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تقديم

تعٗش ازبىعٗ ٛالعمىٗ ٛالطعٕدٖ ٛلإلعجلً ٔا تصاه يف ِرا العاً يرت ٚبعث مدٖد
لٍشاواتّا املختمفٔ ،ٛوَ ذلك تطٕٖس املٕ ا لٗكرتٌٔ٘ٔ ،تٍشٗط الفعالٗات الثقايٗٛ
ٔالدٔزات التدزٖبٗ ٛاملتخصصٔ ،ٛبٍإ ٞاعد البٗاٌات لألعضأ ،ٞذلك بعد التػٗريات اليت
والت جممظ امدزا ٚبطبب اٌشػا ت بعض أعضا ٞاجملمظ الطابق ،أٔ اٌتقاهلي إىل الازج
ودٍٖ ٛالسٖاض .يىا ربطط ازبىعٗ ٛلعقد املؤمتس الطٍٕ ٙالجله الشّٕز القمٗمٛ
القادو ٛيف وٕوٕع امعجلً ا تصادِٔ ،ٙرٓ التػٗريات ٔالٍشاوات املّى ٛتعكظ حسص
القٗىني عم ٜازبىعٗ ٛعم ٜذبقٗق امياد ٚالقصٕ ٝوَ األِداف ٔالػاٖات اليت اٌش٠ت
ازبىعٗ ٛوَ أممّا.
ٔاجملم ٛالعسبٗ ٛلإلعجلً ٔا تصاه ِ٘ ٌشا زٟٗظ لمجىعٗ ٛوض ٜعم ٜبد ٞدٔزِا
عشس ٚأعٕأً ،ضاِىت يف ٌشس عدد ٔايس وَ الدزاضات ٔاألحباث لمباحثني ٔاألضاترٚ
املختصني وَ خمتم األ طاز العسبٗ ِ٘ٔ ،ٛتعٗش يف الفرت ٚالساٍِ ٛعصسِا الرِيب الرٙ
تعكطْ يثس ٚاألحباث الٕازدٔ ٚتٍٕعّأ ،مل تكَ اجملم ٛلتتىكَ وَ ا ضتىساز ٔالتِٕج ين
ِرٓ الطٍني لٕ ق ٛاجملالظ العمىٗ ٛبازباوعات بّا ٔبّٗ ٛ٠ذبسٖسِا ٔباممساٞات
العمىٗ ٛاملتبع ٛيف ذبكٗي البخٕث ٔتعدٖمّا ٔ بٕهلا ٔزيضّأ .الصوجل ٞيف ِٗ ٛ٠التخسٖس
ٖطتخقُٕ وٍا ين الشكس ٔالتقدٖس ملا دوٕٓ ٖٔقدوٌْٕ لمىجمٔ ٛلمجىعٗٔ ٛلصوجلّٟي
الباحثني يف ا عجلً ٔا تصاه يف ين العامل العسب٘ ،يىا اتقدً خبالص الشكس ٔالتقدٖس
لألضاتر ٚالكسا ً الرَٖ حيكىُٕ ِرٓ األحباث ٔالدزاضات ،يجّٕدِي وشكٕز ٔ ٚد أضّىت
بشكن ٔاوح يف ا زتقا ٞباملطتٕ ٝالعمى٘ لمىجمٔ ٛيف دبٕٖد األحباث ٔالدزاضات املقدوٛ
ٔاضتدزاك بعض اهلفٕات ٔأٔمْ الٍقص الظاِس.ٚ
ٔضٗجلحظ القاز ٞٙالكسٖي شٖاد ٚعدد فخات ِرا العدد ٔذلك بطبب شٖاد ٚعدد
ا ألحباث اليت حس ٍا عمٌ ٜشسِا ِٔ٘ مثاٌٗ ٛاحباثٔ ،ومخص زضال ٛعمىٗٔ ،ٛحبث عمى٘
غري حمكئ ،اهلدف وَ ذلك ِٕ االتصاز يرت ٚاٌتظاز البخٕث ٔالتخفٗ وَ تسايىّا
و الٕ ت.
ٔاهلل وَ ٔزا ٞالقصد
رئيس هيئة التحرير
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ملخـــص

ٙعد اهقا ٍ٢باالتصاي أحد أزكاْ اهعٌو ٞٚاالتصاه ٞٚل ا بد ًّ اهتدي ًّ ٚحة ٞاملعوً٘تاا اهت
ٙعتٌد عؤٚا يف إعداد احملت٘ ٠اإلع اً ٛباهصةف اهطع٘د ٞٙباإلضتال ٞإ أْ اهتوت٘ز اهت ٙتٌٚتص
بتٕ اإلعت اَ ايدٙتد جعتى ًِتٕ ٗاحت ٞهتٚظ لقت هوةصت٘ي عوت ٟاملعوً٘تاا يف يتلؤا اهتقوٚتد ٜبتى
ٗبأيتتلاي ًتعتتدد ٝهتترهم أزاد اه احت يف ٓتترٖ اهدزاضتت ٞتطتتو ٚاهىتت٘ ١عوتت ٟبعتتم ٗضتتا٢ى اإلعتت اَ
ايد ٙتتد اهت ت قل تتّ هوق تتا ٍ٢باالتص تتاي باهص تتةف اهط تتع٘د ٞٙاهسج تت٘ إه ٔٚتتا ٗاعتٌادٓ تتا كٌص تتادز
هوٌعوً٘اا.
ٗتطتٌد ٓرٖ اهدزاض ٞإطازٓا اهِظسُ ًّ ٜظس ٞٙاالعتٌتاد عوتٗ ٟضتا٢ى اإلعت اَ حٚت تطتاعد عوتٟ
اخت تاز ًتد ٠اعتٌتاد اهقتتا ٍ٢باالتصتاي باهصتةف اهطتع٘د ٞٙعوتت ٟاإلعت اَ ايدٙتد يف احلصت٘ي عوتتٟ
املعوً٘تتاا ٗتتتألك ذهتتم عوتت ٟاملطتتت٘ ٠املعتتسيف هتتدٗ ٍٔٙقلتتّ إلتتاي املشتتلو ٞاه ةاٚتت ٞيف اهتطتتا ي
اهتاه: ٛ
ًتتا ًتتد ٠اعتٌتتاد اهقتتا ٍ٢باالتصتتاي يف اهصتتةف اهطتتع٘د ٞٙعوتت ٟاإلعتت اَ ايدٙتتد يف احلصتت٘ي عوتتٟ
املعوً٘اا؟
يف ضتت٘ ١املشتتلو ٙ ٞتٌاتتى افتتدر اهتتسٚ٢ظ ًتتّ اهدزاضتت ٞيف عدٙتتد ًتتد ٠اعتٌتتاد اهقتتا ٍ٢باالتصتتاي يف
اهصةف اهطع٘د ٞٙعو ٟاإلع اَ ايدٙد يف احلص٘ي عو ٟاملعوً٘اا.
ٗ تعد ٓترٖ اهدزاضتً ٞتّ اهدزاضتاا اه٘حتل ٞٚاهت تطتتٔدر دزاضت ٞيتآسً ٝعِٚتٓٗ ٞت ٛاهتعتسر عوتٟ
اهع ايتت ٞبتتت اهتعتتس ه٘ضتتا٢ى اإلعتت اَ ايدٙتتد باملطتتت٘ ٠املعتتسيف هوقتتا ٍ٢باالتصتتاي يف اهصتتةف
اهطتتع٘دً ٞٙتتت تو  ٚت لتتسٗ ُظسٙتت ٞاالعتٌتتاد عوتتٗ ٟضتتا٢ى اإلعتت اَ ًتتّ ختت اي اهدزاضتتٗ ٞتتلتتْ٘
ع ِٞٚاهدزاضتً ٞتّ ً 022لتسدً ٝتّ اهقتاٌ٢ت باالتصتاي مت اختٚازٓتا بشتلى عٌتدً ٜتّ ص اهصتةلٛ
احملسز املساضتى املِتدٗ اإلخ تاز ٜاملتعتاْٗ اهلاتت املرتسا اهصتةل ٛيف يف اهصتةف اهطتع٘دٞٙ
ايصٙسٝيف
ً٘شع ٞعو ٟاهصةف اهطع٘د ٞٙصاهسٙا
متاوت أٍٓ اهِتا٢ج يف :
 ٙلىتتى اهقتتا ٌْ٘٢باالتصتتاي يف اهصتتةف اهطتتع٘دٗ ٞٙضتتا٢ى اإلعتت اَ ايدٙتتد أكاتتس ًتتّ اإلعتت اَاهتقوٚد ٜح ٚجا١ا امل٘ايت اإلخ از ٞٙعو ٟاإلُرتُتت ضتٌّ أكاتس اه٘ضتا٢ى اعتٌتادا عؤٚتا يف
احلص٘ي عوت ٟاملعوً٘تاا ٙوٚتٕ اهتت٘ٙرت لتٍ اهصتةف اإلهلرتُٗٚت ٞريتك املست وت ٞبِطتق ٗزيٚتٞ
ٗجتتا١ا بتتايٗ ٛضتتا٢ى اإلعتت اَ ايدٙتتد بشتتلى تِتتاشه ٛعوتت ٟاهِةتت٘ اهتتتاه ٛاهصتتةف اإلهلرتُٗٚتتٞ
املست وتت ٞبِطتتق ٗزيٚتت ٞاهلٚطت ٘ن لتتٍ اهتت٘اتظ ٙؤٚتتا اه٘ٚتٚتت٘ لتتٍ ختتدًاا ارخ تتاز عت
اهسضتتا٢ى اهِصتتٗ SMS ٞٚاه ت  ان بتتك ٜلٌ٘ايتتت ٗكتتاالا ارُ تتا ١عوتت ٟاإلُرتُتتت لتتٍ ً٘ايتتت
املِت تتدٙاا عو تت ٟاإلُرتُ تتت ٗامل تتدُٗاا عو تت ٟاإلُرتُ تتت ٙو ٔٚتتا ً٘اي تتت اهقِ تت٘اا اإلخ از ٙتت ٞعو تتٟ
اإلُرتُت ٗأخكاً اإلذاعاا اإلهلرتُٗ ٞٚيف اهرتت ٚارخك .
 ٗج٘د لس ٗق ذاا دالهت ٞإحصتا ٞٚ٢يف ًصتادز املعوً٘تاا اهت ٙعتٌتد عؤٚتا اهقتا ٌْ٘٢باالتصتاي يفاهصةف اهطع٘دٗ ًّ ٞٙضا٢ى اإلع اَ ايدٙد باخت ار ًتغك ًطتً٘ ٠عسلتٍٔ بٔا .
 ٗج٘د ع اي ٞذاا داله ٞإحصا ٞٚ٢بت أٓدار اعتٌتاد اهقتاٌ٢ت باالتصتاي يف اهصتةف اهطتع٘دٞٙصاهلٔتتٍ – اهت٘جٚتتٕ يف عوتت ٟاإلعتت اَ ايدٙتتد هوةصتت٘ي عوتت ٟاملعوً٘تتاا ٗاهتتتألكاا صاملعسلٚتت– ٞ
اه٘جداُ ٚتت – ٞاهط تتو٘كٞٚيف املرتت تت ٞعو تت ٓ ٟتترا االعتٌ تتاد باض تتتاِا ٓ ١تتدر اهتط تتو ٞٚيف ع ايت تتٕ
باهتألكاا املرتول. ٞ
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م امة:
هقد كاْ بدا ٞٙظٔ٘ر شبل ٞاإلُذلُت ًع ًطوع اهتسعِٚات ُقط ٞذب٘ي يف عامل
ا٨تعاااي ٗاإلعاا, َ٩حٚااف حااتك آهاام حا اا جدٙاادً - ٝااع اهتطاا٘ر ٗاهتقاادَ اشلا٢ااى
ٗاملسااتٌا اهااا ٜظاااحبٔا -جعواات ًااّ اهعااامل اٙااٗ ٞاحااد ٝربطاات باااهم حاا٘اج
جغااحٗ ٞٚر اب. ٞٚ
حٚف إْ ظٔ٘ر ٗسا٢ى اإلعٗ َ٩اُتصارٓا خوق عاملا جدٙادا ظاى ٙلادل ًاع كاى
تط٘ر هو٘سٚو ٞاإلع ,ًٞٚ٩بى ٗحتً ٟع ظٔ٘ر ٗسا٢ى ٗتفاعات أخا ٠هتوم اه٘سا٢ى ,
ًٗ٘ٙاا ا بعااد ٙااَ٘ أظاابك آ٨تٌاااَ ب٘سااا٢ى اإلعااٙ َ٩تعاااعد ًااع تعاااعد اشباادًات
ٗاه٘ظا٢ف اهيت تقَ٘ بٔا ( .اهفٚعى ,َ2014 ,ػ)13
حأظبك ِٓان كًٌّا ٓا ًّ ٩٢املعوً٘ات ٙؽا عواً ٟادار اهسااع ٞيف أ ٗ ٜات ,
ًّٗ أً ٜلاْ عو ٟاهصبل ٞاهعِلب٘ت" ٞٚاإلُذلُت".
ٗدبدر اإلشارِٓ ٝا إىل أْ ظٔا٘ر اإل ُذلُات عوا ٟاهساطك ٗبااٗاٖ تاا ٙتؽاٌّ ًاّ
تلِ٘ه٘جٚاااااات اتعااااااه ٞٚاعااا ا كااا ا رلا ًاااااّ املفااا اآٗ ٍٚا٪حلاااااار يف ُ اٙاااااات
اإلعٗ,َ٩جعى ًّ ًعطوك اإلع َ٩ردٙفا هودميقااطٗ ٞٚحا ٞٙاهتعبرل ٗاسبع٘ي عواٟ
املعوً٘ااات ٓٗ,اااا ًااا أهارتاإ ُ اٙاا ٞاملسااٗ٧ه ٞٚا٨جتٌاعٚاا ٞعاااَ  َ1974يف اه٘ٙ٨ااات
املتحد ٝاً٪اٙل( ٞٚاهده ,َ2011 ,ٌٛٚػ)186
ٗهعى اشبعا٢غ اهتقِ ٞٚاهيت جا ١بٔا اإلُذلُت ٗاُفاد بٔاا عاّ أٗ ٜساٚو ٞاتعااي
سبقتٕ,جعوت ًِٕ ٗسٚو ٞإع ًٞٚ٩مجعات خعاا٢غ ٗزلاات اه٘ساا٢ى ا٪خااًٗ , ٠اع
اهتقدَ املوح٘ظ هوصبل ٞاهعِلب٘ت, ٞٚظٔا ًا ٙسٌ ٟبااإلع َ٩ازبدٙاد ٗ,اهاا ٜجاا١
ٓاا٘ ا٬خااا هااٚغرل يف ًعاااٙرل اهعٌوٚاا ٞا٨تعاااهٙٗ ٞٚباادي ا٪دٗار يف عٌوٚاا ٞا٨تعاااي حٌااّ
خ٩ي اهعدٙد ًّ اهادلاً ٗاهتطبٚقاات اهايت ظااحبت ظٔا٘ر اإلعا َ٩ازبدٙاد ,أظابك
ِٓان اتعااي شصعاٗ ٛمجاآرل ٜيف ْ ٗاحاد ٗ ,أظابك املتوقاٙ ٛصاارن يف ظاِاعٞ
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اهاسااااااه ٞاإلعًٚ٩ااااا ٞبعاااااد أْ كااااااْ آهااااام ًقتعااااااا عوااااا ٟاهقاااااا ٍ٢با٨تعااااااي.
(ابامن ,َ2009,ٛػ)2
ٗمل ٙت٘ ف اإلعا َ٩ازبدٙاد عِاد ٓااا ,حٚاف إْ اهتقِٚا ٞأؼااحت ًاا ٓا٘ جدٙاد
حملت٘ ٠اهاساه ٞا٨تعاه ٞٚكٌوفات اهفٚدًٗ ٘ٙوفات اهع٘ت ٗاهع٘ر ٗ,هعى ٓااا ااد
اىل تااا٘حرل اخاااٍ كااابرل ًاااّ املعوً٘اااات ٗا٪خباااار املتاحااا ٞهو ٌٚاااع حااا٘ي اهعاااامل ًاااّ
ًستصدً ٛاإلُذلُت أٗ اإلع َ٩ازبدٙد.
ٗأظبك عدد ًستصدً ٛاهصبل ٞاهعِلب٘تٚا ٞحا٘ي اهعاامل يف اادٙااد ًاع ٗجا٘د
دٗاحااااع ًغاٙااااٗ, ٞطبقااااا هودراسااااات حااا ْ اهعاااادد ااااد بوااا ًوٚااااارً ٜسااااتصدَ حاااا٘ي
اهعاملٗ,املتٌ ى يف هوف اهعامل ( .اشبطاف ,َ2014 ,ػ) 13
ًٗع ٗج٘د ٓاا اهقدر ًّ املستصدًني ٗاملعوً٘اات ,حا ْ ا٨عتٌااد عوا ٟاهصابلٞ
اهعِلب٘تٚااٗ , ٞتطبٚقااات اإلعاا َ٩ازبدٙااد بااات منطااا ًٚ٘ٙااا ه٫حااااد ٗامل٧سسااات يف
اهعامل ,حٚف ميارس هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات املصتوف , ٞبى إْ ٗسا٢ى اإلع َ٩اهعاملٞٚ
أظاابحت تعتٌااد عواا ٟتطبٚقااات اإلعاا َ٩ازبدٙااد يف اه٘ظاا٘ي إىل ا٪خبااار ٗاملعوً٘ااات
بصلى ساٙع ,هٌٚتد اً٪ا إىل أخبار اهعحف ( .ي اهص , َ2013 , ٚػ)13
ٗٙعد اهقا ٍ٢با٨تعاي أحد أركاْ اهعٌو ٞٚا٨تعاه , ٞٚحا ٩باد ًاّ اهتاد ٚق ًاّ
ظح ٞاملعوً٘ات اهيت ٙعتٌد عؤٚا يف إعداد احملت٘ ٠اإلعً٩ا ٛباهعاحف اهساع٘د, ٞٙ
باإلؼاح ٞإىل أْ اهتلِ٘ه٘جٚا ٗاهتط٘ر اهيت ٙتٌ ٚبٕ اإلع َ٩ازبدٙد جعوت ًِٕ ٗاحٞ
هٚس حقط هوحع٘ي عوا ٟاملعوً٘اات يف شالؤا اهتقوٚاد, ٜباى ٗبأشالاي ًتعادد, ٝ
هاهم تسعٓ ٟاٖ اهدراس ٞملعاحً ٞد ٠اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘دٞٙ
,عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ,يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
حٚف إْ ٗسا٢ى اإلع َ٩يف ععااُا اهااآّ تعاد أحاد أٓاٍ ا٪دٗات املسااعد ٝيف
تصلٚى خدلات ا٪حااد ًّ ,خ٩ي ًا ٙقدًٕ ًّ ًعوً٘ات ًٗعارف ٗ اًٗ ,ٍٚاا ِٙقوإ
ًااّ مناااآه تساأٍ يف رحااع درجااٗ ٞعاا ٛا٪حااااد باا٘ا عًٍٔٗ ,ااّ هااٍ تصاالى هقاااحتٍٔ
املصتوف.ٞ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ٗتع ُّد ٗظٚف ٞاهت قٚف ًاّ أٓاٍ اه٘ظاا٢ف اهايت ت٧دٔٙاا ٗساا٢ى اإلعا َ٩يف طبتواف
اجملتٌعات حٚف تقَ٘ ٗسا٢ى اإلع َ٩ببف ا٪حلار ٗاملعوً٘ات ٗاهق , ٍٚاهيت ذباحظ
عو ٟهقاح ٞاجملتٌع ٗ ,تساعد عو ٟت قٚف أحاادٖ ٗ ,تِص٣تٍٔ عو ٟاملباد ٥اهايت تسا٘د
اسبؽار (. ٝاهصاٙف )34 ,َ 2004 ,
حاااإلع َ٩ب٘سااا٢وٕ املصتوفاآ ٞاا٘ اهقاساااٍ املصااذلن يف حٚاتِااا  ٗ ,ااد تع٘دُاااا أْ
ُتعااال هااإ بصااالى ٙاااً٘ٗ , ٛكأُااإ ًلااْ٘ أسااااس  ٨ميلاااّ اإلساااتغِا ١عِااإ ,
ٗاُتصات ٗساا٢ى اإلعا َ٩يف اهساِ٘ات ا٪خارل ٝإُتصاارا كابرلا يف كاى اجملتٌعاات ,
ٗت اٙد ًت٘سط اه٘ ت اهاٙ ٜقؽ ٕٚاهفاد ًع ٓاٖ اه٘سا٢ى (اهعبد )103 ,َ 2001 ,
ٗتقااَ٘ ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩بصاالى عاااَ ٗ ,اهعااحاح ٞبصاالى خاااػ  ,باهتبسااٚط
ٗاهتفسرل ٗاهت٘اظى ازبٚاد هوٌعاحا ٞبأشالاشلا ٗأُ٘اعٔاا املصتوفاٗ , ٞآهام ًاّ خا٩ي
٘اهبااإ املصتوفاااٗ , ٞخاظااا ٞتوااام اهااايت تعااااا ج٘اُا ا اه قاحااا( .ٞسااأرل ٗ سااااً, ٞٚ
)1,َ1997
ٗتعد اهعحاحً ٞاّ أٓاٍ املعاادر اهايت ؼبعاى ًاّ خ٩شلاا اهفااد عوا ٟاملعوً٘اات
املصتوفااًٗ ,ٞااّ هااٍ تلااْ٘ ًعاادرا هفلااآٍ ٗشااع٘رٍٓ ٗطابع اا هسااو٘كٍٔ ٗ اأٌٍٚ
ٗطاٙقٕ حٚاتٍٔ.
ٗعوااا ٟاهاااغٍ ًاااّ آهااام حقاااد ٗجٔااات اهعدٙاااد ًاااّ ا٨تٔاًاااات ه٘ساااا٢ى اإلعاااَ٩
ازبٌآرل ٞٙباعتبارٓا ساعدت عواُ ٟصاا ٗتااٗ ٙاه قاحا ٞاملبتاها , ٞبادً ٨اّ اه قاحاٞ
ازبادٗ , ٝأُٔا تقدَ ً٘اد إع ًٞٚ٩تعتٌد عو ٟاإلهارٗ ٝاهتص٘ٙق بد ًّ ٨اهعٌق  ,اً٪ا
اها ٜأظاا اسبٚاا ٝاه قاحٚا ٞبااهعقٍ ٗا ٨عبطاا ٗ ,هلاّ ًاع آهام ؼبسا شلاا أُٔاا
أتاحت اهفاظ ٞهوٌ٘اطّ اهعااد , ٜباهت٘اظاى ًاع ا٬خااٗ ّٙةارسا ٞحقإ يف اإلعاَ٩
ُٗٚى حقٕ ًّ اه قاح ٞاهيت ٙاٙدٓا ( .اهصاٙف )30 ,َ 2004 ,
يف ٓاٖ اهدراس ٞأراد اهباحف تسوٚط اهؽ٘ ١عو ٟبعا ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد
اهيت ميلّ هوقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف اهسع٘د ٞٙاهاج٘ إهٔٚاا ٗاعتٌادٓاا كٌعاادر
هوٌعوً٘ات.
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اإلطار النظري للدراسة :
تستٌد ٓاٖ اهدراس ٞإطارٓاا اهِ ااً ٜاّ ُ اٙا ٞا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعاَ٩
 Media Dependencyاهاايت ادًٔا كااى ًاّ ًوااٚفني دٙفوارل ٗ M.Defleurساااُدرا باا٘ي
رٗكٚااتض ٓٗ S.Ball Rokeachاا ٛعبااار ٝعااّ تااأهرل ٗسااا٢ى اإلعااً َ٩ااّ خاا٩ي هاا٩
ع ٩ات :اهِ ٍ ا٨جتٌاعٗ , ٞٚسا٢ى اإلعٗ َ٩اهِ ٍ اإلجتٌاع , ٞٚازبٌٔ٘ر ٗع ٩تإ
ب٘سااا٢ى اإلعااٗ .َ٩ميلااّ اهقاا٘ي أْ ُ اٙاا ٞا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا ُ , َ٩اٙااٞ
ب ,ٞٚ٣ٚحٚف تِ ا هوٌ تٌع ب٘ظفٕ تاكٚبا عؽًّ٘ٙا  ,حٔ ٛتبحف يف كٚفٚا ٞارتباا
أج ا اً ١ااّ اهِ اااَ ا٨جتٌاااع , ٛهااٍ ذباااٗي تفساارل سااو٘ن ا٪ج ا اً ١ااّ خاا٩ي ٓاااٖ
اهع ٩ااات ٗ ,املفااذلل أْ ُ اااَ ٗسااا٢ى اإلع ا َ٩ج ا ًٔ ١ااٍ ًااّ اهِساا ٚا٨جتٌاااعٛ
اسبدٙف  ,حٔاا اهِ اَ هٕ ع ٞ ٩با٪حااد ٗازبٌاعات ٗاملِ ٌات ٗاهاِ ٍ ا٨جتٌاعٚاٞ
ا٪خا( ٠ضبٌد )109 ,َ 2003,
ٗتقااَ٘ ع ٩ااات ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩عواا ٟدعاااًتني رٚ٢سااتني ٌٓااا :
(ًلاٗٗ ٜاهسٚد )314,َ 1998 ,
( )1آ٪داف :حٚف إْ ِٓان أٓداحا ه٫حااد ٙبغْ٘ ذبقٚقٔا ًّ خ٩ي املعوً٘ات اهايت
ت٘حآا املعادر املصتوف ٞس٘ا ١كاُت ٓاٖ آ٪داف شصع ٞٚأٗ إجتٌاع. ٞٚ
( )2املعااادر :حٚااف ٙعادُّ ُ اااَ ٗسااا٢ى اإلعاا ُ َ٩اااَ ًعوً٘ااات ٙااتحلٍ يف ًعااادر
ذبقٚااق آ٪ااداف اشباظاا ٞبااا٪حااد ٗ ,تتٌ ااى ٓاااٖ املعااادر يف ًااحااى اسااتقا١
املعوً٘ات ُٗصآا ًااٗرا بعٌوٚا ٞاإلعاداد ٗاهذلتٚا ٗاهتِساٚق شلااٖ املعوً٘اات هاٍ
ُصآا بع٘ر ٝأخا.٠
ٗٙعتٌد ازبٌٔ٘ر عوٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩هتحقٚاق آ٪اداف اهتاهٚا( : ٞساتاُوٗ ٛدِٙاٚس ,
)22 , 1995
( )3اهفٔاٍٙٗ :عاام ًعاحا ٞاهاااات ًاّ خاا٩ي اهاتعوٍ ٗاسبعاا٘ي عوا ٟاشباادلات ٗ ,اهفٔااٍ
ا٨جتٌاع ًّ ٛخ٩ي ًعاح ٞأشٚا ١عّ اهعامل أٗ ازبٌاع ٞاحملوٗ ٞٚتفسرلٓا .

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

( )4اهت٘جٚااإٙ :تؽاااٌّ ت٘جٚااإ آاتااا ً ٛاااى اربااااآ اهقااااارات املِاسااابٗ , ٞاملصااااركٞ
اهسٚاسٗ ,ٞٚاهت٘ج ٕٚاهتفاعو ٛاهتباده ً ٛى كٚف ٞٚاهتعاًى ًع امل٘ا ف اهععب ٞأٗ
ازبدٙد. ٝ
( )5اهتسااوٗ ٞٚاهذلحٚاإٙٗ :تؽااٌّ اهتسااو ٞٚاملِع هاا ٞكاهتٌاااس اهااحااٗ ٞا٨سااذلخا ١أٗ
اهتسو ٞٚا٨جتٌاع ً ٞٚى اهآا هوسٌِٚا باحقٕ ا٪ظد اًٗ , ١صاآد ٝاهتوٚف ٙاْ٘
ًع ا٪سا. ٝ
ٗٙصرل ً٧سسا اهِ ا ٞٙإىل أُِا ِٙبغ ٛأُ ٨باه يف أٌٓٗ ٞٚسا٢ى اإلعا َ٩باهِسابٞ
هوفاد ,حعو ٟاهااغٍ ًاّ أْ ٓااٖ اه٘ساا٢ى ذبقاق باهفعاى أٓاداف اهفٔاٍ ٗ ,اهت٘جٚإ ,
ٗاهتسااو ٞٚه٫حااااد  ,إ ٨أْ ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩هٚساات ٓاا ٛاه٘سااا٢ى اه٘حٚااد ٝهبواا٘ ٓاااٖ
آ٪داف  ,حا٪حااد ٙتعوْ٘ يف ُٔا ٞٙاً٪ا بصبلات داخوً ٞٚاّ ا٪ظاد اٗ ١ا٪سااٝ
ٗاملعارف ٗ ,كاهم بِ ٍ تاب٘ٗ ٞٙسٚاس ٞٚتساعدٍٓ عو ٟبو٘ أٓداحٍٔ.
ٗتلٌّ ا٘ٗ ٝساا٢ى اإلعاٗ َ٩حقاا هوِ اٙا ٞيف ساٚطآ ٝااٖ اه٘ساا٢ى عوا ُ ٟاٍ
املعوً٘ااات ٗ ,اهاايت ؼبقااق ا٪حااااد ًااّ خ٩شلااا أٓااداحٍٔ اهاٚ٢ساآٗ , ٞاااٖ آ٪ااداف
ميلااّ أْ تتسااع ٗتت اٙااد كوٌااا ااد اجملتٌااع تعقٚاادا ٙ ٙٗ ,ااد اعتٌاااد ا٪حااااد عوااٟ
ٗسا٢ى اإلع َ٩اهيت تعؤٍ تعادر املعوً٘ات ذبقٚقا هٓ٫داف (.هٚو)3,َ2001 ,ٟ
ٗتتحدد ا٬هار اهِادب ٞعو ٟاعتٌاد ا٪حااد عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩يف اهتأهرلات اهتاه:ٞٚ
 - 1اهتأهرلات املعاحٗ :ٞٚتتٌ ى يف دباٗا ًصلو ٞاهغٌ٘ل اهِادبا ٞعاّ تِاا غ يف
املعوً٘ات أٗ عدَ كفا ٞٙاملعوً٘ات هفٔاٍ ًعااُ ٛا٪حادا ٗدبدٙاد اهتفسارلات
اهعحٚح ٞشلا ٗ ,تتٌ ى أٙؽا ٓاٖ اهتاأهرلات يف تلا٘ ّٙا٨دبآاات ٗ ,تاتٚا
اٗ٪ه٘ٙات ٗ ,اتسا املعتقدات ٗاسبفااظ عوا ٟاهقا( ٍٚعباد اسبٌٚاد ,َ 1997 ,
.)233
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 - 2اهتااأهرلات اه٘جداُٚااٗ : ٞتتٌ ااى يف اهِاا٘اح ٛاهعاطفٚااٗ ٞا٪خٚ ٩اا ً ٞااى ًصاااعا
اشباااا٘ف ٗاهقوااااق ٗاهسااااعادٗ ٝاسباا ا ٗ ,اهلاآٚااااٗ , ٞاهفتاااا٘ر اهعاااااطف, ٛ
ٗاهً٩باٗ ٝ٨ا٨غذلا (ًاك٘ٙى .) 95 , 1987,
 - 3اهتأهرلات اهسو٘كٗ :ٞٚتصٌى سو٘كٚني أساسٚني:
اهسو٘ن اٗ٪ي:

ٙتٌ ااى يف اهتِصااٚط ٙٗ ,عاام ٚاااَ اهفاااد بسااو٘ن ًااا ُت ٚااٞ
هوتعاااال هو٘ساااٚو ٞاإلعًٚ٩ااا ً ,ٞاااى اإل ااا ٩عاااّ اهتااادخني
املساااٗا ٝباااني ازبِسااني  ,اهتااادل املاااد ٜأٗ املعِااا٘ ٜهف٣اااات
ًع.ِٞٚ

اهسو٘ن اه اُ:ٛ

ٙتٌ ااى يف اشبٌاا٘ي ٙٗ ,عاام عاادَ املصاااركٗ ٞدبِا اهقٚاااَ
باهفعااى  ً ,ااى اهع ا ٗف عااّ املصااارك ٞاهسٚاسااٗ , ٞٚعاادَ
اإلد ١٨باهتعااااااا٘ٙت اُ٨تصاااااااابً( .ٛلااااااااٗٗ ٜاهساااااااٚد ,
)329,َ1998

زكا٢ص اهِظس:ٞٙ
تصذل اهِ ا ٞٙشاطني أساسني حتٙ ٟلْ٘ ِٓان اعتٌاد ًتبادي بني ازبٌٔ٘ر
ٗٗسا٢ى اإلعٓٗ ,َ٩ااْ اهصاطاْ ٌٓا :
 - 1إآا اًاات ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩بتحقٚااق ٗظااا٢ف ًٌٔاا ٞهوٌ تٌااع ااد اعتٌاااد اجملتٌااع
عوٗ ٟساا٢ى اإلعا , َ٩حا آا اًات ٗساا٢ى اإلعا َ٩بعٌاى اه٘ظاا٢ف املِاا بٔاا ,
ٗأظابك ب ًلأُاا إشابا حاجااات ازبٌٔا٘ر ااد آهام ًااّ اعتٌااد ازبٌٔا٘ر عوااٟ
ٗسا٢ى اإلع.َ٩
 - 2ارتفااااا حااااد ٝاهعاا ااا يف اسباااااٗ

ً -اا ا  - ٩أٗ اهتغااااٚرل اهسٚاساااا , ٛأٗ

ا ٨تعاد , ٜأٗ ا٨جتٌاع٧ٙ ٛها عو ٟدرجا ٞاعتٌااد اهفااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعاَ٩
ُت ٞ ٚاه اف اها ٜأٗجدٖ اهعاا  ,تعِ ٟأْ اه اف اها ٜت٘جدٖ اسباٗ أٗ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

اهتغااٚرلات اهسٚاساا ٞٚأٗ ا ٨تعااادٙ ٞٙاا٧ها عواا ٟك احاا ٞاعتٌاااد ازبٌٔاا٘ر عوااٟ
ٗس اا٢ى اإلعااٗ ,َ٩أباااا ً اااي هاااهم ٓاا٘ حااا اشبواا ٚاه اه اا , ٞأٗ اهعٌوٚااات
اإلرٓاب ٞٚيف املٌول ٞاهعاب ٞٚاهسع٘د.ٞٙ
حِٔان صبا٨ت عدٙدٙ ٝعتٌد حٔٚا ازبٌٔ٘ر عوً ٟعوً٘ات ٗساا٢ى اإلعا َ٩هتوبٚاٞ
احتٚاجاتٍٔ املعاح ٞٚعّ اهعامل ٗعّ اجملتٌع احملاٚط ٗ ,تاتحلٍ ٗساا٢ى اإلعا َ٩يف
ه٩ه ٞأً٘ر ٓ: ٛ
 - 1مجع املعوً٘ات  :تعِ ٟمجع املعوً٘ات ًّ ًعادرٓا أٗ أًاكّ حادٗهٔا ًٗ ,اّ
هٍ إرساشلا إىل امل٧سس ٞاإلع.ًٞٚ٩
 - 2تِسٚق املعوً٘ات  :ح آا اساتقبوت امل٧سسا ٞاإلعًٚ٩آ ٞااٖ املعوً٘اات ٗ ,تلاْ٘
يف بعا

ا٪حٚااْ ًساتقبوً ٞااّ أك اا ًااّ ًعادر  ً ,ااى املااساوني ٗ ,كااا٨ت

اُ٪با , ١اإلُذلُت  ,تبدأ عٌو ٞٚحاا ٗتِسٚق املعوً٘ات بع٘ر ٝإع.ًٞٚ٩
ُ - 3صااا املعوً٘ااات ٗ ,ت٘اٙعٔااا بعاا٘ر ٝمجآرلٙاآٗ : ٞاااا ٓاا٘ اهسااب املٔااٍ يف مجااع
املعوً٘ات ٗ ,آهم شبدًآ ٞادف امل٧سسآٗ , ٞا٘ اهتاأهرل يف ازبٌٔا٘ر ًاّ خا٩ي
املعوً٘ات اهيت تعى إه ًّ ٕٚامل٧سس ٞاإلع.ًٞٚ٩
ٗتقَ٘ ُ ا ٞٙا٨عتٌاد عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩عو ٟصبٌ٘ع ًّ ٞا٨حذلاؼات :
 - 1ؽبتوف ازبٌٔا٘ر يف درجا ٞاعتٌاادٖ عواٗ ٟساا٢ى اإلعاُ , َ٩ت ٚا٨ ٞخات٩حٍٔ يف
آ٪داف ٗاسباجات اهفاد ( .ٞٙس٘ااْ )41 , َ 1998 ,
 - 2باادٙااااد اهاااتغرلات يف اجملتٌاااع ٗاٙااااد ٝاهعاااااعات ٗ ,يف ظاااى ًاك ٙاااٗ ٞساااا٢ى
اإلعااٙ , َ٩ا داد ًساات٘ ٠ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعااٗ , َ٩تا داد اادراتٔا عوااٟ
اهتأهرل (ستاُوٗ ٛدِٚٙس )26 , 1995 ,
 - 3كوٌا اادادت اجملتٌعات تعقٚدا  ,ااد اعتٌاد ا٪حااد عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩خاره
صبٌ٘عاتٍٔ.
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ٙ - 4اا داد ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩ب ٙاااد ٝاهقاادر ٝعواا ٟاسااتقباي املعوً٘ااات
املطو٘بااً ٞااّ خاا٩ي املعااادر اهصصعااً , ٞٚااع ًااعاااٗ ٝحااا ٝاملعوً٘ااات ٗتقٌٔٚٚااا
ًٗقارُتٔااا باملعااادر اهصصعاا ٞٚاملتاحاا ٞهو ٌٔاا٘ر ًااّ اهب٣ٚاا ٞاملعوً٘اتٚاا(. ٞدُٗاهااد
ٗتً٘اس )458 , 1983 ,
 - 5كوٌاا ذبلٌاات ٗساا٢ى اإلعاا َ٩يف سااٚطاتٔا عوا ُ ٟااٍ املعوً٘اات اهاايت ؼبقااق
ا٪حااد ًاّ خ٩شلاا أٓاداحٍٔ اهاٚ٢سا , ٞكوٌاا ااد ا٨عتٌااد عوآ ٟااٖ اه٘ساا٢ى
دْٗ س٘آا ًّ املِ ً٘ات املعارؼٞ
ًّٗ ًصاٙا ًدخى االعتٌاد عوٗ ٟضا٢ى اإلع اَ :
 - 1أْ اهٌِااا٘آه ٘ٙؼاااك اهع ٩ااا ٞباااني ٗساااا٢ى ا٨تعااااي ٗاهااااأ ٜاهعااااَ ٘ٙٗ ,ؼاااك أْ
ازبٌٔ٘ر أٙؽا ٧ٙها يف ٗسا٢ى اإلعٗ َ٩يف اهِ اَ ا٨جتٌاع(ٛبابو٘)39 ,1994,
 - 2أْ ٓاٖ اهِ ا ٞٙتعتدل ًّ أحؽى ُ اٙات اهتأهرل ٗأسلؤا يف اهتعاًى ًع اهِ اَ
ا٨جتٌاع , ٛحٚف أكدت عو ٟؼاٗر ٝآ٨تٌاَ باهبِا ١ا٨جتٌاع ٛأك ا ًّ
آ٨تٌاَ باملتغرلات اهفاد ( .ٞٙس٘ااْ )193 , َ 1998 ,
بعااد اسااتعاال ُ اٙاا ٞا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩ح ُٔااا تعااد ًٌ٢٩اا ٞشلاااٖ
اهدرا س ٞه٫سبا اهتاه: ٞٚ
 )1تساعد عو ٟاختبار ًاد ٠اعتٌااد اهقاا ٍ٢با٨تعااي باهعاحف اهساع٘د ٞٙعواٟ
اإلعاا َ٩ازبدٙااد يف اسبعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات ٗ ,تااأهرل آهاام عواا ٟاملساات٘٠
املعايف هد. ٍٔٙ
 )2تساااعد ٓاااٖ اهِ اٙاا ٞيف اختبااار ًااد ٠اعتٌاااد اهقااا ٍ٢با٨تعاااي باهعااحف
اهساااع٘د ٞٙعوااا ٟاإلعااا َ٩ازبدٙاااد ٗ ,آ٪اااداف اهِادبااا ٞعاااّ ٓااااا ا٨عتٌااااد
ٗاملتٌ و ٞيف اهفٍٔ ٗاهت٘جٗ ٕٚاهتسو ٞٚأٗ اهذلح. ٕٚ
 )3تساااعد ٓاااٖ اهِ اٙاا ٞيف اختبااار ًااد ٠اعتٌاااد اهقااا ٍ٢با٨تعاااي باهعااحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,اهتأهرلات اهِادب ٞعّ ٓااا ا٨عتٌااد سا٘ا١
كاُت ًعاح , ٞٚأٗ ٗجداُ , ٞٚأٗ سو٘ك. ٞٚ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

 )4اه٘ ٘ف عو ٟدٗاحع اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلعَ٩
ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ ,تأهرل آهم عو ٟاملست٘ ٠املعايف هد. ٕٙ
مراجعة بعض الدراسات السابقة :
حاظاا ًااّ اهباحااف عواا ٟاهتعٌااق يف املصالو ٞاهبح ٚاا ,ٞحقااد اااَ با جااً ١سااك
هاابع

اهدراسااات املاتبطاا ٞت٘ؼاا٘ اهدراسااٗ ٞاهاايت سااٚتٍ عاؼاأا ٗحق اا هوٌحاا٘رّٙ

اهتاهٚني:
اٗ٪ي  :دراسات تِاٗهت ا٨عتٌاد عوٗ ٟسا٢ى اإلع.َ٩
اه اُ : ٛدراسات تِاٗهت اهقا ٍ٢با٨تعاي .
أٗالً :دزاضاا تِاٗهت االعتٌاد عوٗ ٟضا٢ى اإلع اَ :
ِٓان اهعدٙاد ًاّ اهدراساات اهايت تِاٗهات ًادخى ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعاَ٩
ًّٗ بني ٓاٖ اهدراسات ًا ٙو:ٛ
دراساا ٞأٗٓااارا ٗبً٘اااْ

(& Baum&Phongsavan ,2012

ٗ .)O’Haraذبٌااى عِاا٘اْ

"استصداَ أمنا اهت٘اظى عدل ٗسا٢ى اإلع َ٩ه ٙاد ٝاستصداَ ا٪سذلاهٚني شبدًات
اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهعحٗ ٞٚاهتدرٙب."ٞٚ
ٗ د ٓدف اهباح ْ٘ يف دراستٍٔ إىل ًعاح ٞاهع ٞ ٩بني ٗساا٢ى اإلعا َ٩ب٘ظافٔا
ًعادر هوٌعوً٘ات اهعحٗ ٞٚاستصداَ أحااد اهع ِٞٚشبدًات املعوً٘ات ًٗعاادرٓا يف
اهبحف عاّ املعوً٘اات اهعاحًٗ .ٞٚعاحا ٞحاعوٚا ٞاسبٌا٩ت اإلعًٚ٩ا ٞيف رحاع ًسات٘٠
اه٘ع ٛدباٖ خدًات اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهعح.ٞٚ
ٗاسااتصدَ اهباااح ْ٘ املاأِ اه٘ظااف ٛاملسااحً ٛااّ خاا٩ي املقابواا ٞاهصصعاا ٞٚيف
ا٨ستط٩عات اهتوف  ُٞٚ٘ٙهع ِٞٚأعٌارٍٓ بني ( 45 – 25سِ ًّ )ٞاهاا ّٙشاارك٘ا يف
اسبٌ٩ت اإلع ًٞٚ٩شبدًات اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهعحٗ ٞٚاهتدرٙبٚاٗ ٞاملتحادهني
باهوغاا ٞاإلظبوٙ ٚااٗ , ٞآهاام يف ُٚاا٘ ساااٗ ٗاٙوا يف أسااذلاهٚاٗ .خوااغ اهباااح ْ٘ إىل أْ
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اسبٌ٩ت اإلع ًٞٚ٩اهيت كاُت تستٔدف رحع ًست٘ ٠اه٘ع ٛخبدًات اسبع٘ي عواٟ
املعوً٘ااات اهعااحٗ ٞٚاهتدرٙبٚاا ٞكاُاات ًاا٧هاٗ ,ٝأُٔااا اادت ًااّ درجاا ٞاهاا٘ع ٛعِااد
املبحا٘هني ٗبصالى خااػ أحاااد اهعِٚا ٞاهااٗ ّٙاجٔات اسبٌا٩ت ظاع٘ب ٞيف اه٘ظاا٘ي
إه.ٍٔٚ
ٗكصفت اهدراس ٞأْ ٗسا٢ى اإلع َ٩أسأٌت يف احملاح ا ٞعوا ٟاملصااركني يف
خدًات اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهعحٗ ٞٚاهتدرٙب ٞٚبى إؼاحً ٞستصدًني جدد.
ٗبِٚت اهدراس ٞأْ اه٘سا٢ى اإلع ًٞٚ٩شلا دٗر إػباب ٛعو ٟأحااد اهعِٚاٗ ٞبصالى
خاػ اهاك٘ر ًٍِٔ اها ّٙأعٌارٍٓ بني ( 39 – 30سِ.)ٞ
ٗيف دراساا ٞأمحااد رؼاا٘اْ (ٗ ) 2011عِ٘أُااا "اعتٌاااد ازبٌٔاا٘ر املعااا ٜعوااٟ
ٗسا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚدٗ ٞٙاسبد ٞ ٙكٌعدر هوٌعوً٘ات أهِا ١ه٘رِٙ 25 ٝاٙا , " 2011
ٓاادحت ٓاااٖ اهدراساا ٞإىل اهتعاااف عواا ٟك احاا ٞاسااتصداَ ازبٌٔاا٘ر ه٘سااا٢ى اإلعااَ٩
اهتقوٚدٗ ٞٙاسبد , ٞ ٙأهِا ١أحدا ه٘رِٙ 25 ٝاٙا ٗ , 2011اهع٘اًاى املا٧ها ٝيف اعتٌااد
ازبٌٔ٘ر عوٓ ٟاٖ اه٘سا٢ى ًٗ ,د ٠ذبقق اهتأهرلات املعاحٗ ٞٚاه٘جداُٚاٗ ٞاهساو٘كٞٚ
با٨عتٌاد عوٓ ٟاٖ اه٘سا٢ى.
ٗأظٔااات ُتااا ٢اهدراساا ٞأْ اهقِاا٘ات اإلخبارٙاا ٞكااازب ٙاٗ ٝاهعابٚاا ٞجااا١ت يف
ًقدًاا ٞاه٘سااا٢ى اهاايت تعااال شلااا أحااااد اهعِٚاا ٞأهِااا ١اه اا٘ر , ٝتوتٔااا اهعااحف اشباظااٞ
كاملعاااٗ ٜاهٚااَ٘ اهسااابع  ,هااٍ اهقِاا٘ات اإلخبارٙاا ٞاهِاطقاا ٞباهعابٚاا ً ٞااى باا ٛباا ٛسااٛ
اهعابٗ ٞٚاسبا , ٝتوتٔا امل٘ا ع اإلهلذلُٗ ٞٚاإلخبار , ٞٙهٍ اهعحف اهقً٘ ٞٚاملعاا ٞٙيف
املاتبااا ٞا٪خااارلٗ , ٝأكااادت اهدراسااا ٞأْ اهعدٙاااد ًاااّ اهتاااأهرلات املعاحٚاااٗ ٞاه٘جداُٚاااٞ
ٗاهسو٘ك , ٞٚد ذبققت ُت ٞ ٚاعتٌاد ازبٌٔ٘ر عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩أهِا ١اه ٘ر.ٝ
دراسًِ ٞاي ًِع٘ر (ٗ ) 2011عِ٘أُا اهتأهرلات املذلتب ٞعو ٟاستصداَ اهصابا
ازباًع ٛمل٘ ع اهفٚسب٘ن ٓ,دحت اهدراس ٞإىل اهتعااف عوا ٟدٗاحاع تعاال اهصابا

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ازبااًع ٛمل٘ ااع اهفٚسااب٘ن ُ٘ٗ,عٚا ٞامل٘ؼاا٘عات اهاايت ِٙا صأا اهصاابا عاادل امل٘ ااع ,
ٗأٍٓ اهتأهرلات املعاحٗ ٞٚاه٘جداُٗ ٞٚاهسو٘ك ٞٚاهِادب ٞعّ تعال اهصابا هوٌ٘ اع ,
ٗكاهم اهتعاف عو ٟأٍٓ اسبٌ٩ت اإلع ًٞٚ٩اهيت ٙصارن حٔٚا اهصبا عدل امل٘ا ع.
ٗأشارت ُتأ ٢ا إىل احت٩ي امل٘ا ع ا٨جتٌاع ٞٚاهذلت ٚاٗ٪ي ًّ حٚف ا٨عتٌاد
عؤٚا يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ ,جا ً٘ ١اع اهفٚساب٘ن باهذلتٚا اٗ٪ي يف أك اا
امل٘ا ع ا٨جتٌاع ٞٚاستصداًا هد ٠اهصبا ازباًعٙ , ٛو ً٘ ٕٚع ت٘ٙذل  ,هٍ ً٘ ع ًاٜ
سبٚس  ,جا١ت أسابا اهتفؽاٚى باهذلتٚا اهتااه : ٛاهت٘اظاى ًاع ا٬خااٗ ّٙتصالٚى
صبٌ٘عات ًّ ا٪ظد ا , ١اسباٙا ٞيف عاال ا٬را ١عبا٘ امل٘ؼا٘عات املصتوفا ٞأحؽاى
ًّ امل٘ا ع ا٪خاٗ , ٠عّ أحؽى اسبٌ٩ت اهيت ٙصارن حٔٚا اهصبا كاُات محا٩ت
اهذلٗ ٙعّ اهسوع املعا ,ٞٙمح٩ت اه ٗاه اهسا , ٜمح٩ت بصأْ اهتعو ٍٚيف ًعا .
ٗيف دراسا )Edmund, 2010( ٞبعِا٘اْ " ٨بادا٢ى  :اهع ٩ا ٞباني تبعٚا ٞاإلعاَ٩
املت٘ ع ٗ ٞاستصداَ ًعادر املعوً٘ات اهبدٙوٗ ٞاه ق ٞاهعاً ٞيف ٗسا٢ى اإلع. "َ٩
ٗ د ٓدحت ٓاٖ اهدراس ٞإىل تقع ٛاهعً ٞ ٩ا بني ه٩هً ٞاّ املفاآ ٍٚا٪ساساٞٚ
املتعوقااا ٞت٘ؼااا٘ اهدراسااآٗ ٞااا : ٛاهصاااع٘ر باهتبعٚااا ٞه٘ساااا٢ى اإلعاااٗ , َ٩اساااتصداَ
املعااادر اهبدٙواا ٞهوٌعوً٘ااات ٗ ,هقاا ٞاملسااتصدًني أٗ ازبٌااآرل يف اإلعااٗ , َ٩آٓ ا
اهباحف إىل تقعٓ ٛااٖ املفاآً ٍٚاّ خا٩ي اهلصاف عاّ أمناا اساتصداَ اإلعاَ٩
ٓٗ,دحت اهدراس ٞإىل ًعاحاً ٞاا إآا كااْ ِٓاان ع ٩ا ٞباني اهساٌات اهدمي٘غااحٚإ
٪حااد اهعٗ ِٞٚأمنا استصداَ ٗسا٢ى اإلعً َ٩ع اهصع٘ر باهتبع ٞٚهإلعٗ َ٩اه ق ٞحٚإ
ٗاستصداَ ًعادر املعوً٘ات اهبدٙو.ٞ
ٗكاْ ًّ أٍٓ اهِتا. ٢
 -أْ ًستصدًً ٛعادر املعوً٘ات غرل اإلع ًٞٚ٩أ ىُّ اعتٌادا ٗتبع ٞٚعو ٟاإلع.َ٩
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 أْ ا٪حاااد اهوااٙ ٨ ّٙعتٌاادْٗ عوا ٟاإلعا َ٩كٌعاادر هوٌعوً٘اات  ٙقاْ٘ بدرجااٞأ ى ح ٕٚكٌا ٓ٘ اسباي عِد ًّ هدً ٍٔٙعادر ًعوً٘ات غرل إع. ًٞٚ٩
 أْ ًّ ٙصللْ٘ يف ٗساا٢ى اإلعا َ٩كٌعاادر هوٌعوً٘اات ميٚواْ٘ إىل اهبحافعّ ًعادر بدٙو. ٞ
 كصااافت اهِتاااا ٢أْ ًاااتغرل اهعٌاااا هااإ تاااأهرل عوااا ٟع ٩ااا ٞاملساااتصدًني ب٘ساااا٢ىاإلع ,َ٩حٚف إْ املصاركني ظغار اهسّ أ ىُّ اعتٌادا عوٗ ٟسا٢ى اإلع.َ٩
 أشارت اهِتا ٢إىل إُٕ كوٌا اادت ُسب ٞاهتعال هوتوف ٙاْ٘ ٗاإلُذلُات ٗاجملا٩تاادت ُسب ٞا٨عتٌاد ٗاه ق ٞعوٗ ٟسا٢ى اإلع. َ٩
ٗيف دراسا ٞباانٗ ,شاٚى ()Bahk & Sheil & Rohm Jr & Lin ,2010
اهيت بعِا٘اْ "ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩اها ٌٚاٗ , ٞاهصابلات ا٨جتٌاعٚا ٞهاد٠
ط ٩املاحو ٞازباًعٚآ , " ٞادف اهبااح ْ٘ يف دراساتٍٔ إىل ًعاحاً ٞسات٘ ٠ا٨عتٌااد
عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩اها ٌ ٞٚباإلؼااح ٞإىل اهصابلات ا٨جتٌاعٚاٗ, ٞكصافت اهِتاا: ٢
أْ ً % 79اااّ أحاااااد اهعِٚااا ٞهااادُ ٍٔٙصاااا يف شااابلات اهت٘اظاااى ا٨جتٌااااع ٛبدرجاااٞ
ًت٘سطٗ ,ٞأْ ً٘ ع حٚسب٘ن ًٗ٘ ع ًا ٜسابٚس كاُاا أك اا امل٘ا اع اهايت ٙساتصدًٔا
املبح٘هني ٗ ,جاا ١يف اهِتاا ٢أْ اهااك٘ر ًاّ أحاااد اهعِٚا ٞكااُ٘ا أك اا اعتٌاادا عواٟ
ٗسا٢ى اإلع َ٩اها ٌ ًّ ٞٚاإلُا ٗ ,أْ املبح٘هني ٙفؽوْ٘ اساتصداَ اه٘ساا٢ى اها ٌٚاٞ
أك اا ًااّ ٗساا٢ى ا٨تعاااي ا٪خااا ٠باإلؼااح ٞإىل أْ أحااااد اهعِٚا ٞكاااُ٘ا ٙسااتصدًْ٘
جٔااااا اهلٌبٚااا٘تا أك اااا ًاااّ اه٘ساااا٢ط ا٪خاااا ٠يف ا٨عتٌااااد عواااٗ ٟساااا٢ى اإلعاااَ٩
اها ٌٚااٗ ,ٞأشااارت ُتااا ٢اهدراساا ٞإىل أْ اهف٣اا ٞا٪ظااغا سااًِّا ًااّ اهعِٚاا ٞكاُاات تعتٌااد
أك ا عو ٟاه٘سا٢ى اها ٌ ًّ ٞٚاهف٣ا ٞاهعٌاٙا ٞا٪كادل ٗ ,أٗؼاحت اهِتاا ٢أُإ كوٌاا
ى عٌا اهطاه ٗاادت درج ٞا٨عتٌاد عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩اها ٌٚا ٞااد ًاع آهام ًعادي
املصارك ٞيف ً٘ا ع اهت٘اظى ا٨جتٌاع.ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

دراس ٞش٘ ( ٛٓٗ ) CHO ,2009بعِ٘اْ "من٘آه تاأهرل ا٨ساتصداَ ٗا٨عتٌااد
عوٗ ٟسا٢ى ا٨ع : َ٩اكتصاف اهع ٞ ٩بني عاد ٝاستصداَ ٗسا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد
ٗع ٩تٔا با٨عتٌاد ٗاهِتا ٢احملتٌو." ٞ
ٗ ااد ٓاادحت اهدراساا ٞإىل ًعاحاا ٞاهع ٩اا ٞبااني عااادات اسااتصداَ ٗسااا٢ى اإلعااَ٩
ازبدٙااد ٗسااو٘كٚات املسااتصدَ اهِادباا ٞعااّ آهاام  ,باإلؼاااح ٞإىل ًعاحاا ٞاملااتغرلات
اهدميغااح ٞٚهوعٗ ِٞٚع ٩تٔاا تعادي اساتصداَ اإلُذلُات ٗتاار ٙا٨ساتصداَ ٗمنطإ ,
ٗاستصدَ اهباحف املِٔ املساح ٛاه٘ظافٗ ٛاهتحوٚواً ٛاّ خا٩ي إجااا ١املقااب٩ت ًاع
أحااد اهع ِٞٚه٘ظف استصدأًٍ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد ٗاإلُذلُات ٗ ,طباق اهباحاف
دراسااتٕ عواا ٟعِٚاا ٞسلواات اهاااك٘ر ٗاإلُااا ًااّ طاا ٩املاحواا ٞازباًعٚاا ٞيف املِاااطق
املتحؽا ٝأك ا يف ك٘رٙا.
ٗخاجت ُتا ٢اهدراس ٞبأْ أحااد اهع٧ٙ ِٞٚكدْٗ أٌٓٗ ٞٚؼاٗر ٝا٨عتٌاد عواٟ
ٗسا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٓٗ ,ااا ًاا علسإ ساو٘كٍٔ يف اساتصداَ ٗساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙد ٗا٨عتٌاد عؤٚا بصلى .ًٛ٘ٙ
ٗيف دراس" ٞضبٌد ٓ٩ي سٚد ( : ) 2008بعِ٘اْ (دٗر اهقِ٘ات اهفؽا ٞٚ٢يف إًداد
ازباهٚااات اهعابٚاا ٞيف ًعااا باملعوً٘ااات اهسٚاساآ . )ٞٚاادحت إىل  :دراساا ٞاهتبااا ّٙبااني
اهقِاا٘ات اهفؽااا ٞٚ٢يف تِاٗشلااا هوقؽاااٙا اهسٚاسااٗ ٞٚاُعلاااس آهاام عوااً ٟااد ٠ا٨عتٌاااد
عؤٚا  ُ٘ .اهدراسٔ ًِٔٗ ٞا  :دراسٗ ٞظف ًِٔ‘ ٞٚاملسك  .ع ِٞٚاهدراساً 420:ٞفاادٝ
ًاااااااّ أبِاااااااا ١اهااااااادٗي اهعابٚااااااا ٞا٪ك اااااااا ت٘اجااااااادا

ٌٔ٘رٙاااااااً ٞعاااااااا اهعابٚااااااا. ٞ

مت واات أٓااٍ اهِتااا ٢حٌٚااا ٙواا : ٛتتاا٘ا أُاا٘ا ا٪خبااار اهاا٘ارد ٝيف ُصاااات ا٪خبااار عِٚااٞ
اهدراس ٞحبس اهذلت ٚكٌا ٙأت: ٛا٪خبار اهسٚاس , ٞٚأخباار أعٌااي اهعِاف  ,أخباار
اهاٙاؼااا , ٞا٪خباااار ا ٨تعااااد , ٞٙا٪خباااار اهعسااالا , ٞٙا٪خباااار اًِٚ٪ااا , ٞأخباااار
اهل٘ار ٗاسب٘اد  ,ا٪خبار اهد. ِٞٚٙ
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ٗيف دراس ٞأًرل ٝاهٌِا ( ) 2007بعِ٘اْ اعتٌاد املاآقني اهسع٘دٙني عوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩يف املعاح ٞباهقؽاٙا احملوٗ ٞٚاهعابٗ ٞٚاهدٗه : ٞٚدراساً ٞقارُا ٞباني اه٘ساا٢ى
اهتقوٚدٗ ٞٙاسبد. ٞ ٙ
ٓاادحت اهدراساا ٞإىل ًعاحاا ٞكٚااف ٙتعاًااى املاآقااْ٘ اهسااع٘دً ْ٘ٙااع ٗسااا٢ى
اإلعاا َ٩اهتقوٚدٙااٗ ٞاسبد ٙاٞ؟ ًٗااا تفؽاا٩ٚتٍٔ ا٨تعاااهٗ , ٞٚأشااارت ُتااا ٢اهدراسااٞ
تعدر اهقِ٘ات اهعاب ٞٚاهفؽاا ٞٚ٢تاتٚا اه٘ساا٢ى اإلعًٚ٩ا ٞا٪ك اا اساتصداًا هاد٠
أحااااااد اهعِٚااااٗ , ٞجااااا١ت اهقِاااا٘ات اهعابٚاااا ٞاهفؽاااااٗ ٞٚ٢اإلُذلُاااات يف اهذلتٚااا اٗ٪ي
كٌعاادر هوٌعوً٘ااات احملوٚااٗ , ٞجااا١ت اه٘سااا٢ى اهتقوٚدٙاا ( ٞاهااد ٙا٘ – اهعااحاح– ٞ
اهتوٚف ٙاااْ٘ اهساااع٘د ٜاحملوااا )ٛيف اهذلتٚا ا اٗ٪ي كٌعااادر هوٌعوً٘اااات اهدٗهٚااا, ٞ
ٗح ٚت ِا ٝاهعاب ٞٚا ٌٞ٢اهقِ٘ات اهفؽا ًّ ٞٚ٢حٚاف درجا ٞاه قا ٞهاد ٠املبحا٘هني ,
ٗجا ١اإلُذلُت يف اهذلت ٚاٗ٪ي كٌعدر هوٌعوً٘ات احملوٗ ٞٚاهعاب. ٞٚ
ٗيف دراس ٞضبٌد رؼا حب )2007( ٚبعِ٘اْ ع ٞ ٩اهتعال هوعحاح ٞاملطب٘عٞ
ٗاإلُذلُاات تساات٘ ٠املعاحاا ٞاهسٚاساا ٞٚهوصاابا املعااآ , ٜاادحت إىل اختبااار ع ٩ااٞ
اهتعال هوعحاحٗ ٞاإلُذلُت باهت ٗد باملعاح ٞاهسٚاس ٞٚهوصبا ازباًع ٛاملعاا ٜإىل
جاُ ًعاح ٞاهتعال ٗدٗاحعٕ .
كصفت اهِتا ٢عو ٟأْ اهتوٚف ٗ ْ٘ٙاإلُذلُت يف ًقدً ٞاه٘سا٢ى اإلعًٚ٩ا ٞاهايت
ٙستصدًٔا اهصبا هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهسٚاسٗ , ٞٚجا١ت اهعحاح ٞيف اهذلتٚا
اه اااُٗ , ٛجااا١ت اهعااحاح ٞيف ًقدًاا ٞاملعااادر اهاايت ٙعتٌااد عؤٚااا اهصاابا يف عٌااق
املعازب ٞاهسٚاس ٞٚهوٌ٘ؼ٘عات املقدً. ٞ
ٗيف دراسٓ ٞب ٞشاآني ( ) 2006حا٘ي  :اعتٌااد ا هصابا ازبااًع ٛعوا ٟامل٘ا اع
اإلآاعٗ ٞٚاهتوٚف  ُٞٚ٘ٙاإلهلذلُٗ ٞٚهوحع٘ي عو ٟاملعوً٘اات اهسٚاسا , ٞٚاساتٔدحت
اهدراسااا ٞاهتعااااف عواااً ٟاااد ٠اعتٌااااد اهصااابا ازبااااًع ٛعوااا ٟامل٘ا اااع اإلآاعٚاااٞ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ٗاهتوٚف ُٚ٘ٙاا ٞاإلهلذلُٗٚاا ٞاهعابٚااٗ ٞا٪جِبٚاا ٞهوحعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات اهسٚاسااٞٚ
ٗأساابا اعتٌاااد اهصاابا

ازباااًع ٛعؤٚااا ٗأ ٜامل٘ا ااع اهاايت ٙفؽااؤا ٗاهتعاااف عوااٟ

ك احاا ٞاعتٌاااد اهصاابا ازباااًع ٛعواا ٟامل٘ا ااع اإلآاعٚااٗ ٞاهتوٚف ُٚ٘ٙاا ٞاإلهلذلُٗٚااٞ
ٗأبعاد ٓاا ا٨عتٌاد .
ٗت٘حوت اهدزاض ٞإ عدد ًّ اهِتا٢ج ًِٔا :
ٗج٘د حاٗق آات د٨ه ٞإحعاا ٞٚ٢باني ًت٘ساطات درجاات ك احا ٞا٨عتٌااد عواٟ
امل٘ا ع اإلآاعٗ ٞٚاهتوٚف  ُٞٚ٘ٙاإلهلذلُٗ ٞٚهد ٠اهصابا ازبااًعً ٛاّ آًٗ ٜسات٘ٙات
ا٨ستغااق اهسٚاس ٛاملصتوف. ٞ
ٗج٘د حاٗق آات د٨هً ٞعِ٘ ٞٙبني ًت٘ساطات درجاات تاأهرلات ا٨عتٌااد املعاحٚاٞ
ٗاه٘جداُٗ ٞٚاهساو٘ك ٞٚهاد ٠اهصابا ازبااًع ٛاملعااً ٜاّ آٗ ٜاملسات٘ٙات املصتوفاٞ
ه٩ستغااق اهسٚاس. ٛ
 ٨ت٘جد حاٗق آات د٨هً ٞعِ٘ٙا ٞباني ًت٘ساطات درجاات اعتٌااد ت٘جٚإ اهتفاعاى
هد ٠اهصبا ازباًع ًّ ٛآٗ ٜاملست٘ٙات املصتوف ٞه٩ستغااق اهسٚاس. ٛ
ٗيف دراس ٞعاب ٛعبد اهع  ٙاهط٘خ ) َ 2005 ( ٛح٘ي " اعتٌاد ا٪طفااي عواٟ
اهقِ٘ات اهفؽا ٞٚ٢اهعاب ٞٚيف ًعازب ٞؽاٙآٍ "  ,أسفات اهدراس ٞعاّ عادَ ٗجا٘د
ع ٞ ٩بني ا٪طفاي ( آك٘ر ٗإُاا ) ًٗعادي اهتعاال هوقِا٘ات اهفؽاا ٞٚ٢اهعابٚا- ٞ
عاادَ ٗجاا٘د حاااٗق داهاا ٞبااني ا٪طفاااي ( اهاااك٘ر ٗاإلُااا ) ًٗعااادر اسبعاا٘ي عوااٟ
املعوً٘ااات  -عاادَ ٗجاا٘د حاااٗق داهاا ٞيف اعتٌاااد ا٪طفاااي ( اهاااك٘ر ٗاإلُااا ) عوااٟ
اهقِ٘ات اهفؽاٗ ٞٚ٢أٓداف ( اهفٍٔ – اهت٘ج – ٕٚاهتسو ) ٞٚاملتحققاً ٞاّ ا٨عتٌااد -
ٗجاا٘د ع ٩اا ٞارتبااا داهاا ٞبااني ا٪طفاااي ( آكاا٘ر – إُااا ) ٗاهتااأهرلات اهسااو٘كٞٚ
اهِادباا ٞعااّ ا٨عتٌاااد عواا ٟاهقِاا٘ات اهعابٚاا ٞاهفؽااا , ٞٚ٢بٌِٚااا  ٨ت٘جااد ع ٩ااا ٞبٚاااّ
ا٪طفااي (آك٘ر ٗإُا ) ٗاهتأهرلات املعاحٗ ٞٚاه٘جداُ.ٞٚ
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ٗيف دراساا ٞضبٌاا٘د ً ٙااد (  ) َ 2005حاا٘ي " اعتٌاااد املاااآقني عواا ٟاهقِاا٘ات
اإلخبار ٞٙيف ًتابع ٞا٪حدا ٗاهقؽاٙا اهسٚاس , ٞٚأسفات اهدراس ٞعّ  :عدَ ٗج٘د
حاٗق داه ٞبني اهاك٘ر ٗاإلُا ٗأٓاداف اهفٔاٍ ٗاهت٘جٚإ ًاّ ا٨عتٌااد عوا ٟاهقِا٘ات
اإلخبار ٞٙيف ًتابع ٞا٪حدا اهسٚاس , ٞٚيف ًقابى ٗج٘د حاٗق بني اهااك٘ر ٗاإلُاا
ٗٓدف اهتسو ٞٚهعاحل اإلُا

ٗ -ج٘د حاٗق بني املاآقني ( ا٪كدل ٗا٪ظغا ساًِّا)

يف أٓداف اعتٌادٍٓ عو ٟاهقِ٘ات اإلخبارٗ - ٞٙج٘د حاٗق بني املااآقني اهااك٘ر
ٗاإلُا يف اهتأهرلات اهِادب ٞعّ اعتٌادٍٓ عو ٟاهقِ٘ات اإلخبار ٞٙباست ِا ١اهتاأهرلات
اه٘جداُٚاااٗ- ٞجااا٘د ع ٩ااا ٞارتباااا باااني أٓاااداف اعتٌااااد املااااآقني عوااا ٟاهقِااا٘ات
اإلخبارٙاااا ( ٞاهفٔااااٍ – اهت٘جٚاااإ – اهتسااااوٗ ٞٚاهتااااأهرلات ( املعاحٚاااا – ٞاه٘جداُٚاااا– ٞ
اهسو٘ك ) ٞٚاهِادب ٞعّ ٓاا ا٨عتٌاد.
ٗيف دراس ٞضبٌد عبد اه٘ٓا اهفق ) َ 2002 ( ٕٚح٘ ي " اهع ٞ ٩باني ا٨عتٌااد
عواا ٟاهقِاا٘ات اهتوٚف ُٚ٘ٙاا ٞاهفؽاااًٗ ٞٚ٢ساات٘ٙات املعاحاا ٞبامل٘ؼاا٘عات اإلخبارٙاا ٞيف
اجملتٌع اهٌٚم " .
أسفات اهدراس ٞعاّ  :عادَ ٗجا٘د ع ٩ا ٞباني املسات٘ ٠ا ٨تعااد ٜا٨جتٌااعٛ
هوٌبح٘هني يف ك احا ٞاهتعاال هوِصااات اإلخبارٙا- ٞجاا ١هاار اعتٌااد أحاااد اهعِٚاٞ
املعاح ٞٚيف اهذلت ٚاٗ٪ي هٍ اهسو٘ك ٞٚهٍ اه٘جداُ. ٞٚ
ٗيف دراس ٞعبرل محاد ) 2001( ٜحا٘ي " دٗر اإلُذلُات ٗاهاادٙا٘ ٗاهتوٚف ٙاْ٘ يف
إًداد ازبٌٔ٘ر املعا ٜباملعوً٘ات " ٓ ,دحت اهدراس ٞإىل ذبدٙد اهدٗر اها ٜتقَ٘ بٕ
ٗسا٢ى اإلع َ٩اسبدٗ ٞ ٙاهتقوٚد ٞٙيف إًداد ازبٌٔ٘ر املعا ٜباملعوً٘ات ٗ ,كصافت
ُتا ٢اهدراس ٞعو ٟتااجع ُسب ٞا٨عتٌاد عو ٟاه٘سا٢ى اهتقوٚد ٞٙباملقارُا ٞباإلُذلُات ,
ٗتؽا٦ي دٗر ا٨تعاي اهصصع, ٛإه ٛجاُ ارتفا ًعدي استصداَ شابل ٞاإلُذلُات
بني ًستصدًٔٚا .

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ٗيف دراس ٞاهسٚد بِٔس ٛحسّ (  ) َ 2000ح٘ي " ًد ٠اعتٌاد ازبٌٔا٘ر عواٟ
ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩املعااا – ٞٙأهِااا ١ا٪اًااات  ,أساافات اهدراساا ٞعااّ  :أْ اهتوٚف ٙااْ٘
املعا ٜجا ١يف ًقدًٗ ٞسا٢ى اإلع َ٩اهيت أعتٌد عؤٚا أحاااد ا٪ساا ٝأهِاا ١ا٪اًاات
هٍ اهعحف هٍ اإلآاعات املعاٞٙ

ٗ -جا٘د حااٗق داها ٞباني ٗساا٢ى اإلعا َ٩املعااٞٙ

اه ا  ٩يف درجاا ٞاعتٌاااد ازبٌٔاا٘ر عؤٚااا كٌعاادر هوٌعوً٘ااات أهِااا ١ا٪اًااات ُت ٚااٞ
٨خاات٩ف آ٪ااداف اهصصعاا , ٞٚحٚااف جااا١ت أساابا اهفٔااٍ بااى أساابا اهت٘جٚاإ
ٗاهتسوٞٚ

 -أظٔات ٗجا٘د ع ٩ا ٞارتباا باني ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعاٗ َ٩باني

ذبقٚق تأهرلات ًعاحٗٗ , ٞٚجداُٗ , ٞٚسو٘ك. ٞٚ
ٗيف دراس ٞرٗرٙبل ) Rorebekah, 1998 ( ٞح٘ي " تأهرلات اإلُذلُت عواٟ
استصداَ ٗسا٢ى اإلع َ٩اإلخبار ٞٙاهتقوٚد , " ٞٙآتٌات ٓااٖ اهدراسا ٞتعاحا ٞتاأهرل
اسااتصداَ ا٪حااااد شباادًات املعوً٘ااات اهف٘رٙاا , ٞعواا ٟاسااتصدأًٍ ه٘سااا٢ى اإلعااَ٩
اهتقوٚدٗ , ٞٙت٘ظوت اهدراس ٞإىل عدَ ٗج٘د دهٚى اطع عو ٟأْ اشبدًات اهف٘ر ٞٙد
أهات سوبا عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚد , ٞٙحٚف ٙااً ٠ع اٍ املبحا٘هني بأُإ ٘ٙ ٨جاد
حااارق كاابرل يف ًعااد٨ت اسااتصدأًٍ ه٘سااا٢ى اإلعاا َ٩اهتقوٚدٙاا ٞبعااد تبِاا ٍٔٚشلاااٖ
اهتلِ٘ه٘جٚاااا اسبد ٙااا , ٞيف حاااني أشاااارت اهدراسااا ٞإىل أْ ا٨غبفاااال يف ًعاااد٨ت
استصداَ املبح٘هني ه٘سا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚدٔ ٙ ٞٙا يف استصدأًٍ هوتوٚف ٙاْ٘ أك اا
ًّ اإلآاعٗ ٞاهعحف.
ٗيف دراس ٞهٚو ٟحسني اهسٚد (  ) َ 1998ح٘ي " دٗر ٗسا٢ى ا٨تعاي يف إًاداد
ط ٩ازباًعات املعا ٞٙباملعوً٘ات عّ ا٪حدا ازبار , " ٞٙأسفات ُتا ٢اهدراسٞ
عااّ أْ ًتابعاا ٞا٪حاادا ازبارٙاا ٞذبقااق أهااارا ًعاحٚااٗٗ ٞجداُٚااٗ ٞسااو٘ك ٞٚإػبابٚااٞ
أك ااا ًااّ ا٬هااار اهسااوب , ٞٚكاااْ أٓااداف املبحاا٘هني ًااّ ًتابعاا ٞا٪حاادا ازبارٙااٞ
اهفٍٔ ,اهت٘ج , ٕٚاهتسو - ٞٚأٍٓ ًعادر اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهيت تعتٌاد عؤٚاا
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املبح٘هني اهتوٚف  , ْ٘ٙاهعحف اهقً٘ , ٞٚاهااد , ٘ٙاجمل٩ت  ,ا٨تعاي اهصصع, ٛ
اإلُذلُاات  -أظٔااات ٗجاا٘د ع ٩اا ٞارتبااا بااني ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعااٗ َ٩بااني
ذبقٚق تأهرلات ًعاحٗٗ , ٞٚجداُٗ , ٞٚسو٘ك , ٞٚجاا ١اهتوٚف ٙاْ٘ يف املاكا اٗ٪ي
بني ًعادر املعوً٘ات اهيت ٙعتٌد عؤٚا املبح٘هْ٘ .
ٗيف دراس ) َ 1995 ( Arther G Emig ٞحا٘ي رٗاباط ا٨تعااي ٗا٨عتٌااد
عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩يف ًعاح ٞاهص ْٗ٧اهعاً , " ٞأسفات اهدراس ٞعّ ا٬ت ٛاخت٩ف
أُاا٘ا ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩باااخت٩ف أُاا٘ا اهاااٗابط ٙ ,عتٌااد ا٪حااااد عوااٟ
اهعحف بصلى أكدل ًّ اهتوٚف  ْ٘ٙيف ًعاح ٞاهص ْٗ٧اهعاً.ٞ
ٗأشارت دراس " ) َ 1994( Pablo Halpern ٞح٘ي " ا٨عتٌاد عوٗ ٟسا٢ى
اإلعٗ َ٩اإلدران هوِ اَ اهسٚاس ٛهوساوط " ٞإىل  :اعتٌااد املبحا٘هني عوا ٟعادد ًاّ
ٗسا٢ى اإلع , َ٩حٚف جا ١اهتوف ٗ ْ٘ٙاهعحف يف ًقدًٗ ٞسا٢ى اإلع َ٩اهيت اعتٌد
عؤٚا ا٪حااد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ -ج٘د ع ٩ا ٞطادٙإ باني ا٨عتٌااد عواٟ
ٗسا٢ى اإلعٗ َ٩اإلدران اهسٚاس ٛهوحلً٘ات آات ا ٌٞ ُ٪اهدميقااط. ٞٚ
ٗيف دراساا ) َ 1994 ( William Eloges ٞحاا٘ي إدران اهتٔدٙااد ٗع ٩تاإ
با٨عتٌاد عواٗ ٟساا٢ى اإلعا , َ٩ت٘ظاوت اهدراسا ٞإىل  :اعتباار ٗساا٢ى اإلعآ َ٩اٛ
املعدر اهاٚ٢س هوحع٘ي عوا ٟاملعوً٘اات املاتبطا ٞباهتٔدٙاد سا٘ا ١كااْ اجتٌاعٚاا أٗ
طبٚعًّٚاا ٗ ,جاا٘د ع ٩اا ٞارتبااا

اا٘ ٠بااني اهتٔدٙااد ًااّ ُاحٚااٗ ٞا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى

اإلع َ٩املصتوفا ٞيف إشابا احتٚاجاات ا٪حاااد هوفٔاٍ ٗاهت٘جٚإ ٗإكساابٍٔ املعوً٘اات
ح٘ي اهتٔدٙد .
ٗيف دراس ) َ 1993 ( MC Donald ٞذبت " عِا٘اْ ت٘ظٚاف حااٗل ُ اٙاٞ
ا٨عتٌاد عوٗ ٟساا٢ى اإلعا ," َ٩حٚاف بِٚات اهدراسا ٞأْ ا٪حاااد ٙتعاؼاْ٘ ه٘ساا٢ى
ا٨تعاي ازبٌآرل ٞٙبٔدف إشبا حاجاتٍٔ هوٌعاحاٗ , ٞت٘ظاوت اهدراسا ٞإىل ذبدٙاد

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ا ٌٞ٢ا ٨عتٌادات تؽاٍ اهعاحف ٗاهتوٚف ٙاْ٘ ٗاهاادٙا٘ ٗا٪سااٗ ٝا٪ظاد اًٗ ١عاادر
املعاح ٞا٪خااٗ , ٠أْ اهتوٚف ٙاْ٘ ٙاأت ٛيف املاتبا ٞاٗ٪ىل باني ٗساا٢ى اإلعا َ٩املصتوفاٞ
ًعدرا رٚ٢سا هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ح٘ي ا٪حدا املصتوف. ٞ
أًاااا دراسااا" ) َ 1993 ( Azza Abdel Azim ٞحااا٘ي " ا٨عتٌااااد عواااٟ
اهتوٚف ٙااْ٘ ًٗعاحاا ٞاهباااهغني املعاااٙني تصاااكى إدًاااْ املصاادرات" ,حقااد أساافات
اهِتااا ٢حٔٚااا عواا: ٟأْ ِٓااان ع ٩اا ٞارتبااا إػبابٚاا ٞبااني ارتفااا املساات٘ ٠ا٨جتٌاااعٛ
ٗا ٨تعادٗ , ٜارتفا ًسات٘ ٠املعاحا ٞامللتساب ٞعاّ ٓااٖ املصال٩ت ٗ ,أْ ِٓاان
ع ٩اااا ٞبااااني اٙاااااد ٝآ٨تٌاااااَ باملصاااال٩ت ٗاٙاااااد ٝاملعاحاااا ٞامللتسااااب ٞعااااّ ٓاااااٖ
املصااال٩ت ٗ -عااادَ ٗجااا٘د حااااٗق باااني اهااااك٘ر ٗاإلُاااا يف ًساااتً٘ ٠عااااحتٍٔ
تصل٩ت املصدرات .
لاُٚا :دزاضاا تِاٗهت اهقا ٍ٢باالتصاي ب٘ضا٢ى اإلع اَ :
ِٓان دراس ٞش ا اهبقٌ )َ 2013( ٛمحوت عِ٘اْ "اهع٘اًاى املا٧ها ٝيف اختٚاار
اهقا ٍ٢با٨تعاي ه٫خبار ا ٨تعاد ٞٙيف اهعحف اهسع٘د ٗ ."ٞٙد ٓدحت إىل ًعاحاٞ
اهع٘اًى اهيت ت٧ها عو ٟاختٚار ا٪خبار ا ٨تعااد ٞٙعِاد اهقاا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف
اهساااع٘د , ٞٙباإلؼااااح ٞإىل ًعاحااا ٞاهساااٌات اهدمي٘غااحٚاااٗ ٞع ٩تٔاااا بِ اااا ٝاهقااااٍ٢
با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘دٗ , ٞٙأٓاداف اهعافحات ا ٨تعاادٗ , ٞٙعٌوٚا ٞاُتقااا١
ا٪خباااار ٗ ,اهااادٗر اإلعً٩ااا ٛهوقاااا ٍ٢با٨تعااااي يف ا ٪سااااَ ا ٨تعااااد ٞٙهوعاااحف
اهسع٘د.ٞٙ
ٗ د خوغ اهباحف إىل اهِتا ٢اهتاه:ٞٚ
 أ ْ ُسب ٞكابرلً ٝاّ اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحاح ٞا ٨تعااد ٞٙاهساع٘دٍٞٙٓ ًّ محو ٞاهصٔاد ٝازباًعًٗ ٞٚتفاغْ٘ هوعٌى اهعاحف , ٛباإلؼااح ٞإىل
أْ أغوبٚتٍٔ يف املقار اهاٚ٢س ٞهوعحف اهسع٘د.ٞٙ
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 أْ عدد اهعاًوني يف اهعاحاح ٞا ٨تعااد ٞٙاهااك٘ر أعواً ٟاّ اإلُاا حٚافبوغاات ُسااب ٞاهاااك٘ر  ,%91.7بٌِٚااا جااا١ت ُسااب ٞاإلُااا  ,%8.3إىل جاُ ا
ارتفااا ُسااب ٞاهعاااًوني اهسااع٘دٙني عااّ غاارل اهسااع٘دٙني حٚااف إْ ُساابً ٞااّ
ٙعٌى يف ا ٪ساَ ا ٨تعاد ٞٙاهسع٘د ًّ ٞٙاهسع٘دٙني بوغات  ,%75أًاا غارل
اهسع٘دٙني حِسبتٍٔ .%25
 تبني يف ُتا ٢اهدراس ٞأْ أٌٓ ٞٚاشبدل تأتً ٛقدً ٞاهع٘اًى امل٧ها ٝيف اختٚارا٪خبااار يف اهعااحاح ٞا ٨تعاااد ٞٙيف رأ ٜاهعِٚاا , ٞتؤٚااا ًعاادا  ٞٚاشباادل
هاُٚا  ,هٍ عاًى ذبقٚق اهسبق.
 تعااد أٌٓٚاا ٞاشباادل أٓااٍ اهع٘اًااى املاا٧ها ٝيف تات ٚا ا٪خبااار  ,تؤٚااا سٚاسااٞاهتحاٙا  ,هٍ آتٌاًات ًسٗ٧ه ٛاهتحاٙا.
اااَ صبااد ٜاهااداغا ( )َ 2013باا جاا ١دراساا ٞكاُاات بعِاا٘اْ "اسااتصداًات
اإلعً٩ااٚني هصاابلات اهت٘اظااى ا٨جتٌاااعٗ ٛاإلشااباعات املتحققاآٗ, "ٞاا ٛدراسااٞ
تطبٚق ٞٚعو ٟاهقا ٍ٢با٨تعاي يف امل٧سسات اإلع ًٞٚ٩اهسع٘د ٞٙحٚف تِااٗي اهباحاف
ً٘ا ااع اهفااٚس باا٘نٗ ,تاا٘ٙذل٘ٙٗ ,تٚاا٘ ٗ ,آهاام بٔاادف ًعاحاا ٞاسااتصداَ اإلعً٩ااٚني
اهسع٘دٙني ه٘سا٢ى اإلع َ٩ا٨جتٌاع ٛازبدٙاد ٗأهاا اُعلااس آهام عوا ٟإُتااه املاادٝ
اإلعًٚ٩اا ٞيف اه٘سااا٢ى اهتقوٚدٙاا ٗ , ٞاااَ اهباحااف بتِاااٗي ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبٌآرلٙااٞ
ٗؼٌت كوًّا ًّ اهعحاحٗ , ٞاإلآاعٗ , ٞاهتوٚف ٗٗ , ْ٘ٙكاه ٞاُ٪با ١إىل جاُ عدد
ًّ اهعحف اإلهلذلُٗ.ٞٚ
ٗت٘ظى اهباحف إىل مجو ًّ ٞاهِتا:ٛٓ ٢
 حٌٚااا ٙتعوااق باسااتصداَ شاابلات اهت٘اظااى هااد ٠اإلعً٩ااٚني اهسااع٘دٙني حا ْاه٘ٚت ٘ٚجا ١يف املاتب ٞاٗ٪ىل ٗ ,جا ١بعدٖ اهفٚسب٘ن  ,هٍ املِتدٙات ٗ ,تٓ٩ا ت٘ٙذل,
هٍ اجملٌ٘عات اهدلٙدٗ , ٞٙجا ١بعدٓا ج٘جى بوغ ,هٍ حوٚل٘ ٗ ,أخرلا ًا ٜسبٚس.
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 كصفت اهِتا ٢أْ ً٘ا ع اهت٘اظى ا٨جتٌاع ٛط٘رت اإلعًٚ٩ني اهسع٘دٙنيعو ٟاملست٘ ٠اهصصعٗ , ٛاملٔم ٗ ,ا٨جتٌاعٗ , ٛاهسٚاس.ٛ
 أ ْ امل٘اؼٚع ا٨جتٌاعٚا ٞكاُات أحؽاى امل٘اؼاٚع اهايت ٙتِاٗشلاا أحاااد اهعِٚاٞباملتابعٗ ٞا٨طً ٩اّ خا٩ي شابلات اهت٘اظاى ا٨جتٌااعٗ , ٛجاا ١بعادٓا باهذلتٚا
امل٘اؼااٚع املِ٘عااٗ , ٞامل٘اؼااٚع املِٔٚاا ٞاإلعًٚ٩ااٗ , ٞامل٘اؼااٚع اإلبداعٚااٗ , ٞامل٘اؼااٚع
اه قاح.ٞٚ
 حٌٚاااا ٙتعواااق باه٘ ااات اهااااٙ ٜقؽااا ٕٚاملبحااا٘هني عوااا ٟشااابلات اهت٘اظاااىا٨جتٌاع ٛح ا ١يف املقدًا ٞتا٘ٙذل بااا  600د ٚقاًًّٚ٘ٙ ٞاا ,هاٍ اهفٚساب٘ن ٗاملِتادٙات باا
 500د ٚقااٗ , ٞاه٘ٚتٚاا٘ باااا  480د ٚقااٗ ,ٞج٘جااى بوااس ٗاجملٌ٘عااات اهدلٙدٙاا300 ٞ
د ٚقٗ ,ٞأخرلا حٚولا ًٗا ٜسٚبس با  60د ٚق.ٞ
 أٗؼاااحت اهِتاااا ٢أْ ًتابعااا ٞا٪خباااار ٓااا ٛأٗي دٗاحاااع اساااتصداَ شااابلاتاهت٘اظى ا٨جتٌاع ٛيف ً٘اكب ٞاهتط٘رات اهتقِ ,ٞٚهٍ اهت٘اظى ًع ا٪ظد ا.١
 أْ ظاافحات املس اٗ٧هني يف شاابلات اهت٘اظااى ا٨جتٌاااع ٛتااأت ٛيف ًقدًااٞطاق اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ًّ توم اهصبلات.
 بِٚاات اهِتااا ٢أْ ساااع ٞاه٘ظاا٘ي إىل ا٪خبااار ٗاملعوً٘ااات أباااا امل ٚا ات اهاايتاستفاد ًِٔا أحااد اهع ًّ ِٞٚخ٩ي استصداَ شبلات اهت٘اظى ا٨جتٌاع.ٛ
 جا ١يف اهِتاا ٢أْ ِٓاان ع ٩ا ٞباني املسات٘ ٠اهتعوٌٚا٪ ٛحاااد اهعِٚاُٗ ٞسابٞاستصداَ شابلات اهت٘اظاى ا٨جتٌااع , ٛحلوٌاا ااد املسات٘ ٠اهتعوٌٚا ٛاادت ًعإ
ُسب ٞا٨ستصداَ.
ٗيف دراسااا ٞأدٗرُاااات٘ ( ٗ )َ 2012( )ADORNATOاااد محوااات عِااا٘اْ " ااااُْ٘
اهت٩ع اها ٌ :ٛدراس ٞحاه ٞحا٘ي تاأهرل ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد عواً ٟساٗ٧هٚات
ًااسو ٛاهتوف  ْ٘ٙاحملو." ٛ
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ٗٓدحت ٓاٖ اهدراس ٞإىل اكتصاف اهتحا٘ي اهادراًاتٚل ٛهإلعا َ٩ازبدٙاد يف
ًسااٗ٧هٚات اهعٌااى اهًٚ٘ٚاا ٞملااسااو ٛاهتوف ٙااْ٘ احملوااٗ, ٛأجااا ٠اهباحااف دراسااتٕ عوااٟ
املااسوني أٗ اهعحفٚني كاح ٞيف احملطات اهتوف  ُٞٚ٘ٙاً٪اٙلٗ ٞٚخواغ يف اهِٔاٙاٞ
إىل أْ اإلع َ٩ازبدٙد ٙقَ٘ بتط٘ٙا رٗتني اهعٌى هد ٠املااسوني اهتوف ٙاُ٘ٚني يف ه٩هاٞ
ج٘اُ ٓ : ٛاهِصا ٗ ,مجع ا٪خبار ٗ ,ع ٞ ٩املااسوني بازبٌٔ٘ر.
ٗكصاافت اهِتااا ٢أْ املااسااى اهتوف ٙااُ٘ ٛاسااتفاد بصاالى كاابرل ًااّ اإلعااَ٩
ازبدٙاااد حبساا رأ ٜاهعِٚاااٗ , ٞأْ املبحااا٘هني مل ٙلُ٘ااا٘ا ٙت٘ عاااْ٘ ٓااااٖ ا٨ساااتفادٝ
اهلبرل ٝيف جاُ مجع ا٪خبار ٗاملعوً٘ات.
ٗأشارت اهِتا ٢إىل أْ ً٘ ع اهفٚسب٘ن هٍ ً٘ ع ت٘ٙذل كاُا أك اا امل٘ا اع اهايت
استفاد ًِٔا املااساى اهتوف ٙاُ٘ٗ , ٛأْ املااساوني ٙتعٌادْٗ اساتصداَ ُٗصاا اهقعاغ
اهيت ذب  ٟبآتٌاَ كبرل يف ً٘ا ع اهت٘اظى ا٨جتٌاع.ٛ
ٗ اَ ضبٌد ِدٙى ( )َ 2010بعٌى دراسا ٞبعِا٘اْ "ٗا اع اساتصداَ تلِ٘ه٘جٚاا
ا٨تعااااا٨ت ٗاملعوً٘ااااات عواااا ٟاهقااااا ٍ٢با٨تعاااااي ت ٌعااااات ًٗااكاا ا اإلعااااَ٩
اهداخوٓ,"ٞٚدحت إىل ًعاح ٞأها استصداَ تلِ٘ه٘جٚا ا٨تعاي عو ٟاهقا ٍ٢با٨تعااي
يف صبٌعات اإلع َ٩اهداخوٚا ٞيف ًعاا  ,باإلؼااح ٞإىل ًعاحاً ٞاد ٠تطا٘ٙا ا٪جٔا ٝ
اهتلِ٘ه٘ج ٞٚا٨تعاهٗ ٞٚاملعوً٘ات٪ ٞٚدا ١اهقاٌ٢ني باهعٌو ٞٚا٨تعاه.ٞٚ
ٗاُتٔ ٟاهباحف إىل عدد ًّ اهِتا:ٛٓ ٢
 حٌٚااا ؽبااغ ًعااادر املعوً٘ااات أشااار أحااااد اهعِٚاا ٞإىل اسااتصداَ اهعااحفب٘ظاافٔا ًعاادرا هوٌعوً٘ااات بِسااب ,%92 ٞأًااا اسااتصداَ اجملاا٩ت ب٘ظاافٔا ًعاادرا
هوٌعوً٘ات حلاْ بِسب ,%60 ٞبٌِٚا جاا ١اساتصداَ اإلآاعا ٞبااا ٗ ,%36اهتوٚف ٙاْ٘ بااا
 ,%100أًا املعادر ا٪خا ٠حلاُت ُسبتٔا .%16
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 أجا  ًّ %85أحااد اهع ِٞٚحبتٌٗ ٞٚؼاٗر ٝاهتعاًى ًع أجٔا  ٝتلِ٘ه٘جٚاٞحد ْ٪ ;ٞ ٙطبٚع ٞاهعٌى تفال آهم  ,بٌِٚا أجا  ًٍِٔ %15بأْ حتٌٚا ٞاهتعاًاى ًاع
تلِ٘ه٘جٚاااا ا٨تعااااي تلاااْ٘ أحٚاُا اا ٗٓاااً ١٨٧اااّ كباااار اهساااّ اهااااٙ ّٙعارؼاااْ٘
اهتلِ٘ه٘جٚا اسبد.ٞ ٙ
 إْ اإلُذلُاات هااٚس ًعاادر املعوً٘ااات اهاااٚ٢س عِااد املبحاا٘هني ٗٙعاا٘د آهاام إىلعاادَ تاا٘حا شاابل ٞاإلُذلُاات أٗ عاادَ ت٘ظااٚى املااك ا ٗاجملٌعااات  ,ضبااى اهدراسااٞ
بصاابل ٞاإلُذلُااتٗ .يف املااكا اهاايت ٙتاا٘حا بٔااا إُذلُاات أشااار ً %32ااّ اهعِٚاا ٞإىل أْ
اإلُذلُاات ٙعااد ًعاادرا هوٌعوً٘ااات عِاادٍٓ  ,بٌِٚااا أجااا  %32بااأْ اإلُذلُاات أحٚاُااا
ٙلْ٘ ًعدرا هوٌعوً٘ات.
 ِٓااان ظااع٘بات ت٘اجاإ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اجملٌعااات ٗاملااك ا اإلعًٚ٩ااٞأهِاا ١اسااتصداَ تلِ٘ه٘جٚااا ا٨تعاااي ٗاملعوً٘ااات يف أدا ١عٌواأٍ ًِٔٗ ,ااا عاادَ ٗجاا٘د
شاابلات إُذلُاات أظااٗ , ٩غٚااا عٌوٚاا ٞاهتاادر ٙعواا ٟاسااتصداَ اإلُذلُاات ب٘ظاافٕ
ًعدرا هوٌعوً٘ات  ,باإلؼاح ٞإىل عدَ آ٨تٌاَ ب٘ج٘د أجٔ  ٝا٨تعا٨ت ٗاملعوً٘ات
ًّ جاُ اإلدار ٝاهعوٚا.
 أْ أحااااد اهعِٚااٙ ٞاااْٗ أْ ِٓااان ح٘ا٢ااد ًااّ اسااتصداَ تلِ٘ه٘جٚااا ا٨تعااايتِعلس عو ٟعٌؤًٍِٔ ,ا :اسبع٘ي عواً ٟعوً٘اات بسااع ٞحا٢قاٗ , ٞسااع ٞإظبااا
اهعٌااى اإلعً٩اا , ٛإىل جاُاا إدران اهتطاا٘رات اهاايت ذبااد حاا٘ي اهعااامل يف كااى
اجملا٨ت.
ٗيف دراس )َ 2010 Ansarl et al( ٞبعِ٘اْ "سو٘ن اهبحف عّ املعوً٘ات هد٠
اإلعً٩ااٚني اهقاااٌ٢ني ب ا٨تعاااي يف كااتصاآٗ ."ٛاادحت إىل ًعاحاا ٞسااو٘ن اهقاااٍ٢
با٨تعاي يف اهبحف عّ املعوً٘ات يف كااتصٗ , ٛذبدٙاد أمناا اهبحاف ًٗ ,عاحاٞ
ًعاادر املعوً٘ااات عِااد اإلعً٩ااٚني  ,باإلؼاااح ٞإىل اكتصاااف أُاا٘ا املعوً٘ااات اهاايت
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ذبتااااه زبااا٘ ١اإلعً٩اااٚني إىل امللتباااات ًٗااكاا املعوً٘اااات  ٗ ,اااد سلاااى صبتٌاااع
اهدراس ٞاإلعًٚ٩ني املِٔاٚني كاحا ٞيف ِا٘ات ا٨تعااي املصتوفآٗ ٞا : ٛاهتوٚف ٙاْ٘ ,
ٗاهعااحف ٗ ,اهاادٙاا٘ ٗ ,اهعااحف باهوغاا ٞاٗ٪ردٙااٗ , ٞاهعااحف باهوغاا ٞاإلظبوٙ ٚاا, ٞ
ٗٗكاه ٞاُ٪با ١يف كااتص. ٛ
ٗت٘ظى اهباحف إىل اهِتا ٢اهتاه:ٞٚ
 أْ امللتب ٞأٍٓ ًعدر هوٌعوً٘ات عِد أحاااد اهعِٚا ٞاهعااًوني يف اهتوٚف ٙاْ٘ٗاهعحاح , ٞكٌا أْ اشبدً ٞاملاجعٗ ٞٚخدً ٞاهقعاظات ًّ اهعحف تعتدل أك ا
اشبدًات ً ًٞ١٩يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
 أْ أحااااد اهعِٚاا ٞؼبتاااجْ٘ إىل اسااتصداَ ًااك ا ًعوً٘ااات ٙعتٌاادْٗ عؤٚاااكامللتبات ٗ ٘اعد اهبٚاُات اإلهلذلُٗ.ٞٚ
 أْ اإلعً٩اااٚني يف اهتوٚف ٙاااْ٘ ٗاإلآاعاااٙ ٞااااْٗ اإلُذلُااات ًاااّ أٓاااٍ ًعاااادراملعوً٘ات اهيت ٙعتٌدْٗ عؤٚا هلاْ٘ اإلُذلُات ٙتا٘حا حٚإ كاٍ كابرل ًاّ املعوً٘اات
امل٘هق. ٞ
 ٙعتٌد أحااد اهع ِٞٚعو ٟاا ٝ١اهدٗرٙات باستٌاار ملتابع ٞا٪خبار ازبدٙد.ٝٗيف دراسً ٞبارن اسبااً )َ2008( ٛبعِ٘اْ "امل٧هاات يف اُتقا ١ا٪خبار ُٗصآا
هد ٠اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘دٓٗ, " ٞٙدف اهباحف يف دراستٕ إىل ًعاحٞ
ع٘اًى اهتأهرل عو ٟاُتقاُٗ ١صا ا٪خبار عِد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د.ٞٙ
ٗكاْ ًّ أٍٓ اهِتا ٢اهيت ت٘ظى إهٔٚا اهباحف ًا ٙو:ٛ
 حٌٚاااا ؽباااغ ًعاااادر اسبعااا٘ي عوااا ٟاملعوً٘اااات حا ا ْ اهِتاااا ٢كصااافت أْاملسٗ٧هني اهازلٚني جاٗ٦ا يف ًقدً ٞاملعادر املعوً٘ات ٞٚهوقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف
اهسع٘د ٞٙحٚف بوغت اهِسب ٞيف آهم ٗ ,%21.3جا ١يف املاتب ٞاه اُ ٞٚأٓاى ا٨ختعااػ
ٗاشباادلا ١بِساابٙ٘٣ً ٞاا ٞبوغاات  ,%18.1هااٍ اإلُذلُاات بااااا ٗ ,%11.9جااا ١رابع اا ٗكااا٨ت
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اُ٪با ١بفارق بسٚط عّ اإلُذلُت حٚف كاُت اهِسب ,%11.9 ٞبٌِٚاا كااْ يف املاتباٞ
اشباًساا ٞبقٚااٗ ٞسااا٢ى ا٪عاا َ٩اهسااع٘د ٞٙا٪خااا ٠بِسااب ,%7.6 ٞتاا ٩آهاام املعاٙصااٞ
ٗا٨طاا ٩بااااا  ,%7.2هااٍ اهاادٗرٙات اهعوٌٚاا ٞبِسااب ,%6.9 ٞحاهتقااارٙا اهازلٚاا ٞبِساابٞ
ٗ ,%6.8جاا ١بعاادٓا ا٪رشاٚف ٗامللتبااات بااا  ,%3.8تاا ٩آهام اسبفاا٩ت ٗاملٔاجاُااات
بِسااب ,%3 ٞهااٍ اهاادٙاا٘ ٗاهتوٚف ٙااْ٘ بااا ٙٗ ,%1.7ااأت ٛيف خااا ًعااادر املعوً٘ااات هااد٠
اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اإلع َ٩ا٪جِيب با .%0.7
ٗأجا ٠طاه ا٪محد )َ 2005( ٜدراس ٞبعِ٘اْ "اساتصداَ اهعاحف اهساع٘دٞٙ
هصبل ٞاإلُذلُت ٗتأه رل آهم عو ٟاهعٌى اهعحف ٗ, "ٛد كاْ ًّ أٓاداف اهدراساٞ
ًعاح ٞحٌٚا ٙستصدَ اإلُذلُات ُٗ٘عٚا ٞا٨ساتفادًِ ٝإ باإلؼااح ٞإىل املصال٩ت اهايت
تعذلل ا٨ستفاد ًّ ٝشبل ٞاإلُذلُت عِد أحااد اهع.ِٞٚ
ٗجا١ت ُتا ٢اهدراس ٞعو ٟاهِح٘ ا٬ت:ٛ
 أْ ًع ااٍ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحاح ٞاهس اع٘دٙ ٞٙسااتصدًْ٘ اسباس اا٬هٗ ٛاإلُذلُت يف عٌؤٍ اهعحف ; ٛهوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗيف صباي اهعٌى اهفام
ٗاهتحاٙاٗ ٜإرساي امل٘اد اهعحف ٞٚبني ا ٪ساَ دخى اهعحٚف.ٞ
 أْ أغوب ٞٚاملبح٘هني  ًِْ٘٧ٙبأٌٓ ٞٚاإلُذلُت ٗح٘ا٢ادٖ ٗأْ ظاحفٍٔ تا٘حا شلاٍخدً ٞاإلُذلُت داخاى ًقاا اهعٌاى ًٗاّ هاٍ حا ْ أك اا ًاّ ُعاف اهعِٚا ٞؼبعاى عواٟ
اشبدًااً ٞااّ خاا٩ي ظااحٚفتٕ  ,بٌِٚااا ؼبعااى اهِعااف ا٬خااا عواا ٟاإلُذلُاات بصاالى
شصع ٛخاره اهعٌى.
 أْ أك ا صبا٨ت اساتصداَ اإلُذلُات عِاد املبحا٘هني ٓا٘ استقعاا ١ا٪خباارًٗعاح ٞازبدٙاد يف اهعاامل  ,بٌِٚاا أ اى صباا٨ت ا٨ساتصداَ كااْ إلجااا ١اسبا٘ارات
ٗمجع املاد ٝاهعحف.ٞٚ

37

38

 أْ استصداَ اهدلٙد اإلهلذلُٗ ٛعِد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهساع٘دٞٙضبى اهدراس ٞكاْ يف صباي اهعٌى بِسب ٞكبرلٗ ٝآهم ًّ خ٩ي توق ٛرسا٢ى اهقاا١
ٓٗ ,اااا ٙصاارل إىل أْ صباااي اسااتصداَ اهدلٙااد اإلهلذلُٗاا ٛعِااد اهعااحفٚني ميٚااى إىل
اهتوق ٛأك ا ًّ اإلرساي.
 أكاد ً % 85.5اّ املبحا٘هني أُإ ٘ٙجااد اخات٩ف يف املؽاٌْ٘ اهعاحف ٛبااىاستصداَ اإلُذلُت ٗبعدٖ.
 أشااار أحااااد اهعِٚاا ٞإىل أْ اهعااحف اهسااع٘د ٞٙحققاات ظباح اا يف اسااتصداَاإلُذلُات ٗعواٗ ٟجإ اشبعاا٘ػ يف صبااي اهبحاف ٗاسبعاا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗساااعٞ
إظباا ا٪عٌاي اهعحفٗ ٞٚيف اُتصار اهعحٚف.ٞ
 حٌٚاااا ؽباااغ إػبابٚاااات اساااتصداَ اإلُذلُااات يف امل٧سساااات اهعاااحف ٞٚحقااادكاُت سأ٘هٗ ٞسااع ٞاهبحاف ٗاسبعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗإٙعااشلا ٗ ,ا٨طا ٩عواٟ
ا٪حدا ٗاهتط٘رات مجٚعٔا ٗ ,عامل ٞٚاهعحٚفٗ ٞإٙعااي اهعاحٚف٪ ٞكادل عادد ًاّ
ازبٌٔ٘ر ٗ ,ساع ٞإظباا ا٪عٌاي اهعحف.ٞٚ
ٗ ادَ عباد اهاامحّ املطارل )َ 2003( ٜدراساا ٞبعِا٘اْ "اهاؼاا اها٘ظٚف ٛهااد٠
اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحاح ٞاهسع٘دٓٗ ."ٞٙدحت اهدراس ٞإىل اهتعاف إىل ًسات٘٠
اهاؼااا اهاا٘ظٚف ٛعِااد اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحاح ٞاهسااع٘دً ٞٙااّ خاا٩ي ضبااٚط
اهعٌااى ٗ ,ضبااٚط املِٔاا ٞاهعااحفٗ , ٞٚضبااٚط املااادٗد ًااّ املِٔاا ٞاهعااحف ُٗ , ٞٚاااٝ
اهقا ٍ٢با٨تعاي هو ٌٔ٘ر املتوق , ٛباإلؼاح ٞإىل اه٘ظا٢ف اهيت تقَ٘ بٔا اهعاحاح ٞيف
اجملتٌع.
ٗأسفات ُتآ ٢اٖ اهدارس ٞعو: ٟ
 أْ ِٓاااان ًسااات٘ ٠رؼاااا ًت٘ساااط عِاااد اهقااااٌ٢ني با٨تعااااي يف اهعاااحاحٞاهسع٘د ٞٙيف ضباٚط املِٔا ٞاهعاحفٗ ٞٚبوغات ُسابتٍٔ ٗ ,%49أشاار ً %56اّ اهبااح ني

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

عّ رؼآٍ حٌٚا ؽبغ ٗج٘دٍٓ يف ضبٚط املِٔ ٞاهعحفٗ .ٞٚكاْ  ًّ %46اهقاٌ٢ني
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙراؼني عّ مت ٚاملِٔ ٞاهعحفٗ , ٞٚأكد ً %25أٍِ
رؼآٍ عّ ا٨ستق٩هٗ ٞٚدرج ٞاسبا ٞٙاملتاح ٞشلٍ يف اهعٌى اهعحف , ٛبٌِٚا كاُات
ُسااب ٞغاارل اهااؼااني عااّ درجاا ٞا٨سااتق٩هٗ ٞٚاسباٙاا ٞتعااى إىل ٗ, %53عاادل ً %70ااّ
أحااد اهع ِٞٚعّ رؼآٍ حٌٚا ٙتعوق باستصداَ اهتلِ٘ه٘جٚا اسبد ٞ ٙيف ضبٚط املِٔاٞ
اهعحف.ٞٚ
 ارتفاااا يف درجااا ٞاهاؼاااا اهااا٘ظٚف ٛهاااد ٠اهقااااٌ٢ني با٨تعااااي يف اهعاااحفاهسع٘د ٞٙحٌٚا ؽبغ املادٗد ًّ املِٔ ٞاهعحف ٞٚحٚف عدل  ًٍِٔ %63عّ رؼآٍ عّ
املادٗد ًّ املِٔا ٞاهعاحف ٞٚبصالى عااَٗ .جاا ١املاادٗد املااد ٜبدرجا ٞأ اى يف اهاؼاا
حأشار  %31إىل عدَ رؼآٍ عّ املادٗد املاد.ٜ
ٗبوغت ُسب ٞاهااؼني عاّ املاادٗد املعاايف  ,%82بٌِٚاا كصاف ً %68اّ صبتٌاع
اهدراس ٞعّ رؼآٍ دباٖ املادٗد ا٨جتٌاع ًّ ٛاملِٔ ٞاهعحف.ٞٚ
 أشاارت اهِتاا ٢حٌٚااا ٙتعواق بِ ااا ٝاهقاا ٍ٢با٨تعاااي هو ٌٔا٘ر املتوقاا ٛإىل أْاهقااا ٍ٢با٨تعاااي ٙعتاادل ازبٌٔاا٘ر ٗاع ٚاا ًٗصاااركا ٗحاااعٙٗ ٩بحااف عااّ اإلشااار ٝإىل
جاُ أْ ازبٌٔ٘ر ٙسٔى اهتأهرل ح.ٕٚ
 ِٓان ادباٖ إػباب ًّ ٛاهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحاح ٞاهسع٘د ٞٙعب٘ اهعٌىاهعاحفٗ ٛعلااس آهام أْ ً %80ااّ أحاااد اهعِٚااٙ ٞااْٗ أْ ًااّ أٓاٍ أساابا دخاا٘شلٍ
صباي اهعٌى اهعحف ٘ٓ ٛأْ ًِٔ ٞاهعحاح ٞذب  ٟبتقدٙا ٗاحذلاَ يف اجملتٌع.
دراسااُ ٞاا٘اي اهعاافيت ( )َ 2001بعِاا٘اْ "إعااداد اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف
املعااا ٞٙيف ظااى تلِ٘ه٘جٚااا ا٨تعاااي اسبد ٙاآ ," ٞاادحت اهدراساا ٞإىل ًعاحااٗ ٞا ااع
إعداد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف املعاً ٞٙع ٗجا٘د تلِ٘ه٘جٚاا ا٨تعااي اسبد ٙا.ٞ
ٗادبٔاات اهباح اا ٞإىل اسااتصداَ ًاأِ املسااك باهعِٚاا ٞهوٌحااارٗ ّٙساالاتار ٞٙاهتحاٙااا
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ٗاهفِٚني يف اهعحف املعا , ٞٙكٌا اًت بتطبٚق اهدراسا ٞعوا ٟظاحف آ٪اااَ ,
ٗا٪خبار ٗ ,ازبٌٔ٘رٗ ٞٙت٘اٙع ا٨ستٌار ٝعو ٟاملبح٘هني حٔٚا.
ٗجا ١يف ُتآ ٢اٖ اهدراس:ٞ
 حٌٚا ؽبغ ًعادر املعوً٘ات ح ْ اهِتا ٢كصفت أْ املعادر اهازلٚا ٞأٓاٍاملعادر املعوً٘اتٚا ٞهوقاا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف املعاا , ٞٙهٚاأت ٛبعاد آهام اشبادلا١
ٗاملصتعْ٘  ,هٍ املعادر ا٪خا.٠
 إْ ا سااتفاد ٝاهعااحف املعاااً ٞٙااّ تلِ٘ه٘جٚااا ا٨تعاااي اسبد ٙاا ٞكاُااتضبدٗد ٝعِد احملار يف اهعحاح ٞاملعا.ٞٙ
 ِٓااان عصاا٘اٗ ٞٚ٢عًٌ٘ٚاا ٞيف اختٚااار ُٗصااا امل٘اؼااٚع ٗا٪خبااار يف اهعااحفاملعا ; ٞٙكٌا ٙا ٠اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحاح ٞاملعا.ٞٙ
 -أْ تلِ٘ه٘جٚاااا ا٨تعااااي اسبد ٙاااٞ

ت٘ظٚفٔاااا يف ازباُا ا ا٨ساااتٔ٩كٛ

ٗاهذلحٓٗ ٛٔٚاا أها عوً ٟد ٠ا٨ستفادًِٔ ٝا.
تعليق الباحث على الدراسات السابقة
 استفاد اهباحف ًّ اهدراسات اهسابق ٞيف اختٚار ٗبِا ١اإلطار اهِ ا ٜهوبحف ًّ
خاا٩ي اختٚااار ُ اٙاا ٞا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعااً َ٩اجع اا ُ ا ًّٙاا هدراسااتٕ ,
ٗت٘ظٚف حاٗل اهِ ا ًّ ٞٙخ٩ي أٓداف اهدراس. ٞ
 استفاد اهباحف ًّ اهدراسات اهسابق ٞاهايت طبقات منا٘آه ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى
اإلع َ٩يف ظٚاغ ٞأٓداف ٗتسا٨٦ت ٗحاٗل اهدراساً ٞاّ خا٩ي ًااجعاُ ٞتاا٢
ٗبِا ١توم اهدراسات اهِ ا. ٜ
 اساااتصوغ اهباحاااف ًاااّ ُتاااا ٢اهدراساااات اهساااابق ٞأْ ِٓاااان تفااااٗت يف ًتابعااٞ
ٗاعتٌاد مجٔ٘ر ٗسا٢ى اإلع َ٩عوٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗ ,ميلاّ اإلشاارٝ
إىل أٍٓ ًا ُت ت عّ اهدراسات اهسابق ٞباهِقا اهتاه: ٞٚ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

 أظٔات اهدراسات اعتٌاد أكدل عوٗ ٟسا٢ى اإلعا َ٩ازبٌاآرل ٜاهايت تقادَاملؽاًني اإلع ًّ ًٞٚ٩خ٩ي زلات شلو٘ ٗ ٞٚاه حِ ٞٚأك ا جاآب.ٞٚ
 ت٘جد ع ٞ ٩إػباب ٞٚبني ك اح ٞاهتعال هوٌؽاًني اإلع ًٞٚ٩دباٖ اه٘ساا٢ىاهيت ت٘حا اهساع , ٞاهد ٗ ٞاهلاٍ اهلابرل ًاّ املعوً٘اات ٓٗ,ااا ًاا ِٙطباق
عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
 أكدت أك ا ًّ دراسً ٞقدار أكدل ًّ آ٨تٌاَ ب٘سا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد,عو ٟحسا ٗسا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚد.ٞٙ
 كصفت اهِتا ٢أْ املعادر اهازل ٞٚأٍٓ املعادر املعوً٘ات ٞٚهوقا ٍ٢با٨تعاييف اهعحف ٙٗ ,أت ٛبعد آهم اشبدلاٗ ١املصتعْ٘  ,هٍ املعادر ا٪خا.٠
 بِٚت اهِتا ٢أْ ساع ٞاه٘ظ٘ي ه٫خبار ٗاملعوً٘ات أباا امل ٚات اهايت اساتفادازبٌٔ٘ر ًّ خ٩ي استصداَ ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
 أكدت اهدراساات آتٌااَ ازبٌٔا٘ر تتطوا املعادا  ٞٚكٌحادد ه٩عتٌاادعوٗ ٟسا٢ى اإلع. َ٩
 استفاد اهباحف ةا سبق عو ٟاهتأكٚد حبداه ٞاهدراس ٞاسباه, ٞٚيف اهع ٞ ٩بني
اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعااي باهعاحاح ٞعواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد يف اسبعا٘ي
عو ٟاملعوً٘ات .
اإلطار املنهجي للدراسة:
ًشلو ٞاهدزاضٗ ٞأٌٓٚتٔا :
عو ٟاهاغٍ ًّ اُتصار ٗسا٢ى اإلع َ٩يف اهسِ٘ات ا٪خرل ٝبصالى ًوحا٘ظ عواٟ
اهعااعٚد اهعابااٗ ٛا٪جااِيبًٗ ,ااع تِاا٘ ًؽااٌْ٘ ٗشاالى ٓاااٖ اه٘سااا٢ى ًااّ ٗسااا٢ى
تقوٚدٗ , ٞٙأخا ٠جدٙد ٌٞٚٓ٪ٗ , ٝاهدٗر اهاٙ ٜقَ٘ بٕ املاساى يف اهعٌوٚا ٞا٨تعااهٞٚ
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ً ,اااّ خااا٩ي اختٚاراتااإ يف اهطاااام اإلعً٩ااا, ٛاهااااٙ ٜااا٘ح ٛتاااد ٠هقتااإ تعاااادرٖ
اإلخبارٗ ٞٙاملعوً٘اتٗ ٞٚتِ٘عٔا ,اً٪ا اهاا ٜجعاى اهباحاف ؼبادد ًصالو ٞدراساتٕ يف
استط ٩رأ ٜاهقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف اهسع٘د, ٞٙح٘ي ًد ٠اعتٌاادٖ عوا ٟاإلعاَ٩
ازبدٙاااد يف اسبعااا٘ي عوااا ٟاملعوً٘اااات ٗ,تاااأهرل آهااام عوااا ٟاملسااات٘ ٠املعاااايف هدٙااإ ,
ٗاهتاااأهرلات اهِادبااا ٞعاااّ ٓااااا ا٨عتٌااااد  ,باإلؼااااح ٞإىل اه٘ ااا٘ف عوااا ٟدرجااا ٞهقتااإ
ٗاعتٌادٖ عؤٚاا ب٘ظافٔا ًعاادر هوٌعوً٘اات ٗ ,ميلاّ إمجااي املصالو ٞاهبح ٚا ٞيف
اهتسا٦ي اهتاهً : ٛا ًد ٠اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلعَ٩
ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات؟
أٌٓ ٞٚاهدزاض: ٞ
تِبع أٌٓ ٞٚاهدراس ًّ ٞازب٘اُ اهتاه: ٞٚ
 ًع اااٍ اهدراساااات اشباظااا ٞباهقاااا ٍ٢با٨تعااااي يف املٌولااا ٞجااااً ١قاُٗا ااباهعحاحٗ ٞجا ًّ ١حٚف اهاؼا اه٘ظٚفٗ ٛع٘اًى ُصا ٗاُتقا ١ا٪خبار ...إخل  ,بٌِٚا
 ٨ت٘جااد دراساا ٞباملٌولاا ٞتِاٗهاات اسااتصداَ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٞٙ
ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,مل ذباظ بِعاٗ ٚاحاا يف ازباًعاات اهساع٘دٗ - ٞٙتعاد
ٓااٖ اهدراسااً ٞااّ بااني اهدراساات اهعوٌٚاا ٞاهاايت تتِاااٗي اهع ٩ا ٞبااني اإلعاا َ٩اهتقوٚاادٜ
ٗاإلع َ٩ازبدٙد يف ظى احتقار اهدراسات اهسابق ٞيف تِاٗي ٓاٖ اهع.ٞ ٩
أٓدار اهدزاض: ٞ
يف ؼ٘ ١املصلوٙ ٞتٌ اى اشلادف اهااٚ٢س ًاّ اهدراسا, ٞيف ذبدٙاد ًاد ٠اعتٌااد
اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د , ٞٙعواا ٟاإلعاا َ٩ازبدٙااد يف اسبعاا٘ي عوااٟ
املعوً٘ات ٙٗ,تفا ًّ آهم ًا ٙو: ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

( )1اهلصااف عااّ ًااد ٠آتٌاااَ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د ٞٙباااإلعَ٩
ازبدٙد.
( )2تعاف أك ا ٗسٚو ٞيف اإلع َ٩ازبدٙد ٙعتٌد عؤٚا اهقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف
اهسع٘د ٞٙيف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9

تعاف دٗاحع اهقا ٍ٢با٨تعااي باهعاحف اهساع٘د, ٞٙيف ا٨عتٌااد عوا ٟاإلعاَ٩
ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
تعاااف ُ٘عٚاا ٞاملعوً٘ااات اهاايت ٙسااع ٟاهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٞٙ
هوحع٘ي عؤٚا ًّ خ٩ي ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
تعاف اهفذلات اهيت ٙفؽاؤا اهقاا ٍ٢با٨تعااي باهعاحف اهساع٘د ٞٙيف اهتعاال
ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد.
تعاف ا٨عتباارات املتعوقا ٞباهصالى ٗاملؽاٌْ٘ املا٧ها ٝيف ًاد ٠اعتٌااد اهقااٍ٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
تعاااف ًاادٗ ٠جاا٘د حاااٗق يف ًعااادر املعوً٘ااات  ,اهاايت ٙعتٌااد عؤٚااا اهقاااٌْ٘٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘دٗ ًّ ٞٙسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد  ,باخت٩ف ًست٘٠
ًعاحتٍٔ بٔا .
تعاف اهع ٞ ٩بني دٗاحع آتٌاَ اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙب٘سا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد. ٍٔٙ
تعاف اهع ٞ ٩بني اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهساع٘د ٞٙعوا ٟاإلعاَ٩
ازبدٙااااد  ,هوحعاااا٘ي عواااا ٟاملعوً٘ااااات ٗ ,اهتااااأهرلات املعاحٚااااٗ ٞاهسااااو٘كٞٚ
ٗاه٘جداُ ٞٚامللتسب ٞهد. ٍٔٙ

( )10تعاااف اهع ٩اا ٞبااني أٓااداف اعتٌاااد اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د( ٞٙ
اهفٔاااااٍ – اهت٘جٚااااإ – اهتساااااوٗ , )ٞٚاهتاااااأهرلات ( املعاحٚااااا – ٞاه٘جداُٚااااا– ٞ
اهسو٘ك )ٞٚاهِادب ٞعّ ٓاا ا٨عتٌاد.
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تطا الا اهدزاضٗ ٞلسٗضٔا :
أٗ : ٨تسا٨٦ت اهدراس : ٞتِطوق تسا٨٦ت اهدراساً ٞاّ اإلطاار اهِ اا ٜملادخى
ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعااًٗ , َ٩ااّ ا٨طاا ٩عواا ٟبع ا

اهدراسااات اهسااابق ٞآات

اهع ٩اا ٞت٘ؼاا٘ اهدراسااٗ , ٞآهاام هإلجاباا ٞعواا ٟاهتسااا٦ي اهاااٚ٢س ًااا ًااد ٠اعتٌاااد
اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د , ٞٙعواا ٟاإلعاا َ٩ازبدٙااد يف اسبعاا٘ي عوااٟ
املعوً٘ات ؟ ٗٙتفا ًِٕ ًا ٙو: ٛ
(ً )1ا ًد ٠آتٌاَ اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙباإلع َ٩ازبدٙد ؟
(ً )2ا أك اا ٗساٚو ٞيف اإلعا َ٩ازبدٙاد ٙعتٌاد عؤٚاا اهقاا ٍ٢با٨تعااي باهعاحف
اهسع٘د ٞٙيف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات؟
(ً )3ااا دٗاحااع اهقااا ٍ٢با٨تعاااي باهعااحف اهسااع٘د, ٞٙيف ا٨عتٌاااد عواا ٟاإلعااَ٩
ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات؟
(ً )4ا ُ٘ع ٞٚاملعوً٘ات اهيت ٙسع ٟاهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙهوحع٘ي
عؤٚا ًّ خ٩ي ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد؟
(ً )5ااا اهفااذلات اهاايت ٙفؽ اؤا اهقااا ٍ٢با٨تعاااي باهعااحف اهسااع٘د ٞٙيف اهتعااال
ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد؟
(ً )6ااا ا٨عتبااارات املتعوقاا ٞباهصاالى ٗاملؽااٌْ٘ املاا٧ها ٝيف ًااد ٠اعتٌاااد اهقاااٍ٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد؟
هاُٚا  :حاٗل اهدراس: ٞ
(ِٓ )1ان حاٗق داه ٞإحعاًّٚ٢ا يف ًعادر املعوً٘ات  ,اهيت ٙعتٌد عؤٚا اهقااٌْ٘٢
با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دً ٞٙااّ ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد  ,باااخت٩ف
ًستً٘ ٠عاحتٍٔ بٔا .

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

( )2ت٘جااد ع ٩اا ٞآات د٨ه ا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني دٗاحااع آتٌاااَ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د ٞٙب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد. ٍٔٙ
( )3ت٘جد ع ٩ا ٞآات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ,اهتاأهرلات ( املعاحٚاٞ
– اه٘جداُ – ٞٚاهسو٘ك ) ٞٚاهِادبٓ ٞاا ا٨عتٌاد.
(ِٓ )4ااان ع ٩اا ٞآات د٨هاا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني أٓااداف اعتٌاااد اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعااحف اهسااع٘د ٞٙعواا ٟاإلعاا َ٩ازبدٙااد هوحعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات ( اهفٔااٍ –
اهت٘جٚااإ – اهتساااوٗ , ) ٞٚاهتاااأهرلات ( املعاحٚااا – ٞاه٘جداُٚااا – ٞاهساااو٘ك) ٞٚ
اهِادب ٞعّ ٓاا ا٨عتٌاد.
ًلآ ٍٚاهدزاض: ٞ
 ا٨عتٌاد :
ٙقعد اهباحف با٨عتٌااد يف ٓااٖ اهدراسا ٞدرجا ٞاساتصداَ اهقاا ٍ٢با٨تعااي يف
اهعااحف اهسااع٘د ٞٙهإلعاا َ٩ازبدٙااد يف أخااا املعوً٘ااات ٗا٪خبااار ٗاملاا٘اد اإلعًٚ٩ااٞ
هوقٚاَ بعٌوٕ داخى امل٧سس ٞاإلع.ًٞٚ٩
 اهقا ٍ٢با٨تعاي:
تِ٘عااات تعاٙفاااات اهقاااا ٍ٢با٨تعااااي حٌِٔاااا  :أُااإ اهصاااصغ اهااااٙ ٜقاااَ٘ بعٌوٚاااٞ
ا٨تعاي ٗت٘ج ٕٚرساه ٞإىل شصغ أٗ أك ا( .أب٘ إظبع  , َ 2006 ,ػ.)15
ًّٗ ٙقَ٘ ب ُصا ١اهاساهٗ ٞميلّ أْ ٙلْ٘ حادا ٗاحدا أٗ عد ٝأحاااد ػبٌعٔاٍ
عٌااى ٗاحااد كفاٙااق اهعٌااى اإلخبااار ٜيف اهعااحف ( .اسبدٙاادٗ ٜاهوباااْ , 2009 ,
ػ.)26
ٗ ٙقعد اهباحف باهقا ٍ٢با٨تعاي بإُٔ ًِصِ ٤اهاساه ٞيف اهعحف اهسع٘د ٞٙاملصتوفاٞ
ًّ ( ظحف, ٛضبار ً ,ااسى ًِ,دٗ أخبارً, ٜتعاْٗ ,كات ,طباه ظحف.)ٛ
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 اإلع َ٩ازبدٙد:
تِ٘عت تعاٙفات اإلع َ٩ازبدٙد  ,هلِٔا كاُت تعا يف حا٘ل ٗاحاد حٚاف
عُاف بإُٔ:
إعااٙ َ٩عتٌاااد يف إُتااااه ٗحفاااظ ُٗصاااا املعوً٘اااات عوااا ٟاسباساا ا٬هاااٙٗ ٛتٌٚاا
بتقدميٕ توم اشبدًات بطاٙق ًٚ ٞسااٗ ٝأساعار طبفؽا ٞتؽاٌّ اهتفاعاى املباشاا ًاّ
ازبٌٔ٘ر( .اهعِ  ,َ2013 ,ٜػ.)20
ٗٙعاحاإ اهباحااف  :بأُاإ صبٌ٘عااً ٞااّ تطبٚقااات ًٗ٘ا ااع ٗبااااً اسباسا ا٬هااٛ
ٗاإلُذلُاات ٗاشل٘اتااف اهاكٚااٙ , ٞسااوط عؤٚااا اهؽاا٘ ١يف ٓاااا اهبحااف ٗٓااً٘ ٛا ااع
اهت٘اظااى ا٨جتٌاااعٗ, ٛاه٘ٚتٚاا٘

 ,باإلؼاااح ٞإىل امل٘ا ااع اإلخبارٙاا ٞعواا ٟشاابلٞ

اإلُذلُاات ٓٗ,ااا ٛامل٘ا ااع اإلخبارٙااا ٞغااارل املاتبطاا ٞبِصاااا ٗر ااٗ, ٛخااادًات اهاساااا٢ى
اهِعٗ ,ٞٚضبادهات اهب٩ن برل. ٜ
 املعوً٘ات :
ٗٙقعد بٔا توم املعارف اه قاحٗ ٞٚاسبٚات ٞٚاهيت ذبقاق أٓاداف اهقاا ٍ٢با٨تعااي
يف اهعاااحف اهساااع٘د( ٞٙاهفٔاااٍ – اهت٘جٚااإ – اهتساااوٗ , )ٞٚإحااادا بعاا

اهتاااأهرلات

املصتوف ( ٞاملعاح – ٞٚاه٘جداُ – ٞٚاهسو٘ك. ) ٞٚ
ٗٙقعاااد اهباحاااف بااإ  :حعاااٚو ٞاهقاااا ٍ٢با٨تعااااي يف اهعاااحف اهساااع٘دً ٞٙاااّ
املعاااارف حااا٘ي اإلعااا َ٩ازبدٙاااد ٗ ,تقااااس ًاااّ خااا٩ي ًقٚااااس هوٌسااات٘ ٠املعاااايف
ًاااّ تعاااٌ ٍٚاهباحاااف  ,داخاااى ا٨ساااتباُ ٞحااا٘ي طبتواااف ٗساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙاااد
ًاااااّ ً٘ا اااااع اخبارٙااااا , ٞشااااابلات ت٘اظاااااى اجتٌااااااعٗ, ٛٚاه٘ٚتٚااااا٘ ٗ,خااااادًات
اهاسااااااا٢ى اهِعااااااٗ , ٞٚاهاااااا٘اتس

ٗ,بااااااااً احملادهااااااات عاااااادل اهااااااب٩ن باااااارلٜ

ٗ,اهعاااحاح ٞاإلهلذلُٗٚاااًٗ, ٞاااّ هاااٍ ٙاااتٍ اهتقسااا ٍٚإىل هاااً ٩سااات٘ٙات ًاتفاااع –
ًت٘سط ًِ -صف

.

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ًِٔج اهدزاض: ٞ
تعد ٓاا ٖ اهدراساً ٞاّ اهدراساات اه٘ظاف ٞٚاهايت تساتٔدف دراسا ٞظاآاً ٝعِٚاٞ
ٗٓ ٛاهتعاف عو ٟاهع ٞ ٩بني اهتعاال ه٘ساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد  ,باملسات٘ ٠املعاايف
هوقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دً , ٞٙااع تطبٚااق حاااٗل ُ اٙاا ٞا٨عتٌاااد عوااٟ
ٗسا٢ى اإلع ًّ َ٩خ٩ي اهدراس.ٞ
ٗتعتٌد ٓااٖ اهدراسا ٞعوا ٟا ساتصداَ ًأِ املساك بصاق ٕٚاه٘ظاف ٛهإلجابا ٞعاّ
تسا٨٦ت اهبحف ٗ ,اهتحوٚو٨ ٛختبار حاٗل اهدراس. ٞ
ٗٙساعد استصداَ ًِٔ املسك يف إًلاُ ٞٚاساتصداَ ا٪ر ااَ هوت٘ظاى إىل ُتاا٢
ضبدد , ٝهٚس حقط حٌٚا ٙتعوق ب٘ج٘د أٗ عدَ ٗج٘د ًتغرل ًا ٗ ,إمنا يف درج ٞتأهرلٖ
عو ٟاملتغرلات ا٪خاٗ , ٠كاهم إًلاُ ٞٚخؽ٘ اهبٚاُات هوتحوٚى اإلحعا. ٛ٢
ع ِٞٚاهدراس: ٞ
تتلااْ٘ عِٚاا ٞاهدراسااً ٞااّ ً 200فااادً ٝااّ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي  ,اختٚارٓااا
بصاااااااااااالى عٌاااااااااااادً ٜااااااااااااّ ( اهعااااااااااااحف,ٛاحملار  ,املااسااااااااااااى ,املِاااااااااااادٗ
ا٨خبار,ٜاملتعاْٗ,اهلاتا ,املصاه اهعااحف ) ٛيف اهعااحف اهساع٘دً٘ ٞٙاعاا ٞعوااٟ
اهعحف املطب٘ع ( ٞاهاٙال  ,ازب ٙا. )ٝ
أدٗاا لت اه ٚاُاا :
اسااتصدَ اهباحااف يف إطااار ًاأِ املسااك  ,اسااتٌار ٝاسااتباُ ٞتتؽااٌّ ًااتغرلات
اهدراساا ٞاهقابواا ٞهوقٚاااس  ,حٚااف تلُ٘اات ت ٌ٘عااً ٞااّ ا٪ساا٣وٗ , ٞاهاايت تسااتٔدف
ٚاس ًد ٠اعتٌااد اهقاا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘د ٞٙعوا ٟاإلعا َ٩ازبدٙاد يف
اسبعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات  ,بغٚاا ٞذبقٚااق بع ا

آ٪ااداف ( ًِٔااا :اهفٔااٍ  ,اهت٘جٚاإ ,

ٗاهتسااوٚ ٗ ,)ٞٚاااس آهاام ًااّ خاا٩ي صبٌ٘عااً ٞااّ اهعبااارات هلااى ٓاادف ذباادد ًااد٠
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امل٘احقٗ , ٞكاهم اهتعاف عوً ٟعادر املعوً٘ات اهيت ٙعتٌادْٗ عؤٚاا ٗاهايت ذباد
بع ا

اهتااأهرلات ( املعاحٚاا , ٞاه٘جداُٚاا ,ٞاهسااو٘كً ) ٞٚااّ خاا٩ي صبٌ٘عاا ٞعبااارات

أخااا ٠ذباادد ًاادً٘ ٠احقاا ٞاهقااا ٍ٢با٨تعاااي عؤٚااا ,باإلؼاااح ٞملقٚاااس ؼباادد دٗاحااع
آتٌاَ اهقا ٍ٢با٨تعاي بااإلع َ٩ازبدٙاد  ٗ,را ١اهقاا ٍ٢با٨تعااي بصالى ًٗؽاٌْ٘
ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ -اشتٌوت استٌار ٝا٨ستباُ ٞعوا ٟبعا

املقااٚٙس ا٪خاا٠

كٌقٚاس ملعاح ٞاملست٘ ٠املعايف هوقا ٍ٢با٨تعاي ح٘ي ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد. ٝ
إجسا١اا اهصدق ٗاها اا :

()1

هقٚاااس ظاادق اسااتٌار ٝا٨سااتباُ, ٞ

اسااتصداَ أسااو٘ اهعاادق اه ااآاً ٜااّ

خ٩ي عال من٘آه ا٨ستباُ ٞعوا ٟصبٌا٘ ًاّ ا٪سااتا ٝاحمللٌاني املتصععاني يف
اإلع , َ٩اها ّٙأحادٗا بأْ ا٨ستباُ ٞتقٚس باهفعى املااد ٚاسٕ ٗ ,أشارٗا إىل بع
اهتعااد٩ٙت اهاايت أدخواأا اهباحااف عواا ٟا٨سااتباُ ٞحتاا ٟتلااْ٘ ظاااسب ٞهوتطبٚااق ,
ٗذبقٚق أٓداف اهدارسٗ , ٞهقٚاس هبات بٚاُات استٌار ٝا٨ستباُ ٞاستصداَ اهباحاف
أ سو٘ إعااد ٝا٨ختباار عوا ٟعِٚا ٞعصا٘اً ٞٚ٢لُ٘اً ٞاّ ً 20فااد , ٝب٘ا اع ً %10اّ
اهع ِٞٚا٪ظوٗ , ٞٚآهم بعد حاذل ٝأساب٘عني ًاّ تطبٚاق ا٨ساتٌارٗ ٝبوغات ٌٚاً ٞعاًاى
اه بات  ٌٞٚ ٛٓٗ % 92.6عاه ٕٚتصرل إىل هبات ا٨ستباُٗ ٞد تٔا.
أضاه ٚاملعاي ٞاإلحصا: ٞٚ٢
بعد ًااجع ٞبٚاُات ا٨ستباًُ ٞااجع ٞد ٚقا, ٞ

إدخاشلاا اسباسا ا٬هاٗ , ٛ

استصداَ بااً ٗ , SPSSاستصداَ املعازبات اإلحعا ًّ ٞٚ٢استصااه اهتلاارات
ٗاهِس ا املٙ٘٣اا, ٞاملت٘سااط اسبساااب, ٛا٨عبااااف املعٚااار, ٜاختبااار كاااً , 2عاًااى
()1

ذبل ٍٚا٨ستباُ ًّ ٞبى أساتا ٝاإلعً , َ٩احق أزلا ٍٓ٦باملااجع .

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

اهت٘احق هقٚاس شد ٝاهع ٞ ٩بني املتغرلً , ّٙعاًى ارتبا برلسْ٘  ,اختبار " شاٚف"ٕٚ
هتحدٙد ظااحل اهفااٗق  ,ذبوٚاى اهتبااOne way Analysis of )ANOVA( ّٙ
variance
ُتا٢ج اهدزاض ٞاملٚداُ: ٞٚ
( )1أهبتاات اهدراساا ٞأْ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٙ ٞٙقبااى عوااٗ ٟسااا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد ,بِسبٗ , %100 ٞآهم كٌا ٙصرل ازبدٗي ر ٍ (. )1
جدٗي ر ٍ ()1
ًتابعٗ ٞسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد
متابعة اإللعما ادجيدي

التكرار
022

النسبة
%022

ال دتابع

-

% 2

اإلمجايل

022

%022

دتابع

ٗٙاجع ٓاا اإل باي اهلبرل يف ًتابعاٗ ٞساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد إىل تعادد ٗساا٢ى
اإلعا َ٩ازبدٙااد ٗ,اهتِاااحس اهلاابرل حٌٚااا بِٔٚاا ةااا ٙاا٧د ٜإىل جااا ٗإ باااي اهقاااٍ٢
با٨تعاي عوً ٟتابعتٔا.
(ً )2د ٠ا عتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعاحف اهساع٘د ٞٙعواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩يف
اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات :
تصرل بٚاُات ازبادٗي ر اٍ ( )2إىل تاتٚا ٗساا٢ى اإلعا َ٩بصالى عااَ حبسا
أحؽو ٞٚاهقا ٍ٢با٨تعاي شلا .
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ٗهوتعاف عوً ٟد ٠اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلعَ٩
يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات  ,اَ اهباحف حبسا املت٘سطات اسبسابٗ ٞٚا٨عبااحات
املعٚارٙاا ٞهعبااارات ضباا٘ر ًااد ٠اعتٌاااد اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د ٞٙعوااٟ
ٗسا٢ى اإلع َ٩يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ ,جا١ت اهِتاا ٢كٌاا ٘ٙؼاحٔا ازبادٗي
اهتاه:ٛ
جدٗي ر ٍ ()2
است ابات أحااد اهدراس ٞعو ٟعبارات ضب٘ر ًد ٠اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩يف
اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ًاتب ٞتِااهًّٚا حبس ًت٘سطات امل٘احقٞ
الرتتيب

الفقرة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

0
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0
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27..
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07.9

27..9
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07.0

27...
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0752

279.5

00

اإلذالعة

07.

27...

3730

.1..1

املتوسط العا

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ًاااّ ازبااادٗي اهساااابق ر اااٍ (ٙ )2تؽاااك أْ أحاااااد عِٚااا ٞاهدراساااً ٞاااّ اهقااااٌ٢ني
با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٙ ٞٙعتٌاادْٗ عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩يف اسبعاا٘ي عوااٟ
املعوً٘ات بدرج ٞعاه , ٞٚحٚف بو املت٘سط اهعاَ ملا٘احقتٍٔ عوا ٟضبا٘ر ًاد ٠اعتٌااد
اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د ٞٙعوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩يف اسبعاا٘ي عوااٟ
املعوً٘ااات (ً 3.31ااّ ٓٗ ,) 5.00اا٘ املت٘سااط اهاااٙ ٜقااع يف اهف٣اا ٞاهاابعااً ٞااّ ح٣ااات
املقٚاس اشبٌاسٗ ,)4.20- 3.31( ًّ ٛاهيت تصرل إىل خٚار أْ درج ٞامل٘احق( ٞغاهبا)
يف أدا ٝاهدراس.ٞ
كٌا ٙتبني أْ اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘دٙ, ٞٙتابعْ٘ ٗسا٢ى اإلعَ٩
املصتوفاااا , ٞاهتقوٚاااادًِٔ ٜااااا ٗاملتٌ ااااى باهعااااحف ٗاجملاااا٩ت املطب٘عااااٗ, ٞاهقِاااا٘ات
اهتوٚف ُٚ٘ٙااٗ, ٞاإلآاعاا, ٞباإلؼاااح ٞإىل ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد ٗ ,املتٌ واا ٞبااامل٘ا ع
اإلخبارٙااااٗ, ٞاهعااااحف اإلهلذلُٗٚااااً٘ٗ, ٞا ااااع اهت٘اظااااى ا٨جتٌاااااع ٛاملصتوفاااا, ٞ
ٗتطبٚقااات اشل٘اتااف اهاكٚااٗ, ٞغرلٓااا ًااّ ٗسااا٢ى اهتقِٚاا ٞاسبد ٙااٗ ; ٞآهاام هوحعاا٘ي
عو ٟاملعوً٘ات املصتوف.ٞ
كٌا ٙتبني ًّ ازبدٗي اهسابق أْ ِٓان تباِٙا يف ًد ٠اعتٌااد اهقاا ٍ٢با٨تعااي
يف اهعاااحف اهساااع٘د ٞٙعواااٗ ٟساااا٢ى اإلعااا َ٩يف اسبعااا٘ي عوااا ٟاملعوً٘اااات  ,حٚاااف
تااٗحاات ًت٘سااطات ً٘احقاا ٞأحااااد عِٚاا ٞاهدراساا ٞعواا ٟعبااارات ضباا٘ر ًااد ٠اعتٌاااد
أساتا ٝازباًعات اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟا٪خباار ًاا
بني ( 1.90إىل ً ٛٓٗ ,)4.72ت٘سطات تقع يف اهف٣ات اه اه ٗ ٞاهاابعٗ ٞاشباًسًّ , ٞ
ح٣ات امل قٚاس اشبٌاسٗ ٛاهايت تصارل إىل خٚاار أْ درجاً٘ ٞاحقا ٞأحاااد عِٚا ٞاهدراساٞ
عو ٟاعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩يف اسبعا٘ي
عو ٟاملعوً٘ات تذلاٗم بني (أحٚاُا /غاهبا /داٌ٢ا) عو ٟاهت٘اه , ٛةا ٘ٙؼك اهتبا ّٙيف
اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات.
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ٗحٌٚا ٙو ٛتات ٚتوم اه٘سا٢ى حبس درج ٞاعتٌاد أحااد ع ِٞٚاهدراس ٞعؤٚا
يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات :
جااا١ت ٗسااٚو( ٞامل٘ا ااع ا٨خبارٙاا ٞعواا ٟاإلُذلُاات) ,يف املاتباا ٞاٗ٪ىل ً ,ااّ حٚااف
استصداَ أحااد ع ِٞٚاهدراسا ٞشلاا كأحاد ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد يف اسبعا٘ي عواٟ
املعوً٘اااات  ,تت٘ساااط حساااابٗ )4.72( ٛاعباااااف ًعٚاااارٙ, )1.097( ٜؤٚاااا ٗساااٚوٞ
(تطبٚقااات اشل٘اتااف اهاكٚاا ,)ٞيف املاتباا ٞاه اُٚااً , ٞااّ حٚااف اسااتصداَ أحااااد عِٚااٞ
اهدراس ٞشلا كأحد ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد يف اسبعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات  ,هاٍ ٗساٚوٞ
اهتااا٘ٙذل ٙ,وٚااإ اهعاااحف اإلهلذلُٗٚاااٗ , ٞاهعاااحف اإلهلذلُٗٚااا ٞاملاتبطااا ٞباهِسا ا
اه٘ر ٙ ,ٛؤٚا اهفٚسب٘ن  ,هٍ اه٘اتس

 ,هاٍ اه٘ٚتٚا٘ ٗ ,رساا٢ى ا٪خباار اهِعاٞٚ

اهقعرلٗ ,)SMS( ٝيف املقابى تاأخا ٗساا٢ى اإلعا َ٩اهتقوٚدٙاٗ ٞاملتٌ وا ٞيف اهعاحف
ٗاجملاا٩ت املطب٘عااِ ٗ , ٞاا٘ات اهتوٚف ٙااْ٘ ٗ ,يف اهذلتٚاا ا٪خاارل اإلآاعاا ٞتت٘سااط
حسابٗ,)1.90( ٛاعبااف ًعٚار)0.669( ٜ
( )3أك ااا ٗسااٚو ٞيف اإلعاا َ٩ازبدٙااد ٙعتٌااد عؤٚااا اهقااا ٍ٢با٨تعاااي باهعااحف
اهسع٘د ٞٙيف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات .
هتعاااف أك ااا ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد إهااارٓ٨ ٝتٌاااَ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف
اهسع٘د ٞٙاَ اهباحف حبسا املت٘سطات اسبساابٗ ٞٚا٨عبااحاات املعٚارٙاٗ, ٞكٌاا
اتؽاااك هِاااا ًاااّ اهِت ٚااا ٞاهساااابقً , ٞاااّ تفؽاااٚى اهقااااٌ٢ني با٨تعااااي يف اهعاااحف
اهسع٘د ,ٞٙه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ,أك ا ًّ اإلع َ٩اهتقوٚد , ٜحقد جاا١ت ُتاا٢
تفؽٚوٕ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد هوحعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات  ,كٌاا ٘ٙؼاحٔا ازبادٗي
اهتاه: ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

جدٗي ر ٍ ()3
است ابات أحااد اهدراس ٞعو ٟعبارات ضب٘ر أك ا ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد طبقا ٓ٨تٌاَ اهقاٍ٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘دً ٞٙاتب ٞتِااهًّٚا حبس ًت٘سطات امل٘احقٞ
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املتوسط العا

ًّ ازبدٗي اهسابق ر ٍ (ٙ )3تؽك تاتٗ ٚسا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗحقاا ٓ٨تٌااَ
اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعاحف اهساع٘د , ٞٙحٚاف بوا املت٘ساط اهعااَ ملا٘احقتٍٔ عواٟ
ضب٘ر آتٌاَ اهقاٌ٢ني با٨تعاي ب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٓٗ , 3.54ا٘ املت٘ساط اهااٜ
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ٙقع يف اهف ٞ٣اهاابع ًّ ٞح٣ات املقٚاس اشبٌاسٗ ,)4.20- 3.41( ًّ ٛاهيت تصارل إىل
خٚار أْ درج ٞامل٘احقً٘( ٞاحق) يف أدا ٝاهدراس ٞعو ٟاهِح٘ ا٬ت:ٛ
جاااااا١ت امل٘ا اااااع اإلخبارٙااااا ٞعوااااا ٟاإلُذلُااااات  ,يف املاتبااااا ٞاٗ٪ىل  ,تت٘ساااااط
حسااااابٗ, 4.56 ٛاعبااااااف ًعٚااااارٗ ,1.075 ٜجااااا١ت اهتاااا٘ٙذل يف املاتباااا ٞاه اُٚاااا, ٞ
تت٘سااااااااط حسااااااااابٗ , 4.48 ٛاعبااااااااااف ًعٚااااااااارٙ, 1.184 ٜؤٚااااااااا اهعااااااااحف
اإل هلذلُٗٚااا ٞغااارل املاتبطااا ٞبِسااا ٗر ٚااا , ٞيف املاتبااا ٞاه اه ااا ٞتت٘ساااط حساااابٛ
ٗ , 4.42اعبااف ًعٚار. 1.562 ٜ
ٗجاااا١ت باااا ٗ ٛساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙاااد بصااالى تِاااااه ٛعوااا ٟاهِحااا٘ اهتااااه, ٛ
اهعااااحف اإلهلذلُٗٚاااا ٞاملاتبطاااا ٞبِساا ا ٗر ٚاااا, ٞاهفااااٚس باااا٘ن ,هااااٍ اهاااا٘اتس
ٙ,ؤٚاااا اه٘ٚتٚااا٘ ,هاااٍ خااادًات ا٪خباااار عااادل اهاساااا٢ى اهِعاااٗ , SMS ٞٚاهاااب٩ن
باااارل, ٜحٌ٘ا ااااع ٗكااااا٨ت اُ٪بااااا ١عواااا ٟاإلُذلُاااات ,هااااٍ ً٘ا ااااع املِتاااادٙات عوااااٟ
اإلُذلُااااات ٗ,املااااادُٗات عوااااا ٟاإلُذلُااااات ٙ,ؤٚاااااا ً٘ا اااااع اهقِااااا٘ات اإلخبارٙااااا ٞعواااااٟ
اإلُذلُااات ٗ,أخااارلا اإلآاعاااات اإلهلذلُٗٚااا ٞيف اهذلتٚااا ا٪خااارل تت٘ساااط حساااابٛ
ٗ, 2.65اعبااف ًعٚار. 1.085 ٜ
( )4دٗاحع اهقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف اهسع٘د , ٞٙيف ا٨عتٌاد عو ٟاإلع َ٩ازبدٙد :
هوتعااااف عوااا ٟأسااابا ًتابعااا ٞأسااااتا ٝازباًعاااات اهساااع٘د ٞٙه٘ساااا٢ى اإلعاااَ٩
ازبدٙاااد يف اسبعااا٘ي عوااا ٟا٪خباااار ااااَ اهباحاااف حبساااا املت٘ساااطات اسبساااابٞٚ
ٗا٨عبااحااااااات املعٚارٙاااااا ٞهعبااااااارات ضباااااا٘ر أساااااابا ًتابعاااااا ٞأساااااااتا ٝازباًعااااااات
اهساااع٘د ٞٙه٘ساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙاااد يف اسبعااا٘ي عوااا ٟا٪خباااار ٗ ,جاااا١ت اهِتاااا٢
كٌا ٘ٙؼحٔا ازبدٗي اهتاه: ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

جدٗي ر ٍ ()4
است ابات أحااد اهدراس ٞعو ٟعبارات ضب٘ر دٗاحع اهقا ٍ٢با٨تعاي ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد
تِااهًّٚا حبس ًت٘سطات امل٘احقٞ
الرتتيب

الفقرة

املتوسط

االحنراف
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2702
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2705
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.
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37.5

07000
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3729

07.2

31.1

01944

املتوسط العا

احلسايب

املعياري

ًّ ازبدٗي اهسابق ر ٍ (ٙ )4تؽك أْ أحااد ع ِٞٚاهدراساً٘ ٞاحقاْ٘ عوا ٟدٗاحاع
ًتابع ٞاهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙه٘سا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ,حٚاف بوا
املت٘سط اهعاَ مل٘احقتٍٔ عو ٟضب٘ر دٗاحع ًتابع ٞاهقااٌ٢ني با٨تعااي ه٘ساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙد  ٘ٓٗ , 4.16املت٘سط اهاٙ ٜقع يف اهف ٞ٣اهاابعً ٞاّ ح٣اات املقٚااس اشبٌاساٛ
ًّ (ٗ ,)4.20- 3.41اهيت تصرل إىل خٚار أْ درج ٞامل٘احقً٘( ٞاحق) يف أدا ٝاهدراس.ٞ
ٗ ااد تاابني تات ٚا دٗاحااع ًتابعاا ٞاهقاااٌ٢ني با٨تعاااي ه٘سااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد ,
ح ا ١عو ٟاهِح٘ اهتاه: ٛ
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جااا١ت عبااارُٔ٪( ٝااا دبعواام احعااى عواا ٟاملعوً٘ااات يف أ ٜاًاااْ ًٗلاااْ) ,يف
املاتب( ٞاٗ٪ىل) ًّ ,حٚف ً٘احق ٞأحااد ع ِٞٚاهدراس ٞعؤٚاا ,كأحاد أسابا دٗاحاع
اهقااا ٍ٢با٨تعاااي اهسااع٘د ٜه٘سااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد يف اسبعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات ,
تت٘سط حسابٗ , 4.66 ٛاعبااف ًعٚار. 0.661 ٜ
ٗجا١ت اهدٗاحع ا٪خا ٠ملتابعا ٞاإلعا َ٩ازبدٙاد عوا ٟاهِحا٘  :أحعاى ًِٔاا عواٟ
املعوً٘ات أك ا ًّ اه٘سا٢ى اهتقوٚدٙا , ٞتؤٚاا ُٔ٪اا تقادَ املعوً٘اات اسبد ٙا, ٞتؤٚاا
أُٔااا تقاادَ ا٪خبااار بصاالى أسااا ًااّ غرلٓااا ٗأُٔااا تقاادَ املعوً٘ااات بصاالى ًبسااط
ُٔ٪ٗ,ا تصبع ا٨حتٚاجات املعاح, ٞٚتؤٚا أْ ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد تتِااٗي املعوً٘اات
املٌٔٗ, ٞأخرلا  ْ٪أسو٘ عال املعوً٘اات شاٚق ٗ ,آهام ٗحقاا هوادٗاحع اهايت أبادآا
اهقا ٌْ٘٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د. ٞٙ
(ُ٘ )5ع ٞٚاملعوً٘ات اهيت ٙساع ٟاهقاا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘د ٞٙهوحعا٘ي
عؤٚا ًّ خ٩ي ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
هوتعاااف عوااُ٘ ٟعٚاا ٞا٪خبااار اهاايت ٙسااع ٟأساااتا ٝازباًعااات اهسااع٘د ٞٙهوحعاا٘ي
عؤٚا ًّ خا٩ي ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ااَ اهباحاف حبساا املت٘ساطات اسبساابٞٚ
ٗا٨عبااحااات املعٚارٙاا ٞهعبااارات ضباا٘ر ُ٘عٚاا ٞا٪خبااار اهاايت ٙسااع ٟأساااتا ٝازباًعااات
اهسع٘د ٞٙهوحعا٘ي عؤٚاا ًاّ خا٩ي ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙادٗ ,جاا١ت اهِتاا ٢كٌاا
٘ٙؼحٔا ازبدٗي اهتاه: ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

جدٗي ر ٍ ()5
است ابات أحااد اهدراس ٞعو ٟضب٘ر ُ٘ع ٞٚاملعوً٘ات اهيت ؼبعى عؤٚا اهقا ٍ٢با٨تعاي ًّ ٗسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد ًاتب ٞتِااهًّٚا حبس ًت٘سطات امل٘احقٞ

الرتتيب
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املتوسط
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0
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ادلعلومات الثقافية
ادلعلومات الرياضية
ادلعلومات االقتصادية
ادلعلومات الدولية
ادلعلومات العلمية
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ادلعلومات التقنية
ادلعلومات احمللية
ادلعلومات االجتماعية
املتوسط العا

37.9
37..
37.5
3799
3790
3753
0790
0730
0702
413.

279.9
279.5
07222
2792.
27995
0725.
07093
07020
0703.
.1003

احلسايب

املعياري

ًاااّ ازبااادٗي اهساااابق ر اااٍ (ٙ )5تؽاااك أْ أحاااااد عِٚااا ٞاهدراساااً ٞاااّ اهقااااٌ٢ني
با٨تعااااااي يف اهعاااااحف اهساااااع٘د ٞٙؼباظاااااْ٘ بدرجاااااً ٞت٘ساااااط ٞعواااااً ٟتابعاااااٞ
املعو ً٘اااااات املصتوفااااا ٞاهااااايت تعاااااال يف ٗساااااا٢ى اإلعااااا َ٩ازبدٙاااااد  ,حٚاااااف بوااا ا
املت٘سااااط اهعاااااَ ملاااا٘احقتٍٔ عواااا ٟضباااا٘ر ُ٘عٚاااا ٞاملعوً٘ااااات اهاااايت ٙسااااع ٟاهقاااااٍ٢
با٨تعاااااي يف اهعااااحف اهسااااع٘د ٞٙهوحعاااا٘ي عؤٚااااا ًااااّ خاااا٩ي ٗسااااا٢ى اإلعااااَ٩
ازبدٙاااد (ً 3.45اااّ ٓٗ ,)5.00ااا٘ املت٘ساااط اهااااٙ ٜقاااع يف اهف٣ااا ٞاه اُٚاااً ٞاااّ ح٣اااات
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58

املقٚاااااااس اشبٌاسااااااً ٛااااااّ (ٗ ,)4.20- 3.41اهاااااايت تصاااااارل إىل خٚااااااار أْ درجااااااٞ
امل٘احقااا( ٞغاهباااا) يف أدا ٝاهدراساااا, ٞكٌاااا ٙتاااابني ًاااّ ازباااادٗي اهساااابق أْ ِٓااااان
تباِٙا اا يف ُ٘عٚااا ٞاملعوً٘اااات اهااايت ٙساااع ٟاهقاااا ٍ٢با٨تعااااي يف اهعاااحف اهساااع٘دٞٙ
 ,هوحعااااا٘ي عؤٚاااااا ًاااااّ خااااا٩ي ٗساااااا٢ى اإلعااااا َ٩ازبدٙاااااد  ,حٚاااااف تااٗحااااات
ًت٘سااطات ً٘احقاا ٞأحااااد عِٚاا ٞاهدراساا ٞعواا ٟعبااارات ٓاااا احملاا٘ر ًااا بااني (2.10
إىل ٓٗ ,) 4.15اااااً ٛت٘ساااااطات تقاااااع يف اهف٣اااااات اه اُٚاااااٗ ٞاه اه اااااٗ ٞاهاابعاااااً , ٞاااااّ
ح٣اااات املقٚااااس اشبٌاسااااٗ ٛاهااايت تصاااارل إىل خٚاااار أْ درجاااً٘ ٞاحقاااا ٞأحاااااد عِٚااااٞ
اهدراسااااا ٞعوااااا ٟاعتٌااااااد اهقاااااا ٍ٢با٨تعااااااي عواااااٗ ٟساااااا٢ى اإلعااااا َ٩ازبدٙاااااد يف
اسبعااا٘ي عوااا ٟاملعوً٘اااات ,تاااذلاٗم باااني (ُاااادرا /أحٚاُا اا /غاهبا اا) عوااا ٟاهتااا٘اه, ٛ
ٗحٌٚاااا ٙوااا ٛتاتٚا ا توااام املعوً٘اااات حبسا ا درجااا ٞاساااتصداَ أحاااااد عِٚااا ٞاهدراساااٞ
شلاااا ٗ,جاااا١ت املعوً٘اااات اهسٚاسااا ٞٚيف املاتبااا ٞاٗ٪ىل ً ,اااّ حٚاااف اساااتصداَ أحاااااد
عِٚااا ٞاهدراساااٗ ٞاهااايت ٙساااع ٟاهقاااا ٍ٢با٨تعااااي هوحعااا٘ي عؤٚاااا ًاااّ خااا٩ي ٗساااا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد  ,تت٘سط حسابٗ , 4.15 ٛاعبااف ًعٚار. 0.868 ٜ
ٗجاااااااا١ت املعوً٘اااااااات ا٪خاااااااا ٠باهذلتٚاااااا اهتِاااااااااه ٛهوقاااااااا ٍ٢با٨تعااااااااي يف
اهعااااااحف اهسااااااع٘د, ٞٙعواااااا ٟاهِحاااااا٘ املعوً٘ااااااات اهاٙاؼاااااا , ٞٚهااااااٍ املعوً٘ااااااات
ا ٨تعااااااد , ٞٙتؤٚاااااا املعوً٘اااااات اهدٗهٚااااا, ٞهاااااٍ املعوً٘اااااات اهعوٌٚاااااٗ ٞاملعوً٘اااااات
اهفِٚاااا ,ٞهااااٍ املعوً٘ااااات اهتقِٚاااا,ٞحاملعوً٘ات احملوٚااااٗ, ٞأخاااارلا ٗحقااااا ٨سااااتط٩
رأ ٜاهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د, ٞٙاملعوً٘ات ا٨جتٌاع. ٞٚ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

( )6اهفذلات اهيت ٙفؽؤا اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهتعال ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد؟
جدٗي ر ٍ ()6
اهفذلات اه ًِ ٞٚاهيت ٙفؽؤا اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهتعال ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد

لعيد السالعات

التكرار

النسبة

على مدار الساعة طادلاً كنت مستيقظًا

99

% 22

فرتة ادلساء (من بعد الساعة  5مساءً إىل الساعة 02
ليالً)

52

% 05

فرتة السهرة (من بعد الساعة  02ليالً إىل الفجر)

22

% 02

ظهرا)
الفرتة الصباحية (قبل الساعة ً 00
ظهرا إىل اخلامسة مساءً)
فرتة الظهرية (من ً 00

00

%.

02

%5

000

%.00

اجملموع

ٙتؽااك ًااّ ازباادٗي اهسااابق ر ااٍ ( )6أْ (ً )88ااّ عِٚاا ٞاهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د, ٞٙمي وْ٘ ًا ُسبتٕ (ٙ ,)%44تعاؼْ٘ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد طاملا
كاااُ٘ا ًسااتٚق ني ٓٗ ,ااٍ اهف٣اا ٞاهلاادل ٠يف عِٚاا ٞاهدراساا , ٞيف حااني أْ (ً )50ااّ
أحااااد اهعِٚاا ٞمي وااْ٘ ًااا ُساابتٕ (ٙ ,)%25تعاؼااْ٘ ه٘سااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد ٝيف حااذلٝ
املساً , ١قابى ( ًٍِٔ )40مي وْ٘ ًا ُسبتٕ (ٙ )%20تعاؼْ٘ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد
يف حذل ٝاهسٔاً , ٝقابى ( ًٍِٔ )12مي وْ٘ ًا ُسبتٕ (ٙ )%6تعاؼْ٘ ه٘ساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙد يف اهفذل ٝاهعباح , ٞٚيف حني أْ ( ًٍِٔ )10مي وْ٘ ًا ُسبتٕ (ٙ )%5تعاؼْ٘
ه٘سااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد يف حااذل ٝاه ٔاارلٓٗ , ٝااٍ اهف٣اا ٞا ٪ااى ٗحقااا هتفؽاا٩ٚت عِٚااٞ
اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د, ٞٙيف اهتعال ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
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( )7ا٨عتباااارات املتعوقااا ٞباهصااالى ٗاملؽاااٌْ٘ املااا٧ها ٝيف ًاااد ٠اعتٌااااد اهقااااٍ٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد
هوتعااااف عوااا ٟا٨عتباااارات املتعوقااا ٞباملؽااااًني املااا٧ها ٝيف ًاااد ٠اعتٌااااد أسااااتاٝ
ازباًعات اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد اَ اهباحف حبساا املت٘ساطات
اسبسااابٗ ٞٚا٨عبااحااات املعٚارٙاا ٞهعبااارات ضباا٘ر ا٨عتبااارات املتعوقاا ٞباملؽاااًني
امل٧ها ٝيف ًد ٠اعتٌاد أساتا ٝازباًعات اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد ,
ٗجا١ت اهِتا ٢كٌا ٘ٙؼحٔا ازبدٗي اهتاه: ٛ
جدٗي ر ٍ ()7
است ابات أحااد اهدراس ٞعو ٟعبارات ضب٘ر ا٨عتبارات املتعوق ٞباهصلى ٗاملؽٌْ٘ امل٧ها ٝيف ًد٠
اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي عوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ًاتب ٞتِااهًّٚا حبس ًت٘سطات امل٘احقٞ
الرتتيب

الفقرة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

0

من أشكال احلياة العصرية الذي جيب مواكبته

270.

279.2

0

وجود آراء معارضة تساعد يف تقومي مؤسسات اجملتمع

270.

27..9

3

طريقة عرض ادلضمون اإلعالمي تعجبين

2705

27909

2

سهولة االستخدام لوسائل اإلعالم اجلديد

2720

0720.

5

احلصول على تفاصيل عميقة دلختلف ادلعلومات

37.2

07023

.

اشتماذلا على تقارير تفصيلية باألحداث

37..

07232

.

لتوفر خدمات البحث وقواعد البيانات

37.5

27.9.

9

إمكانية ختزين ادلعلومات واستعراضها يف وقت الحق

37.0

0729.

.

الشكل ادلميز وطريقة عرض ادلعلومات يف وسائل اإلعالم
اجلديد

0703

072.0

02

اشتماذلا على الصور وخدمات الفيديو

0720

072..

41.3

01939

املتوسط العا

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ًااّ ازبااادٗي اهسااابق ر اااٍ (ٙ )7تؽااك أْ أحاااااد عِٚاا ٞاهدراساااً٘ ٞاحقااْ٘ عواااٟ
ا٨عتبارات املتعوق ٞباهصلى ٗاملؽٌْ٘ امل٧ها ٝيف ًد ٠اعتٌاد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف
اهعحف اهسع٘د ٞٙعؤٚا  ,حٚف بو املت٘سط اهعاَ ملا٘احقتٍٔ عوا ٟضبا٘ر ا٨عتباارات
املتعوق ٞباهصلى ٗاملؽٌْ٘ امل٧ها ٝيف ًد ٠اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعااي عؤٚاا (ً 3.58اّ
ٓٗ ,)5.00اا٘ املت٘سااط اهاااٙ ٜقااع يف اهف٣اا ٞاهاابعااً ٞااّ ح٣ااات املقٚاااس اشبٌاسااً ٛااّ
(ٗ ,)4.20- 3.41اهيت تصرل إىل خٚار أْ درج ٞامل٘احقً٘( ٞاحق) يف أدا ٝاهدراس.ٞ
ٗ ااد تاابني أْ تات ٚا ا٨عتبااارات املتعوقاا ٞباهصاالى ٗاملؽااٌْ٘ املاا٧ها ٝيف ًااد٠
اعتٌاد اهقا ٍ٢با٨تعاي باهعحف اهسع٘د ٞٙعؤٚا  ,جا ١عو ٟاهِح٘ اهتاه:ٛ
جا١ت عباارً ( ٝاّ أشالاي اسبٚاا ٝاهععاا ٞٙاهاا ٜػبا ً٘اكبتإ ) يف املاتباٞ
اٗ٪ىل ً ,ااّ حٚااف ً٘احقاا ٞأحااااد عِٚاا ٞاهدراساا ٞعؤٚااا كأحااد ا٨عتبااارات املتعوقااٞ
باهصالى ٗاملؽاٌْ٘ املاا٧ها ٝيف ًاد ٠اعتٌااد اهقااا ٍ٢با٨تعااي يف اهعاحف اهسااع٘دٞٙ
عؤٚا  ,تت٘سط ً٘احقٗ , 4.26 ٞاعبااف ًعٚار. 0.890 ٜ
ٗجا١ت عبارٗ ( ٝج٘د راً ١عارؼ ٞتسااعد يف تقا٘ ٍٙأدا٧ً ١سساات اجملتٌاع ),
يف املاتبا ٞاه اُٚااً , ٞااّ حٚاف ً٘احقاا ٞأحااااد عِٚا ٞاهدراساا , ٞتت٘سااط ً٘احقاا4.19 ٞ
ٗ,اعبااف ًعٚار. 0.798 ٜ
هاااٍ جاااا١ت عباااار( ٝطاٙقااا ٞعاااال املؽاااٌْ٘ اإلعً٩ااا ٛتع ااابم) ,يف املاتباااٞ
(اه اه  ًّ ,)ٞحٚف ً٘احق ٞأحااد ع ِٞٚاهدراس , ٞتت٘سط ً٘احقٗ , 4.15 ٞاعباااف
ًعٚار.)0.828( ٜ
ٗجااا١ت عبااارات أخاااا ٠تتعوااق باهصااالى ٗاملؽااٌْ٘ املااا٧ها يف ٗسااا٢ى اإلعاااَ٩
ازبدٙد  ,هتحدٙد ًد ٠اعتٌاد اهقاا ٍ٢با٨تعااي باهعاحف اهساع٘د ٞٙعؤٚاا باهذلتٚا
اهتِااه ٛسٔ٘ه ٞا٨ستصداَ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد  ,اسبعا٘ي عوا ٟتفاظاٚى عٌٚقاٞ
ملصتوااف املعوً٘ااات ٗ,اشااتٌاشلا عواا ٟتقااارٙا تفعااٚو ٞٚبا٪حاادا ٗ,هتاا٘حرل خاادًات

61

62

اهبحف ٗ ٘اعد اهبٚاُات ٗ,إًلاُ ٞٚرب  ّٙاملعوً٘ات ٗاستعااؼأا يف ٗ ات ٨حاق ,
باإلؼااااااح ٞإىل ا هصااااالى املٌٚاااا ٗطاٙقااااا ٞعاااااال املعوً٘اااااات يف ٗساااااا٢ى اإلعاااااَ٩
ازبدٙدٗ,أخرلا اشاتٌاشلا عوا ٟاهعا٘ر ٗخادًات اهفٚادٗ, ٘ٙآهام ٗحقاا ٬را ١اهقااٌ٢ني
با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د ٞٙباهع٘اًااى املاا٧ها ٝبصاالى ًٗؽااٌْ٘ ٗسااا٢ى اإلعااَ٩
ازبدٙد .
اختبار صحة الفروض :
 اهلس

ارٗي :

ِٓاان حااٗق داها ٞإحعااًّٚ٢ا يف ًعااادر املعوً٘اات  ,اهايت ٙعتٌاد عؤٚاا اهقاااٌْ٘٢
با٨تعاااي يف اهعاااحف اهساااع٘دً ٞٙااّ ٗساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙااد ,بااااخت٩ف ًسااات٘٠
ًعاحتٍٔ بٔا.
ااااَ اهباحاااف بتحدٙاااد ًسااات٘ٙات املعاحااا ٞهعِٚااا ٞاهقااااٌ٢ني با٨تعااااي باهعاااحف
اهسع٘د ًّ, ٞٙخ٩ي اهدرجات اهيت حعى عؤٚا أحااد اهع , ِٞٚعوا ٟاهسا٧اي اشبااػ
بقٚااااس ًساااتً٘ ٠عااااحتٍٔ ب٘ساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙاااد  ,حبٚاااف
املِصف

ذبدٙاااد املسااات٘٠

ملّ ؼبعى عو ٟدرج( ًّ ٞظفا إىل ٗ ,)3املست٘ ٠املت٘سط ملّ ؼبعى عوٟ

درجا ٞتاذلاٗم باني (ٗ ,)7- 4املساات٘ ٠املاتفاع  ,ملاّ ؼبعاى عواا ٟدرجاات تاذلاٗم بااني
( 10- 8درجات) ٗ ,هوتعاف عوً ٟا إآا كاْ ِٓان ع ٞ ٩آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني
اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلعا َ٩ازبدٙاد هوحعا٘ي عواٟ
املعوً٘ات ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد , ٍٔٙااَ اهباحاف باساتصداَ اختباار "ذبوٚاى اهتبااّٙ
ا٪حاد )One Way Anova( "ٜهت٘ؼٚك اهع ٞ ٩يف إجابات أحااد ع ِٞٚاهدراس ٞطبقا إىل
اخت٩ف ًتغرل ًست٘ ٠املعاحٗ ٞجا١ت اهِتا ٢كٌا ٘ٙؼحٔا ازبدٗي اهتاه:ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ازبدٗي ر ٍ ()8
ُتا " ٢ذبوٚى اهتبا ّٙا٪حاد )One Way ANOVA( " ٜهوفاٗق يف
إجابات أحااد ع ِٞٚاهدراس ٞطبقا ٨خت٩ف ًتغرل ًست٘ ٠املعاحٞ
احملور

مصد د د د د د د د ددير

جممد د د د د د ددوع

درجات

متوسد ددط

قيمة ف

اليالل د د د د د ددة

مصد د د ددادر املعلومد د د ددات

ب ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني
اجملموعات

.729.

0

37..2

00700.

القد د ددائموص باالتصد د ددا

27222
**
دالني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينية
إحصائيًّا

التبادن

ال د د د دعتمد د ددي لعلي د د ددا
يف الصحف السعوددة

مد ددن وسد ددائل اإللعد ددما

ادجيدي

املربعات

احلردة

داخني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيل
اجملموعات

..75.2

059

اجملموع

9.722.

0.2

املربعات

27325

اإلحصائية

** حاٗق داه ٞعِد ًست٘ 0.01 ٠حأ ى

ٙتؽك ًاّ خا٩ي اهِتاا ٢امل٘ؼاح ٞأعاٗ ٖ٩جا٘د حااٗق آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢عِاد
ًساات٘ 0.01 ٠حأ ااى يف ًعااادر املعوً٘ااات اهاايت ٙعتٌااد عؤٚااا اهقااا ٌْ٘٢با٨تعاااي يف
اهعاحف اهسااع٘دً ٞٙااّ ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙاد  ,باااخت٩ف ًااتغرل ًسااتً٘ ٠عاااحتٍٔ
بٔا ,ةا ٙدي عو ٟظح ٞاهفال ٗ ب٘هٕ.
ٗهتحدٙد ظاحل اهفاٗق باني كاى ح٣اتني ًاّ ح٣اات ًسات٘ ٠املعاحا ٞعبا٘ ًعاادر
املعوً٘ااات اهاايت ٙعتٌااد عؤٚااا اهقااا ٍ٢با٨تعاااي ًااّ ٗسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد اسااتصدَ
اهباحف اختبار " شٚفٗ "ٕٚجا١ت اهِتا ٢كاهتاه:ٛ
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ازبدٗي ر ٍ ()9
ُتا ٢اختبار " شٚف " ٕٚهوفاٗق بني ح٣ات ًست٘ ٠املعاحٞ
مستوى املعرفة

احملور

ص

منخفض

املتوسط

متوسط

بوسائل اإللعما

مرت
فع

ادجيدي

مصادر املعلومات

منخفض

02

07.593

ال دعتمي لعلي ا

متوسط

005

07.252

مرتفع

.5

0793.2

القائم باالتصا يف

الصحف السعوددة

-

**

**

-

**
-

من وسائل اإللعما
ادجيدي

* حاٗق داه ٞعِد ًست٘ 0.05 ٠حأ ى

ٙتؽك ًّ خا٩ي اهِتاا ٢امل٘ؼاح ٞأعاٗ ٖ٩جا٘د حااٗق آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢عِاد
ًست٘ 0.01 ٠حأ ى بني ا٪حااد آٗ ٜاملسات٘ ٠املاِصف

يف ًعااحتٍٔ ب٘ساا٢ى اإلعاَ٩

ازبدٙد ٗ ,أحااد ع ِٞٚاهدراس ٞآٗ ٜاملست٘ ٠املت٘ساط يف ًعااحتٍٔ ب٘ساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙد ,ح٘ي (ًعادر املعوً٘ات اهايت ٙعتٌاد عؤٚاا اهقاا ٌْ٘٢با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘دً, ٞٙاّ ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد) هعااحل أحاااد عِٚا ٞاهدراسا ٞآٗ ٜاملسات٘٠
املت٘سط يف ًعاحتٍٔ ب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
كٌا ٙتبني ٗج٘د حاٗق آات د٨ه ٞإحعا ٞٚ٢عِد ًست٘ 0.01 ٠حأ ى بني ا٪حاااد
آٗ ٜاملست٘ ٠املِصف

يف ًعاحتٍٔ ب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,أحااد عِٚا ٞاهدراساٞ

آٗ ٜاملست٘ ٠املاتفع يف ًعاحتٍٔ ب٘سا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ,حا٘ي (ًعاادر املعوً٘اات
اهاايت ٙعتٌااد عؤٚااا اهقااا ٌْ٘٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دً, ٞٙااّ ٗسااا٢ى اإلعااَ٩

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ازبدٙااد ) هعاااحل أحااااد عِٚاا ٞاهدراساا ٞآٗ ٜاملساات٘ ٠املاتفااع يف ًعاااحتٍٔ ب٘سااا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد .
 اهلس

اهااُ: ٛ

ت٘جااد ع ٩اا ٞآات د٨ه ا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني دٗاحااع آتٌاااَ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د ٞٙب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد. ٍٔٙ
اساتصداَ اختباار كااًٗ, 2عاًاى اهت٘احاق ملعاحاٞ

ٗ٨ختبار ظحٓ ٞاا اهفال

٘ ٝاهع ٞ ٩بني دٗاحع آتٌاَ اهقا ٍ٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙب٘ساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙد ٗ,بني املست٘ ٠املعايف هد ٍٔٙبٔا.
جدٗي ر ٍ ()10
اهع ٞ ٩بني دٗاحع آ٨تٌاَ باإلع َ٩ازبدٙد ًٗست٘ ٠املعاح)200( ً ٞ
مستوى املعرفة

دوافع االهتما

متوسط

منخفض

كا

لعا

0

باإللعما ادجيدي
ك

%

ك

%

ك

%

منخفض

-

-

04

..1.

..1

.311

مستوى

-

-

.0

11.

44

.11.

لعاىل

4

.13

4

.13

9

31.

*.11.99

معامل

التوافق

*0141.

تصاارل بٚاُااات ازباادٗي اهسااابق ر ااٍ ( )10إىل ٗجاا٘د ع ٩اا ٞبااني دٗاحااع آتٌاااَ
اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙب٘سا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗ,املسات٘ ٠املعاايف
هاااد ٍٔٙبٔاااا  ,حٚاااف ظباااد أْ كااااًٗ 57.199 =2عاًاااى اهت٘احاااق ٓٗ , 0.371ااا ٟداهاااٞ
إحعاًّٚ٢ا عِد ًست٘ ٠د٨ه.0.05 ٞ
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ةا سبق ميلّ اهق٘ي بأْ اهفال اه اُ ٛهبت ظاحتٕ حٌٚاا ٙتعواق ب٘جا٘د
ع ٞ ٩آات د ٨ه ٞإحعاا ٞٚ٢باني دٗاحاع آتٌااَ اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد ٍٔٙبٔا .

ٗ اتفقت دراس ٞأًرل ٝاهٌِا  ٗ , )َ 2007( ,دراس ٞضبٌد حب,)َ 2007( , ٚ
ٗدراسٓ ٞب ٞشاآني ٗ , )َ 2006( ,دراسا, ) َ 1993 ( , Azza Abdel Azim ٞ
حٚف ت٘ظوت إىل ٗج٘د ع ٞ ٩ارتبا بني آ٨تٌاَ بامل٘ؼ٘ ًٗسات٘ ٠املعاحاٞ
اهعاًٗ ٞاملتعٌق ٞبا٪حدا ازبار.ٞٙ
ٗٙاااا ٠اهباحاااف أْ دٗاحاااع آتٌااااَ اهقاااا ٍ٢با٨تعااااي بااااإلع َ٩ازبدٙاااد  ,تتساااٍ
باهتعٌق ٗاهت٘حد ًع اه٘سا٢ى اهتقِ ٞٚاسبد ٙآٗ, ٞا ٟأًا٘ر تسااعد عوا ٟاٙااد ٝارتباا
اهقا ٍ٢با٨تعاي باإلع َ٩ازبدٙد .
 اهلس

اهااه :

ت٘جد ع ٞ ٩آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعوا ٟاإلعا َ٩ازبدٙاد هوحعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗ,اهتاأهرلات ( املعاحٚا– ٞ
اه٘جداُ – ٞٚاهسو٘ك ) ٞٚاهِادبٓ ٞاا ا٨عتٌاد.
٨ختبااار ظااحٓ ٞاااا اهفااال

تقسااا ٍٚاهتااأهرلات اهِادبااً ٞااّ تعااال اهقااااٍ٢

با٨تعاي يف اهعحف اهساع٘د ٞٙإىل ( ًاِصف

ًٗ ,ت٘ساط ًٗ ,اتفاع ) هاٍ اساتصدَ

اهباحف اختبار كا٨ 2ختبار ظحٓ ٞاٖ اهع.ٞ ٩

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

جدٗي ر ٍ ()11
اهع ٞ ٩بني اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد
هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗاهتأهرلات اهِادب ٞعّ ٓاا ا٨عتٌاد
التأثريات الناجتة لعن االلعتماد

التأثريات
ادلعرفية

التأثريات
الوجدانية

التأثريات
السلوكية

درجة العتماد القائمني باالتصا لعلى اإللعما
ادجيدي للحصو لعلى املعلومات
ك

%

منخفض

2.

% 03709

متوسط

99

% 237..

مرتفع

..

% 30793

منخفض

.3

% 30733

متوسط

9.

% 2375.

مرتفع

52

% 05700

منخفض

29

% 02723

متوسط

.3

% 30733

مرتفع

9.

% 227.2

كا0

*0075.2

07.23

*027023

معامل

التوافق
270.5

272.5

27000

تصرل بٚاُات ازبدٗي اهسابق ر ٍ ( )11إىل :
ٗ ج٘د ع ٞ ٩آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙاد هوحعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗ,اهتاأهرلات املعاحٚاٞ
اهِادب ًّ ٞا٨عتٌاد .
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حٚااف إْ ٌٚاا ٞكااآٗ , 11.574 = 2اا ٛداهاا ٞإحعاااًّٚ٢ا عِااد ًسااتً٘ ٠عِ٘ ٙاٞ
ًٗ ,0.05عاًى ت٘احق ٗ , 0.165درج ٞحا4 = ٞٙ
 عاادَ ٗجاا٘د ع ٩اا ٞآات د٨هاا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني اعتٌاااد اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗ,اهتاأهرلات
اه٘جداُ ٞٚاهِادب ًّ ٞا٨عتٌاد .
حٚف إْ  ٌٞٚكا ٛٓٗ , 2.643 = 2داه ٞإحعاًّٚ٢ا عِاد ًساتً٘ ٠عِ٘ٙا0.05 ٞ
ًٗ ,عاًى ت٘احق ٗ , 0.075درج ٞحا4 = ٞٙ
ٗ ج٘د ع ٞ ٩آات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ,اهتأهرلات اهسو٘كٞٚ
اهِادب ًّ ٞا٨عتٌاد .
حٚااف إْ ٌٚاا ٞكااآٗ , 24.243 = 2اا ٛداهاا ٞإحعاااًّٚ٢ا عِااد ًسااتً٘ ٠عِ٘ٙااٞ
ًٗ , 0.05عاًى ت٘احق ٗ , 0.222درج ٞحا4 = ٞٙ
ةا سبق ميلّ اهق٘ي بأْ اهفال اه اهف هبت ظحتٕ حٌٚا ٙتعوق :
 ب٘ج٘د ع ٞ ٩آات د٨ه ٞإحعا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ ,اهتأهرلات ( املعاحٞٚ
ٗاهسو٘ك ) ٞٚاهِادباً ٞاّ ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗ ,مل ت بات
ظح ٞاهع ٞ ٩حٌٚا ٙتعوق باهتأهرلات اه٘جداُ. ٞٚ
ٗاتفقاات ٓاااٖ اهِت ٚااً ٞااع كااى ًااّ ًِاااي ًِعاا٘ر (ٗ , )َ 2011دراساا ٞأمحااد
رؼ٘اْ (ٗ )َ 2011دراسٓ ٞب ٞشآني (ٗ , )َ 2006دراس ٞضبٌ٘د ً ٙد ( ,)َ 2005
ٗدراسااا ٞعابااا ٛاهطااا٘خٗ , ) َ 2005 ( ٛدراسااا ٞاهساااٚد بِٔسااا ) َ 2000 ( ٛحٚاااف
ت٘ظوت ُتاا ٢دراساتٍٔ إىل أْ ا٨عتٌااد عواٗ ٟساا٢ى اإلعا َ٩أد ٠إىل ٗجا٘د تاأهرلات
ًعاحٗٗ ٞٚجداُٗ ٞٚسو٘ك. ٞٚ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

 اهلس

اهسابت :

ِٓااان ع ٩اا ٞآات د٨هاا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني أٓااداف اعتٌاااد اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ( اهفٍٔ – اهت٘ج– ٕٚ
اهتسااوٗ , ) ٞٚاهتااأهرلات (املعاحٚاا – ٞاه٘جداُٚاا – ٞاهسااو٘ك ) ٞٚاهِادباا ٞعااّ ٓاااا
ا٨عتٌاد .
٨ختبار ظحٓ ٞاا اهفال

تقس ٍٚأٓداف ا٨عتٌااد إىل (اهفٔاٍ – اهت٘جٚإ –

اهتساااوٗ )ٞٚتقسااا ٍٚاهتاااأهرلات اهِادبااا ٞعاااّ ا٨عتٌااااد إىل (املعاحٚااا – ٞاه٘جداُٚااا– ٞ
اهسااو٘ك )ٞٚهااٍ

اسااتصداَ اختبااار ًعاًااى ارتبااا برلسااْ٘٨ ,ختبااار ظااحٓ ٞاااٖ

اهع.ٞ ٩
جدٗي ر ٍ ( ) 12
اهع ٞ ٩بني أٓداف ا٨عتٌاد ٗاهتأهرلات اهِادب ٞعّ ا٨عتٌاد
األهياف
التأثريات

الف م
معامل
االرتباط

التوجيه

التسلية

معامل

االرتباط

مستوى
ادلعنوية

معامل
االرتباط

مستوى
ادلعنوية

معامل
االرتباط

مستوى
ادلعنوية

الفعلي

ادلعرفية

27..

2722

27.0

2722

2729

2722

273

الوجدانية

2759

2722

27.5

2722

272.

2722

السلوكية

27.3

2722

2752

2722

2702

2722

تصرل بٚاُات ازبدٗي اهسابق ر ٍ ( )12إىل:
ٙ تبني ًّ ازبدٗي اهسابق ٗج٘د ع ٩ا ٞارتباطٚإ باني ٓادف اهفٔاٍ ٗاهتاأهرلات
املعاح ٞٚحٚف بوغت ً ٌٞٚعاًاى ا٨رتباا ( )0.79ةاا ٧ٙكاد ا٘ ٝاهع ٩ا, ٞ
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ٗحٌٚا ٙتعوق باهع ٞ ٩باني ٓدف اهفٔاٍ ٗاهتاأهرلات اه٘جداُٚا ٞحقاد بوا ًعاًاى
ا٨رتبا ( ٛٓٗ )0.58عً ٞ ٩ت٘سطٗ , ٞحٌٚا ٙتعوق باهع ٞ ٩بني ٓدف اهفٍٔ
ٗاهتأهرلات اهسو٘ك ٞٚحقد بو ًعاًى ا٨رتبا ( )0.73ةاا ٧ٙكاد عوا ٟا٘ٝ






اهع. ٞ ٩
ٙتبني ًّ ازبدٗي اهسابق ٗج٘د ع ٞ ٩ارتباط ٕٚباني ٓادف اهت٘جٚإ ٗاهتاأهرلات
املعاحٚا ٞحٚاف بوغات ٌٚاً ٞعاًااى ا٨رتباا ( )0.72ةاا ٧ٙكاد ا٘ ٝاهع ٩اا, ٞ
ٗحٌٚا ٙتعوق باهع ٞ ٩باني ٓدف اهت٘جٗ ٕٚاهتاأهرلات اه٘جداُٚا ٞحقاد بوا ًعاًاى
ا٨رتبا ( ٛٓٗ )0.75ع ٩اٙ٘ ٞاٗ , ٞحٌٚاا ٙتعواق باهع ٩ا ٞباني ٓادف اهت٘جٚإ
ٗاهتأهرلات اهسو٘ك ٞٚحقد بو ًعاًى ا٨رتبا ( ٛٓٗ )0.54عً ٞ ٩ت٘سط. ٞ
ٙتبني ًّ ازبدٗي اهسابق ٗج٘د ع ٞ ٩ارتباطٚإ باني ٓادف اهتساوٗ ٞٚاهتاأهرلات
املعاح ٞٚحٚف بوغت ً ٌٞٚعاًى ا٨رتبا ( , )0.07ةا ٧ٙكد ؼاعف اهع ٩اٞ
ٗ ,حٌٚا ٙتعوق باهع ٞ ٩بني ٓدف اهتسوٗ ٞٚاهتأهرلات اه٘جداُ ٞٚحقد بو ًعاًاى
ا٨رتبا ( ٛٓٗ )0.06ع ٞ ٩ؼعٚفٗ , ٞحٌٚا ٙتعوق باهع ٞ ٩بني ٓادف اهتساوٞٚ
ٗ ,اهتأهرلات اهسو٘ك ٞٚحقد بو ًعاًى ا٨رتبا ( ٛٓٗ )0.12عً ٞ ٩ت٘سط. ٞ
ًّ ِٓا ٙتؽك هب٘ت اهع ٞ ٩بني أٓداف ا٨عتٌاد عوا ٟاإلعا َ٩ازبدٙاد ( اهفٔاٍ
– اهت٘جٚاإ ) يف اسبعاا٘ي عواا ٟاملعوً٘ااات ٗ ,اهتااأهرلات اهِادباا ٞعااّ ا٨عتٌاااد (
املعاحٚااا – ٞاه٘جداُٚااا – ٞاهساااو٘ك , )ٞٚباسااات ِآ ١ااادف اهتساااو ٞٚيف ع ٩تااإ
باهتأهرلات اهِادبا ٞعاّ ا٨عتٌااد ( املعاحٚا – ٞاه٘جداُٚا – ٞاهساو٘ك , ) ٞٚةاا
ٙدي عو ٟكاْ٘ اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘د ٞٙاملتعاؼاني هإلعاَ٩
ازبدٙاااد ٙ ,ؽاااعْ٘ ُعا ا أعٚااأٍِ ٓااادف اهفٔاااٍ ٗاهت٘جٚااإ يف املقااااَ اٗ٪ي ,
ٗٙفؽوْ٘ ٓدف اهتسو ًّ ٞٚخ٩ي تعاؼٍٔ هوٌعوً٘ات اشبفٚفا , ٞكاهادراًا ,
ٗا٪حٗ , َ٩اهاٙاؼٗ , ٞغرلٓا .

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

ٗباهم ت بت ظاح ٞاهفاال  :باأْ ِٓاان ع ٩ا ٞآات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني أٓاداف
اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف اهساع٘د( ٞٙاهفٔاٍ – اهت٘جٚإ ) ,عوا ٟاإلعاَ٩
ازبدٙد هوحعا٘ي عوا ٟاملعوً٘اات ٗ ,اهتاأهرلات (املعاحٚا – ٞاه٘جداُٚا – ٞاهساو٘ك)ٞٚ
املذلتب ٞعوٓ ٟاا ا٨عتٌاد  ,باست ِآ ١دف اهتسو ٞٚيف ع ٩تٕ باهتأهرلات املصتوف. ٞ
اتفقااات اهدراساااً ٞاااع كاااى ًاااّ ضبٌااا٘د ً ٙاااد  , )َ 2005( ,عابااا ٛاهطااا٘خ, ٛ
( , )َ2005دراساا ٞاهسااٚد بِٔساا ٛحسااّ  , ) َ 2000 ( ,هٚواا ٟحسااني اهسااٚد ,
( ,)َ1998حٚف جا١ت ُتا ٢دراستٍٔ  ,بعد َ ٗج٘د ع ٞ ٩بني أٓداف ا٨عتٌاد,
ٗاهتأهرلات ( املعاح , ٞٚاه٘ جداُ , ٞٚاهسو٘ك ) ٞٚاهِادب ٞعّ ٓاا ا٨عتٌاد .
ملخص بأهم النتائج :
 - 1أهبتاات اهدراساا ٞأْ اهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٙ ٞٙقبااى عوااٗ ٟسااا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد ,بِسب. %100 ٞ
 - 2تاابني أْ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٙ, ٞٙتااابعْ٘ ٗسااا٢ى اإلعااَ٩
املصتوفاا , ٞاهتقوٚااد ًِٔ ٜاا ٗاملتٌ ااى باهعااحف ٗاجملاا٩ت املطب٘عااٗ, ٞاهقِاا٘ات
اهتوٚف ٗ, ُٞٚ٘ٙاهااد, ٘ٙباإلؼاح ٞه٘ساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗ ,املتٌ وا ٞباامل٘ا ع
اإلخبارٙااٗ, ٞاهعااحف اإلهلذلُٗٚااً٘ٗ, ٞا ااع اهت٘اظااى ا٨جتٌاااع ٛاملصتوفاا, ٞ
ٗتطبٚقااات اشل٘اتااف اهاكٚااٗ, ٞغرلٓااا ًااّ ٗسااا٢ى اهتقِٚاا ٞاسبد ٙااٗ , ٞآهاام
هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات املصتوف.ٞ
ٙ - 3فؽااااااى اهقااااااا ٌْ٘٢با٨تعاااااااي يف اهعااااااحف اهسااااااع٘دٗ ٞٙسااااااا٢ى اإلعااااااَ٩
ازبدٙاااد,أك ا ًاااّ اإلعااا َ٩اهتقوٚاااد ٜحٚاااف جاااا١ت امل٘ا اااع اإلخبارٙااا ٞعواااٟ
اإلُذلُت  ,يف املاتب ٞاٗ٪ىل ,ؼٌّ أك ا اه٘سا٢ى اعتٌادا عؤٚاا يف اسبعا٘ي
عواا ٟاملعوً٘ااات  ,تت٘سااط حسااابٗ ,4.56 ٛج اا ١اهتاا٘ٙذل يف املاتباا ٞاه اُٚاا, ٞ
تت٘ساااط حساااابٙ ,4.48 ٛؤٚاااا اهعاااحف اإلهلذلُٗٚااا ٞغااارل املاتبطااا ٞبِسا ا
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ٗر  ,ٞٚيف املاتب ٞاه اه  ٞتت٘سط حسابٗ , 4.42 ٛجا١ت با ٗ ٛسا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙااد بصاالى تِااااه ٛعواا ٟاهِحاا٘ اهتاااه , ٛاهعااحف اإلهلذلُٗٚاا ٞاملاتبطااٞ
بِساا ٗر ٚااا , ٞاهفٚساااب٘ن  ,هاااٍ اهااا٘اتس ٙ,ؤٚاااا اه٘ٚتٚااا٘ ,هاااٍ خااادًات
ا٪خبار عدل اهاسا٢ى اهِعٗ, SMS ٞٚاهب٩ن برل, ٜحٌ٘ا اع ٗكاا٨ت اُ٪باا١
عواااا ٟاإلُذلُاااات ,هااااٍ ً٘ا ااااع املِتاااادٙات عواااا ٟاإلُذلُاااات ٗ,املاااادُٗات عوااااٟ
اإلُذلُتٙ,ؤٚاااا ً٘ا اااع اهقِااا٘ات اإلخبارٙااا ٞعوااا ٟاإلُذلُااات ٗ,أخااارلا اإلآاعاااات
اإلهلذلُٗ ٞٚيف اهذلت ٚا٪خرل .
 - 4تبني أْ تات ٚدٗاحع آتٌاَ اهقاٌ٢ني با٨تعاي يف اهعحف اهساع٘د ٞٙه٘ساا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد  ,يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ,جا ١عو ٟاهِح٘ اهتااهُٔ٪( : ٛاا
دبعواام احعااى عواا ٟاملعوً٘ااات يف أ ٜاًاااْ ًٗلاااْ) ,يف املاتباا( ٞاٗ٪ىل) ,
تت٘سط حسابٗ , 4.66 ٛجا١ت اهدٗاحع ا٪خا ٠ملتابع ٞاإلعا َ٩ازبدٙاد عواٟ
اهِح٘  :أحعى ًِٔا عو ٟاملعوً٘ات أك ا ًّ اه٘ساا٢ى اهتقوٚدٙا , ٞتؤٚاا ُٔ٪اا
تقاادَ املعوً٘ااات اسبد ٙاا, ٞتؤٚااا أُٔااا تقاادَ ا٪خبااار بصاالى أسااا ًااّ غرلٓااا
ٗأُٔا تقدَ املعوً٘ات بصلى ًبسط ُٔ٪ٗ,ا تصبع ا٨حتٚاجات املعاح, ٞٚتؤٚاا
أْ ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد تتِاٗي املعوً٘اات املٌٔاٗ, ٞأخارلا  ْ٪أساو٘ عاال
املعوً٘ات شٚق .
ِٓ - 5ااان تبااا ّٙيف ُ٘عٚاا ٞاملعوً٘ااات اهاايت ٙسااع ٟاهقااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعااحف
اهسع٘د ٞٙإىل ا سبع٘ي عؤٚاا ًاّ خا٩ي ٗساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ٗ ,حٌٚاا ٙواٛ
تاتٚا ا توااام املعوً٘اااات حبسا ا درجااا ٞاساااتصدأًٍ شلاااا  ,جاااا١ت املعوً٘اااات
اهسٚاس ٞٚيف املاتب ٞاٗ٪ىل  ًّ ,حٚف ا٨ستصداَ  ,تت٘ساط حسااب, 4.15 ٛ
ٗجااا١ت املعوً٘ااات ا٪خاااا ٠باهذلتٚاا اهتِااااه ٛهوقاااا ٍ٢با٨تعاااي يف اهعاااحف
اهسع٘د, ٞٙعو ٟاهِح٘ املعوً٘ات اهاٙاؼا , ٞٚهاٍ املعوً٘اات ا ٨تعااد , ٞٙتؤٚاا
املعوً٘ااات اهدٗهٚاا, ٞهااٍ املعوً٘ااات اهعوٌٚاا, ٞاملعوً٘ااات اهفِٚاا , ٞهااٍ املعوً٘ااات

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

اهتقِ, ٞٚحاملعوً٘ات احملوٚاٗ, ٞأخارلا ٗحقاا ٨ساتط ٩رأ ٜاهقااٌ٢ني با٨تعااي
يف اهعحف اهسع٘د, ٞٙاملعوً٘ات ا٨جتٌاع. ٞٚ
 - 6اختوف اهقا ٌْ٘٢با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د , ٞٙيف أٗ ات تعاؼٍٔ ه٘ساا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد; حِٔان (ٙ ًٍِٔ )%44تعاؼاْ٘ ه٘ساا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد طاملاا
كاُ٘ا ًستٚق ني  ٍٓٗ ,اهف ٞ٣ا٪كدل يف ع ِٞٚاهدراس , ٞيف حني أْ (,)%25
ٙتعاؼْ٘ ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙاد ٝيف حاذل ٝاملساآِٗ , ١اان (ٙ )%20تعاؼاْ٘
ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد يف حذل ٝاهسأا , ٝيف حاني أْ (ٙ )%6تعاؼاْ٘ ه٘ساا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اهفذل ٝاهعباحً , ٞٚقاباى (ٙ )%5تعاؼاْ٘ ه٘ساا٢ى اإلعاَ٩
ازبدٙااد يف حااذل ٝاه ٔاارلٓٗ , ٝااٍ اهف٣اا ٞا ٪ااى ٗحقااا هتفؽاا٩ٚت عِٚاا ٞاهقاااٍ٢
با٨تعاي يف اهعحف اهسع٘د. ٞٙ
ٗ - 7جااا٘د حااااٗق آات د٨هااا ٞإحعاااا ٞٚ٢يف ًعاااادر املعوً٘اااات اهااايت ٙعتٌاااد عؤٚاااا
اهقاااا ٌْ٘٢با٨تعااااي يف اهعاااحف اهساااع٘دً ٞٙاااّ ٗساااا٢ى اإلعااا َ٩ازبدٙاااد ,
باخت٩ف ًتغرل ًستً٘ ٠عاحتٍٔ بٔا .
ٗ - 8جاا٘د ع ٩اا ٞبااني دٗاحااع آتٌاااَ اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘دٞٙ
ب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد ٗ ,املست٘ ٠املعايف هد ٍٔٙبٔا .
ٗ - 9ج٘د ع ٩ا ٞآات د٨ها ٞإحعاا ٞٚ٢باني اعتٌااد اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحف
اهسع٘د ٞٙعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحع٘ي عو ٟاملعوً٘ات ٗ ,اهتأهرلات ( املعاحٞٚ
ٗاهسااو٘ك ) ٞٚاهِادبااً ٞااّ ا٨عتٌاااد عوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩ازبدٙااد ٗ,مل ت باات
ظح ٞاهع ٞ ٩حٌٚا ٙتعوق باهتأهرلات اه٘جداُ. ٞٚ
ٗ - 10جاا٘د ع ٩اا ٞآات د٨هاا ٞإحعااا ٞٚ٢بااني أٓااداف اعتٌاااد اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف
اهعحف اهسع٘د( , ٞٙاهفٍٔ – اهت٘ج, ) ٕٚعو ٟاإلع َ٩ازبدٙد هوحعا٘ي عواٟ
املعوً٘ات ٗ ,اهتأهرلات (املعاح – ٞٚاه٘جداُ – ٞٚاهساو٘ك )ٞٚاملذلتبا ٞعوآ ٟااا
ا٨عتٌاد  ,باست ِآ ١دف اهتسو ٞٚيف ع ٩تٕ باهتأهرلات املصتوف. ٞ

73

74

مقرتحات الدراسة :
ٙقذلم اهباحف عددا ًّ املقذلحات ًّ خا٩ي ُتاا ٢اهدراسا ٗ ٞاهااٙ ٜتطواع إىل
تِفٚآا يف املستقبى اهقا ٙتتٌ ى يف :
 أْ تقَ٘ أ ساَ اإلع َ٩اًعاات املٌولا ٞبعٌاى حبا٘ عوٌٚا , ٞهتقٚاً ٍٚسات٘٠
ًًِٔٗ ٞٚعدا ٗ ٞٚسا٢ى اإلعا َ٩ازبدٙاد ًٗسات٘ ٠تأهرلٓاا عوا ٟطبتواف طبقاات
اجملتٌع.
 أْ تقاااَ٘ أ سااااَ اإلعااا َ٩اًعاااات املٌولااا ٞبتِ اااٗ ٍٚرط عٌاااى ٙصااارن حٔٚاااا
اهقاااٌ٢ني با٨تعاااي يف اهعااحف اهسااع٘د , ٞٙملِا صااٗ ٞتقٚاا ٍٚدباااربٍٔ ٗر٦آااٍ
هت اب ٞاإلع َ٩ازبدٙد ٗطاق تعاًؤٍ ًع أدٗاتٕ.
ٗ ؼع ه ٨ ٞٚذلام ً٘اؼٚع ٗعِاٗ ّٙهدراسات ٗحب٘ ٙصذلن يف اهقٚاَ بٔا أ ساَ
اإلعااااٗ, َ٩عوااااٍ ا٨جتٌااااا ٗاهااااِفس يف جاًعااااات اهسااااع٘د , ٞٙملِا صاااا ٞا٪هااااا
ا٨جتٌاعٗ ٛاهِفس ٛاهبعٚد املد ٠ه٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد .
 إجاااا ١دراساا ٞذبوٚوٚاا ٞملعاحاا ٞأك ااا املؽاااًني ا٨خبارٙاا ٞجااابا زبٌٔاا٘ر ٗسااا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد.
 إجااااا ١دراساااً ٞساااح ٞٚهتحدٙاااد أٗه٘ٙاااات اجملتٌاااع اهساااع٘د ٜيف اسبعااا٘ي عواااٟ
املعوً٘ات ًّ ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد.
 إجاا ١دراسً ٞقارُ ٞعّ ادبآاات اجملتٌاع اهساع٘د , ٜعبا٘ ًعادا ً ٞٚؽااًني
ٗسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد باملقارُ ٞب٘سا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚد. ٜ
 دراس ٞاهتح٘٨ت اهساو٘ك ٞٚاهايت طااأت عوا ٟاجملتٌاع ًاّ خا٩ي تطبٚاق اهبحاف
عو ٟح ٞ٣اهصبا باعتبارٍٓ اهف ٞ٣ا٪ك ا آتٌاًا ب٘سا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد.
 دراس ٞدرجً ٞعدا ٗ ٞٚسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد هد ٠ازبٌٔ٘ر اهساع٘دً ٜاّ خا٩ي
رظد اهقاارات ٗاهسو٘كٚات اهيت تتصا بِا ١عوً ٟتابعتٍٔ هتوم اه٘سا٢ى.

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات
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ٗاهت٘اٙع ) َ1997 ,

() 6

ازبٌاااي ,ظبااا ١٩عبااد اسبٌٚاااد حٌٔاا" :ٛدٗاحاااع اساااتصداَ اهعااف٘ ٝاه قاحٚااا ٞهو٘سااا٢ى اإلعًٚ٩ااا ٞاملتصععاااٞ
ٗاإلشباعات املتحقق ٞشلٍ ,دراسًٚ ٞداُ , "ٞٚرساهً ٞاجسترل غرل ًِص٘ر , ٝكوٚا ٞاإلعا , َ٩جاًعا ٞاهقاآاٝ
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محااد, ٜعاابرل ضبٌااد" ,دٗر اإلُذلُاات ٗاهاادٙاا٘ ٗاهتوٚف ٙااْ٘ يف إًااداد ازبٌٔاا٘ر املعااا ٜباملعوً٘ااات"  ,رساااهٞ
ًاجسااترل ,غاارل ًِصاا٘ر , ٝكوٚا ٞاإلعاا , َ٩جاًعاا ٞاهقااآا. َ 2001 , ٝاسبواا٘اًُ, ٛاااج . ٛاإلعاا ٗ َ٩ؽاااٙا
اجملتٌع  ,سوسو ٞاهعوَ٘ ا٨جتٌاع ( ٞٚاهقآا : ٝاشل ٞ٣ٚاملعا ٞٙاهعاً ٞهولتا . ) َ 2006 ,

()11

اشبطاااف  ,إمياااْ ضبٌااد سااوٌٚاْ  .اعتٌاااد املاااأ ٝاهسااع٘د ٞٙيف املِطقاا ٞاهصااا  ٞٚعواا ٟاإلعاا َ٩ازبدٙااد يف
اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات اهعح , ٞٚجاًع ٞاملوم سع٘د  ,كو ٞٚا٬دا  ,رساهً ٞاجسترل َ 2014 ,

()12

اهااداغ ا  ,صبااد . ٜاسااتصداًات اإلعً٩ااٚني هصاابلات اهت٘اظااى ا٨جتٌاااعٗ ٛا٨شااباعات املتحققاا , ٞصبوااٞ
كو ٞٚا٬دا  َ 2013 ,اهعدد اهاابع ٗاهستْ٘  ,جاًع ٞاه ارٙق .

()13

اهده , ٌٛٚعبد اهاااق ضبٌد  ,اإلع َ٩ازبدٙد ٗاهعحاح ٞاإلهلذلُٗٚا, ٞ

 ( 1عٌّااْ  :دار ٗا٢اى هوِصاا ,

) َ 2011
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()14

رؼ٘ اْ ,أمحد " .اعتٌاد ازبٌٔ٘ر املعا ٜعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩اهتقوٚدٗ ٞٙاسبد ٙا ٞكٌعادر هوٌعوً٘اات أهِاا١
ه٘رِٙ 25 ٝاٙا "  ,2011امل٧متا اهعوٌ – ٛدٗر ٗسا٢ى اإلع َ٩يف اهتح٘٨ت اجملتٌع ,ٞٚكو ٞٚاإلع ,َ٩جاًعٞ
اهرلً٘ن ,إربد.َ 2011 ,

()15

اهسااٚد ,هٚواا ٟحسااني " .اعتٌاااد املاااأ ٝاملعااا ٞٙعوااٗ ٟسااا٢ى اإلعاا َ٩يف توبٚاا ٞاحتٚاجاتٔااا"  ,حبااف ًقاادَ إىل
امل٧متا اهعوٌ ٛاهساِ٘ ٜاه اهاف هقساٍ اهدراساات اإلعًٚ٩ا ٞبعِا٘اْ اإلعا َ٩اهعاباٗ ٛاملااأً , ٝعٔاد اهبحا٘
ٗاهدراسات اهعاب , ٞٚإباٙى . َ 2001

()16

اهسٚد ,هٚو ٟحسني" .دٗر ٗسا٢ى ا٨تعاي يف إًداد ط ٩ازباًعات املعا ٞٙباملعوً٘ات عّ ا٪حاد ازبارٙا"ٞ
 ,امل٧متا اهعوٌ ٛاهسِ٘ ٜاهاابع هإلع ٗ َ٩ؽاٙا اهصبا  ,كو ٞٚاإلع , َ٩جاًع ٞاهقآاً , ٝاَ 1998 , ٘ٙ
.

()17

اهصاً, ٛعبد اهامحّ ضبٌد " .استصداَ اهقِ٘ات اهتوف  ُٞٚ٘ٙاحملوٗ ٞٚاهدٗه – ٞٚاهدٗاحع ٗاإلشاعات"  ,رساهٞ
دكت٘راٖ  ,غرل ًِص٘ر , ٝكو ٞٚاهوغ ٞاهعاب , ٞٚجاًع ٞا٪آا . َ 2003 ,

()18

شآني ٓ,ب ٞأًني " .اعتٌاد اهصبا ازباًع ٛعوا ٟامل٘ا اع اإلآاعٚاٗ ٞاهتوٚف ُٚ٘ٙا ٞاإلهلذلُٗٚا ٞهوحعا٘ي عواٟ
املعوً٘اات اهسٚاسا , "ٞٚاجملوا ٞاملعاا ٞٙهبحا٘ اهااأ ٜاهعااَ ,اجملواد اهساابع  ,اهعادد اٗ٪ي ِٙ ,ااٙا ُٚ٘ٙ -ا٘
.2006

()19

اهصاٙف ,ساً" . ٛدٗر اإلع َ٩يف اهتٌِ ٞٚاه قاح ٞٚهوٌ تٌعات اهِاًٚا , "ٞصبو ٞاهفّ اإلآاع , ٛاذباد اإلآاعٞ
ٗاهتوٚف  , ْ٘ٙاهعدد ِٙ 173اٙا . َ 2004

()20

اهعفيت ُ٘ ,اي عبد اهع  . ٙإعداد اهقاا ٍ٢با٨تعااي يف ظاى تلِ٘ه٘جٚاا ا٨تعااي اسبد ٙا , ٞاجملوا ٞاملعااٞٙ
هبح٘ اإلع , َ٩اهعدد  , 10جاًع ٞاهقآاَ 2001 , ٝ

()21

اهط٘خ, ٛعاب ٛعبد اهع " . ٙاعتٌاد ا٪طفاي عو ٟاهقِا٘ات اهفؽاا ٞٚ٢اهعابٚا ٞيف ًعازبا ٞؽااٙآٍ"  ,اجملواٞ
املعا ٞٙهبح٘ اهاأ ٜاهعاَ  ,اجملود اهسادس  ,اهعدد اه اًُ , ٛاك حب٘ اهاأ ٜاهعاَ  ,كو ٞٚاإلعا, َ٩
جاًع ٞاهقآاَ 2005 , ٝ

()22

اهعبد ,عاطف عده . ٛظ٘ر ٝاملعوٍ يف ٗسا٢ى اإلع ( 2 , َ٩اهقآا : ٝدار اهفلا اهعاب. ) َ2001 , ٛ

()23

غا, ٙضبٌد" .تعال ط ٩ازباًعات هقِا ٝأ ااأ اهفؽااٗ ٞٚ٢ع ٩تٔاا با دران اهقاٗ ٍٚامل٘ؼا٘عات اهدِٚٙا, ٞ
دراسًٚ ٞداُ ٞٚيف إطار ُ ا ٕٙاهغاس"  ,صبو ٞدراسات اهطف٘هً ٞعٔد اهدراسات اهعوٚا هوطف٘ه , ٞجاًع ٞعني
سلس ٘ٙ ,ه. َ 2003 ٘ٚ

()24

غا, ٙضبٌد" .دٗر اهقِ٘ات اهد ِٞٚٙبااهقِ٘ات اهفؽاا ٞٚ٢يف اهت قٚاف اهادٙم هاد ٠طا ٩ازباًعاات"  ,دراساٞ
ًٚداُ , ٞٚاجملو ٞاملعا ٞٙهبح٘ اهاأ ٜاهعااَ  ,كوٚا ٞاإلعا , َ٩جاًعا ٞاهقاآا , ٝاجملواد اهساادس  ,اهعادد
اه اُ – ُ٘ٚ٘ٙ ٛدٙسٌدل 2005

()25

اهفقٚاإ ,ضبٌااد عبااد اه٘ٓااا " .اهع ٩اا ٞبااني ا ٨عتٌاااد عواا ٟاهقِاا٘ات اهتوف ُٚ٘ٙاا ٞاهفؽاااًٗ ٞٚ٢ساات٘ٙات املعاحااٞ
بامل٘ؼ٘عات اإلخبار ٞٙيف اجملتٌع اهٌٚم"  ,رساه ٞدكت٘راٖ  ,غرل ًِص٘ر , ٝكو ٞٚاإلع , َ٩جاًع ٞاهقآاٝ
2002 ,

()26

اهفٚعى  ,عبد اً٪رل ً .دخى يف ظحاح ٞاإلُذلُت  ( ,اهعني  :دار اهلتا ازباًع) َ2014 , ٛ

ًد ٠اعتٌاد اهقاٌ٢ني با٨تعاي باهعحف املطب٘ع ٞاهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى
اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عو ٟاملعوً٘ات

()27

اهقوٚم ,س٘ااْ ٘ٙسف  .ا٨تعاي ٗٗسا٢وٕ ُٗ اٙاتٕ (اهقآا : ٝدار اهِٔؽ ٞاهعاب. )1998 , ٞٚ

()28

اهقوٚم ,س٘ااْ ٘ٙسفً" .اد ٠اعتٌااد اهعاف٘ ٝاملعاا ٞٙعوا ٟاهتوف ٙاْ٘ يف ٗ ات ا٪اًاات – دراسا ٞحاها ٞعواٟ
حاد ا ٪عا"  ,اجملو ٞاملعا ٞٙهبح٘ اإلع , َ٩كو ٞٚاإلع , َ٩اهعدد (  ) 4دٙسٌدل . 1998
ِاادٙى  ,ضبٌااد عواا ٛأباا٘ اهعااٗ . ١٩ا ااع اسااتصداَ تلِ٘ه٘جٚااا ا٨تعاااي ٗاملعوً٘ااات عواا ٟاهقااا ٍ٢با٨تعاااي

()29

ت ٌعات ًٗااك اإلع َ٩اهداخو , ٞٚاجملو ٞاهعوٌ ٞٚهلو ٞٚا٬دا  ,اهعدد  , 23جاًع ٞبِٔا َ 2010 ,
ي ا هص , ٚعاظٍ بّ عٌا  .اعتٌاد أساتا ٝازباًعات اهسع٘د ٞٙعوٗ ٟسا٢ى اإلع َ٩ازبدٙد يف اسبع٘ي عوٟ

()30

اإلخبار  ,جاًع ٞا ملوم سع٘د كو ٞٚا٬دا  ,رساهً ٞاجسترل َ 2013 ,
اهٌِا ,أًرل" . ٝاعتٌاد املاآقني اهسع٘دٙني عوٗ ٛسا٢ى اإلع َ٩يف املعاح ٞباهقؽاٙا احملوٚاٗ ٞاهعابٚاٗ ٞاهدٗهٚاٞ

()31

 :دراسً ٞقارُا ٞباني اه٘ساا٢ى اهتقوٚدٙاٗ ٞاسبد ٙا , "ٞاجملوا ٞاملعاا ٞٙهبحا٘ اهااأ ٜاهعااَ  ,كوٚا ٞاإلعا, َ٩
جاًع ٞاهقآا , ٝاجملود اه اًّ – اهعدد اهاابع أكت٘با  /دٙسٌدل َ 2007
()32

()33

عال ا٨ستٌار ٝعو ٟاهساد ٝاحمللٌني ا٬ت ٞٚأزلا- : ٍٓ٦
-

أ  .د عبد اهوطٚف اهع٘يف  ,أستاآ اإلع َ٩بلو ٞٚا٬دا  ,جاًع ٞاملوم سع٘د باهاٙال

-

أ.د/ع ٌاْ اهعاب , ٛأستاآ اإلع َ٩بلو ٞٚا٬دا  ,جاًع ٞاملوم سع٘د باهاٙال

-

أ.د/عو ٛبّ ش٘ٙى اهقاُ , ٛأستاآ اإلع َ٩بلو ٞٚا٬دا  ,جاًع ٞاملوم سع٘د باهاٙال
ً ٙد ,ضبٌ٘د " .اعتٌاد املااآقني عوا ٟاهقِا٘ات اإلخبارٙا ٞيف ًتابعا ٞا٪حادا ٗاهقؽااٙا اهسٚاسا , "ٞٚاجملواٞ
املعا ٞٙهبح٘ اهاأ ٜاهعاَ  ,اجملود اهسادس  .اهعدد اه اًُ , ٛاك حب٘ اهاأ ٜاهعااَ  ,كوٚا ٞاإلعا, َ٩
جاًع ٞاهقآاَ 2005 , ٝ

()34

املطرل , ٜعباد اهاامحّ ُااً ٛدخٚاى اا  .اهاؼاا اها٘ظٚف ٛهاد ٠اهقااٌ٢ني با٨تعااي يف اهعاحاح ٞاهساع٘د. ٞٙ
جاًع ٞاملوم سع٘د  ,كو ٞٚا٬دا  ,رساهً ٞاجسترل . َ 2003 ,

()35

ًلاٗ, ٜحسّ عٌاد  ٗ,اهسٚاد ,هٚو ٛحسني  .ا٨تعاي ُٗ ااٙاتٕ املعاظاا ( 1 , ٝاهقاآا ٝاهادار املعااٞٙ
اهوبِاُ. ) َ 1998 , ٞٚ

()36

ًِع٘ر ًِ,اي عبدٖ " .اهتأهرلات املذلتب ٞعوا ٟاساتصداَ اهصابا ازبااًع ٛمل٘ اع اهفٚساب٘ن"  ,حباف ًقادَ إىل
اجملو ٞاملعا ٞٙهبح٘ اإلع , َ٩كو ٞٚاإلع , َ٩جاًع ٞاهقآا , ٝاهعدد اهسابع ٗاه ٩هْ٘ . َ 2011 ,

()37

ُ٘حى ٓ,اه ٞكٌاي" .دٗر اهقِ٘ات اهفؽا ٞٚ٢اهعاب ٞٚيف دعٍ اهقٗ ٍٚاهقؽاٙا اهقً٘ ,"ٞٚدراسًٚ ٞداُ ٞٚعو ٟعِٞٚ
ًّ ازبٌٔ٘ر يف ضباح ِ ٞا  ,اجملو ٞاملعا ٞٙهبح٘ اهاأ ٜاهعاَ ,كو ٞٚاإلع , َ٩جاًع ٞاهقاآا , ٝاجملواد
اهسادس  ,اهعدد اٗ٪ي . )َ 2005( ,

()38

ٓ٩ي ,ضبٌد سٚد" .دٗر اهقِ٘ات اهفؽا ٞٚ٢ح ٟإًداد ازباهٚات اهعاب ٞٚحً ٟعا باملعوً٘ات اهسٚاس " ٞٚصبواٞ
اهفّ اإلآاع – ٟاهعدد ِٙ,189اٙا 2008
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ملخـــص

ِدف البحث اىل وعسفة اضتتدداوا الػتباا امتاوعط بةمبتة أ طتاً ت ميتا ا ت ً
أزبع جاوعا سبية) لػبكة التواصتن اججتىتا ط بفيطتبوك) ،يٍتىتط البحتث ىل البحتو
ةبتتع متتث يٍتتة
الوصتتةية الكىيتتة ،تىبٍلتتث البحتتث وتتٍّ وطتتو ّتتوز تضتتا ن ا ت ً ،ت ُ
ػتوا ية واوّتا  042وةتسد وتَ بجاوعتة صتٍعا – جاوعتة أً القتسى – جاوعتة مىتاُ –
جاوعة البرتا ) خ ه العاً الدزاضط  .ً0204- ً0202تىوصن البحتث ىل تد ٌتتا وتَ
أِىّا وا يمط:
ً باماوعا العسبية ب يٍة
 يوجد أثس ذت دجلة حصا ية لدتافع اضتدداً ةمبة ا
البحث) لمةيطبوك مث حتقيع غبا اىّي.
ً باماوعا العسبية
 ىوجد فستق ذا دجلة حصا ية بني دتافع اضتدداً ةمبة ا
ب يٍة البحث) لمةيطتبوك  ،توعتده اجضتتدداً  ،تاملوضتو ا التي يتعتسا طتا ةمبتة
اماوعا  ،تا غبا ا املتحققة  ،تاجضتةاد وتَ الةيطتبوك دلتاه الدزاضتة  ،ت زا
ةمبة اماوعا بػأُ جيابيا الةيطبوك تضمبياىّا  ،وَ جّة تبتني املتتػتا ايىيتة:
الٍوع ،تاماوعة .











أُ أغمب ةمبة اج ً اماوعا العسبية ب يٍة البحث) ىطتددً الةيطبوك ،حيث
ُ  %44.0يطتددووٌْ دا ىًا  ،ت %44غالبًا ،ت 2..3أحياًٌا.
ً اضتدداً الةيطبوك يصن ىل
أُ وتوضط الو ت الري يقضيْ ةمبة ا
ضا تني مث األ ثس.
ً لمةيطبوك ِط دتافع وعسفية بالدزجة األضاع ،تأُ
أُ دتافع اضتدداً ةمبة ا
ً جسا اضتدداوّي لمةيطبوك اٌت غبا ا
ا غبا ا املتحققة لدى ةمبة ا
وعسفية املسىبة األتىل.
وَ أبسش دلاج اضتدداً الةيطبوك :سا التعميقا الي يكتبّا ايخستُ مث
الصوز الي يٍػسِا الطالب ،زضاه تاضتقباه زضا ن وع األصد ا  ،سا وا يكتب
مث حا طْ.
ً مث الةيطبوك احلصوه مث األخباز تاملعمووا
أُ دزجة ا تىاد ةمبة ا
اٌت بدزجة وتوضطة.
ً لمةيطبوك د أثس ا تىادِي مث تضا ن ا ً
أُ اضتدداً ةمبة ا
التقميدية; حيث أثس بدزجة وية مث الصحافة ثي ا ذا ة .
أُ أبسش جيابيا اضتدداً الةيطبوك يكىَ التواصن وع األصد ا تىباده ايزا
وعّي ،تالتعبت َ ايزا حبسية.
أُ أبسش ضمبيا اضتدداً الةيطبوك يكىَ ىستي الػا عا  ،تىػويْ تحتسيف
احلقا ع ،ت رف بعض األفساد تالتػّت بّي.
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قا ا:

أصُٗت ايتطٛرات املتالسك ١يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا االتضاٍ ٚاملعًَٛات يف إظتاد
عككهٌ ددٜككد َككٔ اتعككالّت تعككددت تضككٓٝؿات٘ َٚضككُٝات٘ يككد ٣املختض ك ككاتعالّ
ايذ ٜٔأطًكٛا عً ٘ٝاتعالّ ادتدٜدت ايذٜ ٟغكٌُ املكدْٚاتت ٚاملٓتكدٜاتت ٚزتُٛعكات
األخبارت ٚايغبهات االدتُاعٝك١ت ٚغريٖكا ٚتٛاصكٌ عكبهات ايتٛاصكٌ االدتُاعٝك١
حتكٝككل َعككدالت كك ٛنككبريَ ٠ككٔ سٝككح االصككتخداّت ٜٚعكك ُّد "ؾٝضككبٛى" أعككٗز ٖككذٙ
ايغكككبهات ٚأنجزٖكككا اصكككتخداَات سٝكككح استكككٌ املزنكككش األَ ٍٚكككٔ سٝكككح عكككدد
املضتخدَ ٚقد ٚصٌ يف ْٗا ١ٜعاّ  ّ3102إىل َ ًَٕٛٝ 0011ضتخدّ (َٚ )0ع ًٛغٓا
َٓتضككـ عككاّ ّ3101ت يككدٜٓا ايٝككَ ّٛككا ٜشٜككد عككٔ ًَٝ 10ككَ ٕٛضككتخدّ ْغككل يالعككالّ

ًَٝ 021كَ ٕٛضكتخدّ يالْرتْكت يف ايعكا ايعز كٚٚ .ٞصكٌ عكدد
االدتُاعَٔ ٞ
َضتخدَ ٞعبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛى يف املٓطك ١ايعز  ١ٝست ٢دا ١ٜعكاّ
 ّ3102إىل َا ٜكارب َ ًَٕٛٝ 10ضتخدّت َ ًَٕٛٝ02 1 ِٗٓٝضتخدّ ددٜكد اْغكُٛا
خالٍ عاّ  ّ3103ؾكلت ٚتضدرت اتَكارات املزتبك ١األٚىل يف قاُ٥ك ١ايكد ٍٚايعز ٝك١ت
تًتٗا األردٕ ٚيبٓإ ٚقطز ٚتْٛطت ٜٚب ايتكزٜز إٔ سٛاي ٞر ع َضتخدَ ٞايؿٝضكبٛى
ايعزب َٛدكٛدَ ٕٚكٔ َضكزت ٚايز كع ايفخكز يف د ٍٚزتًكط ايتعكا ٕٚارتًٝذكٞت سٝكح
تغِ املًُه ١ايعز  ١ٝايضعٛدٜكٚ ١اتَارات ايعز  ١ٝاملتشكدَ ٠عكا َ %11كٔ املضكتخدَ
()3
يف َٓطك ١ارتًٝر
ٚتغككهٌ ايؿ٦كك ١ايعُزٜكك٨١ ١ك ك ٤٢عاَ كا ايٓضككب ١ايه ك َ ٣ككٔ ك ككاق ٞايؿ٦ككات
ايعُز١ٜت سٝح تبًؼ ٪٦٣ت تًٗٝا ايؿ٤٢ ١٦ك ٦٢عاَكا ٓضكبٜٚ ٪٦٤ ١غكهٌ ايكذنٛر
()2
ايٓضب ١األعً َٔ ٢املضتخدَ ٓضب ١تعادٍ ُٓٝ ٪٣٢ا اتْاخ ؾُٝجً٪٦٢ ٕٛ
ٚاْطالق كا ممككا تكككدّ اهٓٓككا ايككك ٍٛك ٕ عككبه ١ايؿٝضككبٛى  ٚضككبع عٛاَككٌ
إعاؾَ ١ٝتعددَ ٠كٔ أُٖٗكا صكزع ١االتضكاٍت ٚصكٗٛي ١االصكتخداّت ٚحتكٝكل ايتؿاعكٌ
َعٗات ٚاتضاع َضاس ١اذتز١ٜت قد أسدثت تطٛرا نبريا يف سٝا ٠ايغكباب ايعز كٚ ٞال
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صُٝا ادتاَع ٞعً ٢املضت ٣ٛايغخضٚ ٞاالدتُاعٚ ٞايضٝاصٞت ٚدا٤ت يتؿتح اجملاٍ
ت ككدا ٤اراٗ٥ككِ َٚككٛاقؿِٗ يف شتتًككـ ايكغككاٜا ٚاملٛعككٛعات ايككري تُٗٗككِ عزٜكك ١غككري
َضبٛق١ت  ٚطزم َتٓٛع ١صٛا َٔ ٤خالٍ ايٓغز ايغخضٚ ٞايتعًٝكلت ٚحتُٝكٌ ايضكٛر
ٚأؾالّ ايؿٝدٚ ٜٛغريٖا ٖذ ٙايعالق ١املتبادي ١ايغباب ايعز كٚ ٞؾٝضكبٛى ت سؿكشت
ايباسككح عًكك ٢ايكٝككاّ دراصكك ١اصككتخداَات ايغككباب ادتككاَعٚ ٞحتدٜككدا طًبكك ١أقضككاّ
ٚنًٝكككات اتعكككالّ يف عكككجل ادتاَعكككات ايعز ٝككك ١ت يغكككبه ١ايتٛاصكككٌ االدتُكككاعٞ
ايؿٝضبٛىت ألِْٗ إعالَ ٛٝاملضتكبٌت ٚعً ِٗٝصٝكع ايعع ٤ايهبري يف تطكٜٛز اجملتُكع
ٚتكدَ٘ يف شتتًـ اجملاالت
أوالً :اإلطار املنهجي :
 )0وػكمة البحث :
عكٗدت عالقك ١ايغكباب ايعز ك ٞغككبه ١ايتٛاصكٌ االدتُكاع ٞايؿٝضكبٛى تطككٛرا
نبريا ٚإقباال َتشاٜدات ٚعضع اخكز اتسضكاٝ٥ات يٓٗاٜك ١عكاّ  ّ3103ؾكنٕ ايغكباب
ايككذ ٜٔتككرتاٚم أعُككارِٖ َككا ك 01ك ك 32عاَككات ٜغككهً ٕٛضتككَ %11 ٛككٔ َضككتخدَٞ
()1
ايؿٝضبٛى يف املٓطك ١ايعز ١ٝ
ٚملا ن اْكت عكبه ١ايؿٝضكبٛى األنجكز اصكتخداَا َكٔ قبكٌ ايغكباب ايعز كٚ ٞال
صكككُٝا طًبككك ١ادتاَعكككاتت ؾكككنٕ ٖكككذ ٙايدراصككك ١تبشكككح يف اصكككتخداَات طًبككك ١أقضكككاّ
ٚنًٝككات اتعككالّ ادتاَعككات ايعز ٝكك( ١داَعكك ١صككٓعا ٤ك داَعكك ١أّ ايكككز ٣ك داَعكك١
عذُإ -داَع ١ايبرتا )٤يغبه ١ايؿٝضبٛىت َٔ سٝح 3
ادا تأمناط التعسا:
أ ) دٚاؾع ايتعزض يًؿٝضبٛى ٚإعباعات٘
ب ) زتاالت االصتخداّ
ز ) َد ٣اعتُادِٖ عً ٢ايؿٝضبٛى نُضدر يألخبار ٚاملعًَٛات
د ) َد ٣اصتؿادتِٗ َٔ ايؿٝضبٛى يف زتاٍ ايدراص١
ٖك) اراؤِٖ غ ٕ إظتا ٝات ايؿٝضبٛى ٚصًبٝات٘
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 َٔٚثِ ؾنٕ َغهً ١ايبشح تتشدد يف ايتضاؤٍ ايزٝ٥ط ايفت3 ٞ
َككككا اصككككتخداَات ايغككككباب ادتككككاَع ٞايعز كككك ٞيغككككبه ١ايتٛاصككككٌ االدتُككككاعٞ
ايؿٝضبٛى؟
 تساؤالت البحث :
َ - 0ككا عككادات ٚأ كككار ايتعككزض يغككبه ١ايتٛاصككٌ االدتُككاع ٞايؿٝضككبٛى َككٔ
قبٌ طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشح)؟
َ - 3ا دٚاؾع ايتعزض يغبه ١ايتٛاصٌ ايؿٝضبٛى؟
َ - 2ا االعباعات احملكك ١يد ٣طًبك ١ادتاَعكات يًؿٝضكبٛى (عٓٝك ١ايبشكح) َكٔ
تعزعِٗ يًؿٝضبٛى؟
َ - 1ا زتاالت اصتخداّ طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشح)؟
َ - 1ا َد ٣اعتُاد طًبك ١ادتاَعكات (عٓٝك ١ايبشكح) عًك ٢ايؿٝضكبٛى نُضكدر
يألخبار ٚاملعًَٛات َكارْٛ ١صا ٌ٥اتعالّ ايتكًٝد١ٜ؟
َ - 6ا َد ٣اصكتؿاد ٠طًبك ١ادتاَعكات (عٓٝك ١ايبشكح) َكٔ ايؿٝضكبٛى يف زتكاٍ
ايدراص١؟
َ - 1ا ارا ٤طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشح) غ ٕ إظتا ٝات ايؿٝضبٛى ٚصًبٝات٘؟
 فروض البحث :
ت الةسضية األتىل :
ٜٛدد أثكز و ٚداليك ١إسضكا ١ٝ٥يكدٚاؾع اصكتخداّ طًبك ١ادتاَعكات ايعز ٝك( ١عٓٝك١
ايبشح) يًؿٝضبٛى عً ٢حتكٝل إعباعاتِٗ
ت الةسضية الثاٌية :
تٛدكككد ؾكككزٚم وات داليككك ١إسضكككا ١ٝ٥ك ك دٚاؾكككع اصكككتخداّ طًبككك ١ادتاَعكككات
يًؿٝضكككبٛى ت َٚعككككدٍ االصككككتخداّت ٚاملٛعككككٛعات ايكككري ٜتعككككزض ككككا طًبكككك١
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ادتاَعكككاتت ٚاتعكككباعات املتشككككك١ت ٚاالصكككتؿادَ ٠كككٔ ايؿٝضكككبٛى يف زتكككاٍ
ايدراص١ت ٚارا ٤طًب ١ادتاَعات غ ٕ إظتا ٝات ايؿٝضبٛى ٚصًبٝات٘ت َٔ دٗك١
 ٚاملتػريات ايفت 3١ٝايٓٛعت ٚادتاَع ١أ ٚايدٚي١
 )0أِىية البحث :
تهتضع ايبشٛخ ايعًُ ١ٝأُٖٝتٗا يف ع ٤ٛعٓاصز عدٜ ٠زتبل عغٗا
اجملتُعت ايذٜ ٟؿرتض إٔ تضِٗ يف سٌ َغهالت٘ت ؾغال عُا اهٔ إٔ متجً٘ َٔ
إعاؾ ١َُٗ ١إىل املعزؾٚ ١اجملاٍ ايتخضض ٞايذ ٟتٓتُ ٞإيٚ ٘ٝيف ع ٤ٛويو ؾنٕ ٖذا
ايبشح ٜهتضع أُٖ َٔ ١ٝخالٍ 3
أ ) أُٖ ١ٝاملٛعٛع ْؿض٘ت ؾشداث ١ايٛصَٚ ١ًٝا ٜٓتر عٓٗا َٔ ممارصات ٚت ثريات
ستتًُ ١جتعٌ َٔ ايغزٚر ٟإدزا ٤عٛخ ٚدراصات عًُ ١ٝس ٍٛويو
ب ) إٔ ايدراصات ايري تٓاٚيت عبهات ايتٛاصٌ االدتُاع ٞعاَٚ ١ؾٝضبٛى خاص١ت
َا سايت قً َٔ ١ًٝايٓاس ١ٝايهُ ١ٝيف ادتاَعات ايعز  ١ٝعاَ١ت ٚاي ١ُٝٓٝخاص١
ز ) صُٝجٌ ايبشح إعاؾ ١إىل املهتب ١ايٚ ١ُٝٓٝايعز  ١ٝن ٕٛإٔ دراص ١اصتخداَات
ؾ ١٦طًب ١اتعالّ غبه ١ايؿٝضبٛىت َُٗ ١يف زتاٍ اتعالّ ٚاالتضاٍ
 )2أِداف البحث:
ٜضتٗدف ٖذا ايبشح َعزؾ ١اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞايعز ( ٞطًب ١أقضكاّ
ٚنًٝات اتعالّ) يغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛى ٚويو َٔ خالٍ َا 3 ًٜٞ
أ ) ايتعكككزف عًككك ٢عكككادات ٚأ كككار ايتعكككزض يغكككبه ١ايتٛاصكككٌ االدتُكككاعٞ
ايؿٝضبٛى َٔ قبٌ طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشح)
ب ) ايتعزف عً ٢دٚاؾع ايتعزض يغبه ١ايؿٝضبٛى
ز ) ايتعزف عًك ٢اتعكباعات احملككك ١يكد ٣طًبك ١ادتاَعكات (عٓٝك ١ايبشكح) َكٔ
تعزعِٗ يًؿٝضبٛى
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د ) ايتعزف عً ٢زتاالت اصتخداّ طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشح)
ٖككك) ايهغككـ عًككَ ٢ككد ٣اعتُككاد طًبكك ١ادتاَعككات (عٓٝكك ١ايبشككح) يًؿٝضككبٛى
نُضدر يألخبار ٚاملعًَٛات َكارْٛ ١صا ٌ٥اتعالّ األخز٣
 ) ٚرصد أٚد٘ اصتؿاد ٠طًب ١ادتاَعات (ع ١ٓٝايبشكح) َكٔ عكبه ١ايؿٝضكبٛى
يف زتاٍ ايدراص١
س ) ايتعككزف عًكك ٢ارا ٤طًبكك ١ادتاَعككات (عٓٝكك ١ايبشككح) غ ك ٕ إظتا ٝككات ايؿٝضككبٛى
ٚصًبٝات٘
م ) ايهغـ عٔ ايؿكزٚم ك دٚاؾكع اصكتخداّ طًبك ١ادتاَعكات يًؿٝضكبٛىت َٚعكدٍ
االصكككتخداّت ٚاملٛعكككٛعات ايكككري ٜتعكككزض كككا طًبككك ١ادتاَعكككاتت ٚاتعكككباعات
املتشكك ١ت ٚاالصتؿادَ ٠كٔ ايؿٝضكبٛى يف زتكاٍ ايدراصك١ت ٚارا ٤طًبك ١ادتاَعكات
غ ك ٕ إظتا ٝككات ايؿٝضككبٛى ٚصككًبٝات٘ت َككٔ دٗكك ٚ ١ك املككتػريات ايفتٝكك 3١ايٓككٛعت
ٚادتاَع١
 ) 4الدزاضا الطابقة :
أٚال  3ايدراصات ايعز 3 ١ٝ
()1
 - 0دراصْ( ١اصز صًِ اذتُٝدٟت )ّ3102
ٖدؾت إىل ايتعزف عً ٢األثكز االدتُكاع ٞيًؿٝضكبٛى عًك ٢عٓٝكَ ١كٔ ايغكباب
ايضككعٛدٟت ٚأثككز اصككتخداّ ٖككذ ٙايتكٓٝكك ١عًكك ٢ايعالقككات االدتُاعٝكك ١ألؾككزاد
زتتُع ايدراصٚ ١قد قاّ ايباسح اختٝار عٓٝك ١عغكٛاَ ١ٝ٥كٔ طكالب ايضكـ
ايجايح ايجاَْ َٔ ٟٛدارظ َدَ ١ٜٓهك ١املهزَكَ ١هْٛكَ ١كٔ ( )12طايبكات
ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايدراصك3 ١األثكز ايضكًل يًؿٝضكبٛى عًك ٢طكالب َزسًك١
ايجاْ ( ١ٜٛايجايح ايجاْ)ٟٛت سٝح ٜكغ ٞايطايع ٚقتا أقٌ َع أؾزاد أصزت٘ت
ٚقً ١سٜارٖ ٠ؤال ٤ايطالب ألقز اْ ِٗ٥تٝذ ١اْغػا ِ ايؿٝضبٛى
( )6
 - 3دراص( ١ستُٛد ايضُاصري ٟك غايع عطٓاٟٚت )ّ3100
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اصكككتٗدؾت ايتعكككزف عًككك ٢نٝؿٝككك ١اصكككتخداّ ايغكككباب ادتكككاَع ٞيغكككبه١
ايؿٝضككبٛىت ٚطبٝعكك ١اتعككباعات ايككري عتككٗككا ٖككذا االصككتخداّ ٚاعتُككدت
ايدراصك ١عًَٗٓ ٢ر املضحت ٚمت اختٝكار ع ١ٓٝعغٛاٝ٥كك ١طبكٝك ١قٛاَٗكا ()311
َؿكزدَ ٠ككٔ دككاَعري ايريَككٛى ٚايعًكٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝككا كاألردٕت ٚتٛصككًت إىل
عدْ ٠تا٥ر َٔ أُٖٗا 3
أ ) ٜكغ ٞأنجز َٔ ْضـ أؾزاد ايع ١ٓٝأنجز َٔ صاعْٚ ١ضـ ًَّٜٝٛا
عً ٢ايؿٝضبٛى
اتعباعات ايتعٛد ١ٜايري عتككٗا
ب ) سضًت ايتضً ١ٝعً ٢أعًْ ٢ضب١
ايؿٝضبٛى ()%11ت تالٖا قغاٚ ٤قت ايؿزاؽ ()%12
اجتاٖات أؾزاد
ز ) ثبت خط ؾزعٚ" ١ٝدٛد ؾزٚم وات دالي ١إسضا١ٝ٥
ايع ١ٓٝضت ٛاصتخداَات ايؿٝضبٛى َ ٚتػرياتِٗ ايداٛغزاؾ١ٝ
غهٌ عاّ"ت إال ؾُٝا ٜتعًل مبتػري ايهً١ٝ
د ) ثبت صش ١ؾزع" ١ٝال تٛدد ؾزٚم وات دالي ١إسضا ١ٝ٥يف اتعباعات
ايتعٛد ١ٜتبعا يًُتػريات ايداٛغزاؾ"١ٝ
()1
 2ك دراص( ١دارم ايعتٝلت )ّ3100
اصككتٗدؾت ايتعككزف عًكك ٢اصككتخداَات طككالب ٚطايبككات ادتاَعككات ايضككعٛد١ٜ
يغككبه ١ايؿٝضككبٛىت ٚاعتُككد ايباسككح املككٓٗر ايٛصككؿٞت ٚطبكككت عًكك ٢عٓٝكك١
قٛاَٗا ( )131طايبا ٚطايب َٔ ١داَعكات 3املًكو صكعٛد يف ايزٜكاضت ٚداَعك١
املًو عبد ايعشٜش ظد٠ت ٚداَعك ١املًكو ؾٝضكٌ األسضكاٚ ٤تٛصكًت ايدراصك١
إىل إٔ ْضككب ١اْتغككار اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى ك طككالب ٚطايبككات ادتاَعككات
ايضعٛدً ١ٜػت %11ت ٚظٗز ت ثري األٌٖ ٚاألصدقا ٤يف ايتعزف عًٝكك٘ ٚنكإ
داؾكع ايطكٛصٚ ١ٝمتغ ١ٝايٛقكت ٖ ٛاأل ٍٚيف دٚاؾع اصتخداَِٗ ايؿٝضكبٛىت
نُككككا دككككاٖ ٤ككككذا ايعاَككككٌ يف املزتبكككك ١األٚىل يف اتعككككباعات املتشككككككَ ١ككككٔ
اصككتخداَ٘ت ٚأنككدت ايعٓٝكك ١ت ك ثري اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى عًكك ٢اصككتخداَِٗ

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

يًٛصككا ٌ٥اتعالَٝكك ١األخككز ٣نُككا ظٗككز تكككدّ ايفثككار اتظتا ٝكك ١عًكك ٢ايفثككار
ايضكككًبَ ١ٝكككٔ اصكككتخداّ ايؿٝضكككبٛىت ٚناْكككت أ كككزس ايفثكككار اتظتا ٝككك 3 ١رؾكككع
املضت ٣ٛايجكايف ٚسٜاد ٠ايتشض ٌٝايعًُٞت ٚصكٌ املٛاٖع ٚإ زاسٖكات ٚإظتكاد
َضككاس ١يًتعككبري عككٔ ايككزأٟت ُٓٝككا ناْككت أٖككِ ايفثككار ايضككًب 3١ٝاملضككاعد ٠يف
اضتالٍ ٚتؿهو ايعادات ٚايتكايٝد االدتُاع١ٝت ٚايتضبع يف عكٝاع ايٛقكتت
ٚإععاف ايعالقات األصز١ٜ
 1ك دراص( ١عبد ٙستُد ساؾظت )1( )ّ3100
صعت ايدراص ١إىل َعزؾ ١دٚاؾع اصتخداّ ايغباب ادتاَع ٞيًغبهات
االدتُاع ١ٝنٛص ١ًٝيًتٛاصٌت ٚايفثار االدتُاعٚ ١ٝايٓؿضٝك ١يغبهات
ايتٛاصٌ االدتُاعك ٞعً ٢ايغباب ادتاَعٚ ٞاصتخدَت ايدراصَٗٓ ١ر
املضح سٝح مت اصتطالع ارا ٤ع َٔ ١ٓٝطًب ١داَع ١عذُإ يًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚتٛصًت إىل  3إٔ إدَإ ؾ ١٦ايغباب عً ٢االصتخداّ املؿزر
يًغبهات االدتُاع ١ٝقد أد ٣إىل ؾكدإ املٗارات املطً ١ ٛتقاَ ١عالقات
ادتُاع ١ٝيف ايب ١٦ٝاجملتُع ١ٝاذتكٝكٚ ١ٝايٛاقعٚ ١ٝتزادع االتضاٍ ايغخضٞ
َكا ٌ ايتٛاصٌ ع ايغبهات االدتُاع ١ٝايتؿاعً١ٝت األَز ايذ ٟأد ٣إىل
دٓٛم ايغباب إىل االغرتاب االدتُاعٞ
()2
 - 1دراصْ( ١ع ِٝاملضزٟت )ّ3100
ٖدؾت اىل ايتعزف عًَ ٢د ٣اصتخداّ ايطًب ١ادتاَع ٝايؿًضط ٝٓٝملٛاقع
ايتٛاصككٌ االدتُككاعٞت ٚأثككز ويككو عًككَ ٢تككا عتِٗ يٛصككا ٌ٥اتعككالّ األخككز٣ت
ٚويككو ككايتطبٝل عًكك ٢عٓٝككَ ١هْٛككَ ١ككٔ (َ )11ؿككزدَ ٠ككٔ طًبكك ١ايهًٝككات
ايؿًضط ١ٝٓٝكطاع غكشٚ ٠قكد تٛصكًت إىل إٔ َكا ْضكبت٘ (َ )%13كٔ املبشكٛث
ٜضتخدََٛ ٕٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞملكد ٠تضكٌ إىل صكاعت ًَّٜٝٛكات نُكا
ٓٝت ايدراص ١إٔ أِٖ صًبٝات اصتخداّ املبشٛث ملٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
تهُٔ يف تػذ ١ٜاألسَات ايضٝاصٚ ١ٝتٗ ١٦ٝايؿزص ١يعًُٝكات االصكتكطاب َكٔ
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قبكككٌ ايفخكككزٜٔت ٚسٜكككاد ٠االستككككإ ٚتعُٝكككل ارتالؾكككاتت ٓ ٚضكككبٚ ١صكككًت إىل
( )% 11أَا أِٖ اتظتا ٝات ؾككد متجًكت يف تعزٜكـ املضكتخدَ مبٛعكٛعات
تضاعدِٖ عً ٢ايٓكاش َع ايفخزٓ ٚ ٜٔضبً ١ػت ( )%11أَا َكا ٜتعًكل تك ثري
اصتخداّ َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞعًٚ ٢صا ٌ٥اتعالّ ٚاالتضاٍ األخز٣ت
ؾكد أظٗزت ايدراص ١إٔ ٖٓاى اطتؿاعا ًَشٛظا يف َطايع ١ايهتكع ٚقكزا٠٤
ايضكككشـ ٚاجملكككالتت ٚاالصكككتُاع يًزادٜكككَٚ ٛغكككاٖد ٠ايؿغاٝ٥ككككات ٓ ٚضكككع
تزاٚست َا ( %16ك )%11
()01
 6ك دراص( ١عبد ايزمحٔ ايغاَٞت )ّ3101
صكككككعت ايدراصككككك ١إىل ايتشككككككل َكككككٔ َكككككد ٣إملكككككاّ طكككككالب نًٝككككك ١اتعكككككالّ
ظاَعكككك ١صككككٓعا ٤تهٓٛيٛدٝككككا اتضككككاالت ايٛصككككا٥ل املتعككككدد٠ت ٚتعاًَككككِٗ
َعٗككككا َككككٔ عدَكككك٘ت ٚويككككو ككككايتطبٝل عًككككَ 062 ٢ككككٔ طًبكككك ١املضككككت3 ٜٛ
ايجايككككح ٚايزا كككككع ٚنغكككككؿت ايدراصكككك ١عكككككٔ قًككككك ١إملككككاّ املبشكككككٛث ٗكككككذٙ
االتضكككاالت اذتدٜجكككك١ت ؾغكككال عككككٔ اصككككتخداَٗا اْت ككككاّت نُككككا اْتٗكككككت
إىل تٛاعكككككع عالقككككك ١املبشكككككٛث اتْرتْككككككتت صكككككٛاَ ٤كككككٔ سٝكككككح َعككككككدٍ
تضككككؿشٗا أ ٚنجاؾتكككك٘ت عًكككك ٢ايككككزغِ َككككٔ اصككككتخداّ َع ُٗككككِ ككككا َٓككككذ
أنجكككز َكككٔ ثكككالخ صكككٓٛاتت ٚمتجًكككت أٖكككِ أغكككزاض اصكككتخداّ املبشكككٛث
يالْرتْكككت يف 3ايبشكككح عكككٔ َكككٛاد ٚأعكككاخ دراصككك١ٝت ٚتضكككؿح عكككجل َٛاقكككع
ايضشـ اتيهرت ١ْٝٚايعز ٚ ١ٝاي١ُٝٓٝ
()00

 1ك دراص( ١ستُٛد محد ٟعبد ايكٟٛت )ّ3112
ٖككككككدؾت إىل ايتعككككككزف عًكككككك ٢دٚاؾككككككع اصككككككتخداّ ايغككككككباب يًغككككككبهات
االدتُاعٝكككك١ت ٚدٚر ٖككككذ ٙايغككككبهات يف تُٓٝككككك ١ايككككٛع ٞايضٝاصكككك ٞيكككككد٣
ايغكككباب اصكككتخداّ َٓٗذكككك ٞاملضكككح ٚاملكككككارٕت عًككك ٢عٓٝككككَ ١كككٔ ايغككككباب
قٛاَٗكككا (َ )211ؿكككزد٠ت ٚعًكككَٛ ٢قككككع ايك كك ٚ Facebookأٚعكككشت إٔ ْضكككب١
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ايككككككذٜ ٜٔضككككككتخدَ ٕٛعككككككبه ١ايؿٝضككككككبٛى ألغككككككزاض صٝاصككككككً ١ٝػككككككت
()% 11 1ت  ٚتهككككككٔ ٖٓككككككاى أٜكككككك ١ؾككككككزٚم وات داليكككككك ١إسضككككككا ١ٝ٥كككك ك
ايكككككككذنٛر ٚاتْكككككككاخ ٚأظٗكككككككزت إٔ تعددٜككككككك ١ايفرآَٚ ٤اقغككككككك ١ايكغكككككككاٜا
ايضٝاصككك ١ٝناْكككت دردككك ١نكككبريَ ٠كككٔ اذتزٜككك ١عًككك ٢ايك كك Facebookت ٚإٔ
إتاسكككك ١ايؿزصكككك ١يًتعًٝكك ككل ٚإ ككككدا ٤ايككككزأ ٟيف ايكغككككاٜا املجككككار٠ت صككككاعد يف
دككككككذب اْتبككككككا ٙايغككككككبابت ضتكككككك ٛاملغككككككاَ ايضٝاصكككككك ١ٝاملجككككككار ٠عًكككككك٢
(ايؿٝضبٛى) د ٕٚمتٝٝش ايذنٛر ٚاتْاخ
()03
1ك دراصْ ( ١زَ سنزٜا خغزت )ّ3112
ٖدؾت إىل ايتعزف عً ٢دٚاؾع اصتخداّ ايغكباب املضكز ٟملٛقكع ايؿٝضكبٛىت
نُككا ٖككدؾت أٜغككا إىل رصككد ٚحتًٝككٌ ايفثككار ايٓؿضككٚ ١ٝاالدتُاعٝكك( ١ايضككًب١ٝ
ٚاتظتا  )١ٝاملرتتب ١عً ٢تعاٌَ ع ١ٓٝايدراصَ ١ع َٛقع ايؿٝضكبٛىت ٚويكو َكٔ
خككالٍ عٓٝكك ١عُدٜككَ ١تاسككَ ١ككٔ َضككتخدَ ٞايؿٝضككبٛى َككٔ طككالب ادتاَعككات
املضز( ١ٜاذتهٚ ١َٝٛاألدٓبَ )١ٝكدارٖا (َ )026ؿزدَٛ ٠سع ١ايتضا ٟٚك
داَعككك ١ايككككاٖزٚ ٠ادتاَعككك ١اي ٜطاْٝكككٚ ١قكككد تٛصكككًت إىل إٔ داؾكككع ايتضكككً١ٝ
ٚايرتؾٜ ٘ٝك ت ٞعًك ٢رأظ دٚاؾكع اصكتخداّ طكالب ادتاَعك ١ملٛقكع ايؿٝضكبٛىت
ٓ ٚضبَ ١كدارٖا ( َٔ )%62 2إمجاي ٞع ١ٓٝاملبشكٛث ت ُٓٝكا دكا ٤داؾكع خًكل
صككداقات ددٜككد٠ت ٚداؾككع ايتٛاصككٌ َككع ايفخككزٚ ٜٔتطككٜٛز عالقككات ادتُاعٝكك١
َعٗككِ يف املككزتبت ايجاْٝككٚ ١ايجايجكك١ت ٓ ٚضككب )%21 1(ٚ )%10 3( ١يهككٌ َُٓٗككا
كككاِٗ٥
عًككك ٢ايتكككٛايٞت نُكككا أٚعكككشت ايدراصككك ١إٔ تككككد ِٜاملبشكككٛث
اذتكٝكٝككً ١ػككت ْضككب)%13 1( ١ت َكا ككٌ ( )%02 2يتكككد ِٜاملبشككٛث أْؿضككِٗ
يآلخز ٜٔاصتخداّ أ اَ ٤ضتعار ٠نُا تٛصكًت ايدراصك ١إىل غًبك ١ايطكا ع
اتظتا  ٞعً ٢ايفثار االدتُاع ١ٝاملرتتب ١عً ٢اصكتخداّ طًبك ١ادتاَعكات ملٛقكع
ايؿٝضبٛى
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ثانيًا  :الدراسات األجنبية :

 - 0دراص)ّ2012 ,McKinney, Bruce C( ١
صكككعت ايدراصككك ١إىل ايهغكككـ عكككٔ اصتخككككداّ ايغكككباب ادتاَعكككك ٞملكككٛقعٞ
ايؿٝضكبٛى ٚتٜٛكرت َٔ سٝح ايٓزدض( ١ٝايتهًـ يف اذتدٜح َكع ايفخكز)ٜٔت
أ ٚاالْؿتام عً ٢ايعا ارتاردٞت ٚويو ايتطبٝل عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا َ 322كٔ
()02

طالب داَعري Southem University ٚ Northeastem University
ايٛالٜات املتشد ٠األَزٜه١ٝت ٚتٛصًت ايدراص ١إىل عدْ ٠تا٥ر َٔ أُٖٗا 3
ٜتعًل اجتا ٙايغباب ادتكاَع ٞإظتا ًّٝكا ضتك ٛاالْؿتكام َكع تبكادٍ املعًَٛكات َكع
ايفخز ٜٔعً ٢عكدد َكزات اصكتخداّ َكٛقع ٞايؿٝضكبٛى ٚتكٜٛرتت ٜتعًكل اجتكاٙ
ايغباب ادتاَع ٞإظتا ًّٝا ضت ٛايتهًـ َع تبادٍ املعًَٛات َع ايفخز ٜٔعًك٢
عدد أصدقا ِٗ٥يف َٛقع ٞايؿٝط ٛى ٚتٜٛرت

 3ك دراص)ّ2011 ,Gabriela Grossecka, Ramona Branb( ١
طبكت ايدراص ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝايطًب ١األَزٜهَ َٔ ٝضتخدَ ٞعبه١
ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛى يًعاّ ادتاَع)ّ3100( ٞت ٚتٛصًت إىل 3إٔ
زتُٛع ١نبري َٔ ٠ع ١ٓٝايدراصٜ ١كغٚ ٕٛقتا نبريا عً ٢عبه ١ايتٛاصٌ
االدتُاع ١ٝايؿٝضبٛى ت ٚايذٜ ٟعدُّ األنجز اصتخداَا َٔ تًو ايٛصاٌ٥
االتضاي ١ٝاذتدٜجٚ ١يهٔ اصتخداَِٗ يألغزاض األناداٗ ٚ ١ٝذا ؾكد
تب إٔ َضتخدَ ٘ٝناْٛا قً ًٝددًّات ٜٚزدع ايضبع يف ويو إىل إٔ ع١ٓٝ
ايدراص ١متارظ عً ِٗٝقٛٝدا ضت ٛأعاثِٗ ايذٜ ٜٔدرصْٗٛا
()01

2ك دراص)ّ2011 , Nazan Doruer ( ١
ٖككدؾت إىل ايتعككزف عًكك ٢ايككدٚاؾع ايككري دؾعككت ايغككباب إىل االٖتُككاّ ٗككذٙ
ايغبه ١االدتُاع ١ٝايؿٝضكبٛىت ٚقكد طبككت ٖكذ ٙايدراصك ١عًك ٢عٓٝكَ ١كٔ
ايغباب ادتاَع ٞيف ايٛالٜات املتشد ٠االَزٜهٚ ١ٝقد خًضت ٖذ ٙايدراصك١
()01

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

إىل أُٖ ١ٝتًو ايغبهات االدتُاعٚ ١ٝملا ا َٔ أُٖ ١ٝيد ٣ايطالب ت ٚقكد
أظٗكككزت ْتكككا٥ر ايدراصككك ١إٔ املغكككارن يف عكككبه ١ايتٛاصكككٌ االدتُكككاعٞ
ايؿٝضككككبٛى ٜضككككتخدَ ٙٛيف اتعالْككككات عككككٔ أْؿضككككِٗ ٚسضككككعت ٚإ ككككا
اصككتخدَ ٙٛيف إعككاد ٠تهكك ٜٔٛايعالقكككات االدتُاعٝكك ١ؾُٝككا ٝككِٓٗ نُككا أْٗككِ
اصكككتخدَ ٙٛيف عًُٝككك ١ايتٛاصكككٌت ٚيف ايتٛاصكككٌ ككك األعكككخاظ ايكككذ ٜٔال
ٜعزؾٚ ِْٗٛويو ٗدف ايرتؾٚ ٘ٝايتضًٚ ١ٝقغا ٤أٚقات يطٝؿ١
 1ك دراصAren Karbnsky ( ١ت )ّ2010
ٖكككدؾت إىل ايتعكككزف عًككك ٢أثكككز اصكككتخداّ َٛقكككع ايؿٝضكككبٛى عًككك ٢ايتشضكككٌٝ
ايدراص ٞيد ٣طًب ١ادتاَعاتت ٚقد طبكت عً )302( ٢طايبا داَعًّٝكا سٝكح
أظٗزت ايٓتا٥ر  3إٔ ايدردات ايري عتضٌ عًٗٝكا طكالب ادتاَعكات املكدَٕٓٛ
عً ٢عكبه ١اتْرتْكت ٚتضكؿح َٛقكع ايؿٝضكبٛى أدْك ٢هكجري َكٔ تًكو ايكري
عتضككٌ عًٗٝككا ْ ككزاؤِٖ ايككذ ٜٔال ٜضككتخدَٖ ٕٛككذا املٛقككعت نُككا أظٗكككزت
ايٓتا٥ر أْ٘ نًُا اسداد ايٛقت ايكذ ٟاغ ٘ٝايطايع ادتاَع ٞيف تضؿح ٖذا
املٛقككع نًُككا تككدْت درداتككك٘ يف االَتشاْككاتت ٓٝ ٚككت ايٓتككا٥ر إٔ (َ )%12ككٔ
ايطكككالب ادتكككاَع( ٝعٓٝككك ١ايدراصككك )١اعرتؾكككٛا كك ٕ إدَكككاِْٗ عًكككَٛ ٢قكككع
ايؿٝضبٛى أثز صًبًّٝا عً ٢حتض ًِٗٝايدراصٞ
()06

 1ك دراص Park, N.a , Kee, K.F.b( ١ت )ّ2009
اصتٗدؾت ايتعزف عً ٢رعا ٤زتُٛعات َٔ َضتخدَ ٞايؿٝضبٛىت ٚعالق١
ويكككو مبغكككارنتِٗ ايضٝاصكككٚ ١ٝاملدْٝككك١ت ٚاعتُكككدت ايدراصككك ١عًككك ٢املكككٓٗر
ايٛصؿ ٞايتشًًٞٝت نُكا قكاّ ايباسكح كندزا ٤ايدراصك ١املٝداْٝك ١عًك ٢عٓٝك١
عغٛا َٔ ١ٝ٥طالب ادتاَعات سٝح نإ عدد ايع 101 ١ٓٝطايبكا ٚتٛصكًت
ايدراصكك ١إىل إٔ ٖٓككاى استٝادككات َبدٝ٥كك ١يًُغككارن ١يف زتُٛعككات داخككٌ
ايؿٝضكككبٛى ٖٚككك 3ٞايتٓغككك ١٦االدتُاعٝككك١ت ٚايرتؾٝك ك٘ت ٚايبشكككح عكككٔ ايكككذاتت
()01
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ٚاملعًَٛككككات سٝككككح ختتًككككـ َضككككادر اتعككككباع ٖككككذ ٙككككاختالف ايرتنٝبكككك١
ايضهاْ ١ٝاملضتخدَ١ت َجٌ ْكٛع ادتكٓطت َضككل رأصك٘ت ٚعُكز ٙاملدرصكٞ
ٚأٚعشت ايدراص ١إٔ اصتخداَات املعًَٛات ناْكت أنجكز ارتباطكا ايعُكٌ
املدْٚ ٞايضٝاصٜ ٞؿٛم االصتخداَات ايرتؾ١ٝٗٝ
ىعميع الباحث مث الدزاضا الطابقة :
عد اطالع ايباسح عً ٢ايدراصات ايضا كٚ ١دد ْدر ٠يف ايدراصات املتعًك١
عالق ١طًب ١اتعالّ يف ادتاَعات ايعز  ١ٝغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛىت
ٚخًط إىل عدد َٔ املالس ات َٔ أُٖٗا 3
 0اٖتُككت َع ككِ ايدراصككات ٚايبشككٛخ ايضككا ك ١عٓككد تٓا ٚككا يًعالقكك ١ايؿٝضككبٛى
اصككتخداّ ايغككباب ادتككاَع ٞغككهٌ ع كاّ َككٔ د ٕٚاالٖتُككاّ طًبكك ١اتعككالّ يف
أنجز َٔ داَع ١عز ١ٝت ٖٚذا َا تضع ٢إي ٘ٝدراص ١ايباسح
 3تغككا ٗت ايدراصككات ايعز ٝككٚ ١األدٓبٝكك ١عٓككد تٓا ٚككا يًُٓككاٖر ٚاألدٚات ايبشجٝكك١
املضتخدَ ١يًتعزف عًك ٢أ كار اصكتخداّ عكبه ١ايؿٝضكبٛى َكٔ قبكٌ ايغكبابت
سٝح اصتخدَت ٖذ ٙايدراصات َٓٗر املضح ٚأدا ٠االصتباْ١
 2اصتؿاد ايباسح َٔ ايدراصات ايضا ك ١يف ت نٝد سداثك ١ايدراصك ١اذتايٝكٚ ١متٝكش
َٛعككٛعٗات نُككا أؾككادت ايباسككح يف حتدٜككد املغككهًٚ ١أٖككداؾٗات ٚيف تضككُِٝ
اصتُار ٠االصتباْ١
ٌ ) .وع البحث :
ٜٓتُٖ ٞذا ايبشح إىل ايبشٛخ ايٛصؿ ١ٝايهُ ١ٝايري تضتٗدف دراصك ١ظكاٖز٠
َٔ اي ٛاٖز 4يًتعزف دق ١عً ٢خضا٥ضٗا  ٚاتٗا ٚاذتض ٍٛعًكَ ٢عًَٛكات دقٝكك١
عٓٗكككا َكككٔ د ٕٚايكككتشهِ يف أصكككبا ٗات ٚتٗكككدف ايبشكككٛخ ايٛصكككؿ ١ٝإىل ٚصكككـ ٚاقكككع

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

املغهالت ٚاي ٛاٖز نُا ٖٞت أ ٚحتدٜد ايضٛر ٠ايري ظتع إٔ ته ٕٛعًٗٝكا ٖكذٙ
اي ٛاٖز يف ظٌ َعكاٜري ستكدد٠ت َكع تككد ِٜتٛصكٝات أ ٚاقرتاسكات َكٔ عك ْٗا تعكدٌٜ
ايٛاقع يًٛص ٍٛإىل َا ظتع إٔ ته ٕٛعًٖ ٘ٝذ ٙاي ٛاٖز
 )4وٍّ البحث :
ٚتبٓ ك ٢ايبشككح َككٓٗر َضككح مجٗككٛر ٚصككا ٌ٥اتعككالّ أسككد ؾككزٚع َككٓٗر املضككح ت
يًتعككزف عًكك ٢ارتضككا٥ط األصاصكك ١ٝايككري ٜتُٝككش ٗككا مجٗككٛر املضككتخدَ ٚأ ككار
ٚعادات ايتعزض ٚزتاالت االصتخداّ ٚايفثار اتظتا ٚ ١ٝايضًب ١ٝيغبه ١ايؿٝضبٛى
 )7دلتىع البحث :
حتدد زتتُع ايدراصَ ١كٔ طًبك ١أقضكاّ ٚنًٝكات اتعكالّ يف ادتاَعكات ايعز ٝك١
(نًٝكك ١اتعككالّ ظاَعكك ١صككٓعا ٤ك قضككِ اتعككالّ ظاَعكك ١أّ ايكككز ٣ك نًٝكك ١اتعككالّ
ٚاالتضككاٍ ظاَعكك ١عذُككإ ك نًٝكك ١اتعككالّ ظاَعكك ١ايككبرتا )٤ايدارصك خككالٍ ايعككاّ
ايدراصٚ ّ3101/3102 ٞقد اختارٖا ايباسح يضٗٛي ١ايٛص ٍٛاىل زتتُع ايبشحت
نُا إٔ طًب ١اتعالّ عزعت َٔ ١َُٗ ١عزا٥ح اجملتُكع ايعز كٞت ألْٗكِ قكاد ٠اجملتُكع
يف املضككتكبٌ املٓ ككٛرت َٚضككاُٖ يف تطككٜٛز اجملتُككع ٚتكدَكك٘ يف شتتًككـ اجملككاالتت
ؾغال عٔ أِْٗ َٔ أِٖ ايؿ٦ات االدتُاع ١ٝت ثريا ٚت ثزا ايتُٓٚ ١ٝايتشدٜح ْتٝذك ١ملكا
ٜؿزع٘ ايعضز اذتدٜح َٔ تػٝريات عًُٚ ١ٝتكَٓ ١ٝتضارع١
 )3يٍة البحث :
ملككا ناْككت ٖٓككاى صككع ١ ٛيف اذتضكك ٍٛعًكك ٢ايتُجٝككٌ ايٓضككل يًؿ٦ككات يف زتتُككع
ايبشحت يعدّ نؿا ١ٜإطار ايبٝاْاتت ٚسٜكاد ٠ايٛقكت ٚادتٗكدت ؾككد دتك ايباسكح إىل
ايعٓٝكك ١اذتضضكك ١ٝيف حتدٜككد عككدد املؿككزدات يهككٌ ؾ٦كك ١يف ايعٓٝكك ١ممككٔ ٜضككتخدَٕٛ
عبه ١ايؿٝضبٛىت ٛاقع َ 61ؿزد ٠يهٌ داَعَٛ ١سعك ١ايتضكا 21( ٟٚونكٛر ك 21
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إْاخ)ت  ٚأخكذ ايباسكح طزٜكك ١املعآٜك ١ايضكػري ٠ايكري تكؤد ٟإىل ْتكا٥ر َٛثكٛم ٗكا إوا
نإ سذُٗا َ 21ؿزد٠ت ٚحتٛطا َٔ ايباسح رؾع اذتد األدْ ٢إىل َ 61ؿزد)01( ٠
ٚنإ تٛسٜع ايعٚ ١ٓٝؾل ايٓٛع ٚادتاَع ١عً ٢ايٓش ٛايفت3 ٞ
دد ٍٚرقِ ( ) 0
تٛسٜع ع ١ٓٝايبشح عضع ايٓٛع ٚادتاَع١

 )9أدا

اجلامع ـ ــة

ذكـور

إنـاث

اجملموع

جامعة صنعاء

30

30

60

جامعة أم القرى

30

30

60

جامعة عجمان

30

30

60

جامعة البرتاء

30

30

60

اجملم ــوع

120

120

240

ع البياٌا :

اصتخدّ ايباسح أدا ٠االصتباْ )Questionnaire( ١ن دا ٠دتُع ايبٝاْات
نْٗٛا َٔ أؾغٌ األدٚات دتُع ايبٝاْات َٔ ايع ١ٓٝيف زتتُع ايبشحت نُا أْٗا
اقتضاد ١ٜيف ادتٗد ٚايٛقتت ٚقد مت ٓا ٤االصتباْٚ ١ؾكا يعدد َٔ احملاٚرت ٖ3 ٞ
 - 0عادات ايتعزض ٚأ اط٘
 - 3دٚاؾع ايتعزض يًؿٝضبٛى ٚإعباعات٘
 - 2زتاالت االصتخداّ
َ - 1د ٣اعتُادِٖ عً ٢ايؿٝضبٛى نُضدر يألخبار ٚاملعًَٛات
َ - 1د ٣اصتؿادتِٗ َٔ ايؿٝضبٛى يف زتاٍ ايدراص١
 - 6اراؤِٖ غ ٕ إظتا ٝات ايؿٝضبٛى ٚصًبٝات٘

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٚق كد اعككتًُت االصككتُار ٠عًكك )30( ٢صككؤاالت ؾغككال عككٔ ايبٝاْككات ايداٛغزاؾٝكك١
يًطًب١ت ٚمبا عتكل أٖداف ايبشح
 )02الصدق تالثبا : Reliability & Validity
ايضككدم ٚ 3يتشكٝككك٘ اصككتخدّ ايباسككح ايضككدم اي ككاٖز ٟسٝككح قككاّ ايباسككح
تشهكك ِٝاالصككتباَْ ١ككٔ قبككٌ طتبككَ ١ككٔ أصككاتد ٠يف اتعككالّ (*)ت ٚمت تعككد ٌٜعككجل
ايؿكزات ٓا ٤عًَ ٢الس اتِٗ َٚكرتساتِٗ نُا مت تطبٝل االصتباْ ١عً ٢ع ١ٓٝقبً١ٝ
َككٔ زتتُككع ايبشككح قٛاَٗككا َ 31ؿككزد٠ت ملعزؾككَ ١ككدٚ ٣عككٛم أصككً٦تٗا َككٔ قبككٌ أؾككزاد
ايع١ٓٝت ٚايٛقت ايذ ٟتضتػزق٘ ايع ١ٓٝيالدا ١
ايجبككات ٚ 3يًت نككد َككٔ ثبككات األدا٠ت اصككتخدّ ايباسككح أصككًٛب إعككاد ٠االختبككار
سٝح مت تٛسٜع االصكتباْ ١عًك ٢عٓٝك ١عغكٛاَ ١ٝ٥هْٛكَ ١كٔ ( )21طايبكا ٚطايبك ١ايكذٜٔ
ناْٛا عُٔ أؾزاد ايع ١ٓٝايري أدزٜت عًٗٝا ايدراص ١املٝداْ١ٝت ٚويكو عكد أصكبٛع
َٔ تٛسٜع اصتباْ ١ايدراص ١ثِ َكارْ ١ايٓتٝذت اصتخداّ ايعًُٝات االرتباط ١ٝملعاٌَ
ريصٕٛت ٚقد أندت ايٓتا٥ر عً ٢ثبات األدا ٠سٝح ناْكت ْضكب ١ايجبكات ٖٚ 1 21كٞ
َعاٌَ ْضب ١تدٍ عًَ ٢ضت ٣ٛثبات َزتؿع
 )00األضاليب ا حصا ية املطتددوة :
تتُجٌ األصايٝع اتسضا ١ٝ٥املضتخدَ ١يف ايفت3 ٞ
أ ) ايتٛسٜع ايتهزار ٟيالدا ات ٚايٓضع امل١ٜٛ٦
ب ) املتٛصطات اذتضا ١ٝ
ز ) اختبار  Kendall' testيتشً ٌٝايؿزٚم ايٓٛع االدتُاع َٔ ٞدٗ ٚ ١ك
ادتاَعات َٔ دٗ ١أخز ٣الختبار ايؿزع ١ٝايجاْ١ٝ
د ) اصتخداّ َعاٌَ االرتبار  Correlationsالختبار ايؿزع ١ٝاألٚىل
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ٖك) ايتشً ٌٝايعاًَ factor analis ٞيته ٜٔٛزتُٛع َٔ ١ايؿكزات املتداخً١
املككؤثز ٠ارتاصكك ١ايككدٚاؾع ٚاتعككباعات املتشكككك ١دككزا ٤اصككتخداّ عككبه١
ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
ٚيًشضكك ٍٛعًككْ ٢تككا٥ر دقٝككك ١قككدر اتَهككإت مت اصككتخداّ اي ْككاَر اتسضككاٞ٥

ٚ SPSSايكككككذٜ ٟغكككككري اختضكككككارا إىل اذتشَككككك ١اتسضكككككا ١ٝ٥يًعًككككك ّٛاالدتُاعٝككككك١
 Statistical Package for Social Sciencesاملطً ١ ٛيف ايدراص١

 )00حدتد البحث :
أ ) اذتككدٚد املٛعككٛع 3 ١ٝتٓشضككز يف دراصكك ١عالقكك ١ايغككباب ادتككاَع ٞايعز ككٞ
(طًب ١اتعالّ) غبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛى
ب ) اذتدٚد ايبغز 3 ١ٜمت تطبٝكل ايبشح عًك ٢طًبكك ١أقضكاّ ٚنًٝككات اتعكالّ
يف داَعات (صٓعا٤ت ٚأّ ايكز٣ت ٚعذُإت ٚايبرتا)٤
ز ) اذتدٚد ايشَٓ 3 ١ٝمت تطبٝل ايبشح يف عٗز َارظ عاّ ّ3101
ثالثًا  :اإلطار النظري للبحث:
ٜضتٓد ٖذا ايبشح يف إطار ٙايٓ ز ٟعً ٢أنجز َٔ ْ ز3 ٖٞ ١ٜ
 0ك ْ ز ١ٜاْتغار املضتشدثات يزٚدزس 3
ٖٓككاى أر عكك ١عٛاَككٌ رٝ٥ضكك ١تؿضككز ْ زٜكك ١االْتغككار ٖٚكك 3 ٢ايغكك ٤ٞاملضككتشدخ أٚ

املبتهككز Innovationت قٓككٛات االتضككاٍت ايٛقككتت ايٓضككل االدتُككاعٞ

Social

Systemت ٚايغككك ٤ٞاملبتهكككزت اهكككٔ إٔ ٜهككك ٕٛؾهكككز ٠أ ٚممارصككك ١ددٜك ككد ٠أٚ
اصتشداخ ع ٤ٞستٜ ٢دخٌ َزسً ١ايتبينت ٚال تكتضز َزسً ١ايتبين ؾكل عًك ٢دردك١
َعزؾ ١ايؿزد ايغك ٤ٞاملبتهكز ٚإ كا تتطًكع ٚدكٛد اجتاٖكات َ Attitudesكع أ ٚعكد

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٖذا االخرتاع يف ع ٤ٛويو ختغع عًُٝك ١اْتغكار املضكتشدثات إىل ٚدكٛد دردكات َكٔ
()02
املعزؾكٚ ١ايٛعٞت االقتٓاع ٚاختاو ايكزار يتبٓ ٢االصتخداّ ذا ايغ ٤ٞادتدٜد
ٚتتُٝككش ٖككذ ٙاملبتهككزات عككد ٠خضككا٥ط سككددٖا رٚد كزس ٚأ ٚككا املٝككش ٠ايٓضككب١ٝ
ٚاملكضٛد ٖٓا َد ٣ايؿا٥د ٠املتشكك ١يًؿزد ايذٜ ٟتبٖٓ ٢ذا املضكتشدخت اتعكاؾ ١إىل
َٝشٖ ٠ذ ٙاملبتهزات ٚؾا٥دتٗا عٔ ايضكا ل أَكا ارتاصك ١ٝايجاْٝك ١ؾٗك ٞدردك ١املالَ٤ك١
ٚتتضِ دردك ١تٛاؾكل ايؿهكزَ ٠كع ايكك ِٝايضكا٥د ٠داخكٌ ايٓضكل يكدَ ٣ضكتخدَٖ ٞكذا
()31
اال تهارت ٚنًُا سادت ٖذ ٙايدرد َٔ ١ايتٛاؾل سادت درد ١تبٓ ٢االصتخداّ
ٜٚت صط عً ٢ويو ايؿزض ايبشج ٞايتاي3 ٞ
نًُا ساد ععٛر ايؿزد ُٖ ١ٝاصتخداّ اال تهار ادتدٜدت سادت َعكدالت تكبين
اصتخداّ ٖذا اال تهار
ٜزتبل ٓ زٜك ١اْتغكار املضكتشدثات دراصك ١عكد ٠عٛاَكٌ تضكاعد يف اتدا ك ١عًك٢
تضاؤالت عجَ ١َُٗ ١ٝجكٌ ٖ 3كٌ تكتػري أ كار اصكتخداّ ٚصكا ٌ٥اتعكالّ ادتدٜكد عك
ؾرتات سَٓ ١ٝشتتًؿ ١؟ َٚا ات ٚخضا٥ط األؾزاد املضتخدَ ذ ٙايٛصا ٌ٥؟ ٌٖٚ
ٖٓكككاى تؿكككاٚت يف دردكككات االصكككتخداّ ؟ ٖٚكككذ ٙايعٛاَكككٌ ٖككك ٞاملهاْككك ١االدتُاعٝككك١ت
خضككا٥ط  ٚككات األؾككزادت ارتًؿٝكك ١االدتُاعٝككٚ ١ايجكاؾٝكك ١يًُضككتخدَ َٚككٔ ٖككذا
املٓطًككل ؾككنٕ ْ زٜكك ١اْتغككار املضككتشدثات يزٚدككزس تعككد إطككارا ْ زًّٜككا َٓاصككبا يدراصكك١
أ ككار اصككتخداّ ايغككباب ادتككاَع ٞاتعالَكك ٞيًؿٝضككبٛى ت َٚككاٖ ٞككات ايغككباب
ايغخض١ٝ؟ ٖٓ ٌٖٚاى تؿاٚت يف اصتخداَاتِٗ؟
 ْ( - 3ز ١ٜاالصتخداَات ٚاتعباعات) 3

ٚ Uses and Gratificationsايكري تؿكرتض إٔ ادتُٗكٛر َغكارن ٕٛؾعكايٕٛ
يف عًُ ١ٝاالتضاٍ ادتُاٖريٜٚ ٟضتخدَٚ ٕٛصا ٌ٥االتضاٍ يتشكٝل أٖداف َكضكٛد٠
تًل تٛقعاتِٗ
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نُا تؿرتض ٖذ ٙايٓ ز ١ٜإٔ اصتخداّ ٚصا ٌ٥االتضاٍ ٜع عٔ اذتادكات ايكري
ٜككدرنٗا أعغكككا ٤ادتُٗكككٛرت ٜٚكككتشهِ يف ويككو عٛاَكككٌ ايؿكككزٚم ايؿزدٜككك١ت ٚعٛاَكككٌ
ايتؿاعككٌ االدتُككاعٞت ٚتتٓككٛع اذتادككات ككاختالف األؾككزادت ٚإٔ ادتُٗككٛر ٖكك ٛايككذٟ
غتتار ايزصاٚ ٌ٥املغُ ٕٛايذٜ ٟغبع سادات٘
ٚتٗككدف ْ زٜكك ١االصككتخداَات ٚاتعككباعات إىل ايضككع ٞإىل انتغككاف نٝكككـ
ٜضككتخدّ األؾككزاد ٚصككا ٌ٥االتضككاٍ ت ٚنككذا عككزم دٚاؾككع ايتعككزض يٛصككَ ١ًٝعٓٝككَ ١ككٔ
ٚصا ٌ٥االتضاٍت ٚايتؿاعٌ ايذ ٟعتدخ ْتٝذٖ ١ذا ايتعزض
ٜٚتهَ ٕٛدخٌ االصتخداَات ٚاتعباعات َٔ صت ١عٓاصز أصاص)30(3 ٖٞ ١ٝ
أ ) اؾرتاض ادتُٗٛر ايٓغٝل  3ؾادتُٗٛر غتتكار عكٔ طٛاعٝكٚ ١اْتكاٝ٥كَ ١كا ٜزٜكد إٔ
ٜتًكاٚ ٙادتُٗٛر ٚؾكا ذ ٙايٓ زٜ ١ٜك ّٛاصتُزار اختٝار ايزصا ٌ٥اتعالََٔ ١ٝ
ؾٝجل ايزصا ٌ٥ايهجري ٠ايري ٜزٜد ْٖ ٛؿض٘ إٔ ٜتًكاٖا
ب ) األص ٍٛايٓؿضٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝالصتخداَات ٚصا ٌ٥االتضاٍ
ز ) دٚاؾع تعزض ادتُٗٛر يٛصا ٌ٥االتضاٍ
ٚتكضِ َع ِ دراصات االتضاٍ دٚاؾع ايتعزض يٛصا ٌ٥االتضاٍ إىل ؾ٦كت أصاصكٝت
ُٖا 3
أ ) ايدٚاؾع املٓؿعٚ 3 ١ٝتغٌُ تعًِ األعٝا ٤ك تعًِ ايذات ك ٚإدراى ايٛاقع
ب ) ايدٚاؾع ايطكٛص ١ٝأ ٚاالعتٝادٚ 3 ١ٜتغكٌُ متغك ١ٝايٛقكت ك ايضكداق ١ك ا كزٚب أٚ
ايٓضٝإ ك االصتجار ٠ك االصرتخا ٤ك ٚايتٛسد أ ٚايتُاثٌ
 0ك ايتٛقعات َٔ ٚصا ٌ٥االتضاٍ 3
ختتًكككـ تٛقعكككات األؾكككزاد َكككٔ ٚصكككا ٌ٥االتضكككاٍ ٚؾككككا يًؿكككزٚم ايؿزدٜكككٝ ١كككِٓٗت
ٚٚؾككككككككا الخكككككككتالف اجملتُعكككككككات ٚايجكاؾكككككككاتت ؾكككككككادتُٗٛر ٚؾككككككككا ملكككككككدخٌ
االصككككتخداَات ٚاتعككككباعات عتككككدد ْككككٛع املغككككُ ٕٛاالتضككككاي ٞايككككذٜ ٟتعككككزض
يككك٘ت ٓكككا ٤عًكككَ ٢كككد ٣تٛقعككك٘ ك ك ٕ ويكككو املغكككُ ٕٛصكككٛف ٜغكككبع َكككا يدٜككك٘ َكككٔ
استٝادات عخض١ٝ

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

 3ك ايتعزض يٛصا ٌ٥االتضاٍ 3
تؿكككرتض ْ زٜككك ١االصكككتخداَات ٚاتعكككباعات إٔ دٚاؾكككع األؾكككزاد تكككؤدٗ ٟكككِ إىل
ايتعزض يٛصكا ٌ٥االتضكاٍ ستكٜ ٢تشككل اتعكباع ٚتًبٝك ١اذتادك١ت ٖٓٚكاى كايطبع
عٛاَككٌ أخككز ٣اهككٔ إٔ حتكككل اتعككباع اتعككاؾ ١إىل صككًٛى ايتعككزض يٛصككاٌ٥
االتضاٍ
 2ك إعباعات ٚصا ٌ٥االتضاٍ )33( 3
ٚتٓكضِ إىل ْٛع أصاص3 ٝ
أ ) إعككباعات احملتككٚ 3٣ٛتٓكضككِ إىل إعككباعات تٛدٝٗٝكك١ت ٚتتُجككٌ يف سٜككاد٠
املعًَٛات ٚاملعزؾ١ت ٚاالصتؿاد َٔ ٠جتارب ٚخ ات ايفخزٚ ٜٔإعكباعات
ادتُاعٝكككك١ت ٚتتُجكككككٌ يف ؾٗككككِ ايٛاقكككككعت ٚايككككككدر ٠عًكككك ٢ايتعاَكككككٌ َكككككع
املغهالتت ٚايكدر ٠عً ٢ايتشدخ ٚايٓكاش َع ايفخزٜٔ
ب) إعباعات ايعًُٚ 3 ١ٝتٓكضِ إىل ْٛع  3إعباعات عكب٘ تٛدٝٗٝك ١ك ٚتتُجكٌ
يف ايغككعٛر املتعككٚ ١ايضككعاد٠ت ٚايغككعٛر ايزاسككٚ ١اذتٜٛٝكك١ت ٚإعككباعات
عب٘ ادتُاع١ٝت ٚتتُجٌ يف ايتخًط َٔ ايغعٛر املًٌ ٚايٛسد٠ت ٚايتٛسد
ٚاالْدَاز َع ايغخضٝات
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ثالثًا :نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفروض :
 احملوز األته  :ادا تأمناط التعسا لػبكة التواصن اججتىا ط الةيطبوك:
 0ت ودى اضتدداً الطمبة لمةيطبوك :
دد ٍٚرقِ ()3
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح عٔ َد ٣اصتخداَِٗ يًؿٝضبٛى
اإلجاب ــة

على مستوى اجلامعات
األربع
إناث
ذكور

دائما
ً
غالبًا
أحيانًا
نادرا
ً
أبدا
ً
'Kendall
test

22.5
21.7
24.2
21.7
20.0
15.8
30.0
25.8
3.3
15.0
.191

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع
ج .صنعاء
60= n
20.0
53.3
20.0
6.7
ـ
100.0

ج .أم
القرى
60= n
33.3
16.7
15.0
30.0
5.0
100.0

ج.
عجمان
60= n
15.0
15.0
10.0
55.0
5.0
100.0

ج.البرتاء
60= n

'Kendall
test

20.0
6.7
26.7
20.0
26.7
100.0

.000

ٜتب َٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )3ت إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ ظٗككز عككدّ املعٜٓٛكك ١سٝككح إٕ َضككت ٣ٛايداليكك ١يالختبككار ناْككت
أن َٔ َضت ٣ٛايجكك ) 05( ١إو ًػكت (ٖٚ ).191كذا ٜغكري إىل إٔ إدا كات ايطًبك١
َٔ ادتاْب ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗزت ٓؿط املضت ٣ٛت أ ٟإٔ َع ِ إدا ات ادتكاْب
تضتخدّ ايؿٝضبٛى ايداٚ ِ٥ايػايع ٚاألسٝإ ت ُٓٝا ظٗكزت َعٜٓٛك ١االختبكار ك
ادتاَعات ستكٌ ايدراصك ١دردكَ ١عٜٓٛك ١عايٝك ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).000كذا ٜغكري إىل
اخككتالف دردكك ١اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى يًطًبكك ١ك ادتاَعككات املككذنٛر ٠سٝككح تٛعككح

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ايٓتا٥ر ك ٕ طًبك ١اتعكالّ يف داَعك ١صكٓعا ٤أنجكز اصكتخداَا يًؿٝضكبٛى َكارْكَ ١كع
طًب ١ادتاَعات ايجالخ ٜٚتغح يًباسح ٕ أغًع ايطًب ١يف ادتاَعات ستٌ ايدراصك١
تضتخدّ ايؿٝضبٛى
 0ت الو ت الري يقضيْ الطمبة اضتدداوّي لمةيطبوك يوويًّا :
دد ٍٚرقِ ()2
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري سذِ ايٛقت ايذٜ ٟكغ ٙٛيف
اصتخداّ ايؿٝضبٛى
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
الذكور

اإلناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

أقل من
ساعة

42.5

54.2

20.0

58.3

75.0

40.0

.311

من ساعة
إىل أقل من
ساعتني

29.2

21.7

46.7

21.7

20.0

13.3

من ساعتني
إىل أربع
ساعات

15.0

12.5

26.7

15.0

ـ

13.3

أكثر من
أربع
ساعات

13.3

11.6

6.7

5.0

5.0

33.4

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
test

.128
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ٜٚتغح َٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )2ت إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ ظٗككز عككدّ املعٜٓٛكك ١سٝككح إٕ َضككت ٣ٛايداليكك ١يالختبككار ناْككت
أن َكٔ َضكت ٣ٛايجكك ) 05( ١إو ًػكت (ٖٚ ).128كذا ٜغكري إىل إٔ إدا كات ايطًبك١
َٔ ادتاْب ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكزت كٓؿط املضكت ٣ٛأ ٟإٔ َع كِ ادتكاْب تكغكٞ
اصتخداَٗا يًؿٝضبٛى ايضاعٚ ١ايضاعت ت ٚظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار عكدّ املعٜٓٛك١
ادتاَعات ستٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).311كذا ٜغكري إىل إٔ أغًكع ايغكباب
ادتككككاَع ٞيف ادتاَعككككات األر ككككع ٜكغكككك ٕٛأٚقككككاتِٗ كك ك ايضككككاعٚ ١ايضككككاعت يف
اصتخداَِٗ يًؿٝضبٛى ٜتغح يًباسح ٕ َتٛصل ايٛقت ايذٜ ٟكغ ٘ٝطًب ١اتعكالّ
يف اصتخداّ ايؿٝضبٛى ٜضٌ إىل صاعت عً ٢األنجز
 2ت الةرت الصوٍية وَ بداية اضتدداً الةيطبوك :
دد ٍٚرقِ ()4
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري َد ٠ايؿرت ٠ايشَٓ ١ٝيف اصتخداّ ايؿٝضبٛى
اإلجاب ـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
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أقل من عام

13.3

28.3

20.0

16.7

40.0

6.7

.001

من عام إىل أقل
من عامني

15.0

24.2

33.3

13.3

25.0

6.7

من عامني إىل
أربعة أعوام

26.7

18.3

26.7

26.7

10.0

26.7

أكثر من أربع
أعوام

45.0

29.2

20.0

43.3

25.0

60.0

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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.000

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜٚتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )1ت إٔ َضت ٣ٛدالي ١اختبار  Kendall' testيًؿزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗز املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضت ٣ٛايدالي ١يالختبار ناْت أقٌ َٔ

َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػكت (ٖٚ ).00كذا ٜغكري ك ٕ ايؿكرت ٠ايشَٓٝك ١يبكد ٤اصكتخداّ
ايغباب ادتكاَع ٞيًؿٝضكبٛى غتتًكـ ك ايكذنٛر ٚاتْكاخت إو إٕ ايكذنٛر أقكدّ يف
اصكككتخداَِٗ يًؿٝضكككبٛى َكارْككك ١اتْكككاخت ٚظٗكككزت ْتكككا٥ر االختبكككار املعٜٓٛككك ١ككك

ادتاَعككات ستككٌ ايدراصكك ١سٝككح ًػككت (ٖٚ ).001ككذا ٜغككري إىل اخككتالف ايغككباب
ادتككاَع ٞيف ادتاَعككات األر ككع غ ك ٕ ككد ٤اصككتخداَِٗ يًؿٝضككبٛى سٝككح إٕ ايغككباب
ادتكككاَع ٞاتعالَككك ٞيف ايضكككعٛدٚ ١ٜاألردٕ أقكككدّ يف اصكككتخداَِٗ يًؿٝضكككبٛى َكارْككك١
ايغباب ادتاَع ٞاتعالَ ٞيف ايٚ ُٔٝاتَارات
 4ت األت ا املةضمة جضتدداً الةيطبوك :
دد ٍٚرقِ ()1
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري األٚقات املؿغً ١الصتخداّ ايؿٝضبٛى
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n
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الصباح

11.7

9.2

ـ

8.3

20.0

13.3

.211

الظهرية والعصر

3.3

3.3

13.3

ـ

ـ

ـ

ادلساء

10.8

22.5

33.3

5.0

15.0

13.3

الفرتة الليلية

35.0

19.2

26.7

31.7

30.0

20.0

يف أوقات
خمتلفة

39.2

45.8

26.7

55.0

35.0

53.3

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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.836
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ٜتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )1إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكز عكدّ املعٜٓٛك ١سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت
أن َٔ َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).836ذا ٜغري إىل إٔ ايغباب ادتاَعٞ
َٔ ادتٓض ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗزت ٓؿط املضت٣ٛت أ ٟإٔ َع ِ ادتٓض ٜؿغًٕٛ
اصتخداَِٗ يًؿٝضبٛى يف أٚقات شتتًؿٚ ١يف ايؿرتات املضاٚ ١ٝ٥ايً١ًٝٝت ٚظٗزت ْتا٥ر
االختبار عدّ املعٓ ١ٜٛادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت ().211ت مبعٓك ٢إٔ
ايغككباب ادتككاَع ٞايعز ككٜ ٞكغكك ٞأٚقاتكك٘ يف ْؿككط ايؿككرت ٠إال أْكك٘ َككٔ سٝككح ايؿككزٚم
ايٓضبْ ١ٝالسظ إٔ أغًع ايغباب ادتكاَع ٞيف داَعك ١صكٓعاٜ ٤ضكتخدّ ايؿٝضكبٛى يف
ايؿكككرت ٠املضكككاٚ ١ٝ٥ايًًٝٝككك١ت ُٓٝكككا أغًكككع ايغكككباب ادتكككاَع ٞيف نكككٌ َكككٔ ايضكككعٛد١ٜت
ٚاتَاراتت ٚاألردٕ يف ايؿكرت ٠ايًًٝٝكٚ ١يف أٚقكات شتتًؿكٜ ١تغكح يًباسككح ك ٕ ايطًبك١
ٜؿغً ٕٛاصتخداّ ايؿٝضبٛى يف ايؿرت ٠ايًٚ ١ًٝٝأٚقات شتتًؿ١
 .ت أوا َ اضتدداً الطمبة لمةيطبوك :
دد ٍٚرقِ ()6
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري أَانٔ اصتخداّ ايؿٝضبٛى
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n
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ادلنزل

55.0

80.0

60.0

66.7

70.0

73.3

.317

اجلامعة

2.5

ـ

33.3

ـ

5.0

ـ

مقاهي
اإلنرتنت

17.5

8.3

33.3

5.0

ـ

13.3

أخرى

22.0

11.7

6.7

28.3

25.0

13.4

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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.000

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜٚتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )1إٔ َضت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكز عكدّ املعٜٓٛك ١سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت
أنك َككٔ َضكت ٣ٛايجككك ) 05( ١إو ًػكت (ٖٚ ).00ككذا ٜغكري إىل اخككتالف األَككانٔ
ايري ٜضتخدَٗا طًب ١اتعالّ ك ايكذنٛرت سٝكح إٕ ايكذنٛر ٜضكتخدَ ٕٛأَكانٔ
َتعككدد ٠يًتٛاصككٌ يف ايؿٝضككبٛى َكارْكك ١اتْككاخ ايالتككٜ ٞؿغككًٔ املٓككشٍ يف تٛاصككًٗٔ
االدتُاعٞت ٚظٗزت ْتا٥ر االختبار عدّ املعٓ ١ٜٛادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح
ًػككت (ٜ ).317تغككح يًباسككح إٔ َع ككِ ايطًبككٜ ١ؿغككً ٕٛاصككتخداّ ايؿٝضككبٛى يف
املٓشٍ
 4ت تضا ن دخوه الطمبة ىل الةيطبوك :
دد ٍٚرقِ ()1
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري ٚصا ٌ٥دخ ٍٛايؿٝضبٛى
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
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عرب جهاز
اذلاتف
احملمول

46.7

44.2

26.7

50.0

65.0

40.0

.778

عرب اآليباد
عرب الالبتوب

5.0
9.2

2.5
31.7

ـ
33.3

10.0
15.0

5.0
20.0

13.3

عرب احلاسوب
ادلكتيب

13.3

8.3

33.3

10.0

10.0

ـ

عرب اذلاتف
احملمول
والالبتوب

9.2

11.7

6.7

15.0

ـ

26.7

مجيع ما ذكر
'Kendall
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19.9

1.7

ـ
100.0

ـ
100.0

ـ
100.0

20.1
ـ

.294
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ٜٚتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )1إٔ َضت ٣ٛدالي ١اختبار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكز عكدّ املعٜٓٛك ١سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت
أنك َككٔ َضككت ٣ٛايجككك ) 05( ١إو ًػككت (ٖٚ ).294ككذا ٜغككري إٔ ايغككباب ادتككاَعٞ
اتعالَككَ ٞككٔ ادتٓض ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ ٜضككتخدّ ايٓككٛع ْؿض ك٘ َككٔ األدٗككش ٠عٓككد
اصتخداَِٗ يًؿٝضكبٛى ت ٚظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار عكدّ املعٜٓٛك ١ك ادتاَعكات ستكٌ
ايدراصكككَ ١كككٔ سٝكككح ْكككٛع األدٗككش ٠ايكككري ٜضكككتخدَٗا ايغكككباب ادتكككاَع ٞسٝكككح ًػكككت
().778ت ٜتغككككح يًباسككككح إٔ األدٗككككش ٠ايككككري ٜضككككتخدَٗا ايطًبكككك ١يف ايككككدخ ٍٛإىل
ايؿٝضبٛى ٖ ٞيف ايػايع دٗاس ا اتـ احملُٚ ٍٛايال تٛب

 7ت اجضي املطتددً

الةيطبوك :

دد ٍٚرقِ ()1
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري االصِ املضتخدّ يف ايؿٝضبٛى
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
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االسم
احلقيقي

87.5

64.2

66.7

91.7

45.0

100.0

.020

اسم مستعار

12.5

35.8

33.3

8.3

55.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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..000

100.0

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )1إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗز املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضت ٣ٛايدالي ١يالختبار ناْكت أقكٌ َكٔ
َضكككت ٣ٛايجكككك ) 05( ١إو ًػكككت (ٖٚ ).00كككذا ٜغكككري إىل إٔ ْكككٛع االصكككِ املضكككتخدّ
يًؿٝضبٛى غتتًـ ايذنٛر ٚاتْكاخ إو إٕ اتْكاخ ٜؿغكًٔ اصكتخداّ اصكِ َضكتعار
َكارْ ١ايذنٛر ايذٜ ٜٔؿغً ٕٛاصتخداّ ا ٗكِ اذتكٝككٞت ٚظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار
املعٓ ١ٜٛأٜغا ك ادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).020كذا ٜغكري إىل إٔ
ْكككٛع االصكككِ املضكككتخدّ يًؿٝضكككبٛى غتتًكككـ كك ادتاَعكككات األر كككع سٝكككح إٕ ايغكككباب
ادتككاَع ٞيف ايضككعٛدٚ ١ٜاألردٕ ٚايكك ُٔٝأغًككبِٗ ٜضككتخدَ ٕٛا ٗككِ اذتكٝكككَ ٞكارْكك١
ايغباب ادتاَع ٞيف اتَارات ٜتغح يًباسح ك ٕ َع كِ ايطًبكٜ ١ضكتخدَ ٕٛا ٗكِ
اذتكٝك ٞيف ايؿٝضبٛى
 3ت المػة الي

تب بّا اجضي :

دد ٍٚرقِ ()2
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل َتػري يػ ١االصِ
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
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اللغة العربية

60.0

50.0

73.3

65.0

55.0

26.7

.000

اللغة
اإلجنليزية

37.5

50.0

26.7

35.0

40.0

73.3

أخرى

2.5

ـ

ـ

ـ

5.0

ـ

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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.175
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ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )2إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗز املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضت ٣ٛايدالي ١يالختبار ناْكت أقكٌ َكٔ
َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).175ذا ٜغكري إىل عكدّ االخكتالف ك ايكذنٛر
ٚاتْاخ غ ٕ ايًػ ١ايري ٜضتخدّ ؾٗٝا نتا  ١اصِت ٚظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار املعٜٓٛك١
ادتاَعات ستٌ ايدراص ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).000كذا ٜغكري إىل إٔ ْكٛع ايًػك ١ايكري
ٜضتخدّ ؾٗٝا نتا  ١االصِ يًؿٝضبٛى غتتًـ ادتاَعات األر ع سٝكح إٕ ايغكباب
ادتككاَع ٞيف ايضككعٛدٚ ١ٜاتَككارات ٚايكك ُٔٝأغًككبِٗ ٜضككتخدَ ٕٛايًػكك ١ايعز ٝككَ ١كارْكك١
ايغباب ادتاَع ٞيف األردٕ ايذٜ ٟؿغٌ اصتخداّ ايًػ ١اتصتًٝش١ٜ
الةيطبوك :

 9ت دد األصد ا

دد ٍٚرقِ ()01
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري عدد األصدقا٤
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n
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أقل من 055
شخص

59.2

94.2

80.0

85.0

75.0

66.7

.014

من 055
شخص إىل
 0555شخص

25.0

1.7

20.0

5.0

15.0

20.0

أكثر من
 0555شخص

15.8

3.2

ـ

10.0

10.0

13.3

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
test

.000

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜتغح َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )01إٔ َضت ٣ٛدالي ١اختبار  Kendall' testيًؿزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ ظٗز املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضت ٣ٛايدالي ١يالختبار ناْكت أقكٌ َكٔ
َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).00ذا ٜغري إىل إٔ عدد األصدقا ٤يف ايؿٝضبٛى
غتتًككـ ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ إو إٕ اتْككاخ ككٔ أقككٌ عككدد يألصككدقا ٤يف ايؿٝضككبٛى
َكارْ ١ايذنٛر ايذٜ ٟشٜد عدد أصدقا ِٗ٥عٔ  111صدٜلت ٚظٗزت ْتا٥ر االختبار
املعٓ ١ٜٛأٜغا ادتاَعات ستٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).014كذا ٜغككري إىل إٔ
عدد أصدقا ٤ايؿٝضكبٛى غتتًكـ ك ايغكباب ادتكاَع ٞيف ادتاَعكات ستككٌ ايدراصك١
سٝح إٕ ايغباب ادتاَع ٞيف ايضعٛدٚ ١ٜاتَارات ٚايٜ ُٔٝكرتب عدد أصكدقا ِٗ٥عكٔ
 111صدٜل َكارْ ١ايغباب ادتاَع ٞيف األردٕ ايذٜ ٟشٜد عٔ  111صدٜل
 احملوز الثاٌط  :دتافع اجضتدداً تا غبا ا املتحققة:
 0ك دٚاؾع اصتخداّ ايؿٝضبٛى 3
دد ٍٚرقِ ()00
املتٛصطات اذتضا  ١ٝتدا ات أؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل َتػري دٚاؾع االصتخداّ
العام ــل

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

الدوافع املعرفية

3.91

3.83

.807

3.86

4.01

4.00

3.61

004

الدوافع
العاطفية

3.68

3.55

.499

3.64

3.60

3.78

3.45

.955

دوافع االندماج
الشخصي
لتعزيز
الشخصية

3.51

3.30

.105

3.33

3.37

3.59

3.31

.155

دوافع االندماج
االجتماعي

3.74

3.52

.037

3.60

3.48

3.83

3.61

.352

الدوافع اهلروبية

3.68

3.60

.640

3.57

3.41

3.95

3.63

.032

لكل العوامل

3.71

3.56

.099

3.60

3.57

3.83

3.52

.737

109

110

َٚككٔ ادتككد ٍٚرقكككِ ( )00ت ٜتككب إٔ َضكككت ٣ٛداليككك ١اختبكككار

'Kendall

 testيًؿككككزٚم كك ك ايككككذنٛر ٚاتْككككاخ غكك ك ٕ عٛاَككككٌ دٚاؾككككع اصككككتخداّ ايغككككباب
ادتكككاَع ٞاتعالَككك ٞيًؿٝضكككبٛى ظٗكككز املعٜٓٛككك ١ؾُٝكككا ٜتعًكككل عاَكككٌ دٚاؾكككع االْكككدَاز
االدتُكككاع ٞسٝكككح إٕ َضكككت ٣ٛايداليككك ١يالختبكككار ناْكككت أقكككٌ َكككٔ َضكككت ٣ٛايجكككك١
( ) 05إو ًػكككككت (ٖٚ ).037كككككذا ٜغكككككري إىل إٔ ايكككككذنٛر كككككِ داؾعٝككككك ١أقككككك ٣ٛيف
اصكككككككتخداَِٗ يًؿٝضكككككككبٛى ذتادكككككككات االْكككككككدَاز االدتُكككككككاعَ ٞكارْككككككك ١اتْكككككككاخ
مبتٛصككككل سضككككا  ٞيهككككٌ َككككٔ ُٖككككا عًكككك ٢ايتككككٛاي) 3.74( ٞت ()3.52ت  ٚغكك ك ٕ
َعٜٓٛكككك ١االختبككككار كك ك ادتاَعككككاتت ؾكككككد ظٗككككزت ْتككككا٥ر االختبككككار املعٜٓٛكككك ١ؾُٝككككا
ٜتعًكككل ايكككدٚاؾع املعزؾٝكككٚ ١ايكككدٚاؾع ا زٝ ٚككك ١سٝكككح ًػكككت َضكككت ٣ٛداليككك ١االختبكككار

يهككككٌ َككككٔ ُٖككككا ().004ت (ٖٚ ).032ككككذا ٜغككككري إىل إٔ دٚاؾككككع ايغككككباب ككككذٜٔ
ايعكككاًَ غتتًكككـ ك ك ايغكككباب يف ادتاَعكككات األر كككع سٝكككح ٜالسكككظ َكككٔ ادتكككدٍٚ
إٔ داؾعٝكككك ١عككككباب داَعكككك ١ايككككبرتا ٤يف األردٕ يف اصككككتخداَِٗ يًؿٝضككككبٛى يػككككزض
اذتادككككات املعزؾٝكككك ١ظٗككككز أقككككٌ َكارْكككك ١ايغككككباب يف داَعكككك ١صككككٓعاٚ ٤داَعكككك ١أّ
ايككككككزٚ ٣داَعككككك ١عذُكككككإت ُٓٝكككككا ظٗكككككزت داؾعٝككككك ١عكككككباب داَعككككك ١عذُكككككإ يف
االصككككتخداّ يػككككزض اذتادككككات ا زٝ ٚكككك ١أقككككَ ٣ٛكارْكككك ١ايغككككباب يف نككككٌ َككككٔ
داَعككك ١صكككٓعاٚ ٤أّ ايككككزٚ ٣داَعككك ١ايكككبرتاٜ ٤تغكككح يًباسكككح ك ك ٕ دٚاؾكككع اصكككتخداّ
ايطًبككك ١يًؿٝضكككبٛى ٖككك ٞدٚاؾكككع َعزؾٝككك ١ايدردككك ١األصكككاظت ثكككِ دٚاؾكككع ٖزٝ ٚككك١ت ثكككِ
دٚاؾكككع عاطؿٝككك ٚ ١غكككهٌ عكككاّ ؾككككد ظٗكككزت ْتكككا٥ر ادتكككد ٍٚعكككدّ املعٜٓٛكككك ١ككك
ايككككككذنٛر ٚاتْككككككاخ غكككك ك ٕ عٛاَكككككككٌ ايداؾعٝكككككك ١غككككككهٌ نكككككككً ٞالصككككككتخداَِٗ
يًؿٝضكككبٛىت نُكككا ظٗكككزت ايٓتكككا٥ر أٜغكككا عكككدّ ٚدكككٛد االخكككتالف املعٓككك ٟٛغك ك ٕ
عٛاٌَ ايداؾع ١ٝضؿ ١نً١ٝ

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

 3ك اتعباعات املتشكك ١اصتخداّ عبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع ٞايؿٝضبٛى 3
دد ٍٚرقِ ()03
املتٛصطات اذتضا  ١ٝتدا ات أؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل اتعباعات املتشكك١
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

اإلشباعات
املعرفية

3.96

3.91

.624

3.79

4.12

4.15

3.62

.815

اإلشباعات
العاطفية

3.66

3.45

.035

3.51

3.52

3.74

3.38

.721

إشباعات
االندماج
الشخصي
لتعزيز
الشخصية

3.51

3.31

.231

3.21

3.34

3.66

3.38

.000

إشباعات
االندماج
االجتماعي

3.83

3.56

.010

3.57

3.49

4.12

3.52

.133

اإلشباعات
اهلروبية

3.73

3.56

.133

3.63

3.49

3.80

3.65

.520

اجملموع

3.74

3.56

.032

3.54

3.59

3.89

3.51

.131

ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )03إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ غ ك ٕ عٛاَككٌ اتعككباعات املتشكككك ١ضككبع اصككتخداّ ايغككباب
ادتاَع ٞيًؿٝضبٛى ظٗز املعٓ ١ٜٛغري ايعاي ١ٝؾُٝا ٜتعًكل عاَكٌ اذتادكات ايعاطؿٝك١ت
ٚسادككات االْككدَاز االدتُككاع ٞسٝككح إٕ َضككت ٣ٛايداليكك ١يالختبككار ناْككت أقككٌ َككٔ

111

112

َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػكت يهكٌ َكٔ ُٖكا ().035ت (ٖٚ ).010كذا ٜغكري إىل إٔ
اتعباعات املتشكك ١يًشادكات ايعاطؿٝك ١عٓكد ايكذنٛر ناْكت أقكَ ٣ٛكارْك ١اتْكاخ
مبتٛصل سضا  ٞيهٌ َكٔ ُٖكا عًك ٢ايتكٛاي)3.66( ٞت ( )3.45ت ٚنكذيو اذتكاٍ
ايٓضب ١ذتادات االْكدَاز االدتُكاعٞت  ٚغك ٕ َعٜٓٛك ١االختبكار ك ادتاَعكات ؾككد
ظٗككزت ْتككا٥ر االختبككار املعٜٓٛكك ١ؾُٝككا ٜتعًككل عادككات االْككدَاز ايغخضكك ٞيتعشٜكككش
ايغخضكك ١ٝسٝككح ًػككت َضككت ٣ٛداليكك ١االختبككار (ٖٚ ).000ككذا ٜغككري إىل إٔ دردكك١
ايغكباب
اتعباعات املتشكك ١يًغباب يف ٖذا ايعاٌَ غتتًـ َعًّٜٓٛا درد ١عاي١ٝ
يف ادتاَعات األر ع سٝح ٜالسظ َٔ ادتد ٍٚإٔ اتعباعات املتشكك ١يف ٖكذا ايعاَكٌ
عٓد عباب داَع ١عذُإ يف اتَارات قكد ظٗكز دردكَ ١زتؿعكَ ١كارْك ١ايغكباب يف
داَع ١صٓعاٚ ٤أّ ايكزٚ ٣داَع ١ايبرتاٜ ٤تغح يًباسح إٔ اتعكباعات املتشككك ١يكد٣
ايطًبكك ١ضككبع اصككتخداَِٗ يًؿٝضككبٛى ناْككت إعككباعات َعزؾٝكك ١يف املزتبكك ١األٚىلت
ٚإعككباعات االْككدَاز ايغخضكك ٞيف املزتبكك ١ايجاْٝكك١ت ثككِ اتعككباعات ا زٝ ٚكك ١يف املزتبكك١
ايجايج ٚ ١غهٌ عاّ ؾككد ظٗكزت ْتكا٥ر ادتكد ٍٚعكدّ املعٜٓٛك ١ك ايكذنٛر ٚاتْكاخ
غ ك ٕ عٛاَككٌ اتعككباعات املتشكككك ١ناؾكك ١الصككتخداَِٗ يًؿٝضككبٛىت نُككا ظٗككزت
ايٓتا٥ر أٜغا عدّ ٚدٛد االختالف املعٓ ٟٛغ ٕ عٛاٌَ اتعباعات ناؾ١
 ٚاصكككتخداّ َعاَكككٌ االرتبكككار يتشدٜكككد أثكككز دٚاؾكككع اصكككتخداّ ايؿٝضكككبٛى عًككك٢
اتعباعات املتشكك١ت ٚويو الختبار ايؿزع ١ٝاألٚىل ايري تٓط عً 3٢أْ٘ ٜٛدد أثكز وٚ
دالي ١إسضكا ١ٝ٥يكدٚاؾع اصكتخداّ طًبك ١اتعكالّ يف ادتاَعكات ايعز ٝك( ١عٓٝك ١ايبشكح)
يًؿٝضبٛى عً ٢حتكٝل إعباعاتِٗ
ؾادتد ٍٚايتايٜ ٞعزض ْتا٥ر ايتشً ٖٞٚ ٌٝعً ٢ايٓش ٛايفت3ٞ

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

دد ٍٚرقِ ( ) 02
ْتا٥ر ايتشً ٌٝارتاظ ثز دٚاؾع اصتخداّ ايؿٝضبٛى عً ٢اتعباعات املتشكك١
املؤعككككز

ايكُٝكك١

سذِ ايع١ٓٝ

240

َعاٌَ االرتبار

.857

َضت ٣ٛايدالي١

.000

سٝح ظٗزت قَ ١ُٝعاٌَ االرتبكار ايدردك ١املزتؿعك ١إو ًػكت ( ).857مبضكت٣ٛ

داليً ١ػت ( ٖٞٚ ).000ق ١ُٝصؿز ١ٜيًدالي ٕ ١ايت ثري نإ َزتؿعا مبعٓ ١ٜٛعاي4١ٝ
يذا ؾنٕ ايؿزع ١ٝقد أثبتت
 احملوز الثالث  :دلاج اجضتدداً :
زتاالت اصتخداّ ايؿٝضبٛى 3
دد ٍٚرقِ ()01
املتٛصطات اذتضا  ١ٝتدا ات أؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري زتاالت اصتخداّ ايؿٝضبٛى
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

الكتابة على احلائط

3.28

3.45

.374

3.67

2.90

3.15

3.73

.002

التعليق على صور
اآلخرين

3.76

3.36

.001

3.27

3.49

3.55

3.93

.008

التعبري عن رأيي يف
القضايا اليت هتمين

3.80

3.71

.703

4.20

3.07

3.85

3.87

.000

إرسال دعوات

3.08

2.42

.000

2.40

2.53

3.45

2.60

.000

تغيري معلومات
الصفحة الشخصية

3.00

2.77

.062

2.67

3.18

3.05

2.67

.011

113

114

اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

إنشاء صفحات تعرب
عن اهتمامايت

3.02

2.47

.001

2.73

2.81

3.10

2.33

.018

وضع ملفات فيديو
خاص يب

2.87

2.09

.000

2.47

2.65

2.70

2.13

.113

إنشاء رلموعات

2.55

2.00

.002

2.13

2.16

2.55

2.27

.193

قراءة ما يكتب على
حائطي

3.79

4.19

.015

3.80

3.79

4.10

4.27

.111

قراءة التعليقات اليت
يكتبها اآلخرون على
صوري

4.15

4.32

.260

4.13

4.23

4.05

4.53

.054

قراءة األحداث اليت
تتعلق باألصدقاء

4.14

3.88

.102

4.00

4.11

3.95

4.00

.614

االطالع على اآلراء
وادلقاالت اليت
يطرحها اآلخرون

4.15

3.80

.005

4.00

4.14

3.70

4.07

.047

قراءة ما يكتب على
حوائط األصدقاء

3.88

3.13

.000

3.47

3.30

3.85

3.40

.210

االطالع على
اجملموعات

3.61

2.83

.000

3.53

3.33

3.35

2.67

.001

تلبية الدعوات

3.88

2.77

.000

3.27

3.33

3.45

3.27

.865

مشاهدة أو وضع
صور

4.05

3.65

.002

4.13

3.75

3.85

3.67

.060

إرسال واستقبال
رسائل مع األصدقاء

4.36

4.01

.021

4.33

4.28

4.00

4.13

.225

إضافة أو إلغاء
األصدقاء

3.77

3.16

.000

3.20

3.39

3.80

3.47

.050

التفاعل مع
اجملموعات

3.48

3.07

.004

3.80

3.13

3.30

2.87

.000

إضافة أو إلغاء
رلموعات

3.03

2.59

.002

2.47

3.00

3.20

2.60

.004

اجملمـ ــوع

3.59

3.20

.000

3.38

3.37

3.50

3.32

.535

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )01إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْكاخ غك ٕ زتكاالت اصكتخداّ ايؿٝضكبٛى ظٗكزت املعٜٓٛك ١يف عكجل
اجملاالت ادتد ٍٚت سٝح إٕ َضت ٣ٛايدالي ١يالختبار ذ ٙاجملاالت ناْكت أقكٌ َكٔ
َضت ٣ٛايجكٖٚ ) 05( ١ذا ٜغري إىل إٔ عجل زتاالت االصتخداّ ختتًـ َعًّٜٓٛكا ك
ايذنٛر ٚاتْاخ َجٌ ايتعًٝل عً ٢ايضٛرت ؾايكذنٛر أنجكز تعًٝككا َكارْك ١اتْكاخت
نككذيو َككا ٜتعًككل كككزاَ ٠٤ككا ٜهتككع عًكك ٢سككا٥ل أصككدقاٚ ِٗ٥عًككَ ٢ضككت ٣ٛمجٝككع
اجملككاالت صتككد إٔ ايككذنٛر أنجككز اصككتخداَا َكارْكك ١اتْككاخ ت ُٓٝككا ظٗككزت ْتككا٥ر
االختبكككار عكككدّ املعٜٓٛككك ١عًكككَ ٢ضكككت ٣ٛمجٝكككع اجملكككاالت ك ك طًبككك ١ادتاَعكككات ستكككٌ
ايدراص١ت ٖٓٚاى عجل اجملاالت قد اختًؿت درد ١اصتخداَٗا ك ايغكباب ادتكاَعٞ
ٚاالخكككتالف ٖٓكككا نكككإ مبضكككت ٣ٛدردككك ١االصكككتخداّ ٜتغكككح يًباسكككح ك ك ٕ زتكككاالت
اصتخداّ ايطًب ١يًؿٝضبٛى ناْت َزتب ١عضع األُٖٚ َٔ ١ٝدٗ ْ ١ز طًب ١اتعالّ
(ع ١ٓٝايبشح)  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛايفت3ٞ
 0ك قزا ٠٤ايتعًٝكات ايري ٜهتبٗا ايفخز ٕٚعً ٢صٛرٟ
 3ك إرصاٍ ٚاصتكباٍ رصاَ ٌ٥ع األصدقا٤
 2ك قزاَ ٠٤ا ٜهتع عً ٢سا٥طٞ
 1ك قزا ٠٤األسداخ ايري تتعًل األصدقا٤
 1ك االطالع عً ٢ايفراٚ ٤املكاالت ايري ٜطزسٗا ايفخزٕٚ
 6ك َغاٖد ٠أٚ ٚعع صٛر
 1ك ايتعبري عٔ ايكغاٜا ايري تُٗين
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 احملوز السابع  :ودى اج تىاد مث الةيطبوك :
0كك َككد ٣اعتُككاد اي غككباب ادتككاَع ٞعًكك ٢ايؿٝضككبٛى يف اذتضكك ٍٛعًكك ٢األخبككار
ٚاملعًَٛات
دد ٍٚرقِ ()01
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل َتػري َد ٣اعتُادِٖ عً ٢ايؿٝضبٛى
يف اذتض ٍٛعً ٢األخبار ٚاملعًَٛات
مدى االعتماد
على شبكة
التواصل
االجتماعي
الفيسبوك

ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

بدرجة كبرية

12.5

14.2

20.0

15.0

5.0

13.3

.274

بدرجة متوسطة

51.7

54.2

66.7

40.0

45.0

60.0

بدرجة ضعيفة

15.0

8.3

ـ

25.0

15.0

6.7

ال أعتمد عليها

20.9

20.0

13.3

10.0

35.0

13.3

100.0

100.0

100.0

100.0

اجملمــوع

على مستوى اجلامعات
األربع

.203

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )01إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ ظٗككز عككدّ املعٜٓٛكك ١سٝككح إٕ َضككت ٣ٛايداليكك ١يالختبككار ناْككت

أن َٔ َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).203ذا ٜغري إىل عكدّ االخكتالف ك
ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ َد ٣االعتُاد عً ٢عبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞايؿٝضبٛى)ت
نُا ظٗزت ْتا٥ر االختبار أٜغا عكدّ املعٜٓٛك ١ك ادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح
ًػككت (ٖٚ ).274ككذا ٜغككري إىل عككدّ االخككتالف ك عككباب ادتاَعككات غ ك ٕ َككد٣
االعتُككاد عًكك ٢عككبه ١ايتٛاصككٌ االدتُككاع ٞايؿٝضككبٛى ٜتغككح يًباسككح ك ٕ دردكك١

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

اعتُككاد طًبكك ١اتعككالّ عًكك ٢ايؿٝضككبٛى يف اذتضكك ٍٛعًكك ٢األخبككار ٚاملعًَٛككات ناْككت
دردَ ١تٛصط١
 3ك ت ثري اصتخداّ ايؿٝضبٛى عً ٢ايتعزض يٛصا ٌ٥االعالّ ايتكًٝد3 ١ٜ
دد ٍٚرقِ ()06
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري ت ثري اصتخداَِٗ يًؿٝضبٛى
عً ٢ايتعزض يٛصا ٌ٥االعالّ ايتكًٝد١ٜ
وسائل
اإلعالم
التقليدية

ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
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الصحافة

44.2

56.7

53.3

60.0

50.0

46.7

.221

اإلذاعة

48.3

32.3

40.0

23.3

30.0

60.0

التلفزيون

55.8

35.0

26.7

30.0

40.0

46.7

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
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على مستوى اجلامعات
األربع

.021

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

ٜتب َٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )06إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ ت ثري اصكتخداّ ايؿٝضكبٛى عًك ٢ايتعكزض يٛصكا ٌ٥اتعكالّ
ايتكًٝد ١ٜظٗز املعٜٓٛك١ت سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت أقكٌ َكٔ َضكت٣ٛ
ايجكككك ) 05( ١إو ًػكككت (ٖٚ ).021كككذا ٜغكككري إىل االخكككتالف املعٓككك ٟٛك ك ايكككذنٛر
طًب ١ادتاَعات ستٌ ايدراصك١
ٚاتْاخت ُٓٝا ظٗزت ْتا٥ر االختبار عدّ املعٓ١ٜٛ
سٝح ًػت (ٖٚ ).221ذا ٜغري إىل عدّ االختالف طًب ١ادتاَعكات غك ٕ تك ثري
اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى عًكك ٢تعزعككِٗ يٛصككا ٌ٥اتعككالّ ايتكًٝدٜككٜ ١تغككح يًباسككح إٔ
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اصككتخداّ ايغككباب ادتككاَع ٞيًؿٝضككبٛى قككد أثككز يف اعتُككادِٖ عًككٚ ٢صككا ٌ٥اتعككالّ
ايتكًٝد١ٜت سٝح أثز درد ١ق ١ٜٛعً ٢ايضشاؾ ١ثِ اتواع١
 2ك تزتٝع ٚصكا ٌ٥اتعكالّ عضكع اعتُكادِٖ عًٗٝكا يف اذتضك ٍٛعًك ٢األخبكار
ٚاملعًَٛات 3
دد ٍٚرقِ ()01
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري تزتٝبِٗ يٛصا ٌ٥اتعالّ
عضع اعتُادِٖ عًٗٝا يف اذتض ٍٛعً ٢األخبار ٚاملعًَٛات
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى
اجلامعات األـربع
ذكور

إناث

ج.صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

الصحافة ادلطبوعة

2

3

2

4

1

1

.031

الفيسبوك

3

5

5

3

6

5

اإلذاعة

5

4

3

5

3

4

القنوات الفضائية

1

1

1

3

2

3

الصحافة اإللكرتونية

4

2

4

2

4

2

شبكات التواصل
االجتماعي األخرى

6

6

6

1

5

6

ـ

ـ

ـ

ـ

Kendall' test

.022

ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )01إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكز عكدّ املعٜٓٛك ١سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت

أنكك َككٔ َضككت ٣ٛايجككك ) 05( ١إو ًػككت (ٖٚ ).022ككذا ٜغككري إىل االخككتالف كك
ايذنٛر ٚاتْاخ غك ٕ تزتٝكع ٚصكا ٌ٥اتعكالّ عضكع اعتُكادِٖ عًٗٝكا يف اذتضكٍٛ

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

عًكك ٢األخبككار ٚاملعًَٛككاتت عًكك ٢ايككزغِ َككٔ اتؿككاقِٗ يف اختٝككار ايكٓككٛات ايؿغككا ١ٝ٥يف
املزتبكك ١األٚىلت سٝككح ٜالسككظ َككٔ ادتككد ٍٚإٔ االخككتالف ظٗككز ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ
ؾُٝككا ٜتعًككل ايضككشاؾ ١اتيهرتْٝٚكك ١إو إٕ ايضككشاؾ ١اتيهرتْٝٚكك ١دككا٤ت يف املزتبكك١
ايجاْ ١ٝعٓد اتْاخ ُٓٝا دا٤ت يف املزتبك ١ايزا عك ١عٓكد ايكذنٛرت ٚدكا ٤ايؿٝضكبٛى يف
املزتب ١ايجايج ١عٓد ايذنٛرت ُٓٝا دا ٤يف املزتب ١ارتاَض ١عٓد اتْكاخ نُكا ظٗكزت

طًب ١ادتاَعات ستٌ ايدراص ١سٝح ًػت ().031
ْتا٥ر االختبار أٜغا املعٓ١ٜٛ
عباب ادتاَعات غ ٕ تزتٝع ٚصا ٌ٥اتعالّت
ٖٚذا ٜغري إىل االختالف املعٟٓٛ
إو دككا٤ت ايضككشاؾ ١املطبٛعكك ١يف املزتبكك ١األٚىل عٓككد طًبكك ١دككاَعري عذُككإ ٚايككبرتا٤ت
ُٓٝا دا٤ت يف املزتب ١ايجاْ ١ٝعٓد طًب ١داَع ١صٓعاٚ ٤املزتب ١ايزا ع ١عٓد طًب ١داَع١
أّ ايكككز٣ت ٚدككا ٤ايؿٝضككبٛى يف املزتبكك ١ايجايجكك ١عٓككد طًبكك ١داَعكك ١صككٓعا٤ت ٚاملزتبكك١
ارتاَض ١عٓد طًبك ١دكاَعري أّ ايككزٚ ٣ايكبرتا ٤ؾُٝكا دكا٤ت يف املزتبك ١ايضادصك ١عٓكد
طًب ١داَع ١عذُإ

 احملوز اخلاوظ  :ودى اجضتةاد وَ الةيطبوك
 0ك اصتخداّ ايؿٝضبٛى يف ايدراص ١ادتاَع3 ١ٝ

الدزاضة :

دد ٍٚرقِ ()01
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري َد ٣اصتؿادتِٗ َٔ ايؿٝضبٛى يف ايدراص١
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم القرى
60= n

ج .عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

نعم

24.2

15.8

46.7

10.0

10.0

26.7

.344

أحيانًا

46.7

49.2

53.3

50.0

35.0

53.3

ال

21.7

31.7

30.0

50.0

13.3

100.0

100.0

100.0

'Kendall
test

.208

100.0
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ٜتب َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )01إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ك ايككذنٛر ٚاتْككاخ ظٗككز عككدّ املعٜٓٛكك ١سٝككح إٕ َضككت ٣ٛايداليكك ١يالختبككار ناْككت
أن َٔ َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).208ذا ٜغكري إىل عكدّ االخكتالف ك
ايذنكككٛر ٚاتْككاخ غ ك ٕ اصككتؿادتِٗ َكككٔ ايؿٝضككبٛى يف ايدراص كك ١ادتاَعٝكك١ت نُككا
ظٗزت ْتا٥ر االختبكار أٜغكا عكدّ املعٜٓٛك ١ك ادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت
(ٖٚ ).344ذا ٜغري إىل عدّ االخكتالف ك عكباب ادتاَعكات غك ٕ اصكتؿادتِٗ َكٔ
ايؿٝضككبٛى يف ايدراصكك ١ادتاَعٝككٜ ١تغككح يًباسككح ك ٕ اصككتخداّ ايغككباب ادتككاَعٞ
يًؿٝضبٛى يف ايدراص ١ادتاَع ١ٝنإ املضت ٣ٛاملتٛصل
 3ك َد ٣ايتشدخ َع ايشَال ٤يف اجملُٛعات يف ايؿٝضبٛى 3
دد ٍٚرقِ ()02
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري َد ٣ايتشدخ َع سَالِٗ٥
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

ادلنهج
الدراسي

30.0

15.0

20.0

5.0

5.0

33.3

.274

التناقش يف
احملاضرات
اليومية

36.7

15.0

33.3

ـ

20.0

13.3

مواضيع
اجتماعية

25.0

50.8

46.7

68.3

45.0

40.0

أخرى

.8

15.8

ـ

16.7

25.0

6.7

100.0

100.0

100.0

100.0
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.202

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

ٜتب َٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )02إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ ايضؤاٍ ايجاْ ٞظٗز عدّ املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضكت ٣ٛايداليك١
يالختبككار ناْككت أنك َككٔ َضككت ٣ٛايجككك ) 05( ١إو ًػككت (ٖٚ ).208ككذا ٜغككري إىل
عدّ االختالف ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ اصتخداّ ايؿٝضبٛى يف زتُٛعاتت نُكا
ظٗزت ْتا٥ر االختبار أٜغا عكدّ امل عٜٓٛك ١ك ادتاَعكات ستكٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت
(ٖٚ ).344كككذا ٜغكككري إىل عكككدّ االخكككتالف ك ك عكككباب ادتاَعكككات غك ك ٕ اصكككتخداّ
ايؿٝضبٛى يف زتُٛعات
 2ك َدَ ٣تا ع ١ايطًب ١يضؿشات أصاتذتِٗ عً ٢ايؿٝضبٛى 3
دد ٍٚرقِ ()31
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َتػري َدَ ٣تا عتِٗ يضؿشات أصاتذتِٗ
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

نعم

13.3

9.2

20.0

35.0

ـ

13.3

.222

أحيانًا

34.2

47.5

46.7

30.0

45.0

46.7

ال

43.3

37.5

26.7

25.0

50.0

33.3

100.0

100.0

100.0

100.0

'Kendall
test

.113

ٜتب َٔ ادتد ٍٚرقكِ ()31ت إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ ظٗكز عكدّ املعٜٓٛك ١سٝكح إٕ َضكت ٣ٛايداليك ١يالختبكار ناْكت
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أن َٔ َضت ٣ٛايجك ) 05( ١إو ًػت (ٖٚ ).208ذا ٜغكري إىل عكدّ االخكتالف ك
ايككذنٛر ٚاتْككاخ غ ك ٕ َتا عكك ١ايطًبكك ١يضككؿشات أصككاتذتِٗت نُككا ظٗككزت ْتككا٥ر
االختبار أٜغا عدّ املعٓ ١ٜٛادتاَعات ستٌ ايدراصك ١سٝكح ًػكت (ٖٚ ).344كذا
ٜغكككري إىل عكككدّ االخكككتالف ك ك عكككباب ادتاَعكككات غك ك ٕ َتا عككك ١ايطًبككك ١يضكككؿشات
أصاتذتِٗ ٜتغح يًباسح إٔ دردكَ ١تا عك ١ايطًبك ١يضكؿشات أصكاتذتِٗ يف ايؿٝضكبٛى
ناْت َتٛاعع١ت ضبع قً ١صؿشات َع ِ األصاتذ ٠ادتاَعٝ
 1ك َد ٣اصتخداّ أصاتذ ٠ادتاَعات ستٌ ايدراص ١صكؿشاتِٗ تثكزا ٤املككزرات
ايدراص3 ١ٝ
دد ٍٚرقِ ()30
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح
ٚؾل َتػري َد ٣اصتخداّ أصاتذتِٗ يضؿشاتِٗ يف ايدراص١
اإلجابـ ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

نعم

10.0

14.2

33.3

8.3

10.0

13.3

.020

أحيانًا

61.7

43.3

53.3

31.7

10.0

60.0

ال

17.5

36.7

13.3

46.7

80.0

20.0

100.0

100.0

100.0

100.0

اجملمــوع

.124

ٜتب َٔ ادتد ٍٚرقكِ ()30ت إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ ايضؤاٍ ايزا ع ظٗز عدّ املعٓ ١ٜٛسٝح إٕ َضكت ٣ٛايداليك١

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

يالختبككار ناْككت أن ك َككٔ َضككت ٣ٛايجككك ) 05( ١إو ًػككت (ٖٚ ).124ككذا ٜغككري إىل
عكدّ االخكتالف ك ايكذنٛر ٚاتْكاخ غك ٕ اصكتخداّ أصكاتذ ٠ادتاَعكات صكؿشاتِٗ
ادتاَعات ستكٌ
تثزا ٤املكزراتت نُا ظٗزت ْتا٥ر االختبار أٜغا عدّ املعٓ١ٜٛ
ايدراص ١سٝح ًػكت (ٖٚ ).020كذا ٜغكري إىل عكدّ االخكتالف ك عكباب ادتاَعكات
غ ٕ اصتخداّ أصاتذ ٠ادتاَعات صؿشاتِٗ تثزا ٤املكزرات ٜتغح يًباسح إٔ َع ِ
األصاتكذ ٠ادتاَع ٝايذٜكٔ يد ِٜٗسضككاب يف ايؿٝضكبٛى ال ٜضكتخدَ ٕٛصكؿشاتِٗ يف
إثزا ٤املكزرات ايدراص١ٝ
 1ك َد ٣تًب ١ٝايؿٝضبٛى الستٝادات طًب ١اتعالّ ايدراص3 ١ٝ
دد ٍٚرقِ ()33
ايتٛسٜع ايتهزار ٟألؾزاد ع ١ٓٝايبشح ٚؾل َد ٣تًب ١ٝايؿٝضبٛى الستٝاداتِٗ ايدراص١ٝ
اإلجاب ــة

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات
األربع
ذكور

إناث

ج .صنعاء
60= n

ج .أم القرى
60= n

ج .عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

نعم

10.0

5.0

13.3

10.0

5.0

4.0

.010

أحيانًا

61.7

56.7

73.3

43.3

60.0

36.0

ال

17.5

30.8

13.3

33.3

30.0

34.0

100.0

100.0

100.0

100.0

اجملموع

.243

 ٚغ ٕ تًب ١ٝايؿٝضبٛى استٝادات ايطًب ١ايدراص١ٝت ؾكد ظٗكزت عكدّ املعٜٓٛك١
ايذنٛر ٚاتْاخ ٚنذيو ظٗزت ايفرا ٤عدّ املعٓ ١ٜٛطًبك ١ادتاَعكات ٜتغكح
يًباسكككح إٔ دردككك ١تًبٝككك ١ايؿٝضكككبٛى استٝادكككات ايطًبككك ١ايدراصككك ١ٝظٗكككزت ايدردككك١
املتٛصط١
123

124

 احملوز الطادع  :جيابيا غبكة الةيطبوك تضمبياىّا :
 0ك إظتا ٝات ايؿٝضبٛى َٔ ٚدٗ ْ ١ز ايطًب3١
دد ٍٚرقِ ()32
املتٛصطات اذتضا  ١ٝتدا ات أؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل َتػري أ زس إظتا ٝات ايؿٝضبٛى
حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

التواصل مع
األصدقاء
وتبادل اآلراء
معهم

4.42

4.34

.070

4.60

4.65

4.21

4.07

.000

التسلية والرتفيه

4.00

3.57

.003

3.53

4.11

4.00

3.50

.000

التعبري عن اآلراء
حِبُرية

4.14

4.17

.736

4.27

4.20

4.16

4.00

.687

4.14

4.33

.206

4.33

4.24

4.21

4.14

.185

مشاهدة الصور
واألفالم

3.92

3.83

.874

3.53

4.41

3.95

3.64

.000

كسب أصدقاء
جدد

3.73

3.66

.749

3.60

3.52

4.00

3.64

.009

يزيد من الرتابط
االجتماعي

3.84

3.74

.680

3.80

3.74

3.68

3.93

.732

يرفع املستوى
الثقايف

4.11

4.07

.888

4.47

4.07

4.00

3.79

.001

يزيد التحصيل
العلمي

3.90

3.47

.008

4.20

3.96

3.47

3.07

.000

ينمي املواهب
ويربزها

3.93

3.75

.674

4.20

4.06

3.79

3.29

.000

اإلجابـ ــة

متابعة اإلحداث
اجلارية واحلصول
على معلومات

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج.
البرتاء
60= n

'Kendall
test

االلتقاء
باألصدقاء
القدامى

4.29

3.97

.079

4.20

4.24

4.21

3.86

.156

وسيلة لتبادل
املعلومات ونشر
ثقافتنا العربية
واإلسالمية

4.27

4.21

.762

4.67

4.26

4.21

3.79

.000

متابعة العلماء
واالستفسار عن
الفتاوى

3.70

3.73

.118

4.00

3.41

3.58

3.86

.004

وسيلة اقتصادية
توفر تكلفة
وسائل اتصال
أخرى

4.18

4.21

.973

4.27

4.35

4.16

4.00

.037

يسهم يف طرح
قضايا الشباب
واملشاركة إلجياد
حلول هلا

4.01

3.96

.969

4.33

4.11

3.89

3.57

.000

يُسهم يف التعاون
بني طلبة اجلامعة

3.99

3.81

.288

4.07

3.93

3.95

3.64

.042

اجملمــوع

4.04

3.93

4.13

4.08

3.97

3.74

اإلجابـ ــة

.205

.002

ٜتب َٔ ادتد ٍٚرقِ ( )32إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ إظتا ٝات اصكتخداّ ايؿٝضكبٛى ظٗكزت عكدّ املعٜٓٛك ١عًك٢
َضت ٣ٛمجٝع ايؿكزاتت ٖٚكذا ٜعكين إٔ َع كِ ؾككزات احملكٛر ناْكت اتدا كات ؾٗٝكا
ادتدَ ٍٚتطا ك ١ايذنٛر ٚاتْكاخ ت ُٓٝكا ظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار املعٜٓٛك ١عًك٢
125

126

َضككت ٣ٛمجٝككع ايؿكككزات ك عككباب ادتاَعككات ستككٌ ايدراصكك١ت ٖٚككذا ٜعككين إٔ أغًككع
ايؿكزات ناْت ؾٗٝا دردَٛ ١اؾك ١ايغباب ختتًـ ادتاَعاتت ؾكد أظٗزت ْتا٥ر
ادتد ٍٚإٔ أ زس إظتا ٝات اصتخداّ ايؿٝضبٛى عضع ارا ٤ايغكباب ادتكاَعٜ ٞهُكٔ
يف ايتٛاصككٌ َككع األصككدقاٚ ٤تبككادٍ ايفراَ ٤عٗككِت ايتعككبري عككٔ ايفرا ٤عزٜكك١ت َتا عكك١
اتسككداخ ادتارٜككٚ ١اذتضكك ٍٛعًككَ ٢عًَٛككاتت ٚصكك ١ًٝاقتضككاد ١ٜتككٛؾز تهًؿككٚ ١صككاٌ٥
اتضاٍ أخز٣
 3ك أ زس صًبٝات ايؿٝضبٛى3

دد ٍٚرقِ ()31
املتٛصطات اذتضا  ١ٝتدا ات أؾزاد ع ١ٓٝايدراصٚ ١ؾل َتػري أ زس صًبٝات ايؿٝضبٛى
حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

هدر للوقت واجلهد

3.85

3.84

.576

4.07

3.57

4.26

3.43

.000

ترويج الشائعات

4.30

4.27

.400

4.60

3.93

4.42

4.14

.001

يضعف العالقات
األسرية

3.76

3.97

.040

4.27

3.76

3.89

3.50

.005

يشغل عن القراءة

3.90

3.79

.886

4.07

3.93

4.16

3.21

.001

تشويه وحتريف احلقائق

4.05

3.77

.192

4.13

3.87

3.89

3.71

.190

التحريض على الكراهية
والعنف

3.50

3.67

.153

3.93

3.17

3.84

3.36

.000

انتهاك اخلصوصية
الفردية

3.74

3.57

.247

3.87

3.37

3.84

3.50

.125

ترويج ما يتناىف مع
األخالق والدين

3.67

3.82

.284

3.60

3.44

4.00

3.93

.129

قذف بعض األفراد
والتشهري هم

3.82

3.96

.214

4.13

3.37

4.37

3.64

.000

إثارة الفنت هدف
زعزعة الوحدة الوطنية

3.70

3.84

.401

3.87

3.11

4.16

3.93

.000

اإلجـ ـابـ ـ ـ ـ ـ ــة

ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞيغبه ١ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞؾٝضبٛى)

حتليل الفروق بني آراء اجلامعات األربع

على مستوى اجلامعات األربع
ذكور

إناث

'Kendall
test

ج.
صنعاء
60= n

ج .أم
القرى
60= n

ج.
عجمان
60= n

ج .البرتاء
60= n

'Kendall
test

اإلساءة للقيم والعادات
والتقاليد

3.65

3.65

.641

3.73

3.41

4.00

3.43

.010

إهانة مشاعر بعض
الناس

3.81

3.78

.842

3.87

3.48

4.16

3.64

.018

إفساد للثقافة والذوق
العام

3.47

3.50

.923

3.53

2.98

3.89

3.50

.001

يصيب الفرد بالعزلة
النفسية

3.19

3.58

.031

3.40

3.04

3.95

3.14

.001

يؤدي إىل الكسل
والرتاخي

3.55

3.79

.167

3.60

3.85

3.89

3.36

.099

اجملمــوع

3.73

3.79

.298

3.91

3.49

4.05

3.56

.000

اإلجـ ـابـ ـ ـ ـ ـ ــة

ٜتكب َكٔ ادتكد ٍٚرقكِ ( )31إٔ َضكت ٣ٛداليك ١اختبكار  Kendall' testيًؿكزٚم
ايكذنٛر ٚاتْكاخ غك ٕ صكًبٝات اصكتخداّ ايؿٝضكبٛى ظٗكزت عكدّ املعٜٓٛك ١عًك٢
َضت ٣ٛمجٝع ايؿكزاتت ٖٚذا ٜعين ٕ َع كِ ؾككزات احملكٛر ناْكت ؾٗٝكا اتدا كات
َتطا ك ١ايذنٛر ٚاتْكاخ ادتكدٍٚت ُٓٝكا ظٗكزت ْتكا٥ر االختبكار املعٜٓٛك ١عًك٢
َضت ٣ٛمجٝع ايؿككزات ك عكباب ادتاَعكات ستكٌ ايدراصك١ت ٖٚكذا ٜعكين ك ٕ اغًكع
ايؿكككزات ناْككت ؾٗٝككا دردككَٛ ١اؾككك ١ايغككباب ختتًككـ ك ادتاَعككات َككٔ ويككوت ؾكككد
أظٗككزت ْتككا٥ر ادتككد ٍٚإٔ أ ككزس صككًبٝات اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى عضككع ارا ٤ايغككباب
ادتاَعٜ ٞهُٔ يف تزٜٚر ايغا٥عاتت تغٚ ٜ٘ٛحتزٜـ اذتكا٥لت قذف عكجل األؾكزاد
ٚايتغٗري ِٗت إثار ٠ايؿنت ٗدف سعشع ١ايٛسد ٠ايٛطٓ١ٝ
ٚمما صبل حتً َٔ ً٘ٝايؿزٚم ايكذنٛر ٚاتْكاخ َكٔ دٗك١ت  ٚك ادتاَعكات
َٔ دٗ ١أخز ٣حملاٚر االصتباْ ١ؾكد تب ٚدٛد ؾزٚم ك ايكذنٛر ٚاتْكاخ َكٔ دٗك١
 ٚايغكب اب ادتكاَع ٞك ادتاَعكات َكٔ دٗك ١أخكزٓ ٚ ٣كا ٤عًك ٢ويكو ؾكنٕ ؾزعك١ٝ
ايدراص ١ايجاْ ١ٝقد أثبتت
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أهم نتائج البحث :
تٛصٌ ايبشح اىل عدْ ٠تا٥رت َٔ أُٖٗا3
ٜٛ دد أثز و ٚدالي ١إسضا ١ٝ٥يكدٚاؾع اصكتخداّ طًبك ١اتعكالّ ادتاَعكات ايعز ٝك١
(ع ١ٓٝايبشح) يًؿٝضبٛى عً ٢حتكٝل إعباعاتِٗ
 تٛدد ؾزٚم وات دالي ١إسضا ١ٝ٥ك دٚاؾكع اصكتخداّ طًبك ١اتعكالّ ادتاَعكات
ايعز ( ١ٝع ١ٓٝايبشح) يًؿٝضبٛىت َٚعدٍ االصتخداّت ٚاملٛعٛعات ايري ٜتعزض
ا طًب ١ادتاَعاتت ٚاتعباعات املتشككك١ت ٚاالصكتؿادَ ٠كٔ ايؿٝضكبٛى يف زتكاٍ
ايدراص١ت ٚارا ٤طًب ١ادتاَعات غك ٕ إظتا ٝكات ايؿٝضكبٛى ٚصكًبٝاتٗات َكٔ دٗك١
 ٚاملتػريات ايفت 3 ١ٝايٓٛعت ٚادتاَع َٔ ١دٗ ١أخز٣
 إٔ أغًع طًب ١اتعكالّ يف ادتاَعات ايعز ٝك( ١ع ١ٓٝايبشح) تضتخكدّ ايؿٝضبٛىت
سٝككح إٕ  %11 3تضككتخدَٗا داُ٥ككات  %16ٚغايبككات  21 1ٚأسٝاْككا ٚإْكك٘ ال تٛدككد
ؾككزٚم َعٜٓٛكك ١ك ايككذنٛر ٚاتْكاخ يف دردكك ١اصككتخداّ ايؿٝضككبٛىت ؾُٝككا تٛدككد
ؾزٚم َعٓ ١ٜٛيف درد ١االصتخداّ طًب ١ادتاَعكات األر كعت سٝكح نكإ طًبك١
اتعالّ يف داَع ١صٓعا ٤األنجز اصتخداَا يًؿٝضبٛى
 إٔ َتٛصل ايٛقت ايذٜ ٟكغ ٘ٝطًبك ١اتعككالّ يف اصكتخداّ ايؿٝضككبٛى ٜضكٌ إىل
صككاعت ت ٚأْكك٘ ال تٛدككد ؾككزٚم َعٜٓٛكك ١ك طًبكك ١اتعككالّ يف ادتاَعككات ايعز ٝكك١
(ع ١ٓٝايبشح) َٔ سٝح سَٔ االصتخداّت نُا أْ٘ ال تٛدكد ؾكزٚم ك ايكذنٛر
ٚاتْاخ
 إٔ َع كككِ طًبككك ١االعكككالّ تضكككتخدّ ايؿٝضكككبٛى َٓكككذ أر كككع صكككٓٛات ٚأنجكككزت ٚإٔ
ايذنٛر أقكدّ َكٔ اتْكاخت نُكا إٔ طًبك ١اتعكالّ يف داَعك ١ايكبرتاٚ ٤داَعك ١أّ
ايكز ٣األقدّ يف اصتخداَِٗ يًؿٝضبٛى
 إٔ أغًككع طًبكك ١اتعككالّ يف ادتاَعككات ايعز ٝكك( ١عٓٝكك ١ايبشككح) ٜؿغككً ٕٛاصككتخداّ
ايؿٝضبٛى يف أٚقات شتتًؿكٚ ١يف ايؿكرتات ايًًٝٝكٚ ١املضكا١ٝ٥ت ٚأْك٘ ال تٛدكد ؾكزٚم
َعٓ ١ٜٛايذنٛر ٚاتْاخت أ ٚطًب ١اتعالّ يف ادتاَعات األر ع
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إٔ َع ِ طًب ١ا تعكالّ (عٓٝك ١ايبشكح) ٜؿغكً ٕٛاصكتخداّ ايؿٝضكبٛى يف املٓكشٍت
ٚإٕ أظٗزت ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾزٚم ايذنٛر ٚاتْاخت إو إٕ ايذنٛر ٜضتخدَٕٛ
أَانٔ َتعدد ٠يًتٛاصٌ يف ايؿٝضبٛى َكارْ ١اتْاخ ايري ٜؿغًٔ املٓشٍ
إٔ أنجز ايٛصا ٌ٥ايري ٜضكتخدَٗا طًبك ١اتعكالّ يف ايكدخ ٍٛإىل ايؿٝضكبٛى ٖكٞ
ا اتـ احملُٚ ٍٛايال تٛب
تٛدكككد ؾكككزٚم َعٜٓٛككك ١ك ك ايكككذنٛر ٚاتْكككاخ َكككٔ سٝكككح ْكككٛع االصكككِ املضكككتخدّ
يًؿٝضككبٛىت سٝككح إٕ اتْككاخ ٜؿغككًٔ اصككتخداّ اصككِ َضككتعار َكارْكك ١ايككذنٛر
ايككذٜ ٟؿغككً ٕٛاصككتخداّ أ ككا ِٖ٤اذتكٝكٝكك١ت ٚيف االجتككاْ ٙؿضكك٘ ؾكككد أظٗككزت
ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾزٚم َعٓ ١ٜٛطًب ١اتعالّ يف ادتاَعات (عٓٝك ١ايبشكح)ت سٝكح
إٕ أغًع طًب ١اتعالّ يف ايضعٛدٚ ١ٜاألردٕ ٚايكٜ ُٔٝضكتخدَ ٕٛا ٗكِ اذتكٝككٞ
َكارْ ١طًب ١اتعالّ يف اتَارات ايذٜ ٜٔؿغً ٕٛاصتخداّ أ اَ ٤ضتعار٠
إٔ َا ٜكارب ْضـ طًب ١اتعالّ (ع ١ٓٝايبشح ) ٜضكتخدَ ٕٛايًػك ١اتصتًٝشٜك ١يف
نتا  ١أ كا ِٗ٥عًك ٢ايؿٝضكبٛىت ٚإٔ ٖٓكاى ؾزٚقكا َعٜٓٛك ١ك طًبك ١ادتاَعكات
سٝكككح ٜؿغكككٌ طًبككك ١اتعكككالّ يف داَعكككات أّ ايككككزٚ ٣صكككٓعاٚ ٤عذُكككإ نتا ككك١
أ ا ِٗ٥ايًػ ١ايعز ١ٝت ؾُٝا ال تٛدد ؾزٚم َعٓ ١ٜٛايذنٛر ٚاتْاخ
إٔ دٚاؾع اصتخداّ طًب ١االعالّ يًؿٝضبٛى ٖ ٞدٚاؾع َعزؾ ١ٝايدرد ١األصكاظت
ثِ دٚاؾع ٖزٝ ٚك١ت ثكِ دٚاؾكع عاطؿٝك ٚ ١غكهٌ عكاّ ؾككد أظٗكزت ايٓتكا٥ر عكدّ
املعٓ ١ٜٛايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ عٛاَكٌ ايداؾعٝك ١غكهٌ نًك ٞالصكتخداَِٗ
يًؿٝضبٛىت ٚإٔ دٚاؾع طًب ١اتعالّ يف داَعك ١ايكبرتا ٤يف اصكتخداَِٗ يًؿٝضكبٛى
يػزض اذتادات املعزؾ ١ٝظٗزت أقٌ َكارْ ١طًب ١اتعكالّ يف داَعك ١صكٓعاٚ ٤أّ
ايكزٚ ٣داَع ١عذُإت ُٓٝا ظٗزت داؾع ١ٝعباب داَع ١عذُإ يف االصكتخداّ
يػزض اذتادات ا زٝ ٚك ١أقكَ ٣ٛكارْك ١ايغكباب يف نكٌ َكٔ داَعك ١صكٓعاٚ ٤أّ
ايكزٚ ٣داَع ١ايبرتا٤
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 إٔ اتعباعات املتشكك ١يد ٣طًبك ١اتعكالّ دكزا ٤اصتخداَٗككِ يًؿٝضكبٛى ناْكت
إعككباعات َعزؾٝككك ١يف املزتبكك ١األٚىلت ٚإعباعكككات االْككدَاز ايغخضكك ٞيف املزتبكك١
ايجاْ١ٝت ٚاتعباعات ا ز ١ٝ ٚيف املزتب ١ايجايج ٚ ١غهٌ عاّ ؾككد ظٗكزت ايٓتكا٥ر
عدّ املعٓ١ٜٛ

ايذنٛر ٚاتْاخ غ ٕ عٛاٌَ االعباعات املتشكك ١غهٌ عكاّ

الصتخداَِٗ يًؿٝضبٛىت ٚإٕ درد ١اتعباعات املتشكك ١يًشادات ايعاطؿٝك ١عٓكد
ايذنٛر ناْت َزتؿعَ ١كارْ ١اتْاخ
 إٔ عككجل زتككاالت االصككتخداّ يًؿٝضككبٛى ختتًككـ َعًّٜٓٛككا ك ايككذنٛر ٚاتْككاخت
ُٓٝا ظٗزت ْتا٥ر االختبار عدّ املعٜٓٛك ١عًكَ ٢ضكت ٣ٛمجٝكع اجملكاالت ك طًبك١
ادتاَعات ستكٌ ايدراصك١ت ٖٓٚكاى عكجل اجملكاالت قكد اختًكـ دردك ١اصكتخداَٗا
ايغباب ادتاَعٚ ٞاالختالف ٖٓا نكإ مبضكت ٣ٛدردك ١االصكتخداّ ٚناْكت
أ ككزس زتككاالت اصككتخداّ ايؿٝضككبٛى َزتبكك ١عضككع األُٖٝككَ ١ككٔ ٚدٗكك ْ ١ككز طًبكك١
اتعككالّ (عٓٝكك ١ايبشككح) ٖٚكك ٛعًكك ٢ايٓشكك ٛايفتكك 3ٞقككزا ٠٤ايتعًٝكككات ايككري ٜهتبٗككا
ايفخز ٕٚعً ٢صٛرٟت إرصاٍ ٚاصتكباٍ رصاَ ٌ٥ع األصدقا ٤ت قكزاَ ٠٤كا ٜهتكع
عً ٢سا٥طٞ
 إٔ دردككك ١اعتُكككاد طًبككك ١اتعكككالّ عًككك ٢ايؿٝضكككبٛى يف اذتضككك ٍٛعًككك ٢األخبكككار
ٚاملعًَٛات ناْت دردَ ١تٛصط١
 إٔ اصتخداّ طًب ١اتعكالّ يًؿٝضكبٛى قكد أثكز يف اعتُكادِٖ عًكٚ ٢صكا ٌ٥اتعكالّ
ايتكًٝد١ٜت سٝح أثز درد ١ق ١ٜٛعً ٢ايضشاؾ ١ثِ اتواع١
ٖٓ اى ؾزٚم ٚاختالف

ايذنكٛر ٚاتْاخ غ ٕ تزتٝكع ٚصكا ٌ٥اتعكالّ عضكع

اعتُادِٖ عًٗٝا يف اذتض ٍٛعً ٢األخبار ٚاملعًَٛاتت عً ٢ايزغِ َٔ اتؿاقِٗ يف
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اختٝككار ايكٓككٛات ايؿغككا ١ٝ٥يف املزتبكك ١األٚىلت نُككا إٔ ٖٓككاى ؾزٚقككا َعٜٓٛكك ١ك
طًب ١اتعالّ غ ٕ تزتٝكع ٚصكا ٌ٥اتعكالّ عضكع اعتُكادِٖ عًٗٝكا يف اذتضكٍٛ
عً ٢األخبار ٚاملعًَٛات
 إٔ اصكككتخداّ طًبككك ١اتعكككالّ يًؿٝضكككبٛى يف ايدراصككك ١ادتاَعٝككك ١نكككإ املضكككت٣ٛ
املتٛصل
 إٔ دردككَ ١تا عكك ١ايطًبكك ١يضككؿشات أصككاتذتِٗ يف ايؿٝضككبٛى ناْككت َتٛاعككع١ت
ضبع قً ١صؿشات َع ِ األصاتذ ٠ادتاَعٝ
 إٔ َع ِ األصكاتذ ٠ادتكاَع ٝايكذ ٜٔيكد ِٜٗسضكاب يف ايؿٝضكبٛى ال ٜضكتخدَٕٛ
صؿشاتِٗ يف إثزا ٤املكزرات ايدراص١ٝ
 إٔ درد ١تًب ١ٝايؿٝضبٛى الستٝادات ايطًب ١ايدراص ١ٝظٗزت ايدرد ١املتٛصط١
 إٔ أ ككزس إظتا ٝككات اصكككتخداّ ايؿٝضككبٛى عضككع ارا ٤طًبككك ١اتعككالّ ٜهُكككٔ يف
ايتٛاصٌ َع األصكدقاٚ ٤تبكادٍ ايفراَ ٤عٗكِت ٚايتعكبري عكٔ ايفرا ٤عزٜك١ت َٚتا عكك١
اتسككداخ ادتار ٜككٚ ١اذتضكك ٍٛعً ككَ ٢عًَٛككاتت ٚٚصكك ١ًٝاقتضككاد ١ٜتككٛؾز تهًؿكك١
ٚصا ٌ٥اتضاٍ أخز٣
 إٔ أ زس صًبٝات اصتخداّ ايؿٝضبٛى عضع ارا ٤طًب ١اتعكالّ ٜهُكٔ يف تكزٜٚر
ايغككا٥عاتت ٚتغككٚ ٜ٘ٛحتزٜككـ اذتكككا٥ل ت ٚقككذف عككجل األؾككزاد ٚايتغككٗري ٗككِت
ٚإثار ٠ايؿنت ٗدف سعشع ١ايٛسد ٠ايٛطٓ١ٝ
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التوصيات :
يف عَ ٤ٛا تٛصٌ إي ٘ٝايباسح َٔ ْتا٥ر ؾنْ٘ ٜٛص ٞمبا 3 ًٜٞ
 0ك عزٚر ٠قٝاّ ادتاَعات َٚؤصضات ايتعً ِٝايعاي ٞاصتخداّ عبهات ايتٛاصٌ
االدتُاع ٞيف عًُ ١ٝايتعً ِٝادتاَعٞ
 3ك حتؿٝش أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدرٜط يف تٛظٝـ عبه ١ايؿٝضبٛى يف عًُ ١ٝايتعًِٝ
ٚايتٛاصٌ َع طال ِٗ
 2ك عزٚر ٠إدزا ٤دراصات َغا ٗ ١ذ ٙايدراصَ ١ع ؾ٦ات أخز َٔ ٣اجملتُع
 1ك إدزا ٤دراصات َضتكبً ١ٝس ٍٛعالق ١ايغباب ادتاَع ٞغبهات ايتٛاصٌ
االدتُاع ٞاألخز٣ت ٚاصتخداَاتٗا املختًؿ١ت ٚدٚاؾع ٖذ ٙاالصتخداَاتت
ٚاتعباعات املتشككَٗٓ ١ا
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اهل ا ش:
(*) أصتاو َغارى يف قضِ اتعالّ ظاَع ١أّ ايكز٣
1- akhbar.alaan.tv (5/3/2014).
 ْ - 3ز ٠عً ٢اتعالّ االدتُاع ٞيف ايعا ايعز  ّ3101 ٞت تكزٜز صادر عٔ زْاَر اذتٛنُٚ ١اال تهار نً١ٝ
ستُد ٔ راعد يالدار ٠اذته١َٝٛ
3- www.tech-wd.com (8/4/2014).
4- www.alsharq.net.sa/lite-post?id=967414 (6/3/2014).
 1ك اذتُٝدٟت ْاصز صًِ ستُد ()ّ3102ت األثز االدتُاع ٞيالعالّ ادتدٜد عً ٢ايغباب ايضعٛد ٟايؿٝضبٛى
أ ٛودات نتاب املًتك ٢ارتاَط يٓادَ ٟه ١ايجكايف األد ٞت َه ١املهزَ١ت ظ 261
 6ك ايضُاصري ٟت ستُٛد ٜٛصـ ستُدت ٚعطٓاٟٚت غايع عً)ّ3100( ٞت اصتخداَات ايغباب ادتاَع ٞاألردْٞ
يًُٛاقع االدتُاع ١ٝعً ٢اتْرتْت ٚت ثرياتٗا ايؿٝضبٛى أ ٛودات اجملً ١املضز ١ٜيبشٛخ اتعالّت نً ١ٝاتعالّ
داَع ١ايكاٖز٠ت ايعدد ايجأَ ٚايجالثٜٛ ٕٛي ٛٝك دٜضُ
 1ك ايعتٝل تدارم ٔ ؾارظ عبد اهلل ()ّ3100ت اصتخداّ طالب ٚطايبات ادتاَعات ايضعٛد ١ٜيغبه١
ؾٝضبٛى ت رصايَ ١ادضتري غري َٓغٛر٠ت قضِ اتعالّت نً ١ٝايفدابت داَع ١املًو صعٛدت ايزٜاض
1ك ساؾظ تعبد ٙستُد ()ّ 3100ت تٛاصٌ ايغباب ادتاَع َٔ ٞخالٍ ايغبهات االدتُاع ١ٝظاٖز ٠ادتُاع ١ٝأّ
عزٚر ٠تكٓ١ٝت زتً ١دراصات ايعً ّٛاتْضاْٚ ١ٝاالدتُاع١ٝت ادتاَع ١األردْ١ٝت عُإت اجملًد  11ايعدد 0
2ك املضزٟت ْع)ّ 3101( ِٝت اصتخداَات ايطًب ١ادتاَع ٝملٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٚ ٞأثزٖا عًٚ ٢صا ٌ٥اتعالّ
األخز 3 ٣دراصَٝ ١داْ ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايهًٝات ايؿًضطٚ ١ٝٓٝرق ١عج ١ٝقدَت إىل َؤمتز نً ١ٝاتعالّ
ظاَع ١ايريَٛىت ٚعٓٛاْ٘ " 3ات عالّ ٚايتشٛالت اجملتُع ١ٝيف ايٛطٔ ايعز ٚ "ٞايذ ٟعكد يف ايؿرتَ ٠ا

32ك/31

تغز ٜٔايجاّْ3100/ٞت داَع ١ايريَٛىت إر دت األردٕ
01ك ايغاَٞت عبد ايزمحٔ ستُد صعٝد ()ّ3101ت عالق ١ايغباب ادتاَع ٞايُٝين اتضاالت ايٛصا٥ل املتعدد٠ت دٚر١ٜ
إعالّ ايغزم األٚصلت ايعدد ايضادظ
00ك عبد ايكٟٛت ستُٛد محد)ّ3112( ٟت دٚر اتعالّ ايبد ٌٜيف تؿع ٌٝاملغارن ١ايضٝاص ١ٝيد ٣ايغباب  3دراص١
تطبٝك ١ٝعًَٛ ٢اقع ايتٛاصٌ االدتُاع ٞاالؾرتاع١ٝت املؤمتز ايعًُ ٞايدٚي ٞارتاَط عغزت نً ١ٝاتعالّت داَع١
ايكاٖز ٠ت 1كٜٛ 2يٛٝ
03ك خغزت ْزَ سنزٜا ()ّ 3112ت ايفثار ايٓؿضٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝالصتخداّ ايغباب املضز ٟملٛاقع ايغبهات
االدتُاع 3 ١ٝدراص ١عًَٛ ٢قع ايؿٝضبٛى" َكدَ ١إىل َؤمتز نً ١ٝاتعالّت داَع ١ايكاٖز٠ت  ٖٛٚعٓٛإ 3األصز٠
ٚاتعالّ ٚحتدٜات ايعضزت ٚايذ ٟعكد يف ايؿرتَ ٠ا

01ك 01ؾ اٜزت ّ3112
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13- McKinney, Bruce C.; Kelly, Lynne; Duran, Robert L., Narcissism or Openness?:
College Students’ Use of Facebook and Twitter, Communication Research
Reports, Apr2012,Vol. 29 Issue 2.
14- Gabriela Grossecka,Ramona Branb, Laurenthu: Acase study on academic uses of
Face book, 2011,Vol 15, pp 1425-1430.
15- Nazan Doruer: What is the motivation for using Face book Procedia Social and
 voL 15, PP 3616- 3613 .ت 3110تBehavioral Sciences
16-Aren,Karbiniski(2010) Facebook and technology revolution,Spectrum Publications.
17-Park, N.a , Kee, K.F.b , Valenzuela, S.c(2009). Being immersed in social
networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social
outcomes Cyberpsychology and Behavior, 12 (6), pp. 729-733
01ك عشَٞت سن ٞأمحدت ٚرٚؾاٌٝ٥ت صًٝعت األدٚات ٚاملؿكاٖ ِٝاتسضكا ١ٝ٥يف ايعًك ّٛاالدتُاعٝك١ت ايككاٖز٠ت َهتبك١
ايغزٚمت ّ0211ت ظ12
 مت حتهكك ِٝاصككتُار ٠االصككتباَْ ١ككٔ قبككٌ عككدد َككٔ األصككاتذ ٠األنككاداٖٚ ٝككِ عضككع تزتٝككع اذتككزٚف
ا ذا3 ١ٝ٥
أ ) ايدنتٛر  /األَري ايضشضامت قضِ اتعالّت داَع ١أصٛٝر
ب ) األصتاو ايدنتٛر  /دالٍ سٜاد٠ت قضِ اتعالّت داَع ١أّ درَإ
ز ) األصتاو ايدنتٛر  /عبد املًو ايدْاْٞت نً ١ٝاتعالّت داَع ١صٓعا٤
د ) األصتاو ايدنتٛر  /ستُد عبد ايٖٛاب ايؿك٘ٝت نً ١ٝاتعالّت داَع ١صٓعا٤
ٖك) األصتاو ايدنتٛر  /ستُد عً ٞغزٜعت قضِ اتعالّت داَع ١ايشقاسٜل
 ) ٚاألصتاو ايدنتٛر ٚ /يٝد اذتدٜجٞت اجملًط األعً ٢يًجكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛايفثار كطز
02ك ايعش عشٟت ٚدٜع ()ّ3101ت اتعالّ ادتدٜد َؿاٖ ْٚ ِٝزٜاتت دار املٓاٖرت عُإت ظ 011
 - 31املضدر ْؿض٘ تظ 011
30كك َهككاٟٚت سضككٔ عُككادت ٚايضككٝدت يًٝكك ٢سضك
ايكاٖز٠ت ظ 316
33ك ايعش عشٟت ٚدٜعت َضدر صا لت ظ22

()ّ0221ت االتضككاٍ  ْٚزٜاتكك٘ املعاصككز ٠ايككدار املضككز ١ٜايًبٓاْٝكك١ت
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استتتتتتتتتتكتّاب
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ا
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على أدائهم املهين
دراسة بتّانتة على عتنة بن كك

ا ص ف ا سع د ة

د  .محمد بن علي بن محمد السويّد
أستاذ وشازك
جاوعة اإلواً حمىد بَ سعٕد اإلسالوٗة
املىمكة العسبٗة السعٕدٖة
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ملخـــص
استتّدت ِترٓ الدزاستتة العالملتة امل انيتتسك بت الكتتتاو الرتتخوٗ ٔ تتٕٖته ٌٔ عت أِىٗتّتتا
وتتَ ٌتتدزك الدزاستتاة اامٗتتة ٔالعسبٗتتة – حتدٖتتدا – املعٍٗتتة بعبعتتاد ِتترٓ العالملتتةه ٔ م رتت
وشتتكمة الدزاستتة ِٔتتدتّا العتتاً التعتتسة امتتد م ٗعتتة استتت داواة الكتتتاو الرتتتخوٗ
تابتة امل تاالة
السعٕدٖ لتٕٖته ٔأِي االٌعكاساة الٍامجتة اٍّتا امتد أدا ّتي املّتت
الرتخوٗةه حٗث سع إىل ملٗاس آزاء اٍٗة وَ تاو الرتخف الٕزملٗة ٔاإللكتٌٔٗةه حٕه
دٔاتع است داوّي لتٕٖت ٔ ٗٗىّي لْ ورتدزا وعمٕوا ًّٗاه ٔزأّٖي وشتكالة استت داوْ
وَ جّةه ٔوسدٔدٓ امد وّازا ّي املٍّٗة ٔأسالٗب تابا ّي ٔمسا ق ٕاصمّي وتع ملتسا ّي
وَ جّة أخسى.
ٔني ت تتازك الدزاس ت تتة املٗداٌٗ ت تتة  )712ا ت تتا ٔ ا ت تتةه و ت تتَ متم ت تتف الو ت تتاة العىسٖت تتة
ٔاملستتتٕٖاة الدزاستتٗةه ن متتُٕ العدٖتتد وتتَ الت رترتتتاة العمىٗتتةه ٍٖٔتس ت ُٕ إىل صتتخف
ٔزملٗتتة ٔإلكتٌٔٗتتةه ٔأمم ت ّي ٖكت تتُٕ دٔزٖتتة وٍتوىتتةه ٖٔرتتتٍوُٕ باملستتت دو لت تتٕٖت
بك اتة.
ٔملد ٕشا ٌتا ج الدزاسة امد ااأز الس ٗسة التالٗة :
 ٌتا ج خاصة بدٔاتع است داواة الكتاو لتٕٖت. ٌتا ج خاصة بعِي املّازاة اليت خيسج بّا الكتاو الرتخوٗ وَ است داً ٕٖت. ٌتا ج خاصة بت ٗٗي الكتاو الرتخوٗ الست داً ٕٖت ورتدزا لمىعمٕواةتابة امل االة.
 ٌتا ج خاصة مبسدٔد ٕاصن الكتاو الرتخوٗ وع ال ساء وَ خاله ٕٖت. ٌتا ج خاصة بعِي عثرياة است داً الكتاو الرتخوٗ لتٕٖت امد أسالٗب املعاجلةالكتابٗة ٔمسا ق اسض امل االة.
 ٌتا ج خاصة بعِي املشكالة اليت ٕاجْ الكتاو الرتخوٗ اٍد اسض و اال ّي اربٕٖت.
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بقّبة:
ٜتـذس تٜٛرت اي ّٛٝاملؼٗذ اٱعٚ َٞ٬ا٫دتُاع ٞبٛؿؿ٘ َـذسًا يًتـشوات
ايؼخـٚ ١ٝايشمسٚ ،١ٝقٓا ٠تٛاؿٌ طا٥ذ ٠بني أؾشاد اجملتُع ٚؾ٦ات٘ (ٚ ،)1ؼٖ ٍٛزا
املٛقع إىل ٚط ١ًٝإعٜ ١َٝ٬عتُذ عًٗٝا ايهجري ٕٚيف اطتكا ٤ا٭خباس ٚا٫ط٬ع عًَ ٢ا
هش ٟيف ايعاملٚ ،عً ٢ايشغِ َٔ تكذٜش ايباسح يًشأ ٟايزٜ ٟشؾض ٚؿـ ٖزٙ
ايٛطٚ ١ًٝأخٛاتٗا بٛط ١ًٝإع ّ٬باملعٓ ٢ايذقٝل ،انتٍؿا ٤باعتباسٖا إسذ ٣املـادس
اٱخباسٚ ١ٜاملعًَٛات ١ٝاملُٗٚ ،١أداَ ٠ظاْذ ٠يًعٌُ ايـشؿٜ ٞظتٛدب عً ٢ايـشؿٝني
ا٫ط٬ع عًٗٝا  ..إ ٫إٕ قٖ ٠ٛز ٙايٛط ١ًٝا٫دتُاع ١ٝتتُجٌ يف طشعْ ١كٌ املعً،١َٛ
ٚٚؿٛهلا إىل عذد نبري َٔ اؾُٗٛس ايز ٫ ٟميًو ايٛقت – أ ٚايشغب – ١يكشا٠٤
ايـشـ أَ ٚؼاٖذ ٠ايتًؿضٚ ،ٕٜٛقذستٗا عً ٢ػاٚص ايشقاب ١املؼذد ٠اييت تؿشكٗا
اؿهَٛات يف بعض ايبًذإ عًٚ ٢طا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذ.)2(١ٜ
بعذٌ آخش ٜلاف ملعاٖش تًو ايك ٠ٛؾُٝا أسذث٘ تٜٛرت ٚبكَٛ ١ٝاقع ايتٛاؿٌ
اؾذٜذ َٔ ٠خؿض ملظت ٣ٛا٫سرتاؾ ١ٝاملطًٛب ١ٱعذاد املٛاد اٱع ،١َٝ٬سٝح أؿبح
بإَهإ اهلٛا ٠إْتاز تًو املٛاد َٔ د ٕٚتعكٝذات اسرتاؾ ١ٝأ ٚؾٓٚ ،١ٝبتهًؿ١
َٓخؿل ١دذِّا خ٬ف َا وذخ يف امل٪طظات اٱع ١َٝ٬ايتكًٝذَ ٖٛٚ ،١ٜا أد– ٣
عظب ٚؿـ طعٛد ناتب – إىل ػاٚص طٝطش ٠ايٓخب يف إعذاد احملت٣ٛ
اٱع ،)3(َٞ٬ؾؿ ٞعـش تٜٛرت ظٗش َا ٜعشف بايـشؿٝني املٛاطٓنيٚ ِٖٚ ،إٕ ناْٛا
 ٫ميتًه ٕٛاملٗاسات اٱع ١َٝ٬اييت تتٛاؾش يًـشؿ ٞاحملرتف ،ؾإٕ مبكذٚسِٖ
مماسط ١املٗٓ ١اٱعٚ ١َٝ٬اـٛض يف غُاسٖاٚ ،إٔ ٜـبشٛا َـذسًا َ٪ثشًا َٔ
َـادس ا٭خباسٜٚ ،هظشٚا استهاس امل٪طظات اٱع ١َٝ٬يـٓاع ١املؼٗذ
اٱع ،َٞ٬بٌ ٜٛٚؿؿٛا نؼشنا ٤سكٝكٝني يف ؿٓع ايشطاي ١اٱع.)4(١َٝ٬
أَا َا ٜكذَ٘ تٜٛرت يٲعَٝ٬ني املُاسطني ٜٓٚعهع عً ٢أدا ِٗ٥اٱع َٞ٬ؾكذ
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أكاف إي ِٗٝأبعادًا عُٝك ١يًعًُ ١ٝا٫تـايَٚ ١ٝذ هلِ دظٛسًا دذٜذ ٠يف إْتاز احملت٣ٛ
اٱع ،َٞ٬إر ٜظِٗ غطٛات مجع املاد ٠اٱعٚ ١َٝ٬تـُُٗٝا ٚإخشادٗا ثِ ْؼشٖا
َٔ خ ٍ٬سظاب٘ يف تٜٛرت ،مما ٜتٝح يًذُٝع املؼاسن ١بايتعًٝل ٚايشأ ٟسٛهلا ٚإثاس٠
ايٓكاؾ ٚإثشا ٘٥عرب تؿاعً ١ٝتتٝح يٲع َٞ٬ايتعذ ٌٜعً ٢املاد ٠املٓؼٛس ٠أ ٚتطٜٛشٖا(.)5
ٚعًىىىَ ٢ظىىىت ٣ٛاحملىىىٝل ايظىىىعٛد ٟبىىىشص تىىىٜٛرت نأسىىىذخ ا٭دٚات اٱعَٝ٬ىىى١
ٚا٫دتُاع ١ٝامل٪ثش ٠يف تؼه ٌٝايشأ ٟايعاّٚ ،ؼ َٔ ٍٛػىبه ١ادتُاعٝى ١إىل َٛقىع
إخبىىىىاسٜ ٟتظىىىىابل ؾٝىىىى٘ اٱعَٝ٬ىىىى ٕٛإىل ْؼىىىىش أخبىىىىاسِٖ َٚعًَٛىىىىاتِٗ ٚنتابىىىىاتِٗ،
َٓٚاقؼىىتٗا بؼىىهٌ ٚاكىىح يف َؼىىٗذ أقىىشب إىل ادتُاعىىات ايتششٜىىش ،ا٭َىىش ايىىزٟ
تعىىىاطَ ٢عىىى٘ بعىىىض املظىىىٚ٪يني بىىىايشد ٚايتعًٝىىىل بعٝى ىذًا عىىىٔ ٚسم ا٭خبىىىاس َٛٚاقعٗىىىا
اٱيهرتْٝٚىىٚ ،١ملىىا ٜتُٝىىض بىى٘ تىىٜٛرت َىىٔ ايتٛاؿىىٌ َىىع املـىىادس ٚايتؿاعًٝىى ١إكىىاؾ ١إىل
ايتضآَٝىى .. ١ؾكىىذ تكىىذّ إىل َـىىاف املٛاقىىع ا٭نجىىش َتابعىى ١يف املًُهىى ،١ا٭َىىش ايىىزٟ
تٓبٗت ي٘ ٚطا ٌ٥اٱعٚ ّ٬خاؿ ١املهتٛب ،١ؾؿتشت ؾ ٘ٝسظابات خاؿ ١بٗاٚٚ ،ؾشت
ي٘ احملشس ٜٔملٛانب ١ايتظاسع ٚؼكٝل اْ٫تؼاسَ ٖٛٚ ،ا أطِٗ – يف ْعش ايبعض – يف
إكؿا ٤داْب َٔ املـذاق ١ٝعًَ ٢ا ٜٓؼش يف تٜٛرتٚ ،عذُّ – ٙٚأٜلًا – را تأثري ًَُٛغ
عً ٢ايـشاؾ ١ايٛسق ،١ٝبكًب٘ يًُعاديَ ١عٗا ،بعذ إٔ دعًٗا ٖ ٞاييت تًذأ إيٚ ٘ٝتٓؼىش
عٓ٘(.)6
املدخل إلى موضوع الدراسة:
أتاسىىىت َٛاقىىىع ايتٛاؿىىىٌ ا٫دتُىىىاع ٞمماسطىىىات إعَٝ٬ىىى ١دذٜىىىذ ٠يًكىىىاُ٥ني
با٫تـىىاٍ ،طىىشأت ْتٝذىى ١يتٛدىى٘ اؾُٗىىٛس إىل ٖىىز ٙاملٛاقىىعَ ،ىىا دؾىىع اٱعَ٬ىىٝني إىل
تهٝٝىـ اطىىتخذاَاتٗا( ،)7يًعُىٌ اٱعَ٬ىىَٚ ،ٞىا ٖىىٜٓ ٛطبىل باملجىىٌ عًى ٢ايعىىاًَني يف
اجملاٍ ايـشؿ ،ٞسٝح أؿبح عٌُ ايـشؿٝني َشتبطًا مبٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُىاع،ٞ
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ؾشتىىىىى ٢أٚي٦ىىىىىو ايىىىىىزٜ ٜٔتُظىىىىىه ٕٛبأػىىىىىهاٍ املـىىىىىادس ٚايتششٜىىىىىش ٚايهتابىىىىى١
ايتكًٝذ ١ٜيٮخباس ٚاٯسا ٤مل ٜعذ بإَهاِْٗ غض ايٓعىش عُىا ٜىتِ تذاٚيى٘ عًىَٛ ٢اقىع
َجٌ "ؾٝع بٛى" أ" ٚتٜٛرت"( ،)8ؾتٜٛرت– بٛؿؿ٘ أدا ٠يًـشؿٝني – ٜٓطى ٟٛعًى ٢طاقىات
نبري ،٠ؾكذ بشٖٔ ٖزا املٛقع عً ٢أْ٘ املـىذس ا٭َجىٌ يٓكىٌ ا٭خبىاس طىاعٚ ١قٛعٗىا،
ٜٚــ (بٝضطت )ٕٛامل٪طع املؼاسى يف إْؼا ٤تٜٛرتٖ ،ز ٙا٭دا ٠نٓكط ١بذا ١ٜممتاص٠
يتطىٜٛش ا٭خبىىاس ايـىشؿٚ ١ٝايبشىىح عىٔ أبطىىاٍ قىتًُني يٓـىىٛق تىجري اٖ٫تُىىاّ َىىٔ
ايٓاس ١ٝاٱْظاْٚ ،١ٝعٓذَا ٜ ٫ظتخذّ تٜٛرت يشؿذ ا٭خباس طاعٚ ١قٛعٗا ،أ ٚيتطٜٛش
أؾهاس ٭خباس دذٜذَٚ ٠ىجري ،٠ميهىٔ يى٘ – نىزيو – إٔ ٜعىني ايـىشؿٝني يف إداس٠
املكاب٬ت ايـشؿ ،١ٝؾإرا مل ؼلشِٖ أطَ ١ً٦جري ٠يٖ٬تُاّ ،ؾبُكذٚسِٖ طًبٗا َٔ
َتىىابع ِٗٝيف ايؼىىبه ،١ؾىىايكشا ٤قىىذ ٜهْٛى ٕٛأنجىىش اٖتُاًَىىا بإدابىىات ا٭طىى ١ً٦ايىىيت
ٜتٛقىى ٕٛإىل طشسٗىىا ،نُىىا ٜظىىٌٗ تىىٜٛرت املكىىاب٬ت ايعاَىىٚ ١اطىىتط٬عات ايىىشأ ،ٟإر
ميهٔ يًـىشؿ ٞإٔ ٜطىشس طى٪ا ً ٫نتشىذٜح طىشٜع ثىِ ٜٓتعىش اٱدابىات ايىٛاسدَ ٠ىٔ
َتابعَ َٔٚ ٘ٝظتخذَني آخشٜ ٜٔتـادف ٚدٛدِٖ عً ٢ايؼبه.)9(١
ٚيف َذاس اٖتُاّ ايـشؿ ٞعٔ أسذخ َعً ١َٛعٔ َٛكٛع َجاس َٔ ،غري
املٓطك ٞإٔ ٜظتكـٗٝا َباػشَ َٔ ٠ـادسٖا يف ٚقت سمبا ٜهَ ٕٛـذسٖا قذ
ْؼشٖا أ ٚؼذخ عٓٗا يًت ِّٛيف سظاب٘ عً ٢املٛقعٚ ،ايعذٜذ َٔ املـادس ايؼخـ١ٝ
ايشمسٜ ١ٝعُذ ٕٚإىل ريو مبا ؾ ِٗٝس٩طا ٤د ٍٚنربٖٚ ،٣زا ٜٓطبل أٜلًا – بذسد١
َا – عًَ ٢كا٫ت ايشأٚ ،ٟايتكاسٜش ايـشؿٚ ١ٝاملش ١ٝ٥أ ٚاملظُٛع َٔٚ ،)10(١أِٖ
طشم اٱعَٝ٬ني املشؿٛد ٠يًشـ ٍٛعًَٛ ٢اد إع َٔ ١َٝ٬خ ٍ٬تٜٛرت ،ؿؿشات
املظٚ٪ينيٚ ،ايـؿشات ايتؿاعً(ٚ ١ٝاهلاػتاقات)ٚ ،تٛظٝـ اٯسا ٤املطشٚس.)11(١
ٚتش( ٣أسٜها أْذسطٚ )ٕٛدٛد ؿً ١طبٝعَٚ ١ٝكٓع ١بني تٜٛرت ٚايـشاؾٖٞٚ ،١
تٓعش يتٜٛرت نأدا ٠أطاط ١ٝيٲب٬ؽ ايعادٌ عٔ ا٭خباس ٚاملؼاسن ١ؾٗٝاٚ ،ٱدشا٤
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احملادثات ٚايٓكاػات س ٍٛاٖ٫تُاَات َٚؼاسن ١اؾُٗٛس ؾٗٝا(ٜٓٚ ،)12ظذِ َع
ٖز ٙايكٓاع ١س ١ٜ٩ايتذاخٌ بني تٜٛرت ٚايـشاؾ ١ؾُا بُٗٓٝا يٝع تٓاؾظًا ،ؾتٜٛرت
ٜتػز ٣دضِّٝ٥ا عًَ ٢ا تكذَ٘ ايـشاؾٚ ،١ايـشاؾ ١تٓعؽ ْؿظٗا َٔ خ ٍ٬ايكلاٜا
املطشٚس ١يف تٜٛرتٚ ،نُا ٜك ٍٛناتب طعٛد ٟيف ريوٜ :هؿ ٞإٔ ْعشف إٔ أبشص
ايكلاٜا اييت تٓاٚيتٗا ايـشاؾ٪َ ١خشًا بذأت َٔ تٜٛرت(ٜٚ ،)13عضص ريو إٔ  ٫أسذ
ٜتظا ٍ٤اي ّٛٝعٔ دذ ٣ٚاطتخذاّ تٜٛرت ؿشؿِّٝا ،بٌ إٕ ايعذٜذ َٔ ايـشـ باتت
تٓؼش باْتعاّ تعًٝكات ؿذست عٔ َؼاسنات َػشد ،ٜٔظاْب ؽـٝف أبٛاب أٚ
ؾكشات مبظُٝات "تػشٜذ ٠اي "ّٛٝأ" ٚتػشٜذ ٠ا٭طبٛع" أ" ٚسـاد تٜٛرت" ٚغريٖا (.)14
داْب َِٗ ٜشبل بني تٜٛرت ٚاٱع َٞ٬عًَُٛا ٜٛٚثل َٔ ايع٬ق ١بُٗٓٝاٜ ،تشذد
يف تأثري تٜٛرت عً ٢ايشأ ٟايعاّ ،ؾتٜٛرت اٯٕ ق ٠ٛكػل باتت تظِٗ يف تؼه ٌٝايشأٟ
ايعاّ ٚؿٓع ايكشاسٚ ،أؿبح َٓؿزًا يًتعبري عٔ نٌ َهْٓٛات ايؿشد ايظٝاط١ٝ
ٚا٫قتـادٚ ١ٜست ٢ايٓؿظ َٔٚ ،)15(١ٝثٳِ  ٫ميهٔ يًهاتب ايـشؿ – ٞأ ٚغري– ٙ
َٔ إغؿاٍ ٖزا املـذس ا٫دتُاع ٞاملِٗ ايز ٟميهٔ إٔ ٜٛؾش ي٘ َ٪ػشات داي ١عٔ
اػاٖات طا٥ذ ٠يف اجملتُع تعرب عٓٗا تػشٜذاتىىىىى٘ ٚتتٓاٚهلا ْكاػىىاتى٘ٚ ،ميهٔ إٔ
ًٜتكطٗا ٜٚظتٓذ إيٗٝا يف َعاؾات٘ ايهتابٝىى ١أٜ ٚلُٓٗا أؾهاس َكا٫ت٘ ايـشؿ١ٝ
نـذْٛ ٣ع ٞملا ٜجاس يف قٝط٘ ٜٚتؿاعٌ سٛي٘ ،ؾايـشؿ ٕٛٝعًَُٛا ٜظتعٕٛٓٝ
بتٜٛرت يف اؿـ ٍٛعًَ ٢ادتِٗ ايـشؿ ١ٝأ ٚاطتهُاهلا َٚا  َٔ ُِٜٗٗايكشا٤
ٚاٖتُاَاتِٗ(.)16
ٚتعهع اٱسـاٝ٥ات يف ايذاخٌ ٚاـاسز َذ ٣اعتُاد ايـشؿٝني عً ٢تٜٛرت،
ؾؿ ٞدساط ١قً ١ٝثبت إٔ  َٔ %65ايـشؿٝني ٜعتُذ ٕٚعً ٘ٝيًشـ ٍٛعً ٢ا٭خباس،
ؾُٝا تشتؿع ايٓظب ١عٓذ بعض ايـشؿٝني ايُٝٓٝني إىل  َٔٚ ،%79بني  251ؿشؿِّٝا
ٚإعَِّٝ٬ا ميجً )13( ٕٛبًذًا عشبِّٝا بٓٝت ايٓتا٥ر اطتخذاّ غايبٝتِٗ  %95يتٜٛرتٚ ،إٔ

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ٜ َِٗٓ %60ظتخذَ ٕٛيف أعُاهلِ اي ،١َٝٛٝبُٓٝا مل ٜضد َٔ ٜش ٣ؾَ ٘ٝـذسًا يٮخباس
عٔ .)17(% 35
َٔ ٖٓا تأتٖ ٞز ٙايذساط ١يتًيب ساد ١عًُ ١ٝبايتٛقـ عٓذ طبٝع ١ايع٬ق١
املباػش ٠يًهتاب ايـشؿٝني بتٜٛرتَ ،ظتؿٝذْ َٔ ٠تا٥ر ايذساطات ٚا٭دبٝات
ٚاٱػاسات املتاس ١عٔ املٛكٛع َٔ بعٝذ أ ٚقشٜب ،خاؿٚ ١إٔ ايذساطات املعٓ ١ٝبٗزٙ
ايع٬ق ١ؼذٜذًا (نُتٍاب املكا٫ت ايـشؿٚ ١ٝتٜٛرت) غا٥ب ١عً ٢املظتٜٛني احملًٞ
ٚايعشب ٞعً ٢م ٛخاق.
أهمية الدراسة:
تٓبع أُٖٖ ١ٝز ٙايذساطْ َٔ ١ذسٚ ٠دٛد دساطات عًُ ١ٝتـذٍت يع٬ق ١ايهاتب
ايـشؿ ٞباطتخذاَات تكٓٝات ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ اؿذٜج ١عً ٢املظتٜٛني احملًٞ
ٚايعشبٜٚ ،ٞأٌَ ايباسح إٔ ؼكل دساطت٘ إكاؾ ١عًُ ١ٝتًيب ٖزا ايبعذ ايعًَُٔ ،ٞ
ٚاقع ْكاط ا٭ُٖ ١ٝايتاي:١ٝ
 تأتٖ ٞز ٙايذساط ١يف طٝام اٖ٫تُاّ بع٬ق ١ايكا ِ٥با٫تـاٍ ايـشؿٞمبظتذذات ايتكٓٝات ا٫تـايٚ ،١ٝايز ٟميجً٘ ٖٓا ايهاتب املكاي ،ٞتأنٝذًا عً٢
أُٖ ١ٝاٱملاّ ايتكين يًـشؿ ٞيًٛؿ ٍٛإىل اؾُٗٛس بؼهٌ ٜظري ،ؾاٱعّ٬
ا٫دتُاع ٞأؿبح (َٓاؾظًا ٚسمبا َٗذدًا يًـشاؾ ١ايتكًٝذ ،١ٜست ٢إْ٘ اطتطاع ؽطٞ
َٗٓ ١اٱعَٝ٬ني ايتكًٝذٜنيٚ ،وكل إلاصات إع ١َٝٓٗ ١َٝ٬تؿٛم اٱعّ٬
ايتكًٝذ.)18()ٟ
 وتاز تعاٌَ ايهاتب ايـشؿَ ٞع تٜٛرت إىل دساط ١تظتخًف آسا ٤عَٔ ١ٓٝايهتاب سْٛ ٍٛع ١ٝاطتخذاَاتِٗ يتٜٛرت َٔ سٝح :نجاؾ ١املعًَٛاتَٝٚ ،ض٠
ايتؿاعٌَٚ ،ظأي ١اختـاس ايشطايٚ ،١أخريًا دٚس تٜٛرت يف تٛطٝع دا٥ش ٠قشا ٤املكا٫ت
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ايـشؿ.)19(١ٝ
 أؿبح تٜٛرت اي ّٛٝأسذ أِٖ ٚطا ٌ٥تؼه ٌٝايشأ ٟايعاّ يف َععِاجملتُعات املعاؿش ٖٛٚ ،٠دٚس أطاط ٞناْت تظِٗ ب٘ ايـشـ ٚنتاب َكا٫تٗا
طٛاٍ عكٛد َاك ١ٝباٱكاؾ ١يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٭خش ;٣يزا ؾإٕ دساط ١ع٬ق ١ايهتٍاب
بتٜٛرت ميهٔ إٔ تظؿش عٔ تك ِٝٝايهتٍاب ايـشؿٝني يتذشب ١تعاًَِٗ َع ٖزا املٛقع
ايتٛاؿً ٞاملجريَٚ ،شدٚدِٖ َٓ٘ ؾُٝا ىف إَهاْ ١ٝقشا ٠٤ايشأ ٟايعاّ ٚايتعشف عً٢
اػاٖات٘(.)20
 ميجٌ تٜٛرت أسذ املـادس املُٗ ١يًُعًَٛات بايٓظب ١يًـشؿٚ ٞايهاتب عً٢سذ طٛا ،٤ؾأغًب ايـشؿٝني ٜظتخذَ ٕٛتٜٛرت ٚايعذٜذ َٔ املٛاقع ا٫دتُاع١ٝ
ا٭خش ،٣نَ ْ٘ٛـذسًا يًبشح عٔ أخباس ٚقـف َٚعًَٛاتٚ ،قذ بٓٝت دساط١
أَشٜه ١ٝإٔ ْــ ايـشؿٝني املبشٛثني ٜعتُذ ٕٚيف إعذاد تكاسٜشِٖ عًَٛ ٢قع
تٜٛرت نأدا ٠يًبشح(ٚ ،)21قذ ٚؿـ ؿشؿٝإ َٔ (سٜٚرتص) املٛقع بأْ٘ َهإ سا٥ع
يًشـ ٍٛعً ٢املعًَٛاتَ ،ؼبٗاْ٘ بايٛناي ١اٱخباس.)22(١ٜ
 ٜٛظَّـ تٜٛرت نأدا ٠تٛاؿٌ َع اٯخش ٜٔـذَ ١املٗٓ ١ايـشؿ١ٝٚايهتاب ،١ٝؾُج ً٬ىـف ايـشؿ ٕٛٝايؿشْظ ٕٛٝاملٛقع يًتعًٝل عً ٢سذخ َِٗ ،أٚ
اطتخذاَ٘ نشابل ملكا٫تِٗٚ ،قذ نؼؿت دساط ١ملعٗذ طٝض" ٕٜٛغًٛباٍ
طٛػٝاؾٛسْايٝضّ" إٔ  َٔ %53ايـشؿٝني ايؿشْظٝني ٜظتعًُ ٕٛتٜٛرت ٭غشاض َٗٓ١ٝ
عتٚ ،)23(١اي ّٛٝتٓتؼش تػشٜذات ايـشؿٝني ٚايهتاب يف تٜٛرت َٛظؿني ٖزا املٛقع
ايتٛاؿً ٞـذَْ ١ؼاطاتِٗٚ ،تطٜٛش أعُاهلِ ايـشؿ ،١ٝسٝح ٜتُهٓ َٔ ٕٛخ٬ي٘
طًب آسا ٤ايكشا ،٤أ ٚإهاد املـادس ،أ ٚفشد َٓاقؼَ ١كاٍ ْؼش َ٪خشًا (.)24
 ٜظتخذّ تٜٛرت نٛطْ ١ًٝؼش إكاؾ ١ٝيعشض املكاٍ ايـشؿ ٞبعذ نتابت٘أْ ٚؼش ٙؿشؿِّٝآٖٚ ،ا ٜتعاٌَ ايهاتب َع املٛقع نَٓ ْ٘ٛـ ١عشض يًُٓتر

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

املكاي ،ٞسغب َ٘ٓ ١يف تٛطٝع دا٥ش ٠عشك٘ يف ْطام َؿتٛسٜ ،تذاٚص سذٚد اْتؼاس
ايـشٝؿتني ايٛسقٚ ١ٝاٱيهرتٚ ،١ْٝٚتذْْ ٞظب قشاُٗ٥ا املًشٛظ ،خاؿ َٔ ١داْب
ؾ٦ات ػشا٥ح عُشَ ١ٜع ١ٓٝع٬قتٗا بايكشا ٠٤املٓتعُ ١يًـشـ غري ٚثٝك .. ١عً ٢سأطٗا
ايؼباب.
 تتذاٚص خذَات تٜٛرت ايـشؿَٚ ١ٝشدٚدٖا عً ٢عاَ ١ايـشؿٝني  ..اؾاْباٱخباسٚ ٟايظبل ؾ – ٘ٝسغِ أٚيٜٛت٘ – ؾايٓكاؾ ايذا٥ش عً ٢ايؼبهٚ ،١تبادٍ اٯسا٤
ٚا٭طشٚساتٚ ،تـشٝح املؿاٖٚ ِٝايتٛدٗاتٚ ،ايتعشف عًْ ٢بض ػشا٥ح َٔ
اؾُٗٛس س ٍٛقلَ ١ٝع .. ١ٓٝنًٗا سٚاؾذ َع ١ٓٝيًهاتب ٚيًـشؿ – ٞأٜلًا – املعين
بايعذٜذ َٔ ايؿٓ ٕٛايـشؿ ١ٝا٭خش.٣
 أخريًا :تٓعش ٖز ٙايذساط ١إىل ع٬ق ١ايهاتب ايـشؿ ٞبتٜٛرت َٔ داْبني:أٚهلُا :اْتُا ٘٥ايـشؿ ٞإىل َ٪طظٚ ،١َٝٓٗ ١اطتشلاس – ٙيف تعاًَ٘ َع املٛقع –
ؿٛستٗا َٚهاْتٗا يف اجملتُع ٚيذ ٣اؾُٗٛسٚ ،ثاُْٗٝا :ؿؿت٘ نؿشد يف اجملتُع،
ٜك ّٛبأدٚاس ادتُاع ١ٝؾاعً٪ٜ ١دٜٗا بطشٜكَ ١ظٚ٪ي.)25(١
مشكلة الدراسة :
تأتٖ ٞز ٙايذساط ١يف طٝام اٖتُاّ ايباسح باطتخذاَات ايهُتٍاب ايـشؿٝني
يًتكٓٝات ا٫تـاي ١ٝاؿذٜج ،١ؾبعذ إٔ ألض دساطت٘ ا٭ٚىل يف رس ٠ٚاٖ٫تُاّ باٱْرتْت
ٚخذَات٘ ا٭طاط ١ٝيف ايعاّ (ٖ1430ى  ،)ّ2009 -ؼت عٓٛإ :اطتخذاّ نتاب
ايـشـ يٲْرتْت ٚتأثري ٙعً ٢دسد ١اعتُادِٖ عً ٢املـادس ا٭خش )*(٣تأتٖ ٞزٙ
ايذساط ١يف َشسً ١اتـاي ١ٝتاي ،١ٝطابعٗا اْتؼاس َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٚ ،ٞبضٚؽ
لِ (تٜٛرت) يف ايظاستني ايعاملٚ ١ٝاحملً ١ٝعً ٢املظتٜٛات ايؿشدٚ ١ٜايشمس١ٝ
ٚاٱع .. ١َٝ٬يتًك ٞايل ٤ٛعً ٢اطتخذاَات ٖ ٤٫٪ايهُتاب يتٜٛرت ٚتأثريٖا عً٢
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أدا ِٗ٥املٗين يف ايهتاب ١ايـشؿَٗ ١ٝاسَٚ ٠شدٚدًا َٚعاؾٚ ،١يكذ طاٜش ايـشؿٕٛٝ
ٚايهتاب ايظعٛد ٕٜٛأقشاِْٗ يف ايعامل بذخ ٍٛعامل تٜٛرتٚ ،بعلِٗ سكل ؾ٘ٝ
لًَ ١َٝٛشٛظ ١تعهظٗا أسقاّ املتابعني ٚسشن ١سدٚدِٖ ٚتعًٝكاتِٗ ػاٙ
َؼاسناتِٗ ايؿهشٚ ١ٜايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع.. ١ٝ
ٚبُٓٝا تًشغ بعض ايذساطات ٚايتٓا٫ٚت اْتؼاس تػشٜذات ايـشؿٝني يف نٌ
َهإٚ ،إٔ غايب ١ٝايـشؿٝني ايػشبٝني ٜظتخذَ ٕٛتٜٛرت( ،)26يٓكٌ املعًَٛات إىل
مجٗٛسِٖ ٚيًتٛاؿٌ َعِٗ ٚايبكا ٤عً ٢اط٬ع عً ٢املظتذذات( ،)27ؾإٕ ْتا٥ر بعض
ايذساطات ايعًُ ١ٝا٭َشٜه ١ٝتؼري – أٜلًا – إىل إٔ اطتخذاّ ايـشؿٝني يتٜٛرت ٫
ٜضاٍ قًَ ٖٛٚ ،ً٬ٝا ٜٓطبل عٓذٖا نزيو عً ٢اطتخذاَِٗ يبعض ايؼبهات
ا٫دتُاع ١ٝا٭خشَ ،)28(٣ع َ٬سع ١سبل َجٌ تًو اٱػاسات ببذا ١ٜسلٛس تٜٛرت ٚقت
إعذاد تًو ايذساطات ،قبٌ ػٛٝع٘ ٚتٛطع ْطام اطتخذاَات٘ يف كتًـ أسدا٤
ايعامل.
َٔ ٖٓا تتًخف َؼهًٖ ١ز ٙايذساطٖٚ ١ذؾٗا ايعاّ يف ايتعشف عً ٢طبٝع١
اطتخذاَات ايهتاب ايـشؿٝني ايظعٛدٜني يتٜٛرتٚ ،أِٖ اْ٫عهاطات ايٓامج١
عٓٗا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين يف نتاب ١املكا٫ت ايـشؿ ،١ٝسٝح تظع ٢إىل قٝاغ آسا٤
ع َٔ ١ٓٝنتاب ايـشـ ايٛسقٚ ١ٝاٱيهرت ١ْٝٚس ٍٛدٚاؾع اطتخذاَِٗ يتٜٛرت
ٚتك ُِٗٝٝي٘ نَ ْ٘ٛـذسًا َعًَٛاتِّٝاٚ ،سأ ِٜٗيف َؼه٬ت اطتخذاَ٘ َٔ دٗ،١
َٚشدٚد ٙعًَٗ ٢اساتِٗ املٗٓٚ ١ٝأطايٝب نتاباتِٗ ٚطشم تٛاؿًِٗ َع قشا َٔ ِٗ٥دٗ١
أخش.٣
ٚقذ ْعش ايباسح يف دساطت٘ إىل ايهاتب ايـشؿٚ ،ٞتعاٌَ َع٘ ؾٗٝا َٔ
صاٜٚتني:
ا٭ٚىل :عاَ ،١باعتباس ٙكُٔ مماسط ٞاملٗٓ ١ايـشؿ ١ٝبٛد٘ عاّٚ ،ريو يف

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

َشسً ١ايتكذ ِٜايعًُٚ ٞاملعشيف ايٓعش ٟيًُٛكٛع ،يعذّ ٚؿ ٍٛايباسح يذساطات
عًُ ١ٝؽتف باطتخذاَات نتاب املكا٫ت عًٚ ٢د٘ ايتشذٜذٚ ،يـًتِٗ ايٛثٝك١
باجملاٍ ايـشؿٚ ،ٞبعلِٗ ي٘ َظٚ٪يٝات عًُ ١ٝيف ؿشؿِٗ.
ٚايجاْ :١ٝخاؿ ،١باعتباس ٙمماسطًا يًهتاب ١املكاي ١ٝبٛد٘ خاقٚ ،ريو يف
َشسً ١ايذساط ١ايتطبٝك ١ٝاملٝذاْ ،١ٝاملعٓ ١ٝبذساط ١اطتخذاَات تٜٛرت ٚاْعهاطات٘ ..
رات ايع٬ق ١املباػش ٠بؿ ١٦ايهتاب ايـشؿٝني ،عًٚ ٢د٘ ايتشذٜذ ،ؾٓعش ٠ايذساط١
 ٫تؿـٌ بني ايهاتب املكايٚ ٞاحملشس ايـشؿ َٔ ،ٞسٝح اْتظابِٗ إىل املٗٓ١
ايـشؿٚ ،١ٝع٬قتِٗ بامللُ ٕٛايـشؿ( ٞؾُٓعش ٟؾٔ ايتششٜش ايـشؿ ٞأ ٚؾٔ
ايهتاب ١ايـشؿٜ ،١ٝتعاًََ ٕٛع أَ ٟاد ٠تٓؼشٖا ايـشاؾ – ١مبا ؾٗٝا املكاٍ بهٌ
أْٛاع٘ – بٛؿؿٗا َاد ٠ؿشؿ.)29()١ٝ
تساؤالت الدراسة:
عً ٢كَ ٤ٛؼهً ١ايذساطٖٚ ١ذؾٗا ايعاّٚ ،ٴصعت تظا٫٩ت ايذساط ١عً٢
ػكني سٝ٥ظني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 – 1تظا٫٩ت خاؿ ١بشأ ٟايهاتب يف اطتخذاّ تٜٛرت نُا :ًٜٞ
 َا أِٖ دٚاؾع ايهاتب َٔ اطتخذاّ تٜٛرت؟ َا تك ِٝٝايهاتب ٫طتخذاّ تٜٛرت بٛؿؿ٘ َـذسًا يًُعًَٛات؟ َا أِٖ املؼه٬ت اييت تٛاد٘ ايهاتب عٓذ عشض َكا٫ت٘ عرب تٜٛرت؟ – 2تظا٫٩ت خاؿ ١بشأ ٟايهاتب يف تأثري تٜٛرت عً ٢أدا ٘٥املٗين:
 َا أِٖ املٗاسات املٗٓ ١ٝاييت ىشز بٗا ايهاتب َٔ اطتخذاّ تٜٛرت؟ َا أِٖ تأثريات اطتخذاّ تٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ ١ايهتابٚ ١ٝطشم عشضاملكاٍ؟
 َا َشدٚد تٛاؿٌ ايهاتب َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬تٜٛرت؟145
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التعريف اإلجرائي لعنوان الدراسة:
ٜكـذ ايباسح با٫طتخذاَات مجٝع تعاَ٬ت ايهاتب َع تٜٛرت ،يٮغشاض
ايؼخـ ١ٝأ ٚاملٗٓ ،١ٝبٗذف ا٫ط٬ع ايعاّ أ ٚيكـذ اٱعذاد يهتاب ١املكاٍ ،أٚ
يٓؼش ٙيف سظاب٘ عً ٢املٛقع.
نُا ٜعين ايباسح بايهاتب ايـشؿ ٞنٌ َٔ ٜهتب املكاٍ يف ؿشٝؿ١
ٚسق ١ٝأ ٚإيٝهرتٚ ،١ْٝٚبـؿ ١دٚس ١ٜثابت ١أ ٚغري ثابتٚ ،١طٛا ٤اقتـشت نتابت٘ عً٢
ْٛع َـذس ؿشؿٚ ٞاسذ نايٛسقَ – ٞج – ً٬أ ٚمجع َع٘ املـذس اٯخش
اٱيهرتٚ ،ْٞٚطٛا ٤اختف مبظاسَ ١ع ١ٓٝأ ٚعُٛد ثابت أ ٚمل ىتف بزيو.
أَا ا٭دا ٤املٗين يًهاتب ؾًٝخـ٘ ايباسح يف مجٝع َٗاسات ايهاتب املٗٓ١ٝ
املتـً ١بتعاَ٬ت٘ َع تٜٛرت ،بذً٤ا َٔ ايتشلري ملكاي٘ ٚتٛؾري بٝاْات٘ ٚتٛاؿً٘ َع
َـادسٚ ٙقشاٚٚ ،٘٥ؿ ً٫ٛإىل اطتؿادت٘ َٔ تٜٛرت يف أطايٝب َعاؾات٘ املكايٚ ١ٝطشا٥ل
عشض نتابات٘.
املدخل النظري للدراسة(:)30
اعتُذت ٖز ٙايذساط ١عًَ ٢ذخًني ْعشٜني ُٖا:
ْ – 1عش ١ٜا٫عتُاد عًٚ ٢طا ٌ٥اٱع:Dependency Theory ّ٬
ٚتظتٗذف ٖز ٙايٓعش( ١ٜايهؼـ عٔ ا٭طباب اييت ػعٌ يٛطا ٌ٥اٱعّ٬
أسٝاًْا آثاس قَٚ ١ٜٛباػشٚ ،٠يف أسٝإ أخش ٣ته ٕٛهلا تأثريات غري َباػشٚ ٠كعٝؿ١
ْٛعًا َا)ٚ ،بٓا ٤عًٖ ٢ز ٙايٓعش ١ٜؾإٕ قٚ ٠ٛطا ٌ٥اٱع ّ٬تهُٔ (يف طٝطشتٗا عً٢
َـادس َعًَٛات ٜعتُذ عًٗٝا ا٭ؾشاد ٚاجملُٛعات ٚاملٓعُات ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ
يتشكٝل أٖذاؾِٗ).
ٚقذ سأ ٣ايباسح َٓاطبٖ ١زا املذخٌ ايٓعش ٟيًذساطٖ٫ ١تُاّ ٖز ٙايٓعش١ٜ

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

باملعًَٛاتٚ ،نْٗٛا تعذ فا ً٫تطبٝكِّٝا َتُٝضًا يتأثري ا٫عتُاد عًٚ ٢طا ٌ٥اٱع،ّ٬
ٚقذ اطتؿادت ايذساطٖ َٔ ١زا املذخٌ يف َعشؾَ ١ذ ٣اعتُاد ايهتاب ايـشؿٝني
عًَ ٢عًَٛات تٜٛرتٚ ،ايتعاٌَ َعٗا نُـادس ملكا٫تِٗ ٚتك ِٝٝاطتخذاَاتِٗ هلا يف
نتاباتِٗ.
ْ – 2عش ١ٜايتُاغ املعًَٛات :Information Seeking
ٚتشنض ٖز ٙايٓعش ١ٜعً ٢طًٛى ايؿشد يف عج٘ عٔ املعًَٛات َٔ َـادس
ا٫تـاٍ املختًؿٚ ،١ايتعشف عً ٢ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش يف ٖزا ايظًٛىٚ ،تظتٗذف ٖزٙ
ايٓعشَ ١ٜتًك ٞا٫تـاٍ ،د ٕٚطٛا َٔ ٙعٓاؿش ايعًُ ١ٝا٫تـايَ ،١ٝظتٓذ ٠عً٢
ؾشك٪َ ١ٝداٖا :إٔ ايتعشض اْ٫تكا ٞ٥يٮؾشاد هعًِٗ ىتاس ٕٚاملعًَٛات اييت تٜ٪ذ
اػاٖاتِٗ ايشآٖ َٔٚ ،١أِٖ ََ٬ح ٖز ٙايٓعش:١ٜ
 ٖٓاى عٛاٌَ عذٜذ ٠ميهٔ إٔ ت٪ثش عً ٢اختٝاس ايؿشد يًشطا ٌ٥ا٫تـاي١ٝاييت ٜتعشض هلا.
 تؿرتض ٖز ٙايٓعشٚ ١ٜدٛد سٛاؾض أَٓ ٚبٗات ت٪د ٟإىل طع ٞايؿشد يًشـٍٛعًَ ٢عًَٛات ملٛادَٗ ١ؼهًَ ١ا.
 ؾُٝا ٜتعًل بٓٛع املعًَٛات اييت ٜبشح عٓٗا ايؿشد ،ؾؿٗٝا ٜعتُذ عًَ ٢ـذسَعني أ ٚعً ٢عذَ ٠ـادس أطاط.١ٝ
 ت٪ثش بٓ ١ٝاجملتُع بؼهٌ ٚاكح عً ٢اطتخذاّ ا٭ؾشاد يٛطا ٌ٥ا٫تـاٍ َٔأدٌ ايتُاغ املعًَٛات ،سٝح ٪ٜثش ْٛع ايٛطا ٌ٥املظتخذَ ١يف فتُع َا
عً ٢تؿل ٌٝا٭ؾشاد يٛط – ١ًٝأٚ ٚطاَ – ٌ٥ع ١ٓٝنُـذس يًُعًَٛات.
ٚقذ سأ ٣ايباسح َٓاطبٖ ١زا املذخٌ ايٓعش ٟيًذساطٖ٫ ١تُاّ ٖز ٙايٓعش١ٜ
مبشٛس ٜٔأطاطٝني ميج ٕ٬سنٝض ٠دساطت٘ ُٖا :ايٛط ١ًٝا٫تـايٚ ١ٝتتُجٌ ٖٓا
بتٜٛرتٚ ،ايبعذ املعًَٛات ٞهلزا يًُٛقع ا٫دتُاعٚ ،ٞقذ اطتؿادت ايذساطٖ َٔ ١زا
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املذخٌ يف َعشؾَ ١ذ ٣اطتخذاَات ايهتاب يتٜٛرت نٛط ١ًٝاتـايٚ ،١ٝسذِ
تعشكِٗ يشطاَٚ ً٘٥شتاد ٜ٘بذاؾع اْتكاَٚ ،ٞ٥ذ ٣اطتؿادتِٗ َٔ َعًَٛات٘ ٚآسا ٘٥ؾُٝا
ىف مماسطاتِٗ املٗٓ.١ٝ
الدراسات السابقة:
أطىىىىؿش فٗىىىىٛد ايباسىىىىح املظىىىىش ٞعىىىىٔ دساطىىىىات َعٓٝىىىى ١مبٛكىىىىٛع دساطىىىىت٘،
عىىىٔ عىىىذّ عجىىىٛس ٙعًىىى ٢عٓىىىٛإ عجىىىٚ ٞاسىىىذ هُىىىع بىىىني َىىىتػري( ٟنتىىىاب َكىىىا٫ت
ايـىىىشـ ٚتىىىٜٛرت) داخىىىٌ املًُهىىىٚ ١خاسدٗىىىا ٚبىىىايًػتني ايعشبٝىىىٚ ١اٱلًٝضٜىىىٚ ،١مل
ٜهتىىىـ ايباسىىىح مبذٗىىىٛد ٙايؼخـىىى ٞؾاطىىىتعإ – أٜلًىىىا – بىىىبعض املتُشطىىىني يف
ايبشىىىىىىىح يف قٛاعىىىىىىىذ ايبٝاْىىىىىىىات ٚاملعًَٛىىىىىىىات ا٭دٓبٝىىىىىىىٚ ،١أعىىىىىىىاخ ايىىىىىىىذٚسٜات
املتخــىىىى ١خىىىىاسز ايٓطىىىىام ايعشبىىىىٚ ،ٞناْىىىىت ايٓتٝذىىىىَ ١ؼىىىىابٗٚ ،١ت٪نىىىىذ ٖىىىىزٙ
ايٓتٝذىىىَ ١ىىىا اْتٗىىى ٢إيٝىىى٘ ايباسىىىح يف عجىىى٘ عىىىٔ دساطىىىات طىىىابك ١ؽىىىف دساطىىىت٘
ا٭ ٚىل :اطىىىتخذاّ ايهتىىىاب يٲْرتْىىىتٖٚ ،ىىىَ ٛىىىا ٪ٜنىىىذ ْىىىذس ٠ايذساطىىىات ايعشبٝىىى١
ٚا٭دٓبٝىىىىى ١اـاؿىىىىى ١بٗىىىىىز ٙايؿ٦ىىىىىَ ١ىىىىىٔ ايـىىىىىشؿٝني املُاسطىىىىىني ملٗٓىىىىى ١ايهتابىىىىى١
ايـىىىشؿٚ ،١ٝقىىىذ ٫سىىىغ ايباسىىىح إٔ ايعذٜىىىذ َىىىٔ ايذساطىىىات ايعشبٝىىى ١ايىىىيت تٓاٚيىىىت
ع٬قىىىى ١اٱعَ٬ىىىىٝني مبٛاقىىىىع ايتٛاؿىىىىٌ ا٫دتُىىىىاع ٞسنىىىىضت عًىىىى ٢ايؿىىىىٝع بىىىىٛى
ٜٛٚتٝىىىٛب يف ؾىىىرتَ ٠ىىىا قبىىىٌ ػىىىٛٝع تىىىٜٛرت يف املٓطكىىىٚ ،١اطىىىتخذاَ٘ بايًػىىى ١ايعشبٝىىى١
بذً٤ا َٔ ايعاّ .ّ2012
َٚىىىع ريىىىو ؾكىىىذ تٛؿىىىٌ ايباسىىىح إىل دساطىىىات عًُٝىىى ١رات ؿىىىً ١غىىىري َباػىىىش٠
بعٓىىىىٛإ ايذساطىىىى ١تىىىىشتبل باطىىىىتخذاَات ايهتىىىىاب أ ٚايـىىىىشؿٝني أ ٚاٱعَ٬ىىىىٝني
يتكٓٝىىىىات ا٫تـىىىىاٍ َٛٚاقىىىىع ايتٛاؿىىىىٌ بىىىىايًػتني ايعشبٝىىىىٚ ١اٱلًٝضٜىىىىٜ ،١عىىىىشض هلىىىىا
ايباسح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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 الدزاساة العسبٗة:
 – 1دساطات خاؿ ١بايهتاب أ ٚمشًتِٗ عٓٝاتٗا:
تأت ٞدساط ١ايباسح عٔ ايهتاب ايـشؿٝني ٚعٓٛاْٗا( :)31اطتخذاّ نتاب
ايـشـ يٲْرتْت ٚتأثري ٙعً ٢دسد ١اعتُادِٖ عً ٢املـادس ا٭خشٖ1430( ٣ى -
 ،)ّ2009نأقشب ايذساطات اييت خــت هلز ٙايؿ ١٦ايـشؿ ١ٝدساطَ ١ظتكً،١
ػاسى ؾٗٝا ( َٔ )201ايهتاب املتؿشغني ٚاملتعاْٚني َٔ اؾٓظني ،ميجً)11( ٕٛ
ؿشٝؿ ١َٜٝٛ ١يف املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد َٔٚ ،١ٜأِٖ ْتا٥ر ايذساط :١سشق
ايهتاب عً ٢ايتعاٌَ املشتؿع َع أِٖ خذَات اٱْرتْت ٚأنجشٖا ػٛٝعًا – ٚقت
إعذاد ايذساطٚ – ١عً ٢سأطٗا ايربٜذ اٱيهرتٚٚ ،ْٞٚع – ِٗٝاملتؿاٚت – بايعذٜذ َٔ
ا٫طتخذاَات املٗٓ ١ٝيًؼبه ،١رات ايعا٥ذ اٱهاب ٞعً ٢املٓتر ايهتاب َٔ ٞعًُ١ٝ
ايبشح عٔ أؾهاسٚ ٙمجع َعًَٛات٘ ٚايتعُل يف نتابات٘ٚ ،ؾُٝا ىف اعتُاد
ايهتاب عً ٢اٱْرتْت نُـذس َعًَٛات ،ٞتبني َٔ س ٣٩املبشٛثني– يف عُّٛ
اطتخذاَات٘ – أْ٘ ػهٌ بايٓظب ١هلِ َـذسًا َُِّٗا َٔ َـادس املعًَٛاتٚ ،إٔ ٖٓاى
دسد َٔ ١ا٫عتُاد ١ٜعً ٘ٝيف اؿـ ٍٛعً ٢املعًَٛات ظاْب املـادس ا٭خش،٣
ٚأػاست أغًبٝتِٗ إىل إٔ اطتخذاّ اٱْرتْت قذ قًٌ َٔ َظت ٣ٛا٫عتُاد ايظابل عً٢
بك ١ٝاملـادس ايتكًٝذَٚ ،١ٜجًٗا ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾُاٖري ١ٜيػشض اؿـ ٍٛعً٢
َعًَٛات.
نُا قذَت ايباسج ٢َٓ ١أمحذ سشب املـش ٟدساط ١سلش ؾٗٝا ايهتَّاب
بٛكٛس عٓذَا تكامسٛا َع ا٭دبا ٤اٖتُاّ دساطتٗا املعٓ :)32(١ٜٛايهتاب ٚا٭دبا٤
ا٭سدْٚ ٕٛٝاٱػباعات املتشكك ١هلِ َٔ َتابعٚ ١طا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذٚ ١ٜايشقُ١ٝ
( ،)ّ2010ػاسى ؾٗٝا ( )60علًٛا َٔ ايهتاب ٚا٭دبا ٤املٓتظبني ٫ؼاد ايهتاب
ٚا٭دبا ٤ا٭سدْٝنيٚ ،اطتٗذؾت ايتعشف عً ٢أمناط ٚعادات تعشض ايهتاب ٚا٭دبا٤
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ا٭سدْٝني يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذٚ ١ٜايشقُٚ ،١ٝاٱػباعات اييت ؼككٗا هلِ َتابعتِٗ
هلز ٙايٛطاَٚ ،ٌ٥عشؾَ ١ذ ٣إطٗاّ ايهتاب ٚا٭دبا ٤يف ؿٓاع ١سطاي ١ايجكاؾ١
اؾُاٖري ١ٜاييت تبجٗا ايٛطا ٌ٥اٱع َٔٚ ،١َٝ٬أِٖ ْتا٥ر ايذساط :١أنجش ايٛطاٌ٥
اٱع ١َٝ٬اييت ٜتعشض هلا ايهتاب ٚا٭دبا ٖٞ ،٤ايهتب تًٗٝا ايـشـ اي١َٝٛٝ
ٚايتًؿاص ايؿلاٚ ،ٞ٥ؾُٝا ىف عذد طاعات ايتعشض ؾكذ سـًت ايهتب عً٢
أعًْ ٢ظب ١تعشض مبعذٍ ( )6 – 4طاعات َِّٜٝٛاًٜٗٝ ،ا تـؿح اٱْرتْتٚ ،دا ٤داؾع
َتابع ١ا٭خباس احملًٚ ١ٝايعشبٚ ١ٝايذٚي ١ٝيف َكذَ ١دٚاؾع َتابع ١ايهتاب ٚا٭دبا٤
يًٛطا ٌ٥اٱعٚ ،١َٝ٬تبني إٔ نًًّا َٔ ؾكش( ٠اصدادت َعشؾيت َٚعًَٛات(ٚ )ٞأؿبشت
أنجش قذس ٠عً ٢ؼً ٌٝا٭سذاخ ٚا٭خباس اؾاس َٔ )١ٜأِٖ اٱػباعات اييت ؼككٗا
ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬هلز ٙايؿٚ ،١٦أخريًا أظٗشت ايذساط ١إٔ ْظب َٔ %65 ١أؾشاد ايع١ٓٝ
ٜؼاسن ٕٛيف ؿٓاع ١ايشطاي ١اٱع ١َٝ٬مبختًـ ٚطاًٗ٥ا.
 َٔٚايذساطات اييت مشًت بعٓٝاتٗا ؾ ١٦نتاب ايـشـ ،دساط ١ايباسج ١ؾشٜذ٠
بٓت ؿاحل بٔ َظشٌ ايعتٝيبٚ ،عٓٛإ( :)33اٖتُاَات ايٓخب ايظعٛد ١ٜيف تٜٛرت–
دساط ١ؼًٖ1435( ١ًٝى  ،)ّ2014 -يع َٔ ١ٓٝا٭طشٚسات اييت تهتبٗا ايٓخب
ايظعٛد ١ٜعً ٢تٜٛرت ٚاييت تظُ ٢بايتػشٜذاتٚ ،ؼذدت عٓٝتٗا بعذد ( )100ػخـ١ٝ
َٔ ايؼخـٝات ا٭نجش َتابع ١يف املٛقعٚ ،اػتًُت عً ٢طٝاطٝني َٚجكؿني
ٚنتابٚ ،عًُا ٤دٚ ،ٜٔسٜاكٝني ٚؾٓاْنيٚ ،متجًت أٖذاؾٗا يف ايتعشف عً ٢طبٝع١
َلُ ٕٛايكلاٜا اييت تتٓاٚهلا ايٓخب يف تٜٛرتٚ ،أػهاٍ ٚأطايٝب ايتٓاٚ ،ٍٚأطايٝب
ايتؿاعٌ املظتخذَ ١يف تػشٜذاتِٗ َٔٚ ،أِٖ ْتا٥ر ايذساطْ :١ايت ؾ ١٦ايـشؿٝني
ٚايهتاب أعًْ ٢ظب ١يف ع ١ٓٝايذساط ١بًػت  َٔ %28فُٛع ايٓخب اييت مشًتٗا
ايذساطٚ ،١دا ٤املػشد ٕٚايزنٛس بأغًبَ ١ٝشتؿع ١بًػت ٚ ،%91سـًت ايتػشٜذات
ايٓـ ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عًَٚ ،%78 ٢ععُٗا غري قذد ٠دػشاؾِّٝا ،%85.30
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ٚاطتخذَت ايًػ ١ايعشب ١ٝايؿـشٚ ،%86.71 ٢دا ٤إعاد ٠اٱسطاٍ (سٜتٜٛت) يف َكذَ١
أطايٝب ايتؿاعٌ ٚ ،%81.19بُٓٝا تـذست ايكلاٜا ايذَ ١ٜٝٓكذَ ١أْٛاع قلاٜا
َلُ ٕٛايتػشٜذات بٓظبٚ ،%25.94 ١دذت ؾشٚم إسـا ١ٝ٥يف اٖتُاَات ؾ٦ات
ايٓخب تبعًا يتـٓٝؿاتِٗ ا٭طاط ١ٝؾذا ٤يف َكذَ ١اٖتُاَات عًُا ٤ايذ ٜٔاملٛكٛعات
ايذ ،%51.77 ١ٜٝٓيف سني تـذست املٛكٛعات ايجكاؾ ١ٝاٖتُاَات ايهتاب
ٚايـشؿٝني .%21.58
 – 2دساط ١خاؿ ١باطتخذاَات اٱعَٝ٬ني ٚايـشؿٝني:
َٔ ايذساطات اييت تٓاٚيت اطتخذاّ اٱعَٝ٬ني يًٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬بعاَ١
دساط ١عً ٞبٔ ػ ٌٜٛايكشْٚ ٞعٓٛاْٗا( :)34اٱع َٕٛٝ٬ايظعٛد - ٕٜٛدساطَ ١ظش١ٝ
عٔ اطتخذاَات ايٛطاٚ ،ٌ٥تؼهًت عٓٝتٗا َٔ ( )149ؾشدًا َٔ َٓظٛب ٞا٭طش٠
اٱع ١َٝ٬ايعاَ ١يف كتًـ أدٗض ٠اٱع ّ٬يف املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ،١ٜرنٛسًا
ٚإْاثًا ،طعٛدٜني ٚغري طعٛدٜنيٚ ،قذ طعت ايذساط ١إىل ؼكٝل عذ ٠أٖذاف،
أُٖٗا :ايتعشف عً ٢ا٫طتخذاَات ايعاَ ١يٲعَٝ٬ني يف امل٪طظات اٱع١َٝ٬
ايظعٛد ١ٜملختًـ ايٛطاٚ ،ٌ٥ايتعشف عً ٢تأثري ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬عً ٢اطتخذاّ
ايهتاب نأقذّ ٚط ١ًٝإعٚ ،١َٝ٬ايتعشف عً ٢تأثري ٚط ١ًٝاٱْرتْت عً٢
اطتخذاَات ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬ايتكًٝذٚ .. ١ٜايتعشف عً ٢ايع٬قات ايتبادي ١ٝبني
اطتخذاَات ايٛطا ٌ٥اٱع َٔٚ ،١َٝ٬أِٖ ْتا٥ر ايذساطٖٓ :١اى ػب٘ امٝاص ملٓظٛبٞ
نٌ ٚط ١ًٝملتابعٚ ١طًٝتِٗ ،ؾايـشؿٜ ٕٛٝكشأ ٕٚايـشاؾ ١أنجش َٔ غريِٖ َٔ
اٱعَٝ٬نيَٓٚ ،ظٛب ٛايتًؿضٜ ٕٜٛؼاٖذ ٕٚايتًؿض ٕٜٛأنجش َٔ غريِٖٚ ،بٓٝت
ايذساط ١اخت٬ؾًا دميٛغشاؾِّٝا يف اطتخذاَات ايٛطا ،ٌ٥ؾُؼاٖذ ٠ايزنٛس يًتًؿضٕٜٛ
دا٤ت أنجش َٔ َؼاٖذ ٠اٱْاخ ٚريو عً ٢غري املتٛقع ،أَا عٔ ع٬ق ١ايذخٌ
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با٫طتخذاّ ؾكذ أٚكشت ايٓتا٥ر أْ٘ نًُا صاد ايذخٌ قٌٍ ايٛقت املخـف
٫طتخذاَات ايٛطا ،ٌ٥نُا أنذت ايذساط ١إٔ ا٭طش ٠اٱع ١َٝ٬يف امل٪طظات
اٱع ١َٝ٬يف املًُه ١رات اٖتُاَات طٝاط ١ٝبايذسد ١ا٭ٚىلًٜٗٝ ،ا ايجكاؾٚ ،١إٔ
َٓظٛب ٞاٱع ّ٬اـاق – ٚأغًبِٗ َٔ ايـشاؾ ِٖ – ١ايزٜ ٫ ٜٔضايَٛ ٕٛايني
يٛط ١ًٝايهتاب أنجش َٔ غريِٖ ،أَا غـٛق اٱْرتْت ؾعٗش تكذّ ايـشاؾ١
عًَُٛا يف اطتخذاَات٘ٚ ،ايعٗٛس ايٛاطع يعٓا ٜٔٚايربٜذ اٱيهرت ْٞٚيف ايـشـ
ٜؼري إىل طع ١اْتؼاس ٖز ٙايٛط.١ًٝ
أَا عٔ ايذساطات املتعًك ١باطتخذاَات َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ٞمبذًُٗا،
ؾكذ قذّ ايباسح أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذ دساط ١بعٓٛإ( :)35اطتخذاَات
اٱعَٝ٬ني ايظعٛدٜني يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذ ٚاٱػباعات املتشكك – ١ايؼبهات
ا٫دتُاع ١ٝمنٛردًا ،دساطَ ١ظش ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝاٱعَٝ٬ني يف َذ ١ٜٓايشٜاض
(ٖ1433ى  ،)ّ2012 -قٛاَٗا ( )191إعَِّٝ٬ا طعٛدِّٜا َٔ ايعاًَني يف ٚطا ٌ٥اٱعّ٬
اؾُاٖري ١ٜايتكًٝذ ١ٜيف َذ ١ٜٓايشٜاضٚ ،تذٚس ؾهش ٠ايذساط ١سَ ٍٛذ ٣تعشض
اٱعَٝ٬ني ايظعٛدٜني يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٫دتُاع ٞاؾذٜذٚ ،ؼذٜذ تؿل٬ٝتِٗ،
ٚدٚاؾعِٗ هلزا ايتعشضٚ ،قذستٗا عً ٢ؼكٝل إػباعاتِٗ َٔٚ ،أِٖ ْتا٥ر ايذساط:١
إٔ قشاب َٔ %65 ١أؾشاد ايعٜ ١ٓٝظتخذَ ٕٛاٱْرتْت َٓز أنجش َٔ  6طٓٛاتٚ ،إٔ
ايٛٝتٛٝب ٜأت ٞيف املشنض ا٭ ٍٚيف اطتخذاّ ػبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعًٜ٘ٝ ،ٞ
ايؿٝع بٛى ،ثِ املٓتذٜات ،ؾتٜٛرت  َٔٚ ..أبشص ايذ٫٫ت اييت أظٗشتٗا ايٓتا٥ر اطتؿاد٠
اٱعَٝ٬ني َٔ ايؼبهات يف صٜادٖ ٠اَؽ اؿش ١ٜداخٌ َ٪طظاتِٗ اٱعٚ ،١َٝ٬إٔ
أنجش املتػريات اييت تذؾع اٱعَٝ٬ني َٖ ٞتابع ١ا٭خباسَٛٚ ،انب ١ايتطٛسات
ايتكٓٚ ١ٝاملعًَٛاتٚ ،١ٝايبشح عٔ أخباسٚ ،داربٝتٗا اييت تؿٛم اٱع ّ٬ايتكًٝذ،ٟ
ٚايتٛاؿٌ َع ا٭ؿذقاٚ ،٤أٚكشت ايٓتا٥ر إٔ  َٔ %75.4ايعٜ ١ٓٝظتخذَ ٕٛامسِٗ
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اؿكٝك ٞيف ايؼبهاتَ ،كابٌ  %14.1باطِ َظتعاس ،أَا أنجش املٛكٛعات اٖتُاًَا
يذ ٣املبشٛثني ؾٗ ٞعً ٢ايرتتٝب :ا٫دتُاع ،١ٝاملٓٛع ،١املٗٓ ١ٝاٱع ،١َٝ٬اٱبذاع،١ٝ
ايجكاؾ ،١ٝيف سني تٛؿًت ايذساط ١إىل إٔ أنجش ممٝضات ايؼبهات اييت اطتؿاد
َٓٗا اٱع ٖٞ َٕٛٝ٬ايظشع ١يف ايٛؿ ٍٛإىل َـادس ا٭خباس ثِ صٜادٖ ٠اَؽ اؿش،١ٜ
ؾضٜاد ٠عذد املـادس اٱخباس ١ٜاييت ٜشدع إيٗٝا ايكا ِ٥با٫تـاٍ.
ٚعًَ ٢ظت ٣ٛاٱعَٝ٬ني ايعشب قذَت ايباسج ١بذٚس أمحذ سظني دساط١
بعٓٛإ( :)36مماسطات اٱعَٝ٬ني ايعشب يف ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذ – ٠دساطَ ١ظش١ٝ
عًَٛ ٢قع ايؿٝع بٛى (ٚ ،)ّ2013 – 1434طبكت عً َٔ )602( ٢اٱعَٝ٬ني ايعشب
َٔ املًُهَٚ ١ـش ٚد ٍٚاـًٝر ايعشبٚ ٞد ٍٚايؼاّ ٚد ٍٚاملػشبٚ ،قذ ٖذؾت
ايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢طبٝعْٛٚ ١ع مماسطات ايكاُ٥ني با٫تـاٍ عًَٛ ٢قع ايؿٝع
بٛىٚ ،ا٭دٚاس املٗٓ ١ٝاييت مياسطْٗٛا َٔ خ٬ي٘ٚ ،إٜلاس اػاٖات اٱعَٝ٬ني
ايعشب م ٛأدٚاسِٖ يف اجملتُعات ايعشب َٔ ١ٝخٚ ٍ٬طا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذَ ٠كاسْ١
باٱع ّ٬ايتكًٝذ َٔٚ ،ٟأِٖ ْتا٥ر ايذساط :١إٔ طبٝع ١املُاسطات متشٛست يف
املُاسطات ا٭خ٬قٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬املٗٓٚ ١ٝايؼخـٚ ١ٝايظٝاط١ٝ
ٚا٫قتـادٚ ،١ٜدا٤ت ا٭دٚاس اييت ٜك ّٛبٗا أؾشاد ايع ١ٓٝيف ايؿٝع بٛى عً ٢ايتٛاي:ٞ
ايذٚس ايتؿظريٚ ٟايذٚس اؿٝادٚ ٟايذٚس اؿُاٚ ،ٞ٥أٚكشت ايذساط ١ا٫ػا ٙمٛ
تطٜٛش املٗٓ َٔ ١خ ٍ٬فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايهؿ ١ًٝبعًُ ١ٝايتطٜٛش املشتهض ٠عً٢
أخ٬قٝات املٗٓٚ ،١تطٜٛش ايتخـف اٱعٚ ،َٞ٬تٛؾري ؾشق خذَ ١ايٓاغ ٚتٛؾري
اؿكٛم املعٓ ١ٜٛيًكا ِ٥با٫تـاٍ.
 َٔٚايذساطات ايعشب ١ٝاييت تٓاٚيت ايؼبهات عًَُٛا دساطٚ ١دٜع ايعضعضٟ
ٚعٓٛاْٗا( :)37اطتخذاَات ايـشؿٝني ايُٝٓٝني يؼبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ
ٚاٱػباعات املتشككٚ ،)ّ2013( ١ػاسى ؾٗٝا ( )150ؿشؿِّٝا ميِّٓٝا َٔٚ ،أِٖ ْتا٥ر
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ايذساط :١إٔ أغشاض اطتخذاّ ايـشؿٝني يؼبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع :ٞايتعبري عٔ
ايشأَٚ ،ٟتابع ١ا٭خباس ٚاملظتذذاتٚ ،ايتشذخ َع اٯخشٚ ،ٜٔايتٛاؿٌ َع
ا٭ؿذقاٚ ،٤ملعشؾَ ١ا ٜذٚس يف ايٛطٔٚ ،أٚكشت ايذساط ١إٔ ايـشؿٝني ٜظتخذَٕٛ
ايؿٝع بٛى أ ،ً٫ٚثِ ايٛٝتٛٝب ثاًْٝا ،ؾتٜٛرتٚ ،أخريًا اجملُٛعات ايربٜذٚ ،١ٜأنذ
 َٔ %79ايـشؿٝني عً ٢إٔ اطتخذاَِٗ يؼبهات ايتٛاؿٌ ٪ٜثش عًَ ٢تابعتِٗ
يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذٚ ،١ٜأِْٗ ٜظتخذَ ٕٛايؿٝع بٛى بذسدَ ١شتؿع ١يف عًُِٗ
ايـشؿٚ ،ٞبذسدَ ١تٛطط ١تٜٛرت ٚايٛٝتٛٝب.

 الدزاساة األجٍ ٗة :
ٜذٚس اٖتُاّ ايذساطات ا٭دٓب ١ٝاييت اطًع عًٗٝا ايباسح سَٛ ٍٛكٛع ايذساط١
يف إطاس اطتخذاَات ايـشؿٝني عًَُٛا يتٜٛرتٚ ،طٛف ٜعشكٗا ايباسح عظب
سذاثتٗا يف ايٓؼش  ،ؾكذ نتبَ ،Ali Nobil Ahmad :كا ً٫عًُِّٝا يف ،ّ2014
بعٓٛإٜ ٌٖ :عترب تٜٛرت ٚطَ ١ًٝؿٝذ ٠يًـشؿٝني؟ ٜٚعذ ٖزا املكاٍ تؿهريًا ْكذِّٜا
ملظأيَ ١ا إرا نإ تٜٛرت ٚطَ ١ًٝؿٝذ ٠يًـشؿٝني أّ  ،٫اطتٓادًا إىل امل٬سع١
ايذقٝك ١يًذاسدٜإٚ ،قذ ٚدذ ايهاتب إٔ تٜٛرت ٜعترب تظٜٛكًا َؿٝذًا ٚٚط ١ًٝيًبشح
يف َٛاقع ايـشـ،نُا ٜهٌُ ايذٚس ايتكًٝذ ٟيًـشؿٝني نُشككني َٚكذَٞ
َعًَٛات عٔ ا٭سذاخ اٱخباس ١ٜيف ايٛقت املٓاطبٚ ،خًـت املكاي ١إىل ايذع٠ٛ
يتهاٌَ بٓا ١ُٖٓٝ ٤تٜٛرت داخٌ اـطاب اٱع َٞ٬باطتخذاّ ايتشً ٌٝايذقٝل
يًٓـٛق يف ايتكاسٜش ايـشؿٚ ،١ٝاختتِ ايهاتب َكايت٘ بظ٪اٍ سآَُِّٗ ٙا بٓؿع قذس
ريو ايظ٪اٍ املطشٚس يف ايعٓٛإ ،سَ ٍٛا إرا ناْت ايـشاؾ ١طتـبح " ٚط" ١ًٝ
َؿٝذ ٠يتٜٛرت أٜلًا أّ .)38(٫
نُا قذّ ايباسح  ،José Manuel Noguera Vivo :دساط ١عٓٛاْٗا  :إىل

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

أَ ٟذٜٓ ٣ؿتح ايـشؿ ٕٛٝعً ٢تٜٛرت؟ ا٫ػاٖات م ٛؿشاؾ ١املظتخذّ ايٓٗا، ٞ٥
يفٚ ، ّ2013قذ اطتٗذؾت ايذساط ١ؼً ٌٝايعذٜذ َٔ أْؼط ١ايـشؿٝني عً ٢تٜٛرت ،
ٜ ٌٖٚك َٕٛٛبٓٛع كتًـ َٔ ايـشاؾ١؟ َٔ خ ٍ٬ؼً ٌٝآ٫ف ايتػشٜذات بػشض
نؼـ اػاٖات بعض ايـشؿٝني ا٭طبإ املظتخذَني يتٜٛرتٚ ،تهْٛت ع١ٓٝ
ايذساط 16937 َٔ ١تػشٜذ ٠يع ٍ ١ٓٝتلِ عؼش ٜٔقشسًا أطباِّْٝاٚ .قذ اطتٓذت َٓٗذ١ٝ
ايذساط ١عً ٢ايعذٜذ َٔ ايهتٍاب ايز ٜٔؿُُٛا ؾ٦ات قذد ٠عً ٢أطاغ ايتـٓٝـ
ايٓٛع ٞيشطا ٌ٥تٜٛرت ،يف سني إٔ املتػريات املختاس ٠يتشً ٌٝاحملت ٖٞ ٣ٛتؼذٝع
اٯخش ٜٔعً ٢ايكٝاّ بؼٚٚ ،٤ٞكع ايتعًٝكات عً ٢تٜٛرتٚ ،طًب املعًَٛات َع
ايعٓا ٜٔٚأ ٚبذْٗٚاٚ ،اْتٗت دساطٖ ١زا ايبشح ا٭ٚي ،ٞإىل تكشٜش إٔ احملت ٣ٛاملٓؼٛس
ٚاملٛاسد املظتخذَ َٔ ١قبٌ ايـشؿٝني عً ٢تٜٛرت ٖ ٞبعض (ايشٚتٝٓٝات) اييت تكّٛ
بايتعشف عً ٢ايـشاؾ ١اؿكٝك ١ٝاٯٕ يف ٖز ٙايؼبه ١ا٫دتُاعٚ . ١ٝيف ٖزا
املعٓ ،٢ؾإٕ َظت ٣ٛاْ٫ؿتاس (َٔ سٝح املؼاسنٚ ١اؿـ ٍٛعً ٢املعًَٛات،
ٚايؼؿاؾ ١ٝأ ٚاملطايب ٖٛ )١ٝايكل ١ٝا٭طاط ١ٝيؿِٗ نٝؿ ١ٝاطتخذاّ ايـشؿٝني
يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذَٚ .٠ع إٔ ٖز ٙايذساط ١قذَت س ٣٩يٛطا ٌ٥اٱعّ٬
ٚيًـشؿٝني ،إ ٫أْٓا ْ ٫ضاٍ عاد ١إىل املضٜذ َٔ ا٭عاخ اييت ؼذد دٚس َٛاقع
ايتٛاؿٌ يف ايعٌُ اي َٞٛٝيًـشؿٝنيٚ ،نزيو دٚس ايـشاؾْ ١ؿظٗا عً ٢ايؼبهات
ا٫دتُاعَ ١ٝجٌ تٜٛرت(.)39

ٚتٓاٚيت دساط ١ايباسجنيDominic L. Lasorsa, Seth C. Lewis, and :
 ،Avery E. Holtonاملعٓ :١ْٛايتػشٜذ :مماسط ١ايـشاؾ ١يف ؾلا ٤ا٫تـا٫ت
ايـاعذ ،٠يف  ، ّ2012نٝؿ ١ٝقٝاّ ؿشؿ ٞٝا٫ػا ٙايـاعذ يف ايهتاب ١يف
املذْٚات ايـػري ،٠بتشً ٌٝقت ٣ٛأنجش َٔ  22000تػشٜذ ٠يكا ١ُ٥تلِ 500
ؿشؿِّٝا َٔ ايـشؿٝني ا٭نجش َتابع ١عً ٢تٜٛرت ٚ.قذ نؼؿت ْتا٥ر ايذساط ١إٔ
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ايـشؿٝني ٜعشب ٕٛعٔ آسا ِٗ٥عش ١ٜأنرب يف مماسطاتِٗ ايهتاب ١ٝعً ٢املذْٚات
ايـػري ٠مبا ٜتعاسض َع ايكاعذ ٠ايـشؿ ١ٝاملٛكٛع( ١ٝعذّ ايتشٝض ٚعذّ ايتشضب)
،نُا نؼؿت بذسد ١أقٌ اعتُاد ايـشؿٝني أٜلًا عًَ ٢عٝاس :ٟتٛؾري املظا٤ي١
ٚايؼؿاؾ ١ٝؾُٝا ٜتعًل بهٝؿ ١ٝأدا ٤عًَُِٗٚ ،ؼاسن ١احملت ٣ٛاملكذّ َٔ
املظتخذَني َع أتباعِٗ ،نُا ٚٴدذ إٔ ايـشؿٝني ايعاًَني يف ايـشـ ايٛطٓ١ٝ
ٚأقظاّ ا٭خباس ايتًؿض ١ْٜٝٛايٛطٓ ،١ٝأقٌ َ ً٬ٝيف تػشٜذاتِٗ َٔ ْعشا ِٗ٥ايزٜٔ
ٜعًُ ٕٛيف ٚنا٫ت ا٭ْبا ٤يف ايتخً ٞعٔ دٚس سشاغ ايبٛابات اٱع، ١َٝ٬
ٚا٫نشاط يف املٓاقؼات َع غريِٖ َٔ نُتاب ايتػشٜذاتٚ ،ايهتاب ١عٔ سٝاتِٗ
ايؼخـ ،١ٝأ ٚا٫ستباط بـؿشات ٜٚب خاسد.)40(١ٝ
ٚنتبَ ،Dhiraj Murthy :كايًا عًُِّٝا عٓٛاْ٘ :تٜٛرتَٝ :هشٚؾ ٕٛيًذُاٖري؟
يف  ،ّ2011تٓا ٍٚؿشاؾ ١املٛاطٔ ٚتٜٛرتٚ .سا ٍٚؾ ٘ٝاطتهؼاف َظأيَ ١ا إرا نإ
تٜٛرت قذ س ٍٛا٭ؾشاد ايعادٜني إىل َٛاطٓني ؿشؿٝني ٜتتبٍعِٗ اؾُٗٛس ايكاس٨
يٮخباس َٚ ،ا إرا ناْت سظاباتِٗ تـٓـ َٔ قبٌ ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذٚ .١ٜبعباس٠
أخش ٌٖ ٣أْتر تٜٛرت ؾلا ٤دذٜذًا ٜتؿاعٌ ؾ ٘ٝايـشؿ ٕٛٝاملٛاطٓ ٕٛبؼهٌ ٖادف
َع ا٭ػخاق ايعادٜني يف مجٝع أما ٤ايعامل ممٔ يذ ِٜٗسظابات غٓ ١ٝبأيٛإ اؿٝا٠
ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتـاد١ٜ؟ ٚإداب ١عً ٢ط٪اٍَ :ا إرا ناْت ؿشاؾ ١املٛاطٔ قذ
تأثشت بتٜٛرتٚ ،نٝؿٖ ١ٝزا ايتأثري؟ أػاس ايهاتب إىل إٔ تٜٛرت قذ أْؼأ قاعذَٔ ٠
املظتخذَني ايعادٜني أبعذ َٔ ايهتً ١اؿشد ،١مثَ ١ظأي ١أخشَ ٣عٓ ١ٝبـشاؾ١
املٛاطٔ ٚتٜٛرت  ٖٞٚايؿذٛات ايشقُ ،١ٝسٝح إٕ ايؿذٛات ايشقُ ٫ ١ٝتضاٍ َظتُش ٠يف
ايعذٜذ َٔ ايذ ٍٚايػشب ١ٝمما هعٌ ايؿ٦ات ايلعٝؿٚ ١املُٗؼ َٔ ١ايظهإ بعٝذ ٠عٔ
تٜٛرت ..مما ٜبك ٢تٜٛرت بعٝذًا عٔ َتٓا ٍٚايهجري َٔ مجٗٛس قشا ٠٤ا٭خباسٚ ،عً٢
ايشغِ َٔ أْٓا هب إٔ ْذسى ايؿذٛات ايشقُٚ ١ٝاملظتٜٛات املتؿاٚت َٔ ١ق ٛا٭َ١ٝ

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

املعًَٛات ،١ٝإ ٫إٔ ٖزا ٜ ٫عين إٔ تٜٛرت مل ٜػري َٔ إْتاز ٚاطتٗ٬ى ا٭خباس ٚ ،إٔ
ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬املٗٓ ١ٝقذ أؿبشت أنجش اْؿتاسًا عً ٢اطتخذاّ تٜٛرت ٫يتكاط
ا٭خباس ايعادً.)41(١

ٚتلىاؾشت دٗىٛد فُٛعىَ ١ىٔ ايبىاسجني ٖىِCarrie Brown , Elizabet :
 ،Hendrickson, and Jeremy Littauيف دساط ١عٓٛاْٗا  :ؾشق دذٜذ ٠يًتٓٛع:
تٜٛرت ،ايـشؿٝني ٚاجملتُعات احملش ١َٚتكًٝذِّٜا ،اطتٗذؾت اطتهؼاف ايؿشق اييت
ٜتٝشٗا تىٜٛرت يٛنىا٫ت ا٭ْبىا ٤يف ايظىعٚ ٞسا ٤ايتٛاؿىٌ َىع اجملتُعىات املُجًى ١متجًًٝىا
ْاقـًا يف نجري َٔ ا٭سٝإ طٛا ٤نُـادس أ ٚنذُاٖري يٮخباسٚ ،تؼهًت ع١ٓٝ
ايذساطىىَ ١ىىٔ طىى٬ب ثىى٬خ داَعىىات ٖىى ٞداَعىى ١ممؿىىٝعٚ ،داَعىى ١تٝٓٝظىىٚ ٞداَعىى١
يٗٝىىاٚ ،ٟاطىىتخذَت ايذساطىى ١املكىىاب٬ت املتعُكىى ١يًبشىىح يف نٝؿٝىى ١اطىىتخذاّ أبٓىىا٤
ا٭قًٝات يتىٜٛرت ٚ ،إَهاْاتى٘ يف ايظىُاس يٛنىا٫ت ا٭ْبىا ٤بايٛؿىٚ ٍٛا٫نىشاط َىع
ؾ٦ات اؾُاٖري ا٭ؿػش طِّٓاٚ .قذ أطؿشت ايذساط ١عىٔ إٔ تىٜٛرت بايٓظىب ١يًهىجري،ٜٔ
يٝع ؾكل َٛقع ٜٴظتخذّ يًرتؾٝى٘ ٚا٫تـىاٍ َىع اٯخىشَ ٜٔىٔ ر ٟٚايىتؿهري املُاثىٌ،
ٚيهٓ٘ أٜلًا ملٛانب ١ا٭خباس َٓٚشِٗ ؿٛتًا يف ايكلاٜا ايٛطٓ ١ٝأ ٚاحملً ١ٝاييت سمبىا
مل ٜٓعش إيٗٝا طابكًاٚ ،نؼؿت املكاب٬ت عٔ عذد َٔ احملاٚس ايشٝ٥ظ ١س ٍٛنٝؿٝى١
اطىىتخذاّ ايؼىىباب ايىىز ٜٔتىىرتاٚس أعُىىاسِٖ بىىني  29- 18عاًَىىا يتىىٜٛرتٚ ،إَهاْٝىى١
ايـشؿٝني يف اطتخذاّ تٜٛرت نٛط ١ًٝيًٛؿ ٍٛإىل اؾُٗٛس اؾذٜذٚ ،أؾادت غايب١ٝ
املؼىىاسنني ايىىز ٜٔمتىىت َكىىابًتِٗ إٔ ا٫طىىتخذاّ ا٭طاطىى ٞيتىىٜٛرت نىىإ َىىٔ أدىىٌ
ايتٛاؿىىٌ ايشمسىٚ ٞايتٛاؿىىٌ َىىع اٯخىىشٚ ٜٔايتظىىًٚ ،١ٝرنىىش ايعذٜىىذ َىىٔ املؼىىاسنني
املظىىتخذَني يتىىٜٛرت إٔ اطىىتخذاَ٘ جملىىشد ايتظىىًٚ ١ٝايرتؾٝىى٘ يف ب٦ٝىى ١تؼىىاسن ١ٝسٝىىح
ميهِٓٗ ايتؿاعٌ أٜلًا َع َا ٜظُع ْ٘ٛأٜ ٚؼاٖذ.)42(ْ٘ٚ
ٚاػرتى ( )12باسجًا َٔ عذ ٠د ٍٚيف دساط ١عٓٛاْٗا  :ؾٝظبٛى أّ تٜٛرت؟
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اطتخذاّ ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٫دتُاع َٔ ١ٝخٚ 27 ٍ٬ناي ١أْبا ٤يف َٓ 9اطل يف
ا٭سدٓتنيٚ ،نٛيَٛبٝاٚ ،املهظٝوٚ ،بريٚ ،ٚايربتػاٍٚ ،أطباْٝا ٚؾٓض2011 ،٬ٜٚ
ّٚ ،نإ اهلذف َٔ ايذساط ١عح اطتخذاّ أدٚات ايؼبهات ا٫دتُاع َٔ ١ٝقَبٌ
ٚنا٫ت ا٭ْبا ٤يف تًو املٓاطلٚ ،ؼذٜذ َا إرا ناْت ايعًُٝات اييت تؼاسى يف
إْتاز ا٭خباس احملً ١ٝتتأثش باطتخذاّ أدٚات ايؼبهات ا٫دتُاع َٔ ١ٝخَ ٍ٬ضٜر
َٔ َشاقب ١ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬يف ايؿٝظبٛى ٚتٜٛرتٚ .تشنضت ايتظا٫٩ت ايبشج١ٝ
يًذساط ١يف َا : ًٜٞ
َ )1ا ْٛع املعًَٛات (احملً (١ٝاييت ٜتِ مجعٗا َٔ خٚ ٍ٬طا ٌ٥اٱعّ٬
ا٫دتُاع١ٝ؟
َ )2ا ؾشق ٚؾٛا٥ذ ٚكاطش ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٫دتُاع١ٝ؟
 )3نِ عذد املٛاد املظتخذَ١؟
ٚيٲداب ١عًٖ ٢ز ٙا٭ط ،١ً٦مت تـُ ِٝطشٜك ١تعتُذ عًَ ٢ضٜر َٔ ؼًٌٝ
ايشطا ٌ٥ايٓـ،١ٝؾل ً٬عٔ املكاب٬ت ػب٘ املٓعُٚ ،١اْتٗت ايذساط ١إىل ايتظًِٝ
بذخٚ ٍٛطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٫دتُاع ١ٝإىل غشف ا٭خباس ا٭َشٜه ١ٝيتتشذ ٣ايٓٴٗٴر
ايكذميٚ ١طشم مجع ا٭خباس ايتكًٝذٚ ،١ٜإٔ ا٭بٛاب  ٫تضاٍ َؿتٛس ١عًَ ٢ـشاعٗٝا
يبعض ٚطا ٌ٥اٱع ، ّ٬ؿح ايـشؿٝني عً ٢اطتخذاّ تٜٛرت ٚغري ٙيف بًذإ أخش،٣
ٚإٔ اهلاػتاقات َٖ ٞؿاتٝح اٱساط ١باجملتُعٚ ،أنذت ايٓتا٥ر إٔ تٜٛرت ٚايؿٝظبٛى
ٜتـذسإ فاٍ اٱع ّ٬ا٫دتُاع ٞيف غشف أخباس اٱع ّ٬ايز ٟدش ٣ؼً ً٘ٝيف
ٖز ٙايذساطٚ ،١ميهٓٓا إٔ ْتشذخ عٔ "اْبٗاس" َعني بإَهاْٝات ٚطا ٌ٥اٱعّ٬
ا٫دتُاع ١ٝنُـادس إخباسٚ ١ٜتػط ١ٝقًٖ ١ٝاٚ ،١ً٥وتٌ تٜٛرت املشتب ١ايعًٝا يف
ايؿٛس ١ٜبُٓٝا ا٫ختٝاس يف ايؿٝظبٛى ٖ ٛاملؼاسنٚ ١ايٛؿٚ ٍٛايـٛس(.)43
ٚقذّ  Kyle Searsسطايَ ١ادظتري بعٓٛإ :تأثري تٜٛرت عً ٢ايـشاؾ ١ايشٜاك١ٝ
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املُاسط :١سٝح تًتك ٞايٛط ١ًٝاؾذٜذٚ ٠ايؿٔ ايكذ ،ِٜيف ٚ ، ّ2011طعت إىل
ؼذٜذ نٝؿ ١ٝتأثري ا٭دا ٠ايـشؿ ١ٝاؾذٜذْ ٠ظبِّٝا (تٜٛرت) عً ٢ؿٓع ايكشاس
ايـشؿٚ ٞإْتاز ا٭خباس نأداَ ٠ؼشٚع ١بني ايهتاب ايشٜاكٝنيٚ ،اعتُذت
ايذساط ١عًَٗٓ ٢ذ ١ٝاطتخذاّ أطايٝب ايتشً ٌٝايٓـ ٞايٓٛعٚ ٞإدشا ٤املكاب٬ت
املتعُكٚ ،١ؼً ٌٝعباسات ٚتػشٜذات فُٛع َٔ ١ايـشؿٝني يف ايـشـ ا٭َرين١ٝ
ايباسص ٠يف قاٚي ١ملٌ ٤ايؿشاؽ يف فاٍ عٛخ َٛكٛعات ؿٓع ايكشاس ايـشؿ،ٞ
ٚيٲداب ١عٔ ا٭ط ١ً٦اييت تٓؼأ عٔ تضاٚز ْٛع َعني َٔ ايـشاؾٖٓ ٖٛٚ _ ١ا
ايـشاؾ ١ايشٜاكٚ _ ١ٝبني تٜٛرت نإسذَٓ ٣ـات ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذ ،٠قذ
أطؿشت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛد عذد َٔ ايطشا٥ل اييت ٪ٜثش َٔ خ٬هلا تٜٛرت عً٢
ايـشؿٝني ايشٜاكٝنيٚ ،اييت مت مجعٗا يف أسبع ١تأثريات عاَ:ٖٞ ١
( )1ا٫ستباط بايربْاَر.
( )2إٔ ٜـبح املش ٤أنجش عشك ١ٱْتاز أ ٚاطتٗ٬ى أ ٚتكذَ ِٜعًَٛات خاط.١٦
( )3املضز بني اؿٝا ٠ايؼخـٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝيًـشؿٝني بطشٜك ١مل ٜظبل هلا َج.ٌٝ
( )4ؾشض َٓشٓ ٢تعًِ ميهٔ إٔ ٪ٜد ٟإىل كشس قتٌُ بايٓظب ١٭ٚي٦و ايزٜٔ
ٜبشش ٕٚيف ٖزا اؾاْب(.)44
ٚأخرياً دسغ َٛ Alfred Hermidaكٛع نتاب ١ا٭خباس عً ٢تٜٛرتْ :ؼأ٠
ايـشاؾ ١احملٝطٚ ، ّ2010 ١عجت ٖز ٙايذساط ١يف منارز ايـشاؾ ١ايبذَ ١ًٜجٌ
نتاب ١املذْٚات اٱيهرت ١ْٝٚايـػري( ٠ايتػشٜذات)ٚ ،بُٓٝا تعشف ايـشاؾ ١ايتكًٝذ١ٜ
بأْٗا َعًَٛات ٚاقتباطات َٔ َـادس سمسٚ ،١ٝأْٗا تؼهٌ أغًب قت ٣ٛاملعًَٛات
ٚا٭خباسٜ ،أتٖ ٞزا ايُٓٛرز َٔ ا٭خباس املتٛاؿً ١عً ٢تٜٛرت يٝظٌٗ اْ٫تؼاس املباػش
يٮدضا ٤ايكـري َٔ ٠املعًَٛات َٔ ايعذٜذ َٔ املـادس ايشمسٚ ١ٝغري ايشمسَٔٚ ، ١ٝ
أِٖ ايٓتا٥ر ٚدٛد دسد َٔ ١املػا ٠٫س ٍٛإَهاْٝات تٜٛرت ،ع ٠ٚ٬عً ٢ريو ؾإٕ
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خذَات ايٛطا٥ل ا٫دتُاع ٖٞ ١ٝعشك ١يًتشٚ ٍٛدا ١ُ٥ايتػري بايٓظب ١يًعادات
ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيًذُاٖريٚ ،يف سني ْاقؼت ٖز ٙايذساط ١ايتذ ٜٔٚاملـػش يف
تٜٛرت ،ؾُٔ املُهٔ إٔ ؼٌ قً٘ خذَ ١دذٜذ ٠يف املظتكبٌٚ ،بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ تٜٛرت
ٜجري أط ١ً٦عج ١َُٗ ١ٝيًباسجني ٚاملٗٓٝني ايـشؿٝنيٜٚ ،كذّ ٖزا ايبشح اطتهؼاؾًا
َبذِّٝ٥ا يًع٬ق ١بني أْعُ ١ايٛعٚ ٞؼَ ٌٜٛعاٜري ٚمماسطات ايـشاؾ ،١ؾتٜٛرت _ ْعشًا
يظشع ١ايتػشٜذات ٚنجاؾتٗا _ "ب ١٦ٝؿاخبٖٓ َٔٚ ،'' ١ا ٜٴٓعش إىل ايـشؿٝني
باعتباسِٖ ؿٓاع يًُعٓ ،٢بذ َٔ ً٫فشد تػطٝتِٗ يٮخباسٜٚ ،عٌُ ريو عً ٢تٛطٝع
ْطام دٚس ايـشؿٝني عً ٢ايٓش ٛايز ٟاقرتس٘  DeuzeٚBardoelبأْٗا َٗٓ" ١تعٌُ
نٓكط ١تكاطع يف بَ ١٦ٝعكذ ٠بني ايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُعٚ ،بني ا٭خباس ٚايتشً٬ٝت،
ٚبني ايؼشس ٚا٫ختٝاسٚ ،بني ايتٛدٚ ٘ٝايتشكٝل(.)45
التعمٗق امد الدزاساة الساب ة:
استبطت ايذساطات ايظابك ١بايًػتني ايعشبٚ ١ٝاٱلًٝض ١ٜمبٛكٛع ايذساط١
بطشٜك ١غري َباػش ،٠سٝح مل ٜتٛؾش يًباسح دساطات تبشح يف ايع٬ق ١بني َتػريٟ
عٓٛإ دساطت٘ (ايهتاب ايـشؿٝني ٚاطتخذاّ تٜٛرت)ٚ ،دا ٤بعلٗا ػاَ ً٬ؾُٝع
ؾ٦ات ايكا ِ٥با٫تـاٍ ،أ ٚيًـشؿٝني أ ٚ٭ْٛاع َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٚ ،ٞبعلٗا
َعربًا عٔ ؾرت ٠صَٓ ١ٝقذ ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا َٛقع تٜٛرت َتـذسًاٚ ،سلٛسَ ٙتهاَ،ً٬
ؾًِ ٜتِ ايرتنٝض عً ٢ع٬ق ١اٱعَٝ٬ني ب٘ نجريًاٚ ،سؿذ أبعاد اطتخذاَاتِٗ
ايؼخـٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝي٘ ،نُا إٔ ايذساطات اـاؿ ١بهتاب َكا٫ت ايشأٚ ٟا٭عُذ٠
– أٜلًا – قذٚد ;٠يزا مل ٜؿادأ ايباسح بعذّ اؿـ ٍٛعً ٢دساطات َظتؿٝل١
ؽف ٖز ٙايؼشو ١املٗٓ َٔ ١ٝايـشؿٝني ،ؾل ً٬عٔ اطتخذاَٗا يتٜٛرت.
ؾايذساطات املتاس ١أقشب َا ته ٕٛيًذساطات ا٫ستٝاد ١ٜاييت اطتهؼؿت دساط١
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ايعاٖش ٠ايتٛاؿً ١ٝا٫دتُاع ٫ٚ ،١ٝػو إٔ هلا ق ١ُٝعًُ ١ٝتٓاطب املشسً ١ا٫تـاي١ٝ
اييت تعرب عٓٗاٚ ،ايؿرت ٠ايضَٓ ١ٝاييت مت ؾٗٝا إعذادٖاٚ ،قذ ٜه ٕٛأبشص َشدٚداتٗا
عً ٢ايباسح ٚدساطت٘ ايتأنٝذ عً ٢أُٖ ١ٝاملٛكٛع املذسٚطٚ ،١سادت٘ إىل املضٜذ َٔ
اٖ٫تُاّ ايعًُ ٞاملباػش ،ؾايعاٖش ٠ا٫تـاي( ١ٝا٫دتُاع )١ٝمتجٌ سكب ١عج ١ٝدذٜذ٠
ؼتاز إىل دٗٛد عج ١ٝتٓاطب َظت ٣ٛسلٛسٖا يف اجملتُع َٚذ ٣اطتخذاَاتٗا
ٚاْعهاطاتٗا املتٛقع ١عً ٢ا٭ؾشاد ٚامل٪طظات; يزا متٝضت ٖز ٙايذساط ١بأْٗا دساط١
َباػش ٠يًع٬ق ١بني ؾ ١٦قذد َٔ ٠اٱعَٝ٬ني  ِٖٚايهتاب ،بٓٛع قذد َٔ أْٛاع
ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ٖٛٚ ٞتٜٛرت ،يظذ ْكف دساطات ٖزا اؾاْب يف ايذساطات
ايعشب.١ٝ
اإلطار املعرفي للدراسة:
 – 1ايع٬ق ١بني تٜٛرت ٚايـشاؾ:١
ؼ ٍٛتٜٛرت يف طٓٛات قً ١ًٝإىل ٚط ١ًٝسٝ٥ظ ١ؾُع ا٭خباس ٚؼشٜشٖا َٔ ،قبٌ
ايـشؿٝني ٚامل٪طظات اٱعٚ ،)46(١َٝ٬أؿبح َٔ غري اـايف أُٖ ١ٝتٜٛرت يف ايعٌُ
ايـشؿٚ ٞإطٗاَ٘ ايٛاطع يف تػٝري دٚس ايـشؿ ٞعً ٢م ٛدزس ،)47(ٟؾًكذ أطِٗ
تٜٛرت يف إسذاخ تػٝريات دا ١ُ٥يف ايـشاؾًٜٛ ٫ٚ ،١س يف ا٭ؾل َ٪ػشات يًعٛد٠
عٓٗآٖٚ ،اى َك٫ٛت يـشؿٝني ت٪نذ إٔ ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ٞقذ عًُت
عً ٢تػٝري ٚتري ٠ايـشاؾٚٚ ١قعٗا ٚؿذقٗا(ٜٚ ،)48عتكذ (س ِٜساٜذس) قشس ْٚا٥ب
سٝ٥ع (أَشٜهٔ دٛسْايٝضّ سٜؿ )ٛٝإٔ تٜٛرت أسذخ ؼ ً٫ٛعُٝكًا يف ايعامل ايـشؿٞ
بايؿعٌ ٖٛٚ ،بذع ١بايؿعٌ ،إ ٫أْٗا بذعْ ١ادش ،١ؾًكذ أؿبح يتٜٛرت ق ٠ٛغشٜب ١يف
نٝؿْ ١ٝكٌ ا٭ْباٚ ٤ا٭سذاخ ،إْ٘ ْعاّ سا٥ع يٲْزاس املبهش ،غري إٔ ٖز" ٙايبذع"١
هب اطتخذاَٗا عزس ٭ْ٘ دًب َع٘ ؼذٜات دذٜذ ٠يف دق ١اـرب ٚايتشكل َٔ
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ؿشت٘(.)49
ٚايٜ ّٛٝعترب تٜٛرت َـذسًا َعتُذًا يًتـشوات ايؼخـ ١ٝطٛا ٤ناْت ؿادس٠
عٔ طٝاطٝني أّ ؿشؿٝني أّ ٚدٗا ٤فتُعٜٚ ،تٛقع إٔ ٜتشَ ٍٛظتكب ً٬إىل َـذس
َعتُذ يًتـشوات اؿهٚ ١َٝٛاٱخباسٚ ١ٜقٓا ٠تٛاؿٌ ايؼعٛب(ٚ ،)50مل تتأخش
ايـشـ َٔ داْبٗا عٔ سنب تٜٛرت ،ؾأْؼأت هلا عً ٢املٛقع سظابات خاؿ ١تٓؼش
ؾٗٝا أخباسٖا ٚأِٖ َٛادٖاٚ ،أسٝاًْا ٜظبل ْؼشٖا ٚسقِّٝا أ ٚإيهرتِّْٝٚا ،ؾهأْ٘
اطتخذّ َٔ قبًٗا نأدا ٠طبل ؿشؿٚ ،ٞسٖ ٍٛزا أػاس املذٜش ايتٓؿٝز ٟيف ؿشٝؿ١
(اؾاسدٜإ) ايًٓذْ ١ٝبإٔ تٜٛرت قذ ٚطع سلٛس ايـشٝؿ ١يف أطٛام نإ َٔ ايـعب
ايٛؿ ٍٛإيٗٝا طابكًاٚ ،إٔ َٛقع ايـشؿ ١ٝقذ ْكٌ ايكاس ٨إىل َٓاطل  ٫تتٛاؾش ؾٗٝا
بٓظختٗا ايٛسق ٫ٚ ،١ٝػو إٔ هلزا ايتطٛس اْعهاط٘ املِٗ عً ٢ايُٓارز ايتذاس١ٜ
يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬عًَُٛا ؾبًٛؽ أطٛام دذٜذٜ ٠عترب أسذ َطايب املعًٓني ايشٝ٥ظ.)51(١ٝ
يكذ مجع تٜٛرت بني ٚؿؿ٘ ٚناي ١إخباس ١ٜأَ ٚـذس يًُعًَٛات ٚاملٛاد ٚبني
إَهاْ ١ٝاملؼاسنني يف سذخ َا أَ ٚؼاٖذْ ٜ٘كٌ أخباسٚ ٙفشٜات٘ َٔ خ٬ي٘ ..
 َٔٚثٳِ أؿبح عٌُ ايـشؿٜ ٞشتهض غايبًا عً ٢ايتؿظري ٚايتٛكٝح َتؿاعَ ً٬ع
اؿذخ بظشعٖٓٚ ،١ا ٜلطش ايـشؿ ٞإىل ايبشح ٚايتٓكٝب ٚطل نِ ٖأَ ٌ٥
املعًَٛات ٚاٯسا ٤يٝكشس َا هب ْكً٘ يًٓاغٚ ،سٖ ٍٛز ٙاـاؿ ١ٝاملضدٚدٜٛ ١كح
ايـشؿ ٞاملتُشغ يف فاٍ تكٓٝات ا٫تـاٍ (أيٝهع َاطرتص) إٔ تؿاعٌ تٜٛرت ؿاس
َشادؾًا يتػط ١ٝا٭خباسٚ ،إٔ ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬تعتُذ اي ّٛٝبإؾشاط عً ٢احملت ٣ٛايزٟ
ٜكذَ٘ ايٓاغ يف إطٗاَٗا ايؿٛس ٟيف ْكٌ املعًَٛاتٚ ،سدٚد ا٭ؾعاٍ ٚاٯسا ٤ايعاَ.. ١
أثٓا ٤تػطٝاتٗا اٱخباس ١ٜايعادً.)52(١
ٜٚزنِّش اؿذٜح عٔ ع٬ق ١تٜٛرت بايـشاؾٚ ١تأثري ٙعًٗٝا بٓكاؾ قذ ِٜتضأَ
َع بذاٜات اطتخذاَات تكٓٝات ا٫تـاٍ اٱيهرت ْٞٚيف ايـشاؾ ،١ؾُٓز عكذَٔ ٜٔ
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ايضَٔ اطتؼشف ايباسح  Chris Lamphتأثري ايتطٛسات ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتُجً١
سٗٓٝا باطتخذاّ اٱْرتْت يف عًُ ١ٝا٫تـاٍ عًَ ٢ظتكبٌ ؿٓاع ١ايـشاؾ ،١تشادع
ايُٓٛرز ايز ٟوهِ ا٫تـاٍ ايتكًٝذٚٚ ٟطا ً٘٥ايتكًٝذ"one – to - many" ١ٜ
مبا ٜعٓ ١ُٖٓٝ َٔ ٘ٝعذد َٔ ا٭ؾشاد عًٚ ٢طا ٌ٥اٱع ّ٬ايتكًٝذٚ ،١ٜؼهُِٗ يف
ْؼش املعشؾ ،١يٝشٌ قً٘ منٛرز دذٜذ " َٔٚ ،"Many Tomanyخ٬ي٘ ٜتشٍٛ
اؾُٗٛس َٔ فشد َظتًٗو يًُاد ٠اٱع ١َٝ٬إىل َٓتر هلا(ٚ ،)53قذ طايب ايباسح –
سٗٓٝا – مبا ٜٓاطب إٔ ٜكاٍ يف ٖزا ايٛقت يف ايع٬ق ١بني ايـشاؾٚ ١تٜٛرت ،بأُٖ١ٝ
(ا٫طتؿاد َٔ ٠تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تـا٫ت يف تطٜٛش َلُ ٕٛايـشـ
املطبٛع ١يف املظتكبٌٚ ،إتاس ١ايؿشؿ ١يًكشا َٔ ٤خ ٍ٬سطا ًِٗ٥ايتؿاعً ١ٝيف طشس
تـٛساتِٗ س ٍٛأطًٛب ايعٌُ ايـشؿٚ ،ٞتًب ١ٝسغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ ايؿعً،١ٝ
ٚدعًِٗ َؼاسنني يف عًُ ١ٝاٱْتاز ايـشؿ َٔ ٞخ ٍ٬إطٗاَاتِٗ اييت تعهع
قٚ ُِٗٝاٖتُاَاتِٗ ،نزيو يف تعُٝل ايتػط ١ٝايـشؿٚ ،١ٝيف تٜٓٛع املـادس ،مبا
ٜظاعذ عً ٢ؼً ٌٝاملٛاد ٚتعُٝكٗا ٚتؿظريٖا)(.)54
ٚقذ سأ ٣ايبعض يف تٜٛرت َٓاؾظًا يًـشـٚ ،إٔ تأثري ٙعًٗٝا قذ ٜتعذ ٣إىل
َظتكبٌ ٚدٛدٖا ٚؿٓاعتٗا ٚ ..اْتكٌ ٖزا اؿذٜح َٔ املٛاقع ايؼخـٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
يٝطؿ ٛعً ٢ايظطح اٱع ،َٞ٬ؾتشت عٓٛإ :تٜٛرت ٜؿهو إَرباطٛس ١ٜايـشاؾ١
املطبٛع ١أػاس َٛقع قٓا ٠ايعشب ١ٝإىل إٔ ػبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ٞؼٌ قٌ
ايـشاؾ ١ايتكًٝذٚ ،١ٜاييت أؿبشت بذٚسٖا تًذأ ملا ٜٓؼش ؾٗٝا َٔ أخباس َٚتابعات..
ٚأْٗا َع طًبٝاتٗا وظب هلا طشعتٗا يف ْكٌ املعًٚ ،١َٛدذٜتٗا ٚدشأتٗا َعًا يف
َٓاقؼ ١ايكلاٜا اييت تِٗ املٛاطٓني(.)55
ٚعً ٢ايشغِ َٔ تشدٜذ عباسات ايتٛؾٝل املطشٚس ١يف طاس ١ايٓكاؾ ايـشؿ،ٞ
ٚتشدٜذ بعض ايهتاب ايـشؿٝني ايظعٛدٜني بإٔ َا بني تٜٛرت ٚايـشاؾ ١يٝع تٓاؾظًا
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بٌ تذاخ ،ً٬ؾإِْٗ ٜكشٍ ٕٚباَت٬ى تٜٛرت بطبٝعت٘ ايتؿاعً ١ٝايكذس ٠عً ٢املٛانب١
املظتُشَ ٖٛٚ ،٠ا ٜبذ ٚإٔ ايـشاؾ ٫ ١تضاٍ عاد ١إىل بزٍ َضٜذ َٔ اؾٗذ
يتؿعٚ ،)56(ً٘ٝعظب سأ ٟناتب ؿشؿٚ ٞسٝ٥ع ؼشٜش طابل ؾإٕ أععِ َا ؾعًت٘
ايٛطا ٌ٥اؾذٜذ ،٠أْٗا أٚدذت ايتؿاعٌ ايز ٟتعذض عٓ٘ ايـشـ ايٛسقَُٗ ١ٝا باعت
ٚاْتؼشتٜٚ ،ــ ايهاتب ْكاؾ ايع٬ق ١بني أْٛاع اٱع ّ٬ايج٬خ :ايتكًٝذٟ
ٚاؾذٜذ ٚايتٛاؿً َٔ ٞدٗٚ ،١ع٬ق ١تٜٛرت املٓبجل عٔ ثٛس ٠املعًَٛات ..بايـشـ َٔ
دٗ ١أخش ،٣باؾذٍ ايز ٟىًل بني كشع ايبكشٚ ٠ايبكش ٠راتٗاَ ،ظتؼٗذًا بتظُّٝذ
اٱعَٝ٬ني يظاس ١تٜٛرت(ٜٚ ،)57كٝع عً ٘ٝايباسح – أٜلًا – سلٛس نتاب ايـشـ
يف ايظاستني َعًا :ايـشاؾٚ ١تٜٛرت.
ٚيكىىذ دىىشت قىىا٫ٚت يتعُىى ِٝبعىىض تطبٝكىىات تىىٜٛرت يف ايـىىشاؾ ،١متجًىىت يف
تكشٜب اـطاب ايـىشؿ ٞإىل اـطىاب ايظىا٥ذ يف تىٜٛرتٚ ،نىزيو ا٫طىتعاْ ١غىرب٠
أٌٖ تٜٛرت يف ايـشاؾٚ .. ١نًٗا قا٫ٚت مل تٓذح يف ْعش بعض ايهتابٚ ،قذ دا٤
ايىىشؾض َىىٔ بعىىض ايهتىىاب ٚايـىىشؿٝني – ػاٖٗىىا – ؿىىشوًا ،ؾًىىٝع ؿىىشٝشًا إٔ
أطىىًٛب تىىٜٛرت املختـىىش ؿىىاحل ي٬طىىتخذاّ يف ايـىىشاؾٚ ،١يىىٔ ٜهىى ٕٛمبكىىذٚس أسىىذ
لىى ّٛتىىٜٛرت إٔ ٜهظىىب إعذىىاب قىىشا ٤ايـىىشٝؿ ،)58(١ؾٗٓىىاى ؾىىشم بىىني ايشطىىايتني
يًٛطًٝتني املختًؿتني ،ؾُع ؾكش سطاي ١تٜٛرت ٚخطٛس ٠اختـاسٖا ؾإْٗا – نُىا ٜعتكىذ
عبذايشمحٔ ايشاػذ – تكتٌ املعً ١َٛأ ٚتٛؿًٗا إىل ايٓاغ بذ ٕٚكىٛابل َٗٓٝىٚ ،١٭ٕ
ا٫ختـاس بكذس َا َٖٝ ٛض ٠ؾٗ ٛعٝىب أٜلًىا ،ؾىٜ ٬هؿى ٞتؼىطري املكىاٍ إىل عؼىشٜٔ
(تػشٜذ )٠يٝؼهٌ املعٓى ٢ايىزٜ ٟشٜىذ ٙناتبى٘(ٜٚ ،)59تؿىل ايباسىح – ٖٓىا – َىع تٛدى٘
ايؿهىىش ٠ايىىيت تىىش ٣إٔ ايـىىشاؾ ١تطىىٛس ْؿظىىٗا با٫عتُىىاد عًىىْ ٢ؿظىىٗاَٚ ،ىىٔ اـطىىأ
ا٫عتكاد إٔ قاٚي" ١تٛتشتٗا" طٝذعٌ َٓٗا عـىش ،١ٜبىٌ طى٪ٝد ٟإىل إكىعاؾٗا ٚتىٓؿري
ايكشاَٗٓ ٤ىا(َ ، )60ىع ريىو ؾٗٓىاى َىٔ سأ ٣يف ع٬قى ١تىٜٛرت بايـىشاؾَ ١ىشدٚدًا إهابِّٝىا
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عًٗٝىىا ،ؾتىىٜٛرت ؾعىىٌ خىىريًا يًـىىشـ ٚيًهتىىاب ٚيًـىىشؿٝنيٚ ،نىىزيو تؿعىىٌ بكٝىى١
ايٛطىىا ٌ٥ا٫تـىىاي ،١ٝؾكىىذ ٚطَّىىعت دا٥ىىش ٠قىىشا ٠٤ايـىىشـٚ ،صادت َىىٔ قىىشا ٤املكىىا٫ت
ايـشؿٚ ،١ٝ٭ْٓا يف فتُع َتعذد ايٛطا٥ل ٚيف دٚس ايتؼهٌ ،ؾإٕ أمجىٌ َىا ؾعًتى٘
ٖز ٙايٛطا٥ل – ٚعً ٢سأطٗا تٜٛرت– يىٝع متهىني اؾُٝىع َىٔ املؼىاسنٚ ١ايتعىبري،
بىىٌ ٜلىىاف إيٝىى٘ تؼىىذٝع ا٭دٝىىاٍ ايـىىػري ٠عًىى ٢ايكىىشاٚ ٠٤ايهتابىىٖٚ ،١ىىَ ٛىىا نىىإ
ٜتٓىىاقف بظىىبب ػىىٛٝع ٚطىىا ٌ٥املؼىىاٖذ ،٠ستىى ٢نىىربت عاً٥ىى ١اٱْرتْىىت ٚؿىىاس ؿىىػاس
ايظٔ ٚايتذشبىٜ ١شطىً ٕٛيف ايٝى ّٛايٛاسىذ َىٔ ايشطىا ٌ٥املهتٛبى ١أنجىش ممىا ٜهتبى٘
بعض قرتيف اٱعَ ،ّ٬ع ايتشؿغ عً ٢بعض ْٛعٝات احملت ٣ٛايتٜٛرت ٟاملهتٛب(.)61
 – 2ا٫طتخذاّ ايـشؿ ٞاملٗين يتٜٛرت:
ٜظتخذّ ايـشؿ – ٕٛٝمبا ؾ ِٗٝنتاب ايشأَٛ – ٟقع تٜٛرت يًتعبري عٔ آساِٗ٥
يف ا٭سذاخ ٚقلاٜا ايؼإٔ ايعاّ ايهربٜ ،٣ظاْذٜٚ ٕٚعاسكٜٚ ،ٕٛعرب ٕٚعٔ
إعذابِٗ مبا ٜتـؿشٚ ،ٕٛقذ ٜٓتكذ ٕٚأسٝاًْا اٯخش ٜٔمبا يف ريو صَٚ ،ِٗ٥٬ايبعض
َِٓٗ ٜشٚ ٟٚقا٥ع َٔ سٝات٘ أٜٓ ٚؼش ؿٛسًا عٔ عامل٘ ايزات َٔٚ ،ٞمجً٬َ ١سعات
طًٛنٝات بعض ايـشؿٝني يف َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ٞطشس بعض ايباسجني
تظا٫٩ت تذٚس سَ ٍٛذ ٣أسك ١ٝايـشؿ ٞيف إٔ ٜتـشف نُا ٜؼا ٤يف ؾلا ٤املٛاقع
ا٫دتُاع١ٝ؟ ٚاٱداب ١ايبذ ١ٜٝٗاييت تتبادس إىل ايزٖٔ ٖ ٞإٔ سش ١ٜايـشؿ٫ ٞ
تظتٛدب قٛٝدًا ؼذ َٓٗا ،خاؿ ١يف اجملاٍ ا٫ؾرتاك ،ٞيهٔ املتُعٔ يف ايتذاسب
ايعاملٜ ١ٝتبني بٛكٛس إٔ سش ١ٜايـشؿ ٞيف تًو ايؼبهات يٝظت َطًك ١بٌ ؽلع
إىل عذد َٔ املبادٚ ٨ا٭خ٬قٝاتَ ،ـذسٖا ا٭طاط٪َ ٞطظات اٱعٚ ّ٬تٓعُٝات
ايـشؿٝني اييت ٜلعْٗٛا يف إطاس ايتٓع ِٝايزات ٞملٗٓتِٗٚ ،متجٌ ايتضاًَا مجاعِّٝا
طٛعِّٝاٖٚ ،ز ٙا٭خ٬قٝات ؽتًـ عٔ ايكٛاْني اييت تلعٗا امل٪طظات ايتؼشٜع١ٝ
ٚميهٔ إٔ تطبل عً ٢بعض املُاسطات ايـشؿ ١ٝعٔ طشٜل احملانِ ٚايكلا.)62(٤
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ٚتهُٔ اٱػهايٖٓ ١ٝا يف ايتذاخٌ بني اطتخذاّ تٜٛرت ٭غشاض ػخـ ١ٝأٚ
َٗٓٚ ،١ٝنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع اٯسا ٤ايؼخـ ١ٝخـٛؿًا إرا ناْت َشتبط ١باملٛكٛع
ايزٜ ٟهتب ايـشؿ ٞعٓ٘ٚ ،يف دساط ١يٮنادمي ١ٝظاَعٖٛ ١ؾظرتا بٜٓٛٛٝسى
(ن ًًٞٝؾٓٝؼاّ) ٚدذت إٔ تعًُٝات امل٪طظات ايـشؿ ٫ ١ٝتضاٍ ؼزس َٔ إبذا٤
اٯسا ٤ايؼخـ ١ٝعًَٛ ٢اقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ،ٞنُا سؿذت – يف رات ايٛقت –
إمجاعًا عً ٢إٔ ايـشؿٝني هب إٔ ميتًهٛا سظابًا ٚاسذًا ؾكلٚ ،قذ ظٗش َا
ٜعشف بطشٜك ١ايتؿهري يف نٝؿ ١ٝايٛؿ ٍٛإىل أؾلٌ املُاسطات ايـشؿ١ٝ
ٚا٭خ٬قٝات املشتبط ١بايتعاٌَ َع تٜٛرتٚ ،بعض امل٪طظات اٱعٚ ١َٝ٬كعت
إسػادات يـشؿٗٝٝا عٓذ ايتعاٌَ َع ا٭خباس املٓكٛيَ ١ع تٜٛرت نامل٪طظات ايج٬خ
(تٜٛرتص ،اٱراع ١ايٛطٓ ١ٝايعاَ ،١امل٪طظ ١ايهٓذ ١ٜيًـشؿٝني)( ،)63ايطشس ايظابل
ٜؼري إىل بٴعذ ٜٔأطاطٝني َشتبطني باطتخذاَات ايـشؿٝني يتٜٛرت ٚغري َٔ ٙاملٛاقع
ا٫دتُاع ،١ٝا٭ :ٍٚا٫طتخذاّ ايؼخـ ٞيًـشؿ ٞنؿشد يف اجملتُع َٔ ،سك٘
ايتعبري عٔ آسا ٘٥اـاؿ ١ؾُٝا ٜذٚس سٛي٘ٚ ،ايجاْ :ٞا٫طتخذاّ املٗين ،عٓذَا ٜعرب
ايـشؿ ٞعٔ سأ ٜ٘نُُجٌ ملٓع ١َٛؿشؿ ،١ٝأٜٛ ٚظـ املٛقع َٗٓت٘ ايـشؿ ١ٝؾٗٝا،
 ٫ٚػو إٔ يهٌ َٔ ا٫طتخذاَني كٛابط٘ ٚقذدات٘ اييت هب إٔ تتلح
يًـشؿٝني يًتؿشٜل بني سذٚدُٖاٚ ،طرينض ايباسح ٖٓا عً ٢اطتخذاَات ايـشؿٞ
أ ٚايهاتب يتٜٛرت املٗٓ ،١ٝمبا ي٘ ع٬ق ١بأدآَٗ ٤ت٘ ايـشؿ ١ٝأٚ ٚظٝؿت٘ ايهتاب١ٝ
ٚاْعهاطاتٗا عًٗٝا.
ٜظتخذّ بعض ايـشؿٝني تٜٛرت نذضَُٗ َٔ ٤تِٗ ايـشؿ ،١ٝيهٓ٘ ٫
ٜظتخذّ عً ٢ايظب ٌٝا٭َجٌ بايٓعش إىل إَهاْٝات٘ ايٛاعذ ،٠نُا تظتخذّ َععِ
ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬املٛقع يٓؼش أعُاهلا ٚايتٛاؿٌ َع مجٗٛسٖاٚ ،بعلٗا ٜشاقب تٜٛرت–
أٜلًا – بطشا٥ل تٴظِٗ يف ؼظني أدا ٤ايـشؿٝني(ٚ ،)64عً ٢ايشغِ َٔ سؿذ إسذ٣
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ايذساطات يًـشؿٝني املظتخذَني يتٜٛرت بٓظب ١تَ٬ع  ،%60ؾُا صاٍ بعض
ايـشؿٝني ٜعترب ٕٚتٜٛرت عُ ً٬سٚتِّٝٓٝاٚ ،إٔ َٗاَِٗ يف َتابعت٘ خاسز ْطام عًُِٗ
ايـشؿٚ ،ٞتٓتكف – يف سأ َٔ – ِٜٗقذس مماسط ١َٓٗ ١ايـشاؾٜٚ ،١عرتف بعض
املتشُظني يتٜٛرت باَتـاؿ٘ يًٛقتٚ ،خطٛس ٠إكؿا ٤ايهجري َٔ ا٭ُٖ ١ٝعً ٘ٝمبا
ٜتذاٚص َشتب ١تٛد ٘ٝايكشاسات ايتششٜشٚ ،١ٜإٔ اعتباس اطتخذاّ تٜٛرت كشٚسِّٜا
يًـشؿَ ٞظأيٜ ١شدع تكذٜشٖا إىل نٌ ؿشؿ ٞعً ٢سذ.)65(٠
ٚتؼري ايـشؿ ١ٝا٭َشٜه( ١ٝإمي ٞغاسٕ) إٔ ايـشؿٝني "ايؼعبٝني" ٚاملشاطًني
املظتكًني ِٖ ا٭نجش اطتخذاًَا يتٜٛرت ،ؾٜٗ ٛظاعذِٖ يف ؼظني أدا ِٗ٥ايـشؿٞ
ٚاطتٗذاف مجٗٛس أٚطعٜٚ ،تش ٍٛتٜٛرت إىل أدا ٠سؿذ َُٗ ١عٓذَا ٜظتخذّ يف
اطتٝؿا ٤ا٭خباس اؾذٜذٚ ،٠ؿبع ْبض اؾُاٖري س ٍٛسدات ؾعًِٗ بؼإٔ خرب أٚ
سذخ َا(ٚ ،)66قذ نؼؿت دساط ١أَشٜه ١ٝإٔ أِٖ اطتخذاَات ايـشؿٝني
ا٭َشٜهٝني يتٜٛرت ترتنض يف ؽؿٝـ أعبا ٤ايعٌُ ايـشؿ ٞعٔ ايـشؿٝني
با٫طتؿاد َٔ ٠املٛاقع يف ؿٓاع ١ايتكاسٜش ٚا٭خباس ايـشؿٚ ،١ٝتطٜٛش قتٛاٖا،
َٚعشؾ ١ايٛقا٥ع ٚا٭سذاخ ا٭نجش ػٛٝعًا ٚأٜلًا ملٓاقؼ ١صَ ٤٬املٗٓ ،١نُا
تظتخذَ٘ ايـشـ يضٜاد ٠قشا ٠٤ايـشـ َٔ خ ٍ٬ايرتٜٚر يبعض َٛادٖا يف سظاب
ايـشٝؿٚ ،١ايتٛاؿٌ َع اؾُٗٛسٚ ،ملعشؾ ١ايـشؿٝني ا٭نجش ػٗشَٚ ٠تابع ١يذ٣
ايكشا.)67(٤
ٚبٝت دساط ١قً ١ٝإٔ طشم اٱعَٝ٬ني يف اؿـ ٍٛعًَٛ ٢اد إعَٔ ١َٝ٬
خ ٍ٬ايؼبهات ا٫دتُاع ١ٝتتشذد بايرتتٝب يف ؿؿشات املظٚ٪ينيٚ ،ايـؿشات
ايتؿاعً"ٚ ١ٝاهلاػتاقات"ٚ ،تٛظٝـ اٯسا ٤املطشٚسٚ ،١احملادثات اـاؿَ ١ع
املختـنيٚ ،أخريًا َٔ خ ٍ٬ايـٛس املٓجٛس ٠يف ايؼبهات( ،)68نُا دا ٤يف دساط١
عشب ١ٝإٔ أِٖ أغشاض اطتخذاّ ايـشؿٝني ايُٝٓٝني يؼبهات ايتٛاؿٌ ٖ ٞايتعبري
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عٔ ايشأ ٟأٚ ،ً٫ٚملتابع ١ا٭خباس ٚاملظتذذات ثاًْٝاٚ ،يًتشذخ َع اٯخش ٜٔثايجًا،
ٚايتٛاؿٌ َع ا٭ؿذقا ٤سابعًاٚ ،ملعشؾَ ١ا ٜذٚس يف ايٛطٔ خاَظًا(.)69
ٚقذ أؾشصت اطتخذاَات تٜٛرت ايـشؿ ١ٝعٔ ْـا٥ح خاؿ ١يًـشؿٝني
املتعاًَني يف ٖزا اجملاٍ ،ؾكذَت (أسٜها أْذسط" )ٕٛخطٛات أسٜها أْذسطٕٛ
ايظت يًـشؿٝني عً ٢تٜٛرت" اييت اْطًكت َٔ قٓاعتٗا بإٔ ٖٓاى ْٛعًا َٔ ايـً١
ايطبٝع ١ٝبني تٜٛرت ٚايـشاؾ َٔٚ ،١أٚىل ْـا٥شٗا ايذع ٠ٛإىل إْؼا ٤ؿً ١بني غشف
ا٭خباس يف امل٪طظات ايـشؿٚ ١ٝبني َا ٜػشد ٙايـشؿ َٔ ٕٛٝخ ٍ٬اطتخذاّ َٛقع
(تٜٛت دٜو)  ،Tweet Deckؾٗزا املٛقع ٜكذّ أدا ٠تظُح يًـشؿ ٞمبتابع١
َٚشاقبَٛ ١اكٝع عذٚ ،٠ايبشح بطشم َٚذاخٌ َتعذد َٔٚ ،٠أِٖ َضاٜا ٙقذست٘ عً٢
تـؿ ١ٝاملعًَٛات َٔ أدٌ ايعجٛس طشٜعًا عًَ ٢ا وتاد٘ ايـشؿ َٔ ٞقتٜٛات
تٜٛرتَ ،ع سذب املٛكٛعات غري املُٗ ،١نُا ميهٔ هلزا املٛقع ايبشح عٔ
تػشٜذات َٔ ؾ٦ات َعَ ١ٓٝجٌ ايتػشٜذ ٠املشؾك ١بؿٝذ ٜٛأ ٚؿٛس ،أ ٚايبشح عٔ
تػشٜذات تتلُٔ نًُات قذد ،٠أ ٚتػشٜذات رات ْٛعَ ١ٝع ١ٓٝست ٢ي٫ ٛقت قًً٬ٝ
َٔ ايتؿاع٬ت أ ٚإعاد ٠ايتػشٜذ َٔٚ ،دٛاْب أُٖ ١ٝتٜٛرت يًـشؿٝني اييت تؼري إيٗٝا
(أْذسط )ٕٛاطتخذاّ تٜٛرت ؿُ٬ت تعذد املـادس٫ ،طُٝا سني ٜشاد إػشاى
اؾُٗٛس يف ايٓكاؾ بؼإٔ َؼهًَ ١عٚ ،١ٓٝيف ٖز ٙاؿاي ١ؾٗ ٞتٓـح بإٔ ٜكّٛ
أنجش َٔ ؿشؿ ٞأ ٚقشس ٜعًُ ٕٛيف غشؾ ١ايتششٜش بٓؼش ايتػشٜذ ٠اـاؿ ١بٗزا
املٛكٛع يف أٚقات كتًؿٚ ،١طٝه َٔ ٕٛا٭ؾلٌ إٔ ًٜؿتٛا بتػشٜذاتِٗ اْتباٙ
أػخاق َعٓٝني َجٌ اـربا ٤يف ٖزا املٛكٛع َٔ أدٌ اؿـ ٍٛعً ٢آساٚ ،ِٗ٥يهٔ
ٖز ٙايطشٜك ١تؼرتط إٔ تهٖٓ ٕٛاى بذا ١ٜع٬ق ١طابك ١بني ايـشؿ٤٫٪ٖٚ ٞ
اـرباٚ ،٤سغِ اْ٫تكادات املتهشس ٠بؼإٔ اطتخذاَات "اهلاػتام" أ ٚايتػشٜذات
املٛط )#( ١َٛعً ٢تٜٛرت ،تعترب (أْذسط )ٕٛإٔ ؾا٥ذٖ ٠ز ٙا٭داَ ٠ا صايت َٛدٛدَُٗ ٠ا
ناْت ْظبَ ١ـذاق ١ٝقتٜٛاتٗا(.)70
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نُا قذّ (َاسى يٛنَ ،Mark Lukie )ٞذٜش قظِ ايـشاؾٚ ١ا٭خباس يف
تٜٛرتٚ ،ايـشؿ ٞايظابل يف (ٚاػٓطٔ بٛطت) ،بعض ايٓـا٥ح يًـشؿٝني يف نٝؿ١ٝ
ا٫طتؿاد َٔ ٠ػبه ١تٜٛرت ََّٗٓٝا ،بعذ إٔ قاّ بتشً ٌٝآ٫ف ايتػشٜذات اييت قاّ
ايـشؿ ٕٛٝبإسطاهلا ْٗا ١ٜعاّ  ،ّ2011ملعشؾَ ١ا ٖ ٞايظًٛنٝات اييت ٚيذتٗا تًو
ايتػشٜذاتْ َٔ ،اس ١ٝإعاد ٠ايتػشٜذ ،أ ٚايشدٚد ،أ ٚايُٓ ٛيف عذد املتابعنيٚ ،قذ
ـف (يٛنَ )ٞا اْتٗ ٢إي ٘ٝيف ايتٛؿٝات ايتاي:١ٝ
 غشد بإلاصاتو :ؾايـشؿ ٕٛٝخربا ٤يف اختٝاس املٛكٛعات اييت ٜكَٕٛٛ
بتػطٝتٗا; يزا عً ِٗٝإٔ ٜٓكًٛا اـربٚ ٠املعشؾْ ١ؿظٗا إىل تٜٛرت ،ؾايبٝاْات
أظٗشت إٔ ايـشؿٝني وـً ٕٛعً ٢أنرب ْظبَ ١ؼاٖذٚ ٠من ٛيف عذد املتابعني
بعذ إسطاٍ ايتػشٜذات املشتبط ١باملٓاطل اييت ٜك َٕٛٛبتػطٝتٗا.
 ٫ تٓؼش قــو ؾكل :٭ٕ ايـشؿٝني ٚٚنا٫ت ا٭ْباٜ َٔٚ ٤ك َٕٛٛبٓؼش
قتٜٛات َـادس خاسد ١ٝوـً ٕٛعًَ ٢ظتٜٛات عاي َٔ ١ٝاملتابع.١
 ايتػط ١ٝاملباػش ٠يٮسذاخٜ :ضداد عذد املتابعني بٓظب %50 ١عٓذ ايتػط ١ٝاملباػش٠
يٮسذاخ.
 اطتخذاّ ايٛطٜ :ّٛظاعذ اطتخذاّ ايٛط ّٛيف ْكٌ ا٭سذاخ املباػش ٠أٚ
ايكـف اؾاس .. ١ٜيف صٜاد ٠املتابع ١بٓظب.%100 ١
 اطتخذاّ @ اٱػاسات :إرا قاّ ايـشؿ ٕٛٝبتلُني تػشٜذاتِٗ باٱػاسات أنجش
َٔ سٚابل اٱْرتْت  ،URLؾإٕ ريو ط٪ٝد ٟستًُا إىل صٜاد ٠عذد املتابعني إىل
أعًَ ٢ظتٜٛات٘ٚ ،خاؿ ١عٓذ اٱػاس ٠إىل @ ايؼخـٝات املؼٗٛس ٠اييت تكّٛ
بإعاد ٠ايتػشٜذ ملتابعٗٝا ايهجش.
 اطتخذاّ صس إعاد ٠ايتػشٜذ :أثبتت ايذساط ١إٔ ايتػشٜذات اييت ٜٴعاد تػشٜذٖا
باطتخذاّ صس إعاد ٠ايتػشٜذ ،ؼـٌ عً ٢إعاد ٠ايتػشٜذ مبعذٍ َ 3شات َكاسْ١
بايتػشٜذات اييت تٴكتبع(.)71
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ٚعً ٢ك ٤ٛايعشض ايظابل ميهٔ إٔ ًٜخف ايباسح أِٖ تـٓٝؿات اطتؿاد٠
ايـشؿٝني املٗٓ َٔ ١ٝتٜٛرت يف ايٓكاط ا٭طاط ١ٝايتاي:١ٝ
 أْ٘ ٚط ١ًٝؾُع املعًَٛات ٚاؿـ ٍٛعًٗٝا َٔ َـادس كتًؿ.١
 أْ٘ َٓـْ ١ؼش طشٜع ١يٮخباس َٚتابع ١تطٛساتٗا.
 أْ٘ قٓا ٠ملؼاسن ١اؾُٗٛس يًـشؿٚ ٞايتؿاعٌ َع نتابات٘ ٚآسا.٘٥
 أْ٘ أدا ٠تٛاؿٌ ادتُاع ١ٝعً ٢املظت ٣ٛايؼخـ ٞاـاقٚ ،بني صَ ٤٬املٗٓ١
ايـشؿٚ ١ٝاٱع.١َٝ٬
َٛ - 3قع نتٍاب ايـشـ يف عـش تٜٛرت:
ناْت ايـشـ يف عـش َا قبٌ اٱْرتْت ٚتطٛسات٘ تؼهٌ ب٪س ٠تشنٝض
ايشأ ٟايعاّٚ ،نإ بٛطعٗا إٔ تعٌُ نُـذس ق ٟٛٱصعاز ايظًطات ،يهٔ عـش
ٖزا ايُٓٛرز ايـشؿ ٞايكذ ِٜاْتٗ ٢عظب سأ ٟبعض املتابعني يًشاي ١ايـشؿ،١ٝ
ٚاٯٕ ْؼٗذ َ٬ٝد منٛرز دذٜذ ٜك ّٛعً ٢ايتؿاعًٚ ١ٝايؼشان ١بني أطشاف ايعًُ١ٝ
اٱعٖٚ ،١َٝ٬زا ٜ ٫عين ايظُاس بايتعًٝل عً ٢املكا٫ت املٓؼٛس ٠عً ٢ػبه ١اٱْرتْت
ؾشظب ،بٌ أٜلًا ؾتح املضٜذ َٔ ايؿشق يًُٛاطٓني يتٛثٝل ٚؿٝاغٚ ١ؼشٜش ا٭خباس
اييت ٜظتُذْٗٚا َٔ فتُعاتِٗٚ ،بايتاي ٞإَهاْْ ١ٝؼ ٤ٛػهٌ دذٜذ َٔ ع٬ق١
ايظًط ١املتػري ٠بني احملشسٚ ٜٔاملٛاطٓنيٜ ٫ ،كٌ َتاْ ١عٔ ق ٠ٛايـشاؾ ١ايتكًٝذ،١ٜ
إٕ مل ٜهٔ أنجش َٓٗا(ٚ ،)72هلزا ْعش أسذ أطاتز ٠اٱع ّ٬إىل َٛاقع ايتٛاؿٌ
ا٫دتُاع ٞنأنرب قؿض ٱثاس ٠ايشأ ٟايعاّ ،بٌ ٚٱثاس ٠ايهجري َٔ ايكلاٜا(.)73
ٚيف ظٌ ٖزا ايٛاقع ا٫تـاي ٞاؾذٜذ ٜذٚس ايتظا ٍ٩سَ ٍٛذ ٣تأثري نتاب
ايـشـ يف ايشأ ٟايعاّ َٚذْ ٣ؿار آسا ِٗ٥إىل اؾُٗٛسٚ ،نٝؿ ١ٝتًك ِٗٝسدٚد
اؾُٗٛس املشػعٚ ١اٱػاسات اييت ؼًُٗا يف ٚاقع اتـاي ٞطابع٘ اختـاس ٚدٗ١
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ايٓعش أ ٚايشأ ٟيف ( )140سشؾًا عرب َٛقع تٜٛرتَ ،ع ا٫ستؿاظ بطابع٘ اؾذيٞ
ايٛاطع ،نُا إٔ ايٛقت مل ٜعذ َٓؿظشًا أَاّ نتاب ايشأ ٟيف ايـشـ يٝهتبٛا َا
ٜشٜذٚ ،ٕٚباملظاس ١اييت ٜشغبَٚ ،ٕٛع دخ ٍٛؾلا٤ات عذٜذٚ ٠أتاس ١ايؿشق أَاّ
كتًـ اٯسا ٤يطشسٗا بإهاص ٚطشعٚ ١سش .. ١ٜؾكذ بات َٔ ايلشٚس ٟإٔ ٜأخز ٖ٤٫٪
ايهتاب ريو يف اعتباسِٖ ،ؾُٔ امل٪نذ إٔ نجريًا َٔ املكا٫ت املطٛي ١يف ايـشـ
مل تعذ دارب ١يكطاع عشٜض َٔ ايكشاٚ ،)74(٤قذ ٜه ٕٛيف ٖزا تشمجٚ ١اقع ١ٝيتكًف
دٚس ايُٓٛرز ايـشؿ ٞايكذ ،ِٜايزْ ٟعش إي ٘ٝايبعض إهابِّٝا َٔ صا ١ٜٚإٔ ع٬ق١
ايٓاغ بايشَٛص ا٫دتُاع َٔٚ ١ٝب ِٗٓٝايـشؿٝني ٚايهتاب مل تعذ تتظِ باـٓٛع،
ٖٚزا ٜعين إٔ ايـشـ يه ٞتعٌ ساكش٫ ٠بذ إٔ تٗذش – يف ْعشِٖ – ْربتٗا
املتعاي ١ٝاييت تضعِ أْٗا تكشس َا ٖ ٛاملِٗٚ ،إٔ تظاسع إىل خًل أْٛاع أنجش تعأَ ١ْٝٚ
طبٌ ايتٛثٝل ٚايتؿاعٌ َع املٛاطٓني(.)75
ٚيكذ دؾع ٖزا ايٛاقع ا٫تـاي ٞاؾذٜذَٚ ،كاسْت٘ بذٚس ايهاتب يف املاك،ٞ
إىل تظا ٍ٩أسذ ايهتاب ايظعٛدٜني عٔ َذ ٣تػري دٚس ايهاتب ٚاملؿهش يف ايٛطل
ا٫دتُاعٚ ٞايجكايف عُا نإ عً ٘ٝيف عـش َا قبٌ اٱْرتْت؟  ٌٖٚانتظب
ايهتاب ٚاملؿهش ٕٚقُٝتِٗ تاسىِّٝا يذٚسِٖ ايتٜٓٛش ٟيف فتُعِٗ ،أّ ٭ٕ
املعًَٛات ناْت ؿٓاعٚ ١ؾهشًا ٚأدٚات اَتٝاصًا ٚاستهاسًا خاؿِّا هل َٔ ٤٫٪دٕٚ
غريِٖ؟ ٖز ٙبعض َٔ أط ١ً٦نجري ٠عٔ ق ١ُٝايهاتب ٚاملؿهش ٚدٚس ٙيف عـش
ػبهات املعًَٛات ٚاْتؼاس ٚمجاٖري ١ٜاملعًَٛات ٚٚطا٥ل املعشؾ ،١ؾبعذ إٔ نإ
ايهاتب هتٗذ يف املاك ٞيف مجع املعًَٛات ٚتـٓٝؿٗا َٔٚ ،ثِ ٜهاؾح نجريًا
نٜ ٞكذَٗا يكشا ٘٥عً ٢ػهٌ َكاي ١أ ٚنتاب أ ٚست ٢يف سًك ١إراع ١ٝأ ٚتًؿض١ْٜٝٛ
ٜٚكبٌ عًٗٝا ايٓاغ إػباعًا ؿادتِٗ يًُعًَٛات ٚاملعشؾٜ ،١بذ ٚاي ّٛٝإٔ نجريًا َٔ
ا٭دٚاس اْكًبت ٚؼٛيت سٝح غذت املعًَٛات َتٓاثشَ ٠تاس ١عً ٢ايؼاػاتٚ ،مل ٜعذ
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ايهاتب عرب أػهاٍ ايعشض ايتكًٝذ ٟيًُعًَٛات داربًا سٝ٥ظًاٚ ،بات "املذ"ٕٚ
اؾش"ٚ ٤ٟاملتٛتش" املػشد "املجري" ؾاتًٓا يًذُاٖري أنجش َٔ ناتب ايشأ ٟاملته ٧عً٢
صاٜٚت٘ ٚأؾهاس ٙيف ٚط ١ًٝتكًٝذ ١٦ًَٝ ١ٜباحملارٜش ٚايتٛدع(.)76
ٚوا ٍٚناتب آخش إٔ ًٜتُع َٛقع ايهاتب ايـشؿٚ ٞسلٛس ٙاملعاؿش
بايتأنٝذ عً ٢إٔ تأثري نتاب ايـشـ ٜ ٫ضاٍ ٚاكشًاَ ،ع إٔ اٱداب ١عٔ قٝاطاتٗا
غا٥بٚ ،١نٌ َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ ٜعٌ فشد اْطباع ،يهٔ ٜبك ٢امل٪ػش ايٛسٝذ –
يف تكذٜشَ ٖٛ – ٙكذاس عذد قشاٖ ٤زا املكاٍ أ ٚراىٚ ،يف غٝاب عًُٝات قٝاغ ايشأٟ
ايعاّ يف ايكشاٜ ،٠٤تِ ايًذ ٤ٛإىل ا٭سهاّ اْ٫طباع ١ٝاييت قذ تهَٛ ٕٛدٛد ٠يف
تٜٛرت أ ٚغريَ ،ٙع َ٬سع ١اعتباس أسقاّ ايكشاٚ ٤املتابعني يًهاتب يف َٛقع ايـشٝؿ١
اٱيهرت ْٞٚبايذسد ١ا٭ٚىل( ;)77يزا ٜـعب اؿهِ عً ٢سذِ سلٛس ايهاتب يذ٣
ايكشا ٤أ ٚأثش ٙعً َٔ ِٗٝد ٕٚاطتٓاد عً ٢اطتط٬ع ٚاطتكـا ٤يؼشو ١نبرئَ ٠
املتابعني َٔٚ ،د ٫ ْ٘ٚهٛص اؾضّ بشأ ٟقاطع يف دسد ١ؼذٜذ تأثري ايهاتب
ايـشؿ ٞيف ايشأ ٟايعاّ(.)78
ٚاْط٬قًا َٔ ٖز ٙاؿكٝك ١ا٭خريٚ ،٠تًُظًا ملظت ٣ٛتأثري ايهاتب ايـشؿٞ
بني ا٫ستؿاع ٚا٫نؿاض ٜش ٣طعٛد ناتب أْ٘ َع ايتطٛسات اؿذٜجٚ ١ايتكذّ
ايتهٓٛيٛد ٞاهلا ٌ٥ايزْ ٟؼٗذ ٙيف فاٍ اٱع ّ٬اؾذٜذ َٛٚاقع ايتٛاؿٌ
ا٫دتُاعٚ ٞظٗٛس ايـشـ اٱيهرتٚ ١ْٝٚؿشاؾ ١املٛاطٔ ،ميهٔ إٔ ْك ٍٛبإٔ
دسدٖ ١زا ايتأثري انؿلت بظبب إٔ ايٓخب تػريت ٚتؼهًت َٔ دذٜذ ،ؾًِ تعذ
ايٓخب ْٖ ٞؿع ايٓخب املجكؿ ١قذميًا ،ؾعٓذَا ْذخٌ عًَٛ ٢اقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ
يف تٜٛرت ٚغري ٙؾإْٓا لذ نبًا دذٜذ ٠بذأت ت٪ثش عً ٢ايشأ ٟايعاّٚ ،هلا َتابع،ٕٛ
ٚؼع ٢باٖتُاّ نبريٚ ،مبٔ ثٳِ ؾإٕ َعاديٖ ١ز ٙايٓخب تػريت َٚعٗا تػري ٖزا
ايتأثري نإ يهتاب ايـشـ ٚنتاب ايشأ ٟؾٗٝاٚ ،مل تعذ هلِ ْؿع ايذسدَٔ ١

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ايتأثري عً ٢ايشأ ٟايعاّ نُا نإ يف املاك ٞسُٓٝا نإ ٖ ٤٫٪ايهتاب ٪ٜثشٕٚ
يف تؼه ٌٝسأ ٟايؼاسعٚ ،عٓذَا نإ نٌ َا ٜهتب ٖٛ ْ٘ٛايكذ ٠ٚيهجرئَ ٠
املتابعنيٚ ،باخت٬ف َعادي ١ايٓخب َع ظٗٛس اٱع ّ٬اؾذٜذ ٚتٛطع٘ اختًؿت َعادي١
ايتأثري ٚأؿبح ٖ ٤٫٪ايهتاب ٜهتبَٓ َٔ ٕٛطًل َارا ٜشٜذ ايؼاسع ٚايشأ ٟايعاّ،
ٚأؿبشٛا ٜتبع ٕٛطٝاط ١ٝايكطٝع بعذ إٔ ناْٛا ٜؼهًٖ ٕٛز ٙايظٝاطٚ ،١ريو َٔ
أدٌ ايبشح عٔ ايؼٗش ٠اييت ؾكذٖٚاٖٚ ،زا ا٫خت٬ف ٚايتػري نً٘ َا نإ يٝتشكل
ي ٫ٛظٗٛس ػبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٚ ،ٞظٗٛس نب دذٜذ ٠يٝظت َٔ نب
املجكؿني  َٔ ٫ٚنب نتاب ايـشـٚ ،إمنا ٖ ٞنب تؼهًت يف ٖزا املٛقع
ٚأؿبشت تؼهٌ سأًٜا كتًؿًا ٚايٛادب ٖ ٛا٫يتؿات إىل ٖز ٙايٓخب ٚاٖ٫تُاّ
بٗا(.)79
 َٔٚاي٬ؾت يٓعش ايباسح اتؿام أنجش َٔ ناتب ؿشؿ ٞعً ٢أُٖ ١ٝتٛظٝـ
تٜٛرت يف ٚؿ ٍٛايهاتب إىل قشاٚ ،٘٥ػاٚص ساي ١ايشبه ١املًشٛظ ،١عٓذ ايعذٜذ َٔ
نتاب ايـشـ ػاٖ ٙزا ايعامل اؾذٜذ ،ؾٝطايب ايهاتب خايذ ايػٓاَ ٞصَٙ٤٬
ايهتاب با٫طتؿاد َٔ ٠تٜٛرت ؾٗ ٛسكٝكَ ١عاػ٫ ١بذ َٔ ايتعاٌَ َع٘ ٚتهٝٝؿ٘
يـاحل املـاحل ايعاَٚ ١ايٛطٓ ١ٝبايذسد ١ا٭ٚىلٜٚ ،ك :ٍٛمٔ يف ساد ١إىل إٔ ٜظتُش
ٖ ٤٫٪ايهتاب يف بح ايٛع ٞيًٓاغٚ ،اؿذ َٔ ايهجري َٔ اٱػعاعات املػشك،١
ٚتػٝري نجري َٔ املؿاٖ ِٝاـاط ١٦يف أرٖإ ايٓاغٚ ،نٌ َا لذ ٙايَٚ ّٛٝا نؼؿ٘
تٜٛرت ؼذٜذًا ٫بذ إٔ ٜعاجل بطشٜك ١ؾعايٚ ١مبؼاسن ٤٫٪ٖ ١ايهتاب ايٛاعني
ٚأؿشاب ا٭ق ّ٬ايشاػذ ٫ ٠بطشٜك ١اؿذب ٚاملـادسٜٚ ،)80(٠شبل آخش بني
اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت ٚكُإ َا تبك ٢هلِ َٔ تأثري عً ٢ايشأ ٟايعاّ ،أ ٚقاٚي١
إعادَ ٠هاْتِٗ ايظابك ١يف ايتأثري َطايبًا إٜاِٖ بايًذ ٤ٛإىل َٛاقع ايتٛاؿٌ
ا٫دتُاع ٞاؾذٜذ ٠يهٜ ٞشٚدٛا َٔ خ٬هلا َا ٜهتبٚ ٕٛا٫طتؿادٖ َٔ ٠ز ٙاملٛاقع
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ٱٜـاٍ ؿٛتِٗ ٚسأ ِٜٗ٭نرب ػشو َٔ ١املتابعني ،ؾبعض ايهتاب ٜه ٕٛهلِ
َتابع ٕٛعً ٢سظاباتِٗ يف َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٜ ٞكش ٕٚ٩هلِ ٜٚتابع ِْٗٛأنجش
بهجري ممٔ ٜكشأ هلِ ؾكل َٔ خ ٍ٬ايـشـ ايٛسقٚ ،١ٝيزيو ِٖ عاد ١إىل
ا٫طتؿادٖ َٔ ٠ز ٙايٛطا ٌ٥اؿذٜج ١يلُإ ٚؿ ٍٛؿٛتِٗ ٚإسذاخ ايتػٝري ايزٟ
ٜشٜذ.)81(ْ٘ٚ
ٜٚبىىىذ ٚإٔ ٖىىىز ٙاملطايبىىى ١ساكىىىش – ٠أٜلًىىىا – عٓىىىذ نتىىىاب آخىىىش ،ٜٔؾع٬قىىى١
ايهاتىىىىب ايـىىىىشؿ ٞمبٛقىىىىع تىىىىٜٛرت يىىىىذ ِٜٗعًىىىى ٢دسدىىىى ١نىىىىبريَ ٠ىىىىٔ ا٭ُٖٝىىىى ،١إر
سبىىىل أسىىىذ ايهتىىىاب قُٝىىى ١ايهاتىىىب املعاؿىىىش َٚىىىذَ ٣ـىىىذاقٝت٘ ٚطىىىطٛع امسىىى٘
عًىىى ٢ايظىىىاس ١ايـىىىشؿ ١ٝبكذستىىى٘ عًىىى ٢إثبىىىات ٚدىىىٛد ٙيف اٱعىىى ّ٬اؾذٜىىىذ ،ؾاملتىىىابع
ايٝىىىى ّٛأؿىىىىبح يذٜىىىى٘ ايكىىىىذس ٠عًىىىى ٢ايؿىىىىشص ٚايتشًٝىىىىٌ ؿىىىىاٍ ايهتىىىىاب ٚنتابىىىىاتِٗ،
ٚأكىىىشت َـىىىذاق ١ٝايهاتىىىب ٚقىىىذس ٠قًُىىى٘ يىىىذ ٣ايىىىشأ ٟايعىىىاّ أ ٚمجٗىىىٛس ايكىىىشا٤
عًىى ٢قىىو اٱعىى ّ٬اؾذٜىىذ ؾاْىىذفٛا ؾٝىىى٘ٚ ،أؿىىبح تىىٜٛرت ميجىىٌ يبعلىىِٗ ساؾىىذًا
َُِّٗىىىا ؿلىىىٛسِٖ ايـىىىشؿ ٞايىىىٛسق ٞأ ٚايتكًٝىىىذٜٚ ،ٟعى ىذ سذىىىِ َتابعىىى ١ايهاتىىىب
عًىىى ٢تىىىٜٛرت د٫يىىىَ ١كٝىىىاغ َؿٝىىىذ ٠عىىىٔ َظىىىت ٣ٛمجاٖريٜتىىى٘ٚ ،سىىىشق قشا٥ىىى٘ عًىىى٢
ايتٛاؿىىىىىٌ َىىىىىع سشٚؾىىىىى٘ ٚأؾهىىىىىاسٚ ،ٙايتعًٝىىىىىل عًٗٝىىىىىاٚ ،تهىىىىى ٜٔٛعىىىىىامل تؿىىىىىاعًٞ
تبىىىىادي ٞبىىىىني ايطىىىىشؾنيٚ ،باملجىىىىٌ ؾكىىىىذ نؼىىىىـ تىىىىٜٛرت عىىىىٔ ٚاقىىىىع بعىىىىض ايهتىىىىاب
ٚسعىى٘ َىىٔ مجٗىىٛس تىىٜٛرت ،سٝىىح ػىىذ نات ًبىىا ٜهتىىب َٓىىز طىىٓٛات عذٜىىذ ٠بعُىىٛد
ثابىىتٚ ،يىى٘ ػىىٗش ٠عايٝىىٚ ،١سُٓٝىىا دخىىٌ عىىامل تىىٜٛرت تهىى ٕٛاملؿادىىأ ٠يف قًىى ١عىىذد
َتابعٝىىىى٘ ٚعىىىىذّ ػىىىىاٚصِٖ امل٦ىىىىات ،بُٓٝىىىىا ػىىىىخف آخىىىىش غىىىىري َعىىىىشٚف ؿىىىىشؿِّٝا،
ٚبعىىىذَا خىىىاض ايهتابىىى ١يف تىىىٜٛرت بًىىىؼ َتىىىابع ٙٛاٯ٫فَٚ ،ىىىع ايىىىتشؿغ عًىىى ٢بعىىىض
أسقىىىاّ املتىىىابعني َٚىىىا وـىىىٌ ؾٗٝىىىا َىىىٔ ت٬عىىىب ،تبكىىىٖ ٢ى ىز ٙا٭سقىىىاّ نُ٪ػىىىشات
()82

َعرب ٠ميهٔ أخزٖا يف ا٫عتباس

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

 – 4طًبٝات اطتخذاّ تٜٛرت ؿشؿِّٝا:
ٜتعشض تٜٛرت يًهجري َٔ اْ٫تكادات ٚاحملارٜش اييت قذ تٓعهع طًبًا عً٢
اطتخذاّ ايـشؿٝني ٚايهتابٚ ،هلا ع٬ق ١بذسد ١اسرتاؾ ١ٝاملظتخذّ ايـشؿٞ
يًُٛقع ،ؾكذ تظبب بعض املعًَٛات أ ٚاملـادس ؾ ٘ٝإسبانًا يًـشؿ ٞأ ٚيًهاتب
يعذّ ثبٛتٗا أ ٚايتأنذ َٔ ؿشتٗاٚ ،متجٌ ٖز ٙايظًب ١ٝاملأخز ايعاّ ي٬طتخذاّ
ايـشؿ ٞيتٜٛرت(ٜٚ ،)83ؼاسى ايـشؿ – ٕٛٝأسٝاًْا – يف ؼٌُ َظٚ٪يٖ ١ٝزا املأخز
عً ٢املٛقع ،بتظشعِٗ بٓكٌ ايؼا٥عات ،أ ٚا٭خباس عٔ طشٜل بعض تطبٝكات ايشطاٌ٥
ايٓـ ،١ٝأْ ٚكٌ ؿٛس ٜ ٫عشف سكٝكتٗا ،أْ ٚؼش تـشوات ملظٚ٪يني ،ثِ
ٜهتؼؿ٫ ٕٛسكًا إٔ تًو املعشؾات اييت ْكًٛا عٓٗا  ٫متت يزيو املظ ٍٚ٪بـً،١
ٚإمنا َٖ ٞعشؾات َضٚس ،٠مل ٜهًـ ايـشؿْ ٞؿظ٘ ايتأنذ َٓٗا أ ٚا٫تـاٍ عً٢
َـذسٖا ،ؾكاّ بايٓؼش ايظشٜع يٝشـٌ عً ٢طبل ؿشؿ ٞنارب(.)84
ٜٚتِٗ ايبعض تٜٛرت يف إكعاف أدا ٤ايـشؿٚ ٞتهاطً٘ عٔ أداَٗ ٤اَ٘ نُا
هبَ ٖٛٚ ،ا اْعهع بايظًب عً ٢ايٓعش ٠إىل ايـشاؾٚٚ ١َٓٗ ١ظٝؿ ،١دشا٤
اعتُاد بعض ايـشؿٝني عً ٢تعبريات ايػلب أ ٚايٓكذ يذَ ٣شتاد ٟتٜٛرتٜٚ ،كٍٛ
احملًٌ ا٭َشٜه( ٞدٝـ طْٛذسَإ) :اؿٌ ٜ ٫هُٔ يف عذّ اطتخذاّ تٜٛرت ْٗاِّٝ٥ا،
بٌ يف عذّ اطتخذاَ٘ بٗز ٙايطشٜك ،١ؾايطشٜك ١اييت ٜٴظتخذّ بٗا َٖ ٞا تكًٌ َٔ
قُٝت٘ٚ ،هب أيَّا ْظتخـ بكٖ ٠ٛزا ايٛطٝل(ٚ ،)85يكذ أخز قب ٍٛاٱعَٝ٬ني يتٜٛرت
ٚقٓاعاتِٗ ب٘ نشًٝـ َِٗ هلِ يف َٗٓتِ ايهجري َٔ ايٛقت ،ؾكذ تظا ٍ٤اٱعَٕٛٝ٬
ايؿشْظَ – ٕٛٝج – ً٬يف ايبذا ١ٜعٔ اؾذ َٔ ٣ٚاطتخذاَ٘ املٗينٚ ،عرب سٝ٥ع
ؼشٜش ؿشٝؿْٛ( ١ؾاٍ أٚبضس ؾاتٛس ،يٛسإ دٛؾشإ) ،عٔ ٖز ٙاملؼاعش ايظًب ١ٝيف
عُٛد ٙا٭طبٛع ٞيف ايـشٝؿ ،١بٓكذ ساد بكٛي٘ :بعذ ػٗش َٔ ٜٔاطتخذاّ تٜٛرت تبذٚ
ي ٞايؼبه ١اييت تػشد ٚنأْٗا قؿف َٔ ايطٛٝس ،مل أدذ ؾٗٝا ؿكٛسًا  ٫ٚب٬بٌ،
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بٌ ببػاٚات ٚغشبإ  ٫تٓكٌ إ ٫ايؼا٥عات ٚا٭خباس ايتاؾٗ ،١يهٔ ٜبذ ٚإٔ ؿٛس ٠تٜٛرت
ا٭ٚىل تػريت يف أرٖإ ايـشؿٝني ايؿشْظٝني بعذ ؾرتٚ ٠دٝض ٠عٔ ايٛؿـ ايظابل،
ؾاي ّٛٝايزٖٓٝات تػريتٚ ،اطتخذاّ اٱعَٝ٬ني ايؿشْظٝني يتٜٛرت أؿبح أقٚ ٣ٛأنجش
اْتعاًَاٚ ،قذ أنذت دساط ١ملعٗذ (طٝض )ٕٜٛبعٓٛإ (غًٛباٍ طٛػٝاٍ دٛس ْايٝضّ)
إٔ ايـشؿٝني ايؿشْظٝني وً ٕٛيف املشتب ١ايظادط ١عاملِّٝا َٔ سٝح اطتخذاّ تٜٛرت،
َظبٛقني بايهٓذٜني أٚ ،ً٫ٚا٭َشٜهٝني ثاًْٝاٚ ،ايربٜطاْٝني ثايجًا(.)86
ٚيكذ بًؼ ايٓكذ أػذ ٙعٓذَا ٚؿـ ؿشؿ ٕٛٝأطرتاي ٕٛٝاطتخذاّ تٜٛرت
نٛط ١ًٝؿشؿ ١ٝبايطشٜل إىل اـشابَ ،ؼري ٜٔإىل أْ٘ ٜظِٗ يف تشادع ايـشاؾ١
نْٛ ْ٘ٛعًا َٔ ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ايبذ ٌٜعٔ ايٛطا ٌ٥ايكذميٜ ،١ذٜش ٙايٓشدظ ٕٛٝبٓؼش
أخباس  ٫تعتُذ عً ٢ق ِٝأطاط ،)87(١ٝنُا اتؿل سٚاٝ٥إ ػٗريإ َٔ ايٜ٫ٛات املتشذ٠
ا٭َشٜهٚ ١ٝأملاْٝا عً ٢ايتكً َٔ ٌٝقَٛ ١ُٝاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٚ ،ٞتأثشٖا ايظًيب
عً ٢تـاعذ َظت ٣ٛايهتاب ١اٱبذاع ،١ٝؾشزس ايشٚا ٞ٥ا٭َشٜه( ٞدْٛاثإ
ؾشاْض )ٜٔاؾ ٌٝاملعاؿش َٔ إكاعٚ ١قتِٗ يف املضٜذ َٔ ايتػشٜذات عرب تٜٛرت ،بذً٫
َٔ تطٜٛش أدٚاتِٗ يف ايهتابٚ ،١أػاس إىل إٔ ايهتاب ايؼباب هٗذ ٕٚعً ٢صٜاد٠
تػشٜذاتِٗ عً ٢ايؼبه ١ا٫دتُاع ١ٝقبٌ ايٓعش يف كطٛطاتِٗ يًٓؼشَٛ ،كشًا إٔ
بعض ايهتاب ايؼباب ٜعتكذ ٕٚإٔ  ٫أسذًا َٔ ايٓاػش ٜٔطٓٝعش يف كطٛطاتِٗ
يًٓؼش ،قبٌ إٔ ٜه ٕٛيذ ٜ٘امل٦ات َٔ املتابعني عً ٢تٜٛرت ،بُٓٝا ٚؿـ ايشٚاٞ٥
ا٭ملاْ( ٞغْٛرت غشاغ) اؿاؿٌ عً ٢دا٥ضْٛ ٠بٌ يٰداب َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ
باهلشاَ ٤طايبًا با٫بتعاد عٓٗا (.)88
ٚيف ايٓطام احملً ٞتٛاؿًت اْ٫تكادات َٛدٗ ١ايظٗاّ يبعض نتاب تٜٛرت،
ؾؿ ٞسْ ١ٜ٩كذَ ١ٜتٛاصْ ١ملٓتر املٛقع ايهتاب ٞتك ٍٛإسذ ٣ايهاتبات :إرا نإ تٜٛرت
قذ أخشز يٓا ايهجري َٔ ايهتاب اؿكٝكٝني ايز ٜٔمل تظعذ عشٚؾِٗ ؿشؿٓا ،ؾؿٞ

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

املكابٌ أخشز يٓا تٜٛرت (ثكاؾ ١ططش ١ٝيهتاب ميتًه ٕٛيػ ١مجَٚ ١ًٝؿشد ٠ق١ٜٛ
يهٔ يٮطـ ٚدٖٗٛا م ٛايب٪غ َٔ ايهٚ ّ٬ايشد َٔ ٤ٟاٖ٫تُاّٚ ،سـشٚا
سشٚؾِٗ يف إوا٤ات ط ١٦ٝعذ ١اؿلاسٚ ٠اْ٫ؿتاس ٚايجكاؾ ١اييت هب أ ٫ىذٌ
َٓٗا أسذ)(ٚ ،)89يف ْكذ رات ٞيٛطل قٝل ٜعر باؿ ١ٜٛٝناحملٝل اٱعَٞ٬
ايشٜاكٚ ،ٞيف تٓا ٍٚملًـ ايتعـب ايشٜاك ٞسأ ٣املزٜع ٚايهاتب سدا ٤اهلل ايظًُٞ
إٔ تٜٛرت عشٍ ٣سٝاد اٱعَٝ٬ني ٚنؼـ اؿكٝك ١ايػا٥بٚ ،١سمبا – نُا ٜك– ٍٛ
نؼـ ايٛد٘ اٯخش ملذع ٞاملجايٚ ،َِٗٓ ١ٝاتِٗ خَ ٍ٬ؼاسنت٘ يف ًَتكَ" ٢ػشدٕٚ
طعٛد "ٕٜٛتٜٛرت يف املظاُٖ ١يف ْؼش ق ِٝايتعـب ايظًب ١ٝيف اجملتُع يف ظٌ غٝاب
املظٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝط ٤ٛؾِٗ سش ١ٜاٱعٚ ،ّ٬بايتاي ٞؾإٕ تٜٛرت– عٓذ – ٙنؼـ
اؿكٝك َٔ ١د ٕٚتضٜٝـ(.)90
ًٜٚخف َذٜش ؼشٜش َٛقع (ايعشبْ ١ٝت) ؾٗذ ايظعٛد أِٖ طًبٝات تٜٛرت يف
نْٛ ْ٘ٛعًا َٔ اٱع ّ٬اؾذٜذ "غري املظ ،"ٍٚ٪ايزٜ ٟؿتكذ يف أساٜني نجري ٠إىل
املـذاق ،١ٝنُا أْ٘ أؿبح طاس ١يـٓع ٚتشٜٚر ايؼا٥عاتٜٚ ،عُِ ايظعٛد َذاس ٖزٙ
ايظًبٝات عً ٢ايٓطام ايعشب ٞؾذا ٤تك٫ ُ٘ٝٝطتخذاّ تٜٛرت ٚأدٚاس ٙاٱع ١َٝ٬عشبِّٝا
َتٛاكعًاٚ ،بٓظب ١ك ،١ًٝ٦ؾاْتشاٍ ايؼخـٝات ايعاَٚ ١ايؼٗريَ ٠ؼاٖذ َِّٜٝٛاْٚ ،كٌ
ا٭خباس غري ايذقٝك ١وذخ عًَ ٢ذاس ايظاعٚ ،١أخريًا ؾإٕ أبشص اٱػهايٝات اييت
تٛاد٘ ايـشؿٝني عٓذ اطتخذاّ تٜٛرت ٖ:ٞ
 ايتعاٌَ َع َعًَٛات غري َٛثٛق.١ ايكذس ٠عً ٢ايتُٝٝض يف ايتعاٌَ َع سظابات تٜٛرت بؼهٌ َٗين أ ٚػخـ.ٞ -تكذ ِٜايٓف ٚبٓا ٙ٩دٝذًا يف ( )140سشؾًا ؾكل(.)91
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اإلجراءات املنهجية للدراسة:
ْٛ – 1ع ايذساطَٗٓٚ ١ذٗا :تٓتُٖ ٞز ٙايذساط ١إىل ايذساطات ايٛؿؿ ١ٝاييت
تظع ٢إىل ٚؿـ ايعاٖش ٠املشاد دساطتٗا ،نُا ٖ ٞيف ايٛاقع(( ،)92بٗذف اؿـٍٛ
عًَ ٢عًَٛات ناؾٚ ١ٝدقٝك ١عٓٗا)( َٔ ،)93خٚ ٍ٬ؿـ منل اطتخذاَات نتاب
ايـشـ يتٜٛرت ،مبا ٜتلُٓ٘ َٔ دٚاؾع ٜٚؿشصَٗ َٔ ٙاسات ،نُا ٜؼٌُ ٚؿـ
ايعاٖش ٠املذسٚط ١اْعهاطات ٖزا ا٫طتخذاّ عً ٢ا٭دا ٤املٗين يًهاتبَٚ ،شدٚدٙ
عً ٢تٛاؿً٘ َع قشاٚ ،٘٥يف إطاس ايتٛد٘ ايٛؿؿ ٞيًذساط ١اعتُذ ايباسح عًَٗٓ ٢ر
املظح ايزٜ ٟعترب دٗذًا عًُِّٝا َٓعًُا يًشـ ٍٛعً ٢ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚا٭ٚؿاف
()94

املتعًك١

مبٛكٛع اطتخذاَات ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت ،نُا عربٚا عٓٗا يف

إداباتِٗ ،طٛاَ ٤ا اتـٌ بطبٝع ١ا٫طتخذاّ أ ٚتأثريات٘ عً ٢نتاباتِٗ ٚأطايٝب
َعاؾاتٗا.
 – 2أدا ٠مجع املعًَٛات :أدا ٠ايذساط ١املٝذاْ ٖٞ ١ٝا٫طتباْٚ ،١عً ٢ك٤ٛ
َتطًبات أٖذاف ايذساطٚ ١تظا٫٩تٗا ايعاَ ،١ؿُِ ايباسح اطتباْ ١دساطت٘ عً٢
ايٓش ٛاٯت:ٞ
 اؾض ٤اـاق بشأ ٟايهاتب يف اطتخذاّ تٜٛرتٜٚ ،ؼٌُ احملاٚس ايتاي :١ٝأِٖدٚاؾع اطتخذاّ تٜٛرت ،أِٖ املٗاسات املٗٓ ١ٝاييت ىشز بٗا ن ْ٘ٛناتبًا َٔ
اطتخذاَ٘ يتٜٛرت ،تك ِٝٝاطتخذاَ٘ يتٜٛرت َـذسًا يًُعًَٛات.
 اؾض ٤اـاق بشأ ٟايهاتب يف تأثري تٜٛرت عً ٢أدا ٘٥املٗينٜٚ ،ؼٌُ احملاٚسايتايَ :١ٝشدٚد تٛاؿٌ ايهاتب َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬تٜٛرت ،أِٖ تأثريات اطتخذاّ
تٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ ١ايهتابٚ ١ٝطشا٥ل عشض املكاٍ.
 اؾض ٤اـاق بشأ ٟايهاتب يف أِٖ املؼه٬ت اييت تٛادٗ٘ عٓذ عشض َكا٫ت٘عرب تٜٛرت.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ٚيتظٗ ٌٝتؿظري ايٓتا٥ر اطتخذّ ايباسح ا٭طًٛب ايتاي ٞيتشذٜذ َظت٣ٛ
اٱداب ١عً ٢بٓٛد ا٭دا ،٠سٝح ثِ إعطاٚ ٤صٕ يًبذاَٛ( :ٌ٥اؾل بؼذَٛ ،5 = ٠اؾل =
 ،4يظت َتأنذًا =  ،3غري َٛاؾل = ،2غري َٛاؾل َطًكًا =  ،)1ثِ مت تـٓٝـ تًو
اٱدابات إىل مخظَ ١ظتٜٛات َتظا ١ٜٚاملذ َٔ ٣خ ٍ٬املعادي ١ايتاي:١ٝ
ط ٍٛايؿ( =١٦أنرب ق – ١ُٝأقٌ ق ÷ )١ُٝعذد بذا ٌ٥ا٭دا= 5 ÷ )1 – 5( = ٠
0.80
يٓشـٌ عً ٢ايتـٓٝـ ايتاي: ٞ
تٛصٜع ايؿ٦ات ٚؾل ايتذسز املظتخذّ يف أدا ٠ايبشح
ايٛؿـ

َذ ٣املتٛططات

َٛاؾل بؼذ٠

5.00 – 4.21

َٛاؾل

4.20 – 3.41

يٝع َتأنذًا

3.40 – 2.61

غري َٛاؾل

2.60 – 1.81

غري َٛاؾل َطًكًا

1.80 – 1.00

 – 3فتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا:
اْطبل ٚؿـ ايهاتب ايـشؿ ٞيف ايذساط ١عً ٢مجٝع نتاب ا٭عُذ٠
ٚاملكا٫ت ايـشؿ ،١ٝبذٚس ١ٜثابت ١أَ ٚتكطع ،١يف ايـشـ ايٛسقٚ ١ٝاٱيهرت١ْٝٚ
ايـادس ٠يف املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ،١ٜطٛا ٤نإ ايهاتب َتؿشغًا أَ ٚتعاًْٚا ،أٚ
اقتـش ْؼاط٘ ايـشؿ ٞعً ٢ايهتاب ١ؾكل ،أ ٚمجع َعٗا َظٚ٪يٝات ؿشؿ١ٝ
أخش.٣

ٚيعذّ تٛؾش بٝاْات َتاس ١ناؾ ١ٝعٔ أعذاد ايهتٍاب يف ايـشـٚ ،ؿعٛب١
ايتٛاؿٌ – يف ايػايب – َعِْٗٚ ،ذس ٠سلٛس َععُِٗ ملكاس ايـشـ بظبب عذّ
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استباطِٗ بعٌُ سمس ٞأ ٚايتضاّ عًُ ،ٞؾكذ دؾعت ٖز ٙا٫عتباسات ٚغريٖا ،ايباسح
إىل اختٝاس ْٛع (ايع ١ٓٝاملتاس ،)١بعذ تعزس إعذاد قا ١ُ٥إمجاي َٔ ١ٝايهتٍاب
ايـشؿٝني يف مجٝع ايـشـ ،تتٝح ا٫ختٝاس ايعؼٛا َٔ ٞ٥بٗٓٝا  ..يزا ؾأ ايباسح
َٚظاعذ )95(ٙٚإىل ايبشح عرب أنجش َٔ ٚط ١ًٝاتـاٍ بايهتٍاب يذعٛتِٗ إىل
املؼاسن ١يف ايذساط ،١سٝح مت ايتٛاؿٌ َع عذد َِٓٗ أ ً٫ٚعرب ايربٜذ اٱيٝهرتْٞٚ
َٔ خَ ٍ٬ا تٛؾش َٔ قٛا ِ٥بشٜذ ١ٜيذ ٣بعض ايـشـ ،أ ٚؼـٌٍ عًٗٝا ايباسح
بطشٜك ١ػخـٚ ،١ٝمت تهًٝـ صَ ٌٝخاق بٗز ٙاملُٗٚ ،١مت تـُْ ِٝظخ١
إيٝهرت َٔ ١ْٝٚا٫طتباْ ١خاؿ ١ببعض ايهتٍاب ايز ٜٔهلِ سلٛس باسص يف طاس١
تٜٛرت ملؼاسنتِٗ عرب ٖزا املٛقع ،ؾتِ إعذاد قا ١ُ٥تلِ أنجش َٔ ( )100ناتب
َػشدٚ ،تٛىل صَ ٌٝآخش ايتٛاؿٌ َعِٗ هلزا ايػشض ،نُا اختف أسذ املعاْٚني
بايتٛاؿٌ َع نتاب ايـشـ اٱيهرتٚ ،١ْٝٚؽًًت ؾرت ٠ايتٛصٜع اييت ػاسؾت َذ٠
ايؼٗش ،ٜٔايكٝاّ بضٜاسات دٚس ١ٜملكاس ايـشـ َٚهاتبٗا يف َذ ١ٜٓايشٜاضٚ ،دع٠ٛ
املٛدٛد ٜٔؾٗٝا َِٓٗ بايطشٜكتني ايٛسق ١ٝأ ٚاٱيهرتٚ ،١ْٝٚسح َظٚ٪يَ ٞهاتب
ايـشـ بعشض اطتباْ ١ايذساط ١عً ٢بعض َٔ ٖ ٛخاسز ايعاؿُ َٔ ١نتابٗاٚ ،قذ
أطؿش ٖزا اجملٗٛد عٔ مجع عذد ( )217اطتباَْ ١هتًُٚ ١ؿاؿ ١يًتطبٝل ،يهتاب
ٜهتب ٕٛيف ايـشـ ايٛسقٚ ١ٝايـشـ اٱيهرتٚ ،١ْٝٚآخش ٜٔطبل هلِ ايهتاب١
ؾُٗٝا إَا َشسًِّٝا أَ ٚعًا ،نُا ٜٛكح اؾذ ٍٚايتاي: ٞ
دذ ٍٚسقِ (ٜٛ )1كح
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا
ْٛع ايـشٝؿ١

ايعذد

ايٓظب١

ؿشٝؿٚ ١سق١ٝ

94

43.3

ؿشٝؿ ١إيهرت١ْٝٚ

58

26.7

ؿشٝؿٚ ١سقٚ ١ٝإيهرت١ْٝٚ

65

30.0

(َؼرتى)
اجملُٛع
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اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

 – 4قٝاغ ايـذم ٚايجبات:
ؾؿُٝا ىف ايـذم  ٖٛٚ ،Validityإٔ ته ٕٛا٭دا ٠ؿاؿ ١يتشكٝل اهلذف
ايز ٟؿُُت َٔ أدً٘ ،طبل ايباسح يف دساطت٘ ايـذم ايعاٖشٟ

Face

 ،Validityايزٜ ٟعرب عٔ اتؿام احملهُني عً ٢إٔ ا٭دا ٠ؿاؿ ١ؾع ً٬يتشكٝل
أٖذاف ايذساطٚ ١اٱداب ١عٔ تظا٫٩تٗا ايتطبٝك ،)96(١ٝؾعشض اطتباْ ١ايذساط ١عً٢
فُٛع ١نبري َٔ ٠احملهُني بًػت ( )20قهًُا َٔ أطاتز ٠أقظاّ اٱعّ٬
ٚنتاب املكا٫ت ايـشؿ ١ٝعًَ ٢شسًتني ،ا٭ٚىل :أثٓا ٤إعذاد ا٫طتباْٚ ١بٓا٤
َهْٛاتٗا ا٭طاطٚ ،١ٝمتجٌ َشسً ١ايتشه ِٝاملبذٚ ،ٞ٥ا٭خش :٣يف اؿهِ ايٓٗاٞ٥
عً ٢ا٫طتباْٚ ١ايتأنذ َٔ تًبٝتٗا يػشض ايذساط ،١بعذ انتُاٍ اعذادٖا ٚت٬يف
ًَشٛظات املشسً ١اٱعذادٚ ،١ٜقذ سشق ايباسح َبهشًا عً ٢إػشاى فُٛعَٔ ١
ايهتٍاب يف اؿهِ عً ٢بٓٛد ا٫طتباْٚ ١إبذا ٤ايشأ ٟػا ٙؿ٬سٝتٗا ٚط١َ٬
عباساتٗاٚ ،قذ ٚدذ ايباسح َِٓٗ تعاًْٚا إهابِّٝاٚ ،قذ نإ يتٛدٗٝات احملهُني
ًَٚشٛظاتِٗ أنرب ا٭ثش يف تطٜٛش ا٫طتباْٚ ١انتُاٍ بٓاٗ٥ا َٚشادع ١اختٝاساتٗا،
ستٚ ٢ؿًت إىل ؿٛستٗا ايٓٗا ١ٝ٥قبٌ ايتٛصٜع املٝذاْٜٚ ،ٞظتطٝع ايباسح إٔ ٜــ
إدشا٤ات ايتشهٖ ِٝز – ٙأٜلًا – يف َشسًتٗا ا٭خريٚ – ٠ؾل أعذاد احملهُني
املؼاسنني – مبشسً ١ػشٜب تطبٝل ا٫طتباْ ١عً ٢عذد َٔ ممجً ٞايع ،١ٓٝسٝح
دشب بعض احملهُني (ايهتاب) اٱداب ١ايؿعً ١ٝعًٗٝا يف َشسً ١اعذادٖا ا٭خري،٠
ٚقذ اطتؿاد ايباسح َٔ ٖز ٙاـط ٠ٛا٭خري ٠بايتأنذ َٔ ؾِٗ عباسات ا٫طتباْ،١
ٚا٫طُٓ٦إ يٛكٛس ؿٝاغَ ١تػرياتٗا يذ ٣عذد َٔ أؾشاد فتُع ايذساط.)97(١
أَا ؾُٝا ٜتعًل بايـذم ايذاخًٚ ،Content Validity ٞايزٜ ٟعٓ ٢مبذ٣
اتؿام قت ٣ٛا٫طتباَْ ١ع اهلذف َٔ إعذادٖا( ،)98ؾكذ قاّ ايباسح بايتأنذ َٔ
ؿذم ا٫تظام ايذاخً ٞعظاب َعاَ٬ت ا٫ستباط بني دسد ١نٌ عباس ٠بايذسد١

181

182

ايهً ١ٝيًُشٛس املٓتُ ١ٝإيٚ ،٘ٝريو بتطبٝل ا٫طتباْ ١عً ٢ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥اطتط٬ع١ٝ
َٔ فتُع ايذساط ١بًػت ( )50ناتبًاٚ ،قذ اتلح َٔ ْتا٥ر اؾذا ٍٚاٱسـا ١ٝ٥إٔ
مجٝع َعاَ٬ت ا٫ستباط (ا٫تظام ايذاخً )ٞحملاٚس ا٫طتباْ ١رات استباط َٛدب
ٚداٍ عٓذ َظت 0.05( ٣ٛؾأقٌ)ٖٚ ،زا ٜؼري إىل ؿذم بٓٛد ا٭دا.٠
ٚيًتأنذ َٔ ثبات ا٭دا ،Reliability ٠بايٛؿ ٍٛإىل ايٓتا٥ر ْؿظٗا بتهشاس
تطبٝل املكٝاغ يف ساٍ تؼاب٘ املٛاقـ أ ٚايعشٚف( ،)99مت سظاب َعاٌَ ايجبات
(ايؿانشْٚباخ) حملاٚس أدا ٠ايذساط ١عً ٢أؾشاد ايع ١ٓٝا٫طتط٬ع ١ٝاييت مت طشبٗا
ؿظاب ؿذم ا٭داٚ ٠اييت بًؼ عذدٖا ( )50ناتبًاٚ ،أطؿشت ْتا٥ر ايتشكل َٔ ثبات
قاٚس ا٫طتباْ ١تشاٚسٗا َابني (ٖٚ ،)0.84 – 0.45زا ٜذٍ عً ٢إٔ ا٫طتباْ ١تتُتع
بايجبات ٚميهٔ ا٫عتُاد عًٗٝا يف ايتطبٝل املٝذاْ ٞيًذساط.١
حادي عشر :نتائج الدراسة امليدانية :
 – 1ايبٝاْات ايؼخـ ١ٝيًع:١ٓٝ
دذ ٍٚسقِ ()2
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل بٝاْاتِٗ ايؼخـ١ٝ
املتػريات
اؾٓع

ايعُش

ايعذد

ايٓظب١

ايتـٓٝـ
رنش

171

78.8

أْج٢

46

21.3

 30طٓ ١ؾأقٌ

66

30.4

َٔ  40 – 31طٓ١

81

37.3

َٔ  50 – 41طٓ١

37

17.1

َٔ  51طٓ ١ؾأنجش

33

15.2

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ايعذد

ايٓظب١

ايتـٓٝـ

املتػريات

29

13.4

128

59

دساطات عٝا

60

27.6

ؿشاؾٚ ١أعّ٬

59

27.2

ؽــات ايعً ّٛاٱْظاْ١ٝ

38

17.5

ايتخــات ا٫قتـاد١ٜ

40

18.4

ثاْٟٛ
امل ٌٖ٪ايعًُ ٞداَعٞ

ايتخـف
ايعًُٞ

ٚاٱداس١ٜ
ايتخــات ايؼشع١ٝ

40

18.4

ٚايعشب١ٝ
ايتخــات ايعًُ١ٝ

40

18.4

ايتطبٝك١ٝ
 5طٓٛات ؾأقٌ

97

44.7

َٔ  10 – 6طٓٛات

54

24.9

َٔ  15 – 11طٓ١

32

14.7

َٔ  15طٓ ١ؾأنجش

34

15.7

طبٝع١

َتؿشؽ

44

20.3

ا٫ستباط

َتعإٚ

173

79.7

عذد طٓٛات
اـرب ٠يف
ايهتاب١

ايعًُٞ
بايـشٝؿ١
اجملُٛع

217

100.0

183

184

ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
-

دا٤ت أغًب ١ٝاملؼاسنني يف ايذساط َٔ ١ايهتاب ايشداٍ ،سٝح قاسبت ْظبتِٗ
َ %79كابٌ  َٔ %21ايهاتبات اٱْاخٚ ،تتٓاطب ايٓتٝذ ١ايظابكَ ١ع َظت٣ٛ
سلٛس ايكًِ ايشداي ٞايػايب يف ايظاس ١ايـشؿ َٔ ١ٝدٗٚ ،١قذس ٠ايباسح يف
ايٛؿ ٍٛإىل ع ١ٓٝايهاتبات ايـشؿٝات اييت تبذ ٚأنجش ؿعٛب َٔ ١دٗ١
أخش.٣

-

تٛصعت أعُاس ايهتاب املبشٛثني بذسد َٔ ١ايتٛاصٕ ايٓظيب عً ٢ث٬خ ؾ٦ات
عُشَ :ٖٞ ١ٜا د )30( ٕٚطْٓٚ ١ظبتِٗ َٚ ،%30.4ا بني ( )40 – 31طِٖٓٚ – ١
ا٭نجشْٚ – ١ٜظبتِٗ  ِٖ َٔٚ ،%37.3ؾٛم ( )41طْٓٚ ١ظبتِٗ ،% 32.3
ٚسٛايْ ٞــ ايٓظب ١ا٭خري ِٖ ٠ؾٛم ( )51طٓٚ ،١تؼري ايٓظب ايظابك ١إىل
إتاس ١ايـشـ ايؿشق ملختًـ ا٭عُاس بايهتابَ ،١ع ٚكٛس متج ٌٝايهتاب
ايؼباب ،سٝح مجع َٔ ِٖ د ٕٚا٭سبعني عاًَا َا ٜٛاص ٟثًج ٞإمجاي ٞايع١ٓٝ
املتاس.١

-

وٌُ نتاب ايذساط ١امل ٌٖ٪اؾاَع ٞبٓظب ،% 59 ١ؾُٝا ظٗشت ْظب ١محً١
ايؼٗادات ايذساط ١ٝايعًٝا َِٓٗ َظت ٣ٛقاسب  ،%28ؾُٝا تٛقؿت ْظبَٔ ١
وًُ ٕٛايؼٗاد ٠ايجاْ ١ٜٛعٓذ سذٚد ٜٚ ،%13عٗش َٔ ايٓتا٥ر ايظابك ١تٜٓٛع
ايـشـ يف نتابٗا بني َظتٜٛات ايتعً ِٝاملختًؿٚ ،١إٔ أغًب ١ٝايهتاب
املبشٛثني َٔ محً ١امل ٌٖ٪اؾاَعَ ،ٞع ٚدٛد أنجش َٔ سبع ايع ١ٓٝوًُٕٛ
ايتأٖ ٌٝايعًُ ٞايعاي.ٞ

-

٬ٜسغ عً ٢أْٛاع ايتخــات ايعًُ ١ٝمل٬ٖ٪ت ايهتاب اْـشاؾٗا ايػايب إىل
ايتخــات اٱْظاْٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايؼشعٚ ١ٝاٱداس ،١ٜسٝح اْتظب إيٗٝا
َ ،%81.6كابٌ  18.4يًهتاب املتخــني يف ايعً ّٛايتطبٝكٜٚ ،١ٝعتكذ ايباسح

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

إٔ ٖزا ايتٛصٜع ايٓظيب ايعاّ – سغِ تباٜ – ٜ٘ٓعٌ يف سذٚد املعذٍ املكب،ٍٛ
سٝح هزب اهلِ ايهتاب ٞأؿشاب اٖ٫تُاَات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتـاد١ٜ
ٚايؿًظؿٚ ١ٝاٱع .. ١َٝ٬بذسد ١تؿٛم ْعشا َٔ ِٗ٥ر ٟٚايتخــات ايتطبٝك١ٝ
يف فا٫ت نايطب ٚاهلٓذطٚ ١ايعًٚ ّٛغريٖاٜ ،ذعِ ريو إٔ املتخــني َٔ
ايع ١ٓٝيف فاٍ ايـشاؾٚ ١اٱعٜ ّ٬ؿٛقْ ٕٛظب َٔ %27 ١إمجاي ٞايهتاب
املبشٛثنيْ ٖٞٚ ،تٝذ ١هلا د٫ي ١أخش ٣يف اؿلٛس املٗين ـشه ٞنًٝات
ٚأقظاّ اٱع ،ّ٬يٝع يف فاٍ مماسط ١ايعٌُ ايـشؿ ٞؾكلٚ ،إمنا يف َٝذإ
ايهتاب ١ايـشؿ ١ٝأٜلًا.
-

ٜظتطٝع ايباسح تـٓٝـ طٓٛات خرب ٠نتاب ايع ١ٓٝيف ايهتاب ١ايـشؿ ١ٝإىل
َظتٜٛني أطاطٝني ،ا٭ َٔ :ٍٚخربتِٗ د )10( ٕٚطٓٛاتْٚ ،ظبتِٗ تكاسب
 َِٗٓ ،%70سٛاي ٞسبع ايع ١ٓٝبني ( )10 - 6طٓٛات ،أَا بك ١ٝايٓظب%30 ٖٞٚ ١
ؾزٖبت ملٔ ػاٚصت خربتِٗ يف ايهتاب )11( ١طْٓٚ ،١ــ ايٓظب ١ا٭خري٠
ؽف َٔ أَلٛا أنجش َٔ ( )15طٓ ١يف َٝذإ ايهتاب ١ايـشؿٚ ،١ٝت٪نذ
ايٓظب ايظابكٚ ١دٛد متاصز يذ ٣ايع ،١ٓٝبني ؾ ١٦ايهتاب ايؼباب – نُا
أثبتتٗا – أعُاسِٖ – ٚبني ؾ ١٦نتاب اـرب ٠ايز ٜٔعربٚا عٔ سلٛسِٖ بؼهٌ
ْظيب ًَشٛظ.

-

اتظكت طبٝع ١استباط ايهتاب ايعًُ ١ٝبـشؿَِٗ ،ع دسد ١اعتُاد ايـشـ
ايظعٛد ١ٜعً ٢ايـشؿٝني املتعاْٚني عًَُٛا ،بايشغِ َٔ عذّ ٚدٛد أسقاّ
َعتُذ ٠تعهع دسدات ٖزا ا٫عتُادٚ ،هلزا ٜش ٣ايباسح إٔ ٚدٛد ْظب ١تـٌ
إىل  َٔ %80نتاب ايعَ ١ٓٝتعاْٚني سـَ ١ًٝتٛقعَ ،١كابٌ َ %20تؿشغني،
 ٤٫٪ٖٚقذ ٜهَ ْٕٛٛهًؿني مبٗاّ ؿشؿ ١ٝأَ ٚظٚ٪يٝات ؼشٜش ١ٜيف
ؿشؿِٗٚ ،يٝع بايلشٚس ٠إٔ ٜه ٕٛتؿشغِٗ يػشض ايؼإٔ ايهتاب ٞؾكل.

185

186

 - 2ؿشـ نتاب ايع: ١ٓٝ
دذ ٍٚسقِ ()3
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل ايـشـ ايٛسق ١ٝاييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا
ايعذد

ايٓظب١

اطِ ايـشٝؿ ١ايٛسق١ٝ

ّ
1

عهاظ

26

12.0

2

اؾضٜش٠

18

8.3

3

ايشٜاض

22

10.1

4

ايؼشم ا٭ٚطل

13

6.0

5

َه١

8

3.7

6

ايّٛٝ

7

3.2

7

ا٫قتـاد١ٜ

29

13.4

8

اؿٝا٠

16

7.4

9

أخش٣

20

9.2

10

نتاب ايـشـ اٱيهرت١ْٝٚ

58

26.7
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اجملُٛع
ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ

تشنضت ايـشـ ايٛسق ١ٝاييت َجًٗا ايهتاب املبشٛث ٕٛيف ؿشـ مثإ،
َٓٗا ( )3ؿشـ سكل نٌ َٓٗا أنجش َٔ  َٔ %10ايع :ٖٞٚ ١ٓٝا٫قتـاد،%13.4 ١ٜ
ٚعهاظ ٚ ،%12ايشٜاض ْٚ ،%10.1ايت فتُعَ ١ا ٜؼهٌ  َٔ %35.5إمجايٞ
ايع ،١ٓٝنُا إٔ ٖٓاى ( )3ؿشـ أخشَ ٣جًٗا فتُع َٔ %21.7 ١ايع:ٖٞ ،١ٓٝ
اؾضٜشٚ ٠اؿٝاٚ ٠ايؼشم ا٭ٚطلٚ ،تبك ٢أخريًا َٔ ْظب ؿشـ ايهتاب ايٛاكش:١

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

َهٚ ،%3.7 ١ايٚ ،% 3.2 ّٛٝميجٌ نتاب ايـشـ ايجُإ ايظابك ١سٛائَ %91 ٞ
إمجاي ٞاملبشٛثنيٚ ،رٖبت بك ١ٝايٓظب ،%9 ١٭عذاد قذٚد َٔ ٠نتاب ؿشـ:
ايٛطٔ ٚايؼشم ٚاملذٚ ١ٜٓايب٬د ٚايشٜاكٜ ٫ ِٖٚ ،١ٝتذاٚص )20( ٕٚناتبًاٚ ،تعهع
ايٓظب ايظابك( ١ايٛاكش )١تٓٛعًا دٝذًا بني نتاب ايـشـ َٔ ،سٝح ٚدٛد َكشٖا
يف ايعاؿُ ١أ ٚخاسدٗا ،أ ٚرات ايطابع احملً ٞأ ٚايذٚيٚ ،ٞنزيو رات اٖ٫تُاّ
ايعاّ أ ٚاملتخـف.
 ٜٙٛٓٚايباسح إىل إٔ ايٓتا٥ر ايظابك ١تؼٌُ نزيو َٔ هُع ٕٛيف اْتظابِٗ
بني ؿشـ ٚسقٚ ١ٝإيهرتٚ ،١ْٝٚطبل ؼذٜذ سذُِٗ ايعاّ (املؼرتى) بٓظب،%30 ١
َ ٖٛٚا ٜٓطبل – باملجٌ – عً ٢تٛصٜع ايهتاب عً ٢ايـشـ اٱيهرت ١ْٝٚايتاي:ٞ
دذ ٍٚسقِ ()4
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل ايـشـ اٱيهرت ١ْٝٚاييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا
ايعذد

ايٓظب١

اطِ ايـشٝؿ ١ايٛسق١ٝ

ّ
1

طبل

42

19.4

2

اي٥ٛاّ

10

4.6

3

عادٌ

10

4.6

4

َهْٛٝ ١ص

8

3.7

5

املٛاطٔ

35

16.1

6

أخش٣

18

8.3

7

نتاب ايـشـ ايٛسق١ٝ

94

43.3
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187

188

ٜٛٚكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
تشنضت ايـشـ اٱيهرت ١ْٝٚاييت َجًٗا ايهتاب املبشٛث ٕٛيف ؿشٝؿتني
ُٖا :طبل بٓظبٚ ،%19.4 ١املٛاطٔ بٓظب ،%16.1 ١ؾُٝا دا ٤متج ٌٝنتاب بك١ٝ
ايـشـ ا٭خش ٣سَضِّٜا نُا يف اي٥ٛاّ ٚعادٌ  %4.6يهٌ َُٓٗاَٚ ،هْٛٝ ١ص
ٚ ،%3.7سغِ َا قذ ٜبذ َٔ ٚؿػش سذِ متج ٌٝنتاب ايـشـ اٱيهرت،١ْٝٚ
ؾاؿكٝك ١إٔ متج ًِٗٝيف ايعَٓ ١ٓٝؿشد ٜٔيف ايهتاب ١يف ٖزا ايٓٛع َٔ ايـشـ أٚ
باملؼاسن ١يف ايهتاب ١يف ؿشـ ٚسقٜ ١ٝـٌ إىل  َٔ %56.7إمجاي ٞايع.١ٓٝ
 – 3فا٫ت ايهتاب ١ايـشٝؿ ١يًع:١ٓٝ
دذ ٍٚسقِ ()5
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل فا٫ت ايهتاب ١ايـشؿ١ٝ
ايعذد

ايٓظب١

فاٍ ايهتاب ١ايـشؿ١ٝ
طٝاطٞ

20

9.2

اقتـادٟ

16

7.4

ادتُاعٞ

62

28.6

سٜاكٞ

20

9.2

ثكايف

33

15.2

دٜين

13

6.0

ؾهشٟ

18

8.3

عًُٞ

24

11.1

أخش٣

11

5.1
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ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
دا ٤ايهتاب ا٫دتُاع ٕٛٝيف املشتب ١ا٭ٚىل بني نتاب ايذساط ١بٓظب ١غري
َٓاؾظ ١قٛاَٗا  َٔ %28.6إمجاي ٞايهتاب املبشٛثنيٚ ،قذ ٜه ٕٛيتًو ايٓتٝذ١
إػاس ٠إىل ق ٠ٛسلٛس نتاب ٖزا اجملاٍ يف ايظاس ١ايـشؿ ،١ٝمبا اْعهع عً٢
متج ًِٗٝايك ٟٛيف ايع ،١ٓٝت ِٖ٬بؿاسم ْظيب ًَشٛظ نتاب املٛكٛعات ايجكاؾ١ٝ
بٓظبٚ ،%15.2 ١ؾُٝا عذا ٖز ٜٔاجملايني اؿاكش ٜٔبهتٍابُٗا يف ع ١ٓٝايذساط..١
ترتاٚس ْظب ٚدٛد نتاب بك ١ٝاجملا٫ت بني  ،%11ٚ %6سٝح ٜتذارب إسذٖ ٣اتني
ايٓظبتني نُتاب  6فا٫ت كتًؿ ١أبشصٖا :ايعًُٚ ٞايظٝاطٚ ٞايشٜاكٚ ٞايؿهش.ٟ
 – 4دٚس ١ٜايهتاب ١ايـشؿ:١ٝ
دذ ٍٚسقِ ()6
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل دٚس ١ٜايهتاب ١ايـشؿ١ٝ
ايعذد

ايٓظب١

دٚس ١ٜايهتاب ١ايـشؿ١ٝ
١َٜٝٛ

20

9.2

أنجش َٔ َش ٠أطبٛعِّٝا

30

13.8

أطبٛع١ٝ

87

40.1

َتكطع١

51

23.5

غري قذد ٠بذٚسَ ١ٜع١ٓٝ

29

13.4

217
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ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
بًػت ْظب ١ايهتاب املٓتعُني بايهتاب ١يف دٚسَٓ ١ٜتعُ ١يف ْطام ا٭طبٛع
ايٛاسذ أنجش َٔ ٚ ،%63تؼٌُ ٖز ٙايٓتٝذ ١ايهتاب بذٚسَٜٛ ١ٜني ٚ ،%9.2أنجش
َٔ َش ٠أطبٛعِّٝا ٚ ،%13.8أطبٛعِّٝا ٚٚ ،%40.1اكح إٔ ايٓظب ١ايهرب ٣اْـشؾت
189

190

يهتاب املكا٫ت ا٭طبٛعٚ ،١ٝا٭قٌ يهتاب املكا٫ت ايَ ٖٛٚ ،١َٝٛٝا ٜتٓاطب َع
قً ١عذد ايهتاب املًتضَني بايهتاب ١اي ١َٝٛٝيف ايـشـ بؼهٌ عآَّٚ ،اطب١
ايهتاب ١ا٭طبٛع ١ٝيًهتاب املتعاْٚني.
ٚيف املكابٌ داٚ ٤صٕ ايهتاب غري املٓتعُني بذٚس ١ٜصَٓ ١ٝقذد ٠بٓظب١
ًَشٛظ ١قاسبت ٜٚ ،%37شدع ايباسح استؿاع ٖز ٙايٓظب ١إىل عذ ٠اعتباسات أُٖٗا:
مشٛهلا يًهتاب املشتبطني َع ايـشـ بأعُاٍ ؿشؿ ،١ٝؾتأتَ ٞكا٫تِٗ ٚؾل
ا٭سذاخ أَ ٚا تظُح ب٘ ظشٚؾِٗ ايعًُٚ ،١ٝنزيو ٚدٛد َا ٜظُ ٢بهتاب
املٓاطبات ايز ٜٔعادَ ٠ا تكرتٕ نتاباتِٗ مبٛاطِ أ ٚتٛقٝتات َعٜ ،١ٓٝلاف إىل ريو
إٔ ٖٓاى ْٛع َٔ ١ٝايهتاب غري َشتبط ١بايـشٝؿ ١سمسِّٝا  ..ؾته ٕٛايهتاب١
عٓذٖا َٔ باب عذّ اْ٫كطاع عٔ ايعٗٛس ،أَ ٚتَ ٢ا طٓشت ايؿشؿٚ ،١قذ ٜهٕٛ
ريو أقشب إىل ايـشـ اٱيهرت.١ْٝٚ
 – 5اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت :
دذ ٍٚسقِ ()7
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل دٚس ١ٜاطتخذاّ تٜٛرت
ايعذد

ايٓظب١

دٚس ١ٜاطتخذاّ تٜٛرت
َِّٜٝٛا

117

53.9

أنجش َٔ  ّٜٛيف ا٭طبٛع

19

8.8

أطبٛعِّٝا

38

17.5

غري قذد

34

15.7

ؾرتات َتكطع١

9

4.1

217
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اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا  :ًٜٞإٔ َا ٜؿٛم ْــ ايعٜ ،% 53.9 ١ٓٝظتخذَٕٛ
تٜٛرت بـؿٚ ،١َٜٝٛ ١ت٪نذ تًو ايٓظب ١إٔ نتاب ايـشـ ٜظاٜش ٕٚغريِٖ يف
نجاؾ ١ايتعاٌَ َع تٜٛرت ،خاؿ ١إرا أكٝؿت هلا ْظبتا غري قذد ٚ ،%15.7أنجش
َٔ  ّٜٛيف ا٭طبٛع  ،% 8.8سٝح ٜتذاٚص اٱمجاي َٔ %78 ٞنتاب ايع ،١ٓٝأَا َا
ميهٔ تـٓٝؿِٗ بايهتاب قً ًٞٝا٫طتخذاّ يتٜٛرت ؾٝتشذد ٕٚيف ؾ٦يت ا٫طتخذاّ
ا٭طبٛعَٚ ،%17.5 ٞظتخذَ ٞايؿرتات املتكطعٚ ،% 4.1 ١مجعٛا ٚ ،%21.6عً٢
ايشغِ َٔ إٔ اؿاؿٌ ا٭خري ٜ ٫كًٌ َٔ طابع ا٫طتخذاّ ايعاٖش يتٜٛرت َٔ قبٌ
أغًب ايهتاب ،إ ٫إٕ ايباسح ٜتٛقـ عٓذ ْتٝذ ١املظتخذّ ا٭طبٛع ،ٞسٝح
ٜظتبعذ اْكطاع َٔ هلِ ؿً ١بايهتاب ١ايـشؿ ١ٝاملٓتعُ ١عٔ َتابعَ ١ا هش ٟيف
َٛقع تٜٛرت بؿاؿٌ صَين َذا ٙأطبٛع ناٌَ نُا عربت عٓ٘ ايٓظب ،١يزا ٜشدح إٔ
أنجش َٔ ميجٌ ٖز ٙايٓظبٜ َٔ ١هتب ٕٛبذٚس ١ٜغري َٓتعُ ،١نُا قذ هذ هلا
 ٬بؿِٗ ْظب َِٗٓ ١إٔ ايكـذ َٔ ا٫طتخذاّ يػشض ايهتاب ١ؼذٜذًا .
تعًً ٝ
ٚبتطبٝل اختباس َشبع نا( ٟنا )2يًتعشف عًَ ٢ذ ٣ا٫خت٬ف يف دٚس١ٜ
اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت ،باخت٬ف ْٛع ايـشؿ ١ٝاييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا
ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ قَ ١ُٝشبع نا( ٟنا )2غري داي ،١مما ٜؼري إىل إٔ
املتػريَ ٜٔظتك ،ٕ٬أ ٟإٔ دٚس ١ٜاطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت  ٫تعتُذ عًْٛ ٢ع
ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.
دذ ٍٚسقِ ()8
تٛصٜع ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل َعذٍ اطتخذاّ تٜٛرت يف ايّٛٝ
ايعذد

ايٓظب١

َعذٍ َذ ٠ا٫طتخذاّ
طاع ١ؾأقٌ

46

21.2

طاعتإ

74

34.2

ث٬خ طاعات

47

21.7

أسبع طاعات ؾأنجش

50

23.0
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ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
إٔ َذد ا٫طتخذاّ ا٭بشص يتٜٛرت يذ ٣ايهتاب يف اي ٖٞ ّٛٝاملذد ايط،١ًٜٛ
ٚتهؼؿٗا ْتٝذتا َذ )3( ٠طاعاتَٚ ،ذ )4( ٠طاعات ؾأنجشْٚ ،اػُٗا َعًا سٛايٞ
ٚ ،%45بإكاؾَ ١ذ ٠ايظاعتني هلا ْ ٖٞٚظبَ ١شتؿع – ١عً ٢اْؿشادٖا – ػاٚصت
ٜ ،%34ـبح َعذٍ اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت املشتؿع – عً ٢تؿاٚت٘ – يف اي ّٛٝايٛاسذ
سٛاي َٔ %79 ٞإمجاي ٞايع ،١ٓٝأَا َٔ انتؿ َٔ ٢ايهتاب بظاع ١اطتخذاّ ٚاسذ٠
ؾأقٌ يف اي ّٛٝؾًِ ٜتذاٚصٚا سذٚد ٚ ،% 21تذعِ ْتٝذٖ ١زا اؾذ ٍٚاطتخذاّ
ايهتاب املهجـ يتٜٛرت نُا سؿذ ٙاؾذ ٍٚايظابل ،طٛا ٤يف عذد أٜاّ
ا٫طتخذاّ ،أ ٚيف َعذ٫ت َذد ٙايضَٓ ١ٝيف سذٚد اي ّٛٝايٛاسذ.
ٚبتطبٝل اختباس َشبع نا( ٟنا )2يًتعشف عًَ ٢ذ ٣ا٫خت٬ف يف َعذٍ
اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت ،باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا
ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ قَ ١ُٝشبع نا( ٟنا )2غري داي ،١مما ٜؼري إىل إٔ
املتػريَ ٜٔظتك ،ٕ٬أ ٟإٔ َعذٍ اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت يف ايٜ ٫ ّٛٝعتُذ عًْٛ ٢ع
ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.
 – 6دٚاؾع اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت:
دذ ٍٚسقِ ()9
ْتا٥ر أِٖ دٚاؾع ايهتاب ٫طتخذاّ تٜٛرت
ّ

َٛاؾل

يظت

غري

َتأنذًا

َٛاؾل

ت

116

65

19

13

4

%

53.5

30.0

8.8

6.0

1.8

ت

71

106

24

8

4

%

33.3

49.8

11.3

3.8

1.9

ت

98

66

30

11

9

%

45.8

30.8

14.0

5.1

4.2

ايذٚاؾع

1

سش ١ٜايشأٚ ٟايتعبري

2

ايتعاٌَ َع ٚط ١ًٝتعبري َباػش٠

3

طٗٛي ١ا٫طتخذاّ

غري

بؼذ٠

َٛاؾل

َٛاؾل
َطًكًا

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

4.27

1

4.09

2

4.09

2

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

يظت

غري

َتأنذًا

َٛاؾل

ت

88

71

34

16

5

%

41.1

33.2

15.9

7.5

2.3

ت

65

83

41

15

5

%

31.1

39.7

19.6

7.2

2.4

ت

69

82

33

19

6

%

33.0

39.2

15.8

9.1

2.9

ت

77

70

42

19

6

%

36.0

32.7

19.6

8.9

2.8

ت

83

68

30

23

10

%

38.8

31.8

14.0

10.7

4.7

ايٛؿىىى ٍٛإىل عىىىذد نىىىبري َىىىٔ

ت

63

84

38

17

14

املتابعني

%

29.2

38.9

17.6

7.9

6.5

إبىذا ٤ايىشأ ٟيف ايكلىاٜا ايىىيت ٫

ت

64

78

35

29

8

تٓؼشٖا ايـشٝؿ١

%

29.9

36.4

16.4

13.6

3.7

قٝىىىاغ سدٚد ا٭ؾعىىىىاٍ ػىىىاَ ٙىىىىا

ت

66

70

46

21

11

انتب

%

30.8

32.7

21.5

9.8

5.1

ت

57

73

33

40

9

%

26.9

34.4

15.6

18.9

4.2

ت

51

62

51

31

12

%

24.6

30.0

24.6

15.0

5.8

إَهاْ ١ٝا٫طتؿاد َٔ ٠ؿؿشيت

ت

52

56

45

40

19

يٓؼش اٱعْ٬ات

%

24.5

26.4

21.2

18.9

9.0

ّ

ايذٚاؾع

4

طشع ١ايٓؼش ٚايٛؿٍٛ

5

َتابع ١اؿٛاسات ٚاملٓاقؼات

6

ايتٛاؿٌ َع ايكشاٚ ٤املتابعني

7

ْؼش سٚابل َكا٫تٞ

8

َعشؾ ١أِٖ ايكلاٜا املجاس٠

9
10
11
12

َتابع ١ايؼخـٝات املؼٗٛس٠

13

عذّ ٚدٛد ساسغ بٛاب١

14

َٛاؾل

غري

بؼذ٠

َٛاؾل

َٛاؾل
َطًكًا

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

4.03

4

3.90

5

3.90

5

3.90

5

3.89

8

3.76

9

3.75

10

3.74

11

3.61

12

3.53

13

3.39

14

املتٛطل* ايعاّ
* املتٛطل اؿظاب 5 َٔ ٞدسدات
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ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
-

دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عًٖ ٢ز ٙايذٚاؾعٚ :سـًت عًَ ٢تٛطل سظاب ٞعاّ قذسٙ
( 5 َٔ 3.83دسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب عًٗٝا بذسد ١دٝذ.

-

اػتٌُ اؾذ ٍٚعً )14( ٢داؾعًا ،دا٤ت ْتا٥ذٗا عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 املٛاؾك ١املشتؿعٚ ،١اختف بٗا داؾع سش ١ٜايشأٚ ٟايتعبري ،مبتٛطل سظابٞ
َشتؿع (ٚسٝذ) قذس. 4.27 ٙ
 املٛؾك ١اؾٝذٚ ،٠مشًت ( )12داؾعًاَ ،تٛططاتٗا اؿظاب ١ٝترتاٚس بني 4.09
– ٚ ،3.53متجٌ دٌ دٚاؾع اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرتَ ٖٛٚ ،ا ٜؼري إىل
تكاسب ايش ٣٩سٖ ٍٛز ٙايذٚاؾع يذ ٣ايهتابٚ ،عذّ ٚدٛد بْ ٕٛظيب
ػاطع يف ْتا٥ذٗا.
 املٛاؾك ١املتٛطط ٖٞٚ ،١يف َ٪خش ٠دٚاؾع ا٫طتخذاّٚ ،ؼذدت يف داؾع
إَهاْ ١ٝا٫طتؿاد َٔ ٠ؿؿشيت يٓؼش اٱعْ٬ات ،مبتٛطل سظاب ٞقذسٙ
.3.39

-

تـذست دٚاؾع ايشأٚ ٟايتعبري ،أِٖ دٚاؾع اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت ،ؾايذاؾع
ا٭ :ٍٚسش ١ٜايشأٚ ٟايتعبري ٚاؾل عً َٔ %83.5 ٘ٝإمجاي ٞايعٚ ،١ٓٝأنجش َٔ
ْــ ايهتٍاب َٛ %53.5اؾكتِٗ عً ٘ٝبؼذَ ٖٛٚ ،٠ا ٜؼري إىل ن ْ٘ٛداؾعًا ٫
ٜٓاصع يذ ،ِٜٗبذي ٌٝإٔ َٔ مل ٜٛاؾل عً ٘ٝمل ٜتذاٚص ٜ٪ٜ ،%8ذ ريو سـ ٍٛداؾع
ايتعاٌَ َع ٚط ١ًٝتعبري َباػش ٠عً ٢ايرتتٝب ايجاَْ( ٞهشس) ،مبٛاؾك ١إمجاي١ٝ
اقرتبت َٔ طابكتٗا بًػت  ،%83.1دَ ٕٚعاسك ١تزنش ،نُا ْاٍ داؾع إبذا٤
ايشأ ٟيف ايكلاٜا اييت  ٫تٓؼشٖا ايـشٝؿَٛ ١اؾك ١أنجش َٔ ٚ ،%66عذّ
ٚدٛد ساسغ بٛابَٛ ١اؾك ١سٛايٚ ،%55 ٞظًت عذّ املٛاؾك ١عًُٗٝا قذٚد٠
ٚأغًب ايٓظب رٖبت ٫ختٝاس عذّ ايتأنذ َٔ اٱدابٚ ،١ت٪نذ ايٓظب ايظابك١

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

َذ ٣قٓاع ١نتاب ايـشـ باطتخذاّ تٜٛرت نٓاؾز ٠سأٚٚ ٟط ١ًٝتعبري ،غري
خاكع ١ملكاٜٝع سقاب ١خاسد ،١ٝأَٛ ٚاؾكات ْؼش سمسَ ،١ٝجًُا قذ وذخ يف
ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬ايتكًٝذٚ ،١ٜنُا ًَٖ ٛشٛظ نزيو يف ْؼش ايهاتب ملكاٍٍ
ي٘ ،سذبت٘ ؿشٝؿت٘ أَٓ ٚعت ْؼش ،ٙؾٓٝؼش سابط٘ عً ٢سظاب٘  ٫ٚ ..ػو إٔ
ايهتاب – ٖٓا – ٜؼرتنَ ٕٛع غريِٖ َٔ املظتخذَني يف ا٫عتُاد عً ٢تٜٛرت
هلزا ايػشض.
-

ْاٍ داؾعا ايظٗٛيٚ ١ايظشع :١طٗٛي ١ا٫طتخذاّ ٚطشع ١ايٓؼش ٚايٛؿ ،ٍٛتشتٝبًا
َتكذًَا َٚتٛايًٝا يف ايجاَْ( ٞهشس) ٚايجايحٚ ،مبتٛطل سظاب ٞػاٚص ()4
دسداتَ ،ا ٜذٍ عًٚ ٢دٛد َظتْ ٣ٛظيب دٝذ َٔ َٛاؾك ١أؾشاد ايع ١ٓٝعًُٗٝا،
نُا عربت عٓٗا ْتا٥ر املٛاؾك ١عً ٢طٗٛي ١اطتخذاّ تٜٛرت ٚ ،%76.6طشع١
ايٓؼش ٚايٛؿ َٔ ،%74.3 ٍٛد ٕٚسؾض ًَُٛغٚ ،ميهٔ إٔ ًٜشل ايباسح مبا
طبل داؾع آخشْ ٖٛ ،ؼش سٚابل َكا٫ت ايهاتب ،سٝح ٚاؾل عً ٘ٝسٛاي%69 ٞ
َٔ املبشٛثني ،ؾُٝا مل ٜتذاٚص َٔ سؾل٘ ط َِٗٓ %11.7 ٣ٛؾكلٖٚ ،زا ٜعين
إٔ َععِ نتاب ايع ١ٓٝقذ اطتخذَٛا تٜٛرت يذٚاؾع طشع ١ايٓؼشٚ ،طٗٛي١
ا٫طتخذاّٚ ،ا٫عتُاد عً ٘ٝنُٓـْ ١ؼش َُٗ ١يهتاباتِٗ َٚكا٫تِٗ
ايـشؿ.١ٝ

-

فُٛع ١اطتخذَات دٚاؾع املتابعَ :ٖٞٚ ١تابع ١اؿٛاسات ٚاملٓاقؼات مبٛاؾك١
إمجاي ١ٝقذسٖا َٚ ،%70.8عشؾ ١أِٖ ايكلاٜا املجاس ،٠مبٛاؾك ١إمجاي ١ٝقشٜبَٔ ١
ا٭ٚىل ٚؿًت َٚ ،%70.6تابع ١ايؼخـٝات املؼٗٛس ٠مبٛاؾك ١إمجاي ١ٝقذسٖا
٬ٜٚ ،%61.3سغ عً ٢ايذٚاؾع ايج٬خ ايظابك ١اطتُشاس املٛاؾكات املشتؿع ١عًٗٝا
َٔ قبٌ ايهتاب خـٛؿًا ا٭ٚينيٚ ،تذْ ٞسؾلٗا إىل َا د،%15 - %10 ٕٚ
َا ٜؼري إىل اطتخذاّ ايهتاب ايؿعً ٞيتٜٛرت بذاؾع َتابعَ ١ا ٜذٚس يف ايظاس ١أٚ
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ٜجاس ؾٗٝا َٔ قلاٜا أْ ٚكاػات ،مبا ؾٗٝا تٓا٫ٚت ايؼخـٝات ا٫دتُاع١ٝ
ٚاملعشٚؾ.١
-

فُٛع ١اطتخذاَات دٚاؾع ايتٛاؿٌٚ ،أٚهلا ايتٛاؿٌ َع ايكشاٚ ٤املتابعني
بإمجايَٛ ٞاؾك ١بًػت ٚ ،%72.2ايٛؿ ٍٛإىل عذد نبري َٔ املتابعني بإمجايٞ
َٛاؾكٚ ،%68.1 ١قٝاغ سدٚد ا٭ؾعاٍ ػاَ ٙا ٜهتب بإمجايَٛ ٞاؾك،%63.5 ١
ٚتبني تًو ايذٚاؾع بٓتا٥ذٗا املشتؿعٚ ١ع ٞنتاب ايـشـ باطتخذاّ تٜٛرت
يػشض ايتٛاؿٌ َع قشاٚ ِٗ٥غريِٖٚ ،أْ٘ أسذ أِٖ دٚاؾع اطتخذاَاتِٗ هلزا
املٛقع ،سٝح مل ٜشؾض ايذاؾع ا٭َٗٓ ٍٚا – َج – ً٬إ %12 ٫ؾكل.

-

ٜتٛقـ ايباسح عٓذ ْتٝذ ١داؾع إَهاْ ١ٝاطتؿاد ٠ايهاتب َٔ سظاب٘ أٚ
ؿؿشت٘ يف تٜٛرت يٓؼش اٱعْ٬ات ايتذاسٖٚ ،١ٜزا أَش ػاع يف سظابات بعض
َؼاٖري تٜٛرتٚ ،عً ٢ايشغِ َٔ ف ٘٦ٝيف ر ٌٜقاْ ١ُ٥تا٥ر ايذٚاؾع ،ؾإٕ يف
ْتٝذت٘ د٫٫ت َُٗ ١أٚهلا :إٔ سٛاي ٞسبع ايعٚ ١ٓٝاؾكت عً( ٘ٝبؼذٚ ،)٠ثاْٗٝا :إٔ
إمجاي ٞاملٛاؾكني عً ٘ٝػاٚصت ْــ ايعٚ ،%51.9 ١ٓٝأخريًا :ؾإٕ َٔ سؾل٘
تٛقـ عٓذ سذ ٚ ،%28اْـشاف بك ١ٝايٓظب ١يػري املتأنذ َٔ ٜٔإداباتِٗ ،%21
يزيو سأ ٣ايباسح يف ْتٝذٖ ١زا ايذاؾع ٚعًٝا ْظبِّٝا ًَشٛظاً يذ ٣ايهتاب سٍٛ
دذ ٣ٚايذاؾع اٱع٫ ْٞ٬طتخذاّ تٜٛرتٚ ،إٔ ٖٓاى َ ً٬ٝيًُٛاؾك ١عً ،٘ٝسغِ
سؾض ْظبًَ ١شٛظ َِٗٓ ١اطتخذاَ٘ هلزا ايػشضٚ ،إٔ قبْ ٍٛــ املبشٛثني
هلزا ايذاؾع (ايتذاس )ٟي٬طتخذاّ دذٜش باملتابع ١ايبشج ١ٝاملظتكبً ،١ٝيشؿذ
َذ ٣ؼ ٍٛسظابات بعض نتاب ايـشـ بايؿعٌ إىل َٓاؾز إع ١ْٝ٬ػاس١ٜ
تعٛد باملشدٚد املاي ٞعً ٢ؿاسب اؿظاب.
ٚبتطبٝل اختٝاس ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساد( ٟف) يذ٫ي ١ايؿشٚم يف اطتذاب ١ع١ٓٝ

ايذساط ١س ٍٛدٚاؾع اطتخذاَِٗ يتٜٛرت باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ ق( ١ُٝف) غري داي ،١مما ٜؼري إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم
رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥يف دٚاؾع اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ ١اييت
ٜهتب ٕٛؾٗٝا.
 – 7أِٖ املٗاسات املٗٓ ١ٝاييت ىشز بٗا ايهتاب ايـشؿ َٔ ٕٛٝاطتخذاّ تٜٛرت:
دذ ٍٚسقِ ()10
ْتا٥ر أِٖ املٗاسات اييت ىشز بٗا ايهتاب َٔ اطتخذاّ تٜٛرت
يظت

غري

َتأنذًا

َٛاؾل

ت
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6

%

32.7
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13.6
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ت
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1

%
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0.5

ت
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4

%

23.2

45.0

17.1
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1.9

ت
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7

%

25.7
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َعشؾىىىىى ١أطىىىىىايٝب َتعىىىىىذدَ ٠ىىىىىٔ

ت

43
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37

24

5

ايهتاب١

%

20.1

49.1
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2.3

اختـىىىىىاس املكىىىىىىاٍ يف تػشٜىىىىىىذات

ت
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َباػش٠

%

33.8

29.1

18.3

10.8

8.0

ّ

املٗىىىىىىىىىاس٠

1

تطٜٛش أدٚات اؿٛاس

2

طشع ١ايبشح عٔ املعً١َٛ

3

اطتٓباط أؾهاس ملكا٫تٞ

4

ؾشص اٯساٚ ٤ا٫ػاٖات

5
6

َٛاؾل

غري

بؼذ٠
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َٛاؾل

َٛاؾل
َطًكًا

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

3.97

1

3.95

2

3.75

3

3.75

3

3.73

5

3.70

6
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ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
-

دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عًٖ ٢ز ٙاملٗاسات املٗٓٚ :١ٝسـًت عًَ ٢تٛطل سظابٞ
عاّ قذس 5 َٔ 3.74( ٙدسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب عًٗٝا بذسد١
دٝذ.٠

-

اػتٌُ اؾذ ٍٚعًَٗ )6( ٢اسات َٗٓ ،١ٝدا٤ت ْتا٥ذٗا مجٝعٗا بذسد ١املٛاؾك١
اؾٝذ ،٠مبتٛططات سظاب ١ٝتشاٚست بني ٚ ،370 – 3.97تٛكح ٖز ٙايٓتٝذ١
ايعاََ ،١ذَٛ ٣اؾك ١نتاب ايع ١ٓٝعً ٢إٔ اطتخذاّ تٜٛرت ٜظِٗ يف بٓاٚ ٤تُٓ١ٝ
عذد َٔ املٗاسات رات ايع٬ق ١مبٗٓتِٗ ايهتاب.١ٝ

-

املٗاس ٠ا٭ٚىل :تطٜٛش أدٚات اؿٛاسٚ :دا٤ت يف َكذَ ١املٗاسات املٗٓ ١ٝايٓاػ١
َٔ اطتخذاّ تٜٛرت يف سأ ٟايهتاب بٓظبَٛ ١اؾك ١إمجاي ١ٝبًػت  ،%76.6يف
سني مل ٜتذاٚص َٔ سؾلٗا َظتٚ ،%10 ٣ٛت٪نذ ٖز ٙايٓتٝذ ١اٖتُاّ
ايهتاب بايذٚس ايتٛاؿًَ ٞع مجٗٛسِٖ ٚمجٗٛس تٜٛرت عًَُٛاٚ ،إٔ ايتعاٌَ َع
تٜٛرت ٜطٛس َٔ َٗاساتِٗ يف ايتشاٚس َع اٯخشَ ٖٛٚ ،ٜٔاي٘ ؿًَ ١باػش٠
بذٚسِٖ املٗين املكاي ،ٞطٛا ٤قبٌ َشسً ١ايهتابٚ ١يف ؾرت ٠اٱعذاد هلا أٚ
بعذٖا.

-

املٗاس ٠ايجاْ :١ٝطشع ١ايبشح عٔ املعًٚٚ ،١َٛاؾل عًٗٝا  َٔ %71.4إمجايٞ
ايعَ ،١ٓٝكابٌ اَتٓاع ٚ ،%13.2ت٪نذ ٖز ٙايٓتٝذ ١ايذٚس املعًَٛاتٚ ٞاٱعَٞ٬
يتٜٛرت يذ ٣مجٗٛس ايعاَٚ ١نزا اٱعَٝ٬ني ٚايـشؿٝنيٚ ،ن ْ٘ٛأؿبح
َـذسًا طشٜعًا يًُعًَٛات ٚؼذٜجٗا أ ً٫ٚبأٚ ،ٍٚتؿٛق٘ عً ٢نجري َٔ ٚطاٌ٥
اٱعٚ ّ٬ا٫تـاٍ يف ٖزا اؾاْبٚ ،اعتُاد ايبعض عً ٘ٝنٛناي ١أخباس
بايذسد ١ا٭ٚىل.

-

املٗاس ٠ايجايج :١اطتٓباط أؾهاس ملكا٫تٚ ،ٞقذ سأ َٔ %68.2 ٣ايع ١ٓٝإٔ

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

اطتخذاَِٗ يتٜٛرت ٜذعِ يذٖ ِٜٗز ٙاملٗاسَ ،٠ع ايعًِ إٔ َٔ ٜش ٣خ٬ؾٗا مل
ٜتذاٚص سذٚد ٚ ،%15تعذ ٖز ٙاملٗاس ٠أقشب املٗاسات ََ٬ظ ١ملٗٓ ١ايهتاب١
ايـشؿ ،١ٝسٝح تؼهٌ ا٭ؾهاس ايـشؿ ١ٝايًبٓ ١ا٭ٚىل يًتؿهري يف نتاب١
املكاٍ ٚايبذ ٤يف خطٛات اٱعذاد يَ٘ ٖٛٚ ،ا سأ ٣ايهتاب إٔ تٜٛرت ٜظاعذِٖ
-

-

-

يف ريو.
املٗاس ٠ايشابع :١ؾشص اٯساٚ ٤ا٫ػاٖاتْٚ ،ايت َٛاؾك َٔ %66.4 ١ايهتاب،
بُٓٝا سؾلٗا ٚ ،َِٗٓ %13تذعِ ٖز ٙايٓتٝذ ١ا٫طتخ٬ق ايظابلٚ َٔ ،دٛد
َٗاسات بعٗٓٝا ىشز بٗا ايهاتب َٔ ايتعاٌَ َع تٜٛرت ٖ ٞأقشب إىل َٗٓت٘
ايهتابٚ ،١ٝيف َجٌ ٖز ٙاملٗاس ٠ؾإٕ تٜٛرت باستٛا ٘٥ملختًـ اٯساٚ ٤ا٫ػاٖات
املتٛاؾكٚ ١املتعاسك ٧ٜٝٗ ١يًهاتب ا٫ط٬ع عً ٢ناؾ ١ايتذاربات املطشٚس،١
ٚؾشص َا ٜتٛاؾل َٓٗا َع أؾهاس ٙأٜٓ ٚاطب َعاؾات٘.
املٗاس ٠اـاَظَ :١عشؾ ١أطايٝب َتعذد َٔ ٠ايهتابٚ ،١سعٝت مبٛاؾك١
َشتؿع َٔ ١ايهتاب ٚؿًت َ ،%69.2كابٌ سؾلٗا بٓظب %13.5 ١ؾكل،
ٚتـٓٝـ ٖز ٙايٓتٝذ ١تأنٝذًا آخش َٔ داْب َععِ ايع ١ٓٝإىل اْعهاغ
اطتخذاّ تٜٛرت َباػش ٠عًَٗ ٢اساتِٗ ايهتاب ،١ٝمبا ي٘ ؿًَ ١باػش ٠مبُاسط١
ايؿعٌ ايهتاب َٔ ٞخ ٍ٬ايتعشف عً ٢املضٜذ َٔ أطايٝب ايهتاب ١أ ٚاملعاؾ،١
طٛاَ ٤ا قـذ ب٘ اختـاس ايتعبري عٔ ا٭ؾهاس مبا ٜٓاطب اختضاٍ ْـٛق
تٜٛرت ،أ ٚخ٬ؾ٘.
املٗاس ٠ايظادط :١اختـاس املكاٍ يف تػشٜذات َباػش ،٠مبٛاؾك ١إمجاي ١ٝقذسٖا
 َٔ ،%62.9ايعَ ١ٓٝكابٌ سؾض ٚ ،َِٗٓ %18.8ت٪نذ ْتٝذٖ ١ز ٙاملٗاسٚ ٠عٞ
ايهتاب مبتطًبات ايتعاٌَ َع تٜٛرت بػشض ايٓؼش ؾٚ ،٘ٝأْ٘ ٜتطًب َعاؾات
نتاب ١ٝتتٓاطب َع خـا٥ف ٖز ٙايٛط ،١ًٝأبشصٖا ا٫ختـاس يف عشض
ا٭ؾهاسٚ ،قذٚد ١ٜسشٚف ايهتاب ١عٓٗا.
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ٚبتطبٝل اختباس َشبع نا( ٟنا )2يًتعشف عًَ ٢ذ ٣ا٫خت٬ف يف املٗاسات
املٗٓ ١ٝاييت ىشز بٗا ايهتاب ايـشؿٝني َٔ اطتخذاَِٗ يتٜٛرت ،باخت٬ف ْٛع
ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ قَ ِٝشبع نا( ٟنا)2
غري داي ١يف املٗاسات( :تطٜٛش أدٚات اؿٛاسَ ،عشؾ ١أطايٝب َتعذد َٔ ٠ايهتاب،١
طشع ١ايبشح عٔ املعًٜ ٫ ،١َٛلٝـ ي ٞػً٦ٝا َِّٗٓٝا ،ؾشص اٯساٚ ٤ا٫ػاٖات،
اطتٓباط أؾهاس ملكا٫ت ،ٞاختـاس املكاٍ يف تػشٜذات َباػش ،)٠مما ٜؼري إىل إٔ
تًو املٗاسات املٗٓ ١ٝاييت ىشز بٗا ايهتاب َٔ اطتخذاَِٗ يتٜٛرت ٜ ٫عتُذ عًْٛ ٢ع
ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.
 – 8تك ِٝٝايهتاب ايـشؿٝني ٫طتخذاّ تٜٛرت بٛؿؿ٘ َـذسًا يًُعًَٛات يف نتاب١
املكا٫ت:
دذ ٍٚسقِ ()11
ْتا٥ر تك ِٝٝايهتاب ايـشؿٝني ٫طتخذاّ تٜٛرت بٛؿؿ٘ َـذسًا يًُعًَٛات يف نتاب ١املكا٫ت
ّ
1
2
3
4
5

تك ِٝٝاملـذس
ٜعتىىىىىىىىىرب َـىىىىىىىىىذسًا ثاِّْٜٛىىىىىىىىىا
يًُعًَٛات
ٜعتىىىىىىىىرب َـىىىىىىىىذسا َلىىىىىىىىً٬
يًُعًَٛات
ٜعتىىىىىىىرب َـىىىىىىىذسًا أطاطىىىىىىىىِّٝا
يًُعًَٛات
 ٫أعتُىىىىىذ عًٝىىىىى٘ نُـىىىىىذس
يًُعًَٛات
ٜعترب َـذسًا ؿادقًا

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

داًُ٥ا

غايبًا

أسٝاًْا

ْادسًا

34
15.7
38
17.7
56
26.0
50
23.1
22
10.2

102
47.0
74
34.4
53
24.7
73
33.8
64
29.8

50
23.0
75
34.9
61
28.4
44
20.4
79
36.7

20
9.2
23
10.7
39
18.1
24
11.1
40
18.6

املتٛطل* ايعاّ

* املتٛطل اؿظاب 5 َٔ ٞدسدات

٫
وذخ
أبذًا
11
5.1
5
2.3
6
2.8
25
11.6
10
4.7

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

3.59

1

3.54

2

3.53

3

3.46

4

3.22

5

3.47

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

-

-

-

-

-

-

ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عً ٢اطتخذاّ تٜٛرت نَ ْ٘ٛـذسًا يًُعًَٛاتٚ :سـًت
عًَ ٢تٛطل سظاب ٞقذس 5 َٔ 3.47( ٙدسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب
عًٗٝا بذسد ١دٝذ.٠
تلُٔ اؾذَ )5( ٍٚعاٜري عاَ ١يتكَ ِٝٝذ ٣اعتُاد ايهتاب عًَ ٢عًَٛات
تٜٛرت يف نتابَ ١كا٫تِٗٚ ،سـًت عً ٢دسد ١املٛاؾك ١اؾٝذ ،٠مبتٛططات
سظاب ١ٝتشاٚست بني  ،3.46 – 3.59باطتجٓاَ ٤عٝاس اعتباسَ ٙـذسًا ؿادقًا ايزٟ
دا٤ت املٛاؾك ١ايعاَ ١عً ٘ٝبذسدَ ١تٛطط.3.22 ١
ٜعترب تٜٛرت َـذسًا ثاِّْٜٛا يًُعًَٛاتٚ :اتلشت املٛاؾك ١عً ٘ٝيذ ٣سٛاي،%63 ٞ
٬ٜٚسغ قً ١املٛاؾك ١عً ٘ٝبايـؿ ١ايذا ١ُ٥ؾًِ تتخل َ ٖٛٚ ،%16ا قذ ٜؼري إىل
كعـ ٚدٛد تٛد٘ عاّ َ٪نذ يذ ٣ايع ١ٓٝباعتباس تٜٛرت َـذسًا ثاِّْٜٛا بايٓظب١
هلِ يف َا ؼتاد٘ نتاباتِٗ َٔ َعًَٛات.
ٜعترب َـذسًا َلً ً٬يًُعًَٛاتٚ :اتلشت املٛاؾك ١عً ٘ٝيذٚ ،%52.1 ٣تعٛد
امل٬سع ١ايظابكٖٓ ١ا ،بلعـ املٛاؾكني عً ٢تلً ٌٝتٜٛرت املعًَٛات ٞبـؿ١
دا ،%17.7 ١ُ٥مبا قذ ٜعين عذّ ٚدٛد تٛد٘ ؾاؿٌ عٓذ ايهتاب باعتباس
َعًَٛات تٜٛرت َلًً ١هلِ يف أدآَٗ ٤تِٗ بذسدًَ ١شٛظ.١
ٜعترب َـذس أطاطِّٝا يًُعًَٛاتٚ :ؾ ٘ٝمتاٜضت ايٓتا٥ر بذسد ١أنجش ظٗٛسًا،
ؾاملٛاؾك ٕٛعً ٢ريو ٚ ،%50.7أنجش َٔ سبع ايعَٛ ١ٓٝاؾكتِٗ عًٖ ٢زا ايتكِٝٝ
بـؿ ١داٖٚ ،١ُ٥ز ٙأٚكح ْتٝذ ١قذد ٠يشأ ٟايهتاب يف َعًَٛات تٜٛرت ،أَا
عذّ املٛاؾكني بتاتًا ؾٓظبتِٗ سٛاي %3 ٞؾكلٜٚ ،بك ٢احملاٜذ ٕٚساكش ٜٔبٓظب١
ٜٚ ،%28.4ظتٓتر ايباسح َٔ اؿـ ١ًٝايظابكٚ ،١دٛد تٛد٘ ًَشٛظ يذ٣
ايهتاب بتكذٜش َعًَٛات تٜٛرتٚ ،اطتخذاَٗا يف َكا٫تِٗ ٫ٚ ،ػو إٔ املعٝاس
ا٭طاط ٞيف ريو َذ ٣ط ١َ٬املـذس املعًَٛاتٚٚ ٞكٛسٖ٘ٚ ..زا َا ٜتٛؾش يف
بعض َـادس تٜٛرت ايشمسٚ ١ٝاملٛثٛق.١
 ٫أعتُذ عً ٘ٝنُـذس يًُعًَٛاتٚ :تؿـْ ٌٝتا٥ذ٘ إٔ َٔ ٜ ٫عتُذ عً ٘ٝداًُ٥ا
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 ،%23.1أ ٟقشاب ١سبع ايعٚ ،١ٓٝغايبًا ٜٚ ،%33.8ؼهٌ فُٛعِٗ سٛاي،%56 ٞ
ٖٚزْ ٙظب٪َ ١ثش ٠تؼري إىل ٚدٛد ؾًَُٛ ١٦ط َٔ ١املبشٛثني  ٫تعتُذ عً ٢تٜٛرت
نُـذس ملعًَٛات نتاباتِٗ ،ستٚ ٢إٕ مل ٜظًِِّ بزيو أنجش َٔ ٖٛٚ ،%22
َا ٪ٜنذ إٔ ٖٓاى اخت٬ؾًا َتلادِّا بني ع ١ٓٝايهتاب يف ايٓعش يتٜٛرت
نُـذس َعًَٛات ٞميهٔ إٔ ٜعتُذ عً ٘ٝيف نتابَ ١كا٫تِٗٚ ،غين عٔ ايكٍٛ
إٔ ايباسح ٜ ٖٛٚظتٗذف ٖزا املـذس بايتكٜ ٫ ِٝٝكـذ ا٫نتؿا ٤ب٘ دٕٚ
طٛاٚ ،ٙإمنا قٝاغ َذ ٣قب ٍٛإدساد٘ كُٔ املـادس املعتُذ عًٗٝا َٔ ايهتاب.
 ٜعترب َـذسًا ؿادقًا :سأ ٣م َٔ %40 ٛايهتاب إٔ تٜٛرت َـذس َعًَٛاتؿادم بايـؿتني ايذاٚ ١ُ٥ايػايب ،١يهٔ يٛسغ استؿاع ْظبيت َٔ ٜش ْ٘ٚنزيو
أسٝاًْا أْ ٚادسًاٚ ،اطتخًف ايباسح َٔ ريو ٚدٛد سزس ٚاكح َٔ أغًب
املبشٛثني سَ ٍٛذ ٣ؿذقَ ١ٝعًَٛات تٜٛرت.
 ىًف ايباسح َٔ دساطٖ ١زا اؾذ ٍٚإىل َ٬سع ١عذّ ٚدٛد تٛد٘ قذديًهتاب ايـشؿٝني ػا ٙاعتباس تٜٛرت َـذس َعًَٛات َعتُذٚ ،أْ٘ ميهٔ
ايشن ٕٛإي ٘ٝيف نتابَ ١كا٫تِٗ ،مبا ٜؼب٘ اْ٫كظاّ يف ايش ،١ٜ٩ؾُٔ ايٛاكح
إٔ َٛاقؿِٗ َٔ اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت هلزا ايػشض مل تتبًٛس ْتا٥ذ٘ أٚ
َ٬ق٘ بعذ يذٚ ،ِٜٗقذ ٜه ٕٛؿذاث ١ػشب ١ايتعاٌَ َع٘ٚ ،تؼهٌ قتٛا،ٙ
ٚتٛاي ٞتطٛسات٘  ..تأثري يف ريو.
ٚبتطبٝل اختباس َشبع نا( ٟنا )2يًتعشف عًَ ٢ذ ٣ا٫خت٬ف يف تكِٝٝ
اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت َـذسًا يًُعًَٛات يف نتاب ١املكا٫ت،
باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ قَ ِٝشبع
نا( ٟنا )2غري داي ١يف اجملا٫تٜ( :عترب َـذسًا أطاطِّٝا يًُعًَٛاتٜ ،عترب َـذسًا
ثاِّْٜٛا يًُعًَٛاتٜ ،عترب َـذسًا َلً ً٬يًُعًَٛاتٜ ،عترب َـذسًا ؿادقًا ٫ ،أعتُذ
عً ٘ٝنُـذس يًُعًَٛات) ،مما ٜؼري إىل إٔ تك ِٝٝاطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني
يتٜٛرت نُـذس يًُعًَٛات ٜ ٫عتُذ عًْٛ ٢ع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

َ – 9شدٚد تٛاؿٌ ايهتاب ايـشؿٝني َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬تٜٛرت:
دذ ٍٚسقِ ()12
ْتا٥ر َشدٚد تٛاؿٌ ايهتاب ايـشؿٝني َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬تٜٛرت
ّ

1
2

يظت

غري

َتأنذًا

َٛاؾل

ت

75

95

30

12

4

%

34.7

44.0

13.9

5.6

1.9

تؼىىىىىىىىىذٝع ايهتابىىىىىىىىى ١عىىىىىىىىىٔ

ت

66

102

31

11

4

اٖتُاَات اجملتُع

%

30.8

47.7

14.5

5.1

1.9

ت

64

93

38

12

8

%

29.8

43.3

17.7

5.6

3.7

ت

58

92

49

11

5

%

27.0

42.8

22.8

5.1

2.3

ت

44

108

47

15

2

%

20.4

50.0

21.8

6.9

0.9

َعشؾىىىىى ١اػاٖىىىىىات املتىىىىىابعني

ت

66

79

44

23

5

ٚاملٛكٛعات اييت ػزبِٗ

%

30.4

36.4

20.3

10.6

2.3

ا٫طىىىتؿادَ ٠ىىىٔ سدٚد املتىىىابعني

ت

65

77

49

17

8

يتأطٝع َكاٍ آخش

%

30.1

35.6

22.7

7.9

3.7

إهىىىىىاد ْىىىىىٛع َىىىىىٔ اؿُُٝٝىىىىى١

ت

51

100

42

15

8

ٚا٭يؿَ ١ع ايكشا٤

%

23.6

46.3

19.4

6.9

3.7

َشدٚد ايتٛاؿٌ

تكَ ِٝٝظت ٣ٛاملكاٍ

3

ايذعِ املعٓ ٟٛيًهاتب

4

إثشا ٤ايؿهشٚ ٠تطٜٛشٖا

5

تـشٝح َعًَٛات املكاٍ

6
7
8

َٛاؾل

غري

بؼذ٠

املتٛطل* ايعاّ

َٛاؾل

َٛاؾل
َطًكًا

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

4.04

1

4.00

2

3.90

3

3.87

4

3.82

5

3.82

5

3.81

7

3.79

8
3.88

* املتٛطل اؿظاب 5 َٔ ٞدسدات

-

ٜٛكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عً ٢تٛاؿٌ ايهتاب َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬تٜٛرتٚ :سـًت
عًَ ٢تٛطل سظاب ٞقذس 5 َٔ 3.88( ٙدسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب
عًٗٝا بذسد ١دٝذ.٠
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-

تلُٔ اؾذ )7( ٍٚقٓٛات تٛاؿٌ بني ايهتاب ٚايكشاٚ ،٤سـًت مجٝعٗا عً٢
دسد ١املٛاؾك ١اؾٝذٖٚ ،٠ز ٙايٓتٝذ ١يف سذ راتٗا ناؾ ١ٝيٲػاس ٠إىل طبٝع١
تٛد٘ نتاب ايع ١ٓٝم ٛدٚس اطتخذاّ تٜٛرت يف ؼكٝل ٖزا ايتٛاؿٌ ٚدذٚاٖا،
بٴعذ آخش ٜلاف إىل َا طبل ٖ ٛإٔ املشدٚد ٜٔا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞعظب تكُٝٝات
ايع ١ٓٝػاٚصا مبتٛططُٗٝا اؿظابٝني َظت )4( ٣ٛدسداتَ ٖٛٚ ،ا ٜعين دسد١
املٛاؾك ١اؾٝذ( ٠املشتؿع.)١
املشدٚد ا٭ :ٍٚتكَ ِٝٝظت ٣ٛاملكاٍٚ ،دا ٤يف َكذََ ١شدٚدات تٛاؿٌ ايهتاب
َع ايكشا َٔ ٤خ ٍ٬اطتخذاّ تٜٛرت ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَٚ ١ؿًت  ،%74.7ؾُٝا
مل ٜشؾض ٖزا املشدٚد إْ ٫ظب ٫ ١تزنش قٛاَٗا  %7.5ؾكلٚ ،تتُجٌ ٖزٙ
ايٓتٝذ ١عٓذ قشاب ١ث٬ث ١أسباع ايع ،١ٓٝسٛاي َِٗٓ %35 ٞدسدَٛ ١اؾكتِٗ ػذٜذ،٠
ٚتؼري ٖز ٙايٓتٝذ ١بٛكٛس ػذٜذ َذ ٣املشدٚد (ايتك )ُٞٝٝاٱهاب ٞيتٜٛرت نُا
ٜظتؼعش ٙايهتاب ،بتٛؿ ً٘ٝآسا ٤ايكشا ٤ؾُٝا ٜهتب َٔ ٕٛخ ٍ٬تؿاعًِٗ
ٚتعًٝكاتِٗ ػاٖٗا ،طٛا ٤ناْت َكا٫تِٗ ؼت سٚابل يف سظاباتِٗ اـاؿ،١
أْ ٚؼشت كُٔ سظابات ؿشؿِٗ.
املشدٚد ايجاْ :ٞتؼذٝع ايهتاب ١عٔ اٖتُاَات اجملتُع ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ١
ٚؿًت ٚ ،%78.5تؿٛم ٖز ٙايٓظب ١طابكتٗا يف ايعُ ،ّٛيهٓٗا تكٌ عٓٗا يف
ػذ ٠املٛاؾك ١اييت دا٤ت بٓظبٚ ،%30.8 ١ت٪نذ ٖز ٙايٓتٝذَ ،١ذ ٣ايذٚس ايزٟ
ميهٔ إٔ ٜكذَ٘ تٜٛرت يًهاتب ايـشؿ ٞبتعشٜؿ٘ با٭ؾهاس ٚاملٛكٛعات
ايـشؿ ١ٝاييت تكرتب َٔ ْبض ايؼاسعٚ ،تذٚس سٛهلا ْكاػاتِٗٚ ،تعرب عٔ
اٖتُاَاتِٗٚ ،دؾع٘ يًهتاب ١عٓٗا ،عٝح ٜ ٫ظع ايهاتب ػاٚصٖا أ ٚايتػاكٞ
عٓٗا ،نُا أْٗا تذيٌ َٔ دٗ ١أخش ٣عً ٢ؼ ٍٛتٜٛرت إىل َٓتذ ٣ادتُاع ٞعاّ
تذٚس ؾ ٘ٝاؿٛاسات ٚتعشض ؾ ٘ٝاملؼه٬ت ٜٚعرب ؾ ٘ٝعٔ اهلُٚ.. ّٛنًٗا متجٌ
يًهاتب ايـشؿ ٞساؾذًا َُِّٗا يتٓاٚهلا يف َكا٫ت٘.
املشدٚد ايجايح :ايذعِ املعٓ ٟٛيًهاتب ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَٚ ١ؿًت ،%73.1
ٚمل ٜشؾل٘ طٚ ،%9.3 ٣ٛميجٌ ٖزا املشدٚد أُٖ ١ٝخاؿٜ ١تعًل بتؼذٝع

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

-

-

-

ايهاتب عً ٢ايهتاب ١يف َٛكٛعات٘ ٚتأٜٝذ ٙعً ٢أطشٚسات٘ أَ ٚعاؾات٘ هلا،
ٚدؾع٘ ي٬طتُشاس ؾٗٝاٜٚ ،عترب تٜٛرت أطشع ايطشم ٚأطًٗٗا يتٛؿٖ ٌٝزا ايذعِ
احملؿض يًهاتبَ ٖٛٚ ،ا أقش ب٘ ايهتاب املبشٛثٜٚ ٕٛبذ ٚأِْٗ ػعشٚا ب٘ ؾعًِّٝا
َٔ ٚاقع َٛاؾكاتِٗ ايػايب ١عًٖ ٢زا املشدٚد.
املشدٚد ايشابع :إثشا ٤ايؿهشٚ ٠تطٜٛشٖا ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَٚ ١ؿًت سٛايٞ
ٚ ،%70مل ٜشؾلٗا إ %7.4 ٫ؾكلٜٚ ،عط ٞايباسح أُٖ ١ٝخاؿ ١هلزا املشدٚد
٫ستباط٘ بؿهش ٠املكاٍ ايـشؿٚ ٞبٓاٗ٥ا ٚتطٜٛشٖا ٖٞٚ ،إػهاي ١ٝنرب٣
ٜٛادٗٗا ايهاتب يف ايهتاب ١عٔ أؾهاس َٛٚكٛعات رات ؿً ١بايكشاٜٚ ٤شغب
إٔ ػذ هلا ؿذ ٣بَ ٖٛٚ ،ِٗٓٝا ٜبذ ٚإٔ تٜٛرت طًٗ٘ هلِ بتٛؾري إَهاْ١ٝ
ايتٛاؿٌ َع بعض َتابع ٞايهاتب يف تك ِٝٝؾهشَ ٠ا أ ٚطشسٗا يًٓكاؾ ،أٚ
ٚؿ ٍٛايهاتب يكٓاع ١بؼأْٗا َٔ ٚسَ ٞا ٜجاس يف تٜٛرت َٔ سٛاسات أٚ
(ٖاػتاقات) ،تـب نًٗا يف خذَ ١ؿٝاغَ ١عامل ؾهش ٠ؿشؿَٓ ١ٝاطب ١قابً١
يًهتاب ١عٓٗا يف َكاٍ.
املشدٚد اـاَع :تـشٝح َعًَٛات املكاٍ ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت ،%70.4
َكابٌ سؾض  %7.8ؾكلٚ ،ت٪نذ ْتٝذٖ ١زا املشدٚد ايذٚس ايزٜ ٟكذَ٘ قشا٤
تٜٛرت َٔ َتابع٫ ١سك ١يٓؼش املكاٍ ايـشؿ ،ٞبإساط ١ايهاتب مبا ؾَٔ ٘ٝ
ًَشٛظات تتعًل مبا ٚسد ؾَ َٔ ٘ٝعًَٛات أ ٚأسقاّ أ ٚإسـاٝ٥ات أ ٚػٛاٖذ ..
بٓ ٢عًٗٝا نتابت٘ٚ ،قذ تتطًب ايتٓ ٜ٘ٛأ ٚايتعذ.ٌٜ
املشدٚد ايظادغَ :عشؾ ١اػاٖات املتابعني ٚاملٛكٛعات اييت ػزبِٗ ،بٓظب١
َٛاؾك ١عاَ ١بًػت  ،%66.8بُٓٝا خايؿِٗ  ٫ٚ ،%12.9ىشز ٖزا املشدٚد عٔ
عُ ّٛؾش ٣ٛاملشدٚدات ايظابك ،١إ ٫برتنٝض ٙعًَ ٢عشؾ ١تؿلَ ٌٝتابعٞ
ايهاتب يًُٛكٛعات اؾاربٚ ،١ا٫طتٓ٦اغ بتٛدٗاتِٗ مٖٛاٚ ،قذ ٜهٕٛ
ٖزا ؾُٝا ىف َتابع ٞايهاتب ٚقشا ،٘٥يهٓ٘ ٜ ٫تٛقـ عٓذِٖ إر ٜتٝح املٛقع
تعشف ايهاتب – أٜلًا – عً ٢ا٫ػاٖات ايعاَ ١ؾُٗٛس تٜٛرت ٚايكلاٜا اييت
تجريِٖ ،مبا ميهٔ إٔ ٜظتٓري بٗا يف نتابات٘.
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املىىىشدٚد ايظىىىابع :ا٫طىىىتؿادَ ٠ىىىٔ سدٚد املتىىىابعني يتأطىىىٝع َكىىىاٍ آخىىىش ،بٓظىىىب١
َٛاؾكىىىى ١عاَىىىى ١بًػىىىىت ٚ ،%65.7مل ٜشؾلىىىى٘ إٖٓٚ ،%11.6 ٫ىىىىا ٜعىىىىٛد املىىىىشدٚد
ايتٛاؿىىىً ٞيتىىىٜٛرت ػىىىا ٙايهاتىىىب يىىىٝع يف ؾهىىىش ٠ؿىىىشؿ ١ٝدذٜىىىذٚ ،٠إمنىىىا
ٖىىىىىى – ٞعظىىىىىىب ؾٗىىىىىىِ ايباسىىىىىىح – تطىىىىىىٜٛش ؾهىىىىىىش ٠املكىىىىىىاٍ ايظىىىىىىابل ،أٚ
اطىىىىىتهُاهلا ببٓىىىىىاَ ٤كىىىىىاٍ إكىىىىىايفٖٚ ،ىىىىىز ٙدسدىىىىى ١تؿاعىىىىىٌ ٚتٛاؿىىىىىٌ بىىىىىني
ايهاتىىىب ٚقشا٥ىىى٘ تٛؾشٖىىىا خاؿىىى ١ٝتٛاؿىىىٌ تىىىٜٛرت ،سٝىىىح ايعىىىذد ايىىىٛاؾش َىىىٔ
ايشدٚدٚ ،عذّ ايتهًـ ؾٗٝاٚٚ ،سٚد تؿـ٬ٝت ؾشع ١ٝرات أُٖ.١ٝ

-

املىىشدٚد ايجىىأَ :إهىىاد ْىىٛع َىىٔ اؿُُٝٝىىٚ ١ا٭يؿىىَ ١ىىع ايكىىشا ،٤بٓظىىبَٛ ١اؾكىى١
عاَىىى ١بًػىىىت ٚ ،%69.9مل ٜٓؿٗىىىا إ %10.6 ٫ؾكىىىل َىىىٔ إمجىىىاي ٞايعٓٝىىىٚ ،١تؼىىىري
ٖىىىز ٙايٓتٝذىىى ١إىل سكٝكىىى ١ايىىىذٚس ا٫دتُىىىاع ٞاملٗىىىِ ايىىىزٜ ٟىىىٛؾش ٙايتٛاؿىىىٌ َىىىٔ
خىىى ٍ٬تىىىٜٛرت بىىىني ايهاتىىىب ٚقشا٥ىىى٘ َٚتابعٝىىى٘ ،غًىىىل ب٦ٝىىى ١تٛاؿىىىٌ إْظىىىاْ،١ٝ
ٜىىىتِ ؾٗٝىىىا ايتعىىىبري عىىىٔ َؼىىىاعش ا٫سىىىرتاّ َىىىٔ د ٕٚسىىىٛادض طبكٝىىى ١أ ٚسىىىذٚد
ادتُاعٝىىىىى ،١تظىىىىىتٛعب ؾٗٝىىىىىا كتًىىىىىـ اٯساٚ ٤املظىىىىىتٜٛاتٜٚ ،بىىىىىذ ٚإٔ نىىىىى٬
ايطىىىشؾني (ايهتىىىاب ٚاملتىىىابعني) قى ىذ ٚدىىىذٚا يف تىىىٜٛرت كىىىايتِٗ ،سٝىىىح أػىىىبع
يىىىذ ِٜٗسادىىى ١تٛاؿىىىٌ ادتُىىىاع ٞمل تٛؾشٖىىىا – بٗىىىزا ايكىىىذس – بكٝىىى ١ايٛطىىىاٌ٥
ا٭خش.٣
ٚبتطبٝىىىىىىىل اختبىىىىىىىاس ؼًٝىىىىىىىٌ ايتبىىىىىىىا ٜٔا٭سىىىىىىىاد( ٟف) يذ٫يىىىىىىى ١ايؿىىىىىىىشٚم يف

اطىىىىتذاب ١عٓٝىىىى ١ايذساطىىىى ١سىىىىَ ٍٛىىىىشدٚد تٛاؿىىىىًِٗ َىىىىع ايكىىىىشاَ ٤ىىىىٔ خىىىى ٍ٬تىىىىٜٛرت
بىىىاخت٬ف ْىىىٛع ايـىىىشٝؿ ١ايىىىيت ٜهتبىىى ٕٛؾٗٝىىىا ٚسقٝىىى ١أ ٚإيٝهرتْٝٚىىى ،١اتلىىىح إٔ
قُٝىىى( ١ف) غىىىري دايىىى ،١ممىىىا ٜؼىىىري إىل عىىىذّ ٚدىىىٛد ؾىىىشٚم رات د٫يىىى ١إسـىىىا ١ٝ٥يف
َىىىشدٚد تٛاؿىىىٌ ايهتىىىاب َىىىع ايكىىىشاَ ٤ىىىٔ خىىى ٍ٬تىىىٜٛرت بىىىاخت٬ف ْىىىٛع ايـىىىشٝؿ١
اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

 – 11أِٖ تأثريات اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ١
ايهتابٚ ١ٝطشم عشض املكا٫ت:
دذ ٍٚسقِ ()13
ْتا٥ر أِٖ تأثريات اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ١
ايهتابٚ ١ٝطشم عشض املكا٫ت
يظت

غري

َتأنذًا

َٛاؾل

َٝىىىٌ ايهاتىىىب ي٬ختـىىىاس يف

ت

85

83

30

16

2

َكاي٘

%

39.4

38.4

13.9

7.4

0.9

اطىىىىىىىىتخذاّ ايًػىىىىىىىى ١ايظىىىىىىىىًٗ١

ت

74

88

33

15

5

ٚايبظٝط١

%

34.4

40.9

15.3

7.0

2.3

اختىىىىىىضاٍ املكىىىىىىاٍ يف ؾكىىىىىىشات

ت

65

96

32

17

3

تٓاطب تٜٛرت

%

30.5

45.1

15.0

8.0

1.4

ٜظاعذ يف عشض املعًَٛىات يف

ت

41

94

47

20

12

املكاٍ

%

19.2

43.9

22.0

9.3

5.6

ت

35

49

62

45

23

%

16.4

22.9

29.0

21.0

10.7

ت

43

33

51

58

29

%

20.1

15.4

23.8

27.1

13.6

ّ

1
2
3
4

َٛاؾل

غري

ْٛع ايتأثري

5

ٜلعـ َٔ َظت ٣ٛايهتاب١

6

ٜٛ ٫دذ ي٘ تأثري

بؼذ٠

املتٛطل* ايعاّ

َٛاؾل

َٛاؾل
َطًكًا

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

4.08

1

3.98

2

3.95

3

3.62

4

3.13

5

3.01

6
3.66

* املتٛطل اؿظاب 5 َٔ ٞدسدات

-

-

ٜٛٚكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ
دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عً ٢أِٖ تأثريات اطتخذاّ ايهتاب ايـشؿٝني يتٜٛرت عً٢
أطايٝب املعاؾ ١ايهتابٚ ١ٝطشم عشض املكا٫تٚ :سـًت عًَ ٢تٛطل سظابٞ
قذس 5 َٔ 3.66( ٙدسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب عًٗٝا بذسد ١دٝذ.٠
تلُٔ اؾذ )5( ٍٚأْٛاع َٔ ايتأثريات عً ٢أطايٝب املعاؾٚ ١طشم ايعشض،
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ٚسـًت عً ٢دسد ١املٛاؾك ١اؾٝذ ،٠باطتجٓا ٤اختٝاس إكعاف َظت ٣ٛايهتاب،١
ؾتذْت دسد ١املٛاؾك ١عً ٘ٝإىل املظت ٣ٛاملتٛطلَٚ ،جً٘ اـٝاس ايظادغ ٚا٭خري
يًذذ ٍٚبعذّ ٚدٛد أ ٟتأثري يتٜٛرت يف ٖزا اؾاْب.
ايتأثري ا٭ ٌَٝ :ٍٚايهاتب ي٬ختـاس يف َكاي٘ٚ ،دا ٤يف َكذَ ١تأثريات تٜٛرت،
بٓظبَٛ ١اؾك ١عاََ ١شتؿع ١قٛاَٗا ٚ ،%77.8تذٍٕ يف عذّ املٛاؾك ١عً ٘ٝعٓذ
ٚ ،%8.3تؼري ٖز ٙايٓتٝذ ١ايؿاسق ١اييت َٓٗا سٛايَٛ %40 ٞاؾكتِٗ ػذٜذ ٠إىل
ٚدٛد ػب٘ تٛد٘ عاّ عٓذ ايهتاب ايـشؿٝني بإٔ تٜٛرت قذ أثش عً ٢أطايٝبِٗ
ايهتاب ١ٝبذؾعِٗ إىل ا٫ختـاس ٖٛٚ ،طابع تٓا٫ٚت تٜٛرتٜٚ ،بذ ٚإٔ ٖزا أٜلًا
طابع َضاز َشتادَٚ ٜ٘ػشدٚ ،ٜ٘إٔ ايهتاب ١املكاي ١ٝيف صَٔ تٜٛرت تتذ٘ مٛ
ا٫ختـاس يف ايعشض بعٝذًا عٔ ايتطٚ ٌٜٛا٫طتطشاد.
ايتأثري ايجاْ :ٞاطتخذاّ ايًػ ١ايظًٗٚ ١ايبظٝط ،١بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت
ٚ ،%75.3خ٬ؾٗا ٚ ،%9.3تعهع ايٓتٝذ ١ايظابك ١تأثري تٜٛرت عً ٢املظت٣ٛ
ايًػ ٟٛاملظتخذّ يف املعاؾات املكايٖٚ ،١ٝزا َا ٜؼري إىل ًَُح املباػش ٠يف
ايطشسٚ ،يعٌ َشد ريو تكذٜش ايهاتب ايـشؿ ٞملظتٜٛات بعض َشتاد ٟتٜٛرت
َٚشاعاتٗا بظاطَ ١ذاخ٬تِٗ أ ٚتعًٝكاتِٗٚ ،بايتاي ٞسشق ايهتاب عً٢
ايتعاٌَ َعِٗ يػِّٜٛا مبا ٖ ٛأقشب إىل َذاسنِٗ ٚمبا ٜٓ ٫ؿشِٖ عٔ ايطشس
املهتٛب.
ايتأثري ايجايح :اختضاٍ املكاٍ يف ؾكشات تٓاطب تٜٛرت ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت
ٚ ،%75.6مبعاسكٚ ،%9.4 ١تؼري تًو ايٓتٝذ ١إىل ٚع ٞايهاتب املظبل
بايؼهٌ ايًػ ٟٛأ ٚايكايب املكاي ٞايزٜٓ ٟاطب – ٫سكًا – طشس٘ يف تٜٛرتَٔ ،
خ ٍ٬ايهتاب ١بأطًٛب ػض ٤ٟاملكاٍ أ ٚنتابت٘ يف ؾكشات َتـً ١ميهٔ إٔ
تؼهٌ ايٛاسذَٗٓ ٠ا تػشٜذ ٠عً ٢تٜٛرت ،طٛا ٤انتؿ ٢بٗا ايهاتب نأؾهاس
ؾشعَ ١ٝهتٛب ،١أ ٚأسطًٗا َتٛاي ١ٝيتعرب بعذ ريو عٔ املكاٍ ناَ ،ً٬نُا
ٜظتٓتر ايباسح َٔ تـذٍس ٖزا ايتأثري ايز ٟعرب عٓ٘ ث٬ث ١أسباع ايهتاب إٔ
اؿلٛس يف طاس ١تٜٛرت ٚاملؼاسن ١ؾ ٘ٝأؿبح ميجٌ هلِ أُٖ ١ٝخاؿ ،١دعًتِٗ
ٜشاع ٕٛريو يف نتاب ١أطشٚساتِٗ ٚتٗٝأتٗا يتٜٛرت ٫سكًا بعذ ايٓؼش.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

 ايتأثري ايشابعٜ :ظاعذ يف عشض املعًَٛات يف املكاٍ ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػتَ ،%63.1كابٌ سؾض سٛايٚ ،%15 ٞاَتٓاع ٜٚ ،%22ؿِٗ ايباسح َٔ ريو إٔ
تٜٛرت مبا ٜٛؾشَ َٔ ٙعًَٛات تٓعهع يف املعاؾ ١ايهتاب ١ٝعً ٢طٗٛي ١عشكٗا
يف املكاٍ ،سٝح ٜعٌ ٖزا ايتأثري ي٘ – ٖٓا – يف سذٚد تٛؾري املعً ١َٛاملٓاطب،١
 ٫يف تأثري ٙعً ٢بٓ ١ٝايـٝاغ ١املعًَٛاتَٚ ١ٝعاؾتٗا يف املكاٍ.
 ايتأثري اـاَعٜ :لعـ َٔ َظت ٣ٛايهتابٚ ،١سٖ ٍٛزا ايتأثري تبٓٝتايؿشٚقات ايٓظب ١ٝبؼهٌ ؾ ٘ٝتبا ،ٜٔؾُٔ ٚاؾكٛا عًٖ ٢زا ايتأثري َٔٚ ،%40.3
سؾل ِٖ َٔٚ،%31.7 ٙٛغري َتأنذٚ ،%29 َ٘ٓ ٜٔتؼري تًو ايٓظب إىل عذّ
ٚدٛد اتؿام عاّ عً ٢تأثري تٜٛرت ايظًيب عًَ ٢ظت ٣ٛنتاب ١ايهاتب ،يهٔ
ْظبٚ َٔ ١اؾكٛا عً٫ ٘ٝؾت ١دذِّا ٚتكذّ َ٪ػشات داي ١عً ٢استُاي ١ٝاملشدٚد
ايظًيب ٫طتخذاّ تٜٛرت عً ٢ايهاتب ايـشؿٚ ،ٞاؿكٝك ١إٔ ايتكاسب ايٓظيب
ي٬ختٝاسات ايج٬خ املٛاؾكٚ ١ايشؾض ٚاحملاٜذ ،٠دعًت ايباسح يف سرئَ ٠
تًُع ايتٛد٘ ايعاّ يًهتاب يف اؿهِ عًَ ٢ذ ٣طًب ١ٝاطتخذاّ تٜٛرت عً٢
َٗاساتِٗ ايهتاب.١ٝ
 ٜٛ ٫دذ ي٘ تأثريٚ :قَبٌَ بٗز ٙايعباس َٔ %35.5 ٠ايهتابٚ ،سؾلٗا ،َِٗٓ %40.7ٚبك ٞسٛاي %24 ٞعً ٢اؿٝادٚ ،ت٪نذ تًو ايٓتا٥ر – َٔ دٗتٗا  -ساي١
ايتزبزب يذ ٣نتاب ايع ١ٓٝسٝاٍ اؿهِ عً ٢تأثري اطتخذاّ تٜٛرت عً٢
أطايٝب َعاؾاتِٗ ايهتابٚ ١ٝطشم عشض َكا٫تِٗ ،سٝح تتهشس ايٓتا٥ر
بٛدٛد اػاٖني َتكاسبني ْظبِّٝا ،ا٭ٜٓ ٍٚعش إي ٘ٝبـؿ ١إهابٚ ١ٝديًت عًٗٝا
ايتأثريات ايج٬خ ا٭ٚىلٚ ،ايجاْٜ ٞؼري إىل اْعهاغ طًيب هلزا ا٫طتخذاّ عً٢
آي ١ٝايهتاب .. ١عرب عٓ٘ ايتأثري ايظابلٚ ،قٝاغ ٖز ٙايعباس ٠اـتاَ ١ٝيًذذ،ٍٚ
َع ٚكٛس َٔ مل وظُٛا سأ ِٜٗػا ٙأ َٔ ٟايٛدٗتني.
ٚبتطبٝل اختباس ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساد( ٟف) يذ٫ي ١ايؿشٚم يف اطتذاب ١ع١ٓٝ
ايذساط ١س ٍٛتأثري اطتخذاَِٗ يتٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ ١ايهتابٚ ١ٝطشم عشض
املكاٍ ،باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا ٚسق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ
ق( ١ُٝف) غري داي ،١مما ٜؼري إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥يف تأثري
اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾٚ ١طشم ايعشض باخت٬ف ْٛع ايـشٝؿ١
اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا.
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 – 11أِٖ امل ؼه٬ت ايىيت تٛادى٘ ايهتىاب ايـىشؿٝني عٓىذ عىشض َكىا٫تِٗ عىرب
تٜٛرت:
دذ ٍٚسقِ ()14
ْتا٥ر أِٖ املؼه٬ت اييت تٛاد٘ ايهتاب ايـشؿٝني عٓذ عشض َكا٫تِٗ عرب تٜٛرت
املؼهً١

ّ
1

كعـ املـذاق َٔ ١ٝاؿظىابات
غري املٛثك١

2

ايشدٚد غري املٗزب١

3
4
5
6
7
8

اهلذىى ّٛعًىى ٢ايهاتىىب َىىٔ دٕٚ
طبب ٚاكح
ْكىىىىذ ايؿهىىىىشَ ٠ىىىىٔ د ٕٚطىىىىشس
بذاٌ٥
اْتكاد املكاٍ َٔ د ٕٚقشا٤ت٘
ايٓكذ ٚايتعكٝب عًى ٢أؾهىاس مل
تطشس يف املكاٍ
عىىىىىىىذّ ؾٗىىىىىىىِ بعىىىىىىىض ايكىىىىىىىشا٤
٭ؾهاسٟ
تكٝٝىىذ ٟبىىى 140سشؾًىا ٭عىىرب عىىٔ
أؾهاسٟ

9

تعطٌ سابل املكاٍ

10

 ٫تىىىىىٛادٗين َؼىىىىىه٬ت َىىىىىٔ
اطتخذاَ٘

11

سعش سظابٞ

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

َٛاؾل
بؼذ٠

َٛاؾل

يظت
َتأنذًا

غري
َٛاؾل

70
32.3
75
34.6
74
34.3
60
28.2
56
26.2
57
26.4
48
22.4
51
23.7
43
20.0
44
20.6
40
18.6

85
39.2
84
38.7
77
35.6
84
39.4
79
36.9
80
37.0
85
39.7
73
34.0
58
27.0
63
29.4
56
26.0

44
20.3
32
14.7
35
16.2
39
18.3
53
24.8
47
21.8
51
23.8
50
23.3
65
30.2
52
24.3
58
27.0

14
6.5
18
8.3
20
9.3
19
8.9
23
10.7
27
12.5
21
9.8
26
12.1
34
15.8
36
16.8
41
19.1

املتٛطل* ايعاّ
* املتٛطل اؿظاب 5 َٔ ٞدسدات

ٜٛٚكح اؾذ ٍٚايظابل َا :ًٜٞ

غري
َٛاؾل
َطًكًا
4
1.8
8
3.7
10
4.6
11
5.2
3
1.4
5
2.3
9
4.2
15
7.0
15
7.0
19
8.9
20
9.3

املتٛطل
اؿظابٞ

ايرتتٝب

3.94

1

3.92

2

3.86

3

3.77

4

3.76

5

3.73

6

3.66

7

3.55

8

3.37

9

3.36

10

3.26

11
3.65

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

-

-

-

دسد ١املٛاؾك ١ايعاَ ١عً ٢أِٖ املؼه٬ت اييت تٛاد٘ ايهتاب ايـشؿٝني عٓذ
عشض َكا٫تِٗ عرب تٜٛرتٚ :سـًت عًَ ٢تٛطل سظاب ٞقذس5 َٔ 3.65( ٙ
دسدات)َ ٖٛٚ ،ا ٜعين َٛاؾك ١ايهتاب عًٗٝا بذسد ١دٝذ.٠
تلُٔ اؾذَ )10( ٍٚؼه٬ت تٛاد٘ عشض املكا٫ت عرب تٜٛرتَٗٓ )8( ،ا
سـًت عً ٢دسد ١املٛاؾك ١اؾٝذَٗٓ )2(ٚ ،٠ا دسد ١املٛاؾك ١عًُٗٝا َتٛطط،١
َٚجً٘ اـٝاس بعذّ َٛادَٗ ١ؼه٬ت َٔ اطتخذاَ٘.
املؼهً ١ا٭ٚىل :كعـ املـذاق َٔ ١ٝاؿظابات غري املٛثكٚ ،١تـذست
َؼه٬ت اطتخذاّ تٜٛرت بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١عاي ١ٝقٛاَٗا َٗٓ ،%71.5ا َا
ٜعادٍ ثًح إمجاي ٞايعَٛ ١ٓٝاؾكتٗا عًٖ ٢ز ٙاملؼهً ١بؼذٚ ،٠مل ٜشؾلٗا إ٫
 %8.3ؾكلٚ ،ت٪نذ ٖز ٙايٓتٝذ ١إػهاي ١ٝؼكل َععِ ايهتاب َٔ بعض
سظابات تٜٛرت اي ١ُٖٝٛأ ٚغري ايـشو ،١مما هعٌ سدٚدٖا ػا ٙنتاباتِٗ
قٌ تٛدع ٚقًل ؾُٝا تطشس٘ َٔ تعًٝكات أ ٚتكذَ٘ َٔ س ٣٩أ ٚتعشك٘ َٔ
َعًَٛاتٚ ،ؽتـش ٖز ٙاٱػهاي ١ٝا٭ٚىل يًهتاب َٔ تٜٛرت ايعذٜذ َٔ
املؼه٬ت ايٓابع َٔ ١ط ٤ٛا٫طتخذاّ نُا طٝعشض بعلٗا ٖزا اؾذ.ٍٚ
املؼهً ١ايجاْ :١ٝايشدٚد غري املٗزب ،١بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١عاي – ١ٝأٜلًا –
قٛاَٗا َ ،%73.3كابٌ ْظب ١سؾض ٚ ،%12قذ َاثًت ْتٝذٖ ١ز ٙاملؼهً١
طابكتٗا يف إٔ َٔ ٚاؾكٛا عًٗٝا بؼذَ٫ ٠ظٛا ثًح إمجاي ٞايعًٜٚ ،١ٓٝشل
ايباسح ٖز ٙاملؼهً ١اييت ٜٛادٗٗا َععِ ايهتاب َٔ بعض َظتخذَ ٞتٜٛرت
مبؼه٬ت ط ٤ٛا٫طتخذاّ ،رات ايـً ١بايبعذ ا٭خ٬ق ٞخـٛؿًا إرا سذخ
ؾٗٝا ػاٚص ؿذٚد ايًٝاق ١ايعاَ ،١أ ٚتعذْ ٣كذ املهتٛب إىل ايتعشض يؼخـ١ٝ
ايهاتب يف طًٛى ٖ ٛأقشب إىل ايتطا ٍٚايؼخـ ٞعً ٢كايؿ ٞايشأ ٟأٚ
ايتٛدٗات ايؼخـَ ،١ٝع ايتأنٝذ عً ٢استباط ٖز ٙاملؼهً ١بظابكتٗا ،سٝح
َـادسٖا – يف ايػايب – أؿشاب اؿظابات غري ايـشو ،١اييت تًك ٞبشدٚدٖا
– أ ٚػتاُٗ٥ا – خًـ أمساَ ٤ظتعاس ٠غري َعشٚؾ.١
املؼهً ١ايجايج :١اهلذ ّٛعً ٢ايهاتب َٔ د ٕٚطبب ٚاكح ،بٓظبَٛ ١اؾك١
عاَ ١بًػت ٚ ،%69.9سؾض ٜٓٚ ،%13.9عش ايباسح إىل ٖز ٙاملؼهًَٔ ١
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صاٜٚتني ،ا٭ٚىل :إٔ ٜهَ ٕٛـذسٖا َعشٚؾًآٖٚ ،ا ٜـبح اهلذ ّٛبذٚاؾع
كتًؿ ١ؾهش ١ٜأ ٚثكاؾ ١ٝأ ٚطٝاط ١ٝأ ٚؾ .. ١ٜٛ٦بعٝذًا عٔ أؿ ٍٛاؿٛاس ٚآداب٘،
ٚايجاْ :١ٝإٔ ٜهَ ٕٛـذسٖا فٗ ٖٛٚ ً٫ٛا٭قشب ،ؾٗ ٫ ٞؽشز عٔ َذاس
املؼهًتني ايظابكتنيٚ ،اييت ٜه ٕٛايتذين ؾٗٝا طاؾشًا َٚتطاٚ َٔ ً٫ٚسا٤
طاتش  ُٖٞٚىتؿٚ ٞسا.ٙ٤
املؼهً ١ايشابعْ :١كذ ايؿهش َٔ ٠د ٕٚطشس بذا ،ٌ٥بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت
ٚ ،%67.6تؼري تًو ايٓتٝذ – ١بػض ايٓعش عٔ َذٚ ٣كٛس َـذسٖا – إىل
ػهَ ٣ٛععِ نتاب ايع َٔ ١ٓٝػٛٝع ايٓكذ يذ ٣بعض قشا ٤تٜٛرت جملشد ايٓكذ،
أ ٚبكـذ املعاسك ١ؾكل ،د ٕٚادتٗاد يف طشس بذا ٌ٥أ ٚعشض سً ٍٛملا
ٜهتبَ ٖٛٚ ،ْ٘ٛا ٜبشح عٓ٘ ايهاتب يتطٜٛش َكاي٘ أ ٚتعذ ٌٜبٝاْات٘ أ ٚتكِٜٛ
َكرتسات٘.
املؼهً ١اـاَظ :١اْتكاد املكاٍ َٔ د ٕٚقشا٤ت٘ ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت
ٚ ،%63.1سؾض ٜٚ ،%12.1ؿِٗ َٔ ٖز ٙايٓتٝذ – ١اييت مل ٜتأنذ َٓٗا سبع
ايع – ١ٓٝاَتعاض َععِ ايهتاب َٔ ْكذ أػخاق ملكا٫تِٗ ٜ ِٖٚؼعش ٕٚأِْٗ
مل ٜكشأٖٚا يف ا٭طاغٚ ،قذ ٜؿظش ايباسح ٖز ٙاملؼهً ١بأنجش َٔ ٚد٘،
ؾكذ ٜهَ ٕٛشدٖا ؼلري ايٓكذ اؾاٖض يطشس نٌ ؿاسب س ١ٜ٩أ ٚناتب
َكاٍ ،أ ٚبظبب َا ٜٛؿـ بظٝاط ١ايكطٝع سٝح ٜتذ٘ بعض َشتاد ٟتٜٛرت إىل
ْكذ َكاٍ َا; ٭ٕ ٖٓاى َٔ اْتكذ ٙأ ٚعًل عً ٘ٝؾظاسٚا يف اػاِٖٗٚ ،أخريًا إٔ
ٜه ٕٛاْ٫تكاد َكـٛدًا َٔ أؿً٘ ملخايؿ ١ايهاتب يف أَش َآٖٚ ،ا ٜـبح
ايٓكذ يًهاتب بػض ايٓعش عٔ ؾش ٣ٛنتابات٘ قٌ اْ٫تكاد ،أ ٚست ٢قبٌ
قشا٤اتٗا.
املؼهً ١ايظادط :١ايٓكذ ٚايتعكٝب عً ٢أؾهاس مل تطشس يف املكاٍ ،بٓظب١
َٛاؾك ١عاَ ١بًػت ٚ ،%63.4سؾض ٖٓٚ ،%15.5ا ٜعٗش يًباسح دٚس ايتـٓٝـ
املظبل يبعض ايهتاب َٔ بعض َشتاد ٟتٜٛرت ،سٝح وانِ ايهاتب –
عٓذِٖ – عًَٛ ٢اقـ أ ٚتٛدٗات طابك ١أ ٚداٖض.. ٠قذ  ٫ته ٕٛظاٖش– ٠
بايلشٚس – ٠يف املكاٍ املٓكٛد.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين
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املؼهً ١ايظابع :١عذّ ؾِٗ بعض ايكشا ٤٭ؾهاس ،ٟبٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت
ٚ ،%62.1سؾض ٚ ،%14عً ٢ايشغِ َٔ إٔ ايباسح ٜعترب ٖز ٙاٱػهائَ ١ٝ
ا٭َٛس ايطبٝع ١ٝبني ايهاتب ٚبعض قشا ٘٥إ ٫إٔ َا يؿت اْتباٖ٘ ػاٖٗا ٖٛ
َٛاؾك ١أغًب ١ٝايع ١ٓٝعًٗٝا َٔٚ ،ثٳِ ؾكذ ٜهٚ ٕٛدٛد ٖز ٙاملؼهً ١يف تٜٛرت
ٜتذاٚص اؿذ املعتاد َٔ ط ٤ٛايؿِٗ بني ايطشؾني يف ٚطَ ١ًٝكش ٠٤ٚتكًٝذ ;١ٜيزا
ؾإٕ تعًٝل ايباسح ايٛسٝذ ٖٓا ٖ :ٛإٔ طاس ١تٜٛرت تلِ َظتٜٛات قذ تهٕٛ
غري قادس ٠عً ٢ؾِٗ ا٭ؾهاس ايـشؿَ ،١ٝا قذ ٜؼري إىل تذْ ٞاملظت ٣ٛايجكايف
ٚايؿهش ٟيبعض َشتاد ٟاملٛقعٚ ،إٔ ؾ ٫ َٔ ِٗٝوظٔ قشا ٠٤املكا٫ت
ايـشؿ – ١ٝأ ٚأدضاَٗٓ ٤ا – أٜ ٚؿُٗٗا عً ٢طٝاقٗا املطًٛب ،خـٛؿًا َع
ابتعاد نجري َِٓٗ – ٚبا٭خف ايؼباب – عٔ قشا ٠٤ايـشـ ٚايتعاٌَ َع
َعاؾاتٗا املٛكٛع ١ٝاملختًؿ. ١
املؼهً ١ايجآَ :١تكٝٝذ ٟبعذد ( )140سشؾًا ٭عرب عٔ أؾهاس ،ٟبٓظبَٛ ١اؾك١
عاَ ١بًػت ٚ ،%57.7سؾض ٖٚ ،%19.1زْ ٙتٝذ ١خاؿ ١بتػشٜذات ايهاتب أٚ
سطا ً٘٥عرب تٜٛرتٚ ،يف ٖز ٙاؿايٜ ١تؿل ايهاتب َع اٯخش ٜٔيف املظاس ١املتاس١
يًذُٝع يًتعبري عٔ ايشأ ٟايؼخـ،ٞيهٓ٘ قذ ٜؼعش بإٔ املظاس ١راتٗا قذ ٫
تشو٘ نهاتب ؿشؿ ٞاعتاد عً ٢سٝض َٔ املظاس ١أٚؾش يعشض ؾهشت٘
ٚايتذي ٌٝعًٗٝا.
املؼهً ١ايتاطع :١تعطٌ سابل املكاٍ ،بٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت ٚ ،%47سؾض
ٚ ،%22.8سٝاد ٚ ،%30.2تٛكح ٖز ٙايٓتٝذَ ١عاْا ٠مْ ٛــ ايعَٔ ١ٓٝ
َؼهً ١ؾٓ ١ٝتتُجٌ يف تعطٌ ايشابل اٱيهرت ْٞٚأ ٚتعجش ػبه ١اٱْرتْت،
يهٔ ٜبذ ٚأْٗا َؼهًَ ١تؿاٚت ١بني ايهتابٚ ،قذ  ٫ته ٕٛباٱػهاي١ٝ
ْؿظٗا يف مجٝع َٛاقعِٗ اؾػشاؾ.١ٝ
املؼهً ١ايعاػش :٠سعش سظاب ،ٞبٓظبَٛ ١اؾك ١عاَ ١بًػت ٚ ،%38.6سؾض
ٚ ،%28.4سٝاد َٚ ،%27ع تأخش ٖز ٙاملؼهًٚ ١تزًٜٗا ملؼه٬ت اطتخذاّ
ايهتاب يتٜٛرت  ..ؾإٕ ايباسح ٜظتػشب نْٗٛا متجٌ بايٓظب ١هلِ َؼهً ١هلا
سلٛس ْظيب ًَُٛغٚ ،إٔ َٔ سؾلٗا مل ٜبتعذ نجريًا عٔ َعذٍ سبع أؾشاد
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ايعٜٚ ،١ٓٝعٝذ ايباسح َٓبع ٖز ٙاٱػهاي ١ٝإىل ؼ ٍٛبعض ايهتاب – ؾُٝا
ٜبذ – ٚإىل َٓاقؼني َٚعًكني ٚقاٚس ٜٔيبعض ػخـٝات تٜٛرتٚ ،دخٛهلِ َعِٗ
يف طذا٫ت ساد ٠قذ تذؾع ايطشف املكابٌ إىل سعشِٖ .
  ٫تٛادٗين َؼه٬ت َٔ اطتخذاَ٘ٚ :قَبٌَ ٖز ٙايعباس َٔ %50 ٠إمجايٞايعٚ ،١ٓٝسؾلٗا َِٓٗ  ،%25.7أ ٟقبًٗا ْـؿِٗ َكابٌ سؾض سبعِٗٚ ،بكا ٤ايشبع
ا٭خري عً ٢اؿٝادٚ .تًخف ايعباس ٠ايظابكَٛ ١قـ ايهتاب ايعاّ َٔ اطتخذاّ
تٜٛرت يػشض عشض املكا٫ت َٔ خ٬ي٘ ،سٝح َايت ايهؿ ١يـاحل َٔ ٜ ٫ش٣
ؾ ٘ٝأَ ٟؼه٬ت ،مبا ٜعادٍ كعـ عذد َٔ ٜش ٣خ٬ف ريوَ ،ع بكا ٤سبعِٗ
بَٛ ٬قـ قذد يف ٖزا ايؼإٔ.
ٚبتطبٝل اختباس ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساد( ٟف) يذ٫ي ١ايؿشٚم يف اطتذاب ١ع١ٓٝ
ايذساط ١س ٍٛاملؼه٬ت اييت تٛادِٗٗ عٓذ عشض َكا٫تِٗ عرب تٜٛرت ،باخت٬ف
ْٛع ايـشٝؿ ١اييت ٜهتب ٕٛؾٗٝا ٚسق ١ٝأ ٚإيٝهرت ،١ْٝٚاتلح إٔ ق( ١ُٝف) داي ١عٓذ
َظت ،0.01 ٣ٛمما ٜؼري إىل ٚدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـاٚ ،١ٝ٥باطتخذاّ اختباس
(ػٝؿ )٘ٝيًهؼـ عٔ َـذس تًو ايؿشٚم ،اتلح ٚدٛد ؾشٚم داي ١عٓذ َظت0.05 ٣ٛ
يف املؼه٬ت اييت تٛادىىىىىىىىىىىى٘ ايهتاب عٓذ عشض َكا٫تِٗ عرب تٜٛرت بني
ايهتىىىىىىاب يف ايـشـ ايٛسقٚ ١ٝبني ايهتاب يف ايـشـ اٱيهرتٚ ،١ْٝٚريو
يـاحل ايهتاب يف ايـشـ اٱيهرت.١ْٝٚ
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خالصة النتائج:
أدشٜت ايذساط ١املٝذاْ ١ٝعً )217( ٢ناتبًا ٚناتبٚ ،١تٛصعت ؾ٦اتِٗ ايعُش١ٜ
بتٛاصٕ ْظيب بني َٔ ِٖ د ٕٚايج٬ثنيٚ ،ؾٛم ا٭سبعنيٚ ،أغًبِٗ وًُ ٕٛايؼٗاد٠
اؾاَعَ ،١ٝع ٚدٛد ْظبًَ ١شٛظ َِٗٓ ١ؼٌُ ايؼٗادات ايعًٝا ٚ ،%28قذ تٛصعت
خرباتِٗ ايهتاب ١ٝبني أقٌ َٔ 10طٓٛات ٚميجًٚ %70 ٕٛايبك ١ٝػاٚصت خرباتٗا يف
ايهتاب 11 ١طٜٓٓ ،١تظب ٕٛإىل ؿشـ ٚسقٚ ١ٝإيهرتَ ١ْٝٚتٓٛعٚ ،١تشنضت
نتاباتِٗ يف اجملا٫ت ا٫دتُاع ١ٝأ ً٫ٚثِ ايجكاؾٚ ،١ٝايعًُٚ ١ٝايظٝاطٚ ١ٝايشٜاك١ٝ
ٚايؿهشٚ ،١ٜأغًبِٗ ٜهتب بذٚسَٓ ١ٜتعُٚ ١َٜٝٛ ١أنجش َٔ َش ٠أطبٛعِّٝا
ٚأطبٛعِّٝاٜٛٚ ،ؿـ اطتخذاَِٗ يتٜٛرت باملهجـ ،ؾأنجش َٔ ْـؿِٗ ٜظتخذَْ٘ٛ
َِّٜٝٛاٚ ،سٛايٜٛ َِٗٓ %79 ٞؿـ َعذٍ اطتخذاَِٗ اي َٞٛٝباملشتؿع.
 دٚاؾىىىع اطىىىتخذاّ ايهتىىىاب يتىىىٜٛرت :تـىىىذست دٚاؾىىىع ايتعىىىبري عىىىٔ ايىىىشأٟ
ٚسشٜتىىىى٘ أٖىىىىِ دٚاؾىىىىع اطىىىىتخذاّ ايهتٍىىىىاب يتىىىىٜٛرت ،نُىىىىا ْىىىىاٍ داؾعىىىىا
طىىىىٗٛي ١ا٫طىىىىتخذاّ ٚطىىىىشع ١ايٓؼىىىىش ٚايٛؿىىىى ٍٛتشتٝبًىىىىا َتكىىىىذًَاًٜٗٝ ،ىىىىا
فُٛعىىىىى ١دٚاؾىىىىىىع َتابعىىىىىىَ ١ىىىىىىا هىىىىىىش ٟيف تىىىىىىٜٛرتٚ ،فُٛعىىىىىى ١دٚاؾىىىىىىع
ايتٛاؿٌ َٔ خ٬ي٘.
 أٖىىِ املٗىىاسات املٗٓٝىى ١ايىىيت ىىىشز بٗىىا ايهاتىىب َىىٔ اطىىتخذاّ تىىٜٛرتٚ :دىىا٤
يف َكىىىذَتٗا َٗىىىاس ٠تطىىىٜٛش أدٚات اؿىىىٛاسَٗٚ ،ىىىاس ٠طىىىشع ١ايبشىىىح عىىىٔ
َعًَٛىىىىىَٗٚ ،١ىىىىىاس ٠اطىىىىىتٓباط أؾهىىىىىاس يًُكىىىىىا٫تَٗٚ ،ىىىىىاس ٠ؾىىىىىشص اٯسا٤
ٚا٫ػاٖىىىاتَٗٚ ،ىىىاسَ ٠عشؾىىى ١أطىىىايٝب َتعىىىذدَ ٠ىىىٔ ايهتابىىىٚ ،١أخىىىريًا
َٗاس ٠اختـاس املكاٍ يف تػشٜذات َباػش.٠
 تكٝىىىىى ِٝايهتىىىىىاب ٫طىىىىىتخذاّ تىىىىىٜٛرت نُـىىىىىذس يًُعًَٛىىىىىاتٚ :خًـىىىىىت
دساطىىٖ ١ىىزا احملىىٛس إىل َ٬سعىى ١عىىذّ ٚدىىٛد تٛدىى٘ قىىذد سٝىىاٍ اعتبىىاس
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تىىىٜٛرت َـىىىذس َعًَٛىىىات َعتُىىىذ يىىىذ ٣ايهتىىىاب ميهىىىٔ ايشنىىى ٕٛإيٝىىى٘
يف نتابىىىاتِٗٚٚ ،دىىىٛد ػىىىب٘ اْكظىىىاّ بٝىىىِٓٗ يف ٖىىىزا ا٫ػىىىا ،ٙأَىىىا أٖىىىِ
ََ٬ىىىىح تكٝىىىىى ُِٗٝيىىىى٘ ؾٗىىىىىَ ٛـىىىىذس ثىىىىىاْ ٟٛيًُعًَٛىىىىات َٚ ،%63لىىىىىًٌ
ٚ ،%52أطاطٚ ،%51 ٞؿادم ٜ ٫ٚ ،%40عتُذ عً.%56 ٘ٝ
َ ىىىشدٚد تٛاؿىىىٌ ايهتىىىاب َىىىع ايكىىىشاَ ٤ىىىٔ خىىى ٍ٬تىىىٜٛرتٚ :دىىىا ٤يف َكىىىذَتٗا
تكٝىىىىَ ِٝظىىىىت ٣ٛاملكىىىىاٍٚ ،تؼىىىىذٝع ايهتابىىىى ١عىىىىٔ اٖتُاَىىىىات اجملتُىىىىع،
ٚايىىىىىذعِ املعٓىىىىى ٟٛيًهاتىىىىىبٚ ،إثىىىىىشا ٤ايؿهىىىىىش ٠املكايٝىىىىىٚ ١تطٜٛشٖىىىىىا،
ٚتـىىىشٝح َعًَٛىىىىات املكىىىىاٍَٚ ،عشؾىىىى ١اػاٖىىىىات املتىىىىابعني ٚاملٛكىىىىٛعات
اييت ػزبِٗٚ ،ا٫طتؿاد َٔ ٠سدٚد املتابعني يتأطٝع َكاٍ آخش.
 أِٖ تأثريات اطتخذاّ ايهتاب يتٜٛرت عً ٢أطايٝب املعاؾ ١ايهتابٚ ١ٝطشم
عشض املكا٫ت ٖٞٚ :عً ٢ايتٛاي ٌَٝ ٞايهاتب ي٬ختـاس يف َكاي٘،
ٚاطتخذاّ ايًػ ١ايظًٗٚ ١ايبظٝطٚ ،١اختضاٍ املكاٍ يف ؾكشات تٓاطب
تٜٛرتٚ ،املظاعذ ٠يف عشض َعًَٛات املكاٍٚ ،أخريًا دٚس ٙايظًيب يف
إكعاف َظت ٣ٛايهتاب.١
 أِٖ املؼه٬ت اييت تٛاد٘ ايهتاب عٓذ عشض َكا٫تِٗ عرب تٜٛرتٚ :أٚهلا
كعـ َـذاق ١ٝاؿظابات غري املٛثكٚ ،١ايشدٚد غري املٗزبٚ ،١اهلذّٛ
عً ٢ايهاتب َٔ د ٕٚطبب ٚاكحْٚ ،كذ ايؿهش ٠بذ ٕٚطشس بذا،ٌ٥
ٚاْتكاد املكاٍ َٔ د ٕٚقشا٤ت٘ٚ ،ايٓكذ ٚايتعكٝب عً ٢أؾهاس مل تطشس يف
املكاٍٚ ،عذّ ؾِٗ بعض ايكشا ٤٭ؾهاس ايهاتب.
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خايىىىذ غظىىىإ ٜٛطىىىـ املكىىىذاد ،ٟثىىىٛس ٠ايؼىىىبهات ا٫دتُاعٝىىىَ ،١اٖٝىىىَٛ ١اقىىىع ايتٛاؿىىىٌ ا٫دتُىىىاعٚ ٞأبعادٖىىىا ايتكٓٝىىى،١
ا٫دتُاعٝىى ،١ا٫قتـىىاد ،١ٜايذٜٝٓىىٚ ،١ايظٝاطىى ١ٝعًىى ٢ايىىٛطٔ ايعشبىىٚ ٞايعىىامل ،ايطبعىى ١ا٭ٚىل (عٍُ ىإ :داس ايٓؿىىا٥ع يًٓؼىىش
ٚايتٛصٜعٖ1434 ،ى  ،)ّ2013 -ق ق.39 – 38
أمحىذ ؾىىاٍَٛ ،اقىىع ايتٛاؿىىٌ ا٫دتُىىاعٖ ،ٞىىٌ ٖىى ٞبذاٜى ١ايٓٗاٜىى ١يعـىىش ايـىىشاؾ ١املٗٓٝىى١؟ َ ،ّ2013/2/24شنىىض ايذٚسىى١
ؿش ١ٜاٱع ،ّ٬ظٗش عًَٛ ٢قع .http://www.dc4mf.org/ar/content/3339. :
عًىى ٞػىىشا" ،١ٜتىىٜٛرت "  ..س٥ىىٝع ؼشٜىىش اٱعىى ّ٬اؾذٜىىذَ ،ىىٔ ػىىبه ١تٛاؿىىٌ ادتُىىاع ٞإىل َٛقىىع إخبىىاس ،ٟؿىىشٝؿ ١ايؼىىشم
ا٭ٚطل ،اـُٝع  6ؿؿش ٖ1434ى 20 ،دٜظُرب  ،ّ2012ايعذد  ،12441ظٗش عًَٛ ٢قع:
aawsat.com/print.asp?did=709480&issueno=22441 http://classic
خايذ اـاد ،١ػبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٚ ٞؼذٜات ٚاقع دذٜذ 24 ،دٜظُرب  ،ّ2013ؿشٝؿ ١ايبٝإ ،ظٗىش عًىَٛ ٢قىع:
.http://www.albayaan.ae/opinions/articles/2013-12-24-1.2026866
ٖؼاّ دعؿش ،اٱع ّ٬اؾذٜذ ٚايؼباب ايعشب َٔ ٞايلبل اجملتُع ٞإىل اؾزب املعًَٛاتٚ )ّ2010( ،ٞسق ١عُىٌ َكذَى ١يف
ْذ ٠ٚاٱع ّ٬اٱيهرتٚ ْٞٚقلاٜا اؾ ،ٌٝقظِ اٱع ،ّ٬نً ١ٝاٯداب ،داَع ١املًو طعٛد ،ق ،56بتـشف.
عً ٞػشاَ ،١ٜشدع طابل.
بىىذٚس أمحىىذ سظىىني ،مماسطىىات اٱعَ٬ىىٝني ايعىىشب يف ٚطىىا ٌ٥اٱعىى ّ٬اؾذٜىىذ ،٠دساطىىَ ١ظىىش ١ٝعًىىَٛ ٢قىىع ايؿىىٝع بىىٛى
(ٖ1434ى  ،)ّ2013 -دساط ١تهُ ١ًٝٝملتطًبىات اؿـى ٍٛعًى ٢دسدى ١املادظىتري يف اٱعى ،ّ٬داَعى ١املًىو طىعٛد ،عُىاد٠
ايذساطات ايعًٝا ،نً ١ٝاٯداب ،قظِ اٱع ،ّ٬ق.2
َشنىىىىض "ؿىىىىشؿَ ٕٛٝتشىىىىذْ ،"ٕٚـىىىىا٥ح يًـىىىىشؿٝني ي٬طىىىىتؿادَ ٠ىىىىٔ "تىىىىٜٛرت"َ 11 ،ىىىىا ،ّ2014 ٜٛظٗىىىىش عًىىىىَٛ ٢قىىىىع:
.http/www.ujcenter.net/uj/?p=2535
سظٓني ػؿٝل ،اٱع ّ٬اؾذٜذ اٱع ّ٬ايبذ ،ٌٜتهٓٛيٛدٝات دذٜذ ٠يف عـش َا بعذ ايتؿاعً ،١ٝايطبع ١ا٭ٚىل (داس ؾهىش
ٚؾٔ يًطباعٚ ١ايٓؼش ٚايتٛصٜع ،)ّ2011 /2010 ،ق ق.209 – 208
َشنض "ؿشؿَ ٕٛٝتشذَ ،"ٕٚشدع طابل.
أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذ ،اطتخذاَات اٱعَٝ٬ني ايظعٛدٜني يٛطا ٌ٥اٱع ّ٬اؾذٜذ ٚاٱػباعات املتشككى – ١ا٫دتُاعٝى١
منٛردًىا – دساطىىَ ١ظىىش ١ٝعًىى ٢عٓٝىىَ ١ىىٔ اٱعَ٬ىىٝني يف َذٜٓىى ١ايشٜىىاض (ٖ1433ىىى  ،)ّ2012 -دساطىى ١تهًُٝٝىى ١ملتطًبىىات
اؿـى ٍٛعًى ٢دسدى ١املادظىىتري يف اٱعى ،ّ٬داَعى ١املًىىو طىعٛد ،عُىاد ٠ايذساطىات ايعًٝىىا ،نًٝى ١اٯداب ،قظىِ اٱعىى،ّ٬
ق(ٖى).
َشنض "ؿشؿَ ٕٛٝتشذَ ،"ٕٚشدع طابل.
ممذٚس املٗٝين ،ايـشاؾٚ ١تٜٛرت ،فً ١اجملً ،١اـُٝع ،ّ2012 ْٜٛٝٛ 7 ،ظٗش عًَٛ ٢قع :
http/:www.majalla.com/arb/2012/article55233905.
أْٝظ ١كايذ ،ٟملارا تىأخش اٱعَٝ٬ى ٕٛايؿشْظى ٕٛٝيف اطىتخذا ّ "تىٜٛرت"؟ ايبىذاٜات ناْىت ؿىعبٚ ١يهىٔ عىذد ايـىشاؾٝني
املظىىذًني يف تضاٜىىذ َظىىتُش ،ؿىىشٝؿ ١ايؼىىشم ا٭ٚطىىل ،ايعىىذد  ،12529اٱثىىٓني 6 ،مجىىاد ٣ا٭ٚىل ٖ1434ىىىَ 18 ،ىىاسغ
 ،ّ2013ظٗش عًَٛ ٢قع :
http://www.aawsat.com/detalls.asp?section=37&article=721338issueno=12529#.uyay6znpdrq
خايذ ػٛق ،ٞايظُا" :ٟٚتٜٛرت" أؿبح ي٘ تأثري نبري عً ٢ايشأ ٟايعاّ ،ؿشٝؿ ١ايٛطل ،اٱثٓني  1أبش ،ّ2013 ٌٜظٗش عًى٢
َٛقع (http://www.alwasat.com.kw/news/templates/wassat-darkblue.aspx?articleid=4474&zoneid=1). :
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ٚاْعىش نىزيو :أَىٌ املىشصٚم ،يف دًظىىات ايٝى ّٛايجىاَْ .. ٞتشىذثًَ" ٛتكى ٢اٱعَ٬ىىٝني ايؼىباب"َ :ظىتخذّ ٚطىا ٌ٥ايتٛاؿىىٌ
ا٫دتُاعَ" ٞشاطٌ" ٚايشقاب ١ايزات ،١َُٗ ١ٝؿشٝؿ ١ايب٬د ،ايعذد  ،2316اـُٝع َ 1اسغ  ،ّ2012ظٗش عًَٛ ٢قع:
www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=1326708&cat=1
( )16قُىىذ املٓـىىٛس ،تىىأثري ػىىبهات ايتٛاؿىىٌ ا٫دتُىىاع ٞعًىى ٢مجٗىىٛس املىىتًكني ،دساطىىَ ١كاسْىى ١يًُٛاقىىع ا٫دتُاعٝىىٚ ١املٛاقىىع
اٱيهرتْٝٚىى" ١ايعشبٝىىى ١أمنٛردًىىا " ( ،)ّ2012دىىىضَ ٤ىىٔ َتطًبىىىات املادظىىتري يف اٱعىىىٚ ّ٬ا٫تـىىاٍ ،فًىىىع نًٝىىى ١اٯداب
ٚايرتب ،١ٝا٭نادمي ١ٝايعشب ١ٝيف ايذمناسى ،ق.84
( )17اْعش:
 دىىبري ا٭ْـىىاسَ ،ٟىىذٜش اٱعىى ّ٬اؾذٜىىذ يف "ٚاغ"َ %65 :ىىٔ ايـىىشؿٝني وـىىً ٕٛعًىى ٢أخبىىاسِٖ َىىٔ "تىىٜٛرت" ،دشٜىىذ٠ايؼشم ،ايعذد  ،ّ2014/2/4 ،793ق ،24ظٗش عًَٛ ٢قع:
www.alsharg.net.sa/2014/02/04/1065230.
 طاسْ ٟـش ،دساط ١عًُ ،١ٝاطتخذاّ ايـشؿٝني ملٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫دتُاع٪ٜ ٞثش عًَ ٢تابعتِٗ يٛطا ٌ٥اٱعّ٬ايتكًٝذ ،١ٜؿشٝؿ ١ايجٛسَ 2 ،٠اسغ  ،ّ2014ظٗش عًَٛ ٢قع portal/new-74077-www.althawranews.net/ :
htm.
 ؿشٝؿ ١ايٛطىلَ % 60 ،ىِٓٗ ؾكىل ٜظىتخذَْٗٛا يف أعُىاهلِ :أغًىب اٱعَ٬ىٝني يف ايؼىشم ا٭ٚطىل ٜظىتخذََٛ ٕٛاقىعايتٛاؿٌ ا٫دتُاع ،ٞايعذد  ،3186ا٭سذ َ 29ا 26 – ّ2011 ٜٛمجاد ٣اٯخشٖ1432 ٠ى ،ظٗش عًَٛ ٢قع :
http://www.alwasatnews.com/3186/news/read/563381/1.html
( )18أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذَ ،شدع طابل.
( )19عبذايشمحٔ ايشاػذ" ،تٜٛرت" ئ ٜكتٌ ايـشاؾ ،١ؿشٝؿ ١ايؼشم ا٭ٚطل ،ايعذد  ،12202ا٭سبعا3 ٤مجاد ٣ايجىاْٖ1433 ٞىى
?http:www.aawsat.com/leader.asp
  25أبشٜىىىىىىىىىىىىىىىىٌ  ،ّ 2012ظٗىىىىىىىىىىىىىىىىش عًىىىىىىىىىىىىىىىىَٛ ٢قىىىىىىىىىىىىىىىىع :section=3&article&issueno=12202#.uycrggj_t1M
(َ )20اصٕ ا يٝاطش ،ٟاملضاٜا اٱهابٚ ١ٝايظًب .. ١ٝملٛاقىع ايؼىبهات ا٫دتُاعٝى ١عًى ٢ايعُىٌ ايـىشؿ 10 ،ٞأبشٜىٌ َ ،ّ2012ذْٚى١
https://iragibloqqer.wordpress.com/2012/04/10/.
 ،Iraqi Bloqqerظٗش عًَٛ ٢قع :
(َ )21تٓىىذٜات طىىتاس تىىاميض ،دساطىى" ١دىىٛسز ٚاػىىٓطٔ" :اٱعىى ّ٬ايتكًٝىىذ ٟيىىٔ ىتؿىىٚ .. ٞاملٛاقىىع ا٫دتُاعٝىىَ ١ـىىذس َعًَٛىىات
ايـشؿٝني ،ّ2010/2/7 ،ظٗش عًَٛ ٢قع :
www.startimes.com/f.aspx?t=21836698.
(َ )22اسغشٜت ي Margaret Looney ْٞٛنٝـ ٜظتخذّ ؿشؿ ٛٝسٜٚرتص ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٫دتُاعٝى ،ّ2012/4/23 ،١ػىبه١
ايـشؿٝني ايذٚيٝني  ،Ijnetظٗش عًَٛ ٢قع :
https://www2.ijnet.org/ar/blog/107277.
( )23أْظ ١كايذَ ،ٟشدع طابل.
( )24بذٚس أمحذ سظنيَ ،شدع طابلَ ،اسغشٜت يَ ،ْٞٛشدع طابل.
( )25ايـادم اؿُاَ ،ٞايـشؿٚ ٕٛٝأخ٬قٝاتِٗ يف صَٔ املٝذٜا ا٫دتُاعَ ،١ٝذ ١ْٚايظىٝذ غٝىت ،اٱعى ّ٬اؾذٜىذ ،ظٗىش عًى٢
َٛقع http:www.jadeedmedia.com/2012-04-18-15-04-13/225-2013-12-01-30-80.html :
( * ) طٝعشض ايباسح ٖز ٙايذساطٚ ١بٝاْاتٗا ٫سكًا يف سٝض ايذساطات ايظابك.١
( )26بذٚس أمحذ سظنيَ ،شدع طابل.
(ْ )27اتايٝاناسباطٛؾا ،اطتخذاَات تٜٛرت ايـشؿ ،D. W.Akademie ١ٝظٗش عًَٛ ٢قع :
http://onmedia.dw-akademie.de/arabic/?p=591

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين

( )28أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذَ ،شدع طابل.
(ْ )29بٝىىٌ سىىذاد ،يف ايهتابىى ١ايـىىشؿ ،١ٝايظىىُات – املٗىىاسات – ا٭ػىىهاٍ – ايكلىىاٜاَ ،ىىٔ إؿىىذاسات ايًذٓىى ١ايٛطٓٝىى ١ايعًٝىىا
ٱع ٕ٬عُإ عاؿُ ١يًجكاؾ ١ايعشب( ،ّ2002 ١ٝعٍُإ :داس ايهٓذ ،)ّ2002 ،ٟق.215
( )30اعتُىىذت ايذساط ى  ١يف ٖىىز ٙاؾضٝ٥ىى ١عًىى ٢املشدىىع ايتىىاي :ٞسظىىٔ عُىىاد َهىىا ،ٟٚيًٝىى ٢سظىىني ايظىىٝذ ،ا٫تـىىاٍ ْٚعشٜاتىى٘
املعاؿىىش ،٠ايطبعىى ١ا٭ٚىل( ،ايكىىاٖش :٠ايىىذاس املـىىش ١ٜايًبٓاْٝىى ،١مجىىاد ٣ا٭ٚىل ٖ1419ىىى  -أنتىىٛبش  ،)ّ1998ايـىىؿشات:
.339 ،337 ،317 ،314
( )31قُذ بٔ عً ٞبٔ قُذ ايظٜٛذ ،اطتخذاّ نتاب ايـشـ يٲْرتْت ٚتأثري ٙعًى ٢دسدى ١اعتُىادِٖ عًى ٢املـىادس ا٭خىش،٣
دساطَٝ ١ذاْ ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝنتاب املكا٫ت يف ايـشـ ايظعٛدَ ،١ٜكذَ ١إىل َ٪متش تكٓٝات ا٫تـاٍ ٚايتػري ا٫دتُىاع،ٞ
داَع ١املًو طعٛد ،ايشٜاضٖ1430/3/20 – 18 ،ى ،املٛاؾل .ّ2009 /3/17- 15
(َٓ )32ىى ٢أمحىىذ املـىى ش ،ٟايهتىىاب ٚا٭دبىىا ٤ا٭سدْٝىىٚ ٕٛاٱػىىباعات املتشككىى ١هلىىِ َىىٔ ٚطىىا ٌ٥اٱعىى ّ٬ايتكًٝذٜىىٚ ١ايشقُٝىى،١
( ،)ّ2010دساط ١تهُ ١ًٝٝملتطًبات اؿـ ٍٛعً ٢دسد ١املادظتري يف اٱع ،ّ٬داَع ١ايؼشم ا٭ٚطل ،نً ١ٝاٱع.ّ٬
( )33ؾشٜذ ٠بٓت ؿىاحل بىٔ َظىشٌ ايعتىٝيب ،اٖتُاَىات ايٓخىب ايظىعٛد ١ٜيف تىٜٛرت ،دساطى ١ؼًًٝىٖ1435( ١ىى  ،)ّ2014 -دساطى١
تهُ ١ًٝٝملتطًبات اؿـ ٍٛعً ٢دسد ١املادظتري يف اٱع ،ّ٬داَع ١املًو طعٛد ،عُاد ٠ايذساطىات ايعًٝىا ،نًٝى ١اٯداب،
قظِ اٱع.ّ٬
( )34عً ٞبٔ ػ ٌٜٛايكشْ ،ٞاٱع َٕٛٝ٬ايظعٛد ٕٜٛدساطَ ١ظش ١ٝعٔ اطتخذاَات ايٛطا( ،ٌ٥د .ت)َٛ ،قع داَع ١املًو طىعٛد،
ظٗش عًَٛ ٢قع faculty.ksu.edu.sa/alkarni/default.aspx. :
( )35أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذَ ،شدع طابل.
( )36بذٚس أمحذ سظنيَ ،شدع طابل.
(ٚ )37دٜع ايعضعض ،ٟاطتخذاَات ايـشؿٝني ايُٝٓٝني يؼبهات ايتٛاؿٌ ا٫دتُىاعٚ ٞاٱػىباعات املتشككى ،١ظٗىش عًىَٛ ٢قىع :
 http://www.althawranews.net/portal/news-74077.htmدشٜذ ،٠ايجٛس ،٠ا٭سذَ2 ،اسغ .ّ2014
ٚاْعش نزيوhttp://www.samaa-news.com/news19862.html. :
38) Ali Nobil Ahmad. Is Twitter a useful tool for journalists? 2014, Journal of Media Practice,
11:2, 145 155http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.11.2.145_1.
39) NOGUER Ajournalists, VIVO. How open are journalists on twitter.2013, Communication
& Society. 26: 1, 93‐114.
40) Lasorsa , Dominic. et al. NORMALIZING TWITTER. 2012 Journalism Studies, 13:1, 1936. http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2011.571825
41) Murthy, Dhiraj. Twitter: Microphone for the masses?. 2011, Media, Culture & Society
33(5) 779–789.
42) Brwon,
Carrie.
Et
al.
New Opportunities For Diversity: Twitter
, Journalists and Traditionally Underserved Communities. 2011, International Symposium
for online journalism.
43) Torres, Elvira. et al. See you on Facebook or Twitter? The use of social media by 27 news
outlets from 9 regions in Argentina, Colombia, Mexico, Peru, Portugal, Spain and Venezuela.2011, 12 International Symposium on Online Journalism.
44) Sears, Kyle. Twitter's Impact on Sports Journalism Practice: Where a New Medium Meets
and Old Art. 2011, Georgia State University. http://scholarworks.gsu.edu/communication_theses/74
45) Hermida, Alfred. Twittering The News: The emergence of ambient journalism. 2010 Journalism Practice, 4:3, 297-308. http://dx.doi.org/10.1080/17512781003640703
( )46دٜؿٝىىذ نىىشٜر ،أخبىىاس َىىٔ تىىٜٛرتَ 3 ،ؼىىانٌ يف ؿىىشاؾ ١ايتػشٜىىذ ،تشمجىى ١قُىىذ ايـىىباؽَٛ ،قىىع 22 ،zahma.com :
دٜظُرب  ،ّ2014ظٗش عًَٛ ٢قع.www.cairolive.com/zahma/?p16500 :
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ْك ً٬عٔ/http://mediamorals.org. :
ايؿذىىىىشٜ ،ؼىىىىٗذ نُعىىىىذٍ ًَٝ 500ىىىىى ٕٛتػشٜىىىىذَِّٜٝٛ ٠ىىىىا ،نٝىىىىـ طىىىىىاِٖ  twitterيف ظٗىىىىٛس (ايـىىىىشاؾ ١اؾذٜىىىىىذ)٠؟،
 ،ّ2013/12/30ظٗش عًَٛ ٢قع www.alfajr-news.net/node/36839 :
ٚاْعش نزيوhttp://www.aljarida.com/print.new/2012631819 :
َاسدشٜت يَ ،Margaret Looney ْٞٛشدع طابل.
يٓٝذط ٞنايرت  ، Lindsay Kalterملارا ٜتػًب َٛقع تىٜٛرت عًىٚ ٢طىا ٌ٥اٱعى ّ٬ايتكًٝذٜى ١يف ْؼىش ا٭خبىاس؟ ،ّ2012/7/2
ػبه ١ايـشؿٝني ايذٚيٝني  ،ijnetظٗش عًَٛ ٢قع :
https://ijnet.org/ar/blog/122535.
خايذ غظإ ٜٛطـ املكذادَ ،ٟشدع طابل ،ق ق.39 – 38
د ٕٛد ،ٌٜٛتٜٛرت غري دٚس ايـشاؾ ١ايتكًٝذ ،١ٜؿشٝؿ ١ايعىشب ،ايعىذد  ،ّ2013/11/16 ،9381ق ،18ظٗىش عًىَٛ ٢قىع :
.www.alarabonline.org/?id=8487
املشدع ايظابل.
قىىىشص سظىىىني غىىىاي ،ٞؿىىىٓاع ١ايـىىىشاؾ ١يف ايعىىىامل ،ؼىىىذٜات ايٛكىىىع ايىىىشأٖ ٚطىىىٓٝاسٖٜٛات املظىىىتكبٌ ،ايطبعىىى ١ا٭ٚىل،
(ايكاٖش :٠ايذاس املـش ١ٜايًبٓاْٖ1430 ،١ٝى  ،)ّ2009 -ق.120 – 119
املشدع ايظابل ،ق ق.121 - 120
َٛقع قٓىا ٠ايعشبٝى ،١ايظىعٛد .. ١ٜتىٜٛرت ٜؿهىو إَرباطٛسٜى ١ايـىشاؾ ١املطبٛعىَٛ ،١اقىع ايتٛاؿىٌ ا٫دتُىاعٚ ،ٞؾىشت فىا ً٫
خـىىىىبًا يًتعىىىىبري ْٚؼىىىىش ا٭خبىىىىاس بظىىىىشع ١نىىىىبري 21 ،٠ر ٚاؿذىىىىٖ1433 ١ىىىىى ْ6 -ىىىىٛؾُرب  ،ّ2012ظٗىىىىش عًىىىىَٛ ٢قىىىىع:
.www.alarabiya.net/articles/2012/11/06/247987.html.
ممذٚس املٗٝينَ ،شدع طابل.
عبذايشمحٔ ايشاػذَ ،شدع طابل.
ممذٚس املٗٝينَ ،شدع طابل.
عبذايشمحٔ ايشاػذَ ،شدع طابل.
ممذٚس املٗٝينَ ،شدع طابل.
عبذايشمحٔ ايشاػذَ ،شدع طابل.
ايـادم اؿُاََ ،ٞشدع طابل.
دٜؿٝذ نشٜرَ ،شدع طابل.
يٓٝذط ٞنايرتَ ،شدع طابل.
إٓ ؾشٜذَإ ٌٖ ،هب إٔ ٜهتب مجٝع ايـشؿٝني عً ٢تىٜٛرت؟ ؿىشٝؿ ١ايؼىشٚم ،ا٭سبعىا 29 ٤أنتىٛبش  ،ّ2014ظٗىش عًى٢
َٛقع.www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=29102014. :
يٓٝذط ٞنايرتَ ،شدع طابل.
بذٚس أمحذ سظنيَ ،شدع طابل ،ق.26
أمحذ بٔ إبشاٖ ِٝاملظٓٝذَ ،شدع طابل ،ق.162
ٚدٜع ايعضعضَ ،ٟشدع طابل.
َشنض "ؿشؿَ ٕٛٝتشذَ ،"ٕٚشدع طابل.
ايبٛابىى ١ايعشبٝىى ١يٮخبىىاس ايتكٓٝىى aitnews ١تىىٜٛرت ٜكىىذّ بعىىض ايٓـىىا٥ح يًـىىشؿٝني 20 ،طىىبتُرب  ،ّ2012ظٗىىش عًىىَٛ ٢قىىع:
.http://aitnews.com/2012/09/20/.

اطتخذاّ ايهتٍاب ايـشؿٝني يتٜٛتري ٚتأثريٖا عً ٢أدا ِٗ٥املٗين
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 ٬عٔ ايشا ١ٜايكطش ،)١ٜظٗش عًَٛ ٢قع:
ْاعٚٚ َٞٛيـ ،ايـشاؾ ١ايٛسق ١ٝبني َطشق" ١ايؿٝظبٛى" ٚطٓذإ "تٜٛرت" (ْك ً
.http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=a&id=177323
ؾٛص ١ٜاحملُذ (ؼكٝل) ،خؿاؾٝؽ تٜٛرت ٜ َٔ ..تـذ ٣هلِ؟ فًى ١ايىذع ،٠ٛايعىذد  5 ،2471دٜظىُرب َ ،ّ2014ذاخًى ١قُىذ
ايبؼش ،ظٗش عًَٛ ٢قع.http://www.aldaawah.com/?p=10200 :
ْاٜـ نشٜش( ،ٟؼكٝل) ،نتٍاب ايـشـ  ..ػشٚط دذٜذ ٠يًشـ ٍٛعً ٢اٖتُاّ ايكشاًَ ،٤شل ؿشٝؿ ١املذ ،١ٜٓا٭سبعا٤
 ،ّ2014/3/26ظٗش عًَٛ ٢قع:
.http://www.al-madina.com/node/520208?arbeaa.
ْاعٚٚ َٞٛيـَ ،شدع طابل.
ؾاٜض بٔ عبذاهلل ايؼٗشَ ،ٟا دٚس املؿهش ٚايهاتب ايعشب ٞيف عـش املعًَٛات؟ َظىاس ،ؿىشٝؿ ١ايشٜىاض ،ايعىذد ،16177
 22ر ٚايكعذٖ1433 ٠ى  8 -أنتٛبش  ،ّ2012ظٗش عًَٛ ٢قع :
www.alriyadh.com/774471.
ْاٜـ نشٜش( ،ٟؼكٝل)َ ،ذاخً ١خايذ ايذخَ ،ٌٝشدع طابل.
املشدع ايظابلَ ،ذاخً ١محض ٠املضٜين.
املشدع ايظابلَ ،ذاخً ١طعٛد ناتب.
املشدع ايظابلَ ،ذاخً ١خايذ ايػٓاَ.ٞ
َذاخً ١طعٛد ناتبَ ،شدع طابل.
َذاخً ١خايذ ايػٓاََ ،ٞشدع طابل.
َاصٕ ايٝاطشَ ،ٟشدع طابل.
علىىىىٛإ ا٭محىىىىش ،ٟطىىىىعاد ٠امل٬سىىىىغ ايـىىىىشؿَ :ٞىىىىا ٖىىىى ٛتىىىىٜٛرت؟ فًىىىى ١اجملًىىىىَ 6 ،١ىىىىا ،ّ2012 ٜٛظٗىىىىش عًىىىىَٛ ٢قىىىىع:
.http://www.majalla.com/arb/2012/05/article55235032
د ٕٛدَ ،ٌٜٛشدع طابل.
أْٝظ ١كايذَ ،ٟشدع طابل.
بظٓت أمحذ" ،اؾاسدٜإ"" :تىٜٛرت" يى٘ دٚس ؾعىاٍ يف ايـىشاؾ ١مبـىش ٚايؼىشم ا٭ٚطىل ،ػىبه ١اٱعى ّ٬ايعشبٝى( ١قىٝل)،
 ،ّ2013/11/13ظٗش عًَٛ ٢قع.http://moheet.com/2013/11/13/1844056 :
نىىىىشّ ْعُىىىى ،١تىى ىٜٛرت ٜكتىىىىٌ اٱبىىىىذاع ٜٚىىىى ٖٔٛايـىىىىذاقاتَٝ ،ىىىىذٍ إٜظىىىىت أٜ٬ْٚىىىىٔ ،ّ2013/10/9 ،ظٗىىىىش عًىىىىَٛ ٢قىىىىع:
.http:middle-east-online.com/?id=163619
د ِٜايؿٝـٌ ،ايهتاب ١بني تٜٛرت ٚايـشاؾ ،١ؿشٝؿ ١ايشْٛ 26 ،١ٜ٩ؾُرب  ،ّ2013ظٗش عًَٛ ٢قع :
http://alroeya.ae/2013/11/26/105526/.
ؾٝـٌ ايٓىٛب ٚآخىشَ ،ٕٚػىشد ٕٚطىعٛد" :ٕٜٛتىٜٛرت" نؼىـ ايعىٛسات ٚبىات َٓـى ١يٲبىذاع سغىِ "قًى ١ا٭دب" ،ؿىشٝؿ ١طىبل
اٱيهرت 1 ،١ْٝٚمجاد ٣ا٭ٚىل ٖ1435ى  ،ّ2014/3/3 -ظٗش عًَٛ ٢قع :
http://wap.sabg.org/8wsfde.
دٜؿٝذ نشٜرَ ،شدع طابل.
رٚقىىإ عبٝىىذات ٚآخىىش ،ٕٚايبشىىح ايعًُىىَ ،ٞؿَٗٛىى٘ ،أدٚاتىى٘ ،أطىىايٝب٘( ،ايشٜىىاض :داس أطىىاَ ١يًٓؼىىش ٚايتٛصٜىىع،)ّ2000 ،
ق.247
مسري قُذ سظني ،عٛخ اٱع ،ّ٬ايطبع ١ايجاْ( ١ٝايكاٖش :٠عامل ايهتب )ّ1995 ،ق.131
املشدع ايظابل ،ق.147
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تهىى ٕٛايؿشٜىىل املعىىا ٕٚيًباسىىح يف عًُٝىى ١تٛصٜىىع ا٫طىىتباْات َٚتابعىى ١إدىىشا٤ات ؼهُٗٝىىا يىىذ ٣ا٭طىىاتز ٠احملهُىىنيَ ،ىىٔ
فُٛع َٔ ١ط٬ب َشسً ١املادظتري يف قظِ ايـشاؾٚ ١ايٓؼش اٱيهرت ْٞٚبهً ١ٝاٱعٚ ّ٬ا٫تـاٍ ظاَع ١اٱَاّ ،خىٍ٬
ايعاّ ايذساطٖ1435 ٞى :ِٖٚ ،أمحذ اؿاسث ،ٞعبذايشمحٔ ايطشٜش ،ٟعبذاهلل ايذعذاْ.ٞ
قُىىىىذ عبذاؿُٝىىىىذ ،ايبشىىىىح ايعًُىىىى ٞيف ايذ ساطىىىىات اٱعَٝ٬ىىىى ،١ايطبعىىىى ١ايجاْٝىىىى( ١ايكىىىىاٖش :٠عىىىىامل ايهتىىىىب)ّ2004 ،
ق ق.430 – 429
ا٭طاتز ٠احملهُ: ِٖ ٕٛ
أ – ً٫ٚأطاتز ٠اٱع:ّ٬
 خايذ اؿً ،٠ٛقظِ اٱع ،ّ٬داَع ١املًو طعٛد. خايذ ايكشف ،قظِ اٱع ،ّ٬داَع ١ايهٜٛت. ؾٝـٌ ايؼُري ،ٟقظِ اٱع ،ّ٬داَع ١أّ ايكش.٣ طشش َـطؿ ،٢قظِ اٱع ،ّ٬داَع ١املًو طعٛد. ػري ٜٔايظعٝذ ،قظِ اٱع ،ّ٬داَع ١املًو طعٛد.ثاًْٝا – ايهتاب ايـشؿ:ٕٛٝ
 عٝظ ٢ايػٝح ،ؿشٝؿ ١ايشٜاض. قُذ ايع ،ٜٔٛؿشٝؿ ١اؾضٜش.٠ عبذاهلل ايٓاٖظ ،ٞؿشٝؿ ١طبل اٱيهرت.١ْٝٚ عً ٞايؼذ ٟسٝ٥ع مجع ١ٝنتاب ايشأٚ – ٟناتب بـشٝؿ ١ا٫قتـاد.١ٜ سق ١ٝاهلٜٛشٜين ،ؿشٝؿ ١اؾضٜش.٠ ْاٖذ باػطح ،ؿشٝؿ ١اؾضٜش.٠ عبذاهلل ايبً ،ٟٛؿشٝؿ ١ايؼشم. محاد ايظامل ،ٞؿشٝؿ ١اؾضٜش.٠ عبري ايؿٛصإ ،ؿشٝؿ ١اؾضٜش.٠ أطاَ ١ايعذ ،ٕ٬ؿشٝؿ ١املذ.١ٜٓ عبذاهلل ايعتٝيب ،ؿشٝؿ ١اؿٝا.٠ عبذاهلل ايؼُش ،ٟؿشٝؿ ١ايؼشم. طاسم ايبً ،ٟٛؿشٝؿ ١ايؼشم. خايذ ايظٗ ،ٌٝؿشٝؿ ١ا٫قتـاد.١ٜ عبذاهلل آٍ ٖٝل ،١ؿشٝؿ ١ايعشب.املشدع ايظابل ،ق.431
املشدع ْؿظ٘ ،ق.419
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الشبببببببببماعي ا

ع ببببببببب

ا فرتاضببببب وتممببببب أمنبببببع
ديدة يف إن عج املعنى:
الص ة يف الف س ب ك مثع ً.

د .حبيب بن بلقاسم
استاذ ًساعد
جاًعة املوم سعود – املٌولة اهعسبية اهسعودية

أ .رجاء عمّار
باذجة يف عووَ االتصاي – توُس
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ملخـــص
أصبرت اهصوزة تؤدي دوزًا أساسيًّا يف تشليى وعيِا .وأصبرِا ُفهٍ اهعامل ًّ خاللي هةالة
اهشالاللى واهصالالوزةو واهالالتفلل باهصالالوزة يالالستب ،باخليالالايو واخليالالاي يالالستب ،با بالالدا و وا بالالدا
يستب ،باهقدزة عوى إُتاد دالالت .
و قد أسهٌت اهتلِوهوجيات احلديجة هلتصاي يف تطوز اهصوزة ٬األًس اهري دعالٍ ثسائهالا و
تِوعهالالا و هلالالّ أي ً الا تأثلهالالا .وتطالالسص اهصالالوزة يف شالالبلة اهفالاليس بالالونو يف علقته الا بالالاهجوزة
اهتوُسالالية و بقيالالة اهجالالوزات اهعسبيالالة عٌوًًالالا ٬أو ًالالا يسالالٌى بالالاهسبيب اهعسب ال  ٬تطالالسص عالالددًا ًالالّ
األساللوة املُورالة اهال تطالسص إشاللاهيات جديالدة يف عوالوَ وًِالاهخ عالدة ًجالى اهساليٌيوهوجيا
 semiologyو امليديوهوجيا . mediology
ًالالّ هالالرا املِطوالالا ن ُِالالا ُهالالد ًالالّ خالاللي هالالرا اهدزاسالالة إىل إثالالازة تسالالاوي ذالالوي ًالالد قالالدزة
اهصوزة يف اهفيس بون  -باعتبازها شللً ًّ أشلاي اهتعبل -عوى خوا أمناط جديدة
ًّ اهتواصى و ًّ صِاعة املعِىو وذهم عرب:
 اهوقو عِد خصوصية اهصوزة اه يتٍ إدزاجها واستخداًها يف شبلة اهفيس
بون كطسيقة تعبل ًا نتلت تشهد تطوزًا وجتديدًا ًستٌسًّا.
 توضيح اهدوز اهري ت طوب به اهصوزة يف شبلة اهفيس بون يف حماوهة إذداث
اهتةيل ًّ خلي تبِيها هوخطاب اهجوزي يف ُطاق أطس خمتوفة.
 استحلء ًد قدزة اهصوزة يف شبلة اهفيس بونو كأسووب تواصى وشلى
ًّ أشلاي اهتعبلو عوى توسيب دائسة اهتفاعى بني املستخدًني.
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مقدم :
تٛقع خربا ٤يف صباٍ اٱعٚ ّ٬ا٫تؿااٍ خا ٍ٬ايعكاد ا٭خا َأ ا٭يؿٝا ١املاقا١ٝ
بإٔ ا٭غهاٍ ازبدٜدَ ٠أ ا٫تؿاا٫ت قاد ذبادخ ثاٛز ٠يف ايّٓسٜكا ١ايا ٜتعاَاٌ بٗاا
ايٓاع ٜٚتؿاعًَ ٕٛع ٚاقعِٗ املًُٛعٚ .تٛقعٛا أٜكٶا أْ٘ ضٝتِ اضاتدداّ ٖار ٙايٛضااٌ٥
ٱدبااااز اسبهَٛاااات يتهااا ٕٛأنجاااس اضاااتذاب ١يسغباااات َٛاطٓٗٝا ااٚ .ؾعااا ٬بااادأت
ا٭غهاٍ ازبدٜدٚ َٔ ٠ضا ٌ٥اٱع ّ٬باهلٛاتـ احملُٛي ١ثِ املدْٚات ٚاٯٕ أؾبشت
َٛاقع ايػابهات ا٫دتُاعٝاَ ١جاٌ ايؿاٝظ باٛى ٚتاٜٛرت ٚايٛٝتٝاَ ٛكؿادٶا َػارتنا
يٓطب ١نب  َٔ ٠غبا ايعامل ٚذبٛيت إىل أدٚات َػاعَٚ ١ػرتن ١بني ايٓاغّٓني
املعازقني خاؾ ١ايػبا َِٓٗ يف ايبًدإ ايدٜهتاتٛز.1 ١ٜ
ئ ْعٓ ٢يف ٖرا ايبشح بايػبهات ا٫دتُاعٝا ١ا٫ؾرتاقا ١ٝبػاهٌ عااّ نُاا
أْٓا ْ ٫س ّٚإٔ ْك ّٛبتكد ِٜايؿٝظ باٛى مباا ٖاٚ ٛضا ٝإعَ٬اٚ ٞبتازخيٝتا٘ مباا إٔ
ايتعسٜـ ايعاّ ب٘ ٚبعسٚف ٫ٚدت٘ ٚاْتػازَ ٙتاح يًذُٝاع مباا يف ذياو عًا" ٢دادزإ"
ايؿٝظ بٛى ذات٘ .2
إْٓا ْس َٔ ّٚخٖ ٍ٬ر ٙايدزاض ١إثاز ٠تطا ٍ٩سَ ٍٛد ٣قدز ٠ايؿٛز ٠عًا ٢خًال
أمناااط ددٜاادَ ٠اأ ايتٛاؾااٌ َٚاأ ؾاآاع ١املعٓاا ٢باعتبازٖااا غااهَ ٬اأ أغااهاٍ
ايتعب يف ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاقا ١ٝناٱْطاتػساّ ٚInstgramايطآا غاات
ٚSnapchatغ ٖا َع اختٝاز غبه ١ايؿٝظ بٛى عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ  ٫اسبؿس.
إٕ قُٝاا ١ايؿااٛز ٖاا ٞيف َااد ٣تأث ٖااا يف تػااهٚ ٌٝعٓٝااا .إٕ ايااتؿه بايؿااٛز
ٜتذاٚش سدٚد ايٛاقع ايًشع ٞاملباغس إىل اضتدعا ٤املاقاَٚ ٞعاٜػات٘ نُاا يا ٛناإ
حيدخ َس ٠أخس ٣نُا ميهٔ َٔ ايتؿه يف املطتكبٌ ٜٚتؿٛزٖ ٙهرا ٜتشسى
املس َٔ ٤خ ٍ٬ايؿٛز عرب إطاز شَاْ ٞممتد َٓٚؿتح .ؾايؿٛز- ٠عً ٢سد تعب املجاٌ
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ايؿاٝ

 -باأيـ نًُاٖٚ ١ارا َاا ٪ٜناد ٙدا  ّٚبسْٚاس ) (Brunerبكٛيا٘ إٔ ايؿاسد

ٜترنس  %10ؾك مما ٜطُع٘  %30ٚمما ٜكسأ % 80ٚ ٙمما ٜسا ٙأٜ ٚك ّٛب٘ .3
ؾع ٬نُا ؾّٓٔ إىل ذيو أزضّٓ ٛيف قد ِٜايصَإ ؾإٕ ايؿاٛز أؾابشت تا٪دٟ
دٚزٶا أضاضااِّٝا يف تػااهٚ ٌٝعٓٝااا .إٕ تؿه ْااا أؾاابح َستبّٓااا مبااا ٜطااُ" ٢ايااتؿه
ايبؿسٚ "ٟأؾبشٓا ْؿِٗ ايعامل َٔ خ ٍ٬يػ ١ايػهٌ ٚايؿٛزٚ ٠ايتؿه بايؿاٛز٠
ٜستب باشبٝاٍ ٚاشبٝاٍ ٜستب باٱبداع ٚاٱبداع ٜستب بايكدز ٠عً ٢إْتاز د٫٫ت
ٚايد٫٫ت تع اشبسٚز َٔ ايٛاقاع ايكاٝل احملادٚد إىل اٯؾاام ايسسبا ١ا٭نجاس سسٜا١
ٚا٭نجس إْطاْ.4 ١ٝ
 ٚقااد أضااُٗت ايتهٓٛيٛدٝااات اسبدٜجاا ١ي٬تؿاااٍ يف تّٓااٛز ايؿااٛز ٠ا٭َااس اياارٟ
أضِٗ يف ثساٗ٥ا ٚتٓٛعٗا ٚيهٔ أٜكٶا يف تأث ٖا ٚمل تعد ايعني املعاؾس ٠عٓٝٶاا بس٦ٜا١
أ ٚضاذد ١ؾٗٓاى ؾسم دٖٛس ٟبني ؾٛز ايٝاٚ ّٛؾاٛز املاقا ٞذياو إٔ ؾاٛز ايٝاّٛ
تطبل ايٛاقع ايرٜ ٟؿارت

أْٗاا لجًا٘ بُٓٝاا ناْات ؾاٛز املاقا ٞدبا ٤ٞتايٝا ١يًٛاقاع

َٚتٛقؿ ١عً.5 ٘ٝ
موقع البحث من البحوث السابقة :
قبااٌ إٔ ْباادأ يف طااسح إغااهاي ١ٝايبشااح٫ ٬بااد َاأ ذبدٜااد َٛقااع ايدزاضاا ١اي ا
ضآك ّٛبٗااا َاأ ايبشاٛخ ايطااابكٚ ٬١تعتارب ٖار ٙاشبّٓاا ٠ٛقااسٚز ١ٜملعسؾا ١املطااا ٌ٥ايا
تّٓسم إيٗٝا ايباسج ٕٛيف ٖرا اجملاٍٚ ٬يًتعسف عًَٗٓ ٢ذٝا ١ايتشًٝاٌ ايا اعتُادٖٚا٬
ٚايٛقااٛف عٓااد أٖااِ ايٓتااا٥ر اي ا تٛؾااًٛا إيٗٝااا ٬د ٕٚإٔ ْٓطاا ٢ا٭خاار يف اسبطاابإ
ايصا ١ٜٚاي مت ايرتنٝص عًٗٝا يف ٖر ٙايبشٛخ.
اضااتٓتر عًاا ٞسااس يف دزاضاات٘ " ثااٛزات ايكاا ٠ٛايٓاعُاا ١يف ايعااامل ايعسبااَ ٞاأ
املٓعَٛاا ١إىل ايػاابه 6 «١إٔ ايعٛملاا ١بتكٓٝاتٗااا ٚثٛزاتٗااا ٚذب٫ٛتٗااا أدت إىل تػااهٌٝ

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ؾاعٌ ددٜاد عًا ٢املطاسح ميجًا٘ مناٛذز اٱْطاإ ايسقُا ٞبادأ ٜتؿادز ايٛادٗآَ ١ار
عكد ٜٔيهٜ ٞطِٗ يف ؾٓاع ١ايعامل ٚتػ ٝايٛاقع.
 َٔ ٚامل٬سغ إٔ ذبايٚ ٌٝاضتٓتادات ايباسجني سَٛ ٍٛقٛع دٚز ايؿٝظ بٛى يف
قٝاااّ ايجااٛزات ايعسبٝاا ١تٓكطااِ بااني َعاارتف بأُٖٝاا ١ايؿكااا ٤ا٫ؾرتاقااٚ ٞيف ا٭ضاااع
اٱْرتْاااات بػاااابهاتٗا ا٫دتُاعٝااااٚ ١اقاااآّ٬عٗا باااادٚز َٗااااِ ٚأضاضاااا ٞيف ايجااااٛز٠
ايتْٛطااٚ ١ٝبااني َػااهو ٚغ ا َعاارتف ب اإٔ ايؿااٝظ بااٛى أد ٣دٚزٶا إجيابِّٝااا يف قٝاااّ
ايجٛز ٠ايتْٛط.١ٝ
ؾٓذد يف حبح ٍ  Dominique Cardonحيٌُ عٓاٛإ Vertus démocratiques

 ( de l’internetؾكا ٌ٥اٱْرتْت عً ٢ايدميكساط ) ١ٝتعادادٶا "يًؿكاا "ٌ٥ايدميكساطٝا١
يٲْرتْتَ ٬عتربٶا إٔ "ثسا ٤ايٜٛا ب ٜهُأ يف تٛؾاً٘ إىل َعسؾا ١نٝاـ ٜٛداد ؾكاا٤
ٚضٜ ٝطُح ؾ ٘ٝيًؿسد بايتعب ٚتكاضِ املعًَٓٚ ١َٛاقػ ١املٛاقٝع ٚاملكاَني اي

٫

تصاٍ تعاجل بّٓسٜك ١ض ١٦ٝددِّا يف ايؿكا ٤ايعُ.7"َٞٛ
يف ٖاارا اٱطاااز دباادز اٱغاااز ٠أْٓااا ضاآًّٓٓل َاأ ٖاار ٙا٭ؾهاااز يٓعااسف َااد٣
ؾشتٗا ٚاْطذاَٗا َع ايٛقاع ازبدٜاد ايار ٟؾسقات٘ ايجاٛزات ايعسبٝاٚ ١يف ا٭ضااع
ايجٛز ٠ايتْٛط ١ٝيٓشدد َدٖ ١َ٤٬َ ٣ر ٙا٭ؾهاز َع ايٛاقاع ايتْٛطا ٞايار ٟخيتًاـ
د ٕٚغو عٔ ايٛاقع ا٭ٚزٚب ٞايار ٟإّْٔتذات ؾٝا٘ ٚيٓشاا ٍٚايتٛؾاٌ خاؾا ١إىل ايادٚز
اياار ٟاقاآًّعت باا٘ ايػاابهات ا٫دتُاعٝاا ١ا٫ؾرتاقاا ١ٝخاا ٍ٬ايجااٛزٚ ٠نٝااـ لات
ا٫ضتؿاد َٔ ٠خؿا٥ؿٗا اي عدّدٖا ٚغسسٗا . Dominique Cardon
ٖرا ٚقد أند ٪َ Fabrice Epelboinضظ املٛقاع اٱيهرتْٚا Fhimt.com ٞإٔ
"اٱْرتْت تطُح بتشٜٛس أٚقاع ايٛاقع ا٫دتُاعٚ .8"ٞيف َكاهلا "Trois remarques à

" propos du “Web 2.0 arabeأنادت Yves Gonzalez Quijanoإٔ ايّٓسٜكا١
اي أدت بٗر ٙايجٛز ٠إىل اْ٫ؿذااز ٚاملطاازات ايا لهٓات َأ خ٬هلاا املعااٖسات
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ٚا٫ستذادات َٔ ؾس

ايسغب ١يف ايتػٝ

تربش إٔ ايعامل ايعسبا ٞميهأ إٔ ٜهإٛ

أنجس ضسع َٔ ١صبتُعات أخس ٣يف إسداخ تػ ٝات درزٜا ١يف َطااز ايتاازٜذ ذياو
بؿكٌ ايجكٌ ايرَ ٟجً٘ ايػبا يف تػ ٝايعؿس نُا إٔ ايعامل ايعسب ٞأؾابح غا٦ٝٶا
ؾػ٦ٝٶا َطهْٛٶا بجكاؾ ١ضٝاض ١ٝددٜدٚ ٬٠ا٬ّْٓ٫ق ١ايهب  ٠يًػابهات ا٫دتُاعٝا١
ايسقُ ١ٝمل تساؾك٘ ؾشطب ٚيهٔ أٜكٶا أضُٗت يف تكٜٛت٘ ٚتدع.9 ُ٘ٝ

عًا ٢ايااسغِ َاأ تأنٝااد عاادد َاأ ايبشااٛخ ايا أظبااصت يف ٖاارا اٱطاااز ٬عًاا٢
خؿٛؾ ١ٝايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق َٔ ١ٝسٝح ع٬قتٗا بايجٛز ٠ايتْٛط ١ٝإيّاا
إٕ ٖٓااااى َااأ ايبااااسجني َااأ ٜاااسؾة ؾهاااس ٠إٔ ايجاااٛز ٠ايتْٛطاااٚ ١ٝيٝاااد ٠ايػااابهات
ا٫دتُاعٜٚ ١ٝعاز

أضاايٝب ا٫تؿااٍ ايا أؾسشتٗااٚ ٬ظباد ذياو يف حباٛخ َٚكاا٫ت

ايدنتٛز"ايؿااادم اسبُاااَ "ٞاي ا تّٓااسم ؾٗٝااا إىل اياادٚز اياارًٜ ٟعباا٘ ايؿااٝظ بااٛى
ٚتأث اتاا٘ ايطااًب ١ٝيف اجملاااٍ ايعُااٚ َٞٛيف ايعًُٝاا ١ا٫تؿااايٜ .١ٝكاا ٍٛاياادنتٛز ؾااادم
اسبُااااَ ٞيف َكايااا٘ "اجملااااٍ ايعُاااٚ َٞٛايؿاااٝظ باااٛى ٚدسٜاااد ٠ايؿاااشاؾ ٬"١إٕ ٖااارٙ
ايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٫ " : ١ٝتػاهٌ ؾكاا ٤عَُِّٝٛاا دميكساطِّٝاا ٚعكِّْٝ٬اا
قادزٶ ا عً ٢استكإ ايٓكاؽ ايعاّ يف غ ٕٚ٪ايعٝؼ املػارتى  ٚايػاإٔ ايعااّ .ؾاايؿٝظ
بااٛى تٴ طااِٗ يف تػااع ٞاجملتُااع ايتْٛطاا ٞإىل رياعااات ؾااػ َٓ ٠ػًكاا ١عًااْ ٢ؿطااٗا
َٚتؿازع ٚ ١صبتُع ١س ٍٛأْطام ضٝاضٚ ١ٝؾهسٚ ١ٜإٜدٜٛيٛدٝات َتٓاؾس.10" ٠
نُا أْ٘ اعترب يف َكاٍ آخس 11صبٝبٶا عً ٢ايتطا ٍ٩اير ٟلشاٛز با٭ضااع ساٍٛ
دٚز ايؿٝظ باٛى يف قٝااّ ايجاٛز ٠ايتْٛطا ١ٝباإٔ " ايجاٛز ٠سادثت يف ايػاازع ٚياٝظ أَااّ
اسبٛاضااٝب ( ٚ )....ايكااشاٜا مل ٜطااكّٓٛا أَاااّ غاغااات ايهُبٝااٛتس أثٓاااْ ٤ػااسِٖ
مل٬سعاتِٗ عً ٢سا ٥ؾؿشتِٗ يف ايؿاٝظ باٛى"

12

َ٪نادٶا إٔ"ثاٛز ٠ايؿاٝظ باٛى

يٝطت إ ٫خدعَ ١عسؾْٛٚ ١ٝعٶ ا َٔ أْٛاع ايددٌ ايؿهس."ٟ

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

 ٚيف ضٝام أنجس ؾً ١مبٛقٛع حبجٓا ميهٔ اٱغاز ٠إىل َكاٍ ْػاس ٙايادنتٛز
نُاااااٍ ايصغباااااْ ٞيف َٛقااااع ازبصٜااااس ٠ايٛثا٥كٝاااا ١طااااسح ؾٝاااا٘ إغااااهاي " ١ٝايؿااااٛز٠
ايؿٝطاابٛن ١ٝبااني ايااتك ٚاٱّٜٝٓكاا : ٞايجااٛز ٠ايتْٛطااَ ١ٝجاااٚ "٫املكؿااٛد بايؿااٛز ٠يف
ٖرا ايطٝام نُا أند ايباسح تتُجٌ يف " عٓٝات َٔ َكاطع ايؿٝد ٜٛيف ايؿٝظ بٛى
اي ٚانبت ايجٛز ٠ايتْٛطَٓ ١ٝر غسازتٗا ا٭ٚىل  17 ّٜٛدٜطُرب  2010ست ٢سبعتٗا
ايكؿ 14 ّٜٛ ٣ٛداْؿٚ .13"2011 ٞقد سا ٍٚايهاتب يف ٖرا املكاٍ إٔ ٜطً ايك٤ٛ
عً ٢ا٭بعاد ايتكٓ ١ٝازبدٜد ٠اي اربرتٗا ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى.
يهٔ َٔ امل٬سغ إٔ أغًب ايدزاضاات مل تتّٓاسم إىل ذبًٝاٌ َكاُ ٕٛؾاؿشات
ايؿاٝظ بااٛى ايا مت إْػااٖ٩ا أثٓااا ٤ايجااٛز ٠ايتْٛطاٚ ١ٝبعاادٖا َٚ ٬اأ ثٳاِ مل تكااـ عٓااد
خؿٛؾ ١ٝضبتٖ ٣ٛر ٙايػبه ١ا٫دتُاعٝا ١مباا ٜتكآُ٘ َأ عٓاؾاس تتهجاـ ؾٗٝاا
ايسَٛش ٚتتكابٌ ؾٗٝا املعاْٚ ٞتتػهٌ َٔ خ٬هلا ايد٫٫ت.
إشكالية البحث :
إٕ ناْت أغهاٍ ايتٛاؾٌ عرب ايؿٝظ باٛى َتعادد ٠ؾاإٕ ايتٛاؾاٌ عارب ايؿاٛز
ٜعد أُٖٗا ٚأخّٓسٖاٖ َٔ .را املًّٓٓل ؾإْٓا ْعتصّ ايٛقٛف عً ٢ذبً ٌٝض٪اٍ ضبٛز: ٟ
إىل أ ٟساااااد ميهااااأ ايكااااا ٍٛإٔ خؿٛؾااااا ١ٝايؿاااااٛز ٠نتكٓٝااااا ١اضاااااتددَٗا
املبشاااااس ٕٚيف غااااابه ١ايؿاااااٝظ باااااٛى قاااااد أضاااااُٗت َااااأ خااااا ٍ٬تعااااادد أؾااااآاؾٗا
ٚأْٛاعٗاااا ٚاخااات٬ف خؿا٥ؿا اٗا يف إجيااااد أبعااااد ددٜااادَ ٠ااأ ايتٛاؾاااٌ ٚايتؿاعاااٌ ׃
أٟٵ إىل أَ ّْٟاااد ٣ميهااأ اٱقاااساز باااإٔ ايؿاااٛز ٠يف غااابه ١ايؿاااٝظ باااٛى لهٓااات
نأضاااً ٛتعاااب ٜتُٝاااص بجاااسا ٤د٫٫تااا٘ ايسَصٜااا ١يف تبًاااٛز أمنااااط ددٜاااد ٠يف إْتااااز
املعٓ ٢خ ٍ٬ايجٛز ٠ايتْٛط١ٝ؟
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أهداف البحث :
ْطع َٔ ٢خٖ ٍ٬ر ٙايدزاض ١إىل بًٛؽ ا٭ٖداف ايتاي ١ٝ׃
أ ٬٫ٚايتعااسف عًاا ٢أبااسش مسااات ا٫تؿاااٍ ا٫ؾرتاقاا ٞبااايٛقٛف عٓااد خؿٛؾاا١ٝ
ايؿااٛز ٠ايا ٜااتِ إدزادٗااا ٚاضااتدداَٗا يف غاابه ١ايؿااٝظ بااٛى نّٓسٜكاا ١تعااب َااا
ؾت٦ت تػٗد تّٓٛزٶا َطتُسِّا.

ثاْٝٶا ٬تٛقٝح ايدٚز اير ٟتكًّٓع ب٘ ايؿٛز ٠يف غابه ١ايؿاٝظ باٛى يف ضباٚيا١
إسااداخ ايتػااَ ٝاأ خاا ٍ٬تبٓٗٝااا يًدّٓااا ايجااٛزٚ ٬ٟذيااو نااْ ٞطتػااـ َاأ خااٍ٬
ع٬قتٗا بايٓـ َد ٣إضٗاّ ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى يف تٛضٝع زقع ١ايتٛاؾٌ.

ثايجٶاااا ٬اضاااتذَ ٤٬اااد ٣قااادز ٠ايؿاااٛز ٠يف غااابه ١ايؿاااٝظ باااٛى نػاااهٌ َااأ
أغااهاٍ ايتعااب عًاا ٢سااح َطااتددَٖ ٞاار ٙايػاابه ١ا٫دتُاعٝاا ١ا٫ؾرتاقاا ١ٝعًاا٢
ايتؿاعٌٚ ٬ذيو َٔ خ ٍ٬اضتعسا

نٝؿ ١ٝاضتدداّ ايؿٛزٚ ٠أضايٝب ايتعاٌَ َعٗا٬

يًتعسف عً ٢أِٖ ََ٬ح عًُ ١ٝايتؿاعٌ.
اإلطار النظري للبحث :
ضعٝٶا يتشكٝل أٖداف دزاضتٓا ٬ايتذأْا إىل مناٛذز  Paradigmايتؿاعًٝا ١ايسَصٜا١
يسؾااااد خؿٛؾاااا ١ٝايؿااااٛز ٠يف غاااابه ١ايؿااااٝظ بااااٛى ٚتأث ٖااااا يف ايتؿاعااااٌ بااااني
املطتددَني يف إطاز املٓع ١َٛا٫تؿاي.١ٝ
ٚتعا ا ُّد ايتؿاعًٝااا ١ايسَصٜااا ١إطاااازٶا َسدعِّٝا اا َُِّٗا اا يف ؾٗاااِ اضاااتدداَات ايؿاااٛز٠
نػهٌ َٔ أغهاٍ ايتعب ايؿسدْ .ٟكٖ ٍٛرا باعتباز إٔ ٖار ٙايٓعسٜا ١تًّٓٓال َأ
ايٛسدات ايؿػس ٣يؿِٗ ايٛسدات ايهرب ٣يف ذبً ٌٝا٭ْطام ا٫دتُاع" ١ٝمبعٓ ٢أْٗا
تبدإّٔ با٭ؾساد ٚضًٛنِٗ نُدخٌ يؿِٗ ايٓطال ا٫دتُااع .ٞؾأؾعااٍٴ ا٭ؾاساد تؿابح
ثابت ١يتػهٌ بٓٝاَ ١أ ا٭دٚاز; ٚميهأ ايٓعاس إىل ٖار ٙا٭دٚاز َأ سٝاح تٛقعاات

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ايبػس بعكِٗ دبا ٙبعة َٔ سٝح املعاْٚ ٞايسَٛشٖٓٚ .ا ٜؿابح ايرتنٝاص إَاا عًا٢
بٴٓ ٢ا٭دٚاز ٚا٭ْطام ا ٫دتُاع ١ٝأ ٚعً ٢ضًٛى ايدٚز ٚايؿعٌ ا٫دتُاع.14 "ٞ
يف ٖاارا ايطااٝام ٬ضاآشاَ ٍٚاأ خااٖ ٍ٬اارا ايبشااح زؾااد ََ٬ااح ايااتػ اياا
ٜػٗدٖا اجملتُع َٔ سٝح تبًٛز أمنااط ددٜاد ٠يف إْتااز املعٓا ٬٢باعتبااز إٔ ايتؿاعًٝا١
ايسَصٜاا ١تاادعِ ؾهااس " ٠إٔ أؾكااٌ طسٜكاا ١يًٓعااس إىل اجملتُااع ٖاا ٞاعتبااازْ ٙعاَٶااا
يًُعاااْٚ ٬15"ٞتؿاارت

إٔ ايعااٛاٖس ا٫دتُاعٝاا ١تٴؿطَّااس آّْ٬قااا َاأ أؾعاااٍ َٛٚاقااـ

ٚأضايٝب تعب ا٭ؾساد ٚايع٬قات ايتؿاعًٝا ١ايا حيٝهْٗٛاا ؾُٝاا بٝآِٗ ٬إقااؾ ١إىل
ايتعُل يف طبٝع ١ايع٬ق ١ازبدٜد ٠اي

نّْٗٛاا ايؿااعً ٕٛا٫دتُااعٚ ٕٛٝاتؿكاٛا عًٗٝاا

 ٖٞٚع٬ق - ١إىل داْاب اسرتاَٗاا ٚقاُاْٗا يًتؿاعاٌ  -دبااٚشت إنطاا ايسَاص
ايٛاسد ْؿظ املعٓ ٢بٌ قد ٜتِ زؾة ايسَص املعٗٛد ٚد٫يت٘ ٚؾس

ايسَاص ايارٜ ٟعتارب

َطتددَ ٞايؿٝظ بٛى أْ٘ ا٭قدز عً ٢ايتعب عٔ آزاَٛٚ ِٗ٥اقؿِٗ.

منهجية الدراسة :
آّْ٬قاا َاأ ٖاار ٙا٭زقاا ١ٝايٓعسٜاا ١اخرتْااا املاآٗر ايهٝؿاا ٞيف َكازبااَٛ ١قااٛع
حبجٓا ذيو أْٓا ْكدز إٔ اسبكٝك ١ا٫دتُاع ٫ ١ٝتٛدد يف سايتٗا املًُٛضٚ ١املطتكً ١عٔ
نٌ زأ ٟأَٛ ٚقـ ٚإٔ املُازضات يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ٖ ٞظٛاٖس تتشاسى يف
ؾكااا ٤اؾرتاقااَ ٞتشااْ ٫ ٍٛعااسف بعااد نااٌ خؿا٥ؿااٖ٘ٚ .اار ٙاملُازضااات ميهاأ
إدزادٗا يف سكٌ ايعٛاٖس ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاي ٖ ٞيف طٛز ايبٓاٚ ٤ايتُّػهٌ.
ٚقااد ٫سعٓااا ٚ -امل٬سعااٖ ١اا ٞأدا ٠عًُٝاا ١يًُعسؾاا - ١إٔ ايتْٛطاا ٞخااٍ٬
ايطٓٛات ا٭خ ٚ ٬٠خاؾ ١يف ؾرتَ ٠ا بعد ايجٛزٜ ٬٠ؿٓع ٚاقع٘ ا٫دتُاع ٞآّْ٬قا َٔ
تؿاعً٘ َع اٯخسٖ َٔ .ٜٔرا املًّٓٓل ؾاإٕ ؾٗاِ ٖارا ايٛاقاع ٜ ٫اتِ حبطاب اعتكادْاا إ٫
َٔ خَ ٍ٬ا ٜٓتذ٘ ٖ ٤٫٪س ٍٛلجًِٗ ٚتأ ًِٜٗٚ٭ٚقاعِٗ ٚيًعٛاٖس ا٫دتُاع.١ٝ
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ٚعً ٢ق ٤ٛاملكازب ١ايهٝؿ ١ٝؾإٕ ٖرا ايبشح اعتُد عً ٢ذبً ٌٝاملكُ ٕٛبٗدف
ايتعسف عً ٢نٝؿ ١ٝتعاٌَ َطاتددَ ٞايؿاٝظ باٛى يًؿاٛز ٠نػاهٌ َأ أغاهاٍ
ايتٛاؾااٌٚ .قااد ايتذأْااا يف ذبًٝااٌ َكااُ ٕٛايؿااٛز إىل املاآٗر ايطااُٝٝا ٞ٥ناآُ َاأ
ايتشًٝااٌ ايٓااٛع ٞيًُكااُٚ ٕٛذيااو بٗاادف اضتهػاااف ايع٬قااات ٚاملعاااْ ٞايد٫يٝاا١
ايكاآُٚ ١ٝاملتٛازٜاا ١يف اياآـ ايبؿااس ٟأَ ٚااا ميهاأ إٔ ْطااُ" ٘ٝايٛقااا٥ع ايبؿااس"١ٜ
إْتادٶا ٚاضتٗ٬نا ٚتؿاعًا.
ضٓعتُد ٖرا املٓٗر يدزاضَ ١كُ ٕٛبعة ؾؿشات ايؿٝظ بٛى اشباؾ ١أضاضاا
بايجٛز ٠ايتْٛط ١ٝإ ٫أْ٘ ٜعطس دزاضا ١ناٌ َكااَني ٖار ٙايؿاؿشات ٭ْٗاا ناج ٠
ايعدد ٚذات شٚاٜا َتباٖ ١ٜٓرا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخس ٣ؾإٕ بعكٗا  ٫خيدّ أٖداف
ٚتٛدٗات ايبشح اي قُٓا بتشدٜادٖا ضاابكا إذٕ َاا ضآك ّٛبا٘ ٖا ٛعًُٝا ١اختٝااز
قؿد ١ٜيٓتشؿٌ عً ٢املكُ ٕٛايرٜ ٟه ٕٛأنجاس لجًٝٝا ١ملٛقاٛع ايبشاح ٚتٛدٗٝا٘
عب ٛضٝام ضبدد.
 ٚمل ْكِ باختٝاز عَ ١ٓٝتذاْط ١ستا ٢تها ٕٛيادٜٓا عٓٝا ١غٓٝا ١با٫خت٬ؾاات
يٓتُهٔ َٔ ايتعسف عً ٢طبتًـ ايصٚاٜا ٚٚدٗات ْعس ايكا ِ٥با٫تؿااٍ ْٚعاسٶا يعادّ
دباااْظ املكااُ ٕٛاياار ٟضٓدزضاا٘ ؾُاأ املطتشطاأ اختٝاااز ْااٛع َاأ ا٭ْااٛاع اياا
ٜتكاآُٗا ؾاآـ ايعٓٝااات غ ا ا٫ستُايٝااٚ ١ذبد ٜادٶا ايعٓٝاا ١ايكؿااد ١ٜسٝااح اخرتْااا
َكاَني َتؿسق َٔ ١ؾؿشات عد ٠حبطب َتًّٓبات اٱغهايٚ ١ٝا٭ٖداف.
نُا إٔ ذبً ٌٝاملكُ ٕٛدؾعٓا إىل تكط ِٝايؿٛز إىل ؾ٦ات ايتشً ٌٝاي تتكُٔ
ؾ٦ات ايػهٌ ٚؾ٦ات املكُ ٕٛباعتباز إٔ "عُ ًٚ ١ٝقع ايؿ٦ات ٖ َٔ ٞبني ا٭ضاظ
اي ٜك ّٛعًٗٝا ذبً ٌٝاحملت ٖٞٚ ٣ٛتتُجٌ يف تكط ِٝأدصا ٤املكُ ٕٛاملساد ذبً ً٘ٝإىل
أدصا ٤ذات مسات ٚؾؿات َػرتنٖٚ ١ر ٙا٭دصا ٚ ٤تًو ا٭ؾٓاف حيددٖا ايباسح
آّْ٬قا َٔ إغهاي ١ٝحبج٘ ٚاهلدف َٓ٘".16
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ٜٚس ٣ا٭ضتاذ قدٚز عبد اهلل ثاْ ٞإٔ اؾرتا

َٓٗذَ ١ٝتهاًَ ١يتشً ٌٝايسضااٌ٥

ايبؿاااااس ١ٜايجابتااااا ١مبدتًاااااـ أْٛاعٗاااااا (ايؿاااااٛز ٠ايؿٛتٛغساؾٝااااا ١ايًٛسااااا ١ايؿٓٝااااا١
ايهازٜهات

ايًٛس ١اٱغٗاز ١ٜايػعاز ٚغ ٖا) تبدَ ٚعكادٚ ٠ؾاعبٚ ١تتًّٓاب َأ

ايباسح إٔ ٜه ٕٛصبٗصٶا برتضاْ َٔ ١ا٭دٚات اٱدسا ١ٝ٥اي لهٓا٘ َأ انتػااف
خباٜااا ايؿااٛز ٠ايؿٛتٛغساؾٝااَ - ١ااجَ - ٬اأ خاا ٍ٬املكازْاا ١ايطااُٛٝٝيٛد ١ٝاسبدٜجاا١
ايا تتًّٓااب ايبشااح عاأ املاادي٫ٛت اٱحياٝ٥اا ١يًٛؾاا ٍٛإىل ايٓطاال ا٭ٜاادٜٛيٛد ٞاياارٟ
ٜتشهِ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعَ٬ات.17
َاأ ٖاارا املًّٓٓاال ٬ؾإْٓااا ْ٪نااد إٔ اعتُادْااا عًاا ٢املكازباا ١ايطااُٛٝٝيٛد ١ٝنااإ
مبجاباا ١إدااساَ ٤بط ا يف قااسا ٠٤ايؿااٛز ٠نػااهٌ َاأ أغااهاٍ ايتعااب ٚايااتؿه
اٱبداع ٞايكادز عً ٢تٛيٝد د٫٫ت بعٝد ٠يف ايٓـ ايبؿسٚ .ٟايكاعاد ٠ا٭ضاضا ١ٝايا
اتبعٓاٖااا يف ذبًًٓٝااا تهُاأ يف ذبًٝااٌ ايؿااٛز بااد٤ٶا َاأ غااهًٗا ٚتٓعُٗٝااا ايااداخًٞ
ٚازبُايٚ ٞاْتٗا ٤باضتدداّ ا٭يٛإ ٚعُل ايؿٛز.٠
ٚإذا ناإ املطاات ٣ٛا٭َ ٍٚأ ايكااساٜ ٠٤استب بااإدزاى ايؿاٛز ٠يف أبعادٖااا ايؿٓٝاا١
ٚايتػااهٚ ١ًٝٝايتكٓٝاآٜٚ ١شؿااس يف ايتعاَااٌ َااع ظاٖسٜاا ١ايؿااٛز ٠يف اضااتك ٍ٬عاأ
ؾاعًٗا ؾإٕ املطت ٣ٛايجاْٜ ٞستب بايتادي ٌٝأ ٚايتأٜٚاٌ أ ٟاسبادٜح عأ قا ِٝد٫يٝا١
تعد ايؿٛزَٗ ٠دٶا هلا أ ٚتكاد ِٜايؿاٛزَ ٠أ أداٌ ايتُجٝاٌ يكُٝاَ ١اا  18أ ٚيسضاايَ ١اا
خاؾ ١يف ع٬قتٗا بايجٛز ٠يف تْٛظ.
املحور األول  :في خصوصية الصورة كتقنية
ذبتااٌ ايؿااٛز ٠يف ايؿكااا ٤ا٫ؾرتاقاا ٞعاَااٚ ٬١يف ايؿااٝظ بااٛى خاؾااَ ٬١هاْاا١
َُٗ ١قُٔ بك ١ٝايعٓاؾس امل٪ثج ١ملكُ ٕٛؾؿشات٘ٚ ٬تتعدد أْاٛاع ٚأؾآاف ايؿاٛز يف
ٖر ٙايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاقَ ٖٛٚ ٬١ٝا ٜٓتر عٓ٘ تعدد اشبؿا٥ـ ٬باعتبااز إٔ
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نٌ ْٛع ي٘ مسات٘ املُٝاصٚ ٠أضاايٝب٘ اشباؾا ١يف تكاد ِٜأ ٚتبًٝاؼ زضاايَ ١اا نُاا إٔ
نٌ ؾٓـ ٜػتٌُ عً ٢صبُٛع َٔ ١ايسَٛش ٚايد٫٫ت اي تػهٌ ٖ ١ٜٛايؿٛز.٠
 .1تعدد أؾٓاف ايؿٛز ٠يف ايؿٝظ بٛى :
ميهٔ اعتُاد عدَ ٠عا ٜيتؿٓٝـ ايؿاٛز .ؾُٛقاع ايؿاٝظ باٛى َاجٜ ٬عتُاد يف
تؿٓٝـ ايؿٛز عًَٛ ٢قعٗا يف ايؿؿشٚ . ١ظبد يف ٖرا اٱطاز ؾٛز ايػ٬ف ٚايؿاٛز
اشباؾ ١أ ٚايػدؿٚ ١ٝؾٛز ايؿشٝؿٚ ١ؾٛز اسبا ٚ ٥ايؿٛز ايا

ٜاتِ إدزادٗاا أٚ

إزؾاقٗا َع تعًٝل ٚاملًؿكات اي ٜتِ اضتدداَٗا أثٓا ٤احملاٚز ٠ايؿٛزٜاَٚ .١اا ميهأ
َ٬سعت٘ بػهٌ َبد ٞ٥إٔ ؾؿشات ايؿٝظ بٛى تكاِ يف زسابٗاا نُِّاا ناب ٶا َأ
ايؿٛز اي تطذٌّ سكٛزٶا َهجؿا يف نٌ دص َٔ ٤أدصا ٤ايؿاؿش ٬١باٌ ٚستا" ٢باني
ثٓاٜاٖااا"ْٚ ٬كؿااد بااريو "َػاااش ٠املًؿااكات"  Store of Stickersايا دغاآٗا ايؿااٝظ
بٛىٚ ٬أتاست ضبتٜٛاتٗا ايجابتٚ ١املتشسن ١ملطتددَٖ ٞر ٙايػابهٚ ١ضا ١ًٝإقااؾ١ٝ
٫ضتػ٬هلا أثٓا ٤احملادث ١ايؿٛز.١ٜ
 ٚإذا أزدْا اسبدٜح عٔ بعة ا٭ؾآاف ٬ميهأ اٱغاازَ ٬٠اج ٬٬إىل إٔ ايؿاٛز
املسنبphotography montage ١تعترب ْٛعٶا َٔ ايؿاٛز ناج ٶا َاا ٜاتِ تاداٚهلا عًا٢
غبه ١اٱْرتْت خاؾَ ١ع تعدد ايربصبٝات اشباؾ ١بايؿٛز(Adobe Photoshop, ٠

)…ٚ GIMP, Pixiaاي تٛؾس إَهاْٝات َتعدد ٠ي٬غتػاٍ عًٗٝا.
َ ٚااأ املٗاااِ اٱغااااز ٠إىل إٔ ؾاااؿشات ايؿاااٝظ باااٛى تٓكطاااِ بااادٚزٖا إىل ْاااٛعني
أضاضٝني سٝح ظبد ؾؿش ١تػتٌُ عً ٢أْٛاع َتعدد َٔ ٠ايؿٛز ٖٚرا ايتعدد ٜكؿٞ
عً ٢ايؿؿش ١طابع ايتٜٓٛع ايرًٜ ٟػا ٞايُّٓٓٝاٜٚ ١طاتبعد اياسٚتني ٬يف ضباٚيا ١يتكادِٜ
زضايَ ١ع ١ٓٝقُٔ قٛايب طبتًؿٖٓٚ .١اى ؾآـ ثاإ َأ ايؿاؿشات ايا عُادت إىل
ايتدؿـ يف تكد ِٜخّٓابٗاَ ٬ستهص ٠عً ٢من ٚاسد َٔ ايؿٛز يتهتطب باريو
خؿٛؾٚ ١ٝتتٛاؾٌ َع َطتددَ ٞايؿٝظ بٛى َعتُاد ٠قايبٶاا ممٝاصٶا هلااٚ .ناج ٶا َاا
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تعتُد ٖر ٙايؿؿشات عً ٢ايسض ّٛايهازٜهاتٛز ١ٜيف ضٝام تٛظٝـ ايًُطا ١ايراتٝا١
شبدَ ١ايػإٔ ايعاّ ٬يًُػازنٚ ١ايتؿاعٌ بأضاً ٛخياسز عأ املعٗاٛدْٚ ٬ارنس عًا٢
ضب ٌٝاملجاٍ  ٫ -اسبؿس  -ؾؿش .Willis from Tunis eRevolution
بؿؿ ١عاَ ٬١ميهٔ ايك ٬ٍٛإٔ ٖر ٙايهجاؾ ١أ ٚايػصاز ٠ايػا٥ع ١٭ْٛاع ٚأؾٓاف
ايؿٛز ْاري ١إىل سد نب عٔ ايتش٫ٛت ايتهٓٛيٛدٝا ٬١ؾكاد ٜطاست ايتهٓٛيٛدٝاا
إَهاْٝات ددٜد ٠يف صباٍ إْتاز ايؿٛزٚ ٠بجٗا ٚإٜؿاهلا ْٚػسٖا ٚتًكٗٝا.
يف ٖرا ايطٝام٬ْ ٬ساغ أٜكٶاا إٔ ٖارا ايتٓاٛع ايار ٟتتُٝاص با٘ ايؿاٛز يف ايؿاٝظ
بٛى حي ٌٝبا٭ضاع إىل ا٫خت٬ف يف ايسٚ ٣٩أضايٝب ايتعب ٚ ٬اضاتػَ ٍ٬اا ٜتكآُ٘
نٌ ؾٓـ َٔ خؿا٥ـ ميهٔ ا٫ضتؿادَٗٓ ٠ا ٚتٛظٝؿٗا يًدؾاع عٔ قكا ١ٝأ ٚزأ٬ٟ
أ ٚيٲعٚ ّ٬ايتعًٝل.
 .2تعدد خؿا٥ـ ايؿٛز: ٠
تتعد خؿا٥ـ ايؿٛز يف غبه ١ايؿاٝظ باٛى نتكٓٝاٚ ٬١تاربش ٖار ٙاشبؿاا٥ـ
يف :
أ ٬٫ٚعًَ ٢طت ٣ٛايػهٌ ٚاسبذِ ٚاملطاس ١املطتددَ ١ؾأثٓاا ٤اْتكااٍ ايؿاسد
بااني ؾااؿشات ٖاار ٙايػاابه ١ا٫دتُاعٝاا ١ا٫ؾرتاقاا ٬١ٝميهٓاا٘ َ٬سعاا ١إٔ أغًبٗااا
خيتاز ٚقع ٚتكد ِٜؾٛز ٠نب ٚ ٬٠قد ٜه ٕٛذيو ملصٜد ايٛقٛح ٚست ٢ته ٕٛبازش٠
ٚقادز ٠عً ٢غد اْ٫تبا .ٙيف سني إٔ ؾؿشات أخسٜ ٣رتاٚح سذِ ؾٛزٖا بني املتٛض
ٚايؿػ ٖٚ ٬را ٜ ٫ع بايكسٚز ٠عدّ ايٛقٛح ٬ؾكد ته ٕٛايؿاٛز ٠ا٭ؾاػس سذُٶاا
ا٭نجس تعب ٶا ٚا٭قادز عًا ٢غاد اٖتُااّ َطاتددَ ٞايؿاٝظ باٛىٚ ٬قاد تها ٕٛثسٜا١
بايسَٛش اي دبعًٗا ا٭نجس لٝصٶا َٔ ايؿاٛز ذات اسبذاِ ايهاب ٚاحملتا ٣ٛايعاادٟ
ٚاملأيٛف.
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ثاْٝٶاٜ ٬عترب ايبعة إٔ خؿٛؾا ١ٝايتٛاؾاٌ يف ايؿاٝظ باٛى تهُأ يف ايتذدٜاد
املتٛاؾٌ ٚتكد ِٜاٱقاؾٚ ١تٛضٝع دا٥س ٠ا٫ختٝاز ٬سٝاح׃" ٜسدع أساد اشباربا ٤ظبااح
ايؿٝظ بٛى ٬زغِ املٓاؾط ١يعػسات املٛاقع ا٫دتُاعٚ ١ٝاي

َا شايت تُٓ ٛأٜكٶا ٬إىل

عدد ايتّٓبٝكات اي ٜكٝؿٗا ؾٝظ بٛى بػهٌ َتٛاؾٌ ٚإىل ايتّٜٓٛس املطتُس ايرٟ
ًٜشع٘ املطتددّ بػهٌ غب٘ .19"َٜٞٛ
ثايجٶا ٬ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايؿٝظ بٛى مسح ملطتددَ ٘ٝبايتعاٌَ َع ايؿٛز ٠بهاٌ
سسٚ ٬١ٜذيو َٔ خ ٍ٬تٛؾ آيٝات ايتشهِ زبعٌ ايؿٛز ٠أنجاس َسْٚاٚ ١طٛاعٝا٬١
ضااٛا ٤نااإ ذيااو َاأ خاا ٍ٬تػاا ٝؾااؿش ١ايػاا٬ف أ ٚايؿااٛز ٠ايػدؿااَ ١ٝتاا ٢أزاد
ٚنٝؿُا ٜػاْٚ ٬٤كؿد بريو إَهاْٝا ١اختٝااز املطاتددّ يعٓؿاس ٚاساد َأ ايؿاٛز٠
ٚإبكااا ٤ايعٓاؾااس ا٭خااس ٣غاا ٚاقااشٚ ٬١ذيااو َاأ خاا ٍ٬عًُٝاا ١بطاا ١ّٓٝتتُجااٌ يف
 ٬repositionnerنُا ميهٔ يًُطتددّ إٔ ميش ٛؾٛز ٠سااَُٗ ٥اا ناإ ايطابب
يف ذيو ٚاملّٓايب ١بعدّ إدزادٗا صبددٶا ٬نُا ميهٓ٘ َٓح ايؿٛز اي ٜٓػسٖا بؿُ١
ذات َٔ ١ٝخ ٍ٬ذنس امس٘ أ ٚتازٜذ ايتكاطٗا إذا ناْت ؾٛز ٠ؾٛتٛغساؾ.١ٝ
املحور الثاني  :في خصوصية الصورة كأسلوب تعبري
 .1ايجسا ٤ايسَصٚ ٟايتبا ٜٔايد٫ي: ٞ
تتعدد أضايٝب ايتعب َٔ خ ٍ٬ايؿٛز ٠عًا ٢غابه ١ايؿاٝظ باٛىٚ .قاد ٫سعٓاا
إٔ ايؿٛز َٚا ذبًُ٘ َٔ زضا ٬ٌ٥ذبت ٟٛعً ٢عدد نب َٔ ايسَٛش ٚايد٫٫ت.
تتُٝص ايؿٛز يف غبه ١ايؿٝظ بٛى بتٓٛع املٛاقٝع ايا تطتعسقاٗا ٬ؾأؾهااز
املبشس ٜٔيف ؾؿشات ايؿٝظ بٛى َا ؾت٦ت تتدؾل َعرب ٠بأغهاٍ ٚأضاايٝب طبتًؿا١
ضبًُ ١املكُ ٕٛا٫تؿاي ٞزضاَ ٌ٥تٓٛعَ ٖٛٚ ٬١اا ٜادؾعٓا إىل ايكا ٬ٍٛإٕ ايؿاٛز ٠مباا
تتطِ ب٘ َٔ مشٛي ١ٝاملكاَني غدت ايسنٝص ٠ايكسٚز ١ٜيف ناؾ ١صبا٫ت ايتعاب يف
ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق.ٞ

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

نُا تتبا ٜٔغاٜات ٚأٖداف ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿاٝظ باٛىْٚ ٬عاسٶا ٭ٕ اجملااٍ
ايتشًٜ ٫ ًٞٝطُح باضتعساقٗا نًٗا ٬اخرتْا إٔ ْكتؿاس عًاَ ٢جااٍ يؿاٛز داا٤ت يف
غهٌ َعًكات ٬ناْت تٗدف إىل ايتٛعٚ ٬١ٝاضتددَت ٖر ٙاملعًكات أضايٝب تعب ١ٜ
ذبٌُ نج ٶا َٔ ايسَٛش اي دبر اٖ٫تُاّ يػدٚ ٠قٛسٗا ٚؾساس ١د٫يتٗا :

عٓااد َ٬سعااَ ١ااا تتكاآُ٘ ايؿااٛز ميهٓٓااا ايكاا ٍٛإٔ َطااتددّ ايؿااٝظ بااٛى
أؾاابح ًٜعااب دٚز ٚناياا ١اتؿاااي ١ٝؾٗاار ٙاملعًكااات ايااج٬خ نؿًٝاا ١بايكٝاااّ حبًُاا١
ذبطٝط ١ٝسٝح مل ٜتِ ا٫نتؿا ٤بٛاسدٚ ٠إمنا عُد إىل إٔ جيعٌ ايؿهس ٠تتؿسع
ٚإٔ ٜكٝـ إيٗٝا يف نٌ َس ٠زَٛشٶا ددٜد ٠تتدزز يف املعٓا .٢ؾاملعًكاات اياج٬خ "تكاع
إؾبعٗا عً ٢ازبسح" ٬ؾايعباز ٠اي تتهسز ٚاملهتٛب ١خب عسٜة َع ع ١َ٬تعذاب
(ؾٝل!)ٚ ٬اضِ اسبًُْ ١ؿط٘ (اسػِ) بايًٗذ ١ايتْٛطاٚ ١ٝتعا "اخذاٌ" مباا ذبُْ٬ا٘
َأ ساصّ تاربش ٙؾاٝػ ١ا٭َاس َاأ غاأُْٗا إٔ ٜطارتعٝا اْ٫تبااٚ .ٙايًا ٕٛا٭ضاٛد ٚؾااٛز٠
ايّٓؿااٌ ٚايػااٝذ ديّاات عًااٚ ٢قااع ضااً ٜتطااِ بايكطااٚ ٠ٛاسبسَااإ ٚيهاأ  ٫جيااب
ا٫نتؿاااا ٤باااايٓعس ٚايتشطاااس ٬يٝعاااٛد بعاااد ذياااو ناااٌ ؾاعاااٌ ادتُااااع ٞإىل َُٖٛااا٘
َٚؿاسب٘ اشباؾٜٚ ١ػٛف ؾٗٝا إىل دزد ١عدّ إدزاى َا ٜؿعً٘ ٬أَ ٚاا ّٜٓاياب با٘ َأ
دٚ ٕٚع ٞمبا جيسٜٚ ٣طتذد َٔ سٛي٘.
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ٚاياادع ٠ٛاي ا تٛدٗٗااا ٖاار ٙاملعًكااات إىل قااسٚز ٠ايػااعٛز باشبذااٌ قااد تعّٓااٞ
غااعٛزٶا بازتهااا خّٓااأ ٚٚداا ٛعاادّ ايتُاااد ٟؾٝاا٘ أ ٚقااسٚز ٠ايتٓباا٘ ستااٜ ٫ ٢كااع
ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞؾُٝاا ٚقاع ؾٝا٘ غا َ ٙأ ٚقاع ٜطابب اٱساساز ٜٛٚدا٘ إىل ؾااسب٘
اتٗاَٶا َبّٓٓا.
ميهٔ ايك ٍٛإذٕ إٔ ايب٬غ ١ايسَصٚ ١ٜايهؿا ٠٤عًَ ٢طت ٣ٛايتعب ُٖا َٝصتإ
تتُتع بُٗا ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى  ٫ٚميهٔ إْهازُٖاا أ ٚدباًٖاُٗا ٖٚاٛ
ا٭َس ايرٜ ٟطع ٢ايكا ِ٥با٫تؿااٍ عًا ٢ؾاؿشات ايؿاٝظ باٛى ٫ضاتػ٬ي٘ ا٫ضاتػٍ٬
ا٭َجٌ.
 .2تبا ٜٔا٭دٚاز :
ٜعترب تبا ٜٔا٭دٚاز اي
إسد ٣اشبؿٛؾٝات اي
ايتاي ٞأِٖ ٖر ٙا٭دٚاز ׃

ميهٔ إٔ ت٪دٜٗا ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى

تهتط ٞأُٖ ١ٝبايػْٚ ٬١طتعس

َٔ خ ٍ٬ايسضِ ايبٝاْٞ

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ميهٔ ايك ٍٛبؿؿَ ١بد ١ٝ٥إٔ ايؿٛز َُٗ -ا نإ ؾٓؿٗا أ ٚاشبؿا٥ـ
اي

لٝصٖا أ ٚايٛظا٥ـ اي

تكًّٓع ب٘  -ت٪د ٟدٚز ايسؾٝل ملطتددّ ايؿٝظ بٛى

باعتباز أْٗا "تساؾك٘" –غا ٤ذيو أّ أب - ٢أثٓا ٤اضتدداَ٘ يػبه ١ايؿٝظ بٛى .ؾٗٞ
اي

تؿطح ي٘ صبا ٫يًتعسٜـ بٜٗٛت٘ ٚإعّٓا ٤خؿٛؾ ١ٝيؿؿشت٘ ٬ضٛا ٤نإ ذيو

َٔ خ ٍ٬اختٝاز ؾٛز ٠ايػ٬ف ٚؾٛز ٠اسبا ٥أ ٚإدزاز ايؿٛز يف ؾشٝؿت٘ يف ٖرٙ
ايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق.١ٝ
تطتددّ ٖر ٙايؿٛز زَٛشٶا هلا د٫٫تٗا املعٗٛدٚ ٠املتؿل عًٗٝاٚ ٬يهٔ قد تعُد
إىل زَٛش تتُاغٚ ٢طبٝع ١ايعسٚف املعٝػ( ١تؿبش ٕٛعًٚ ٢طٔ) ٫ٚ .تهتؿ ٞايؿٛز٠
يف غبه ١ايؿٝظ بٛى بدٚز ايسؾٝلٚ ٬إمنا قد تطع َٔ ٢خَ ٍ٬ا ذبًُ٘ َٔ زَٛش
ٚد٫٫ت إىل غد ا٭شز ٚاملٛاضاٚ ٠ايتُّٓني ٚايٓؿحَ ٖٛ ٚ...ا جيعًٗا تًعب دٚز ايطٓد
باَتٝاش.
إٕ َطتددّ ايؿٝظ بٛىٚ ٬ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞبؿؿ ١عاََ ٬١تعّٓؼ بؿؿ١
َطتُس ٠يٝطتذً ٞآخس ا٭خباز ضٛا ٤تعًكت بب٬د ٙأ ٚيف بك ١ٝبًدإ ايعاملٚ ٬قد يعبت
ايؿٛز ٠يف نج َٔ ا٭سٝإ دٚز املّٕدرب اير ٟميهٔ إٔ ٜعتُد عً ٘ٝيف ْكٌ َا
جيسٚ َٔ ٟقا٥ع تتعًل باملػاغٌ ايطٝاض ١ٝأ ٚا٫قتؿاد ١ٜأ ٚا٫دتُاع ١ٝأ ٚايجكاؾ.١ٝ
غ أْ٘ جيب اٱغاز ٬٠يف ٖرا ايطٝام ٬إٔ ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛىٚ ٬إٕ
ناْت قادز ٠عً ٢اختصاٍ ايٛاقع بأسداث٘ ٚمبٛاقؿ٘ ٚمبطتذدات٘ املٝداْ ٬١ٝؾإٕ
املعًَٛات ٚا٭خباز اي

تصٚد بٗا َطتددَٖ ٞر ٙايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق١ٝ

أؾبشت يف ايؿرت ٠اسباي ١ٝضبٌّ غو ٚزٜب ٬١خاؾ ١يف َسسً ١نجست ؾٗٝا ا٭خباز
املتكازبٚ ٬١نجست ؾٗٝا َؿادز اشبرب ٚأؾبح َٔ ايعط ايتؿسٜل بني ا٭خباز اي
تٓكٌ ايٛاقع ٚبني اي تصٜؿ٘ يطبب أ ٚٯخس.
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 ٚيف ضٝام َتؿٌ اتطُت ايؿٛز يف ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق ٞبكدزتٗا عً ٢إثاز٠
املػاعس َ ٖٛٚا َهٔ َٔ تٛيٝد ْٛع َٔ "ا٫ذباد املعٓ ٟٛا٫ؾرتاق "ٞؾايؿٛز ٠تٓكٌ
َا جيس ٟيف ايٛاقع ٚتسؾد ا٭ساضٝظ اي

خيتربٖا أؾشابٗاٚ ٬يهٔ ٜ ٫هٕٛ

ذيو بؿؿ ١ؾسد ٬١ٜبٌ ٜتكامسٗا َعِٗ َطتددَ ٛايؿٝظ بٛى ايرٜ ٜٔتؿاعًَ ٕٛعِٗ
٪ٜٚاشزْ ِْٗٚؿطِّٝا ٬ؾبُذسد َعسؾ ١ريٝع ا٭طساف سبكٝكَ ١ا جيس ٟعً ٢أز
ايٛاقع ْٚػس ٙعً ٢أٚضع ّْٓام ٜػعس بإٔ ايؿٛزtransmitter ٠بػ َٔ ٤ٞايُّٓأْ١ٓٝ
ٜٚهطب غعٛزٶا بإٔ اسبدخ قد خسز عٔ ّْٓاق٘ ايػدؿ ٞيٝؿبح غأْٶا رياعِّٝا
ؾتتأند َػازن ١اٯخسٚ ٜٔتتؿاعٌ اٯزا َٔ ٤أدٌ ا٫قّٓ٬ع بدٚز َا ٜك ٍٛأسد
ايباسجني يف ٖرا ايػإٔ إٕ "ايهج َٔ ا٭غداف ايرٜ ٜٔتٛاؾً ٕٛعً ٢ايػبهات
ا٫دتُاعٜ ١ٝهَ ْٕٛٛػاٖد ٜٔأنجس َِٓٗ ؾاعًني ٚيهٔ ٜهؿ ٞأسٝاْٶا إٔ
حيؿٌ غ ٤ٞبط ٝيٝطتٝكعٛا ٜٚتشسنٛا".20
َٔ ٖرا املًّٓٓل ؾإٕ ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى تًعب دٚز احملؿص
يًُطتددَني ستٜ ٢ػازنٛا يف اسبدخ ٬إذا تعًل ا٭َس َج ٬مبعاٖس ٠أ ٚاستذاز أٚ
اعتؿاّ .يهٔ ايتشؿٝص ٜ ٫كتؿس عًٖ ٢را املطتٚ ٬٣ٛإمنا ٜػٌُ أبعادٶا أخس٣
ؾايؿٛز ٠لجٌ سك ٬تؿاعًِّٝا ٜتٝح طسح تطا٫٩ت س ٍٛايع٬قات اي

تٓػأ بني ايؿسد

ٚذات٘ٚ ٬بني ايؿسد ٚضبٚ ٬ّ٘ٓٝبني ايؿسد ٚاملعًٚ ٬١َٛبني ايؿسد َٓٚعَٛت٘ ايسَص٬١ٜ
ٚطسم لجً٘ يٰخس.
ًَّٓٓ َٔ ٚل َعٝاز ٟؾإٕ ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ميهٔ إٔ تهٕٛ
ض٬سٶا ذا سدٜٚ ٬ٜٔبك ٢ذيو بّٓبٝع ١اسباٍ زٖني ايتٛظٝـ اير ٟاختاز ٙايؿاعٌ
ا٫دتُاع social actorٞحبطب ايػاٜات اي

ٜسٜد بًٛغٗا .ؾكد ٜه ٕٛايتٛاؾٌ

إجيابِّٝاٜٛٚ ٬يد ْٛعٶا َٔ ايتؿاعٌ اير ٟجيُع بني أطساف ايعًُ ١ٝا٫تؿاي ١ٝقُٔ
ؾكا ٤سٛازٚ ٬ٟذيو َٔ خ ٍ٬ايًذ ٤ٛإىل ايؿٛز ٠نط٬ح ٪ٜند َؿداق ١ٝاشبرب

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ٜٚجبت ؾشت٘ ٬ؾايؿٛز ٬٠يف ٖرا ايطٝام ٬لجٌ ديٚ ٬ٝسذ ١داَػٜ ١دزدٗا َطتددّ
ايؿٝظ بٛى يٝعًٔ َعسؾت٘ ملا ٜطتذد عً ٢أز

ايٛاقع ٜٚسؾعٗا ض٬سٶا َٔ خٍ٬

ايٓػس اٯَْ ٞعًٓٶا اضتعداد ٙيًُٛادٗ.١
 ٚيهٔ ٬قد ٜتِ اضتػ ٍ٬ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ض٬سٶا يتػ ٜ٘ٛؾٛز٠
اٯخس أ ٚايتشك

أ ٚاملبايػٚ ١اْ٫تكاٍ َٔ ازبسأ ٠يًتذس ٩يٝتِ َٔ خ ٍ٬ذيو

اضتدداّ ٖرا ا٭ضً َٔ ٛايتعب بّٓسٜك ١ضًبٚ ;١ٝذيو يتٛظٝـ اٱَهاْٝات املتاس١
تٛظٝؿا ضًبِّٝا ٜػًب عً ٘ٝازباْب ايراتٚ ٞاملؿاحل ايؿسدٚ ١ٜعدّ اسرتاّ اٯخس ٚتؿبح
بريو غبه ١ايؿٝظ بٛى أغب٘ بطاس" ١سس " تتُٝص باملٛادٗ ١املطتُس ٠باعتُاد
ايؿٛزَٚ ٬ا ربتصْ٘ َٔ زَٛش ٚد٫٫ت.
نُا ٫سعٓا اْ٫تػاز ايٛاضع اير ٟذبع ٢ب٘ بعة ايؿٛز يف غبه ١ايؿٝظ
بٛى ٬ؾٓؿظ ايؿٛز ٠اي

ظبدٖا عً ٢سا ٥ؾؿشَ ١ا ٬ظبدٖا أٜكٶا عً" ٢سّٓٝإ"

ايعدٜد َٔ ايؿؿشات ا٭خس.٣
َٔ ايؿٛز اي

اْتػست خ ٍ٬ؾرتَ ٠ا بعد ايجٛز ٠يف تْٛظ ؾٛز ٠ايعًِ املًّٓذ

بايدّ َع إقاؾ ١إغاز ٠اسبداد ٚذيو خاؾ ١يف ايؿرت ٠اي
إزٖاب ١ٝطايت قتٌ قٝادٜني َٔ أسصا

غٗدت ؾٗٝا ايب٬د أعُاٍ

املعازقٚ ١عٓاؾس َٔ ايػسطٚ ١ازبٝؼ.

ؾؿٛز ٠ايعًِ بأغهاٍ ٚطسم طبتًؿ ١اْتػست بدزدًَ ١شٛظ ١ست ٢أؾبح َطتددّ
ايؿٝظ بٛى ٜعرتقٗا أُٜٓا اْتكٌ بني ايؿؿشاتٚ ٬قد ٜه ٕٛذيو داؾعٶا إىل تب
ْؿظ املٛقـ َ ٖٛٚا جيعًٓا ْ٪ند إٔ َٔ ٚظا٥ـ ؾٛز اسبا ٥ايتٛسٝد بني َٛاقـ
ٚآزاَ ٤طتددَ ٞايؿٝظ بٛى ٚضباٚي ١إجياد ْكّٓ ١ايتكاٜ ٤تكاطع ؾٗٝا َطتددَٖ ٛرٙ
ايػبه ٬١ؾا٫خت٬ف َٝصٚ ٠يهٔ أٜكٶا تٛسٝد املٛقـ جيعٌ َٔ َطتددَ ٞايؿٝظ
بٛى "قٜ ٫ "٠ٛطتٗإ بٗا.
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عبا ٍٚخٖ ٍ٬ر ٙايؿكس َٔ ٠ايبشح تٛقٝح خؿٛؾ ١ٝايؿٛز ٠يف غبه١
ايؿٝظ بٛى َٔ خ ٍ٬ريً ١ايع٬قات اي تسبّٓٗا باملٓع ١َٛايسَص ١ٜاملتؿل عًٗٝا
ٚازباز ٟبٗا ايتٛاؾٌ ٚايتؿاعٌ يف ايٛاقع املعاٜؼ يٮؾساد.
 .1خؿٛؾ ١ٝايؿٛز ٠يف ايؿٝظ بٛى َٔ خ ٍ٬ع٬قتٗا باملٓع ١َٛايسَص١ٜ׃
بني ا٫يتصاّ ٚا٫بتهاز :
أ  -ا٫يتصاّ بايٓعاّ ايسَصٚ ٟايد٫ي ٞاملتدا ٍٚ׃
تهُٔ أُٖٚ ١ٝخؿٛؾٖ ١ٝرا ايؿٓـ َٔ ايؿٛز يف نْٗٛا ساًَ ١يسَٛش
ٚد٫٫ت َؿٗ َٔ ١َٛطسف أغًب ١ٝايؿاعًني ا٫دتُاعٝنيٖ ٬را َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ١
أخسٜ ٣ٴعترب ْػسٖا عً ٢ؾؿشات ايؿٝظ بٛى أَسٶا ي٘ تأث  ٙيف َطتددّ ٖرٙ
ايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝسٝح تؿً٘ زضاي ١ضبًُ ١بايسَٛش َٔ ايطٌٗ تًكٗٝا َٔٚ
ايٝط ؾو زَٛشٖا َ ٖٛٚا ٜدؾع يف َسسً٫ ١سك ١إىل تداٚهلا ٚا٫تؿام عً ٢ضبتٛاٖا٬
يتػهٌ بريو َٛقٛعٶا َػرتنا بني أطساف ايعًُ ١ٝا٫تؿاي ١ٝيف ايػبه١
ا٫دتُاعَ ٖٛٚ ٬١ٝا ٪ٜند ظباعتٗا ٚق ٠ٛتأث ٖاْٛٚ ٬زد بعة ا٭َجً ١عٔ ٖرٙ
ايؿٛز املًتصَ ١بايٓعاّ ايسَصٚ ٟايد٫ي ٞاملتدا ٍٚيف ايٛثٝك ١ايتاي ١ٝ׃

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ٜدعِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿٛز ؾهس ٠إٔ ا٫تؿاٍ ٜٓبع َٔ ٚدٛد ددي ١ٝبني ا٭ْا
ٚاٯخس ٖٞٚ ٬ددي ١ٝتًّٓٓل َٔ أزق ١ٝقَٚ ِٝعاَ ٜتؿل عًٗٝا َٔٚ ٬ذانس ٠ريع١ٝ
َػرتن ١تتكُٔ غبه َٔ ١ايسَٛش ٚاملعاْ ٞايٛقع ٬١ٝؾؿٛز ٠عًِ ايب٬د ايتْٛط١ٝ
َجَُٗ ٬٬ا نإ اٱطاز اير ٟمت إدزاد٘ ؾ ٬٘ٝؾإْ٘ ٜػ إىل ٖ ١ٜٛايدٚي.١
إقاؾ ١إىل ذيوَٓٚ ٬ر قٝاّ ايجٛزات ايعسب ٬١ٝتعٛد ايؿاعٌ ا٫دتُاعSocial ٞ
 actorعًْٛ ٢ع ددٜد َٔ ايؿٛز اسباًَ ١يسَٛش ٚد٫٫ت تتؿٌ بؿؿَ ١باغس ٠أ ٚغ
َباغس ٠بايجٛز ٬٠نتًو ايؿٛز اي

تربش غدؿٶا أقسّ يف دطد ٙايٓاز ٬أ ٚسػٛدٶا

َٔ ايٓاع تتعاٖس ٬أَٛ ٚادٗات بني احملتذني ٚزداٍ ا٭َٔ ٬أ ٚؾٛزٶا مت ايتكاطٗا َٔ
َٛقع اسبادث ١يٓػس ؾٛز ازبسس ٢أ ٚايكتً ٬٢ضٛا ٤تعًل ذيو مبا تػٗد ٙايطاس١
ايٛطٓ ١ٝأ ٚايعسب ١ٝأ ٚايعامل َٔ ١ٝأسداخ.
 َٔٚثٳِ ٬تستب

املٓع ١َٛايسَص ١ٜبعًُٝات ا٫تؿام ايكُ

َٔ دٗٚ ٬١ايتؿط

ٚايؿِٗ َٔ دٗ ١أخسٖ َٔ .٣را املًّٓٓل ٬ؾإٕ يف ايتصاّ َكُ ٕٛايؿٛز ٠بايسَٛش
ٚايد٫٫ت املتداٚي ١سسف عً ٢إبساش َا ٜطُ" ٢ايهؿا ٠٤ا٫تؿاي ٬"١ٝاي

ذبٌُ

طابع ثكاؾ ١اْ٫تُاٚ ٬٤تتعًل باملٗازات ايتٛاؾً ١ٝاملستبّٓ ١بايٓطل ايسَص ٟايرٜٛ ٟدٟ
دٚز زب

ايؿًٚ ١اسبٛاز ٚايٓكاؽ ٚا٫ضتدَ ٖٛٚ ٍ٫ا دعٌ َٓتذ ٞايؿٛز ًٜتصَٕٛ

بايسَٛش ذات ايد٫٫ت املؿٗ َٔ ١َٛطسف ايؿاعًني ا٫دتُاعٝنيَ ٬طتددَ ٞغبه١
ايؿٝظ بٛى ٬ست ٢تتُهٔ ايؿٛز َٔ ٠ايكٝاّ بايٛظٝؿ ١املٓتعسَٗٓ ٠ا ٚيهٔ ٖرا ٫
ٜع ا٫قتؿاز عً ٢ايٓعاّ ايسَصٚ ٟايد٫ي ٞاملتداٚ ٍٚإمنا ٖٓاى ضبا٫ٚت ي٬بتهاز
ٚايتذدٜد قد تبًؼ دزد ١اٱبداع ٚاٱقٓاع.
 املساٚس ١بني املعٗٛد ٚاملبتهس ׃إٕ ايتصاّ بعة ايؿٛز يف غبه ١ايؿٝظ بٛى بٓطل َٔ ايسَٛش ذات ايد٫٫ت
املعٗٛدٜ ٫ ٬٠تعاز َع ٚدٛد أخس ٣زاٚست بني املعٗٛد ٚاملبتهس ٬يف ٖرا اٱطاز٬
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ٜس ٣بعة ايباسجني إٔ"ايجٛزات ازباز ١ٜتسخ نٌ َا ٖ ٛتٜٓٛسٚ ٟإجياب ٬ٞأ ٚسٞ
َٚػسم ٬مما ربتصْ٘ ذانس ٠ايػعٚ ٛعك ٍٛازبُاعات ٚيرا ؾٗ ٞزآٖ ١بكدز َا ٖٞ
عاملٚ ٬١ٝضبً ١ٝبكدز َا ٖ ٞنٛنبٚ ٬١ٝيهٓٗا ؾسٜد ٠أٜكٶا ٬بكدز َا تػهٌ
إقاؾ ١ق ١ُّٝبًػتٗا ٚزَٛشٖا َٚؿسداتٗا ٚمناذدٗا"ٚ ٬21أند باسج ٕٛآخس 22 ٕٚع٬ق١
ذيو بايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ١ٝاي تعترب ؾكاٜ ٤طتعس ناؾ ١ا٭ضايٝب
ٚا٭غهاٍ ٬ضٛا ٤ناْت ًَتصَ ١بايسَص ٚضبدد ٠ايد٫ي ٬١أَٛ ٚيد ٠يًسَص َٚبتهس٠
يًُعٓ.٢
٭ إنطا َعاْ ٞددٜد ٠يًسَٛش املعٗٛد ٠׃
مل ربٌ املعًكات اي ؾُُٗا ايؿاعً ٕٛا٫دتُاعٚ ٬ٕٛٝقاَٛا بٓػسٖا يف غبه١
ايؿٝظ بٛى َٔ ْؿظ إبداع َٔ ٬ٞسٝح ا٭ؾهاز ٚايسَٛش ٚاقرتاح "َٓتذات يًبٝع"
يٝطت َٛدٛد ٠عً ٢أز ايٛاقع ٚإمنا مت تؿٛزٖا ٚزبّٓٗا با٭سداخ اي دبسٟ
يتؿبح ٖٓاى عَ٬ات دباز ١ٜددٜدٜ ٠كُٗا ايؿٝظ بٛىٚ ٬يهٔ يٝظ هلا أٖداف
دبازٚ ١ٜإمنا تكًّٓع بدٚز ٜٓكد ايطًٛنٝات اي مت تبٓٗٝاْٚ .أخر َجا ٫عً ٢ذيو
املعًك ١املٛدٛد ٠يف ايٛثٝك ١زقِ  5׃

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ميهٔ إٔ ْعًل ؾٓك ٍٛإٔ دٚا "Dégagex" ٤اير ٟاخرتع٘ َٓتر ايؿٛز٠
ٚاملأخٛذ َٔ ؾؿش" ١نابنت خبصٜ "٠تكُٔ ْكدٶا ٱضا ٠٤اضتعُاٍ ايتْٛطٝني يهًُ١
 ( dégageازسٌ ) ٚايتؿ ٙٛبٗا يف ضبًٗا ٚغ ضبًٗا ست ٢أؾبشت عباز ٠عٔ دٚا٤
َطهٔ ٪ٜخر يف سا٫ت ايػكب ٚايسؾة.
يف ايطٝام ْؿط٘ قد ٜتِ تكُني ايؿٛز ٠زَٛشٶا َعٗٛدَ ٠ع إنطابٗا َعإ
َبتهس ٬٠ؾكد مت اضتػ ٍ٬ايسٚاز ايهب يبعة ايعَ٬ات ايتذاز ١ٜاملػٗٛز ٠عاملِّٝا
يتبًٝؼ ؾهس ٠ددٜدَ ٠ستبّٓ ١ازتباطا ٚثٝكا بايػإٔ ايتْٛط ٞخاؾ ١بعد ايجٛز ٠يف
عاَٗا ا٭.ٍٚ
ؾكد مت إدخاٍ تػ ٝطؿٝـ عً ٢اضِ بعة ايعَ٬ات ايتذاز) Pepsi( ١ٜ
باضتبداٍ سسف بآخس)  ( Sepsiيتؿبح يكب زٝ٥ظ اسبه ١َٛايتْٛط ١ٝايطابل (
ٚزٝ٥ظ ايدٚي ١اسباي )ٞأ ٚإبكا ٤زَص ايػسنَ ١ع ذبٜٛس ا٫ضِ َجًُا ٚقع َع غعاز
ايػسن ١ا٭َسٜه ١ٝاملعسٚؾ ١مباى دْٚايدٚ .قد ٜتػ ايسَص ٚا٫ضِ َعٶاٚ ٬يهٔ َع
احملاؾع ١عًَٝ ٢صَ ٠عسٚؾ ١يد ٣ا٭غًب َٔٚ .١ٝخٖ ٍ٬را ازبٗد ايٛاقح ٚإعُاٍ
ايعكٌ ٚطاق ١اٱبداع ٬يتّٜٓٛع َا َٖٛ ٛدٛد ضابكاٚ ٬تٗ٦ٝت٘ نؿكاٜ ٤طتكبٌ ؾ٘ٝ
ايسَص "ا٭ؾٌ" املعٓ" ٢املٛيٛد"ٖ ٬را املعٓ ٢ايرٜ ٟطع ٢إٔ حيدخ ؾازقا عًَ ٢طت٣ٛ
ايؿهسٚ ٠املٛقٛعَ ٖٛٚ ٬ا تٛقش٘ ا٭َجً ١اي قُٓا باختٝازٖا ٚأٚزدْاٖا يف ايٛثٝك١
أدْا ٙ׃
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يف ضٝام آخس ٫سعٓا إٔ ايؿٛز ٬٠يف ؾؿشات ايؿٝظ بٛىَٓ ٬شت ايؿسؾ١
يًؿاعًني ا٫دتُاعٝني نٜ ٞطتػًٛا "أؾابع ايٝد" يًتعب عٔ ايعدٜد َٔ ا٭ؾهاز
ٚدبطُٗٝا يف ؾٛز ٜٓػسْٗٚا عً ٢ؾؿشاتِٗ يٝتكامسٛا اٱسطاع ايرٚ ٟياّدٖ ٙرا
اسبدخ٫ٚ ٬ضتعسا

ايّٓاقات اشب٬ق ١اي

بًػت سد ايتٓاؾظ عً ٢ايؿهس ٠ا٭ريٌ

ٚايؿٛز ا٭طسف ٚايتُجٌ ا٭نجس زَصَ ١ٜكرتسني بريو يػ ١ددٜد ٠ميهٔ تطُٝتٗا
" يػ ١ا٭ؾابع "َ ٖٛٚ ٬ا تٛقش٘ ٖر ٙا٭َجً ١يف ايؿٛز ٠ايتاي ١ٝ׃

تربش ٖر ٙايؿٛز إٔ ا٭ؾابع مل تعد صبسد أؾابع ٜد ٬بٌ بعح ؾٗٝا َطتددّ
ايؿٝظ بٛى "زٚسا ثٛز "١ٜتعرب عٔ ا٫ستذاز أ ٚايسؾة ٬بايتاي ٬ٞدباٚشت ا٭ؾابع
َسسً ١ايتعب عٔ ايتشد ٖٞٚ ٟصبتُع ١يف قبك ١ايٝدٚ .مل تعد تهتؿ ٞبع١َ٬
ايٓؿس املتعازف عًٗٝا ٚاملعٗٛد ٠بسؾع ايطبابٚ ١ايٛضّٓٚ ٬٢إمنا أؾبشت تكرتٕ
باسبدخ إىل دزد ١ايتُاٖ ٬ٞبٌ ٚقد ٜ ٫تِ ا٫نتؿا ٤بإؾبع يًتعب عٔ اٱعذا
َج ٬٬بٌ ٜتِ إدزاز ؾٛز ٠ايرزاع ٚايهـ ٚعًِ ايب٬د يتػهٌ بدٚزٖا زَصا ي٘
د٫٫ت٘ ايعُٝك.١
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إٕ "يػ ١ا٭ؾابع" اي اقرتسٗا ايؿاعٌ ا٫دتُاع Social actor ٞعً ٢غبه١
ايؿٝظ بٛى َٔ خ ٍ٬ايؿٛز ٖ ٞيف اسبكٝك ١يػ ١ددٜد ٖٛ ٬٠اير ٟاختاز زَٛشٖا
ٚؾاؽ د٫يتٗاٚ ٬نإٔ ايًػ ١املتداٚيَ ١ا عادت قادز ٠عً ٢ايتعب بػهٌ دقٝل عُا
حيٌُ يف ؾدزَ َٔ ٙػاعسٚ ٬مل جيد يف ا٭جبد ١ٜعبازات قادز ٠عً ٢دبطٝد
أؾهازٚ ٙتبًٝؼ زضا ٬ً٘٥ؾاضتػٌ اسبدخ يف نٌ َسَ ٬٠عتُدا إؾبع٘ أ ٚأؾابع٘
يٝطتٓب لج٬ت ددٜدٜ ٠تكامسٗا َع بك ١ٝايؿاعًني ا٫دتُاعٝني عرب غبه ١ايؿٝظ
بٛى.
ْطتػـ َٔ خَ ٍ٬ا ذنسْا ٙإٔ خؿٛؾ ١ٝايتٛاؾٌ َٔ خ ٍ٬ايؿٛز ٠يف
ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق ٬ٞتتُجٌ يف تد ٌٜٚا٭ؾهاز أٚ ٫ٚاضتػ ٍ٬ايسَٛش ايكدميَ ١ع
ضباٚيَٓ ١شٗا ؾبػ ١ذات ١ٝتسبّٓٗا مبا ٜعٝػ٘ ايؿاعً ٕٛا٫دتُاع ٕٛٝثاْٝٶاٚٚ ٬قع
أضايٝب ايتعب املعتُد ٠ضبٌ ْكد ٚتك ِٝٝثايجٶا.
٭ اقرتاص زًوش جديدة هوٌعاُ املعهودة ׃
يعٌ َٔ بني أِٖ اشبؿٛؾٝات اي َٓشٗا َطتددَ ٛايؿٝظ بٛى يًؿٛز ٠تتُجٌ
يف اقرتاح زَٛش ددٜد ٠يًُعاْ ٞاملعٗٛدٚ ٬٠ذيو َٔ خ" ٍ٬تٛيٝد" غدؿٝات ددٜد٠
َجَ ٖٛٚ ٬ا تٛقش٘ ايٛثٝك ١ايتاي ١ٝ׃
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ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖر ٙايػدؿٝات ضذًت  ٫ٚ -تصاٍ  -سكٛزٶا غب٘ دا ِ٥يف
ايؿٛز ٬ضٛا ٤ناْت ؾٛزٶا تكتؿس عً ٢اشبّٓا ايًؿع ٞأ ٚؾٛزٶا َسنب ١أ ٚزضَٛٶا
نازٜهاتٛز ١ٜأ ٚؾٛزٶا ث٬ث ١ٝا٭بعاد ٫ٚ .ميهٔ يف بعة ا٭سٝإ ذبدٜد ٖ١ٜٛ
ايػدؿ ١ٝإَ ٫ع إقاؾ ١إغاز .٠ؾكد ته ٕٛقبع ١ايػدؿَ ١ٝسض ّٛؾٗٝا عًِ تْٛظ٬
أ ٚإٔ ًٜبظ ايػدؿ" ١ٝغاغٚ ."١ٝيهٔ ٜبد ٚإٔ ٖر ٙاٱغازات ٚغ ٖا  ٫ذبتٌ أُٖ١ٝ
نرب ٬٣ؾٗر ٙايػدؿٝات ظبدٖا يف ؾٛز يؿؿشات تْٛطٚ ١ٝغ تْٛطَ ٖٛٚ ٬١ٝا
جيعٌ ٖر ٙايػدؿ ١ٝازبدٜد ٠اي

مت تكدميٗا ملطتددَ ٞايؿٝظ بٛى مبجاب١

ايٛض ٝايرٜ ٟعتُد عً ٘ٝيٓكٌ ا٭ؾهاز ٚايتعًٝكات ٚايٓكد عً ٢يطاْٗا.
 َٔٚثٳِ ت٪ند ٖر ٙايٓٛع َٔ ١ٝايؿٛز اي

ت٪د ٟؾٗٝا غدؿٝات ددٜد ٠دٚز

ايعٓؿس امل٬شّ يًُكُ ٕٛا٭ضاضٚ ٞايسٝ٥ظ يًؿٛز يف عدد نب َٔ ؾؿشات
ايؿٝظ بٛى ٬عً ٢ا٫يتصاّ بايكك ١ٝازبُاعَ ١ٝع إقؿا ٤بؿُ ١ذات.١ٝ
ٚيف اٱطاز ْؿط٘ ميهٔ ايك ٍٛإٔ املػسؾني عً ٢ايؿؿشات يف غبه ١ايؿٝظ
بٛى ٜ ٫هتؿ ٕٛبابتهاز ايسَٛش ٚاقرتاسٗا عً ٢بكَ ١ٝطتددَ ٞايػبهٚ ١إمنا
ٜطع ٕٛإىل ايتشطني ايداٚ ِ٥املتٛاؾٌ هلاٚ ٬إدَادٗا يف نٌ ايككاٜا يف ريٝع
اجملا٫ت .ؾٗر ٙايػدؿٝات تٛانب – غأْٗا غإٔ أَٛ ٟاطٔ تْٛط - ٞا٭سداخ
َ ٖٛٚا جيعًٗا قسٜبَ َٔٚ َ٘ٓ ١ػاغً٘ ٚيهٓٗا لتاش عٓ٘ بايكدز ٠عً ٢ايتعب عً٢
ايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝمبا ٜعذص ايؿسد ايعاد ٟأسٝاْٶا ايتؿسٜح ب٘ ٚايتعب

عٓ٘

بايّٓسٜك ١املّٕجً.٢
مل ٜكتؿس ا٭َس يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿٛز عً ٢خًل ايػدؿٝات نسَٛش ددٜد٠
يف ؾٓع املعٓ ٢بٌ قد اضتػٌ املبشس ٕٚعً ٢غبه ١ايؿٝظ بٛى بعة ايؿٛز
ايؿٛتٛغساؾ ١ٝاي

اعتُدت عً ٢ازبطد نسَص يتبًٝؼ آزاٚ ٤قَٛٚ ِٝاقـ َُٗ ١يف

َطاز ايجٛز ٠ايتْٛط .١ٝؾايؿٛز ايج٬خ يف ايٛثٝك ١زقِ  ٖٞ 7عباز ٠عٔ سػٛد بػس١ٜ
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غهًت بأدطادٖا سسٚؾا يته ٜٔٛنًُات ذات َعٓ ٫" ٢يًكتٌ" " ٫يٲزٖا " ْعِ
"يًشس."١ٜ
َ ٖٛ ٚا تٛقش٘ ٖر ٙايُٓاذز َٔ ايؿٛز׃

يف ٖرا ايطٝام ميهٔ إٔ ْٛزد ث٬خ َ٬سعات ׃
أ - ٫ٚإٕ ٖر ٙايًػ ١املطتددَ ١يف ٖر ٙايؿٛز " ٖٞٚيػ ١ازبطد" يٝطت يػ١
ذات زَٛش صبسد ٠ناسبسٚف ٚإمنا ٖ ٞأجبد ١٦ًَٝ ١ٜباسبٝا.٠
ثاْٝٶا  -إْ٘ زغِ ازبِدّ ٠يف طسٜك ١تكد ِٜايؿهس ٠ؾإٕ ايؿٛز ٠أبكت عً ٢د٫ي١
ايسَص َؿٗ ٖٛٚ ١َٛأَس قسٚز ٟيًتؿاعٌ.
ثايجٶا  -إٕ ْػس ٖر ٙايؿٛز عً ٢ؾؿش ١ايؿٝظ بٛى ٜعّٓٗٝا بٴعدٶا ددٜدٶا ٜٓكًٗا
َٔ ايػازع أ ٟايؿكا ٤ايعُ َٞٛايتكًٝد ٟإىل ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق.ٞ
 ٚقد اضتٴددَت ايؿٛز ايؿٛتٛغساؾ َٔ ١ٝخْ ٍ٬ػسٖا يف ؾؿشات ايؿٝظ بٛى
ملٓح ْؿظ زَص ٟددٜد يًُعاْ ٞاملعٗٛدٚ ٬٠يعٌ أبسش َجاٍ عً ٢ذيو ٖ ٛايؿٛز اي
ْكًت َا نتب عً ٢عدٜد ازبدزإ يف ايػازع ايتْٛط ٞخ ٍ٬ايجٛزٚ ٠بعدٖا.
ْٚطتعس

َٔ خ ٍ٬ايٛثٝك ١املٛاي ١ٝبعة ايؿٛز اي

ٚثكت َا نتب٘ ايؿاعًٕٛ

ا٫دتُاع ٕٛٝعًٖ ٢را اسبا ٥أ ٚذاى .ؾكد تكُٓت إسد ٣ايؿٛز غهسٶا يػبه١
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ايؿٝظ بٛى باعتبازٖا ؾطشت – بٛؾؿٗا غبه ١ادتُاع ١ٝاؾرتاق - ١ٝاجملاٍ
يًتعب بهٌ سسٚ ١ٜتبًٝؼ ايسضاي َٔ ١خْ ٍ٬كٌ اشبرب ٚايتكاط ايؿٛز اي

ٜتُدة

عٓٗا ايٛاقع.

إٕ ٖر ٙايهتاب ١عً ٢ازبدزإ اي

زؾدتٗا ايؿٛز ايؿٛتٛغساؾٚ ١ٝتٓاقًتٗا

ؾؿشات ايؿٝظ بٛى ٚقشت عً ٢املٮ َا تصخس ب٘ أعُام ايتْٛط ٞؾعربت عٔ
إسطاض٘ بايعًِ ٚتعد ٟاٯخس ٜٔعً ٢سكٛق٘ٚ .قد َجًت ازبدزإ ٚادٗ ١يًتشدَٔ ٟ
خ ٍ٬تٛد ٘ٝإؾبع ا٫تٗاّ إىل ا٭طساف املطٚ٪ي ١عٔ ايؿٛق َٔٚ ٢خ ٍ٬ايتعب عٔ
ايؿسس ١باسبسٚ ١ٜعٔ ايؿُٛد املتٛاؾٌ ٚعٔ ا٫ضتعداد يًتشد َٔ ٟأدٌ اضرتداد
اسبكٛم.
يكد ناْت ٖر ٙايؿٛز تعرب عٔ غعازات زؾعٗا غبا ايؿٝظ بٛى َٔ خٍ٬
تؿاعًِٗ َع َا حيدخ َعرب ٠عٔ إزاد ٠ق ١ٜٛيف ايتػ . ٝإزاد ٠غعب قسز بعد ضهٕٛ
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زبع قسٕ ذبت ٚطأ ٠ايكٗس ٚازبربٚت ٚايتعطـ إٔ ٜكتًع ا٫ضتبداد َٔ درٚز.ٙ
ٚايػعاز ٖٓا ٖ ٛؾٛز ٠ربتصٍ املػٗد نً٘ ٚتعٝؼ تّٓٛزات٘ .ؾٛز ٠تعرب عٔ سساى
ايػازع مبا حيًُ٘ َٔ َّٓايب ٚذبدٜات مت اختؿازٖا يف بعة ايهًُات أ ٚايؿٛز
ٚيهٔ بإملاّ ناٌَ بٓٛع ١ٝاملسسًَّٓٚ ١ايبٗا.23
يرا ميهٔ ايك ٍٛإٕ "يػات" ددٜد ٠تبًٛزت ٬خاؾٚ ١إٔ املٗتُني با٫تؿاٍ
اٱْطاْٜ ٞس ٕٚإٔ نًُ ١يػٜٓ ٫" ١بػ ٞإٔ تكتؿس عً ٢ايًػ ١ايًؿعٚ ١ٝسدٖا ٚيريو
ؾّٔٗٴِ ٜعترب ٕٚنٌ ؾِٗ َٓعِ ثابت ٜعرب ب٘ اٱْطإ عٔ ؾهس ٠دب ٍٛخباطس ٙأٚ
إسطاع جيٝؼ بؿدز ٙإمنا ٖ ٞيػ ١قا ١ُ٥براتٗا".24
 .2خصوصية اهصوزة يف شبلة اهفيس بون ًّ خلي علقتها باهِص :
ذبتاز ايؿٛز ٠يف بعة ا٭سٝإ زغِ نؿا٤تٗا ايتعب  ١ٜإىل ْـ ميٓح
ايسضاي ١ق ٠ٛأنجس تتٛيد ْتٝذ ١املصاٚد ١بني أضايٝب ايتعب

أ ٟازبُع بني ايؿٛز٠

ٚايٓـ ٭ٕ احملت ٣ٛايٓؿٜ ٫ ٞهتؿ ٞبدعِ ايؿٛزٚ ٠تٛقٝح زَٛشٖا ٚيهٔ
أٜكٶا ٜبعح بسضايَ ١باغس ٠إىل املًّٓعني عًٗٝا يف ؾؿشات ايؿٝظ بٛى.
أ  -خؿٛؾ ١ٝايٓـ املطتددّ يف ايؿٛز ٠׃
إٕ َا ميٝص ايؿٛز ٠يف ع٬قتٗا بايٓـ يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ٖ ٞخؿٛؾ١ٝ
ايًػ ١املطتددَ ١يف اشبّٓا ايًؿعٚ ٬ٞاي

ٜتٛاؾٌ َٔ ٬خ٬هلا ٚعربٖا ٬أطساف

ايعًُ ١ٝا٫تؿاي ٬١ٝنٌّّ حبطب اختٝاز ٙيًكايب ايرٜ ٟبًٛز ؾ ٘ٝخّٓاب٘ َعتُدٶا
ايػهٌ ايًػ ٟٛاير ٟميهٓ٘ َٔ ايتعب بأنجس دقٚ ١خاؾ ١أنجس ٜطسٶا.
يف ٖرا ايطٝام ميهٔ إٔ ْػ أْ٘ يٝطت ٖٓاى قاعد ٠يػ ١ٜٛعاَ ١تًصّ
ازبُٝع باسرتاّ قٛابّٓٗا ٚا٫يتصاّ بكٛاْٗٓٝا َ ٖٛٚا ٜؿطح اجملاٍ ٚاضعٶا زبُٝع
ايؿاعًني ا٫دتُاعٝني يًتعب اسبس ٚغ املػسٚط بأضايٝب طبتًؿَٚ ١تٓٛع.١
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ؾأسٝاْٶا ٜتِ ايًذ ٤ٛإىل ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسٓٝٶا آخس إىل ايعاَٚ ١ٝأسٝاْٶا أخس ٣إىل
ايؿسْط ٬١ٝبٌ قد ظبد ٖر ٙا٭ضايٝب صبتُع ١يف ضبتْ ٣ٛؿٚ ٞاسدَ ٖٛٚ ٬ا جيعٌ
اشبّٓا

ايًؿعَٛ ٞدٗٶا إىل ريٝع ايػسا٥ح ٚاملطتٜٛات ايتعً َٔ ١ُٝٝاملتٛاقع

ٚايبط ٝإىل املجكـ ٚاملتعًِ.
نُا تهُٔ خؿٛؾ ١ٝاشبّٓا ايًؿع ٞيف ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى يف
بطاطتٗا ٚاختؿازٖا ٚتّٜٓٛعٗا ايٓـ حبطب ايطٝام ٚايت٬عب با٭يؿاظَ ٖٛٚ .ا َا
ميهٔ دعُ٘ َٔ خ ٍ٬ا٭َجً ١يف ايٛثٝك ١ايتاي ١ٝ׃

إٕ ٖر ٙا٭َجً َٔ ١ايؿٛز املتكُٓ ١شبّٓا يؿع ٞتتطِ بايبطاطٚ ١ا٫ختؿاز
ٚيف ذيو تأنٝد عً ٢إٔ ا٭ُٖ ٫ ١ٝتهُٔ يف اٱطاي ١ؾكد  ٫حيتاز املٛقـ اىل
ؾكسات ٚإمنا تهؿ ٘ٝبعة ايعبازات.

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

إذٕ ٜعٗس دًِّٝا إٔ اضتدداّ ايؿٛزٚ ٠خاؾ ١اشبّٓا ايرٜ ٟؿشبٗا ٖٛ
اضتدداّ ٚاع ٖٚادفٚ .قد اختًؿت ا٫ضتدداَات بتبا ٜٔا٭ٖداف اي ٜطع ٢ايكاِ٥
با٫تؿاٍ إىل ذبكٝكٗا َٔ ٬خ ٍ٬تّٜٓٛع٘ يًدّٓا ايًؿع ٞاملعٗٛد ٚا٭ؾًٚ .ٞاملِٗ يف
نٌ ٖرا ٖ ٛإٔ ٜؿبح اشبّٓا ذا َعٓٶٜ ٢تُاغٖٚ ٢دف املٓتر يًُعٓ ٢ستٜ ٢عرب
بػهٌ أؾكٌ عٔ ٚاقع٘ ٚعٔ َّٓايب٘ ٚعٔ تؿٛزات٘ .ؾكد ٜه ٕٛاهلدف َٔ إقاؾ١
عباز( ٠عا٥د )ٕٚأ ٚإدَاز بٝت ايػعس قُٔ "دع ٠ٛيًعؿٝإ املدْ "ٞيف إخساز ؾ
َعني ٜبعح زضايَ ١ؿادٖا اٱؾساز عً ٢تػ ٝايٛقعٚ .قد ٜتِ اضتبداٍ عباز ٠بأخس٣
أ ٚإنُاٍ بٝت ايػعس بعذص طبتًـ ( إذا ايػعب َٜٛا أزاد اسبٝا..٠ؾ ٬بد إٔ ٜٗادس
إىل نٓدا أ ٚأَسٜها أ ٚاضرتايٝا) أ ٫ ( ٚبد يًٓٗك ١إٔ ربتؿ ) ٞعٛقٶا عٔ (ؾ٬بد
إٔ ٜطتذٝب ايكدز)  ٖٛٚعذص بٝت غعس َػٗٛز يًػاعس ايتْٛط ٞأب ٛايكاضِ ايػاب.ٞ
إٕ عًُ ١ٝايتٛاؾٌ يف ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق ٞتجُٔ ق ١ُٝايتذدٜد ٚتدعُٗا ٚدبً٢
ذيو َٔ خ ٍ٬ايتعب عٔ ايؿهس ٠بأضً ٛميصز بني ايطدسٚ ١ٜتٛظٝـ ايًػ١
ٚايتشهِ يف َعاْٗٝا َٔ خ ٍ٬ايت٬عب بأيؿاظٗا.
 ٚميهٔ إٔ ْٛزد ا٭َجً ١ايتاي َٔ ١ٝايؿٛز اي لٝص ْؿٗا خباؾ ١ٝايت٬عب
با٭يؿاظ يتبًٝؼ زضاَ ٌ٥ع: ١ٓٝ
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يف اشبّٓا ايًؿع ٞاير ٟتكُٓت٘

قد ٜبد ٚا٭َس عٓد اعتُاد ايٓكد ايكُ

ايؿٛز ٠صبسد تعًٝل عادٚ ٬ٟيهٔ خيؿٚ ٞزا ٙ٤د٫٫ت نج  َٔٚ ٠خ ٍ٬ذيو
تتبًٛز أُٖٝت٘ مبٓش٘ عُكا د٫يِّٝا .ؾكد ٪ٜد ٟإدخاٍ ذبٜٛس طؿٝـ عً ٢ضبتْ ٣ٛؿ٬ٞ
َٔ خ ٍ٬طسٜك ١زضِ ايهًَُ ١ج (livre- l'ivre/ fête-faites) ٬إىل ا٫عبساف
بد٫٫ت ايهًُ ١إىل َعٓ ٢طبتًـٚ ٬حيٛهلا َٔ ضٝام إجياب ٞإىل آخس ضً .
ٚمل ٜتٛقـ ايًذ ٤ٛإىل ايت٬عب با٭يؿاظ يف ايٓؿٛف املؿاسب ١يًؿٛز عٓد
زؾد ايطًٛنٝات ٚايتعًٝل عًٗٝا بػهٌ ضاخسٚ ٬إمنا مت تٛظٝؿ٘ شبدَ ١غاٜات
َتٓٛع ١نتٛد ٘ٝايٓؿح ٚايدع ٠ٛيًتػٚ ٝايٓكد ...ؾُٔ خ ٍ٬اضتػ ٍ٬ا٫غتكاقات (
ؾذس  -تؿذ ٶا  -ؾادسَ )...جٚ ٬اي

تٓتُ ٞإىل َؿادز طبتًؿٜ ٬١سٜد ايكاِ٥

با٫تؿاٍ ٚاملٓتر يًُعٓ ٢إيػاٖ ٤را ايؿسم يف املعٓ ٢يف خّٓاب٘ ايًؿع ٬ٞٱبساش
إَهاْْ ١ٝػأ ٠ع٬ق ١بُٗٓٝا.
نُا قد ٜتِ ايت٬عب با٫يؿاظ يتكدْ ِٜؿٝش( ١عصٜصت ٞايػسع...١ٝسا ٍٚباؽ
َا تكتٌ سد اي .) ّٛٝنُا ٜربش ايٓكد ايكُ
faites

َٔ خ ٍ٬ضٝام َعٓ ٢نًُ

fête-

ؾإٕ تّٓابكت عًَ ٢طت ٣ٛايطُع ٬ؾإْٗا تتٓاقة عًَ ٢طت ٣ٛايسضِ

ٚبايتاي ٞايد٫ي ١ؾكد أزاد "ؾاْع املعٓ "٢إبساش املؿازق ١املٛدٛد ٠بني اسبدخ احملتؿٌ ب٘
( عٝد ايػػٌ َ1 ّٜٛاٚٚ ) ٟقع ١ٝايبّٓاي ١اي

ٜعٝػٗا ايؿاعٌ ا٫دتُاعَ ٞع

ايتأنٝد ٚاملّٓايب ١باضتعُاٍ ؾٝػ ١ا٭َس يتدازى ٖرا "ايتٓاؾس" بني اسبدخ احملتؿٌ
ب٘ ٚايٛاقع.
إذٕ ٜربش اشبّٓا

ايًؿع ٞاير ٟتكُٓت٘ ايؿٛز عً ٢ؾؿشات ايؿٝظ بٛى

خاؾٝات تهُٔ يف ثسا ٤ا٭ضايٝب ايًػ ١ٜٛاملطتددَٚ ١يف تٛظٝؿٗا يف خدَ ١أٖداف
َتٓٛعٚ ١يهٔ دبًت خؿٛؾٝات اشبّٓا
املساٚس ١بني املعٗٛد ٚاملبتهس َٔ املعاْ.ٞ

ايًػ ٟٛاملؿاسب يًؿٛز َٔ ٠خٍ٬

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

 تٓٛع ايسضاٚ ٌ٥تبا ٜٔايػاٜات ׃إٕ يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايسضا ٌ٥املؿاسب ١يًؿٛز ٠غاٜات ضبدد ٠ؾايسضاي١
املباغس ٠قد تطع ٢إىل ايتأنٝد أ ٚاٱقٓاع أ ٚايتٛقٝح يف سني إٔ ايسضاي ١ايكُٓ١ٝ
قد ٜه ٕٛاهلدف َٔ ٚزاٗ٥ا دبطٝد ؾهسَ ٠ع ١ٓٝأْ ٚكد ٚقع َا.
٫سعٓا إٔ اشبّٓا ايًؿع ٞقد ٜهَ ٕٛباغسٶا ٚٚاقشٶا ٚؾسحيا ٜدعِ ايؿاٛز٠
يف غبه ١ايؿٝظ بٛىٚ ٬عادَ ٠ا ٜتِ ايًذ ٤ٛإىل ٖارا ايٓاٛع َأ اشبّٓاا يف ايككااٜا
اي ا يٝطاات ضبااٌ خاا٬ف ٚيٝط ات ضبااٌ داادٍ أْ ٚكاااؽ .نُااا قااد ٜهاا ٕٛاشبّٓااا
املٛدٛد يف ايؿٛز ٠عباز ٠عٔ دع ٠ٛيًُػازن ١يف َط  ٠أ ٚيف اعتؿاّ أ ٚيف َعاٖس٠
أ ٚستاا ٢عؿااٝاْٶا َاادِّْٝاَ ٬ااع ذنااس ايتااازٜذ ٚاملهااإ ( 17دٜطااُرب  -غااازع اسببٝااب
بٛزقٝبَٓٚ ٬)١ح ايتشسى ايػع اير ٟمت ايدع ٠ٛإي ٘ٝغعازٶا أ ٚأنجاس ( ايػاازع يٓاا /
ايٛطٔ يٓا  /املطتكبٌ يٓا)َ ٬ع ذبدٜد املسضٌ إي ( ٘ٝإىل ٚقٛد ايجٛز ٠اسبكٝك ٞايػابا
ايجٛزٚ .)ٟبايتاي ٬ٞيٝظ ٖٓااى يف اشبّٓاا تعكٝاد أ ٚتهًّاـٚ ٬إمناا ٖا ٛصباسد دعا٠ٛ
بط َٔٚ ٬١ّٓٝسل نٌ َطتددّ يًؿٝظ بٛى غاٖدٖا إٔ ٜطتذٝب هلا أ ٚإٔ ٜسؾكٗا.
يف ضٝام َتؿٌ زنص بعة ايكاُ٥ني عً ٢ؾؿشات ايؿٝظ بٛى عً ٢ايؿٛز
اي

ٜتكُٔ خّٓابٗا ايًؿعْ ٞكدٶا ضاخسٶا َٔ خْ ٍ٬كٌ زضايَ ١باغس ٠س ٍٛسدخ

آْ ٬ٞضٛا ٤نإ يف املٝدإ ايطٝاض ٞأ ٚا٫قتؿاد ٟأ ٚا٫دتُاع َٔ ٬ٞذيو َج٬
ٴْػس نِّ  ٫بأع ب٘ َٔ ايؿٛز تتعًل باسبدٜح عٔ إَهاْ ١ٝتسغٝح َؿّٓؿ٢
ايؿ٬ٝي ٞزٝ٥طا يًشه ١َٛاْ٫تكاي ١ٝيف أٚاخس غٗس ْٛؾُرب 2013
ٖر ٙايؿهسْٛ ٠زد ٖر ٙا٭َجًٚ ١اي

25

ٚملصٜد تٛقٝح

أدزدتٗا ؾؿش "3afsus" ١بؿؿَ ١تتايٚ ١ٝيف

سٝص شَ ٚدٝص ؾذا٤ت بأؾهاز َتكازبٚ ١ضٓٝازٖٜٛات َتّٓٛز ٠׃
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جيب إٔ ْػ إٔ َا ٚزد يف ٖر ٙايٛثٝكٜ ٫ ١عد ٚإٔ ٜه ٕٛض ٣ٛأَجًَٛ ١دص٠
باعتباز إٔ ايؿٛز املسؾك ١باشبّٓا ايًؿع ٞيف ؾؿش"3afsus" ١تٛانب ا٭سداخ٬
يٝظ ؾك َٜٛٶا بٚ ّٛٝإمنا ضاع ١بطاعَ ١عًك ١عًَ ٢ا ٜطتذد َٔ أخباز بّٓسٜكتٗا
اشباؾَ ٖٛٚ ٬١ا جيعٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿٛز حيتٌ َهاْ ١عٓد َطتددَ ٞايؿٝظ
بٛى ٬باعتبازٜ ٙتشدخ عٔ ٚاقعِٗ ٜٚسؾد َػاغًِٗ َٚا ٜعرتقِٗ يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ
َٔ خ ٍ٬ؾٛز َؿشٛب ١بتعايٝل يؿع ١٦ًَٝ ١ٝبايد٫٫ت.

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ٚإذا نإ اشبّٓا ايًؿع ٞاملباغس املؿاسب يًؿٛز ساقسٶا بهجاؾ ١ؾإٕ بعة
ايٓؿٛف مل ربٌٴ َٔ زضا ٌ٥غ َباغس ٠ناْت غاٜتٗا ايٓكد ايكُ ٚ .قد اخرتْا
صبُٛع َٔ ١ايؿٛز ايؿٛتٛغساؾ ١ٝاي

مت تداٚهلا ْٚػستٗا يف أنجس َٔ ؾؿش ١عً٢

غبه ١ايؿٝظ بٛى׃

تربش ٖر ٙايٛثٝك ١أَجً ١طبتًؿ ١عٔ أؾساد َٔ ايػعب ايتْٛطٜ ٞػرتن ٕٛيف
ْؿظ ايٛقع ١ٝاملرتدٚ ١ٜمن

اسبٝا ٠ايكاضٚ ٞاملتعب ٚيهٔ ايٓـ ايرٜ ٟتكُٔ

خّٓابٶا يؿعِّٝا ْاقدٶاٚ ٬اير ٟزاؾل نٌ ؾٛز ٬٠مل ٜتِ إدزاد٘ يٛؾـ اسبايٚ ١تٛقٝح
َعاْا ٠نٌ غدـ َٔ ٖ ٤٫٪ا٭غداف ايرٜ ٜٔربش ٕٚيف ايؿٛز بٌ َٖٓ ٛاقة
لاَٶا ٜٚتعاز

بؿؿ ١نًَ ١ٝع َا حيط٘ َٖٚ ٤٫٪ا ٜؿهس ٕٚب٘ .إٕ املٛاقٝع ايٛازد٠

يف نٌ ضبتْ ٣ٛؿ ٞزاؾل ايؿٛز ٠قد ٜ ٫ه َٔ ٕٛبني املٛاقٝع اي
باٍ ٖٚ ٤٫٪مل ٜتّٓسم إىل ذٖٔ أسدِٖ اشبٛ

غػًت َٜٛٶا

ؾٗٝا.
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يف ٖرا اٱطاز تتبًٛز زَص ١ٜايؿٛز ٠املسؾك ١بٓـ ٚاي

ٜتِ ْػسٖا عً٢

ؾؿشات ايؿٝظ بٛى ؾكد نإ َٔ ايطٌٗ عًْ ٢اغس ٖر ٙايؿٛز إٔ ٜعًل ببطاط١
إٔ املٛاطٔ ايتْٛطٜ ٞعٝؼ ظسٚؾا ؾعب .١يهٔ ناتب ايٓـ املؿاسب ٖٓا أزاد إٔ
ٜربش املؿازق ١بػهٌ طبتًـ ٚبأضًٛ

ؾْٛ ٘ٝع َٔ ايطدسٚ ١ٜايتعذب ٚايتطاٍ٩

ا٫ضتٓهاز "( ٟضبُد ؾاحل ساٜس َٚتكًل ...شعُْ ١عاّ بسملاْٚ ٞإْ ٫عاّ
ز٥اضٞ؟") (" أَ ٞشن ١ٝساٜسٚ ٠ربُِ...شعُ ١سه ١َٛضٝاضٝني ٚإ ٫سه١َٛ
تهٓٛقساط ؟") ...إٕ ايٓؿٛف جيب إٔ تؿِٗ ٖٓا يف ٖرا املٛقع بعهظ َا تعٓ٘ٝ
ايعباز ...٠إٕ ايسضاي ١ايكُٖٓٓ ١ٝا ٖ ٞإٔ املٛاطٔ ايعاد ُٜ٘ٗ ٫ ٟيف ايطٝاضَ ٫ٚ ١ا
ميهٔ إٔ ٜؿعً٘ ايطٝاض.ٕٛٝ
إٕ ايككاٜا ا٭بسش ٖ ٞايبّٓايٚ ١ايؿكس ٚايطهٔ ٚأضعاز اشببص ٚايصٜت
ٚايطهس ...إٕ ازبدٍ املبايؼ ؾ ٘ٝيف ٚضا ٌ٥اٱع ّ٬س ٍٛاسبهٚ ١َٛايدضتٛز
ٚايٓعاّ ايطٝاض - ٖٞ ٞحبطب ناتب ٖر ٙايٓؿٛف اي ؾاسبت ايؿٛز ٫ -
ميهٔ إٔ تع

غ٦ٝٶا بايٓطب ١إىل املٛاطٔ ايبطٝ

إْٗا قكاٜا ثاْٚ ١ٜٛغهَٔ ٬

أغهاٍ "ايرتف ايؿهس."ٟ
بؿؿ ١عاَ ١ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖر ٙاحملتٜٛات ايٓؿ ١ٝاملٛدٛد ٠يف نٌ ؾٛز٠
َٔ ٖر ٙايؿٛز ايؿٛتٛغساؾ ١ٝقد تكُٓت زضا ٌ٥قُٓ ١ٝثس ١ٜبايسَٛش إىل دزد ١أْٗا
أؾبشت قادز ٠عً ٢إٔ " دبسح ٚتؿكح" ايطٝاضٝني ٚاٱعَٝ٬ني ٚايػدؿٝات ايؿاعً١
يف َسانص ايكساز.
ز  -اخت٬ف املٛقع  -اخت٬ف ايٛظٝؿ ١׃
تهُٔ خؿٛؾ ١ٝايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى َٔ خ ٍ٬ع٬قتٗا بايٓـ يف
اخت٬ف ايٛظٝؿ ١اي
ايسضِ ايبٝاْ ٞايتاي ٞ׃

تكًّٓع بٗا حبطب املٛقعَ ٖٛٚ ٬ا ميهٔ تؿط  َٔ ٙخٍ٬

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

قد ٜطبل اشبّٓا ايًؿع ٞايؿٛزٚ ٠ذيو ٱْػا ٤ع٬ق ١تهاٌَ بني ايعٓؿسٜٔ
إَا يًهػـ عٔ تك ِٝٝاملطأي ١اي

تكُٓٗا اشبّٓا ايًؿع ٞأ ٚيتذطٝد ٚاقع َا

ٚدعِ َا قد ٜعذص اشبّٓا ايًؿع ٞعٔ ايتعب عٓ٘ ٬أ ٚيػد اْ٫تباٚ ٙاسبح عً٢
ا٫ط٬عٚ .قد ٜه ٕٛاشبّٓا ايًؿع ٞايٛازد قبٌ ايؿٛز ٠يٝظ ض ٣ٛإعادٚ ٠ظٝؿتٗا
ايتأنٝد َٔ ٬خ ٍ٬إدزاز املؿدز ا٭ضاض ٞهلرا اشبّٓا

خاؾٚ ١إٔ َطتددّ

ايؿٝظ بٛى قد  ٫ته ٕٛيد ٜ٘ايسغب ١يف قسا ٠٤ؾكس ٬٠إَا ٭ٕ ٚقت٘ ٜ ٫طُح بريو أٚ
يتعٛد ٙعً" ٢اشبدَات" ايطسٜع ١اي

تٛؾسٖا ي٘ ايؿٛز ٠د ٕٚعٓا ٤اْ٫تعاز َ ٖٛٚا

ميهٔ إٔ ْٛقش٘ َٔ خ ٍ٬ا٭َجً ١املٛدٛد ٠يف ٖر ٙايٛثٝك ١ايتاي ١ٝ׃

259

260

ميهٔ إٔ ْطتػـ إٔ ايػا َٔ ١ٜايٓـ ٖ ٞإبساش ؾهسَ ٠عٚ ١ٓٝتسى اجملاٍ
يًًُّٓعني عًٗٝا سس ١ٜؾُٗٗا بايّٓسٜك ١اي

تتَ ّ٤٬ع َٛاقؿِٗ ٚسس ١ٜايتعًٝل عًٗٝا

مبا ٜتٓاضب َع ٚدٗات ْعسِٖ .ؾايؿٛزٚ ٠ظٝؿتٗا ذبدٜد املعاْ ٞايٛازد ٠يف اشبّٓا
ايًؿع ٞست ٫ ٢تؿِٗ بّٓسٜكَ ١ػًٛط ١أٜ ٚٴطا ٤ؾُٗٗا باعتباز"إٔ ٖٓاى دَٚٶا داْبٶا
خيسز عٔ ّْٓام ايتؿه  ٬ؾُٝا ْؿهس ؾ ٘ٝأْ ٚعكًٓ٘ أْ ٚربٖٔ عًْٚ ٘ٝدعَ ٞعسؾت٘٬

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

َسدّ ٙإىل عتُات ايؿهس ٚضسادٜب ايٛع ٬ٞأ ٚإىل اشدٚاز ايد٫يٚ ١اغتبا ٙايسٚا ٬١ٜأٚ
إىل تعدد املعٓٚ ٢ايتباع املؿٗ ٬ّٛأ ٚإىل طباتً ١ايًػٚ ١ضًّٓ ١ايٓـ".26
نُا قد ٜعُد املػسف عً ٢ايؿؿش ١إىل إقاؾ ١ضبت ٣ٛيؿع ٞيًؿٛز ٠يٝصاٚز
بني ا٭ضًٛبنيٚ ٬يٝكدّّ ؾٛزٜ ٠ٴشًُّٗا زضايَ ١هتٛب ١بسَٛش يػ ١ٜٛتٴكاف إىل ايسَٛش
ايطانٓ ١اي

تػتٌُ عًٗٝا ايؿٛزٚ ٬٠ميهٔ إٔ ْٛزد َجا ٫عً ٢ذيو ايؿٛز٠

املٛدٛد ٠يف ايٛثٝك ١ايتاي ١ٝ׃

بايتاي ٬ٞميهٔ ايك ٍٛإٔ ايؿٛز يف ايؿٝظ بٛى قد لٝصت بايتٓاضل َع
اشبّٓا ايٓؿ ٞؾسغِ ب٬غ ١ايؿٛزٚ ٠قدزتٗا عً ٢لج ٌٝايسضاي ١يف زَٛش ٚاقش١
ؾإٕ ايٓـ املؿاسب ٜطاِٖ يف دبطٝد املؿاٖ ِٝاجملسدٚ ٠تبطّٗٓٝا ٚذبًٜٗٛا إىل
زضا ٌ٥ذات َعاْ ٞسط ١ٝميهٔ زؾدٖا ٚايتشهِ ؾٗٝا.
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ظبد أٜكٶا بني ايؿٛز يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ؾٛزٶا  ٫ذبت ٟٛإ ٫عًَ ٢كُٕٛ
ْؿ ٞانتؿت ب٘ َهتٛبٶا عً ٢خًؿ ١ٝطبتازٚ .٠قد لٝص ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿٛز بإخساز
ؾ

َٛظـ َٓٗا نتاب ١اسبسٚف خب عسٜة يته ٕٛازبًُ ١ايٛازد ٠يف ايؿٛز٠

ٚاقشٚ ١عً ٢دزدَٓ ١اضب َٔ ١املكس .١ٝ٥ٚنُا ٚظؿت ٖر ٙايؿٛز ا٭يٛإ يتدعِٝ
َعاْ ٞايسضاي ١اي

تتكُٓٗا ايهًُاتٚ ٬تربش ٖر ٙايٛثٝك ١بعة ا٭َجًٖ َٔ ١رٙ

ايؿٛز׃

 ٚقد اقًّٓعت ٖر ٙايؿٛز اي

 ٫ذبت ٟٛإ ٫عًَ ٢كُ ٕٛيؿع ٞبعدٚ ٠ظا٥ـ

يعٌ أُٖٗا تٛد ٘ٝزضاي ١غاٜتٗا تأنٝد َٛاقـ أ ٚإبساشٖا  ٬ضٛا ٤نإ ذيو يًتعب
عٔ قك ١ٝتتعًل بايسأ ٟايعاّ أْ ٚكٌ غعٛز ذاتَٓٚ ٬ٞش٘ ايؿسؾ ١يهٜ ٞٴعس

عً٢

املٮ ٬ٱنطا ؾاسب٘ زمبا ْٛعا َٔ ايك ٠ٛاملعَٓ ٬١ٜٛؿدزٖا انتػاف اسبكٝك١
ٚنػؿٗا.

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

 ٚيعٌ ا٭َس املِٗ ايرّٜٓ ٟسس٘ ا٫قتؿاز عً ٢اشبّٓا ايًؿعٜ ٞتُجٌ يف تبأٜ
ا٭ضبا

اي

تهُٔ ٚزا ٤ا٫نتؿا ٤بٗرا اشبّٓا  ٬ؾكد ٜعٛد ذيو إىل بطاط١

ايسضايَ ٖٛٚ ١ا ٜدؾع إىل ا٫نتؿا ٤ببعة ايهًُات ايٛاقشٚ ١تكد ِٜؾٛز ٠تتكُٔ
بعة ايهًُات يتٛد ٘ٝزضاي ١تتطِ بايبطاطٚ ١اٱجياش.
 ٚقد ٜتِ إٜساد خّٓا يؿع ٞبعد ايؿٛزٚ ٠اهلدف َٔ ذيو ايتٛقٝح ٚتبًٝؼ
زضايَ ١عٚ ١ٓٝجيب إٔ ته ٕٛايؿٛزَ ٠تٓاضكَٓٚ ١طذَُ ١ع اشبّٓا ايًؿع ٞنُا
جيب إٔ تهَ ٕٛج  ٠يٖ٬تُاّ ٚقادز ٠عً ٢ايتعب بهؿا ٠٤عًَ ٢كُٖ ٕٛرا
ؾؿ ٞايؿٛز ٠ايٛازد ٠يف ايٛثٝك ١نّٕتبت نًُتإ ٚيهُٓٗا َُٗتإ
اشبّٓا
ٚقادزتإ عً ٢تبًٝؼ زضايٚ ١اقش ١تدعِ َا أند ٙايكا ِ٥عً ٢ا٫تؿاٍ يف خّٓاب٘
ايرٜ ٟدع ٛإىل ْبر ايتعؿب ازبٗٚ ٬ٟٛقب" ٍٛاٯخس" عً ٢اخت٬ف هلذت٘ احملً١ٝ
ؾٗرا "اٯخس" يف ْٗا ١ٜا٭َس يٝظ إ ٫تْٛطِّٝا َ ٖٛٚا دعُت٘ ؾٛز ٠اسبا ٥بّٓسٜك١
طبتؿسَ ٠ربش ٠إٔ ريٝع ا٭ؾساد باخت٬ف هلذاتِٗ اشباؾ ١بازبٗ ١اي ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا
ٜهَ ّْٕٛٛعٶا بًدٶا ٚاسدٶا ٚميجً ٕٛتْٛظ ٚاسد.٠
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املحور الرابع  :أنماط التفاعل من خالل الصورة في شبكة الفيس بوك
تٓكٌ ايؿٛز ٠ايٛاقع اير٪ٜ ٟثج٘ ايؿاعً ٕٛا٫دتُاع ٕٛٝمبٛاقؿِٗ ٚآّْباعاتِٗ
ٚآزا ِٗ٥إىل ؾؿشات ايؿٝظ بٛى; ٭ٕ"ا٫ؾرتاق ٞميتًو طبٝعَ ١صدٚد ١إْ٘ ْٛع َٔ
ايٛاقع ازبدٜد ٚاير ٟأت ٢يٝتدخٌ يف ايٛاقع املعٝؼ ٖٛٚ ٬أٜكٶا أدا٫ ٠ضتذٚ ٤٬إدزاى
ايٛاقع ا٫ؾرتاق ٖٛ ٞإقً ِٝددٜد ٚخازط ١ددٜد ٠يف ْؿظ ايٛقت" ٬27ؾايؿٝظ بٛى
مت إْػا َٔ ٙ٩أدٌ ايؿسد ٚله َٔ ٘ٓٝايتٛاؾٌ ٚزب

سٝات٘ ايٛاقع ١ٝبع٬قاتٗا

ٚاستٝاداتٗا ٚخؿٛؾٝاتٗا باسبٝا ٠ا٫ؾرتاقَٛ ٬١ٝؾّاسا ذيو املصز ايرٜ ٟطُح
باضتُساز ايتؿاعٌ ٬ضٛا ٤نإ ذيو ٚدٗٶا يٛد٘ أ ٚاؾرتاقِّٝا.
يف ٖرا ايطٝام ٫ ٬ميهٔ اعتباز ايتؿاعٌ َؿَٗٛٶا َادِّٜا ٬أْٛ ٚعٶا َٔ املعّٓ٢
املٛقٛعَ ٞطتكًًّا ٬أَ ٚطتكسِّا أ ٚثابتٶا ٬إْ٘ عً ٢عهظ ذيو ٜٓدزز قُٔ ز١ٜ٩
ْطكٚ ١ٝدٜٓاَٝه ١ٝسٝح تربش عًُ ١ٝايتؿاعٌ مبجاب ١عًُٝات ادتُاع ١ٝغ َتذاْط١
َٚتّٓٛزَٚ ٠تشٛي ١باضتُسازٚ ٬ربتًـ حبطب طبٝع ١ايع٬قات املتبادي ١بكدز َا تتعدد
أبعادٖا َٚؿاُٖٗٝا ٚأمناطٗا حبطب ريً َٔ ١امل٪غسات.
َٔ ٖرا املًّٓٓل ؾإْٓا ْعتصّ يف ٖرا ازبص َٔ ٤ايبشح دزاض ١ايتٛدٗات
ٚا٫ختٝازات ايسَصٚ ١ٜايد٫ي ١ٝايٛازد ٠يف ايؿٛز يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ملعسؾ١
تأث ٖا عً ٢ايتؿاعٌ.
 . 1ايتػذٝع عً ٢ايتؿاعٌ َٔ خ ٍ٬تٛد ٘ٝايدعٚ ٠ٛتٛؾ اشبٝازات ׃
ميهٔ إٔ ْطتػـ إٔ غبه ١ايؿٝظ بٛى مسشت يًؿسد بؿؿ ١عاَ ١إٔ ٜب
عامل٘ اشباف ب٘ٚ ٬خيتاز ي٘ َٔ ايسَٛش َا ٜدعِ أؾهازٜٚ ٙعرب عٓٗا بػهٌ دقٝل٬
ٚإٔ ٜدع ٛاٯخس ٜٔنٜ ٞتكامسٛا َع٘ ٖر ٙايسَٛش أ ٟإٔ ٜػازن ٙٛيف عامل٘ ٜٚعترب
قبٛهلِ ي٘ أ ٟيؿٛز ٙبسَٛشٖا املبتهسٚ ٠د٫٫تٗا ازبدٜد ٠سذ ١عً ٢غسع ١ٝايبكا٤
ٚايتأث َ ٖٛٚ .ا ميهٔ تٛقٝش٘ َٔ خ ٍ٬ا٭َجً ١ايٛازد ٠يف ٖر ٙايٛثٝك ١׃

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

ٜطع ٢ايكا ِ٥با٫تؿاٍ أ ٟاملػسف عٔ ؾؿشَ ١ا  َٔ adminخْ ٍ٬ػس ايؿٛز
بأؾٓاؾٗا َٚكاَٗٓٝا ٚزضاًٗ٥ا املدتًؿ ١إىل تٛظٝؿٗا يًتعبٚ ١٦دؾع َطتددَٖ ٞرٙ
ايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝإىل ايتؿاعٌ َٔ خ ٍ٬اْ٫كُاّٚ .غايبٶا َا ٜربش املػسف عً٢
ايؿؿش ١عدد املعذبني أ ٚا٭عكا ٤حملاٚي ١ايربٖٓ ١عً ٢ظباح َُٗت٘ ا٫تؿاي٪ٜٚ ١ٝثس
عً ٢ايصٚاز.
ميهٔ َ٬سع ١إٔ ٖرا اجملٗٛد ايرٜ ٟك ّٛب٘ املػسف عً ٢ايؿؿش ٖٛ ١يف
ضب ٌٝشٜاد ٠عدد املعذبني ٚاملٓكُني إىل ايؿؿش ١ؾهًُا ازتؿع عددِٖ اتطعت
دا٥س ٠ا٫تؿاٍ َٔ ْاسٚ ٬١ٝازتؿعت ق ١ُٝايؿؿشَ ١كازْ ١بايؿؿشات ا٭خسٚ .٣قد
ٜك ّٛاملػسف عً ٢ايؿؿش ١بتٛد ٘ٝزضايَ ١باغس ٠أ ٚقُٓ ١ٝملطتددّ ايؿٝظ بٛى
ي٬يتشام "ٖرا اسبػد" اير ٟاختاز ؾؿشت٘ ٬د ٕٚإٔ ٜػؿٌ عً ٢تٓب ٘ٗٝيكسٚز٠
َٛانب ١آخس املطتذدات اي تسؾدٖا ايؿٛز حبكٛزٖا املهجـ ٚاست٬هلا املطاس١
ا٭نرب ي٬ط٬ع عًٗٝا.
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َٔ ٖرا املًّٓٓل ؾإٕ ؾاسب ايؿؿشٜ ١عتُد عً ٢ايؿٛز يتشكٝل ْطب أنرب َٔ
ايتؿاعٌ َع َطتددَ ٞايؿٝظ بٛى ٚذيو يًتعسٜـ بازبدٜد ٚاملبتهس ٚإثاز ٠سب
ا٫ط٬ع ٬باعتباز إٔ ايؿاعٌ ا٫دتُاعٜٛ ٫ ٞدد َٓعص ٫عٔ ضا٥س اجملُٛع ١ؾٗ ٛيف
ضع ٞدا ِ٥ٱقاَ ١ع٬قات تٛاؾٌ َعٗا.
 ٚتهُٔ خؿٛؾ ١ٝغبه ١ايؿٝظ بٛى يف ضباٚي ١تػذٝع َطتددَٗٝا عً٢
اعتُاد ايؿٛز ٠نٛض ١ًٝتعب  ٬ضٛا ٤نإ ذيو َٔ خ ٍ٬تٛؾ ايؿكا ٤ٱدزادٗا
ْٚػسٖا ٚذبدٜد خؿا٥ؿٗا حبطب ز ١ٜ٩ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٬ٞأ َٔ ٚخ ٍ٬تٛؾ
ايػبه ١ا٫ؾرتاق ١ٝذاتٗا يؿٛز نٜ ٞتِ اضتػ٬هلا أثٓا ٤احملادث ١ايؿٛزٚ ٬١ٜاي
ٜتصاٜد عددٖا بؿؿَ ١طتُسٜٚ ٬٠تِ تكدميٗا يف غهٌ صبُٛعاتٚ ٬يهٌ َٓٗا
مساتٗا املُٝص ٬٠ؾُٓٗا ايجابت َٗٓٚا املتشسىْٛٚ ٬زد يف ايٛثٝك ١ايتاي ١ٝبعة ا٭َجً١
َٔ املًؿكات ׃

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

يف ٖرا اٱطاز ٬دبدز اٱغاز ٠إىل إٔ املػسؾني عًٖ ٢ر ٙايػبه ١ا٫دتُاع١ٝ
ا٫ؾرتاقٜ ١ٝتعُد ٕٚتكُني ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿٛز ٬اير ٟلت تطُٝت٘ باملًؿكات
 ٬stickersعٓاؾس طبتًؿٚ ١تػ ٝأضايٝب ايتعب َ ٖٛٚ ٬ا ٜربش ايٛؾس ٠ا٫تؿاي٬١ٝ
٪ٜٚند عً ٢ايٛع ٞبأُٖ ١ٝايتٛاؾٌ ٚايتؿاعٌ ٫ضتكّٓا ؾ٦ات طبتًؿٚ ٬١ضباٚي١
إزقا ٤ا٭ذٚام املتباٚ ٬١ٜٓتطاِٖ ٖر ٙاملًؿكات  stickersاي
املتشاٚز ٕٚيف ايػبه ١يف ايتعب

ٜطتعني بٗا

ٚإٕ نإ دصِّٝ٥ا عً ٢ا٭ساضٝظ ٚاملػاعسٖٛٚ ٬

َا ٜدعِ ايتٛاؾٌ ٚميٓح ايع٬قات ايتؿاعً ١ٝأبعادٶا تػب٘ تًو اي

ٜتكامسٗا ايؿاعًٕٛ

ا٫دتُاع ٕٛٝيف سٝاتِٗ اي.١َٝٛٝ
.2

ايتػذٝع ي٬قّٓ٬ع بدٚز املطاِٖ يف ايتػ ٝ׃

ٜتكُٔ َؿًّٓح ايتؿاعٌ ؾهس ٠ايسٚاب

املتباديٚ ١ايع٬قَ ١ع ايرات َٚع

اٯخسٜ ٖٛٚ ٬تذاٚش َؿٗ ّٛايتٛاؾٌ ايبط ٬ ٝباعتباز إٔ ايتؿاعٌ ْػاط َرتاب
تته ٕٛيف إطاز ٙا٭ؾهاز ٚتتػ

ٚتعدٍ .نُا ٜستب

ايتؿاعٌ مبطأي ١اهل١ٜٛ

ٚاٱدزاى ا٫دتُاعٚ ٞايع٬ق ١باٯخس.
يف ٖرا ايطٝام ٬يعبت املٓع ١َٛايسَص ١ٜيًؿٛز ٠اي

أزضاٖا ا٭ؾساد ٚتبٓاٖا

ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق ٞدٚزٶا يف ذبسٜو ايعًُ ١ٝا٫تؿايَ ٖٛٚ ١ٝا َٔ غأْ٘ تّٜٓٛس
ايع٬ق ١بني "ا٭ْا" "ٚاٯخس" عرب ايتبادٍ ٚاسبٛاز ٚايٓكاؽ َٔ أدٌ املػازن ١يف
ايػإٔ ايعاّ ٚأخر قسازات تتؿاعٌ ؾٗٝا اٯزاٚ .٤قد بسش ٖرا ايتؿاعٌ عرب ايؿٛز اي
ذبؿص "اٯخس" ي٬قّٓ٬ع بدٚز املطاِٖ يف ايتػ َٔ ٝخ ٍ٬عدٜد ا٭َجً ١اي

ْٛزد

بعكٗا يف ايٛثٝك ١ايتاي: ١ٝ
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إٕ ايسضاااي ١أ ٚايسضااا ٌ٥اي ا تتكاآُٗا ايؿااٛز ٠يف غاابه ١ايؿااٝظ بااٛى تتٛداا٘
بؿؿَ ١باغس ٠أ ٚغ َباغس ٠يتتٛاؾاٌ َاع اياٛعٚ ٞقاد تادؾع ايٚ٬عا ٞيًتؿاعاٌٚ .قاد
اختًؿت أغاهاٍ اشبّٓاا ايار ٟتكآُت٘ ايؿاٛز  ٬ؾكاد ٜها ٕٛاشبّٓاا يف غاهٌ
خرب أَ ٚعً ١َٛأ ٚزأ ٟأ ٚتعًٝل أ ٚدعَ ٠ٛباغس ٠أْ ٚدا .٤إٕ ايؿٛز ٠يف غبه ١ايؿاٝظ
بٛى يف تٛدٗٗٝا يطا٪اٍ ذباح عًا ٢ايتؿاعاٌ د ٕٚإدباازَ ٬أ خا ٍ٬إبادا ٤اياسأ ٟدٕٚ
خٛف َٔ ا٭سهاّ املطبك َٔ ٖٛٚ ٬١غأْ٘ ايتػذٝع عً ٢ايتدً ٞعٔ املٛاقـ ايطًب١ٝ
ٚايدخ ٍٛيف غسانَ ١ع اٯخاس ٬ٜٔغاسان ١يف ايتشاسى ٚغاسان ١يف اربااذ ايكاساز٬
ٚغااسان ١يف ايتػااْٚ . ٝااٛزد بعااة ا٭َجًااَ ١اأ ايؿااٛز اي ا ميهاأ إٔ ْطتػااـ َاأ
خ٬هلا تػذٝع ايؿاعًني ا٫دتُاعٝني عً ٢ايتؿاعٌ ׃

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

 ٚقد َٓشت ايؿٛز ٠ملطتددّ ايؿٝظ بٛى اجملاٍ يًتؿسٜح بآزا ٬٘٥عرب ؾٝؼ
تعب َ ١ٜتٓٛع ١مسشت ي٘ بايتشاٚز بّٓسٜكت٘ َع اٯخس ٜٔبهٌ سس ١ٜيتًتشِ
ا٭ؾهاز ٚتتطع زقع ١اْتػازٖا ٚتتدًـ َٔ اٱطاز ايرات ٞإىل اٱطاز ازبُاع.ٞ
 .3ايتّٜٓٛع أ ٚؾهس ٠ايكب ا٫دتُاع ٞ׃
٫سعٓا َٔ خ ٍ٬زؾد بعة زدٚد أؾعاٍ َطتددَ ٞايؿٝظ بٛى أْ٘ قًُا ظبد
َٔ ٜداؾع عٔ زأَ ٟطتكٌ س ٍٛقك ١ٝاتؿل سٛهلا أغًب ١ٝاملطتددَني يًػبه١
ا٫دتُاعٚ .١ٝميهٔ يف ٖرا اٱطاز إٔ ْكس بك ٠ٛتأث ات ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق ٞعاَ١
ٚغبه ١ايؿٝظ بٛى بؿؿ ١خاؾ ١ؾبكدز َا ٖ ٞؾكا ٤يًتعب اسبس عٔ اٯزا٬٤
ٚذيو بؿتشٗا خٝازات ايكبٚ ٍٛايسؾة أ ٚايٓكد إ ٫إٔ ايؿسد اير ٟخيتًـ زأ ٜ٘عٔ
زأ ٟا٭غًب ١ٝقد ٜ ٫ؿسح ب٘ خٛؾا َٔ زدٚد ايؿعٌ ايعهط ١ٝيبك ١ٝا٭طساف
ا٫دتُاع ١ٝيف ايعًُ ١ٝا٫تؿاي ٬١ٝاي قد ذبهِ عً ٘ٝبا٫ضتبعاد ٚتعصي٘ ٬بٌ ٚأنجس
َٔ ذيو ٬ؾكد تتٗذِ عً ٘ٝيت ٍٚ٪اخت٬ؾ٘ ٚتعترب "تٗدٜدٶا يًجٛز."٠
يف ذات ايطٝام ؾإٕ تهساز ْؿظ ايسَٛش س ٍٛقكَ ١ٝع ١ٓٝبّٓسم َتٓٛع١
َٚتعدد ٠قد دبعٌ طسٜك ١اضتٝعابٗا ٚست ٢تبٓٗٝا ضًٗ .١ؾٝؿبح ايسأ ٟأ ٚايؿٛز ٠أٚ
املٛقـ غب٘ َطًِ َٚأيٛف مما جيعٌ ايؿسد ٜتبٓا ٙبّٓسٜك ١غ ٚاعٚ ١ٝذبت تأث
ايكػ

غ املباغس .إٕ َكُ ٕٛبعة ايؿٛز ايرٜ ٟتهسز بؿؿًَ ١شٛظ ١يف

ؾؿشات عدٜدٚ ٠بّٓسم َتػابٗ ٬١جيعٌ املتًكٜ ٞؿِٗ بإٔ ايعؿٝإ املدْ ٞأ ٚاشبسٚز
إىل ايػازع أ ٚايتعاٖس ٖ ٛا٭َس ا٭زدح ٚاسبٌ ا٭ْطب ملا جيس ٟيف ايب٬د.
إٕ املبشس عً ٢اٱْرتْت ٜكع ذبت تأث تسانُ ١ٝا٭غٝاٚ ٤اْ٫تػاز ايٛاضع
يًسَٛش املتػابٗ ١تكسٜبٶا يف نٌ ايؿؿشات اشباؾ ١بايجٛز ٠ايتْٛطَ ٖٛٚ ١ٝا جيعٌ
املعً ١َٛأ ٚايؿهس ٠أ ٚايسضاي ١ذباؾسٚ ٙت٪ثس يف زأ ٜ٘غ٦ٝٶا ؾػ٦ٝٶا .ؾايتٛاؾل بني
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أغًبَ ١ٝطتددَ ٞايؿٝظ بٛى جيعٌ ايؿسد ٜعتكد إٔ ٖرا ايسأ ٟؾشٝح مبا إٔ ٖٓاى
غب٘ إرياع عً.٘ٝ
إٕ ايتُج٬ت ا٫دتُاع ١ٝيٰخس تٛد٘ اٱدزاى ٚتكٛد يس ١ٜ٩ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞيف
غبه ١ايؿٝظ بٛىَّٓ ٬ابكا هلر ٙايتُج٬تٚ ٬قد ٜتذاٚش ا٭َس ٖرا اسبد إىل دزد١
َٓح اٯخس مسات أٜ ٚتِ ؾس
عًُ ١ٝاهل ١ُٓٝاي

أؾهاز ن ٞميتجٌ هلا ٬يتػد ٚعًُ ١ٝا٫تؿاٍ مبجاب١

ٜسقذ هلا ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞخٛؾا َٔ ا٭سهاّ املطبكَٔٚ ١

ايسؾة ا٫دتُاع ٞاير ٟقد ٜتطبب ي٘ يف اٱقؿاَ ٖٛٚ ٤ا حيا ٍٚدبٓب٘.
إذٕ خًل ايؿكا ٤ا٫ؾرتاق َٔ ٞخ ٍ٬ايؿٛز ْٛعٶا َٔ ايكٛاب
اي

ٜتًّٓبٗا نٌ َٛقـ .إٕ ٖرا ٜع

ا٫دتُاع١ٝ

إٔ نٌ اعبساف عٔ زأ ٟا٭غًب ١ٝض٪ٝثس

بّٓسٜك ١ضًب ١ٝعً ٢املطتددّ أٚ ٫ٚعً ٢بك ١ٝا٭طساف ثاْٝٶا; ٭ٕ ايسؾة ضٝطبب
ْٛعٶا َٔ اشبًٌ اير ٟضٝعٝل ايٓطلٖٚ .را ٜدؾعٓا إىل ايتطا ٍ٩عٔ َد ٣ؾش ١اٱقساز
بإٔ ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞبدأ ٜؿكد ٬إٕ مل ْكٌ خيطس ٬غ٦ٝٶا ؾػ٦ٝٶا أدٚات ايٓكد
ٚايتشًٚ ٬ٌٝست ٢إٕ نإ ميتًهٗا ٬ؾٌٗ بإَهاْ٘ اضتعُاهلاٚ ٬إٕ نإ ٜطتعًُٗا٬
ؾٌٗ ٜطتػًٗا ا٫ضتػ ٍ٬ا٭َجٌٜ ٌٖٚ ٬طتعًُٗا بهٌ سس ١ٜأّ ًٜتصّ بايكٛاب
ٚايػسٚط ٚاملعا ٜاي تتكٝد بٗا اجملُٛع ١؟
 .4عسقً ١ايتؿاعٌ َٔ خ ٍ٬ايتُجٌ ايطً يٰخس ٚدعِ ايؿسداْ ١ٝ׃
ٜػٌُ ايتؿاعٌ أضايٝب ٚطسا٥ل لجٌ اٯخس ٬مبا يف ذيو َٔ اْؿتاح عً ٢اٯخسٜٔ
أ ٚاْػ٬م عً ٢ايرات ٜٚستب

ذيو بايكٛايب ازباٖص ٠اي

لٓح ايكُ ازبُعٞ

إغازات ٚد٫٫ت س ٍٛنٝؿ ١ٝتػهٌ ؾٛز" ٠اٯخس".
يف ٖرا ايطٝام ٬ميهٔ ايك ٍٛإٔ ؾكا ٤ايؿٝظ بٛى قد ؾطح اجملاٍ ست٢
تتٛضع زقع ١ا٫تؿاٍ يتتكازع ا٭ؾهاز َع بعكٗا ايبعة ٚيهٓ٘ َٔٚ ٬خٍ٬
ايتٛظٝـ ايط ٧ٝيًؿٛز املسنبَ Photography montage ١ج ٬٬قد ذب ٍٛإىل

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

صباٍ َؿتٛح ٱٖاْ ١اٯخس عًٓٶا يًش َٔ قُٝت٘ ايبػسَ ٖٛٚ ١ٜا جيعٌ ا٫تؿاٍ
ٜتدر ادباٖٶا آخس ٜ ٫أخر يف اسبطبإ يًُباد ٨ا٭ضاض ١ٝي٬تؿاٍ ايبػسٟ
ٚايكٛاب ايرات ١ٝاي جيب عً ٢نٌ ؾسد إٔ ٜتشً ٢بٗا ْٛٚزد يف ايٛثٝك ١ايتاي١ٝ
بعة ا٭َجًٖ َٔ ١ر ٙايؿٛز:
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يًؿٛز  -إٕ ؾح ايتعب

إٕ ٖرا ايتٛظٝـ ايطً

 -قد ٪ٜثس بؿؿَ ١باغس٠

عً ٢عًُ ١ٝا٫تؿاٍ بّٓسٜكتني طبتًؿتني ؾإَا إٔ خيتاز ايّٓسف املطتًٗو أ ٚاملتًكٞ
ايؿُتٚ ٬غ٦ٝٶا ؾػ٦ٝٶا ٜب

نٌ ؾسد "ددازٶا عاش "٫يٝشُْ ٞؿط٘ َٔ اهلذ ّٛايسَصٟ

يٰخس ٬ٜٔأ ٚإٔ خيتاز املٛادٗ ٬١ؾٝتدر ايتٛاؾٌ ٚدٗ ١املػاسٓٚ ١اٱضا ٠٤يٰخس ٬مما
ٜٛيد ْٛعٶا َٔ ايتؿاعٌ ايطً .
َٔ ٖرا املًّٓٓل قد ٜتش" ٍٛسا " ٥ايؿٝظ بٛى َٔ ؾكا ٤يًتؿاعٌ ٚايتٛاؾٌ
ٚاسبٛاز املتبادٍ إىل دداز َٗدد باْٝٗ٫از ْتٝذ ١بعة املُازضات ا٫تؿايٚ ١ٝأضايٝب
ايتعب اي

مل حيطٔ َطتددَ ٛايؿٝظ بٛى اضتعُاهلا َٔ خ ٍ٬ايؿٛز يتؿبح

ايسَٛش مبجاب" ١ايكٓابٌ" اي

ٜرتاغكٗا ا٭ؾساد ٜٚٴًكٗٝا نٌ طسف عً ٢اٯخس بتعً١

اسبس ١ٜاي٬ضبدٚد.٠
دبدز اٱغاز ٠إىل إٔ ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٞقد ٜتؿاعٌ َع اٯخس حبطب ايتُجٌ
اير ٟحيًُ٘ عٓ٘ بؿؿَ ١طبك ٬١أ ٚحبطب َا تٛقع٘ َٓ٘ ٚحبطب ايؿٛز ٠اي
ي٘ ٚاي

زمسٗا

قد ته ٕٛطبتًؿ ١لاَٶا عُا ٖ ٛعً ٘ٝيف ايٛاقع .نُا إٔ املكُٕٛ

ا٫تؿاي ٞيًؿٛز ٠يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ٜعّٓ ٞحمل ١عٔ ايكا ِ٥با٫تؿاٍ بؿؿ١
أٚي ٖٛٚ ٬١ٝأَس َِٗ ؾَٗٓ ٛتر ايسضاي ١اي

قُّٓٗا ؾٛزت٘ ٬باعتباز إٔ زدٚد أؾعاي٘

دبا ٙاٯخس َا ٖ ٞإَ ٫سآ ٠يرات٘  :تعهظ إدزان٘ ٚلجً٘ ٚتعّٓ ٞحمل ١عٔ ٖٜٛت٘
اي قد ٜطع ٢أسٝاْٶا إىل إخؿاٗ٥ا ٚايتطرت عٔ ريً َٔ ١مساتٗا.
إٕ َا ميهٔ َ٬سعت٘ َٔ خَ ٍ٬عا ١ٜٓبعة ايؿٛز عً ٢ؾؿشات ايؿٝظ بٛى
إٔ ايتْٛط ٞغايبٶا َا حيٌُ ْعسَ ٠ػ ١ٖٛيٰخس تتٛيد عٔ تأ ٌٜٚداٖصٜٚ ٬تِ ايتعب
عٓ٘ أسٝاْٶا بّٓسٜك ١غ ٚاع ١ٝآّْ٬قا َٔ اٱطاز املسدع ٞاشبافَ ٖٛٚ ٬ا ٜٴشدخ

ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝتبًٛز أمناط ددٜد ٠يف إْتاز املعٓ٢

قسبٶا َٔ ا٫عبساف عٔ ايتؿاعٌ ٬سٝح ٜتِ تسري ١ايؿٛازم اعتُادٶا عً ٢ضذٌ "ا٭ْا"
ٜٚتِ اْتكاد ٚزؾة نٌ َا تتِ َ٬سعت٘ أ ٚا٫عتكاد أْ٘ غ مماثٌ يتُج٬ت ٖرا
"ا٭ْا"ٚ .قد أد ٣ذيو إىل عدّ اسرتاّ ا٫خت٬ف ٚإعّٓا ٤ايتؿاعٌ غشٓ ١ضًب ١ٝتػذع
عً ٢ايؿسقٚ ١ايتباغة.
يف ٖرا اٱطاز ٜس ٣ايدنتٛز ايؿادم اسبُاَ) 2011 ( ٞ
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إٔ"سٛازات

املطتددَني هلر ٙايػبه ١تتطِ أٜكا بػٝا اسبٛاز ايعك ْٞ٬ايسؾني ايكا ِ٥عً٢
تبادٍ اسبذر ٚاٱْؿات يٰخس ٚعً ٢ايسغب ١ازبُاع ١ٝيًبشح عٔ َعاَ ٜػرتن١
تٓبع َٔ ازبدٍ بٌ أْ٘ َٔ ايؿعب أؾ ٬إٔ ْتشدخ عٔ سٛاز ٜٗدف إىل ايٛؾٍٛ
إىل اتؿام .ؾايتْٛطٜ ٕٛٝتشاٚز ٕٚعً ٢ايؿٝظ بٛى َع َٔ ٜػاطس ِْٗٚايسأ ٟيف إطاز
صبُٛعات َٓطذُ ١ؾهسِّٜا".
ٚيهٔ  ٫ميهٔ تعُ ِٝذيو ؾكد ظبد ؾٛزٶا يف غبه ١ايؿٝظ بٛى ذبٌُ
َكُْٛا ٜربش اْبٗازٖا باٯخسٚ ٬تطع ٢إىل ضبانات٘ ٚايتُاَٖ ٞع٘ ٚتجُني زَٛشٙ
ٚد٫٫تٗا ٚتبٓٗٝا د ٕٚذبًًٗٝا يف بعة ا٭سٝإَ ٖٛٚ ٬ا ٜٓذِ عٓ٘ ايؿِٗ غ ايؿشٝح
اير َٔ ٟغأْ٘ عسقً ١ايتؿاعٌ أٜكٶا.
إٕ عدّ اٱساط ١بسَٛش اٯخس قد ٪ٜد ٟإىل إؾداز أسهاّ َػًٛطٚ ٬١قد ٜٓتر
عٓ٘ زدٚد أؾعاٍ غ ََ ٖٛٚ ٬١ُ٥٬ا ٜٛيد أٜكٶا إط٬م أسهاّ ضًب ١ٝعً ٢ضًٛى
اٯخسٚ ٜٔضباٚي ١تؿٓٝؿِٗ حبطب اْتُا٤اتِٗ َجٚ ٬٬ايٓصٚع بايتاي ٞإىل إدزاى
اٯخس َٔ ٜٔخ ٍ٬ذيو .نُا إٔ اسبهِ عً ٢اٯخس َٔ خ ٍ٬أطس َسدعَ ١ٝع٬١ٓٝ
قد ٜٓذِ عٓ٘ زؾة ا٫خت٬ف ٚايتكً َٔ ٌٝؾسف ايتؿاعٌ َٔ أدٌ ايبٓا.٤
َٔ ٖرا املًّٓٓل ؾإٕ صبسد ا٫تؿاٍٚ ٬تٛؾ أضايٝب ايتٛاؾٌٚ ٬اضتعُاٍ ايؿٛز٠
نأضًٛ

تعب ٜ ٫ ٬كُٔ بايكسٚز ٠سؿ ٍٛايتؿاعٌ بني ايؿاعًني ا٫دتُاعٝني

باعتباز ٚدٛد عد ٠عساق٫ ٌٝبد َٔ أخرٖا بعني ا٫عتباز ٬نُا إٔ ايسغب ١يف
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ايتٛاؾٌ ٚقبَ ٍٛبدأ ايتػازى ٚست ٢ا٫خت٬فٜ ٫ ٬هؿٝإ ؾٗ ٞصبسد عٛاٌَ
َطاعدٚ ٠يهٓٗا  ٫تتشهِ يف ايتؿاعٌ ٚت َٔ٪ذبكٝك٘.
ٜٓبػ ٞأْ ٫طتدًـ إٔ ايتؿاعٌ يف غبه ١ايؿٝظ بٛىٚ ٬يف ايؿكا ٤ا٫ؾرتاقٞ
بؿؿ ١عاَ ٬١ضبه ّٛعً ٘ٝبايؿػٌ ٚضذني ض ٤ٛايتؿاِٖ ٬ؾايتؿاعٌ قد ٜهتطب
َعٓا ٙعٓدَا ٜتٛؾٌ إىل دبٓب ٖر ٙايعساقٚ ٌٝاملآشمٚ .قد ٜطاعد تعدد ٚتٓٛع ايؿٛز
يف غبه ١ايؿٝظ بٛى يف اسبد َٔ اّْٛٓ٫اٚ ٤ايتكٛقع ٚاٱضكاطات ايطًب١ٝ
ٚا٭سهاّ ايد٫ي ١ٝاملطبكٚ ٬١ايعٛد ٠بايتاي ٞبايع٬ق ١ايتٛاؾً َٔ ١ٝساي ١ايتأشّ إىل
ايٛقع ايّٓبٝع .ٞإٕ ايؿاعٌ ا٫دتُاع ٖٛ ٞايرٜ ٟتشهِ يف ْٗا ١ٜا٭َس يف ايؿٛز٠
اي

ٜدزدٗا أٜٓ ٚػسٖا أٜ ٚتكامسٗا َع بك ١ٝاملطتددَني ٖٛٚ ٬اير ٟحيدد

َكاَٗٓٝا اي قد تعصش ايتؿاعٌٚ ٬يهٓٗا يف بعة ا٭سٝإ تعسقً٘.
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خاتمة :
إٕ ايؿٛز اي ٜتِ ْػسٖا ٚتداٚهلا ٚايتعًٝل عًٗٝا َٔ طسف َػسيف ايؿؿشات
أ ٚايؿاعًني ا٫دتُاعٝني ايرٜ ٜٔتٛاؾًٜٚ ٕٛتؿاعً ٕٛعرب غبه ١ايؿٝظ بٛى ت٪ند
إٔ "ايؿٛز ٠ا٫ؾرتاق ١ٝيٝطت ؾٛز ٠يًعاملٚ ٬يهٓٗا ْاؾر ٠عامل ٚضْ ٝطتّٓٝع
ايػٛف ؾٚ ٘ٝايتأث عً ٢ايعامل ايٛاقع ٞعرب ٚضاط ١ريٝع أغهاٍ ٚأْٛاع
ا٫ضتعُا٫ت ٚامل٪ثسات"َ ٖٛٚ ٬29ا خ ٍٛيًؿٛز ٠إٔ ت٪د ٟدٚزٶا نب ٶا يف ايعًُ١ٝ
ا٫تؿاي ١ٝيف ٖر ٙايػبه ١ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ١ٝسٝح دأ املبشس ٕٚعً٢
ايتّٜٓٛس ايداَ ِ٥ع احملاؾع ١عً ٢ايبطاطٚ ١ذيو يكُإ ايتؿاعٌ ٚايتٛاؾٌ إقاؾ١
إىل ا٫يتصاّ مبٛانبٚ ١عس قكاٜا تُِّٗٗٚ ٬ايتعًٝل عً ٢ا٭شَات اي ميس ٕٚبٗا
ْٚكد ايطًٛنٝات ٚا٭ؾهاز َع اسبسف عً ٢ايتٜٓٛع يف املٛاقٝع ٚايتأنٝد عً٢
مشٛيٝتٗا.
 َٔٚثٳِ دعِّ ايؿٝظ بٛى ٬نؿكا ٤يٲدزاز ٚايٓػس ٚايعس ٚايتػازى َهاْ١
ايؿٛز ٠نتكٓٚ ١ٝأضً ٛتعب ٜتِ َٔ خ٬ي٘ َٛانب ١سٝا ٠ا٭ؾسادٜٚ ٬تؿاعٌ َعِٗ
بؿؿَ ١باغسَٚ ٠طتُس ٠تكرتح ٚتبدع أؾهازٶا  ٫ٱثبات ايرات ؾشطب ٚإمنا خدَ١
يًُؿًش ١ازبُاعٚٚ ١ٝض ١ًٝيًدؾاع عٔ اسبل يف ايتعب ٚاشب ٛيف نٌ املطأَ ٬ٌ٥
خ ٍ٬تٛؾ  ٙيًُطتددّ آيٝات ايتشهَِٓٚ ٬ش٘ سس ١ٜا٫يتصاّ باملٓع ١َٛايسَص١ٜ
املتداٚي ٬١أٚا٫بتهاز باقرتاح زَٛش ٙاشباؾ ١ذات ايد٫٫ت املدتًؿ.١
يعٌ أسد أِٖ ؾؿات اٱبداع  -ؾُٝا ٜتعًال بايؿاٛز ٠يف ؾاؿشات ايؿاٝظ باٛى
 ٖاا ٞايتذدٜااد ٚايتشطااني املطااتُس ؾا٫بتهاااز ٜ ٫ع ا املجايٝااٚ ١إمنااا ٖاا ٛدٗاادإْطاااْ ٞحباداا ١داُ٥اا ١إىل املساقبااٚ ١ايتشااٜٛس ٚا٫يتؿااام بككاااٜا اجملتُااع يًتعااب عاأ
تؿاؾ ً٘ٝايؿػ .٠
يف ٖرا ايطٝام مسشت ايؿٛز ٠يف غابه ١ايؿاٝظ باٛى يًؿاعاٌ ا٫دتُااع ٞإٔ
ٜتٛاؾٌ ٜٚتؿاعٌ عًا ٢طسٜكتا٘ َطاتػًًّا قدزاتا٘ ٚإٕ ناْات َتٛاقاعٖٚ .١اَ ٛاا دعاٌ
ٖر ٙايؿٛز تتُٝص مبٓشٗا يعًُ ١ٝا٫تؿاٍ صبايا " ٫سدٚد" ي٘ َأ اسبسٜا ;١باعتبااز إٔ
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َطااتددَٖ ٞاار ٙايػاابه ١يٝطااٛا صبااسد َااتًكني ضااًبٝني ٚإمنااا حيتًاا ٕٛدٚز ايؿاااعًني
ايرٜ ٜٔػازن ٕٛبّٓسقِٗ اشباؾ ١يف اسبٝا ٠ايعاَ.١
 ٚآّْ٬قا َٔ عباز" Pierre Bourdieu " ٠׃" إٕ أنجس َا خيٝـ يف ا٫تؿااٍ
ٖٚ ٫ ٛع ٞا٫تؿاٍ" َٔ ٬30املِٗ ايتأنٝد عً ٢ضبٛز ١ٜدٚز ايكا ِ٥با٫تؿاٍ أَٓ ٟتر
ايؿاااٛز ٠ؾٗااا ٛايااارٜ ٟاااتشهِ ؾٗٝاااا ٬باعتبااااز ٙؾااااسب ايكاااساز بايٓطاااب ١يهٝؿٝااا١
ا٫ضاااتػ ٍ٬يتٛدٝااا٘ اٱَهاْٝاااات ايتكٓٝااا ١ايا ا تطاااُح يااا٘ باااايتشهِ يف ايؿاااٛز٠
ٚتٛظٝؿٗا تٛظٝؿا عكِّْٝ٬ا ٚاعٝٶا.
يف ٖرا اٱطاز ٬تّٓسح ددي ١ٝاملكباٚ ٍٛاملسؾاٚ ٛايراتٝاٚ ١املٛقاٛع ١ٝيف اٱْتااز
"ايٚ٬اعاا ٞيًؿااٛز "٠إغااهايٝات عااد ٠تااستب أضاضٶاا بآثاااز ا٫تؿاااٍ عاارب ايػاابهات
ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ١ٝعً ٢ايؿسد ٚاجملتُع.
إٕ َطتددّ ايؿٛزَٓٚ ٠تذٗا ٖ ٛاير ٟخيتاز ايطٝام اير٪ٜ ٟثس َأ خ٬يا٘ عًا٢
ٚاقع٘ ؾإَا إٔ ٜطتػٌ ايؿٛز ٠يتدع ِٝايتٛاؾاٌ ٚايتؿاعاٌ َاع ا٭ساداخ ٚاملطاتذدات
بّٓسٜكاا ١تستكاا ٞبايعًُٝاا ١ا٫تؿااايٚ ١ٝدبعًااٗا أنجااس لاضااها أ ٚإٔ ٜٛظااـ ايؿااٛز٠
٭غسا ضًب ١ٝته ٕٛهلا اْعهاضات َباغس ٠عً ٢ايؿكا ٜٔ٤ا٫ؾرتاقٚ ٞايٛاقع.ٞ
إٕ ظٗٛز أغهاٍ ددٜد َٔ ٠ايتعب عرب ايؿٛز ٠يف َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ
ٚؾَّس يف اسبكٝك ١ؾسؾٶا إقاؾ ١ٝيًتأث ٚأبسش سسانا يف ايؿكا ٤ايعَُٞٛ
ا٫ؾرتاق ٞايتْٛط .ٞؾًِ ٜعد اضتدداّ ايتْٛط ٞهلر ٙاملٛاقع ا٫دتُاع ١ٝيًرتؾ٘ٝ
ٚايدزدغ ١ؾشطبٚ ٬إمنا عًَ ٢ا ٜبد ٚإٔ َٛد َٔ ١ايٓكر ضست ٚأؾبح
املطتددَٜ ٕٛتبادي َٔ ٕٛخ ٍ٬ايؿٛز ٚايٓؿٛف ٚايسَٛش ٚدٗات ايٓعس َٔ أدٌ
املّٓايب ١بتشطني إٜكاع اسبٝا ٠ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتؿادٚ ;١ٜقد أٚدد ظٗٛز
ٖر ٙاملُازضات يد ٣املطتددَني إغهايٝات عد ٫ ٠ميهٔ اختصاهلا يف ا٭بعاد
ايتكٓ ١ٝاملطتشدث ١يف صباي ٞايبح ٚايتًك .ٞإغهايٝات  ٫ميهٓٗا يف أ ٟساٍ َٔ
ا٭سٛاٍ إٔ تطتبعد أمناط ايتٛاؾٌ ازبدٜد ٠نعاٌَ ضبدد يًتش٫ٛت ايجكاؾ١ٝ
ٚايتػ ات ا٫دتُاع.١ٝ
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 21عً ٞسس  ٬ثٛزات ايك ٠ٛايٓاعُ ١يف ايعامل ايعسب َٔ ٞاملٓع ١َٛإىل ايػبه ٬١ايداز ايعسب ١ٝيًعًْ ّٛاغاس ٬ٕٚبا ٚت.يبٓاإ ٬ايّٓبعا١
ايجاْ 2012٬ ١ٝف.198.
ٜ 22س ٣د .سبٝب بٔ بًكاضِ إٔ ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝعً ٢غساز ايؿٝطابٛى َجًات خا ٍ٬ثاٛز ٠تاْٛظ صباا ٫زسبٶاا مل٬سعا ١ممازضاات
ددٜااد ٠تٴطااِٗ يف تػاا ٝايُٓاااذز ايا غااهًت تازخيِّٝاا إْتاااز املعٓااٚ ٢ايجكاؾاا .١اْعااس  :سبٝااب باأ بًكاضااِ " ٬خؿٛؾاا ١ٝتٛاؾااٌ
ايػبا يف ايػبهات ا٫دتُاع ١ٝا٫ؾرتاق ٚ ١ٝأثسٖا يف ايجٛز ٠ايتْٛطا١ٝ׃ ايتُاج٬ت  ٚاملُازضاات"َ ٬داخًا ١يف َا٪لس "اٱعاّ٬
ٚايتش٫ٛت اجملتُع ١ٝيف ايٛطٔ ايعسب "ٞداَع ١اي َٛى با٭زدٕ أٜاّ  26 ٚ 25 ٚ 24أنتٛبس . 2011
 .23خااايد ايّٓساٚي" ٬ٞايجٛز ٠ايتْٛط ١ٝعرب غعازاتٗا" َٛقع ايًكا ٤اٱؾ٬س ٞايدميكساطٜٓ 25 ٬www.liqaa.net ٞاٜس .2011
 .24ؾ٬ح ايد ٜٔدٖٛس عًِ ا٫تؿاٍ َ :ؿاْٖ ُ٘ٝعسٜات٘ صبا٫ت٘ )ايكاٖسَ ٠هتب ١عني مشظ) ف.95.
َ 25ؿّٓؿ ٢ايؿ٬ٝي ) 2014 – 1921 ( ٞضٝاضْٚ ٞكابَٚ ٞجكـ تْٛط ٞنإ أ َٔ ٍٚتٛىل ٚشاز ٠ايؿ٬س ١بعد اضتك ٍ٬تْٛظ ضآ١
 .1956دزع ايؿ٬ٝي ٞيف املدزض ١ايؿادق ١ٝثِ يف ايطٛزب ٕٛسٝح ذبؿٌ عً ٢ا٭ضتاذ ١ٜيف اٯدا ايعسب .١ٝاقرتح امس٘ َأ قباٌ
بعة ا٭سصا ايطٝاض ١ٝيف تْٛظ يتٛي ٞتػه ٌٝسه ١َٛنؿا٤ات َطتكً ١بعد ا٭شَ ١ايطاض ١ٝاي غٗدتٗا تاْٛظ يف أٚاخاس
.2013
 26عً ٞسس  ٬ثٛزات ايك ٠ٛايٓاعُ ١يف ايعامل ايعسب َٔ.ٞاملٓعَٛا ١إىل ايػابه( ١ب ٚت.يبٓاإ ٬اياداز ايعسبٝا ١يًعًاْ ّٛاغاس ٬ٕٚايّٓبعا١
ايجاْ ) 2012٬١ٝف.162.161 .
, p.110. Philippe Quéau, « le virtuel: une utopie réalisée », Quaderni, n°28, Hiver 1996, 27
 28ايؿااااااااادم اسبُّاااااااااَ" ٬ٞاجملااااااااااٍ ايعُااااااااٚ َٞٛايؿاٜطااااااااابٛى"َ ٬كاااااااااٍ جبسٜااااااااد ٠ايؿاااااااااشاؾ ١ايتْٛطاااااااا ٬١ٝداااااااااٛإ 2011
http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=76&tx_ttnews[tt_news]=15027&tx_ttnews[backPid]=37&cHash=3bb0ed75b8

-Quéau (Philippe), «Le virtuel : une utopie réalisée», In: Quaderni, N. 28, Hiver 1996, p112.
Pierre Bourdieu, in La tyrannie de la communication, Paris, Galilée, 1999
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ملخـــص
الشال فَه الهفآاج املَئ٘ للكاٜه باالةصال ّللصحافٔني حتدٓدا ّقٔاضَا مطأل٘ معكددٗ
للعدداملني ّاملَددتنني ّالنيددا ني جمددال االةصددال ّا عد و الضددٔنا أٌ أغلددا الصددحافٔني
ٓعتكدددٌّ أٌ لدددَٓه الهفآ دد٘ أّ الهفددا ٗٛالراةٔ دد٘ ألدا ٛالعنددا الص ددحا مماددسد ازض ددتُ
دحافٔ٘
للنَيُ لفرتٗ مً الدصمً بٔيندا ٓدس ٚالدنيعخ األندس أىدُ ةسبد ٙأ رداٌ مدداز
لطدديْاج ٍّددرا مددً ّجَدد٘ ىلددسِ نددا لتحكٔددل الهفآدد٘ ال شمدد٘ ملنازضدد٘ العنددا الصددحا
بهفا ّ .ٗٛجمال الصحاف٘ السٓاضٔ٘ بصف٘ عام٘ ّ حتدٓدا ٓه س احلدٓث أ ٔاىدا عدً
نفآاج الصحافٔني ّقدزاةَه ألدا ٛعنلَه الصحا الضٔنا ّأٌ ٍرا اجملدال ٓلَدس علٔدُ
ىْعاً مً االحنٔاش أللْاٌ الفسم السٓاضٔ٘ عل ٙطاب املْضْعٔ٘ بدا ةه دس فٔدُ االضداٛاج ّ
االةَامدداج بلددها اعددا املتدداب ٓتطددأل عددً الهفآدداج الدده تلهَددا ٍ د ال ٛامليددتنني ددرا
الْضددو ّمددا ٍددٕ الكدددزاج املتا دد٘ لددَٔه ٍّددا ٍدده قددادزٌّ علدد ٙدددا الت ددٔ مددً ن د ل
عنلَه الصحا .
ٍ ددرٗ الدزاض دد٘ ة دددز الهفآ دداج املَئ دد٘ للص ددحافٔني الط ددعْدٓني الص ددحاف٘ السٓاض ددٔ٘
املطنيْع٘ ّااللهرتّىٔ٘ ّفل منْذج قٔا الهفآاج للصدحافٔني الدرٖ ردْزِ [1] Martin
ّ ,نٌْ ٍرِ الدزاضد٘ ضدتاس ٚبٔٝد٘ ع مٔد٘ فتلفد٘ م دا بٔٝد٘ االعد و الطدعْدٖ ّ
جمددال متخص ددث م ددا الص ددحاف٘ السٓاضددٔ٘ ,فك ددد قدداو النيا ددث بتطددْٓس األض ددلْب ال ددرٖ
أضتخدم٘ ّ Martinذلو مً ن ل أضاف٘ أضدٝل٘ ةتعلدل ممعسفد٘ نفآداج الصدحافٔني
السٓاضدٔني الطدعْدٓني املَئدد٘ نأ دد عْامددا النئٝد٘ اوازجٔد٘ ّ أعتكددادٍه بتكددٓه عنددا
عدا عنلدَه بٔٝد٘ االعد و الطدعْدٖ ّ جمدال
حفٕ مَين ممكددّزِ أ ددا ة دٔ
الصحاف٘ السٓاضٔ٘ الطعْدٓ٘.
ّننددا أضددتخدمث ٍددرِ الدزاضدد٘ املدديَي املطددحّٕ ,الددرٖ ٓعددد أ ددد امندداا اا الدزاضدداج
الْ ددفٔ٘ ّفددل اضددلْب العٔيدد٘ العلددْا ٜ٘ٔمددً ند ل ةْشٓد أداٗ الدزاضدد٘ االضددتنياىُ ٔددث
لدٌْ
أضتَدفث الصدحافٔني السٓاضدٔني فكدوّ ,قدد بلدع عددد امللدازنني  09دحا
 31علددس ددحٔف٘ مطنيْعدد٘ ّ 31ددحٔف٘ الهرتّىٔدد٘ ةددامل٘ ّمتخصصدد٘ ٔددث بلددع ادده
العٔي د دد٘ للنل د ددازنني م د ددً الص د ددحب املطنيْع د دد٘  90د ددحا زٓاض د ددٕ ّم د ددً الص د ددحب
ا لهرتّىٔ٘ . 13
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مقدمة:
هقذ ظوت اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني ٗقٚاطٔا ًظألهً ٞعقأذ ٝهوعأاًوني ٗاملٔأ ٌني
ٗاهبأأأا يفني يف ٓأأأزا اؿقأأأى; ٚأأأر ٙأأأش ٠لصوأأأني اهصأأأحافٚني لْ هأأأذ ٍٔٙاهلفاٙأأأ ٞلٗ
اهلفأأا ٝ١اهزاتٚأأ ٞألدا ١اهعٌأأى اهصأأحايف ممأأشد

اسطأأ ٕ املِٔأأ ٞفأأرتً ٝأأّ اهأأضًّ،

ٗصا ني رهم ل ٚاًُا بعض املؤٓالت لٗ اهذٗسات اه ذسٙب ،ٞٚبٌِٚأا ٙأش ٠اهأبعض ا خأش
لُٕ تشب ٟيف ل طاْ ًذاسغ صحاف ٞٚهظِ٘ات ٗٓأزا ًأّ ٗةٔأُ ٞعأشٖ كأاٍُ ه حقٚأ
اهلفاٙأأأ ٞاهالصًأأأ ٞملٌاسطأأأ ٞاهعٌأأأى اهصأأأحايف بلفأأأاٗ ٝ١ػأأأذس اإلػأأأاسِٓ ٝأأأا إىل لْ
اهلفا ٞٙيف إطاسٓا اهعاَ ٙقصذ بٔا املٔاسات ٗاملعاسٍ ٗاهقذسات ٗاهقذس ٝعو ٟاه ألري
اهيت  ٌ ٙع بٔا اهفشد يف ل ٜقى ًّ ق٘ي اهعٌى ٗهٚع ًق صشًا عو ٟاـربات فقط
ٗيف فأأاي اهصأأحاف ٞاهشٙاضأأٙ ٞٚليفأأش اؿأأذٙر ل ٚاًُأا عأأّ كفاٙأ ٞاهصأأحافٚني
ٗقذساتٍٔ ألدا ١عٌؤٍ اهصحايف ،الطٌٚا لٍْ ٓزا اجملاي ٙعٔش عوُ ٕٚأ٘ ًأّ االمٚأاص
أله٘اْ اهفشق اهشٙاض ٞٚعو ٟظاب امل٘ض٘ع ،ٞٚبى تليفأش فٚإٔ اإلطأا١ات ٗاالتٔاًأات
بؼألى ععأى امل أابع  ٙظأا١ي عأّ اهلفاٙأٗ ٞاه لٓٚأى اهأيت ت ولٔأا ٓأؤال ١املِ ٌأأْ٘
هلزا اه٘ططًٗ ،ا اهقذسات امل ا  ٞهأذٍٔٙ؟ ٗٓأى ٓأٍ قأادسْٗ عوأ ٟإ أذاغ اه نأً ٚأّ
خالي عٌؤٍ اهصحايف؟
ٓزٖ اهذساط ٞطٍ٘ تذسغ اهلفاٙأ ٞاملِٔٚأ ٞهوصأحافٚني اهظأع٘دٙني يف اهصأحافٞ
اهشٙاضأأ ٞٚاملٕب٘عأأٗ ٞاإلهلرتُٗٚأأٗ ٞاهفشٗقأأات بٌِٔٚأأا ٗفأأ

أأ٘ر قٚأأاغ اهلفاٙأأٞ

هوصحافٚني اهز ٜط٘سٖ ٗ [1] Martinكْ٘ ٓزٖ اهذساط ٞط ممش ٠يف ب ٞ٣ٚإعالًٞٚ
ك وفأً ٞيفأى ب٣ٚأ ٞاإلعأالَ اهظأأع٘دٗ ٜيف فأاي ً خصأ

ًيفأى اهصأحاف ٞاهشٙاضأأ،ٞٚ

فقذ قاَ اهبا ر ب ٕ٘ٙش األطو٘ب اهز ٜاط خذًٕ ٗ Martinرهم ًأّ خأالي إضأافٞ
لط٣و ٞت عو

عشف ٞكفا ٞٙاهصحافٚني اهشٙاضٚني اهظع٘دٙني املِٔٚأ ٞكل أذ ع٘اًأى
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اهب ٞ٣ٚاـاسةٗ ٞٚاع قادٍٓ ب قذ ٍٙعٌى صحفًٔ ٛين قأذٗسٖ إ أذاغ تنأ ٚيف ظأى
عٌؤٍ يف ب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘دٗ ٜيف فاي اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٞٙ
مشكلة الدراسة وأهميتها:
تلٌّ لٌٓٓ ٞٚزٖ اهذساط ٞلٍْ اهلَفا ٞٙلٗ اهلٖفا َٝ١اهزات ٞٚهوصحافٚني اهعاًوني
يف اهصحاف ٞاملٕب٘ع ٞلٗ اإلهلرتُٗٗ - ٞٚاهيت تلّ تعشٙفٔا يف ٓزا اهبحر بلُٔأا
إتاْ اهصحافٚني بقذساتٍٔ ٗبلفأا١تٍٔ املِٔٚأ ٞاهأيت لأّ ًأّ إ أذاغ تنأ ٚات يف
اهؼلْ اهعاَ ٗاهشل ٜاهعاَ ً -ا صاهأت بب٘صأفٔا ًفًًٔ٘أا ُ َّٙشكعأض عؤٚأا باهؼألى
اهلأأايف يف اهذساطأأات اإلعالًٚأأ ٞاملخ وفأأٗ ٞيف فأأاي اهصأأحاف ٞؼذٙأذًاٗ ،خص٘صًأأا
بعأأذ اُ ؼأأاس اهصأأحاف ٞاإلهلرتُٗٚأأًٗ ٞأأّ األػأأٚا ١اهأأيت تضٙأأذ لٌٓٚأأٓ ٞأأزٖ اهذساطأأٞ
كأأأزهم ٓأأأ٘ تشكٚضٓأأأا عوأأأ ٟاهصأأأحايف لٗ اهقأأأا ٍ٢باالتصأأأاي يف املٌولأأأ ٞاهعشبٚأأأٞ
اهظأأع٘دٗ ٞٙخص٘صًأأا يف فأأاي ً خص أ

كٌأأا ٓأأ٘ اؿأأاي يف اهصأأحاف ٞاهشٙاضأأٞٚ

ٗاهيت ُ ػذ اهعِا ٞٙاهلاف ٞٚعيفْٚا ٗعوٌْٚا
كٌا لٍْ ًؼلو ٞاهذساط ٞتلٌّ يف لٍْ ًفَٔ٘ اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚعظني تعشٙفٔا
يف ٓزٖ اهذساطٗ ٞيف اهب ٞ٣ٚاإلعالً ٞٚاهظع٘د ٞٙؼذٙذًا ً٘ض٘ ٙظ ح اهذساط ، ٞيف
اه٘قت اهز ٜبذل بعض اهبا يفني بإةشآ ١زا اهِ٘ ًّ اهبح٘غ ٗاهز ّٙط٘سٗا عذدًا ًّ
اهٌِار اـاص ٞبقٚاغ اهلفا ٞٙباالط عاُ ٞبٌِار ًّ ق٘ي اهعوَ٘ االة ٌاعٞٚ
األخشً ،٠يفىًٚ :ذاْ اهرتبٗ ٞٚاه عوٗ ٍٚعوٍ االة ٌا ٗطٗبٔقٖت يف

قى اهصحافٞ

ٗاإلعالَ كٌا قاَ بٕ اهبا ر ٗ ، [1] Martinتعذ ٓزٖ اهذساط ٛٓ ٞاألٗىل اهيت
طبِقت ٘ر اهقٚاغ اهز ٜط٘سٖ ٓزا اهبا ر عو ٟاهصحافٚني يف اهظع٘دٗ ٞٙؼذٙذًا
يف اجملاي اهشٙاضٛ
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ًّٗ ةاُني آخأش تَّعأذ دساطأ ٞاهصأحاف ٞاهشٙاضأ ٞٚاهظأع٘د ٞٙل أذ لُأ٘ا اهصأحافٞ
امل خصصأأ ،ٞاهأأيت ٙليفأأش اؿأأذٙر عِٔأأا; ألٍُٔأأا تف قأأذ هأأبعض ة٘اُأأني اهعٌأأى املٔأأين
اهصأأأحايف ٗلخالقٚأأأات اهصأأأحافٓٗ ،ٞأأأزٖ ًؼأأألو ٞقٚقٚأأأ ٞت٘اةأأإٔ ٓأأأزا اهِأأأ٘ ًأأأّ
اهصحاف ،ٞإر لصبح فٔٚا بعض اهصأحافٚني لقأشب هوٌؼأممعني ٓٗ ،أ٘ ًأا ٙعٕأٓ ٛأزٖ
اهذساط ٞلٙطًا لٌٓ ٞٚالطٌٚا لُٔا تبحر ةاُني اهلفا ًّ ٞٙخالي سصذ ًذ ٠إتأٍُ
بقذساتٍٔ ٗكفا١تٍٔ املِٔٞٚ
هدف الدراسة:
تٔأأذٍ ٓأأزٖ اهذساطأأ ٞإىل اه عأأشٍ عوأأً ٟظ أ ٘ٙات اهلفاٙأأ ٞاملِٔٚأأ ٞهوصأأحافٚني
اهظع٘دٙني يف فأاي اهصأحاف ٞاهشٙاضأ ٞٚفٌٚأا  ٙعوأ

ظأ ٘ٙات اهلفاٙأ ٞاهذاخوٚأ،ٞ

اـاسة ،ٞٚامل عوق ٞبب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘دٗ ،ٜب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٞٙ
تساؤالت الدارسة:
ٙظع ٟاهبحر هإلةاب ٞعّ اه ظاؤالت ا ت:ٞٚ
ً - 1أأأا ًظأأأ ٘ٙات باهلفاٙأأأ ٞاهذاخوٚأأأ ٞهوصأأأحافٚني اهعأأأاًوني يف اهصأأأحافٞ
اهشٙاض ٞٚاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘د ٞٙع ِٞٚاهذساطٞ؟
ً - 2أأأا ًظأ أ ٘ٙات باهلفاٙأأأ ٞاـاسةٚأأأ ٞهوصأأأحافٚني اهعأأأاًوني يف اهصأأأحافٞ
اهشٙاض ٞٚاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘د ٞٙع ِٞٚاهذساطٞ؟
ً - 3أأا ًظأأ ٘ٙات باهلفاٙأأ ٞامل عوقأأ ٞبب٣ٚأأ ٞاهصأأحاف ٞاهظأأع٘د ٞٙهوصأأحافٚني
اهعأأاًوني يف اهصأأحاف ٞاهشٙاضأأ ٞٚاملٕب٘عأأٗ ٞاإلهلرتُٗٚأأ ٞاهظأأع٘د ٞٙعِٚأأٞ
اهذساطٞ؟
ً - 4أأأا ًظأ أ ٘ٙات باهلفاٙأأأ ٞامل عوقأأأ ٞبب٣ٚأأأ ٞاهصأأأحاف ٞاهشٙاضأأأ ٞٚاهظأأأع٘دٞٙ
هوصأأأأحافٚني اهعأأأأاًوني يف اهصأأأأحاف ٞاهشٙاضأأأأ ٞٚاملٕب٘عأأأأٗ ٞاإلهلرتُٗٚأأأأٞ
اهظع٘د ٞٙع ِٞٚاهذساطٞ؟
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ٓ - 5ى مث ٞاخأ الٍ بأني ًظأ ٘ٙات اهلفاٙأ ٞاألسبعأً ٞأا بأني اهصأحافٚني عِٚأٞ
اهذساطأأ ٞاهعأأاًوني باهصأأحاف ٞاهشٙاضأأ ٞٚاهظأأع٘د ٞٙيف اهصأأحاف ٞاملٕب٘عأأٞ
ٗاإلهلرتُٗٞٚ؟
الهفا ٗٛالراةٔ٘ مً ّاق ىلسٓ٘ التعله االجتناعٕ:
عِذ اؿذٙر عّ اهلفا ٞٙلٗ اهلفا ٝ١اهزات ٞٚهوصحافٚني ،اهيت تظاعذٍٓ عوٟ
اإلتاْ بقذساتٍٔ ٗبلفا١تٍٔ املِٔ ٞٚاهيت قذ لٍِٔ ًّ إ ذاغ تنأ ٚات يف اهؼألْ
اهعاَ ٗاهشل ٜاهعاَٙ ،ربص ًفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزات ٞٚاهز ٘ٓ ٜل ذ اهبِا١ات اهِعش ٞٙاهيت
تؼلى ُعش ٞٙاه عوٍ االة ٌاع ٛاملعشيف اهيت تبِآا باُذٗسا  [2] Banduraيف اهعأاَ
1977كُ٘ٔا ٗطًٕٚا يف عٌو ٞٚتعذٙى اهظو٘ن هوفشد إر ٙؼ باُذٗسا إىل لْ اهلفاٝ١
اهزاتٚأأ Self-efficacy) ٞعبأأاس ٝعأأّ ًعأأاسٍ قاٌ٢أأ ٞهأأذ ٠اهفأأشد أأ٘ي اهأأزات ت طأأٌّ
ت٘قعات رات٘ ٞٚي قذستٕ يف اه نوني عوأً٘ ٟاقأو ٗل أذاغ ك وفأ ٞبِممأان بٌِٚأا ٙأش٠
ػفاستظش Schwarzer

][3

لْ ت٘قعأات اهفأشد هلفا١تإٔ اهزاتٚأ ٞبلُٔأا عبأاس ٝعأّ بَّعأذ

ريابت ًّ لبعاد ػخص ٞٚاإلُظاْ ٗ ،قأذ ت ٌيفأى يف قِاعأات راتٚأ ٞباهقأذس ٝعوأ ٟاه نوأني
عو ٟاهصع٘بات ٗاملؼلالت اهيت ت٘اةٕ اهفشد ًّ خالي اه صشفات اهزاتٞٚ
كٌأأا لْ كأأال اهبأأا يفني باُأأذٗسا ٗػفاستظأأش ٙأأش ٠لْ ت٘قعأأات اهلفأأا ٝ١اهزاتٚأأٞ
ٗظٚفً٘ ٞةٔٔ ٞهوظو٘ن تقَ٘ عوأ ٟاإلعأذاد هو صأشٍ ٗضأبٕٕ ٗاه خٕأٚط املِٕقأ ٛهإٔ
ٗٙطأأٚو ػفاستظأأش  [4,p105] Schwarzerrhzبق٘هأإٔ « :كوٌأأا اصداد اع قأأاد
اإلُظاْ باً الكٕ إًلاُات طو٘ن ت٘افق ًّ ٞٚلةأى اهأ ٌلّ ًأّ أى ًؼألوً ٞأا
بص٘س ٝعٌو ،ٞٚكاْ لكيفش اُذفاعًا ه ح٘ٙى ٓزٖ اهقِاعات لٙطًا طو٘ن فاعى»
ٗإرا لسدُا اهشبط ًا بني ًفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزاتٗ ٞٚاملِبيفقُ ًّ ٞعش ٞٙاه عوٍ
االة ٌاعًٗ ٛفَٔ٘ اهلفا ٞٙاهز ًّ ٘ٓ ٜاملصٕوحات اهيت تٔ ٍ ب٘صو اهقذسات
ٗاملٔاسات ٗاملعاسٍ اهيت  ٌ ٙع بٔا اهفشد ٗقذستٕ عو ٟتشمج ٔا إىل ٗاقع ًّ خالي

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

اهعٌى اهزٙ ٜقَ٘ بٕ ٗتربص اهلفاٗ ٝ١اؾذاسً ٝصٕوحني قشٙبني هوٌعاُ ٛاهيت محٌؤا
ًصٕوح اهلفا ٘ٓٗ ٞٙاملفَٔ٘ ُفظٕ اهزٙ ٜؼ إهً ٕٚفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزات ٞٚيف بعض
ًظ ٘ٙاتٕ ٗف ُعش ٞٙاه عوٍ االة ٌاعٗ ٛكْ٘ ٓزٖ اهذساط ٞتظع ٟإىل اه عشٍ عوٟ
ًظ ٘ٙات اهلفا ٞٙهذ ٠اهصحافٚني ٗاهيت تعين إتاْ اهصحافٚني بقذساتٍٔ
ٗكفا١تٍٔ املِٔ ٞٚاهيت لٍِٔ ًّ إ ذاغ اه نٗ ٚاه لري يف اهشلٗ ٜاهؼلْ اهعاَ،
فٌفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزاتٗ ٞٚف ُعش ٞٙاه عوٍ االة ٌاع ٙ ٛظ ًع ًفَٔ٘ اهلفاٞٙ
عظني ٓزٖ اهذساط ٞالطٌٚا لْ ًفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزاتٙ ٞٚؼ يف ل ذ ًظ ٘ٙاتٕ لْ
اخ ٚاس اهفشد هوٌ٘قو  ٙعو بذسة ٞكفا١تٕ اهزات ،ٞٚل ٜلُٕ طٚخ اس امل٘اقو اهيت
ٙظ ٕٚع فٔٚا اهظٕٚش ٝعوً ٟؼلالتٔا ًٗ ٕوباتٔا ٗ ٙممِني امل٘اقو اهيت ؼٌى هٕ
اهصع٘بات ٗ ،بِآ ١زٖ امل٘اقو ٙع ٌذ صاهبًا عوً ٟذ ٠إتإُ بقذساتٕ ٗكفا١تٕ اهيت
][4,5
تؼلى بذٗسٓا ًظ ٘ ٠اهلفا ٞٙاهزٙ ٜؤًّ بلُٕ  ٌ ٙع بٕ
الكدزاج الراةٔ٘ ّاملَئ٘ للصحا مً ّاق ىلسٓ٘ از النيْاب٘:
عِذ اؿذٙر عّ اهبعذ اهفشدٗ ٜقذسات اهصحافٚني لٗ اهقا ٍ٢باالتصاي تربص
ُعش ٞٙاسغ اهب٘اب ٞب (Gatekeepimgاهيت ظٔشت عو٘ي اهيفور األخ ًّ اهقشْ
اهعؼشٗ ّٙكاْ عاُ اهِفع اهٌِظاٗ ٜاألصى ٗاألًشٙل ٛاؾِظ ٞٚك ت هّ٘ٙ
 Kurt Lewinعاَ  ًّ [6] َ1947لطٍٔ ب ٕ٘ٙش ٓزٖ اهِعشٞٙ
فِعش ٞٙاسغ اهب٘اب ٞتفرتض لْ ِٓان فٌ٘ع ًّ ٞشاغ اهب٘ابٙ ٞقفْ٘ يف
مجٚع ًشا ى ًشٗس األخباس يف ٗطا٢ى اإلعالَ املخ وفٗ ٞهذ٘ٓ ٠ال ١اؿشاغ اهقذسٝ
بلْ ٙف ح٘ا اهب٘اب ٞلٗ ٙنوق٘ٓا لًاَ ل ٜسطاه ٞش ًّ خالهلٍ ،كٌا لْ هذ ٍٔٙاهقذسٝ
عو ٟإ ذاغ تن ٚات عو ٟاهشطاه ٞاهيت صاهبًا ًا ت لريش ب ٘ةٔات اهفشد ٗاهع٘اًى
اهظٚاطٗ ٞٚاهيفقافًِٗ ٞٚز لْ قاَ ٗاٙت White

][7

باالخ باسات األٍٗه ٞٚهلزٖ اهِعشٞٙ

بشص اهعاًى اهفشد ٜعاًالً لطاطْٚا ًّ لصى ريالري ٞع٘اًى تؼلى ٓزٖ اهِعشٞٙ
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ٗٙش ٠عذدٌ ًّ اهبا يفني املٔ ٌني بٔزٖ اهِعش ٞٙلٍْ اهعاًى اهفشدٗ ٜكزهم
اؿلٍ املٔين )(The Level of the Individual and of Professional Judgment

ٙؼلوٕ خرب ٝاهفشد ٗقذساتٕ ًٗعشف ٕ ٗخوف ٕ ٚاهيفقافٗ ٞٚق ٌٕٚاملِٔ ، ٞٚاهيت ؼذد
صاهبًا إتإُ ٗت٘ةٔاتٕ يف عٌوٕ اهصحايف ٗلطو٘ب لٌٕ عو ٟاهشطاه ٞاإلعالًٞٚ
ٗق ٘آا ٗقشاس اخ ٚاسٓا ][8,p15, 9,p114

ٗٙطٚو  [10, p80] Pollard and Johansenلٍْ اهلفا ٝ١املِٔ ٞٚهوصحافٚني ٗف
ٓزٖ اهِعش ٞٙتعلع االه ضاَ اهؼخص ٛاهز ٜتلطِظت بِا ١عوً ٟع قذاتٍٔٗ ،هٚع
عو ٟاملباد اهيت ت بِآا اه٘طٚو ٞاإلعالً ٞٚاهيت ٙعٌوْ٘ فٔٚاٙٗ ،طٚفْ٘ كزهم لْ
كفا١تٍٔ املِٔ ٞٚتظ ِذ عو ٟػع٘س ٗاقعٗ ٛاه ضأًٍ باملظؤٗه ٞٚاالة ٌاع ٞٚالطٌٚا
ًشاعا ٝاةات اؾٌٔ٘س ٗلٗه٘ٙاتٕ
ٗباهِعش مل٘ض٘ اهذساط ٞامل عو بلفا ٞٙاهصحافٚني ًٗذ ٠إتأٍُ بقذساتٍٔ
ٗكفا١تٍٔ ،فإْ عاًى اهفشد ٗاؿلٍ املٔين ٗف ُعشٞٙ

اسغ اهب٘ابٗ ٞاهزٜ

ٙؼلوٕ خربات اهصحايف ٗقذساتٕ املبِ ٞٚعوً ٟع قذاتٕ ٗت٘ةٔاتٕ ٙظاعذُا عو ٟفٍٔ
ًظ ٘ ٠اهلفا ٞٙهوصحايف اهيت  ٌ ٙع بٔا ٗقذ لِٕ ًّ تلدٗ ٞٙاةباتٕ ٗؼذد ًذ٠
قذستٕ عو ٟاه لري ٗٓ٘ رات املفَٔ٘ اهزٙ ٜشتبط

فَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزات ٞٚعظني

ُعش ٞٙاه عوٍ االة ٌاعٛ
ٗيف ٓأأأزٖ اهذساطأأأ ٞكأأأزهم طأأأع ٟاهبا أأأر هو عأأأشٍ عوأأأً ٟظأأأ ٘ ٠اهلفاٙأأأٞ
هوصحافٚنيٗ ،ف لسبعً ٞظأ ٘ٙات تؼألى اهب٣ٚأ ٞاهذاخوٚأٗ ٞاـاسةٚأٗ ٞب٣ٚأ ٞاإلعأالَ
اهظع٘دٗ ٜب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهشٙاضٗ ،ٞٚاهيت قذ ت ذاخى لٙطًا ًع ع٘اًى ُعشٙأ ٞأاسغ
اهب٘اب ٞاألخشً ٠يفى اهع٘اًى اهيفقافٗ ٞٚاهظٚاطٗ ٞٚاالة ٌاعٗ ٞٚاملؤطظأٗ ٞٚسٗتأني عٌأى
اه٘طٚو ٞاإلعالًٗ ٞٚاهع٘اًى األخشٗ ٠اهيت قذ  ٙلريش بٔأا اإلعأالَ اهظأع٘دٗ ٜاهصأحافٞ
اهشٙاض ٞٚؼذٙذًا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

مفهوم الكفاية:
باهلفا ٞٙكٌا ٗسدت يف ًعاةٍ اهون ٞاهعشب ًّ ٞٚكفٙ ٟلف ٛكَفا ٞٙإرا قاَ
باألًشٙٗ ،قاي لٙطًا :اط لف ٕ ٚلًشًا فلفاُٙٗ ،ٕٚقاي كزهم  :كفان ٓزا األًشَّ
لَ ٜظْبم ٗٙقاي :كفاٖ ًؤُٗ ٕ كَفاٗ ٞٙكفان اهؼٙ :١ٛلفٚم ٗاك فٚت بٕ
ٗٙش ٠بظِذ [11,p52] ٜلْ ًصٕوح اهلفاٙات لٗ اهلفاٙ ٞٙذٗس ٘ي ًفًٔ٘ني
لٗهلٌا ًفَٔ٘ اهقٚاَ باألًش ُٗ ؼذد املعاةٍ ًظ ٘ ٠اهقٚاَ بٕ ،إرا ًا كاُت ًشتفعٞ
لٗ ًِخفطٗ ،ٞاملفَٔ٘ ا خش اه٘ص٘ي إىل دسة ًّ ٞاملب ن ٟط٘ا ١لكاْ املب نً ٟادْٙا
لَ ًعِْ٘ٙا ٗخيو

باهق٘ي لْ اهلفا ٞٙتعين "اهقٚاَ بلًش ًا ٗاه٘ص٘ي إىل دسةً ٞعِٞٚ

ًّ اإلتقاْ ،ت فاٗت ٓزٖ اهذسة ٞتبعًا هوؼخ

اهزٙ ٜقَ٘ بٕ ،عٚر تصى ٓزٖ

اهلفا ٞٙل ٚاًُا إىل ًظ ٘ ٠اه ٌٚض ضٌّ ًظ ٘ٙات املقب٘ه"ٞٚ
ًّٗ ةاُبٕ ٙش ٠قٌذ اهذسٙج اهز ٜعشفٔا ًّ خالي طٚاق ًشتبط باهرتبٞٚ
ٗاه عو ٍٚلْ اهلفاٙات ٓ ٛعباس ٝعّ قذسات ًل ظب ٞتظٌح باهظو٘ن ٗاهعٌى يف
إطاس ًعنيٗ ،ت لْ٘ ًّ ًعاسٍ ًٗٔاسات ٗقذسات ٗاػآات ًِذف ٞبؼلى
ًشكني ،كٌا ٙظع ٟاهفشد اهز ٜاك ظني توم اهلفاٙات بإرياستٔا ٗػِٚذٓا
ٗت٘ظٚفٔا قصذ ً٘اةًٔ ٞؼلوً ٞا ٗ ؤا يف ٗضع ٞٚقذد [12,p283] ٝلًا ًا
 ٙعو

عِ ٟكوٌ ٞب اهلفاٞٙ

يف اهون ٞاإللوٚض ٞٙلذ لُٔا تعين )Efficiency

ٗكزهم بٗ Competencyبرتمج ٞكوٌEfficiency) ٞ

عوٗ ٟةٕ اه حذٙذ إىل

اهعشب ٞٚلذ لْ ًّ ضٌّ ًعأُٚا اؾذاسٗ ٝاالط حقاق ٗاألٓوٗ ٞٚاهلفاٗ ٝ١اهلفاٞٙ
ٗاهفعاه ٞٚلًا ًا  ٙعو بلوٌ ٞب  Competencyف ؼ لصوني اهرتمجات لُٔا ت عو
باهقذسٗ ٝاملعشفٗ ٞاملٔاسٝ
ٗباهِعش إىل ٓزٖ اهذساطٗ ٞطعٔٚا إىل قاٗه ٞاه عشٍ عو ٟإتاْ اهصحافٚني
بقذساتٍٔ ٗبلفا١تٍٔ املِٔ ٞٚاهيت لّ ًّ إ ذاغ تن ٚات يف اهؼلْ اهعاَ ٗاهشلٜ
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اهعاَ ،فإْ ًصٕوح ) Efficiencyقشٙني ًّ ًصٕوح اهلفا ٞٙاملعين بٔزٖ اهذساطٞ
ال طٌٚا لُٔا تظع ٟهو عشٍ عو ٟقذس ٝاهصحافٚني عو ٟاه نٗ ٚاه لري كٌا لػاس
إه ٕٚبظِذٜ

][11

ٗاهذسٙج

][12

ٗمحذاْ

][13

ٗٓ٘ املصٕوح ُفظٕ اهز ٜاط خذًٕ

) Martinيف دساط ٞهولفاٙات املِٔ ٞٚهوصحافٚني اهعشب يف اه٘الٙات امل حذٝ
األًشٙل ٞٚبعذ لْ لضاٍ إهٔٚا ًصٕوح املِٔ ٞٚهٚصبح ًعِ ٟاهلفا ٞٙاملِٔٞٚ
بٗ [1] Professional Efficiencyبنض اهِعش عّ املعاُ ٛاإللوٚض ٞٙملعِٟ
اهلفاٙ ،ٞٙعضص اط خذاَ ًفَٔ٘ اهلفا ٞٙيف ٓزٖ اهذساط ٞبذالً ًّ ًفآ ٍٚلخش٠
ًيفى اهلفاً ٝ١ا لػاس إه ٕٚبظِذ [11,p59] ٜني قاي هقذ اتظع ًفَٔ٘ اهلفاٞٙ
فاستبط باالط عذادٗ ،استبط باهقذسات املل ظب ٞاهيت تظٌح باهظو٘نٗ ،استبط
كزهم باإلًلاُٗ ، ٞٚاستبط باملعاسٍ املفآٗ ،ٌٞٚٚاستبط باهبعذ اهفٕش ٜهوقذسات
ٗاهق٘اعذ ٗاهبعذ اهعٌو ٛكٌا لْ اط خذاَ ًصٕوح اهلفا ٞٙباهِظب ٞهوصحافٚني
ٗطبٚعٙ ٍٔ ًِٔ ٞعذ ًِاطبًا ٗرهم إرا لخزُا لصى املصٕوح باهون ٞاهعشب ٘ٓٗ ٞٚكفٟ
ٙلف ٛكفا ٞٙهوقٚاَ بلًش ًا ،ل ٜلٍْ اهصحايف ٙفرتض لْ تلْ٘ هذ ٕٙاهلفاٞٙ
هوقٚاَ بعٌوٕ بؼلى ً قّ ًّ خالي ًٔاساتٕ ًٗعاسفٕ ٗقذساتٕ ًّٗ ريٍ قذستٕ عوٟ
اه لري عو ٟاؾٌٔ٘س
الهفآ٘

الدزاضاج الصحافٔ٘:

ٙعذ ًصٕوح اهلفا ًّ ٞٙاملصٕوحات األقى ػ٘ٚعًا يف اهصحافٗ ٞاؾ٘اُني
املِٔ ٞٚهوصحافٚني عو ٟعلع

قى اهرتبٗ ٞٚاه عو ٍٚبصف ٞعاًٗ ٞكْ٘ ًِٔٞ

اهصحافٗ ٞاهعاًوني فٔٚا  ٙلريشْٗ بع٘اًى طٚاطٗ ٞٚاق صادٗ ٞٙريقاف ٞٚيف

اسط ٞتوم

املِٔ ٞفٌّ اهصعني إعاد كفا ٞٙقذد ٝهوصحايف ملٌاسط ٕ ملِٔ ٕ بؼلى ً قّ
ٗتؼ اهبح٘غ االة ٌاعٗ ٞٚاهقاُُ٘ ٞٚبلْ

اسطات اهصحافٗ ٞكفاٙاتٔا ًٗعآ ٙا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

امل ن  ٝتلّ فٌٔٔا بؼلى لفطى ًّ خالي اهعٌوٚات االة ٌاع ،ٞٚكُ٘ٔا ت لريش
ًّ خالي تفاعى بني اهظٚاقات اه ِعٗ ٌٞٚٚاهيفقافٗ ٞٚاالق صادٗ ٞٙاهظٚاطٞٚ

ٚر

ٙؼ  Marjoribanks& Kenyonلْ اهبحر يف املعاٗ ٙاهلفا ٞٙهوصحافٚني مح ٍ
اه عاًى ًع اهظٚاقات االة ٌاعٗ ٞٚاه ِع ٌٞٚٚهصِاعٗ ٞإُ ا األخباس

][14

ٗكْ٘ عٌو ٞٚدساط ٞاهلفاٗ ٞٙاهلفا ٝ١املِٔ ٞٚيف اهصحاف ٞعٌو ً ٞٚن ٝ
ٗت ٕوني فٍٔ كى اهظٚاقات اهيت ٙعٌى فٔٚا اهصحايف ،فقذ تشكضت لصوني
اهذساطات اهيت تظع ٟملعشف ٞقذسات ًٗٔاسات ٗت٘ةٔات اهصحايف املِٔ ٞٚإىل دساطٞ
األػٚا ١بؼلى ًِفشد ٗهٚع بؼلى ف ٌع ٗٙش ٠آخشْٗ لْ املِٔ ٞٚاهصحاف ٞٚال
تقو عؤً ٟاسات اهصحافٚني ٗكفاٙاتٍٔ يف لدأً ١اَ عٌؤٍٗ ،هلّ ٙؼٌى رهم
لٙطًا ٗ عِ ٟلٗطع ًّ املِٔ ٞٚاهصحاف ٘ٓٗ ٞٚاه عاًى ًع اؿاه ٞاالة ٌاعٞٚ
هوصحايف]ٗ [15,p36هزهم ُش ٠لْ كيف ًا ًّ اهذساطات اهيت ت عو

باملِٔٞٚ

ٗاهلفا ٞٙاهصحاف ٞٚتِاٗهت ً٘ض٘عات ًيفى اط قاله ٞٚاهصحايف ٗ ،اه عو، ٍٚ
ٗلخالقٚات اهصحافٗ ٞاهط٘ابط اهزاتٗ ، ٞٚاملعشفٗ ،ٞاه فاُ ٛيف خذً ٞاهصاحل اهعاَ
][16,17, 18

كٌا سكضت عذد ًّ اهذساطات عو ٟدساط ٞسؤ ٞٙاهصحافٚني لُفظٍٔ يف عٌؤٍ
يف طع ٛملعشف ٞت٘ةٔاتٍٔ املِٔ ٞٚهوخشٗ ًّ خالي رهم ؤػشات عّ كفاٞٙ
اهصحايف ًِٗٔٓٗ ٕ ٚزٖ اهذساط ٞؼذٙذًا طٍ٘ تشكض عوٓ ٟزٖ اهلٚف ٞٚعٚر
تظ ٕوع آسا ١اهصحافٚني اهشٙاضٚني هو عشٍ عو ٟكفا ٍٔ ٙاملِٔٗ ٞٚاهيت ٙع قذْٗ ًّ
][19
خالهلا بلْ عٌؤٍ محذغ تنً ٚا لٗ تلري ًا فعو ٟطبٚى امليفاي Kim &Oh
اط قص ٟاهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهل٘سٙني اؾِ٘بٚني ًّ خالي املذ ٠اهزٜ
ٙؼعش بٕ اهصحاف ْ٘ٚبلٍُٔ ًصذس ريق ًّ ٞقبى اؾٌٔ٘س ًّٗ ريٍ قذستٍٔ عو ٟاه لري
عو ٟاهشل ٜاهعاَ  Marronاط خذَ ُفع اهفلش ٝاهيت اط ِذ عؤٚا Kim &Oh
][20
ٗطبقٔا عو ٟاهصحافٚني يف إٙشهِذا
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يف عاَ  2007قاَ  [21] laban & Kovacicبذساط ٞعو ٟع ًّ ِٞٚاهصحافٚني ًّ
طو٘فاكٚا; هو عشٍ عو ٟت٘ةٔاتٍٔ; ٚر استلضت اهذساط ٞعو ٟاه عشٍ عوُ ٟعشٝ
اهصحافٚني هولفا ٞٙاملِٔٗ ٞٚكزهم ُعشتٍٔ هألخالقٚات املِٔ ٞٚيف اهصحافٞ
باإلضاف ٞإىل ُعشتٍٔ فٌٚا  ٙعو بلدٗسآٍ ٗٓ٘ ٍٔ ٙكصحافٚني
لًا يف اهعاَ  Martin) 2011فحاٗي اط خذاَ لطو٘ب ةذٙذ يف اه عشٍ عوٟ
كفا ٞٙلٗ كفا ٝ١اهصحافٚني ٗهلِٕ ُ ٌٔٙى ًا قاَ بٕ اهبا يفْ٘ اهظابقْ٘

ٚر

ٙؤًّ بلْ سبط كفا ٞٙاهصحايف لٗ ًِٔ ًّ ٕ ٚخالي ريق ٞاؾٌٔ٘س بٕ ٘ٙهذ اه باطًا
ُ٘عًا ًا عٚر ال ٙعشٍ املعين يف اهذساطٓ ٞى اهؼخص ٞٚاهزات ٞٚلٗ املِٔ ٞٚاهصحفٞٚ
هوصحايف ٗٙزكش ًذهالً عو ٟرهم لُٕ ه٘ ق ٍٚاؾٌٔ٘س صحافْٚا ًّ صحو اه ابو٘ٚد
اهفطا٢ح ٞٚاهربٕٙاُ ٞٚهش ا محصى عو ٟتقًِ ٍٚٚخفض ًّ ٚر ريق ٞاؾٌٔ٘س بٕ،
ٗهلّ عو ٟاهعلع فٔزا اهصحايف هش ا هذ ٕٙكفا ًِٞٚٔ ٞٙعاهٗ ٞٚؼق صحٚف ٕ
ًبٚعات ةٚذ[1] ٝ

ًّٗ ٓز املِٕو ط٘س ً Martinقٚاطًا هولفا ٞٙاهصحاف ًّ ٞٚخالي اط خذاَ
املقٚاغ اهز ٜاط خذًٕ

Friedman & Kass

][22

اهبا يفني يف اجملاي اهرتبٜ٘

ًٗع ٌذًا عو ٟاه عشٙو اهز ٜقذًٕ اهبا ر Schutte, Toppinen, Kalimo Schaufeli

هولفا ٞٙيف ع٘غ عوٍ اهِفع املٔين

ٚر ٙعشفْ٘ لْ اهلفا ٞٙهب ٞ٣ٚاهعٌى ٓٛ

ت٘قعات اهعاًوني بلْ ٙلُ٘٘ا فاعوني يف اهعٌى

][23

ٗٙطٚو ب Martinلْ قٚاغ

اهلفا ٞٙيف اهصحاف ٞالبذ لْ ت طٌّ ػع٘س اهصحايف بلْ ًا ٙؤد ًّ ٕٙلعٌاي ٓٛ
لعٌاي ًؤريشً ٝعضصًا رهم

شاةعاتٕ ملفَٔ٘ اهلفا ٞٙيف اجملاالت األخشً ٠يفى

اهلفا ٞٙاهظٚاطٗ ٞٚاهلفا ٞٙاهزاتٗ ٞٚاهلفا ٞٙاملعوً٘ات ٛٓٗ ٞٚلْ تلْ٘ هذٞٙ
اهقذس ٝعو ٟاالط ممابٗ ٞاه لري ٗاه حلٍ ٗاملعشف ٞيف لٓ ًّ ٜزٖ اجملاالت ٗٙق٘ي
لٙطًا لٍْ ٓزا املقٚاغ املظ خذَ يف قٚاغ كفا ٞٙاملعوٌني يف طوم اه عو ٍٚتلّ ًّ

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

خالهٕ اه عشٍٍ عو ٟقذس ٝاهصحافٚني عو ٟى اإلػلاالت اهيت ت٘اةٍٔٔ يف اهعٌى،
ٗكزهم اه لري عو ٟاؾٌٔ٘س ٗاهقاس ٗ ،لخالقٚات ٗق ٍٚاهصحافٚني باإلضاف ٞإىل
ًقذستٍٔ عو ٟتقذ ٍٙاألخباس هوممٌٔ٘س يف ٗقت األصًات ][1,p12

ٓزٖ اهذساط ٞاع ٌذت عو ٟاملِٔا اهز ٜاع ٌذٖ ) Martinباه عشٙو لٗ املقٚاغ،
ٗهلّ ٓزٖ اهذساط ٞقاًت ب ٕ٘ٙش األطو٘ب عٚر ٙظ ٘عني ب ٞ٣ٚصحاف ٞٚك وفٞ
ًيفى اهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙباإلضاف ٞإىل دساطٞ

قى صحاف ً ٞخصصً ٞيفى بٞ٣ٚ

اهصحاف ٞاهشٙاضٗ ٞٚاهيت ٙليفش اؾذي ٘هلا ل ٚاًُا فٌٚا  ٙعو باملِٔٗ ٞٚكفاٞٙ
اهعاًوني فٔٚا ٗٙؼ لٙطًا ) Martinيف دساط ٕ لْ ًقٚاغ )ُ Friedman & Kass
ٙلّ ًصًٌٌا هذساط ٞكفاً ٞٙعوٌني ٙعٌوْ٘ يف اهب ٞ٣ٚاهنشب ٞٚيف األطاغ ٗٙش ٠لْ
ٓزا اهٌِ٘ر قابى هورتمجٗ ٞاه ٕ٘ٙش هب٣ٚات صحاف ٞٚلخش٠

ا ٙذعٍ تبين ٓزٖ

اهذساط ٞملقٚاغ اهلفاُ ٞٙفظٕ ][22,1

كٌا عٌذ ) (Martinإىل قٚاغ اهلفا ًّ ٞٙخالي باهع٘اًى اهذاخو ٞٚاهيت ت ٌيفى
يف قذساتٕ اهزاتٗ ٞٚت٘ةٔاتٕ ػاٖ اهصحاف ٞكٌِٔٗ ٞكزهم باهع٘اًى اـاسة ٞٚاهيت
ت ٌيفى باهقذس ٝعو ٟاه لري ٗاه عاًى ًع األصًات كصحايف يف ٓزٖ اهذساط ٞطٍ ٚ
اع ٌاد ُفع اه قظٌٚات ٗاألطو٘ب تقشٙبًاٗ ،هلّ ًع إضاف ٞضً ني ةذٙذتني ًّ
اهع٘اًى ٗٓ ٛبع٘اًى ب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهظع٘دٗ ٞٙاهيت ٙقصذ اهعشٍٗ اهيت ٙعٚؼٔا
اهصحاف ْ٘ٚاهظع٘دً ْ٘ٙيفى اهظٚاط ٞاإلعالً ٞٚهوٌٌولٗ ٞطٚاط ٞاملؤطظٗ ٞبعض
املٌاسطات ٗ ،كزهم بع٘اًى ب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚالطٌٚا لْ ٓزا اهبحر
ٙذسغ ب ٞ٣ٚصحاف ٞٚك وف ًٗ ٞخصصً ٞيفى اهصحاف ٞاهشٙاضٗ ٞٚاهيت ٙقصذ بٔا
اهعشٍٗ اهيت قذ تؤريش عو ٟاهصحايف اهز ٜيف ٓزٖ اهبً ٞ٣ٚيفى قطاٙا امل٘ٚي ٗاه عصني
ٗاإلطا١ات هآلخشٗ ّٙص ٓا ًّ املٌاسطات كٌا تبِت ٓزٖ اهذساط ٞإضاف ٞلط٣وٞ
ةذٙذ ُٝتلّ ً٘ة٘د ٝيف دساط ٞيف دساطٗ Martin) ٞت عو باط خذاَ اه قِٗ ٞٚقٍٚ
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اهصحاف ٞاملِٔٗ ٞٚاألخالق ٞٚيف اهلفا ٞٙاهذاخو ٞٚالطٌٚا لْ ٓزٖ اهذساط ٞتذسغ
اهلفا ٞٙهوصحافٚني يف عصش اهيف٘س ٝاهشقٌ ،ٞٚاهيت هلا دٗس يف لعٌاي اهصحايف
اه ًّ ًٞٚ٘ٚمجع املعوً٘ات األخباس ٗ ُ ٟؼشٓا ٗتشٗعٔا باإلضاف ٞإىل لْ ٓزٖ
اهذساط ٞتذسغ دسة ٞاالخ الٍ يف ًظ ٘ٙات اهلفاً ٞٙا بني اهعاًوني يف اهصحافٞ
املٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚيف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘د[1] ٞٙ

الصحافة السعودية:
ال تب عذ اهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗٗٗ ٞٚظا٢فٔا ٗاألطاطٚات اهيت
تشكض عؤٚا عّ اهٌِار املِ ؼش ٝيف املِٕق ٞاهعشب ٞٚؼذٙذًا; ٚر إْ اهعشٍٗ اهيت
ؼلٍ املِعً٘ ٞاإلعالً ٞٚاهظع٘دُ ٛٓ ٞٙفظٔا اهيت ؼلٍ اهذٗي األخش ٠املؼابٔٞ
هلاٗ ،هلّ ٙلٌّ االخ الٍ يف ُظبٓ ٞٚزا اه لري

ٙؼ بعض اهبا يفني يف اإلعالَ

اهعشب ٛاهز ّٙاٗه٘ا فٍٔ األُعٌ ٞاإلعالً ٞٚاهعشبٗ ٞٚعالق ٔا باهظوٕ ٞلْ األُعٌٞ
اإلعالً ٞٚاهعشب ٞٚال ؽش ًّ تصِٚفات األُعٌ ٞامل٘اه ٞٚلٗ اه قوٚذٗ ٞٙبعض ًِٔا
ٙظع ٟهو ٕ٘س ٗقوٚى ًِٔا تلّ لْ ٙلْ٘ ً ٕ٘سًا ٗٙظع ٟهوقٚاَ بلدٗاس اهصحافٞ
كٌا عنيٗ ،غذً ٞاؾٌٔ٘س بذسةُ ٞظب ٞٚعاهٞٚ

][24,25

ٗكْ٘ اهصحافٗ ٞدٗسٓا هٕ

عالقً ٞباػش ٝباهظٚاقات اهظٚاطٗ ٞٚاالة ٌاعٗ ٞٚاهيفقاف ،ٞٚفإْ اهصحاف ٞيف
املٌولً ٞا صاهت ؼ ا املضٙذ ًّ اؿش ٞٙيف ًعاؾ ٞامل٘ض٘عات املٌٔ ٞيف اهؼلُني
اهذاخوٗ ٛاـاسة ٛكٌا ت ٌ ع بعالق ٞةٚذ ٝبؼلىٍ ًباػشٍ ٗص ًباػش ًع ٓزٖ
اهظٚاقات ٗخص٘صًا اهظٚاط ٞٚيف لصوني األ ٚاْ
ًا صاهت املِعٌات اهذٗه ٞٚاملعِ ٞٚعش ٞٙاهصحافٗ ٞاه عب تصِو اهظع٘د ٞٙبلْ
إعالًٔا هٚع شْا ٗلُٕ ُعاَ إعالً ٛص ًظ قىٗ ،تَّعَ ّذ اهشقاب ٞف ٕٚل ذ اهظٌات
امل ٘اةذ ٝيف اهصحافٗ [26] ٞسصٍ االُف ان اهلب يف املؼٔذ اهصحايف ٗاإلعالًٛ
اهظع٘د ٜيف اجملٌى ،إال لْ اهق٘ٚد ًا صاهت ؼٚط باهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙإىل ذ ًا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ًقاسُ ٞباهظاب ٗلػاست اهليف ًّ اهذساطات اهيت اع ٌذت عوُ ٟعش ٞٙب اسغ
اهب٘اب ٞكإطاس ُعش ٜلْ اإلعالَ اهظع٘دً ٜا صاي  ٙاريش باهع٘اًى اهظٚاطٗ ٞٚاهيفقافٞٚ
عو ٟاه ٘اه ٛفٌٚا  ٙعو ا ٙعٔش يف ٗطا٢ى اإلعالَ ًّٗ ريٍ تلت ٛاهع٘اًى املِٔٞٚ
ٗاالق صادٗ ٞٙسٗتني اهعٌى ًّ ٚر األٌٓ [27,28] ٞٚكٌا تربص ظآش ٝاهشقاب ٞبِ٘عٔٚا
اهزاتٗ ٛاملؤطظ ٛكإ ذ ٠املٌاسطات اهيت ًا صاهت ً٘ة٘دٗ ،ٝهلِٔا قوعت عٌا
كاُت عو ٕٚيف اهظاب ; ُعشًا هرباًج اه ن ٚاهظٚاطٗ ٛاالة ٌاع ٛاهيت ػٔذتٔا
املٌولً ٞؤخشًا عٕفًا عو ٟت٘ةٕ اؾٌٔ٘س إىل اهفطا١ات اإلهلرتًُٗ٘ٗ ٞٚاقع
اه ٘اصى االة ٌاع ٛاهيت لطٌٔت ب ٘طٚع ٓاًؽ اهٕشن ٗتؼممٚع ٗطا٢ى اإلعالَ
احملو ٞٚملظاٙش ٝرهم
ٗفٌٚأأأأا  ٙعوأأأ باهصأأأأحاف ٞاإلهلرتُٗٚأأأأ ٞيف اهظأأأأع٘د ٞٙؼذٙأأأذًا تؼأأأ اه قأأأأاسٙش
 عظأأأأأني ًأأأأأذٙش إداس ٝاهِؼأأأأأش اإلهلرتُٗأأأأأ ٛبأأأأأ٘صاس ٝاهيفقافأأأأأٗ ٞاإلعأأأأأالَ  -لْعأأأذد اهصأأأأحو اإلهلرتُٗٚأأأٗ ٞامل٘اقأأأأع اإلخباسٙأأأ ٞباملٌولأأأأ ٞػأأأاٗص ً٘ 2000قأأأأع،
ٙصأأى عأأذد املأأشخ

ًِٔأأا اه ْٚأا مأأ٘ ً٘ 650قعً أا

][29

ٗعأأّ ت٘ةأإٔ اؾٌٔأأ٘س هلأأزا

اهِأأأ٘ ًأأأّ اهصأأأحاف ٞلػأأأاست دساطأأأً ٞصأأأذاق ٞٚاملطأأأٌْ٘ اـأأأرب ٜمل٘اقأأأع اه ٘اصأأأى
االة ٌأأأأأأاع ٛهأأأأأأذ ٜاهؼأأأأأأباب لْ اع ٌأأأأأأاد اهؼأأأأأأباب اهظأأأأأأع٘د ٜعوأأأأأأ ٟاهصأأأأأأحو
اإلهلرتُٗٚأأأأ ٞكٌصأأأأذس هألخبأأأأاس بِظأأأأب ٞب ٗ %36 5لػأأأأاست اهذساطأأأأُ ٞفظأأأأٔا لْ
اع ٌأأأاد اهؼأأأباب اهظأأأع٘د ٜعوأأأً٘ ٟاقأأأع اه ٘اصأأأى االة ٌأأأاع ٛكٌصأأأذس هألخبأأأاس
بِظأأأأأب ٞب %30بٌِٚأأأأأا ٙع ٌأأأأأذ ًأأأأأا ُظأأأأأب ٕ ب %62عوأأأأأٗ ٟطأأأأأا٢ى اإلعأأأأأالَ اؾذٙأأأأأذ
هوحصأأأ٘ي عوأأأ ٟاألخبأأأاس

][30

فٌأأأّ اه٘اضأأأح لْ ٓأأأزٖ اهذساطأأأ ٞتعٕأأأً ٛؤػأ أشًا لْ

ٓأأأزا االع ٌأأأاد املوحأأأ٘ظ ًأأأّ اؾٌٔأأأ٘س عوأأأٓ ٟأأأزٖ اه٘طأأأا٢ى اؿذٙيفأأأً ٞلِأأإٔ ًأأأّ
اه عأأأأب عأأأأّ راتأأأإٔ بلسمحٚأأأأ ٞلكيفأأأأشٓٗ ،أأأأ٘ اهؼأأ أ ١ٛاهأأأأز ٜػأأأألى ضأأأأنًٕا عوأأأأٟ
املؤطظأأأات اإلعالًٚأأأ ٞهالُف أأأان لكيفأأأش عوأأأ ٟامل٘ضأأأ٘عات اهأأأيت مح اةٔأأأا اؾٌٔأأأ٘س
ٗف ٓاًؽ ش ٞٙلعو ًّ ٟاهظاب
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ٗفٌٚا  ٙعو باهذساطات اهظابق ٞاهيت تِاٗهت اهلفا ٞٙيف اهصحاف ٞفعو ٟذ عوٍ
اهبا ر ٗ ٗ ٟقت إةشا ١اهذساط ٞال ٘ٙةذ دساطات ت عو باهلفا ٞٙيف اهصحافٞ
عشبْٚا ط٘ا ١لكاُت يف اهظع٘د ٞٙلَ خاسةٔا ٗف املقٚاغ ٗاألطو٘ب اهز ٜاع ٌذ يف
ٓزٖ اهذساطٗ ،ٞهلّ بشصت دساطات ت عو باملعا ٙاملِٔ ٞٚاألخالق ٞٚاهصحف ٞٚيف
اهظع٘د ٞٙبؼلى عاَ ف  ٠اهع٘يف ] [31لْ ًؤٓالت اهقا ٍ٢باالتصاي اهظع٘د ٜعاهٞٚ
ٗؼذٙذًا هوٌؤٓى اؾاًعًٗ ٛا ف٘ق ،بِظب %67 ٞيف دساط ٕ هصحافٚني ًّ اؾِظني
يف تظع صحو تصذس ٗتٕبع باهظع٘دٗ ٞٙتؼ اهذساطُ ٞفظٔا إىل استفا ُظبٞ
امل خصصني باإلعالَ ًّ اهصحافٚني اهظع٘دٙني ٗبِظبُ ٛٓٗ %41 ٞظب ٞقشٙبًّ ٞ
بعض اهذٗي اهعشبً ٞٚيفى ًصش ٗاؾضا٢ش
ٗلػاست دساط ٞاهع٘يف لٙطًا إىل تٕ٘س ٓاًؽ اؿش ٞٙاهصحافً ٞٚقاسُ ٞباملاضٛ
ٗكؼفت دساط ٕ لٙطًا لْ  ًّ %77ع ِٞٚدساط ٕ لْ اهشقاب ًّ ٞاملظؤٗي باهصحٚفٞ
تلت ٛلٗالًٗ ،تؤٚا اهشقاب ٞاهذ ِٞٚٙبِظب ،%66 ٞريٍ اجمل ٌع ٞٚبِظبٗ ،%57 ٞلخ ًا
اهزات ٞٚبِظب %42 ٞكٌا تؼ اهذساطُ ٞفظٔا لْ اهصحايف اهظع٘دٙ ٜع ٛدٗسٖ
األخالق ٛكصحايف بٌِٚا ال ٙش %30 ٠تقشٙبًا لْ االه ضاَ باملعا ٙاملِٔ ٞٚلًش ًٍٔٓ
ٓزٖ اهذساط ٞطٍ٘ ت قص ٟاهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚاـاص ٞبع ِٞٚاهذساطٗ ٞامل عوق ٞببٞ٣ٚ
اإلعالَ اهظع٘د ٜباجملٌى ٗف ظشٗفٔا اؿاه ٞٚيف طبٚى اه عشٍ عو ٟت٘ةٔاتٍٔ
باهِظب ٞهلا باإلضاف ٞهولفا ٞٙامل عوق ٞبب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٗ ٞٙاهيت قذ
تؼرتن ًع رات اهع٘اًى اهيت تؤريش عو ٟاهصحاف ٞاهظع٘دٞٙ
الصحافة الرياضية والدراسات السابقة:
تعذ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞل ذ لٗةٕ اهصحاف ٞامل خصصٗ ٞاهيت ػ زب قٕاعًا
كب ًا ًّ اؾٌٔ٘س ٙش ٠اهِعاس [32] ٜلْ اهصحاف ٞاهشٙاض ًِٞٔ ٛٓ ٞٚتقَ٘ عو« ٟ
مجع ٗؼوٚى األخباس امل عوق ٞباهؼلْ اهشٙاضٗ ٛاه حق ًّ ًصذاقٔ ٚا ٗتقذتٔا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

هوممٌٔ٘س يف ػ  ٟاهشٙاضاتٗ ،صاهبًا ًا تلْ٘ ٓزٖ األخباس ً عوقٞ

ظ ممذات

األ ذاغ عو ٟاهظا  ٞاهشٙاضٗ ،ٞٚاه عو ٚعؤٚا ًّ قبى امل خصصني :كاؿلاَ،
ٗاملذسبنيٗ ،اهالعبنيٗ ،اإلداسٙنيٗ ،اـربا ١األكادتٚني ًّ ،كاف ٞة٘اُبٔا قصذ
إٙصاي اهفا٢ذ ٝهوممٌٔ٘س اهشٙاضٙ ،» ٛق٘ي ت ُش لْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞل ذ
امل٘ض٘عات املٌٔ ٞهوصحافٙٗ ،ٞقَ٘ دٗسٓا عو ٟتقذ ٍٙاألخباس اهف٘س ٞٙعو ٟلطاغ
ٗظٚف ٞاهرتف ٕٚاهيت تلطظت عو ٟاملؼآ يف اؿقى اهشٙاضٛ

][33

لًا هِٚذط ٛفٚق٘ي إ ٍْ اهصحافٚني اهشٙاضٚني يف ٚاتٍٔ املِٔ ًّ ٞٚامل ٘قع ًٍِٔ
عو ٟذ ط٘ا ١تقذ ٍٙتنٕ ٞٚهوشٙاض٘ " ٞض٘ع ًّ "ٞٚخالي األخباس ٗهلّ لٙطًا يف
كيف ًّ األ ٚاْ اال فاي بلٗ ،س ا ،تؼ٘ ٕٙمسع ٞاهشٙاضٚني ٗاهفشق اهشٙاضٞٚ
ًِاصش ٝؾٌٔ٘س سٙاضً ٛعني

][34

ٗاهبعض ٙش ٠لْ اهصحافٚني اهشٙاضٚني ةضًّ ١

اهشٙاض ٍٓٗ ٞاهزٙ ّٙنْٕ٘ األ ذاغ اهشٙاض ٙٗ ٞٚعاًوْ٘ ًع لفشاد ص عادٙني يف
لدا ١بعض املٔاَ يف املوعنيٗ ،هلّ قذ تلْ٘ بعض ًٔأًٍ ص ًوح٘ظٗ ٞيف ة٘اُني
لخش ٠خاس املوعني
كب

][35

ٗاهبعض ا خش ٙش ٠لٍُٔ ٙنْٕ٘ األ ذاغ اهشٙاض ٞٚبقذس

ًّ اه فصٚىٗ ،هلّْ يف اه٘قت ُفظٕ ًٕاهبْ٘ بإضاف ٞبعض اه فاصٚى

هوشٙاضٚني
تعذ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهعشب ًّ ٞٚقٕاعات اهصحاف ٞاهيت ػ زب قٕاعًا ًٌْٔا
ًّ اؾٌآ ٗ ،س ا  ٙلريش ٓزا اهِ٘ ًّ اهصحاف ٞبِفع اهعشٍٗ صاهبًا اهيت تؤريش
عو ٟاألُعٌ ٞاهعشبٗ ٞٚهلّ ٙش ٠اهبعض لْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚت ٌ ع بٔاًؽ شٞٙ
لٗطع ًقاسُ ٞبلُ٘ا اهصحاف ٞامل خصصٙ ٞزكش دسٗٙؽ ٗ ظاُني ] [37لْ اهصحافٞ
اهشٙاض ٞٚإ ذٗ ٠طا٢ى االتصاي املٌٔ ٞيف اجمل ٌع ًّٗ املال غ لْ اهصحافٞ
اهشٙاض ٞٚاهعشب ٞٚال ؽ وو بقذس كب عّ اجملاالت اهصحاف ٞٚاألخش ٠عظني
اه عاسٙو ٗاملٔاَ ٗس ا تؼرتن ًعٔا ًّ ٚر املٌاسطٗ ٞهلّ ًا صاهت اهصحافٞ
اهشٙاض ٞٚاهعشب ٞٚت٘اةٕ اُ قادات فٌٚا  ٙعو باؾ٘اُني املِٔٗ ٞٚاهيت ًّ املفرتض لْ
][36
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ت ٘فش هذ ٠كى اهصحافٚني ًٌٔا اخ وفت ؽصصاتٍٔ ٙق٘ي ب٘خُ٘ق [38,p118] ٞلْ
االه ضاَ بلخالقٚات املِٔ ٞاهصحاف ٞٚباجملاي اهشٙاض ٛلقى ٗض٘ ًا علٍ اهٕبٚعٞ
اه خصص ٞٚهلزا اجملاي ٗعالق ٞاهصحايف ٘ض٘عٕ ٗاملاد ٝاهيت ٙعاؾٔاٗ ،كزهم
املصادس األخباس ٞٙهذٗ ٕٙاه ذاخى بني اجملاي اهشٙاضٗ ٛاهعاُ اإلعالًٓٗ ٛزا ًّ
ػلُٕ ٙقوى ًّ استباط اهصحايف بق٘اعذ ٗلخالقٚات ٗآداب املِٔٓٗ ٞزا ال ٙعفًّ ٕٚ
تربٙش اـشٗقات يف اسط ٞاهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
ٗٙطٚو ب٘خِ٘قٕ لْ اهظا٢ذ عشبْٚا ٓ٘ إطِاد ً ابع ٞاأل ذاغ اهشٙاض ٞٚهن
امل خصصني باهشٙاضٗ ٞدافعٍٔ هوعٌى فٔٚا ٓ٘ بٍٔ هوشٙاضٓٗ ٞزا ص كاٍُ ،لٗ
إطِادٓا هوٌؼآ يف اؿقى اهشٙاضٗ ٛاهزٙ ٜعشٍ املٚذاْ اهشٙاض ٛةٚذًا ٗهلِٕ
ٙف قش إىل اهلفا ٝ١اهصحافٓٗ ٞٚزا س ا ةعى اهلى ًعوقًا ٗقوالً سٙاضْٚا
]ٓٗ [38,p120,121زا اه٘ضع س ا ال ٙب عذ عّ اهب٣ٚات اهصحاف ٞٚاهشٙاضٞٚ
األخشٙ ،٠ق٘ي بداسةٚو٘غ ًٗاسػٚيت بلْ اهقاٌ٢ني عو ٟاألخباس اهشٙاض ٞٚباهصحو
ٙوقبْ٘ باملعوقني لٗ املؼممعني لكيفش ا ٕٙو عو ٍٔٚاطٍ صحافٚنيٗ ،رهم الُعذاَ
املظاف ٞبني اهصحافٚني اهشٙاضٚني ٗٗطٍٕٔ اهشٙاض ٛاهزٙ ٜؼٖ٘ ٓ٘ ٍٔ ٙاملِٔٞٚ
ٗٙشٗ هلٍ كِاطقني باطٍ اؿشك ٞاهشٙاضً ،39 ] ٞٚق بع ًّ عر [38
ٗفٌٚا  ٙعو باهذساطات اهظابق ٞاهعشب ٞٚيف فاي اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚفِٔان
بعض اهذساطات اهيت لةشآا با يفْ٘ ً خصصْ٘ يف اجملاهني اهشٙاضٗ ٛاإلعالًٛ
اهبا ر لمحذ ػشٍ ] [40قذَ دساط ٞبعِ٘اْ صٚاص ٞةذٙذ ٝهوصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
املصش ٞٙمل٘اةٕٔ ً ٞوبات اإلعالَ اهشٙاض ٛيف اهذٗسات األٗهٌٚب ٞٚاؿذٙيفٗ ،ٞخو
فٔٚا إىل لْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاملصش ُ ٞٙؼق بعض لٓذافٔا ٗكزهم عذَ ٗة٘د
ًعا ٙقذدٙ ٝقظٍ عو ٟلطاطٔا اهعٌى ٗت٘صٙع املظؤٗهٚات عو ٟاهصحافٚني اهعاًوني
باهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاملصش ،ٞٙباإلضاف ٞإىل عذَ ٗة٘د ًعا ٙقذد ٍ ٙ ٝعوٟ
لطاطٔا اخ ٚاس اهصحافٚني اهعاًوني باهصحاف.ٞ

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

قٌذ ٗٓبٞ

][41

ٙق٘ي إْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚتؤد ٜدٗسًا يف تل٘ ّٙاهشل ٜاهعاَ

اهشٙاض ٛػاٖ إداس ٝاؿلاَ ملباسٙات كش ٝاهقذَ يف ًصش; ٚر لظٔشت ُ ا٢ج
دساط ٕ لٍْ صحو اهذساط ٞلبشصت اؾ٘اُني اهظوب ٞٚيف إداس ٝاؿلاَ هوٌباسٙات
لكيفش ًّ اؾ٘اُني اإلعابٞٚ
قٌ٘د لب٘ دسٙع ]  [ 42اهز ٜدسغ ٗاقع اهصحاف ٞاهشٙاضٌ ٞٚول ٞاهبحش ّٙيف
دساط ٞؼوٚو ٞٚحمل ٘ ٠ػلى اهصفحات اهشٙاض ٞٚف ٟاهصحو اه ًٞٚ٘ٚبٔذٍ
اه عشٍ عوٗ ٟاقع اهصحاف ٞاهشٙاضٗ ،ٞٚكؼفت دساط ٕ لْ كش ٝاهقذَ ةا١ت يف
املشتب ٞاألٗىل ًّ ٚر اهرتتٚني ٗاألٌٓ ٞٚبني كى األهعاب عو ٟاهشصٍ ًّ ٗة٘د لهعاب
سٙاض ٞٚلخش ٠ققت إلاصات ٗهلا لَ٘ ً ٌٚضْٗ كٌا لػاست اهذساط ٞإىل قوٞ
اط خذاَ فّ اه حقٗ ٚقذ لٗص ٟاهبا ر بطشٗس ٝاه ِ٘ٙع يف اط خذاَ األػلاي
ٗاهفِْ٘ اهصحفٞٚ
عٕا ظّ عبذ اهش ٍٚ

][43

عر ًعاؾ ٞاهصحاف ٞهعآش ٝاهعِو

العني

كش ٝاهقذَ ًٗقاسُ ٞرهم عو ٟبعض اهصحو ٗاجملالت اهعاًٗ ٞاهشٙاضٗ ، ٞٚلػاست
دساط ٕ لْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚيف ًصش ٗاه٘طّ اهعشب ٛكاُت طببًا ًباػشًا يف كى
ل ذاغ اهعِو يف املالعني ٗا الي ةشٙذت ٛاألٓشاَ ٗاملظا ١املشكض ّٙاألٗي ٗاهيفاُٛ
يف بٚأُا هلٚف ٞٚبذ ١ل ذاغ اهعِو
قٌذ ًٕاٗ ] [44دسغ ق ٘ ٠اهصفحات اهشٙاض ٞٚيف اهصحو األسدُ ٞٚاهًٞٚ٘ٚ
ٗبني ا الي كش ٝاهقذَ لكرب ًظا  ٞيف توم اهصحو بني مجٚع األهعاب ٗ ،ققت
امل٘اضٚع احملو ٞٚلكرب ُظب ٞبني مجٚع املظ ٘ٙاتٗ ،لْ االؼادات اهشٙاض ٛٓ ٞٚلٍٓ
املصادس األٗه ٞٚهألخباس
ٗهٚذ ظني

][45

عر بؼلى ًقاسْ قطاٙا اهِقذ اهشٙاض ٛيف بعض اهصحو

املصشٗ ٞٙبٍِٚت اهذساط ٞلْ اهقطاٙا اهيت تِاٗهت إداس ٝاألصًات كل ذ اهقطاٙا
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اإلداس ٞٙيف اجملاي اهشٙاض ٛةا١ت يف اهرتتٚني األٗي تؤٚا اهقطاٙا اهيت تِاٗهت تعذٙى
اهو٘ا٢ح  ،ريٍ اهقطاٙا اهيت تِاٗهت اال رتاٍٗ ،يف اهرتتٚني األخ ةا١ت اهقطاٙا اهيت
تِاٗهت اه ظ٘ ٙاهشٙاض ،ٛكٌا بِٚت اهذساط ٞلْ اهقطاٙا اهيت تِاٗهت املٌاسطٞ
اهشٙاض ٞٚتصذستٔا اهعِصشٗ ٞٙاه عصني ٗتو ٔا اهقطاٙا اهيت تِاٗهت املِؼآت اهشٙاضٞٚ
.

ٗيف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘د٘ٙ ٞٙةذ عذد قذٗد ًّ اهذساطات اهيت قذًت
ٗصْفًا ٗفًٌٔا هلزا اهِ٘ ًّ اهصحاف ٞبقذس كاٍُ يف ًؤػش إىل عذَ االٓ ٌاَ بٔزا
اهِ٘ ًّ لُ٘ا اهصحاف ٞامل خصصٞ
لًني اـ٘ىل ٗآخشْٗ ] [46قاً٘ا بذساط ٞؼوٚو ٞٚهوٌِافظات اهشٙاض ٞٚباهصحو
اهظع٘دٗ ٞٙلظٔشت اهذساط ٞلْ دسة ٞاالٓ ٌاَ باهشٙاض ٞيف اهصحو اهظع٘د ٞٙقوٚوٞ
هونا ،ٞٙكٌا لػاست إىل لْ األُؼٕ ٞاألٗملب ٞٚؼع ٟبآ ٌاَ لكرب ٗةا١ت كزهم
كش ٝاهقذَ ف ٟاملشتب ٞاألٗىل باهِظب ٞالٓ ٌاَ اهصحاف ٞاهشٙاضٗ ٞٚهلّ األمحذ] ٜ
ٙ [47,p59ؼ إىل اهعلعٗ ًّٗ ،ةُٔ ٞعش اهؼباب يف دساط ٞاط ٕال آسا ١اهٕوبٞ
اؾاًعٚني يف ًعاؾ ٞاهصحاف ٞاه ًٞٚ٘ٚاهظع٘د ٞٙهقطاٙا اهؼباب دهت اهِ ا٢ج عو ٟلْ
امل٘ض٘عات اهشٙاض ٞٚقذ تصذست قا ٌٞ٢امل٘ض٘عات اهيت ٙع قذ املبح٘ريْ٘ بآ ٌاَ
اهصحو اهظع٘د ٞٙبٔاٗ ،رهم بِظب ٞإمجاهٗ ٞٚصوت إىل  %٦٧تقشٙبًا
كٌا لظٔشت ُ ا٢ج دساط ٞاهقحٕاُ٘ [48] ٛي دٗافع اط خذًات اهؼباب
اهظع٘د ٜهوقِ٘ات اهشٙاضٗ ٞٚإػباعاتٔا لْ  ًّ %52 7املبح٘ريني ٙؼآذْٗ اهقِ٘ات
اهشٙاض ٞٚكيف ًا ًقابى  ًّ %11 4لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞال ٙؼآذْٗ عو ٟاإلطالق.
ٗبِٚت اهذساط ٞكزهم لْ لبشص دٗافع اط خذاَ لفشاد ع ِٞٚاهبحر هوقِ٘ات اهشٙاضٞٚ
تِحصش يف ًؼآذً ٝباسٙات كش ٝاهقذَ باإلضاف ٞإىل اهذٗافع املعوً٘اتٗ ٞٚاملعشف،ٞٚ
ٗاهرتفٗ ٞٚٔٚلػاست اهذساط ٞكزهم لٍْ كيف ًا ًّ املبح٘ريني ٙع ٌذ عو ٟامل٘اد
ٗاهرباًج اهشٙاض ٞٚاملقذً ٞيف اه وفضً ْ٘ٙصذسًا ملعوً٘اتٕ لكيفش ًّ اع ٌادٖ عوٟ
اهصحو ٗاإلُرتُت ٗاإلراعٗ ٞاه٘طا٢ى اهؼخصً ٞٚيفى سطا٢ى اهلاتو اؾ٘اي

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ٗيف دساط ٞاهؼٔشٜ

][49

٘ي تعوٚقات اهقشا ١يف اهصحو اإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

لػاست اهذساط ٞإىل لْ اهِؼاط اهشٙاض ٘ٓ ٛاألكيفش ًؼاسك ٞباه عو ٚق ًّوا املشتبٞ
األٗىل ،ا ٙعلع لْ ًععٍ املؼاسكني يف اه عو ًّ ٚاهؼباب املٔ ٌني ٘اضٚع
اهشٙاضٗ ٞيف دساط ٞاهذس٘ٙػٛ

][50

٘ي اهطن٘ط املِٔ ٞٚاهيت ت٘اةٕ اهصحافٚني يف

اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘د ٞٙكؼفت اهذساط ٞلْ اهطن٘ط االق صاد ٞٙبذسة ٞف٘ق
امل ٘طط ٓ ٛلكيفش ٗلٍٓ اهطن٘ط اهيت  ٙعشض هلا اهصحافٗ ،ْ٘ٚتلت ٛبعذٓا يف
دسة ٞاألٌٓ ٞٚاهطن٘ط االة ٌاع ٞٚريٍ تؤٚا اهطن٘ط اه لٓٚوٞٚ
بصف ٞعاً ٞفإٍْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚيف اهظع٘د ٞٙيف ظى اه ح٘ي يف صِاعٞ
اهشٙاضٗ ٞتؼف املِاطبات اهشٙاضٗ ٞٚتشكٚض لصوني اهصحو ٗاهقِ٘ات عو ٟاهرباًج
اؿ٘اس ٞٙعظني سل ٜاملشاقبني ٗاؾٌٔ٘س تؼٔذ ػاٗصات ًِٔٗ ٞٚتلةٚج هصشاعات ًا
بني لطشاٍ اؿشك ٞاهشٙاضٗ ٞٚطط بشٗص هعآش ٝاه ؼممٚع يف اهصحاف ٞلطٌٔت
بذٗسٓا هإلطا ٝ١هآلخشٗ ّٙلصبح اؾاُني املٔين ٓ٘ اهطحً ٘ٓٗ ٞٚا ٙؼعش بٕ
اؾٌٔ٘س قبى ص ٍٓ ًّ املخ صني ٓزٖ اهذساط ٞط ظع ٟهو عشٍ عو ٟكفاٞٙ
اهصحافٚني ٗت٘ةٔاتٍٔ م٘ ً ن ات اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٗ ٞٙقذستٍٔ عوٟ
اه عاًى ًع ظشٗفٔا
منهج الدراسة:
اط أ خذًت ٓأأزٖ اهذساطأأ ٞاملأأِٔج املظأأحٗ ،ٛاهأأزٙ ٜعأأذ ل أأذ ل أاط اهذساطأأات
اه٘صفٗ ،ٞٚاهز ٍ ٙ ٜب٘اطإٔ ٕ مجأع اهبٚاُأات ٗاملعوً٘أات ًأّ لفأشاد ف ٌأع اهذساطأٞ
ٗاق صشت ٓزٖ اهذساط ٞعو ٟبعض اـصأا٢

اهذت٘صشافٚأ ٞألفأشاد عِٚأ ٞاهذساطأ،ٞ

ًيفأأى باؾأأِع ،املظأأ ٘ ٠اه عوٌٚأأ ،ٛاه خصأأ

اؾأأاًعٗ ٛكأأزهم بعأأض اهع٘اًأأى

األخأأش ٠امل عوقأأ ٞباملِٔأأً ٞيفأأى اه٘ضأأع اهأأ٘ظٚف ،ٛطبٚعأأ ٞاهعٌأأى باهصأأحٚف ،ٞطأأِ٘ات
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اـربًٗ ،ٝذ ٝاهعٌى باهصحٚف ٞط٘ا ١كاُت ًٕب٘ع ٞلٗ إهلرتُٗ ٞٚكٌا اط خذًت
اهذساطأأأأ ٞل طأأأأو٘ب اهعِٚأأأأ ٞاهعؼأأأأ٘اً ٞٚ٢أأأأّ خأأأأالي ت٘صٙأأأأع لدا ٝاهذساطأأأأ ٞباالطأأ أ باُٞ
اإلهلرتُٗٞٚ
مجتمع وعينة الدراسة:
اط ٔذفت ٓزٖ اهذساط ٞاهصحافٚني اهشٙاضٚني فقطٗ ،قذ َّٗ ٔصعت االط باُ ٞعوأٟ
 13صحٚفًٕ ٞب٘ع ٞػاًو ٞيفى ًِاط املٌول ٞاملخ وفٗ ٞسٙاض ً ٞٚخصص ٞمشوأت
كأأى ًأأّ صأأحو :اهشٙأأاض ،اؾضٙأأش ،ٝاهؼأأشق ،اهٚأأَ٘ ،اهؼأأشق األٗطأأط ،اهأأ٘طّ،
االق صأأاد ،ٞٙعلأأاظ ،املذِٙأأ ،ٞاهشٙاضأأ ٞاهظأأع٘د ،ٞٙاهشٙاضأأ ،ٛاهِأأاد ،ٜاهشٙاضأأٞٚ
ٗكاُأأأت ُظأأأب ٞاالطأأ مماب ٞاهلأأأربً ٠أأأّ صأأأحو اهشٙأأأاضٗ ،اهشٙاضأأأٗ ،ٞٚاهؼأأأشق،
ٗاهؼأأشق األٗطأأط ٗمشوأأأت عِٚأأ ٞاهذساطأأ ٞكأأزهم  13صأأحٚف ٞإهلرتُٗٚأأ ٞػأأأاًوٞ
ًٗ خصصأأٗ ٞسٗعأأ ٛيف اخ ٚأأاس اهصأأحو ٗغاصأأ ٞاإلهلرتُٗٚأأ ٞؽصصأأٔا باهشٙاضأأٞ
ٗ ممٍ اُ ؼاسٓا ٗدتً٘ ٞصأذٗسٓا ٗٓأ :ٛطأب  ،اه٘٢أاَ ،عاةأى ،عِأاٗ ،ّٙاألمأا،١
األُبأا ،١كأى اهأأ٘طّ ،اهعشبٚأُ ٞأأت ،الٙأّ ُٚأأ٘صٓ ،اتشٙأم ،طأأب٘ست اهظأع٘دٗ ،ٞٙقأأ٘ي
لُٗالٗ ،ّٙاؾٌآ ٗ ،كاُت ُظب ٞاالط مماب ٞاهلرب ًّ ٠اهصحو امل خصصً ٞيفى
طب٘ست اهظع٘دٗ ٞٙاؾٌآ ٗق٘ي لُٗالٗ ّٙقذ طمموت ُظأب ٞاالطأ ممابُ ٞظأب ٞةٚأذٝ
ٚر اط مماب هوذساط 90 ٞصحافْٚا سٙاضْٚا ٚر بوغ ممٍ اهع ِٞٚهوصحو املٕب٘عأٞ
بٗ 59هوصأأأحو اإلهلرتُٗٚأأأ ٞبٗ 31بأأأزهم تلأأأْ٘ عِٚأأأ ٞاهذساطأأأُ ٞظأأأبٗ ٞٚهٚظأأأت
ً ظاٗٞٙ
أداة الدراسة:
قظٌت االط باُ ٞاـاص ٞبٔز ٝاهذساط ٞإىل قظٌني تطٌّ األٗي ًٌِٔا ً ن ات
اهذساط ٞباهبٚاُات اهذت٘صشاف ، ٞٚلًا اهقظٍ اهيفاُ ٛفقذ اػ ٌى عو ٟلسبع ٞقاٗس
ٗٓ:ٛ

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

احمل٘س األٗي :اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞب باهع٘اًى اهذاخو ٞٚاػ ٌوت عو ٟب10
فقشات ،لًا احمل٘س اهيفاُ :ٛفاهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞب باهع٘اًى اـاسةٗ ٞٚاػ ٌوت
عو ٟب 10فقشات ،احمل٘س اهيفاهر :اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞببب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د، ٜ
ٗاػ ٌوت عو ٟب 10فقشات ،احمل٘س اهشابع :اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞببب ٞ٣ٚاه٘طط
اهشٙاضٗ ، ٛاػ ٌوت عوٟب 12فقشٗ ٝقذ تبِت اهذساطُ ٞفع املقٚاغ ُٗفع طشٙقٞ
األط٣و ٞاهز ٜتبِاٖ ٗ [1] Martinاملظ ٘ ً ًّ ٟقٚاغ )ٗ Friedman & Kassاهزٜ
اط خذَ هذساط ٞكفا ٞٙاملعوٌني ٗرهم بعذ تشمج ٕ كٌا ٓ٘ تقشٙبًا ٗغاصٞ
هوٌظ ٘ٙني األٗي ٗاهيفاُٗ ٛاتٍبا رات األطو٘ب ٗطشٙق ٞاألط٣و ٞيف املظ ٘ٙني اهيفاهر
ٗاهشابع ،اهوز ّٙط٘سٌٓا اهبا ر ٗفقًا هٕبٚع ٞاهذساطٗ ٞامل ن ات اهيت ؼلٍ بٞ٣ٚ
اإلعالَ اهظع٘دٗ ٜب ٞ٣ٚاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘د ;ٞٙألْ اهبا ر ٙش ٠لْ ٓزا
اهٌِ٘ر قابى هورتمجٗ ٞاه ٕ٘ٙش هب٣ٚات صحاف ٞٚك وف ًٗ ٞخصص ٞكزهمً ٘ٓٗ ،ا
ٙؼ اه ٕٚلٙطًا  Martinيف دساط ٕ كٌا مت االع ٌاد يف إعذاد االط باُ ٞؾٌٚع
ًظ ٘ٙات اهلفاٙات عو ٟلطو٘ب اهظؤاي املنو

) (Closed Questionnaireاهزٜ

محذد االط ممابات احمل ٌو ٞهلى طؤايٗ ،قذ مت اط خذاَ ًقٚاغ هٚلشت ٗف
تذس ريالري ٛالط ممابات املبح٘ريني عّ عباسات قاٗس اهذساطٚ ،ٞر  ٍ ٙاخ باس ل ذ
اإلةابات بً٘اف  ،قاٙذ ،ص ً٘اف
إجراءات الصدق والثبات إلداة البحث:
قاَ اهبا ر بعشض لدا ٝاهذساط ٞباالط باُ ٞيف ص٘ستٔا األٗه ٞٚعو ٟفٌ٘عًّ ٞ
احمللٌني ًّ رٗ ٜاالخ صاص ٗ ،اه لكذ ًّ اهصذق اهعآش ٜهلا بعذ ػشن
لطو٘ب ٓذٍ اهذساطًِٔٗ ٞممٔ ٚا ٗاألطو٘ب ٗاملقٚاغ اهز ٜاع ٌذت عوٗ ٕٚلُٕ ًرتةٍ
ًٕٗ٘س ٗف ًا ركش طوفًا يف لدا ٝاهذساط ٞكٌا قاَ اهبا ر بذساط ٞاط ٕالعٞٚ
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ب Pilot Studyعو ٟع ًّ ِٞٚاهصحافٚني ع ِٞٚاهذساطٗ ٞلٗةش٘ ٜةبٔا اه عذٙالت
اهالصً ٞه حظني ٗض٘ن لط٣و ٞاهذساطٗ ٞفٌٔٔا
كٌا وِّوت اهِ ا٢ج باط خذاَ اهربُاًج اإل صاٗ SPSS ٛ٢كزهم اط خذًت
عو ٟإريش رهم فٌ٘ع ًّ ٞاؿضَ اإل صاً ٞٚ٢يفى اهِظني املٗ ،ٞٙ٘٣امل ٘طط اؿظابٛ
ٗاالمشاٍ املعٚاسٗ ٜتذي بٚاُات ًعاًالت االستباط بب طْ٘ بني دسة ٞكى ق٘س
ًّ قاٗس االط باُٗ ٞاهذسة ٞاهلو ٞٚؾٌٚع احملاٗس اهيت تِ ٌ ٛإه ،ٕٚعو ٟلْ مجٚع
ًعاًالت االستباط داه ٞإ صاْٚ٢ا عِذ ًظ ٘ ٠لقى ًّ ب0 01

ا ٙعرب عّ االتظاق

اهذاخو ٛبني مجٚع قاٗس لدا ٝاهذساطٗ ٞفٌٚا  ٙعو باهيفبات ،مت اه لكذ ًّ ريبات
االط باُ ٞباط خذاَ ًعاًى بلهفا كشُٗباخ  ٛٓٗ ،طشٙق ٞه قذٙش اهيفبات باالع ٌاد
عوً ٟعذي االستباط بني املفشدات ٗتعذ ًّ لفطى اه قذٙشات اـاص ٞعظاب اهيفبات
ٗلكيفشٓا ػ٘ٚعًا كٌا  ٙطح لْ قً ٍٚعاًى لهفا احملظ٘ب ٞترتاٗن بني0 865 ٗ 0 767
كٌا لْ قً ٌٞٚعاًى بلهفا كشُٗباخ هويفبات اهلو ٛٓٗ 0 910 ٛقً ٌٞٚشتفعٓٗ ٞزا
ٙؼ

إىل لْ األدا ٝتلّ اه٘ري٘ق بٔا ه حق ٚلصشاض اهذساطٗ ٞتظٌح ب عٌٍٚ

ُ ا٢ممٔا
نتائج الدراسة:
ػاسن يف ٓزٖ اهذساط 90 ٞصحافْٚا سٙاضْٚاٙ ًٍِٔ 31 ،عٌى يف اهصحو
اإلهلرتُٗٗ ٞٚاهبق ٞٚيف اهصحو املٕب٘عٗ ٞبِٚت اهبٚاُات اهذتنشاف ٞٚهع ِٞٚاهذساطٞ
لْ  13صحافْٚا ًٍِٔ ٙعٌى يف ًِصني قٚاد ٜباهصحٚف ٞل ٜسٚ٢ع ؼشٙش لٗ ًذٙش
ؼشٙش لٗ سٚ٢ع قظٍ سٙاض ،ٛبٌِٚا ػلى احملشسْٗ اهناهب ٞٚبعذد ٗ ،63ةا١ت ُظبٞ
ك ِاب اهشلٗ ٜاهضٗاٙا لقى بعذد  7ك اب ٗٙ 6عٌوْ٘ يف ٗظا٢و لخش ٠باهصحٚفٞ
ٗ
ٗفٌٚا  ٙعو بٕبٚع ٞاهعٌى ًا إرا كاْ اهصحايف ً فشصًا لٗ ةضْٚ٢ا بً عاْٗ فبونت
ُظب ٞامل عاُٗني اهناهب ٞٚاهععٌٗ ٟبِظب ٞػاٗصت ً %80قابى ٙ %20عٌوْ٘ ً فشصني

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ٗباهِظب ٞملؤٓالت ع ِٞٚاهذساط ٞبوغ عذد اهز ّٙمحٌوْ٘ املؤٓى اهيفاُ٘ ٜفلقى 26
صحافْٚا ًقابى  54محٌوْ٘ اهؼٔاد ٝاؾاًع ٞٚبٌِٚا اهزً ّٙعٍٔ ًؤٓالت ف٘ق ػٔادٝ
اهبلاه٘سٙع اؾاًع ٞٚبوغ عذدٍٓ  10صحافٚني
ٓزٖ اهِ ا٢ج قشٙب ًّ ٞدساط ٞاهع٘يف ] [31فٌٚا  ٙعو
اهظع٘د ٜاهيت تؼ

ؤٓالت اهقا ٍ٢باالتصاي

لْ املؤٓى اؾاًعًٗ ٛا ف٘ق ٓ٘ األكيفش اُ ؼاسًا ًا بني

اهصحافٚني اهظع٘دٙني ٗبِظب %67 ٞبٌِٚا لػاست ٓزٖ اهذساط ٞلْ ُظب ٍٔ %64
تقشٙبًا ٗتؼ اهذساطُ ٞفظٔا إىل استفا ُظب ٞامل خصصني باإلعالَ ًّ اهصحافٚني
اهظع٘دٙني ،بِظبُ ٛٓٗ ، %41 ٞظب ٞقشٙب ًّ ٞبعض اهذٗي اهعشبً ٞٚيفى ًصش
ٗاؾضا٢ش ٗفٌٚا خي
ؽص

اه خص  ،بِٚت اهذساط ٞلْ ًا ٙقاسب ًّ ٙ ُ %80ذسط٘ا

ص٘ا يف اإلعالَ ٗٓزا ٙؼ إىل لْ
اإلعالَ ًقابى لقى ًّ  %20اهز ّٙؽصِ َّ

اهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙت ٚح اهعٌى ؾٌٚع اه خصصات ٗبؼلى ٗاضح ٗتؼ ٓزٖ
اهذساط ٞلٙطًا إىل قوُّ ٞظب ٞامل خصصني باإلعالَ ًّ اهصحافٚني اهشٙاضٚني
اهظع٘دٙني ًقاسُ ٞباهصحافٚني ا خش ،ّٙكٌا لػاست دساط ٞاهع٘يف ]ٚ [31ر
ركش لْ امل خصصني يف اإلعالَ بونت ُظب ٍٔ  ٛٓٗ ، %41تقاسب اهِظني ُفظٔا ًّ
بعض اهذٗي اهعشبً ٞٚيفى ًصش ٗاؾضا٢ش ٗكاُت طِ٘ات اـرب ٝيف اهصحٚف ٞاهيت
ٙعٌى بٔا ٗقت اهذساط ٞاهصحايف ل ذ األط٣و ٞامل٘ةٔ ٞهع ِٞٚاهذساطٗ ٞلػاست اهِ ا٢ج
إىل لْ ًا ٙقاسب ًّ  %18خربتٍٔ ُ ت مماٗص اهظِ ني ًقابى  %22تقشٙبًا خربتٍٔ ًابني
طِ ني إىل مخع طِ٘ات ٗػلى ملّ هذً ٍٔٙابني مخع طِ٘ات إىل عؼش طِ٘ات
 %30تقشٙبًا ٗاهز ّٙهذ ٍٔٙخرب ٝت مماٗص عؼش طِ٘ات  %30كزهم
ٗتؼ ُ ا٢ج اهبٚاُات األٗه ٞٚهع ِٞٚاهذساط ٞلْ ًّ ٙعٌوْ٘ يف اهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
اهظع٘د ٞٙلصوبٍٔ ًّ ص امل خصصني دساطْٚا يف اإلعالَ ٗلْ اهناهبٗ ٞٚبِظب ٞتصى
إىل ٙ %80عٌوْ٘ ً عاُٗني ٗهٚظ٘ا ً فشصنيٓٗ ،زا ٙعٕ ٛداله ٞعو ٟلْ اه خص
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ٗاه فشغ ال ٙؼلى ًظلهً ٞوح ٞهوصحو

ا قذ ٙؤريش عو ٟكفا ٞٙاهصحايف ظ٘اُبٔا

املخ وف ٞكٌا بِٚت اهذساط ٞلْ صاهب ٞٚاهزٙ ّٙعٌوْ٘ يف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚمحٌوْ٘
ًؤٓالت ةاًعٗ ٞٚلعوً ٟقابى ًا ٙقاسب  %30هذً ٍٔٙؤٓى اهؼٔاد ٝاهيفاُ٘ ٞٙفلقى،
ٗقذ ٙشتبط ٓزا اهؼ ١ٛظ ٘ ٠اهلفا ٞٙكٌا بِٚت اهذساط ٞلْ ًا ٙقاسب ًّ %60
هذ ٍٔٙخرب ٝت مماٗص مخع طِ٘ات فلكيفش يف ًؤػش عو ٟاملٌاسطٗ ٞاـرب ٝاؾٚذٝ
هوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهظع٘د ٘ٓٗ ٞٙاهؼ ١ٛاهز ٜقذ ال ِٙعلع عو ٟكفأٍ ٙ
املِٔٓٗ ٞٚزا ًا تظع ٟلْ تبحيفٕ ٓزٖ اهذساطٞ
مطتْٓاج الهفآ٘ الدانلٔ٘
ٙؼ ةذٗي سقٍ ب ، 1اهز ٜمحاٗي فٍٔ ًظ ٘ٙات اهلفاٙأ ٞاهذاخوٚأ ٞهوٌبحأ٘ريني
يف ٓزٖ اهذساط ٞلْ اهصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙهذ ٍٔٙإتاْ كأب
بقأذساتٍٔ اهزاتٚأ ٞيف فأأاي عٌوأٍٔ ٗقأأذ تِاٗهأت لطأ٣و ٞاملظأ ٘ٙات اهذاخوٚأ ٞتظأأاؤالت
تؼٌى قذستٍٔ اهعاه ٞٚعو ٟلدا ١اهعٌى اهصحايف ٙٗ ،ش ٠ب ًّ 92 2%ع ِٞٚاهذساط ٞلْ
هذٓ ٍٔٙزٖ املقذسٗ ، ٝبِظبًٕ ٞابق ٞكزهم تقشٙبًا ٙش ٠املبح٘ريْ٘ لٍُٔ ٙظ ٌ عْ٘ يف
عٌؤٍ اهصحايف كٌأا ٙأش ٠ب 91 1%لُٔأٍ ً فأاُْ٘ ٗكوصأْ٘ يف عٌوأٍٔ اهصأحايف
ٗٓزا ٙؼ إىل ُظب ٞعاه ًّ ٞٚاهشضا ٗاهشصب ٞهذ ٠اهصحافٚني هوعٌى يف ٓزا اجملاي
ٗيف اإلطأأاس ُفظأإٔ ٗيف قاٗهأأ ٞفٔأأٍ ع٘اًأأى اهلفاٙأأ ٞاهذاخوٚأأٙ ٞأأش ٠ب %87 8لُٔأأٍ
قادسْٗ عو ٟاه عاًى ًأع اه قِٚأ ٞبؼألى خيأذَ عٌوأٍٔ اهصأحايف بٌِٚأا لعٕأ ٟإةابأٞ
قاٙأأذ ٝبٗ %12 8ال ٙعوٌأأأْ٘ ًأأأا إرا كاُأأأت قأأذساتٍٔ اه قِٚأأأ ٞلأأأٍِٔ ًأأأّ اهعٌأأأى
اهصأأأحايف بؼأأأألى ةٚأأأذ ٗهلأأأأّ ٙأأأأربص ِٓأأأأا لْ اهناهبٚأأأأ ٞهأأأأذ ٍٔٙقأأأأذس ٝتظأأأأاعذٍٓ
كصحافٚني يف ٓزا اؾاُني

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ةذٗي سقٍ ب1

اه لشاسات ٗاهِظني املٗ ٞٙ٘٣امل ٘طٕات اؿظابٗ ٞٚاالمشافات املعٚاسٗ ٞٙاهشتني إلةابات
لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞم٘ اهعباسات امل عوق ٞظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚاهذاخوٞٚ
التكرارات
والنسب

أنا أؤمن بأن لدي مقدرة
عاليةألداءعملي الصحايف

ك
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7
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ك
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1
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6.7

1.1
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2
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ك

79

11

٪

87.8
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أنا أعتقد أن عملي الصحايف يراعي
أخالقيات املهنة الصحفية

ك

79

11

87.8

12.2

أنا أعتقد بأنين قادرعلى تغيريأسلوب عملي
الصحايف لكي يواكب احتياجات املوضوع
الذي أكتب عنه

ك
٪

78

10

2

86.7

11.1

2.2

أن أعتقد أن عملي الصحايف يراعي
األسس املهنية الصحفية

ك
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٪
ك

83.3
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1

٪

83.3

15.6

1.1
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24.4

2.2
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25

7

٪
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27.8
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٪
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84
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3
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أنا أعتقد بأنين أستمتع يف أداءعملي
الصحايف
أنا أعتقد بأنين مهتم وخملص ومتف ٍ
ان يف
أداء عملي الصحايف
أنا أعتقد بأن قدرايت متكنين من التعامل مع
التقنية بشكل خيدم عملي يف الصحيفة

أنا أعتقد بأن قدرايت متكنين من العمل
يف أي وسيلة إعالمية أخرى
أنا أعتقد بأنين مبدع يف عملي الصحايف
أنا أعتقد بأن تغطييت لألحداث املختلفة
ال تؤدي إىل أزمات
ادلتوسط العام
*ن :تعين اه لشاس

٪

ك

٪
ك

ادلتوسط احلسايب

الكفاية ادلهنية
(العوامل الداخلية)

أوافق

حمايد

غري
موافق

االحنراف ادلعياري

ادلدى

2.92

.27

أوافق

2.91

.32

أوافق

2.89

.38

أوافق

2.88

2.88

2.84

2.83

.33

أوافق

.33

أوافق

.42

أوافق

.37

أوافق

.41

أوافق

.50

أوافق

2.57

.64

أوافق

.2.83

0.39

أوافق

2.82

2.71

: ٪تعين اهِظب ٞاملٞٙ٘٣
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ٗفٌٚا  ٙعو باؾ٘اُني املِٔٗ ٞٚاألخالق ٞٚيف اهعٌى اهصحايف لبذ ٠ب %87 8لْ
عٌؤٍ اهصحايف ٙشاع ٛلخالقٚات املِٔٙ ُٗ ٞبذَ ل ذٍٓ عذَ ً٘افق ٕ عوٓ ٟزا
اهظؤاي يف اه٘قت اهز ٜبونت ُظب ٞاحملاٙذ ّٙب %12 8لًا يف طؤاهِا هوٌبح٘ريني عٌا
إرا كاْ عٌؤٍ ٙشاع ٛاألطع املِٔ ، ٞٚف  ٠ب %83 3لٍُٔ ٙشاعُ٘ٔا ٗ ،هلّ ِٓا
صادت ُظب ٞاحملاٙذٚ ّٙر بونت اهِظب ٞب%16 7

ا ٙؼ إىل لْ ع ِٞٚاهذساطٞ

هذٔٙا إتاْ عايٍ بااله ضاَ بلخالقٚات ًِٔ ٍٔ
ٗٙش ٠ب %86 7لٙطًا ًّ ع ِٞٚاهذساط ٞلْ هذ ٍٔٙاملقذس ٝعو ٟتن ٚلطو٘ب عٌؤٍ
ك٘ ٙ ٛاكني ًع امل٘ض٘ اهزٙ ٜل بْ٘ عِٕ ًقابى ًا ُظب ٕ ب %2 2ال  ٙفقْ٘ بلْ
هذ ٍٔٙاهقذس ٝعو ٟتن ٚلطو٘ب عٌؤٍ بٌِٚا ٙش ٠ب %11 1بلٍُٔ قاٙذْٗ ٘ي
املقذسٗ ٝتِ٘ لطو٘ب عٌؤٍ اهصحايف عظني امل٘ض٘ ًّٗ املال غ ِٓا لْ عِٞٚ
اهذساط ٞتؤًّ بقذساتٔا املِٔ ٞٚبِظب ٞعاهٗ ،ٞٚهلّ ٙعٔش لْ ُظب ٞقوٚؤًٍِ ٞ
قاٙذْٗ لٗ عذَ ً٘افق ٍٔ يف ٓزا اإلطاس خص٘صًا تن ٚلطو٘ب اهعٌى عظني
امل٘ض٘ اهز ٜلفشص ِٓا عذَ قذس ٝاهقو ًٍِٔ ٞعو ٟاه نٗ ٚامل٘اكب ٞعظني امل٘ض٘
يف اهعٌى اهصحايف ٗس ا كْ٘ ع ِٞٚاهذساط ٞاط قصت ع ِٞٚصحافٚني ً خصصني
اع ادٗا عو ٟلطو٘ب ًعني ٗكزهم تِ٘ اه٘ظا٢و اهصحاف ٞٚهلا دٗس بزهم ًع عذَ
إصفاي لْ اهناهب ٞٚلبذٗا قذساتٍٔ اهعاه ٞٚيف ٓزا اإلطاس
كٌا تِاٗهت لط٣و ٞاهلفا ٞٙاهذاخو ٞٚهوٌبح٘ريني ًا إرا كاْ اهصحافٙ ْ٘ٚشْٗ
لْ قذساتٍٔ لٍِِّٔ ًّ اهعٌى يف ٗطٚو ٞإعالً ٞٚلخش ًّ ٠دْٗ ؼذٙذ ،ف ٠
ب %83 3لٍُٔ ت ولْ٘ ٓزٖ اهقذسً ٝقابى بٙ %1 1شْٗ لٍُٔ ال ت ولْ٘ ٓزٖ
اهقذس ،ٝبٌِٚا احملاٙذْٗ ب ًٍِٔ %15 6هٚع ً لكذًا ًا إرا كاْ هذ ٕٙاهقذس ٝهوعٌى
يف ٗطٚو ٞإعالً ٞٚلخش ٠ص اهصحٚف ٞاهيت ٙعٌى بٔا ِٗٓا تربس اهِظب ٞاهلب  ٝيف
إتأُا باملقذس ٝاهعاه ٞٚهوعٌى يف لٗ ٜطٚو ٞإعالً ٞٚلخش ٠كْ٘ اهصحافٛٓ ٞ
املذسط ٞاألَ اهيت لّ ًّ ٙعٌى بٔا عو ٟاهعٌى يف ٗطا٢ى اإلعالَ املخ وف ٞكٌا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ٗةٕ طؤاي هع ِٞٚاهذساط ٞملعشفً ٞا إرا كاُ٘ا ٙشْٗ لُفظٍٔ لٍُٔ ًبذعْ٘ يف عٌؤٍ
اهصحايف ٚر ٙش ٠ب %73 3لٍُٔ ًبذعْ٘ يف عٌؤٍ ،بٌِٚا بونت ُظب ٞاحملاٙذّٙ
بٗ ، %24 5علظٍٔ ٙش ٠ب %2 2بلُٕ هٚع ًبذعًا يف عٌوٕ اهصحايف ٗ ٙطح ِٓا
ًذ ٠اه فاٗت سصٍ لْ األصوب ٞٚتش ٠لُٔا ًبذع ٞيف اهعٌى اهصحايف ال طٌٚا لْ ًظلهٞ
اإلبذا ال تلّ قٚاطٔا بؼلى دق ٚبقذس ًا ٙعوٍ اهصحايف لُٕ ٙقذَ عٌالً ًبذعًا
ًّ خالي سدٗد سؤطاٗ ٕ٢صًالٗ ٕ٢كزهم اهقشا١
ٗيف اهظؤاي األخ طممى املبح٘ريْ٘ لكرب ُظب ٞتبا ّٙيف ٓزا املظ ًّ٘ ٠
اهلفاٗ ، ٞٙامل عو باهع٘اًى اهذاخوٗ ٞٚهلّ األصوب ٞٚةا١ت بامل٘افقٚ ٞر طشن
تظاؤي ًا إرا كاُت تنٕ ٞٚاهصحافٚني هأل ذاغ املخ وف ٞال تؤد ٜإىل لصًات ،ف ٠
ب %64 2لْ تنٕ ٍٔ ٚهأل ذاغ املخ وف ٞال تؤد ٜإىل لصًات ،بٌِٚا بونت ُظبٞ
احملاٙذ ّٙبٗ %27 8اهزٙ ّٙشْٗ علع رهم ٗصوت ُظب ٍٔ بِٓٗ %7 8ا  ٙطح
ٍّ ًا ًقاسُ ٞباألط٣و ٞاهظابق ٞيف اهلفا ٞٙاهذاخوٚ ٞٚر ًّ املٌلّ
اه با ّٙإىل ذ
لْ ٙفظش ٓزا االستفا يف ُظب ٞاحملاٙذٗ ّٙص امل فقني ًع ٓزا اهظؤاي بلْ رهم
قص٘س ًٔين كْ٘ اهصحايف ال ٙظ ٕٚع تقذ ٍٙعٌى ال محذغ لصًاتً ،قابى لْ
اهبعض قذ ٙش ٠لْ إ ذاغ ُ٘ ًّ األصًات ًع اهظوٕ ٞاهشٙاض ٞٚلٗ اإلعالًً ٞٚؤػش
إعاب ٛإىل ق٘ ٝتلري ًا ٙقذًٕ ًّ عٌى صحايفٗ ،هلّ اهعٌى املٔين اهصحايف
صاهبًا ال ٙيف لصًات ًِٔٗ ٞٚلًا ًا  ٙعو باه لري عو ٟاهقشاٗ ١اؾٔات األخش ٠طٍ٘
ت ٕشق هلا اهع٘اًى األخش ٠امل عوق ٞبع٘اًى اهلفا ٞٙاـاسةٗ ٞٚبع٘اًى اهلفاٞٙ
امل عوق ٞباإلعالَ اهظع٘دٗ ٜبع٘اًى اهلفا ٞٙامل عوق ٞباهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٞٙ
مطتْٓاج الهفآ٘ اوازجٔ٘
طعت ٓزٖ اهذساط ٞإىل اه عشٍ عو ٟع٘اًى اهلفا ٞٙاـاسة ٞٚهوصحافٚني
اهشٙاضٚني اهعاًوني باهصحاف ٞاهظع٘دٙٗ ،ٞٙقصذ بع٘اًى اهلفا ٞٙاـاسة ٞٚيف ٓزٖ
اهذساط ٞقذس ٝاهصحايف اهشٙاض ٛعو ٟاه لري عو ٟاهقشاٗ ١اجمل ٌع كل ذ لدٗاسٖ
اهصحاف ٞٚيف ٓزا املظ ٘ ٠ةا١ت اهِظب ٞكزهم عاه ٞٚيف صاحل االتفاق ًع توم
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اهع٘اًى كٌا ٓ٘ اؿاي ًع ع٘اًى اهلفا ٞٙاهذاخوٗ ٞٚكٌا ٓ٘ ً٘ضح يف اؾذٗي
سقٍ ب2

ٚر طش ت عو ٟع ِٞٚاهذساط ٞتظاؤالت اب ذلت باع قادٍٓ لْ هذٍٔٙ

اهقذس ٝعو ٟةعى املاد ٝاهصحاف ٞٚقشٙب ًّ ٞآ ٌاًات اهقشاٗ ١ةا١ت ُظب ٞاالتفاق
عاه ٞٚةذْا قذاس بً %90قابى ب %10قاٙذ ٗيف اهظؤاي اه اه ٛطشن طؤاي ًا إرا
اهصحايف اهشٙاض ٛباهصحاف ٞاهظع٘دٙ ٞٙنٕ ٛاأل ذاغ اهيت تٍٔ اهقاس ٗةا١ت
ُظب ٞامل٘افق ٞعاه ،ٞٚكزهم ٚر بونت بً %87 8قابى ب %11 1قاٙذ بٌِٚا بونت
ُظب ٞاهز ّٙال ٙع قذْٗ لٍُٔ ال ٙنْٕ٘ األ ذاغ اهيت تٍٔ اهقاس تعذ ضٚ٣و ٞةذْا
ٗ قذاس بٓٗ %1 1زا ٙعًٕ ٛؤػشًا إىل ا ْ بلْ ع ِٞٚاهذساط ٞهذٔٙا آ ٌاَ باهقاس
ٗبامل٘ض٘عات اهيت تٌٕٔ

ةذٗي سقٍ ب2

اه لشاسات ٗاهِظني املٗ ٞٙ٘٣امل ٘طٕات اؿظابٗ ٞٚاالمشافات املعٚاسٗ ٞٙاهشتني إلةابات لفشاد
ع ِٞٚاهذساط ٞم٘ اهعباسات امل عوق ٞظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚاـاسةٞٚ
الكفاية ادلهنية

التكرارات

(العوامل اخلارجية)
أنا أعتقد بأين قادر على جعل املادة
الصحفية قريبة من أهتمامات القراء
يف عملي الصحايف أنا أعتقد بأنين
أغطي األحداث اليت هتم القارئ
أنا أعتقد بأن القارئ يتفاعل مع عملي
الصحايف
أنا أعتقد بأن عملي الصحايف جيعل
القراء ملمني باالحداث املهمة
أنا أعتقد بأن عملي الصحايف حيظى
مبتابعة من القراء

ادلدى
غري
موافق

والنسب

أوافق

حمايد

ك

81

9

٪

90.0

10.0

ك

79

10

1

٪

87.8

11.1

1.1

ك

76

14

٪

84.4

15.6

ك

74

15

1

٪

82.2

16.7

1.1

ك

67

22

1

٪

74.4

24.4

1.1

ادلتوسط

االحنراف

احلسايب

ادلعياري

2.90

.30

2.87

2.84

2.81

2.73

.37

.36

.42

.47

أوافق
أوافق

أوافق

أوافق

أوافق

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ادلدى

الكفاية ادلهنية

التكرارات

(العوامل اخلارجية)

والنسب

أوافق

يف عملي الصحاف ،أنا أعلم كيف
أشجع القراءعلى التعبريعن مشاعرهم
وأفكارهم
أنا أعتقد بأن عملي الصحايف يساهم يف
تنمية ثقافة القارئ

ك

66

23

٪

73.3

25.6

1.1

ك

64

24

2

٪

71.1

26.7

2.2

ك

57

32

1

٪

63.3

35.6

1.1

ك

45

38

7

٪

50.0

42.2

7.8

ك

45

32

13

٪

50.0

35.6

14.4

ك

65

22

3

٪

73

24

3

أنا أومن بأن عملي الصحايف يثمر عن
تغيري إجيايب لدى القراء
أنا أومن بأن عملي الصحايف يؤثر يف
أخالق القراء وقيمهم
دورا
أنا أعلم بأن عملي الصحايف يؤدي ً
مهما يف حل كثري من املشاكل
االجتماعية
ادلتوسط العام

*ن :تعين اه لشاس

ادلتوسط

االحنراف
ادلعياري
.47

حمايد

غري
موافق

احلسايب

1

2.72

2.69

2.62

2.42

2.36

2.7

أوافق

أوافق

.51

أوافق

.51

حمايد

.64

حمايد

.72

أوافق

0.48

: ٪تعين اهِظب ٞاملٞٙ٘٣

ٗيف ةاُني ً صى مت طشن تظاؤالت عو ٟع ِٞٚاهذساط ٞت عو بقذس ٝاهصحايف
عو ٟاه لري

عو ٟاهقاس

ٗريقاف ٕ ًّ خالي عٌؤٍ اهصحايف كل ذ ع٘اًى

اهلفاٙات اـاسةٗ ٞٚةا١ت اهِ ا٢ج يف فٌؤا ًشتفعٚ ٞر طَّ٣وت ع ِٞٚاهذساطً ٞا
إرا كاْ عٌؤا اهصحايف ٙظاعذ اهقشا ١عو ٟاه عب عّ لفلاسٍٓ ًٗؼاعشٍٓ
ٗاتف ًع رهم ًا ُظب ٕ ب ًّ %73 3اهع ،ِٞٚبٌِٚا احملاٙذْٗ بٗ %25 6ال  ٙف
ب ًّ %1 1اهعً ِٞٚع رهم ٗيف طؤاي آخش ط٣وت ع ِٞٚاهذساط ٞعٌِا إرا كاْ عٌؤا
اهصحايف ٙظٍٔ يف تٌِ ٞٚريقاف ٞاهقشاٗ ١اتف ًع رهم ب %71 1بٌِٚا احملاٙذْٗ
ب ًّ %26 7ع ِٞٚاهذساطٗ ،ٞهٚع ً لكذًا بلْ عٌوٕ  ٌِٛٙريقاف ٞاهقاس ٗال  ٙف ًع
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رهم ًّ ع ِٞٚاهذساط ٞبٓٗ ، %2 2زا ًؤػش ًيف هالُ باٖ سصٍ ضآه ٞاهِظب ٞكْ٘
اهصحايف ٙفرتض عو ٕٚلْ ٙقذَ اؾذٙذ ٗاملٍٔ هوقاس ٗاهز ٜبذٗسٖ ٙظٍٔ يف تٌِٞٚ
ريقاف ٞاهقاس
ٗيف اإلطاس ُفظٕ ط٣وت ع ِٞٚاهذساط ٞعٌا إرا كاْ عٌؤا ٙظٍٔ يف تن ٚإعابٛ
هذ ٠اهقشاٗ ،١اتف ًع رهم ًّ ع ِٞٚاهذساط ٞب %63 3بٌِٚا احملاٙذْٗ ب%35 6
ًقابى ب %1 1ال  ٙف ًع رهم كٌا ٓذفت اهذساط ٞإىل اه عشٍ عو ٟكْ٘ عٌى
اهصحافٚني اهشٙاضٚني باهصحاف ٞاهظع٘دٙ ٞٙؤريش يف لخالق اهقشاٗ ١قٗ ٌٍٔٚاتف ًع
رهم ب ًّ %50 0ع ِٞٚاهذساط ٞبٌِٚا اهز ّٙكاُ٘ا قاٙذ ّٙبً %42 2قابى ب%7 8
ال  ٙف ًع رهم ٗلٙطًا ط٣ى لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞعّ عؤٌٍ بلْ عٌؤٍ ٙؤد ٜدٗسًا
ًٌْٔا يف ى اهليف ًّ املؼاكى االة ٌاعٗ ٞٚاتف ًع رهم ُصو اهع ِٞٚب%50 0
فقط بٌِٚا ب %35 6كاْ قاٙذًا ٗ ب %14 4ال  ٙفقْ٘ ًع ٓزا اهذٗس يف عٌؤٍ
اهصحايفٓٗ ،زا ًؤػش عو ٟاهصع٘ب ٞاهيت س ا ٘ٙاةٔٔا اهصحايف يف ى ًؼاكى
اهقشاٗ ١اهيت قذ تلْ٘ ب لري ع٘اًى لخش ٠لٗ س ا بظبني قذساتٕ املِٔٞٚ
مطتْٓاج الهفآ٘ املتعلك٘ بنئ ٘ٝا ع و الطعْدٖ
ًّ لٓذاٍ ٓزٖ اهذساط ٞاه عشٍ عوً ٟظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚرات اهعالقٞ
ب٘ضع اإلعالَ اهظع٘دٗ ٜاهعشٍٗ اهيت ٙعٚؼٔا اهصحاف ْ٘ٚاهظع٘د ْ٘ٙاهعاًوْ٘ يف
اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘د ;ٞٙكُ٘ٔا ؽ وو عّ ب٣ٚات املٌاسط ٞاهصحاف ٞٚٚيف دٗي
لخش ٠كٌا لػاست املشاةعات األدب ٞٚيف ٓزٖ اهذساطً ٞيفى اهظٚاط ٞاإلعالًٞٚ
ٗاهشقابٞ
ٗيف ٓزٖ املظ ٘ٙاتٗ ،كزهم ًظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞب٘ضع اه٘طط
اهشٙاض ٛاهظع٘دٗ ،ٜاط خذًت ًفشد ٝباهصحايف اهظع٘د ; ٜبٔذٍ ر املبح٘ريني
عو ٟاه عب عّ آسا ٍٔ٢بلسمح ٞٚلكيفشٚ ،ر إْ ٓز ّٙاهِ٘عني ًّ اهلفا ٞٙس ا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

 ٙلريش بٌٔا املبح٘غ; ُعشًا ؿظاط ٞٚاألط٣و ،ٞخص٘صًا إرا كاْ اهظؤاي ٙلتٕٚ
بؼلى ًباػش ًيفى ًا ذغ باه عشٍ عو ٟاهلفا ٞٙاهذاخوٗ ٞٚاـاسةٗ ،ٞٚهلّ يف
اهِٔا ٛٓ ٞٙتعرب عّ اهلفا ٞٙاـاص ٞبعٓ ِٞٚزٖ اهذساطٞ
ٗألْ اهشقاب ٞبلػلاهلا املخ وفٞ

اسطً ٞا صاهت ً٘ة٘د ٝيف اهصحاف ٞاهظع٘دٞٙ

املٕب٘ع ;ٞكاْ طؤاي ع ِٞٚاهذساطً ٞا إرا كاْ عٌؤٍ يف اهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
اهظع٘د ٙ ٞٙعشض هوشقابٗ ،ٞاتف اهناهب ٞٚاهععٌٗ ٟبِظب ٞب %80عو ٟلْ عٌؤٍ
 ٙعشض هوشقابً ،ٞقابى ب %16 7كاْ قاٙذًاٗ ،عربت ُظب ٞب %3 3عّ عذَ
اتفاقٔا ًع رهمِٓٗ ،ا ٙعٔش ًذ ٠االتفاق اه٘اضح عو ٟلْ اهشقابً ٞا صاهت مسًّ ٞ
مسات اإلعالَ اهظع٘دٗ ،ٜؼذٙذًا يف اهصحاف ٞاهشٙاض ،ٞٚبى إُٔا لٙطًا قذ تؤريش
عوٚ ٟضٍٓ يف عٌؤٍ اهصحايف
اهشقاب ٞال ؼذٍ ًّ

ٚر ط٣ى لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞعّ اع قادٍٓ بلْ

ٚضٍٓ يف عٌؤٍ اهصحايف ٙ ُٗ ،ف بً %72 2ع ٓزا

االع قادً ،قابى ب %20 0كاْ قاٙذًا ٘ي تلري اهشقاب ٞيف ٓزا االػاٖ ،بٌِٚا
 ٙف بً %7 8ع اهق٘ي بلُٕ ال تلري هوشقاب ٞعو ٟاه ٌٚض يف اهعٌى اهصحايف اهشٙاضٛ
كٌا ط٣ى لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞعّ اع قادٍٓ بلْ عٌؤٍ اهصحايف ال  ٙعاسض ًع
طٚاط ٞاهصحٚف ٞاهيت ٙعٌوْ٘ بٔاٗٗ ،اف عو ٟرهم ب ًّ %71 1لفشاد اهعً ،ِٞٚقابى
ب %20 0كاْ قاٙذًا ٘ي ًا إرا كاْ ِٓان تعاسض ،بٌِٚا عرب ب %8 9عّ لْ
عٌؤٍ  ٙعاسض ًع طٚاط ٞاهصحٚفٞ
ٗكزهم طشن تظاؤي ألفشاد اهع ِٞٚعّ قذستٍٔ عو ٟػاٗص تلري اهشقابٗٗ ،ٞاف
عو ٟرهم ب ، %65 6بٌِٚا كاْ احملاٙذْٗ بً ، %23 3قابى ب ًّ %11 1لفشاد اهعِٞٚ
عربٗا عّ عذَ ًقذستٍٔ ه مماٗص تلري اهشقابٞ
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ةذٗي سقٍ ب3

اه لشاسات ٗاهِظني املٗ ٞٙ٘٣امل ٘طٕات اؿظابٗ ٞٚاالمشافات املعٚاسٗ ٞٙاهشتني إلةابات لفشاد
ع ِٞٚاهذساط ٞم٘ اهعباسات امل عوق ٞظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞيف بب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘دٜ
ادلدى

الكفاية ادلهنية
(بيئة اإلعالم السعودي)

التكرارات
والنسب

أوافق

حمايد

غري
موافق

أن ا ااا أعل ا اام ب ا ااأن عم ا اال الص ا ااحايف الس ا ااعودي ق ا ااد
يتع اار للرقابا ااة ما اان قبا اال الصا ااحيفة الا اايت يعما اال
هبا

ك

72

15

3

٪

80.0

16.7

3.3

ك

64

18

8

٪

71.1

20.0

8.9

أن ا ااا أعتق ا ااد ب ا ااأن عم ا اال الص ا ااحايف الس ا ااعودي ال
يتعار مع سياسة الصحيفة اليت يعمل هبا
أن ا ااا أعتق ا ااد ب ا ااأن الص ا ااحايف الس ا ااعودي ق ا ااادرعلى
جتاوز تأثري الرقابة يف عمله الصحايف
أن ا ا ااا أعتق ا ا ااد ب ا ا ااأن الص ا ا ااحايف الس ا ا ااعودي قا ا ا ااادر
على أداء عمله الصحايف باستقاللية
أنا ا ا ااا أعتقا ا ا ااد با ا ا ااأن الصا ا ا ااحايف السا ا ا ااعودي ملا ا ا اام
بالسياسية اإلعالمية السعودية
أنا ااا أعلا اام با ااأن عما اال الصا ااحايف السا ااعودي ال حيا اادث
مشا ا ا ااكالت ما ا ا ااا با ا ا ااني الصا ا ا ااحيفة الا ا ا اايت يعما ا ا اال هبا ا ا ااا
واجلهات احلكومية
أنا ا ااا أعتقا ا ااد با ا ااأن الصا ا ااحايف السا ا ااعودي لديا ا ااه األملا ا ااام
الك ا ا ااايف حبقوق ا ا ااه وواجبات ا ا ااه ملهنت ا ا ااه الص ا ا ااحافية وف ًقا ا ا اا
لألنظمة املعمول هبا يف السعودية

أنا ا ا ااا أعلا ا ا اام با ا ا ااأن عما ا ا اال الصا ا ا ااحايف السا ا ا ااعودي
حيظى برضا من اجلهات احلكومية
أن ااا أعتق ااد ب ااأن بيئ ااة اإلع ااالم الس ااعودي تس اااعد
الصحايف السعودي على اإلبداع
أن ا ااا أعتق ا ااد ب ا ااأن الرقاب ا ااة ال حت ا ااد م ا اان التميا ا ا يف
عمل الصحايف السعودي
ادلتوسط العام
*ن :تعين اه لشاس

ادلتوسط
احلسايب

االحنراف
ادلعياري

2.77

.50

2.62

.65

ك

59

21

10

2.54

.69

٪
ك

65.6
55

23.3
12

11.1
23

2.36

.87

٪

61.1

13.3

25.6

ك

48

22

20

٪

53.3

24.4

22.2

ك

47

16

27

٪

52.2

17.8

30.0

ك

45

19

26

٪

50.0

21.1

28.9

ك

17

25

48

٪

18.9

27.8

53.3

ك

20

18

52

٪

22.2

20.0

57.8

ك

7

18

65

٪

7.8

20.0

72.2

ك

43

18

28

٪

48

20

31

2.31

2.22

2.21

1.66

1.64
1.35

2.17

: ٪تعين اهِظب ٞاملٞٙ٘٣

.82

.88

.87

.78

.83
.62

0.75

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

كٌا عرب ب %57 8عّ سفطٍٔ بلْ ب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜتظاعذ عو ٟاإلبذا ،
ٗؼفغ ب ًّ %20 0لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞباإلػاس ٝإىل لُٕ قاٙذ ،بٌِٚا ٗاف عوٟ
رهم بً %23 2ع رب ّٙلْ ب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜص رهم ٗتؼ ُ ا٢ج األط٣و ٞاهيفالريٞ
إىل لْ اهصحايف اهظع٘د ٜاهشٙاض ٛؼذٙذًا قذٗسٖ ػاٗص تلري اهشقاب ٞيف اه٘قت
اهز ٜتؼ ف ٕٚاهِ ا٢ج إىل لْ صاهب ٞٚع ِٞٚاهذساط ٞتؤد ٜعٌؤا اهصحايف ٗف طٚاطٞ
اهصحٚف ،ٞسصٍ لْ ب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜال تؼممع عو ٟاإلبذا كٌا لػاس ب%57 8
ًّ ع ِٞٚاهذساطِٓٗ ،ٞا تعٔش ًؤػشات تلري اهشقابٗ ٞب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜببعض
ًؤػشاتٔا اهظوب ٞٚإىل ذ ًا عوٚ ٟض ٗإبذا اهصحايف اهشٙاضٗ ًّ ٛةُٔ ٞعشٍٓ
ٗيف إطاس اه عشٍ عوً ٟظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞبب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د،ٜ
طشن تظاؤي عّ ًذ ٠اع قاد ع ِٞٚاهذساط ٞبلْ اهصحايف اهشٙاضٙ ٛعٌى باط قاله،ٞٚ
ٗ
ٗقذ عرب ب %61 1بلُٕ ٙعٌى باط قاله ،ٞٚعو ٟعلع ب %25 6اهز ّٙال  ٙفقْ٘ ًع
ٓزاً ،قابى ب %13 3كاْ قاٙذًآِٗ ،ا ٙربص لْ لكيفش ًّ ب ًّ %25ع ِٞٚاهذساطٞ
ال ٙظ ٕٚع اهعٌى باط قاله ٞٚيف اهصحاف ٞاهظع٘د ٞٙاهشٙاض ٞٚكٌا ُ  ٙف
ب ًّ %53 3ع ِٞٚاهذساط ٞبلْ عٌوٕ محع ٟبشضا اؾٔات اؿلً٘ ٞٚاهظع٘د،ٞٙ
ًقابى ب %27 8قاٙذٗ ،اع قذ ًا ُظب ٕ ب %18 9لْ عٌوٕ محع ٟبشضا اؾٔات
اؿلً٘ٙٗ ٞٚع قذ ب ًّ %53 3لفشاد اهع ِٞٚكزهم لٍُٔ ًوٌْ٘ باهظٚاطٞ
اإلعالً ٞٚاهظع٘دً ،ٞٙقابى ب %24 4قاٙذ ،بٌِٚا ٙع قذ ب %22 3بلٍُٔ ص ًوٌني
باهظٚاط ٞاإلعالً ٞٚاهظع٘دٗ ٞٙتؼ فذدًا ٓزٖ اهِ ا٢ج إىل لْ لصوني ًا ٙقَ٘ بٕ
اهصحايف اهشٙاض ٛباهصحاف ٞاهظع٘د ًّ ٞٙعٌى ًّ ٗةٔ ٞلفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞقذ ال
ٙشٗق هوممٔات اؿلً٘;ٞٚ

ا ٙذعٍ لٍُٔ ٙعٌوْ٘ باط قاله ،ٞٚكٌا ٙع قذ رهم

ب ًّ %61 1لفشاد اهع ،ِٞٚسصٍ لْ صاهبٙ ٍٔ ٚش ٠لُٕ ًوٍ باهظٚاط ٞاإلعالًٞٚ
اهظع٘د ٞٙامل بعٕ يف املٌول ٞكٌا ٙؼ اؾذٗي لعالٖ
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ٗيف آخش األط٣و ٞامل عوق ٞباهلفا ٞٙاـاص ٞبب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜط٣ى لفشاد
اهعً ِٞٚا إرا كاْ عٌى اهصحايف اهظع٘د ٜال محذغ ًؼلالت ًا بني اهصحٚفٞ
ٗاؾٔات اؿلً٘ٗ ،ٞٚقذ عرب ب ًّ %52 2لفشاد اهع ِٕٚعّ عذَ ً٘افق ٍٔ عوٟ
رهم ،بٌِٚا بونت ُظب ٞاحملاٙذ ّٙب ، %17 8يف اه٘قت اهزٙ ٜش ٠ف ٕٚب %30 0لْ
عٌى اهصحايف اهظع٘د ٜال محذغ ًؼلالت ًا بني اهصحٚفٗ ٞاؾٔات اؿلً٘ٞٚ
ٗيف اهظؤاي امل عو باع قاد لفشاد اهع ِٞٚبلْ اهصحايف اهظع٘د ٜهذ ٕٙاإلملاَ اهلايف
عق٘قٕ ٗٗاةباتٕ يف ًِٔ ٕ اهصحافٗ ٞٚف األُعٌ ٞاملعٌ٘ي بٔا باملٌول ،ٞفٚع قذ
ب ًّ % 50 0لفشاد اهع ِٞٚبلْ هذ ٍٔٙاإلملاَ اهلايف ب وم اؿق٘ق ٗاه٘اةبات ،عوٟ
علع ب %28 9اهز ّٙال  ٙفقْ٘ ًع ٓزا اهظؤاي ،بٌِٚا احملاٙذْٗ بًّٗ %21 1
املال غ ًّ خالي ُ ا٢ج آخش طؤاهني لْ ًا ٙقاسب ًّ ب ًّ %52 2لفشاد اهعِٞٚ
ٙع قذْٗ لْ عٌؤٍ ٙظبني ًؼلالت ًا بني اهصحٚفٗ ٞاؾٔات اؿلً٘ ٞٚبصفٞ
عاًٗ ،ٞاهِظبُ ٞفظٔا قشٙبُ ًّ ٞظب ٞاهز ّٙال  ٙفقْ٘ ًعٍٔ لٗ كاُ٘ا قاٙذ ّٙبلْ
هذ ٍٔٙاإلملاَ اهلايف عق٘قٍٔ ٗٗاةباتٍٔ املشتبٕ ٞباملِٔ ٞاهصحافٞٚ
مطتْٓاج الهفآ٘ املتعلك٘ بنئ ٘ٝالْضو السٓاضٕ
ُاقؼت ٓزٖ اهذساطً ٞظ ٘ٙات اهلفا ٞٙامل عوقٕ باهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٞٙ
ٗتلري ٓا عو ٟاهصحايف اهشٙاضٗ ،ٛاهيت ٙقصذ بٔا بعض امل ن ات املؤريش ٝيف ٓزٖ
اهبً ،ٞ٣ٚيفى اه عصني ٗاإلطا١ات اهيت قذ تٕاي ا خشٗ ّٙامل٘ٚي ٚر ط٣ى لفشاد عِٞٚ
اهذساط ٞع ٌِا إرا كاُ٘ا ٙع قذْٗ لٍُٔ ٙنْٕ٘ لكيفش امل٘ض٘عات لٌٓ ٞٚيف اهظا ٞ
اهشٙاضٚ ،ٞٚر ٙع قذ ب %82 2لٍُٔ كزهم ،بٌِٚا احملاٙذْٗ بٗ ، %14 4ال  ٙف
ًع ٓزا اهظؤاي بٗ %3 3ط٣ى لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞكزهم عّ اع قادٍٓ بلْ
اهصحايف اهشٙاض ٛاهظع٘د ٜقادس عو ٟاهعٌى بلفا ٝ١يف اهصحاف ٞاهشٙاض،ٞٚ
ٗٙع قذ بزهم بً ، %78 9قابى ب %15 6لةاب بإةاب ٞقاٙذ ،عو ٟعلع ب %5 6ال

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

 ٙفقْ٘ ًع لٍُٔ ٙعٌوْ٘ بلفا ٝ١كٌا ال ٙع قذ بزهم ٗبِظب ٞكب  ٝقذسٓا ب%78 9
بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاض ٛال  ٙظبني باإلطا ٝ١إىل ا خش ،ّٙبٌِٚا ب %14 4قاي إُٕ
قاٙذً ،قابى ب٘ٙ %6 7اف بلْ اهعٌى يف ٓزا اجملاي ال  ٙظبني باإلطا ٝ١إىل
ا خشّٙ
ٗٙال غ ِٓا ًذ ٠االخ الٍ بني لفشاد اهع ِٞٚػاٖ اهعٌى باهصحاف ٞاهشٙاض،ٞٚ
فف ٛاه٘قت اهزٙ ٜش ٠ف ٕٚصاهب ٞٚلفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞلْ اهصحايف اهشٙاضٙ ٛنٕٛ
لكيفش األ ذاغ اهشٙاض ٞٚلٌٓٗ ٞٚلُٕ قادس عو ٟلدا ١عٌوٕ بلفاٙ ،ٝ١ع قذ ُظبٞ
كب  ًٍِٔ ٝب %78 9بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاض ٛقذ  ٙظبني باإلطا ٝ١هآلخش،ّٙ
ٗٓ٘ اهؼ ١ٛاهز ٜال ؼر عو ٕٚلخالقٚات اهصحاف ٞبلى لػلاهلا بقذس ًا تظعٟ
إىل تقذ ٍٙاهعٌى امل٘ض٘ع ٛقذس اإلًلاْ
ةذٗي سقٍ ب4

اه لشاسات ٗاهِظني املٗ ٞٙ٘٣امل ٘طٕات اؿظابٗ ٞٚاالمشافات املعٚاسٗ ٞٙاهشتني إلةابات لفشاد
ع ِٞٚاهذساط ٞم٘ اهعباسات امل عوق ٞظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهذ ٠اهصحافني اهشٙاضٚني
اهظع٘دٙني بب ٞ٣ٚاإلعالَ اهشٙاضٛ
الهفآ٘ املَئ٘

التهسازاج

املدٚ
ص

بٔ ٘ٝا ع و السٓاضٕ

ّاليطا

لٗاف

قاٙذ

لُأأا لع قأأذ بأألْ اهصأأحايف اهشٙاضأأ ٛاهظأأع٘دٜ

ن

74

13

3

٪

82.2

14.4

3.3

ن

71

14

5

٪

78.9

15.6

5.6

ن

70

14

6

ٙنٕأأأ ٛلكيفأأأش امل٘ضأأأ٘عات لٌٓٚأأأ ٞيف اهظأأأا ٞ
اهشٙاضٞٚ
لُأأا لع قأأذ بأألْ اهصأأحايف اهشٙاضأأ ٛاهظأأع٘دٜ
قادس عو ٟاهعٌى بلفا ٝ١يف اهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
لُا لع قذ بلْ اهصحايف اهشٙاض ٛاهظع٘دٙ ٜعأذ
اهعٌى يف اهصحاف ٞاهشٙاض ًّ ٞٚلفطى فاالت
اهعٌى باهصحافٞ
لُأأأأا لع قأأأأذ بأأأألْ عٌأأأأى اهصأأأأحايف اهشٙاضأأأأٛ
اهظع٘دٙ ٜظٍٔ يف تٌِ ٞٚاهيفقاف ٞاهشٙاضأ ٞٚهأذ٠
اهقشا١

ً٘اف

٪

77.8

15.6

6.7

ن

68

15

7

٪

75.6

16.7

7.8

املتْضو

االحنساف

احلطابٕ

املعٔازٖ

2.79

.49

2.73

2.71

2.68

.56

.59

.61

315

316

الهفآ٘ املَئ٘

التهسازاج

املدٚ
ص

بٔ ٘ٝا ع و السٓاضٕ

ّاليطا

لٗاف

قاٙذ

لُا لع قذ بلْ ٓأاًؽ اؿشٙأ ٞعأاي يف اهصأحافٞ

ن

70

10

10

٪

77.8

11.1

11.1

ن

67

15

8

٪

74.4

16.7

8.9

ن

65

12

13

٪

72.2

13.3

14.4

ن

59

18

13

٪

65.6

20.0

14.4

ن

40

10

40

٪

44.4

11.1

44.4

ن

33

18

39

٪

36.7

20.0

43.3

ن

6

13

71

اهشٙاضٞٚ
لُأأأأا لع قأأأأذ بأأأألْ عٌأأأأى اهصأأأأحايف اهشٙاضأأأأٛ
اهظع٘دٙ ٜظآٍ يف خذً ٞاهشٙاض ٞاهظع٘دٞٙ
لُأأا لع قأأذ بأألْ اهصأأحايف اهشٙاضأأ ٛاهظأأع٘دٜ
قادس عو ٟاه فش ٙبني اهشلٗ ٜاـربيف اهصحافٞ
اهشٙاضٞٚ
لُا لع قذ بلْ اهصحايف اهشٙاض ٛاهظع٘دٙ ٜش٠
لْ ب٣ٚأأأ ٞاه٘طأأأط اهشٙاضأأأ ٛتظأأأاعذٖ عوأأأ ٟلدا١
عٌوٕ اهصحايف ب ٌٚض
لُأأا لع قأأذ بأألْ اهصأأحايف اهشٙاضأأ ٛاهظأأع٘دٜ
قادس عو ٟاهفصى بني ً٘ٚهٕ اهشٙاضأٗ ٛعٌوإٔ يف
اهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ
لْ لعوأٍ بألْ اهصأحٚف ٞاهأيت لعٌأى بٔأا ال ت بِأٟ
ت٘ةًٔا سٙاضْٚا ًعًِٚا ػاٖ ُادُ طوبًا لٗإعابًا
لُا لعوٍ بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاضأ ٛاهظأع٘دٜ
يف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚال  ٙظبني يف اإلطأا ٝ١إىل

٪

6.7

14.4

78.9

ن

4

17

69

٪

4.4

18.9

76.7

ن

52

14

24

٪

58

16

26

ا خشّٙ
لُا لعوٍ بلْ اهصحايف اهشٙاضأ ٛاهظأع٘دٙ ٜعوأٍ
بأألْ عٌوأإٔ يف اهصأأحاف ٞاهشٙاضأأ ٞٚال  ٙظ أبني يف
تشطٚخ اه عصني اهشٙاضٛ

امل ٘طط اهعاَ

*ن :تعين اه لشاس

ً٘اف

املتْضو

االحنساف

احلطابٕ

املعٔازٖ

2.67

.67

2.66

2.58

2.51

2.00

1.93

1.28

1.28

2.45

.64

.73

.74

.95

.90

.58

.54

0.67

: ٪تعين اهِظب ٞاملٞٙ٘٣

ٗيف ًظ ٘ٙات اهلفاُ ٞٙفظٔا – لٙطًا  ٙ ُ -ف ٗبِظب ٞكب  ٝبًّ %76 7
لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞبلْ عٌى اهصحايف اهشٙاض ٛال ٙشطخ اه عصني اهشٙاض ،ٛبٌِٚا

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ًا ُظب ٕ ب %18 9قاٙذ عو ٟعلع ب٘ٙ %4 4اف بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاضٛ
اهظع٘د ٜال ٙشطخ اه عصني اهشٙاض ٛكٌا ٙع قذ ب ًّ %77 8لفشاد اهع ِٞٚلْ اهعٌى
باهصحاف ٞاهشٙاض ًّ ٞٚلفطى فاالت اهعٌى باهصحاف ٞبٌِٚا كاْ احملاٙذْٗ
ب %15 6عو ٟعلع ب %6 7اهز ّٙال ٙع قذْٗ بلْ اهصحاف ٞاهشٙاض ٛٓ ٞٚاألفطى
يف فاالت اهصحاف ٞاملخ وف ٞكٌا ٙع قذ ب %75 6بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاضٛ
ٙظٍٔ يف تٌِ ٞٚريقاف ٞاهقاس اهشٙاض ٞٚيف اه٘قت ًّ لةاب باؿٚاد ب ًّ %16 7لفشاد
اهع ِٞٚبٌِٚا ٙع قذ ب %7 8اهِقٚض اًا ٗ ٙطح فذدًا لْ ع ِٞٚاهذساطًِ ٞقظٌ ٞيف
اع قادٓا ػاٖ بعض امل ن ات يف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚخص٘صًا اتفاق اهناهبٞٚ
ب %76 7بلْ عٌؤٍ قذ ٙظٍٔ يف تشطٚخ اه عصني اهشٙاض ،ٛيف اه٘قت اهزٙ ٜش٠
صاهب ٍٔ ٚلٙطًا لْ عٌؤٍ ٙظٍٔ يف تٌِ ٞٚريقاف ٞاهقاس اهشٙاضٗ ٞٚلْ اهعٌى باهصحافٞ
اهشٙاض ٘ٓ ٞٚاألفطى ًقاسُ ٞباه خصصات األخش٠
ٗيف اإلطاس ُفظٕ ٙع قذ ب ًّ %77 8ع ِٞٚاهذساط ٞلْ ٓاًؽ اؿش ٞٙعايٍ يف
اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚبٌِٚا ال ٙع قذ بزهم بٗ ، %11 1باهِظبُ ٞفظٔا لةاب باؿٚاد
٘ي رهم ٗ ،هلّ تبق ٟاهناهب ٞٚاهععٌ ً ٟفقً ٞع ٓزا االع قاد كٌا ٙع قذ
ب %74 4بلْ عٌؤٍ خيذَ اهشٙاض ٞاهظع٘د ٞٙبٌِٚا ب %16 7قاٙذ عو ٟعلع
ب %8 9ال ٙع قذ بلْ عٌوٕ اهصحايف ٙظٍٔ يف خذً ٞاهشٙاض ٞاهظع٘دٞٙ
ٗيف طؤاي ًٔين عت ٙع قذ ب %72 2بلْ اهصحايف اهشٙاض ٛاهظع٘د ٜقادس عوٟ
اه فش ٙبني اهشلٗ ٜاـرب يف عٌوٕ اهصحايف عو ٟعلع ب %14 4ال  ٙف ًع رهم
يف اه٘قت اهز ٜلػاس باؿٚاد ب ًّ %13 4لفشاد اهعٙٗ ِٞٚع قذ ب ًّ %65 6لفشاد
اهع ِٞٚلْ ب ٞ٣ٚاه٘طط اهشٙاض ٛاهظع٘دً ًّ ٜؤطظات ٗلُذٗ ٞٙاهقاٌ٢ني عؤٚا
تظاعذٖ عو ٟلدا ١عٌوٕ ب ٌٚض ،بٌِٚا احملاٙذْٗ ب ًّ %20 0لفشاد اهع ِٞٚعو ٟعلع
ب %24 4ال  ٙفقْ٘ ًع رهم ٗٙع قذْٗ لْ ٓزٖ اهب ٞ٣ٚؼذ ًّ ٚضٍٓ يف لدا ١عٌؤٍ
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ٗيف إطاس  ٙعو ب ٘ةٔات اهصحو اهظع٘دٗ ٞٙلُٔا ال ت بِ ٟاػآات طوب ٞٚلٗ
إعاب ٞٚػاٖ ُادُ سٙاضً ٛعني اُقظٍ لفشاد اهع ِٞٚػاٖ ٓز اه ظاؤي ٚر خاهو
بٓ %43 3زا االػاٖ ٗٙع قذ بلْ ِٓان صحفًا هذٔٙا ٓزا اهِ٘ ًّ االػآات ،بٌِٚا
احملاٙذْٗ ب ًّ %20 0ع ِٞٚاهذساط ٞيف اه٘قت اهز ٜال  ٙف ًع لْ اهصحو هٚع
هذٔٙا ٓزا اه ٘ةٕ ب ٙٗ %43 7طح ًذ ٠اه قاسب ًا بني امل٘افقني ٗص امل٘افقني عوٟ
ٓزا اهظؤاي ٗهلّ

ٚى اهلف ٞبؼلى ضٚ٣ى ةذْا هصاحل اهز ٙ ّٙفقْ٘ ًع

اهظؤاي ٗاالُقظاَ ُفظٕ  -تقشٙبًا  -محذغ يف آخش لط٣وٓ ٞزٖ املظ ٘ٙات ني
ط٣ى لفشاد اهع ِٞٚبلٍُٔ ص

قادس ّٙعو ٟاه فش ٙبني ً٘ٚهلٍ اهشٙاضٗ ٛعٌؤٍ

اهصحايف ٗباهِظبُ ٞفظٔا ب %44 4هوٌ٘افقني عو ٟرهم ٗص

امل٘افقني ٗتبقٟ

ب %20 2قاٙذًا ٗ ٙطح ِٓا اُقظاَ اهصحافٚني اهشٙاضٚني ب لري

ب ٞ٣ٚاه٘طط

اهشٙاض ٛعوٗ ،ٍٔٚخص٘صًا فٌٚا  ٙعو باه عاًى ًع ٓزا اه٘ططٗ ،تربص ًؼلوٞ
اإلطا١ات هآلخش ّٙاهيت ًّ املٌلّ لْ تعٔش ًّ خالي عٌؤٍ باإلضاف ٞإىل لُٕ ال
ٙظ ٕٚع اهبعض اهفصى بني االُ ٌا ١هوِاد ٜاهشٙاضٗ ٛاهعٌى اهصحايف ه عٔش
كٌؼلو ٞةو ٞٚهذ ٠ع ِٞٚاهذساط ٞبؼلى ًيف

هالٓ ٌاَ

ا قذ ٙؤريش عوٟ

كفا ٍٔ ٙكصحافٚني سٙاضٚني عاًوني باهصحاف ٞاهظع٘دٞٙ
الفروق بني مستويات الكفاية بني صحافيي الصحف املطبوعة واإللكرتونية
طعت ٓزٖ اهذساط ٞإىل اهِعش يف اهفشٗق اهيت قذ تلْ٘ بني اهصحافٚني يف
اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاملٕب٘عٗ ٞاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاإلهلرتُٗٗ ،ٞٚيف مجٚع ًظ ٘ٙات
اهلفا ٞٙاألسبع ٞاملظ خذً ٞيف ٓزٖ اهذساطٗ ، ٞباط خذاَ االخ باس اه ا ٛ٢ب(T- test

الخ باس اهفشٗق إلةابات لفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞعو ٟلُ٘ا اهلفا ٞٙاملًِٔٗ ٞٚظ ٘ٙاتٔا
هذ ٠اهصحافٚني اهشٙاضٚني اهظع٘دٙني يف ع ِٞٚاهذساطٞ

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ٗعو ٟاهشصٍ ًّ عذَ تظاٗ ٜلفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞفٌٚا  ٙعو بٕبٚع ٞاهصحٚفٞ
ط٘ا ١لكاُت ًٕب٘ع ٞلَ إهلرتُٗ ،ٞٚفإْ االخ باس اه ا ٛ٢تلّ اط خذإً هقٚاغ
اهفشٗق ٙؼ اهقصاص ] [51لْ اخ باس "ت" ٙظ خذَ هقٚاغ داله ٞفشٗق امل ٘طٕات
ص املشتبٕٗ ٞاملشتبٕٗ ٞكزهم هوعِٚات امل ظاٗٗ ٞٙص امل ظاٗٗ ٞٙقذ بِٚت اهِ ا٢ج
لُٕ هٚع ِٓان فشٗق بني اهصحافٚني يف اهصحو املٕب٘عٗ ٞاهصحو اإلهلرتُٗ ٞٚيف
ًظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاـاص ٞباهع٘اًى اهذاخوٗ ،ٞٚباهع٘اًى اـاسةٗ ،ٞٚباهع٘اًى
اـاص ٞبب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜبٌِٚا َّسصَذ فشق بني اهصحافٚني اهشٙاضٚني يف
اهصحو املٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚفٌٚا  ٙعو باهلفا ٞٙاـاص ٞبب ٞ٣ٚاهصحافٞ
اهشٙاض ٞٚباهظع٘د ٞٙهصاحل اهعاًوني يف اهصحو املٕب٘ع ٞيف إػاس ٝإىل لٍُٔ  ٙفقْ٘
لكيفش ًع األط٣و ٞاهيت ت بِ ٟاػآًا إعابْٚا  ًّ ،اهيت ٗةٔت هلٍ يف ٓزا اهِ٘ ًّ
اهلفا ٞٙعلع اهصحافٚني يف اهصحو اإلهلرتُٗٞٚ
ٚر ٙؼ اؾذٗي سقٍ ب 5لْ ق (T) ٌٞٚت=  ٛٓٗ 2 35داه ٞعِذ ًظ ٘٠
اهذاله ٞلقى ًّ ب ًّٗ 0 02ريٍَ ت٘ةذ فشٗق بني صحاف ٛٚاهصحو املٕب٘عٞ
ٗصحاف ٛٚاهصحو اإلهلرتُٗٚ ًّ ٞٚر اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚامل عوق ٞبب ٞ٣ٚاهصحافٞ
اهشٙاضٗ ،ٞٚرهم هصاحل اهصحاف ٞاملٕب٘عٞ
ةذٗي سقٍ ب 5
ُ ا٢ج اهفشٗق يف ً ٘طط اهلفاٙات املِٔ ٞٚامل عوق ٞيف بب ٞ٣ٚاه٘طط اهشٙاضٛ
امل ٘طط

االمشاٍ

اهلفاٙات املِٔٞٚ

اهعٌى

اهعذد

اؿظابٛ

املعٚاسٜ
0.44

كفاٙات اهصحافٞ

اهصحاف ٞاملٕب٘عٞ

59

2.77

0.51

اهشٙاضٞٚ

اهصحافٞ

31

2.52

ق ٌٞٚت

ًظ ٘٠
اهذالهٞ

2.35

0.02
*

اإلهلرتُٗٞٚ
* داه ٞعِذ ًظ ٘0 05 ٠

** داه ٞعِذ ًظ ٘0 01 ٠
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املناقشة:
ٙؼ اهبِا ١اهِعش ٜهلزٖ اهذساط ،ٞاهز ٜتٕشق ملفَٔ٘ اهلفا ٝ١اهزاتٗ ًّ ٞٚاقع
ُعش ٞٙاه عوٍ االة ٌاع ،ٛاهزٙ ٜق٘ي  :إْ اع قاد اإلُظاْ باً الكٕ إًلاُات
ٗقذسات ٙشتبط ب ح٘ٙى ٓزٖ اهقِاعات إىل طو٘ن فاعىٗ ،كزهم ُعش ٞٙاسغ
اهب٘ابٗ ٞؼذٙذًا فٌٚا  ٙعو باهعاًى اهفشدٗ ٜاؿلٍ املٔين لٍْ اهقا ٍ٢باالتصاي لٗ
اهصحايف  ٙؼلى طو٘كٕ املٔين ٗقِاعاتٕ ًّ ٗاقع خرباتٕ ٗقذساتٕ ،عِ ٟلٍْ ٓزٖ
اهذساط ٞتؼلى كفا ٞٙاهصحافٚني اهشٙاضٚني اهظع٘دٙني ع ِٞٚاهذساطٗ ٞف
اه عشٙو هولفا ٞٙاملع ٌذ يف ٓزٖ اهذساط ،ٞاملبين عوً ٟذ ٠إتأٍُ بقذساتٍٔ
ٗكفا١تٍٔ املِٔٗ ،ٞٚاهقذس ٝعو ٟاه لري يف اهشلٗ ٜاهؼلْ اهعاَ ٗاألطو٘ب اهز ٜبِٚت
عو[4,5,6] ٕٚ

كٌأأأا كؼأأأفت اهذساطأأأ - ٞيف اجملٌأأأى اهعأأأاَ  -استفأأأا اهلفاٙأ أ ٞاهذاخوٚأأأٞ
ٗاهقذسات اهزات ، ٞٚاهيت تؼٌى اه فاُ ٛيف اهعٌى ٗاملقذسٗ ٝاإلبذا ٗاه عاًى ًع اه قِٞٚ
ٗاملِٔ ٞٚألخالقٚات اهصحاف ٞٚهع ِٞٚاهذساطٚ ،ٞر بونت اهِظب ٞاإلمجاه ٞٚهوٌ٘افقني
بً %84قابأأأى ب %14قاٙأأأذ لٗ صأأ ً لكأأأذً ّٙأأأّ اتفأأأاقٍٔ ًأأأع ع٘اًأأأى اهلفاٙأأٞ
اهذاخو ٗ ،ٞٚاص اهز ّٙال  ٙفقْ٘ ًع توم اهلفاٙات عوُ ٟظب ٞضٚ٣و ُٞت مماٗص ب%2
ٗٓزٖ اهِ ا٢ج تعًٕ ٛؤػشًا بلْ اهصحافٚني اهظأع٘دٙني اهشٙاضأٚني ٙع قأذْٗ ٗٙؤًِأْ٘
بقأأذساتٍٔ اهعاهٚأأ ٞألدا ١اهعٌأأى اهصأأحايف ٗٓأأزا الخي وأأو ًأأع اهذساطأأات املٌاريوأأ ٞاهأأيت
اطأأ خذًت ُفأأع املقٚأأاغ ٗؼذٙأأذًا دساطأأ ٞب [1] (Martinفأأٌٚلّ اهقأأ٘ي ِٓأأا لْ
اهصحايف هذُ ٕٙعأش ٝإعابٚأ ٞػأاٖ قذساتإٔ اهزاتٚأٗ ٞبؼألى ٗاضأح بنأض اهِعأش عأّ
اهب ٞ٣ٚاهصحاف ٞٚكٌا بِٚت ٓزٖ اهذساطٗ ٞاهذساطات اهظابقٞ
ٗفٌٚا  ٙعو

ظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاـاسة ٞٚفقذ كاُت ًقاسُ ٞباهذاخوٗ ٞٚغاصٍٞ

فٌٚا  ٙعو بقذس ٝاهصحافٚني عو ٟاه لري عو ٟاهقشاٗ ١اه عاًى ًع األصًات فقذ بشصت

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ُظب ٞاهز ّٙال ٙذسْٗ بلْ عٌؤٍ ٙؤريش عو ٟاهقشاٗ ،١بشصت ألٗي ًش ٝباهذساطُ ٞظبٞ
اهز ّٙال  ٙفقْ٘ ،بِظب ٞػاٗصت بٗ %10ؼذٙذًا يف طؤاي لْ اهعٌى اهصحايف
اهشٙاضٙ ٛظٍٔ يف

ى اهليف

ًّ املؼاكى االة ٌاعٗ ٞٚبِعش ٝلمشى تؼ

اهذالالت اإل صا ٞٚ٢بلْ ًظ ٘ٙات اهلفا ٞٙاـاسة ٞٚلقى ًّ اهذاخوٓٗ ٞٚزا لٙطًا
٘ ٙاف

ًع دساط ٞب(Martin

ٚر بونت ُظب ٞامل٘افقني اإلمجاه ٞٚبُٗ %73ظبٞ

احملاٙذ ّٙبُٗ %24ظب ٞاهز ّٙال  ٙفقْ٘ ب ٙٗ [1] %3بني ِٓا لْ كفا ٞٙاهصحايف
ص

اهزات ٞٚلٗ اـاسة ٞٚكٌا يف ٓزٖ اهذساطٗ ٞاهذساطات اهظابقٙ ٞقى اتفاق

اهصحايف ًعٔا الطٌٚا لُٔا تشتبط

ن ات ص راتٗ ٞٚخاسةً ٞٚيفى اه لري عوٟ

اهقشاٗ ١اه عاًى ًع األصًات
ٗفٌٚا خي

اهلفا ٞٙامل عوق ٞبب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘دٗ ٜاهصحاف ٞاهشٙاضٞٚ

اهظع٘د ًّ ٛٓ ٞٙلٍٓ اإلضافات يف فاي دساط ٞاهلفا ٞٙاهصحاف ٞٚكُ٘ٔا طبِقت
عو ٟب ٞ٣ٚصحاف ً ٞٚخصصٗ ،ٞيف دٗه ٞؼلٌٔا ظشٍٗ طٚاطٗ ٞٚريقافً ٞٚع ِٞٚقذ
تؤريش عو ٟدٗس اهصحافٓ ٞزٖ اهذساط ٞتؼ لْ اهصحافٚني اهشٙاضٚني ٙشْٗ لْ بٞ٣ٚ
اإلعالَ اهظع٘د ٜقذ ؼذّ ًّ كفاً ٍٔ ٙقاسُ ٞبلفا ٍٔ ٙاهذاخوٗ ٞٚاـاسةٙٗ ٞٚربس
رهم لْ اهناهبٗ ٞٚبِظب ٞإمجاه ٞٚب %48ت ف ًع األط٣و ٞاهظابق ٞبٌِٚا ال  ٙف قشابٞ
بٗ ، %31كاْ احملاٙذْٗ ًٍِٔ ًا ُظب ٍٔ بٙٗ %20 0ال غ لْ كى األط٣و ٞرات
اػاٖ إعابٛ

ا ٙؼ إىل لْ لقى ًّ ُصو اهع ٙ ِٞٚف ًع ٓزا اهِ٘ ًّ اهلفاٞٙ

بٌِٚا ِٙقظٍ اهبقً ٞٚا بني ص ً٘اف لٗ قاٙذ كٌا ٙؼ امل ٘طط اؿظابٛ
اإلمجاه ٛهولفا ٞٙاـاص ٞباإلعالَ اهظع٘د ٜب ًّ %2 17لصى ٗ 3بوغ االمشاٍ
املعٚاس ٜهلا ب 0 75يف ًؤػش عو ٟلْ ب ٞ٣ٚاإلعالَ اهظع٘د ٜاهيت ت ظٍ باهشقابٗ ٞعذَ
ٗض٘ن ًظله ٞاؿق٘ق ٗاه٘اةبات هوصحايف ٗكزهم ًعاٙ

اهظٚاط ٞاإلعالًٞٚ

تؼلى عا٢قًا يف كفا ٞٙاهصحايف اهشٙاض ٛاهظع٘د ٜعظني ٗةُٔ ٞعش لفشاد عِٞٚ
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اهذساطٓٗ ،ٞزا اهؼ ٙ ١ٛف ًع دساط ٞاهع٘يف ] [31اهيت لػاست لْ  ًّ %77عِٞٚ
دساط ٕ لْ اهشقاب ًّ ٞاملظؤٗي باهصحٚف ٞتلت ٛلٗالً كٌا لُٕ ًّ املال غ كوٌا
اػٔت اهذساط ٞإىل اهع٘اًى امل عوق ٞبلفا ٞٙال تشتبط ًع اهع٘اًى اهذاخو ٞٚلٗ اهزاتٞٚ
ت طح ُظب ٞاه لري اهظويب عو ٟكفاٙات اهصحافٚني يف ًؤػش لْ اهع٘اًى اـاسةٞٚ
لكيفش تلري ًا عو ٟكفا ٞٙاهصحايف اهشٙاض ٛباهصحاف ٞاهظع٘دٞٙ
ٗباهِعش ملظ ٘ ٠كفا ٞٙاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٙ ٞٙال غ ِٓا ًذ٠
االخ الٍ بني لفشاد اهع ِٞٚػاٖ اهعٌى باهصحاف ٞاهشٙاضٚ ٞٚر إُٕ يف اه٘قت اهزٜ
ٙش ٠صاهب ٞٚلفشاد ع ِٞٚاهذساط ٞلْ اهصحايف اهشٙاضٙ ٛنٕ ٛلكيفش األ ذاغ
اهشٙاض ٞٚلٌٓٗ ٞٚلُٕ قادس عو ٟلدا ١عٌوٕ بلفاٙ ،ٝ١ع قذ ُظب ٞكب ًٍِٔ ٝ
ب %78 9بلْ عٌى اهصحايف اهشٙاض ٛقذ  ٙظبني باإلطا ٝ١هآلخش ٘ٓٗ ّٙاهؼ ١ٛاهزٜ
ال ؼر عو ٕٚلخالقٚات اهصحاف ٞبلى لػلاهلا بقذس ًا تظع ٟإىل تقذ ٍٙاهعٌى
امل٘ض٘ع ٛقذس اإلًلاْ كٌا لْ ع ِٞٚاهذساطًِ ٞقظٌ ٞيف اع قادٓا ػاٖ بعض
امل ن ات يف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚخص٘صًا اتفاق اهناهب ٞٚب %76 7بلْ عٌؤٍ قذ
ٙظٍٔ يف تشطٚخ اه عصني اهشٙاض ، ٛيف اه٘قت اهزٙ ٜش ٠صاهب ٍٔ لٙطًا بلْ عٌؤٍ
ٙظٍٔ يف تٌِ ٞٚريقاف ٞاهقاس اهشٙاضٗ ٞٚلٍْ اهعٌى باهصحاف ٞاهشٙاض ٘ٓ ٞٚاألفطى
ًقاسُ ٞب خصصات اهصحاف ٞاألخش٠
ٗ ٙطح ِٓا اُقظاَ اهصحافٚني اهشٙاضٚني ب لري ب ٞ٣ٚاه٘طط اهشٙاض ٛعؤٍٚ
ٗخص٘صًا فٌٚا  ٙعو باه عاًى ًع ٓزا اه٘طط ٗتربص ًؼلو ٞاإلطا١ات هآلخشّٙ
اهيت ًّ املٌلّ لْ تعٔش ًّ خالي عٌؤٍ ٗاهفصى بني االُ ٌا ١هوِاد ٜاهشٙاضٛ
ٗاهعٌى اهصحايف كٌؼلو ٞةو ٞٚهذ ٠ع ِٞٚاهذساط ٞبؼلى ًيف باالٓ ٌاَ ٗٙؤريش
عو ٟكفاٙاتٍٔ كٍُ٘ٔ صحافٚني سٙاضٚني عاًوني باهصحاف ٞاهظع٘دٞٙ

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

ٗٙعضص رهم اهِظني اإلمجاه ٞٚهلزا اهِ٘ ًّ ًظ ٘ٙات اهلفاٗ ٞٙاهيت بونت ب%71
هوٌ٘افقني ٗ ب %14هوٌحاٙذ ٗ ّٙب %16هن امل٘افقني عو ٟلط٣وٓ ٞزٖ املظ ٘ٙات ًّ
اهلفا ٞٙفٌٚا بوغ امل ٘طط اؿظاب ٛاإلمجاه ٛب ًّ 2 45لصى ٗ 3االمشاٍ
املعٚاس ٜب 0 67هلى إةابات لفشاد اهع ِٞٚيف اؾاُني باهذساطٞ
ٓأزٖ اهِ أا٢ج ُ تلأّ بعٚأذ ٝعأّ اهذساطأات اهظأابق[33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ٞ

] ,39اهيت لػاست هإلػلاه ٞٚاهيت ت٘اةٔٔا اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚعاملْٚا ٗ ،اهأيت تعأٚؽ
ًلصقًأا بأني اه ؼأممٚع ٗاالُ ٌأأا ١هألهأ٘اْ ٗاهوأٔر ٗسا ١املؼأآ ًأأّ ةٔأٗ ٞاهعٌأى املٔأأين
امل٘ض٘ع ًّ ٛةٔ ٞلخش٠
ٗ ٘ي ًظله ٞاخ الٍ ًظ ٘ٙات اهلفا ٞٙبني اهصحافٚني اهشٙاضٚني اهعاًوني يف
اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ُ ٞٚتظممى ٓزٖ اهذساط ٞفشٗقًا ٗاضح ٞبٌِٔٚا إال
فٌٚا خي

كفا ٞٙاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهيت ًاهت هصاحل اهصحاف ٞاملٕب٘عٚ ٞر

تَّبَٓ ّٔٚزٖ اهذساط ٞلْ كفا ٞٙاهصحافٚني يف اهصحو املٕب٘ع ٞلعوٗ ًّ ٟةُٔ ٞعش
ع ِٞٚاهذساط ًّ ٞاهصحافٚني يف اهصحو اإلهلرتُٗ ٞٚفٌٚا  ٙعو بلفا ٞٙاهصحافٞ
اهشٙاض ٞٚاهظع٘دٓٗ ، ٞٙزا قذ ٙؼ إىل دٗس املؤطظ ٞاهصحاف ٞٚاهيت تربص قٔ ٌٚا يف
اهصحاف ٞاملٕب٘ع ٗ ٞشصٔا لكيفش عو ٟاملعا ٙاملًِٔ ٞٚقاسُ ٞباإلكرتُٗ ٞٚاهيت
تشكض يف اهناهني عو ٟاهظب اهصحايف ُٗقى املعوً٘ ٞبؼلى طشٙع كق ٌٞٚتِافظٞٚ
هلا ًقاسُ ٞباملٕب٘ع ٞكٌا قذ تؼ اهذساط ٞإىل لْ تلٓٚى اهصحافٚني اهعاًوني يف
اهصحاف ٞاإلهلرتُٗ ٍٔ ًِٚٔٗ ٞٚاهيت قذ تلْ٘ لقى ًّ املٕب٘ع ٞقى ت٘قع الطٌٚا
لْ ِٓان ً٣ات اهصحو اإلهلرتُٗ ٞٚيف اهظع٘دٓٗ ٞٙزا ٕٙشن تظاؤالً عّ كفاٙات
اهعاًوني ًٗعا ٙتوم اهصحو ًِٗٔٔ ٚا ًقاسُ ٞباملٕب٘عٞ
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الخاتمة:
قذًت ٓزٖ اهذساط ٞتص٘سًا عّ ًظ ٘ ٠اهلفا ٞٙاهذاخوٗ ٞٚاـاسةٗ ٞٚامل عوقٞ
بب٣ٚيت اإلعالَ اهظع٘دٗ ٜاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٗ ٞٙبِٚت لْ ًظ ٘ٙات اهلفاٞٙ
اهذاخوٗ ٞٚاـاسة ٞٚلعو ًّ ٟص ٓا يف إػاس ٝإىل تلري ب٣ٚيت اإلعالَ اهظع٘دٜ
ٗاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚعو ٟاهصحايف اهشٙاضٓٗ ٛزا ٙذع٘ هالٓ ٌاَ ب وم اهب ٣ٚني
ٗؼظٌِٔٚا ًّ لةى لْ ٙقذَ اهصحايف عٌالً ًِْٔٚا ٙظٍٔ ف ٕٚباهفعى يف خذً ٞاهقاس
ٗتنٕ ٞٚاأل ذاغ اهشٙاض ٞٚبؼلى ًٔين لفطى
كٌا تذع٘ ٓزٖ اهذساط ٞإىل ضشٗس ٝاالٓ ٌاَ باهصحاف ٞاإلهلرتُٗٗ ٞٚؼظني
ًعآ ٙا املِٔ ٞٚعو ٟاهشصٍ ًّ لِْ ٓزٖ اهذساط ُ ٞتظممىْ إال فشقًا هصاحل اهصحافٞ
املٕب٘ع ٞيف كفا ٞٙاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚفقط إال ل ِْ عذدٓا اهليف ةذْا ٗتِ٘
اهعاًوني فٔٚا ًٗظ ٘ ٠خربتٍٔ عظني ٓزٖ اهذاسط ٞتؼممع عوٓ ٟزٖ اهذع٘ ٝكٌا
تؼممع اهذساط ٞعو ٟؼظني ب ٞ٣ٚاهعٌى اهصحايف ٗ ر اهصحافٚني هو فشغ يف ٓزا
اهِ٘ ًّ اهصحاف ٞيف طبٚى تذع ٍٚكفا ٞٙاهعاًوني يف ٓزا اجملاي
ٗعذس اإلػاس ٝإىل لْ ٓزٖ اهذساط ٞقذٗد ٝعو ٟع ِٞٚاهذساط ،ٞهب ٞ٣ٚصحافٞٚ
ً خصص ٛٓٗ ٞاهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهظع٘دٓٗ ٞٙزا قذ ٙؼممع اهبا يفني ال قًا إلةشا١
دساطات اريو ٞهفٍٔ ًظ ٘ ٠اهلفاٙات هع ِٞٚلكرب ٗهب٣ٚات صحاف ً ٞٚخصصٞ
لخش ٠كٌا لْ اط خذاَ لطو٘ب ب (Martinاملع ٌذ عوً ٟقٚاغ & Friedman
)ٙ ُ Kassؼلى ًؼلو ٞه قذ ٍٙص٘س ٝعّ ًظ ٘ ٠كفا ٞٙاهصحافٚني عظني
ٓزٖ اهذساط ٞالطٌٚا لُٕ يف األطاغ ٗضع هقٚاغ كفاٙات املعوٌني يف فاي اهرتبٞٚ
ٗاه عوٙٗ ،ٍٚذهى عو ٟرهم ًظ ٘ ٠االط مماب ًّ ٞاملبح٘ريني ٗاهصذق ٗاهيفبات ألداٝ
اهذساطٓٗ ٞزا ٙؼممع اهبا يفني الط خذإً يف ع٘غ اهلفاٗ ٞٙقٚاغ اػآات
اهعاًوني ٗقذساتٍٔ يف فاي اهصحافٞ
كٌا لْ ب (Martinلػاس إىل ٓزا املقٚاغ تلّ تشمج ٕ إىل هنات ك وفٞ
ٗاط خذإً يف ب٣ٚات صحاف ٞٚك وف ٞألُٕ ٙش ٠لُٕ ًّ لكيفش املقاٚٙع ًالًّ ًٞ١
ٗةُٔ ٞعشٖٗ ،لُٕ عٌوً ٍٛقاسُ ٞباملقاٚٙع األخش ٠اهيت طٍ٘سٓا بعض عوٌا ١االتصاي
][1,p24],[22

ٞٙ اهظع٘دُٞٚٗ ٗاإلهلرتٞ املٕب٘عٞني يف اهصحافٚاضٙني اهشٚ هوصحافِٞٚٔ املٞٙاهلفا

:املراجع
1234-

Martin, Justin D., 2011, Professional Efficacy among Arab American Journalists,
Journal of Middle East Media, Volume 7, Issue 1.
Bandura, A. 1977 Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
Psychological Review. 84, 191-215munication, Vol. 19(2):137 – 154
Schwarzer, R., 1994, Optimistische Kompetenzerwartung: zur Erfassung einer
personellen Bewaeltigungsressource, Dignostika. Heft 2, 40, 1o5-123, Goettingen.
Schwarzer, R., 1992, Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Goettingen:
Hogrefe.Schwarzer, R. (Hrsg.)

،ٞٚ ػؤْٗ اة ٌاعٞ فو،"اغٚ ٗاهقٜ اهِعش١"اهبِاٞٚ اهزاتٝ١ ت٘قعات اهلفا،ىٚ طاًش مج،ْ سض٘ا- 5
ٞاهؼاسق،- 51- 25 ٞ صفح1997 وٙ خش،ٝ عؼشٞ اهشابعِٞاهظ، ْ٘اهعذد اـاًع ٗاـٌظ
6-

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics II: Channels of group life; social
planning and action research. Human Relations, 1, 143-153.
7- White, D.M. (1950) “The Gatekeeper: A Case Study in the Selection of News”
Journalism Quarterly, 27, pp.
8- Bryant, J. , and Zillmann, D, (1994), "Media Effects: Advances in Theory and Research", Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
9- Graber, Doris, (1993), "State Government News ", Swiss Cheese Journalism, Vol.
36.
10- Pollard G, Johansen P, (1998), " Professionalism among Canadian radio Announcers: The Impact of Organizational Control and Social Attributes", Journal of
Broadcasting and Electronic Media, Vol. 42(3):356-370.

 يفُٞٚ األسدٞ اجملو،ٞٚقٚات اه ٕبُٚ ٗتذاخى املفَٔ٘ يف اهوظاٞٙ ًصٕوح اهلفا،2009 ، خاهذ،ٜ بظِذ- 11
ٓأ1430 َ قش1 اهعذد ب5 اجملوذ ب، ٗآدابٔاٞٚ اهعشبٞاهون
 اهعني، ٛ داس اهل اب اؾاًع، ٍع اهلادٙ اه ذس، 2004 ، قٌذ،جٙ اهذس- 12
ٞٚ اهرتبٞ طوظو، "ٞيفٙوٕ اؿذ٢ع "طشقٕ ٗٗطاٙ اه ذسٞٙاغ كفاٚ ق، 1991 ،ادٙ قٌذ ص، ْ محذا- 13
ٝ ةذ، عٙ هوِؼش ٗاه ٘صٞٙ اهذاس اهظع٘د،2 ط، 14 بٞيفٙاؿذ
14- Tim K. Marjoribanks and Andrew T. Kenyon, 2004, Regulating News: Standards
and Competence in Contemporary Media Practice, in Proceedings of the
Australian Sociological Association 2004 Conference, La Trobe University,
Australian Sociological Association.
15- Splichal, Slavko & Colin Sparks, 1994, Journalists for the 21st Century:
Tendencies of Professionalization among First-Year Students in 22 Countries,
Norwood: Ablex Publishing Corporation.
16- Donsbach, Wolfgang (1997): Survey Research at the End of the Twentieth
Century: Theses and Antitheses. International Journal of Public Opinion Research,
9, 1, 17–28.

325

326

17- McLeod, Jack M. & Searle E. Hawley Jr.,1964, Professionalization among
Newsmen. Journalism Quarterly, 41, 4: 529–538, 577.
18- Seib, Philip, Kathy Fitzpatrick, 1997, Journalism Ethics. Forth Worth etc.:
Harcourt Brace College Publishers.
19- Kim, C.L., & Oh, J.H. ,1974, Perceptions of professional efficacy among
journalists in a developing country. Journalism Quarterly, 51(1), 73-78.
20- Marron, M.B. (1996). Levels of professionalism and professional efficacy among
journalists in Ireland. International Communication Gazette, 56(1), 37-57.
21- Laban, Vesna, Kovacic, Melita, 2007, editors' preceptions and attitudes towards
professtional comptence: ethics and their uderstanding of journalism, the case of
Slovenia.
22- Friedman, I.A., & Kass, E. (2002). Teacher self-efficacy: a classroom organization
conceptualization. Teaching and Teacher Educatio 18(6), 675-686.
23- Schutte, N., Toppinen, S., Kalimo, R., & Schaufeli, W. (2000). The factorial
validity of the Maslach burnout inventory general survey (MBI-GS) across
occupational groups and nations. Journal of Occupationa and Organizational
Psychology, 73(1), 53-66.
24- Ayish, Muhammad I., (2002), "Political Communication on Arab World
Television: Evolving Patterns", Political Communications.
25- Rugh, W. A., (2004), Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television in
Arab Politics. Westport, CT: Praeger.
26- Freedom House,2013, report of media freedom, accessed on 5th Nov 2013,
http://www.freedomhouse.org/issues/media-freedom.
27- Al Nassar, Osamah, 2011, A study of televising the Saudi Majlis Ash-Shura, PhD
Thesis, the University of Sheffield, United Kingdom.
28- Awad, Terki, (2010), The Saudi press and the Internet: How Saudi journalists and
media decision makers at the Ministry of Culture and Information evaluate
censorship in the presence of the Internet as a news and information medium, PhD
Thesis, the University of Sheffield, United Kingdom.

شِٙاٙ 7  امل٘قعٟ مت اهذخ٘ي عو، خالي ػٔشٞ» ص املشخصُٞٚٗ ممني «اإلهلرت،2013 ، علاظ- 29
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20130724/Con20130724622792.htm ،2015

٠ هذٛ مل٘اقع اه ٘اصى االة ٌاعٜ املطٌْ٘ اـربٞٚ ًصذاق، 2012 ،ِاٙ د،ٛ عشاب، بظِت،ٜٗ اهعقبا- 30
ٞٙ اهظع٘دٞٚ اؾٌع٠ ملِ ذًٞ ًقذٞ دساط،ٜ ًّ اهؼباب اهظع٘دِٞٚ عٟ عوُٞٚذاًٚ ٞ دساط:اهؼباب
َهإلتصاي ٗاإلعال
 بني ٓاًؽٞٙ اهظع٘دٞ يف اهصحافٞات املٌاسطٚ املٔين ٗلخالق١ األدا،2009 ،وٕٚ عبذاهو، اهع٘يف- 31
ٛ يف عاُ عشبٞٚ اهصحفٞات املٌاسطٚ ألخالقٛ اهذٗهٟ املو ق،ٞٚ ًظحٞ دساط:ٞٚ اهزاتٞ ٗاهشقابٞٙاؿش
 يف تُ٘عٞ ًِ٘بٞ ٗعوَ٘ األخباس ظاًعٞ ًعٔذ اهصحاف،ً ح٘ي

اهلفا ٞٙاملِٔ ٞٚهوصحافٚني اهشٙاضٚني يف اهصحاف ٞاملٕب٘عٗ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘دٞٙ

 - 32اهِعاس ،ٜقٌذ ظني ،2013 ،اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚبني اهِؼلٗ ٝاه ٕ٘سً٘ ،قع لخباس اهظعٚذٝ
األخباس ،ٜمت اهذخ٘ي عو ٟامل٘قع ُ٘ 4فٌرب http://www.felixnews.com/news-20762.html ،2013

33- Turner, G. (2004) Understanding Celebrity. London: Sage.
34- Lindsey, E. (2001) Notes from the Sports Desk: Reflections on Race, Class and
)Gender in British Sports Journalism, in B. Carrington and I. McDonald (eds
'Race', Sport and British Society. London and New York: Routledge, pp. 188-98.
35- Andrews, D. L. and Jackson, S. J. (eds) , 2001, Sport Stars: The Cultural Politics
of Sporting Celebrity. London and New York: Routledge.
36- Rowe, D. (2005). 9: Fourth Estate or Fan Club? Sports Journalism Engages the
Popular. In S. Allan (Ed.), Journalism: Critical Issues (pp. 125-136). Maidenhead,
England: Open University Press. Retrieved in Nov 2013 from
http://www.questia.com

37
38

39
40

 دسٗٙؽ ،كٌاي ،ظاُني ،قٌذ ،2004 ،اه ظ٘ٗ ٙاالتصاالت اؿذٙيفٗ ٞدِٙاًٚل ٞٚاألدا ١اهبؼشٜيف إداس ٝاهشٙاض ،ٞداس اهفلش اهعشب ،ٛاهقآشٝ
 ب٘خِ٘قٕ ،عبذاه٘ٓاب ،2009 ،لخالقٚات املٌاسط ٞاهصحف ٞٚيف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚاهعشب :ٞٚبني لصًٞلخوق ٞاهشٙاضٗ ٞإػلاه ٞٚلخوق ٞاملِٔ ،ٞاملو ق ٟاهذٗه ٛألخالقٚات املٌاسط ٞاهصحف ٞٚيف عاُ عشبٛ
ً ح٘يً ،عٔذ اهصحافٗ ٞعوَ٘ األخباس ظاًعًِ٘ ٞب ٞيف تُ٘ع
 داسةٚو٘غً ،اسػٚيت ًِ٘ٚٔ ،2000 ،اإلعالَ اهشٙاضٚني بني ً ٕوبات املِٔٗ ٞاهق٘ٚد االق صاد،ُٞٙعشات ٗسؤ ٠ط٘ٙظ٘ؾ ،ٞٚةاًعً ٞاسن بو٘ن ،طرتاصب٘سغ
 ػشٍ ،لمحذ ،2001 ،صٚاص ٞةذٙذ ٝهوصحاف ٞاهشٙاض ٞاملصش ٞٙمل٘اةٕٔ ً ٞوبات اإلعالَ اهشٙاضٛيف اهذٗسات األٗملب ٞٚاؿذٙيف ، ٞسطاه ٞدك ٘ساٖ ص ًِؼ٘س ، ٝكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚهوبِني ،ةاًعٞ
و٘اْ ،اهقآشٝ

ٓٗ - 41ب ،ٞقٌذ ،2003،دٗس اهصحاف ٞيف تل٘ ّٙاهشل ٜاهعاَ ػاٖ إداس ٝاؿلاَ ملباسٙات كش ٝاهقذَ
ظٌٔ٘سً ٞٙصش اهعشب ،ٞٚسطاهً ٞاةظ

ص

ًِؼ٘س ،ٝكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚهوبِات ،ةاًعٞ

اإلطلِذسٞٙ
 - 42لب٘ دسٙع  ،قٌ٘دٗ ،2003 ،اقع اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚفٟ

ول ٞاهبحش ّٙدساط ٞؼوٚو ٞٚحمل ٘٠

ٗػلى اهصفحات اهشٙاض ٞٚيف اؾشا٢ذ اه ، ًٞٚ٘ٚسطاهً ٞاةظ

ص ًِؼ٘س ، ٝكو ٞٚاهرتب، ٞٚ

قظٍ اهرتب ٞٚاهشٙاض ، ٞٚةاًع ٞاهبحشّٙ
 - 43عٕا ،ظّ عبذ اهش ً ،1998 ،ٍٚعاؾ ٞاهصحاف ٞهعآش ٝاهعِو العني كش ٝاهقذَ  ،دساطٞ
ؼوٚوًٚٗ ٞٚذاًُٗ ٞٚقاسُ ٞعو ٟبعض اهصحو ٗاجملالت اهعاًٗ ٞاهشٙاض ،ٞٚسطاه ٞدك ٘ساٖ  ،ص
ًِؼ٘س ، ٝكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚهوبِات  ،اهقآش ، ٝةاًع ٞو٘اْ
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ًٕ - 44اٗ  ،قٌذ ٘ٙطو ،1990 ،ؼوٚى ق ٘ ٜاهصفحات اهشٙاض ٞٚيف اهصحو األسدُ ٞٚاه،ًٞٚ٘ٚ
سطاهً ٞاةظ

ص ًِؼ٘س ،ٝاؾاًع ٞاألسدُ ،ٞٚعٌاْ

 - 45ظنيٗ ،هٚذ عٕا لمحذ ،2010،دساطً ٞقاسُ ٞهقطاٙا اهِقذ اهشٙاض ٛف ٟبعض اهصحو املصش،ٞٙ
سطاه ٞدك ٘ساٖ ،كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ، ٞٚةاًع ٞبِٔاً ،صش
 - 46اـ٘ه ٛلًني لُ٘س ٗ ،ظفش  ،عبذ اهشمحّ  ،عبذ اهشمحّ  ،قٌذ ف ح ،1987 ،ٛدساط ٞؼوٚوٞٚ
هوٌِافظات اهشٙاض ٞٚباهصحو اهقً٘ ٞٚيف املٌول ٞاهعشب ٞٚاهظع٘د ، ٞٙفوً ٞؤ ش اهشٙاضٗ ٞاهبٕ٘هٞ
 ،كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚهوبِات  ،ةاًع ٞو٘اْ  ،اهقآشٝ
 - 47األمحذ ،ٜطاهني ،2006 ،اط ٕال آسا ١اهٕوب ٞاؾاًعٚني يف ًعاؾ ٞاهصحاف ٞاه ًٞٚ٘ٚاهظع٘دٞٙ
هقطاٙا اهؼباب بدساط ٞتق٘ت ، ٞٚفو ٞةاًع ٞاهِممان هألعاغ -اهعوَ٘ اإلُظاُ- ٞٚاجملوذ ،20
اإلصذاس األٗي
 - 48اهقحٕاُ ،ٛف٘اص بّ ةاسهلل ،2009 ،دٗافع اط خذاًات اهؼباب اهظع٘د ٜهوقِ٘ات اهشٙاضٞٚ
ٗإػباعاتٔا "دساطًٚ ٞذاُ ٞٚعو ٟع ًّ ِٞٚطالب املش و ٞاؾاًع ٞٚيف ًذ ِٞٙاهشٙاض" ،سطاهٞ
ًاةظ  ،ةاًع ٞاإلًاَ قٌذ بّ طع٘د اإلطالً ،ٞٚاهشٙاض ،املٌول ٞاهعشب ٞٚاهظع٘دٞٙ
 - 49اهؼٔشُ ،ٜاصشً ،2012 ،عاؾ ٞاسغ اهب٘اب ٞه عوٚقات اهقشا ١يف اهصحو اإلهلرتُٗ ٞٚاهظع٘د،ٞٙ
سطاهً ٞاةظ

ص ًِؼ٘س ،ٝةاًع ٞاإلًاَ قٌذ بّ طع٘د اإلطالً ،ٞٚاملٌول ٞاهعشب ٞٚاهظع٘د،ٞٙ

اهشٙاض
 - 50اهذس٘ٙػ ،ٛلٚني ،2005 ،اهطن٘ط املِٔ ٞٚاهيت ت٘اةٕ اهصحفٚني اهعاًوني يف اهصحاف ٞاهشٙاض ٞٚيف
املٌول ٞاهعشب ٞٚاهظع٘د ،ٞٙسطاهً ٞاةظ

ص ًِؼ٘س ،ٝكو ٞٚاهرتب ٞٚاهبذُٗ ٞٚعوَ٘ اؿشك،ٞ

ةاًع ٞاملوم طع٘د ،املٌول ٞاهعشب ٞٚاهظع٘د ،ٞٙاهشٙاض
 - 51اهقصاصًٔ ،ذ ٜقٌذً ،باد اإل صاٗ ١اهقٚاغ االة ٌاع ،ٛعاًش هوٕباعٗ ٞاهِؼش  ،املِص٘س،ٝ
مجٔ٘سً ٞٙصش اهعشبٞٚ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

املُعاجلاااا اصريااملقا مل ااا
اصفيااوق يف م اقاا اصا ا اا
االجامااااا

وأثملهااااا اااا

املُا
دراسا جتملقريا ص ميواقيا واحلاصا اصنفسيا ملُا ا
اصي تي ب

م قا

د .شريف عطية محمد بدران
أستاذ وشاعد
جاوع ٛاإلواً حمىد بَ سعٕد اإلسالوٗٛ
املىمك ٛالعسبٗ ٛالشعٕدٖٛ
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ملخـــص
ِدفت الدزاس ٛإىل التعسف عم ٜاملُعااات البصسٖ ٛاليت ٖعتىد عمّٗا الكاٟي
باالتصاه يف تظكٗن زؤٖتْ ملكاطع الفٗدٖٕ يف وٕاقع التٕاصن االجتىاع٘ٔ ،أثس
التٍٕٖع يف املُعااات البصسٖ ٛملكطع الفٗدٖٕ الٕاحد عم ٜاملُتمك٘ ٌفشًّٗا ٔيف
إدزاكْ ملد ٝوصداقٗ ٛتمك املكاطعٔ ،وَ أجن حتكٗل ذلك صىىت دزاسٛ
جتسٖبٗ ٛلكٗاض األثس الٍفش٘ ٔود ٝاملصداقٗ ٛقبن ٔبعد تعسض عٍٗ ٛوَ
ااىّٕز ملُعااات بصسٖ ٛوتباٍٖ ٛلٍفص وكطع الفٗدٖٕٔ ،تتعاظي أِىٗ ٛالدزاسٛ
بإدزاك املُتمك٘ أُ زؤٖ ٛوكاطع الفٗدٖٕ تتي ٔفل ظاِس ٚاخلداع البصسٔ ٙأُ بساوج
املُعااات البصسٖ( ٛااسافٗك ٔاملٌٕتاج ٔاملؤثسات البصسٖ )ٛقادز ٚعم ٜتظكٗن
اجتاِات ٔسمٕكٗات وُتمك٘ وكاطع الفٗدٖٕٔ ،أظّست الٍتاٟج ازتفاع ٌشب ٛعدً
الجك ٛيف وصداقٗ ٛوكاطع الٕٗتٕٗب التابع ٛملؤسشات إعالوٗ ٛإىل  %..11يف وكابن
 %.11عدً ثك ٛفٗىا تكدوْ وكاطع الفٗدٖٕ التابع ٛحلشابات طخصٗ ٛقبن تعسض
عٍٗ ٛالدزاس ٛلمتجسب ،ٛبٍٗىا ازتفعت ٌشب ٛعدً الجك ٛيف وصداقٗ ٛوكاطع
الفٗدٖٕ التابع ٛملؤسشات إعالوٗ ٛبعد إجسا ٞالتجسب ٛلتصن إىل ٔ ،%0.12أثست
وتابع ٛوكاطع الٕٗتٕٗب عم ٜسمٕكٗات الفسد الظخصٗٔ ٛسمٕكْ جتآ اجملتىع
بٍشب %1511 ٛلد ٙأفساد عٍٗ ٛالدزاس ِ٘ٔ ،ٛالٍتٗج ٛاليت تُعظي وَ الدٔز الرٙ
ٖكًٕ بْ الكاٟي باالتصاه يف تظكٗن سمٕك املُتمك٘1

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

م وما:
بَسشت يف اآل ١ْٚاألخرل ٠ظاٖس ٠تٓاَ ٞدٚز َكاطع ايفٝد ٜٛاييت ٜك ّٛبتؿٜٛسٖا
ثغداف قد ال ته ٕٛشلِ يالق ١باإليالّ َٔٚ ،رِ ٜك َٕٛٛببثٗا يدل َٛاقع ايتٛاؾٌ
االتجتُايَ ٞثٌ "ٜٛتٛٝب" "تٜٛذل" "ٚفٝطبٛى" ٖٚر ٙاملكاطع قد حتكل آالف َٚالٜني
املػاٖدات َٔٚ ،رَِ حتدث آرازًا َعسفْٚ ١ٝفطَ ١ٝتبا ١ٜٓيد ٣املُتًكٜٚ ٞتفايٌ َعٗا،
ٚقد تػهٌ يف بعض األحٝإ اجتاٖات ايسث ٟايعاّ يف اجملتُع ،نُا قد َٜحتاز
املُتًك ٞيف نثرل َٔ األحٝإ يف َدَ ٣ؿداق ١ٝستتٛاٖا.
ٚشلرا فإٕ ايعدٜد َٔ املؤضطات ٚاملٓؿات اإليالَ ١ٝباتت تتدر منط َكاطع
ايفٝد ٜٛبدٜالً ذا َؿداق ١ٝيد ٣املُتًك ٞبعٝدًا ئ ايسضاي ١املكسٚ ٠٤ٚاييت حتٌُ زؤ١ٜ
فسد ١ٜيًػدـ ث ٚاملؤضطٚ ،١بعٝدًا ئ ايؿٛزٚ ٠اييت ٜػهو يف َؿداقٝتٗا
ادتُٗٛز بػهٌ نبرل بعد ايتكازب ايٛاقح بني املؿادز اإليالَ.١ٝ
يكد قدَت َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ،ٞخاؾَٛ ١قع ايٛٝتٛٝب ْفطٗا ،نبدٌٜ
إيالَ ٞقادز يًْ ٢كٌ املٛقٛيات ٚاألحداث مبؿداقٜٚ ،١ٝؤند ذيو إحؿا١ٝ٥
ثؾدزتٗا َؤضط ١إبطٛع ( )Ipsosيألعاث ايتطٜٛك ١ٝيف ْٗا ١ٜياّ  2013يف دزاض١
خاؾ ١ئ ضًٛى َطتددَ ٞاإلْذلْت يف ايد ٍٚايعسب ،١ٝثندت فٗٝا ثٕ املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيف ؾداز ٠ايد ٍٚايعسب ١ٝاضتدداًَا يػبه ١املعًَٛات ايعامل١ٝ
اإلْذلْتٚ ،حتتٌ َٛاقع ايفٝد ٜٛفٗٝا املستب ١ايثاْ ١ٝبعد َٛقع ايبحث تجٛتجٌ نأنثس
ثؾٓاف املٛاقع اضتدداًَا بٓطبٚ %72 ١اييت ٜأت ٞيً ٢زثضٗا َٛقع ايٛٝتٛٝبٜٚ ،ككٞ
ايفسد يف املتٛضط  25دقٝك 55ٚ ١راًَّْٜٝٛ ١ٝا يف َتابعَ ١كاطع ايفٝد.ٜٛ
نريو فكد ثٚزد َٛقع ايٛٝتٛٝب إحؿا ١ٝ٥بإٔ يدد َكاطع ايفٝد ٜٛاييت ٜتِ
َػاٖدتٗا يف ايػسم األٚضط خالٍ اي ّٛٝايٛاحد يف ياّ ٚ 2013ؾٌ ًَٕٛٝ 170
َػاٖد ،٠نُا نػف َٛقع ايٛٝتٛٝب ( )YouTubeئ ثنثس َكاطع ايفٝدٜٛ
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َػاٖد ٠يً ٢املٛقع خالٍ  2014يًَ ٢طت ٣ٛايعامل ٚايرٚ ٟؾٌ يدد َػاٖدات٘
َ ًَٕٛٝ 113ػاٖدٚ ،٠يً ٢املطت ٟٛايعسب ٞحكل َكطع فٝدٜ ٜٛؿٛز ثٖساَات
ادتٝص ٠مبؿس يدل خدَ ١خسا٥ط تجٛتجٌ قا ١ُ٥املكاطع األنثس زٚاتجًا يف َٓطك١
ايػسم األٚضط ٚسلاٍ إفسٜكٝا خالٍ ياّ  2014بعدد َػاٖدات جتاٚش ًَٕٛٝ 12
َػاٖدٚ ،٠يً ٢ؾعٝد اجملتُع ايطعٛد ٟحكل َكطع فٝد َٔ ٜٛقٓا ٠لببً ١ايطعٛد١ٜ
حتت يٓٛإ "فداَ "١يدد َػاٖدات َ 5.4الٜني َػاٖدٚ ،٠بعد ٖرا ايهِ اشلاٌ٥
َٔ املتابعات ٌٖ ..حكل َٛقع ايٛٝتٛٝب املؿداق ١ٝيد ٣املُتًك ٞيف ظٌ ٖرا ايصخِ َٔ
بساَج املعادت ١ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٜٛ؟ َٚا ثرس املُعادتات املتبا ١ٜٓملكطع ايفٝدٜٛ
ايٛاحد يً ٢املُتًكْ ٞفطًّٝا َٚعسفًّٝا؟ ٖر ٙايدزاض ١تبحث يف إتجاب ١شلر ٙايتطاؤالت.
مشكلة الدراسة:
يًٛؾ ٍٛإىل حتدٜد املػهً ١ايبحث ١ٝمت إتجسا ٤دزاض ١اضتطالي ١ٝيً ٢ئَ ١ٓٝ
طالب نً ١ٝاإليالّ ٚاالتؿاٍ تجاَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ ١ٝبايسٜاض،
ٚتٛؾًت ايدزاض ١إىل ايتُاد  َٔ %67.4ثفساد ايع ١ٓٝيًَٛ ٢قع ايٛٝتٛٝب يف َػاٖد٠
َكاطع ثرازت اٖتُاَات ايسث ٟايعاّ يف اجملتُع ايطعٛدٚ ،ٟثٕ  َٔ %62.2ثفساد
ايعٜ ١ٓٝس ٕٚثٕ َكاطع ايفٝد ٜٛتتُتع بكدز نبرل َٔ املؿداقٚ ،١ٝثٕ  َٔ %64.3ثفساد
ايعٜ ١ٓٝتأرس ٕٚضًبًّٝا ث ٚإظتابًّٝا مبػاٖدَ ٠كاطع ايفٝدٚ ،ٜٛثٕ  َٔ %89.1ثفساد ايع١ٓٝ
ٜتفايًَ ٕٛع َكاطع ايفٝد ٜٛضٛا ٤باإليجاب ث ٚايتعًٝل ث ٚإياد ٠ايٓػس.
 َٔٚخالٍ ٖر ٙايٓتا٥ج ٚيف ظٌ تٓاَ ٞقدزات بساَج املُعادتات ايبؿس ١ٜيف
تػهَ ٌٝكاطع ايفٝدٚ ٜٛإياد ٠ؾٝاغتٗا يتػه ٌٝاجتاٖات ٚضًٛنٝات املُتًك،ٞ
َٚع ايتػابو اإليالَ ٞايٛاقح يف اآل ١ْٚاألخرل ٠حَ ٍٛدَ ٣ؿداقَٛ ١ٝاقع ايتٛاؾٌ
االتجتُايٚ ٞثداٗ٥ا دٚز اإليالّ ايبد ٌٜيإليالّ ايتكًٝد ٟايساضد ١ثزناْ٘ ،تأتٞ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ايكسٚز ٠املًح ١يدزاض ١تأررل املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب يً ٢اذتاي١
ايٓفط ١ٝيًُُتًكَ ،ٞع قٝاع َؿداقَ ١ٝكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب قبٌ ٚبعد تَعسض
املُتًك ٞيًُُعادتات ايبؿس ١ٜاملتٓٛي ١يًُكطع ايٛاحد.
ٚتذلنص َػهً ١ايدزاض ١يف تكٓني املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب
إلحداث ثراز ْفطَ ١ٝتبا ١ٜٓيد ٣املُتًكٚ ٞقٝاع َدَ ٣ؿداقٝتٗا يد ٣ي َٔ ١ٓٝمجٗٛز
َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُاي.ٞ
هدف الدراسة:
تَٗدف ايدزاض ١إىل إيكا ٤ايكو ٤ٛيًو ٢ثُٖٝو ١املُعادتوات ايبؿوس ١ٜملكواطع ايفٝودٜٛ
(حسنوو ١ايهوواَرلا -ثحجوواّ ايًكطووات -املْٛتووا ٚإيوواد ٠تست ٝو ايًكطووات -ثيووٛإ
ايؿوٛز -٠ايتهوو -ٜٔٛشٚاٜوا ايتؿووٜٛس ....إخل) يف َٛقوع ايٛٝتٝووٛب ٚدٚزٖوا يف إحووداث
آراز ْفطَ ١ٝتبا ١ٜٓيد ٣املُتًك ،ٞنُا تَٗدف إىل ايتعسف يً ٢تباَ ٜٔؿداقَ ١ٝكاطع
ايفٝوود ٜٛبايٓطووب ١يًُُتًكوو ٞبعوود إدزانوو٘ اإلَهاْٝووات اشلاً٥وو ١ايوويت تطووتطٝع بووساَج
املعادتات ايبؿس ١ٜحتكٝكٗا يف َكاطع ايفٝد.ٜٛ
أهمية الدراسة:
تووأت ٞثُٖٝوو ١ايدزاضووَ ١وؤ قٝوواع اآلروواز ايٓفطوو ١ٝاملذلتبوو ١يً وَ ٢تابعوو ١املُعادتووات
ايبؿس ١ٜاملتبا ١ٜٓملكاطع فٝدَٛ ٜٛقوع ايٛٝتٝوٛب يًو ٢املُتًكوٚ ،ٞقٝواع َودَ ٣ؿوداق١ٝ
تًو املكاطع يد ٣املُتًكْ ٞتٝج ١تعسق٘ ملُعادتات بؿسَ ١ٜتٓٛي ١يٓفظ َكطع ايفٝد،ٜٛ
نريو فإٕ األُٖ ١ٝتصداد بٓدز ٠ايدزاضات اييت تؤضظ يهٝف ١ٝتًَكو ٞمجٗوٛز َٛاقوع
ايتٛاؾٌ االتجتُاي ٞملكاطع ايفٝد.ٜٛ
فروض الدراسة:
 -1تؤرس املُعادتات ايبؿس ١ٜاملتبا ١ٜٓملكطع ايفٝد ٜٛيًَ ٢ؿداقَ ١ٝكاطع
ايٛٝتٛٝب يدَُ ٣تًكٗٝا َٔ ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
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 -2تؤرس املُعادتات ايبؿس ١ٜاملتبا ١ٜٓملكطع ايفٝد ٜٛيً ٢اذتاي ١ايٓفط ١ٝملُتًكٗٝا
َٔ ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
ٖٓ -3اى فسٚم ذات دالي ١إحؿا ١ٝ٥بني َد ٣رك ١ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يف
َؿداقَ ١ٝكاطع ايٛٝتٛٝب اييت تػهٌ اٖتُاَات ادتُٗٛز ايتابع١
ذتطابات غدؿٚ ١ٝتًو ايتابع ١ملؤضطات إيالَ.١ٝ
تساؤالت الدراسة:
بايٓعس إىل طبٝعَ ١ػهً ١ايدزاضٚ ١حاتجَٛ ١قٛيٗا إىل تكد ِٜتجاْ
َعسيف يًُٜ ٞطبل يًُ ١ٝايتجس ٜفكد تٛشيت ايتطاؤالت بني االٖتُاَات املعسف١ٝ
ٚايتطاؤالت ايتجسٜب ١ٝيف َٛقٛع ايدزاض ١يً ٢ايٓح ٛاآلت:ٞ
ثٚالً اٖتُاَات ايدزاض ١املعسف:١ٝ
 َا املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٚ ٜٛآرازٖا ايٓفط ١ٝيً ٢املُتًكٞ؟ َا َعاٜرل َؿداقَ ١ٝكاطع ايفٝد ٜٛيدَُ ٣تًكٗٝا مبٛقع ايٛٝتٛٝب؟راْٝاً :تطاؤالت ايدزاض ١ايتجسٜب:١ٝ
 َا َدَ ٣ؿداقَ ١ٝكاطع ايٛٝتٛٝب يدَُ ٣تًكٗٝا قبٌ ٚبعد إتجسا ٤املُعادتاتايبؿس ١ٜاملتبا ١ٜٓملكطع ايفٝد ٜٛايٛاحد؟
 َا اآلراز ايٓفط ١ٝاملُتبا ١ٜٓيًَُ ٢تًك ٞاملُعادتات ايبؿس ١ٜاملتٓٛي ١ملكطعايفٝدٜٛ؟
الدراسات السابقة:
اْتٗ ٢اجملٗٛد ايعًُو ٞايور ٟبريو٘ ايباحوث يف َطوح ايدزاضوات ايعسبٝوٚ ١األتجٓبٝو١
ذات ايؿووووً ١مبٛقووووٛع (املُعادتووووات ايبؿووووس ١ٜملكوووواطع ايفٝوووود ٜٛيف َٛاقووووع ايتٛاؾووووٌ
االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًك َٔ )ٞد ٕٚايعثٛز يً ٢دزاض ١ضوابك ١بٗورا ايعٓوٛإٚ ،يف

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

املكابٌ فكد تٛؾٌ ايباحوث إىل يودد َو ٔ ايدزاضوات ايعسبٝوَٗٓ ١وا َوا ٖوٚ ٛرٝول ايؿوً١
بأحووود تجٛاْو و ايدزاضوووَ ،١ثوووٌ ايدزاضوووات املتعًكووو ١باملُعادتوووات ايبؿوووس ١ٜيًؿوووٛز،٠
باإلقاف ١إىل بعض ايدزاضات يف قٝاع األرس يً ٢املُتًكٚ ،ٞدزاضات تتعًل مبؿداق١ٝ
ايٛض ١ًٝاإليالَٚ ،١ٝيً ٢قٖ ٤ٛر ٙايتكطوُٝات ٚشع ايباحوث ايدزاضوات املتاحو ١يًو٢
رالث زتُٛياتٜ ،عسض بإظتاش ألِٖ ْتا٥جٗاٚ ،ذيو يً ٢ايٓح ٛايتاي:ٞ
دزاسات تتعمل باملُعااات البصسٖ ٛلمصٕز:ٚ
قوودَت فوواتٔ فووازٚم يذلٜووظ ( )2007يف دزاضووتٗا ايٛؾووف ١ٝايتجسٜبٝوو( ١املعادتوو١
ايدزاَٝووو ١يًؿوووٛز ٠يف اإليوووالٕ املطبوووٛع بايؿوووحاف ١ايعسبٝوووٚ ١دٚزٖوووا يف ايتوووأررل يًووو٢
املُتًك ،)ٞمناذ شتتاز َٔ ٠اإليالْات املطبٛي ١يف ايؿحاف ١ايعسب ١ٝرِ ثتجست جتازب
ُملعادتوووات دزاَٝووو ١يوووبعض ايُٓووواذ بٗووودف ايٛؾووو ٍٛاىل تأنٝووود ثُٖٝووو ١دٚز املعادتووو١
ايدزاَ ١ٝيًؿٛز ٠يف اإليالٕ املطبٛع بايؿحاف ١ايعسبٚ ١ٝدٚزٖا يف تجورب اْتبواٚ ٙإرواز٠
اٖتُاّ املُتًكٚ ٞتأنٝد ايسضاي ١اإليالْ.١ٝ
بُٓٝووا اضووتعسض طووازم بٗووا٤

وود ا

( )2007يف دزاضووت٘ ايٛؾووفَ( ١ٝؿووداق١ٝ

ايؿٛز ٠ايفٛتٛتجسافٚ ١ٝدالالتٗا يف يوامل َوا بعود ايتؿوٜٛس ايسقُو )ٞتوازٜذ َٚؿوداق١ٝ
ايؿوٛز ٠ايفٛتٛتجسافٝووٚ ١نٝفٝو ١تػووٝرل َووديٛشلا ٚتصٜفٗوا َوؤ خوالٍ املُعادتووات ايسقُٝوو١
يًؿووٛزٚ ،٠تٓووا ٍٚتهٓٝووو تطووج ٌٝايؿووٛز ٠ايسقُٝووٚ ١نٝفٝوو ١إظتوواد ٚضوو ١ًٝيهػووف
ايتالي ٚايتػٝرل فٗٝا.
دزاسات تتعمل بكٗاض األثس عم ٜاملُتمك٘:
قوودَت ضووعد ١ٜستطوؤ ياٜوود ايفكووً )2010( ٞيف دزاضووتٗا ايٛؾووف ١ٝايتحًًٝٝوو١
(ركاف ١ايؿٛزٚ ٠دٚزٖا يف إرسا ٤ايترٚم ايفين يد ٣املُتًك )ٞتٛقٝحًا ملكَٛوات ايؿوٛز٠
ٚقُٝتٗووا ايتعبرلٜووٚ ١ادتُايٝووٚ ،١نٝفٝوو ١ايكووسا ٠٤ايبؿووس ١ٜيًؿووٛزٚ ،٠نٝووف تووؤرس
َهْٛات ايؿٛز ٠يف تػهَ ٌٝفٗ ّٛاملُتًكٚ ٞاْطبايات٘ٚ ،اضتددَت ايباحثو ١املوٓٗج

335

336

ايٛؾف ٞايتحًٚ ًٞٝتٛؾوًت إىل زتُٛيوَ ١ؤ ايٓتوا٥ج ثبسشٖوا ثٕ ايؿوٛز ٠ثدا ٠اتؿواٍ
فايًٚ ١ياي ١ٝايتأررل املعسيف ٚايثكايف ٚادتُوايٚ ٞايعواطفٚ ،ٞثٕ يًؿوٛز ٠دٚزًا إظتابًّٝوا
يف إروسا ٤ايتورٚم ايفوين يود ٣املُتًكوٚ ٞتػوهٌ فهوس ٙايفوين ٚادتُوايٚ ٞايثكوايف
ٚاالتجتُووايٚ ،ٞاْتٗووت ايدزاضوو ١إىل ٚؾووف ٚحتًٝووٌ َطووتٜٛات قووسا ٠٤ايؿووٛزَ ٠وؤ دٕٚ
اتباع املٓٗج ايتجسٜيب يف إتجساَُ ٤عادتات بؿسَ ١ٜتٓٛيٜ ١تِ َٔ خالشلوا قٝواع ايتوأررل
يً ٢املُتًك.ٞ
بُٓٝووا قوودّ ستُوود غووفٝل ستُووٛد ( )2002يف دزاضووت٘ ايٛؾووف( ١ٝايوودٚز اإلبوودايٞ
ملوودٜس ايتؿووٜٛس يف ثفووالّ ايطووٝهٛدزاَا) زؤٜوو ١ملطووتٜٛات قووسا ٠٤ايؿووٛز ٠املتحسنوو١
ٚإدزانٗوا َوؤ خووالٍ املودازع ايفٓٝوو ١املدتًفووٚ ١ايدزاضووات ايٓفطو ١ٝايوويت تفطووس تًكووٞ
ادتُٗٛز يعٓاؾس ايف ًِٝايطُٓٝا ٞ٥بٛؾف٘ ٚض ١ًٝاتؿاٍ بؿس.١ٜ
نُا قدّ َعد ستُد ايػوُس )2009( ٟيف دزاضوت٘ ايفًطوف( ١ٝاإليوالّ ايتفوايًٞ
ٚآراز ٙاالتجتُايٝو :١دزاضو ١حتًًٝٝو ١ملود ٣توأررل ايٛضو ١ًٝايتفايًٝو ١يًو ٢املُتًكو )ٞمنواذ
يكٝوواع اآلروواز ايٓفطووٚ ١ٝاالتجتُايٝوو ١يًوو ٢املُتًكووٚ ،ٞذيووو َوؤ خووالٍ اضووتُاز ٠قٝوواع
َٝداْٝوو ١تعتُووود يًووو ٢املكابًووو ١ايػدؿوووٖٚ ١ٝووو ٛبوووريو ظتُوووع بوووني املوووٓٗجني ايهُوووٞ
ٚايهٝف ٞيف ايبحٛث اإلْطاْ ١ٝيًتحكل َٔ َد ٣تأررل ايٛض ١ًٝاإليالَ ١ٝيً ٢املُتًك.ٞ
دزاسات تتعمل مبصداقٗ ٛالٕسٗم ٛاإلعالوٗ:ٛ
ضووعت نووٌ َوؤ دٜٓووا ث

وود يسابووٚ ٞبطووٓت يبوود ا طوؤ ايعكبووا )2012( ٟٚيف

دزاضتُٗا ايٛؾف ١ٝاملٝداَْ( ١ٝؿداق ١ٝاملكوُ ٕٛارتودل ٟملٛاقوع ايتٛاؾوٌ االتجتُوايٞ
يد ٣ايػباب) إىل قٝاع َدَ ٣ؿداقَ ١ٝا ٜعسض يف َٛاقع ايتٛاؾوٌ االتجتُوايَ ٞؤ
ثخباز ث ٚؾٛز ث ٚفٝدٖٜٛات ضٛاَ َٔ ٤ؿادز إيالَ ١ٝثَ َٔ ٚؿادز فسد َٔ ١ٜخوالٍ
زؾد منط املكُ ٕٛارتدل ٟايورٜ ٟتعوسض يو٘ ايػوباب يف اجملتُوع ايطوعٛد ٟيًُٛاقوع
االتجتُايٚ ،١ٝذيو يً ٢يَ َٔ ١ٓٝطتددََٛ ٞاقع ايتٛاؾٌ االتجتُاي.ٞ
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بُٓٝا ثغازت ْتا٥ج دزاض ١يوص ٙيبود ايععوَ( )2006( ِٝؿوداقَ ١ٝؿوادز األخبواز
بني ادتُٗٛز اإلَازات -ٞدزاضوَ ١كازْو ١بوني ايٛضوا ٌ٥ايتكًٝدٜوٚ ١اذتدٜثو )١إىل ٚتجوٛد
رالر ١يٛاٌَ حتدد َؿداق ١ٝايٛضا ٌ٥اإليالَٚ ١ٝثُٖٗوا االٖتُواّ بواجملتُع ٚايثكو ١يف
ايٛضٚ ١ًٝاذتسف ١ٝيف األدا ٤اإليالَ.ٞ
ٍّ َٔ يٚ ِٝتجٛالٕ Social Media Activism in ( 2011
نُا اٖتُت دزاضات نٌ

،)Response to the Influence of Political Parody Videos on YouTube
ٚدزاضو ١تواْٚس ٚدًٜٝوAn experiment of campaign effects during the ( 2011 ٛ
ٚ ،)YouTube electionدزاضوٖ ١اْطوٚ ٕٛآخوسThe 2008 Presidential ( 2010 ٕٚ
Campaign: Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and
 ،)YouTubeبتأررل املكاطع اييت بُثت يً ٢ايٛٝتٛٝب يًو ٢إدزاى ادتُٗوٛز يًُسغوحني

ايطٝاضٝني يف

ً ١االْتدابات ايس٥اضو ١ٝاألَسٜهٝو ١يواّ ٚ ،2008ثٚقوحت ايٓتوا٥ج

ثٕ اضتدداّ ايٛٝتٛٝب ٜعود ٚضو ١ًٝإيالَٝو ١فعايوٚ ١غورل َهًفو ;١يورا ثٚؾوت مجٝعٗوا
بكسٚز ٠االٖتُاّ بدزاض ١تأررل ٚض ١ًٝايٛٝتٛٝب يً ٢املُتًك.ٞ
ٚثٚقحت ْتوا٥ج دزاضو ١يوٚ ٞبوازى Assessment of motion media on ( 2010

 )believability and credibilityثٕ اضووتدداّ ايفٝوودٖٜٛات ٚاملٝوودٜا املتحسنوو ١ثد٣
إىل تصاٜوود ًَحووٛظ يف اذتهووِ يًوو ٢ايؿوودم ٚايػووفاف ١ٝيًُكووَُ ٕٛوؤ د ٕٚايووسبط
باملؿدز.
تعليق الباحث على الدراسات السابقة:
يكد ثندت ْتا٥ج ايدزاضات ايطابك ١اٖتُواّ دزاضوات املعادتو ١ايبؿوس ١ٜيًؿوٛز٠
ايسقُٝوو ١ايثابتوو ١بُٓٝووا مل تتٓووا ٍٚدزاضوو ١املُعادتووات ايبؿووس ١ٜملكوواطع ايفٝوود ،ٜٛنُووا
اٖتُت دزاضات ايتًك ٞيٓد ادتُٗٛز بايٓٛاح ٞايتػه ١ًٝٝيًؿٛزَ ٠ؤ د ٕٚايتجسٜو
يدزاض ١ثرس ايعٓؿس ايفين ايتػوه ًٞٝيًو ٢املُتًكوٚ ،ٞايتُودت دزاضوَ ١عود ايػوُسٟ
يًوو ٢االضووتباْٚ ١املكابًوو ١ايػدؿوو ١ٝنووأدا ٠يًكٝوواع ٚمل تتعووسض يًتجسٜوو ايكبًووٞ
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ٚايبعد ٟيع ١ٓٝايدزاض ،١نُا ثٚؾوت بعوض دزاضوات املؿوداق ١ٝبايٛضو ١ًٝاإليالَٝو١
بكسٚز ٠االٖتُاّ بدزاض ١تأررل ٚض ١ًٝايٛٝتٛٝب يً ٢املُتًك.ٞ
ٚقوود اضووتفاد ايباحووث َوؤ ايدزاضووات ايطووابكٚٚ ١ظفٗووا يف دزاضووت٘ فُٝووا غتووـ
االضتدداّ ٚايكٛابطٚ ،حا ٍٚاضتٓباط خؿا٥ـ املعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٜٛ
يف َٛقع ايٛٝتٛٝب ٚنٝف ١ٝإتجسا ٤ايكٝاع ايٓفطٚ ٞاملعسيف يًو ٢املُتًكوٚ ،ٞيًو ٢قو٤ٛ
َووا ضووبل ف وإٕ ايباحووث ٜأَووٌ يف ثٕ تكوودّ دزاضووت٘ تؿووٛزًا ٚاق وحًا ألُٖٝوو ١املُعادتووات
ايبؿس ١ٜاملتبا ١ٜٓملكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب يف تػه ٌٝادتٛاْ املعسفٝوٚ ١ايٓفطو ١ٝيود٣
َُتًكٗٝا.
التعريفات اإلجرائية للدراسة:
املُعادتووات ايبؿووسٖ :١ٜوو ٞزتُٛيووَ ١وؤ املُازضووات ايفٓٝوو ١ايوويت ٜٓفوورٖا ايكوواِ٥
باالتؿاٍ يً ٢ا ت ٣ٛايبؿس ٟضٛا ٤ؾٛز ٠رابت ١ثَ ٚكطع فٝد ٜٛث ٚزضِ تجسافٝهوٞ
يتحكٝل زضاي ١إيالََ ١ٝع.١ٓٝ
َكاطع ايفٝد ٖٞ :ٜٛزتُٛي َٔ ١ايًكطات ايثابت ١تتِ َػواٖدتٗا بٛاضوط ١ثتجٗوص٠
يوسض تعُوٌ بطوسي 24 ١يكطو ١يف ايثاْٝو ١ايٛاحود )24 Frame per Second( ٠فتُوس٣
يًعني ايبػس ١ٜعسن ١طبٝعْ ١ٝتٝج ١ظاٖس ٠ارتداع ايبؿس ٟيًعني.
َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُاي :ٞزتُٛي َٔ ١املٛاقع يً ٢غبه ١اإلْذلْت ظٗست َع
ادتٝوٌ ايثواْ ٞيًٜٛو تتوٝح ايتٛاؾوٌ بوني األفوساد يف ب٦ٝو ١زتتُوع افذلاقو ٞظتُعٗوِ
زتُٛيات ذات اٖتُاّ ٚاْتُاَ ٤ػذلى ،تطُح شلِ بإتجساْٛ ٤ع َٔ املػوازن ١ايٓؿو١ٝ
ٚايطُعٚ ١ٝايبؿس.١ٜ
ايٛٝتٛٝبَٛ ٖٛ :قع َتدؿـ يف يسض َكاطع ايفٝد ٜٛيدل تطبٝول ثدٚب فوالؽ
(ٚ )Adobe Flashمت زفع ث ٍٚفٝد ٜٛيً ٢ايٛٝتٛٝب ٚاير ٟنإ عتُوٌ يٓوٛإ (ثْوا يف
حدٜكوو ١اذتٝووٛإ) بٛاضووط ١تجوواٚد نووسٖٚ ِٜوو ٛثحوود َؤضطوو ٞاملٛقووع يف يوواّ  2005يف
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ٚال ١ٜنايٝفٛزْٝا ايعاملٚ ،١ٝؾٌ يدد َطوتددًََٝ ٘ٝواز َطوتددّ غوٗسًّٜا بإمجواي6 ٞ
بً ٕٛٝضاي ١غٗسًّٜا ٚفل تؿٓٝف َؤضط )Social Bakers( ١يف ْٗا.2014 ١ٜ
األرس :إْٓا ْطتعٌُ َفٗ ّٛاألرس يً ٢خالف ايتأررل ايرَ ٟا شاٍ ٜطسح ايعدٜود َؤ
املػانٌ يف َٝدإ ايبحٛث اإلْطاْْ ;١ٝعسًا يؿعٛب ١قٝواع طبٝعتو٘ ٚدزتجتو٘ ٚحتدٜود
َؿدز ٙبايكبطٜٚ ،كؿد بواألرس ٖو ٛتًوو ايعالقو ١ايتفايًٝو ١بوني املُوؤرس ٚاملُتوأرسٚ ،يف
دزاضووتٓا اذتايٝوو ١ف وإٕ املُ وؤرس يبوواز ٠يوؤ املُعادتووات ايبؿووس ١ٜاملتبآٜوو ١ملكطووع ايفٝوودٜٛ
ايٛاحد ٚاييت حتدث آرازًا يًو ٢املطوت ٣ٛايٓفطوٚ ٞيًوَ ٢ودَ ٣ؿوداق ١ٝايٛضو ١ًٝيود٣
َُتًكَ ٞكطع ايفٝد.ٜٛ
اذتايووو ١ايٓفطووو :١ٝثْ ٟػووواط ٜؿووودز يووؤ اإلْطوووإ ضوووٛا ً٤نوووإ ثفعووواالً ميهووؤ
َالحعتٗووا ٚقٝاضووٗا نايٓػوواطات ايفطووٛٝيٛتجٚ ١ٝاذتسنٝوو ،١ثْ ٚػوواطات تووتِ يًوو٢
ضت ٛغرل ًَحٛظ نايتفهرل ٚاذتصٕٚ ،اذتاي ١ايٓفط ١ٝيٝطت رابت ١بٌ ميهٔ إرازتٗا
مبثرلات خازتج ١ٝيًتحهِ يف ايطًٛى اإلْطاْ ٞيًفسد.
ُ
اإلطار املعرفي للدراسة:
املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٚ ٜٛآرازٖا ايٓفط ١ٝيًَُ ٢تًكٗٝا.
إٕ يػوو ١ايؿووٛزٖ ٠وو ٞثضوواع تهوو ٜٔٛايًكط وات يف َكوواطع ايفٝوودٖٚ ،ٜٛوو ٞاملُ وؤرس
اذتكٝكوو ٞيف تهوو ٜٔٛاضووتجابات املُتًكووٚ ،ٞاضووتدداّ ايًكطوو ١يف َٛقووعٗا ايؿووحٝح
ٜهطبٗا قٚ ٠ٛقودز ٠يف إٜؿواٍ املعسفوٚ ١اذتوظ ايٛتجوداْ ٞايويت تعودل يٓٗواٚ ،قودزتٗا
يًوو ٢ايتووأررل ال تٓبووع َوؤ تهوو ٜٔٛايًكطوو ١فكووط بووٌ تٓبووع َوؤ ايطووٝام ايوور ٟتٛقووع فٝوو٘
يتحكٝل فِٗ يًُػ ١ايؿٛز.٠

ٚظت ثٕ تتٓاغِ يٓاؾس ايؿٛز ٠ايبؿوس ١ٜيف تػوه ٌٝاضوتجاب ١املُتًكوٜٚ ،ٞعتودل
َكطع ايفٝدْ ٜٛاتجحًا إذا َوا اضتطوواع ايكوا ِ٥باالتؿواٍ ثٕ ٜكودّ ستتوَ ٣ٛؤ املػوايس
يًُُتًكوو ،ٞظتعًوو٘ ٜكووحو ٜٚبهووٚ ٞغتوواف ٜٚووأَٔ ٖٚهوورا ...فعٓوودَا ٜهوو ٕٛاملُتًكووٞ
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َستبطً وا ياطف ًّٝوا مبحتوو ٣ٛاملكطووعٜ ،هوو ٕٛيوود ٣املُتًكوو ٞقوودز ٠ثيً و ٢يًوو ٢اضووتكباٍ
األفهازٚ ،ته ٜٔٛخدلَ ٠عسف ١ٝثنثس يُكًا.
ٚتتُثووٌ املُعادتووات ايبؿووس ١ٜملكوواطع ايفٝوود ٜٛيف إتجووسا٤

ازضووات فٓٝوو ١ميهٓٗووا

تػووه ٌٝا توو ٣ٛايبؿووس ٟملكطووع ايفٝوودٚ ،ٜٛايوويت تُهوو ٕٛبوودٚزٖا دالالت غووعٛز١ٜ
ٚيكً ١ٝيد ٣املُتًكٚ ،ٞيادَ ٠ا تتِ تًوو ايؿوٝاغ ١ايفٓٝو ١ملكطوع ايفٝود ٜٛثرٓواَ ٤وسحًيت
ايتؿووٜٛس ٚاملْٛتووا فتهوو ٜٔٛايًكطووات ٚاختٝازٖووا ٚتست ٝو ايًكطووات باإلقوواف ١يووصَٔ
ايًكطٚٚ ١ض ١ًٝاالْتكاٍ ٚشَٓٗا ٚايتؿحٝح ايً...ْٞٛإخل ،غتًل ادتو ٛايعواّ يألحوداث،
ف ايكوا ِ٥باالتؿواٍ حوني عتودد ْكطوٚ ١تجٗوْ ١عوس ايهواَرلا ()Camera View Point
فإْ٘ بتعبرل آخس عتدد يًُُتًكَ ٞاذا ٜس٣؟ ٜٚعصي٘ داخٌ حدٚد ثزبع ١إطوازات يًؿوٛز،٠
ٜٚذلت و يًوو ٢نووٌ تػووٝرل يف ايهوواَرلا تػووٝرل ملووا ٜدزنوو٘ املُتًكووَٚ ،ٞوؤ رَووِ تػووٝرل يف
املعاْٚ ٞاألحاضٝظ املستبط ١باملُدزنات.
إٕ َا ٜعٗس داخٌ إطاز ايًكطٜ ١طًل يً ٘ٝستت ٣ٛايؿٛزٚ ،٠غتتًف ٖرا ا ت٣ٛ
باختالف يدض ١ايتؿٜٛس ٚثحجاّ ايًكطات ٚشٚاٜا ايتؿٜٛس ٚحسن ١ايهاَرلا َٚد٣
يُل تفاؾو ٌٝايؿوٛزٖٚ ،٠ور ٙاالختالفوات شلوا توأررلات ْفطو ١ٝشتتًفو ١يود ٣املُتًكو،ٞ
فايًكطات ايٛاضوع ١ايعاَو ١تٛتجو٘ املُتًكو ٞإىل يٓاؾوس املٛقوٛع ناًَو ،١ثَوا ايًكطوات
املتٛضوووط ١فٗووو ٞيكطوووات تسنٝوووص االْتبوووا ٙيًووو ٢املٛقوووٛع ٚتعطووو ٢قووودزًا نوووبرلًا َووؤ
ايٛقووٛح ،بُٓٝووا ايًكطووات ايكسٜبوو ١هتوواش بأْٗووا تصٜوود ايذلنٝووص ٚاالْتبوواٚ ٙتوودلش زدٚد
األفعاٍ ٚتؤد ٟإلرازٚ ٠تػٜٛل ادتُٗٛز.
نُا ٜؤدُ ٟيٓؿس اإلقا ٠٤يف يكطات َكاطع ايفٝد ٜٛدٚزًا ًَُّٗوا يف ايووتأررل يًو٢
املُتًك ;ٞفطبك ١اإلقا ٠٤ايعاي (High Key) ١ٝشلا تعوبرلات دزاَٝو ١نوايفسح ٚايطوسٚز،
ٚطبك ١اإلقا ٠٤املٓدفك (Low Key) ١تعدل ئ َػايس اذتصٕ ٚارتٛف.
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نُا ميهٔ يًكا ِ٥باالتؿاٍ ايتحهِ يف َُدزنات املُتًك ٞايٓفطو ١ٝباضوتدداّ
ايتعبرل باأليٛإ ،فكد ثربتت ايتجازب ثٕ يً ٕٛتأررلًا قًّٜٛوا يًو ٢ايعٛاطوف ٚاألحاضوٝظ
ٚاالْفعوواالت،

ووا دي و ٢يًُووا ٤ايووٓفظ الضووتدداّ األيووٛإ يف َعادتوو ١االقووطسابات

ايعكًٝووٚ ١ايعؿووبٜٚ ١ٝووسٚا ثْوو٘ نًُووا نووإ ايًوو ٕٛفاحتًووا نووإ بووازدًا ضووانًٓا َعطًٝووا
إحطاضًا باشلدٚ ٤ٚايعصي ،١ثَوا األيوٛإ ايٓاؾوع ١فٗو ٞزَوص اذتسنوٚ ١املوسح ٚايبٗجو،١
بُٓٝا األيٛإ ايداف ١٦فتٓكٌ إحطاع ايػك ٚاالْفعاٍ يًُُتًكٚ ٞاأليوٛإ ايكاهو ١تعوصش
إحطاع اذتصٕ ٚايهآب.١
نُا ميهٔ يًكا ِ٥باالتؿاٍ ايتحهِ يف اذتايو ١ايٓفطوُ ١ٝملتًكوَ ٞكواطع فٝودٜٛ
بتحهُ٘ يف َْٛتوا ايًكطوات فُٝهٓو٘ إٜؿواٍ إحطواع ايتوٛتس ٚايتػوٜٛل َؤ خوالٍ
إطايو ١ايوصَٔ ( )Expand Timeضوٛا ٤عسنو ١ايهواَرلا ايبط٦ٝوCamera Slow( ١

 )Movementيف اجتووووا ٙث ٚحوووو ٍٛاملٛقووووٛع املؿووووٛز ،ث ٚبوو واملص ايبطوووو( ٤ٞ

Slow

 )Dissolvesبووووني ايًكطووووات ايوووويت ٜٛتجوووود ؾووووً ١فُٝووووا بٗٓٝووووا ،ث ٚبصاٜٚوووو ١ايهوووواَرلا
ايرات )Subjective Camera Angle( ١ٝيًتعبرل ئ ٚتجٗوْ ١عوس ايكوح ،١ٝث ٚعسنو١
ايػايل ايبطٚ )Slow Shutter Effect( ١٦ٝايويت جتعوٌ ايؿوٛز ٠قوباب ١ٝيإلعتوا ٤عايو١
يدّ االتصإ اييت هس بٗا ايػدؿ ،١ٝث ٚبايتػٝرل قبٌ اذتدث املتٛقع ( Twist before

)the Payoff

ا ٜصٜد َٔ اإلحطاع بايتػٜٛل.

نُا ميهٔ يًكا ِ٥باالتؿاٍ شٜاد ٠إحطاع ايعٓف ( )Violenceيد ٣املُتًكَ ٞؤ
خالٍ ايكطع يٓد ذتع ١اذتدثَ ،ثٌ ايكطع يً ٢فَ ١ٖٛاضوٛز ٠بٓدقٝو ١يٓود اْطوالم
ايسؾاؾ ١يًتأنٝد يً ٞيٓوف اذتودث ،ث ٚايكطوع ثنثوس َؤ َوس ٠يًو ٢ايبٓدقٝوَ ١وع
االقووذلاب َٓٗووا يف نووٌ يكطوو ١ثنثووس ،ث ٚايكطووع َووع تػووٝرل ضووسي ١حسنوو ١املٛقووٛع
املؿٛز.
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نُووا ميهوؤ يًكووا ِ٥باالتؿوواٍ حتٜٛووٌ املتفووس إىل حايوو ١ايفهاٖوو)Humor( ١
املُصٚتج ١بايتػٜٛل َٔ خالٍ تكود ِٜايًكطوات بؿوٛز ٠يهطو ،١ٝث ٚايتؿوسف بؿوٛز٠
َتٗٛز َٔ ٠ايػدـ ،ث ٚايتػٝرل املفاتج ٧يف ايطًٛى ،ث ٚايطودسٚ ١ٜاملٛاقوف ايػسٜبو،١
ٚداًُ٥ا َا تذلى ايفهاٖ ١ثرسًا يُٝكًا يد ٣املُتًك ٞيطٗٛي ١ترنس تًو املٛاقف يد.ٜ٘
نُا ميهٔ يًكا ِ٥باالتؿاٍ ايتحهِ يف ايتأررل يً ٢املُتًك ٞمبٛاقوف َتعودد،٠
فاإلعتا ٤بايكطٜ ٠ٛوتِ َؤ خوالٍ اضوتدداّ يدضو ١طًٜٛو ١ايبعود ايبوؤزTelephoto ( ٟ

 )Lensيف تؿوووٜٛس املٛقوووٛع ،حٝوووث تكوووٖ ّٛووور ٙايعدضووو ١بكوووػط َكدَووو ١ايتهووؤٜٛ
ٚخًفٝت٘،

وا ظتعوٌ املٛقوٛع ٜبودٚ ٚنأْو٘ ٜتكودّ بوبط ٤غودٜد ،نُوا ثٕ إحطواع

ادتُوواٍ ٚايسَٚاْطووٜ ١ٝووتحهِ فٝوو٘ ايكووا ِ٥باالتؿوواٍ باضووتدداّ املووص ايٓووايِ َووس ٠ثٚ
ثنثوس يف املػووٗد ،بُٓٝووا إحطوواع ارتطووس ٜٓووتج َوؤ اضووتعساض ارتطووس قبووٌ ظٗووٛز،ٙ
نُا ثٕ َػايس ايكًل تصداد بطُاع املُتًك ٞؾٛت خاز حدٚد ايؿٛز ٠اييت ٜساٖا.
ٖٚهرا فإٕ تػٝرل تست ٝايًكطات يف املػٗد ٚإياد ٠تًٜٗٓٛوا ٚإقوا٤تٗا ٚاخوتالف
تأطرلٖا (ٚ )Framingاختالف االْتكاالت ٚثشَٓتٗا بني ايًكطات د ٕٚإتجسا ٤حرف ثٟ
َٔ ايًكطات ذاتٗا ٜؤد ٟإىل تػٝرل َعٓ ٢املػٗدٚ ،بايتواي ٞتػوٝرل يف ايودالالت ايٓفطو١ٝ
املووؤرس ٠يًوو ٢املُتًكوو( ٞايطووعاد ٠اذتووصٕ -اإلحبوواط األَووٌ -األَوؤ ارتووٛف -ايفدووس
االْهطاز -ايػك ايطُأْ...١ٓٝإخل).
معايري مصداقية مقاطع الفيديو لدى مُتلقيها بموقع اليوتيوب:
يكد ثرازت َؿداقَ ١ٝكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقوع ايتٛاؾوٌ االتجتُواي ٞتجودالً ٚاضوعًا
بووني األٚضوواط األنادميٝووٚ ١املٗٓٝووٚ ١يًوو ٢املطووت ٣ٛادتُوواٖرل ،ٟخاؾووَ ١ووع االيتُوواد
املتصاٜوود يًجُٗووٛز يًووٖ ٢وور ٙايٛضوو ١ًٝيف تصٜٚوودِٖ باملعًَٛووات يوؤ األحووداث املدتًفوو١
ٚاييت ته ٕٛثحٝاًْا َتكازبٚ ،١يكٝاع َؿداقَ ١ٝكواطع ايفٝود ٜٛيف َٛاقوع ايتٛاؾوٌ
االتجتُاي ٞمت زؾد يدَ ٠عاٜرل ملؿداقَ ١ٝكاطع ايفٝد ٜٛتتُثٌ يف:

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

َ -1عاٜرل خاؾ ١مبؿداق ١ٝاملكُ ٕٛارتدل ٟملكطع ايفٝد:ٜٛ
 ايثك ١يف ايٛض ١ًٝاإليالََٚ ١ٝؿادزٖا. ايدق ١يف إربات املؿادز ٚايتٛازٜذ ٚاألزلاٚ ٤األزقاّ ٚاإلحؿا٤ات. االضتٓاد إىل ثدي ١نايٛرا٥ل ٚايٛقا٥ع ٚايٓؿٛف ارتط.١ٝ املٛقٛيٚ ١ٝيدّ ايتحٝص ٚايتجسد َٔ األٖٛا ٤ايػدؿ.١ٝ حس ١ٜايتعبرل ئ اآلزاٚ ٤املٛاقف. فؿٌ ايسث ٟئ املعًَٛات ٚايٛقا٥ع. َعادت ١ايككاٜا اييت هظ َؿاحل ٚاٖتُاَات ادتُٗٛز. يدّ االضتدفاف بعك ٍٛادتُٗٛز. ايٛقٛح يف األفهاز ٚاالجتاٖات ٚثضاي ٝايعسض. االيتصاّ بعادات ٚتكايٝد اجملتُع يٓد ْػس املٛقٛيات. يدّ املطاع باذتٝا ٠ايػدؿ ١ٝيألفساد ْٚػس ايفكا٥ح. ْػس اذتكا٥ل بهٌ ثبعادٖا اإلظتابٚ ١ٝايطًبٚ ١ٝاالبتعاد ئ ْػساألخباز ايهاذبٚ ١ايكؿـ املًفك.١
َ -2عاٜرل خاؾ ١مبؿداق ١ٝاملعادت ١ايبؿس ١ٜملكطع ايفٝد:ٜٛ
 ادتٛد ٠ايعاي ١ٝملكطع ايفٝد.ٜٛ ٚقٛح تفاؾ ٌٝيٓاؾس َكطع ايفٝد.ٜٛ تطابل ايؿٛت ٚايؿٛز ٠يف َكطع ايفٝد.ٜٛ تؿٜٛس املػٗد نًكطٚ ١احد َٔ ٠د ٕٚايتكطٝع بني ايًكطات. االيتُاد يً ٢ايًكا٤ات املباغس َٔ ٠د ٕٚاملداخالت ايؿٛت.١ٝ االيتُاد يً ٢تؿٜٛس األغداف يف يكطات َكسب ١يًٛتج٘ ثرٓا٤ايهالّ.
 االيتُاد يً ٢اذتسن ١ايطبٝع ١ٝيعٓاؾس َٛٚقٛيات َكطعايفٝد.ٜٛ
 -االيتُاد يً ٢ايهتابات ايتٛقٝح.١ٝ

343

344

ٖٓ َٔٚا تٗتِ ايدزاض ١اذتاي ١ٝبايبعد ايطوابل األخورل ٚاملفكوٛد يٓود اذتودٜث يؤ
َؿوداق ١ٝاملُعادتووات ايبؿوس ١ٜملكوواطع ايفٝود ٜٛيف َٛاقووع ايتٛاؾوٌ االتجتُووايٚ ;ٞذيووو
ألٕ ايعدٜد َٔ َكاطع ايفٝد ٜٛاييت تتٓاقٌ يف ٖر ٙاملٛاقع غرل ؾحٝحٚ ١تتِ َعادتتٗا
ٚفكًا يسث ٟايكا ِ٥باالتؿاٍ يًتأررل يف اجتاٖات ٚضًٛنٝات املُتًك.ٞ
اإلطار النظري للدراسة:
تعتُد ٖر ٙايدزاض ١يف إطازٖا ايٓعس ٟيً ٢بعض ايٓعسٜوات ٚاملوداخٌ ٚاملفواِٖٝ
ْعسًا يطبٝعَٛ ١قوٛع ايدزاضو ١ايور ٟميهؤ تٓاٚيو٘ بػوَ ٤ٞؤ ايتهاًَٝوٚ ،١تػوتٌُ
ٖور ٙايٓعسٜوات يًوْ ٢عسٜوَ ١دزضو ١ادتػوتايت يف دزاضوات يًوِ ايوٓفظ ايطوًٛنٞ
ٚتعتُووود يف َٓٗجٗوووا يًووو ٢ايتجسٜو و ٚايو ورٜ ٟؤنووود يًووو ٢ثُٖٝووو ١ايعًُٝوووات ايعكًٝووو١
ٚفايًٝتٗا ٚخكٛيٗا يكٛاْني َٛتجٛدَ ٠طبكًاٚ ،ثْ٘ ال ميهٔ إدزاى تجصٝ٥ات املٛقٛع
ايٛاحد مبعوصٍ يؤ إدزاى ايهوٌٚ ،يهؤ املٛقوٛع ُٜودزى نؿوف ١نًٝوٚ ١ذيوو ألٕ
جتُٝوووع األتجوووصا ٤يف تستٝبوووات َتبآٜووو ١حتُوووٌ دالالت غوووعٛزَٚ ١ٜعسفٝووو ١شتتًفووو ١يووود٣
املُتًك ،ٞنُا ثٕ ْعس ١ٜادتػتايت تسنص يً ٢اإلدزاى ٚتعتدل ٙضابكًا ملدتًف ثمناط
اذتايوو ١ايٓفطوو ١ٝيًُُتًكووَٚ ،ٞوؤ رَووِ إذا ثزدْووا تػووٝرل ضووًٛى املتًكوو ٞفعًٓٝووا ايتػووٝرل يف
املطت ٣ٛاملعسيف يد.ٜ٘
نُا ايتُدت ايدزاض ١يف بٓاٗ٥ا ايٓعسٚ ٟتطٜٛس فسٚقوٗا يًوَ ٢ودخٌ االيتُواد
يًوٚ ٢ضوا ٌ٥اإليوالّٚ ،ايعٓاؾوس املهْٛوو ١ملفٗوَ ّٛؿوداق ١ٝايٛضوَٚ ،١ًٝؤ األٖووداف
ايسٝ٥طوو ١يٓعسٜوو ١االيتُوواد يًووٚ ٢ضووا ٌ٥اإليووالّ ايهػووف يوؤ األضووباب ايوويت جتعووٌ
يٛضا ٌ٥اإليالّ ثحٝاًْا آرازًا قَٚ ١ٜٛباغسٚ ،٠يف ثحٝإ ثخس ٣ته ٕٛشلا توأررلات غورل
َباغووسٚ ٠قووعٝفْٛ ١يً وا َوواٜٚ ،ستجووع ثضووباب اختٝوواز ٖوور ٙايٓعس ٜو ١يدزاضووَ ١ؿووداق١ٝ
َكووواطع فٝووودَٛ ٜٛقوووع ايٛٝتٝوووٛب يووود ٣يٓٝوووَ ١ووؤ طوووالب اإليوووالّ ثٕ إدزاى املُتًكوووٞ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

إلَهاْٝات بساَج املعادت ١ايبؿوس ١ٜيف تػوهَ ٌٝكطوع ايفٝودٜ ٜٛكًوٌ َؤ َؿوداق١ٝ
َكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُاي ٞيد ٣املُتًكَ ٞؤ بوني فسقوٝات ايدزاضو١
ٜٚتفل َع اشلدف ايسٝ٥ظ يًٓعس ١ٜاييت تطع ٢إىل تفطرل ملواذا ٜهو ٕٛيٛضوا ٌ٥اإليوالّ
ثحٝاًْوا آرواز قٜٛوَٚ ١باغوسٚ ٠ثحٝاًْوا توأررلات قوعٝف ١يًو ٢ادتٛاْو املعسفٝو١؟ َٚؤ رَووِ
ضتهٖ ٕٛر ٙايٓعسَٓ ١ٜاضب ١ألٖداف ايدزاض.١
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 وٍّج الدزاس:ٛ
تٓووتٗج ايدزاضوو ١املووٓٗج ايتجووسٜيب يدزاضوو ١ايعالقوو ١ايطووبب ١ٝبووني املووتػرل املطووتكٌ
(املُعادتووات ايبؿووس ١ٜملكوواطع ايفٝوودٚ )ٜٛاملووتػرلات ايتابعوو ١ستووٌ ايدزاضووَ( ١ؿووداق١ٝ
َكوواطع ايٛٝتٝووٛب -اذتايوو ١ايٓفطوو ١ٝيًُُتًكووٚ )ٞفوول قووٛابط ستوودد ٠تطووُح بعووصٍ
ٚحتٝٝد املؤرسات ارتازتج ١ٝيً ٢ثفساد ي ١ٓٝايدزاضوٚ ،١تهوساز ايتجسبو ١يًتأنود َؤ
ؾحٚ ١ربات ايٓتا٥جٚ ،ذيو َٔ خالٍ إتجسا ٤جتازب ملُعادتات بؿوسَ ١ٜتبآٜو ١ملكواطع
فٝدَٛ َٔ ٜٛقع ايٛٝتٛٝب بعد إتجسا ٤دزاض ١اضتطالي ١ٝيتحدٜود يٛاَوٌ تجورب املُتًكوٞ
ملتابعووَ ١كوواطع ايفٝوود ٜٛيف َٛقووع ايٛٝتٝووٛب ،يف إطوواز إتجسا٥وو ٞيًتحدٜوود ايعُوود ٟيعٓٝوو١
َكاطع ايفٝد ٜٛاييت ٜتِ إتجسا ٤ايتجازب يًٗٝا.
ٚتَعُوود ايدزاضووو ١إىل ايتجسٜوو بأضووًٛب ايكٝووواع ايكبًوووٚ ٞايبعوود ٟيًتأنووود َووؤ
فسقوو ١ٝاطتفوواض َعوودٍ املؿووداق ١ٝيوود ٟاملُتًكوو ٞملكطووع ايفٝوود ٜٛقبووٌ ٚبعوود إتجووسا٤
املُعادتات ايبؿس ١ٜيً ٢املكطع ايٛاحدٚ ،اختباز فسق ١ٝايتحهِ يف اذتايو ١ايٓفطو١ٝ
اييت ميس بٗا املُتًكْ ٞتٝج ١تعسق٘ يتٓٛع يف املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٚ ،ٜٛذيو
َٔ خالٍ اضتُاز ٠قٝاع تعتُد يً ٢املكابً ١ايػدؿ( ١ٝباألضًٛب ايفوسدٚ ٟاجملُٛيو١
املسنووصَٚ ،)٠ووا ٜٓووتج َوؤ فووسٚم بووني ْتووا٥ج ايكٝوواع ايطووابل ْٚتووا٥ج ايكٝوواع ايالحوول
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ميهٔ ثٕ ٜعوص ٣إىل ايوتػرل يف ايعاَوٌ املطوتكٌٚ ،بوريو ظتُوع ايباحوث بوني املوٓٗجني
ايهُووٚ ٞايهٝفوو ٞيف ايبحووٛث اإلْطوواْ ١ٝيًتحكوول َوؤ َوود ٣تووأررل ايٛضوو ١ًٝاإليالَٝوو١
يً ٢املُتًك.ٞ
 عٍٗ ٛالدزاس:ٛ
ي ١ٓٝاملبحٛرني:
ٜعتدل طالب ادتاَع َٔ ١ثْط

ايف٦ات يتطبٝل ايدزاضات ايتجسٜبْ ;١ٝعسًا

يًطٗٛي ١ايٓطب ١ٝيف ايٛؾ ٍٛإيٚ ِٗٝتٛشٜعِٗ يف زتُٛيات بؿٛز ٠يػٛا،١ٝ٥
باإلقاف ١إىل تٛافس املعاٌَ اجملٗص ،٠نُا ثٕ ٚتجٛد جتاْظ يُسٚ ٟتعً ُٞٝبني
طالب املسحً ١ايٛاحدُٜ ٠ثبت ايعٛاٌَ ايدميٛتجساف َٔٚ ١ٝرِ ايتحهِ يف َد ٣تأررلٖا
يً ٢ايٓتا٥ج.
يرا ٚقع اختٝاز ايباحث يً ٢طالب َكسز (بساَج ايتؿُ ِٝاذتاضٛب )2 ١ٝبهً١ٝ
اإليالّ ٚاالتؿاٍ تجاَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ ١ٝبايسٜاضْ ،عسًا يًتجاْظ
بني ثفساد ايعٚ ١ٓٝألِْٗ ٜدزض ٕٛيف املكسز قدز ٠بساَج ادتسافٝو ٚاملْٛتا ( Adobe

 )After Effect+ Adobe Premiereيً ٢إيادَ ٠عادتَ ١كاطع ايفٝدٚ ٜٛفل زؤ١ٜ
ايكا ِ٥باالتؿاٍ.
ٚقد مت إتجسا ٤ايتجسب ١يً ٢رالث غع دزاضٚ ١ٝشيت يػٛاًّٝ٥ا َٔ يُاد ٠ايكبٍٛ
ٚايتطج ٌٝبادتاَعْٚ ،١عسًا يٛتجٛد تبا ٜٔيف ثيداد ايطالب يف ايػع ايثالث فكد مت
ايتُاد ْطب ١ايتأررل يف املتػرل املطتكٌ نُعٝاز ٚاقح يف ايدزاضٚ ،١ايتباز ايػعب١
نُفسدٚ ٠احد ٠يٓد قٝاع ؾدم ٚربات ايٓتٝج ١بعٝدًا ئ ايتأررلات ايٓفط ١ٝاملتبا١ٜٓ
اييت قد تٓتاب املبحٛرني خالٍ ايفؿٌ ايدزاض.ٞ
ٚيكُإ ؾدم ايٓتا٥ج ٚرباتٗا فكد حسف ايباحث يً ٢حتدٜد اذتطابات
ايػدؿ ١ٝألفساد ي ١ٓٝايدزاضٚ ،١اييت عتل شلِ ايتعًٝل ٚاإلتجاب ١يً ٢ايتطاؤالت

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ٚاملػازن ١يف زتُٛي ١ايٓكاؽ املسنص َٔ ٠بدا ١ٜايفؿٌ ايدزاضْ ٞعسًا يعدّ
اْتعاّ ناف ١ايطالب يف ايدزاض ١خالٍ ايفؿٌ ايدزاض.ٞ
ٚبًؼ إمجاي ٞيدد ثفساد ايع ١ٓٝيف نٌ زتُٛي ١يً ٢ايٓح ٛاآلت( :ٞاجملُٛي١
األٚي 21 ٞطايبًا  -اجملُٛي ١ايثاْ 18 ١ٝطايبًا  -اجملُٛي ١ايثايث 23 ١طايبًا).
يَ ١ٓٝكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب:
ايتُد ايباحث يً ٢إتجسا ٤دزاض ١اضتطالي ١ٝألفساد ايع ١ٓٝايبايػَ 62 ١فسد،٠
يتحدٜد يٛاٌَ تجرب ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١ملتابعَ ١كاطع ايفٝد ٜٛمبٛقع ايٛٝتٛٝب
ٚحتدٜد ي ١ٓٝاملكاطع بػهٌ يُد ٟدقٝل ٚذيو َٔ خالٍ:
 حتدٜد ايكٓا ٠األنثس َػاٖد َٔ ٠ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
 حتدٜد ثنثس َكاطع ايكٓاَ ٠ػاٖد.٠
 حؿس ٚحتً ٌٝيٛاٌَ تجرب ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١ملتابعَ ١كاطع ايفٝد ٜٛمبٛقع
ايٛٝتٛٝب.
 حؿس ي ١ٓٝايدزاض ١يف رالرَ ١كاطع فٝد ٜٛفكط.
ٚتجا٤ت ْتا٥ج ايدزاض ١االضتطالي ١ٝيً ٢ايٓح ٛاآلت:ٞ
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القناة
األكثر
متابعة
فيديو

القناة
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األحداث

َٔ ادتد ٍٚايطابل مت حتدٜد ي ١ٓٝايدزاض ١يف قٓا ٠ؾحٝف ١ضبل اإليهذل١ْٝٚ
(يدد املػذلنني  44.078يدد ايفٝدٖٜٛات املسفٛي ١يً ٢ايكٓا 129 ٠فٝد ٜٛيدد

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

املػاٖدات  )26.572.424بسغِ تطاٜٗٚا يف ايٓطبَ ١ع قٓا ٠ؾاح ٞاملس ،١ٝ٥إال ثٕ
طبٝعَ ١كاطع ايفٝد ٜٛارتدل ١ٜجتعٌ املُعادتات ايبؿس ١ٜثنثس تأررلًا يف املُتًكٞ
بعهظ املعادت ١ايدزاَ ١ٝاييت هت ملكاطع فٝد ٜٛقٓا ٠ؾاح ٞاملس.١ٝ٥
مت حؿس َكاطع ايفٝد ٜٛاييت ٜذلاٚح شَٓٗا بني دقٝكٚ ١احدٚ ٠ثقٌ َٔ رالث
دقا٥ل ٚاييت ناْت ْطبتٗا يف دزاض ١اضتطالع يٛاٌَ تجرب املكاطع ألفساد ي١ٓٝ
ايدزاضٚ %43.5 ١نإ يددٖا َ 32كطعًا بايكٓا ،٠املكاطع ذات ايطابع االتجتُايٞ
َٓٗا ٚاييت َثًت  َٔ %33.9يٛاٌَ تجرب ثفساد ي ١ٓٝايدزاضَ 15 ١كطعًا ،يٓأٜٚ
املكاطع ادتاذب ١ألفساد ايعٚ ١ٓٝاييت َثًت ثٚىل ثٚيٜٛات ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يف َتابع١
َكاطع ايفٝد ٜٛيً ٢ايٛٝتٛٝب ٚبٓطب %17 ١نإ يددٖا َ 7كاطع فكطْٚ ،عسًا ألٕ
بعض َكاطع ايكٓا ٠هثٌ َكاطع قاّ بتؿٜٛسٖا ثغداف غرل ستذلفني ٚيهٓٗا هثٌ
تٛرٝكًا ذتدث ازتبط مبٛقٛيات تػػٌ ايسث ٟايعاّ ايطعٛدْٚ ;ٟعسًا ألٕ تجٛدَ ٠كطع
ايفٝدٚٚ ٜٛقٛح تفاؾ ً٘ٝتجا٤ت باملسنص ٜٔايسابع ٚارتاَظ قُٔ تست ٝثٚيٜٛات
ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يًعٛاٌَ ادتاذب ١ملتابعَ ١كطع ايفٝد ،ٜٛفكد مت االضتكساز يً ٢ثٕ
ته ٕٛيَ ١ٓٝكاطع ايفٝد ٜٛايثالث يً ٢ايٓح ٛاآلت( ٞاالضتٓػام ايطاّ -ايٓاتجٞ
َٔ ب٦س املصا  -١ٝقبط َس ٚشتدزات) ٚاييت تٛافست بٗا يٛاٌَ تجرب َتابع١
َكاطع ايٛٝتٛٝب اييت ثضتكس يًٗٝا ايباحث َٔ خالٍ ايدزاض ١االضتطالي.١ٝ
اإلطاز الزوين لمدزاس:ٛ
ايفؿووووٌ ايدزاضوووو ٞاألَ ٍٚوووؤ ايعوووواّ ادتوووواَعٖ 1436 /1435( ٞووووو/2014 -
ٚ ،)ّ2015قووود مت إتجوووسا ٤ايدزاضووو ١االضوووتطاليٚ ١ٝدزاضوووَ ١وووتػرل َؿوووداقَ ١ٝكووواطع
ايٛٝتٛٝب ايكبً ٞيف األضبٛع األ َٔ ٍٚايدزاض ،١بُٓٝا ثُتجسٜوت ايدزاضو ١ايبعدٜو ١ملوتػرل
املؿووداق ١ٝيف ْٗاٜوو ١توودزٜظ املكووسز ،بُٓٝووا مت تعووسٜض ايطووالب يتجووازب املُعادتووات
ايبؿووس ١ٜاملتبآٜوو ١ملكوواطع ايفٝوود ٜٛيكٝوواع َووتػرل اذتايوو ١ايٓفطوو ١ٝيًُُتًكوو ٞيف َُٓتؿووف
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ايفؿٌ ايدزاض ،ٞعٝث تتعسض نٌ زتُٛي ١ألزبع َُعادتوات بؿوس ١ٜملكطوع فٝودٜٛ
ٚاحد ،بُٗٓٝا فٛاؾٌ شَٓ ١ٝملٓوع حودٚث تػوٜٛؼ الْتبوا ٙاملُتًكوٚ ٞإدزانو٘ ٜوؤرس يًو٢
قٝاع اذتاي ١ايٓفط ١ٝاملذلتب ١يً ٢املػاٖد.٠
أداة الدراسة:
بعد حتدٜد ي ١ٓٝاملبحٛرني مت تؿُ ِٝؾحٝف ١اضتكؿا ٤ايدزاض ١االضتطالي١ٝ
ٚاييت مت َٔ خالشلا حتدٜد ي ١ٓٝايدزاضَ َٔ ١كاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب بٓا ً٤يً٢
تفكٝالت ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يعٛاٌَ ادترب اييت تدفعِٗ ملتابعَ ١كاطع فٝدٜٛ
ايٛٝتٛٝبٚ ،مت تؿُ ِٝاضتُاز ٠ايكٝاع ايكبًٚ ٞايبعد ٟملتػرل َؿداقَ ١ٝكاطع
ايفٝد ٜٛيف َٛقع ايٛٝتٛٝبٚ ،مت تؿُ ِٝاالضتُازتني ٚفل ايتاي:ٞ
 -1االضتفاد َٔ ٠ثدبٝات املٛقٛع املتاحَٚ ١الحع ١ايباحث ايػدؿ ١ٝيعَٔ ١ٓٝ
َكاطع فٝدَٛ ٜٛقع ايٛٝتٛٝب ٚزؾد يكٓٛات ايٛٝتٛٝب األنثس َتابعَٔ ١
ادتُٗٛز ايطعٛدٚ ٟفل تؿٓٝف َؤضط ١ثبطٛع ايعامل ١ٝاملتدؿؿ ١يف دزاضات
ايتطٜٛلٚ ،إحؿاٝ٥ات َٛقع ( )Social Bakerيتحدٜد قٓٛات ايٛٝتٛٝب األنثس
َتابع ١يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 -2االضتفاد َٔ ٠ثدبٝات ٚدزاضات قٝاع َؿداق ١ٝايٛض ١ًٝاإليالَٚ ١ٝفل ْعس١ٜ
االيتُاد ،باملصاٚتجَ ١ع دزاضات ايتأررل ايٓفط ٞيًَ ٢تًك ٞايف ًِٝايطُٓٝاٞ٥
ٚايتًٝفص.ْٜٞٛ
 -3تؿُ ِٝاضتُاز ٠االضتكؿا ٤يف ؾٛزتٗا األٚيٚ ١ٝإيدادٖا مبا ٜف ٞباإلتجاب ١يً٢
تطاؤالت ايدزاض.١
 -4يسض َا تٛؾٌ إي ٘ٝايباحث َٔ ؾٝاغ ١ثٚي ١ٝيتؿُ ِٝاالضتُاز ٠يً ٢يدد َٔ
ارتدلاٚ ٤املتدؿؿني يف زتاٍ ايدزاض( ١اإليالّ -يًِ ايٓفظ -تؿُِٝ
ايؿٛز )٠يتحه ِٝاالضتُازَ ،٠ع ايتعسٜف باإلتجسا٤ات اييت ٜطتددَٗا ايباحث
نُٓٗج يًدزاضٚ ،١ذيو يف إطاز حسف ايباحث يً ٢ثٕ ته ٕٛايؿٝاغ١
ايعًُٚ ١ٝايًػ ١ٜٛملفسدات االضتُازَٓ ٠اضب ١ألفساد ي ١ٓٝايدزاضٚ ،١ثٕ ثض١ً٦
االضتُاز ٠تهَ ٕٛستبط ١بفسٚض ايدزاضٚ ١ثٖدافٗا.

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

 -5مت تعد ٌٜاالضتُازٚ ٠فكًا آلزا ٤ا هُني عٝث ثؾبحت االضتُاز ٠يف
غهًٗا ايٓٗا ٞ٥اييت طبكت ب٘ يً ٢ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
بعد حتدٜد يَ ١ٓٝكاطع ايفٝد ٜٛستٌ ايدزاض ١مت إتجسا ٤ثزبع َُعادتات بؿس١ٜ
شتتًف ١يهٌ َكطع يً ٢حد ( ٠تعد ٌٜيف تست ٝيكطات املكطع  -تعد ٌٜيف
ته ٜٔٛيكطات املكطع ( - )Framingتعد ٌٜيف ثضًٛب ٚشَٔ االْتكاٍ بني يكطات
املكطع  -تعد ٌٜيف يٚ ٕٛإقا ٠٤يكطات املكطع) ٚذيو باضتدداّ بسْازتAdobe ( ٞ
.)After Effect+ Adobe Premiere
مت إْػا ٤حطاب يكٓا ٠يًَٛ ٢قع ايٛٝتٛٝب باضِ (جتسب ١املُعادتات ايبؿس )١ٜمت
زفع يًٗٝا ايثالث َكاطع ايفٝد ٜٛاألضاضٚ ١ٝاملُعادتات األزبع ١يهٌ َكطع يً٢
حد ،٠نُا مت نتاب ١ثض ١ً٦اضتُاز ٠قٝاع اذتاي ١ايٓفط ١ٝيًُتًك( ٞاإلتجاب ١مبٛافل
ث ٚستاٜد ث ٚغرل َٛافل) ثضفٌ نٌ َكطع َع تسى َطاح ١يتعًٝكات ثفساد ي١ٓٝ
ايدزاض ١يً ٢نٌ َكطع.
مت تعسٜض نٌ زتُٛي َٔ ١زتُٛيات ايدزاض ١ألزبع َُعادتات بؿس ١ٜملكطع
فٝدٚ ٜٛاحد (نٌ َعادتٜ ١تعسض شلا ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١تُذلى بعدٖا َطاح ١شَٓ١ٝ
يإلتجاب ١يً ٢تطاؤالت اضتُاز ٠قٝاع اذتاي ١ايٓفطٚ ١ٝنتاب ١ايتعًٝل).
بعد جتُٝع إتجابات ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ،١اضتددّ ايباحث ثضًٛب املكابً١
ايػدؿ ١ٝيف زتُٛيات َسنصٚ ٠اييت زلحت ي٘ مبالحع ١اضتجابات املبحٛرني
َٚد ٣اْفعاشلِ َٔ خالٍ تعبرلات ايٛتج٘ ٚايتعبرلات ايًػ ١ٜٛاييت ٜؿدزٖا األفساد ي١ٓٝ
ايدزاض.١
اختبار الصدق والثبات:
يتوووٛفرل ؾووودم ايبٝاْوووات مت يوووسض اضوووتُاز ٠ايدزاضووو ١االضوووتطاليٚ ١ٝاضوووتُاز٠
َؿوووداقَ ١ٝكووواطع فٝووودَٛ ٜٛقوووع ايٛٝتٝوووٛب يًووو ٢زتُٛيوووَ ١ووؤ ا هُوووني يف قووو٤ٛ
تٛتجٗٝوواتِٗ مت ايتعوود ٌٜيف ؾووٝاغ ١األضووٚ ١ً٦إقووافٚ ١حوورف ايووبعض اآلخووس ٚبايتووايٞ
حتكل ايؿدم ايعاٖس ٟيًبٝاْات.
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مت قٝاع ؾدم االتطام ايداخً ٞيعبازات ثضباب ايتُاد ثفساد ي ١ٓٝايدزاض١
يًَ ٢كاطع ايٛٝتٛٝب ٚايدزتج ١ايهً ١ٝشلاٚ ،ناْت ايٓتا٥ج ٚفل ادتد ٍٚايتاي:ٞ
م

األسباب

معامل

8

متدين باملعرفة باملوضوعات األكثر تداوالً يف اجملتمع9

**19114

1

تنفرد بعرض فيديوىات غري موجودة يف وسائل اإلعالم األخرى9

**19111

3

تطلعين على بعض احلقائق9

**19143

1

تساىم يف رفع مستواي الثقايف9

**19143

1

تتناول املوضوعات حبرية وصراحة9

**19131

2

متنحين الفرصة ملعرفة آراء الناس حول املوضوعات اليت تلقي اىتمام شديد يف اجملتمع9

**19185

3

تفيدين يف حتليل أعمق للموضوعات9

*19311

4

تساىم يف تغيري سلوكي جتاه اجملتمع9

*19151

5

تساعدين يف تكوين الرأي9

*19151

االرتباط

اإلمجايل
* يبازات داي ١يٓد َطت 0.05 ٣ٛفأقٌ.
** يبازات داي ١يٓد َطت 0.01 ٣ٛفأقٌ.

َٔ ادتد ٍٚايطابل ٜتكح ثٕ َععِ ايعبازات داي ١يٓد َطت )0.01( ٣ٛفأقٌَ ،وا
يدا ايعبازات زقِ ( )7،8،9فٗ ٞداي ١يٓد َطوت )0.05( ٣ٛفأقوٌٖٚ ،وَ ٛوا ٜٛقوح ثٕ
مجٝووع ايفكووسات املهْٛوو١

وواٚز ثضووباب ايتُوواد ثفووساد يٓٝوو ١ايدزاضوو ١يًووَ ٢كوواطع

ايٛٝتٛٝب تتُتع بدزتج ١ؾدم ياي ،١ٝجتعًٗا ؾاذت ١يًتطبٝل يً ٢ثفساد ايع.١ٓٝ
هو وت إيووواد ٠تطبٝووول اضوووتُاز ٠قٝووواع املؿوووداق ١ٝايكبًوووٚ ٞايبعووود ٟيف ثضوووبٛيني
َتووٛايٝني يًوو ٢يٓٝووْ ١طووبتٗا  ،%21ثَ ٟووا ٜعووادٍ َ 13فووسدَ ٠وؤ طووالب غووعب ١دزاضوو١ٝ
يًُكسز ْفط٘ يف بدا ١ٜايفؿٌ ايدزاض ٞايرٚ ،ًٜ٘ٝ ٟذيو يًتأند َٔ ؾودم ايٓتوا٥ج،
ٚتساٚحت ْط ؾدم ْتا٥ج ايكٝاع بني  0.72إىل  0.91يف َفسدات ايكٝاع.

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

هت إيواد ٠إتجوسا ٤اختبواز قٝواع اذتايو ١ايٓفطو ١ٝيًو ٢يٓٝو ١املبحوٛرني ْفطوٗا يف
ْٗا ١ٜايفؿٌ ايدزاض ،ٞيًتأند َٔ ؾدم ايتجسبو ١ايعًُٝوٚ ١ثْٗوا حتودث األروس ْفطو٘
يف اذتاي ١ايٓفط ١ٝيًُتًكَ ٞيت تعسض شلاٚ ،مت حطاب ْطب ١ايثبوات بوني ايتطبوٝكني،
ٚقد بًػوت ْطوب ١ايثبوات ٖٚ ،0.89وْ ٞطوب ١يايٝو ١تودٍ يًو ٢ؾودم ايتجسبو ١يف قٝواع
اذتاي ١ايٓفط ١ٝيًُتًك.ٞ
ٚيتحكٝوول ثٖووداف ايدزاضووٚ ١حتًٝووٌ ايبٝاْووات ،اضووتددّ ايباحووث بسْوواَج اذتووصّ
اإلحؿوا ١ٝ٥يًعًو ّٛاالتجتُايٝوٚ )Statistical Package for Social Sciences( ١ايويت
ٜسَص شلا اختؿازًا بايسَص (ٚ ،)SPSSاضتددّ ايباحوث َكٝواع ايتهوسازات ٚايٓطو
املٜٛ٦ووو ،١يتحدٜووود اضوووتجابات ثفوووساد ايعٓٝووو ١جتوووا ٙيبوووازات ا ووواٚز ايسٝ٥طووو ١يف ثدا٠
ايدزاضَٚ ،١كٝاع املتٛضط اذتطابٚ "Mean" ٞذيو ملعسفوَ ١ود ٣ازتفواع ث ٚاطتفواض
اضتجابات ثفساد ايدزاض.١
نتائج الدراسة التجريبية:
أٔالً :وصداقٗ ٛوكاطع فٗدٖٕ وٕقع الٕٗتٕٗب:
ثضباب ايتُاد ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يًَ ٢كاطع ايٛٝتٛٝب:
ّ

األسباب

التكرار

النسبة ألفراد العينة

1
2

متدين باملعرفة باملوضوعات األكثر تداوالً يف اجملتمع9

31

%1194

تنفرد بعرض فيديوىات غري موجودة يف وسائل اإلعالم األخرى9

38

%1191

3

تطلعين على بعض احلقائق9

31

%1493

4

تساىم يف رفع مستواي الثقايف9

31

%1493

5

تتناول املوضوعات حبرية وصراحة9

13

%1391

6

متنحين الفرصة ملعرفة آراء الناس حول املوضوعات اليت تلقي اىتمام شديد يف اجملتمع9

12

%1895

7

تفيدين يف حتليل أعمق للموضوعات9

11

%3191

8

تساىم يف تغيري سلوكي جتاه اجملتمع9

84

%1591

9

تساعدين يف تكوين الرأي9

84

%1591

اإلمجايل
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ٜتكح َؤ ادتود ٍٚايطوابل ثٕ ايتُواد ثفوساد يٓٝو ١ايدزاضو ١يًوَ ٢تابعوَ ١كواطع
ايٛٝتٛٝب بطب ثْٗوا هودِٖ باملعسفو ١باملٛقوٛيات األنثوس توداٚالً يف اجملتُوع تجوا٤ت
يًو ٢زثع ثٚيٜٛووات ثفوساد يٓٝوو ١ايدزاضوٚ ١بٓطووب ،%54.8 ١تًٗٝوا زغبوو ١ثفوساد ايعٓٝوو ١يف
َتابعووَ ١كوواطع ايفٝوودٚ ٜٛايوويت ال ٜووتِ يسقووٗا يًووٚ ٢ض وا ٌ٥اإليووالّ األخووس ٣بٓطووب١
 ،%50.0بُٓٝا تأت ٞزغب ١ثفوساد ايعٓٝو ١االطوالع يًو ٢بعوض اذتكوا٥ل يف املستبو ١ايثايثو١
ٚبٓطبٚ ،%48.3 ١اييت تؤند يًوَ ٢ؿوداق ١ٝتًوو ايٛضو ١ًٝيودَ ٣وا ٜكوسب َؤ ْؿوف
ثفساد ايع ١ٓٝملتابعَ ١كاطع فٝدَٛ ٜٛقٛيات تػػٌ ايسث ٟايعاّ ايطعٛد.ٟ
َد ٣رك ١ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١يف َؿداقَ ١ٝكاطع ايٛٝتٛٝب اييت تػػٌ
اٖتُاَات ادتُٗٛز ايطعٛد( ٟقبٌ إتجسا ٤املُعادتات ايبؿسٚ ١ٜبعد:)ٙ
مستوي الثقة

مقاطع فيديو املؤسسات اإلعالمية

مقاطع فيديو احلسابات الشخصية
قبل إجراء املعاجلات
البصرية

بعد إجراء املعاجلات
البصرية

قبل إجراء املعاجلات
البصرية

بعد إجراء املعاجلات
البصرية

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

2

%593

8

%892

1

%491

1

%391

81

%1192

2

%593

83

%1891

4

%8195

أثق فيها إىل
حد ما

11

%3493

81

%1192

18

%3395

81

%1192

أثق فيها
أحيانًا

83

%1391

31

%1194

82

%1194

11

%3193

ال أثق فيها
على اإلطالق

8

%892

3

%8893

3

%8893

84

%1591

اإلمجايل

21

%811

21

%811

21

%811

21

%811

متاما
أثق فيها ً
أثق فيها إىل
حد كبري

املتوسط
احلسايب

3988

1931

1944

1915

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ٜتكوووح َووؤ ادتووود ٍٚايطوووابل ثٕ َتٛضوووط ايثكووو ١يف َؿوووداقَ ١ٝكووواطع فٝووودٜٛ
ايٛٝتٝوووٛب بوووني ثفوووساد ايعٓٝووو ١توووذلاٚح بوووني (َ 3.11ووؤ  )5.00يًحطوووابات ايػدؿووو١ٝ
َ 2.88(ٚوووؤ  )5.00بايٓطووووب ١يًُؤضطوووووات اإليالَٝوووووٚ ١ذيووووو قبوووووٌ تعوووووسض ثفوووووساد
ايعٓٝووو ١يًُُعادتوووات ايبؿوووس ١ٜاملتبآٜووو ١ملكووواطع ايفٝووودٖٚ ،ٜٛووو ٛاملتٛضوووط ايووورٜ ٟكوووع
يف ايف٦ووو ١ايثايثوووَ ١ووؤ ف٦وووات املكٝووواع ارتُاضوووَ ٞووؤ (ٚ )3.40 -2.61ايووورٜ ٟػووورل
ٍّ َووووا) يف ثدا ٠ايدزاضوووو ،١بُٓٝووووا اطتفووووض َتٛضووووط
إىل خٝوووواز (ثروووول فٗٝووووا إيوووو ٞحوووود
ايثكوووووو ١يف َؿووووووداقَ ١ٝكوووووواطع ايٛٝتٝووووووٛب بعوووووود تعووووووسض ثفووووووساد يٓٝوووووو ١ايدزاضوووووو١
يًُُعادتووووات ايبؿووووس ١ٜاملتبآٜوووو ١ملكطووووع ايفٝوووود ٜٛايٛاحوووود ٚبعوووود إدزاى املتًكوووو ٞثٕ
زؤٜوووَ ١كووواطع ايفٝووود ٜٛتوووتِ ٚفووول ظووواٖس ٠ارتوووداع ايبؿوووس ،ٟفذلاٚحوووت بوووني (2.35
َووووووؤ  )5.00يًحطوووووووابات ايػدؿوووووووَ 2.29(ٚ ١ٝووووووؤ  )5.00بايٓطوووووووب ١يًُؤضطوووووووات
اإليال َٝوووووٖٚ ،١ووووو ٛاملتٛضوووووط ايووووورٜ ٟكوووووع يف ايف٦ووووو ١ايثاْٝوووووَ ١ووووؤ ف٦وووووات املكٝووووواع
ارتُاضووووَ ٞوووؤ (ٚ )2.60 -1.81ايوووورٜ ٟػوووورل إىل خٝوووواز (ثروووول فٗٝووووا ثحٝاًْووووا) يف
ثدا ٠ايدزاض.١
نُووا ٜتكووح َوؤ ادتوود ٍٚازتفوواع ْطووب ١يوودّ ايثكوو ١يف َؿووداقَ ١ٝكوواطع فٝوودٜٛ
ايٛٝتٛٝب ايتابع ١ملؤضطات إيالَٝو ١إىل  %11.3يف َكابوٌ  %1.6يودّ ركو ١فُٝوا تكدَو٘
َكاطع ايفٝود ٜٛايتابعو ١ذتطوابات غدؿو ١ٝقبوٌ تعوسض يٓٝو ١ايدزاضو ١يًتجسبو ١بُٓٝوا
ازتفعت ْطب ١يودّ ايثكو ١يف َؿوداقَ ١ٝكواطع ايفٝود ٜٛايتابعو ١يًُؤضطوات اإليالَٝو١
بعد إتجسا ٤ايتجسب ١يتؿٌ إىل ٜٚ ،%29.0ستجع ايباحث ٖر ٙايٓتٝج ١إىل ثٕ ثفوساد يٓٝو١
ايدزاضووٚ ١ايوويت هثووٌ اجملتُووع حوواٍ تعسقوو٘ يووٓفظ ايتجسبووٜ ١وودزن ٕٛثٕ املؤضطووات
اإليالَ ١ٝقادز ٠يً ٢اضتكطاب قاُ٥ني باالتؿاٍ يد َٔ ِٜٗاملٗازات ايهافٝو ١إليواد٠
تػووهَ ٌٝكوواطع ايفٝوودٚ ٜٛفوول َُعادتووات بؿووس ١ٜختوودّ تٛتجوو٘ املؤضطووٚ ١ال تعهووظ
ايٛاقع اذتكٝك.ٞ
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8

7

6

5

4

3

2

1

املعيار

ع ):

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو مصحوبة بكتابات توضيحية

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو ات احلركة الطبيعية لعناصر وموضوعات املقطع9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع فيديو تعتمد على تصوير األشخاص يف لقطات مقربة للوجو أثناء الكالم9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو اليت تعتمد على لقاءات مباشرة من دون مداخالت صوتية9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو ات اللقطة الواحدة من دون التقطيع ب اللقطات9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو ات التطابق ب الصوت والصورة9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو ات وضوح تفاصيل عناصر الصورة9

يلت م اليوتيوب بعرض مقاطع الفيديو ات اجلودة العالية9

ا ا تب

ا

ا راس ( بل ا ا عا ات ا ب

حترص مقاطع اليوتيوب على عدم إخفاء أو ح ب معلومة عن املشاىد9

تت رد مقاطع اليوتيوب من العمل لصا جهة معينة9

تلت م مقاطع اليوتيوب بفصل الرأي عن املعلومات والوقائع9

تنشر مقاطع اليوتيوب احلقائق بطريقة مباشرة9

تراعي مقاطع اليوتيوب نشر احلقائق بكل أبعادىا اإل ابية والسلبية9

تبتعد مقاطع اليوتيوب عن نشر األخبار الكا بة والقص امللفقة9

تبتعد مقاطع اليوتيوب عن املساس باحلياة الشخصية ل فراد ونشر الفضائح9

تلت م مقاطع اليوتيوب بعادات وتقاليد اجملتمع عند نشر املوضوعات9

حت م مقاطع اليوتيوب عقلية املشاىد9

تع مقاطع اليوتيوب عن اىتمامات واحتياجات و وم اجلمهور9

تتيح مقاطع اليوتيوب الفرصة حلرية التعبري عن ا راء واملواقف9

تراعي مقاطع اليوتيوب املوضوعية وتبتعد عن التحي وتلت م بالتحرر من األىواء الذاتية9

تدعم مقاطع اليوتيوب املوضوعات بالوثائق واألدلة9

تلت م مقاطع اليوتيوب ب ثبات املصادر والتواري واأل اء واألرقام واإلحصاءات9

تلت م مقاطع اليوتيوب ب سناد الكالم إىل مصدره مع مراعاة الثقة يف ىذا املصدر9
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موافق بشدة

(ا ا ا س ا ا بل ا
موافق إىل حد ما

 3.33ع ا

.)2.80
ايد

معارض إىل حد ما

معارض بشدة

3938

3937

3914

3901

3909

3935

3941
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3904

3917

3945

3932

3950

2979
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املتوسط
احلسايب

قبل الت ربة

3912

3908

2988

2972

2964

3920

3908

3904

2948

2953

2979

2979

2990

2946

2966

2956

2956

3956

3945

2966

2972

2996

3906

املتوسط
احلسايب

بعد الت ربة

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ٜتكووح َوؤ ادتوود ٍٚايطووابل ثٕ َتٛضووط ايثكوو ١يف َؿووداقَ ١ٝكووَُ ٕٛكوواطع
ايٛٝتٛٝب يد ٣ثفساد ي ١ٓٝايدزاضٚ ١ؾٌ إىل ( )5.00 َٔ 3.33قبٌ تعوسض ثفوساد يٓٝو١
ايدزاض ١يًُُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝدٚ ،ٜٛاطتفكت ايثكو ١يف َؿوداقٝتٗا بٓطوب١
 %10.6بعوود إتجووسا ٤ايتجسبوو ،١نُووا ٜتكووح ازتفوواع ْطووب ١ركوو ١ثفووساد ايعٓٝوو ١يف نووٕٛ
َكووواطع ايٛٝتٝوووٛب تتوووٝح فسؾووو ١ايتعوووبرل يووؤ اآلزاٚ ٤ذيوووو بٓطوووب %79.2 ١قبوووٌ إتجوووسا٤
املُعادتووات ايبؿووسٚ ١ٜمل ٜتجوواٚش االطتفوواض يف ركووٖ ١وورا املعٝوواز ثنثووس َوؤ  %10بعوود
ايتعسض يًتجسبٜٚ ،١س ٣ايباحث بأْ٘ زغوِ إدزاى ثفوساد يٓٝو ١ايدزاضو ١ملاٖٝوَ ١كواطع
ايفٝدٚ ٜٛنٝف ٜتِ تؿُُٗٝا إال ثْٗا ضتعٌ ٚض ١ًٝإيالَ ١ٝقادز ٠يً ٢إتاح ١ايفسؾ١
يًتعبرل ئ اآلزاٚ ٤املٛاقف عس ١ٜتاَ.١
ْ َٔٚتا٥ج ادتد ٍٚايطابل ثٜكًا ثٕ إدزاى املُتًك ٞألُٖ ١ٝاملُعادتات ايبؿس ١ٜيف
تػووهَ ٌٝكوواطع ايفٝوود ٜٛثٚتجوود فجوو ٠ٛنووبرل ٠يف بعووض َعوواٜرل َؿووداقَ ١ٝكووُٕٛ
َكوواطع ايٛٝتٝووٛب ،فُعٝوواز َٛقووٛيَ ١ٝكوواطع ايٛٝتٝووٛب ٚيوودّ ايتحٝووص اطتفووض َوؤ
( )%78.6إىل ( )%53.2بعوود تعووسض ثفووساد يٓٝوو ١ايدزاضوو ١يًتجسبووٖٚ ،١ووْ ٞفووظ ْط و
االطتفوواض ملعوواٜرل احووذلاّ َكوواطع ايٛٝتٝووٛب يعكًٝوو ١املُػوواٖدْٚ ،ػووس َٛقووع ايٛٝتٝووٛب
فٝدٖٜٛات ألخباز ٚقؿـ ًَفكوٚ ،١حجبٗوا ملعًَٛوات َُٗو ١قود توؤرس يف فٗوِ ٚإدزاى
املُتًك ٞيًعدٜد َٔ اذتكا٥لُٜٚ ،ستجع ايباحث ذيو إىل فكد َؿداق ١ٝايٛضو ١ًٝبػوهٌ
نًُ ٞيد ٣ايعدٜد َٔ ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
نُا ٜتكح َٔ ادتد ٍٚايطابل يدّ تأرس َعاٜرل َؿداق ١ٝاملُعادتات ايبؿوس١ٜ
ملكاطع ايٛٝتٛٝب يد ٟثفساد ي ١ٓٝايدزاضْ ١تٝجو ١تعسقوِٗ يًتجسبو ،١فذلاٚحوت َععوِ
ايٓتوا٥ج بوني (َ 3.41وؤ  )5.00إىل (َ 2.64ؤ ٖٚ )5.00و ٛاملتٛضووط ايورٜ ٟكوع يف ايف٦وو١
ايثايث َٔ ١املكٝاع ارتُاض 2.61( َٔ ٞإىل ٚ )3.40ايرٜ ٟػرل إىل ارتٝاز (ستاٜد) يف
ثدا ٠ايدزاضُٜٚ ،١ستجع ايباحث ذيوو إىل ثٕ ثفوساد يٓٝو ١ايدزاضوٜ ١بود ٕٚاٖتُاًَوا بايػًوا

357

358

مبوودَ ٣ؿووداق ١ٝايٛضوو ١ًٝاإليالَٝووَ ١وؤ د ٕٚاالٖتُوواّ باملُعادتووات ايبؿووس ،١ٜفؿوودم
ايٛضٚ ١ًٝايتُادٖا يً ٢املؿادز املٛرٛقٜ ١ؤد ٟبطبٝع ١اذتاٍ إىل ؾودم املعادتو ١يود٣
َتًكَ ٞكاطع ايٛٝتٛٝب.
راًْٝا :اذتاي ١ايٓفط ١ٝيًَُ ٢تًكَ ٞكاطع فٝدَٛ ٜٛقع ايٛٝتٛٝب:
تٗووودف ايدزاضووو ١يف ٖووورا ايكٝووواع إىل اضوووتٓتا اذتايووو ١ايٓفطووو ١ٝايووويت تطوووسث
يًوووو ٢املُتًكووووْ ٞتٝجوووو ١تػووووٝرل املُعادتووووات ايبؿووووس ١ٜملكوووواطع ايفٝوووودٚ ،ٜٛيًوووو ٢قوووو٤ٛ
املووووتػرل ايتووووابع يًدزاضوووو( ١اذتايوووو ١ايٓفطوووو )١ٝفكوووود قوووواّ ايباحووووث بتكطوووو ِٝايطووووالب
يٓٝوووو ١ايدزاضوووو ١إىل رووووالث زتُٛيووووات بؿووووٛز ٠يػووووٛا ١ٝ٥تتعووووسض نووووٌ زتُٛيوووو١
ملكطوووع فٝووود ٜٛمبُعادتاتووو٘ األزبوووع (تعووود ٌٜيف تستٝو و يكطوووات املكطوووع -تعووود ٌٜيف
تهوووو ٜٔٛيكطووووات املكطووووع ( -)Framingتعوووود ٌٜيف ثضووووًٛب ٚشَوووؤ االْتكوووواٍ بووووني
يكطوووات املكطوووع -تعووود ٌٜيف يوووٚ ٕٛإقوووا ٠٤يكطوووات املكطوووع)ٚ ،قووود زُٚيووو ٞيٓوووود
تؿوووُ ِٝاملكووواطع تثبٝوووت بووواق ٞايعٛاَوووٌ ٚثٕ ٜهووو ٕٛايتػوووٝرل يف املكطوووع ٚفووول تػوووٝرل
ٚاحووود فكوووط يف املعادتوووٚ ،١بوووريو ميهووؤ اذتهوووِ يًووو ٢ؾوووح ١ايٓتوووا٥ج ايعاَووو١
يًتجسبووو ١بعووود َكازْوووْ ١توووا٥ج تعوووسض اجملُٛيوووات ايوووثالث يًتجسبوووْ ١فطوووٗاٚ ،قووود مت
ايكٝوووواع َوووؤ خووووالٍ اضووووتُاز ٠قٝوووواع اذتايوووو ١ايٓفطوووو ١ٝيًُُتًكووووٚ ٞتووووسى َطوووواح١
يًتعًٝكووووووات ايفسدٜوووووو ،١رووووووِ اضووووووتددّ ايباحووووووث ثضووووووًٛب املكابًوووووو ١ايػدؿوووووو ١ٝيف
زتُٛيووووات َسنووووصٚ ٠ايوووويت زلحووووت يوووو٘ مبالحعوووو ١اضووووتجابات املبحووووٛرني َٚوووود٣
اْفعوواشلِ َوؤ خوووالٍ تعووبرلات ايٛتجوو٘ ٚايتعوووبرلات ايًػٜٛوو ١مبووا زلوووح يوو٘ بايتثبووت َووؤ
ؾح ١اختٝازات ثفساد ايع.١ٓٝ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ْتا٥ج تعسض اجملُٛي ١األٚىل ملكطع (االضتٓػام ايطاّ):
األ ىل

جت اجمل

(االس شاق
ا ام).
8

املقطع
األصلي

1

جتربة تعديل
ترتيب
لقطات
املقطع

3

جتربة تعديل
تكوين
لقطات
املقطع
Framing

1

جتربة تعديل
أسلوب وزمن
االنتقال ب

اخل ف
ماق

حما

83

2

ا ت
غري
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ماق
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ا زن
غري

ماق

حما

ماق
82

1

8

ا كآ
غري
ماق

1

81

3

املتوسط احلسايب 1911

املتوسط احلسايب 1938

املتوسط احلسايب 8942

3

4

4

5

5

4

1

املتوسط احلسايب 1914

املتوسط احلسايب 1911

3

8

88

3

82

1

املتوسط احلسايب 1934

املتوسط احلسايب 1938

5

1

1

3

املتوسط احلسايب 8948

1

88

املتوسط احلسايب 1911

ماق

حما

1

88

غري
ماق

1
1

1

1

1

1

املتوسط احلسايب 8921

8

3

83

1

1

1

املتوسط احلسايب 8911

1

3

84

1

1

1

املتوسط احلسايب 8981

لقطات
املقطع
1

جتربة تعديل
لون وإضاءة
لقطات
املقطع

82

1

1

املتوسط احلسايب 1932

84

3

1

املتوسط احلسايب 1941

5

5

3

املتوسط احلسايب 1914

8

5

88

املتوسط احلسايب 8911

مت تعسٜض اجملُٛي ١األٚىل ٚيددٖا  21طايبًا ملكطع (االضتٓػام ايطاّ) ٖٛٚ
َكطع تٛي ٟٛئ شتاطس اضتٓػام غاش ايٛالياتٚ ،قد تبآٜت اذتاي ١ايػعٛز١ٜ
ألفساد ايع ١ٓٝبعد تعسقِٗ يًُكطع األؾً ٞبني حاي َٔ ١ارتٛف مبتٛضط (َٔ 2.52
ٚ )3.00حاي َٔ ١ايتٛتس مبتٛضط ( ٖٛٚ )3.00 َٔ 2.71املتٛضط ايرٜ ٟكع يف ايف١٦
ايثايث َٔ ١املكٝاع ايثالرٚ ٞايرٜ ٟػرل إىل املٛافك ١ايتاَ ١يً ٢ضٝطست حاي ١ارتٛف
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ٚايتٛتس يً ٢املُتًك ،ٞبُٓٝا ضٝطست حاي ١اذتصٕ بػهٌ ستاٜد يً ٢بعض ثفساد
ايع ١ٓٝبٓطبُٜٚ ،%62 ١ستجع ايباحث ضٝطست ٖر ٙاذتاي ١ايػعٛز ١ٜيً ٢ثفساد ايع١ٓٝ
َٔ خالٍ ايتُاد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يف بدا ١ٜاملكطع يً ٢ارتًف ١ٝايطٛدا ٤بهتابات
حترٜسٚ ١ٜاضتدداّ َٛضٝكا تؿٜٛس ١ٜتدٍ يً ٢ارتطسٚ ،يف ٖرا ايؿدد فإٕ ايباحث
ٜؤند يً ٢ايدٚز املِٗ ايرٜ ٟؤد ٜ٘ايؿٛت يف ايتأررل يً ٢املُتًك.ٞ
ٚقد ايتُد ايباحث يف جتسبت٘ األٚىل يً ٢إياد ٠تست ٝايًكطات يٝبدث ايتكسٜس
باملكابالت ايػدؿٚ ١ٝاييت تؤند ثٕ اضتٓػام ايػاش ٜؿ ٝعاي َٔ ١ايطعاد،٠
ٚاضتعساض املػٗد األخرل ايتُثٚ ًٞٝاييت ٜطتٓػل ف ٘ٝايؿيب ايػاش فٝؤد ٟب٘ إىل
حاي َٔ ١اإلغُا ٤بؿٛز ٠يهط ١ٝيف تست ٝيكطات٘ٚ ،قد ثدٖ ٣را إىل اطتفاض تأررل
ارتٛف ٚايتٛتس ٚاذتصٕ يد ٣ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
بُٓٝا مل ٜتُهٔ ايباحث بػهٌ نبرل يف تعد ٌٜته ٜٔٛايًكطات Framing
اليتُاد ايتكسٜس يً ٢ايًكطات املتٛضط ١ألغداف ( )Medium shotثرٓا ٤املكابالت،
ٚيهٓ٘ اضتطاع ايتعد ٌٜفكط يف املػٗد ارتتاَ ٞايتُث ًٞٝيف ايتكسٜسٚ ،مل تتأرس
اذتاي ١ايػعٛز ١ٜبػهٌ نبرل يد ٣املُتًك ٞض ٣ٛاطتفاض تأررل اذتصٕ إىل َٔ 47.6
ثفساد ي ١ٓٝايدزاضْ ١تٝج ١يدّ إدزاى املتًك ٞيدخ ٍٛايؿيب يف حاي ١اإلغُاْ ٤تٝج١
اضتٓػام ايػاش.
ٚايتُد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يً ٢ايكطع  cutنٛض ١ًٝيالْتكاٍ يف املكطعٚ ،قد
ثضِٗ ذيو بػهٌ نبرل يف شٜاد ٠إحطاع ايتٛتس ٚارتٛف يد ٣املُتًك ;ٞيرا فكد
ايتُد ايباحث يً ٢اْتكاالت املؤرسات ايسقُ )Stretch In( ١ٝبصَٔ قدز ٙراْٚ ١ٝاحد٠
نبد ٌٜقٚٚ ٟٛاقح ٜطتطٝع َٔ خالي٘ ختفٝف حاي ١ايتٛتس ٚارتٛف ،فاطتفض
إحطاع ارتٛف ايرٜٓ ٟتاب ثفساد ي ١ٓٝايدزاض ١إىل ْطب %60.3 ١بعهظ املكطع
األؾًٚ ٞاير ٟناْت ْطبت٘ ٚ ،%84اطتفض إحطاع ايتٛتس مبكداز  %23.6يد٣
ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
نُا ايتُد ايباحث يف تعد ٌٜيٚ ٕٛإقا ٠٤يكطات املكطع يً ٢ثضًٛب فؿٌ
املٛقٛع ايسٝ٥ظ األَاَ( ٞايػدـ) ئ خًفٝت٘ ٚتػٝرل يٚ ٕٛتج٘ ايػدـ باضتدداّ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

تؿحٝح يٜ )Color Balance( ْٞٛصٜد ف ٘ٝق ١ُٝايً ٕٛاأل س (َ ،)100 َٔ 45ع
تكً ٌٝطبك ١اإلقا ٠٤يعٓاؾس ارتًف ١ٝباضتدداّ َؤرس (ٚ ،)Lighting Effectsقد ثد٣
ٖرا املؤرس يتعصٜص اإلحطاع باذتصٕ ٚارتٛف ٚايتٛتس فُٝا يدل  َٔ %50.8ثفساد ي١ٓٝ
ايدزاض ١يً ٢غعٛزِٖ عاي َٔ ١ايهآبْ ١تٝج ١تعُد شٜاد ٠األيٛإ ايكاه ١يف
َٛقٛيات ارتًف.١ٝ
ْتا٥ج تعسض اجملُٛي ١ايثاْ ١ٝملكطع (ايٓاتج َٔ ٞب٦س املصا :)١ٝ
جت اجمل

ا ثان

(ا ا ي من ئ
ا زامح ).
8

املقطع
األصلي

1

3

1

ا عا ة
ماق

حما

5

1

اش ق
غري

ماق

حما

ماق
1

ا فاؤل
غري

ماق

حما

ماق
81

3

1

ا فخ
غري

ماق

حما

ماق
81

1

8

غري
ماق

3

3

81

املتوسط احلسايب 1913

املتوسط احلسايب 1943

املتوسط احلسايب 1928

املتوسط احلسايب 8911

5

4

1

3

1

1

جتربة تعديل
ترتيب
لقطات
املقطع

املتوسط احلسايب 8931

املتوسط احلسايب 8944

املتوسط احلسايب 1933

جتربة تعديل

5

1

1

8

1

2

81

1

3

81

81

1

1

4

3

املتوسط احلسايب 1931

3

3

81

تكوين
لقطات
املقطع
Framing

املتوسط احلسايب 1913

املتوسط احلسايب 1943

املتوسط احلسايب 1928

املتوسط احلسايب 8911

جتربة تعديل
أسلوب وزمن
االنتقال ب
لقطات

1

3

8

5

5

1

املتوسط احلسايب 1913

5

2

املتوسط احلسايب 1933

81

1

املتوسط احلسايب 1928

1

3

املتوسط احلسايب 8928

املقطع
1

جتربة تعديل
لون وإضاءة
لقطات
املقطع

2

2

2

املتوسط احلسايب 1911

81

3

1

املتوسط احلسايب 1943

81

1

3

املتوسط احلسايب 1934

1

1

88

املتوسط احلسايب 8911

361

362

مت تعسٜض اجملُٛي ١ايثاْٚ ١ٝيددٖا  18طايبًا ملكطع (ايٓاتج َٔ ٞب٦س املصا )١ٝ
َ ٖٛٚكطع دزاَٚ ٞرا٥ك ٞذتادث إْكاذ غاب ضكط يف ب٦س مبحافع ١املصا ٚ ،١ٝقد
تبآٜت اذتاي ١ايػعٛز ١ٜألفساد ايع ١ٓٝبعد تعسقِٗ يًُكطع األؾً ٞبني حائَ ١
ايطعاد ٠مبتٛضط (ٚ )3.00 َٔ 2.27حاي َٔ ١ايتػٜٛل مبتٛضط ()3.00 َٔ 2.83
ٚحاي َٔ ١ايتفاؤٍ مبتٛضط ( ٖٛٚ )3.00 َٔ 2.61املتٛضط ايرٜ ٟكع يف ايف ١٦ايثايث١
َٔ املكٝاع ايثالرٚ ٞايرٜ ٟػرل إىل املٛافك ١ايتاَ ١يً ٢ضٝطس ٠حاي ١ايطعاد٠
ٚايتفاؤٍ ٚايتػٜٛل يً ٢املُتًك ،ٞبُٓٝا ضٝطست حاي ١ايفدس بػهٌ ستاٜد يً٢
بعض ثفساد ايع ١ٓٝبٓطبٜٚ ،%49.9 ١ستجع ايباحث ضٝطسٖ ٠ر ٙاذتاي ١ايػعٛز ١ٜيً٢
ثفساد ايع َٔ ١ٓٝخالٍ ايتُاد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يف بدا ١ٜاملكطع يً ٢إقفا ٤يٓؿس
ايتػٜٛل َٔ خالٍ َػاٖد ال تستبط ببعكٗاَٗٓ ،ا حٛٝاْات ؾحسا ،١ٜٚضٝاز٠
َطسي ،١فسم اإلْكاذ  ...يٝتِ بعدٖا تٛقٝح ايعالق ١بني ٖر ٙاملػاٖد ،نُا ثٕ حاي١
ايطعاد ٠اْتابت ي ١ٓٝايدزاض َٔ ١خالٍ إْكاذ ايػابٚ ،ايتفاؤٍ َٔ خالٍ اآل١ٜ
ايكسآْ ١ٝاألخرلٚ ٠اييت ختِ بٗا ايكا ِ٥باالتؿاٍ َكطع٘ ايف ،ًُٞٝبُٓٝا حاي ١ايفدس
َٔ قدز ٠تجٗاش ايدفاع املدْ ٞيً ٢ا ١ٜثزٚاح املٛاطٓني.
ٚقد ايتُد ايباحث يف جتسبت٘ األٚي ٞيً ٢إياد ٠تست ٝايًكطات بتكد ِٜيكطات
يٌُ ٚحدات ايدفاع املدْ ٞقبٌ غسح ايػاب ثحداث ايٛاقعٚ ،١قد يصش ٖرا إحطاع
ايفدس بدٚز َؤضط ١ايدفاع املدْ ٞبٓطبٚ ،%40.6 ١قًٌ َٔ إحطاع ايطعاد٠
ٚايتػٜٛل بٓط تساٚحت بني ( %18.3إىل  )%31.6يد ٣املتًكْ ٞتٝج ١إدزان٘ يًٓتٝج١
بػهٌ َطبل.
بُٓٝا مل ٜتُهٔ ايباحث بػهٌ نبرل يف تعد ٌٜته ٜٔٛايًكطات Framing
اليتُاد ايتكسٜس يً ٢ايًكطات املتٛضط ١ألغداف ( )Medium shotثرٓا ٤املكابالت،
ٚيهٓ٘ اضتطاع ايتعد ٌٜفكط يف َػٗد ستاٚالت ٚحدات ايدفاع املدْ ٞإْكاذ
ايػابٚ ،ذيو بإخفا ٤بعض يٓاؾس ايًكطات مبا فٗٝا ذتع ١خس ٚايػاب ،يف
ستاٚي َٔ ١ايباحث ايتأررل يً ٢املتًك ٞبتكًْ ٌٝطب ١ايطعادٚ ٠ايفدس ٚايتح ٍٛإىل
حاي َٔ ١اذتصٕ ٚاالْهطازٚ ،يهٔ ايتجسب ١مل تٓجح يف تػٝرل اذتاي ١ايػعٛز١ٜ
ن ٕٛاملُتًك ٞيد ٜ٘حايَ ١طبك ١نْٗٛا َٔ يٓٛإ املكطع.

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ٚايتُد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يً ٢ايكطع  cutنٛض ١ًٝيالْتكاٍ يف املكطع ،يرا فكد
ايتُد ايباحث يً ٢اْتكاٍ املص ايبطٚ ٤ٞشَٓ٘ راْٚ ١ٝاحد ٠بدٜالً ٚاقحًا اضتطاع ب٘
إٜؿاٍ إحطاع ايستابٚ ١املًٌ يًُُتًكٚ ٞخفف َٔ إحطاع ايتػٜٛل ايٓاتج َٔ تطازع
ايًكطات ٚاحطاع ايفدس ايٓاتج َٔ ايتكطٝع ايطسٜع يف يكطات االْتػاز ايطسٜع
يٛحدات ايدفاع املدْ ٞفاطتفض إحطاع ايتػٜٛل بٓطبٚ %16.5 ١اطتفض ايػعٛز
بايفدس بٓطب %5.3 ١يد ٣ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١
باضتعساض َػاٖد تؿٜٛس املكطع الحغ ايباحث ٚتجٛد َطحات ي ١ْٝٛغرل
َسغٛب ١ؾفساٚ ٤خكسا ٤يً ٢يكطات تؿٜٛس ٚحدات ايدفاع املدْٜٚ ،ٞستجع ٖرا
رتطأ يف تؿٜٛس املكطع ْفط٘ ،فكاّ ايباحث بتؿحٝح ناف ١تًو املكاطع،
ٚاضتددّ ثضًٛب فؿٌ املٛقٛع ايسٝ٥ظ األَاَ( ٞايػدـ ايٓاتج )ٞئ خًفٝت٘
ٚتػٝرل يٚ ٕٛتج٘ ايػدـ باضتدداّ تؿحٝح يٜ )Color Balance( ْٞٛصٜد ف ٘ٝق١ُٝ
ايً ٕٛاألشزم (َ ،)100 َٔ 63ع تكً ٌٝطبك ١اإلقا ٠٤يعٓاؾس ارتًف ١ٝباضتدداّ َؤرس
(ٚ ،)Lighting Effectsقد ثدٖ ٣را املؤرس يتكً ٌٝاإلحطاع بايطعادٚ ٠ايتفاؤٍ يد٣
املُتًك ٞبٓطب ١تساٚحت بني  %7.6إىل ٚ ،%9تعصٜص اإلحطاع باآلالّ ٚاملعاْا ٠اييت تٓتاب
ايػدـ زغِ صتات٘.
ْتا٥ج تعسض اجملُٛي ١ايثايث ١ملكطع (قبط َس ٚشتدزات):
ا ثا ث
جت اجمل
(ضب م ج
خم رات)
8

املقطع
األصلي

1

جتربة تعديل
ترتيب
لقطات
املقطع

3

جتربة تعديل
تكوين
لقطات
املقطع
Framing

اخلط

اش ق

اخل ف

ا ت

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

18

1

1

84

1

1

85

3

8

82

2

8

املتوسط احلسايب 1958

املتوسط احلسايب 1934

املتوسط احلسايب 1934

املتوسط احلسايب 1921

1

3

2

1

88

4

5

3

2

88

2

81

املتوسط احلسايب 1931

املتوسط احلسايب 1914

املتوسط احلسايب 1911

املتوسط احلسايب 1911

1

1

8

1

18

1

املتوسط احلسايب 1958

11

3

املتوسط احلسايب 1943

85

3

املتوسط احلسايب 1934

85

1

املتوسط احلسايب 1941

363

364

ا ثا ث
جت اجمل
(ضب م ج
خم رات)
1

جتربة تعديل
أسلوب وزمن
االنتقال ب
لقطات
املقطع

1

جتربة تعديل
لون وإضاءة
لقطات
املقطع

اخلط

اش ق

اخل ف

ا ت

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

ماق

حما

غري
ماق

83

1

1

88

1

3

82

1

3

5

5

1

املتوسط احلسايب 1931

املتوسط احلسايب 1983

املتوسط احلسايب 1912

املتوسط احلسايب 1983

1

1

8

2

82

1

املتوسط احلسايب 1921

84

1

املتوسط احلسايب 1934

85

3

املتوسط احلسايب 1934

81

1

املتوسط احلسايب 1912

مت تعسٜض اجملُٛي ١األٚىل ٚيددٖا  23طايبًا ملكطع (قبط َس ٚاملددزات)
َ ٖٛٚكطع تٛرٝك ٞيًحعات ايكبض يًَ ٢س ٚشتدزاتٚ ،قد تبآٜت اذتاي١
ايػعٛز ١ٜألفساد ايع ١ٓٝبعد تعسقِٗ يًُكطع األؾً ٞبني حاي َٔ ١ارتٛف ٚايتػٜٛل
ٚايتٛتس ٚارتطس بأقؿ ٢دزتجاتٗا إذ تساٚحت ْطبٗا بني  %88.4إىل ٚ ،%97ذيو
بفكٌ ايتُاد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يً ٢ايًكطات ايطسٜعٚ ١حسن ١ايهاَرلا اذتس٠
(ٚ )Hand Held Cameraايتكطٝع ايطسٜع املباغس ٚاملٛضٝكا ايتؿٜٛس ١ٜاييت حتٌُ
ؾٛت ْاقٛع ارتطس.
يرا ايتُد ايباحث يف جتسبت٘ األٚىل يً ٢إياد ٠تست ٝايًكطات يٝبدث املكطع
بًكطات حدٜث املس ٚئ بداْ ١ٜػاط٘ بايذلٜٚج ٚاير ٟعتٌُ دالالت غعٛز١ٜ
ناذتصٕ ٚايهآبٚ ١االْهطاز ٚايػُٛضٚ ،ثضِٗ يف شٜاد ٠اإلحطاع املٛضٝكا
ايتؿٜٛس ١ٜاملؿاحب ١يًُكطع َٚطت ٣ٛاإلقا ٠٤املٓدفكٚ )Low Key( ١يدّ ظٗٛز
ٚتج٘ املتحدثٚ ،تساٚحت ْط تأررلٖا يف املُتًك ٞبني  %55.4يًػُٛض  %42.9يًحصٕ
ٚايهآبٚ ،١اطتفكت ْط َػايس ايتػٜٛل ٚارتٛف ٚايتٛتس ٚارتطس بٓط تساٚحت
بني  %20.3إىل  %26بني ثفساد ي ١ٓٝايدزاض.١

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

فُٝا اضتطاع ايباحث شٜاد ٠إحطاع املُتًك ٞبارتطس ٚارتٛف بٓط تساٚحت
بني  %3إىل ْ %6تٝج ١إياد ٠ته ٜٔٛايًكطات ( َٔ )Framingخالٍ ايذلنٝص يً٢
يكطات َكسب ١يتعاٌَ ايكٛات َع ايػدـ ذتع ١ايكبض يً.٘ٝ
ٚايتُد ايكا ِ٥باالتؿاٍ يً ٢زتُٛي َٔ ١االْتكاالت ايطسٜع ١نايكطع  cutثٚ
املص ث ٚاإلظالّ ايتدزظت ٞبصَٔ قدز ٖٛٚ )00:00:00:03( ٙاْتكاٍ ضسٜع تجدًّا ثضِٗ
يف تعصٜص إحطاع ايتػٜٛل ٚايتٛتس ٚارتٛف يد ٣املُتًك ،ٞنُا اضتددّ اْتكاٍ
اإلظالّ ايتدزظت ٞايط ٌٜٛملد ٠راْٝتني قبٌ َػٗد ايكبض يً ٢املسَ ٚع زلاع
ثؾٛات خطس يً ٢خًف ١ٝضٛداَ ٖٛٚ ٤ا يصش إحطاع ارتطس ٚارتٛف يد ٣املُتًك;ٞ
يرا ايتُد ايباحث يً ٢تػٝرل شَٔ االْتكاالت اييت ايتُد يًٗٝا ايكا ِ٥باالتؿاٍ فتِ
إطاي ١ثشَٓ ١االْتكاالت ايكؿرل ٠ملد ٠راْٝتني ٚتكؿرل شَٔ االْتكاٍ ايط ٌٜٛإىل ( 3
َ ٖٛٚ ،)Framesا ثحدث اطتفاقًا نبرلًا يف اإلحطاع بارتٛف ٚارتطس ٚايتػٜٛل
بٓط تساٚحت بني  %7.3إىل  %20.3ئ اذتاالت ايػعٛز ١ٜاملؿاحب ١يًُكطع األؾً.ٞ
نُا ايتُد ايباحث يف تعد ٌٜيٚ ٕٛإقا ٠٤يكطات املكطع يً ٢شٜاد ٠تبأٜ
األيٛإ مبؤرس ( )Brightnessعٝث ه ٌٝيأليٛإ ايفاحتَ ،١ع زفع طبك ١اإلقا٠٤
يعٓاؾس ارتًف ١ٝباضتدداّ َؤرس (ٚ ،)Lighting Effectsقد ثدٖ ٣را ايتأررل يتكًٌٝ
إحطاع ارتٛف ٚايتػٜٛل بٓط تساٚحت بني  %10.3إىل  %13ئ املكطع األؾً.ٞ
ٚنٓتٝج ١ياَ ١يً ٢جتازب املُعادتات ايبؿسٚ ١ٜثرسٖا يً ٢اذتاي ١ايٓفط١ٝ
يًُُتًك ٞفإٕ ايباحث ٜس ٣بإٔ ايتجسب ١قد غرلت َٔ ْط اذتاالت ايػعٛز ١ٜاييت
تٓتاب ثفساد ي ١ٓٝايدزاضٚ ،١يهٔ املكطع ذات٘ ٚيٓٛاْ٘ ٜفسقإ يً ٢املُتًك ٞحاي١
غعٛزَ ١ٜبدٚ ،١ٝ٥ثٕ ايباحث مل ٜطتطع تػٝرل اذتاالت ايػعٛز ١ٜبػهٌ يهطٞ
َػاٜس هاًَا (نحاي ١اذتصٕ إىل ايطعاد ٠ث ٚحاي ١ايفدس إىل االْهطاز...إخل) ٚيهٓ٘
اضتطاع تعصٜص حاالت غعٛز ١ٜيً ٢حطاب ثخسٜٚ ،٣أت ٞتست ٝيكطات املكطع يً٢
زثع ثٚيٜٛات املُعادتات ايبؿس ١ٜتأررلًا يف املُتًكٚ ،ٞثٕ ايكا ِ٥باالتؿاٍ بإدزان٘
تًو ايكدزات َٔ بدا ١ٜتؿُ ِٝاملكطع ٜطتطٝع ايتحهِ يف ْط اذتاي ١ايػعٛز١ٜ
اييت تٓتاب املُتًك.ٞ
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ٚبعد اْتٗا ٤ايباحث َٔ إتجسا٤ات ايتجسبٚ ١اييت ثظٗست ايٓتا٥ج ايطابك ،١يُد
ايباحث إىل تعُ ِٝتطاؤٍ يً ٢ثفساد ايع 62( ١ٓٝطايبًا) حَ ٍٛد ٣تأررل َكاطع
ايٛٝتٛٝب يف ضًٛنو ايػدؿٚ ٞضًٛنو جتا ٙاجملتُعٚ ،قد ثظٗست ايٓتٝج١
َتٛضطًا حطابًّٝا قدزٚ )3.00 َٔ 1.96( ٙفل املكٝاع ايثالر ٖٛٚ ،ٞاملتٛضط ايرٟ
ٜكع يف ايف ١٦ايثاْ َٔ ١ٝاملكٝاع ٚايرٜ ٟػرل إىل خٝاز (ثتأرس بٗا ثحٝاًْا)ٖٚ ،رٙ
ايٓطب %65.6 ١تػرل إىل ثُٖ ١ٝإدزاى ايكا ِ٥باالتؿاٍ ايدٚز اير ٟتؤدَ ٜ٘كاطع
ايٛٝتٛٝب يف ايتأررل يً ٢ضًٛنٝات ايفسد ايػدؿٚ ١ٝضًٛن٘ جتا ٙاجملتُع.
النتائج والتوصيات:
يكد ََثًت ايدزاض ١زتٗٛدًا َتٛاقعًا يف إتجسا ٤بعض املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع
فٝدَٛ ٜٛقع ايٛٝتٛٝب ٚقٝاع األرس املذلت يً ٢ذيو يد ٣املُتًك( ٞاملؿداقٚ ١ٝاذتاي١
ايٓفطٜٚ ،)١ٝطتطٝع ايباحث ايك ٍٛبإٔ ٖر ٙايدزاضَ ١ؤغس إقايف ألُٖ ١ٝايسبط بني
ايدزاضات اإليالَٚ ١ٝايدزاضات ايٓفطٚ ١ٝايدزاضات ايتطبٝك ١ٝاملعٓ ١ٝباملُعادتات
ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد.ٜٛ
ٚقد اضتٓتج ايباحث زتُٛي َٔ ١ايٓتا٥ج ،ثُٖٗا:
 .1إدزاى املُتًك ٞملاَٖ ١ٝكاطع ايفٝد ٜٛنْٗٛا يكطات رابت ١تساٖا ايعنيٚ ،فل
ظاٖس ٠ارتداع ايبؿسٜ ٟعصش َٔ قدزات٘ يً ٢تًك ٞاملكطع ٚحتً ً٘ٝبؿسًّٜا.
 .2تكٌ َؿداقَ ١ٝكاطع ايٛٝتٛٝب بعد إدزاى املُتًك ٞيًدٚز اير ٟتؤد ٜ٘بساَج
املُعادتات ايبؿس ١ٜيف تػهٚ ٌٝؾٝاغ ١املكطع.
 .3ثُٖ ١ٝثٕ ٜدزى ايكا ِ٥باالتؿاٍ ايدٚز ايرًٜ ٟعب٘ بتؿَُ ُ٘ٝكاطع ايفٝدٜٛ
يف تػه ٌٝاذتاي ١ايػعٛزٚ ١ٜاآلراز املعسف ١ٝيًُُتًك.ٞ
 .4ازتفاع ْطب ١يدّ ايثك ١يف َؿداقَ ١ٝكاطع فٝد ٜٛايٛٝتٛٝب ايتابع ١ملؤضطات
إيالَ ١ٝإىل  %11.3يف َكابٌ  %1.6يدّ رك ١فُٝا تكدَ٘ َكاطع ايفٝدٜٛ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

ايتابع ١ذتطابات غدؿ ١ٝقبٌ ايتعسض يًتجسب ،١بُٓٝا ازتفعت ْطب ١يدّ
ايثك ١يف َؿداقَ ١ٝكاطع ايفٝد ٜٛايتابع ١يًُؤضطات اإليالَ ١ٝبعد إتجسا٤
ايتجسب ١يتؿٌ إىل .%29.0
 .5تتٝح َكاطع ايٛٝتٛٝب ايفسؾ ١يًتعبرل ئ اآلزاٚ ٤املٛاقف ٚذيو بٓطب%79.2 ١
قبٌ إتجسا ٤املُعادتات ايبؿسٚ ١ٜمل ٜتجاٚش االطتفاض يف ركٖ ١را املعٝاز
ثنثس َٔ  %10بعد ايتعسض يًتجسب.١
 .6اٖتُاّ املُتًك ٞمبدَ ٣ؿداق ١ٝايٛض ١ًٝاإليالَ ١ٝثندل َٔ اٖتُاَ٘
باملعادتات ايبؿس ١ٜاييت تتِ داخٌ ايٛضْ ١ًٝفطٗا.
ٜ .7طتطٝع ايكا ِ٥باالتؿاٍ ايتحهِ يف ْط اذتاالت ايػعٛز ١ٜاييت تٓتاب
ادتُٗٛز يدَ ٣تابعَ ١كاطع ايٛٝتٛٝبٚ ،يهٔ املكطع ذات٘ ٚيٓٛاْ٘ ٜفسقإ
يً ٢املُتًك ٞحاي ١غعٛزَ ١ٜبد.١ٝ٥
 .8تؤرس َتابعَ ١كاطع ايٛٝتٛٝب يً ٢ضًٛنٝات ايفسد ايػدؿٚ ١ٝضًٛن٘
جتا ٙاجملتُع بٓطب ٖٞٚ ،%65.6 ١ايٓتٝج ١اييت تُععِ َٔ ايدٚز ايرٜ ٟك ّٛب٘
ايكا ِ٥باالتؿاٍ يف تػه ٌٝضًٛى املُتًك.ٞ
ٚيً ٢قَ ٤ٛا ثفسشت٘ ٖر ٙايدزاضْ َٔ ١تا٥ج حتًٚ ١ًٝٝجتسٜبَٚ ١ٝا زَصت
إيَ َٔ ٘ٝعامل ٚقدَت٘ َٔ َؤغسات ،تأت ٞدي ٠ٛايباحث إىل:
 .1برٍ املصٜد َٔ االٖتُاّ ايعًُ ٞبعالق ١املؤرس ايبؿسٚ ٟدٚز ٙيف تػهٌٝ
ادتٛاْ املعسفٚ ١ٝايٓفطٚ ١ٝآزا ٤اجملتُع ضت ٛقكاٜا.َُٖ٘ٛٚ ٙ
 .2قسٚز ٠االٖتُاّ بايدزاضات ايتجسٜب ١ٝاييت تتٓا ٍٚثرس املُعادتات ايبؿس١ٜ
املتبا ١ٜٓملكطع ايفٝد ٜٛيً ٢تػه ٌٝآزاٚ ٤اجتاٖات اجملتُع ضت ٛقكاٜاٙ
اجملتُع ١ٝيف ظٌ ْدز ٠ايدزاضات ايعامل ١ٝيف ٖرا ايؿدد.
 .3قسٚز ٠اٖتُاّ ايكا ِ٥باالتؿاٍ ايبؿس ٟيف َكاطع ايٛٝتٛٝب بتٓع ِٝيٓاؾس
تػه ٌٝاملكطع ٚفل تأررلٖا يً ٢املتًكَ ٞعسفًّٝا ْٚفطًّٝا.
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اململاج :
.1

إبساٖ ِٝتجٛاد ناظِ آٍ ٜٛضف( ،إغهاي ١ٝايتًكّ ٞيٓد املؿُِ ٚاملُتًك ٞيف ايعُاز،)٠
ادتاَع ١ايتهٓٛيٛتج ١ٝبايعسام قطِ اشلٓدض ١املعُاز.2007 ،١ٜ

.2

بدز ايد ٜٔث

د إبساٖ ِٝستُد( ،تهٓٛيٛتجٝا ايؿٛزٚ ٠تأررلٖا يف ايدلْاَج ايتًٝفص:ْٜٞٛ

دزاضٚ ١ؾف ١ٝحتً ١ًٝٝيً ٢ايدلاَج ايتعً ١ُٝٝبايتًفص ٕٜٛايطٛداَْ ،)ٞاتجطترل غرل َٓػٛز٠
بهً ١ٝاإليالّ تجاَع ١ثّ دزَإ اإلضالَ ١ٝبارتسط.1997 ،ّٛ
.3

حٓإ غعػٛع ايػٗس( ،ٟثرس اضتدداّ غبهات ايتٛاؾٌ اإليهذل ١ْٝٚيً ٢ايعالقات
االتجتُاي" ١ٝايفٝظ بٛى ٚتٜٛذل منٛذتجًا)َ ،اتجطترل غرل َٓػٛز ٠يف يًِ االتجتُاع يف تجاَع١
املًو يبد ايعصٜص.2013 ،

.4

دٜٓا ث

د يسابٚ ٞبطٓت يبد ا طٔ ايعكباَ( ،ٟٚؿداق ١ٝاملكُ ٕٛارتدل ٟملٛاقع ايتٛاؾٌ

االتجتُاي ٞيد ٣ايػباب)ٚ ،زقَ ١كدَ ١يف املٓتد ٣ايطٓ ٟٛايطادع يًجُع ١ٝايطعٛد١ٜ
يإليالّ ٚاالتؿاٍ.2012 ،
.5

زقٛإ بًدرل( ،ٟارتطاب املسٚ ٞ٥مجاي ١ٝاملهإ :دزاض ١يف األبعاد ايك ١ُٝٝيًؿٛز٠
ايطُٓٝا ،)١ٝ٥قطِ ايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝتجاَع ١تبط ١بادتصا٥س.2008 ،

.6

ضعد ١ٜستطٔ ياٜد ايفكً( ،ٞركاف ١ايؿٛزٚ ٠دٚزٖا يف إرسا ٤ايترٚم ايفين يد ٣املُتًك،)ٞ
عث تهُ ًٞٝغرل َٓػٛز يٓ ٌٝدزتج ١املاتجطترل بكطِ ايذلب ١ٝايفٓ ١ٝتجاَع ١ثّ ايكس.2010 ،ٟ

.7

ايطعٝد بَٛعٝص( ،٠ثرس ٚضا ٌ٥اإليالّ يً ٢ايكٚ ِٝايطًٛنٝات يد ٣ايػباب) ،زضاي١
دنتٛزا ٙغرل َٓػٛز ٠قطِ يً ّٛاإليالّ ٚاالتؿاٍ تجاَع ١ادتصا٥س.2006 ،

.8

طازم بٗا٤

د ا َ( ،ؿداق ١ٝايؿٛز ٠ايفٛتٛتجسافٚ ١ٝدالالتٗا يف يامل َا بعد ايتؿٜٛس

ايسقُ ،)ٞعث َٓػٛز يف َؤهس فٝالديفٝا ايدٚي ٞايثاْ ٞيػس (ركاف ١ايؿٛز.2007 ،)٠
.9

يبد ايباضط ضًُإ املايو ،ايتػٜٛل ..زؤ ١ٜاإلخسا يف ايدزاَا ايطُٓٝاٚ ١ٝ٥ايتًٝفص،١ْٜٝٛ
(ايكاٖس :٠ايداز ايثكاف ١ٝيًٓػس.)2001 ،

 .10يبد ايس ٔ ايعٝط ،ٟٛثؾ ٍٛايبحث ايطٝهٛيٛتج( ،ٞبرلٚت :داز ايسات
.)1997

ادتاَع،١ٝ

املُعادتات ايبؿس ١ٜملكاطع ايفٝد ٜٛيف َٛاقع ايتٛاؾٌ االتجتُايٚ ٞثرسٖا يً ٢املُتًكٞ

 .11يص ٠يبد ايعع ِٝستُدَ( ،ؿداقَ ١ٝؿادز األخباز بني ادتُٗٛز اإلَازات :ٞدزاضَ ١كازْ١
بني ايٛضا ٌ٥ايتكًٝدٚ ١ٜاذتدٜث ،)١اجملً ١املؿس ١ٜيبحٛث ايسث ٟايعاّ ( -ْٜٛٝٛدٜطُدل
.)2006
 .12فاتٔ فازٚم يذلٜظ ( ،املعادت ١ايدزاَ ١ٝيًؿٛز ٠يف اإليالٕ املطبٛع بايؿحاف ١ايعسبٚ ١ٝدٚزٖا
يف ايتأررل يً ٢املُتًك ،)ٞعث َٓػٛز يف َؤهس فٝالديفٝا ايدٚي ٞايثاْ ٞيػس (ركاف١
ايؿٛز.2007 ،)٠
 .13ستُد غفٝل ستُٛد( ،ايدٚز اإلبداي ٞملدٜس ايتؿٜٛس يف ثفالّ ايطٝهٛدزاَا) ،زضاي١
َاتجطترل غرل َٓػٛز ٠املعٗد ايعاي ٞيًطُٓٝا ،ثنادمي ١ٝايفٓ ٕٛبايكاٖس.2002 ٠
 .14ستُد ستُد اذتطاْني( ،بعض املتػرلات ايٓفط ١ٝاملستبط ١باالتؿاٍ ايتفايً ٞيد ٣بعض
طالب ادتاَع ١دزاض ١اضتطالي ،)٘ٝقطِ يًِ ايٓفظ نً ١ٝاآلداب تجاَع ١طٓطا .1989
 .15ستُد َؿطف ٞاألَني( ،إغهاي ١ٝايتفهرل بايؿٛز ٠يف دزاَا ايتًٝفص ٕٜٛايطٛداْ،)ٞ
َاتجطترل غرل َٓػٛز ٠نً ١ٝايفٓٚ ٕٛاملٛضٝكٚ ٢ايدزاَا ظٛبا .2003
َ .16عد ستُد ايػُس( ،ٟاإليالّ ايتفايًٚ ٞآراز ٙاالتجتُاي :١ٝدزاض ١حتً ١ًٝٝملد ٣تأررل ايٛض١ًٝ
ايتفايً ١ٝيً ٢املُتًك ،)ٞادتاَع ١ايعامل ١ٝيًعً ّٛاإلضالَ ١ٝبًٓدٕ .2011
َٛ .17قع املدزض ١ايعسب ١ٝيًطُٓٝا ٚايتًٝفص ٕٜٛيً ٢غبه ١اإلْذلْت.
ْٛ .18اٍ ستُد ؾالح ايد ٜٔثَني( ،يػ ١ايؿٛز ٠يف ايف ًِٝايطُٓٝا ٞ٥املٛتج٘ يًطفٌ :دزاض١
حتً ،)١ًٝٝدنتٛزا ٙغرل َٓػٛز ٠تجاَع ١حًٛإ .2008
ٖٝ .19ثِ تجٛد ٠ستُد َؤٜد( ،تأررل األضاي ٝاإلخساتج ١ٝيًؿحف اإليهذل ١ْٝٚيً ٢ايعًُٝات
اإلدزان ١ٝيد ٣ي َٔ ١ٓٝطالب ادتاَع ١يف إطاز ْعس ١ٜهث ٌٝاملعًَٛات :دزاض ١غب٘
جتسٜب ،)١ٝدنتٛزا ٙغرل َٓػٛز ٠تجاَع ١املٓؿٛز.2010 ٠
ٚ .20داد ستُد ادتٛدز( ،ثرس اضتدداّ غبهات ايتٛاؾٌ االتجتُاي ٞاالفذلاق ١ٝيً ٢ايعالقات
االتجتُاي ١ٝايٛاقع ١ٝيف ١٦ايػباب يف

ًه ١ايبحس ،)ٜٔعث َكدّ دتا٥ص ٠ايػٝذ خًٝف ١بٔ

ضًُإ آٍ خًٝف ١ايعًُ ١ٝيعاّ .2011
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digital content for emergency coverage), 2014.
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ملخـــص
ت ت ت ت ت م ت ت ت تتً
دزاض ت ت ت تتة اواه ت ت ت تتا تص ت ت ت تتثزا
ي ت ت ت تتت ال مث ت ت ت تتث ال ت ت ت ت ت
اإلعالميت ت تتا ملرت ت تتثز اإت ت تتسأء العت ت تتاو تشاإل ارداإل اإر ت ت ت ل ت ت تتا يا اإلمازاتيت ت تتة  ,برت ت تتد
زص ت ت تتد معسا ت ت تتة تص ت ت تتثزاتره تلي ت ت تتينره ا ت ت تترا ارداإل  ,ت ت ت ت اقت ت ت ت العثإ ت ت تتة اإتط ت ت تتاز
متغرياتر ت تتا الةلااي ت تتة الطياض ت تتية االجتناعي ت تتة.ا ت تت ئ ىت ت تتا ع الدزاض ت تتة ع ت تتدو ج ت تتثد
ات ت تتس د ذا داللت ت تتة ت صت ت تتا ية بت ت تتر ت تت مت ت تتً إلعالميت ت تتا ملرت ت تتثز اإت ت تتسأء العت ت تتاو وت ت تتا
اال صت تتا الت تتع تيا ت تتت ع ت ت الليت تتثا ال ت تتا ية ,نت تتا صت تتئ او عت تتدو جت تتثد ات تتس د
ذا داللت تتة ت صت تتا ية بت تتر اإلعالميت تتا ملرت تتثز اإت تتسأء العت تتاو وت تتا مت تتدي دعت تته الليت تتثا
ال ت تتا ية اإلمازاتيت تتة الل ت تتايا اللثميت تتة اإلمازاتيت تتة  ,عت تتدو جت تتثد ات تتس د ت صت تتا ية بت تتر
اإلعالمي ت ت تتا ملر ت ت تتثز اإ ت ت تتسأء الع ت ت تتاو و ت ت تتا اجلثاىت ت تت اإل ابي ت ت تتة ل لي ت ت تتثا ال ت ت تتا ية
اإلمازاتيت تتة  ,ع ت تتدو ج ت تتثد ا ت تتس د ذا دالل ت تتت ا صت تتا ية ب ت تتر اإلعالمي ت تتا ملر ت تتثز اإ ت تتسأء
العت ت تتاو  ,حنت ت تتث عثام ت تت تات ت تتثيس ارداإل اإر ت تت ل ليت ت تتثا ال ت ت تتا ية اإلمازاتيت ت تتة  .تثص ت ت ت
الدزاض تتة ب تتمجساإل مصي تتد م تتً ال تتثا الدزاض تتا اين تتا يتع تتت بتت ت ري اللي تتثا ال تتا ية
ع ت ت ت قااع ت تتا جلت ت تتة م ت تتً أجلنر ت تتثز اص ت تتة ملر ت تتثز اإ ت تتسأء الع ت تتاو  ,ن ت تتا تثصت ت ت
ال ا ةت تتة بت تتمجساإل دزاضت تتا ت تتثل ي يت تتة ضت تتري العن ت ت الليت تتثا أل ت تتا ية العثام ت ت
اإت ت سء تثجرت تتا الليت تتثا أل ت تتا ية  ,نت تتا ت ت تتد ع تت التصامرت تتا بلت تتيه تنعاترت تتا
أ القياترا حبسصرا ع االلتصاو بارداإل اإر أإلعالم .
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مقدم :
إُ التقدً املمرٕظ يف تكٍٕلٕجٗا االتصاه ٔاألقىاار الصاٍايٗٔ ٛالتقٍٗاات الفٍٗاٛ
ٔاإلٌتاجٗ ٛاملتاذٔ ٛفَّز لمىتمقني إوكاٌٗ ٛوتابعِ ٛذٓ الفعاٟٗات ٔتمقّٗا بغكن داٟي
يف كن ٔقت ٔيف كن وكأُ ،بغكن أصاّي يف سٖاادٌ ٚضاا ٛاالصاترٕال ٔالتعاز
لزصاااٟمّا ٔ ،يف الضاإٍات األأااح ٚأشااا املغاااِد اإلوااارات٘ ٔ العزباا٘ ِاادفا ااذٓ
القٍإات التاا ٜتضاع ٜكاان وٍّاا دتذبااْ إ عاعاتّا باألصااالٗع املاتمفا ٛياااد ال ٍااٜ
صعٗد)2009 ،
ٔتتفااأت درجااات االأااتذه يف ِااذٓ القٍاإات إسا ٞالتشاوّااا باملعاااٖح اإليذوٗااٛ
ٔاملٍّٗٔ ٛاألأذقٗ ٛاجملتىعٗ ٛتاعًا لعد ٚيٕاوان  ،ااا ٖا عز يما ٜةاٗعا ٛااتإ ٝالا
تاثْٔ ،يمٌٕ ٜيٗ ٛالقاٗي الا حتاأه ٌقماّا ،بٗاد أٌاْ ال ٖعازه الكاثح ياَ تصإرات
ٔاجتاِات مجّٕر املزأ ٚالعاً إسا ٞاألدا ٞاملّين ٔاإليذو٘ ذٓ القٍٕات ٔإ أ ٙودٝ
تتااَٖ رؤِ ٝاذا ادتىّإر جتاآ ِاذٓ القٍإات ٔفقاا ملات حات يدٖادٔ ،ٚيما ٜاألأاض
وت ح التاصض أٔ ةاٗع ٛالعىن صٕا ٞدتىّٕر املزأ ٚالعاً أٔ إيذوٗات) .
ٔتف ا

الااذثاا ٛأُ القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛتعىاان ٔفااب وعاااٖح ٔأصااالٗع

وٍّّٗاأ ٛاظاار ٛأصااّىت يف جتٕٖااد أداّٟااا ٔت اإٖزٓ ٔ ،تّااتي الدراصاا ٛاذتالٗاا ٛبتقٗااٗي
األدا ٞاإليذو٘ لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛلمتعزه يم ٜاارصاتّأ ،ود ٝالتشاوّا
بالقٕايد ا ملٍّٗ ٛاألأذقٗٔ ٛواد ٝقٗاوّاا بزصاالتّا اإليذوٗا ٛواَ ٔجّاٌ ٛعاز مجّإر
املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات.
ٌٔعااين باااألدا ٞاإليذواا٘  Media Performanceتقٗااٗي األبعاااد املتعمقاا ٛب ااز
وعادت ٛالقٍٕات الفعا ٟٛٗلمقعاٖا املاتمفٔ ٛةز وعادتاتّا ٔواد ٝالتشاوّاا بعاادات
ٔتقالٗد اجملتىع ف ٜبزازتّأ ،وضتٕ ٙاذتزٖا ٛالا ت ازه باْ القعااٖا ٔاملٕظإيات
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اجملتىعٗااا ٛاملاتمفااأ ، ٛواااد ٝالثقااأ ٛااليتىااااد الاااذ ٙتقتٍاااع باااْ ِاااذٓ القٍااإات لااادٝ
املغاِدَٖ فعذ يَ الصفات ارتاش ٛبأدا ٞالعاوذت بّا .
اا تقدً ٌدرك أِىٗ ٛدراص ٛاجتاِات كن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً
إسا ٞاألدا ٞاملّااين لمفعاااٟٗات اإلواراتٗاا ;ٛبّااده رشااد ٔوعزفاا ٛاجتاِاااتّي ٔتقٗااٗىّي
اااااذا األدا ، ٞيف ظااااان ٔاقاااااع العٕملااااا ٛاملتضاااااار ٔوت حاتّاااااا الثقافٗااااأ ٛالضٗاصاااااٗٛ
ٔاالجتىايٗٔ ،ٛالثٕر ٚاملعمٕواتٗٔ ٛالتقٍٗ ٛاذتدٖث ٛال أٔجدت منالد اإليذً ادتدٖد
كىٍافط قٕ .ٙفٕسٖ ٛآه يم٘)2013 ،
اإلطار النظري
تعتىد الدراص ٛاذتالٗ ٛيم ٜمنٕلجني وَ أبزس الٍىالد العمىٗ ٛال

ميكَ أُ

تقًٕ بتفضح يىمٗ ٛتغكٗن االجتاِات لد ٝاألفزاد ضتٕ املٕظٕيات املاتمفٔ ،ٛوٍّا
وا ضتأه حبثْ ٍِا ِٕٔ اجتاِات كن وَ مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات ضتٕ أداٞ
القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتِٗٔ ٛىا:
 )1منٕلد تٕقع القٗىExpectancy value model ٛ

 )2منٕلد أعٕ اآلأزَٖ ٔتأعزِي مبعاوني ٔصاٟن اإليذً أٔ تأعح الغاض
الثالث  .The third person Effect modelفٕسٖ ٛآه يم٘)2013 ،
ٖٔقًٕ ِذا الٍىٕلد يم ٜتصٕر أُ فّي يىمٗ ٛتغكٗن االجتاِات ال حتتاد إ
التعزه يم ٜاملٗكاٌشً الذٖ ٙضت ٗع وَ أذلْ وعزف ٛادتاٌع الٕجداٌ٘ ملعمٕوات
املغاِدَٖ ضتٕ املٕظٕيات ٔامل صضات ٔالقٍٕات املتٍٕي ٛف ٜاجملتىع ٔأصٕشًا
يٍدوا تتصف تمك القٍٕات باذتداع ٛذٗث تعد القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛكٗاًٌا
ذدٖثًا يم ٜاملغاِدَٖ اإلواراتٗني إال أُ املغاِدَٖ لدّٖي إةار وزجع ٜوغابًّا -
أ ٙالقٍٕات األرظٗٔ ٛالفعا ٟٛٗالضابق - ٛميكَ االصتعاٌ ٛبْ ف ٜتغكٗن آراْٟ
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ف ٜاجتآ القٍٕات ادتدٖد ، ٚفعذ يىا ٖقًٕ بْ وَ تقٗٗي ا ٔحتدٖد ٔسٌّا الٍضاٗااا
أداّٟا ف ٜاجملتىع اإلوارات٘)Fishbein, M (1967). .
ٔبصف ٛياو ٛتتىثن أِىٗ ٛمنٕلد تٕقع القٗى " ٛيف أٌْ ميثن راب ا ٌعزًّٖا ٔوٍّحًّٗا
ف ٜاملعتقدات ٔاالجتاِات ذٗث ٖ زه ِذا الٍىٕلد رؤٖ ٛيمىٗٔ ٛوٍعى ٛآللٗات
تكَٕٖ االجتآ ٔتعدٖمْ يرب الٕقت ٔللك يم ٜأصاظ أٌّا تعترب يىمٗات Processes
حتتٕ ٙيم ٜالعدٖد وَ املت حات الت ٜحتكي االجتآ الٍّا ٟ٘لد ٝالفزد ضتٕ
املٕظٕيات املاتمف ،ٛفاالجتآ ِٕ  Cognitive summationإلمجال٘ األٔساُ الٍضاٗٛ
لضىات املٕظٕ  ،أ ٝاملداأذت ال تقٕد إ املازجات "االجتآ الٍّا ٟ٘لد ٝالفزد
فعم ٜصاٗن املثاه قد تتغكن اجتاِات املغاِدَٖ ضتٕ أدا ٞالقٍٕات الفعا ٟٛٗفٜ
يدد وَ الضىات الاارس ٚوثن  :التشاً ِذٓ القٍٕات بأأذقٗات اجملتىع ٔدرج ٛاذتزٖٛ
ف ٜةزه املٕظٕيات ٔالقعاٖا املّى ٛف ٜاجملتىع اإلواراتٔ ، ٜإعاايّا الذتٗاجات
املغاِدَٖ ٔ ،وضتٕ ٝالت ٕر الفين ٔاإلبداي٘ لربازتّا "ٔمتثن الضىات الضابقٛ
املداأذت التٖ ٜقٗىّا املغاِدُٔ ف ٜظٕ ٞأِىٗتّا الٍضاٗ ٛي ٔشٕال إ
املازجات أ ٝاجتاِاتّي الٍّا ٟٛٗضتٕ أدا ٞالقٍٕات الفعاAlwitt, L. F & .ٟٛٗ
))Prabhaker, R.P., (1992
عاًٌٗا ا منإلد أعإ اآلأازَٖ ٔتاأعزِي مبعااوني ٔصااٟن اإلياذً The third

 ِٕٔ :person effect.منإلد جد ٖاد ٔواتكاز يف دراصا ٛالازأ ٙالعااً ٔستألا ٛوعزفاٛ
تاأعحات ٔصاااٟن اإلياذًٖٔ ،قاإً يماا ٜتصإر اق ذااْ دافضإُ  1983لتفضااح ادتاٌااع
الضااٗكٕلٕج٘ يف تغااكٗن وعاااره ادتىّاإر ٔاجتاِاتااْ ٌٕٔاٖااآ الضاامٕكٗ ٛوااَ قااان
ٔصاااٟن األيااذً ،ذٗااث ٖااز ٝأُ بعااا األفاازاد الااذَٖ ٍٖتىاإُ إ ادتىّاإر ٖعتقاادُٔ
أذه تعزظّي ملعااوني ٔصااٟن اإلياذً أُ ِاذٓ الٕصااٟن متاارظ تاأعحًا وتعاظىًاا يف
اآلأااااازَٖ يماااااا ٜذني ال ميتد إلّٗي ِذا التأعٗاااااااز ٔال خيععاااااإُ لْ يرب الشواااااااااَ.
) White, H.A. (1997),
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ٖٔعرب وص م اآلأز أٔ اآلأزَٖ  Third Personيَ ايتقاد الفزد ٔأوثالْ فٜ
ٌفط الغزحي ٛاالجتىايٗ ٛأٔ الثقافٗ ٛأٔ املٍّٗ ٛال متتد إلّٗي تأعحات ٔصاٟن اإليذً
بٗد أٌّا تٍتخ بفايمٗ ٛوع اآلأزَٖ وَ أفزاد ادتىّٕر ٔ .يف ِذٓ الدراص ٛحتأه
الااذث ٛرشد ودٔ ٝجٕد ِذٓ التأعحات يم ٜوضتٕ ٝاإليذوٗات

ادتىّٕر

املتاصض) فعذ يَ مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاجتاِْ ٔأُ األوز ٖتعمب بتقٗٗىّي
لتأعحات كٗاُ إيذو ٜجدٖد ِٕٔ القٍٕات الفعا ٟٛٗال تعرب يَ وصاحل ٔتٕجّات
أفزاد ٔمجايات وصاحل بعٍّٗا) Lo, V. & Paddon, R. (2000), .
ٔقاااد اٌ ماااب منااإلد أعااإ اآلأااازَٖ لتاااأعحات ٔصااااٟن اإلياااذً واااَ وٍعااإر
صااٗكمٕجٖ ٜتعمااب باااالأتذه فاا ٜاااااا الفاازد لتااأعحات ِااذٓ الٕصاااٟن ٔالا تقااع يمٗااْ
وقارٌ ٛباآلأزَٖ وَ أفزاد ادتىّٕر فالفزد ٖعتقد أٌْ فزٖد ٔخيتمف يَ اآلأزَٖ يمٜ
ذني أُ اآلأزَٖ وَ أفزاد ادتىّٕر العاً ٖتضىُٕ بالضاماٗٔ ٛاالٌصاٗا رتادا ٔصااٟن
اإليذً )Price, V. et al, 1997 .
ٖٔفضااز باازاٖط ٔآأاازُٔ  )ً1997املضااتفاد الفاازد بالتااأعحات املااعااز ٚلٕصاااٟن
اإليذً يف اآلأزَٖ يم ٜالٍرٕ التال٘:
 )1ايتقاد الفزد بأٌْ أكثز لكا ٞوَ اآلأزَٖ ٖعٕد إ دٔافع وزتا  ٛبتاديٗي
شٕر ٚاجيابٗ ٛيَ الذات ٔ .اُ تأعحات ٔصاٟن اإليذً ت اه اآلأزَٖ فقط ألٌّاي أقان
لكأ ٞأكثز وٗذ لماعٕ لتأعحات ٔصاٟن اإليذً.
ٔ )2جاإد ايتقاااد صاااٟد لااد ٝبعااا األفاازاد بأٌااْ وعاااٖف ٔصاااٟن اإليااذً يف
وعاٖف اٌتفايٗٔ Persuasive ٛإٌّا ف ٜال الع تضاتّده أادا ادتىااِح ٔاذتإاّٟي
ٔفقا لٍٕاٖا القاٟىني باالتصاه ٔأِدافّي املعٍٗ)Price, V. et al, 1997 .ٛ
ٔتّااتي ِ اذٓ الدراصاا ٛبتقاإٖي األدا ٞاملّااين يف القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاأ ٛوااَ
بٍّٗا قٍا ٚأبٕ ظيب ٔال

بدأت بثّا يف ياً ٔ ،2001تعين بتقادٖي العدٖاد واَ الارباوخ
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اإلأاارٖٔ ٛاملٍٕيات ٔال فٗٔ ٛتعاد القٍاا ٚالزةٗا ٛلمدٔلا ، ٛأواا أبإ ظايب فقاد بادأت
قٍاتّا الفعا ٟٛٗيف ٔ 1992تضتادً القىز الصٍاي٘ العزب٘ يزبضات )  - 1د يف
الاااث ِٔاإ يماا ٜأااط ةاإه  21درجاا ٛعاازقا ِٔااذا القىااز قااد مت ٔظااعْ يف املاادار يف
فرباٖز .1992
ٖٔ ٘ إرصاه القٍا ٚالفعا ٟٛٗمجٗع أرجا ٞالإةَ العزبا٘ باإلظااف ٛإ وٍااةب
كااثح ٚيف ا ٍااد ذتااٌٗ ٜاإد ٘ ) ٔباكضااتاُ ٔإٖاازاُ ٔتزكٗااا ٔدٔه ش ااه ذاإ
الارااز األبااٗا املتٕصااط الٌٕٗاااُ ٔإٖ الٗااا ٖٕٔغضااذفٗا ٔادتااش ٞادتٍاإب٘ وااَ عااز
فزٌضااا ٔأصااااٌٗا ٔالربت اااه ٔباإلظاااف ٛا الاادٔه األفزٖقٗاا ٛالٕاقعاا ٛجٍاإ الصاارزاٞ
الكربٔ ٝدٔه عز ٔٔصط أفزٖقٗا ذت ٜأط االصتٕا.. ٞ
ٔاصتٍادًا إ ادتّٕد الدؤٔب ٛال تقدوّا و صض ٛاإلواارات لإلياذً ٔصتاذاتّاا
اإليذوٗ ٛالضابقٔ ،ٛذزشّا يم ٜوٕاكا ٛالعصز فإُ املضتقان ٖادٔ أواوّاا وغازقا
فامل صضاا ٛياسواا ٛيماا ٜدإٔ ااا األلفٗاا ٛالتالٗاا ٛوااَ أٔصااع أبٕابّااا ٔبت اإٖز ٔتعىٗااب وااا
تقدوْ لتماٗ ٛكاف ٛاذتٗاجات املغاِدَٖ ٔاملضاتىعني ٔالقازا ٞستمًّٗاا ٔإقمٗىًّٗاا ٔدٔلًّٗاا
كىا تٍٕ ٙامل صض ٛاملع٘ قدوًا يف حتادٖث فعااٟٗاتّا ملٕاكاا ٛالعصازٔ ،أواا قٍااٚ
دب٘ الفعا ٟٛٗفقد بدأت يف أكتٕبز . 1992اذتمت وٕقعًا وتىٗشًا يم ٜأارة ٛالاث.
يف ٔ ِ٘ٔ ،أٔه قٍا ٚفعا ٟٛٗيزبٗ ٛتاث بزازتّا يم ٜودار الضااي ٖٔ ٛا٘ إرصاا ا
الغااز األٔصااط ٔأٔرٔبااا ٔأوزٖكااا الغااىالٖٗ ، ٛتٕاشاان وااع وااا ٖشٖااد يماا 35 ٜومٗاإُ
وغاِد يزب٘  ،ذٗث أشا تمفشُٖٕ اإلوارات العزبٗ ٛوَ دب٘ ارتٗار األٔه

ال. ٞ

أوااا تقاادٖي األأاااار ٔبعااا الاارباوخ بالم اا ٛاإلصتمٗشٖاا ٛلألجاٌااعٔ ،بالم اا ٛالعزبٗااٛ
فتحذ قٍا ٚدب٘ الفعا ٟٛٗاملشٖد وَ املغاِدَٖ العز املقٗىني أاارد الإةَ العزبا٘
ٔاملغاِدَٖ األجاٌع ذٗث ٖقدً وٕجشًا لألأاار بالم تني كن صااي ٛإظااف ٛإ أرباع
صايات وَ الٍغزات اإلأاارٖاِ . ٛاذا ٖٔقإً تمفشٖإُ اإلواارات بادب٘ باال كٗش يماٜ
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الرباوخ الزٖاظٌٗ ٛعزًا لغ ف املغاِد العزب٘ بالزٖاظٖٔ ٛضع ٜلٍقن أكرب األذداث
الزٖاظٗ ٛالعزبٗٔ ٛالدٔلٗ ٛوااعز ٚكمىا أوكَ للك .
ٔاٌ ذقا واَ للاك ذقاب تمٗفشٖإُ اإلواارات واَ دبا٘ ياددًا واَ اإلصتااسات الا
ٔظعتْ باصتىزار يف ال مٗع ٛفقد كاُ :
 أٔه ست  ٛتمفشُٖٕ يزبٗ ٛختصض قٍا ٚلماث بالم  ٛاإلصتمٗشٖ ٛبالكاون . أٔه ست  ٛيزبٗ ٛتدأن أدو ٛتمتكضت بالم  ٛالعزبٗٔ ٛاإلصتمٗشٖ. ٛ أٔه ست ااا ٛتمفشٖااإُ يزبٗااا ٛتضاااتادً تكٍٕلٕجٗاااا الكىاٗااإتز يف الااااثٔالتغ ٗن ٔ ،كذلك يف مجع أأاار ٔحتزٖزِا.
 أٔه ست اا ٛقٍااا ٚفعااا ٟٛٗيزبٗاا ٛتاااث بزازتّااا يماا ٜواادار الضااائ ٛت اا٘أجشا ٞكاح ٚوَ مخط قاارات ٔ .ألٔه واز ٚأشاا بإوكااُ املغااِدَٖ العاز ذإه
العااام وغاااِد ٚأدواا ٛتمفشٌٖٕٗاا ٛيزبٗاا ٛيماا ٜواادار  24صااايٕٖ ٛوًّٗااا كىااا أشااا
بإوكاُ املغاِدَٖ وَ غح العز اذتصإه يما ٜأأااار املٍ قا ٛالعزبٗا ٛواَ وصادر
ٖعتىد يمْٗ بالم  ٛاإلصتمٗشٖ. ٛ
أوااا قٍااا ٚالغااارق ٛالفعااا ٟٛٗفقااد اٌعااىت إ القٍاإات الفعااا ٟٛٗياااً 1996
لٗ كااد قااٗي اجملتىااع العزباا٘ اإلصااذو٘ يماا ٜالصااعٗدَٖ لمٍاااةقني بالعزبٗاأ ٛغااح
العزبٗ ،ٛيم ٜاملضتٕ ٝاام٘ ٔالعزب٘ ٔالعامل٘  .كىا أصصت ف  ٚسوٍٗا ٛلمااث واَ
أذه بزازتّا باألٔردٔ ٔالعزبٗٔ ٛاإلصتمٗشٖٔ . ٛأشا الاث التمفشٌٖٕ٘ ٖ ٘ املٍاةب
الٕاقع ٛوا بني جشر الكٍاار ٙيف اااٗط األةمضا٘ غزبًاا ٔذتا ٜذادٔد الصاني عازقا
عاوذ أٔرٔبا غزبّا ٔعزقّأٔ ،شٕال إ ا ٍد ٔباكضتاُ وزٔرًا بإٖزاُ ٔأف اٌضتاُ
ٔالاادٔه اإلصااذوٗ ٛيف االحتاااد الضاإفٗ الضااابب ٔوععااي دٔه قااار ٚأفزٖقٗااأِ .ااذٓ
ارت ٕ ٚال أعاتّا تمفشُٖٕ الغارق ٛظىَ صٗاص ٛإٖصاه يقٗدتٍا ٔذعارتٍا ٔعقافتٍا
لمعام أمجعٔ ،قد ذصن تمفشُٖٕ الغارق ٛيم ٜالعدٖد وَ ادتٕاٟش.

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

أوا القٍا ٚالزابع ٛتمفشُٖٕ يحىاُ فقد كاُ أ ٕ ٚفعال ٛالكتىاه يقد
اإلوارات التمفاسٔ ٙبدأ وَ إصتٕدِٖٕات يحىاُ ال

تعدُّ إذد ٝعزكات الق ا

ارتاط أٌغأِا ياد اهلل وزاد ٔةاِا عزك ٛاالحتاد ل اع األفذً املمٌٕ" ٛ
ٔافتترت ياً .1980
ٔتٍرصز ٌٕيٗ ٛاإلٌتاد يف املضمضذت ٔاملضزذٗات ٔصّزات تقدٖي الرباوخ
املٍٕئ ٛالعزبٗٔ ٛبزاوخ األةفاهٔ .يف أعي الت ٕر الكاح لدٔل ٛاإلوارات يف
شتتمف اجملاالت فقد ت ٕرت إوار ٚيحىاُ تاعًا لذلك الت ٕر ٔذع٘ ق ا اإليذً
باألِىٗ ٛالقصٕ ٝملا لْ وَ دٔر كاح يف تثقٗف ٔتٕيٗ ٛأفزاد اجملتىعٔ ،قد افتت
الغٗخ محٗد بَ راعد الٍعٗى٘ يعٕ اجملمط األيم ٜلذحتاد ،ذاكي إوار ٚيحىاُ
يف فرباٖز  1996تمفشُٖٕ يحىاُ ٔة٘ بالقٍا ٚالزابع ;ٛألٌّا كاٌت رابع قٍاٖ ٚتي
افتتاذّا لماث التمفشٌٖٕ٘ يف دٔل ٛاإلوارات العزبٗ ٛاملترد.ٚ
تّده القٍٕات الفعا ٟٛٗإ التأعح يم ٜاملتمق٘ بإقٍايْ بالقٗاً با ده الذٙ
تضع ٜالقٍا ٚإ

حتقٗقْ ،فّ٘ صذه لٔ ذدَٖ فّٗا ارتح ٔالغز ،إٌّا تغارك

األصز ٚيف التٍغ ٛ٠االجتىايٗ ٛصماًا أٔ إجيابًا ب زٖقٌ ٛافع ٛأٔ ظارٓ فّذا الاث وثمىا
ٖتٕقع أُ ٖكُٕ لْ أعار صماْٗ فّٕ ٖ ٕ ٙيمٌ ٜتاٟخ إجيابٗ ٛلمىتمق٘ ٔاملغاِد العزب٘
ٔيم ٜللك ميكَ تقضي اآلعار املتٕقع ٛلماث إ آعار إجيابٗٔ ٛأأز ٝصماْٗ.
ٔأذش ٛالقٕه ٖعد اجملتىع اإلوارات٘ وَ أكثز اجملتىعات العزبٗٔ ٛاإلصذوٗٛ
حتفعا ذٗث تعىن األصز اإلواراتٗ ٛجاِد ٚيم ٜتقمٗض ٌضا ٛتعز

أبٍاّٟا لمثقافٛ

ال زبٗٔ ٛأاش ٛالفعاٟٗات .فٍّاك رقاب ٛيم ٜاألبٍا ٞداأن األصزٔ ٚيم ٜوضتٕٝ
اجملتىع ياو ٛوَ ذٗث االع اك يف القٍٕات الفعأٔ ٟٛٗظع ٌعاً ستكي لدإٔه
اإلٌ ٌت ٔةزٖق ٛاالع اك فّٗا ٔكذلك بعا املٕاقع أٔ العٍأَٖ ال
وا ٖتعار

حتتٕ ٙيمٜ

وع الغزٖع ٛاإلصذوٗٔ ٛاألأذ اذتىٗدٔ .ٚلكَ ال تضت ٗع دٔل ٛيف
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العام وّىا كاٌت إوكاٌاتّا التقٍٗ ٛأُ حتقب رقاب ٛستكى ٛيم ٜوثن للك ال شٔ
ٔأواً الت ٕر الصٍاي٘ يف آلٗات اإلرصاه ٔالاث  ،فمٕ تزكت بزاوخ القٍٕات
الفعا ٟٛٗوَ دُٔ اأتٗار لمىٕظٕيات فضٗكُٕ

ا تأعح صميب يمٌ ٜفٕظ

املغاِدَٖ ٔصتٍعكط ِذٓ اآلعار يم ٜعاصٗاتّي ٔتكٍّٕٖي ،بضاع أُ يقٕه
األذداث ٔاملزاِقني عدٖد ٚاذتضاصٗٔ ٛاالصتعداد لمتأعز مبا تزٔ ٝتضىع.
تعترب القٍٕات الفعأ ٟٛٗصٗم ٛال ميكَ اذتكي يمّٗا إال وَ أذه ةاٗعٛ
االصتاداً فّ٘ أدأٔ ٚصٗم ٛإيذوٗ ٛفّٗا ارتح ٔالغزٔ ،رغي للك فقد تإأت
وزكش الصدار ٚيف ٔصاٟن اإليذً املعاشز ٚإل تعترب الًٕٗ أدا ٚاإلٖصاه الكٌٕٗٛ
األٔ

ٔوَ عي فالقٍٕات الفعا ٟٛٗمبا ٔشمت إلْٗ ِ٘ الٕصٗم ٛاألكثز اٌتغار

ٔاألٔصع أودًا ٔاألكرب جذبًا ٔإغزا ًٞدتىعّا بني الصٕت ٔالصٕرٔ ٚالعٕٔ ٞالمُٕ
ٔاذتزك ;ٛاا حيتي اصتاداوّا يف ٌغز الفعاٟن ٔاملثن ٔالعمي ٔكن وا خيدً
اإلٌضاٌٗ.ٛ
ٔتأصٗضًا ملا صاب ٌدرك أِىٗ ٛدراص ٛاجتاِات ٔتصٕرات كن وَ اإليذوٗات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً إسا ٞاألدا ٞاملّين لمفعاٟٗات اإلواراتٗ ٛبّده رشد ٔوعزفٛ
تصٕراتّي ٔتقٗٗىّي ذا األدا ، ٞيف ظن ٔاقع العٕمل ٛاملتضار ٔوت حاتّا الثقافٗٛ
ٔالضٗاصٗٔ ٛاالجتىايٗٔ ، ٛالثٕر ٚاملعمٕواتٗٔ ٛالتقٍٗ ٛاذتدٖث ٛال

أٔجدت منالد

اإليذً ادتدٖد كىٍافط قٕ.ٙ

مشكلة الدراسة وأهميتها :
ف ٜظٕ ٞوا صاب تتردد وغكم ٛالارث ف ٜالتعزه يَ اجتاِات كن وَ
مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات ٔ ،للك ٔفقا لمىفًّٕ الغاون لألدا ٞالذٕٙ ٍٖ ٙ
يم ٜيد ٚأبعاد  :أأذقٗٔ ٛاجتىايٗٔ ٛإيذوٗٔ ٛاقتصادٖٔ . ٛوَ ٌاذٗ ٛأأز ٝالتعزه

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

يم ٜاجتاِات اإليذوٗات ملد ٝفعالٗ ٛالقٍٕات الفعا ٟٛٗف ٜالتأعح يم ٜادتىّٕر
املزأ ٚالعاً  ،فعذ يَ رشد ٔقٗاظ اجتاِات كن وَ مجّٕر املزأ ٚالعاً
ٔاإليذوٗات إسا ٞجدٔٔ ٝأِىٗ ٛجتزب ٛالقٍٕات الفعا ٟٛٗف ٜت ٕٖز أدا ٞالٍعاً
اإليذو٘ ف ٜاإلوارات .كىا تتامٕر أِىِٗ ٛذٓ الدراص ٛف ٜتٕفحِا لقايدٚ
وعمٕواتٗ ٛيَ ِذٓ القٍٕات لك٘ تصا وزجعٗ ٛلات دالل ٛلصٍا القزارات
الضٗاصٗ ٛاإليذوٗ ٛف ٜاإلوارات  ،كىا تٍ مب الدراص ٛوَ وفًّٕ وٍّح٘ ّٖده
إ تقٗٗي األدا ٞبقٗي العىن أ ٙتديٗي كن وا ِٕ إجياب٘ ف ٜأدا ٞالقٍٕات الفعا،ٟٛٗ
ٔتقٕٖي ٔإشذه كن وا ِٕ صميب أٔ وَ عأٌْ اإلظزار مبصاحل اجملتىع .
الدراسات السابقة
أكدت دراص " ٛأالد شذه الدَٖ"  )2003أٌْ وَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗني أُ
القٍٕات ارتاش ٛاملصزٖ ٛال تقًٕ مبّاً اذتفاظ يم ٜا ٕٖتني العزبٗٔ ٛاإلصذوٗ، ٛ
ٔأٌّا تتحأس ذدٔد العادات ٔالتقالٗد يف اجملتىع ٔإُ كاٌت ِذٓ القٍٕات تتىتع بقدر
وَ اذتزٖ.ٛ
ٔأِي وا تٕشمت لْ دراص" ٛذٍاُ صمٗي" ٔ ِ٘ : )2005جٕد اجتاِات إجيابٗٛ
لد ٝالصفٕ ٚاملصزٖ ٛضتٕ وكٌٕات األدا ٞاإليذو٘ لمقٍٕات اإلأاارٖ ٛالعزبٗ ٛالٍٗن
ٔادتشٖزٔ ٚالعزبٗٔ ) ٛوٍّا :الفٕرٖ ٛيف ٌقن األذداث ٔ ،ادتزأ ٚيف ةزه املٕظٕيات ،
ٔاملصداقٗٔ ٛالدق ٛيف ةزه املعمٕوات ٔ ،التٕاسُ يف ةزه شتتمف اآلرأ ، ٞاذتٗادٖٛ
ٔاملٕظٕيٗ ٛيف التٍأه.
ٔاٌتّت " ٌغٕ ٝيقان "  )2002إ أُ قٍاا ٚالٍٗان اإلأاارٖا ٛتزكاش يف ٌغازاتّا
ٔبزازتّا اإلأاارٖ ٛيم ٜالقعااٖا اامٗا ٛارتاشا ٛمبصاز ٖ ،مّٗاا االِتىااً بالقعااٖا
العزبٗاأ ٛال صااٗىا القعااٗ ٛالفمض ا ٍٗٗ ، ٛكىااا أكاادت الدراصاا ٛلاتّااا تزاجااع قااٗي
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الفٕرٖٔ ٛالتٕاسُ يف املعادت ٛاإلأاارٖ ٛلألذداث ال تقدوّا ٌغزات األأاار ٔرشدت
ِذٓ الدراص ٛأِي الع ٕط ال ٖٕاجّّا القاٟىُٕ باالتصاه يف ِذٓ القٍاأ ، ٚمتثمات
يف العااعف الااتقين ٔ ،ظااعف التاادرٖع ٌٔقااض املاإارد  ،إظاااف ٛإ العا ٕط املٍّٗااٛ
ٔالزٔتني الٕٗو٘.
ٔأمصاات "ِٕٖاادا وصاا ف )2002 "ٜإ ٔجاإد عذعاا ٛاجتاِااات وعٗارٖاا ٛلاادٝ
ادتىّاإر ضتاإ األدا ٞاإلأاااار ٙلمفعاااٟٗات العزبٗاا ; ٛأعاااد االجتااآ األٔه باااألدا ٞوااَ
ذٗاااث وعااااٖح الكفاااا ٚٞاملٍّٗااأ ، ٛادتدٖااأ ، ٛكضاااز االذتكاااار ال زبااا٘ لمت ٗاااٛ
اإلأاارٖاأِ .ٛاااجي االجتااآ الثاااٌ٘ أدا ٞالقٍاإات الفعااا ٟٛٗالعزبٗاا ٛالفتقااارٓ لقٕايااد
ٔوعاٖح املٍّٗٔ ،ٛالكفأ ، ٚٞاملصداقٗٔ .ٛتازأه االجتاآ الثالاث باني اإلعاادٔ ٚالٍقاد
بدرجات وتفأت.ٛ
ٔأعاااار يااااده يااااد ال فاااار  )2003إ يذقااا ٛتقٗاااٗي األدا ٞاملّاااين لمقٍااإات
اإلأاارٖ ٛالعزبٗا ٛيٍاد مجّإر الٍااا ٛاإليذوٗا ٛاملصازٖ ٛمبعااٖح وّىا ٛوثان وضاتٕٝ
األدأ ، ٞاملعادتات املٍّٗٔ ٛالفٍٗ ٛلمىٕاد الٍغزات اإلأاارٖٔ ، ٛود ٝااللتشاً بت اٗاب
واادئ املض ٔلٗ ٛاالجتىايٗٔ ٛاملٍّٗ ، ٛإظاف ٛإ وضاتٕ ٝالكفاا ٚٞاإلدارٖا ٛيف كان
وٍّا.
ِااادفت دراصااا ٛصااإساُ القماااٗين  ) ً 2000إ وعزفااا ٛاصاااتاداوات ادتىّااإر
العزب٘ لمقٍٕات الفعا ٟٛٗف ٜيصز العٕملٔ ٛمت إجزاؤِا يم 180 ٜفزدًا وَ عذث دٔه
يزبٗ ِٜٔ ٛوصز ٔامل از ٔالضاعٕدٖٔ ٛأمصات إ أُ ارتفاا قٗىا ٛتفعاٗن ادتىّإر
لمفعاٟٗات األجٍاٗٔ ٛالعزبٗ ٛبٕاقع  )6%53.9لألجٍاٗ ٛوقابن  )46.1لمعزبٗٔ ،ٛكىا
الذعاات أُ ٍِاااك يذقاا ٛارتااةٗا ٛإجيابٗاا ٛفاا ٜإجاااد ٚالم ااات لااد ٝادتىّاإر العزباا٘
ٔاملٗاان الصااتاداً القٍاإات الفعااأ ٟٛٗإُ تااأعز ادتىّاإر بااالقٍٕات الفعااا ٟٛٗاألجٍاٗااٛ
أكثز وَ العزبٗ.ٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

كىا أجزٖات دراصا ٛتاأعح الغااكات ٔالقٍإات الفعاا ٟٛٗيما ٜت إٖز ارتدواٛ
اإلأاارٖااا ٛفااا ٜالتمٗفشٖااإُ الضاااعٕد )1997 ٙيمااا ٜيٍٗااا ٛواااَ القٍااإات الفعااااٟٛٗ
ٔارتاشٔ ٛالعاؤ ،)ٛلقد قااً الااذاث بترمٗان وعاىُٕ املااد ٚاإلأاارٖا ٛاملقدوا ٛواَ
ِذٓ القٍٕات أذه ف  ٚوَ الشوَ ٔبم ت عّزًا وتٕاشذٔ .اٌتّت أِاي ٌتااٟخ الدراصاٛ
ا أُ مناااط ومكٗاااِ ٛاااذٓ القٍااإات ٔيذقتّاااا بالدٔلااا ٛقاااد ٖااا عز يمااا ٜصٗاصاااتّا
الترزٖزٖ ،ٛكىا أٔظرت أُ زتىٕي ٛوَ القٍٕات ِٔ٘  CNN، NBC،BBCتأتٜ
فااا ٜاملزتاااا ٛاألٔ واااَ ذٗاااث الترصاااٗن بكااان أجاااشا ٞالعٍٗااا ، ٛكىاااا أُ القٍااإات
الفعاااا ٟٛٗالدٔلٗااا ٛاااا تاااأعح كااااح يااان ت ااإٖز ارتدوااا ٛاإلأاارٖااا ٛيف التمفشٖااإُ
الضعٕدٔ ،ٙبعا دٔه ارتمٗخ الشٖدِ 1404 ،ا)
كىاااا أجزٖااات دراصااا ٛاصااات ذ ياااَ كمٗااأ ٛةالااااات قضاااي اإلياااذً

اوعاااٛ

اإلوارات العزبٗ ٛاملترد ٚضتٕ وغاِد ٚالقٍٕات الفعا ) 1994 ٟٛٗيم ٜيٍٗ ٛكىٗاٛ
قٕاوّااا  190وفاازد ٚوااَ ةااذ ٔةالاااات قضااي اإليااذً

اوعاا ٛاإلوااارات ٔميثماإُ

شتتمااااف اإلوااااارات ٔٔسياااات القٗىاااا ٛبالتضااااأ ٙبااااني الااااذكٕر ٔاإلٌاااااث ٔاصااااتاداً
االصتقصاااا ٞيااااد ٚجتىاااع الاٗاٌاااات ٔتامااإرت أِاااي ٌتااااٟخ الدراصااا ٛيف أُ املضمضاااذت
ٔاألفذً العزبٗٔ ٛاملٕاد التحارٖ ٛتأت٘ يف وقدو ٛاملٕاد ال ٖتىثن يمّٗا يٍٗ ٛالاراث،
ٔأكدت فْٗ  % 95تعزظاّي لمقٍإات الفعاأ ، ٟٛٗتاأعح للاك يما ٜتعزظاّي لمقٍإات
األرظٗ ٛاامٗ.ٛ
كىا أجز ٝالااذث ذضَ يم٘ دراص )1997 ٛذٕه اآلعار الثقافٗٔ ٛاالجتىايٗٛ
لماث التمفشٌٖٕ٘ األجٍا ٜاملااعز ٔقد ِدفت ِذٓ الدراصا ٛإ التعازه يٍٗأ ٛأمنااط
املغاااِدَٖ لماااث األجٍااا ٜاملااعااز ٔ .وعزفاا ٛوااد ٝتااأعحٓ يماا ٜعقافاا ٛاملصاازٔ ٙواادٝ
رؤٖتااْ االجتىايٗاا ٛملااا ذٕلاأْ .أِااي الٍتاااٟخ الا تٕشاامت إلّٗااا الدراصاا : ٛأُ القٍاإات
األرظٗ ٛاذتمت املزتا ٛاألٔ وَ تفصٗذت القٍٕات األجٍاٗ ، ٛذٗاث أجاا  %66واَ
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العٍٗ ٛإٌّي ٖفعمُٕ القٍإات األجٍاٗا ٛيما ٜواا ياداِا ٌٔضااٖ %65 ٛفعامُٕ وغااِدٚ
األفذً األجٍاٗ.ٛ
ٔاٌتّٔ " ٜلٗد يىغا )2001 " ٛواَ دراصاتْ الترمٗمٗا ٛلقٍاات٘ ادتشٖازٔ ٚوزكاش
تمٗفشُٖٕ الغز األٔصط  ،إ أُ األأاار املقدوا ٛيف كمتاا القٍااتني تتضاي باذتداعاٛ
كىاااا ٖاااربس فّٗىاااا التااإاسُ يف وعادتااا ٛاألذاااداث الدٔلٗااا ، ٛإظااااف ٛإ أُ الااارباوخ
اإلأاارٖاا ٛتعاااض وٕظاإيات تتضااي باآلٌٗاأ ٛالضااإٌٔ ٛالمرعٗاأ ، ٛااليتىاااد الٍضاايب
يم ٜواادئ املٕظٕيٗٔ ٛالغىٕه ٔالتٕاسُ يف املعادت. ٛ
ٔاٌتّت دراص " ٛرذٗي وشٖد "  )2002ذٕه قٍا ٚادتشٖز ٚإ ٌتاٟخ يد ، ٚتتىثن
أِىّا يف تعدد يٕاون ادتذ يف املعادت ٛاإلأاارٖ ٛاملقدو ٛيف ِاذٓ القٍاأ ، ٚتغاتىن
يمااا ٜادتااازأ ٚيف ةااازه املٕظااإيات املاتمفااأ ، ٛاالبتعااااد ياااَ الزتابااأ ٛالزةٗااا، ٛ
ٔاالِتىااً بقعاااٖا املاإاةَ العزباا٘ ٔ ،االذا اه يف مجااع ٔحتزٖااز ٔتقاادٖي األأاااار ،
ٖٔقابن ِذٓ املشاٖا ٔجٕد صماٗات يدٖد ٚيف اارص ٛالعىن اإلأاار ٙبّذٓ القٍا ٚتتىثن
يف أعاإيّا لمضٗاصاا ٛالق زٖاا ٛيف أذٗاااُ كااثحٔ .ٚأمصاات الدراصاا ٛلاتّااا إ أُ
القاااٟىني باالتصاااه يف ِااذٓ القٍاااٖ ٚتىتعاإُ مبضااتٕ ٝأاارب ٚوتىٗااش ٔ ،أُ لاادّٖي قاادرًا
كاحًا وَ اذتزٖ ٛالٍضااٗ ٛيف وعاادتتّي لألذاداث العزبٗأ ٛالدٔلٗا ، ٛكىاا أعاارت
ِااذٓ الدراصاا ٛأٖعً اا إ اتضااا مجاِحٖاا ٛقٍااا ٚادتشٖااز ٚكىصاادر لمىعمٕوااات بااني
املٕاةٍني العز داأن الدٔه العزبٗٔ ٛأارجّاا ٔ ،فاب اصات ذيات الازأ ٙالعااً الا
أجزٖت يم ٜيدد وَ العٕاشي العزبٗٔ ٛالدٔلٗ.ٛ
التعقيب على الدراسات السابقة:
ٖٔكغف اصتعزا

الدارصات الضابق ٛيَ أٌّا ركشت يم ٜدراص ٛالقٍٕات

الفعا ٟٛٗارتاش ٛوَ ذٗث كٌّٕا ٔصاٟن ،كىا ركشت يم ٜاإلعاايات املترققٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

وَ وغاِد ٚتمك القٍٕات الفعا ٟٛٗإال أٌّا م تّتي بدراص ٛحتمٗن ٔرشد دٔرِا
ٔتأعحِا يم ٜالٍضب -القٗى٘ لمىحتىع ٔوضاٌد ٚالقعاٖا العزبٗٔ ٛالقٕوٗٔ ٛالٕةٍٗٛ
فٗىا ٖعد وربرًا لمقٗاً بّذٓ الدراصٛ
كىا تكغف يَ أُ ظاِز ٚالقٍٕات الفعا ٟٛٗالعزبٗ ٛقد ذعٗت باِتىاً
الااذثني يم ٜاملضتٕ ٝالعزب٘  ،ذٗث ةاقت الدراصات ادتىّٕر العزب٘ ف ٜدٔه
يزبٗ ٛوتعددِٔ ٚذا ٖاني ود ٝاِتىاً الاث اإليذو٘ العزب٘ بعاِز ٚالقٍٕات
الفعا . ٟٛٗكىا امجعت الدراصات الضابق ٛيم ٜأُ القٍٕات العزبٗ ٛقد صايدت يمٜ
ت ٕٖز األدا ٞاإليذو٘ ،كىا اِتىت بعا الدراصات العزبٗ ٛمبعزف ٛالتأعحات
الضماٗ ٛلمقٍٕات الفعا ٟٛٗيم ٜادتىّٕر بإٌٔايْ املاتمفٔ ، ٛفٗىا م تّتي كثحًا
بالقٗي اإلجيابٗ ٛال

ميكَ أُ تاثّا ِذٓ الرباوخ ٔود ٝتأعحِا يم ٜادتىّٕر ،

ٔكذلك اصتادوت بعا الدراصات الضابق ٛأصمٕ

دراص ٛاذتالcase study ٛ

ٔللك ذت ٜميكَ تٕفح قايد ٚالاٗاٌات يَ العاِز ٚستن الدراصٔ ،ٛوَ عَي ميكَ
فّي ال ز ال تعىن وَ أذ ا القٍٕات ارتاش ٛف ٜاجملتىع.
أهداف الدراسة
تّده الدراص ٛإ رشد ٔحتدٖد اجتاِات كن وَ اإليذوٗات ٔادتىّٕر وَ
الٍضا ٞإسا ٞاألدا ٞاإليذو ٜلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٔ ،ٛالتعزه يم ٜدٔافع تعز
ادتىّٕر وَ الٍضا ٞلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٔ ،ٛتصٕراتّي لمحٕاٌع االجيابٗٛ
ٔالضماٗ ٛف ٜأداِ ٞذٓ القٍٕات.
تساؤالت الدراسة:
الض اه الزٟٗط لمدراصٖ ٛتىثن ف ٜحتدٖد اجتاِات كن وَ اإليذوٗات
ٔادتىّٕر املزأ )ٚإسا ٞاألدا ٞاإليذو ٜلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ.ٛ
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ٔوَ بني تضاؤالت الدراص ٛاألأز ٝوا ٖم٘ :
 -وا ود ٝتعاز

كان واَ مجّإر اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأ ٚالعااً لمقٍإات

الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛ؟ ٔوا الفز بني كن وٍْ؟
 وااا القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛاملفعاام ٛلااد ٝكاان وااَ مجّاإر املاازأ ٚالعااأًاإليذوٗات؟
 -وا دٔافع تعز

مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔمجّإر اإليذوٗاات لمقٍإات الفعااٟٛٗ

اإلواراتٗٛ؟
 وا املٕاد املفعم ٛلد ٝكن وَ مجّٕر املازأ ٚالعااً ٔمجّإر اإليذوٗاات واَتعزظّي لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاالواراتٗٛ؟
 وااا األِااداه الا تٍ اااب يماا ٜالقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛوااَ ٔجّااٌ ٛعاازمجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات؟
 وا التقٗٗي اإلدارٔ ٙالفين لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز مجّإراملزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات؟
 وا تصٕر مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات ف ٜود ٝالتشاً القٍإات الفعااٟٛٗاالواراتٗ ٛبالعٕابط االأذقٗ. ٛ
 وا تصٕر مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔاإليذوٗات جتآ ادتٕاٌع اإلجيابٗأ ٛالضاماٗٛلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ؟
 وا وق ذات كن وَ اإليذوٗات ٔادتىّٕر املزأ )ٚف ٜت ٕٖز األدا ٞاملّينلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاالواراتٗٛ؟
نوع الدراسة ومنهـجها:
تٍدرد الدراص ٛاذتالٗ ٛظىَ الدراصات الكىٗ ٛال

تتٗ اصتاداً أصالٗع

الترمٗن اإلذصا ٟ٘يف مجٗع وزاذمّا ،األوز الذٖ ٙضى بالٕشٕه إ ٌتاٟخ دقٗق.ٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

كىااا تدعااد ِااذٓ الدراصاا ٛدراصاأ ٛشاافٗ ٛلات تٕجااْ كىاا٘ ; ذٗااث تّااده إ
ٔشاااف اجتاِاااات كااان واااَ ادتىّااإر املااازأ ٚالعااااً ٔاإليذوٗاااات إسا ٞاألدا ٞاملّاااين
لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٔ . ٛتضتادً واٍّخ املضا يف مجاع املعمٕواات واَ وفازدات
زتتىااع الدراصاأ ، ٛاصتقصااا ٞاآلرأ ٞمجااع اذتقاااٟب ٔالاٗاٌااات يااَ الٕظااع الاازاَِ
لمعاِز ٚاملدرٔصٔ ٛتفضحِا ٔحتمٗماّا ٔ ،اصاتاذط ٌتااٟخ ٔدالالت يمىٗا ٛتا د ٙإ
إشدار تعىٗىات ٔفزظٗات بغأُ ِذٓ العاِز.ٚ
أساليب جمع املعلومات:
تقتع٘ ِذٓ الدراص ٛاصتاداً األدٔات التالٗ ٛدتىع املعمٕوات:
 )1املقابم ٛاملقٍٍ : ٛوع يٍٗ ٛالدراص ٛوَ القاٟىني يم ٜالٕصاٟن ٔارترباٞ
ٔالٍاع اإليذوٗ ٛملعزف ٛاجتاِاتّي إسا ٞاألدا ٞاإليذو٘ لمقٍٕات الفعاٟٛٗ
يف دٔل ٛاإلوارات.
 )2اصتااٌ ٛدتىع املعمٕوات وَ ادتىّٕر العاً ملعزف ٛاجتاِاتّي إسا ٞاألداٞ
اإليذو٘ لمقٍٕات الفعا ٟٛٗيف دٔل ٛاإلوارات.
 )3املعادتاا ٛاإلذصااا ٟٛٗلماٗاٌااات  :لقااد ٔظفاات الااذثاا ٛيااددًا و اَ املعاااوذت
اإلذصا ٟٛٗالأتاار فزٔ الدراصٔ ٛاإلجاب ٛيم ٜتضاؤالتّأ ،قد اعاتىمت
يماا ٜوااا ٖماا - :ٜاأتٗااار  t-testالأتٗااار الفاازٔ وااا بااني وتٕصاا ات
املارااإعني بعاااد تقٗاااٗىّي ملكٌٕاااات األدا ٞاإليذوااا٘ لمقٍااإات الفعااااٟٛٗ
اإلواراتٗاأ ٛكااذلك مت اصااتاداً اأتاااار واااُ ٖٔااتين ملعزفاا ٛالفاازٔ بااني
اجتاِات كن وَ االيذوٗات مجّٕر املزأ ٚالعاً ٔ ،أٖعًا اصتاداً وعاون
ص ااحواُ '  sperrmanلقٗاااظ االرتااااط بااني ادتىّاإر العاااً ٔاإليذوٗااات
بغااأُ تفعااٗمّي لمقٍاإات ٔوعاااوٍّٗا  ،وعاواان بحصاإُ  ' Pearsonلقٗاااظ
االرتااةااات فاا ٜوعتقاادات اإليذوٗااات بغااأُ تااأعح القٍاإات الفعااا ٟٛٗفااٜ
املغاِدَٖ .
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مجتمع الدراسة وعينتها:
أجزٖت الدراص ٛيم ٜيٍٗ ٛيغٕا ٟٛٗقٕاوّا  )200وفزد ،ٚوععىّي وَ إوارٚ
الغارق ٛبٍضأ ،%،56.5 ٛدبٔ ،)%32 ٜأبٕظأ )%5 ٜيحىاُ ٔ )%2الفحح)%1 ٚ
ٔالااق ٜوَ إوارات أأزٔ .ٝبٍٗىا بم ت ٌضا ٛادتىّٕر وَ الٍضا ،%65 ٞبم ت ٌضاٛ
اإليذوٗات ٔ ، %35وَ ذٗث التٕسٖع حبضع املٍّ ٛكاُ أكثز وَ ٌصف ذحي
العٍٗ ٛوَ الف ٛ٠العاوم ٛيىٕوًا ذٗث تصن ٌضا ٛاملٕظفات إ ٖ ،%61.9م٘ للك فٛ٠
ال الاات بٍضا ،%18.8 ٛعي ظااط الغزة ٛبٍضا ،%16.3 ٛعي وَ ِي ٖعىمُٕ
بالتدرٖط بٍضا ٛقمٗم ٛجدًّا ٔشمت إ ٔ .%0.4وَ ذٗث التٕسٖع حبضع ادتٍضٗ ٛأُ
ٌضا ٛاملٕاةٍات بم ت أكثز بقمٗن وَ ٌصف ذحي العٍٗ ٛبٍضاٖ ،%59.7 ٛمّٗي غح
املٕاةٍات بٍضأ.%40.3 ٛقد وثمت اإليذوٗات أقن وَ ٌصف ذحي العٍٗ ٛبٍضاٛ
بم ت ٖ %35مّٗا مجّٕر املزأ ٚالعاً بٍضا.%65 ٛ
نتائج الدراسة امليدانية
 اخلصا ل الدميثجسااية العامة لعيية الدزاضة
 .1تصٍٗف ادتىّٕر

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ الزصي الاٗاٌ٘ الضابب أُ مجّٕر املزأ ٚالعاً وثّن بٍضا ٛكاح ٚيف
يٍٗ ٛالدراص ٛبم ت  ،%56.5أوا مجّٕر اإليذوٗات فىثن بٍضا ٛبم ت ِٔ .%43.5ذٓ
ٌتٗح ٛةاٗعْٗ ذٗث إُ االيذوٗات يددَِ قمٗن بالٍضا ٛدتىّٕر املزأ ٚالعاً اجملتىع.
 .2العىز

ٖتع ا وااَ الزصااي الاٗاااٌ٘ الضااابب أُ وااا ٖقااز وااَ عذعاا ٛأربااا ذحااي العٍٗااٛ
ٖقااااع ظااااىَ الف٠اااا ٛالعىزٖاااا ٛوااااَ  20إلاااا٘  29أ ٙوااااَ ف٠اااا ٛالغااااابات بٍضااااا ٛبم اااات
 ،%72.5كىااااا تااااأت٘ الف٠اااا ٛالعىزٖاااا ٛوااااَ  30إلاااا٘  39يف ال تٗااااع الثاااااٌ٘ ،ذٗااااث
بم اااات ٌضاااااتَّ ِٔ % 24اااإ أكثااااز بقمٗاااان وااااَ ربااااع ذحااااي العٍٗاااأٖ ،ٛمااااّٗي الف٠ااااٛ
العىزٖااا ٛوااااَ  40إلاااا٘  49بٍضاااا %2.5 ٛعااااي وااااَ ِااااي أكثاااز وااااَ  50ياوًاااا بٍضاااااٛ
ظااااٗ٠م ٛجاااادًّا تصاااان إلاااا٘ ٖٔ .%0.5زجااااع للااااك ا أُ الغاااااا يف املزذمااا ٛالعىزٖااااْ
واااابني ٖ 29- 20قاماااإُ يمااا ٜوغاااااِد ٚالقٍااإات الفعااااا ٟٛٗأكثاااز وااااَ أٖااا ٛف٠ااااٛ
أأز.ٝ
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 .3اذتال ٛاالجتىايٗٛ

ٖتع وَ الزصي الاٗاٌ٘ الضابب أُ ٌضا ٛغح املتشٔجات أكثز بقمٗن وَ ظعف
ٌضا ٛاملتشٔجات بٍضا ٛبم ت  %66وقابن .%31.5
 .4املضتٕ ٙالتعمٗى٘

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ الزصي الاٗاٌ٘ الضابب أُ الٍضا ٛالكرب ٝوَ املارٕعات قد أمتٕا التعمٗي
ادتاوع٘ بٍضا ٛبم ت ٖ ،%83م٘ للك يف ال تٗع وَ أمتٕا املزذم ٛالثإٌٖ ٛبٍضا،%9 ٛ
ٖٔم٘ للك املضتٕ ٝالتعمٗى٘ فٕ ادتاوع٘ بٍضا ٛتصن إل٘ ِٔ .%7.5ذا ٖده يمٜ
ارتفا وضتٕ ٝالتعمٗي يف اجملتىع اإلوارات٘ .
 .5التٕسٖع حبضع اإلوارٚ

ٖتع وَ الزصي الاٗاٌ٘ الضابب تٕسٖع أفزاد العٍٗ ٛحبضع اإلوار ٚال

ٍٖتىني

إلّٗا ٔجا ٞال تٗع يم ٜالٍرٕ اآلت٘ :الغارق ،ٛدب٘ ،أبٕ ظيب ،يحىاُ عي الفححٚ
يم ٜالتٕالِ٘ٔ .ذٓ ٌتٗح ٛةاٗعٗ ٛذٗث إُ يدد الضكاُ يف إوار ٚأبٕ ظيب ٔدب٘
ٔالغارق ٛأكثز وَ يدد الضكاُ يف بقٗ ٛاإلوارات .
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 .6الاٗ ٛ٠املكاٌٗ ٛال

ٖتعز

فّٗا كن وَ اإليذوٗات ٔ مجّٕر املزأ ٚالعاً

لرباوخ القٍٕات الفعا:ٟٛٗ
جدول رقم  : 8البيئة ادلكانية اليت يتعرض فيها كل من اإلعالميات و مجهور ادلرأة العام لربامج القنوات الفضائية
اإلعالميات
اإلطار ادلكاين

مجهور ادلرأة العام

الداللة اإلحصائية

مان ويتين

مستوي
ادلعنوية
.681

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية
ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية
ال توجد فروق ذات

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

يف ادلنزل

64

74.4

1

86

76.1

1

4790.500

عند األقارب واجلريان

13

15.1

3

10

8.8

6

4616.000

.182

عند األصدقاء

19

22.1

2

15

13.3

3

4494.500

.111

يف ادلقاىي

3

3.5

4

11

9.7

5

4606.500

.085

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

عرب اإلنرتنت

19

22.1

2

25

22.1

2

4901.500

.962

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

يف أماكن العمل

13

15.1

3

13

11.5

4

4746.500

.475

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

داللة إحصائية

تغح ٌتاٟخ ادتدٔه الضابب إل٘ أُ املٍشه ميثن بدٔرٓ اإلةار ٔالاٗ ٛ٠املكاٌٗٛ
األكثز بزٔسًا لد ٝاإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً فٗىا ٖتعمب بالتعز

لمقٍٕات

التمفشٌٖٕٗ ٛاإلواراتٗ ،ٛذٗث ذعٗت بٍضا %57.3 ،%42.7 ٛيم ٜالتٕا وَ إمجال٘
العٍٗ.ٛ
مت اصتاداً اأتاار واُ ٖٔتين لدراص ٛالفزٔ اإلذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ الاٗ ٛ٠املكاٌٗ ٛال ٖتعز

فّٗا كن وٍَّ لرباوخ القٍٕات

الفعأ ،ٟٛٗقد تاني يدً ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني كن وَ اإليذوٗات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ الاٗ ٛ٠املكاٌٗ ٛال ٖتعز

فّٗا كن وٍَّ لرباوخ القٍٕات

الفعا ، ٟٛٗذٗث كاُ وضتٕ ٝاملعٍٕٖ ٛأكرب وَ  0.05بدرج ٛعق.%95 ٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ:ٛ

 .7دٔافع تعز

جدول رقم  : 9دوافع تعرض اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام للقنوات الفضائية اإلماراتية
مجهور ادلرأة العام

اإلعالميات

الداللة اإلحصائية

مان ويتين

مستوي
ادلعنوية

.733

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية
ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

دوافع التعرض
للقنوات الفضائية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

متيز برارلها وجدهتا

19

22.4

5

27

24.1

5

4814.500

معاجلتها دلشكالت
زللية

32

37.6

2

38

33.9

2

4760.500

.644

تناوذلا موضوعات هتم
األسرة واجملتمع

36

42.4

1

58

51.8

1

4426.500

.163

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تنمي العقل والفكر

13

15.3

6

25

22.3

6

4562.500

.200

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

التسلية وقضاء وقت
الفراغ

29

34.1

3

34

30.4

3

4756.000

.625

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

معرفة األخبار ادلهمة

25

29.4

4

31

27.7

4

4851.500

.839

ال توجد فروق

تنمية الوعي الديين

12

14.1

7

13

11.6

7

4803.000

.628

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ال أعرف

6

7.1

8

11

9.8

8

4776.000

.477

ال توجد فروق
ذات داللة

ذات داللة
إحصائية

إحصائية
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ٖتعااا واااَ ادتااادٔه الضاااابب أُ دٔافاااع التعاااز

لمقٍااإات الفعاااا ٟٛٗبالٍضااااٛ

لإليذوٗااات جاااٞت ٔفقااا لم تٗااع التااال٘ )1 :تٍأ ااا وٕظاإيات تّااي األصاازٚ
ٔاجملتىااع  )2وعادتتّااا ملغااكذت ستمٗاا )3 ٛالتضاامٗٔ ٛقعااأ ٞقاات الفاازا )4
وعزفا ٛاألأاااار املّىاا )5 ٛمتٗااش بزازتّاا ٔجاادتّا  )6تٍىٗاا ٛالعقاان ٔالفكااز )7
تٍىٗ ٛالإي٘ الادٖين ٔ ،للاك بٍضاع 22.4 ،%29.4 ، %34.1 ،% 37.6 ،%42.4

 ،% 7.1، ،%14.1 ، %يم ٜالتٕال٘.
 مت اصاااتاداً اأتااااار وااااُ ٖٔاااتين لدراصااا ٛالفااازٔ اإلذصاااا ٟٛٗباااني اإليذوٗااااتٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ دٔافع التعز

لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٔ ، ٛقاد تااني

يادً ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗباني كاان وااَ اإليذوٗااات ٔمجّاإر املاازأٚ
العاااً جتااآ دٔافااع التعااز

لمقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛذٗااث كاااُ وضااتٕٝ

املعٍٕٖ ٛأكرب وَ  0.05بدرج ٛعق.%95 ٛ
 -أوااا بالٍضااا ٛدتىّاإر املاازأ ٚالعاااً فكاٌاات دٔافااع التعااز

لمقٍاإات الفعاااٟٛٗ

اإلواراتٗاا ٛيماا ٜال تٗااع التااال٘  )1تٍأ ااا وٕظاإيات تّااي األصاازٔ ٚاجملتىااع )2
وعادتتّا ملغكذت ستمٗ )3 ٛالتضمٗٔ ٛقعأ ٞقات الفازا  )4وعزفا ٛاألأااار
املّىاا )5 ٛمتٗااش بزازتّااا ٔجاادتّا  )6تٍىٗاا ٛالعقاان ٔالفكااز  )7تٍىٗاا ٛالاإي٘
الااااادٖين ٔ ،للاااااك بٍضاااااع ،%22.3 ،%24.1 ،%27.7 ،%30.4 ،% 33.9 ،%51.8
 ،%9.8،%11.6يم ٜالتٕال٘.
مت اصاااتاداً اأتااااار وااااُ ٖٔاااتين لدراصااا ٛالفااازٔ اإلذصاااا ٟٛٗباااني اإليذوٗاااات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ دٔافع التعز

لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٔ ، ٛقاد تااني

يادً ٔجاإد فاازٔ لات داللا ٛإذصااا ٟٛٗباني كاان وااَ اإليذوٗااات ٔمجّاإر املاازأٚ
العاااً جتااآ دٔافااع التعااز

لمقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا، ٛذٗااث كاااُ وضااتٕٝ

املعٍٕٖ ٛأكرب وَ  0.05بدرج ٛعق.%95 ٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ تاداأن دٔافاع كان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأٚ
العاً  ،فٗىا ٖتعمب بدٔافعّي لمتعز

لمقٍإات الفعاا ٟٛٗواا باني الادٔافع الٍفعٗاٛ

ٔ Instrumental Motivesاملتعمقاا ٛباذتصاإه يماا ٜاألأاااار املّىاأ ، ٛلتٍأ ااا
وٕظٕيات تّي اجملتىع ٔاألصزٔ ، ٚاملغكذت اامٗٔ ٛلتىٗاش بزازتّاا ٔجادتّا.
إ

الاادٔافع ال قٕصااٗ ٛاملتعمقاا ٛبالتضاامٗٔ ٛقعااأ ٞقاات الفاازا ٔ ،لعاااد ٚاألِاان

ٔاألشدقا ٞوَ وغااِدِ ٚاذٓ القٍإات إ واا ِإ أواز ٔاقعا٘  ،ذٗاث تشاٖاد دٔر
ٔأِىِٗ ٛذٓ القٍٕات يف ذٗاا ٚاملإاةَ ٔاملقاٗي بدٔلا ٛاإلواارات  ،حبٗاث أشاارت
متثن لْ وصدرًا وّىًّا إلعاا اذتٗاجاتْ املتٍٕي.ٛ
ٔقد ٔجدت درج ٛوَ االتضا بني دٔافع كن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً
فٗىا ٖتعمب بدٔافع التضمٗٔ ٛقعأ ٞقت الفزا ٔ،كذلك وعزف ٛاألأاار املّىا، ٛ
ٔوعادتتّااا لمىغااكذت اامٗاأ ، ٛمتٗااش بزازتّااا ٔجاادتّا ،تٍأ ااا وٕظاإيات
تّي األصزٔ ٚاجملتىع ٔ ،تٍىٗ ٛالعقن ٔالفكاز ٔ ،تٍىٗا ٛالإي٘ الادٖين ِٔ ،إ واا
ٖغااح بصاااف ٛياوااا ٛلٕجاإد درجااا ٛكااااح ٚوااَ االتضاااا باااني كاان واااَ الااادٔافع
ال قٕصٗٔ ٛالٍفعٗا ٛلاد ٝكان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأ ٚالعااً فٗىاا ٖتعماب
بدٔافع تعزظّي لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ.ٛ
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 .8املىٗشات ال تٍ اب يم٘ القٍٕات الفعا ٟٛٗوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات ٔمجّٕر
املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 11ادلميزات اليت تنطبق علي القنوات الفضائية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
ادلميزات اليت تنطبق
علي القنوات الفضائية

مجهور ادلرأة العام

الداللة اإلحصائية

مان ويتين

مستوي
ادلعنوية

.349

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية
ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

مميزة عن غريىا من
القنوات الفضائية
العربية

16

19.5

4

27

24.1

5

4645.000

ملتزمة بتنمية اذلوية
الوطنية احمللية

37

45.1

1

46

41.1

1

4826.000

.796

ملتزمة بالتعريف
بالرتاث والتاريخ
اإلمارايت

36

43.9

2

30

26.8

3

4186.500

.027

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تسعى إىل احلفاظ
علي اذلوية العربية
واإلسالمية

26

31.7

3

34

30.4

2

4905.500

.975

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تتميز جبرأهتا وطرحها
دلوضوعات حساسة
هتم اجملتمع

16

19.5

4

29

25.9

4

4558.000

.223

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

12

14.6

6

29

25.9

4

4332.000

.040

توجد فروق ذات

تتميز بطرحها

داللة إحصائية

مضامني جادة يف
برارلها
معظم برارلها مستوردة
من اخلارج

14

17.1

5

21

18.8

6

4793.000

.646

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تروج لثقافات
ومفاىيم غربية عن
رلتمع اإلمارات

6

7.3

7

14

12.5

7

4645.500

.200

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

ٖتعاا واااَ ادتااادٔه الضاااابب األٔشااااه الاا تٍ ااااب يمااا ٜالقٍااإات الفعااااٟٛٗ
اإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات يم ٜالٍرٕ اآلت٘:

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

 )1ومتشو ٛبتٍىٗ ٛا ٕٖا ٛالٕةٍٗا ٛاامٗا )2 ٛومتشوا ٛباالتعزٖف باال اث ٔالتاارٖخ
اإلوااارات٘  )3تضااع ٜإ اذتفاااظ يماا٘ ا ٕٖاا ٛالعزبٗاأ ٛاإلصااذوٗ )4 ٛتتىٗااش زأتّااا
ٔةزذّااا ملٕظاإيات ذضاصاا ٛتّااي اجملتىااع اٗااش ٚيااَ غحِااا وااَ القٍاإات الفعاااٟٛٗ
العزبٗاا )5 ٛوععااي بزازتّااا وضااتٕرد ٚوااَ ارتااارد  )6تتىٗااش ب اازه وعاااوني جاااد ٚيف
بزازتّا  )7تزٔد لثقافات ٔوفاِٗي غزبٗ ٛيَ زتتىاع اإلواارات ٔللاك بٍضاع ،45.1
.% 12.5.،% 7.3، 14.، 19.5 ، 17.1 ، ، 31.7،43.9
ٔيم٘ ادتاٌع اآلأز وَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املزأ ٚالعاً أُ الضىات التالٗا ٛتٍ ااب
يم ٜالقٍإات الفعاأِ ٟٛٗا٘ يما ٜال تٗاع  )1ومتشوا ٛبتٍىٗا ٛا ٕٖا ٛالٕةٍٗا ٛاامٗاٛ
 )2تضع ٜإ اذتفاظ يم٘ ا ٕٖا ٛالعزبٗأ ٛاإلصاذوٗ )3 ٛومتشوا ٛباالتعزٖف باال اث
ٔالتارٖخ اإلوارات٘  )4تتىٗش زأتّا ٔةزذّا ملٕظٕيات ذضاص ٛتّي اجملتىع تتىٗاش
ب زه وعاوني جاد ٚيف بزازتّا  )5اٗش ٚيَ غحِا وَ القٍٕات الفعاا ٟٛٗالعزبٗاٛ
ٔللك بٍضع ،%18.8،%24.1،%25.9،%25.9،%26.8،%30.4،%41.1
مت اصااتاداً اأتاااار واااُ ٌاإٖتين لدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ املىٗشات ال تٍ اب يم٘ القٍٕات الفعأ .ٟٛٗقد تااني يادً
ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗباني كان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأ ٚالعااً جتاآ
املىٗشات التالٗ:ٛ
اٗش ٚيَ غحِا واَ القٍإات الفعاا ٟٛٗالعزبٗا ،ٛومتشوا ٛبتٍىٗا ٛا ٕٖا ٛالٕةٍٗاٛ
اامٗ ،ٛتضع٘ إ اذتفاظ يم٘ ا ٕٖ ٛالعزبٗأ ٛاإلصاذوٗ ،ٛتتىٗاش زأتّاا ٔةزذّاا
ملٕظٕيات ذضاص ٛتّي اجملتىع ،وععي بزازتّا وضتٕرد ٚوَ ارتارد ،تزٔد لثقافات
ٔوفاِٗي غزبٗ ٛيَ زتتىع اإلوارات.
ٔ تاني ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصاا ٟٛٗباني كان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأٚ
العاً جتآ املىٗشات التالٗ :ٛومتشو ٛبالتعزٖف بال اث ٔالتارٖخ اإلوارات٘ ،تتىٗش ب زه
وعاوني جاد ٚيف بزازتّأ ،يم ٜادتاٌع األأز وَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املزأ ٚالعاً .
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 .9ود ٝالتشاً القٍٕات الفعا ٟٛٗا إلواراتٗ ٛباعا العإابط األأذقٗا ٛواَ ٔجّاٛ
ٌعز اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 11مدى التزام القنوات الفضائية اإلماراتية ببعض الضوابط األخالقية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
الضوابط األخالقية

مان ويتين

مجهور ادلرأة العام

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

مستوى

الداللة اإلحصائية

ادلعنوية

تلتزم بالضوابط
األخالقية دلهنة
اإلعالم

37

45.1

1

54

47.8

1

4657.000

.460

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

هتتم مبشاركة اجلمهور

26

31.7

3

36

31.9

3

4818.500

.765

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

يف برارلها
تتمتع بادلصداقية يف
نقل األخبار

19

23.2

4

30

26.5

5

4684.000

.444

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تلتزم مببادئ التنافس
اإلعالمي الشريف مع

18

22.0

5

26

23.0

6

4801.500

.695

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

القنوات األخرى
حترتم قيم وأخالقيات
اجملتمع احمللي وتقاليدة

32

39.0

2

46

40.7

2

4722.500

.573

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

حترتم عقلية اجلمهور

19

23.2

4

35

31.0

4

4466.500

.150

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ال تنتهك برارلها
وأخبارىا خصوصية
ادلشاىدين

19

23.2

4

13

11.5

8

4407.500

.049

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تتسم أخبارىا بالدقة
وادلوضوعية

10

12.2

6

22

19.5

7

4523.500

.128

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتعا واَ ادتادٔه الضاابب أُ واد ٝالتاشاً القٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛبااعا
العٕابط األأذقٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات:
 - 1أُ اإليذوٗات رأٖاَ أُ أكثاز العإابط األأذقٗا ٛالتا ٜحتازط القٍإات
الفعا ٟٛٗاإليذوِٗ ٛا ٜتمتاشً بالعإابط األأذقٗا ٛملٍّا ٛاإلياذً بٍضااْ ،% 1تذِاا
اذ ا اً قااٗي ٔأأذقٗااات اجملتىااع ااماا٘ ٔبتقالٗاادٓ بٍضااا ،%39.0 ٛتّااتي مبغاااركٛ
ادتىّٕر يف بزازتّا  31.7بٍضا ،% ٛتذِا ،تتىتع باملصداقٗ ٛيف ٌقن األأااار23.2 ،
 %حتا ً يقمٗا ٛادتىّإر ،%23.2ال تٍتّااك بزازتّاا ٔأأاارِاا أصٕشاٗ ٛاملغاااِدَٖ
 ،23.2تمتشً مباادئ التٍافط اإليذو٘ الغازٖف واع القٍإات األأاز ، %22.0ٝتتضاي
أأاارِا بالدقٔ ٛاملٕظٕيٗ.%12.2ٛ
 - 2أوااا مجّاإر املاازأ ٚالعاااً  ،فقااد رأ ٝأُ أباازس العاإابط األأذقٗاا ٛالاا
حتزط القٍٕات الفعا ٟٛٗاإليذوٗ ٛاإلواراتٗ ٛيم ٜااللتشاً بّاا ِا٘ تمتاشً بالعإابط
األأذقٗ ٛملٍّ ٛاإليذً بٍضا ،% 47.8 ٛتذِا حتا ً قاٗي ٔأأذقٗاات اجملتىاع ااما٘
ٔتقالٗدٓ بٍضا ،%40.7 ٛتّتي مبغاارك ٛادتىّإر يف بزازتّاا ،% 31.9حتا ً يقمٗاٛ
ادتىّٕر بٍضاا ،%31.0 ٛتتىتاع باملصاداقٗ ٛيف ٌقان األأااار بٍضاا ، ،% 26.5ٛتذِاا،
تمتشً مباادئ التٍافط اإليذو٘ الغازٖف واع القٍإات األأاز ٝبٍضاا ،% 23.0ٛتذِاا
تتضي أأاارِا بالدقٔ ٛاملٕظٕيٗ ٛبٍضاا ،% 19.5 ٛتذِاا الٌتّاك بزازتّاا ٔأأاارِاا
أصٕشٗ ٛاملغاِدَٖ بٍضا.%11.5 ٛ
ٔ - 3لدراص ٛالفزٔ اإلذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات مجّٕر املزأ ٚالعاً ضتإ وادٝ
التاااشاً القٍااإات الفعاااا ٟٛٗاإلواراتٗااا ٛبااااعا العااإابط األأذقٗااا ٛقاوااات الااذثاااٛ
باصتاداً اأتاار واُ ٖٔتينٔ ،جاٞت الٍتاٟخ يم ٜالٍرٕ اآلتاٍِ٘ )1 :ااك فازٔ لات
داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات ٔ مجّاإر املاازأ ٚالعاااً جتااآ وااد ٝالتااشاً القٍاإات
الفعاااا ٟٛٗاإلواراتٗااا ٛبااااعا العااإابط األأذقٗااا ، ٛتّاااتي مبغاااارك ٛادتىّااإر يف
بزازتّا  ،ال تٍتّك بزازتّا الذٔ العااً ٔاآلدا العاوأ .ٛللاك يٍاد وضاتٕ ٝوعٍٕٖاٛ
ٖشٖااد يااَ ٔ 0.05بدرجاا ٛعقاا )2 %95 ٛياادً ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ ود ٝالتشاً القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛبااعا
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العٕابط أألأذقٗ ، ٛتمتشً بالعٕابط األأذقٗا ٛملٍّا ٛاإلياذً تتىتاع باملصاداقٗ ٛيف
ٌقن أألأاار  ،تمتشً مباادئ التٍافط اإليذو٘ الغزٖف وع القٍٕات األأز ٝال تٍتّك
بزازتّاااا الاااذٔ العا ااً ٔاآلدا العاوااا ، ٛحتا ا ً قاااٗي ٔأأذقٗاااات اجملتىاااع اامااا٘
ٔتقالٗدٓ ، ،حت ً يقمٗ ٛادتىّٕر  ،تتضي أأاارِا بالدقٔ ٛاملٕظٕيٗ.ٛ
.10

ادتٕاٌع اإلجيابٗ ٛلمقٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛواَ ٔجّاٌ ٛعاز اإليذوٗاات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً:

جدول رقم  : 12اجلوانب اإلجيابية للقنوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
اجلوانب اإلجيابية

مجهور ادلرأة العام

الداللة اإلحصائية

مان ويتين

مستوى
ادلعنوية
.467

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

انفتاح اجلمهور
اإلمارايت علي اخلارج

32

38.1

4

36

31.9

4

4673.500

مناقشة القضايا احمللية
بفاعلية

47

56.0

1

55

48.7

2

4652.500

.454

االىتمام حبماية
الرتاث الثقايف
والتارخيي للمجتمع

35

41.7

3

60

53.1

1

4283.000

.072

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

أبرزت إعالميني زلليني
مواطنني

36

42.9

2

37

32.7

3

4491.000

.210

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ربط ما بني إمارات
الدولة وسكاهنا

26

31.0

5

25

22.1

6

4534.000

.213

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

زيادة معارف
ومعلومات اجلمهور
احمللي

21

25.0

6

35

31.0

5

4579.500

.287

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ ادتٕاٌع اإلجيابٗ ٛلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ
ٔجّااٌ ٛعااز اإليذوٗااات جاااٞت يماا٘ ال تٗااع التااال٘ )1 :وٍاقغاا ٛالقعاااٖا اامٗااٛ
بفايمٗ )2 ٛأبزست إيذوٗني ستمٗني وٕاةٍني  )3االِتىاً حبىاٖ ٛال اث الثقايف
ٔالتارخي٘ لمىحتىع  )4اٌفتاه ادتىّٕر اإلوارات٘ يما ٜارتاارد  )5رباط واا باني
إوارات الدٔلٔ ٛصكاٌّا  )6سٖاد ٚوعاره ٔوعمٕوات ادتىّٕر اام٘ ٔللاك بٍضاع
،%31.0 ،% 32.7 ،%38.1،%41.7،%42.9،%56.0
كىااااااا ٖتعاااا ا وااااااَ ادتاااااادٔه الضااااااابب أُ ادتٕاٌااااااع اإلجيابٗاااااا ٛلمقٍاااااإات
الفعاااا ٟٛٗاإلواراتٗااا ، ٛواااَ ٔجّاااٌ ٛعاااز مجّااإر املااازأ ٚالعااااً جااااٞت يمااا٘ ال تٗاااع
التااااال٘  )1االِتىاااااً حبىاٖاااا ٛالاا ا اث الثقااااايف ٔالتااااارخي٘ لمىحتىااااع  )2وٍاقغااااٛ
القعاااااٖا اامٗاااا ٛبفايمٗاااا )3 ٛأباااازست إيذوااااٗني ستمااااٗني واااإاةٍني  )4اٌفتاااااه
ادتىّااإر اإلواااارات٘ يما ا٘ ارتاااارد  )5سٖااااد ٚوعااااره ٔوعمٕواااات ادتىّااإر اامااا٘
 )6رباااااااط واااااااا باااااااني إواااااااارات الدٔلااااااأ ٛصاااااااكاٌّا ٔللاااااااك بٍضاااااااع التاااااااال٘
.%22.1،%31.0،%31.9،%32.7،%48.7،%3.1
مت اصااااااتاداً اأتاااااااار واااااااُ ٖٔااااااتين لدراصاااااا ٛالفاااااازٔ اإلذصااااااا ٟٛٗبااااااني
اإليذوٗااااات ٔمجّاااإر املاااازأ ٚالعاااااً جتااااآ ادتٕاٌااااع اإلجيابٗاااا ٛلمقٍاااإات الفعاااااٟٛٗ
اإلواراتٗاااأ، ٛقااااد تاااااني ياااادً ٔجاااإد فاااازٔ لات داللاااا ٛإذصااااا ٟٛٗبااااني كاااان وااااَ
اإليذوٗااااات ٔمجّاااإر املاااازأ ٚالعاااااً جتااااآ ِااااذٓ ادتٕاٌااااعٔ .للااااك يٍااااد وضااااتٕٝ
وعٍٕٖااااٖ ٛشٖااااد يااااَ ٔ 0.05بدرجاااا ٛعقاااا )3 %95 ٛياااادً ٔجاااإد فاااازٔ لات داللااااٛ
إذصاااا ٟٛٗباااني اإليذوٗاااات ٔمجّااإر املااازأ ٚالعااااً جتاااآ أبااازس إجيابٗاااات القٍااإات
الفعااااااا ٟٛٗاإلواراتٗاااااا ٛالتالٗاااااا :ٛوٍاقغاااااا ٛالقعاااااااٖا اامٗاااااا ٛبفايمٗااااا ، ٛأباااااازست
إيذواااااٗني ستماااااٗني وااااإاةٍني ،االِتىااااااً حبىاٖااااا ٛالااا ا اث الثقاااااايف ٔالتاااااارخي٘
لمىحتىع.

401

402

 .11أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات ٔمجّٕر
املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 13أبرز سلبيات القنوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
سلبيات القنوات

التكرار

النسبة

مجهور ادلرأة العام
الرتتيب

التكرار

النسبة

مان ويتين
الرتتيب

مستوى
ادلعنوية

الداللة اإلحصائية

الفضائية اإلماراتية
هتتم بالرتفيو والتسلية
أكثر من ادلوضوعات
اجلادة

36

48.0

1

42

38.5

1

4708.500

.546

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تساعد يف طمس
اذلوية الوطنية احمللية

13

17.3

5

18

16.5

5

4867.000

.849

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تغرس أمناطًا سلوكية
غربية عن اجملتمع

16

21.3

3

23

21.1

4

4819.000

.729

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تشوه صورة فئات
متعددة يف اجملتمع
كادلرأة والشباب

14

18.7

4

32

29.4

3

4314.500

.042

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تقلد القنوات العربية

31

41.3

2

39

35.8

2

4860.500

.870

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

واألجنبية بشكل
أعمى

ٖ تع ا وااَ ادتاادٔه الضااابب أُ أباازس صااماٗات القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛوااَ
ٔجٌّ ٛعاز اإليذوٗاات جااٞت يما٘ ال تٗاع التاال٘ )1 :تّاتي بال فٗأ ٛالتضامٗٛ
أكثز وَ املٕظٕيات ادتاد )2 ٚتقمد القٍٕات العزبٗٔ ٛاألجٍاٗ ٛبغكن أيىٜ
 )3ت زظ أمناةا صمٕكٗ ٛغزبٗ ٛيَ اجملتىع  )4تغٕٓ شٕر ٚف٠ات وتعادد ٚيف
اجملتىااع كاااملزأٔ ٚالغاااا

 )5تضااايد يف ةىااط ا ٕٖاا ٛالٕةٍٗاا ٛاامٗاأ. ٛلك

بٍضع .17.3،%18.7،%21.3،%41.3،%48.0

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

 تااني ياادً ٔجإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصاا ٟٛٗبااني كاان واَ اإليذوٗااات ٔمجّاإر
املزأ ٚالعاً جتا ٚبقٗ ٛالضماٗات


كىا ٖتع وَ ادتدٔه الضاابب أُ أبازس صاماٗات القٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗاٛ
وَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املازأ ٚالعااً جااٞت يما٘ ال تٗاع التاال٘  )1تّاتي بال فٗاٛ
ٔالتضاامٗ ٛأكثااز وااَ املٕظاإيات ادتاااد )2 ٚتقمااد القٍاإات العزبٗاأ ٛاألجٍاٗااٛ
بغكن أيى )3 ٜتغٕٓ شٕر ٚف٠اات وتعادد ٚيف اجملتىاع كااملزأٔ ٚالغااا

)4

ت زظ أمناةا صمٕكٗ ٛغزبٗ ٛيَ اجملتىع  )5تضاايد يف ةىاط ا ٕٖا ٛالٕةٍٗاٛ
اامٗٔ . ٛللك بٍضع .16.5،%21.1،%29.4،%35.8،%8.5
ٔ لدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً ضتاإ أباازس
صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛقاوت الااذث ٛباصتاداً اأتااار وااُ ٖٔاتين
ٔجاااٞت الٍتاااٟخ يماا ٜالٍراإ اآلتااٍِ٘ )1 :اااك فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ أبزس صماٗات القٍٕات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗاٛ
التالٗ ٛتّتي بال فْٗ ٔالتضمٗ ٛأكثز واَ املٕظإيات ادتاادٔ ٚللاك يٍاد وضاتٕٝ
وعٍٕٖٖ ٛشٖد يَ ٔ 0.05بدرج ٛعق. %95 ٛ
 كىااا تٕظ ا الٍتاااٟخ ياادً ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً جتااآ أباازس صااماٗات القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛالتالٗاا: ٛ
ت زه وٕظٕيات ال تتفب وع التقالٗد اامٗ ، ٛتزٔد ألفكار غزبٗٔ ٛغزٖاا ٛياَ
اجملتىااع  ،تضااايد يف ةىااط ا ٕٖاا ٛالٕةٍٗاا ٛاامٗاا ، ٛت اازظ أمناة اا صاامٕكٗٛ
غزٖا ٛيَ اجملتىع  ،تغٕٓ شٕر ٚف٠اات وتعادد ٚيف اجملتىاع كااملزأٔ ٚالغااا ،
تقمد القٍٕات العزبٗٔ ٛاألجٍاٗ ٛاألأز ٝبغكن أيى.ٜ
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 .12تقٗٗي ادتٕاٌع يف أدا ٞالقٍٕات الفعا ٟٛٗوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات ٔمجّٕر
املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 14تقييم اجلوانب يف أداء القنوات الفضائية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
جوانب أداء القنوات
الفضائية

مجهور ادلرأة العام

مان ويتين

مستوى
ادلعنوية

الداللة
اإلحصائية

.024

توجد فروق ذات
داللة إحصائية
ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

جودة التصوير

26

32.5

4

52

46.0

1

4092.000

اإلعداد اجليد للربامج

28

35.0

2

36

31.9

4

4825.000

.917

أسلوب التقدمي

27

33.8

3

45

39.8

2

4449.500

.222

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

متكن ادلذيعني
وادلذيعات ادلواطنات

30

37.5

1

41

36.3

3

4791.000

.839

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

توظيف ادلؤثرات ادلرئية
والرقمية

23

28.8

5

29

25.7

6

4806.500

.864

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ادلونتاج

11

13.8

8

24

21.2

7

4448.500

.122

ال توجد فروق

توظيف اجلرافيك

20

25.0

6

29

25.7

6

4742.000

.697

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

اإلخراج

16

20.0

7

34

30.1

5

4301.000

.065

ال توجد فروق
ذات داللة

ذات داللة
إحصائية

إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ جٕاٌع أدا ٞالقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ ٔجّٛ
ٌعز اإليذوٗات:
مت اصااتا داً اأتاااار واااُ ٖٔااتين لدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ تقٗٗي ادتٕاٌع يف أدا ٞالقٍٕات الفعأ ، ٟٛٗقاد تااني ٔجإد
فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني كن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ ادتٕاٌع
التالٗ:ٛ
 جٕد ٚالتصٕٖز
ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ تقٗٗي ادتٕاٌع يف أدا ٞالقٍٕات الفعا ٟٛٗوَ ٔجّٛ
ٌعز اإليذوٗات جاٞت يم٘ ال تٗع التال٘ )1 :متكَِّ املذٖعني ٔاملذٖعات املٕاةٍاات
 )2اإلياااداد ادتٗاااد لمااارباوخ  )3أصااامٕ التقااادٖي  )4جااإد ٚالتصااإٖز  )5تٕظٗاااف
املاا عزات املزٟٗاأ ٛالزقىٗاا )6 ٛتٕظٗااف ادتزافٗااك  )7اإلأاازاد  )8املٌٕتااادٔ .للااك
بٍضع يم ٜالٍرٕ اآلت٘.%36.3.%20.0،825.0%،28.% ،32.5% ،%33.8،%35.0،%37.5 :
كىا ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ تقٗٗي ادتٕاٌع يف أدا ٞالقٍٕات الفعا ٟٛٗوَ
ٔجّاٌ ٛعااز مجّإر املاازأ ٚالعاااً جااٞت يما ٜال تٗااع التاال٘ )1 :جاإد ٚالتصاإٖز )2
أصمٕ التقدٖي  )3متكَِّ املذٖعني ٔاملذٖعات املٕاةٍاات  )4اإلياداد ادتٗاد لمارباوخ
 )5اإلأااازاد  )6تٕظٗاااف املااا عزات املزٟٗااأ ٛالزقىٗااا )7 ٛتٕظٗاااف ادتزافٗاااك )8
اإلأزاد.
ٔجاٞت بٍضع يم ٜالٍرٕ اآلت٘ .%21.2،%25.7،%25.7،%30.1،%39.8،% 46.0:
ٔلدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً ضتاإ تقٗااٗي
ادتٕاٌاااع يف أدا ٞالقٍااإات الفعاااا ٟٛٗقاوااات الااذثااا ٛباصاااتاداً اأتااااار وااااُ ٖٔاااتين
ٔ،جاااٞت الٍتاااٟخ كالتااالٍِ٘ )1 :اااك فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً جتااآ تقٗااٗي ادتٕاٌااع التالٗاا ٛيف أدا ٞالقٍاإات الفعااا :ٟٛٗجاإدٚ
التصٕٖز ٔللك يٍد وضتٕ ٝوعٍٕٖٖ ٛشٖد يَ ٔ 0.05بدرجا ٛعقا )2 %95 ٛيادً ٔجإد
فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأ ٚالعااً جتاآ تقٗاٗي ادتٕاٌاع
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التالٗ ٛيف أدا ٞالقٍٕات الفعا :ٟٛٗاإليداد ادتٗد لمرباوخٔ ،أصمٕ التقدٖئ ،متكَِّ
املذٖعني ٔاملذٖعات املٕاةٍااتٔ ،تٕظٗاف املا عزات املزٟٗأ ٛالزقىٗأ ٛاملٌٕتااد ٔتٕظٗاف
ادتزافٗكٔ ،الفٕاشن وا بني الرباوخ ٔاإلأزاد ٔالربزت.ٛ
 .13ود ٝديي القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛلمقعاٖا القٕوٗا ٛاإلواراتٗا ٛواَ ٔجّاٛ
ٌعز اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 15مدى دعم القنوات الفضائية اإلماراتية للقضايا القومية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام:
اإلعالميات

مان ويتين

مجهور ادلرأة العام

مستوى ادلعنوية

الداللة
اإلحصائية

.286

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية
توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

القضايا القومية
اإلماراتية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

القضايا العربية

25

32.1

3

41

36.6

2

4508.500

القضايا العادلية
واإلنسانية

40

51.3

1

35

31.3

4

4104.000

.025

القضايا السياسية
احمللية

19

24.4

5

33

29.5

5

4513.500

.259

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

مشكلة الرتكيبة
السكانية يف اجملتمع
اإلمارايت

11

14.1

7

16

14.3

7

4792.500

.781

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

مشكالت األسرة

21

26.9

4

40

35.7

3

4325.500

.097

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

والطالق والزواج يف
اجملتمع اإلمارايت
مشكالت الشباب
كالبطالة وغريىا

12

15.4

6

23

20.5

6

4548.000

.241

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

ادلشكالت
االجتماعية احمللية

36

46.2

2

59

52.7

1

4356.000

.149

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖ تع وَ ادتدٔه الضابب أُ ديي القٍٕات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛلمقعااٖا القٕوٗاٛ
اإلواراتٗاا ٛوااَ ٔجّااٌ ٛعااز اإليذوٗااات جاااٞت يماا٘ ال تٗااع التااال٘ )1 :القعاااٖا
العاملٗٔ ٛاإلٌضااٌٗ )2 ٛاملغاكذت االجتىايٗا ٛاامٗا )3 ٛالقعااٖا العزبٗا)4 ٛ
وغكذت األصزٔ ٚال ذ ٔالشٔاد يف اجملتىاع اإلواارات٘ )5القعااٖا الضٗاصاٗٛ
اامٗااا )6 ٛوغاااكذت الغااااا كالا الااأ ٛغحِاااا  )7وغاااكم ٛال كٗااااٛ
الضاااااكاٌٗ ٛيف اجملتىاااااع اإلواااااارات٘ٔ .جاااااااٞت بٍضاااااع يمااااا ٜالٍرااااإ اآلتاااااا٘:
،%20.5.%14.1،%15.4%24.4،%26.9،%32.1،%46.2،%51.3
 كىا ٖتعا واَ ادتادٔه الضاابب أُ دياي القٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛلمقعااٖا
القٕوٗ ٛاإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املازأ ٚالعااً جااٞت يما٘ ال تٗاع التاال٘:
 )1املغكذت االجتىايٗ ٛاامٗا )2 ٛالقعااٖا العزبٗا )3 ٛوغاكذت األصازٚ
ٔال اااذ ٔالاااشٔاد يف اجملتىاااع اإلواااارات٘  )4القعااااٖا العاملٗااأ ٛاإلٌضااااٌٗ)5 ٛ
القعااااٖا الضٗاصاااٗ ٛاامٗااا )6 ٛوغاااكذت الغااااا كالا الااأ ٛغحِاااا )7
وغكم ٛال كٗاا ٛالضاكاٌٗ ٛيف اجملتىاع اإلواارات٘ٔ .جااٞت بٍضاع يما ٜالٍرإ
اآلت٘.%14.3،%29.5،%35.7،%36.6،% 52.7:
ٔ لدراص ٛالفزٔ اإلذصا ٟٛٗباني اإليذوٗاات مجّإر املازأ ٚالعااً ضتإ واد ٝدياي
القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛالقعاٖا القٕوٗ ٛاإلواراتٗ ٛقاوات الااذثا ٛباصاتاداً
اأتاار واُ ٖٔتين ٔجاٞت الٍتاٟخ كالتالٍِ٘ )1 :اك فزٔ لات دالل ٛإذصااٟٛٗ
بني اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ ود ٝديي القٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗاٛ
القعااااٖا القٕوٗااا ٛاإلواراتٗااا ٛالتالٗااا :ٛالقعااااٖا العاملٗااأ ٛاإلٌضااااٌٗٔ . ٛللاااك يٍاااد
وضتٕ ٝوعٍٕٖٖ ٛشٖد يَ ٔ 0.05بدرج ٛعق )2 %95 ٛيدً ٔجٕد فازٔ لات داللاٛ
إذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ ود ٝديي القٍٕات الفعاٟٛٗ
اإلواراتٗ ٛالقعاٖا القٕوٗ ٛاإلواراتٗ ٛالتالٗ :ٛالقعاٖا العزبٗا ٛالقعااٖا الضٗاصاٗٛ
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اامٗ ، ٛوغكم ٛال كٗا ٛالضكاٌٗ ٛيف اجملتىع اإلوارات٘ وغاكذت األصازٚ
ٔال اااذ ٔالاااشٔاد يف اجملتىااااع اإلواااارات٘  ،وغااااكذت الغااااا كالا الاااا. ٛ
ٔاملغكذت االجتىايٗ ٛاامٗ.ٛ
ادتٕاٌع اإلجيابٗ ٛلمقٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛواَ ٔجّاٌ ٛعاز اإليذوٗاات

.14

ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 16اجلوانب اإلجيابية للقنوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
مجهور ادلرأة العام

اإلعالميات

مان ويتين

مستوى
ادلعنوية

الداللة
اإلحصائية

.886

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

.064

ال توجد فروق

اجلوانب اإلجيابية
للقنوات الفضائية
اإلماراتية

التكرار

النسبة

الرتتيب

التكرار

النسبة

الرتتيب

انفتاح اجلمهور
اإلمارايت علي
اخلارج

27

35.5

4

34

30.6

4

4869.000

مناقشة القضايا

28

36.8

3

51

45.9

1

4279.000

ذات داللة
إحصائية

احمللية بفاعلية
االىتمام حبماية
الرتاث الثقايف
والتارخيي للمجتمع

31

40.8

2

47

42.3

2

4622.500

.393

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

أبرزت إعالميني
زلليني موطنني

33

43.4

1

37

33.3

3

4660.500

.447

ال توجد فروق
ذات داللة

ربط ما بني إمارات
الدولة وسكاهنا

16

21.1

5

31

27.9

5

4471.000

.136

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

زيادة معارف
ومعلومات اجلمهور
احمللي

15

19.7

6

31

27.9

6

4414.500

.090

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ ادتٕاٌع اإلجيابٗ ٛلمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ
ٔجّااٌ ٛعااز اإليذوٗااات جاااٞت يماا٘ ال تٗااع التااال٘ )1 :أباازست إيذوااٗني ستمااٗني
واإاةٍني بٍضااا )2 ،% 43.4 ٛاالِتىاااً حبىاٖاا ٛال ا اث الثقااايف ٔالتااارخي٘ لمىحتىااع
بٍضاااا )3 ،%40.8 ٛوٍاقغااا ٛالقعااااٖا اامٗااا ٛبفايمٗااا ٛبٍضاااا )4 .% 36.8 ٛاٌفتااااه
ادتىّاإر اإلوااارات٘ يماا ٜارتاااارد بٍضااا )5 ،% 35.5 ٛربااط واااا بااني إوااارات الدٔلاااٛ
ٔصكاٌْ بٍضا )6 % 21.1 ٛسٖاد ٚوعاره ٔوعمٕوات ادتىّٕر اام٘ بٍضا..%19.7 ٛ
كىااااااا ٖتعاااا ا وااااااَ ادتاااااادٔه الضااااااابب أُ ادتٕاٌااااااع اإلجيابٗاااااا ٛلمقٍاااااإات
الفعاااا ٟٛٗاإلواراتٗااا ٛواااَ ٔجّاااٌ ٛعاااز مجّااإر املااازأ ٚالعااااً جااااٞت يمااا ٜال تٗاااع
التااااااال٘  )1وٍاقغاااااا ٛالقعاااااااٖا اامٗاااااا ٛبفايمٗاااااا ٛبضااااااا )2 ،% 45.9 ٛاالِتىاااااااً
حبىاٖاااااا ٛالاااااا اث الثقااااااايف ٔالتااااااارخي٘ لمىحتىااااااع بٍضااااااا )3 ،% 42.3 ٛأباااااازست
إيذواااٗني ستماااٗني وااإةٍني بٍضاااا )4 ،%33.3 ٛاٌفتااااه ادتىّااإر اإلواااارات٘ يمااا٘
ارتااارد بٍضااا )5 ،%30.6 ٛرباااط واااا باااني إوااارات الدٔلااأ ٛصاااكاٌّا بٍضاااا27.9 ٛ

 )6 ،%سٖاد ٚوعاره ٔوعمٕوات ادتىّٕر اام٘ بٍضا.%27.9 ٛ
ٔلدراصاااا ٛالفاااازٔ اإلذصااااا ٟٛٗبااااني اإليذوٗااااات ٔمجّاااإر املاااازأ ٚالعاااااً ضتاااإ
ادتٕاٌاااااع اإلجيابٗااااا ٛلمقٍااااإات الفعاااااا ٟٛٗاإلواراتٗااااا ٛقاوااااات الااذثااااا ٛباصاااااتاداً
اأتاااار وااااُ ٖٔاااتين ٔ ،كغااافت الٍتااااٟخ :ياادً ٔجااإد فااازٔ لات داللااا ٛإذصااااٟٛٗ
بني كن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ كاف ٛادتٕاٌع املذكٕر.ٚ
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 .15أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات ٔمجّٕر
املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 17أبرز سلبيات القنوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
أبرز سلبيات

التكرار

النسبة

مجهور ادلرأة العام
الرتتيب

التكرار

النسبة

مان ويتين
الرتتيب

مستوى
ادلعنوية

الداللة اإلحصائية

القنوات الفضائية
اإلماراتية
تطرح موضوعات ال
تتفق مع التقاليد
احمللية

10

15.4

4

14

13.7

6

4871.500

.847

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تروج ألفكار غربية
وغريبة عن اجملتمع

10

15.4

5

24

23.5

4

4436.500

.070

ال توجد فروق
ذات داللة

هتتم بالرتفية والتسلية
أكثر من
ادلوضوعات اجلادة

24

36.9

1

40

39.2

1

4531.500

.242

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تساعد يف طمس
اذلوية الوطنية احمللية

8

12.3

6

11

10.8

7

4889.000

.898

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تغرس أمناطًا سلوكية
غريبة عن اجملتمع

7

10.8

7

27

26.5

3

4136.500

.003

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تشوه صورة فئات
متعددة يف اجملتمع
كادلرأة والشباب

12

18.5

3

23

22.5

5

4593.000

.227

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

تقلد القنوات العربية
واألجنبية األخرى
بشكل أعمى

22

33.8

2

37

36.3

2

4549.000

.253

ال توجد فروق
ذات داللة
إحصائية

إحصائية

ٖ .1تع وَ ادتدٔه الضابب أُ أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛوَ
ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات جاٞت يم٘ ال تٗع التال٘  )1تّتي بال فٗٔ ٛالتضمٗٛ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

أكثز وَ املٕظٕيات ادتاد )2 %36.9 ٚتقمد القٍٕات العزبٗٔ ٛاألجٍاٗ ٛاألأزٝ
بغكن أيى٘  )3 ،% 33.8تغٕٓ شٕر ٚف٠ات وتعدد ٚيف اجملتىع كاملزأٚ
ٔالغاا  )4 ،%18.5ت زه وٕظٕيات ال تتفب وع التقالٗد اامٗ)5 ،% 15.4 ٛ
تزٔد ألفكار غزبٗٔ ٛغزٖا ٛيَ اجملتىع  )6 ،% 15.4تضايد يف ةىط ا ٕٖٛ
الٕةٍٗ ٛاامٗ )7 ،% 12.3 ٛت زظ أمناةا صمٕكٗ ٛغزٖا ٛيَ اجملتىع.% 10.8.
 .2كىا ٖتع وَ ادتدٔه الضابب أُ أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ
وَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املزآ ٚالعاً جاٞت يم٘ ال تٗع التال٘ )1 :تّتي بال فٗٛ
ٔالتضمٗ ٛأكثز وَ املٕظٕيات ادتاد ٚبٍضا )2 ،% 39.2ٛتقمد القٍٕات العزبٗٛ
ٔاألجٍاٗ ٛاألأز ٝبغكن أيى36.3 ٜبٍضا )3 ،% ٛت زظ أمناط صمٕكٗٛ
غزٖا ٛيَ اجملتىع بٍضا )4 ،% 26.5ٛتزٔد ألفكار غزبٗٔ ٛغزٖا ٛيَ اجملتىع
بٍضا )5 ،% 23.5 ٛتغٕٓ شٕر ٚف٠ات وتعدد ٚيف اجملتىع كاملزأٔ ٚالغاا 22.5
 )6 ،%ت زه وٕظٕيات ال تتفب وع التقالٗد اامٗ )7 ،%13.7 ٛتضايد يف
ةىط ا ٕٖ ٛالٕةٍٗ ٛاامٗ ٛبٍضا.%10.8 ٛ
ٔ .3لدراص ٛالفزٔ اإلذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً ضتٕ أبزس
صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛقاوت الااذث ٛباصتاداً اأتاار واُ
ٖٔتينٔ ،جاٞت الٍتاٟخ كالتالٍِ٘ )1 :اك فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ
التالٗ: ٛت زظ أمناةا صمٕكٗ ٛغزٖا ٛيَ اجملتىع ٔللك يٍد وضتٕ ٝوعٍٕٖٛ
ٖشٖد يَ ٔ 0.05بدرج ٛعق. %95 ٛ
كىا تٕظ الٍتاٟخ يدً ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛالتالٗ :ٛت زه
وٕظٕيات ال تتفب وع التقالٗد اامٗ ،ٛتزٔد ألفكار غزبٗٔ ٛغزٖا ٛيَ اجملتىع،
تّتي بال فٗٔ ٛالتضمٗ ٛأكثز وَ املٕظٕيات ادتاد ،ٚتضايد يف ةىط ا ٕٖ ٛالٕةٍٗٛ
اامٗ ،ٛتغٕٓ شٕر ٚف٠ات وتعدد ٚيف اجملتىع كاملزأٔ ٚالغاا  ،تقمد القٍٕات
العزبٗٔ ٛاألجٍاٗ ٛاألأز ٝبغكن أيى.ٜ
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 .16يٕاواان ت اإٖز األدا ٞاملّااين لمقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛوااَ ٔجّااٌ ٛعااز
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً:
جدول رقم  : 18عوامل تطوير األداء ادلهين للقنوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظر اإلعالميات ومجهور ادلرأة العام
اإلعالميات
عوامل تطوير

التكرار

النسبة

مجهور ادلرأة العام
الرتتيب

التكرار

النسبة

مان ويتين
الرتتيب

مستوي
ادلعنوية

الداللة اإلحصائية

األداء ادلهين
للقنوات الفضائية
اإلماراتية
أن هتتم أكثر
باحلفاظ على
اذلوية العربية
واإلسالمية

40

49.4

1

63

56.8

1

4435.000

.171

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

أن هتتم بطرح
ومعاجلة
ادلشكالت
اجملتمعية

34

42.0

2

42

37.8

3

4821.500

.783

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

أن هتتم برصد
القضايا العربية
واإلسالمية أكثر

21

34.6

5

25

22.5

7

4816.500

.738

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

أن هتتم مبخاطبة
مجيع الفئات
العمرية
واالجتماعية

33

40.7

3

49

44.1

2

4648.500

.440

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

أن هتتم أكثر
بقضايا ادلرأة

16

19.8

7

36

32.4

34.64

4253.500

.032

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

أن تعتين أكثر

19

23.5

6

32

28.8

5

4597.000

.299

ال توجد فروق ذات

بنوعية ادلذيعات
ومظهرىن
أن تسمح مبشاركة
أوسع من اجلمهور
يف برارلها

داللة إحصائية

28

34.6

4

29

26.1

6

4595.000

.312

ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

ٖتع ا وااَ ادتاادٔه الضااابب أُ يٕاواان ت اإٖز األدا ٞاملّااين لمقٍاإات الفعاااٟٛٗ
اإلواراتٗ ٛوَ ٔجٌّ ٛعز اإليذوٗات:
أُ تّتي أكثز باذتفاظ يم٘ ا ٕٖا ٛالعزبٗا ٛاإلصاذوٗ، %49.4 ’ٛأُ تّاتي ب ازه
ٔوعادتاا ٛاملغااكذت اجملتىعٗاا ،% 42.0،ٛأُ تّااتي مبااةااا ٛمجٗااع الف٠ااات العىزٖااٛ
ٔاالجتىايٗ ،% 40.7،ٛأُ تضى مبغارك ٛأٔصاع واَ ادتىّإر يف بزازتّاا ،%34.6
أُ تّتي بزشد القعاٖا العزبٗٔ ٛاإلصذوٗ ٛأكثاز ،%34.6 ،أُ تعاتين أكثاز بٍٕيٗاٛ
املذٖعات ٔوعّزَِ ،% 23.5،أُ تّتي أكثز بقعاٖا املزأ.% 19.8.ٚ
ٔفٗىااا ٖتعمااب باق اذااات مجّاإر املاازأ ٚالعاااً لت اإٖز األدا ٞاملّااين يف القٍاإات
الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛركشٔا يم ٜامل الا ٛبعزٔر ٚأُ تّتي أكثز باذتفاظ يم٘ ا ٕٖاٛ
العزبٗٔ ٛاإلصذوٗ ،% 56.8،ٛأُ تّاتي مبااةاا ٛمجٗاع الف٠اات العىزٖا ٛاالجتىايٗا،ٛ
،%44.1أُ تّااتي ب اازه ٔوعادتاا ٛاملغااكذت اجملتىعٗاا ،% 37.8،ٛأُ تّااتي أكثااز
بقعاااٖا املاازأ ،% 32.4،ٚأُ تعااتين أكثااز بٍٕيٗاا ٛاملااذٖعات ٔوعّاازَِ،%28.8 ،أُ
تضى مبغارك ٛأٔصاع واَ ادتىّإر يف بزازتّاا ٔ%26.1 ،أُ تّاتي بزشاد القعااٖا
العزبٗٔ ٛاإلصذوٗ ٛأكثز..%22.5
مت اصااتاداً اأتاااار واااُ ٖٔااتين لدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّإر املازأ ٚالعااً جتاآ يٕاواان ت إٖز األدا ٞاملّاين لمقٍإات الفعاا ٟٛٗاإلواراتٗاا،ٛ
ٔقد تااني ٔجإد فازٔ لات داللا ٛإذصاا ٟٛٗباني كان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر املازأٚ
العاً جتآ الضماٗات التالٗ: ٛأُ تّتي أكثز بقعاٖا املزأٚ
ٔلدراص ٛالفزٔ اإلذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات ٔمجّإر املازأ ٚالعااً ضتإ يٕاوان
ت ٕٖز األدا ٞاملّين لمقٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛقاوت الااذث ٛباصاتاداً اأتااار وااُ
ٖٔاااتين ٔ ،جااااٞت الٍتااااٟخ كالتاااال٘ :أُ تّاااتي أكثاااز باذتفااااظ يمااا٘ ا ٕٖااا ٛالعزبٗاااٛ
ٔاإلصذوٗ ،ٛأُ تّتي ب زه ٔوعادت ٛاملغكذت اجملتىعٗ ،ٛأُ تّاتي بزشاد القعااٖا
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العزبٗٔ ٛاإلصذوٗ ٛأكثز ،أُ تّتي مبااةا ٛمجٗع الف٠ات العىزٖأ ٛاالجتىايٗا ،ٛأُ
تعتين أكثز بٍٕيٗ ٛاملذٖعات ٔوعّزَِ ،أُ تضى مبغارك ٛأٔصع واَ ادتىّإر يف
بزازتّا.
صئ الدزاضة تو عدء ىتا ع ميكً ت اصيرا ع

الي ث اآلت :

 - 1.أ ٔظاارت ٌتاااٟخ الدراصاا ٛتااداأن دٔافااع التعااز
ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً فٗىا ٖتعمب بدٔافعّي لمتعز

كاان وااَ اإليذوٗااات

لمقٍإات الفعاا ٟٛٗواا باني الادٔافع

الٍفعٗاأ Instrumental Motives ٛاملتعمقاا ٛباذتصاإه يماا ٜاألأاااار املّىاأ ٛلتٍأ ااا
وٕظٕيات تّي اجملتىاع ٔاألصازٔ ٚاملغاكذت اامٗأ ٛلتىٗاش بزازتّاا ٔجادتّا .إ
الدٔافع ال قٕصٗ ٛاملتعمق ٛبالتضمٗٔ ٛقعأ ٞقت الفزا ٔ ،لعاد ٚاألِن ٔاألشدقا ٞوَ
وغاِدِ ٚذٓ القٍٕات إ ِٔإ أواز ٔاقعا٘ ذٗاث تشاٖاد دٔر ٔأِىٗاِ ٛاذٓ القٍإات يف
ذٗا ٚاملٕاةَ ٔاملقاٗي بدٔلا ٛا إلواارات حبٗاث أشاارت متثان لاْ وصادرًا وّىًّاا إلعااا
اذتٗاجاتْ املتٍٕي.ٛ
ٔ. - 2قد ٔجدت درجا ٛواَ االتضاا باني دٔافاع كان واَ اإليذوٗاات ٔمجّإر
املزأ ٚالعاً فٗىا ٖتعماب بادٔافع التضامٗٔ ٛقعاأ ٞقات الفازا ٔكاذلك وعزفا ٛاألأااار
املّىٔ ٛوعادتتّا لمىغكذت اامٗٔ ٛمتٗاش بزازتّاا ٔجادتّا ، ،تٍأ اا وٕظإيات
تّي األصزٔ ٚاجملتىع ٔ،تٍىٗ ٛالعقن ٔالفكز ٔ،تٍىٗا ٛالإي٘ الادٖين ِٔ ،إ واا ٖغاح
بصف ٛياو ٛلٕجٕد درج ٛكاح ٚوَ االتضا بني كن وَ الدٔافع ال قٕصٗٔ ٛالٍفعٗٛ
لد ٝكن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعااً فٗىاا ٖتعماب بادٔافع تعزظاَّ لمقٍإات
الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ.ٛ
 - 3أٔظرت ٌتاٟخ الدراص ٛيدً ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني كان واَ
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتاآ األٔشااه الا تٍ ااب يما ٜالقٍإات الفعااٟٛٗ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

التالْٗ :اٗش ٚيَ غحِا وَ القٍٕات الفعا ٟٛٗالعزبٗ ،ٛومتشو ٛبتٍىٗ ٛا ٕٖ ٛالٕةٍٗاٛ
اامٗ ،ٛتضع ٜإل٘ اذتفاظ يم٘ ا ٕٖ ٛالعزبٗأ ٛاإلصاذوٗ ،ٛتتىٗاش

زأتّاا ٔةزذّاا

ملٕظٕيات ذضاص ٛتّي اجملتىع ،وععي بزازتّا وضتٕرد ٚوَ ارتارد ،تزٔد لثقافات
ٔوفاِٗي غزبٗ ٛيَ زتتىع اإلوارات .كىا أٔظرت ٔجٕد فزٔ لات داللا ٛإذصااٟٛٗ
بني كن وَ اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ املىٗشات التالٗ:ٛ
ومتشواا ٛبااالتعزٖف بااال اث ٔالت اارٖخ اإلوااارات٘ ،تتىٗااش ب اازه وعاااوني جاااد ٚيف
بزازتّأ ،يم ٜادتاٌع اآلأز وَ ٔجٌّ ٛعز مجّٕر املزأ ٚالعاً.
 - 4أٔظااارت ٌتااااٟخ الدراصااا ٛيااادً ٔجااإد فااازٔ لات داللا ا ٛاإلذصاااا ٟٛٗباااني
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً ضتٕ ود ٝالتشاً القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛبااعا
العاإابط األأذقٗاا : ٛتّااتي مبغااارك ٛادتىّاإر يف بزازتّااا  ،ال تٍتّااك بزازتّااا
الاذٔ العاااً ٔاآلدا العاوأ .ٛللااك يٍااد وضاتٕ ٝوعٍٕٖااٖ ٛشٖااد ياَ ٔ 0.05بدرجاا ٛعقااٛ
. %95كىا أٔظرت يدً ٔجٕد فزٔ لات دالل ٛإذصا ٟٛٗبني اإليذوٗاات ٔمجّإر
املزأ ٚالعاً جتآ ود ٝالتشاً القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗا ٛبااعا العإابط األأذقٗاٛ
تمتشً بالعٕابط األأذقٗ ٛملٍّ ٛاإليذً  ،تتىتاع باملصاداقٗ ٛيف ٌقان األأااار  ،تمتاشً
مباادئ التٍاافط اإليذوا٘ الغازٖف واع القٍإات األأاز ،ٝال تٍتّاك بزازتّاا الاذٔ
العاااً ٔاآلدا العاواا ، ٛحت ا ً قااٗي ٔأأذقٗااات اجملتىااع ااماا٘ ٔتقالٗاادٓ ، ،حت ا ً
يقمٗ ٛادتىّٕر  ،تتضي أأاارِا بالدقٔ ٛاملٕظٕيٗ.ٛ
 - 5أمصاات الدراصاا ٛإ ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً جتااآ وااد ٝديااي القٍاإات الفعااا ٟٛٗلمقعاااٖا القٕوٗا ٛاإلواراتٗااٛ
التالٗاا : ٛالقعاااٖا العاملٗاأ ٛاإلٌضاااٌٗٔ . ٛللااك يٍااد وضااتٕ ٝوعٍٕٖااٖ ٛشٖااد يااَ 0.05
ٔبدرجاا ٛعقاا. %95 ٛكىااا أمصاات إ ياادً ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني
اإليذوٗااات ٔمجّاإر املااازأ ٚالعاااً جتاااآ وااد ٝديااي القٍااإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاااٛ
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القعااااٖا القٕوٗااا ٛاإلواراتٗااا ٛالتالٗااا :ٛالقعااااٖا العزبٗااا ٛالقعااااٖا العزبٗااا ٛالقعااااٖا
الضٗاصٗ ٛاامٗ ، ٛوغكم ٛال كٗا ٛالضكاٌٗ ٛيف اجملتىاع اإلواارات٘ ،وغاكذت
األصااازٔ ٚال اااذ ٔالاااشٔاد يف اجملتىاااع اإلواااارات٘  ،وغاااكذت الغااااا كالا الاااٛ
ٔاملغكذت االجتىايٗ ٛاامٗ.ٛ
 - 6أمصت الدراص ٛا يدً ٔجٕد فزٔ اإلذصا ٟٛٗبني اإليذوٗاات ٔمجّإر
املاازأ ٚالعاااً جتااآ ادتٕاٌااع اإلجيابٗاا ٛلمقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا )1 .ٛربااط وااا بااني
إوارات الدٔلٔ ٛصكاٌّا  )2سٖاد ٚوعاره ٔوعمٕوات ادتىّإر ااما٘ ٔ -للاك يٍاد
وضااتٕ ٝوعٍٕٖااٖ ٛشٖااد يااَ ٔ 0.05بدرجاا ٛعقاا )3 %95 ٛياادً ٔجاإد فاازٔ لات داللااٛ
إذصا ٟٛٗبني اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ أبازس إجيابٗاات القٍإات الفعااٟٛٗ
اإلواراتٗ ٛالتالٗ ٛوٍاقغ ٛالقعاٖا اامٗ ٛبفايمْٗ ٔأبزست إيذوٗني ستمٗني وٕاةٍني،
االِتىاً حبىاٖ ٛال اث الثقايف ٔالتارخي٘ لمىحتىع.
ٔبدراصاا ٛالفاازٔ اإلذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً أظّاازت
الدراصاا ٛأباازس صااماٗات القٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗاا ٛالتالٗاا :ٛتّااتي بال فٗااْ ٔالتضاامٗٛ
أكثز وَ املٕظٕيات ادتادٔ ٚللك يٍد وضاتٕ ٝوعٍٕٖاٖ ٛشٖاد ياَ ٔ 0.05بدرجا ٛعقاٛ
%95
 - 7كىااا أمصاات الدراصاا ٛإ

ياادً ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني

اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً جتآ أبزس صماٗات القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛالتالٗٛ
 :ت اازه وٕظاإيات ال تتفااب وااع التقالٗااد اامٗاا ،ٛتاازٔد ألفكااار غزبٗاأ ٛغزٖااا ٛيااَ
اجملتىع  ،تضايد يف ةىاط ا ٕٖا ٛالٕةٍٗا ٛاامٗا ، ٛت ازظ أمناةاا صامٕكٗ ٛغزٖااٛ
يَ اجملتىع  ،تغٕٓ شٕر ٚف٠ات وتعادد ٚيف اجملتىاع كااملزأٔ ٚالغااا تقماد القٍإات
العزبٗٔ ٛاألجٍاٗ ٛاألأز ٝبغكن أيى.ٜ

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

 - 8أمصاات الدراصاا ٛإ ٔجاإد فاازٔ لات داللاا ٛإذصااا ٟٛٗبااني اإليذوٗااات
ٔمجّاإر املاازأ ٚالعاااً جتااآ يٕاواان ت اإٖز األدا ٞاملّااين لمقٍاإات الفعااا ٟٛٗاإلواراتٗااٛ
التالٗٔ ٛقد تاني ٔجٕد أُ تّتي أكثاز بقعااٖا املازأٔ ٚللاك يٍاد وضاتٕ ٝوعٍٕٖاٖ ٛشٖاد
يَ ٔ 0.05بدرج ٛعق. %95 ٛ
 - 9كىااا أمصاات الدراصاا ٛإ ياادً ٔجاإد فاازٔ لات دالل ا ٛإذصااا ٟٛٗبااني
اإليذوٗات ٔمجّٕر املزأ ٚالعاً ضتإ يٕاوان ت إٖز األدا ٞاملّاين لمقٍإات الفعااٟٛٗ
اإلواراتٗ ٛكالتال٘ :أُ تّتي أكثز باذتفاظ يم ٜا ٕٖ ٛالعزبٗٔ ٛاإلصذوٗ ،ٛأُ تّاتي
ب زه ٔوعادتا ٛاملغاكذت اجملتىعٗا ،ٛأُ تّاتي بزشاد القعااٖا العزبٗأ ٛاإلصاذوٗٛ
أكثز ،أُ تّتي مبااةا ٛمجٗع الف٠ات العىزٖٔ ٛاالجتىايٗ ،ٛأُ تعتين أكثز بٍٕيٗٛ
املذٖعات ٔوعّزَِ ،أُ تضى مبغارك ٛأٔصع وَ ادتىّٕر يف بزازتّا.
ٔتٕش٘ الدراص ٛبإجزا ٞوشٖد وَ الارٕث ٔالدراصات فٗىا ٖتعمب بتأعح القٍإات
الفعاا ٟٛٗيماا ٜق ايااات شتتمفاا ٛوااَ ادتىّإر ٔأاشاا ٛمجّاإر املاازأ ٚالعاااً  ،كىااا
تٕشااا٘ الااذثااا ٛباااإجزا ٞدراصاااات ذااإه كٗفٗااا ٛصاااح العىااان يف القٍااإات ألفعااااٟٛٗ
ٔالعٕاواان املا عز ٚيف تٕجّااات القٍاإات الفعااا ، ٟٛٗكىااا ت كااد يماا ٜالتشاوّااا بقااٗي
زتتىعاتّااا ٔأأذقٗاتّااا ٔحبزشااّا يماا ٜااللتااشاً باااألدا ٞاملّااين اإليذواا٘  ،كىااا
تٕش٘ بعزٔر ٚصَ وٕاعٗب عزه إيذوٗ ٛأاش ٛبالقٍٕات الفعا ٔ ٟٛٗتٕش٘ بإجزاٞ
دراصااات ذاإه مجّاإر القٍاإات الفعااا ٟٛٗاملتاصصاأ ٛاجتاِاتّااا ضتِٕااأ ،تااديٕ
الدراص ٛإ ٔظع صٗاصات إيذوٗ ٛأاش ٛبعىن القٍٕات الفعا.ٟٛٗ

417

418

املراجع:
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وٍغٕر ،ٚوصز،جاوع ٛاملٍصٕر.)2009 ٚ
 .9فٕسٖ ٛآه يم٘  ،اصتاداً املزأ ٚاإلواراتٗ ٛلمقٍٕات الفعا ، ٟٛٗامل متز العمى٘ األٔه
لذكادميٗ ٛالدٔلٗ ٛلعمًٕ اإليذً /القاِز / ٚوصز  2004القاِز )ٚط . 515

تقٕٖي أدا ٞالقاٟي باالتصاه يف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗٛ

 .10فٕسٖ ٛآه يم٘ ،ود ٝوغاِد ٚادتالٗ ٛاإلواراتٗ ٛلمقٍٕات الفعا ٟٛٗيف املىمك ٛاملتردٚ
دراص ٛوٗداٌٗ ، ) ٛو متز القٍٕات الفعا ٟٛٗبضم  ٛيىاُ جاوع ٛالضم اُ قابٕظ) 2002
ط .302
 .11فٕسٖ ٛآه يم٘  ،تصٕرات اإليذوٗني يف ٔصاٟن اإليذً اإللك ٌٔٗ ٛاإلواراتٗ ٛألدٔارِي
ٔالعٕاون امل عزٓ فّٗا ،اجملمْ املصزٖ ٛلارٕث الزأ ٙالعاً . )2013 ،
 .12فٕسٖ ٛآ ه يم٘  ،دٔر الرباوخ االجتىايٗ ٛيف القٍٕات الفعا ٟٛٗاإلواراتٗ ٛيف الت ٗح الثقايف
ٔاالجتىاي٘ ،زتم ٛقعاٖا اجتىايٗ ، ٛكمٗ ٛالعمًٕ االجتىايٗٔ ٛالعمًٕ االٌضاٌٗ ،ٛشترب
الارٕث ٔالدراصات االجتىايٗٛ

اوع ٛصكٗكد ،ٚبادتشاٟز .).2013

 .13فٕسٖ ٛآه يم٘ٔ ،صاٟن االتصاه يف دٔل ٛاإلوارات ،وكتا ٛادتاوع ٛدٔل ٛاإلوارات )2012
ط101- 77
 .14وشٖد .رذٗي ،قٍا ٚادتشٖزٔ ٚشزا الفعاٟٗات  ،الدار الدٔلٗ ٛلذصتثىارات الثقافٗ، ٛ
القاِز ، 2002 ، ٚط 13 - 12
ٌ .15غٕ ٝيقن  ،تقٗٗي ٌغزات األأاار يف قٍا ٚالٍٗن اإلأاارٖ ٛاملتاصص : ٛدراص ٛوضرٗٛ
لمىرتٕٔ ٝالقاٟىني باالتصاه  ،رصال ٛواجضتح غح وٍغٕر ، ٚكمٗ ٛاإليذً  ،جاوعٛ
القاِز ، 2002 ، ٚط 81 - 80
ِٖٕ .16دا وص ف ، ٜاجتاِات الصفٕ ٚضتٕ ت ٗ ٛاإليذً املصز ٙألذداث  11صاتىرب
ٔتدايٗاتّا  :دراص ٛاصت ذيٗ ٛيم ٜيٍٗ ٛوَ الصفٕ ٚاملصزٖ ٛزتم ٛحبٕث الزأ ٙالعاً،
اجملمد الثالث  ،العدد الزابع  ،أكتٕبز – دٖضىرب . ً 2002 ،
ٔ .17لٗد يىغ ، .ٛأعز التكٍٕلٕجٗا املضتادو ٛيف مجع ٔتقدٖي األأاار يم ٜعكن ٔوعىُٕ
ارتدو ٛاإلأاارٖ : ٛدراص ٛيم ٜالقٍٕات الفعا ٟٛٗغح اذتكٕوٗ ، ٛرصال ٛواجضتح غح
وٍغٕر ، ٚكمٗ ٛاإليذً  ،جاوع ٛالقاِز ، ٚواٖٕ . 2002
ٔ .18لٗد فت اهلل ،اجتاِات مجّٕر املتعمىني ضتٕ وغزٔ القٍٕات التمفشٌٖٕٗ ٛاملتاصص ٛيرب
القىز الصٍاي٘ ٌاٖن صات ف ٜو عز اإليذً ف ٜاامٗٔ ٛالعاملٗ ٛكمٗ ٛاإليذً  27- 25واٖٕ
1997

اوع ٛالقاِز ٚط 208- 144

419

420

1.

2.

3.

4.

5.

ٛٗاملزاجع األجٍا
Fishbein, M (1967). Attitude and the prediction of behavior. In:
Fishbein, M (Ed.). Readings in attitude theory and measurement.
New York: Wiley.
Alwitt, L. F & Prabhaker, R.P., (1992), Functional and Belief
dimensions of Attitudes to TV Advertising, Journal of Advertising
Research, Vo.32. No.5.
White, H.A. (1997), Considering Interacting Factors in Third Person
Effect, Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol.74,
No.3.
Lo, V. & Paddon, R. (2000), Third Person Perceptions and Support
for Pornography Restrictions, International Journal of Public
Opinion Research, Vol. 12, No.1
Price, V. et al., Third Person effect of News Coverage, Journalism
and Mass Communication Quarterly, Bol.74, No.3

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

صوووواجلا عة الووووي ع

وووولا ي

عإل كرتونيووووووووي اوووووو و

وووووو و

ع تغطيووووووووي ع
ع

في ع

وووووووو

يي يف

لا ي

جلعسي حتليليي

د .علي بن دبكل العنزي
أضتاذ مطاعد
جامعة امللك ضعود

-اململكة العسبية الطعودية

421

422

ملخـــص

تعترب ربربص ال رب ربربوزة الرمؤيرب ربربة من مةضطرب ربربة أن مؤنرب ربرباة أن رب ربربا ترب ربربو تنرب ربربا ا م مرب ربربة جرب ربربدا نتعم رب رب
العالق رب ربرباا العام رب ربربة أن مةضط رب ربربة علرب رب رب ا رب ربربا علرب رب رب ال رب ربربوزة املةضط رب ربربية بن رب ربربك  ،رب ربرباب أن
ت رب رب ربربرير ا ذالرب رب ربربة اال رب رب رب نتعصيصمرب رب ربربا ذرب رب ربربا ا رب رب ربربا نمرب رب ربربو دنز م رب رب ربربد نذيرب رب ربربون نأذرب رب ربربد
اممرب ربربدار الس يطرب ربربة للعالقرب ربرباا العامرب ربربة أن مؤنرب ربرباة نلرب ربربرلك أم رب رب ر ،دازاا العالقرب ربرباا العامرب ربربة
رب ربرب جص يرب رب ربربة مرب رب ربربري تنرب رب ربربا اا املؤنرب رب ربرباة أن املةضطرب رب ربربة ملعس رب رب ربربة ترب رب ربربا مرب رب ربربر
اليرب رب ربربوع تترب رب ربربابئ ن ل رب ربرب
الؤنا اا عل موزت ا املةضطية
نتا يرب رب ربربدا للعالقرب رب ربربة ب رب رب رب ال رب رب ربربوزة املةضطرب رب ربربية نتوج رب رب ربرباا الرب رب ربربسأن العرب رب ربرباع جترب رب ربربا ا تمرب رب ربربئ رب رب رب
رب ربربا علرب ربرب م رب ربربوزت ا الط رب ربربا دة نتعصيصم رب ربربا برب ربرب خمتلرب ربرب ئ رب ربرباا
املةضطرب ربرباا يتر رب ربربتد علي رب ربربا أ
ا تم رب ربربئ نذل رب ربربك لل رب ربربدا بو رب ربربئ اضرب رب رب ا تيحية اعل رب ربربة تعتم رب ربربد علرب رب رب  ،رب ربرباد م رب ربربوزة مةضطرب رب ربربية
وم رب ربربا قسازات رب ربربا
 ،ابي رب ربربة للمةضط رب ربربة تط رب ربرباعدما علرب رب رب رب ربربما دع رب ربربد ال رب ربربسأن الع رب ربرباع رب ربربا
ا يوية اليت يعتمد جناح أن ن املةضطة علي ا
 ،الث رب ربربوزة ايت رب ربربالية ناملعلوماتي رب ربربة ن رب ربربوزة التكؤولوجي رب ربربا أ رب ربربا ا م رب ربربري أممي رب ربربة دزاض رب ربربة ال رب ربربوزة
ذيرب ربربل رب ربربكل
الرمؤيرب ربربة للمةضطرب ربرباا بنرب ربربك عرب ربرباع نملةضطرب ربرباا التعلرب ربربيد العرب ربربال بنرب ربربك رب ربربا
ا مرب ربربالا ا عالميرب ربربة رب ربربر املةضطرب ربرباا املوج رب ربربة لمام مرب ربربا املاتل رب ربربة ،ذرب ربربد الوضرب ربربا ملعس رب ربربة
نت رب ربربريو ال رب ربربوزة املةضط رب ربربية رب ربربا نال رب ربربيت باترب رب رب تنرب رب ربك أممي رب ربربة رب رب رب ة بالؤطرب رب رب ة دازة م رب ربربر
وما ايض اتيحية مؤ ا
املةضطاا اختاذ القسازاا
مرب ربربري مؤرب ربربا قرب ربرباع ال اذرب ربربل بسمرب ربربد أ رب ربرباز الامعرب ربربة الطرب ربربعودية ايلك نتيرب ربربة ال رب ربربرا ة الطرب ربربعودية
م رب ربربري رب ربربال امللرب رب رب ال رب ربربر ايلك نترب رب رب ال رب ربربرن قامرب رب رب مةضط رب ربربة ز ؤ رب ربربا ل تت رب ربرباد ا عالمرب رب رب
ب تن رب ربربا للحامع رب ربربة نذل رب ربربك ملعس رب ربربة ال رب ربربوزة املةضط رب ربربية للحامع رب ربربة ن ليلرب رب رب ا ندزاض رب ربربت ا ذي رب ربربل
يقرب رب ربربوع بسترب رب ربربامخ املل رب ربرب ال رب رب ربربر ايلك نت رب ربرب بسمرب رب ربربد أن معلومرب رب ربربة عرب رب ربربري الامعرب رب ربربة أن التعلرب رب ربربيد
ايلك نت ربرب ال رب ربربرا ة الطرب ربربعودية الوزقيرب ربربة نايلك نتيرب ربربة ضرب ربربواا رب ربربا رب ربربصا أن مقرب ربرباي  ،رب ربربا ة
،ىل ن الة امت اا الطعودية
تضرب رب ربربمري جمتمرب رب ربربئ الدزاضرب رب ربربة مجيرب رب ربربئ ال رب رب ربربر ال رب رب ربربادزة اململكرب رب ربربة العسبيرب رب ربربة الطرب رب ربربعودية ضرب رب ربربواا
نزقي رب ربربة أن ،لك نتي رب ربربة أن الؤطرب رب رب ايلك نتي رب ربربة للوزقي رب ربربة نن ال رب ربربة امت رب ربرباا الط رب ربربعودية أم رب ربربا عيؤ رب ربربة
الدزاضرب ربربة رب رب عيؤرب ربربة عمدي رب ربربة مشل رب رب مجيرب ربربئ ال رب ربربر ال رب ربربيت تنرب ربربسا املرب ربربواد ال رب ربربر ية أ رب ربرباز
نمعلوم رب ربرباا ن،عالت رب ربرباا ع رب ربربري الامع رب ربربة ض رب ربربواا الوزقي رب ربربة أن الؤطرب ربرب ايلك نتي رب ربربة مؤ رب ربربا ن رب ربربرلك
أب رب رب ربربسش ال رب رب ربربر ا لك نتي رب رب ربربة ال رب رب ربربيت تن رب رب ربربسا مو رب رب ربربوعاا الامع رب رب ربربة الط رب رب ربربعودية ا لك نتي رب رب ربربة
ن ربربرلك م ربربا تن ربربست ن ال ربربة امت ربرباا الط ربربعودية ع ربربري الامع ربربة نذل ربربك علرب رب م ربربد الط ربربتة أ رب رب س
م رب رب ربربري الع رب رب ربرباع املا رب رب ربرب (،1141- 1- 1ىل 1141- 7- 1م رب رب ربرب) نق رب رب ربربد بلرب رب ربرب ع رب رب ربربدد ال رب رب ربربر ال رب رب ربربيت
تض ربربمؤ م ربربوادا ع ربربري الامع ربربة نمو ربربوعات ا ن ق ربربا لقاع ربربدة بيات ربرباا امللرب رب ال ربربر للحامع ربربة 11
مرب ربربري ة ن رب ربربا عرب ربربدد ال رب ربربر الوزقيرب ربربة  11مرب ربربري ة بيؤمرب ربربا بل رب رب عرب ربربدد ال رب ربربر ا لك نتيرب ربربة
الث مر با ا ة ،ىل موقئ ن الة امت اا الطعودية

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

اقداي:
تع ُّد الصٕز ٚالرٍِٗ ٛأل ٙوؤضط ٛأٔ وٍػأ ،ٚأ ٙكاُ ٌٕع ٌػاطّا ،وّى ٛددِّا،
ٔتعىن العالقات العاو ٛيف أ ٙوؤضطة ٛلمة ٜاؿفةال لمة ٜالصةٕز ٚاملؤضطةٗ ٛبػةكن
إجيةةاب٘ ،أٔ تصةةشٗشّا يف سةةاه اـمةةنٔ ،تعصٖصِةةا يف سةةاه اإلجيةةا ِٔ ،ةةٕ دٔز وّةةي
ٔسٗةةٕٔ ،ٙأسةةد األِةةداي السٟٗطةة ٛلمعالقةةات العاوةة ٛيف أ ٙوٍػةةأٔ ;ٚلةةرل أص ة ش
إدازات العالقةةةات العاوةةة ٛالٗةةةًٕ تتةةةابع ٔؼمةةةن كةةةن دصٟٗةةة ٛوةةةَ ٌػةةةاطات املٍػةةةأ ٚأٔ
املؤضط ;ٛملعسف ٛتأثرل ِرٓ الٍػاطات لم ٜصٕزتّا املؤضطٗ.ٛ
ٔتأكٗدًا لمعالق ٛبني الصٕز ٚاملؤضطٗٔ ،ٛتٕدّةات الةسأ ٙالعةاً ػةآ اتتىةع،
فإُ املؤضطات ٖتشتي لمّٗا أُ ؼافظ لم ٜصةٕزتّا الطةاٟدٔ ٚتعصٖصِةا بةني كتمة
ف٠ات اتتىعٔ ،ذل لم د ٞبٕضع إضذلاتٗذٗ ٛفالم ٛتعتىد لم ٜإجياد صٕز ٚوؤضطٗٛ
إجيابٗ ٛلمىؤضط ،ٛتطالدِا لم ٜضىاُ دلي السأ ٙالعاً شلا ،خصٕصًا يف قسازاتّةا
اؿٕٖٗ ،ٛاليت ٖعتىد لاح أٔ فػن املؤضط ٛلمّٗا.
إُ الجٕز ٚاالتصالٗٔ ٛاملعمٕواتٗٔ ،ٛثٕز ٚالتكٍٕلٕدٗا ،أضةافا وةَ أِىٗة ٛدزاضةٛ
الصةةةٕز ٚالرٍِٗةةة ،ٛلمىؤضطةةةات بػةةةكن لةةةأً ،ملؤضطةةةات التعمةةةٗي العةةةال٘ بػةةةكن
خةا ،،سٗةح غةكم اؿىةالت اإللالوٗة ٛشلةرٓ املؤضطةات ،املٕدّة ٛؾىاِرلِةا
املدتمف ،ٛإسد ٝالٕضاٟن ملعسفٔ ٛتصشٗح الصٕز ٚاملؤضطٗ ٛشلأ ،الةيت باتة تػةكن
أِىٗةةةة ٛكةة ة رل ٚبالٍطةة ة  ٛإلدازِ ٚةةةةرٓ املؤضطةةةةات يف اؽةةةةاذ ال ةةةةسازات ،خصٕصًةةةةا
اإلضذلاتٗذٗ ٛوٍّا.
وَ ٍِا قاً ال اسح بسصد أخ ةاز اؾاوعة ٛالطةعٕدٖ ٛااللكذلٌٔٗة ٛيف الصةشافٛ
الطةةعٕدٖ ،ٛوةةَ خةةاله املمةة الصةةشف٘ اإللكذلٌٔةة٘ الةةر ٙقاو ة وؤضطةة ٛزكٍةةاُ
لإلٌتاز اإللالو٘ ،بإٌػا ْٟلمذاوعٔ ،ٛذل ملعسف ٛالصٕز ٚاملؤضطٗ ٛلمذاوعٔ ٛؼمٗمّا
ٔدزاضةةتّا ،سٗةةح ٖ ةةًٕ بسٌةةاور املمة الصةةشف٘ اإللكذلٌٔةة٘ بسصةةد أ ٙوعمٕوةة ٛلةةَ
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اؾاوع ،ٛأٔ التعمٗي االلكذلٌٔ٘ يف الصشاف ٛالطعٕدٖ ٛالٕزقٗٔ ٛاإللكذلٌٔٗ ،ٛضةٕاٞ
كاُ خدلًا أٔ و االً إضاف ٛإىل ٔكال ٛاألٌ ا ٞالطعٕدٖ.ٛ
مشكلة الدراسة:
ٍِاك ت اَٖ سٕه صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛلد ٝكةجرل وةَ الٍةاع،
ٔيف الصةةشاف ٛالطةةعٕدٖ ٌ ،ٛةسًا ؿداثةة ٛإٌػةةاّٟأ ،كةةرل لمةةٍىم التعمٗىةة٘ الةةرٙ
ت دؤْ ،الرٖ ٙع ُّد ددٖدًا لم ٜال ٗ ٛ٠التعمٗىٗ ٛالطعٕدٖ ،ٛفالعدٖةد وةَ الٍةاع خيمةم
بةةني املفّةةًٕ التعمٗىةة٘ الةةر ٙتت ٍةةآ اؾاوعةةِٔ ،ٛةةٕ التعمةةٗي املةةدور ،الةةر ٙجيىةةع بةةني
التعمةٗي ٔدًّةةا لٕدةةْٔ ،اضةتدداً الت ٍٗةةٔ ،ٛبةةني التعمةةٗي لةَ بتعةةد ،فّٕوةةْ الت مٗةةد،ٙ
الةةر ٙتت ٍةةآ بعةةع اؾاوعةةاتٔ ،لةةرل غةةٕ

ِةةرا اـمةةم لمةة ٜالصةةٕز ٚاملؤضطةةٗٛ

لمذاوعةةٔ ،ٛدعةةن كةةجرلًا وةةَ اؾىّةةٕز ٖت ةةدً لمذاوعةةِٔ ٛةةٕ ٖعت ةةد أٌّةةا ت ةةدً التعمةةٗي
اؾاوع٘ بطسٖ  ٛاالٌتطا  ،الر ٙال ٖتطمب االٌت اً يف قاضسات ززلٗ ٌ ٛاوٗ ٛيف
و از اؾاوع .ٛكىا أُ العدٖد وَ الػساٟح اؾىاِرلٖ ٛتس ٝأٌّا داوع ٛخاصةٔ ٛريةرل
وعةةذلي بّةةا وةةَ ق ةةن ٔشاز ٚاـدوةة ٛاملدٌٗةة ،ٛلةةا شاد العةةب ٞلمةة ٜالعالقةةات العاوةة،ٛ
لتٕضةٗح ٔتصةةشٗح ِةةرٓ املفةةاِٗي وةةَ خةاله بسافّةةا املدتمفةة ٛالةةيت تٍػةةس يف اإللةةالً
وعمٕوات تٕضح ط ٗع ٛالتعمٗي يف اؾاوعةٔ ٛؽصصةاتّا ٔأضاضةٗاتّا التعمٗىٗةٔ .ٛلةا
الغ ة فٗةةْ أُ ٔضةةاٟن اإللةةالً تةةؤد ٙدٔزًا قٕزِّٖ ةا يف غةةسح ِةةرٓ اؾٕاٌةةب املدتمفةةٛ
ملػةةكم ٛالصةةٕز ٚاملؤضطةةٗ ٛلمذاوعةة ،ٛفةةاؾىّٕز املتٍةةاثس يف الصوةةاُ ٔاملكةةاُ ٖعتىةةد
فٗىا ٖػكمْ وَ اٌط الات لَ اؾاوع ٛلم ٜاألخ از ٔاملعمٕوات ٔالصٕز الةيت تٍ مةّا
لْ ٔضاٟن اإللةالً املتعةددٔ ،ٚوةَ ِةرٓ الٕضةاٟن اإللالوٗة ٛالصةشاف ،ٛفالصةشاف ٛوةا
شالة تةةؤد ٙدٔزًا وّىِّةةا يف إٖصةةاه السضةةالٔ ٛتػةةكن الةةسأ ٙالعةةاً المةةراُ ٖةةٕثساُ لمةةٜ
صٕز ٚاؾاوع ٛبػكن ك رل يف اتتىع الطعٕد.ٙ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

يف ِرٓ الدزاض ٛأزاد ال اسح أُ ٖعسي وةد ٝصةشٔ ٛصةدقٗ ٛالصةٕز ٚاملؤضطةٗٛ
لمذاوعةةٔ ،ٛالعٕاوةةن امل ةؤثس ٚيف ِةةرٓ الصةةٕز ،ٚضةةٕا ٞضةةم ًا أٔ إجيابًةةا ،يف الصةةشافٛ
الطعٕدٖ ،ٛكذص ٞوَ وعسف ٛت ٗٗي مجّٕز اؾاوعٔ ،ٛالٕضاٟن املؤثس ٚفْٗ.
ٔاملػكم ٛاملطسٔسٍِ ٛا لمدزاض ٛيف ِرا ال شح ِ٘ :وا ِ٘ الصةٕز ٚاملؤضطةٗٛ
العاو ٛاليت ٖتٕصن شلا قازئ الصشاف ٛالطعٕدٖ ٛالٕٗوٗ ٛوَ اطاللْ لم ٜوةا ٍٖػةس يف
الصةةشاف ٛلةةَ اؾاوعةة ٛالطةةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗةةٛ؟ ٖٔتفةةسع لةةَ ِةةرا الطةةؤاه األضةة٠مٛ
الفسلٗ ٛالتالٗ:ٛ
- 1وا األغكاه الصشفٗ ٛاليت ت دً فّٗا ِرٓ املٕاد؟
 - 2وا املصادز اليت التىدت لمّٗا ِرٓ املٕاد؟
- 3وا الػدصٗ ٛالسٟٗط ٛيف املٕاد املٍػٕز ٚلَ اؾاوعٛ؟
- 4وا ِٕ املٕقع اؾغسايف لمددل؟
- 5وا املٕضٕلات اليت ٔقع الذلكٗص لمّٗا؟
- 6وا االػاِات شلرٓ املٕاد الصشفٗٛ؟
أهداف الدراسة:
اشلدي األضاض٘ ِةٕ التعةسي لمة ٜط ٗعة ٛالصةٕز ٚاملؤضطةٗ ٛلمذاوعة ٛالطةعٕدٖٛ
اإللكذلٌٔٗ ٛلدل وا تٍػةسٓ الصةشاف ٛالٕٗوٗةٖٔ .ٛغطة٘ الٍػةس اإللالوة٘ لةَ اؾاوعةٛ
األبعاد التالٗ:ٛ
- 1وا تٍػسٓ الصشاف ٛلَ إداز ٚاؾاوعٔ ،ٛود ٝفةالمٗتّي ٔو ةادزتّي اإلدازٖةٛ
ٔالتعمٗىٗ.ٛ
- 2وةةةا تٍػةةةس الصةةةش لةةةَ ألضةةةا٠ِٗ ٞةةة ٛالتةةةدزٖظ يف اؾاوعةةةٔ ٛكفةةةاٞتّي
التعمٗىٗٔ ٛال شجٗ.ٛ
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- 3وا تٍػس الصش لَ طال ٔطال ات اؾاوعٔ ٛاـدوات التعمٗىٗ ٛامل دوٛ
شلي.
- 4وا تٍػسٓ الصش لةَ بٗ٠ة ٛاؾاوعة ٛالتعمٗىٗةٔ ،ٛمنطّةا التعمٗىة٘ اؾدٖةد
الر ٙجيىع بةني التعمةٗي الت مٗةدٔ ،ٙاضةتدداً الت ٍٗة ،ٛلٗكةُٕ وةا ٖطةىٜ
بالتعمٗي املدور.
تساؤالت الدراسة:
- 1وا تأثرل وا تٍػسٓ الصشاف ٛلةَ إداز ٚاؾاوعةٔ ،ٛوةد ٝقٗةادتّي ٔو ةادزتّي
اإلدازٖٔ ٛالتعمٗىٗ ٛ؟
- 2وةةةا تةةةأثرل وةةةا تٍػةةةس الصةةةش لةةةَ ألضةةةا٠ِٗ ٞةةة ٛالتةةةدزٖظ يف اؾاوعةةةٛ
ٔكفاٞتّي التعمٗىٗٔ ٛال شجٗ ٛ؟
- 3وةةةا تةةةأثرل وةةةا تٍػةةةس الصةةةش لةةةَ طةةةال ٔطال ةةةات اؾاوعةةةٔ ٛاـةةةدوات
التعمٗىٗ ٛامل دو ٛشلي ؟
- 4وا تأثرل وا تٍػسٓ الصةش لةَ بٗ٠ة ٛاؾاوعة ٛالتعمٗىٗةٔ ،ٛمنطّةا التعمٗىة٘
اؾدٖد الر ٙجيىع بني التعمٗي الت مٗةدٔ ،ٙاضةتدداً الت ٍٗة ،ٛلٗكةُٕ وةا
ٖطى ٜبالتعمٗي املدور ؟
اإلطار النظري للدراسة:
 م وع ال وزة املةضطية أن الرمؤية:
تعٍ ٜالصٕز ٚالرٍِٗ "ٛاٌط ةاع صةٕز ٚالػة٘ ٞيف الةرَِ أٔ بتعة رل أدض :سضةٕز
صٕز ٚالػ٘ ٞيف الرَِ ٖٔعٕد وصطمح الصٕز ٚالرٍِٗ ٛيف أصمْ الالتٗين إىل كمىةٛ
)(IMAGEاملتصم ٛبالفعن )" ،(IMITARIحياك٘ أٔ ميجةن ٔ ،لمة ٜالةسريي وةَ أُ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

املعٍ ٜالمغٕ ٙلمصٕز ٚالرٍِٗةٖ ٛةده لمة ٜاااكةأ ٚالتىجٗةن إال أُ وعٍاِةا الفٗصٖةاٟ٘
االٌعكاع ( .كسد)2211 ،ٙ
ِٕٔ املعٍ ٜالةر ٙأغةاز إلٗةْ وعذةي (ٖٔ طةذل) لمة ٜأٌةْ تصةٕز ل مة٘ غةاٟع بةني
أفةساد مجالة ٛوعٍٗة ٛمةٕ غةدش أٔ غة٘ ٞوعةني ٔ ،صةسح بةْ املةٕزد سةني تةسدي تمة
الكمى ٛبة االٌط اع الرِين ( .كسد.)2211 ،ٙ
ٍِاك خمم ك رل يف وفًّٕ الصٕز ٚالرٍِٗ ،ٛلٗظ ف ةم يف األدبٗةات العسبٗة،ٛ
بةةةن ستة ة ٜباملفةةةاِٗي الغسبٗةةة ،ٛفةةةالتفسٖر بةةةني الصةةةٕز ٚالرٍِٗةةةٔ ،)Image( ٛالصةةةٕزٚ
الٍىطٗةةة ،)Stereotype( ٛأوةةةس جيةةةب إدزاكةةةْ ،فٗعسفّةةةا ٔالةةةذل لٗ ىةةةاُ يف كتابةةةٛ
الػّرل( ،السأ ٙالعاً) "بأٌّا الصٕز ٚالرٍِٗة ٛاملػةذلك ٛالةيت ؼىمةّا فىٕلة ٛوةَ
األفساد ٔاليت تتكُٕ ريال ًةا وةَ زأ ٙو طةم أٔ ٌةاقش ٔوػةٕٓٔ ،قةد تتىجةن يف وٕقة
لاطف٘ ػآ غدش أٔ قضٗ ٛأٔ سدخ " (.)89 ، ،1922 ، Lipman
ٖٔ ةةٕه لذةةٕ ٚيف تعسٖفةةْ لمصةةٕز ٚالرٍِٗةة ٛيف كتابةةْ املػةةذلك وةةع د .قىةةٕد
ٖٕض

إدازٔ ٚؽطٗم العالقات العاو" : ٛالٍاتر الٍّا ٟ٘لالٌط الةات الراتٗة ٛالةيت

تتكُٕ لٍد األفساد أٔ اؾىالات إشا ٞغدش وعني ،أٔ ٌ اً وا ،أٔ غةعب أٔ دةٍظ
بعٍْٗ ،أٔ وٍػأ ٚأٔ وٍ ىة ٛأٔ وؤضطة ٛقمٗة ٛأٔ دٔلٗة ،ٛأٔ وٍّة ٛوعٍٗة ،ٛأٔ أ ٙغة٘ٞ
آخس ميكَ أُ ٖكُٕ لةْ تةأثرل لمة ٜسٗةا ٚاإلٌطةأُ ،تتكةُٕ ِةرٓ االٌط الةات وةَ
خةاله التذةاز امل اغةسٔ ٚريةرل امل اغةسٔ . ٚتةست م ِةرٓ التذةاز بعٕاطة

األفةساد

ٔاػاِاتّي ٔل اٟدِئ ،بغع الٍ س لَ صش ٛاملعمٕوات اليت تتضىٍّا خالصِ ٛرٓ
التذاز فّ٘ متجن بالٍط  ٛألصشابّا ٔاقعًا صادقًا ٍٖ سُٔ وَ خاللةْ إىل وةا سةٕشلي
ٖٔفّىٌْٕ أٔ ٖ دزٌْٔ لم ٜأضاضّا "( .لذٕٕٖٔ ٚض .)161، 2225
ٔالصٕز ٚالرٍِٗ ٛكىةا ٖعسفّةا زٖتػةازد ٍٖٔةس(، ،1992 ، Richard Winner
 " :)232فىٕل ٛوَ االٌط الات ٔاملػالس أٔ االلت ادات تتعمر بصةٕز ٚالػةسك ٛأٔ
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املؤضط ،)Corporate Image( ٛأٔ ٔدٕد آخةس كىةا ٖساِةا مجّٕزِةا  .كىةا ٖضةٗ
قةاٟالً :يف فةاه العالقةات العاوة ٛقاكةا ٚأٔ متجٗةن غدصة٘ أٔ غة٘ ٞأٔ وفّةًٕ
الػدش ،املٍتر أٔ املؤضط ٛالر ٙحيىمْ اؾىّٕز العاً أٔ مجّٕز خا. ،
كىةةا أُ ٍِةةاك وعةةاٖرل لمصةةٕز ٚالرٍِٗةة ،ٛضةةٕا ٞلمػةةسكات أٔ املؤضطةةات الةةيت
تكتطب زلع ٛدٗد ،ٚسٗح قاو فم ٛفٕزتػَ ) ،)Fortuneبتشدٖدِا وةَ خةاله
دزاض ٛوطشٗ ٛمل ٛ٠غسكٔ ،ٛسددتّا الدزاض ٛبجىاٌٗ ٛوعاٖرل:ِ٘ ،
 دٕد ٚاإلداز.ٚ ال ةةدز ٚلمةة ٜالتطةةٕز (التطةةٕز يف ال ٍٗةة ٛالداخمٗةة ٛأٔ اـةةدوات أٔ الٍىةةٕ يفاإلٖسادات  ...إخل).
 دٕد ٚاملٍتر أٔ اـدو.ٛ اؿفال لم ٜاألغدا ،املّىني. املٕق املال٘ الطمٗي. اضتدداً أصٕه ٔوٕدٕدات الػسك ٛبػكن أوجن. دزد ٛاالبتكاز فّٗا (دزد ٛاالبتكاز يف اـةدوات ٔالعىمٗةات الةيت ت ةدوّااملٍ ىات)
 صداقاتّا وع ال ٗ( .ٛ٠كسد)2211 ،ٙأص ش زلع ٛاملؤضط ٛإسد ٝاملّةاً السٟٗطة ٛالةيت ت ةًٕ بّةا العالقةات العاوة،ٛ
ف د ألّست دزاض ٛوطشٗ ٛألكدل ٔأريٍ ٜو ٛ٠غسك ٛأوسٖكٗ ،ٛأُ وّى ٛالعالقات
العاو ٛتذلكص بصٕز ٚزٟٗط ٛلم ٜإداز ٚزلع ٛاملٍ ىة)Reputation Management( ٛ
(اؾىةةاه ٔلٗةةاد  .)28 ، ،2225لةةرل زكةةصت أدبٗةةات العالقةةات العاوةة ٛيف الةةجالخ
ل ةةٕد األخةةرل ٚلمةة ٜزلعةةٔ ٛصةةٕز ٚاملٍػةةأ ٚبػةةكن زٟةةٗظ ،ستةة ٜأُ عةةٕخ الصةةٕزٚ
الرٍِٗ ٛأص ش تعسي ضىَ عٕخ العالقات العاو ،ٛسٗح لسفّا داُ ضتاك ( Don

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

ٔ )Stacksغةةةإٌُ بةةةَٕٖ ( ،)Shannon Bowenيف قةةةاوٕع العالقةةةات العاوةةة ٛبأٌّةةةا
بةةساور عجٗةة ٛأٔ مةةالت وٍ ىةة ،ٛتةةدزع اٌط الًةةا أٔ إدزاك العاوةة ٛػةةآ وٍ ىةة ٛأٔ
غةةدش أٔ وٍةةتر أٔ خدوةةٔ ،ٛيف كةةجرل وةةَ األسٗةةاُ ٖطمةةر لمّٗةةا عةةٕخ الطةةىع. ٛ
(.)22 ،،، 2213 ، Stacks & Bowen
الدراسات السابقة:
ٖ دٔ أُ ٍِاك غشِّا يف الدزاضةات اإللالوٗة ٛالةيت تطةتّدي الصةٕز ٚاملؤضطةٗٛ
لمذاوعات ،خصٕصًا الطعٕدٖ ٛوٍّأ ،لرل كاُ لم ٜال اسةح أُ ٖ شةح يف مجٗةع
الدزاضةةات اامٗةةٔ ٛاـازدٗةةٔ ،ٛقةةد

العجةةٕز لمةة ٜلةةدد قمٗةةن وٍّةةأ ،لكٍةةْ وفٗةةد

ٔوؤثس يف الدزاض .ٛفدزاض ٛبػاز )1998( ٚاليت بعٍٕاُ دٔز العالقةات العاوة ٛيف دلةي
فعالٗةات اؾاوعةات :دزاضةة ٛتط ٗ ٗة ٛلمةة ٜداوعة ٛاملمة ل ةةدالعصٖص ،شاف ة ٛدةةد، ٚ
اضةةتّدف التعةةسي لمةة ٜأِةةي األٌػةةطٔ ٛالةةدلاور الةةيت ت ةةدوّا إداز ٚالعالقةةات العاوةةٛ
ظاوع ٛاملم ل دالعصٖص ،ؾىّٕزِا الداخم٘ ٔاـازد٘ٔ ،قٗاع أثس ِرٓ املىازضات
لمةة ٜاػاِةةات مجّٕزِةةا بصةةف ٛخاصةةٔ ،ٛلمةة ٜدلةةي فعالٗةةات اؾاوعةة ٛبصةةف ٛلاوةة.ٛ
ٔتعة ُّد ِةةرٓ الدزاضةة ٛوةةَ الدزاضةةات الٕصةةفٗ ٛأ ٙالةةيت اضةةتددو وةةٍّر املطةةحٔ ،قةةاً
ال اسةةةح بتط ٗةةةر اضةةةت اٌتني :األٔىل وٕدّةةة ٛلمذىّةةةٕز الةةةداخم٘ٔ ،الجاٌٗةةة ٛلمذىّةةةٕز
اـةةازد٘ لمذاوعةة ٔ ،ٛتط ٗةةر ِةةرٓ االضةةت ٗاٌات لمةة ٜلٍٗةة ٛقٕاوّةةا ( )862وفةةسدٚ
تػىن اؾىّٕز الداخم٘ ٔاـازد٘ لمذاوع.ٛ
ٔتٕصةةم الدزاضةة ٛإىل ٌتةةاٟر وتعةةدد ،ٚوةةَ أِىّةةا :أُ الصةةش تةةأت٘ يف املست ةةٛ
األٔىل كىصةةةدز لمىعمٕوةةةات لةةةَ داوعةةة ٛاملمة ة ل ةةةدالعصٖص لةةةد ٝاؾىّةةةٕزٖٔ ،ةةةسٝ
( )%78.1وةةَ اؾىّةةٕز أُ التغطٗةة ٛاإللالوٗةة ٛؾاوعةة ٛاملم ة ل ةةدالعصٖص ِةة٘ إجيابٗةة.ٛ
كىا تٕصم الدزاض ٛإىل أُ ( )%95وَ اؾىّةٕز لةْ لالقة ٛو اغةس ٚأٔ ريةرل و اغةسٚ
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ظاوع ٛاملم ل دالعصٖص ،باإلضاف ٛإىل أُ الصٕز ٚالرٍِٗ ٛلَ اؾاوع ٛلد ٝوفسدات
العٍٗةة ٛكاٌ ة إجيابٗةةٔ .ٛوةةَ أبةةسش الٍتةةاٟر الةةيت تٕصةةم إلّٗةةا الدزاضةة ،ٛأُ األدّةةصٚ
االتصالٗ ٛباؾاوع ٛال تغط٘ أٔلٕٖ ٛلكطب ث  ٛمجّٕزِا.
ٔسٕه العالق ٛبةني اإللالوةٗني ٔاملؤضطةات التعمٗىٗة ،ٛتطسقة دزاضة ٛاؿةاشو٘
( ،)2222اليت ضع إىل التعسي لم ٜآزا ٞاإللالوٗني الطعٕدٖني العاومني يف كتمة
ٔضاٟن اإللالً الطعٕدٖ ٛمةٕ داوعة ٛاملمة ل ةدالعصٖصٔ .قةد اضةتددً ال اسةح املةٍّر
املطةةش٘ٔ ،ط ةْ باضةةتدداً ص ةشٗف ٛاضةةت اٌ ٛلمةة ٜلٍٗةة ٛقٕاوّةةا ( )222وفةةسد ٚوةةَ
اإللالوٗني الطعٕدٖني يف كن وَ الصةشافٔ ٛالتمفصٖةُٕ ٔاإلذالة ٛالطةعٕدٖ .ٛتٕصةم
الدزاضةةة ٛإىل لةةةدد وةةةَ الٍتةةةاٟر كةةةاُ أبسشِةةةا ،أُ الصةةةش ِةةة٘ املصةةةدز األٔه يف
اؿصٕه لم ٜاملعمٕوات اـاص ٛظاوع ٛاملم ل دالعصٖصٖٔ ،مّٗا االستكاك امل اغس
غسجي٘ ٔطال اؾاوعٔ ٛالتعاون وعّي.
كىةةا أغةةازت الدزاضةة ٛإىل أُ ( )%62وةةَ العٍٗةةٖ ٛةةسُٔ أُ اػاِةةات كتابةةاتّي
ٔبسافّي اإللالوٗ ِ٘ ٛاػاِات قاٖةد ٚمةٕ داوعة ٛاملمة ل ةدالعصٖص ،بٍٗىةا ٖةسٝ
( )%22أُ اػاِةةةات وةةةٕادِي اإللالوٗةةة ٛإجيابٗةةةٔ ،ٛأخة ةرلًاٖ ،ةةةس ،)%16( ٝأُ اػةةةآ
وٕادِي ضم ٗٔ .ٛقدً اإللالوُٕٗ الطعٕدُٖٕ (لٍٗ ٛالدزاضة )ٛفىٕلة ٛوةَ امل ذلسةات
لتشطني الصٕز ٚالرٍِٗ ٛلدّٖئ ،لد ٝمجّٕزِأ ،كاُ أبسشِا ٔأِىّا ِٕ التٕاصن
املطةةتىس وةةع ٔضةةاٟن اإللةةالًٔ ،دلةةي أدّةةص ٚالعالقةةات العاوةة ٛبّةةا ٔدزاضةة ٛاملٍةةاِر
ٔتطٕزِا.
أوا وا ٖتعمر بالصٕز ٚاملؤضطةٗ ٛلمذاوعةات ،ف ةد كاٌة دزاضة ٛفٗصةن الع ٗةن
( ،)2229أٔه دزاضةة ٛيف ِةةرا اتةةاه ،سٗةةح ضةةع الدزاضةة ٛإىل التعةةسي لمةة ٜصةةٕزٚ
داوع ٛاملمة ضةعٕد لةد ٝاؾىّةٕز الطةعٕدٔ ،ٙذلة وةَ خةاله ثالثة ٛدٕاٌةبِٔ ،ة٘:
اؾاٌةةب املعةةسيفٔ ،اؾاٌةةب الٕدةةداٌ٘ٔ ،اؾاٌةةب الطةةمٕك٘ٔ .كةةرل التعةةسي لمةةٜ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

غدصةةٗٔ ٛزلعةة ٛاؾاوعةة ٛلةةد ٝاؾىّةةٕز الطةةعٕدٔ .ٙقةةد اضةةتددً ال اسةةح املةةٍّر
املطةةش٘ لتٍفٗةةر الدزاضةة ٛوةةَ خةةاله اضةةتىاز ٚاضةةت اٌٛ

تط ٗ ّةةا لمةة ٜلٍٗةة ٛوتعةةددٚ

املساسن قٕاوّا ( )411وفسد ٚوَ اؾىّٕز الطعٕد، ٙدٍٖ ٛالسٖاض.
ٔقد أ ضفست الدزاض ٛلَ لدٌ ٚتاٟر ،أِىّا:
أُ أريم ٗةة ٛفتىةةع ال شةةح ٖةةس ٝأُ داوعةة ٛاملمةة ضةةعٕد ِةة٘ أغةةّس اؾاوعةةات
الطةةةعٕدٖ ،ٛتمتّةةةا داوعةةة ٛاإلوةةةاً قىةةةد بةةةَ ضةةةعٕد اإلضةةةالوٗ ،ٛثةةةي داوعةةة ٛاملمة ة
ل دالعصٖصٔ ،أخرلًا داوع ٛاملم فّد لم ذلٔه ٔاملعادُ ِٕٔ ،وؤغس لم ٜغةّس ٚداوعةٛ
املم ضعٕد لد ٝفتىع الدزاض .ٛكىةا ألّةست الدزاضة ٛأُ ريال ٗة ٛفتىةع الدزاضةٛ
ٖةةس ٝأُ سذةةي التغطٗةة ٛاإللالوٗةة ٛألٌػةةط ٛداوعةة ٛاملم ة ضةةعٕد ِةة٘ تغطٗةة ٛوتٕضةةطٛ
ٔلالٌٗ ِ٘ٔ ،ٛط  ٛك رل ِٕٔ ،ٚوا ٖػرل إىل أُ اؾاوع ٛال تعاٌ٘ وَ ٌ ش يف فاه
التغطٗ ٛاإللالوٗ ٛلمذاوعٔ ٛأٌػطتّا.
كىا بٍٗ الدزاض ٛكرل أِىٗٔ ٛضاٟن االتصاه يف تصٖٔد اؾىّٕز الطةعٕدٙ
،عمٕوات لَ داوع ٛاملم ضعٕد ،سٗح داٞت الصةش كةأِي وصةدز وةَ وصةادز
وعمٕوات اؾىّٕز الطعٕد ٙلَ داوع ٛاملم ضةعٕد ،ثةي اإلٌذلٌة  ،فةالتمفصُِٖٕٔ ،ةٕ
وةةةا ٖػةةةرل إىل ث افةةة ٛوفةةةسدات الدزاضةةةٔ ،ٛالتىادِةةةا الكةة رل لمةةةٔ ٜضةةةاٟن اإللةةةالً
(الصةةش  ،اإلٌذلٌة  ،التمفصٖةةُٕ) ِٔةة٘ وصةةادز ريةةرل تابعةة ٛلمذاوعةة ،ٛيف سةةني دةةاٞت
وصادز أخس ٝيف وساكص وتأخس ٚكىصادز لمىعمٕوات لةد ٝاؾىّةٕز الطةعٕد ٙلةَ
داوع ٛاملم ضعٕد ِٔ٘ (املٕقع اإللكذلٌٔ٘ لمذاوعٔ ٛصشٗف ٛزضال ٛاؾاوعة ،)ٛلةا
ٖةةده لمةة ٜقصةةٕز ِةةرٓ الٕضةةاٟن ٔضةةع فعالٗتّةةا يف تٕصةةٗن املعمٕوةةات لةةَ اؾاوعةةٛ
ٔأٌػطتّا لمذىّٕز العةاً (خةازز اؾاوعةِٔ ،)ٛةٕ وةا حيةتي لمة ٜاؾاوعة ٛتفعٗةن ِةرٓ
الٕضاٟن لتٕصٗن املعمٕوات الصشٗش ٛلَ اؾاوع ٛإىل مجاِرلِا ِٕٔ ،وا ميكَ أُ
ٖؤثس يف تكَٕٖ الصٕز ٚالرٍِٗ ٛاإلجيابٗ ٛلمذاوعٔ ٛزلعتّا.
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أوا يف ااٗم اإلقمٗى٘  ،ف د أغازت دزاض ٛلسضاُ ( ،)2211إىل ٌتةاٟر وّىةٛ
ددِّا يف فاه العالقات العاو ٛيف اؾاوعات ،سٗةح ضةع الدزاضة ٛإىل اإلدابة ٛلمةٜ
ضؤاه زٟٗظ ِٕ :وا ط ٗع ٛالٍػاط الر ٙتؤدْٖ العالقات العاوة ٛيف داوعة ٛاألٌ ةاز يف
العساضٔ ،وا املػكالت ٔاملعٕقات اليت ٖعاٌ٘ وٍّا العاومُٕ؟ .
ٔاضةةتددً ال اسةةح امل ةٍّر املطةةش٘ وطةةتددوًا اضةةت اٌٛ

تط ٗ ّ ةا لمةة ٜمجٗةةع

العةةاومني بةةإداز ٚالعالقةةات العاوةة ٛظاوعةة ٛاألٌ ةةاز (زٟاضةة ٛاؾاوعةةٔ ٛالكمٗةةات التابعةةٛ
شلا)ٔ ،ال الغ لددِي ( )31وٕلفًا ،سٗح أضفست ٌتاٟر الدزاض ٛلَ بعةع اؿ ةاٟر،
أبسشِا ،أُ مجٗع العاومني يف العالقةات العاوة ٛيف داوعة ٛاألٌ ةاز لةٗظ لةدّٖي املعسفةٛ
بالٕلا ٟالسٟٗط ٛلمعالقات العاو ،ٛكىا تٕدد لةدّٖي وعٕقةات يف العىةن وتىجمة ٛيف
لةةدً تةةٕفس الةةدلي املةةادٔ ٙقمةة ٛاـةةدل ٚيف لازضةة ٛالعالقةةات العاوةة .ٛكىةةا تٕصةةم
الدزاضةة ٛإىل أٌةةْ تٕدةةد ٔضةةاٟن اتصةةاه خاصةة ٛبالعالقةةات العاوةة ٛيف داوعةة ٛاألٌ ةةاز،
وتىجمةة ٛبٍطة  ٛلالٗةة ٛيف الصةةش ٔاملمصة ات بدزدةة ٛلالٗةة ٛيف التعاوةةن وةع مجّٕزِةةا
الةةداخم٘ ،يف سةةني تطةةتددً اإلٌذلٌ ة ٔكةةرل الصةةش ٔاملمص ة ات يف تعاومةةّا وةةع
مجّٕزِا اـازد٘.
أوا اشلٕٖ ٛلمذاوع ،ٛقد كاٌ قٕز دزاض)2226( Alessandri and others ٛ
بعٍةٕاُ

Approach to University Visual Identity and Reputation

، Integrative

سٗح اضتّدف ِ رٓ الدزاض ٛالتعسي لمة ٜط ٗعة ٛالعالقة ٛبةني اشلٕٖة ٛاملسٟٗة ٛؾاوعةٛ
ضةةةرلاكٕٗش األوسٖكٗةةةٔ ٛزلعتّةةةا كىةةةا ٖساِةةةا الطةةةال ٔ ،قةةةد اضةةةتددً ال ةةةاسجُٕ
وٍّذٗةة ٛكٗةةٕ لت طةةٗي املػةةازكني يف ال شةةح لمةة ٜأضةةاع تصةةٕزاتّي لتىٗٗةةص اشلٕٖةةٛ
املسٟٗة ٛلمذاوعة ،ٛتمتّةا دزاضة ٛوطةةشٗ ٛلطةىع ٛاؾاوعة ٔ ،ٛتط ٗةر الدزاضةتني لمةةٜ
لٍٗ ٛقٕاوّا ( )48وفسدٔ .ٚقد ٌتر لَ وٍّذٗ ٛكٕٗ ثالخ فىٕلات وَ املػةازكني
يف ال شح ،كاٌ لدّٖي أغكاه وتفأت ٛيف إدزاك متٗٗةص الطةىات املسٟٗة ٛلمذاوعةٛ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

يف لٍٗ ٛكٕٗٔ .قد زكصت اشلٕٖ ٛاملس ٟٛٗلمىذىٕل ٛاألٔىل لمة ٜاؾٕاٌةب االدتىالٗةٛ
لمذاوعةةة ،ٛبٍٗىةةةا زكةةةصت اتىٕلةةة ٛالجاٌٗةةة ٛلمةةة ٜاؾٕاٌةةةب األكادميٗةةة ٛاملتعم ةةةٛ
باؾاوع ،ٛإضاف ٛإىل ذل  ،كاُ ٍِةاك وػةازكُٕ يف ال شةح ٍٖ صةّي التىٗٗةص يف
تصٕز الطىات املس ٟٛٗلمذاوع.ٛ
ٔقةد ألّةست الدزاضة ٛأُ و ٗةةاع زلعة ٛاؾاوعةٖ ٛتةأل وةةَ ثالثة ٛأبعةاد :دةةٕدٚ
األدا ٞاألكادمي٘ٔ ،دٕد ٚاألدا ٞاـةازد٘ٔ ،االزت ةاط الٕدةداٌ٘ٔ .تٕصةم الدزاضةٛ
إىل لدد وَ الٍتاٟر ،كاُ أبسشِا ،أٌْ ٖٕدد ازت اط ػسٖيب ٔثٗر بةني اشلٕٖة ٛاملسٟٗةٛ
لمذاوعةةةٔ ٛزلعتّةةةا ،سٗةةةح اػةةةْ املػةةةازكُٕ الةةةرَٖ لةةةدّٖي فّةةةي قةةةٕ ٙلمذٕاٌةةةب
األكادميٗةة ٛاملتعم ةة ٛباشلٕٖةة ٛاملسٟٗةة ٛلمذاوعةة ٛإىل ت ةةٕٖي بتعةةد دةةٕد ٚاألدا ٞاألكةةادمي٘
بػكن إجياب٘ٔ ،يف الٕقة ٌفطةْ ،كةاُ املػةازكُٕ الةرَٖ قٗىةٕا بػةكن أكجةس
إجيابٗةة ٛبتعةةد االزت ةةاط الٕدةةداٌ٘ ِةةي الةةرَٖ زكةةصٔا لمةة ٜأِىٗةة ٛاؾاٌةةب االدتىةةال٘
لمّٕٖ ٛاملس ٟٛٗلمذاوع.ٛ
كىا أُ العالقات العاوة ٛيف ال ٍةٕك التذازٖة ،ٛكاٌة قةٕز دزاضةSandin ٛ

 ٔ ، )2226( and Simolinبعٍةةٕاُ

Public Relations: As Perceived and

 ، Practiced by Commercial Banksسٗةح ِةدف تمة الدزاضة ٛإىل ت ةدٖي فّةي
أفضن يف كٗفٗ ٛاضتفاد ٚال ٍٕك وَ وفًّٕ العالقات العاو ٛلمتٕاصن وع اؾىةاِرل،
إضاف ٛإىل دزاض ٛدٔز زلعٔ ٛصٕز ٚاملؤضطٔ ٛكٗفٗ ٛتطٕٖس و دأ الج ة ٛبّةأ .ت ةًٕ
الدزاضةة ٛبطةةسح الٍىةةاذز ٔاؿةةاالت الةةيت تػةةسح األدٔاز ٔاألِةةداي ٔأدٔات العالقةةات
العاو ٛيف ال ٍٕك ؼدٖدًا.
ٔتٕصم الدزاض ٛإىل لدٌ ٚتاٟر ،أبسشِا ،أُ ٍِاك اختالفًا ٔاضةشًا بةني زلعةٛ
املؤضطٔ ٛصٕزتّا ،فالطىعٖ ٛتي اكتطابّا لمة ٜوةس الةصوَ ٔالةيت قةد ال ٖكةُٕ وةَ
الطّن التاللب بّةا ،بٍٗىةا الصةٕز – ٚلمة ٜلكةظ الطةىع – ٛميكةَ التاللةب بّةا
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خاله فذل ٚقصرل ٚوَ الةصؤَ .أٔصة الدزاضة ٛبٕدةٕ الذلكٗةص لمة ٜإضةذلاتٗذٗات
العالقات العاو ٛبٕصفّا ٌػاطًا قِّٕٖا عٗح ميكَ لمىؤضط ٛبٍا ٞصٕز ٚإجيابٗة ٛلةَ
ٌفطّا يف أذِاُ اؾىاِرلٔ .أِّٖا كاُ املطى ٜالر ٙت ًٕ لمْٗ املؤضط ٛبإطالقْ لمةٜ
أٌػةةةط ٛالعالقةةةات العاوةةة ٛاـاصةةة ٛبّةةةا ،فىةةةَ املّةةةي ٔدةةةٕد ِٗكةةةن ٔصةةةف٘ ٖٕضةةةح
إضةةذلاتٗذٗ ٛاالتصةةاه ِةةرٓ .كىةةا أٔصة الدزاضةة ٛبأِىٗةة ٛقٗةةاع ا ثةةاز املذلت ةة ٛلمةةٜ
دّٕد العالقات العاؤ ٛت ٗٗىّةا عٗةح ميكةَ لمىؤضطة ٛاؿصةٕه لمةٌ ٜتةاٟر تةأثرل
ِةةرٓ الٍػةةاطات ٔاالضةةتفاد ٚوٍّةةأ ،إال فةةإُ املؤضطةة ٛضتطةةتىس يف اضةةتدداً أدٔات
لالقات لاو ٛلٗط فعال ٛبػكن دٗد.
أوةا  ،)2227( Hansel and Othersفكاٌة دزاضةتّي تتىشةٕز سةٕه الصةٕزٚ
الرٍِٗ ٛاملتعم  ٛباألريم ٗٔ ٛاألقمٗٔ ،ٛكاُ ِةدي الدزاضة ٛالتعةسي لمة ٜآزا ٞالطةال
اـسجيني األوسٖكٗني وَ أصٕه أفسٖ ٗ ٛفٗىا ٖتعمر بأعاخ اؾاوع ٛاملكجفة ٛلمةٜ
ال ةةٗع وةةَ ٔدّةة ٌ ٛةةس وكتةةب التطةةٕٖس باؾاوعةة ٛفٗىةةا خيةةش املطةةالدات املالٗةةٛ
ٔالٍٕلٗ ،ٛكىا ضع الدزاض ٛإىل التعسي لم ٜا زا ٞاـاص ٛباألريم ٗٔ ٛاألقمٗة ٛوةَ
الطم  ٛفٗىا خيش صٕزتّي الرٍِٗ ٛلَ اؾاوع.ٛ
ط ةةر ال ةةاسجُٕ دزاضةةتّي لمةة ٜلٍٗةةة ٛوةةَ اـةةسجيني األوةةسٖكٗني وةةَ أصةةةٕه
أفسٖ ٗٔ .ٛقد تٕصم الدزاض ٛإىل لدد وَ املعطٗات وَ أِىّا:
 ٔدٕد سال ٛك رل ٚوَ الٕال ٞلد ٝالطم  ٛػآ اؾاوعٔ ٛخدلاتّي داخمّا. ألّست الدزاض ٛأُ الطم  ٛاألصغس ضٍِّا أكجس تكٗفًةا ٔلٗفِّٗةا وةَ ضةاب ّٗياألكدل ضٍاً يف التعاون وع وػكالت التىٗٗص داخن اؾاوع.ٛ
ٔيف دزاضةةة ، Helena Lapunikova ٛف ةةةد زكةةةصت فّٗةةةا لمةةة ٜدٔز الصةةةٕزٚ
اإلجيابٗةةةة ٛيف االتصةةةةاالتِٔ ،ةةةةدف الدزاضةةةة ٛإىل التعةةةةسي لمةةةة ٜكٗفٗةةةة ٛتسكٗةةةةص
املؤضطات لم ٜأٌػط ٛاالتصاالت يف خمر صٕز ٚإجيابٗٔ ،ٛذل لَ طسٖةر العالقةات

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

طٕٖمةة ٛاألدةةن وةةةع أصةةشا املصةةةمش( ٛاؾىّةةٕز)ٔ .تةةس ٝال اسجةةة ٛأُ ٍِةةاك غةةةسطني
أضاضٗني لتش ٗر ذل ِٔ ،ىا :صٕز ٚاملؤضط ِٖٕٛٔ ،ٛاملؤضط.ٛ
ٔتتىٗص الدزاض ٛبذلكٗصِا لم ٜإدسا ٞعح سٕه أٔضةاع ضةٕض العىةن ٔكٗفٗةٛ
تطٕٖسِةةةا ٔتعصٖصِةةةا لةةةَ طسٖةةةر دزاضةةة ٛمنةةةاذز وعٍٗةةة ٛتتىجةةةن يف املؤضطةةةات العاٟمٗةةةٛ
الصغرل ٚوجن وطالي ( )The Bull(ٔ )Osteriaيف لٍدُ لٕضًا لةَ املؤضطةات العاملٗةٛ
املعسٔفةةةٔ ،ٛذلةةة وةةةَ خةةةاله تط ٗةةةر ٌ سٖةةةات ذات صةةةم ،ٛإضةةةاف ٛإىل الدزاضةةةات
االضت اقٗ.ٛ
ٔوَ أِةي الٍتةاٟر الةيت تٕصةم شلةا الدزاضة ،ٛوةَ خةاله الذلكٗةص لمة ٜالٍىةاذز
املدتاز ِ٘ ،ٚأُ ِٕٖ ٛاملؤضط( ٛالسؤٖٔ ٛاشلةدي) ؽتمة دصِّٟٗةا يف الٕاقةع لةَ صةٕزٚ
املؤضط ٛالفعمٗة ٛاملٕدةٕد ٚيف أذِةاُ اؾىّةٕز ،سٗةح إُ ٍِةاك صةسالًا بةني الطسٖ ةٛ
اليت تّدي املؤضط ٛأُ ت ّس بّأ ،بني الصٕز ٚاليت تصن إىل اؾىّٕز بػةكن لةاً
لةةةَ املؤضطةةةٔ .ٛقةةةد اضةةةتطال ال اسجةةة ٛوعسفةةة ٛذلةة لةةةَ طسٖةةةر ؼمٗةةةن اتىٕلةةةٛ
املطتّدفٔ ٛالتط ٗر الكى٘ ،إضاف ٛإىل املطح الٍٕل٘.
ٔقد أٔص الدزاض ٛبأُ ٍِاك العدٖد وَ التط ٗ ةات امل دٟٗة ٛاألضاضةٗ ٛلتعصٖةص
إ ضةةذلاتٗذٗ ٛالصةةٕز ٚاملٕدّةة ٛلةةد ٝاؾىةةاِرل ،سٗةةح ٍٖ غةة٘ لمةة ٜاملؤضطةة ٛال ّةةٕز
بػكن وّين ستٖ ٜتطٍ ٜشلا التٕاصن وةع اؾىّةٕز املطةتّدي بطسٖ ة ٛقٕٖةٔ ،ٛذلة
ٖتضةةىَ غةةعازات تسٔجيٗةة ٛددٖةةد ،ٚوةةَ خةةاله إلةةاد ٚتصةةىٗي املٕاقةةع االلكذلٌٔٗةة،ٛ
الكتٗ ات الذلٔجيٗ ،ٛبطاقات األلىاه ...إخل .كىا أٔصة الدزاضة ٛبضةسٔز ٚالتةصاً
املٕلفني بتط ٗر ٔاسذلاً قٗي ٔوعةاٖرل املؤضطة ،ٛإضةاف ٛإىل خمةر بٗ٠ة ٛومّىة ٛتٍطةٕٙ
لم ٜاسذلاً الرات ٔاإلبداع ٔالج .ٛ
ٔسةٕه وفّةًٕ الصةةٕز ٚالرٍِٗة ،ٛتٕصةةن اؾ ةٕز( ٙاؾ ةةٕز)173 ، ،2212 ،ٙ
إىل أُ وفّةةًٕ الصةةٕز ٚالرٍِٗةة ،)Image( ٛحي ةة ٜعضةةٕز ٔاضةةع يف س ةةٕه وعسفٗةةٛ
لد ِٕٔ ،ٚوا دعمْ وتعدد اـطابات ٔفر اؿ ن املعسيف الرٍٖ ٙطمر وٍةْ ٖٔطةتعىمْ .
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ٔأضاي اؾ ٕز ٙيف دزاضتْ بعٍٕاُ وفًّٕ الصٕز ٚالرٍِٗ ٛيف العالقات العاوة ، ٛأُ
ٍِةةةاك خمطًةةةا بةةةني الصةةةٕز ٚالرٍِٗةةةٔ ،)Image( ٛالصةةةٕز ٚالٍىطٗةةة،)Stereotype( ٛ
ٔلكةةةَ زريةةةي ذلة ة  ،أصة ة ش الصةةةٕز ٚالرٍِٗةةة ٛوةةةَ األِةةةداي السٟٗطةةة ٛلٍػةةةاطات
العالقات العاو ٛأل ٙوٍػأ.ٚ
مناقشة الدراسات السابقة:
بعةةد اضةةتعساض الدزاضةةات الطةةاب  ٛوةةَ الةةذلاخ العمىةة٘ فٗىةةا ٖةةست م ٕ،ضةةٕع
الدزاض ،ٛفإٌْ اضتدال ،بعع الٍ اط التالٗ:ٛ
- 1متجةةن الدزاضةة ٛاإلطةةاز املٍّذةة٘ لمدزاضةةات الطةةاب  ٛيف االلتىةةاد لمةة ٜوةةٍّر
املطةةح اإللالوةة٘ الٕصةةف٘ ،بالت ةةازٓ وٍاض ة ًا لمدزاضةةات اإللالوٗةة ٛخاصةةٛ
الٕصفٗٔ ٛاالضتطاللٗ ،ٛإضاف ٛإىل اضتدداوْ يف الدزاضات املطت مٗ.ٛ
- 2التىدت وع ي الدزاضات الطةاب  ٛلمة ٜاالضةت اٌ ٛأدا ًٚؾىةع ال ٗاٌةات ،يف
سةةني ت تطةةتددً أ ٙوةةَ تم ة الدزاضةةات أدا ٚؼمٗةةن املضةةىُِٕٔ ،ةةٕ وةةا
ضتضٗفْ الدزاض ٛاؿالٗ.ٛ
- 3ألّةةةست وع ةةةي الدزاضةةةات الطةةةاب  ،ٛأُ الصةةةش دةةةاٞت وصةةةدزًا أٔلِّٗة ةا
بالٍط  ٛلمذىّٕز لمشصٕه لم ٜاملعمٕوات لَ املؤضطات ِٕٔ ،وا ضالد يف
تكَٕٖ الصٕز ٚالرٍِٗ ٛلَ تم املؤضطات ٔزلعتّأِ ،ةٕ وةا ٖعطة٘ ِةرٓ
الدزاضةة ٛأِىٗةة ،ٛسٗةةح تطةةع ٜإىل التعةةسي لمةة ٜصةةٕز ٚاؾاوعةة ٛالطةةعٕدٖٛ
اإللكذلٌٔٗ ٛيف الصشاف ٛالطعٕدٖ.ٛ
ٍِ- 4ةةةاك ٌةةةدز ٚومشٕلةةة ٛيف أدبٗةةةات ال شةةةح العمىةةة٘ ،فٗىةةةا ٖتعمةةةر ٕ،ضةةةٕع
الدزاضةة ٛالساٍِةة ،ٛسٗةةح ت ٖعجةةس ال اسةةح لمةة ٜأٖةة ٛدزاضةة ٛلمىٗةة ٛضةةاب ٛ
تتٍةةأه ؼمٗةةن صةةٕز ٚاؾاوعةةات الطةةعٕدٖ ٛبٕدةةْ لةةاً ،ضةةٕا ٞسكٕوٗةة ٛأٔ
أِمٗةةة ،ٛيف الصةةةشاف ٛالطةةةعٕدٖٔ ،ٛبٕدةةةْ خةةةا ،لةةةَ اؾاوعةةة ٛالطةةةعٕدٖٛ
اإللكذلٌِٔٗٔ ،ٛرا وةدلز بالٍطة  ٛلمذاوعة ٛالطةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗةٔ ،ٛذلة
ٌ سًا ؿداث ٛإٌػاّٟا ،سٗح ت ميع لم ٜقساز إٌػاّٟا أكجس وَ ضٍتني.

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

منهجية الدراسة:
التىدت ِرٓ الدزاضة ٛلمة ٜوٍّذٗة ٛؼمٗةن املضةىُٕ الةيت تطةتددً يف اإللةالً
ملعسف ٛوضىُٕ ٔضاٟن اإللالً بكاف ٛأغكاشلاٖ .س ٝالشٖٔن ( ،)Lasswillأُ ؼمٗن
املضىُٕٖ :طتّدي الٕص الدقٗر ٔاملٕضٕل٘ ملةا ٖ ةاه لةَ وٕضةٕع وعةني يف ٔقة
وعني (.اؿىٗةةةةد ٖٔ .) 22، ،2212عسفةةةةْ كةةةةابالُ ( ،)Kaplanبأٌةةةةْ الةةةةدالالت
اإلسصةةا ٟٛٗأللفةةال املٕضةةٕلات الطٗاضةةٗ( . ٛاملسدةةع الطةةابر) .أوةةا برلٌةةازد برللطةةُٕ
(ِٔ ،)Berlsonةةٕ وةةَ زٔاد وةةٍّر ؼمٗةةن املضةةىُٕ ،ف ةةد لسفةةْ بأٌةةْ ال شةةح الةةرٙ
ّٖةةةةدي إىل الٕصةةة ( ،)Descriptiveالكىةةةة٘ ٔاملٕضةةةةٕل٘ ٔاملٍّذةةةة٘ لمىشتةةةةٕٝ
ال ةةاِس لالتصةةاه  .لةةرل ِةةرٓ الدزاضةة ٛةةةةةة ٔ،ةةا أٌّةةا ٔص ة ملةةا ٌػةةستْ الصةةشافٛ
الطعٕدٖ ٛبكاف ٛأغكاشلا ةةة ضٕي ٖكُٕ ؼمٗن املضىُٕ ِٕ املٍّر املٍاضب شلا.
مجتمع الدراسة:
تضىَ فتىع الدزاض ٛمجٗع الصش الصادز ٚيف املىمكة ٛالعسبٗة ٛالطةعٕدٖ،ٛ
ضٕأ ٞزقٗ ٛأٔ إلكذلٌٔٗ ،ٛأٔ الٍطذ اإللكذلٌٔٗ ٛلمٕزقٗٔٔ ،ٛكال ٛاألٌ ا ٞالطعٕدٖ.ٛ
لٍٗ ٛالدزاض:ٛ
أوا لٍٗ ٛالدزاض ٛفّ٘ لٍٗة ٛلىدٖة ،ٛسلمة مجٗةع الصةش الةيت ٌػةست املةٕاد
الصةةةشفٗ ،ٛأخ ةةةاز ٔوعمٕوةةةات ٔإلالٌةةةات لةةةَ اؾاوعةةة ،ٛضةةةٕا ٞالٕزقٗةةة ،ٛأٔ الٍطةةةذ
اإللكذلٌٔٗةة ٛوٍّةةأ ،ك ةرل أبةةسش الصةةش اإللكذلٌٔٗةة ٛالةةيت ٌػةةست وٕضةةٕلات
اؾاوعةة ٛالطةةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗةةٔ ،ٛكةةرل وةةا ٌػةةستْ ٔكالةة ٛاألٌ ةةا ٞالطةةعٕدٖ ٛلةةَ
اؾاوعٔ ،ٛذل لم ٜود ٝضت ٛأغّس وَ  1434- 1- 1إىل ٔ ،ٓ1434- 7- 1قةد
بمغ لدد الصش اليت تضىٍ وٕادّ لةَ اؾاوعةٔ ٛوٕضةٕلاتّا ٔف ًةا ل الةد ٚبٗاٌةات
املمة الصةةشف٘ لمذاوعةة 14 ٛصةةشٗفٔ ،ٛكةةاُ لةةدد الصةةش الٕزقٗةة 11 ٛصةةشٗف،ٛ
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بٍٗىا بمغ لدد الصش اإللكذلٌٔٗ ٛثالخ صش  ،باإلضاف ٛإىل وٕقع ٔكال ٛاألٌ اٞ
الطعٕدٖ،ٛ
إجراءات الدراسة:
تضىٍ إدساٞات الدزاض ٛلد ٚخطٕات ِ٘:
- 1بٍا ٞاضتىاز ٚؼمٗن.
- 2ؼدٖد لدد األلداد وَ كن صشٗف.ٛ
- 3تسوٗص املٍػٕز لَ اؾاوع ٛوَ أدن ؼمٗمْ ٔتصٍٗفْ.
- 4ؼدٖد اخت ازات الصدض ٔالج ات يف ِرٓ الدزاض.ٛ
النتائج:
تتضىَ ِرٓ الدزاض ٛؼمٗالً غاوالً لمىٕاد الصشفٗ ،ٛأخ از ٔوعمٕوةات ،الةيت
ٌػةةستّا الصةةش الطةةعٕدٖ ٛالٕزقٗةةٔ ٛأبةةسش الصةةش اإللكذلٌٔٗةة ٛلةةَ وٕضةةٕلات
اؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗٔ ،ٛذل لم ٜوةد ٝضةت ٛأغةّس وةَ  1434- 1- 1إىل
ٔ ،ٓ1434- 7- 1قةةةةد بمةةةةغ لةةةةدد الصةةةةش الةةةةيت تضةةةةىٍ وةةةةٕادّ لةةةةَ اؾاوعةةةةٛ
ٔوٕضٕلاتّا ٔف ًا ل الد ٚبٗاٌات املم الصشف٘ لمذاوعة 14 ٛصةشٗفٔ ،ٛكةاُ لةدد
الصش الٕزقٗ 11 ٛصةشٗف ،ٛبٍٗىةا بمةغ لةدد الصةش اإللكذلٌٔٗة ٛثةالخ صةش ،
باإلضةةاف ٛإىل وٕقةةع ٔكالةة ٛاألٌ ةةا ٞالطةةعٕدٖ ،ٛبمةةغ إمجةةال٘ املةةٕاد الصةةشفٗ ٛالةةيت
زصدِا املم الصشف٘ لَ كن وا تّتي بْ اؾاوع 2314 ٛواد ٚصشفٗ.ٛ
ٔقد ؼمٗن تم املٕاد ٔف ًا لمتصٍٗفات التالٗ:ٛ
أٔالً :األغكاه التشسٖسٖ ٛلمىٕاد الصشفٗ ٛالعاو.ٛ
ثاًٌٗا :تٕشٖع املٕاد الصشفٗٔ ٛف ًا الختصا ،املاد ٚالصشفٗ.ٛ
ثالجًا :األغكاه التشسٖسٖ ٛلمىٕاد الصشفٗ ٛامل اغس.ٚ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

زابعًا :تٕشٖع املٕاد الصشفٗ ٛامل اغسٔ ٚف ًا لمصش .
خاوطًا :ود ٝتٕلٗ الصٕز ٚيف لسض املاد ٚالصشفٗ ٛامل اغس.ٚ
ضادضًا :تٕشٖع املٕاد الصشفٗ ٛامل اغسٔ ٚف ًا لمشذي.
ضابعًا :تٕشٖع املٕاد الصشفٗ ٛامل اغسٔ ٚف ًا لالػآ.
أني :ام كا الترسيسية للمواد ال ر ية العامة
غةةةكم األخ ةةةاز كىةةةا ِةةةٕ وٕضةةةح يف اؾةةةدٔه زقةةةي ( )1الطةةةٕاد األل ةةةي
لألغكاه التشسٖسٖ ٛاليت

زصةدِا يف املمة الصةشف٘ لمػةّٕز الطةت ٛاملاضةٗ ،ٛإذ

بمغة ة ٌطة ة تّا قسابةةة ٛثالثةةةٔ ٛضة ة عني يف امل٠ةةة ٛوةةةَ إمجةةةال٘ الٍطة ة  ٛاملٖٕ٠ةةة ٛلكافةةةٛ
األغكاهٔ ،ذل بٕاقع  1696خدلًأ ،دةاٞت امل ةاالت يف املست ة ٛالجاٌٗة ٛوةَ اتىةٕع
الكم٘ ،سٗح بمغ ٌط تّا قساب ٛمخطٔ ٛلػسَٖ يف امل ِٕٔ ،ٛ٠وا ٖعاده  577و االً.
ثةةي دةةاٞت األغةةكاه التشسٖسٖةة ٛاألخةةس ٝكالسضةةًٕ الكازٖكاترلٖةة ٛبٕاقةةع 31
كازٖكاترلًأ ،الصٕز بٕاقع صٕزٔ ٚاسةدٔ ،ٚاإللالٌةات ٔلةددِا ٔ ،9بمغة ٌطة تّا
فتىع ٛأقن وَ اثٍني يف امل ٛ٠وَ إمجال٘ املٕاد الصشفٗ.ٛ
ددٔه زقي ()1
األغكاه التشسٖسٖ ٛالعاو ٛلم ٜود ٝالطت ٛأغّس املاضٗٛ
الػكن التشسٖسٙ

لدد املٕاد الٕازدٚ

الٍط % ٛ

األخ از

1696

73.29

امل االت

577

24.94

الكازٖكاترل

31

1.34

الصٕز

1

2.24

اإللالٌات

9

2.39

اتىٕع 2314

122
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440

غكن زقي ()1
األغكاه التشسٖسٖ ٛالعاو ٛلم ٜود ٝالطت ٛأغّس املاضٗٛ

اتيًا :توشيئ املواد ال ر ية ن قا ي ت ا

املادة ال ر ية

تٕشل ة املةةٕاد الصةةشفٗ ٛكىةةا ِةةٕ و ة ني يف اؾةةدٔه زقةةي ( )2إىل تصةةٍٗفات
وتعدد ٚعطب اختصا ،املادٔ ،ٚكاُ الٍصٗب األكدل ألخ از ٔشاز ٚالتعمةٗي العةال٘
بٍط  ،)%53.76( ٛثي داٞت امل االت ذات الصم ٛبػؤُٔ التعمٗي العال٘ لاو ٛيف املست ٛ
الجاٌٗ ٛبٍط  )%24.33( ٛوَ اإلمجال٘ الكم٘ ،ثي تمتّا املٕاضٗع ذات العالقة ٛبأخ ةاز
التعمٗي اإللكذلٌٔ٘ بٍط .)%9.46( ٛ
ٔبمغ لةدد املٕاضةٗع ٔالتش ٗ ةات الةيت تٍألة اؾاوعة ٛالطةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗةٛ
بػكن و اغس  272واد ٚبٍط  ،)%11.75( ٛفٗىا كاُ ٌصٗب امل االت امل اغس ٚالةيت
تٍأل اؾاوع ٛبػةكن صةسٖح  14و ةاالًِٔ ،ةٕ وةا ميجةن أقةن وةَ ( )%1وةَ اتىةٕع
الكم٘ٔ .داٞت يف املست  ٛاألخرل ٚاملٕاد املتعم  ٛباألٔاوس املمكٗ ٛبٍط .)%2.29( ٛ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

ددٔه زقي ()2
األغكاه التشسٖسٖ ٛعطب اختصا ،املادٚ
الػكن التشسٖسٙ

لدد املٕاد الٕازدٚ

الٍط % ٛ

ٔشاز ٚالتعمٗي العال٘

1244

53.76

و االت ذات صمٛ

563

24.33

اؾاوعةةةةةةةةةةةة ٛالطةةةةةةةةةةةةعٕدٖ272 ٛ

11.75

اإللكذلٌٔٗٛ
التعمٗي اإللكذلٌٔ٘

219

9.46

و االت و اغسٚ

14

2.61

أٔاوس ومكٗٛ

2

2.29

اتىٕع 2314

122

غكن زقي ()2
األغكاه التشسٖسٖ ٛعطب اختصا ،املادٚ

441

442

الثًا :ام كا الترسيسية للمواد ال ر ية امل ا سة
غكم األخ از الٍط  ٛالع ى ٜوةَ األغةكاه التشسٖسٖة ٛالةيت تٍألة اؾاوعةٛ
الطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛبػكن و اغس خاله الطت ٛأغةّس املاضةٗ ،ٛكىةا ِةٕ وٕضةح
يف اؾدٔه زقي ( ،)3إذ بمغة ٌطة تّا قسابة %92 ٛوةَ إمجةال٘ الٍطة  ٛاملٖٕ٠ة ٛلكافةٛ
األغةكاهٔ ،ذلة بٕاقةةع  263خةدلًأ ،دةةاٞت امل ةةاالت يف املست ةة ٛالجاٌٗةة ٛوةةَ اتىةةٕع
الكم٘ ،سٗح بمغ ٌط تّا اـىط ٛيف امل ٛ٠ت سٖ ًا ِٕٔ ،وا ٖعاده  14و االً.
ٔيف املست  ٛاألخرل ٚداٞت اإللالٌات بٍط  ٛثالث ٛيف امل ٛ٠ت سٖ ًا ِٕٔ ،وةا ٖعةاده 9
إلالٌات.
كىا لٕسظ تغٗب األغكاه التشسٖسٖ ٛاألخس ٝكسضةًٕ الكازٖكةاترل ٔاملةٕاد
الصٕزٖٔ ٛالتع ٗ ات اليت تٍأل وٕضٕلات اؾاوع ٛبػكن و اغس.
ددٔه زقي ()3
األغكاه التشسٖسٖ ٛامل اغس ٚلم ٜود ٝالطت ٛأغّس املاضٗٛ
الػكن التشسٖسٙ

لدد املٕاد الٕازدٚ

الٍط % ٛ

األخ از

263

91.96

امل االت

14

4.92

اإللالٌات

9

3.15

اتىٕع 286

122

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

غكن زقي ()3
األغكاه التشسٖسٖ ٛامل اغس ٚلم ٜود ٝالطت ٛأغّس املاضٗٛ

زابعًا :توشيئ املواد ال ر ية امل ا سة ن قا لل ر :
 - 1األخ از
ألّست الٍتاٟر أُ دسٖةد ٚالسٖةاض تت ةٕأ املست ة ٛاألٔىل بةني املٕاقةع ٔالصةش الةة
 15يف االِتىةةاً بأخ ةةاز اؾاوعةة ٛالطةةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗةة ٛامل اغةةس ،ٚسٗةةح ٌػةةست 38
خدلًا تػكن ( )%14.45وَ إمجال٘ مجٗع وا ٌػس طٗم ٛفةذل ٚالتشمٗةن ،تمتّةا يف ذلة
كةةن وةةَ دسٖةةد ٚاؾصٖةةسٔ ٚالػةةسض ٔاملدٍٖةة ٛبةةة  27خ ةدلًا لكةةن وٍّةةا متجةةن (.)%12.27
ِٔرا ٖعين بأُ ِرٓ الصش األزبع ٛقد اضتشٕذت لمة ٜقسابةٌ ٛصة فىةن األخ ةاز
الصشفٗ )%45.25( ٛاليت تضىٍ وٕضٕلات لَ اؾاوع ٛبٕدْ خا.،

443

444

ثي داٞت كن وَ ٔكال ٛاألٌ ا ٞالطعٕدٖٔ ٛدسٖد ٚلكال ٔدسٖد ٚاؿٗا ٚبعدد
وت ةةاز وةةَ األخ ةةاز متجةةن ( )%7.62(ٔ )%8.75(ٔ )%9.51لكةةن وٍّةةا ،تمتّةةا دسٖةةدٚ
االقتصادٖٔ ٛالٕطَ بٍط  )%5.72( ٛلكن وٍّىا ،ثي دسٖد ٚال الد بٍط .)%4.94( ٛ
ثةةي تٕال ة ٌتةةاٟر ب ٗةة ٛالصةةش ٔالةةيت بةةدت بٍطةةب وت ازبةة ٛيف تغطٗتّةةا ألخ ةةاز
اؾاوع ٛامل اغس ،ٚكىا كاٌ ،ذىمّا أقن لا قاو بْ دسٖةد ٚالسٖةاض وٍفةسد،ٚ
ٔبٍط  ٛبمغ أقن وَ ( )%12.55وَ إمجال٘ األخ از.
ددٔه زقي ( )4تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لمصش
ً

اؾسٖدٚ

لدد األخ از

الٍط % ٛ

1

دسٖد ٚالسٖاض

38

14.45

2

دسٖد ٚاؾصٖسٚ

27

12.27

3

دسٖد ٚالػسض

27

12.27

4

دسٖد ٚاملدٍٖٛ

27

12.27

5

ٔكال ٛاألٌ ا ٞالطعٕدٖٛ

25

9.51

6

دسٖد ٚلكال

23

8.75

7

دسٖد ٚاؿٗاٚ

22

7.62

8

دسٖد ٚاالقتصادٖٛ

15

5.72

9

دسٖد ٚالٕطَ

15

5.72

 12دسٖد ٚال الد

13

4.94

 11دسٖد ٚالًٕٗ

9

3.42

 12دسٖد ٚالػسض األٔضم

8

3.24

 13صشٗف ٛض ر اإللكذلٌٔٗٛ

6

2.28

 14صشٗف ٛلادن اإللكذلٌٔٗٛ

6

2.28

 15صشٗف ٛالٕٟاً اإللكذلٌٔٗٛ

4

1.52

اتىٕع

263

122

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

غكن زقي ()4
تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لمصش

 - 2امل االت
لٍد تصةٍٗ امل ةاالت ٔف ًة ا لمصةش الةيت ٌتػةست بّةا ،تفٕقة دسٖةد ٚالةٕطَ
لمةةة ٜب ٗةةة ٛالصةةةش يف لةةةدد وةةةسات ٌػةةةسِا لمى ةةةاالت املّتىةةة ٛباؾاوعةةة ٛالطةةةعٕدٖٛ
اإللكذلٌٔٗ ٛبػكن و اغس; ف د بمغ لدد امل االت الةيت تٍألة وٕضةٕلات اؾاوعةٛ
يف دسٖد ٚالٕطَ  5و االت ،غكم وا ٖعةاده ( )%35.71وةَ إمجةال٘ لةدد امل ةاالت
اليت ٌػستّا الصش فتىعٔ ،ٛاليت بمغ لددِا  14و االً.
ٔلةٕسظ ت ةةدً وساتةةب كةةن وةةَ دسٖةةد ٚالسٖةةاض ( 3و ةةاالت) ٔدسٖةةد ٚاؾصٖةةسٚ
ٔلكةةال (و ةةاالُ) لكةةن وٍّىةةا ،لمةة ٜدسٖةةد ٚاؿٗةةأ ٚاملدٍٖةة( ٛو ةةاه ٔاسةةد) لكةةن
وٍّىا.
كىا لٕسظ فٗىا ت  ٜوَ الصش الٕزقٗٔ ،ٛالصش اإللكذلٌٔٗ ٛلىٕوًةا،
ريٗا كتاب ٛامل االت اليت تتٍأه وٕاضٗع اؾاوع ٛبػكن و اغس.

445
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ددٔه زقي ()5
تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لمصش
ً

اؾسٖدٚ

لدد امل االت

الٍط % ٛ

1

دسٖد ٚالٕطَ

5

35.71

2

دسٖد ٚالسٖاض

3

21.43

3

دسٖد ٚاؾصٖسٚ

2

14.29

4

دسٖد ٚلكال

2

14.29

5

دسٖد ٚاؿٗاٚ

1

7.14

6

دسٖد ٚاملدٍٖٛ

1

7.14
14

اتىٕع
غكن زقي ()5

تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لمصش

122

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

 - 3اإللالٌات
أوا فٗىا ٖتعمةر باإللالٌةات ف ةد اضةتأثست كةن وةَ دسٖةد ٚالسٖةاض ٔلكةال،
كىا ِٕ وٕضح يف اؾدٔه زقي ( ،)6بالٍصٗب األكدل وَ اإللالٌات ال ةالغ لةددِا
( 9إلالٌةةات)ٔ ،ذل ة بٕاقةةع ثالثةة ٛإلالٌةةات لكةةن وٍّىةةا ،فٗىةةا تٕشل ة اإللالٌةةات
املت ٗ ٛلمة ٜصةش اؾصٖةسٔ ٚالةٕطَ ٔالٗةًٕ بٕاقةع إلةالُ ٔاسةد لكةن وٍّةا ،بٍٗىةا
تغٗب سضٕز الصش املت ٗ ٛيف اإللالُ.
ددٔه زقي ()6
تٕشٖع اإللالٌات ٔف ًا لمصش
ً

اؾسٖدٚ

لدد اإللالٌات

الٍط % ٛ

1

دسٖد ٚالسٖاض

3

33.33

2

دسٖد ٚلكال

3

33.33

3

دسٖد ٚاؾصٖسٚ

1

11.11

4

دسٖد ٚالٕطَ

1

11.11

5

دسٖد ٚالًٕٗ

1

11.11

اتىٕع

11

122

غكن زقي ( )6تٕشٖع اإللالٌات ٔف ًا لمصش

447

448

امطًا :مد تو ي ال وزة

عسض املادة ال ر ية امل ا سة

 - 1األخ از
ألّس التشمٗن اإلسصةا ٟ٘ملضةىُٕ املةٕاد الصةشفٗ ٛأُ الصةٕز ٚتػةكن سضةٕ ًزا
دٗدًا يف األخ از اليت ٖتي ٌػسِا لَ وٕضٕلات اؾاوعة ٛالطةعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗة ،ٛإذ
بمغ لدد األخ از اليت صاس تّا الصٕز  168واد ٚتػكن ٌط  )%63.88( ٛوَ إمجال٘
األخ از املٍػٕزٖٔ ،ٚعد ِرا وؤغسًا لم ٜأُ ٍِاك اِتىاوًا صشفِّٗا بةإبساش وٕضةٕلات
اؾاوع ،ٛسٗح إُ ٔدٕد صةٕز ٚوصةاس  ٛلمدةدل الةر ٙتٍػةسٓ الصةشٗف ٛميجةن لٍصةس
دةةر لم ةةسا ٞلالطةةالع لمٗةةْٔ ،لمةة ٜالةةسريي وةةَ ِةةرا االِتىةةاً الةةر ٙؼ ةة ٜبةةْ وةةٕاد
اؾاوع ٛوَ أدن إبساشِا ،إال أُ قساب )%36.12( ٛوَ املٕاد ت دًَّ خالٗ ٛوَ الصٕز.ٚ
ددٔه زقي ()7
تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا ملدٔ ٝدٕد صٕز ٚوصاس ٛ
إزفاض الصٕزٚ

لدد األخ از

الٍط % ٛ

صٕز ٚوصاس ٛ

168

63.88

بدُٔ صٕزٚ

95

36.12

اتىٕع

263

122

غكن زقي ( )7تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا ملدٔ ٝدٕد صٕز ٚوصاس ٛ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

 - 2امل االت
أوا فٗىا ٖتعمر بامل ةاالت ،ف ةد بٍّٗة ٌتةاٟر التشمٗةن أُ ٌطة  ٛوصةاس  ٛالصةٕز
لمى ةةاه كةةال ملةةا ِةةٕ لمٗةةْ اؿةةاه وةةع األخ ةةاز ،إذ دةةاٞت امل ةةاالت الةةيت تصةةاس ّا
الصةةٕز ٚبٍط ة  ٛقةةدزِا (ِٔ )%28.57ةةٕ وةةا ٖعةةاده  4و ةةاالت ،أوةةا الةةيت ت ٖصةةاس ّا
صٕز ٚف مغ لددِا  12و االتِٔ ،ةٕ وةا ميجةن ٌطة  .)%71.43( ٛلمىًةا أُ الصةٕز الةيت
تصاسب امل اه يف الغالب ِ٘ صٕز لكتا امل االت أٌفطّئ ،ال تعةد إضةاف ٛلم ةساٞ
ب دز وا ِ٘ تعصٖص ؿضٕز الكاتب.
ددٔه زقي ()8
تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا ملدٔ ٝدٕد صٕز ٚوصاس ٛ
إزفاض الصٕزٚ

لدد امل االت

الٍط % ٛ

صٕز ٚوصاس ٛ

4

28.57

بدُٔ صٕزٚ

12

71.43

اتىٕع

14

122

غكن زقي ( )8تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا ملدٔ ٝدٕد صٕز ٚوصاس ٛ
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 - 3اإللالٌات
ٔفٗىا ٖتعمر باإللالٌات ،ف د ألّست الٍتاٟر خمٕ مجٗع اإللالٌةات التطةع ٛوةَ
الصٕز ،ٚكُٕ ِةرٓ اإللالٌةات تتعمةر باضةت٠ذاز و ةا تُ أٔ تٕلٗة كةٕادز تدزٖطةٗ،ٛ
ٔيف العاد ٚفإُ إدزاز الصٕز ٚيف ِرا الٍٕع وَ اإللالٌات لٗظ ضسٔزِّٖا.
ضادضًا :توشيئ املواد ال ر ية امل ا سة ن قا للرحد
 - 1األخ از
لٍد فسش األخ از اليت اغتىن لمّٗا املم الصشف٘ اـا ،باؾاوع ٛالطعٕدٖٛ
اإللكذلٌٔٗ ٛلم ٜود ٝالطت ٛأغّس املاضةٗ ٛبٍةا ً ٞلمة ٜاؿذةي الةر ٙوٍشتةْ الصةش
ملٕضٕلات اؾاوع ٛوَ سٗح الطٕه ٔال صس ،ت َّٗ أُ ريال ٗ ٛاملةٕاد ( )%64.64تٍةدزز
وَ سٗح املعده يف ف٠ة ٛاؿذةي املتٕضةمٖ ،مّٗةا يف ذلة ف٠ة ٛاؿذةي الطٕٖةنٔ ،ذلة
بٍطة ة  ،)%18.25( ٛثةةةي أخة ةرلًا وةةةا صةةةٍ يف ف٠ةةة ٛاملطةةةاس ٛال صةةةرلٔ ،ٚبٍطة ة  ٛمتجةةةن
(.)%17.11
ٔكىا ِٕ وعمًٕ فإُ الطى ٛالع ىة ٜلألخ ةاز تصةٍ ريال ًةا يف إطةاز األسذةاً
املتٕضةةطٔ ،ٛال ٖتمذةةأ إىل األخ ةةاز املطٕلةة ٛإال يف اؿةةاالت االضةةتجٍأِ ;ٟٛٗةةٕ وةةا ٖعةةد
وؤغسًا إجيابِّٗا يف صاحل اؾاوعٔ ٛوٕضٕلاتّا.
ددٔه زقي ( )9تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لمشذي
اؿذي

لدد األخ از

الٍط % ٛ

وتٕضم

172

64.64

طٕٖن

48

18.25

قصرل

45

17.11

اتىٕع

263

122

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

غكن زقي ()9
تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لمشذي

 - 2امل االت
أوا لٍد تصٍٗ امل االت ٔف ًا ألسذاوّةا ،فةألّست الٍتةاٟر كةرل أُ الٍطة ٛ
العمٗا ِ٘ لصاحل امل االت املتٕضط ٛاليت بمغ (ٔ ،)%57.14سم امل االت الطٕٖمة ٛيف
املست  ٛالجاٌٗة ،)%35.71( ٛيف سةني دةاٞت امل ةاالت ال صةرل ٚيف املست ة ٛاألخةرل ٚبٍطة ٛ
( )%7.14ف م.
ددٔه زقي ()12
تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لمشذي
اؿذي

لدد امل االت

الٍط % ٛ

وتٕضم

8

57.14

طٕٖن

5

35.71

قصرل

1

7.14

اتىٕع

14

122
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غكن زقي ()12
تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لمشذي

 - 3اإللالٌات
ٔلٍد فسش اإللالٌةات ٔف ًة ا ألسذاوّةا ،بٍّٗة الٍتةاٟر خمةٕ املمة الصةشف٘ وةَ
اإللالٌةةات ذات اؿذةةي الك ة رل; ٔالةةيت تعةةاده صةةفش ٛكاومةةٔ ،ٛكةةرل خمةةٕٓ وةةَ
اإللالٌةةات ذات اؿذةةي املتٕضةةم; ٔالةةيت تعةةاده ٌصة صةةفش ،ٛسٗةةح كاٌة مجٗةةع
اإللالٌات التطع ٛوَ ذات اؿذي الصغرل; ِٕٔ وا ٖعاده زبع صفش ٛفأقن.
ضابعًا :توشيئ املواد ال ر ية امل ا سة ن قا لالجتا
 - 1األخ از
لٍد تصٍٗ األخ از ٔف ًا لٍٕلٗ ٛاػاِاتّا وَ سٗح كٌّٕا إجيابٗ ٛأً ضم ٗٛ
أً قاٖد ،ٚاتضح وَ ٌتاٟر التشمٗن أُ الغال ٗ ٛالع ى ٜلألخ ةاز ذات زلة ٛقاٖةد،ٚ
ِٔرا وؤغس ط ٗعة٘ ،ألُ الصةش ت ةًٕ يف الغالةب بٍ ةن املعمٕوة ٛبػةكن وٕضةٕل٘
ٔسٗةةاد ،ٙسٗةةح استم ة األخ ةةاز اااٖةةد ٚاملست ةة ٛاألٔىل بٍط ة ٔ ،)%93.92( ٛدةةا ٞيف

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

املست  ٛالجاٌٗ ٛاألخ از اإلجيابٗ ٛاليت بمةغ لةددِا  16خةدلًا تػةكن ٌطة  )%6.28( ٛوةَ
إمجال٘ األخ از ،يف سني ت تطذن بٗاٌات املم الصشف٘ أٖ ٛأخ از ضم ٗ.ٛ
ددٔه زقي ()11
تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لالػآ
االػآ

لدد األخ از

الٍط % ٛ

قاٖد

247

93.92

إجياب٘

16

6.28

ضميب

2

2.22

اتىٕع

263

122
غكن زقي ()11

تٕشٖع األخ از امل اغسٔ ٚف ًا لالػآ

453
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 - 2امل االت
أوةا لٍةةد ال شةةح يف تصةةٍٗ امل ةةاالت ٔف ًةا الػاِاتّةةا ،ف ةةد ألّةةست الٍتةةاٟر
أٖضًة ةا أُ التصةةةٍٗ اااٖةةةد ٖت ةةةٕأ املست ةةة ٛاألٔىل بٍطة ة  ،)%92.86( ٛفٗىةةةا غةةةكم
امل االت اإلجيابٗ ٛاملست  ٛالجاٌٗ ٛبٍطة  ٛبمغة ( ،)%7.14بٍٗىةا ت ت ّةس الٍتةاٟر ٔدةٕد
و االت ضم ِٗٔ .ٛرا وؤغس ٖفٗد بةأُ ٍِةاك سالة ٛوةَ السضةا وةَ ق ةن الكتةا ػةآ
اؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٌٔٗٔ ٛػاطاتّا.
ددٔه زقي ()12
تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لالػآ
االػآ

لدد امل االت

الٍط % ٛ

قاٖد

13

92.86

إجياب٘

1

7.14

ضميب

2

2.22

اتىٕع

14

122

غكن زقي ( )12تٕشٖع امل االت امل اغسٔ ٚف ًا لالػآ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ

 - 3اإللالٌات
ٔلٍد ال شح يف تصٍٗ اإللالٌات ٔف ًا الػاِاتّةا ،ألّةست الٍتةاٟر أُ مجٗةع
اإللالٌةةات اؽةةرت االػةةآ اااٖةةدٔ ،ذل ة ٌ ةسًا لط ٗعةةِ ٛةةرا الٍةةٕع وةةَ اإللالٌةةات
اـا ،باضت٠ذاز و اُت أٔ اإللالُ لَ ٔلا ٟغاريس ٚأٔ ريرلِا وَ اإللالٌات.
مناقشة النتائج:
األصةن يف تػةكن الصةةٕز ٚاملؤضطةٗٔ ٛال ٕالةةب اؾةاِص ٚلةةَ املؤضطةات ِةةٕ يف
املعمٕو ٛاليت تٍػس يف ٔضةاٟن اإللةالًٔ ،شلةرا قةاً ال اسةح بتشمٗةن التغطٗة ٛالكاومةٛ
لمصشاف ٛالطعٕدٖ ٛاملط ٕلٔ ٛاإللكذلٌٔٗ ،ٛإضاف ٛلٕكال ٛاألٌ ا ٞالطةعٕدٖ ،ٛسٗةح
سلن التشمٗن كن األخ از ٔاملعمٕوات املٍػٕز ٚلَ اؾاوعٔ ٛامل االت ذات العالق.ٛ
ل ةةةد

ؼمٗةةةن املةةةٕاد الصةةةشفٗ ٛبٍةةةا ٞلمةةة ٜتصةةةٍٗفات قةةةدد ٚكةةةاُ أِىّةةةا

األغكاه التشسٖسٖ ٛلمىٕاد الصشفٗ ،ٛضٕا ٞكاٌ و اغس ٚأٔ ريرل و اغسٔ ،ٚتٕشٖةع
ِرٓ املٕاد ٔف ًا الختصا ،كن واد ٚصشفٗٔ ٛود ٝتٕلٗ الصةٕز ٚيف لةسض املةادٚ
الصشفٗٔ ٛتٕشٖع تم املٕاد ٔف ًا لالػآ.
ت ني وَ ٌتاٟر التشمٗن أُ ٌط  ٛت از  %12ف م وَ األغكاه التشسٖسٖ ٛلمىٕاد
املٍػٕز ٚشلا لالق ٛو اغس ٚباؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛااللكذلٌٌٔٗ ِ٘ٔ ،ٛط  ٛتعدل وتدٌٗ،ٛ
ِٔةٕ وؤغةةس إىل ٌ ةش غةةدٖد يف املعمٕوة ٛلةةد ٝاملتم ةة٘ لةَ اؾاوعةةٖ .ٛؤٖةد ذلة أٖضًةةا
ٌتاٟر تصٍٗ ِرٓ األغكاه التشسٖسٖ ٛوَ سٗح االػآ (ضةميب ٔإجيةاب٘ ٔقاٖةد).
ل د ألّست الٍتاٟر أُ أكجس وةَ  %92وةَ األخ ةاز ٔامل ةاالت ذات اػةآ قاٖةد مةٕ
اؾاوعةة ،ٛلةةا ٖةةده لمةة ٜأُ الصةةشافٔ ٛاملتم ةة٘ وةةا شاال ت تتػةةكن لةةدّٖىا الصةةٕزٚ
املؤضطٗ ٛالٕاضش ٛسٕه اؾاوع ،ٛضٕا ٞضم ًا أٔ إجيابًأ ،وةَ ثمةي ٖػةرل إىل أُ ٍِةاك
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ٌ صًةةا يف املعمٕوةة ٛامل دوةة ٛلةةَ اؾاوعةةٔ ،ٛريٗابًةةا ٔاض ةشًا لةةدٔز العالقةةات العاوةة ٛيف
ت دٖي اؾاوع ٛلٕضاٟن اإللالً بالطسٖ  ٛاملٍاض .ٛ
التوصيات:
بٍٗ الدزاض ٛالٍ ش الػدٖد يف املعمٕو ٛاليت تصن إىل اؾىّةٕز لةَ اؾاوعة،ٛ
سٗح تػةرل الٍتةاٟر إىل ٌ ةش يف التغطٗة ٛاإلخ ازٖة ٛوةَ ق ةن كةن الصةش ٔٔكالةٛ
األٌ أ ،ٞال ضٗىا األخ از اليت ؽش اؾاوع ٛبػكن و اغسٖٔ ،ؤٖةد ذلة اػاِةات
التغطٗ ٛاااٖد ،ٚضٕا ٞكاٌ إخ ازٖ ٛأٔ و الٗ ،ٛلةا ٖ ّةس أُ الصةشاف ٛت تصةن
شلا املعمٕوة ٛالكاومة ٛلةَ اؾاوعةِٔ ،ٛةٕ وةا جيعةن صةٕز ٚاؾاوعة ٛريةرل ٔاضةشٔ ٛت
تتػكن بػكن ٔاضح ست ٜا ُ لد ٝال ازئ ،كةن ِةرا جيعةن العةب ٞكة رلًا لمةٜ
العالقةات العاوة ٛيف اؾاوعةة ،ٛخصٕصًةا قطةةي اإللةالً فّٗةا إلٖصةةاه زضةال ٛاؾاوعةةٛ
ٔاملعمٕوات الكاومٔ ٛالٕافٗ ٛلَ زؤٖتّا ٔأِدافّا لمىذتىع.
ٔلرل فإُ ِرٓ الدزاض ٛتٕص٘ بتكجٗ التغطٗة ٛاإللالوٗة ٛامل اغةس ٚبكةن وةا
ٖتعمر باألٌػطٔ ٛالفعالٗات املدتمف ٛلمذاوع .ٛكىا أُ مم )campaign( ٛالتعسٖفٗٛ
الةةةيت ت ةةةًٕ بّةةةا العالقةةةات العاوةةة ٛأٔ أ ٙدّةةة ٛوتدصصةةةٔ ٛقذلفةةة ٛوطمٕبةةةٔ ٛوّىةةةٛ
خصٕصًا يف الٕق اؿاضسٔ ،الطٍني األٔىل إلٌػا ٞاؾاوع ،ٛست ٜتتػكن الصٕزٚ
املؤضطةةٗٔ ٛالطةةىع ٛالةةيت جيةةب أُ ؼ ةة ٜبّةةا اؾاوعةة ٛلطفًةةا لمةة ٜالةةدٔز الطةةاو٘
ٔاـدو ٛاليت ت دوّا لمىذتىع الطعٕد.ٙ

صٕز ٚاؾاوع ٛالطعٕدٖ ٛاإللكذلٌٔٗ ٛوَ خاله التغطٗ ٛالصشفٗ ٛيف الصشافٛ
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ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

مشكلة الدراسة:
ثًعببة ٚئببا ٌ٥اإلعب ّ امسببُٛعٚ ١امرٝ٥ببٚ ١امهجٛابب ١دٚرايف تغببريايف يف ث ببٝري ا را٤
ٚامعجكداخ ٚ ،يف إعاد ٠ثٛس ٘ٝئًٛى األفراد ،تاص ١يف ايشرا٥ح ايذكافٚ ١ٝايغبكباخ
االقجصبببادٚ ١ٜاالسجُاعٝببب ١امجٛئبببغ ،١طٝبببر ٜسبببٌٗ ايجبببددري ٚايج بببٝري يف َعجكبببداثِٗ
ٚأمناطِٗ ايكٚ ١ُٝٝايسًٛن ١ٝايسا٥د.)1( ٠طٝر ٜكع عًٚ ٢ئا ٌ٥اإلع ّ عة ٤رٝ٥سبٞ
يف ثشه ٌٝايك ِٝاشباصب ١ابدٚر امبرأَٚ ٠هاْجٗبا االسجُاعٝب ،١أ ٚاايعُبٌ عًب ٢دعبِ
إظبباااخ امبرأ ٠يف االباالخ اإلْجاسٝبٚ ١ايذكافٝب ١ام،جًعبَ ،١بع َراعبا ٠اي نٝب عًبب٢
امببرأ ٠ايرٜعٝببٚ ١امببرأ ٠ايببإ ثٓجُبب ٞإو أقًٝبباخٚ .تيببوَ ،ببٔ ت ب ٍ ثُٓٝبب ١ببعٛر ايذكبب١
اايٓعس يد ٣امرأٚ ،٠اإل اد ٠اددٚارٖبا ازبدٜبدَ ،٠بع عبدّ إ عباٍ أدٚارٖبا ايجكًٝدٜب.١
ٚقد أٚصح َععِ امؤمتراخ اطرٚر ٠ثعٝني أعداد نبري َٔ ٠ايٓسبا ٤يف إدارٚ ٠ئباٌ٥
اإلع ّ  ٚيف َٛاقع اربات ايكرار (.)2
ٚثعجرب قط ١ٝامرأٚ ٠اإلع ّ َٔ أنذر امسا ٌ٥ايإ ثٓاٚيجٗبا ايدرائباخ اايبظبر
ٚامٓاقشبب ،١تاصبب ١ثًببو ايببإ اٖجُببح اصببٛر ٠امببرأ ٠يف ايصببظافٚ .١قببد طببدز اٗ ب ا
اشبصٛص ئشاٍ ٚاتج ف يف ايرأٚ ،ٟمت ثببادٍ االثٗاَباخ طبَ ٍٛبد ٣امسبؤٚي ١ٝيف
ٖ ا ايجُٓٝط ايٛاضح يًُرأٚ ٠صٛرثٗا ٚاٖجُاَاثٗا يف ايصظاف ١امهجٛا.)3( ١
ٚثشببري ايدرائبباخ ايعراٝبب ١إٔ ثٓببا ٍٚقطبباٜا امببرأ ٠يف ٚئببا ٌ٥اإلع ب َّ ،ببا  ٜب اٍ
ٜعبباَْ ٞببٔ َشببه خ ال ثرثكبب ٞإو َسببج ٣ٛايجظببٛالخ ايببإ ببٗدثٗا ايسبباطَ ،١ببٔ
إظببباااخ ًَُٛئبب ١ت ب ٍ ايع ب  ٠اماضببٚ ١ٝذبدٜببدايف ايعشببر ٜٔئببٓ ١األتببريَ ٠ببٔ ايكببرٕ
ايعشر ،ٜٔيف صباالخ ايجعًبٚ ِٝايعُبٌ ٚامشبارن ١االسجُاعٝبٚ ١ايذكافٝبٚ ١اإلاداعٝب،١
ٖٚب ا َببرثبط يف ئببٝام امبٛرٚز ايذكببايف ايب  ٟال ٜب اٍ ٜبؤدر اصببٛر ٠ئببًب ١ٝيف ذبدٜببد
أدٚار َٛٚاقع امرأَٛٚ ،٠اقف نٌ َٔ االجُع ٚٚئا ٌ٥اإلع ّ َٓٗا (.)4
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ٚثس ٤ٞاعض امطاَني  ٚاأل هاٍ ايصظعَ ١ٝذٌ "ايهارٜهاثري"ٚ ،اإلع ْاخ
إو صٛر ٠امرأ .٠طٝر ثكدَٗا يف صبٛرً ٜ ٠بة عًٗٝبا ايغبااع ايجكًٝبدً ٜٚ ،ٟبة عًٗٝبا
ازبٛاْببة ايسببًب ١ٝاشببهٌ ٜعببٛم ازبٛاْببة اإلػبااٝببٚ .١ذبجبباض ٖ ب  ٙاأل ببهاٍ ٚامببٛاد
ايصظع ١ٝذبدٜدايف ،إو حببر ٚدرائب ١داُ٥ب ١الئجهشباف َ َبح ايج بٝري ايبإ ثغبرأ
عًٗٝا ،فُٝا ٜجصٌ مبعازبجٗا مٛضٛعاخ  ٚقطاٜا امرأ .)5( ٠إٔ فٔ ايهارٜهاثري يب٘
ثددري ٙايبايغ اي  ٟقد ٜعٛم آالف ايهًُاخ أ ٚامكاالخ ،ما ٜجسِ ا٘ َبٔ إػبباا َعشب
َٚصبباطب ١ايرئببِ يًهًُبب ١ايسبباترَٚ ٠ببا ٜجببٛافر يبب٘ َببٔ عٓاصببر ازب ب ت ٚايجببددري يف
ايعبباك نًبب٘ َعجببرب ٠إٔ طببر قطبب ١ٝع قبب ١امببرأ ٠اايرسببٌ َببٔ ت ب ٍ ايهارٜهبباثري
ائجغاع إٔ ٜرئِ مساخ امرأ ٠ادق ١ثًعح إي ٘ٝاألْعار ٚثشبد االْجبباٚ .ٙأ بارخ إو إٔ
فببٔ ايهارٜهبباثري نُبباد ٠رأ ٟثشببهٌ ايصببٛر ٠اي ٖٓٝببٚ ١ثؤنببد مساثٗببا ْجٝشبب١
ايجهبرار ٚاإلسببا ايٝببٚ ،َٞٛثشبهٌ ادباٖبباخ طٝباٍ قغبباع نببري َببٔ االجُبع ٖببٛ
امببرأ ٠اٛسبب٘ عبباّ ٚاي ٚسبب ١اٛسبب٘ تبباص ،نُببا ٜرئببِ مسبباخ َشبب ١ٖٛيصببٛر ٠ايرسببٌ
ْعس٘ٚ .أندخ األدر ايبايغ ما ئريئخ َٔ َ َح ٚمسباخ ايع قب ١ابني امبرأٚ ٠ايرسبٌ
َا اني د ٚس ت ٚ ١ُٖٓٝٚثسًط يف َكااٌ تطٛع ٚتٓٛع ا تر ،طج ٢ي ٛنإ تيو
عً ٢ئب ٌٝاهل ٍ ٚاالعجُاد عً ٢قًة األٚضاع عً ٢ئب ٌٝايجعه٘ ٚايهَٝٛدٜا (.)6

غبًببم َببٔ تيببو إو أْبب٘ ْعببرايف مهاْبب ١ام برأ ٠يف االجُببع نرن ٝب َ ٠ببٔ أٖببِ
رنببا ،ٙ ٥فهْبب٘ الاببد َببٔ درائبب ١صببٛرثٗا يف ٚئببا ٌ٥اإلع ب ّ ،عًبب ٢إٔ ثهبب ٖ ٕٛب ٙ
ايصببٛر اػبااٝببٚٚ ١اقعٝبب ٚ ،١رباطببة ايٛاقببع االسجُبباع ٞايععًبب ٞاي ب  ٟثعٝشبب٘ امببرأ.٠
ْٚعرا القجصار ايدرائاخ ايبإ ثٓاٚيبح صبٛر ٠امبرأ ٠يف ٚئبا ٌ٥اإلعب ّ يف َععُٗبا،
يف
ئببٛا ٤ناْببح َرٝ٥بب ١أَ ٚغبٛعبب ١أَ ٚسببُٛع ١عًببَ ٢ببٛاد إع َٝبب ١ضبببدد ،٠نصببٛر٠
امرأ ٠يف ايجًعباا أ ٚايصبظاف ١اشبهٌ عباّ .سبا٤خ ٖب  ٙايدرائب ١يًجعبرف عًب ٢صبٛر٠
امرأ ،٠يف أطد أِٖ األ هاٍ  ٚامٛاد ايصبظع ،١ٝايبإ ك ذبعب ٢اشب ٤ٞت ٟاباٍ َبٔ
ايدرائ ١ايعًُ ،١ٝأال " ٖٞٚايرئ ّٛايهارٜهاثري "١ٜامٓشٛر ٠يف ايصظف.
" ٖٚب  ٙايرئببٚ ّٛاطببدَ ٠ببٔ األدٚاخ اإلع َٝبب ١امُٗبب ١امسببج،دَ ١يف صببظافجٓا
احملً ٖٞٚ ١ٝيٝسح َٛاد َهًُ ١يًرئاي ١ايصظع ١ٝاي ١َٝٛٝأ ٚايدٚرٜب ،١ابٌ ٖبَ ٞبٛاد

ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

ٖادفبب – ١يف صبًُببٗا – تاخ َطبباَني َٚببديٛالخ اسجُاعٝببَ ١عَٗٛببٚٚ ١اضببظٚ ١ثكببدّ
ٚفل ثصٛراخ َعٚ ١ٓٝأٖداف َربصبَٓٚ ١عُٚ ،١ذبع ٢مبهاْ ١تاص ١ضُٔ ايغر
ايصظع ٞثصٌ إو ربصٝم صعظاخ ٚاٚاٜا دااج ١يًرئِ ايساتر يف َععِ ايصبظف
ايسببعٛدٚ .)7( "١ٜآببا ٤عًببٖ ٢ب ا ثجظببدد َشببهً ١ايدرائبب ١يف ايجعببرف عًبب" ٢ايصببٛر٠
االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً َٔ ،"١ٝطٝر طبٝعٙ ٖ ١
ايصٛر ٠ئًب ١ٝأّ اػبااٚ ،١ٝايجعرف عً ٢قطاٜا َٚشه خ ٚاٖجُاَاخ ٚأدٚار امبرأ٠
ايسعٛد ١ٜنُا ثعهسٗا ايرئ ّٛايهارٜهاثري ١ٜيف ايصبظف احملًٝبٚ .١ثجٓباٖ ٍٚب ٙ
ايدرائ ١مخبس صبظف ضبًٝب ،١مت اتجٝارٖبا عًب ٢أئباا س برايف ( برم – برت –
ٚئببط – مشبباٍ – سٓببٛت) ٖٚبب :ٞصببظٝع ١ايرٜببا ٚ ،صببظٝع ١ازب ٜببرٚ ،٠صببظٝع١
ايشرمٚ ،صظٝع ١عهاظٚ ،صظٝع ١ايٛطْٔٚ .عرايف يعدّ ٚسٛد صظٝع ١ضبً ١ٝثصدر
َٔ مشاٍ امًُه ،١مت اتجٝار صظٝع ١ازب ٜر ٠ااعجبارٖا األنذر َكرٝ٥ٚب ١يف مشباٍ
امًُه( ١طسة درائ ١أصدرثٗا رن ١إاسٛا ألحباز ٚدرائاخ امكرٝ٥ٚبIpsos ١
يعاّ .) 2012

أهمية الدراسة :

 األهمية العلمية :
 ثجُذبببٌ أُٖٝبببٖ ١ب ب  ٙايدرائبببَ ١بببٔ ٖب ب  ٙايٓاطٝببب ١يف ايهشبببف عبببٔ ايصبببٛر٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛدَٚ ،١ٜطاَني ٖب  ٙايصبٛر ،٠نُبا ٜرباٖبا ايرئبِ
ايهارٜهاثري ٟيف ايصظاف ١ايسعٛد ١ٜايإ ثجٓاٚهلا ايدرائ.١
 ثسع ٙ ٖ ٢ايدرائ ١إو إٔ ثه ٕٛإضاف ١عًُ ١ٝيًدرائاخ األنادمي ١ٝايبإثجعًل اصٛر ٠امرأ ٠يف ٚئا ٌ٥اإلع ّ ،فُععِ ثًو ايدرائاخ ْجا٥شٗا قدمي١
ْٛعا َا ،تاص ١إٔ ٖ ا ايٓٛع َٔ ايدرائباخ ٜجصبف اايدٜٓاَٝهٝبْٚ ١جا٥شب٘
َج ري.ٙ
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 ثعد ٖ  ٙايدرائ ١أ ٍٚدرائب ١عًب ٢امسبج ٣ٛاحملًب ٞايسبعٛد ،ٟثجٓبا ٍٚصبٛر٠امرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف ايرئِ ايهارٜهاثري ٟيًصظف احملً.١ٝ
 ٜعد ايرئِ ايهارٜهاثري َٔ ٟاأل بهاٍ ايصبظع ١ٝايبإ َااايبح يف طاسب١إو ام ٜد َٔ ايدرائاخ ٚايبظٛز.

-

-

األهمية العملية :
االئجعادْ َٔ ٠جا٥ص ايدرائ ١إلسرا ٤ام ٜد َبٔ ايدرائباخ ٚايبظبٛز ايبإ َبٔ
دْٗا ايهشف عٔ صٛر ٠امرأ ،٠نُا ئجعٝد ْجا٥ص ٖب  ٙايدرائب ١امٗبجُني
اكطاٜا امرأ ٚ ٠ؤْٗٚا ٚثكٚ ِٝٝضعٗا يف االجُع.
ثه ٜٔٛصٛر ٠اػبااٚٚ ١ٝاقع ١ٝمبا ٜج َ ّ٤ع طكٝك ١امرأ ٠ايسعٛدٚ ١ٜقدراثٗا
ٚإَهاْٝاثٗا ٚ ،طر ٚئا ٌ٥اإلع ّ عً ٢ثدع ٙ ٖ ِٝايصٛر.٠
ثسًٝط ايط ٤ٛعً ٢امرأ ٠ايسعٛدٚ ١ٜإعغاٖ٤با االٖجُباّ ايهبايف نعبرد َبٔ
أفراد االجُعٜ ،ساعد يف ثدع ِٝدٚرٖا يجُٓ ١ٝصبجُعٗا.

أهداف الدراسة :
1
2
3
4

 ايهشف عٔ ايصٛر اإلػباا ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُا ٜعهسبٗا ايهارٜهباثرييف ايصظاف ١ايسعٛد.١ٜ
 ايهشف عٔ ايصٛر ايسبًب ١ٝيًُبرأ ٠ايسبعٛد ١ٜنُبا ٜعهسبٗا ايهارٜهباثرييف ايصظاف ١ايسعٛد.١ٜ
 ايهشف عٔ قطاٜا امرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُبا ٜرباٖبا ايهارٜهباثري يف ايصبظاف١ايسعٛد.١ٜ
 ايهشببببف عببببٔ امشببببه خ ايببببإ ثٛاسبببب٘ امببببرأ ٠ايسببببعٛد ١ٜنُببببا ٜرباٖبببباايهارٜهاثري يف ايصظاف ١ايسعٛد.١ٜ

ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

 - 5ايهشبببف عبببٔ اٖجُاَببباخ امبببرأ ٠ايسبببعٛد ١ٜنُبببا ٜرباٖبببا ايهارٜهببباثري يف
ايصظاف ١ايسعٛد.١ٜ
 - 6ايهشف عٔ األدٚار ايإ ثش ًٗا امرأ ٠ايسبعٛد ١ٜنُبا ٜرباٖبا ايهارٜهباثري
يف ايصظاف ١ايسعٛد.١ٜ

تساؤالت الدراسة :
1
2
3
4
5
6

 َبببا ايصبببٛر اإلػبااٝببب ١يًُبببرأ ٠ايسبببعٛد ١ٜنُبببا ٜعهسبببٗا ايهارٜهببباثري يفايصظاف ١ايسعٛد ١ٜ؟
 َا ايصٛر ايسًب ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُا ٜعهسٗا ايهارٜهاثري يف ايصبظاف١ايسعٛد ١ٜ؟
 َا قطاٜا امرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُا ٜرباٖا ايهارٜهاثري يف ايصظاف ١ايسعٛد١ٜ؟ َببا امشببه خ ايببإ ثٛاسبب٘ امببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜرباٖببا ايهارٜهبباثري يفايصظاف ١ايسعٛد ١ٜ؟
 َبببا اٖجُاَببباخ امبببرأ ٠ايسبببعٛد ١ٜنُبببا ٜرباٖبببا ايهارٜهببباثري يف ايصبببظاف١ايسعٛد ١ٜ؟
 َا األدٚار ايإ ثش ًٗا امرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُا ٜرباٖا ايهارٜهاثري يف ايصظاف١ايسعٛد ١ٜ؟

نوع الدراسة :

ثعجرب ٖ  ٙايدرائٚ ١صع ١ٝذبً ،١ًٝٝطٝر ٜشري عبد ايبائط طسٔ إو إٔ "ايدرائاخ
ايٛصببع ١ٝثٗببدف إو ثكرٜبببر تصببا٥م ظببباٖرَ ٠عٓٝبب ،١أَٛ ٚقببف ً ٜبببة عًٝبب٘ صبببع١
ايجظدٜببد ،ي ب يو ثعُببد ايدرائبباخ ايٛصببع ١ٝإو وببع اسبكببا٥ل ٚذبًًٝببٗا ٚثعسببريٖا
الئببج ،ص داليجٗبباَٚ ،ببٔ دببِ ثصببدر ثعُُٝبباخ اشببدٕ امٛقببف أ ٚايعبباٖر ٠ايببإ ٜكببّٛ
ايباطر ادرائجٗا" (.)٨
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منهج الدراسة :

ثسج،دّ ٖ  ٙايدرائَٗٓ ١ص "ذبً ٌٝامطُ "ٕٛيًٛص ٍٛإو صٛر ٠اسجُاع ١ٝعاَ١
عببٔ امببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜعهسببٗا نارٜهبباثري ايصببظاف ١احملًٝببٚ ،١تيببو ُببع
امعغٝاخ امجاط ١اٗ  ٙايصٛر ،٠دِ ٚصعٗا نُايف ْٛٚعايف ٚثعسريٖا يًظص ٍٛعًْ ٢جا٥ص
متهٓٓا َٔ ايٛص ٍٛإو ايصٛر ٠ايعاَ ١يًُرأ ٠ايسعٛد.١ٜ

مجتمع الدراسة :

صبجُببع ايبظببر ٖبب ٛمبذااببٚ ١طببداخ ضبببددَ ٠ببٔ ايعٓاصببر امٛسببٛد ٠يف االجُببع
ٜسجٗدفِٗ ايباطر اايدرائٚ ،١اعبد إٔ ٜبجِ ذبدٜبد "صبجُبع ايبظبر" ذبدٜبدايف دقٝكبايف،
ٜك ّٛاجصُ ِٝطرٜك ١اتجٝار ايع ١ٓٝامراد ئظبٗا (.)٩
صبجُببع ايبظببر يف ٖ ب  ٙايدرائبب ١ا ببجٌُ عًبب ٢وٝببع ايرئبب ّٛايهارٜهاثٛرٜبب١
ام،جص ١اامرأ ٠ايسعٛدٚ ١ٜامٛسٛد ٠يف ايصظف ايسعٛد ١ٜامغبٛعٚ ١ايإ ثصدر َٜٝٛا
يًظصَٗٓ ٍٛا عًب ٢عٓٝب ١ايدرائبٚ ،١ايبإ مت اتجٝارٖبا عًب ٢أئباا س برايف يطبُإ
متذًٗٝا زبُٝع َٓاطل امًُهٚ ،١ايصبظف ام،جبارٖ ٠ب :ٞصبظٝع ١ايرٜبا  ،صبظٝع١
ايشرم ،صظٝع ١عهاظ ،صظٝع ١ايٛطٔ ،صظٝع ١ازب ٜر.٠
( ْعرايف يعدّ ٚسٛد صظٝع ١ضبً ١ٝثصدر َٔ مشاٍ امًُه ،١مت اتجٝار صبظٝع١
ازب ٜبببر ٠ااعجبارٖبببا األنذبببر َكرٝ٥ٚببب ١يف مشببباٍ امًُهببب ١طسبببة درائببب ١أصبببدرثٗا
رن ١أاسٛا ألحباز ٚدرائاخ امكرIpsos١ٝ٥ٚيعاّ )2012

عينة الدراسة وطريقة سحبها :

ٜرن ب ايبظببر عًبب ٢صببٛر ٠امببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜعهسببٗا ايهارٜهبباثري يف
صظف صبجُبع ايبظبرٚ ،اب يو ٜسبجبعد أ ٟنارٜهباثري ال ٜجٓبا ٍٚيف طرطب٘ صبٛر٠
امرأ ٠ايسعٛد ١ٜأ ٚقطاٜاٖا أ ٚاٖجُاَاثٗا.

ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

ٜٚببرثبط طشببِ ايعٓٝببٚ ١طرٜكبب ١ئببظبٗا ااهلببدف َببٔ ايدرائببَٚ ١شببهً ١ايبظببر
ٚائ اثٝش ١ٝوع ايبٝاْاخٚ ،يًظص ٍٛعً ٢عٓٝبَٓ ١ائبب ١يًدرائب ،١مت ئبظة ايعٓٝب١
َٔ ت ٍ َرطًجني :
امرطً ١األٚو :
مت فٗٝا اسبص ٍٛعً 500 ٢نارٜهاثري َٔ صظف صبجُع ايبظبر مت ئبظبٗا
اغرٜكبب ١ايعٓٝبب ١ايعُدٜببٜٚ ،١رسببع ائببج،داّ ٖ ب ا ايٓببٛع َببٔ ايعٓٝبب ١ألْٗببا ذبكببل
أ ببرا ايبظببر ،تيببو يعببدّ دببباخ ايرئبب ّٛايهارٜهاثريٜبب ١يصببظف ايدرائبب١
اجٓاَٛ ٍٚضٛعاخ رببجم ابامرأ ٠اشبهٌ ٜبٜٚ ، َٞٛهذبر ائبج،داّ ٖب ا ايٓبٛع
َببٔ ايعٓٝبباخ ببري ايعشببٛا ١ٝ٥يف ايدرائبباخ ايببإ ثسببج،دّ َببٓٗص ذبًٝببٌ امطببُٕٛ
اي ٜ ٟسج،دّ يجظكٝل أٖداف َع ١ٓٝيف ايبظر.
امرطً ١ايذاْ: ١ٝ
ثكًببببب ٝيف الطجُببببباالخ ايجظٝببب ب مت ئبببببظة  300نارٜهببببباثري َبببببٔ أصبببببٌ 500
نارٜهبباثري اائببج،داّ طرٜكبب ١ايعٓٝبب ١ايعشببٛا ١ٝ٥ايبسببٝغ ،١اهئببًٛت ايكرعبب١
"طٝر ٜجِ ثرق ِٝأفراد االجُع األصًٚٚ ٞضبع األرقباّ يف صبٓدٚم تباصٜٚ ،بجِ
ئظة األرقاّ طجْ ٢سجهٌُ ايعدد امٓائة يًع.)٠١( "١ٓٝ

تحديد املجال الزمني لعينة الدراسة :

مت اتجٝبببار ايعٓٝبببَ ١بببٔ أعبببداد صبببظف صبجُبببع ايبظبببر ايٛاقعببب ١ابببني ايعبب َ ٠بببٔ
ٚ ،ّ 2013- ّ2011تيببو يهببٜ ٞببجِ اسبصبب ٍٛعًببب ٢عٓٝبب ١نافٝببَ ١ببٔ ايرئبببَٛاخ
ايهارٜهاثري ١ٜايإ ثسُح اايٛص ٍٛإو ْجا٥ص يجظً ٌٝصٛر ٠امرأ ٠ت هلا ،نُا إٔ
ٖ ب  ٙايع ب  ٠متذببٌ اي ب َٔ اسباضببر ٚاماضبب ٞايكرٜببة رببا ميهببٔ َببٔ ايجعببرف عًبب٢
ايصببببٛر ٠االسجُاعٝبببب ١يًُببببرأ ٠ايسببببعٛدٚ ،١ٜايجعببببرف عًبببب ٢قطبببباٜاٖا َٚشببببه ثٗا
ٚاٖجُاَاثٗا ٚاألدٚار ايإ ثش ًٗا نُبا ٜعهسبٗا نارٜهباثري ايصبظاف ١احملًٝب ١يف
ٚقجٓا ايرأٖ ٚايكرٜة.
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أداة جمع املعلومات :

ٜكصببد اببددا ٠وببع ايبٝاْبباخ يف أئببًٛت ذبًٝببٌ امطببُ ٕٛائببجُار ٠ايجظًٝببٌ ايببإ
ٜصُُٗا ايباطر" ٖٞٚ ،ثعبري نُ ٞعٔ رَٛا احملج ٣ٛحبٝر ثشٌُ ف٦باخ ايجصبٓٝف
ٚٚطببببداخ ايجظًٝببببٌ ٚٚطببببداخ ايكٝبببباا ااإلضبببباف ١إو ايبٝاْبببباخ األٚيٝبببب ١عببببٔ ٚدٝكبببب١
ايجظًٚ ،)٠٠("ٌٝاايجاي ٞثعجرب ائجُار ٠ذبً ٌٝامطُ ٖٞ ٕٛاألدا ٠ايإ مت اعجُادٖا هل ٙ
ايدرائ ١زبُع ايبٝاْاخ امجاطٚ ١رصدٖاٚ ،اسبص ٍٛعًَ ٢عدالخ ثهرراٖا.
طٝببر مت ثصببُ ِٝائببجُار ٠تاصبب ١يجظًٝببٌ َطببُ ٕٛايرئبب ّٛايهارٜهاثريٜبب،١
أتب ايف يف االعجبببار َشببهً ١ايدرائببٚ ١أٖببدافٗا ٚثسببااالثٗاٚ ،يف ٖب ا اإلطببار ذبجببٟٛ
ائجُار ٠ذبً ٌٝامطُ ٕٛعً ٢سٛاْة ايجظً ٌٝايرٝ٥سُٖٚ ١ٝاٚ :طداخ ايجظًٝبٌ ٚف٦باخ
ايجظً.ٌٝ
ٚطداخ ايجظً: ٌٝ
ٜكصببد اٛطببداخ ايجظًٝببٌ :ايٛطببداخ ايببإ ٜببجِ عببدٖا أ ٚقٝائببٗا َبا ببرٜٚ ٠عغببٞ
ٚسٛدٖبببا أٝ ٚااٗبببا ،أ ٚثهرارٖبببا دالالخ َعٓٝببب ١ثعٝبببد ايباطبببر يف ثعسبببري ايٓجبببا٥ص
ايهُ.)٠١( ١ٝ
ٚٚطد ٠ايجظً ٖٞ ٌٝأنرب س  َٔ ٤امطُ ٕٛميهٔ فظص٘ يًجعرف عًٚ ٢طداخ
ايكٝاآٖٚ ،اى مخس ٚطداخ أئائ ١ٝيًجظً :ٖٞٚ ٌٝايهًُٚ ١امٛضٛع ٚايش،ص١ٝ
ٚامعردَٚ ٠كٝاا امساطٚ ١اي َٔ (.)٠٢
ٚثعجرب ٚطد ٠امٛضٛع ٖ ٞايٛطد ٠األئائ ١ٝيًجظً ٌٝيف ٖ  ٙايدرائبٖٚ ،١بَ ٞبٔ
أٖبببِ ٚطبببداخ ايجظًٝبببٌ يف ذبًٝبببٌ امطبببُ ٕٛألْٗبببا ثهشبببف عبببٔ ا راٚ ٤االدباٖببباخ
ايرٝ٥س ١ٝيف َباد ٠االثصباٍٚ ،يف ضب ٤ٛتيبو َٚبا ثكجطب ٘ٝأٖبداف ايبظبر فبهٕ ٚطبد٠
ايجظً ٌٝيف ٖ  ٙايدرائ ٖٛ ١ايرئِ ايهارٜهاثريٜٚ ٟشٌُ أ ٟنارٜهباثري ؽببجم
اامرأ ٠ايسعٛدٚ ،١ٜائجبعاد أ ٟنارٜهاثري ال ٜشٌُ يف طرط٘ تيو.
ف٦اخ ايجظً: ٌٝ
ف٦بباخ ذبًٝببٌ امطببُٖ ٕٛبب ٞصبُٛعببَ ١ببٔ ايجصببٓٝعاخ أ ٚايعصببا ٌ٥ايببإ ٜكببّٛ
ايباطر اهعدادٖا طبكا يٓٛع ١ٝامطُٚ ٕٛضبجٛاٖٚ ٙدف ايجظًٝبٌ ،يهبٜ ٞسبج،دَٗا
يف ٚصببف ٖب ا امطببُ ٕٛاببدعًْ ٢سببب ١رهٓببَ ١ببٔ امٛضببٛعٚ ١ٝايشببُٚ ،ٍٛمبببا ٜجببٝح
إَهاْ ١ٝايجظًٚ ٌٝائج،راض ايٓجا٥ص ادئًٛت ئٌٗ َٝٚسٛر (.)٠٣

ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

ٚيجظكٝببل أٖببداف ٚثسببااالخ ايبظببر فببهٕ ٚطببد ٠ايكٝبباا امسببج،دَ ١يف ٖبب ٙ
ايدرائ :ٖٞ ١ايعدّ ٚايرصد ايجهرار ٟيًعٓاصر ايعرعٝب ١يهبٌ ف٦بَ ١بٔ ف٦باخ ذبًٝبٌ
امطُ ،ٕٛالئج ،ص ايٓجا٥ص ٚثعسريٖا.
قا َٔ ٖب  ٙاشبغبٛاخ امٓٗشٝبٚ ١يف ضباٚيب ١يًٛصب ٍٛإو ذبًٝبٌ َٛضبٛعٞ
اْغ يف
يًصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسبعٛد ١ٜنُبا ثرباٖبا ايرئب ّٛايهارٜهاثريٜب ١يف إطبار
عٓٝبب ١ايبظببر ام،جببارَ ٠ببٔ صببظف ايدرائبب ،١ا ببجًُح ائببجُار ٠ذبًٝببٌ امطببُ ٕٛعًبب٢
األقساّ ايجاي: ١ٝ
أ  -ايبٝاْاخ األٚي :١ٝرقِ االئجُارٚ ،٠ائِ ايصظٝعٚ ،١رقِ ايعبدد ٚثارؽبب٘ٚ ،ائبِ
ايرئاّ ْٛٚع٘ (تنر،أْذ.)٢
ت  -ف٦اخ ايجظًَٚ ٌٝا ٜٓدرض ذبجٗا َٔ عٓاصر فرع: ١ٝ
 - 1ايصببٛر اإلػبااٝبب ١يًُببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜعهسببٗا ايهارٜهبباثري :وًٝبب،١
ْاسظبب ،١قٜٛبب ١ايش،صبب ،١ٝتنٝبب ،١طُٛطبب ،١عصببر ،١ٜضبجشببَُ ،١عغببا،٠٤
ثجظٌُ امسؤٚيَ ،١ٝدرن ١سبكٛقٗا ٚ ....ريٖا.
 - 2ايصببٛر ايسببًب ١ٝيًُببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜعهسببٗا ايهارٜهبباثري :ئببغظ،١ٝ
َجغًبَ ،١ادَ ،١ٜجسًغٛٝ ،١ر ،٠هان ،١دردار ،٠قائ ،١ٝنسٛي ،١ئبًٗ١
اإل ٛا ،٤ساًٖ ١اايجكٓ ،١ٝال دبٝد ثصرٜف األَٛر ٚ .....ريٖا.
 - 3قطببباٜا امبببرأ ٠ايسبببعٛد ١ٜنُبببا ٜرباٖبببا ايهارٜهببباثري  :ايغب ب م ،ايعٓٛئببب،١
ايبغايببب ،١ايعٓبببف األئبببر ،ٟاٚاض ايكاصبببراخ ،اٚاض امسبببٝار ،قٝببباد ٠ايسبببٝار،٠
َشارن ١امرأ ٠يف صبًس ايشٛر ٚ ....٣ريٖا
 - 4امشببببه خ ايببببإ ثٛاسبببب٘ امببببرأ ٠ايسببببعٛد ١ٜنُببببا ٜرباٖببببا ايهارٜهبببباثري :
َشبببه خ عُبببٌ امبببرأَ ،٠شبببه خ اسبٝبببا ٠اي ٚسٝبببَ ،١شبببه خ ايجعًببب،ِٝ
ايجظببرا ازبٓسبب ،ٞاالاج ب اا ،اسبرَببإ ايعبباطع ،ٞايجعببدد ،ئببٝغر ٠ايرسببٌ.....
 ٚريٖا.
 - 5اٖجُاَبباخ امببرأ ٠ايسببعٛد ١ٜنُببا ٜرباٖببا ايهارٜهبباثري  :ايجسببٛم ،عًُٝبباخ
ايجشُٝببٌ ،امٛضببٚ ١األاٜببا ،٤ايغبببخ ،اي ٜبباراخَٛ ،اقببع ايجٛاصببٌ االسجُبباع،ٞ
َشاٖد ٠ايجًعاا ٚ .....ريٖا.
 - 6األدٚار ايإ ثشب ًٗا امبرأ ٠ايسبعٛد ١ٜنُبا ٜرباٖبا ايهارٜهباثري  :أّ ،اٚسب،١
را ١اٝح ،عاًَ ،١اآ ،١طايب.١
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خالصة النتائج:
 - 1أظٗرخ ْجا٥ص ايدرائ ١إٔ ايرئ ّٛايهارٜهاثٛر ١ٜايإ محًح َطاَٗٓٝا صبٛرا
ئًب ١ٝدبا ٙامرأ ٠ايسعٛد ١ٜناْح األعًٚ ٢تيو آسبَ ،%48 ١كااٌ َ %37,66بٔ
رئ ّٛايهارٜهباثري ايبإ محًبح َطباَٗٓٝا صبٛرا اػبااٝبَٚ ،١بٔ أابرا ايصبٛر
ايسببًب ١ٝايببإ عهسببجٗا ايهارٜهبباثرياخ عببٔ امببرأ ٠ايسببعٛد ،١ٜناْببح صببٛر٠
امببرأ ٠ايسببًُٜٗٝ ،١ٓٝببا امببرأ ٠ايسببغظ ،١ٝدببِ امببرأ ٠اسبُكبباٚ ٤اي ٝببٛرٚ ،٠اايٓسببب١
يًصٛر االػباا ١ٝناْح صٛر ٠امرأ ٠احملجشُٖ ١ب ٞاألنذبر ظٗبٛراًٜٗٝ ،با امبرأ٠
امجعًُ ،١فامرأ ٠ايغُٛط.١
 - 2أظٗرخ ْجا٥ص ايدرائب ١إٔ َبٔ أابرا قطباٜا امبرأ ٠ايسبعٛد ١ٜايبإ صبٛرثٗا رئبّٛ
ايهارٜهاثري ناْح قط ١ٝايبغاي ١آسبًٜٗٝ ،%20,54 ١ا قط ١ٝايغ م آسبب١
 ًٜٞ ،%16,43تيو يف ايعٗٛر قط ١ٝقٝاد ٠امرأ ٠يًسٝارٚ ٠تيو آسب.%12,33 ١
 - 3أظٗرخ ْجا٥ص ايدرائ ١إٔ َٔ أارا امشه خ ايإ ثٛاس٘ امرأ ٠ايسبعٛد ١ٜنُبا
ظٗببببرخ يف رئبببب ّٛايهارٜهبببباثري ناْببببح َشببببهً ١اسبرَببببإ َببببٔ اسبكببببٛم
االسجُاعٝبببٚ ١االقجصببببادٚ ١ٜايكاْْٝٛببببٚ ١ايسٝائبببب ١ٝآسبببببًٜ ،%15,71 ١بببب ٞتيببببو
َشبببه خ عُبببٌ امبببرأ ٠آسببببًٜٗٝ ،%13,57 ١بببا َشبببه خ اسبٝبببا ٠اي ٚسٝببب١
َٚشه خ ايجعًٚ ِٝئٝغر ٠ايرسٌ آسب.%11,42 ١
 - 4أظٗرخ ْجا٥ص ايدرائ ١إٔ َٔ أارا اٖجُاَاخ امرأ ٠ايسعٛد ١ٜنُا اْعهسح يف
رئ ّٛايهارٜهاثري نإ اٖجُاَٗا اايجسٛم آسب ًٜٞ ،%21,66 ١تيو االٖجُاّ
مبشاٖد ٠اراَص ايجًعاا آسبًٜٝ ،%20 ١ب٘ االٖجُباّ مبٛاقبع ايجٛاصبٌ االسجُباعٞ
آسب.%11,66 ١
 - 5أظٗرخ ْجا٥ص ايدرائ ١إٔ َٔ أارا األدٚار ايبإ ب ًجٗا امبرأ ٠ايسبعٛدٚ ١ٜظٗبرخ
َٔ ت ٍ رئ ّٛايهارٜهاثري نإ دٚر امرأ ٠اي ٚس ١آسب ًٜٞ ،%53,33 ١تيو
يف ايعٗٛر دٚر امرأ ٠األّ آسب ،%13,9 ١دِ دٚر امرأ ٠ايعاًَ ١آسب.%12،12 ١

ايصٛر ٠االسجُاع ١ٝيًُرأ ٠ايسعٛد ١ٜيف نارٜهاثري ايصظاف ١احملً١ٝ

التوصيات:
 - 1ضببرٚر ٠إعبباد ٠ايٓعببر فُٝببا ٜخكببدّ َببٔ تب ٍ رئبب ّٛايهارٜهبباثري يف ايصببظاف١
احملًٚ ،١ٝاالاجعاد عٔ ثكد ِٜصٛر ٠اسجُاع ١ٝئًب ١ٝثكًٝد ١ٜعٔ امرأ ٠ايسعٛد،١ٜ
ٚضباٚي ١ثٛظٝف ٖ  ٙايرئ ّٛايجٛظٝبف األَذبٌ مببا ٜعُبٌ عًب ٢ث بٝري االدباٖباخ
ٚاألفهار ايسا٥د ٠عٔ امرأ ٠ايسعٛد ١ٜيد ٣أفراد االجُعٚ ،امسباُٖ ١اإلػبااٝب١
يف ث ٝري ايصٛر ٠ايُٓغ ١ٝايسبًب ١ٝايبإ ثكبدّ عبٔ امبرأ ٠يف ٚئبا ٌ٥اإلعب َّ ،بٔ
ت ٍ اي ن ٝعً ٢ايٓٛاط ٞاإلػبااَٛٚ ١ٝاطٔ ايك ٠ٛيد ٣امرأ ٠ايسعٛد ،١ٜابداليف
َٔ ثهرٜس ايصٛر ايسًب ١ٝعٓٗا ٚثدعٜ َ ِٝد َٔ ايٓعر ٠ايد ١ْٝٚايجكًٝد ١ٜهلا.
َ - 2راعا ٠ايجٛاإ يف االٖجُاّ اكطاٜا امرأ ٠ايسعٛد ١ٜام،جًعٚ ،١إيكا ٤ايط ٤ٛعًب٢
ام ٜببد َببٔ قطبباٜا امببرأ ٠ايببإ ك ٜببجِ ايجغببرم هلبباٚ ،ضببرٚر ٠إاببراا اظباااثٗببا
َٚشارنجٗا ايععً ١ٝيف االاالخ ام،جًع ١داتٌ االجُع.
 - 3ضرٚر ٠عُبٌ َٛااْب ١ابني االٖجُاَباخ ٚاألدٚار ايجكًٝدٜب ١يًُبرأٚ ٠عبدّ اي نٝب
امعرط عًٗٝاٚ ،اني ٚظا٥عٗا ٚأدٚارٖا ازبدٜد.٠
 - 4ار رئا ٌ٥إع َ َٔ ١ٝت ٍ رئ ّٛايهارٜهاثري ثجسِ اامٛضٛعٚ ١ٝايبعد عٔ
ايجظٝبب  ،يجسببباِٖ يف ث بببٝري ايصبببٛر ٠ايُٓغٝببب ١ايجكًٝدٜببب ١عبببٔ امبببرأ ٠ايسبببعٛد،١ٜ
ٚضباٚي ١ايعٌُ عً ٢ار دكاف ١سدٜد َٔ ٠دْٗا إٔ ثعٝد ايجبٛاإ يف ايع قب ١ابني
امرأٚ ٠ايرسٌ يف االجُع.
 - 5إعغبببا ٤ايعرصببب ١يًرئببباَاخ َبببٔ ايٓسبببا ٤يف ثكبببد ِٜرئببب ّٛايهارٜهببباثري يف
ايصظاف ١احملً ،١ٝطج ٢ثسِٗ امرأ ٠يف ثصظٝح ايصبٛر ٠ايُٓغٝب ١عٓٗباٚ ،ثكبدِٜ
صٛر طكٝك ١ٝإػباا ١ٝثساعدٖا عً ٢ذبكٝل ايجكدّ يف االجُع.
 - 6إسرا ٤ام ٜد َٔ ايبظٛز ايإ ثجٓا ٍٚصبٛر ٠امبرأ ٠ايسبعٛد ١ٜيف ٚئبا ٌ٥اإلعب ّ،
تاصبب ١ثًببو األدٚاخ اإلع َٝبب ١ايببإ ك ٜببجِ ثٓاٚهلببا اايدرائببٚ ١ايبظببر ،طجبب٢
ميهببٔ ايٛصبب ٍٛإو صببٛر ٠عاَببب ١عببٔ امببرأ ٠ايسبببعٛد ١ٜيببد ٣نافبب ١ايٛئببباٌ٥
ٚاألدٚاخ اإلع َ.١ٝ
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اهلوامش:
( )٠آٜة طبٝة َٓصٛر :اإلع ّ ٚقطاٜا امرأ ، ٠ط ،٠دار أئاَ ١يًٓشر ٚايجٛاٜع ،عُإ ،١١٠١ ،ص.٥٠
( )١عٛاطببف عبببدايرمحٔ :درائبباخ يف ايصببظاف ١ايعراٝبب ١امعاصببر ،٠ط ،٠دار ايعبباراا ،ٞاببريٚخ،٠٩٨٩ ،
ص.٠٣١
( )٢عبببدايراام عًبب ٞاهلببٝإ :ايصببظاف ١امج،صصبب ،١ط ،٠دار أئبباَ ١يًٓشببر ٚايجٛاٜببع ،عُببإ،١١٠٠ ،
ص.٩٨
( )٣آٜة طبٝة َٓصٛرَ :رسع ئبل تنر ،ٙص.٩٩
( )٤عببادٍ عبببداي عار :اإلع ب ّ ٚامشببارن ١ايسٝائبب ١ٝيًُببرأ ،٠ايببدار امصببر ١ٜايًبٓاْٝبب ،١ايك باٖر،١١١٩ ،٠
ص.٢٩
( )٥ئبباَ ١ٝعبببدايٖٛات ،ثببددري فبببٔ ايهارٜهبباثري يف ع قبب ١ايرسببٌ ابببامرأ ،٠صبًبب ١ايعًبب ّٛاالسجُاعٝببب،١
ْٛ١فُرب.www.swmsa.net ،١١١٩ ،
( )١ظافر أ ضبُد ايشٗر :ٟامطاَني االسجُاع ١ٝيًرئ ّٛايساتر ٠يف صبظٝع ١ايرٜبا  ،رئبايَ ١اسسبجري
ري َٓشٛر ،٠نً ١ٝا دات ،ساَع ١امًو ئعٛد ،ايرٜا  ،٠٩٩١ ،ص.٣
( )٨طسٔ عبدايبائط ،أص ٍٛايبظر ايعًَُ ،ٞهجبٖٚ ١ب ١يًغباعٚ ١ايٓشر ،ايكاٖر ،٠٩٨١ ،٠ص.٠٩٨
( )٩ضبُد عذُإ األَني ْٛر ،ٟثصُ ِٝايبظٛز يف ايعً ّٛاالسجُاعٚ ١ٝايسًٛن ،١ٝط ،١تبٛاراّ ايعًُٝب،١
سد ،١١٠٠ ،٠ص.١٨٤
( )٠١تٚقإ عبٝداخ ٚآتبر ،ٕٚايبظبر ايعًَُ(ٞعٗ،َ٘ٛأداٚث٘،أئبايٝب٘) ،دار ايعهبر ،ايرٜبا ،٠٩٨٩ ،
ص.٠٠٢
( )٠٠ضبُد عبداسبُٝد ،ذبً ٌٝاحملج ٣ٛيف حبٛز اإلع ّ ،ط ،٠دار ايشرٚم ،سد ،٠٩٨٢ ،٠ص.٠٤١
( )٠١ايسببٝد اٗٓسبب ٚ ٢ضبُببد عبداسبُٝببد ،ثببددرياخ ايصببٛر ٠ايصببظع ١ٝايٓعر ٜبٚ ١ايجغبٝببل ،ط ،٠عبباك
ايهجة ،ايكاٖر ،١١١٣ ،٠ص.٩١
( )٠٢عٛاطف عبدايرمحٔ ٚآتر ،ٕٚذبً ٌٝامطُ ٕٛيف ايدرائاخ اإلع َ ،١ٝدار ايذكافب ١يًٓشبر ٚايجٛاٜبع،
ايكاٖر ،٠٩٨٥ ،٠ص.١١
( )٠٣مسببري ضبُببد طسببني ،ذبًٝببٌ امطببُ(ٕٛثعرٜعاث٘ َٚعاُٖٝبب٘ ٚضبدداثبب٘) ،عبباك ايهجببة ،ايكبباٖر،٠
 ،٠٩٨٢ص.٨٨

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ
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ملخص البحث:

ٖدفح ايدرائ ١إو َعرفَ ١د ٣ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاع ٞثبٚ ٜٛاإل بباعاخ
احملككَٗٓ ١اٚ ،ايجعرف عً ٢امٛضٛعاخ ايإ ؼبرص عًٗٝا ايشبات يف به ١ثبَٚ ، (Twitter) ٜٛعرفب١
دٚافع ائج،داَِٗ يجًو ايشبهَٚ ١عرف ١اإل باعاخ امجظكك َٔ ١ائج،داّ ايشبات يشبه ١ثٚ ، ٜٛايجعرف
عً ٢ثبددري ائبج،داّ ايشببات يشببه ١ثبٚ ، ٜ ٛقبد مت ائبج،داّ امبٓٗص ايٛصبع ٞايجظًًٝب ٞاائبج،داّ ايعٓٝب١
طٝر قاَح ايباطذ ١اجصبُ ِٝأدا ٠ائبجباْ ١إيه ْٝٚبٚ ١ثٛاٜعٗبا عًب ٢عٓٝب ١قبدرخ ابب َ 100سبج،دّ يشببه١
ثٚ ٜٛتيو معرفَ ١د ٣ائج،داَِٗ يجًو ايشبهٚ ١اإل باعاخ ايإ ذبككٗا هلِ َٔ ت ٍ ائج،داَِٗٚ ،قد
ثٛصًح ايدرائ ١إو عدْ ٠جا٥ص أُٖٗا :
 إٔ  َٔ % 61أفراد ايع ١ٓٝؼبرص ٕٛعًبَ ٢جااعب ١امٛضبٛعاخ ايدٜٝٓب ١عًب ٢ببه ١ثبٚ ، ٜٛإٔ %63
ؼبرصببب ٕٛعًبببَ ٢جااعببب ١امٛضبببٛعاخ اإلتبارٜبببٚ، ١إٔ  %73ؼبرصببب ٕٛعًبببَ ٢جااعببب ١امٛضبببٛعاخ
ايرٜاضٚ ، ١ٝإٔ ْسب َٔ %72 ١أفراد ايع ١ٓٝؼبرص ٕٛعًَ ٢جااع ١امٛضٛعاخ اإلْساْ.١ٝ
 إٔ  َٔ % 67أفراد ايع ١ٓٝنإ دافعِٗ الئج،داّ به ١ثبٖ ٜٛب ٛاسباسب ١يًظبٛار ٚايجٛاصبٌ َبع
ا ترٚ ،ٜٔإٔ  % 84ايدافع يبد ِٜٗالئبج،داّ ببه ١ثبٖ ٜٛب ٛايبظبر عبٔ امعًَٛباخ عبٔ ايٛاقبع
ايرأٖ.
 إٔ ايعٛاٌَ ايإ ثغر عً ٢به ١ث ٜٛثسباعد امسبج،دَني يف قطباٚ ٤قبح ايعبراه يدٜب٘ آسبب١
ٚ ،%87ثساعد يف ذبكٝل ايبظر عٔ ايجسًٚ ١ٝاي ف ٘ٝيد ٣أفراد ايع ١ٓٝآسب.%90 ١
 إٔ أفببراد ايعٓٝببٜ ١سببج،دَ ٕٛبببه ١ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞثبب ٜٛيف ايٓكبباا َببع األٖببٌ طببَ ٍٛببا
ثغرطبب٘ َببٔ َعًَٛبباخ ٚ .إٔ ْسبببٜ %77 ١سببج،دَٜٚ ٕٛجببااع ٕٛبببه ١ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞثببٜٛ
يًجعرف عً ٢ام ٜد َٔ امعًَٛاخ ط ٍٛامٛضٛعاخ َبٔ تب ٍ ايكبرا ٠٤أ ٚاالطب ع أَ ٚجااعبٚ ١ئب١ًٝ
اثصاٍ أتر.٣
 إٔ  َٔ % 74أفراد ايعٜ ١ٓٝعٝد ٕٚايجعهري دبا ٙاعض األ ،اص ٚاألفهار ْجٝش ١مجبااعجِٗ ٚطبر
امعًَٛاخ عِٓٗ يف به ١ث. ٜٛ
وأوصت الدراسة بعدة توصيات ،أهمها :
• ضرٚر ٠ثٛع ١ٝاألئر ألآا ِٗ٥ادُٖٝب ١عًُٝباخ ايجٛاصبٌ االسجُباع ٞابني أفبراد األئبرٚ ٠ثٛسٝب٘ أْعبارِٖ
خبغٛر ٠إدَإ اإلْ ْح.
• ثععٝببٌ دٚر ٚئببا ٌ٥اإلعب ّ اايشببهٌ ايب ٜ ٟعُببٌ عًبب ٢ثٛعٝبب ١ايشبببات اجكببٓني أٚقبباخ َعٓٝبب ١يًجعاَببٌ َببع
اإلْ ْببح ٚائببج،داّ بببهاخ ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞيف أ ببرا عًُٝببٚ ١دكافٝببَٚ ١شببارناخ أئببر١ٜ
ٚاسجُاع.١ٝ
• طر األئر عً ٢فر رقاا ١عً ٢األآا ٤اايٓسب ١يًُظادداخ ايإ ثجِ عرب بهاخ ايجٛاصٌ االسجُاعٞ
.
• ثُٓ ١ٝازباْة ايدٜين يف ْعبٛا ايشببات اايشبهٌ ايب ٜ ٟسبِٗ يف ثُٓٝبَ ١عباٖ ُِٗٝدببا ٙأئبرِٖ ٚدبباٙ
أقاراِٗ ٚدبا ٙاالجُع اي ٜ ٟعٝش ٕٛف.٘ٝ

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

املقدمة
ث عبببد ايشببببهاخ االسجُاعٝببب ١ايبببإ ظٗبببرخ عبببرب اإلْ ْبببح تبببدَاخ ثؤئسبببٗا
ٚثربصبٗببببببا ببببببرناخ نببببببرب ٣زبُببببببع امسببببببج،دَني ٚاألصببببببدقاَٚ ٤شببببببارن١
األْشببببببغٚ ١االٖجُاَبببببباخ أ ٚيًبظببببببر عببببببٔ ثهبببببب ٜٔٛصببببببداقاخ ٚايبظببببببر عببببببٔ
اٖجُاَبببباخ ٚأْشببببغ ١يببببد ٣أ بببب،اص آتببببرَٚ ،ٜٔععببببِ ايشبببببهاخ االسجُاعٝبببب١
امٛسببببٛد ٠طايٝبب با ٖبببب ٞعبببببار ٠عببببٔ َٛاقببببع ٜٚببببة ثكببببدّ صبُٛعببببَ ١ببببٔ اشبببببدَاخ
يًُسببببج،دَني َذببببٌ احملاددبببب ١ايعٛرٜببببٚ ١ايرئببببا ٌ٥اشباصببببٚ ١ايربٜببببد اإليه ْٚببببٞ
ٚايعٝببببدٚ ٜٛايجببببدَٚ ٜٔٚشببببارن ١امًعبببباخ  ٚريٖببببا َببببٔ اشبببببدَاخٚ ،قببببد أطببببددح
ثًبببو ايشببببهاخ االسجُاعٝببب ١ث ب بريًا نببببريًا يف نٝعٝببب ١االثصببباٍ ٚامشبببارن ١ابببني
األ ببب،اص ٚاالجُعببباخ ٚثببببادٍ امعًَٛببباخٚ ،دبُبببع ثًبببو ايشببببهاخ االسجُاعٝببب١
ام ٜببببببني َببببببٔ امسببببببج،دَني يف ايٛقببببببح اسبببببببايٚ ،ٞثٓكسببببببِ ثًببببببو ايشبببببببهاخ
االسجُاعٝببببب ١حبسبببببة األ بببببرا  :فٗٓببببباى ببببببهاخ دبُبببببع أصبببببدقا ٤ايدرائببببب،١
ٚأتبببر ٣دبُبببع أصبببدقا ٤ايعُبببٌ ،ااإلضببباف ١إو ببببهاخ ايجبببدَٚ ،ٜٔٚبببٔ أ بببٗر
ايشببببهاخ االسجُاعٝببب ١امٛسبببٛد ٠طايٝببا فبببٝس ابببٛى َٚببباٜس ئببببٝس ٚثبببٖٚ ٜٛببباٟ
فاٜف ٚأٚرنح ٚايٛٝثٛٝت.
َٚببببٔ تبب ب ٍ اطبب ب ع ايباطذبببب ١عًبببب ٢ايدرائبببباخ ٚسببببدخ إٔ ٚئببببا ٌ٥االثصبببباٍ
ازبدٜبببببببدٚ ٠ايشببببببببهاخ االسجُاعٝببببببب ١أثاطبببببببح فرصببببببب ١يًشببببببببات يف ايجعاعبببببببٌ
ٚامشبببارن ١اهافببب ١األطبببداز عًببب ٢اتبببج ف َٛضبببٛعاثٗا االسجُاعٝبببٚ ١ايذكافٝببب١
ٚايرٜاضببببٚ ١ٝايدٜٝٓببببٚ ١ايسٝائببببَ ١ٝببببٔ تبب ب ٍ َٛاقببببع ايجٛاصببببٌ االسجُبببباعٖٚ ٞببببٛ
األَبببر ايب ب  ٟدفبببع ايباطذببب ١إو إعبببداد ٖب ب  ٙايدرائببب ١عبببٔ ائبببج،داّ ايشببببات عببببٛ
به ١ايجٛاصٌ االسجُاع ٞث(Twitter). ٜٛ
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أهمية الدراسة:
أئُٗح بهاخ ايجٛاصٌ االسجُاع ٞيف دباٚا ايعًُٝاخ امهاْ ١ٝنُا أئبُٗح يف
ثكرٜة األفهارٚ ،ال و إٔ ائبج،داّ ايشببات يشببهاخ ايجٛاصبٌ االسجُباعَ ٞبٔ
امٛضٛعاخ امُٗٚ ،١ثرسع أُٖٝجٗا إو االعجباراخ ايجاي: ١ٝ
 إٔ طدادَٛ ١ضٛع بهاخ ايجٛاصٌ االسجُاع ٞثذر ٟايبظر ايعًُبٚ ٞثبدفع
ايباطذني إو وع امعًَٛاخ  َٔٚدَِ االئجعاد ٠اٗبا يف ايدرائبَ ١بٔ تب ٍ َبا
ئببجٛفرَ ٙببٔ اٝاْبباخ َٚعًَٛبباخ ٚإطصببا٤اخ يف ايدرائبباخ األنادميٝببٚ ١يف
أحباز أتر ٣رادً.١
ْ عرايف يكً ١ايدرائاخ ايإ ثٓاٚيح َٛضٛع بهاخ ايجٛاصٌ االسجُاع ;ٞفهٕ
ٖبب  ٙايدرائببب ١ئجطبببٝف راٜببب ١سدٜبببدٚ ٠ئبببجدفع ايبببباطذني ي ْغبب م يعُبببٌ
درائاخ ٚأحباز أتر ٣عٔ بهاخ ايجٛاصبٌ االسجُباع ;ٞأ ٟأْٗبا ئجسبِٗ
يف إدرا ٤ايعًُ ١ٝايبظذ ١ٝهل ا امٛضٛع ٚثكف عً ٢ائبج،داّ ايشببات يشببه١
ايجٛاصٌ االسجُاع ٞث. ٜٛ
ٜ سجعٝد َٔ ٖ  ٙايدرائ ١ازبٗاخ ايكاُ٥ب ١عًب ٢ببهاخ االثصباٍ نُدٜٓب١
امًو عبد ايع ٜب يًعًبٚ ّٛايجكٓٝبٚ ١تيبو يًٛقبٛف عًب ٢االئبج،داَاخ ايععًٝب١
يًشبات مذٌ ٖب  ٙايشببهاخ االسجُاعٝبٚ ١يجٓبا ٍٚتيبو يف اراصبٗبا اشباصب١
اجٛعٝبببب ١ف٦بببباخ االجُببببع اطببببرٚرٚ ٠نٝعٝبببب ١ائببببج،داّ ايجٛاصببببٌ األَذببببٌ
ٚاالئج،داّ هل  ٙايشبهاخ.
 نُا أْٗا  -أٜطًا  -ئجدفع ٖ  ٙاهل٦ٝاخ ايرقاا ١ٝحبد أَٓ ٚع االئبج ٍ
ايس ٤ٞاايٓسب ١ما ٜبر عرب ٖب  ٙايشببهاخ ٚايبإ ثبؤدر عًب ٢االجُبع اصبع١
عاَٚ ١عً ٢ايشبات اصع ١تاص.١

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
اإلْ ْح ٖ ٛأطد ثكٓٝاخ ايعصر ٚٚئا ٌ٥االثصاٍ اسبدٜذ ١فًكد سعٌ َبٔ ايعباك
قر ١ٜص ري ،٠فٗب ٛئباطَ ١عجٛطب ١يف َجٓبا ٍٚازبُٝبع يًبظبر عبٔ امعًَٛب ١عبٔ طرٜبل
ضبرنبباخ ايبظببر ٚايجٛاصببٌ اببني ايبشببر عببٔ طرٜببل ايشبببهاخ االسجُاعٝبب ١عًبب٢
اتج ف األعُار ٚايغبكاخ ٚاألسٓاا فائج،دَ٘ ايغعٌ ٚامراٖبل ٚايغايبة ٚاألئبجات
ٚايباطر ٚايعاك  ٙ ٖٚ ،امٛاقع ٖ ٞعبار ٠عٔ صعظاخ ٜٚة عً ٢ببه ١اإلْ ْبح،
ؽبصببم اعطببٗا ي ع ب ٕ عببٔ ايسببًع ٚاشبببدَاخ أ ٚيبٝببع امٓجشبباخٚ ،ايبببعض ا تببر
عبار ٠عٔ صظٝع ١إيه  ١ْٝٚثجٛفر فٗٝا يًهجبات إَهاْٝب ١يًٓشبرٚ ،يًب ٚار نجااب١
ايردٚد عًب ٢امٛضبٛعاخ امٓشبٛر ٠فٗٝباٚ ،فرصب ١يًٓكباا ابني امجصبعظنيٚ ،نب يو
َٛاقببع يًُظاددببب( ١ايدرد بببٖٓٚ ،)١ببباى امببدْٚاخ ايش،صببب ١ٝايبببإ ػبعًبببٗا أصبببظااٗا
نُظعع ١تاصٜ ١د ْٕٛٚفٗٝا َٜٝٛاثِٜٗٚ ،طع ٕٛصٛرِٖ ٜٚسشً ٕٛفٗٝا تٛاطرِٖ
ٚاٖجُاَاثِٗ.
ٚطج ٢ظٗرخ بهاخ ايجٛاصٌ اإلسجُاعَ ١ٝذبٌ( :ايعبٝس ابٛى – ثبَ – ٜٛباٟ
ئبببٝس – الٜبببف ابببٖ – ٕٚٛببا ٟفببباٜف – أٚرنبببح – ثاسببد – يٝهٓبببد إٕ – ٜٛثٝبببٛت
 ٚريٖا) ،ايإ أثا ايببعض َٓٗبا َذبٌ( :ايعبٝس ابٛى) ثببادٍ َكباطع ايعٝبدٚ ٜٛايصبٛر
َٚشارن ١امًعاخ ٚإسرا ٤احملادداخ ايعٛرٚ ،١ٜايجٛاصٌ ٚايجعاعٌ امبا ر اني وٗبٛر
امجًكني .
ٚث طغ ايباطذ ١إٔ االئج،داَاخ اايٓسب ١يًشبهاخ االسجُاعٝب ١ثعجبرب طبجًعب١
َٔ فرد إو آتر  ،فٗٓاى َٔ ٜسجعٝد َٔ ت ٍ ٖ  ٙايشبهاخ يف عًُٝباخ ايجعبارف
ٖٓٚاى َبٔ ٜسبج،دَٗا يًصبٛر ٚامٛاقبع ٖٓٚباى أٜطًبا َبٔ ٜسبجعٝد َبٔ عًُٝباخ ثببادٍ
ايببرأٚ ٟايدرد ببَٓٚ ١اقشبب ١امٛضببٛعاخ ام،جًعببٖٓٚ ،١بباى َببٔ ٜسببجعٝد َببٔ امببدْٚاخ
اإليه  ١ْٝٚي ٜاد ٠ايٓبٛاط ٞايذكافٝب ،١يب يو فبهٕ ٖب  ٙايدرائب ١ثسبع ٢عًب ٢ايجعبرف
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عً ٢ائج،داّ ايشبات عب ٛبه ١ايجٛاصٌ االسجُاع ٞثٚ (Twitter) ٜٛتيو َبٔ
ت ٍ اإلساا ١عً ٢ايجسااالخ ايجاي: ١ٝ
َ )1ا َد ٣ائج،داّ ايشبات ث(Twitter) ٜٛ؟
َ )2ا امٛضٛعاخ ايإ ؼبرص عًٗٝا ايشبات يف ث (Twitter) ٜٛ؟
َ )3ا دٚافع ائج،داّ ايشبات ث (Twitter) ٜٛ؟
َ )4ا اإل باعاخ امجظكك َٔ ١ائج،داّ ايشبات ث (Twitter) ٜٛ؟
َ )5ا ثددري ائج،داّ ث (Twitter ) ٜٛعً ٢ايشبات؟
أهداف الدراسة :
َ )1عرفَ ١د ٣ائج،داّ ايشبات يشبه ١ث(Twitter) ٜٛ
 )2ايجعببرف عًبب ٢امٛضببٛعاخ ايببإ ؼبببرص عًٗٝببا ايشبببات يف بببه ١ثببٜٛ
(Twitter) .
َ )3عرف ١دٚافع ائج،داّ ايشبات يشبه ١ث(Twitter). ٜٛ
َ )4عرفببب ١اإل بببباعاخ امجظككبببَ ١ببببٔ ائبببج،داّ ايشببببات يشبببببه ١ثبببٜٛ
(Twitter).
 )5ايجعرف عً ٢ثددري ائج،داّ ايشبات يشبه ١ث(Twitter ) . ٜٛ
حدود الدراسة :
أٚاليف  :اسبببدٚد امٛضببٛع : ١ٝثكجصببر ٖ ب  ٙايدرائبب ١عًبب ٢ائببج،داّ ايشبببات يشبببه١
ايجٛاصٌ االسجُاع ٞث(Twitter). ٜٛ
داْ ًٝا  :اسبدٚد امهاْٝب : ١طبكبح ٖب  ٙايدرائب ١يف َٛقبع ايجٛاصبٌ االسجُباع ٞثبٜٛ
(Twitter).
دايذًا  :اسبدٚد اي َٓ : ١ٝطبكح ٖ  ٙايدرائ ١ت ٍ عاّ ٖ1434ب.

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

مصطلحات الدراسة:
الشبكات االجتماعية
ثعببرف ادْٗببا َٓعَٛببَ ١ببٔ ايشبببهاخ اإليه ّْٝٚبب ١ايببإ ثسببُح يًُش ب ى فٗٝببا
اهْشاَٛ ٤قع تاص ا٘  َٔ ٚدِ راغ٘ َٔ ت ٍ ْعاّ اسجُاع ٞإيه َ ْٞٚبع أعطبا٤
آتر ٜٔيدْ ِٜٗعس االٖجُاَاخ ٚاهلٛاٜاخ ( ايشٗر)2008 ، ٟ
تويرت:
َٖٛ ٛقع ٜكدّ تدَ ١ثدَ ٜٔٚص ر ٚايبإ ثسبُح مسبج،دَ ٘ٝاهرئباٍ ذببدٜذاخ
Tweetsعٔ طايجِٗ حبد أقص 140 ٢طرف يًرئاي ١ايٛاطدٜٚ ( ٠هٝبٝدٜا)
الدراسات السابقة:
درائببب( ١ايعجببب )ّ2011 ، ٝاعٓببببٛإ ":ائبببج،داّ طببب ت ٚطايبببباخ ازباَعبببباخ
ايسعٛد ١ٜبه ١ايعٝس اٛى(Facebook) ".
ٖدفح ٖ  ٙايدرائ ١إو ايجعرف عً ٢ائبج،داَاخ ايغب ت ٚايغايبباخ يشببه١
ايعٝس اٛى ٚاال باعاخ امجظككٚ . ١طبكح ٖ  ٙايدرائ ١عً ٢ع ١ٓٝعشٛا ،١ٝ٥قٛاَٗبا
َ %5ببٔ إوبباي ٞايعببدد ايهًببَ ٞببٔ ط ب ت ٚطايببباخ ايسببٓ ١ايجظطببري ١ٜيف نببٌ َببٔ
ساَعبب ١امًببو ئببعٛد اايرٜببا

ٚساَعبب ١امًببو عبببدايع ٜ

بدٚ ٠ساَعبب ١امًببو فٝصببٌ

مبظافع ١األطساٚ ٤اعجُد ايباطر عً ٢امٓٗص امسظٚ ، ٞائج،دّ االئجباْ ١نددا٠
زبُع ايبٝاْاخ ٚ ،ثٛصًح ٖ  ٙايدرائ ١إو عدد َٔ ايٓجا٥ص َٔ أُٖٗا َا :ًٜٞ
 .1إٔ اْجشار ائج،داّ ايعٝس اٛى اني ط ت ازباَعاخ ايسعٛدٚ ١ٜطايباثٗا اًغ
آسب ، %77 ١آُٝا سا٤خ ائج،داَِٗ ايشبهاخ االسجُاع ١ٝاألتر ٣آسبب١
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 .2اثطبح إٔ َ %70.6بٔ طب ت ٚطايبباخ ازباَعباخ ايسببعٛدٜٛ ١ٜافكب ٕٛعًبب ٢إٔ
ايعٝس اٛى ؼبكل َا ال ذبكك٘ ايٛئا ٌ٥اإلع َ ١ٝاألترٜٛ %58.2ٚ ،٣افكٕٛ
عًبب ٢إٔ بببه ١ايعببٝس اببٛى ثببؤدر عًبب ٢ائببج،داَِٗ يًٛئببا ٌ٥اإلع َٝبب١
األتر.٣
ايدرائ ١ايذاْ : ١ٝدرائ( ١اشبرػب )ّ2010 ، ٞاعٓٛإ ":ائج،داَاخ ط ت قسبِ
اإلع ّ

اَع ١امًو ئعٛد يشبه ١اإلْ ْح ٚاإل باعاخ امجظكك".١

ٖبدفح ٖب  ٙايدرائب ١إو ايجعبرف عًب ٢ائبج،داَاخ ايشببات ازبباَع ٞيشبببه١
اإلْ ْح ايدٚيٚ ،١ٝاالاالخ ام،جًع ١ايإ ٜسج،دَ ٕٛفٗٝا ايشبهٚ ، ١ايبدٚافع ايبإ
ثكببف ٚراٚ ،ٙ٤اإل ببباعاخ امجظككبب ١هلببِ َببٔ ٚرا ٖ ٤ب  ٙاالئببج،داَاخٚ ،طبكببح ٖ ب ٙ
ايدرائ ١عً ٢عٓٝب ١عشبٛا ١ٝ٥طبكٝبَ ١بٔ طب ت قسبِ اإلعب ّ اهًٝب ١ا دات
امًببو ئببعٛد اايرٜببا

اَعب١

ٚ ،اعجُببد ايباطببر عًببَ ٢ببٓٗص امسببح ٚ ،ائببج،دّ ايباطببر

االئجباْ ١نددا ٠زبُبع ايبٝاْباخ ٚ ،ث ٛصبًح ٖب  ٙايدرائب ١إو عبدد َبٔ ايٓجبا٥ص َبٔ
أُٖٗا َا :ًٜٞ
 .1اًغ عدد ايغ ت اي ٜ ٜٔشارن ٕٛيف اإلْ ْح  129طايبًا آسب% .45.7 ١
 .2ؼبرص ايغ ت عً ٢اٜار ٠امٛاقع اشباصب ١اايدرد بٚ ، ١امٛاقبع ايرٜاضب، ١ٝ
ٚامٛاقع ايذكافٚ ١ايعًُٚ ١ٝامٛاقع ايد.١ٜٝٓ
ثٓٛعح ائج،داَاخ ط ت قسِ اإلعب ّ

اَعب ١امًبو ئبعٛد يشببه ١اإلْ ْبح

َبببا ابببني :إسبببرا٤اخ امهامببباخ اهلاثعٝبببٚ ١إرئببباٍ فانسببباخ ٚاالئبببجُاع إو اإلتاعببب١
ٚامشببارن ١يف اسجُاعبباخ ايعٝببد ٜٛنٛاثببٛاْس َٚعرفبب ١ايٓجببا٥ص ايدرائببٚ ١ٝثصببُِٝ
ايصببعظاخ اإليه ْٝٚبببٚ ١ايدرد بببٚ ١ايبظببر عبببٔ ٚظبببا٥ف َٚعرفببْ ١جبببا٥ص امبارٜببباخ
ايرٜاضٚ ١ٝامشارن ١يف ئاطاخ ايٓكاا.

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

درائبب Kelly Moore a, James C. McElroy b ١طبب ٍٛثببادري
ايش،ص ١ٝعً ٢ائج،داّ ايعٝسبٛى ٚامًصكاخ امعًٓٚ ١ايٓدّ .
ٚقببد ائببج،دّ َببا ٜغًببل عًٝبب٘ منببٛتض ايعٛاَببٌ اشبُس ب ١يًش،صبب( ١ٝاالْبسبباط،
ايكببب ،ٍٛايببٛع ،ٞاالئببجكرار ايعبباطع ،ٞاالْعجببا ) اشببهٌ نبببري يف صببباالخ اإلدار٠
ٚعًِ ايٓعس ٚتيو يًجٛقع اامٛاقف ٚايسًٛىٚ .قد ثٛصبٌ ايبباطذَ ٕٛبؤترًا إو أُٖٝب١
دٚر ايعٛاٌَ ايٓعس ١ٝيف ثددريٖا عً ٢ائج،داّ ايعبرد يبرباَص ايجكٓٝباخ اسبدٜذبَ ،١ذبٌ
ايعٝسبٛىٚ .قد قاَح ثًو ايدرائ ١اعٌُ َسح عًب ٢نبٌ َبٔ َسبج،دَ ٞايعٝسببٛى
ٚايبٝاْبباخ ايععًٝببب ١يًعٝسبببٛى ٚتيبببو يًهشبببف عببٔ أئببببات ارثببباط َععبببِ األفبببراد
اايعٝسبببٛى عببٔ ببريٚ .ٙقببد ببارى يف ٖ ب  ٙايدرائبب 219 ١طايبً با ساَع ٝبا مت ثكٝببِٝ
،صببٝجِٗ ٚائببج،داَِٗ امكببرر يًعٝسبببٛىَٚ ،ببٔ اببني ٖب ا ايعببدد صببر  143طايبًبد
يًُظكل ادٕ دتٛهلِ ٜه ٕٛمبٛاقعِٗ ايععًٝب ١عًب ٢ايعٝسببٛى ٚيًُعًَٛباخ اشباصب ١ابب
أصببدقاٚ ِٗ٥صببٛرِٖ ًَٚصببكاثِٗٚ .قببد نببإ َببٔ اببني عٓٝبب ١ايدرائبب )204( ١ط ب ت
( )%93صببرطٛا اببدٕ يببد ِٜٗطسببااًا عًبب ٢ايعٝسبببٛى َٚ ،ببٔ اببني ( )204ط ب ت نببإ
ٖٓببباى ( )127طايبًببا َبببٔ ايبب نٛر ( 77ٚ )%63طايببببٚ .)%37( ١ثجبببديف ايدرائبببَ ١بببٔ
س أ :ٜٔازب  ٤األٜ ٍٚجغًة َسظًا إيه ْٝٚا عرب اإلْ ْح َٔ ت ٍ َعُبٌ اسبائبة
ا ي ٞااسبرّ ازباَعٚ ،ٞاي  ٟارى ف 204 ٘ٝط ت ٚطايباخ .أَا ازب  ٤ايذاَْ ٞبٔ
ايدرائ ١فكد َهٓبح احملككبني َبٔ ايبدت ٍٛإو صبعظاخ ايعٝسببٛى ايععًٝب ١يبب 143
طايبًا َسبجشٝبً اٚ ،يف األتبري مت وبع ايبٝاْباخ َبٔ تب ٍ َبج رياخ إضباف ،١ٝازببٓس
ٚاشب برباخ َببع ايعٝسبببٛىٚ .أٚضببظح ايٓجببا٥ص أُٖٝبب ١دٚر ايش،صبب ١ٝإلٜطببا ايهببِ
ايٛاضببح َببٔ ايجعبباٚخ اببني ازبٓسببني ٚدبرابب ١ايعٝسبببٛى فُٝببا ٜجعًببل اايعببدد ايععًببٞ
ألصدقا ٤ايعٝسبٛىٚ ،طبٝعًَ ١صكاثِٗ َٚدَ ٣سبج ٣ٛايٓبدّ يًُظجب ٣ٛبري امٓائبة
أ ٚري اي ٥ل عً ٢ايعٝسبٛىٚ .يكبد أصببح ايعٝسببٛى َبٔ ايعبٛاٖر امُٗب ١سبدا يبد٣
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ايعًُاٚ ٤امُارئني عًب ٢ايسبٛا .٤طٝبر أصببح امٛقبع تا بعب ١ٝنببريٚ ٠طباا إعشبات
طشد نببري َبٔ ازبُٗبٛرٚ .إٕ فٗبِ ايبدٚر ايب  ٟثؤدٜب٘ ايش،صب ١ٝيف ثعباٚخ األفبراد
ٚثددريٖببا عًبب ٢ائببج،داّ َٛاقببع ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞئببٛف ٜسبباعد ايببباطذني عًبب٢
إٜطا نٝف ميهٔ إٔ ثساِٖ ايجكٓ ١ٝيف ايجغٛر ايعاّ .
ٚدرائبب Yasemin Koçak Usluel ١طبب ٍٛصببٝا  ١منببٛتض الئببج،داّ
ايعٝسبٛى يف األ را
ٚإٕ اي ببر

ايجعً. ١ُٝٝ

َببٔ ٖب  ٙايدرائببٖ ١ببٚ ٛضببع منببٛتض أئائببٜٛ ٞضببح نٝببف ميهببٔ

يًُسج،دَني االئجعاد َٔ ٠ايعٝسببٛى يف األ برا

ايجعًُٝٝبٚ .١يهبْ ٞسبًط ايطب٤ٛ

عً ٢االئج،داّ ايجعً ُٞٝيًعٝسببٛىٚ ،يف إطبار ثهب ٜٔٛمنبٛتض عُبٌ ،فكبد مت إدراض
ايع قب ١ابني آيٝبباخ إقبرار َسببج،دَ ٞايعٝسببٛى ٚابني ائببج،داَِٗ ايجعًُٝب ٞاشببهٌ
ري َبا ر ،آُٝا مت إدراى ايع ق ١اني أ را

امسج،دَني َٔ ائج،داّ ايعٝسبٛى

ٚاالئج،داّ ايجعًُٝب ٞيًعٝسببٛى اشبهٌ َبا برٚ.يكد مت وبع اٝاْباخ ثًبو ايدرائب١
َٔ ت ٍ َسج،دَ ٞايعٝسبٛى َٔ ت ٍ ائجغ ع يًرأ ٟعرب اإلْ ْح مت إعدادَٔ ٙ
قبببٌ ايببباطذنيٚ .ثديعببح عٓٝبب ١ايدرائببَ ١ببٔ َ 606سببج،دَني يًعٝسبببٛىٚ ،مت حبببر
إساااثِٗ َٔ تب ٍ منبٛتض امعاديب ١اإلْشباٚ .١ٝ٥مت وبع ايبٝاْباخ َبٔ تب ٍ ائبجغ ع
يًبببرأ ٟعبببرب اإلْ ْبببح ٜٚجبببديف االئبببجغ ع َبببٔ  4أقسببباّ ،اشبصبببا٥م ايسبببهاْ١ٝ
مسج،دَ ٞايعٝسبٛىٚ ،ثبٛاثر ٚثهبرار ائبج،داّ ايعٝسببٛى َبٔ قببٌ امسبج،دَني،
ٚطببب ٍٛايعبب  ٠اي َٓٝببب ١يف ائبببج،داّ ايعٝسببببٛىٚ ،ايعطبببٜٛاخ اشباصببب ١مبشُٛعببباخ
ايعٝسببببٛىٚ .أٚضبببح ذبًٝبببٌ َ 11بببج ريًا ظببباٖرًا َ 3ٚسبببج  ٜٔابببايُٓٛتض إٔ َ %50بببٔ
االئببج،داّ ايجعًُٝبب ٞيًعٝسبببٛى ٜخُهببٔ إٔ ٜجطببح َببٔ ت ب ٍ أ ببرا

امسببج،دَني

اايجٛااَ ٟع آيٝاخ ثبين ٚإقرار ايعٝسبٛى .نُبا إٔ آيٝباخ ثببين ائبج،داّ ايعٝسببٛى
ميهبببٔ إٔ ثٛضبببح َ %86بببٔ وٝبببع أ بببرا

امسبببج،دَني .يف طبببني إٔ آيٝببباخ ثببببين

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

ايعٝسبٛى أٚضظح  َٔ %45ائج،داَاث٘ ايجعً ،١ُٝٝفهْ٘ ميهبٔ إٔ ٜٛضبح َ %50بٔ
ايجبببببا ٜٔيف ائببببج،داّ ايعٝسبببببٛى يف ايجعًببببٚ ِٝتيببببو عٓببببدَا مت إضبببباف ١أ ببببرا
امسج،دَني إو ثًو ايجظً ٝخ .
َٚببٔ تب ٍ ائببجعرا

ايدرائبباخ ايسببااكٜ ١جطببح إٔ وٝعٗببا ثجعببل َببع َٛضببٛع

ايدرائ ١اسباي ١ٝطٝر إْٗا ثٓاٚيبح ببه ١اإلْ ْبح  ٚببهاخ ايجٛاصبٌ االسجُباعٞ
ايببإ ثعجُببد اعجُببادًا نً ٝبا عًبب ٢بببه ١اإلْ ْببح  ،رببا ػبعًببٗا ثجعببل َببع َٛضببٛع
ايدرائ ١اسبايٚ ١ٝربجًف عٓٗا يف إٔ ايدرائ ١اسباي ١ٝثرنب عًب ٢ائبج،داّ ايشببات
يشبهاخ ايجٛاصٌ االسجُاع ٞث(Twitter). ٜٛ
منهج الدراسة:
مت ائج،داّ امٓٗص ايٛصبع ٞايجظًًٝب ٞااعجببار ٙأطبد امٓباٖص ايبإ ثٗبجِ ادرائب١
امشبببه خ ٚايعبببٛاٖر اإلْسببباْٚ ١ٝاالسجُاعٝبببٚ ١مبببا نبببإ َٛضبببٛع ايدرائببب ١ميذبببٌ
ائج،داّ ايشبات يشبهاخ ايجٛاصٌ االسجُباع ٞيب ا فبهٕ ٖب ا امبٓٗص ٖبَ ٛبٔ أْسبة
امٓبباٖص اايٓسببب ١مذببٌ ٖب  ٙايدرائبب ، ١نُببا أْبب٘ ٜعجُببد عًبب ٢أدٚاخ ٚأئببايٝة ايبظببر
ايعًُٜٚ ٞرسع ئبة اتجٝار ٖ ا امٓٗص إو َا : ًٜٞ
أ  -إٔ ٖ ا امٓٗص ٜعغَ ٞر ١ْٚيًباطر يف نٝع ١ٝصٝا  ١ايعرٚ

ٚاتجبارٖا.

ت  -إٔ ٖ ا امٓٗص ٜعجُد عً ٢أدٚاخ ٚأئايٝة ايبظر ايعًُ.ٞ
ض  -إٔ ٖ ا امٓٗص ميهٔ ثعُْ ِٝجا٥ش٘ عً ٢أنرب عدد رهٔ َٔ امبظٛدني.
د  -تصٛصبب ٖ ١ٝب ا امببٓٗص يف درائبب ١ايعببٛاٖر اإلْسبباْٚ ١ٝامشببه خ االسجُاعٝبب.١
(ايراٝع.)166،ّ2000،١
عينة الدراسة:
مت اتجٝبار عٓٝب ١عشبٛاَ ١ٝ٥بٔ ف٦ب ١ايشببات َبٔ َسبج،دََٛ ٞقبع ثب(Twitter) ٜٛ
ٚقدرخ ايع ١ٓٝاب َ 100بظٛز مت اتجٝارِٖ اغرٜك ١عشٛا.١ٝ٥
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أداة الدراسة:
مت ائج،داّ أدا ٠االئجباْ ١اإليه ْٝٚبٚ ١ئب١ًٝيف زبُبع امعًَٛباخٚ ،قسبُح ٖب ٙ
األدا ٠إو قسُني عً ٢ايٓظ ٛايجاي: ٞ
• قسِ ٜشجٌُ عً ٢اشبصا٥م ايدمي ٛراف( ١ٝنايعُر  ،امسبج ٣ٛايجعًُٝب، ٞ
ٚايدتٌ ايشٗر ٟيألئرٚ ، ٠اسباي ١االسجُاع ٚ ١ٝريٖا.)...
• قسِ ؼبج ٟٛعًَٛ ٢ضٛع ايدرائٚ ١راعح ف ٘ٝايباطذ ١إٔ ٜشجٌُ عً ٢نافب١
األئٚ ١ً٦امج رياخ ايإ ذبَٛ ٟٛضٛع ايبظر ندْٛاع امٛضبٛعاخ ايبإ ٜبجِ اسببرص
عًٗٝا َٚجااعجٗا عًَٛ ٢قع ثٚ ٜٛايعٛاٌَ ايإ ثدفعِٗ مجااع ١ثًبو امٛضبٛعاخ َٚبد٣
اإل باع امجظكل َٔ ائج،داّ به ١ث. ٜٛ
تحليل البيانات :
مت ائبببج،داّ ايغرٜكببب ١ا يٝببب ١يف ذبًٝبببٌ ايبٝاْببباخ ٚتيبببو اائبببج،داّ ارْببباَص
)ْ ;(spssعببرًا يجُٝبب ٖبب ا ايربْببباَص اايٓسبببب ١يسبببٗٛي ١اسبصببب ٍٛعًببب ٢امكببباٜٝس
اإلطصببا ١ٝ٥ام،جًعببٚ ،١ااعجبببار إٔ ايدرائبب ١ئببجعجُد عًببَ ٢كبباٜٝس إطصبباَ ١ٝ٥جٓٛعبب١
فهٕ ٖ ا ايربْاَص ٜعجرب َٔ أٜسر ايرباَص ايإ ميهٔ ائج،داَٗا يف ٖ  ٙايدرائ. ١
املقاييس اإلحصائية املستخدمة :
مت ائبببج،داّ ازببببدا ٍٚايجهرارٜبببٚ ١ايٓسبببة امٜٛ٦بببٚ ١امجٛئبببط اسبسبببااَ ٞبببٔ
َكاٜٝس ايٓ ع ١امرن ٚ ،١ٜاالعبراف امعٝار.ٟ

ائج،داّ ايشبات ايسعٛد ٟيشبه ١ايجٛاصٌ االسجُاعTwitter ٞ

الخاتمة والنتائج :
ثعد َٛاقبع ايجٛاصبٌ االسجُباع ٞعبرب اإلْ ْبح َبٔ أطبدز َٓجشباخ ثهٓٛيٛسٝبا
االثصببباالخ ٚأنذرٖبببا بببعبٚ ١ٝر بببِ إٔ ٖبب  ٙامٛاقبببع أْشببب٦ح يف األئببباا يًجٛاصبببٌ
االسجُببباع ٞابببني األفبببراد فبببهٕ ائبببج،داَٗا اَجبببد يٝشبببٌُ وٝبببع األْشبببغ ١اسبٝاثٝببب١
ٚايكطاٜا االجُع َٔ ١ٝت ٍ ثدا ٍٚامعًَٛاخ اشباص ١اد ١ٜأطداز صبجُع ١ٝأ ٚعام١ٝ
أ ٚضبًٝبببٚ ١يف وٝببببع االبببباالخ ٚوٝببببع األْشببببغٚ . ١قببببد ثعببببدد ائببببج،داَاخ ثًببببو
ايشبهاخ َٗٓٚا به ١ثب ٜٛايبإ ٖبَٛ ٞضبٛع ايدرائب ١اسبايٝب ١طٝبر إٕ َٛضبٛع
ايدرائ ١ثٓبا ٍٚائبج،داّ ايشببات يشببه ١ايجٛاصبٌ االسجُباع( ٞثبٚ ) ٜٛاإل بباعاخ
احملككَٗٓ ١ا  َٔٚ ،دبِ قاَبح ايدرائب ١عًب ٢أدا ٠االئبجباْ ١اإليه ْٝٚبٚ ١مت ثٛاٜعٗبا
عًبب ٢عٓٝبب ١قببدرخ اببب َ 100بظببٛز ٚتيببو معرفببَ ١ببد ٣ائببج،داَِٗ يشبببه ١ثببٜٛ
ٚاإل باعاخ ايإ ذبكل َٔ ثًو ايشبه ١هلؤال ٤امسج،دَني ٚ ،قد ثٛصبًح ايدرائب١
إو عدْ ٠جا٥شٗا أُٖٗا :
 oثبني إٔ أعًْ ٢سب ١ث ا ٚأعُارِٖ اني  18إو  23ئٓ ١آسببٚ %77 ١ناْبح
طبببايجِٗ االسجُاعٝبببَ ١بببٔ ايعبب ات آسببببٚ %71 ١ناْبببح أعًبببْ ٢سبببب ١يًبب َ ٜٔؤًٖبببِٗ
ايجعً ُٞٝاهايٛرٜٛا آسبٚ %52 ١إٔ أعًْ ٢سب َٔ ١اي  ٜ ٜٔا ٚدتًِٗ اني أقٌ َٔ
 5000رٜاٍ آسب% .65 ١
 oإٔ  َٔ %62أفراد ايعٜ ١ٓٝسج،دَ ٕٛايشببه ١اشبهٌ نببري سبدا ٜٚجبااعٕٛ
ببه ١ثبب ٜٛعبٔ طرٜببل اهلبباثف ايب ن( ٞآٜعبب ، ٕٛاب ى  ،سايهسب ٞفبب )ٕٛآسببب١
ٚ %52اي ب ٜ ٜٔسببج،دَْٗٛا عببٔ طرٜببل اسبائببة ايًببٛط( ٞا ٜببباد  ،سايهسبب ٞثببات
 ٚريٖا) ميذً.%23 ٕٛ
 oإٔ ْسب َٔ %51 ١األفراد ٜسج،دَ ٕٛبه ١ث ٜٛاني د ز ٚمخس ئاعاخ
يف اي ّٛٝايٛاطد ٜٚسج،دَ ٕٛبه ١يف ف  ٠امسا ٤آسب.%38 ١
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 oإٔ امٛضٛعاخ ايذكاف ١ٝؼبرص عًبَ ٢جااعجٗبا أفبراد ايعٓٝب ١يف ببه ١ثبٜٛ
آسبببٚ ، %75 ١إٔ َ %47ببٔ أفببراد ايعٓٝببٜ ١جببااع ٕٛامٛضببٛعاخ ايجعًُٝٝبب ١عًبب ٢بببه١
ث. ٜٛ
 oإٔ َ %61ببٔ أفببراد ايعٓٝبب ١ؼبرصبب ٕٛعًببَ ٢جااعبب ١امٛضببٛعاخ ايدٜٝٓبب ١عًبب٢
بببببه ١ثبببب ٚ ٜٛإٔ  %63ؼبرصبببب ٕٛعًببببَ ٢جااعبببب ١امٛضببببٛعاخ اإلتبارٜببببٚ ١إٔ %73
ؼبرص ٕٛعًَ ٢جااع ١امٛضٛعاخ ايرٜاض ١ٝيف به ١ثٚ ٜٛإٔ ْسب َٔ %72 ١أفبراد
ايع ١ٓٝؼبرص ٕٛعًَ ٢جااع ١امٛضٛعاخ اإلْساْ.١ٝ
 oإٔ َ %56ببٔ أفببراد ايعٓٝبب ١ؼبرصبب ٕٛعًببَ ٢جااعبب ١بببه ١ثبب ٜٛيكطبباٚ ٤قببح
ايعراه  %63ٚدٚافعِٗ عب ٛائج،داّ به ١ث ٜٛناْح يًبظر عٔ ايجسًٚ ١ٝاي ف٘ٝ
.
 oإٔ  َٔ % 67أفراد ايع ١ٓٝنبإ دافعٗبِ الئبج،داّ ببه ١ثبٖ ٜٛب ٛاسباسب١
يًظببٛار ٚايجٛاصببٌ َببع ا تببرٚ ٜٔإٔ  %84ايببدافع يببد ِٜٗالئببج،داّ بببه ١ثببٖ ٜٛببٛ
ايبظر عٔ امعًَٛاخ عٔ ايٛاقع ايرأٖ.
 oإٔ  َٔ %81أفراد ايع ١ٓٝدافعِٗ يف ائج،داّ به ١ثبٖ ٜٛب ٛاالطب ع عًب٢
ٚسٗببباخ ايٓعبببر طبببَٛ ٍٛضبببٛع أ ٚقطبببَ ١ٝعٓٝببب ١آُٝبببا ْسبببب %40 ١نبببإ دافعٗبببِ يف
ائج،داّ َٚجااع ١به ١ثَ ٖٛ ٜٛشاٖدٚ ٠ذبُ ٌٝاألف ّ ٚاأل اْ.ٞ
 oإٔ ايعٛاٌَ ايإ ثغر عً ٢به ١ث ٜٛثساعد امسج،دَني يف قطباٚ ٤قبح
ايعراه يد ١ٜٗآسبٚ %87 ١ثساعد يف ذبكٝل ايبظبر عبٔ ايجسبًٚ ١ٝاي فٝب٘ يبد ٣أفبراد
ايع ١ٓٝآسب.%90 ١
 oإٔ ايعٛاٌَ ايإ ثغبر عًب ٢ببه ١ثب ٜٛثسباعد امسبج،دَني عًب ٢اسببٛار
ٚايجٛاصٌ َع ا تر ٜٔرا ؼبكل إ باعاثِٗ آسب.%65 ١
 oإٔ ايعٛاَببٌ ايببإ ثغببر عًبب ٢بببه ١ثبب ٜٛثسبباعد امسببج،دَني يف َعرفبب١
ٚسٗاخ ايٓعر ام،جًع ١طَٛ ٍٛضٛع أ ٚقطَ ١ٝع ١ٓٝرا ؼبكل إ باعِٗ آسب.%91 ١
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 oإٔ ايعٛاٌَ ايإ ثغر عًب ٢ببه ١ثب ٜٛثسباعد امسبج،دَني يف االئبجعاد٠
َٔ َساط ١اسبرٚ ١ٜايجعبري حبر ١ٜأنرب آسب%.93 ١
 oإٔ ايعٛاٌَ ايإ ثغر عً ٢به ١ث ٜٛثساعد امسج،دَني يف َعرف ١اعض
األَٛر امُٗ ١اايٓسب ١هلِ ٚذبكل إ باعاثِٗ آسب% .67 ١
 oإٔ أفراد ايعٜ ١ٓٝسج،دَ ٕٛبه ١ايجٛاصٌ االسجُاع ٞث ٜٛيف ايٓكباا َبع
األٖببٌ طببَ ٍٛببا ثغرطبب٘ َببٔ َعًَٛبباخ ٚ .إٔ ْسبببٜ %77 ١سببج،دَٜٚ ٕٛجببااع ٕٛبببه١
ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞثبب ٜٛيًجعببرف عًبب ٢ام ٜببد َببٔ امعًَٛبباخ طبب ٍٛامٛضببٛعاخ َببٔ
ت ٍ ايكرا ٠٤أ ٚاالط ع أَ ٚجااعٚ ١ئ ١ًٝاثصاٍ أتر.٣
 oإٔ أفببراد ايعٓٝببٜ ١سببج،دَٜٚ ٕٛجببااع ٕٛبببه ١ايجٛاصببٌ االسجُبباع ٞثببٜٛ
يًجظاٚر َع األصبدقا ٤أ ٚايب َ  ٤طبَ ٍٛبا قدَجب٘ ٖب  ٙايشببهاخ َبٔ َعًَٛباخ عبٔ
امٛضٛعاخ امغرٚط.١
 oإٔ َ % 62بببٔ امسبببج،دَني ؼبببباٚي ٕٛاسبصببب ٍٛعًبببَ ٢عًَٛببباخ أنذبببر عبببٔ
امٛضٛعاخ امغرٚط َٔ ١ت ٍ ثٛاصًِٗ عً ٢به ١ث. ٜٛ
 oإٔ  َٔ %74أفراد ايعٜ ١ٓٝعٝد ٕٚايبجعهري دببا ٙاعبض األ ب،اص ٚاألفهبار
ْجٝش ١مجااعجِٗ ٚطر امعًَٛاخ عِٓٗ يف به ١ث. ٜٛ
التوصيات
• ضرٚر ٠ثٛع ١ٝاألئر ألآا ِٗ٥ادُٖ ١ٝعًُٝاخ ايجٛاصٌ االسجُاع ٞابني أفبراد
األئرٚ ٠ثٛس ٘ٝأْعارِٖ خبغٛر ٠إدَإ اإلْ ْح.
• ثعع ٌٝدٚر ٚئا ٌ٥اإلعب ّ اايشبهٌ ايب ٜ ٟعُبٌ عًب ٢ثٛعٝب ١ايشببات اجكبٓني
أٚقببباخ َعٓٝببب ١يًجعاَبببٌ َبببع اإلْ ْبببح ٚائبببج،داّ ببببهاخ ايجٛاصبببٌ االسجُببباع ٞيف
أ را

عًُٚ ١ٝدكافَٚ ١ٝشارناخ أئرٚ ١ٜاسجُاع.١ٝ
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• طر األئر عً ٢فبر

رقااب ١عًب ٢األآبا ٤اايٓسبب ١يًُظاددباخ ايبإ ثبجِ عبرب

بهاخ ايجٛاصٌ االسجُاع.ٞ
• ثُٓٝبب ١ازباْببة ايببدٜين يف ْعببٛا ايشبببات اايشببهٌ ايبب ٜ ٟسببِٗ يف ثُٓٝبب١
َعاٖ ُِٗٝدبا ٙأئرِٖ ٚدبا ٙأقاراِٗ ٚدبا ٙاالجُع اي ٜ ٟعٝش ٕٛف.٘ٝ
• طر أ ١ُ٥امساسد اجٓا ٍٚا دار ايسبًب ١ٝايٓادبب ١عبٔ إدَبإ اإلْ ْبح امجُذًب١
يف ايع ي ١عٔ ااق ٞأفراد األئر.٠
• ثٛعٝببب ١األئبببر اهٝعٝببب ١اسببببٛار َبببع األآببباٚ ،٤إٔ ٜبببجِ اسببببٛار عًببب ٢أئببباا
َٛضٛعٚ ٞثرا ٟٛاايشهٌ اي ٜ ٜ ٟد َٔ عًُٝاخ ايجٛاصٌ اني ا ااٚ ٤األآا.٤
• ػبة أيَّا ٜهٖٓ ٕٛاى ْٛع َٔ ايجسًط األئر ٟيف ايجعاَبٌ َبع ايشببات طجب٢
ث داد ق ِٝاسبٛار داتٌ األئر.٠
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The Study Community includes all newspapers published in the
Kingdom of Saudi Arabia, whether in paper form or electronic, or
the electronic copies of the paper newspapers, together with the
Saudi News Agency. The Sample of the Study is premeditated,
that includes all newspapers which published news, information,
and advertisements about the University, whether in paper form or
their electronic copies, as well as the most prominent electronic
papers that published articles about the Saudi Electronic
University, in addition to what the Saudi News Agency published
about the University over the last six months of the past year- from
1/1/1434 to 1/7/1434 A.H. The newspapers that included articles
about the University and its issues according to the Press File
Database of the University, amounted to 14 in number, 11 of
which were in paper form, 3 electronic, in addition to the Website
of Saudi News Agency.

The communication and information revolution, as well as the
outburst in technology, have added to the importance of studying
the image of the institutions in general, and those of higher
education in particular. Thus the media campaigns of these
institutions, originally directed to their different audiences,
constituted one of the means in identifying and rectifying their
image, that turned out to become of great importance for the
administrations of those institutions in taking decisions- in
particular the strategic ones,.
Hence, the researcher has monitored news pertaining to the Saudi
Electronic University in the Saudi Press through the E-Press File
compiled for the University by Ruknan Establishment for Media
Production, with the purpose of identifying the University image
and studying and analyzing it, based on the fact that the E-Press
File keeps track of any piece of information about the University or
the E-Learning in the Saudi Paper Press or E-Press, as well the
Saudi News Agency, be it a piece of news or an article.
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The Image of Saudi Electronic
University In Saudi Press Coverage
An Analytical Study

Abstract
The image of any institution or organization is considered very
important, regardless of its fields of activity. The Public Relations
Department in any establishment works on retaining this image in
a positive way, and on rectifying it in case of any flaw
(imperfection), or, if positive, on promoting it. This is a very
important and vital role for the Department of Public Relations, and
it is considered one of its principal objectives within any
establishment. Therefore, the Departments of Public Relations
today took on following up and analyzing every single activity in
the establishment with the purpose of knowing the influence of
those activities on their image. In order to emphasize the
relationship between the image and the tendencies of the public
opinion towards society, it is a must for those institutions that they
maintain their prevalent image and promote it among the different
groups of the society, so as to start setting an effective strategy
that depends on forming a positive image of the institution, thus
helping it in securing the support of public opinion, specifically
when taking vital decisions on which depends any success or
failure of the institution.

.
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Evaluation of Callers behavior in Emirati Satellite
Channels Between the Views of General Female
Audience and TV Presenters
Abstract
Research paper to be presented in the 19th Philadelphia International
Conference; Women: Manifestations and Future Horizons – 28-30
October 2014. Prepared by Dr. Fawzia Abdulla Al Ali/ Sharjah
University/ UAE
This paper studies the views and indications of each of the TV
Presenters and general female audience towards professional
performance of Emirati satellite channels, aiming at understanding their
views and evaluation of such performance, within the fast era of
globalization and its cultural changes.
Results from the study showed that there are no significant differences
between both TV Presenters and General Female Audience towards the
Emirati Satellite channels abiding by certain behavioral principles.
However, there are significant differences towards the extent to which
these channels support the Emirati (nationality).
There were also no significant differneces as to positive aspects of these
channels, they differ as to ways of development of the channels.
Our study recommends running more researches and studies related to
the influence of Satellite Channels on various groups of audiences,
especially, general female audiences, as well as emphasize abiding by
our community’s values and behavior, and being keen on having a
professional media performance..
We also recommend running studies about the audience of specialized
satellite channels and their directions. And we also recommend setting
policies regarding the performance/work of satellite channels.

.
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Visual Processing of Video Clips in Social
Networks and their Impact on the Recipient
Experimental Study

Abstract
This study aims to identify the visual treatments adopted by the video
maker in forming the viewer's vision and stand concerning the video
clips displayed on social networking sites. It also aims to identify the
psychological impact of using various visual treatments for a given video
clip on the viewer, and his/her perception of the credibility of such video
clips. An experimental design has employed to measure the
psychological effect on the viewer and the video clips credibility before
and after the exposure of the subjects of the experiment to a given video
clip that has treated with various visual processing techniques. The
viewer's awareness of the fact that the video clips displayed have been
subjected to optical illusion techniques and that the visual treatments
programs applied (graphics, editing, and visual effects) are capable of
shaping his/her attitudes and behavior has contributed greatly to the
importance of the study. The results of the study have shown a higher
percentage of mistrust in the credibility of the video clips displayed on
YouTube by media institutions, reaching 11.3%, whereas the percentage
of mistrust in the credibility of the video clips displayed via personal
accounts was only 1.6% before the employment of the experiment. After
the employment of the experiment, the degree of mistrust in the
credibility of the video clips displayed on YouTube via media institutions
increased significantly and reached 29.0%, while the personal behavior
as well as the attitude toward society of 65.6% of the subjects who
exposed to the video clips affected. These results indicate the gravity of
the role the video maker plays in shaping the viewer's behavior and
attitudes.

.
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Professionalism of Sports Journalists in Saudi Print
and Electronic Media
Abstract
This study examines the levels of professional efficiency among the
sport journalists in the print and online newspapers in Saudi Arabia, with
the aim of providing insights into how the professional efficiency is
perceived by Saudi reporters in general and the sport journalists in
particular. Professional efficiency in this study means the belief of a
journalist in his professional abilities and the sense that his professional
activates would influence the public opinion and the public affairs. This
study utilized the same scale of professional efficiency that developed by
Justin D, Martin in 2011 who has examined this scale on the Arab
American reporters in American news organizations.
As some parts in the world, Sport journalism in Saudi Arabia among the
local and Arab audiences arguably described as the source of sever
sensationalism that would cause hooliganism. In addition, some
journalists and media specialists’ argue that some sport journalists suffer
from the lack of professionalism and journalism ethics as they within
their work at some media serve their loved sport teams rather than
observe the journalism principles. These issues reveal the need to study
the status of sport journalism in Saudi Arabia and how journalists believe
in their professional abilities that would encourage them to influence the
public opinion and affairs.
The study examines the professional efficiency in four levels including
the internal and external levels as Justin D, Martin (2011). However, in
this study, the researcher added two more levels to investigate the
professional efficiency of the Saudi sport journalists by considering the
factors that would influence their belief of their abilities which might
emerge by the Saudi media environment and the sport journalism
practice in the country. It should be mentioned that Saudi media system
in general differs from other media system especially those are not in the
Middle East or the Arab world since such factor including political,
professional, and cultural would affect media.
It is hoped that, by drawing on data collected from the questionnaire, this
research will provide a useful information and understanding about the
Saudi sport journalists’ professional efficiency and the difference
between the print and online journalists in this regard. 90 journalists from
13 print newspapers and the same number from online newspapers
participated in this study.
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Virtual Social Networks and Crystallization of
New Patterns in the Production of Meaning
Abstract
Images play an essential role in the formation of our consciousness. We
understand the world through the language of form and image. Thinking
with images is linked to imagination, and imagination is associated with
creativity and the ability to produce connotations.
The modern technology of communication has not only contributed to
the evolution of the image, which has contributed to richness and
diversity, but also to its impact. Facebook images, in relation with the
current “Arab revolutions” described as “Arab Spring”, evoke a number
of questions that will revolutionize several approaches such as
semiology and mediology.
From this point of view, the objective of this study is to raise questions
about the power of facebook images as a form of expression to create
new patterns of communication and meaning through :
- Identifying the specificities of the image that is inserted and used in
facebook, as a way of expression, has been seeing a continuous
renewal .
- Illustrating the role of facebook images in an attempt to bring about
change through the adoption of revolutionary discourse within
different frameworks.
- Clarifying the ability of the image, as a way of communication and a
form of expression, to expand the circle of interaction between users.
.
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Journalist writers' use of Twitter and the Impact on their
professional performance
Field study conducted on a sample of Saudi Newspapers writers

Abstract
This study targets the direct relationship between journalist writers and
Twitter, and its importance is stemmed from the rarity of the local and
Arab studies, especially those concerned with the dimensions of this
relationship. The study problem and general objective are summarized
in recognizing the nature of the Saudi Journalist writers' uses of Twitter,
and the most important reflections resulting on their professional
performance in the writing of news articles. The study aimed at
measuring the opinion of sample of the writers of papers and electronic
newspapers, about their motive to use Twitter and how they evaluate it
as a source of information, and their opinion about the problems of using
it in on hand, and its impact on their professional skills and the methods
of their writings and the ways they communicate with their readers on
the other hand.
217 male and female writers, of different group ages, and academic
levels, participated in the field study, whereas they represent many
scientific specializations, and belong to papers and electronic
newspapers, and most of themregularly write in papers, and are
classified as heavily using Twitter.
The study results were distributed among the following main aspects:
 Special results for the motives of journalist writer's use of Twitter.
 Special results of the most important skills that journalist writers
get from the use of Twitter.
 Special results of the journalist writers' evaluation of the use of
Twitter as a source of information in writing articles.
 Special results of the output of the journalist writer's
communication with readers through Twitter.
 Special results of the most important impacts of the journalist
writer's use of Twitter on the writing processing method, and the
way of presenting articles.
 Special results of the most important problems that face journalist
writers when presenting their articles via Twitter.

.
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• There was an average reliance of media students on 'Facebook' to
obtain news and information.
• The media students use of 'Facebook' affected their reliance on
traditional media, particularly their use of radios and newspapers.
• There was an average use of 'Facebook' by media students in their
university study programs .
• The level of satisfaction of students needs by 'Facebook' was average.
• The most positive aspects of the use of 'Facebook' consist of
providing a means for communication between friends, for exchanging
views, and for expressing oneself freely.
• The most salient negative aspects of using 'Facebook' networking
consist of spreading rumors , distorting facts, libeling and defamation.
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University Students Uses of Social Networks (Facebook)
Survey Study

Abstract
This research paper aims at understanding the relationship between
Arab University youth (students of media departments and colleges) and
the 'Facebook' social networking site. The paper belongs to the area of
descriptive, quantitative research. The methodology followed is a
survey of the mass media public which covers a random sample of 240
subjects from Sanaa University, Umm Al-Qura University, Ajman
University, and Petra University during the academic year 2013 / 2014 .
Some of the most important findings of the investigation are the
following:
• There is a statistically- significant effect for the motives of media
students' (the research sample) use of 'Facebook' for achieving
their various types of gratification.
• There are statistically- significant differences
between the mass
communication students motives for using 'Facebook' and the levels
of using such social networking , the subjects or materials looked for ,
the types of gratification achieved, the benefit derived from 'Facebook'
in studying, the students views concerning the positive and negative
aspects of 'Facebook' , on one hand, and the variables: 'type' and
'university', on the other.
• Most media students in Arab Universities (the research sample) use
'Facebook': 44.2% use it always; 46% use it often, and 35.8% use it
sometimes.
• The average time media students spent using 'Facebook' is 2 hours.
• The students motive for using 'Facebook' is essentially for getting
knowledge. Their gratifications in this context are primarily knowledge
based.
• Some of the most important areas in "Facebook' use, according to
media students are: reading comments written by others, sending and
receiving messages among friends, etc.
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The most important findings:
- The communicator prefers the new mass media means opposed
to traditional media. The news sites on the internet are the most
important means they depend on in obtaining information
followed by twitter and then the electronic newspapers that are
not related to hard copies. The remaining new mass media
means are in descending order as follows: electronic
newspapers not related to hard copies, Facebook, WhatsUp,
YouTube, SMS, Blackberry, sites of news agencies, forums sites,
blogging on the internet followed by the sites of news channels
and finally the electronic broadcast.
- There are differences of statistical significance in sources used
by communicator in Saudi newspapers who depends on the new
mass media according to the difference in the level of their
knowledge.
There is a relationship of statistical significance among aims of reliance
of the communicator in Saudi newspapers (understanding-control) on
the new mass media means to obtain information and the influences
(cognitive- emotional- behavioral) that result from this reliance excluding
the aim of entertainment in its relation to various influences.
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The Extent of Reliance of Saudi Printed Newspapers Communicators
on New Mass Media Means in Obtaining Information.
Survey Study

Abstract
The communicator is one of the main pillars of communication process.
It is necessary to verify the correctness of the information he depends on
in preparing the information content in Saudi newspapers. In addition,
the development of the new mass media means makes it a field not only
to obtain information in its tradition shape but also in various forms. So,
the researcher in this study wants to shed light on some means of the
new information that the communicator in Saudi newspapers can
depend on as a source of information.
This study derives its theoretical framework from the theory of
dependence on mass media as it helps test the extent of reliance of on
new mass media to obtain information and its effect on their cognitive
level. The research problem lies in the following question: What is the
extent of the communicator’s reliance the new mass media to obtain
information?
In terms of the problem, the main aim of this study is represented in
identifying the extent of reliance of the communicator in Saudi
newspapers on the new mass media to obtain information.
This study is one of the descriptive studies that study certain
phenomenon that is identifying the relationship between exposure to the
new mass media and the cognitive level of the communicator applying
the hypotheses of the theory of dependence on mass media within the
study.
The study sample consists of 200 communicators who have been
selected intentionally: the journalist, editor, reporter, news
representative, cooperative journalist, and writer, news director in Saudi
newspapers distributed to Saudi newspapers including (Riyadh and Al
Jazerah newspapers).
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since then. The goals of SAMC include:
-
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the development of related theories.
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-
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Prompting scientific thought in the fields of

-

Administering specialized research and
studies in all aspects of media and communications in the Kingdom of Saudi Arabia.
Strengthening ties and cooperation between
scientists and professional working in the
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-
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media arena in the kingdom.
Cooperating with other specialized associations and institutions in all parts of the
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-

Encouraging exchange of thoughts and expertise among national, Arabian and international experts.
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