍللSocial Gratifications : ًمللات اللل  يٌقعللد عهللا  عللو املعل

أعع علٍها الاتد عصبكّ عققاتو ا جتماعٍلّ  ٍلث ٌسلتخدم  فلتاد اؾمهلً  يسلإع       

اإلعللقم لتحقٍللق يللًو ملل  ا تعللاد عٍللنه  يعللل  ظللدقإه  ي سللت   ملل  اللقد ؼقٍللق       

 ششباعات ماع شجياد مًؼًعات للحدٌث مع ا اتٌ . 

 :Process Gratificationsششباعات العملٍّ  (2

ا ع  ا تًٓ  اتو كل ن ٌتعلتض املتلقلَ للمحتلًٓ مل         ؼد  ععٍد ي ْ اإلشباعات ال

 جع النفٍو  ي استهق  الًقل  ي ا يع اد ا جتماعَ ملع اإلعقلأ عللْ ظللّ ملع الاقافلّ       

 تنقلها شلٍو يسإع اإلعقم. ال 

 ي ْ تنقس  شىل يًعل ي ما:

 ٍّششباعات شبو تًجٍهOrientational  -Para 
اٍللف اإل سللاس عللالتًتت يالللدفاو علل  الللذات يتللنعكس   عللتامج  يتتحقللق ملل  اللقد ؽ

 التسلٍّ يالنفٍو ياإل ا ِ.

  ٍّششباعات شبو اجتماعSocial -Para 
يتتحقللق ملل  اللقد التً للد مللع شخعللٍات يسللإع اإلعللقم يت ٌللد  للذى اإلشللباعات مللع      

 ؼعف عققات الاتد ا جتماعٍّ ي ٌادِ ش ساسو عالع لّ. 
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 شباعات   فاد اإلعقم اؾدٌد ياتٌّ ا ستخدامات ياإل -1-3

ا عبللدٔ ععللت جدٌللد ملل  تكنًلًجٍللا ا تعللا ت     شٌللذاي ٌالقللتن الًا للد يالعصللت  اَّللعَم

(New Age Of Communication Technology ِياسللتخدام اإلينيللل كلل دا )

اتعاد    ذا النمً عصلكع كلبه، كلع  للب  دٓ شىل تولٍه   طتٌقلّ تااعلع النلاس ملع          

يكللذلب مللع العللامل ملل   للًهل . ياػهللل د اسللات ا تعللاد    يااللت         الللبع ،   ععؽلله

( يملا تلقى لد اسلّ تّٓبٍلق ا سلتخدامات ياإلشلباعات عللْ        2000التسعٍنٍات يعداٌلّ العلام )  

اؾمللللا ه لد اسللللّ ديافعهلللل   سللللتخدام تكنًلًجٍللللا ا تعللللا ت اؾدٌللللدِ كاإلينيللللل  

ا  ياسع م  ا تعا ت اؿاسًعٍّ ياإلشباعات ال  ؼققل هل  منها فقد شكع اعتماد يّٓ

يا يدما     ٍاِ الناس الًٍمٍّ م  القد التقنٍلات ا تعلالٍّ اؿدٌالّ   مٍلّ كلبهِ  دت       

 (39)شىل ش ٍأ ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات.

يقللد  اٍللل ياتٌللّ ا سللتخدامات ياإلشللباعات عا تمللام كللبه ملل  قبللع البللا ال      

ّ لاه  ديافع ي  منلاط اسلتخدام تللب الًسلإع ياإلشلباعات      يسإع اإلعقم اؾدٌد   قايل

فبعلد  ن كلان تتكٍل  الد اسلات املبكلتِ         ،(40)ال  تتحقلق لل مهلً  مل  ػلتعته  هللا      

ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات ٌنعد فقو علْ اسلتخدام يسلإع اإلعلقم التقلٍدٌلّ مالع      

كتد املعلً ِ، ش   يلو ؼلًد ملع عداٌلّ      مصا دِ التلا ًٌن يا ستماو شىل التادًٌ، يقتأِ ال

الععت التقمَ،  ٍث عد  العلمأ   شعلادِ النالت   ياتٌلّ ا سلتخدامات ياإلشلباعات        

ؼللًٔ التقنٍللات اإلعقمٍللّ اؾدٌللدِ يتًجهللًا لد اسللّ الاللتػ التااعلٍللّ اللل  تقللدمها  للذى      

 (41)التقنٍات اؾدٌدِ.

(، ياهلًاتللللللف الذكٍللللللّ  Tablets)  جهلللللل ِ التاعلللللللل ييااللللللع  لعللللللاب الاٍللللللدًٌ،   

(Smartphones      ّللد   شللكاد يسللإع اإلعللقم اؾدٌللد ياللل  تللًفت عللادِ شمكايٍلل   )

ا تعللاد عصللبكّ اإلينيللل يامل ٌللد ملل  اـٍللا ات إلشللباو  اجللات املسللتخدمل، يقللد دفللع   

رهللً   للذا النللًو ملل  الًسللإع اإلعقمٍللّ البللا ال لد اسللّ ديافللع ي منللاط اسللتخدام  للذى       

ياتٌلّ ا سلتخدامات ياإلشلباعات ي للب عاعتبا  لا يسلإع شعلقم جدٌلدِ          طّعًسلا الًسإع 

 (42)تتنافس مع غه ا م  معاد  املعلًمات إلشباو  اجات املستخدمل.

ن التحلللًد مللل  يسلللإع اإلعلللقم التقلٍدٌلللّ شىل     ( شىل Sundarكملللا  شلللا  سلللايد  )  

ا خيللق ؼلدُ جدٌلد    الًسإع اؾدٌدِ خيلق ششباعات جدٌدِ عسبد تًّٓ  التكنًلًجٍا ه

لناتٌللّ ا سللتخدامات ياإلشللباعات للبحللث   مللدٓ اإلشللباو الللذُ تقدمللّ يسللإع اإلعللقم     
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،  ٍللث ٌللتٓ العدٌللد ملل  العلمللأ   (43)اؾدٌللدِ مللا اتلكللو ملل  اعللإغ تااعلٍللّ كللبهِ   

ن قًِ  لذى الًسلإع تكمل    اعإعلها التااعلٍلّ،    لل  ن جلً ت ياتٌلّ          يالبا ال 

 Interactivity And Activeإلشباعات  لً التااعلع ياؾمهلً  النصلو )    ا ستخدامات يا
Audience   ُيلذلب ٌنات شىل ياتٌّ ا ستخدامات ياإلشباعات علْ  يها ا سلاس النالت )

 (44)الاعاد لد اسّ  ذى الًسإع اؾدٌدِ.

 :اهلًاتف الذكٍّ -2

  ْ املكاملللات  لقللد ػللاي  اهلللاتف ا مللًد دي  اهلللاتف التقلٍللدُ الللذُ ٌقتعللت دي ى عللل

التلاًيٍّ العًتٍّ ف ظب  ٌقدم ادمات يٌقًم عًرلإف يٌتلٍ  شمكايٍلات شعقمٍلّ كلبهِ،      

 (45)يٌنات لو عاملِّا كًسٍلّ شعقمٍّ ياتعالٍّ  دٌاّ.

علْ مدٓ العقًد الاق ّ املاؼٍّ، رهتت تًّٓ ات كبهِ   فاد ا تعاد االل   ي

مللاعَ )فٍسللبً ، تللًٌن يايسللتقتام(، شىل   رهللً  شللبكّ اإلينيللل ييسللإع التًاظللع ا جت   

جايد  رهً  اهلاتف ا ملًد اللذُ ٌعلد   لد  علت  العناظلت اؾدٌلدِ الل   ظلبحل ؼالْ           

فخلقد   ،(Smartphonesعصعبٍّ كبهِ   السنًات ا اهِ يااظلّ اهلًاتلف الذكٍلّ )   

ػلّ عل  االنا     السنًات القلٍلّ املاؼٍّ شهدت  سًا  ا تعا ت املتنقلّ توٍهات كبهِ يا

( Megan R. Boddumي ذا ملا  كلدى مٍولان )    (46) إع م  شتكات اهلًاتف الذكٍّ.

(   علامل  A Major Historical Shiftا )ا كلبه  تا خيِّل  عندما  شا  شىل  ن  نلا  ؼلً ً  

التكنًلًجٍللللا ي لللللب عايتقللللاد فتمعنللللا ملللل  سللللّٓ  املكتللللد ) جهلللل ِ الكمبٍللللًتت( شىل   

تلللف ًا(. ياملتماللللّ ا ن   اهلPortable Technologyقاللللّ )تكنًلًجٍلللا ا جهللل ِ الن 

 (47)سم  للناس عاستخدامها    ُ مكان ي   ُ يقل.تٍتالّ ا مًل

يجيللد اإلشللا ِ شىل  يللو  تللْ فللنِ  منٍللّ قتٌبللّ كللان اهلللاتف الااعللل  كاللت الًسللإع     

    ّ  دٓ رهلً   يقلد  (، Mobile Devices) املستخدمّ   ا تعاد قبلع رهلً  اهلًاتلف النقالل

اهلًاتف النقالّ شىل ايتصا  يقبًد  ذى التكنًلًجٍا    ٍع  مأ العلامل ياكل  اؾمٍلع    

اللداع عول  النالت عل  املكلان       ين قلديد ًن العلادٌ ًم  اؿعلًد علٍلو ملا فلٍه  املًاطنل     

الللذُ ٌتًاجللد فٍللو النللاس  ي املكايللّ اللل  ٌتمتعللًن عهللا، هللا سللاعد علللْ يصللت اعتكللا ات   

سله    تولٍه  ٍلاِ النلاس العلادٌل عصلكع        مًلّ عصكع ياسلع، ا ملت اللذُ    اهلًاتف ا 

 (48)شجياعَ  كات م   ُ تكنًلًجٍا  اتٓ.
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ّ (   كالت مل    2012يقد علغ علدد مصلنكَ اهلًاتلف ا مًللّ   العلام )      ملٍلا ات   سلت

ملل  سللكان العللامل )البنللب الللديلَ،  (٪75)مصللن     ٍللع  مللأ العللامل ي للً مللا ٌعللادد 

ا   ماٍلع هللا   تلا ٌخ التكنًلًجٍلا     (. يالًتهِ ال  تنتصت عها اهلًاتلف ا مًللّ عاملِّل   2012
، ي للذا ٌصلله شىل  ن ا تعللا ت املتنقلللّ سللتعان مللا  ظللبحل جلل ٔ   ٌت لل   ملل  النمللً      (49)

( TransformationSocial( يالتحلًد ا جتملاعَ )  Economic Growthا قتعلادُ ) 

سلله  ايتصللا  اهلًاتللف ا مًلللّ علللْ  فقللد  ITU(2014)قتعللا ت ييفقللا لقؼللاد الللديلَ ل

يّٓللا  ياسللع   تصلل ٍع ا عتكللا  يتللدعٍ  اإليتاجٍللّ يالنمللً، يجللذب ا سللتاما  ا جللنر         

 (50)املباشت.

يعناس الًتهِ ال  ايتصتت عها ا جه ِ النقالّ شهدت ا جه ِ ياهلًاتف الذكٍلّ منلً   

ّ املاؼلٍّ هلا  دٓ شىل تتاجلع مبٍعلات اهللاتف الااعلل       كبه يغه مسبً    السلنًات القلٍلل  

ي جهلل ِ الكمبٍللًتت املكتبٍللّ ي لللب عسللبد طبٍعللّ ا جهلل ِ الذكٍللّ اللل  تتللٍ  شمكايللات   

 (51)كبهِ يتسم  عتٌّ اؿتكّ يالتنقع.

يتعللد اهلًاتللف الذكٍللّ يتٍ للّ التقللا ب عللل اهلًاتللف النقالللّ ياؿًاسللٍد الصخعللٍّ.      

مًللّ، ياؿًاسللٍد الصخعلٍّ ا مًلللّ الل  ػمللع علل يرللإف      ٍلث   دملج اهلًاتللف ا   

اهلللاتف ا مللًد التقلٍدٌللّ مللع شللبكّ ا تعللاد اللل  تللدع  تتكٍللد يتصللوٍع التّٓبٍقللات       

 (52)الإلفٍّ.

 كًسٍلّ اتعالٍّ:هٍ ات اهلًاتف الذكٍّ  -2-1

شىل  ن اهلًاتلللف الذكٍلللّ تقلللدم    Lee and Lee)  )2014 شلللا  كلللع مللل   

لٍلّ )الكمبٍلًتت( ملع ااتٍلا      املتقدملّ الل  تتمتلع عهلا اؿًاسلٍد ا       للمستهلكل القلد ات 

فمًعّ م  التّٓبٍقات املتنًعّ الل  تعل   اإلعلداو يالتخعلٍغ يالتحلٍلع الت لتٌر، كملا        

ا ملل  املنت للات اؾدٌللدِ   سللً  اهلًاتللف الذكٍللّ قللد  اد شىل  للد كللبه   كصللف  ن عللدد 

اا   قّٓاو ا تعا ت ا مت الذُ  دٓ شىل  ياتًا لداًد الصتكات اؾدٌدِ ال  جأت م 

        ٔ  فتط املنافسّ، ال  علدي  ا  دت شىل ؼسل  كلبه   تكنًلًجٍلا اهلًاتلف الذكٍلّ سلًا

 ( 53)ا جه ِ. ي الإلامج  م  يا ٍّ

ً  الكلامها،  :يتتمٍ  اهلًاتف الذكٍّ عالعدٌلد مل  الًرلإف مالع     ً  ،يالاٍلدٌ  ،يالتادٌل

يسللً  متكامللع ٌصللتمع علللْ    MP3( يمصللوع GPSقللع )يياللام ؼدٌللد املًا  ،يالتلا ٌللًن
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(، كمللا  يهللا تسللتخدم لتحمٍللع  Different Applicationsالعدٌللد التّٓبٍقللات املختلاللّ )

 (54)املًسٍقْ ياستخدام  لعاب الاٍدًٌ التااعلٍّ.

( Facilitate Accessاهللاتف ا ملًد القلد ِ عللْ تسلهٍع الًظلًد )       ٓللد  ن  كملا 

  يصلت املعلًمللات الل  قللد تللادُ شىل    العالٍللّ ٌتمٍل  عسللتعتو  ي ،شىل علدد كللبه مل  النللاس  

 هملّ. اؽا  شجتأات  اعٍّ م  اقد تنبٍو الناس  لًد القؽلاٌا ا جتماعٍلّ يالسٍاسلٍّ امل    

كما تستٍّٓع اهلًاتف الذكٍّ م  اقد تع ٌ  ايتصا  املعلًملات املتنًعلّ يشيصلأ شلبكات     

 (55).(Public Sphereالعام  )ياسعّ النّٓا  م  تع ٌ  فه  الناس للم اد 

ي اه ا ف ن اهلًاتف الذكٍّ تهستخدم علْ يّٓا  ياسع عند اؿتكّ يالتنقع   عٍٖلات  

( اللل  تتّٓلللد البقللأ     PCكتلاللّ متاًقللّ    لللب علللْ  جهلل ِ الكمبٍللًتت املكتبٍللّ )     

مكللان  اعللل لاللنات  منٍللّ قللددِ، ي للذا مللا ٌهمكلل  مسللتخدمَ اهلًاتللف الذكٍللّ ملل         

، ي للً مللا ٌعللد مٍلل ى شؼللافٍّ مهمللّ للللهًاتف       (56)م اإلينيللل    ُ  مللان يمكللان  اسللتخدا

الذكٍّ،  ٍث  شا ت الد اسات شىل  ن الكاه م  مستخدمَ اؾٍع اؿالَ مل  اهلًاتلف   

الذكٍّ ٌستخدمًيها عصكع منلتا    ا تعلاد عصلبكّ اإلينيلل،  تلْ  ن  نلا  علدد ا        

(   Law And Middle Income) كللبه ا ملل   ظللحاب الللداع املللنخا  ياملتًسللو

املنلللاطق اؿؽلللتٌّ   نتلكلللًن  تلللْ  جهللل ِ كمبٍلللًتت من لٍلللّ  ي قمًللللّ علللدا اهللللاتف   

الذكَ، لذلب ف ن اهلًاتف الذكٍّ  ظبحل تهو   تلْ عل  اسلتخدام  جهل ِ الكمبٍلًتت      

 (57)عاعتبا  ا كافٍّ للًظًد شىل شبكّ اإلينيل يتوَّٓ ا  تٍاجات املختلاّ هل .

 : الدراسات السابقة:خامًسا
 (58)(2007د اسّ  ند  محد البدا ُ ) (1)

لتعتم علْ ت  ه تعتض اؾمهً  املعتُ مختلف فٖاتلو يطبقاتلو   شىل ا دفل الد اسّ 

لًسإع ا تعاد اإللكنييٍّ املستحد ّ يمنها اهلاتف ا مًد عللْ ا ععلاد املختلالّ لعققلّ     

 .تإد، اجملقت، الكتد(اؾمهً  املعتُ عًسإع اإلعقم املّٓبًعّ )اؾ

( 500يقللد اعتمللدت الد اسللّ علللْ مللنهج املسلل  عالعٍنللّ، يطبقللل علللْ عٍنللّ قًامهللا )      

 ماتدِ م  قافا   سًٍط يالقا تِ م  مستخدمَ قنًات ا تعاد اؿدٌاّ يالعحف.

   مها: ،يتًظلل الد اسّ شىل عدِ يتإج تتعلق عاهلًاتف ا مًلّ
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علللا م يا ظلللدقأ عللللْ   س قإملللّ اسلللتخدامات  جلللأت ا تعلللا ت اهلاتاٍلللّ عامل -

ّ 79.6ا ملللًد عنسلللبّ )  لللللهاتفاملبحلللً ل  تلٍهلللا ش سلللاد   ،%( مللل  ش لللالَ العٍنللل

ياستقباد التسإع    ا ستماو للمًسٍقْ يا غايَ فالتسللٍّ عا لعلاب  ل  اللداًد     

 %(.20علْ شبكّ اإلينيل عنسبّ )

ا ملًد   اهللاتف ّ فًإد استخدام جأ تًفه الًقل ياؾهد كدافع ياعَ   مقدم -

ٌلٍو سلهًلّ اؿتكلّ عاؾهلا   ل  الصلعً  عقلد  مل  ا ملان          ،م  ش الَ املبحً ل

 الناسَ.
  (59)(2009) ظاا قمًد عاماند اسّ  (2)

لتعتم علْ مدٓ شد ا  اؾمهً  للهاتف ا مًد كًسلٍلّ شعلقم   شىل ا دفل الد اسّ 

  ٌقللدمها اهلللاتف ا مللًد، يمللا أققللو ملل   جدٌللدِ، يمللدٓ تبنٍللو للخللدمات اإلعقمٍللّ اللل 

 تااعلٍّ مع اؾمهً  املستخدم هلذى اـدمات اإلعقمٍّ.

يقد استخدمل البا اّ فمًعات النقاط املتك ِ ك داِ ؾمع البٍايات مع عٍنّ مل   

اؾمهً  العام يالقإ  عا تعاد   عع  يسلإع اإلعلقم املتعاييلّ ملع شلبكات ا ملًد         

 اتها اإلعقمٍّ اإلابا ٌّ يالنفٍهٍّ لل مهً  املستخدم للهاتف ا مًد.  تًظٍع ادم

   مها: ،يتًظلل الد اسّ شىل عدِ يتإج

االل ديافع اؾمهً  يالقإ  عا تعاد  ستخدام اـدمات اإلعقمٍّ املقدمّ عإل  -

اهللللاتف ا ملللًد   متاععلللّ يتعلللا  الإلٌلللد اإللكنييلللَ اـلللاػ عهللل  ياملًاقلللع     

ٔ  ملل  اللقد تعللا        ا جت ماعٍللّ يا شللنا    اـللدمات اإلابا ٌللّ املختلاللّ سللًا

املًاقللع اإلابا ٌللّ  ي اسللتقباد  سللإع اابا ٌللّ فً ٌللّ ملل  التلٍا ٌللًن ياملاسسللات        

 اإلعقمٍّ عإل اهلاتف ا مًد  
جللأت ديافللع )تللًفه الًقللل ياؾهللد   متاععللّ ا ابللا ، عللدم ا عتمللاد عصللكع        -

م اؾما هٌّ ملعتفلّ ا  لدا  عصلكع فلً ُ( عللْ   س      كامع علْ يسإع اإلعق

الللديافع اـاظللّ عللاؾمهً  املصللن    اـللدمات اإلعقمٍللّ املقدمللّ عللإل اهلللاتف   

 ا مًد.  
م   فتاد اؾمهً  يالقإ  عا تعاد علْ الدي  التكلاملَ اللذُ ٌلًفتى      كد كعّّ -

اعلٍللّ اللل  ؼللد  عللل  اهلللاتف ا مللًد لًسللإع اإلعللقم اؾما هٌللّ، ي ٌؽللًا التا 

اؾمهلللً  ييسلللإع اإلعلللقم مللل  الللقد اسلللتخدام اـلللدمات املقدملللّ علللإل اهللللاتف  

 ا مًد للتعبه ع    ٌو   ا  دا  اؾا ٌّ    ُ يقل ي ُ مكان.
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 (60)(2009د اسّ شذٓ عنل عبد الًا د اؿمٍد ) (3)

ا مللًد  للدفل الد اسللّ شىل التعللتم علللْ ديافللع اسللتخدام اجملتمللع السللعًدُ للللهاتف  

ي مناط ي شكاد استخداماتو لدٌه  ياإلشباعات ال  أققها،  ٍث  جتٌل الد اسّ علْ 

 ( ماتد400ِعٍنّ عصًإٍّ علول )

   مها: ،يتًظلل الد اسّ شىل عدِ يتإج 

تعلللد  اسلللتخدام كلللامها اهللللاتف اؾلللًاد مقدملللّ اسلللتخدامات عٍنلللّ الد اسلللّ      -

املًاعٍللللد  فمصللللا دِ القنللللًات  للللللهًاتف ا مًلللللّ، تللللقى اسللللتخدام التللللذكه ع  

 التلا ًٌيٍّ.

االللل   لل  ديافللع  فللتاد العٍنللّ  سللتخدام اهلللاتف اؾللًاد   التًاظللع مللع ا  للع     -

يا قللا ب، يمعتفللّ  ابللا  اللل مقٔ  لل  تللًفه ا مللان    للاد عللدم يجللًد يسللإع        

 عنأ عققات عاطاٍّ مع اؾنس ا ات.  اتعاد،    متاععّ ا ابا  العامّ ي اهًا

 (61)(2014د اسّ يً ى محدُ قمد  عًسنّ ) (4)

 ّ لتعللتم علللْ اسللتخدامات الصللباب السللعًدُ للللهًاتف الذكٍللّ      شىل ا  للدفل الد اسلل

( مبحلللً  مللل  الصلللباب 200ياإلشلللباعات املتحققلللّ منهلللا، يتكًيلللل عٍنلللّ الد اسلللّ مللل  )  

ّ 100(  كً  ي)100السعًدُ مً عل عالتسايُ )  ( شيا  م  مدٌنّ الّٓإف عاململكّ العتعٍل

 .ّالسعًدٌّ، يقد   ااتٍا    عّٓتٌقّ عمدٌ

 منها: ،يقد تًظلل الد اسّ لعدِ يتإج

تتكلل ت اسللتخدامات الصللباب السللعًدُ للللهاتف الللذكَ علللْ عللتامج التًاظللع        -

سللكاُ عللَ( يعنسللبّ علوللل     ا جتمللاعَ )الاللٍس عللً ، تللًٌن، الللًاتس ثب، ياإل    

(25.3٪.) 

كٍللّ   تللًفه الًقللل ياؾهللد  االللل   لل  ديافللع الصللباب  سللتخدام اهلًاتللف الذ   -

 تق ا معتفّ املعلًمات عسهًلّ.

م      اإلشلباعات   دُّ شا ت عٍنّ الد اسّ شىل  ن )اكتساب معلًمات جدٌدِ(  ٌع -

 املتحققّ م  استخدام الصباب للهاتف الذكَ.
 Rachel Crowe and Catherine Middleton (2012)(62) د اسّ  (5)

هلًاتللف الذكٍللّ ملل  قبلع عٍنللّ ملل  النسللأ  تستكصلف  للذى الد اسللّ طللت  اسلتخدام ا  

العامقت   ها سّ  يصّٓته  الصخعٍّ يالت اماته  العملٍّ. كما ؼايد الد اسلّ معتفلّ   
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ما ش ا كايل تكنًلًجٍا اهلاتف النقاد ستا ت   شعادِ تعتٌف "عٍٖلّ العملع امل ديجلّ" الل      

 تعٍض فٍها النسأ اللًاتَ ٌتحمل   عبأ العمع يالعإلّ.

تّٓلعل الد اسّ ث أ عٍنلّ عمدٌلو تتكلًن مل  ش لدٓ عصلتِ املت ِ مل  مسلتخدمات          اس

  ًاتف )عق  عهُ(   كتلف القّٓاعلات ي للب مل  القد شجلتأ مقلاعقت متعمقلّ معهل .        

يتنتملللَ النسلللأ الًاقعلللات ؼلللم  عٍنلللّ الد اسلللّ للّٓبقلللّ ا جتماعٍلللّ املتًسلللّّٓ  ي العلٍلللا،   

 يكذلب الت امات عإلٍّ. يٌتحمل  الت امات يرٍاٍّ عديام كامع 

 منها: ،يقد تًظلل الد اسّ لعدِ يتإج

تستخدم النسأ العدٌد م  املما سات الذكٍلّ لقتعلاد يتسلهٍع الًظلًد يتع ٌل        -

املهنٍللّ يا سللت اعّ لللل مقٔ يالعمللقٔ، هللا ٌاسللت الكٍاٍللّ اللل  تسللتخدم عهللا          

ٔ قٍلًد عللْ ععل     اهلًاتف الذكٍّ لتصكٍع يتع ٌ  اهلًٌّ الًرٍاٍّ. يتؽلع النسلا  

التّٓبٍقات  تْ   تنتهب اعًظٍاته  يعققاته  الصخعٍّ عّٓتٌقّ غه متغًعلّ  

  ي غه متًقعّ.  

 كللدت  ٍللع املصللا كات علللْ   مٍللّ مٍلل ِ التًاجللد    ُ يقللل  ي  ُ مكللان      -

الذُ تقدملو  ًاتلف علق  علهُ، ي غل   ن ععل  املصلا كات ٌنالتن سللبًٍا هللذى           

عهلل   دأ مهمللّ يرٍاٍللّ معٍنللو   نللأ التًاجللد         اـاظللٍّ،  للل ٌللت  ا تعللاد   

املنللل د، ش   ن الكلللاه ملللنه   كلللدن قٍلللامه  ع للللا  مهلللام يرٍاٍلللّ عاسلللتخدام   

 اهلًاتف الذكٍّ   نأ القٍام عا عماد املن لٍّ. 

 شا ت املصا كات شىل استخدام اهلًاتف الذكٍّ   ا طقو عللْ  ُ مسلت دات    -

د اإللكنييَ، شىل جايلد التًاظلع ملع ا التٌ  عنلد      تتعلق عالعمع ع  طتٌق الإلٌ

 الؽتي ِ ال  تتّٓلد تداع فً ُ. 
 Guido Ongena , Harry Bouwman And Hugo Gillebaard (2012)(63) د اسّ (6)

 للدفل  للذى الد اسللّ شىل تقٍللٍ  ث للا  اسللتبداد ادمللّ اإلينيللل عللإل اهلًاتللف الااعتللّ          

القلد ات الانٍلّ لللهًاتف ا مًللّ الل  اكنهلا       عاإلينيل   اهلًاتف ا مًللّ. يتبحلث     

 م   لب.  

( ماللتدِ 628اعتملدت الد اسلّ ملنهج املسل  يعلالتّٓبٍق علللْ عٍنلّ متا لّ تتكلًن مل  )         

ينيللل الااعللل يا مللًد    ًلنللدا،   سلللل اسللتما ِ      هلل  لللدٌه  شمكايٍللّ الًظللًد ل    
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يلل للحعلًد عللْ املعلًملات،     ا ستقعأ شىل املبحً ل ؾمع البٍايات  لًد اسلتخدام اإلين  

 يا تعاد يالنفٍو يعقد العاقات الت ا ٌّ.  

   مها:   ،يقد تًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

 ن اإلينيللل عللإل اهلللاتف ا مللًد ٌعلل   اسللتخدامات اإلينيللل ي  أللع         -1

 قلها. 
(  ي  جهللل ِ iPhoneن اللللذٌ  للللدٌه   ًاتلللف قمًللللّ يلللًو )  ًاملصلللنك -2

، نٍلللًن  سللتخدام اإلينيللل لألغللتاض النفٍهٍللّ،  مللا عالنسللبّ   اسللًب قمًلللّ

لقستخدام   عقد العاقات الت ا ٌّ فٍاؽع املصلنكًن  ًاتلف مل  يلًو علق       

 عهُ.

 Jerry Watkins, Kathi R. Kitner and Dina Mehta (2012)(64) د اسّ  (7)

تّٓلعل ش لدا ما  تقا ن  ذى الد اسّ عل د استل  ًد اهلًاتف الذكٍلّ   اهلنلد، اسل   

،  عٍنملا تقلدم   (مًمبلاُ ي عٍل لاًٌم  )ث أ املصنكل     ل  شلتك  اتعلا ت   ملدٌن      

الد اسّ الاايٍّ تااظٍع  ًد مصتيو تًٌّٓت اتعلالَ ٌسلتند عللْ مق الات املصلنكل        

ماؼللٍا )  ي ٌللّ  (عًيدـايللد)قّٓللّ  ادٌللً قلٍللّ ملللدِ سللتّ  شللهت، يتقللع ا ّٓللّ    ٌللف  

 .(عتادٌض

اسلتهدفل مصلا كل مل  الّٓبقلّ املتًسلّّٓ   ملدٌن  مًمبلاُ ي عٍل لاًٌم            الد اسّ ) (

مقاعلّ متعمقّ مع مصنكل   شلتك  مًعاٌلع  ييللَ ي     (33)اهلند،  ٍث  جتٌل  ًالَ 

 مًعاٌع  ٍاَ. 

   مها: ،يقد تًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

  تع ٌلل  سللبع اؿٍللاِ لللٍس   مدٌنللّ     سلله  النمللً املتسللا و لققتعللاد اهلنللدُ        -

عًمباُ فحسد عع  تْ   القتٓ العوهِ ياملناطق البعٍدِ. ي   ذا السلٍا  ٌعتلإل   

ٔ  كان م  اهلًاتف الذكٍّ  م للل املتحت   اهلاتف  ا لل مٍع. ؼتي ِّ غه ا لللسًا
مللل  اـعًظلللٍّ الللل  قلللد يسلللمٍها "محٍمٍلللّ" ي لللذى     اٌقلللدم اهللللاتف املتحلللت  يًع للل   

 ؿمٍمٍّ"  دت شىل توٍه   الناتِ اـاظّ عا ٍو الصخعَ ي عّٓل امل ٌد م  اؿتٌّ."ا

لتّٓللًٌت   للدفل شىل استكصللام شمكايٍللات اسللتخدام اهلللاتف املتحللت   داًِ   الد اسللّ )ب(

سلهمل  لذى    يقلد   N79ا تعاد،  ٍث   ت يٌد متاسللَ قّٓلّ التادٌلً عهًاتلف يًكٍلا      
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اؾدٌدِ يع  ت مل  آّلو ا يلدما    اجملتملع. يتًظللل       ا جه ِ   تسهٍع شيتا  الإلامج

 الد اسّ للنتإج التالٍّ:

اسلللتخدمل ا ّٓلللّ اهلًاتلللف الذكٍلللّ لتسلللهٍع عملٍلللات ا قلللناو علللإل التسلللإع     -

 القعهِ للمتِ ا يىل  ًد الإلامج ال  تباها ا ّّٓ.
أ   (   ععلل  املقللاعقت الل   جتا للا الًسللّٓ N79  اسلتخدام  جهلل ِ يًكٍلا )   -

يالكلامهات للتعلًٌت،   (MP3) مل  مسل ع العلًت عتقنٍلّ      املستًٓ ا يللَ علد ً  

يقد يجد املتاسلًن  ن  جه ِ اهلاتف ا مًد الذكٍّ املتًّٓ ِ ػذب الكاه مل   

يتبللاى لسللكان املنللاطق التٌاٍللّ، هللا سللهع علللٍه  شجللتأ مقللاعقت هتللا ِ   نللأ  ا

 ال ٌا ات املٍدايٍّ. 
تف ا مًلّ فٍما ععد إلجتأ مقاعقت متعمقّ مع فمًعات ظوهِ مل   استخدمل اهلًا -

 املًاطنل إلعدأ ث إه   ًد عع  الإلامج ال  تذٌعها ا ّّٓ.

 Francisco –Javier Ruiz and Ana-Maria Belmonte (2014)(65)د اسّ  (8)

تهلللدم  لللذى الد اسلللّ شىل ؼلٍلللع ملللدٓ فهللل  املسلللتهلكل الصلللباب لعملٍلللات ا تعلللاد   

دٌدِ الناشّٖ ع  التكنًلًجٍا اؿدٌالّ، كملا تلد س ا سلتخدامات اؾدٌلدِ ياملعقلدِ       اؾ

 لتّٓبٍقات اهلًاتف ا مًلّ ااظّ   فاد التًاظع ا جتماعَ يالتكنًلًجٍا.  

اعتمدت الد اسّ منهج التحلٍع الًظاَ ملعتفّ الكٍاٍّ ال  ٌاه  عهلا الصلباب يمل   ل      

ات ػا ٌّ، )عاعتبا    ؼم  املستهلكل النهلإٍل  ٌستخدمًن التّٓبٍقات اـاظّ عصتك

هلللذى الللإلامج( يقللد  طبقللل معللاٌه  للذى الد اسللّ علللْ طللقب جللامعٍل    قسللام د اسللات    

 ا تعاد    سبايٍا. 

   مها:   ،يتًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

عللالتغ  ملل   ن هٍلل ات يتّٓبٍقللات اهلًاتللف الذكٍللّ كايللل معتيفللّ لللدٓ معالل     -

ملصللا كل ش   ن تّٓبٍقللات تسللدٌد الاللًاته كايللل معتيفللّ عصللكع  قللع ي لللب    ا

مت لللّ شىل عسللبد املخللايم ملل  التسللدٌد عللإل اهلًاتللف الذكٍللّ كًيهللا مل تعللع    

 ا مان الكا .
( شىل تقلٍللع تلل  ه يسللإع ا تعللاد  economic crisis دت ا  مللّ ا قتعللادٌّ ) -

،    للل اسللتّٓاعل يسللإع ا تعللاد  التقلٍدٌللّ يا تعللا ت الت ا ٌللّ ياإلعقيللات
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اللق  منلاط جدٌلدِ مل  التًاظلع ملع معلاد         للل  يمنها اهلًاتلف الذكٍلّ   لل اؾدٌدِ 

 ا ابا  ياٍ ت عقد تها علْ تع ٌ  العققات الصخعٍّ.
 Ali Dhumayan Alanazi (2014)(66) د اسّ  (9)

ٌد سلًن   دفل  ذى الد اسّ شىل التعتم علْ اسلتخدامات الّٓلقب السلعًدٌل اللذٌ      

للحعلًد عللْ ا ابلا ، ي  تّٓبٍلق الد اسلّ       اهلًاتلف الذكٍلّ معلد     ا  الً ٌات املتحلدِ  

علْ شبكّ اإلينيل عإل مًاقلع التًاظلع    ا  تً ٌعه ّع  طتٌق منهج املس  عًاسّّٓ استباي

( 789يقلد عللغ   ل  العٍنلّ )     ،ا جتماعَ يمسلاعدِ امللحقٍلّ الاقافٍلّ السلعًدٌّ ع متٌكلا     

 م  اؾنسل. اعًدِّس اطالب 

 منها: ،يتًظلل الد اسّ لعدِ يتإج

%( ي للَ 98.4ٌسلتخدم معال   فللتاد العٍنلّ اهلًاتللف الذكٍلّ يعنسلبّ عالٍللّ علولل )       -

يتٍ ّ تصه شىل تاؽٍع العٍنّ للهًاتف الذكٍّ عللْ  ًاتلف ا مًللّ مل  ا جٍلاد      

 الساعقّ.
ّ   الللداًد ملًاقللع  تت للو يسللبّ عالٍللّ ملل  املبحللً ل  سللتخدام اهلًاتللف الذكٍلل      -

التًاظللللع ا جتمللللاعَ، تق للللا اسللللتخدام اهلًاتللللف الذكٍللللّ   التًاظللللع عللللل      

( Massaging Applicationsا شللخاػ،  لل  اسللتخدام تّٓبٍقللات الناسللع )   

 ال  تقدم ادمات التسإع اجملايٍّ ياملكاملات اهلاتاٍّ يمكاملات الاٍدًٌ.
ا للحعلًد عللْ ا ابلا  مل  علل      مالل اهلًاتف الذكٍّ املعلد  ا كالت اسلتخدام     -

معاد  شابا ٌّ كتلاّ ماع يسإع اإلعقم التقلٍدٌّ يا جهل ِ اؾدٌلدِ كل جه ِ    

 غالبٍلللّ  شلللا   ٍلللث ،(٪83.5الكمبٍلللًتت ا مًللللّ ياملكتبٍلللّ يعنسلللبّ علولللل )   

ا ملللا ٌسلللتخدمًن  لللًاتاه  الذكٍلللّ للًظلللًد   ا  ي غالب لللدإم للل  يهللل  شىل املبحلللً ل

ّ  اهلًاتللف   ن مللنه  ( ٪62لألابللا ، كمللا  كللت )     الللتٍٕس  املعللد   تعللد  الذكٍلل

 .لألابا 
 P O'connor AndEt Al  (2014)(67)د اسّ  (10)

 دفل الد اسّ للتعتم علْ استخدامات اهلًاتف الذكٍّ علل املتخععلل      

( ياللل   ظللبحل تسللتخدم علللْ يّٓللا  ياسللع عللل      Healthcareتعاٌللّ العللحٍّ ) فللاد ال

  يساط املتخععل    ذا اجملاد.

http://pmj.bmj.com/search?author1=P+O%27Connor&sortspec=date&submit=Submit
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( متللد عًا   ا للنل ملل    230يقللد   ملل  اللقد الد اسللّ تً ٌللع اسللتبٍان علللْ )       

شبكات التد ٌد الًطنٍّ    هً ٌّ  ٌتلندا عوتض اإلجاعّ عللْ سلااد  ساسلَ ٌتمالع       

 تف الذكٍّ   القٍام عتسهٍع العمع الّٓر.كٍف تستخدم اهلًا

 منها: ،يقد تًظلل الد اسّ شىل عدِ يتإج

%( م  عٍنّ الد اسّ  ًاتف  كٍّ يقلد اسلتخدمًا  لًاتاه     94نتلب  ًالَ )  -

 عصكع ًٌمَ علْ ا قع ملتِ يا دِ  غتاض العمع.  
ّ  مللل ( ٪83.3 شللا  )  -  تمكامللللا اسللتقباد   ي عللل جتأ قٍللامه   شىل الد اسلللّ عٍنلل

ّ  التسإع استخدمًا  يه  منه ( ٪87.2)  يؼ  كما العمع، ؽغ  اتاٍّ  النعلٍ

  ي املستلمّ  غتاض العمع  ٌؽًا. املتسلّ
 عللإل  سللإع تلقللَ  ي ع  سللاد قللامًا  يهلل  الد اسللّ عٍنللّ ملل (  ٪41.2 كللت )  -

 العٍنللّ  فللتاد ملل ( ٪52.9)  ن كمللا الذكٍللّ،  للًاتاه  علللْ اإللكنييللَ الإلٌللد

 .عالعمع املتتبّّٓ العً   لتقاط الذكَ هلاتفا استخدمًا

 Logan Molyneux (2014)(68) د اسّ (11)

تهللدم  للذى الد اسللّ شىل معتفللّ مللدٓ اسللتخدام العللحاٍل ا مللتٌكٍل للللهًاتف      

الذكٍّ    عماهل  الًٍمٍّ، يكٍف ساعدت تقنٍات اهلًاتف ا مًلّ يتّٓبٍقاتها    ٌلادِ  

ث  جتٌلل د اسلّ مسلحٍّ عللْ العلحاٍل العلاملل       قد ته  علْ  ع يكتاعّ ا ابا ،  ٍ

ا، ( يسللخّ ًٌمِّلل 10.000  العللحف الًٍمٍللّ    الً ٌللات املتحللدِ اللل  تّٓبللع  كاللت ملل  )   

  سللللل ا سلللتبٍايات عًاسلللّّٓ يالللام الللاػ ٌعملللع عاإلينيلللل، ييؼلللعل   متنلللايد العٍنلللّ   

( مالتدِ  480ٌت لاي  ) ( ظحاَ ش   ن عدد املسلت ٍبل مل  50000املد يسّ ال  علغ   مها )

( اسلللتما ِ 362ا لعللدم اسللتٍاأ اإلجاعللات ياعتمللاد )    اسللتبايّ ياللت    118فقللو،   اسللتبعاد   

 استبٍان ظحٍحّ.  

   مها:  ،يقد تًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

 ن معاللل  العلللحاٍل اللللًاقعل ؼلللم  عٍنلللّ الد اسلللّ نتلكلللًن  ًاتلللف  كٍلللّ   -

  عماهل  الًٍمٍّ.  يٌتبنًن استخدامها عصكع مستمت   

تقًم املاسسات العحاٍّ عدي  عا     تص ٍع تب  استخدام اهلًاتلف الذكٍلّ      -

 العمع العحاَ. 
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-   ٔ ا  ٍٕس ل  اسهمل اهلًاتف الذكٍّ   توٍه  يتل العمع العحاَ، ش   ظبحل ج 

سلله    ؼسللل يًعٍللّ   عمللع العللحاٍل يٌاؽلللًيها علللْ  غلللد ا ديات  يهللا ته

 لعمع العحاَ. يفعالٍّ ا
 Chang Sup Park and Kavita Karan (2014)(69) د اسّ  (12)

الد اسللّ شىل معتفللّ التلل  ه املباشللت يغلله املباشللت للللهًاتف الذكٍللّ عللللْ           للدفل 

السلًكٍات السٍاسٍّ لدٓ املًاطنل، يتبحث فٍما ش ا كان ا سلتخدام املتكلت  لللهًاتف    

   علللْ املصللا كّ السٍاسللٍّ. يؼللايد  سلله    ؼاٍلل الذكٍللّ   البحللث علل  املعلًمللات ٌه 

تقدٌ  فهل   يسلع للملدٓ يالكٍاٍلّ الل  ػعلع اهلًاتلف الذكٍلّ مل    ل  يسلإع ا تعلاد             

 السٍاسَ.  

شلخغ    هً ٌلّ كً ٌلا اؾنًعٍلّ.      500اعتمدت الد اسّ منهج املسل  عالعٍنلّ  للل   

ىل فمًعللات ي  ااتٍللا  املبحللً ل عاسللتخدام عٍنللّ عصللًإٍّ طبقٍللّ ي لللب عتعللنٍاٍه  ش       

 سللد العمللت يالنللًو ياملسللتًٓ التعلٍمللَ يمتًسللو الللداع،   سللع  اعللو اسللتما ِ ا سللتبٍان  

( اسلتما ِ عنسلبّ   648عالإلٌد ا لكنييَ شىل العدٌد م  املصلا كل، يالل اإلجاعلّ عللْ )    

( شخغ فقلو  يهل  نتلكلًن  ًاتلف     500%(، يم  عل  ا ٔ  جاب )32.4است اعّ علول )

 لبحث علٍه . كٍّ لٍقتعت ا

   مها:   ،يقد تًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

 ن اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ للحعللًد علللْ املعلًمللات ٌ ٌللد ملل  فللتػ التعللتض   -

لبٍٖات سٍاسٍّ غه مت ايسّ، ها ٌع   الااعلٍّ السٍاسلٍّ للدٓ امللًاطنل يأال      

 سلًكٍات املصا كّ السٍاسٍّ لدٌه . 
ا إلشلللتا  امللللًاطنل   العملٍلللّ  ا شؼلللافِّؽللللق مسلللا    ن اهلًاتلللف الذكٍلللّ قلللد   -

الدنقتاطٍّ   املستقبع، ااظّ ش ا   تًٌّٓت اهلًاتف ل ٌادِ شمكايٍات التعتض 

 للتنًو يالااعلٍّ السٍاسٍّ.  

 Mircca Madianou  (2014)(70)د اسّ  (13)

 لللدفل  لللذى الد اسلللّ شىل علللث شمكايٍلللّ اسلللتخدام اهلًاتلللف الذكٍلللّ كبٍٖلللّ   

 علقم املتعلدد،  شؼلافّ شىل تقٍلٍ  يتلإج البٍٖلّ ا تعلالٍّ اؾدٌلدِ عللْ علإقت           اتعلالٍّ ل 

 املونعل.  
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اعتمللدت الد اسللّ مللنهج املسلل  عالعٍنللّ جملمًعللّ ملل  الالبٍنللٍل الللذٌ  ٌعٍصللًن      

 ٍث  جتٌل معه  مقاعقت  ًد تًّٓ  العققات يالتولٍهات الل  طلت ت     ،اململكّ املتحدِ

د السنتل املاؼٍتل يكان لدٓ  ٍلع املبحلً ل علإقت   الاللبل       فاد ا تعاد اق

 يٌ ي ين عإقته  معدد  ٌا ِ يا دِ كع سنتل.   

   مها:   ،يقد تًظلل الد اسّ شىل العدٌد م  النتإج

 مل  َ ل   ع  ت اهلًاتلف الذكٍلّ اسلتخدام شلبكات اإلينيلل   كلع مكلان، ي          -

ا مللع ظ للمتكاملللّ ملل  الاللتػ ا تعللالٍّ، اعًٌللت  التعامللع معهللا عاعتبا  للا عٍٖللّ 

يجلًد عللدد   ٌنتهلَ ملل  التّٓبٍقللات الل  ػعللع اهلًاتللف الذكٍلّ متتبّٓللّ عبٍٖللات     

 ا.  اتعالٍّ  كات اتساع 
تقللدم عٍٖللّ ا تعللاد املتعللدد   اهلًاتللف الذكٍللّ منعللات اتعللاد متنًعللّ خيتللا          -

فلل ن  ملل  َ لل لللًط ، ياملسللتخدم منهللا مللا ٌناسللبو   شدا ِ عققتللو ععإلتللو     ض ا

اهلًاتلللف الذكٍلللّ كوه لللا مللل  عٍٖلللات ا تعلللاد املتعلللدد، سلللاعدت   تقتٌلللد       

 املسافات عل املهاجتٌ  يعإقته . 

 Ruth Avidar andet al  (2015)(71)د اسّ  (14)

 دفل الد اسّ شىل التعتم عللْ ا سلتخدامات الاعلٍلّ لللهًاتف الذكٍلّ، فؽلًق       

 التعامع مع املنامات عإل اهلًاتف الذكٍّ.ع  معتفّ مدٓ  غبّ املستخدمل   

يقلللد    لللع عٍايلللات  لللذى الد اسلللّ عاسلللتخدام ا سلللالٍد النًعٍلللّ يالكمٍلللّ          

(Qualitative And Quantitative Methodsٍث   ش ساد استباي   )ّ ّنّ مكًيل ٍّْلَع 

 (  م  مستخدمَ اهلًاتف الذكٍّ   شستإٍع م   ٍع الاٖات العمتٌّ، كملا   515م  )

مل  طلقب املت للّ اؾامعٍلّ  ستكصلام       ا( طالب ل 60شجتأ مقاعقت شخعلٍّ معمقلّ ملع )   

تعً ات الّٓقب  ًد اسلتخدامات اهللاتف اللذكَ يكلذلب ػلا عه  الصخعلٍّ ملع  لذى         

 ا جه ِ اؾدٌدِ.

 منها: ،يتًظلل الد اسّ شىل عدِ يتإج

 للب التااعلع ملع     تهستخدم اهلًاتف الذكٍلّ  غلتاض التااعلع علل ا فلتاد ملا         -

ا ستِ يا ظدقأ مل  القد املكامللات العلًتٍّ، يالتسلإع النعلٍّ، يشلبكات        

التًاظللع ا جتمللاعَ يالإلٌللد اإللكنييللَ، فؽللق علل  تعللا  اإلينيللل يالنفٍللو    

(Entertainment). 
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ؼللللعف مسللللتًٓ التااعللللع عللللل املسللللتخدمل ياملاسسللللات، فلللل كات ملللل  يعللللف   -

 ملللع  للتعاملللع  الذكٍلللّ  لللًاتاه   ٌسلللتخدمًن  ( ٪54املصلللا كل   الد اسلللّ ) 

 .للتع  اهلادفّ غه ياؾمعٍات الصتكات
علولللل يسلللبّ املبحلللً ل اللللذٌ    ٌسلللتخدمًن التّٓبٍقلللات اـاظلللّ عاملسلللتهلكل     -

( ٪27) مقاعلع  ،(٪40( يغلهى مل  املًاقلع )   eBayكمًاقع الصلتأ يالتسلً  مالع )   

 .ا سبًو   متات عدِ ا ستهقكٍّ التّٓبٍقات عع  ٌستخدمًن فقو
 شللللا   ٍللللع املصللللا كل  يهلللل  ٌسللللتخدمًن  للللًاتاه  الذكٍللللّ   التاللللاعقت   -

ا جتماعٍلللّ يكلللذلب للحعلللًد عللللْ املعلًملللات ي ا ابلللا  يفحلللغ  سلللاعاته        

املعللتفٍّ، ياؿعللًد علللْ يتللإج الاحللًػ الّٓبٍللّ  ي د جللات ؼعللٍله  العلمللَ     

 عالكلٍات.

 Anwer S. Al-Zahrani  (2015)(72)د اسّ  (15)

لد اسلّ شىل التعلتم عللْ اسلتخدامات اهلًاتلف الذكٍلّ   تعللٍ  مهلا ات          دفل ا

 Cognitiveاللوللّ ا للٍ ٌللّ يمللدٓ مسللا مّ ا جهلل ِ ا مًلللّ    ٌللادِ النمللً املعللت  )  
Growth  .علْ املستًٓ الاتدُ ياؾماعَ لدٓ الّٓقب ) 

  ّ   معهلد   يقد  جتٌل الد اسّ علْ فمًعّ م  الّٓقب الدا سل للولّ اإلللٍ ٌل

 (  University In The Midwestتعلٍ  اللوات ظامعّ يسو الوتب )

 منها: ،يقد تًظلل الد اسّ لعدِ يتإج

ٌستخدم املصا كًن فمًعلّ متنًعلّ مل  تّٓبٍقلات اهلًاتلف الذكٍلّ ملسلاعدته          -

، يمتاععللّ يسللإع  FMن ا سللتماو شىل  ادٌللً  شعلللْ تعللل  اللوللّ اإلللٍ ٌللّ.  ٍللث     

اّ يا دِ م  استخدامات اهلًاتف الذكٍّ ملساعدِ املصا كل علْ اإلعقم املختل

 ا فٍما ٌتعلق عتنمٍّ مها ات ا ستماو.تعل  اللوّ اإلللٍ ٌّ، اعًظ 
استخدم الكلاه مل  املصلا كل  لًاتاه  الذكٍلّ   مصلا دِ الاٍلدًٌ ات علإل          -

ٍها عاللولّ  يالتعلٍق عل التقاطالعً الًٍتًٍب،    ل قام البع  مهام  اتٓ ماع 

اإلللٍ ٌّ، كما قامًا عاستخدام عع  التّٓبٍقات ال  تسلاعد عللْ التحقلق مل      

النّٓق ياإلمقٔ عند التًاظلع ملع ا التٌ  يالد دشلّ،  كملا اسلتخدمل اهلًاتلف        

 كتد.القتأِ  ا ع الذكٍّ عدًٌل
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 التعمٗ  عمب الدزاضاج الطابنة   

 اعقّ ٌتؽ  ما ٌلَ:م  اقد العتض الذُ قدمو البا اان للد اسات الس

يد ِ الد اسات العتعٍّ ال  تنايلل استخدامات اهلًاتلف الذكٍلّ، فقلد تتكل ت      -

الد اسللات العتعٍللّ  للًد اهلًاتلللف ا مًلللّ ع مكاياتهللا ا للديدِ يمل تتعملللق         

 د اسّ ديافع استخدامات اهلًاتف الذكٍّ ياإلشباعات ال  ؼققها.

م علْ ديافع استخدامات اهلًاتف الذكٍلّ،  تنًو الد اسات ا جنبٍّ اهلادفّ للتعت -

 ٍللث تنًعللل مللا عللل د اسللّ اسللتخدام اؾمهللً  العللام شىل املتخععللل   تقنٍللّ      

ا تعلللا ت يكلللذلب التعاٌلللّ العلللحٍّ يالعلللحاٍل ياإليلللا  العلللامقت يظلللًً     

 لقستخدامات السٍاسٍّ للهًاتف الذكٍّ م  قبع اؾما ه.
  عللللد للتعلللتم عللللْ علللادات ي منلللاط  علللدم يجلللًد د اسلللات مقا يلللّ    كالللت مللل   -

ا سللتخدامات املختلاللّ للللهًاتف الذكٍللّ يديافللع اسللتخدامها يششللباعاتها ي لللب      

 عهدم الكصف ع  ااتقفات استخدام اهلًاتف الذكٍّ م  فتمع  ات.
 فادت الد اسلات السلاعقّ البلا ال   عللً ِ املصلكلّ البحاٍلّ يظلٍاغّ تسلاؤ ت          -

اتهلا، عاإلؼلافّ شىل ا سلتاادِ مل  يتلإج الد اسللات      يفلتيض الد اسلّ يتعلمٍ   دي   

السلللاعقّ   مناقصلللّ النتلللإج يمقا يتهلللا ملللا   التًظلللع شلٍلللّ مللل  يتلللإج    لللذى   

 الد اسّ.

 وفروضها تساؤالت الدراسةسادًسا: 
 تطاؤاج الدزاضة: ( أ 

   مها: ،تسعْ الد اسّ ل جاعّ علْ عدِ تساؤ ت

 الذكٍّ؟الد اسّ للهًاتف  ما مدٓ امتق  عٍنّ (1)
 ه تاًا للطللقب اؾامعللات   الللٍم  ياـلللٍج لقينيللل عًسللاطّ  مللا معللدد اسللتخدام  (2)

 ٍّ؟الذك
 ٍّ اقد الًٍم الًا د؟تف الذكًاهعٍنّ الد اسّ للما معدد استخدام  (3)
م  قبع طلبّ اؾامعات اـلٍ لٍل   ستخدام اهلاتف الذكَما  َ ا يقات املاؽلّ   (4)

 ؟يالٍمنٍل
 ؟  ّاتف الذكًٍستخدام اهلقًم عها عٍنّ الد اسّ   نأ اال  تا عماد   َما  (5)
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 ال  ٌكات فٍها استخدام عٍنّ الد اسّ للهًاتف الذكٍّ؟ٌام  َ ا ما  (6)
 ؟لهًاتف الذكٍّطلبّ اؾامعات   اـلٍج يالٍم  ل     استخدامات َ ما  (7)
 للهًاتف الذكٍّ؟طلبّ اؾامعات اـلٍ ٍل يالٍمنٍل ما     ديافع استخدام  (8)
طلبلّ اؾامعلات اـلٍ لٍل يالٍمنلٍل     اسلتخدام  ا  َ   ل  اإلشلباعات املتحققلّ مل      م (9)

 ؟للهًاتف الذكٍّ
ملللع  علللإل اهللللاتف اللللذكَ عٍنلللّ الد اسّاملؽلللامل الللل  تعللللها  صلللا  شىل  ُ مدٓت (10)

 ا اتٌ ؟
 م     ا شخاػ الذٌ  تصا كه  عٍنّ الد اسّ ما ٌعع شلٍها م  مؽامل؟ (11)
 م  يجهّ يات عٍنّ الد اسّ؟ اتف الذكٍّاهلً     سلبٍات يكاطتما  (12)

 
  سٔ  الدزاضة: (   

 تسعْ الد اسّ  اتبا  الاتؼٍات ا تٍّ:

تًجللد فللتي   ات د لللّ ش عللإٍّ عللل طلبللّ اؾامعللات ملل  اؾنسللٍات املختلاللّ     (1)

 الٍ ٍل يننٍل )عٍنّ الد اسّ( م   ٍث:

 كاافّ استخدام اهلًاتف الذكٍّ. –  

 للهًاتف الذكٍّ.ا ستخدامات املختلاّ  _ب 
 طقًسٍّ(. –ديافع استخدام اهلًاتف الذكٍّ )ياعٍّ  – 

 –اإلشلللباعات املتحققلللّ هلللل  جلللتأ اسلللتخدام اهلًاتلللف الذكٍلللّ )تًجٍهٍلللّ        -د

 شبو اجتماعٍّ(. –شبو تًجٍهٍّ  –اجتماعٍّ 

تًجللد فللتي   ات د لللّ ش عللإٍّ عللل الللذكً  ياإليللا  ملل  طلبللّ اؾامعللات          (2)

 )عٍنّ الد اسّ( م   ٍث:اـلٍ ٍل يالٍمنٍل 
 طقًسٍّ(. –ديافع استخدام اهلًاتف الذكٍّ )ياعٍّ  –  

 –اجتماعٍللّ  –اإلشللباعات املتحققللّ هللل  جللتأ اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ )تًجٍهٍللّ    -ب

 شبو اجتماعٍّ(. –شبو تًجٍهٍّ 

تًجد عققّ ا تباط  ات د لّ ش عإٍّ عل اللديافع الناعٍلّ  سلتخدام اهلًاتلف      (3)

 ٍّ لدٓ عٍنّ الد اسّ ياإلشباعات ا جتماعٍّ يالتًجٍهٍّ املتحققّ هل .الذك
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ّ ٍعل الديافع الّٓقًسٍّ  ستخدام اهلًاتف  (4) تًجد عققّ ا تباط  ات د لّ ش عإٍ

الذكٍّ لدٓ عٍنّ الد اسّ ياإلشباعات شبّ ا جتماعٍّ يشبو التًجٍهٍّ املتحققّ 

 هل .

 سابًعا:التعريفات اإلجرائية للدراسة:
 اهلٕاتف الركٗة   -

شاشللّ  ، يمعامهللا ٌسللتخدمياللام تصللوٍع متّٓللً   اللل  تسللتخدم اهلًاتللف ا مًلللّ هيي 

ًفت م اٌللللللا يتلللللل تّٓبٍقللللللات ا مللللللًد  يٌقللللللًم عتصللللللوٍع  كًاجهللللللّ مسللللللتخدم  اللمللللللس

َ  يم امنللّ اإلينيللل تعللا  ْ ؼي الإلٌللد اإللكنييلل  ، يتعللدكاملللّ ّ ماللاتٍ لً لل تللًُ عللل

(  لَ اهلًاتلف ا كالت تّٓلً  ا   تلًفه اـلدمات       3G , 4G ًاتف اؾٍع الاالث يالتاعع )

 املذكً ِ.

     اجلاوعاج اخلمٗزٗني ٔالٗىٍٗني   -

طللقب اؾامعللات اـلٍ للٍل ناللله  طللقب اؾامعللات   كللع ملل  )اململكللّ العتعٍللّ    

  جايد طقب اؾامعات الٍمنٍل.السعًدٌّ ياإلما ات العتعٍّ املتحدِ ( شىل

 ثامًنا:اإلجراءات املنهجية: 
 وٍّس الدزاضة:   -

البا ث منهج املس ، يالذُ ٌعتإل جهلدًا علمٍلًا مناملًا للحعلًد عللْ عٍايلات       استخدم 

دي   تي  ٌقتعل ، (73)ي يظام ع  الاا تِ  ي فمًعّ الالًا ت مًؼلًو البحلث.    يمعلًمات

، (74)و قد ٌتعدٓ  لب شىل شتح يتاسه  ذى الالًا ت املس  علْ يظف الاًا ت فقو يلكن

 ٍلللث قلللام البا الللان مسللل  ديافلللع اسلللتخدامات طلبلللّ اؾامعلللات الٍمنلللٍل يالسلللعًدٌل       

 ياإلما اتٍل للهًاتف الذكٍّ يالكصف ع  اإلشباعات ال  تتحقق هل  جتأ استخدامها.  

 متى  ٔعٍٗة الدزاضة:   -

ت اـلٍ لللٍل يالٍمنلللٍل هلللالل   طلبلللّ ٌتحلللدد فتملللع الد اسلللّ   طلبلللّ اؾامعلللا

اؾامعللات املتًاجللدِ   عًاظلل  كللع ملل  اململكللّ العتعٍللّ السللعًدٌّ ياإلمللا ات العتعٍللّ          

املتحدِ ياؾمهً ٌّ الٍمنٍّ، يقد   شجتأ الد اسّ علْ طلبّ اؾامعات   عللدٌ  الٍ لٍل   

ب اؾامعلللات    مللا السلللعًدٌّ ياإلمللا ات كمملللالل للم تمللع اـلٍ لللَ ملل  جهلللّ يطللق     

اؾمهً ٌللّ الٍمنٍللّ ملل  جهللّ  اللتٓ ياللت ا لعللعًعّ التّٓبٍللق   كللع ديد اـلللٍج لعللدم تللًفت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD
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التسهٍقت الق مّ   عقٍّ البلدان يؼعف ا ست اعّ ال  قًعلع عهلا ا سلتبايّ اإللكنييٍلّ     

 الللذُ   تعللمٍمها ملل  قبللع البللا ال   البلللدان ا اللتٓ مقا يللّ عا سللت اعّ اؾٍللدِ اللل     

  علل علٍها ا ستبايّ   كع م  اؾمهً ٌّ الٍمنٍّ يالسعًدٌّ ياإلما ات.  

 مللا عٍنللّ الد اسللّ فقللد   ؼدٌللد ا ععٍنللّ متا للّ ملل  طللقب اؾامعللات اـلٍ ٍللّ           

يالٍمنٍّ ي ذا النًو م  العٍنات مناسلد  غلتاض الد اسلّ يالت ا لعلعًعّ تّٓبٍقهلا ع سللًب        

ت كللبهِ يشطللا  ا ياؼللح ا جملتمللع الد اسللّ، يقللد    العٍنللّ العصللًإٍّ ياللل  تتّٓلللد شمكايللا  

يالل    تً ٌعهلا    َتً عل عٍنّ الد اسّ عسد ا ست اعات ال  يظلل للمًقع اإللكنييل 

 ( للهًاتف الذكٍّ علْ النحً ا تَ:WhatsAppع  طتٌق عتيامج الًاتس ثب )

 ًٌؼ  فتمع يعٍنّ الد اسّ (1جديد  ق  )

 والنً                       

 اؾنسٍّ        

 اجملمًو شيا   كً 

 النسبّ العدد النسبّ العدد النسبّ العدد

 31.5 108 39.8 43 60.2 65 اململكّ العتعٍّ السعًدٌّ

 73.3 128 44.5 57 55.5 71 اؾمهً ٌّ الٍمنٍّ

 31.2 107 28.4 40 62.6 67 اإلما ات العتعٍّ املتحدِ

 100 343 40.8 140 59.2 203 اجملمًو

 تاسًعا: أدوات جمع البيانات: 
اعتمللدت الد اسللّ علللْ  داِ ا سللتبايّ،  ٍللث   تعللمٍ  اسللتبايّ شلكنييٍللّ ا تللًت    

عللْ علدد مل  ا سللٖلّ الل  توّٓلَ املللتوهات ياؾًايلد الل  ؼقللق   لدام الد اسلّ يتقللدم          

 شجاعات كاملّ  ًهلا. 

  2016( 9بتمإل )يقد   تّٓبٍق ا ستبايّ اقد شهت النعف الاايَ م  شهت س

 عاشًرا: إجراءات الصدق والثبات:
 ن املقٍللاس الللذُ ٌسللتخدمو البا للث ٌقللٍس عالاعللع مللا ٌنبوللَ  ن        :يٌقعللد عالعللد  

 ٍلث قلام    (،(Face validity سلًب العد  الالا تُ   انيقد استخدم البا ا ،(75)ٌقاس

فللاد ععللتض اسللتما ِ ا ستقعللأ علللْ فمًعللّ ملل  السللادِ ا كمللل املتخععللل       

 ّ ٔ            ،(*)العققات العامل ي للب عهلدم الت كلد مل  ظلق ٍّ ا سلتما ِ ؾملع املعلًملات، يعنلا

عل جتأ التعلدٌقت املّٓلًعلّ     انعلْ التعدٌقت ال  قدمل م  السادِ ا كملل قلام البا ال   

   شكلها النهإَ. ا ستقعألتعب  استما ِ 

 Cronbach'sتييبللا) ) لاللا ك مللا فٍمللا خيللغ الابللات فقللد   اسللتخدام طتٌقللّ     
Alpha:َملعتفّ مدٓ  بات ا ستبايّ، يكايل النتإج كما  َ مبٍنّ   اؾديد التال ) 
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 ( يؼ  مدٓ  بات ا ستباي2ّجديد  ق  )

 معامع  لاا كتييبا) عدد الاقتات اجملاد م

 0.65 8 الديافع الناعٍّ 1
 0.79 8 الديافع الّٓقًسٍّ 2
 0.73 6 شباعات التًجٍهٍّاإل 3
 0.70 2 ا شباعات ا جتماعٍّ 4

 0.79 6 ا شباعات شبو التًجٍهٍّ 5

 0.90 30  ٍع فقتات ا ستبايّ

 عقى  ن قٍمّ معامع  لاا كتييبا) كايلل جٍلدِ  ٍلث تتاي لل قٍملّ      اؾديد ؼ  ًٌ

 ( لكع فاد م  فا ت ا ستبايّ.0.79،  0.65املعامع ما عل )

( ي لذا ٌعنلْ  ن   0.90ٍع فقتات ا ستبايّ متتاعّ )كذلب كايل قٍمّ معامع  لاا ؾم

 معامع الابات ؾمٍع فقتات ا ستبايّ مقبًد يفقا ملا اتاقل علٍو الد اسات.  

 اعإغ عٍنّ الد اسّ: -1
 ( ًٌؼ  اعإغ عٍنّ الد اس3ّجديد  ق  )

 النسبّ التكتا  النًو

 %59.2 203  كت

 %40.8 140  ياْ

 %100.0 343 اإل الَ

 النسبّ لتكتا ا العمت

 %40.2 138 سنّ 25سنّ شىل  قع م   18م  

 %22.4 77 سنّ 30سنّ شىل  قع م   25م  

 %18.4 63 سنّ 35سنّ شىل  قع م    30م  

 %19 65 سنّ 40سنّ شىل  35م  

 %100.0 343 اإل الَ

 النسبّ التكتا  املستًٓ التعلٍمَ

 %88.9 305 جامعَ

 %11.1 38 د اسات علٍا

 %100.0 343  الَاإل

 النسبّ التكتا  اؾنسٍّ

 %31.5 108 سعًدُ

 %37.3 128 ن 

 %31.2 107 شما اتَ

 100.0 343 اإل الَ
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ًٌؼلل  اؾللديد السللاعق اعللإغ عٍنللّ الد اسللّ التكللتا ات يالنسللد املًٌٖللّ ياملتمالللّ  

 ماتدِ.  (343) عالنًو يالعمتياملستًٓ التعلٍمَ ياؾنسٍّ يفمًو  فتاد العٍنّ ال  علول

 اإل عأ الًظاَ: -2

 مدٓ امتق  الّٓقب هلًاتف  كًٌٍّؼ  ( 4جديد  ق  )
 النسبّ التكتا  امتق   ًاتف  كٍّ

 %100 343  ًاتف  كٍّ  نتلب

 %00.00 00.00  ًاتف  كٍّ    نتلب

 100 343 ا  الَ

علوللل  ًٌؼلل  اؾللديد السللاعق  ن  ٍللع  فللتاد العٍنللّ نتلكللًن  ًاتللف  كٍللّ  ٍللث    

 %100يسبته  

يتصه  ذى النتٍ ّ لأل مٍّ البالوّ ال   ظبحل ؼاْ عها اهلًاتلف ا مًللّ   يقتنلا    

الللتا   يا يتصللا  الولله مسللًعق هلللذى الًسللٍلّ ا تعللالٍّ اؿدٌاللّ،  ٍللث تًظلللل د اسللّ        

  جتٌل   اهلند للبا ال

Jerry Watkins, Kathi R. Kitner and Dina Mehta  شىل  ن اهللا     ٔ تف ا ملًد للل سلًا

كللان ملل  اهلًاتللف الذكٍللّ  ي غه للا لللل  ظللب  ؼللتي ٌِّا لل مٍللع اعًظ للا   رللع النمللً          

 املتسا و لققتعاد يللحاجّ اجملتمعٍّ يالتنمًٌّ املت اٌدى لو.

 ( ًٌؼ  عدد اهلًاتف الذكٍّ ال  نتلكها الّٓقب5جديد  ق  )

 النسبّ التكتا  عدد اهلًاتف الذكٍّ

 %51 175  اتف

 %38.5 132  اتاان

 %10.5 36  ق ّ ف كات

 100 343  الَاإل

ٌصه اؾديد الساعق شىل عدد اهلًاتف الذكٍّ ال  نتلكها املبحلً ل عٍنلّ الد اسلّ    

%، فٍما علول يسبّ م  نتلكلًن  لاتال   51 ٍث علول يسبّ الذٌ  نتلكًن  اتف يا د 

 % فقو.10.5فقد علول يسبته  %،  ما م  نتلكًن  ق ّ  ًاتف ف كات 38.5

 ( ًٌؼ  استخدام اإلينيل عإل اهلاتف الذك6َجديد  ق  )

 النسبّ التكتا  استخدام اإلينيل

 %100 343 ٌستخدم

 %00.00 00.00   ٌستخدم

 100 343  الَاإل
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يٌتؽ  م  اقد اؾديد الساعق  ن  ٍع  فتاد عٍنّ الد اسّ ٌستخدمًن اإلينيلل    

 لذكٍّ. ًاتاه  ا

 ( ًٌؼ  طتٌقّ ا تعاد عصبكّ اإلينيل7جديد  ق  )

 النسبّ التكتا  طتٌقّ ا تعاد

 %32.4 111 عاقات ااظّ م  شتكّ ا تعا ت

 %1.8 6 الدفع الًٍمَ  ستخدام اإلينيل

 WiFi 101 29.4%استخدام 

 %36.4 125  نان  ي  كات ها سبقا

 100 343 ا  الَ

ساعق  ن معا  مستخدمَ اهلًاتف الذكٍّ ٌسلتخدمًن  كالت مل     ٌتبل م  اؾديد ال

% مل  عٍنلّ   32.4%، عٍنملا ٌسلتخدم ملا يسلبتو     36.4عنسلبّ علولل    طتٌقّ لقتعلاد عاإلينيلل  

( فقلد علولل   WIFIالد اسّ عاقات ااظّ م  شتكات ا تعا ت،  ما م  ٌقًم عاستخدم )

  املتتبلّ  اللدفع الٍلًمَ   طتٌق  %،    ل  لل طتٌقّ استخدام اإلينيل ع 29.4يسبته  

 %.1.8ا اهِ عنسبّ مل تت اي  

 ّالذكٍ ًاتفاستخدام اهلاؿا ت ال  ٌكات فٍها ( ًٌؼ  8جديد  ق  )

 النسبّ التكتا   يقات ا ستخدام ا كات

 WiFi 243 70.8%عند ا تعاد غدمّ 

 %25.1 86 اعند استخدام الباقّ املدفًعّ مسبًق

 %4.1 14 يلعدين يجًد شين

 100 343 ا  الَ

 
ٌصللله اؾلللديد السلللاعق شىل  ن  غللللد مسلللتخدمَ اهلًاتلللف الذكٍلللّ عٍنلللّ الد اسلللّ        

 ٍللث علوللل يسللبته     (WiFi)ٌسللتهلكًن يقت للا  كاللت عنللد ا تعللاد غدمللّ الللًاُ فللاُ      

%، يٌ تَ  لب ا ستهق  لتًفت  ذى اـدمّ فاي ا   معا  ا ماك  العاملّ يالعملع   70.8

د، فٍما جأ استخدام استخدام الباقات مسبًقّ الدفع   املتتبّ الاايٍّ عالا   كلبه   ياملن 

%، عٍنما علول يسبّ مل  ٌسلتخدمًن اهلًاتلف الذكٍلّ علدين يجلًد       25.1 ٍث علول يسبتها 

 % فقو ها ٌصه   مٍّ اإلينيل هلذى الًسٍلّ ا تعالٍّ التااعلٍّ اؾدٌدِ.4.1شينيل 
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 معدد استخدام اهلًاتف الذكٍّ( ًٌؼ  9جديد  ق  )

 الً ن النسر % املتًسو العام النسبّ التكتا  معدد ا ستخدام

 %50.1 172  سد الاتيم

2.83 56.6 

 %1.5 5 متِ كع  ق  ساعات

 %3.2 11 متِ كع ساعتل

 %5.8 20 متِ كع ساعّ

 %39.4 135 عدِ متات اقد الساعّ الًا دِ

 100 343  الَاإل

ٌتؽ  م  اؾديد الساعق  ن عٍنّ الد اسّ ٌستخدمًن  ًاتاه  الذكٍّ كلما  تا لل  

%، فٍملا جلأ مل  ٌسلتخدمًن  لًاتاه  الذكٍلّ علدِ        50.1هل  الاتظلّ ي للب عنسلبّ علولل     

%، فٍملللا  للللل عقٍلللّ 39.4ملللتات الللقد السلللاعّ الًا لللدِ   املتتبلللّ الاايٍلللّ عنسلللبّ علولللل   

 %.5.8تت اي   اـٍا ات   تتتٍد مت ات ييسد مل

 ا يقات املاؽلّ  ستخدام اهلًاتف الذكٍّ( ًٌؼ  10جديد  ق  )
 النسبّ التكتا  ا يقات املاؽلّ

 %2.3 8 العباح

 %0.3 1 فنِ الاههِ

 %13.4 46 سأامل

 %25.7 88    يقات الاتاغ

 %58.3 200   ًٌجد يقل قدد

 100 343  الَاإل

 غلد املبحً ل عٍنّ الد اسلّ   ًٌجلد للدٌه  يقلل قلدد      ٌتبل م  اؾديد الساعق  ن 

%، عٍنملا ٌاؽلع ثالتين اسلتخدام     58.7 ستخدام  ًاتاه  الذكٍّ  ٍث شكلل يسلبته   

%  شىل تاؽلٍله  اسلتخدام   13.4%، فٍملا  شلا    25.7 ًاتاه     يقلات الالتاغ عنسلبّ علولل     

ًاتللف الذكٍللّ اللقد فنتللَ  اهلًاتللف الذكٍللّ   الاللنِ املسللإٍّ،  مللا ملل  ٌسللتخدمًن اهل  

% للاايٍلّ، ي لذا  ملت متًقلع كلًن      0.3% للأليىل ي 2.3العباح يالاههِ فل  تت لاي  يسلبته    

 فنتَ العباح يالاههِ فنات عمع يد اسّ قلما ٌت  استخدام اهلًاتف الذكٍّ اقهلا.

 َ  نأ استخدام اهلاتف الذك  اتٓ ( ًٌؼ  مدٓ قٍام املستخدم ع عماد11جديد  ق  )

 النسبّ التكتا  القٍام ع عماد   نأ استخدام اهلاتف الذكَ

 %77.8 267 ٌقًم ععمع

 %22.2 76   ٌقًم ع ُ عمع

 100 343  الَاإل
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ٌلللبل اؾلللديد السلللاعق  ن  غللللد املبحلللً ل ٌقًملللًن ع عملللاد كتلالللّ   نلللأ اسلللتخدام   

% شىل علدم قٍلامه    22.2%، عٍنملا  شلا  ملا يسلبتو     77.8 ًاتاه  الذكٍّ ي لب عنسبّ علول 

 ع ُ  عماد   نأ استخدامه  للهًاتف الذكٍّ.  
   نأ استخدام اهلاتف الذكَ املبحً ل( ًٌؼ  ا عماد ال  ٌقًم عها 12جديد  ق  )

 النسبّ التكتا  يًعٍّ ا عماد

 %41 110 اؾلًس مع ا  ع يا ظدقأ

 %6.3 17 التما ٌ  التٌاؼٍّ

 %11.2 30 ا عماد املكتبٍّ

 %19.8 53 مصا دِ التلا ًٌن

 %14.2 38 قٍادِ السٍا ات

 %35.5 95 )ا عماد املن لٍّ ي يقات ا يتاا (  عماد  اتٓ

سااد ٌسم  للمستخدم ااتٍا   كات م  شجاعّ،    اذ النسبّ م  ش الَ العٍنّ ال  تقًم ع دأ  مق اّ:

 267 عماد   نأ استخدام اهلاتف الذكَ،  ن = 

 
  نلأ اسلتخدام اهللاتف     املبحً لا عماد ال  ٌقًم عها تصه عٍايات اؾديد الساعق ىل 

، يٌتؽ   ن  علْ يسبّ جأت مل  ٌستخدمًيو   نأ اؾلًس مع ا  ع يا ظلدقأ،  الذكَ

%، ٌلللٍه  الللذٌ  ٌقًمللًن ع عمللاد  اللتٓ ياللل  االللل   )اإلعمللاد   41 ٍللث علوللل يسللبته  

%، فٍما جأت مصا دِ التلا ٌلًن  الا لا   35.5 يتاا (،  ٍث علول يسبته  املن لٍّ، ي  نأ ا

%، فٍملا  19.8عل ا عماد ال  اا س   نأ استخدام اهلًاتلف الذكٍلّ ي للب عنسلبّ علولل      

%، ٌلٍهلا مل  ٌسلتخدمًيو عنلد     14.2علول يسبّ م  ٌستخدمًن اهلًاتف   نأ قٍلادِ السلٍا ِ   

%، ي اله ا   نلأ التملا ٌ  التٌاؼلٍّ ي للب عنسلبّ ؼلعٍاّ مل        11.2القٍام عا عماد املكتبٍّ 

 %.6.3تت اي  

 (ا ٌام ال  ٌ داد فٍها استخدام اهلاتف الذك13َجديد  ق  )

 النسبّ ت ا ٌام ال  ٌ داد فٍها استخدام اهلاتف الذكَ

 %26.2 90 جا ات يالعّٓع التوٍّاإل

 %1.7 6 ا عٍاد ياملناسبات

 %7.3 25 يا  مات ال  ؼتا  ملتاععّ   الّ ا  دا  

 %64.7 222   ًٌجد ًٌم قدد

 100 343  الَاإل
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ٌتؽ  م  اؾديد السلاعق  يلو   تًجلد  ٌلام قلددِ ٌل داد فٍهلا اسلتخدام املبحلً ل هللًاتاه            

% ملل  مسللتخدمَ اهلًاتللف  26.2% ملل  املبحللً ل، فٍمللا  شللا   64.7الذكٍللّ  ٍللث  شللا  شىل  لللب  

 ٌادِ استخدامها  ٌام اإلجا ات يالعّٓلع التوٍلّ، ي اله ا جلأ مل  ٌ ٌلد اسلتخدامه         الذكٍّ شىل 

 %.7.3للهًاتف الذكٍّ    الّ ا  مات يا  دا  عنسبّ مل تت اي  

 ( ًٌؼ      استخدامات الّٓقب للهًاتف الذك14ٍّجديد  ق  )
 النتٍد النسبّ التكتا  العبا ِ

  %56 191 ا تعا ت اهلاتاٍّ

  %11 38 كاملات الاٍدًٌم

 SMS 81 24% التسإع القعهِ 

  %91 312 تّٓبٍقات التًاظع ا جتماعَ

  %26 90 تّٓبٍقات ا تعاد عإل اإلينيل

  %28 95 التسً  يالصتأ عإل اإلينيل

  %46 158 الإلٌد اإللكنييَ

  %41 141 ؼمٍع الإلامج يامللاات

  %18 62 ػ   يقل يا دا جتماو مع عدِ  شخا

  %14 47 البلًتً 

  %56 191 معتفّ ا ابا  ياملعلًمات

  %11 39 مصا دِ التلا ًٌن

  %37 128 الد دشّ

 18 %5 17 ا ستماو للتادًٌ

  %34 115 لعاب يالتسلٍّا 

  %40 137 مصا دِ يتن ٌع مقاطع الاٍدًٌ

  %42 144 ؼدٌد القبلّ( -قًامٍس -استخدام التّٓبٍقات )اتإو

  %47 153  غتاض البحث العلمَ

  %35 118 تعًٌت املنارت الناد ِ يمصا كتها

  %33 114 تعًٌت املستندات يا ي ا  اـاظّ عالعمع

  %47 153 تديٌ  املهام يالتذكه عاملًاعٍد

 .343اعّ م  ش الَ العٍنّ ن=سااد ٌسم  عااتٍا   كات م  شجاعّ، ي   اذ النسبّ لكع شج مق اّ:

تصه عٍايات اؾديد الساعق شىل  ن     استخدامات املبحً ل هلًاتاه  الذكٍّ جأت 

 علْ النحً التالَ:
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 لل   املتتبّ ا يىل تّٓبٍقات التًاظع ا جتماعَ عنسبّ استخدام عالٍّ علول  -

معتفّ ي ت اهلاتاٍّا تعا %، تق ا   املتتبّ الاايٍّ يعنسد متسايٌّ كع م  91

%، فٍما  ع   املتتبّ الاالاّ 56 ٍث علول يسبّ كع منهما  ا ابا  ياملعلًمات

يعنسد متسايٌّ  ٌؽ ا استخدام اهلاتف الذكَ  غتاض البحث العلمَ يتديٌ  

% لكع منهما،  ما النتٍد التاعع فقد كان م  47املهام يالتذكه عنسبّ علول

استخدام التّٓبٍقات %،    ل ا تع 46سبّ علول يعٍد الإلٌد ا لكنييَ عن

%، تبعها   42املتتبّ اـامسّ عنسبّ علول  ؼدٌد القبلّ( -قًامٍس -)اتإو

%،  ما مصا دِ يتن ٌع مقاطع 41املتتبّ السادسّ ؼمٍع الإلامج يامللاات عنسبّ 

 %.40الاٍدًٌ فقد جأت   النتٍد الساعع عنسبّ علول 
اللل   Ali Dhumayan Alanaziًؼللحّ ععالٍللّ مللع يتللإج د اسللّ  يتتاللق النتللإج امل

تًظللللل شىل  ن يسلللبّ عالٍلللّ مللل  الّٓلللقب السلللعًدٌل الدا سلللل    متٌكلللا ٌسلللتخدمًن 

 للًاتاه  الذكٍللّ   الللداًد شىل مًاقللع التًاظللع ا جتمللاعَ يكللذلب   التًاظللع مللع        

 ا اتٌ .

ى محلدُ قملد  علً سلنّ الل       يكذلب اتاقل يتإج  ذى الد اسّ مع يتلإج د اسلّ يلً    

تًظلللل شىل  ن   لل  اسللتخدامات الصللباب السللعًدُ للللهاتف الللذكَ تتكلل ت علللْ عللتامج 

 التًاظع ا جتماعَ.

ي ٌؽ للا اتاقللل مللع يتللإج د اسللّ  نللد  محللد البللدا ُ اللل  تًظلللل شىل  ن ا تعللا ت      

علتُ لللهًاتف   اهلاتاٍّ عاملعا م يا ظدقأ جأت علْ   س قإمّ استخدامات اؾمهً  امل

 ا مًلّ.
جأت ا ستخدامات اـاظّ عالد دشات عإل اهلًاتف الذكٍّ   النتٍد الاام   -

%، تبعها   النتٍد التاسع تعًٌت املناؼت الناد ِ يمصا كتها 37عنسبّ علول 

 %.34%، فا لعاب يالتسلٍّ ال  ا تلل النتٍد العاشت عنسبّ 35عنسبّ علول 
لد اسّ م  الصباب اؾامعَ   كع م  الٍم  يالسعًدٌّ  ما استخدامات عٍنّ ا -

ياإلما ات للهًاتف الذكٍّ   التسً  عإل اإلينيل يا جتماو مع ا شخاػ 

ا اتٌ  عإل اهلاتف الذكَ يكذلب استخدامه  للبلًتً  يالتسإع القعهِ  

يمصا دِ التلا ًٌن عإل اهلاتف فقد جأت   تتتٍد مت ات يعنسد ؼعٍاّ مل 

 %.28ت اي  ت
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 ديافع استخدام طلبّ اؾامعات .. اهلًاتف الذكٍّ ياإلشباعات املتحققّ منها

 ( ًٌؼ  ديافع استخدام الّٓقب للهًاتف الذك15ٍّجديد  ق  )

الدياف

 و
 العبا ِ

املتًسو  د جّ املًافقّ

اؿسا

 عَ

ا متا

م 

 املعٍا ُ

النتٍ

 ب
مًا

 فق

قا

 ٌد

معا 

 ض

ٍّ
اع

 ي
فع

يا
د

 

 3 0.436 2.81 6 54 283 تًفه الًقل ياؾهد

 1 0.199 2.96 1 10 332 اؿعًد علْ املعلًمات عسهًلّ

تعل  مها ات جدٌدِ للتمٍ  ع  

 ا اتٌ 
229 92 22 2.60 0.607 6 

التًاظع عإل عتامج التًاظع 

 ا جتماعَ يتبادد ا  أ
317 25 1 2.92 0.280 2 

 7 0.614 2.59 23 94 226 لا  املهام املختلاّ اـاظّ عالعمعش

 4 0.531 2.71 13 73 257  غتاض البحث يالد اسّ

فه  ا  دا  املختلاّ يؼلٍع 

  ععاد ا
231 91 21 2.61 0.601 5 

 8 0.668 2.56 34 84 225 تكًٌ    ُ  ًد القؽاٌا املّٓتي ّ

ٍّ
س

قً
ط

ع 
اف

دي
 

الًجا ّ ا جتماعٍّ يالصعً  

 عاملكايّ
116 131 96 2.06 0.785 8 

 2 0.552 2.70 16 71 256 التسلٍّ يالنفٍو

 1 0.484 2.77 10 58 275 يقات الاتاغالتخلغ م  امللع يشوع  

 7 0.696 2.24 52 158 133 الصعً  عا ستققلٍّ

التعًد علْ استخدام اهلاتف عصكع 

 دإ 
163 115 65 2.29 0.765 5 

 6 0.750 2.28 62 124 157 التا ّ يا سناأ

 4 0.737 2.35 54 115 174 يسٍان مصاكع العمع ياملن د

 3 0.700 2.39 43 123 177 ٍاِؼسل  سلًب اؿ

 2.38املتًسو العام للديافع الّٓقًسٍّ =  2.72املتًسو العام للديافع الناعٍّ = 

 
تصه عٍايات اؾديد الساعق شىل ديافع استخدام املبحً ل عٍنّ الد اسّ للهًاتف الذكٍّ 

 كما ٌلَ:



 

 

150 

 الديافع الناعٍّ: (  )
افع اؿعًد علْ املعلًمات،  ٍث علغ جأ   املتتبّ ا يىل م  الديافع الناعٍّ د -

،  ما املتتبّ الاايٍّ فقد االل 2.96( متًسو 332عدد الذٌ  يافقًا  ذا الدافع )

، 2.92  دافع التًاظع عإل عتامج التًاظع ا جتماعَ يتبادد ا  أ متًسو علغ 

تقى دافع تًفه الًقل ياؾهد،  ٍث  ع   النتٍد الاالث متًسو  ساعَ 

،  ما   املتتبّ التاععّ فقد  ع دافع استخدام اهلًاتف الذكٍّ  غتاض 2.81

 .2.71البحث يالد اسّ متًسو  ساعَ 
  النتٍد ا اهِ جأت عقٍّ الدايافع الناعٍّ للمبحً ل علْ التًالَ  ٍث  ع  -

دافع فه  ا  دا  املختلاّ يؼلٍع  ععاد ا اامسًا، تقى دافع تعل  مها ات جدٌدِ 

لتمٍ  ع  ا اتٌ ،     شلا  املهام اـتلاّ ي اه ا تكًٌ    ُ  ًد القؽاٌا ل

 املّٓتي ّ.
 

 الديافع الّٓقًسٍّ: ( ب)
جأت   املتتبّ ا يىل م  الديافع الّٓقًسٍّ دافع استخدام اهلاتف الذكَ  -

،   ل  ع دافع التسلٍّ 2077للتخلغ م  امللع يشوع  يقات الاتاغ متًسو 

،  ما ؼسل اسلًب اؿٍاِ فقد 2.70تٍد الاايَ متًسو  ساعَ يالنفٍّ   الن

، تقى 2.39 ع   النتٍد الاالث م  عل الديافع الّٓقًسٍّ متًسو  ساعَ علغ 

، فٍما  ع دافع التعًد 2.35دافع يسٍان مصاكع العمع ياملن د متًسو  ساعَ 

 .2.29لغ علْ استخدام اهلاتف الذكَ   النٌد اـامس متًسو  ساعَ ع
  املتاتد ا اهِ جأت عقٍّ الدايافع الّٓقًسٍّ للمبحً ل علْ التًالَ  ٍث  -

 ع دافع التا ّ يا سناأ سادس ا، تقى دافع الصعً  عا ستققلٍّ، ي اهًا دافع 

 الًجا ّ ا جتماعٍّ يالصعً  عاملكايّ.
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 ديافع استخدام طلبّ اؾامعات .. اهلًاتف الذكٍّ ياإلشباعات املتحققّ منها

 :شباعات املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ( اإل16جديد  ق  )

 العبا ِ شباعاتاإل

 د جّ املًافقّ
املتًسو 

 اؿساعَ

ا متا

م 

 املعٍا ُ

 النتٍد
 مًافق

قاٌ

 د

معا 

 ض

ش
ٍّ

ٍه
ج

تً
ت 

عا
با

ش
 

 1 0.306 2.91 2 27 314  ٌادِ معلًماتَ

اؿعًد علْ معلًمات متخععّ تنمَ 

 مها اتَ
273 64 6 2.78 0.456 3 

 4 0.526 2.71 12 76 255 لا  مهامَ ي عمالَ عدقّ يستعّش

 2 0.360 2.87 3 38 302 فه  ما أد    اجملتمع م   ًلَ

 5 0.673 2.45 35 117 191 امتق  القد ِ علْ مًاجهّ املصكقت

 6 0.706 2.36 46 128 169 ؼقٍق قد  كبه م  ا ستققلٍّ

ش
ت 

عا
با

ش

ٍّ
ع

ما
جت

ا
 

 1 0.539 2.74 17 54 272 اتٌ تاٍد   طتٌقّ التااعع مع ا 

فت  مًاؼٍع للنقاط مع ا  ع 

 يا ظدقأ
271 54 18 2.73 0.547 2 

ٍّ
ٍه

ج
تً

و 
شب

ت 
عا

با
ش

ا
 

 6 0.715 2.32 50 132 161  ساس عالتًتتؽاٍف اإل

 5 0.669 2.34 38 150 155 الصعً  عالتا ّ

 1 0.545 2.73 17 59 267 مأل يقل الاتاغ يالتخلغ م  امللع

 4 0.707 2.38 45 121 177 يسٍان مصاكع العمع

 2 0.671 2.57 35 77 231 اتٌ ا يدما  مع ا 

 3 0.695 2.52 40 84 219 التخلغ م  الصعً  عالً دِ يالع لّ

 شباعاتاملتًسو العام ل 

 2.68التًجٍهٍّ = 

شباعات ا جتماعٍّ= املتًسو العام ل 

2.74 

شباعات شبو املتًسو العام ل 

 2.48التًجٍهٍّ = 

استخدام املبحً ل عٍنّ  اإلشباعات املتحققّ م  عٍايات اؾديد الساعق شىل تصه

 ينك  استخقػ ما ٌلَ:الد اسّ للهًاتف الذكٍّ 

 اإلشباعات التًجٍهٍّ:  (  )
جأ   املتتبّ ا يىل م  اإلشباعات التًجٍهٍّ  ٌادِ املعلًمات  ٍث علغ عدد الذٌ   -

،  ما املتتبّ الاايٍّ 2.91 ساعَ علغ  ( ماتدِ متًسو314يافقًا  ذى العبا ِ  )

، تقى ششباعاؿعًد 2.92متًسو علغ  فه  ما أد    اجملتمعفقد االل   

ال  تساعد   تنمٍّ املها ات،  ٍث  ع   النتٍد الاالث  علًماتعلْ امل
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،  ما   املتتبّ التاععّ فقد  ع اإلشباو اـاػ ع لا  2.78متًسو  ساعَ 

 .2.71عماد عدقّ يستعّ متًسو  ساعَ علغ املهام يا 
جأت عقٍّ اإلشباعات التًجٍهٍٍّ   املتاتد ا اهِ،  ٍث  ع اإلشباو اـاػ  -

امتق  القد ِ علْ مًاجهّ املصكقت   النتٍد اـامس متًسو  ساعَ 

، فٍما  لل عبا ِ ؼقٍق قد  كبه م  ا ستققلٍّ سادس ا ي اه ا متًسو 2.45

 .  2.36ا  مل ٌت 
 ششباعات شجتماعٍّ: ( ب)

علْ  ن استخدام ( ماتدى 272جأت يتإج البٍايات متقا عّ جدِّا،  ٍث يافق )

( علْ  ن 271التااعع مع ا اتٌ  كما  شا  )اهلاتف الذكَ ساعد   علْ 

اهلًاتف الذكٍّ  سهمل   فت  مًاؼٍع للنقاط مع ا  ع يا ظدقأ يقد علغ 

 علْ التًالَ. 2.73ي  2.74العبا تل  املتًسو اؿساعَ هلاتل
 ششباعات شبو تًجٍهٍّ: (  )

 لل   املتتبّ ا يىل م  اإلشباعات شبو التًجٍهٍّ عبا ِ مأل يقل الاتاغ  -

( ماتدِ متًسو 267يالتخلغ م  امللع  ٍث علغ عدد الذٌ  يافقًا  ذى العبا ِ )

اتٌ  متًسو علغ ،فٍما جأ   النتٍد الاايٍا يدما  مع ا 2.73 ساعَ علغ 

، تقى ششباعالتخلغ م  الصعً  عالً دِ يالع لّ،  ٍث  ع   النتٍد 2.57

،  ما   املتتبّ التاععّ فقد  ع اإلشباو اـاػ 2.52الاالث متًسو  ساعَ 

 .2.38عنسٍان مصاكع العمع متًسو  ساعَ علغ 
ٍث  ع اإلشباو جأت عقٍّ اإلشباعات شبو التًجٍهٍٍّ   تتتٍد مت ات يسبِّا،   -

، فٍما  لل 2.34اـاػ عالصعً  عالتا ّ   النتٍد اـامس متًسو  ساعَ 

 .   2.32عبا ِ ؽاٍف اإل ساس عالتًتت سادس ا ي اه ا  متًسو مل ٌت ا  
 ا اتٌ  معلتسإع ّ املبحً ل ل( ًٌؼ  مدٓ مصا ك17جديد  ق  )

 نسبّال التكتا  مصا كّ املستخدم للاٍدًٌ ات يالتسإع

 %16 55 اٌصا   دإم 

 %64.4 221 اٌصا     ٍاي 

 %19.5 67   ٌصا  

 100 343  الَاإل
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 ديافع استخدام طلبّ اؾامعات .. اهلًاتف الذكٍّ ياإلشباعات املتحققّ منها

للاٍلدًٌ ات  املبحلً ل عٍنلّ الد اسلّ     ملدٓ مصلا كّ  تصه عٍايات اؾديد السلاعق شىل  

% مل  عٍنلّ الد اسلّ    80.4يالتسإع ال  تعله  م  ا اتٌ  يٌتؽ  مل  عٍايلات اؾلديد  ن    

ٌ  ما ٌعله  م   سإع يفٍدًٌ ات عإل اهلًاتف الذكٍّ  ما عصكع دإل   ٌصا كًن ا ات

( ماتدِ ععدم مصا كته  للمؽامل ال  تعله  علإل  لًاتاه    67 ي   ٍاي ا،    ل  شا  )

 %.19.5الذكٍّ ي لب عنسبّ علول عنسبّ 
 تسإعالاٍدًٌ ات يالاتٌ  ا  ّصا ك سباب عدم م ( ًٌؼ 18جديد  ق  )

 النسبّ كتا الت العبا ِ

 %24 83  يها  شٍأ ااظّ عَ

 %12 41   تًإها عع  ا لاار اـا جّ ع  ا دب

 %7 24   تًإها عع  املنارت ا عا ٍّ

 %18 61 لتبادد التسإع لعدم يجًد يقل كاٍم

 %5 18   ًٌجد لدُ  ظٍد كاٍم

 %6 21 )يصت الوٍبّ يعدم الت كد م  ظحتها( اتٓ

 .343سم  عااتٍا   كات م  شجاعّ، ي   اذ النسبّ لكع شجاعّ م  ش الَ العٍنّ ن=سااد ٌ مق اّ:

املبحلللً ل عٍنلللّ الد اسلللّ  ّصلللا ك سلللباب علللدم متصللله عٍايلللات اؾلللديد السلللاعق شىل 

 ٍلث جلأت   مقدملّ     اتف الذكَ،اهلم  فٍدًٌ ات ي سإع علْ  شلٍه  اتٌ  ماٌععآلل

ملل  فٍللدًٌ ات  شلللٍه  اللتٌ  مللا ٌعللع  آللد اسللّ املبحللً ل عٍنللّ ال  ّصللا ك سللباب عللدم م 

%، ٌلٍهلا  24 يه  ٌعتإلييها  شٍأ ااظّ عه  ي لب عنسبّ علولل   اتف الذكَاهلي سإع علْ 

ا تًإهلا ععل  ا لالار    %،  ل  سلبد   18سبد عدم يجًد يقل كا  لتبادد التسإع عنسلبّ  

 %.7عٍاّ مل تت اي  %، عٍنما جأت ا سباب ا اتٓ عنسد ؼ12عنسبّ  اـا جّ ع  ا دب

 الاٍدًٌ ات يالتسإع   تت  مصا كته ( ًٌؼ   كات ا شخاػ الذ19ٌجديد  ق  )

 النسبّ التكتا  العبا ِ

 %56 192 ا فتاد م  ا  ع يا قا ب

 %64 221 اجملمًعات ال  تؽ   ظدقأ

 %27 91 اجملمًعات ال  تؽ  ا  ع

 %37 126 فمًعات ال مقٔ   العمع يالد اسّ

 %1.7 6  اتٓ ) النخد يفمًعات ا  تمام املصن  يالاٖات ا تاجّ تًعٍّ(

 .343سااد ٌسم  عااتٍا   كات م  شجاعّ، ي   اذ النسبّ لكع شجاعّ م  ش الَ العٍنّ ن= مق اّ:

 كاللت ا شللخاػ الللذٌ  تللت  مصللا كته  الاٍللدًٌ ات   ن اؾللديد السللاعق  ٌتؽلل  ملل 

%، ٌللٍه  ا فلتاد مل  ا  لع يا قلا ب عنسلبّ       64ٍث علول يسلبته   ه  ا ظدقأ،  يالتسإل
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%،  مللا 37%، فٍمللا جللأت فمًعللات  مللقٔ العمللع يالد اسللّ   النتٍللد الاالللث عنسللبّ   56

فمًعات ا  ع فقد جلل  اعع ا، ي  ا اله جلأت النخلد يفمًعلات ا  تملام املصلن        

 %.1.7ا مل تت اي  يالاٖات ا تاجّ شىل تًعٍّ عنسبّ  ؼعٍاّ جدِّ
 ( ًٌؼ  مدٓ يجًد كاطت للهًاتف الذكٍّ م  مناً  املستخدمل20جديد  ق  )

 النسبّ   العبا ِ

 %95.3 327 ًٌجد

 %4.7 16   ًٌجد

 100 343  الَاإل

يٌتؽلل  ملل  اؾللديد  عللقى  ن  غلللد املبحللً ل عٍنللّ الد اسللّ  كللديا يجللًد كللاطت      

 %.95.3ول للهًاتف الذكٍّ، ي لب عنسبّ عل

 :ااتبا  فتيض الد اسّ -3

عللْ اجمللا ت    Kolmogorov-Smirnova  تّٓبٍق ااتبلا  كلًجملتيم وتيلًم    

التٍٕسّ لقستبايّ ال    تً ٌعها علْ  فتاد عٍنّ الد اسّ، ي لب ملعتفّ  لع البٍايلات تتبلع    

بٍايللات: التً ٌللع الّٓبٍعللَ  م  ، عهللدم ؼدٌللد يللًو ا اتبللا ات اللل  سللٍت  تّٓبٍقهللا علللْ ال  

عللْ   ااتبا ات معلمٍّ "عا امٍنٌّ"،  م ااتبلا ات   معلمٍلّ "  عا امٍنٌلّ"، يكايلل النتلإج     

 :النحً ا تَ

 يتإج ااتبا  التً ٌع الّٓبٍعَ  ست اعات عٍنّ الد اسّ (21جديد  ق  )
 P. Value مستًٓ الد لّ ا اتبا  قٍمّ اجملاد م
 0.000 0.333 معدد استخدام اهلًاتف الذكٍّ 1

 00000 0.182 الديافع الناعٍّ 2

 0.001 0.103 الديافع الّٓقًسٍّ 3

 0.000 0.184 شباعات التًجٍهٍّاإل 4

 0.000 0.419 شباعات ا جتماعٍّاإل 5

 0.000 0.142 شباعات شبو التًجٍهٍّاإل 6

، ي لذا  0.05اؾديد  علقى  ن مسلتًٓ الد للّ لكلع فلاد  قلع مل          تصه البٍايات  

دد علللْ  ن البٍايللات   تتبللع التً ٌللع الّٓبٍعللَ    ٍللع اجملللا ت اللل    ااتبا  للا، ي     ٌلل

ا للت كد م  التً ٌلع الّٓبٍعلَ للبٍايلات،    ٌؽ   Shapiro-Wilkاستخدام ااتبا  شاعهي يٌلب 

ي  التًظع شىل  ن البٍايات   تتبع التً ٌع الّٓبٍعلَ )املعتلاد(، يعلٍلو   تّٓبٍلق ا اتبلا ات      

 Spearman'sمعلمٍّ "القعا امٍتهٌّ"   ااتبا  فتيض الد اسّ، ي َ ااتبا  سٍإلمان الق
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rho    لقٍللاس العققللّ عللل مللتوهٌ ، يااتبللا  مللان يٌللتMann-Whitney U test   اتبللا 

 اتبللا    Kruskal- Wallis testالاللتي  عللل فمللًعتل، يااتبللا  كتيسللكاد يالللٍس 

 .الاتي  عل  كات م  فمًعتل

 الاتض ا يد 

تًجد فتي   ات د لّ ش عإٍّ عل طلبّ اؾامعات م  اؾنسٍات املختلالّ الٍ لٍل   

 يننٍل )عٍنّ الد اسّ( م   ٍث:

 معدد استخدام اهلًاتف الذكٍّ  –  

 طقًسٍّ( –ديافع استخدام اهلًاتف الذكٍّ )ياعٍّ  – 

 –)تًجٍهٍّ  اإلشباعات املتحققّ هل  جتأ استخدام اهلًاتف الذكٍّ -د

 شبو اجتماعٍّ( –شبو تًجٍهٍّ  –اجتماعٍّ 

الاتي    معدد استخدام اهلًاتف الذكٍّ يديافع ياشباعات  (22جديد  ق  )

 ا ملتوه اؾنسٍّاستخدامها م  قبع الصباب يفًق

 ن اؾنسٍّ املتوهات

Kruskal- Wallis test 

 2كا متًسو التتد
د جّ 

 اؿتٌّ
 مستًٓ الد لّ

 ا ستخدام معدد

 205.41 108 سعًدُ

 139.44 128 ن  دالّ 0.001 2 32.434

 177.23 107 شما اتَ

 الديافع الناعٍّ

 181.51 108 سعًدُ

 158.64 128 ن  غه دالّ 0.140 2 3.928

 178.38 107 شما اتَ

 الديافع الّٓقًسٍّ

 198.98 108 سعًدُ

 134.36 128 ن  دالّ 0.001 2 30.180

 189.79 107 شما اتَ

شباعات اإل

 التًجٍهٍّ

 181.50 108 سعًدُ

 151.40 128 ن  دالّ 0.009 2 9.522

 187.06 107 شما اتَ

شباعات اإل

 ا جتماعٍّ

 174.62 108 سعًدُ

 174.63 128 ن  غه دالّ 0.695 2 0.833

 166.21 107 شما اتَ

ا شباعات شبو 

 التًجٍهٍّ

 194.64 108 سعًدُ

 145.88 128 ن  دالّ 0.001 2 15.656

 180.39 107 شما اتَ
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الاتي    معدد استخدام اهلًاتف الذكٍّ يديافع تصه عٍايات اؾديد الساعق شىل 

 م   ٍث: ا ملتوه اؾنسٍّشباعات استخدامها م  قبع الصباب يفًقشي

 عإٍّ   كاافّ شكصال النتإج يجًد فتي   ات د لّ  ا ستخدام:كاافّ   (  )

=  2استخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ،  ٍث علول قٍمّ كا

ا عند مستًٓ معنًٌّ  قع م   عإِّش، ي َ قٍمّ دالّ 2عند د جّ  تٌّ  32.343

عااتقم جنسٍّ  ، ما ٌع  ع ن كاافّ استخدام اهلًاتف الذكٍّ ؽتلف0.05

متًسو  الذكٍّ  ٍث اٍ  السعًدًٌن عكاافّ استخدام  علْ للهًاتف ،املستخدم

ا فٍما كان الٍمنًٍن ا قع استخدام  177.23تق   اإلما اتًٍن متًسو علغ  ،205.41

 . 139.44عل اؾنسٍات الاق     ذى الد اسّ متًسو  
الديافع  عإٍّ   شتي   ات د لّ يجًد فعدم كصال النتإج : الديافع الناعٍّ ( ب)

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ،  ٍث علول قٍمّ الناعٍّ  

ا عند مستًٓ معنًٌّ  عإِّشدالّ  غه ، ي َ قٍم2ّعند د جّ  تٌّ 3.928=  2كا

   ؽتلفستخدام اهلًاتف الذكٍّ الديافع الناعٍّ  ، ما ٌع  ع ن 0.05م    كات

 ااتقم جنسٍّ املستخدم. ع
الديافع  عإٍّ   شكصال النتإج يجًد فتي   ات د لّ الديافع الّٓقًسٍّ:  (  )

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ،  ٍث علول قٍمّ الّٓقًسٍّ  

ا عند مستًٓ معنًٌّ  قع  عإِّش، ي َ قٍمّ دالّ 2عند د جّ  تٌّ  30.180=  2كا

ٌع  ع ن الديافع الّٓقًسٍّ  ستخدام اهلًاتف الذكٍّ ؽتلف عااتقم ، ما 0.05م  

هلًاتف اديافع طقًسٍّ  علْ  ستخدام ع ٍث اٍ  السعًدًٌن  ،جنسٍّ املستخدم

 قع فٍما كان الٍمنًٍن ، 189.79تق   اإلما اتًٍن متًسو علغ  ،198.98متًسو 

 ستخدامه  للهًاتف الذكٍّاؾنسٍات الاق    ت  ه الديافع الّٓقًسٍّ علْ ا

 . 134.36 علغمتًسو 
اإلشباعات  عإٍّ   شكصال النتإج يجًد فتي   ات د لّ شباعات التًجٍهٍّ: اإل ( د)

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ،  ٍث علول قٍمّ التًجٍهٍّ  

ٓ معنًٌّ  قع ا عند مستً عإِّش، ي َ قٍمّ دالّ 2عند د جّ  تٌّ  9.522=  2كا

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ ؽتلف عااتقم اإلشباعات التًجٍهٍّ  ، ما ٌع  0.05م  

 هلًاتف ستخدام ا علْ اإلما تًٍن ع شباعات تًجٍهٍّ جنسٍّ املستخدم،  ٍث اٍ  
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فٍما كان الٍمنًٍن ، 181.50تق   السعًدًٌن متًسو  ،187.06متًسو  الذكٍّ

عل اؾنسٍات الاق     ذى الد اسّ متًسو   ًجٍهٍّ  اإلشباعات الت ا قع

151.40. 

يٌعًد  لب لبٍّٖ العمع   ديلّ اإلما ات العتعٍّ املتحدِ يالقًايل املنامّ ال  

تستًجد الدقّ   تناٍذ ا عماد، يم  َ   ف ن املبحً ل غالب ا ما ٌبحاًن ع  ششباعات 

 يدقّ. تًجٍهٍّ تساعد   علْ شلا   عماهل  عستعّ

 عإٍّ   شيجًد فتي   ات د لّ عدم كصال النتإج شباعات ا جتماعٍّ: اإل ( ى)

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ، اإلشباعات ا جتماعٍّ  

ا عند  عإِّشدالّ  غه ، ي َ قٍم2ّعند د جّ  تٌّ  3.928=  2 ٍث علول قٍمّ كا

ستخدام اهلًاتف الديافع ا جتماعٍّ  ع  ع ن ، ما 0.05ٌم    كاتمستًٓ معنًٌّ 

 عااتقم جنسٍّ املستخدم.    ؽتلفالذكٍّ 
 عإٍّ   شكصال النتإج يجًد فتي   ات د لّ شباعات شبو التًجٍهٍّ: اإل ( ي)

ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ، اإلشباعات شبو التًجٍهٍّ  

ا عند  عإِّش، ي َ قٍمّ دالّ 2عند د جّ  تٌّ  15.656=  2 ٍث علول قٍمّ كا

ستخدام اهلًاتف اإلشباعات شبو التًجٍهٍّ  ، ما ٌع  0.05مستًٓ معنًٌّ  قع م  

السعًدًٌن ع شباعات شبو  ٍث اٍ   الذكٍّ ؽتلف عااتقم جنسٍّ املستخدم،

ًٍن تق   اإلما ات ،194.64متًسو  الذكٍّ هلًاتف ستخدام ا علْ  تًجٍهٍّ

عل   اإلشباعات شبو التًجٍهٍّ  فٍما كان الٍمنًٍن ا قع  ،180.39متًسو 

 .145.88اؾنسٍات الاق     ذى الد اسّ متًسو  

 
 الاتض الاايَ 

تًجد فتي   ات د لّ ش عإٍّ عل الذكً  ياإليا  م  طلبّ اؾامعات اـلٍ ٍل 

 يالٍمنٍل )عٍنّ الد اسّ( م   ٍث:
 طقًسٍّ( –ع استخدام اهلًاتف الذكٍّ )ياعٍّ دياف –      

اجتماعٍّ  –اإلشباعات املتحققّ هل  جتأ استخدام اهلًاتف الذكٍّ )تًجٍهٍّ  -ب       

 شبو اجتماعٍّ( –شبو تًجٍهٍّ  –
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شباعات استخدام اهلًاتف الذكٍّ م  قبع الصباب شالاتي    ديافع ي (23جديد  ق  )

 ا ملتوه النًويفًق

 ن النًو تاملتوها

Mann-Whitney U test 

متًسو 

 التتد

 قٍمّ

Z ّمستًٓ الد ل 

 الديافع الناعٍّ
 170.83 203  كت

 غه دالّ 0.788 0.268-
 173.69 140  ياْ

 الديافع الّٓقًسٍّ
 171.81 203  كت

 غه دالّ 0.966 0.042-
 172.27 140  ياْ

 ا شباعات التًجٍهٍّ
 176.36 203  كت

 غه دالّ 0.313 1.010-
 165.68 140  ياْ

 شباعات ا جتماعٍّاإل
 166.53 203  كت

 غه دالّ 0.123 1.541-
 179.93 140  ياْ

شباعات شبو اإل

 التًجٍهٍّ

 167.91 203  كت
 غه دالّ 0.352 0.930-

 177.93 140  ياْ

 عإٍّ   الديافع الناعٍّ م  اقد اؾديد  عقى عدم يجًد فتي   ات د لّ اٌتؽ  

مستًٓ  Z ٍث جأت قٍمّ  ،يالّٓقًسٍّ يا شباعات املتحققّ تعًد  اتقم متوه النًو

   ٍع الاٖات الساعقّ، ما ٌع   ن ديافع الذكً   ستخدام  0.05د لّ  كإل م  

لدٓ  اهلًاتف الذكٍّ تكاد تتصاعو مع ديافع اإليا ، يكذلب تتصاعو ا شباعات املتحققّ

اإليا  مع ا شباعات املتحققّ لدٓ الذكً  م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ، ي ذا ما 

تاكدى متًسّٓات التتد لدٓ الذكً  املتقا عّ مع متًسّٓات التتد لدٓ اإليا    

 شباعات املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ. الديافع ياإل
 

 الاتض الاالث 

ٍّ عل الديافع الناعٍّ  ستخدام اهلًاتف الذكٍّ لدٓ عٍنّ تًجد عققّ ا تباط  ات د لّ ش عإ

 الد اسّ ياإلشباعات التًجٍهٍّ يا جتماعٍّ املتحققّ هل .
شباعات التًجٍهٍّ يا جتماعٍّ املتحققّ م  العققّ عل الديافع الناعٍّ ياإل (24جديد  ق  )

 استخدام اهلًاتف الذكٍّ

 الديافع الناعٍّ
 مستًٓ الد لّ قٍمّ معامع ا  تباط ققّشباعات املتحيًو اإل

 0.000 0.664 شباعات التًجٍهٍّاإل

 0.001 0.371 شباعات ا جتماعٍّاإل
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شباعات ٌتؽ  م  يتإج اؾديد الساعق يجًد ا تباط طتدُ عل الديافع الناعٍّ ياإل

، 0.664التًجٍهٍّ املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ  ٍث علول قٍمّ معامع ا  تباط 

، يمستًٓ ا  تباط قًُ  ٍث 0.05ا عند مستًٓ معنًٌّ  قع م   عإِّشي َ قٍمّ دالّ 

، كما يهجد ا تباط طتدُ عل الديافع الناعٍّ يا شباعات ا جتماعٍّ 0.60ػاي  

، ي َ قٍمّ 0.371املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ  ٍث علول قٍمّ معامع ا  تباط 

، يمستًٓ ا  تباط معتدد  ٍث ػاي  0.05ند مستًٓ معنًٌّ  قع م  ا عدالّ ش عإِّ

0.30  . 

ي ذا ٌع   ن الصباب الذٌ  ٌستخدمًن اهلًاتف الذكٍّ لديافع ياعٍّ تتحقق لدٌه  

 شباعات ا جتماعٍّ.شباعات التًجٍهٍّ عد جّ  علْ م  اإلاإل

 الاتض التاعع

ديافع الّٓقًسٍّ  ستخدام اهلًاتف الذكٍّ تًجد عققّ ا تباط  ات د لّ ش عإٍّ ٍعل ال

 ا جتماعٍّ يشبو التًجٍهٍّ املتحققّ هل .شبو لدٓ عٍنّ الد اسّ ياإلشباعات 
ا جتماعٍّ يشبو شبو العققّ عل الديافع الّٓقًسٍّ يا شباعات  (25جديد  ق  )

 التًجٍهٍّ املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ

 الديافع الّٓقًسٍّ
 مستًٓ الد لّ قٍمّ معامع ا  تباط اعات املتحققّشبيًو اإل

 0.001 0.251 ا جتماعٍّ شبو شباعاتاإل

 0.000 0.730 شباعات شبو التًجٍهٍّاإل

ٌتؽللل  مللل  يتلللإج اؾلللديد السلللاعق يجلللًد ا تبلللاط طلللتدُ علللل اللللديافع الّٓقًسلللٍّ       

لوللل قٍمللّ  ا جتماعٍللّ املتحققللّ ملل  اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ  ٍللث ع   شللبو شللباعات ياإل

، 0.05ا عنللد مسللتًٓ معنًٌللّ  قللع ملل      عللإِّش، ي للَ قٍمللّ دالللّ   0.251معامللع ا  تبللاط  

، كملا يهجلد ا تبلاط طلتدُ علل اللديافع       0.30يمستًٓ ا  تباط ؼعٍف  ٍث جأ  قع م  

شباعات شبو التًجٍهٍّ املتحققّ م  استخدام اهلًاتف الذكٍلّ،  ٍلث علولل    الّٓقًسٍّ ياإل

، 0.05ا عنلد مسلتًٓ معنًٌلّ  قلع مل       ، ي َ قٍمّ دالّ ش علإِّ 0.730اط قٍمّ معامع ا  تب

 .  0.60يمستًٓ ا  تباط قًُ  ٍث ػاي  

ي للذى ٌعلل   ن الصللباب الللذٌ  ٌسللتخدمًن اهلًاتللف الذكٍللّ لللديافع طقًسللٍّ تتحقللق   

 .شباعات ا جتماعٍّ عد جّ  علْاإليشباعات شبو التًجٍهٍّ لدٌه  اإل
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 نتائج الدراسة 
 : النتإج العامّ للد اسّ  يً 

نتلب  ٍع  فتاد عٍنّ الد اسّ م  طلقب اؾامعلّ اـلٍ لٍل يالٍمنلٍل  ًاتلف       -

  كٍّ.

 ٌستخدم كافّ املبحً ل شبكّ اإلينيل عإل  ًاتاه  الذكٍّ. -
علوللل يسللبّ ملل  ٌسللتخدمًن  للًاتاه  الذكٍللّ عللدِ مللتات اللقد السللاعّ الًا للدِ   -

تخدام عللاىل لللللهًاتف الذكٍللّ عللل طلللقب    %(، ي للذا ٌصلله شىل معلللدد اسلل   39.4)

 اؾامعات .
تتك ت     ا عماد ال  ٌقًم عها  فلتاد العٍنلّ   نلأ اسلتخدام اهلًاتلف الذكٍلّ        -

   اؾلًس مع ا  ع يا ظدقأ.
تعللد ت تّٓبٍقللات التًاظللع ا جتمللاعَ اسللتخدامات طلبللّ اؾامعللات اـلٍ للٍل    -

%، تق للا ا تعللا ت 90 ٌللد علللْ يالٍمنللٍل للللهًاتف الذكٍللّ عنسللبّ اسللتخدام ت  

 اهلاتاٍّ، فالتعًٌت يتديٌ  املهام يالتذكه.
 للع اسللتخدام البلًتللً  يالتسللإع القعللهِ يمصللا دِ التلا ٌللًن عللإل اهلللاتف ثاللت   -

 قإمّ استخدامات اهلًاتف الذكٍّ لدٓ عٍنّ الد اسّ.
سلّ، تلقى   ماع دافع اؿعًد عللْ املعلًملات  علت  اللديافع الناعٍلّ للدٓ عٍنلّ الد ا        -

التًاظللع مللع ا اللتٌ  عللإل عللتامج التًاظللع ا جتمللاعَ، عٍنمللا  لللل ديافللع فهلل       

ا  دا  املختلاّ يتعل  مها ات جدٌدِ يتكًٌ  ا  أ  ًد القؽلاٌا املّٓتي لّ     

 تتتٍد مت ات   الديافع الناعٍّ.

تعد  دافع التخلغ م  امللع يشلوع  يقلات الالتاغ اللديافع الّٓقًسلٍّ، تلقى دافلع         -

لتسلٍّ يالنفٍّ،    ؼسل  سللًب اؿٍلاِ كل    اللديافع الّٓقًسلٍّ للدٓ عٍنلّ        ا

 الد اسّ.
تتكللل ت   للل  اإلشلللباعات التًجٍهٍلللّ الللل  ٌتحعلللع علٍهلللا طلللقب اؾامعلللات          -

اـلٍ ٍل يالٍمنٍل م  استخدام اهلًاتف الذكٍّ    ٌادِ املعلًمات، تق ا فهل   

 ت للمساعدِ   تنمٍّ املها ات.ماأد    اجملتمع    اؿعًد علْ املعلًما
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مالل اإلشباعات ا جتماعٍّ   مٍّ لكلع  فلتاد عٍنلّ الد اسلّ،  ٍلث  شلا يا شىل        -

 ن اسلللتخدام اهلًاتلللف الذكٍلللّ قلللد سلللاعد   عللللْ التااعلللع ملللع ا الللتٌ  يفلللت    

 مًاؼٍع للنقاط مع ا  ع يا ظدقأ.
ي للب عنسلبّ    كد  غلبٍّ املبحً ل عللْ يجلًد كلاطت يمؽلا  لللهًاتف الذكٍلّ        -

 %(.95.3علول )
ٍ ا: يتإج ااتبا ات الاتيض    اي

تبل يجًد فلتي   ات د للّ ش علإٍّ   كاافلّ اسلتخدام اهلًاتلف الذكٍلّ تعلًد          -

 الللتقم جنسلللٍّ املبحلللً ل،  ٍلللث اٍللل  السلللعًدًٌن عكاافلللّ اسلللتخدام  عللللْ  

للللهًاتف الذكٍلللّ، تق للل  اإلملللا اتًٍن، فٍملللا كلللان الٍمنٍلللًن ا قلللع مللل   ٍلللث  

 ا ستخدام.  
يتعد  ذى النتٍ ّ ماشت طبٍعَ  اتقم  سللًب اؿٍلاِ يايصلواد الصلباب الٍمنلْ      

ع عبأ اؿٍاى يالاتيم ا قتعلادٌّ ياملادٌلّ الل  تتّٓللد ا يصلواد ع عملاد  كالت        

   مٍّ .
  تًجد فتي   ات د لّ ش عإٍّ   الديافع الناعٍلّ  سلتخدام اهلًاتلف الذكٍلّ      -

 ٍّ عل طقب اؾامعات اـلٍ ٍل يالٍمنٍل.تعًد ملتوه اؾنس
تًجد فتي   ات د لّ ش عإٍّ   الديافع الّٓقًسٍّ  ستخدام اهلًاتلف الذكٍلّ    -

تعللًد  اللتقم مللتوه اؾنسللٍّ،  ٍللث كللان طللقب اؾامعللات السللعًدٌل  لل          

ا كاللت اسللتخدام ا للللهًاتف الذكٍللّ عللدافع التسلللٍّ يالللتخلغ ملل  امللللع يؼسللل  

ٍاِ يغه ا م  الديافع الّٓقًسلٍّ، تق ل  اإلملا اتًٍن، يجلأ الٍمنٍلًن       سلًب اؿ

   النتٍد الاالث.
اتؽ  يجًد فتي   ات د لّ ش عإٍّ   اإلشباعات التًجٍهٍّ  ستخدام اهلًاتلف   -

الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ،  ٍث جأ اإلما اتًٍن   النتٍلد ا يد    

 ٍّ  علْ تق   السعًدًٌن فالٍمنًٍن.  اؿعًد علْ ششباعات تًجٍه
تللبل عللدم يجللًد فللتي   ات د لللّ ش عللإٍّ   اإلشللباعات ا جتماعٍللّ  سللتخدام   -

 اهلًاتف الذكٍّ تعًد  اتقم متوه اؾنسٍّ.
  تًجلللد فلللتي   ات د للللّ ش علللإٍّ   اللللديافع الناعٍلللّ يالّٓقًسلللٍّ يكلللذلب      -

 ايا (. –ًو ) كً  اإلشباعات املتحققّ تعًد  اتقم متوه الن
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يجللًد عققللّ ش تباطٍللّ عللل الللديافع الناعٍللّ ياإلشللباعات التًجٍهٍللّ املتحققللّ ملل       -

اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ، هللا ٌعلل   ن الصللباب الللذٌ  ٌسللتخدمًن اهلًاتللف         

 الذكٍّ لديافع ياعٍّ تتحقق لدٌه  اإلشباعات التًجٍهٍّ عد جّ  علْ.
سللٍّ ياإلشللباعات شللبو ا جتماعٍللّ يشللبو يجللًد عققللّ ش تبللاط عللل الللديافع الّٓقً -

 التًجٍهٍّ املتحققّ م  استخدامات اهلًاتف الذكٍّ.  
 

 مناقشة أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: 
عتي    مٍّ ا جه ِ الذكٍّ كًسٍلّ اتعالٍّ  دٌالّ  ٍلث نتللب  ٍلع  فلتاد عٍنلّ        -

ّ هلا ٌصله شىل تالً     الد اسّ م  طقب اؾامعات اـلٍ ٍل يالٍمنٍل  ًاتلف  كٍل  

 ذى الًسٍلّ علْ كتلف الًسإع ا تعالٍّ ا اتٓ يايتصا  ا غه املسبً  علل فٖلات   

 اؾمهً  العتعَ .
ا تاللاو يسللبّ اسللتخدام اهلًاتللف الذكٍللّ عللل  يسللاط طللقب اؾامعللات اـلٍ للٍل          -

يالٍمنللٍل، هللا ٌصلله شىل قللد ِ  للذى الًسللٍلّ علللْ ا سللتحًا  علللْ ا تمللام طللقب          

 ؾامعات يقد تها علْ منافسّ الًسإع ا اتٓ عن اح .ا
تعد  تّٓبٍقات التًاظع ا جتماعَ استخدامات طلقب اؾامعلات   اـللٍج ياللٍم       -

للللهًاتف الذكٍللّ، هللا ٌصلله شىل ت  ه للا الكللبه يا  مٍللّ اللل   ظللبحل االللها          

 عًظاها يسٍلّ اتعاد تااعلَ مهمّ   اجملتمعات العتعٍّ .  
سلللتخدام البلًتلللً  يالتسلللإع القعلللهِ يمصلللا دِ التلا ٌلللًن علللإل اهلًاتلللف     تتاجلللع ا -

الذكٍللّ، ا مللت الللذُ ٌاكللد قللد ِ امل اٌللا ياـعللإغ التكنًلًجٍللّ اؿدٌاللّ علللْ    

 منافسّ اـعإغ التقلٍدٌّ للهًاتف ا مًلّ م  ا جٍاد الساعقّ .
-   ّ تعلًد  التقم    يجًد فتي   ات د لّ ش عإٍّ   كاافّ استخدام اهلًاتف الذكٍل

جنسٍّ املبحً ل،  ٍث اٍ  السعًدًٌن عكاافلّ اسلتخدام  عللْ لللهًاتف الذكٍلّ،      

تق   اإلملا اتًٍن، فٍملا كلان الٍمنٍلًن ا قلع مل   ٍلث ا سلتخدام، هلا ٌصله شىل           

ااتقم  سلًب اؿٍاِ يايصلواد الصلباب الٍمنلْ ع عبلأ اؿٍلاِ يالالتيم ا قتعلادٌّ        

  يصواد ع عماد  كات   مٍّ .ياملادٌّ ال  تتّٓلد ا
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 ملخـــص
 

 

 ٖضا١  لنكورَٖٙ ٝ لتهف ٝ،   ِ يضادز يتُٗعٝ ٖعربي تعد ش٘ادٜ يعدالت تضفح األخباز انسقًٙٝ

ٖبسٖش من  اضتخداٍ األخباز ٖتضفشٓا يِ خالى يٗاقع انتٗاصو االدتًاعٚ، يِ انعٗايو انيت 

   ٚ ن   را  ؛أدت لىل حت   ٗى عًهٙ   ٝ تهك   ٞ األخب   از لىل عًهٙ   ٝ تفاعهٙ   ٝ ا   ا     ابع ادتً   اعٚ تش   ازك

 ٗ ّ اإلخب ازٛ  ختتط يشكهٝ ْرا انبشح بدزاضٝ ٖاضتكشاف يدٟ اَتشاز عًهٙٝ اضتخداٍ املغ ً

 عرب املُضات احملًٗنٝ بني انشباب انعسبٚ، ٖانعٗايو املختهفٝ املؤثسٜ يف تبين ْرا االضتخداٍ. 

ُ٘تًٚ انبشح لىل ف٢ ٝ انبش ٗخ االضتكش افٙٝ ٖانٗص فٙٝ، ٖ٘ط تخدٍ امل ُٓر انٗص فٚ سٙ ح ٘تب ع          

ي   ِ ( يف  سدٜ ي   ِ يط   تخديٚ رت  بكٝ اإلَورَ       436أض  هٗب املط   ح املٙ   داَٚ نعُٙ  ٝ به     قٗايٓ   ا    

 انشباب انعسبٚ.

تفط   م عًهٙ   ٝ اَتش   از اض   تخداٍ املُض   ات اإلنكورَٖٙ   ٝ   ل ازْ   ا انُ    سٛ ناعتً   دت اندزاض   ٝ يف 

احملًٗن  ٝ يف تض  فح املغ  ًّٗ اإلخب  ازٛ، ٖانعٗاي  و املستبى  ٝ ب  رنل عه  ٞ املط  تٟٗ انج  اَٚ ان  رٛ      

َ س٘  ٝ َش  س ٖت  بين املط  تشدثات. ٖاَتٓ  ٞ انبش  ح لىل تى  ٗ٘س من  ٗذز َ   سٛ خ  اظ ب  ٔ            تىسس  ٔ

ٗع   ح زتًٗع   ٝ انعٗاي   و املختهف   ٝ ان   يت نك   ِ أّ ت   ؤثس يف اَتش   از ٖت   بين اض   تخداٍ املُض   ات      ٘

  احملًٗنٝ يف تضفح األخباز، ٖتٗعٙح انعالقٝ بُٙٓا.

 اٖاع ش   امنًىبٗصفٓا أظٓست َتا١ر اندزاضٝ بسٖش اضتخداٍ املُضات احملًٗنٝ يف تضفح األخباز 

نهًغ  ًّٗ  –ه  م يُ  ا ل املُىك  ٝ انعسبٙ  ٝ  ي  ِ لت -يف اض  تخداٍ لانبٙ  ٝ أف  ساد عُٙ  ٝ انبش  ح  

مب   ا ٘ؤك   د اَتش   ازٕ انك   بم خاص   ٝ ب   ني ف٢   ات انش   باب، لع   افٝ لىل ٖع   ٗ  انبع   د         اإلخب   ازٛ. 

انتف اعهٚ ٖاالدتً  اعٚ يف اض  تخداٍ انعُٙ  ٝ نلخب  از انسقًٙ  ٝ ع  رب املُض  ات احملًٗن  ٝ، ي  ِ خ  الى   

ا، ٖان تشكٌ يف يط تٟٗ لع ادٜ    تشازم األخباز يع آخ سِ٘، ٖانتعهٙ ل عهٙٓ ا، ٖلع ادٜ َش سْا ٖت داٖا      

 انُشس ٖليكاَٙٝ اَتكا٠ أفساد بأعٌُٙٓ إلدازٜ انُكاش يعٌٓ سٗى ارترب املُشٗز.

امل   ؤثسٜ يف اض   تخداٍ األخب   از ع   رب املُض   ات احملًٗن   ٝ ٖيُٓ   ا     املختهف   ٝ بُٙ     انُت   ا١ر انعٗاي   و  

ًّٗ اإلخب ازٛ،  االضتًتاع مبتابعٝ املغ ًّٗ اإلخب ازٛ ي ِ خ الى ْ رٕ املُض ات، ٖاالْتً اٍ باملغ         

لع افٝ  ا االْتًاٍ بتذسبٝ اضتخداٍ انتكُٗنٗدٙا اذتد٘جٝ، ٖانسلبٝ يف انتأثم يف اآلخ سِ٘.  ٖأ٘غ 

ٛ لىل لدزام املط  تخديني مل   دٟ   ض  ٗا٠ ي   ِ خ   الى املٗاق   ع   ض   ٓٗنٝ انٗص  ٗى لىل املغ   ًّٗ اإلخب   از

ٜ ارٕ املُضات إليكاَٙات املًٙصٖلدزاكٌٓ ن ٖ يِ خالى رتبكات انتٗاصو االدتًاعٚ،أاالعاليٙٝ 

ي  ِ سٙ  ح انتك  ار انض  ٗز، ٖختصُ٘ٓ  ا، ٖلع  ادٜ لزض  ااا، ٖض  ٓٗنٝ اض  تخداٍ اإليكاَٙ  ات انتفاعهٙ  ٝ      

  املختهفٝ املتاسٝ يف املٗاقع االعاليٙٝ.
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 :قلمةامل
اىتغار اصتخداو األجَشٗ احملنْل٘ يف كتلف اجملتنعات املتقدم٘ ّاليامٔ٘ ّؼْهلاا   ٚأد

مً فزد ٍْاتف تتٔح االتؾال باآلخزًٓ إلإ أجَاشٗ يكٔا٘ تتأح ملضاتخدمَٔا التْاؽال ما         

املختلفا٘ ّأٓقااا ماً خاالل عابكات التْاؽال        اآلخزًٓ مً خالل تطبٔقات اهلْاتف الذكٔ٘

االجتناعٕ كنا فتحات ففااال ال وادّد هلاا ليقال ّتباادل املعلْماات بكافا٘ أعاكاهلا صاْاٛ           

مقاازّٛٗ أّ مضاانْع٘ أّ مزٜٔاا٘ باإلفاااف٘ إلاإ تبااادل اآلراٛ ّأٓقاااا الرتفٔااُ مااً خااالل األلعاااب  

تاف الذكٔا٘ بات كتلاف     التفاعلٔ٘ ، كل ٍاذا ىاتع عياُ سٓاادٗ كاباٗ يف اصاتخدامات اهلْا      

 فٝات اجملتن  ّخاؽ٘ فٝ٘ الغباب.

ّقااد ؽاااوه ٍااذِ الك افاا٘ يف االصااتخداو اؿاجاا٘ إىل إجاازاٛ املشٓااد مااً الدراصااات      

للتعااازل علاااٙ تاااخداات اصاااتخداو األجَاااشٗ الذكٔااا٘ علاااٙ اؾْاىاااه املعزفٔااا٘ ّاالجتناعٔااا٘   

الْٔمٔا٘ ّتْاؽالُ ماا    ّالضالْكٔ٘ للفازد ّمادٖ تخداٍااا علاٙ عاداتاُ االتؾاالٔ٘ ّصاالْكٔاتُ       

 اآلخزًٓ. 

كنا اىعكط ٍذا االىتغار علٙ أصالٔه ّطزال تقدٓه اـدمات اإلخبارٓا٘ ماً جاىاه    

 أؽاابحت تعتنااد علااٙ تقاادٓه خاادماتَا اإلعالمٔاا٘ عاارب ّصاااٜ        يتاملؤصضااات الؾااحفٔ٘ الاا  

، cross –media portfoliosّميؾات إعالمٔ٘ متيْع٘ ؼنال املياتع اإلعالمإ بخعاكال كتلفا٘      

ْاجَ٘ مغكل٘ االنفاض املضتنز يف أعداد القزاٛ. ّٓدفعَا يلا  أٓقااا للبحاث يف كافا٘     مل

الضبل املنكي٘ لتطْٓز عنلٔا٘ أىتااو ّؽاياع٘ األخباار، فقال ا عاً كْىاُ ٓفاتح هلاا مضاارات           

 . Chyi, 2011( 1 (جدٓدٗ لالىتغار ّقاّل٘ ؼقٔق الدعه ّالدخل املادٖ املطلْب

ْر املضاتنز يف تكيْلْجٔاا االتؾاال ّتباادل املعلْماات،      مً جاىه فخز تزته علٙ التطا 

ّصااَْل٘ ّمزّىاا٘ تبادهلااا، ٓعااشس يلاا   َااْر مْاقاا  التْاؽاال االجتناعٔاا٘، أٌ أؽاابحت ٍااذِ     

املْاق  أود أٍه مؾادر متابع٘ األخبار اليت تب َا املْاق  اإلعالمٔ٘ املعزّفا٘، وتاٙ بازس ٍاذا     

 ,.Long Ma)الغاٜع٘ يف اصتخداو األخبار  الين  يف تؾفح األخبار الزقنٔ٘ كخود األمناط

at al 2013) 2.         ٌٍّْااْ مااا ٓؤكااد علااٙ أٍنٔاا٘ اػاااِ املؤصضااات الؾااحفٔ٘ ليغااز املقاان

اإلعالماإ عاارب ّصاااٜل كتلفاا٘ ّإتاوتااُ للخنَااْر لالصااتخداو علااٙ مااْ ٓياصااه الْصاااٜ         

داو املقانٌْ  اإللكرتّىٔ٘ املتيْع٘ اليت ٓتؾفحٌْ مً خالهلا ٍاذا املقانٌْ; لاذا فاسٌ اصاتخ     

ٔعاااا عااارب امليؾاااات احملنْلااا٘، صاااْاٛ عاااً طزٓاااق اـااادمات اإلخبارٓااا٘           اإلخباااارٖ إلكرتّى

اإللكرتّىٔااا٘ الااايت ٓتلقاٍاااا املغااارتكٌْ فَٔاااا، أّ عاااً طزٓاااق التطبٔقاااات اإلخبارٓااا٘ الااايت   



 

 

170 

ونلْىَااا علااٙ أجَااشتَه احملنْلاا٘، أّ وتااٙ عااً طزٓااق تؾاافح املْاقاا  اإلخبارٓاا٘  كااً أٌ  

 اإلمكاىات املتاو٘ للنؤصضات الؾحفٔ٘ لالىتغار ّاالصتنزار ّالتطْٓز. ُٓشٓد مً الفزـ ّ

ٖ  ا ٓزتب  التطْر يف اىتاو ّىغاز  باالتطْر املْاكاه يف   ، ّاصاتخدامُ،  ملقانٌْ اإلخباار

 َااز اؾٔاال األّل مااً األجَااشٗ احملنْلاا٘ املْبآاال بغااكلُ   أجَااشٗ االتؾااال احملنْلاا٘. ؤااث  

ّصاأل٘ لتحقٔااق االتؾاااالت اهلاتفٔاا٘  بْؽاافَا غاازًٓ مااً القاازٌ الع ال ناىٔئاااتالتقلٔاادٖ يف 

ٕ تخات لياا اؾٔال    أىدخلت علُٔ العدٓد مً التحدٓ ات التقئ٘ الايت  ُأالالصلكٔ٘ ده  ماً   ال ااى

جضاه   ّأقازب إىل  ّأصَل محل اا االجَشٗ احملنْل٘ يف التضعٔئات عٔث أفحت أؽغز وخنا

لألجَاشٗ احملنْلا٘ جعلتَاا     فّٔ٘إمكاىٔاات إفاا  دخاال مشآاا   إالتطاْر   ّؽاوه ٍذا اإلىضاٌ

ٛا مااً اؿٔاااٗ الْٔمٔاا٘ للكاا آً وااْل العااا  بؾاازل اليظااز عااً مضااتْٓاتَه املادٓاا٘،         اجااش

 . 3( Fortunati, 2006) ّال قافٔ٘االجتناعٔ٘ 

أمااا اؾٔاال ال الااث مااً األجَااشٗ احملنْلاا٘ فظَااز ماا  باادآات القاازٌ اؿااادٖ ّالعغاازًٓ  

٘     ل ٍااذِ األىرتىاات مااً خااال  خاادمات اإل ُأتٔحااتؤينااا   جَااشٗ لتشٓااد مااً إمكاىٔاتَااا ّصاأل

ّالعدٓد مً اـدمات اؿكْمٔ٘ ّالبيكٔ٘ ّغاٍاا   الرتفُٔتضتخدو يف الْؽْل للنعلْمات 

بعادما ػاّسىاا عاعا٘ التلفشٓاٌْ      طلاق علَٔاا لالغاعا٘ ال ال ا٘ل    أمً خالل ٍذِ األجَاشٗ وايت   

   4 ..(Chan-Olmsted, 2006) الكنبْٔتزّعاع٘ 

ق، تااربس أٍنٔاا٘ تْ ٔااف طاازال ّأصااالٔه جدٓاادٗ يف تْؽاأل املقاانٌْ     يف فااْٛ مااا صااب 

اإلخبااارٖ للخنَااْر، ّفاازّرٗ مزاجعاا٘ ّتقٔاأه ماادٚ كفاااٛٗ ٍااذا التْ ٔااف; لااذا فااسٌ فَااه     

العْاماال الاايت تااؤدز يف اصااتخداو األفاازاد للنقاانٌْ اإلخبااارٖ عاارب امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘         

ىطاال ىغز األخباار، ّيف دماع عادد     احملنْل٘  كً أٌ ٓفٔد املؤصضات اإلعالمٔ٘ يف تْصٔ 

أكرب مً أفزاد اؾنَْر يف عنلٔ٘ اصتخداو األخبار ّىغزٍا، ّيف ؼضت ىْعٔا٘ اـادمات   

الؾااحفٔ٘ الاايت تقاادمَا، ّيف فااْٛ مااا صاابق ٓتياااّل مْفااْت البحااث اصااتخدامات الغااباب      

 ٘ بذل . العزبٕ لألخبار عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘، ّالعْامل املختلف٘ املزتبط

 : الدراصات الضابق٘

ٓتيااْت الاارتاع العلناإ املتاااخ عااً اصااتخداو املقاانٌْ اإلخبااارٖ عاارب ّصاااٜل االتؾااال         

اؿدٓ اا٘ ّمااً بٔيَااا امليؾااات احملنْلاا٘. ّىزكااش يف عزفاايا للدراصااات الضااابق٘ علااٙ عاادٗ       

 ٘ٔا الزقن داه تؾافح اإلخباار    احملنْلا٘، اؾنَاْر للنيؾاات    اتقاّر أصاصٔ٘ ٍٕ: اصاتخدام 

ٕ  خالل اهلااتف احملناْل    مً امليؾاات   اط تلقإ األخباار عارب   ، ّتياْت أمنا  ّالكنبٔاْتز اللاْو
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اصااتخداو األجَااشٗ احملنْلاا٘ لتؾاافح املقاانٌْ اإلخبااارٖ،       احملنْلاا٘، ّتاابين   اإللكرتّىٔاا٘

ّامليؾاات اإللكرتّىٔا٘    التقلٔدٓ٘ ْٔ٘صاٜل اإلعالماصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ بت الّأخااا 

 .احملنْل٘
 ادتًٓٗز نهًُضات احملًٗنٝ: اتاضتخداي :أٖاًل

اصتعزفاات العدٓااد مااً الدراصااات الاايت تياّلاات األخبااار الاايت ٓااته ىغاازٍا باصااتخداو      

 ,news alertsَنا٘  باألخباار امل  ُاملْبآل الطزال املختلف٘ لتقدٓه ٍذِ األخبار لتغانل التيبٔا  

SMS, MMS   ٘الاايت ٓااته  خبااارّتطبٔقااات األ اإلىرتىااتمْاقاا  األخبااار املختلفاا٘ علااٙ عاابك

عالمٔا٘.  الْصااٜل اإل  ٚواد إتيشٓلَا علٙ األجَشٗ احملنْلا٘ للْؽاْل إىل األخباار الايت تقادمَا      

إىل تشآااد اصااتَالخ األخبااار مااً خااالل املْبآاال يف       Dimmick et al )(2010 فتْؽاال

اجملتنعااات املختلفاا٘ ّأعااار إىل أٌ األفاازاد ٓتخَااٌْ إىل مطالعاا٘ األخبااار مااً خااالل األجَااشٗ    

 .5ٚخبارٓ٘ أخزأنْل٘ ؤينا ال تتْافز هله ّصاٜل احمل

اصاااتخداو اؾنَاااْر لألخباااار عااارب    Chyi ّChadha (2011)ّبٔيناااا اختاااربت دراصااا٘  

امليؾات اإللكرتّىٔ٘ املختلف٘ يف إطار ما أطلقت علُٔ عنلٔ٘ اصتخداو األخبار عارب ميؾاات   

لااٙ تضااارلت رٜٔضاات . ّصااعت إىل اإلجاباا٘ عMultiplatform news consumptionمتعااددٗ 

اصتخداو احملتْٚ اإلخبارٖ عرب تطبٔقات إلكرتّىٔا٘ كتلفا٘ ّمتيْعا٘     اىتغارٍّنا ما مدٚ 

م ااال )أجَاااشٗ الكنبٔاااْتز، اهلْاتاااف الذكٔااا٘، ّاألجَاااشٗ اللْؤااا٘، ّالتطبٔقاااات اـاؽااا٘  

ىات الؾاحف ؼقاق بالفعال مكاصاه      ا(، ّماا إيا ك readers-eبالقزاٛٗ اإللكرتّىٔ٘ م ل 

قٔقٔ٘ مً اصاتخداو ّصااٜ  كتلفا٘ يف تقادٓه املاْاد اإلخبارٓا٘ للخنَاْر. لتيتَإ         ملنْص٘ ّو

 الكنبٔاْتز سال  اما إىل أىُ بزغه املضتحددات اإللكرتّىٔ٘ املختلف٘ ّاملتيْع٘ لتقدٓه األخبار 

ٍْ الْصٔل٘ اإللكرتّىٔ٘ الضاٜدٗ يف االصتخداو الْٔمٕ للحؾْل علٙ األخباار. ّأٌ امليؾاات   

دٓ اا٘ لٔضاات أك ااز إمتاعاااا للخنَااْر يف اصااتخدامَه لألخبااار مااً الْصاااٜل   اإللكرتّىٔاا٘ اؿ

أٌ اصااتخداو األخبااار عاارب ٍااذِ امليؾااات   ٓبلاا  اؿااد الكااايف    ّيٍباات إىلالتقلٔدٓاا٘، باال 

ّاعتاربت يف ٍاذا الضأاال أٌ وخاه األىفااال الكابا الاذٖ تقدماُ            ااٍزٗ. الذٖ هعال ميَاا   

  ّ اـاادمات اإللكرتّىٔاا٘ الاايت تقاادو مااً خالهلااا     املؤصضااات الؾااحفٔ٘ لتطاآْز التطبٔقااات 

قباال ماً اؾنَاْر علاٙ ٍاذِ      إّ اىتغاار اـدمات اإلخبارٓا٘ ؾنَْرٍاا، ال ٓقابلاُ بالقازّرٗ     

فااال  كييااا بالقاازّرٗ الاازب  باات اصااتخداو األفاازاد هلااذِ التطبٔقااات اؿدٓ اا٘   اـاادمات. 

 ّبت اصتخدامَه هلا يف الْؽْل إىل األخبار ّمتابعتَا.
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الدراص٘ أٓقاا أٌ  َْر املضتحددات االتؾالٔ٘ اإللكرتّىٔ٘ عادٗ ما ٓؾااوبُ  ت افرتف

. غاا أٌ  ّإمكاىاات ععْر باإلدارٗ ّالفقْل الصتخدامَا ّالتعزل علاٙ ماا تاْفزِ ماً مشآاا      

معاادالت تاابين اصااتخداو امليؾااات اإللٔكرتّىٔاا٘ املتيْعاا٘ يف   انفاااضاليتاااٜع كغاافت عااً 

ٓقاااا أٌ أك ااز مااً ىؾااف العٔياا٘ ٓضااتخدمٌْ ّصاأ         اؿؾااْل علااٙ األخبااار. ّأ َاازت أ    

ا ّاود للْؽاْل إىل األخباار، ّأٌ اؿاصاه اآللإ ٓعاد ٍاْ الْصأل٘ األك از قبْل ا          إلكرتّىٕ

 6ا مً قبل اؾنَْر هلذا الغزض.ّاصتخداما

الضاعْدٖ للاَْاتف   الغباب ( إىل اصتخداو 2016ّقد أعارت دراص٘ عبد اهلل العضال )

اع الْٔمٔ٘ اليت تيغزٍا ّصاٜل اإلعاالو اؾدٓاد، ىظازاا ملاا تقدماُ ماً       احملنْل٘ ملتابع٘ األود

أخبااار متخااددٗ ّصاازٓع٘ يف تغطٔتَااا األوااداع الْٔمٔاا٘، ّأٓقاااا الٍتنامَااا بكغااف مااا ال        

 ٘ ( وااْل دّر 2014. فٔنااا أ َاازت دراصاا٘ إباازأٍه  ااا) 7تكغاافُ ّصاااٜل اإلعااالو التقلٔدٓاا

% ماً أفازاد العٔيا٘    99.5٘ الضٔاصا٘ إىل أٌ  عبكات التْاؽل االجتناعٕ يف تفعٔال املغاارك  

ماً طااالب اؾامعااات املؾازٓ٘، كاااىْا مااً مضاتخدمٕ عاابكات التْاؽاال االجتناااعٕ ّأٌ    

73   ّ % ٓضااتخدمَا مااً خااالل األجَااشٗ    36% ماايَه ٓضااتخدمَا مااً خااالل اهلْاتااف الذكٔاا٘ 

ّ    2009ّمً جاىبَا أكدت دراص٘ ؽفا ع ناٌ ) 8اللْؤ٘. افا   ( الايت اٍتنات باالتعزل علاٙ د

اصتخداو اؾنَْر ّالقااٜه باالتؾاال للاَاتف احملناْل ّاإلعاباعات املتحققا٘ ميَاا، علاٙ أٌ         

كفاااٛٗ ّصاازع٘ اإلىرتىاات عاارب املْبآاال تتاأح الفْرٓاا٘ ّتضااَل االطااالت علااٙ املْاقاا  اإلخبارٓاا٘  

 . 9ّمتابع٘ الربٓد اإللكرتّىٕ Facebookّعبك٘ 

ألخبااار اتؾاافح نَااْر العزباإ يف صاالْخ اؾ أ َاازت الدراصااات العزبٔاا٘ أٓقاااا ارتباااط  

الزقنٔ٘ بسمكاىٔ٘ تغاركَا عرب مْاقا  التْاؽال االجتنااعٕ الايت أؽابحت ماً مؾاادرٍه        

الذكٔا٘، ّككايَه    اهلْاتاف املَن٘ للحؾْل علٙ األخبار خاؽ٘ ما  تاْافز تطبٔقاتَاا عارب     

ت بطبٔع٘ اؿاال يف أغلاه األّقاات ماً تؾافح األخباار ّتغااركَا علاٙ مادار الٔاْو. فخعاار           

( عاً العْامال املاؤدزٗ يف تغاارخ ّتاداّل األخباار ّاملعلْماات        2016دراص٘ مَاا عباد اجملٔاد )   

       ٙ مْاقا  التْاؽال    عرب مْاق  التْاؽل االجتنااعٕ إىل ارتفاات ىضاب٘ العٔيا٘ عاً ٓعتنادٌّ علا

االجتناعٕ للحؾْل علٙ املعلْمات ّاألخبار، ّأّفحت كاذل  ارتفاات ىضاب٘ ماً ٓعتقادٌّ      

 ْ ٌ االصااتغياٛ عااً مْاقاا  التْاؽاال االجتناااعٕ كنؾااادر للحؾااْل علااٙ        أىَااه ال ٓضااتطٔع

   10% مً إمجالٕ العٔي٘.59.6األخبار، ؤث بلغت ىضبتَه 
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التقارٓز اليت اؽادرتَا ٍٔٝاات ع ٔا٘ دّلٔا٘     الدراصات ّ كً رؽد العدٓد مً  كنا

 خااالل العقااد ال اااىٕ مااً القاازٌ اؿااادٖ ّالعغاازًٓ وااْل االصااتخدامات املتيْعاا٘ لألجَااشٗ        

ىرتىات الالصالكٕ   ىتغاار اصاتخداو اإل  ابزؽد مدٖ   Harland  (2012) ّاٍتهاحملنْل٘، 

أٌ اصااتخداو املْبآاال خلااؿ إىل مااً خااالل األجَااشٗ احملنْلاا٘ يف اجملتنعااات املختلفاا٘ ؤااث   

 اجملتناااا  مااااً ٪٠٤،٦للْؽااااْل إىل األخبااااار ّاملعلْمااااات أؽاااابح مااااً العااااادات الْٔمٔاااا٘ ل 

ً  ٪٠٤،١، اإلللٔشٖ ً  ٪٠٤،٩ الضآْدٖ،  اجملتنا   ما ٕ  اجملتنا   ما ىتااٜع  أماا    .11األصارتال

عااً اصااتخداو األخبااار يف املنلكاا٘ املتحاادٗ لعاااو     Ofcom.org (2014)مؤصضاا٘  تقزٓااز

ىرتىت، صْاٛ ماً  إىل تشآد معدالت مً وؾلٌْ علٙ األخبار مً عبك٘ اإل فاىتَت، 2014

اإلخبارٓاا٘ علااٙ أجَااشتَه  تؾاافح املْاقاا  املْجااْدٗ علَٔااا أّ مااً خااالل اصااتخداو التطبٔقااات   

(. ّتااختٕ غالبٔاا٘ ٍااؤالٛ الااذًٓ  2014 يف %41إىل  2013يف % 32اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘. )مااً  

عاماااا.  34إىل  16%( يف الفٝاا٘ العنزٓاا٘ املنتاادٗ مااً 60ٓتااابعٌْ األخبااار الزقنٔاا٘ مااً الغااباب )

التطبٔقاات   ا ٍإ األك از اصاتخداماا لألخباار عاً طزٓاق      كنا أٌ ٍذِ الفٝ٘ العنزٓ٘ ؼدٓادا 

 .12اإلخبارٓ٘

تتضااق اليتٔخاا٘ الضااابق٘ ماا  تشآااد معاادالت اصااتخداو امليؾااات احملنْلاا٘ ّخاؽاا٘ باات      

(، ّالاذٖ  2014) Salesforce Marketing cloudد تقزٓاز مؤصضا٘   الغباب. ؤث رؽا 

  ّ ارتفاات ىضاب٘ اصاتخدامَا بات الفٝاات      تياّل صلْخ األفزاد يف اصتخداو امليؾاات احملنْلا٘، 

لاااَْاتف الذكٔااا٘ عاااً الكنبٔاااْتز  ل َهك افااا٘ اصاااتخدامّ(، 24-18ؽاااغز )العنزٓااا٘ األ

  ّ ٘   اللْوٕ علٙ مادار الٔاْو  الْؽاْل للنحتاْٚ املطلاْب ّتؾافحُ يف أٖ      يلا  ىظازاا إلمكاىٔا

 .13مكاٌّقت ّيف أٖ 

عاً مضاتقبل اصاتخداو     )(Newman & Levy, 2014 ىتااٜع تقزٓاز  كنا كغافت  

٘  األخبار ّتؾفحَا يف عدٗ دّل مالماح أصاصأ٘ ٍإ: تشآاد اصاتخداو األخباار       دالدا٘   متقدما

عارب امليؾاات احملنْلا٘،  َاْر أمناااط ّعاادات جدٓادٗ يف اصاتخداو األخباار باات          ّتؾافحَا 

الغباب،  َْر أمناط جدٓدٗ مً املؤصضات اإلعالمٔا٘ ّاـادمات اإلخبارٓا٘ فبٔيات اليتااٜع      

ؾاافحَا عاارب أجَااشٗ  سٓااادٗ ىضااب٘ مااً ٓضااتخدمٌْ األخبااار عاارب امليؾااات احملنْلاا٘، مقاباال ت   

اؿاصه اآللٕ، ّبلغت ىضب٘ مً ٓضتخدمٌْ اديت أّ أك ز مً الْصااٜ  الزقنٔا٘ يف تؾافح    

 .14 %39األخبار 
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ٍاذِ اليتااٜع ؤيناا أ َازت أٌ       Olmsted et al-Chan (2013)دعنات دراصا٘    

رٖ ا للنشآا اليضابٔ٘ للنقانٌْ اإلخباا   عاما ٤٠إىل  ١١ادراخ الغباب يف املزول٘ العنزٓ٘ مً 

مؤعاازات لتاابين اصااتخدامَا    دُّاملقاادو مااً خااالل اهلْاتااف احملنْلاا٘ ّصااَْل٘ االصااتخداو تعاا     

ْ   ;للحؾْل علٙ األخبار االصاتخداو ّاالصاتعداد    ٚلذا تقرتخ الدراص٘ فزّرٗ االٍتنااو سضات

لااادف  مقابااال املقااانٌْ ّلااأط فقااا  تااابين اصاااتخداو األجَاااشٗ احملنْلااا٘ يف اؿؾاااْل علاااٙ  

ا ؤيناا  جدٓادا  بعداا   Westlund (2013) ار أفافت ىتاٜع دراصّ٘يف ٍذا اإلط .15األخبار

ٌْ عاعاات اللناط ٓشٓاد اصاتخدامَه ألخباار اهلْاتاف احملنْلا٘ بيضاب٘         ممً ٓضاتخد  أٌبٔيت 

 فق ، ٪١الغاعات العادٓ٘  اهلْاتف ياتبلغت ىضب٘ مً ٓطالعٌْ األخبار علٙ  ، بٔينا٪٤٠

ار اهلْاتف احملنْل٘ تغا إىل أٌ الزجال ماً  ملضتخدمٕ أخب الد ْغزافّٔ٘بٔيت أٌ الضنات 

ا هلااذِ اصااتخداما األك ااز ٍااه عامااا ٠٩إىل  ١١يّٖ التعلاأه املزتفاا  يف املزولاا٘ العنزٓاا٘ مااً 

 .16التكيْلْجٔا

ٙ ا  ٖانكًبٙٗتس انهٗسٚ:تضفح األخباز انسقًٙٝ بني ااٗاتم احملًٗنٝ   : ثاَ

املقارىاا٘ باات اصااتخداو األخبااار جزٓاات يف ٍااذا اجملااال بأٍتناات ىتاااٜع الدراصااات الاايت ا

مؤصضا٘   تقزٓاز ىتااٜع   ؤث أعارت ّالكنبْٔتز اللْوٕالزقنٔ٘ مً خالل اهلْاتف احملنْل٘ 

Ofcom.org (2014)  إىل أٌ اصااااتخداو الغااااباب لألخبااااار الزقنٔاااا٘ ٓشٓااااد عاااارب اهلاااااتف

) ,Newman & Levyبااالكنبْٔتز اللااْوٕ. ّأ َاازت ىتاااٜع تقزٓااز   احملنااْل مقارىاا٘

٘    خٌبغاا (2014 ىاات ّصاألتَه  ا% مااً العٔياا٘ ك 20أٌ  ،مضااتقبل اصااتخداو األخبااار الزقنٔاا

% ٓتؾاافحٌْ األخبااار مااً اهلْاتااف  37األّىل يف تؾاافح األخبااار ٍاإ اهلْاتااف احملنْلاا٘، ّأٌ  

احملنْلاا٘ ماازٗ ّاواادٗ علااٙ األقاال أصاابْعٔاا. ّتزتفاا  معاادالت تؾاافح األخبااار عاارب التطبٔقااات  

 .17 %(37% مقابل 47رى٘ بالكنبْٔتز اللْوٕ )اإلخبارٓ٘ علٙ اهلْاتف الذكٔ٘ مقا

خمنااط اصاتخداو   الايت اٍتنات ب    )(Mitchell., et al, 2012ت دراصا٘  بامل ال أعاار  

إىل أٌ اهلْاتاااف احملنْلااا٘ ٍااإ األعلاااٙ يف اصاااتخداو األخباااار    الزقنٔااا٘، اؾنَاااْر لألخباااار

ٓتؾافحْىَا   % عاً ٓضاتخدمٌْ األخباار الزقنٔا٘،    78ّتؾفحَا مقارى٘ بالْصاٜ  األخزٚ. )

 .18عرب ٍْاتفَه احملنْل٘(

إىل أٌ مضاااتخدمٕ اهلْاتاااف احملنْلااا٘    Marcaletti (2015)دراصااا٘  أعااارت ّ

خبااار يف أّقااات كتلفاا٘ فغااالبٔتَه ٓطااالعٌْ العيااآًّ اإلخبارٓاا٘ مااً خااالل       ٓضااتَلكٌْ األ

زكا٘  ديااٛ اؿ أخباار ال تاته   ٓغا إىل أٌ مطالعا٘ األ  ّمضاٛ عااهلْاتف احملنْل٘ كل ؽباخ 
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اصااتخداو  الدراصاا٘ أٌالْٔمٔاا٘ للفاازد باال تااته يف امليااشل صااْاٛ ؽااباوا أّ مضاااٛ. كنااا بٔياات    

ٔااا اا يف امليااشل ّلاأط أدياااٛ التخااْل لٔغااَد اصااتخداما   الكنبٔااْتز اللااْوٕ ٓااته غالبااا   يف  اعال

اصااتخدامُ يف باااقٕ األّقااات. كنااا تْفااح الباو اا٘ أٌ دّرٓاا٘        ّاملضاااٛ، ّٓرتاجاا   الؾااباخ 

تز اللْوٕ تكاٌْ اقال ماً اهلااتف الاذكٕ فَاْ ٓضاتخدو عادٗ مازات يف          اصتخداو الكنبْٔ

أٌ  كنااا الْاوااد،االصاابْت بٔينااا اهلاااتف الااذكٕ ٓضااتخدو العدٓااد مااً املاازات يف الٔااْو         

خبااار بٔينااا مضااتخدمٕ الكنبٔااْتز مضااتخدمٕ اهلْاتااف احملنْلاا٘ ٓتْقعااٌْ أٌ تزصاال هلااه األ

.19اللْوٕ ٓبح ٌْ عً األخبار اليت تَنَه بخىفضَه
.   

 

 :املُضات اإلنكورَٖٙٝ احملًٗنٝثانج ا: أمنار تهكٚ األخباز عرب 

أمناااط عاادٗ يف تؾاافح   (، ّجااْد2014) Ofcom.orgأ َاازت ىتاااٜع تقزٓااز مؤصضاا٘  

: تؾاافح األخبااار مااً ؤااث ماادٚ بزّسٍااا ّاىتغااارٍا   ٍاإ علااٙ الرتتٔااه ، ّاألخبااار الزقنٔاا٘

 اإلخبارٓاا٘،تخداو التطبٔقااات ىرتىاات، ّاصاامباعاازٗ مااً مْاقاا  املؤصضااات اإلعالمٔاا٘ علااٙ اإل

       ٕ ٍّاْ   ّقزاٛٗ التعلٔقات ّاملقاالت امليغاْرٗ علاٙ املادّىات ّعارب تطبٔقاات اإلعاالو االجتنااع

 .20 عاماا( 24-16الفٝ٘ العنزٓ٘ )أمز ارتب  بالغباب يف 

ً  )(Newman & Levy, 2014ت دراصا٘  ىتَا اكنا  مضاتقبل اصاتخداو األخباار     عا

خداو مْاق  التْاؽل االجتناعٕ يف تؾافح األخباار، خاؽا٘    الزقنٔ٘ إىل ارتفات معدالت اصت

٘   يف معظه الدّل اليت  Facebookمْق   % 57. ّأعاارت اليتااٜع إىل أٌ   طبقات فَٔاا الدراصا

القؾاا٘  الاازّاب  لقاازاٛٗعااً ٓتؾاافحٌْ األخبااار عاارب مْاقاا  التْاؽاال االجتناااعٕ ٓتتبعااٌْ    

ٗ ٓقْماااٌْ بسعاااادٗ اليغاااز أّ % عااااد60الؾاااحفٔ٘ كاملااا٘ أّ ملغااااٍدٗ الفٔااادْٓ املؾااااوه، ّ

% ٓتاااابعٌْ التيبَٔاااات 65ملاااا ٍاااْ ميغاااْر، ّ اصتحضااااىَه، أّ ٓعاااربٌّ عاااً باااالتعلٔقٓقْماااٌْ 

 .21 ا بخّل ملعزف٘ ما اصتخداإلخبارٓ٘ أّل 

لألعااع، إىل   PEWالؾاادر ماً معَاد     )(Kohut., et al, 2012أعاار تقزٓاز   ّ

مْاق  التْاؽل االجتناعٕ، ؤث  بزّس من  اصتخداو األخبار اإللكرتّىٔ٘ ّتؾفحَا عرب

% مً العٔي٘ إىل اتباعَه يل  الين  يف تلقٕ األخبار، عرب تتبا  اؿضاابات   36أعارت ىضب٘ 

 . 22 اـاؽ٘ بالؾحفٔت ّباملؤصضات اإلعالمٔ٘

يف معزض رؽد تخدا امليؾات احملنْل٘ علاٙ طزٓقا٘ تؾافح األخباار أّفاحت دراصا٘       ّ

 Newman & Levy, 2014)(  ٘عَااد مل التابعااReuters،  ٌٍااذا التااخدا  تااد  إىل أ
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ىتااااو ّؽاااياع٘ اـااارب ّتقد اااُ. ّٓظَاااز يلااا  يف   إالكٔفٔااا٘ الااايت تاااته بَاااا عنلٔااا٘  لٔغااانل 

. News aggregatorsاالصاتخداو املتشآااد للتطبٔقااات اإلخبارٓاا٘ ّمْاقاا  ػنٔاا  األخبااار  

ألخبااار عنلٔاا٘  ّأٌ اصااتخداو األخبااار عاارب اهلْاتااف احملنْلاا٘ هعاال مااً عنلٔاا٘ اصااتخداو ا        

عخؾٔ٘، ّْٓص  ماً فازـ ّؽاْل اـارب لألفازاد، بٔيناا تؾافح األخباار عارب الكنبٔاْتز           

 اللْوٕ ٓشٓد مً فزـ تْ ٔف الؾحاف٘ املؾْرٗ.

كنااا أعااار إىل أٌ ارتفااات معاادالت اصااتخداو التطبٔقااات اإلخبارٓاا٘ للنْاقاا  الؾااحفٔ٘  

ٙ األمنااط الؾاحفٔ٘ املتطاْرٗ    مقارى٘ بتؾفح املْاق  ىفضَا مباعزٗ. ّدعإ إىل الرتكٔاش علا   

 . 23  م ل ؽحاف٘ البٔاىات ّالزصْو املعلْماتٔ٘، ّالؾحاف٘ املؾْرٗ اليت تْ ف مْاد الفٔدْٓ

 Salesعااً اصاتخدامات اؾنَااْر للاَْاتف الذكٔاا٘ قدمتاُ عاازك٘       ّأ َاز تقزٓاز  

Force Marketing Cloud (2014 ،)  ٘غلباا٘ مناا  اصااتخداو التطبٔقااات اإللكرتّىٔاا

املْبآل، علٙ من  سٓارٗ املْاق  اإلعالمٔ٘ ىفضَا ّتؾفحَا. ٍّاْ ماا   ال مؤعازاا     باـاؽ٘ 

علٙ أٍنٔ٘ إعاداد املْاقا  الؾاحفٔ٘ لتطبٔقاات خاؽا٘ بَاا، ّتياصاه التؾافح عارب امليؾاات           

 احملنْل٘ باختالل فٝاتَا ّ اتَا. 

تْ ٔااف امليؾااات احملنْلاا٘ يف تقاادٓه اـاادمات    الاايت رؽاادٍا وااْل ّمااً املالوظااات  

 اإلخبارٓ٘:

 ا.ٓضتخدو اؾنَْر امليؾات احملنْل٘ مزٗ ّاودٗ علٙ األقل ْٓمٔع 

      ٔاال مضااتخدمْ اهلْاتااف الذكٔاا٘ إىل تفقااد التيبَٔااات اإلخبارٓاا٘ الاايت تاازد 

 إلَٔه يف ؤيُ.

         ؽتلف عادات اصاتخداو األفازاد للنْاقا  ّالتطبٔقاات الزقنٔا٘ عارب ٍاْاتفَه

بال باات   Twitterت اصتخداو مْق  احملنْل٘، فعلٙ صبٔل امل ال تتضه معدال

، Facebookاليضااع علااٙ مااادار الٔااْو، بٔينااا تزتفااا  معاادالت اصاااتخداو      

Instagram  24  لٔال. 

عاً أمنااط اصاتخداو اؾنَاْر      ) (Kohut., et al, 2012دراصا٘  ّأ َازت ىتااٜع   

بْؽافَا    yahoo ،MSN ،Google newsلألخبار، تقدو مْاق  ػنٔا  األخباار م ال    

ؾل ميَا اؾنَْر علاٙ األخباار، مقابال مْاقا  املؤصضاات اإلعالمٔا٘. فتشآادت        مؾادر و

ىضااب٘ مااً قااامْا بتحنٔاال تطبٔقااات إخبارٓاا٘ علااٙ ٍااْاتفَه الذكٔاا٘، ّأجَااشٗ الكنبٔااْتز   

% ماً العٔيا٘. ّأعاارت اليتااٜع إىل أٌ غالبٔا٘ ماً ٓقْماٌْ بتحنٔال         45اللْوٕ، فْؽالت إىل  
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  ً الغااااباب، يّٖ املضااااتْٓات التعلٔنٔاااا٘ العلٔااااا،    التطبٔقااااات اإلخبارٓاااا٘ ّاصااااتخدامَا ماااا

 .25ّاملضتْٓات االقتؾادٓ٘ املزتفع٘

ماً صالبٔ٘ تازتب  باالتطْر يف      )(Mitchell., et al, 2012 يف املقابال واذر تقزٓاز   

تقاادٓه اـاادمات اإلخبارٓاا٘ عاارب امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ اؿدٓ اا٘. ؤااث أعااارا إىل أٌ كاال  

تعقٔاد يف اصاتخداو اـدما٘ اإلخبارٓا٘، ّٓقأف      تقدو تكيْلْجٕ ٓقٔف مضتْٚ ما مً ال

ىتاجَا ّتْؽٔلَا للخنَْر ّتداّهلا. فٔشٓد اعتنادٍاا  إأطزال جدد لؾياع٘ األخبار ّعنلٔ٘ 

، ّعلااٙ الغاابكات Google ّYahooم اال  aggregatorsعلااٙ مْاقاا  ػنٔاا  األخبااار 

 تبااااِاىؾاااذب  Facebook ّTwitterاالجتناعٔااا٘ ّمْاقااا  التْاؽااال االجتنااااعٕ م ااال     

اؾنَااْر ّالْؽااْل إلاأَه. إفاااف٘ ملالوظاا٘ أٌ كاال عاازٓ  جدٓااد ٓيقااه لعنلٔاا٘ ؽااياع٘       

ٛا مً الزبح ّٓغارخ بغكل ماا أّ فخاز يف الاتحكه يف املعلْماات الايت       ااألخبار ٓقتط  جش

 . 26تؾل للخنَْر

اٍتناات العدٓااد مااً الدراصااات باصااتخدامات األجَااشٗ احملنْلاا٘ يف ىغااز األخبااار ّقااد     

الدراصااات يف ٍااذا اجملااال األّل َٓااته باات ىااْعت مااً   Vaataja, (2012)مٔااشت دراصاا٘ 

باصتخداو مجَْر مضتخدمٕ األجَشٗ احملنْل٘ للْؽْل إىل األخبار، أما الغق اآلخاز فَٔاته   

بدراصاا٘ ادااز اصااتخداو املْبآاال علااٙ العناال الؾااحفٕ صااْاٛ يف عنلٔاا٘ مجاا  األخبااار أّ ىقلااَا  

 .27للؾحفٔتل٘ ّفزت العدٓد مً املشآا ّتداّهلا باعتبار أٌ األجَشٗ احملنْ

يف  املعلْماات اٍتنت الدراصات املتعلق٘ باصتخدامات األجَشٗ احملنْلا٘ يف الْؽاْل إىل   

باادآتَا باصااتخدامات األىرتىاات مااً خااالل األجَااشٗ احملنْلاا٘ ّاخااتالل ٍااذا االصااتخداو عااً  

إىل أٌ  Sellen & Murphy (2002)أجَشٗ الكنبْٔتز املكاتع ؤاث  خلؾات دراصا٘     

اصتخداو األىرتىت مً خالل األجَشٗ احملنْل٘ ٓكاٌْ بغازض الْؽاْل إىل معلْماات قاددٗ      

       ٘  & Leeٍّاْ ماا أكدتاُ دراصا٘      28وتاجَاا املضاتخدو ّلأط للبحاث عاً معلْماات عاما

Kim (2005)     ٘عيدما ركشت علٙ االختالل يف طزٓق٘ إدخال البٔاىاات لألجَاشٗ احملنْلا

 افقااد ؽاايف  Yanqing,& Virpi, (2008)،  أمااا 29ٓااد ّاواادٗ فقاا   ؤااث تضااتخدو  

اصااتخداو األىرتىاات مااً خااالل األجَااشٗ احملنْلاا٘ يف أىااُ ٓكااٌْ للبحااث عااً معلْمااات يات      

أٍنٔ٘ عخؾٔ٘، ّللتْاؽل م  اآلخزًٓ مً خالل مغارك٘ مقنٌْ عخؾٕ قاو املضاتخدو  

ماا   ىااتعاابك٘ اإلىرتاّ ملغااارك٘ أىااْات املقااامت الاايت ٓفقاالَا املضااتخدو علااٙ       بسىتاجااُ

 .30فخزًٓ
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اصاااتخداو اهلْاتاااف احملنْلااا٘ يف  ((Matikainen & Villi  2014دراصااا٘ ّتياّلااات 

مً الْصاٜل اليت تتأح   دُّغارخ املقنٌْ اإلخبارٖ يف فيليدا لتؤكد أٌ اهلْاتف احملنْل٘ تعت

عااالو ّعاابكات التْاؽاال االجتناااعٕ ؤينااا ٓتعنااد مضااتخدمٕ       باات ّصاااٜل اإل  االىاادماو

 .  31االجتناعٕ تْسٓ  ّتزّٓع األخبار علٙ متابعَٔهعبكات التْاؽل 

كنا رؽدت الدراصات ّجْد فخاْٗ رقنٔا٘ بات فٝاات اجملتنعاات املختلفا٘ ؤاث اٍاته         

Jung et al (2013) البحث عً العْامل املؤدزٗ يف اصتخداو تطبٔقاات األجَاشٗ احملنْلا٘    ب

ت الفازد يف اصاتخداو   إىل أٌ الياْت، الضاً، درجا٘ تقبال الفازد للنضاتحددات، ّمَاارا        خلؿ

تعتااارب مؤعااازات لك ااازٗ اصاااتخدامُ لتطبٔقاااات األجَاااشٗ احملنْلااا٘. كناااا    ،التكيْلْجٔاااا

ٛا ٌ عادو  سلاذا فا   ;مً ؤاٗ الفازد  اصاصٔعأ اأّفحت الدراص٘ أٌ األجَشٗ احملنْل٘ أؽبحت جش

الْاصااع٘ هلااذِ التكيْلْجٔااا قااد تااؤدٖ إىل   اإلمكاىٔاااتقاادرٗ بعااف الفٝااات علااٙ اصااتخداو 

ْٗ رقنٔ٘ بات أفازاد اجملتنا . أعاارت ىتااٜع الدراصا٘ إىل أٌ مضاتخدمٕ التطبٔقاات          َْر فخ

ا ك اااز تقبل ااا األا، ؽاااغز صااايع األ ترتكاااش يف الفٝاااات املتاوااا٘ ماااً خاااالل لألجَاااشٗ احملنْلااا٘   

صااتَالكٔ٘، كنااا بٔياات اليتاااٜع سٓااادٗ اصااتخداو الااذكْر      االٔااْل املللنبتكاازات، ّيّٖ 

ينا ٓشٓد اصتخداو اإلىااع لتطبٔقاات التْاؽال االجتنااعٕ     للتطبٔقات اإلخبارٓ٘ عً اإلىاع بٔ

بااات قااادامٕ   ٘احملنْلااااألجَاااشٗ ماااً خاااالل اهلْاتاااف احملنْلااا٘ ّأٌ الفخاااْٗ يف اصاااتخداو      

املضااتخدمت ّواادٓ ٕ االصااتخداو تعتاارب وقٔقاا٘ ّاقعااُ ّيلاا  بضاابه ككاايَه مااً مَااارات      

ا مااً ال األكاارب صاايعاصااتخداو التكيْلْجٔااا لتااربس الدراصاا٘ التخااْل مااً عاادو قاادرٗ األجٔاا   

 .32اصتخداو ٍذِ التقئ٘

   ٘ تعلقا٘ باصاتخدامات متؾافحات    امل Roudaki, et al.  (2015) فٔناا يٍبات دراصا

ىرتىاات املختلفاا٘ مااً خااالل لألجَااشٗ احملنْلاا٘ إىل عاادو ارتٔاااخ املضااتخدمت عيااد سٓااارتَه     اإل

ٗ اصااتخداو للؾاافحات الاايت ال ٓااته تَٔٝتَااا لتياصااه األجَااشٗ احملنْلاا٘ ّتؤكااد علااٙ فاازّر    

 .33جَشٗ احملنْل٘اليت ٓته تَٔٝتَا لتياصه األ ّاملْاق  املتؾفحات

 

 اضتخداٍ األدٓصٜ احملًٗنٝ يف اذتضٗى عهٞ األخباززابع ا: تبين 

العْامال املاؤدزٗ علااٙ تابين اصاتخداو اؾٔال ال الااث       Pagani (2004)دراصا٘   رؽادت 

عااارت ىتاااٜع أاملتعااددٗ ّقااد  مااً اهلْاتااف احملنْلاا٘ فٔنااا ٓتعلااق غاادمات تضااتخدو الْصاااٜ   

ٕ تطبٔق الدراص٘ علٙ اجملتن   التكلفا٘،   االصاتخداو الفاٜادٗ، صاَْل٘    إدراخإىل أٌ  اإلٓطاال
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 إمكاىٔاااتصازع٘ الْؽاْل للنعلْماات تعاد أبازس العْاماال الايت تضااعد علاٙ تابين اصاتخداو           

 .34الْصاٜ  املتعددٗ مً خالل اهلْاتف احملنْل٘

إىل أٌ متابعا٘ املقانٌْ اإلخباارٖ       Mitchell, et al (2012)ىتااٜع دراصا٘    أعاارت 

ً  ٪٦٠ؤاث يكاز    احملنْل٘ ٍذِ األجَشٗ ْبزس األىغط٘ اليت ٓقْو بَا مضتخدمأمً  دُّٓع  ما

ٕ  الكنبْٔتز مضتخدمٕ ً  ٪٦٤ّ اللاْو ٕ  ما ٘  اهلْاتاف  مضاتخدم أىَاه ٓطاالعٌْ ماً     الذكٔا

ّساد تيااْت  ِ األجَااشٗ خالهلااا األخبااار ّأٌ اصااتَالكَه لألخبااار ساد بعااد اصااتخدامَه هلااذ     

 . 35  املؾادر اليت وؾلٌْ مً خالهلا علٙ األخبار

مؤعزات تضاعد علٙ تبين اصاتخداو   رؽد علٙ Chan (2013) كنا ركشت دراص٘

٘ املقاانٌْ اإلخبااارٖ علااٙ األ    مْاؽاافات اؾَااااس   االصااتخداو، ٍاإ تكلفاا٘    جَااشٗ احملنْلااا

ل إىل الاازّاب  املتعلقاا٘ باملقاانٌْ. احملنااْل، إمكاىٔااات الْصاااٜ  املتعااددٗ ّالقابلٔاا٘ للْؽااْ

ٍنٔ٘ املتغاات اليت ٓقدمَا منْيو تقبال التكيْلْجٔاا يف   أكدت ىتاٜع الدراص٘ علٙ أكنا 

تاابين اصااتخداو املقاانٌْ اإلخبااارٖ علااٙ األجَااشٗ احملنْلاا٘ ٍّاإ الفاٜاادٗ أّ امليفعاا٘ ّصااَْل٘   

قانٌْ اإلخبااارٖ مااً  ّبٔياات أٌ املضاتخدمت الغااباب لاادَٓه ىَاه يف اصااتخداو امل   االصاتخداو 

عااسفٌْ عاً التعازض للنقانٌْ اإلخباارٖ املطباْت. ّأٌ        ُخالل املْبآل ٍّاه يف الْقات ىفضا   

مضتخدمٕ املْاق  اإلخبارٓ٘ بك اف٘ علٙ الكنبْٔتز تؤدٖ إىل سٓادٗ الزغب٘ يف اصاتخدامَا  

اوا٘  . ّاصاتيتخت الدراصا٘ أٌ تعددٓا٘ أىاْات املقانٌْ اإلخباارٖ املت      on the goعلاٙ املْبآال   

ٖ مً خالل املْبآل تغا إىل أىاُ   ٔعا دّرا ٓاؤد ٔعا   أا ا تكامل ا ما  ّصااٜل االتؾاال    ك از مياُ تبادل

اإلخبااارٖ الزٓافاإ ٓااختٕ علااٙ قاٜناا٘ أىااْات األخبااار الاايت ٓتابعَااا        ّأٌ املقاانٌْ اإلخبارٓاا٘

 .36املضتخدمٌْ

مضتخدمٕ اهلْاتف الذكٔ٘ ٓطلعْىَاا   أٌ Marcaletti   (2015)ت دراص٘  كنا بٔي

ٖ ؼدٓ ات تؾل إلَٔه. لاذا اٍتنات املؤصضاات اإلخبارٓا٘ املختلفا٘      أملتابع٘ ّاآلخز بت اؿت 

بالعنل علٙ جذب مضتخدمٕ اهلْاتف الذكٔ٘ الصتخداو مْاقعَا صْاٛ ماً خاالل عخؾاي٘    

 . األماااز الاااذٖ دعااإ املؤصضاااات اإلخبارٓااا٘ لالٍتنااااو بتطااآْز      customizationخباااار األ

ختارت مؤصضات أخزٖ تطآْز مْاقعَاا ساا ٓياصاه بٔٝا٘ البحاث       تطبٔقات خاؽ٘ بَا بٔينا ا

مً خالل متؾفحات اهلْاتف احملنْل٘ يل  أٌ ىضاب٘ ماً مضاتخدمٕ ٍاذِ األجَاشٗ ٓفقالٌْ       

تيْٓ  مؾادرٍه اإلخبارٓ٘ ّعدو االكتفاٛ ستابع٘ تطبٔق اخباارٖ ّاواد فقا . فنضاتخدمٕ     

ؾاادر اإلخبااارٖ ّّالَٜااه لااُ بٔينااا    التطبٔقااات اإلخبارٓاا٘ ٓتنٔااشٌّ بعنااق متااابعتَه لاايفط امل   
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خبااار ٓيْعااْا مؾااادرٍه اإلخبارٓاا٘ بغااكل مضااتنز،     الباااو ت عااً األ  اإلىرتىاات ْمتؾاافح

اهلْاتااف احملنْلاا٘  ٓشّرٍااا عاادد كاابا مااً    ْفؾاافحات األخبااار الاايت ٓتؾاافحَا مضااتخدم  

فَااه ٓؾاالٌْ إلٔااُ مااً خااالل  ا،املضااتخدمت ّلكااً مقاادار ارتباااطَه باااملْق  ٓكااٌْ فااعٔف  

متاخ علٙ مْاق  التْاؽال االجتنااعٕ لٔطاالعْا مقانٌْ معات داه ٓغاادٌّ املْقا  بٔيناا          راب  

ّلكاً لادَٓه    ،قال يف العادد  أتطبٔقات امليؾاات احملنْلا٘ ؽتلاف طبٔعاتَه فَاه       ْمضتخدم

خبار امليغْرٗ مً االلتشاو ّالْالٛ ملا ٓيغز يف املْق  لذا ٓتؾفحٌْ العدٓد مً األ اكباا اقدرا

 .37املفقل٘ علٙ تطبٔقاتَه

( يف دراصااتَا عااً دّافاا  اصااتخدامات  2016ّمااً جاىبَااا أعااارت وياااٌ أمحااد أعاايت ) 

اؾااْال لاادٚ طلباا٘ اؾامعاا٘ يف املنلكاا٘ العزبٔاا٘ الضااعْدٓ٘ إىل غلباا٘ الاادّاف  اليفعٔاا٘ ّميَااا    

  .38اؿؾْل علٕ األخبار علٕ اصتخدامات اؾْال بت أفزاد العٔي٘

 ا١و اإلعاليٙٝ انتكهٙد٘ٝ ٖاملُضات احملًٗنٝ:خايط ا: املغًّٗ اإلخبازٛ بني انٗض

تعااد دراصاا٘ ماادٚ تيااْت الْصاااٜل اإلعالمٔاا٘ الاايت ٓضااتخدمَا اؾنَااْر للحؾااْل علااٙ       

األخبار، مً أٍه األبعاد اليت اتفقات علاٙ اصتكغاافَا دراصا٘ اصاتخداو اؾنَاْر لألخباار        

تكيْلْجٔا٘  االعتنااد علاٙ التطبٔقاات ال   تشآاد   Westlund (2013)د ؤث رؽالزقنٔ٘، 

الاايت تااشّد املضااتخدو بالتيبَٔااات اإلخبارٓاا٘ مااً مؾااادر ّمْقاا  عاادٗ ّاؿاازـ علااٙ إتاواا٘       

ؽؾٔؿ احملتاْٚ ّالاتحكه يف تغاكٔلُ ّفاق اوتٔاجاات ّرغباات املضاتخدمت ماً خاالل          

ّؽؾٔؾااُ سااا ٓياصااه متطلبااات ّاختٔااارات      يف احملتااْٚتااْفا بااداٜل كتلفاا٘ للااتحكه    

 .39 املضتخدمت

( يف دراصاااتُ عااً مضاااتقبل الؾااحاف٘ اإللكرتّىٔااا٘   2014دال رابااح ) ّقااد أكااد الؾاااا  

علاااٙ فااازّرٗ اصااات نار الؾاااحاف٘ ملشآاااا اإلىرتىااات ماااً خاااالل التغاااارخ  2.0ّعؾاااز الْٓاااه 

 .40ّاالىدماو بت ميتخٕ املقامت اإلعالمٔ٘ ّاملْسعت املتخؾؾت يف اإلىرتىت

)Levy,  Newman &ل  Reuters معَاد  أعااارت ىتاااٜع تقزٓاازيف ٍاذا اجملااال  ّ

عاااً مضاااتقبل اصاااتخداو األخباااار الزقنٔااا٘، إىل أٌ تااابين العدٓاااد ماااً املؤصضاااات        (2014

الؾااحفٔ٘ لتقاادٓه خاادماتَا اإلعالمٔاا٘ عاارب ميؾااات ّّصاااٜل كتلفاا٘ فٔنااا ُٓعاازل بينااْيو        

platform newspaper-Cross ، ا للتْاجد بقْٗ يف الضاْال اإلخبارٓا٘ ّبات التقزٓاز     صعٔا

ٌ ارتفااات يف معاادالت اصااتخداو اـاادمات   اٌ تغااَدامزٓكٔاا٘ ّالٔاباا أٌ الْالٓااات املتحاادٗ األ 

اإلخبارٓاا٘ الاايت تقاادمَا مؤصضااات إعالمٔاا٘ جدٓاادٗ م اال املْاقاا  الاايت تعتنااد علااٙ تغااارخ         
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. ّلفات  News aggregators، ّمْاقا  ػنٔا  األخباار    Buzzfeedّ ،UPworthyاألخبار م ل 

يف باقٕ الدّل، خاؽ٘ ماً خاالل اتاوتَاا     لالىتغارإىل أٌ تل  اـدمات يف طزٓقَا  االىتباِ

للنضااتخدمت عاارب التطبٔقااات صااَل٘ التحنٔاال علااٙ ميؾاااتَه اإللٔكرتّىٔاا٘، ّالصااتخدامَا   

 .41ػذب الغباب أصالٔه

تشآاد معادالت اصاتخداو األخباار الزقنٔا٘ يف       Kohut., et al (2012)بٔيات دراصا٘   

جتناعٕ، يف مقابال االصاتنزار يف   اجملتن  االمزٓكٕ،  خاؽ٘ بعد  َْر مْاق  التْاؽل اال

ىات معادالت اصاتخداو األخباار ماً      امعدالت قزاٛٗ الؾحف الْرقٔ٘ املطبْعا٘. فك  انفاض

بٔينااا تبقااٙ معاادالت    لالنفاااض،ا الؾااحف املطبْعاا٘ ّمااً اإلياعاا٘ ٍاإ األك ااز تعزفااا      

 % مً العٔي٘. 55التعزض لألخبار التلفشْٓىٔ٘ مزتفع٘ إىل ود ما لتؾل إىل 

الْرقٔااا٘ وااال قلاااُ تشآاااد يف اصاااتخداو  ْصااااٜ أٌ التيااااقؿ يف قااازاٛٗ ال ّأعاااار إىل

ّأٌ ىضااه ملحْ اا٘ مااً القاازاٛ  امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘ خاؽاا٘ الكنبٔااْتز اللااْوٕ.

احملااافظت علااٙ التعاازض لؾااحٔف٘ معٔياا٘ ّاملتااابعت هلااا، ؼْلااْا مااً قزاٛتَااا مطبْعاا٘ إىل     

ٔاًّ. ّأ َزت اليتاٜع ارتفإلكرتّىٔ٘تؾفحَا  ا لتقاارب  ات ىضب٘ مً ٓتؾفحٌْ األخبار إلكرتّى

إىل أٌ  االىتبااااِلفتااات الدراصااا٘ كناااا %(. 55% مقابااال 50ماااً ٓغااااٍدّىَا عااارب التلفشٓاااٌْ ) 

، سالااْا ٓتااابعٌْ األخبااار مااً الْصاااٜل التقلٔدٓاا٘ أٓقاااا    مضااتخدمٕ التطبٔقااات اإلخبارٓاا٘ مااا 

ٛ أىاُ   ٓعاد ٍيااخ    ّاىتَت الدراصا٘ إىل   ضاتخدمٕ األخباار اإللكرتّىٔا٘    ّافاح لادٚ م   اىتناا

مااْ مؤصضاا٘ ؽااحفٔ٘ بعٔيَااا، أّ إىل ّصاأل٘ إعااالو قااددٗ، أّ وتااٙ ميااتع إعالماإ بعٔيااُ.     

ّلكً يف املقابل أؽبحيا ىعأػ يف بٔٝا٘ إعالمٔا٘ جدٓادٗ تتياْت ّتتعادد الْصااٜ  اإلعالمٔا٘         

  .platform media-New multi 42املتاو٘ فَٔا 

عاً مضاتقبل ؽاياع٘      )an & Levy, 2014)Newm تقزٓاز  ت ىتااٜع  أكاد ّبامل ال  

إىل أٌ من  مضاتخدو األخباار الاذٖ ٓعتناد علاٙ ّصااٜ         ت، ّأعارما صبق األخبار الزقنٔ٘

، يف طزٓقاُ ألٌ  platform user-Multiكتلف٘ يف تؾافحَا أّ ماا ٓعازل باا      إلٔكرتّىٔ٘

كغافت عايَه    ا يف عالقا٘ اؾنَاْر باألخباار الزقنٔا٘، لضاببت     ٓؾبح منط ا ّافاحاا ّرٜٔضاا  

اليتاٜع: تشآد معدالت اصتخداو امليؾات احملنْل٘ يف تؾفح األخبار لٔط فق  بات الغاباب   

ّلكااً أٓقاااا يف الفٝااات العنزٓاا٘ األكاارب، ّأٌ اصااتخداو ّصاااٜل متيْعاا٘ يف اؿؾااْل علااٙ   

% مااً العٔياا٘ إىل  39األخبااار ٍااْ الااين  الضاااٜد يف تؾاافح األخبااار، ؤااث أعااارت ىضااب٘         

علااٙ األقاال مااً باات )الكنبٔااْتز      إلكرتّىٔااتتر الزقنٔاا٘ عاارب ّصاألتت   تؾاافحَه األخبااا 
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% ٓضاااتخدمٌْ الْصااااٜل  12احملناااْل، اهلااااتف الاااذكٕ، ّالكنبٔاااْتز اللاااْوٕ(، ّىضاااب٘     

 .  43ال الد٘

الااذٖ أعااار إىل تيااْت   Ofcom.org (2014 ،) مؤصضاا٘  ٓتفااق يلاا  ماا  ىتاااٜع تقزٓااز   

 ٘%( دالداا76ا ال تتخاااّس لاادٚ الغالبٔاا٘ )املؾااادر اإلخبارٓاا٘ الاايت ٓضااتخدمَا اؾنَااْر. لكيَاا 

%(، فالغالبٔ٘ 24ا ّاوداا ّٓعتندٌّ علُٔ )مؾادر إخبارٓ٘. أما مً ٓضتخدمٌْ مؾدراا إخبارٓع

%(، دااه 45األخبااار الزقنٔاا٘ ) ْ%(، ٓلاأَه متؾاافح62ماايَه مااً مضااتنعٕ األخبااار اإلياعٔاا٘ ) 

 .44%(35الؾحفٔ٘ الْرقٔ٘ )%(، ّأخااا قزاٛ األخبار 42األخبار التلفشْٓىٔ٘ ) ّمغاٍد

تيااْت مؾااادر قاازاٛٗ    Fortunati et al ((2013 دراصاا٘ ّيف ٍااذا اإلطااار أكاادت  

 ّعاارب املْاقاا ّرّبٔاا٘ لتقااارٌ باات مطالعاا٘ األخبااار مااً خااالل الؾااحف  أاألخبااار يف عاادٗ دّل 

اـاادمات اإلخبارٓاا٘ لألجَااشٗ احملنْلاا٘ لٔتاابت أٌ قاازاٛ    ّمااً خااالللكرتّىٔاا٘ اإلخبارٓاا٘ اإل

لكرتّىٔا٘  خبار مً خالهلا رغاه اصاتخدامَه للنيؾاات اإل     ٓتخلْا عً مطالع٘ األ الؾحف

ٓقا بٔينا تبت الدراصا٘ أٌ ماً   ٓعتاادّا علاٙ قازاٛٗ األخباار ماً خاالل الؾاحف          أ األخزٚ

 .45األخبارلكرتّىٔ٘ يف معزف٘ ٓعتندٌّ علٙ امليؾات اإل

خدامات املتيْعاا٘ يف دراصااتَا لالصاات  (Fortunati & Taipale )2014ر عاااأكنااا 

ّالفزىضاأت  اإلللٔااشّرّبٔاا٘ لٔتاابت ميَااا أٌ املضااتخدمت أللااَْاتف احملنْلاا٘ يف وااط دّل 

لعاااب، ّمتابعاا٘ ، األاألغاااىٕم اال  ااات  املتيْعاا٘أصاازت يف تاابين خاادمات اهلْاتااف احملنْلاا٘   

ّصااٜل   اىادماو ّفحت الدراص٘ أىُ رغاه إمكاىٔاات اهلااتف الاذكٕ الايت تتأح       أّ  .األخبار

 . 46فٔق اؿدّدأاالتؾال إال أىُ   ٓته اصتخدامَا مً قبل املضتخدمت إال يف 

فخااز اٍتناات الدراصااات بالبحااث يف الااتغاات الاايت أوااددتَا اصااتخداو         جاىااهّ مااً 

األخبااار مااً خااالل أجَااشٗ املْبآاال يف ؽااياع٘ الؾااحاف٘ بفقاال صاازع٘ أىتغااارٍا باات أفاازاد   

إىل أٌ تاابين األفاازاد اصااتخداو  t alXu, e (2014) اجملتنعااات املختلفاا٘ فتْؽاالت دراصاا٘

املؤصضات االعالمٔ٘ ٓشٓد مً اصتَالكَه للنقنٌْ اإلخباارٖ املقادو ماً     ٚودتطبٔقات إل

أٌ األفزاد  ٔلٌْ إىل تابين اصاتخداو تطبٔقاات     الدراص٘خالل ٍذِ املؤصض٘، كنا أكدت 

 ،مااا  معتقاااداتَهّ متْافقااا٘ أاألخباااار املنلْكااا٘ ملؤصضاااات يات مْاقاااف صٔاصااأ٘ مغاااابَ٘  

مكنلا٘ ليغااط املؤصضا٘ اإلخبارٓا٘ ّلٔضاات      دُّلتضاتيتع الدراصا٘ أٌ التطبٔقاات اإلخبارٓا٘ تعا     

 .47عالمٔ٘بدٓل عً املْق  اإلخبارٖ للنؤصض٘ اإل
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٘ ا بالعالقا٘ بات اصاتخداو االجَاشٗ احملنْلا٘       Thorson, et al (2015)  ٍتنت دراصا

لاايفط اهلاادل خاؽاا٘ األخبااار   األخاازٚ يف الْؽااْل إىل األخبااار ّاصااتخداو ّصاااٜل االتؾااال 

املطبْع٘ ّاليت ٓته تداّهلا عرب عبكات التْاؽل االجتناعٕ ّيل  مً خالل اقارتاخ مادخل   

ّالااذٖ ٓقاارتخ أٌ التعاازض  Contingency modelطلااق علٔااُ ل منااْيو الؾاادف٘ل  أىظاازٖ 

ت جَاشٗ احملنْلا٘  كاً تْقعااُ ماً خاالل اصاتقزاٛ عااادا      للنقانٌْ اإلخباارٖ ماً خااالل األ   

تعزفااُ للنقاانٌْ   ٚجَااشٗ احملنْلاا٘( ّمااد  ) األ الفاازد ّخربتااُ يف اصااتخداو التكيْلْجٔااا   

ا مً خالل املْاق  اإلخبارٓ٘ باصتخداو الكنبٔاْتز فناً   ٓقاأاإلخبارٖ املطبْت ّالتلفشْٓىٕ ّ

واادٍا  كااً تْقاا  تعزفااُ     أّ أٓتعاازض للنقاانٌْ اإلخبااارٖ مااً خااالل ٍااذِ الْصاااٜ         

جَااشٗ احملنْلاا٘ كنااا بٔياات اليتاااٜع أٌ مضااتخدمٕ خااالل األ للنقاانٌْ اإلخبااارٖ املقاادو مااً

ماً خالهلاا للنقانٌْ اإلخباارٖ ّلكايَه ال ٓضاعٌْ        ٓتعزفٌْجَشٗ احملنْل٘ مً الغباب األ

 ٘ ىَااه يف واااالت كاا اٗ إباال  ،إىل يلاا  املقاانٌْ اإلخبااارٖ الااذٖ تقدمااُ مؤصضااات اورتافٔاا

املقاانٌْ  ْبٔينااا مضااتخدمٔ ىتاااو ٍااْاٗ ّغااا قرتفااتإخبااارٖ مااً إٓعتناادٌّ علااٙ مقاانٌْ 

ا عااً ٓطااالعٌْ الْصاااٜل املطبْعاا٘ وزؽااٌْ علااٙ متابعاا٘ املقاانٌْ     اإلخبااارٖ األكاارب صاايع 

لذا تعتارب الدراصا٘    ;عالمٔ٘ اورتافٔ٘إمؤصضات  ُجَشٗ احملنْل٘ الذٖ تقدماإلخبارٖ عرب األ

َااْر ٌ مجإا للنؤصضااات الاايت تطااْر تطبٔقااات خاؽاا٘ بَااا ؤااث   ا صاالبٔعٍااذِ اليتٔخاا٘ مؤعاازا

 .  48خبار ٍذِ املؤصضاتأا لألجَشٗ احملنْل٘ ال وزـ علٙ متابع٘ الغباب األك ز اصتخداما

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
    ،ْ٘ٓجاااد اٍتنااااو عااااملٕ بزؽاااد ّاصتكغاااال أمنااااط اصاااتخداو األخباااار الزقنٔااا

ّاؾْاىااه املختلفاا٘ املزتبطاا٘ بااذل  م اال عالقاا٘ يلاا  باصااتخداو ّصاااٜل اإلعااالو          

 ٔدٓ٘، ّمدٚ  َْر أمناط جدٓدٗ يف اصتخداو األخبار.التقل

          تيْعاات فاااالت االٍتناااو الاايت تياّلتَااا الدراصااات العزبٔاا٘ يف دراصاا٘ اصااتخداو

اؾنَااْر العزباإ لألخبااار الزقنٔاا٘ بؾااف٘ عاماا٘، سااا ٓغاانل الاادّاف  ّاإلعااباعات   

 أىاُ ْٓجاد   املزتبط٘ بذل  االصتخداو، ّتخدااتُ، ّأمناطُ ّالعْامل املاؤدزٗ فٔاُ. إال  

عدد قدّد مً الدراصات ّالتقارٓز العزبٔ٘ اليت تتياّل اصتخداو اؾنَْر العزبإ  

للنيؾات اإللكرتّىٔ٘ يف األغزاض اإلعالمٔا٘، ّتضال  القاْٛ علاٙ تلا  اؾشٜٔا٘       

 ؼدٓداا، ّتْفح العْامل املزتبط٘ بَا، ٍّْ ما تزكش علُٔ ٍذِ الدراص٘.
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  اٍتناااو ّاصاا  باات فٝااات الغااباب ّالفٝااات   أباازست ىتاااٜع الدراصااات الضااابق٘ ّجااْد

األكرب صيعا باصتخداو األخبار عرب الْصاٜ  اإللكرتّىٔ٘ املختلف٘، ّأكادت علاٙ   

أٍنٔاا٘ يلاا  ّدالالتااُ باليضااب٘ للنؤصضااات الؾااحفٔ٘، ّاتضاااق ا ماا  ٍااذِ اليتاااٜع          

اعتندت ٍذِ الدراص٘ علٙ عٔي٘ مً الغباب العزبٕ باعتباارٍه ماً الفٝاات ك ٔفا٘     

 خداو للْصاٜ  اإللكرتّىٔ٘ املختلف٘.االصت

   غلااه علااٙ الدراصااات الضااابق٘ اصااتخداو األصاالْب املٔااداىٕ يف دراصاا٘ اصااتخدامات

اؾنَْر للنيؾاات اإللكرتّىٔا٘، ّاملقاامت اإلعالمٔا٘ ماً خالهلاا، ّغلاه علَٔاا         

كذل  االعتناد علٙ الزؽد الكنٕ باصتخداو أداٗ االصتباى٘ اإللكرتّىإ، ٍّاْ   

 لُٔ أٓقاا ٍذِ الدراص٘. ما اعتندت ع

     َ٘اازت قاااّالت عاادٗ لتطاآْز فزفاأات ىظزٓاا٘ تاابين ّىغااز األفكااار املضااتحدد 

ّاصااتخدامَا يف إطااار دراصاا٘ عالقاا٘ اؾنَااْر باملضااتحددات االتؾااالٔ٘ ّالْصاااٜل     

 اؾدٓدٗ للحؾْل علٙ األخبار ّمتابع٘ اإلعالو عنْماا.

صات الضابق٘ يف بلْرٗ مغاكل٘  يف فْٛ ما صبق اصتفاد البحث مً قزاٛٗ ّعزض الدرا

 البحث، ّؼدٓد أٍدافُ ّتضارالتُ، ّيل  علٙ اليحْ التالٕ.

 
 املشكلة البحثية: 

ا أعارت إلُٔ ىتاٜع الدراصات الضابق٘ مً سٓادٗ معادالت تؾافح األخباار    عزغه علٙ ال

 الزقنٔ٘، ّمً مؾادر متيْع٘ ّعرب ّصاٜ  إلٔكرتّىٔ٘ كتلف٘، ّماا أعاارت إلٔاُ ماً بازّس     

منا  اصااتخداو األخبااار ّتؾاافحَا ماً خااالل مْاقاا  التْاؽاال االجتنااعٕ، ّداللاا٘ يلاا  مااً    

٘ ؼاْل   هلاا طااب  اجتناااعٕ تغااركٕ، ّأٍنٔا٘ يلاا       تفاعلٔاا٘تلقااٙ األخباار إىل عنلٔا٘    عنلٔا

إال إٌ باليضااب٘ للنؤصضااات الؾااحفٔ٘ الاايت ؼتاااو بالقاازّرٗ إىل تطاآْز امليااتع اإلعالماإ،       

٘ بغخٌ عالق٘ الغاباب العزبإ باملقانٌْ اإلخباارٖ، ّاصاتخدامُ      غا ّافح تالزرٓ٘ ما سال

عاارب امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘، الاايت تااؤدز لاأط فقاا  يف عنلٔاا٘ اصااتخداو املقاانٌْ     

لااخ  ىتاجُ ّؽياعتُ. فنا ٓشال ٍياخ غنْض واْل مادٚ   إا يف عنلٔ٘ اإلخبارٖ  ّلكً أٓقا

ا جدٓااداا للخدماا٘ الؾااحفٔ٘ اإلخبارٓاا٘،  امليؾااات اإللٔكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘ يف أٌ تقاادو عااكل  

 قادراا علٙ جذب الغباب بعد أٌ عشفت غالبٔتَه عً الؾحف الْرقٔ٘.



 

 185 

 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

ماادٚ لاااخ عنلٔاا٘ اصااتخداو لاذا ؽااتؿ مغااكل٘ ٍااذا البحااث بدراصاا٘ ّاصتكغااال  

 ٘  ٗبات الغاباب العزبإ، ّالعْامال املاؤدز      ّاىتغاارٍا  املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْلا

 .  االصتخداوتبين ٍذا يف 

 

 أهداف البحث: 
لاااخ امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘ يف ىغااز   ٚالتعاازل علااٙ مااد َٓاادل البحااث إىل 

بْؽافَا  املقنٌْ اإلخبارٖ بت الغباب يف عدٗ دّل عزبٔا٘، ّدّرٍاا ّأٍنٔتَاا باليضاب٘ هلاه      

 ، سااا ٓقاادوّفاعلٔتَااامؾااادر للحؾااْل علااٙ األخبااار ّمتابعتَااا، ّتقٔاأنَه ملاادٗ كفاٛتَااا    

معزف٘ علنٔ٘ ّعنلٔ٘ تضَه يف تطْٓز امليتع الؾحفٕ اإلخبارٖ ّرف  مضتْٚ كفاٛٗ تقد اُ  

 للغباب العزبٕ. ّٓيدرو ؼت اهلدل الزٜٔط الضابق عدٗ أٍدال فزعٔ٘، ٍٕ:  

التعااازل علاااٙ مااادٖ تعااازض الغاااباب العزبااإ للنقااانٌْ اإلخباااارٖ عااارب امليؾاااات   -

 اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘.

ٓا ّالضالبٔات املختلفا٘ الايت ٓادركَا الغاباب العزبإ يف       التعزل علٙ كل مً املشا -

 اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘.  

التعاازل علااٙ العْاماال املختلفاا٘ الاايت تااؤدز يف اصااتخداو الغااباب العزباإ للنقاانٌْ    -

   ٛ عْامال عخؾأ٘، أّ    كاىات  اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔا٘ احملنْلا٘، صاْا

ٔ٘ تزتب  بطبٔعا٘ الْصااٜ  ىفضاَا، أّ عْامال تازتب  باملقانٌْ اإلخباارٖ        مْفْع

 املقدو مً خالهلا.

ّفااا  تؾاااْر للناااتغاات املاااؤدزٗ يف اصاااتخداو الغاااباب للنقااانٌْ اإلخباااارٖ عااارب    -

 .  امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

 

 تساؤالت البحث: 
ضاعٙ لججابا٘   ٓتضاارلت رٜٔضات   وتٙ وقق البحاث أٍدافاُ العلنٔا٘ ّالعنلٔا٘، ٓطازخ      

 علَٔنا ٍّنا:  

أٖ ماادٚ تاايخح امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘ يف ىغااز املقاانٌْ اإلخبااارٖ باات       إىل 

ٍّْ ما ٓتقانً التضاارالت الفزعٔا٘    الغباب العزبٕ؟ ّما العْامل املؤدزٗ يف اصتخدامَه هلا؟ 

 :التالٔ٘
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ّىٔاا٘ مااا ك افاا٘ اصااتخداو الغااباب للنقااامت اإلخبارٓاا٘ عاارب امليؾااات اإللٔكرت       -

 احملنْل٘؟

ما أمناط ّعادات اصتخداو الغباب للنيؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘ للحؾْل علاٙ   -

 األخبار؟

مااااا املشآااااا الاااايت ٓاااادركَا الغااااباب يف اصااااتخداو األخبااااار عاااارب ٍااااذِ امليؾااااات   -

 اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘؟  

 ّما الضلبٔات اليت ٓدركْىَا يف اصتخدامَا أٓقاا؟ -

مات اإلخبارٓاا٘ الاايت ٓضااتخدمْىَا عاارب امليؾااات     ّمااا تقٔاأَه ملاادٚ كفاااٛٗ اـااد     -

 اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘؟  

مااا العْاماال الغخؾاأ٘ الاايت تااؤدز يف اصااتخداو الغااباب للنقاانٌْ اإلخبااارٖ عاارب      -

 امليؾات اإللٔكرتّىٔ٘ احملنْل٘؟

مااا العْاماال املْفااْعٔ٘ الاايت تااؤدز يف اصااتخداو الغااباب للنقاانٌْ اإلخبااارٖ عاارب      -

 نْل٘؟امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احمل

مااا ماادٚ عااعْرٍه باالكتفاااٛ إساٛ مااا وؾاالٌْ علٔااُ مااً معلْمااات ّأخبااار مااً           -

 خالهلا؟ 

 
 منهجية البحث وإجراءاته

 ألىُ ٓضعٙ  ;: ٓيتنٕ البحث إىل فٝ٘ البحْع االصتكغافٔ٘ ّالْؽفٔ٘ىْت البحث

الصتكغال األبعاد املختلف٘ يف اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب 

الزقنٔ٘، ّٓتياّل بالْؽف ّالتحلٔل العْامل املؤدزٗ يف ٍذا االصتخداو امليؾات 

 ّدالالتُ باليضب٘ لؾياع٘ األخبار الؾحفٔ٘.

 ٘ٔ اصتخدو البحث امليَع الْؽفٕ، ّاتب  أصلْب املضح امليَع العلنٕ ّاألدّات البح :

الْؽفٕ علٙ عٔي٘ مً الغباب العزبٕ، وتٙ  كً رؽد أّؽال كنٔ٘  املٔداىٕ

ٍزٗ قل الدراص٘ ّاـزّو ميَا سؤعزات عً اصتخداو الغباب العزبٕ للظا

للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘، ّمدٚ ّفْخ يل  الين  يف اصتخدامَه 

 لألخبار، ّالعْامل املؤدزٗ فُٔ.
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

 تّقد اعتنلاإللكرتّىٕ.  ٘: اعتند البحث علٙ أداٗ االصتباىأداٗ مج  البٔاىات 

: معدالت ّك اف٘ اصتخداو العٔي٘ لألخبار الزقنٔ٘، التالٔ٘ات علٙ الفٝ ٘االصتباى

عادات ّأمناط اصتخداو العٔي٘ للنقنٌْ اإلخبارٖ، تفقٔالت العٔي٘ يف اصتخداو 

األخبار الزقنٔ٘، املشآا ّالضلبٔات ّاإلمكاىات املزتبط٘ باصتخداو األخبار عرب 

املزتبط٘ بَا أٓقاا، العْامل امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘، ّالضلبٔات ّالؾعْبات 

الغخؾٔ٘ اليت  كً أٌ تزتب  باصتخداو األخبار عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ 

 احملنْل٘، إفاف٘ إىل فٝ٘ البٔاىات األصاصٔ٘ للعٔي٘.

 16اإللكرتّىٕ يف  ٘: بدأ تطبٔق االصتباىاـطْات اإلجزأٜ٘ لتطبٔق أداٗ البحث 

علٙ عبك٘  ٘مً خالل ىغز االصتباى، 2015مارظ  1ّاصتنز وتٙ  2015فربآز 

، عرب الؾفحات الغخؾٔ٘ للباو تت، ّتْجُٔ Facebookالتْاؽل االجتناعٕ 

مً ؤث الفٝ٘ العنزٓ٘  –الدعْٗ ملً تيطبق علَٔه اـؾاٜؿ املطلْب٘ يف العٔي٘ 

علٙ  ٘اإللٔكرتّىٔ ٘. كنا مت ىغز االصتباى٘لججاب٘ علٙ االصتباى–ّاؾيضٔ٘ العزبٔ٘ 

الؾفحات اـاؽ٘ سخنْعات افرتافٔ٘ م ل: ميتدٚ طلب٘ جامع٘ األقؾٙ يف عدد مً 

فلضطت، ؽفح٘ لعباب بٔحه بالدِل )مؾز(، ّميتدٚ قضه العلْو الضٔاصٔ٘ ظامع٘ 

كذل  علٙ ىظاو التعلٔه اإللكرتّىٕ اـاـ  ٘خيغل٘ باؾشاٜز، ّمت ىغز االصتباى

. ّتعاٌّ يف تطبٔق عخناٌظامع٘  ٘اإلىضاىٔبطلب٘ كلٔ٘ املعلْمات ّاإلعالو ّالعلْو 

 -فنْعات مً املتطْعت مً كتلف اؾيضٔات العزبٔ٘  ٘اإللكرتّىٔ ٘االصتباى

عرب مْاق  التْاؽل االجتناعٕ، مً  االتؾالٕىغاطَه  ٚالذًٓ ٓتضنٌْ بارتفات مضتْ

ّقامْا بسعادٗ  -ّك اف٘ تفاعلَه علٙ ٍذِ املْاق  ، خالل ارتفات عدد أؽدقاَٜه

الذًٓ تيطبق علَٔه اـؾاٜؿ بت أؽدقاَٜه ّمعارفَه مً الغباب العزبٕ ىغزِ 

 ّو َه علٙ اإلجاب٘ علُٔ.املطلْب٘ يف العٔي٘، 

 ٘( مفزدٗ مً مضتخدمٕ عبك٘ 436اعتند التطبٔق علٙ عٔي٘ عندٓ٘ قْامَا ): العٔي

ؾعْب٘ وؾز ّؼدٓد إطار عاو جملتن  البحث، ّيل  لىرتىت مً الغباب العزبٕ، اإل

صحه عٔي٘ الغباب العزبٕ علٙ اعتند البحث يف ا ٓتضه بُ مً دٓيامٔكٔ٘ عدٓدٗ. ّمل

ؤث ٓتب  فَٔا الباوث . snowball sampleاتبات أصلْب عٔي٘ كزٗ ال لع أّ 

ٛا ألىُ الرتعٔحات اليت وؾل علَٔا مً عدد مً األعخاـ الذًٓ ىتارٍه عندٓع ا ابتدا

ْمٌْ ٍنا بعد يل  برتعٔح عدد فخز مً تتْافز فَٔه خؾاٜؿ فتن  البحث، ده ٓق
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خل، ّتضتنز العٔي٘ يف ٍّكذا ... إا للخؾاٜؿ املطلْب تْافزٍا األعخاـ ّفق 

ا هلذِ الرتعٔحات اليت تته يف فْٛ ما وددِ الباوث مضبق ا مً خؾاٜؿ التشآد ّفق 

مطلْب تْافزٍا يف العٔي٘. لكً م  تْخٕ اؿذر ّالتدقٔق يف طبٔع٘ االختٔارات 

ىطباال خؾاٜؿ اجملتن  الرتعٔحات اليت ٓقْو بَا األفزاد، للتخكد مً مدٚ ّا

 ّتْافزٍا فَٔه. 

تتكٌْ عٔي٘ الدراص٘ مً الغباب العزبٕ عً ٓضتخدمٌْ مْاق   : ات العٔي٘ ّخؾاٜؾَا

التْاؽل االجتناعٕ، ّٓيتنٌْ ؾيضٔات عزبٔ٘ متيْع٘ ك لت يف: )مؾز، اإلمارات، 

، الٔنًالعزاال، قطز، اؾشاٜز، تْىط، لٔبٔا، الضعْدٓ٘،  األردٌ، فلضطت، صْرٓا،

 :التالٕعلٙ اليحْ  الد ْغزافٔ٘صْرٓا، الكْٓت(، ّٓتْسعٌْ وضه خؾاٜؾَه 

 130% مً الذكْر )30مفزدٗ(، مقابل  306% مً العٔي٘ مً اإلىاع )70: وضه اليْت −

 مفزدٗ(.

يْت تْسٓعَه علٙ اليحْ عاماا، ّٓت 40-18، ترتاّخ أعنار العٔي٘ ما بت وضه العنز −

مفزدٗ(،  243( ّٓبل  عددٍه )24: 18% مً العٔي٘ يف الفٝ٘ العنزٓ٘ مً )56: التالٕ

: 30% يف الفٝ٘ العنزٓ٘ مً )14مفزدٗ(، ّ 71( )29: 25% يف الفٝ٘ العنزٓ٘ )16مقابل 

 %. 14( بيضب٘ 40: 35مفزدٗ يف الفٝ٘ العنزٓ٘ مً ) 59ّ مفزدٗ، 63( ٓبل  عددٍه 34

% مً العٔي٘ ما ٓشالٌْ يف املزول٘ 51: التالٕت املضتْٓات التعلٔنٔ٘ للعٔي٘ علٙ اليحْ تتيْ −

% 22مفزدٗ(، ّ 116% واؽلت علٙ عَادٗ جامعٔ٘ )27مفزدٗ(، ّ 224اؾامعٔ٘ )

 مفزدٗ(. 96) ٔاواؽلت علٙ درجات علنٔ٘ عل

العنل علٙ  تتيْت فاالت ؽؾؾاتَه الدراصٔ٘ ّفاالت مشاّل٘ املًَ، ملً ٓشاّلٌّْ −

% ٓدرصٌْ 12( مفزدٗ، 312ّ% ٓدرصٌْ أّ ٓعنلٌْ باجملال اإلعالمٕ )72: التالٕاليحْ 

 ّاحملاصب٘ ...أّ ٓعنلٌْ سخاالت اـدم٘ العام٘ م ل الطه ّاحملاماٗ ّالتدرٓط 

% عً ٓدرصٌْ أّ ٓعنلٌْ يف فال العلْو التقئ٘ م ل علْو اؿاصه 3، ٍّّكذا

% عً ٓدرصٌْ أّ ٓعنلٌْ يف اجملاالت االجتناعٔ٘ ّاألدبٔ٘، 5مفزدٗ(، ّ 13ّاهليدص٘ )

 % يف فاالت أخزٚ   ٓذكزٍّا.9ّ

 

 :للبحث اإلطار النظري
 اىتغاردراص٘ ّتفضا اصتخداو يت اصتخدمَا الباو ٌْ يف تعددت اليظزٓات ال

ات بزس اليظزٓأمً ّتبين املضتحددات اجملتن ، ّتعد ىظزٓ٘ ىغز  املعلْمات يفتكيْلْجٔا 
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

بتفضا العالق٘ بت  Rogersٍته اؤث  اليت تياّلت اىتغار ّتبين املضتحددات يف اجملتن .

فزاد أ إىل تفاّتّأعار ُ هلذا االصتخداو. ّتبئ املضتحدع،الفزد لفاٜدٗ اصتخداو  إدراخ

( ; Rogers, 1983 Sahin,2006)يف تبئَه للنضتحددات اجملتن  
49. 

االتؾاالت ّدخْهلا يف كتلف فاالت اؿٔاٗ، تكيْلْجٔا املعلْمات ّ ّبتطْر

ّّفْخ تخدااتَا يف اجملتن ، أّىل الباو ٌْ عيآ٘ خاؽ٘ بدراص٘ عنلٔ٘ تبين اصتخداو 

ّقد تيْعت فاالت اٍتناو الباو ت ما بت الرتكٔش علٙ املضتحددات التكيْلْجٔ٘. 

ٙ مدٚ لاوُ املضتحدع ّتبئُ يف اجملتن ، للْقْل عل اىتغاراصتكغال معدالت 

ّمضتقبل اصتخدامُ يف اجملتن ، أّ الرتكٔش علٙ الكٔفٔ٘ اليت ؼدع بَا تل  العنلٔ٘، 

ّطزخ الباو ٌْ عدٗ ىظزٓات ّمنايو تفضز كٔف (. Geana, 2004) 50ّالعْامل املؤدزٗ فَٔا

ه ضَبىظزٓ٘ العنل امُلٓيتغز املضتحدع داخل اجملتن  ّٓتبيٙ األفزاد اصتخدامُ. ففضزت 

”y of reasoned actionTheor“  ٘ىْآاِ، ّاصتخدامُ ّخدو، تبت قياعات املضالعالق

ا ملا ٓدركُ علٙ أىُ ما ٓيبغٕ علُٔ علٙ أصاظ أٌ صلْخ الفزد ٓختٕ ىتاجا، للتكيْلْجٔا

“ Theory of Plannedىظزٓ٘ الضلْخ املخط  القٔاو بُ كنا ٓعتقد اآلخزٌّ. ّأفافت 

” Behavior ،  ،كخود املتغاات املؤدزٗ  درٗ علٙ الضٔطزٗ علٙ الضلْخمتغا القملا صبق

“ Technologyمنْيو تقبل التكيْلْجٔا فضز يف اصتخداو الفزد ملضتحدع ما. ّ

” Acceptance Model  ،ّٗفقا ملدٖ ادراكُ تقبل الفزد لتكيْلْجٔا املعلْمات اؾدٓد

) ;anath, et al, 2003; ViswAjzen, 1991   لفاٜدتَا ّمشآاٍا، ّمدٚ صَْل٘ اصتخدامَا

2012; Elwahaishi, et al, 2013) 51 . 

، ّاليت Innovation Diffusion Theoryده جاٛت ىظزٓ٘ ىغز ّتبين املضتحددات 

، مً بٔيَا العدٓد مً املضتحددات اىتغارالضتٔئات لتفضا  اصتخدمَا الباو ٌْ ميذ

األفكار املضتحدد٘ بخىَا  عنلٔ٘ ىغز ّتبين Rogersعزل . ؤث املضتحددات التكيْلْجٔ٘

العنلٔ٘ اليت ٓته فَٔا تداّل االتؾال بغخٌ مضتحدع ما، عرب قيْات قددٗ خالل فرتٗ 

قد ٓكٌْ املضتحدع ّأعار إىل أٌ سمئ٘ ما، بت أفزاد ٓيتنٌْ إىل ىظاو اجتناعٕ. 

تقه أربع٘ عياؽز: املضتحدع ّأٌ عنلٔ٘ تبين املضتحددات فكزٗ، أّ عارص٘، أّ ميتع. 

مباعزٗ أّ  /الفزد )إهابٔ٘ أّ صلبٔ٘ تبعات ٓدركَاىفضُ ّما ٓرتته علٙ اصتخدامُ مً 

متْقع٘ أّ غا متْقع٘(، قيْات تداّل االتؾال ّاملعلْمات بغخٌ املضتحدع )صْاٛ  /فجل٘
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ىت ّصاٜل اتؾال عخؾٕ أّ مجاٍاٖ(، املدٚ الشمين هلذِ العنلٔ٘، اليظاو اك

  . 52 (Rogers, 1983, 2003االجتناعٕ الذٖ تته فُٔ )

إىل أٌ عيؾز لالشمًل داخل عنلٔ٘ تغز ّتبين املضتحددات،  Rogers (2003)ّأعار 

الْقت الذٖ تضتغزقُ العنلٔ٘ العقلٔ٘ اليت ؼدع داخل الفزد لٔيتقل مً  لُ عدٗ أبعاد ٍٕ:

مدٚ صزع٘ ، Innovation-decision processّمزول٘ معزف٘ املضتحدع إىل تبئُ أّ رفقُ 

معدل ، Innovativenessّالفٝات األّىل للنتبيت  ّدخْلُ يفلفزد يف تبين املضتحددات ا

 Rate of adoption.53 بغكل عاوىتغار تبين املضتحدع داخل اليظاو االجتناعٕ ا

كنا أعار كذل  إىل أٌ عنلٔ٘ ىغز املضتحدع هلا طبٔع٘ اجتناعٔ٘ ّافح٘، عا 

تخداِ املنكً يف تبين املضتحدع ّاصتخدامُ أّ ٓزف  مً أٍنٔ٘ االتؾال الغخؾٕ ّدّرِ ّ

رفقُ )خاؽ٘ يف فْٛ ّجْد اتضاال أّ تغابُ بت األفزاد يف اٍتناماتَه ّمْٔهله(. فاليظزٓ٘ 

ىتغار املضتحددات ّتبئَا، تتخاّس مزاول املعزف٘ ّالْعٕ باملضتحدع ايف تفضاٍا لعنلٔ٘ 

 أعالتبين أّ الزفف، ّتيفٔذ يل  فعلإىل االقتيات، ّتكًْٓ اػاِ بغخىُ، ّاؽاي قزار 

(Singhal & Quinlan, 2009)54. 

ىتغار املضتحددات تتن ل يف: املنٔشات اعدد مً املتغاات املؤدزٗ علٙ ّوددت اليظزٓ٘ 

ّ درج٘ التعقٔد، القابلٔ٘ للتخزب٘، التيافضٔ٘ م  غاِ مً أاليضبٔ٘، صَْل٘ االصتخداو 

، االصتخداو الطْعٕ او املضتحدع ّمدٚ ّفْوَااصتخداملضتحددات الضابق٘، ىتاٜع 

مبتكز ٓتْقف علٙ العدٓد مً العْامل  أٖا لليظزٓ٘ فخٌ قزار تبين ّّفق  ّاالختٔارٖ للفزد.

عْامل اقتؾادٓ٘ ، ملتبين: عْامل عخؾٔ٘ تتؾل باب  فنْعاتأر كً تؾئفَا يف 

املٔشٗ ع، ّّفْخ املتداّل بغخٌ املضتحد االتؾال الغخؾٕ ّاؾناٍاٖ، ّاجتناعٔ٘

 .للنضتحدع ّإدراخ الفزد هلااليضبٔ٘ 

“ Social Cognitiveظزٓ٘ التعله االجتناعٕ اصتيد الباو ٌْ أٓقاا إىل مقْالت ى

”Theory ىتاٜع  يف تفضا عنلٔ٘ تبين املضتحددات، فخعارّا إىل أٌ الفزد عيدما ٓدرخ

اد اوتنالٔ٘ تقلٔدٍه، فزاد اجملتن ، تشدأإهابٔ٘ ّمزغْب٘ للضلْخ الذٖ ٓقْو بُ 

٘ ٔدراخ الفزد لفاعلّمً العْامل املؤدزٗ يف يل ، إّقاكاتَه، ّتبئُ هلذا الضلْخ. 

، ّععْرِ بالقلق لعدو تبين الضلْخ ّما قد ٓرتته بالضلْخ ُعخابّإالضلْخ الذٖ ٓتعلنُ، 

 .علٙ يل 
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  تكيْلْجٔضتحددات التبين اصتخداو امليف ىٕ ااملضتْٖ ال :٘ 

ل ْرٗ الزقنٔ٘ اليت ىغَدٍا يف العؾز الزاًٍ، تتطْر املضتحددات التكيْلْجٔ٘ بضبه ا

باصتنزار. فتتطْر اصتخداماتَا، كنا تتطْر مشآاٍا ّ اتَا. األمز الذٖ ٓربس اـلل 

الذٖ  كً أٌ ٓق  فُٔ الباو ٌْ عيد تزكٔش االٍتناو علٙ دراص٘ أّل تبين ّاصتخداو 

إىل االٍتناو بفَه ّدراص٘ تخدا التطْرات الالوق٘ للنضتحدع فق ، دٌّ ػاّس يل  

املضتنزٗ يف املضتحدع يف عنلٔ٘ تبئُ ّاصتخدامُ. لذا هه إعادٗ اليظز يف عنلٔ٘ تبين 

املضتحددات التكيْلْجٔ٘، بْؽفَا عنلٔ٘ متعددٗ املزاول. ىتلف يف كل ميَا تعامل 

داو املبتكز يف ّ اٜف مغآزٗ ٓته اصتخاؾنَْر للنضتحدع ّمدٚ تقبلُ لُ، خاؽ٘ ؤينا 

 .Li,  2014(55( اليت مت تؾنٔه التكيْلْجٔا ألداَٜا ّىلعً الْ اٜف األ

  ٘كنضتحدع يف عنلٔ٘ اؿؾْل اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل

 علٙ األخبار

، ىظزٓ٘ ىغز ّتبين املضتحدداتيف  Rogersطزوُ كنا  لاملضتحدعلتيْت مفَْو بزغه 

الذٖ خل( إ ..تكيْلْجٔا،ْفْتل )ميتع أّ املأّ ، نارص٘املأّ  ،فكزٗالل لٔغنلُ ّاتضاع

اٍتنت بعنلٔ٘  معظه الدراصات الضابق٘ اليتغا أٌ  جدٓد. أمزٓدركُ الفزد علٙ أىُ 

 .اىتغار ّاصتخداو املضتحددات، ركشت علٙ فٝ٘ املضتحددات التكيْلْجٔ٘

امليؾات  –اصتخداو الْصٔ  التقينّتتنٔش ٍذِ الدراص٘ يف أىَا ال تزكش علٙ  

تزكش علٙ عنلٔ٘ اصتخداو كنضتحدع علٙ مْ فزد، ّإمنا  –اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘ 

 يف اصتخداو األخبار. لعارص٘ جدٓدٗلامليؾات احملنْل٘ بْؽفَا ٍذِ اؾنَْر لألخبار عرب 

ّالْصٔ  املادٖ ، softwareاملضتحدع مً عقت الربفٔات ٍذا ٓتكٌْ ّؤث 

hardware ،بغقَٔا; أٖ اصتخداو لالربفٔاتل عنلٔ٘ تبين املضتحدع الدراص٘  تتياّل

الْصٔ  التكيْلْجٕ ل ٍّٕ احملنْل٘ امليؾات اإللكرتّىٔ٘املعدٗ لتؾفح األخبار، عرب ل

، يف اصتخداو األخبار لجدٓد أصلْبمً ل بغكل كلٕيل  االصتخداو    لُسا  اؾدٓد.

   .56 (Ma,et al, 2013)تؾال ّتْ ٔف جدٓد لتكيْلْجٔا اال

 ملايا ُتعد عنلٔ٘ اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘ مضتحدداا؟

تطزخ اصتخدامات ودٓ ٘ مقارى٘ بْصاٜ  االتؾال ّ ،امليؾات احملنْل٘ باؾدٗ تتضه −

  تتحَا هله مً قبل جدٓدٗ للخنَْر تقدو اصتخدامات إعالمٔ٘ كنا األخزٚ. 

 .الضابق٘ل ّاإلعالو ّصاٜ  االتؾا
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صْاٛ يف ، جدٓدٗ يف ؽياع٘ األخبار ّأصالٔهعارصات ;  َزت ارتباط ا بَذِ امليؾات −

اؾنَْر الذٖ ٓضتخدو فربست  اٍزٗ  ، أّ يف االصتخداو مً قبل اؾنَْر.اإلىتاو

، Cross- platform consumersاحملتْٚ اإلعالمٕ عرب ميؾات كتلف٘ ّمتيْع٘ 

 Cross-platformقتْٓاتَا بامل ل عرب ميؾات كتلف٘  ّالؾحٔف٘ اليت تقدو

newspaper  Chaha, 2011; Newman & Levy, 2014) &   
57

 (Chyi. 

تالٜه ٍذِ الْصاٜ  إفاف٘ إىل اصتحداع أعكال جدٓدٗ مً اـدم٘ اإلخبارٓ٘  −

احملنْل٘ ّ اتَا، م ل االٍتناو بالؾحاف٘ املؾْرٗ ّالؾحاف٘ اليت تْ ف األلعاب 

 .58 (Jolley, 2014علٔ٘ )التفا

 ٓتنٔش املضتحدع الذٖ تتياّلُ الدراص٘، سا ٓلٕ: يف فْٛ ما صبق، 

ّصزع٘ التطْر ّالتغا الذٖ ٓغَدِ ، الطبٔع٘ الدٓيامٔكٔ٘ للنضتحدع ىفضُ -

 صْاٛ علٙ مضتْٚ التطبٔقات اإلخبارٓ٘، أّ علٙ املضتْٚ الْصٔ  التقين.

 ّجْد بداٜل ك اٗ ّمتيْع٘.ّ

زّى٘ يف اليظاو االجتناعٕ الذٖ ٓته فُٔ تداّل املعلْمات بفقل التيْت ّامل -

ؽعْب٘ التنٔٔش بت بعف فٝات املتبيت ٓرتته علٙ يل   .الْٓهاالتؾاالت عرب 

عبك٘ ، خاؽ٘ عيدما ٓته تداّل االتؾال بٔيَه عرب اليت وددتَا اليظزٓ٘

 .59 (Geana, 2004الْٓه )

 

 و املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘اليت  كً أٌ تؤدز يف اصتخدا املتغاات: 

يف عنلٔ٘ اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘.  ْٓجد جاىباٌ

غؾاٜؿ  ، ّٓزتب التقين أّ التكيْلْجٕ يف ٍذا االصتخداو األّل اؾاىهٓعكط 

. ضتخدو مً خالهلااليت ُت ّالتطبٔقات اإلخبارّٓ٘اـدمات  ،الْصاٜ  احملنْل٘ ّإمكاىات

ّأصباب غؾاٜؿ املضتخدمت ّاالجتناعٕ املزتب  اليفضٕ  اؾاىه ّٓعكط ال اىٕ

 . ّالعْامل الغخؾٔ٘ املؤدزٗ فُٔاصتخدامَه، 

كنا تيطْٖ عنلٔ٘ اصتخداو األخبار الزقنٔ٘ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘، علٙ 

ؽؾٔؿ األخبار  مً ؤث، Personalized بعد خاـ بغخؾي٘ االصتخداودالد٘ أبعاد; 

صْاٛ مً ؤث املؾادر اإلخبارٓ٘ اليت ٓغرتخ فَٔا ّاختٔاراتُ، ّفق اٍتنامات الفزد 

بعد اجتناعٕ ّ، خدماتَا، أّ مً خالل ىْعٔ٘ املقامت اإلخبارٓ٘ اليت ىتارٍّا ّٙٓتلق
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يقاؼ ؤث ٓضَل فُٔ الفَْ اصتخداو لُ طبٔع٘ اجتناعٔ٘ ، Participatory ّتغاركٕ

الغبكات االجتناعٔ٘، ّبعد ّالتفاعل بغخىُ بت األعقاٛ يف ، ّتقٔٔنُ اـرب ىغز تداّلّ

املزتب  بضَْل٘ التيقل بامليؾات اإللٔكرتّىٔ٘ مً مكاٌ   زّى٘ االصتخداومدالث ٓتن ل يف 

األوداع بشمً أّ سكاٌ، بل ٓتؾفح الفزد األخبار ّٓتاب  ال ٓتقٔد  ألىُ، Portable آلخز

)اىظز عكل  .60 (Purcell., et al, 2010) ٓينا تْاجد ّعلٙ مدار الْٔو تقزٓبااأّال بخّل أ

 ({1}تْفٔحٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

يف فْٛ ما صبق، ؽترب الدراص٘ عدد مً املتغاات اليت تفرتض أىَا تؤدز يف تبين 

ّاصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘، ّفق ما أعارت إلُٔ 

اليت ك ل تطْٓزاا ليظزٓ٘ تبين ّىغز ، ّلتقبل ّاصتخداو التكيْلْجٔاظزٓ٘ املْودٗ الي

ّاألفكار املضتحدد٘. ّتيقضه ٍذِ املتغاات إىل فنْعتت، ىعزفَنا فٔنا ٓلٕ، كنا 

 : {2}ْٓفحَا الغكل رقه 

ّفق ىظزٓ٘ تبين ّىغز متغاات عخؾٔ٘ تزتب  بالفزد ّقٔطُ االجتناعٕ:  (1)

ٌ العْامل الفزدٓ٘ ّاالجتناعٔ٘ املزتبط٘ باصتخداو تطبٔقات سدد٘، فاألفكار املضتح

 . ااالتؾال اإللٔكرتّىٔ٘ مَن٘ جدع

مً  ُّما ٓتقني، ملضتحدع الذٖ تتياّلُ الدراص٘ٓبت )أ( ا {1}عكل تْفٔحٕ 

دالد٘ تظَز يف اصتخداو األخبار  أبعاد، ّ)و( جْاىه تقئ٘ ّىفضٔ٘ ّاجتناعٔ٘)ب( 

 الزقنٔ٘ عرب امليؾات احملنْل٘.
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ّتتيْت ٍذِ املتغاات إال أىَا بؾف٘ أصاصٔ٘ تزتب  غؾاٜؿ الفزد، ّعخؾٔتُ، 

ّاحملٔ  االجتناعٕ الذٖ ٓعٔػ فُٔ، ّالتفاعل بٔيُ ّبت ٍذا احملٔ . ّتغنل كلًّا 

درك٘ ّتزكٔش االٍتناو أدياٛ اصتخداو املضتحدع، ّالتعْد علٙ مً املتع٘ امل

اصتخدامُ، ّالئ٘ الضلْكٔ٘ الصتخدامُ مضتقبال ، ّالتخداات االجتناعٔ٘ 

(Venkatesh., et al 2003; 2012; ElWahaishi & Snasel, 2013)61  ، 

ّكذل  مدٚ إدراخ الفزد لذاتُ كقاٜد للزأٖ بت احملٔطت بُ ّمؤدز فَٔه 

(Rogers, 2003; Sahin, 2006; Ma, at al 2013) 62   ّتفؾٔل يل ،

 مْفح فٔنا ٓلٕ: 

ّتغا إىل : Perceived playfulness املتع٘ اليت ٓدركَا الفزد يف االصتخداو -

ألٌ ٍذا االصتنتات  كيُ  ;اصتخداو التكيْلْجٔاباالصتنتات عيد وضاظ املضتخدو إ

 .دعه اصتنزار االصتخداوأٌ ٓ

املضتخدو وت  مدٚ تزكٔش ّاىدماو : ّٓغا إىلAttention focusٍتناو تزكٔش اال -

ٌ االصتخداو ال ٓدعه تزكٔش افسيا كمً خالل امليؾات احملنْل٘.  ٓتؾفح األخبار

 يل  قد ٓؤدز علٙ عنلٔ٘ االصتخداو.فسٌ  االٍتناو

عت الذٖ  ٔل فُٔ الفزد إىل تبين صلْخ م ٚاملدٍّْ  :Habitالتعْد علٙ االصتخداو  -

علٙ  املَنّ٘ٓعد التعْد علٙ اصتخداو التكيْلْجٔا مً املؤعزات . بغكل تلقاٜٕ

ّربطت الدراصات الضابق٘ بت التعْد علٙ اصتنزارٓ٘ ٍذا االصتخداو مضتقبال. 

التخزب٘ تكٌْ صابق٘  إٌؤث اصتخداو التكيْلْجٔا ّمضتْٚ اـربٗ يف اصتخدامَا. 

التكيْلْجٔا ال تؤدٖ بالقزّرٗ إىل اعتٔاد  عً أٌ ػزب٘ فقال الغٕٛ، علٙ اعتٔاد 

 ا للتخزب٘.التعْد ىتاجآكٌْ اصتخدامَا بٔينا 

ٍْ متغا مزتب  باـربٗ الياػ٘ عً ػزب٘ ّ Behavioral Intentionالئ٘ الضلْكٔ٘  -

اصتخداو التكيْلْجٔا فكلنا ؼْلت ٍذِ التخزب٘ إىل عادٗ ْٓمٔ٘ للنضتخدو، 

  زار يف يات الضلْخ. صتدعه ىٔ٘ الفزد يف االصتن

علٙ رأٖ  األقزاٌعكط تخدا رأٖ مجاع٘ ّٓ :Social influenceالتخدا االجتناعٕ  -

 ٔل األفزاد إىل تبين اآلراٛ اليت ٓتخذٍا أفزاد اؾناع٘، فسيا اعتربت الفزد. ؤث 

ااا ا غالبااا ىرتىت عرب املْبآل مَه تْؽٕ بَا لباقٕ أفزادٍا ّالذًٓ اؾناع٘ اصتخداو اإل

 ما ٓتبيٌْ اقرتاوات ّتزعٔحات اؾناع٘.
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 كً أٌ ٓكٌْ : Opinion leadershipبْؽفُ قاٜداا للزأٖ  ليفضُإدراخ الفزد  -

اصتخداو األخبار عرب امليؾات احملنْل٘ مزتبط ا باٍتناو الفزد ستابع٘ األخبار، ّاتبات 

لَٔا، ّتعشس دّرِ عارصات اتؾالٔ٘ جدٓدٗ، تربسِ يف الغبك٘ االجتناعٔ٘ اليت ٓيتنٕ إ

 ّتخداِ قاٜداا للزأٖ ّمؤدزاا يف احملٔ  الذٖ ٓعٔػ فُٔ.

للزأٖ ّبت تبئُ  اقاٜدابْؽفُ تياّلت الدراصات الضابق٘ العالق٘ بت إدراخ الفزد لذاتُ ّقد 

الصتخداو التكيْلْجٔا اؿدٓ ٘. ّكذل  العالق٘ بت قٔادٗ الزأٖ ّإعادٗ ىغز األخبار 

قادٗ بْؽفَه أٌ األعخاـ الذًٓ ٓدركٌْ أىفضَه  . ّأ َزتخ فَٔاّاملعلْمات ّالتغار

ّلٔ٘ ؤاوضاظ أعلٙ باملضاٍتناو أكرب ستابع٘ الققآا ّاألوداع اؾارٓ٘، ّلدَٓه  ،زأٖلل

يف كزٓز املعلْمات ّمغارك٘ األخبار م  غاٍه، ّٓدركٌْ بزّسٍه بت أفزاد اؾنَْر أّ 

ّأعارت إىل بزّس تخدا يل  املتغا خاؽ٘ يف ٌ فُٔ. احملٔ  االجتناعٕ العاو الذٖ ٓتْاجدّ

ظاٍزٗ إعالمٔ٘ كىغز ّتداّل األخبار عرب تطبٔقات اإلعالو االجتناعٕ صٔاال اصتخداو 

  .ودٓ ّ٘اجتناعٔ٘ 

متغاات مْفْعٔ٘ تزتب  بالْصٔ  التقين ّاملقنٌْ اإلخبارٖ املقدو مً خاللُ:  (2)

ؾات احملنْل٘ كْصاٜ  اتؾال تقئ٘ املي ّإمكاىاتتزتب  ٍذِ املتغاات غؾاٜؿ 

ّتزتب  كذل  بضنات عنلٔ٘ اصتخداو  ٓبث مً خالهلا املقنٌْ اإلخبارٖ للخنَْر.

  األخبار ّالتطبٔقات ّاـدمات اإلخبارٓ٘ املختلف٘ عرب ٍذِ امليؾات.
 خؾاٜؿ متيْع٘ تزتب  املقنٌْ اإلخبارٖتخدا  اختربت الدراصات الضابقّ٘قد 

داو األفزاد لُ، ّإعادٗ ىغزِ ّتغاركُ عرب تطبٔقات اإلعالو الزقنٕ، علٙ اصتخ

، ّدق٘ األخبار Likingاالجتناعٕ ميَا املؾداقٔ٘ ّالتْاسٌ ّاألٍنٔ٘ ّإعخاب الفزد بُ 

(Sundar, 1999; Kaye & Johnson, 2000; Nguyen, 2008; Long., et al, 2013)،63 .   غا

ضتخدو ىفضُ ألىَا تتْقف علٙ ما أٌ ٍذِ اـؾاٜؿ  كً أٌ تكٌْ يات ؽل٘ بامل

ٓدركُ يف اـرب مً مؾداقٔ٘، ّتْاسٌ، ّأٍنٔ٘، ّارتباط عٔاتُ;  لذا راعت 

الدراص٘ يل  يف ؼدٓد فنْع٘ املتغاات املْفْعٔ٘ اليت ؽترب تخداٍا ّيف بياٛ فٝات 

التحلٔل اـاؽ٘ بَا يف أدّات مج  البٔاىات، ّتتن ل ٍذِ املتغاات كنا رؽدتَا 

                                                           
 عت الدراص٘ يف املتغاات املْفْعٔ٘ بت تل  املزتبط٘ بالْصٔ  التقين مجhardware  ّاملتغاات اليت تزتب ،

بئ٘ ّخؾاٜؿ الْصٔ  بعف. فبالرتباط بعقَنا  ،softwareباملقنٌْ اإلخبارٖ ّالتطبٔقات ّاـدمات اإلخبارٓ٘ 

مدٚ دٓيامٔكٔ٘ اصتخداو األخبار. ً خاللُ، ّيف ّإمكاىٔاتُ، تؤدز يف خؾاٜؿ املادٗ اإلخبارٓ٘ املقدم٘ مالتقين 

 كنا أٌ إمكاىٔات اـدمات اإلخبارٓ٘ ّتطبٔقات األخبار تزتب  بسمكاىٔات الْصٔ  التقين الذٖ ونلَا.
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، فٔنا  (Venkatesh et al, 2012; Elwahaishi & Snasel, 2013)اصات كل مً در

 ٓلٕ: 

: ّٓظَز يف الفاٜدٗ اليت تزتب  باصتخداو Performance expectancy األداٛ املتْق  -

املضتحدع سا لُ مً إمكاىات ّخؾاٜؿ، ّمً َده ٓتْق  الفزد اؿؾْل علَٔا مً 

الشماٌ، مً قْٔد  ِزرت احملنْل٘، ّميَا ؼعرب امليؾا األخبار الزقنٔ٘صتخداو ا

ٓيعكط علٙ ؼضت ّاـدمات ّقتنا ٓغاٛ سا املعلْمات ّاملكاٌ، ّاؿؾْل علٙ 

مدٚ صزع٘ تْافز اـدم٘ اإلخبارٓ٘ ّتغطٔتَا لألوداع تُ الْٔمٔ٘. إفاف٘ إىل ؤا

اؾارٓ٘، مدٚ إتاو٘ اـدم٘ اإلخبارٓ٘ إلمكاىٔ٘ التحكه يف تغكٔل احملتْٚ 

ؾٔؾُ ّفق اٍتنامات املضتخدو ّرغبتُ، مدٚ إتاو٘ رّاب  تيقل املضتخدو ّؽ

 . لتفاؽٔل اـرب أٌ أراد

اصتخداو صَْل٘  : ّٓتن ل يف مدEffort expectancyٚ اؾَد املتْق  بذلُ -

اليت ٓدركَا الؾعْبات املتْق  يف اصتخدامُ. ّٓظَز يف التعقٔد  ٚمداملضتحدع، أّ 

)مً ؤث تياصه الغاع٘ . ر الزقنٔ٘ عرب امليؾات احملنْل٘الفزد يف اصتخدامُ لألخبا

ّوخنَا، ّصَْل٘ إدخال البٔاىات مً خالل لْو٘ املفاتٔح، ّمدٚ تعقد اإلجزاٛات اليت 

قد ٓقطز إلَٔا لالعرتاخ يف خدم٘ إخبارٓ٘ ما، أّ يف ؼنٔل أّ اصتخداو تطبٔق ا 

التفاعل م  األخبار ّإعادٗ  امليؾات احملنْل٘ يف مدٚ صَْل٘ اصتخداوإخبارٓعا ما، 

 مكاٌاصتخداو األخبار يف أٖ ّقت ّيف أٖ  إمكاىٔ٘ىغزٍا ّتغاركَا، 

Portable ،٘ٔاصتخدامَا يف اصتعزاض الْصاٜ  املتعددٗ علٙ مْ أفقل  إمكاى

 .Rich contentّاالوتفا  بَا أٓقاا 

افز املْارد مدٚ تْ ّتغا إىل: Facilitating conditions ٗعزّط االصتخداو املٔضز -

املالٔ٘ ّاملادٓ٘ املطلْب٘ الصتخداو املضتحدع. صْاٛ مً ؤث التكلف٘ املالٔ٘ الصتخداو 

اإلىرتىت، أّ التكلف٘ املالٔ٘ لتحنٔل بعف التطبٔقات اإلخبارٓ٘، ّاالعرتاخ فَٔا 

  ّاصتخدامَا عرب امليؾات احملنْل٘. 

ٔشٗ أّ القٔن٘ اليت وققَا املّتعين  :Perceived value القٔن٘ أّ املٔشٗ املدرك٘ -

اصتخداو املضتحدع ّٓيفزد بَا املضتحدع املضتخدو عً غاِ مً البداٜل األخزٚ مً 

 ّجَ٘ ىظز الفزد. 
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 نتائج البحث:
مقضن٘ إىل وض٘ قاّر رٜٔض٘ ٍّٕ: مدٚ  املٔداىٔ٘ىعزض فٔنا ٓلٕ ىتاٜع الدراص٘ 

أمناط ّعادات اصتخداو األخبار الزقنٔ٘ عرب  االصتخداو اف٘ اصتخداو األخبار الزقنٔ٘ ّك

امليؾات احملنْل٘، ّتفقٔالت العٔي٘ يف اصتخداو األخبار الزقنٔ٘، ّالعْامل الغخؾٔ٘ 

 ّاملْفْعٔ٘ املزتبط٘ باصتخداو العٔي٘ لألخبار الزقنٔ٘ عرب امليؾات احملنْل٘.

 

 فٝ اضتخدايٓا:احملٗز األٖى: يدٟ اضتخداٍ األخباز انسقًٙٝ ٖكجا

% مً أفزاد العٔي٘ إىل 64: أعار يف متابع٘ األخبار مدٖ اصتخداو امليؾات احملنْل٘ 1-1

ّ الكنبْٔتز اللْوٕ يف أصْاٛ اهلْاتف احملنْل٘  صتخدامَه امليؾات احملنْل٘ا

%، 29هلذا الغزض  أؤاىاا َاضتخدمٓمتابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ ّبلغت ىضب٘ مً 

ٓبت املتغاات املختلف٘ اليت ؽترب الدراص٘ تخداٍا يف تبين  {2}عكل تْفٔحٕ 

ّاصتخداو األخبار عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘. )أ( فنْع٘ املتغاات 

 ْعٔ٘الغخؾٔ٘ ّاالجتناعٔ٘. )ب( فنْع٘ املتغاات املْف
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أما مً ال  ،ا يف متابع٘ األخبارقلٔل  اَْىٓضتخدممً العٔي٘ % 6بٔينا ىضب٘ 

 . % مً أفزاد العٔي1٘يف متابع٘ األخبار فله تتخاّس ىضبتَه  آضتخدمْىَ

 
: تغا ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ أفزاد احملنْل٘ امليؾاتاـربٗ يف اصتخداو  1-2

ؤث ، يؾات احملنْل٘العٔي٘ لدَٓه مضتْٖ ّمدٗ خربٗ مياصب٘ يف اصتخداو امل

تشٓد علٙ  مدٗ خربتَه يف اصتخداو امليؾات احملنْل٘ أٌ% ميَه إىل 32أعار 

بت العاو ّالعامت ّبلغت  ترتاّخ% إىل أٌ خربتَه 32ا أعار ّأٓقا ،ال الع صيْات

% لتيخفف 23أعْاو  3ىضب٘ مً ٓشٓد اصتخدامَه هلذِ امليؾات  علٙ عامت إىل 

% فق  مً أفزاد العٔي٘ ٍّْ ما ٓغا إىل 12ا إىل ىضب٘ ودٓ ٕ االصتخداو هل

 فزاد العٔي٘ خربٗ مياصب٘ يف اصتخداو امليؾات احملنْل٘أاكتضاب الغباب مً 

 .التنكً مً اصتخداو إمكاىٔاتَا املختلفّ٘

 
 

: تغا ىتاٜع امليؾات احملنْل٘الْقت املضتغزال يف متابع٘ األخبار مً خالل  1-3

للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب  العٔي٘% مً 31د مزات تعزض الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل تعد

الْقت املضتغزال يف  أٌ% ميَه إىل 13الْاود، ّأعار امليؾات احملنْل٘ خالل الْٔو 

% ميَه إىل 21أعار  ْٓمٔعا، بٔينامتابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ ٓشٓد علٙ صاع٘ 

الْقت الذٖ % ميَه أعار إىل أٌ 18ّا اصتغزاقَه بت رب  صاع٘ إىل صاع٘ ْٓمٔع

( يوضح مدى استخدام ١رسم بياين )
 األخبار الرقمية عرب األجهزة احملمولة

(، يوضح مدى خربة أفراد ٢رسم بياين )
 العينة يف استخدام األجهزة احملمولة
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ا يف متابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ ال تتخاّس رب  صاع٘ بٔينا   ودد ٓضتغزقُ ْٓمٔع

 % مً أفزاد العٔي٘ ٍذا األمز باعتبارِ متغا مً وت إىل فخز. 17

 

 

 
 

 أمنار ٖعادات اضتخداٍ األخباز انسقًٙٝ ٖتضفشٓا:احملٗز انجاَٚ: 

الدراص٘ تيْت  بٔاىات: تْفح د العٔي٘أفزاالذٖ ٓتابعُ  اإلخبارٖىْعٔات املقنٌْ  2-1

املقامت اإلخبارٓ٘ اليت وزـ أفزاد العٔي٘ علٙ متابعتَا لتحتل األخبار 

%، ده األخبار 62الضٔاصٔ٘ املتيْع٘ رأظ قاٜن٘ األخبار اليت ٓتابعْىَا ّيل  بيضب٘ 

% ده األخبار الفئ٘ 37%، ٓلَٔا أخبار التكيْلْجٔا بيضب٘ 39ّالدّلٔ٘ العزبٔ٘ 

% 23% لكل ميَنا، أما األخبار الزٓافٔ٘ فٔتابعَا 36بيضب٘  ّاألخبار االجتناعٔ٘

 % فق  مً أفزاد العٔي٘.13ٓتابعَا  االقتؾادٓ٘ ّأخااا األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح الوقت املستغرق عند استخدام األجهزة احملمولة٣رسم بياين )

( يوضح أنواع املضامني اليت ٤رسم بياين )
أفراد العينة باستخدام األجهزة  يتصفحها

 احملمولة
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تغا ىتاٜع الدراص٘ : متابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘ أصالٔه 2-2

ٌ األخبار مً خالل وضاباتَه علٙ مْاق  % مً العٔي٘ ٓتابع72ْاملٔداىٔ٘ إىل أٌ 

 ّاإلعالمٔ٘% ميَه املْاق  الؾحفٔ٘ 46.3ٓتؾفح  االجتناعٔ٘ بٔيناالتْاؽل 

، أما مً ٓضتخدمٌْ التطبٔقات اإلخبارٓ٘ املتاو٘ علٙ امليؾات احملنْل٘باصتخداو 

نفف ىضه مً ٓتابعٌْ املقنٌْ اّتقزٓباا، % 37فبلغت ىضبتَه  امليؾات احملنْل٘

ّاليغزات اإلخبارٓ٘     RSS , SMSخبارٖ مً خالل اـدمات اإلخبارٓ٘ اإل

 . التْالٕعلٙ تقزٓباا % 8تقزٓباا، ّ% 14الربٓدٓ٘ إىل 

تْؽلت إلُٔ الدراصات الضابق٘ مً أٌ مضتخدمٕ  أٌتؤكد ٍذِ اليتاٜع ما صبق 

ق  متابع٘ مْاق  التْاؽل االجتناعٕ ّتؾفح املْا علٙوزؽٌْ  امليؾات احملنْل٘

اإلخبارٓ٘ املختلف٘ بدرج٘ أكرب مً اصتخدامَه للتطبٔقات اإلخبارٓ٘ اليت ماسالت 

   تيتغز بالقدر الكايف يف اجملتنعات املختلف٘.

 

 اـدمات اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘ عً طزال متابع٘تْسٓ  إجابات العٔي٘  {2-2}جدّل 
 اليضب٘ % التكزار طزال متابع٘ األخبار مً خالل:

  161 بارٓ٘التطبٔقات اإلخ

  202 اإلعالمٔ٘املْاق  

  60 لكرتّىٔ٘اـدمات اإلخبارٓ٘ اإل

  33 اليغزات اإلخبارٓ٘ الربٓدٓ٘

  315 مْاق  التْاؽل االجتناعٕ 

  11 أخزٖ

 100 436 اجملنْت

 

 ،ْل٘فٔنا ٓتعلق بالْالٛ إلودٚ اـدمات اإلخبارٓ٘ املتاو٘ مً خالل امليؾات احملن 2-3

مً العٔي٘ ٓضتخدمٌْ خدمات  تقزٓباا % 35تغا ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ 

إىل عدو اصتخدامَه تقزٓباا % 27، ّأعار ىفضُ اخبارٓ٘ متعددٗ يف الْقت

للخدمات اإلخبارٓ٘ سا ٓغا إىل اعتنادٍه علٙ تؾفح املْاق  اإلعالمٔ٘ املختلف٘ 

اد العٔي٘ أىَه وزؽٌْ علٙ متابع٘ % مً أفز23ّيكز للْؽْل إىل األخبار، 

باصتنزار يف اـدمات  ٌّغآُ هأىَ % ميَه15فٔنا يكز ، خبارٓ٘ قددٗإخدم٘ 

 َا.ْىاإلخبارٓ٘ اليت ٓتابع
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  {3-2}جدّل 

 اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘ ّفق ّالَٜه مْ اصتخداو إودٚ اـدمات تْسٓ  إجابات العٔي٘
 اليضب٘ % التكزار العبارٗ

  102 إخبارٓ٘ قددٗ أوزـ علٙ متابعتَاىعه تْجد خدم٘ 

 152 يف الْقت ىفضُ. اصتخدو أك ز مً خدم٘ إخبارٓ٘ إلكرتّىٔ٘

   فخزإىل أغا ّأجدد اـدمات اإللكرتّىٔ٘ اإلخبارٓ٘ اليت اصتخدمَا مً وت 

  116 ٖ خدمات أخبار إلكرتّىٔ٘أال أصتخدو 

 100 436 اجملنْت

 

بٔيت ىتاٜع ، باـدم٘ اإلخبارٓ٘ اليت ٓتابعَامعزف٘ الفزد ق سؾدر فٔنا ٓتعل 2-4

اإلخبارٓ٘ اليت  اتاـدممً العٔي٘ ٓتابعٌْ تقزٓباا % 35الدراص٘ املٔداىٔ٘ أٌ 

ا لرتعٔحات اـدمات اإلخبارٓ٘ ّفق  ٌْ% ميَه ٓتابع25ّ ،عً لاوَاٌْ ٓضنع

% 27ّيكز % 29ا للؾدف٘ ق ، بٔينا بلغت ىضب٘ مً ٓتابعْىَا ّفّاملعارلاالؽدقاٛ 

املْجْدٗ علٙ  اإلعالىاتأىَه ٓعزفٌْ بَذِ اـدمات اإلخبارٓ٘ مً خالل  تقزٓباا

أىَه ىتارٌّ اـدمات اإلخبارٓ٘ بالتقزٓه % 18ىرتىت املختلف٘، ّيكز مْاق  اإل

ٍّْ ما ٓؤكد  بل.أمً مضتْدعات التطبٔقات اإللكرتّىٔ٘ اـاؽ٘ ظْجل أّ 

ٖ كارصُ اؾناع٘ اليت ٓيتنٕ إلَٔا الفزد عيد اؽايِ قزار أٍنٔ٘ التخدا الذ

 باصتخداو إودٚ اـدمات اإلخبارٓ٘ املتاو٘ مً خالل امليؾات اإللكرتّىٔ٘.

 

 {4-2}جدّل 

 اليت ٓتابعْىَااإلخبارٓ٘  ّفق مؾادر معزفتَه باـدمات تْسٓ  إجابات العٔي٘ 
 اليضب٘ % التكزار العبارٗ

 %  بالؾدف٘

 % عت عيَا ّعً لاوَا 

 %  تزعٔحات مً األؽدقاٛ ّاملعارل.

 %  مً اإلعالىات ّاملْاق  املْجْدٗ علٙ اإلىرتىت.

 %  مً خالل البحث يف مضتْدت التطبٔقات اإللكرتّىٔ٘
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 ًٗنٝ: عرب املُضات احملاألخباز انسقًٙٝ تفغٙالت انشباب يف اضتخداٍ احملٗز انجانح: 

الضانات الايت ٓفقالٌْ تْافزٍاا يف اـادمات      مت اختبار التفقٔالت مً خاالل التعازل علاٙ    

 ّبٔاٌ يل  تفؾٔل ا مْفحاا أدىاِ علٙ اليحْ التالٕ: اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘.

 :اـدمات اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘الغباب يف اصتخداو  تفقٔالت-3

نغارتكت يف اـدما٘ اإلخبارٓا٘،    يتاٜع أٌ صزع٘ تغطٔ٘ األخباار ّإرصااهلا لل  ال أ َزت

% أٍاه  76تختٕ يف مقدم٘ الضنات اليت ٓفقلَا أفزاد العٔي٘ يف اـدمات اإلخبارٓ٘. لٔعتربٍا 

دقا٘ األخباار ّاملعلْماات     ٘ يف اصتخداو اـدمات اإلخبارٓا٘ عارب امليؾاات احملنْلا٘. ٓلَٔاا      

%، ّّجاْد  50َا بيضاب٘  % مً العٔيا٘، داه صاَْل٘ االعارتاخ فَٔاا ّصاَْل٘ اصاتخدام       56بيضب٘ 

  %.37ّجْد رّاب  م  اـرب ملشٓد مً املعلْمات ّالتفاؽٔل بيضب٘ 

تغااا ٍااذِ اليتٔخاا٘ إىل أٍنٔاا٘ مزاعاااٗ الضاازع٘ يف تقاادٓه اـدماا٘ اـربٓاا٘ للخنَااْر         

بْؽفَا أود أٍه املشآا الايت ٓتْقعَاا اؾنَاْر ّٓطلبَاا يف اصاتخداو األخباار عارب امليؾاات         

ما  ىتاااٜع الدراصاات الضااابق٘ الايت أعااارت إىل أٌ الزصااٜل ّالتيبَٔااات     احملنْلا٘. ٍّإ تتفااق   

 .Newman & Levy, 2014(64(اإلخبارٓ٘ عادٗ ٓته تؾفحَا فْراا، ّتيخفف ىضب٘ مً ٓتخاٍلْىَا 

  {3}جدّل 

 الضنات اليت ٓفقلْىَا يف اـدمات اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘بغخٌ تْسٓ  إجابات العٔي٘ 

 اليضب٘% التكزار دو يف اـدمات اإلخبارٓ٘ الزقنٔ٘الضنات اليت ٓفقلَا املضتخ

 332 ع٘ تغطٔ٘ األخبار ّإرصاهلا للنغرتكت فْر ّقْت اؿدعزص

  244 دق٘ األخبار ّاملعلْمات اليت تيغزٍا وتٙ لْ تخخزت يف ىغزٍا.

  217 صَْل٘ االعرتاخ فَٔا ّصَْل٘ اصتخدامَا.

  163 املعلْمات ّالتفاؽٔل. ّجْد رّاب  م  اـرب ملشٓد مً

  151 رخؿ تكلف٘ اصتخدامَا.

  151 صَْل٘ إعادٗ ىغز اـرب ّتداّلُ ّمغاركتُ م  اآلخزًٓ

  123 التحكه يف اختٔار ىْعٔ٘ األخبار اليت أتلقاٍا ميَا. إمكاىٔ٘

ّجْد تؾنٔه عٔش لغكل عزض األخبار ٓياصه الكنبْٔتز اللْوٕ أّ 

 الذكٕ. اهلاتف
117  

  80 مً قزاٛتَا.  ات األخبار بدال  إمكاىٔ٘

  49 تلقٕ اـدم٘ اإلخبارٓ٘ بلغات كتلف٘. إمكاىٔ٘

 %2 7 أخزٚ )ُتذكز(
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

تغا اليتاٜع املبٔي٘ يف اؾادّل إىل تقادو الضانات املزتبطا٘ سؾادر اـدما٘ اإلخبارٓا٘        

( علاٙ الضانات املزتبطا٘ باؾاىاه الاتقين يف      مً ؤث ) صزعتُ يف ىغز اـارب، ّدقا٘ اـارب   

اصتخدامَا متن ال يف صَْل٘ االعارتاخ يف اـدما٘ ّيف اصاتخدامَا. كناا أٌ ّجاْد رّابا        

م  اـرب ٍّٕ  ٘ تزتب  بيْعٔ٘ اـدم٘ اإلخبارٓ٘، تقدمت علٙ الضنات األخزٚ املزتبطا٘  

 ىغز اـرب(.  باؾاىه التقين م ل )رخؿ التكلف٘ ّصَْل٘ االصتخداو، ّصَْل٘
 

 

احملٗز انسابع: انعٗايو انشخضٙٝ انيت نكِ أّ تؤثس يف اضتخداٍ األفساد نلخباز عرب 

 املُضات احملًٗنٝ:

تظَااز ىتاااٜع اختبااار الدراصاا٘ للعْاماال الغخؾاأ٘ الاايت  كااً أٌ تااؤدز يف اصااتخداو       

ماادٚ  األفاازاد لألخبااار عاارب امليؾااات اإللكرتّىٔاا٘ احملنْلاا٘، مااً خااالل اختبااار كاال مااً:     

اٍتنااامَه ستابعاا٘ األوااداع اؾارٓاا٘، ّماادٚ اٍتنااامَه بتخزباا٘ ّاصااتخداو التكيْلْجٔااا        

اؿدٓ ٘ ّامليؾات اإللكرتّىٔ٘ اؾدٓدٗ، ّمدٚ إدراكُ لذاتُ كنؤدز يف احملٔطت باُ ماً   

ّمتابعاا٘ لألواادع اؾارٓاا٘ ّاألخبااار، ّماادٚ اٍتنامااُ بتغااارخ  معلْماااتخااالل مااا لدٓااُ مااً 

قنٔ٘، ما إيا كاٌ ٓضتنت  يف اصتخداو األخباار عارب امليؾاات احملنْلا٘،     ّتداّل األخبار الز

 ّتعْدِ علٙ اصتخدامَا. ّفٔنا ٓلٕ اصتعزاض ىتاٜع البحث هلذِ اؾشٜٔ٘.
 

 مدٚ االٍتناو ستابع٘ األخبار ّاألوداع اؾارٓ٘: 4-1

ٌْ ٓعتقدٌّ أىَه ٓتاابع ارتفات ىضب٘ مً ، {1-4}البحث املبٔي٘ يف جدّل تْفح ىتاٜع 

ٓعتقدٌّ يل  بدرج٘ أقل أّ إىل ودٍّ ما، %. ٓلَٔه مً 24ؤث بلغت ىضبتَه األخبار باٍتناو. 

% ماً  46%. ٍّاْ ماا ٓغاا إىل إمجاالٕ ىضاب٘ ماً ٓتاابعٌْ األخباار باٍتنااو          22تَه ىضب ّبلغت

ؼدٓااد رأٖ بغااخٌ مضااتْٚ اٍتنااامَه ستابعاا٘ األخبااار،      ٓضااتطٔعْا%   34العٔياا٘، مقاباال  

 ا ما ٓتابعٌْ األخبار.% فق  ىادرا6ما ٓتابعٌْ األخبار، ّ % قلٔال 15ّ

 ستابع٘ األخبار ّاألوداع اؾارٓ٘اٍتناو أفزاد العٔي٘ مدٚ  {1-4 }جدّل 

 اليضب٘% التكزار مدٚ االٍتناو ستابع٘ األخبار ّاألوداع اؾارٓ٘

 24.3 106 متاب  جٔد لألخبار

 21.7 95 ما متاب  جٔد إىل ودٍّ

 33.7 147 قآد

 14.6 64 ما أتابعَا قلٔال 

 5.5 24 ا ما أتابعَاغا مَته ّىادرا

 100 436 إمجالٕ
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تؤكد اليتاٜع علٙ أٌ املادٗ اـربٓ٘ بؾف٘ عام٘ ما تشال أود أٍه املقاامت اإلعالمٔا٘   

بالتعزض هلا ّتلقَٔا، مَنا تفاّتت معدالت ٍذا االٍتنااو ّمَناا اختلفات     الغباباليت َٓته 

مؾااادر وؾااْهله علَٔااا. إفاااف٘ لكْىَااا أباازس أعااكال املقااامت اإلعالمٔاا٘ الاايت   ّتيْعاات

تياصه االصتخداو عرب امليؾات احملنْل٘، ىظزاا إلمكاىٔا٘ اختؾاارٍا، ّإمكاىٔا٘ عزفاَا     

 بطزال ّّصاٜل كتلف٘.  

 

 مدٚ اٍتناو الفزد بتخزب٘ التكيْلْجٔا اؿدٓ ٘ ّاصتخدامَا: 4-2

العٔياا٘ َٓتنااٌْ بدرجاا٘ عالٔاا٘ باصااتخداو التكيْلْجٔااا     % مااً 33تغااا اليتاااٜع إىل أٌ  

% َٓتنااٌْ بااذل  إىل واادٍّ مااا، لتؾاال إمجااالٕ ىضااب٘ مااً َٓتنااٌْ   28اؿدٓ اا٘ بؾااف٘ عاماا٘، ّ

%   ُٓبادّا رأٓااا قادداا    26%. مقابال  61ستابع٘ ّاصتخداو التكيْلْجٔا اؿدٓ ا٘ ماً العٔيا٘    

ّ بغخٌ مدٚ اٍتنامَه بتخزبا٘ ّاصاتخداو التكيْلْجٔاا اؿ    % أعاارّا إىل تازددٍه   10دٓ ا٘، 

 % قد ال َٓتنٌْ باصتخدامَا فقال  عً تزددٍه يف ػزبتَا. 4بغخٌ اصتخدامَا، ّ

بتخزب٘ ّاصتخداو التكيْلْجٔا  اٍتنامَهدرج٘ لأفزاد العٔي٘  ّؽف {2-4 }جدّل 

 اؿدٓ ٘ 

 اليضب٘% التكزار مدٚ االٍتناو بتخزب٘ ّاصتخداو التكيْلْجٔا اؿدٓ ٘

  142 اَا جدعٍته بأ

  122 ما. ٍته بَا إىل ودٍّأ

  112 قآد

  44 أتزدد بغخىَا

  16 ٍته باصتخدامَاأأتزدد ّقد ال 

  436 إمجالٕ

 

 ععْر الفزد بخىُ مؤدز يف احملٔطت بُ:   4-3

ٔطت بَه مً % مً العٔي٘ ٓغعزٌّ أىَه مؤدزًٓ جدعا يف احمل15كغفت ىتاٜع البحث عً أٌ 

% مً العٔي٘ ٓغعزٌّ أىَه مؤدزًٓ إىل ود ما. 37خالل ما لدَٓه مً فراٛ ّمعارل. ّىضب٘ 

% ٓغعزٌّ أىَه غا 8% إىل أىَه ال ٓضتطٔعٌْ ؼدٓد رأٖ قاط  بغخٌ يل ، بٔينا 38ّأعار 

 % ٓغعزٌّ بخىَه غا مؤدزًٓ علٙ اإلطالال.2مؤدزًٓ، ّ
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

  {3-4}جدّل 

 نا ٓتعلق بسدراخ الفزد لذاتُ بخىُ عخؿ مؤدز يف احملٔطت بُتْسٓ  إجابات العٔي٘ فٔ

 اليضب٘% التكزار لفزد بخىُ مؤدز يف احملٔطت بُععْر ا

  65 اأععز أىين مؤدز جدع

  163 أععز أىين مؤدز إىل ود ما.

  165 قآد

  35 ال أععز أىين مؤدز

  8  غا مؤدز علٙ اإلطالالينأععز أى

 100 436 إمجالٕ

 

تتقح ميطقٔ٘ اليتٔخ٘ الضابق٘ يف فْٛ تفضاا يلا  باخٌ لقاادٗ الازأٖل بْؽافَه أفازاداا        

بارسًٓ يف قٔطَه االجتناعٕ ال ٓكْىٌْ غالبٔ٘ األعاخاـ ّلكايَه قلا٘ تاربس اجملتنا  ملاا       

 هلا مً تخدا ّمكاى٘ اجتناعٔ٘ تكتضبَا بفقل ما لدَٓا مً معلْمات ّمعارل ّفراٛ. كنا

 تتضق ىتاٜع مدٚ اٍتناو العٔي٘ ستابع٘ األخبار علٙ مْ جٔد م  اليتاٜع املبٔي٘ أعالِ.

 

 االٍتناو باصتخداو األخبار ّتداّهلا ّمغاركتَا م  اآلخزًٓ:   4-4

ّجْد اػاِ إهابٕ عاو بت مضتخدمٕ عً  {4-4}املبٔي٘ يف جدّل  اليتاٜع تكغف

% إىل أٌ اصااتخدامَه للخاادمات  84عٔياا٘ بيضااب٘  األخبااار الزقنٔاا٘، ؤااث أعااارت غالبٔاا٘ ال    

% 74ٓادعه خارباتَه ّمَااراتَه املعزفٔا٘. كناا أعاارت ىضاب٘        عرب امليؾات احملنْل٘ الزقنٔ٘ 

إىل أٌ وزؽاااَه علاااٙ متابعااا٘ األخباااار  كااايَه ماااً التاااخدا يف فراٛ اآلخااازًٓ ّيف تفضاااا     

علاٙ إعااادٗ ىغااز   –ٗ عاااد –% مااً العٔيا٘ إىل وزؽااَه  69األواداع املختلفاا٘، ّأعاارت ىضااب٘   

 . األخبار ّاملعلْمات اليت هدّىَا مَن٘
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 {4-4}جدّل 

 بت احملٔطت بُ مكاىتُ لتعشٓشٍنٔ٘ اصتخداو األخبار ألإدراخ الفزد بغخٌ  تْسٓ  فراٛ العٔي٘

إدراخ الفزد ألٍنٔ٘ اصتخداو األخبار 

 عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘

 غا مْافق قآد مْافق

 اليضب٘% التكزار اليضب٘% التكزار %اليضب٘ التكزار

اـااادمات اإلخبارٓااا٘ الزقنٔااا٘ تااادعه   

 خرباتٕ ّمَاراتٕ املعزفٔ٘
365 84 46 11 25 6 

وزؽٕ علٙ متابع٘ األخبار  كايين  

مااااااااااً التااااااااااخدا يف فراٛ اآلخاااااااااازًٓ 

 عاّتفضااتَه لألود

323 74 86 20 27 6 

أوزـ عادٗ علٙ إعاادٗ ىغاز األخباار    

 دٍا مَنّ٘املعلْمات اليت أج
301 69 50 11 85 19 

َٓاته أؽادقاٜٕ ساا أىغازِ ماً أخباار       

ّمعلْماااااات عااااارب مْاقااااا  التْاؽااااال    

 االجتناعٕ

210 48 195 45 31 7 

اـربٗ االجتناعٔ٘ ّالتغاركٔ٘ يف اصتخداو األخبار تؤكد اليتاٜع الضابق٘ ّفْخ بعد 

% مً العٔي٘ هدٌّ 48أٌ الزقنٔ٘ سا ٓتضق م  ىتاٜع الدراصات الضابق٘. ّٓؤكد يل  أٓقاا 

 ٍه َٓتنٌْ سا ٓيغزّىُ مً أخبار ّمعلْمات عرب مْاق  التْاؽل االجتناعٕ.ٛأٌ أؽدقا
 

 املتع٘ املدرك٘ يف اصتخداو األخبار الزقنٔ٘ عرب امليؾات احملنْل٘: 4-5

أعارت غالبٔ٘ العٔي٘ إىل اصتنتاعَه يف اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘. 

 .  {5-4}يل  كنا ٍْ مْفح يف جدّل  ّتفؾٔل

تْسٓ  فراٛ العٔي٘ فٔنا ٓتعلق بسدراخ الفزد للنتع٘ عيد اصتخداو املقنٌْ  {5-4}جدّل 

 امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘اإلخبارٖ مً خالل 

إدراخ الفاااااازد للنتعاااااا٘ عيااااااد اصااااااتخداو 

امليؾاااات املقااانٌْ اإلخباااارٖ ماااً خاااالل 

 احملنْل٘

 غا مْافق قآد مْافق

 اليضب٘% التكزار اليضب٘% التكزار اليضب٘% التكزار

تؾاافح الؾااْر ّالفٔاادْٓ عاارب الكنبٔااْتز  

 اللْوٕ أمز صَل ّعت .
384 89 26 6 21 5 

 12 53 9 38 79 340 أصتنت  ستابع٘ األخبار عرب املْبآل

يف االصااتنات  اصااتخداو امليؾااات احملنْلاا٘

ّاإلياعاااااات الزقنٔااااا٘ أك اااااز    لألغااااااىٕ

 ا لٕ.إمتاعاّ تفاعلٔ٘

301 70 50 12 80 19 
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

% ماً أفازاد العٔيا٘ ٓضاتنتعٌْ ستابعا٘ املقانٌْ اإلخباارٖ ماً خاالل          79تغا اليتااٜع إىل أٌ  

تؾااافح املقااانٌْ الاااذٖ وتاااْٖ علاااٙ ؽاااْر  أٌ% ماااً العٔيااا٘ 89ّأعاااار  امليؾاااات احملنْلااا٘.

العٔياا٘  مااً% 70ّ عيااد اصااتخداو امليؾااات احملنْلاا٘.  إمتاعاااا هلااهّفٔاادٍْٓات ٓكااٌْ أك ااز 

 ٕ  امليؾااااتماااً خاااالل  ّاإلياعاااات الزقنٔااا٘ أعاااارّا إىل اصاااتنتاعَه باالصاااتنات إىل األغااااى

 احملنْل٘.  

ْٓافقاْا علاٙ ٍاذِ العباارات ساا      ، ّماً    اا قآادا يف املقابل تدىت ىضه ماً اؽاذّا مْقف ا   

بااار متابعاا٘ األخ، صااْاٛ يف احملنْلاا٘ امليؾاااتاصااتخداو يف ٓؤكااد إدراخ أفاازاد العٔياا٘ ملتعاا٘  

 ّاإلياعات الزقنٔ٘. األغاىٕإىل  ، أّ االصتناتّالؾْر ّالفٔدٍْٓات

 

 التعْد علٙ اصتخداو األخبار عرب امليؾات احملنْل٘:  4-6

لادٚ الغالبٔا٘    آّْمٔعا  ااعتٔادٓعا  امنط ا بْؽافُ  ٓربس من  تؾفح األخبار عرب امليؾات احملنْلا٘  

 ٘ أدىاِ.العظنٙ مً العٔي٘. ّتفؾٔل يل  يف اليتاٜع املْفح

التعْد علٙ اصتخداو األخبار بغخٌ تْسٓ  فراٛ العٔي٘  {6-4}جدّل 

 عرب امليؾات احملنْل٘

مدٖ التعْد علٙ اصتخداو األخبار مً خالل 

 امليؾات اإللكرتّىٔ٘

 إمجالٕ غا مْافق قآد مْافق

 % خ % خ % خ % خ

ؽبحت مً أمتابع٘ األخبار مً خالل املْبآل 

 الْٔمٔ٘عاداتٕ 

317 74 44 10 70 16 436 100 

 

ا عرب امليؾات تْفح ىتاٜع الدراص٘ ارتفات ىضب٘ مً اعتادّا علٙ تؾفح األخبار ْٓمٔع

ٓاا بَذا الغخٌ، 10ّ%، مقابل 74احملنْل٘، ؤث تبل  ىضبتَه  % فق    16%   وددّا رأ

امليؾات  ٓعتربّىَا عادٗ ْٓمٔ٘ لدَٓه يف تؾفح األخبار. ٍّْ ما ٓؤكد اػاِ مضتخدمٕ

 احملنْل٘ إىل االعتٔاد علٙ اصتخدامَا يف متابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ.

 

فٔنا ٓتعلق برتكٔش االٍتناو عيد اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل امليؾات  4-7

% مً أفزاد عٔي٘ البحث ال ٓعتقدٌّ أٌ 54تغا ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ  احملنْل٘:

 مليؾات احملنْل٘ ُتضَه يف إفاع٘ ّقتَه أّ تغتٔت اىتباٍَه.تؾفح األخبار مً خالل ا
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تزكٔش االٍتناو أّ تغتتُ أدياٛ تؾفح األخبار 

 عرب امليؾات احملنْل٘

 غا مْافق قآد مْافق

 اليضب٘% التكزار اليضب٘% التكزار اليضب٘% التكزار

تؾفح األخبار عرب املْبآل ٓضتَل  ّقيت 

 ّٓغتت تزكٔشٖ.
127 29 73 17 231 54 

 

 
 

 

احملٗز ارتايظ: انعٗايو املٗعٗعٙٝ انيت نكِ أّ تؤثس يف اضتخداٍ األخباز عرب املُضات 

 احملًٗنٝ:

تغا ىتاٜع : إدراخ املضتخدمت ملشآا املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘ 5-1

ٖ عرب بزس املشآا املدرك٘ الصتخداو املقنٌْ اإلخبارأالدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ 

عادٗ ىغز ّتغارخ املعلْمات مً خالل إتتن ل يف صَْل٘  امليؾات احملنْل٘

%(، ٓلَٔا صَْل٘ الْؽْل إىل األخبار مً خالل 70)االجتناعٕ عبكات التْاؽل 

 . %(60)احملنْل٘ اصتخداو امليؾات 

صَْل٘ الْؽْل إىل املْاق  اإلخبارٓ٘ ّاإلعالمٔ٘ : ٓختٕ بعد يل  مشآا أخزٚ ٍٕ

%(، إمكاىٔات ؽشًٓ الؾْر ّاملعلْمات ّاصتخدامَا يف مزول٘ 45ف٘ )املختل

التفاؽٔل اليت  ٚ%(، القدرٗ علٙ التحكه يف ىْعٔ٘ األخبار ّمضت44ْالوق٘ )

%( ، إمكاىٔ٘ التفاعل م  املقنٌْ اإلخبارٖ مً 44) علَٔآزغه يف االطالت 

ٌ التيبَٔات فزاد العٔي٘ أأ% مً 40%(، ّأعار 43) خالل امليؾات احملنْل٘

تبقَٔه علٙ اطالت داٜه بالتطْرات  اإلخبارٓ٘ اتٕ تزد علٙ امليؾات احملنْل٘

% مً أفزاد العٔي٘ أىَه ٓدٓزٌّ وضاباتَه علٙ مْاق  33ا يكز ، ّأخاااإلخبارٓ٘

 مً خالل امليؾات احملنْل٘. االجتناعٕالتْاؽل 

 

ْٓفح إدراخ أفزاد   5رصه بٔاىٕ 

العٔي٘ ملدٖ تزكٔش االٍتناو أدياٛ 

 اصتخداو األجَشٗ احملنْل٘
54% 

29% 

17% 

54% 
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

تْسٓ  فراٛ العٔي٘ فٔنا ٓتعلق  {1-5}جدّل 

ك٘ مً اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً باملشآا املدر

 امليؾات احملنْل٘خالل 

 اليضب٘% التكزار امليؾات احملنْل٘املشآا املدرك٘ مً اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل 

  .صَْل٘ إعادٗ ىغز األخبار ّتداّهلا بت األؽدقاٛ عرب مْاق  التْاؽل االجتناعٕ

  .ٍارٓدأصَْل٘ الْؽْل لألخبار اليت 

صَْل٘ متابع٘ األخبار مً ؽفحات املْاق  اإلعالمٔ٘ علٙ مْاق  التْاؽل 

 االجتناعٕ ّالتفاعل معَا



   .إمكاىٔ٘ ؽشًٓ األخبار ّالؾْر ّاالوتفا  بَا لفرتٗ مً الْقت

   علَٔاقدرتٕ علٙ التحكه يف ىْعٔ٘ األخبار ّمضتْٚ التفاؽٔل اليت أطل  

   مكاىٔ٘ التفاعل بضَْل٘ ّإبداٛ الزأٖ عيد تؾفح األخبارإ

أبقٙ علٙ درآ٘ بتطْرات األوداع بفقل التيبَٔات اإلخبارٓ٘ اليت تزد لٕ علٙ 

 .امليؾات احملنْل٘



صَْل٘ إدارٗ وضاباتٕ املختلف٘ علٙ مْاق  التْاؽل االجتناعٕ ّىغز األخبار مً 

 خالهلا

 

 

تعلق باؾَد املتْق  بذلُ عيد اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل فٔنا ٓ 5-2

% مً أفزاد العٔي٘ تعترب 91غا ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ ت :امليؾات احملنْل٘

ّغا معقد  صَال  اأمزا أٌ تؾفح املقنٌْ اإلخبارٖ باصتخداو امليؾات احملنْل٘

 أٌ التطبٔقات اإلخبارٓ٘ املتاو٘ % مً أفزاد العٔي٘ إىل78باليضب٘ هله، ّأعار 

% مً أفزاد العٔي٘ أىَه ال 67كنا أعار  االصتخداو،لألجَشٗ احملنْل٘ تعترب صَل٘ 

% ميَه ال 60ّ هدٌّ ؽعْب٘ يف تؾفح املقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘

% مً 53ٓعتربٌّ ٍذا األمز وتاو إىل فَْد يٍين، ّعلٙ اليقٔف مً يل  أعار 

رٍاال إتتضبه يف  العٔي٘ إىل أٌ متابع٘ األخبار مً خالل امليؾات احملنْل٘ أفزاد

 اليظز باليضب٘ هله.
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تْسٓ  فراٛ العٔي٘ فٔنا ٓتعلق بسدراخ  {2-5}جدّل 

الفزد للخَد املتْق  بذلُ عيد اصتخداو املقنٌْ 

 امليؾات احملنْل٘اإلخبارٖ مً خالل 

إدراخ الفزد للخَد املتْق  بذلُ عيد 

تخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً اص

 امليؾات احملنْل٘خالل 

 غا مْافق قآد مْافق

 التكزار
 التكزار اليضب٘% التكزار اليضب٘%

 اليضب٘%

مااااً الضااااَل تؾاااافح األخبااااار عاااارب     

 املْبآل.

392 91 14 3 25 6 

تؾفح األخبار عارب املْبآال ٓازبكين    

  ّأجد ؽعْب٘ يف تتب  الزّاب .

64 15 79 18 288 67 

متابعاا٘ األخبااار علااٙ املْبآاال ؼتاااو     

 جملَْد يٍين.

107 25 65 15 259 60 

متابعااا٘ األخباااار علاااٙ املْبآااال تزٍاااق  

 ىظزٖ.

232 53 57 13 147 34 

 

املٔااااشٗ املدركاااا٘ مااااً اصااااتخداو املقاااانٌْ اإلخبااااارٖ مااااً خااااالل امليؾااااات         5-3

% ماااااً أفااااازاد العٔيااااا٘   91تغاااااا ىتااااااٜع الدراصااااا٘ املٔداىٔااااا٘ إىل  أٌ    : احملنْلااااا٘

تاااااْفز هلاااااه الْقااااات للبحاااااث عاااااً  امليؾاااااات احملنْلااااا٘ اصاااااتخداوٓااااادركٌْ أٌ 

% ماااً أفاااازاد العٔيااا٘ أىَااااا تغيااأَه عااااً عااازاٛ الؾااااحف     77األخباااار، ّاعتربٍااااا  

% مااااً أفاااازاد العٔياااا٘ تعتاااارب أٌ التكلفاااا٘ الاااايت ٓتحنلْىَااااا ملتابعاااا٘     50كنااااا أٌ 

  ٘ تعتااااارب مياصاااااب٘، بٔيناااااا   املقااااانٌْ اإلخباااااارٖ ماااااً خاااااالل امليؾاااااات احملنْلااااا

% مااايَه تكلفااا٘ غاااا مياصاااب٘ ّرساااا ٓزجااا  ٍاااذا األماااز إىل تفااااّت      28ٍاااا اعترب

العزبٔاااا٘ الاااايت ٓيتناااإ  البلااااداٌىرتىاااات لألجَااااشٗ احملنْلاااا٘ يف أصااااعار خاااادمات اإل

% ماااً أفااازاد العٔيااا٘ أٌ تؾااافح   40إلَٔاااا أفااازاد العٔيااا٘، ّيف ٍاااذا الضااأاال أعاااار    

الصاااتخداو  تشٓاااد ماااً التكلفااا٘ الااايت ٓتحنلْىَاااا األخباااار عااارب امليؾاااات احملنْلااا٘

 ىرتىت. اإل
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

إدراخ الفزد بغخٌ تْسٓ  فراٛ العٔي٘  {3-5}جدّل 

 عرب امليؾات احملنْل٘للنٔشٗ مً اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ 

إدراخ الفزد للنٔشٗ مً اصتخداو 

امليؾات املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل 

 احملنْل٘

 غا مْافق قآد مْافق

 التكزار
 كزارالت اليضب٘% التكزار اليضب٘%

 اليضب٘%

ٓضااااااااااعدىٕ اصاااااااااتخداو املْبآااااااااال    

ّالكنبٔااْتز اللاااْوٕ يف تااْفا ّقااات   

  األخبارالبحث عً 

393 91 21 5 17 4 

   ٘  متابع٘ األخبار عارب امليؾاات احملنْلا

 ٓغئين عً عزاٛ الؾحف
332 77 28 6 71 16 

ىرتىااااات ملتابعااااا٘ تكلفااااا٘ اعااااارتاخ اإل

  األخبار مً خالل املْبآل مياصب٘
216 50 95 22 120 28 

عارب امليؾااات   الزقنٔاا٘تؾافح األخباار   

مً تكلفا٘ اصاتخدامٕ    داحملنْل٘ ٓشٓ

 ىرتىت.لج

174 40 113 26 144 33 

 

فٔنا ٓتعلق بالئ٘ الضلْكٔ٘ أّ تْق  االصتنزار يف اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً  5-4

ٌْ % مً أفزاد العٔي٘ ٓتْقع73: تغا ىتاٜع البحث إىل أٌ خالل امليؾات احملنْل٘

االصتنزار يف تؾفح األخبار مً خالل امليؾات احملنْل٘، ٍّْ مؤعز علٙ تشآد 

ارتباط عٔي٘ البحث بَذِ التكيْلْجٔا ّإدراكَه لفاٜدتَا ّجدّاٍا يف ؤاتَه 

 الْٔمٔ٘.

ىٔ٘ االصتنزار يف اصتخداو األخبار عرب 

 امليؾات اإللكرتّىٔ٘

 غا مْافق قآد مْافق

 اليضب٘% التكزار اليضب٘% ارالتكز اليضب٘% التكزار

صْل اصتنز يف تؾفح األخبار عرب املْبآل 

 مضتقبال 
315 73 91 21 25 6 

 
 

(  يوضح إدراك أفراد العينة 6رسم بياين )
لتوقع االستمرار يف استخدام األجهزة 

 احملمولة

73% 

21% 

6% 
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فٔنا ٓتعلق باألداٛ املتْق  مً اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل امليؾات  5-5

 : احملنْل٘

او % مً أفزاد العٔي٘ ٓدركٌْ أٍنٔ٘ اصتخد94تغا ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ 

سا ٓؤكد أٌ  مً خالل امليؾات احملنْل٘ ّأٖ مكاٌّقت  أٖاملقنٌْ اإلخبارٖ يف 

 .االصتخداوٍذا  ّتغخعَه علٙبارسٗ لدَٓه  مكاى٘ ّاملكاٌ ؼتل الشماٌالتحزر مً قْٔد 

 

 

تْق  صَْل٘ اصتخداو األخبار مً خالل 

 امليؾات اإللكرتّىٔ٘

 غا مْافق قآد مْافق

 اليضب٘% التكزار اليضب٘% كزارالت اليضب٘% التكزار

ألىُ  صتخدو األخبار عرب امليؾات احملنْل٘أ

 مكآٌكٌْ مً الضَل اصتخدامَا يف أٖ 

 ّيف أٖ ّقت

403 94 22 5 6 1 

 

 
 

تغا  :فٔنا ٓتعلق بتعدد االصتخداو للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات احملنْل٘ 5-6

العٔي٘ ٓضتفٔدٌّ مً إمكاىٔات % مً أفزاد 86الدراص٘ املٔداىٔ٘ إىل أٌ  بٔاىات

عرب تطبٔقات التْاؽل  ّإعادٗ ىغزٍايف التقاط الؾْر املختلف٘  امليؾات احملنْل٘

امليؾات فافٔ٘ تغخ  علٙ اصتخداو إاالجتناعٕ املختلف٘ عا ٓعترب مٔشٗ 

 .احملنْل٘

 

،  يوضح إدراك أفراد العينة 7رسم بياين 
 لتوقع األداء عند  استخدام األجهزة احملمولة

( ، يوضح إدراك أفراد العينة 8رسم بياين )
 لتعدد استخدام األجهزة احملمولة

94% 

5% 

1% 

9% 

5% 

86% 
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

 الخاتمة ومناقشة النتائج
لْصٔل٘ ىغز جدٓدٗ  اىطالق٘حملنْل٘ س اب٘ املقنٌْ اإلخبارٖ املتاخ مً خالل امليؾات ا دُّٓع

خالل  ّاملعلْمات مًسا ٓدعه صزع٘ ىقل البٔاىات  ،ارتبطت بتطْر تكيْلْجٔا االتؾاالت

 ّاملكاٌ، ّٓتٔح هله الشماٌمً قْٔد  مضتخدمَٔا وزرما . ٍّْ الغبكات الالصلكٔ٘

تت التطْرات أ. كنا رٌّ ّيف أٖ ّقت ٓزٓدٌّغآخدمات الغبكات الالصلكٔ٘ ؤ نا 

ؤينا جعلت ٍذِ االىطالق٘، لتدعه ٍذِ  امليؾات احملنْل٘إمكاىٔات املتالوق٘ يف 

االصتخداو لتؾبح  ّمتع٘ يف ّتْفز صالص٘ ّأؽغز وخناا ّأخف ّسىاا محال  امليؾات أصَل

 مكاٌ. يف كل  لجىضاٌ ٘ مً  ات اجملتنعات املعاؽزٗ ّمالسم٘ 

دٓه املقامت اإلعالمٔ٘ الزقنٔ٘ عرب ّصاٜ  إلكرتّىٔ٘ ّعا ٓدعه أٍنٔ٘ االػاِ مْ تق

كتلف٘، التطْر الذٖ ٓغَدِ قطات تكيْلْجٔا االتؾال ّاملعلْمات يف البلداٌ العزبٔ٘. 

ؤث أعار تقزٓز قٔاظ فتن  املعلْمات الذٖ أؽدرِ االؼاد الدّلٕ لالتؾاالت عاو 

علٙ  –ال الفٝ٘ األّىل املتقدم٘ إىل تقدو عدد مً البلداٌ العزبٔ٘ لتدخل يف ىطا 2015

ّفق مؤعز منْ تكيْلْجٔا املعلْمات ّاالتؾاالت، ٍّٕ علٙ الرتتٔه: -مضتْٚ العا  

البحزًٓ، قطز، اإلمارات، الضعْدٓ٘ ّالكْٓت. كنا أعار إىل التحضً الْافح ّامللنْظ 

إىل الرتاج   الذٖ وققتُ كل مً لبياٌ ّالبحزًٓ. إال أٌ التقزٓز يف املقابل ٓلفت االىتباِ

الذٖ ودع يف قطات تكيْلْجٔا املعلْمات ّاالتؾال يف عدد فخز مً البلداٌ العزبٔ٘ ميَا 

األردٌ، ّمؾز، ّاملغزب، ّصْرُٓ اليت تخدزت بطبٔع٘ اؿال بضبه  زّل اؿزّب القاٜن٘ 

  65ميذ عدٗ صيْات.

او٘ األخبار ّما ٓشال ىغز املقنٌْ اإلخبارٖ عرب ّصاٜ  إلكرتّىٔ٘ كْصٔل٘ جدٓدٗ إلت

يف ىغز  اصت نارٍا كً  ال ىَأٜ٘إمكاىٔات  للتطْر وامال  قابال  اال الزقنٔ٘، ف

ميتخٕ املقنٌْ اإلخبارٖ ّاإلعالمٕ بؾف٘ عام٘ للضعٕ  اعا دع، املقنٌْ اإلخبارٖ

تاو٘ املقنٌْ إاٍتنامَه علٙ كل ما مً عخىُ ، ّاىؾه الْصٔل٘ الْاعدٗ عرب ٍذِللتْاجد 

ُ مً خالل ٍذا الْصٔ  التكيْلْجٕ اؾدٓد صْاٛ مً خالل تَٔٝ٘ املْاق  الذٖ ٓيتخْى

أّ التْاجد مً خالل عبكات التْاؽل  اإلخبارٓ٘ لتياصه إمكاىٔات امليؾات احملنْل٘

املقنٌْ الذٖ  تْؽٔل ؽدار تطبٔقات تتٔحإأّ مً خالل  االجتناعٕ ؤث ٓتْاجد اؾنَْر

 ؽبح ٓضتخدو امليؾات احملنْل٘أٗ مً مجَْرٍا تيتخُ املؤصضات اإلعالمٔ٘ لغزو٘ جدٓد

 .املكاٌّ الشماٌمً مياوٕ ؤاتُ الْٔمٔ٘ سا ٓتخاّس ودّد  ٙيف كل ميح
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املقنٌْ اإلخبارٖ  كْصٔل٘ ليغز بزست أٍنٔ٘ دراص٘ امليؾات احملنْلّ٘يف فْٛ يل ، 

داو لتبت ليا للتعزل علٙ  ات مضتخدمَٔا ّؼدٓد املتغاات املختلف٘ املتعلق٘ بَذا االصتخ

 :التالٔ٘مجاهلا يف اليقاط إىتاٜع الدراص٘ االصتكغافٔ٘ العدٓد مً املؤعزات اليت  كً 

 ّ٘افح٘ يف من  اصتخداو  ٘  ٍْيف متابع٘ األخبار  اصتخداو امليؾات احملنْل

اىتغار ٍذا سا ٓؤكد  ،العزبٔ٘ البلداٌغالبٔ٘ أفزاد عٔي٘ البحث مً كتلف 

 خاؽ٘ بت فٝات الغباب. خبار علٙ مْ ّاص الين  يف اصتخداو األ
  تْجد دالل٘ مَن٘ تزتب  باليتٔخ٘ اليت اىتَٙ إلَٔا البحث مً ؤث عْٔت اصتخداو

األخبار عرب امليؾات احملنْل٘ بت غالبٔ٘ أفزاد العٔي٘. ؤث ٓعشس ٍذا الين  مً 

خبار م  االصتخداو تفاعلٔ٘ الفزد يف اصتخداو اـرب. ّاليت تظَز يف تغارخ األ

فخزًٓ، التعلٔق علُٔ، ّإعادٗ ىغزِ ّتداّلُ، بل ّالتحكه يف مضتْٚ إعادٗ 

 Tagging and filtering collectiveاليغز ّإمكاىٔ٘ اىتقاٛ أفزاد بخعٔيَه 

إلدارٗ اليقاؼ معَه وْل اـرب امليغْر. كنا أٌ ٍذا الين  يف اصتخداو األخبار 

ٔعا، ؤث  كً أٌ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ ٓته يف ىطاال م ٔعا ّسماى فتْخ مكاى

 ٓكٌْ علٙ ىطاال عابز لل قافات.

 االصتفادٗ  ، ّالتنكً مًشال اـربٗ الطْٓل٘ يف اصتخداو امليؾات احملنْل٘ تال

ؿدادتَا امليؾات; لكل مضتخدمٕ ٍذِ  ٘غا متاوإمكاىٔتَا، كاف٘ مً 

 اليضبٔ٘.

 ٘الْٔو الْاود أؽبح  خالل خباراألملتابع٘  تعدد مزات اصتخداو امليؾات احملنْل

ّىلق ىْعا ٓشٓد فزـ تعزفَه للنقنٌْ اإلخبارٖ  ٍّْ ما ٘ ؾٔل الغباب 

  ا عً تزاج  ارتباط الغباب بقزاٛٗ الؾحف.مً االرتباط بُ قد ٓكٌْ تعْٓقا
  ٔاًّتتضق اليتٔخ٘ الضابق٘ يف داللتَا م  االػاِ املتيامٕ الذٖ تتبياِ ا، املَن٘ عنل

ملؤصضات الؾحفٔ٘ الزاٜدٗ علٙ مضتْٚ العا ، ّاليت تضعٙ إىل الك ا مً ا

اصتخداو الْصاٜل اإللكرتّىٔ٘ املختلف٘ يف تقدٓه املقنٌْ اإلخبارٖ إىل 

م٘ل بت املقنٌْ اإلعالمٕ ٛمجَْرٍا، ّلكً م  الرتكٔش علٙ مبدأ لاملْا

ّخؾاٜؿ الْصٔل٘ اليت ؼنلُ ّإمكاىاتَا، ّمبدأ لالتكاملل بت الْصاٜل 

اإلعالمٔ٘ املختلف٘ اليت تْ فَا يف تقدٓه احملتْٚ اإلخبارٖ إىل اؾنَْر. ّيل  

ّفق ما أعارت إلُٔ املياقغات اليت دارت بت ع لٕ عدد مً كربٓات املؤصض٘ 
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 اصتخداو الغباب العزبٕ للنقنٌْ اإلخبارٖ عرب امليؾات اإللكرتّىٔ٘ احملنْل٘

اٍات اؿدٓ ٘ يف إدارٗ العنل االػالؾحفٔ٘ ّّكاالت األىباٛ، بغخٌ 

ادَا يف املؤصضات االقتؾادٓ٘ اليت ٓته اصتحد االعنال ّمنايو الؾحفٕ،

يف جلضات ، صرتاتٔخٔات اليخاخ يف فال الؾحاف٘ الزقنٔ٘إالؾحفٔ٘، ّأٍه 

، ّاليت جزت WAN IFRAلاالؼاد العاملٕ للؾحف ّىاعزٖ األخبارل مؤكز 

 66علٙ التْالٕ. 2017، 2016، 2015، 2014ّقاٜعَا يف دبٕ، يف أعْاو 

 ه ٓتابعْىُ مً أىَٕ ّيكزّا ا باملقنٌْ اإلخبارٖ الضٔاصأ َز الغباب اٍتناما

ق األوداع الضٔاصٔ٘ اليت تغَدٍا الُوَت ّرسا كاٌجَشتَه احملنْل٘ أخالل 

 األعْاو القلٔل٘ املافٔ٘ا هلذا االٍتناو بعد أٌ عَدت خالل امليطق٘ العزبٔ٘ قفشا

 .الشماٌعقْد كامل٘ مً  مً أوداع ما   تغَدِ طْال
 ْٓمٔعا،  ٘ األخبار مً خالل امليؾات احملنْل٘الْقت املضتغزال يف متابعفٔنا ٓتعلق ب

كغفت اليتاٜع عً ّجْد مدٚ سمين ّافح ٓضتغزقُ الفزد يف متابع٘ األخبار 

الزقنٔ٘. ٍّْ ما ٓعد مؤعزاا علٙ أٍنٔ٘ يل  االصتخداو ّبزّسِ كين  يف اؿٔاٗ 

الْٔمٔ٘. خاؽ٘ فٔنا ٓتعلق بين  متابع٘ األخبار أك ز مً مزٗ علٙ مدار الْٔو 

الْاود. ّرسا ٓزتب  يل  بطبٔع٘ الظزّل اليت كز بَا ك ا مً البالد العزبٔ٘، 

ّما قد ٓيخه عً يل  مً تشآد واج٘ األفزاد ملتابع٘ األوداع ّمضتخدات األخبار 

أّال  بخّل. ٍّْ ما ٓتضق م  ىتٔخ٘ أخزٚ اىتَٙ إلَٔا البحث ّتغا إىل تؾدر 

قٔالت العٔي٘ يف ىْعٔ٘ األخبار اليت املقامت اإلخبارٓ٘ الضٔاصٔ٘ قاٜن٘ تف

 ٓتعزفٌْ هلا، ٓلَٔا األخبار العزبٔ٘ ّالدّلٔ٘. 

 ٍنٔ٘ مْاق  التْاؽل االجتناعٕ كنؾدر ملتابع٘ أكدت ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ أ

ّاليت  ،ت اليت اجزٓت يف ٍذا اجملالااملقنٌْ اإلخبارٖ ٍّْ أمز تدعنُ الدراص

متشآد بت الغباب لٔتخاّس اصتخدامَا  ىتغار اصتخدامَا بغكلاتغا إىل 

ّاملعارل إىل متابع٘ ما َٓنَه مً أخبار، كنا بٔيت األؽدقاٛ التْاؽل م  

 ما الدراص٘ أٍنٔ٘ املْاق  الؾحفٔ٘ ّاالعالمٔ٘ باليضب٘ ؾنَْر الغباب ٍّْ

حملنْل٘، كنا بٔيت اٍنٔ٘ تَٔٝ٘ قتْاٍا لٔتياصه م  بٔٝ٘ امليؾات  أْٓفح 

ار اصتخداو التطبٔقات اإلخبارٓ٘ ٍّْ ما ٓغا إىل فزّرٗ العيآ٘ ىتغااليتاٜع 

ا ؿداد٘ ٍذِ املقنٌْ اإلخبارٖ ّىظزا الىتغاربتطْٓزٍا باعتبارٍا مدعن٘ 
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لذا ٓلخخ البعف إىل اصتبداهلا  ;يف مزول٘ التخزٓه تالتطبٔقات فخىَا ماسال

 بغاٍا بعد فرتٗ.
 بارٓ٘ عرب مْاق  التْاؽل أكدت اليتاٜع بزّس من  تؾفح املقامت اإلخ

االجتناعٕ. ٍّْ ما ٓ ا دالل٘ مَن٘ تتؾل بقزّرٗ اٍتناو املؤصضات الؾحفٔ٘ 

بسدارٗ وضاباتَا الز ٔ٘ علٙ مْاق  التْاؽل االجتناعٕ، ّتطْٓزٍا، سا ٓياصه 

اصتخدامات اؾنَْر هلا، إي أىَا تْص  مً قاعدٗ ّمضارات اىتغارٍا بت 

 الْصاٜل االتؾالٔ٘ اؾدٓدٗ.  اؾنَْر الذٖ ٓضتخدو ٍذِ

  أ َزت ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ أٍنٔ٘ الضزع٘ يف تغطٔ٘ األخبار ّدق٘ املعلْمات

ما ٓدفعَه إىل اصتخداو  أبزساملقدم٘ مً خالل اـدم٘ اإلخبارٓ٘ باعتبارٍا مً 

ٓؤكد علٙ أٌ جْدٗ املقنٌْ اإلخبارٖ ٍٕ اهلدل  ٍّْ مااـدمات اإلخبارٓ٘ 

 ٖ ٓيغدِ اؾنَْر.األصاصٕ الذ
  تدليا اليتاٜع إىل الفزـ املنكي٘ ّاحملتنل٘ لتشآد اصتخداو امليؾات احملنْل٘ يف

تؾفح األخبار. ؤث تزتف  ىضب٘ مً َٓتنٌْ باصتخداو التكيْلْجٔا اؿدٓ ٘ 

مقارى٘ سً ال َٓتنٌْ ّمً لٔط لدَٓه رأٖ قاط  بَذا الغخٌ. ٍّْ ما ٓعلٙ مً 

لؾحفٔ٘ بتْ ٔف الْصاٜ  اإللٔكرتّىٔ٘ اؿدٓ ٘ يف فزّرٗ اٍتناو املؤصضات ا

تقدٓه احملتْٚ اإلعالمٕ سا ٓتياصه م  من  االصتخداو اإلعالمٕ املتعدد 

 .multi-platform mediaالْصاٜ  

  ٘ٔأكدت اليتاٜع ّفْخ البعد االجتناعٕ املزتب  باصتخداو األخبار الزقن

م  اليتٔخ٘ الضابق٘ اليت  ّتغاركَا م  اآلخزًٓ. ٍّْ ما   ل ىتٔخ٘ ميطقٔ٘

أ َزٍا البحث بغخٌ بزّس من  تؾفح األخبار عرب مْاق  التْاؽل االجتناعٕ 

 بت الغالبٔ٘ العظنٙ مً العٔي٘.
   تلفت اليتٔخ٘ الضابق٘ االىتباِ إىل أىُ قد ٓكٌْ مً احملتنل يف  ل  زّل الْاق

املَن٘ ّاألخبار  الزاًٍ الذٖ تعآغُ معظه البلداٌ العزبٔ٘، مً تْالٕ لألوداع

الطارٜ٘ ّاألسمات، ّتقارب ّصاٜل اإلعالو املعزّف٘ يف تياّل تل  األوداع مً 

جاىه، ّاختالل املعلْمات املتداّل٘ بغخىَا يف ك ا مً األؤاٌ، ّىغاط دّر 

املْاطيت الؾحفٔت يف ىغز أخبار ّمعلْمات علٙ مْ ٓضبق ّصاٜل اإلعالو 

ٓفضز تيامٕ أٍنٔ٘ ّقْٗ تخدا البعد االجتناعٕ املعزّف٘ يف بعف اؿاالت، ما 
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املزتب  باصتخداو األخبار الزقنٔ٘ ّتغاركَا. ؤث تشداد اؿاج٘ إىل تبادل 

اآلراٛ ّاليقاؼ بت مضتخدمٕ األخبار حملاّل٘ الْؽْل إىل فَه أفقل لألوداع 

ّما ت اِ مً دالالت ّفق ّجَات اليظز املختلف٘، ّكذل  قاّل٘ التخكد مً 

 ٔق٘ األخبار ّتبٔيَا مً مؾادر عدٗ.  وق

  بٔيت ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ العْامل الغخؾٔ٘ املؤدزٗ يف اصتخداو األخبار عرب

امليؾات احملنْل٘ ّميَا االصتنتات ستابع٘ املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل ٍذِ 

االٍتناو بتخزب٘  ّأٓقاا درج٘درج٘ االٍتناو باملقنٌْ اإلخبارٖ امليؾات ّ

او التكيْلْجٔا اؿدٓ ٘، ّالزغب٘ يف التخدا يف اآلخزًٓ، كنا بٔيت اصتخد

مز ٓدعه االصتنزار أ ٍّْ اليتاٜع اعتٔاد املضتخدمت الصتخداو امليؾات احملنْل٘

 ا.يف االصتخداو مضتقبل 

  ٌْبٔيت ىتاٜع الدراص٘ املٔداىٔ٘ العْامل املْفْعٔ٘ اليت تؤدز يف اصتخداو املقن

تشآد إدراخ ات احملنْل٘ لتْفح ليا تشآد التعزض كلنا اإلخبارٖ عرب امليؾ

مً  صْاٛ اإلخبارٖإىل املقنٌْ  ّصَْل٘ الْؽْلاملضتخدمت لضَْل٘ االصتخداو 

إىل  باإلفاف٘ االجتناعّٕ مً خالل عبكات التْاؽل أخالل املْاق  االعالمٔ٘ 

 ّإعادٗ ّؽشٓيَا، ،ؤث التقاط الؾْر امليؾات مًاإلمكاىٔات املنٔشٗ هلذِ 

ّصَْل٘ اصتخداو اإلمكاىٔات التفاعلٔ٘ املختلف٘ املتاو٘ يف املْاق   ،رصاهلاإ

كنا بٔيت اليتاٜع أٌ مضتخدمٕ  االعالمٔ٘ كلَا عْامل دعنت االصتخداو.

املقنٌْ اإلخبارٖ ٓدركٌْ املٔشٗ اليضبٔ٘ اليت وققَا هله صْاٛ مً ؤث تْفا 

مً ىؾف افزاد العٔي٘ أٌ  أك ز ّاعتربعزاٛ الؾحف  ّاالصتعاف٘ عًالْقت 

. عا دعه ّمياصب٘التكلف٘ اليت ٓتحنلْىَا مقابل اؿؾْل علٙ ٍذِ املٔشٗ مقبْل٘ 

 .امليؾات احملنْل٘تْقعَه يف االصتنزار يف اصتخداو املقنٌْ اإلخبارٖ مً خالل 

  التعامل م  املقامت اإلعالمٔ٘ ٓفزض علٙ املؤصضات اإلعالمٔ٘  يف التحْلٍذا

اليت  ،الياعٝ٘االتؾالٔ٘ ف٘ العنل علٙ التْاجد بغكل اهابٕ يف ٍذِ البٔٝ٘ املختل

تقدو الك ا مً اإلمكاىٔات لجعالمٔت ّاؾنَْر علٙ ود صْاٛ، كنا ٓتطله 

نْل٘ بؾف٘ حملا اهلْاتفوْل ؽحاف٘ العزبٔ٘ املشٓد مً الدراصات  بسجزاٛاالٍتناو 

 للخنَْر. ّمدٖ مياصبتُمتغااتُ خاؽ٘ ملا ك لُ مً فال جدٓد وتاو لتحدٓد 
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  ٕختاماا، صعٙ البحث إىل اصتكغال العْامل املؤدزٗ يف اصتخداو الغباب العزب

لْصٔل٘ جدٓدٗ يف تؾفح األخبار الزقنٔ٘، ٍّٕ اصتخدامَا عرب امليؾات 

اإللٔكرتّىٔ٘ احملنْل٘. ُّتخدر اإلعارٗ إىل أىُ يف إطار اػاِ البحث للْؽْل إىل 

دف٘ مً خالل تْاجدٍا علٙ عبك٘ اإلىرتىت، غا أٌ ٍذا اإلجزاٛ العٔي٘ املضتَ

تْاجَُ العدٓد مً اإلعكالٔات امليَخٔ٘ عخىُ يف يل  عخٌ معظه البحْع اليت 

تتياّل دراص٘ مضتخدمٕ عبك٘ اإلىرتىت. ىظزاا للضنات املنٔشٗ جملتن  البحث يف 

جْد إطار عاو تل  اؿاالت، خاؽ٘ ما ٓتضه بُ مً دٓيامٔكٔ٘ عدٓدٗ، ّعدو ّ

ٍّْ ما ٓفزض  67وؾز فتن  البحث ّ كً االصتياد إلُٔ يف إجزاٛات املعآي٘.

علٙ الباوث داٜناا قاّل٘ التعامل م  تل  اإلعكالٔات بخعلٙ قدر عكً مً 

 اؿذر. 
   ّقد واّل البحث التعامل م  اإلعكالٔات امليَخٔ٘ اليت ّاجَت تطبٔق أداٗ مج

او تاٌ االىشالال إىل اصتيتاجات  كً أٌ تكٌْ البٔاىات، كنا ػيبت الب

مقلل٘ يف فْٛ اليظز إىل  ات العٔي٘ ّّجْد فزال ّافح بت أعداد مً طبقْا 

أداٗ االصتباى٘ مً اإلىاع يف مقابل الذكْر. غا أىُ كت مياقغ٘ اليتاٜع ّما ت اِ 

 مً دالالت يف فْٛ الْعٕ الكامل عدّد تطبٔق البحث.  
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 ملخـــص
 

 

تطعععه هععرد الدزاضععة الوتععيية لتطععليى الطععوة علععه الت سبععة اإل ساجيععة       

دية معععج ةجوعععة   عععس  الساهنعععة للم عععسح املطعععسكة ا اململكعععة العسبيعععة الطععععو 

امل ععسح املطععسكةل ةذلععك للتعععسو علععه بععسةو الت سبععة ةأبععسش العوا عع  العع   

تواجووعععا ةاملاتكعععاس قعععو مطعععتااج أملطعععج لا عععساح املطعععسكة ا امل عععود      

املطسكة الطعودي. تتكون عينعة الدزاضعة معج عمعوعتجملم اةموععة ا ة       

موعععععة ال ا يععععة ( أملععععساد، ةاة8امل سجععععون املطععععسكيون ا مدينععععة السيععععا    

( أملععساد. تعتمععد الدزاضععة علععه  6امل سجععون املطععسكيون ا منااععة ا كطععاة   

، جلمع الايا اس ةاملعلومعاس. توتعل    Focus Groupsأداة املاابلة املسكصة 

الدزاضععة    عععدد مععج النتععا ا منوعععام اتيععا  اةمععوعتجمل علععه تععد ة كالعععة         

لععه العععسة  النوعيععة املطععسا الطعععودي الساهنععة ةاليععان العععسة  الكميععة ع 

ةاجليععدة. كمععا تععسن العينععة أن مععج أبععسش عوا عع  الت سبععة اإل ساجيععة عععدم          

اهتمام املؤضطاس ال ااملية املعنية باملطسا بدعم ةتيعيج املطعسا ةقلعة العدعم    

املالة،  دزة اليسص التأهيليعة لتعدزيا امل عسججمل املطعسكيجمل، تعد ة مطعتون       

ةالعاملجمل ا املطسا، ضعف املطسا  ال ااملة املطسكية لدن  طاة مج املم لجمل

 املدزضة. 
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 :قدجخامل

ال َحصررر ٌل الحم رررُت ٌاللجُرررت ل عرررر   اإلخرررراط املسررررظِ ٌبصرررط ي الةسرررُ  ٌالررر ّ   

املسرررظِ نرر ه ظ ؼررروا ًٌحٍاشرردوا ًررمل بررداَ د املسرررحل بررا مارر  ال بةرر ل    ا ًرر    مرر  برر ه        

اإلخرررراط ٌالحم رررُت ٌاللجُرررت نررر ه ظ ؼرررروا ًٌحٍاشررردوا ًرررن  ةرررا يف االظح ررر الد الدَمُرررٓ       

ّ ٌلد ًمي املسررح  رر ن بخ الرظت ال   Oscar Brockettٌالطقٍس االظح  لُٓ ٌاليت رر ٌفًق  
ل ف لعمرا املسررظِ ًمر   عررر اإلورَرر ًٌررٌموا ب لععرٍم الرريت ج ُري نر ه ًرجةًطر  بٍشررٍد          (1)

شدعررُٓ ًسرر ٌلٓ  ررن جم ررُت ٌبمرر ٖ العررر  املسرررظِل ٌ ررد ن بررخ املسرر ٌلُٓ ًٌمرر  فصررر       

املسرح جم ط ب مل لفل فٍفًق  ألمحرد مًرا نظرم خ  م ُرٓ اإلخرراط يف برداَحى  ب ملىمرٓ الر بٍَرٓ         

م لفل ٌمل جطن جحعدٕ مبى   م ُٓ لحم ُت العرر   ٌجقدهري  مّ مبىر  جم رُت ملر  هطرن       ل 

مه َعر ل ٌا  مه امل لف ورٍ األار س يف  م ُرٓ ال عرا املسررظِ ًرن بداَرٓ الطح برٓ ل رمغ          

 ىل  رؼرري  فع ررٔ ورر ا األارر س نرر ه وررٍ األٌىل بحررٍلِ  م ُررٓ الحم ررُت ا  ظررٓ بعررر         

 ل(2)المغن

االظطالظِ ملسمٔ اإلخراط املسرظِ  نفقد ٌشد داٗمور  ًرن َقرٍ     ٌموت ج خر ال ىٍم  

بررادامْ املمررر ا  ٌالحمسررُر بررا  م ظررر العررر  املسرررظِ ٌ ه مل ممررا ااررت املدرررط ًمرر        

نحرررت ااررردُ ٍس مٌىل مشرررع مً الدماًُرررٓ  برررا  ه نحاررر ث الررردماً  األٌاٗرررا نررر بٍا َعررردٌه 

لرُ  ومر ع  رر  ًسررظِ بردٌه       ل ٌَصر  نمر ا الردَن  ُرد ب بري ن     (3) رٌؼىت ب ب سىتن 

  ٌوررِ  شرر مْ  ىل ااررحع لٓ  ررد  امجةرر ط العررر  املسرررظِ بصدعررُٓ     (4)خمرررط مٌ  خررراطن  

ًعُمٓ جحٍىل جم ُمي مٌ  خراشيل ل لك فراه العال رٓ الٍذُقرٓ ٌاالمجةر ط برا الصدعرُٓ املعمُرٓ        

ًوا يف الحصربرٓ امل   سررظُٓ  بص ٌه العر  املسرظِ ٌاملسرح متمح و ً الصدعُٓ ظؽٍموا ممُر

 رب ج مخيى  املمحد ًم  آالف السما ًن شىٓ  ًٌن شىرٓ مخررٕ متمعىر  املسر ٌلُٓ ٌااللحرًا       

ظُر ا جطرٍَن العرر  املسررظِ ٌ هىر مً ل ٍشرٍدل ٌورٍ ممر  اعرا ور ً الصدعرُٓ  معرروا             

 ظًٍُّ  ٌف  ً   ًٌ ذروا يف العر  املسرظِل  

عرد جرٍالِ ا سر ٓ ًرن الحصر مث الريت       مل ج ىر جسمُٓ اإلخراط رر ٌفق  ألمحد مًرا ررر ن ال ب  

مهىرد يف األخ    ٔ مبي ال بد ًرن شردغ َحرٍىل ًىمرٓ اإلشرراف   رٔ ال مرُا ٌا ررفُا         

ل ٌمل َ ىررر ٌَررربل املدرررط ٌ م ُررٓ اإلخررراط (5)لحٍظُررد فررمىت ٌظررُ وٓ ظررٍمْ ن ً ررٓ لعم ررىتن 
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دٌق ا ن   املسرظِ بصطا ًسحقا يف العر  املسرظِ  ال   ٔ َد األمل بِ شٍمط الر بِ

   ٌالرر ّ ب ؽرر ي  نمرر  َصرر  نمرر ا  ُررد  ٌلرردد ظرنررٓ اإلخررراط     1874ًُمررمصن  رر   

ل  ًٌمل و ا ال ىٍم املمىصِ بردمد ًىمرٓ اإلخرراط املسررظِ جحة رٍم ٌجحؽرح ٌجحطرٍم        (6)املمىصُٓ 

ًن ًرظ ٓ  ىل مخرٕل ٌ د َعحرب هىٍم املدررط املسررظِ ابحقر ال ٌارعُ  ل مٍؼرٍ ُٓ يف جمر ٌا       

ِ بعد مه ن ه جم ُر  العرر  املسررظِ مار وا ل م لرف ٌمار  املمررا الرمصتل         العر  املسرظ

فرر ملدرط املسرررظِ ب ىررٍمً مظررةح ًررال وا ل عررر  املسرررظِ بعُرردوا  ررن  اجُررٓ امل لررف ٌاررعُي    

 م َررٓ بعرري ٌبررا  اجُررٓ مخرررٕ جحصررطا يف املمرررا الررمصت ٌالرر ّ َعطررِ  ًٍُحرري ٌ  ظرري     

 ظِ ٌما    ٔ ظس بيل ا حة ماد  د جطٍه م  ٔ ًن العر  املسر

 ه املدرط املسرظِ ٌ رب جتربحي اإلخراشُٓ َعد  معروا ظًٍُّ  ف  ً   ًٌ ذروا يف العرر   

املسررظِ  ٌمارر  يف جصررطُا اجترر ً املسرررح ًٌسرر م ظرنحرري; لرر ا ف الوحمرر   بىرر ا العمعررر  

َصررطا خطررٍْ ًررن خطررٍاد االوحمرر   ب ررن املسرررح جطررٍَروا ٌجممُررٓ  لُطررٍه ًسرررظو  ف  ً رر    

 ً ذروا يف اجملحمملل  ٌ

 

 مشكلة الدراسة:
املدرررط املسرررظِ وررٍ فمرر ه ًةرردي ٌظرر ظت مسَررٓ ٌمارر لٓ َسررعٔ لحقرردهى   رررب جتربحرري    

اإلخراشُررٓ جملحمعرريل ٌاالوحمرر   برري وررٍ اوحمرر   ب ملسرررح ٌظرنحرري ٌ ال حرري برر جملحمملل ٌ ررد      

   ِ ٌجع ُمرري  دمشررخ اجملحمعرر د املىحمررٓ ب رر ورْ املسرررح ٌجطٍَرورر   ىل   ررداد املدرررط املسرررظ

ٌظررقا  دماجرري ٌجدمَةرري نٍبرري  معررروا ف  ً رر  ًٌرر ذروا يف ارر  ٌجصررط ا العررر  املسرررظِل   

ٌ  ح املسرح ٌفع لُٓ ظرنحري يف اجملحمرمل َررجة  بعم ظرر  ردْ َر جِ اإلخرراط املسررظِ يف         

 ًقدًحى ل

ٌلطن و ا االوحم   رر ٌ ه ن ه ًىمًّ  رر ًر  لاا ا شرٓ  ىل اوحمر   آخرر ًرٍالي لري َ خر         

ا سررة ه الحعرررف   ررٔ ًرر  َع بُرري املدرررط املسرررظِ يف جتربحرري اإلخراشُررٓ ًررن  قةرر د         يف

ٌظررعٍب د ٌ ال ررٓ  لررك برر حُ  املسرررظِ بصررطا خرر ػ ٌاحررُ  االشحمرر  ِ ٌالرقرر يف      

بصطا    ل  ه املدررط املسررظِ  ٌخعٍظور  يف اجملحمعر د الريت ًر  لالرخ يف خرٍم الحد رر          

 شٓ  ىل الح  جٓ   مُٓ ًٌمىصُٓ ل حعرف   ٔ ومًٍي املسرظِ ٌجممُٓ ظرنحى  املسرظُٓ  ا
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ًٌصرررطالجي ٌ دماع العرررعٍب د ٌالعٍاٗرررر ٌالحعررردَ د الررريت جقرررف مًررر    دماجررري اإلبدا ُرررٓ  

ٌجعر ا مداًٖ لدٌمً ال ين ٌالحمٍَرّ يف جمحمعي; ل ا فراه ور ً الدماارٓ جسرعٔ ل حعررف   رٔ       

ًٌر  َصره ي ٌَقرف يف خرَرر جتربحري       ً  َع بُي املدرط املسرظِ يف املم طٓ العربُٓ السعٍدَٓ

اإلخراشُٓ حنٍ  َع ا مسَحري ٌمار لحي جملحمعريل ٌورِ يف املق برا   ٌلرٓ ل حعررف مَؽور    رٔ          

خةُعٓ املسرح ٌهررٌف الحصربرٓ اإلخراشُرٓ ًرن خرالا املدررط املسررظِ ٌالر ّ َعردًّ العمعرر           

 األبرل ٌامل ذر يف جصطُا خةُعٓ املسرح ٌ ال حي ب جملحمملل  
 

 الدراسة:مفاهيم 
الحصربررٓ اإلخراشُررٓ: وررِ العم ُررٓ الرريت َقٍدورر  املدرررط املسرررظِ ٌجحطررٍه ًررن اإل ررداد  

ٌالحدمَت ٌاإلشراف   ٔ ن فٓ  م ظر العر  املسرظِ بم ٖ   ٔ مسَحي اإلخراشُٓ لحقردَت  

  ر  ًسرظِ ل صمىٍمل

املدررررط املسررررظِ: ورررٍ ًرررن َحرررٍىل بمررر ٖ العرررر  املسررررظِ ٌ دامْ العررر ً ا يف العرررر   

سرررظِ ًررن ًرر دَن ٌفمررُا ٌ رر ً ا ٌفًقرر  لرسَررٓ فمُررٓل  ٌيف ماّ ممحررد مًررا وررٍ ن احقررر    امل

   (7)ل عر  املسرظِ ظست ختطُ  ًربًضنل 
 

 أهمية الدراسة:
جمةررمل مومُررٓ الدمااررٓ ًررن جم ٌ رر  ملٍؼررٍي ظُررٍّ ًٌرر ذر يف جتربررٓ املسرررح السررعٍدّ مل   

ٓ ٌاألن دهُرٓ الريت ور ٌا جسر ُ      مَظ ب لدماا د الةعرُٓ الط فُرٓل  ف لدماار د الةعرُر   

الؽٍٖ ًٍؼٍ ًّ  ٌ  مًّ    ٔ املدرط املسرظِ يف املم طٓ العربُرٓ السرعٍدَٓ ًٌر  َع بُري ًرن      

ظعٍب د ٌ ٍاٗر يف خرَر جتربحي اإلخراشُٓ  جعد   ُ ٓ  ه مل جطن ب دمْل ٌو ً الدماارٓ   

عرٍس الريت جعمرٔ بحصربرٓ       ٔ ظد   ت الة ظز ٌاخال ي  جعد األٌىل يف ظقا الدماار د ٌالة 

 املدرط املسرظِ يف املم طٓ العربُٓ السعٍدَٓل  

نم  مه مومُٓ الدماارٓ جر جِ ًرن   ٌلحىر  ًرمح ف٘رٓ املدررشا املسررظُا  ٌورِ ف٘رٓ           

ً ذرْ ٌ   دٌم ف  ا يف املسرح  ًس ظٓ ل ةٍح ٌالحعرة   مر  َصره ىت ًرن ومرٍ  ًٌر  َع بٍبري        

     ٍ ؼررٍ ُٓ  ررن خةُعررٓ املسرررح يف جمررحمعىت     ًررن  قةرر د ًٌعرر  ت  ممرر  َعطرر  ظررٍمْ ً

ٌ ال ٓ اجملحممل ب ملسرحل نم  مه و ً الدماآ    جسىت يف  خالي الق مئ   ٔ شٍابت خ ُٓ 
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ًررن خةُعررٓ ال رر ورْ املسرررظُٓ يف املم طررٓ العربُررٓ السررعٍدَٓ  فابىرر  جسررىت مَؽورر  يف ل ررخ      

سررظُا ًٌع بر جىت    مب  م املىحما ارنٓ ٌجطٍم املسررح السرعٍدّ  ىل ٌا رمل املدررشا امل    

 ًٌ  َصط ي  لك ًن ابعط س ًة شر   ٔ ذراٖ ا رنٓ املسرظُٓل 

 
 أهداف الدراسة:

 جىدف و ً الدماآ  ىل ً  َ ِ:

الحعرف   ٔ آماٖ املدرشا املسرظُا ظٍا املسررح السرعٍدّ ٌالعقةر د الريت جقرف       -1

 يف خرَر   ح جت مبىت اإلخراشُٓل  

ٓ املسرح السعٍدّ ٌوٍ  ال ٓ املدرط املسرظِ   ٌلٓ ج ىت ش بت ما اِ يف جترب -2

اعُطرري ال ررين ٌاملسرررظِ ًررن شىررٓ ٌ ال حرري ب لسررُ ق الرقرر يف ٌاالشحمرر  ِ الرر ّ    

 َعُض فُي ًن شىٓ مخرٕل

الحعرف   ٔ ًقلظ د املدرشا املسرظُا حنٍ ًسحقةا مفؽا ل مسرح السرعٍدّ   -3

 ٌجتربٓ اإلخراط املسرظِ فُيل 

 

 تساؤالت الدراسة:
 ً الدماآ لإلش بٓ   ٔ الحس سالد الرُٗسٓ الح لُٓ:جسعٔ و 

 ً  مسَٓ املدرشا املسرظُا   لٓ املسرح يف املم طٓ العربُٓ السعٍدَٓ؟ -1

 ً  مبرل العٍاٗر اليت جٍاشي املدرط املسرظِ يف جتربحي اإلخراشُٓ؟ -2

ً  مسَٓ املدرشا ًٌقلظ جىت حنٍ ًسحقةا مفؽا ل مسررح بصرطا  ر   ٌل حصربرٓ      -3

 شُٓ بصطا خ ػ؟اإلخرا

 

 دراسات حول اإلخراج املسرحي:
يف مه ًر  ورٍ ًحر ح    االخالي   ٔ األدبُر د املحع قرٓ ب لدماارٓ ٌالدماار د السر بقٓ مهىرر       

ِ        املصىد املسرظِ   مورت بردمجى     ًرن مدبُر د ٌدماار د ًرجةطرٓ اٍؼرٍي اإلخرراط املسررظ

سرررظِل ٌجرر جِ ًرررا ورر ً    َه ررت   ُىرر  لررٓ الحصربررٓ ال اجُررٓ ل عرر ً ا يف ًىمررٓ اإلخررراط امل      
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السُ ق االشحمر  ِ ٌالرقر يف الر ّ َعرُض فُريل      ًٌن خالا الدماا د نحصربٓ  اجُٓ ل مدرط 

ًررن الدماارر د ٌالطحرررت الرريت ال خترررط  ررن جمرر ٌا ًىمررٓ اإلخرررراط          ه ومرر ع بعؽورر  منمرر   

ًٓ  فمًّبٍظ ى  املسرظِ  ٓ    س   بم  ٌ م ُ  و  ا  ػ ٌار ٌمجى  املحصر بىٓ ٌ ه اخح  رخ األًطمر

ٌو ا ً   وت  لُي وس ه ظرداد ٌ مرد الرفر  ِ ًرن مه بعرر الدماار د العربُرٓ         ٌاأللًمٓل

ل ٌَ نرد الة ظرر ه ظرداد    (8)يف اإلخراط املسرظِ منرًد   رٔ دٌم ٌمومُرٓ ٌٌهُ رٓ املدررط      

ٌالرفرر  ِ ًررن شىررٓ مخرررٕ  ىل مه ًع ررت الدماارر د يف ظقررا اإلخررراط املسرررظِ  ررد جم ٌلررخ   

نم  مه الصةطٓ العمطةٍجُٓ ًٌن خالا الةعز  رن  ل (9)ٓ الع دَٓ املٍؼٍي ب لعٍمْ الحق ُدَ

دماا د  د جطٍه  رَةٓ ًن ًٍؼرٍي ور ً الدماار د  رد اًرحفد برم   ًؽر ًا الطحرت         

  ه ن بخ جقد  بصطا خمحعر ًٌٍشًل العربُٓ ٌامللمجٓ ٌ

شرىد جرانمور  ًعرفًّر    رٔ ًسرحٍٕ      ٌموت الح نُد   رٔ مه فرن اإلخرراط املسررظِ  رد      

بى  جسحطُمل مه متمح املدررط   اُز   ٌ  مو  فمًّبٍظ ي ماا د الةعرُٓ ٌال مُٓ اليت جحم ٌلي الد

ب إلؼررر فٓ  ىل ماررردَ د املم مارررٓ      ًٌعرفرررٓ بىررر ا ال رررن  ٌاملمررر مس ل عمرررا املسررررظِ فىموررر  

الررريت جٍاشررري املدررررشا  ٌالعٍاٗرررر ن لحعررردَ د   ررردد جمررر ٌا ًٍؼرررٍي  ال مه اإلخراشُرررٓ 

ٍ  املسرظُا يف داٗررْ جحرداخا فُىر  دٌاٗرر  ردْ لرُ  فرن اإلخرراط املسررظِ  ال          ط َ ر  الٍلر

  ٌما  الداٗرْ األ ا مومُٓل ٌوِ دٌاٗر ختح رف مظص ًىر  ٌج ذ ور  ًرن ب رد      ٕالداٗرْ العهر

 مخرٕل  ىل آخر ًٌن ذق فٓ  ىل 

ٌلطن   م    الدماا د املح ظٓ وِ دماا د   ًٓ جحم ٌا شٍابت ًن املٍؼٍيفاه ل لك 

الدماآل ٌيف ظردٌد   رت الة ظرز    و ً ا د ًحدععٓ يف اجل بت الرُٗ  ملٍؼٍي جٍشد دما

ٌاخال ري جعررد ور ً الدمااررٓ األٌىل ًرن بٍ ىرر  يف ظقرا املسرررح السرعٍدّل فررال جٍشرد دمااررٓ       

املدررشا املسررظُا ٌالعرعٍب د ٌالعقةرر د     دظسرت   رت الة ظرز جحمر ٌا ومرٍ  ًٌصرطال      

ًررن الدماارر د الرريت ٌ ررف  ال ٌلطررن ومرر ع  ررددوالرر ّ َعم ررٍه فُرريقررا ا الرريت جررٍاشىىت يف 

 ل ًٌن و ً الدماا د ً  َ ِ:اإلخراط املسرظِ  ُى  الة ظز جحم ٌا شٍابت ًحعددْ ملٍؼٍي 

اإلخررراط املسرررظِ بررا ا رفررٓ    ن( 2115دمااررٓ وسرر ه ظررداد ٌ مررد الرفرر  ِ )     -1

ٓ   ’’ٌاإلبداي ًسرظُٓ  ٓ ور ً   ل ٌجىردف (11)ن  ممنٍ شور  ‘‘ن مر د ًحق خعر ً   ىل الدماار  الحمُُر

ِ  اإلخرراط  برا  ٓ  نٍبري  املسررظ ٓ  مٌ ظرفر ٔ  ٌاإلخرراط امل ار     ظرمع ٓ    ر ٓ   م ُر  اظلافُر
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ٔ  ٌ رد  .ٌاالبحطر م  اإلبرداي  ما ارى    املسررظِ   دٌم املدررط  ااحطصر ف  اىل الة ظرر ه  ارع

 يف الدماآ جم ٌلخ .اإلبدا ُٓ دٌاجيمٌ ًٌٍوةحي ٌفطرً  ٌذق فحي  بي  املم خٓ ٌاملس ٌلُ د

ِ   يف ارخ تاإلخراط ذ  م ُٓ لحطٍم ًّ ج مخي  راؼوااحع بداَحى   املدررط  لعمرا  اإلخر م املمىصر

 ِ ِ  اجل برت  ٌيف  .املع ظرر  املسررظ ّ  الممرٍ ط  الةعرز  جمر ٌا  الحطةُقر  يف مت ا حمر دً  الر 

 ٓ ٓ  يف ٌاملحمررا  الدماار ٓ  خرراط    م ُر ٓ  ن مر د  " ًسررظُ  مرد   خرراط  ٌ جر لُف   "ًحق خعر

 خ عخ ٌ دل ٌو ُ ي دمااحي متخ ظُز املحمًُ  اإلبدا ِ ل عما  منٍ شوبٍظ ى    الرف  ِ

ِ  خرراط اإل هم ًن مومىر    ىل  دد ًن المح ٗض  الدماآ ًىمرٓ مٌ ٌهُ رٓ برا ورٍ      لرُ   املسررظ

ًن الٍهُ ٓ الحق ُدَٓ الريت جعحمرد    اجه وشىدد ٌهُ ٓ املدرط املع ظر نم  مه  بدا ِ  فن 

سُد الةُ٘ٓ اجلهرافُرٓ ٌالح مخيُرٓ ٌالم سرُٓ      ٔ وٍَا المغ املسرظِ  ىل ظ لٓ ً دَٓ مٌ جت

 ىل ٌهُ ٓ مخرٕ جعحمرد جقردَت مسَرٓ لع ملري ًرن خرالا الحعرة   رن الحصربرٓ اإلبسر بُٓ ب طرر            

 بدا ِ خالق  املدرط املةدي ورٍ القر دم   رٔ انحصر ف األاررام املدفٍبرٓ يف مظصر ٖ الرمغ         

ّ  ال مر ه  ٌھٌ الردماًِ   ٓ   الر  ِ  ٌاإلبرداي  هح رك املٍوةر  ٌا ررباد  ا عرت  ٌا ُر ا  الر اج

ٕ  برداي اإل من ًٗ  ھم نم  مه ًن .ٌا ربْ اجلم لُٓ العق ُٓ امادھٌامل ال اجُٓ ا سُٓ  لرد

ٓ  اارحُع بي  :  املدررط  ّ  اجملحمرمل  لةُ٘ر ٓ  المرٍاظِ   ًرن مجُرمل   فُري  َعرُض  الر   السُ ارُ

 ٓ ٓ  ٌاالشحم  ُر ٓ  ٌالرق فُر ٓ  ٌال طرَر ٓ   خ رر  مشرا  ًرن  ٌاال حعر دَ ٓ   ال رٓ ج    ُر  برا  ًةمُر

 لاجلمىٍم ٌبا املسرظِ العر 

( ناإلخرررراط املسررررظِ يف السرررٍداه:  2114دماارررٓ الررردنحٍم ارررعد ٍَارررف  ةُرررد )  -2

ِ  اإلخراط ٌجىدف و ً الدماآ دماآل (11)الًآٌَ ا رشٓ يف الحصربٓن  السرٍداه  يف املسررظ

 ٖ ِ  اإلخرراط  اجت ور د  ٌااحقعر   ًرمل  املح رر   املدررط  هىرٍم  بعرد  ا ردَز ٌاملع ظرر   املسررظ

 ٌ ٓ  االجت ور د  مبررل  اجمر  املع ظررل ًٌرن املمطرن     ٌاإلخرراط  املدررط  ًٌصرطالد  اإلخراشُر

جعررمُف الدمااررٓ ؼررمن الدماارر د الحٍذُقُررٓ لحصربررٓ اإلخررراط املسرررظِ ٌ مررا املدرررط يف       

 املسرح السٍدابِل

 يف ب الجعرر ا القرر ٗما مداٖ   ررٔ املرر ذرْ العٍاًررا( ن2113) الررًٌمّ ظرر  ٖ دمااررٓ -3

 املر ذرْ  العٍاًرا   رن  الطصرف   ىل ودفخ دماآ ل ٌوِ(12) نًُدابُٓ دماآ: السعٍدّ املسرح

ّ  املسررح  يف ب الجعر ا  الق ٗما مداٖ   ٔ ٓ  ا حمردد  ٌ رد ل السرعٍد ٔ  الدماار  املسرح  ًرمىض    ر

   ررٔ الحعرررف بىرردف السررعٍدّ املسرررح يف ب الجعرر ا القرر ٗما ًررن لعُمررٓ ٌالحع ُ ررِ الٍظرر ِ
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 الةعرز  جمحمرمل  جطٍه ٌ دل   ُىت امل ذرْ اجملحمعُٓ اًاٌالعٍ املىمُٓ ٌاملع َ  ال اجُٓ العٍاًا

 ٌمتل ًسرررظُٓ م مرر ا لرردَىت الرر َن السررعٍدّ املسرررح يف ٌاملدرررشا ٌاملمررر ا املرر ل ا ًررن

ٓ  ومر ع  مه: مومىر   ًرن  المحر ٗض  ًرن   دد  ىل الدماآ ٌخ عخل ًمىت  مدَٓ  ُمٓ اخحُ م  ذالذر

ٔ  شر ٖد  السرعٍدّ   رحاملسر  خصرةٓ    ٔ اُطرد املسرظُٓ الدماً  ًن مبٍاي  ًرن  اللجُرت    ر

 ٌاالشحمرر  ِ%( 5ل29) الطًٍُرردّ االشحمرر  ِ  %(34) الحصرررَي ًررن نررا األومُررٓ ظُررز

ٔ  جر ذر  اشحم  ُٓ  ٍاًا ٌشٍد%(ل 3ل27) ٓ  ًٌمري  املسررح    ر  ٌالحق لُرد  ٌالعر داد  اجملحمرمل  ذق فر

ِ  معرر الع وُ ث ٌَعحربل  ا بو  م  ا ةو  اٍاٖ السعٍدّ املسرح   ٔ ٌابعط ا جى   ًرن  المسر ٗ

 ل عمرا  ار ةُٓ  ب ررْ  ٌشرٍد   ىل ب إلؼر فٓ  ل صردا   املرر ْ  القؽر َ   ؼمن ًن السعٍدّ املسرح

ِ  ال مر ه  ًع بر ْ  مظد جصطا ٌاليت املسرظِ ٓ  بُمرخ  نمر  ل املسررظ  دٌموا ل مسررح  مه الدماار

 لٌالحق لُد الع داد ًن السِٖ ٌ ظالح الحهُ   م ُٓ يف نة  ج ذ   اد ٌما لٓ

( ن خطررر ث اجلسرررد يف اإلخرررراط املسررررظِ  2111مرررد  ةررر س ظمحرررٍط ) دماارررٓ   -4

جىرردف  ىل الحعرررف   ررٔ الحطررٍم الحرر مخيِ  طرر ث شسررد املمرررا    وررِ دمااررٓ ٌ( 13)ا رردَزن

املسرظِ ٌنُ ُٓ الحع خِ ًعي  رب منر  ط خمح  رٓ ًرن مبررل املدررشا يف املسررح ا ردَزل        

خطرر ث اجلسررد يف اإلخررراط   ٌوررِ دمااررٓ ب رَررٓ خ عررخ  ىل  رردد ًررن المحرر ٗض ًمىرر : متحررمل     

َقٍبُررٓ يف ًسرررحٍٕ ا طرر ث الةعرررّ ل عرررر     ا رردَز اسررحٍَ د مًًَررٓ اررر دد   ررٔ األ    

ٓ املسرظِل ظقر خط ث اجلسد يف اإلخراط ا دَز  فمُرٓ بدَ رٓ  رن مو رت  م ظرر        ًط بُر

ِ العر  املسرظِ األخرٕ  مم  ماىت يف مفرد الحمرٍي اجلمر لِ ٌال طررّ ل عرر         املسررظ

متطن نم   د اإلم ُٗٓ  ط ث اجلسد ٌفر ٌشىٓ ب ر املدرط ا دَزل بسةت اإلًط بُ

خط ث اجلسد يف اإلخراط ا دَز ًن ج عُا دٌم املح قِ  رب و ُرً  ال رٓ اإلبحر ط الرداللِ     

بررا املراررا ٌاملح قررِ بحُصررٓ خةُعررٓ األداٖ اجلسرردّ ًٌمحص جرري الحعٍَؽررُٓ املدوصررٓل مت جىُ٘ررٓ   

َز لُطررٍه مداْ خُعررٓ ختررد  ًسرر م ال عررا املسرررظِ      شسررد املمرررا ًررن  ةررا املدرررط ا ررد     

ٌجطصف  ًط بُ د املمرا يف اإلما ا الداللِ الةعرّ  رب جطٍَر  دماد املمرا اجلسردَٓ  

  ًن خالا مج ٓ ًن الحم مَن الةدبُٓ املسحمدْ ل م رَر د الع مُرٓ ٌالريت      ٌ م ًٌّ  دادً ب رًّ

 س الة داه الصر ُٓل   ن جراااح ىمى  بعر املدرشا ممن اةقىت فؽً 

االجعررر لِ ل مدرررررط يف العمرررا الرررردماًِ    (نالرررردٌم2111) دماارررٓ مشرررررف الرررً ي   -5

ٌوِ دماآ ٌظ ُٓ جىدف  ىل الحعرف   ٔ ًسرحٍٕ املىر ماد االجعر لُٓ لردٕ     ل (14)الح  ًٍَبِن
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املدرررط الرردماًِ ب بع دورر  )األدٌاد  اإلبررداي  املٍوةررٓ  العةقرَررٓ  الدمااررٓ  الحرر ذ    ررٔ       

ب إلؼرر فٓ  ىل الحعرررف   ررٔ االخررحالف يف ًسررحٍٕ ًىرر ماد املدرررشا االجعرر لُٓ   اجلمىررٍم( 

  اجلرم   امل ورا الع مرِ  ا رربْ  ٌالعمرا ال رين(ل مشرَرخ ور ً         )العمرر ب خحالف ًحه اد 

(  ًن جمحممل العُمٓ ٌال ّ َصطا الع ً ا يف جمر ا العمرا   375الدماآ   ٔ  ُمٓ اصت )

 ً جلمرررمل الةُ بررر د  َرررٍبِل ٌاارررحدد  الة ظرررز االارررحة بٓ مداًْ ال رررين الررردماًِ ٌاإلخرررراط الح  

ٌاملع ًٍر دل ٌخ عررخ الدمااررٓ  ىل  ردد ًررن المحرر ٗض ًرن مومىرر : ومرر ع فررٌق  اد داللررٓ بررا     

ه ًسرحٍٕ اإلبرداي يف املىر ماد     فر نرر  ظُرز    51ف  ا ًق مبرٓ ب ٘رٓ العمرر     31ف٘ د العمر 

ف  را ًق مبرٓ ب ل ٘رٓ العمرَرٓ      31ٓ العمرَرٓ  االجع لُٓ لدٕ املدرشا الدماًُا ًن مفراد ال ٘ر 

فرر نررل ًسررحٍٕ املىرر ماد االجعرر لُٓ ن بررخ م  ررٔ  مررد املدرررشا الرردماًُا ًررن مح ررٓ   51

 الدب ٍ  ٌالةط لٍمٍَس ًق مبٓ ب ٘ٓ الدماا د الع ُ ل

 ل ٌوررِ(15) ن  ُرري ًٌرر  ًرر  لرري السررعٍدّ املسرررح( ن 1996)  ُررد الرردَن نمرر ا دمااررٓ -6

 ًررن  رردد  ىل الة ظررز مشرر م ٌ رردل السررعٍدّ املسرررح يف القؽرر َ  بعررر ظررٍا بقدَررٓ دمااررٓ

ٓ  يف املسرح ًس ْ   ٔ ج ذر اليت القؽ َ  ٓ  املم طر ٓ  العربُر    ر دْ   ىل وحر ط  ٌالريت  السرعٍدَ

ٖ : ًٌمىررر  فُىرر   ٌالح ًرررا الم ررر  ِ  املسررررح اخح رر   الة ظرررز َررراً  ٌالررر ّ املرردامس  ًرررن املدمارر

ٓ  ًرن  املدماِ رحل مس مل  األومُٓ ًن نة   دم   ٔ  شط لُٓ ّ  ٌدٌم مومُر ِ  جربرٍ  ٌمخال ر

ِ  العرر   ٌ   ر د  دٌم مومُٓ  ىل مش م نم ل السعٍدَٓ الصدعُٓ جممُٓ يف  اجملىرًْ  املسررظ

ٓ  ٌفرر  ٌاارحهال    الق   د و ً ًن االاح  دْ  ىل امل آ ٌا  شٓ املسرح ألورا  جقمًّ   خطر

 ٓ ٓ   ىل بةاررري نمررر ل املسرررح  لعررررٌ  فمُرر ٓ امل ال ررررق جصرررطُا مومُرر  املررر و ا ٌ  رررداد سرررظُ

 لاملسرظُٓ ا رنٓ جطٍَر يف املسرح ًٌع مف   ٍ  بحٍهُف لُقًٍٍا ًسرظًّ 

ل (16) ( ن  رت الداللرٓ املسررظِ برا الرمغ ٌاإلخرراطن      1992) ٔدماآ ًصىٍم ًعرط   -7

ٌوررِ دمااررٓ ب رَررٓ جىرردف  ىل  لقرر ٖ الؽررٍٖ   ررٔ ًرر  آلررخ  لُرري الةعررٍس الع مُررٓ ٌاملحمٍ ررٓ        

ٓ املسرح  ٌالحعرف   ٔ بعر املٍا ف الحع ُ ُٓ ٌالمقدَٓ لةعر ًرن بق خري   ب لمسةٓ لع ت دالل

األا آُ ًٌمى :  ال ٓ المغ املسرظِ ب إلخراط  ٌجه  ٌه ٗف الدالالد ٌالرًٍل املسرظُٓ 

  لسرر ٌمْ ال عررت ٌالحمرُررا املسرررظُا ٌوررٍا ال ؽرر ٖ املسرررظِ ٌج ررٍه الحعررة  العررٍجِ    جةعورر

 ٌا رنِل
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ن  ررراٖاد ٌجرر ًالد يف العم ُررٓ اإلخراشُررٓ ٌجرر مَذ     )دل د( ٍاررِ دمااررٓ جُسرر  األل  -8

ل ٌوِ دماآ ج مخيُٓ  رن اإلخرراط املسررظِ املع ظرر ٌ رراْٖ      (17) اإلخراط املسرظِ املع ظرن

السرر بقٓ  الحصرر مث  ىل جىرردف  ىل الحعرررف  يف الحصرر مث اإلخراشُررٓ يف املسرررح العرا ررِل  

ٔ  املسررح العرا رِ  ٌالعمرا    يف ٌاملع ظررْ   العرربْ  ٌمخر   مبع دور  ٌا مور     حدالػاار    ر

 لًمى  ٌالدمٌس

ٌوررِ  ل(18) نالحعررٍماد املسرررظُٓ ٌجقمُرر د اإلخررراطن  (2117دمااررٓ مجُررا ظررداٌّ ) -9

دماآ ب رَٓ جسحعر  موت الحعرٍماد املسررظُٓ ٌالحقمُر د اإلخراشُرٓ الريت  رفىر  املسررح        

اإلورَقررِ ٌظحررٔ الععررر      رررب جرر مَذ املسرررح ًررن الععررر       ٌجطةًُقررا ٌج لًُ ررالهربررِ جررم  و 

 ا ادامس ف س ُٓ ٌمدبُٓ ٌجصطُ ُٓلا  ؼر ًرٌمو
 

 التعليق على الدراسات:

الدماا د الس بقٓ ج ند ٌجعطِ داللٓ ب ه ًٍؼرٍي اإلخرراط املسررظِ بٍظر ي  معرروا      

ًن  م ظر املسرح وٍ ًٍؼٍي ًحسرمل ًٌحصرعتل ٌورٍ ًٍؼرٍي محمرا الحمر ٌا ًرن لٌاَر   ردْ          

نمرر  مه اإلخررراط بٍظرر ي ًىمررٓ جصررطا  معررروا ًىمًّرر  لررُ  يف   خيح ررف بعؽررى   ررن بعرررل  

املسرررح فقرر  ٌ منرر  ظحررٔ يف ًُررداه العمررا الح  ًَررٍبِ ٌالسررُمم ِٗ ٌاإل ا ررِ ٌاإل الًررِ          

بصررطا  رر  ل ًٌررمل جطررٍم الحقمُررٓ ٌظررراي ٌجررًاظت ٌارر ٗا اإل ررال  الحق ُرردّ ٌاجلدَررد فرراه       

ح قررِل ٌموررت ورر ا الحمررٍي ٌا  شررٓ  اإلخررراط َةقررٔ   ًً رر  ًرر ذروا يف االجعرر ا ٌالحٍاظررا ًررمل امل  

امل آ  ىل جطٍَر ًىمٓ اإلخراط  فاه ا قا املسرظِ رر بصطا خ ػ ٌاإل ال  بصطا  ر    

رر ً  لاا يف ظ شٓ  ىل املًَد ًن الدماا د ٌالعط ٖاد الع مُٓ ظٍا ًىمرٓ اإلخرراط ملر   ر  ًرن      

    رٔ العةرٍم اؽرمٍه    مومُٓ يف شٍدْ العما املسرظِ ٌالدماًِ ٌاإل الًِ ًن ظُز  دمجى

 العما  ىل املصىد  رب مسَٓ فمُٓ  بدا ُٓل 

 

 اإلجراءات املنهجية
جعماف و ً الدماآ ندماارٓ ٌظر ُٓ ؼرمن ًر  َعررف بر لةعٍس        بٍي ًٌمىض الدماآ:

  نل ٌالةعرررز المرررٍ ِ  نمررر  َرررراً   Qualitative Researchالمٍ ُرررٓ )الطُ ُرررٓ( ن  

Bogdam &Biklen    ز يف الع رٍ  االشحم  ُرٓ جرنرً   رٔ ٌظرف      وٍ نًمىصُٓ يف الةع
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ال ٍاور ٌال ىت األ مر     ٌخيح ف  ن الةعز الطمِ الر ّ َرنرً  ر دْ   رٔ الحصرَرت      

ل  ًٌن ٌشىٓ ب ر (19)ٌ  ٔ الطصف  ن السةت مٌ المحُصٓ ب ال حم د   ٔ املعطُ د العددَٓن 

ل معررر بِ خ لرررد ظصرررر فررراه الةعرررز الطُ رررِ ورررٍ ن  ٌلرررٓ ا عرررٍا   رررٔ ال ىرررت املحعمرررر   

ٌالحعرَ  د اليت َقدًى  املةعٍذٍه ملٍ ف ً   مد ار ا ت ظٍلري  برداًل  رن القُر س الطمرِ       

; لرر ا فراه الة ظررز َررٕ مه الةعررز المرٍ ِ وررٍ    (21)ملمُرًاد ارر ٍنُ جىت جتر ً  لررك املٍ رفن    

 األبست لحم ٌا ًٍؼٍي الدماآ ٌالسعِ لإلش بٓ  ن ما٘ حى ل

 ررٔ املق ب ررٓ ب ارر ٍث اجلم  ررٓ املسررحىدفٓ  مٌ    ا حمرردد ورر ً الدمااررٓ    مداْ الدمااررٓ: 

مداًْ جلمرمل الةُ بر د ٌاملع ًٍر د الريت جحع رر اٍؼرٍي         Focus Groupsاجملمٍ ٓ املرنرًْ  

الةعرزل ٌمارر ٍث اجلم  ررٓ املسررحىدفٓ وررٍ مارر ٍث َعحمررد   ررٔ المقرر ط ٌا ررٍام الرر ّ َرردَرً  

املرجةطرٓ اٍؼرٍي الةعرز     الة ظز ًمل جممٍ ٓ ًن األفراد خمح مْ ٌفًق   ررباجىت ٌجتر مبىت  

نمار ٍث اررِ    Morganل ععٍا   رٔ ًع ًٍر د جحع رر اٍؼرٍي الةعرزل ٌورٍ نمر  َررٕ         

ل َحرُح  (21)جلممل الةُ ب د ًن خرالا ج   را اجملمٍ رٓ ظرٍا ًٍؼرٍي  ردد ًرن  ةرا الة ظرزن          

وررر ا األاررر ٍث بمررر ٖ   رررٔ دَم ًُطُحررري فرظرررٓ الح   رررا املة شرررر برررا الة ظرررز ٌجممٍ رررٓ     

 املصرر منا مب سررىت ٌ لررك ًررن خررالا المقرر ط  ٌالحسرر سالد اإلَؽرر ظُٓ  املصرر منا  ٌبررا

ٌالحٍامل يف  لق ٖ الؽٍٖ   ٔ األفط م ٌاآلماٖ بهُٓ االاحًادْ ٌ ذراٖ ًٍؼرٍي الدماارٓل ٌور ا    

مبرل ًر  هُرً مار ٍث اجملمٍ رٓ الة مَرٓ  رن و ور  ًرن األار لُت الةعرُرٓ ٌاملقر بالد نمر              

َرٕ الة ظز ب ه ما ٍث اجلم  ٓ املسحىدفٓ وٍ األبسرت   ل ل لك(22)َ ند  دد ًن الة ظرا 

لال لاث ًن ًٍؼٍي الدماآ  ٌاألفؽا ل ععٍا   ٔ املع ًٍ د ٌالةُ بر د ٌفقر  لحسر سالد    

الدماآ ٌاليت  د ال َطٍه ًن السىٍلٓ ا عرٍا   ُىر  ب ار ٍث اررِ آخرر  ن ملقر بالد       

 ال ردَٓ املحعمقٓ مٌ االاحة ب د املعدْ ا ً  ل

: َصررطا املدرشرٍه املسرررظٍُه السررعٍدٍَه العر ً ٍه بصررطا فع ررِ يف   مل الةعررزجمحمر 

املصررىد املسرررظِ السررعٍدّ يف نررا ًررن ًدَمررٓ الرَرر   ًٌمطقررٓ األظسرر ٖ جمحمررمل الةعررز     

 ل دماآل 

 ه ًن موت شرٌط العُمٓ يف الةعٍس الطُ ُٓ مه جطٍه  اد جتربٓ  بٍي  ُمٓ الدماآ:

ٔ جرررّ املٍؼرٍي ٌمتطرن الة ظرز ًرن االارح  دْ       ٌخمًٌه ًعريف ظٍا ًٍؼٍي الدماارٓ ظحر  
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ًررن ًعرررفحىت ٌجتررربحىت العم ُررٓل ٌورر ا ًرر  َ نرردً ً شررد ا ُرر ط ًررن ن مه ظ شررٓ الة ظررز    

جطمن يف اللنًُ   رٔ العُمر د ٌاألفرراد الهمرُا ب لةُ بر د ٌاملع ًٍر د برداًل ًرن اللنُرً          

اررٓ ب ارر ٍث العُمررٓ العمدَررٓ  ل لرر لك فقررد مت اخحُرر م  ُمررٓ الدما (23)  ررٔ العُمرر د العصررٍاُٗٓن 

 )القعدَٓ(ل

ا حمد الة ظز   ٔ جممٍ حا نعُمرٓ ل دماارٓ  فقرد      دد مفراد العُمٓ ًٌٍاظ  جى :

مت اخحُررر م  ررردد ا بُرررٓ مفرررراد يف اجملمٍ رررٓ األٌىل الررريت جصرررطا  ُمرررٓ الدماارررٓ يف ًدَمرررٓ 

ٌورِ العُمرٓ    الرَ    ٌ دد احٓ مفراد لحصطا  ُمرٓ اجملمٍ رٓ الر بُرٓ يف ًمطقرٓ األظسر ٖل     

الرريت ن بررخ ًح ظررٓ ل ة ظررز ٌَسررىا الٍظررٍا  رر ل ٌورر الٖ َعحررربٌه ًررن األفررراد العرر ً ا           

ٌالة ملَن يف ا قا املسرظِ السعٍدّ  ٌهح لٌه بحص مث  خراشُٓ ًحعددْ  ًٌحمٍ ٓ مَؽور   

ًررن ظُررز خةُعررٓ الحصربررٓل نمرر  مه ورر ً الحصرر مث اإلخراشُررٓ يف املسرررح السررعٍدّ   ررخ     

ًسرررظِ يف املم طررٓ العربُررٓ السررعٍدَٓل ٌورر ا برردٌمً هررمح العُمررٓ فرظررٓ    منرررر ًررن  طرر ي

اإلمل   ب لحصربٓ املسرظُٓ املحمٍ ٓ ٌَ و ى  لحطٍه ًر لُٓ ًٌم اةٓ لحًٌَد الةعرز ب ملع ًٍر د   

 ٌالةُ ب د املىمٓ  ٌالط  ْٖ يف جقدَت  ش ب د ما٘ ٓ الدماآل  

 
 حدود الدراسة:

الدماآ   ٔ املدرشا املسرظُا الع ً ا يف املسرح : مت جطةُر و ً ا دٌد املط بُٓ

السرررعٍدّ ادَمرررٓ الرَررر   )اجملمٍ رررٓ األٌىل(  ٌاملدررررشا املسررررظُا امطقرررٓ األظسررر ٖ   

 )اجملمٍ ٓ الر بُٓ(ل   

مت اإل ررداد ل دمااررٓ ٌ شررراٖ املقرر بالد ٌمجررمل الةُ برر د ٌاملع ًٍرر د     ا رردٌد الًً بُررٓ:  

 وررررررررر1438\3\22 (  ىل 2116\2\24وررررررررر )1437\5\16ا  ظررررررررٓ بىرررررررر  ٌو ُ ررررررررى  ًررررررررن  

  (ل2116\12\22)

مت شدٌلٓ املق ب ٓ ًمل مفراد العُمٓ ظست هرٌفىت ٌبمر ٖ   رٔ    شراٖاد ًق ب ٓ اجملمٍ ٓ: 

الٍ ررخ املم اررت  ررتل ٌظرررػ الة ظررز خررالا اإل ررداد ل مق ب ررٓ   ررٔ شرررح وررر  املق ب ررٓ          

 ػ لطررا فرررد ٌالصررطر   ٌخةُعحىرر  ٌمومُحىرر  ل دمااررٓ لعُمررٓ الةعررز  ًررمل االًحمرر ه ا رر       

ٌالحقرردَر   ررٔ الح ؽررا ب ملسرر ومٓ يف الدمااررٓل نمرر  منررد   ررٔ ظررر نررا فرررد ًررن العُمررٓ  
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برر لقةٍا مٌ اال حرر ام  ررن املصرر منٓل بعررد  لررك مت ودَررد ٌ ررخ املق ب ررٓ ًٌطرر ه االبعقرر د يف 

ًدَمررٓ الرَرر   ٌيف ًمطقررٓ األظسرر ٖل  ةررا ال قرر ٖ ظرررػ الة ظررز   ررٔ مه َطررٍه ًطرر ه        

ًم  ب سًُّ  ًٌالٗمو  لففرراد ٌبعُردوا  رن ًعر دم اإلل ر ط ٌاملق خعرٓل مت اللظُرت        االشحم ي ًر

برر فراد اجملمٍ ررٓ يف الةداَررٓ  ًٌررن ذررت شرررح الة ظررز وررر  املق ب ررٓ ٌخةُعحىرر  ٌمومُررٓ دٌم    

األفراد يف و ً الدماآل ٌمند   ٔ مومُٓ ًص منٓ نا فرد يف املق ب رٓ ٌظرَرٓ نرا فررد     

ًّا ًرن املررح ٌاملحعرٓ ٌالمقر ط ا ررل       بطرح ممَي ٌفطرجيل ٌظرػ الة ظز مه َسٍد املق ب ٓ ش

اًحدد املق ب ٓ جملمٍ ٓ الرَ   ملردْ ار  حا  بُممر  اًحردد املق ب رٓ جملمٍ رٓ األظسر ٖ ملردْ         

ارر  ٓ ٌبعررف جقرَةورر   ٌ ررد مت جسررصُا املقرر ب حا  رررب شىرر ل جسررصُا ظررٍجِ  رر لِ اجلررٍدْل   

 َٓ ل ةُ ب د بٍؼرٍح مت ج رَر  املر دْ ٌوٍَ رى   ىل برغ      ٌلؽم ه اإلشراٖاد الحع ُ ُٓ ٌالح س

ًطحررٍث مخؽررمل برردٌمً ل قررراٖاد الحع ُ ُررٓل امجطررً دٌم الة ظررز   ررٔ مه َطررٍه الٍاررُ    

(moderator   ب لدمشٓ األٌىل  ًمل ا رَٓ يف خرح الحس سالد اجل بةُٓ ملًَد ًرن اإلَؽر حل )

 ا املٍؼٍيل  نم  ظرػ   ٔ مه َُسىت اجلمُمل ب ملص منٓ ٌالحع ُر ظٍ

 
 نتائج الدراسة:  

املق ب رررٓ ب رررروا لحسررر سالد الدماارررٓ  ٌلطةُعرررٓ املرررمىض املحةرررمل لإلش برررٓ   ُىررر  مت جقسرررُت  

ل مقررر ط ظرررٍا ممّ ٌابطةررر ي املدررررط  احرررٍم األٌا خعرررغ : ىل ذالذرررٓ  ررر ٌمل مصمرررٍ حا 

    ٍ ا جسر سا  املسرظِ ظُ ا ظ لٓ املسرح السعٍدّ الراومٓل ًٌمي َحت الحعررف   رٔ  ش بر جىت ظر

الدماآ األٌا ٌوٍ: نً وِ مسَٓ املدرشا املسرظُا   لٓ املسرح السعٍدّ املع ظرر؟نل مًر    

احررٍم الررر بِ فقررد مت المقرر ط فُرري ظررٍا موررت ٌمبرررل  ٍاٗررر الحصربررٓ اإلخراشُررٓ يف املسرررح     

السعٍدّل ًٌن خالا و ا احٍم َحت ااحعرا   ش ب د املدرشا املسرظُا ل حس سا الر بِ 

 الدماآ ٌوٍ: ن ً  وِ مبرل العٍاٗر اليت جٍاشي املدرط املسرظِ يف جتربحري اإلخراشُرٓ؟نل   يف

احٍم الر لز جم  ض فُي املدرشٍه ظٍا ًقلظ جىت ٌمً بُىت ظُ ا ًسحقةا مفؽرا ل حصربرٓ   

اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّل ًٌن خالا ور ا احرٍم َرحت الحعررف   رٔ  ش بر د املدررشا        

مااررٓ الر لررز ٌوررٍ: ن ًرر  وررِ مسَررٓ املدرررشا املسرررظُا ٌا لاظرر جىت ملسررحقةا      لحسرر سا الد

 مفؽا ل حصربٓ اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّ؟نل
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 :احٍم األٌا: مسَٓ املدرشا املسرظُا   لٓ املسرح السعٍدّ املع ظر

 لٓ يف بدآَ ا ٍام ٌالمق ط اجؽح اخحالف مسَٓ املدرشا املسرظُا يف الرَ    ىل ظ

املسرررح السررعٍدّل هطررن القررٍا برر ه ومرر ع مسَررحا ظررٍا ظ لررٓ املسرررح املع ظررر ٌومرر    ررٔ  

 المعٍ الح لِ: 

ا لرٓ املسررح يف   ب ه ظ لٓ املسرح ا  لُرٓ مفؽرا ًق مبرٓ    الرسَٓ األٌىل: ٌَرٕ مظع بى  

َسرىت يف  ٌ لك لٍشٍد ظراع ًسرظِ   ٔ ًسحٍٕ العرٌ  املسرظُٓ ٌو ا  امٍاد ًؽخ 

    رٔ ظرد مظرع ث ور ً     ل ٌلطمري يف ظُر جىت  ا س ب ملسرح ٌاعا املسررح ظ ؼررو  المجعرَف 

ظراع َةقٔ   ٔ ًسحٍٕ الطت فق   مً    ٔ ًسحٍٕ الطُف ٌاملؽ ًا ٌاجلرمْ الرسَٓ  

جع ًُقر    رٔ    يف خرح القؽ َ  فال شك ب ه العرٌ  يف امل ؼِ ن بخ مفؽرال َقرٍا مظردوت   

  ُررد مه َعرررف اجلمىررٍم مه ومرر ع ًسرررظو   ظررراع  ٌشَطررٍه ومرر ع  مه  ورر ا احررٍمن شُررد 

 لنىمٓ فُي خطٍمْ   ٔ املسرحٌلطن خ ًٍ ًن املؽ ًا ٌاألفط م امل

ا ًق مبرٓ ب مل ؼرِ برروت نرررْ     ب ه ظ لٓ املسرح اُ٘ٓ شدًّالرسَٓ الر بُٓ: ٌَرٕ مظع بى  

ل  ٌَ نرد  نفطررْ ٌال وردف   ج جِن بردٌه العرٌ ل ف لعرٌ  الطر ْ نم  َ ند مظدوت 

 املع ظررن ؼرر ٗمل بر ه املسررح السرعٍدّ    جع ًُقر    رٔ ظ لرٓ املسررح السرعٍدّ       منا مظرد املصر  

 ل  نا ٍَٓلل ٌال بدمّ يف مّ اجت ً َس لل ٌفُي ختة  بطا ً  جعمُي الط مٓ

بعد المق ط فُم  با املص منا ٌخررح نرا فررد لرسَحري ٌالحرداخا ًرمل اآلخررَن هىرر         

ٔ   االج ر ق  ٓ  بُرمىت   ر ٓ  الطُررف مومُر ٌ  ٌبٍ ُر ٓ  املسررظُٓ   العرر  الطررت ٌمه األٌىل  ب لدمشر

ٔ  َصرطا  فطرَٓ مٌ فمُٓ  ُمٓ بدٌه العرٌ  ًن الطة  ٔ  ار ةو   َر ذر   رد  ًمعور  املسررح    ر

 ل  السعٍدّ

فُمررر  َحع رررر بحٍؼرررُح األارررة ث الررريت مدد  ىل جرررردّ ظ لرررٓ املسررررح السرررعٍدّ املع ظرررر 

 بؽررُ ي مظرردوت ٌظرر ى  ٌخهُرر ه الطررت   ررٔ الطُررف يف العرررٌ  املسرررظُٓ املقدًررٓ ٌالرريت

 جت وررا  ىل ا  لررٓ َعررًٌ ورر ً الرَرر   جممٍ ررٓ يف املدرررشا ٌالحدررة   فرراه بعررر ا ٍَررٓ

ورر ا  لاملسرررح جترر ً ا قُقررِ دٌمورر   ررن املم طررٓ يف ب ملسرررح املعمُررٓ الرق فُررٓ امل اسرر د

الح س  ًن  ةا الةعر ٌشد  ةًٍل  ًٌٍافقرٓ لردٕ ن فرٓ مفرراد اجملمٍ رٓل فقرد هىرر ررر ًٌرن          

ق ط ٌا ٍام با املدررشا املسررظُا ررر اج ر  ىت   رٔ ومُرا امل اسر د الرق فُرٓ         خالا الم
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يف املم طرٓ ًسرر ٌلُٓ جردبِ ًسررحٍٕ املسررح السررعٍدّ املع ظررل ٌورر ا االج ر ق ٌاؼررح ٌش ررِ      

امل اس د املعمُٓ ب ملسررحن بصرطا ًة شرر مٌ ؼرمين لردٕ       اوحم   فقد جطرمد مج ٓ ن د 

قر طل ٌيف   ٌلرٓ لحصردُغ خةُعرٓ العال رٓ برا املسررح        منرر ًن مخسٓ خمرشا مذم ٖ الم

ٌامل اسرر د الرق فُررٓ املعمُررٓ ب  رنررٓ املسرررظُٓ مٌمد املدرشررٍه  ررددوا ًررن اآلماٖل َ نررد      

 ًر  لالرخ   ٌاالمجتر ا  املم طٓ  ف ملًاشُٓ يف ل  مٍه  الاجُصُٓ نلل خطٓ ب بي ال ٍَشد مظدوت

ن املدررشا ب بري نال ٍَشرد الرد ت     نم  منرد  ردد ًر    لن املسرظُٓ ا رنٓ مطت ًن وِ

امل دّ الطر يف ٌاالوحمر   بةمر ٖ ٌج ارُ  ظرنرٓ ًسررظُٓ ًحمٍ رٓ   رٔ ًسرحٍٕ العررٌ نل           

ٌمشرر م خمرررط آخررر  ىل مه نالة ٌ راخُررٓ املحةعررٓ يف  دامْ العمررا املسرررظِ ٌال ررين ٌالرريت ال       

ؼرممًّ  يف  جحم ات ًمل ًرا و ا ا قا االبدا ِ جعد  شط لُٓ نربٕنل نمر  مشر م الرةعر    

بق شررىت  ىل مومُررٓ اال ررلاف ا قُقررِ ب ومُررٓ املسرررح ًررن  ةررا املسرر ٌلا القرر ٗما   ررٔ       

 امل اس د الرق فُٓل

ٓ  يف املدرشا ًن الةعر ٌبح َُرد ًٌٍافقرٓ ًرن الةقُرٓ  َررٌه مه ًرن        الرَر     جممٍ ر

   ّ ب ومُرٓ  املررق ا الر َن هح طرٍه ٌ ُور       ال مر با  وُر ث  ماة ث جدبِ ظ لرٓ املسررح السرعٍد

 الرَرر   جممٍ ررٓ يف املسرررظُا املدرررشا مظررد َ نرردل املسرررح ًٌعرفررٓ   مُررٓ ًحدععررٓ

 ن ررد   ىل مه ٌَصرر  ل مسرررح ل ممحسررةا ٌالرقرر يف ٌاملعررريف األنرر دهِ اإل ررداد مومُررٓ   ررٔ

ٍ   ر   بردَالً  خ ر املسرظُا إل داد من دهُٓ ٌشٍد ٖ  ٌشرٍد  ٌور ٔ  األٌظرُ   الر َن  املسررح    ر

ب ملسرحنل ًٌن ٌشىٓ ب ر مخررٕ  َررٕ اذمر ه ًرن      م  ت مبىت ٌَعحقدٌه سرحامل   ٔ َسُطرٌه

املدرشا ب ه وم ع ًن ه مس العمرا املسررظِ ٌورٍ ال ه رك الرق فرٓ ٌاملعرفرٓ ٌالح وُرا يف        

املسرررحل ٌ ررد ٌظررف مظررد املدرررشا ورر الٖ برر بىت ن دخررالٖ   ررٔ املسرررحن ٌمبىررت شررًٖ ًررن          

 ًصط ٓ املسرح السعٍدّ املع ظرل 

ًُّ  يف اجتر ً          َرٕ مظد املدرشا املسررظُا ًرن اجملمٍ رٓ بر ه الر  برٓ جر دّ دٌموا ما ار

العررررٌ  املسررررظُٓ لحمررر ٌا  ؽررر َ  ارررطعُٓ ٌو ًصرررُٓل فررر مل لف ٌاملدررررط ٌظحرررٔ املمرررحض         

ٌيف  ًسطٍبٍه بق ر الر ُرت ٌور ش  ا طرٍط ا مرراٖ ٌامل ٍبرٓ الريت ال هطرن جت ٌلور ل        

لر  بررٓ ال جعررد ًصررط ٓ شٍورَررٓ يف املسرررح السررعٍدّ    املق بررا  َرررٕ مظررد املدرررشا برر ه ا  

فسقف ا رَٓ اجسمل بٍ و  ً  ًق مبٓ بًًن ًؽٔل ٌو ا الرمّ ٌشد ًٍافقرٓ ًرن  ةرا األو ةُرٓ     

 ًق مبٓ ب لرمّ الس برل  
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َح ررر املدرشررٍه املسرررظٍُه يف الرَرر     ررٔ مه مظررد األاررة ث يف جرردبِ ظ لررٓ املسرررح    

دماررِ ٌ ررد  اوحمرر   امل اسرر د الحع ُمُررٓ بح عُ رري   السررعٍدّ الراومررٓ وررٍ ؼررعف املسرررح امل  

ًق مبٓ ا  ن ه َحت يف امل ؼِ ًن  رٌ  ًسرظُٓ بصطٓ ًٌحعددْ ًٌم فس د با املدامس 

مه   ىل املدرررشا مظررد ٌ داماد الحع ررُت يف ًسرر بق د العرررٌ  املسرررظُٓ ٌاملىرش برر دل َصرر 

العهرنل ٌَحس ٖا مظدوت   ًٗ ر  ن   ًم  ًسرظًّ  َحرقف مل ٌاجلمىٍم ؼعُف املدماِ ناملسرح

وا لدَم   داماد جع ُمُٓ جىحت ب ملسرح املدماِ؟ أله املدخالد   ا ن بخ شُردْ ف ملدرشر د   

 ن لكنل

ب لمسرررةٓ ل مصمٍ رررٓ الر بُرررٓ )جممٍ رررٓ األظسررر ٖ( فقرررد ن برررخ اارررحص بٓ املدررررشا        

ن اارحص بٓ  املسرظُا ل س اا  ن ظ لٓ املسرح السرعٍدّ املع ظرر ال ختح رف بصرطا  ر    ر      

اجملمٍ ررٓ األٌىل )جممٍ ررٓ الرَرر  (ل ٌخعٍظورر   مررد املق مبررٓ بررا املسرررح السررعٍدّ الُررٍ      

ٌاملسرح السعٍدّ  ةا امٍاد  دْل الةعر ًرن املدررشا املصر منا يف المقر ط َررٕ بر هن       

ظ لٓ املسرح ًرؼرُٓ ٌمه ومر ع ظراًنر  ًسررظًُّ نل ور ً الرسَرٓ املح  ٗ رٓ ظرٍا ظ لرٓ املسررح           

لاؼورر  ًررن  ةررا األو ةُررٓ ًررن املدرررشال ٌب اررحعرا  ٌشىرر د الم ررر املحهرر َرْ بررا ٌشرردد ا 

املص منا هىر بٍي ًن االج  ق با و الٖ املدرشا   ٔ مه و ا ا راع    ا ً  اج ر   ٔ 

جسررمُحي ظراًنرر  ًسرررظًّ   فىررٍ ًرر  لاا َعرر بِ ًررن ؼررعف المعررٍػ ٌالعرررٌ  املسرررظُٓ       

ا راع ن ًح ب ث ن ًٌمىت ًن َ ند بر ه نظ لرٓ املسررح يف    اجلُدْل ًٌمىت ًن َرٕ ب ه و ا 

السعٍدَٓ ختح ف ًن ًدَمٓ  ىل مخرٕنل ٌيف اجل بت اآلخر وم ع ًرن  ورت بعُردوا ٌمنرد ًرن      

ٌشىٓ ب رً ب ه املسرح السعٍدّ نَلاشمل  ىل الٍماٖ يف اآلٌبرٓ األخر ْن ٌمه املسررح السرعٍدّ     

 يف الس بر ن ه مفؽا ًن ظ لحي اآلهل 

َحع ررر ب ألاررة ث ٌماٖ ؼررعف ظ لررٓ املسرررح السررعٍدّ جصرر بىخ  ش بررٓ املدرررشا          فُمرر 

املسرررظُا يف األظسرر ٖ ًررمل  ش برر د املدرررشا يف الرَرر    ىل ظررد ًرر ل فقررد هىررر اج رر ق           

املدرررشا يف األظسرر ٖ  نمرر  وررٍ لرردٕ خمرشررِ املسرررح يف الرَرر      ررٔ  ررد  ٌشررٍد            

عمُرٓ ب ملسررحل َقرٍا مظرد املدررشا بر ه ن       االوحم   ًرن  ةرا امل اسر د الرق فُرٓ ٌاجلىر د امل     

املسرررح َسرر  اىررٍد فردَررٓ ٌشدعررُٓ  ٌوررِ شىررٍد ف  ررخ شىررٍد اجلىرر د الرلُررٓ ٌاملعمُررٓ  

ًو  ب ملسرح ٌد مينل ٌَص  خمرط آخر ب ه ن وم ع  ب ملسرح ٌاليت ًن امل رٌ  مه ج ىر اوحم 

ا دَز  رن د رت املسررح      عٍموا ٌاؼعو  ًن  ةا امل اس د الرق فُٓ يف د ت املسرحنل ٌيف 
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َ جِ القعٍم ٌالؽعف يف الد ت امل دّ ب لدمشٓ األٌىل ًرن ٌشىرٓ ب رر اجملمٍ رٓل َررٕ مظرد       

املدرشا ب ه ن وم ع ًع ب ْ يف متٍَا ال رق املسرظُٓ ٌالعرٌ  ًن  ةا اجلىر د الرلُرٓ    

 فمعن ن فراد بؽطر لحمٍَا بعر العرٌ  ًرن مًٍالمر  ا  ظرٓنل  ٌَصر مني خمررط آخرر      

ب لح نُد   ٔ مه ند ت املسرح ً دًّ  ًن  ةا اجلى د املعمُٓ ب ملسرح َصىد جراشعور  ٌاؼرعو ن   

 ٌو ا بدٌمً ابعط    ٔ ظ لٓ املسرحل

َ جِ ؼعف ظ لرٓ املسررح املدمارِ بٍظر ي ارةةو  آخرر لرلدّ ظ لرٓ املسررح املع ظرر يف            

درشرٍه املسررظٍُه يف   السعٍدَٓ ًن ٌشىٓ ب رر املدررشا يف األظسر ٖ  ٌورٍ ارةت مٌمدً امل     

الرَ  ل األو ةُٓ ًن خمرشِ األظس ٖ َرٕ مه املسرح املدماِ َعرُض ظ لرٓ ارُ٘ٓ يف الٍ رخ     

الراون ًق مبٓ ا الد خربو  ٌشربى  املدرشٍه يف امٍاد ً ؼرُٓل َ نرد مظرد املدررشا:     

بصرىد يف  بداَرٓ الرم بُمر د املُالدَرٓ  نر ه املسررح املدمارِ ًحٍوصور  لل ارمًٍَّ           نيف ٌ يت لل 

املدمآ  رؼا  ىل ذالذٓ  رٌ  ًسرظُٓ  ٌوِ  رٌ  شُدْ بعًّ  ٌمداٖ ٌدَطٍموا ٌملَر ٖ  

ٌن بخ العرٌ  جصىد ظؽٍموا نرًُ    ظحرٔ ًرن احرُ  ا ر مشِ القرَرت ًرن املدمارٓنل        

بُممرر  َصرر  آخررر ظرررراظٓ  ىل مه املسرررح املدماررِ يف امل ؼرررِ مفؽررال مظررد املدررررشا يف        

املسررح املدمارِ يف األظسر ٖ مورت ظ لحري السرُ٘ٓ  ال مبري مفؽرا   ا ًر            األظس ٖ مش م  ىل مه

متخ ًق مبحي ًمل ًده مخرٕ ٌ  ف  د يف املم طرٓل ٌَصر  خمررط آخرر  ىل مه ور ً ا  لرٓ       

 السُ٘ٓ جمسعت مَؽو    ٔ ظ لٓ املسرح اجل ًعِ ٌوٍ ً  مَدً آخرٌه مَؽو ل 

سرررح املدماررِ ٌاجلرر ًعِ  ىل  ب لمسررةٓ ملدرشررِ األظسرر ٖ اًحررد المقرر ط ظررٍا ؼررعف امل  

ا دَز  ن ماة ث ا  لٓ اليت ٌظا    يف املم طٓ بصطا     ٌاألظس ٖ بصطا خر ػل  

ٌيف و ا اجل بت َقٍا مظدوت ناآله جه د العقٍا اليت جدَر المصر ط املسررظِ يف الحع رُتن     

مّ شىرٓ  فُم  مند آخر بمٍي ًن ا ر ٓ نور ا ورٍ ال ُعرا يف املٍؼرٍي ن ري لل املسر ٌا يف       

ن بررخ: اررٍاٖ املدماررٓ  مٌ اجل ًعررٓ  مٌ مّ شىررٓ  رر   ال ررٓ ب ملسرررح  ًحررٔ ًرر  نرر ه ورر ا    

املس ٌا ًىحمًّ  ب ملسرح ارُطٍه ومر ع ظرراع ًسررظِ ٌبصر ط  ًٌحرٔ ًر  ابعرد  االوحمر            

ًن  ةا املس ٌا اُصىد املسرح مجٍدوا ٌؼعً  ل اآله يف  دامْ الحع ُت ال ٍَشد اوحمر   نرة    

ةرررا اإلدامْ ٌاملسررر ٌلا نل مبىرررٔ املدرشرررٍه ظررردَرىت ٌبق شرررىت ظرررٍا املسررررح  ب ملسررررح ًرررن  

املدماررِ ب الج رر ق   ررٔ مه اوحمرر   املسرر ٌلا ب ملسرررح ٌج عُ رري م ررا بطررر  ًررن ًسرر ٌلا        

 ا بقا ًرٌا   ٔ  دامْ الحع ُت ٌاجل ًعٓل
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َرررٕ املدرشررٍه يف األظسرر ٖ  نمرر  َرررٕ لًالسوررت املدرشررٍه يف الرَرر    برر ه ومرر ع   

  يف الطٍادم املسرظُٓ امل و ٓ; ٌ لك بست   ٓ الٍمط الحدمَةُٓ ٌالدٌماد اليت جس  د بقعو

  ٔ مفد املصىد املسرظِ بط   د وما الٍ ِ ب ومُٓ املسررح ٌاملعرفرٓ الع مُرٓ بري بٍظر ي      

فمًّ ل ٌو ا بدٌمً رر ًن ٌشىٓ ب روت رر مظد األاة ث لحدبِ ظ لٓ املسرح السعٍدّل َقرٍا مظرد   

ظس ٖ ن وم ع ظ شٓ لح اُ  بعر املمر ا ًن شدَدنل ٌَ ند آخر ب ه ن ومر ع  خمرشِ األ

ُو  يف الرق فٓ لدٕ ال م با يف املسررح ٌخ ظرٓ املمر رٍهنل ٌومر ع  نمر  َصر  مظردوت  ن         جدبِّ

 بقغ يف الطٍادم امل و ٓ بصطا     يف املسرح السعٍدّنل   

ٓ ال جعد اةةو   حمً   لحدبِ املسرح فُم  َحع ر ب لر  بٓ َرٕ خمرشٍ األظس ٖ ب ه الر  ب

السعٍدّ ٌ لك لٍ ِ امل ل ا ٌاملدرشا ب ملس ظٓ املح ظٓ  ت ٌ دمجىت   رٔ جتمرت ًر  َعحررب     

خطٍخرر  محرررراٖل ٌلطرررمىت مشررر مٌا  ىل ابً ررر شىت ًررن الٍ رررخ الررر ّ ج خررر ً  م ُرررٓ  شررر لْ   

 المعٍػ ًن  ةا اجلى د املعمُٓ ب ملسرحل 

ا نرررة وا ًرررن جممٍ رررٓ األظسررر ٖ مشررر مٌا  ىل دٌم اإل رررال   اجلررردَر ب الوحمررر   مه  رررددو

اجلدَد ٌٌا ٗا الحٍاظا االشحم  ِ يف جعرَف الم س ب لعرٌ  املسرظُٓ ٌالد  َٓ  ر  ٌورٍ   

مًر مل َطن ًح ظو  ل عرٌ  املسرظُٓ يف ال لْ امل ؼُٓل ٌو ا األًر رر ظست ممّ اجملمٍ رٓ  

ألظسرر ٖ ٌجرردافمل المرر س  ؽررٍم العرررٌ      رررر ٌشرردٌا مذرررً الطررة    ررٔ ظ لررٓ املسرررح يف ا      

 املسرظُٓ ب  داد ج ٍق ا ؽٍم الس بر ل مسرح يف األظس ٖل

ًرررن ش برررت آخرررر  َررررٕ املدرشرررٍه يف جممٍ رررٓ األظسررر ٖ بررر ه ًصرررط ٓ الحعرررمُف يف  

العرررٌ  املسرررظُٓ   ررٔ ًسررحٍٕ السررعٍدَٓ بررا  رررٌ  هةٍَررٓ ٌ رررٌ  مج و َررٓ َعررد         

ملسرح السعٍدّ بصطا  ر   ٌخعٍظور    ا ًر  هرن      شط لُٓ ٌ  ًا ً ذر ا ي   ٔ ظ لٓ ا

نا فرَر ب ه و ا المرٍي ًرن املسررح  المدةرٍّ مٌ اجلمر و ّ  ورٍ الممرٍ ط ٌالمرٍي األًررا          

ل مسرح ا قُقِل َرٕ الةعر ًن املدرشا ب ه املسرح االشحم  ِ ال ّ َقد   ؽ َ   رَةٓ 

ةررٍّ الرر ّ هحرر ل برر لهمٍ  ًررن ومررٍ  املح قررِ وررٍ م رررث  ىل ب رر  املصرر ود ًررن املسرررح المد

 ٌاإلم ٖاد ٌالرًٍلل

يف ارررُ ق ا ررردَز  رررن ظ لرررٓ املسررررح يف األظسررر ٖ  اج رررر املدرشرررٍه املسررررظٍُه يف     

ًو  نرة وا اؽرٍم املسررح يف املمطقرٓل      األظس ٖ مه وم ع ذق فٓ ًسرظُٓ لدٕ املح قا ٌاوحم 
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ًٌحعررٍد   ررٔ ظؽررٍم  َصرر  مظررد املدرررشا  ىل مه ن يف األظسرر ٖ اجلمىررٍم ًرقررف ًسرررظًّ      

املسرحنل نم  منردٌا مجُعور    رٔ مبىرت نمدررشا ًسررظُا مرظرٍه   رٔ الحرٍاله يف          

جقرردَت  رٌؼررىت املسرررظُٓل َقررٍا مظررد املدرررشا ن حنررن يف األظسرر ٖ حنرر ٌا جقرردَت املسرررح  

الررٍا عِ مٌ ظحررٔ املسرررح اللاذررِل ٌوررٍ اجترر ً ًررن املمطررن مه َسررحٍ ةي اجلمىررٍم المررٍ ِ مٌ   

نرر لك اجلمىررٍم الرر ّ َرر جِ ل مسرررح ألٌا ًرررْل ٌحنرر ٌا يف األظسرر ٖ داٗمورر  مه  المدةررٍّ  ٌ

حنقر الحٍالهن ٌَص  آخر  ىل مه ن ا دف األا اِ وٍ مه َعا املسرح ل مر س ٌ  ا مل َعرا   

 ف ب  م حربً ًسرظو  ًةحٍموا ٌم رطنل

 احٍم الر بِ:  ٍاٗر الحصربٓ اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّ:

لعٍاٗر ٌالعقة د اليت جقف يف خرَر  ما املدرط املسرظِ ًٌس م الحصربرٓ  فُم  َحع ر ب 

  ررٔ مه  –املدرشررٍه املسرررظٍُه يف ًدَمررٓ الرَرر      –اإلخراشُررٓ اج قررخ اجملمٍ ررٓ األٌىل   

وم ع  ددوا ًن العٍاٗر الريت ٌشردٌو  ٌملسرٍو  ًرن خرالا جتر مبىت اإلخراشُرٓل ٌورِ  ٍاٗرر          

 ق ط با اجملمٍ ٓل موت و ً العٍاٗر ً  َ ِ:ٍَمدو  الة ظز ٌفًق  للجُةى  يف ب

مٌاًل:  ررد  ٌ ررِ امل اسرر د الرق فُررٓ املعمُررٓ بصرر ٌه املسرررح يف املم طررٓ بطةُعررٓ العمررا   

املسرررظِ ًٌم خرري ٌجق لُرردً ٌشرررٌخي ال مُررٓل ٌورر ا العرر ٗر َحمرررا نمرر  مشرر م املدرشررٍه           

ٌاملدررط املسررظِ مذمر ٖ     املسرظٍُه يف العال ٓ با اإلدامَرا ٌاملسر ٌلا يف ور ً امل اسر د    

وم ع داٗمو  ًصط ٓ ٌ شط ا برا   ’’اإل داد ل عر  املسرظِل  َقٍا مظد مفراد العُمٓ ب ه

ال جٍشررد لهررٓ ًصررلنٓ ًةمُررٓ   ررٔ فىررت املسرررح    ’’ل ٌَ نررد آخررر ب برري  ‘‘املدرررط ٌاملسرر ٌا

ٌاملدررط  ل ًن األًر ٓ اليت مٌمدو  املدرشرٍه لحٍؼرُح خةُعرٓ العال رٓ برا املسر ٌا       ‘‘ٌهرٌفي

املسرظِ  د  جٍف  املس ٌا  ن املسرح خصةٓ املسرح ل رَر العمرا يف ٌ رخ َسرمح ل حردمث     

  ٔ العر   ممر  مدٕ  ىل مه مظرد املدررشا مل ارد مً ًري ل حردمَت  ىل مه َحصري  دَقرٓ         

  ًٓ  رث املسرح  خمرط آخر مند مبي وٍ ٌفرَرر العمرا  ر ًٍا ب لربٌفر د يف ارطح ًمرًا       

نررد مه لًُررا آخررر  رر   بعمررا الربٌفرر د يف ًٍا ررف اررُ ماد امل اسررٓ املعمُررٓ املدرررط  آخررر م

 ب ملسرح أله املسرح مل َطن ًح ظو  ل رَر العمال  

ُو :  د  ٌ ِ املمرا املسررظِ اىمحري ٌالردٌم الر ّ َ دَري شمةور   ىل شمرت ًرمل املدررط           ذ ب

رشا يف ورر ا املسرررظِ يف جقرردَت  مررا  برردا ِ ٌجتربررٓ فمُررٓ يف املسرررحل َقررٍا مظررد املدرر       
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ذق فررٓ املمرررا اررطعُٓ ٌال ٍَشررد ٌ ررِ لدَرريل ٌخعٍظورر  المصررٍ  ٌالرر َن َحعرر ً ٍه  ’’اجل بررت 

َمقعررم  املمرررا  ’’ل ٌَ نررد آخررر ب برري ‘‘ب ٍ ُررٓ  ٌ  ررٔ ا حةرر م مبرري َع ررت منرررر ًررن املدرررط   

  ٌيف  شرر مْ ‘‘املمرررا ال َقرررم الررمغ  ال يف الربٌفرر د   ’’  نمرر  َؽررُف آخررر برر ه  ‘‘املرقررف

ل ٌو ا بدٌمً رر نمر  اج رر املدرشرٍه    ‘‘المصت  مِ ًن  ةا اجلىٓ املمحصٓ ’’ٍا ألظدوت َق

 املسرظٍُه رر َ ذر ج ذ وا ا ةًّ    ٔ العر  املسرظِ ٌ  ٔ  ما املدرط املسرظِل

ذ لرو :  د  ٌشٍد الط دم ال ين امل وا يف الحدعع د املدح  ٓ الريت جسر  د املدررط يف    

املدرط لُ  لدَي خ  ًس بد ًرن ال مرُا املحدععرال ٌور ا      ’’ م يل  َقٍا مظد املدرشا

املدرط َصرها بر ًٍم امل ررٌ  مبىر  جحرٍفر لري  ًررا         ’’ٌَ ند آخر ب ه ‘‘ًن منرب العٍاٗر 

املدررط َحعمرا    ’’ل ٌَؽُف آخرر بر ه  ‘‘األًٍم اإلدامَٓ ٌو و ل ٌو ا َ ذر   ٔ  م ي ٌ بدا ي

ظُ بورر  َقررٍ  بم سرري بصررراٖ بعررر االظحُ شرر د   ًرر  ال محمررا: جرجُررت   بحرر ط  جرردمَت للل   ٌم  

 ل ‘‘ل عر  املسرظِ ٌاليت ًن امل ل  مه َقٍ  بى   م ظر مخرٕ ًعمُٓ بادامْ اإلبح ط 

مابعو :  د  ٌشٍد فررػ لح وُرا ٌجردمَت ل مدررشا املسررظُا  َصر  مظرد املدررشا         

ل ٌَ ند آخر بر ه  ‘‘ال ٍَشد ج وُا ل مدرشا ٌجدمَةىت خعٍظو  املدرشا املمًَُن ’’ب بي

ظ شٓ ً آ لرفمل الٍ ِ لردٕ املدررشا املسررظُا  ررب الردٌماد ٌالرٍمط ٌفررػ         ’’وم ع 

ًن امل ل  ًن امل اسرٓ   ’’ل ٌَع ر مظد املدرشا   ٔ و ً المقطٓ ب ه‘‘االبحع س ا  مشِ

 الرق فُٓ االوحم   بح وُا املدرشانل

مل َ نر ًن  ةا املدرشا  امل لِ ل مدرطٌ  ٓ املردٌد  املر  لإل ص ث مه الع ٗر امل دّ

برر ه ا ررت ل مسرررح ٌالحع ررر فُرري وررٍ ًرر  َرردفعىت ل عمررا     بررا ٌٌاؼررح ٌنرر ه االج رر ق بُررمىت 

املسرظِ موت ال رٌف الععةٓ  ٌنم   نرٌا بر ه املر دْ جر جِ يف آخرر   ٗمرٓ االوحم ًر د       

َ لؼري الة ظرز      ٌوٍ ًر  نر ه  يف  ال حىت ب ملسرحل ٌب لمسةٓ ل معٍػ املسرظُٓ ٌبدمجى 

 ٌلطنب ه المغ و  ًٍشٍد  ٌبامج ي مش م املدرشٍه املسرظٍُه ن ظد العٍاٗر الرُٗسٓ 

الط جررت املسرررظِ ًٍشررٍد  اُررز َحصرري املدرررط لرري ٌَط ررت ًمرري الطح بررٓ املسرررظُٓ  ررن       

 َطرررح فطرررْ  ررددْ ًٌررن ذررت َقررٍ  الط جررت املسرررظِ بحرر لُف الررمغ        ٌمًٍؼررٍي ًعررا  

وررٍ ظررٍمْ خمح  رٓ  مرر    ت  ررد  املدرشرٍه املسرررظٍُه يف الرَر    املسررظِل ٌيف ورر ا اجل بر  

ظٍا  ال ٓ امل لف ٌاملدرط اجلدلُٓ ٌالعراي بُمىم  ظٍا ا طٓ املعمٔل ٌوت ًح قرٍه   ً لٍف
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  لٓ املسررح    ب لمسةٓ  ت لح ىت امل ل ا   ٔ مه العال ٓ ًحمًُْ ًمل امل ل ا ٌال جصطا   ًق

  با امل لف ٌاملدرط ًن شىٓ مخرٕل ٌٌشٍد لهٓ ًسرظُٓ ًصلنًٓن شىٓ 

  ّ  ٌورٍ مظرد العٍاٗرر املحٍ عرٓ ًرن  ةرا الة ظرز        ب لمسةٓ ملٍؼٍي املرمْ يف املسررح السرعٍد

ّ   عرر ٗراخح ررف املصرر منٍه ظررٍا جعررمُف ورر ا املٍؼررٍي ن      ب لمسررةٓ  ما اررِ م  مبرري ذرر بٍ

صرر  مظررد لطررمىت مهىرررٌا ج ىمورر  ملٍؼررٍي املرررمْ يف املسرررح السررعٍدّل َ  ل حصربررٓ اإلخراشُررٓل

ٌَمرًٍ آخرر  ىل    ‘‘ د ال َطٍه يف و ً املرظ ٌٓلطمي ظقُقِ  ودٍّ املرمْ ’’املدرشا  ىل مه

 ل ٌَؽرُف مظرد املدررشا    ‘‘ ال َسرمح لرك    ّ لحعدّ وٍ اجملحممل الفب لمسةٓ ل مرمْ  ’’مبي 

وٍ جهطُرٓ دٌم   الحعدّ’’فُم  مش م مظدوت ب ه  ‘‘املرمْ وٍ  رام خ ػ ب لس طٓ هىٍم ’’مه

ل ٌيف مسَٓ ًه َرْ لررسٕ الرةعر ًرن خمرشرِ الرَر   منرد مظرد        ‘‘ملرمْ يف المغ ٌالعر ا

  ومر ع بسرحطُمل ا ردَز  رن ٌشرٍد       ً  نر ه ٌؼرمل املسررح ظرعُعو     ًحٔ ’’املدرشا ب بي

 ل‘‘املرمْ

جترر ً  السرر طٓ الدَمُررًٓررن شىررٓ مخرررٕ مبرردٕ املدرشررٍه املسرررظٍُه   قىررت ًررن ًٍ ررف     

ٌفُم  مند املدرشٍه   ٔ اظلاًىت ٌجقدَروت  خ ػل ال مٍه بصطا     ٌاملسرح بصطا

ةعر املمحسرةا ل سر طٓ الدَمُرٓ    ل س طٓ الدَمُرٓ  ال مبىرت خيصرٍه ًرن احر ٌالد املحطررمْ لر       

مٌ الح ذ    ٔ ا  الحردمَة د ٌاالارحعداداد ل عرر      ٌاححسةا إلَق ف العرٌ  املسرظُٓ

 املسرظِل

مهىررر المقرر ط ظررٍا  –املسرررظُا يف األظسرر ٖ املدرررشا  –ب لمسررةٓ ل مصمٍ ررٓ الر بُررٓ 

 ٍاٗر الحصربٓ اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّ اج ر ق املدررشا املسررظُا   رٔ  ردْ  ٍاٗرر       

 ًن مومى :

مٌاًل:  د  ٌشٍد الد ت امل دّ الط يف ًن  ةا اجلى د املعمُرٓ ب ملسررح إل  ًرٓ العررٌ      

 ه الد ت امل دّ َصطا   ًٗق   ’’درشااملسرظُٓ ٌخعٍظو  العرٌ  املحمًُْل َقٍا مظد امل

 ل‘‘امل دْ وِ  عت ا ُ ْ يف املسرح ’’ل ٌَ ند آخر ب ه‘‘شٍورًّ  ب لمسةٓ ل مسرح

ُورر :   ررٓ المعررٍػ املسرررظُٓل منررد بعررر املدرررشا املسرررظُا برر ه   ررٓ المعررٍػ      ذ ب

ٌشرٍد بردمْ    ’’املسرظُٓ جعحرب   ًٗق  مً   املسررح ٌاملدررط املسررظِل فقرد مشر م مظردوت  ىل       

ل ٌمشر م  ‘‘نحا ث ٌبعٍػ لُ    ٔ ًسحٍٕ األظسر ٖ فقر  ٌلطرن   رٔ ًسرحٍٕ املم طرٓ       
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آخر ب بي َح ر   ٔ ٌشٍد بقغ يف المعٍػ املسررظُٓ  ٌلطمري ًرن شىرٓ مخررٕ منرد بر ه        

ومرر ع نح بورر  ًسرررظُا ًحمُررًَن ٌلطررمىت محرر شٍه  ىل اح ررًاد ٌخعٍظورر  اح ررً      ’’

اآله فُرري بعررٍػ  ’’  ررٔ جررٍفر الطحرر ث املسرررظُا   ًٗ رر    ل ٌ  ررر مظررد املدرررشا ‘‘املرر دّ

ًوا ً دًّرر  ل ط جررت  بُممرر  املسرررح ال     جطحررت ل ح  ًَررٍه ٌالسررُمم  ًٌحررٍفرْ  أله ومرر ع   رر

َور          ‘‘ٍَشد فُي اح ً امل دّ ل ط جرت  ل ًٌرن ش برت آخرر مبردٕ مظرد املدررشا املسررظُا مم

اجلمُمل  المعٍػ ًٍشٍدْ ملن َةعرز ارد    مب  اخح ف ًمل ’’ًه َروا ل رمّ الس بر ظُز   ا 

ٌَحٍاظررا ًررمل املرر ل ال فىمرر ع بعررٍػ ًحررٍفرْ  رررب اإلبلبررخ لطحرر ث ًررن ا  ررُض ٌاملمطقررٓ   

الرمغ ال َصرطا    ’’ل ٌ  ر خمررط آخرر بر ه    ‘‘العربُٓ ًٌٍاؼُعى   رَةٓ لٍا عم  يف السعٍدَٓ

ب لعال ررٓ ًررمل  ل ٌفُمرر  َحع ررر‘‘ قةررٓ ما اررُٓ ٌلطمرري ًررن العقةرر د الرريت جررٍاشىين نمدرررط   

امل لف املسرظِ اج قرخ  ش برٓ املدررشا املسررظُا يف األظسر ٖ ًرمل املدررشا يف الرَر  ل         

فقررد مشرر م املدرشررٍه بٍشررٍد  ال ررٓ ممُررًْ ٌ  ٗمررٓ   ررٔ الحعرر ٌه ًررن مشررا ًعرر عٓ العررر    

املسرظِل نم  مندٌا ب ه امل لرف مرل  مسَرٓ املدررط املسررظِ ٌخرَقحري يف  رراْٖ الرمغ         

 املسرظِل   

ذ لرورر :  ررد  جررٍفر الق  رر د املم اررةٓ لحقرردَت العرررٌ  املسرررظُٓل منررد مظررد املدرررشا     

ِ       ’’املسرظُا ب ه  ل ‘‘املط ه ٌالق  ٓ املم اةٓ ل عرر  املسررظِ جعحررب  قةرٓ ٌ ر ٗر ما ار

املطرر ه َرر جِ نعرر ٗر  مرردّ بعررد العرر ٗر املرر دّ ٌ ةررا الررمغ     ’’ٌيف جٍؼررُح َقررٍا املدرررط  

شٍه املسرظٍُه يف األظس ٖ اج  ً     ٔ مه املطر ه املالٗرت ل عرر     ل ٌ د مهىر املدر‘‘مَؽو 

املسرررظِ َعحرررب   ًٗقرر  َؽرر ف  ىل العٍاٗررر الرريت جٍاشرري املدرررط املسرررظِل ٌمشرر مٌا  ىل مه         

ًمطقٓ األظس ٖ ال ٍَشد فُى   ال     د   ؼراد ٌال جحم ات ًمل جمٍي العرٌ  املسررظُٓل  

  يف اجلمعُٓ العربُٓ السعٍدَٓ ل رق فٓ ٌال مٍه يف ظحٔ    ٓ العرٌ ’’ٌمند مظدوت بقٍلي 

 ل  ‘‘فري األظس ٖ ج حقر  ىل نر  ًن الحصىًُاد ٌالحقمُ د

جعدُّ العٍاٗر السر بقٓ ورِ األبررل ًرن ٌشىرٓ ب رر املدررشا املسررظُا يف األظسر ٖل ٌيف          

  ٌلررٓ ًررن  ةررا الة ظررز لرردفمل المقرر ط حنرررٍ فؽرر ٖ ًررن املق مبررٓ ًررمل  ش برر د املدررررشا            

املسررررظُا يف الرَررر   ظرررٍا  ٍاٗرررر الحصربرررٓ املسررررظُٓ ن برررخ ٌشىرررٓ ب رررر املدررررشا        

 املسرظُا يف األظس ٖ   ٔ المعٍ اآلجِ:
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َرٕ املدرشٍه املسرظٍُه يف األظس ٖ ب ه اإلدامّ ٌاملس ٌا يف بعر امل اس د املعمُرٓ  

اشُرٓ حنرٍ المصر ح    ب ملسرح ًرا املسرح املدماِ ٌاجل ًعِ َعحررب   ًٗقر  ملسر ْ الحصربرٓ اإلخر    

ٌالحمُررًل ٌلطررمىت َ نرردٌه برر بىت مل َ مسررٍا ورر ا العرر ٗر يف  م ررىت ٌجترر مبىت ًررمل مجعُررٓ   

اإلدامَرا ٌاملسر ٌلا    ’’الرق فٓ ٌال مٍه يف األظس ٖل َص  مظد املدرشا املسررظُا  ىل مه  

يف اجلمعُررٓ يف األظسرر ٖ َقرردًٍه الررد ت ٌالحصررصُمل ل عمررا املسرررظِ ٌَسرر ومٍه يف جرر لُا       

   ِ ًرن ممحرٓ مث    ’’ل ٌَررٕ آخرر ب بري    ‘‘العقة د مً   المص ح ٌالحمًُ يف  مرا املدررط املسررظ

 ل‘‘الع ملا مه املس ٌلا ٌاإلدامَا ال َن ًرٌا   ٔ اجلمعُٓ ن ىت ًسرظٍُه 

فُمرر  َحع ررر بررٍ ِ املمررر ا ًٌسررحٍٕ ذقرر فحىت املسرررظُٓ ٌالرر ّ َعرردُّ   ًٗقرر  ٌفًقرر  لعُمررٓ      

 األظسر ٖ َررٌه ٌشرٍد ور ً املصرط ٓ ٌلطمىر  ال جصرطا   ًٗقر          الرَ    فاه املدررشا يف 

ُو  يف ذق فرٓ املمررا املسررظُٓ ٌ لرك        ’’ل حصربٓ اإلخراشُٓل َرٕ مظرد املدررشا مه    ومر ع جردب

ومرر ع ظ شررٓ لح اررُ   ’’ل ٌَ نررد آخررر برر ه ‘‘بسررةت  ررد  ٌشررٍد ٌمط الحرردمَت ٌالح وُررا 

صة ث ًن املمر ا جمحىدٌه ٌلردَىت موةرٓ   ال ’’ل ٌَص  آخر  ىل مه ‘‘بعر املمر ا ًن شدَد

يف الررحع ت ٌلطررمىت َ حقرردٌه لطررر  ًررن املىرر ماد ٌورر ا َرشررمل  ىل بقررغ الرردٌماد ٌالررٍمط   

الحدمَةُررٓل لرر لك َؽررطر املدرررط  ىل جقسررُت ٌ حرري  ىل خمرررط ًٌرردمث يف الٍ ررخ ب سرري مذمرر ٖ    

 ل‘‘اإل داد ل عر  املسرظِ

ا يف الحدععرر د املدح  ررٓ الرريت جسرر  د ٌفُمرر  َحع ررر بعررد  ٌشررٍد الطرر دم ال ررين امل ورر

املدرط يف  م ي ٌال ّ جراً جممٍ ٓ الرَ   نع ٗر لعما املدرط ٌ  ح الحصربٓ اإلخراشُٓ 

َح ررر املدرشررٍه يف األظسرر ٖ برر ه ومرر ع بقعورر  يف ٌشررٍد الطرر دم ال ررين ٌلطمرري ال َصررطا  

ط  ٍا الح   ت ًرمل    ًٗق  لعما املدرط املسرظِل ٌاست ٌشىٓ ب روت فابىت يف األظس ٖ ااح

بصررطا  رر   ومرر ع ًصررط ٓ ٌبقررغ يف الطررٍادم      ’’ورر ا الررمقغل َقررٍا مظررد املدرررشا    

املسرظُٓ يف املم طٓ  لطن األظسر ٖ ٌالدْ  ٌا  شرٓ شع حمر  بسرحرمر الط  ر د ٌالقردماد       

 ٖ ومرر  جتررد الصررة ث ورر  املرر و ا لرردَىت موةررٓ    ’’  ٌَ نررد آخررر ‘‘املح ظررٓ ومرر  يف األظسرر 

مبرر  ٌظر خ لدمشررٓ مه منرٍه نررا شرِٖ ًرردَر     ’’ل ٌَقرٍا خمرررط آخرر   ‘‘َتٌاارحعداد ل حرردم 

خصةٓ  ًىمدس دَطٍم  ًعمت اُمٍورافُ   ٌو ً جعد  شرط لُٓ ب لمسرةٓ لعم رِ لطمىر      

 ل  ‘‘ال جعر ا العما
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َح ر األو ةُٓ ًرن املدررشا املسررظُا يف األظسر ٖ ًرمل ب رراٗىت يف الرَر   بر ه  رد           

ا املسرررظُا َعرردُّ   ًٗقرر  لمصرر ح املدرررط املسرررظِ     ٌشررٍد فرررػ لح وُررا ٌجرردمَت ل مدرررش   

ال شك يف مه  د  ٌشرٍد ال ررػ ل ح وُرا     ’’ٌمتًًُل َ ند مظد املدرشا يف األظس ٖ ب بي 

ل ٌَررٕ آخرر بر ه املسررح َحطرٍم ٌَحقرد        ‘‘ٌالحدمَت جصرطا   ًٗقر  ب لمسرةٓ لمر  نمدررشا     

الحطررٍم نمدرررشا ف ررن ٌنررا َررٍ  ومرر ع شدَررد يف  رر مل املسرررح  فررا ا مل بٍانررت ورر ا   

ِ  ’’  ٌَ ند ب بي ‘‘بحقد  ٌلن بحطٍم ل ‘‘البد ًن الح وُا ٌالحطٍَر لقدماد املدرط املسررظ

الرردٌماد ًىمررٓ ل مدرررط ٌشررًٖ ًررن جطررٍَر املدرررط ب إلؼرر فٓ   ررٔ   ’’ٌَع ررر خمرررط آخررر برر ه 

ل بُممررر  خيح رررف مظرررد املدررررشا ًرررمل   ‘‘القرررراْٖ ٌاالخرررالي ٌاالظحطررر ع ادررررشا آخررررَن  

املٍوةٓ وِ األوت ٌج جِ  ةا نا شرِٖ ٌالحطرٍَر َرحت ًرن خرالا       ’’ ٓ ظُز َرٕ ب هاجملمٍ

  ٌَ ند و ا املدرط ب ه  د  ٌشرٍد فررػ   ‘‘الحصربٓ العم ُٓ ٌالعما ًمل خمرشا ًحمًَُن

 ل ‘‘لح وُا ٌجدمَت املدرشا املسرظُا ال جصطا   ًٗق  ب لمسةٓ لي شدعًّ 

   ٍ ه يف األظسر ٖ ًرمل خمرشرِ الرَر     رٔ مه      ًن شىٓ مخرٕ  اج رر املدرشرٍه املسررظُ

ل يف آخر   ٗمٓ االوحم ً د يف  ال حىت ب ملسررح  الع ٗد امل دّ ب لمسةٓ ل مدرط املسرظِ َ جِ

ٌهىرر اج ر ق اجملمٍ رٓ     ‘‘مً   ظرت املسررح ال بىرحت ب ملر ا ٌاملر دْ      ’’فقد مش م مظدوت بقٍلي 

 ًعي يف المق طل

سرح اخح ف املدرشٍه املسرظٍُه يف األظسر ٖ يف  ٌب لمسةٓ ملٍ ف الس طٓ الدَمُٓ ًن امل

ممَىررت ًق مبررٓ بررملماٖ املدرررشا املسرررظُا يف الرَرر  ل فقررد مهىررر المقرر ط ٌا ررٍام اج رر ق       

املدرررشا يف األظسرر ٖ   ررٔ مه السرر طٓ الدَمُررٓ ال جصررطا   ًٗقرر  مًرر    م ررىت املسرررظِ يف   

جصررطا  قةررٓ يف األظسرر ٖ  ال ’’األظسرر ٖل فقررد منررد مظررد املدرررشا برر ه السرر طٓ الدَمُررٓ   

ل نم  مش م آخر  ىل مه ‘‘ًٌٍ ف املحدَما  ا بِ جت ً املسرح ٌال م ه املسرظِ يف املمطقٓ

’’  ِ ل مًر   ‘‘العال ٓ شُدْ ًمل الس طٓ الدَمُٓ ٌوم ع جع حل ًعىت فُم  خيغ العما املسررظ

ٍؼررمل القرر ٗت  ًٍؼررٍي املرررمْ يف املسرررح فقررد مبرردٕ املدرشررٍه يف األظسرر ٖ ج ىمورر  ٌاؼررعو  ل     

ممتمٔ ٌشرٍد املررمْ أله دٌمور  ًىرت  لطرن ارت        ’’ٌخةُعٓ اجملحممل السعٍدّل َقٍا مظدوت 

ممتمرٔ ٌشرٍد املررمْ   ا ذق فرٓ اجملحمرمل لعرخ        ’’ل ٌَقٍا خمرط آخرر ‘‘اظلا    داد اجملحممل

 ل  ‘‘ل ٌمند آخر ب ه املرمْ ال جصطا   ًٗق  مً   العما املسرظِ يف السعٍدَٓ‘‘ب لك
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الر لرررز: مسَرررٓ املدررررشا املسررررظُا ٌا لاظررر جىت ملسرررحقةا مفؽرررا ل حصربرررٓ  احرررٍم

 اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّ

بصطا      َح ر املدرشٍه املسرظٍُه يف الرَ   ٌب رراسوت يف األظسر ٖ   رٔ مه ال    

ًسررحقةا ل مسرررح برردٌه االوحمرر   ٌالر  َررٓ ٌالررد ت ًررن  ةررا امل اسرر د الرق فُررٓ ٌاللبٍَررٓ      

ٓ املعمُٓ ب ملسرح يف املم طٓ العربُٓ السرعٍدَٓل ٌمه بقر ٖ املسررح  عرٍموا بر جلىٍد      ٌالحع ُمُ

ال ردَٓ اُق ا ًن فرػ الحطٍم ٌالحقد    ٔ ًسحٍٕ الحص مث املسرظُٓل نم  مبىت مشر مٌا  

ًُّر    رٔ ا رنرٓ املسررظُٓ          ىل مه ج لُا العقة د ٌالعٍاٗر الريت  نرٌور  ارُمعط   ا ب

لحصررر مث اإلخراشُرررٓ ٌ مرررا املدررررشا املسررررظُال ٌمنرررد املدرشرررٍه يف السرررعٍدَٓ ٌ  رررٔ ا

 املسرظٍُه مَؽو  مومُٓ د ت ٌج عُا ا رنٓ املسرظُٓ يف ًرافر الحع ُت بط فٓ ًسحٍَ جيل

 ررد  املدرشررٍه املسرررظٍُه يف الرَرر    ررددوا ًررن املقلظرر د الرريت َرٌبىرر  ًىمررٓ لحطررٍم  

رظِ ًن شىرٓ مخررٕل َررٕ مظرد املدررشا      املسرح السعٍدّ ًن شىٓ ٌجطٍم  ما املدرط املس

مه َم عا املسرح  ن األشىًْ ا طًٍُٓ ٌهمح اارحقالًل  ً دًّر  ٌ دامًّر ل ٌَررٕ آخرر مه َرحت       

 دماط ال مررٍه بصررطا  رر   ٌاملسرررح بصررطا خرر ػ يف املمرر وض الدمااررُٓ ل حع ررُت العرر    ٌمه  

 رف مشر ا الردَن املرح ىما     جقٍ  اجل ًع د بحدمَ  ال مٍهل ٌَرٕ خمرط آخر مومُٓ جةين ًٍا

ل  مررٍه ٌخ ظررٓ املسرررح ٌدٌمورر  يف اجملحمررملل ًررن شىررحىت  َرررٕ املدرشررٍه املسرررظٍُه يف          

األظس ٖ مومُٓ األخ  ب ملقلظ د الح لُٓ: مومُرٓ ًرمح املدررط املسررظِ ج رًور  ًرن  ةرا شىرٓ         

 م رري  مرردً  َط ررف برراخراط  مررا ًسرررظِ  جطرُررف املىرش برر د املسرررظُٓ لُررحت جةرر دا       

رباد ٌاآلماٖ ٌاألفطررر م بررا ال ررررق املسرررظُٓ يف املم طرررٓ  ًٍانةررٓ ٌاررر ٗا اإل رررال     ا رر 

 ل صىٍد املسرظُٓ املة ٌلٓ ٌد مى  يف االبحص م ٌالٍظٍا ل مصحمملل   
 

 حول نتائج الدراسة:
ًررن خررالا ااررحعرا  آماٖ  ُمررٓ الةعررز ًررن جممررٍ يت الرَرر   ٌاألظسرر ٖ فُمرر  َحع ررر    

ٔ     ً ر  ب حٍم األٌا  د مه ومر ع اج   ٓ  برا اجملمرٍ حا   ر جقردَت العررٌ  المٍ ُرٓ يف     مومُر

املسررح السررعٍدّ ٌالريت ومررا فطرروا ًٌؽررمٍبو  َُسرىت يف  منرر ٖ الرٍ ِ لرردٕ املح قرِل نمرر        

ٓ  ًٌرن دٌه  العررٌ   ًرن  الطرة   الطرت  هىر اج   ىت   ٔ مه ٓ   ُمر ٓ  مٌ فمُر  َصرطا  فطرَر

 ل  السعٍدّ املسرح   ٔ ا ةو  َ ذر  د ًمعؤ
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 :ًسحٍَا   ٔ الة ظز ب ر ٌشىٓ ًن الس ي ح ذ ال ٌَ جِ

 العررٌ   ًق برا  يف ًسر ظحى   ٌالدَر د  ب جس  ى  الطمُٓ العرٌ  مه وٍ األٌا: املسحٍٕ

 ٌجقرردمً الطررت  ىل جم ررر نمُررٓ ذق فررٓ الررًًن ًررمل خت ررر  ررد ٌال طرَررٓ ال مُررٓ القُمررٓ  اد

ٔ   َر ذر  بردٌمً  ٌور ا  املسرح  مم مآ يف األا اِ املنت وٍ ٌجتع ي  ٌاملمدررخا  ال ر   ا   ر

ٔ  ٌالطحر ث  ٌاملمر ا ال م با ًن شُا جربُٓ َحت اُز األ م ا ًن المٍ ُٓ و ً يف  ور ً    ر

ٍ  ًٌس ٌلُحىت املسرح  يف ٌالرق يف ال طرّ لدٌموت ٌ ِ بدٌه الطمُٓ الرق فٓ  املسررح  حنر

 لٌاجلمىٍم

 جعحمررد الرريت رٌ العرر فة بحصرر م األٌا  ل مسررحٍٕ ٌ عرر ٓ بحُصررٓ ٌوررٍ الررر بِ: املسررحٍٕ

 ًر   ظس ث   ٔ ٌ  ِ  ٌو ًصِ  اطعِ وٍ ً    ٔ املص ود جربُٓ َحت فق  الطت   ٔ

ٓ  ور ً  بصررٌط   ردٌدوا  جٍ عري  مفر ٌجةقِ م مر وٍ ٓ  العررٌ   ًرن  المٍ ُر  ًٌرن ذمرت  ل املسررظُ

 ٌورررت يف ًٌهُةوررر  ًؽرررمٍبو   ال شرررطً   ظ ؼرررروا املسررررح َطرررٍه مه المى ُٗرررٓ احعررر ٓ فررراه

 لٌال    ُٓ ا رنٓ بهط ٖ ًٌص ٍاًل ا ؽٍم 

ٌيف و ا اجل بت  رد مه مسَرٓ املدررشا املسررظُا يف الرَر   ٌاألظسر ٖ ظُر ا ظ لرٓ         

املسرح السعٍدّ جحٍافر ًمل آماٖ  دد ًن الة ظرا يف ظقا املسرح السعٍدّل ف رِ  شر مْ  ىل   

 –لُرٍ   ظ لٓ املسرح السرعٍدّ َقرٍا َ ارر ًردخ ِ ن لقرد  ردا  ا رراع املسررظِ السرعٍدّ ا         

 ددوا ًن الحص مث ٌالعرٌ  نما  ٌلطن َ ا الطُف  ا بدمْ ٌ لك لقعرٍم   –بروت بط٘ي 

الحصربٓ املسرظُٓ ًن ظُز الحمطن ًن العمعٓ الس  ُٓ حنٍ اإلجق ه  ٌااحصع م املصرحه ا  

 ل(24)ب ومُٓ دٌموت يف  ذراٖ الرق فٓ ٌ ب مْ ال طر ٌ ؼ فٓ جتربٓ  ىل مظُد الحص مث اح ُٓن

مه جممٍ ٓ الرَ   ٌاألظس ٖ ٌيف ؼٍٖ ظدَرىت  ن ظ لٓ املسرح السرعٍدّ  رد   َالظظ 

مح خ امل اس د الرق فُٓ ٌاملعمُٓ ب  رنٓ املسرظُٓ ًس ٌلُٓ جردبِ ظ لرٓ املسررح ٌخهُر ه     

العرررٌ  الطمُررٓ   ررٔ ظسرر ث العرررٌ  ال    ررٓ ٌاجلُرردْل ٌال شررك مه امل اسرر د الرق فُررٓ   

لة داه اليت مل جصرىد ظرنرٓ ًسررظُٓ ف   رٓ ًٌر ذرْ      املعمُٓ ارنٓ املسرح ٌخعٍظو  يف ا

ٌجرانموررر  يف املعرفرررٓ املسررررظُٓ َقرررمل   رررٔ   جقىررر  ًسررر ٌلُٓ ج عُرررا املسررررح ٌاالوحمررر   بررري  

ٌجطررٍَرًل ٌورر ا االوحمرر   ٌالحطررٍَر ال َ ىررر  ال يف ظ لررٓ اإلهرر ه ب ومُررٓ فررن املسرررح ٌدٌمً    

الوحمر   ب ملسررح ًرن  ةرا امل اسر د      ب لمسةٓ ل مصحمملل ل ا فاه الة ظز َرٕ مه القعٍم يف ا

الرق فُررٓ وررٍ بحُصررٓ ملم ًٍررٓ ًررن األاررة ث  ررد َطررٍه مبرلورر   ررد  ااحصررع م مومُررٓ املسرررح   

ل مصحمرمل ٌاإلهر ه بردٌمً يف الحر ذ  ٌالحهرُ ل ٌيف ش برت آخرر َررٕ املدرشرٍه املسررظٍُه يف           

 املم ماررا ل عمررا الرَرر   ٌاألظسرر ٖ مه ومرر ع وُ بورر  ل رق فررٓ املسرررظُٓ ٌ  ررٓ يف الررٍ ِ بررا  

املسرظِل ٌوٍ نم  جرٕ اجملمٍ ح ه مظرد مارة ث جردبِ ظ لرٓ املسررح السرعٍدّل ٌ رد مشر م         

ا ًِ اجلمع ه  ىل و ا الهُ ث بقٍلي ن يف املم طرٓ العربُرٓ السرعٍدَٓ ٌظحرٔ ال ع رٓ افحقر م       



 

 

252 

 ىل ٌشرررٍد ظ ؼرررمٓ من دهُرررٓ جر رررٔ املٍاورررت املسررررظُٓ السرررعٍدَٓ ٌجعمرررا   رررٔ جسررر ُعى   

ل ٌَررررٕ الة ظرررز مه وررر ا السرررةت ورررٍ بحُصرررٓ مَؽوررر  لحص ورررا   (25)ًّررر  بع رررٍ  املسررررحن من ده

امل اس د الرق فُٓ بدٌمو  حنٍ املسرحل ٌاليت َقمل   ٔ   جقى  اإلاى   يف جٍ ُرٓ املمدررخا   

يف العما املسرظِ ٌجطٍَر  دماجىت  رب الٍمط ٌاح ؼرراد ٌالردٌما د الحدمَةُرٓ يف جمر ا     

 املسرحل  

ظرردَز املدرررشا املسرررظُا يف الرَرر   ٌاألظسرر ٖ ظررٍا ظ لررٓ املسرررح    بصررطا  رر   

السعٍدّ وٍ ج نُد مل  مش م  لُي  دد ًن املىحما ب  رنٓ املسرظُٓ السعٍدَٓل ف رِ  ر     

  بصرد شرَدْ الصرق األٌا  وقًُق  م دً فحح الرمحن ٍَاف وخ  مٍاه ن ومرٍ   2112

يف َرٍ  املسررح   َصر  فرحح الررمحن ٍَارف  ىل مبري ن      املسرح السعٍدّ يف ٍَ  املسررح العر ملِنل  

ارلاجُصُٓ ل عمرا    الع ملِ  ودس املسرظٍُه  ن مٌش ي املسرح ٌظم  حي  ً ندَن وُ ث 

الرقرر يف الررٍخين  ٌابعرردا  الحمٍَررا  ٌؼررعف امل اسرر د ا  ؼررمٓ  ٌابحىرر ٖ ب بعرردا  الةمُررٓ       

  2113ل ٌ يف  ر    (26)ن جلمىرٍم الحعحُٓ اليت جتممل   ىت ٌجحُح  رت جقردَت  مرا فرين مًر   ا     

ٍَمد خ لد الص َمل   ٔ ظ عٓ  م ْ العربُٓ يف اإلبلبخ جقرَروا  ن املسرح السرعٍدّ بعمرٍاه ن   

املسرح السعٍدّ لل جتر مث خصٍلرٓ ًرن  ُرد  ىل  ُرد ٌوُر ث ملرِنل يف ور ا الحقرَرر َقرٍا           

 ررِ ًحىمُمرري  املعررد ن ٌ  ررا ممر ررٍه ٌخمرشررٍه اررعٍدٍَه ًررن مومُررٓ المصرر ط املسرررظِ اح      

ب جلمٍد ٌ د  ال ىٍم  م ا املس ٌلُٓ ل صى د الرلُٓ اليت مل و ٌا د رت املسررح ٌبرز    

الرررٌح فُرري  يف الٍ ررخ الرر ّ احنعررر فُرري المصرر ط املسرررظِ   ررٔ ًرر  جقررٍ  برري مً بررٓ ًدَمررٓ    

الرَ   يف األ ُ د املٍلُٓ فق  ٌبعرٌ  جم بُٓ ال جسحمر منرر ًرن َرًٍا مٌ ذالذرٓ   رٔ     

 ل(27)ل ٌا حرب املمر ٍه مه و ا المص ط احدٌد برم بُٓ مَ   يف الع   ال َط ِن األنرر

مشررر م املدرشرررٍه املسررررظٍُه يف الرَررر   ٌاألظسررر ٖ  ىل ؼرررعف املسررررح املدمارررِ يف     

( ظُرز بةري  ىل اخح ر ٖ املسررح املدمارِ ًرن       1996السعٍدَٓل ٌو ا َحٍافرر ًرمل دماارٓ  ُرد )    

 رٔ  ردم نرة  ًرن األومُرٓ ملر  ل مسررح املدمارِ ًرن          املدامس ٌال ّ َرراً  ُرد  شرط لُٓ     

ل ٌنم  َ دّ املسرح املدمارِ  (28)مومُٓ ٌدٌم جربٍّ ٌاخال ِ يف جممُٓ الصدعُٓ السعٍدَٓ 

دٌموا نة وا ٌشٍورًّ  يف جربُٓ األفراد ٌجممُٓ اجملحممل فابري خي رر امجة ًخر  ٌذًُقر  برا الم شر٘ٓ       

د  لُي ور دْ الةصرر يف جقرَرور  يف شرَردْ الصررق      ٌفن املسرحل ٌوُ ث املسرح املدماِ مش م

منررد خمحعررٍه مه وُرر ث املسرررح املدماررِ  ررن املرردامس    ظُررز شرر ٖ يف الحقرَررر ًرر  َ ررِ : ن  

    رٔ الطرالث ٌالط لةر د  نرٍه املسررح ًسر ٌاًل  رن جممُرٓ ال اٗقرٓ ال مُرٓ            ابعط  ا ةو

خرالا املٍاشىرٓ ٌا ط برٓ      ٌجممُٓ املى ماد اإلبدا ُٓ لردَىت  ًٌرمعىت اجلررمْ ٌالرقرٓ ٌالقرٍْ     

ٌوُرر ث املسرررح املدماررِ مل َرر ذر   ررٔ الطررالث فقرر   ٌلطمرري ظررر  املسرررح السررعٍدّ ًررن   

الرافد األا س ال ّ ن ه ًن املمطن مه هد املسرح ب م با ًٍورٍبا مت ظرق ىت بط فرٓ    

 ل(29)ناألدٌاد ال مُٓ لُدرشٍا ًىُ٘ا ملم مآ دٌموت   ٔ خصةٓ املسرح



 

 253 

 املدرط ٌالحصربٓ اإلخراشُٓ يف املسرح السعٍدّ

ٖ العُمٓ فُمر  َحع رر بر حٍم األٌا ظرٍا ظ لرٓ املسررح السرعٍدّ  َررٕ         بعد ااحعرا  آما

الة ظز ب ه و ً ا  لٓ الريت جصرىد وُر ث الرد ت امل اسرِ ل مسررح ٌجردبِ ًسرحٍٕ الرٍ ِ          

ٌالرق فٓ املسرظُٓ ٌوُ ث املسرح املدماِ ًن ش بى  مه ج ذر   ٔ جطرٍم ا رنرٓ املسررظُٓ    

ٓ يف املسررح ٌ مرا املدررط املسررظِل ٌورِ ظ لرٓ       ٌاليت َر جِ ًرن ؼرممى  الحصر مث اإلخراشُر     

ٌظ خ ًن  ةا مظد الة ظرا ب بى  ظ لٓ  ةطٓ  ظُز َقٍا ًدخ ِ ًع ًق    ٔ اآلماٖ الريت  

 مٌمدورر  لعرردد ًررن املسرررظُا السررعٍدَا ظُرر ا ظ لررٓ املسرررح السررعٍدّ يف دمااررحي نٌورر ا   

ٓ  ال ر ورْ  وُر ث  هرا  يف املسررظُا  جٍاشي اليت اإلظة ط ظ الد ب بمل ًن ب لطةُعٓ  املسررظُ

ٓ   رن  ٓ  خرَطر ل لر ا فابري لرُ  ًسرحهربو  مه جحٍافرر آماٖ املدررشا املسررظُا يف        (31)ن‘الرق فر

جممررٍ يت الرَرر   ٌاألظسرر ٖ ًررمل آماٖ  رردد ًررن املصررحه ا ٌاملم ماررا ل عمررا املسرررظِ يف      

 السررعٍدَٓل ٌلررُ  ًسررحهربو  مه جطررٍه  ُمررٓ الدمااررٓ  رؼررٓ   لررٓ اإلظةرر ط الرريت جٍاشرري        

 املسرظُا يف السعٍدَٓل

مًرر  فُمرر  َحع ررر برر حٍم الررر بِ ًررن الدمااررٓ ٌا رر ػ بعٍاٗررر الحصربررٓ اإلخراشُررٓ يف       

املسرح السعٍدّ  فاه الة ظز َرٕ مه و ً العٍاٗر جصطا ابعط او  لٍؼرمل فرن املسررح يف    

السررعٍدَٓ ظُررز ال ٍَشررد االوحمرر   ٌالررد ت امل اسررِ ل مسرررح ٌوررٍ ًرر  منرردً مفررراد  ُمررٓ      

عزل فاشط لُٓ العال ٓ ًمل املس ٌا مٌ اإلدامّ وِ  شط لُٓ ًمل ممرا امل اسٓ الرق فُرٓ  الة

مٌ امل اسررٓ املعمُررٓ ب ملسرررحل ٌوررٍ ظؽررٍم ل م اسررٓ الرق فُررٓ بصرردغ املسرر ٌا ٌاإلدامّ يف   

املصىد املسرظِل ٌوٍ ظؽٍم ًق ر نم  َراً املدرشٍه املسرظٍُه  ظُز ال َىرحت ب ملسررح   

مخرٕ جعر ا الممٍ اإلبدا ِ ل عر  املسررظِ ٌ مرا املدررط املسررظِل     بقدم اوحم ًي ب ًٍم 

ل ا فاه االوحم   ب ملسرح ًن  ةا ً اسر د الدٌلرٓ املعمُرٓ ب لصر ه الرقر يف ًرن شر بي جر لُا         

ن فٓ العٍاٗر ٌالعقة د اليت جقرف مًر   جطرٍم ٌالدور م ظرنرٓ املسررح يف املم طرٓ العربُرٓ         

ٗررر الرريت مشرر م  رر  املدرشررٍه املسرررظٍُه يف الرَرر        السررعٍدَٓ اررٍاٖ ج ررك العقةرر د ٌالعٍا  

ٌاألظس ٖ اٌ مَٓ  ٍاٗر ممطن مه ج ىر الظًق ; ل ا ش ٖ جرنُرً  ُمرٓ الدماارٓ فُمر  خيرغ      

احرٍم األخرر    ررٔ مومُرٓ االوحمرر   ٌالررد ت ٌالر  َرٓ ل مسرررح ًررن  ةرا امل اسرر د الرق فُررٓ     

بدٌه و ا االوحمر   ٌالرد ت فراه ًسرحقةا     ٌالحع ُمُٓ املعمُٓ بص ٌه املسرح يف السعٍدَٓل ٌمبي 

 ا رنٓ املسرظُٓ وٍ ًسحقةا ال َةصر ب لحطٍم ٌااللدو مل  

ًو   َرٕ الة ظز ب ه ظدَز املدرشا يف الرَ   ٌاألظس ٖ ٌبق شىت ظٍا الحصربٓ  خح 

اإلخراشُرٓ يف املسرررح السررعٍدّ مهىررر مه امل اسررٓ الرق فُررٓ  مٌ امل اسرر د بعررُهٓ اجلمررمل   

لصرر ه املسرررظِ يف املم طرٓ وررِ املسرر ٌلٓ  ررن ظ لرٓ الحدررة  املسرررظِ  ٌا ررراع   املعمُرٓ ب  

الررٍومِ  ٌجقررمل   ُىرر  ًسرر ٌلُٓ   رر دْ جرجُررت مٌماق املصررىد املسرررظِ  ٌجررٍلِ القُرر دْ حنررٍ    

جطٍَر املسرح ٌوقُر ٌشٍدً ال   ا ٌامل ذر يف اجملحمملل ٌلطرن َ را السر اا الررُٗ  ورٍ :      
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اسٓ الرق فُٓ  نم  َرٕ الة ظز  جحطٍه ًن  م ظر بصرَٓ ً  وِ امل اسٓ الرق فُٓ؟ امل 

) مفراد( وت ًرن َردَرٌه امل اسرٓ  ٌلرٍالوت ملر  نر ه ومر ع ً اسرٓ مٌ ً اسر دل ٌور الٖ           

األفرراد ورت شرًٖ ًرن ور ا اجملحمرمل ممرا ذق فرٓ اجملحمرمل ٌَحةم ور  ٌجر ذر فرُىت ور ً الرق فرٓل               

  ّ ن لررك الطررا ظررددً  دٌامد جر َ ٍم ب برري   ٌبعرين ومرر  ودَرردوا الرق فررٓ ا ىًٍىر  الٍااررمل ٌالرر 

املرنرت الرر ّ َصررحما املعرفرٓ ٌالعق ٗررد ٌال ررن ٌاألخررالق ٌالقر بٍه ٌالعرررف ٌنررا القرردماد    

 ل(31)ٌالع داد األخرٕ اليت َطحسةى  اإلبس ه ًن ظُز وٍ  ؽٍ يف جمحمملن 

ٌ  ُري فابري ال ًمر ػ ًرن خررح ارر اا ما ارِ ٌشرٍورّ ظُر ا ٌؼرمل املسررح السررعٍدّ           

لريت مبررلد  ُمرٓ الدماارٓ بعؽور  ًرن ار ةُ جى ل ور ا السر اا ورٍ: ورا جحةمرٔ ذق فرٓ              ٌظ لحي ٌا

اجملحممل السعٍدّ ًٍ ً   ار ةًُّ  جتر ً فرن املسررح؟ ٌورٍ ار اا  نمر  َررٕ الة ظرز  َحط رت           

شىررٍدوا ارُررٓ مخرررٕ ٌدماارر د الظقررٓ ل ٍظررٍا  ىل  ش بررٓ ًٍؼررٍ ُٓ ٌ  مُررٓ ختررد  ا قررا     

 دّلاملعريف يف دماا د املسرح السعٍ
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 ٞ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّايتهاٌَ اإلبطتُٝٛيٛج

 

 

 

 

 

 
 

التكامللللب ايموللللت   ل     

يف نظريللا امت  للا الة   للا  

 يف ايعالم

 
 

 

 

 د. نصري بوعلي
  الشازقٛ   _   جاوعٛ الشازقٛ  _أستاذ وشازك 
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 ملخـــص

 

 

( Normativeد ٌظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً وَ الٍظسٖات االتصالٗٛ املعٗازٖٛ ) ُتَع

ا ويتيتَ القٗىيتيتٛ ووو ٔقيتيتد ت ميتيتٕزت ِيتيترٓ  يتيتا الٕاقيتيتا ٔويتيتا ٍٖ ييتيت٘ أُ ٖ يتيتُٕ عمٗيتيتْ اٌ الق يتيت اليتيتت تيتيتس   

ع يتد اليتس َ عيت ٙ     وَ القسُ العشسَٖ ويتَ اليتاله اتا يتات    الجىاٌٍٗٗاتالٍظسٖٛ وٍر أٔاٟن 

القٗىٛ ٔال عد احلطازٙ القٗى٘ اهلاجس املسا ٙ يف جن وؤلفاتْ ٔأحباثْ الت  عدُّالرٙ ُت

االت عميتًٕ اإلعيتالً ٔاالتصيتاه ٔالف يتس االجتىيتاع٘ ٔالفمسيتف٘       ت ٖد عَ مخسا دزاسٛ يف جم

ا ٔتأوالتيتيتْ يف املٍظيتيتاز انميتيتدٌٔ٘ هيتيتٕه وفّيتيتًٕ العصيتيت ٗٛ قيتيتد     ، املعاصيتيتس يف القيتيتسُ العشيتيتسَٖ  

ً  ٔعالقتيتيتْ  الشيتيتٕزٝ ً  ويتيتا جميتيت٘ٞ اإلسيتيتال ٚ   ٔاليتيتسأٙ العيتيتا ، ٔدزاسيتيتتْ لميتيت ا   يف احلاليتيتٛ املعاصيتيتس

ثي تيميمْ يف الفمسفات األالالقٗٛ اليس ٗٛ ، القٗى٘ اإلسالو٘ وَ الاله  عض الشخصٗات 

ٔغريٓ وَ املصادز ال اثٗٛ العس ٗٛ ٔاإلسيتالوٗٛ  ووو ٔقيتد  يت      امل ادئالعقالٌٗٛ القاٟىٛ عمٜ 

ٔت يتيتٕزت ٌظسٖيتيتٛ احلتىٗيتيتٛ القٗىٗيتيتٛ يف اإلعيتيتالً  يتيتٕتريٚ سيتيتسٖعٛ اليتيتاله العشيتيتس سيتيتٍٕات األاليتيتريٚ    

ٛ   وّتىيتيتُٕٔأصيتيت هل هليتيتا  ويتيتَ اليتيتاله الٍيتيتدٔات   ٔاألجٍ ٗيتيتٛ يف عيتيتدد وعتيتيت  ويتيتَ ا اوعيتيتات العس ٗيتيت

ا ٔامليتيتؤاسات العمىٗيتيتٛ اليتيتت أصيتيت ه  تعقيتيتد ٍِيتيتا ٍِٔيتيتاك هيتيتٕه الف يتيتس اإلعالويتيت٘ القٗىيتيت٘ عىٕو يتيت  

 عمٜ انصٕص و يف اإلعالً ٌٔظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ

املّتىيتُٕ   اعتادالدزاسٛ لتجٗب ضىَ وقاز ٛ تعسٖفٗٛ عَ جمىٕعٛ وَ األس٠مٛ  ِرٓ تأت٘ٔ

ٛ   امليتؤاسات  اٌعقيتاد يف ٌقاشيتاتّي اليتاله   وَ األساترٚ ٔال م ٛ طسهّا  ،  عطيتّا   هيتٕه الٍظسٖيت

ًّٖا اا ِٔاجس ن جدل ش َّ  لمفّيتي اتميتا األسيت٠مٛ عيتَ : مليتاذا احلتىٗيتٛ ا ٔمليتاذا القٗىيتٛ ا          وسا 

ٔاٗيتيتيتك ٖ يتيتيتُٕ االزت يتيتيتاا أٔ التجيتيتيتأز القٗىيتيتيت٘ إلهتيتيتيتٕٝ السسيتيتيتالٛ اإلعالوٗيتيتيتٛ ا ٔاٗيتيتيتك تيتيتيتؤثس  

ٛ  ٔسيتيتيتاٟن اإلعيتيتيتالً هسيتيتيتب ٌظسٖيتيتيتٛ احلتىٗيتيتيتٛ القٗىٗيتيتيتٛ ،      ٔأسيتيتيت٠مٛ أاليتيتيتسٝ عيتيتيتَ وٍّجٗيتيتيتٛ الٍظسٖيتيتيت

 ٛ ، ٔعالقيتيتيتٛ احلتىٗيتيتيتٛ القٗىٗيتيتيتٛ  الٍظسٖيتيتيتات األاليتيتيتسٝ   املٗداٌٗيتيتيتٛ ٔعالقتّيتيتيتا  املٍيتيتيتاِي األو ٖقٗيتيتيت

ٛ  إخلو  ووو ٔغري اليس ٗٛ اليس ٗٛ الٍىيتٕذ  االتصيتال٘ لمهتىٗيتٛ القٗىٗيتٛ يف      ٔتسيتتعس  الدزاسيت

ٕ ٌيتيتات ٔليتيتٗس مخ        سيتيتٛ  فضيتيتا ٛ  اإلعيتيتالً ٔاليتيترٙ ٖتشيتيت ن يف جمىٕعيتيتْ ويتيتَ سيتيت عٛ عٍاصيتيتس أٔ و 

الٍظاً االجتىاع٘ ٔال عد احلطازٙ القٗى٘ ، اىا ت شك ِرٓ الدزاسٛ عَ املٍّي املعٗازٙ 

ٔأداٚ التطيتيتاد الجٍيتيتاٌ٘  اأسيتيتمٕ  جدٖيتيتد غيتيتري ويتيتألٕا يف إعيتيتادٚ قيتيتساٞٚ عالقيتيتٛ ٔسيتيتاٟن االتصيتيتاه    

 السم ٗٛ احملتىمٛ و   ٔٔ/ أ اجملتىا  ٔالتأثريات اإلجيا ٗٛ 
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 :مدخب

 

ٝ ا تتٓااااٍٚ ٖااارٙ ايبزاضااا١ بػاااهٌ     األبعاااال اييهسٜااا١ ا تػاااع ١ يٓظسٜااا١     َٛضاااس ْطااا 

( ايااا   Value Media Determinism Theoryاذتتُٝااا١ ايكُٝٝااا١ يف اإلعاااالّ  

نتاباااا  ع اااب اياااس ٔ  ايكاااسٕ ايعػاااسٜٔ َااأ  اااالٍ َٓتصااال اينُاْٝٓٝاااا  َااأظٗاااس  يف 

     ٚ األبعاااااال عالقتااااا٘ بعاااااصٟ إلاااااٍٛ اإلعاااااالّ ٚاجتصااااااٍ ٚاييهاااااس اججتُااااااعٞ ا عا اااااس 

 عًااااّٛ إضاااٗاَا  زتُٛعاااا١ َااأ  ضاااااتر٠   ،ٚناااارايًظااااٖس٠ اإلعال١َٝ  ايكُٝٝاااا١ اذتضااااز١ٜ 

. ٚقااااب يف ايتعسٜاااال بايٓظسٜاااا١  ااااالٍ تًااااو ايياااا ٠  مل ايعسبااااٞيف ايعااااا ٚاجتصاااااٍ اإلعااااالّ

َٚسناااص ز ٜااا١ َٚسجعٝااا١    اَستهاااًص (Value  جاااا٤  ٖااارٙ ايٓظسٜااا١ ايااا  تعتُاااب ايكُٝااا١    

يًٓظسٜااااا  اإلعالَٝاااا١ ٚاجتصاااااي١ٝ    ٚزافااااًبا إعالَٝ ااااا جبٜااااًبا يف ايعااااامل ايعسبااااٞ إ اااااف١   

 طاااتٜٛا  ايٛاقعٝااا١ باااٌ تتااابا ٌ َعٗاااا عًااا٢ بعااا  ا  ايغسبٝااا١،فٗٞ ج تًغاااٞ ٖااارٙ ايٓظسٜاااا  

تعُاااٌ ا ٕ  فٗاااٞ  ٚإمناااا تيااا م عٓٗاااا عًااا٢ َطااات٣ٛ َٓظٛزٖاااا يًكُٝااا١ ،ٚباااريو    ٚا ٓطكٝااا١

. ٚايػااا٤ٞ ا الإلااا  عااأ ايتااآظإل اإلعالَاااٞ بٛاضاااط١ ايكُٝااا١عًااا٢ َااا٤ٌ ايياااسايف ا ٛجاااٛل يف 

ا ْاااا  ثكافااا١ بااان اإلبطاااتُٝٛيٛجٞ ٖااارٙ ايٓظسٜااا١  ْٗاااا ختااابّ  صٛ ااا١ٝ ايتهاَاااٌ ا عاااسيف

اذتكااااااٍٛ األ ااااااس٣ ا عسفاااااا١ يف ٚ يف عًااااااّٛ اجتصاااااااٍٚباااااان ا عسفاااااا١  ا  ااااااس،ثكافاااااا١ ٚ

ٕ  اججتُاعٝااااا١ ٚاإلْطاااااا١ْٝ   َٓطًكاااااا  ٖااااارٙ   . َٚااااأ ٖااااارٙ ايصاٜٚااااا١ ْطاااااتطٝس  ٕ ْكاااااٍٛ  

ايعسباااٞ ايااارٟ تااابفس بااا٘   َ تاااٛز٠ عااأ ايٛاقاااس اإلعالَاااٞ    جتعًاااٗا يف ايٓٗاٜااا١  اااإل   ايٓظسٜااا١

 ٘عاااأ ايتطااااٛز اياااارٟ ٜعسفااااا َ ٚناااا١ بعٝااااًب ٘ ااااااايف ايٛقااااس ْيطااااااااااا ٚج ٖااااٞ  إىل ايكُٝاااا١

ٝ اااا    . تتٓااااٛا َااااٛازل ايت ضااااٝظ    َاااأ تٓاااااَٞ ٚتطااااٛز   ااييهااااس اججتُاااااعٞ ٚاإلعالَااااٞ عا 

،إىل عًاااّٛ َٚٓااا٘ اييهاااس األ القاااٞ َااأ ايااا اب ايعسباااٞ اإلضاااالَٞ :لا اااٌ ٖااارٙ ايٓظسٜااا١ 

     ٔ ايااارٟ ضااااعب   اإلعاااالّ ٚاجتصااااٍ،إىل اييهاااس اججتُااااعٞ ا عا اااس يف ايكاااسٕ ايعػاااسٜ

ًُاااا اااااا ٖااارٙ ا اااس٠ اااااا عًااا٢ َطااات٣ٛ ا عٓااا٢        عًااا٢ فٗاااِ ايظااااٖس٠ ا   إلعالَٝااا١ ٚاجتصااااي١ٝ فٗ

. َاااااس بعااااا  اذتيسٜاااااا  يف فهاااااس َاياااااو بااااأ     ٚا ااااابيٍٛ ٚايسَاااااص ٚا اٖٝااااا١ ٚايت ٜٚاااااٌ   

جيعاااااٌ بٓٝااااا١ ٖااااارٙ   ايػااااا٤ٞ ايااااارٟ ٚ إلٖاااااِ ٚستُاااااب لزاش ْيب،ٚايٓٛزضاااااٞ ٚاياااااٛزتالْٞ

 .  َٚٓٗجٝ ا  اايٓظس١ٜ َتها١ًَ َعسفٝ 
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 يف اإلعالًا   ملاذا احلتىٗٛ القٗىٗٛ -1

يف األ ااٌ ع ااب ايااس ٔ عااصٟ ٖااٛ اياارٟ  رًاال عًاا٢ ايٓظسٜاا١ ٖاارٙ         :تطاا١ُٝ ايٓظسٜاا١ 

. "اذتت١ُٝ ايٓظس١ٜ ايكُٝٝا١   "ايتط١ُٝ نُا ٜكٍٛ ٖٛ يف نتاب٘ لزاضا  يف ْظس١ٜ اجتصاٍ : 

يتطٌٗٝ اييهس٠ ٚزبطٗاا   ; "اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ اإلعال١َٝ  "ٚبعب ذيو  رًكس عًٝٗا  ْا تط١ُٝ : 

اإلعاالّ ٚايكاِٝ : قاسا٠٤ يف ْظسٜا١ ع اب       "عالّ َ اغس٠،ٚذنس  ذيو يف َكب١َ نتاابٞ  باإل

 ". إٕ ا طا٢ُ اذتاايٞ يًٓظسٜا١    2005ايصالز عٔ لاز اهلب٣ بادتصا٥س يف ض١ٓ  "ايس ٔ عصٟ 

 "ع ااب ايااس ٔ عااصٟ  يَااس ا طاا٢ُ األ ااًٞ   ظاايٜتهاَااٌ يف  "اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ اإلعالَٝاا١  

ٜعهااظ ايٛاقااس  "اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ اإلعالَٝاا١ ". فا طاا٢ُ اذتااايٞ "١ اذتتُٝاا١ ايٓظسٜاا١ ايكُٝٝاا

فٗٛ ٜعهظ َا ٜٓ غٞ  ٕ ٜهإٛ   "اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ ايٓظس١ٜ  "(،  َا ا ط٢ُ األ ًٞ باجملطَّ 

 ل. ( اجملسImaginaireَّعًٝ٘ ايٛاقس، ٟ ايٓظس١ٜ ٖٚٞ ع٢ً َطت٣ٛ ا خٝاٍ   
 ضاا٤ٞ رسإلاٗااا نُااا قااب ٜ اابٚ  يٝطااس َػااه١ً Determinism)1   ٚتطا١ُٝ اذتتُٝاا١ 

عًاا٢ نااٌ ايٓظسٜااا   ٚ اييس ااٝا  اياا       19يً ع ،فُطاا٢ُ اذتتُٝاا١  رًاال َٓاار ايكااسٕ     

ضٛا٤ يف ايعًّٛ ايصً ١  ٚ ايعًاّٛ ايًيٝٓا١. ٚنُاا     مبٓاٖجٗا، إىل عًّٛ َطتك١ً تبزجيٝ ا حتٛيس

ايٛاقاس إلتُٝا١    ٜكاٍ : َٚا ايػعٛز باذتتُٞ إج ايػعٛز بايٓطال  ٚ ايٓظااّ األضاضاٞ . فنُا١ يف    

زٜا ١ٝ ٚإلت١ُٝ فٝصٜا١ٝ٥ يًهٕٛ، ٜٚتضح  ٕ اذتت١ُٝ ايسٜا ١ٝ ا  ١ٝٓ ع٢ً ايٓتاا٥  ج تٓط ال   

ا ع٢ً األض اب .،ٚنريو ميهٔ اذتبٜث عأ إلتُٝا١ عًاِ    ع٢ً إلت١ُٝ فٝصٜا١ٝ٥ َ ١ٝٓ  ضاًض

 ايهُٝٝا٤ اي  تربٖٔ ذاتٗا يف  جطاّ َٓتكا٠.

عًاا٢ َااتغإل ٚاإلااب ٖااٛ قااإْٛ ادتاذبٝاا١      ا ( َ ٓٝاا١  ضاًضاا  Newtonإٕ ْظسٜاا١ ْٝااٛتٔ   

ٖٚٛ إلتُٝا١ يتيطاإل ايظاٛاٖس اييٝصٜا٥ٝا١ يف ايهٕٛ،إلٝاث غا ٘ ْٝاٛتٔ         (Gravityاألز ١ٝ  

يهاٌ  ":   ايهٕٛ  بايطاع١ يف ايبق١ ٚا ي١ٝ ٖٚٛ ٜعتكب  ٕ إلت١ُٝ تيطإل ايهٕٛ ختضاس   اب  

ايكاعاب٠ ايكا٥ًا١ :    ٚايتٓ ا  ٜطاتٓب إىل   "،فعٌ زل فعٌ ٜطااٜٚ٘ يف ايػاب٠ ٜٚعانطا٘ يف اججتااٙ    

إلتُٝاا١ َعسفاا١  ٚ ايتٓ اا  مبطاااز  ٟ جطااِ ٜهاإٛ مبااا عًُٓااا مبٛقااس ٖاارا ادتطااِ ٚضااسعت٘        

 ٚر ٝع١ إلسنت٘ .

ٚجٛل اذتت١ُٝ  ٕ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٜط ب اضتساف اإلباس٠   ٢َٚٔ األَن١ً اي  تربٖٔ عً

  ياا إل   لزجاا١ ثاابب ايت خااس . ْٚظسٜاا١    100ا غٓارٝطاا١ٝ ٚازتياااا لزجاا١ إلااساز٠ ا ااا٤ فااٛم      
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نحتُٝا١ يتيطاإل    ((Relativismَ ١ٝٓ ٖٞ األ اس٣ عًا٢ ايٓطا ١ٝ    (  Einstein   ٜٓػتأٜإ

 .2  اي  ٖٞ يف األ ٌ َتحسن١( ايط ٝع١ٝ ايظٛاٖس
   ٍ ايسٜا اااٝا  ٚاييٝصٜاااا٤  اي ٝٛيٛجٝاااا ٚ ٚضاااسعإ َاااا اْتكاااٌ َيٗاااّٛ اذتتُٝااا١ َااأ زتاااا

 ٍ ٚ  ٚايهُٝٝاااا٤ إىل زتاااا جتُاع١ٝ،فٓجاااب تيطاااإل  ايعًاااّٛ اإلْطاااا١ْٝ ٚاج اييهاااس ٚاييًطاااي١ 

ٝ ا ايظٛاٖس نإ ٍ  يف َعظُ٘ ع٢ً اذتتُٝا  َ ٓ ايعكاٌ عٓاب لٜهاز ،ٚادتُاعا١  ٚ     :  فٝكاا

اجملتُااس عٓااب لٚزناِٜ،ٚايطااًٛى اييااسلٟ عٓااب ٚارطٕٛ،ٚايالغااعٛز عٓااب فسٜٚب،ٚا نايٝاا١    

ٚا ال١ٜ عٓاااب َاااازنظ ٚاجقتصاااال عٓاااب  لّ  عٓاااب ٖٝجٌ،ٚايطٛباٜٚااا١ عٓاااب ضاااإ ضااإُٝٛ، 

ٓيعااا١ عٓاااب باْتاّ،ٚاذتسٜااا١ عٓاااب جااإٛ ياااٛى ٚجاااإ جااااى زٚضاااٛ،ٚايًغ١ عٓاااب    ٚا  مسٝاااث،

 جانٛبطٔ،ٖٚهرا ....

بااأ  ًبٕٚ،ٚاذتتُٝااا١ ْٚكاااس  يف األلبٝاااا  ايتطاااُٝا  ايتايٝااا١ : اذتتُٝااا١ ادتغسافٝااا١ ج  

اذتضاااااز١ٜ ياااااُايو باااأ ْيب،ٚاذتتُٝاااا١ ايتهٓٛيٛجٝاااا١ ياااااُاى يٖٛااااإ ٚاذتتُٝاااا١ ايًغٜٛاااا١     

 ..ياجانٛبطٔ.

ْٝاااٛتٔ يناااٛز٠ َااأ لا ًاااٗا ألٕ ايٓطااا ١ٝ تٗا ٗاااا يف  اااُُٝٗا     َٝهاْٝهاااا ٚيتعاااس 

ُاى يٖٛاإ  اا،  ٕ اذتت١ُٝ ايتكٓٝا١ ياا  تكسًٜ  ظيْيظ ايػ٤ٞ يف  ،ا تهٕٛ َٔ َيّٗٛ ايهت١ً

ألٕ اذتت١ُٝ ايكُٝٝا١ تٗا ٗاا بتٛ اٝح اييسا اا  فٝٗاا  . ٚتهُأ        ;تتعس  ينٛز٠ َٔ لا ًٗا

،  ٟ يف َكازبتٓاا ايسضااي١   ا قُٝا١ ضااي١ فٗاٞ  ًٜضا   ٖٞ ز ٖرٙ اييسا ا  يف  ٕ ايٛض١ًٝ بكبز َا

  (.The Message is the Valueٖٞ ايك١ُٝ  
 

 ملاذا القٗىٛ ا -2

ًَاا  تػااتل ايكُٝاا١ يغٜٛ اا   ا،مبع٢ٓ ٚقاال ٚاضاات٣ٛ . ٚقااب ٚزل    ا َاأ اييعااٌ : قاّ،ٜكّٛ،قٝا

ا   ٚذياو لٜأ ايكُٝا١ (    ، ٚ ًٜضا 3ايهًُا١ يف ايكاس ٕ ايهاسِٜ   فٝٗاا نتاب قُٝا١ ( اي ٝٓا١ :        

. ٚقااب تٓاٚيااس اييًطااي١ َٛ ااٛا ايكااِٝ فُٝااا عااسف بيًطااي١ ايكااِٝ،ٚ لز  اييالضااي١  5ي ٝٓاا١ : ا

َٛ ٛا ايك١ُٝ يف إراز عًِ ايٛجٛل،نُا  لزجٛا اذتل يف إراز عًِ ا ٓطال،ٚارتإل يف عًاِ   

 ...  3األ الم،ٚادتُاٍ يف عًِ ادتُاٍ
١ يف اإلعاالّ تًاو   يعٌ  قسب ْصعا١ فًطاي١ٝ يف زتااٍ ايكُٝا١ إىل ْظسٜا١ اذتتُٝا١ ايكُٝٝا       

ا إىل اذتٝاا٠ ايطاا١َٝ  اإل َٛجا٘ إىل ضايًٝاتٗا، ٚ تًاو       اي  جتعٌ نٌ غ٤ٞ يف ايٛجٛل لاعًٝ
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اياا  تااس٣  ٕ ايكُٝاا١ ج تتجًاا٢ إج عٓاابَا تصاايٛ فٝٗااا ْيٛضاآا ٜٚتعاااىل ٚجٛلْااا يف ايكُٝاا١ .       

 .{ٚذيو لٜٔ ايك١ُٝ}اإلضالّ ٖٛ جٖٛس ايكِٝ ايطا١َٝ . قاٍ تعاىل : 

تعسٜاال ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ يف اإلعااالّ ٜػااهٌ ستتاا٣ٛ اينكااايف .        إٕ ايكُٝااٞ يف

 ٝ ا فإٕ ايكُٝٞ ٜتضُٔ ستتا٣ٛ ا ابيٍٛ يف اي ١ٜٛٝٓ،ٚا اٖٝا١ يف ايظاٖساتٝا١  ٚا عااْٞ يف      ٚجص٥

 .   4يف ايت ١ًٜٝٚ ايٓكب١ٜٚاذتطٔ ايتياعال  ايسَص١ٜ،ٚاذتل ٚاذتكٝك١ 

  َااا ٜطااُٛ عاأ ايػاا٤ٞ ٜٚااست   با عاااْٞ    إٕ ايكُٝااٞ يف اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ يف اإلعااالّ : 

 . 5ايها١َٓ ع٢ً َطت٣ٛ ارتٝاٍ (
إٕ ايكُٝاا١ يف اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ يف اإلعااالّ َصاابزٖا اياابٜٔ . َٚاأ ٖاارٙ ايصاٜٚاا١ فااال         

، فاااااريو ٜاااااست   بايطاااااًٛى   ل ايكُٝااااا١ إىل قُٝااااا١ ضااااااي ١  ٚ َٛج ااااا١ ميهااااأ  ٕ تصاااااَّ

Behaviourا  ٚ َٛجً ا إذا ٝ ٝ ا    ( ايرٟ قب ٜهٕٛ إجياب ازت   بايك١ُٝ،نُا قب ٜهإٛ ضاً 

 ٚ ضااايً ا إذا َااا ابتعااب  ٚ تٓاااق  َااس ايكُٝاا١ . فايكُٝاا١ ننااٌ ايغاٜاا١ ا عٜٓٛاا١ ٚايطااًٛى مينااٌ     

ايطااٝام إٕ  ايٛضاا١ًٝ . فايغاٜاا١ ٚاإلااب٠ ٚايٛضااا٥ٌ َتعاابل٠  طااب ايصَااإ ٚا هااإ ٚاإلْطااإ .  

ٌ  َ   َسجع١ٝ ٚ ا١ٜ يف ايٛقاس ْيطا٘(   ايبٜي ميٓح ق١ُٝ ٚاإلب٠   ايٓػاا  ا ٓطكاٞ    ٛجِّٗا١ يعكا

.    اييعااٌ  ٚ إلسناا١ اإلْطااإ َااس ايٛاقااس (    ٚضااًٛى اييااسل  َٚٓاا٘ اييٗااِ ٚاإللزاى ٚايت ٜٚااٌ ( 

ًُ ٖٚاٞ يف   ايطاًيب  َٚٓٗاا جيابٞ اإل َٓٗاا عبٜب٠ عهظ ايطٝام اججتُاعٞ ايرٟ قب ميٓح قٝ

  ُ ٝتٗا األ ااٌ ،إلطااب ظااي، ضااًٛنٝا  َالٜاا١،إلٛيتٗا األعااساف إىل قااِٝ ا ااطًح عًاا٢ تطاا

يف اإلعالّ  ٕ األ ٌ ٖٛ ايكُٝا١ ٚإمناا    ايك١ُٝٝفٓظس١ٜ اذتت١ُٝ .  فُٝا بعب بايكِٝ اججتُاع١ٝ

 ٚف١ٝٓ ٚ اي١ٝ يًك١ُٝ... ٖٓاى  بعال اجتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ْٚيط١ٝ

 
 اي عب ايكُٝٞ يف لزاض١ ايظاٖس٠ اإلعال١َٝ ٚاجتصاي١ٝ

  صاي١ٝايك١ُٝ َسجع١ٝ َٚستهص َٚسنص ز ١ٜ  عادت١ ايظاٖس٠ اجت
 َسنص ز ١ٜ  ايك١ُٝ  َسجع١ٝ

 

 ايظاٖس٠ اإلعال١َٝ ٚاجتصاي١ٝ            
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 القٗى٘ لمىهتٕٝ اإلعالو٘ االزت اا -3

ٖٓااا ٖااٛ بعااب اجزت ااا ، ٚ َااب٣ ازت ااا  ا تاا٣ٛ         ٘إٕ  ٍٚ باعاابن ْظااسٟ يًكُٝاا١ ْكبَاا    

٣ٛ اإلعالَااٞ(.  زت ااا  ايكُٝااٞ يًُحتااباج يف ايعٓااٛإ اييسعااٞ اإلعالَااٞ بايكُٝاا١  َااا مسٝٓاااٙ 

    ٚ ا ْكااٌ( زضاااي١ َست طاا١ قُٝٝ اا   فااايتُٝٝص يف ا تاا٣ٛ اإلعالَااٞ ٜهاإٛ عاأ رسٜاال تكاابِٜ   

با ت٣ٛ اإلعالَٞ  ٖٓا ْعي ازت ا  ايك١ُٝ با ت٣ٛ اإلعالَٞ بٛاضط١ تٛجٝا٘ ايسضااي١ عأ    

١ُٝ َأ   ٚ جعٌ ايسضاي١ يف إلب ذاتٗا قٝ رسٜل زب  ايك١ُٝ بايسَٛش ايٓاق١ً يًُع٢ٓ يف ايسضاي١

( عارب ايٛضا١ًٝ اإلعال١َٝ،ٚايارٟ ٜهُأ يف     إلٝث ايبجي١ ٚا ا١ٖٝ ٚاذتطٔ ٚاذتل ٚاذتكٝكا١  

 اَصاابًزبٛ ايٗا  َاب٣ ازت اا  عاٛامل ايسَاٛش يف ايسضااي١ بعاٛامل  اغإل٠ ٚنا إل٠ َأ ايكاِٝ           

ًٗ  . 6اَٚٛجِّ

; إذٕ إلتُٝاا١ ايسضاااي١ ٖٓااا يااٝظ يف   إٕ اجزت ااا  بايكُٝاا١ ج ٜهاإٛ َاأ  ااالٍ ايٛضاا١ًٝ 

ٚيهااأ فُٝاااا ٖاااٛ  بعاااب َااأ تكٓٝااا١     ز اااِ  ُٖٝتٗاااا  طاااب َااااى يٖٛاااإ (  ٓٝااا١ ايٛضااا١ًٝتك

 َٔ ايكِٝ . ن إل٠ ٚ غإل٠ايٛض١ًٝ، ج ٖٚٛ َب٣ ازت ا  ا ت٣ٛ اإلعالَٞ بعٛامل 

إٕ اجزت ا  ٚايتُٝٝص ايكُٝٞ ٖٛ ع از٠ عٔ ازت ا  ا ت٣ٛ اإلعالَٞ مبجااٍ ٚاضاس َأ    

ِٝ ٖاٛ ع ااز٠ عأ عاامل زَاصٟ ٚاضاس َأ عاٛامل ايكاِٝ          ايكِٝ،فإٕ ٖرا اجملاٍ ايٛاضاس َأ ايكا   

  ايك١ُٝ ب بعالٖا َٚصالزٖا ا ختًي١ نُحت٣ٛ َٓكٍٛ يف ايسضاي١ اإلعال١َٝ(.

ٚصتب  ْ٘ ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ تاٛظِّال َٓٗجٝا١ ايُٓاٛذ     

ِ  ( ideal type  ا نااايٞ  يف حتًٝااٌ ايظاااٖس٠   (interpretiveٚايت ٜٚااٌ   َٚٓٗجٝاا١ اييٗاا

 ٚ عهظ ايٓظسٜااا  اجتصاااي١ٝ اإلَربٜكٝاا١  ، ازجاا٘اإلعالَٝاا١ يف ايعااامل ايعسبااٞ ٚاإلضااالَٞ 

األ س٣ اي  تعتُب ع٢ً تيطإل ايٛاقس اْطالًقا َٔ ايٛاقس . َٚعاسٚف عأ ايت ٜٚاٌ ب ْا٘  عُال      

 َٔ ايتيطإل ٜٚػ   يف  اإل ٘ اَتالى ذات١ٝ فهس١ٜ ٚف١ٝٓ عاي١ٝ .

ّ  َصالز( ايك١ُٝ يف ْظس١ٜ إٕ  إلب  بعال   ٚ َٚأ ٚجٗا٘    - اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعاال

ًَ –ْظسْا ا تٛا ع١  ٝ  اٜ تٞ َٔ ز ١ٜ اإلعالّ ْظا (،ٚيٝظ ع٢ً  ضااع  Imaginary   اشتٝاي

ًَاْظاّ َعًَٛاتٞ  ٚ  ٝ  اضتٗالنٞ، ٖٚٛ ٜك ب بٗرٙ ايس ١ٜ إىل نْٛ٘ ْظا ٜكس  أُ   اشتٝاي

جتُااعٞ ٚاإلاب  اي ٓٝا١ اججتُاعٝا١( .      اا  ُٔ ْظاّ ٚٚاقاس   ْظ١ُ شتٝاي١ٝ   س٣،تكس  ٝعٗ

ًَاابٛ ااي٘ ايس ٜاا١ إىل اإلعااالّ  ٙفٗاار ٝ اا اْظا .  ٚايتعسٜاال اا قُٝٝ ااننااٌ يف األضاااع بعااًب اشتٝاي

يً عب ايكُٝٞ ٖٓا ٖٛ  ٕ اي عب ايكُٝٞ َا ٜكٛلْا إىل رسح َٚٓاقػا١ لٚز اإلعاالّ    ْكبَ٘ايرٟ 
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ْ عاااااب ايكُٝاااا١ يف ا ٓظَٛاااا١ اينكافٝاااا١ ٚاإلعالَٝاااا١ اٚ يف يف  ٟ زتتُااااس   ا  القٝ اااا اشتٝاًياااا

  . 7ٚاججتُاع١ٝ(

ٜٚرنس ع ب ايس ٔ عصٟ   ٜٚاب ٌ اإلعاالّ نُحتا٣ٛ ٚٚضا١ًٝ،فاإلعالّ نُحتا٣ٛ      

( .  ٖٚاارا ٜعااي  ٕ    8ٚاإلعااالّ نٛضاا١ًٝ  ٜٓتُٝااإ إىل ْظاااّ شتٝااايٞ يف إراااز ْظااِ   ااس٣       

 َ نااٌ  ْظُاا١ شتٝايٝاا١   س٣،ٖٚااٛ بااريو  اإلعااالّ نُحتاا٣ٛ ٚٚضاا١ًٝ ٖااٛ ْظاااّ شتٝااايٞ َنًاا٘ 

ٜااب ٌ يف إراااز األْظُاا١ ا خٝايٝاا١ األ ااس٣ ا ٛجااٛل٠ يف اجملتُااس ا تبا ًاا١ ٚا تػااابه١ َااس       

األْطااام ا عٜٓٛاا١،ٚيهٔ َااا ٜاُِّٝااص اإلعااالّ نٓظاااّ شتٝااايٞ عاأ األْظُاا١ األ ااس٣ ٖااٛ َااا        

١ شتٝايٝا١   اس٣   ميهٔ يإلعالّ  ٕ ثًُ٘ يف زضا٥ً٘ ا هتٛب١ ٚايطُع١ٝ اي صس١ٜ َٔ  ْظُا 

 ثا١ْٜٛ ٜكّٛ اإلْطإ بإْتاجٗا يف غهٌ زَٛش يغ١ٜٛ  ٚ زَٛش  إل يغ١ٜٛ ...

إٕ قابًٝاا١ ٚإَهاْٝاا١  ااٌ اإلعااالّ نٓظاااّ شتٝااايٞ ألْظُاا١ شتٝايٝاا١   ااس٣ ثاْٜٛاا١        

ا   س.  نُاا  ٕ يهاٌ شتٝااٍ  ٚ يهاٌ     ا قُٝٝ ٜٓتجٗا اإلْطإ ٖٛ َا ميٝصٙ عٓٗا ٜٚعطٝ٘ بعًب

ٔ      َ٘ا ميّٝصٙ  ٝاتْظاّ شتٝايٞ ثاْٟٛ  ٟ  ارتا ١ ٚببٚزٙ ا تُِّاص. ٚقاب اعتارب ع اب اياس    عاص

(  Public Opinionيف لزاضت٘ عٔ ايس ٟ ايعااّ ٚايعصا ١ٝ ٚايػاٛزٟ َيٗاّٛ اياس ٟ ايعااّ         

ٚضااا٥ٌ   ٕ تهاإٛ اا َاأ اجملتُااس ٚيااٝظ غااسرً  ْطالًقاااا ٜت ضااظ ٜٚتػااهٌ  ا إعالَٝ ااشتٝاًياا

ٖارا ا خٝااٍ اإلعالَاٞ مبساإلاٌ ثاالب ٖاٞ :        ٚقب مياس   .  9اإلعالّ ٖٞ اي  تػهً٘ مبيسلٖا

 .بل،ثِ شتٝاٍ إعالَٞ يف رٛز ايتهٜٛٔ،ثِ شتٝاٍ إعالَٞ زتطَّا خٝاٍ اإلعالَٞ اجملسَّ

 

 لمقٗىٛ: الت اَٖ  ا وظّس القٗىٛ ٔجِٕسِا الجاٌ٘ال عد    -4

، ٟ ُٝا١ َظٗاس ايك إٕ ٖرا اي عب ايكُٝٞ ايناْٞ يًك١ُٝ ٜيسِّم بن غا٦ٝن  ضاضان،ُٖٚا   

غاااهًٗا  ٚ  اااٛزتٗا  ٚ بعااابٖا  ٚ ٖاااٛ ايااابٜٔ عًااا٢  ضااااع نااإٛ ايااابٜٔ ميناااٌ َسجعٝااا١        

.  ٚصتاب  ٕ  َضاُْٛٗا  ٚ لججتٗاا ا ختًيا١   ، ٟ ستتٛاٖا  ٚ َعٓاٖاا  ٚ  جٖٛس ايك١ُٝايك١ُٝ(،ٚ

ايعالق١ اي  تسب  بن ا يّٗٛ ايكُٝٞ  ظٗس ٚدتٖٛس ايك١ُٝ ٖٞ عالق١ رسلٜا١ بان ايعٓا اس    

ايصاٛز٠ ايا  تعهطاٗا ايكُٝا١ ،ٚ ب(      –ايػهٌ  -اي عب ايكُٝٞ: ٖٚٛ ا ظٗس ايتاي١ٝ :   (

 .  10ايك١ُٝ ٘ا ع٢ٓ ايرٟ تعهط  –ا ت٣ٛ  –ا صبز ايكُٝٞ: ٖٚٛ ادتٖٛس 

ٜهاإٛ  ٚاإلباليف بايسضاااي١ ،فاا ،ٚ َاأ ٖٓااا ميهاأ  ٕ ْكااٍٛ إذا نااإ اإلعااالّ بااارترب  

اذتتُٝا١ ايكُٝٝا١ يف اإلعاالّ  تا َٔ با ٕ        ٟ ايكُٝا١  عًا٢ اعت ااز  ٕ ْظسٜا١     اإلباليف بايسضااي١  
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ٖاارا ٜعٓاا٢ ْكااٌ ادتااٖٛس  (، The Message is The Valueٚايسضاااي١ ٖااٞ ايكُٝاا١     

ٚا تا٣ٛ ٚا عٓا٢ اياارٟ تعهطا١ ايكُٝاا١،  ٌ ٚ عاِ َأ اإلعااالّ باارترب  ٚ ٖاارا ٜعاي ْكااٌ        

ميهأ  ٕ  ا ظٗس ٚايػهٌ ٚايصٛز٠ اي  تعهطٗا ايك١ُٝ فك (. َٚٔ ٖٓا صتب  ٕ اإلعالّ 

مينااٌ َظٗااس ايكُٝاا١ بايٓطاا ١ يًخاارب، ٚ ٕ اإلباااليف ميهاأ  ٕ مينااٌ جااٖٛس ايكُٝاا١ بايٓطاا ١          

 .  11يًسضاي١،ٚاإلباليف ٖٛ   ٌ ٚ عِ

يف إإلب٣ نت ٘ :  إلٝث ٜػاتل َأ اإلبااليف ستتا٣ٛ ايكاِٝ  ٟ        عصٟ ٜكٍٛ ع ب ايس ٔ

حت٣ٛ مب ٜٚست   ١ جياٚزعصٟ ب ٕ اإلباليف بايسضاي ع ب ايس ٔفٗٓا ْتيل َس ،12اي اليف ا  ن(

ايكُٝااااا١ ٚجٖٛسٖاااااا َٚعٓاٖاااااا، ننس بهااااانإل واااااا جيااااااٚز  اااااٛز٠ ايكُٝااااا١ َٚظٗسٖاااااا      

 ٚغااهًٗا،ٚبريو ٜهاإٛ اإلباااليف  قااسب إىل َصاابز ايكُٝاا١ باألضاااع . ٚ ٕ اإلعااالّ بااارترب   

 News)    جياٚز  ٛز٠ ايك١ُٝ َٚظٗسٖا ٚغهًٗا، ننس بهنإل وا جياٚز ستتا٣ٛ ايكُٝا١

ٚاإلعاالّ  قاسب إىل    ا صابز ايكُٝا١   قاسب إىل بعاب    اإلبااليف ٜهٕٛ  ٚجٖٛسٖا َٚعٓاٖا،بريو

َٚت٢ َا ازت   اإلعالّ بايك١ُٝ ا صبز ٜهإٛ قسًٜ اا َأ ايا اليف َٚأ ث اِ        ايك١ُٝ ا ظٗسبعب 

 . إعالّ ٖالف َٚٓض   ٚ  القٞ ٚاإل ايف 

 

 تسىٗات ٌظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ:    -5

ع اب اياس ٔ   ي١ُٝ يف اإلعالّ ا ٓتطا ١  ميهٔ إعطا٤ تطُٝا  عب٠ يٓظس١ٜ اذتت١ُٝ ايكٝ

 عصٟ ٚيهٔ إلطب بع  ا طتٜٛا  :
: ٖٚٓا ميهٔ إعطا٤ ا ط٢ُ ا تاٞ : اإلعاالّ    ْظسٜا  اإلعالّ ع٢ً َطت٣ٛ ايٓظِ- 

ا طاااا ٚي١ٝ ايكُٝٞ،عًاااا٢  ااااساز تطااااُٝا  اإلعااااالّ ايطااااًطٟٛ،اإلعالّ ايًٝربايٞ،   

 تُٓااٟٛ،اإلعالّ اإلضااالَٞاإلعااالّ اجغاا انٞ،اإلعالّ اياججتُاعٝاا١ يف اإلعالّ،

 إخل. ...

اذتت١ُٝ ” : ٖٚٓا ْ كٞ ع٢ً ايتط١ُٝ اذتاي١ٝ  ْظسٜا  اإلعالّ ع٢ً َطت٣ٛ ايت ثإل-ب

عًاا٢  ااساز اذتتُٝاا١ ايتكٓٝاا١ اإلعالَٝاا١  ازغاااٍ َاااى يٖٛااإ      ” ايكُٝٝاا١ اإلعالَٝاا١  

ٍ ٚاذتت١ُٝ ايٛض١ًٝٝ يااٗازٚيب جضاٌٜٛ ٚاذتتُٝاا  اججتُاعٝا١ يًاسٚال ا  اسٜٔ  َناا       

 َٚستٔ ٚ إلِٖ...  ، ٚناتص، ٚبٍٛ َْٝٛٔ، ٚنإل  يٜٛٔ،بٍٛ جشز ضيًٝب



 

 

266 

ٚإذا ناْس ايٓظسٜا  اجتصاي١ٝ ايطابك١ ايرنس تٓتُٞ إىل ايُٓٛذ  اإلَربٜكاٞ  ٟ  ْٗاا   

تٓطًاال َاأ ايٛاقااس ٚتعااٛل إيٝاا٘،فإٕ ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ اإلعالَٝاا١ تٓتُااٞ إىل ايُٓااٛذ          

ج تصاااط ا باااايٛاقس بكااابز َاااا تااابفس بٗااارا ايٛاقاااس إىل      (  ٟ  ْٗاااا Normativeا عٝاااازٟ   

َأ  ، ٟ إىل َا ٜٓ غٞ  ٕ ٜهإٛ . فٗاٞ عًا٢ َطات٣ٛ ا خٝااٍ اجملاسل   تعطاٞ اذتًاٍٛ         األزق٢

( ٚيااٝظ عًاا٢ َطاات٣ٛ ايٛاقااس اجملطَّااب،ع٢ً اعت اااز  ٕ ايٛاقااس فٝاا٘ ْكااا٥        ااالٍ األفهاااز 

ٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ يف  ٜػااهٌ َسجعٝاا١ إلكٝكٝاا١ يٓظس  ،ٚيااريو ج إلٝااإ ننإل٠ َٚاا لٟ يف

( َأ ايٓظسٜااا   Social Responsabilty ٚتاع اب  ْظسٜاا١ ا طا ٚي١ٝ اججتُاعٝا١     اإلعاالّ  . 

اجتصاي١ٝ ا عٝاز١ٜ األقسب إىل ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ َٔ إلٝث ا ٓٗج١ٝ ايت ًٜٚٝا١  

بااابًيا َااأ ا سجعٝااا١    يف ا سجعٝااا١   ٟ ا سجعٝااا١ األ القٝااا١   ٚاياااس ٣ ا نايٝااا١ ٚتيااا م عٓٗاااا   

 .اججتُاع١ٝ( 

 

 الٍىٕذ  االتصال٘ لٍظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً :   -6

  ٌ  ٖٓا ميهٔ اذتبٜث عٔ منٛذ  ع ب ايس ٔ عصٟ يالتصاٍ،ع٢ً  ساز مناٛذ  جضاٜٛ

 Harold Lassweel  ا اا ي عًاا٢ األضاا١ً٦ ارتُطاا١ ايتايٝاا١   َاأ قاااٍ أ قاااٍ َاااذا أ ب ٜاا١ )

،مناٛذ   (Claude Shanon & Wever   ،منٛذ  غاإْٛ ٜٚٚياس  ت ثإل أ ( ٚض١ًٝ أ  ٔ أ ٚب ٟ

  ّ (، مناٛذ  ايتٓاافس ا عاسيف ياا:     Heider،مناٛذ  ٖاٜابز     (Wilbert Schram   ٚيا إل غاسا

 (...Berlo، ٚمنٛذ  بإليٛ  (Leon Festingerيٕٝٛ فطتٓجس 

ا فُٓاااٛذ  ع اااب اياااس ٔ عاااصٟ ٜتااا يل َااأ ضااا ع١ عٓا اااس َسن َّااا١ َٚتبا  ًااا١ بٜٓٝٛ ااا     

ايٓظااااااّ اججتُااااااعٞ ٚاي عاااااب   األثاااااس، ا تًكاااااٞ، ايٛضااااا١ًٝ، ايسضااااااي١، ا سضاااااٌ، ٖٚاااااٞ:

 اذتضازٟ ايكُٝٞ.

إىل جضٌٜٛ،ايٛضااا١ًٝ  نُاااا ٖاااٛ َعاااسٚف  ا سضاااٌ ٚقااا٠ٛ ايسضااااي١ ٚاألثاااس( تٓطاااب  إٕ  

 ٖٚاااٞ ذا  ْصعااا١ َانًٖٛاْٝااا١،ا تًكٞ  ٚ ادتُٗاااٛز َااأ اضاااتٓتاجا    ااااب جشز ضااايًٝب       

يسلٜااااااا١ ٚاججتُاعٝااااااا١ ٚاجضاااااااتخباَا  ٚاإلغااااااا اعا  ٚ  اااااااحاب ْظسٜاااااااا  ايياااااااسٚم اي

ٞ   ٚايغااااااسع اينكااااااايف،ٚايتكُ  ايٛجااااااباْٞ ... إخل.  ٚاي عااااااب   13 َااااااا ايٓظاااااااّ اججتُاااااااع

 ٚ ٓظسٜااااا١ ي ا طاااااتخبَناذتضااااازٟ ايكُٝاااااٞ فٗاااااٞ َااااأ إضاااااٗاَا  ع اااااب اياااااس ٔ عصٟ،

 اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ.   
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  إلعالّ يًحت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اشتط  ٜٛ ح ايُٓٛذ  اجتصايٞ 

 
 

 اٗك تؤثس ٔساٟن اإلعالً هسب احلتىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالًا  -7

ايرٟ  (Effect  إذا نإ   حاب ْظسٜا  اجتصاٍ اإلَربٜك١ٝ اٖتُٛا باألثس  ٚ ايت ثإل

ا َٓٗا يف ٖرا حتبث٘ ٚضا٥ٌ اجتصاٍ، فإٕ ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ ٜصب جص٤ً

. َٚٔ ٖرا ا ٓطًل فبزاض١ األثس ج ٜتِ يف َٓظٛز ٝاز١ٜ ًٜضا ٚيهٔ َٔ شا١ٜٚ َع ايطٝام

  ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ َٔ لٕٚ َسجع١ٝ تسب  ستتٜٛا  ٚضا٥ٌ اإلعالّ بايك١ُٝ .
ٝ ا إإٕ ايتا ثإل ٜهإٛ   ” ٜكٍٛ ع ب ايس ٔ عصٟ :      ا إذا ناْاس ستتٜٛاا  ٚضاا٥ٌ    جياب

ٝ إا٥ل  غااب نااإ ايتاا ثإل  اإلعااالّ ٚثٝكاا١ ايصاا١ً بايكِٝ،ٚنًُااا ناْااس ايٛثاا  ا،ٚبا كابااٌ جياب

ا إذا ناْس ستتٜٛا  ٚضا٥ٌ اإلعاالّ ج تتكٝاب با ٟ قُٝا١  ٚ تتٓااق  َاس       ٜهٕٛ ايت ثإل ضً ٝ 

  ...>  14ايك١ُٝ،ٚنًُا نإ اجبتعال  نرب نإ ايت ثإل ايطًيب  ننس

 

 املٍّي املعٗازٙ يف ال شك عَ تأثري ٔساٟن االتصاه: -8

ٜطتخبّ ع ب ايس ٔ عصٟ ا ٓٗ  ا عٝاازٟ يف ايهػال عأ تا ثإل ٚضاا٥ٌ اجتصااٍ           

جيابٝاا١ ٚ  ااس٣ ضااً ١ٝ عًا٢  ااساز َااا ٖااٛ َعااسٚف يف ايبزاضااا   إٜٚكطاِ ايتاا ثإل إىل تاا ثإلا   

 اإلَربٜكٝاا١ َاأ تاا ثإلا  نآَاا١ ٚ  ااس٣ ظاااٖس٠، تاا ثإلا  َ اغااس٠ ٚ  ااس٣  ااإل َ اغااس٠،        
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ا  عًاا٢ ا ااب٣ ايكصااإل ٚ  ااس٣ عًاا٢ ا ااب٣ اي عٝااب،     تاا ثإل (،Selectiveٚ  ااس٣ اْتكا٥ٝاا١   

 إخل. ...ت ثإلا  ق١ٜٛ ٚ  س٣ ستبٚل٠ 
 جيابٝا١ يف َٓظاٛز ْظسٜا١ اذتتُٝا١ ايكُٝٝا١ َاا      تتضُٔ ت ثإلا  ستتٜٛا  اجتصاٍ اإل -  

 :ًٜٞ 

تعصٜااااااااص ايكِٝ،ايتٓػاااااااا١٦ اججتُاعٝاااااااا١،حتكٝل اجْطااااااااجاّ ٚتعصٜااااااااص اي اباااااااا  

ينكافا١،ايٛعٞ بايعاامل ارتاازجٞ  ٚ تٛضاٝس     اججتُاعٞ،تٛضٝس لا٥س٠ اجضتيال٠ َأ ا 

ايٓظس إىل ايرا  َٔ شا١ٜٚ  ازج١ٝ،َعاٜػ١ عٛامل َتعابل٠ حتُاٌ اإلْطاإ     ،ا ٝ 

عااارب ايصَاااإ ٚا هإ،اإلغااا اا،اي فٝ٘،ْكب ايااارا  ٚتغٝإلٖاااا،اإلعالّ ٚايتيطاااإل   

  .  15ٚايتحًٌٝ

 ًٜٞ:  تتضُٔ َا َا ت ثإل  ٚضا٥ٌ اإلعالّ ايطً ١ٝ فيٞ َٓظٛز اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ  - ب
حتٝٝاااب ايكِٝ،ت طاااٝ  ٚتػاااٜٛ٘ اينكاف١،تضاااٝٝل ا ٝ ،تكًاااٝ  ا ًاااٞ ٚتٛضاااٝس   

ايعا ٞ،إ اااااااعاف ْطاااااااٝ  اجتصااااااااٍ اججتُاعٞ،إ اااااااعاف لٚز قاااااااال٠ اياااااااس ٟ   

ٚاييهااااااااس،تكُ   لٚاز ايٓجّٛ،اجضااااااااتٗالى ايٛاضااااااااس،ا ص  باااااااان ايسَااااااااصٟ  

ٚاذتكٝكٞ،إ ااااااااااعاف اذتطاضاااااااااا١ٝ اجتاااااااااااٙ ا ُٓٛعااااااااااا  اينكافٝاااااااااا١،اييج٠ٛ   

عال١َٝ،اإللَإ ع٢ً ايٛضا١ًٝ،َٓس ايياسل َأ ْكاب ذاتا٘ ٚتغٝإلٖاا،اي نٝص عًا٢        اإل

 .   16إلاض١ اي صس ع٢ً إلطاب اذتٛاع األ س٣

 

  عض أدٔات ال ٍٕٖٗٛ اليس ٗٛ يف احلتىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً: -9

اضااتخبّ ع ااب ايااس ٔ عااصٟ يف ايهػاال عاأ تاا ثإلا  ٚضااا٥ٌ اجتصاااٍ اججيابٝاا١           

ٞ   ٠17ٚايطااً ١ٝ ايطااابك١  لا    َعسٚفاا١ يف ا اآٗ  ا عٝااازٟ اي ٓٝااٟٛ تطااُٞ :  لا٠ ايتضااال اينٓااا٥

Binary Opposition جياابٞ ج ٜيٗاِ إج عٓاب َكابًتا٘ بايطاًيب .      (. ٚتس٣ ٖارٙ األلا٠  ٕ اإل

ا ميهٔ اضتخباَٗا َطاتك١ً يف َكازبا١  ٟ ثٓا٥ٝا١ وهٓا١ نُاا ٖاٛ ايػا ٕ        ٖٚرٙ األلا٠ فعًً

ثاس اإلعالَاٞ . فتعصٜاص ايكاِٝ ٜكابًا٘ حتٝٝاب ايكاِٝ، تٛضاٝس         عٓب لزاض١ ع ب ايس ٔ عصٟ يأل

لا٥ااس٠ اجضااتيال٠ َاأ اينكافاا١ ٜكابًااٗا ت طااٝ  ٚتػااٜٛ٘ اينكافاا١، حتكٝاال اجْطااجاّ ٚتعصٜااص          

اي اب  اججتُاعٞ ٜكابًٗا إ عاف ْطٝ  اجتصاٍ اججتُاعٞ،ْكاب ايارا  ٚتغٝإلٖاا ٜكابًاٗا     

  إخل. ... َٓس اييسل َٔ ْكب ذات٘ ٚتغٝإلٖا
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 اإلعالّ إلطب اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّاجتصاٍ ٚشتط  : ت ثإل ٚضا٥ٌ 

 ا طت٣ٛ اجملّسل

 

 

                         ت ثإل إجيابٞ 

                        ت ثإل ضًيب

 

             

        

      

      

          

      

     

      

         

       

         

 
 ا طت٣ٛ اجملّطب            ايت ثإل ا عٝازٟ  تٜٛا  َٚضاَن ٚضا٥ٌ اجتصاٍ 

 إلطب ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ                                 

 ينٓا٥ٞايتضال ا ايت ثإل ايطًيب ايت ثإل اإلجيابٞ

 ع٢ً َطت٣ٛ ايك١ُٝ حتٝٝب ايكِٝ  تعصٜص ايكِٝ 

 ا ط ٚي١ٝ اججتُاع١ٝ إ عاف لٚز قال٠ ايس ٟ ٚاييهس  ايتٓػ١٦ اججتُاع١ٝ 

حتكٝل اجْطجاّ ٚتعصٜص اي اب  

 اججتُاعٞ 

إ عاف ْطٝ  اجتصاٍ 

 اججتُاعٞ 

 ايعالا  ٚايتكايٝب ٚاألعساف

 اي ١ٝٓ اينكاف١ٝ ت طٝ  ٚتػٜٛ٘ اينكاف١  تٛضٝس لا٥س٠ اجضتيال٠ َٔ اينكاف١ 

 ايٛعٞ ايعاّ تضٝٝل ا ٝ  ايٛعٞ بايعامل ارتازجٞ 

 ايصٛز٠ ايُٓط١ٝ تكًٝ  ا ًٞ ايٓظس إىل ايرا  َٔ شا١ٜٚ  ازج١ٝ 

 ايعالا  ٚاألمنا  اإللَإ ع٢ً ايٛض١ًٝ  َعاٜػ١ عٛامل َتعبل٠ 

إ عاف اذتطاض١ٝ جتاٙ  اإلغ اا 

 ١ ا ُٓٛعا  اينكافٝ

 ا ط ٚي١ٝ األ الق١ٝ

 ايتكًٝب تكُ   لٚاز ايٓجّٛ  اي فٝ٘ 

 ع٢ً َطت٣ٛ ايٓكب َٓس اييسل َٔ ْكب ذات٘ ْكب ايرا  

 اإلعالّ اييج٠ٛ اإلعال١َٝ  اإلعالّ ٚايتيطإل ٚايتحًٌٝ 
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 عالقٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ  الٍظسٖات اليس ٗٛ: -11

 ايٓظسٜااا  األ ااس٣   نُااا ٖااٛ َعااسٚف مبعااصٍ عاأ ضااٝام      ج ميهاأ فٗااِ  ٟ ْظسٜاا١  

. ٚتيٗاِ اذتتُٝا١ ايكُٝٝا١ يف اإلعاالّ بػاهٌ جٝاب       ا تبا ١ً ٚا تػاابه١ بٜٓٝٛ اا يف ايٓظسٜا١    

ا ا ٓتطا ١ يًعاامل ايهٓابٟ    َنًًا  ( media  determinism  عٓب َكازْتٗاا باذتتُٝا١ ايتكٓٝا١   

.نُاااا  ْٗاااا    ٟ اذتتُٝااا١ ايكُٝٝااا١  Marshall Mac-Luhan)18َازغاااٍ َااااى يٖٛاااإ   

،بػاهٌ ج   19ا ٜٓتكابٖا عال١َٝ ( تبفس إىل لزاض١ ٚت ٝإ جتاص  ٖارٙ ايٓظسٜا١ ٚتاٛفس إراازً     اإل

ٜيطب لجي١ ا عاْٞ اذتكٝك١ٝ يً ٢ٓ اي  تػهٌ ٖرٙ ايٓظس١ٜ، ٟ َأ لٕٚ ا طااع بٜٗٛتٗاا      

 بال إفسا   ٚ تيسٜ  ( .

  ٚتتعااااٜؼ اذتتُٝااا١ ايكُٝٝااا١ اإلعالَٝااا١ َاااس ايٓظسٜاااا  اإلعالَٝااا١ األ اااس٣ عًااا٢ بعااا 

ا طااتٜٛا  ايٛاقعٝاا١ ٚا ٓطكٝاا١ ٚيهاأ تٓيصااٌ عٓٗااا عًاا٢ َطاات٣ٛ َٓظٛزٖااا يًكُٝاا١ . ٚإذا          

فإٕ ا سجعٝاا١ ،ْظسٜااا  اجتصاااٍ ايغسبٝاا١   بعاا  ناْااس ا سجعٝاا١ اججتُاعٝاا١ َصاابز قاا٠ٛ    

ٚإذا ناْاس بعا  ايٓظسٜاا  اجتصااي١ٝ تكاّٛ       ايك١ُٝٝ تػهٌ ثكٌ ْظسٜا١ اذتتُٝا١ ايكُٝٝا١ .   

ا َاأ ايٛاقااس، فااإٕ ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ تكااّٛ عًاا٢   ْطالًقاااايظاااٖس٠  غااسح ٚتيطااإلعًاا٢ 

ٚيااريو فااُٝهٔ اعت اااز ْظسٜاا١  ا َاأ ايكُٝٝاا١. ْطالًقاااٚايتعُاال يف لزاضاا١ ايظاااٖس٠   ايت ٜٚااٌ

اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ َٔ ايٓظسٜا  اإلعال١َٝ اي  ميهٔ ايتعسف ع٢ً عٓا اسٖا َأ   

 ايك١ُٝ  . بُٝٓا ميهٔ ايتعاسف عًا٢ ايٓظسٜاا      الٍ ا خٝاٍ اجملسَّل ايرٟ ٜبفس باجملطب إىل

 اإلعال١َٝ اإلَربٜك١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ ا خٝاٍ اجملطَّب فك ، ٟ   ايٛاقس ( .

 

  ا احلتىٗٛ القٗىٗٛ ٔاإلعالً اإلسالو٘ : -11

  ٞ  Islamic perspective  تًتكٞ ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ َس اإلعاالّ اإلضاالَ
of Media) ًايكُٝا١ ايا  َصابزٖا    منا ٜ ضاظ ابتابا٤ يف  ا٤ٛ عطاا٤ َعسفا١     ُٗا إٝيف  ٕ ن 

ٜٚستهااصإ إىل ثٛابتاا٘ َاأ ايكااِٝ ا عصاا١َٛ ٜٚغ فااإ َاأ شتصْٚاا٘ اي اثااٞ ٚز ااٝبٙ   ،اياابٜٔ

ايتاااازاٞ ا ػااا ى يف بعااا  األإلٝاااإ .إج  ٕ  ْظسٜااا١ اذتتُٝااا١ ايكُٝٝااا١ يف اإلعاااالّ تتُٝاااص    

ضاع١ َأ ايٓظاس يف ثكافا١ ايارا     األْاا (       باَتالى اي عب اييهسٟ ايرٟ ٜا تٞ ْتاا  عًُٝا١ ٚا   

. َٚاأ ٖاارا ا ٓطًاال فٗااٞ يٝطااس ستًٝاا١  ٟ  ا اا١ باااجملتُس اإلضااالَٞ،بٌ ٖااٞ    ًَعاااٚا  ااس 

ْظس١ٜ عا ١ٝ ميهٔ اجعتُال عًٝٗاا يف لزاضا١ اجتصااٍ بغا  ايٓظاس عأ ر ٝعا١ اجملتُاس  ٚ         
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 ٞ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّايتهاٌَ اإلبطتُٝٛيٛج

 )  عأ  اإل قصاب     بتغٝٝاب   ايً اا  . َا اإلعاالّ اإلضاالَٞ  فٝتُٝاص    ٚاذتضازٟ َطتٛاٙ ايبٜي
(،َاس إلضاٛز اياٛعٞ با ػاه١ً      ا  س / ايغاسب  اارب ايرا  ٚج ااربا  س َٔ األْا   

 ٚ ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١ يف اإلعااالّ  ادتٗااٛل ايهاارب٣     ج تطااتني يف اإلعااالّ اإلضااالَٞ .

ب ا  رٚي١ يف زتااٍ اإلعاالّ اإلضاالَٞ . ٚقاب تعاس  ايابنتٛز ْصاإل باٛعًٞ ٚايابنتٛز ع ا          

ايس ٔ عصٟ إىل فهاس٠ اإلعاالّ اإلضاالَٞ نُػاسٚا رسإلا٘ ايبازضإٛ ٚاي ااإلنٕٛ ايارٜٔ         

 إلطٛا باألش١َ يف ا ػسم ايعسبٞ يف  ٚا٥اٌ اينُاْٝٓٝاا  فحااٚج اإلضاٗاّ فٝا٘ إج  ُْٗاا ٚجابا        

ايعًُٝا١ اذتبٜنا١ عًا٢ َطات٣ٛ اجضاتبجٍ ٚايتحًٝاٌ ٚايت ٜٚاٌ         ا ػاسٚا اًاٛ َأ األلٚا    ٖرا 

٘  ٚجيعٌ ايآ  ْ  ًُ ايػا٤ٞ ايارٟ  ل٣ يف ايٓٗاٜا١ إىل      ،ٗاٜا١ حتًًٝا ا َأ لزاضاا    ا نا إلً ٕ قطا

ٜٚٔ  البا١ َطات١ً َأ زتُٛعا١ ختصصاا       ااإلعالّ اإلضالَٞ اْتٗس ٚن ْٗاا غاعازا  ٚعٓا   

يف ايبزاضااا  اإلضااال١َٝ ٚايعًااّٛ ايػااسع١ٝ إلتاا٢  ااب  ٚن ْٗااا عًااِ بايتيطااإل  ٚ ايطااإل٠  ٚ  

و َاأ ايعًااّٛ اياا  ٜصااًح  ٕ ٜهاإٛ اإلعااالّ ٚضاا١ًٝ    اذتاابٜث  ٚ اييكاا٘  ٚ ايتااازٜذ ٚ ااإل ذياا  

يتٛ ًٝٗا،فٗٞ نُا ٜكٍٛ نُاٍ ايبٜٔ جعيس ع اع يف نتاب٘ اجتصاٍ ايطٝاضٞ ج تٓياو  

    . 20ا حتتا  إيٝ٘ ن لا٠ يٓكًٗا ٚايٛ ٍٛ بٗا إىل ايٓاععٓ٘ إج  ْٗا ت ك٢  فهاًز

 

 :ال ٍٗٛ املفاِٗىٗٛ يف ٌظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ  -12
ع اب  ِ َستهصا   ضاض١ٝ ييِٗ  ٟ ْظس١ٜ،ٚيعٌ ستاٚي١ انتػاف َيااِٖٝ  تعب ا ياٖٝ

ٚايتٛ ااٌ ايصااحٝح يف فُٗٗااا ٜػااهٌ ْكطاا١ ازتهاااش يف فٗااِ ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١   ايااس ٔ عااصٟ

ا َااأ ايكطٝعااا١ ا عسفٝااا١  ايكُٝٝااا١ يف اإلعاااالّ . ٚتػاااهٌ ٖااارٙ ا يااااِٖٝ يف زتُٛعٗاااا ًْٛعااا   

 Rupture epistemologique   ِٖٝفُياااِٖٝ اإلعالَٝاا١ ايطااابك١ .  ( َااس َٓظَٛاا١ ا يااا

مبكتضاٖا ميهٔ لزاض١  فهاز اييعٌ ا عاسيف َأ شاٜٚا١     ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ

 ا مبا ٖٛ ل ٌٝ .األْا ٚيٝظ ا  س،َٚٔ شا١ٜٚ   ١ًٝ  إل َت ثس٠ ننإًل
ميهٔ إلصس ٖرٙ ا ياِٖٝ يف ا تٞ : ا خٝااٍ اإلعالَٞ،اياصَٔ اإلعالَٞ،ا هاإ        

َٞ،ارتاااٛف اإلعالَٞ،ايس مسااااٍ اإلعالَاااٞ ايسَصٟ،ايًغااا١ ٚعٓااال ايًطإ،ايطاااه١  اإلعال

ايكُٝٝااا١ اإلعالَٝااا١،األ القٝا  اإلعالَٝااا١ ايك١ُٝٝ،ايهتًااا١ اإلميا١ْٝ،ايكابًٝااا١ اإلعالَٝااا١     

، ا طا ٚي١ٝ  يًت ع١ٝ،اي ١ٝٓ اي ٝٛيٛجٝا١ يًكُٝا١ ٚايتا ثإل، اإلبااليف ،ايتٛا اٌ ايكُٝاٞ يف ايسإلًا١       

إخل . ٚثتا  نٌ َيّٗٛ َٔ ٖرٙ ا ياِٖٝ إىل لزاض١ َطاتك١ً   ...األ القٞاأل الق١ٝ ٚايطسل 
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ت حث يف ايطٝاقا  ا ختًي١ ٚا سجعٝاا  ايا  تٛياب  عٓٗاا ٖارٙ ا يااِٖٝ ادتبٜاب٠ يف إلكاٌ         

 .   21اإلعالّ ٚاجتصاٍ

 

 وٍّجٗٛ ٌظسٖٛ احلتىٗٛ القٗىٗٛ يف اإلعالً: -13

يف جتبٜااب  ٚ إإلٝااا٤ ايكااِٝ اينابتاا١   ّيف اإلعااال ت حااث َٓٗجٝاا١ ْظسٜاا١ اذتتُٝاا١ ايكُٝٝاا١  

اإلمياْٝاا١ يف ٚاقااس ا ُازضاا١ اججتُاعٝاا١ ٚاإلعالَٝاا١، عاأ رسٜاال اضااتخباّ  لٚا  َعا ااس٠      

ٟ  ،  ٝااث ٜااس٣  ٚاإلضااال١َٝ َال٥ُاا١ يً ٦ٝاا١ ايعسبٝاا١    ٕ ٖٓاااى َطااتٜٛن:   ع ااب ايااس ٔ عااص

ٞ بٗاابف ا طاات٣ٛ األٍٚ ااا  اضااتخباّ األلٚا  اياا  اْتٗجٗااا اييهااس اججتُاااعٞ ايغسباا     

ايب ٍٛ إىل األبٛاب ا غًكا١ يف لزاضا١ ٚاقاس ايظااٖس٠ اإلعالَٝا١ يف ايعاامل ايعسباٞ  ٚاجْتكااٍ         

بعب ذيو إىل إظٗاز عالق١ ذيو بارتًيٝا١ ايكُٝٝا١ ٚاينكافٝا١، ايا  تاتِ بطسٜكا١ اْتكا٥ٝا١،  ٟ        

      ٔ بٝٓٗاا   تٛظٝل األلٚا  ا ٓٗج١ٝ اي  ٚيابتٗا ايٓظسٜاا  اججتُاعٝا١ ٚاجتصااي١ٝ يف ايغاسب َا

ايرٟ ٜعب َ ب   ت٢ ب٘ اي ٜٕٓٝٛٛ ٚايكا٥ِ عًا٢   (Binary Opposition لا٠ ايتضال اينٓا٥ٞ  

ا يف عالقتٗاا َاس ايطا١ُ ايا  تكابًاٗا َأ        ٕ مس١  ٟ ظاٖس٠ اتصاي١ٝ  ٚ اجتُاع١ٝ تربش  ضاًض

ادتاْب األ س ناارتإل ٚايػاس ٚاذتاس ٚاياربل ٚاألباٝ  ٚاألضاٛل ٚا ٛجاب ٚايطاايب، يكاسا٠٤          

ٚزبااا  ذياااو بٛاقاااس ايظااااٖس٠ اإلعالَٝااا١ ايكا٥ُااا١ يف ا ٓطكااا١ ايعسبٝااا١        ٚت ًٜٚاااٗا صاااٛ ايٓ

 .ٚاإلضال١َٝ

 َاااا ا طااات٣ٛ اينااااْٞ ٜتعًااال بتطاااٜٛس  لٚا  جبٜاااب٠ تطاااتطٝس  ٕ تطاااتٛعب ايظااااٖس٠        

اإلعالَٝاا١ يف ضااٝاقٗا ايكُٝااٞ ٚاججتُاااعٞ ٚايتااازاٞ بػااهٌ  فضااٌ عًاا٢  ااساز ا خٝاااٍ       

ٚايس مساٍ ايكُٝٞ، ايت ًٝا ٚاي ١ٝٓ ايكُٝٝا١ يًغا١،    ايكُٝٞهإ اإلعالَٞ، ايصَٔ ايكُٝٞ، ا 

ٚايٛاجاااب األ القٞ،ٚايٓظااااّ  ايهياااا٠٤ ايكُٝٝااا١، ضٛضاااٝٛيٛج١ٝ األثاااس اإلعالَاااٞ ٚايكُٝااا١  

  ...األ القٞ ٚايطسل األ القٞ 
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 ٞ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّايتهاٌَ اإلبطتُٝٛيٛج

 اهل امش
1- This term is used in several senses: for example Marxist sociology is 

often accused of using an economic determinism in which all social 
phenomena. Technological determinism suggests that social change is 
dependent on technological change. 

ّ اْظس: ْصإل بٛعًٞ  ٚع ب ايس ٔ عصٟ، -2 دتصا٥اس:  ،  إلٛازا   نالمي١ٝ إلٍٛ ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعاال

 .54(،  2010لاز ايٛزضِ يًٓػس ٚايتٛشٜس، 

،   بااإلٚ : َسنااص لزاضااا  لزاضااا  يف ْظسٜاا١ اجتصااٍ، ضتااٛ فهااس إعالَااٞ َتُٝاص  اْظاس: ع ااب ايااس ٔ عاصٟ،    3

 .127(،   2003(، 28ايٛإلب٠ ايعسب١ٝ، ضًط١ً نتب ا طتك ٌ ايعسبٞ  

 ، عال١َٝ اجتصاي١ٝ : بع  األبعال اذتضاز١ٜاييهس اججتُاعٞ ا عا س ٚايظاٖس٠ اإل ع ب ايس ٔ عصٟ، -4

 .167(،   1995  ادتصا٥س: لاز األ١َ،   

 . ا سجس ايطابل ْيط٘ع ب ايس ٔ عصٟ،-5

ِ   اْظااااس ْصااااإل بااااٛعًٞ،  -6 ،   قطاااآط١ٓٝ :لاز اييجااااس  اإلعااااالّ ٚاي عااااب اذتضازٟ،لزاضااااا  يف اإلعااااالّ ٚايكااااٝ

،2007 ،)24. 

ٍ ا سجع١ٝ ٚع ب ايهسِٜ ٖاغِ، – 7 ا عسف١ٝ يًك١ُٝ : َب ٌ إىل َصبز ٚبع   بعال ايك١ُٝ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ األ ٛ

 ،لزاض١ ْظس١ٜ، إل َٓػٛز٠ .ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ

ّ ٚايعص ١ٝ ٚايػٛز٣، لزاض١ ْكب١ٜ ع ب ايس ٔ عصٟ، – 8 ٟ ايعا  َاٜٛ / ْٜٛٝٛ،  149"، ا طتك ٌ ايعسبٞ، ايعبل "ايس 

1991 .)ّ24 -40 ،16. 

 .17ا سجس ايطابل،    ع ب ايس ٔ عصٟ، -9

 48ع ب ايهسِٜ ٖاغِ، ا سجس ايطابل،    -10

ٜكاااٍ يف ايعاَٝاا١ ادتصا٥سٜاا١   ربتاا٘ با عًَٛاا١ ٚ بًغتاا٘ ايسضاااي١. اإلعااالّ فااسا َاأ فااسٚا اجتصاااٍ، بُٝٓااا اياا اليف  ٚ   -11

ا طتحطأ  ٕ ٜكااٍ :   اإلباليف فٗٛ فسا َٔ فسٚا ايبع٠ٛ. ٜٚٛجب َصطًس اإلباليف يف األلبٝا  اإلضال١َٝ فكا  . َٚأ   

 اإلعالّ ٚاجتصاٍ ... ٚايبع٠ٛ ٚاإلبالا .

َكاااٍ  ااحيٞ عًُااٞ ٜتٓاااٍٚ فٝاا٘ اياابنتٛز عااصٟ ايتاابا ٌ باان ا صااطًحا  ٚا ياااِٖٝ اجتصاااي١ٝ ٚاإلعالَٝاا١ يف    -12

  ايعامل ايعسبٞ ع٢ً َطت٣ٛ ايتهٜٛٔ ٚا ُازض١ .

ِ اججتُاا . ٜٚٓظس   احاب ٖارا اذتكاٌ ا عاسيف عًا٢  ٕ      ٜعترب اجتصاٍ اججتُاعٞ ٚايتٓظُٝٞ فسًعا َٔ فسٚا عً -13

اجتصاٍ ٖٛ باألضاع ظاٖس٠ اجتُاع١ٝ ٜٚٓبز   ُٔ ايٓظاّ اججتُاعٞ. اْظاس ستُاٛل عاٛل٠ : اجتصااٍ ٚاجتصااٍ      

  اججتُاعٞ.

 .112، ا سجس ايطابل،  لزاضا  يف ْظس١ٜ اجتصاٍ، ضتٛ فهس إعالَٞ َتُٝصع ب ايس ٔ عصٟ،  -14

 124 – 112ا سجس ايطابل، ْيظ  -15

 ا سجس ايطابل ْيط٘ . -16

ٜعترب ا ٓٗ  ايطُٝٝٛيٛجٞ يف إلب ذات٘  لا٠ َٔ  لٚا  ا آٗ  ا عٝاازٟ اي ٓٝاٟٛ ايارٟ ٜكاّٛ عًا٢ ايت ٜٚاٌ ٚاضاتٓطام          – 17

اٖ  ا عٝازٜا١  ايٓ  بػهٌ ج ٜيطب لجي١ ا عاْٞ اذتكٝك١ٝ يً ٢ٓ ايعُٝك١ . نُا ٜعترب ايت ٌَ  ضًًٛبا وٝاًصا يف ا ٓا  

 . ٖٚٛ األ ٌ يف نٌ ا ٓاٖ  إلٝث ٜكّٛ  ًٝعا ع٢ً ايت ٌَ ٚايتيهإل.



 

 

274 

81 –See : Nassir Bouali , Media Between Marshal Mc-Luhan & Azzi 
Abderrahmane , From Technology to  Values Competences, Al 
Hikma Journal , Number 6 ,  Kounouz al Hikma Publishing , Algeria , 
2011,p 301 -319. (In French( 

19 –Nassir Bouali , & Others , Readings In The Theory : Value Media 
Determinism, Ikraa Publishing , Constantine , Algeria ( In French).  

(   2004ضالَٞ،   بإلٚ : ا هتب اإل (1اجتصاٍ ايطٝاضٞ يف اي عب اييهسٟ  نُاٍ ايبٜٔ جعيس ع اع،  -20

80. 

. اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلعالّ ٚاجتصاٍ،ادتُع١ٝ ايعسب١ٝ  ا ياِٖٝ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّْصإل بٛعًٞ، -21

 .45-24(   2014،   نتٛبس  12ايطعٛل١ٜ يإلعالّ ٚاجتصاٍ،ايعبل 

 ا ساجس : 

  ّ2007ٚايكِٝ ،  قطٓط١ٓٝ : لاز اييجس ،بٛعًٞ،ْصإل،اإلعالّ ٚاي عب اذتضازٟ : لزاضا  يف اإلعال. ) 

  بٛعًٞ،ْصإل  ٚل. ع ب ايس ٔ عصٟ،إلٛازا   نالمي١ٝ إلٍٛ ْظس١ٜ اذتت١ُٝ ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ،  ادتصا٥س: لاز

 ( .  2010ايٛزضِ يًٓػس ٚايتٛشٜس،

 عصٟ،ع ب ايس ٔ،لزاضا  يف ْظس١ٜ اجتصاٍ،ضتٛ فهس إعالَٞ َتُٝص،َسنص لزاضا  ايٛإلب٠ ايعسب١ٝ ،

 .  2003(،بإلٚ ،ي ٓإ،28ضًط١ً نتب ا طتك ٌ ايعسبٞ  

   ،عصٟ،ع ب ايس ٔ، اييهس اججتُاعٞ ا عا س ٚايظاٖس٠ اإلعال١َٝ اجتصاي١ٝ : بع  األبعال اذتضاز١ٜ

 (. 1995ادتصا٥س:لاز األ١َ،

  َاٜٛ /  149عبل ،اي14عصٟ،ع ب ايس ٔ،ايس ٟ ايعاّ ٚايعص ١ٝ ٚايػٛز٣،لزاض١ ْكب١ٜ،ا طتك ٌ ايعسبٞ،ايط١ٓ

،ْٜٛٝٛ1991 .24 -40 . 

  ٖاغِ،ع ب ايهسِٜ،األ ٍٛ ا سجع١ٝ ٚا عسف١ٝ يًك١ُٝ : َب ٌ إىل َصبز ٚبع   بعال ايك١ُٝ يف ْظس١ٜ اذتت١ُٝ

 ايك١ُٝٝ يف اإلعالّ،لزاض١ ْظس١ٜ، إل َٓػٛز٠ . 

   ٟ2004ضالَٞ،(   بإلٚ  :ا هتب اإل1ع اع،نُاٍ ايبٜٔ جعيس،اجتصاٍ ايطٝاضٞ يف اي عب اييهس. ) 

  ف ال،  بباْٞ،إلت١ُٝ َاى يٖٛإ ييِٗ ق١ُٝٝ عصٟ ع ب ايس ٔ،زت١ً ايعًّٛ اججتُاع١ٝ،جاَع١ ايٛالٟ بادتٓٛب

 . 2014، 4ادتصا٥سٟ، لٚز١ٜ  نالمي١ٝ سته١ُ،ايعبل 

  2014،  نتٛبس 12اجمل١ً ايعسب١ٝ يالتصاٍ ٚاإلعالّ،ادتُع١ٝ ايطعٛل١ٜ يإلعالّ ٚاجتصاٍ،ايعبل. 

 Nassir Bouali , Media between Marshal Mc-Luhan & Azzi 
Abderrahmane , From Technology to  Value Competences , Al Hikma 
Journal , Number 6 ,  Kounouz al Hikma Publishing , Algeria , 2011,p 

301 -319. (In French( 
 Nassir Bouali, & Others, Readings in the Theory: Value Media 

Determinism, Ikraa Publishing, Constantine, Algeria 2009. (In French). 

 Mohamed Hashim Al Kareem , From Mc- Luhan to Azzi : A Theoretical  
Road Less Travelled Mathemathecal Theory , Media Determinism ,and 
Value Determinism , In Nassir Bouali (Readings in the Theory: Value 
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 عمر سليمان ملكاوي
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 ملخص

 

تتٍأه ِذٓ الدراسٛ الصوٕرٚ الذٍِٗوٛ الوم هىموّا ال ملوٛ النزعٗوُٕ عوَ ا سومى          

قلوون التقوواقّي عالدراسووٛ ا جاوعوواو األردُ ٔكٗووب ت ووٕرو عكوو   لوو   ٔ ا ووٛ   

ٗموا وسومىعا   ِٔون طوزأ تنوٗري         عموٜ   ععد أُ تفاعمٕا وع أعٍواٞ األردُ عاعتلوارٓ عمودعا عزع

 اكّي عاجملتىع األردٌ٘؟تفكريِي ععد احتك

ٔتعتىوود ِووذٓ الدراسووٛ عمووٜ وووٍّد ا سووس ا ٗووداٌ٘  وسووتخدوٛ أداٚ  ىووع اللٗاٌوواو      

ٔا عمٕووواو وووَ أ ووزاد العٍٗووٛ ِٔووي ال ملووٛ النزعٗووُٕ الدارسووُٕ ا جاوعووٛ الريوووٕك     

ٔا اوعوووٛ األردٌٗوووٛ   ٔ ووواأ اللاحوووب أسووو٠مٛ اجسوووتلاٌٛ ععووود الزجوووٕ  إ  الدراسووواو   

 ٕرتّا الٍّاٟٗٛ عمٜ مجٗع أ زاد العٍٗٛ ا ا اوعت   ٔاللالغ  الساعكٛ  ٔٔسعت ا

 ( طاللعا ٔطاللٛ     97عددِي ) 
ٔتٕ ووومت الدراسوووٛ إ  أُ الصوووٕرٚ الذٍِٗوووٛ اوووي عوووَ الزجووون ا سووومي كاٌوووت  وووٕرٚ   

% ( ووٍّي   ٖٔوزٝ    7  97عادٖٛ   كأٙ إٌساُ آخز   ٔقد متثن ِوذا الوزأٙ ووا ٌسولتْ )     

% ( وَ أ زاد العٍٗٛ أُ  ٕرٚ الزجن ا سمي ا أ ِاٌّي ِ٘  ٕرٚ  2  51ْ )وووووووا ٌسلت

 إجياعٗٛ  

كىا أظّزو الدراسٛ عدً ٔجٕد تنٗري كلري عمٜ  ٕرتّي الذٍِٗوٛ ععود ئٗو٠ّي    

 لمدراسٛ ا األردُ  
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  :املقدمة
َِ   ذ٠ُِع طاُٖت ٌ  يف بٓ ا٤ِ  ٌَعٛا ضب ذد ع ٔ ػ عٛل ايع شل      ٚمن    ١ِخاؿ    ؿ ٛس٠ِ  ٚتؼ هٝ

ٚايظ  ذاٜا  ٚاشبـ  ا٥ُف تً  و ايـ   اُت ١ِ,ٖٓٝ  ايز  عً  ٢ تظ  ُٝبٗا بايـ  ٛس٠ِ  ط   ّ اؿ  طًَ ٚاإل

ىل منطٗ ِ  إ تؼ  ُ ٚ ايع شلِ  ب   يٝ      املؼ كى   َِاي   ثج ٌ ايكاِط    ( )ايجابب ١ُ ْظ بِّا   ٚايطب ا٥ ُ 

ِ املبُٝ  ض ٚمن  ٛردِٗ ايبؼ  شٟ    ا بٝ  ض ايع  شل ع  ٔ   ٖ  ِ َ  ٔ األ        االدبُ  اعٞ  بـ   اٍت َ  

ّ اإل ٌَٛطا٥ِي نإٚ (1) ادبُاع١ٝ ْٚكً ٗا   ٚبًٛستٗ ا  ٖ زٙ ايـ ٛس٠ِ   يف ؿ ٝا ١ِ  ُشنَباأل ُٚسايذ  ع 

ٝ  اىل ازبُاٖ   ُّ َلٚف ١ِايغشب  ذُّع  ر ُتإش ذد٠,  َُ ٜذٜٛيٛدٝاٍتأ١ ٚمبا ؼبكل خاؿ  َ َـاِي َا ؽبذ

ٝ     ا ازبايٝ    اُت ٌُ ايٛسٝ    ذ٠  قًٝ    ١ األ يف ايغ    شِل ١ُيعشب ع     ّ ٚايظ    ُٝٓا  اإل ٌُٚط    ا٥ِ اي      تعُ    

َُا ٚتـ ٜٛشٖا تـ ٜٛشّ  ا طًبِّٚايهاسٜهاتٛس بعشكٗا عشّك ّٖ ا   ٚاالسبك اس  بايع ذا٤ِ  ُِا ٜبِظ  ؼ ٛ

ُ٘ َا ُٜ طُٗت يف خًل أ َٔ َثِٚ (2) ١َٜٝٛ بـٛس٠ٍ ٚريو  ط  ّ ٚايعشٚب ١(   )فٛبٝ ا اإل  ُهٔ تظ ُٝب

 11ت ذ   ات  ث  َشإٚايع  شل  باملظ  ًَُ  يف ايع  ام  سٖ  اِلاإل َظ  اٖش  ٌُِّن   ٗ  ا يف سب  ِ بع  ذ ظباِس

ٌٍأطببُرب ٚاي    ٚاملظ ًُ َ  ٔ ايع شلِ َع   ايظ ًب١ِٝ  ايـ ٛس٠ِ  تً و   نب  يف تشط ٝ    طُٗت بؼه

ٌٍِب  . (3)عاّ  ؼه

ٌَ سٝ  َح  ٌٍ االعب  ذا٤سٝ  إ اىل َ  ٔ األ يف ن  جٍ  اسب  ذُّ ٚؿ   بع     عً  ٢ باػ  ٍشَُ بؼ  ه

اي     س ذاخِ األ تً و   ١ِعً ٢ خً ٝ     بع  ايبًذإ ايغشب١ٝ يف املكَُٝ  ٚاملظًَُ  ايعشِل املٛاطٓ 

ٍ أببٛسطِٗ يف  ي ػبباَٙشٜه١ٝ,  األ ٠ُاملبشَذ ػٗذتٗا ايٛالٜاُت ٌٍ ٍٓفُع عُا  .(4)سٖال إٚ ٚقب

 بع    ايذساط  ات إىل ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١ يف ايغ  شل ع  ٔ ايع  شل ٚاملظ  ًُ    ػ  است أ ك  ِذٚي

ٍَ عظُٗ  اَُ َّٕأ ُظ َس  ُٜٚ ٔ ٓطًَُ املٛك  َٛ  تٓ  اٚ ٌٍ ٚاإل ايع  شِل ٛس٠ُِؿ   ًك  ا َ   , ع  اّ ط   ّ بؼ  ه

ات ن ج ٠ تبٓ اٍٚ   دساط   ٛد ذُ ٚال ُتبؼ هٌ خ اق,     ٚسذابٗ ا  امل شأ٠ املظ ١ًُِ   ٛس٠ُِؿ َٚٛكٛ  

  ايغشبٝ  باملظًُ  املكُٝ  يف بًذاِْٗ ٚع ق١ ري و يف ته ٜٛٔ   َٛكٛ  اسبهاى املٛاطٓ

 ؿٛس٠ ر١ٖٝٓ خاؿ١ عِٓٗ يذ٣ ايغشبٝ  .

ِ٘  ٚبٓ ا٤ّ  ِ  اي   م تبط شم    ا   ايجغ  ش٠ِ يظ ذِّ  ذساط ١ُ اّي ت تتٞ ٖ  زِٙ  عًٝ  تً و ايذساط  ات   َعظ 

َع ات  يف داْ "" ؿ ٛس٠ ايشد ٌ املظ ًِ نُ ا ٜشاٖ ا ايطًب ١ ايغشبٝ ٕٛ يف ازبا         ايظابك١ يببشَح

 .األسد١ْٝ "
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 مشكلة الدراسة :
تبُج  ٌ َؼ  ه١ً ايذساط  ١ يف اإلداب  ١ ع  ٔ ايظ   اٍ ارت  ٞ: َ  ا ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١ يًطًب  ١        

ايغشبٝ  ايذاسط  يف داَع ات األسدٕ ع ٔ ايشد ٌ املظ ًِت ٜٚب  ش  ع ٔ ٖ زا ايظ  اٍ األط ١ً٦          

 ايباي١ٝ:

1-      ٕ ع  ٔ ايشد  ٌ   َ  ا ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١ يًطًب  ١ ايغ  شبٝ  ايذاسط    يف داَع  ات األسد

 املظًِ قبٌ ايبشاقِٗ فٝٗات
ٖ  ٌ ط  شأ تغ    عً  ٢ ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١ يًطًب  ١ ايغ  شبٝ  يف ازباَع  ات األسدْٝ  ١ بع  ذ   -2

ّٗا يٛد٘ت  اسبهانِٗ بايطًب١ األسدْٝ  ٚد
 أهمية الدراسة :

 تبُجٌ أ١ُٖٝ ايذساط١ يف ازبٛاْ" ايباي١ٝ .

ايطًب١ ايغشبٕٝٛ عٔ ايشدٌ  أْٗا دساط١ تبٝ  يًُٗبُ  بايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ اي  ؼبًُٗا (1

 املظًِ,  ايٛقٛف ع٢ً آسا٥ِٗ اشباؿ١ باملظًُ  بٛد٘ عاّ . 
أْٗ  ا َ   ٔ ايذساط   ات األٚىل اي     ُتذ   ش٣ يف األسدٕ س   ٍٛ ايـ   ٛس٠ ايزٖٓٝ   ١ يًطًب   ١   (2

 ايغشبٝ  ايذاسط  يف داَعات األسدٕ  .
ٛس٠ ايع شل  إثشا٤ املهبب١ ايعشبٝ ١ ٚاي   ذبب از إىل َج ٌ ٖ زٙ ازبٛاْ " املشتبط ١ بـ          (3

 ٚاإلط ّ يف ايز١ٖٝٓ ايغشب١ٝ . 
 

 أهداف الدراسة :
َ َ    ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١  طاط  ٞ ٖٚ  ٛ" تع  شفأٖ  ذف  إىل ذبكٝ  لتظ  ع٢ ٖ  زٙ ايذساط  ١ 

 "ازباَعات األسد١ْٝ يًشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف 

 :ٖٚٞ تعشفٖذاف ايباي١ٝ َٚٓ٘ تب ش  األ

ايطًب  ١ ايغ  شبٝ  ايذاسط    يف ازباَع  ات   ي  ذ٣ َـ  ادس ته  ٜٛٔ ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١    (1

 األسد١ْٝ عٔ ايشدٌ املظًِ .
 يشدٌ املظًِ .يذ٣ املبشٛث  عٔ اايعٛاٌَ اي  تظِٗ يف تؼهٌٝ ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ  (2



 

 281 

 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

ايبشاقِٗ ايشدٌ املظًِ قبٌ ايز١ٖٝٓ يذ٣ املبشٛث  عٔ ًـٛس٠ يامل َ  ايعا١َ  (3

 ذٙ.ٚبعبازباَعات األسد١ْٝ 
ًشدٌ املظًِ يف تؼهٌٝ ؿٛس٠ ر١ٖٝٓ يذ٣ املبشٛث  دٚس ايؼهٌ اشباسدٞ ي (4

 ايغشبٝ  .
 يذ٣ ايطًب١ املبشٛث  .عٓ٘ دٚس طًٛى ايشدٌ املظًِ يف تؼهٌٝ ؿٛس٠ ر١ٖٝٓ  (5
 اتباعٗا يبشظ  ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ ايظًب١ٝ .   ٜٓبغٞطايٝ" اياأل (6

 
 تساؤالت الدراسة :

يًطًب١ َ َ  ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ " َا  :ايظ اٍ ايبايٞ اإلداب١ عٔ ىلإ تظع٢ ايذساط١

 ت".يشدٌ املظًِايغشبٝ  ايذاسط  يف ازباَعات األسد١ْٝ عٔ ا

 ايباي١ٝ :ط١ً٦ اي شع١ٝ األ ت ايذساط١طشسريو  ٚسب٢ بهٔ ذبكٝل

 تايشدٌ املظًِ  عٔنٝف تهْٛت ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يذ٣ املبشٛث   (1
 تِيشدٌ املظًيًُبشٛث  عٔ ا َا َـادس تهٜٛٔ ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ (2
 ٌٖ طشأ تغ  ع٢ً ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يًُبشٛث  عٔ ايشدٌ املظًِت (3
 تاملظًِايز١ٖٝٓ يًُبشٛث  عٔ ايشدٌ ـٛس٠ ايَا َـادس ايبغ  يف  (4
ايـٛس٠  ع٢ً تغٝ يف إسذاخ  َا دٚس االسبهاى املباػش َ  املظًُ  يف األسدٕ (5

 ز١ٖٝٓ يًُبشٛث  تاي
 عٓ٘ت ًُبشٛث يز١ٖٝٓ ايـٛس٠ اييف تؼهٌٝ  دٚس ظًٛى ايشدٌ املظًٌِٖ ي (6
 تَ  ايشدٌ املظًِعٓذَا ٜبعإًَٛ  فعٌ املبشٛث  ٚدَا سد (7
ًُبشٛث  يز١ٖٝٓ ايـٛس٠ ايَا دٚس ايؼهٌ اشباسدٞ يًشدٌ املظًِ يف تهٜٛٔ  (8

 عٓ٘ تايغشبٝ  
ايشدٌ ايز١ٖٝٓ ايظًب١ٝ يًُبشٛث  عٔ ـٛس٠ ايطايٝ" ايٛاد" اتباعٗا يبغٝ  َا األ (9

 تاملظًِ 
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 راسة :مفاهيم الد
"ايٓاتر ايٓٗا٥ٞ ي ْطباعات ايزات١ٝ اي  تبهٕٛ عٓذ ٖٚٞ  ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ :-

ٚ أٚ َٓؼت٠ أٚ دٓع بعٝٓ٘ أٚ ػع" أٚ ْظاّ َا أصا٤ ػخف َع  إٚ ازبُاعات أفشاد األ

ع٢ً سٝا٠  ٕ ٜهٕٛ ي٘ تتث أآخش بهٔ  ػ٤ٞٚ أٟ أٚ ١َٓٗ َع١ٓٝ أٚ دٚي١ٝ أَٓظ١ُ ضب١ًٝ 

االْطباعات َٔ خ ٍ ايبذاسل املباػش٠ ٚ   املباػش٠ ٚتشتب  ٖزٙ  ْظإ,  ٚتبهٕٛ ٖزٙاإل

 (5)ٚعكا٥ذِٖ " د فشااألبايبذاسل 
ايـٛس٠ اي  تٓطب  يف رٖٔ  ُٝهٔ تعشٜف ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ بتْٗا:ا فدشا٥ِّإأَا * 

ايبعاٌَ  ٚأٚ سؤٜب٘ أايطًب١ ايغشبٝ  يف ازباَعات األسد١ْٝ جملشد مسا  ن١ًُ ايشدٌ املظًِ 

 ع٘ .َ

طع اث١ٝٓ أٚ ْٛ  َٔ ايٓاغ ع٢ً أايـٛس٠ ايُٓط١ٝ : "ٖٞ تـٜٛش َبظ  ألٟ ياع١ -

ٖٚٞ ْٛ  َٔ ايبعُِٝ . ع ّ ٚ د١ٜٝٓ,  ٚريو باطبخذاّ ٚطا٥ٌ اإلأٚ دٓظ١ٝ أٚ ادبُاع١ٝ أ

ٚايبٛؿٝف يٓٛ  َٔ ايٓاغ ٜبظِ بعذّ ايذق١ ٚعذّ ايعذاي١ ٚتشتب  ايـٛس٠ ايُٓط١ٝ بايب شق١ 

 (6) ثاس٠ ايهشا١ٖٝ ايعٓـش١ٜ "إىل إا َا ت دٟ ايعٓـش١ٜ ٚ ايّب
ايب اعٌ االدبُاعٞ : " ايبتث  املببادٍ ب  فشدٜٔ حبٝح ٜ ثش نٌ َُٓٗا يف ارخش  -

ٜٚبتثش ب٘ ٚتـب  بزيو اطبذاب١ أسذُٖا َجّ ا يآلخش,  ٜٚبٛاىل ايببادٍ ب  املج  

 (7)ٚاالطبذاب١ إىل إٔ ٜٓبٗٞ ايب اعٌ ايكا٥ِ بِٝٓٗ " 

ٚبهٔ تعشٜ ِٗ إدشا٥ٝا بتِْٗ : طًب١ ايبًذإ ايغشب١ٝ ايذاسطٕٛ  ٕٛطًب١ ايغشبٝاي-

ايزٜٔ ٜؼهًٕٛ صببُ   2014/2015يف داَع١ اي َٛى ٚازباَع١ األسد١ْٝ يًعاّ ايذساطٞ 

ايذساط١,  ٚايزٜٔ مت اطب با٤ آسا٥ِٗ يّٝعا سٍٛ ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ اي  ؼبًُْٛٗا عٔ ايشدٌ 

 بايذساط١ ٚبعذ ريو. املظًِ قبٌ ايبشاقِٗ 
 

 :املداخل النظرية للدراسة
 مث١ َذاخٌ ْظش١ٜ عذ٠ بهٔ تٓاٍٚ ايذساط١ ع٢ً ٖذاٖا ٖٚٞ : 

 الصٕرٚ الذٍِٗٛ : :دخنو أٔج :

ٖ  ٞ َ ٗ  ّٛ عكً  ٞ,  عً  ٢ ك  ٥ٛ٘ تبش  ذد املٛاق  ف ٚاالدباٖ  ات ي  ذ٣    ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١"

 (8)ًظ ١ طٝاط١ٝ " االػخاق أٚ ازبُاعات,  عبٛ ػخف َع  أٚ ْظاّ َع ,  أٚ ف
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

أَا قاَٛغ ٜٚبظك فكذ عشف٘ بتْ  ٘ َ ٗ ّٛ عكً ٞ ػ ا٥  ب   أف شاد ياع ١ َعٝٓ ١ ٜؼ            

إىل ادباٙ ٖزٙ ازبُاع١ األطاطٞ عبٛ ػخف َع , أٚ ْظاّ َا, أٚ طبك١ بعٝٓٗا, أٚ د ٓع  

 Alport,  ٜٚش٣ ع ام اي ٓ ع   (9)بعٝٓ٘, أٚ فًظ ١ طٝاط١ٝ, أٚ ق١َٝٛ َع١ٓٝ, أٚ أٟ ػ٤ٞ آخش 

إٔ ايٓاغ إرا َ ا سـ ًٛا عً ٢ صبُٛع ١ َ ٔ اسبك ا٥ل        ٚي ٛ ك ١ًٝ٦        ف نِْٗ ٜٓ ذفعٕٛ إىل              "

 (10)تهٜٛٔ تعُُٝات نب ٠ " 

ٕ  ايـ  ٛس٠  تبه  ٕٛٚ نُ  ا ٜ  ش٣   _َع    ػ  ع" أٚ ػ  ٤ٞ  ٚأدب  اٙ ػ  خف   ي  ذ٣ االْظ  ا

ٕ ٜ ذسى  أصبُٛع١ ايـ ات املعشف١ٝ اي  ٜظ بطٝ   أٚ ا  ;َٔ ث ث١ عٓاؿش  ٝض٠  _طهٛت

اٚ  ايؼ  ٤ٞيعٓـ  ش ايع  اط ٞ املٓطً  ل باملٝ  ٌ ي  زيو  ا ٚثاْٝٗ  ابطشٜك  ١ عكًٝ  ١,  ايؼ  ٤ٞري  و  بٗ  ا

ايعٓـ  ش ايظ  ًٛنٞ املُج  ٌ يف صبُٛع  ١ االط  بذابات فٗ  ٛ  ايعٓـ  ش ايجاي  ح,  أَ  ا ايٓ   ٛس َٓ  ٘

دباٙ ريو ايؼ٤ٞ ٚاي   ٜ ش٣ ايؼ خف َ ٤َبٗ ا ي ٘ ٚفًك ا يًـ  ات اي   أدسنٗ ا يف           ايع١ًُٝ

 .(11)رٖٓ٘ عٓ٘ 
ال ب ذ َ ٔ   تهٜٛٔ ايـٛس ايز١ٖٝٓ يذ٣ األػخاق َٔ خ ٍ َا ٜع ش    ِ,    ٚيف داْ"

ٕ أا إَ   :سب    ط  شمإٔ أٟ دبشب  ١ دذٜ  ذ٠ ٜ  بِ اط  بكبا ا ٚت ظ   ٖا بطشٜك  ١ َ  ٔ   أىل إػ  اس٠ اإل

ٚ ذب  ذخ أٚ ت  ذعِ ايبـ  ٛس اسب  ايٞ  أ ىل ايبـ  ٛس اسب  ايٞ املٛد  ٛد َعًَٛ  ات دذٜ  ذ٠  إتل  ٝف 

ٕ   (12)ع  اد٠ بٓ  ا٤ ناَ  ٌ يًبـ  ٛس إٓٗ  ا ٜٓ  بر ع أَٚشادع  ات ط ٝ   ١ عً  ٢ ٖ  زا ايبـ  ٛس    نُ  ا أ

ُّا إىل ايبـٓٝف ايُٓطٞ يألػخاق ٚاألػٝا٤ َ ٔ سٛي ٘, ٚ  زا ايبـ ٓٝف      اإلْظإ ٜظع٢ دا٥

 ايُٓطٞ ٚظا٥ف ْ ظ١ٝ إر ٖٛ ؼبكل      نُا ٜش٣ قذسٟ سٓ ٞ        ث ث١ أَٛس :

ا َ ٔ اقبـ اد   ا نبّ كل يً شد قذّسإٔ ايبـٓٝف     بـشف ايٓظش عٔ َذ٣ ؿشب٘       ؼب

ٌ خ  عا١َ داٖض٠ ته ٌ ي٘ ايبعاٌَ َ   ار  طشأازبٗذ مبا ٜكذَ٘ ي٘ َٔ  ٚايبٓب   بظ ًٛن٘    ش ب 

       ٚي ٛ بؼ هٌ صا٥ ف           ٜل ٝل نُ ا إٔ ايبـ ٓٝف    َعإ ايٓظش يف خـا٥ـ٘ اي شد١ٜ .إدٕٚ 

ٕ أخ ش ٚري و مب ا ٜكذَ ٘ َ ٔ َعشف ١ َظ بك١ مب ا به ٔ          َٔ ْط ام ازبٗ ٌ يف ايبعاَ ٌ َ   ار    

٘  شخؿٛس٠ ار تهٕٛ عًٝ٘ ٕ عًُٝ ١ ايبـ ٓٝف مب ا تبل ُٓ٘ َ ٔ      . ٚأخ ّ ا ف ن  خ ٍ تعاًَِٗ َع 

ِ تع ِّأا من  ا ذبك ل ٖ  ذفً إٚدبشٜ  ذ ٚاخب  ضاٍ  ُ ٝ ٚ املعشف  ١ أ ِعً  ًٖ ذاف ايبٛافكٝ  ١ ي ا َ  ٔ األطاط  

 .(13)ْظا١ْٝ بعا١َاإل
يف تعشٜ  ٘ يًـ ٛس٠ ايزٖٓٝ ١     "نٝٓٝ ح بٛي ذْر  " َا عٔ تهٜٛٔ ايـ ٛس٠ ايزٖٓٝ ١ ٜؼ      أ

َٚٛقع ٘   , املهإ ايزٟ ٜع ٝؽ فٝ ٘ اي  شد   بعٛاٌَ ْظإ اإلَعشف١ تبهٕٛ َٔ ت اعٌ  ْٗاأىل إ
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  ٞ , باإلك  اف١ إىل ْظ  ا١ْٝايضَ  إ ٚاملعًَٛ  ات ايباسؽبٝ  ١ يًشل  اس٠ اإل   , َٚ  ٔ ايع  ام اشب  اسد

فعاٍ املشتبط١ بعام ايطبٝع ١ ٚاشب ربات   األ, ٚؿذقا٤طش٠ ٚاألايع قات ايؼخـ١ٝ ٚسٚاب  األ

 ٚتب  تثش ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١  (14)ساط  ٝع ٚاملؼ  اعش ٚاالْ ع  االت  األّ ا , ٚأخ  املهبظ  ب١ سٝا   ا 

س ذاخ  األ ُٖٗاأ , ػبالٚ باإلأسذاخ تغ ات فٝٗا طٛا٤ بايظً" إىل إمبذُٛع١ عٛاٌَ ت دٟ 

ُٗ ١ ٚ    ري و َ ٔ     س ذاخ ايظٝاط ١ٝ امل  َجٌ اسبشٚل ٚايهٛاسخ ٚاأل املج ٠ )ايٛقا٥  اسباي١ٝ(

س ذاخ  أل, ن زيو ا ٚ يغشاببٗا ٚعذّ اعبٝاد ايٓ اغ عًٝٗ ا  أبٗا ُٖٝأل سذاخ املج ٠ ي ْبباٙ,األ

ٚ تبه  ٕٛ َ  ٔ ع  ذ٠   أٚ تتث اتٗ  ا ف  ك٠ طًٜٛ  ١ َ  ٔ ايٛق  ت     أٜٚظ  بغشم س  ذٚثٗا   , املكانُ  ١

ال عٓذ َ ا ٜهبُ ٌ   إٚ ال ٜظٗش تتث اتٗا أطبٛع١ٝ,  أٚ ػب٘ أ سذاخ ؿغ ٠ ١َٜٝٛأَهْٛات ٚ

ع   ّ يف تؼ  هٌٝ ايـ  ٛس٠   ٥ٌ اإلٚ تك  كل َ  ٔ االنبُ  اٍ,  َٚ  ٔ ٖٓ  ا تظٗ  ش خط  ٛس٠ ٚط  ا     أ

اي     ٚارسا٤ط  اس اي  ذاليٞ ي  ذِٜٗ ع  ٔ طشٜ  ل املعًَٛ  ات  ٚدعً  ٗا تؼ  هٌ اإل يألف  شادايزٖٓٝ  ١ 

     اٍ إٚ ع   ذّ االٖبُ   اّ مبٛك   ٛعات َعٝٓ   ١ ٚأط   اس اٖبُ   اّ ايٛط   ١ًٝ إتٓؼ   شٖا ٚت   زٜعٗا يف 

 .(15)شاد فع٢ً تؼهٌٝ ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يذ٣ األ بتخش٣ٚ أثش بذسد١  َش ايزٟ ٜخش٣,  األاأل

 ايـٛس٠ ايُٓط١ٝ 

َّ ا مل     ا د     ا٤ يف ق     اَٛغ   ٚطبًك      .( ؼبُ     ٌ ْ     رب٠ ط     ًب١ٝ  stereotypeَـ     طً  ) إ

ٕ  املـ   طً  ٜع   شف عً   ٢  ا ي   بع  ْ   ٘ ؿ   ٛس٠ َبظ   ط١ د   ذِّأ)ٖ   اسبش( يألفه   اس اسبذٜج   ١ ف   ن

س    ذاخ اي      تؼ    كى يف اشبـ    ا٥ف   ٚ األأٚ امل طظ    ات أ ,ػ    خاقاي ٦    ات َ    ٔ األ 

ا َ   ا ته   ٕٛ  ٕ ٖ   زٙ ايـ   ٛس٠  ايّب     أٚ .ٔ ايٓ   اغطاط   ١ٝ َ   ٔ قب   ٌ صبُٛع   ١ ن   ب ٠ َ       األ

ٕ ٖ     زا املـ     طً  ٖ     ٛ تعُ     ِٝ شبـ     ا٥ف     أدش     اف, نُ     ا  َـ     شٛب١ ب     ايبشٝض ٚاإل 

 يف اسبظ   بإخ   ز ف   شاد صبُٛع   ١ َعٝٓ   ١ ب   ذٕٚ األ  أصبُٛع   ات ادبُاعٝ   ١ تع   ض٣ يـ    ات   

ٚ  أاالخب ف    ات ب        ٕ ٖ    زا ايبغاف    ٌ ع    ٔ تً    و االخب ف    ات     أعل    ا٤ تً    و ازبُاع    ١,  

ٚاي     اسم ب      ايـ    ٛس٠ ايُٓطٝ    ١ ٚايـ    ٛس٠    (16)َؼ    ١ٖٛ َٚشٜب    ١ ػبع    ٌ تً    و ايبعُُٝ    ات  

ْٗ   ا إٕ ايـ   ٛس٠ ايزٖٓٝ   ١ به   ٔ تغٝ ٖ   ا سٝ   ح    : أُ   ا ًٜ   ٞ  فٝي   ٘ ايإايزٖٓٝ   ١ ٜهُ   ٔ  

 َ  ا ايـ  ٛس٠ ايُٓطٝ  ١ فٗ  ٞ تك  اّٚ ايبغ  ٝ  فُ  ٔ ايـ  ع" تغٝ ٖ  ا,         أتبظ  ِ بايجب  ات ايٓظ      

١ٝ عه   ع ايـ   ٛس٠  فٗ   ٞ يف ايغاي   " ط   ًب  ,ا َ   ا ته   ٕٛ ايـ   ٛس٠ ايُٓطٝ   ١ َبشٝ   ض٠   ايّب   ٚ

 . (17)ػباب١ٝ ٚيف ظشٚف أخش٣ تهٕٛ طًب١ٝ إا سٝاّْأايز١ٖٝٓ اي  تهٕٛ 
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

ا بُٝٓ  ا صٜ  اد٠ ٕ ايـ  ٛس٠ ت  ضداد ٚك  ٛسّ ننًُ  ا صادت املعًَٛ  ات يف ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١ ف    ٚ

ىل ايبعـ " ٚيف َشاس ٌ   إاملعًَٛات يف ايـٛس٠ ايُٓط١ٝ يف ادباٙ املٛكٛ  ايٛاسذ ْ ظ٘ ت دٟ 

ػ خاق ٚاي ذٍٚ   ٚاأل يألػ ٝا٤ ٕ ؿاْعٞ ايـٛس٠ ايزٖٓٝ ١  نُا أعٓـشٟ, ىل ايبُٝٝض ايإع٢ً أ

د  ٌ أىل تك  ذِٜ املعًَٛ  ات ٚاسبك  ا٥ل ٚاملع  اسف َ  ٔ    إف  شاد ٜظ  عٕٛ  رٖ  إ األأٚازبُاع  ات يف 

ا َا تكف خً ٗ ا  تٛطٝ  َذاسى ايٓاغ َٚعشفبِٗ باسبٝا٠, بعهع ايـٛس٠ ايُٓط١ٝ اي   ايّب

 .(18)ٚ ادبُاع١ٝأٚ طٝاط١ٝ أاد١ٜ ٚ َ طظات( رات َـاحل اقبـأ)ياعات  دٗات

ع  ٔ ايـ  ٛس٠   Imageٖ  ِ َ  ا بٝ  ض ايـ  ٛس٠ ايزٖٓٝ  ١     أ إَٔ  ا ؿ  احل فٝل  ٝف بكٛي  ٘    أ

قٓ ا ,  ٚذبب از   ن رب يبشكٝ ل اإل  أىل ب زٍ دٗ ٛد   إٚىل ذبباز ٕ األأٖٛ  stereotypeايُٓط١ٝ 

 .(19)نرب َٔ املعًَٛات ٚاسبكا٥ل أىل قذس إ

 ايُٓط١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ارتٞ:  ٜبِ تؼهٌٝ ايـٛس  تؼهٌٝ ايـٛس ايُٓط١ٝ :

 ْٛا  َٔ عًُٝات ايبـٓٝف :أسبع١ أٖٓاى  :ايبـٓٝف  ٚاًلأ

ىل إْظ إ,  ٜٚ  دٟ   طاط ١ٝ اي   ٜشاٖ ا اإل   ايبـٓٝف ايبذا٥ٞ :ٖٚٛ ٜكّٛ عً ٢ امل َ   األ  

ايبـ ٓٝف داخ ٌ ازبُاع ات    ٚػ خاق ٚايؼ عٛل   تًخٝف ايهج  َٔ املعًَٛات امل١ُٗ ع ٔ األ 

ْظ إ ٚت ل ًٝٗا عً ٢    يٝٗ ا اإل إع ٔ ايبشٝ ض يًذُاع ١ اي   ٜٓبُ ٞ      ٖٚ ٛ ٜٓ بر    ْ ظٗا ٚخاسدٗا:

ىل ازبُاع  ١ إىل َ  ٔ ٜٓبُ  ٕٛ  إ  ٖ  ا َ  ٔ ازبُاع  ات,  سٝ  ح ٜ  بِ ْظ  ب١ ايـ   ات امل ل  ١ً       

ٕ ايظ  ٝام إسٝ  ح  ايبـ  ٓٝف امل  بى عً  ٢ ايظ  ٝام: , ٚىل َ  ٔ ٖ  ِ خاسدٗ  اإٚايـ   ات ايظ  ًب١ٝ 

ٚ امل َ    ت  ضداد  أيظ  ُات ػ  خاق ٚاجملُٛع  ات,  فٗ  ٛ ػبع  ٌ بع    ا   ىل تـ  ٓٝف األإٜ   دٟ 

ِ  بذٚ نشكٝك١ َشنض١ٜ,  تا حبٝح ٚكّٛس , ا يًبـ ٓٝف طاّط  أتـ ب  ٖ زٙ ايظ ُات     َٚ ٔ َث 

ط  اغ ايبـ  ٓٝف,  نُ  ا إٔ بع    املٓبٗ  ات دبع  ٌ بع    امل َ    ٖ  ٞ أٚك  ٛا املٓب  ٘ : ري  و ٚ

ىل صٜاد٠ ايكنٝض ع٢ً بع  امل َ  ٚايظ ُات,  ٚايكنٝ ض   إٜ دٟ االعبشاف عُا ٖٛ َبٛق  

 نتطاغ يًبـٓٝف .عًٝٗا 

  ّٝ ا يف تؼ  هٌٝ ايـ  ٛس س  ذاخ دّٚساي  شب  اي  ُٖٛٞ ب    األ ٜ   دٟ  ا اي  شب  اي  ُٖٛٞ :ثاْ

ا بٝ ٌ  ْظ إ, ٚعٓ ذَا ؼب ذثإ َّع     ايُٓط١ٝ,  سٝح ٜبِ ايشب  ب  سذث  ػبزبإ اٖبُاّ اإل

 .(20)ٕ ٜشب  بُٝٓٗاأىل إْظإ اإل
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ٗعا: ا  دراكٗٛلٍظزٖاو اإلثاٌ

طباع  ات ٚايـ  ٛس اي    ٜهْٛٗ  ا اي   شد ع  ٔ األػ  ٝا٤     ٜبطً  " اسبـ  ٍٛ عً  ٢ ْب  ا٥ر االْ  

ٚايٛط  ايزٟ ؼبٝ  ب٘, دساط١ ْظشٜات خاؿ١ تبٓاٍٚ داْ" ايظ ًٛى اإلْظ اْٞ,  فٗ ٛ ْب از     

ايع ق  ات ايذٜٓاَٝهٝ  ١ ايـ  ادس٠ ع  ٔ ت اع  ٌ اإلْظ  إ مبٝٛي  ٘ ٚسادات  ٘ ْٚضعات  ٘ ٚس  ٛافضٙ       

ٕ اي  شد ٜب تثش يف ط ًٛن٘    ٜٚش٣ أؿ شال ٖ زٙ ايٓظشٜ ات أ    (21)ٚادباٖات٘ َ  ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ 

بايٓظاّ اإلدسانٞ ٚاملعشيف ايزٟ نْٛ٘ عٔ ايعام احملٝ  ب ٘, ٚاألف شاد ٜٓظُ ٕٛ إدسانٗ ِ     

َٚعبكذاتِٗ ٚأفهاسِٖ يف أػهاٍ رات َع٢ٓ أٚ َغض٣ َع ,  ٜٚذسنٕٛ ٜٚ ظشٕٚ ايع ام  

اْٞ اي    اشباسدٞ يف إطاس ٖزا املع٢ٓ أٚ املغ ض٣,  َٚ ٔ َث ِ ٜ تتٞ ط ًٛنِٗ َب تثّشا بٗ زٙ املع         

ٚتٓكظِ ايٓظشٜات اإلدسان١ٝ إىل ث  خ ْظشٜ ات    (22)ٜهْٛٗا اي شد عٔ األػٝا٤ احملٝط١ ب٘ " 

 :ٖٞ 

 ايبٛاصٕ املعشيف :: أٚاًل

ٖٚٝ  ذس  Abelsonٚأبًظ  ٕٛ Rosenbergٜ  ش٣ أؿ  شال ٖ  زٙ ايٓظشٜ  ١ ٖٚ  ِ سٚصْ  ربز  

Heider       اإلْظ إ   إٔ ايع ق١ أٚ ايشابط١ اي   به ٔ إٔ ت شب  عٓـ شٜٔ َع شفٝ  يف ْ  ع

( أٚ ع ق١ َٛدب١ ) + (, أٚ طايب١ )  بهٔ إٔ تبخز ٚاسّذا َٔ ث ث١ أػهاٍ طببً ١ ٖٞ :

ٕ ايبٛاصٕ ب  االدباٖات اي    أٜٚلٝف َهاٟٚ ال ع ق١ إرا م تهٔ ٖٓاى سابط١ باملش٠,  

ػ   اسات َبؼ   اب١ٗ )+, إرا ناْ   ت االدباٖ   ات ذبُ   ٌ إٚالُٖ   ا : أؼبًُ  ٗا اي    شد يف س   ايب   

ػ اسات  إ. ٚاسباي١ ايجا١ْٝ : عٓذَا ذبٌُ االدباٖات ايٓ ظ ١ٝ  ٘( أٟ َٔ ايٓٛ  ْ ظ-, -ٚأ+

ايط  شم  بنس  ذ٣( سٝ  ح تبٛي  ذ ساي  ١ َ  ٔ ايب  ٛتش ت  ذف  اي   شد يً  بخًف َٓٗ  ا     -)+,  طببً   ١

ع اد٠  أٚ إ نجش َٔ االدباٖات ايٓ ظ١ٝ املعاسك ١ يً  شد  أٚ أػاس٠ ادباٙ إتغٝ   ايج خ ايباي١ٝ :

َّ   أٚ يٓ ظ١ٝ اي  ٜببٓاٖا اي  شد  ايٓظش يف االدباٖات ا ا ع ٔ اي ب ه  يف املٛك ٛ     ايبٛق ف ثا

 .(23)سب٢ ؼبب ظ اي شد ببٛاصْ٘ ايٓ ظٞايزٟ ٜج  ايبٛتش 

طاط ١ٝ به ٔ   ٚتكّٛ ْظشٜات ايبٛاصٕ املعشيف يف صبُٛعٗ ا عً ٢ ع ذد َ ٔ اي  شٚ  األ     

طشٜك ١ َٓطكٝ ١ يف   ػ ٝا٤ ب ٚ األأػخاق : ؼبذد اي شد ادباٖ٘ عبٛ األاًٚيأ تٞ:تًخٝـٗا يف ار

ا َ    ٜتتٞ ايظًٛى َب ًك َٚٔ َثِػٝا٤,  األ تًوٚ أػخاق عٔ ٖ ال٤ األ٘ طاس ايبٓا٤ املعشيف يإ

ٕ االدب اٙ احمل  ذد َٓطكِّ    ّٝ   .ا ٖٚ  زا ٖ ٛ د  ٖٛش االت  ضا  ً  ٢ع يألف  شاد دساى املع شيف ٜ   ثش اإل :اثاْ

ٖ  إػ ٝا٤ يف  ػ خاق ٚاأل ايع قات ب   األ  دساى يف اإل ٜ  ثش ٖ زا   حبٝ ح  عبُٖٛ ا  ِٗط اس ادب ا

:  اثايّج   .ٚ تغ  ٝ ٙأٚ ع  ذّ ايب  ٛاصٕ ت   ثش يف دع  ِ االدب  اٙ أٚ االْظ  ذاّ أقٝ  اّ ساي  ١ َ  ٔ االت  ضإ 
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ٚ ايكً ل اي   ت  ثش عً ٢ اي  شد      أٚ ايب ٛتش  أىل ْؼ٤ٛ ساي١ َٔ ايلغ  إت دٟ ساي١ عذّ ايبٛاصٕ 

دسان ٘  إع ذٌٜ  ا بب تث  ت ٚ ط ًبّ أا ػباّب  إٕ ؽب ف ٖزٙ اسباي١ َٔ خ ٍ تغٝ  ادباٖ٘ أفٝشاٍٚ 

 . (24)ػٝا٤األ أٚػخاق املعشيف عٔ األ

ّٝا :   ايبٛافل املعشيف :ثاْ

ْظ إ بٝ ٌ   ٕ اإلأػ اسٍ أٚط ذٛد ( ) ٚطٛط ٞ تآْب اّٚ (      )ؿشال ٖزٙ ايٓظشٜ ١  أٜش٣  

٘ ٤ٚاملعبكذات اي  تٛاف ل آسا  ارسا٤ىل تبذٌٝ ٚتكذٜش إ ىل تك ذٜش  إٚن زيو بٝ ٌ    ,ٙ َٚعبكذات 

فه اسٙ ٜٚضٜ ذ ٖ زا ايبك ذٜش بضٜ اد٠ ايبٛاف ل ٜٚ ٓكف بٓكـ اْ٘         أػخاق ايزٜٔ ٜب ك ٕٛ َ     األ

كٛٙ بٓذ اا ًَش ٛظ يف   ا ي دباٖات ايٓ ظ١ٝ طب ٚقذ اطبخذّ ) اطذٛد ( ٚ ) تآْباّٚ ( َكٝاّط

   ٚ ثب  ات فٛا٥  ذٖا يف ايبٓب    بظ  ًٛى   إدساط  اتِٗ ٚدب  اسبِٗ اي    ق  اَٛا بٗ  ا يبٛك  ٝ  ْظ  شٜبِٗ 

ِّ  إٕ ٜه ٕٛ االدب اٙ   أط اغ  أ٢ فشاد عٓذَا ٜبعشكٕٛ ملٛاق ف اتـ اي١ٝ عً    األ ا, ٚ ط ًبِّ أا ػباب

ا,  ٚتؼ  ْكط١ ايـ  ش يف املكٝ اغ   ٚ كعًٝ أا ٚ ٚطًطأا ٚيف نًبا اسبايب  قذ ٜهٕٛ ػذّٜذ

ّٖ  إ  املكٝ  اغ بعٝٓ  ٘, ٚتبخ  ز ػ  ٤ٞٚ أا َ  ا عب  ٛ ػ  خف ىل ساي  ١ ايؼ  خف اي  زٟ ال ؼبُ  ٌ ادبا

 . (25)(3-, 2-, 1-, ؿ ش, 1, +2, +3+) ايبايٞهٌ ايؼ

 ايبٓافش املعشيف ::  ثايّجا

ٕ أىل فه ش٠ االت ضإ ايٓ ظ ٞ    إا ٜش٣ )) يٕٝٛ فظبٓذش (( ؿاس" ٖزٙ ايٓظشٜ ١ اط بٓادّ   

ْظإ عٓذَا ٜك  ذبت ت تث  أفه اس َبٓ افش٠ فنْ ٘ ٜبٛي ذ داخً ٘ ْ ٛ  َ ٔ ايب ٛتش َ ٔ ػ تْ٘            اإل

ف ىل ساي  ١ ايب  ٛاصٕ ٚايب   يإخ  ش٣ أس  ذاخ تغ  ٝ  إلصاي  ١ ٖ  زا ايبٓ  افش ٚايع  ٛد٠ بايؼ  خف َ  ش٠   إ

 . (26)املعشيف 

ٚٚفًكا ي ظبٓذش,  ٜٛدذ ث ث١ أْٛا  َٔ ايع قات ب   عٓاؿ ش َعشفبٓ ا,  أًٚي ا : ق ذ ال       

ّٝا: قذ تٛدذ ع ق١ ات ام ب  عٓاؿش َعشفبٓ ا,  ثايّج ا    تٛدذ ع ق١ ب  عٓاؿش َعشفبٓا,  ثاْ

ايبع اس    ٕأٜٚك كا فظ بٓذش   : ٚقذ تٛدذ ع ق١ تعاس  أٚ تٓ افش ب   األَ ٛس اي   ْعشفٗ ا .      

ٞ أٚد  ٛد تع  اس    تٝ  ١ :ط  بال ارٜٓؼ  ت ْبٝذ  ١ يظ  ب" َ  ٔ األ   من  ا  األ, ٚ ع  ذّ ات   ام َٓطك  

تعه   ع ٚدٗ   ات ْظ   ش ازبُاع   ١   ألْٗ   اايجكافٝ   ١ ايؼ   عب١ٝ اي     ٜكبً   ٗا ايٓ   اغ دٕٚ ْك   اؾ   

 .(27) ع١َُٝٛ ايشأٟ ٚايبذشب١ ايظابك١, طاط١ٝخ ق١ٝ األاأل

انٝ ١ ايج ث ١ يف ط بٌٝ اسبـ ٍٛ     ٚبهٔ اإلفاد٠  ا طبل عشك٘ عٔ ايٓظشٜ ات اإلدس 

ع٢ً ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١ ايغشبٝ  ايذاسط  يف داَعات األسدٕ ب ايكٍٛ,  إٕ  

عٓاؿ  ش املعشف  ١ يـ  ٛس٠ ايشد  ٌ املظ  ًِ ي  ذ٣ ايطًب  ١ ٖ  ٞ األط  اغ يف أط  ًٛل تهٜٛٓٗ  ا أًٚي  ا     
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ّٝ  ا,  حبٝ  ح إٕ ايـ       ٛس٠ اي    ٚاي  زٟ ٜ  ٓعهع ب  ذٚسٙ عً  ٢ ادباٖ  اتِٗ ٚط  ًٛنِٗ عب  ٛٙ. ثاْ

تٓطب    يف أرٖ  اِْٗ م ت  تِت َ  ٔ ف  شار,  فً  ٗا استب  ا  مب  ا مت إدسان  ٘ َ  ٔ عٓاؿ  ش َعشفٝ  ١       

بنسذ٣ ايطشا٥ل اي  أػاست  ا ايٓظشٜات ايج ث١ ايظابك١,  ٚع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٜه ٕٛ ادب اٙ   

اي   شد عب  ٛ ايشد  ٌ املظ  ًِ ْادًب  ا ع  ٔ إدساى َٓطك  ٞ ٚبٓ  ا٤ َع  شيف َظ  بل عٓ  ٘,  َٚ  ٔ َث  ِ           

ُّا َ   ٖ زا اإلدساى املظ بل,  ٖٚ زا يف س ذ رات ٘ ٜؼ   إىل ايب ٛاصٕ          طٝهٕٛ ايظ ً  ٛى َٓظ ذ

 املعشيف ٚايزٟ ٜ دٟ دّٚسا يف َا ؼبٜٛ٘ رٖٔ اي شد َٔ األطاغ يف ع١ًُٝ ايبٛاصٕ تًو .

أٚ قذ ٜهٕٛ األَش داخًً ا يف ْط ام تبذٝ ٌ ارسا٤ ٚاملٛاق ف اي   ٜشاٖ ا اي  شد َٓظ ذ١ُ         

يٓشٛ ٜهٕٛ يًشدٌ املظًِ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١ ايغشبٝ  ؿ ٛس٠  َ  َعبكذات٘ َٚٝٛي٘, ٚع٢ً ٖزا ا

خاؿ  ١ مت تهٜٛٓٗ  ا بؼ  هٌ َبٛاف  ل َ    تً  و ايٓظ  ش٠ ٚري  و املعبك  ذ اي  زٟ مت بٓ  اؤٙ ٚق  ذ           

ٜ  ٓعهع إىل ايظ  ًٛى عب  ٛٙ أّٜل  ا ٚال ٜكبـ  ش فك    عً  ٢ املٝ  ٍٛ ٚاالدب  اٙ,  ٖٚ  زا َ  ا بج  ٌ    

قب  ٘ ببه  ٜٛٔ ؿ  ٛس٠ خاؿ  ١ ع  ٔ داْ  " ايبٛاف  ل املع  شيف, أَ  ا يف داْ  " ايبٓ  افش املع  شيف ٚع 

ايشدٌ املظًِ,  فكذ ٜك  اي شد ع٢ً طبٌٝ املج اٍ ذب ت ت تث  أفه اس َبٓ افش٠ حبٝ ح ٜه ٕٛ        

ٖٓ  اى أنج  ش َ  ٔ َـ  ذس يف املعًَٛ  ات ع  ٔ ايشد  ٌ املظ  ًِ ٚن  ٌ َـ  ذس ٜه  ٕٛ َعًَٛ  ات      

َغاٜش٠ عٔ ارخش ٚع ٔ َ ا ؼبٜٛ ٘ اي زٖٔ َظ بًكا ضب ذّثا ب زيو ساي ١ َ ٔ ايب ٛتش ٚاي زٟ ٜك ٛد             

سٙ إىل تغٝ  يف إسذ٣ دض٥ٝات ٖزٙ املعًَٛات يف طبٌٝ ايشدٛ  إىل ساي١ ايبٛافل ٚاالت ضإ  بذٚ

 يف ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا نإ ايزٖٔ ؼبب ظ بٗا َظبًكا .
 

 الدراسات السابقة :
َشٜهٕٝٛ ايذاسطٕٛ دساط١ آال٤ سذاص  " ؿٛس٠ املشأ٠ املظ١ًُ نُا ٜشاٖا ايطًب١ األ (1

ايبعشف ع٢ً  إىل ٖذفت ٖزٙ ايذساط١ (28) (2013شمس١ٝ ")يف ازباَعات األسد١ْٝ اي

ٚايعٛاٌَ اي  تظِٗ يف اي  ٜهْٛٗا ايطًب١ عٔ املشأ٠ املظ١ًُ, طبٝع١ ٖزٙ ايـٛس٠ 

صا٤ املشأ٠ املظ١ًُ ٚنزيو أثش ايـٛس٠ ع٢ً إٚطبٝع١ َؼاعش ايطًب١  , تهٜٛٓٗا

ع ّ را نإ اإلإا ٚ تعاًَٛا َعٗا,  ٚايبعشف فُٝأرا َا ؿادفٖٛا إصا٤ٖا إطًٛنِٗ 

َشٜهٞ ٜكذّ ؿٛس٠ طًب١ٝ يًُشأ٠ املظ١ًُ ٚأثش ٖزٙ ايـٛس٠ ايظًب١ٝ ع٢ً ايظٝاط١ األ

ىل ايبعشف ع٢ً إاشباسد١ٝ ب  املٓطكب  حبظ" سأٟ ايطًب١,  نُا ٖذفت ايذساط١ 

ىل األسدٕ إسذاخ تغٝ  ع٢ً ٖزٙ ايـٛس٠ ْبٝذ١ صب٦ِٝٗ إدٚس االتـاٍ ايٛداٖٞ يف 

 عات٘ ٚتعاًَِٗ َ  املظًُ  ٚاملشأ٠ املظ١ًُ يف اجملبُ  األسدْٞ .ٚدساطبِٗ يف داَ
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ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ ٚايـٛس٠ ايُٓط١ٝ  َ َٗٛٞ طاس ايٓظشٟ ع٢ًٚاعبُذت ايذساط١ يف اإل

دا٠ املظ  أٚاطبخذَت املٓٗر ايٛؿ ٞ َٔ خ ٍ اطبخذاّ , ٚمنٛرز االتـاٍ ايٛداٖٞ

٘ إيٝبشص َا تٛؿًت أَٚٔ ات, ( َ شد110) ( ٚطبكت ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗاا١ْاملٝذاْٞ )االطبب

 ايذساط١ :

 ػباب١ٝ .إفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ يف صبًُٗا أاملظ١ًُ يذ٣  يًُشأ٠ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ  -
فشاد ايع١ٓٝ َظًُٕٛ ٜعشفِْٛٗ أاملظ١ًُ يذ٣  املشأ٠ِٖ َـادس املعشف١ عٔ أَٔ  -

ساد أع ّ ٚ احملٝ  االدبُاعٞ ايزٟ ٜعٝؽ فٝ٘ ا( ,  ٚطا٥ٌ اإل5, 51) بٓظب١

 ( ع٢ً ايبٛايٞ.2, 6ٚنب" ع١ًُٝ  ) (6, 18ايع١ٓٝ  )
 ػباب١ٝ بؼهٌ نب  .إاملظ١ًُ  املشأ٠صا٤ إفشاد ايع١ٓٝ أطبٝع١ املؼاعش اي  ؼبًُٗا  -
ا يف ا ضبٛسِّدّٚست دٟ َشٜه١ٝ ع ّ األٕ ٚطا٥ٌ اإلأفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً أٜٛافل  -

ٕٛ ايـٛس٠ اي  تهٜٛٔ ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يًُشأ٠ املظ١ًُ, ٜٚٛافكٕٛ ع٢ً ن

ع ّ تؼٛٙ عٔ عُذ تهْٛٗا طًب١ٝ نُا ٜٚك ٕٛ ع٢ً اسبٝاد نٕٛ ٚطا٥ٌ اإل

ا يًٛالٜات املبشذ٠ نٞ تبذخٌ يف ٚيهِٓٗ ٜٛافكٕٛ ع٢ً اعبباس ايبؼٜٛ٘ َربّس

 .ط َٞػ ٕٚ ايعام اإل
ط ّ ٚاملظًُ  يف املٓاٖر ايذساط١ٝ يف ايغشل دساط١ فٛص١ٜ ايعؼُاٟٚ  "ؿٛس٠ اإل (2

ط ّ ٚاملظًُ  َٔ املٓاٖر ىل اطبخشاز ؿٛس٠ اإلإٚتٗذف ٖزٙ ايذساط١  (29) (2007")

ٚسٚب١ٝ ٚيف ايٛالٜات املبشذ٠ عذاد١ٜ ٚايجا١ْٜٛ يف دٍٚ ايٛسذ٠ األايذساط١ٝ يًُشس١ً اإل

احملٛس١ٜ اي  تٗبِ بٗا املٓاٖر  مل١ُٗٚريو َٔ خ ٍ بع  ايكلاٜا ا,  َشٜه١ٝاأل

ط ّ ا يعش  ؿٛس٠ اإلطاّطأاسٜ  ٚتشنض عًٝٗا ايذساط١ٝ ايغشب١ٝ ٚتربصٖا نب" ايب

( َٚٔ ْبا٥ر 2004-1995) خ طبعات َٔذسأ,  ٚقذ قاَت باالط   ع٢ً ٚاملظًُ 

سلاس٠ َٔ بٛؿ ٘ ط ّ ايش ِ َٔ سذٚخ بع  ايبطٛس يف عش  اإلع٢ً  ايذساط١ :

طُٗت يف تطٜٛش االقبـاد ٚاي ٕٓٛ ٚايعًّٛ يف أبٝ  املبٛط  سلاسات ايبشش األ

ٕ ٖزٙ أال , إد احملٝط١ بايبشش االبٝ  املبٛط  َٓز ايكشٕ ايظاب  املٝ دٟايب 

ط َٞ ٚعٔ املظًُ  املٓاٖر ايذساط١ٝ ال تضاٍ تعطٞ ؿٛس٠ َؼ١ٖٛ عٔ ايذٜٔ اإل
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طُٗت يف صٜاد٠ تكِٝٝ أطببُرب اي   11خاؿ١ عٓذ عشكٗا ملـطً  ازبٗاد ٚألسذاخ 

 يباسٜ  يف ايذٍٚ ايغشب١ٝ .ط ّ ٚاملظًُ  يف َٓاٖر اٚتؼٜٛ٘ ؿٛس٠ اإل

ٚاي    (30)(2006َشٜهٞ ")ع ّ األدساط١ ط ف١ ايضع  "ؿٛس٠ ايعشل يف اإل (3

َشٜه١ٝ َٚا ٖٞ ( األcnnاطبٗذفت ايبعشف ع٢ً ايهٝ ١ٝ اي  تعاًَت بٗا ػبه١ )

خباس ايعشل ٚتهٜٛٔ ؿٛستِٗ يذ٣ ايشأٟ أايطشٜك١ اي  تعاًَت بٗا ٖزٙ ايؼبه١ َ  

ٚاطبخذَت ايذساط١ َٓٗر ايبشًٌٝ  َشٜهٞ بٛد٘ اشبـٛق.ايعاّ ايعاملٞ األ

( ٚخًـت ايباسج١ cnnخباس١ٜ اي  تعشكٗا ػبه١ )امللُٕٛ يف دساط١ ايبكاسٜش اإل

 ٕ:أىل إ

ٚي١  َشٜهٝ   ١ َظ    ع    ّ يف ايٛالٜ   ات املبش   ذ٠ األ  االعبك   اد يف ن   ٕٛ ٚط   ا٥ٌ اإل   -

ُّ  أَٚظبك١ً ٚبهٔ  ا ا َٚٓافّٝ  بّ ا ن  ٕ ثاسغ َُٗبٗا حبٝاد١ٜ َٚٛكٛع١ٝ ٜعذ ٖٚ

َشٜهٝ  ١ ٖ  ٞ ط   ا ٜظ  بخذّ نُ  ا تظ  بخذّ    ع   ّ األمن  ا ٚط  ا٥ٌ اإل إيًٛاق   ,  ٚ

 ايذبابات ٚايطا٥شات ٚاملذاف  ٚ  ٖا .
َشٜه ٞ ٚظٗ ش ٖ زا    ا َٔ ضب اٚس ايعُ ٌ اي ذعا٥ٞ األ   ا س٥ٝظِّسٖال ضبّٛسٜؼهٌ اإل -

قشْ  ت ري  و  أصا٤ ايع  شل ٚإ( cnnخباسٜ  ١ يؼ  به١ ) بؼ  هٌ ٚاك    يف ايبك  اسٜش اإل  

ط ا١َ ب ٔ   أىل ايظ عٛدٟ )  إَشٜه١ٝ قذ ٚدٗت االتٗاّ داس٠ األاإل إٔعشل الطُٝا ٚباي

ا ٚارب زت َٓ ٘ َٛك ٛعّ    2001ط ببُرب   11 ألس ذاخ الدٕ( بٛؿ ٘ اي اع ٌ اسبكٝك ٞ   

ط  ١َٝ َبعـ ب١ ثج ٌ    إبٔ الدٕ ( ظاٖش٠  ١طاَأا يبعُُ٘ ع٢ً ايعشل ٚعذ ت )دعا٥ِّ

 َشٜه١ٝ . ا يًٛالٜات املبشذ٠ األتٗذّٜذ
 ٖذفت (31)(2005َشٜه١ٝ ")ط١ عـاّ املٛط٢ " ايـٛس٠ ايعشب١ٝ يف ايـشاف١ األدسا (4

ؿٛس٠ ايعشل ايـش ١ٝ َٓز بذا١ٜ ايباسٜ  ايعشبٞ ايبعشف ع٢ً  ىلإٖزٙ ايذساط١ 

 1916قع١ ب  عاَٞ ا( يً ك٠ اي١ٛاسبذٜح )ايزٟ تضأَ َ  طكٛ  ايظٝطش٠ ايعجُاْٝ

ايعشل َٔ خ ٍ ْؼاطاتِٗ املبعًك١  ,  سٝح ٜظع٢ ٖزا ايبشًٌٝ يب ظ  ؿٛس1948٠ٚ 

خشٜٔ يٝظٗش ايع قات ايعشب١ٝ َ  َٚ  ار ايبع , بايـشا  ٚايبعإٚ ب  بعلِٗ

را إَا  َعشف١ىل إنُا ٜظع٢ , خش٣ ٚطبٝع١ ٖزٙ ايع قاتَِ ٚاجملُٛعات األاأل

 ّ طًب١ٝ.أّ ضباٜذ٠ أ ١ػبابٝإايبغط١ٝ ايـش ١ٝ  تًو ناْت
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املبُج١ً يف  األَشٜه١َٝٓٗر ذبًٌٝ امللُٕٛ يًـشاف١  ع٢ًدساط١ املٛط٢ ٚقذ اعبُذت 

 ٘ ايذساط١ :إيٝؿشٝ ١ )ْٜٝٛٛسى تابض( ٚنإ  ا تٛؿًت 

ا يف ْؼ   ش س   ذاخ ٚن   إ ٖ   زا ٚاك   ّشتشن   ضت ايبغطٝ   ١ بؼ   هٌ س٥   ٝع عً   ٢ األ -

َّ    )َج ٌ األ  ايبكاسٜش عٔ بع  املشاد  ايعشب١ٝ ا ٚط ٛسٜا ٚفًظ ط    ف شاد ٚايع شل عُٛ

ايظ ٝام ايظٝاط  ٞ. ٚفشْظ ا بـ  بٗا دٗ  ١ رات ع ق ١ َ         ٚايع شل ايع شقٝ ( ٚعً  ٢  

ٚي٦و أس٥ٝع ع٢ً  ٌايعشل بؼهٌ خاق ف ٞ ٖزٙ ايبغط١ٝ سنضت ايبكاسٜش بؼه

ايع شل يف يٝبٝ ا ٚت ْٛع    َ ِٓٗ  خ شٜٔ  ٚدباًٖت ار باألسذاخايعشل ايزٜٔ  ِ ع ق١ 

يف ػ اسات ك عٝ ١   إسذاخ ) َ ا ع ذا   ا يف ٖزٙ األٚايُٝٔ ايزٜٔ م ػبذٚا  ِ َهاّْ

ناْ  ت ايبغطٝ  ١ َٛدٗ  ١ بؼ  هٌ س٥  ٝع عب  ٛ ايٓ  ضا  ٚن  إ ٖ  زا  ٚ سٝ  إ (بع    األ

َّ      ؿ  شّٝش ا ٚط  ٛسٜا ٚايع  شل  ا فُٝ  ا ٜبعً  ل مبشاد    عشبٝ  ١ عذٜ  ذ٠ َج  ٌ ايع  شل عُٛ

خ ش٣ رات ايع ق ١ َ       ,  ٚبايظ ٝام ايعظ هشٟ,  ٚبازبٗ ات األ   ٓايٛطٓٝ  ٚاملبذٜ

ايبغط١ٝ ايـ ش ١ٝ  ٚ ذٚد٠املعًَٛات املٓؼٛس٠ عٔ ايعشل ناْت ضب, نُا إٔ ايعشل

 ناْت    َبٛاص١ْ.
 (1995ط ّ يف ايهب" املذسط١ٝ اي شْظ١ٝ ")دساط١ ْـش َاسي  " ؿٛس٠ ايعشل ٚاإل (5

ط ّ نُا تبذٚ يف ايهب " املذسط ١ٝ   ىل تٓاٍٚ ؿٛس٠ ايعشل ٚاإلإٖذفت ايذساط١  (32)

ٚايكبٝ  ١  اي شْظ  ١ٝ املخــ  ١ يًُ  ٛاد      ايعًُٝ  ١ ٖٚ  ٞ: ايك  شا٠٤ ٚايب  اسٜ  ٚازبغشافٝ  ا 

 ٚ املشسً   ١ االببذا٥ٝ   ١ سب   ٢  ٍاملذْٝ   ١ ٚق   ذ دً   ت ايذساط   ١ ايظ   ٓٛات ايذساط   ١ٝ َ   ٔ أ

د ضا٤ ٚاي ـ ٍٛ اي      ايظٓٛات ايٓٗا٥ٝ ١,  سٝ ح د ش٣ ايبش ح ع ٔ ٖ زٙ ايـ ٛس٠ يف األ       

ذ سذِ ايعٝٓ ١ يف  ٜٚ    َباػش,  ٚيكذ مت ذبذأط ّ بؼهٌ َباػش ثع ايعشل ٚاإل

ا يف نباّب   85ايذساطٞ ٚداس ايٓؼ ش املعٝٓ ١( ٚدً ت     )املظب٣ٛاثٓ  ُٖا َبغ ٜٔ  ك٤ٛ

ايب  اسٜ  ٚازبغشافٝ  ا ٚايكبٝ  ١ املذْٝ  ١ ٚايك  شا٠٤ ٖٚ  ٞ تغط  ٞ ن  ٌ اي ـ  ٍٛ املذسط  ١ٝ          

ا َٔ بذ٤ املشس١ً االببذا١ٝ٥ سب٢ اي ـٍٛ ايٓٗا١ٝ٥, ٚمت ي  ٖزٙ ايع١ٓٝ َ ٔ ب     اعبباّس

 ّ ٚ أعٝ  ذ أمت ْؼ  شٙ ط  اغ َ  ا أ( عً  ٢ 1986) ايهب  " املذسط  ١ٝ املظ  بخذ١َ خ   ٍ ع  ا

ٚ  إْؼشٙ بايٓظب١  ٚق ذ د ا٤ يف ْٗاٜ ١ ايذساط ١ : اإلػ اس٠      ىل ن ٌ َ اد٠,   إىل ن ٌ فـ ٌ 

بؼهٌ صبٌُ إىل إٔ االخب فات س ٍٛ ايع شل ٚاإلط  ّ ٖ ٞ أنج ش ب شّٚصا يف نب "        
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املشس١ً ايجا١ْٜٛ َٓٗا يف نب" املشس١ً االببذا٥ٝ ١,  ٚيف نب " ايب اسٜ  عٓٗ ا يف نب "      

ايكبٝ  ١ املذْٝ  ١ . نُ  ا إٔ ايـ  ٛس٠ يف املشسً  ١ االببذا٥ٝ  ١ ناْ  ت   ايك  شا٠٤ ٚازبغشافٝ  ا ٚ

 َكٛيب١ ٚرات ْضع١ اطبعُاس١ٜ َاك١ٜٛ ق١ٜٛ .

 (33) (1988)  سًُٞ خلش " ؿ ٛس٠ ايع شل يف ايـ شاف١ ايربٜطاْٝ ١ "     , دساط١ طاسٟ (6

عط   ا٤ خً ٝ   ١ عاَ   ١ يبغطٝ   ١ اي   ٛطٔ ايعشب   ٞ يف ايـ   شف    إىل إٚق   ذ ٖ   ذف ايبش   ح  

٢ َ  ٓٗر ذبًٝ  ٌ املل  ُٕٛ َ  ٔ خ   ٍ ذبًًٝ  ٗا يعٝٓ  ١ عؼ  ٛا١ٝ٥    اعبُ  ذت عً  ٚايربٜطاْٝ  ١ 

 َٚٔ ْبا٥ذٗا : (, 1980ىل )إ( 1968) يهٌ طٓب , اخزت ايبغط١ٝ ايٛاسد٠ َٔ ط١ٓ

 , س  ذاخ اي  ٛطٔ ايعشب  ٞأا را اط  بع ٤ عشق  ٞ يف ْؼ  ش عهظ ت تً  و ايبغطٝ  ١ ذبٝ  ضّ  -

َٓٗ  ا ٚق  ذ تشن  ض ٖ  زا االط  بع ٤ ايعشق  ٞ س  ٍٛ املـ  احل ايربٜطاْٝ  ١ االقبـ  اد١ٜ       

 ٚايظٝاط١ٝ يف ايؼشم .
ٚط   فً ِ تظٗ ش ازبشا٥ ذ     ا طببً  ١ ع ٔ ايؼ شم األ   تكذّ ايـشاف١ ايربٜطاْٝ ١ ؿ ٛسّ   -

 ىل سذ َظعٛس .إ١ يًعشل فٝٗا بؼهٌ َبطشف لاي  دسطت ٚدٛد َؼاعش َٓاٖ
بك ت ػ شا٥  ن ب ٠    أْٗ ا  إطا٠٤ عش  ايٛطٔ ايعشب ٞ ب ٌ   إم تكبـش ايـشف ع٢ً  -

ٜبعًل بايبـٛس ايظٝاط ٞ ٚاالدبُ اعٞ ٚاالقبـ ادٟ     فُٝا عذّ دسا١َٜٔ قشا٥ٗا ع٢ً 

 قطاس ايعشب١ٝ يف ايعكذٜٔ املاكٝ .  ايزٟ بش ب٘ عذد َٔ األ
ٖذفت  (34)( 1986ملاْٝا االذباد١ٜ ")أَظًِ, طاَٞ "ؿٛس٠ ايعشل يف ؿشاف١ دساط١  (7

ملاْٝا االذباد١ٜ َٓز اْذال  سشل أٖزٙ ايذساط١ ذبًٌٝ ايبغط١ٝ ايـش ١ٝ ألِٖ دشا٥ذ 

ٚنٝف عهظت ٖزٙ ايبغط١ٝ ؿٛس٠  1973نبٛبش ٚسب٢ ْٗا١ٜ عاّ أ ٍٚ/ٜٔ األتؼش

ملإ ٚريو َٔ خ ٍ ذبًٌٝ َلُٕٛ املكاالت اي  ْؼشت سٍٛ ايعشل يف ْظش األ

ٚ ايهٝ ٞ( ٚيٝع أ) طًٛل ذبًٌٝ امللُٕٛ ايٓٛعٞأٚقذ اتبعت ايذساط١  ايعشل, 

١ ٚايبؼبٝٗات امللُٕٛ ايهُٞ نتدا٠ يبشذٜذ تهٜٛٔ ايـٛس ٚايـٛس املكٛيب

 بشص ْبا٥ذٗا :أَا عٔ أ ملاْٝا االذباد١ٜ,أسهاّ املظبك١ عٔ ايعشل يف ؿشاف١ ٚاأل

ملا١ْٝ ايغشب١ٝ قٝذ ايبش ح سب ٢ ْؼ ٛل    ع ّ األدٗض٠ اإلأيكذ تطٛست ايـٛس٠ ايعشب١ٝ يف 

ملاْٝ ا  أايع قات ب  يٗٛسٜ ١   تٚتطٛس ,بؼهٌ ٜبٛاص٣ 1973نبٛبش أ ٍٚ/سشل تؼشٜٔ األ

, قطاس ايعشب١ٝ َٔ د١ٗ ثاْٝ ١ ملا١ْٝ االذباد١ٜ َ  األطشا٥ٌٝ َٔ د١ٗ ٚايع قات األإٚاالذباد١ٜ 
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( ٚثٝض بع قات دبٓ  1973-1949) ٚقذ تـاعذ ٖزا ايبطٛس عرب ْٝف ٚعكذٜٔ َٔ ايضَٔ

قط  اس ايعشبٝ  ١ نٓبٝذ  ١ ملٛاق  ف    ملاْٝ  ا االذبادٜ  ١ ٚاأل أىل ايظ  ًب١ٝ باط  بُشاس ب    يٗٛسٜ  ١    إ

ٚق ذ ؿ ٛست ٖ زٙ ايـ شاف١ ايع شل ْٚعب بِٗ باملب تخشٜٔ         ي ًظ ط١ٝٓٝ . طشاف َ ٔ ايكل ١ٝ ا  األ

َ  اّ ازب  ٝؽ أا ا فٗ  ِ ٜ   شٕٚ دضّع  ا ػ  ذعاّْٚ     املبط  ٛسٜٔ ٚبؼ  هٌ ع  اّ م ٜهْٛ  ٛا دٓ  ّٛد

طشا٥ًٝٞ املٓبـش,  ٚقذ عشكت تً و ايـ شف ؿ ٛس ازبٓ ٛد ايع شل يف ط ٝٓا٤ ٖٚ ِ س  ا٠         اإل

ط   شا٥ًٝٞ املٓبـ   ش,  ّ ازب   ٝؽ اإلَ   اأا ب   تِْٗ ذب    ٛا يٝظ   بطٝعٛا اي   شن  ف   شاسّ  _َعًك   ١_

ٚاسدع ت   اإلداسٟٚ ايبٓظ ِٝ  أٚازبٓذٟ ايعشبٞ بايٓظب١  زٙ ايـشاف١ ال ًِٜ بايبكٓٝ ١ اسبذٜج ١   

 ىل من  عكًٝب٘ ايؼشق١ٝ ايغشٜب١ نٌ ايغشاب١ عٔ ايبك١ٝٓ ٚايبٓظِٝ .إٖزا ايبخًف 

8) Sian , Katy  , " The Media and Muslims in the UK " (2012))35( 
ىل ايبعشف ع٢ً طشٜك١ ثجٌٝ املظًُ  يف ايـشاف١ يف طٝام املًُه١ إف ايذساط١ تٗذ

ع٢ً قلاٜا داخ١ًٝ َبعًك١ باملظًُ  ا ( خرّب68املبشذ٠ باالعبُاد ع٢ً بٝاْات ٚدذت كُٔ )

( 2011دٜظُرب -نبٛبشأػٗٛس ) 3ر قاَت بشؿذ ايـشاف١ ايربٜطا١ْٝ خ ٍ فك٠ إ

 (The sun)/Daily mail/The independent/Guardian ا ؿشف:ٚذبذّٜذ

ؿ ٛي١ٝ  سٖ ال ٚاأل قل ١ٝ اسب شل عً ٢ اإل     :َٓٗ ا  ,ٚقذ مت ايبشًٌٝ بٓا٤ ع٢ً عذ٠ دٛاْ"

  ّٝ ا تٓاٚي  ت داْ  " امل  ذاسغ ايذٜٓٝ  ١ يًُظ  ًُ  دب  اس عً  ٢ اي  ضٚاز ٚثايّج  ا قل  ١ٝ ا ذ  ش٠ ٚاإلٚثاْ

  ٚ ن رب َج ٌ   أؼ هٌ  ا ايبٛط   يف ايكل اٜا اي   تٗ ِ املظ ًُ  ب     ّٜل  أٚقلاٜا االعب ذا٤ عً ِٝٗ 

ػ است  أٚ 2011عُ اٍ ايؼ غ"   أثٓ ا٤  أىل قل١ٝ اعبذا٤ سدٌ َظًِ ع٢ً اَ شأ٠ بٝل ا٤   إػاس٠ اإل

ط  ١َٝ  طا٠٤ يف َعا١ًَ ايطًب ١ يف امل ذاسغ اإل  ٕ َعظِ ايبغط١ٝ ناْت سٍٛ اإلأىل إايذساط١ 

  ,ٚخباؿ١ ايٓظا٤ رٚات ايبؼش٠ ايبٝل ا٤ ٚمت تـٜٛش املظًِ ع٢ً أْ٘ خط  َٚ كغ  , ايذ١ٜٝٓ

ط   َٛفٛبٝا ٚايعٓـ  ش١ٜ بؼ  هٌ  ىل تـ  اعذ ظ  اٖش٠ اإلإػ  است بؼ  هٌ ٚاك     أْٗ  ا أنُ  ا 

ا اْبؼ  اس ظ  اٖش٠ اي  ضٚاز ايكـ  شٟ ّٜل  أس  ذاخ َ  ٔ ك  ُٓٗا أا ْبٝذ  ١ ع  ذ٠ عٛاَ  ٌ ٚٚاك    د  ذِّ

 يًكاؿشات املظًُات .

9) Khalis, abdus salam,  " Conflicting Images of Muslims in Post-9/11 
American Literature"(2012) )36( 

دل ط  ّ ٚاملظ ًُ  يف األ  ىل َٓاقؼ١ ايـٛس املخبً ١ ع ٔ اإل إٚقذ ٖذفت ٖزٙ ايذساط١ 

ْ ٛا   أىل إَشٜها ايؼُاي١ٝ َ  ايكنٝض ع٢ً طبٝع١ املٓطك١ ٚذب اٍٚ ايبع ش    أظبًٝضٟ يف اإل
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قب ٌ   ٚاملظ ًُ  ط  ّ  ظبًٝ ضٟ ؿ ٛس٠ اإل  دل اإلطبال ٚعٛاق" تًو ايطشٜك ١ اي   ٜبٓ اٍٚ األ   أٚ

طببُرب ٚبعذ ريو ع٢ً ايظٛا٤ ملعشف١ ايغش  ٚايبـٜٛش ٚايبغ ٝ  ازب زسٟ فُٝ ا مت تٓاٚي ٘      11

عشك  ت ايذساط  ١ صبُٛع  ١ َ  ٔ امل ي   ات عً  ٢ ػ  هٌ  ٚيف تً  و ايهب  " خ   ٍ تً  و اي   ك٠, 

ؿٌ بانظ باْٞ ٚاي زٟ ْؼ ش خ  ٍ     أاملظًُ  )ضبظٔ محٝذ( َٔ  األَشٜهٝ سذ َكاس١ْ أل

 2001طًٛل ايعش  قب ٌ ع اّ   أٞ ٚنإ ٖٓاى تغٝ  يف ( ع٢ً ايبٛاي2007-2001عٛاّ )األ

ٚبعذ ريو  1991ٚايزٟ ْؼش عاّ  2002,  ٚنزيو َا ْؼشٙ سايف بٝك َجٌ اسبشل يف ٙٚبعذ

 ِْٗ ابطاٍ .أٚايزٟ ؿٛس املظًُ  ع٢ً  2009نبال ْؼش يف عاّ 

10)syed, reza, "representations of islam and muslims in 
presscoverage" (2011) (37) 

ع   ّ ٚٚاك  عٞ  سن  ضت ايذساط  ١ يف صبًُ  ٗا عً  ٢ ايع ق  ١ ايبهافًٝ  ١ ب    ٚط  ا٥ٌ اإل    

ط   ّ ٚاملظ  ًُ  َ  ٔ خ   ٍ  داَ  ١ ايبششٜ   ات س  ٍٛ اإل إايظٝاط  ات ٚامل طظ  ات ايبعًُٝٝ  ١ يف  

ٚاملظ ًُ  يف   باإلط ّؿٓاع١ ؿٛس٠ خاؿ١ عِٓٗ, ٚقذ تطشقت يبـٛس ٚايبُجٝ ت املشتبط١ 

ع  ّ َٚ ٔ ايبُج ٝ ت ايباسؽبٝ ١     َشٜهٝ ١ ع رب ٚط ا٥ٌ اإل   ٜ ات املبش ذ٠ األ  ٍٚ يف ايٛالاملكاٍ األ

 ٓٝ  ١ اي شْظ  ١ٝ )سٚالْ  ذ داْ   ( ٚ  ٖ  ا ايه  ج  َ  ٔ َج  ٌ تً  و      ىل األإٚسب  ٝ  ٚايهب  ال األ

 .َٛساأل

نج ش  أدٚاس عذا١ٝ٥ َٔ خ ٍ ايظ ُٝٓا ايؼ عب١ٝ يف   أٚقذ مت تـٜٛش املظًُ  ٚايعشل يف 

ٝ  ١ ايؼ  عب١ٝ بؼ  هٌ ع  اّ, ٚق  ذ ع  ضصت ٖ  زٙ ايـ  ٛس٠ َ  ٔ  ًِ ٚيف سشن  ١ ايبغطٝ( ف  900) َ  ٔ

َ ش,  ع ّ يف ن ج  َ ٔ املٓ اٖر ايبعًُٝٝ ١ يف املشان ض املبخــ ١ ي زيو األ       خ ٍ ٚطا٥ٌ اإل

ع ١َٝ ٚاي    ع ١َٝ تًبضّ بٗا نج  َٔ املشانض اإلإٕ ٖٓاى طٝاطات أىل إٚي بت ايذساط١ 

س  ذاخ يف اّ بع    األَشٜهٝ  ١ بؼ  هٌ ٚاك    ٜٚ  بِ اط  بخذ   رب  ذّ َـ  احل اسبهَٛ  ١ األ  

 ٜشا١ْٝ.سذاخ ايجٛس٠ اإلأع َٞ َٔ َجٌ قل١ٝ فًظط  ٚايعام ايعشبٞ ملُاسط١ ايبلًٌٝ اإل

11) Ramdane,  Tahraoui,  " Between Orientalists and Al Jazeera : 
Image of Arabs in the West (Comparative inquiry)" (2011) (38) 

ط  ًٛل اي زٟ تبٓ  اٍٚ فٝ ٘ قٓ  ا٠    ع  ش  ايـ ٛس٠ ٚاأل ىلإٖ ذفت ٖ زٙ ايذساط  ١ يف صبًُ ٗا    

ِ ازبضٜش٠ اي لا١ٝ٥ ؿٛس٠ ايعشل ٚاإل ا عً ٢ َ ا ٜك ّٛ ب ٘     ٚري و سدِّ , ط ّ ٚطشٜك١ تظٜٛكٗا   
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 ٚ ٚق  ذ رن  شت , حب  اثِٗ ٚنباب  اتِٗ املبع  ذد٠أن  ج  َ  ٔ املظبؼ  شق  َ  ٔ خ   ٍ دساط  اتِٗ 

ط ًٛل ن ٌ َ ٔ    أكتب ١ عً ٢   ث اس ايظ ًب١ٝ امل  طاط ٞ ٖ ٛ َعازب ١ تً و ار    ٕ ا  ذف األ أايذساط١ 

ٚذباٍٚ تظًٝ  ايل٤ٛ ع٢ً ازبٗٛد اي     , ٠ ع٢ً ايزانش٠ ايغشب١ٝشاملظبؼشق  ٚقٓا٠ ازبضٜ

تب  ز ا قٓ  ا٠ ازبضٜ  ش٠ يف تغ  ٝ  اْطب  ا  ايغ  شل ع  ٔ ايجكاف  ١ ايعشبٝ  ١ ٚػخـ  ١ٝ ايشد  ٌ ايعشب  ٞ   

فل ٌ  أؿٌ دٌ ذبكٝل تٛاأفلٌ ب  ايعشل ْٚظشا٥ِٗ َٔ أيف ازبٗٛد ي ِٗ  إلطٗاّٚايظعٞ ي

 بشص ْبا٥ر ايذساط١ :أَا عٔ , أب  ايجكافب  َبى ع٢ً االسكاّ املببادٍ

َ ٔ خ  ٍ ايبٛاؿ ٌ    ٖ ٛ  ٕ افلٌ ايظ بٌ ي تـ اٍ ٚبٓ ا٤ دظ ٛس ايجك ١ ب   ايؼ عٛل        أ *

 ا .ٚايبعإٚ املباػش ٚاملظبُش فُٝا بِٝٓٗ سب٢ ثبضز تًو ايجكافات ٚايؼعٛل َّع

ا ب ٌ عً ٢   ٚ رَٗا ال ػبذٟ ْ ّعأف١ طٛا٤ َذسٗا ٕ اسبهِ املظبل ع٢ً أٟ ثكاأنُا  *

 .ظِٗ يف كٝا  ايـ ت فُٝا بِٝٓٗايعهع ُٜ

ن رب  أىل إا يًٛؿ ٍٛ  ا دٝ ذّ َ شّ أْؼا٤ قٓا٠ ازبضٜش٠ يٓظ خ١ بايًغ ١ االظبًٝضٜ ١    إٚنإ  *

     ٚ ٜـ  اٍ إق  ذس  ه  ٔ َ  ٔ ي  اٖ  س  ٍٛ ايع  ام ٖٚ  ٛ ٜظ  ِٗ يف ذبظ    ايٓك  اؾ ٚايب   اِٖ 

 ايـٛس٠ اسبكٝك١ٝ  ِ .

12) ARTI, SULAIMAN,  " The evolution of Hollywood's 
representation of Arabs before 9/11: the relationship between 
political events and the notion of 'Otherness"(2007) (39) 

يبع  شف عً  ٢ اي  ذٚاف  ايظٝاط  ١ٝ ٚسا٤ تً  و ايـ  ٛس٠ ايُٓطٝ  ١  إىل اٖ  ذفت ٖ  زٙ ايذساط  ١ 

 ٚ ٚسـ  شٟ , ذٚس داع  ِب  ٖٛيٝ ٛٚد  قاَ  ت ر إط  ببُرب,   11د يف ف  ك٠ َ ا قب  ٌ  يًع شل يف ٖٛيٝ  ٛ

ىل تطٛس ٖزا إٚط   ٚتؼ  ايذساط١ َشٜهٞ ٚخاؿ١ يف ايؼشم األاأل اإلَرباطٛسٟ يًُؼشٚ 

ط  ١َٝ  ط شا٥ٌٝ ٚايج ٛس٠ اإل  إْؼا٤ دٚي ١  إسذاخ ايظٝاط١ٝ َجٌ ايبُجٌٝ يذٜٗا ٚايزٟ مت ٚفل األ

 ٝاتٞ .ٜشإ ٚاْٗٝاس االذباد ايظٛفإيف 

ٕ ٖٛيٝ  ٛٚد قاَ  ت بع  ش  ايع  شل َ  ٔ خ   ٍ عذط  ١  ٝ  ض٠ تظ  ُ  ؿ  ٛت   أ إىلػ  است أٚ

ػ شاس ٚػ ٝاط    أْٗ ِ  أٚط   عً ٢   ر مت تـ ٜٛش ايؼ شم األ  إَشٜها فك   ٚرب ذّ َـ اسبٗا    أ

 نٕٛٚاَبذ ريو ط١ًٝ ايكشٕ املاكٞ,  نٌ ريو  يظخش١ٜ, إىل اطًٛل ٖضيٞ ٜذعٛ تٚريو ب
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 اإلَربٜايٝ ١ ٖ ذاف  أتٗذف بؼهٌ    َباػش شبذ١َ  ايـٛس٠ ايُٓط١ٝ ايؼا٥ع١ ٚاي  ناْت

 َشٜه١ٝ .األ

13) Ata, Abe W,  " Moslem Arab Portrayal in the Australian Press 
and in School Textbooks"(2007) (40)   

ىل اط بعشا  ايبٛؿ ٝف ايع اّ يًع شل ٚاملظ ًُ  ٚثك افبِٗ عً ٢ ايٓش ٛ         إتٗذف ايذساط١ 

  ٚ ايهب " املذسط ١ٝ يف ايعً ّٛ االدبُاعٝ ١ ٚق ذ اعبُ ذت عً ٢ َ ٓٗر         املب  َٔ قب ٌ ايـ شاف١ 

نج  ش ا ٖ  ٞ األنباّب   15ط  كاي١ٝ ٚأؿ  شف  4ذبًٝ  ٌ املل  ُٕٛ َ  ٔ خ   ٍ ذبًٝ  ٌ َل  ُٕٛ     

َّ ٚ اط  بخذا ٕ ايـ  ٛس٠ أػ  است ايٓب  ا٥ر يف  ايبٗ  ا  أا يف امل  ذاسغ يف داْ  " ايعً  ّٛ االدبُاعٝ  ١ 

ط اغ   ا َ ٔ    أ٢ً ايبٌٜٗٛ ٚسط ّٛ ال  ناْت تكذّ عٔ ايعشل ٚاملظًُ  طًب١ٝ ٚتٓطٟٛ ع اي 

 ايـش١ .

%( فك   َ ٔ ايعٓاؿ ش اي   مت ذبًًٝ ٗا ذبُ ٌ       12ٕ )أ إىل ب شص ْبا٥ذٗ ا  أػ است يف  أٚقذ 

ٚؿ اف اي   ناْ ت    ب شص األ أػباب١ٝ عٔ ايعشل ٚاملظًُ  ٚايب اقٞ نً ٘ ط ً , ٚع ٔ     إْبا٥ر 

 ,طهظ  ١ْٝٛظبًٛع  شاف األط   ّ دٜ  ٔ ٜ  شف  ايبـ  احل َ    األٕ اإلأػ  ا٥ع١ فكن  ضت عً  ٢ 

ط   م, ٚاملظ  ًِ َبخً  ف,        ٚاملظ  ًُٕٛ يف ساي  ١ خ   ف َظ  بُش٠ ٚ     َبٛاصْ  ١ عً  ٢ اإل    

ب شدا٤,    ى ب ايٓ  ,  فاط ل,  ؿ ششاٟٚ فك  ,  ٖٚ زا ب ايطب           ٠سًٝل,  َبعـ",  َغطا

ٕ ايـ شاف١ ال تع ش  ايٛق ا٥     أا ّٜل  أىل اسبك اس ايع شل ٚاملظ ًُ ,  ٚقاي ت ايذساط ١      إٜ دٟ 

 بٌ ذبزف ٚتلٝف مبا ؽبذّ َـاسبٗا َٚـاحل ب دٖا .ٚاسبكا٥ل نُا ٖٞ 

14) halil, Ibrahim,  "muslims and the media after 9/11:amuslim 
discourse in the American media" (2002) (41) 

ذب  ٍٛ يف ثجٝ  ٌ  ٜٛد  ذٖ  ٌ   :ُٖ  ا ط   اي داب  ١ عً  ٢ إلإىل اٚق  ذ ط  عت ٖ  زٙ ايذساط  ١  

 َشٜه ا, أال تضاٜ ذ ع ذد املظ ًُ  يف    ك  عأَشٜهٝ ١ يف  ألع ّ ااملظًُ  َٔ قبٌ ٚطا٥ٌ اإل
َشٜهٝ  ١ ع   ّ األع َٝ  ١ يف ٚط  ا٥ٌ اإل ىل ايبع  شف عً  ٢ ػ  هٌ ايبغطٝ  ١ اإل  إنُ  ا ٖ  ذفت  

ايشد  ٌ  ٤فغاْظ  بإ )قـ  ١ اسبل  اس٠ ٚع  " أىل قل  ١ٝ إػ  است أٚأّٜل  ا,   ٚاملظ  ًُ  يإلط   ّ

ايذساط ١ داْ " امل شأ٠ يف    ا,  نُ ا م تغ  ٌ   ا س٥ّٝظ  ضب ٛسّ  تعذ  بٝ ( ٚقل١ٝ طايبإ ٚاياأل

ؿ  شاس عً  ٢ َشٜهٝ  ١ اإلْ  ٘ ػب  " عً  ٢ ايٛالٜ  ات املبش  ذ٠ األ أىل إػ  است أفغاْظ  بإ,  سٝ  ح أ
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ٕ أا َل ُٕٛ ٖ زٙ ايشط اي١    ّٜل  أفغاْظ بإ ٚد ا٤   أايذٚس ايزٟ ٜعطٞ املشأ٠ سكٗ ا يف َظ بكبٌ   

ٚط    ايٝ  ّٛ ط  ٝهٕٛ ٖ  ذف املؼ  اسٜ  ايظٝاط  ١ٝ فٝ  ٘ ذبٜٛ  ٌ     املؼ  شٚ  ايك  ا٥ِ يف ايؼ  شم األ 

 ٚدا٤ يف خباّ ايذساط١ : ىل ػب٘ دٜٔ, إط ّ إلا

ِّ أ اد  ٌ ايٛد  ٛد, باعبب  اسِٖ د  ض٤ّ    أَشٜهٝ  ٕٛ يف ؿ  شا  َ  ٔ    املظ  ًُٕٛ األ  ا َ   ٔ طاط  

ٕ ايبشذٜات اي  تٛاد٘ ايع قات ايباسؽب١ٝ ٚاملعاؿ ش٠ عً ٢ س ذ ط ٛا٤     أَشٜهٞ ٚاجملبُ  األ

  م َٝ  شٜهملظ  ًُ  األٕ اأصَ  ١ ٖٜٛ  ١ ن  ب ٠ ٚأىل إدت أ)املظ  ًُ (  خ  شٜٔب    ايغ  شل ٚار

 سذاخ يف ايعام.ىل األإٕ تشد أٜهْٛٛا نب١ً َبذاْظ١ بهٔ 

 
 :التعليق على الدراسات السابقة

ٕ ٖ  زٙ ايذساط  ١ رببً  ف عٓٗ  ا,  فًك  ذ     ف  نَ  ٔ خ   ٍ ايب  ذقٝل يف ايذساط  ات ايظ  ابك١    

سنضت تً و ايذساط ات يف صبًُ ٗا عً ٢ طبٝع ١ ايـ ٛس٠ ايزٖٓٝ ١ يًع شل ٚاملظ ًُ  بؼ هٌ           

ٚيكذ ناْت ْبا٥ر َشٜه١ٝ ع٢ً ٚد٘ اشبـٛق, ع ّ ايغشب١ٝ ٚاألنُا تبج٘ ٚطا٥ٌ اإلعاّ 

صبٌُ تًو ايذساطات تعهع ٚدٛد ؿٛس٠ ط ًب١ٝ َؼ ١ٖٛ, ٚع ذ٠ ؿ  ات ٚخـ ا٥ف تطً ل       

َ  ٔ قب  ٌ اي  ذٍٚ ايغشبٝ  ١ دب  اٙ ايؼ  عٛل ايعشبٝ  ١ ٚاإلط   ١َٝ, ٚم ت  شد مس  ات إػبابٝ  ١ إال يف    

 Khalis, abdus salem, (2012)"Conflictingدساط١ )  ايكًٌٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ َٔ َجٌ
image of muslims in post-9/11  American  literature)    اي   أػ است إىل ٚسٚد نًُ ١

أَا فُٝا ٜبعًل باملٓٗر ٚ 2009يف بع  ايهب" اي  ْؼشت يف األدل اإلظبًٝضٟ عاّ  "أبطاٍ"

 اط بخذَت بُٝٓا ,  َٓٗر ذبًٌٝ امللُٕٛ نإ املٓٗر املبب  يف  ايب١ٝ تًو ايذساطات,  فًكذ

املظ  املٝذاْٞ يف ضباٚي١ يًشـٍٛ ع٢ً ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُ ا ٜشاٖ ا    َٓٗر ٖزٙ ايذساط١

تٝشت  ِ فشؿ١ ايبعاَ ٌ املباػ ش َ   َظ ًُ      أٚايزٜٔ  ات األسدٕ, ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف داَع

 ط َٞ .إيف ضبٝ  

َشٜهٝ  ٕٛ  ١ًُ نُ  ا ٜشاٖ  ا ايطًب  ١ األ  ( "ؿ  ٛس٠ امل  شأ٠ املظ    2013) دساط  ١ سذ  اص  أَ  ا

ٕ اي   اسم يف نف   ْ ظ  ٘,  ايذاسط  ٕٛ يف ازباَع  ات األسدْٝ  ١ ايشمسٝ  ١ " اي    اط  بخذَت امل  ٓٗر

ٚ ػ  هً٘ أ ط  ًٛنٖ٘ٚ  ٌ ي  ٘ دٚس َ  ٔ خ   ٍ    ٖ  زٙ ايذساط  ١ تٓاٚ   ا ؿ  ٛس٠ ايشد  ٌ املظ  ًِ,    

ٜل ٝف   ط  ّ ٚي ٝع امل شأ٠ املظ ١ًُ, ٚ  ا     اشباسدٞ يف تهٜٛٔ ؿٛس٠ خاؿ١ عٔ ايعشل ٚاإل
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ٕ ٖزٙ ايذساط ١ اط بٗذفت ناف ١ ايطًب ١ ايغ شبٝ  َ ٔ دٓظ ٝات َبع ذد٠         أا ّٜلأْكط١  ٝض٠ 

ٚثت اإلفاد٠ َٓٗا َشٜه١ٝ, ٚم تكبـش فك  ع٢ً ازبٓظ١ٝ األ ـش ايؼاٌَطًٛل اسبأٚفل 

يف داْ" بٓا٤ األط١ً٦, ٚؿٝا ١ ف شٚ  ايذساط ١ ٚاْعهاط ٗا عً ٢ أط ١ً٦ االط ببا١ْ ن تدا٠        

 زبُ  املعًَٛات .

 
 نوع الدراسة :

ع    ّ ٚتع   شف ايذساط   ات تع   ذ ٖ   زٙ ايذساط   ١ َ   ٔ ايذساط   ات ايٛؿ    ١ٝ يف حب   ٛخ اإل  

ايٛؿ ١ٝ بتْٗا "ايطشم اي  ٜبُهٔ ايباسجٕٛ َٔ خ  ا ٚؿ ف ايظ ٛاٖش ايعًُٝ ١ ٚايظ شٚف     

يٝ٘ ٚتـ ٛس ايع ق ١ بُٝٓٗ ا ٚب   ايظ ٛاٖش      إاحملٝط١ بٗا يف ب٦ٝبٗا ٚاجملاٍ ايعًُٞ ايزٟ تٓبُٞ 

ط ايٝ"  أثش٠ ٚاملبتثش٠ فٝٗا نُ ا تـ ٛس ػ هٌ ايع ق ١ ب   َبغ اتٗ ا باط بخذاّ         املخش٣ األ

ىل ذبكٝكٗ  ا َ  ٔ ٚسا٤  إٖ  ذاف اي    ٜظ  ع٢ ايب  اسجٕٛ   دٚات ايبش  ح ايعًُ  ٞ اي    ت ٥  ِ األ  أٚ

 (105, ق2010)َضاٖش٠, 42 اطبخذاّ ٖزٙ ايبشٛخ"

س  ذاخ ٚ نُ ا ٜك ٍٛ ضبُ  ذ عب ذ اسبُٝ  ذ " فايذساط ات ايٛؿ  ١ٝ تظ  بٗذف ٚؿ ف األ      أ

بُ   اّ, ٚن   زيو ٖٖ   ذاف ٚايب ل   ٌٝ ٚاالػ   خاق ٚاملعبك   ذات ٚاالدباٖ   ات ٚايك   ِٝ ٚاألٚاأل

 (13, ق2000)عبذ اسبُٝذ, 43أمنا  ايظًٛى املخبً ١ "

 
 منهج الدراسة :

اعبُ   ذت ٖ   زٙ ايذساط   ١ عً   ٢ امل   ٓٗر املظ   شٞ ٚاي   زٟ ٜع   شف بتْ   ٘ " ايبذُٝ     امل   ٓظِ   

 44يًُعًَٛات َٔ املظبكـ٢ َِٓٗ بٗ ذف فٗ ِ ٚ/ أٚ ايبٓب   بظ ًٛى اجملبُ   ضب ٌ ايذساط ١ "       
 (10)َضاٖش٠,  َشد  طابل, ق

 احملذد ايضَى : 

ط      يف مت تطبٝ    ل االط    ببا١ْ أدا٠ يًذساط    ١ عً    ٢ عٝٓ    ١ َ    ٔ ايطًب    ١ ايغ    شبٝ  ايذاس

داَع   ١ اي َ   ٛى ٚازباَع   ١ األسدْٝ   ١ خ    ٍ اي ـ   ٌ ايذساط   ٞ األٍٚ َ   ٔ ايع   اّ ازب   اَعٞ       

2014  /2015  . 
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

 :وعينتهامجتمع الدراسة 
ٚمت ته  ٕٛ صببُ    ٖ  زٙ ايذساط  ١ َ  ٔ ايطًب  ١ ايغ  شبٝ  ايذاسط    يف داَع  ات األسدٕ,  

ظ    ط ًٛل امل أٚف ل   تطبٝل ايبشح ع٢ً داَعب  ُٖا ) ازباَع ١ األسدْٝ ١ ٚداَع ١ اي َ ٛى (    

( َ  شد٠ مت تٛصٜ   ْظ   االط ببا١ْ عً ِٝٗ,      79ايؼاٌَ,  ٚقذ بًغ عذد أفشاد صببُ  ايذساط١ )

( ْظخ١, ٚعٓذ ايبذقٝل فٝٗا قاّ ايباسح باطببعاد ْظ خ١ َٓٗ ا,   67ٚبًغ سذِ املظكد َٓٗا )

 ( اطببا١ْ .66ْظّشا يعذّ تب١ُ اإلداب١ عًٝٗا,  ٚيزيو بًغ عذد االطبباْات اي  مت ذبًًٝٗا )

 أداة جمع البيانات :
اعبُ   ذ ايباس   ح االط   ببا١ْ أدا٠ زبُ     املعًَٛ   ات ٚؿ   ار ايباس   ح ضباٚسٖ   ا بايًغ   ١          

ايعشبٝ     ١,  ٚتشيٗ     ا بع     ذ ذبهُٝٗ     ا إىل ايًغ     ١ اإلظبًٝضٜ     ١ ٖٚ     ٞ ايٓظ     خ١ اي       مت     

اعبُادٖ   ا عٓ   ذ تطبٝكٗ   ا عً   ٢ ايطًب   ١ ايغ   شبٝ  ايذاسط     يف ازباَع   ١ األسدْٝ   ١ ٚداَع   ١      

 ى . اي َٛ

 الصدق :
ع     ذد َ     ٔ  بعشك     ٗا عً     ٢ ق     اّب     ٢ ٜبتن     ذ ايباس     ح َ     ٔ ؿ     ذم االط     ببا١ْ   س

ايذساط    ات اإلع َٝ    ١ ٚعً    ّٛ االتـ    اٍ,  ٚث    ت االط    ب اد٠ َ    ٔ    هُ      يف صب    اٍ  احمل

َ سظ   اتِٗ ٚإسػ   اداتِٗ مب   ا ؽب   ذّ ا    ذف األطاط   ٞ     زٙ ايذساط   ١ ٚذبكٝ   ل ايٓب   ا٥ر          

 .(45)املشد٠ٛ َٓٗا قذس اإلَهإ 

 الثبات : 
َك  اٜٝع ( اط  بخذّ ايباس  ح اخبب  اس  4ثب  ات املك  اٜٝع اي    سٛتٗ  ا االط  بُاس٠ ) يل  ُإ

, ( ٖٚ ٞ ْظ " دٝ ذ٠ ّْٛع ا     73, ( ٚب  ) 43أي ا", ٚقذ تشاٚست ْظ" ايجبات ب  )  نشْٚباخ"

َا َٚكبٛي١ يهاف١ فكشات االطببا١ْ ٚطٛف ًٜشل ايباسح ْظ ب١ ايجب ات اي   ذبكك ت يه ٌ      

ر ن  ٌ َكٝ  اغ َ  ٔ ٖ  زٙ  املك  اٜٝع األسبع  ١ يف      َكٝ  اغ أط   ٌ ازب  ذٍٚ اي  زٟ ٜع  ش  ْب  ا٥     

  االطببا١ْ .

 املقاييس اإلحصائية املستخدمة في الدراسة :
مت  اطبخشاز ايبهشاسات ٚايٓظ" امل١ٜٛ٦ ٚاملبٛططات اسبظاب١ٝ ٚاالعبشاف ات املعٝاسٜ ١,    

 ( يً شٚم ب  املبٛططات اسبظاب١ٝ ٚاخبباس فشٚ  ايذساط١ . t-test)  ٚاخبباس
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  ٢ً أط١ً٦ ايذساط١ َٚٓاقؼبٗااإلداب١ ع

ػبٝ" ٖزا اي ـٌ عٔ أط١ً٦ االطببا١ْ اي  قظُٗا ايباس ح إىل قظ ُ  ٜبٓ اٍٚ ايكظ ِ     

األٍٚ َٓٗ  ا : َٛك  ٛ  ايذساط  ١ ) ٚاي  زٟ ؼبب  ٣ٛ عً  ٢ د  ضأٜٔ,  األٍٚ قب  ٌ صب  ٤ٞ ايطًب  ١ إىل   

فٝ ١ ألف شاد   األسدٕ, ٚايجاْٞ بعذ صب٦ِٝٗ إيٝ٘( أَ ا ايكظ ِ ايج اْٞ فٝبٓ اٍٚ ايظ ُات ايذبٛ شا     

 ايع١ٓٝ .

 

 تٛصٜ  أفشاد ايع١ٓٝ سظ" مساتِٗ ايذبٛ شاف١ٝ ( 1دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات 

 رنش ازبٓع

 ْج٢أ

 اجملُٛ 

 22قٌ َٔ أ ايعُش

 فتنجش 22َٔ 

 اجملُٛ 

 ايبخـف

 

 

 

 عًّٛ تطبٝك١ٝ

 ْظا١ْٝإًّٛ ع


  اجملُٛ 

 َشٜهٞأ ازبٓظ١ٝ

 أٚسٚبٞ

 اجملُٛ 

 ػٗٛس  6أقٌ َٔ  َذ٠ اإلقا١َ يف األسدٕ 


   ػٗٛس  6أنجش َٔ 

 اجملُٛ 

 
 ط١ " إدابات املبشٛث  ع٢ً ايكظِ األٍٚ َٔ االطببا١ْ " داْ" َٛكٛ  ايذسا

 ازبض٤ االٍٚ : ) قبٌ صب٤ٞ ايطًب١ اىل األسدٕ (

 ىل األسدٕتإتٝشت يو فشؿ١ االسبهاى بشداٍ َظًُ  قبٌ صب٦ٝو أٌٖ ايظ اٍ األٍٚ :  
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

 تٛصٜ  أفشاد ايع١ٓٝ سظ" فشق اسبهانِٗ مبظًُ  قبٌ اجمل٤ٞ إىل األسدٕ  ( 2دذٍٚ سقِ ) 

 = ٕ (66 ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

 % ْعِ

 % ال

 % اجملُٛ 

( إٔ أنج ش أف شاد عٝٓ ١ ايذساط ١ ط بكت   ِ فشؿ ١ االسبه اى          2ٜب  ازبذٍٚ سقِ ) 

( بُٝٓ  ا بًغ  ت ْظ  ب١ %  بشد  اٍ َظ  ًُ  قب  ٌ صبٝ  ٦ِٗ إىل األسدٕ ٚبٓظ  ب١ َشت ع  ١ د  ذِّا )  

   ٕ ) ١ ك ١ًٝ٦ د ذِّا   ْظ ب  ايزٜٔ م ٜظبل  ِ االسبهاى بشداٍ َظ ًُ  قب ٌ صبٝ ٦ِٗ إىل األسد

  %    ٚق  ذ تع  ض٣ ٖ  زٙ ايٓبٝذ  ١ إىل ٚد  ٛد أع  ذاد ن  ب ٠ َ  ٔ املظ  ًُ  يف بً  ذاِْٗ, ٚق  ذ )

 تهٕٛ اي شؿ١ قذ طٓشت  ِ ي سبهاى بعذد َِٓٗ .

 
 ىل األسدٕ تإملظًِ ؿٛس٠ ضبذد٠ يف رٖٓو  قبٌ صب٦ٝو اٌٖ نإ يًشدٌ ايظ اٍ ايجاْٞ : 

 " ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ اي  ناْٛا ؼبًُْٛٗا قبٌ اجمل٤ٞ إىل األسدٕتٛصٜ  أفشاد ايع١ٓٝ سظ ( 3دذٍٚ سقِ ) 

 = ٕ (66 ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% نإ يذٟ ؿٛس٠ عاد١ٜ

 % ػباب١ٝإنإ يذٟ ؿٛس٠ 

 %   نإ يذٟ ؿٛس٠ طًب١ٝ

% اجملُٛ 

 
َّ أفشاد 3َٚٔ خ ٍ ازبذٍٚ ايظابل سقِ )  ٕ  ُد عٝٓ ١ ايذساط ١ ناْ ت ي ذِٜٗ      ( ٜبل  أ

( يف س  ناْ ت ايـ ٛس٠ اإلػبابٝ ١     %ؿٛس٠ عاد١ٜ عٔ ايشدٌ املظًِ ٚبٓظب١ َشت ع١ )

ّٝ  ا,  ٚبٓظ  ب١ ) ( . أَ  ا ْظ  ب١ َ  ٔ ناْ  ت ي  ذِٜٗ ؿ  ٛس٠ ط  ًب١ٝ ع  ٔ املظ  ًُ  فك  ذ      %ثاْ

ظ ذِ  ( ت1ٓ( . ٜٚذٍ ريو عً ٢ إٔ ْبٝذ ١ ازب ذٍٚ ايظ ابل سق ِ )      % ناْت بٓظب١ ك١ًٝ٦ )

( يف نٕٛ االسبه اى َ   املظ ًُ  قب ٌ اجمل ٤ٞ إىل األسدٕ ن إ       2َ  ْبٝذ١ ازبذٍٚ سقِ )

ي  ٘ دٚس ن  ب  يف دع  ٌ ؿ  ٛستِٗ ٚإٕ م ته  ٔ إػبابٝ  ١ َ ضبٗ  ا,  عً  ٢ األق  ٌ فك  ذ دعًبٗ  ا  
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ؿ  ٛس٠ عادٜ  ١ نظ  ا٥ش ايبؼ  ش َ  ٔ طببً  ف ػ  عٛل ايع  ام ٚم ته  ٔ فٝٗ  ا أٟ َ  ٔ عب  اسات        

زا ؽبايف َا ٚسد يف عذد    قًٌٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ اي  ايبؼٜٛ٘ ايظًب١ٝ إط ًقا,  ٖٚ

تٓاٚيت ٖزا املٛكٛ  إر أػاست إىل إٔ ٖٓاى ؿٛس٠ طًب١ٝ قبٝش١ عٔ ػعٛل ايعشل ٚاإلط  ّ  

ٚاي   أػ است إىل إٔ تـ ٜٛش ايؼ شم األٚط   يف      , Arti sulaiman(2007)َٔ َجٌ دساط ١ " 

ٖضي ٞ ٜ ذعٛ يًظ خش١ٜ ٚاالط بٗضا٤, ٚق ذ       ايبٝب٘ ع٢ً أِْٗ أػ شاس ٚػ ٝاط  ٚري و بتط ًٛل     

بجٌ ريو ساي١ ذبظٔ ٚاكش١ يف ؿٛس٠ اإلط ّ ٚاملظًُ  ٚايعشل يف رٖٓٝ ١ ايع ام ايغشب ٞ    

َ    ايبك  ذّ اي  ضَى ػ  ٦ّٝا فؼ  ٦ّٝا, ٚق  ذ ٜه  ٕٛ يف داْ  " آخ  ش بج  ٌ ساي  ١      ؿ  شٝش١ يف     

ات  ٘ عايٝ  ١ عً  ٢  اإلداب  ١ ألٕ املبش  ٛث  يف بً  ذ إط   َٞ فً  ِ ته  ٔ ْظ  ب١ املـ  ذاق١ٝ يف إداب   

 خ ف يٛ ناْٛا يف ب دِٖ ٚعشكت عًِٝٗ أط١ً٦ ٖزٙ االطببا١ْ .

 
 ( 62)ملٔ أدال بايـٛس٠ ايعاد١ٜ ٚاإلػباب١ٝ( ) ٕ =  َا َ َ  ٖزٙ ايـٛس٠ تايظ اٍ ايجايح : 

 تٛصٜ  أفشاد ايع١ٓٝ سظ" َ َ  ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ عٔ ايشدٌ املظًِ(  4دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% ايعاميف  آخش ػخف نتٟٟ عاد ْظإإ

% دٚدٚ ْظإإ

% قِٝ ؿاس" بتْ٘ ٜبُٝض

% َجكف

% ساٍم خًل ؿاس"

 )يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ(
 

( إٔ  ايبٝ    ١ أف    شاد ايعٝٓ    ١  4تظٗ    ش ايٓبٝذ    ١ اي      ٜؼ      إيٝٗ    ا ازب    ذٍٚ ايظ    ابل )  

ٛد ؿ   ٛس٠ ) إػبابٝ   ١ ٚعادٜ   ١ ( " إْظ   إ ع   ادٟ ن   تٟ ػ   خف آخ   ش يف        ٔ أد   ابٛا بٛد    

(, ٜٚ   تتٞ تباّع   ا بع   ذٖا ٚؿ    ٘  %ايع   ام" ع   ٔ ايشد   ٌ املظ   ًِ ٚاي     بًغ   ت ْظ   ببٗا )  

( %(,  يف س       بًغ     ت ايٓظ     ب١ بايبظ     اٟٚ ) %بتْ     ٘ " إْظ     إ ٚدٚد " بٓظ     ب١ ) 

( عٓ   ذ %أق   ٌ ْظ   ب١ )يف ٚؿ    ٘ بتْ   ٘ "ٜبُٝ   ض بتْ   ٘ ؿ   اس" ق   ِٝ " ٚ " َجك   ف ", ٚبًغ   ت 

ٚؿ    ف "ؿ    اس" خً    ل ساٍم" ٖٚ    زا ٜ ن    ذ َ    ا رن    ش ط    ًً ا َ    ٔ تغ      ًَش    ٛظ يف تً    و  

ايـ   ٛس٠ اي     تظ   بشٛر عً   ٢ عك   ٍٛ أبٓ   ا٤ ايع   ام ايغشب   ٞ ع   ٔ األَ   ١ األط    ١َٝ ٚايعشبٝ   ١     
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

إر أػ   است ايذساط    ١ اي     اعبُ    ذت   (,  2013" سذ    اص, آال٤ ) ٖٚ   زا ٜبٛاف   ل َ      سط   اي١   

َ   ٔ خ   ٍ ايبطبٝ   ل عً  ٢ عٝٓ   ١ َ  ٔ ط    ل ؼبًُ  ٕٛ ازبٓظ   ١ٝ     عً  ٢ َ  ٓٗر املظ     املٝ  ذاْٞ    

األَشٜهٝ    ١, إٔ ؿ    ٛس٠ امل    شأ٠ املظ    ١ًُ ي    ذِٜٗ إػبابٝ    ١ يف صبًُ    ٗا قب    ٌ صبٝ    ٦ِٗ إىل        

 األسدٕ . 

 
 ( 4) ملٔ أدال بايـٛس٠ ايظًب١ٝ (    ) ٕ =  َا َ َ  ٖزٙ ايـٛس٠ تايظ اٍ ايشاب  :

 يـٛس٠ ايز١ٖٝٓ ايظًب١ٝ عٔ ايشدٌ املظًِتٛصٜ  أفشاد ايع١ٓٝ سظ" َ َ  ا(  5دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% يًٓظا٤ ضب"

% نارل

% ايـششا٤ يف بذٟٚ

% عذٚاْٞ

 ) يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ (

 
( ط١  ٔ أدال ببهٜٛٔ ؿٛس٠ )طًب١ٝ( ٚايزٟ تٓاٍٚ ع١ٓٝ ايذسا 5أػاس ازبذٍٚ سقِ ) 

صب٦ٝ٘ إىل األسدٕ إٔ أعً ٢ ْظ ب١ َ ٔ أف شاد ايعٝٓ ١ اعب رب ٚؿ ف " ضب " يًٓظ ا٤ " ؿ ٛس٠            قبٌ

( َ ٔ اجملُ ٛ  ايهً ٞ يبً و ازبض٥ٝ ١      %نْٛٗا يف رٖٓ٘ عٔ ايشدٌ املظًِ سٝح بًغ ت ) 

سٝ ح ن إ َ ٔ أب شص َ ا تٛؿ ًت ي ٘        "Sian,  Katy(2012)ٚيع ٌ ٖ زا ٜٛاف ل تً و ايذساط ١      

( خ  رّبا عً  ٢ قل  اٜا ت  شتب  باملظ  ًُ  ٚسدت يف أسب        68عٓ  ذَا قاَ  ت ببشًٝ  ٌ َ  ا ٜك  اسل )   

مت فٝٗ  ا  (The sun)/Daily mail/The independent/Guardianؿ  شف ٖٚ  ٞ 

تـٜٛش املظًِ ع٢ً أْ٘ خط  َٚ كغ خـّٛؿا دباٙ ايٓظا٤ ايبٝ , نُ ا أْٗ ا أػ است إىل    

      ٚ از ايكـ شٟ  تـاعذ ظاٖش٠ اإلط َٛفٛبٝا ْبٝذ١ عذ٠ أط بال َ ٔ ك ُٓٗا أّٜل ا اْبؼ اس اي ض

يًكاؿ  شات َ  ٔ بٓ  ات املظ  ًُ ,  بُٝٓ  ا ناْ  ت األٚؿ  اف ايج ث  ١ ايبايٝ  ١ َبظ  ا١ٜٚ بٓظ  ب١          

(% " ْٞنارل,  بذٟٚ يف ايـششا٤, عذٚا " ٖٞٚ ) 
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 ( 66َا ٖٞ أطبال تهٜٛٔ ايـٛس٠ يف رٖٓو ت       ) ٕ=  ايظ اٍ اشباَع :

 أطبال تهٜٛٔ ايـٛس٠ يف ر١ٖٝٓ املبشٛث  ( 6دذٍٚ ) 

 

املبٛط   ال اسٝاّْأ اّب اي

 اسبظابٞ

االعبشاف 

 % ايعذد % ايعذد % ايعذد املعٝاسٟ

 طًٛى املظًُ  يف بًذٟ


ايـشاعات ايذاخ١ًٝ يف بع  

 ط ١َٝ ٚايعشب١ٝايبًذإ اإل


َبابع١ قل١ٝ ايـشا  ايعشبٞ 

 ًٞطشا٥ٝاإل


 سٖاب١ٝ يف ايعامإلب ذ ات ااي


 ال ٜٛدذ طب" ضبذد
 

Alpha =.68 

 
( إٔ إداب ١ " ط ًٛى املظ ًُ  يف بً ذٟ " ٖ ٞ َ ٔ        5ٜ سظ َ ٔ ازب ذٍٚ ايظ ابل سق ِ )     

س٠ ايزٖٓٝ  ١ ي  ذ٣ املبش  ٛث  ع  ٔ ايشد  ٌ املظ  ًِ مببٛط    سظ  ابٞ  أٖ  ِ أط  بال ته  ٜٛٔ ايـ  ٛ

(     ازبايٝ  ات ٚاملٓظُ  ات ايعشبٝ  ١ ٚاإلط   ١َٝ يف ٌ   ُ ( ٚال ػ  و إٔ َج  ٌ ٖ  زٙ اإلداب  ١ ذب

طببًف ايبًذإ ايغشب١ٝ َظ ٚي١ٝ نب ٠ ٚتل   عً ٢ ع اتكِٗ ٚاد " إٜـ اٍ ايٛد ٘ ايـ شٝ         

ايٝ  ّٛ َ ٔ أٖ  ِ ايعٓاؿ  ش اي   تظ  اعذ عً  ٢   ٚاملؼ شم يألَ  ١ اإلط  ١َٝ ٚايعشبٝ  ١, ألْٗ  ِ ب اتٛا    

ته   ٜٛٔ ايـ   ٛس ايزٖٓٝ   ١ ع   ٔ أَ   ١ ناًَ   ١ ٚال ٜٓشـ   ش األَ   ش بٗ   ِ فك     . تًٝٗ   ا إداب   ١ "    

( ٚتًٝٗ ا   ايـشاعات ايذاخ١ًٝ يف بع  ايبًذإ اإلط ١َٝ ٚايعشب١ٝ " مببٛط  سظ ابٞ) 

ٖٚ زٙ اإلداب ١   ( إداب١ " َبابع١ قل١ٝ ايـ شا  ايعشب ٞ اإلط شا٥ًٝٞ" مببٛط   سظ ابٞ )     

اي    أػ  است إىل تـ  ٜٛش ايع  شل   ,syed ,reza(2012)ذبذٜ  ّذا تبٛاف  ل َ    ط  شا دساط  ١   

ٚاملظًُ  يف أدٚاس عذا١ٝ٥ َٔ خ ٍ تشنٝض ٚطا٥ٌ اإلع  ّ عً ٢ بع   األس ذاخ يف ايع ام      

ايعشبٞ ملُاسط١ ايبلًٌٝ اإلع َ ٞ َج ٌ قل ١ٝ فًظ ط  ٚأس ذاخ ايج ٛس٠ اإلٜشاْٝ ١,  يف س           

( ٚيع ٌ اغب  ا    ١ " ت ذ ات إسٖاب١ٝ يف ايعام " مببٛط  سظابٞ ك ٦ٌٝ ) دا٤ت إداب

ِّ  ا عً  ٢ اعبظ  اس ؿ   ١ اإلسٖ  ال ع  ٔ اإلط   ّ       ايكُٝ  ١ عٓ  ذ ٖ  زا ايط  شا ٜعط  ٞ َ ػ  ّشا إػباب
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

ٚاملظًُ  ٚسبطٗا َباػش٠ بِٗ بؼهٌ ًَشٛظ عٔ طابكٗا ٖٚزا َا ؽبايف بع   ايذساط ات   

ٚاي   أػ است إىل إٔ   (, 2006ط  ف١ اي ضع  )  دساط١  ايظابك١ اي  تٓاٚيت املٛكٛ  َٔ َجٌ

اإلسٖ ال ٜؼ  هٌ ضب  ّٛسا س٥ّٝظ  ا َ  ٔ ضب  اٚس ايعُ  ٌ اي  ذعا٥ٞ األَشٜه  ٞ,  سٝ  ح ٜعُ  ٌ عً  ٢  

 إيـام ٖزٙ ايـ ١ بايعشل ٚاملظًُ  عٓذ أٟ ت ذ  ٜك  يف أٟ بكع١ َٔ ايعام .

 
 ( 66=  َا ٖٞ املـادس اي  ػهًت ايـٛس٠ يف رٖٓو ت  ) ٕ ايظ اٍ ايظادغ :

 َـادس تهٜٛٔ ايـٛس٠ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١(  7دذٍٚ سقِ ) 

 

املبٛط   ال اسٝاّْأ ا ايّب

 اسبظابٞ

االعبشاف 

 % ايعذد % ايعذد % ايعذد املعٝاسٟ

 عشفِٗأَظًُٕٛ 

 ع ّٚطا٥ٌ اإل

  نب" َٚـادس ع١ًُٝ

 َٓاٖر دساط١ٝ

   ٌٖاأل

Alpha = .43 

 
( ٜبل  إٔ أنجش املـ ادس اي   ٜعبُ ذ عًٝٗ ا أف شاد       7َٔ خ ٍ ازبذٍٚ ايظابل سقِ ) 

( ًٜٚ ٞ ري و  "    بٛط   سظ ابٞ )  ع١ٓٝ ايذساط١ ُٖا َـ ذسإ " َظ ًُٕٛ أع شفِٗ " ٚمب   

َّ ا َ   دساط ١       ٚطا٥ٌ اإلع ّ ", مببٛط  سظابٞ ) ( . ٖٚاتإ ايٓبٝذب إ تبٛافك إ ثا

إر أػاست إىل إٔ َٔ أٖ ِ َـ ادس املعشف ١ ع ٔ امل شأ٠ املظ ١ًُ بايٓظ ب١        ( " 2013سذاص, آال٤ )

( % ,ِْٛٗ,  بٓظ ب١ ) ألفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ع ٔ امل شأ٠ املظ ١ًُ ناْ ت أٚاًل َظ ًُٕٛ ٜعشف       

( ... ٚتباّع  ا % , ًٜٚٝٗ  ا بايبظ  اٟٚ ٚط  ا٥ٌ اإلع   ّ ٚاحمل  ٝ  االدبُ  اعٞ بٓظ  ب١ بًغ  ت )     

يٓب  ا٥ر ازب  ذٍٚ ايظ  ابل فك  ذ د  ا٤ َـ  ذس "نب  " َٚـ  ادس عًُٝ  ١ " ثايّج  ا مببٛط    سظ  ابٞ    

(( ٞاٖر دساط   ١ٝ " مببٛط     سظ   اب   َٓ " ٘   ًٜٝ ) زا ٜع   اس  يف ايط   شا َ   ا   ٖٚ )
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سٝ ح قاَ ت ب االط   عً ٢ نب " ايب اسٜ         ( 2007ايعؼ ُاٟٚ, فٛصٜ ١ )   يٝ٘ دساط ١ تٛؿًت إ

( ٚنإ  ا أػاست إيٝ٘ َٔ ْبا٥ر إٔ ٖزٙ املٓ اٖر ايذساط ١ٝ ال   2004-1995املذسط١ٝ َٔ )

ت  ضاٍ تعط  ٞ ؿ  ٛس٠ َؼ  ١ٖٛ ع  ٔ اي  ذٜٔ اإلط   َٞ خاؿ  ١ عٓ  ذ عشك  ٗا ملـ  طً  ازبٗ  اد            

ٖ  ٌ " يف رٜ  ٌ ايكا٥ُ  ١ مببٛط    سظ  ابٞ     ط  ببُرب . يف س    د  ا٤ َـ  ذس " األ    11ٚألس  ذاخ 

(    ٖٚزا ٜ نذ إٔ ناف١ املـادس األخش٣ ت ٛم يف سذِ تتث ٖا ع٢ً ٍَٝٛ املبشٛث ) 

ٚطبٝع١ ايـٛس اي  ٜهْْٛٛٗا عٔ ايشدٌ املظًِ,  ت  ٛم َ ا ٜك ّٛ ب ٘ األٖ ٌ       ٚادباٖاتِٗ

 َٔ بٓا٤ يً هش ٚاملعًَٛات يف عكٍٛ أبٓا٥ِٗ .

 
أثش ايـٛس٠ اي  نْٛبٗا يف رٖٓو عٔ ايشدٌ املظًِ ع٢ً " ػعٛسى " َا  ايظ اٍ ايظاب  :

 عبٛٙ ت

 (                 66)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ(       ) ٕ = 

 أثش ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ يف ر١ٖٝٓ املبشٛث  ع٢ً ػعٛسِٖ عبٛٙ(  8دذٍٚ سقِ )  

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% آخش ػخف بتٟ نؼعٛس طبٝعٞ ػعٛس

 % باالسكاّ ايؼعٛس

 % بايطُت١ْٓٝ ايؼعٛس

 % بايكًل ايؼعٛس

% باالصدسا٤ ايؼعٛس

% باشبطش يؼعٛسا

% باشبٛف ايؼعٛس
 

( إىل إٔ ػعٛس املبشٛث  َٔ أف شاد عٝٓ ١ ايذساط ١ عب ٛ      8ٜ نذ ازبذٍٚ ايظابل سقِ ) 

(, ,   %ؼ عٛس ب تٟ ػ خف آخ ش " ٚبٓظ ب١ َشت ع ١ بًغ ت )        " ػعٛس طبٝعٞ ناملظًِايشدٌ 

( ٚ" ايؼ عٛس  %يف س  ظٗشت َ َ  ؿٛس٠ إػبابٝ ١ عٓ ذ ن ٌ َ ٔ " ايؼ عٛس ب االسكاّ " )      

( عً ٢ ايب ٛايٞ . بُٝٓ ا ط ذًت ايٓظ " املٓخ ل ١ يف داْ " ايؼ عٛس ايظ  ً          %بايطُتْٝٓ ١ " ) 

( بايبظ اٟٚ,  ٚناْ ت يف    %سا٤" ) ("ٚايؼ عٛس ب االصد  % عٓ ذ ن ٌ َ ٔ " ايؼ عٛس ب ايكًل " )     

آخ  ش ايكا٥ُ  ١ ن  ٌ َ  ٔ " ايؼ  عٛس ب  اشبطش ٚايؼ  عٛس ب  اشبٛف " بٓظ  ب١ َبظ  ا١ٜٚ أّٜل  ا بًغ  ت      

(% .) 
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

َا أثش ايـٛس٠ اي  نْٛبٗا يف رٖٓو عٔ ايشدٌ املظًِ ع٢ً " طًٛنو "  ايظ اٍ ايجأَ :

 َع٘ ت

 ( 66)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ (   ) ٕ = 

 
 أثش ايـٛس٠ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١ ع٢ً طًٛنِٗ َع٘(  9دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% آخش ػخف أٟ َ  اتعاٌَ نُا َع٘ اتعاٌَ

 ػبابٞإ ٚطًٛنٞ طٝب١ ب٘ ع ق  تهٕٛ

 َع٘
%

% ػذٜذ حبزس َع٘ تعاٌَأ

 % عٓ٘ ببعذأٚ ب٘ االسبهاى دبٓ"أ

 %  َٓ٘ االْبكاّ ث٢ٓأ

 
( إٔ أعً     ٢ ْظ     ب١ إداب     ١ َ     ٔ املبش     ٛث  عٓ     ذ   9ٜ     ب  ازب     ذٍٚ ايظ     ابل سق     ِ ) 

ط      ا ِ ع     ٔ ْب     ا٥ر ايـ     ٛس٠ اي       نْٖٛٛ     ا يف أرٖ     اِْٗ ع     ٔ ايشد     ٌ املظ     ًِ عً     ٢  

ط    ًٛنِٗ َع    ٘ أْٗ    ِ " ٜبع    إًَٛ َع    ٘ نُ    ا ٜبع    إًَٛ َ      أٟ ػ    خف آخ    ش " ٚبًغ    ت    

ازب   ذٍٚ ايظ   ابل سق   ِ ) ( ٖٚ   زا ٜبٛاف   ل ٜٚ ن   ذ عً   ٢ َ   ا د   ا٤ يف  %ايٓظ   ب١ عٓ   ذٖا ) 

( اي   زٟ تٓ   اٍٚ داْ   " ػ   عٛس ايطًب   ١ دب   اٙ ايشد   ٌ املظ   ًِ,  ٚت ٖ   ا َباػ   ش٠ " ته   ٕٛ        8

ع ق     ب   ٘ طٝب   ١ ٚط   ًٛنٞ إػب   ابٞ َع   ٘ " نتس   ذ إداب   ات ايٓب   ا٥ر اإلػبابٝ   ١ ٚري   و         

(,  يف س      ط    ذًت اي    ج خ إداب    ات األخ     ٠ داْ    " ايظ    ًٛى ايظ    ً         %بٓظ    ب١ )

"أدبٓ    "  (, %عٓ    ذ " أتعاَ    ٌ َع    ٘ حب    زس ػ    ذٜذ " )   دب    اٙ ايشد    ٌ املظ    ًِ ذبذٜ    ّذا  

 ( ع٢ً ايبٛايٞ . %(,  "أث٢ٓ االْبكاّ َٓ٘ " ) %االسبهاى ب٘ ٚأببعذ عٓ٘ " )
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 (  66ٌٖ )تش٣/ تشٜٔ( فاسًقا ب  ايشدٌ املظًِ ٚايشدٌ ايعشبٞ ت ) ٕ = ايظ اٍ ايباط  :

 يعشبَٞٔ ٜ شم ب  ايشدٌ املظًِ ٚايشدٌ ا ( 10دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

 ْعِ

 ال

 اجملُٛ 

ٕ  ايٓظب١ ايعًٝا َٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط ١ بٝ ضٕٚ ب       10أظٗش ازبذٍٚ ايظابل سقِ )  ( أ

( َ ٔ  ( يف س   أد ال َ ا ْظ بب٘ )     ايشدٌ املظ ًِ ٚايشد ٌ ايعشب ٞ ٚري و بٓظ ب١ )     

 بٝضٕٚ َا ب  ايشدٌ ايعشبٞ ٚايشدٌ املظًِ .  أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ أِْٗ ال

 

 نٝف عشفت اي شم ب  ايشدٌ "املظًِ" ٚايشدٌ "ايعشبٞ" ت ايظ اٍ ايعاػش:

 (34)ملٔ أدال بايبُٝٝض ب  ايعشبٞ ٚاملظًِ ( ) ٕ = 

 عٛاٌَ أطُٗت يف ايب شٜل ب  ايشدٌ ايعشبٞ ٚايشدٌ املظًِ(  11دذٍٚ سقِ ) 

 

ٛط  املب ال اسٝاّْأ ا ايّب

 اسبظابٞ

االعبشاف 

 % ايعذد % ايعذد % ايعذد املعٝاسٟ

االط   ٚاملبابع١ 

 ايؼخـ١ٝ


  عشفِٗإٔ َٛظًُ

سذاخ داس١ٜ يف أ

بع  ايبًذإ ايعشب١ٝ 

 ٚاإلط ١َٝ

 

 سداٍ دٜٔ

   ع ّٚطا٥ٌ اإل

Alpha = .73 
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

( أنج   ش ايعٛاَ   ٌ اي     أط   ُٗت يف َظ   اعذ٠ أف   شاد عٝٓ   ١  11ٜٛك     ازب   ذٍٚ سق   ِ ) 

ايذساط١  ٔ أدابٛا مبكذستِٗ ع٢ً ايبُٝٝض ب  ايعشبٞ ٚاملظًِ ٚتؼ  املبٛط طات اسبظ اب١ٝ   

االط     ٚاملبابع  ١ ايؼخـ  ١ٝ " َ  ٔ أٖ ِ عٛاَ  ٌ ايبُٝٝ  ض ي  ذ٣ املبش  ٛث  ٚري  و   أع  ٙ إىل إٔ " 

 (مببٛط  سظابٞ ٜبًغ )

ّٝ  ا عاَ  ٌ " َظ  ًُٕٛ أع  شفِٗ " مببٛط    سظ  ابٞ بً  غ )   ( ٖٚ  ٛ رات  بُٝٓ  ا د  ا٤ ثاْ

ايعاَ  ٌ اي  زٟ مت رن  شٙ ط  ًً ا يف داْ  " َـ  ادس ته  ٜٛٔ ايـ  ٛس٠ ٚن  إ أّٜل  ا بٓظ  ب١    ا      

 ا .أُٖٝبٗا ٚداليبٗ

أَ  ا ايعاَ   ٌ اي   زٟ د   ا٤ يف املشتب   ١ ايجايج   ١ " أس   ذاخ داسٜ   ١ يف بع     ايبً   ذإ ايعشبٝ   ١  

( فكذ رنش ط ًً ا عاَ ٌ َؼ اب٘ ي ٘ يف داْ " ايعٛاَ ٌ       1.62ٚاإلط ١َٝ " مببٛط  سظابٞ )

      ٌ اي  أطُٗت يف تهٜٛٔ ايـٛس٠ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١ ايغشبٝ  أفشاد عٝٓ ١ ٖ زٙ ايذساط ١,  ٚس 

( ٠ ن  ٌ َ ٔ "ٚط  ا٥ٌ اإلع   ّ" ٚسد  اٍ اي ذٜٔ" مببٛط    سظ  ابٞ بً  غ )  يف املشتب ١ األخ    

 بايبظاٟٚ ب  ن  ايعاًَ  .

 

ٌٖ يًؼهٌ اشباسدٞ يًشدٌ املظًِ َجٌ " ايًش١ٝ " دٚس يف تهٜٛٔ ايظ اٍ اسبادٟ عؼش :

 (  66) ٕ =   ؿٛس َا عٓ٘ ت

 دٚس ايًش١ٝ يف تهٜٛٔ ؿٛس خاؿ١ عٔ ايشدٌ املظًِ ( 12دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس  ٦اتاي

 ْعِ

 ال

 

( إٔ َ  ٔ أف  شاد عٝٓ  ١ ايذساط  ١ ٜ  شٕٚ يف " ايًشٝ  ١ " دّٚسا يف    12ٜ  ب  ازب  ذٍٚ ايظ  ابل )  

( تؼهٌٝ ؿٛس٠ ر١ٖٝٓ خاؿ١ عٔ ايشدٌ املظًِ, إر بًغت ْظ ب١ اي زٜٔ أد ابٛا ب زيو )    

بخذاّ َٓٗر ذبًٝ ٌ املل ُٕٛ ٍ   ٚاي  قاَت باط ,Ata ,abe w(2007)ٖٚزا ٜبٛافل َ  دساط١ 

نباّب ا ٚن إ َ ٔ أب شص األٚؿ اف اي   ناْ ت َبذاٚي ١ ع ٔ املظ ًِ            15ؿشف أطكاي١ٝ ٚ 4

 )   سًٝل( ذبذّٜذا ٖٞ ؿ ١
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يف س  أدال املببكٕٛ بعذّ ٚدٛد ساب  َا ب  ايًش١ٝ ٚأٟ ؿٛس٠ خاؿ١ ُتٓظ" يًشدٌ 

 ( َٔ أفشاد ع١ٓٝ ٖزٙ ايذساط١ .املظًِ ٚريو بٓظب١ )

َٔ خ ٍ ايؼهٌ اشباسدٞ يًشدٌ املظًِ املًبشٞ ٜك ض إىل رٖى  ايظ اٍ ايجاْٞ عؼش :

 فّٛسا أْ٘ :

 (  34)ملٔ أدال بذٚس ايًش١ٝ يف تؼهٌٝ ؿٛس٠ خاؿ١ عٔ ايشدٌ املظًِ (  ) ٕ = 

 األٚؿاف اي  تعرب عٔ ايشدٌ املًبشٞ(  13دذٍٚ سقِ ) 

 

املبٛط   ال اسٝاّْأ ا ايّب

 اسبظابٞ

 االعبشاف

 % ايعذد % ايعذد % ايعذد املعٝاسٟ

 َٛاطٔ طبٝعٞ

 سدٌ دٜٔ

 طً ٞ

 سٖابٞإ

  داعؼٞ

Alpha = .58 
 

( إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١  ٔ أدابٛا بذٚس ايًش١ٝ  13ؼ  ْبا٥ر ازبذٍٚ ايظابل سقِ ) ت

يف ته  ٜٛٔ ؿ  ٛس٠ خاؿ  ١ ع  ٔ ايشد  ٌ املظ  ًِ ٜشْٚ  ٘ " َ  ٛاطٔ طبٝع  ٞ " سٝ  ح بًغ  ت ْظ  ب١          

( ٚيع ٌ ٖ زٙ ايٓبٝذ ١ ٚيه ٕٛ داْ " ايًشٝ ١ ال        االعبشاف املعٝاسٟ عٓذ ٖ زا ايٛؿ ف )  

ًب١ٝ حبٝج إ ايٓظ ب١ االعً ٢   ٔ ٜطًك ٕٛ سب اِٖ َ ٔ ػ عٛل         ع ق١ ي٘ يف ابٔ ايظ ُات ايظ   

اإلط   ّ فك    َ  ٔ َٓطً  ل ػخـ  ٞ ٖٚ  زا َ  ا دف    ٖ  زٙ ايٓظ  ب١ َ  ٔ املبش  ٛث  الخبٝ  اس ٖ  زٙ   

اإلداب١ اإلػباب١ٝ بهجش٠,  ٚقذ دا٤ ٚؿف " سدٌ دٜ ٔ " يف املشتب ١ ايجاْٝ ١ مببٛط   سظ ابٞ      

ا إػ اس٠ إػبابٝ ١ أّٜل ا خـّٛؿ ا ٚإٔ     ( ٖٚٞ ْظب١ َشت ع١ أّٜلا ٚذبٌُ يف طٝاتٗ   2.18بًغ ) 

إط م ايًش٢ ال ٜكبـش ع٢ً سداٍ ايذٜٔ املظًُ  بٌ يهاف١ سداٍ ايذٜٔ َٔ اتبا  اي ذٜاْات  

األخش٣ ٖٚٛ َا دف  ٖ زٙ ايٓظ ب١ َ ٔ ايطًب ١ املبش ٛث  يإلداب ١ بٗ زا ايٛؿ ف,  ٚ  ا ًٜ  ت           

" طً ٞ " ٚريو مببٛط     االْبباٙ تـٓٝف ايطًب١ املبشٛث  يًشدٌ املظًِ املًبشٞ ذبت ٚؿف
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

( ٖٚ ٞ ْظ ب١     قًًٝ ١ عً ٢ اإلط  م ٚال ب ذ إٔ   ا استباًط ا ٚاك ّشا مب ا            سظابٞ بًغ )

ػبشٟ ارٕ يف بع  ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚاإلط ١َٝ, إر ظٗشت ايعذٜ ذ َ ٔ ازبُاع ات اإلط  ١َٝ     

ات ٚنً ٗا  املظًش١ ٚاحملظٛب١ ع٢ً ايذٜٔ اإلط َٞ ٚال ؽب ٢ ع٢ً أسذ َا تكّٛ ب٘ َٔ عًُٝ  

ٚال ػو تبِ باطِ ايذٜٔ اإلط َٞ ٚذبذّٜذا َٓٗا َ ا ٜٓظ " إىل ازبُاع ات ايظ ً ١ٝ,  ٚعً ٢      

األسد  أطُٗت ٚطا٥ٌ اإلع ّ املبٓٛع١ يف ْكٌ ٖزا املـ طً  ٚتشٚػب ٘ ع رب قٓٛاتٗ ا ايعذٜ ذ٠      

سب٢ ايبـل يف ر١ٖٝٓ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط ١ اي زٜٔ اخب اسٚا ٖ زا ايٛؿ ف يٓع ت ايشد ٌ املظ ًِ         

 ًبشٞ .امل

ٚتباّع  ا مل  ا تبك  ٢ َ  ٔ أٚؿ  اف أػ  اس إيٝٗ  ا ازب  ذٍٚ ايظ  ابل فك  ذ ٚسد ٚؿ  ف " إسٖ  ابٞ "   

(,  ٚدا٤ يف رٌٜ ايكا١ُ٥ ٚؿ ف " داعؼ ٞ " مببٛط   سظ ابٞ بً غ       مببٛط  سظابٞ  )

(   ٌ ٜٚبذٚ إٔ ايظب" يف ق١ً اربار ٖزا ايٛؿف نـٛس٠ يًشدٌ املظًِ املًبشٞ َ ٔ قب )

 ٔ ايطًب  ١ املبش  ٛث  ٖ  ٛ إٔ ٚق  ت ظٗ  ٛس ٖ  زا ايٛؿ  ف َ  ا صاٍ س  ذّٜجا     أف  شاد عٝٓ  ١ ايذساط  ١ َ  

بايٓظ  ب١ يألٚؿ  اف ٚايعب  اسات األخ  ش٣ ٚاي    ٜشددٖ  ا اإلع   ّ ؿ  باّسا َٚظ  ا٤ّ    ا ٜع  ى إٔ   

 ايطًب١ م ٜظبل  ِ إٔ مسعٛا ب٘ بذسد١ نب ٠ َٔ قبٌ. 

 

 ازبض٤ ايجاْٞ : )بعذ صب٤ٞ ايطًب١ إىل األسدٕ (

 (66) ٕ =  ىل األسدٕتإتغ ت ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ يذٜو بعذ صب٦ٝو  ٌٖايظ اٍ ايجايح عؼش: 

 َذ٣ تغ  ايـٛس٠ بعذ اجمل٤ٞ إىل األسدٕ ( 14دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% ال

% ْعِ

  اجملُٛ 

 

َ ٔ أف  شاد عٝٓ  ١ ايذساط ١ ق  ذ أد  ابٛا    %(( إٔ َ  ا ْظ  بب٘ ) 14سق ِ )   ازب  ذٍٜٚٛك    

عذّ تغ  ايـٛس٠ اي  نْٖٛٛا عٔ ايشدٌ املظًِ بعذ دخٛ ِ إىل األسدٕ ٖٚ ٞ ْظ ب١ تك اسل    ب

( َ ٔ أف شاد ايعٝٓ ١ حب ذٚخ      %ْـف أفشاد ايع١ٓٝ نا١ًَ, ٚيف املكابٌ أدال َا ْظبب٘ )  

 تغٝ  ع٢ً تًو ايـٛس٠ اي  نْٛٗا يف رٖٓ٘ عٔ ايشدٌ املظًِ بعذ صب٦ٝ٘ إىل األسدٕ . 
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 ( 29َا ْٛ  ٖزا ايبغٝ  يف ايـٛس٠ ت   ) ٕ = عؼش :  ايظ اٍ ايشاب 

 )ملٔ أدال حبذٚخ تغٝ  يف ايـٛس٠ (

 ْٛ  ايبغٝ  يف ايـٛس٠(  15دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% ػبابٞإ

% طً 

 % إػبابٞ يف ْٛاسٞ ٚطً  يف أخش٣

  اجملُٛ 

 

( ٚايزٟ ٜبٓاٍٚ داْ" أفشاد ايع١ٓٝ   ٔ أد ابٛا حب ذٚخ    15ٜبؾب ازبذٍٚ ايظابل أع ٙ )

تغ  ٝ  يف ؿ  ٛس٠ ايشد  ٌ املظ  ًِ يف أرٖ  اِْٗ بع  ذ صبٝ  ٦ِٗ إىل األسدٕ إىل إٔ ايٓظ  ب١ ايعظُ  ٢      

َ  ِٓٗ ق  ذ سـ  ٌ تغ  ٝ  إػب  ابٞ يف ايـ  ٛس٠ اي    نْٖٛٛ  ا ع  ٔ ايشد  ٌ املظ  ًِ ٚري  و بٓظ  ب١       

(%      َ ْبٝذ١ عاي١ٝ دذِّا ٚال بذ أْٗ ا تبٛاف ل ٖٞٚ )   ْب ا٥ر دساط ١Khalis ,abdus salam ,

ٚاي  ٖذفت إىل َٓاقؼ١ ايـ ٛس املخبً  ١ يإلط  ّ ٚاملظ ًُ  يف األدل اإلظبًٝ ضٟ      , (2012)

ٚاي زٟ ؿ ٛس    2009ٚأػاست إىل َا ْؼشٙ ساي ف ب ٝك َ ٔ نب " َٓٗ ا َجًً ا نب ال ْؼ ش ع اّ          

ا ٜكابًٗا َٔ ْبٝذ ١  املظًُ  بـ ات إػباب١ٝ َٔ أبشصٖا ْعبِٗ بـ ١ ) األبطاٍ (, َٚكاس١ْ مب

(, يف س   بًغ ت ْظ ب١ َ ٔ     %ايزٜٔ أدابٛا حب ذٚخ تغ ٝ  ط ً  سٝ ح بًغ ت تً و ايٓظ ب١ )       

( ٚال ػ و إٔ ري و   %أدابٛا حبذٚخ تغٝ ات يف ْ ٛاسٞ إػبابٝ ١ ٚأخ ش٣ ط ًب١ٝ َ ا ٜك اسل )      

ا  ٜؼ  إىل إٔ ايطًب١ قذ تعشكٛا ملٛاقف أثٓا٤ تٛاد ذِٖ يف األسدٕ   ا أط ِٗ يف ت شى اْطب      

خاق َٓ ـٌ عٔ أٟ اْطبا  آخش سظ" طبٝع١ ريو املٛقف ٚدسد١ ت تث ٙ يف ْ ظ ١ٝ ٚرٖٓٝ ١    

ايطاي" َٔ أفشاد ع١ٓٝ ٖزٙ ايذساط١,  ٚقذ ٜعطٞ دالي١ ٚاكش١ عً ٢ ن ٕٛ َ ٔ أد ال بٗ زٙ      

 اإلداب١ ٜشاعٞ املـذاق١ٝ ٚايذق١ يف بٝإ َ بظات ٚت اؿٌٝ األَٛس . 

   "اإلػبابٞ" َا َ َ  ايـٛس٠ يذٜو ارٕ تملٔ أدال بايبغ ايظ اٍ اشباَع عؼش :

 ( 20)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ( ) ٕ = 
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

 َ َ  ايبغ  اإلػبابٞ يف ايـٛس٠ ( 16دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% ايعام يف ػخفأٟ  َجٌ َجً٘ ٟعاد

% ٜٚكذسِٖ خشٜٔار ؼبكّ ْظإإ

 % ؿادم

% ارخشٜٔ ظاعذ٠مل ٜظع٢

% ساٍم خًل ؿاس"

% َجكف

( تً  و ايـ   ات اي    نْٛٗ  ا املبشٛث  ٕٛ َ  ٔ أف  شاد عٝٓ  ١   16ٜٛك    ٖ  زا ازب  ذٍٚ سق  ِ ) 

ايذساط١ ع ٔ ايشد ٌ املظ ًِ بع ذ صبٝ ٦ِٗ إىل األسدٕ نبغ ٝ  إػب ابٞ عًٝٗ ا سٝ ح ٚسد ٚؿ ف           

ات ٚايبغ ات ٚبٓظب١ َشت ع١ "عادٟ َجً٘ َجٌ أٟ ػخف آخش يف ايعام " يف َكذ١َ تًو ايـ 

( يف %( ًٜٝٗا َباػش٠ ٚؿف "إْظإ ؼب كّ ارخ شٜٔ ٜٚك ذسِٖ " بٓظ ب١ بًغ ت )     %بًغت ) 

( يٝش ٌ بع ذٖا ٚؿ ف    %س  تظاٚت أٚؿ اف "ؿ ادم ٚ"ٜظ ع٢ ملظ اعذ٠ ارخ شٜٔ" بٓظ ب١ )      

 ( .%( ٚدا٤ يف رٌٜ ايكا١ُ٥ ٚؿف " َجكف" بٓظب١ )%"ؿاس" خًل ساٍم" بٓظب١ ) 

ًًٝكا ع٢ً َا دا٤ يف ازبذٍٚ ٜبذٚ ٚاكّشا إٔ ٖٓاى ػ ب٘ إي ا  ب   املبش ٛث  عً ٢      ٚتع

اعبباس ايشدٌ املظًِ نُا أٟ ػخف يف ايعام, ٖٚزا َا أػاس ي٘ ايعذد األنرب َ ٔ ايطًب ١   

عٓذ ط ا ِ عٔ ايـٛس٠ قبٌ صب٦ِٝٗ إىل األسدٕ,  ٚمت ايبتنٝ ذ عً ٢ ري و أّٜل ا َ ٔ خ  ٍ       

 اببِٗ ع٢ً ايظ اٍ بٗزا ايؼهٌ .صب٦ِٝٗ إىل األسدٕ ٚإد

 ايظ اٍ ايظادغ عؼش : ملٔ أدال بايبغ  " ايظً  " َا َ َ  ايـٛس٠ يذٜو ارٕ ت 

 ( 6)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ( ) ٕ = 

 َ َ  ايبغ  ايظً  يف ايـٛس٠(  17دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% نارل

% ضبباٍ

% محلأ

% يًٓظا٤ ضب"

% يًُاٍ َبزس

 % ايعًِ طً" يف داد   

% اجملُٛ 
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( إىل ْبا٥ر أٚي٦و ايزٜٔ أدابٛا حب ذٚخ تغ ٝ  ط ً  عً ٢ ؿ ٛس٠      17ٜؼ  ازبذٍٚ سقِ )

ايشد  ٌ املظ  ًِ بع  ذ صبٝ  ٦ِٗ إىل األسدٕ,  سٝ  ح بًغ  ت أعً  ٢ ْظ  ب١ عٓ  ذ ٚؿ  ف " ن  ارل " )    

%ٚ ًٜٝٗا َباػش٠ ) ( بٓظب١ َكاسب١ ْٛ  َا ٚؿف "ضبباٍ" ٚريو بٓظب١% ٕٚال ػو أ  ,)

ٖٓاى دباسل ػخـ١ٝ عاػٗا ٖ ال٤ ايطًب١ َ  بع  املظ ًُ  يف األسدٕ دفع بِٗ إىل إط  م    

ٖزٙ األٚؿاف ايعا١َ ع٢ً املظًُ  ٖٚزا يف سذ رات٘ ٜعذ َهٔ خطٛس٠ ال بذ َٔ االْبباٙ ي ٘  

أثٓ ا٤ تٛاد ذ دايٝ ات  شبٝ ١ يف ب دٖ ِ,  ٚيك ذ تظ ا٣ٚ         َٔ قبٌ أفشاد اجملبُع ات اإلط  ١َٝ  

( ت ٖ   ا َباػ   ش٠ %ٚن   ٌ َ   ٔ ٚؿ   ف "ضب   " يًٓظ   ا٤" ٚ"أمح   ل " ٚري   و بٓظ   ب١ بًغ   ت )   

 ( %ٚبايبظاٟٚ أّٜلا نٌ َٔ ٚؿف "َبزس يًُاٍ" ٚ"    داد يف طً" ايعًِ " بٓظب١ )

خش٣,  سٝح ٜؼ  ٜٚبب  ريو َٔ أدال حبذٚخ تغٝ  إػبابٞ يف بع  ازبٛاْ" ٚطً  يف أ

)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ ٖزا ازبذٍٚ إىل أبشص تًو ازبٛاْ" ع٢ً ايٓشٛ ايبايٞ  :

 ( 3بذٌٜ( ) ٕ = 

 تٛصٜ  دٛاْ" ايبغ  ايظً  ٚاإلػبابٞ يف ايـٛس٠( 18دذٍٚ سقِ )
 اإلػبابٞ ايظً 

 ايٓظب١ ايبهشاس ايـ ١ ايٓظب١ ايبهشاس ايـ ١

َجً٘ نتٟ ػخف آخش يف % 1    داد يف طً" ايعًِ

 ايعام

2 %

 % 2 ٜظع٢ ملظاعذ٠ ارخش%ٜٔ 1 ضب" يًٓظا٤

% 1 ؿادم% 1 َبؼذد دِّٜٓا

% 1 ؼبكّ ارخش%ٜٔ 1 َبزس يًُاٍ

 

( تظ  اٟٚ االخبٝ  اس يف داْ  " ايظ  ُات ايظ  ًب١ٝ ٚري  و يف أسب     18ٜٚظٗ  ش ازب  ذٍٚ سق  ِ )

ِّٝ ا" ٚ"َب زس يًُ اٍ" بٓظ ب١         "   داد يف طً" ايع ٖٚٞمسات  ً ِ" ٚ"ضب " يًٓظ ا٤" ٚ"َبؼ ذد دٜٓ

(, يف س  تٓاٍٚ داْ " ايظ ُات اإلػبابٝ ١ عٓ ذ رات املبش ٛث  إىل تظ اٟٚ       %َبظا١ٜٚ    )

( يف ٚؿ ف "إْظ إ طبٝع ٞ َجً ٘ َج ٌ أٟ ػ خف آخ ش يف ايع ام" ٚ"         %مسب  يف ايٓظ ب١ ) 

أّٜل  ا ن  ٌ َ  ٔ ٚؿ  ف "ؿ  ادم" ٚ"َب  زس ٜظ  ع٢ ملظ  اعذ٠ ارخ  شٜٔ " ٚد  ا٤ بع  ذٖا ٚبايبظ  اٟٚ 

 ( .%يًُاٍ" ٚبٓظب١ )
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

ملٔ أدال حبذٚخ ايبغ  )طٛا٤ اإلػبابٞ أٚ ايظً ( َا ٖٞ أطبال  ايظ اٍ ايظاب  عؼش :

 ريو ايبغ  ت

 (29)يًُبشٛخ اسبل يف اخبٝاس أنجش َٔ بذٌٜ ( )ٕ = 

 أطبال ايبغ  يف ايـٛس٠(  19دذٍٚ سقِ ) 

 ايٓظب١ ايبهشاس اي ٦ات

% سدٕاأل يف املظًُ  َ  االدبُاعٞ يب اعٌا

% َؼاٖذ٠ طًٛى املظًُ  عٔ قشل

% ػخـٞ ٚاط   قشا٤ات

% سٚاٜات صَ ٥ٞ َ  االسبهاى باملظًُ 

% َعاسف دساط١ٝ 

 

( إٔ ايعاَ ٌ املٗ ِ ٚاألطاط ٞ ٚاي زٟ     19ْ سظ َٔ خ ٍ ازب ذٍٚ ايظ ابل أع  ٙ سق ِ )    

تعذٌٜ ٚتغٝ  ؿ ٛس٠ ايشد ٌ املظ ًِ يف رٖٓٝ ١ ايطًب ١ َ ٔ أف شاد عٝٓ ١ ايذساط ١   ٔ            أطِٗ يف

أدابٛا حبذٚخ تغٝ  عً ٢ ايـ ٛس٠ بع ذ صبٝ ٦ِٗ إىل األسدٕ, ٖ ٛ عاَ ٌ "ايب اع ٌ االدبُ اعٞ         

( ًٜٚٝ٘ َباػش٠ عاٌَ آخش ٜشتب  ب٘ بؼ هٌ       %َ  املظًُ  يف األسدٕ " ٚريو بٓظب١ )

(, يف س   د ا٤ ثايّج ا    %ٛى املظ ًُ  ع ٔ ق شل " ٚري و بٓظ ب١ )     َباػش ٖٚٛ " َؼاٖذ٠ ط ً 

( ًٜٝ٘ " سٚاٜ ات صَ ٥ ٞ َ   االسبه اى     %عاٌَ " قشا٤ات ٚاط   ػخـٞ " بٓظب١ بًغت )

ا َع  اسف دساط  ١ٝ " بٓظ  ب١ ك  ١ًٝ٦ د  ذِّ بُٝٓ  ا د  ا٤ يف رٜ  ٌ ايكا٥ُ  ١ عاَ  ٌ " ( %باملظ  ًُ  " )

 (  %.)بًغت

ْبا٥ر خـّٛؿا اإلػاس٠ إىل نٌ َ ٔ ايع اًَ  ايب ايٝ      ٚيعٌ َا دا٤ ب٘ ٖزا ازبذٍٚ َٔ

" ايب اعٌ االدبُاعٞ َ  املظًُ  يف األسدٕ " َٚؼاٖذ٠ ط ًٛى املظ ًُ  ع ٔ ق شل " ٜ ن ذ      

ب  َشا٤ أ١ُٖٝ ايبٛاؿٌ املباػش َ  ػعٛل ايعشل ٚاإلط  ّ يف ط بٌٝ سـ ٍٛ ايغ شبٝ  عً ٢      

 تظ  ع٢    ا سهَٛ  ات اي  ذٍٚ ايغشبٝ  ١   ايـ  ٛس٠ اسبكٝكٝ  ١ بعٝ  ّذا ع  ٔ املـ  ادس ٚايعٛاَ  ٌ اي      

ٚتظع٢ إىل اطبُشاس بكا٤ َٓب  ٚاسذ ٜغزٟ تًو ايـٛس ٚمبا ؽبذّ َـاسبٗا اشباؿ١ ٚؼبك ل  

 أٖذافٗا اإلطكاتٝذ١ٝ يف املٓطك١ ناف١.
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ٚتتّٜٝذا ع٢ً ْبٝذ١ ٖزا ايظ اٍ دبذس بٓا اإلػ اس٠ إىل ْب ا٥ر تً و ايذساط ١ اي   تٓاٚي ت       

باس١ٜ يف ْكٌ قلاٜا ايؼشم االٚط  بتطًٛل َغاٜش عٔ َا اعب اد  داْ" دٚس قٓا٠ ازبضٜش٠ اإلخ

إٔ , Ramdane ,Tahraoui ,(2011)عًٝ٘ أبٓا٤ ايغشل,  ٚذبذّٜذا ناْت ْبٝذ١ ايذساط ١  

َ  ٔ أفل  ٌ ايظ  بٌ ي تـ  اٍ ٚبٓ  ا٤ دظ  ٛس ايجك  ١ ب    ايؼ  عٛل َ  ٔ خ   ٍ ايبٛاؿ  ٌ ٚايبع  إٚ     

ف  ات ٚايؼ عٛل َّع  ا, نُ  ا إٔ اسبه  ِ  املباػ ش ٚاملظ  بُش فُٝ  ا بٝ  ِٓٗ سب ٢ ثب  ضز تً  و ايجكا  

املظبل ) ٖٚٓا اي ٝـٌ( ع٢ً أٟ ثكاف١ طٛا٤ َذسٗا أٚ رَٗا ال ػبذٟ ْ ّع ا ب ٌ عً ٢ ايعه ع     

ُٜظِٗ يف كٝا  ايـ ت فُٝا بِٝٓٗ . ٖٚٓا ذبذّٜذا ٜ ربص عاَ ٌ ايب اع ٌ االدبُ اعٞ ٚدٚسٙ يف     

ّٗ  ا يٛد           ٘ َٚؼ  اٖذ٠ ته  ٜٛٔ ؿ  ٛس٠ سكٝكٝ  ١ ع  ٔ املظ  ًُ  َ  ٔ خ   ٍ االسبه  اى بٗ  ِ ٚد

طًٛنِٗ عٔ قشل َٔ دٕٚ اسباد ١ إىل مس ا  أخب اسِٖ أٚ ؿ  اتِٗ فايؼ خف ٖٓ ا يف ٖ زٙ        

اسباي١ ٜكّٛ بـٓ  ؿٛس٠ َ ٔ خ  ٍ دبشب ١ ػخـ ١ٝ عاػ ٗا بٓ ظ ٘ ٚم ؼب بر ألٟ ػ ٗاد٠ اٚ         

مسا  نًُات َٔ أٟ أسذ, َٚٔ َثِ تهٕٛ ايـٛس٠ اي  ٜهْٛٗا ْابع١ َٔ قٓاع ١ أنٝ ذ٠ ال   

َّ  ا يًطًب  ١ َ  ٔ  ٜعكٜٗ  ا ايؼ  و يف أٟ  داْ  " َ  ٔ دٛاْبٗ  ا عً  ٢ اإلط   م,  ٖٚ  زا َ  ا س  ذخ ثا

أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٝح أط ِٗ ايب اع ٌ االدبُ اعٞ َٚؼ اٖذ٠ ط ًٛى املظ ًُ  يف اجملبُ          

إػبابٝ ١ ( ٚبايب ايٞ م ٜ بِ بٓاؤٖ ا أب ّذا       –األسدْٞ ٚال ػو ع٢ً تهٜٛٔ ؿٛس خاؿ١ ) طًب١ٝ 

سه اّ     ٜكٝٓٝ ١ َ ٔ قب ٌ املـ ذس ايغشب ٞ اي زٟ         ع٢ً َبذأ اسبه ِ املظ بل املعبُ ذ عً ٢ أ    

 تًك٢ َٓ٘ ايؼخف َعًَٛات٘ َٚـادسٙ ع٢ً املظًُ  بؼهٌ عاّ .

 

 : َا اقكاساتو يبـشٝ  ايـٛس٠ ايظًب١ٝ عٔ ايشدٌ املظًِ تايظ اٍ ايجأَ عؼش

تٓ  اٍٚ ٖ  زا ايظ   اٍ داْ  " األط  ١ً٦ امل بٛس  ١, ٚق  ذ ق  اّ ايطًب  ١ ب  زنش صبُٛع  ١ َ  ٔ        

دٝٗات ٚايٓـا٥  يف طبٌٝ اسبـ ٍٛ عً ٢ تـ شٝ  يـ ٛس٠ ايشد ٌ املظ ًِ يف       اإلدشا٤ات ٚايبٛ

 ر١ٖٝٓ ايعام ايغشبٞ, ْٚٛسد أبشصٖا ع٢ً ػهٌ ْكا  قشٜب١ يف َلُْٛٗا  ا مت رنشٙ :

ك  شٚس٠ تٛك  ٝ  ايـ  ٛس٠ اسبكٝكٝ  ١ يإلط   ّ بعٝ  ذا ع  ٔ ايبعـ  " ٚاالك  طٗاد حب  ل   -

 االع ّ . املشأ٠ ٚايظًِ ٚ  ٖا َٔ ايـ ات اي  تٓؼش عرب ٚطا٥ٌ
قٝاّ ٚطا٥ٌ اإلع ّ ايعشب١ٝ بذٚسٖا يف ع١ًُٝ إبشاص ايٛد٘ اي ٥ل ٚاملؼ شم يإلط  ّ    -

 ٚاملظًُ .  
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 "ؿٛس٠ ايشدٌ املظًِ نُا ٜشاٖا ايطًب١ ايغشبٕٝٛ يف ازباَعات األسد١ْٝ "

ذبًٞ املظًُ  باألخ م اي اك١ً ٚايبعذ ع ٔ ايـ  ات اي   تظ ب" اسب شز يألف شاد        -

ايغ  شبٝ  َ  ٔ َج  ٌ "ع  ذّ تبب    اي بٝ  ات ايغشبٝ  ات ب  ايٓظش يف ايطشق  ات ٚاألَ  انٔ       

 ايعا١َ" . 
ٖبُاّ باملٓاٖر ايذساط١ٝ ٚايبع١ًُٝٝ َٔ سٝح َلُْٛٗا ايزٟ ٜبٓاٍٚ داْ" ؿٛس٠ اال -

 ايعشل ٚاملظًُ  .
ايبتنٝذ ع٢ً ايذٚس ايهب  ايزٟ ٜك  عً ٢ ع اتل األط ش٠ باعبباسٖ ا اجملبُ   األٍٚ       -

 ايزٟ ٜظبكٞ َٓ٘ اي شد دٌ َعًَٛات٘ عٔ احملٝ  ايزٟ ٜعٝؽ فٝ٘ ٜٚبعاٌَ َع٘ . 
 

 نتائج الدراسة 
 ٔ سـش أِٖ ايٓبا٥ر اي  تٛؿًت إيٝٗا ايذساط١ فُٝا ًٜٞ : به

ٕ  ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يًطًب١ ايغشبٝ  عٔ ايشد ٌ املظ ًِ قب ٌ صبٝ ٦ِٗ إىل األسدٕ ٖ ٞ       - أ

ٚتبؼ اب٘ يف ري و    (%يف  ايبٝبٗا ؿٛس٠ عاد١ٜ,  ٚبجٌ ٖزا اي شأٟ َ ا ْظ بب٘ )   

٠ ي  ذِٜٗ إىل إػبابٝ  ١ َ    ؿ  ٛست٘ بع  ذ صبٝ  ٦ِٗ إىل األسدٕ عٓ  ذ اي  زٜٔ تغ   ت ايـ  ٛس 

( حبٝ  ح ناْ  ت ؿ  ٛست٘ ي  ذِٜٗ " َ  ٛاطٔ ع  ادٟ َجً  ٘ َج  ٌ أٟ ػ  خف  %بٓظ  ب١ )

 آخش يف ايعام " ٜٚؼعشٕٚ ٜٚبعإًَٛ َع٘ ع٢ً أطاغ ريو .
إٔ ايـ ٛس٠ ايزٖٓٝ ١ ايظ  ًب١ٝ ي ذ٣ ايطًب  ١ ايغ شبٝ  ع  ٔ ايشد ٌ املظ  ًِ قب ٌ صبٝ  ٦ِٗ        -

سٝ  ح ن  إ املظ  ًِ يف  (,   % 75.5يًذساط  ١ يف األسدٕ,  ط  ذًت َ  ا ْظ  بب٘ )   

رِٖٓٗ ٜبـف بتْ٘ "ضب" يًٓظا٤ " يف س   ن إ ايٛؿ ف ايظ ً  بع ذ اجمل ٤ٞ إىل       

األسدٕ   ٔ أد  ال ب  بغ  ط ً  عً  ٢ ايـ  ٛس٠ يف أعً  ٢ ْظ ب١ عٓ  ذ ٚؿ  ف "ن  ارل"    

   ( ٚؿف "ضبباٍ"% 27( ت ٖا بٓظب١ )% 33)
ِٖ " َ  ٔ أٖ  ِ أط  بال ته  ٜٛٔ ايـ  ٛس٠ يف رٖٓٝ  ١ ايطًب  ١ " ط  ًٛى املظ  ًُ  يف بً  ذ    -

( تًٝٗ  ا َباػ  ش٠ " ايـ  شاعات ايذاخًٝ  ١ يف بع    ايبً  ذإ  مببٛط    سظ  ابٞ )

ث   ِ َبابع   ١ قل   ١ٝ ايـ   شا  ايعشب   ٞ اإلط   شا٥ًٝٞ )   ( ايعشبٝ   ١ ٚايظ    ١َٝ " ) 

. ٞع٢ً ايبٛاي ) 
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َـادس تهٜٛٔ ايـٛس٠ يف ر١ٖٝٓ ايطًب١ أًٚيا " َظًُٕٛ أعشفِٗ " مببٛط  سظابٞ  -

(  ث  ِ "ٚط  ا٥ٌ اإلع )( " ّ  ( "ث  ِ "نب  " َٚـ  ادس عًُٝ  ١ ) عً  ٢ )

 ايبٛايٞ .
أث  ش ايـ  ٛس٠ املبهْٛ  ١ يف رٖٓٝ  ١ ايطًب  ١ ع  ٔ ايشد  ٌ املظ  ًِ عً  ٢ ػ  عٛسِٖ عب  ٛٙ "      -

( قشٜب  ١ َٓٗ  ا أّٜل  ا %ػ  عٛس طبٝع  ٞ نؼ  عٛس ب  تٟ ػ  خف آخ  ش" ب  تع٢ً ْظ  ب١ ) 

 ( .%ْظب١ طًٛنِٗ َع٘ " نُا ٜبعإًَٛ َ  أٟ ػخف آخش " ٚاي  بًغت )
( َ  ٔ أف  شاد عٝٓ  ١ ايذساط  ١ َ  ا ب    ايشد  ٌ املظ  ًِ ٚايشد  ٌ  %بٝ  ض َ  ا ْظ  بب٘ ) -

ايعشب   ٞ ٚ    ا أط   ِٗ يف َظ   اعذتِٗ عً   ٢ ايبُٝٝ   ض ن   ٌ َ   ٔ " االط      ٚاملبابع   ١    

 .( ع٢ً ايبٛايٞ( ثِ "َظًُٕٛ أعشفِٗ " )ايؼخـ١ٝ" مببٛط  سظابٞ )
ِّ  ا يف ته  ٜٛٔ  ٜ  ش٣ أ ً  " أف  شاد عٝٓ  ١ ايذساط  ١ َ  ٔ املبش  ٛث  يف "ايًش   - ٝ  ١" دّٚسا َٗ

ؿٛس رات دالي١ خاؿ١ عٔ ايشدٌ املظًِ ٜٚـٓ ْٛ٘ بٓا٤ عًٝٗا ٚفل ٖزٙ األٚؿاف, 

( ( ث  ِ َـ  طً  "ط  ً ٞ" ) ( ث  ِ "سد  ٌ دٜ  ٔ" ) 2.53"َ  ٛاطٔ طبٝع  ٞ " ) 

 ( .( ٚيف رٌٜ ايكا١ُ٥ دا٤ ٚؿف "داعؼٞ" )"إسٖابٞ" )
يذساط١ بعذّ تغ  ايـٛس٠ ايز١ٖٝٓ يًشد ٌ  ( َٔ أفشاد ع١ٓٝ ا% 56أػاس َا ْظبب٘ ) -

املظًِ بعذ صب٦ِٝٗ إىل األسدٕ,  يف س  أد ال ايب اقٞ حب ذٚخ تغ ٝ  عًٝٗ ا بٓظ ب١       

(%         ٚتشاٚست أْٛا  ايبغٝ  مل ٔ أد ال حبذٚث ٘ عٓ ذ ث ث ١ أْ ٛا : األعً ٢ َٓٗ ا  ,)

سٞ ٚاألخ   "ط ً  يف ْ ٛا    % )( ٚايج اْٞ "ط ً " بٓظ ب١ )   %"إػب ابٞ" بٓظ ب١ )  

 ( .%ٚإػبابٞ يف أخش٣" ٚريو بٓظب١ )
ٜعذ ايب اعٌ االدبُاعٞ أسذ أِٖ عٛاٌَ ايبغ ٝ  يف ؿ ٛس٠ ايشد ٌ املظ ًِ يف رٖٓٝ ١       -

( ًٜٚٝ٘ َباػش٠ عاٌَ " َؼاٖذ٠ طًٛى املظ ًُ   %ايطًب١ ايغشبٝ  ٚريو بٓظب١ )

 ( .%بٓظب١ بًغت ) عٔ قشل "
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 التوصيات
يظًٛنٞ يألفشاد املظ ًُ ,  ٚاسب شق عً ٢ إظٗ اس     االٖبُاّ بازباْ" األخ قٞ ٚا -

ايـ ات االخ قٝ ١ اإلػبابٝ ١ ٚاالببع اد ع ٔ ايـ  ات ايظ ًب١ٝ اي   تعه ع ؿ ٛس٠          

 َؼ١ٖٛ عٔ اإلط ّ ٚاملظًُ  .
ايعُ   ٌ بؼ   هٌ د   اد َ   ٔ قب   ٌ اسبهَٛ   ات ٚاملٓظُ   ات ٚاملشان   ض ايعشبٝ   ١ عً   ٢     -

ٝكٝ  ١ ٚاملؼ  شق١ ع  ٔ اط  بخذاّ ناف  ١ ايظ  بٌ املباس  ١ يف ط  بٌٝ إٜـ  اٍ ايـ  ٛس٠ اسبك 

اإلط   ّ ٚاملظ  ًُ  ٚايع  شل بؼ  هٌ ع  اّ بعٝ  ّذا ع  ٔ ايبعـ  " ٚايبط  شف ٚاإلسٖ  ال  

 ٚ  ٖا َٔ ايظُات املغًٛط١ .
كشٚس٠ االغبشا  اإلط َٞ ٚايعشب ٞ بتبٓ ا٤ ازبايٝ ات ٚايؼ عٛل ايغشبٝ ١ عً ٢ عب ٛ         -

ُٜظ   ِٗ يف تًك   ِٝٗ املعًَٛ   ات َ   ٔ َـ   ادس َغ   اٜش٠ عُ   ا اعب   ادٚا إٔ ٜظ   بكٛا َٓ   ٘       

 اسِٖ ٚتٛدٗاتِٗ .أفه
عكذ املضٜذ َٔ ايٓ ذٚات ٚامل  ثشات اشباؿ ١ مبٛك ٛ  ايـ ٛس٠ ايعشبٝ ١ يف ايزٖٓٝ ١         -

 ايغشب١ٝ ع٢ً َظب٣ٛ ايذٍٚ ٚاسبهَٛات ايعشب١ٝ ناف١.
ايكنٝ ض عً  ٢ اي  ذٚس اي زٟ ت دٜ  ٘ املٓظُ  ات ٚاملشان ض ايعشبٝ  ١ ٚاإلط   ١َٝ يف دٍٚ     -

ٝش١ ٚباألط  ًٛل املٓاط  "  ايغ  شل َ  ٔ إط  ٗاَات فعاي  ١ يٓؼ  ش تع  ايِٝ اي  ذٜٔ ايـ  ش       

 ٚايظًِٝ .
إدشا٤ املضٜذ َٔ ايبشٛخ ٚايذساط ات يف ٖ زا املٝ ذإ سب ٢ ْظ ِٗ بؼ هٌ أٚ ب  خش         -

يف تًُع ايظبٌ ٚايطشم املٓاطب١ يًبعاٌَ َ  َجٌ ٖزا املٛك ٛ  املٗ ِ ٚاشبط   ٚف ل     

 .أطع ٚأطش ع١ًُٝ سؿ١ٓٝ .
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 ملخص 
 

يف  حيتُٓ اإلنرتنت علٖ كم ياٙل مو مصادر املعلُمات َاليت ِشتتكْ مهًتا كتمري متو الهتاض     

بّهما كاى الهاض يف الشتابل حيصتلُى علتٖ     ،َقتها احلاضر معلُماتًم، َمهًا َساٙل التُاصل

املعلُمات مو الكتت  َالتدَرِات املوبُعتٕ، كمتا لنتٌ لتّص كتل متا ُِجتد علتٖ اإلنرتنتت ِتمتت              

باملصتتداقّٕ الكاةّتتٕ اعتبتتارٍ الكتتاٙل ا تكبتتل الظتتك لَ التشتتايف ، َقتتد اريداد يف ا َنتتٕ ا  تترئ      

هكتتتاو التتتُ  مصتتتداقّٕ يتتت ٍ املعلُمتتتات، َعلتتتٖ يتتت ا ا ستتتاض كانتتتت مظتتتكلٕ الدراستتتٕ َالتتتيت   ال

 .ستدرض مصداقّٕ ي ٍ ا  بار َاليت ِشتكًّا اجلمًُر مو َساٙل اإلعالم اجلدِد

لتعترف علتٖ رلٓ اجلمًتُر الشتعُدٓ، َمللتك ملعرةتٕ رلًِتم عتو مصتداقّٕ          إىل اَتًدف الدراستٕ   

 د .ا  بار يف َساٙل اإلعالم اجلدِ

إلكرتَنّتٕ ََضتتعت الباالمتتٕ طتترم عتتدم إمكانّتتٕ   ٕمت مجت  البّانتتات متتو  تتال  استتتمارٔ استتتبان 

مهتردٔ متو متدِهيت     055إرسا  لكمر مو استتمارٔ للظتخص نهشتٌ، الّتغ بلت  عتدد املظترتك         

جدٔ(، َمو ليم الهتاٙج : تُجتد عالقتٕ إبابّتٕ بت  مصتداقّٕ َستاٙل اإلعتالم         -)مكٕ املكرمٕ 

نتٌ كلمتا كانتت الُستّلٕ ملات مصتداقّٕ لكتا كتاى اعتمتاد         إاملظتايدٔ، الّتغ    اجلدِد َمعتد  

اجلمًتتُر علًّتتا لكتتتا، َالعكتتص صتتت ّص كلمتتا قلتتت مصتتتداقّٕ َستتاٙل اإلعتتتالم اجلدِتتد قتتتل         

اعتماد اجلمًُر علًّا، َلرمبا ابتعدَا عهًا إلباد َسّلٕ ملات مصداقّٕ لعلٖ، ا تُجتد عالقتٕ   

ى  إريمتتات َمتابعتتٕ اخلتتا متتو َستتّلٕ معّهتتٕ  تتد ملاتًتتا، الّتتغ   بتت  ا  بتتار التتيت تقعتتر  َقتتت ا  

اجلمًتتُر ستتّتاب  اخلتتا متتو لٓ َستتّلٕ ِهبتتلًا َتهاستتبٌ، تُجتتد عالقتتٕ بتت  ا  بتتار الر ّتتٕ      

اجلمًتتُر ِهبتتل متابعتتٕ ا  بتتار الر ّتتٕ متتو      ى ؛َمتابعتًتتا متتو َستتاٙل اإلعتتالم التكلّدِتتٕ   

لأل بار عا َستاٙل اإلعتالم اجلدِتد بظتكل متتُاريى،       َساٙل اإلعالم التكلّدِٕ، متابعٕ اجلمًُر

َيف الُقت ال ٓ ِكُنُى غري مظتوُل  ةّتٌ بعمتل ، تر، كمتا لنًتم ِتتابعُى ا  بتار يف لقتل متو           

          ٘ ستتاعٕ، طتتبكات التُاصتتل ااجتمتتاعْ لكمتتر َستتّلٕ ِتتتم استتتخدامًا متتو قبتتل اجلمًتتُر، ستتُا

هًتتُم املصتتداقّٕ بالهشتتبٕ للهمًتتُر يتتُ :  ملتابعتتٕ ا  بتتار لَ التُاصتتل متت  ا  تترِو لَ غرييتتم، م  

َلّٕ َالمكتتٕ َاجلدِتتٕ َاملُضتتُعّٕ، َبورِكتتٕ ل تترٗ نشتتتوّ      ؤالدقتتٕ َا مانتتٕ َالُضتتُ  َاملشتت   

الكتتُ  بهنًتتا الصتتهات لَ الشتتمات التتيت بتت  لى ِت لتتٖ بًتتا اخلتتا لهكتتُ  عهتتٌ بهنتتٌ  تلتتك             

 املصداقّٕ .
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  :املقدمة
 

ٞ با   ا َٔ ايحٛاؽٌ ا٫شحُااع أجاح ايحكدّ اهلا٥ٌ ّ راٍ ا٫جؾا٫د اإليهرت١ْٝٚ آفاًق

ايٓاظ مل جهٔ َحاظ١ َٔ قةٌ، فُٓذ عكدٜٔ َأ اياشَٔ عزفاخ بازاَض ايهُةٝاٛجز َٚٛاقا        

اإلْرتْخ جطٛراد نةري٠ ; ٚبٗذا بدأ عؾز شدٜد َٔ ايحٛاؽٌ اإليهرتْٚٞ عرب اإلْرتْاخ مل  

ُٜعزف ي٘ َرٌٝ، ظٝز أؽةح جؾاحح اإلْرتْاخ فازٚر٠ ي٬صاحشاد٠ َأ اُعًَٛااد ّ أٟ رااٍ        

 .(1)اُحؾحح إٔ ٜشداد ذكاف١ فٝ٘ َٔ اجملا٫د ٜزٜد

َّ ا٫ْحصار اُعًَٛاجٞ  شعٌ َٔ ايؾعت ظؾز ٚجِٕٓٝ نٌ َا ٖاٛ   ايذٟ ظدس٫ٚ عوَّ أ

َحااٛافز َاأ جْحاااط َعًَٛاااجٞ َٚعاازّ، باإلفاااف١ جه ييااو ٖٓاااى أُٖٝاا١ ناارب٣ يًح نااد َاأ 

ْاخ دٚر  َؾداق١ٝ َا ٖٛ َحٛافز يدٜٓا أٚ َا صؾٌ عًٝ٘ َٔ َعًَٛاد، ٖذا ٚقد نإ يإلْرت

نةري َٚضاعد ّ ٚشٛد ٖاذا ايٛفا  ٚسٜااد٠ ؽاعٛبح٘، ٜٚعاٛد يياو يعادّ ٚشاٛد شٗا١ سٛيا١           

جاادد ٚجكاازر ْٛعٝاا١ ٚاةٝعاا١ اُعًَٛاااد اياا  جٛفاا  ٚجااٛفز عًاا٢ اإلْرتْااخ باإلفاااف١ جه عاادّ  

َّ ايهرري َٔ اخُٗٛر  ٚشٛد آي١ٝ فاع١ًٝ ١ُ٥٬َٚ يحِٕٓٝ َا ٜحٛافز بٗا َٔ َعًَٛاد، نُا أ

َّ اُعًَٛاااد اُحااٛافز٠ ّ اإلْرتْااخ جحُحاا  وؾااداق١ٝ َٚزشعٝاا١ نااةري٠ ٜٚهحٝاا٘   ٜٕٓااز عًاا٢ أ

َّٕ َعًَٛاجا٘ ظؾاٌ عًٝٗاا عأ ازٜال اإلْرتْاخ ٚيياو يًد٫يا١            اداٍ نذيو إٔ ٜ٪ناد عًا٢ أ

 .(2)ع٢ً َؾداق١ٝ َزشع٘

َّٕ اخُٗاٛر أؽاةح ٜضاحددّ اإلعا٬ّ اخدٜاد ّ ةرا٘ عأ ا٭خةاار            ِٚا ٫ عو فٝا٘ با 

دٖا ٚجٓاصة٘، ٖٚٓا ٜهُٔ ايض٪اٍ اُِٗ، فُا ٖٞ َؾاداق١ٝ ٖاذٙ ا٭خةاار اُٛشاٛد٠     اي  ٜزٜ

ا ع٢ً َا صةل جٗادف  ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ٚاي  أؽةح اخُٗٛر ٜعحُد عًٝٗا، ٚج صًٝض

 ايدراص١ جه ايحعزف ع٢ً َؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ اخُٗٛر.
 

 مصطلحات الدراسة :
 :(3)اجلدِد اإلعالم .1

اإلعا٬ّ اخدٜااد ٖاٛ اياازأٟ ايعااّ ايٓاااجض عأ جٛاؽااٌ ٚجحاعاٌ ٌعااٞ َا  ا٭ظااداس عاارب       

ا" باٌ  جطةٝكاد اإلْرتْخ )َرٌ: جٜٛرت، ٜٚٛجٝٛث، ٚفٝضةٛى(، ٚمل ٜعد اإلع٬ّ اخدٜد "شدًٜد

 غدا ايضا٥د ايّٝٛ.



 

326 

 ايحعزٜف اإلشزا٥ٞ :

دَاد، نُااا أْٗااا جضااُح ٖااٞ اُٛاقاا  ا٫يهرتْٚٝاا١ ٚاياا  جكاادّ يًُضااحددَ  عااد٠ خاا 

 يًصُٗٛر ب ٕ ٜؾةعٛا ززرٜٔ ٚأنرز جحاع١ًٝ بهرري َٔ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ.

 املصداقّٕ : .2

ٖٓاى خًْ يد٣ بعقِٗ ب  َحّٗٛ ايؾدم ٚاُؾداق١ٝ ع٢ً ايزغِ َأ أُْٗاا سحًحاإ    

 .(4)ّ اُع٢ٓ، فايؾدم ٜعين َطابك١ ايه٬ّ يًٛاق  ٖٚٛ فد ايهذث

 : ايحعزٜف اإلشزا٥ٞ

   ٚ ، ا٫دعااا٤اداظاارتاّ عكااٌ اخُاااٖري ْٚغااز ا٭خةااار ايؾااعٝع١ اذايٝاا١ َاأ ايهااذث 

ا٭خةار ادكٝك١ٝ، احملاٜد٠، ٚاي  جٗدف جه ْغز ادكٝك١ يًصُٗاٛر، ٚاُؾاداق١ٝ هلاا    

 عد٠ أَٛر جحُٝش بٗا يٝحة  ؽدم اذرب َٔ نذب٘.

 اخلا : .3

 ٌا  َأ ايٓااظ، ٖٚاٛ     ٖٛ نٌ َع١ًَٛ أٚ ظدس شدٜز بايٓغز ٫جؾاي٘ باٖحُاّ أنارب 

ا ٜضرتعٞ اْحةاٙ ايهرري َٔ اُحًك ، ٖٚٛ نذيو نٌ َا ًهٔ إٔ ٜٓصِ عٓا٘  ظٌُ شدًٜد

 .(5)عٛاقت أٚ ْحا٥ض جغٌُ عددًا فدًُا َٔ ايٓاظ

 
 تصنيفات اإلعالم الجديد :

ٜؾاآ ف رٜحغااارد دٜحٝااش ٚدٜاْااا أٜٚاأ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ٚفاال ذ٬ذاا١ أْااٛا  ٖااٞ : اإلعاا٬ّ     

ٓٛيٛشٝااا قدًاا١، ٚاإلعاا٬ّ اخدٜااد بحهٓٛيٛشٝااا شدٜااد٠، ٚاإلعاا٬ّ اخدٜااد      اخدٜااد بحه

 بحهٓٛيٛشٝا سحًط١ .

فاااايٓٛ  ا٭ٍٚ : ٜعاااٛد جه رُٛعااا١ َااأ ا٭عاااهاٍ ايؾاااعح١ٝ ّ اإلياعااا١ ٚايحًحشٜااإٛ     

ٚايؾاااعف، ٚجغاااٌُ ايزادٜاااٛ ٚايحًحشٜااإٛ، ٚاجملااا٬د اإلخةارٜااا١، ٚبااازاَض ا٭خةاااار ادٝااا١،   

 .(6)ا ايكٓٛاد اُحدؾؾ١ ّ اُٛصٝك٢َض ايؾةاح، ٜٚغٌُ أًٜقٚايرباَض اُضا١ٝ٥، ٚبزا

ايٓٛ  ايراْٞ : اإلعا٬ّ اخدٜاد بحهٓٛيٛشٝاا شدٜاد٠ ٚاياذٟ ىرًا٘ ٌٝا  ايٛصاا٥ٌ ايا           

ْعٝغٗا ايّٝٛ ٚجعٌُ ع٢ً َٓؾ١ ايهُةٝاٛجز، ٖٚاٞ ايٛصاا٥ٌ ايا  َهٓاخ َأ ظايا١ ايحةاادٍ         

 ادٞ ٚايضزٜ  يًُعًَٛاد .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

٬ّ شدٜاد بحهٓٛيٛشٝاا سحًطا١ : فٝا٘ جاشٍٚ ايحاٛارم با  ايكادِٜ         أَا ايٓٛ  ايرايز : جع

ا اؽاطٓاع١ٝ،  ٚاخدٜد، فكاد أؽاةعخ ادادٚد ايحاؽا١ً با  أْاٛا  ايٛصاا٥ٌ اُدحًحا١ ظادٚدً         

 .(7)ٚظدذخ ظاي١ ب  ايحةادٍ ايٓاف  ب  اإلع٬ّ ايكدِٜ ٚاخدٜد

 
 : (8)مصطلحات ومفاهيم مرادفة ملسمى "اإلعالم الجديد"

 براا٘ يًاارباَض ٚا٭خةااار     اإليهرتْٚٝاا١هرتْٚااٞ : ٫صااحدداَ٘ ايٛصااا٥ٌ    جعاا٬ّ جي ّ

 ٚاُعًَٛاد .

             ٟجع٬ّ بادٌٜ : ظٝاز أؽاةح يا٘ عاعة١ٝ ٌٚٗاٛر احاذٙ باد٬ًٜ عأ اإلعا٬ّ ايحكًٝاد

 بضةت َٝشاج٘ ٚخؾا٥ؾ٘ .

  جعاا٬ّ جحاااعًٞ : ٚييااو باجاظاا١ ايحزؽاا١ ٚاُضاااظ١ أَاااّ اخُٗااٛر يًححاعااٌ َاا  اُااٛاد

 ٚصا٥ً٘ اُدحًح١ ٚايحعًٝل عًٝٗا بغهٌ فٛرٟ .آُغٛر٠ عرب 

          جع٬ّ رحُعٞ : يحُحعا٘ تاؽا١ٝ َغاارن١ أفازاد اجملحُا  بؾآ  زحاٛاٙ، خاؽا١

َاا  اْحغااار ايٛصااا٥ٌ اياا  جضاااعد عًاا٢ ييااو، َرااٌ ايهاااَرياد اُدحًحاا١ ٚأشٗااش٠      

اهلاجف ٚاي  أجاظخ اجملاٍ أَاّ اُٛاأ ايعادٟ يٝؾةح ؽعحًٝا ٜٓحض ٜٚةز ا٭خةاار  

 ٚاُعًَٛاد اُضُٛع١ ٚاُز١ٝ٥ ٚاُكز٠٤ٚ .

   ٜٛجعاا٬ّ رقُااٞ : ٫عحُااادٙ عًاا٢ ايحهٓٛيٛشٝااا ايزقُٝاا١ َرااٌ َٛاقاا  ايٜٛاات، ٚايحٝااد

ا ٚايؾٛد ٚايٓؾاٛـ، ٚايا  جكاّٛ بٓكاٌ نافا١ اُعًَٛااد ٚايؾاٛر ٚايؾاٛد رقُِّٝا         

 جيهرتًْٚٝا .

         رٚاباْ  اإلع٬ّ ايغةهٞ : ٭ْ٘ ٜكّٛ عًا٢ باز بعات زحاٛاٙ عًا٢ ايغاةهاد عارب

 َع١ٓٝ ًهٔ ايدخٍٛ جيٝٗا ٚايحصٍٛ عربٖا ٚا٫صححاد٠ َٔ زحٛاٖا .

 
 إشكاليات تواجه اإلعالم الجديد :

َّٕ ٖٓاااى            عًاا٢ اياازغِ َاأ اُشاٜااا اُحعاادد٠ اياا  جٛفزٖااا ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ج٫ أ

د قًا١ خارب٠ ايؾاعحٝ  بايحكٓٝاا     َٓٗاا بعاد،   ارُٛع١ َٔ اُغه٬د اي  مل ٜعازف هلاا ظً ا   

َّ ا٭شٗش٠ أؽةعخ جكّٛ بهٌ ايعٌُ .  اخدٜد٠ باإلفاف١ جه اخححا٤ عٓؾز اإلبدا  ٭
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 :(9)َٓٗا ،ع٢ً ٖذا فٗٓاى رُٛع١ َٔ اإلعهايٝاد اي  ٜٛاشٗٗا اإلع٬ّ اخدٜدٚ

َّ اياااحترياد ايضااازٜع١ ٚاُح٬ظكااا١ ّ عاااامل ايحهٓٛيٛشٝاااا ٚا٫ْااادَاط بااا  ٚصاااا٥ٌ   أ .1

ار زااادد يحٗاااِ اةٝعاا١ ٚعاااهٌ ايٛصاااا٥ٌ  ا٫جؾاااٍ شعاااٌ َاأ ايؾاااعٛب١ ٚفااا  جااا   

 اخدٜد٠ ٚج ذرياجٗا بؾح١ عا١َ، ٚع٢ً ايعٌُ ايؾعحٞ خاؽ١ .

َّ ايحهٓٛيٛشٝا اددٜر١ شًةاخ َعٗاا عاه٬ً ٚأصاًٛبً     .2 ا ّ ايعُاٌ ايؾاعحٞ   ا شدٜادً أ

 ٘جعااديخ وكحقاااٙ ٚجتااريد اُُارصاااد ايؾااعح١ٝ ايكدًاا١، ٚأذااارد ّ ايٛقااخ ْحضاا 

 . ايعدٜد َٔ ايحضا٫٩د

3.  َّ ًُا  أ فااٯٕ أؽاةعخ جعااْٞ َأ      ،ْادر٠ اُعًَٛااد  ٖاٞ  ا َغه١ً اإلع٬ّ ناْاخ دا٥

ايٛفز٠ ٚايحد١ُ اُعًَٛاج١ٝ، ٖٚٛ َا ٜرري قق١ٝ اُعااٜري اُضاحدد١َ ّ جكزٜاز اةٝعا١     

ا، ٚنٝاف ًهأ   ْٚٛع١ٝ اُعًَٛاد ا١ُُٗ ٚا١ُ٥٬ُ يًعٌُ ايؾاعحٞ ٚيًصُٗاٛر ًَعا   

، َٚاد٣ ظاشا١ اخُٗاٛر ُراٌ ٖاذا ايهاِ       ايحدًؿ َٔ اُعًَٛاد غري ا١ُُٗ ٚاُحٝد٠

 َٔ اُعًَٛاد، َٚا َد٣ رفاٙ عٔ ايٛفز٠ اُعًَٛاج١ٝ .

ِّاا  .4 َّ ايعُااٌ اإلع٬َااٞ ظاي ا ّ ٔااٌ ايحهٓٛيٛشٝااا اخدٜااد٠ ٜكااّٛ عًاا٢ جعاااد٠ جْحاااط    أ

 ايهِ اُعًَٛاجٞ اُحٛافز، ٖٚٛ أَز ٜرري ايحضا٩ٍ ظٍٛ ٚٔٝح١ ايعٌُ ايؾعحٞ .

غاازٚٓ ٚاياا  جحطًاات ٚشٛدٖااا ّ ا٭عااداـ ايااذٜٔ    يااذيو فٗٓاااى َاأ ٚفاا  بعاات اي  

 :( 10)ٜزٜدٕٚ ايعٌُ ّ اإلع٬ّ اخدٜد، ٖٚٞ

 . خرب٠ ّ ايعٌُ ايؾعحٞ َ  َعزف١ ق١ٜٛ باإلْرتْخ 

  قدر٠ ع٢ً ٌ  ا٭خةار. 

 . ٕٚايضزع١ ٚاُز١ْٚ ٚايكدر٠ ع٢ً ايحعا 

 يغاةه١  اذقٛ  يدٚراد جدرٜة١ٝ ّ يت١ ايٓؿ ايحا٥ل ْٚؾٛـ شافا ٚجدار٠ خادّ ا

ٚايحٛجٛعٛث ٚجدار٠ ايٛصا٥ْ اُحعدد٠ ٚايكدر٠ ع٢ً َعزفا١ َؾاداق١ٝ َٛقا  ا٭خةاار     

 ٚاُضحصداد اُحعًك١ بربرٝاد يًحعزٜز اإليهرتْٚٞ .
 

 :( 11)قواعد عمل وسائل اإلعالم

ايحتطٝا١ ايغاُٛي١ٝ : ُااا جحٓاٚيا٘ َاأ أظاداس زًٝاا١ ٚعاُٝا١، ةٝااز ٜاحُهٔ اُحاااب         .1

ا َٔ اإلظااا١ واا ٜحابعا٘ َأ أظاداس َٚعزفا٘ َاا        أٚ َضحًُع اأٚ َغاًٖد نإ اقار٥ً

 ٜعٝغ٘ َٔ أخةار .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

ايؾاادم فُٝااا ٜٓغاازٙ أٚ ٜذٜعاا٘ َاأ أخةااار ظحاا٢ ٜكااف اُحاااب  عًاا٢ ظكٝكاا١ ا٭ٚفااا      .2

 ٜٚعٝػ أشٛا٥ٗا .

ججاظ١ ايحزؽ١ يححاعٌ اخُٗٛر َ  َا ٜٓغزٙ اإلع٬ّ عٔ ازٜل ججاظ١ ايحزؽ١ يٓكاد   .3

 ا  جه اٯرا٤ اُعارف١ .َا ٜٓغز ّ اإلع٬ّ، ٚا٫صحُ

 
 : (21)الرقابة على اإلعالم الجديد

ٜعارض نرري َٔ اُ٪ٜادٜٔ يإلعا٬ّ اإليهرتْٚاٞ فازض أٟ ْاٛ  َأ ايزقابا١ عًا٢ ٖاذا          

 َّ اإلع٬ّ، أٚ جخقاع٘ ُا حق  ي٘ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭خز٣ َٔ جضصٌٝ ٚجزخٝؿ ; باعحةار أ

 ّ َّ أعٕاِ       ييو ٜعين فزض ْٛ  َٔ ايكٝٛد ع٢ً ٖذا اإلعا٬ اخدٜاد، ٚظصا١ ٖا٪٤٫ اُ٪ٜادٜٔ أ

َٝش٠ يإلعا٬ّ اإليهرتْٚاٞ اخدٜاد ٖاٞ صاكف ادزٜا١ اُزجحا  اياذٟ ٜحُحا  با٘ ٖاذا اإلعا٬ّ             

 ٚ ِ  ٚايذٟ ىارظ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اإليهرتْٚٞ جح٘ َُٗحٗا ّ ايٓكد ٚايحعًٌٝ ٚايةٝاإ،   َأ ذما

َّ أٟ ْٛ  َٔ ايزقاب١ ظح٢ يٛ ناْخ ع٢ً اُٗٓٝا١ ٚا٫يحا   شاّ باا خ٬قٝاد ايعُاٌ اإلع٬َاٞ ٫    فا

ج جٞ ج٫ بٗدف فزض ع٤ٞ َٔ ايكٝٛد ع٢ً ٖذا اإلع٬ّ ٚححٝت صاكف ادزٜا١ اياذٟ ٜعُاٌ     

 جح٘ .

ٕ يحزض رقاب١ ع٢ً اإلعا٬ّ اإليهرتْٚاٞ باءرا٤ ٚظصاض َأ ٚشٗا١       ّٚ ظ  ٜديٞ اُ٪ٜد

َّ اإلعاا٬ّ وحَٗٛاا٘ ايؾااعٝح ٚبزصااايح٘ اذطااري٠ ٚبهْٛاا٘ اي   ضااًط١ ايزابعاا١ ْٕاازِٖ، َٓٗااا أ

ظحاط جه قٛاْ  ٚجغزٜعاد جقةْ عًُ٘ ٚجقع٘ ّ جاار ًهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بعًُ٘ ّ خدَا١  

 . ايٛأ ٚاُٛاأ

 
 الحدود الفاصلة بني اإلعالم الجديد واإلعالم القديم :

اإلعاا٬ّ اخدٜااد ٖااٛ َؾااطًح ظاادٜز ٜحقااادَّ َاا  اإلعاا٬ّ ايحكًٝاادٟ ; ناإٛ اإلعاا٬ّ      

ا خُٝاا  عاازا٥ح َحعهُاا١ أٚ قاااد٠ جع٬َٝاإٛ ; بااٌ أؽااةح َحاًظاا   اخدٜااد مل ٜعااد فٝاا٘ ضةاا١ 

 اجملحُ  ٚأفزادٙ بايدخٍٛ فٝ٘ ٚاصحدداَ٘ ٚا٫صححاد٠ َٓ٘ ااُا ىهٓٛا ٚأشادٚا أدٚاج٘ .

ْضحٓحض أْ٘ ٫ ًهٔ ا٫صحتٓا٤ عٔ اإلع٬ّ اخدٜاد ّ ؽاٛرٙ اُدحًحا١ ; فكاد أؽاةح       ٚ

ايعزباٞ عاَا١ ٚايغاةاث خاؽا١، يهأ َأ       ا أؽ٬ًٝ َٔ ظٝا٠ قطا  عازٜت َأ اجملحُا     شش٤ً
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ايقزٚرٟ جزعٝد ٖذا ا٫صحدداّ ; بارعاد اُضحعًُ  صٛ ا٫صحدداّ ايٛاعٞ ٚايزاعد هلاذٙ  

 ا٭دا٠ َٔ أدٚاد ايحٛاؽٌ ٚأدٚاد اإلع٬ّ اخدٜد .

بعاات ةااٛس ا٫جؾااا٫د اددٜراا١ ّ اإلْرتْااخ جكااارٕ َؾااداق١ٝ ا٭خةااار عًاا٢ ا٫ْرتْااخ 

ايحكًٝد١ٜ، ٚينز جَٛاظ شْٛضٕٛ ٚباربزا ناٟ ّ جظد٣ دراصاجِٗ  ٤ا٭ْةاَكابٌ ٚنا٫د 

َّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ ىًو ْضة١ أنرب َأ اُؾاداق١ٝ،    1998قاَا ب٘ عاّ  ١ّ اصحةاْ أ

ا أْاا٘ جٛشااد ع٬قاا١ باا  اعحُاااد اخُٗااٛر عًاا٢ ٚصاا١ًٝ َعٝٓاا١ َٚااد٣     ٚأناادد ايدراصاا١ أًٜقاا 

فُاار٬ً ا٭عااداـ ايااذٜٔ ٜعحُاادٕٚ عًاا٢ اجملاا٬د    َؾااداق١ٝ ايٛصاا١ًٝ ّ جٜؾاااٍ اُعًَٛاااد، 

 .(13)ٚايؾعف ّ ايةعز عٔ ا٭خةار ييو ٭ِْٗ ٜزْٚٗا أنرز َؾداق١ٝ َٔ غريٖا

 :( 14)ايحاؽ١ً جحُرٌ فُٝا ًٜٞ اددٚد

عًااا٢ َضاااح٣ٛ اةٝعااا١ ايٛصاااْٝ ا٫جؾااااٍ اياااذاجٞ ٚايحكٓٝااااد ادانُااا١ : اإلعااا٬ّ    .1

ٚ   اخدٜد ٖٛ اإلعا٬ّ اياذٟ ٜعحُاد عًا٢ ايحكٓٝااد      ِ  ايزقُٝا١ اداصاٛب١ٝ،  فٗاٛ   َأ ذما

عق  َؾاادر اُااد٠ اإلع٬َٝا١ َأ ْؾاٛـ ٚؽاٛر ذابحا١ َٚحعزنا١ ٚأؽاٛاد جه          

 ا ع٢ً اداصت اٯيٞ ٚجطةٝكاج٘ .ايحك١ٝٓ ايزق١ُٝ، وا ٜعحُد نًِّ

ع٢ً َضح٣ٛ ايٛصْٝ ظاَاٌ ايزصااي١ : ايٛصاْٝ اداَاٌ يًزصااي١ ٖاٛ ايهُةٝاٛجز،         .2

َّ اُكؾٛد بايهُة ٚ  ٚايٛافح أ َأ  ٝٛجز ايحك١ٝٓ ٚيٝط اخٗاس اُعازٚف باداصاٛث، 

َّ اإلع٬ّ اخدٜد ٫ ٜحعاٌَ ج٫ َ  ايهُةٝٛجز فكْ نٛصْٝ ظاٌَ يًزصااي١   ذمِ فا

 اإلع١َٝ٬، ٖٚٛ َا عزط ايٛصا٥ْ اُطةٛع١ َٔ سَز٠ ٖذا ايحؾٓٝف .

عًاا٢ َضااح٣ٛ اُحًكااٞ : اُحًكااٞ ٖٓااا ؽااار صااٝد اُٛقااف، فهااٌ فاازد ٜااحُهٔ َاأ        .3

جكٓٝاا١ ظاصااٛب١ٝ ؽااار َاأ اُُهاأ ياا٘ إٔ       ٟعًاا٢ شٗاااس نُةٝااٛجز أٚ ي  ادؾااٍٛ 

ٜحعاازض ٭ٟ َاااد٠ جع٬َٝاا١ أٚ اجؾاااي١ٝ َاأ أٟ َؾاادر، ٖٚااذٙ اإلعااهاي١ٝ ثعااٌ      

 ا فاع٬ً ّ خقِ ٚص١ًٝ عا١ُٝ عةه١ٝ ٖاد١٥ .اُحًكٞ عٓؾًز

ع٢ً َضاح٣ٛ ايكاا٥ِ با٫جؾااٍ ٚاُ٪صضااد اإلع٬َٝا١ : أذازد ايحكٓٝااد اددٜرا١ ّ          .4

اإلعااا٬ّ اخدٜاااد عًااا٢ ٚفاااع١ٝ ايكاااا٥ِ با٫جؾااااٍ باعحةاااارٙ ؽااااْ  ايزصااااي١  رااااٍ

اإلع١َٝ٬ ايٛظٝد ٚآُحزد، فكد نإ ادد ايحاؽٌ ب  ايكاا٥ِ با٫جؾااٍ ٚاُحًكاٞ    

      َّ ٖاااٛ فهاااز٠ جْحااااط ٚؽااآاع١ اُااااد٠ اإلع٬َٝااا١، بُٝٓاااا ايٛاقااا  اداااايٞ ٜ٪ناااد أ

ًُ با٫جؾاٍ، ٜكاّٛ باْحااط ايزصاا٥ٌ    ا اُضحددّ ايحزد قد ؽار يدٜ٘ ايكدر٠ يٝؾري قا٥
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

اإلع٬َٝا١ ّ أعاهاهلا ايٓؾا١ٝ ٚاُضاُٛع١ ٚاُز٥ٝاا١، ٚايعٓؾاز ايرااْٞ اياذٟ نااإ        

َّٕ ايزصااي١ اإلع٬َٝا١ ًٔاخ اًٝا١ فارت٠ صاٝطز٠ ا٫جؾااٍ           ًٝش ايكا٥ِ با٫جؾااٍ ٖاٛ أ

اخُاااٖريٟ جؾاآ  ّ ٔااٌ َ٪صضاا١ جع٬َٝاا١، ٚايٛاقاا  ادااايٞ ٜ٪نااد إٔ فهااز٠      

 ا٥ِ با٫جؾاٍ ٚاُ٪صض١ ؽارد جحكًؿ بغهٌ َطزد .ايح٬سّ ب  ايك

عًا٢ َضااح٣ٛ ايضاٝاقاد ا٫جؾاااي١ٝ اُحقا١ُٓ : ايحااارم ايٛافاح باا  اإلعا٬ّ ايكاادِٜ       .5

ٚاخدٜاد ٖااٛ عادّ ٚشااٛد ظادٚد فاؽاا١ً يًضاٝاقاد ا٫جؾاااي١ٝ ّ اإلعا٬ّ اخدٜااد،      

َّ اُضحددّ قد ٜهٕٛ ّ صاٝام اجؾااٍ عدؾاٞ يٝحعاٍٛ ٖاذا ايضاٝام جه        وع٢ٓ أ

 صٝام ٌعٞ أٚ ٌاٖريٟ .

ع٢ً َضح٣ٛ ايٛٔا٥ف ا٫جؾااي١ٝ : ايٛٔاا٥ف ا٫جؾااي١ٝ اُعٝارٜا١ ٚايحزدٜا١ اُحعاارف        .6

عًٝٗا ّ ا٫جؾاٍ ايحكًٝدٟ جحٛاشد ن١ًٝ ّ يْ اإلعا٬ّ اخدٜاد، ٜٚاشداد عًٝٗاا     

 ٚٔا٥ف أخز٣ أغًةٗا ٜزجةْ بايحعهِ ٚجدار٠ اُعًَٛاد .

 
 عناصر املصداقية :

َّ ٖٓااااى ذ٬ذااا١ أااااز ج٪صاااط ُؾاااداق١ٝ اُعًَٛااااد اُحداٚيااا١ عااارب    ٜاااز٣ فاااٛط ٚجضااآض أ

 :( 15)اإلْرتْخ، ٖٚٞ

 ٚشٛد أربع١ أْٛا  َٔ اُؾداق١ٝ اذاؽ١ باُعًَٛاد ع٢ً اإلْرتْخ، جحعدد ّ : .1

اُؾداق١ٝ اُحرتفا١ : ٚجعاين ا٫عحكااداد اُحرتفا١ ٚاُضاةك١ يًُضاحددّ ظاٍٛ         - أ

 َؾداق١ٝ ايٛص١ًٝ .

 ٚجعين مسع١ ايٛص١ًٝ اُضةك١ نٛص١ًٝ جحُح  باُؾداق١ٝ .َؾداق١ٝ ايضُع١ :  - ث

 اُؾداق١ٝ ايٕاٖز٠ : ٚجعين ايعٛاٌَ اذارش١ٝ اُ٪ذز٠ ع٢ً اُؾداق١ٝ . - د

اُؾاااداق١ٝ ايحصزٜةٝااا١ : ٚاُزجةطااا١ تااارب٠ اخُٗاااٛر ايضاااابك١ ّ ايحعاَاااٌ َااا     - س

 ايٛص١ًٝ .

 ٚشٛد ْٛع  َٔ اإلدراى اذاا٧ يًُؾداق١ٝ : .2

ٓاادَا جهاإٛ ايزصاااي١ آُكٛياا١ عاارب ايٛصاا١ًٝ ٫ جحُحاا      اذطاا  ايااذٟ ظاادس ع  - أ

 باُؾداق١ٝ ٚيهٔ اُضحددّ ٜعحكد أْٗا ؽادق١ .
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اذطااا  اياااذٟ ظااادس عٓااادَا جهااإٛ ايزصااااي١ آُكٛيااا١ عااارب ايٛصااا١ًٝ جحُحااا    - ث

 باُؾداق١ٝ ٚيهٔ اُضحددّ ٜعحكد أْٗا غري ؽادق١.

ٖٚاٞ أدٚاد جازجةْ    ا٭دٚاد اي  ٜضحددَٗا اخُٗٛر ّ جكِٝٝ َؾداق١ٝ ايٛصا١ًٝ،  .3

بحكٝااِٝ اخُٗااٛر يعاادد َاأ ايعٓاؽااز اياا  جهاإٛ اُؾااداق١ٝ، ٚجاازجةْ بايٛصاا١ًٝ        

 ٚاُقُٕٛ ٚايكا٥ِ با٫جؾاٍ .

 
 :( 16)معايري تقييم املصداقية

عًا٢ اخُٗاٛر    ١ناْخ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايدراصاد عًا٢ اُؾاداق١ٝ، نُاا و جٛسٜا  اصاحةاْ     

 ّ راٍ اإلعا٬ّ، ٚاجحال ا٭غًات     ه آرا٤ اُدحؾُعزف١ َحَِٗٛٗ عٔ اُؾداق١ٝ، جفاف١ ج

ع٢ً بعت اُعاٜري ٚاي  طت جٛفزٖا ٌٝعٗا أٚ أغًةٗاا ّ ايٛصا١ًٝ اإلع٬َٝا١ ايٓاقًا١ يًدارب      

 :ع٢ً ايٓعٛ اٯجٞيهٞ ُٜطًل عًٝٗا َض٢ُ اُؾداق١ٝ، ٖٚٞ 

 ايحتط١ٝ اإلخةار١ٜ : ٖٚٞ جعين عزض ا٭خةار دٕٚ جعحِٝ أٚ جقًٌٝ . .1

 ْكٌ اُع١ًَٛ نُا ٖٞ، بدٕٚ أٟ جزٜف أٚ جشٜٝف . ايدق١ ّ .2

 ايضُع١ اخٝد٠ . .3

 ادٝاد١ٜ ٚاُٛفٛع١ٝ َٔ ْاظ١ٝ عزض ٌٝ  ٬َبضاد اُٛفٛ  ٚشٛاْة٘ . .4

ايحتط١ٝ ايحٛر١ٜ يٮظداس، فٓعٔ ّ عؾاز ايضازع١ ٚاخُٗاٛر ٜةعاز عأ اُعًَٛا١        .5

 ٚجحاؽًٝٗا فٛر ٚقٛعٗا .

 ا٭١ُٖٝ اإلخةار١ٜ . .6

 ١ُٗ يحكِٝٝ اُؾداق١ٝ .جؾاٍ جعحرب َٔ اُعاٜري اُنحا٠٤ ايكا٥ِ با٫ .7

َّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ جحٛافز فٝٗا ٖذٙ اُعاٜري نًُاا عاعز    فةايٓضة١ يًصُٗٛر نًُا ععز ب 

َّٕ ايكاا٥ِ با٫جؾااٍ ٜٗاحِ با٘ ٜٚةعاز عُاا ٜحٝادٙ،         ِ  ب  ٜشٜاد جكٝاِٝ اخُٗاٛر ُؾاداق١ٝ      َٚأ ذما

 .ايٛص١ًٝ اإلع١َٝ٬

ٛر ٚايٛصا١ًٝ، فاايا ناإ جؾاٛر اخُٗاٛر عًا٢ ايٛصا١ًٝ        نُا جٛشاد ع٬قا١ با  اخُٗا    

َّ ييو ٜشٜد َٔ َؾداقٝحٗا ; اإلع١َٝ٬ جطابِّ صًٝص  هلذٙ ايٛص١ًٝ يًعؾٍٛ ع٢ً  َٚٔ ذمِا فا

َّ يياو ٜا٪دٟ جه فكادإ      ا٭خةار َٓٗا، ٚايعهط ؽعٝح فًٛ نإ جؾٛر اخُٗٛر صًيب فاا

 ايرك١ ّ ايٛص١ًٝ ٚبايحايٞ ا٫بحعاد عٓٗا .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

أؽةح ايةعز إٔ ا يًحضا٩ٍ ٚايكًل َٓذ ا نةرًيقد أؽةعخ َؾداق١ٝ ا٫ْرتْخ َؾدًرٚ 

عااأ اُعًَٛااااد ٚا٭خةاااار أظاااد اُكاؽاااد ايز٥ٝضااا١ ٫صاااحدداّ اإلْرتْاااخ، فكاااد َرَّاااٌ ٔٗاااٛر     

ا ُعاٜري ِٚارصاد ايعٌُ ايؾعحٞ َٚؾداقٝح٘، خاؽا١  جهٓٛيٛشٝا ا٫جؾاٍ اددٜر١ جدًٜ

َّ اُؾااداق١ٝ ايعايٝاا١ ٖااٞ ا يعاَااٌ ا٭صاصااٞ ُضااحًٗو ا٭خةااار ّ اخحٝااار اُؾاادر اإلخةااارٟ  ٚأ

 . اُحقٌ ي٘ ٚا٫عحُاد ع٢ً ٚص١ًٝ زدد٠ يًعؾٍٛ ع٢ً ا٭خةار
 

 العوامل املؤثرة في إدراك املصداقية :
جدراى اُؾاداق١ٝ، ًٚهأ جدٜاد ٖاذٙ اُضاحٜٛاد فُٝاا        يعًُٝا١ ٖٓاى صح١ َضاحٜٛاد  

ًٜٞ(17): 

ا، ا، َعًًكااا، ناجًةااا٫جؾاااٍ ٚايااذٟ ًهاأ إٔ ٜهاإٛ زاازرً اُضااح٣ٛ ا٭ٍٚ : ايكااا٥ِ ب

َِّٝ اخُٗاٛر ايكاا٥ِ          ظٝاز ا ٚغاري يياو،   َذًٜع ٜحعكال شاش٤ َأ عًُٝا١ جدراى اُؾاداق١ٝ جيا قا

ًُ  ا ٚٚذكٛا فٝ٘ .ا جطابِّبا٫جؾاٍ جكٝٝ

اُضح٣ٛ ايراْٞ : َؾدر اددس ٜٚعين اُؾدر ايضٝاصٞ أٚ اُحعدس ايزمساٞ أٚ عااٖد   

 ا أٚ غري رمسٞ .ا رمسِّأده باُعًَٛاد جه ايكا٥ِ با٫جؾاٍ صٛا٤ نإ َؾدًر ذٟايايعٝإ 

اُضااح٣ٛ ايرايااز : ٚظااد٠ جزٜااز ا٭خةااار ٚاُكؾااٛد بٗااا اُٛفااٛ  ايؾااعحٞ، اُكاااٍ،        

 ٚايٓغز٠ اإلخةار١ٜ . ايربْاَضاذرب، 

احملادد٠ َراٌ   ايزاب  : آُحض اإلع٬َاٞ احملادد ٚاُكؾاٛد با٘ ايٛصا١ًٝ اإلع٬َٝا١        اُضح٣ٛ

 يهرتْٚٞ أٚ زط١ جياع١ٝ .جزط١ جًحش١ْٜٝٛ َع١ٓٝ أٚ شزٜد٠ َع١ٓٝ أٚ ر١ً أٚ َٛق  

اذاااَط : ايٕٓاااّ ايحزعااٞ يًُٓااحض اإلع٬َااٞ ٚاُكؾااٛد باا٘ ايٕٓاااّ اإلع٬َااٞ     اُضااح٣ٛ

ا يطةٝعاا١ ًَهٝحٗااا أٚ ايااذٟ جٓحُااٞ جيٝاا٘ ايٛصاا١ًٝ ناا ٕ جهاإٛ ٚصاا١ًٝ عاَاا١ أٚ خاؽاا١ ٚفًكاا   

 ٚ َقُْٛٗا .جٛشٗٗا ايضاَٞ أ

ايضااادظ : ْااٛ  ايٛصاا١ًٝ ٚاُكؾااٛد باا٘ ٚصاا١ًٝ َطةٛعاا١ نايؾااعف أٚ ٚصاا١ًٝ      اُضااح٣ٛ

 ْرتْخ .جياع١ٝ أٚ جًحش١ْٜٝٛ أٚ َٛاق  ع٢ً اإل
 

 تناقص مصداقية وسائل اإلعالم :
جٓاقؾخ َؾداق١ٝ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ خ٬ٍ ايحضعٝٓاد َٔ ايكزٕ اُافاٞ، ظٝاز أنادد    

َّ اي   ركاا١ ّ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ قااد جٓاقؾااخ، ظٝااز أناادد ٖااذٙ      اصااحط٬عاد اياازأٟ ايعاااّ أ
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َّ أعداًد ا َحشاٜد٠ َٔ اخُٗاٛر أؽاةعٛا ٫ ٜؾادقٕٛ ايؾاعاف١ ٫ٚ ٜركإٛ ّ      ا٫صحط٬عاد أ

 .( 18)اُعًَٛاد اي  ظؾًٕٛ عًٝٗا َٔ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ

ظدد ايةاظرٕٛ َريٜاٌ ٚبا٬ى ٚبزٜاْاخ ايعٛاَاٌ ايا  أدد جه جٓااقؿ َؾاداق١ٝ ٚصاا٥ٌ         

 :( 19)ع٢ً ايٓعٛ اٯج٬ّٞ، ٖٚٞ اإلع

 ا .ٚغزٚرِٖ ٚصًٛنِٗ ايض٧ٝ أظٝاًْ ،عدّ ظضاص١ٝ ايؾعحٝ  .1

 عدّ ايدق١ ٚايغُٛي١ٝ ّ جتطٝحِٗ يٮظداس، ٚاُُارصاد ا١ُٝٓٗ ايض١٦ٝ . .2

 اعحُاد ايؾعحٝ  بغهٌ َهرف ع٢ً اُؾادر اجملٗٛي١، غري احملدد٠ . .3

 دل اُٛاآ  ّ اذؾٛؽ١ٝ .عدّ رفا اخُٗٛر عٔ اْحٗاى ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ;  .4

 عدّ ظضاص١ٝ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ٯرا٤ اخُٗٛر ٚعهٛاِٖ . .5

 
 مصداقية وسائل اإلعالم الجديد :

ىرااٌ اُؾااداق١ٝ جظااد٣ ايكقاااٜا اُُٗاا١، ٚقااد جشاٜااد ا٫ٖحُاااّ بٗااا بعااد ٔٗااٛر ٚاْحغااار  

عًاا٢ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد٠ ٚجشاٜااد اعحُاااد ايٓاااظ عًٝٗااا نٛصاا١ًٝ يإلعاا٬ّ ٚادؾااٍٛ       

اُعًَٛاد، فحٛر ٔٗٛر اإلْرتْخ أذار ايةاظرٕٛ جضا٫٩د عٔ دق١ َٚٛذٛق١ٝ ٚنحا١ٜ اُعًَٛااد  

اياا  جكاادَٗا ؽااحعاد ايٜٛاات، خاؽاا١ ٚأْٗااا جحااٝح يٮعااداـ ايٕٗااٛر عًٝٗااا بتااري ٖٜٛاااجِٗ   

َّ ايضزع١ ايهةري٠ ّ ايٓغز قد جدف  ظحا٢ اُ٪صضااد اإلخةارٜا١ ايهاةري٠     أادكٝك١ٝ نُا 

 َٛاد دٕٚ ايحعكل َٔ ؽعحٗا .جه ْغز َعً

َّ ٖٓاى َض١ عٓاؽز ج٪ذز ّ َؾداق١ٝ اإلْرتْخ، ٖٚٞ  :( 20)نُا أ

 اُد٣ ايٛاص  يًُعح٣ٛ اُكدّ ٚجتطٝح٘ يعٓاؽز ٚجحاؽٌٝ َحعدد٠ . .1

 ٚشٛد د٥٫ٌ ٚجذةاجاد داخٌ احملح٣ٛ . .2

 َد٣ ايحتري ايذٟ ظدس ّ احملح٣ٛ . .3

 ١ .ٚشٛد رٚابْ َحعدد٠ ُؾادر َٚعًَٛاد جفافٝ .4

 َد٣ ٚشٛد أٚ عدّ ٚشٛد اْحكاد يًُعح٣ٛ اُكدّ . .5

ٚ جزنااش ةااٛس اُؾااداق١ٝ ّ اإلْرتْااخ عًاا٢ ر٩ٜاا١ اخُٗااٛر ُؾااداق١ٝ َٛاقاا  ايٜٛاات      

َّ غايةٝاا١ َضااحددَٞ ٖااذٙ اُٛاقاا  ٫ ٜحهاازٕٚ ّ        بغااهٌ أصاصااٞ، ٚجغااري ايةعااٛس جه أ
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

ه ايحادرٜت عًا٢ اصاحدداّ    فاِْٗ ةاشا١ ج  َٔ ذمِاُعًَٛاد اي  جكدَٗا هلِ بطزٜك١ ْكد١ٜ، ٚ

 اإلْرتْخ ٚجكِٝٝ اُعًَٛاد . 

َّ ايرك١ ّ اُؾادر ايحكًٝد١ٜ ٚاإليهرت١ْٝٚ ناْاخ َ٪عازً   ا ا قِّٛا ٚ نغحخ ايدراصاد أ

عًاا٢ َؾااداق١ٝ اُؾااادر اإليهرتْٚٝاا١، نُااا إٔ ايعٛاَااٌ اُاا٪ذز٠ ّ درشاا١ اُؾااداق١ٝ اياا      

َاحترياد صٝاصا١ٝ َراٌ ا٫ٖحُااّ بادًُا١      ًٓعٗا اخُٗٛر يًُؾادر اإليهرت١ْٝٚ جعحُد عًا٢  

 .( 21)ا٫ْحداب١ٝ ٚاُغارن١ ّ ا٫ْحداباد

َّ أخةار ايؾاعف أنراز    1999يضةريٚ عاّ  ٣خزأ ١ّ اصحةاْ َّ اخُٗٛر ٜز٣ أ ّ ٚشد أ

َّ ٖذٙ ايٓحٝص١ بضةت إٔ ايعٝٓا١ ناْاخ    َؾداق١ٝ َٔ ايحًحشٜٕٛ، ٚظذر ّ دراصح٘ ب ْ٘ ٜز٣ أ

 .( 22)ا يحعًِٝ جكزًٜةَضح٣ٛ ا ٚبٓحطَركح١ 

َّ َٛاق  اإلْرتْخ ايا  جهإٛ    1998ا اٜهاجزٜٓا ينزد ّ دراص١ قدَحٗا عاّ أًٜقٚ أ

ؽعح١ٝ أٚ قٓا٠ جًحش١ْٜٝٛ أنرز َؾداق١ٝ َٔ َٛاق  اإلْرتْاخ ايا  ٫ ىًهٗاا،     َ٪صض١هلا 

ت ا٭خةااار باآحط  عااقاَااخ ّ دراصااحٗا بحصزباا١ ياارت٣ آرا٤ اخُٗااٛر ; ظٝااز قاَااخ بٛفاا  ب    

َّٕ أغًات اخُٗاٛر ٜحصا٘ صاٛ اُٛاقا  ايا         اي غهٌ ّ َٛاق  سحًح١ َٔ اإلْرتْخ، فٛشادد أ

ا ّ ٖذا اجملاٍ، فطةٝع١ اإلْضإ أْ٘ ٜٛف ٜحااب  َاا   أٚ اي  جهٕٛ هلا عٗز٠ خؾًٛؽ ٜعزفٗا

ٖٛ َا يٛف ٜٚعحُاد عًا٢ مسعا١ ايغازن١ أٚ اُٛقا  ٭خاذ ا٭خةاار َأ اإلْرتْاخ، َٚأ ْاظٝا١             

َّ َ ٚشددأخز٣  َّ   ضحددَٞ اإلْرتْخ عٓادَا ٜحاابعٕٛ َٛقًعا   أ اُٛقا  ًًاو    ٖاذا ا َاا فاذيو ٭

 .( 23)ؽعٝح١ ; فٗٛ ٜةدٚ أنرز َؾداق١ٝ

صرتاجٝصٝاد يحكِٝٝ َؾداق١ٝ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ جٚ قاّ نٌ َٔ فٛط ٚجضٓض بحعدٜد ذ٬س 

 :( 24) اخدٜد

زٚظا١ َأ   جعحُد ع٢ً اُضحددَ  قًًٝٞ ا٫ٖحُااّ بغاةه١ اإلْرتْاخ ٚايكقااٜا اُط     .1

خ٬هلا ٚقًًٝٞ ا٫ٖحُاّ بايححاعٌ َ  اُعًَٛاد اُكدَا١ عربٖاا ٚقًًٝاٞ ايحعاااف َا       

َٛفااٛعاجٗا، ٖٚاا٪٤٫ ذٓااا٥ٝٛ ايحٛشاا٘ فاَااا إٔ جهاإٛ ايٛصاا١ًٝ ؽااادق١ ٚجَااا غااري         

 ؽادق١ .
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جعحُاااد عًااا٢ اُضاااحددَ  َحٛصاااطٞ ا٫ٖحُااااّ بغاااةه١ اإلْرتْاااخ ٚايححاعاااٌ َعٗاااا   .2

ياادِٜٗ ظااد أدْاا٢ ٚأعًاا٢ يًُكارْاا١ أٚ ايحكٝااِٝ،  ٚايحعااااف َاا  َٛفااٛعاجٗا، ٖٚاا٪٤٫

 ٚايٛص١ًٝ اي  جحدط٢ ادد ا٭ع٢ً يًحكِٝٝ جؾةح بايٓضة١ يدِٜٗ ؽادق١ .

جعحُااد عًاا٢ عاادٜدٟ ا٫ٖحُاااّ بغااةه١ اإلْرتْااخ ٚايححاعااٌ َعٗااا ٚايحصاااٚث َاا            .3

ققاٜاٖا، ٖٚ٪٤٫ ٜكُٕٝٛ نٌ عٓؾز َٔ عٓاؽز اُؾداق١ٝ ع٢ً ظدٙ، ف٬ ٜٛشد 

ر١ْ أٚ ذٓا١ٝ٥ ايحكِٝٝ، ٚجيا ٜحِ ايحكٝاِٝ َأ خا٬ٍ َضاحٜٛاد خاؽا١      ظد أع٢ً يًُكا

 بهٌ عٓؾز أٚ وع٢ٓ آخز َد٣ جكل نٌ عٓؾز .

ا بٗاا ٚيا َؾاداق١ٝ عايٝا١ جيا ناْاخ     ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد َٛذًٛق جهٕٛٚ

 .اُعًَٛاد جعزض ب َا١ْ ٚخاي١ٝ َٔ ا٭خطا٤ اخٖٛز١ٜ أٚ خاي١ٝ َٔ ايحعٝش

 :(25) يةاظرٕٛ ّ راٍ قٝاظ َؾداق١ٝ اإلْرتْخ باإلشاب١ ع٢ً ايحضا٫٩د ايحاي١ٝٚاٖحِ ا

ٌٖ ححًف َؾداق١ٝ اإلْرتْخ عٔ َؾداق١ٝ ٚصا٥ٌ اإلعا٬ّ ايحكًٝدٜا١ ح ظٝاز جٛؽاًخ     

َّ َؾااداق١ٝ اإلْرتْااخ أعًاا٢ َاأ َؾااداق١ٝ ايؾااعف ٚايحًحشٜاإٛ فُٝااا    بعاات ايدراصاااد جه أ

  ّ َّ َؾاداق١ٝ ايؾاعف       ٜحعًل بةعت اجملاا٫د ايضٝاصا١ٝ،  َّ دراصااد أخاز٣ أذةحاخ أ  ظا  أ

 ٚايحًحشٜٕٛ أع٢ً َٔ َؾداق١ٝ اإلْرتْخ .

 
 :مشكلة الدراسة 

ظحٟٛ اإلْرتْخ ع٢ً نِ ٖا٥ٌ َٔ َؾاادر اُعًَٛااد ٚايا  ٜضاحكٞ َٓٗاا ايهارري َأ        

 ِ نُاا أْا٘ ياٝط ناٌ َاا ٜٛشاد عًا٢ اإلْرتْاخ ٜحُحا            (،26)ايٓاظ ّ ٚقحٓا ادافز َعًَٛااجٗ

صِٗ اإلْرتْخ ٚصااعد  أاُؾداق١ٝ ايهاف١ٝ ٫عحةارٙ ظكا٥ل ٫ جكةٌ ايغو أٚ ايحضا٩ٍ، ٚقد ب

ايهررئٜ ِٔ ٫ ًًهٕٛ صا٣ٛ اداد ا٭دْا٢ َأ اُٗااراد اي٬سَا١ ّ ايحعاَاٌ َا  جكٓٝااد          

 ايعٓهةٛجٝا١ اإلْرتْخ َٔ إٔ ٜكّٛ بٓغز أٟ َع١ًَٛ ٚٚف  َا ٜغا٤ َٔ بٝاْااد عًا٢ ايغاةه١    

ٖاااا أٚ جسايحٗاااا ّ أٟ ٚقاااخ ٜغاااا٤ ةٝاااز ٫ ٜضااا  يًُاااز٤ ايح ناااد َااأ ؽاااع١  ٚايكٝااااّ بحتٝري

 اُعًَٛاد ٚدقحٗا .

ٚقد اسداد ّ اٯ١ْٚ ا٭خري٠ ايٓكاؼ ظٍٛ َؾداق١ٝ ٖذٙ اُعًَٛاد، ٚع٢ً ٖذا ا٭صاظ 

ناْخ َغه١ً ايدراص١ ٚاي  صحدرظ َؾداق١ٝ ٖذٙ ا٭خةار ٚاي  ٜضاحكٝٗا اخُٗاٛر َأ    

 ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

 أهمية الدراسة :
أؽةعخ جك١ٝٓ اُعًَٛاد َٔ ايقزٚراد اي  ٫ ٜضاحتين عٓٗاا أظاد، َٚأ أٖاِ َٕااٖز       

       َّ ٖذٙ ايحكٓٝاد عةه١ اإلْرتْخ، فعٓدَا ْزٜد ايةعاز عأ أٟ َعًَٛا١ أٚ َعزفا١ أٟ خارب فاا

 َٔ َؾاادر اُعًَٛااد   اا ٖا٥ًًأٍٚ َا ًْص  جيٝ٘ ٖٞ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ; باعحةارٖا َؾدًر

اياا  ٜضااٌٗ ايةعااز فٝٗااا، ج٫ أْٓااا طاات إٔ ْحدااذ ادٝطاا١ ٚادااذر ٚجااٛخٞ اُؾااداق١ٝ ٚدقاا١  

اُعًَٛاد اي  ْ خذٖا َٔ بعات ايٛصاا٥ٌ، ٚهلاذا جا جٞ ٖاذٙ ايدراصا١ يارت٣ َاد٣ َؾاداق١ٝ          

 ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ اخُٗٛر ايضعٛدٟ .

 
 أهداف الدراسة :

اخُٗٛر ايضعٛدٟ، ٚييو ُعزف١ رأِٜٗ عٔ َؾاداق١ٝ  جٗدف ايدراص١ يًحعزف ع٢ً رأٟ 

 ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد، ّٚ ف٤ٛ ٖذٙ اُعطٝاد و ٚف  ا٭ٖداف هلذٙ ايدراصا١ 

 :ع٢ً ايٓعٛ اٯجٞ

 ايحعزف ع٢ً َحّٗٛ اُؾداق١ٝ عٓد اخُٗٛر ايضعٛدٟ . .1

 ايحعزف ع٢ً َد٣ َؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد . .2

 ف ع٢ً اصحدداَاد اخُٗٛر ايضعٛدٟ يٛصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد .ايحعز .3

 
 الدراسات السابقة :

 :ُٖٚاو جكضِٝ ايدراصاد ايضابك١ جه زٛرٜٔ ر٥ٝض ، 

 أ٫ًٚ : ايدراصاد ّ اصحدداّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد :

      دراصاا١ َٗااا عةااد اجملٝااد ؽاا٬ح بعٓااٛإ )اصااحدداَاد اخُٗااٛر اُؾاازٟ يًؾااعف

ّ، عااٗدد ؽاآاع١ ايؾااعاف١  2004رتْٚٝاا١ عًاا٢ عااةه١ اإلْرتْااخ( ايَٝٛٝاا١ اإليه

اُطةٛع١ ٔاٖز٠ شدٜد٠ جضححٝد َٔ ايحكارث اإلع٬َٞ ب  جهٓٛيٛشٝاد ا٫جؾااٍ  

يهرتْٚٝااا١ َااأ جٚاُعًَٛااااد ٚجحُراااٌ ّ ايؾاااعف ايحٛرٜااا١ ظٝاااز ٜاااحِ ْغاااز ْضاااذ  

 اخزا٥اااد ايٛرقٝااا١ ايَٝٛٝااا١ ٚا٭صاااةٛع١ٝ اُطةٛعااا١ عًااا٢ عاااةه١ اإلْرتْاااخ، ٚجااارري  

اإلؽداراد اإليهرت١ْٝٚ َٔ ايؾعف ايٛرق١ٝ ايعدٜاد َأ ايحضاا٫٩د ظاٍٛ ٬ََاح      

جْحاشٗااا ٚاإلَهاْاااد ايحهٓٛيٛشٝاا١ ٚاإلع٬َٝاا١ اياا  جحطًةٗااا ٚب٦ٝاا١ ايعُااٌ فٝاا٘       
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ٚع٬قحٗااا بايؾااعف ايٛرقٝاا١ ٚٚصااا٥ٌ ا٫جؾاااٍ ايحكًٝدٜاا١، نُااا جرااٛر ايعدٜااد َاأ  

عًااا٢ ٚصاااْٝ   ايحضاااا٫٩د ظاااٍٛ خؾا٥ؾاااٗا نٛصااا١ًٝ ؽاااعح١ٝ شدٜاااد٠ جعحُاااد      

جيهرتْٚااٞ ححًااف خؾا٥ؾاا٘ عاأ ايٛصااْٝ ايااٛرقٞ ايااذٟ جعحُااد عًٝاا٘ ايؾااعاف١    

اُطةٛعاا١، مساااد ا٫جؾاااٍ عاارب ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ اخدٜااد٠ َاأ ظٝااز ايححاعًٝاا١ َاا        

اخُٗااااٛر ٚايحٛرٜاااا١ ّ ْكااااٌ ا٭خةااااار ٚاُزْٚاااا١ ّ عااااهٌ ايزصااااا٥ٌ اإلع٬َٝاااا١    

حملحاا٣ٛ آُغااٛر بٗااا  ٚاي٬َزنشٜاا١ ّ اًاات اُعًَٛاااد ٚادؾااٍٛ عًٝٗااا ٚمساااد ا  

ا يًٛقااٛف عًاا٢ َااد٣ جاا ذري ايٛصاا١ًٝ اخدٜااد٠ ّ أصااايٝت بٓااا٤       عااه٬ً َٚقااًُْٛ 

ٚجعااداد ايزصاااي١ اإلع٬َٝاا١ ٚظااٍٛ يااايط اصااحدداّ اخُٗااٛر يًؾااعٝح١ اخدٜااد٠     

ٚنٝح١ٝ جكةًِٗ بٗا ٚذكحِٗ فٝٗا ٚجةٓٝٗاا ن ظاد َؾاادر ظؾاٛهلِ عًا٢ اُعًَٛااد       

َّ أبزس اإلعةاعاد جه شاْت ٚصا٥ٌ ا٫جؾاٍ ايحكًٝد١ٜ ، ٚقد جٛؽًخ ايدراص١ جه أ

اُحعككاا١ َاأ ايحعاازض يًؾااعف اإليهرتْٚٝاا١ عًاا٢ عااةه١ اإلْرتْااخ ٖااٛ اإلعااةا    

 .( 27)اذاـ بايحعزف ع٢ً ا٭ظداس ّ ايعامل

    دراصاا١ عرُااإ فهاازٟ عةااد ايةاااقٞ بعٓااٛإ )اصااحدداَاد ايٓدةاا١ ايعًُٝاا١ اُؾااز١ٜ

ّ، اةل ايةاظز دراصح٘ عًا٢ عٝٓا١ قٛاَٗاا     2006يٛصا٥ٌ اإلع٬ّ دراص١ َٝدا١ْٝ( 

َحااازد٠ َااأ أعقاااا٤ ايٓدةااا١ ايعًُٝااا١ ايعااااًَ  ّ رااااٍ ايحااادرٜط اخااااَعٞ   140

ٚايةعز ايعًُٞ، اصحٗدفخ ٖذٙ ايدراص١ ايهغف عأ أبعااد ايع٬قا١ ايا  جازبْ      

ايٓدةاا١ ايعًُٝاا١ اُؾااز١ٜ ِرًاا١ ّ أعقااا٤ ٦ٖٝاا١ ايحاادرٜط ّ اخاَعاااد اُؾااز١ٜ      

َّٕ اذزٜطا١        ٚايةاظر  ّ  اُزاناش ايةعرٝا١ اُؾاز١ٜ ايعًُٝا١، ٚنغاحخ ايدراصا١ أ

اُؾاااز١ٜ ودحًاااف أعاااهاهلا ٚجؾااآٝحاجٗا اُؾاااز١ٜ ٚخزٜطااا١ ايكٓاااٛاد ايحقاااا١ٝ٥  

احملًٝاا١ ٚايحقااا١ٝ٥ ٚاُؾااز١ٜ ٚايعزبٝاا١ ٚا٭شٓةٝاا١ شعًحااا ايؾااعاف١ ٚايحًحشٜاإٛ ّ      

ح هلاا ٖاذا ايحٓاٛ     َكد١َ ايٛصا٥ٌ اي  ٜحعزض هلا َحزداد ايٓدة١ ايع١ًُٝ فكاد مسا  

بارفاااا٤ سحًاااف ايحٛشٗااااد ايضٝاصااا١ٝ ٚا٭ٜديٛشٝااا١ ٚايحهزٜااا١ ٚجعاااةا  سحًاااف 

َّ ايحًحشٜاإٛ ٖااٛ ايٛصاا١ًٝ      اداشاااد ايطكٛصاا١ٝ ٚايٓحعٝاا١، ٚجٛؽااًخ ايدراصاا١ جه أ

اي  ج٢ٕ ب فقٌ َعدٍ َحابعا١ ياد٣ أفازاد ايٓدةا١ ايعًُٝا١ ٖٚاٛ ايٛصا١ًٝ ايا  ٫         

 .( 28)ز َؾداق١ٝ ٚأصز  ّ جكدِٜ اُعًَٛادًهٔ ا٫صحتٓا٤ عٓٗا ٭ْ٘ أنر
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          دراصاا١ اياادنحٛر٠ بارعاا١ ٍااش٠ عااكري بعٓااٛإ )اصااحدداّ أصاااجذ٠ شاَعاا١ دَغاال

ّ، عااٗد ايزباا  ا٭خااري َاأ ايكاازٕ      2009اُحعككاا١ َٓٗااا(   اإلعااةاعاديإلْرتْااخ ٚ

ايعغزٜٔ ذٛر٠ ٖا١ً٥ ّ راٍ ا٫جؾاا٫د ٚجهٓٛيٛشٝاا اُعًَٛااد ناإ هلاا أذزٖاا       

عااهٌ ا٫جؾاااٍ ٚزحااٛاٙ ٚأصااايٝت جْحاشاا٘، َٚاأ أباازس ْٕااِ ٚٚصااا٥ٌ   ايهااةري ّ

ا٫جؾاٍ ٚاإلع٬ّ اددٜر١ عةه١ اإلْرتْخ، ٚقاد جؾااعد ا٫ٖحُااّ بٗاذٙ ايٛصا١ًٝ      

 اإلشاااسَّ ٖٓاااى ع٬قاا١ باا  اصااحدداّ ٖااذٙ ايحكٓٝاااد ٚباا  جؾاااعد     أظٝااز ذةااخ  

عزفا١ َاد٣   ا٭نادًٞ ب  أعقا٤ ١٦ٖٝ ايحدرٜط، ٚعًٝ٘ جحعادد ٖاذٙ ايدراصا١ و   

  ٚ  اإلعااةاعاداصااحدداّ أصاااجذ٠ شاَعاا١ دَغاال يإلْرتْااخ ٚدٚافاا  اصااحدداَِٗ ياا٘، 

اُحعككاا١ ْحٝصاا١ ٖااذا ا٫صااحدداّ، ٚجٓطًاال أُٖٝاا١ ايدراصاا١ َاأ ناإٛ ا٭صاااحاي          

ا وٛانةاا١ ايحطااٛر ايضاازٜ  يرااٛر٠ اُعًَٛاااد ٚفُٗٗااا ٚاصااحٝعابٗا     اخاااَعٞ َطايًةاا 

صاحدداَاج٘ يإلْرتْاخ ٚجؾااٛراج٘   ٚجطاٜٛز اصاحدداَاج٘ هلاا، َٚأ ذااِ فازٚر٠ فٗاِ ا      

ا يًُعًَٛاااد ٚٚصاا١ًٝ جعًُٝٝاا١، ٚقااد أٔٗاازد  ا ر٥ًٝضااهلااذٙ ايٛصاا١ًٝ بٛؽااحٗا َؾاادرً 

َّ َعٕااِ أصاااجذ٠ شاَعاا١ دَغاال ٜضااحددَٕٛ اإلْرتْااخ َٓااذ        ْحااا٥ض ٖااذٙ ايدراصاا١ أ

َّ ايٓضة١ ايهرب٣ َِٓٗ ٜضحددَْٛ٘ َد٠ صاعح  َِّٜٛا  ا أنرز َٔ أرب  صٓٛاد، ٚأ

ٍ عًاا٢ ايةعااٛس اددٜراا١ ٚايدراصاااد اي٬سَاا١ يًعُااٌ ايةعرااٞ  ٚييااو بااداف  ادؾااٛ

 .( 29)ٚجطٜٛز آُٗض ايدراصٞ

   دراص١ سٜٓت أبٛ اايت بعٓٛإ )عةهاد ايحٛاؽٌ ا٫شحُاعٞ نُؾدر يًُعًَٛااد

ّ، صعخ ٖذٙ ايدراصا١ جه   2012ايؾع١ٝ يد٣ اخُٗٛر ايضعٛدٟ دراص١ َضع١ٝ( 

ؽااٌ ا٫شحُاااعٞ )فٝضااةٛى،  ايهغااف عاأ اُهاْاا١ اياا  جحًااٗا عااةهاد ايحٛا   

جااٜٛرت، ٜٛجٝااٛث( نُؾااادر يًُعًَٛاااد ايؾااع١ٝ يااد٣ اخُٗااٛر ايضااعٛدٟ، ٚجاا ذري  

ا٫عحُاد عًٝٗا ّ ايٓاٛاظٞ اُعزفٝا١ ٚايعااحٝا١ ٚايضاًٛن١ٝ ياد٣ اخُٗاٛر َكارْا١        

باُؾااادر ا٭خااز٣، َٚعزفاا١ َضااح٣ٛ اعحُاااد اخُٗااٛر ايضااعٛدٟ عًاا٢ عااةهاد        

  ٛ َاااد ايؾااع١ٝ َٚضااح٣ٛ ايركاا١ يدٜاا٘ بحًااو      ايحٛاؽااٌ ا٫شحُاااعٞ نُؾاادر يًُعً

ايغةهاد ٚاةٝع١ اُٛفٛعاد ايؾع١ٝ ايا  ٜٓاقغاٗا اخُٗاٛر ايضاعٛدٟ ّ جًاو      

ا َاأ َدٜٓاا١ ايزٜاااض، َةعًٛذاا 299عًاا٢ عٝٓاا١ بًتااخ  ١اُٛاقاا ، ٚو جطةٝاال ا٫صااحةاْ
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َّ )ا٭اةاا٤ ٚايؾاٝادي١( شاا٤د ّ اُزناش ا٭ٍٚ      بٛؽاحٗا  ٚأٔٗزد ْحا٥ض ايدراص١ أ

يًُعًَٛاد ايؾع١ٝ يد٣ اخُٗٛر ايضعٛدٟ، ٚشا٤د عاةه١ اإلْرتْاخ    أِٖ َؾدر

ّ اُزنااش ايراااْٞ جًٝٗااا )ا٭ٖااٌ ٚا٭ؽاادقا٤( ذااِ )ايكٓااٛاد ايحًحشْٜٛٝاا١(، ٚناْااخ  

أٖااِ ا٭صااةاث اياا  جاادف  اخُٗااٛر ي٬عحُاااد عًاا٢ َؾاادر أٚ َؾااادر زاادد٠ ّ      

ٝٓاا١ ّ  ادؾااٍٛ عًاا٢ اُعًَٛاااد ايؾااع١ٝ ٖااٞ َضاااعدجِٗ ّ احاااي قاازاراد َع       

 .( 30)اخاْت ايؾعٞ

ًٝ  ا : ايدراصاد ّ َؾداق١ٝ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ :ذاْ

      ّ دراصا١ ٖٜٛاادا َؾاطح٢ بعٓااٛإ )َؾااداق١ٝ ٚصاا٥ٌ اإلعاا٬ّ نُاا جزاٖااا ايٓدةاا١

ّ، اصاااحٗدفخ ايدراصااا١ اصاااحط٬  آرا٤ ايٓدةااا١ اُؾاااز١ٜ ّ ظصاااِ       2003َؾاااز( 

٢ َضح٣ٛ ٚصاا٥ٌ اإلعا٬ّ   ايحٓاقت ّ ايحكارٜز اي  جةرٗا ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ، ٚييو عً

احملًٝاا١ ٚايعزبٝاا١ ٚايدٚيٝاا١، ٚنااذيو ايحعاازف عًاا٢ أنرااز ايٛصااا٥ٌ َؾاااداق١ٝ،         

ٚايٛقٛف ع٢ً جكِٜٛ اجملُٛعاد ايحصزٜة١ٝ ُؾداق١ٝ ايحتط١ٝ اإلخةار١ٜ يًعزث ع٢ً 

َحاازد٠ َاأ ايٓدةاا١ اُؾااز١ٜ ِاأ   100ايعاازام، و جطةٝاال ايدراصاا١ عًاا٢ عٝٓاا١ َاأ  

ًِّرًااإٛ ايحٝااااراد ايكا٥اااد٠  ا َااأ ايكطاعااااد ا ٚعًُِّاااا ٚفهزِّاااّ اجملحُااا  صٝاصااا

، ١ايضٝاصاا١ٝ ٚا٫قحؾاااد١ٜ ٚايعًُٝاا١ ٚايركافٝاا١، ٚييااو َاأ خاا٬ٍ اصااحُار٠ ا٫صااحةاْ  

ٚجٛؽًخ ايدراص١ جه عدد َٔ ايٓحا٥ض َٔ أُٖٗا : ارجحاا  ْضاة١ جعازض اجملُٛعااد     

َحٓاققاا١ َاأ   ايحصزٜةٝاا١ جه ايحكااارٜز اإلخةارٜاا١ اُحعارفاا١ ٚاياا  جُااٌ َعًَٛاااد   

َّ ايؾعف جحُح  بدرش١ اعحُاد عاايٞ ياد٣ ايٓدةا١     خ٬ٍ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اُدحًح١، أ

عٓد ايحعزض يًحكارٜز اُحٓاقق١ عًٝٗا َٔ ايحًحشٜٕٛ ٚييو بايٓضة١ يٛصاا٥ٌ اإلعا٬ّ   

احمل١ًٝ، نُا ارجحعخ ْضة١ ا٫عحُاد ع٢ً ايؾعف ايدٚي١ٝ ذِ اجمل٬د ذِ زطاد 

َّ ايهحاا٠٤ ٚاُٗٓٝا١ ٚادزفٝا١       ايحًحشٜٕٛ ايدٚي١ٝ، ٚ اعحاربد اجملُٛعااد ايحصزٜةٝا١ أ

ا ّ ايحتطٝا١ اإلع٬َٝا١ بغاهٌ عااّ، بُٝٓاا ناْاخ ادزٜا١        َٔ أقٌ ايعٓاؽاز بازٚسً  

َاأ أباازس عٓاؽااز اُؾااداق١ٝ اياا  ناْااخ َححكااد٠ ّ ايحتطٝاا١ اإلخةارٜاا١ ٭ظااداس     

يحعٝااش ىرًااخ عٓاؽااز عاادّ اُؾااداق١ٝ بغااهٌ عاااّ ّ ا    ٚ اداازث عًاا٢ ايعاازام،  

ٚي١ٝ ٚعاادّ ا٫يحااشاّ بايدقاا١ ّ اُعًَٛاااد ايااٛارد٠ ّ ايحكااارٜز  ٪ٚاإلصااا٠٤ ٚعاادّ اُضاا
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اإلخةار١ٜ، نُا ظككخ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭شٓة١ٝ درش١ َزجحع١ َأ اُؾاداق١ٝ ياد٣    

اجملُٛعاد ايحصزٜةٝا١ ّ َحابعا١ أظاداس ادازث عًا٢ ايعازام، ٚيياو بضاةت جاٛافز          

 .(31) عٓاؽز ايغٍُٛ ٚايدق١ ّ ايحتط١ٝ

    دراصااا١ عةاااد اًُاااو ايغاااًٗٛث بعٓاااٛإ )ايعٛاَاااٌ اُااا٪ذز٠ عًااا٢ َؾاااداق١ٝ ايؾاااعف

ّ، اصااحٗدفخ ايدراصاا١ ايحعاازف عًاا٢ أٖااِ ايعٛاَااٌ   2005ايضااعٛد١ٜ يااد٣ ايغااةاث( 

اُااا٪ذز٠ ّ َؾاااداق١ٝ ايؾاااعف ايضاااعٛد١ٜ َااأ خااا٬ٍ اصاااحط٬  آرا٤ ايغاااةاث ّ      

٣ ايحشاَٗااا وعاااٜري اًُُهاا١ ايعزبٝاا١ ايضااعٛد١ٜ ظااٍٛ َؾااداق١ٝ ٖااذٙ ايؾااعف َٚااد

ٚعٓاؽز اُؾداق١ٝ َٔ َٛفٛع١ٝ ٚدق١ ٚشد١ٜ فُٝا جٓغازٙ َأ أخةاار َٚاا جكاّٛ با٘       

َّ   ،َاأ جتطٝاااد ؽااعح١ٝ، ٚجٛؽااًخ ايدراصاا١ جه عاادد َاأ ايٓحااا٥ض     َاأ أُٖٗااا : أ

ا َؾداق١ٝ ايؾعف ايضعٛد١ٜ يد٣ أفزاد اجملُٛعاد ايحصزٜة١ٝ قاد ارجةطاخ ارجةاًاا   

ٗااا : اٖحُاااّ ايؾااعف ايضااعٛد١ٜ باخٛاْاات اُاارري٠ ّ     ا بعاادد َاأ ايعٛاَااٌ َٓ  صااًةِّ

اددس ٚعدّ ا٫ٖحُاّ بايغازح ٚايحعًٝاٌ، ٚحريٖاا ٯرا٤ ٚأفهاار َعٝٓا١، جفااف١       

جه عاادّ ايحؾااٌ باا  ادكٝكاا١ ٚاياازأٟ، ٚعاادّ عاازض ٚشٗاااد ايٕٓااز اُدحًحاا١،         

ٚنااذيو عاادّ ا٫عحُاااد عًاا٢ َؾااادر َٛذٛقاا١، ٚعاادّ جعةريٖااا عاأ سحًااف آرا٤        

 .(32)اجملحُ 

   دراص١ ٚا٥ٌ عةد ايةارٟ بعٓٛإ )َؾداق١ٝ اُٛاق  اإلخةار١ٜ ع٢ً اإلْرتْخ ٚع٬قحٗاا

ّ، ٖاادفخ  2005وضااحكةٌ ايؾااعاف١ اُطةٛعاا١ نُااا ٜزاٖااا اخُٗااٛر ايضااعٛدٟ(    

ايدراصااا١ جه ايحعااازف عًااا٢ اثاٖااااد اخُٗاااٛر اُؾااازٟ صاااٛ َؾاااداق١ٝ اُٛاقااا     

اُؾااداق١ٝ نُااا ٖاادفخ جه ايحعاازف عًاا٢ َااد٣ ارجةااآ     اإلخةارٜاا١ َٚعاااٜري ٖااذٙ   

َؾاااداق١ٝ ٖاااذٙ اُٛاقااا  بايعٛاَاااٌ ايدًٛغزافٝااا١، ٚجٛؽاااًخ ايدراصااا١ جه ارجحاااا     

َضااح٣ٛ َؾااداق١ٝ اُٛاقاا  اإلخةارٜاا١ عاأ َؾااداق١ٝ ايؾااعف يااد٣ عٝٓاا١ ايدراصاا١      

ٚييااو بضااةت جعاادد اذٝاااراد ٚاُقاااَ  أَاااّ اُضااحددّ ِااا َهٓاا٘ َاأ اُكارْاا١    

د ٭ٟ َأ ايٛصاا٥ٌ أنرااز َؾاداق١ٝ بايٓضاة١ ياا٘، نُاا جٛؽاًخ ايدراصاا١       ٚايحعدٜا 

َّ أِٖ عٛاٌَ َؾداق١ٝ اُٛاق  اإلخةار١ٜ عٓاؽز َرٌ ايحٛرٜا١ ٚايححاعًٝا١   أًٜق ا جه أ

ٚايضٗٛي١ ّ ا٫صحدداّ، نُا أعارد ايدراص١ جه ٚشٛد ع٬قا١ ارجةااٝا١ جطابٝا١    
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 ٚ جغاهٌٝ ا٫ثااٙ صاٛ اُؾاداق١ٝ     ب  َضح٣ٛ َعزف١ اخُٗٛر ٫صحدداّ اإلْرتْاخ 

عرب جحاعٌ اخُٗٛر َ  اُٛاق  اإلخةار١ٜ َأ خا٬ٍ ايحصاٍٛ ّ ايآؿ ٚايادخٍٛ جه      

 .(33)عٓاٜٚٔ فزع١ٝ ٚا٫جؾاٍ ايضزٜ  باحملزر ٚجفاف١ َقُٕٛ

         دراصاا١ ًٜٚٝاااّ بعٓااٛإ )َؾااداق١ٝ اُٛاقاا  اإلخةارٜاا١ اإليهرتْٚٝاا١ َاأ ٚشٗاا١ ْٕااز

دراصاا١ ايحعاازف عًاا٢ َااد٣ َؾااداق١ٝ اُٛاقاا       ّ، اصااحٗدفخ اي 2007ايؾااعحٝ ( 

اإليهرتْٚٝااا١ ياااد٣ عٝٓااا١ َااأ ايؾاااعحٝ  ا٭َااازٜهٝ ، ٖٚاااٌ ٜٛشاااد فااازم بااا       

ايؾاااعحٝ  ايعااااًَ  ّ اُٛاقااا  اإليهرتْٚٝااا١ اإلخةارٜااا١ ٚايعااااًَ  ّ ايؾاااعف      

اُطةٛعاا١ ّ ر٩ٜااحِٗ يحًااو اُؾااداق١ٝ ح ٖٚااٌ جاا٪ذز اةٝعاا١ عُااٌ ٖاا٪٤٫ ايؾااعحٝ      

اإلْرتْخ ّ جكدٜزِٖ يحًو اُؾداق١ٝ ح أشزٜخ ايدراص١ عًا٢   َٚد٣ اعحُادِٖ ع٢ً

َاأ ايعاااًَ  ّ  199َاأ ايؾااعحٝ  ايعاااًَ  ّ ؽااعف َطةٛعاا١ ٚ 456عٝٓاا١ َاأ 

اُٛاق  اإليهرت١ْٝٚ اإلخةار١ٜ، ٚجٛؽًخ ايدراص١ جه عدد َأ ايٓحاا٥ض َأ أُٖٗاا :     

َّ َؾداق١ٝ ا٭خةار آُغٛر٠ ع٢ً اإلْرتْاخ َحٛصاط١ ياد٣ اجمل    ُٛعااد ايحصزٜةٝا١،   أ

َّ اْحُااا٤ اُٛقاا  اإلخةااارٟ ُ٪صضاا١ جع٬َٝاا١ َعزٚفاا١ جشٜااد َاأ      نُااا جٛؽااًخ جه أ

َؾداقٝح٘، جه شاْت اضحاض َؾاداق١ٝ ا٭خةاار عًا٢ اإلْرتْاخ ياد٣ ايؾاعحٝ        

ايعاااًَ  ّ ايؾااعف اُطةٛعاا١ ٚبؾااٛر٠ أناارب َاأ ايعاااًَ  ّ ايؾااعف ٚاُٛاقاا    

َّ جشاٜااد ا٫عحُاااد عًاا٢ اإلْرتْااخ نُؾاادر   اإليهرتْٚٝاا١، ٚأعااارد ايدراصاا١ ج  ه أ

      َّ يًُعًَٛاااد ٜشٜااد َاأ َؾااداق١ٝ اُااٛاد آُغااٛر٠ عًاا٢ َٛاقعٗااا اإلخةارٜاا١، ٚجه أ

ا٭خةااار اُزجةطاا١ باااخٗٛد ا٫شحُاعٝاا١ جاااشداد َؾااداقٝحٗا عاأ ا٭خةااار اُزجةطااا١        

 .(34)با٭ْغط١ ايحضٜٛك١ٝ 

      َاٌ ايحكًٝدٜا١ ٚايحهٓٛيٛشٝا١ عًا٢     دراص١ عاْٛ  ٚشااٟ َٚٝغاٌٝ بعٓاٛإ )جا ذري ايعٛا

ّ، ٖادفخ ايدراصا١ جه ايحعازف عًا٢ جا ذري       2012َؾداق١ٝ ا٭خةار ع٢ً اإلْرتْخ( 

ايعٛاٌَ ايحكًٝد١ٜ يًُؾداق١ٝ ٚايعٛاٌَ ايحهٓٛيٛش١ٝ اددٜر١ عًا٢ جدراى اخُٗاٛر   

ُؾداق١ٝ ا٭خةار آُغٛر٠ ع٢ً اإلْرتْخ عرب أْاٛا  سحًحا١ َأ اُٛاقا  ٖٚاٞ َٛاقا        

ؾعف َٚٛاقا  ايةعاز ايعاَا١ َراٌ قٛقاٌ ٚاُٛاقا  اإلخةارٜا١ غاري ايحابعا١ يٛصاا٥ٌ           اي

َاأ اًةااا١   288جع٬َٝاا١ َطةٛعاا١ أٚ جًحشْٜٛٝااا١، اةكااخ ايدراصااا١ عًاا٢ عٝٓاا١ َااأ      
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

اإلع٬ّ بعدد َٔ اخاَعاد ا٭َزٜه١ٝ يًحعزف ع٢ً أٟ ايعٛاٌَ أنراز جا ذريًا عًا٢    

اإلْرتْخ، ٚجٛؽًخ ايدراص١ جه  جدرانِٗ ُؾداق١ٝ ا٭خةار اي  ٜحعزفٕٛ هلا عرب

َّ ايعٛاَااٌ ايحكًٝدٜاا١ اذاؽاا١ وٛفااٛع١ٝ اذاارب ٚظٝااادٙ ٚدقحاا٘ ٚأَاْحاا٘، َٚاسايااخ   أ

جكّٛ بدٚر ر٥ٝط ّ جدراى اخُٗٛر ُؾداق١ٝ اذرب عًا٢ اإلْرتْاخ، ج٫ أْا٘ باْات     

ٖااذٙ ايعٛاَااٌ ٜاا جٞ ايعاَااٌ اذاااـ بحااٛفز اياازٚابْ ايحا٥كاا١ َاا  اذاارب ٚاياا  جااٛفز    

حددّ َشٜدًا َٔ اُعًَٛاد ٚجحٝح ي٘ ايح ند َٔ ؽع١ اذرب، ٚأذةحخ ايدراص١ يًُض

َّ اياازٚابْ ايحا٥كاا١ جكااّٛ باادٚر أناارب َاأ ايٛصااا٥ْ اُحعاادد٠ ٚأدٚاد ايححاعااٌ ّ       أ

َّ َؾااداق١ٝ       ايحاا ذري عًاا٢ جدراى اُضااحددّ ُؾااداق١ٝ اذاارب، نُااا جٛؽااًخ جه أ

دد٠ ححًااف ّ بعقااٗا عاأ ايعٛاَااٌ اذاارب عًاا٢ اإلْرتْااخ جحاا ذز ب بعاااد ٚعٛاَااٌ َحعاا

 .(35)اُ٪ذز٠ ع٢ً َؾداق١ٝ اذرب آُغٛر عرب ايٛصا٥ٌ ايحكًٝد١ٜ 

 

 اإلطار النظري للدراسة :
جعحُااد ايدراصاا١ عًاا٢ رُٛعاا١ َاأ ايٕٓزٜاااد، ٚاياا  ىرًااخ ّ َاادخٌ ا٫صااحدداَاد   

٥ٌ اإلعا٬ّ،  ، ْٕٚزٜا١ ا٫عحُااد عًا٢ ٚصاا٥ٌ اإلعا٬ّ، ٚأخاريًا ْٕزٜا١ ذازا٤ ٚصاا         اإلعةاعادٚ

 :فُٝا ًٜٞ عزض هلاٚ

 َدخٌ ا٫صحدداَاد ٚاإلعةاعاد : .1

ٜٗدف ٖذا اُدخٌ جه جدٜد ايع٬ق١ ب  اخُٗٛر ٚٚصا٥ٌ اإلع٬ّ، ٚقد قااّ ايةاظاز   

ظٝااز و جدٜااد عااد٠ خطااٛاد يحعكٝاال  1974ناااجش ٚآخاازٕٚ بحطااٜٛز ٖااذا اُاادخٌ ّ عاااّ  

ِّاا ا٫عااةاعاد جٓةااز َاأ اصااحدداّ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ، ٚقااد أ  ّ  اظاادس ٖااذا اُاادخٌ جاا٫ًٛ َٗ

راٍ ايدراصاد اإلع١َٝ٬، جي ظٍٛ اٖحُاَٗا َٔ دراص١ ايزصااي١ جه دراصا١ اخُٗاٛر اياذٟ     

ا ٫ظحٝاشاجاا٘ ٚيحعكٝال أغاازاض زادد٠ َاأ ٖااذا   ٜضاحددّ ٚصااا٥ٌ اإلعا٬ّ ٜٚحعاازض هلاا ٚفًكاا   

 .(36)ايحعزض

َّ َٕٓٛر ا٫صحدداَاد ٚ ض١ فزٚض جحقأُ َاا   ٜعحُد ع٢ً َ اإلعةاعادٜز٣ ناجش أ

ًٜٞ(37): 

اخُٗاااااٛر أعقاااااا٤ َغاااااارنٕٛ ٚفااااااعًٕٛ ّ عًُٝااااا١ ا٫جؾااااااٍ اخُااااااٖريٟ،   - أ

 ٜٚضحددَْٛٗا يحعكٝل أٖداف َكؾٛد٠ جًيب جٛقعاجِٗ .
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 ٜعة ز اصحدداّ ٚصا٥ٌ ا٫جؾاٍ عٔ اداشاد اي  ٜدرنٗا أعقا٤ اخُٗٛر . - ث

 .اخُٗٛر ٖٛ ايذٟ عحار ايزصا٥ٌ ٚاُقُٕٛ ايذٟ ٜغة  ظاشحِٗ  - د

ٚ        - س ِ ظاادد أفاازاد اخُٗااٛر دا٥ُااًا ظاشاااجِٗ ٚدٚافعٗااِ ُااا ٜااٛدٕٚ َحابعحاا٘،   َاأ ذماا

 عحارٕٚ جًو ايٛصا٥ٌ اي  جغة  جًو اداشاد .

َعزف١ اُعاٜري ايركاف١ٝ ايضا٥د٠ َٔ خ٬ٍ اصحدداَاد اخُٗاٛر يٛصاا٥ٌ ا٫جؾااٍ     - ط

 ٚيٝط َٔ خ٬ٍ زح٣ٛ ايزصا٥ٌ فكْ .

 ْٕز١ٜ ا٫عحُاد ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ : .2

َّ اصحدداّ ا٭فزاد يٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ٫ ٜاحِ وعاشٍ عأ     جعحُد فهز٠ ٖذٙ ايٕٓز١ٜ ع٢ً أ

َّ قدر٠ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً ايح ذري جشداد عٓدَا جكّٛ ٖاذٙ   ج ذري اجملحُ  ايذٟ ٜعٝػ داخً٘ ٚأ

 ايٛصا٥ٌ بٛٔٝح١ ْكٌ اُعًَٛاد بغهٌ َضحُز َٚهرف .

عحُااد اُحةااادٍ با  ا٭فازاد ٚٚصااا٥ٌ    َأ خا٬ٍ اصااِ ايٕٓزٜا١ ٜحقاح َحَٗٛٗااا، ٖٚاٛ ا٫     

َّ ايع٬قااا١ ايااا  جهُٗاااِ ٖاااٞ ع٬قااا١ اعحُااااد بااا  ٚصاااا٥ٌ اإلعااا٬ّ ٚايااإِٓ     اإلعااا٬ّ، ٚأ

ا٫شحُاع١ٝ ٚاخُٗٛر، جي ٜعحُد ا٭فزاد ّ جكٝل أٖادافِٗ عًا٢ َؾاادر َعًَٛااد اإلعا٬ّ      

 .(38)آُعدر٠ َٔ ٌ  اُعًَٛاد ْٚغزٖا

 :(39)ايٕٓز١ٜ ا٫فرتافاد اي  جكّٛ عًٝٗا

ِّا   - أ ا يًُصحُا  ٚجاشداد درشا١ اعحُااد اخُٗاٛر عًٝا٘ ّ ظايا١        ٜعد ايٕٓاّ ا٫ع٬َاٞ َٗ

جعةاع٘ داشاج٘، ٜشداد اعحُاد اخُٗٛر ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلعا٬ّ نًُاا ناإ ايٕٓااّ     

ا٫ع٬َااٞ قااادرًا عًاا٢ ا٫صااحصاب١ ٫ظحٝاشاااد ايٕٓاااّ ا٫شحُاااعٞ أٚ اخُٗااٛر، ّٚ  

 ٕٓاّ ا٫ع٬َٞ إٔ ٜحطٛر .ٖذٙ اداي١ ٜٓةتٞ ع٢ً اي

عحًااف اخُٗااٛر ّ درشاا١ اعحُااادٙ عًاا٢ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ نٓحٝصاا١ ٫خااح٬فِٗ ّ      - ث

ا٭ٖااداف أٚ اُؾااا  أٚ اداشاااد ايحزدٜاا١، ٚعحًااف اخُٗااٛر َاأ ظٝااز اعحُااادٙ  

ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ )ايؾح٠ٛ ق١ُ اهلزّ( قد ٜهإٛ يا٘ ٚصاا٥ٌ جع٬َا٘ اذاؽا١ با٘       

َّ يًؾاح٠ٛ َؾاادرٖا ّ ادؾاٍٛ عًا٢ اُعًَٛااد       غري ايٛصاا٥ٌ ايحكًٝدٜا١،    وعٓا٢ أ

 )بزقٝاد أٚ ٚنا٫د أْةا٤( ٚاي  يٝضخ َحاظ١ يهٌ ايٓاظ .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

ححًاف درشاا١ اصاحكزار ايٕٓاااّ ا٫شحُااعٞ ٚجٛاسْاا٘ ْحٝصا١ ايااحترياد اُضاحُز٠ ٚجةعااًا       - د

هلااذا ا٫خااح٬ف جشٜااد أٚ جكااٌ اداشاا١ جه اُعًَٛاااد أٚ ا٭خةااار فحااٞ ظاياا١ عاادّ          

زار ا٫شحُاااعٞ جااشداد اداشاا١ يًُعًَٛاااد فٝهاإٛ ا٭فاازاد أنرااز اعحُااادًا   ا٫صااحك

عًاا٢ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ، ٚنًُااا سادد ايااحترياد ٚا٭سَاااد ّ اجملحُاا  سادد ظاشاا١      

 اجملحُ  يًُعًَٛاد )أٟ جتٝري اشحُاعٞ أٚ صٝاصٞ أٚ اقحؾادٟ( .

 ْٕز١ٜ ذزا٤ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ : .3

ٖٚاٞ دراصا١ جضاحددّ يدراصا١ َعااٜري ا٫خحٝاار        ا،ُٜطًل عًٝٗا َض٢ُ ذزا٤ اُعزفا١ أًٜقا  

ب  ايٛصا٥ٌ اإلع٬َٝا١ ٚايحهٓٛيٛشٝاا ٚفكاًا يدرشا١ ذزا٥ٗاا اُعًَٛااجٞ، ٚجٛفاح ْٕزٜا١ ذازا٤          

َّ فعايٝاا١ ا٫جؾاااٍ ٜعحُااد عًاا٢ ايكاادر ايااذٟ جضااحددّ باا٘ ايٛصاا١ًٝ، ٚجزنااش   ٚصاا٥ٌ اإلعاا٬ّ أ

ثااٖ  با  ايكاا٥ِ با٫جؾااٍ     ايٕٓز١ٜ بغهٌ أنرب ع٢ً ا٭عهاٍ ايححاع١ًٝ ي٬جؾاٍ ّ ا

 .(40)ٚاخُٗٛر اُضحكةٌ يًزصاي١

 

 فروض الدراسة :
ايحاازض ا٭ٍٚ : جٛشااد ع٬قاا١ ارجةااآ جطابٝاا١ باا  َضااح٣ٛ َؾااداق١ٝ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ     

 اخدٜد َٚعدٍ َغاٖد٠ أفزاد ايع١ٓٝ هلا .

ُٗاٛر  ايحزض ايراْٞ : جٛشد ع٬ق١ ارجةآ جطاب١ٝ ب  ٚقخ أخةار ا٭سَاد ٚجعزض اخ

 يٛص١ًٝ َع١ٓٝ ةد ياجٗا .

ايحاازض ايرايااز : جٛشااد ع٬قاا١ ارجةااآ جطابٝاا١ باا  ا٭خةااار ايزمسٝاا١ ٚذكاا١ اخُٗااٛر      

 ايضعٛدٟ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝدٟ .

 

 تساؤالت الدراسة :
َاا نرافاا١ جعازض اخُٗااٛر ايضاعٛدٟ يٛصااا٥ٌ اإلعا٬ّ اخدٜااد ح َٚاا ايححقاا٬ٝد       .1

 و ايٛصا٥ٌ حًيح

 ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد عٓد اخُٗٛر ايضعٛدٟ حَا َد٣ َؾداق١ٝ  .2

 َا ٖٞ َعاٜري اُؾداق١ٝ عٓد اخُٗٛر ايضعٛدٟ ح .3
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 اإلجراءات املنهجية :
 ْٛ  ايدراص١ َٚٓٗصٗا :

ٜٓحُٞ ٖذا ايةعز جه ْٛع١ٝ ايةعاٛس ايٛؽاح١ٝ ٚقاد و اصاحدداّ َآٗض اُضاح يًحعازف        

ٛسٜااا  اصاااحةاْاد عًااا٢ ايعٝٓااا١ بٗااادف ٌااا  عًااا٢ َؾاااداق١ٝ ٚصاااا٥ٌ اإلعااا٬ّ اخدٜاااد، ٚو ج

 اُعًَٛاد .

 رحُ  ٚع١ٓٝ ايدراص١ :

 َحزد٠ َٔ َدٜٓ  َه١ اُهز١َ ٚشد٠ . 500بً  عدد ع١ٓٝ ايدراص١ 

 ( 1شدٍٚ رقِ )

 خؾا٥ؿ ايع١ٓٝ .

 ايحهزار خؾا٥ؿ ايع١ٓٝ

 

 اجملُٛ  %

 % ايحهزار

 100 500 34.8 174 ينز ايٓٛ  

 65.2 326 أْر٢

 ايضٔ 

 

 100 500 41.2 206 25أقٌ َٔ 

 َٔ25- 45  230 46 

 12.8 64 45أنرز َٔ 

 100 500 20.8 104 ذاْٟٛ ٚأقٌ َضح٣ٛ ايحعًِٝ

 63.2 316 شاَعٞ

 16 80 فٛم اخاَعٞ

 

 أداة الدراسة :
عًااا٢ عٝٓااا١ ايدراصااا١ ٌٚااا    اٚجٛسٜعٗااا Google ١اإليهرتْٚٝااا ١و اصاااحدداّ ا٫صاااحةاْ

 اي  اظحصخ جيٝٗا .اُعًَٛاد 

 يًةٝاْاد : اُعاخاد اإلظؾا١ٝ٥

ِّااا ٚاصاااحدداّ اُعاخااااد SPSS ا باصاااحدداّ بزْااااَض و جحزٜااا  ٚجًٝاااٌ ايةٝاْااااد آي

 اإلظؾا١ٝ٥ ايحاي١ٝ :

 اُحٛصْ ادضابٞ، ا٫صزاف اُعٝارٟ . .1
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

 اخحةار )د( يًُصُٛعاد اُضحك١ً . .2

 جًٌٝ ايحةأٜ أظادٟ ا٫ثاٙ )أْٛفا( . .3

 

 ت الدراسة :متغريا
 ( 2شدٍٚ رقِ )

 َحترياد ايدراص١

 اُحتري ايحاب  اُحتري اُضحكٌ

 ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد٠ َؾداق١ٝ ا٭خةار

 

 ومناقشتها :نتائج الدراسة 
 ( 3شدٍٚ رقِ )

 َد٣ َحابع١ ايع١ٓٝ يٮخةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد

اُحٛصْ  % ايحهزار َد٣ اُحابع١

 ادضابٞ

ا٫صزاف 

 ٝارٟاُع

 .7 2.2 15.6 78 اْادًر

ًْ  45.4 227 اأظٝا

ًُ  39 195 ادا٥

  100 اجملُٛ  ايهًٞ

 

َّ جٜة  يٓا اخدٍٚ ايضابل َد٣ َحابع١ ايع١ٓٝ يٮخةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ظٝز 

ًُ 39% بُٝٓا  45ا( ٚبًتخ ْضةحِٗ ا٭غًة١ٝ أشاث با )أظٝاًْ ا(، ْادًر% ) 15.6ا( ٚ% أشاث با )دا٥

ًُا          َّٕ اُةعاٛذ  ٜحاابعٕٛ ا٭خةاار ٚيهأ بغاهٌ َحاٛاسٕ ياٝط دا٥ ا أٚ أْٗاِ غاري   ٚييو ٜعين با 

 ا .َطًع  عًٝٗا ْٗا٥ِّ
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 ( 4شدٍٚ رقِ )

 عدد ايضاعاد اي  جكقٝٗا ايع١ٓٝ ّ َحابع١ ا٭خةار

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار عدد ايضاعاد

 .1.5 78 أقٌ َٔ صاع١

 َٔ1- 3 

 َٔ3-5 

 5أنرز َٔ 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

 

ٜٕٗز يٓا اخدٍٚ ايضابل عدد ايضاعاد اي  جكقٝٗا ايع١ٓٝ ّ َحابع١ ا٭خةار َٚد٣ نراف١ 

ٞ  ايحعزض يٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ّ َحابع١ ا٭خةار، ٚأجخ ايٓحا٥ض  ٔ   ع٢ً ايٓعاٛ اٯجا صااع١(   )أقاٌ َا

صاعاد( مل ٜهٔ ايحاارم   5( ٚ)أنرز َٔ 5 - 3% بُٝٓا َٔ ) 28.2( 3 - %1 َٚٔ ) 62.6

 % فكْ . 4.4% بُٝٓا ايرا١ْٝ  4.8ا ظٝز بًتخ ْضة١ ا٭ٚه بُٝٓٗا نةرًي

ٚ ٖذٙ ايٓحا٥ض ثٝت ع٢ً ايحضا٩ٍ ا٭ٍٚ بحزعٗا ا٭ٍٚ يًدراص١ : َا نرافا١ جعازض اخُٗاٛر    

َّ ا٭غًةٝاا١ ٜحااابعٕٛ ا٭خةااار عاارب ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ      يٛصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ح   ظٝااز ْااز٣ باا 

 صاعاد . 5اخدٜد ٭قٌ َٔ صاع١ بُٝٓا ا٭ق١ًٝ جحابعٗا ٭نرز َٔ 

 ( 5شدٍٚ رقِ )

 ايٛص١ًٝ اي  جحاب  ايع١ٓٝ َٔ خ٬هلا ا٭خةار

اُحٛصْ  % ايحهزار ايٛص١ًٝ

 ادضابٞ

ا٫صزاف 

 اُعٝارٟ

عةهاد ايحٛاؽٌ 

 ا٫شحُاعٞ 

462 92.4 2 26. 

 7.6 38 ززناد ايةعز

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

 

َّٕ ايٓضاة١ ا٭عًا٢            ٜٛفح ٖذا اخدٍٚ ايٛص١ًٝ ايا  جحااب  ايعٝٓا١ َأ خ٬هلاا ا٭خةاار ْٚاز٣ با 

% بُٝٓاا   9224ناْخ يغاةهاد ايحٛاؽاٌ ا٫شحُااعٞ بهافَّا١ خٝاراجٗاا ظٝاز بًتاخ ْضاةحٗا         
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

َّ أغًاات      7.6ْضااةحِٗ   ززناااد ايةعااز َرااٌ قٛقااٌ ٜٚاااٖٛ ناْااخ       %، ٖٚااذا ٜاادٍ عًاا٢ أ

َّاا٘ َاأ ايٓااادر ّ ٖااذا ايااشَٔ إٔ جاخُٗااٛر ٜضااحددّ عااةهاد ايحٛاؽااٌ ا٫شحُاااعٞ، ظٝااز  

 ا ٫ ٜضحددَٗا .ثد عدًؾ

ٖذا اخدٍٚ طٝت يٓا ع٢ً ايحز  ايراْٞ َٔ ايض٪اٍ ا٭ٍٚ : َا جحقا٬ٝد اخُٗاٛر   نُا إٔ 

ٚافاع١ يٓاا ب ْٗاا عاةهاد ايحٛاؽاٌ ا٫شحُااعٞ        يٛصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜاد ح ٚجٕٗاز اإلشابا١   

 بايٕٓز جه ْضةحٗا اُزجحع١ .

 ( 6شدٍٚ رقِ )

 اثاٖاد ايع١ٓٝ صٛ َع٢ٓ اُؾداق١ٝ ّ ا٭خةار

 

 عٓاؽز اُؾداق١ٝ

ا٫صزاف  اُحٛصْ ٚافلأ٫  زاٜد أٚافل

 % ى % ى % ى اُعٝارٟ

 .70 2.3 13.4 67 36 180 13.4 253 اُٛفٛع١ٝ

 .79 2.1 14.1 126 34 170 40.8 204 ق١ايد

 .76 2 22.2 111 38.2 191 39.6 198 ا٭َا١ْ

 .71 2 14.4 72 36.2 181 49.4 247 ايٛفٛح

 .79 2 24.8 124 34.4 172 40.8 204 اُض٪ٚي١ٝ

 .77 2 22.6 113 36.2 181 41.2 206 ايرك١

 .76 2 19.6 98 36 180 44.4 222 اخد١ٜ

 

طٝاات يٓااا عاأ ايضاا٪اٍ ايرايااز يًدراصاا١ : َااا ٖااٞ َعاااٜري اُؾااداق١ٝ عٓااد      اخاادٍٚ ايضااابل 

رُٛعاا١ َاأ ايعٓاؽااز ٚاياا  و    ١اخُٗااٛر ايضااعٛدٟ ح ظٝااز ٚفااعخ ايةاظراا١ ّ ا٫صااحةاْ   

ٌعٗااا َاأ ايدراصاااد ايضااابك١ ياارت٣ َااد٣ َٛافكاا١ ايعٝٓاا١ عًٝٗااا، َٚاأ ْحا٥صٗااا ْضااحطٝ  إٔ   

 ْق  يًُؾداق١ٝ َعاٜري جددٖا .

َّ عٓؾااز )اُٛفااٛع١ٝ( ْااز٣ َاأ اخاا بااا  عًٝاا٘ جحاال أغًاات ايعٝٓاا١ عًاا٢ اإلشاباا١ادٍٚ ايضااابل باا 

%،  40.8%، بُٝٓااا عٓؾاااز )ايدقاا١( ٚافكااخ عًٝاا٘ ايعٝٓاا١ بٓضاااة١       36)زاٜااد( بٓضااة١ بًتااخ    
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ا %، ٚأًٜقاا 40.8%، بُٝٓااا عٓؾااز )اُضاا٦ٛي١ٝ(  49.4%، ٚ) ايٛفااٛح(  39.6ٚ)ا٭َاْاا١( بٓضااة١ 

 % . 44.4ز )اخد١ٜ( بٓضة١ بًتخ %، ٚأخريًا عٓؾ 41.2)ايرك١( 

َّٕ عٓاؽاز اُؾاداق١ٝ ايا  طات إٔ جحاٛافز فٝٗاا : ايدقا١ ٚا٭َاْا١            َٚٔ ٖٓا ْضحطٝ  ايكاٍٛ با 

ٚي١ٝ ٚايرك١ ٚاخد١ٜ، ٖٚاٞ جا جٞ َٛافكا١ ٭غًات َاا و ينازٙ ّ ايدراصااد        ٪ٚايٛفٛح ٚاُض

 ايضابك١ ُعاْٞ اُؾداق١ٝ أٚ عٓاؽزٖا أٚ مساجٗا .

 ( 7شدٍٚ رقِ )

 َد٣ َٛافك١ ايع١ٓٝ ع٢ً جٛفز اُؾداق١ٝ ّ أخةار ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 .26 2 10.6 53 ْعِ

 64.4 322 َا جه ظدٍّ

٫ 125 25 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

ُؾاداق١ٝ ّ أخةاار ٚصاا٥ٌ اإلعا٬ّ     ٜٕٗز يٓا اخدٍٚ ايضابل َد٣ َٛافك١ ايع١ٓٝ ع٢ً جاٛفز ا 

اخدٜد، نُاا أْا٘ طٝات يٓاا عأ ايضا٪اٍ ايرااْٞ يًدراصا١ : َاا َاد٣ َؾاداق١ٝ ا٭خةاار ّ             

َّٕ ا٭غًات أشااث باا )جه ظاد َاا(             ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜاد عٓاد اخُٗاٛر ايضاعٛدٟ ح ْٚاز٣ با 

 .%25بًتخ ايٓضة١ )٫( % 10.6ٚ)ْعِ( % بُٝٓا ا٭ق١ًٝ ناْخ جشابحِٗ با 64.4ظٝز بًتخ ايٓضة١ 

 ( 8شدٍٚ رقِ )

 أنرز ٚص١ًٝ ؽادق١ َٔ ٚش١ٗ ْٕز ايع١ٓٝ

 

 ايٓغآ

ا٫صزاف  اُحٛصْ 4 3 2 1

 % ى % ى % ى % ى اُعٝارٟ

 1 2.64 26.6 133 29 145 26.4 132 18 90 ايربٜد اإليهرتْٚٞ

 .96 2.26 12.4 62 25.4 127 38.2 191 24 120 ززناد ايةعز

حٛاؽٌ عةهاد اي

 ا٫شحُاعٞ

132 26.4 137 27.4 147 29.4 84 16.8 2.36 1.04 

 .99 2.60 23.4 117 27.8 139 34.8 174 14 70 اُدْٚاد
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

اخدٍٚ ايضابل ٜٛفح يٓا أنرز ٚصا١ًٝ يإلعا٬ّ اخدٜاد َضاحدد١َ َأ قةاٌ ايعٝٓا١، ظٝاز         

%، جًٝٗاااا  26.4ٜٕٗاااز جٕٗاااز يٓاااا عاااةهاد ايحٛاؽاااٌ ا٫شحُااااعٞ ّ اُزناااش ا٭ٍٚ بٓضاااة١  

% بُٝٓااا ايربٜااد اإليهرتْٚااٞ ّ اُزنااش   38.2ززناااد ايةعااز َرااٌ قٛقااٌ ٜٚاااٖٛ بٓضااة١   

َّ ايع١ٓٝ جعحُاد اعحُاادً   ا عًا٢ عاةهاد ايحٛاؽاٌ ا٫شحُااعٞ     ناةريً  اا٭خري، ٖٚذا ٜة  يٓا أ

 ودحًف ايحطةٝكاد .

 ( 9شدٍٚ رقِ )

 َد٣ ذك١ ايع١ٓٝ ّ أخةار ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 .53 1.96 12.2 61 ْعِ

 71.6 358 جه ظد َا

٫ 81 16.2 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

        َّٕ ٜااة  يٓااا اخاادٍٚ ايضااابل َااد٣ ذكاا١ ايعٝٓاا١ ّ أخةااار ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد، ْٚااز٣ باا 

% ٚ) ٫(  12.2% بُٝٓااا ناْااخ )ْعااِ(  71.6ا٭غًةٝاا١ قااد أشاااث بااا )جه ظااد َااا( بٓضااة١ بًتااخ  

16.2 %. 

 (10شدٍٚ رقِ )

 َد٣ ذك١ ايع١ٓٝ ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ّ ْكًٗا يٮخةار

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار َد٣ ايرك١

ًَ  .47 1.91 7.2 36 اأذل ىا

 77.2 386 أذل جه ظد َا

 15.6 78 ٫ أذل

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ
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اخاادٍٚ ايضااابل ٜٕٗااز يٓااا َااد٣ ذكاا١ ايعٝٓاا١ ّ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ّ نٝحٝاا١ ْكًااٗا         

% بُٝٓاا )٫ أذال(    77.2يٮخةار، ظٝز ناْخ اإلشاب١ با )أذل جه ظد َا( ٖٝاا ا٭عًا٢ بٓضاة١    

15.6 ًَ  % . 7.2ا( % ٚايذٜٔ ناْخ جشابحِٗ )أذل ىا

يع١ٓٝ ّ ا٭خةار اي  ٜحابعْٛٗا َٔ خا٬ٍ ٚصاا٥ٌ   َٔ اخدٚي  ايضابك  ٜحقح يٓا َد٣ ذك١ ا

َّ ا٭غًةٝا١ ٜركإٛ    اإلع٬ّ اخدٜد َٚد٣ ذكحِٗ ّ ايٛص١ًٝ ْحضٗا ايٓاق١ً يًدرب، ظٝز ْز٣ ب 

ًَاا)جه ظااد َااا(، ٚا٭ ا( ّ ا٭خةااار آُكٛياا١ عاارب ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ّٚ  قااٌ )ٜركاإٛ ىا

 ايٛص١ًٝ ْحضٗا .

 ( 11شدٍٚ رقِ )

 اد ايع١ٓٝ ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ُعزف١ ا٭خةارَد٣ اعحُ

اُحٛصْ  % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 ادضابٞ

ا٫صزاف 

 اُعٝارٟ

 . 62.4 1 48 ْعِ

٫ 188 37.6 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

 

َّ اعحُاد ايع١ٓٝ ا٭نارب عًا٢ ٚصاا٥ٌ اإلعا٬ّ اخدٜاد ّ َعزفحٗاا        ّ اخدٍٚ ايضابل ْز٣ ب 

% بتاات ايٕٓااز عاأ َااد٣ ذكااحِٗ ّ اذاارب أٚ ايٛصاا١ًٝ، بُٝٓااا     62.4ٗااا يٮخةااار بٓضااة١  ٚجًكٝ

 % . 37.6ايذٜٔ ٜعحُدٕٚ ع٢ً ٚصا٥ٌ أخز٣ غري اإلع٬ّ اخدٜد بًتخ ْضةحِٗ 

  (12شدٍٚ رقِ )

 َد٣ اعحُاد ايع١ٓٝ ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ ُعزف١ ا٭خةار

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 .49 1 58.8 294 ْعِ

٫ 206 41.2 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

ٜحقاااح يٓاااا َااأ اخااادٍٚ ايضاااابل َاااد٣ اعحُااااد ايعٝٓااا١ عًااا٢ ٚصاااا٥ٌ اإلعااا٬ّ ايحكًٝدٜااا١ ّ    

% بُٝٓاااا اياااذٜٔ أشاااابٛا باااا   58.8َعااازفحِٗ يًدااارب، ٚقاااد اجحااال ا٭غًةٝااا١ عًااا٢ )ْعاااِ( بٓضاااة١  

 )٫(41.2 . % 

 (13)شدٍٚ رقِ 

 َد٣ ذك١ ايع١ٓٝ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد٠ َكار١ْ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ

اُحٛصْ  % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 ادضابٞ

ا٫صزاف 

 اُعٝارٟ

 .99 2 57.2 286 ْعِ

٫ 214 42.8 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

 

ْااا١ بٛصاااا٥ٌ اخااادٍٚ ايضاااابل ٜٛفاااح يٓاااا َاااد٣ ذكااا١ ايعٝٓااا١ بٛصاااا٥ٌ اإلعااا٬ّ اخدٜاااد َكار   

اإلعاااا٬ّ ايحكًٝدٜاااا١، ظٝااااز ناْااااخ ايٓضااااة١ ا٭عًاااا٢ يًركاااا١ بٛصااااا٥ٌ اإلعاااا٬ّ اخدٜااااد          

 % . 42.8%، بُٝٓا ايذٜٔ ٜركٕٛ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ أنرز  57.2بٓضة١ بًتخ 

 ( 14شدٍٚ رقِ )

 َد٣ ذك١ ايع١ٓٝ با٭خةار ايزمس١ٝ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ

 اُحٛصْ % ايحهزار رأٟ ايع١ٓٝ

 ادضابٞ

ا٫صزاف 

 اُعٝارٟ

 .47 2 6 30 ْعِ

٫ 470 94 

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

 

ِاااا صاااةل ْاااز٣ ْحاااا٥ض ُاااد٣ ذكااا١ ايعٝٓااا١ با٭خةاااار ايزمسٝااا١ ايااا  جٓكًاااٗا ٚصاااا٥ٌ اإلعااا٬ّ      

% فكاااااْ، بُٝٓاااااا )٫( ظااااااسد عًااااا٢ ايٓضاااااة١  6ايحكًٝدٜااااا١، ٚناْاااااخ اإلشابااااا١ باااااا )ْعاااااِ( 

َّ ايعٝٓااااا١ جضاااااحددّ ٚصاااااا٥ٌ اإلعااااا٬ّ     %، ْضاااااحطٝ   94ا٭نااااارب بٓضاااااة١   ا٫صاااااحٓحاط بااااا 

 اخدٜد بغهٌ أنرز .
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 ( 15شدٍٚ رقِ )

 خةارايع١ٓٝ ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد٠ ّ اصحكا٤ ا٭ اعحُادَد٣ 

 ا٫صزاف اُعٝارٟ اُحٛصْ ادضابٞ % ايحهزار َضح٣ٛ ا٫عحُاد 

 .60 2.1 24.2 121 عايٞ

 75.8 312 جه ظد َا

 13.4 67 َٓدحت

 100 500 اجملُٛ  ايهًٞ

اخاادٍٚ ايضااابل ٜٕٗااز يٓااا َااد٣ اعحُاااد ايعٝٓاا١ عًاا٢ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ اخدٜااد٠ ّ َعزفحٗااا      

ا )َاآدحت( % ٚأخاارًي 24.2% بُٝٓااا )عااايٞ(  75.8يٮخةااار، ٚناْااخ اإلشاباا١ )جه ظااد َااا(  

َّ َاأ اُُهاأ ا٫صااحتٓا٤ عاأ ٚصااا٥ٌ      13.4 اإلعاا٬ّ %، نُااا ينزْااا باخاادٍٚ ايضااابل باا 

َّ ايعٝٓا١ جعحُاد بغاهٌ ناةري     جا ْحاط ايٓحٝصا١ ظٝاز    ايحكًٝد١ٜ ٜ٪ند يٓا ٖذا اخدٍٚ أًٜق

 .ع٢ً ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ّ َعزفحٗا يٮخةار 

 

 فروض الدراسة :نتائج 
       ّايحزض ا٭ٍٚ : جٛشد ع٬ق١ ارجةآ جطاب١ٝ با  َضاح٣ٛ َؾاداق١ٝ ٚصاا٥ٌ اإلعا٬

 ع١ٓٝ هلا .اخدٜد َٚعدٍ َغاٖد٠ أفزاد اي

 ( 16شدٍٚ رقِ )

 ايع٬ق١ ب  نراف١ اصحدداّ َٛاق  ايحٛاؽٌ ا٫شحُاعٞ َٚضح٣ٛ ايرك١ فٝٗا

 اُع١ٜٛٓ صةريَإ اُحترياد

 003. **426 . َضح٣ٛ اُؾداق١ٝ

 نراف١ اصحدداّ

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

ق١ ارجةآ هلا د٫ي١ جظؾا١ٝ٥ ب  َضاح٣ٛ َؾاداق١ٝ ٚصاا٥ٌ    ٜٛفح اخدٍٚ ايضابل ٚشٛد ع٬

. ٖٚاٞ  00اإلع٬ّ اخدٜد َٚعادٍ َغااٖد٠ أفازاد ايعٝٓا١ هلاا فٝٗاا ظٝاز بًا  َضاح٣ٛ ايد٫يا١           

َّ ايع٬قا١ َحٛصاط١ ٚباذيو      426ق١ُٝ داي١، ٚٚؽٌ َضح٣ٛ ارجةآ صةريَإ  . ِاا ٜغاري جه أ

 ؽع١ ايحزض ا٭ٍٚ . خذةح
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

  ع٬قاا١ ارجةااآ جطابٝاا١ باا  ٚقااخ أخةااار ا٭سَاااد ٚجعاازض    ايحاازض ايراااْٞ : جٛشااد

 اخُٗٛر يٛص١ًٝ َع١ٓٝ ةد ياجٗا .

 ( 17شدٍٚ رقِ )

 سَاد ٚايحعزض يٛص١ًٝ بعٝٓٗاخةار ٚقخ ا٭ايع٬ق١ ب  َحابع١ ا٭

 اُع١ٜٛٓ صةريَإ اُحترياد

 124. 069.- أٚقاد ايحعزض

 ايحعزض يٛص١ًٝ بعٝٓٗا

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

جغري بٝاْاد اخدٍٚ ايضابل جه عدّ ٚشٛد ع٬ق١ ارجةآ ب  ٚقاخ أخةاار ا٭سَااد ٚجعازض     

. ٖٚٞ قُٝا١ غاري دايا١ ٚباذيو     12اخُٗٛر يٛص١ًٝ َع١ٓٝ ةد ياجٗا، ظٝز بً  َضح٣ٛ ايد٫ي١ 

 ذةخ عدّ ؽع١ ايحزض ايراْٞ . 

 ارجةاآ جطابٝا١ با  ا٭خةاار ايزمسٝا١ ٚذكا١ اخُٗاٛر         ايحزض ايرايز : جٛشد ع٬ق١

 ايضعٛدٟ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝدٟ . 

 ( 18شدٍٚ رقِ )

 ا٭خةار ايزمس١ٝ ٚذك١ اخُٗٛر ايضعٛدٟ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝدٟ.ايع٬ق١ ب  

 اُع١ٜٛٓ صةريَإ اُحترياد

 000. **299. ايحعزض يٮخةار ايزمس١ٝ

 َضح٣ٛ ايرك١

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

َحابعا١ ا٭خةاار ايزمسٝا١    ٜٛفح اخدٍٚ ايضابل ٚشٛد ع٬ق١ ارجةآ هلاا د٫يا١ جظؾاا١ٝ٥ با      

 ٟ . ٖٚاٞ قُٝا١   00ظٝاز بًا  َضاح٣ٛ ايد٫يا١      ٚذك١ اخُٗٛر ايضعٛدٟ بٛصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝاد

َّ ايع٬قا١ َحٛصاط١ ٚباذيو ذةحا     . 299ِداي١، ٚٚؽٌ َضح٣ٛ ارجةآ صةريَإ   خا ٜغاري جه أ

 ؽع١ ايحزض ايرايز .
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 خاتمة الدراسة وتوصياتها :
دٕٚ إٔ ًٜححااخ يًُضااح٣ٛ ايااٛٔٝحٞ أٚ   َاأ قاااّ اإلعاا٬ّ اخدٜااد تًاال اُٛاٖاات ٚاإلبااداعاد     

 ّ آُطكا١ ايا    ٤ٚرق١ راة١ ظٝز ٜاحِ ايةاد   دُّايعُز، بٌ اٖحِ وا ُٜكدَّّ عرب ٚصا٥ً٘، فٗٛ ٜع

َّٕ اإلعاا٬ّ اخدٜااد ًًااو شاااْة          ٦ًاصااٝ :اْحٗاا٢ فٝٗااا اٯخاازٕٚ، عًٝٓااا ايحٓةاا٘ نااذيو جه أ

َّٕ ايٓااظ ًًٝإٛ يًٛصاا٥ٌ ايا  ىحًاو         اٚظضًٓ ، ٖٓا صحاط يًُؾاداق١ٝ ّ اإلعا٬ّ اخدٜاد ٭

 َؾداق١ٝ أنرب .

ٚاٯرا٤  ٖاٌ ايٓااظ بايحعاٌ ٜةعرإٛ عأ اُعًَٛااد اُٛذٛقا١        أخرًيا، ٖٓاى أص١ً٦ جطزح ْحضاٗا: 

احملاٜااد٠ ح ٖٚااٌ افااطزاث ٚجٓااٛ  اُعًَٛاااد ديٝااٌ عًاا٢ عاادّ اُٛفااٛع١ٝ ٚايركاا١ ح فاُعًَٛاااد  

ايؾاااادر٠ عااأ اُ٪صضااااد اإلع٬َٝااا١ ايحكًٝدٜااا١ َٓضاااص١ُ ٚغاااري َغاااحح١، باُكاباااٌ اإلعااا٬ّ     

اإليهرتْٚااٞ ايااذٟ يااٝط ياا٘ َؾاادر زاادد َٚهااإ َعًااّٛ ٚفقااا٤ ٚاصاا  قااد ٫ ٜاآؿ عًاا٢    

 .(41)يهٔ َ  ييو ٜحص٘ ايٓاظ يإلع٬ّ اإليهرتْٚٞادكٝك١ اُطًٛب١ ! ٚ

ٚ قاااد أناااد نااارري َااأ خاااربا٤ اإلعااا٬ّ ٚاُدحؾااإٛ عًااا٢ جَهاْٝااا١ ٚأُٖٝااا١ ايحعاااإٚ بااا   

 :(42)اإلع٬َ  ايكدِٜ ٚاخدٜد دٕٚ ؽزا  أٚ جقؾا٤، عٔ ازٜل 

ٖٓاى اعحُاد َحةادٍ ب  اإلع٬َا ، ظٝاز ٜعحُاد اإلعا٬ّ ايحكًٝادٟ عًا٢ اإلعا٬ّ         .1

 ّ ايهرري َٔ ا٭خةار .اخدٜد 

جعاادد َؾااادر ا٭خةااار َاأ جكًٝدٜاا١ ٚشدٜااد٠ يٝحااٝح يإلْضااإ ا٫صااححاد٠ َٓٗااا ظضاات   .2

ا ّ خدَا١ اُاٛاأ ٚجٜؾااٍ    فصُٝ  ٖذٙ ايٛصا٥ٌ جا٪دٟ دٚرً  َٔ ذمِظاي٘ ٚٔزٚف٘، ٚ

 ا٭خةار جيٝ٘ .

ًَا     .3 َّ اإلع٬ّ ايحكًٝدٟ أنراز َٗٓٝا١ ٚأنراز ايحشا ٌ  ٖٓاى قٓاع١ ب   ا ب خ٬قٝااد ايعُا

 فٗٛ أنرز َؾداق١ٝ َٔ اإلع٬ّ اإليهرتْٚٞ .َٔ ذمِ اإلع٬َٞ، ٚ

َّٕ اإلع٬ّ ايحكًٝادٟ ايزمساٞ ٜعارب عأ ٖٜٛا١ ايدٚيا١ ; ِاا طعاٌ أخةاارٙ           .4 ا٫عحكاد ب 

َّٕ اإلعا٬ّ اإليهرتْٚاٞ ٜعحارب يًحضا١ًٝ          َٚا ٜذا  فٝ٘ أنراز قةا٫ًٛ يًٓااظ، ّ ظا  أ

٬َٝ  أٚ َزاصاً  ّ نارري َأ    ٚايرتفٝ٘ ًٚارظ َٔ قةٌ ٖٛا٠ غري َ٪ًٖ  ناع

 ا٭ظٝإ .
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 اخُٗٛر ايضعٛدَٟؾداق١ٝ ا٭خةار ّ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد يد٣ 

 ٚجٛؽًخ ايدراص١ يعدد َٔ ايٓحا٥ض َٔ أُٖٗا :

جٛشد ع٬ق١ جطاب١ٝ ب  َؾداق١ٝ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد َٚعدٍ اُغاٖد٠، ظٝاز   .1

ْاا٘ نًُااا ناْااخ ايٛصاا١ًٝ ياد َؾااداق١ٝ أناارب نااإ اعحُاااد اخُٗااٛر عًٝٗااا        ج

َّ اعحُااد  ا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ق ا أنرب، ٚايعهط ؽعٝح نًُا قًخ َؾداق١ٝ ٚص

 .اخُٗٛر عًٝٗا

٫ جٛشااد ع٬قاا١ باا  ا٭خةااار اياا  ُجعاازض ٚقااخ ا٭سَاااد َٚحابعاا١ اذاارب َاأ ٚصاا١ًٝ   .2

ذااارب َااأ أٟ ٚصااا١ًٝ ٜحقاااًٗا َّ اخُٗاااٛر صاااٝحاب  اجظاااد ياجٗاااا، ظٝاااز ّ َعٝٓااا١ 

 .ٚجٓاصة٘

َّ جحكًٝدٜا١، ظٝاز   جٛشد ع٬ق١ ب  ا٭خةار ايزمس١ٝ َٚحابعحٗا َٔ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اي .3

 اخُٗٛر ٜحقٌ َحابع١ ا٭خةار ايزمس١ٝ َٔ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ ايحكًٝد١ٜ .

ٚي١ٝ ٚايركا١  ٪َحّٗٛ اُؾداق١ٝ بايٓضة١ يًصُٗٛر ٖٛ : ايدق١ ٚا٭َا١ْ ٚايٛفاٛح ٚاُضا   .4

ٚاخدٜاا١ ٚاُٛفااٛع١ٝ، ْضااحطٝ  ايكااٍٛ ب ْٗااا ايؾااحاد أٚ ايضااُاد اياا  طاات إٔ       

  ْ٘ ًحًو اُؾداق١ٝ .ٜحع٢ً بٗا اذرب يٓكٍٛ عٓ٘ ب

 

 التوصيات :
 ّ ف٤ٛ ايٓحا٥ض ايضابك١ جكرتح ايدراص١ َا ًٜٞ :

ٚفاا  قااإْٛ َاأ ٚسار٠ اإلعاا٬ّ بغاا ٕ ا٭خةااار اياا  ُجٓغااز َاأ ق ةمااٌ ٚصااا٥ٌ اإلعاا٬ّ   .1

 اخدٜد، ٚجٛفز اُؾداق١ٝ ّ ا٭خةار .

 ٚف  جعزٜف يًُؾداق١ٝ ةٝز جًحشّ فٝ٘ ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد . .2

 صاص١ٝ يًٓغز .باُةاد٨ ا٭ ا٫يحشاّددَ  ٚصا٥ٌ اإلع٬ّ اخدٜد ع٢ً َضح .3
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 اهلوامش
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 .3ٖا(، 1431)ايزٜاض : دار ايضٝد يًٓغز ٚايحٛسٜ ، 
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 ّ( . 2005، شاَع١ ايكاٖز٠، اخٝش٠ )ٜزاٖا اخُٗٛر اُؾزٟ

34. Williams P. Cassidy , Online news credibility an examination of the 
perceptions of newspaper journalists , Northern Illinois University , 
(2007) . 

35. Chung Joo Chung and Yoon Jae Nam and Michael A. Stefanone , 
Exploring online news credibility the relative influence of traditional and 
technological factors , state University , New York (2012). 
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The Credibility Of News In Modern Media Means 
At Saudi Public  

A Field Study 

 
Abstract 

The internet containment , an enormous amount of information sources , 
Which , many people today find their information , means of communica-
tion , While people in the past were getting information from printed 
books , as just as , not all of the exists on the internet have the credibility 
to be considered as facts that don't accept doupt or question . 
Then , the credibility of this information has recently been raised , On 
this basis was the problem of study , Which will examine the credibility of 
these news and that the public draws from the new media . 
The study aims to identify the opinions of the Saudi public , In order to 
know their opinion the credibility of news inter new media , The data was 
collected through an electronic questionnaire and the researcher deter-
mined that it is not possible to send more than One form to the same 
person . 
Where the subscribers go as far as 500 of the cities of (Makkah - Jed-
dah) and the most important results are positive relationship between 
the credibility of the new media and viewing rate , Where as the mean , 
more reliable the public's reliance on them , vice versa . 
The less credibility of the new media , the less of the public will rely on 
them , They may not be able to find a more reliable means , There is no 
relationship between the news that presents on crisis and the follow-up 
of the news from a particular way in itself , The public will follow the offi-
cial news from the traditional media to follow through the new media in a 
balanced manner while they are not occupied in another work , as they 
are follow news in less than an hour social networks are the most popu-
lar means used by the public either to follow news or communication 
with others or others . 
The concept of credibility for the public is : Accuracy , honesty , clarity , 
responsibility , trust , seriousness and objectivity n In another way , We 
can say that they are the qualities or traits that must be given by the 
news to say that it has the right . 
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The image of Muslim Man as Seen by Western 
Students in Jordanian Universities 

 
 

Abstract 
 

The current study aims to recognize the mental image about Muslim car-

ried by western students who study at Jordanian University and who di-

rectly interact with Muslims face-to-face ، the study aims to see whether 

the western students' image about Muslim is changed after their coming 

to Jordan ، and what is the reason behind that change and what are their 

sources they depend on forming that image and what is the effect of that 

image on their dealing and feeling toward Muslim. 

The descriptive field survey approach was used in the study ، and ques-

tioner has been used as a tool of the study which included all aspects 

which are associated with the subject. The study was applied exclusively 

on language centre students at Yermouk University and Jordanian Uni-

versity ، the sample of the study consisted of 79 items. 

The study concluded that Muslim's image carried by western student's 

before their coming to Jordan was often normal ، this classification get 

the highest range of sample answers with average (78 ،8%) then posi-

tive image comes next with average (15 ،2%) ، also the results of the 

study showed that no big change of that image has been found after the 

coming of western students  to Jordan. 
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Epistemological Coherence in Value Media 
Determinism Theory 

 
Abstract 

 
Value Media Determinism Theory is  one of comtemporary normal 

theories in communication that is associated with the writing of 

Abderrahmane Azzi  since the mid 1980s. This study identifies and 

clarifies concepts and issues that are often raised by scholars and 

communication students not familiar with this new way of inquiry.  The 

study answers questions relating to the nature of values, determinism 

and tools of VDT as the notion of binary opposition in research 

applications. The study further delinates the position of VDT vis-à-vis 

other communiction theories and also the islamic communicatin tradition. 

Finally, the study states the main conceptual tools that made VDT a 

major trend in communiation research in the region and abroad. 
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The Director and Theatre Directing in  
Saudi Theatre 

 
Abstract 

 
This descriptive study seeks to shed light on the current directing exper-

iment of theatre directors in Saudi Arabia in order to comprehend the 

circumstances of theatre directing and the main obstacles that Saudi 

theatre directors face as well as their suggestions for better future to 

theatre directing in Saudi theatre. The sample of this study consists of 

two groups of Saudi theatre directors; the first one is (8) Saudi directors 

from Riyadh and the second is (6) Saudi directors from Alahsa. The 

study, following the procedure of qualitative research, utilizes a focus 

group interviews for obtaining and collecting the data. The main results 

are; the two groups agree on the idea that the status of Saudi theatre 

does not look good; the increase of theatre performances with the lack 

of quality. In addition, the sample considers the following as the main 

obstacles that face their work as theatre directors; (1) The absence of 

interest and financial support from theatre institutions. (2) The lack of 

opportunity for training theatre directors. (3) The low level of theatre 

awareness among actors and people working in the field of theatre. (4) 

The poor movement of theatre in schools.  
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Arab Youth’s Consumption of News Through 

Mobile Platforms 
 

Abstract 
 

The growth of news content availability through digital media outlets, es-
pecially via social media platforms, is the key driver of the shift in user 
behavior towards a phenomenon of interactive news consumption. This 
paper assesses the adoption and success of digital news consumption 
amongst the Arab youth via mobile platforms and the effects of this shift 
in user behavior. 
The research is based on a descriptive analysis of the results from a 
field survey of a sample of 436 Arab youth internet users throughout the 
Middle East and North Africa. The study relied on several theories in-
cluding the Second level of diffusion of innovation as well as Technology 
Acceptance Model. Through these theories the paper suggest an Inte-
grated psychological, sociological and Technological Model to analyzes 
the effects several variables that affect  digital news consumption. 
The results of the study indicate the high adoption of news consumption 
through mobile platforms for the majority of the Arab youth sample. In 
addition, the findings indicate the widespread interactivity in digital news 
consumption which occurs through posting, sharing, commenting and 
tagging specific individuals of interest to start a discussion around the 
news content. The Arab youth’s habits of digital news consumption oc-
cur in a public environment, . In addition, this news consumption can be 
done anywhere anytime. allowing for cross-cultural scale & further 
broadened interactions. 

.
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Motives Behind University Students' Use of Smart 
Phones and Consequential Gratifications 

A comparative Survey Between Yemeni and Gulf Students 

  
Abstract 

 
Smart phones have gained crucial importance as the most prominent 
modern means of communication. Their interactive capacities and ad-
vanced technology have made them of the most influential and most 
spread out means of media and communication in our time. This study 
aims at discovering the motives behind the use of smart phones by the 
university students in Yemen and the Gulf and the gratifications attached 
to that use. 
This study is based on a convenience sample of 343 university students 
from Yemen, UAE and Saudi Arabia; an online questionnaire has been 
used to collect the data on their uses of smart phones and the gratifica-
tions thereto. 
The study shows that the social media applications are the most promi-
nent applications accessed by university students users of smart phones 
in Yemen and the Gulf as they are accessed by more than %90 of the 
sample. 'Obtaining information' is the most practical motive that prompts 
the university students participating in the sample to use smart phones 
while the instructive gratifications gained by Gulf and Yemeni university 
students from using smart phones focus on increasing information. 
 
Test of hypothesis reveals statistically significant differences in the fre-
quency of using smart phones due to differences in the respondents' na-
tionalities. Saudi university students show the most frequent usage of 
smart phones, followed by Emiratis, while Yemenis use smart phones 
with the least frequency. 
Additionally, there were statistically significant differences in the ritual 
motives for using smart phones due to nationality differences. Saudi uni-
versity students use smart phones for entertainment more than the oth-
ers. 



 

 383 



 

 

384 

 

 

 

Motives Behind University 

Students' Use of Smart 

Phones and Consequential 

Gratifications 

A comparative Survey Between Yemeni and Gulf 

Students 

 
 

Dr. Dr. Fouad Ali Hussein Sa'dan  
 
Associate Professor 
Sana'a University & Yarmouk University  

 

Dr. Maeen Saleh Yahya Al Maitami  
 
Associate Professor 
Emirates College of Technology - Abu Dhabi – UAE 
  

 



 

 385 



 

 

386 

Saudi Media Practitioners’ Perception to their Functional 
Roles and Professions in the Digital Media Environment 

 
 
 
 
 

Abstract 
This study seeks to know the professional and functional roles of Saudi media 
practitioners, and the factors that affect these roles, and also to what extent 
they are familiar with the digital media environment. The study draws on the role 
theory, and the hierarchical influences model in building its variables and inter-
preting its findings. The study targeted the communicators in the private and 
governmental Saudi media. They are classified and stratified according to the 
media type, which include (print journalism, online journalism, satellites chan-
nels, radio stations). The study used the quantitative method, and applied the 
stratified random sample in an attempt to best represent the research society. 
The study sample consisted of 203 respondents. 
The study concludes that the cultural function and societal awareness ranked at 
the first among the Saudi media practitioners, followed respectively by the func-
tion of national and political mobilization (at the second rank), the function of 
publicity and news (the third rank), the societal participation (the forth rank), the 
function of explanation and interpretation (the fifth rank), and finally comes the 
function of censorship and criticism at the sixth rank. Regarding the professional 
roles among the Saudi media practitioners, which focuses on the content crea-
tion and its treatment, the study concludes that the Saudi media practitioners 
focuses on the professional role represented by the news journalism, which 
comes at the first rank, followed by the professional role of cultural journalism ( 
at the second rank), and the professional role of investigative journalism (at the 
third rank), and the interpretative and analytical professional role (at the fourth 
rank), and both the transformation from the news issues and topics to the enter-
tainment topics , and the transformation from the institutional media work to the 
media work through individual platform come at late ranks, which means that 
the news journalism remains the dominant media practice.  
The professional roles adopted by Saudi media practitioners associated with 
other variables such as their practice environment, their professional skills, and 
their professional training and qualification. To keep up with the digital media 
environment, Saudi media practitioners depend on their own efforts, whether 
through self-learning or through their joining in vocational training courses in the 
field of work. This indicates the weakness of the institutional planning of the 
training and qualification programs within Saudi media. And also, this points to 
that the Saudi media practitioners suffer from problems related to the level of 
qualification and training in their institutions, which do not keep pace with the 
functional and professional developments of the rapidly evolving digital media 
environment. 
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The Relationship between University Students’ 
Usage of Cell Phones as a Communication 

Medium & their Academic Performance 

  
Abstract 

 
The study aims at investigating relationship between university students’ 
usage of cell phone in the UAE and their academic performance. The 
research used survey method through designing a questionnaire to meet 
the study’s objectives. A sample of 280 students representing six colleg-
es of the University of Sharjah were interviewed. 
Results of the study indicate that the vast majorly of interviewed stu-
dents have at least one smart cell phones. 65.0% of the students use 
cell phone more than five hours per day. While cognitive and social mo-
tivations are the main motivations to use cell phones, main reasons to 
use cell phones are accessing social media, surfing the internet, making 
calls and watching videos. Findings of the study conclude that there is a 
strong reverse relationship between students’ use of cell phones and 

their academic GPA. 
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ـــم داً ا ــاول اوىــوه  وـــيم    العـــة    بــا اــ

 اوصاه واألداء األ ـادميي لطمب  اجلاوعات

ــ    ــاويا اليــــعودرا ألدَواريِــــي الو ي ي ــ إْدَراُك اإلْعَمــ

ًي الز ىي   واملٍّي   يف بيئِ  اإلعة

ا واول الذ يـ   .. دوافع اـم داً طمب  اجلاوعات 

 اوٍّاملمحقق   واإلشباعات

اـــم داً الشــباع العزبــي لمىإلــىوُ اإل بــار  عــرب  

 املٍصات اإللكرتوٌي  اوىول   

 امل زج والمجزب  اإل زاجي  يف امليزح اليعود   

ــميىولوجيالمكاوــــن  يف ٌظزرــــ  اةمىيــــ    اإلبيــ

 القيىي  يف اإلعةً

ــوُ     " ــ  ال زبي ــا رزاِــا الطمب صــورا الزجــن امليــمي  ى

 "يف اجلاوعات األردٌي  

وصــدا ي  األ بــار يف وـــاالن اإلعــةً اجلدرــد لــد       

 اليعود اجلىّور 
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