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جملمٛ العطبٗٛ لإلعالً ٔاالتصاه، زٔضٖٛ عمىٗٛ ستكىٛ وتدصصٛ باالحشٕخ ٔالسضاغاات يف زتااالت امعاالً ٔاالتصااه      ا (1

 .امٌػاٌ٘ مبدتمف فطٔعْ

 .بٗٛ الػعٕزٖٛتصسض اجملمٛ عَ ادتىعٗٛ الػعٕزٖٛ لإلعالً ٔاالتصاه ظاوعٛ املمك غعٕز، الطٖاض، املىمكٛ العط (2

تٍشااط اجملمااٛ الحشاإخ ٔالسضاغااات ٔاملكاااالت العمىٗااٛ ٔومدصااات الطغاااٟن العمىٗااٛ، ٔوطادعااات الكتاا  يف  افااٛ فااطٔ           (3

 .امعالً ٔاالتصاه

 .ختضع مجٗع املٕاز املكسوٛ لمىذمٛ لمتشكٗي العمى٘ املتدصص (4

 :تكحن الحشٕخ ٔالسضاغات لمٍشط باجملمٛ، ٔفكًا لكٕاعس الٍشط التالٗٛ (5

يف الكضاٖا امعالوٗاٛ الات تتبما      امصتمٗعٖٖٛكُٕ الحشح وكتٕبًا بمغٛ عطبٗٛ غمٗىٛ، ٔتكحن األعاخ بالمغٛ أُ  . أ

 .شلك

 .أُ ٖكُٕ الحشح أٔ السضاغٛ يف أسس زتاالت ٔفطٔ  امعالً ٔاالتصاه . ب

 .أُ ٖتػي الحشح بادتسٚ ٔاألصالٛ، ٔأال ٖكُٕ قس وضٜ عمٜ إعسازٓ أ جط وَ ثالخ غٍٕات . ت

 .عتىس الحاسح األغؼ العمىٗٛ يف  افٛ خبٕاتْ ٔأُ ٖتحع قٕاعس التٕثٗل العمى٘ املػتدسوٛ باجملمٛأُ ٖ  خ.

أال تعٖس عسز صفشات الحشح أٔ السضاغٛ عاَ سػاص صافشٛ  مباا يف شلاك املمداص ٔادتاسأه ٔالطغإً الحٗاٌٗاٛ           ز. 

 (.ٔاملالسل ٔاملطادع

 .أخطٝ ٌشطٓ يف دّٛأال ٖكُٕ سالٗا قٗس السضاغٛ لمٍشط أٔ قس غحل  ح. 

ُٖعس الحاسح عٍٕاٌص ٔومدصص لحشجْ بالمغتص العطبٗٛ ٔامصتمٗعٖٛ يف سسٔز   .ر  . مىٛ لكن وٍّىا 333أُ 

 .Word "أُ ٖطغن الحشح أٔ السضاغٛ يف ومف "ٔٔضز ز. 

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

جملماٛ تعاع عاَ ضأٙ أصاشابّا ٔال تعاع بالضاطٔضٚ عاَ ضأٙ ادتىعٗاٛ، ٖٔتشىان و لفِٕاا           الحشٕخ ٔالسضاغاات املٍشإضٚ با   (6

 .املػ ٔلٗٛ  اومٛ عَ صشٛ ٔزقٛ املعمٕوات ٔاالغتٍتادات

7)        ٛ تٕدااااااْ املطاغااااااالت ارتاصااااااٛ باجملمااااااٛ إا ضٟااااااٗؼ ٠ِٗااااااٛ التشطٖااااااط عمااااااٜ العٖااااااس املكرتٌٔاااااا٘ ارتااااااا  باجملماااااا

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

 ٔاالتصاهاجملمٛ العطبٗٛ لإلعالً 

 قػي امعالً -داوعٛ املمك غعٕز 

 11451 الطٖاض 2456 . ب 

 املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛ

أٔ السضاغٛ بأضقاً وتػمػمٛ سػ  تػمػن امشاضٚ إلّٗاا يف ثٍاٖاا   تطصس املطادع ٔاهلٕاوش يف ٌّاٖٛ الحشح 

" الااصٙ تعتىااسٓ زٔضٖااٛ الصااشافٛ   End Notes الحشااح أٔ السضاغااٛ، ِٔاا٘ البطٖكااٛ املػااىآ "اهلاإاوش األخاا ٚ   

، ٔزٔضٖااااااااااااااٛ وعمااااااااااااااي الصااااااااااااااشافٛ   Journalism & Mass Communication Quarterly ٔامعااااااااااااااالً

 ، ٔبعض اجملالت العطبٗٛ.Journalism & Mass Communication Educator ٔامعالً
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mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 امشاضٚ األٔا لمىطدع:

  تاب:

لثاىي فالعائلة(، عيواٌ الكتاب فتح قوس )مديية اليصر ىقطتني: الياشر فاصلة، سـية اليصـر القـ      اسه املؤلف )األول فا -

 القوس( فاصلة، رقه الصفحة مسبوقًا ب ص أو ص ص.

 مثال:

 .61(، ص6102علي عبدالرمحً العلي، اإلع و يف عصر العوملة )الرياض: العبيكاٌ للطباعة واليصر، 

 عح يف زٔضٖٛ:

األول فالثاىي فالعائلة( فاصلة، فتح ع مـة نيصـي" نعيـواٌ البحـ  أو الدراسـة القـ   التيصـي"ن فاصـلة،         اسه املؤلف ) -

اسـه الدوريــة ورقـه اإلــة الٌ و ــد فـتح قــوس )الصــَر أو الفصـا والســية القـ   القــوس( ىقطــتني: أرقـاو الصــفحا  الــ         

 مسبوقة بـ ص أو ص ص.يصغلَا كاما البح  فاصلة، رقه صفحة اإلشارة أو صفحانَا الٌ و د  

 مثال:

(: 6112علي عبدالرمحً العلي، نالصـحافة يف عصـر العوملـةن، اإلـة العربيـة لوعـ و وا نصـال، العـدد األول، )ىـوفن            -

 .11، ص 11 – 62

 اإلشارة الثاىية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

 و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. املر ع السابق فاصلة، رقه الصفحة أو الصفحا ، الٌ .0

 مثال:

 .64 – 66املر ع السابق، ص ص  .6

 اإلشارة الثاىية وما بعدٍا:

 )يف حالة عدو ورودٍا مباشرة(

 اسه العائلة للنؤلف فاصلة، رقه الصفحة أو الصفحا ، الٌ و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. .0

 مثال:

 .61العلي، ص  .6

 اإلشارة الليَنا: ويف حالة و ود أكثر مً مر ع للنؤلف ىفسُ سبقت

اسه عائلة املؤلف فاصلة، الكلنة األوىل مـً العيـواٌ أو  ـمن ميـُ متبوعـًا بـث ث ىقـات داصـا نيصـي" ن...ن فاصـلة،            .1

 رقه الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .61العلي، ناإلع و ...ن، ص  .4

 اإلشارة للنرا ع األ يبية:

 Journalism & Mass Communicationيــة الصــحافة واإلعــ و يسـتددو األســلوب املتبــع ىفسـُ يف دور  

Quarterly ال  نصدرٍا مجعية نعليه اإلع و والصحافة األمريكية ،AEJMC. 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل ثنيان بن نايفد. أ. 

  مؼاجمل ضٟٗؼ
 

 العناد حمود بن لرحمنعبدا. د.أ
 الطٟٗؼ ٌاٟ 

محمد سليمان األحمد. د  
 املاه أوص

 د. علي دبكل العنزي

 د. سعود صالح كاتب

 د. عبداهلل عبداملحسن العساف

 د. إبراهيم أحمد السعيد

 أ. عبداملحسن عبداهلل القباني

 العنزي حمدان ملياء. أ
 اجملمؼ أوص

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc@ksu.edu.sa 
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الّتفاعمٗاااااٛ لاااااسٝ وػاااااتدسو٘ شاااااحكات      شاااااكاهأ

 التٕاصن االدتىاع٘ وَ الشحاب العطب٘

 عيساني ة الطيبد. رحيم
 

تاااااااح  لاضغااااااا٘ العالقاااااااات العاواااااااٛ لإلعاااااااالً     

 االدتىاع٘ يف املٍعىات اذتكٕوٗٛ الػعٕزٖٛ

 الصيفي د. حسن نيازي
 

ٝ   زٔافع ٔاغاتدساوات  طمحاٛ ادتاوعاٛ    ادتإاه لاس

 يف املىمكٛ العطبٗٛ الػعٕزٖٛ

 شيأحمد أد. حنان 
 

 عشر الخامسالعدد 
 هـ2417 شعبان -م1026 مايو

 تكسٖي
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11 

91 

143 
 

 مدير التحرير 
 سوسن عبداهلل الحربي. أ

امشكالٗات املٍّذٗاٛ يف زضاغاٛ تبحٗكاات امعاالً     

 االدتىاع٘

 د. مها عبداملجيد صالح
 

واااااااااااااااسخن إا اغااااااااااااااارتاتٗذٗات االتصاااااااااااااااااه..   

 امغرتاتٗذٗٛ وفّٕوًا ٔخصاٟص ٔأِسافًا

 املثنانيمحمود د. رضا 
 

 183 
 

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 الرسائل العلمية

 
دتىاعٗااااٛ الااااطأٙ لااااحعض الكضاااااٖا اال ُ تَّااااابوعادتااااٛ  -

 (طرفة زيد عبدالرحمن الزيد  جتاِات الكطّ اٞ ضتِٕاأ

املعااااٖ  املٍّٗاااٛ لمكااااٟي باالتصااااه ٔأثطِاااا عماااٜ اٌتكااااٞ      -

فاااايخ ميا يااا     "بااارتا"يف ٔ الاااٛ األٌحااااٞ األضزٌٗاااٛ   األخحااااض 
 (حجازين

267 
 

 عضو 
 د بيت املالد. حمزة بن أحم

 225 
 

www.samc@ksu.edu.sa 
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 تقديم
 

 

عاشت ادتىعٗٛ الػعٕزٖٛ لإلعالً ٔاالتصاه وبمع الشّط املاض٘ أدٕاٞ عمىٗٛ ضاٟعٛ 

بتٍعٗىّا املٍتسٝ امعالو٘ الػٍٕٙ الػابع ٔوٕضٕعْ: "امعالً ٔاالقتصاز: تكاون األزٔاض 

"، ٔشاضك يف املٍتسٝ طتحٛ لٗعٚ وَ الحاسجص ٔأغاتصٚ امعالً وَ عسز يف خسوٛ التٍىٗٛ

وَ السٔه العطبٗٛ، ٔأشتىن عمٜ مثاُ دمػات بامضافٛ إا دمػٛ ضٟٗػٛ أعكحت سفن 

الطمس٘ الصٙ ضعآ صاس  الػىٕ املمك٘ األو  فٗصن بَ بٍسض أو  وٍبكٛ  االفتتاح

عالً يف خسوٛ بطٌاور التشٕه الٕط ، الطٖاض، ٔ اٌت ادتمػٛ شتصصٛ ملٍاقشٛ زٔض ام

ٔتٍألت  افٛ ٔغاٟن امعالً الطمس٘ ٔغ  الطمس٘، املػىٕ  وٍْ ٔاملطٟ٘ ٔاملكطٔٞ 

 بامضافٛ إا امعالً ادتسٖس ٔالصشافٛ املٗكرتٌٔٗٛ.

الصٙ ٔضعت  املٗكرتٌٔ٘ٔعىمت ادتىعٗٛ خاله الفرتٚ املاضٗٛ عمٜ تبٕٖط وٕقعّا 

، األوط الصٙ ظتعن اجملمٛ يف  (pdf)كٛ لمىذمٛ بصٗغٛ ب٘ زٙ إففْٗ  ن األعساز الػاب

الٕقت اذتاضط وتاسٛ لمحاسجص ٔالسضاغص يف أٙ بكعٛ بالعامل، ٔقس ظازت يف الفرتٚ األخ ٚ 

بشكن ومشٕظ وعاٖ  الٍشط  ٔاضتفعتاألعاخ الت تصن لمىذمٛ وَ شتتمف السٔه، 

وَ الحاسجص يف غحٗن تبٕٖط األعاخ ٔالكحٕه املشطٔط بتعسٖالت ٖبمحّا احملكىُٕ 

ٔالسضاغات املكسوٛ ٔجتٕٖسِا. ٔوَ املالسغ أُ ٔغاٟن التٕاصن االدتىاع٘ ٔامعالً 

ادتسٖس الظالت حتعٜ باِتىاً الحاسجص  ىا يف عٕخ ِصا العسز وَ اجملمٛ الت تتٍأه 

ٛ تبحٗكات التفاعمٗٛ لسٝ وػتدسو٘ شحكات التٕاصن االدتىاع٘، ٔامشكالٗات يف زضاغ

امعالً االدتىاع٘، ٔاغتدساً لاضغ٘ العالقات العاوٛ لإلعالً االدتىاع٘، بامضافٛ إا 

اغتدساوات ادتٕاه وَ قحن طالب ادتاوعات الػعٕزٖٛ.  ىا ٖضي العسز وسخال إا 

اغرتاتٗذٗات االتصاه ٔومدصص لطغاٟن عمىٗٛ أسسِىا عَ وعادتٛ  تاب الطأٙ لحعض 

 ..ٛ ٔاألخطٝ سٕه املعاٖ  املٍّٗٛ لمكاٟي باالتصاه، ٔباهلل التٕفٗلالكضاٖا االدتىاعٗ

 

 ر يس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 

 
 

أشككككككتّف علية ّدى كككككك  لكككككك     

مسكككككككككيت م  شككككككككك تّ  

عليةوعصكككككت ععييمكككككّد  مككككك  

 علشة ّب علعرب 

 
 
 رحيمة الطيب عيساني د.

  أستاذ مساعد 

 اإلمازات العسبَْ املتحدّ– جامعْ الشازقْ
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 ملخـــص
ٌ      هددد   اصدد  الّدزاسددْ  ا الّتعددسى عشددٓ ألددفاع الّتداعشَددْ لدددٔ مسددتّدمُ لدد فات الّت

الّشدد فاتال  اسددتّداه هدري  االجتمداعُ مددل الّشد اع العسبددُال مدل فددعع معس دْ عددا ا و       

ًمدددٔ  داعشددو  مددي ا تٌٍددات ًاملسددتّدمو اتفددسٍله ًاعتمدددت مدد وخ املسدد  الٌصدددُ        

مدل   أللوس ل فات الّتٌاص  االجتماعُ   الٌطل العسبدُال  املستّدمو لعَ ْ مل الّش اع

ً ش   عدد  مددل فددعع هددري الّشدد فاتال ًاملعّبددْ ًالّتّت ددي السددتحابات  فدعع اسددت ااْ استء ددإ 

 لّ تاٖخ الّتالَْ: ا ااملستّدمو الّش اع عشَواال ً ٌصَّش  الّدزاسْ 

مما  تَحى ل فات الّتٌاص  االجتماعُ  (عَ ْ الّدزاسْ) استدا  الّش اع العسبُ (1)

الدعدد  أً زجددي مدل ألددفاع الّتداعشَدْ أبسشهددا: الّ حددو عدل ا تٌٍددات ًامل داموال     

ال دددٔ ًالّتٌاصدد  مددي اتفددسٍلال املشدداز،ْ بالّ شددسال ً،ددرا اقدد ا  املٌ ددٌعات     

 الّ ءالَْه
" تددٌا س الّتداعشَدددْ     أ،دددت الّدزاسددْ صدددّحْ اال دد اط الددرِ اا شءددد  م ددى:      (2)

العمشَْ الّتٌاصشَْ اليت  ت  عرب الٌسداٖ  بشدف  ،د     ًجدٌ  ًسدَشْ  تدَ        

َّْ لشٌسَشْ ًاملستّده مًعالّتداعشَْال ًمستّده  عاع     اهآن ًاّد"ال  وُ فاص
ا آفدس ذدرا املدودٌه هدٌ مددٔ الدتماع الّسسدالْ عشدٓ         عددً ًأ ا   اتاٖخ الّدزاسدْ ب   (3)

االسددتماالت العاطدَددْ فاصددْال ًأ، دددت أن الّتداعشَددْ هددُ ّالددْ  ٌاصددشَْ قددد         

  تأثس ،رلك باالستماالت اليت   ستَّده   الّسسالْه

ا   جمداع ًسداٖ  اال  داع ًالّتٌاصد      ا جدٍددً  شًح،ما اق ّ  الّدزاسدْ م د   (4)

ْ  اجلدٍدددّ ًهددٌ اجملتمددي أً اجملتمعددات  "مءابدد " "الء َشددْ أً الء اٖدد  اإللف ًاَدد

 اإللف ًاَْ أً اال  ا َْ"ه  
 

  ،شمات مدتاَّْ:
ل اعاتال االستّدامات ًاإل ا ا ال ق اٍا الّش اع العسبُالل فات الّتٌاص  االجتماعُال اإل

 ْ أً  عالَْ املستّدههالّتداعشَ
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 :مق م 
 

إْ املتتبععععط هتاعععع٘  الوٗات ٗاه٘شععععا٢ه اهععععن اشععععتؼدًٔا ا ُصععععاْ   ا ععععع َ    

ب٘ـعع٘غ ةعع٘ٝ اوععم اهارٙععسٝ اهفارٙععٞ اهععن ًلمِعع  اهبعععرٙٞ ًععّ   ٙلتععع  ،ٗاهّت٘اؼععى

اا٘ٙر أوٗاأا ا ع ًٚٞ بعلى الف  هوِّظر ًِذ أْ ُقغ ا ُصاْ الٗي عوٟ دعد اْ  

ّ٘ ٝ ٗاشعتؼداَ        اهلٔ٘ف ًعرٗ    ا باشعتؼداَ املؽعرٙا اهقعدًا١ هوماعٞ اشلرلٗيوٚفٚعٞ املؽع

الدععسا١ املعدُٚععٞ   عععاَ   ٗ ق اهععدلوٜ، ٗستععٟ اػععذلان ٙ٘ٓععاْ دعع٘اِدلز ملابعتععٕ  ات     

َ. فشتٟ  هم اهّتا ٙؽ كاْ اهِّؾ ٗاهّؽ٘ ٝ اهجابتٞ احملف٘ ٝ ٗاملرشً٘ٞ ٗكعذهم  1455

ُّ٘ات املعٔد ا ع ًٛ ٗاالاؽاهٛ   اوعم اذتقبعٞ.    اهؽ٘ت اهبعرٜ ٟٓ عِاؼر ًٗل

ٗظوععع  كعععذهم ٗ  اعععتارل ستعععٟ ٗضتعععّ ُععععٚغ عؽعععر ا عععع َ ادتدٙعععد ٗارشعععاُتٕ       

٘زٙععط ُٗعععر احملتعع٠٘ ا ع ًععٛ ٗاالاؽععاهٛ، فاهععذٜ ااععرل ٓعع٘     اه٘شععا٢اٚٞ   إُتععاز ٗا 

الوٗات ٗاه٘شععا٢ى; ًععّ سٚععح اهلععٍ ٗاهلٚعع  هتِععتر ظ٘آر:كاالاؽععاي اهعععبلٛك،    

هلذلُٗعععععٛ; املتععععععت   ٗكا عععععع َ اهرةٌعععععٛك، ٗكاملتوقعععععٛ اهِععععععهك، ٗكاحملتععععع٠٘ ا     

ٗاه ًتِععععآٛك، ٗكؼععععشافٞ املعععع٘ااّك، ٗكاضتٌعععععات االفذلاـععععٚٞك، ٗ...يرلٓععععا ًععععّ    

 املؽاوشات ٗاهظ٘آر املؽاسبٞ هإلع َ ادتدٙد.

ًّ ظعم   أُِعا أؼعبشِا ُععٚغ عؽعر اهّجع٘ ٝ اهّتلِ٘ه٘دٚعٞ بلعى  وٚاأعا          ًٗا 

ًٗعاُٚٔععا، ُٗعتٌععد أكجععر عوععٟ ٗشععا٢ه ا ععع َ ادتدٙععد ٗٗشععا٢وٕ   اذتؽعع٘ي عوععٟ   

ؼعٞ  املعوً٘ٞ ٗارتدل ٗستٟ اهقرا  اهّعؼؽٛ ٗادتٌاعٛ ملعا ٙتعوعحب اٚااِعا اهًٚ٘ٚعٞ ارتا    

ًِٔا ٗاهعاًٞ، ٗأؼبض ٗد٘وُا ٗاشتٌرا ُا اهّجقا  ٗاالدتٌاعٛ ًرابه بٔعذٖ اه٘شعا٢ه   

 ٗستت٘ٙاأا بعلى ٙ٘سٛ باالُدًاز ٗاهّتٌآٛ ًط اه٘شٚوٞ ٗاه٘شٚه. 

ٗةد أكمدت ُتا٢ر كجرل ًّ اهبش٘خ ٗاهّد اشات ٗاهّتقا ٙر س٘ي ا ع َ ادتدٙعد  

 -ٗات ٗٗشعا٢ه ا عع َ ادتدٙعد   ٗٓٛ أسعد أٓعٍ أو   -ُذلُ ٗزتٌى اابٚقاإ أْ ا 

ا   ا، ٗالكجعر اعتٌعاو   ا ٗالٗشعط اُتععا    أؼبش  اه٘شٚوٞ االاؽاهٚٞ الكجر سفع٘   

ا ًّ حتقٚحب اذتادٞ إىل ًعرفٞ آػر الػبا  ٗاه٘ةا٢ط ٟ اضاالت االاؽاهٚٞ; اُا ًةظّت
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ت ٗالسععدات، ٗاالامعع ن عوععٟ املعوً٘ععات ٗاملعععا ف ٗالفلععا ، ٗاُتٔععا١ ب ظععبان سادععا  

 االاؽاي ٗاهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ٗاهجقا  با الفراو ٗادتٌاعات ٗاضتٌعات.

ا فرـتٕ اهّتاع٘ ات  ا   اضٌى، بى أؼبض ٗاةع ا اػتٚا ًّٗ  ٙعد اشتؼدأًا أًر 

اهععععن ظععععٔدٓا ٗٙعععععٔدٓا اهعععععا    زتععععاي اهّتلِ٘ه٘دٚععععات ٗٗشععععا٢ه االاؽععععاي،    

 ٗإْ  كععى اضتٌعععات ٗاهجقافععات،  اهدلزتٚععات، ٗاهتشعع٘الت اهصٚاشععٚٞ ٗاهجقافٚععٞ     ٗ

ٍ  زتعاي    ا ُذلُع   ٗفرأعا  اهعن  ادتدٙعدٝ  ٗاهتصعٔٚ ت  ارتعدلٝ   ٗاالاؽعاي  اهتِظعٚ

ٟ  االعتٌعاو  إىل اهتاعٚرل  ةع٠٘  افار كاُ  اهن اهقدميٞ املعاوهٞ يّٚرت ٗا ع َ  عوع

 ٗاهصبعِٚٚات اهصتِٚٚات   اذتاي كاْ كٌا اهصٚاشٛ، ُفاشلا   أػر٠ وٗي وعٍ

  .اهععرّٙ ْاهقر ًّ

ٗإْ اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ ةععد أؼععبش  اذتاـععر البععرز   اذتٚععاٝ االفذلاـععٚٞ  

ا ًععّ اضتٌعععات اهرةٌٚععٞ، ػاؼععٞ اهّعععباب   ٗاالدتٌاعٚععٞ هععد٠ ةااعععات كععبرلٝ دععدًّ  

سؽععا١ات املت سقععٞ عععّ زتتٌععط  ؤكععدٖ كععجرل ًععّ اهّد اشععات ٗا  ًٙععٍِٔ، ٗٓععذا ًععا 

 ًّ عٌر ٓذٖ اهّتلِ٘ه٘دٚا.ا ُذلُ  ػاؼٞ   اهج خ شِ٘ات الػرلٝ 

اساٙد عدو ًصتؼدًٛ ظعبلات اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ زٙعاوٝ شعرٙعٞ، سٚعح       فقد 

اهعاملٚععٞ، إىل أْ املصععتؼدًا اهععذّٙ أدرٙعع      Nielsen"أظععا ت و اشععٞ هعععركٞ ك  

عوعععٍٚٔ اهّد اشعععٞ، ٙقفعععْ٘ ٗةعععتٍٔ عوعععٟ ظعععبلات اهّت٘اؼعععى أكجعععر ًعععّ أٜ ً٘ةعععط       

%( ًععّ اه٘ةعع  اهلوععٛ شلععٍ عوععٟ 20) ٕإهلذلُٗععٛ آػععر، سٚععح إُٔععٍ ٙقفععْ٘ ًععا ُصععبت

ٞ   ا ُذلُعع ، %( عععدل الدٔععسٝ احملٌ٘هععٞ. ٗأْ  30) عععدل اذت٘اشععٚش اهّعؼؽععٚٞ، ُٗصععب

اه٘ةعع  اهلومععٛ اهععذٜ ٙقفععٕٚ ًصععتؼدً٘ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ   اه٘الٙععات  

       ٞ %(; 37) املتشدٝ الًرٙلٚعٞ ععدل اذتاشعبات اهعؼؽعٚٞ ٗالدٔعسٝ احملٌ٘هعٞ زاو بِصعب

 8ًوٚعا  وةٚقعٞ، ًقا ُعٞ بعع     121( إىل 2012دةا٢حب اهن ةفع٘ٓا   ٙ٘هٚع٘)  هٚؽى عدو اه

(. ٗأكععدت ُتععا٢ر اهّد اشععٞ أْ اساٙععد عععدو الدٔععسٝ احملٌ٘هععٞ،    2011ًوٚععا    ٙ٘هٚعع٘) 

شٍٔ   إثرا١ اهٌِ٘ املصعتٌر هإلعع َ   أُذلُ  ٗا٘افر االاؽاي، ٗشٔ٘هٞ اه٘ؼ٘ي إىل ا 

 .1االدتٌاعٛ
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

  ٞ زاي ٓعع٘ أظععٔر   ًععا اهفٚصععب٘نك أْ We Are Socialك ٗ كععر اقرٙععر ًؤشصعع

املِّؽععات االدتٌاعٚععٞ، ٗأكجرٓععا ظعععبٚٞ، فقععد استععى املركععس الٗي ًععّ سٚععح عععدو   

ٗدععععا١ اابٚععععحب  ًوٚععععْ٘ ًصععععتؼدَ. 1184املصععععتؼدًا اهِعععععاا ٗاهععععذٜ ٗؼععععى إىل  

(WhatsApp املركعععععس اهرابعععععط ًتؼاٚ ععععع   )  ٞا بعععععذهم ظعععععبلٞ ة٘ةعععععى االدتٌاعٚععععع

(Google ً ًوٚعععْ٘  400ا اهِععععاا ٗاهعععذٜ ٗؼعععى إىل  +( ًعععّ سٚعععح ععععدو املصعععتؼد

 .2ًصتؼدَ

اهعربٚٞ فقعد أظعا  اقرٙركُظعرٝ عوعٟ ا عع َ االدتٌعاعٛ       أًا فٌٚا ٙتعوحب باملِاقٞ 

أْ ععععدو ًصعععتؼدًٛ ا عععع َ االدتٌعععاعٛ   اهععععا   إىل ك، 2014  اهععععا  اهعربعععٛ 

دَ ًوٚعْ٘ ًصعتؼ   135، ًّ بعا  2013ًوْٚ٘ ظؼؾ بِٔاٙٞ عاَ  71اهعربٛ، ةد ةا ب 

ّّٚ فٚععٕ أْ ًععا ٙقععا ب هإل ًععّ اهعععرب املعععا كا    %(30) ُذلُعع ،   اه٘ةعع  اهععذٜ بعع

ا هألػبعا . ٗأْ شلعا أٌٓٚعٞ    ا  ٢ٚص ع و اشات اهتقرٙر ٙعتدلْٗ ا عع َ االدتٌعاعٛ ًؽعد     

ا   ػوععحب زتٌ٘عععات ادتٌاعٚععٞ  ةٌٚععٞ ًؤهفععٞ ًععّ أؼععدةا١ ٙتعععاارْٗ       كععبرلٝ دععدًّ 

ٔعٍ    ًوٗ   أوا١ أْ كفٚصب٘نك ٗكا٘ٙذلك ا٘اؼعى . ُٗفصٌٚٔا االٓتٌاًات أٗ االستٚادات

بٔعا اهععا     اعسٙعس إظعران اهّععباب   اضتٌعط   ظعى اهتاعٚرلات اهتا غتٚعٞ اهعن ميعر         

هتعأثرل اهبعاه    فّععاي بععد ا   افذلاـٛ عربٛ كُعأ اهَٚ٘ زتتٌط ًدُٛ ٗةد: .اهعربٛ اهَٚ٘

ًٗط من٘ ٗاـض الشتؼداَ  هإلع َ االدتٌاعٛ أثِا١ اذتران املدُٛ   اهعا  اهعربٛ،

ّ٘ي املت٘اؼى   ا آات االشتؼداَ ًّ اليراض االدتٌاعٚعٞ إىل   اهواٞ اهعربٚٞ ٗاهتش

 .ك20113اهعؤْٗ اضتٌعٚٞ ٗاهصٚاشٚٞ ًِذ 

ٔرت أْ ا ع َ االدتٌاعٛ ٗكاُ  ا ؼدا ات اهّصابقٞ ًّ ٓذا اهتقرٙر ةد أظ 

ُذلُع  فرؼعٞ إُتعاز ٗاععاار       بداٙاإ أااغ ضتٌط كبرل ُٗاظعه ًعّ ًصعتؼدًٛ ا    

ّ٘هعٕ ًعّ زتعرو          احملت٘ٙات ًط اآلػرّٙ. ٗأّو٠ ااع٘  ٓعذا الشعو٘ب ًعّ اهّت٘اؼعى إىل حت

أواٝ إع ًٚععٞ ُّؽععٚٞ هوت٘اؼععى إىل أواٝ إع ًٚععٞ زلعٚععٞ ٗبؽععرٙٞ ظععاًوٞ، ٗ  ًععا بعععد    

الواٝ بتعع٘فرل املسٙععد ًععّ ا ًلاُٚععات ٗاهفععرؿ هوٌصععتٔولا هوتععأثرل       ةاًعع  اوععم 

ك أْ اهعععرق الٗشععه كععاْ ٙتصععٍ CNNك اآلػععرّٙ ٗةععرا اأٍ. ٗ كععر اقرٙععر هعععبلٞ

http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=8625
http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=8625
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ًعّ   اًلبعد  ٜبجقافٞ اشلاا  سٚح كاُ  ظع٘ب املِاقٞ اصتؼدَ اشلاا  بععلى اقوٚعد  

ف٘شععا٢ى ا ععع َ  يّٚععرت كععى  هععم;   اهتشعع٘الت الػععرلٝ  اشععتؼداَ ا ُذلُعع ، هلععّ   

الواٝ هت٘اؼععى اهّعععباب فٌٚععا بٚععٍِٔ، ٗأُععٕ ًععط بداٙععٞ ٓععذٖ     ٛ االدتٌاعٚععٞ أؼععبش  ٓعع 

كا ُذلُ ك ٗأؼبض ظباب املِاقٞ ةعاو ّٙ عوعٟ   ٛاهتش٘الت ازواوت ة٘ٝ اهعا  االفذلاـ

 إٙؽاي أؼ٘اأٍ عدل ا ُذلُ .

 

 : موضوع الّدراسة وإجراءاتها املنهجيةأواًل
اهّد اشعٞ اهلعع  ععّ ًعد٠ اشعتفاوٝ اهّععباب اهعربعٛ         حتاٗي: مٌ ٌع الّدزاسْ ( أ)

ًعّ أظععلاي اهّتفاعوٚعٞ اهععن اتٚشٔعا ظععبلات اهّت٘اؼعى االدتٌععاعٛ، ٗشععتعتٌد     

وعٌوٚععٞ اهت٘اؼععوٚٞ اهععن اععتٍ عععّ ارٙععحب ٗشععٚه بععا     ؽععفٞ هًفٔععَ٘ اهّتفاعوٚععٞ ك 

ا، ًصععتؼدًا فّعععاها ٗٗشععٚوٞ افاعوٚععٞ، فٔععٛ ػاّؼععٚٞ هو٘شععٚوٞ ٗاملصععتؼدَ ًع عع    

ٞ ٗهٚض كٌا ا َ كٓعٚذلك    ٔ  و اشع ، ًٗعّ اّبعحب ًقٚاشعٕ   اهصعِ٘ات     1989 ععا

ٞ      اهتاهٚٞ ضت٘ ًق٘هٞ:  كأْ اهّتفاعوٚٞ ؼفٞ هو٘شعٚوٞك، ٗال كٌعا اُتٔع  ُتعا٢ر و اشع

َ ،  ,Rafaeli and Sudweeks) افعا٢ٚوٛ ٗشعدٗٙلض    كأْ اهّتفاعوٚعٞ   1997 ععا

 .4هٚص  ؼفٞ هو٘شٚوٞ ٗإمنا ٓٛ ًفَٔ٘ ًرابه باهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞك

ات٘افر اهّتفاعوٚٞ   اهعٌوٚٞ اهّت٘اؼوٚٞ اهن اعتٍ  فذلاض اهتاهٛ: شِؤشض ه ذهم ه

عدل اه٘شا٢ه بعلى كبرل   ٗد٘و ٗشعٚوٞ اتعٚض اهّتفاعوٚعٞ، ًٗصعتؼدَ فّععاي   آْ      

ف ْ اع٘فر ؼعفٞ اهّتفاعوٚعٞ   اه٘شعٚوٞ ال ٙععض باهفعرٗ ٝ أُٔعا شعتذعى          ًّ َثٍٗاسد، ٗ

ٗإمنعا ٓعٛ ؼعفٞ ً زًعٞ هوٌصعتؼدَ اعدلز أكجعر          ا ٗفعاهٚٞ، املصتؼدَ أكجر ُعاًا

 ٗد٘و اه٘شٚوٞ اهن اتٚض اهّتفاعوٚٞ.

صععش ا آِععا   ٓععذٖ اهّد اشععٞ ٓععٛ ُعععال  ااععٛ ٙععدعٍ اال ععاٖ        ااهّتفاعوٚععٞ ف

ا ا ًرابًاععاملعععر  هوٌصععتؼدَ   ع ةتععٕ ب٘شععا٢ى االاؽععاي ٗستت٘ٙاأععا، ٗهٚصعع  ُتاد عع 

هو٘شععٚوٞ، ٗٓععٛ أواٝ ه  افععان مبصععت٠٘ ٓععذٖ   مبٔععا ات اهّتؽععٌٍٚ ٗا ُتععاز اهععن اتعع٘افر 

 اهعٌوٚٞ ُٗعاأا هتشقٚحب أكدل ةد  ًّ املعا كٞ ٗاهفعاهٚٞ أثِا١ االشتؼداَ.
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

ٗهتشقٚععحب ٓععدف اهّد اشععٞ الشاشععٛ ٗٓعع٘ اهلمععع  عععّ ًععد٠ افاعوٚععٞ اهّعععباب 

اهعربععٛ عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ، ًٗععد٠ اشععتفاوأٍ  ععا اتٚشععٕ ٓععذٖ     

 :ٓٛ ،ستاٗ  أشاشٚٞ ٞهوّتفاعوٚٞ شِعٌى عوٟ ث ث اهّعبلات ًّ أظلاي

اهبشعععح ععععّ ًؤظعععرات اهّتفاعوٚعععٞ ٗوال٢وعععٔا   اشعععتؼداَ اهّععععباب اهعربعععٛ    :اًلأٗ .1

ًؤظرات ٗـعتٔا هتشقٚحب ٓذا اشلدف:  ٞهعبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ٗفحب ث ث

 شاعات االشتؼداَ. عدو شِ٘ات االشتؼداَ، عدو ًرات االشتؼداَ، عدو

ٚ ععع .2 ععععرف عوعععٟ أظعععلاي ًٗظعععآر اهّتفاعوٚعععٞ هعععد٠ اهّععععباب اهعربعععٛ         اهّتا: ثاُ

أظعلاي اشعتقِٚآا ًعّ     ٞاشتؼدأًٍ هعبلات اهّت٘اؼى االدتٌعاعٛ ٗفعحب ث ثع   

ُتععا٢ر اهّد اشععات اهصععابقٞ ًٗععّ املفععآٍٚ الشاشععٚٞ اهععن عرفعع  بٔععا اهّتفاعوٚععٞ        

 كؽفٞ ٗساهٞ ااؽاهٚٞ ًراباٞ باهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ.

 كٓععٚذلكهعِؽععرّٙ اهّصععابقا ٗحتوٚععى عوٌععٛ هتابٚععحب ًقٚععاط    اهععربه بععا ا ا: ثاهج عع .3

 هوّتفاعوٚٞ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ.

 

 الّدزاسات الّسابءْ: ( ع)

اِاٗهع  عدٙععد ًععّ اهّد اشععات ً٘ـعع٘ن اهّتفاعوٚععٞ ًٗؤظععراأا ٗوال٢وععٔا ٗأظععلاشلا  

ٚوٚٞ ًٗظآرٓا فٌٚا زلٛ با ع َ اهّتقوٚدٜ ٗادتدٙد، ٗأظٔرت اهقرا١ٝ اهعوٌٚٞ اهّتشو

 :5ا آات  ٢ٚصٞ ٓٛ ٞهلجرل ًّ ٓذٖ اهّد اشات أُٔا اِد ز حت  ث ث

اهّد اشعععات اهعععن عِٚععع  بد اشعععٞ اهّتفاعوٚعععٞ باعتبا ٓعععا ػاؼعععٚٞ      اال عععاٖ الٗي;

 هو٘شٚوٞ: 

ا اهن ةدً  ًقٚاش ع  (Heeter1989) ًّٗ اهّد اشات اهرا٢دٝ   ٓذا اضاي و اشٞ

ٌّ شععتٞ أبعععاو ٓععٛ: اعععدو ارتٚععا ات، اضٔعع٘و هوتفاعوٚععٞ   امل٘اةععط ا هلذلُٗٚععٞ ٙتفعع

املبذٗي ًّ ةبى املصتؼدَ، االشتذابٞ  هوٌصتؼدَ، شٔ٘هٞ إـافٞ املعوً٘عات، اصعٔٚى   

ٗةععد اتشععتؼدً  ًعععا كٓٚذلك ٓععذٖ    . 6َاالاؽععاي اهعؼؽععٛ، ًراةبععٞ ُظععاَ املصععتؼد    

ٞ    إىل ةٚاط اهّتفاعوٚ (Tremayne 1997) هوتفاعوٚٞ   عدو ًّ اهبش٘خ ًِٔا: و اشٞ
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ا هعدو ًّ اهّؽعش  ٗستاعات اهتوفسٙعْ٘ ععدل ًقٚعاط ٙفعٍ شع         ا إهلذلًًُّٗ٘ةع  15

ا ًععّ اهّتفاعوٚععٞ   ٓععذا و دععات، ٗػوععؾ إىل أْ ٓععذٖ امل٘اةععط سققعع  ًصععت٠٘ ًت٘شععًا

متٚعست بتفاعوٚعٞ أكجعر      اعاملقٚععععععععاط، ٗأْ ً٘اةط اهّؽش  ارتععٌض الكعععععجر ا٘زٙع ع   

 ، 7عسُٙ٘ٚعًّٞ ًع٘اةط احملاعععات اهتوف

 ك املعُِ٘ععٞ بععع:كKeith Kenney, Alexander Gorelik, Sam Mwangiٗو اشععٞ ك

Interactive features of online newspapers ،ًعععععا  اهّتفاعوٚععععٞ   ؼععععش  ك

ا هوتفاعوٚعٞ  ( ًقٚاش ع 18( ؼعشٚفٞ، ٗاّبقع٘ا)  100) و ش٘ا ًّ ػ شلا ٗةداهّعبلاتك، 

  اهرزلٚعٞ ٗيعرل اهرزلٚعٞ باالٓتٌعاَ     عوٟ ٓذٖ اهّؽش  هولعع  ععّ ع ةعٞ اهّؽعش    

%( ًعّ اهّؽعش  ػٚعا  اهواعٞ،     2) باهّتفاعوٚٞ، ٗاُتٔع  اهّد اشعٞ إىل:   اصعتؼدَ شع٠٘    

%( ًعّ اهّؽعش    اعتبا ٓعا اععدو املتؽعفشات هعد٠ املصعتؼدًا مبعا ٙع٘فر          2)  اع 

%( ًععّ اهّؽععش  اهعِٚععٞ هوٌصععتؼدَ ستركععات اععح،   23) شععرعٞ االاؽععاي، ٗفمععرت 

%( ًِٔعا ٗؼعع ت  33) ِٔعا بالػبعا  عوعٟ اهؽععفشات اهر٢ٚصعٞ، ٗفمعرت     %( 83ً) آتٌع  

 .8%( ًِٔا بعض اه٘ؼ ت اهفا٢ق52ٞهألػبا ، ٗكاُ  هع)

  ٞ وٚعٞ ب٘شعا٢ى ا عع َ    ع ةعٞ ًفٔعَ٘ اهّتفاع   كTanjev Schultz2000ك ٗاجع  و اشع

هلذلُٗعععٛ، ٗا٘ؼعععو  هلذلُٗٚعععٞ ٗاهدلٙعععد ا اهتقوٚدٙعععٞ، ٗكعععذا ً٘اةعععط اهد وظعععٞ ا  

اهّد اشٞ إىل أْ: االاؽاي ًعّ ػع ي ٗشعا٢ى ا عع َ اهتقوٚدٙعٞ ٙفتقعد عِؽعر اهتفاععى         

ُذلُ  اهن ا٘فر ًصاسٞ عرٙفٞ ًّ سرٙٞ اهِقاػ ٗاباوي اهعرأٜ ًعّ ػع ي    ًقا ُٞ با 

٘اةط اذت٘ا ٙٞ اهن افٍ اماعات ًتِ٘عٞ ًعّ الفعراو ًعّ شتتوع      ً٘اةط اهد وظٞ ٗامل

ً ع   إهوذٌٔ٘  أواٝ إع ًٚعٞ    اذتاي أااس ٖأضتا١ اهعا ، إْ ٓذ ا هلذلُٗٚعٞ ًصعتقوٞ متا

   ٞ  Morieson)ًٗعّ أسعدخ ٓعذٖ اهد اشعات و اشعٞ       .9عّ املؤشصعات ا ع ًٚعٞ املعرٗفع

 .10كاهّتفاعوٚٞ   اهؽشافٞ ا هلذلُٗٚٞك عّ 2010

ا   اهب٣ٚٞ اهعربٚٞ فِٔان عدو ًّ اهد اشات اهن آتٌ  بد اشٞ اهّتفاعوٚٞ   أً 

ٗشععا٢ى ا ععع َ ا هلذلُٗٚععٞ اهعربٚععٞ ٗالدِبٚععٞ ًجععى: و اشععٞ عبععد اهباشععه ٓاظععٍ         

( اهن اشتٔدف   ؼعد ٗاقعٍ٘ٙ الوٗات اهّتفاعوٚعٞ املتاسعٞ عوعٟ ً٘اةعط اضع ت        2005)

http://mcs.sagepub.com/search?author1=Tanjev+Schultz&sortspec=date&submit=Submit
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

املقا ُٞ با زتون اهتاٍٙ ٗآػر شاعٞ ٗا٘ؼو  ا هلذلُٗٚٞ املؽرٙٞ ٗالًرٙلٚٞ عدل 

إىل أْ كعع  املعع٘ةعا آععتٍ بتعع٘فرل عععدو ًععّ الوٗات اهّتفاعوٚععٞ ًجععى ػدًععٞ اهبشععح،    

ٗاه٘شععا٢ه املتعععدوٝ، ٗاه٘ؼعع ت اهداػوٚععٞ ٗارتا دٚععٞ ٗيٚععاب عععدو ًععّ الوٗات ًععّ    

ٞ ًعط  ك  امل٘ةعا ًجى اهد وظٞ، ٗاػتٚعا  هاعٞ اهععرض ٗػدًعٞ اهرشعا٢ى ا هلذلُٗٚع      

افعع٘ق ً٘ةععط زتوععٞ اععاٍٙ   اعع٘فرل بععععض ارتععدًات اهّتفاعوٚععٞ ًجععى ػدًععٞ اهتصعععوٚٞ،          

 .11ٗال ظٚ  ا هلذلُٗٛ

( ًقٚاط ٓٚذل هد اشعٞ اهّتفاعوٚعٞ     2008) كٌا اشتؼدَ سوٌٛ ستٌ٘و ستصش

ك weblogك بعد أْ أـاف إهٚٔا بععدٜ اهصعرعٞ ٗاه٘بوع٘ز ك   CNNً٘ةعٛ ةِااٛ ادتسٙرٝ ٗك

ّ٘ق          ٗاشتبعد بعد ًراةبٞ املصعتؼدَ; ٗةعد ػوؽع  اهد اشعٞ إىل ُتٚذعٞ عاًعٞ اؤكعد افع

ٌِّٕ أوٗات اهّتفاعوٚعععٞ ًعععط بععععض االػت فعععات باهِصعععبٞ هوِتعععا٢ر     CNNً٘ةعععط ك ك   افععع

ّ٘ق ً٘ةععط ك    ك عوععٟ ادتسٙععرٝ   شععٔ٘هٞ االاؽععاي اهعؼؽععٛ     CNNاهتفؽععٚوٚٞ سٚععح افعع

وا٘ٙععٞ ٗاهععِؾ املتٌجععى   اهدلٙععد ا هلذلُٗععٛ ٗاملِتععدٙات، ٗكععذهم اعععدو ارتٚععا ات اه

ّ٘ق   شعرعٞ      اهفا٢حب ٗستركات اهبشح ٗاه٘شا٢ه املتعدوٝ، هلّ ً٘ةعط ادتسٙعرٝ افع

ك   االشععععتذابٞ CNNصععععش اهاوععععش، ٗاصععععا٠ٗ ًععععط ً٘ةععععط ك    اسؽعععع٘ي املعوً٘ععععات  

 .12هوٌصتؼدَ

( و اشععٞ حتوٚوٚععٞ  2009ٗ  ا اععا  ُفصععٕ، أدععر٠ شعععٚد ستٌععد يرٙععش اهِذععا )    

ش  اهعربٚععٞ عوععٟ ا ُذلُعع   ات اهِّصععؽ    ًقا ُععٞ هقٚععاط ًصععت٠٘ اهّتفاعوٚععٞ بععا اهّؽعع    

         ً ا اه٘ ةٚععٞ املاب٘عععٞ ًععّ دٔععٞ، ٗاهّؽععش  اهعربٚععٞ ا هلذلُٗٚععٞ ارتاهؽععٞ ًصععتؼد

ّ٘ق اهّؽش  ا هلذلُٗٚٞ اهن هٚض شلعا   ًقٚاط ٓٚذل ٗةد أظا ت ُتا٢ر اهّد اشٞ إىل اف

 ا   حتقٚععحب اهّتفاعوٚععٞ،   سععا اِشؽععر اهّتفاعوٚععٞ      ا ستععدٗو ؼععش  ٗ ةٚععٞ افً٘ةعع  

اهّؽععش  اهععن شلععا ُصععؽ ٗ ةٚععٞ   اعع٘فرل بعععض اه٘ؼعع ت اهفا٢قععٞ ٗعِععاّٗٙ اهدلٙععد          

ا هلذلُٗٛ ٗستركات اهبشح عوٟ ً٘ةعٔا ا هلذلُٗٛ، ًّٗ ثٍ ػوؾ اهِّذعا  إىل  

زاه  اعٌى ٗفعحب اهٌِّع٘ ز اهّتقوٚعدٜ ه اؽعاي آسعاوٜ اال عاٖ يعرل        ًا أْ ٓذٖ اهّؽش  

 .13 َ ادتدٙدًتأثرٝ باهابٚعٞ اهّتفاعوٚٞ ه٘شا٢ى ا ع
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 اهد اشات اهن عِٚ  بد اشٞ اهّتفاعوٚٞ ًّ ٗدٔٞ ُظر املتوقٛ:  اال اٖ اهجاُٛ;

سٚععح آتٌعع  ٓععذٖ اهّد اشععات باهلععع  عععّ ا آععات املععتوقا ٗإو اكععاأٍ ضتعع٘       

و اشععٞ كُٚ٘ٓععادّ ٗآػععرْٗ  اهّتفاعوٚععٞ   ً٘اةععط اه٘ٙععش، ًٗععّ أظععٔر ٓععذٖ اهّد اشععات    

ن املتوقٛ هوتفاعوٚٞ، ًّ ػع ي و اشعٞ إو ان ادتٌٔع٘     ك اهّتفاعوٚٞ ًّ زاٗٙٞ إو ا1995

هلذلُٗععٛ، ٗكاُعع  عِٚععٞ اهّد اشععٞ زتٌ٘عععٞ ًععّ اهرشععا٢ى اهععن     هتفاعوٚععٞ اهدلٙععد ا  

هلذلُٗعٛ إىل احملاعٞ، سٚعح    الًرٙلٚٞ عدل اهدلٙد ا  (NBC) أ شؤا ًعآدٗ ةِاٝ

شلمٌععٞ    كععست اهّد اشععٞ عوععٟ اععح املععتارلات اهِفصععٚٞ هوٌتوقمععٛ باعتبا ٓععا املت       

هلذلُٗعٛ املرشعى إىل احملاعٞ    إو اكٕ هوتفاعوٚٞ، ٗا٘ؼو  اهّد اشعٞ إىل أْ اهدلٙعد ا   

كاْ ٙعلض إسصاط املرشى بعٌعحب اهع ةعٞ بِٚعٕ ٗبعا اهقعا٢ٍ باالاؽعاي،  عا دععى         

  .14االاؽاي أكجر افاعوٚٞ ٗدد٠ٗ

( اهععن اشععتٔدف   McMillan and Hwang, 2002ٗو اشععٞ ًععاكٌٚ ْ ٗٓعع٘اُر ) 

ُذلُ  عدل و اشعٞ   ان ادتٌٔ٘  هوتفاعوٚٞ املتاسٞ عوٟ امل٘اةط اهتذا ٙٞ عوٟ ا ةٚاط إو

ً ععع 74ٗ 21ًٚداُٚعععٞ عوعععٟ عِٚعععٞ ععععع٘ا٢ٚٞ ًعععّ ادتٌٔععع٘  اعععذلاٗغ أعٌعععا ٍٓ بعععا     ا، عا

ُ ععٗاعتٌععدت ًقٚاش عع ّ٘ ٛ ا ًل ا ععاٖ االاؽععاي، ٗشععٚارٝ   :ا ًععّ ث ثععٞ أبعععاو  ٢ٚصععٞ ٗٓعع

    ٗ ةعد اُتٔع  اهّد اشعٞ إىل أْ اهبععد الٗي     املصتؼدَ عوعٟ اهعٌوٚعٞ االاؽعاهٚٞ، ٗاهعسًّ، 

%(، ٗاهجععاُٛ 47,34سظعٛ باهجقععى الكعدل   افصععرل إو ان املعتوقا هوتفاعوٚععٞ بِصعبٞ )    

%(، ٗبذهم الْ٘ ٓذٖ احملاٗ  ةعد فصعرت   97,10) %(، ٗاهجاهح بِصب64,14ٞبِصبٞ )

 .15ا ًّ اباّٙ ا و ان اذتّصٛ هوٌتوقما هوتفاعوٚٞ%( اقرٙب 60ًاُصبتٕ )

َ(: 2003اهّد اشات اهعربٚعٞ اهعن اِاٗهع  ٓعذا ادتاُعش و اشعٞ سِعاْ دِٚعد )        ًّٗ 

ُذلُعع ( ٗع ةتععٕ بد دععٞ اهعع٘عٛ اهصٚاشععٛ هععد٠     الِ٘ه٘دٚععا االاؽععاي اهتفععاعوٛ )ا   

ا ب ادتاًعات املؽرٙٞ: و اشعٞ ًٚداُٚعٞ عوعٟ اع ب ادتاًععات ارتاؼعٞ املؽعرٙٞ،        

اي اهتفعاعوٛ ععدل ظعبلات    اهن ُاةع  فٚٔا ًد٠ اعتٌاو ا ب ادتاًعٞ عوعٟ االاؽع  

ُذلُ  كٌؽاو  أٗهٚعٞ هوٌعوً٘عات ععّ اهقفعاٙا اهصٚاشعٚٞ اهعاملٚعٞ ٗاحملوٚعٞ، ٗأثعرٖ         ا 

عوععٟ ٗعععٍٚٔ اهصٚاشععٛ ًٗعععا كتٍٔ اهصٚاشععٚٞ، ٗةععد كعععف  ُتععا٢ر اهّد اشععٞ اععأثرل  
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ُذلُعع  عوععٟ أشععاهٚش املعععا كٞ اهصٚاشععٚٞ هاعع ب ادتاًعععات، ٗوعٌٔععا ه اؽععاي     ا 

ب عدل املِاةعٞ ًط اآلػرّٙ ًّ ػ ي االاؽاي اهعؼؽعٛ أٗاًل  اهتفاعوٛ ًّ ةبى اها 

 .16ثٍ ًّ ػ ي ً٘اةط اهد وظٞ، ٗاملعا كٞ   اشتا عات اهرأٜ ا هلذلُٗٚٞ

َ(:كاعتٌعععاو اهِؼعععش 2005) ٗاِاٗهععع  و اشعععٞ فٔعععد اهعصعععلر ٗعبعععد ا  اذتٌععع٘و 

ًععد٠  ،اهصععع٘وٙٞ عوععٟ املؽععاو  ا ػبا ٙععٞ ا هلذلُٗٚععٞ ٗا آععاأٍ ضتعع٘ املصععتقبىك     

إو ان ٓذٖ اهِؼش هوتقِٚات اهّتفاعوٚٞ   امل٘اةط ا هلذلُٗٚٞ، ٗػوؽع  إىل أْ اهعِٚعٞ   

ا ا  سب بعض ٓذٖ اهتقِٚات ٗأكجرٓا ًِتدٙات اذت٘ا  اهن اعد ًٚداُ  ً ٙصتؼدًْ٘ فع

 . 17هوتفاعوٚٞ عدل ارغ الفلا  ٗاآل ا١ ًِٗاةعتٔا

ٛ   اضتٌعات االفذلاـعٚٞ  (: سدٗو اهتفاعى االدتٌاع2009) ٗو اشٞ  ـا أًا

أدرٙعع  عوععٟ ُعع٘عا ًععّ اضتٌعععات االفذلاـععٚٞ عوععٟ       اهععن عوععٟ ظععبلٞ ا ُذلُعع :  

ظبلٞ ا ُذلُ  أٗالٌٓا: اوم اضتٌعات االفذلاـٚٞ اهن اقَ٘ عوعٟ اهتفاععى اهجقعا     

ٗاالدتٌعععاعٛ، ٗابعععاوي الفلعععا  ٗاآل ا١ ععععدل ً٘اةعععط اصعععٌض ملصعععتؼدًٚٔا با ـعععافٞ   

ا كٞ اهِعععاٞ ًجععى: )املِتععدٙات، املععدُٗات، يععرف اهد وظععٞ، اهفععٚض   ٗاهتعوٚععحب ٗاملععع

ب٘ن(، ٗاهِ٘ن اهجاُٛ ٓٛ اضتٌعات االفذلاـعٚٞ اهلاًوعٞ عوعٟ ظعبلٞ اه٘ٙعش، ٗٓعٛ       

امل٘اةط ا هلذلُٗٚٞ اهن حتعاٗي ستاكعاٝ اهععا  اهع٘اةعٛ ًعّ ػع ي إااسعٞ ععدو ًعّ          

فاؼعٚى سٚعآٍ   اهععا     ارتٚا ات املتعدوٝ أًاَ املصتؼدًا متلٍِٔ ًّ  ا شعٞ ا 

)شعلِد   اذتقٚقٛ ًّ بٚط ٗظرا١ ٗا ادا١ ً بض ٗاهصفر عدل اهاا٢رات ٗيرلٓا ًجى:

 اشعتٔدف  ٓعذٖ اهّد اشعٞ اهتععرف عوعٟ أمنعال       الٙع ، زتتٌعط د٘دعى الٙفوعٛ(، ٗةعد     

اضتٌعات االفذلاـٚٞ   ا ُذلُ  ٗاهّصٌات اهعاًٞ اهن متمٚس كى منعه، ٗسعدٗو ًعا    

ع ةات افاعوٚٞ ادتٌاعٚٞ ٗثقافٚٞ با شلاْ ٓعذٖ اضتٌععات    ميلّ أْ اقدًٕ ًّ

االفذلاـٚٞ عوٟ ا ُذلُ ، ٗمتَّ اشتؼداَ امل سظعٞ اهعوٌٚعٞ ٗحتوٚعى احملتع٠٘ اهلٚفعٛ      

 :18هبعض اضتٌعات االفذلاـٚٞ ٗا٘ؼو  اهّد اشٞ إىل

     ا أٗ أْ ِٓعععان زتٌ٘ععععٞ ًعععّ اهع٘اًعععى اعععؤّثر   اضتٌععععات االفذلاـعععٚٞ شعععوب

ًِٔععا ًععد٠ االاصععاق أٗ االػععت ف ًععط اهقععٍٚ ٗاملعتقععدات اهصععا٢دٝ،      ا، إظتاب عع

 ًٗد٠ ابِّٚٔا هألمنال االاؽاهٚٞ اهبِا١ٝ اهن اصٍٔ   اا٘ٙر اذتٚاٝ اه٘اةعٚٞ.
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     أْ ظبلات اهتعا ف االدتٌاعٚٞ ًجى اهفٚصب٘ن أعاوت ؼعٚايٞ اهع ةعٞ بعا

هوت٘اؼععى ا ددٙععدٝ الُظٌععٞ املؼتوفععٞ   اضتٌععط، كٌععا أُٔععا أـععاف  أبعععاو     

االدتٌاعٛ با الفراو واػى اهِظاَ، ٗكذهم اشعتؼدً  ذتععد ادتٌعآرل    

ا هوفاه عوعٟ الُظٌعٞ اهصٚاشعٚٞ هوٌااهبعٞ مبسٙعد      ا ٗعقا٢دًّاملتفرةٞ دارافًّ

 ًّ اذتق٘ق ٗاهتعبرل ارٙٞ كاًوٞ عّ اآل ا١ ٗاملعتقدات.

 ٓععا ساهععٞ ااؽععاهٚٞ  اهّد اشععات اهععن عِٚعع  بد اشععٞ اهّتفاعوٚععٞ باعتبا   اال ععاٖ اهجاهععح;

ٗهٚصعع  ػاؼععٚٞ هو٘شععٚوٞ أٗ دتٌٔ٘ ٓععا أٗ هورشععاهٞ: ًٗععّ اهّد اشععات اهرا٢ععدٝ   ٓععذا    

 (Rafaeli and Sudweeks, 1997)اضعاي و اشعٞ  افعا٢ٚوٛ ٗشعدٗٙلض     

ُذلُ  بٔدف اهتعرف عوٟ ػؽا٢ؾ اهن آتٌ  بد اشٞ اضٌ٘عات االاؽاهٚٞ عدل ا 

فاعوٚععٞ اهععن متٚععسٖ عععدل حتوٚععى ًفععٌْ٘ عِٚععٞ ٓععذا اهععٌِه االاؽععاهٛ ٗا ًلاُععات اهّت

عععع٘ا٢ٚٞ بصععٚاٞ ًععّ املفععاًا االاؽععاهٚٞ املتاسععٞ   ثعع خ زتٌ٘عععات ٓععٛ: ٙ٘زُعع       

Usenet  ٗكٌبٚ٘شرلفCompuserve   ِبت ٗBitnet   ْٗافذلض اهباسجعاْ أ

اقعع٘و اهّتفاعوٚععٞ بععا أاععراف اهعٌوٚععٞ االاؽععاهٚٞ اهععن ات٘شععأا ا ُذلُعع  إىل االافععاق      

االاؽعععاي اهعؼؽعععٛ املععع٘ادٔٛ، ٗػوؽعععا إىل أْ اهّتفاعوٚعععٞ هٚصععع  ؼعععفٞ   أكجعععر ًعععّ

 19.ك -كٌا شبحب  كرٖ – هو٘شٚوٞ ٗإمنا ٓٛ ًفَٔ٘ ًرابه باهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ

كاملردعٚٞ املِٔذٚعٞ   (:2011) فِذد و اشٞ عبد ا  اذتقٚىأًا اهّد اشات اهعربٚٞ 

اهن اُاوحب ًِٔا ُفصٔا هرؤٙٞ ٗاهن اُاوق  ًّ ا كهقٚاط اهّتفاعوٚٞ   ا ع َ ادتدٙد

هلِعععٕ اعععرغ فرـعععٚٞ ًاعععاٙرٝ هفرـعععٚٞ  افعععا٢ٚوٛ    ، افعععاٙٚوٛ ٗشعععدٗٙلض كعععذهم 

ا أٜ مبعا شعبقٔا،   ٗشدٗٙلض اهقا٢وٞ بأْ اهّتفاعوٚٞ اقَ٘ عوٟ اعرابه  شعا٢ؤا اا غتًّع   

ٗإمنععا عوععٟ ااعع٘  املفععٌْ٘ مبعوً٘ااععٕ ًٗ٘اةفععٕ، ٗةععاَ اذتقٚععى بتابٚععحب فرـععٚتٕ عععدل  

ستاوثعٞ   ً٘اةعط إهلذلُٗٚعٞ ُعاةغ ًصعتؼدً٘ٓا ةفعٚٞ يعع ١       ( 72حتوٚعى ًفعٌْ٘ )  

الشعا ، ٗةد كعف  اهِتا٢ر عّ اأٙٚد ٗاـعض هوفرـعٚٞ اهبدٙوعٞ اهعن ارستٔعا ٓعذٖ       

 .20اهّد اشٞ، ٗعدَ اأٙٚد هتؽ٘   افا٢ٚوٛ ٗشدٗٙلض
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اهع ةععٞ اهّتفاعوٚععٞ بععا املعععا كا   (:ك2012) ٗو اشععٞ  ععد بععّ ُاؼععر امل٘شععٟ

و اشعععٞ حتوٚوٚعععٞ هوتفاعوٚعععٞ   املِتعععدٙات    ععععدل ا عععع َ ادتدٙعععد;  اهعٌوٚعععٞ االاؽعععاهٚٞ 

اهن شعع  إىل ًقا بعٞ ًفٔعَ٘ اهّتفاعوٚعٞ   ا عع َ ادتدٙعد       ك، ا هلذلُٗٚٞ اهصع٘وٙٞ

عدل و اشٞ اهتفاعى االاؽاهٛ   املِتدٙات ا هلذلُٗٚٞ ًّ ػ ي ةٚعاط ًظعآر ٓعذا    

ؤثرٝ فٕٚ، ٗةعد أكعدت ُتعا٢ر اهّد اشعٞ     اهّتفاعى ٗاهع٘اًى االاؽاهٚٞ ٗيرل االاؽاهٚٞ امل

ة٘ٝ اهتفاعى اهذٜ ٙتٍ عدل املِتدٙات بعلى عاَ، كٌا كعف  أْ اهتفاعى ٗاذت٘ا  

ًّ ػ ي ٗعا١ ااؽاهٛ ًصعتقى ٙلعْ٘ أكجعر ثعرا١ ٗةع٘ٝ ًعّ اهتفاععى اهعذٜ ٙعتٍ ععدل           

ٗعا١ ستص٘ب عوٟ اٚا  ًعا ش٘ا١ ا ش ًٛ أٗ اهوٚدلاهٛ، ٗكاْ ه  عاٖ اهفلعرٜ   

د٠ اأثرل ٗاـعض عوعٟ ابٚععٞ اهقفعاٙا اهعن ٙتِاٗشلعا أعفعا١ كعى ًِتعد٠، كٌعا           هوٌِت

ا بعععدو ًععّ اهع٘اًععى بعفععٔا واػععى   أظععا ت اهّد اشععٞ إىل أْ ةعع٘ٝ اهتفاعععى اتععأثر إظتاب عع  

ٗٓٛ: عدو املععآدات ٗععدو املععا كات، ٗدعِض املععا كا،      ، اهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ

تٌععاو املتشععاٗ ّٙ عوععٟ اذتذععر   ٗبعفععٔا اآلػععر ػععا ز اهعٌوٚععٞ االاؽععاهٚٞ ٗ اؼععٞ اع    

ا باشععتؼداَ املِاقٚععٞ ٗاهعقوٚععٞ، ٗاهتذععا ب اهذااٚععٞ، كٌععا اتععأثر ةعع٘ٝ اهتفاعععى شععوب        

 .21املتشاٗ ّٙ هوشذر االدتٌاعٚٞ املصتِدٝ عوٟ اهتقاهٚد ٗالعراف

إًا أُّٔا ُٗ سظ ًّ ػ ي اشتعراـِا هوّد اشات اهّصابقٞ أْ ًعظٍ اهّد اشات:       

فاعوٚٞ ًٗعاملٔعا   اه٘شعٚوٞ ٗشعا ت عوعٟ و بكٓعٚذلك هتابٚقعٕ عوعٟ        آتٌ  بد اشٞ اهّت

ٗشعععا٢ى اهّت٘اؼعععى ادتدٙعععدٝ ًِٔعععا ػاؼعععٞ; ٗاهعععن اتععع٘افر فٚٔعععا اهّتفاعوٚعععٞ أكجعععر ًعععّ  

اهتقوٚدٙٞ، أٗ و ش  املصتؼدًا ًٗد٠ إو اكٔعٍ هتفاعوٚعٞ اه٘شعٚوٞ، أٗ شعا ت عوعٟ      

َ٘ ًعععرابه باهعٌوٚعععٞ و ب ُتعععا٢ر و اشعععٞ  افعععا٢ٚوٛ ٗشعععدٗٙلض ٗكأْ اهّتفاعوٚعععٞ ًفٔععع  

اهّت٘اؼععوٚٞ، ٗهععٚض ؼععفٞ هو٘شععٚوٞ ٗال املصععتؼدَك. ٗاِاوععحب و اشععن ٓععذٖ ًععّ ستاٗهععٞ     

ادتٌط با اال آا الٗهٚا ٗاالشذلظاو باال اٖ اهّجاهح   داُعش ٗؼعفٕ هوّتفاعوٚعٞ    

ٗابِّٛ فلرٝ اهّتفاعوٚٞ كؽفٞ هوعٌوٚٞ  ،بؽفٞ إاماهًِٚٞاوحب اهعٌوٚٞ اهّت٘اؼوٚٞ ًّ 

وٚٞ اهن اتٍ عدل اه٘شعا٢ه بعا ًصعتؼدًا فّععاها ًٗعّ ػع ي ٗشعٚوٞ اتٌٚعس         اهّت٘اؼ

 باهّتفاعوٚٞ.
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  لفالَْ الّدزاسْ: ( ت)

ًعععععّ ُظرٙعععععٞ ظعععععاُْ٘ بعععععد١ ا أكعععععدت ًعظعععععٍ منعععععا ز االاؽعععععاي اهّتقوٚدٙعععععٞ، 

 Magic ا بِظرٙععٞ اهاوقععٞ اهصععشرٙٞ ًععرٗ  ٗ Shannon &Weaverٗٗٙفععر)

Bullet Theory ،سوتاٗمن٘ ز ُقى املعوً٘ات عوٟ ًر (Two – Step Flow 

Of  ٛ  ،Communication Selective ( ٗمنععععع٘ ز االُتبعععععاٖ ٗا و ان االُتقعععععا٢

 Gateٗؼعع٘اًل إىل منعع٘ ز ٗٙصعععتوٛ ًٗععاكوا ًٗفآٌٚٔععا ععععّ سععراط اهب٘ابعععٞ )     ٗ

Keepers )–  عوٟ أْ ٗشا٢ى ا ع َ اهّتقوٚدٙٞ ٗشعا٢ى ااؽعاهٚٞ  ات ا عاٖ    أكدت

ا ٜ،   سا أْ اهتفاعى اذتقٚقٛ ٙتاوش من٘ د ٗاسد، ٗافتقر إىل  دط اهؽد٠ اهف٘ 

 .      22ا  ٜ ا آا، أٗ ا آات ًتعدوٝااؽاهًّ

 ٞ ٞ  - ًٗععط ظٔعع٘  ٗشععا٢ى االاؽععاي اذتدٙجعع  -مبععا متتولععٕ ًععّ أوٗات افاعوٚعع

أؼععععبض هوٌصععععتقبى اهقععععد ٝ عوععععٟ املعععععا كٞ اهِعععععاٞ الكجععععر فاعوٚععععٞ   اهعٌوٚععععٞ  

ؽع٘ي عوعٟ املعوً٘عات ٗاػتٚعا  املِاشعش      االاؽاهٚٞ، اٚح أؼعبض ادتٌٔع٘  ٙصععٟ هوش   

ًِٔعععا، ٗابعععاوي اهرشعععا٢ى ًعععط املرشعععى، بععععدًا كعععاْ وٗ ٖ   اهصعععابحب زتعععرو ًتوعععحب       

ا   هوٌعوً٘ات، ِٗٓان ًّ ٙذٓش إىل أْ اهتٌٚٚس با املرشى ٗاملتوقٛ ةد أؼعبض ؼععب   

ساالت ًتعدوٝ،   ظى اشتؼداَ ٓذٖ اه٘شا٢ى، اهن ٓٚأت اهارٙعحب اهصعرٙط هو٘ؼع٘ي    

عوً٘ات، ٗٓ٘ ًا ععاوت ُتا٢ذعٕ عوعٟ اهعٌوٚعٞ االاؽعاهٚٞ   ث ثعٞ د٘اُعش متّجوع          إىل امل

 23 : 

    ٝإْ اهارٙعععحب اهصعععرٙط إىل املعوً٘عععات ًعععّدت االاؽعععاي ب٘شعععا٢ى إعععع َ ددٙعععد 

(New Media   ٟٗاملسٙععد ًععّ ارتٚععا ات االاؽععاهٚٞ، ٗٓعع٘ ًععا عٌععى عوعع ،)

 زٙاوٝ  اهبدا٢ى املارٗسٞ أًاَ املتوقا.

 ا ًعّ اهعتشلٍ   املعوً٘عات    عوٛ، إ  أاعاغ ملصعتعٌوٕٚ ًسٙعد    ٗةد متٚس بإُٔ افا

 ٗاباوشلا.

     ،ٞٚػوععحب اهارٙععحب اهصععرٙط هوٌعوً٘ععات ٗشععا٢ى  بععه بعٚععدٝ هألُعععاٞ اهعؼؽعع

       كى ًّ ًلإُ.
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كعأٍٓ أواٝ ًعّ أوٗات ا عع َ     -كٌعا أظعرُا شعابقا    –ُذلُع   ٗةد بعرزت ا  

ٙععٔدٓا اهععا  املعاؼعر       ادتدٙد    شٍ املعا  اهلدل٠ هوعتارلات اهلعدل٠ اهعن   

زتععاي ا ععع َ ٗاالاؽععاي عوععٟ سععد شعع٘ا١، ٗٗفععرت املرُٗععٞ اهلععبرلٝ   اشععتؼدأًا     

ُ ع    ا ذترٙعٞ اذتؽع٘ي   ػؽعب   اًلا زتعا ٗشٔ٘هٞ اه٘ه٘ز إهٚٔا، ٗاؽفض بععض ستت٘ٙاأعا زتا

ا ًعّ  ا شتردعٞ أُ٘اع ع  ُذلُع  ٗٓعٛ اتععلى اباع ع    عوٟ املعوً٘ٞ ٗاباوشلا، ًِٗذ ظٔع٘  ا  

ُّ٘ع  عِعاّٗٙ هععدو ًعّ أظعلاي االاؽعاي         اهتابٚقات  ٗاهرشا٢ى ا هلذلُٗٚعٞ اهعن ك

اهفروٜ ٗادتٌاعٛ ٗادتٌآرلٜ،  اٗزت ًعظٌٔا اهرةابٞ ٗاهعراةٚى اهن اتعرض شلا 

ٗشا٢ى ا ع َ اهّتقوٚدٙٞ، ٗأبرزت وٗ  اهفرو كٌرشى هورشاهٞ ًٗتفاعى ًعٔا بععد أْ  

أػعععر٠ هوتفاععععى ٗاهّت٘اؼعععى ا فقعععه، ٗأٗدعععدت ارًةععع ً كعععاْ ٗظعععى هصعععِ٘ات ًصعععتقِب

 )ٗإْ كاُ  افذلاـٚٞ(. االدتٌاعٛ ٗبِا١ اهع ةات االدتٌاعٚٞ

ّ٘ي   ظعععلى ًٗفعععاًا االاؽعععاي ارشعععٚؽ ظعععآرٝ ا عععع َ     ٗأّو٠ ٓعععذا اهتشععع

ع ًٚعٞ ٗاالاؽعاهٚٞ، ٗأااسع  أظعلاهٕ     ادتدٙد، اهذٜ اارلت فٕٚ ًععاٙرل اهعٌوٚعٞ ا   

  اضععاي، ٗٗهععدت ًفععآٍٚ ُٗظرٙععات    ٗاداعٚااععٕ باهعدٙععد ًععّ املفععآٍٚ ٗاملصععومٌات     

ا ًاعاٙرٝ هإلعع َ ٗاالاؽعاي ٗشعٚوٞ ٗستتع٠٘، فقعد أـعشٟ املِعتر         ددٙدٝ اعاٛ أبععاو  

شعع٘ا١  ا   أوٗااععٕ ٗأٗعٚتععٕ، ٗأؼععبض املصععتٔوم)املتوقٛ( ٗاعععدو  ا ع ًععٛ أكجععر ثععرا١  

ٌ عع ا أٗ ًعععآد ا أٗ ًصععتٌع كععاْ ةا ٢ عع  ا هوٌعوً٘ععات ٗالػبععا  بعععلى يععرل   ا أكجععر ُٔ

ُذلُع  ًٗعّ ثعٍ ا عع َ ادتدٙعد عوعٟ احملتع٠٘ ٗاملتوقعٛ         ٘ق، ٗ  ٙقتؽعر اعأثرل ا   ًصب

فقه، بى اًتد هٚعٌى امٚط أاراف ٗعِاؼر اهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ ٗا ع ًٚٞ، ٗظٔرت 

ا   ًٌٔع عع -زاي  ًٗععا - ا شععات ددٙععدٝ اعوععٛ ًععّ وٗ  ادتٌٔعع٘  اهععذٜ كععاْ      

رشعععى ٗاملؤشصعععٞ ا ع ًٚعععٞ  االاؽعععاي ادتٌعععآرلٜ اهّتقوٚعععدٜ، ٗافعععا١ه  شعععٚارٝ امل  

اهّتقوٚدٙععٞ عوععٟ اهعٌععى ا ع ًععٛ، بعععد أْ أؼععبض ب٘شععط كععى ًععّ ٙصععتاٚط اشععتؼداَ    

ا باهعععلى ُذلُعع  أٗ أٜ أواٝ أػععر٠ ًععّ أوٗات ا ععع َ ادتدٙععد أْ ٙؽععبض إع ًًّعع   ا 

 اهذٜ ٙريش فٕٚ.
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ٞ ٗهعى أٍٓ اابٚقات ا   ُذلُ  اهن ارشؽ ٓذا املفَٔ٘ هإلع َ ٗاالاؽاي   ب٣ٚع

 عععع َ ادتدٙعععدك ًعععا اؼعععاوض عوعععٟ اصعععٌٚتٕ بععععكأوٗات اهّت٘اؼعععى االدتٌعععاعٛك، أٗ      كا

كاهّعععبلات االدتٌاعٚععٞك، فقععد حت٘هعع  إىل املِؽععٞ الٗشععط هوٌصععتؼدًا لظععلاي    

ا ع َ، االاؽاي ٗاهّت٘اؼى االدتٌاعٚا، ادهى عوٟ  هعم ال ةعاَ ٗاهِصعش اهفعؼٌٞ     

ػاؼععٞ   اهصععِ٘ات   ،اضععاياهععن الععع  ٗكعععف  عِٔععا اهّد اشععات املتعع٘اارٝ      

 اهج خ الػرلٝ.

ٗةععععد عععععدت ظععععبلات اهّت٘اؼععععى االدتٌععععاعٛ ٗاسععععدٝ ًععععّ أٓععععٍ اهظعععع٘آر       

اهتلِ٘ه٘دٚٞ   اهقرْ اه٘اسعد ٗاهعععرّٙ، إ ا اساٙعد ععدو ًصعتؼدًٚٔا   اهصعِ٘ات       

فٚض بعع٘ن ك أؼععبض ًِععذ أكتعع٘بر  اه، فععععععكاهععج خ الػععرلٝ ٗأؼععبش٘ا ٙعععّدْٗ بععامل ٙا  

  ععدو اهصعلاْ بععد اهؽعا  ٗاه٘الٙعات املتشعدٝ. ٗأشعٍٔ االُتععا           ثاهح وٗهٞ 2012

اه٘اشط هوش٘اشٚش احملٌ٘هٞ ٗٓ٘اا  ادتٚى اهجاهح إىل زٙاوٝ اعوحب ًٗتابعٞ املصتؼدًا 

  اُتعا ٓا، فادتٌٚط ٙتبعاوي    ةد أشٌٔ ٞاذتٚاٝ اذتدٙجٞ اهصرٙع ٗارلٝشلا. كٌا أْ 

ط اهفٚعدٙ٘ ًعّ ػع ي ٓعذٖ اهّععبلات،      اهرشا٢ى ٗاحملاوثات، ٗٙعا ن باهؽ٘  ًٗقعاا 

 ا الُعااهٕ عّ اذتٚاٝ االدتٌاعٚٞ اه٘اةعٚٞ.ُظر 

ٗأظٔععرت ُتععا٢ر اهّد اشععات اهععن أدرٙعع    بعععض اهععّدٗي اهعربٚععٞ أْ ًِاقععٞ         

اهعرق الٗشه باا  اعتٌد أكجر فأكجر عوٟ اهّت٘اؼى عدل اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ   

ٔ ععاهرةٌٚععٞ باملقا ُععٞ ًععط أظععلاي اهّت٘اؼععى اهعؼؽعع  ا ه٘دععٕ، ٛ الػععر٠; اهّت٘اؼععى ٗد

 ٙرشعاي ڤأٗعدل اهدلٙد ا هلذلُٗٛ أٗاشلاا ، فقد أظا ت اهّد اشٞ اهن أدرأاكُٙ٘ٛ

ك )ٗٓععٛ ظععركٞ عاملٚععٞ ًتؼؽؽععٞ   زتععاي اقععدٍٙ االشتعععا ات ا ع ًٚععٞ     ًاكععاْ

٘ بعا كعى فعرو   املِاقعٞ ًعط       اًلإىل أْ ِٓعان ااؽعا   2013َ عاَ )ٗاهتص٘ٙقٚٞ  38 ضتع

 .24ظبلات ا ع َ االدتٌاعٛ بعلٍ ًِتظٍ ا عدلظؼؽ 

ٗةعد ااع٘  وٗ  ٓعذٖ اهّععبلات ًعّ ًؽعد  هوٌعوً٘عات ٗاهتصع٘ق هتؽعبض ًععرآٝ          

ذتٚاٝ املصتؼدًا اهذّٙ ٙقًْ٘٘ بتشدٙح ؼفشاأٍ باشتٌرا  هِقعى أسع٘اشلٍ ٗاااٚعٞ    

زترٙععات سٚععاأٍ اهًٚ٘ٚععٞ ًععّ ػعع ي حتٌٚععى اهؽعع٘  ٗأفعع َ اهفٚععدٙ٘ ٗكتابععٞ اآل ا١       
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بعععلى ًِععتظٍ. ٗبا ـععافٞ إىل ًعععآدٝ ٗاعععاارككوٚبات اهفٚععدٙ٘كعدل    ٗاهتعوٚقععات

هلذلُٗٚععٞ ٗاشععتؼداَ اهذلاشعى اهفعع٘ ٜ ٗزٙععا ٝ ؼعفشات أؼععدةا٢ٍٔ عوععٟ   اهععبلٞ ا  

َُّٗات   .ظبلات ا ع َ االدتٌاعٛ ٗةرا١ٝ املد

  ا ًفاوٖ: ٢ٚص  اًلًّ ٓذا املِاوحب اارغ ٓذٖ اهّد اشٞ اصاؤ

بٛ  ا اتٚشٕ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ ًا ًد٠ اشتفاوٝ اهّعباب اهعر

 ?أظلاي اهّتفاعوٚٞ

 :ٗاصاؤالت فرعٚٞ ٓٛ

ٓععى ِٓععان ع ةععٞ بععا اساٙععد اشععتؼدَ اهّعععباب اهعربععٛ هعععبلات اهّت٘اؼععى      .1

 االدتٌاعٛ ٗا٘فرٓا عوٟ ًعا  اهّتفاعوٚٞ? 

2.    ٛ عوعععٟ  -اهعِّٚعععٞ  -ًٗعععا املؤظعععرات اهّداهعععٞ عوعععٟ افاعوٚعععٞ اهّععععباب اهعربععع

 ؼى االدتٌاعٛ?ظبلات اهّت٘ا

ًٗععا الظععلاي اهّتفاعوٚععٞ اهععن ٙظٔععر بٔععا اهّعععباب اهعربععٛ عوععٟ ظععبلات          .3

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ?

 فرضيات الّدراسة:
ٙصععتفٚد اهّعععباب اهعربععٛ بعععلى كععبرل  ععا اتٚشععٕ ظععبلات      اهفرـععٚٞ اهر٢ٚصععٞ:  

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ أظلاي هوتفاعوٚٞ.

 اهفرـٚات اهفرعٚٞ:

هعععععبلات اهّت٘اؼععععى    -اهعِّٚععععٞ   -اهعربععععٛ   ٙتساٙععععد اشععععتؼدَ اهّعععععباب   .1

ُذلُ ، ٗأوٗات ا ع َ االدتٌاعٛ بعلى أكدل ًّ يرلٓا ًّ اابٚقات ا 

 كٓٚذلك هوتفاعوٚٞ.  ًعا  هت٘افرٓا عوٟادتدٙد الػر٠. 

عدو شِ٘ات االشتؼداَ، عدو ًرات االشتؼداَ   الشب٘ن، ٗععدو شعاعات    .2

ٛ   ًؤظرات واهٞ عوعٟ افاعو  االشتؼداَ اهًٚ٘ٚٞ ٞ  -ٚعٞ اهّععباب اهعربع  -اهعِّٚع

   ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ.
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اهّبشععععح عععععّ املفععععاًا، املعععععا كٞ باهِّعععععر، ٗاهّتفاعععععى ًععععط ًِععععع٘ ات      .3

الؼدةا١، ٓٛ أٍٓ ٗأبعرز أظعلاي افاعوٚعٞ اهّععباب اهعربعٛ عوعٟ ظعبلات        

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ.
 

 مداهَ  الّدزاسْ ًم  شحا وا: ( ث)

٘عٞ ًّ امل٘اةط عوٟ ظبلٞ ا ُذلُ ، ظٔرت زتٌ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ: .1

اتععٚض اهّت٘اؼععى بععا الفععراو فععٟ بِٚععٞ زتتٌععط       web2  ًععط ادتٚععى اهجععاُٟ هو٘ٙععش   

)بوععد، ًد شععٞ،    افذلاـععٟ، ظتٌععط بععا أفراوٓععا آتٌععاَ ًعععذلن أٗ ظععبٕ اُتٌععا١       

االا ن عوٟ املوفات  ( ٙتٍ اهّت٘اؼى بٍِٚٔ ًّ ػ ي اهرشا٢ى، أٗ...داًعٞ، ظركٞ

ًٗعرفٞ أػبا ٍٓ ًٗعوً٘اأٍ اهتٟ ٙتٚشُ٘ٔا هوعرض. ٗٓعٟ ٗشعٚوٞ فعاهعٞ    اهعؼؽٚٞ، 

  ٗ  هوت٘اؼععى االدتٌععاعٟ بععا الفععراو، شعع٘ا١ كععاُ٘ا أؼععدةا١ اعععرفٍٔ فععٟ اه٘اةععط، أ

 ;2ٗاؽعِّ  ـعٌّ ً٘اةعط اه٘ٙعش     ، أؼدةا١ عرفتٍٔ ًّ ػ ي اهصٚاةات االفذلاـٚٞ

 اذٙٞ ستت٘ٙاأا.لُٔا اعتٌد عوٟ ًصتؼدًٚٔا باهد دٞ الٗىل   اعاٚؤا ٗا

ٙاوحب عوٟ ًرسوٞ عٌرٙٞ ٓٛ   ٗٝ اهق٘ٝ ٗاذتٚ٘ٙٞ ٗاهِععال بعا    ًؽاوض :اهّعباب .2

ٗاععٌى كوٌعٞ ظعباب عِعد اهوماع٘ٙا كعى ًرسوعٞ        ، اهبععر هد٠  اهعٌرامٚط ًراسى 

عوٌا١ االدتٌان أْ اهّعباب:كًرسوٞ عٌرٙٞ ٗٙر٠ بعض  اهّعباب ستٟ اهج ثا اقرٙبا.

ؼؾ ٗاأٓٚوٕ هلعٛ عتتعى ًلاُعٞ ادتٌاعٚعٞ     ابدأ سٌِٚا عتاٗي اضتٌط إعداو اهع

ا   بِا٢ٕ ٗاِتٔٛ سٌِٚا ٙتٌلّ اهعؼؾ ًّ أْ ٙتب٘أ ًلاُتٕ ا أٗ أوٗا  ٗٙؤوٜ وٗ  

 ٗٙؤوٜ وٗ ٖ   اهصٚاق االدتٌاعٛك.

باملا٢ٞ ًعّ شعلاْ اهععا  ًعّ      85ٗ كر اقرٙر هألًٍ املتشدٝ أْ ًا ٙقرب ًّ      

رل ا إىل أْ ُصععبٞ اهّععباب اهعربععٛ  شعِٞ ٙعععٚغ   اهعدٗي اهِاًٚععٞ، ًعع    25 -14شعّ  

باملا٢ٞ ًّ زتٌى شلاْ املِاقٞ ٍٗٓ الكجر  70ةد بوا  ًا ٙقرب ًّ  25وْٗ اهع 

ٌ عععا ٗهعععدٍٙٔ ػعععدلات ًٗٔعععا ات   اعععتض هألدٚعععاي اهصعععابقٞ ػاؼعععٞ   زتعععاالت       اعوٚ

ًعععط ثقافعععات اهععععا ،   ً الِ٘ه٘دٚعععا املعوً٘عععات ٗاالاؽعععاي، ٗٓعععٍ الكجعععر افعععاع   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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 .االبتلععا  ٗا بععدان، ٗالكجععر اٌ٘س ععا ٗااوع ععا هوٌصععتقبى     ٗالكجععر ةععد ٝ عوععٟ   

شعِٞ   17ٗ اٗزأا إىل ال بٚعّ شِٞ، فٌّ ٗدٔٞ ُظرٜ أْ ًرسوٞ اهّعباب ابدأ ًّ 

 ٗاِتٔٛ عِد ال بعا ثٍ اهلٔ٘هٞ ثٍ اهعٚؼ٘ػٞ...

3.  ٞ اععدوت اعرٙفعات ارتعدلا١ ٗاهبعاسجا ملفٔعَ٘ اهّتفاعوٚعٞ ٗؼعو    بععض          :اهّتفاعوٚع

سد االُعاا ; با االشتذابٞ إىل املجرلات املر٢ٚعٞ ٗاملصعٌ٘عٞ   اهرشعاهٞ    اهتعرٙفات 

ا ع ًٚععٞ، ٗبععا شععٚارٝ املتوقععٛ عوععٟ عٌوٚععٞ االاؽععاي، ٌٗٓععا اهارفععاْ اذتععّدٙاْ     

اهوذاْ ميج ْ اهّتا٘    اهرؤ٠ ارتاؼٞ بأٌٓٚٞ اهتفاعى   االاؽاي ا ُصاُٛ، ٗإْ 

٢ى ا ع ًٚعٞ ادتدٙعدٝ زتعرو االشعتذابٞ     كاْ ًفَٔ٘ اهّتفاعوٚٞ ةد  عاٗز   اه٘شعا  

اهععن اِقوععٔا اه٘شععا٢ى ٗالوٗات ارتاؼععٞ، إال أُععٕ   ٙؽععى بعععد إىل و دععٞ اهععتشلٍ  

ٗاهصعٚارٝ عوعٟ عٌوٚعٞ اهّت٘اؼعى، ػاؼعٞ إ ا كعاْ املقؽع٘و بعٌوٚعٞ اهعتشلٍ ٓعذٖ           

اهصٚارٝ عوٟ عٌوٚٞ اهتعرض ٗاملعا كٞ   بِا١ عِاؼر اهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ   إاا  

ساداإ ٗاقدٙر آتٌاًاإ ٗاففٚ إ، سٚح ٙؽبض اهذلكٚعس عوعٟ املصعتؼدَ     اوبٚٞ

 .25  بِا١ عٌوٚٞ االاؽاي

 ٞ كاهّتفاعوٚععٞك    ٗٙردععط بعععض اهبععاسجا ٗاهدا شععا   اضععاي االٓتٌععاَ بد اشعع

اهعٌوٚٞ اهّت٘اؼوٚٞ إىل املصآٌات املِظمرٝ الٗىل ًّ عٌر اهّد اشعات االاؽعاهٚٞ; سٚعح    

دععط اهؽععد٠ ٗاهّتاذٙععٞ اهرادعععٞ، اهععن ةععدًتٔا بعععض منععا ز  االاؽععاي ُعععّدت ًفععآٍٚ  

ٗوٙفٚد برهع٘ا   (Schramm 1956)، ٗهب٘  ظراَ (Wiener 1948)ِٗٙر  ًٍِٔ

Kiausis,1999)  ظععععا ات املبلععععرٝ ملفٔععععَ٘ اهّتفاعوٚععععٞ،عوٟ أْ (، ٗاسعععدٝ ًععععّ ا

ال بععد ظٔع٘    االٓتٌاَ باهبعد اهتفاعوٛ   اهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞ   ٙبدأ بعلى سقٚقعٛ إ 

ُذلُعع  ٗاُتعععا ٓا ك٘شععٚوٞ ااؽععاي متجىكاهّتفاعوٚععٞك ارتاؼععٚٞ اهر٢ٚصععٞ فٚٔععا سٚععح  ا 

ظٔرت اهعدٙد ًّ اهّد اشات اهن شع  إىل و اشٞ ٓعذا املفٔعَ٘ ٗاابٚقااعٕ   ٗشعا٢ى     

 )اُظر عِؽر اهّد اشات اهصابقٞ(. ا ع َ ادتدٙد

كٌشعععدوات هوتفاععععى ٗةعععد آتٌععع  اهتعرٙفعععات املؼتوفعععٞ هوتفاعوٚعععٞ مبؼرداأعععا  

ٗ صععٚد وٗ  املتوقععٛ اهفععرو   عٌوٚععٞ ا ععع َ ٗاالاؽععاي، ٗٓععٛ ةععد ٝ املتوقععٛ عوععٟ       
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املعا كٞ   اهب٣ٚٞ اه٘شٚاٞ هإلع َ ٗاهتأثرل عوٚٔا، باهتفاعى ًط الدٔسٝ مبا عتقعحب  

اوبٚٞ اػتٚا اإ، ٗاملعا كٞ ًط اهقعا٢ٍ باالاؽعاي   بِعا١ احملتع٠٘ ٗاقدميعٕ، ٗاهقعد ٝ       

ّ٘ي اذتر   احملت٠٘ ٗاالػتٚا ات املتعدوٝ اهن ٙتٌٚس بٔا ٓذا احملتع٠٘ هتوبٚعٞ   عوٟ اهتذ

 سادٞ املتوقٛ إىل ًفٌْ٘ إع ًٛ ٗااؽاهٛ  ٜ ػؽا٢ؾ ًعِٚٞ. 

ٗ  ٓذا ا اا  ٙوؼؾكا٘  فٚودًاْك ٓذٖ اهعٌوٚٞ  : اهبشح، اه٘ؼ٘ي، اهعع٘وٝ  

ٙر٠كك٘ههك أْ املفَٔ٘ ٗاهصرعٞ ٗاهصٔ٘هٞ،   ُظاَ ٙصٌض بٕ اذتاش٘ب ُٚابٞ عِا، ٗ

أْ  (Rise)ٙؽعع  بدةععٞ اهتفاعععى ا ُصععاُٛ، ٗهععٚض اهتفاعععى اآلهععٛ ا ُصععاُٛ، ٗٙععر٠  

اهّتفاعوٚٞ الْ٘ با ًلُ٘ات اهِظاَ با ـافٞ إىل اهصعٚارٝ ا ُصعاُٚٞ ععدل اهففعا١     

عوٟ بِا١ ستتع٠٘ االاؽعاي ٗاركٚبعٕ، ٗإُٔعا املعد٠ اهعذٜ ُٙصعٌض فٚعٕ هوٌتوقعٛ بتععدٙى           

ٕ    ظعلى ٗستتع٠٘ اهب    M. Ward) .كٌعا ٙعر٠ ٗا و  ٣ٚ26عٞ اه٘شعٚاٞ   اه٘ةع  ُفصع

ا، ٗفٕٚ ةعد ٙتشع٘ي إىل ًِعتر    أْ اهّتفاعوٚٞ ابدأ عِدًا ٙؽبض املتوقٛ ًعا ًك (2002

 .(Content Provider)هوٌشت٠٘ 

ًفَٔ٘ اهّتفاعوٚعٞ كؽعفٞ هعٌوٚعٞ ا٘اؼعوٚٞ بعا ًصعتؼدًا فععاها        ٗإُِا شِعتٌد 

 ا.ٗاملصتؼدَ ًع  ٗٗشٚوٞ افاعوٚٞ، فٔٛ ػاؼٚٞ هو٘شٚوٞ

ظبلات اهّت٘اؼى أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ك و اشٞ املِٔر اهعوٌٛ هوّد اشٞ:

ملِاةعععٞ  ًععّ اهّد اشععات اه٘ؼععفٚٞ، هععذهم شععتعتٌد االدتٌععاعٛ ًععّ اهّعععباب اهعربععٛك  

عِاؼععرٓا ٗستت٘ٙاأععا ًععِٔر املصععض اه٘ؼععفٛ   ظععقٕ اهِّظععرٜ اهععذٜ ٙعععرض شتتوعع   

  اضاي. ثٍ   ظقٕ املٚداُٛ املبض عوٟ ُتا٢ر اشتذابات اهرؤ٠ ٗاهارٗسات اهِّظرٙٞ 

املبشعع٘ثا عوععٟ أشعع٣وٞ اشععتباُٞ اشتقؽععا١ اعع٘زن عوععٟ عِٚععٞ ًععّ ًصععتؼدًٛ ظععبلات     

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ كى اهبوداْ اهعربٚٞ.

عععّ  ٞعوععٟ أواٝ االشععتباُاعتٌععدت   امععط اهبٚاُععات أشععاهٚش امععط اهبٚاُععات:          

قؽا١ ٗزعتٔا ٗاوقٚ  االشتذابات عوٚٔا باهّد دٞ الٗىل ععّ ارٙعحب   ارٙحب اشتباُٞ اشت

 :  ست٘ ّٙ أشاشٚا اًلشؤا 18اهّعبلات االدتٌاعٚٞ، ٗةد ارس  
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

اِععاٗي أمنععال اشععتؼداَ اهّعععباب اهعربععٛ هعععبلات اهّت٘اؼععى     : احملعع٘  الٗي .1

االدتٌععاعٟٚ ٗا ُذلُعع ، ًععّ سٚععح عععدو شععِ٘ات االشععتؼداَ، عععدو ًععرات       

ا، ٗاففععععٚ ت  ا، عععععدو شععععاعات االشععععتؼداَ ًًّٙ٘عععع   ٘عًّاالشععععتؼداَ أشععععب 

 االشتؼداَ ٗأٓدافٕ.

ٗاِاٗي أش٣وٞ س٘ي ًد٠ افاعوٚٞ اهّعباب اهعربٛ عوٟ ظبلات : احمل٘  اهجاُٛ .2

اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ، ًععّ ػعع ي اهِعععال عوععٟ ٓععذٖ اهّعععبلات ٗسذٌععٕ         

 .ُٗ٘عٕ، ٗسذٍ ُٗ٘ن املِع٘ ات ٗاملعا كات عوٟ اهّعبلات

ٗاهتتبععط هلٚفٚععٞ اشععتذابٞ ٗافاعععى اهّعععباب اهعربععٛ ًععط    ٝ امل سظععٞ ٗعوععٟ أوا    

عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًاوعع٘ب ًععٍِٔ   كٌشتعع٠٘ ًِععع٘  ٞاالشععتباُ

)اهقعا٢ٍ   ا ن عوٕٚ ٗةرا١إ ٗا دابعٞ عوعٟ أشع٣وتٕ، ٗكعذا اهّتفاععى ًعط ُاظعرٖ       اال

ًعّ  باالاؽاي( ًّ ػ ي عٌوٚٞ  دط اهؽد٠   أةرب ٗة   لّ، فقد سدوت 

        الٗي إُٔ ًفت٘غ هإلدابٞ عوٕٚ ملدٝ ظٔر فقه.

 ٗاعتٌدت   ًعادتٞ ٗحتوٚى اهبٚاُات املصتقاٝ عّ ارٙحب االشتباُٞ:        

اهقرا١ٝ اهعوٌٚعٞ هأل ةعاَ ٗاهِّصعش امل٣٘ٙعٞ ٗٗوالالأعا عوعٟ ًؤظعرات ٗأظعلاي          .1

 اهّتفاعوٚٞ.

ًصععاٜٗ (، ٗٓعع٘ اػتبععا  ال ًعوٌععٛ  Mann Witney) اػتبععا  ًععاْ ٗٙععتض  .2

 ااملعوٌعععٛ هعِٚعععتا ًصعععتقوتا، ٗغتتعععدل ًعععا إ ا كاُععع  عِّٚعععت   )ت( ػتبعععا ال

 شعتؼداَ ًعّ اػتبعا     اتبعاْ اهت٘زٙط ُفصٕ أَ ال? ٗٓ٘ أـع    االاًصتقوت

ػتبعععا )ت(، ا)ت(، ٗهلعععّ مت اشعععتؼدإً هععععدَ اععع٘فر ظعععرٗل اشعععتؼداَ     

ا سؽا٢ٚٞ ا. ٗٓذا هد اشٞ اهفرٗق فاهعِّٚتاْ ًصتقوتاْ، ًٗصش٘بتاْ عع٘ا٢ًّ

 با: اهذك٘  ٗا ُاخ، ٗاهف٣ات اهعٌرٙٞ، ٗاملصت٘ٙات اهتعوٌٚٚٞ.

)اهِّ٘ن، اهعٌر ٗاملصعتٜ٘    ابال باااهفرض اهعدًٛ بعدَ ٗد٘و  ػتبا ال 2كا .3

اهّتعوٌٚٛ(، ٗبعض عاوات ٗأمنال اشتؼداَ أفراو اهعِٚٞ هعبلات اهّت٘اؼعى  

 االدتٌاعٛ.
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هّرٙاـععععٛ هوّتفاعوٚععععٞ: ُصععععبٞ سؽععععا٢ٚٞ هتعرٙعععع  بٚسهععععٛ ااعتٌععععاو اهؽععععٚاٞ ا  .4

ُععععال املصصعععتؼدَ إىل ُععععال اهِظعععاَ، حملاٗهعععٞ اهتعععدهٚى عوعععٟ ًؤظعععرات     

اهّتفاعوٚععععععٞ   اشععععععتؼداَ اهّعععععععباب اهعربععععععٛ أفععععععراو اهعِٚععععععٞ هعععععععبلات    

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ. 

ٌ ٌ  االشعععتباُٞ ٗستاٗ ٓعععا اشذلظعععاو   دعععرا١ات اهّؽعععدق ٗاهّجبعععات:   إ ا بععععدو ُؼععع

ا هّتصعععاؤالت اهّد اشعععٞ ٗأٓعععدافٔا،     أشععع٣وتٔا ٗفًقععع ًعععّ اهّد اشعععات اهّصعععابقٞ، ٗ ابععع   

ٗمت عرـعععععٔا عوعععععٟ اثعععععِا ًعععععّ املتؼؽؽعععععا   زتعععععاالت االاؽعععععاي ادتٌعععععآرلٜ  

، ٗبععععد اععععدٙى االشعععتباُٞ عوعععٟ ـععع١٘ ً سظعععاأٍ; مت ا٘زٙعٔعععا عوعععٟ     27هتشلٌٚٔعععا

ا ًعععععّ اوبعععععٞ ةصعععععٍ االاؽعععععاي     ًبش٘ث ععععع  20عِٚعععععٞ أٗهٚعععععٞ ًلُ٘عععععٞ ًعععععّ سععععع٘اهٛ      

اًعععععٞ اهعععععا ةٞ ملعرفععععٞ ًععععد٠ فٔععععٍ املصععععتذ٘با  ادتٌععععآرلٜ بلوٚععععٞ االاؽععععاي، د

هؽعععٚايات الشععع٣وٞ ٗاراٚبٔعععا، ٗعوعععٟ يعععرا  اشعععتذاباأٍ مت كعععذهم إدعععرا١ بععععض      

 اهتعدٙ ت عوٟ ؼٚايات الش٣وٞ ٗسذف ٗإـافٞ بعض الش٣وٞ. 

َّ تودددا: ( ز) اشعععتٔدف  اهّد اشعععٞ اهلعععع  ععععّ ًعععد٠ افاعوٚعععٞ   جمتمدددي الّدزاسدددْ ًع

عٛ ًععّ اهّعععباب   املِاقععٞ اهعربٚععٞ،  املصععتؼدًا هعععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععا 

ٗستععٟ ضتقععحب اشلععدف الشاشععٛ ًععّ اهّد اشععٞ ساٗهعع  اهّت٘اؼععى ًعٔععٍ عععّ ارٙععحب  

 ً ا   املِاقٞ اهعربٚٞ ٗٓٛ: فعٚض بع٘ن،   اهّعبلات االدتٌاعٚٞ الكجر اشتؼدا

اع٘ٙذل، اُصعتاراَ، ٗااصععاب، ٗبععض اضٌ٘عععات عوعٟ فعٚض بعع٘ن، ٗسعّجٍٔ عوععٟ       

بتسٗٙدٍٓ برابإ، ٗةعد اوقٚع  االشعتذابات     ٞهلذلُٗٚا  ٞا دابٞ عوٟ االشتباُ

، ٗاُتٔٚ  2014وٙصٌدل  15ثِا َٙ٘ ا  ٞاالشتباُ  ملدٝ شتٞ أشابٚط، فقد اترس

 560، ٗبوع  ععدو االشعتذابات    2015ِٙعاٙر   27ًّ اوقٛ االشتذابات َٙ٘ اهج ثا١ 

ض اشتٌا ٝ هعدَ اكتٌاي بعفعٔا، أٗ هعِقؾ اهعبع    25اشتذابٞ، اشتبعدت ًِٔا 

اآلػععر ًععّ ا دابععٞ عوععٟ أسععد أشعع٣وٞ اهبٚاُععات اهعؼؽععٚٞ الٗهععٚا ٌٗٓععا: اهِّعع٘ن     

ٗاهصّ، هتؽعبض ععدو االشعتذابات املقب٘هعٞ ٗاهقابوعٞ هوتفرٙع  ٗاملعادتعٞ ٗاهتشوٚعى         

 اشتٌا ٝ. 535
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 :مواصفات العينة 
 صش اهِ٘ن:اا٘زٙط اهعِٚٞ  .1

 
 صش اهِ٘نا: ا٘زٙط اهعِٚٞ 1شتاه 

 

%( ًععّ 46) %( ًععّ زتٌعع٘ن اهعِٚععٞ، ًّٗجوعع  ا ُععاخ ُصععبٞ 54) ًّٞجععى اهععذك٘  ُصععب      

ً   287 ٞزتٌععع٘ن اهعِٚعععٞ، فقعععد أدععععاب عوعععٟ االشعععتباُ      ًصععععتؼدًٞ  248ا، ًٗصعععتؼد

)  زتٌى اهّد اشعات اهعن أدرٙتٔعا أٗ     هعبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ. ٗٓذٖ أٗي ًرٝ

جٚععٞ   زتععاي اهععن ااوععع  عوٚٔععا( ٙتقععدَ فٚٔععا اهععّذك٘  عوععٟ ا ُععاخ   اهعِّٚععات اهبش 

اشعععتؼداًات ادتٌٔععع٘  ه٘شعععا٢ى ٗٗشعععا٢ه ا عععع َ ٗاالاؽعععاي ادتٌعععآرلٜ اهّتقوٚدٙعععٞ 

ٗادتدٙععدٝ عوععٟ سععد شعع٘ا١، ٗٓعع٘ ًؤظععر ٗاـععض عوععٟ أْ عععدو ًصععتؼدًٛ ظععبلات      

ُتععا٢ر  أظٔععرتاهّت٘اؼععى ًععّ اهععّذك٘  أكععدل ًععّ ا ُععاخ   املِاقععٞ اهعربٚععٞ، ًجوٌععا     

ّ    كع و اشٞ كوٚٞ وبٛ هإلوا ٝ اذتلً٘ٚٞ ٗأُعٕ:  اهفاعوعٞ     وعٟ اهعريٍ ًعّ ًععا كتٔ

اهعربٚعات   اهتشع٘الت اضتٌعٚعٞ ٗاهصٚاشعٞ   اهععا  اهعربعٛ، إال أْ اشعتؼداَ اهِصعا١       

ًٞ ًط اهرداي. ٗاع٘و اهفذ٘ٝه٘شا٢ى ا ع َ االدتٌاعٛ ٙبقٟ ًِؼفف  املوش٘ظعٞ   ا ًقا ُ

ًٞ ًععط اهردععا  ًٗععط  ي  اشعتؼداَ اهِصععا١ اهعربٚععات ه٘شععا٢ى ا ععع َ االدتٌععاعٛ ًقا ُعع

ٟ إىل ااملعدي اهعاملٛ، بعلى  ٢ٚض   هقٚ٘و اضتٌعٚٞ ٗاهجقافٚٞ اهن ا٘ادٕ اهِصا١ عوع

 أ ض اه٘اةط ٗاهن حت٘ي وْٗ إظراكّٔ بعلى كاًىك.
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ا عع َ االدتٌعاعٛ اهعربعٛ ًعّ اهِصعا١       صتٌر با عدو ًصتؼدًٛٗأْ اهتباّٙ ً       

       ّ ؽع ، فقعد ازواوت ُصعبٞ    اهِ ًط ُصبتّٔ سع٘ي اهععا  اهوع٘ااٛ ٙععلوّ ًعا ٙقعرب ًع

إىل  2010اهععاَ   %( ًط ُٔا32ٞٙ) ًّ اهِصا١ اهعربٚات بعلى افٚ  ًّ اتاملصتؼدً

(34    َ . ٗإْ كعاْ املصعتؼدًْ٘ اهععرب  دعااًل      2012%( فقعه   اهربعط الٗي ًعّ اهععا

ًتساٙععد إىل ٗشععا٢ى ا ععع َ االدتٌععاعٛ كععأوٗات فعاهععٞ      ُٗصععا١  ِٙظععرْٗ بعععلى  

كاالفذلاـٚٞك املوش٘ظٞ فٌٚا ٙتعوحب باهِ٘ن  اهفذ٘ٝ اهريٍ ًّهتٌلا املرأٝ، ٗ هم عوٟ 

الػعرل ًعّ اهتقرٙعر، اهعذٜ أدعرٜ باهتععاْٗ ًعط         صعش ا ؼعدا   ااالدتٌعاعٛ، ٗ هعم   

و اشٞ إةوٌٚٚٞ اشتٔدف  اهرداي ٗاهِصا١  اهعاًٞ برُاًر اهِ٘ن االدتٌاعٛ ٗاهصٚاشات

 َ االدتٌعاعٛ ك٘شعٚوٞ   اهِصا١ اهعربٚات ه٘شا٢ى ا عع  هتشدٙد آ ا٢ٍٔ س٘ي اشتؼداَ

 . اا ٗاةتؽاوًّٗشٚاشًّ اهتٌلا املرأٝ اهعربٚٞ ًدًُّ

 صش اهصّ:اا٘زٙط اهعِٚٞ  .2

 

 : ا٘زٙط اهعِٚٞ سصش اهص2ّشتاه 

             

 ا٘زع  اهعِٚٞ با ث خ ف٣ات عٌرٙٞ ٓٛ:          

 ٞ(، 51) (، بِصعبٞ 272ص: ٗبواع  االشعتذابات ًعّ ٓعذٖ اهف٣عٞ )     25 - 18ط ف٣%

 ٗٓٛ أعوٟ ُصبٞ   اهعِٚٞ.
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 ٞ(.31) (، بِصب164ٞص: ٗبوا  االشتذابات ًّ ٓذٖ اهف٣ٞ )33 - 26ط ف٣% 

 ٞ(.   18) ( ، بِصععب99ٞص: ٗبواعع  االشععتذابات ًععّ ٓععذٖ اهف٣ععٞ )40 - 34ط ف٣عع%

 .2اُظر شتاه 

 ٞص، فقد ًّجو  ُؽ  25 - 18ط ُٗ سظ أْ أيوش أفراو اهعِّٚٞ ِٙتٌْ٘ إىل ف٣

 ٞ ٞ اهعِٚع اهععن اؽععفٔا بععض اهّد اشععات االدتٌاعٚعٞ بف٣ععٞ اهّعععباب.    ، ٗٓععٛ اهف٣ع

  ٞ ٞ    ٗٓذا ٙت٘افحب كوٚٞ ًط ًا ا٘ؼو  إهٚعٕ اهّد اشع كبٚع٘ك   اهعن أدرأعا زتٌ٘عع

املتؼؽؽععٞ   الاععاخ، فقععد ٗدععدت أْ عععدو املصععتؼدًا اهبععاهاا اهععذّٙ   

هدٍٙٔ سصابات ظؼؽٚٞ عوٟ ً٘اةط اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ةد افاع  أ بط 

%( اهٚعَ٘. فلومٌعا ةعّى    35) %( سِٚٔا إىل8) ، سٚح ا افط 2005ًًّرات ًِذ 

عٌععععر املصععععتؼدًا اهبععععاهاا زاو استٌععععاي اشععععتؼدأًٍ هتوععععم اهّعععععبلات    

 ٛ %( ًععّ عععدو املصععتؼدًا اهبععاهاا عوععٟ ظععبلٞ     75) االدتٌاعٚععٞ، فشعع٘اه

شِٞ هدٍٙٔ سصعابات ظؼؽعٚٞ    24إىل  18ا ُذلُ  اهذّٙ اذلاٗغ أعٌا ٍٓ ًّ 

%( هوعععذّٙ اعععذلاٗغ  57) بلات االدتٌاعٚعععٞ، ٗ هعععم ًقابعععى عوعععٟ ً٘اةعععط اهّعععع 

شعِٞ أٗ   65%( فقه ملّ اؽعى أعٌعا ٍٓ إىل   7شِٞ ٗ) 34إىل  25أعٌا ٍٓ ًّ 

 .28أكجر

 صش املصت٠٘ اهتعوٌٚٛ:اا٘زٙط اهعِٚٞ  .3

 
 صش املصت٠٘ اهتعوٌٚٛا: ا٘زٙط اهعِٚٞ 3 شتاه
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ٙات عوٌٚعٞ اعوٌٚٚعٞ إًعا    ٘تًصع  ٗا٘ـض اهِصش أع ٖ أْ ًعظٍ أفراو اهعِٚٞ ٍٓ  ٗ       

%(، ًّٗجى ًصت٠٘ اهّد اشعات  56) داًعٚٞ أٗ و اشات عوٚا، فقد ًّجى ادتاًعْٚ٘ ُصبٞ

%( ملصعععت٠٘ اهجاُ٘ٙعععٞ اهعاًعععٞ. ٗٓععع٘ ًؤظعععر ٗاـعععض عوعععٟ أْ ًعظعععٍ   6%(، ٗ)38) اهعوٚعععا

ًصععتؼدًٛ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًععّ  ٜٗ املصععت٘ٙات اهعوٌٚععٞ اهعوٚععا، ٗٓعع٘   

ٞ    ٙتِاشش ب٘ـ٘غ ًط اه ص، 25 – 18ط ِصبٞ العوٟ هف٣ات اهصعّ الكجعر متجعٚ    اهعِٚع

 فٌعظٍ ٓؤال١ اهَٚ٘   اه٘اّ اهعربٛ إًا ٙد شْ٘   ادتاًعات أٗ خترد٘ا ًِٔا.

 )اهبود(: صش ادتِصٚٞاا٘زٙط اهعِٚٞ  .4

اٚوععٞ الشععابٚط اهصععتٞ ًععّ ظععباب ٗظععابات     ٞٗؼععوتض االشععتذابات عوععٟ االشععتباُ       

عربٛ، ٗ  أاوعحب اشعتذابات ًعّ أ بعط وٗي فقعه ٗٓعٛ: اهل٘ٙع ،        بود  18ِٙتٌْ٘ إىل 

اهبشرّٙ، ً٘ ٙتاُٚا ٗدٚب٘اٛ، ٗاراٗس  ُصش االشتذابات ًّ ظباب ٓذٖ اهعدٗي بعا   

ا ًجعى املاعرب،   %(، ٗاملِؼففعٞ دعدًّ  20) %(، ٗا ًعا ات 50ا ًجى، ادتسا٢عر) اهعاهٚٞ ددًّ

ا ٗٓعٛ:  عوٚٔعا ثقافًّع   دس  اهقٌر، اهؽً٘اي، ٗةد امعتٔا حت  ث خ زتٌ٘عات ًتفحب

 ٛ ٛ  56) املارب اهعربٛ بأعوٟ ُصبٞ متجٚوٚٞ ٓع ٛ    %(، ارتوعٚر اهعربع  بِصعبٞ ًت٘شعاٞ ٓع

 (.4) %(. ًجوٌا ٙ٘ـشٕ املؼاه  ة16ٍ) ًِؼففٞ ٓٛ%(، املعرق اهعربٛ بِصبٞ 28)

 

 صش اهبودا: ا٘زٙط اهعِٚٞ 4شتاه 
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 صش اه٘ظٚفٞ:اا٘زٙط اهعِٚٞ  .5

 
 ه٘ظٚفٞصش اا: ا٘زٙط اهعِٚٞ 5شتاه 

 

 بِصععبٞ متجٚوٚععٞ بواعع  ٞأعوععٟ اهِّصععش   االشععتذابات عوععٟ االشععتباُ  بًّجععى اهاعع 

%( ًععّ اضٚععبا، فٌٚععا أدععاب 25) %(، ًّٗجععى الشععااذٝ ادتععاًعْٚ٘ ٗيرلٓععٍ ُصععب50ٞ)

%( ًععّ  ٜٗ العٌععاي  4%( ًععّ ا ع ًععٚا، ٗ) 8%( ًععّ املعع٘ظفا، ٗ) 10) عوٚععٕ ُصععبٞ 

 .5ى(، اُظر املؼاه  ةٍ )وْٗ عٌ %( ًّ اهبااها3ارتاؼٞ، ٗ)

ٗاتِاشش ٓذٖ ال ةاَ ٗاهِصش ًط اهِّتا٢ر اهن ٗددُآا   كى ًّ اهف٣ٞ اهعٌرٙٞ 

هوف٣عات   %(52) أعوٟ ُصعبٞ ٗكذا املصت٠٘ اهتعوٌٚٛ، فقد أكدت ال ةاَ اهصابقٞ أْ 

%( 61 ٍٓ العوٟ ُصعبٞ ) اص، كٌا أكدت أْ ادتاًع25ٚ - 18ط ف٣ٞاهعٌرٙٞ ًجوتٔا 

و اشعععٞ ًركعععس )بٚععع٘( كٌعععا اتفعععحب ٓعععذٖ ال ةعععاَ ًعععط ُتعععا٢ر  شعععتباُات.  زتٌععع٘ن اال

فععٚض بعع٘ن ٙصععاعد   الععّ٘ٙ ؼععداةات أففععىك،  اهك (:2011الًرٙلععٛ هألاععاخ )

اهععن أظٔععرت ُتععا٢ر و اشععٞ ًصععشٚٞ أدرآععا ًركععس )بٚعع٘( هألاععاخ، إْ ًصععتؼدًٛ  
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أٍ   اهفٚض ب٘ن أكجر ثقٞ ٗهدٍٙٔ ةد  أكدل ًّ الؼدةا١ املقربا ٗو دٞ اطتعرا 

ٍّ كعبرل ًعّ           اهصٚاشٞ أعوٟ، ٗةعاي  )كٚعح ٓعاًوتْ٘( اهعذٜ ةعاو اهّد اشعٞ :كشعر٠ كع

دتٌاعٚعٞ  دتٌعاعٛ عوعٟ اذتٚعاٝ اال   اهتلِٔات بععأْ أثعر اشعتؼداَ ً٘اةعط هوت٘اؼعى اال     

هوعؼؾ، ٗاركمعست ًعظٌٔعا سع٘ي استٌعاي أْ العْ٘ ٓعذٖ امل٘اةعط ًفعّرٝ بع ةعات          

 ."ًصتؼدًٚٔا ٗابعدٍٓ عّ املعا كٞ   اهعا 

 ً )فٚض ب٘ن( هدٍٙٔ  ا ٗإْ ًّ ٙصتؼدًْ٘ ً٘اةط ًجىٗأـافكٗددُا اهعلض متا

ععععدو أكعععدل ًعععّ اهع ةعععات اه٘ثٚقعععٞ، ٗاستٌعععاي اطتعععراأٍ   الُععععاٞ املدُٚعععٞ أٗ       

َ  اهصٚاشٚٞ أعوٟ، ٗاعرل اهّد اشٞ إىل اارل كبرل   اهع ةات اال  دتٌاعٚعٞ، ٗٙصعتؼد

 ٗكعععف  اهّد اشععٞ أْ ًصععتؼدًٛ دتٌععاعٛ،%( ًععّ اهبععاهاا ً٘اةععط اهّت٘اؼععى اال47)

%( ًعّ  43) بِصعبٞ ً  فٚض ب٘ن( اهذّٙ ٙدػوْ٘ امل٘ةط عدٝ ًرات   اهَٚ٘ أكجر ًعٚ اه)

ٌّ ً ًصتؼدًٛ ا ُذلُ  اآلػرّٙ، ٗأكجر ًٚ ًِ ٙصتؼدًْ٘ ا ُذلُع    ّ البج ثٞ أًجاي 

 .29إىل اهعع٘  بإُٔ ميلّ اه٘ث٘ق   ًعظٍ اهسا٢رّٙك

 

 على شبكات الّتواصل االجتماعي: -العينة -باب العربيفاعلية الّشا: معالم تثانًي
كًا ا اتؽفمض عوٟ ظبلٞ  إدابٞ عوٟ شؤاهِا الٗي   احمل٘  الٗي ًّ االشتٌا ٝ

أظٔرت ال ةاَ ٗاهِّصش اهن حتؽوِا عوٚٔا ًّ ددٗهٞ ٗافرٙ  اشتذابات ا ُذلُ ?ك، 

اهّعععبلات  :ٚععش اهتععاهٛٓععٛ باهذلا ِةبوععٍٔا ًععّ أْ أكجععر امل٘اةععط اؽععفش  أفععراو اهعِٚععٞ 

ٞ  %89) االدتٌاعٚٞ باهّد دٞ الٗىل بِصبٞ امل٘اةعط  ، (%60) (، امل٘اةط اهتعوٌٚٚعٞ بِصعب

ٞ  اهذلفٚٔٚعععٞ  )ٗاععععٌى االشعععتٌان إىل اليعععاُٛ، ًععععآدٝ الفععع َ ٗاملصوصععع ت( بِصعععب

(، ٗدعا١ت بقٚعٞ امل٘اةعط   اراٚبعات ااهٚعٞ،      %50) (، امل٘اةط ا ػبا ٙٞ، بِصب48%ٞ)

(، اهب٘ابععععات %21) %(، امل٘اةععععط ارتدًٚعععع23ٞ(، املععععدُٗات )%24) دٙاتٗٓععععٛ املِتعععع

 (.6) ٙ٘ـشٕ املؼاه  ةٍ كٌا(. %11(، ًٗ٘اةط اهد وظٞ )12%)

ٗادهمى ٓذٖ ال ةاَ ٗاهِّصش عوٟ أْ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ةد أؼبش  اذتاـعر  

ٌععات  ا ًعّ اضت ٗاالدتٌاعٚعٞ هعد٠ ةااععات كعبرلٝ دعدًّ      االفذلاـعٚٞ البرز   اذتٚاٝ 
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

اهرةٌٚعععٞ ػاؼعععٞ اهّععععباب ًعععٍِٔ، ٗٓععع٘ ًعععا أكداعععٕ كعععذهم كعععجرل ًعععّ اهّد اشعععات   

سؽا١ات املت سقٞ عّ زتتٌط ا ُذلُ  ػاؼٞ   ال بط شِ٘ات الػرلٝ ًعّ عٌعر   ٗا 

 ٓذٖ اهتلِ٘ه٘دٚا. 

 

 
 

 ُذلُ : ُ٘ن امل٘اةط اهن ٙتؽفشٔا أفراو اهعِٚٞ عوٟ ا 6 شتاه

     

ّعبلات االدتٌاعٚٞ متوم عوٚٔا ؼفشٞ أٗ أُ  أٜ ًّ اهٗ  شؤاهِا اهتاهٛك 

?ك بِّٚ  اشتذابات أفعراو اهعِّٚعٞ عوعٟ اهصعؤاي أْ ًعظٌٔعٍ ميولعْ٘       ًعذلن فٚٔا

(، سصعععاب عوعععٟ اععع٘ٙذل بِصعععبٞ %85) اآلاعععٛ: ؼعععفشٞ عوعععٟ فعععٚض بععع٘ن، بِصعععبٞ 

(50%  ٞ (، اظععذلان   اابٚععحب االُصععتاراَ  %47) (، سصععاب عوععٟ ٙ٘اٚعع٘ب بِصععب

(، سصاب عوٟ ظعبلٞ  %16) اابٚحب ٗااصاب بِصبٞ(، اظذلان   %16) بِصبٞ

(، ثٍ ؼفشٞ عوٟ كى ًّ ًاٜ شباٙض، فوٚلر، ٓاٜ %11ْ بِصبٞ )إهِٚلد 
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ٍ    فاٙ  ٗهلّ بِصش ـععٚفٞ دعدًّ   ٗاعدعٍ ٓعذٖ   (. 7) ا. ًجوٌعا ٙ٘ـعشٕ املؼاعه  ةع

ات الشععتؼداًات اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ    ١سؽععااهِتٚذععٞ ًععا أٗ واععٕ ً٘اةععط ا  

  ٞ ػ ي ال بط شِ٘ات اهّصابقٞ.املِاقٞ  اهعربٚٞ ػاؼ

 

 
 هعبلات االدتٌاعٚٞ اهن ميتوم عوٚٔا أفراو اهعِٚٞ ؼفشاتا : ًا7شتاه 

 

ٗهذهم ٗستاٗهٞ ًِّا هولع  عّ ًعد٠ افاعوٚعٞ اهّععباب اهعربعٛ عوعٟ ظعبلات        

عوٟ ًععا  اهّتفاعوٚعٞ   ٓعذٖ اهّععبلات، ٗاػذلُعا       اًلاهّت٘اؼى االدتٌاعٛ أْ ُدهمى أٗ

، ٗاهععذٜ اّبععحب   عععّدٝ 1989طكٓٚذلك ملعععا  اهّتفاعوٚععٞ اهععذٜ ٗـعععٕ شععِٞ هععذهم ًقٚععا

 .-كٌا شبحب  كرٖ -و اشات بعدٖ 

ٗةد أثبت  و اشات عدٙدٝ اهع ةٞ اهاروٙٞ با اساٙعد عٌوٚعات اهتفاععى ٗأوٗاأعا     

كا٘ٙلصدلٜك ٗكآهعسٗطك اهعن أثبتع      ُذلُ  ًجى و اشٞٗزٙاوٝ اشتؼداَ امل٘اةط عوٟ ا 
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

اهّعباب ادتاًعٛ عوٟ ؼش  اهّعبلات ًعط االػتٚعا  اذتعر ٗاملرُٗعٞ        زٙاوٝ اعتٌاو

كبرلدرك اهن ا٘ؼو  إىل ٗد٘و  اهتؽٌٍٚ ًقا ُٞ باهّؽش  اهّتقوٚدٙٞ، ٗكذهم و اشٞ

ِّ ّ٘ي ٗاالػتٚععا (، ًٗؽععداةٚٞ ٗزٙععاوٝ ُصععبٞ ا ابععال بععا اهرـععا عععّ اهعع ؾ اهفععا٢حب )اهتذعع

 اهفا٢حب.اذكر احملت٠٘ ا ػبا ٜ اهذٜ ٙعتٌد عوٟ اهِّؾ 

(ك   ٓعععذا اهؽعععدو أُعععٕ إ ا اشعععتاان اهقعععا٢ٍ      2002) Mike ٗٙؤكعععد ًاٙعععمك 

باالاؽاي أْ ٙقّدَ ً٘ـ٘عٕ   ظلى عِاؼعر أٗ ستعاٗ  ًصعتقوٞ ٗٗاـعشٞ ًٗراباعٞ      

  ً ، اٚععح ميلععّ هوٌصععتؼدَ  ً ببعفععٔا اهععبعض هتعععلى   زتٌوععٔا امل٘ـعع٘ن كععا

ٓع٘، فعع ْ ٓعذا اهقععا٢ٍ   ا هوذلاٚعش اهعذٜ غتتععا ٖ   ٗفًقعع ٍٝاهّتعاًعى ًعط كععى ستع٘  عوععٟ سعد    

باالاؽاي ٙلْ٘ ةد سقمحب أٍٓ ارتا٘ات   دعذب آتٌعاَ ادتٌٔع٘  ٗاذتفعاظ عوٚعٕ،      

 ٗا٘فرل إًلاُٚات عاهٚٞ هوتفاعى ًعٕ.

ٗاقععَ٘ اهفلععرٝ اهر٢ٚصععٞ هعععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ عوععٟ امععط بٚاُععات       

ٌّععط   العفععا١ املعععذلكا   امل٘ةععط ٗٙععتٍ ُعععر ٓععذٖ اهبٚاُععات بعععلى عوععض ستععٟ ٙتذ

خل، أٜ أُٔعا  إالعفا١  ٜٗ املؽاحل املعذلكٞ ٗاهعذّٙ ٙبشجعْ٘ ععّ ًوفعات أٗ ؼع٘ ...     

ظبلٞ ً٘اةط فّعاهٞ اعٌعى عوعٟ اصعٔٚى اذتٚعاٝ االدتٌاعٚعٞ بعا زتٌ٘ععٞ ًعّ املععا ف          

ٗالؼععدةا١، كٌععا متلمععّ الؼععدةا١ اهقععداًٟ ًععّ االاؽععاي ببعفععٍٔ اهععبعض ٗبعععد   

ٛ ٗاهؽ٘اٛ ٗابعاوي اهّؽع٘  ٗيرلٓعا ًعّ     ا ًّ اهّت٘اؼى املر٢ا٘ي شِ٘ات متلمٍِٔ أٙف 

 ا ًلاُات اهن ا٘اد اهع ةٞ االدتٌاعٚٞ بٍِٚٔ. 

ٗاتٌٚععس ٓععذٖ امل٘اةععط باهت٘شععط اهصععرٙط   ػععدًاأا، ٗاساٙععد أعععداو املعععذلكا      

فٚٔععا، ٗمنعع٘ سذععٍ ابععاوي املعوً٘ععات ٗاهبٚاُععات ٗاهرشععا٢ى ٗاملعع٘او ًععّ ػ شلععا بعععلى    

اظعر ٗاهفع٘ ٜ ًعط امٔ٘ ٓعا   ااع٘  ٙاّٚعر ًعّ        ًارو،  ا أٗدد ةِ٘ات هوتععااٛ املب 

دعع٘ٓر اهِظرٙععات االاؽععاهٚٞ املعرٗفععٞ، ٗٙ٘ةعع  استلععا  ؼععِاعٞ اهرشععا٢ى ا ع ًٚععٞ   

هِٚقؤا إىل ًد٠ أٗشط ٗأكجر سل٘هٚٞ، ٗبقد ٝ اأثرلٙعٞ ٗافاعوٚعٞ   ٙتؽع٘ ٓا ستووع٘     

 ٗػدلا١ ا ع َ ٗاالاؽاي.
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   ٗ إىل  2012ُٚعٞ   اهععا  هععاَ    ٗٙعرل اقرٙر الًٍ املتشعدٝ هوشلً٘عات ا هلذل

أْ اذتلً٘ات   اهععا  ا٘دٔع  هوتشع٘ي   اقعدٍٙ ػعدًاأا هوٌع٘ااِا ًعّ ًِظع٘          

املععسٗو هوؼدًععٞ أٗ املعع٘ و شلععا، إىل اهذلكٚععس بعععلى أكععدل عوععٟ ًتاوبععات املصععتٔوم   

ٗاستٚاداإ ٗابٚعٞ اشتؼداَ امل٘ااّ هوؼدًات، ٗٓذا ًعا وفعط ٓعذٖ اذتلً٘عات إىل     

ٗٙر ٗاهتصعع٘ٙحب هععدػ٘ي ٗاشععتؼداَ ارتععدًات ا هلذلُٗٚععٞ اذتلً٘ٚععٞ    أْ اقععَ٘ بععاهذل 

ا، ٗا٘فرل اهتصٔٚ ت اهتقِٚٞ شلذا اهدػ٘ي، كاهدػ٘ي اضاُٛ هإلُذلُع  ًعّ أٜ   زتاُ 

أٗ ٗـععط ًِّؽععات   الًععاكّ اهعاًععٞ هتقععدٍٙ ارتععدًات اذتلً٘ٚععٞ    WiFiًلععاْ 

ٌععاعٛ هوتصعع٘ٙحب شلععذٖ  ا هلذلُٗٚععٞ، إـععافٞ إىل االشععتفاوٝ ًععّ ةِعع٘ات اهّت٘اؼععى االدت  

ارتدًات ا هلذلُٗٚٞ دتٌٔ٘  امل٘ااِا ٗاعذٚعٍٔ عوٟ اشعتؼدأًا بععلى أكعدل    

   َ ْ  ;ٗاعوععٌٍٚٔ كٚفٚععٞ ٓععذا االشععتؼدا ( ًععّ وٗي اهعععا  اقععَ٘ بتعع٘فرل    %19) هععذا فعع 

ػاؼٚٞ اهدػ٘ي اهعؼؽٛ هوؼدًٞ، اٚح ميلعّ هوٌع٘ااّ اهعدػ٘ي اصعاب ٗاسعد      

بعععلى أشععرن ٗأشععٔى عوععٟ امٚععط      ( هوشؽعع٘يً )ةععد ٙلععْ٘ سصععاب فٚصععب٘ن ًععج    

 .30ارتدًات اذتلً٘ٚٞ

ا ملععععا كٓٚذلك اهّصعععتٞ ٗاتعععٚض ظعععبلات اهّت٘اؼعععى االدتٌعععاعٛ ملصعععتؼدًٚٔا ٗفًقععع  

 هوتفاعوٚٞ الظلاي اهّتاهٚٞ:

اعععععّدو ارتٚععععا ات املتاسععععٞ; فاه٘ؼعععع ت اهفا٢قععععٞ اعععع٘فمر ػٚععععا ات أكجععععر    .1

شععتؼداَ زاوت وافعٚععٞ املصععتؼدَ ه  - هوتفاعوٚععٞ، ٗكوٌععا زاوت ارتٚععا ات

ٗإ ا اّبقِا ٓذا املعوٍ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ صتد أُٔا  ٗاهتفاعى.

 أٌٓٔا: ،اتٚض هوٌصتؼدًا اهعدٙد ًّ ارتٚا ات

 :ٞٚؼفشٞ ػاؼٞ بلى ًععذلن حتتعٜ٘ عوعٟ ًعوً٘عات      املوفات اهعؼؽ ٛٓٗ

املٚ و، أبرز اشل٘اٙعات(، ًٗعّ ػع ي زٙعا ٝ      )اهعٌر، ًلاْ أشاشٚٞ عِٕ ًجى

ا اهتععرف عوعٟ ةا٢ٌعٞ    فشٞ ميلّ ًعآدٝ ُعااات اهعؼؾ ٗأٙف ٓذٖ اهؽ

  أؼدةا٢ٕ.
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

     تالؼدةا١: ٍٗٓ الظؼاؿ اهذّٙ ٙقَ٘ املصعتؼدَ بعاهتعرف عوعٍٚٔ ٗإـعاف ٍٔ

 هقا٢ٌتٕ هارض ًعا. 

   اضٌ٘عععات: ٗٓععٛ عبععا ٝ عععّ  ٌعععات هعععدو ًععّ الظععؼاؿ حتعع  ًصععٌٚات

ٌاًعععات ٓتلعفعععا٢ٔا اال ستعععدوٝ اِععععأ ليعععراض ًعِٚعععٞ، اٚعععح ٙلعععْ٘      

اعع٘فر ٓععذٖ اضٌ٘عععات ًِتععد٠ ذتعع٘ا  ًؽععار بععا أعفععا١ اضٌ٘عععٞ  ُفصععٔا،

كٌعا   ادتٌاععات ععّ ارٙعحب السعداخ،     ٓا اِصعٚحب ٘اه٘اسدٝ. ٗٙصتاٚط ًِظٌ

 ضٌ٘عتٍٔ.  ُفٌاَػرّٙ ه آأٍُٔ ٙصتاٚعْ٘ وع٘ٝ أعفا١ 

        حتٌٚى أهبً٘ات اهّؽ٘  ٗاهفٚعدٙ٘ٓات، ٗكتابعٞ اهرشعا٢ى اهف٘ ٙعٞ اهعن اظٔعر

 ددا  العفا١.  وًٟباظرٝ ع

      املععا كٞ باهِعععر ٗاهِقعاػ ٗاذتعع٘ا  ٗاهد وظعٞ ًععط الؼعدةا١ ٗاملصععتؼدًا

اآلػرّٙ   كى ٗةع  ٗسع٘ي شتتوع  امل٘ـع٘عات ٗاهقفعاٙا، ٗا ساهعٞ عوعٟ        

 ٗابععه اهّؽععفشات ٗامل٘اةععط الػععر٠، ٗكععذا اؽععٌٍٚ اهؽععفشات ا ع ُٚععٞ      

 ا هعرض املِتذات ٗاهفعاهٚات.اصتؼدَ  ا ًّ  اهن

  ادتٔععد املبععذٗي   اه٘ؼعع٘ي إىل املعوً٘ععات ٗاهتعععرض إهٚٔععا بععاهقرا١ٝ أٗ      ةععد .2

املععععآدٝ أٗ االشعععتٌان، ٗظعععبلات اهّت٘اؼعععى االدتٌعععاعٛ اععع٘فمر ًعععّ ػععع ي 

ًّعععع   ا ًععععّ املعوً٘ععععات   ظععععتٟ اضععععاالت     ا كععععبرل  املعععععا كا  فٚٔععععا، ك

 ٗاهّتؼؽؽات اهعوٌٚٞ ٗاملعرفٚٞ، اتٌتط بصٔ٘هٞ اه٘ؼ٘ي إهٚٔا   كى ٗة .

٠ االشتذابٞ إىل املتوقٛ; ش٘ا١ كاُ  االشتذابٞ ؼاو ٝ عّ ُعال امل٘ةعط  ًد .3

اهدلُعععاًر، أٗ ُععععال أسعععد الفعععراو أٗ احملعععر ّٙ اهعععذّٙ ٙصعععتذٚبْ٘ آل ا١    ٗ أ

املتوقععٛ ٗأفلععا ٖ ٗاصععاؤالإ. ٗ  ٓععذا اهؽععدو عتصععش هعععبلات اهّت٘اؼععى    

لعّ  االدتٌاعٛ أُٔا اتعاًى ًط املعوً٘ٞ ٗارتدل ٗاذتعدخ ذتظعٞ ٗة٘ععٕ، ٗمي   

اباوي ٓذٖ املعوً٘ات با  الؼدةا١ ًعسزٝ باهؽ٘  ًٗقااط اهفٚعدٙ٘ ٗاهتعوٚعحب   

 ٗاهرو عوٟ بعفٔا.
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اصععٔٚى اهّت٘اؼععى اهعؼؽععٛ; ٗٓعع٘ اهععذٜ ٙععتٍ بععا املصععتؼدَ ٗاملصععؤٗها عوععٟ   .4

أةراُععٕ عوععٟ امل٘ةععط. ٗةععد ٗامل٘اةععط ٗاهؽععفشات، أٗ بععا املصععتؼدَ ٗأؼععدةا٢ٕ 

تٌط كعبرل ُٗاظعه ًعّ ًصعتؼدًٛ     ض   ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛأااس

ا ُذلُعع ، فرؼععٞ إُتععاز ٗاعععاار احملت٘ٙععات ًععط اآلػععرّٙ. ٗأّو٠ ااعع٘  ٓععذا       

ّ٘هٕ ًعّ زتعرو أواٝ إع ًٚعٞ ُّؽعٚٞ هوت٘اؼعى إىل       الشو٘ب ًّ اهّت٘اؼى إىل حت

ٗٗفمععععر ظٔعععع٘  ظععععبلات اهّت٘اؼععععى  .أواٝ إع ًٚععععٞ زلعٚععععٞ ٗبؽععععرٙٞ ظععععاًوٞ

َ إىل آفعععاق يعععرل ًصعععب٘ةٞ، ٗأعاعععٟ  ا، ُقعععى ا عععع ث٘ ًّععع ٍااالدتٌعععاعٛ فتش ععع

ا كدل٠ هوتأثرل ٗاالُتقاي عدل اذتدٗو ب  ةٚ٘و ٗال  ةابٞ إهما ًصتؼدًٕٚ فرؼ 

بعععلى ُصععو ستععدٗو. إ  أٗدععد ظٔعع٘  ٗشععا٢ى اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ةِعع٘ات  

هوبععح املباظععر ًععّ امٔ٘ ٓععا   ااعع٘  ٙاّٚععر ًععّ دعع٘ٓر اهِظرٙععات االاؽععاهٚٞ   

ٞ اهرشاهٞ ا ع ًٚٞ هِٚقؤا إىل ًعد٠ أٗشعط   املعرٗفٞ، ٗٙ٘ة  استلا  ؼِاع

ّ٘ ٓا ػدلا١ االاؽاي.  ٗأكجر سل٘هٚٞ، ٗبقد ٝ اأثرلٙٞ ٗافاعوٚٞ   ٙتؽ

كٌا اتٚض اهّعبلات شعٔ٘هٞ اهتعدػى با ـعافٞ إىل ستتع٠٘ االاؽعاي،             

اهذٜ ميلّ أْ ٙ سظٕ اآلػرْٗ ٗٙعذط املتوقٛ عوعٟ ا بعدان ٗاالكتععاف    

 ٛ اتٚض ملصتؼدًٚٔا: املعا كٞ، فٔ ًّ َثٍٗ

     ٍاهتعرٙععع  بأُفصعععٍٔ، ًٗعععّ ثعععٍ اهّت٘اؼعععى ًعععط اآلػعععرّٙ اهعععذّٙ اعععربأٍ بٔععع

 آتٌاًات ًعذلكٞ.

      ٍإًلاُٚععٞ إ فععاق املوفععات ٗاهلتابععٞ سعع٘ي ً٘اـععٚط ستععدوٝ ًٗعِٚععٞ، أعع

ٗختعدَ ًؽعاذتٍٔ املععذلكٞ، ففعٛ      ٔااملعذلكا اآلػرّٙ   اهؽفشٞ ُفص

 ٞ اهتعوٚععحب عوععٟ امل٘اـععٚط املارٗسععٞ   كععى امل٘اةععط االدتٌاعٚععٞ اتعع٘افر إًلاُٚعع

 فٚٔا.

    إُععععا١ ؼعععداةات ددٙعععدٝ ٗالعععّ٘ٙ ع ةعععات   زتعععاالت ًتععععدوٝ، بتبعععاوي

ٗميلّ ًّ ػ ي اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ارتاؼٞ ابعاوي   الػبا  ٗاملعوً٘ات.

كٌعا أُٔعا زتعاي  سعش هوتععا ف       املوفات ارتاؼٞ ٗاهؽ٘  ًٗقعااط اهفٚعدٙ٘،  



 

 45 

 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

ٗإْ  ا،ب٘سعدٝ الفلعا  ٗاهريبعات ياهب ع    ٗاهؽداةٞ، ٗػوحب دع٘ زتتٌعط ٙتٌٚعس    

 اػتوف  أعٌا ٍٓ ٗأًاكٍِٔ ًٗصت٘ٙاأٍ اهعوٌٚٞ.

اشتؼداَ ُظاَ املراةبٞ اهعذٜ افععٕ اه٘شعا٢ى ا ع ًٚعٞ املؼتوفعٞ، ٗاملع٘او        .5

هلذلُٗٚععٞ املتاسععٞ شعع٘ا١ ًععّ اععرف اهّؽععش  أٗ اهععدلاًر أٗ امل٘اةععط بؽععفٞ   ا 

٘ةط أٗ أٜ دس١ فٕٚ مبعا  عاًٞ، سٚح حتدو ٗشا٢ى ٗاـشٞ هتصذٚى زٙا ات امل

ٙفٚععععد   ااعععع٘ٙر امل٘اةععععط ٗستت٘ٙاأععععا هتِاشععععش آتٌاًععععات املصععععتؼدًا،    

 ٗاحملافظٞ عوٟ اشتٌرا  دذب اُتبآٍٔ. 

 

 

 على شبكات الّتواصل االجتماعي: - العينة –ا: مؤشرات تفاعلية الّشباب العربي ثالًث
٘اؼعى االدتٌعاعٛ شعِعتٌد    ملعرفٞ ًد٠ افاعوٚٞ اهّعباب اهعربٛ عوٟ ظبلات اهّت      

عوٟ كعى ًعّ: ععدو شعِ٘ات االشعتؼداَ، ععدو ًعرات االشعتؼداَ   الشعب٘ن، ععدو           

شعاعات االشععتؼداَ اهًٚ٘ٚععٞ، كٌؤظععرات أٗهٚععٞ ميلعّ ًععّ ػ شلععا أْ ُصععتدي عوععٟ   

سؽعا٢ٚٞ عوعٟ   إاهّتفاعوٚٞ هد٠ اهّعباب أفراو اهعِٚٞ، ٗشعأعتٌد دتععى املؤظعر  ا والهعٞ     

  ٜ ٛ   اهّتعرٙ  اهّرٙاـعٛ اهعذ ٗاهعذٜ ٙعر٠ فٚعٕ أْ اهّتفاعوٚعٞ ٓعٛ:       (Paisly) ةدًعٕ بٚسهع

. باستصعاب ُصعبٞ ُععال املصعتؼدًا عوعٟ      ُصبٞ ُعال االشتؼداَ إىل ُعال اهِّظاَ

ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ إىل ُعال ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌعاعٛ ُفصعٔا، أٗ   

٘و ُذلُعع ، ٗستاٗهععٞ االشععتدالي بٔععا كٌؤظععرات عوععٟ إًلاُٚععٞ ٗدعع    إىل ُعععال ا 

 اهّتفاعوٚٞ هد٠ املصتؼدًا.

أٜ ًععدٝ االظععذلان   ظععبلات اهّت٘اؼععى   املؤظععر الٗي: عععدو شععِ٘ات االشععتؼداَ:   

االدتٌاعٛ ٗاشتؼدأًا ًقا ُٞ مبعدٝ ُععال ٓعذٖ اهّععبلات ٗبعداٙات ظٔ٘ ٓعا عوعٟ        

ُذلُ ، ٗاهن اعٚدٓا بععض اهد اشعات اهتأ غتٚعٞ إىل أٗا٢عى اهقعرْ اذتعاوٜ       ظبلٞ ا 

، 2003  ععاَ   31(Linked In وٜ، عِعدًا ظٔعر ً٘ةعط هِٚلعد إْ )    ٗاهععرّٙ املٚ

   33(Facebookبعع٘ن ) ، ٗفعٚض 2003  ععاَ   32(My Space) ًٗعاٜ شعبٚض  
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  عععاَ  35(Twitter، ٗاعع٘ٙذل)2005  عععاَ  34(Youtube، ٗٙ٘اٚعع٘ب )2004عععاَ 

 ، ٗاهعدٙد ًّ املعدُٗات ةبعى  هعم بلعجرل، ًٗعّ اهّععبلات الػعر٠ بععد  هعم.         2006

ً عوٟ أ آػر  عرلصش عدو املصتؼدًا ًجوٌا اا)ًرابٞ  ا فٚٔا ْٓٛ الكجر اشتؼدا

 ات   اضاي(:١سؽاا 

 

 ٗفعحب صش ععدو املصعتؼدًا   ا: اراٚش ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ 8شتاه 

 2014ظٔر ِٙاٙر  كWe Are Socialك اقرٙر ًؤشصٞ

ات زاي ٓععع٘ أظعععٔر املِّؽععع   ًعععّ ػععع ي اهبٚاُعععات: أْ اهفعععٚض بععع٘ن ًعععا      ٙ سعععظ

االدتٌاعٚٞ، ٗأكجرٓا ظعبٚٞ، باست هٕ هوٌركس الٗي ًّ سٚعح ععدو املصعتؼدًا    
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 ٚ كٌا ٙأاٛ اابٚحب اه٘ااض آب  ًوْٚ٘ ًصتؼدَ. 1184ا إىل اهِعاا ٗاهذٜ ٗؼى ساه

(WhatsAppاملركععععس اهرابععععط ًتؼاٚ عععع   ) ٞا بععععذهم ظععععبلٞ ة٘ةععععى االدتٌاعٚعععع

(Google   ٜ ًوٚععْ٘  400ٗؼععى إىل  +( ًععّ سٚععح عععدو املصععتؼدًا اهِّعععاا ٗاهععذ

 .36ًصتؼدَ

اقرٙركُظعععرٝ عوعععٟ ا عععع َ  ِاقعععٞ اهعربٚعععٞ فقعععد كعععع   أًعععا فٌٚعععا ٙتعوعععحب بامل

ك، أْ عععدو ًصععتؼدًٛ ا ععع َ االدتٌععاعٛ      2014االدتٌععاعٛ   اهعععا  اهعربععٛ   

ًوٚعْ٘   135ًوٚعْ٘ ظعؼؾ، ًعّ بعا      71ةعد ةعا ب    2013ُٔاٙٞ ععاَ    اهعا  اهعربٛ 

ًعععّ اهععععرب   %(30) ّ فٚعععٕ أْ ًعععا ٙقعععا ب   اهعععذٜ بعععّٚ ُذلُععع ،   اه٘ةععع ًصعععتؼدَ هإل

 .37ا هألػبا ا  ٢ٚص املعا كا   و اشات اهتقرٙر ٙعتدلْٗ ا ع َ االدتٌاعٛ ًؽد  

ًِعذ ًتعٟ ٗأُع     ك ًّٗ أدى اهلعع  ععّ ًعده٘الت ٓعذا املؤظعر ارسع  شعؤاي:       

 ًعذلن   اهّعبلات االدتٌاعٚٞ?ك.

 
 عًٚٞدٝ االظذلان   اهّعبلات االدتٌا: 9شتاه 
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 6 – 4ٗأداب أيوش أفراو اهعِٚٞ أٍُٔ ًعذلكْ٘   اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ًِذ 

ٞ    3 -1شِ٘ات، أٗ ًِذ  %( 34%(، ٗ)44) شِٞ كشد أوُٟ، فقد ًّجعى ارتٚعا اْ ُصعب

%(، 12) شععِ٘ات فقععد ًّجوعع٘ا ُصععبٞ أةععى    10 – 7عوععٟ اهتعع٘اهٛ، أًععا املعععذلكْ٘ ًععّ    

 %(.5) ْ ًِذ أةى ًّ شِٞ٘ٗكذا املعذلك

فٚض ب٘ن أٗ ا٘ٙذل اه هم بأْ ًعظٍ أفراو اهعِٚٞ ميتولْ٘ ؼفشات عوٟ  ٗٙفصر

 ً ا أٗ ٙ٘اٚ٘ب ٗكؤا ظٔرت ًِذ ععر شِ٘ات فقه، ٗأؼبش  أكجر ظٔرٝ ٗاشتؼدا

 فقه.  2010  ًِاقتِا اهعربٚٞ عوٟ الةى،  ًِذ 

 4ط ف  ا كاْ ًعظٍ أفراو اهعِٚٞ ٙصتؼدًْ٘ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ًِعذ  ًّٗ َثٍ

شِ٘ات عوٟ الةى هلى ًصتؼدَ، ٗإ ا  5٘ات، أٜ مبت٘شه سصابٛ ٙقد  بع ص ش6ِ –

، اعع٘ٙذل (%85)كععاْ كععذهم ًعظععٍ أفععراو اهعِٚععٞ ٙصععتؼدًْ٘ أكجععر فععٚض بعع٘ن       

 10، ٓعع٘ 2014ٗعٌععر كععى ظععبلٞ ستععٟ ُٔاٙععٞ شععِٞ       ،(%47)ٗٙ٘اٚعع٘ب  (،50%)

ٗ  8شِ٘ات باهِصبٞ هفٚض ب٘ن،   ،ٚع٘ب شعِ٘ات باهِصعبٞ هٚ٘ا   9شِ٘ات باهِصبٞ هتع٘ٙذل، 

 :عوٟ اهِش٘ اآلاٛٓٛ  ُصش ُعال أيوش املصتؼدًا إىل ُعال اهِّظاَف ْ 

 

 شِ٘ات( 5)ًض =  عدو شِ٘ات اشتؼداَ أفراو اهعِٚٞ هوعبلات االدتٌاعٚٞ    

 (% 50(:                                                                                              = )100×ُصبٞ) .1

 شِ٘ات( 10عدو شِ٘ات ُعال فٚض ب٘ن)        

 

 شِ٘ات( 5 )ًض =  عدو شِ٘ات اشتؼداَ أفراو اهعِٚٞ هوعبلات االدتٌاعٚٞ                         

 (% 63(:                                                                                              = )100×ُصبٞ) .2

 شِ٘ات( 8عدو شِ٘ات ُعال ا٘ٙذل)                

 شِ٘ات( 5)ًض =  عدو شِ٘ات اشتؼداَ أفراو اهعِٚٞ هوعبلات االدتٌاعٚٞ              

 (% 56(:                                                                                              = )100×ُصبٞ) .3

 شِ٘ات( 9) ل ٙ٘اٚ٘بعدو شِ٘ات ُعا          

 

           مبعِٟ أْ ُصعبٞ ُععال اهّععباب أفعراو اهعِٚعٞ ًصعتؼدًٛ اهفعٚض بع٘ن إىل ُععال

(، ٗأْ ُصعبٞ ُععال اهّععباب أفعراو     %50ظبلٞ اهفعٚض بع٘ن ُفصعٔا ةعد بواع  )     
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(، ُٗصبٞ ُعال اهّععباب  %63) اهعِٚٞ ًصتؼدًٛ ا٘ٙذل إىل ُعال ا٘ٙذل ةد بوا 

 (.%56) ل ٙ٘اٚ٘ب ةد بوا أفراو اهعِٚٞ ًصتؼدًٛ ٙ٘اٚ٘ب إىل ُعا

 ُعع٘ن ًععا هععد٠ املصععتؼدًا أفععراو اهعِٚععٞ ًععّ   ٗٓعع٘ ًؤظععر ٗاـععض عوععٟ ُعععال عععاٍي

ا ًعععط ُععععال اهِّظعععاَ عوعععٟ اعتبعععا  أْ ٓعععذٖ     اهّععععباب اهعربعععٛ، ًٗتعععساًّ اقرٙب ععع   

مبععا فٚٔععا اهبوععداْ    -اهّعععبلات ةععد اساٙععد عععدو ًصععتؼدًٚٔا   كععى اهعععا      

(. 2014 - 2010) ٌصعٞ الػعرلٝ  بععلى كعبرل ػع ي اهّصعِ٘ات ارت     - اهعربٚٞ

 2012ٗبداٙٞ شِٞ  2011ًط ُٔاٙٞ شِٞ  ً ًج Facebookفقد بو  عدو ًصتؼدًٛ 

 Mark Zucherberg،  ٗكتععش ًععا ن زٗكرلبععرز   38ًوٚععْ٘ 800  اهعععا  إىل 

 ,This Morning،ك2012أكت٘بر  4ًؤشض اهفٚصب٘ن   ؼفشتٕ اهعؼؽٚٞ َٙ٘ 

There are more Than One billion People Using Facebook actively 

each month".  ٍاهعٔر ًوٚا أْ عدو املتفاعوا   اهعبلٞ ٗؼى إىل اهرة   . 

 :ُٕٓؤال١ امل٘دع٘وّٙ عوعٟ اهععبلٞ ٗأُعٕ شعٚبذي ةؽعا ٠        كٙععر باهفؼر بلى ٗأ

حب اهعٌى هتقدٍٙ أففى ؼ٘ ٝ هوعبلات االدتٌاعٚٞ ًّ ػ ي دٔدٖ ًط باةٛ فرٙ

اهفٚض ب٘ن ٓذا اهرةٍ ٙعض أْ أكجر ًعّ ثوعح ًصعتؼدًٛ ا ُذلُع  ًععذلكْ٘      

 ْ   اهفٚصب٘نك. ٗ%( ًّ شلاْ اهعا  ً٘د٘و11ا أْ)  اهفٚصب٘ن، ٗٙعض أٙف 

  ا ع َ االدتأًا   اهعا  اهعربٛ فقد أٗـض ا ؼدا  اهجاهح ًّ اقرٙرك ٛ ك ٌعاع

 أْ عدو املعذلكا اهعرب   ً٘ةطكومٚٞ وبٛ هإلوا ٝ اذتلً٘ٚٞ اهذٜ أؼد إ 

 15َ، بسٙعاوٝ  2011ًوٚعْ٘ ًصعتؼدَ ُٔاٙعٞ ُع٘فٌدل      36كفٚصب٘نك، ةد بو  سع٘اهٛ  

إىل  2011ًوْٚ٘ ًصتؼدَ ًِذ ِٙاٙر ًّ اهعاَ ُفصٕ فقد ٗؼى عدوٍٓ بداٙٞ شِٞ 

فذلاعععا، ٗٓعععذا اهععععدو ًعععّ   بعععا اه (%68) ًوٚعععْ٘ ًصعععتؼدَ، بسٙعععاوٝ بواععع    21

 ( ًّ إاماهٛ اهصلاْ اهعرب.%10) املعذلكا ميجى

   ٞٗاتؽد  وٗي ارتوٚر اهعربٛ باشتجِا١ شواِٞ عٌاْ ةا٢ٌٞ أعوٟ مخض وٗي عربٚع

ًّ سٚح ُصبٞ املعذلكا   ً٘ةط فٚصب٘ن، ٗ هم باملقا ُٞ ًط ععدو اهصعلاْ   

( ًعععّ %29) بِصعععبٞ فٚٔعععا، ٗاعععأاٛ وٗهعععٞ ا ًعععا ات اهعربٚعععٞ املتشعععدٝ   ًقعععدًتٔا

http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=10027
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ًوْٚ٘ ًصعتؼدَ. فٌٚعا اؽعد ت ًؽعر ةا٢ٌعٞ اهعدٗي اهعربٚعٞ         7ظ2اهصلاْ ٗب٘اةط 

ً ٙععا   عععاَ  5ًععّ سٚععح عععدو ًصععتؼدًٛ فٚصععب٘ن، سٚععح ا افععط اهعععدو ًععّ  

( ًعععّ إامعععاهٛ  %26) َ، ٗبِصعععب2011ًٞ ٙعععا ًعععط ُٔاٙعععٞ   9إىل سععع٘اهٛ  2010

داخ اهع٘اّ اهعربعٛ ػع ي    املصتؼدًا   اهعا  اهعربٛ، ٗةد ٙعس٠  هم إىل أسع 

سؽععععا٢ٚات اعععععرل إىل أْ عععععدو ٗأـععععاف اهتقرٙععععر أْ: ا . 39ٓععععذٖ اهفععععذلٝ ِٓععععان

ةعد بوع  سع٘اهٛ     2012ًصتؼدًٛ اهفٚض ب٘ن   اهعا  اهعربٛ ستعٟ ظعٔر إبرٙعى    

شععتؼداَ اهواععٞ اهعربٚععٞ ـععٌّ ٗشععا٢ى   ًصععتؼدَ، ًععط منعع٘ ٗاـععض   ا   ًوٚععْ٘ 43

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ. 

        كعععر ا ؼعععدا  اهرابعععط ًعععّ اهتقرٙعععركا ع َ االدتٌعععاعٛ اهعربعععٛك، أْ ععععدو ٗ

ًوْٚ٘( ًصعتؼدَ     45.2) ًصتؼدًٛكفٚض ب٘نك   اهعا  اهعربٛ ةد ٗؼى إىل

%( ًععععّ 50، ٗٙععععأاٛ ضتعععع٘)2011%( عععععّ عععععاَ 50بسٙععععاوٝ ةععععد ٓا) 2012ُٙ٘ٚعععع٘ 

ض بعع٘نك ًععّ ًؽععر ٗوٗي زتوععض اهتعععاْٗ ارتوٚذععٛ. ٗكعععف       ًصععتؼدًٛ كفععٚ 

٘  -  اهؽعععدو -و اشعععٞ ا   زتعععاي ا عععع َ أْ اهصععع٘ق اهصعععع٘وٙٞ الشعععرن منععع

 6َ، سٚعععح بوععع  ععععدو ًصعععتؼدًٛكفٚض بععع٘نك اهِععععاا  2012اهرةٌعععٛ   ععععاَ 

 50ً ٙعا ًصعتؼدَ ٙرشعوْ٘     3ً ٙا; ٗبو  عدو املصتؼدًا اهِعاا هعكا٘ٙذلك 

كٌعا ظعٔدت املِاقعٞ اُاٌعاط املع٘ااّ اهعربعٛ بععلى           اهععٔر. ًوْٚ٘ اارٙدٝ 

 يرل ًصب٘ق،   اهِقاظات اهصٚاشٚٞ   ٗشا٢ى ا ع َ ادتدٙدٝ.

      ٞدا١   االؼدا  ارتاًض هتقرٙركا ع َ االدتٌاعٛ اهعربعٛك اهؽعاو  ععّ كوٚع

، أْ ععدو ًصعتؼدًٛ ظعبلٞ    2013  )ُٙ٘ٚ٘( د٘اْ وبٛ هإلوا ٝ اذتلً٘ٚٞ ظٔر

ًوْٚ٘( ًصعتؼدَ، أًعا اع٘ٙذل     55فٚصب٘ن   اه٘اّ اهعربٛ ةد ةا ب اهع)اهّت٘اؼى 

 40. 2013ًوْٚ٘( ًصتؼدَ ُعه، ٗ هم ستٟ ظٔر ًاٜ  3.7فقد ٗؼو٘ا إىل)

 ٗك ا آلػععر ا سؽععا٢ٚات اهععن ُعععرٓا ً٘ةععط   ٗفًقععGO-Gulf.com  ك بداٙععٞ ظععٔر

ُذلُعع    اهعععرق الٗشععه  ًصععتؼدًٛ ا  إامععاهٛ ًععّ( ٪88، فعع ْ)2013 دعع٘اْ

سصععاب ٗاسععد عوععٟ الةععى   أسععد ً٘اةععط اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ، ٗأكجععر     هععدٍٙٔ

http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=8625
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كفٚض ب٘نك، سٚعح بوع  ععدو ًصعتؼدًٕٚ        ا ٓٛ:اهّعبلات االدتٌاعٚٞ اُتعا  

 6.5كاعع٘ٙذلك ٗبوعع  عععدو ًصععتؼدًٕٚ    ا، ٗٙتوععًٖ٘وٚععْ٘ ًصععتؼدَ اقرٙب عع  58املِاقععٞ 

 ًوْٚ٘ ًصتؼدَ. 5.8ًوْٚ٘ ًصتؼدَ، ثٍكهِٚلد إْك بع 

  ٝدتٌاعٚععٞ اصععش اهِعع٘ن، اهصععّ، أفععراو اهعِٚععٞ عوععٟ اهّعععبلات اال ظععذلاناًععد

 اهتعوٌٚٛ: ٠ٗاملصت٘

ةٌٚععععععععععععٞ  2كا 

 املعِ٘ٙٞ 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ

اهّععععبلات  ٟظععذلان عوععع  ابعععال ًعِعععٜ٘ بععا اهِععع٘ن ًٗعععدٝ اال اٙ٘دععد   001. 19.428  كر

 ٟأُج 0.05>0.001ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إدتٌاعٚٞ سٚح اال

ةٌٚععععععععععععٞ  ًاْ ٗٙتض  

 عِ٘ٙٞ امل

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ

 28506.
500 

.000    ٞ ًعّ اهعذك٘  ٗا ُعاخ ًعّ سٚعح       ٙ٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ بعا أفعراو اهعِٚع

ْ ةٌٚعٞ  إدتٌاعٚعٞ سٚعح   اهّععبلات اال  ٟظذلان أفراو اهعِٚٞ عوع اًدٝ 

 0.05>0.000املعِ٘ٙٞ 

ةٌٚععععععععععععٞ  2كا اهصّ 

 املعِ٘ٙٞ 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ

(18-25) 26.192 .001  

اهّعععبلات   ٟظععذلان عوعع ل ًعِععٜ٘ بععا اهصععّ ًٗععدٝ اال    ابععااٙ٘دععد 

 0.05>0.001ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إدتٌاعٚٞ سٚح اال

(26-33) 

(34-40) 

كرٗشلا 

 ي ٗاهض

ةٌٚععععععععععععٞ 

 املعِ٘ٙٞ 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ

ٙ٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ با أفراو اهعِٚٞ ًّ ف٣ات اهصّ املؼتوفٞ ًّ سٚعح   026. 7.338 

ْ ةٌٚعٞ  إدتٌاعٚعٞ سٚعح   ٞ عوعٛ اهّععبلات اال  ظذلان أفراو اهعِٚاًدٝ 

 0.05>0.026املعِ٘ٙٞ 

 ٠املصعععععععععععت٘

 اهتعوٌٚٛ

ةٌٚععععععععععععٞ  2كا

 املعِ٘ٙٞ 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ

  252. 19.330 ثاُٜ٘

ظععذلان عوععٛ اهتعوٌٚععٛ ًٗععدٝ اال ٠ ابععال ًعِععٜ٘ بععا املصععت٘اال ٙ٘دععد 

 0.05<0.252ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إدتٌاعٚٞ سٚح اهّعبلات اال
 داًعٛ 

و اشعععععععععععات 

 عوٚا
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عدو ًرات اشتؼداَ أفراو اهعِٚٞ  ٗشِقٚض املؤظر اهجاُٛ: عدو ًرات االشتؼداَ: .1

ٗةد ارس  شعؤاها عوعٟ    ;ُذلُ هوعبلات االدتٌاعٚٞ ُصبٞ إىل اشتؼدأًٍ هإل

كعٍ ًعرٝ اتؽعفض أٗ اعدػى     ك?ك، ُٗذلُ  باهعاوٝكٍ ًرٝ اتؽفض ا ك أفراو اهعِٚٞ

 ٌ ا دابعات عوعٟ   ٗكاُع    ا?ك،اعٚعٞ أشعب٘عًّ  إىل ؼفشاام عوٟ اهّععبلات االدت

 :اهِش٘ اآلاٛ

 
 : 10شتاه 

 اعدو ًرات اؽفض أفراو اهعِٚٞ هؽفشاأٍ عوٟ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ أشب٘عًّ
 
 

 

كععى  ؼععفشاأٍ عوععٟ اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ %( 59) ٙتؽععفض أيوععش أفععراو اهعِٚععٞ    

ص ًعععرات   6 – 5ط %( ًعععٍِٔ ًععع13ّ%( ًعععٍِٔ   أٗةعععات اهفعععرا  فقعععه، ٗ) 16ٙعععَ٘، ٗ)

 %( ًرٝ ٗاسدٝ   الشب٘ن.1ص ًرات   الشب٘ن، ٗ)4 – 2%( ًٍِٔ ًّ ط12الشب٘ن، ٗ)
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ا اصعش  دتٌاعٚعٞ أشعب٘عًّ  ًد٠ اال ابال با عدو ًرات اؽعفض اهّععبلات اال        

 اهتعوٌٚٛ: ٠اهِ٘ن، اهصّ، ٗاملصت٘

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا اهِ٘ن

ٗ  اٙ٘دععد   003. 15.693  كر ععععدو ًعععرات  ابعععال ًعِععٜ٘ بعععا اهِعع٘ن 

ْ إسٚعح  ًا دتٌاعٚعٞ أشعب٘عًّ  اؽفض اهّعبلات اال

 0.05>0.003ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 
 ٟأُج

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ ًاْ ٗٙتض 

ٙ٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ با أفراو اهعِٚٞ ًّ اهذك٘   004. 30870.000 

ت ٗا ُاخ ًّ سٚح عدو ًرات اؽعفض اهّععبلا  

ْ ةٌٚعععٞ املعِ٘ٙعععٞ  إا سٚعععح دتٌاعٚعععٞ أشعععب٘عًّ اال

0.004<0.05 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 2كا اهصّ 

ٗ  اال ٙ٘دعد   375. 8.620 (18-25) ععدو ًععرات   ابعال ًعِععٜ٘ بعا اهصععّ 

ْ إسٚح ا دتٌاعٚٞ أشب٘عًّاؽفض اهّعبلات اال

 0.05>0.375ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 

(26-33) 

(34-40) 

 ٠املصعععععععععععععععععت٘

 اهتعوٌٚٛ

 سؽا٢ٛاهتفصرل اال ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 2كا

٘  اال ٙ٘دععد  965. 7.405 ثاُٜ٘   اهتعوٌٚععٛ  ٠ ابععال ًعِععٜ٘ بععا املصععت

دتٌاعٚعععٞ  ععععدو ًعععرات اؽعععفض اهّععععبلات اال   ٗ

 0.05<0.965ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إسٚح  ًاأشب٘عًّ
 داًعٛ 

 و اشات عوٚا

 

 

 ُ ُذلعدو ًرات اؽفض أفراو اهعِٚٞ هإل: 11شتاه 
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ككععٍ ًععرٝ اتؽععفض    كٌععا دععا١ت أكجععر اشععتذابات أفععراو اهعِّٚععٞ عوععٟ شععؤاهِا:           

ص 3 – 2كًععّ ط كاُعع  بقٚععٞ ارتٚععا ات: (.%79) ُذلُعع  باهعععاوٝ?ك بعععككى ٙععَ٘ك بِصععبٞا 

ص ًععرات   الشععب٘ن، ٗعععدٝ ًععرات   اهعععٔرك بِصععش   6 – 4ًععرات   الشععب٘ن، ًععّ ط 

ـّض   املـعٚفٞ ددًّ  .11ؼاه ا ًٗتقا بٞ، كٌا ٓ٘ ً٘

ا ًععط املتؽععفشا هعععبلات  ُذلُعع  ًًّٙ٘ععٗعِععد املقا ُععٞ بععا عععدو املتؽععفشا هإل  

)ٗٓععٛ  اُذلُعع  ًًّٙ٘عع ا صتععد أْ: عععدو اهععذّٙ ٙتؽععفشْ٘ ا   اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًًّٙ٘عع  

ٞ 420العوععٟ ُصععبٞ( ةععد بواعع٘ا )   ( ٙتؽععفشْ٘ 313) (، ًعع535ٍِٔ) ( ًععّ زتٌعع٘ن اهعِٚعع

 اؽبض: هذا; ا ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعًًّٛٙ٘

 
 (313ا )عدو اهِّعاا عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًًّٙ٘             

 (%75= )                                       ( :                                            100)×ُصبٞ 

 ( 420ا )ُذلُ  ًًّٙ٘عدو اهِّعاا عوٟ ا  

 

ُذلُ ، ٍٓ ُعاا   ا ا ِٞ اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ًًًّٙ٘ٗعِٟ  هم أْ ثوجٛ أفراو اهعٚ

الؼى عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ٗٓ٘ ًؤظر ٗاـض عوٟ افاععى كعبرل ًعّ    

 هدْ اهّعباب أفراو اهعِٚٞ ًط املفاًا اهن اتٚشٔا ٓذٖ اهّعبلات.

اقرٙععر ً٘ةععط   ٗٓععٛ ُتععا٢ر ات٘افععحب ٗاِصععذٍ ًععط بعععض اهّد اشععات اهصععابقٞ ًِٔععا             

ًعّ ًصعتؼدًٛ ا ُذلُع     %( 70ك شابحب اهّذكر، اهذٜ أكعدت ُتا٢ذعٕ أْ: )  Nielsenك

 ا ُذلُ  ًصتؼدًًّٛ ثوجٛ ٙعاوي أكجر  ٙصتؼدًْ٘ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ، أٜ ًا

ُّٗات اصتش٘  عوٟ س٘اهٛ اهّعبلاتأْ اشتؼداَ ٗ  اهعا .  %( ًعّ اه٘ةع    10) ٗاملد

ةعد زاو مبقعدا  ًعراا     اهّعبلاتأْ اشتؼداَ ٗ ا ُذلُ . ظبلٞاملصتارق   اؽفمض 

    ً )بعراًر اهلٌبٚع٘ار اهّعؼؽعٛ،     اًقا ُٞ بالةصاَ ال بعٞ الػعر٠ الكجعر اشعتؼدا

   ، اهب٘ابات ٗاهدلٙد ا هلذلُٗٛ(.عبلٞاهبشح   اه

http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
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أٜ ععدو اهّصعاعات اهعن ٙقفعٚٔا     داَ: املؤظر اهجاهعح: ععدو شعاعات االشعتؼ     .2

أفععراو اهعِٚعععٞ   اشعععتؼداَ ظعععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌعععاعٛ ُصعععبٞ إىل ععععدو   

ـّعش  االشعتذابات عوعٟ شعؤاهِا الٗي      شاعات اشتؼدأًٍ هإل ُذلُ ; ٗةعد ٗ

اك أْ ككعٍ شعاعٞ اتؽعفض اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ ًًّٙ٘ع         ٓذا املؤظعر ٗٓع٘:  

ّ اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ ًًّٙ٘ع    ًعظٍ أفراو اهعِٚٞ ٙتؽفشْ٘ ظبلات  – 1ط ا ًع

%(، ثععٍ بِصععش 21) ص شععاعات بِصععب6ٞ – 4ط %(، أٗ ًعع60ّ) ص شععاعات بِصععب3ٞ

ا، كٌعا اعدلز   ص شاعات، أٗ أكجر ًّ ععر شاعات 10ًًّ٘ٙ – 7ط أـع  ًّ

 .12 هم أ ةاَ ُٗصش املؼاه 

 

 
 

 : 12شتاه 

 االدتٌاعٚٞاهن ٙقفٚٔا أفراو اهعِٚٞ   اؽفض اهّعبلات عدو اهصاعات 
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ا اصععش اهِعع٘ن، اهصععّ،   دتٌاعٚععٞ ًًّٙ٘عع  عععدو شععاعات اؽععفض اهّعععبلات اال         

 اهتعوٌٚٛ ٠ٗاملصت٘

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا اهِ٘ن

 ابال ًعِٜ٘ با اهِ٘ن ٗعدو اهصاعات اهن اٙ٘دد  ال 636. 1.705  كر

ٙقفٚٔا أفراو اهعِٚٞ   اشتؼداَ ٗاؽفض اهّععبلات  

 0.05<0.636ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إا سٚح ًّاعٚٞ ًٙ٘دتٌاال

 ٟأُج

 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا اهصّ 

 ابال ًعِٜ٘ بعا اهصعّ ٗععدو اهصعاعات اهعن      اٙ٘دد  001. 22.007 (18-25)

ٙقفٚٔا أفراو اهعِٚٞ   اشتؼداَ ٗاؽفض اهّععبلات  

 0.05>0.001ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إا سٚح دتٌاعٚٞ ًًّٙ٘اال

(26-33) 

(34-40) 

كرٗشععلاي  

 ٗاهض

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ

 

ا٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ بعا أفعراو اهعِٚعٞ ًعّ ف٣عات اهصعّ        000. 15.904 

املؼتوفٞ ًّ سٚح عدو اهصاعات اهعن ٙقفعٚٔا أفعراو    

دتٌاعٚععٞ اهعِٚععٞ   اشععتؼداَ ٗاؽععفض اهّعععبلات اال  

 0.05 > 0.000املعِ٘ٙٞ  ا سٚح بوا  ةًًٌّٚٞٙ٘

 ٠املصععععععععععععععععععت٘

 اهتعوٌٚٛ

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا

٘   اٙ٘دععد  024. 23.497 ثاُٜ٘  اهتعوٌٚععٛ ٗعععدو   ٠ ابععال ًعِععٜ٘ بععا املصععت

اهصعععاعات اهعععن ٙقفعععٚٔا أفعععراو اهعِٚعععٞ   اشعععتؼداَ  

ً ٗاؽفض اهّععبلات اال  ْ ةٌٚعٞ  إا سٚعح  ًّع دتٌاعٚعٞ ٙ٘

 0.05>0.024املعِ٘ٙٞ 

 ٛ داًع

 و اشات عوٚا

كرٗشععلاي  

 ٗاهض

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ

ا٘دععد فععرٗق ًعِ٘ٙععٞ بععا أفععراو اهعِٚععٞ ًععّ املصععت٘ٙات   002. 17.142 

اهتعوٌٚٚعععٞ املؼتوفعععٞ  ًعععّ سٚعععح ععععدو اهصعععاعات اهعععن 

ٙقفٚٔا أفراو اهعِٚٞ   اشتؼداَ ٗاؽفض اهّععبلات  

 > 0.002ِ٘ٙعٞ  ا سٚعح بواع  ةٌٚعٞ املع   دتٌاعٚٞ ًًّٙ٘اال

0.05 
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ـّش  االشتذابات باهِصبٞ هصؤاهِا اهجاُٛ       ُذلُع   ككٍ شاعٞ اتؽعفض ا  : كٌا ٗ

شعاعاتك   3إىل  1ا ًعّك ك أْ ًعظٍ أفراو اهعِٚٞ ٙقفْ٘   اؽفض ا ُذلُع  ًًّٙ٘ع  ?اًًّٙ٘

 70شعاعاتك كشعد أةؽعٟ، فقعد أدعاب شلعذٖ ارتٚعا ّٙ عوعٟ اهتع٘اهٛ )          6إىل  4ًّٗ ك

%(ٗ )17 % ) ّ  7( بعععأٍُٔ  ٙتؽعععفشْ٘ أكجعععر ًعععّ % 8أفعععراو اهعِٚعععٞ، ٗأدعععاب ) ًعع

ـّععض بععاملؼاه   ( أةععى ًععّ شععاعٞ ًععّ ًًّٙ٘عع   %5شععاعات   اهٚععَ٘، ٗ)  ا. كٌععا ٓعع٘ ً٘

 .13 ةٍ

 
 ا هد٠ أفراو اهعِٚٞعدو ّشاعات اؽفض ا ُذلُ  ًًّٙ٘: 13شتاه 

     

ظا٢  املِٔٚٞ ٌٗافصر ٓذٖ اهِتا٢ر بابٚعٞ اهف٣ات اهعٌرٙٞ ٗاملصت٠٘ اهتعوٌٚٛ، ٗاه٘

شعِٞ، ٗٓعٍ ًعظٌٔعٍ     25 – 18ليوش أفراو اهعِٚٞ، فٌعظٌٍٔ اوبٞ داًعات با شّ 

ًٗعّ  ٙد شْ٘   ادتاًعات إًا   ًرسوعٞ اهبلعاه٘ ٙ٘ط أٗ املادصعترل ٗاهعدكت٘ اٖ،     

ُذلُععع  ًٗعععّ ثعععٍ اهّععععبلات فوعععٚض هعععدٍٙٔ ًتصعععط ًعععّ اه٘ةععع  هتؽعععفض ً٘اةعععط ا   َثعععٍ

 االدتٌاعٚٞ هصاعات أا٘ي كى َٙ٘.

ٗةععد ااابقعع  ٓععذٖ اهِتععا٢ر ًععط ُتععا٢ر اهتقرٙععر اهععذٜ أؼععد إ كوٚععٞ وبععٛ هععإلوا ٝ         

اهعععععا  اهعربععععٛ عوععععٟ   . حتعععع  عِعععع٘اْ:ك 2013اذتلً٘ٚععععٞ   اهربععععط اهجععععاُٛ ًععععّ    

ك، ٗاهذٜ اشتِدت ُتا٢ذٕ إىل ا ُذلُ :ا آات اشتؼداَ ا ُذلُ    املِاقٞ اهعربٚٞ
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بتلعععا  باهتععععاْٗ ًعععط بٚععع  كعععَ٘  برُعععاًر اذت٘كٌعععٞ ٗاال اأدرآععع ٞإةوٌٚٚععع اشعععتباُٞ

Bayt.com    ًّع  ةاعر ا  22، ٗاشتٔدف اهقعااِا ٕ     عرب  ا; سٚعح بوع  ععدو اضٚعبا عوٚع

 :41أْ ا. ٗكاْ ًّ أبرز ُتا٢ذ2013ٔ  ًا ط  شتباُٞاال  لٌو(، ٗةد اشُت3321)

 (36% ًّ ْ٘اضٚبا ٙقف ًّ )شاعات   اهَٚ٘ عوٟ ا ُذلُ . 4 -3 

 (24%ٞٙقفْ٘ ًّ شاع ًٍِٔ ) .َ٘ٚإىل شاعتا عوٟ ا ُذلُ    اه 

 (ٗ2%ًًّ٘ٙ ْ٘ٙقف ًٍِٔ )  ا أةى ًّ ُؽ  شاعٞ عوٟ الةى   اؽفض ً٘اةعط

 ا ُذلُ .  

ُٗصتدي عوٟ ًؤظر اهّتفاعوٚٞ ِٓا ًّ ػع ي استصعاب ُصعبٞ ععدو أفعراو اهعِٚعٞ             

ص 6 – 4ص شاعٞ، ًّٗ ط3 – 1ا ًّطاهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًًّٙ٘

، ٗةعد  (% 21( ٗ)% 60)، ٗٓٛ اهن سازت أعوٟ اهِّصش   اشتذابات اهعِٚعٞ  شاعٞ

ُذلُ  ، إىل عدو أفراو اهعِٚٞ اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ا ا( ظؼؽ 424) بو  عدوٍٓ ا اماهٛ

ص شععاعٞ، ٗٓععٛ اهععن سععازت أعوععٟ 6 – 4ص شععاعٞ، ًٗععّ ط3 – 1ط ا كععذهم ًععّ ًععًًّّٙ٘ع 

 ٞ ( 467، ٗةععد بوعع  عععدوٍٓ ا امععاهٛ)  (%17( ٗ)% 70) اهِصععش   اشععتذابات اهعِٚعع

 ظؼؾ.

 

 شاعٞص 6 – 1ا ًّ طعدو اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًًّٙ٘       

 (%91= )                                      ( :                                                               100)× ُصبٞ

 عٞص شا6 – 1ا ًّطُذلُ  ًًّٙ٘عدو اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ا 

 

ُٗصتِتر ًّ  هم أْ أفراو اهعِٚعٞ ٙقفعْ٘ ٗةعتٍٔ اهٚعً٘ٛ املؼؽعؾ الشعتؼداَ       

ٗٓٛ ُذلُ  عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ; أكجر ًّ أٜ ً٘ةط آػر. ظبلٞ ا 

و اشعٞ اهععركٞ املتؼؽؽعٞ   اشتععا ات     إهٚعٕ  ُتا٢ر العاو اتاعابحب ًعط ًعا أظعا ت      

شععابقٞ - اهعاملٚععٞ Nielsen"اعٛ، ٗاهتابعععٞ هعععركٞ ك ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌعع  

أْ املصتؼدًا اهذّٙ أدرٙ  عوٍٚٔ اهّد اشٞ، ٙقفْ٘ ٗةعتٍٔ عوعٟ    ٗٓٛ، -اهذكر
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ٕ  ظبلات اهّت٘اؼى أكجر ًّ أٜ ً٘ةط إهلذلُٗٛ آػر، سٚح إٍُٔ ٙقفْ٘ ًا  ُصعبت

 %(30%( ًّ اه٘ة  اهلوٛ شلٍ عوٟ ا ُذلُ  عدل اذتاشبات اهعؼؽٚٞ، ُٗصعبٞ ) 20)

 عدل الدٔسٝ احملٌ٘هٞ.

ٗأـاف  اهّد اشٞ أْ اه٘ة  اهلوٛ اهذٜ ٙقفٕٚ ًصتؼدً٘ ظعبلات اهّت٘اؼعى          

االدتٌععاعٛ   اه٘الٙعععات املتشعععدٝ الًرٙلٚعععٞ عععدل اذتاشعععبات اهعؼؽعععٚٞ ٗالدٔعععسٝ   

)ٙ٘هٚع٘( املاـعٛ    %(; هٚؽى عدو اهدةا٢حب اهن ةف٘ٓا   متع٘ز 37) احملٌ٘هٞ زاو بِصبٞ

. ٗأكعدت اهّد اشعٞ   2011 )ٙ٘هٚع٘(  ًوٚعا    متع٘ز    8 وةٚقٞ، ًقا ُٞ بعععع ًوٚا   121إىل 

أْ اساٙععد عععدو الدٔععسٝ احملٌ٘هععٞ، ٗاعع٘افر االاؽععاي، ٗشععٔ٘هٞ اه٘ؼعع٘ي إىل ا ُذلُعع      

 ٍ   إثرا١ اهٌِ٘ املصتٌر هإلع َ االدتٌاعٛ.ٔشأًؤػر ا، 

 

 واصل االجتماعي:ا: أشكال الّتفاعلية لدى أفراد العينة مستخدمي ّشبكات الّترابًع
شٌٔ  ث٘ ٝ املعوً٘ات ٗاهّتا٘ ات اهلبرلٝ   الِ٘ه٘دٚا ا ع َ ٗاالاؽاي   أ

اعععدو ٗاػععت ف اهّؽعع٘  ٗالظععلاي اهععن ُاظٔععر افاعوٚععٞ املصععتؼدَ لوٗات ٗٗشععا٢ه    

   اٗشعٚاً  هلُ٘ٔعا ا ع َ ادتدٙعد مبؼتوع  أُ٘اعٔعا، ٗ  ٙععد ُِٙظعر إىل اهّتفاعوٚعٞ       

هاعٞ ًععا كٞ ٗسع٘ا  بعا اعر  اهعٌوٚعٞ اهّت٘اؼعوٚٞ،         بعى هلُ٘ٔعا   اهعٌوٚٞ اهّت٘اؼوٚٞ،

ّ٘ي ًععّ            ٗبففعى ًعا أاعٚض هوٌصعتؼدَ ًعّ أوٗات اهّتفاعععى  عوعٟ ٓعذٖ اه٘شعا٢ه فقعد حتع

املتوقٛ اهصعوو إىل املصعتؼدَ ا ظتعابٛ املتفاععى ٗاهفععاي   إُتعاز احملتع٠٘ ا ع ًعٛ         

 ٗاهّت٘اؼوٛ أٗ عوٟ الةى   إثرا٢ٕ ٗا ظافٞ إهٕٚ.

ًعععّ اذتعععدخ  اا جبععععى املصعععتؼدَ ُفصعععٕ دعععس١ ٗأؼعععبض ًفٔعععَ٘ اهّتفاعوٚعععٞ ًرابًاععع

ا   ؼعععٚايتٕ ُٗععععرٖ بععععلى فعوعععٛ،  هعععم أْ اهّتاععع٘ ات اهعععن عرفتٔعععا     ًٗععععذلًك

ُذلُ  ٗاه٘شعا٢ه املتععدوٝ   اذت٘اشٚش كتلِ٘ه٘دٚا ًّ دٔٞ، ٗاُدًادٔا بعبلٞ ا 

ًّعع  ً ، دعععى  ا شععٞ اهّتفاعوٚعععٞ اهّت٘اؼععوٚٞ اأػععذ ظعععل    أػعععر٠ًععّ دٔععٞ    ا ٙصعععٌض اقِ

اتٌظٔععر  ،عدٙععدٝ ًِٔععا  اًلباملعععا كٞ، ٗاملتابعععٞ، ٗاهتفاعععى املباظععر، ٗٙقععدَ أظععلا   

 أكجر  :
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 .اهبشح عّ املفاًا 

 .إااسٞ اهفعى أٗ  دط اهؽد٠ 

     ، إًلاُٚعععٞ اهّت٘اؼعععى املباظعععر ًعععط اآلػعععرّٙ، ًعععّ ػععع ي يعععرف اذتععع٘ا

 ًِٗتدٙات اهِّقاػ.

  افٞ ٗإثرا١ احملت٠٘ االاؽاهـإًلاُٚٞ ا.ٛ 

ٗٓٛ الظعلاي اهعن شعِعتٌدٓا   اهتعدهٚى عوعٟ ًعد٠ افاعوٚعٞ اهّععباب اهعربعٛ          

 عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ فٌٚا ٙأاٛ:

 

لى الٗي اهعذٜ شِصعتدي بعٕ عوعٟ افاعوٚعٞ      ٗٓع٘ اهّعع  اهبشح ععّ املفعاًا:    ( أ)

اهّعععباب اهعربععٛ عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ; ًععّ ػعع ي ًعرفععٞ 

بشجْ٘ عِٔا   ٓذٖ اهّععبلات، ٗهعذهم ارسِعا    ٗاراٚش املفاًا اهن ٙ

لٜ يعععرض اتؽعععفض ك :عوعععٟ اهِشععع٘ اآلاعععٛشعععؤاهِا الٗي   ٓعععذا ا اعععا  

?ك، ٗأظٔرت االشتذابات أْ ًعظٍ أفعراو  ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ

اهعِٚٞ ٙصتؼدًْ٘ اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ أكجعر ليعراض ث ثعٞ  ٢ٚصعٞ       

 :ٛٓ 

 ٞاالشتذابات.  %( 84ًّ) اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ بِص 

 (.77) ام ن عوٟ الػبا  ٗالسداخ احملوٚٞ ٗاهعاملٚٞ بِصبٞاال% 

     ( ٞثعععٍ ملععععآدٝ  61اهبشعععح ععععّ املعوً٘عععات اهعوٌٚعععٞ بِصعععب ،)%

 %(.41اهفٚدٙ٘ٓات ٗاملصوص ت ٗالف َ بِصبٞ )

     ّٙهتصعععععذٚى اهِععععععااات اهًٚ٘ٚعععععٞ ًٗععععععا كتٔا ًعععععط اآلػعععععر

 %(.35بِصبٞ)

     شعتٌا ٝ ُصعب   ٗأػذت اهبقٚعٞ  عا اةذلستعٕ اال  ّ  %(،30) ا أةعى ًع

 .14كٌا ٙتفض ًّ املؼاه  ةٍ 
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 أيراض اؽفض أفراو اهعِٚٞ هوعبلات االدتٌاعٚٞ: 14شتاه 

 

ٗات٘افحب ٓذٖ ال ةعاَ ٗاهِّصعش كوٚعٞ ًعط ُتعا٢ر اهّد اشعات اهعن أدرٙع    بععض          

باا  اعتٌعد أكجعر فعأكجر عوعٟ اهّت٘اؼعى       اهدٗي اهعربٚٞ ٗأْ ًِاقٞ اهعرق الٗشه 

اهّعبلات االدتٌاعٚٞ اهرةٌٚٞ باملقا ُٞ ًط أظلاي اهّت٘اؼى اهعؼؽٛ الػر٠; عدل 

 ٔ عدل اهدلٙد ا هلذلُٗٛ أٗاشلاا . فقد أظا ت اهّد اشعٞ اهعن    ا ه٘دٕ، أٗاهّت٘اؼى ٗد

ٗٓعٛ ظعركٞ عاملٚعٞ ًتؼؽؽعٞ   زتعاي اقعدٍٙ        -ك ًاكاْ ٙرشايڤأدرأا كُٙ٘ٛ

با كعى فعرو   املِاقعٞ     اًلِٓان ااؽا إىل أْ - االشتعا ات ا ع ًٚٞ ٗاهتص٘ٙقٚٞ

ًِعتظٍ. ٗأْ ااع٘     ىا ععدل ظعبلات ا عع َ االدتٌعاعٛ بععل     ظؼؽ ع  38ًط س٘اهٛ 

وٗ  ٓذٖ اهّعبلات ًّ ًؽد  هوٌعوً٘عات ٗاهتصع٘ق هتؽعبض ًعرآٝ ذتٚعاٝ املصعتؼدًا       

اهذّٙ ٙقًْ٘٘ بتشعدٙح ؼعفشاأٍ باشعتٌرا  هِقعى أسع٘اشلٍ ٗاااٚعٞ زترٙعات سٚعاأٍ         

ػع ي حتٌٚعى اهؽع٘  ٗأفع َ اهفٚعدٙ٘ ٗكتابعٞ اآل ا١ ٗاهتعوٚقعات بععلى         اهًٚ٘ٚٞ ًعّ  

 ًِتظٍ.
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هلذلُٗٚععٞ ٗبا ـععافٞ إىل ًعععآدٝ ٗاعععاارككوٚبات اهفٚععدٙ٘كعدل اهعععبلٞ ا          

ٗاشعععتؼداَ اهذلاشعععى اهفععع٘ ٜ ٗزٙعععا ٝ ؼعععفشات أؼعععدةا٢ٍٔ عوعععٟ ظعععبلات ا عععع َ   

َُّٗات، ف ْ عدو  املصعتؼدًا اهِاظعاا هإلُذلُع     ا ًعّ  ا ًتساٙد االدتٌاعٛ ٗةرا١ٝ املد

%( ةد فتض ؼفشٞ ظؼؽٚٞ عوٟ أسد ً٘اةط اهّععبلات  60)   املِاقٞ، بو  ًت٘شإ

 املاـٚٞ. ٞاالدتٌاعٚٞ ػ ي اهعٔ٘  اهصت

بععض املصعتؼدًا اهِاظعاا ٗاهفعاعوا هإلُذلُع  ٗاهعذّٙ        ؤوٕٙوٗ  ًؤثر ِٙٓان 

 345عبلٞ ٗ هم مبعدي ٍٓ عوٟ ااؽاي ًصتٌر ًط عدو كبرل ًّ الؼدةا١ عوٟ اه

 65ًععط اهعوععٍ أْ ًت٘شععه عععدو الؼععدةا١ هوٌصععتؼدَ اهِاظععه ٓعع٘     ،اا ًٗتابع ععؼععدًٙق

ّ عوٟ اقدٍٙ اهت٘ؼٚات اهن ًعّ  ٙا. ٗٙظٔر اأثرل ٓؤال١   كٍُ٘ٔ ةاو ا ًٗتابع ؼدًٙق

املٌلّ أْ اؤوٜ إىل ااٚرل آ ا١ املصتؼدًا اآلػرّٙ س٘ي أٜ ًّ ً٘اـٚط اهصاعٞ أٗ 

  رتدًات ٗيرلٓا.اهعركات أٗ ا

ٗةد أٗـش  اهّد اشعٞ أٌٓٚعٞ ظعبلات ا عع َ االدتٌعاعٛ   ػوعحب زتٌ٘ععات        

 .ٔاادتٌاعٚععٞ  ةٌٚععٞ ًؤهفععٞ ًععّ أؼععدةا١ ٙتعععاارْٗ االٓتٌاًععات أٗ االستٚادععات ُفصعع

ٗكاُ  ا ؼدا ات اهّصابقٞ ًّ ٓذٖ اهّد اشٞ ةعد أظٔعرت أْ ا عع َ االدتٌعاعٛ       

ُذلُعع  فرؼععٞ إُتععاز ٗاعععاار  ًععّ ًصععتؼدًٛ ا  بداٙااععٕ أاععاغ ضتٌععط كععبرل ُٗاظععه 

احملت٘ٙات ًط اآلػرّٙ. ٗأو٠ ااع٘  ٓعذا الشعو٘ب ًعّ اهّت٘اؼعى إىل حت٘هعٕ ًعّ زتعرو         

أواٝ إع ًٚععٞ ُّؽععٚٞ هوت٘اؼععى إىل أواٝ إع ًٚععٞ زلعٚععٞ ٗبؽععرٙٞ ظععاًوٞ، ٗ  ًععا بعععد    

   ةاًعع  اوععم الواٝ بتعع٘فرل املسٙععد ًععّ ا ًلاُٚععات ٗاهفععرؿ هوٌصععتٔولا هوتععأثرل    

 اآلػرّٙ ٗةرا اأٍ. 

ٗبّّٚ اقرٙر كوٚٞ وبعٛ هعإلوا ٝ اذتلً٘ٚعٞ شعابحب اهعذكر: أْ ًِّؽعات ا عع َ              

ٍٔ   اعسٙعس إظعران اهّععباب      ًوٗ  أوا١  كفٚصب٘نك ٗكا٘ٙذلك ا٘اؼى االدتٌاعٛ ًجى

٘   اضتٌط   ظى اهتاٚرلات اهتا غتٚٞ اهن مير َ بٔا اهعا  اهعربٛ اهَٚ٘، ٗةد ُععأ اهٚع

  ٛ ٛ  زتتٌعط ًعدُ ٛ  عربع فّععاي بععد اهتعأثرل اهبعاه  هإلعع َ االدتٌعاعٛ أثِعا١         افذلاـع

ّ٘ي         اذتران املدُٛ   اهعا  اهعربعٛ،  ًٗعط منع٘ ٗاـعض الشعتؼداَ اهواعٞ اهعربٚعٞ ٗاهتشع

    ّ اليعراض االدتٌاعٚعٞ إىل اهععؤْٗ اضتٌعٚعٞ      املت٘اؼعى   ا آعات االشعتؼداَ ًع

http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=8625
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ٔععٍ   اذتععران ًوٗ   بععأوا١املِّؽععات  ، ُععرّدض أْ اصععتٌر ٓععذ2011ٖٗاهصٚاشععٚٞ ًِععذ 

 .اهقرٙش اهصٚاشٛ ٗاضتٌعٛ   املصتقبى

كهقععد ا افععع  ُصععبٞ ًصععتؼدًٛ فٚصععب٘ن ًععّ شععلاْ اهعععا  اهعربععٛ  : ٗأـععاف      

 ّ ٛ   4 أامعط ًعع %( ًععٍِٔ ًععّ 70  املا٢ععٞ اهٚعَ٘، )  12   املا٢ععٞ ًِعذ عععاًا إىل سع٘اه

اهّععباب، الًعر اهعذٜ ٙععرل إىل اعبض ةااععات ًتِاًٚعٞ ًعّ اضتٌعط اهعربعٛ            ظعرعتٞ 

 ."االدتٌاعٛ بٔدف إسداخ ااٚرل   زتتٌعاأٍ ه٘شا٢ى ا ع َ

اهعربعٛ اؽعد ٖ هوِقاظعات عوعٟ ً٘ةعط       ا هوتقرٙعر ٙ٘اؼعى اذتعران اهعععو    ٗٗفًقع        

كععى ًّكاهبشععرّٙك ٗكشعع٘ ٙاك  هعربٚععٞ. فعوععٟ شععبٚى املجععاي، كاُعع  كاعع٘ٙذلك   اهععدٗي ا

 ً  1.3. ٗأْ أكجر ًّ 2012ا عدل املِاقٞ اهعربٚٞ   ًا طاه٘ؼفات الكجر اشتؼدا

 ًوْٚ٘ 172عوٟ ً٘ةط كا٘ٙذلك   اهعا  اهعربٛ، أُتذ٘ا س٘اهٛ  ُعه ًصتؼدَ ًوْٚ٘

 .اارٙدٝ ًط ُٔاٙٞ ًا ط ٓذا اهعاَ

 ُذلُع  ال  ا ًعّ ًتؽعفشٛ ا  ٗٙر٠ كى ًّ:كًعاثٚ٘  فرٙعس ك ٗكشعً٘ٚذلا وٗاعاك أْ كعجرل      

ٙرااوْٗ ٓذٖ امل٘اةط االدتٌاعٚٞ هارض اهتصوٚٞ ٗإُعا١ اهؽداةات فقه، ٗإمنا ِٓعان  

وٗافععط  ٢ٚصععٞ ٗ ا١ ٓععذا ا ةبععاي اه٘اشععط عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ، ٗٓععٛ    

 .42وٗافط ًِٔٚٞ ٗادتٌاعٚٞ، اقصٍ ًصتؼدًٛ ٓذٖ اهّعبلات إىل ف٣تا ٗاشعتا

(، ٙفعوْ٘  هم Linked Inمب٘اةط ًجى: هِٚلد إْ )كفاملِْٔٚ٘ اهذّٙ ٙعذلكْ٘      

باهد دععٞ الٗىل بِععا١  عوععٟ سصععابات عقوٚععٞ ًراباععٞ بآتٌاًععاأٍ ارتاؼععٞ اٚععاأٍ         

املِٔٚعٞ. ًععّ داُععش آػععر، ًعظععٍ املععرآقا اهعذٜ ظتٌعععْ٘ الؼععدةا١ عوععٟ ً٘ةععط ًععاٜ   

ٍ ٙصععععْ٘ هتشصعععا آفعععاق سٚعععاأٍ املِٔٚعععٞ، اذتعععافس اهعععر٢ٚض ٗ ا١ افاعوعععٔ شعععبٚض، ال

االدتٌاعٚٞ، ٗإسصاط يرٙسٜ يرل عق ُعٛ هعقعد  ٗابعه ادتٌاعٚعٞ اقعَ٘ عوعٟ اهقعٍٚ        

ٗاملعتقععدات ٗالساشععٚض املعععذلكٞ ًٗععا إىل  هععم.   بعععض اهبوععداْ اهععن افععط فٚٔععا   

ا عوععٟ سرٙععٞ اهتعععبرل اهصٚاشععٛ، أؼععبش  ً٘اةععط ًجععى: فععٚض بعع٘ن   اذتلً٘ععات ةٚعع٘و 

ٗادتععدي   ظععبلات ادتٌاعٚععٞ زتتٌعععات ًدُٚععٞ )افذلاـععٚٞ(، ٙسوٓععر فٚٔععا اذتعع٘ا   

أفقٚععٞ. باػتؽععا  ميلععّ اشععتؼداَ اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ عوععٟ ا ُذلُعع  هبِععا١  أط  

 املاي االدتٌاعٛ بعدٝ أظلايك.
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عوععٟ أْ ُتععا٢ر عععدو ًععّ اهّد اشععات اهععن اِاٗهعع  وٗافععط االشععتؼداَ هوعععبلات           

ٝ،  عا ٙعردض   االدتٌاعٚٞ، اؤكد أْ ياهبٚتٍٔ ٙبشجْ٘ عّ ع ةات ٗؼداةات ددٙعد 

ا هععدٍٙٔ اهّصععبش االدتٌععاعٛ عوععٟ املٔععض، ٗٙفصععر ٓععذا اال ععاٖ كععْ٘ ًعظٌٔععٍ ظععباب    

، بدأٗا سٚاأٍ اهعاًٞ ًط ا ُذلُ  ٗٗشا٢ى ا ع َ ادتدٙد، ًط ً سظعٞ أْ  اًرآق

ٓؤال١ املصتؼدًا )اهّععباب املرآعحب( ٙععلموْ٘   ًِاقعٞ اهععرق الٗشعه ه٘سعدٓا        

 ا. ٗ  ٓعذا اهؽعدو كععف  و اشعٞ ُععرأا ظعركٞ      ٙب ع ُصبٞ اهجوح ًعّ اهصعلاْ اقر  

<NM Incite > ( ًعّ املصعتؼدًا اهعذّٙ ِٙتٌعْ٘ إىل     32) ، عّ ٗد٘و ُصبٞ اقعا ب%

 شِٞ، ٙصتؼدًْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ.  24إىل  18اهف٣ٞ اهعٌرٙٞ با 

ٗٗفًقعععععا هد اشعععععٞ اهععععععركٞ املتؼؽؽعععععٞ   اشتععععععا ات ظعععععبلات اهّت٘اؼعععععى  

ف ْ ًاٙقا ب  -شابقٞ اهذكر -اهعاملٚٞ Nielsen"ك ٞ هعركٞاالدتٌاعٛ، اهتابع

 24إىل  18 بععط ًصععتؼدًٛ ا ععع َ االدتٌععاعٛ اهععذّٙ ِٙتٌععْ٘ إىل اهف٣ععٞ اهعٌرٙععٞ بععا  

ا أٗ عدَ إعذعاب، بٌِٚعا   ظترٜ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى، إعذاب  شِٞ، ٙتفاعوْ٘ ًط ًا

شعععِٞ،  34ىل إ 25ٓعععٍ ٙععععآدْٗ اهتوفعععاز. ٗأْ أكجعععر ًعععّ ُؽععع  املصعععتؼدًا بعععا   

 ٙصتؼدًْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى أثِا١ اهعٌى   امللتش.

ا ًط ٗظٔر ا٘ٙذل، ٗفًقا هود اشٞ، كأسد أٍٓ اهع٘اًى احملركٞ هوتفاعى ادتٌاعًّ     

    ْ ، يععّرو ثوععح ًصععتؼدًٛ اعع٘ٙذل    2012)ُٙ٘ٚعع٘(  اهتوفععاز ًٗععا ٙقدًععٕ، فؼعع ي سسٙععرا

 ً ٞ  اهِعاا س٘ي ستت٠٘ هٕ ع ةٞ مبا ٙعرض عوٟ اهتوفعاز،  %( ػع ي  27) قا ُعٞ بِصعب

بداٙععٞ اهصععِٞ. ٗأظععا ت اهّد اشععٞ إىل  ٗاز اشععتؼداَ الدٔععسٝ احملٌ٘هععٞ أثِععا١ ًعععآدٝ    

%( ًعّ ًعاهلٛ   38%( ًّ ًاهلٛ اذتاشبات اهو٘سٚٞ، ٗ)41) اهتوفاز، سٚح ٙصتؼدَ

 اشل٘اا  اهذكٚٞ، أدٔسٝ أثِا١ ادتو٘ط أًاَ ظاظٞ اهتوفاز.

أْ املعرآقا ٗاهبعاهاا، عوعٟ سعد      ٚع٘ك اهّصعابقٞ:  ٗأثبت  و اشٞ أدرأا زتٌ٘ععٞ كب      

اهصعع٘ا١، ٙصععتؼدًْ٘ ً٘اةععط اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ ًجىكفٚصععب٘نك ٗكًععاٜ شععبٚضك       

هوبقا١ عوٟ ااؽاي بالؼعدةا١ اهقعداًٟ أكجعر ًعّ العّ٘ٙ ؼعداةات ددٙعدٝ. ٗٙوفع          

فقه ًعّ املعرآقا عوعٟ ظعبلٞ ا ُذلُع        %(40) اقرٙر   ٓذا اضاي إىل أْ س٘اهٛ

ٙ   َ  %(89) صععتؼدًْ٘ اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ هتلععّ٘ٙ ؼععداةات ددٙععدٝ، بٌِٚععا ٙقعع٘
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%( ًععٍِٔ بعٌععى 57ًععٍِٔ باشععتؼدأًا هوت٘اؼععى ًععط الؼععدةا١ اهقععداًٟ، فٌٚععا ٙقععَ٘ )  

ػاعععه ًعععط الؼعععدةا١ اذتعععاهٚا. ًٗععععّ الشعععباب الػعععر٠ الشعععتؼداَ اهّعععععبلات        

ًععط املصععتؼدًا   االدتٌاعٚععٞ، ٗاهععن شععاةٔا املعععا كْ٘   االشععتا ن، اهتِصععٚحب      

اآلػرّٙ   اِظٍٚ سدخ ًا، أٗ ًِاؼرٝ ةفٚٞ ًا، أٗ اهذلٗٙر لُفصٍٔ أٗ لعٌعاشلٍ،  

 با ـافٞ إىل عقد ؼفقات أعٌاي ددٙدٝ.

ٗٙعرل احملوموْ٘ إىل إُٔ عِدًا ٙصتؼدَ اهباهاْ٘ اهّعبلات االدتٌاعٚعٞ ليعراض         

ً ظؼؽعععٚٞ أٗ ًِٔٚعععٞ فععع ٍُٔ ياهب ععع  تععععدوٝ عوعععٟ ً٘اةعععط  ا ًعععا ٙقً٘عععْ٘ بعٌعععى سصعععابات 

اهّعبلات االدتٌاعٚٞ املؼتوفعٞ. ٗكاُع  ا ؼعدا ات اهصعابقٞ ًعّ ٓعذٖ اهّد اشعٞ ةعد         

أظٔعععرت أْ ا عععع َ االدتٌعععاعٛ   بداٙااعععٕ ةعععد أاعععاغ ضتٌعععط كعععبرل ُٗاظعععه ًعععّ      

ُذلُعع  فرؼععٞ إُتععاز ٗاعععاار احملت٘ٙععات ًععط اآلػععرّٙ. ٗأو٠ ااعع٘  ٓععذا  ًصععتؼدًٛ ا 

  ٕ ًععّ زتععرو أواٝ إع ًٚععٞ ُّؽععٚٞ هوت٘اؼععى إىل أواٝ     الشععو٘ب ًععّ اهّت٘اؼععى إىل حت٘هعع

إع ًٚعععٞ زلعٚعععٞ ٗبؽعععرٙٞ ظعععاًوٞ. فٌٚعععا بععععد ةاًععع  اوعععم الواٝ بتععع٘فرل املسٙعععد ًعععّ      

 ا ًلاُٚات ٗاهفرؿ هوٌصتٔولا هوتأثرل   اآلػرّٙ ٗةرا اأٍ. 

ٗٓععع٘ ًعععا ٙصعععتِد املتشٌصعععْ٘ هوّععععبلات االدتٌاعٚعععٞ إىل ٓعععذٖ ا ًلاُٚعععات              

ّٗاوٓعا ًٗصعتؼدًٚٔا، ًٗعا أااستعٕ ًعّ ففعا١ات ددٙعدٝ          ٗارتدًات اهن  اقدًٔا هر

عا  اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ٗالّ٘ٙ اهع ةات االدتٌاعٚٞ; ٗا٘شعٚط ُااةٔعا، ٗاع٘فرل    

ٙعدٗ    أاعراف اهلعرٝ ال ـعٚٞ ال بععٞ،       فرؿ اهتعوٍٚ املفتع٘غ، ٗاالامع ن عوعٟ ًعا    

ٗاػتٚععا ٖ ٗبّجععٕ. فٔععٛ اتععٚض شلععٍ  ٗاملعععا كٞ   ؼععِاعٞ احملتعع٠٘ ا ع ًععٛ ٗاالاؽععاهٛ  

سرٙٞ االػتٚا  ملّ ٙرٙد املعا كٞ ًعٍٔ   آتٌاًاأٍ، ٗاباوي املعوً٘ات   زتعاالت  

 اهتعوٍٚ ٗاهجقافٞ ٗاهرٙاـٞ ٗيرلٓا.
 

إااسعععٞ اهفععععى أٗ  دعععط اهؽعععد٠ ٗإًلاُٚعععات اهّت٘اؼعععى املباظعععر ًعععط الفعععراو   ( ب)

ٍْ ٗادتٌاعععات:  لات اهّت٘اؼععى عوععٟ ًععد٠ اهّتفاعوٚععٞ عوععٟ ظععب   ٗٓعع٘ ًؤظععر ثععا

االدتٌعععاعٛ، ًٗعِعععاٖ ًعععد٠ اشعععتفاوٝ اهّععععباب أفعععراو اهعِٚعععٞ  عععا اتٚشعععٕ ٓعععذٖ  

ًلاُٚععات  دععط اهؽععد٠ ٗاهّت٘اؼععى املباظععر ًععط اآلػععرّٙ،        إاهّعععبلات ًععّ  

 ٗش٘ف أةٚض ٓذا اهعلى ًّ ػ ي ًؤظرّٙ اثِا:
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 فٌٚععا اععدهمى عوٚععٕ ُتععا٢ر اشععتذابات أفععراو اهعِٚععٞ عوععٟ ث ثععٞ أشعع٣وٞ ًععّ   :الٗي

 االشتباُٞ. أش٣وٞ

 ٞالواٝ اهجاُٚٞ اهعن اشعتؼدًتٔا    -فٌٚا ٙتٌجى اهجاُٛ   ُتا٢ر امل سظ ٛٓٗ

 ٞٗاهّتتبط اهًٚ٘ٚٞ هتذاٗب أفعراو اهعِٚعٞ ًعط االشعتباُ     - دتٌط بٚاُات اهّد اشٞ

 -اكٌا  كعرت شعابقً   -عوٟ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ  اُعرت  ابأ ناه

تذععععاٗب ًععععط ا ع ُععععات   ٗا دابععععٞ عوععععٟ أشعععع٣وتٕ، ٗكٚفٚععععٞ اهّتفاعععععى ٗاه    

 .ٗاهتذكرلات ٗاهتِبٚٔات هوٌشت٠٘

أش٣وٞ االشتباُٞ اهن ارستٔا لدى اهّتدهٚى عوٟ ٓذا اهعلى ٗفٌٚا ٙتعوحب ب

ًّ أظلاي اهّتفاعوٚٞ عوٟ اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ هعد٠ أفعراو اهعِٚعٞ فقعد       

 :عوٟ اهِش٘ اآلاٛكاُ  

 االدتٌاعٚٞ ?ك. هذٜ افعوٕ أثِا١ وػ٘هم إىل ؼفشاام عوٟ اهّعبلاتا كًا .1

 
 : ُعال أفراو اهعِٚٞ عوٟ ؼفشاأٍ   اهّعبلات االدتٌاع15ٞٚشتاه 
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ًجوٌعععا ابِٚعععٕ أ ةعععاَ ُٗصعععش   -ٗةعععد أظٔعععرت االشعععتذابات عوعععٟ اهصعععؤاي الٗي        

ب٘ـععع٘غ ًعععد٠ افاعوٚعععٞ اهّععععباب اهعربعععٛ عِٚعععٞ اهّد اشعععٞ عوعععٟ    -15املؼاعععه  ةعععٍ 

 دط اهؽد٠ ٗإًلاُٚعٞ اهّت٘اؼعى ًعط    ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ ُاسٚٞ اهفعى ٗ

اآلػرّٙ، فأيوبٍٔ ٙقًْ٘٘ ٗبععلى أكعدل بأسعد اهِّععااات اهّتاهٚعٞ عوعٟ ؼعفشاأٍ        

ٞ     عوٟ اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ;   ، ٗٙت٘اؼعوْ٘ ًعط   %(82) فٔعٍ ٙقعرؤْٗ املِعع٘ ات بِصعب

ٍ    %(71) بِصبٞالٓى ٗالؼدةا١ باشتٌرا    بِصعبٞ  ، ٗٙرّوْٗ عوعٟ اهرشعا٢ى اهعن اؽعؤ

(65)% ،    ٍ  بِصععبٞ ٗٙتفععاعوْ٘ ًععط الٓععى ٗالؼععدةا١ ًععّ ػعع ي ًعععا كتٍٔ ُعععاااأ

 %(.45) كٌا ٙعا كْ٘ باهِّعر   شتتو  امل٘ـ٘عات ٗاهقفاٙا ،%(45)

ٗإ ا كِ  ًّ اهذّٙ ٙعا كْ٘   اهِّقاظات، فٌا ٓٛ أكجر امل٘ـع٘عات   .2

 ا?ُقاظ 

 
 : ُ٘ن اهِّقاظات اهن ٙعا ن فٚٔا بعض أفراو اهع16ِٞٚشتاه 

 

ا ًععّ أفععراو اهعِٚععٞ اهععذّٙ أدععاب٘ا  رت ا دابععٞ عوععٟ اهصععؤاي اهجععاُٛ أْ بعف عع ٗأظٔعع

ٙتفعاعوْ٘ ٗبِصعش ًتفاٗاعٞ ًعط اهِقاظعات اهعن        كاملعا كٞ   اهِقاظاتك هؽاحل ػٚا 
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ادا  س٘ي امل٘ـ٘عات اهّتاهٚٞ: املعا ف ٗاملعوً٘ات املتعوقٞ بتؼؽؽاأٍ اهعوٌٚٞ بِصعبٞ  

%(، ةفععاٙا 57) ملٚععٞ ٗاحملوٚععٞ اهًٚ٘ٚععٞ بِصععبٞ   %(، حتوٚععى الػبععا  ٗالسععداخ اهعا  61)

اهقفعاٙا اهفلرٙعٞ املارٗسعٞ    %(، 39)اهتعوٍٚ، اهبااهٞ،.......( بِصعبٞ )  اهّعباب اهعربٛ

املٔا ات اهعٌوٚٞ   زتاي ختؽؽاأٍ، %(، 36عوٟ اهّصاستا اهعربٚٞ ٗاهعاملٚٞ بِصبٞ)

 ً %(، 34تصعععاٗٙٞ )ٗكعععذا زتٌعععى اهقفعععاٙا االدتٌاعٚعععٞ   اهبوعععداْ اهعربٚعععٞ، بِصعععبٞ 

%(، ٗبععض اهقفعاٙا الوبٚعٞ    31اهّتش٘الت اهصٚاشٚٞ   بععض اهبوعداْ اهعربٚعٞ بِصعبٞ )    

 %(.9) ٗاهفِٚٞ بِصبٞ

 ٗإ ا كِ كعاوٝك ًا اقذلغ ً٘ـ٘عات ُقاظٚٞ فٌا ُ٘ن ٓذٖ امل٘ـ٘عات? .3

 
 : ُ٘ن امل٘ـ٘عات اهِقاظٚٞ اهن ٙقذلسٔا بعض أفراو اهع16ِٞٚشتاه 

 

ٙقذلسععْ٘  ا ًععاٟ اهصععؤاي اهجاهععح اؤظععر عوععٟ أُٔععٍ ياهب عع ٗكاُعع  اشععتذاباأٍ عوعع

%(، 71) امل٘ـععع٘عات االدتٌاعٚعععٞ بِصعععبٞ  ً٘ـععع٘عات هوِقعععاػ   اضعععاالت اهتاهٚعععٞ:  

%(، امل٘ـعع٘عات اهفلرٙععٞ  58) امل٘ـعع٘عات املتؼؽؽععٞ   زتععاالأٍ اهعوٌٚععٞ بِصععبٞ  

ادتا ٙععٞ %(، امل٘ـعع٘عات ا ع ًٚععٞ هتشوٚععى الػبععا  ٗالسععداخ  55ٗاهّجقافٚععٞ بِصععبٞ )
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%(، كٌا ةد ٙقذلسْ٘  : اهرٙاـٞ، 29) %(، امل٘ـ٘عات اهّصٚاشٚٞ بِصب38ٞ) بِصبٞ

 اهفِْ٘ ٗاآلواب، ٗاالةتؽاو.

ٗا٘ـععض ُتععا٢ر كععى ٓععذٖ االشععتذابات ًٗععده٘الأا أْ اهّعععباب أفععراو اهعِٚععٞ ةععد     

ا  ععا اتٚشععٕ ّظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًععّ إًلاُٚععات  دععط      اشععتفاوٗا كععجرل  

متشعع٘ ت اشعععتفاوٝ   فعوععٟ املصععت٠٘ الٗي  ٘اؼععى املباظععر ًععط اآلػعععرّٙ،    اهؽععد٠ ٗاهتّ 

     ٞ  اهّعباب   عدو ًّ العٌاي ٗاهِّعااات اهن اعدلز ب٘ـع٘غ اهععلى اهجعاُٛ هوتفاعوٚع

ا هوتععدهٚى عوععٟ فاعوٚععٞ اهّعععباب  كإااسععٞ اهفعععى أٗ  دععط اهؽععد٠ك، اهععذٜ اعتٌععدُاٖ شععوفً 

ٓعٍ ٓعذٖ العٌعاي ٗاهِّععااات،     اهعربٛ اهعِٚٞ عوٟ ظعبلات اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ; ٗأ   

ا املِععع٘ ات اهععن اظٔععر عوععٟ أسععد ٓععذٖ اهّعععبلات; ًٗعععرٗف أْ    فٔععٍ ٙقععرؤْٗ ًًّٙ٘عع 

ً -ً فٚض ب٘ن ًجاه ٞ   ٗٓ٘ اهعبلٞ الكجر اشتؼدا ٙتعٚض   -ا ًّ اعرف أفعراو اهعِٚع

هوٌصععتؼدًا إًلاُٚععٞ اهِّعععر عوععٟ ؼععفشاأٍ ًباظععرٝ، أٗ ا ساهععٞ عوععٟ ؼععفشات     

ا ع ًٚٞ ٗاملعرفٚٞ، اهجقافٚٞ ٗاالدتٌاعٚٞ، ٗستٟ اهذلفٚٔٚٞ، أػر٠   ظتٟ اضاالت 

املععا ف ٗاملعوً٘عات   ٗأبرزٓعا:   ٗٙعا كْ٘ باهِّععر   شتتوع  امل٘ـع٘عات ٗاهقفعاٙا;    

ٞ املٔععععا ات ٗ ، الػبععععا  ٗالسععععداخ اهعاملٚععععٞ ٗاحملوٚععععٞ  املتعوقععععٞ بتؼؽؽععععاأٍ اهعوٌٚعععع

اهقفعاٙا  ظعتٟ اضعاالت،    ٗحتوٚ أا ٗافصرلاأا ًّ اعرف ارتعدلا١ ٗاملتؼؽؽعا     

      ٞ اهقفعاٙا االدتٌاعٚعٞ     زتٌعى  ) اهلعدل٠ املارٗسعٞ عوعٟ اهّصعاستا اهعربٚعٞ ٗاهعاملٚع

ٛ اهبوعععداْ اهعربٚعععٞ،   اهّتشععع٘الت اهتعوعععٍٚ، ٗاهبااهعععٞ،  ، ًِٔعععا: ةفعععاٙا اهّععععباب اهعربععع

 ٞ ، ٗستععٟ بعععض اهقفععاٙا الوبٚععٞ ٗاهفِٚععٞ(، كٌععا  اهصٚاشععٚٞ   بعععض اهبوععداْ اهعربٚعع

٘ـععع٘عات اهِقاظعععٚٞ   اضعععاالت املؼتوفعععٞ اهعاًعععٞ: ػععع ي اةعععذلاغ املٙععععا كْ٘ ًعععّ 

 ٞ ، االدتٌاعٚععٞ، اهجقافٚععٞ، اهصٚاشععٚٞ، االةتؽععاوٙٞ، ٗستععٟ اهرٙاـععٚٞ ٗاهفِٚععٞ ٗالوبٚعع

 ٗكذا املتؼؽؽٞ   زتاالأٍ اهعوٌٚٞ، ٗاملراباٞ بالػبا  ٗالسداخ ٗحتوٚ أا.

رّٙك ظٔرت زتٌى ا فاوات اهن كاهّت٘اؼى املباظر ًط اآلػ ٗعوٟ املصت٠٘ اهجاُٛ

اشتفاوٓا اهّعباب اهعرب أفراو اهعِٚٞ ًعّ ظعبلات اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ   عٌوٚعات      

ٗاهّتفاعى ًط الٓى ٗالؼعدةا١ ًٗععا كتٍٔ ُععاااأٍ اهًٚ٘ٚعٞ ععّ      اهّت٘اؼى املباظر 
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 ارٙععحب اهّد وظععٞ اهف٘ ٙععٞ، أٗ عععّ ارٙععحب اهععّرو عوععٟ اهرشععا٢ى، أٗ ستععٟ عٌععى  أعذععبض 

((likeٞٚكإًلاُٚٞ اهّت٘اؼعى   ، ًدهموٞ بذهم عوٟ اهّعلى اهجاهح ًّ أظلاي اهّتفاعو

 املباظر ًط اآلػرّٙ، ًّ ػ ي يرف اذت٘ا ، ًِٗتدٙات اهِّقاػك.

 ٞا افاعى أفراو اهعِٚعٞ ًعط االشعتباُ   ًًّٙ٘كِ  أاتبط ُتا٢ر أواٝ امل سظٞ فقد  أًا

هّععععبلات االدتٌاعٚعععٞ عوعععٟ أكجعععر ا ا ُععععرت  ابأعععناهععع اٗا دابعععٞ عوعععٟ أشععع٣وتٔ

)ٗةد اشتِدت   حتدٙدٓا ٗاالعتٌعاو عوٚٔعا إىل اهّد اشعات اهّصعابقٞ      اشتؼداًا هدٍٙٔ

   ٘ ذل، ة٘ةعى بع ط، ٗكعذا كِع      ٙ  اضاي(، ٗٓٛ فٚض ب٘ن ٗبععض زتٌ٘عااعٕ، اع

ّْٗ ًًّٙ٘ععع ا كٚفٚعععٞ افاعوعععٍٔ ٗ عععاٗبٍٔ ًعععط ا ع ُعععات ٗاهتعععذكرلات ٗاهتِبٚٔعععات      أو

 :ٓٛ  سظات، ٗأٍٓ ٓذٖ املٞه شتباُ

ا ًعا;  ا ُ٘ع ع بعدأ ًععدي االشعتذابات ػع ي الشعب٘ن الٗي ًرافع ع      امل سظٞ الٗىل: 

اشعتذابٞ هلعى    15اشتذابٞ مبعدي  100فقد بوا  ًط ُٔاٙٞ الشب٘ن الٗي أكجر ًّ 

ٗكِعع    ارتٌصععٞ الٙععاَ الٗىل ًععّ الشععب٘ن الٗي  (، 17)اُظععر املؼاععه  ةععٍ   ٙععَ٘

 ٗالسظ  اآلاٛ:، اٗأٌٓٚتٔ تباُٞشا باالأُعر كى َٙ٘ اذكرل 

   ًٍٔععّ ادتسا٢ععر، ًٗعظٌٔععٍ ًععّ    (ااقرٙب عع)أْ أٗي اضٚععبا كععاُ٘ا كوعع

اهعععذّٙ اعععرباض بٔعععٍ ع ةعععات ادتٌاعٚعععٞ ٗاةعٚعععٞ، فٔعععٍ إًعععا ًعععّ أٓوعععٛ  

ٛ اهععذّٙ وّ شععتٍٔ أٗ بعععض أشععااذاٛ ٗأؼععدةا٢ٛ  بععٗأةربععا٢ٛ أٗ ًععّ ا 

اؼعٞ(  )ػ ٗؼدٙقااٛ، فقد كاُ  اؽوض ًعٍِٔ  شعا٢ى ععدل فعٚض بع٘ن     

ٗ مبععا ٙصتفصععرْٗ عععّ بعععض أشعع٣وتٕ، أٗ    ٞبععأٍُٔ أدععاب٘ا عوععٟ االشععتباُ 

ٙ٘دٔعععْ٘ هعععٛ ً سظعععات ععععّ دعععد٠ٗ بععععض الشععع٣وٞ فٚعععٕ، أٗ ٙععععٚدْٗ 

 باهّد اشٞ ٗٙاوبْ٘ أْ أظا كٍٔ ُتا٢ذٔا ًتٟ اُتٔٚ  ًِٔا.

     ُا، ٓعٍ  ظؼؽ ع  20ٗععدوٍٓ   ٞٗأْ كى اهعذّٙ ظعا كُ٘ٛ  ابعه االشعتبا

افٞ هعذهم  ـع ٗٙعرفُ٘ض   اه٘اةعط، ٗإ  كذهم ًّ الفراو اهذّٙ أعرفٍٔ

ا ًض، كأػٛ ٗأػن، ٗبعض ؼدٙقااٛ املقّربات، ٍٓ ًّ املقربا ددًّ

ٛ ٗااهبااٛ ٗأشااذاٛ اهعذّٙ اعرباض بٔعٍ ةرابعٞ أٗ ؼعداةٞ      بٗبعض ا 

 أٗ ع ةات ادتٌاعٚٞ ة٘ٙٞ.
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   ُٙتفاععى املصعتؼدًْ٘ ًعط اهّتعذكرل ًباظعرٝ،       ٞكوٌا  كمعرت باالشعتبا

   ٞاشعتذاب  12ٗبأععداو كعبرلٝ ةعد اؽعى إىل      ٞشعتباُ ٗظتٚبعْ٘ عوعٟ اال  

 2014وٙصعٌدل   17وةا٢حب، فَٚ٘ ال بعا١  4اهّصاعٞ مبعدي اشتذابٞ كى 

ُٗععععرإ إىل  ٞظعععا كتض إسعععد٠ أػععع٘ااٛ  ابعععه االشعععتباُ   - ً ًعععج –

وةٚقععٞ،  45ٗ  6أؼععدةا٢ٔا ٗؼععدٙقاأا عوععٟ اهفععٚض بعع٘ن عوععٟ اهصععاعٞ   

اؽععوض اشععتذاباأٍ أٜ ًِععذ   ٗبعععد سعع٘اهٛ شععاعٞ ٗععععر وةععا٢حب بععدأت     

)ستععٟ  وةٚقعٞ ٗاشعتٌرت كعذهم ملععدٝ اسٙعد ععّ اهصعاعٞ       54ٗ  7اهصعاعٞ  

 اشتذابٞ. 15ا( ٗكاُ  ةد بوا  ٗمخض وةا٢حب حتدٙد  9اهصاعٞ 

 
 عوٟ ًدا  الشابٚط اهصتٞ: ًصا ات اوقٛ االشتذابات 17شتاه 

 
ًعّ ٙعَ٘    ا٘ةفع  ععّ اعذكرل املصعتؼدًا ملعدٝ أشعب٘ن كاًعى;        امل سظٞ اهجاُٚٞ:

، ف سظعع  ارادععط عععدو   2014وٙصععٌدل  26وٙصععٌدل ستععٟ ٙععَ٘ ادتٌعععٞ     19ادتٌعععٞ 

(، ٗاشععتٌر اهذلادععط ستععٟ ٗؼععو  عععدو  17)كٌععا ٙتفععض ًععّ املؼاععه   املصععتذبا هععٕ

ا كعى ٙعَ٘، ٗظومع     اشعتذابات اقرٙب ع   8اشتذابٞ   الشب٘ن مبعدي  60االشتذابات هع 

 اهرابط. كذهم اٚوٞ الشب٘ن اهجاهح ستٟ بداٙٞ الشب٘ن
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 38ٗ 6ٗعوععٟ اهصععاعٞ   (2015ِٙععاٙر  14)ٙععَ٘ ال بعععا١   ًععط بداٙععٞ الشععب٘ن اهرابععط  

وةٚقٞ ًصا١ كتبع  عوعٟ ؼعفشن عوعٟ فعٚض بع٘ن ٗظعا كتٔا كعى ؼعفشااٛ عوعٟ           

فقععد أ شععو  إىل   :أُععا سععسٙٚٚٚٚٚٚٚٚٚا ك بقٚععٞ اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ اهعبععا ٝ اهتاهٚععٞ:   

هّععباب اهعربععٛ  شعاهٞ ااوععش ًععٍِٔ   ًصعتؼدًٛ فععٚض بع٘ن، اعع٘ٙذل، ٗة٘ةعى بوععض ًععّ ا   

سع٘ي: كاشعتؼداًات اهّععباب اهعربعٛ هععبلات اهّت٘اؼعى        اًُٞصاعداٛ   اعب٣ٞ اشعتب 

باهتشدٙد(، ٗبا اذتا ٗاآلػر أ كمعرٍٓ   2014وٙصٌدل  15) االدتٌاعٛك، ًِذ ظٔر

ظعؼؾ هلعى أشعب٘ن ميعر،      1000)عوٟ الةعى(  ٞ بٕ، ٗا٘ةع  أْ ظتٚش عوٟ االشتباُ

 اشتذابٞك. 200  اؽوض إال  اآلْ ستٟهلّ 

  ً ، ٗععاو  ٞا دابعٞ عوعٟ االشعتباُ     ٗا ؤْ ًعرٝ أػعر٠ ٗبعد   ٘فتفاعى ًععٛ املصعتؼد

اشععتذابٞ    17اشععتذابٞ مبعععدي   124ستععٟ ٗؼععى   ُٔاٙتععٕ إىل  اهعععدو إىل اهؽععع٘و  

( أـعف   دعا١ دعا١    2015ِٙعاٙر   20)ٙعَ٘ اهج ثعا١    اهَٚ٘، ًعط بداٙعٞ الشعب٘ن ارتعاًض    

باب اهعربٛ املت٘ادد بفعاهٚٞ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ٗاهعذٜ  أٙٔا اهّع فٕٚك

ا لًتِعععا ٗبوعععداُِا ًعععّ احملعععٚه إىل ارتوعععٚر; أمتِعععٟ ًِعععم  زآعععر  ً ُعععر٠ فٚعععم ًصعععتقب

، فقععد بقععٛ هععٛ ًععّ اهععسًّ أشععب٘ن فقععه ٗٙاوععحب،    ٞاالشععتباُ ًٖصععاعداٛ   اعب٣ععٞ ٓععذ 

 .ةى ػ ي ٓذا الشب٘ناشتذابٞ عوٟ ال 1000فأمتِٟ ًِلٍ  فط اهتشدٜ هِؽى إىل 

ٞ ظابًّ 450اآلْ أداب  ستًٟ سظٞ:  ا هلعى  فععلر   .ا ٗظابٞ ًّ كى اهبوداْ اهعربٚع

ٙعٚد ا دابٞ عوٕٚ ًرٝ ثاُٚٞ،  ا، ٗاهردا١ ًِٕ أهًَّّٞ  اٗب ًعٛ ٗأداب عوٟ االشتباُ

ٛ ٗإػ٘اُٛ ٗأػ٘ااٛ ٗأؼدةا٢ٛ اهذّٙ ُعا٘ا ًعٛ بٗاهعلر ً٘ؼ٘ي لشااذاٛ ٗا 

عا كتٕ اآلػرّٙ، ٗسجٍٔ عوٟ ا دابٞ عوٕٚك. ٗظو  االشعتذابات اؽعوض     ُعرٖ ًٗ

ستٟ ُٔاٙٞ الشب٘ن اهصاوط هلعّ   ارادعط، اٚعح ٗؼعو    ُٔاٙعٞ املعدٝ املصعٌ٘غ        

 اشتذابات   اهَٚ٘. 8أٗ  7اشتذابٞ   الشب٘ن مبعدي  54بٔا هإلدابٞ عوٕٚ إىل 

ذب املصتؼدًا ًّ اهّعباب ٗٓذا ٙعض أْ اشتٌاالت ا ةِان اهن اشتؼدًتٔا دت

اهعربٛ هعبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ كى ًرٝ كاُ   ات فا٢دٝ، فقد اشتؼدً  

  املِع٘  الٗي االشتٌاهٞ اهعاافٚعٞ ب٘ؼع  سعاهن اهِّفصعٚٞ، ٗساٗهع  ًعّ ػ شلعا        

ا ةِاع ع إا ٗ، ٗكاُ  أكجر ة٘ٝ ٗاأثرل ٞوفعٍٔ إىل اهّتفاعى ًعٛ ٗاالشتذابٞ ه شتباُ

 ّ االشتٌاهٞ اهعقوٚٞ اهن اشتؼدًتٔا   املِع٘  اهجاُٛ.باهتفاعى ً
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

ُٗصتِتر ًّ  هم أْ اهّتفاعوٚٞ ساهٞ ا٘اؼوٚٞ ةد اتأثر كذهم باالشتٌاالت اهن 

 اصتؼدَ   اهّرشاهٞ.

ًععّ  ًٞعط االشععتباُ  ً كعاْ ظععباب املاععرب اهعربعٛ أكجععر افععاع   امل سظعٞ اهجاهجععٞ: 

ٚر، فقعد ًّجععى ظعباب املاعرب اهعربععٛ    يرلٓعٍ ًعّ ظععباب املععرق اهعربعٛ ًِٗاقععٞ ارتوع     

ُصبٞ ًت٘شاٞ  ًّ أفراو اهعِٚٞ، ًّٗجى ظباب ًِاقٞ ارتوٚر اهعربٛ %(56) أعوٟ ُصبٞ

 %(.16)ا ًا ًصاٗٙٞ هعًِؼففٞ ُ٘ع %(، ًٗجى ظباب املعرق اهعربٛ ُصبٞ 28) ٓٛ

ًٗعِاٖ ًد٠ ُععال املصعتؼدًا   اهِععر ٗإثعرا١ احملتع٠٘      املعا كٞ با ـافٞ:  ( ت)

ِّٚععا  االدتٌععاعٛات اهّت٘اؼععى عوععٟ ظععبل  )  ستعع٘  ًعععا  اهّتفاعوٚععٞ      اهععن ب

ا ًععّ  اتععٚض كععجرل    ً ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌاعٚععٞ شععابقٞ اهععذكر( أُٔععا فععع       

اهتعرٙ  بأُفصٍٔ، ٗاهّت٘اؼعى ًعط   ًِٔا  افٞ،ـارتٚا ات املتعدوٝ هوٌعا كٞ با 

املوفععات اآلػععرّٙ اهععذّٙ اععربأٍ بٔععٍ آتٌاًععات ًعععذلكٞ، ٗإًلاُٚععٞ إ فععاق      

ٗاهؽعع٘  ًٗقععااط اهفٚععدٙ٘ ٗاهلتابععٞ سعع٘ي ً٘اـععٚط ستععدوٝ ًٗعِّٚععٞ، ٗإًلاُٚععٞ  

ٗالشععتذ ١ ٓعذا اهّعععلى ًععّ أظععلاي  اهتعوٚعحب عوععٟ امل٘اـععٚط املارٗسعٞ فٚٔععا.   

أ بعٞ أش٣وٞ  ٞاالشتباُ  اهّتفاعوٚٞ عِد املصتؼدًا اهّعباب عِٚٞ اهّد اشٞ ارس

 ًتتاهٚٞ ٓٛ:

 بلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ?كٚ  اؽ  ُعاام   اهِّعر عوٟ ظ .1

 
 : ًد٠ ُعال أفراو اهعِٚٞ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاع18ٛشتاه 
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ٞ   ٗإدابععٞ عوععٟ اهصععؤاي: ٗؼعع  ُصععبٞ كععبرلٝ ُ٘ع عع        %(48) ا ًععا ًععّ أفععراو اهعِٚعع

ٞ    ٘ا٘اددٍٓ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ بأٍُٔ ًت٘شا  اهِععال، ٗٗؼع  ُصعب

 ا، ٗٗؼعع ْ دععدًّ٘%( بععأٍُٔ ُعععا19) ٞ%( ًععٍِٔ أُٔععٍ عععاوْٙ٘، فٌٚععا ٗؼعع  ُصععب 25)

 –ا فقعه ٓعٍ   %( أٍُٔ ال ِٙععرْٗ ًاوًقع  1ا ًاِٙعرْٗ، ٗ)%( فقه أُفصٍٔ أٍُٔ ُاو  7)

 ْ.ً٘تؽفش - زترو

ٍَددًّ اإ ا كِ  كُعًٚا .2 ٙتٌجى ُعاام   اهِّعر  اك أٗ كًت٘شه اهِّعالك ففٚ

 عوٟ اهّعبلات ?

 
19ٍَشتاه   اهِعالك ٘اك أٗ كًت٘شاددًّ ْ٘كاهِعا ٙتٌجى ُعال أفراو اهعِٚٞ : فٚ

 

اهِعالك عوٟ ٓذا اهصؤاي بعأٍُٔ   ٘اك ٗكًت٘شاٗأداب أفراو اهعِٚٞ اهعكُعاْ٘ ددًّ

 ٙقً٘ععْ٘ أكجععر ظعع١ٛ بعٌععى اآلاععٛ: ًعععا كٞ الٓععى ٗالؼععدةا١   ُعععاااأٍ بِصععبٞ 

%(، اهتارٙعد أٗ كتابعٞ ًِعع٘ ات ددٙعدٝ     52) %(، املعا كٞ   اهِقاظات بِصعبٞ 54)

 %(، فٌٚععا أدععاب ُصععبٞ  19) %(، اةععذلاغ ً٘ـعع٘عات ُقاظععٚٞ بِصععبٞ  49) ا بِصععبًًّٞٙ٘عع

 %( أٍُٔ ٙلتفْ٘ مبا اِعرٖ اهتابٚقات عٍِٔ.10)
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 ا?إ ا كاُ  هدٙم ًِع٘ ات ًٙ٘ٚٞ فٌا ابٚعتٔا ياهب  .3

 
 :20شتاه 

 ابٚعٞ ًِع٘ ات أفراو اهعِٚٞ عوٟ ؼفشاأٍ عوٟ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ

 

كًِعععع٘ ات ًٙ٘ٚعععٞكعوٟ ؼعععفشاأٍ عوعععٟ   ٍِٙععععر أيوعععش أفعععراو اهعِٚعععٞ اهعععذّٙ شلععع 

)ًرابعععٞ ًعععّ أعوعععٟ ُصعععبٞ إىل الةعععى ُصعععبٞ(:   ظعععبلات اهّت٘اؼعععى االدتٌعععاعٛ اهّتعععاهٛ

 ا٢ٔعٍ ٗا آعاأٍ   آًِعع٘ ات اععدل ععّ    %(، 69) ًِع٘ ات ثقافٚٞ أٗ ادتٌاعٚٞ بِصعبٞ 

%(، 47) أعٌععاشلٍ ارتاؼععٞ ٗأُعععاتٍٔ اهًٚ٘ٚععٞ بِصععبٞ  %(، 52)   امل٘ـعع٘عات بِصععبٞ 

ٞ    %(، 46) عوٌٚٞ ًتؼؽؽعٞ بِصعبٞ  ًِع٘ ات  %(، 32) ؼع٘  أٗ فٚعدٙ٘ٓات فقعه بِصعب

     ٞ ًِعع٘ ات مل٘ـع٘عات   %(، 31) ًِع٘ ات إع ًٚعٞ هألػبعا  ٗالسعداخ ادتا ٙعٞ بِصعب

ًِٗععع٘ ات %(، 26) إ ظععاوات ٗا٘دٚٔععات هألؼععدةا١ بِصععبٞ  %(، 29) شٚاشععٚٞ بِصععبٞ

 %(.18) بِصبٞ )أياُٛ، أف َ، سوقات ًصوص ت،...( ارفٚٔٚٞ
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 ا?ا اقرٙب ا اِعر ًًًِّٙ٘ع٘   كٍ .4

 
: عدو املِع٘ ات اهن ٙعا ن بٔا أفراو اهعِٚٞ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى 21شتاه 

 اًًّٙ٘

 

ٙععععا ن أيوعععش أفعععراو اهعِٚعععٞ اهِّععععاا عوعععٟ ظعععبلات اهّت٘اؼعععى االدتٌعععاعٛ       

بِصععبٞ  292ا فقععد أدععاب شلععذا ارتٚععا   ًًّٙ٘عع اتًِععع٘  3 – 1مبِععع٘ ات اععذلاٗغ  بععا 

ًِععع٘ ات  6إىل  4%( بععع 28) فٌٚععا ٙعععا ن ُصععبٞ  %(، 55) اصععاٜٗ باهتقرٙععش متجٚوٚععٞ 

%( كععذهم بعععٌِع٘  ٗاسععد عوععٟ   7ا، ٗ)ًِععع٘ ات ًًّٙ٘عع  7%( بععأكجر ًععّ  7ٗ) ا،ًًّٙ٘عع

 ِع٘  ٗاسد كى ظٔر.مب%( 3ا، ٗ)الةى أشب٘عًّ
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 ٠اصش اهِ٘ن، اهصّ، ٗاملصت٘ا ًّ ةبى أفراو اهعِٚٞ عدو املِع٘ ات اهن اِعر ًًّٙ٘

 اهتعوٌٚٛ

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا اهِ٘ن

عدو املِع٘ ات اهن  ابال ًعِٜ٘ با اهِ٘ن ٗاٙ٘دد  ال 091. 8.025  كر

ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إسٚح ا ًّ ةبى أفراو اهعِٚٞ اِعر ًًّٙ٘

0.091>0.05 

 ٟأُج

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا اهصّ 

عدو املِع٘ ات اهن اِعر  ابال ًعِٜ٘ با اهصّ ٗاٙ٘دد  000. 43.070 (18-25)

ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إسٚح  ا ًّ ةبى أفراو اهعًًِّٚٞٙ٘

0.000<0.05 

(26-33) 

كرٗشلاي  (34-40)

 ٗاهض 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 

ا٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ با أفراو اهعِٚٞ ًّ ف٣ات اهصّ  ال 279. 2.550 

ا ًّ ةبى عدو املِع٘ ات اهن اِعر ًًّٙ٘سٚح املؼتوفٞ ًّ 

 0.05 < 0.279سٚح بوا  ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  أفراو اهعِٚٞ

 ٠املصت٘

 اهتعوٌٚٛ

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ  2كا

عدو املِع٘ ات اهتعوٌٚٛ ٗ ٠ ابال ًعِٜ٘ با املصت٘اٙ٘دد  001. 38.613 ثاُٜ٘ 

ْ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ إسٚح ٞ ا ًّ ةبى أفراو اهعِٚاهن اِعر ًًّٙ٘

0.001<0.05 
 داًعٛ 

 و اشات عوٚا

كرٗشلاي  

 ٗاهض 

 اهتفصرل ا سؽا٢ٛ ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ 

ا٘دد فرٗق ًعِ٘ٙٞ با أفراو اهعِٚٞ ًّ املصت٘ٙات  ال 418. 3.913 

ا عدو املِع٘ ات اهن اِعر ًًّٙ٘اهتعوٌٚٚٞ املؼتوفٞ ًّ سٚح 

 0.05 <0.418ا  ةٌٚٞ املعِ٘ٙٞ سٚح بو ًّ ةبى أفراو اهعِٚٞ

 

دابات عوٟ الش٣وٞ ال بععٞ زتتٌععٞ، ٗاهعن اعُتٌعَدت   كعع       ٗادهى ُتا٢ر ا 

 كإًلاُٚٞ ا ـافٞ ٗإثرا١ احملت٠٘ االاؽاهٛك عوٟ اآلاٛ: ظلى اهّتفاعوٚٞ اهّرابط
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ا ًٗت٘شعاٛ  )جبٌط ُصبٞ اهِعاا ددًّ أْ اليوبٚٞ اهعظٌٟ ًّ  أفراو اهعِٚٞ .1

ٗشلعٍ سفع٘     ً ْ فع٘%( ٍٓ ُعا92هعاوٙا( ٗاهذٜ ميجوْ٘ ُصبٞ )اهِعال ٗا

ٗٓع٘  ٗا٘ادد فعاي عوٟ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ٗهٚص٘ا زترو ًتوقا شعوبٚا.  

املت٘ةط ًٍِٔ كْ٘ أيوبٍٔ ِٙتٌْ٘ إىل ف٣ات عٌرٙٞ اتؽ  باذتٚ٘ٙٞ ٗاهِّعال 

 ٞ )دعععاًعٛ، ٗو اشعععات عوٚعععا( اعععدهى عوعععٟ    ٗاهفعاهٚعععٞ، ٗإىل ًصعععت٘ٙات عوٌٚععع

ملعععا كٞ اهفاعوععٞ شلععٍ عوععٟ ٓععذا اهففععا١ ا هلذلُٗععٛ املذلاًععٛ الاععراف،    ا

 ٗاملتعدو اال آات ٗاه٘ظا٢ .

ٙ٘ـض اراٚش املِع٘ ات اهن ٙصٍٔ بٔا أفراو اهعِٚٞ اهِععاا عوعٟ ظعبلات     .2

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ٗكذا عدوٓا عوٟ:

         ٞ  ٙت٘ادععد ًعظععٍ أفععراو اهعِٚععٞ عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ بفاعوٚعع

كعععبرلٝ، اؤكعععد ٓعععذٖ اهِتٚذعععٞ اهِّصعععش املؼتوفعععٞ هابٚععععٞ املِعععع٘ ات اهعععن     

 ا. ا أٗأشب٘عًّٙعا كْ٘ بٔا ًًّٙ٘

   ٙعا ن أفراو اهعِٚٞ اهِّعاا عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٚٞ مبِعع٘ ات

شلا ةٌٚٞ عوٌٚٞ ًٗعرفٚٞ ٗثقافٚٞ، ٙؤكعد ٓعذٖ اهِتٚذعٞ اهِّصعش املرافععٞ اهعن       

ت اهعوٌٚععٞ املتؼؽؽععٞ، ٗاالدتٌاعٚععٞ ٗاهّجقافٚععٞ،  املِععع٘ ا سازأععا كععى ًععّ:

 ٗا ع ًٚٞ، ٗكذا ا  ظاوات ٗاهّت٘دٚٔات هألؼدةا١.

 أكجر باملِع٘ ات اهجقافٚٞ أٗ االدتٌاعٚٞ أٗ اهعن  ٘ٙٔتٍ أفراو اهعِٚٞ اهِّعا ْ

اعععدل عععّ آ ا٢ٔععٍ ٗا آععاأٍ   امل٘ـعع٘عات املارٗسععٞ، ٗكععذا املِععع٘ ات    

 اهعوٌٚٞ املتؼؽؽٞ. 

 حب ٓعععذٖ اهِّتعععا٢ر ًعععط ف٣عععات اهعِٚعععٞ اهعٌرٙعععٞ، ًٗصعععت٘ٙاأا اهتعوٌٚٚعععٞ،    ٗات٘افععع

 ٗٗظا٢فٔا ًِٗٔٔا.
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 خاتمة: 
 نتائج الّدراسة ومؤشراتها:

 باهِصبٞ هوعِٚٞ ًٗ٘اؼفاأا فقد ابّّٚ ًِٔا املؤظرات اهّتاهٚٞ: ( أ)

%( ًعّ  46) %( ًّ زتٌ٘ن اهعِٚٞ، ًّٗجو  ا ُاخ ُصعبٞ 54) ًّجى اهذك٘  ُصبٞ .1

ً   287ٞ ُاعِٚٞ، فقد أداب عوٟ االشتبزتٌ٘ن اه ًصعتؼدًٞ   248ا، ًٗصعتؼد

)  زتٌععى اهّد اشععات اهععن  هعععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ. ٗٓععذٖ أٗي ًععرٝ 

أدرٙتٔا أٗ اهن ااوع  عوٚٔا( ٙتقعدَ فٚٔعا اهعّذك٘  عوعٟ ا ُعاخ   اهعِٚعات       

اهبشجٚٞ   زتاي اشتؼداًات ادتٌٔع٘  ه٘شعا٢ى ٗٗشعا٢ه ا عع َ ٗاالاؽعاي      

دتٌآرلٜ اهّتقوٚدٙٞ ٗادتدٙدٝ عوعٟ سعد شع٘ا١، ٗٓع٘ ًؤظعر ٗاـعض عوعٟ أْ        ا

عدو ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى ًّ اهّذك٘  أكدل ًّ ا ُاخ   املِاقٞ 

كعوعٟ   اهعربٚٞ، ًجوٌا ةاه  ُتا٢ر و اشٞ كوٚٞ وبٛ هعإلوا ٝ اذتلً٘ٚعٞ ٗأُعٕ:   

 ّ اهععا   اهفاعوعٞ   اهتشع٘الت اضتٌعٚعٞ ٗاهصٚاشعٞ        اهريٍ ًّ ًععا كتٔ

اهعربٚات ه٘شعا٢ى ا عع َ االدتٌعاعٛ ٙبقعٟ      اهعربٛ، إال أْ اشتؼداَ اهِصا١

ًٞ ًععط اهردععاي. ٗاععع٘و اهفذععًِ٘ٝؼفف عع املوش٘ظععٞ   اشععتؼداَ اهِصععا١  ا ًقا ُعع

ًٞ ًط اهرداي ًٗط املععدي اهععاملٛ،    اهعربٚات ه٘شا٢ى ا ع َ االدتٌاعٛ ًقا ُ

ٟ  بعععلى  ٢ععٚض هوقٚعع٘و اضتٌعٚععٞ ٗاهجقافٚععٞ اهععن   أ ض  ا٘ادععٕ اهِّصععا١ عوعع

 اه٘اةط ٗاهن حت٘ي وْٗ إظراكّٔ بعلى كاًىك.

، ص، فقععد ًّجوعع  ُؽعع  اهعِٚعع25ٞ - 18ط أيوععش أفععراو اهعِٚععٞ ِٙتٌععْ٘ إىل ف٣ععٞ .2

فلومٌا ةّى ٗٓٛ اهف٣ٞ اهن اؽفٔا بعض اهّد اشات االدتٌاعٚٞ بف٣ٞ اهّعباب. 

بلات عٌععععر املصععععتؼدًا اهبععععاهاا زاو استٌععععاي اشععععتؼدأًٍ هتوععععم اهّععععع   

ٗٓٛ العوعٟ  ص، 25 - 18ف٣ٞ اهعٌرٙٞ طاه%( ٍٓ ًّ 51) االدتٌاعٚٞ، فش٘اهٛ

ًععّ  %(18ص، ٗ)33 - 26ط ف٣ععٞ اهعٌرٙععٞ%( ًععّ اه31) ُصععبٞ   اهعِٚععٞ، ًقابععى

 ص.40 - 34ط ف٣ٞ

ًعظععٍ أفععراو اهعِٚععٞ كععاُ٘ا  ٜٗ ًتصعع٘ٙات اعوٌٚٚععٞ إًععا داًعٚععٞ أٗ و اشععات    .3

 ًّجععى ًصععت٠٘ اهّد اشععات اهعوٚععا  %(، 56ٗ) عوٚععا، فقععد ًّجععى ادتععاًعْٚ٘ ُصععبٞ  
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%( ملصععت٠٘ اهجاُ٘ٙععٞ اهعاًععٞ. ٗٓعع٘ ًؤظععر ٗاـععض عوععٟ أْ ًعظععٍ       %6(، ٗ)38)

ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ  ٜٗ املصت٘ٙات اهعوٌٚٞ اهعوٚعا،  

ٚ     ٚاٗٓ٘ ٙتِاشش ب٘ـ٘غ ًط اهِصبٞ اهعو   اهعِٚعٞ   ً هف٣عات اهصعّ الكجعر متجع

  اه٘اّ اهعربٛ إًا ٙد شْ٘   ادتاًععات  ص، فٌعظٍ ٓؤال١ اهَٚ٘ 25 – 18ط

 أٗ خترد٘ا ًِٔا.

، بِصععبٞ متجٚوٚععٞ ٞصععش   االشععتذابات عوععٟ االشععتباُ أعوععٟ اهِّ اعع بًّجععى اه .4

%( ًعّ اضٚعبا،   25) %(، ًّٗجى الشااذٝ ادتاًعْٚ٘ ٗيرلٍٓ ُصعبٞ 50) بوا 

%( 4%( ًعّ ا ع ًعٚا، ٗ)  8%( ًعّ املع٘ظفا، ٗ)  10) فٌٚا أداب عوٚعٕ ُصعبٞ  

 )وْٗ عٌى(. %( ًّ اهبااها3ًّ  ٜٗ العٌاي ارتاؼٞ، ٗ)

ٗاتِاشش ٓعذٖ ال ةعاَ ٗاهِصعش ًعط اهِّتعا٢ر اهعن ٗدعدُآا   كعى ًعّ اهف٣عٞ           

أعوععٟ اهعٌرٙععٞ ٗكععذا املصععت٠٘ اهتعوٌٚععٛ، فقععد أكععدت ال ةععاَ اهصععابقٞ أْ   

ص، كٌعععا أكعععدت أْ 25 - 18ط ف٣عععٞهوف٣عععات اهعٌرٙعععٞ ًّجوتٔعععا   %(51) ُصعععبٞ

 %(   زتٌ٘ن االشتباُات.56العوٟ ُصبٞ )  ٍٓاادتاًعٚ

ًّ يرلٍٓ ًّ ظعباب   ًٞط االشتباُ ً كاْ ظباب املارب اهعربٛ أكجر افاع .5

      ٞ  املعرق اهعربٛ ًِٗاقٞ ارتوٚر، فقد ًّجعى ظعباب املاعرب اهعربعٛ أعوعٟ ُصعب

(56)%      ٛ ُصعبٞ ًت٘شعاٞ    ًّ أفراو اهعِٚٞ، ًّٗجعى ظعباب ًِاقعٞ ارتوعٚر اهعربع

ا ًععا ًصععاٗٙٞ ًِؼففععٞ ُ٘ع ععاب املعععرق اهعربععٛ ُصععبٞ %(، ًٗجععى ظععب28) ٓععٛ

 %(.16)هع

ّّٚ اهّتفعاٗت   ُصعش االشعتذابات عوعٟ االشعتباُ      .6 بعا املععرق،    ًِٕٞٗ فقد ب

املارب، ٗارتوٚر اهعربٛ، ٗاهّتفاعى ًعٛ عوٟ اهّععبلات االدتٌاعٚعٞ ًعّ    ٗ

ًعععّ  ااعععرف املصعععتؼدًا اهّععععباب   كعععى اهبوعععداْ اهعربٚعععٞ; أْ كعععجرل      

ت ٙتفععاعوْ٘ بعععلى أكععدل    ٌعععات اتبِععٟ  اشلععذٖ اهففععا١ املصععتؼدًا

ٓع٘   فٔٛكاهقبٚوٞ أٗ اهقبا٢ى ا هلذلُٗٚٞك، ًقابى ًعا  ًعاٙرل ٗثقافٞ اهقبٚوٞ،

شعععا٢د ًٗتفعععحب عوٚعععٕ بعععا اهبعععاسجا ٗاملتؼؽؽعععا ًعععّ أْ أوٗات اهّت٘اؼعععى 
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كاضتٌعععات ا هلذلُٗٚعٞك، فقععد   ادتدٙعدٝ ةعد أشصعع  ملعا أؼععاوض عوٚعٕ بععع     

 أكجر الظؼاؿ اهذّٙ ٙعرفُ٘ض   اذتٚاٝ االدتٌاعٚٞ اه٘اةعٚٞ. افاعى ًعٛ

   ٞ  كبٚعع٘ك ُٗٙعّفععد ًقعع٘هن ٓععذٖ ٗٗؼععفٛ ٓععذا ًععا ا٘ؼععو  إهٚععٕ و اشععٞ زتٌ٘ععع

املتؼؽؽععٞ   الاععاخ شععابقٞ اهععذكر ٗأْ املععرآقا ٗاهبععاهاا عوععٟ سععد      

كفٚصععب٘نك ٗكًععاٜ  اهصعع٘ا١، ٙصععتؼدًْ٘ ً٘اةععط اهّعععبلات االدتٌاعٚععٞ ًجععى  

قا١ عوٟ ااؽاي بالؼدةا١ اهقداًٟ أكجر ًعّ العّ٘ٙ ؼعداةات    شبٚضك هوب

 ددٙدٝ.

ٗباهِصععبٞ ملعععا  اهّتفاعوٚععٞ هععد٠ اهّعععباب اهعربععٛ املصععتؼدًا هعععبلات         ( ب)

 اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ فقد ابّّٚ اآلاٛ:

ا ًعّ اعرفٍٔ ٓعٛ باهذلاٚعش     أْ أكجعر امل٘اةعط اؽعفش    أظٔرت ال ةاَ ٗاهِّصش  .1

ٞ اهّععععبلات االدتٌاعٚعععٞ با   :اهتعععاهٛ (، امل٘اةعععط  %89) هّد دعععٞ الٗىل بِصعععب

امل٘اةعط اهذلفٚٔٚعٞ )ٗاععٌى االشعتٌان إىل اليعاُٛ،      ، (%60) اهتعوٌٚٚٞ بِصبٞ

  ٞ ٞ  %48) ًعععآدٝ الفعع َ ٗاملصوصعع ت( بِصععب  (، امل٘اةععط ا ػبا ٙععٞ، بِصععب

(، %24(، ٗدععا١ت بقٚععٞ امل٘اةععط   اراٚبععات ااهٚععٞ، ٗٓععٛ املِتععدٙات )  50%)

(، ًٗ٘اةععععط %12(، اهب٘ابععععات )%21) ةععععط ارتدًٚععععٞ%(، امل٘ا23املععععدُٗات )

 (.6) (. ًجوٌا ٙ٘ـشٕ املؼاه  ةٍ%11اهد وظٞ )

ِّٚعع  اشععتذابات أفععراو اهعِٚععٞ أْ ًعظٌٔععٍ ميولععْ٘ عوععٟ ظععبلات      .2 كٌععا ب

(، سصعاب عوعٟ   %85) اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ: ؼفشٞ عوٟ فٚض بع٘ن، بِصعبٞ  

ٞ %50اععع٘ٙذل بِصعععبٞ ) ن   (، اظعععذلا%47) (، سصعععاب عوعععٟ ٙ٘اٚععع٘ب بِصعععب

ٞ    %16) اابٚعععحب االُصعععتاراَ بِصعععبٞ    (، اظعععذلان   اابٚعععحب ٗااصعععاب بِصعععب

(، ثعٍ ؼعفشٞ عوعٟ    %11ْ بِصعبٞ ) إ(، سصاب عوعٟ ظعبلٞ هِٚلعد    16%)

ا. كععى ًععّ ًععاٜ شععباٙض، فوٚلععر، ٓععاٜ فععاٙ  ٗهلععّ بِصععش ـعععٚفٞ دععدًّ  

   ٍ ٗاععدعٍ ٓععذٖ اهِتٚذععٞ ًععا أٗ واععٕ ً٘اةععط      (. 7) ًجوٌععا ٙ٘ـععشٕ املؼاععه  ةعع

ات اهّعبلات االدتٌاعٚٞ   املِاقٞ  اهعربٚٞ ػاؼعٞ  سؽا٢ٚات الشتؼداًا 

  ػ ي ال بط شِ٘ات اهّصابقٞ.
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عِاؼععر  ٞٗاهععن اعتٌععدُا هوتععدهٚى عوٚٔععا ث ثعع  ٗباهِصععبٞ ملؤظععرات اهّتفاعوٚععٞ;   ( ت)

أشاشٚٞ ٓٛ: عدو شِ٘ات االشتؼداَ، ععدو ًعرات االشعتؼداَ   الشعب٘ن،     

     ّ ًعّ ػ شلعا أْ    عدو شاعات االشعتؼداَ اهًٚ٘ٚعٞ، كٌؤظعرات أٗهٚعٞ ميلع

ُصتدي عوٟ اهّتفاعوٚٞ هد٠ اهّعباب أفراو اهعِٚٞ، ٗدتعى كى املؤظر  ا والهٞ 

اهّرٙاـععٛ هوتفاعوٚععٞ: ُصععبٞ  (Paisly)سؽععا٢ٚٞ اشععتِدت إىل اعرٙعع  بٚسهععٛ إ

 . ُعال االشتؼداَ إىل ُعال اهِّظاَ

ٗ هم باستصاب ُصبٞ ُعال املصتؼدًا عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ 

ُذلُعع ، ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ُفصععٔا، أٗ إىل ُعععال ا   إىل ُعععال

ٗستاٗهععٞ االشععتدالي بٔععا كٌؤظععرات عوععٟ إًلاُٚععٞ ٗدعع٘و اهّتفاعوٚععٞ هععد٠      

سؽعا٢ٚٞ  فقد بِّٚ  اهقعرا١ٝ اهعوٌٚعٞ هأل ةعاَ ُٗتعا٢ر املقعاٙٚض ا      . املصتؼدًا

 اآلاٛ:

ال بوا  ُصبٞ ُعال اهّعباب أفراو اهعِٚٞ ًصتؼدًٛ اهفٚض ب٘ن إىل ُعع  .1

(، ُٗصعبٞ ُععال ًصعتؼدًٛ اع٘ٙذل إىل     %50ظبلٞ اهفٚض ب٘ن ُفصٔا )

 (، ُٗصبٞ ُعال ًصتؼدًٛ ٙ٘اٚ٘ب إىل ُعال ٙ٘اٚ٘ب%63) ُعال ا٘ٙذل

(56%.) 

ُ٘ن ًعا هعد٠ املصعتؼدًا أفعراو اهعِٚعٞ       ٗٓ٘ ًؤظر ٗاـض عوٟ ُعال عاٍي .2

ذٖ ا ًط ُعال اهِّظاَ عوٟ اعتبا  أْ ًّٓ اهّعباب اهعربٛ، ًٗتساًّ اقرٙب 

مبا فٚٔا اهبوداْ  -اهّعبلات ةد اساٙد عدو ًصتؼدًٚٔا   كى اهعا 

 - 2010) بعععلى كععبرل ػعع ي اهّصععِ٘ات ارتٌصععٞ الػععرلٝ - اهعربٚععٞ

2014.) 

ا ًعععط املتؽعععفشا  ُذلُععع  ًًّٙ٘ععع عِعععد املقا ُعععٞ بعععا ععععدو املتؽعععفشا هإل     .3

ا صتععد أْ: عععدو اهععذّٙ ٙتؽععفشْ٘   هعععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًًّٙ٘عع  

 ( ًععّ زتٌعع٘ن اهعِٚعع420ٞ)ٗٓععٛ العوععٟ ُصععبٞ( ةععد بواعع٘ا )  اُعع  ًًّٙ٘ععُذلا 

ا ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ،  ( ٙتؽععفشْ٘ ًًّٙ٘عع 313(، ًععٍِٔ )535)

 اؽبض: ًّ َثٍٗ
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

 (313ا )عدو اهِّعاا عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًًّٙ٘           

 (%75=  )                                           ( :                                        100)×ُصبٞ 

 ( 420ا )ُذلُ  ًًّٙ٘عدو اهِّعاا عوٟ ا                                           

ْ   ُ٘ذلُ ، ٍٓ ُععا ا ا ًٗعِٟ  هم أْ ثوجٛ أفراو اهعِٚٞ اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ًًّٙ٘ .4

اـض عوٟ افاعى كعبرل  الؼى عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ٗٓ٘ ًؤظر ٗ

 ًّ هدْ اهّعباب أفراو اهعِٚٞ ًط املفاًا اهن اتٚشٔا ٓذٖ اهّعبلات.

استصاب ُصبٞ عدو أفراو اهعِٚٞ اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌعاعٛ  ب .5

ص شاعٞ، ٗٓعٛ اهعن سعازت أعوعٟ اهِصعش        6 – 4ص شاعٞ، ًّٗ ط3 – 1ط ا ًًًّّٙ٘

ٛ     ،(% 21( ٗ)% 60)اشتذابات اهعِٚٞ  ، ا( فعرو  424) ٗةعد بوع  ععدوٍٓ ا امعاه

ص شاعٞ، 3 – 1ا كذهم ًّ طُذلُ  ًًّٙ٘إىل عدو أفراو اهعِٚٞ اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ا 

ٞ 6 – 4ًّٗ ط ( % 70) ص شاعٞ، ٗٓٛ اهن سازت أعوٟ اهِصش   اشتذابات اهعِٚع

 .ا( فرو 467، ٗةد بو  عدوٍٓ ا اماهٛ)(% 17ٗ)
 عٞص شا6 – 1ا ًّ طاالدتٌاعٛ ًًّٙ٘ عدو اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ظبلات اهّت٘اؼى

 (%91= )   ( :                                                                                                  100)× ُصبٞ

 عٞص شا6 – 1ط ا ًُّذلُ  ًًّٙ٘عدو اهذّٙ ٙتؽفشْ٘ ا                

ْ٘ ٗةعتٍٔ اهٚعً٘ٛ املؼؽعؾ الشعتؼداَ     ٗٓ٘ ًؤظر عوعٟ أْ أفعراو اهعِٚعٞ ٙقفع    

 ُذلُ  عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ; أكجر ًّ أٜ ً٘ةط آػر.ظبلٞ ا 

ٞ  ( خ) : ٗاهععن اعتٌععدت   اهتععدهٚى عوٚٔععا هععد٠ اهّعععباب   ٗباهِصععبٞ لظععلاي اهّتفاعوٚعع

ًؤظرات ٓٛ: اهبشعح ععّ    ٞاهعربٛ عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ عوٟ أ بع

ٗ  دعععط اهؽعععد٠، إًلاُٚعععٞ اهّت٘اؼعععى املباظعععر ًعععط    املفعععاًا، إااسعععٞ اهفععععى أ 

افٞ ٗإثعرا١  ـاآلػرّٙ، ًّ ػ ي يرف اذت٘ا ، ًِٗتدٙات اهِّقاػ، إًلاُٚٞ ا 

 احملت٠٘ االاؽاهٛ، ٗابّّٚ ًّ ةرا١ٝ اهِّتا٢ر اآلاٛ:

فعع ْ ًعظععٍ أفععراو اهعِٚععٞ ٙصععتؼدًْ٘ اهّعععبلات   هوبشععح عععّ املفععاًا باهِصععبٞ .1

ٞ     االدتٌاعٚٞ أكجر ليعراض ث ثعٞ    %( 84)  ٢ٚصعٞ ٓعٛ: اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ بِصع

%(، 77) ا ن عوٟ الػبا  ٗالسداخ احملوٚعٞ ٗاهعاملٚعٞ بِصعبٞ   ًّ االشتذابات، اال

%(، ٗأػعععذت اهبقٚعععٞ  عععا اةذلستعععٕ  61ٗاهبشعععح ععععّ املعوً٘عععات اهعوٌٚعععٞ بِصعععبٞ )  

 ا أةى. االشتٌا ٝ ُصب 
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د ابّّٚ أْ اهّعباب أفراو فق ااسٞ اهفعى ٗإًلاُٚٞ اهّت٘اؼى ًط اآلػرّٙ  ٗباهِصبٞ .2

ًلاُٚععات إا  ععا اتٚشععٕ ّظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ًععّ  اهعِٚععٞ أفععاوٗا كععجرل 

ا املِعع٘ ات اهعن    دط اهؽد٠ ٗاهّت٘اؼى املباظر ًعط اآلػعرّٙ، فٔعٍ ٙقعرؤْٗ ًًّٙ٘ع     

اظٔععر عوععٟ أسععد ٓععذٖ اهّعععبلات، ٗٙعععا كْ٘ باهِّعععر   شتتوعع  امل٘ـعع٘عات    

 زتاالأٍ اهعوٌٚٞ، ٗاملراباٞ بالػبا  ٗالسداخ ٗكذا املتؼؽؽٞ  ٗاهقفاٙا، 

ٗاهّتفاععععى ًعععط الٓعععى ٗالؼعععدةا١ ًٗععععا كتٍٔ   ٗحتوٚ أعععا، اهّت٘اؼعععى املباظعععر  

ُعاااأٍ اهًٚ٘ٚٞ عّ ارٙحب اهّد وظٞ اهف٘ ٙٞ، أٗ عّ ارٙحب اهعّرو عوعٟ اهرشعا٢ى،    

 .like)أٗ ستٟ عٌى  أعذبض)

ِّٚعععع  ُتععععا٢ر امل سظععععٞ أْ اشععععتٌاالت ا ةِععععان    اهععععن مت اشععععتؼدأًا دتععععذب    ٗب

املصتؼدًا ًّ اهّعباب اهعربٛ هعبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ كعى ًعرٝ كاُع     

 ات فا٢دٝ، فقد اشعتؼدً    املِعع٘  الٗي االشعتٌاهٞ اهعاافٚعٞ ب٘ؼع  سعاهن       

، ٞاهِّفصععٚٞ، ٗساٗهعع  ًععّ ػ شلععا وفعٔععٍ إىل اهّتفاعععى ًعععٛ ٗاالشععتذابٞ ه شععتباُ  

ا باهتفاععععى ًعععّ االشعععتٌاهٞ اهعقوٚعععٞ اهعععن     ةِاع عععإٗ اٗكاُععع  أكجعععر ةععع٘ٝ ٗاعععأثرل    

 اشتؼدًتٔا   املِع٘  اهجاُٛ.

ٗاشتِتذ  ًّ  هم أْ اهّتفاعوٚٞ ساهٞ ا٘اؼوٚٞ ةد اتأثر كذهم باالشتٌاالت اهن 

 اصتؼدَ   اهّرشاهٞ.

 فقد ابا أْ:  ًلاُٚٞ ا ـافٞ ٗإثرا١ احملت٠٘ االاؽاهٛٗباهِصبٞ  .3

 ا ًٗت٘شععاٛ )جبٌععط ُصععبٞ اهِعععاا دععدًّ راو اهعِٚععٞأْ اليوبٚععٞ اهعظٌععٟ ًععّ  أفعع

ٗشلععٍ سفعع٘   ً ْ فععع٘%( ٓععٍ ُعععا92اهِّعععال ٗاهعععاوٙا( ٗاهععذٜ ميّجوععْ٘ ُصععبٞ ) 

 ٗا٘ادد فعاي عوٟ اهّعبلات االدتٌاعٚٞ ٗهٚص٘ا زترو ًتوقا شوبٚا. 

    ٗاافض ًّ اراٚش املِع٘ ات اهن ٙصٍٔ بٔا أفراو اهعِٚٞ اهِعاا عوعٟ ظعبلات

االدتٌععاعٛ، ٗكععذا عععدوٓا أْ ًعظععٍ أفععراو اهعِٚععٞ ٙت٘ادععدْٗ عوععٟ        اهّت٘اؼععى 

ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ بفاعوٚععٞ كععبرلٝ، اؤكععد ٓععذٖ اهِتٚذععٞ اهِّصععش       

ا. ٗٙعععا كْ٘ أشععب٘عًّ ا أٗاملؼتوفععٞ هابٚعععٞ املِععع٘ ات اهععن ٙعععا كْ٘ بٔععا ًًّٙ٘عع

صعش املرافععٞ   مبِع٘ ات شلا ةٌٚٞ عوٌٚٞ ًٗعرفٚٞ ٗثقافٚٞ، ٙؤكد ٓذٖ اهِتٚذٞ اهِّ

اهعن سازأععا كعى ًععّ: املِعع٘ ات اهعوٌٚععٞ املتؼؽؽعٞ، ٗاالدتٌاعٚععٞ ٗاهّجقافٚععٞ،     

 ٗا ع ًٚٞ، ٗكذا ا  ظاوات ٗاهّت٘دٚٔات هألؼدةا١.
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 أظلاي اهّتفاعوٚٞ هد٠ ًصتؼدًٛ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ اهّعباب اهعربٛ
 

فاعوٚعٞ ٗفاعوٚعٞ اهّععباب اهعربعٛ أفعراو اهعِٚعٞ       ٗاظٔر ٓذٖ اهِّتعا٢ر زتتٌععٞ ًعد٠ ا   

 عوٟ ظبلات اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ، ًّ ػ ي اآلاٛ:

 ت اهّتفاعوٚٞ املتٌجوٞ   سذعٍ االشعتؼداَ هععبلات اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ      ًؤظرا

ًّ سٚح; ًدٝ االشعتؼداَ، ععدو ًعرات االشعتؼداَ، ٗععدو شعاعات االشعتؼداَ        

 اهًٚ٘ٚٞ.

   ٗأظععلاي اهّتفاعوٚععٞ املتٌجوععٞ  : اهبشععح عععّ املفععاًا املتِ٘عععٞ، إااسععٞ اهفعععى أ

ّ، ًّ ػع ي يعرف اذتع٘ا ،     دط اهؽد٠، إًلاُٚٞ اهّت٘اؼى املباظر ًط اآلػرٙ

ًِٗتدٙات اهِّقاػ، إًلاُٚٞ ا ظافعٞ ٗإثعرا١ احملتع٠٘ االاؽعاهٛ ًعّ ػع ي سذعٍ        

باعض اهِظعر    –ا أيوعش أفعراو اهعِٚعٞ    ا أٗ أشعب٘عًّ املِع٘ ات اهن ٙعا ن بٔعا ًًّٙ٘ع  

عّ ستت٘آعا فعذهم ً٘ـع٘ن آػعر ٗعتتعاز  لوٗات أػعر٠ هد اشعتٔا ٗاشعتؼ ؿ         

 بٚعتٔا.ُٗ٘عٔا ٗا -اهِتا٢ر ًِٔا

 ُٗاهّتفاعى ًعٛ كى ًرٝ أ كمر فٚٔا مبد٠ أٌٓٚٞ اععاٍُٗٔ  ٞاالشتذابٞ ه شتبا ،

 ًعٛ ٗاشتذابتٍٔ هٛ.

 ٛكٌا ُاظٔر ٓذٖ اهِّتا٢ر ًّ ػ ي اػتبا  ؼشٞ اهفرٗض اآلا: 

 ٞاهفرـٚٞ اهر٢ٚص ْ اشعتفاو   اهّععباب اهعربعٛ عِٚعٞ اهّد اشعٞ ةعد      : فقد بِّٚ  اهِتعا٢ر أ

 ت اهّت٘اؼى االدتٌاعٛ ًّ أظلاي هوتفاعوٚٞ.بعلى كبرل  ا اتٚشٕ ظبلا

 :ٛأًا اهفرـٚات اهفرعٚٞ; فقد ابّّٚ اآلا 

أْ ًعا كٓٚذلك هوّتفاعوٚٞ ةد اُابق  كوعٔا عوعٟ ظعبلات اهّت٘اؼعى االدتٌعاعٛ       .1

ك٘شٚه ا٘اؼوٛ فّعاي، ٗهذهم ٙصتؼدًٔا اهّعباب اهعربٛ اهعِٚٞ بعلى أكدل 

 ع َ ادتدٙد الػر٠. ُذلُ  ٗأوٗات ا ًّ يرلٓا ًّ اابٚقات ا 

   -اهعِّٚعععٞ  -أْ أكجعععر املؤظعععرات اهّداهعععٞ عوعععٟ افاعوٚعععٞ اهّععععباب اهعربعععٛ       .2

عععدو ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ٗاهععن اشععتاعِا أْ ُعتٌععدٓا    هععم ٓععٛ:    

شِ٘ات االشتؼداَ، عدو ًرات االشتؼداَ   الشب٘ن، عدو شاعات االشتؼداَ 

 اهًٚ٘ٚٞ.

باب اهعربععٛ عوععٟ ظععبلات اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ  ٗأْ أٓععٍ أظععلاي افاعوٚععٞ اهّععع .3

  :ٛٓ 
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 .اهبشح عّ احملت٘ٙات ٗاملفاًا 

      ٞاهفعى ٗ ز اهؽد٠ ٗاهّت٘اؼى ًط اآلػرّٙ، ٗاهتفاععى ًعط املِعع٘ ات، ٗاملععا ك

   اهِّقاظات س٘ي شتتو  امل٘ـ٘عات، ٗكذا اةذلاغ امل٘ـ٘عات اهِقاظٚٞ. 

 ؽٞ ٗعاًٞ.املعا كٞ باهِّعر ٗاقدٍٙ ًعوً٘ات عوٌٚٞ ًتؼؽ 

وعٌوٚعٞ  ؽفٞ هٗبٔذا اجب  ُتا٢ر اهّد اشٞ ؼشٞ املفَٔ٘ اهذٜ اعتٌدُاٖ هوّتفاعوٚٞ ك .4

اهّت٘اؼوٚٞ اهعن اعتٍ ععّ ارٙعحب ٗشعٚه بعا ًصعتؼدًا فععاها ٗٗشعٚوٞ افاعوٚعٞ،           

كٓععٚذلك شععِٞ  ا، ٗهععٚض كٌععا ا ٔعع  و اشععٞفٔععٛ ػاؼععٚٞ هو٘شععٚوٞ ٗاملصععتؼدَ ًع عع

كأْ اهّتفاعوٚععٞ ؼععفٞ  تاهٚععٞ ضتعع٘ ًق٘هععٞ:، ًٗععّ اّبععحب ًقٚاشععٕ   اهصععِ٘ات اه 1989

     ٞ  Rafaeli and) افعا٢ٚوٛ ٗشعدٗٙلض    هو٘شعٚوٞك، ٗال كٌعا اُتٔع  ُتعا٢ر و اشع

Sudweeks,   ِٞكأْ اهّتفاعوٚععٞ هٚصعع  ؼععفٞ هو٘شععٚوٞ ٗإمنععا ٓععٛ ًفٔععَ٘  1997شعع

 ًرابه باهعٌوٚٞ االاؽاهٚٞك.

5.  ٕ   اهعٌوٚعٞ  اتع٘افر اهّتفاعوٚعٞ   ك :ًؤكدٝ بذهم ؼشٞ االفذلاض اهذٜ اُاوق  ًِع

اهّت٘اؼوٚٞ اهن اتٍ عدل اه٘شا٢ه بعلى كبرل   ٗد٘و ٗشعٚوٞ اتعٚض اهّتفاعوٚعٞ،    

فعع ْ اعع٘فر ؼععفٞ اهّتفاعوٚععٞ   اه٘شععٚوٞ ال   ًععّ َثععًٍٗصععتؼدَ فعععاي   آْ ٗاسععد، ٗ

ا ٗفعاهٚعٞ، ٗإمنعا ٓعٛ ؼعفٞ     ٙعض باهفرٗ ٝ أُٔعا شعتذعى املصعتؼدَ أكجعر ُععااً     

 اه٘شٚوٞ اهن اتٚض اهّتفاعوٚٞك. ً زًٞ هوٌصتؼدَ ادلز أكجر   ٗد٘و

كُععال  ااعٛ ٙعدعٍ اال عاٖ املععر  هوٌصعتؼدَ   ع ةتعٕ ب٘شعا٢ى          اهّتفاعوٚٞٗأْ 

ا مبٔععا ات اهّتؽععٌٍٚ ٗا ُتععاز اهععن   ا ًرابًاععاالاؽععاي ٗستت٘ٙاأععا، ٗهٚصعع  ُتاد عع  

ات٘افر هو٘شٚوٞ، ٗٓٛ أواٝ ه  افان مبصت٠٘ ٓذٖ اهعٌوٚٞ ُٗعاأا هتشقٚحب أكعدل  

 املعا كٞ ٗاهفعاهٚٞ أثِا١ االشتؼداَك. ةد  ًّ

ا آػعر شلععذا املفٔععَ٘ ٓعع٘ ًعد٠ اظععتٌاي اهرشععاهٞ عوععٟ   عععد ٗأـعاف  ُتععا٢ر اهّد اشععٞ بُ  .6

االشتٌاالت اهعاافٚٞ ػاؼٞ، ٗأكدت أْ اهّتفاعوٚٞ ٓٛ ساهعٞ ا٘اؼعوٚٞ ةعد اتعأثر     

 كذهم باالشتٌاالت اهن اصتؼدَ   اهّرشاهٞ.

ا   زتععاي ٗشععا٢ى االاؽععاي ٗاهّت٘اؼععى ا ددٙععد كٌععا اةذلسعع  اهّد اشععٞ ًؽععاوش 

ًقابععى كاضتٌععط أٗ اضتٌعععات ا هلذلُٗٚععٞ أٗ   كاهقبٚوععٞ ا هلذلُٗٚععٞك ادتدٙععدٝ ٗٓعع٘

مبعِععٟ أْ املصععتؼدًا لوٗات ٗٗشععا٢ى اهّت٘اؼععى االدتٌععاعٛ ٙلُ٘ععْ٘  االفذلاـععٚٞك،

 ت أكجر افاعوٚٞ ٗفعاهٚٞ ًط اهذّٙ ٙعرفٍُ٘ٔ   اذتٚعاٝ اه٘اةعٚعٞ، ٗاعربأٍ بٔعٍ ؼع     

 .اهقرابٞ أٗ االُتٌا١ اهقبوٛ
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تععدّٗٙ املؽععارٝ ٓععذٖ،   ساهععٞ وػعع٘شلٍ عوععٟ ؼععفشٞ املصععتؼدَ ؼععاسش اهرشععاهٞ، ٗاتععٚض ظععبلٞ اعع٘ٙذل ػدًععٞ اه  

( عععدل RSSإًلاُٚععٞ اهععروٗو ٗاهتشععدٙجات عععدل اهدلٙععد ا هلذلُٗٛ،كععذهم أٓععٍ السععدخ ًععّ ػعع ي ػدًععٞ )        

 .(SMSاهرشا٢ى اهِؽٚٞ )

36  - Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014by Simon Kemp in News on 9 January 2014  

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/ 
 (.4، ؿ)2014شوصوٞ برُاًر اذت٘كٌٞ ٗاالبتلا ، كوٚٞ ستٌد بّ  اظد هإلو اٝ اذتلً٘ٚٞ،  - 37

38 - Dubai School of Government: Arab Social Media Report, vol 1, No 3, November 2011, p2.  

 .12املؽد  ُفصٕ، ؿ  -39
 Transforming Education in the Arab World: Breaking Barriers in the Age of كؼد  حت  عِ٘اْ: - 40

 Social Learning" ظعٔر   .حتع٘الت اهتعوعٍٚ   اهععا  اهعربعٛ: كصعر اذتع٘ادس   عؽعر اهعتعومٍ االدتٌعاعٛك          ك

 (13).، ؿ2013د٘اْ 

 (.1، ؿ)2014٘كٌٞ ٗاالبتلا ، كوٚٞ ستٌد بّ  اظد هإلوا ٝ اذتلً٘ٚٞ، شوصوٞ برُاًر اذت - 41

ث٘ ٝ ادتٚى اهجاُٛ بوا  ًرسوٞ االُق ب االدتٌاعٛ ٗٙتشٌض شلا اهّععباب   اهععرق   :كًاثٚ٘  فرٙس  ٗشً٘ٚذلا وٗاا - 42

ثعِا  هلذلُٗٚعٞ، ا  ةتؽعاوٙٞ ا  . ً٘ةعط اال كالٗشه، اهّعبلات االدتٌاعٚٞ عوٟ ا ُذلُ : ة٘ٝ اهرٗابه اهفععٚفٞ 

        http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html(. 5530اهعدو ) ،(2008وٙصٌدل ) 01

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.linkedin.com/in/eskimon
http://wearesocial.net/category/news/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html
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 رؤي  حتلتلت 

 
 

 د. مها عبد املجيد صالح
   ًشازنأستاذ 

 اإلًازات اهعسبٚة املتحدة –عجٌاْ جاًعة 
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 ملخـــص
تتِااااٗي اه٘زااااة اهاحشٚاااة اإلملااالاهٚات املِٔجٚاااة اهاااد ت٘اجااإ اهااااائش     زاساااة ت اٚ اااات ٗٗساااا ى    

ًااا اإلملاالاهٚات املِٔجٚااة اهااد ت٘اجٔٔااا   ٗجتٚااع عوااا تشااايه  ز ٚشااٚ  ٌٓااا    . جتٌاااعٛاإلعاا َ اا

جتٌاعٛ عوا ًشت٘ى كى ًّ  أسااهٚع اهاحاا املشاتةدًة      زاسة احملت٘ى ٗاجلٌٔ٘ز   اإلع َ اا

ًا اهسيى اهعوٌٚة امل رتئة هوتعاًى ًع ٓرٖ ٗ ٗحتدٙد اهعِٚة ٗإجساءات املعاِٙة  ٗبِاء أ ٗات اهاحا؟

ستلشاااابٚة ٗاهتحوٚوٚاااة. ٗااااد  تِتٌاااٛ اه٘زااااة إا بحاااة اهاحااا٘  اهِ سٙاااة اا   املِٔجٚاااة؟ اإلملااالاهٚات

عتٌاادت عوااا اهتحوٚااى اهلٚيااٛ هوعِٚااة املتائااة ًااّ اهاحاا٘  اهعوٌٚااة اهعسبٚااة ٗا جِاٚااة    اااي       ا

 جتٌاعٛ. اإلع َ اجلدٙد  ٗاإلع َ اا

هاٚااْ أسااابٔا  ًٗاا ٙرتتاع عوٚٔاا      ش املِٔجٚاة  ٗتتِاٗااا باهتحوٚاى ٗاهِ اا     مللاهٚاتتسصد اه٘زاة اإل 

باهِشااااة هشااا ًة اهِتاااا ه اهاااد ِٙتٔاااٛ إهٚٔاااا اهاحاااا اهعوٌاااٛ  ملاااٍ ت اااس  املةااااز  اهعوٌٚاااة املٌلِاااة    

عجز بحات اهتحوٚى اهت وٚدٙة املتعااز  عوٚٔاا     اإلمللاهٚاتتوم ًّ ٗ هوتعاًى ًع ٓرٖ اإلمللاهٚات.

تاااا٘ى املِشاااا٘ز عوااااا ت اٚ ااااات اإلعاااا َ     أ اة حتوٚااااى امل ااااٌْ٘ عااااّ تواٚااااة ًت واااااات حتوٚااااى احمل  

إضابة إا اإلمللاهٚات املستا ة مبدى كياءة حتوٚى اهشٚاق ااتضاهٛ ٗااُغ ق عواا  جتٌاعٛ   اا

  جتٌااااعٛ ااأساااو٘ا ٗائاااد   اهتحوٚاااى ا ٙساعاااٛ اهدِٙاًٚلٚاااة ٗاملسُٗاااة اهاااد ٙتشاااٍ بٔاااا اإلعااا َ        

  ًٗاادى ًااا ٙتعوااق بدااة اهاٚاُااات ًٗضاادااٚتٔا عتاااازات ا ق اٚاة قاصااة  إلملالاهٚات املستا ااة باا ٗا

   سسٙتٔا ٗازتااطٔا خبض٘صٚة ا بسا . 
تااع ا ٔا ًّ بِٚ  املِٔجٚة توم اإلمللاهٚات هوتعاًى ًعٗقوضت اه٘زاة اهاحشٚة إا عدة ً رتئات 

"مناا٘ذ  ًِٔجااٛ ًااز ٗ "  ٌااع باا  باا  ا ساااهٚع اهلٚيٚااة ٗاهلٌٚااة عااة ًسائااى اهاحااا املةتويااة     

بلٚيٚااااة ت اٚااااق اهٌِاااا٘ذ  املِٔجااااٛ املااااز ٗ     اااا٘  اإلعاااا َ      اه٘زاااااة ً رتئفااااا ًيضاااا ا  ٗااااادًت

سااتةداَ أساااهٚع حتوٚااى وتويااة ٗت ٘ٙسٓااا هدزاسااة      ااه٘زاااة إًلاُٚااة   ُااشااتكٌااا   جتٌاااعٛ.اا

. ٗأسااو٘ا حتوٚااى ٓٚلااى ا  اااا   جتٌاااعٛ   ًٗااّ بِٚٔااا أسااو٘ا حتوٚااى اهشااالات  ظاا٘آس اإلعاا َ اا

  إجساءات املعاِٙة ٗحتدٙد اهعِٚاات   ستعاُة بٔا  عدة حمد ات ميلّ ااحشٚة اه٘زاة اهااارتئت ٗ

 ات زاسا اهاحا    عتاازات ميلّ مبساعاتٔا ت٘ظٚف أ ٗاتاجتٌاعٛ   ٗطسئت عدة  ٘  اإلع َ اا

  قاصاة ًاّ ئٚاا بٔاٍ ٗإ زان اهاائاا هوشاٌات       أكاة ٗكياءة جتٌاعٛ بياعوٚة مجٔ٘ز اإلع َ اا

ٗ ااااتضاهٛ   استةداَ ت اٚ ات اإلع َ  املٌٚزة هوشو٘ن ارتئات   ضا٘ء ذهام زيى    اجتٌااعٛ   

سرتملااا  بٔااا   اٚااام عااد  ًااّ املااتغبات اهااد تت وأااا  زاسااة مجٔاا٘ز اإلعاا َ          ًِٔجٚااة ميلااّ اا 

 جتٌاعٛ.اا
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 :اهوضوع وأهمتته
 

ِعددجم صبدداع اإلعددالم االدتمدداعْ َ ددا ِددزتبر مددٌ  ددو اددُايز  ددو  مددزس ا دداالت      

يت دبذب ايتمام الباسجني العزب يف الجمراصات اإلعال ّٕ  هذ  َاٙل األلفّدٕ  البشجّٕ ال

الجانّٕ. َ ع تطُر تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ َتشاِدجميا َتهُعًداا َتشاِدجم  عدجمالت        

ا تتشاِجم  يمّتًاا َِتشاِجم َ ا ِضتتبعٌ ذلك  و نتاٙر َدالالتاصتخجمام ازبمًُر هلاا 

 ,.Tami K. Tomasello K)علٖ عبُ صدزِع ََافد    منُ البشح العلمْ يف يذا ا اع 

et al, 2010) 1. 

َانتغدز اصدتخجما ًا    ”Social media“َقجم اًدزت تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ     

 ًدا ِعزف. Web 2.0َ هذ  طلدع األلفّدٕ الجانّدٕ متطدُر ازبّدل الجدانْ  دو عدبكٕ الُِد           

تدداز ضبتددُٗا قددا ُظ  فضددفُرد م نًددا يالتطبّقددات الدديت يكددو  ضددتخجم ًّا  ددو  ن 

 Oxford)َ غارفتٌ  دع خردزِوا َ/ َ االندجم از َاالعديفاش يف عدبكات ادتماعّدٕي      

Dictionaries, 2013)
. َيْ  يد  ردجم ات عدبكٕ الُِد  الديت ربدتؿ مهغدز ا تدُٗ         2

ا فًددْ تتددّ  نغددز طبتلدد   عددكاع User generated contentالددذٓ ِقجم ددٌ ازبمًددُر 

زَنٕ َصًُلٕا َالتغدارش فّدٌ عدا نطاقدات     ا تُٗ اليت ِهتذًا ازبمًُرا َتجماَلٌ مب

 ادتماعّٕ َاتؾالّٕ  تعجمدٔد. 

َتغددمل تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ عددجمٔ فٚددات يددْ: الغددبكات االدتماعّددٕ   

Social networking sites ا  جلFacebook    ا َالغبكات االدتماعّدٕ املتخؾؾدٕ  جدل

LinkedIn اResearch Gateَ اAcademia.eduات املؾددةزٔ ا َ ُاقددع التددجمَِهMicro 

blogging sites ا  جددلTwitter     ا َ ُاقددع تغددارش ا تددُٗ ر ددو ؽددُر َفّددجمُِ َ ددُاد

ا َ ُاقدددع Blogsا َ ُاقدددع التدددجمَِو اإللّكيفَندددْ  Content shared sitedمسعّدددٕ  

 ُاقددع  ماإلفددافٕ  ىا Wikipediaَ عددًزيا املُصددُعٕ اسبددزٔ    Wikisالتدد لّ  اسبددز  

 الُِكْ اإلربارِٕ.
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ُر املضتمز يف تكهُلُدّا االتؾاع َاملعلُ اتا َتطُر يذٍ التطبّقات َ ع التط

نفضًاا َدرُهلا يف طقدُظ اسبّدأ الُّ ّدٕ لافدزادا َتةلةلدًا يف ا تمدعا  ؽدبش         

 سجم  مزس العُا ل املؤثزٔ يف اسبّأ االدتماعّٕ َالفكزِٕ َالجقافّٕ دارل ا تمعدات.  

قدات اإلعدالم االدتمداعْ عدو العجمِدجم  دو       َقجم  صفزت دًُد الباسجني يف دراصدٕ تطبّ 

الجمراصددددات العلمّددددٕ القّمددددٕ. تددددا  ى ارددددتالم تطبّقددددات اإلعددددالم االدتمدددداعْ يف    

رؾاٙؾدددًاا َفّفّدددٕ عملدددًاا َاصدددتخجما ات ازبمًدددُر هلدددا عدددو َصددداٙل اإلعدددالم       

التقلّجمِٕا ِهعكط يف عجمٔ  عكالّات تُادٌ الباسجني يف يذا ا داع ال صدّما عهدجم    

نفط األصالّ  َاألدَات البشجّٕا َاملدجمارل الهرزِدٕ الديت اعتدادَا     زبًُٙ  الصتخجمام 

علٖ اصتخجما ًا يف دراصٕ َصاٙل اإلعالم التقلّجمِٕا علٖ الزت   دو عمدا االردتالم    

 مّهًا َمني الرُايز اليت تهتذًا مّٕٚ اإلعالم االدتماعْ.

ّ دا         يف َسّح ِضتُد  علدٖ البداسجني يف صبداع اإلعدالم االدتمداعْ الدتفكا  ل

تطُِز األصالّ  املهًذّٕ اليت ِتبعُنًا عهجم دراصٕ تطبّقات اإلعالم االدتماعْا فإى 

البجمإِ الفعلّٕ لذلك تبجم   و ذبجمِدجم اإلعدكالّات املهًذّدٕ املختلفدٕ الديت تدُادًً ا       

 ِعقبٌ التفكا يف املقيفسات َالزؤٗ البجمِلٕ املمكهٕ للتعا ل  ع يذٍ اإلعكالّات. 

اإلعال ّدٕ  زاسدل عدجمٔ  دو التطدُرا  هًدا التطدُر الدذٓ         َقجم عًجمت الجمراصدات  

عًجمتٌ مضب  اًدُر َصداٙل اإلعدالم ازبجمِدجم. َ دا تزتد  علّدٌ ذلدك  دو تطدُر اإلطدار            

 دددو الجمراصدددات  ْالهردددزٓ العدددام املُددددٌ للجمراصدددات اإلعال ّدددٕ. فرًدددز ازبّدددل الجدددان  

ألَع  ددو يّّددش ا لددٌ عددو ازبّددل ا  ا  ”Media studies 2“اإلعال ّددٕ  َ  ددا ِ عددزم مددد    

الجمراصددات اإلعال ّددٕ الدديت تعا لدد   ددع  ًددُر َصدداٙل اإلعددالم َفق ددا للددزؤٗ الهرزِددٕ   

التقلّجمِٕ اليت دبعلٌ الطزم الجانْ املتلقدْ يف العملّدٕ االتؾدالّٕ. مّهمدا ِتبهدٖ اإلطدار       

الهرزٓ العام املُدٌ للذّل الجانْ  و الجمراصات اإلعال ّدٕ  هردُر ازبمًدُر املغدارش     

سّدددح تعمددل َصددداٙل اإلعددالم ازبجمِدددجم يف املقددام األَع  ُدًدددٕ     –اع يف عملّددٕ االتؾدد  

َِزفددش علددٖ  عددادٔ  نتدداز  قددُالت    -مارتّددارات ازبمًددُر َعمجمِتددٌ يف االصددتخجمام

َفزفدددّات نرزِدددات اإلعدددالم التقلّجمِدددٕ مبدددا ِتهاصددد   دددع تةدددا رؾددداٙؿ الردددايزٔ   
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سدح َعلدٖ تدب     اإلعال ّٕا َاالدباٍ عبُ تطُِز مناذز نرزِٕ  فضزٔ ِضتعني مًا البا

 صالّ  حبجّٕ  فجز تكا ال  َتطُر ا لتهاص  ارتالم رؾاٙؿ الرُايز اإلعال ّدٕ  

 ضبل الجمراصٕ.

ّ ا علددٖ  ددا صددبا;  ددز البشددح اإلعال ددْ املتخؾددؿ يف صبدداع اإلعددالم       ت صّضدد

االدتماعْ مبزسلٕ فارقدٕ َ ًمدٕ ألنًدا  زسلدٕ  عدادٔ الهردز يف القاعدجمٔ العلمّدٕ الديت          

اإلعدددالم االدتمددداعْا َالعمدددل علدددٖ مهدددا٘  صددداظ علمدددْ ِتضددد   تهطلدددا  هًدددا حبدددُخ 

 ماملؾجماقّٕا َالفاعلّٕا َالقجمرٔ علٖ اصتّعاب مسات الُاقع اإلعال ْ اآلنْ. 
 

 

 املشكلة البحثية: 

َددُد  َددٌ قؾدُر عدجمٔ ِؾدطجمم مًدا الباسدح عهدجم         املغكلٕ البشجّدٕ يف   تتق 

ٕ  املهًذّدٕ املتبعدٕ يف ال  َاألصالّ   تُاّ  نفط اآللّات ٕ ا يف جمراصدات اإلعال ّد  دراصد

َِزدددع ذلددك   دداال   ى  اإلعددالم االدتمدداعْ. ُفددُعات َاددُايز طبتلفددٕ يف صبدداع 

ارتالم رؾاٙؿ اإلعالم االدتماعْا َالبّٕٚ االتؾالّٕ اليت ِعمل فًّدا عدو َصداٙل    

 ٕ تُادًًددا حبددُخ اإلعددالم  الدديت هًذّددٕ املعددكالّات ِهددتر اإلممددا  ااإلعددالم التقلّجمِدد

  االدتماعْ.

ا تفددت  البدداب   ددام العجمِددجم  ددو البشجددْ  ددو داندد  خرددز فددإى سجماثددٕ يددذا ا دداع

اإلعددكالّات صدددُا٘ علدددٖ املضدددتُٗ املهًذددْ َاإلدزاٙدددْ  َ علدددٖ  ضدددتُٗ الهرزِدددات   

ممددا ِ علددْ  ددو اسبادددٕ  ى ازبًددُد االصتكغددافّٕ للبدداسجني لزؽددجم يددذٍ         .املفضددزٔ

مكهدٕ للتعا دل  عًدا. ستدٖ     اإلعكالّاتا َ هاقغتًاا َالتفكا يف  نض  الطزق امل

 كو تطُِز األصدالّ  البشجّدٕ املتبعدٕ علدٖ الهشدُ الدذٓ ِزفدع  دو ففدا٘ٔ َفاعلّدٕ           

 البشح العلمْ يف صباع اإلعالم االدتماعْ.

لددذا ِتهدداَع  ُفددُا يددذٍ الُرقددٕ البشجّددٕ اإلعددكالّات املهًذّددٕ الدديت تُادددٌ          

عكالّات اليت تُادًً  الباسجني يف دراصات اإلعالم االدتماعْا ماليففّش علٖ اإل

يف اصتخجمام األصلُب املهًذْ املهاص  َيف ذبجمِجم العّهات َ دزا٘ات املعاِهٕ َيف مها٘ 

  دَات البشح َاصتخجمام األدَات املهاصبٕ. 
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 يف فُ٘  ا صباا تتشجمد املفايّ  األصاصّٕ اليت تتهاَهلا الُرقٕ العلمّٕ فّما ِلْ:  

 ليت تُادٌ البشح العلمدْ علدٖ  ضدتُٗ    اإلعكالّات املهًذّٕ: يْ املغكالت ا

َذبجمِجم األصلُب العلمْ املهاص  لجمراصتًاا َيف مها٘  ذبجمِجم املغكلٕ البشجّٕا

 دَات البشددح َ عددجمادياا َيف  دددزا٘ات املعاِهددٕا َيف ذبجمِددجم َاتبدداا اشبطددُات  

 اإلدزإّٙ املهاصبٕ َالضلّمٕ يف  ع البّانات املطلُمٕ َيف ذبلّلًا. 

   اإلعدالم االدتمداعْ: َيدْ فافدٕ تطبّقدات ََصداٙل اإلعدالم        َصاٙل َتطبّقدات

االدتماعْ اليت انتغدز اصدتخجما ًا معدجم تطدُر ازبّدل الجدانْ  دو عدبكٕ الُِد           

Web 2.0َدبمعًددا مسددات  صاصددّٕ  غدديففٕ يددْ: التفاعلّددٕ َاملغددارفٕ يف    ا

ا   كانّدددٕ  Participationاسبدددُار َالهقددداؼ َ مدددجما٘ الدددز ٓ مدددني  ضدددتخجم ًّا     

ا الدددزمر مدددني  Connectednessمبؾدددادر  علُ دددات  تعدددجمدٔ َطبتلفدددٕ   االرتبدددا  

ا   كانّدددٕ اصدددتقباع َتدددجماَع   Community ؽدددشاب االيتما دددات املغددديففٕ   

َتغدمل يدذٍ     Openness.3املعلُ ات َا تُٗ مضدًُلٕ َ زَندٕ مدني  ضدتخجم ًّا     

 التطبّقات الفٚات التالّٕ: 

 .Social networked sitesالغبكات االدتماعّٕ  −

اقددع تغددارش ا تددُٗ صددُا٘ فدداى فّددجمُِ  َ ؽددُر ا  َ  ددُاد ؽددُتّٕ.        ُ −

Content shared sites. 

 .Micro blogging sites ُاقع التجمَِهات املؾةزٔ  −

 .Wikis ُقع التجمَِو رالت لّ   ازبماعْ اسبز.  −

 . Blogsاملجمَنات الزقمّٕ  −

 
 األهداف والتساؤالت: 

ِ  رؤٗ َ قيفسات علمّٕ للتعا ل  ع تقجم يفلُرقٕ العلمّٕ ِتشجمد اهلجمم الزّٙط ل

 مددزس اإلعددكالّات املهًذّددٕ الدديت تُادددٌ حبددُخ اإلعددالم االدتمدداعْ. َيددُ  ددا ِغددمل   

 األيجمام الفزعّٕ التالّٕ: 
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  ّٕدراصٕ تطبّقات اإلعالم االدتماعْيف رؽجم  مزس اإلعكالّات املهًذ. 

   لضدال ٕ  مالهضدبٕ  َ دا ِيفتد  علًّدا     اذبلّل يذٍ اإلعكالّات َمّداى  صدبامًا

 يف دراصٕ صباع اإلعالم االدتماعْ. البشح العلمْالهتاٙر اليت ِهتًْ  لًّا 

 ز العلمّٕ املمكهٕ للتعا ل  ع يذٍ اإلعكالّات.راقيفاح املخا 

٘  علٖ  ا صبا تطزح الُرقٕ العلمّٕ   تضاؤلني رّٙضني تضعٖ لإلدامٕ علًّما:َمها

  اإلعدالم  تدُٗ َازبمًدُر يف   دراصٕ ا اليت تُادًًا املهًذّٕ  ا اإلعكالّات

علددٖ  ضددتُٗ فددل  ددو:  صددالّ  البشددح املضددتخجم ٕا َذبجمِددجم      االدتمدداعْ

 العّهٕ َ دزا٘ات املعاِهٕا َمها٘  دَات البشح؟

  اإلعكالّات املهًذّٕ؟ ع يذٍ للتعا ل  املقيفسٕالعلمّٕ  الزؤٗ ا 

 

 املنهجية التي اتبعتها الورقة البحثية: 
ٕ البشدُخ الهرزِدٕ االصتكغدافّٕ َالتشلّلّدٕ. سّدح      تهتمْ الُرقٕ العلمّٕ  ى فٚ

تضعٖ الصتكغام اإلعكالّات املهًذّٕ يف دراصدٕ تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْا     

َ هاقغدتًا متشلّددل  صدبامًا َ رايزيدداا َطدزح املقيفسددات العلمّدٕ املمكهددٕ للتعا ددل     

  عًا. 

يّٕ  ااعتمجمت الُرقٕ علٖ  صلُب التشلّل الكّفْ لتشقّا يجمم اصتكغام 

ْ      اإلعددكالّات  َذبلّلددًا  ا املهًذّددٕ يف دراصددٕ ضبتددُٗ َ ًددُر اإلعددالم االدتمدداع

َدًددات الهرددز َالددزؤٗ َالتذدددارب البشجّددٕ املختلفددٕ يف التعا ددل  ددع يدددذٍ        َ هاقغددٕ  

َدَى الضددعْ  ددجمٗ تكددزار  عددكالّات معّهًدداا  ا مؾددزم الهرددز عددو  اإلعددكالّات

 . التكزار معُا ل  عّهٕلزمر  عجمالت 

لُرقدٕ علدٖ التشلّدل الكّفدْ للعّهدٕ املتاسدٕ  دو البشدُخ العلمّدٕ          َقجم اعتمجمت ا

العزمّٕ َاألدهبّٕ يف صباع اإلعالم ازبجمِجما َاإلعالم االدتماعْا َيكه  الباسجدٕ  

 و الُؽدُع  لًّدا صدُا٘ فاند   هغدُرٔ يف دَرِدات علمّدٕ  طبُعدٕا  َ  تاسدٕ علدٖ           

 عبكٕ اإلنيفن ا  َ  قجم ٕ يف  ؤيزات  عال ّٕ.



 

 

98 

التشلّددل الكّفددْ لعّهددٕ البشددُخ علددٖ الفٚددات التالّددٕ: اإلعددكالّات       َاعددتمل 

املزتبطٕ ماملُفدُا  َ املغدكلٕ البشجّدٕ الديت تهاَهلدا البشدحا اإلعدكالّات املزتبطدٕ         

ماألصلُب العلمْ الذٓ اتبعٌ َ هًذّٕ ارتّار َذبجمِجم العّهٕا  اإلعكالّات املزتبطدٕ  

 ع البّاندات املطلُمدٕا  َددٌ التطدُِز      ماألدَات العلمّٕ اليت اعتمجم علًّا البشح يف

املمكهٕ اليت ِطزسًا البشح يف دراصٕ اإلعالم االدتماعْا الؾعُمات اليت َادً  

الباسح َفّفّٕ تعا لٌ  عًا ر ى ذ فزت يف البشح ا  فافٕ  ى  السرات الباسجٕ 

 سُع  جمٗ فاعلّٕ املهشٖ الهرزٓ الذٓ اتبعٌ البشح يف التفضا.

البشجّٕ يف طزح رؤِتًا مغ ى اإلعكالّات املهًذّدٕ الديت ترًدز    اعتمجمت الُرقٕ 

عهجم دراصٕ تطبّقات ََصاٙل اإلعالم االدتماعْا َاملقيفسات املمكهٕ للتعا ل  عًدا  

علٖ نتاٙر التشلّل الكّفْ لعّهٕ  و البشدُخ العزمّدٕ َاألدهبّدٕ يجلد   مدزس مساتًدا       

 فّما ِلْ:  

 هًذّٕ يف دراصٕ تطبّقدات عدبكٕ الُِد     حبُخ تهاَل  مالتشلّل اإلعكالّات امل

املختلفدددٕا مبدددا فًّدددا َصددداٙل اإلعدددالم ازبجمِدددجم َ دددو فدددمهًا تطبّقدددات اإلعدددالم   

االدتمدداعْ. رتهُعدد   ددا مددني دراصددات اصددتخجم    صددلُب التشلّددل  ددو املضددتُٗ     

الجانْا َحبُخ َ َراق علمّٕ نرزِٕا َا تجم املجمٗ الش   للجمراصدات العزمّدٕ  دو    

  2014  - 2000دهبّٕ  و ا َلا2014 – 2004

     حبددُخ درصدد  اددُايز اإلعددالم ازبجمِددجما َاإلعددالم االدتمدداعْ. َتهُعدد   ددا مددني

دراصددات  ّجمانّددٕا َذبلّلّددٕا َدبزِبّددٕا فمددا تهُعدد   طزيددا الهرزِددٕ  ددا مددني    

منداذز  التقلّجمِٕا  َ التطُِز َالتعدجمِل فًّداا  َ تدب     نرزِات االتؾاع  اصتخجمام

 . 2013 -2000لش   هلا  و ردجمِجمٔا َا تجم املجمٗ انرزِٕ 

                                                           
  ٖالبشددُخ تغددتمل علدد ٕ علددٖ  ددجمار  ا َاإلعددالم االدتمدداعْازبجمِددجم يف صبدداع اإلعددالم الدديت  دزتًددا الباسجدد

يف  ٕالتذزمٕ َاشبأ الغخؾّٕ املباعزٔ للباسجَ جل   ؾجمر ا  ًم ا  و َاقع ا 2013 -2004األعُام  و 

املؤعدزات َاملالسردات الديت رزدد      ا  فافٕ  ى املمارصٕ الفعلّٕ لإلعكالّٕ العلمّٕ اليت تتهاَهلا الُرقٕ

قيفسدٕ لالصدتخجمام يف عدجمد  دو الجمراصدات العلمّدٕ املقجم دٕ لهّدل درددات          مًا  و ذبكّ   دَات البشدح امل 

 صباع اإلعالم االدتماعْ. يفاملادضتا َالجمفتُراٍا 
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  مزس  ؤعزات َ ال   اإلعكالّات املهًذّٕ يف دراصٕ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ

ُِدجم تُدًاى  صاصّاى يف الجمراصات اليت ناقغ  التطُر العلمْ َاإلعدكاالت  

املختلفدٕ يف حبددُخ اإلعدالم ازبجمِددجما َ هًدا حبددُخ اإلعدالم االدتمدداعْ. سّدح رفددش      

راصددات علددٖ رؽددجم َ هاقغددٕ  َدددٌ التمّددش َالقؾددُر يف البشددُخ       تّددار  ددو يددذٍ الجم  

اإلعال ّٕا  و رالع اتباا  صلُب التشلّل  و املضتُٗ الجانْ رذبلّل الديفاخ العلمدْ     

Meta analysis      ا مّهمددا ايددت  خرددزَى مبهاقغددٕ  عددكالّات  هًذّددٕ َنرزِددٕ معّهًددا

ٖ  ضدتُٗ اإلددزا٘ات   َتقجمِ  رؤٗ َ قيفسات تفّجم يف التعا ل  عًاا صُا٘ فان  علد 

 املهًذّٕ  َ علٖ  ضتُٗ الهرزِات. 

دراصدٕ  يف نطاق التُدٌ األَعا فغف  الزؤِدٕ الهقجمِدٕ َالتشلّلّدٕ الديت قدجم تًا      

ْ   العزمّدٕ  هٕ  و البشدُخ  عّّعشٔ عبجم العرّ   ِل ا عدو  ى  يف صبداع اإلعدالم اإللّكيفَند

ضددا الرددُايز منطّدٕ ال تؾددل  لتف  ٕا عددكلّفاندد  يف  عرمًدا حبُث دد  بشددُخعّهدٕ ال 

    ٕ . َانتًدد  اإلعال ّددٕ املجمرَصددٕا فقددجم اعبضددزت  عرمًددا يف نُعّددٕ البشددُخ الُؽددفّ

سّدح يّمهدٕ    انيفند  ى يف سقدل اإل َُدُد  س ٕ  هًذّٕ ِعدانْ  هًدا البداسج   الهتاٙر  ى 

ضبجمَدِٕ املزدَد  َ و َث املهرُر الُاّفْ املعتمجم علٖ الُؽ  يف  عر  تلك البشُخ 

 ْ تذّد  فقدر علدٖ    ا لراصدات م يدجمافًا عهدجم سدجمَد الُؽد      الجم ََقدُم يدذٍ   االعلمد

رعشٔ عبدجم العردّ ا    ٓ التعزِد  مالردايزٔ ثد   داذا تةدا فًّدا.       ؟َفّ  ؟ اذا صؤالْ

2012 4 

يف الضّاق الضاما نفضٌا انتً  الجمراصٕ املقارنٕ سبلمْ ضبضد  علدٖ عّهدٕ  دو     

 املتؾدددلٕ جّدددٕالبش األدَات ى  ى البشدددُخ اإلعال ّدددٕ الددديت تتهددداَع عدددبكٕ اإلنيفنددد   

ٕ  ِتدّ   التشلّدل  لُسدجمات   فجدز  ذبجمِدجم   لْ ذبتاز ماإلنيفن   التشلّدلا  فٚدات  يف املزَند

 اَفّد   قّدل؟   داذا  فدٚيت  يف قؾدزيا   كو ال ماإلنيفن  اشباؽٕ التشلّل فُسجمات

ٕ  رؤٗ طدزح  ػب  َلكوا قّل؟ ٓ  قّدل؟  ملداذا  سدُع  مجمِلد ٕ  َمد   ِٖتد ت  َلدو  قدجمم؟ ِ  طزِقد

ْ  ال الديت  لتقُ ّٕا صاتاالجمر رالع  و  ال ذلك  َاإلػبامّدات  الضدلبّات  مطدزح  تكتفد

. 2014رسلمْ ضبض ا  اشبلل ملعازبٕ مجمِلٕ رؤٗ تقع َلكهًا
5  
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َعلددٖ  ضددتُٗ الجمراصددات الةزمّددٕا انتًدد  ذبلّددل املضددتُٗ الجددانْ الددذٓ قددام مددٌ    

Zhang علٖ عّهٕ  و الجمراصات اليت قا   متشلّل ضبتُٗ املُاقع اإلعال ّدٕ   6 2005ر

ا  ى  ى البدداسجني  ددا ِشالددُى  2004 -2000ٕ الُِدد  رددالع الفدديفٔ  ددو   علددٖ عددبك 

ِعملُى علٖ تطُِز  دَات البشح اليت ِضتخجم ُنًا يف يذا ا اع البشجْا َتقّّمًا 

َارتبددار فاعلّددٕ  داًٙددا علددٖ الددزت   ددو فجددزٔ األحبدداخ املقجم ددٕ فّددٌ. َ عددار  ى  ى      

املقدمُى الُؽدفْا َ ى  فجدز    الةالبّٕ العرمٖ  دو يدذٍ الجمراصدات اصدتخجمم ذبلّدل      

 اإلعكالّات املهًذّٕ اًزت يف  دزا٘ات املعاِهٕا َمها٘ فٚات  دأ التشلّل.

الدبايددات الهغددز ا ذبلددّال  7 2010رو َِخرددزTomasello  دراصددٕفمددا قددجم   

ا  ددو رددالع اصددتخجمام 2006 ى 1990علددٖ  ددجمار الفدديفٔ الش هّددٕ املمتددجمٔ  ددو  العلمددْ 

دَرِدددٕ علمّدددٕ تُفزيدددا قاعدددجمٔ مّاندددات     16يف ذبلّدددل  ٓ صدددلُب التشلّدددل الببلّدددُ يف  

Communication and Mass Media Complete .       عدارت  ى  ى  دا ِقدزب  دو نؾد َ

عّهددٕ البشددُخ ِتهدداَع  ُفددُعات اإلعددالم ازبجمِددجما َ ى التشاِددجم الُافدد  يف ادبدداٍ        

 البشددُخ اإلعال ّددٕ عبددُ دراصددٕ اإلعددالم ازبجمِددجما ػبعلددٌ ا دداع الددزّٙط للهغددز يف     

الددجمَرِات العلمّددٕ املتخؾؾددٕ يف علددُم االتؾدداعا مددل َ ى البشددُخ العلمّددٕ يف صبدداع   

 اإلعالم ازبجمِجم قجم سقق   ضتُٗ الكتلٕ اسبزدٕ مني الباسجني اإلعال ّني. 

علٖ  ضتُٗ التُدٌ الجانْا نداقػ البداسجُى اإلعدكالّات املهًذّدٕ يف البشدُخ      

املختلفددٕا َ هًددا اإلعددكاالت    اإلعال ّددٕ الدديت تددجمرظ عددبكٕ اإلنيفندد  َتطبّقاتًددا    

املزتبطددٕ تددب  نفددط اإلدددزا٘ات املهًذّددٕ املتعددارم علًّددا يف دراصددٕ َصدداٙل اإلعددالم      

التقلّجمِدٕ دَى تطدُِزا راؽدٕ فّمدا ِتعلدا مدإدزا٘ات املعاِهدٕ َطدزق صدش  العّهدداتا          

َ عددجماد  دَات البشددحا َناقغدد  فّفّددٕ تطددُِز  صددالّ  َ دَات البشددح يف حبددُخ    

. َفّما ِلْ عزض ألي  املؤعزات َ ال   اإلعكالّات اليت  صدفزت  اإلعالم ازبجمِجم

عهًا القزا٘ٔ التشلّلّٕ للجمراصات َالبشُخ العلمّٕ ذات الؾلٕا َالديت صدبق  اإلعدارٔ    

 لًّددا يف  هًذّددٕ الُرقددٕ. َنقضدد  عددزض اإلعددكالّات يف حبددُخ اإلعددالم االدتمدداعْ 

 ٕ ضبتددُٗ تطبّقددات اإلعددالم  عددا ضبددُرِو رّٙضددّني: اإلعددكالّات املهًذّددٕ يف دراصدد
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االدتمددداعْ َ ًُريددداا َاإلعدددكالّات املهًذّدددٕ علدددٖ  ضدددتُٗ األصدددالّ  البشجّدددٕ  

 املضتخجم ٕ يف حبُخ اإلعالم االدتماعْ.  

  :ْعكالّات دراصٕ ضبتُٗ تطبّقات اإلعالم االدتماع  

٘ ا  ددو ا تددُٗ املهغددُر علددٖ         ِعتددا ضبتددُٗ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ دددش

مؾددفٕ عا ددٕا مبددا تغددتمل علّددٌ  ى داندد  ذلددك  ددو  ُاقددع  عال ّددٕ      عددبكٕ الُِدد 

ربتلدد  َتتهددُا فٚاتًددا. َنزفددش فّمددا ِلددْ علددٖ عددزض َ هاقغددٕ اإلعددكالّات  الدديت    

علدٖ َددٌ التشجمِدجم     –تُادٌ الباسجني يف دراصٕ ضبتُٗ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ 

. َتتمجددل  يدد  يددذٍ مفٚاتًددا املختلفددٕا ألى ذلددك يددُ ؽددمّ   ُفددُا الُرقددٕ العلمّددٕ -

 اإلعكالّات فّما ِلْ: 

   ُٗارتالم طبّعٕ َتكُِو ضبتُٗ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ دذرِ ا عو ضبتد

َصاٙل اإلعالم التقلّجمِدٕا الدذٓ اعتداد البداسجُى دراصدتٌ مد دَات ذبلّدل ا تدُٗ         

املعزَفٕ. سّح تتهُا فّدٌ الُصداٙر املعلُ اتّدٕ  دو سّدح فُنًدا نؾدُـا َ/ َ        

عّددٕ َمؾددزِٕ ...  ما فمددا تتهددُا فّددٌ  ضددتُِات عالقددات التهدداـ الدديت   ددُاد مس

٘ ا  ؽدّال  يف تكدُِو عدبكٕ      تزمر مني َسجماتٌ  و رالع الزَامر اليت يجل ددش

الُِددد ا فمدددا  ندددٌ ِغدددتمل فدددذلك علدددٖ معدددجم ِدددزتبر مالعالقدددات التفاعلّدددٕ         

(Herring, 2004)َاالرتباطّٕ اليت تهغ   و رالع تبادع االتؾاع 
8. 

  ا تُٗ م ندٌ يف سالدٕ دبدجمد َتةدا عدبٌ  ضدتمزٔا صدُا٘ فاند  ماإلفدافٕ           ِتض

َالتطُِز  َ ماسبذم َاالرتفا٘. األ ز الذٓ ِقع  عدكالّٕ   دام البداسجني صدُا٘     

عهجم ارتّار َذبجمِجم َسجمات املعاِهٕ.  َ عهجم الزتبدٕ يف تطبّدا ارتبدارات الؾدجمق     

(Stroud & Higgins, 2009)َالجبات َ عادٔ ذبلّل  قمُى صبا ذبلّلٌ  و قبل 
9 . 

     ٕعكالّٕ يف ذبجمِجم العّهٕ َيف  تباا  دزا٘ات املعاِهٕ. نردز ا سبالدٕ الجمِها ّكّد 

َاملزَنددٕ الغددجمِجمٔ الدديت تتضدد  مًددا عددبكٕ الُِدد ا صددُا٘ علددٖ  ضددتُٗ ا تددُٗ       

املهغُر علًّاا  َ علٖ  ضتُٗ املُاقع َالتطبّقات املُدُدٔ نفضدًا. فكدل دقّقدٕ    

ات  لّكيفَنّٕ دجمِجمٔا  ع َدُد  رزٗ را لٕ رت  اصدتمزار  ترًز  ُاقع َسضام
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تُادجميا علٖ الُِ . َ و َث  ال  كدو ذبجمِدجم  طدار عدام  تمدع البشدح علًّدا.        

 Webفما  ى االصتعانٕ مبشزفات َتقهّات البشدح متتبدع الدزَامر املعزَفدٕ مدد      

crawlersُاقع ا صُم ِزؽجم فقر املُاقع َالؾفشات اليت تزتبر مبعقًاا  َ امل

املغًُرٔ َتبقٖ املُاقع املةمُرٔ معّجمٔ عو التؾهّ ; لذا فدال  كدو التعا دل  دع     

 عّهات عغُإّٙا َال  كو تعمّ  نتاٙر البشح طاملا  ى العّهات عمجمِٕ.

     ٕ يف ضبتدُٗ تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْا فمدا تتهدُا       تتهدُا اللةدات املضدتخجم

. ممددا ِشِددجم  ددو رطددُرٔ  و رالهلدداالضددّاقات الجقافّددٕ َاالدتماعّددٕ الدديت ِ طددزح  دد 

االعتمددداد علدددٖ اصدددتخجمام اليف ّدددش اآللدددْ َالاصبّدددات اإللّكيفَندددْ يف ذبلّدددل    

املقمُى املهغُر علدٖ الُِد  مغدكل فا دلا ألى ذلدك اإلددزا٘ ِتذايدل طبّعدٕ         

الضّاق االتؾالْ الذٓ تت   و راللٌ عملّٕ  نتاز ا تُٗ َتجماَلٌ َالتفاعل  عٌا 

 ;Stroud & Higgins, 2009) ؤدٓ  ى نتاٙر  قللٕ عهجم تطبّقٌا  ا صّتالب مل  نٌ 

Macnamara, 2005)
10. 

  َاليت  -ال تةطْ فٚات التشلّل التقلّجمِٕ املتعارم علًّا يف  دأ ذبلّل املقمُى

 تطلبددات ذبلّددل    –دبّدد  مغددكل رٙددّط علددٖ ي دداذا قّددل؟يا يَفّدد  قّددل؟ي       

ْ. َتقد  عدادشٔ َقاؽدزٔ عدو     ا تُٗ املهغدُر علدٖ تطبّقدات اإلعدالم االدتمداع     

ذبلّددل ا تددُٗ الددذٓ تتهددُا  عطّاتددٌ علددٖ عبددُ و ِعزفددٌ البدداسجُى  ددو قبددل يف    

 َصاٙل اإلعالم املعزَفٕ. 

  ماملجل ال تتهاص  َسجمات املعاِهٕ اليت اعتاديا الباسجُى  ع طبّعٕ ا تُٗ املهغُر

اعالت اليت علٖ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ. سّح ال  كو  تفاع صلضلٕ التف

ذبجمخ علٌّ  و ردالع التعلّقدات َالديت دبعدل ا تدُٗ املهغدُر  قدزب  دا ِكدُى          

 لهمر ا ادثٕ. َ ا ِيفت  علٖ ذلك  و تطُِز يف األفكار  َ املعلُ ات املتجماَلٕ.

        عكالّٕ َدُد مّانات  كو  ى تكدُى ذات دالالت تدا دقّقدٕ لدبعا دُاند 

ٖ صدبّل املجداعا ال ِعكدط عدجمد  دزات      االدتمداعْ. علد   اإلعدالم اصتخجمام  ُاقدع  

 علُ ٕ دقّقٕ عو فجافٕ  غايجمٔ  قاطع  YouTubeاملغايجمٔ اليت ِقجم ًا  ُقع 
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 Facebookَماملجل فإى عجمد املعذبني مؾفشٕ  ا علٖ  ُقع الفّجمُِ املهغُرٔ علٌّ.

ال ِع  مالقزَرٔ  نً  ِديفددَى مهغدا  علدٖ يدذٍ الؾدفشٕ َِتامعُنًدا ماصدتمزار        

 َ  ُقدع   Twitterعلًّا. فما  ى عجمد املتامعني سبضاب  دا علدٖ  ُقدع     َِتفاعلُى

Facebook       ال قددجم ال ِكددُى  ؤعددز ا دقّق ددا عددو فجافددٕ  تددامعْ يددذا اسبضددابا

راؽددٕ معددجم  ى اًددزت دُاندد  دبارِددٕ َتزَػبّددٕ تتددّ    كانّددٕ عددزا٘  عددجماد         

 املتامعني للشضامات اإللكيفَنّٕ علٖ تلك املُاقع. 

  عطّدات الدديت تغددكل الضدّاق االتؾددالْ إلنتداز َنغددز َاصددتخجمام    تتهدُا َتتعددجمد امل

ا تددُٗ املهغددُر علددٖ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْا علددٖ الهشددُ الددذٓ ِؾددع    

ل الضدّاق الديت تتهدُا  دو      د عملّٕ االصتجمالع علٖ الضّاق االتؾالْ. َ دو مدني عُا  

ادلدٌ  دو   جمٗ تشا هّٕ تبادع االتؾاعا طبّعدٕ ا تدُٗ الدذٓ ِدت  تب    تطبّا آلرزا  

 ,Schier) هغددزلالعلهّددٕ َازبماياِددٕ يف اَراللددٌ رنؾددُـ فقددر  َ تددا ذلددك ا 

2010)
11. 

 

  :ْعكالّات دراصٕ  ًُر تطبّقات اإلعالم االدتماع  

  ددو تطبّقددات اإلعددالم  املضددتخزدٕتُادددٌ  ؾددجماقّٕ البّانددات الدديت اإلعددكالّات 

    ْ لّدٕ الُقدُا يف رطد     استما. َ هًدا  االدتماعْ َاالعتمداد علًّدا يف البشدح العلمد

لبّانددات الجم ُدزافّددٕ الدديت تعزفددًا  مضددب  عددجمم ؽددجمق االبّانددات تددا الجمقّقددٕ 

معا امللفات التعزِفّٕ عو  ؽشامًا علدٖ  ُاقدع التُاؽدل االدتمداعْ. َفدذلك      

اصتخجمام يُِات صباسِٕ َ رفا٘ اهلُِٕ اسبقّقّٕ. َمالتالْ رطُرٔ ت ثا ذلك علدٖ  

 ى ِؾل الباسدح لهتداٙر تدا صدلّمٕ مضدب  اعتمدادٍ        دزا٘ات املعاِهٕا َاستمالّٕ 

 علٖ مّانات تا دقّقٕ. 

 االدتماعْ.   تمع  ضتخجم ْ تطبّقات اإلعالم ؽعُمٕ سؾز َذبجمِجم  طار عام

إذا  ردنا دراصٕ تفاعل ازبمًُر  ع  ُفُا  دا عدا  ُاقدع التُاؽدل االدتمداعْ      ف

                                                           
  عو سذ  انتغار الفّجمُِ مني املضتخجم ني. فمؤعز  بجمَْٙ ع ذلك  كو االصتعانٕ مًذا البّاى 
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ام  تمدع البشدح ستدٖ    ا مل َ و املضتشّل ضباَلٕ ذبجمِجم  طار ع و الؾع  دجم 

; لددذا ال  كددو  ًاب كددو اصددتكماع  دددزا٘ات املتامعددٕ َذبجمِددجم العّهددٕ َصددش      

االعتماد علٖ العّهات االستمالّٕ يف دراصٕ  ًُر تطبّقات اإلعالم االدتماعْا 

 َ ا ِيفت  علٖ ذلك  و عجمم   كانّٕ تعمّ  نتاٙر البشح.

   ٔسّان ا لتكدُى  ؤعدز ا دقّق دا     عكالّٕ عجمم  ؾجماقّٕ اآلرا٘ َاألفكار املهغُر

علدددٖ صدددلُفّات األعدددخاـ  عدددو الُاقدددع اسبقّقدددْ. سّدددح  كدددو  ى تكدددُى  

  -تً  َتفددداعالتً  افمدددا تعكضدددًا فتامددد  –تطبّقدددات اإلعدددالم االدتمددداعْ  

 ةدداِزٔ ملددا يددُ قدداٙ  علددٖ  رض الُاقددعا َقددجم فغددف  الهتدداٙر العلمّددٕ  ى صددلُش  

ت اإلعددالم االدتمدداعْ  ذا األفددزاد  كددو  ى ؽبتلدد  عهددجم اصددتخجما ً  لتطبّقددا  

قدجم ِتؾدزم   ععزَا م ى  عخاؽ ا معّهً  ِغايجمَى تعلّقاتً  َتفاعالتً  علًّا. َ

األعخاـ علٖ الُاقع االفيفافدْ علدٖ عبدُ ؽبتلد  عدو تؾدزفاتً  علدٖ الُاقدع         

الفعلددْ. فقددجم تكددُى يهدداش  بالةددٕ  َ انددجمفاا  َ يف املقامددل املشِددجم  ددو اسبددزـ       

جم استمالّدٕ  ى تكدُى اآلرا٘ املهغدُرٔ علدٖ  ُاقدع      َاسبذر. َيف فل األسُاع تُدد 

12التُاؽدل االدتمداعْ تدا  عدأ مجمقدٕ عدو اآلرا٘ اسبقّقّدٕ.        
 (Beninger, et al, 

Salmons, 2012)2014;  . 

           َ  َدُد عدجمٔ سضدامات رمسّدٕ َتدا رمسّدٕ لدهفط ازبًدٕ  َ ازبماعدٕ الُاسدجمٔا

تبددٌ َتكددُى لجمِددٌ   ذا و ِه -لددهفط الغددخؿ. َقددجم ِتعددزض الباسددح للتقددلّل   

عهددجم ضباَلددٕ ذبجمِددجم اسبضدداب الزمسددْ األؽددلْ املعددا عددو      –املًددارات املهاصددبٕ  

 ازبًٕ  َ الغخؿ املطلُب. 

    ٓعكالّٕ يف تُسّجم املفايّ  َداللتًا مني الباسح َاملبشُثني. فاملضدتخجمم العداد 

قددجم ؽبلددر مددني نغددز املعلُ ددات َاألربددار علددٖ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ  ددو   

اسبضامات الزمسّٕ للمؤصضات اإلعال ّٕا َمني  عكاع ممارصٕ ؽشافٕ رالع 

٘  علّدٌ         املُاطوا  َ  و رالع تجماَع األربدار َاملعلُ دات مدني  فدزاد ازبمًدُر. َمهدا

قجم ِعطْ  دامات تقلل الباسح عدو ر ِدٌ يف  ؾدجماقّٕ املعلُ دات َاألربدار الديت       
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نًا فمؾدجمر للشؾدُع   ِضتقًّا  و تطبّقات اإلعالم االدتمداعْ َتُدًاتدٌ مغد    

علددٖ املعلُ ددات. فمددا قددجم ِ ضدد ع املبشددُخ عددو تفقددّالتٌ يف اصددتخجمام تطبّقددات  

اإلعالم االدتماعْا َػبّ  عو اصتخجما اتٌ ملُاقع  عال ّٕ علٖ عدبكٕ الُِد .   

فما  ى رأ املبشُخ ماصتخجمام  سدجم تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ ال تعد   ى      

ّقددات األرددزٗ. َ ددو َثدد  فددإى ارددتالم فًدد   لجمِددٌ نفددط اشبددأ يف اصددتخجمام التطب

املبشُخ للمؾطل  عو  دا ِقؾدجمٍ الباسدحا فدإى البشدح يف تلدك اسبالدٕ ِكدُى         

 عزفٕ للهتاٙر املقللٕ.

    ْعددكالّات  رالقّددٕ تتعلددا مبددجمٗ صددزِٕ البّانددات املهغددُرٔ َرؾُؽددّتًا. َيدد 

شدُخ  َاسجمٔ  و املضاٙل اشبالفّٕ يف اصتخجمام  ُاقدع التُاؽدل االدتمداعْ يف الب   

(Lunnay B, Et al, 2014) العلمّٕ
ذلك  ى  و مدني املبشدُثني  دو قدجم ال ِزتبدُى       .13

يف اإلفؾدداح عددو يُِدداتً  َفغددفًا فددمو نتدداٙر البشددحا فمددا  ى عددجمم ذفددز 

الباسدددح ألمسدددا٘ املبشدددُثني ال ِعددد  مالقدددزَرٔ عدددجمم قدددجمرٔ االصدددتجمالع علدددًّ       

ا مت اقتباصددًا َالُؽددُع  لددًّ   ددو رددالع فتامدداتً  الدديت رؽددجميا البشددحا  ذ       

َاإلعددارٔ  لًّددا مددالهؿ فددمو الهتدداٙر. ذلددك  ى الهغددز اإللكيفَنددْ علددٖ عددبكٕ   

اإلنيفن  ِتمتع خباؽّٕ التضذّل اإللكيفَنْ التلقاْٙ الذٓ تقدُم مدٌ ضبزفدات    

. فمذددزد فتامددٕ الددهؿ املغددار  لّددٌ علددٖ ضبددزش البشددحا     Googleالبشددح  جددل  

د فّددٌ الددهؿ املددذفُر علددٖ   كددو  ى ِقددُد  ى اسبضدداب اإللكيفَنددْ الددذٓ َر 

  ُاقع التُاؽل االدتماعْ. 

         عكالّٕ  رالقّٕ  رزٗ تتعلا مبجمٗ َدُمّدٕ  عدالم املبشدُخ مد ى  دا ِهغدزٍ  دو 

ضبتددُٗ صددُم ِضددتخجمم يف  تددزاض البشددح العلمددْا َاسبؾددُع علددٖ  ُافقددٕ         

 ضددبقٕ  هددٌ. فمددع   كانّددٕ ذبكدد  املضددتخجمم يف  ضددتُٗ نغددز املددادٔ الدديت ِقددُم  

طبّقات اإلعالم االدتماعْ َفجا  دو تطبّقدات عدبكٕ الُِد ا     مهغزيا علٖ ت

تا  ى فزِق ا  و الباسجني لف  االنتباٍ  ى  ى قّدام األفدزاد مالهغدز علدٖ عدبكٕ      

الُِدد  ال ِعدد  مالقددزَرٔ  نًدد  ُِافقددُى علددٖ  ى تضددتخجمم فتامدداتً  يف البشددح    
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ز تدا الضدّاق   العلمْا َ ى ِت  اقتباصًا َتُثّقًاا َ دو َثد  نغدزيا يف صدّاق خرد     

الذٓ مت نغزيا فٌّ  و رالهل . َ عدارَا  ى  ى الباسدح ؼبتداز ملُافقدٕ املبشدُخ      

االقتبدداظ اسبددزيف  ددو فتامددات املبشددُثني    علددٖ  ِددٕ سدداع ستددٖ ِكددُى لددٌ سددا     

اا َلهغز الؾُر َتا ذلك  و  عكاع ا تدُٗ الديت  كدو    املهغُرٔ  لكيفَنّ 

 دو الضدّاق االتؾدالْ الؾدشّ        ى تكُى هلا سقُق  لكّٕ فكزِٕا َللت فدجم 

14راؽددٕ  ذا فدداى يف فدديفٔ س هّددٕ صددامقٕ.   –للمشتددُٗ الددذٓ ؽبقددعٌ للتشلّددل  
 

(Beninger,.Kelsey et al, 2014; Herring, 1997,2004) 
 

   عدددكالّات علدددٖ  ضدددتُٗ األصدددالّ  البشجّدددٕ املضدددتخجم ٕ يف حبدددُخ اإلعدددالم 

 االدتماعْ.

 -اإلعددالم ازبجمِددجم فافددٕ   ََصدداٙل -دبضددجم تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ  

التقارب َاالندجم از اإلعال دْ مدني َصداٙل اإلعدالم املختلفدٕ. َتتضد  تطبّقدات اإلعدالم          

االدتمدداعْ مددارتالم فٚاتًدداا مُدددُد صددّاقات َ ضددتُِات طبتلفددٕ َ تهُعددٕ لعملّددٕ      

االتؾاعا َقجمرتًا علٖ التغبّك االدتماعْ مدني  نضداق فكزِدٕ َادتماعّدٕ َثقافّدٕ      

ل اإلعدكالّٕ األصاصدّٕ الديت تتعلدا م صدالّ  البشدح املتبعدٕ يف حبدُخ          تهُعٕ. َتتمجد 

اإلعددالم االدتمدداعْ يف االعتمدداد علددٖ  صددلُب حبجددْ َاسددجم معّهددٌا يف دراصددٕ اددايزٔ  

  عال ّٕ ثزِٕ مبعطّاتًا.

 ى تب   صلُب حبجدْ َاسدجم َاالنةدالق علّدٌ يف دراصدٕ ادُايز اإلعدالم ازبجمِدجم         

عٕ َال  كو دراصتًا مجمقٕ  و ردالع  صدلُب حبجدْ    مزت   نًا ذبمل  معاد ا  تهُ -

ِؤدٓ  ى مزَس  عكالّٕ َافشٕ يف قجمرٔ البشح  -َاسجم ِجمرصًا علٖ عبُ تقلّجمٓ 

العلمْ علٖ تقجمِ   عزفٕ دجمِجمٔ تفضز الرايزٔ َتقّ  لليفاخ العلمْ.  ذ  ى املهاير 

ّاق َ دَات البشددح الكمّددٕ ال يكددو الباسددح  ددو  دراش التفاؽددّل املزتبطددٕ مضدد       

 الرايزٔ َتفاعالتًا.
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صتخجمام التشلّل الكّفْ يف دراصٕ اُايز اإلعالم ازبجمِجم اإلدامدٕ  مّهما ِتّ  ا

ي َؽبزز مالبشدح العلمدْ عدو سدجمَد الضدؤاع يملداذا؟يا راؽدٕ َ ى        ؟علٖ صؤاع يفّ 

تعقجم العالقات َتغامكًا مني التق  َاالدتماعْا َمدني الفدزد َالبهّدٕ االدتماعّدٕا     

قٕ ر صّٕ  باعزٔ مني الضب  َالهتّذٕ يف علدُم االتؾداع رنؾدز الدجمِو     ِهفْ َدُد عال

15 2014; 2009لعّافْا 
. 

األرطا٘ َاإلعكالّات اليت تُادٌ الباسجني عهجم تب  طدزق  ِ قام  ى  ا صبا 

التفكا نفضًا يف َسجمات املعاِهٕ َيف صش  عّهات عغُإّٙ ياستمالّٕي عهجم دراصدٕ  

تايا  و التطبّقات املُدُدٔ علٖ عبكٕ الُِ ا  ع تطبّقات اإلعالم االدتماعْ َ

 تفاع ارتالم رؾاٙؿ صبتمع البشح يا  ا عو  ًُر َصاٙل اإلعدالم التقلّجمِدٕا   

َاصتشالٕ االعتماد علٖ  طار ثامد  َضبدجمد  كدو  دو راللدٌ صدش  عّهدٕ عغدُإّٙ         

 ٕ ;Herring,Macnamara (Salmons, 2012 ;2005, صددُا٘ فاندد   ّجمانّددٕ  َ ذبلّلّدد

2004)
16. 

آلرا٘ َادبايددات املبشددُثني املهغددُرٔ علددٖ  ُاقددع التُاؽددل   فاملالسرددٕ الكّفّددٕ 

االدتمدداعْ و تكددو مددجمِال  فعدداال  عددو املقددامالت املتعمقددٕ  ددع املبشددُثني يف حبددُخ         

ى  مددل  17.(Patterson & Branthwaite, 2011) ددو َدًددٕ نرددز   التضددُِا اإللكيفَنددْ

 غددكلٕ الؾددجمق َالجبددات يف    ِدداسيف البشددح   دأ َسّددجمٔمُؽددفًا االعتمدداد علًّددا  

   ٕ َذلدك لجالثدٕ  صدباب: القؾدُر الدذٓ  كدو  ى ِعدديفٓ        .اصدتخجمام يدذٍ األدأ البشجّد

عملّددٕ التُاؽددل تددا املباعددز مددني الباسددح َاملبشددُثنيا َتّدداب   كانّددٕ  السرددٕ        

باسدح  التعباات َردَد الفعل التلقإّٙ القمهّٕ اليت تزد  و املبشُثني َالديت تعطدْ لل  

 ٘ َدقدددٕ عدددو استّاددددات املبشدددُثني َ يدددجمافً  الغخؾدددّٕ َيدددْ   تفاؽدددّل  فجدددز ثدددزا

 ؤعددزات  ًمددٕ عددو صددلُفً  الغددزاْٙا َتّدداب الطبّعددٕ التفاعلّددٕ الجمِها ّكّددٕ       

للمقددامالت املباعددزٔ مددني الباسددح َاملبشددُثنيا َالدديت تطددُر الفًدد  املتبددادع َاشبددأ        

لدٖ  دو القّمدٕ العلمّدٕ َاملؾدجماقّٕ      املغيففٕ مّهً  َيدْ ذبجمِدجم ا  دا ِعطدْ درددٕ  ع     

 ألدأ املقاملٕ  قارنٕ ماملالسرٕ تا املباعزٔ عو طزِا  ُاقع التُاؽل االدتماعْ.
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 الرؤى املقرتحة للتعامل مع اإلشكاليات املنهجية في بحوث تطبيقات اإلعالم االجتماعي
 معجم عزض َ هاقغٕ  ي   ؤعزات َ ال   اإلعكالّات املهًذّدٕ املختلفدٕ الديت   

تُاددددٌ حبدددُخ اإلعدددالم االدتمددداعْا نعدددزض فّمدددا ِلدددْ الدددزؤٗ َاملقيفسدددات العلمّدددٕ  

املمكهٕ للتعا ل  ع اإلعكالّات املهًذّدٕ الديت رؽدجمتًا الُرقدٕ العلمّدٕ مبضدتُِاتًا       

املختلفٕ. َِقُم عزض الدزؤٗ املقيفسدٕ علدٖ تقضدّمًا  ى ضبداَر رّٙضدٕ تتهداَع نفدط         

  اإلعكالّات املهًذّٕ اليت مت عزفًا.

 
 أواًل: على مستوى توظيف أساليب البحث املناسبة: 

 اتباا يمنُذز  هًذْ  شدَزي عا  زاسل البشح املختلفٕ: -1

 –َ ددو مّهًددا تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ    – دٗ ارتبددا  َصدداٙل اإلعددالم ازبجمِددجم   

مغدددبكٕ الُِددد ا  ى افتضدددامًا رؾددداٙؿ  صاصدددّٕ تدددؤثز يف تغدددكّل الردددُايز      

 ا. علٖ الهشُ التالْ: اإلعال ّٕ املزتبطٕ مً

       ؽبتل   فًُم ا تُٗ َعكلٌ عو ا تُٗ اإلعال دْ املتعدارم علّدٌ;  دو سّدح

تهُا الُصاٙر املضتخجم ٕ فٌّا َاللةات املضتخجم ٕا َالز ُس التعبإِا َ ؾدادر  

تغكّل يذا ا تُٗا َالتفاعالت املتقمهٕ فٌّا فقال  عو فُنٌ يف سالٕ  دو  

ب  ضبتددُٗ دِهددا ّكْ ؽبقددع لعملّددات  ددو اإلفددافٕ  التطددُِز َالتةددّا ألنددٌ  ؽدد 

 َاسبذم َالتعجمِل. 

        زَنٕ الضّاق االتؾالْ الذٓ ذبجمخ فّدٌ عملّدٕ االتؾداع عدا تطبّقدات اإلعدالم 

االدتمددداعْا َتهدددُا يدددذٍ الضدددّاقات علدددٖ عبدددُ فدددبا مفقدددل   كانّدددٕ تهُِدددع  

عّدٕ   ضتُِات تبادع االتؾاعا  دع َددُد  نضداق طبتلفدٕ ثقافّدٕ َفكزِدٕ َادتما      

 تغيفش يف عملّٕ االتؾاع عا تطبّقات اإلعالم االدتماعْ. 

    . اصتشالٕ ذبجمِجم  طار عام  تمع البشح علٖ عبُ ِتض  مالجمقٕ َالجبدات الهضد

َاصتشالٕ ذبجمِجم تعزِ  لكافٕ  فزدات يدذا ا تمدع. صدُا٘ فداى ا تمدع  دو       

 األفزاد  َ  و ا تُٗ. 
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٘  علٖ  ا صبا; ال ُِفز االعتمدا  د علدٖ  هداير البشدح الكمّدٕ َسدجمياا َال      َمها

ستٖ املهاير الكّفّٕ َسجمياا تؾُر ا علمّ ا خ ه ا لجمراصٕ الرايزٔ اإلعال ّدٕ يف مّٚدٕ   

18اإلعددالم االدتمدداعْ 
(Salmons, 2012; Herring, 2004; Weinreich, 2002). منددا َ

ذبقّا  ؽبشها فباسجني  فجز استّاد ا للزمر مني األصالّ  الكّفّٕ َالكمّٕا َ

التكا ددل مّهًمددا يف البشددح العلمددْ يف صبدداع اإلعددالم االدتمدداعْ. سّددح ِتددّ  ذلددك   

للباسددح دراصددٕ الرددايزٔ يف صددّاقًاا َاسبؾددُع علددٖ  علُ ددات تفؾددّلّٕ َثزِددٕ عددو   

  َ رفدع  ضدتُِات املُفدُعّٕ َالُاقعّدٕ     الرايزٔ مفقل اصتخجمام األصدالّ  الكّفّدٕا 

لباسح الصتخجما ٌ األدَات الكمّٕ ملا هلا  و َاملؾجماقّٕ يف الهتاٙر اليت ِؾل  لًّا ا

 قجمرٔ علٖ ذبُِل البّانات َالرُايز  ى  َساى فمّٕ.

ػبمدع مدني األصدالّ  الكّفّدٕ َالكمّدٕا ِتدّ        مندُذز  هًذدْ  دشدَز    لذا فدإى تدب    

االصددتفادٔ  ددو  شاِايمددا  ع دداا َتدداليف  َدددٌ القؾددُر الدديت  كددو  ى تهغدد  نتّذددٕ       

. دَى  ى ِع  ذلك تُاّ  فل  هًما يف  زسلٕ طبتلفدٕ  االعتماد علٖ  سجميما فقر

 و  زاسل البشحا َ منا تُاّفًما  ع ا علدٖ عبدُ  تدُاس  يف فدل  زسلدٕ  دو  زاسدل        

َذلك عا تقضّ  البشح  ى  زاسلا ث  ذبجمِجم رزِطٕ اصتخجمام األصدالّ   البشحا 

 ى  ا لقدماى الُؽدُع  الكمّٕ َالكّفّدٕ مدالتُاسٓ َالتكا دل يف فدل  زسلدٕ  هًدا      

  علٖ ففا٘ٔ ممكهٕ. 

َيذا يُ االرتالم عو االدبايات الضامقٕ يف ازبمع مني املهاير الكمّدٕ َالكّفّدٕ   

االدبايدددات  19  2002ر Weinreich  رؽدددجمت دراصدددٕ يف البشدددُخ اإلعال ّدددٕ. سّدددح 

عهددجم ازبمددع مددني األصددلُمني الكمددْ َالكّفددْ يف البشددح      الغدداٙعٕ لددجمٗ البدداسجني   

 فّما ِلْ:ا َ كو   اهلا العلمْ

       ٘اصددتخجمام األصددلُب الكّفددْ يف املزسلددٕ التمًّجمِددٕ للبشددح مبددا ِضدداعجم يف مهددا

َ عجماد  دَات البشح الكمّٕ.  جال  اصتخجمام  اعات الهقاؼ البؤرِٕ للشؾدُع  

 َ . ٕعلددٖ  ؤعددزات َمّانددات  َلّددٕ ِضددتفّجم  هًددا الباسددح يف مهددا٘  دأ االصددتبان       
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مًّجمِدٕ  دو البشدح لتشجمِدجم اشبؾدداٙؿ     اصدتخجمام  دأ االصتقؾدا٘ يف املزسلدٕ الت   

 الجم ُدزافّٕ ِلعّّهٕ املبشُثني قبل تطبّا  دأ املقاملٕ ف دأ فّفّٕ.

       ٕ ا اصتخجمام نتاٙر التشلّل الكّفدْ يف تفضدا َعدزح الهتداٙر َاملؤعدزات الكمّد

اصدددتخجمام نتددداٙر َ ؤعدددزات التشلّدددل الكمدددْ لبلدددُرٔ َذبجمِدددجم نتددداٙر التشلّدددل   َ

 الكّفْ.  

ٔ الهمددُذز املهًذددْ املددشدَز علددٖ اصددتخجمام األصددلُمني الكّفددْ     تقددُم فكددز مّهمددا 

 :اتباا  ا ِلَْالكمْ مالتُاسٓ َاالعتماد علٖ التكا ل مّهًما  و رالع 

  .تقضّ  البشح  ى  زاسل َفا  تطلبات فل  هًا َ يجمافًا 

  ذبجمِجم نُعّٕ َطبّعٕ املعلُ ات املطلُمٕا َ ضتُٗ التفاؽّل املطلُمٕ تُفايا  و

 ات يف فل  زسلٕ  هًا.  البّان

 اليت  كو اصتخجما ًا  –الكمّٕ َالكّفّٕ  –البشجّٕ املهاصبٕ  األدَات ذبجمِجم

 لتشقّا يذٍ املتطلبات العلمّٕ يف فل  زسلٕ.

 

 تؾُر  قيفح مكّفّٕ تطبّا الهمُذز املهًذْ املشدَز يف حبُخ اإلعالم االدتماعْ: 

يف البشدح َيمدا  زسلدٕ      كو مؾفٕ عا ٕ افيفاض َدُد  دزسلتني  صاصدّتني  

. تدددا  ى اردددتالم  ُفدددُعات البشدددح العلمدددْ     التفضدددا االصتكغددداما َ زسلدددٕ  

َارتالم  يجمافٌ مطبّعٕ اسباعا  كو  ى تتطل  تقضّمٌ ملزاسل طبتلفدٕ قدجم تشِدجم    

 عو ذلك. 

  :زسلٕ االصتكغام  و البشح  

يف يذٍ املزسلٕ تكُى اسباددٕ األفدا للشؾدُع علدٖ  فدا قدجمر ممكدو  دو         

لدذا فدإى االصدتعانٕ ماألصدالّ  الكّفّدٕ يف  دع        ;علُ ات َالتفاؽّل عدو الردايزٔ  امل

 كددو الباسددح  ددو اسبؾددُع علددٖ املعلُ ددات الدديت تفّددجمٍ يف مهددا٘     دددزا٘ البّاندداتا 

 َ  دأ ذبلّدل املقدمُىا َتقضدّ      َٕ عجماد  دَات البشدح الكمّدٕ  جدل  دأ االصدتبان    
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     َ فددا املؤعددزات الدديت ؽبددزز مًددا  ددو     َذبجمِددجم فٚددات التشلّددل علددٖ عبددُ  فجددز دقددٕ 

 اصتخجمام األصالّ  الكّفّٕ. 

فعهجم دراصٕ رطاب العه  َالتعؾ  علٖ َاقع التُاؽل االدتمداعْ علدٖ صدبّل    

املجدداعا ؼبتدداز الباسددح يف املزسلددٕ التمًّجمِددٕ  ى التعددزم علددٖ املال دد  األَلّددٕ هلددذا      

ت اليت قجم ِزتبر اشبطابا َ ا املُفُعات اليت ِرًز فًّا مُفُحا َفذلك األَقا

 ِغدديففُى يف تددجماَعاملضددتخجم ني الددذِو  َمسدات مًداا َ عددكاع العهدد  َالتعؾدد ا  

 يذا اشبطابا َتا ذلك  و مّانات َ علُ ات. 

يف يذٍ املزسلٕ  كو للباسح البجم٘ معقجم سلقات نقاؼ مؤرِٕ ػبمدع فًّدا عدجمد    

اؽل االدتماعْا  و األفزاد الذِو ؽبتاري  عو عمجم ملعزفتٌ ماصتخجما ً  ملُاقع التُ

َِزاعْ يف ارتّاري  فافٕ املتةاات َاشبؾاٙؿ املُدُدٔ مالفعل يف صبتمع البشح. 

َ دو رددالع نتداٙر سلقددٕ الهقداؼ البؤرِددٕ  كددو للباسدح اشبددزَز مهتداٙر  فؾددلٕ عددو      

فٚات املضتخجم نيا َ جمٗ َعًّ  خبطاب العه  َالتعؾ ا َاللةٕ اليت ِضدتخجم ُنًا  

لدديت تددجاي ا َالققدداِا َاملُفددُعات الدديت ملضددُا فًّددا      يف التُاؽددلا َاملُفددُعات ا 

م نفضددً  العهدد  َالتعؾدد . فمددا  كددو للباسددح اصددتخجمام املالسرددٕ ماملغددارفٕ     

َاالنجم از  ع عّهدٕ  دو املبشدُثني ملالسردٕ صدلُفً  االتؾدالْ َتفداعالتً  املزتبطدٕ         

مبُفددُا دراصددتٌ. َ كهددٌ  ِق ددا البددجم٘ مزؽددجم  السراتددٌ الكّفّددٕ عددو ا تددُٗ        

املهغُر علٖ  ُاقع التُاؽل االدتماعْ  و رالع العّهدٕ الديت سدجمديا لبشجدٌ. َصدُم      

تقددُدٍ يددذٍ املالسرددات الكّفّددٕ لزؽددجم تفاؽددّل َ ؤعددزات يكهددٌ  ددو مهددا٘ فٚددات  

 ذبلّل ا تُٗ الزّٙضٕ َالفزعّٕ مجمقٕ.

َ/ َ  دأ  ٕمبهددا٘  دأ االصددتبان -يف املزسلددٕ ذاتًددا  –ِبددجم  الباسددح عقدد  ذلددك  

املقمُى ف دَات حبدح فمّدٕ  كهدٌ تطبّقًدا  دو اشبدزَز مهتداٙر ضبدجمدٔ         ذبلّل 

َ ؤعدددزات فمّدددٕ دقّقدددٕ عدددو الردددايزٔ  ُفدددُا دراصدددتٌا مبدددا ِغدددمل: رؾددداٙؿ    

ازبمًددُرا َفٚاتددٌا َالعالقددٕ مددني يددذٍ اشبؾدداٙؿ َالفٚددات َ ددتةاات  جددل ادبايددات 

 ٗ  األفدددزاد عبدددُ رطددداب العهددد  َالتعؾددد  علدددٖ  ُاقدددع التُاؽدددل االدتمددداعْا َ دددجم



 

 

112 

 درافً  لٌا َ عدكاع العهد  يف اشبطداب املتدجماَع عدا يدذٍ املُاقدع َالتطبّقداتا         

َصدلُش َتفداعالت املضددتخجم نيا َ ضدتُِات نغددا  يدذا التفاعددل. َفدذلك اشبددزَز      

مهتدداٙر فمّددٕ ضبددجمدٔ عددو  فجددز املُفددُعات َالققدداِا املغدديففٕ املتجماَلددٕ الدديت        

ا اليت ذبتل األَلُِٕ َالققداِا  ارتبط  مالعه  َالتعؾ  يف الهقاؼ مغ نًاا َالققاِ

َاملُفُعات الفزعّٕ اليت ارتبط  مًاا َ جمٗ انتغار َتجماَع يذٍ الققاِا َتؾجمريا 

للهقدداؼ َازبددجماعا َاألفكددار املطزَسددٕ يف الهقدداؼا َ صددلُب َلةددٕ الهقدداؼ مغدد نًا   

 َ جمٗ َفُح  َ تّاب لةٕ العه  َالتعؾ   و يذا اشبطابا َ الضبٌ َ عكالٌ.

 زسلٕ التفضا  :  

ِضعٖ الباسح يف يذٍ املزسلٕ  ى تقجمِ  التفضاات َالغزَح املفؾلٕ ملدا تُؽدل   

 لّددٌ  ددو نتدداٙر فمّددٕ َفّفّددٕ. فمددا  نددٌ ِضددعٖ  ى رمددر الهتدداٙر الدديت ِهتًددْ  لًّددا  

مالضّاق العام الذٓ ذبجمخ فٌّا ستٖ ت تْ تفضااتٌ هلذٍ الهتاٙر دقّقدٕ َ عدأ. ذلدك    

ا  ا دبزد الرايزٔ  و صّاقًاا َؼبتاز  ِق ا لتقدجمِ    ى الهتاٙر الكمّٕ َسجميا تالب 

 تُفّ  َتفضا للمؤعزات َالجمالالت الةا قٕ اليت قجم ِهتًْ  لًّا حبجٌ.

علددٖ الددجم ر مددني  صددالّ  التشلّددل الكمددْ    ماملجددل َلددذا فددإى يددذٍ املزسلددٕ تقددُم 

َالكّفْ يف تفضا نتاٙر البشح َ هاقغتًا. سّح  كو للباسدح  ى ِضدتخجمم  دأ   

ملقاملددٕ  َ  اعددات الهقدداؼ البؤرِددٕ الصددتكماع  ددا ؼبتدداز  لّددٌ  ددو تفضدداات َردَد ا

 فعدداع  ددو العّهددٕا َرؽددجم  السردداتً  الغخؾددّٕ يف الهقددا  الدديت ِددزٗ الباسددح  نددٌ   

حبادٕ ملعزفٕ  فجز عمق ا عهًا َعدو الضدّاق الدذٓ سدجمث  فّدٌ. فاصدتخجمام األصدلُب        

َ كدو الباسدح  دو اصتّقداح  دا      الكّفْ يها ِتكا ل  ع نتاٙر التشلّل الكمدْ  

 ِضتذجم  و دالالت َ ؤعزات تكغ  عهًا الهتاٙر الكمّٕ.

صتخجمام الهمدُذز املقديفح للدجم ر    لتُفّ  رطُات افّما ِلْ  جاع :  جاع تطبّقْ

االدتمداعْا مدالتطبّا   اإلعدالم  مني األصدالّ  البشجّدٕ الكمّدٕ َالكّفّدٕ يف حبدُخ      

َقدددجم مت تقضدددّ   زاسدددل  لّكيفَنّدددٕ.علدددٖ دراصدددٕ تدددالت التضدددُِا االدتمددداعْ اإل 

الجمراصٕ  ى ثدالخ  زاسدل:  زسلدٕ االصتكغداما  زسلدٕ دراصدٕ تفداعالت اسبملدٕا         

 َ زسلٕ تقّّ  طبزدات اسبملٕ.
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. َ كو  ى تغمل األيجمام َاملتطلبات العلمّٕ االصتكغام زسلٕ  -1

 التالّٕ:

البشح   دَات

 املقيفسٕ

املطزَسٕ يف  طار طزح التعزم علٖ املُفُعات َالققاِا َاألفكار 

  ُفُا ثقافٕ العمل اسبز.

ذبلّل  –املالسرٕ 

 املقمُى

التعزم علٖ البّانات األصاصّٕ للؾفشات املضتخجم ٕ يف اليفَِر للشملٕ 

 علٖ  ُاقع التُاؽل االدتماعْ.

 ذبلّل املقمُى

التعزم علٖ فافٕ اآللّات َالُصاٙل اليفَػبّٕ اليت تضتخجم ًا اسبملٕ عا 

 تُاؽل االدتماعْ.  ُاقع ال

ذبلّل  –املالسرٕ 

 املقمُى

التعزم علٖ  عجماد  ضتخجم ْ الؾفشات املضتخجم ٕ يف اليفَِر للشملٕا 

 ّ  ا.َ عجماد املتامعني هلاا َ جمٗ نغاطً  َ تامعتً  هلا فعل

 ذبلّل املقمُى

التعزم علٖ فّ  ِفكز الغباب يف  ُفُا اسبملٕ َفّ  ِغعزَى 

 دبايٌ. 

 اعات الهقاؼ 

 لبؤرِٕا

التعزم علٖ تالت التضُِا االدتماعْ اليت تتهاَع  ُفُعات  غامًٕ  َ 

 ذات ؽلٕ. 

 املالسرٕ

التعزم علٖ اللةات املضتخجم ٕ يف التُاؽل َطزح املُفُاا َعلٖ  عكاع 

 تقجمِ  املعلُ ات َاألفكار َطزسًا للهقاؼ.

 املالسرٕ

 

َ جمٗ  زسلٕ دراصٕ عملّٕ الت ثا َدراصٕ تفاعالت اسبملٕ  -2

 تقجم ًا. َ كو  ى تغمل األيجمام َاملتطلبات العلمّٕ التالّٕ:

 املقيفسٕ دَات البشح 

التعزم علٖ  فجز املُفُعات َاألفكار اليت ِتجماَهلا ازبمًُر يف 

 نطاق  ُفُا اسبملٕ اليفَػبّٕ.

ذبلّل املقمُى. 

 .ٕاالصتبان

سٕ  و سّح التعزم علٖ العالقات البهُِّٕ مني األفكار َاآلرا٘ املطزَ

 االتفاق َاالرتالم َاالرتبا  مّهًا َمني  ُفُا اسبملٕ اليفَػبّٕ.

التشلّل الكّفْ 

 للمشتُٗ.

ا َتفاعال   ع  ُفُا اسبملٕ ذبجمِجم فٚات ازبمًُر األفجز نغاط 

 اليفَػبّٕ َرؾاٙؾً .

 .ٕاالصتبان –املالسرٕ 

ُر التعزم علٖ  عكاع التفاعل َالهغا  يف الضلُش االتؾالْ للذمً

  سا٘  ُفُا اسبملٕ اليفَػبّٕ.

املالسرٕ َالتشلّل 

 الكّفْ للمشتُٗ.
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التعزم علٖ العالقات االرتباطّٕ مني  ضتُِات تفاعل ازبمًُر  ع 

ا اليتمام اسبملٕ َمني األفكار املطزَسٕ لتشجمِجم  ًِا  فجز دذم 

 ازبمًُر.

ذبلّل  – ٕاالصتبان

 املقمُى.

َتؾُراتً   سا٘  ُفُا اسبملٕ التعزم علٖ رؤٗ ازبمًُر املضتًجمم 

َتقّّمً  أليمّٕ املُفُا َ جمٗ  عزفتً  ماملعلُ ات اليت تقمهتًا 

 اسبملٕ لتقّّ   جمٗ ظباسًا يف الُؽُع للذمًُر املضتًجمم.

 اعات الهقاؼ البؤرِٕ 

 .ٕاالصتبان –

ؤرِٕ  اعات الهقاؼ الب التعزم علٖ  جمٗ ظباح اسبملٕ يف رلا دافع لجمٗ ازبمًُر املضتًجمم.

 .ٕاالصتبان –

 

 زسلٕ دراصٕ َتقّّ  طبزدات اسبملٕ َتفضايا. َ كو  ى  -3

 تغمل األيجمام َاملتطلبات العلمّٕ التالّٕ:

 املقيفسٕ دَات البشح 

التعزم علٖ  جمٗ قجمرٔ اسبملٕ علٖ ذبقّا  يجمافًاا مبا ِغمل  جمٗ 

 قجمرتًا علٖ الت ثا يف صلُش ازبمًُر املضتًجمم.

ؤرِٕ  اعات الهقاؼ الب

 .ٕاالصتبان –

ا التعزم علٖ  عكاع اصتذامٕ ازبمًُر للشملٕا َ فجزيا َفُس 

 ا.َانتغار 

 .ٕاالصتبان

التعزم علٖ تفضاات َخرا٘ ازبمًُر َردَد  فعاهل   سا٘ نقا  اإلرفاق 

 يف اسبملٕا َ ٓ  دشاًٙا فان  قُِٕ َ ؤثزٔ  و َدًٕ نرز ازبمًُر.

 اعات الهقاؼ 

 البؤرِٕ.

 

 َتطُِز  صالّ  ذبلّل طبتلفٕ لجمراصٕ اُايز اإلعالم االدتماعْ. اصتخجمام -2

مددزت  ففددا٘ٔ الكددجا  ددو  صددالّ  التشلّددل َ دَات البشددح يف دراصددٕ اددُايز    

َ ُفُعات اإلعالم املختلفٕ فّما صباا تدا  ى طبّعدٕ الردايزٔ اإلعال ّدٕ ازبجمِدجمٔ      

ملختلفددٕ تددجمفعها الدديت تهتذًددا مّٚددٕ اإلعددالم االدتمدداعْ مكددل  الضبًددا َرؾاٙؾددًا ا  

 للعمل علٖ تطُِز َاصتخجمام  صالّ  حبجّٕ تهاص  يذٍ الرايزٔ. 

  االصتعانٕ م صلُب ذبلّل الغبكاتNetwork analysis 

ال ِضدتطّع ذبلّدل املقدمُى مؾدُرتٌ الكالصدّكّٕ  ى ِقدجمم للباسدح البّانددات        

ْ. سّح َاملعلُ ات الجمقّقٕ عو ا تُٗ الذٓ ِجمرصٌ علٖ تطبّقات اإلعالم االدتماع
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٘ ا  ؽددّال  يف     ِعذددش عددو الكغدد  عددو طبّعددٕ العالقددات َاالرتباطددات الدديت يجددل دددش

تكُِو مهّٕ الُِ  َتطبّقات اإلعالم االدتماعْ علًّا. َيذٍ العالقات َاالرتباطدات  

يددْ الدديت ِددجمَريا تةددذٓ ا تددُٗ املهغددُر َتطددُر فّددٌ. َ ددو يهددا تدداس اسبادددٕ  ى           

تجمع  العمل البشجدْ َذبقدا التكا دل يف دراصدٕ     اصتخجمام  صالّ   رزٗ يف التشلّل 

 الرايزٔ. 

 كو االصتعانٕ م صلُب ذبلّدل الغدبكات ف سدجم  صدالّ  التشلّدل املعتمدجمٔ       

يف دراصٕ العالقات َالتفاعالت مني ا مُعات الهقاعّٕا  َ املدجمَنات املُددُدٔ علدٖ    

عالت عدددبكٕ اإلنيفنددد ا األفدددزاد ذَٓ االيتما دددات املغددديففٕ َتدددا ذلدددك  دددو تفدددا  

 ضددتخجم ْ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ. سّددح ِدد تْ اصددتخجمام ذبلّددل الغددبكات    

لّل   طل  خبجْ َيُ اإلدامٕ علدٖ صدؤاع ي دو َ/ َ ي داذاي ِدزتبر يمبدو َ/ َ  داذاي.        

َيُ ِكغ  عدو عالقدات القدُٔ َاهلّمهدٕ  َ التد ثا مدني الكّاندات املختلفدٕا فمدا          

ملُاقددع اإلعال ّددٕ  ددو رددالع البشددح يف    كددو اصددتخجما ٌ يف دراصددٕ املؾددجماقّٕ يف ا 

(Herring, 2004)اإلساالت املُدُدٔ َ نُاعًا َدالالت تُاّفًا 
20. 

َِددت  تهفّددذ  صددلُب ذبلّددل الغددبكات ماالعتمدداد علددٖ الاصبّددات َالتقهّددات         

اليت تضتخجمم يف يذا الةزض  و رالع تتبع عبكٕ الدزَامر   Web crawlersاملهاصبٕ 

َسجمات  عّهٕ علدٖ الغدبكٕ َمّداى عدكل االرتبدا  َ ضدارٍ       َاإلساالت املُدُدٔ مني 

 َرزِطٕ تُسِعٌ. 

ّ دا َ كدو تُاّد           ى  و  ي  الرُايز اإلعال ّٕ الديت ِدشداد االيتمدام مًدا سال

 صلُب ذبلّل الغبكات فًّاا يُ الجمَر الذٓ تقُم مٌ تطبّقات اإلعدالم االدتمداعْ   

ع  املمارصات اإلريامّدٕ. فجمراصدٕ   َتايا  و املُاقع املُدُدٔ علٖ عبكٕ الُِ  يف د

 صدديفاتّذّات االتؾدداع مددني الكّانددات املختلفددٕ الدديت تغددكل  فددزدات يف الرددايزٔا 

َ عزفٕ فّ  تتغكل ازبماعات االفيفافّٕ الجماعمٕ هلاا َالُقُم علدٖ العالقدات   

االرتباطّٕ مّهًا ِتذاَس سجمَد ذبلّل املقمُى املهغُر علًّاا  ى اسبادٕ ملضتُٗ خرز 

 التشلّل ِكغ  طبّعٕ العالقات َعكلًا َ جمٗ قُتًا.  و 
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 كو  ذى  ى ِجمع  اصتخجمام  صلُب ذبلّل الغبكات الهتاٙر اليت ِؾل  لًّدا  

 –الباسح  دو ذبلّدل املقدمُى للمشتدُٗ املهغدُر علدٖ تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ          

 َفا  ُفُا البشح َ يجمافٌ. 

دراصددٕ َذبلّدددل العالقدددات   ال  ى  صددلُب ذبلّدددل الغدددبكات لددو ِتدددّ  للباسدددح   

االرتباطّٕ مني الزصاٙل َا ادثات اإللّكيفَنّٕ الديت ِتبادهلدا األفدزاد عدا تطبّقدات      

 اإلعالم االدتماعْ.

  ذبلّل يّكل اشبطابDiscourse Structure Analysis 

ِتضددد  ا تدددُٗ املهغدددُر علدددٖ  ُاقدددع اإلعدددالم االدتمددداعْ مطبّعتدددٌ التفاعلّدددٕ     

ل  ددو األطزَسددٕ َالتعلّقددات املتبادلددٕ علًّددا َسددجمٔ َاسددجمٔ       َالتغددارفّٕ. الدديت دبعدد  

  تكا لٕا  َ مبعهٖ  دق يضبادثٕي  َ ينقاؼي. ِيفت  علٖ  ا صبا: 

        ٕى التفدداعالت َالعالقددات االرتباطّددٕ يف يددذٍ اسبالددٕ ترًددز  ددو رددالع طبّعدد 

ا تُٗ االتؾالْ املتبادع نفضٌ َتكُِهٌ َمساتدٌ الجمارلّدٕا َلدّط  دو ردالع      

 الزَامر  َ اإلساالت  كو رؽجميا َتتبعًا. عبكٕ  و

        َ  فما  ى ا ادثٕ نفضًا  كو  ى ؽبتلد  يّكلدًا  دا مدني يّكدل مضدّر

ا  َ  نًددا Complex discussion زفدد ا ِضددتقبل  ددجمرالت  ددو  طددزام عددجمٔ  

 ثهإّٙ فقر.

     ْتتفددزا عبددُ  كددو  ى تزفددش رصدداٙل ا تددُٗ علددٖ  ُفددُا َاسددجم رّٙضدد َ 

 . ُفُعات  رزٗ

 الزصداٙل    ى تعدا يّكدل ا ادثدٕ; مبعهدٖ     ى ؽبتلد   ضدار التطدُر يف      كو

 َ ِتطددُر ا َردَد الفعددل تبددادع األدَارعددو  ضددتُٗ  َع  ددو التفاعددل ِقدد  عهددجم 

تماصدك  الامدر  َ  اهلّكل  و رالع رصاٙل  تتالّٕ تزتبر فّما مّهًا. َ جمٗ اليف

21سّددح  ّددشت دراصددٕ  بكددزٔ ع هطقددْ مددني الزصدداٙل املتبادلددٕ.امل
(Rafaeli & 

Sweedeks, 1997)  مددني  ضددتُِات التفاعددل َاالرتبددا  مددني الزصدداٙل املتبادلددٕ يف

 عملّٕ االتؾاع.
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لدددددذا ؼبتددددداز الباسدددددح الصدددددتخجمام  صدددددلُب يف التشلّدددددل ِ ردددددذ يف اسبضدددددباى 

 ددددجمٗ اليفامددددر مددددني الزصدددداٙل االتؾددددالّٕ املتبادلددددٕا  فددددافٕ  ى الضددددمات األرددددزٗ  

جددددل األصددددلُب املضددددتخجمم يف اسبددددُارا الدددديت  كددددو  ى ِكغدددد  عهًددددا ا تددددُٗ  

َالؾددددددفات املهضددددددُمٕ لافعدددددداع َالغخؾددددددّاتا الز ددددددُس َ صددددددالّ  التغددددددبٌّ  َ   

االصددتعارٔ  َ التُرِدددٕ َ دددا عدددامٌ َتايدددا  دددو الضدددمات الددديت ِكغددد  عهًدددا ذبلّدددل  

 اشبطاب. 

االصددتعانٕ ما َذبلّددل املقددمُى ذبلّددل اشبطددابَ كددو يف يددذٍ اسبالددٕ تددجمعّ  

ْ   صددلُب ذبلّددل يّكددل اشب م  رمددع َالددذٓ  ددز عددا  . طدداب املضددتعني ماسباصدد  اآللدد

ثددد   Importتبدددجم  متشُِدددل صدددذل ا ادثدددٕ  ى عدددكل  دددو البّاندددات اشبدددام  رطدددُات 

ا ث  تز ّش فل رصدالٕ  تقدمهٕ يف صدذل    Referenceتز ّشيا ماإلعارٔ  ى  ؾجمريا 

ا ثدد  Discourse structure buildingا ادثددٕ مددالهرز  ى عالقتًددا مالزصدداٙل األرددزٗ 

(Holmer, 2008)ذبلّل َتفضا الزصاٙل املتبادلٕ
22. 

َِضددتطّع  صددلُب ذبلّددل يّكددل اشبطدداب ذبلّددل صددذالت ا ادثددات مغددكل   

ِفيفض  ى اتباا  صلُب ذبلّل يّكل اشبطاب َ و َث  فزدٓ  َ ذبلّلًا فمذمُعٕ. 

ا الضددلُش  َ ا ادثددٕ املقدديفح  عددالٍ ِقددجمم نتدداٙر تؾدد  فددل  ددو يّكددل اشبطدداب    

ؾالْ الفزدٓ للمبشُثنيا َيّكل الغبكٕ االدتماعّٕ اليت تزمر مني صبمُعدٕ  االت

 األفزاد.

 ى االصددددتعانٕ م صددددالّ  ذبلّددددل  كملددددٕ ألصددددالّ  التشلّددددل املتعددددارم علًّددددا  

يف البشددددددُخ اإلعال ّددددددٕا  جددددددل ذبلّددددددل يّكددددددل اشبطددددددابا َفددددددذلك ذبلّددددددل  

 الغدددددبكاتا ِدددددجمع  تطدددددُِز البشدددددح العلمدددددْ يف صبددددداع اإلعدددددالم االدتمددددداعْا   

ماالصدددتفادٔ  دددو تُاّددد  تقهّدددات َ صدددالّ   ضدددتمجمٔ  دددو علدددُم  ردددزٗا  جدددل علدددُم   

اسباصدددد  اآللددددْ راؽددددٕ َ ى تطبّقددددات اإلعددددالم االدتمدددداعْ تددددزتبر يف مساتًددددا       

َرؾددددداٙؿ ا تدددددُٗ املهغدددددُر علًّدددددا َمنددددداذز اصدددددتخجما ًا خبؾددددداٙؿ الُِددددد       

 التفاعلّٕ َ  كانات اسباص  اآللْ. 
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 حديد عينة البحث واستخراجها:ثانًيا: على املستوى اإلجرائي في ت
 اًزت املؤعزات اليت صبا اصتعزافًا عدو َددُد  عدكاالت  هًذّدٕ يف يدذا      

ٕ املضتُٗ ترًز  دو ردالع     ردايز:  عدكالّات يف ذبجمِدجم العّهدٕا َيف الُؽدُع       ثالثد

 لْ البّانات الجمقّقٕا َ عكالّات تزتبر ماالعتبارات األرالقّدٕ. َفّمدا ِلدْ عدزض     

 املمكهٕ للتعا ل  ع فل  هًا. َ هاقغٕ املقيفسات 

  العّهات العمجمِٕ يتا االستمالّٕي يف  قامل العغُإّٙ ياالستمالّٕي 

ِتعا ددل الباسددح يف صبدداع اإلعددالم االدتمدداعْ  ددع صبتمددع حبددح ِتضدد  ماملزَنددٕ   

َالجمِها ّكّددٕ. فالبّانددات علّددٌ تكدداد تكددُى يف سالددٕ تةددا داٙدد  َ ضددتمزٔ. صددُا٘      

 تطبّقاتا  َ يف ا تُٗ املهغُر علًّا. يجل  يف  ضتخجم ْ يذٍ ال

ذبجمِددجم  طددار عددام  –فمددا صددبق  اإلعددارٔ  –لددذا ِكدداد ِكددُى  ددو املضددتشّل 

ملفدددزدات صبتمدددع البشدددح يف حبدددُخ تطبّقدددات اإلعدددالم االدتمددداعْا صدددُا٘ فانددد   

َسّدح ال تتشقدا املعداِا املطلدُب تُافزيدا الرتّدار عّهدٕ         الجمراصٕ  ّجمانّٕ  َ ذبلّلّٕ.

َ دا ِضدتتبعٌ ذلدك     ستمالّٕيا ال ِضتطّع الباسح اصتخجمام عّهٕ عغُإّٙاعغُإّٙ يا

ٕ   و عجمم   كانّٕ تعمّ  الهتاٙر اليت ِؾل  لًّا علٖ صبتمدع البشدح    . مؾدفٕ   الّد

َ و َث  تكُى العّهات العمجمِٕ يتا االستمالّٕي  فجز فاعلّٕ  و العّهدات العغدُإّٙ   

تطبّدددا يف حبدددُخ اإلعدددالم االدتمددداعْ. ياالستمالّدددٕيا َهلدددا  يمّدددٕ َصبددداع  فدددا لل

 لاصباب التالّٕ:

    ٕتتذددداَس العّهدددٕ العمجمِدددٕ املغدددكالت الددديت تُاددددٌ عملّدددٕ ارتّدددار َصدددش  عّهددد

عغُإّٙا مضب  عجمم تُافز املعاِا املطلُمٕ الرتّار عّهدٕ عغدُإّٙ يجدل صبتمدع     

البشدددح. سّدددح ال  كدددو االصدددتهاد  ى  طدددار عدددام ضبدددجمد  تمدددع البشدددحا َال 

و تعزِ  فل  فزدٔ فٌّ لّكُى هلا نفط فزؽدٕ االرتّدار يف العّهدٕا ممدا      ك

ِفضددددجم صددددال ٕ عملّددددٕ ارتّددددار عّهددددٕ عغددددُإّٙ يف حبددددُخ تطبّقددددات اإلعددددالم   

 االدتماعْ. 
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       كدو للعّهددات العمجمِدٕ  ى تقُدنددا ملؤعددزات علمّدٕ ذات قّمددٕا ستدٖ َلددُ تامدد 

فإى الدجم ر مدني  صدالّ     القجمرٔ علٖ تعمّ  نتاٙر البشح علٖ ا تمع فافٕ; لذا 

َ دَات البشح الكمّٕ َالكّفّٕ  كو  ى ِفّدجم يف تقلدّؿ صدلبّٕ يدذا األ دز      

Stroud & Higgins, 2009; Macnamara, 2005) 23. 

  ْنُاا العّهات العمجمِٕ املختلفٕا يْ األنض  لطبّعٕ تطبّقات اإلعالم االدتماع 

نٕ مالعّهدددٕ املتاسدددٕ  َاصدددتخجما اتًا. َذلدددك علدددٖ الهشدددُ التدددالْ:  كدددو االصدددتعا   

Availability sampling        ا َيْ العّهدٕ الديت ِضدتطّع الباسدح الُؽدُع  لًّدا. فدإذا

ٕ  راد  التضدددُِا اإللكيفَندددْ عدددا  ُاقدددع اإلعدددالم       سدددجم  صدددالّ    دددجمٗ فاعلّددد

ا  كهٌ نغدز  صلُفً  الغزاَْٙيف االدتماعْا َت ثاٍ يف ادبايات ازبمًُر 

مداعْ ملدو تتدُافز فدًّ  اشبؾداٙؿ املطلُمدٕ       االصتبانٕ علٖ  ُاقدع التُاؽدل االدت  

ر جددل العمددزا التعلددّ ا ازبهضددّٕ ...  م ا فمددا  كهددٌ الت فددجم معددجم التطبّددا    

فمدا  ٔي َتهقّٕ العّهٕ  و املفزدات اليت ال تهطبا علًّا اشبؾاـ املطلُمدٕ.  يفيمفل

َيف يذٍ اسبالٕ فإنها عبتاز لتُرْ  Quota َ  مالعّهٕ اسبؾؾّٕ كو االصتعانٕ 

. فذلك تتهاص  عّهدٕ يفدزٔ الدجلري  َ    رؾاٙؿ صبتمع البشحلجمقٕ يف ذبجمِجم ا

Snowball   ددع تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ َفّفّددٕ اصددتخجما ًا. سّددح ِعتمددجم 

فًّا الباسح علٖ اليفعّشات اليت ؼبؾل علًّدا  دو عدجمد  دو األعدخاـ الدذِو       

٘  ؽبتاري  عمجمِ  ألندٌ تتدُافز فدًّ  رؾداٙؿ صبتمدع البشدحا ثد  ِقُ دُى          ا امتدجما

ا للخؾاٙؿ املطلُب تُافزيدا  يما معجم ذلك ميفعّ  عجمد خرز  و األعخاـ َفق 

ا هلددذٍ اليفعددّشات الدديت تددت  يف  ا َتضددتمز العّهددٕ يف التشاِددجم َفق دد  م.. . َيكددذا

     ٕ ا لكدو  فُ٘  ا ؼبجمدٍ الباسح  ضبق ا  دو رؾداٙؿ  طلدُب تُافزيدا يف العّهد

ني علددٖ الباسددح تددُرْ اسبددذر َالتددجمقّا يف طبّعددٕ االرتّددارات َاليفعددّشات   ِددتع

الدديت ِقددُم مًددا األفددزادا للت فددجم  ددو  ددجمٗ انطبدداق رؾدداٙؿ ا تمددع َتُافزيددا  

فًّ ا سّح  كو  ى تزتبر يذٍ االرتّارات َاليفعدّشات مضدّاقات العالقدات    

 اليت تزمر يؤال٘ األفزاد مبعقً  البعا. 
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    ٘  ت اٚ ات اإلع َ ااجتٌاعٛ   حتدٙد عِٚة احملت٘ى

ِقُدنددا الددتفكا يف دراصددٕ َذبلّددل ا تددُٗ املهغددُر علددٖ تطبّقددات اإلعددالم          

االدتماعْا  ى  السردٕ   دزِو  ًمدنيا ِدؤثزاى يف الزؤِدٕ الديت ِتبهايدا الباسدح يف         

 تطُِز  دَات حبجٌ َيف ذبجمِجم عّهٕ ا تُٗ اليت ؽبقعًا للتشلّل. 

تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ مبددا يجلددٌ  ددو  ؾددجمر ثددزٓ     ى  َيددُ األ ددز األَع

للبّانات َاملعلُ ات تقجمم ضبتُٗ ربتلد  رؾاٙؾدٌ عدو ا تدُٗ اإلعال دْ املتعدارم       

٘ التقلّجمِٕ َصاٙل اإلعالميف  علٌّ علدٖ مساتدٌ َرؾاٙؾدٌ املعزَفدٕا طدُر       . َالذٓ مها

َيدُ  دا   لعقدُد عدجمٔ.     ًاالباسجُى  دَات البشح التشلّلّٕ اليت اصتقزَا علٖ اصدتخجما 

ُِددد  علددٖ البدداسجني االلتفددات لددذلك عهددجم دراصددٕ ا تددُٗ املهغددُر علددٖ تطبّقددات        

 اإلعالم االدتماعْ. 

 َِتض  ا تُٗ املهغُر علٖ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ معجمٔ رؾاٙؿا  هًا:

    صددًا ات  تتهددُا  ؾددادر ا تددُٗ املهغددُر علددٖ عبددُ فددبا. فددّمكو  ى تكددُى

زاد ممو ِضتخجم ُى تطبّقات اإلعدالم االدتمداعْا فمدا  كدو     عخؾّٕ لاف

 ى تكددُى  غددارفات  تددُٗ  عال ددْ  ؾددجمرٍ َصدداٙل اإلعددالما َ كددو  ى       

 دو َصداٙل اإلعدالم  ؾدشُمٕ متؾدزم  َ  عازبدٕ َتدجمرل  ددو          قتطفدات تكدُى  

  فزاد ازبمًُر.

     ِقدددد  ا تددددُٗ املهغددددُر منطددددني  صاصددددنيا ِغددددمل: األطزَسددددات املكتُمددددٕا

 ّقات اليت تزد علًّا. َالتعل

      تُدددددجم  ضددددتُِات طبتلفددددٕ لهغددددز ا تددددُٗ املُدددددُد علددددٖ تطبّقددددات اإلعددددالم

للذمًُر العاما َقجم ِ ضتًجمم مدٌ فٚدات ضبدجمدٔ     ااالدتماعْا فقجم ِكُى  هغُر 

 ؽبؾؾًا املضتخجمم. 

     ا للمشتددُٗ تتهددُا  ضددتُِات التفاعددل  ددع ا تددُٗ املهغددُر َ هًددا  ددا  جددل تطددُِز

جدددل التعلّدددا علّدددٌا َ عدددادٔ نغدددزٍ علدددٖ نطاقدددات  ردددزٗ  دددو    املهغدددُر نفضدددٌا  

 ازبمًُرا  َ رمبا ستٖ عا تطبّقات اتؾاع  رزٗ. 
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       علددٖ تطبّقددات اإلعددالم    –ِددزتبر ا تددُٗ املهغددُر مضددّاق للهغددز. َقددجم ؼبددجمخ

 ى ؽبتل  الضّاق االتؾالْ الذٓ ِت  فٌّ نغز ا تدُٗا عدو ذلدك     –االدتماعْ 

ٌ فلمدا اتضدع نطداق تدجماَع يدذا  ا تدُٗا َتهُعد         الذٓ ِت  تجماَلدٌ فّدٌ. مدل  ند    

فدإى فًد  يدذا الضدّاق       دو َثد   نطاقات نغزٍا سادت فزـ ارتالم صّاق نغزٍ. َ

 .ِؤثز يف تفضا دالالت ا تُٗ َ ا ِتقمهٌ  و  عاى 

  كو  ى ِعتمجم ا تُٗ علٖ اصتخجمام األصلُب املباعزا  َ  ى ِضتخجمم الز ُس 

ٗ  امّهًمدداَالتُرِددٕا َ كددو  ى ػبمددع  ا ِددزتبر ذلددك مددجمَرٍ مضددّاق نغددز ا تددُ

 فما  كو  ى ِق  االرتؾارات َالز ُس التعبإِ.

  َ  تتهُا لةٕ ا تُٗ املهغُر علٖ عبُ فباا فّمكو  ى تكُى ماللةٕ العزمّٕا

َاملزتبطٕ  اللةات األدهبّٕا فما  كو  ى تكُى ماللةات ياهلذنيي املضتشجمثٕا

يالفزانكددُ خراب  َ تلدك الديت ت عدزم مددلةٕ      يفَنّدٕ  جدل  متطبّقدات االتؾداع اإللك  

 العزمّشٓي. 

   ٖفٚدات طبتلفدٕ  دو     دو ردالع   تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ    ِتُادجم ا تُٗ علد

 ٕ فتغددمل: سضددامات عخؾددّٕ ألفددزاد ازبمًددُر العدداما      ; اسبضددامات اإللكيفَنّدد

ا َلنيؤسضددامات  رددزٗ للمغدداياا َالغخؾددّات العا ددٕا َقددادٔ الددز ٓ َاملضدد       

سضدامات ِؤصضددًا األفددزاد لؾددات عخؾددّات املغدداياا سضددامات تامعددٕ هلّٚددات  

َ عّددات َفّانددات  ؤصضددّٕ صددُا٘ فاندد  رمسّددٕ  َ  يلّددٕا سضددامات تتبددع        

املؤصضات اإلعال ّٕ مارتالم فٚاتًا َ نُاعًاا سضامات لإلعال دّنيا سضدامات   

 َ  اعّدٕا   تجمرل يف نطاق ؽشافٕ املُاطو َاإلعالم البجمِل صُا٘ فان  فزدِٕ

 سضامات زبماعات ذَٓ ايتمام  غيفش. 

فّتعلا مالجمَر الذٓ ِؤدٌِ ذبلّل ا تُٗ املهغُر علٖ تطبّقات    ا األ ز الجانْ

اإلعالم االدتماعْ علٖ  ضتُٗ فً  الضدلُش االتؾدالْ للذمًدُرا َ دا ِعكضدٌ  دو       

لّجمِدٕ علددٖ  دالالت. فضدامق اا اعتمدجمت دراصدٕ ازبمًدُر يف حبددُخ َصداٙل اإلعدالم التق      

الجمراصددات املّجمانّددٕ الدديت ِددت  تطبّقًددا علددٖ ازبمًددُر  باعددزٔ صددُا٘  ددو رددالع  دأ      
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االصتبانٕا  َ املالسرٕا  َ املقامالتا  اعات الهقاؼ البؤرِدٕ..  م َتدا ذلدك  دو     

 دَات البشددح املّددجمانْا صددُا٘ فاندد  فمّددٕ  َ فّفّددٕ. تددا  ى تطبّقددات اإلعددالم  

انّددٕ دجمِددجمٔ لجمراصددٕ ادبايددات ازبمًددُر َخراًٙدد ا      االدتمدداعْ تددُفز للباسددح   ك  

َصدددلُفّاتً   دددو ردددالع ذبلّدددل ا تدددُٗ الدددذٓ ِقُ دددُى مهغدددزٍ َتجماَلدددٌ عدددا تلدددك  

التطبّقات. َيدُ مطبّعدٕ اسبداع و ِكدو رّدار ا  تاس دا  دو قبدل عدا َصداٙل اإلعدالم            

التقلّجمِدددٕا الددديت يدددارظ سزاصدددٕ البُامدددٕ اإلعال ّدددٕ ستدددٖ علدددٖ تعلّقدددات القدددزا٘         

 ارالتً .َ جم

عددو  نددٌ ِعددا ا تددُٗ املهغددُر علددٖ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْا  َممددا  ّددش 

طبّعدددٕ الضددددلُش االتؾدددالْ يف اصددددتخجمام يددددذٍ    مضددددب عمجمِدددٕ َتزفّددددش َايتمدددام   

ا التفاعل َالعمجمِٕا فما  نٌ قدجم ِكدُى   التطبّقات. فاصتخجمام الفزد هلا ِع   بجمّٙ 

الغخؾّات املدؤثزٔ َالفاعلدٕ َ دا ِقدعٌ       هجمصب ا يف عملّٕ االتؾاعا َقجم ِكُى  و

24ٌ  و ضبتُٗ لٌ ت ثاٍ يف ضبّر خرز  و املتامعني ل
 (Beninger., et al, 2014). 

٘  علٌّا  كو  ى ِدجمرظ الباسدح ا تدُٗ املهغدُر علدٖ تطبّقدات اإلعدالم         َمها

االدتماعْ للُؽُع  ى نتاٙر مغ ى ادبايات ازبمًُر  سا٘ ققدّٕ  َ  ُفدُا  داا  َ    

تعزم علٖ الضلُش املضتقبلْ املتُقدع للذمًدُر  سا٘  ُفدُا  داا  َ تقّدّ  اصدتذامٕ       لل

ازبمًُر سبملٕ  عال ّٕ  اا  َ ستٖ االصتجمالع  و ذبلّل َدراصٕ تةزِدجمات عّهدٕ  دو    

اا َاشبدددزَز مبؤعدددزات عدددو ازبمًدددُر علدددٖ املُفدددُعات َالققددداِا املجدددارٔ  اياِ ددد 

دًددات الفكزِددٕ َالجقافّددٕ لددجمٗ عّهددٕ  ددو  ا  َ لتشلّددل التُتُدًددات ازبمًددُر مغدد نًا

ازبمًددُر  سا٘  ُفددُا  ددا رددالع فدديفٔ س هّددٕ  ددا ...  م َتددا ذلددك  ددو املُفددُعات         

 البشجّٕ. 

 احملد ات امل رتئة اقتٚاز عِٚة احملت٘ى    ٘  اإلع َ ااجتٌاعٛ 

عّهددٕ ا تددُٗ الدديت  كددو  رقدداعًا للجمراصددٕ يف    –مطبّعددٕ اسبدداع  –ربتلدد  

الم االدتماعْ حبض   ُفُا البشح َ يجمافٌ. تا  ى الضمات األصاصّٕ حبُخ اإلع

هلذا ا تُٗ َاليت يّشٍ عو ضبتدُٗ َصداٙل اإلعدالم التقلّجمِدٕا تتطلد   دو الباسدح        
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تطُِز ا جمدات الديت  كدو علدٖ  صاصدًا ارتّدار عّهدٕ حبدُخ اإلعدالم االدتمداعْ          

 ددع  زاعددأ   –و االصددتعانٕ مًددا  التشلّلّددٕ. َفّمددا ِلددْ ا ددجمدات املقيفسددٕ الدديت  كدد   

 تطُِزيا مارتالم تطبّقات اإلعالم االدتماعْ اليت ِت  صش  العّهٕ  هًا.

          ّٕالفٚددات الدديت ِهتمددْ ا تددُٗ املهغددُر  لًّددا رسضددامات عخؾددّٕا  ؤصضدد

 ر عال ّٕ  َ سشمّٕ  َ تايا ا  اعات ذات ايتما ات  غيففٕا ...  م . 

مدارتالم تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْا      يذا  دع  السردٕ  ى اردتالم الفٚدات    

    ٕ تزفدش علدٖ    K-logs دجمَنات  عزفّدٕ   ا فتهقض  املدجمَنات  دجال   ى  دجمَنات عخؾدّ

 Pre-surfing(filters)تقجمِ  املعلُ ات َتبادع املعارما َ جمَنات انتقإّٙ  َ  زعشات 

blogs     ى تقددُم علددٖ تؾددف  اإلنيفندد  َ ددع  علُ ددات َ ربددار  هًددا َ عددادٔ تقددجم ًا

(Herring, 2004) ازبمًُر  ؾشُمٕ مالتعلّا  َ ذبلّل ََدًٕ نرز ؽاسبًا
25 . 

       اهلجمم  و التشلّل; يل لزؽجم ققّٕ  دا  َ  ُفدُا معّهدٌ َادبايدات الهقداؼ

مغدد نٌا  م لزؽددجم صبمُعددٕ الققدداِا َاألفكددار املطزَسددٕ عددا فدديفٔ س هّددٕ       

  عّهٕ؟ َيف يذٍ اسبالٕ ػب  ذبجمِجم الكلمات الجمالٕ املهاصبٕ.

  ... عددكل ا تددُٗ َطبّعددٕ الُصددّر املعلُ دداتْ رنددؿا ؽددُرا  ددُاد ؽددُتّٕا

  م .

  .ُٗاملجمٗ الش   ملتامعٕ ذبجمِح عّهٕ ا ت 

 كو علٖ صبّل املجاع عهجم دراصٕ اسبضامات اشباؽدٕ حبمدالت  عال ّدٕ علدٖ     

تطبّقات اإلعالم االدتمداعْا  ى ِتبهدٖ الباسدح ا دجمدات التالّدٕ عهدجم ارتّدار عّهدٕ         

جمِددٕ  ددو الؾددفشات املضددتخجم ٕ يف يددذٍ اسبمددالت: ي عّددار منددر/ طبّعددٕ املؾددجمر    عم

املُدٌ للشملٕي َِتشقا  و رالع  عزفٕ ازبًٕ املضؤَلٕ عو تُدٌّ اسبملٕ فمدا تعدا   

لفعالّددات اسبملددٕيا  عّددار   عددو نفضددًا يف البدداب التعزِفددْا  عّددار يالهغددا  الهضدد    

 .26ٍ 1434ا 2013ّجما ي جمٗ االنتغار َدذب االيتمامي. ر ًا عبجم ا 

فما اعتمجمت دراصٕ صامقٕ صع   ى رؽجم ردَد  فعاع ازبمًُر َرؤاي  مغد ى  

ا  و رالع  ا مت 2011ِهاِز  25 س ٕ االنفالت األ   اليت سجمث  يف  ؾز  ثها٘ ثُرٔ 
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ا علددٖ ذبلّددل ا تددُٗ  Facebookتجماَلددٌ َنغددزٍ علددٖ  عددبكٕ التُاؽددل االدتمدداعْ   

 ٕ  ددو اسبضددامات اإللكيفَنّددٕا مت ارتّاريددا ملددا يجلددٌ  ددو     املهغددُر علددٖ عّهددٕ عمجمِدد

تُدًددددات فكزِددددٕ طبتلفددددٕ. َمت  رقدددداا ا تددددُٗ املهغددددُر علًّددددا راألطزَسدددداتا   

َالتعلّقددات املؾدداسبٕ هلدداا َطبتلدد   عددكاع الُصدداٙر املعلُ اتّددٕ املهغددُرٔ ا  ددع       

 ذبجمِدددجم ا تدددُٗ ذٓ الؾدددلٕ ماألس دددٕ ضبدددل االيتمددداما ردددالع فددديفٔ س هّدددٕ  عّهدددٕ مت   

 .27 2012ذبجمِجميا يف فُ٘ يجمم الزؽجم اإلعال ْ ر ًا عبجم ا ّجما 

   املِاساة ااستعاُة باهة ٚات اإلهلرتُٗٚةإًلاُٚة 

ال تع  االصتعانٕ مالاصبّات َالتطبّقات اإللكيفَنّٕ التخلدْ عدو  طلد  فًد      

  ٗ ٕ     ;َذبلّددل الضددّاق االتؾددالْ للمشتددُ  ألى فًدد  الضددّاق الددذٓ ِددت  فّددٌ نغددز املعلُ دد

َتددجماَهلا  طلدد   صاصددْ يف عملّددٕ التشلّددلا َفددذلك فًدد  اللةددٕ الدديت ِضددتخجم ًا        

 األفزاد َفً  صّاق اصتخجما ًاا َدالالتًا.

ْ    لكو  سّان ا  اتزتبر عملّٕ ذبجمِجم عّهٕ ا تُٗ يف حبدُخ اإلعدالم االدتمداع

متشجمِجم للكلمات الجمالٕ اليت صُم تقُد أل افو َددُد ا تدُٗ املطلدُب. َيف يدذٍ     

 اضددلّمٕ مالهضددبٕ ملُفددُا البشددح  لاملهاصددبٕ َا الجمالددٕلددٕ فددإى ذبجمِددجم الكلمددات   اسبا

يددُ الدذٓ  كدو  ى ِقددُد للشؾدُع علدٖ مّانددات      اَالجمالدٕ علدٖ العّهددٕ املدزاد صدشبًا    

عددا لٕ ستددٖ  ددع األرددذ يف اسبضددباى  ى العّهددٕ الدديت ِضددتجمع علًّددا الباسددح      صددلّمٕ. 

 عٕ اسباع. مطبّ كل صبتمع البشحَ تهُعٕ َلكهًا تا ممجلٕ ل

 و التطبّقات اليت  كو االصتعانٕ مًا يف ذبجمِجم عّهٕ ا تُٗ َاالصتجمالع علًّا 

  ا ِلْ:

    عهددجم صددش  عّهددات  ددو  ُقددع تددُِيف Twitter   كددو االصددتعانٕ م رعددّ  تددُِيف  

tweetarchivist.  ٕياهلاعدتاز الُصدُم ي َ و صباالت اصتخجمام  رعّ  تُِيف;  تامع 

اإلعال ّددٕ َالجمعاّٙددٕا التقددا  التةزِددجمات  ثهددا٘   اشبدداـ مبُفددُعات اسبمددالت  

                                                           

r.tweetarchivist.comhttps://a


/ 

https://ar.tweetarchivist.com/
https://ar.tweetarchivist.com/
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 ؤيز  َ فعالّٕ  اا  تامعدٕ َ السردٕ تدجماَع اصد  عخؾدّٕ  داا  َ دًدٕ  داا  َ         

اص   هتر  َ عال دٕ دبارِدٕ  دا علدٖ تدُِيفا املضداعجمٔ يف  دع البّاندات املطلُمدٕ          

للبشح العلمْ. فما ِتدّ  تطبّدا  رعدّ  تدُِيف  ِق دا   كانّدٕ سبفد  َذبلّدل         

 ٕ التةزِجمات يف صباع ايتمام الباسح.فاف

  تطبّقدددددداتBuzzMetrics  َRadian6    َتفّددددددجم يف ذبجمِددددددجم تطبّقددددددات اإلعددددددالم

االدتمدداعْ الدديت  كددو  ضددشًا َذبلّلددًاا َذبجمِددجم فدد   ددزٔ ػبدد  رؽددجميا      

 َتفّجم علٖ َدٌ راـ يف حبُخ التضُِا اإللكيفَنْ.َذبلّلًاا 

    ات اإلعددالم االدتمدداعْا  تقددجمم ضبزفددات البشددح الجمارلّددٕ املُدددُدٔ يف تطبّقدد

  كانّٕ صًلٕ َصزِعٕ للُؽُع  ى العّهدٕ املطلُمدٕا َلكدو  دع  زاعدأ البشدح       

 مالكلمات الجمالٕ الضلّمٕ. 

   كددددو االصددددتعانٕ مددددبعا املال دددد  التقهّددددٕ الدددديت تُفزيددددا تطبّقددددات اإلعددددالم 

االدتمدداعْ يف الُؽددُع  ى عّهددٕ عمجمِددٕ  ددو املُاقددع َالتطبّقددات م صددلُب عّهددٕ   

 و رالع قاٙمٕ املدجمَنات   –علٖ صبّل املجاع  –لجلري. سّح تتّ  املجمَنات يفزٔ ا

  كانّٕ للباسح لّؾل  ى املجمَنات األردزٗ  Blog roll املزعشٕ َاملهغُرٔ علًّا 

َاليت تتُى تقجمِ  تؾهّفا  Aggregatorsذات الؾلٕ. فما  ى املجمَنات التذمّعّٕ 

سح ماملجل علٖ صبمُعدٕ املدجمَنات   َانتقا٘ات  و عجمٔ  جمَنات  كو  ى تجمع البا

ذات الؾلٕ مهفط  ُفُا االيتمام. َماالعتماد علٖ  ا ِقعٌ الباسح  دو  عداِا   

 رزٗ الرتّدار العّهدٕا  كهدٌ االرتّدار  دو مّهًدا عّهدٕ عمجمِدٕ ذبقدا  تطلبدات           

 دراصتٌ.

 

 أهمية استخدام كلمات دالة عدة ومتنوعة: 
ضباَلددٕ االصددتجمالع علددٖ ا تددُٗ  ذا اصددتخجمم الباسددح فلمددٕ دالددٕ َاسددجمٔ عهددجم 

 املطلُب  رقاعٌ للتشلّلا قجم ِقع عزفٕ شبط  التشّش لعجمٔ  صباب:
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     كددو  ى ترًددز لددٌ ضبزفددات البشددح نتدداٙر البشددح َفق ددا ألفجددز اسبضددامات 

ف ى تكُى  فجز املدجمَنات علدٖ صدبّل املجداع ددذم ا للذمًدُر        –عُّع ا َعًزٔ 

امات اإللكيفَنّددٕ املةمددُرٔ; لددذا علّددٌ  َامليفددِددو. َ ددو َثدد  ال ِضددتجمع علددٖ اسبضدد 

تهُِددع الكلمددات الجمالددٕ الدديت ِضددتخجم ًا يف البشددح عددو ا تددُٗ املهغددُر علددٖ       

 تطبّقات اإلعالم االدتماعْ.  

           كو  ى تُدجم سضدامات عدجمٔ تعدا عدو ازبًدٕ  َ اهلّٚدٕ نفضدًا  َ ستدٖ تهداقػ 

كو  ى تكدُى  املُفُا نفضٌ الذٓ ًِت  مٌ  ُفُا البشح. رعلٖ صبّل املجاع  

يهدداش سضددامات عددجمٔ للشددشب الددذٓ ِزِددجم الباسددح ذبلّددل ا تددُٗ املهغددُر علددٖ     

سضدامٌ اإللكيفَندْا فمدا  كدو  ى تكدُى يهداش سضدامات عدجمٔ  مُعددات         

طبتلفٕ تتبهٖ  ُفُا االيتمام نفضٌ راإلد اىا العمل التطُعْا صبداالت العمدل   

 ُٗ املهغُر مغ نٌ.  و املهشع ...  م  الذٓ ِضعٖ الباسح لتشلّل ا ت

 ٔاملُدُدٔ مني املُفُعات املختلفٕ املهغُرٔ علٖ تطبّقدات   عالقات التهاـ  زاعا

 . اإلعالم االدتماعْ

 

 ثالًثا: على مستوى إعداد أدوات البحث وتوظيفها:
ُسجمات املعاِهٕ َالقّاظ يف ذبلّدل ضبتدُٗ تطبّقدات اإلعدالم     تطُِز  فًُ ها ل -1

 :االدتماعْ

للُصّلٕ اإلعال ّٕ  ع  صالّ  َطزق اصدتخجما ًا  دو قبدل    ق  ِؤثز التكُِو الت

 دأ البشدح املهاصددبٕ لتشلّدل ا تدُٗ املهغدُر َاملضدتخجمم عددا      تؾدمّ   ازبمًدُر علدٖ   

(Herring,2004) يددذٍ الُصددّلٕ
اصددتقز البدداسجُى يف الجمراصددات اإلعال ّددٕ فّمددا  .َقددجم 28

 دْ يدْ املُفدُاا  َ    صبا علٖ  ى تكُى َسدجمٔ املعاِهدٕ عهدجم ذبلّدل املقدمُى اإلعال     

عبتداز  ى  الفقزٔ  َ ازبملٕ  َ ستدٖ الكلمدٕ. لكدو يف حبدُخ اإلعدالم االدتمداعْا       

غبقدعٌ  لُسجمات املعاِهٕ مبا ِتهاص   ع طبّعٕ التطبّا االتؾالْ الدذٓ   هاتطُِز رؤِت

  و ذبلّل ا تُٗ.  هاجمافللجمراصٕ ََفا  ي
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ر علددٖ تطبّقددات اإلعددالم ذبلّددل ا تددُٗ املهغددُمهددا٘  دأ مؾددفٕ  صاصددّٕ عهددجم َ

تهُا الُصاٙر املعلُ اتّدٕ الديت    معاد يف يذا ا تُٗ:  ثالثٕ زاعأ  ػب االدتماعْا 

 دد  دجمِددجمٔ راؽددٕ مددٌ  جددل   ِضددتخجم ًاا دِها ّكّددٕ يددذا ا تددُٗا َاصددتشجماثٌ  ال  

٘  علٖ  ا صبا ِقع الباسح َسجمات املعاِهٕ مبزاعأ  ا ِلْ:اصتخجمام الزَامر.   مها

  ا تُٗ لّغمل فافٕ  عكاع ا تُٗ املهغُر  ِ دا فاند  َصداٙطٌ     تجم  فًُم

 املعلُ اتّٕ.

    َ  ٕا تُٗ املهغُر تفاعلْا فًُ ِغمل  فدافٕ لاطزَسد(Post entry, Tweet,.. 

etc.)      ٕا التعلّقات َالتفاعالت اليت تزد علًّا. َ و َثد  ِتعا دل الباسدح  دع صلضدل

االفتفدا٘ ماألطزَسدٕ فقدر  دجال ا       َ َسجمٔ  تكا لٕ  دو الزصداٙلا َال  كدو   

ألى ذلك ػبزد ا تدُٗ  دو صدّاقٌ َؽبدل مبعدجم  ًد  يف تكدُِو ا تدُٗ املهغدُر          

 علٖ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ.

       ػب   ى ِغمل التشلّل الزَامر امللشقٕ ما تُٗ ألنًدا تقدّ   لّدٌا َتدزمر مدني

 للمشتُٗ. َسجماتٌا فما  نًا تضاعجم الباسح يف فً  الضّاق االتؾالْ 

          ِغمل البعجم الش   للتشلّل فدل  دو: تدارِش نغدز ا تدُٗا الفديفٔ الش هّدٕ الديت

 ِت  التشلّل رالهلاا املجمٗ الش   لتشجمِح ا تُٗ. 

         ِزاعْ ذبجمِجم َسجمات املعاِهدٕ األقضدام املختلفدٕ داردل التطبّدا االتؾدالْا فدل

 Notesرات  َ الددد ا َؽفشٕ املالسWallحبض  طبّعتٌ. ر جال  الؾفشٕ الزّٙضّٕ 

ا الؾفشٕ الزّٙضٕ لهغز املقالٕا َؽدفشٕ اسبدُار َالهقداؼ    Facebookعلٖ  ُقع 

ا األقضدام املختلفدٕ   Wikisمني املضتخجم ني مغ ى املقالٕ املهغدُرٔ علدٖ  ُاقدع الدددد     

دارددل املجمَنددٕا ...  م ; لددذا  ذا  راد الباسددح ذبلّددل ضبتددُٗ  سددجمٗ الؾددفشات      

ا  كددو  ى تكددُى َسددجمٔ   Facebookا علددٖ عددبكٕ  التامعددٕ سبددشب  َ يّٚددٕ  دد   

املهغدددُرٔ علدددٖ  –َالتعلّقددات املؾددداسبٕ هلدددا   -املعاِهددٕ يدددْ فدددل األطزَسدددات  

الؾددفشٕ رددالع فدديفٔ س هّددٕ  عّهددٕ ؼبددجمديا َفق ددا أليددجمام حبجددٌا  َ  ى تكددُى     

األطزَسات اليت ِؾاسبًا عجمد  عني  و التعلّقات ِقدزرٍ الباسدح َفق دا ملضدتُٗ     

 ّٕ علٖ الؾفشٕ.الهغا  َالفاعل
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 تهُا فٚات التشلّل  ا مني فمّٕ َفّفّٕ:  -2

االعتماد علٖ التشلّل الكمْ فقر لو ِعطْ الباسح صُٗ نتداٙر صدطشّٕ عدو    

الرددايزٔ الدديت ِجمرصددًا علددٖ تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ. لكددو ازبمددع مددني فٚددات   

التشلّددل الكّفّددٕ َالكمّددٕ صددُم ِعّهددٌ علددٖ دراصددٕ الرددايزٔ علددٖ عبددُ  فقددلا       

 صُم  كهٌ  و تاليف املخاطز اليت  كو  ى تهذ  عو البّانات تا الجمالٕ.َ

َفّما ِلْ تؾُر  قيفح مفٚات التشلّل املعّارِٕ اليت  كو االصتعانٕ مًاا  ع 

  زاعأ يجمم فل حبح َطبّعٕ  ُفُعٌ.

  :ٕفٚات التشلّل الكّفّٕ املقيفس 

        ات َ ربدارا َ/ َ  مهّٕ ا تدُٗ  دو سّدح فُندٌ ِطدزح  فكدارا َ/ َ  علُ د

 تؾزؼبات َمّانات. ر كو ذبلّلًا علٖ عبُ فمْ  َ فّفْ 

  العالقددات البهُِّددٕ مددني الزصدداٙل املتبادلددٕ رالتعلّقددات َاألطزَسددٕ ا  ددو سّددح

  جمٗ التماصك َاليفامر مّهًا.

    األفكار َالققاِا  َ املُفُعات املطزَسٕا َمّاى  َدٌ االتفداق َاالردتالم

 مّهًا.

 ّٙط َاألفكار َاملُفُعات ازبانبّٕ ر كدو ذبلّلدًا علدٖ عبدُ     املُفُا الز

 فمْ  َ فّفْ .

 .ّٕيّكل تطُر اسبُار  و رالع املُفُا الزّٙط  َ املُفُعات ازبانب 

  .  اللةٕ املضتخجم ٕ يف اسبُار راللةٕ العزمّٕ  َ تايا  و اللةات 

         األصدددلُب املضدددتخجمم يف اشبطدددابا َاللًذدددٕ املضدددتخجم ٕ فّدددٌ رعجماّٙدددٕا َ

 تًكمّٕا  َ  عتجملٕ  َ تا ذلك . 

                                                           
 َّ  ا يف عزض  ؤعزات اإلعكالّات املهًذّٕ.صبق  اإلعارٔ  لًّا تفؾّل
  ٌُِفز  صلُب ذبلّل يّكل اشبطاب الذٓ اقيفس Holmer, 2008  كانّٕ لقّاظ ذلك اليفامر يف مهّٕ اسبدُار  

كدو للباسدح رؽدجم العالقدات     ا فما  Chatlineَلكو  و رالع االصتعانٕ متطبّا  لكيفَنْ  علٖ عبُ فّفْ

 البهُِّٕ مني الزصاٙل متشجمِجم األفكار املتجماَلٕ َ َدٌ االتفاق َاالرتالم مغ نًا.
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  .اصتخجمام التغبًّاتا َالز ُس التعبإِا االرتؾارات 

 ٕا َ ى  اذا تهقل القارئ  و الهؿ األؽلْ؟ للمشتُٗ الزَامر املؾاسب 

       الؾدددددفشات  َ ا مُعددددداتا  َ املدددددجمَناتا  َ مؾدددددفٕ عا دددددٕ اسبضدددددامات

ذبلّددل ضبتددُاٍ.   اإللكيفَنّددٕ األرددزٗ الدديت ِددزتبر مًددا اسبضدداب الددذٓ ِددت        

َعالقددٕ االرتبددا  مّددهً ا نفددط املُفددُعات َااليتما ددات  م صبدداالت ايتمددام 

قاٙمٕ املجمَنات املزعشٕ َاملُدُدٔ يف املجمَندٕ الديت ؽبقدع ضبتُايدا     /  طبتلفٕ

 . Blog rollللتشلّل 

 لهغز ا تُٗ َتجماَلٌ. َالذٓ  ؽدب  عزفدٌ للدتةا َاملزَندٕ      ْالضّاق االتؾال

كدددو  ى ِضدددتجمع علّدددٌ الباسدددح  دددو: رالبعدددجم الدددش        َ  مغدددكل فدددبا. 

للمشتُٗا املُفُا الزّٙط َاألفكار الفزعّٕا اللةٕ املضتخجم ٕ َ ا تتقمهٌ 

 ى  - دددو ر دددُس َدالالت َ صدددالّ   تهُعدددٕا الدددزَامر املجمعمدددٕ للمشتدددُٗ       

 َدجمت  

     تقهّدٕ   التجمَِهات اليت تزتبر مبعقًا مني املدجمَنات املختلفدٕ عدو طزِداTrack 

backدأ ذبلّددل ا تددُٗا مدد دأ املقاملددٕ  ددع    تددجمعّ َيف يددذٍ اسبالددٕ فددإى  ا ر 

املددجمَنني  نفضددً   كددو  ى ِددشَد الباسددح مبعلُ ددات تفؾددّلّٕ عددو  فجددز       

 .املُفُعات اليت  ثارت الهقاؼ يف صبتمع املجمَنني 

 ّٕاملقيفسٕ فٚات التشلّل الكم: 

 ملادٔ  َ اقتباصًاا الضمات الغكلّٕ للمشتُٗ راملجمٔ الش هّٕ للفّجمُِا  ؽالٕ ا

  َ التجمرل فًّا ماملعازبٕ .

         دَرٔ سّأ ا تُٗا َ ضدتُٗ الهغدا  َالتفاعدل فّدٌ. رعدجمد التعلّقداتا عدجمد

ضددد  طبّعدددٕ حبم  املغددارفات مإعدددادٔ الهغددزا عدددجمد  دددزات املغددايجمٔا ...    

ا  دع  السردٕ  ندٌ ِفقدل َفدع      التطبّا الذٓ ِقدُم الباسدح متشلّدل ضبتدُاٍ     

 و  ضتُِات الهغا  َالتفاعل; ألنًا تتفاَت يف داللتًا. َساى لكل  ضتُٗ  
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   ٌ ا َعدجمد املتفداعلني الهاعدطني علدٖ     عجمد املتامعني للشضاب  َ املغديففني فّد

 Facebook اسبضاب رُِفزيا  ُقع 

  .املُفُعات األرزٗ اليت تزتبر معالقات تهاـ  ع املُفُا ضبل التشلّل 

 

 ٕلجمراصٕ ازبمًُر:  مها٘ َاصتخجمام األدَات البشجّٕ املهاصب 

اشباؽدددٕ مجمراصدددٕ  ًدددُر   -الكمّدددٕ َالكّفّدددٕ   –ذبدددتف   دَات البشدددح  

الُصّلٕ اإلعال ّدٕا  جدل االصتقؾدا٘ا َاملالسردٕا َاملقدامالتا َ اعدات الهقداؼا        

 مهفط  يمّتًا يف دراصٕ  ضتخجم ْ تطبّقات اإلعالم االدتماعْ.

 ُاقع َتطبّقات ًا عا مل تشداد  َدٌ التطُِز املمكهٕ علًّاا  و رالع تطبّق

َالدديت تغددمل  ددو مّهًددا   التُاؽددل االدتمدداعْا لالصددتفادٔ  ددو  شاِايددا َ  كاناتًددا. 

التةل  علٖ عاٙا املكاى َفزَرٔ تُادجم املبشُثني  دع املبشدُخ يف  كداى      كانّٕ 

َاسجما َ  كانّٕ  ع عجمد  و األعخاـ الذِو قجم ِهتمُى  ى ثقافات طبتلفٕا مدل  

 افو طبتلفٕ سُع العاوا لّكُنُا  اعٕ نقاعّٕ َاسجمٔ. َيدُ  َقجم ِتُادجمَى يف  

األ ز الذٓ ؼبقا فاٙجمٔ فبأ راؽٕ عهجم ا ًِت  الباسح مجمراصٕ الدجمالالت َاألمعداد   

الجقافّددٕ َالجمَلّددٕ.  فددافٕ  ى  ّددشٔ رفددا الهفقددات املادِددٕا َ  كانّددٕ  مقددا٘ يُِددٕ     

هل  مما ِعطًّ  قجمرٔ  فا املبشُثني صزِٕ  َ االستفاا مقجمر  فا  و اشبؾُؽّٕ 

29علدٖ االنفتداح َاسبزِدٕ يف اإلدامدات الديت ِقدجم ُنًا للمبشدُخ        
 (Beninger,. et al, 

2014). 

دَى  ى ِهفْ ذلك َددُد عّدُب  َ ؽدعُمات  كدو  ى تدؤثز يف فاعلّدٕ تُاّد         

 دَات البشددح عددا تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ. لعددل  ددو  يمًددا املغددكالت الدديت    

                                                           
علٖ  ُقع  عهجم دراصٕ الؾفشات العا ٕ َؽفشات ا مُعات ذَٓ االيتمام املغيفشFacebook ا ِفقل

يت ؼبؾددل علًّددا  ددو  دأ ذبلّددل َلني عهًددا لتددجمع  البّانددات الددؤ ى ِضددتخجمم الباسددح  دأ املقاملددٕ  ددع املضدد

ا تُٗ. َيف يذٍ اسبالٕ  كهٌ طل  اسبؾُع علٖ البّاندات اإلسؾدإّٙ التفؾدّلّٕ الديت تُفد  سزفدٕ       

الهغا  َاليفدد علٖ الؾفشٕ َ فجز املُفُعات اليت الق   قباال َ ايإِ. َيذٍ البّاندات اإلسؾدإّٙ   

 .Adminو  دارٔ الؾفشٕ َع عؤعلًّا فقر  و قبل املض لالطالاتكُى  تاسٕ 
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 ٓ عملّددٕ التُاؽددل مفاعلّددٕ عددا َصددّرا راؽددٕ يف سالددٕ املقددامالت       كددو  ى تعدديف

َاملهاقغات ازبماعّٕا اسبادٕ  ى رفع  ضتُٗ َعْ املبشُثني م يمّٕ َطبّعٕ تطبّدا  

 دَات البشددح  ددو رددالع التُاؽددل اإللّكيفَنددْا َالددتشف  َاشبددُم  سّان ددا لددجمٗ       

ُم َاسبدذر فدذلك   املبشُثني  و التُاؽل  ع الباسدح  ذا فدانُا ال ِعزفُندٌا َاشبد    

 دددو تبدددادع البّاندددات الددديت  كدددو  ى تكدددُى عخؾدددّٕ  َ دقّقدددٕ عدددا الُصددداٙر         

 اإللكيفَنّٕ. 

َمؾفٕ  صاصّٕا تُدجم عجمٔ اعتبارات  كو مبزاعاتًا تُاّ   دَات دراصٕ 

 ازبمًُر يف حبُخ اإلعالم االدتماعْ مفاعلّٕ َففا٘ٔ  فا ا َتتمجل فّما ِلْ: 

ٕ مددني  ًدُر اإلعددالم االدتمدداعْ َ ًددُر َصدداٙل   زاعدأ االرتالفددات ازبذرِدد  .1

صُا٘  و سّح دَر ازبمًُر  اإلعالم التقلّجمِٕا َ ا ِيفت  علٖ ذلك  و دالالت;

يف عملّددٕ االتؾدداعا َالتفدداعالت الدديت ذبددجمخ يف عملّددٕ االتؾدداع عددا تطبّقددات   

اإلعدددددالم االدتمددددداعْا َالدددددجمَافع َاسباددددددات املُدًدددددٕ الصدددددتخجما اتً  هلدددددذٍ  

َ منا  َعادات االصتخجماما َفذلك  و سّح ت ثاات االصتخجمام  التطبّقاتا

 مطبّعٕ اسباع. 

ِعطْ ذلك  يمّٕ راؽٕ لجمراصدٕ التفداعالت الجقافّدٕ َاالدتماعّدٕ الديت ذبدجمخ       َ

 دو ردالع اصدتخجمام تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ. ألى البعدجم االدتمداعْ القداٙ           

االتؾداع  دو رالهلداا  سدجم      علٖ التغارفّٕ يف اصتخجمام تلك التطبّقات َتجماَع

  ي   ا  ّشيا عو َصاٙل اإلعالم األرزٗ.

 

فً  طبّعٕ الضلُش االتؾالْ يف اصدتخجمام تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْا  دو       .2

 سّح: 

   ارتالم  ضتُِات الهغا  َالفاعلّٕ اليت ِتبعًا. َِزدع يذا االرتالم لعُا دل

خجما ٌا َ ردزٗ ذاتّدٕ    ُفُعّٕ تتعلا مالتطبّا االتؾالْ نفضدٌا َمضدّاق اصدت   



 

 

132 

تزدع للمضتخجم ني;  جل  ضتُِات رااتً  يف اصدتخجمام التطبّقدات االتؾدالّٕ    

 اسبجمِجٕا َمساتً  الغخؾّٕ. 

   فاصددتخجمام تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ ِتقددمو  ضددتُِات عددجمٔ  ددو التفاعددل

َتطددُر الضددلُش االتؾددالْ رددالع عملّددٕ االتؾدداع. َفددل تطبّددا  ددو تطبّقددات   

عْ لٌ  عكاع راؽٕ مٌ  و التفاعدل َالتذداَب. َربتلد  تلدك     اإلعالم االدتما

التطبّقددات نفضددًا يف الهغددا  الضددلُفْ اشبدداـ مكددل  هًدداا صددُا٘ متددجمرز      

  ضتُِات يذا الهغا ا  َ مارتالفات نُعّٕ يف عكلٌ َطبّعتٌ. 

    تتمجل املضتُِات األصاصّٕ ياملعّارِٕي للهغا  الضلُفْ يف اصدتخجمام تطبّقدات

عْ يف:  فددافٕ  ددادٔ للهغددز رَقددجم تتضدد  ماألؽددالٕ  َ تكددُى      اإلعددالم االدتمددا 

 قتبضددٕ ا  مددجما٘ الددز ٓ مددالتعلّاا ماإلعذددابا املغددارفٕا َاملالسرددٕ. لكددو    

 كدددو  ى ربتلددد  التطبّقدددات فّمدددا صدددبا. فاصدددتخجمام عدددبكات التُاؽدددل      

ا ِتقدمو  ضددتُِات  ردزٗ  علدٖ ترًدز يف ت صددّط     Facebookاالدتمداعْ  جدل   

سددُع  ُفددُا  دداا فددت  صبدداع للشددُار َدعددُٔ اآلرددزِو  َ دارٔ صبمُعددٕ نقاعددّٕ

ِتقددمو  نغددا٘ قهددأ راؽددٕ   YouTubeلتبددادع الددز ٓ مغدد نٌا َاصددتخجمام  ُقددع  

 تكا لٕ ماملضتخجمم تتقمو  لٕ  ُاد الفّجمُِ اليت ِزفعًدا للهغدز.   دا  ُاقدع     

فتتقدددمو  ضدددتُِات  ردددزٗ تغدددمل املزادعدددٕ َالتعدددجمِل يف ا تدددُٗ   Wikisالدددددد 

 فافٕ  ى   كانّٕ االعيفاش يف الهقاؼ سُع  ُفُا  ا  هغُر. املهغُرا  

             ِيفت  علدٖ  دا صدباا  يمّدٕ  زاعدأ تهدُا  مندا  ازبمًدُر فّمدا ِتعلدا معدادات

  ٕ ا  كددو  السرددٕ  اصددتخجما ً  لتطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ. َمؾددفٕ عا دد

ْ   منا   و ثالثٕ   َفق دا لدهمر الضدلُش      ضتخجم ْ تطبّقدات اإلعدالم االدتمداع

ا Sharers نيا املغددارفCreatorsتؾدالْ الدذٓ ِقُ دُى مدٌ:  هتذدْ ا تدُٗ       اال

ْ . فمددا ِهقضدد  Observers نيَاملالسردد ضدد  حب  ضددتخجم ُ اإلعددالم االدتمدداع

دَى  دو  . Followers نيَ تدامع  Influencersو ِ  َ  دؤثز ني جمٗ ت ثاي   ى فاعل

مل  نٌ  كدو   ا ى ِع  ذلك َدُد سجمَد فاؽلٕ َسامسٕ مني األمنا  الضامقٕ
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 ى خرز َ و تطبّا  ى  ى ِتةا الضلُش االتؾالْ للغخؿ الُاسجم  و  ُق  

 . خرز

 جدل علد     تب   جمارل نرزِدٕ مّهّدٕ تدزمر مدني علدُم االتؾداع َالعلدُم األردزٗ;         .3

الهفط َعل  االدتمااا َعلُم اسباص  اآللْا َعل  الضّاصٕ. راؽدٕ َ ى طبّعدٕ   

م االدتمدداعْ تتددّ  للباسددح  ددجمارل عددجمٔ    اصددتخجمام ازبمًددُر لتطبّقددات اإلعددال   

لجمراصٕ ازبمًُر َ السرٕ صلُفّاتٌ َتفاعالتٌ  و رالع ا تُٗ املهغُر علدٖ  

تلددددك التطبّقددددات. فّضددددتطّع الباسددددح ازبمددددع مددددني ذبلّددددل ا تددددُٗ َالتشلّددددل  

األثهُدزايف لتشقّا فً   فقل َ فجز عمق ا لتفاعالت ازبمًدُر علدٖ تطبّقدات    

 َت ثااتًا. اإلعالم االدتماعْا 

تطبّقات اإلعدالم  مازبُان  التقهّٕ املختلفٕ املزتبطٕ ماصتخجمام الجمقّقٕ عزفٕ امل .4

يكدو  االدتماعْا أليمّتًا يف مها٘ املقاِّط املضدتخجم ٕ يف حبدُخ ازبمًدُر.    

للتطبّددا صددتخجما ات ازبمًددُر  يددذٍ املعزفددٕ الباسددح  ددو ذبقّددا فًدد   فقددل ال    

ا َمهدا٘ املقداِّط   الفدزَض بشدح ََفدع   الؽدّاتٕ تضداؤالت   االتؾالْا ِرًدز يف  

ا َففا٘ٔ تفضا  ا ِهتًْ  لٌّ  و  السرات علٖ عبُ  فجز َاقعّٕ َ فجز دقٕ

 َ ؤعزات َنتاٙر. 

َفّما ِلْ اصتعزاض الدزؤٗ املهًذّدٕ املقيفسدٕ يف قّداظ عدجمد  دو املدتةاات يف        

 حبُخ  ًُر اإلعالم االدتماعْ:

 تتطددُر تطبّقددات اإلعددالم خجمام:  عدداِا قّدداظ فجافددٕ االصددتخجمام َمنددر االصددت

االدتمداعْ ماصدتمزارا َتضددتشجمخ   كاندات دجمِدجمٔ. فمددا تتطدُر الُصدداٙر  َ      

املهؾدددات اإللكيفَنّدددٕ الددديت  كدددو  دددو رالهلدددا ِضدددتخجمم ازبمًدددُر تطبّقدددات 

عددا اسباصدد  اآللددْا    –املدد لُم  –اإلعددالم االدتمدداعْ. فإفددافٕ الصددتخجما ًا    

لذفّدٕا َ دًدشٔ الكمبّدُتز اللدُسْ.     انتغز اصتخجما ًا فدذلك عدا اهلُاتد  ا   

َ دو َثد  ت ضدتخجمم  فمُاقدعا َت ضدتخجمم  ِق دا فتطبّقدات  لكيفَنّدٕ  ؾددممٕ         

رؾّؾ ددا للعددزض علددٖ املهؾددات اإللكيفَنّددٕ ا مُلددٕ فاهلددات  َالكمبّددُتز   
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اللددددُسْ. ممددددا ِعدددد  ارددددتالم رددددأ املمارصددددٕا َ ضددددتُٗ رددددأ املبشددددُخ يف   

االصتخجمام. َيُ  ا ػبعل  دو تدا املهطقدْ    االصتخجماما َارتالم  ِق ا يف منر 

صددؤاع املبشددُخ عددو مّٚددٕ اصددتخجما ٌ لُصدداٙل اإلعددالم; ألنددٌ مبضدداطٕ  كددو  ى      

ِكُى علٖ اتؾاع يعبٌي  ضتمز متطبّقات اإلعالم االدتماعْا علٖ  جمار الُّم 

َ ِهما فداى. ِيفتد  علدٖ ذلدك  ِق دا  ندٌ ال  كدو االفتفدا٘ يف قّداظ فجافدٕ           

ٗ الدش   فقدر. َلكدو األفقدل ارتبدار  دجمٗ َددُد  دتةا يقدُٔ          االصتخجمام ماملجم

التعُدي يف اصتخجمام املبشُخ لتطبّقات اإلعالم االدتماعْا األ ز الذٓ ِرًز يف 

 ارتباطٌ التلقاْٙ َاملمتجم مالتطبّقات اإللكيفَنّٕ اليت ِفقلًا.

  :تتض  َصاٙل اإلعالم التقلّجمِٕ َ دا تقجم دٌ  دو ضبتد    قّاظ عادات االصتخجمام ُٗ

مبضددتُٗ  ددا  ددو االصددتقزار الهضدد .  كددو  عددٌ مالتددالْ التعددزم علددٖ عددادات      

ازبمًدددُر يف اصدددتخجما ًا عدددا  قددداِط مضدددّطٕ  تعدددارم علًّدددا. لكدددو ضبتدددُٗ  

تطبّقدددات اإلعدددالم االدتمددداعْ يف سالدددٕ تةدددا  ضدددتمزا  دددع اردددتالم الضدددّاق       

ِقدُم  االتؾالْ َتهُعٌا مما  كو  ى ِؤثز يف ي عكاع َ منا ي الضدلُش الديت   

مًددا ازبمًددُر. فّكددُى  ددو الؾددع   ذى ذبجمِددجم عددادات يف اصددتخجمام تطبّقددات      

اإلعالم االدتماعْا ألى يدذٍ يالعداداتي تكدُى عزفدٕ لالردتالم  دو َقد   ى        

خرددزا َ ددو  ُقدد   ى خرددزا تبع ددا لطبّعددٕ املُفددُا املطددزَحا َعالقتددٌ مايتمددام   

قجم ِكدُى  دو األددجمٗ    الفزدا  َ تُقّ  طزسٌ ...  م َتا ذلك  و عُا ل; لذا 

ذبُِددل دفددٕ االيتمددام البشجددْ  ددو رؽددجم عددادات ازبمًددُر يف اصددتخجمام تطبّقددات  

اإلعالم االدتماعْ  ى االيتمام مالتعزم علٖ العُا دل الديت تدؤثز يف تُدّدٌ يدذا      

                                                           
  قددُٔ التعددُد َاالرتبددا  متطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ مددارتالم طبّعددٕ التطبّددا نفضددٌ.    كددو  ى ربتلدد

 كددو  ى Instagram ا YouTubeا Twitterا Facebookفتطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ  جددل  

َ ُاقدع  ردزٗ لتغدارش     Wikisِرًز فًّا يذا املتةا علٖ عبدُ  فجدز َفدُس ا  دو املدجمَناتا  ُاقدع اع       

َ كددو تفضددا ذلددك يف فددُ٘ دراصددٕ    اشبدداـ متغددارش امللفددات الؾددُتّٕ.  Soundcloudا تددُٗ  جددل 

 العالقٕ مني املتةا َ تةاات  رزٗ نفضّٕا َ عزفّٕ تزتبر مطبّعٕ االصتخجمام َ يجمافٌ.
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االصددتخجمام َعدددكلٌ.  دددا الددذٓ ِدددجمفع الفدددزد َِةدددا منددر صدددلُفٌ  دددو فُندددٌ    

   َ العكددطا  ددا الددذٓ ِددجمفع الفددزد    ي السر دداي فقددر لّكددُى ي هتذ ددا للمشتددُٗي 

العتدشاع اصدتخجمام تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ لفديفٔ  دو الُقد ا معدجم فجافددٕ          

اصتخجما ٌ هلا صامق اا  ا الذٓ ِؤثز يف ارتّار الفزد لؾفشات  َ سضامات معّهًا 

 َ تامعتًا  َ االعيفاش فًّا. 

   معددا خجمامقّدداظ التدد ثاات الهفضددّٕ ياآلنّددٕي الدديت ذبددجمخ  ثهددا٘ عملّددٕ االصددت :

املددتةاات الهفضددّٕ الدديت تددزتبر معملّددٕ اصددتخجمام عددبكٕ الُِدد  مؾددفٕ عا ددٕا        

ّ دا  ددو         َتطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ ذبجمِددجم اا ِكدُى  دو الؾددع  قّاصدًا عمل

رددالع االفتفددا٘ مدد دأ االصددتبانٕ. َيددْ املددتةاات الهفضددّٕ اآلنّددٕ الدديت ؽبتايددا      

 Flowلغدعُر ماالندجم از  َ االصدتةزاق    املضتخجمم  ثها٘ عملّٕ االصدتخجماما َ هًدا ا  

experience  .ْثهددا٘ اصددتخجما ٌ لتطبّقددات اإلعددالم االدتمدداع   َيف يددذٍ اسبالددٕا

فإى اصتخجمام القّاظ  و رالع  دأ االصتبانٕ ِقّط  جمٗ َدُد املتةا َذبققدٌا  

يف تا َقد  َال صدّاق ذبققدٌ. َيهدا ػبد  علدٖ الباسدح  ى ِطدُر  هًذّدٕ حبجدٌ           

اندد  دبددزِ ا ؽبتددا املددتةا املطلددُب  ثهددا٘ عملّددٕ االصددتخجماما    لتغددتمل علددٖ د

  ضتعّها م دَات  جل التذزمٕا َاملالسرٕ. 

  :ْقّاظ الجمَافع َاالعباعاتا َاالدبايات يف حبُخ تطبّقات اإلعالم االدتماع

 ى  فجددز  ددا ِعددُق تطددُِز قّدداظ علمددْ دقّددا للددجمَافع َاالعددباعات املزتبطدددٕ          

م االدتمداعْا يدُ تدب  الدجمَافع َاإلعدباعات نفضدًا       ماصتخجمام تطبّقدات اإلعدال  

الددديت طزسًدددا  دددجمرل االصدددتخجما ات َاإلعدددباعات مؾدددُرتٌ التقلّجمِدددٕ املزتبطدددٕ    

                                                           
   اصددتخجمام ازبمًددُر للمُاقددع علددٖ  ايتمدد  عددجمٔ دراصددات مقّدداظ  ددتةا االنددجم از  ثهددا٘ ممارصددٕ الضددلُش االتؾددالْ يف 

ْ عددبكٕ الُِدد      Kjerstin Thorson & Shelly)  َ 2007;  ًددا عبددجم ا ّددجما    2006ا رظبددُٗ فًمددد
Rodgers, 2006; Yan Jin, 2003)        َٕتهُعد  األدَات البشجّدٕ الديت مت اصدتخجما ًا يف قّاصدٌ. تدا  ى طبّعد .

الّٕ الرتبار املتةا الضداما اإلعدارٔ  لّدٌا  دو سّدح تدُافز       اصتخجمام تطبّقات اإلعالم االدتماعْ دبعلًا تطبّقات  ج

الغعُر ماإلثارٔا تزفّش االنتباٍا التضلّٕ ا فقجماى اإلسضاظ مالُق ا االنًمداشا  اإل كانّٕ لتشقا ضبجمداتٌ َيْ: 

 اإلسضاظ مالُدُد االفيفافْ فٖ مّٕٚ اتؾاع تفاعلّٕ.
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مُصدداٙل اإلعددالم التقلّجمِددٕ. َيددذا األ ددز ِعدد   ى الباسددح ِتذايددل االرتالفددات       

العمّقٕ اليت تهطُٓ علًّا عملّٕ اصتخجمام تطبّقدات اإلعدالم االدتمداعْ  قارندٕ     

اٙل اإلعددالم التقلّجمِددٕا مددل َ قارنددٕ مةايددا  ددو املُاقددع علددٖ عددبكٕ الُِدد ; مُصدد

صُا٘ علٖ  ضتُٗ التطبّا االتؾالْ نفضٌا  َ علٖ  ضتُٗ صباالت اصتخجما ٌا 

 َطبّعٕ ا تُٗا َمسات ازبمًُر َطبّعٕ  دَاري  االتؾالّٕ يف االصتخجمام.

ؽبدددتؿ  سدددجميما َيهدددا ِدددتعني علدددٖ الباسدددح  زاعدددأ   دددزِو يف  هًذّدددٕ حبجدددٌ; 

ٓ مازبان  الهرزٓا َؽبتؿ اآلرز مازبانْ اإلدزاْٙ.  علّدٌ   علٖ املضتُٗ الهردز

 عادٔ الهرز يف تطُِز الهمدُذز الهردزٓ الدذٓ ِتبهداٍ ماألردذ يف اسبضدباى  دا ِلدْ         

 : 30 2012ر ًا عبجم ا ّجما 

تتهُا األمعاد اليت تغكل اسبادات املُدًٕ لضلُفها يف اصتخجمام تطبّقات  .  

االدتماعْا  ا مني ينفضْا َادتماعْا َ عزيفي. َتُددجم  ضداسات   اإلعالم 

تددجمارل مدددني اسبادددات الهفضدددّٕا َاالدتماعّددٕا َاملعزفّدددٕ املُدًددٕ لضدددلُش     

 األفزاد يف اصتخجمام تطبّقات اإلعالم االدتماعْ.

اسباددات الديت تدجمفعها الصدتخجمام     تتغكل فجا  و َيف  ضاسات التجمارل  . ب

لددذا فددإى اسبادددات الدديت تددجمفعها الصددتخجمام     تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ.   

اإلعدددالم االدتمددداعْ  كدددو  ى تكدددُى  تعدددجمدٔ األمعدددادا َيدددذا  دددا ِقدددُٓ  

استمالّدٕ ذبدُع العالقدٕ  ى عالقدٕ االعتمادِدٕ  فجدز  هًدا عالقدٕ اصددتخجمام         

 ى اسبادٕ  تعجمدٔ األمعاد  فجدز قدُٔ  دو اسباددٕ  سادِدٕ       ا مافيفاضَ عباا

 البعجم.    

علددٖ فؾددل اسبادددات الهفضددّٕ َاالدتماعّددٕ َاملعزفّددٕا     ددو الؾددع  العمددل   . ت

َلكددو  ددو األفقددل العمددل علددٖ اصتكغددام  ايّتًدداا راؽددٕ ياسبادددات     

 البّهّٕيا َدراصٕ ت ثايا يف تُدٌّ الضلُش االتؾالْ للمبشُخ. 

ّ ا  و تب    ا علٖ املضتُٗ اإلدزاْٙ ا فمو الؾع  علٖ الباسح  ى ِتشزر فعل

عات َالجمَافع املزتبطٕ ماصتخجمام َصداٙل اإلعدالم التقلّجمِدٕا    التؾهّ  القجمِ  لإلعبا
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 ذا مهٖ قّاصٌ للجمَافع َاإلعدباعات  دو األصداظ علدٖ مهدُد ضبدجمدٔ صدلف ا ِؾدّةًا يف         

 دأ اصتبانٕ َِطل   و املبشُثني االرتّار  و مّهًدا. لكدو  دو املمكدو التةلد  علدٖ       

لكّفّدددٕ. فالبدددجم٘ ذلدددك  دددو ردددالع التكا دددل يف تُاّددد   دَات البشدددح الكمّدددٕ َا 

ماصتخجمام  دَات فّفّٕ  جل  دأ املقاملدٕا  َ  اعدٕ الهقداؼ البؤرِدٕا َالعمدل علدٖ       

صدددا تدددُر املبشدددُثني َتدددجمَِو  السردددات مغددد ى الدددجمَافع َاإلعدددباعات الددديت تدددزتبر  

ماصتخجما ً  لتطبّقات اإلعالم االدتماعْا صُم  كو الباسدح  دو اصتكغدام    

 جمِجمٔ املزتبطٕ ماصتخجمام اإلعالم االدتماعْ.اسبادات َالجمَافع َاإلعباعات ازب

     فددبر املؾددطلشات َاملفددايّ  املضددتخجم ٕ يف القّدداظ َالت فددجم  ددو َفددُسًا

 و  ي   صباب ففا٘ٔ عملّٕ تطبّا القّاظا  ى ِتُسجم فً  املؾدطل   للذمًُر. 

املضتخجمم مني الباسح َاملبشُخ. ستٖ ِضتطّع املقّاظ ارتبدار  دا َفدع لقّاصدٌ.     

 ُ ا الكدددددبا يف تطبّقدددددات اإلعدددددالم االدتمددددداعْا َيف صبددددداالت    َنردددددز ا للتهددددد

اصددتخجما ًاا فددإى  عزفددٕ الباسددح مًددذٍ الفددزَق املمّددشٔا قددجم ال ِقاملددًا  عزفددٕ       

 هاصبٕ ماملجل لجمٗ  املبشُخ. َتفادٓ ذلك  كو  ى ِتشقا  و ردالع  زاعدأ  دا    

 ِلْ: 

َفع تعزِ  ضبجمد َدقّدا للمؾدطلشات الديت ِدزٗ الباسدح  نًدا  كدو  ى         .  

تكُى  جار ا للبط  َ صُ٘ الفً   و قبدل املبشدُخا  ضدتعّه ا يف ذلدك مهتداٙر      

 االرتبار القبلْ ألدأ االصتبانٕ. 

مددددالفزَق تقددددمني  دأ االصددددتبانٕا  صددددٚلٕ تقددددّط  ددددجمٗ َعددددْ املبشددددُخ        . ب

ٕا َصبدددداالت َاالرتالفددددات مددددني تطبّقددددات اإلعددددالم االدتمدددداعْ املتهُعدددد     

 ؾدداٙؿاشبمخجما ًاا َ عزفتدٌ  اصدتخجما ًا. مبددا ِغدمل  ضددتُٗ راتدٌ ماصددت   

 .املمّشٔ للتطبّقات اليت ِتهاَهلا البشح

تجمعّ   دأ االصتبانٕ متطبّا  دأ حبح فّفّدٕا  جدل املقاملدٕ  َ  اعدٕ الهقداؼ       . ت

البؤرِٕ مبا ِتّ  لٌ اسبؾُع علٖ  شِجم  و املالسرات َالتفضاات  دو املبشدُثني   

 سالددٕ صددُ٘ فًدد  يف   تضدداعجمٍ يف تقلّددل  َدددٌ اشبطدد  الدديت  كددو  ى ذبددجمخ يف    

 اإلدامٕ علٖ  صٚلٕ االصتبانٕا راؽٕ  ذا مت تطبّقٌ علٖ عبُ  لكيفَنْ. 
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 الخاتمة:  
 اَصدددّط ُنًدددا ف الُِددد الدددذٗ تتضددد  مدددٌ عدددبكٕ  العمّدددا ى  تفددداع االردددتالم 

َ ا ذبملٌ  و تطبّقات  عال ّٕ عكل  مّٕٚ  عال ّدٕ ذات  ال د  طبتلفدٕ     ّ اااتؾال

ٕ  عدددو تلدددك الددديت ارتؾددد   ايا  ددد يدددُ  يددد   صدددباب    ا  مُصددداٙل اإلعدددالم ازبماياِددد

ْ الديت تُادًًدا حبدُخ اإلعدالم     املهًذّدٕ  اإلعكالّات  ِ قدام  ى ذلدك  ى   . االدتمداع

يددذٍ التطبّقددات تتضدد  خبؾدداٙؿ يّشيددا يددْ نفضددًا عددو طبتلدد  َصدداٙل اإلعددالم      

 ازبجمِجم.

 َمؾددفٕ  صاصددّٕ تتمجددل الددزؤٗ املقيفسددٕ للتعا ددل  ددع اإلعددكالّات املهًذّددٕ يف    

دراصددٕ اإلعددالم االدتمدداعْ يف العمددل علددٖ ذبقّددا التكا ددل مددني  صددالّ  البشددح         

 َ  عددادٔ الهرددز يف املددجمارل َالهرزِددات الدديت ارتبطدد  مُصدداٙل      الكمّددٕ َالكّفّددٕا 

اإلعدددالم التقلّجمِدددٕا َالعمدددل علدددٖ تطُِزيدددا مبدددا ِهاصددد  اردددتالم ادددُايز اإلعدددالم   

 قجمر علٖ تفضدا الردُايز    االدتماعْا َالعمل علٖ طزح مناذز نرزِٕ دشّٕٙ تكُى

 املجمرَصٕ يف حبُخ اإلعالم االدتماعْ. 

 فافٕ  ى تطُِز  دَات البشح لتهاص  طبّعٕ الردايزٔ اإلعال ّدٕ ازبجمِدجمٔ يف    

تكُِهًا َعُا دل تغدكلًاا َدعد   دَات البشدح املضدتخجم ٕ يف البشدُخ اإلعال ّدٕ        

االدتمداعْا سّدح   م دَات َ صدالّ  حبدح  ضدتمجمٔ  دو العلدُم ذات الؾدلٕ مداإلعالم        

تطبّقددات اإلعددالم االدتمدداعْ التددجمارل مددني اإلعددالم َالعلددُم األرددزٗ. َ عددادٔ  دبضددجم 

الهرز يف  نُاا العّهاتا َطزق املعاِهٕا َعجمم اصدتخجمام  دَات البشدح املعزَفدٕ  جدل     

ذبلّل املقمُى َذبلّل اشبطاب مؾُرتًا الكالصّكّٕا َلكو العمل علٖ تطدُِز  

  مسات ضبتُٗ تطبّقات اإلعدالم االدتمداعْ. َ عدادٔ الهردز     فٚات التشلّل مبا ِهاص

يف  عاِا قّاظ املتةاات املتعارم علًّا  جل فجافٕ االصتخجماما َمّٚدٕ االصدتخجماما   

 َ منا  َعادات االصتخجماما َدَافع َ عباعات ازبمًُر َادباياتً .

اليت ذبدجمخ  َفزَرٔ االيتمام مجمراصٕ التفاعالت االدتماعّٕ َالجقافّٕ َاملعزفّٕ 

يف اصتخجمام اإلعالم االدتماعْا لكُنًا  سجم الهطاقات البشجّٕ الديت و ذبد ب معدجم    

يف عاملهدا العزمدْ ماإلصددًا ات العلمّدٕ الكافّددٕا علدٖ الدزت   ددو  يمّتًدا َت ثااتًددا       

 .الُافشٕ يف ا تمعات العزمّٕ
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تببببار ي الببببت      بببب   

    مبببإل  م ببب م  ي   ببب  ت   

يف  ملنظ بببب    ية م ببببإل 

   س  ديإل
دا لإل مسبي إل يف طاب ا   نظةيبإل  مل  بقب   اب ق     ن بإل       

 و ل خق مه 
 

 
*يالصيف يد. حسن نياز
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  اضتاذ وشازك

 املىمكة العسبية الطعودية –جاوعة املمك فيصن 

  
 

 

                                                           
 جاوعٛ األزِر–ٔكمٗٛ اإلعالً ،جاوعٛ املمك فٗصن_يف قصي االتصاه ٔاإلعالً املعاركأشتاذ اإلعالً  *



 

 

144 

 ملخـــص
الجتىااع  يف املىمكاة العسبياة الطاعودية ى ضفا  ضاوء ٌتاا          يف ضوء تصايد اضتخداً اإلعالً  ا

ضاإلعاالً  االجتىااع     _عىوًواا   _العديد وَ الدزاضات الغسبية اليت أشاازت ىل  أُ اإلٌنٌا     

أحاادت تغااجات جرزيااة يف مازضااة وٍّااة العال،ااات العاوااةى ضااع  الدزاضااة ىل        _خصوًصااا  _

ٍراااا  ضتو ياااا  مازضاااا  الع  ال،ااااات العاوااااة لتعااااالً االجتىاااااع  يف  التعااااسى عماااا ب ّواااادي تمم

املٍظىااات اوكوويااة يف املىمكااة العسبيااة الطااعوديةى ضمديااد العواواان املاا  س  يف اضااتخداوّي    

ألدضات اإلعااالً  االجتىاااع  يف ضااوء العٍاصااس اظىطااة لمٍظسيااة املوحااد  ل ممااوه ضاضااتخداً     

 التكٍولوجيا.

عاواة يف املٍظىاات اوكووياة الطاعودية     ضتوصم  الدزاضاة ىل  أُ االممياة مازضا  العال،اات ال    

يتممٍوُ اضتخداً ضتو يا  اإلعاالً  االجتىااع  يف أعىااه العال،اات العاواة ضوّااً  ملاا لاْ واَ           

 اظاصة الساٍِة ضاألحدات األخمماز ٌتا   ىلجيابية عديد  ضوتٍوعة ى حيث تطاعد عم  ب توفج

اجلىّااوزى ضالاادخوه فاا   ووااات ىل املعم ضٌ اان األخمماااز ىلزضاااه الااوع  ى ضضااسعة )شياااد  باملٍظىااة

 حواز ومماشس وعّي.

كىا اتف   االممية مازضا  العال،اات العاواة عما  أُ اضاتخداً اإلعاالً االجتىااع  يطااعد         

َ     وشاازكات  ضزصاد  عم ب وتابعاة   باالٍف   تعاود  شخصاية  عال،اات  اجلىّاوز واَ خاللاْى ضتكاوي

 اجتاِاااتّيى ضزصااد جلىّااوزا واا  العال،ااة ضىلداز  الشااا عات الااو يف ى كالت ااا  أدا ّااي عماا 

اإللكنضٌيةى ضوَ  ي بات اضتخداً االعاالً االجتىااع  ضاسضز  ال اٍا       االضتطالعات ضىلجساء

 عٍّا لتأدية مازض  العال،ات العاوة لو ا فّا املختمفة.

كىااا خمصاا  الدزاضااة ىل   ضجااود عال،ااة بااق األداء املتو،اا  ضالٍيااة الطااموكيةى حيااث ضجاادت   

ملتو،اا  ضكاان وااَ اجلّااد املتو،اا  ضالتااأ ج اجلتىعاا ى ضبااق اجلّااد املتو،اا     عال،ااة بااق  األداء ا

ضكان وااَ التاأ ج اجلتىعاا  ضالتطاّيالت املتاحااةى ضأخاًجا ضجااود عال،اة ازتمما يااة باق التااأ ج       

 اجلتىع  ضالتطّيالت املتاحة.

. 
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 :م قمإل
 

االجتىككاع٘، ٔاملككتٌٔات،   التٕاصككن  ظككبكات  ً االجتىككاع٘   أُ اإلعككال  ظكككال 

 ٔأدٔاتاإلٌرتٌك    أحكت  ٔاملٍتتٖات ٔغريِا( أصبح أداٚ وّىٛ لمعالقات العاوٛ، كىا 

ظأٌْ  _ اإلعالً االجتىاع٘العاوٛ، ف لعالقاتاالجتىاع٘ تػٗريات كبريٚ يف ااإلعالً 

 صبككاه يف املصككتمتوٛ ٛالرٟٗصكك األدٔات وككَأصككبح ٔاحككت ا   –التقمٗككتٙ اإلعككالً ظككأُ 

ا حًّٕٗ ادٔر  ؤدٙال تساه ت الرٟٗصٛ اإلعالً أُ ٔشاٟنعمٜ الرغي وَ ف، العاوٛ العالقات

حّمككٕا ضبككن   اجككتد ٌاظككرَٖ  االجتىككاع٘ اإلعككالً الرشككاٟن ٔتٕزٖعّككا ، أٔجككت  يف ٌعككر

َ  ٔشكاٟن اإلعككالً   ٞ  القتميكٛ، ٔأصككب ٕا وكؤ رٖ  ٔوعككاركٛٔمجك    بآلٗككٛ طبتم كٛ إلٌعككا

ازبىّٕر وكَ نٌتكاو ٔوعكاركٛ     بعكن وّكَالرٔتني الٕٗو٘  كىا أصمح املعمٕوات،

ٔ  تككٕٝاحمل شككاٟن اإلعككالً ٔالتعمٗككع عمٗككْ ٔنبككتاٞ قبٕلككْ أٔ رفاككْ لككْ، ممككا فككر  عمككٜ 

وككككَ ، ٔازبتٖكككتٚ الكككتػريات ِككك ٓوككك   تتطكككٕر ٔتكككتوا ٌ صكككّاأُ ضكككرٔرٚ  التقمٗتٖكككٛ

ٛ عفا عالقكات  يف وَ العرٔعاملتىٗسَٖ  العاوٛ العالقاتممارش٘   وباظكرٚ  الٍكاط  وك   مك

 .عرب اإلٌرتٌ  احملاد ات وَ خاله

 symmetricalكىككككا أتككككاا اإلعككككالً االجتىككككاع٘ لمىٍظىككككٛ اتصككككاال  وتٕازٌ ككككا       

communications ٕالصكككرٖ   وككك  ازبىّكككٕر ٔأصككك اح املصكككال، حٗككك  فكككر  الٍىككك

 -العاوككٛ ضككرٔرٚ االِتىككاً ٔاالٌتبككآ  العالقككات  عمككٜ ممارشكك٘ لإلعككالً االجتىككاع٘

 ا نىل جٍككم وكك  ٔشككاٟ  جٍب كك وككَ ِكك ٓ األدٔات  لالشككت ادٚ - الككت ىض قكك ف ٔلككٗض

دُٔ وككَ وباظككرٚ نىل ازبىككاِري، ٔأصكك اح املصككال     مت ككت ٔل اإلعككالً التقمٗتٖككٛ، 

 .نظراك أٙ وَ الٕشطاٞ

ٌكْ   ٖككَ   ن نالبٍٗىا ٖتٔر ضبٕر عىن العالقكات العاوكٛ حكٕه بٍكاٞ العالقكات،      ٔ

ٕر املصكتّت  وكَ قبكن ، فعكادٚ وكا اعتىكت       ٍِاك اتصاه وباظر بكني العكركٛ ٔازبىّك   

ممارشٕ العالقات العاوكٛ عمكٜ فكر   الك ، وألكن األخبكار إلرشكاه رشكاٟن نىل قاعكتٚ          

رٝ بصككّٕلٛ عككَ فرٖككع نجككراٞ وراجعككٛ شككرٖعٛ لعككبكٛ ٌككاملصككتّمكني، ٔ ميكككَ أُ 
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ٞ   GM جٍراه وٕتٕرز ات الكربٝ كعركالاإلٌرتٌ  أُ املعاِري ٔ  ا(، أصكب   جكس

االجتىاع٘ وَ خاله نٌعاٞ صك  ات ال ٗصكبٕك ٔ حصكابات تكٕٖرت     الً اإلعوَ ٔشاٟن 

ٞ  ٍظىاتٔذلك ألُ ِ ٓ امل ازبىّٕر;لمتٕاصن و   ا تعترب ٔشاٟن اإلعالً االجتىاع٘ جس

ِِككَغ 1991ٔحبمككٕه عككاً   .1شككرتاتٗجٗٛ لالتصككاه ال ٖتجككسأ وككَ خطتّككا اإل   ممارشككٕ  ُد

َ  عككادت عمككٜ   وككَ الككتػريات الكك     وٕتككٕرز  العالقككات العاوككٛ يف جٍككراه      العككركٛ وكك

ا مبجكرد أُ أدركك    ، ٔبتأت جٍراه وٕتٕرز دبكرٝ ذبكٕال  تكتر ًّ   اشتمتاً اإلٌرتٌ 

ٖعتىككت عمككٜ قككترتّا عمككٜ التكٗككر وكك  التطككٕرات ٔاالدباِككات املككتػريٚ    ّاأُ وصككتقبم

 .2ٔاالدباِات الٍاظ٠ٛ

ُ ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ   إباإلضككافٛ نىل االتصككاه رىّككٕر املصككتّمكني فكك    

٘ توُٕ ٔشككاٟن ٖصككتم  ،لمتٕاصككن وكك  ازبىككاِري التاخمٗككٛ ككك لك   اإلعككالً االجتىككاع

 اإلعككالً االجتىككاع٘صككتمتً املٍظىككات ال كٗككٛ ( تDavisدافككٗض  ا ملككا ذكككرٓ طبق ككف

املٍظىٛ،  قافٛ ٌعر عمٜ  اإلعالً االجتىاع٘ أدٔاتحٗ  تصاعت ، 3إلظراك املٕظ ني

 بعض. بٔرب  املٕظ ني بعاّي 

 املصكم ٛ  أص اح و  العركاتتٕاصن  فرٖقٛ وَ جتىاع٘االلقت غري اإلعالً 

ٛ ات املعكارك  ِك ٓ  وَأقراٌّي، فكألري  قرارات عمٜ ازبىاِري تأ رئفرٖقٛ   وتفٕعك

اإلعكككالً  ٔأدٔاتالتٕاصكككن االجتىكككاع٘  ٔظكككبكات املكككتٌٔات ٔاملٍتكككتٖات، باشكككتمتاً

ٜ  الكك  األخككرٝ االجتىككاع٘ عمككٜ حككت   ٔالعككركات املصككتمتوني اِتىككاً ذبككافع عمكك

 .أفان عاركٛمل ٔتؤدٙ لمجىاِري احقٗقًّ افّى  تٗحت حٗ  ٕاٞ،ش

صباه العالقات العاوٛ ٖعّت أكرب ذبٕه دراواتٗك٘ ٔوَ  ي ميكَ القٕه بأُ 

غكككسا  اإلعكككالً االجتىكككاع٘ ٔاشكككتمتاوْ قكككت   الدبكككآ الصكككاٟت لقبكككٕه   ايف تارخيكككْ، ف

ممارشكك٘ اجملتىعككات، ٔوكك  راٖككٛ العككا  كقرٖككٛ صككػريٚ زادت التٕقعككات بككأُ ٖكككُٕ  

ىككا أٔضككح  ك-لكك ا ٍٖبػكك٘  ٔ .4العالقككات العاوككٛ يف ختوككٛ ازبىّككٕر العككامل٘ ازبتٖككت  

لعتٖكت وكَ املّكارات ٔاشبكربات     اممارش٘ العالقات العاوٛ اوتالك  -( lutrel لٕترٖن 
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لك٘ ٖكٌٕٕا قكادرَٖ عمكٜ   خصٕص ا اإلعالً ازبتٖت  ،االتصاه املتعتدٚ أظكاهيف 

 ت ال  ميألمٌّٕا.ذبقٗع الٍجاا يف العركات ٔاملٍظىا

فىىارشٕ العالقات العاوٛ األٔاٟن  اوألري  اور أتطٕر صٍاعٛ العالقات العاوٛ  تُّٖٔع

  ٞ ، ٔقكت  اآلُوتطمبكات الٕظٗ كٛ عمكٜ الٍ كٕ املتطكٕر       أٔا وكَ وصكؤٔلٗات     ٍٖ  ٔا جكس

 ٘ٔاملعككرٔ  بككأب - Edward Bernays أُ ندٔارد بريٌٗككس( 1998  (Tye) تككاٝ الحككع

قادوككٛ وككَ ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ الجٗككاه ألظّككر لأوككَ  أٔه - العالقككات العاوككٛ

وٍّكككتّي يف تعككككٗن اسبٗكككاٚ الصٗاشكككٗٛ ٔاالقتصكككادٖٛ ٔاالجتىاعٗكككٛ    أٔتكككأ ري عىمكككّي 

بعككن   اآلُٔقت ازداد ٌ ٕذ ممارش٘ العالقكات العاوكٛ   . 5ٔالصٗاشٗٛ يف أورٖكا بقٕٚ

ٔ   ٖتمٗمْ بريٌٗس ٌ صْ ه العكا  مبكا فّٗكا العكا      ، ِٕٔ أور بات وم ٕظ ا يف وعظكي د

 .العرب٘

ذبقٗع الٍجاا يف العالقات العاوٛ ٖعتىت عمٜ فّي العالقٛ بني  أُٖٔرٝ الباحألُٕ 

ممارش٘ العالقات العاوٛ ٔازبىّٕر وَ خاله عىمٗٛ اتصاه  ٍاٟٗٛ يف ادباِني، حٗ  

 ا لإلعالً االجتىاع٘.ا ٔحصاش ا أشاشًّٖعكن ِ ا ال ّي وكٌٕ 

 (Luttrell)ٔلٕترٖككن  Grunig) )1992جككرٌٔا  وألككن خككرُٔآكىككا ذكككر عمىككاٞ   

 & ,Foreman، ٔفككٕروَ ٔدرفككَ  (Wernet)2010ٔٔرٌكك   (Solis ) 2007ٔشككٕلٗس

Dervin)  )2006    ٔٔكككٕكض ٔكككاورُٔ ٔربككٗريWilcox, Cameron, Reber  )

 .6ٔشاٟن اإلعالً االجتىاع٘ ِ٘ منٕذو لالتصاه يف ادباِني ( أShinُٔظني   2011

ًّ أٌب اإلعككالً االجتىككاع٘ أدٔات  ٌٕٖٗككٕرك تككاميس ٔقككت ٔصكك  ا يف ّككا األشككرع منكك

وتٕاض  ٔوت ب ح وقارٌٛ بتقٍٗات  اإلعالً التقمٗتُٙ دٔر أصٍاعٛ العالقات العاوٛ. ٔ

٘  أُ  اشبككرباٞ عمككٜ  أمجكككىككا  7.اإلعككالً ازبتٖككت  ا أحككت  تػككٗري   اإلعككالً االجتىككاع

 :التال٘الٍ ٕ  ٛ عمٜالعاوا يف جٕاٌم عتٚ وَ صباه العالقات ج رًّ

  لمعألككٕر عمككٜ املعمٕوككات املتعمقككٛ مبٕضككٕعات  ٕلٗككْ املصككتّمكنوكككاُ ٖمجككأ ُ

 ٔاألفكار. العمص٘،ٔالتعمٗع  ضبتدٚ،

 ٘8غريت وَ الطرٖقٛ ال  تتصن بّا و  ازبىّٕر اشبارج. 
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         ٛٗأضا  ٔشٗمٛ نعالوٗٛ جتٖكتٚ ميككَ وكَ خكاله تككرار الرشكالٛ االتصكال

 .ٕشاٟن األخرٝ( بعكن ٖعسز تكرارِا يف ال

  ٔشاٟن دٔر  اإلعالً االجتىاع٘ أدٔاتتكىن ٛ ، كىكا تكؤ ر   اإلعالً التقمٗتٖك

 .9عمٜ تػطٗتّا

  ٛوككا ٖصككىٜ بالعككّرٚ  نىلظككركٛ  أٔربمككع ظككاِرٚ كككبريٚ بككسو عالوككٛ دبارٖكك

 .11الألرٔٚ أٔالاجٛ  أٔال ٕرٖٛ 

 Jenkins  وألكن جٍكٍٗكس ٔبافمٗكك    -اإلعالً ٔل ا ٖرٝ وتمصصُٕ يف ٔشاٟن  

ٔ vlikPa  )- ٌكككْ رتٖعكككرتي يف ازبٗكككن ازبتٖكككت وكككَ ممارشككك٘ العالقكككات العاوكككٛ       أب

التقارح املتساٖت بني  أُا ِٕٔ وا ٖعٍٜ ضىًٍّ 11رت اإلعالً ازبتٖتحصٕهلي عمٜ وّارات 

املتٌٔات ٔظبكات كاملٍابر اإلعالوٗٛ التقمٗتٖٛ بالتساوَ و  تقٍٗات اإلعالً ازبتٖت 

تٍىكٜ   أُوَ ظأٌّا  mixغٍٗٛ ٔممتسجٛ  الوٗٛنعب٠ٗٛ  أٔجتتقت االجتىاع٘ التٕاصن 

 12.اإلٌرتٌ التٕاصن ٔالتعأُ و  ازبىّٕر وَ خاله 

٘ ا ألُ ٌٔظر   رٝفرٖقكٛ تٕاصكن املٍظىكات وك  العىكالٞ، ٖك      غكري   اإلعالً االجتىكاع

ِكك ٓ األٌككٕاع وككَ املٕاقكك  أ ٍككاٞ   ٖصككتمتوٕاأُ  هلككي ٌككْ ٍٖبػكك٘أالعالقككات العاوككٛ دارشككٕ 

٘   َٖ ٖصتمتوُٕ وٕاقك   ُ الطالح الأ، ٔدراشتّي داخكن صك ٕفّي    اإلعكالً االجتىكاع

ٖبٍككُٕ ألٌ صككّي   ْلككتّٖي قككتر أكككرب وككَ املّككارات تؤِمككّي لمعىككن، ٔيف الٕقكك  ٌ صكك      

 .13ضب ظٛ نلكرتٌٔٗٛ

األظكككككككاه الٍاظكككككك٠ٛ ٔاملتطككككككٕرٚ وككككككَ  أُ( obrain)  2119  ٖٔككككككرٝ أٔبككككككراَٖ

شككككٛ أجرتّككككا ٔٔجككككتت درا ،االتصككككاه ٔالتعاٖككككٛ و ٗككككتٚ ملٍّٗككككٛ القككككاٟىني باالتصككككاه

العالوكككٛ  ٔنبكككراز  العكككركات تكككترك فٕاٟكككت املٍاقعكككات     أُمكككتوات  لم LLPدٖمٕٖككك  

اإلعككككككالً التجارٖككككككٛ ٔاألفكككككككار ازبتٖككككككتٚ ٔابتكككككككار املٍتجككككككات عككككككرب ٔشككككككاٟن      

الكككك ٙ أُ الٍجككككاا نىل ٔأظككككار وككككتٖر االبتكككككار يف ظككككركٛ دٖمٕٖكككك     االجتىككككاع٘،

 األشاشككككٗٛ  ٖكككككَ بصككككبم األٌظىككككٛ  اشككككتمتاً اإلعككككالً االجتىككككاع٘ وكككك ذبقككككع 

 .14املصتمتوٛ، ٔلكَ بصبم احملتٕٝ ال ٙ مت نٌعاآ
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(   2ٖٔكم    الألاٌ٘ وَ اشبتوات املتاحكٛ عكرب ظكبكٛ اإلٌرتٌك      ازبٗنىا حققْ ف

ال رصٛ لالشكتىاع ٔالكتعمي    نتاحٛأٙ أداٚ أخرٝ يف تارٖخ العالقات العاوٛ، وَ  ذبققْ

 عّي وباظرٚ.باإلضافٛ نىل التٕاصن و احملتدٚ،وَ ازبىاِري املصتّتفٛ 

% وكَ البكالػني عكرب اإلٌرتٌك  ِكي رت       37ٔقت ٔجتت وؤشصٛ فٕرشرت لألحبكا  أُ  

ُ عمٜ املتٌٔات أٔ  ُٕعمقٖ أٔ، اتالٍقاد رت ال َٖ ٍٖعرُٔ تعمٗقات عمٜ املٍتج  ٖعكاركٕ

 .15اإلٌرتٌ يف املٍتتٖات عمٜ 

ٛ واالتصككاه املباظككر باملصككتّمكني وصككألٛ     ٔال ظككك أُ ُ ردٔد أل ;ّىككٛ ٔحصاشكك

٘  ن  رج  الصتٝ( الػٍٗٛ ال  تصتقبمّا العركٛ عكرب  ال ع ال وألٗكن   اإلعكالً االجتىكاع

ا و  مجاِريِا ٔواركاتّكا، كىكا أصكب      هلا، فاملٍظىات أصب   أكألر اٌصجاو 

 .16العركات ذبقع وا   ذبققْ وَ قبن

٘  ٖصتمتً ممارشٕ العالقات العاوٛ العتٖكت وكَ أدٔات   ٔ ، مبكا  اإلعكالً االجتىكاع

القراٞ وكَ   ال  متكَ ٖٔكٗبٗتٖا، شبٗض،واٙ  ٖٕتٕٗح، فٗصبٕك، ،تٕٖرتيف ذلك 

Rich ( RSS دُٔ اسباجكٛ لسٖكارٚ ككن وٕقك  عمكٜ حكتٚ      وكَ  وتابعٛ آخر أخبكار املٕاقك    

Site Summary) ، ا وكَ قبكن   األكألكر اشكتمتاو    اإلعالً االجتىاع٘عت ٖٔ، ٔاملتٌٔات

 ،(٪64املكتٌٔات    ورٖكٗكٛ، يف دٔلٛ كالٕالٖكات املت كتٚ األ   وارش٘ العالقات العاوٛ

 . 17(٪96ٔتٕٖرت   ،(٪97فٗصبٕك  

اإلعكككالً ٔرصكككت املعكككاركات ٔوعكككاركٛ ازبىّكككٕر عكككرب ٔشكككاٟن   تابعكككٛو تُّٔتعككك

 . 18وصؤٔلٗٛ ممارش٘ العالقات العاوٛ االجتىاع٘

 أوثمة الضتخداً أدضات اإلعالً االجتىاع  يف العال،ات العاوةب

 فٗصبٕك:وٕق  

والٖكني   7.8 صباه العالقكات العاوكٛ. فىك  أكألكر وكَ      ٖعت فٗصبٕك أداٚ حٕٖٗٛ يف

ظككمم وصكككتمتً ٌعكك  يف الصكككعٕدٖٛ وككٍّي خصكككٛ والٖككني وصكككتمتً ٖصكككتمتوُٕ     

فٗصككبٕك عككرب اهلككاتر الكك ك٘ ميكككَ ملىككارط العالقككات العاوككٛ أُ ٖرشككن رشككاٟمْ       

التٕاصكككن عكككبكات ف املٍاشكككم، نىل ازبىّكككٕرُ ٖصكككن أا ٔبعككككن أكألكككر ٔضكككٕح   
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ٖكرٝ الكرٟٗض التٍ ٗك ٙ ل ٗصكبٕك وكارك زٔككربريو       ٔلك ا   ر،لم كٕا االجتىاع٘ أدٔات 

 mark zuckerberg،بعككت،نىل الٍككاط لٗصكك  كافٗككٛ ٔتٕجّّٗككا رشككالتك  ٌعككر نُ (رت 

تعمكي كٗ ٗكٛ اشكتمتاً    وعّكيرت، لك ا فكإُ     تتخن يف ضباد ات ٔتقٗي ارتبافات أُ م 

تكتٗككك  معالقككات العاوككٛ مبككا يف ذلكككلال ٗصككبٕك أوككر بككالؼ األِىٗككٛ لٍجككاا أٙ خطككٛ 

 .19ٔشاٟن اإلعالً االجتىاع٘ بعكن ص ٗح

حٗكك  صكك  ٛ ظككركٛ داٌكككَ دٌٔككتض عككرب ال ٗصككبٕك  :عمككٜ ذلككك ٔأبككرز وألككاه 

وكَ خكاله ٌعكر التعمٗقكات      ،وتاب  ٖعارك بٍعاي عمكٜ صك  ٛ الٕٖكم    ٖنيوال 5 ٖٕجت

ٔاملعاركٛ يف اشتطالعات الرأٙ، ٌٔعر صٕر ألٌ صكّي ٔأصكتقاّٟي    الص  ٛ،عمٜ 

ٍتجككات داٌكككَ دٌٔككتض رتٔالتصككّٗالت املقتوككٛ، حتككٜ اعككرت  وككتٖر   ِٔككي ٖتىتعككُٕ مب

ٛ العككركٛ بككأُ فٗصككبٕك قككتً    عظٗىككٛ لمػاٖككٛ لمتٕاصككن وكك  العىككالٞ    لمعككركٛ فرصكك

بطرٖقككٛ فعالككٛ وككَ حٗكك  التكم ككٛ،   ٖصككتط  اإلعككالُ التقمٗككتٙ اُ ٖ عمككّا. كىككا     

ٛ      أُوكككَ العككركٛ وككَ     تعككارك ٔتصككى  ٔتصككتجٗم ٔتككتعمي بطرٖقككٛ وٕ قككٛ ٔع ٕٖكك

 . 21رٖعٛ ٔوٗصرٚٔش

 تٕٖرت:وٕق  

 :212114عاً  The Social Clinic قتوتّا ظركٛا إلحصاٟٗٛ فبق 

     وصككتمتً ٌعكك    ٖككني وال 5الصككعٕدٖٛ نىل  يفٔصككن عككتد وصككتمتوني تككٕٖرت

 .%45مبعته منٕ شٍٕٙ 

 73  %ٖٕيف الصعٕدٖٛ ٖصتمتوُٕ اهلٕاتر ال كٗٛرتوَ وصتمتو٘ ت . 

      ٘يف الصكعٕدٖٛ ِك٘ األعمكٜ عاملٗكا       ٌك  اإلٌرتٌصبٛ اٌتعكار تكٕٖرت بكني وصكتمتو

41%. 

  اومُٕٗ تػرٖتٚ ظّرًّ 115لك عتد التػرٖتات الصعٕدٖٛ تصن. 

 ٔالٍتككاٟا،لعالقككات العاوككٛ وككَ وتابعككٛ ٔرصككت األخبككار ا ممارشككَ٘ تككٕٖرت ميك ككٔ

عكاركٛ يف  امللمىٍظىات  السوالٞ، كىا ٖتٗحنرشاه األخبار نىل  اشبرباٞ أٔٔوصاعتٚ 

ٌعككر الكمىككٛ وككَ خككاله ربطّككا مبٕقكك  الٍعككرات اإلخبارٖككٛ أٔ        ضباد ككٛ عككَ فرٖككع   
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ظككككن وكككَ أظككككاه االتصكككاه ٔالعالقكككات    عمكككٜ أٌكككْ  تكككٕٖرت  نىلٍٖظكككر ٔ املكككتٌٔات.

العالقات العاوٛ حباجٛ نىل وعرفٛ كٗ ٗكٛ اشكتمتاً ظكبكات     العمصٗٛ، ٔممارشٕ

تؤ ر  أصب   أدٔات قٗاشٗٛ ألٌّا ،االجتىاع٘ وَ خاله اتباع وٍّجٗٛ وٍّٗٛالتٕاصن 

 عمٜ ممارشات ٔشٗاشات العالقات العاوٛ. باشتىرار

 

 اإلطار النظري للدراسة

unified  Theالتقٍٗٛ الٍظرٖٛ املٕحتٚ لقبٕه ٔاشتمتاً تعتىت ِ ٓ التراشٛ عمٜ 

)UTAUT( theory of acceptance and use of technology ٔ    َتٕجكت العتٖكت وك

،  22ن املكؤ رٚ يف تقبكن تقٍٗكٛ املعمٕوكات    الٍىاذو الٍظرٖكٛ الك  تصكاعت عمكٜ فّكي العٕاوك      

عمككٜ ٖككت فٍجككاتغ عككاً   ّأقككت مت تطككٕٖر الٍظرٖككٛ املٕحككتٚ لقبككٕه التقٍٗككٛ ٔاشككتمتاو  

 أبرزِككا:منككاذو تتعمكع بقبككٕه التقٍٗككٛ،   أٔ، ٔتقكًٕ الٍظرٖككٛ عمككٜ نكاٌ٘ ٌظرٖككات   2113

، (، ٔمنٕذو التافعTAMٛٗ(، ٔمنٕذو قبٕه التقٍٗٛ  TRAٌظرٖٛ التصرفات املصببٛ  

، ٔمنكككٕذو اشكككتمتاً أجّكككسٚ   TPBٌظرٖكككٛ الصكككمٕك املمطككك   فكككرع وٍككك  اإلرِكككاح(     

 . 23اٌتعار املبتكرات، ٌٔظرٖٛ املعرفٗٛ االجتىاعٗٛ ٌظرٖٛالكىبٕٗتر العمصٗٛ، ٔ

تقبكن التقٍٗكٛ   ٔتتعي الٍظرٖٛ املٕحتٚ لقبكٕه ٔاشكتمتاً التقٍٗكٛ بكاألخم منكٕذو       

)Technology Acceptance Model TAM)  ٙ ٖعتككرب، حٗكك  1989عككاً  تًق ككالكك 

الٍىككاذو القٕٖككٛ يف صبككاه تقٍٗكٛ املعمٕوككات ٔفككٜ صبككاه شككمٕك قبككٕه  وككَ  TAMمنكٕذو  

، 24تقٍٗٛ االتصاه، كىا ٖؤدٙ دٔر ا يف فّكي العٕاوكن املكؤ رٚ يف تكبين تقٍٗكٛ املعمٕوكات      

تككٕفري أشككاط الكتعككا  تككأ ري املككتػريات  يف TAMاهلككت  الككرٟٗض لٍىككٕذو ٖٔكىككَ 

ٖٔ ككرت  الٍىككٕذو أُ املٍ عككٛ  الٍٕاٖككا.ٔاالدباِككات ٔٗككٛ عمككٜ االعتقككاد الككتاخم٘ اشبارج

تقٍٗككٛ املعمٕوككات يف أٙ  لتككبين األشاشككٗاُ ُاحملككتدااملتٕقعككٛ ٔشككّٕلٛ االشككتمتاً ِىككا 

 .وؤشصٛ
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الكك  شككاط لمعالقككٛ ِىككا مبألابككٛ األ ،TAMمنككٕذو ٍِككاك ٌٕعككاُ وككَ العٕاوككن يف 

ً الٔرت الصكمٕك ال عمك٘ أٔ ا   رت،شكتمتاً  االٌٗٛ  التقٍٗٛ ِٔىا: رتاشتمتاً ربم  رت. شكتمتا

 ٔكالِىا وبين عمٜ عاوم٘ املٍ عٛ ٔالصّٕلٛ املتٕقعٛ.

مٍظكاً وكَ   ل ْترجٛ ال  ٖعتقت العمم أُ اشتمتاوالنىل  املٍ عٛ املتٕقعٛ ٔتعري

 ظأٌْ أُ حيصَ األداٞ الٕظٗ ٘.

أُ  لعككممالترجككٛ الكك  ٖعتقككت ا تعككري نىل فلالشككتمتاً  املتٕقعككٛصككّٕلٛ أوككا ال 

ٗ ا وَ أٙ شٗكُٕ  وعني ٍظاًل ْاشتمتاو  .25جّت عقم٘خال

بكاألداٞ املتٕقك  ٔازبّكت املتٕقك  ٔذلكك بكتوا البٍكاٞ         UTAUTٔقت اشتعاُ منٕذو 

األصكم٘ يف عاوكن    TAMاملكُٕ وَ املٍ عكٛ املترككٛ ٔشكّٕلٛ االشكتمتاً يف منكٕذو      

ككَ أُ ٖعككن   أُ ازبّكت املبك ٔه مي   UTAUTاألداٞ املتٕق ، حٗ  ٖ كرت  منكٕذو   

أِىٗككٛ يف ذبتٖككت قبككٕه املصككتمتً لٍظككاً تقٍٗككٛ املعمٕوككات، أوككا وككا خيككم شككّٕلٛ           

االشكتمتاً فّكٕ غكري وّكي يف االشكتمتاً; ألُ املصكتمتً ٖتٕقك  شكّٕلٛ االشككتمتاً يف         

ٔميككَ أُ ٖككُٕ لكْ    البتاٖٛ أٔ يف املراحن األٔىل فق  الشتمتاً التقٍٗٛ ازبتٖتٚ، 

ٛ   ل  ٓتأ ري ن كاب٘ عمكٜ تصكٕر     خكربٚ  TAMكىكا   ٖأخك  منكٕذو     26.اٟكتٚ ِك ٓ التقٍٗك

ٛ  وككَ العتٖككت أ بتكك  حٗكك  املصككتمتً يف اسبصككباُ،   اشبككربٚ، ِكك ٓ التارشككات أِىٗكك

الصككمٕكٗٛ; لكك ا ضككىٍْ فٍجككاتغ ضككىَ منككٕذو     االدباِككات عمككٜ اإل ككاب٘ ٔتأ ريِككا

UTAUT.   
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ٛ  UTAUTٔقت أعتت الٍظرٖٛ املٕحتٚ لقبكٕه التقٍٗكٛ ٔاشكتمتاوّا     ٌظكي   لتراشك

ٛ  ِك ٓ  ٔتقٍٗٛ املعمٕوات يف ظركات األعىاه، ٔتّت  ٛ  ت صكري  نىل الٍظرٖك  ٔشكمٕك  ٌٗك

ً  االشتمتاً، ٔتصتمتً الٍظرٖٛ الٍٗٛ الصمٕكٗٛ كىؤظر لصكمٕك  التقٍٗكٛ،   اشكتمتا

٘  ٔالتكأ ري  ٔازبّت املتٕقك ،  املتٕق ، األداٞ أُ الٍظرٖٛ ٔتقرتا بعككن   تكؤ ر  االجتىكاع

 ٜ ٛ  وباظر عمك ٜ  تكؤ ر  التصكّٗالت املتاحكٛ    أُ كىكا  االشكتمتاً،  ٌٗك  شكمٕك  وباظكرٚ عمك

 .االشتمتاً جٍب ا نىل جٍم و  ٌٗٛ االشتمتاً

نىل تٕضككٗح وككا نذا كاٌكك  االختالفككات ال ردٖككٛ    UTAUTصككعٜ منككٕذو  كىككا ٖ

  الٍٕع، الصَ، اشبربٚ، فٕاعٗٛ االشتمتاً( تؤ ر عمٜ قبٕه ٔاشتمتاً التقٍٗٛ. 

 UTAUTاً التقٍٗٛ الٍظرٖٛ املٕحتٚ لقبٕه ٔاشتمت( 2ظكن  

 
 ٞ  ٔالعٕاوككن املتٕقكك  ٔازبّككت املتٕقكك  حٗكك  ٖ ككرت  أُ العالقككٛ بككني كككن وككَ األدا

ٔاختال  العالقكٛ بكني    ٔازبٍض; العىر ٔالٍٗٛ الصمٕكٗٛ ربتمر باختال  االجتىاعٗٛ

 شبككربٚ;االجتىاعٗككٛ بككاختال  ا  ٔالعٕاوككن املتٕقكك  ازبّككت وككَ الٍٗككٛ الصككمٕكٗٛ ٔكككن 

ٛ   ٔالٍٗككٛ االجتىككاع٘ التككأ ري عالقككٛ بككني  ٔٔجككٕد  الصككمٕكٗٛ ربتمككر بككاختال  فٕعٗكك

ً  ٔأخري ا تٕجكت عالقكٛ بكني شكمٕك    . االشتمتاً ٔالتصكّٗالت املتاحكٛ ربتمكر     االشكتمتا

 ٔاشبربٚ. باختال  العىر
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ٛ  نىل ٔباإلضكافٛ  ٛ  الٍٗك ُ  االشكتمتاً،  ٔشكمٕك  الصكمٕكٗ  UTAUT منككٕذو ٖتككٕ

 :27أربعٛ عٍاصر وَ

لمتقٍٗكٛ   اشكتمتاوّي  أُ األفكراد  ٖعتقت ال  ٖٔقصت بْ الترجٛ :املتٕق  األداٞ •

 نىل ٍٖظككر أُ أٖا ككا يف األداٞ الككٕظٗ ٘، ٔميكككَ ذبقٗككع وكاشككم نىل ٖككؤدٙ شككٕ 

 .وَ اشتمتاً التقٍٗٛ املتركٛ ال اٟتٚ باعتبارٓ ِ ا

وككٛ ِٔكك ا العاوككن شككٗكُٕ ضبٕرًّككا; ألٌككْ نذا كككاُ العككاومُٕ يف العالقككات العا      

ٖعتقتُٔ أُ شّٕلٛ اشتمتاوّي لإلعالً االجتىاع٘ كاملٍتتٖات ٔاملتٌٔات ٔظبكات 

فٗض بٕك ٔتٕتري ٔغريِكا( شٗصكاعتِي عمكٜ ذبصكني أداّٟكي يف       التٕاصن االجتىاع٘ 

العىن، كٍقن املعمٕوات بصٕرٚ أشرع وكَ الٕشكاٟن التقمٗتٖكٛ، ٔالكتخٕه يف حكٕارات      

 ٗٛ، تعٕد بالٍ   عمٜ أداّٟي الٕظٗ ٘.وباظرٚ و  اآلخرَٖ، ٔتكَٕٖ عالقات ظمص

ٛ    :املتٕقك   ازبّت • ً  ٖٔقصكت بكْ شكّٕل ٛ  اشكتمتا فعمكٜ شكبٗن املألكاه قكت      .التقٍٗك

ٖقككارُ ممارشككٕ العالقككات العاوككٛ ازبّككت ٔالٕقكك  المكك َٖ ٖبكك الُ الشككتمتاً اإلعككالً      

االجتىككاع٘ لت قٗككع غككر  وعككني، وقارٌككٛ بٕشككاٟن أخككرٝ كككاملٕاق  األخككرٝ عمككٜ        

 اٟن اإلعالً التقمٗتٖٛ.العبكٛ أٔ ٔش

 أِىٗكككٛ أُ األفكككراد ٖعتقكككت وكككتٝ أٙ نىل ٖٔقصكككت بّكككا :االجتىاعٗكككٛ العٕاوككن  •

  ْ ً  ٍٖبػكك٘ اآلخككرَٖ ٖعتقككتُٔ أٌكك ٖٕٔضككح ذلككك وككا نذا كككاُ     .التقٍٗككٛ عمككّٗي اشككتمتا

ممارشٕ العالقات العاوٛ ٖتٕقعُٕ أُ ٖقتِّر اآلخرُٔ  كالراشكاٞ ٔالكسوالٞ ٔازبىّكٕر    

 عالً االجتىاع٘.ٔغريِي( اشتمتاوّي لإل

ٝ   :املتاحككٛ التصككّٗالت • ٛ    ٖٔقصككت بّككا وككت  الت تٗككٛ اعتقككاد ال ككرد بككأُ البٍٗكك

ٖٔتعمع ِ ا املكتػري بتكٕفر    .وٕجٕدٚ لتٝ ال رد أٔ املٍظىٛ التقٍٗٛ لتعي الالزوٛ ٔالتقٍٗٛ

اإلوكاٌٗات الالزوٛ الشتمتاً وٕاق  اإلعالً االجتىكاع٘ كتكٕفر املعرفكٛ ٔحٕاشكم     

ختوات نٌرتٌ ، أٔ مساا املؤشصكٛ باشكتمتاً اإلعكالً االجتىكاع٘     أٔ ِٕاتر ذكٗٛ ٔ

 أ ٍاٞ العىن.
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 اقتصر الباح  عمكٜ عكر  التراشكات املتعمقكٛ باشكتمتاً      التراشات الصابقٛ: 

( ، ِٔككٜ (UTAUTممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ لإلعككالً االجتىككاع٘ يف ضككٕٞ ٌظرٖككٛ   

 عمٜ الٍ ٕ اآلت٘:

Ozlem Alikilic, Umit Atabek ٔزلككٗي الكٗمٗككك، أٔوٗكك  أتابٗككك دراشككٛ أ .1
 28 

اشككتّتف  التعككر  عمككٜ قبككٕه ٔاشككتمتاً ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ يف   (2012 

ٕ ا  126تركٗا لإلعالً االجتىاع٘ وَ خاله دراشٛ وٗتاٌٗكٛ أجرٖك  عمكٜ     يف  عاك

" ٛ ٛ  مجعٗٛ العالقات العاوك العالقكات  "أُ ضبكرتيف  عكَ  الٍتكاٟا    ٔكعك   "الرتكٗك

ٛ  ُٔقترٖ "العاوٛ الرتكٗٛ ٘   أِىٗك يف ممارشكٛ العالقكات العاوكٛ     اإلعكالً االجتىكاع

عمكككٜ قكككتً كمكككّا   لٗصككك اإلعكككالً االجتىكككاع٘ أُ ٔشكككاٟنبٗكككت  .يف اآلٌٔكككٛ األخكككري

ُ  ،املصأاٚ ٘   فقت ككا كىكا أظكارت نىل أُ   ، اعتىكاد ا  األكألكر  الربٖكت اإللكرتٌٔك

َ التٕاصكككن ظكككبكات  اإلعكككالً  أكألكككر أدٔاتاملتٕقككك  أُ تككككُٕ   االجتىكككاع٘ وككك

 أِىٗٛ يف املصتقبن. ىاع٘االجت

2.  ٘  Kimberly Sekoرت شٗكٕ كٗىربلك
اشكتّتف  التعكر  عمكٜ دٔافك       29(2012   1

ٔأشباح اشتمتاً ككن وكَ املىارشكني لمعالقكات العاوكٛ ٔفكالح العالقكات العاوكٛ         

لعبكات التٕاصن االجتىاع٘ وَ خاله دراشٛ كٗ ٗٛ يف نفكار الٍظرٖكٛ املٕحكتٚ    

األداٞ املتٕقك  ٔازبّكت املتٕقك ، ٔالتكأ ري     نىل أُ  لقبٕه ٔاشتمتاً التقٍٗٛ، ٔتٕصم 

 ٔشكمٕك  ٌٗٛعٕاون رٟٗصٛ أ رت عمٜ كن وَ االجتىاع٘ ٔتٍاشم الٕظٗ ٛ كاٌ  

 االشتمتاً.

 Edwards Carrie, tisCur Lindley ٍٗتل٘ ككٕرتٗض ، ككارٙ ندٔاردز  ل دراشٛ .3
1 

وكككَ العكككاومني يف العالقكككات العاوكككٛ باملٍظىكككات غكككري  419أجرٖككك  عمكككٜ  31(2111 

عمككٜ ٔشككاٟن اإلعككالً االجتىككاع٘  نىلاملككرأٚ تٍظككر اهلادفككٛ لمككربح، ٔتٕصككم  نىل أُ 

 اشكتمتاً ٔشكاٟن   يف حني أُ الرجن حيىن املسٖكت وكَ الألقكٛ يف ٌعكاي    و ٗتٚ،  أٌّا

تدٚ ضبك ندارات العالقكات العاوكٛ    ال  بّااملٍظىات  ، كىا أُ اإلعالً االجتىاع٘

ٗ ا كىا أظارت التراشٛ نىل ٔجٕد  .ٕشاٟن اإلعالً االجتىاع٘ل كاٌ  األكألر تبٍ

ٜ  احتىاه أكرب نىل تعريصتاقٗٛ املٔ UTAUTوتػريات عالقات وتبادلٛ بني   لتبٍك

 اإلعالً االجتىاع٘.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811109001738
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811109001738
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 Nina Eyrich, Monica L. Padman, Kaye شٕٖتصكري وٌٕٗككا،  نٖرٖك، دراشٛ  .4

D. Sweetser  2118)31    ٜممارش كا لمعالقكات العاوكٛ يف الٕالٖكات      283أجرٖك  عمك

املت تٚ األورٖكٗٛ، ٔأظكارت نىل تكبين ممارشك٘ العالقكات العاوكٛ يف العكركات       

عكككككالً االجتىكككككاع٘ الككككك  ككككككاُ يف وقكككككتوتّا الربٖكككككت     األورٖكٗكككككٛ ألدٔات اإل

 اإللكرتٌٔ٘، كىا أُ املىارشني ٖت اعمُٕ بعػر و  املتٌٔات ٔوم ات ال ٗتٖٕ.
 

 مشكلة الدراسة:
يف ضككٕٞ تساٖككت اشككتمتاً اإلعككالً االجتىككاع٘ يف املىمكككٛ العربٗككٛ الصككعٕدٖٛ ،    

       ُ اإلٌرتٌك  عىٕو ككا   ٔفكٜ ضكٕٞ ٌتكاٟا العتٖككت وكَ التراشكات الػربٗكٛ الكك  أظكارت نىل أ

ٔاإلعككالً االجتىككاع٘ خصٕص ككا أحككت  تػككريات ج رٖككٛ يف ممارشككٛ وٍّككٛ العالقككات        

شكع  نىل   -يف حكتٔد افكالع الباحك    –العاوٛ، ٔفٜ ضٕٞ عتً ٔجٕد دراشكٛ عربٗكٛ   

 ،تٕفري وعمٕوات حٕه تبين ٔتٕظٗكر ممارشك٘ العالقكات العاوكٛ لإلعكالً االجتىكاع٘       

ىكاه العالقكات العاوكٛ خصٕص كا يف ضكٕٞ الٍظرٖكٛ       ٔآراّٟي حٕه تكبين أدٔاتكْ ضكىَ أع   

املٕحكتٚ لقبكٕه التقٍٗككٛ ٔاشكتمتاوّا ، تصككعٜ التراشكٛ نىل التعكر  عمككٜ: رتوكتٝ تككبين       

ٔتٕظٗر ممارش٘ العالقكات العاوكٛ لإلعكالً االجتىكاع٘ يف املٍظىكات اسبكٕوٗكٛ يف       

ّا يف املىمكككٛ العربٗككٛ الصككعٕدٖٛ، ٔأِككي أدٔات اإلعككالً االجتىككاع٘ الكك  ٖصككتمتوٌٕ  

أعىاه العالقات العاوٛ، ٔالعٕاون املؤ رٚ يف اشكتمتاوّي ألدٔات اإلعكالً االجتىكاع٘    

يف ضٕٞ العٍاصر اشبىصٛ لمٍظرٖكٛ املٕحكتٚ لقبكٕه ٔاشكتمتاً التقٍٗكٛ: األداٞ املتٕقك ،       

ازبّككت املتٕقكك ، التصككّٗالت املتاحككٛ، التككأ ري اجملتىعكك٘، الٍٗككٛ الصككمٕكٗٛ، ٔوككتٝ         

 تػريات التميٕغرافٗٛ لمىب ٕ ني ٔفٕاعٗٛ االشتمتاًرت.اختال  ذلك باختال  امل

 

 أهمية الدراسة:
 تكىَ أِىٗٛ التراشٛ يف اآلت٘:

 اعتىككاد ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ لإلعككالً االجتىككاع٘     بتراشككٛ تعٍككٜ أٌّككا

كأداٚ وّىكٛ لمتٕاصكن وك  ازبىّكٕر ٔأصك اح املصكال يف املىمككٛ العربٗكٛ         

 الصعٕدٖٛ.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811108001264
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811108001264
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811108001264
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811108001264
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  اِككات ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ  ككٕ اإلعككالً    أٌّككا تكعككر عككَ آراٞ ٔادب

 االجتىاع٘، ٔوتٝ تقبمّي ٔتٕظٗ ّي ألدٔاتْ يف أعىاه العالقات العاوٛ.

  ميكَ أُ تكُٕ ٌتاٟا ِ ٓ التراشٛ ٌٕاٚ ٖصرتظت بّا العاومُٕ يف العالقات

 العاوٛ مبا ٖعسز اشتمتاوّي األوألن لٕشاٟ  اإلعالً االجتىاع٘.

    عربٗكٛ، ٔن كراٞ دراشكات العالقكات العاوكٛ املرتبطككٛ      شكت الكٍقم يف املكتبكٛ ال

 باإلعالً ازبتٖت.

  التراشٛ: أِتا 

 َاآلت٘ يف التراشٛ أِتا  تكى: 

    ٘التعر  عمٜ وتٝ تبين ٔقبٕه ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعكالً االجتىكاع

 ٔتٕظٗ ّي لْ يف وّاً العالقات العاوٛ يف املٍظىات اسبكٕوٗٛ الصعٕدٖٛ.

 ملؤ رٚ يف قبٕه ٔاشتمتاً ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعكالً  ذبتٖت العٕاون ا

 االجتىاع٘.

 اإلعككالً التقمٗتٖككٛ اإلعككالً االجتىككاع٘ لٕشككاٟن وٍافصككٛ وككتٝ عككَ الكعككر 

ٛ  ٔيف كٕشٗمٛ لمتٕاصن و  ازبىّٕر التاخم٘ ٔاشبارج٘ باعتىادِا وكا   وتابعك

 .ٖتعمع باملؤشصٛ ٔصٕرتّا عرب اإلٌرتٌ 

 

 الدراسة: أسئلة

 :اآلتٗٛ األش٠مٛ عَ اإلجابٛ نىل تراشٛال تصعٜ

 وا وتٝ اشتمتاً ممارش٘ العالقات العاوٛ لٕشاٟن اإلعالً االجتىاع٘؟ .1

وكا أكألككر ٔشككاٟن اإلعككالً االجتىككاع٘ اشكتمتاو ا وككَ قبككن ممارشكك٘ العالقككات    .2

 العاوٛ؟

وكككا ٌصكككبٛ اشكككتمتاً ممارشككك٘ العالقكككات العاوكككٛ ألدٔات اإلعكككالً االجتىكككاع٘    .3

 بعكن فٕع٘؟
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اعتقككاد ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ بككأُ اشككتمتاً اإلعككالً االجتىككاع٘    وككا وككتٝ  .4

 يف األداٞ الٕظٗ ٘؟ ذبقٗع وكاشم نىل ٖؤدٙ شٕ 

وا وتٝ ندراك ممارش٘ العالقات العاوكٛ لصكّٕلٛ اشكتمتاً اإلعكالً االجتىكاع٘       .5

 يف أغرا  العالقات العاوٛ؟

اشكتمتاوّي لإلعكالً   وا راٖٛ ممارش٘ العالقات العاوٛ لمتأ ري اجملتىع٘ املتعمع ب .6

 االجتىاع٘ يف العالقات العاوٛ؟

اعتقكاد ممارشك٘ العالقكات العاوكٛ بتكٕفر التصكّٗالت املتاحكٛ الشكتمتاً          وا وتٝ .7

 اإلعالً االجتىاع٘؟

وكككا ٌٗكككٛ ممارشكككك٘ العالقكككات العاوككككٛ الصكككمٕكٗٛ الشككككتمتاً ٔشكككاٟن اإلعككككالً       .8

 االجتىاع٘؟
 

 فروض الدراسة:
 ٔمت تقصٗىّا نىل صبىٕعتني:

: تتعمككع باالختالفككات ال ردٖككٛ  الٍككٕع، الصككَ، اشبككربٚ، فٕاعٗككٛ ٕعككٛ األٔىلاجملى

االشتمتاً( الختبار وتٝ تأ ريِا عمٜ قبٕه التقٍٗٛ ٔاشتمتاوّا ، ٔذلكك عمكٜ الٍ كٕ    

 التال٘:

تٕجت عالقٛ ارتبافٗكٛ دالكٛ بكني اشبكربٚ ٔالعٕاوكن املكؤ رٚ عمكٜ قبكٕه التقٍٗكٛ           .1

-التصكّٗالت املتاحكٛ   -جملتىعك٘  التكأ ري ا -ٔاشتمتاوّا  ازبّت املتٕق 

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ(.

تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ بني الٍٕع ٔالعٕاون املكؤ رٚ عمكٜ قبكٕه ٔاشكتمتاً      .2

التصكّٗالت  -التكأ ري اجملتىعك٘   -ازبّكت املتٕقك   -التقٍٗٛ  األداٞ املتٕق  

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ(.-املتاحٛ 

 رٚ عمككٜ قبككٕه التقٍٗككٛ تٕجكت عالقككٛ ارتبافٗككٛ دالكٛ بككني العىككر ٔالعٕاوككن املكؤ    .3

-التككككأ ري اجملتىعكككك٘   -ازبّككككت املتٕقكككك   -ٔاشككككتمتاوّا  األداٞ املتٕقكككك   

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ(.-التصّٗالت املتاحٛ 
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 تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ بني فٕاعٗٛ االشتمتاً ٔالتأ ري اجملتىع٘. .4

: تتعمكع بعٍاصكر ٌظرٖكٛ اشكتمتاً التقٍٗكٛ ٔقبٕهلكا ، ٔذلكك عمكٜ         اجملىٕعٛ الألاٌٗٛ

 ٍ ٕ التال٘:ال

التكأ ري  -تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ بني األداٞ املتٕقك  ٔككن وكَ ازبّكت املتٕقك       .1

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ. -التصّٗالت املتاحٛ -اجملتىع٘ 

-تٕجككت عالقككٛ ارتبافٗككٛ بككني ازبّككت املتٕقكك  ٔكككن وككَ التككأ ري اجملتىعكك٘  .2

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ.-التصّٗالت املتاحٛ 

اجملتىعك٘ ٔككن وكَ التصكّٗالت املتاحكٛ      تٕجت عالقكٛ ارتبافٗكٛ بكني التكأ ري      .3

 الٍٗٛ الصمٕكٗٛ.-

 تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ بني التصّٗالت املتاحٛ ٔالٍٗٛ الصمٕكٗٛ. .4

 

 نوع الدراسة ومنهجها:
الكك   Descriptive Researchتٍتىكك٘ التراشككٛ نىل صبىٕعككٛ الب ككٕ  الٕصكك ٗٛ  

ٖككت، وككَ تصككتّت  تقرٖككر خصككاٟم ظككاِرٚ وعٍٗككٛ أٔ وٕقككر ٖػمككم عمٗككْ صكك ٛ الت ت  

خاله مج  اسبقاٟع ٔذبمٗمّا ٔت صكريِا الشكتمالد داللتّكا، لمٕصكٕه نىل تعىٗىكات      

 بعأُ املٕقر أٔ الظاِرٚ ال  ٖقًٕ الباح  بتراشتّا.

حٗك  ُٖعكت وكَ أٌصكم      Survey Methodٔقكت اعتىكت الباحك  عمكٜ وكٍّا املصكح       

ٛ  لمتراشككات الٕصكك ٗٛ الكك  تٍتىكك٘ نلّٗككا ِكك ٓ ال  تراشككٛ، كىككا املٍككاِا العمىٗككٛ والٟىكك

ٖعتككرب جّككت ا عمىًّككا وٍظى ككا لم صككٕه عمككٜ بٗاٌككات ٔوعمٕوككات ٔأٔصككا  عككَ الظككاِرٚ    

وٕضكككٕع التراشكككٛ ٔذلكككك بّكككت  تكككتعٗي أٔ رفكككض صبىٕعكككٛ وكككَ ال كككرٔ  أٔ تقكككتٖي 

 وعمٕوات أشاشٗٛ حٕه وتٙ تػري أٔ اشتىرار مناذو الصمٕك اشباصٛ مب ردات العٍٗٛ.

 

 أداة جمع البيانات
ٚ  ٜٛ االشتباٌتعتىت التراشٛ عم زبى  املعمٕوكات ٔالبٗاٌكات وكَ عٍٗكٛ التراشكٛ       أدا

صاٟم أفراد العٍٗٛ كالٍٕع ٔال ٠ٛ العىرٖكٛ  خب ٖتعمعحٗ  حيتٕٙ عمٜ جسأَٖ: األٔه 

العٕاوككن املككؤ رٚ عمككٜ قبككٕه التقٍٗككٛ     . ٔالألككاٌ٘ ٖككتٔر حككٕه   ٔخككربٚ اشككتمتاً اإلٌرتٌكك   
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 ٔالتكأ ري  ٔازبّكت املتٕقك ،   ،املتٕقك   ِٔ٘ األداٞ UTAUTٔاشتمتاوّا يف ضٕٞ منٕذو 

فقرات ٔضع  عمٜ  أٔعبارات االجتىاع٘ ٔالتصّٗالت املتاحٛ ٔقت ٔضع  يف ظكن 

 لمى اٖككت نيدرجككات لمىٕافككع ٔدرجككت  ككال وقٗككاط رتلٗكككرت الألال كك٘رت حبٗكك  أعطكك٘  

 لمىعار . ٔاحتٚ ٔدرجٛ 

 

 مقاييس الدراسة:
ظرٖكٛ( املٕضك ٛ يف   تعتىن التراشٛ عمٜ املتػريات اشبىصٛ التالٗكٛ  عٍاصكر الٍ  

 :٘التالالعكن 

 وعار  ضباٖت وٕافع وقاٖٗض التراشٛ

 % ك % ك % ك

األداٞ املتٕق   مت قٗاشْ وَ خاله تص  عبارات( اٌظر العبكارات  

 21( د 5جتٔه  

      

ازبّت املتٕق   مت قٗاشْ وَ خاله أرب  عبارات( اٌظر العبارات 

  22( د 6جتٔه  

      

٘  مت قٗاشككْ وككَ خككاله أربكك  عبككارات( اٌظككر    التككأ ري االجتىككاع 

 .22( د 7العبارات جتٔه  

      

وككَ خككاله شكك  عبككارات( اٌظككر  االتصككّٗالت املتاحككٛ  مت قٗاشككّ

 23( د 8العبارات جتٔه  

      

 ّ وككَ خككاله  ككال  عبككارات( اٌظككر    االٍٗككٛ الصككمٕكٗٛ  مت قٗاشكك

 24( د 9العبارات جتٔه  

      

 

 مجتمع وعينة الدراسة:
ٖتىألككككن صبتىكككك  التراشككككٛ يف مجٗكككك  ممارشكككك٘ العالقككككات العاوككككٛ يف اهل٠ٗككككات      

مت نعكتاد االشكتباٌٛ عكرب    ٔاملؤشصات اسبكٕوٗٛ يف املىمكٛ العربٗٛ الصكعٕدٖٛ، ٔقكت   

اإلٌرتٌكك  ٔنرشككالْ عككرب الربٖككت اإللكرتٌٔكك٘ زبىٗكك  اهل٠ٗككات ٔاملٍظىككات اسبكٕوٗككٛ       

 .دبارٚ ... نخل( -حا–أٔقا   –ختوٛ وتٌٗٛ  –داخمٗٛ  –ص ٛ  – تعمٗي 
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 املكاٌ٘:اجملاه  أٔال :

يف العالقككات العاوككٛ يف املٍظىككات اسبكٕوٗككٛ   ممارشكك٘الب كك  عمككٜ  نجككراٞمت 

 املىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ.

ٗ ا:  البعرٝ:اجملاه   اٌ

تصككتمتً حككني ال ٖكككُٕ  ٔالكك  الباحكك  عٍٗككٛ كككرٚ الككألما رتالعككبكٗٛرت اشككتمتً

لصككعٕبٛ الٕصككٕه  ٔ وصككتٕٝ األظككمادعمككٜ  ٝ الباحكك ا لككتصبتىكك  التراشككٛ وعمٕو كك 

حٗكك  حككأه الباحكك  الٕصككٕه نىل ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ وككَ     لكككن املب ككٕ ني،

خككاله نرشككاه رابكك  االشككتباٌٛ نىل نميٗككن العالقككات العاوككٛ يف املٍظىككات اسبكٕوٗككٛ     

املٍعٕر عرب وٕاق  ِ ٓ املٍظىات، ٔفمم الباح  وَ العمم ال ٝ ٖ كتح اإلميٗكن أُ   

ٔحككألّي عمككٜ ٗكك  العككاومني يف العالقككات العاوككٛ يف املٍظىككٛ، ٔنقٍككاعّي  ٍٖعككرٓ عمككٜ مج

الطرٖقٛ ال  ٖتي اختٗكار  الباح  ِٕٔ جِٕر عٍٗٛ كرٚ الألما رت االشتجابٛ ٔالتعأُ و 

ٔاشككتمتاوّا يف دراشككتٍا ِتفككْ رت املعككاركني فّٗككا بٕاشككطٛ الرتظككٗ ات أٔ اإلحككاالت

صككٛ وكك  تعككت  صبتىكك  الب كك   ضككىاُ الٕصككٕه نىل ٌصككبٛ كككبريٚ وككَ املب ككٕ ني، خا 

ٛ  ٔبمؼ ،ٔصعٕبٛ الٕصٕه نلْٗ و كردٚ   132 الك  اشكتجاب  لمباحك     عتد و ردات العٍٗك

 حٗ  تمقٜ ردِا ٔنجابتّا عمٜ االشتباٌٛ عرب الربٖت اإللكرتٌٔ٘.

 خصاٟم أفراد العٍٗٛ التميٕغرافٗٛ ٔاملٍّٗٛ( 1جتٔه رقي  

 % ك املتػري

 ذكر الٍٕع

 أٌألٜ

 شٍٛ 25قن وَ أ العىر

 شٍٛ 45قن وَ أ نىل 25

 شٍٛ فأكألر 45

 قن وَ شٍٛأ اإلٌرتٌ خربٚ اشتمتاً 

 شٍٕات 3 نىلوَ شٍٛ 

 شٍٕات 3أكألر وَ 
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 السوٍٜ:ا اجملاه  الأل 

 .ِك 1436 األٔه ربٗ  17نىل  12 املٗتاٌٗٛ يف ال رتٚ وَالتراشٛ  نجراٞمت 

 
 قياس الصدق والثبات:

    ٛ وككَ املتمصصككني يف التراشككات    32قككاً الباحكك  بعككر  االشتقصككاٞ عمككٜ  ال كك

ٛ ال َٖ ادخمٕا بعض التعتٖالت ٔالتسً بّا الباح  اإلعالوٗٛ   ٛصكاسب  لتصبح االشكتباٌ

  الٍّاٟ٘.لمتطبٗع 

ا ٗع ككل ككا ل قراتككْ مجأفقككت مت عككَ فرٖككع وعاوككن كرٌٔبككا     ٛ بككات االشككتباٌ أوككا

 .ٔلكن صباه عمٜ حتٚ 

 ل ا كرٌٔبا أا لقٗي ( وتػريات التراشٛ ٔفق 2جتٔه رقي  

 املتػري ل ا كرٌٔبا أوعاون  عتد العبارات

   األداٞ املتٕق 

   ازبّت املتٕق 

   التأ ري اجملتىع٘

   التصّٗالت املتاحٛ

   الٍٗٛ الصمٕكٗٛ

 
 ائية للبياناتاملعالجة اإلحص

عكككتد وكككَ األشكككالٗم إلجكككراٞ  spss 21برٌكككاوا مت ذبمٗكككن البٗاٌكككات باشكككتمتاً 

 اإلحصاٟٗٛ وٍّا:

 خصاٟم أفراد العٍٗٛ اُلبٗ امل٠ٕٖٛٔالٍصم  التكرارات. 

   :وعاون ارتباي الرتكم Rank Correlation Coefficient )مبعاوكن ارتبكاي   ملعكرٔ   ا

 .ّٗىا وقٗاط ترتٗيب أٔ امس٘قٗاط املتػريَٖ كمل( Spearmanشبريواُ  
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 دٖٛتبين ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعالً االجتىاع٘ يف املٍظىات اسبكٕوٗٛ الصعٕ

 مفاهيم الدراسة:
: رتٌٕع أٔ ف٠ٛ وكَ اإلعكالً عكرب اإلٌرتٌك  تصكىح لمىصكتمتوني       اإلعالً االجتىاع٘

بإٌعاٞ ٔتطٕٖر ٔوعاركٛ احملتٕٝ بعكن شرٖ  ٔعمٜ  ٕ ال تكٕفرٓ ٔشكاٟن اإلعكالً    

 التقمٗتٖٛ األخرٝرت.

تىاع٘ باعتبارِا ٔقت اقتصر الباح  يف اشتمتاوْ عمٜ ظبكات التٕاصن االج

أبككرز أدٔات اإلعكككالً االجتىكككاع٘ ، كىكككا درط الباحككك  مجٗككك  ظكككبكات التٕاصكككن  

االجتىاع٘ شٕاٞ كاٌ  ظبكات تكتَٖٔ وصكػر وألكن تكٕٖرت أٔ ظكبكات تعتىكت عمكٜ        

 الصٕر وألن اٌصتجراً أٔ فٗتٖٕ وألن الٕٗتٕٗح أٔ غٍٗٛ بالٕشاٟ  وألن ال ٗصبٕك.

غككرا  وعٍٗككٛ ٖٔتىتكك  بعمصككٗٛ    رت كٗككاُ وككٍظي ّٖككت  نىل ذبقٗككع أ    املٍظىككٛ:

 ."وعٍٕٖٛ
 

 متغريات الدراسة :
 ٛاألداٞ املتٕقككك  وكككتػريات تتعمكككع بعٍاصكككر ٌظرٖكككٛ اشكككتمتاً ٔقبكككٕه التقٍٗككك- 

الٍٗككككٛ  -التصككككّٗالت املتاحككككٛ   –التككككأ ري االجتىككككاع٘   -ازبّككككت املتٕقكككك  

 الصمٕكٗٛ.

        ٛوكككتػريات تتعمكككع باالختالفكككات ال ردٖكككٛ  الٍكككٕع، الصكككَ، اشبكككربٚ، فٕاعٗككك

 (.تمتاًاالش

ٙن وٍّكككا وكككتػريات وصكككتقمٛ أٔ تابعكككٛ أٔ    11-9ٔقكككت مت ظكككرحّا د  ٔتٕضكككٗح أ

 ٔشٗطٛ.
 

 نتائج الدراسة:
 احملوز األضهب اضتخداً مازض  العال،ات العاوة لتعالً االجتىاع ب

 :أٔال : وتٝ اشتمتاً ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعالً االجتىاع٘

ممارشكككك٘ العالقككككات العاوككككٛ   أظككككارت ٌتككككاٟا التراشككككٛ نىل اشككككتمتاً مجٗكككك      

القككككٕه بككككأُ لكككك ا فمككككٗض وككككَ املبالػككككٛ %; 111لٕشككككاٟن اإلعككككالً االجتىككككاع٘ بٍصككككبٛ 



 

 

164 

االجتىكككاع٘ رت باملقارٌكككٛ وككك  بمكككتاُ     لإلعكككالً ٛرت عاظكككقاملىمككككٛ العربٗكككٛ الصكككعٕدٖٛ   

 ٛ ٖٔرجككك  ذلكككك نىل أٌّكككا ممتعكككٛ ٔشكككّمٛ االشكككتمتاً شكككٕاٞ وكككَ         ،أخكككرٝ يف املٍطقككك

 ٛ ، كىكككا أٌّكككا صكككارت أحكككت الطقكككٕط الٕٗوٗكككٛ الككك     اسباشكككبات أٔ اهلٕاتكككر الٍقالككك

ميارشكككّا األفكككراد لمتٕاصكككن وككك  اآلخكككرَٖ مبكككا ميٍ ٍكككا العكككعٕر بالراحكككٛ ٔاالٌتظكككاً،  

%( أظكككارٔا نىل اٌّكككي ٖصكككتمتوُٕ  111ٔممكككا ٖؤككككت ذلكككك أُ مجٗككك  أفكككراد العٍٗكككٛ     

اإلعككككالً االجتىككككاع٘ بعكككككن فككككٕع٘ قبككككن أُ ٖكككككُٕ ذلككككك وطمب ككككا وككككَ وطالككككم  

 قات العاوٛ يف العصر اسبتٖ .ممارشٛ وٍّٛ العال

 

 ( خربٚ اشتمتاً اإلعالً االجتىاع3٘جتٔه رقي  

 % ك وتٚ اشتمتاً املب ٕ ني لإلعالً االجتىاع٘

 قن وَ شٍٛأ 

 شٍٕات 3 نىلوَ شٍٛ  

 شٍٕات 3أكألر وَ 

 اجملىٕع

 

قكككات العاوكككٛ لإلعكككالً أوكككا فٗىكككا ٖتعمكككع مبكككتٝ حتا كككٛ اشكككتمتاً ممارشككك٘ العال

كككككاُ أغمككككم املب ككككٕ ني    3االجتىككككاع٘، ف صككككبىا تعككككري بٗاٌككككات ازبككككتٔه رقككككي     

شككككٍٕات بٍصكككبٛ كككككبريٚ بمػكككك    3ٖصكككتمتً اإلعككككالً االجتىكككاع٘ وٍكككك  أكألككككر وكككَ    

 شكككككٍٕات 3 نىلشكككككٍٛ % ٖمكككككّٗي وكككككَ ٖصكككككتمتوُٕ اإلعكككككالً االجتىكككككاع٘ وٍككككك    69.7

%، 4.5شككككتمتاً  أقككككن وككككَ شككككٍٛ(     %، بٍٗىككككا   ٖتجككككأز حككككتٖألٕ اال    25.8بٍصككككبٛ  

ِٔكككٕ وكككا ٖعكككري نىل ارت كككاع خككككربٚ ممارشككك٘ العالقكككات العاوكككٛ ِٔقكككَتً اشككككتمتاوّي         

 لإلعالً االجتىاع٘.

ٗ ا: أدٔات اإلعالً االجتىاع٘ األكألر اشكتمتاو ا يف أٌعكطٛ العالقكات العاوكٛ       اٌ

 يف املىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ
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 دٖٛتبين ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعالً االجتىاع٘ يف املٍظىات اسبكٕوٗٛ الصعٕ

 ( أدٔات اإلعالً االجتىاع4٘جتٔه رقي  

 % ك ات اإلعالً االجتىاع٘أدٔ

 الربٖت اإللكرتٌٔ٘

صكك  ات املٍظىككٛ عككرب ظككبكات     

 التٕاصن

 ظبكات التٕاصن االجتىاع٘

 وعاركٛ الصٕر ٔال ٗتِٖٕات

 املتٌٔات

 املٍتتٖات ٔاجملىٕعات اإلخبارٖٛ

 اجملىٕع
 

حصبىا تعري بٗاٌات ازبتٔه الصابع، ذكر املب ٕ ُٕ أُ أكألكر أدٔات اإلعكالً   

االجتىككاع٘ اشككتمتاو ا يف أٌعككطٛ العالقككات العاوككٛ ِكك٘: الربٖككت اإللكرتٌٔكك٘ بٍصككبٛ     

%( خصٕص ككا ٔاتصككاح، تككٕٖرت،   24.24%(، فعككبكات التٕاصككن االجتىككاع٘    31.16 

%(  كككي 21.21 ىكككاع٘ فٗصكككبٕك، فصككك  ات املٍظىكككٛ عكككرب ظكككبكات التٕاصكككن االجت  

%( ٔكاٌك  املكتٌٔات ٔاملٍتكتٖات ٔاجملىٕعكات     11.36 وعاركٛ الصكٕر ٔال ٗكتِٖٕات   

اإلخبارٖككٛ أقككن أدٔات اإلعككالً االجتىككاع٘ اشككتمتاو ا يف أعىككاه العالقككات العاوككٛ يف    

 املٍظىات الصعٕدٖٛ.

ٖٔالحع تصتر الربٖت اإللكرتٌٔ٘ ألدٔات اإلعالً االجتىاع٘ املصكتمتوٛ ٌظكر ا   

عتىككاد عمٗككْ بعكككن كككبري يف املراشككالت التاخمٗككٛ ٔاشبارجٗككٛ، كىككا ٖعكككض    لال

صبكك٘ٞ ظككبكات التٕاصككن االجتىككاع٘ يف املرتبككٛ الألاٌٗككٛ حككرد كككألري وككَ املٍظىككات  

عمٜ الت اعن و  ازبىّٕر، خاصٛ ٔأٌّا ذبظكٜ باشكتمتاً ازبىّكٕر بعككن ككبري،      

ظىككٛ وككا  تصككارع  فاككال  عككَ أٌّككا ورتكك  لمعككاٟعات الكك  ميكككَ أُ تككتور مسعككٛ املٍ   

 بالتعاون وعّا.
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( 2012   33ٔزلكككٗي الكٗمٗككك، أٔوٗكك  أتابٗكككك  دراشككٛ أ ٔتت ككع ِكك ٓ الٍتٗجكككٛ وكك     

ُ  34(2118  شٕٖتصككككريوٌٕٗكككككا، نٖرٖككككك، دراشككككٛ ٔ الربٖككككت  ٔالكككك  تٕصككككم  نىل أ

اشككتمتاو ا وككَ قبككن ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ يف تركٗككا    األكألككرِككٕ  اإللكرتٌٔكك٘

 ٔأورٖكا.

واون املا  س  يف ،مماوه ضاضاتخداً مازضا  العال،اات العاواة لتعاالً        احملوز الثاٌ ب الع

 االجتىاع 

ت صكري   تقكتٖي وَ أجكن  اإلحصاٟ٘ املرتبطٛ باحملٕر الألاٌ٘ ٔه الت مٗن اجت أعتت

ممارش٘ العالقات العاوٛ  ٕ اإلعالً االجتىاع٘، ٔتٕضح جكتأه  كاون لتصٕرات 

 عمٜ الٍ ٕ التال٘: ني( الٍصم امل٠ٕٖٛ الشتجابات املب ٕ 9،8،7،6،5 

 أٔال : األداٞ املتٕق 

تعري الٍتاٟا نىل أُ ممارش٘ العالقات العاوٛ ٖت قُٕ عمكٜ أُ اشكتمتاً اإلعكالً    

  زٖكككادٚ باملٍظىكككٛ اشباصكككٛ الراٍِكككٛ ٔاألحكككتا  األخبكككار االجتىكككاع٘ ٖ ٗكككت يف: تكككٕفري

ازبىّكٕر  ، ٔاسبكٕار وك    ازبىّكٕر  نىل املعمٕوكات  ٌٔقن األخبار نرشاه الٕع٘(، ٔشرعٛ

 وباظرٚ.

كىكككا ات كككع غالبٗكككٛ ممارشككك٘ العالقكككات العاوكككٛ عمكككٜ أُ اشكككتمتاً اإلعكككالً         

 عالقكات  عربٓ، ٔتكَٕٖ ازبىّٕر وعاركات ٔرصت االجتىاع٘ ٖصاعت عمٜ: وتابعٛ

ٜ  بكالٍ    تعكٕد  ظمصٗٛ ٘  عمك ٛ  ٔندارٚ العكاٟعات  الكٕظٗ ٘، كالتقكاي   أداٟك  وك   العالقك

 اإللكرتٌٔٗٛ. العاتاالشتط ٔنجراٞ ادباِاتّي، ٔرصت ازبىّٕر

 ٖقمكن ٔقت كا  شكٕ   اإلعكالً االجتىكاع٘   شكتمتً  كىا ٔافع ٌصر العٍٗٛ عمكٜ أُ ا 

 الٕظٗ ٗٛ، بٍٗىا كاُ رأٝ الباقني نوا ضباٖت ا أٔ وعارض ا.ألداٞ املّاً 

ٖٔتاككح وككَ ذلككك أُ غالبٗككٛ ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ ٖعتقككتُٔ أُ اشككتمتاً       

لعاوٛ شكٕ  تككُٕ لكْ ٌتكاٟا ن ابٗكٛ عتٖكتٚ       اإلعالً االجتىاع٘ يف صباه العالقات ا

ٔوتٍٕعٛ، كىكا تٕضكح الٍتكاٟا وكتٝ اسباجكٛ الشكتمتاً اإلعكالً االجتىكاع٘، حٗك           

بككات اشككتمتاوّا ضككرٔرٚ ال غٍككٜ عٍّككا لتأدٖككٛ العالقككات العاوككٛ لٕظاٟ ّككا املمتم ككٛ         
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 دٖٛتبين ممارش٘ العالقات العاوٛ لإلعالً االجتىاع٘ يف املٍظىات اسبكٕوٗٛ الصعٕ

ٛ، لٕظٗ ٛ االتصالٗٛ، الٕظٗ ٛ اإلعالوٗٛ، ٔالٕظٗ ٛ اإلدارٖكٛ، ٔالٕظٗ كٛ االشتعكارٖ   ا 

 (.ٔالٕظٗ ٛ التصٕٖقٗٛ

 ( األداٞ املتٕق 5جتٔه  

 وعار  ضباٖت وٕافع العبارٚ

 % ك % ك % ك
 وككَ اإلعككالً االجتىككاع٘ و ٗككت،  اشككتمتاً

 الراٍِكككٛ ٔاألحكككتا  األخبكككار تكككٕفري خكككاله

 الٕع٘(.  زٖادٚ باملٍظىٛ اشباصٛ

1 1 

 اإلعكالً االجتىكاع٘ يف   اشتمتاً ميكٍين

 وعككككاركات ٔرصككككت وتابعككككٛ وككككَ عىمكككك٘

 .ازبىّٕر



 اإلعككالً االجتىككاع٘ يف  اشككتمتاً ٖقٗككتٌ٘

 بصكككٕرٚ املعمٕوكككات ٌٔقكككن األخبكككار نرشكككاه

َ  أشكرع  ٛ  الٕشكاٟن  وك  ازبىّككٕر نىل التقمٗتٖك

 .ٔالسوالٞ

1 1 

  ً اإلعكككالً االجتىكككاع٘   ٖتكككٗح لككك٘ اشكككتمتا

 ىّككٕرازب وكك  وباظككرٚ حككٕارات يف الككتخٕه

 .ازبىّٕر و  ٔالتعأُ التٕاصن لتٍىٗٛ

1 1 

َ  اإلعالً االجتىاع٘ ميكٍين اشتمتاً  وك

ٜ  بالٍ   تعٕد ظمصٗٛ عالقات تكَٕٖ  عمك

 الٕظٗ ٘. أداٟ٘



ٜ  ٖصككّن اشككتمتاً  اإلعككالً االجتىككاع٘ عمكك
 عىمكككككك٘ بصككككككىٗي تتعمككككككع مبّككككككاً القٗككككككاً

 وككك  العالقكككٛ ندارٚٔ العكككاٟعات كالتقكككاي
 ٔنجكككككراٞ ادباِكككككاتّي، ٔرصكككككت ازبىّكككككٕر

 .اإللكرتٌٔٗٛ االشتطالعات



 اإلعككككالً االجتىككككاع٘، عٍككككتوا اشككككتمتً  
ا أقكككككن ألداٞ املّكككككاً قاكككككٜ ٔقت كككك أفصككككٕ   

 الٕظٗ ٗٛ الرٔتٍٗٗٛ.



ٖكُٕ الت اعكن وك  ازبىّكٕر وباظكرٚ عكرب      
و اال ، حٗ  ميكَ  ع٘اإلعالً االجتىا

 السو باشي املؤشصٛ شبمع ظّرٚ هلا.



شككٗسٖت وككَ اإلعككالً االجتىككاع٘  اشككتمتاً

رصككككٗت املٍظىككككٛ لككككتٝ ازبىّككككٕر ٔزٖككككادٚ    

شككككٕاٞ كاٌكككك   أٌعككككطتّا يفوعكككاركتّي  

 حقٗقٗٛ أًوعاركٛ افرتاضٗٛ 
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ٗ ا: ازبّت املتٕق    اٌ

 اٟا نىل أُ غالبٗٛ ممارش٘ العالقات العاوٛ ٖعتقتُٔ:تعري الٍت

تتٍككأه وٕضككٕعات وتعمقككٛ  الكك لصكك  ات نىل االٕصككٕه  عمككّٗيوككَ الصككّن أٌككْ  

وَ الصّن ٔأٌْ  ،ٔاضح ٔوعرباإلعالً االجتىاع٘  ٔشاٟ عرب  ّيت اعمباملٍظىٛ، ٔأُ 

٘ يف تٕظٗر  ٚوّر ٕاصب ٖ أُ يح هل م كٛ شبتوكٛ   يف األغكرا  املمت  اإلعالً االجتىكاع

 العالقات العاوٛ باملٍظىٛ. أِتا 

 األفاكن ٔشٗمٛ شّمٛ ٔورٌٛ لك ا فىكَ   كىا ٖرٝ غالبٗتّي أُ اإلعالً االجتىاع٘ 

 .األخرٝبتال  وَ اشتمتاً الٕشاٟن  ٓجّٛ وا عرب أٔوباظرٚ و  ظمم  أتٕاصنأُ 

 ( ازبّت املتٕق 6جتٔه  
 وعار  ضباٖت وٕافع العبارٚ

 % ك % ك % ك

 الك  لصك  ات  نىل االٕصكٕه   ٘عمك  وَ الصكّن 

 باملٍظىٛ.تتٍأه وٕضٕعات وتعمقٛ 

1 1 

اإلعككككالً االجتىككككاع٘  ٔشككككاٟ ت ككككاعم٘ عككككرب 

 ٔاضح ٔوعرب.

1 1 

ا يف أصككبح وككاِر   أُوككَ الصككّن بالٍصككبٛ لكك٘    

يف األغككككرا   اإلعككككالً االجتىككككاع٘تٕظٗككككر 

عاوكككٛ  العالقكككات ال أِكككتا  املمتم كككٛ شبتوكككٛ  

 باملٍظىٛ.

1 1 

ٔشككٗمٛ شككّمٛ ٔورٌككٛ لكك ا   اإلعككالً االجتىككاع٘  

وباظكرٚ وك  ظكمم     أتٕاصكن أُ  األفانفىَ 

بككتال  وككَ اشككتمتاً الٕشككاٟن  ٓ جّككٛ وككا عككرب أٔ

 .األخرٝ

1 1 

 

ٔتبني الٍتاٟا خربٚ ٔوراُ ٔقترٚ ممارش٘ العالقات العاوٛ عمكٜ تٕظٗكر اإلعكالً    

جتىككاع٘ شبتوككٛ أغككرا  العالقككات العاوككٛ بصككّٕلٛ ٖٔصككر; ذلككك العتٗككاد غالبٗككٛ        اال

فٕاٟككر اجملتىكك  عمككٜ اشككتمتاوّا، ممككا ال ٖعكككن صككعٕبٛ عمككٜ ممارشكك٘ العالقككات  

 العاوٛ الشتمتاوّا.
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  الأل ا: التأ ري االجتىاع٘

اإلعالً عمٜ اشتمتاً تعج  املٍظىٛ أفاد غالبٗٛ ممارش٘ العالقات العاوٛ أُ: 

 ي بالٍصككبٛ هلككنياملّىكك ، ٔأُ األظككمادٔتبككاده املعمٕوككات قككتر املصككتطاع ىككاع٘ االجت

 ٖرُٔالراشكاٞ ٔاملكت  اإلعكالً االجتىكاع٘، وكٍّي    اشكتمتاً   عمكّٗي ٌكْ  كم   أٖعتقتُٔ 

ً  ٌكْ  كم   أٖرُٔ  ال َٖ اإلعكالً االجتىكاع٘، بٍٗىكا   ٖٕافكع ٌصكر       عمكّٗي اشكتمتا

 اِيألٌكْ ٖصكتمتوْ أصكتقا   ىكاع٘  العٍٗٛ عمٜ القٕه بأٌّي ٖصتمتوُٕ اإلعكالً االجت 

 اِي.ٔزوال

ٔتظّر الٍتاٟا ٔجكٕد تكأ ري ألفكراد اجملتىك   وكٍّي الراشكاٞ ٔاملكتٖرُٔ ٔاألفكراد         

املّىُٕ( عمٜ ممارشك٘ العالقكات العاوكٛ ٖكتفعّي الشكتمتاً اإلعكالً االجتىكاع٘ يف        

 عىمّي.

 ( التأ ري االجتىاع7٘جتٔه  

 وعار  ضباٖت وٕافع العبارٚ

 % ك % ك % ك

املّىككككككُٕ بالٍصككككككبٛ لكككككك٘   األظككككككماد

اشككككتمتاً  ْ٘  ككككم عمككككأٌككككٖعتقككككتُٔ 

 .اإلعالً االجتىاع٘



 ٘ٔوَ هلكي تكأ ري عمك    ٖرُٔالراشاٞ ٔاملت

 أُ ٌ٘ككككْ  ككككم عمكككك أيف عىمكككك٘ ٖككككرُٔ  

 اإلعالً االجتىاع٘.اشتمتً 



ألٌككككْ اإلعككككالً االجتىككككاع٘  اشككككتمتً 

اٟ٘ ٔزوالٟكككككككك٘ ٖصككككككككتمتوْ أصككككككككتق 

 .ٔعىالٟ٘



اإلعكالً  تعج  املٍظىكٛ عمكٜ اشكتمتاً    

ٔتبككككاده املعمٕوككككات قككككتر   االجتىككككاع٘ 

 املصتطاع



 



 

 

170 

 رابع ا: التصّٗالت املتاحٛ

اإلعككالً املعرفككٛ الالزوككٛ الشككتمتاً   ّيلككتٖ أظككار غالبٗككٛ أفككراد العٍٗككٛ نىل أُ:  

خاصككٛ ٔأٌّككا  ،وّاااشككتمت يٗكُٕ وككَ الصككّن بالٍصككبٛ هلككَ ككي شكك االجتىككاع٘، ٔوككَ

ّي، ٔوكَ َ كي فّكي لٗصكٕا حباجكٛ      ا فبٗعٛ عىماشم متاو ، ٔتٍيف العىن ّيالٟي أشمٕبت

اإلعكالً االجتىكاع٘، حٗك  تتكاا هلكي اإلوكاٌٗكات       نىل املصاعتٚ لمتعاون و  ٔظاٟر 

 الالزوٛ الشتمتاً اإلعالً االجتىاع٘ كاإلٌرتٌ  ٔاألجّسٚ.

ٔتتصع ِ ٓ الٍتاٟا و  وا تب لْ املىمكٛ وَ جّٕد ٔاض ٛ لتٕفري كافٛ البٍكٜ  

الت تٗككككٛ وككككَ خككككتوات اإلٌرتٌكككك  ٔاسباشككككبات يف كافككككٛ القطاعككككات ٔاملؤشصككككات 

اسبكٕوٗككٛ، فاككال  عككَ تككٕفر اهلٕاتككر ال كٗككٛ لككتٝ مجٗكك  أفككراد العٍٗككٛ ٔتككٕفر        

اً أدٔات اإلعكككالً املّكككارات العاوكككٛ الككك  تتكككٗح ملىارشككك٘ العالقكككات العاوكككٛ اشكككتمت   

 االجتىاع٘ بصّٕلٛ ٖٔصر.

 ( التصّٗالت املتاح8ٛجتٔه  

 وعار  ضباٖت وٕافع العبارٚ

 % ك % ك % ك

تتككككٗح املٍظىككككٛ األدٔات الالزوككككٛ الشككككتمتاً   

اإلعالً االجتىاع٘  اإلٌرتٌ  ٔالكىبٕٗتر أٔ 

 اهلٕاتر ال كٗٛ(.



ً اإلعككككالً لككككتٙ املعرفككككٛ الالزوككككٛ الشككككتمتا 

 االجتىاع٘.
1 1 

ا لتٕفر املٕارد ٔال كرد ٔاملعرفكٛ الالزوكٛ    ٌظر 

الشتمتاً اإلعالً االجتىاع٘، شٗكُٕ وكَ  

 الصّن بالٍصبٛ ل٘ أُ اشتمتوّا.

1 1 

أعتقككككت أُ اشككككتمتاً اإلعككككالً االجتىككككاع٘    

 ا فبٗعٛ عىم٘.ٍٖاشم متاو 
1 1 

اشككتمتاً اإلعككالً االجتىككاع٘ ٖالٟككي أشككمٕب٘ 

 يف العىن.
1 1 

لصكككك  حباجككككٛ نىل املصككككاعتٚ لمتعاوككككن وكككك      

ٔظككككاٟر اإلعككككالً االجتىككككاع٘، فمككككتٙ وككككا    

ٖك كككك٘ وككككَ التجربككككٛ الشككككتمتاً اإلعككككالً   

 االجتىاع٘.
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 خاوص ا: الٍٗٛ الصمٕكٗٛ

بع نىل: وٗكن غالبٗكٛ ممارشك٘ العالقكات العاوكٛ      كىا تعري ٌتكاٟا ازبكتٔه الصكا   

املٍظىككٛ الٕٗوٗككٛ   أحككتا يف ٌعككر اإلعككالً االجتىككاع٘  اشككتمتاً  نىل االشككتىرار يف

لالشككتىرار يف ، كىككا خيطكك  غككالبٗتّي   دُٔ تٕقككروككَ ٔالت اعككن وكك  مجاِريِككا   

بعكككن وتكككرر، فّكك٘ جككسٞ ال ٖتجككسأ وككَ اشبطككٛ     اإلعككالً االجتىككاع٘  اشككتمتاً 

ٜ لالتصككاه بككازبىّٕرشكرتاتٗجٗٛ  اإل اإلعككالً اشككتمتاً  ، كىككا شكٗعىن وعظىّككي عمكك

 .ٔالت اعن و  ازبىّٕر األخباروصتقبال  لٍعر  عىمْيف االجتىاع٘ 

ٔتعكككض الٍتككاٟا حككرد ممارشكك٘ العالقككات العاوككٛ عمككٜ اشككتمتاً اإلعككالً       

االجتىككاع٘ يف أغككرا  العالقككات العاوككٛ وصككتقبال  ٌظككر ا ألِىٗتّككا ٔعككتً نوكاٌٗككٛ  

 اٞ عَ اشتمتاوّا.االشتػٍ

 ( الٍٗٛ الصمٕك9ٛٗجتٔه  

 وعار  ضباٖت وٕافع العبارٚ

 % ك % ك % ك

اإلعكككككككالً اشكككككككتمتاً  عمكككككككٜشكككككككأعىن 

وصككككتقبال  لٍعككككر  عىمكككك٘يف االجتىككككاع٘ 

 ٔالت اعن و  ازبىّٕر. األخبار



اإلعككككككككككالً اشككككككككككتمتاً  يف شأشككككككككككتىر

املٍظىككككٛ  أحككككتا يف ٌعككككر االجتىككككاع٘ 

دُٔ وكَ  ٗٛ ٔالت اعن وك  مجاِريِكا   الٕٗو

 تٕقر.



اإلعكالً  أخط  لالشكتىرار يف اشكتمتاً   

بعكن وتككرر، فّك٘ جكسٞ    االجتىاع٘ 

شكككككرتاتٗجٗٛ ال ٖتجكككككسأ وكككككَ اشبطكككككٛ اإل  

 .لالتصاه بازبىّٕر
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ٔالككك  تتعمكككع باالختالفكككات ال ردٖكككٛ  ىٕعكككٛ األٔىل اختبكككار فكككرٔ  اجمل أٔال :

 الٍٕع، الصكَ، اشبكربٚ، فٕاعٗكٛ االشكتمتاً(; الختبكار وكتٝ تأ ريِكا عمكٜ قبكٕه          

 التقٍٗٛ ٔاشتمتاوّا ، ٔذلك عمٜ الٍ ٕ التال٘:

 ٔاالختالفات ال ردٖٛ UTAUT( العالقٛ بني عٍاصر 9جتٔه  

الٍٗككككككككككككككككٛ 

 الصمٕكٗٛ

التصككككككّٗالت 

 املتاحٛ

التكككككككككككككككأ ري 

 تىع٘اجمل

ازبّككككككككككككككت 

 املتٕق 

 املتػري األداٞ املتٕق 

    
قٗىككككككككٛ وعاوككككككككن  

 ارتباي شبريواُ

 الٍٕع

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

    
قٗىككككككككٛ وعاوككككككككن  

 ارتباي شبريواُ

 العىر

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

   

 

قٗىككككككككٛ وعاوككككككككن  

 ارتباي شبريواُ

 اشبربٚ

     وصتٕٝ التاللٛ

     عتد أفراد العٍٗٛ

 

 



 

قٗىككككككككٛ وعاوككككككككن  

 ارتباي شبريواُ

اعٗكككككككككٛ فٕ

 االشتمتاً

. 


 وصتٕٝ التاللٛ

  عتد أفراد العٍٗٛ

 

( تٕصم  التراشٛ نىل ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗكٛ  9حصبىا تعري ٌتاٟا ازبتٔه رقي   .1

 دالٛ وٕجبٛ بني:

  ُعٍت وصتٕٝ  (**)599.اشبربٚ ٔازبّت املتٕق  حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شبريوا ،

 (.111وعٍٕٖٛ  .
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  عٍككت  (**)402اجملتىعكك٘ حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريواُ       اشبككربٚ ٔالتككأ ري ،

 (.111وصتٕٝ وعٍٕٖٛ  .

     ُعٍككت (**)538اشبككربٚ ٔالتصككّٗالت املتاحككٛ حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا ،

 (.111وصتٕٝ وعٍٕٖٛ  .

بٍٗىككا تٕصككم  التراشككٛ عككتً ٔجككٕد عالقككٛ ارتبافٗككٛ دالككٛ بككني اشبككربٚ ٔالٍٗككٛ        

 (.380.، عٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ  077شبريواُ الصمٕكٗٛ حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون 

عمككٜ كككن العٕاوككن املككؤ رٚ عمككٜ الٍٗككٛ     اإل ككابِ٘ٔككٕ وككا ٖٕضككح تككأ ري اشبككربٚ   

 TAMاٌتقكت منكٕذو   حٗك    ATAUTالصمٕكٗٛ بعكن ٔاضح، ممكا ٖكتعي منكٕذو    

ٛ  وَ العتٖت أ بت  حٗ  يف اسبصباُ، املصتمتً ألٌْ   ٖا  خربٚ  التارشات أِىٗك

 اشبربٚ.  ِ ٓ
 

 تٕصم  التراشٛ نىل عتً ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ بني: كىا .2

  ُعٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ 130الٍٕع ٔاألداٞ املتٕق ، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شبريوا ،

139. 

       ُعٍككت وصككتٕٝ   ،115الٍككٕع ٔازبّككت املتٕقكك ، حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا

 (191.وعٍٕٖٛ  

   عٍكت وصكتٕٝ    049. .بريواُالٍٕع ٔالتأ ري اجملتىع٘، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاوكن شك ،

 (.578. وعٍٕٖٛ 

         ُ ، عٍكت وصكتٕٝ   143. .الٍكٕع ٔالٍٗكٛ الصكمٕكٗٛ حٗك  بمػك  قٗىكٛ وعاوكن شكبريوا

 (.102وعٍٕٖٛ  

 ٖٔ صر ذلك بتٕفر التصّٗالت زبىٗ  أفراد اجملتى  عمٜ الصٕاٞ.

بٍٗىا تٕصم  التراشٛ نىل ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ وٕجبكٛ ضكعٗ ٛ بكني الٍكٕع     

ُ ٔالتصككّ عٍككت وصككتٕٝ  (**)270. .ٗالت املتاحككٛ، حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا

 (.002.وعٍٕٖٛ  
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ٔميكَ ت صري ذلك بٕجٕد قٕٗد عمٜ اشتمتاً املرأٚ لإلعكالً االجتىكاع٘ ٌظكر ا    

لعٕاوككن وألككن الألقككٛ ٔاشبصٕصككٗٛ ٔاألوككاُ ٔالقٗككٕد االجتىاعٗككٛ الكك  دبعككن الكك كٕر       

الكك كٕر أكككرب وككَ ٌصككبٛ نشككّاوات  ٌصككبٛ أكألككر فاعمٗككٛ ٔاشككتمتاو ا، ٔلكك ا كاٌكك 

 .اإلٌا  يف ِ ٓ التراشٛ

 :تٕصم  التراشٛ نىل ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ وٕجبٛ وتٕشطٛ بني

  ُ عٍكت وصكتٕٝ    (*)181.العىر ٔالتأ ري اجملتىع٘، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شكبريوا

 .038.وعٍٕٖٛ 

    ُت وصكتٕٝ  عٍك (*)172.العىر ٔالٍٗٛ الصمٕكٗٛ، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاوكن شكبريوا

 . 049.وعٍٕٖٛ 

ٔذلك ألُ غالبٗٛ العٍٗٛ كإٌا وَ صكػار الصكَ ِٔكٕ وكا ٖت كع وك  وكا أظكار الٗكْ          

 ٛ لتكككأ ري ٖككككُٕ أقكككٕٝ يف املراحكككن األٔىل وكككَ   وكككَ أُرت ا 35فٍجكككاتغ وطكككٕر الٍظرٖككك

 رت.ٛ، بٍٗىا ال حي س ذلك كبار الصَالتجرب

 بٍٗىا تٕصم  التراشٛ نىل عتً ٔجٕد عالقٛ بني:

  ٞعٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ  130.املتٕق ، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شبريواُ العىر ٔاألدا

.138 . 

       ُعٍككت وصككتٕٝ   046.العىككر ٔازبّككت املتٕقكك ، حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا

 . 603.وعٍٕٖٛ 

        ُعٍككت  141.-العىككر ٔالتصككّٗالت املتاحككٛ، حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا

 . 106.وصتٕٝ وعٍٕٖٛ 

عالقكٛ ارتبافٗكٛ دالكٛ بكني فٕاعٗكٛ االشكتمتاً       تٕصم  التراشٛ نىل عكتً ٔجكٕد    .3

ٛ   0,075-، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شبريوأُالتأ ري اجملتىع٘  عٍت وصكتٕٝ وعٍٕٖك

 ٖٔرج  ذلك نىل متا ن الظرٔ  لتٝ املب ٕ ني.  .491

ٗ ا: اختبار فكرٔ  اجملىٕعكٛ الألاٌٗكٛ ٔالك  تتعمكع      اجملىٕعكٛ الألاٌٗكٛ بالعٕاوكن      اٌ

 قٍٗٛ ٔقبٕهلا، ٔذلك عمٜ الٍ ٕ التال٘: املؤ رٚ يف اشتمتاً الت
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 UTAUT( العالقٛ بني عٍاصر 10جتٔه  

الٍٗككككككككككككككككككككككٛ 

 الصمٕكٗٛ

التصككككككّٗالت 

 املتاحٛ

التكككككككككككككككككأ ري 

 اجملتىع٘

ازبّكككككككككككككككككت 

 املتٕق 

 املتػري األداٞ املتٕق 

    
قٗىكككٛ وعاوكككن ارتبكككاي  

 شبريواُ

األداٞ 

 املتٕق 

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

    
قٗىكككٛ وعاوكككن ارتبكككاي  

 شبريواُ

ازبّككككككككككككت 

 املتٕق 

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

    
ٗىكككٛ وعاوكككن ارتبكككاي  ق

 شبريواُ

التككككككككككككأ ري 

 اجملتىع٘

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

    
قٗىكككٛ وعاوكككن ارتبكككاي  

 شبريواُ

التصّٗالت 

 املتاحٛ

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

    
قٗىكككٛ وعاوكككن ارتبكككاي  

 شبريواُ

الٍٗكككككككككككككككككٛ 

 الصمٕكٗٛ

      وصتٕٝ التاللٛ

      عتد أفراد العٍٗٛ

 

 تٕصم  ٌتاٟا التراشٛ نىل ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ وٕجبٛ وتٕشطٛ بني: .1

 األداٞ املتٕقكك  ٔا ُ عٍككت  (**)495.زبّككت املتٕقكك ، حٗكك  بمػكك  قٗىككٛ وعاوككن شككبريوا

 000.وصتٕٝ وعٍٕٖٛ

   ُعٍكت   (**)640.األداٞ املتٕق  ٔالتأ ري اجملتىع٘، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شكبريوا

 000.وصتٕٝ وعٍٕٖٛ
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    ُعٍكت   (**)427.األداٞ املتٕق  ٔالٍٗٛ الصمٕكٗٛ، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاوكن شكبريوا

 000.وصتٕٝ وعٍٕٖٛ

تٕصم  التراشكٛ نىل عكتً ٔجكٕد عالقكٛ ارتبافٗكٛ دالكٛ بكني األداٞ املتٕقك           كىا

عٍككككت وصككككتٕٝ  019.-ٔالتصككككّٗالت املتاحككككٛ حٗكككك  بمػكككك  قٗىككككٛ وعاوككككن شككككبريواُ  

 .829.وعٍٕٖٛ

 تٕصم  ٌتاٟا التراشٛ نىل ٔجٕد عالقٛ ارتبافٗٛ دالٛ وٕجبٛ وتٕشطٛ بني: .2

  ٛعٍت  (**)539.وعاون شبريواُ ازبّت املتٕق  ٔالتأ ري اجملتىع٘، حٗ  بمػ  قٗى

 000.وصتٕٝ وعٍٕٖٛ

        ُ345.ازبّت املتٕق  ٔالتصّٗالت املتاحكٛ، حٗك  بمػك  قٗىكٛ وعاوكن شكبريوا(**) 

 000.عٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ

التككٜ  36(2012   شككٗكٕ كٗىربلكك٘ٔربتمككر الٍتٗجككٛ الصككابقٛ وكك  دراشككٛ   

صككني أ ككرا عككاومني رٟٗ اازبّككت املتٕقكك  ٔالتككأ ري االجتىككاع٘ كاٌكك تٕصككم  نىل أُ 

 االشتمتاً. ٌٗٛعم٘ وَ 

كىا تٕصم  التراشٛ نىل عتً ٔجٕد عالقكٛ ارتبافٗكٛ دالكٛ بكني ازبّكت املتٕقك        

 .132عٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ 173.ٔالٍٗٛ الصمٕكٗٛ، حٗ  بمػ  قٗىٛ وعاون شبريواُ 

تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ فردٖٛ ضكعٗ ٛ بكني التكأ ري اجملتىعك٘ ٔالتصكّٗالت املتاحكٛ        .3

ٛ   حٗ  ٛ    (*)213.وعاوكن شكبريواُ    بمػك  قٗىك بٍٗىكا     014.عٍكت وصكتٕٝ وعٍٕٖك

ٖألبك  ٔجكٕد عالقككٛ ارتبافٗكٛ بككني التكأ ري اجملتىعكك٘ الٍٗكٛ الصككمٕكٗٛ، حٗك  بمػكك        

 .132عٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ 360.قٗىٛ وعاون شبريواُ

حٗك  بمػك     ال تٕجت عالقٛ ارتبافٗٛ بني التصكّٗالت املتاحكٛ ٔالٍٗكٛ الصكمٕكٗٛ،     .4

 185.عٍت وصتٕٝ وعٍٕٖٛ 116.-ُ قٗىٛ وعاون شبريوا

ٔال   37(2111  ٍٖتل٘ كٕرتٗض ، كارٙ ندٔاردز ٔتت ع ِ ٓ الٍتاٟا و  دراشٛ

نىل  تعككري صككتاقٗٛ  املٔ UTAUTوككتػريات  عالقككات وتبادلككٛ بككني    تٕصككم  نىل ٔجككٕد  

 االجتىاعٗٛ.اإلعالً  ٔشاٟن لتبٍٜاحتىاه أكرب 
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 أبرز النتائج:
جتىككككككاع٘ يف املىمكككككككٛ العربٗككككككٛ   يف ضككككككٕٞ تساٖككككككت اشككككككتمتاً اإلعككككككالً اال   

الصكككعٕدٖٛ، شكككع  التراشكككٛ نىل التعكككر  عمكككٜرت تكككبين ٔتٕظٗكككر ممارشككك٘ العالقكككات    

العاوكككككٛ لإلعكككككالً االجتىكككككاع٘ يف املٍظىكككككات اسبكٕوٗكككككٛ يف املىمككككككٛ العربٗكككككٛ،    

ٔالعٕاوككككن املككككؤ رٚ يف اشككككتمتاوّي ألدٔات اإلعككككالً االجتىككككاع٘ يف ضككككٕٞ العٍاصككككر 

ٔاشكككككتمتاً التقٍٗكككككٛ: األداٞ املتٕقككككك ، ازبّكككككت  اشبىصكككككٛ لمٍظرٖكككككٛ املٕحكككككتٚ لقبكككككٕه

املتٕقككككك ، التصكككككّٗالت املتاحكككككٛ، التكككككأ ري اجملتىعككككك٘، الٍٗكككككٛ الصكككككمٕكٗٛ، ٔوكككككتٝ   

اخكككككككتال  ذلكككككككك بكككككككاختال  املكككككككتػريات التميٕغرافٗكككككككٛ لمىب كككككككٕ ني ٔفٕاعٗكككككككٛ    

 االشتمتاً.

ٔتٕصكككم  التراشكككٛ نىل ٔجكككٕد عالقكككٛ بكككني األداٞ املتٕقككك  ٔالٍٗكككٛ الصكككمٕكٗٛ،        

ارشكككٕ العالقكككات العاوكككٛ اشكككتمتاً اإلعكككالً االجتىكككاع٘ يف أعىكككاه     حٗككك  ٍٖكككٕٙ مم 

العالقكككات العاوكككٛ، ٌظكككر ا ملساٖكككا ٔفٕاٟكككت ٔرمبكككا عكككتً نوكاٌٗكككٛ اشكككتمتاً اإلعكككالً      

 االجتىاع٘ يف صباه العالقات العاوٛ ٔأٌعطتّا.

التراشككككٛ نىل ٔجككككٕد عالقككككٛ بككككني كككككن وككككَ األداٞ املتٕقكككك  ٔازبّككككت   ٔأظككككارت

عككك٘، ٔٔجكككٕد عالقكككٛ بكككني ازبّكككت املتٕقككك  ٔالتكككأ ري اجملتىعككك٘   املتٕقككك  ٔالتكككأ ري اجملتى

ٔالتصككككّٗالت املتاحككككٛ، ٔأخككككري ا ٔجككككٕد عالقككككٛ ارتبافٗككككٛ بككككني التككككأ ري اجملتىعكككك٘         

 ٔالتصّٗالت املتاحٛ.

كىكككا ككككاُ لممكككربٚ تكككأ ري عمكككٜ ازبّكككت املتٕقككك  ٔالتصكككّٗالت املتاحكككٛ ٔالتكككأ ري  

وكككَ العٍاصكككر اشبىصكككٛ   اجملتىعككك٘. بٍٗىكككا   ٖككككَ لمٍكككٕع تكككأ ري وم كككٕظ عمكككٜ أٙ      

أوكككا العىكككر فككككاُ لكككْ تكككأ ري عمكككٜ الٍٗكككٛ الصكككمٕكٗٛ  باشكككتألٍاٞ التصكككّٗالت املتاحكككٛ، 

ٛ، لتكككأ ري أقكككٕٝ يف املراحكككن األٔىل وكككَ التجربككك اٖككككُٕ حٗككك  ٔالتكككأ ري االجتىكككاع٘ 

 .بٍٗىا ال حي س ذلك كبار الصَ
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ٖٔتاككككح وككككَ ذلككككك أُ ممارشكككك٘ العالقككككات العاوككككٛ يف املٍظىككككات اسبكٕوٗككككٛ  

ٛ ٖتبٍككككُٕ َٖٔقَبمككككُٕ اشككككتمتاً اإلعككككالً االجتىككككاع٘ ٔتٕظٗ ككككْ يف أعىككككاه      الصككككعٕدٖ

العالقككات العاوككٛ ٔوّاوّككا ملككا فٗككْ وككَ فٕاٟككت، ٔملككا لككْ وككَ أِىٗككٛ ٔتككأ ري ٔضككرٔرٚ            

ت رضككككّا تطككككٕرات العصككككر عمككككٜ املىارشككككٛ اسبتٖألككككٛ لمعالقككككات العاوككككٛ، ٔلكككككَ     

العاوككككٛ ٖظككككن الصككككؤاه الكككك ٙ ٖطككككرا ٌ صككككْ: وككككا درجككككٛ اعتىككككاد ندارات العالقككككات    

عمٗكككْ وقارٌكككٛ بالٕشكككاٟن التقمٗتٖكككٛ يف أداٞ وّكككاً ٔٔظكككاٟر العالقكككات العاوكككٛ؟ ٔوكككا        

وكككتٝ فاعمٗكككٛ ِككك ا االشكككتمتاً؟ ٔوكككا درجكككٛ رضكككا ازبىّكككٕر املصكككتّت ؟ ِٔكككٕ وكككا        

 ٖ تح الباح لتراشات أخرٝ يف ِ ا الصتد.
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 ملخـــص
 

ٛ  جلدٕاه ِددت  الدزاسدٛ  ا التعددسى عمدٜ دٔاتدخ ٔاسددت داوا  ا     جاوعدٛ املمددك   لددٝ لمبدد

ٕ   المتعدددسى عمدددٜ طددددٔد ٔلبٗعدددٛ     عبدددد العزٖدددز  ٔذلدددك    جتاِدددا  الظدددباو الشدددعٕدٙ  ددد

تطبٗقددا  التكٍٕلٕجٗددٛ لمحددٕاه ٔلدٖددد الطددس  املشددتقبم٘ لعلسددٛ الظددباو الشددعٕدٙ     ال

عمدددٜ الٍدددٕا ٔالشدددَ ٔالدددد ن    املدددتترا  الدرٕفساتٗدددٛ   ٔتددد  ر ، باسدددت داوا  اجلدددٕاه

  .ذلك

اعتىد  الباطثدٛ عمدٜ ودٍّخ وشدع العٍٗدٛ ودَ طتىدخ  لدلو اجلاوعدٛ  بّددى التعدسى            

، ٔاعتىددد  الدزاسددٛ عمددٜ اددبٗنٛ اسددتباٌٛ ودددَ      عمددٜ دٔاتعّددي ٔاسددت داواتّي لمحددٕاه    

ٛ   الد  تقدٗص اهِدداى    عداد الباطثٛ اطتىم  عمٜ عظسٚ أسد٠مٛ   الٕادٕه   لدأه الباطثد

 055لبقدد  الدزاسددٛ عمددٜ عٍٗددٛ سٕاوّددا     عمّٗددا ، ٔسددد    لّٗددا وددَ  ددله  جابددٛ املببددٕ      

 وَ للو ٔلالبا  جاوعٛ املمك عبد العزٖز . وببٕث

زتندداا اثاتددٛ عدددد الددرَٖ رتمكددُٕ    ا ٛ وددَ الٍتدداٟخ وددَ أِىّددا  تٕاددم  الدزاسددٛ  ىٕعدد 

 طصداٟٗٛ   دالال زتبالٗدْ ذا   ا ا ٍِاك علسد يف العٍٗٛ. اىا ٔجد  الدزاسٛ أُ  اجلٕاه

ٛ الوتتر اثاتدٛ اسدت داً اجلدٕاه ٔالددٔاتخ الٍنعٗدٛ عٍدد       ان وَ ب   ، ٔادرلك   عٍٗد

ْ ٔودددٝ اال بدد  وددتتر اثاتددٛ اسددت داً اجلددٕاه    وددتتر املببددٕ    ٔبدد   لدددٝ  ِتىدداً بدد

 ْ  ا أُ ت٠دددا  الدددرإز  الدزاسدددٛ ادددد ٔأ ، اثاتدددٛ اسدددت داً اجلدددٕاه ٔمددد  اسدددت داو

ٛ     تتظابْٔاإلٌاث  بٍٗىدا تظدر الٍتداٟخ  ا أُ     ، يف است داً اجلدٕاه هِدداىو ٔدٔاتدخ  ٌنعٗد

 جٕد تدسٔ  ٔ ا عدً  أطاز  الٍتاٟخ.  ٔا لمحٕاه هِداىو لقٕسٗٛاإلٌاث أاثس است داًو

ٛ  بدد  ت٠ددا  الددد ن ٛلددٛ  طصدداٟٗالد  ذا . يف دٔاتددخ اسددت داً اجلددٕاه الٍنعٗددٛ ٔالطقٕسددٗ

ً الندسٔ  العىسٖدٛ تباٍٖد  اثاتدٛ اال     تباٍٖد   ٔاٌتّ  الدزاسٛ  ا أٌْ امىا . ٔسدد  سدت دا

تٕعٗٛ ٔتثقٗف ا تىخ ب ماط است داوا  اجلٕاه امل تمندٛ  أٔا  الدزاسٛ   ا أِىٗٛ 

 . جياب٘ ٔتعاهستثىاز ِرٓ التقٍٗٛ بظكن ال
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 : قت  
 

يف الٍىووٕ ٔاتبتكووا  بكافووٛ  ظووكا ا   املتالص ووٛإُ الخووٕ ٚ املعمٕواةٗووٛ ٔالت ٍٗووٛ 

ا اةف اجلٕاه لصوٍاعٛ إعالوٗوٛ ردٖودٚ ٔغوٗارٛ فرٖودٚ       ٕ  وفًّٕ إعالً دج إىل ظّ

بووود ج اوون الٕشووواٟن ا عالوٗوووٛ اجلدٖووودٚ   املتعووددٚح صٗووود لٕشوواٟن ٔشوووبن ا عوووالً  

حمألٛ الراب بّذا الت دً التكٍٕلٕر٘ ٔالصع٘ إىل لفث اتٌتبآ ٔرذب  ٔالت مٗدٖٛ

 (.1)ْاجلىّٕ  إلٗ

وووَ  ظووكاه  اظووكالج ردٖووًدبٕغووفْ  ٔقوود فوورا ا وواةف اجلووٕاه ٌفصووْ ٔب ووٕٚ  

ًٌٕٞووووْ ٔا ٔاملتمفووووسٚ ٔامل وووورٔٞٚحا عووووالً ايشاشووووٗٛ ٔا  اعٗووووٛ   وووووَ ا عووووالً  ارووووس

ف ووود اوووع اجلوووٕاه الٕشووواٟن اي ووورٝ عوووا ة ووودٖي  ووودواج اي بوووا      ا لكرتٌٔووو٘ح

إضووووافٛ إىل  وووودواج ال ٍووووٕاج املرٟٗووووٛ ٔالفطوووواٟٗٛ ٔا ٌرتٌووووث ٔايلعوووواب   ٔا  اعووووٛح

 ا لكرتٌٔٗٛ.

ا عالوٗووٛ ة وودً   با ِووا   الصوورٖعٛح شووا عث املتشصوواج را  الٕربوواج ٔعمووٜ روو

فّوٕ إضوافٛ إىل    جلىّٕ ِا عوا  ودواج ظورااج اتةصواتج بوٍ  قصوز ٔووٕرسح       

ُ إٌوْ  ا ووردٔد    الوبع  ٖعت وود  ٌوْ الةرٖ وٛ اجلدٖوودٚ لكصوب الصووب       جتووا ٙح فو 

ٔ   املرٟووو٘ح ٔا فوووس ملٕارّوووٛ ا عوووالً   ال ٍوووٕاج  لم وووا ت ملتابعوووٛ الوووا يف الصوووضف  

ٖتووٗا اجلووٕاه الووذا٘  وواٟسٓ    ةةووٕ ح صٗوود  ُ اجلووٕاه شوورعاُ وووا   ح إت(2).املرٟٗووٛ..

عمٜ وٕاقع التٕاغن اترتىواع٘   ا ٌرتٌثح ٔالد ٕه لأل با ح ٔةصفااملتابعٛ الفٕ ٖٛ 

 فٗصبٕك...ح صٗد ٖتي اشتخداً اخزَٖ لمفٗصبٕك عمٜ اجلٕاه ف ط... 

ًٗوو  دٔه  ٔصتووٜ يفَٖ يف الوودٔه املت دوووٛ ا يف  ٖوودٙ اووخزٔقوود  غووبا اجلووٕاه صال

ومُٕٗ  126 ف د بمغ عدد وَ ٖصتخدوُٕ الفٗصبٕك عمٜ اجلٕاه ف ط (3)٘العامل الٍاو

 .(4) وصتخدً

ٖالصووغ  ُ وٍضٍووٜ عوودد وصووتخدو٘ اجلووٕاه ت ٖووساه يف ا ةفووا       ٔبعووكن عوواً  

ووَ   اجلوٕاه ف د ا ةفع عدد وصوتخدو٘   (5)ً 2014ً ٔصتٜ عاً 2012عاً وصتىر وَ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.nbcnews.com/technology/technolog/126-million-use-facebook-mobile-only-1C6681668&usg=ALkJrhiqDhpgl8SKaPrWRZnePA1H0uoJJg#__utma=179584571.1426430584.1351363974.1351363974.1351363974.1&__utmb=179584571.6.8.1351363993821&__utmc=179584571&__utmx=-&__utmz=179584571.1351363974.1.1.utmcsr=%28direct%29%7Cutmccn=%28direct%29%7Cutmcmd=%28none%29&__utmv=179584571.%7C8=Earned%20By=str
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.nbcnews.com/technology/technolog/126-million-use-facebook-mobile-only-1C6681668&usg=ALkJrhiqDhpgl8SKaPrWRZnePA1H0uoJJg#__utma=179584571.1426430584.1351363974.1351363974.1351363974.1&__utmb=179584571.6.8.1351363993821&__utmc=179584571&__utmx=-&__utmz=179584571.1351363974.1.1.utmcsr=%28direct%29%7Cutmccn=%28direct%29%7Cutmcmd=%28none%29&__utmv=179584571.%7C8=Earned%20By=str
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ومٗووُٕ وصووتخدً  يف  1008إىل  ً 2011 ومٗووُٕ ظووخ  يف العووامل يف ٌّاٖووٛ عوواً  488

 :عمٜ الٍضٕ املبني يف الرشي التالً٘  2014الربع ائه وَ العاً 

 

ً  ٔصتٜ عواً    2012وَ عاً  )باملمُٕٗ( يف العامل اجلٕاهوٍضٍٜ عدد وصتخدو٘ 

2014 ً(6) 

 
 

ٔا اةف اجلٕاه وَ  ِي ايرّسٚ ا لكرتٌٔٗٛ اليت اٌتعرج يف ايشٕاق يف ٌّاٖوٛ  

ع ووود ندٍٖوووٛ  ٔاووواُ املوووتور الووودٔل٘ الوووذٙ    الع ووود اي وووز ووووَ ال ووورُ املاضووو٘ ح   

بالصوٕٖد قود  اود  ُ غوٍاعٛ اتةصواتج اجلٕالوٛ ٔاملتٍ موٛ شوٕ   تون          شتٕإّمل 

ٔ ُ املصت بن يف  امل دوٛ عمٜ اٗع الصٍاعاج اي رٝ  اله الصٍٕاج ال مٗمٛ امل بمٛح

العوووامل اموووْ لالةصووواتج الالشووومكٗٛ الووويت وكوووَ ا ٌصووواُ ووووَ اٗوووع  ووودواج    

ٔإرووراٞ اٗووع  ٌووٕا  ٔزووواُ ا  يف  ٙ وكوواُ  ظووكا  اتةصوواتج ٔاملعمٕووواج  ىٗووع

Facebook, SEC, Form 10-Q, 7 /2014 المصدر:  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512325997/d371464d10q.htm
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ٔعورا املوتور إصصواٟٗاج عوَ      (ح7)ثايعىاه نوا فّٗوا الود ٕه عموٜ ظوبكٛ ا ٌرتٌو      

 لوف   700ا نوا ٖ ورب ووَ    اتةصاتج اجلٕالٛ  ٔضضث  ُ عدد املعرتاني ٖسٖد ٖٕوًّ

اىووا ٔغوون عوودد    وعوورتك ردٖوود لوودواج اتةصوواه وووَ  وواله ا وواةف اجلووٕاه ح       

ومٗووا   13صووزٚ الوويت ٖتباد ووا وصووتخدوٕ ا وواةف اجلووٕاه إىل  اخوور وووَ   الرشوواٟن ال 

 (.8)ٛ شالٛ ظّرٖ

اعف ة رٖر صٕه ٔاقع ٔآفاق ا عالً العرب٘  غد ٓ ٌادٙ دب٘  ٔيف ِذا ا طا 

ا عمووٜ الوورري وووَ ح ُ ا ٌرتٌووث ٔإعووالً ا وواةف اجلووٕاه شووٗسداداُ اٌتعاًظوو(9)ٛلمصووضاف

ٗٛ صٗد ةتٗا لمىصتخدً اتةصاه بعبكٛ ا ٌرتٌث اتقتصادٖٛ  العامل ةأحزاج ايزواج

نا ٖعين فوتا البواب لعودد اوبز ووَ اتشوتخداواج الويت  وٕه          عا ا اةف اجلٕاهح

رّاز ا اةف اجلٕاه وَ رّاز اةصاه عادٙ إىل ٔشٗمٛ حرٖٛ وتعددٚ اتشتخداواج نا 

اتةصوواتج  ا وووَ  ووااٞ قةووا  ِٔووٕ ايووور الووذٙ رعوون اووخزً  فّٗووا الرتفٗووْ بإٌٔاعووْ ح 

ٖتٕقعُٕ حوٕ اج اقتصوادٖٛ وتتالٗوٛ ورةبةوٛ بّوذا اجلّواز الوذٙ ذمىموْ يف  ٖودٍٖا  ٍٖىوا           

 بن ٔ ٕا ٌا عٍدوا رممد لمًٍٕ.  ِبٍاح

ُ ا وواةف اجلووٕاه لووْ ةووأحزٓ عمووٜ الخ افوواج ٔاستىعوواج الوويت ٖصووتخدً  ٔت ظوو  

ر اىوا  ح و   ٗوٛ ح ر عموٜ العالقواج اترتىاع  ف د روز ووَ طبٗعوٛ اتةصواتج ٔ ح و      فّٗا ح

اىووا  ُ لووْ غوومٛ بوو د اك     عمووٜ ةةووٕ  ايبٍٗووٛ اترتىاعٗووٛ ٔايٌعووةٛ اتقتصووادٖٛ ح     

 ّ  اغووٛ بعوود  ُ بوورز وفّووًٕ إعووالً ا وواةف اجلووٕاه    (10)ياملصووتخدوني يٌفصووّي ٔلعووامل

اىفّووًٕ ردٖوود ٖةوور  لعووكن ٔغووٍاعٛ إعالوٗووٛ ردٖوودٚ ٔفرٖوودٚ دفووع إلّٗووا الت وودً  

ن ا عالوٗووٛ اجلدٖوودٚ ٔاي وورٝ الوويت روودج    التكٍٕلووٕر٘ الووذٙ بوود ج اوون الٕشوواٟ   

ٔ   ووة مٗدٖووٛ  صووعٜ إىل لفووث اتٌتبووآ ٔرووذب   ةأه  اووب ِووذا الت وودً التكٍٕلووٕر٘ 

 (.11)ْاجلىّٕ  إلٗ

 ٔاملىمكٛ العربٗٛ الصوعٕدٖٛ ِو٘ إصودٝ الودٔه الويت ةتصود  اشوتخداً اجلوٕاه ح        

عربٗوٛ يف  ا لإلصصاٞاج الرمسٗٛ فّ٘  تون املراوس ائه عموٜ وصوتٕٝ الودٔه ال     ٔٔف ج

ُ الفورد  ا ئٌعًرح (12)ااشتخداً اجلٕاه لمف٠ٛ العىرٖٛ لمعباب  ث شَ الععرَٖ عاًو
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ِووٕ ٔشووٗمٛ التٍىٗووٛ استىعٗووٛ ف وود اوواُ وووَ الطوورٔ ٙ إ طووا  املووت زاج ٔالعٕاووون     

ا عموٜ ووا   املتحرٚ عمٜ العباب لمد اشٛ املصتىرٚ لمٕقوٕ  عموٜ وودٝ ةأحزِوا. ٔةأشًٗصو     

ٍِٛ لمتعر  عمٜ صودٔد ٔطبٗعوٛ اجتاِواج العوباب الصوعٕدٙ      شب  ةصعٜ الد اشٛ الرا

ا لت ٗووٗي طبٗعووٛ اتشووتخداواج ذمووٕ اشووتخداً التةبٗ وواج التكٍٕلٕرٗووٛ لمزووٕاه شووعًٗ 

ظوووباعاج املتض  وووٛ لتمووو  الٕظٗفوووٛ ٔ دٖووود الةووور  املصوووت بم٘ لعالقوووٛ العوووباب     ٔا 

  ٔ  _شوووٛ ٔاعتىووادا عمووٜ ٌتووواٟس ِووذٓ الد ا    _ وووَ ح وووي الصووعٕدٙ باشووتخداواج اجلوووٕاه 

 التٕغٗٛ باشتخىا  الت ٍٗٛ بالصٕ ٚ املخمٜ لمفرد ٔاستىع.

 
 :وأهميتها الدراسة مشكلة

 غووبا اتِتىوواً نتابعووٛ ٔاقتٍوواٞ  صوودذ ا غوودا اج لمزووٕتج ٔإاصصووٕا اةّا    

ٔاي القٗٛ  الصمٕاٗٛاخر اجلده صٕه التأحزاج لذا   ظاِرٚ يف استىع الصعٕدٙ; 

 استىع. طرٖ ٛ ةٕاغن ايفراد يف يف ة ٗزاجلٕاه ف د  شّي  ح لْ

ٔة وزج طبٗعوٛ العواداج ٔالت الٗود بوني      العالقواج اترتىاعٗوٛ   ٔةبًعا لوذل  ةوأحرج   

 (13)ف٠اج استىع .

ً  إىل أةصووعٜ الد اشوووٛ الراٍِووٛ    جلوووٕاه ا لتعووور  عمووٜ صووودٔد ٔطبٗعووٛ اشوووتخدا

ا لت ٗوٗي  شعًٗ باملىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛطمبٛ راوعٗني ا عمٜ عٍٗٛ وَ ةةبٗ جٔ مناطْ 

 .ٔ مناطْ ٔدٔافعْ ل  اتشتخداً 

 الٍضٕ التال٘: ٜٔةتضدد  ِىٗٛ الد اشٛ يف عدٚ اعتبا اج عم

ٔ ةٕ ٚ دٔ ِا يف الٕقث الراَِ   ِىٗٛ ٔشاٟن اتةصاه ا دٖخٛ )اجلٕاه ٔآلٗاةْ( .1

  اغٛ وع ا ةفا  اخافٛ اشتخداوّا.

ايف عموووٜ وصوووتٕٝ  ٌّووا ةتعووورا يصووود املٕضووٕعاج الووويت مل ةمووو  اتِتىوواً الكووو    .2

اتِتىاً الكبز الذٙ صع٘ بوْ عموٜ   وَ الد اشاج ٔالبضٕذ العربٗٛ عمٜ الرري 

 وصتٕٝ البضٕذ ٔالد اشاج ايرٍبٗٛ. 
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ًٞوخوون الد اشووٛ ةوودعٗىً  .3 سوواه ايثوواذ الاغووٛ بتووأحز ٔشوواٟن اتةصوواه     ا ٔإحوورا

 لكرتٌٔ٘  اغٛ وع زٖادٚ الةر  الاص بأِىٗتّا يف اآلٌٔٛ اي زٚ.ا 

ٛ اج طبٗعٛ اشتخداوصٗد ٖد ط  د البضد د اشٛ آٌٗٛ حٖع .4  ح جلوٕاه ا ةكٍٕلٕرٗو

 ٔوَ حي ٖصما لمتةبٗ  فٗىا ٍٖتّ٘ إلْٗ وَ ٌتاٟس.

ةوسداد  ِىٗوٛ الد اشووٛ باعتبا ِوا شووتخم  لت ودٖي ةٕغوٗاج ٌٔتوواٟس ةصواعد عمووٜ        .5

 ٔنا سمى٘ ايرٗاه ال ادوٛ. لمزٕاهفّي الٕاقع ٔاملصت بن اتةصال٘ 

 
 أهداف البحث

ٔةووأحز  لتعوور  عمووٜ طبٗعووٛ ٔصزووي اشووتخداواج اجلىّووٕ  الصووعٕدٙ لمزووٕاه ح      ا .1

  .رافٗٛ عمٜ  ل رالعٕاون الدميٕ

ٔالتوأحزاج   حلمتٕاغون  الكعف عَ دٔافع اشتخداً ةةبٗ اج اجلٕاه اىصد   .2

 ةٍزي عَ اشتخداوّا. اليت

ظووباعاج املتض  ووٛ وووَ اشووتخداً ةةبٗ وواج      دٖوود وصووتٕٝ اتِتىوواً ٔوووت ز ا   .3

 اجلٕاه.

التٕغووون إىل ةوووأحز اخافوووٛ اشوووتخداً اجلوووٕاه عموووٜ طبٗعوووٛ اتجتاِووواج الووويت     .4

 ةكٍّٕٖا ذمٕ ٔاقع ٔوصت بن الدواج التكٍٕلٕرٗٛ لمزٕاه. 

 

 اإلطار النظري للدراسة

ةعتىد الد اشوٛ يف بٍاّٟوا الٍعورٙ ٔغوٗارٛ فرٔضوّا عموٜ اون ووَ ٌعرٖوٛ حوراٞ           

ٌٔعوورا  ظووباعاج ح واج ٔاالٕشووٗمٛ ٌٔعرٖووٛ التىوواط املعمٕووواج ٔووود ن اتشووتخدا    

 عمٜ الٍضٕ التال٘:  الكن وٍّ

 Media Richness Theory  ٌظسٖٛ  ساٞ ٔساٟن االتصاه أٔاًل :

اٌتّث الد اشاج يف جماه اتةصاه ٔا عالً إىل ٔغف إّ  ٔشواٟن اتةصواه   

صتوٜ   ا وٕضع ةصاؤه وَ الباصخني حٔقد ظن ٌعاط اجلىّٕ  داًٟى  ٌْ إّ  ٌعط ح



 

 

190 

ٖتطوىَ   Audience Activity ُ وصوةما   Mark Levy & Sven Windahl ٔضوا  

 (.14)جقد ٚ اجلىّٕ  عمٜ ا تٗا  وصاد  املعمٕوا

اتةصوالٗٛح  د اشوٛ شومٕك الفورد املتم و٘ ٔعالقتوْ بالٕشوٗمٛ        ٔقد صألث الٍعرٖٛ

ظّرج الٍعرٖٛ وع بداٖٛ د اشاج ةصتةمع طبٗعٛ شمٕك ايفراد يف ا صٕه عم٘  ٔقد

ٛ  ِذٓ صتخدًاملعمٕواجح ٔة ٛ  الٍعرٖو ٛ اتةصوالٗٛ   الٕشواٟن ة ٗوٗي  ٔ لد اشو  التكٍٕلٕرٗو

ٛ   ُ املعمٕوواة٘ ح ٔةٕضوا   حراّٟوا  لد رٛ أف ج ٜ  ٖعتىود  اتةصواه  فعالٗو ٙ  ال ود   عمو  الوذ

 التفاعمٗووٛ ايظووكاه عمووٜ  اووا بعووكن ٛرٖووالٍع الٕشووٗمٛح ٔةراووس  بووْ ةصووتخدً

 .لٛلمرشا وصت بنبني ال اٟي باتةصاه ٔ اجتاِني يف لالةصاه

ُ اتةصاه  ٔشاٟن حراٞ لٍعرٖٛ أطب ج ٝ   روع  ةوٕفر  الويت  الٕشواٟن  فو  ُ  غود  ةكوٕ

ٞ   اخوور الفعوواه اتةصوواه اوواُ ال ىووٕا قوون ح فكمىوواحووراٞ  اخوور  صوودًٔحاح فخوورا

 ٔإزموواد ال ىووٕا د رووٛ بتخفووٗ  املعمٕووواج فّٗووا ة ووًٕ الوويت العىمٗووٛ ِووٕ املعمٕووواج

 (.15)ٛوعٍٗ ٛاةصالٗ ٔشٗمٛ باشتخداً املعرتاٛ املعاٌ٘ وَ وصاصٛ

 اقوودً  وتموو  ٔالتكٍٕلٕرٗووٛاتةصووالٗٛ  الٕشوواٟن  ُعمووٜ  الٍعرٖووٛ ِووذٓٔةعتىوود 

 ووَ ح وي  ٔ  ال وا  وَ امل دً املطىُٕ ةٍٕ  إىل با ضافٛ ٔاملعمٕواج البٗاٌاج وَ اابًز

ٙ  ٔالعو   ال ىوٕا  عمٜ الت مب الٕشاٟن ِذٓ ةصتةٗع َ  الكوخز  ٍٖتواب  الوذ  ايفوراد  وو

  . ا التعرا عٍد

صٗود   ( Media Richness )عتىد الد اشٛ الراٍِٛ عمٜ ٌعرٖٛ حوراٞ الٕشوٗمٛ   ٔة  

 ووأه ااتعووا  بعوو  ايشووباب املرةبةووٛ باشووتخداواج العووباب الصووعٕدٙ لمزووٕاه   

 ٛا عمٜ ةصٕ اج الباصخاملتض  ٛ اعتىاًد ٔا ظباعاجا لت ٗٗي طبٗعٛ اتشتخداواج شعًٗ

Helen Si Du  ٕةصًٕ  جٔاليت  بم  ٞ الٕشوٗمٛ ووَ  واله فّوي ٌعرٖوٛ حوراٞ        ا لٍعرٖوٛ حورا

صٗود  اودج عموٜ  ُ     الٕشٗمٛ ٔوا سمٗط بّا وَ رٕاٌب ٌفصٗٛ ٔارتىاعٗٛ ٔوادٖوٛ ح 

اشتخداً الٕشوٗمٛ اتةصوالٗٛ ميخون حمصومٛ لتفاعون عٕاوون الخوراٞ ووع عٍاغور التوأحز           

اترتىووواع٘ با ضوووافٛ لوووبع  اجلٕاٌوووب الٍفصوووٗٛ املرةبةوووٛ بووو د اك املصوووتخدً لخوووراٞ  

 .الٕشٗمٛ
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 (16)ٛمنٕ ش ةٕضٗض٘ لمعٍاغر البٍاٟٗٛ لٍعرٖٛ حراٞ الٕشٗم
 

 اجلٕاه ٔحراٞ الٕشٗمٛ

 لو   ٌّوا قود     لم اٖوٛح ٖٔتاود  لكرتٌٔٗوٛ حرٖوٛ   إُ  رّسٚ اجلٕاه ةعد ٔشٗمٛ اةصالٗٛ إ

 ة رًٖبواح ٔةٕقعوث  وصبٕقٛ يف ةا ٖخ ايرّسٚ التكٍٕلٕرٗوٛ اموّا    اٌتعرج بصٕ ٚ رز

ا ا ٕاةف الخابتٛ واًو شتختف٘ 2020ٔ 2010ايورٖكٗٛ  ٌْ بني عاو٘  "Slate"جممٛ 

ايداٚ التكٍٕلٕرٗوٛ الٕصٗودٚ الويت ت ةكواد ةفوا ق       اجلوٕاتج قد  غبضث ٔالت مٗدٖٛ. 

َ العوورااج إىل دوووس املسٖوود حووي شووعث العدٖوود ووو ٌّووا ح ٔوووَوصووتخدوّٗا يف لٗوون  ٔ 

 (.17)ٛٔالعدٖد وَ الت ٍٗاج ٔالدواج يف ا ٕاةف الٍ ال

ًٗ  Information Seekingا : ٌظسٖٛ التىاض املعمٕوا   اٌ

صألوث د اشوٛ شومٕك الفورد      الويت ٔةعد ٌعرٖوٛ التىواط املعمٕوواج ووَ الٍعرٖواج      

شواج ةصوتةمع طبٗعوٛ    ظّرج  اله الع وٕد الخالحوٛ اي وزٚ ووع بداٖوٛ د ا      املتم ٘ح ٔقد

البضد عَ ٔالٕغٕه إىل املعمٕوواج ٔ واله ِوذٓ الصوٍٕاج اشوت رج       يفشمٕك ايفراد 

 (18)ٛالفكرٚ الاغٛ بالٍعرٖ

املعمٕوواجح  ا لصومٕك التىواط   منٕ ًرو  Krikelas (1983)ٔقد قدً اورٖكٗالط  

َ ميك اليتفْٗ التىاط املعمٕواج  ٌْ  ٙ ٌعاط لمفرد ٖ ًٕ بْ لتضدٖد الرشالٛ  عر  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Media_Richness_Theory_Diagram_PNG.pn
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Media_Richness_Theory_Diagram_PNG.pn
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إىل فو ُ ٌعواط اتلتىواط شمتموف ووَ فورد        لدْٖح ٔبالتال٘ ُ ةرض٘ اصتٗاراج وعٍٗٛ 

 آ ر.

ٔرووٕد رّوواج  ٔ صووٕافس ةووتدٙ إىل شووعٜ الفوورد لمضصووٕه عمووٜ الٍىووٕ ش ٖٔفوورتا 

و ا ٌتّوا نوا لدٖوْ ووَ قوٗي ٔوعوا   شواب ٛ بّود           واح  ٔوعمٕواج ملٕارّٛ وعكمٛ 

 (.19)ٚال د ٚ عمٜ التعاون وع املٕاقف اجلدٖد

قد اٌتّث الد اشاج الاغٛ بٍعرٖٛ التىاط املعمٕواج بٕروْ عواً إىل العدٖود    ٔ  

 الٍتاٟسح  ِىّا:وَ 

ًّوو      ووتال  ٔ ُ ا(  20) ا. ُ شوومٕك التىوواط املعمٕووواج ِووٕ شوومٕك قابوون لم ٗوواط عىم

  ا يف املعرفووٛ ٔالتصوومٗٛ. تضوودد رالًبوو آ وور ٖ ِوودا  التىوواط املعمٕووواج وووَ ظووخ  إىل   

ا لةبٗعوٛ املعمٕوواج الويت سمتارّوا     صاصبٛ لصومٕك اتلتىواط ٔف جو   ةتعدد الٍعاطاج املٔ

ا لةبٗعووٛ املعمٕووواج ٌٔعوواط ٖتضوودد ٌووٕ  وصوود  التىوواط املعمٕووواج ٔف جوو ح ٔ(21)دايفوورا

ٜ      ٔ( 22)دايفرا شوّٕلٛ الٕغوٕه    ةبني  ُ التىاط املعمٕوواج ووَ وصود  وعوني ٖتٕقوف عمو

 بّا.الخ ٛ  د رٛٔ( 23)عّا شّٕلٛ التعاون ؤ إىل وصد  املعمٕواج

ٛ قاٟىووٛ وصوواد  التىوواط املعمٕووواج ة ٍٗوواج اتةصوواه      ٔةصوود ج  ا دٖخووٛ  اغوو

 . ٌرتٌثا الذاٗٛ ٔا ٕاةف 

عمٗوْح  تطا  ُ ٍِاك وت زاج عدٖدٚ ةتصن بصومٕك التىواط املعمٕوواج ٔةوتحر     ٖٔ

 (24)طا لةبٗعوٛ ٌعواط اتلتىوا   ا وَ ا ٌاذ ٔ ل  ٔف ج اخر ٌعاطج وٍّا الٍٕ  فالذإ 

ا يف  دٖوود وصوود  املعمٕووواج يف شوومٕك اتلتىوواط وخوون اتشووتعاٌٛ  دًٔ  تدٖٙوو ٔالتعمووٗي

ٌعووواط التىووواط   ووووَ ٖسٖوووداملعرفوووٛ وصوووتٕٝ ح ٔ (25)ثباملكتبووواج  ٔ ظوووبكٛ ا ٌرتٌووو 

 (.26)دلألفرا املعمٕواج امىا زاد املصتٕٝ املعريف
 

 Uses and Gratification Approachود ن االست داوا  ٔاإلطباعا    

ا الرٟٗض لٍىٕ ش اتشتخداواج ٔا ظوباعاج عموٜ  ُ الفورد املتم و٘     الفر ٖعتىد

بعووكن  شاشوو٘ عمووٜ ٔشوواٟن اتةصوواه يف اشووت باه    ٖ ووًٕ لمىعمٕووواج يف  ٙ وٕقوووف  
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ٌووٕ  ٔيف  لوو  بالعدٖوود وووَ العٕاووون وخوون منووط اشووتخداً الٕشووٗمٛ     املعمٕووواجح ٖٔتووأحر

عىمٗوٛ   اٍِوٛح ٔةورةبط  الراملطىُٕ ٔاِتىاوواج املتم و٘ ٔاةفواق املطوىُٕ ووع اجتاِاةوْ       

اتشتخداً وباظرٚ بفكرٚ ةكَٕٖ املعٍٜ عٍد اجلىّٕ  املتم ٘ وَ  اله التعاون ووع  

 (27)االٍصٕص اليت ٖتي اشتخداوّ

اتةصواهح  ٖٔتكاون ِذا املد ن وع ٌعرٖٛ التىاط املعمٕواج يف ٔغف شومٕك    

زاج إىل اٌوودواش اتشووتخداواج ٔا ظووباعاج ٔالتووأح     Windahl (1981) ظووا  ٔقوود

ٌتٗزٛ لتفاعون اتِتىاوواج ٔا ارواج لودٝ      ٖأة٘ا  ُ اشتخداً ٔشاٟن ا عالً وٕضًض

حي ةٍأه الٍىٕ ش بعد  ٔاختا  قرا  اتشتخداً ح حي إد اك حمتٕٝ ا عالً ح ايفراد ح

 (28)اتشتخداً ل   دٖد وا ٖصىٜ بتأحزاج ِذا 

 ُ ٍِواك   Phillip Palmgreen & Lawrence Wenner (1985)ٔقود  ٔضوا     

إظباعاج وتعددٚ سمصن عمّٗا الفرد ٔةتىخن يف املعمٕوواج ٔاملعوا   ٔبٍواٞ اتجتاِواج     

عموٜ ةوأحز ٌوٕ  حمتوٕٝ      Alan Rubin (1994) ايرٍودٚح ٔ اود  ذمٕ الٕشاٟن ٔةرةٗب 

 (29)جٔشاٟن ا عالً عمٜ إظبا  اصتٗاراج ايفراد ٔإصداذ التأحزا

راٞ الٕشوووٗمٛ ٔالتىووواط املعمٕوووواج  ةصوووتفٗد الد اشوووٛ الراٍِوووٛ ووووَ ٌعووورٖيت حووو   ٔ 

صووودٔد ٔطبٗعوووٛ اشوووتخداً التةبٗ ووواج   ٜ باعتبا ِىوووا اياخووور والٞووووٛ لمتعووور  عمووو   

ا ووووَ منوووٕ ش اتشوووتخداواج  ةصوووتفٗد الد اشوووٛ  ًٖطووو  لمزوووٕاهح اىووواالتكٍٕلٕرٗوووٛ 

َ التوأحزاج   اتشوتخداً ح ٔ دٖود   شوباب   ٜٔا ظوباعاج لمتعور  عمو     الٍاجتوٛح ٔلكوو

ٖموو٘  ِووي الٍتوواٟس الوويت ةٕغوومث إلّٗووا    الد اشووٛ ح فٗىووا قبوون ا وودٖد عووَ ٌتوواٟس ِووذٓ 

اطمعٍا عمّٗا ٔ  ٍٖا  ٌّا ةرةبط بد اشتٍا  اجلٕاه ح ٔاليتد اشاج شاب ٛ  اسج عمٜ 

 ِذٓ بد رٛ  ٔ بأ رٝ.

 

 الدراسات السابقة
ا  ٌّوا تقوث اِتىاًوو    ٌصوبًّٗاح إت الرري وَ  ُ ا دٖد ٍِا عَ ٔشٗمٛ صدٖخٛ عمٜ 

٘   وووَ بعوو  البوواصخني يف    الووودٔه  اووذل  يف ٔ حا يف وصوور ٔ صًٕغوو ح الووٕطَ العربوو
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ا يف اٗوع دٔه العوامل   اٌتعور اجلوٕاه شورٖعً     اصح صٗود يف  ورٖكا بٕرْ ٔال ربٗٛ 

 ٔبني اٗع ائشاط اتقتصادٖٛ ٔاترتىاعٗٛ.

د اشووٛ اجتاِوواج العووباب الصووعٕدٙ  ٜٖعتىوود يف بٍاٟووْ ايشاشوو٘ عموؤثخٍوا ِووذا  

 لو  ميكوَ عورا     ٜعمو  لمزوٕاهح ٔةأشًٗصوا  ٕرٗٛ ذمٕ اشتخداً التةبٗ اج التكٍٕل

 الٍضٕ التال٘: ٜالد اشاج الصاب ٛ عم

يف (  % 6332اجلووٕاه بٍصووبٛ ) اشووتخداً ٖووأة٘ (2013ففوو٘ د اشووٛ صٍوواُ آظوو٘ ) 

 (30)العٍٗٛ املد ٔشٛ

بالٍصووبٛ  ٗووازٚ ِووذا  (31)ٛ ررووث د اشووٛ صدٖخوو عووَ اٌتعووا  اجلووٕاه يف وصوورح ٔ

صٗد  ار ٔاصد وٍّي  ح وَ ظباب بع  اجلاوعاج وفردٚ 429ٍٛ قٕاوّا عٗ اجلّاز ِل

ٔلكَ وع ظ٘ٞ وَ التضفغ بالٍصبٛ لف٠وٛ غروز ووبنيغ يف     حلمزٕاه ف ط عدً صٗازةْ 

حيف صوني ا ةفعوث ٌصوبٛ ووَ      ٔاليت قد ختو  ووَ لوٗض لودّٖي ِوذا اجلّواز       ح اجلدٔه

عوَ   حا يف ف٠وٛ غروز ووبنيغ   ٔ ًٖطو  ح يف العٍٗٛ املد ٔشٛ ٌفصّا  ِاةف حابثلٗض لدّٖي 

ا واةف الخابوث   اخز وَ ايشر يف وصر عوَ  اشت ٍٜ صٗد  ح وخٗمتّا بالٍصبٛ لمزٕاه

    ْ  ح بعوود اٌتعووا  اجلووٕاه ٔالووذٙ  غووبا لكوون فوورد يف بعوو  ايشوور رّووازٓ الوواص بوو

 ٔ صٗاٌا  اخر وَ رّاز.

الد اشووتنيح ٔإىل راٌووب ِووذٓ الٍتوواٟس الوويت روواٞج عووَ اجلووٕاه يف حٍاٖووا ِوواةني       

 ٔوٍّا وا ٖم٘:يف وصر ٔيف  ورٖكا ٜ اجلٕاه بع  الد اشاج عم  اسج

( 2014لألثاذ ٔالد اشواج )  EPSOSد اشٛ داٟرٚ ا عالً يف ظراٛ إبصٕط 

ٔ ل  عمٜ ِواوغ   صٕه ةٕزٖع ٔقث املٕاطَ العرب٘ وع ة ٍٗاج ةكٍٕلٕرٗا اتةصاه ح

 وووتور اتةصوواتج ٔةكٍٕلٕرٗووا املعمٕووواج لوودٔه العوورق ائشووط ٔ وواه افرٖ ٗووا ح  

الد اشٛ شث دٔه عربٗٛ ِ٘ اي دُ ٔوصر ٔلبٍاُ ٔاملىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ ٔ مث 

ٛ   ٛٔالكٕٖوث ٔدٔلو   ُ ظواِرٚ املتابعوٛ العالٗووٛ     إىلٔاٌتّوث الد اشوٛ    ح ا ووا اج العربٗو

 صود  شوباب ضوعف ا ٌتارٗوٛ يف العوامل العربو٘ ح       لإلعالً ٔاشتخداً ا اةف اجلٕاه 
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لعربوووو٘ يف وععووووي قٗاشوووواج اشووووتخداً لعووووباب المووووٗس ا أاضووووًض أ ظّوووورج ةفٕقجوووو

 (32)االتكٍٕلٕرٗ

شوووعث لمتعووور  عموووٜ اشوووتخداً املوووراِ ني الووويت ٔ Smith Aron (2013)د اشوووٛ 

 الذاٗوٛح ةةبٗ جوا  ايورٖكاُ لإلٌرتٌث ٔاتةصاه املباظر عا ا ٌرتٌث عموٜ ا ٕاةوف   

َ 91ُ  إىلالد اشوٛ   املٕاقوعح ٔاٌتّوث  ووَ وصوتخدو٘ ِوذٓ     840عٍٗٛ قٕاوّا  ٜعم  % وو

% وووَ املووراِ ني 55 اجلووٕاتجح ٔ ُاملووراِ ني يف  ورٖكووا لوودّٖي  رّووسٚ وتٍٕعووٛ وووَ 

ايورٖكٗني ٖصتخدوُٕ ا ٕاةف الذاٗٛ اليت ةٕفر وساٖا التصوفا عوا ا ٌرتٌوث ووَ     

 (.33)املٕاقع الصضفٗٛ يف اشتخداً ة ٍٗاج الفٗدٖٕ الفٕ ٖٛ

ال صووزٚ عووا   ( صووٕه وٍتزوو٘ الرشوواٟن ا  با ٖووٛ      2013د اشووٛ حمىوود البوواز)   

املٕاٞووووٛ بوووني ال وووٗي املٍّٗوووٛ ٔالطووورٔ اج استىعٗوووٛ   ٜال ووود ٚ عمووو ٝٔوووود ا ىوووٕه ح

 ٜٔاعتىوودج الد اشوٛ عموو  ح ٔالصٗاشوٗٛ فٗىووا ٖتعمو  بالت ةٗووٛ العارموٛ ي بووا  ايزوواج    

 غووود ٔةٕغوووٗف ٔ مٗووون ٔةفصوووز ٔاقوووع ٔجتمٗووواج الووودواج ا  با ٖوووٛ عوووا  شووواٟن 

ٔاٗفٗوٛ إدا ٚ ِوذٓ الدووٛ     ح 2012 ٍٖاٖر 31إىل  15ا ىٕه ال صزٚ يف الفرتٚ وَ 

 (34)أاملت زاج املتضكىٛ يف رمب اي با  ٔغٗارتّ ٔةةٕ ِا

صوٕه اشوتخداً اجلىّوٕ  لمتةبٗ واج      ( 2013) د اشٛ حمىد  ضا  محد شمٗىاُ

 ٜا عمو اعتىوادً  ح التكٍٕلٕرٗٛ لمزوٕاه ٔعالقتّوا بأمنواط التٕاغون اترتىواع٘ لودّٖي      

 وفوردٚ  ٠٣٣ ٜا عمو ج ٔا ظباعاج ٌٔعرٖٛ الصمٕك املخةط ةةبٗ جود ن اتشتخداوا

ٔاٌتّووووث الد اشووووٛ لٕرووووٕد عالقووووٛ ا ةباطٗووووٛ بووووني اخافووووٛ اشووووتخداً التةبٗ وووواج    . 

ا فرٔق يف رٕدٚ املصتٕٖاج الت ٍٗٛ ًٖط ٔوصتٕٖاج التٕاغن اترتىاع٘ ٔ التكٍٕلٕرٗٛ

 صاحل ا طر حوَ الرٖف ٔا طر ل لمتةبٗ اج التكٍٕلٕرٗٛ عمٜ اجلٕاه بني ان

ٔارمفوواا اجلووٕدٚ  صٗوود ٖصووتخدً امل ٗىووُٕ بووالرٖف  رّووسٚ ةتصووي بارمفوواا شووعرِا 

ٔحموودٔدٚ ال وود اج ٔلكٍّووا ةووٕفر     بالٍصووبٛ لمتةبٗ وواج التكٍٕلٕرٗووٛ املتووٕافرٚ بّووا    

 (.35)َالت ٍٗاج الالزوٛ لمتٕاغن وع اآل رٖ
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ط صوٕه اتشوتخداواج ا عالوٗوٛ لمٕشواٟ     (2013د اشوٛ ٔشواً اىواه ا ٍبمو٘ )    

ٔالعٕاووون املووتحرٚ يف ِووذا   ح  ا ىٕلووٛ يف وصوور عمووٜ الصووعٗدَٖ املّووين ٔرووز املّووين     

فطوووالج عوووَ التةموووع إىل   ح ٔ صٕغوووٗٛ ا ٌتووواش عوووا الٕشوووٗط ا ىوووٕه   اتشوووتخداً

ٔةأحزِووا عمووٜ غووٍاعٛ    اشتعوورا  وصووت بن اشووتخداً الٕشوواٟط ا ىٕلووٛ يف وصوور     

ا عالوٗوووٛ لمىضىوووٕه ووووَ  ةعووودد اتشوووتخداواجالد اشوووٛ لصووواحل  ٔاٌتّوووث ا عووالً ح 

فطووالج عووَ ةٕظٗووف املتشصوواج ا عالوٗووٛ لمىضىووٕه ضووىَ    ح املووٕاطٍني ٔا عالوووٗني

 . ٌعةتّا ا عالوٗٛ

ا ا يف ظواِرٚ ةٕظٗوف اجلوٕاه إعالوًّو    ا اوبزً ٔ ادج الد اشٛ  ُ ٍِاك ةساٖودً   

شّي حراٞ اشوتخداواج الٕشواٟط ا ىٕلوٛ ٔشوّٕلتّا إشوٗمٛ اةصواه يف        ا ٔٔاةصالًّ

ف وود ة ووز وفّووًٕ ا عووالً ٔ غووبا  ح بوورٔز عوودد وووَ العووٕاِر ا عالوٗووٛ ٔاترتىاعٗووٛ

 (.36)ٛا يٙ ٔشٗط ٍٖ ن املعمٕوورادفج

ا صٕه اشوتخداً العوباب اتورٖكو٘ لمزوٕاه ةةبٗ جو      (2012د اشٛ وازُ الٍزا  )

 Harris Interactiveبّوا وتشصوٛ     وزاو٘ح ٔقاووث   اظود   2100عٍٗوٛ قٕاوّوا    ٜعمو 

اوودٔا  % وووَ العٍٗووٛ 71صووٕال٘ ُ   إىلٔاٌتّووث الٍتوواٟس  . Intelإٌتوون لصوواحل ظووراٛ

وخون ا ٕاشوٗب    ا ٌرتٌوثح ضرٔ ٚ ٔرٕد  رّسٚ ووسٔدٚ ب ود اج التٕاغون ووع ظوبكٛ      

ا ىٕلٛ  ٔ ا ٕاةف ا ىٕلٛ الذاٗٛ اسّسٚ نا ٖتٗا  وي اتطوال  عموٜ املصوتزداج     

%  ُ ا ٌرتٌووث عووا   84 ح ٔ اوودوووخالج ٖٛالووٛ اتقتصوواد وٍّووا ا   ّاوووٛيف ال طوواٖا امل

اجلٕاه قد  فو  التكوالٗف لودٝ امل ا ٌوٛ بوني  شوعا  خمتموف املصواد  املتاصوٛ عموٜ           

الب اٞ عمٜ اةصاه وع ايِن ٔايغدقاٞ ٔال د ٚ عموٜ   ٜعم املعمٕواجح ٔشاعدظبكٛ 

ٕ ق بعكن  اخر فعالٗ  (.37)ٛالتص

 رّوسٚ اجلوٕاه ح  ورٖكو٘ ي صوٕه اووتالك اجلىّوٕ  اي    (2012د اشٛ  ورٖكٗوٛ ) 

شوٍٛ ميتمكوُٕ  رّوسٚ     29- 18وَ الذَٖ ةرتأ   عىا ِي وَ  %97ُ  ادج اليت  

 49- 30 ووا ووَ ةورتأ   عىوا ِي ووَ       ح٘  او  ِواةف وٍّي لدّٖي  %80ٔ ح حمىٕه

 ح٘ ووٍّي لودّٖي  رّوسٚ ِواةف  او      %67ٔ ح وٍّي لدّٖي  رّسٚ حمىٕه %95 فووووشٍٛ 
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ممَ لدّٖي  رّسٚ ِٕاةف  %68ا ىٕه ٔ وَ والك٘ %40ٔضا  ٔعَ اتشتخداواج  

  ٛ وووَ وووالك٘  %37ٔ ُ  ح  اٗوٛ اتشووتخداً يف ةصووفا وٕاقووع العوبكاج اترتىاعٗوو

ممَ لدّٖي  رّسٚ ِٕاةف  اٗٛ ٖصتخدوٌّٕا لمضصٕه عمٜ إ ظاداج  %65ا ىٕه ٔ

ٔ    %17 يف صوني  ٔضوا   ملعرفٛ الةرٖ   حٍواٞ ال ٗوادٚ ح   مموَ   %31ووَ ووالك٘ ا ىوٕه 

 (.38)ٌّٛي ٖصتخدوٌّٕا لسٖا ٚ وٕاقع صكٕوٗ ِٕاةف  اٗٛ  لدّٖي  رّسٚ

صوووٕه إد اك اجلىّوووٕ  لموووّاةف ا ىوووٕه   (2009د اشوووٛ غوووفا حمىوووٕد عخىووواُ ) 

إشٗمٛ إعالً ردٖدٚ ٔوا سم  ْ وَ ةفاعمٗٛ وع اجلىّٕ  املصوتخدً  وذٓ الودواج    

ّوٕ  ٔال واٟي   ك اجلىااظورت  إىلٔاٌتّث الٍتاٟس  ا عالوٗٛ امل دوٛ عا ا اةف ا ىٕهح

 شاشوّا   ظوراٞ ا واةف ا ىوٕه وخون )روٕدٚ        ٜباتةصاه يف ٌٕعٗٛ الت ٍٗاج اليت عم

الدواج ا  با ٖٛ اليت ة دً  - اغٗٛ التتبع  -ا ٌرتٌث  -الكاوزا ٔالصٕج 

ٔوخمووث الوودٔافع ٔا ظووباعاج املتض  ووٛ وووَ اشووتخداوّا يف     عووا ا وواةف ا ىووٕه( ح 

اتظورتاك  ٔاملٕاقع اترتىاعٗٛ ةصفا لكرتٌٔ٘ الاص بّي ٔوتابعٛ ٔةصفا الاٖد ا 

يف الدواج ا  با ٖٛ املختمفٛ شوٕاٞ ووَ  واله ةصوفا املٕاقوع ا  با ٖوٛ  ٔ اشوت باه        

 شوواٟن إ با ٖووٛ فٕ ٖووٛ وووَ ال ٍووٕاج التمٗفسٌٖٕٗووٛ ٔاملتشصوواج ا عالوٗووٛ عووا ا وواةف     

لتكواوم٘ ٔالتودعٗي الوذٙ    الودٔ  ا  ٜاد اجلىّٕ  ٔال واٟي باتةصواه عمو    ٔ ا ىٕه ح

ذ بوني  دا التفاعمٗوٛ الويت  و   ٖٕفرٓ ا اةف ا ىٕه لٕشاٟن ا عوالً اجلىاِزٖوٛ ٔ ًٖطو   

 (.39)ًاجلىّٕ  ٔٔشاٟن ا عال

لم اٖوٛ  زالث قمٗمٛ  اوُ الد اشاج اليت ةٍألث اجلٕاه  ٖٔتبني وَ العرا الصاب  

ىّوا  عرٍبٗوٛ ٔالعربٗوٛ وع  شواج اي ايف املىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ ٔ ُ بع  الد   اغٛ

 املاضوووٗٛح ٔقوووداجلوووٕاه يف الصوووٍٕاج اي وووزٚ  ٜيف وصووور اجتّوووث  ل ووواٞ الطوووٕٞ عمووو

ٛ   بعواد  فّوي اشتفادج الباصخٛ ووَ الد اشواج الصواب ٛ يف     ٛ  املعوكم  ٔغوٗارتّا  البضخٗو

 ٌتووواٟس بعووو  ةفصوووزٔٔغوووٗارٛ بعووو  فووورٔا الد اشوووٛ املٗداٌٗوووٛ    ِىٗتّوووا ٔ دٖووود

 .الد اشٛ
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 ة :أهم فروض الدراس

يف ضووٕٞ  دٖوود وعووكمٛ البضوود ٔ ِوودافّا ٔإطا ِووا الٍعوورٙ ةتضوودد فوورٔا      

 الد اشٛ فٗىا ٖم٘:

ا بوووني اخافوووٛ اشوووتخداً اجلوووٕاه  ٍِووواك عالقوووٛ دالوووٛ إصصووواًّٟ  : ائهالفووورا 

 ٔةةبٗ اةْ ٔودٝ اتِتىاً بْ.

 ٘ ا بووني اخافووٛ اشووتخداً اجلووٕاه     : ٍِوواك عالقووٛ دالووٛ إصصوواًّٟ    الفوورا الخوواٌ

 .ْ لدٝ العٍٗٛٔ مناط اشتخداو

: شمتموف وعوده اشوتخداً اجلىّوٕ  الصوعٕدٙ ) عٍٗوٛ الد اشوٛ (          الفرا الخالد

العىور و    -رافٗٛ  ) الٍوٕ   رلكرتٌٔٗٛ لمزٕاه با تال  املت زاج الدميٕلمتةبٗ اج ا 

 .اتقتصادٙ(ٔاترتىاع٘  ٝاملصتٕ

التعاون وع  ا بني الذإ  ٔا ٌاذ يف: ت ةٕرد فرٔق دالٛ إصصاًّٟ الفرا الرابع

 اجلٕاه عمٜ الٍضٕ التال٘:   

 رٕاه. وَ ت ةٕرد فرٔق بني الذإ  ٔا ٌاذ يف اوتالك  اخر

 ت ةٕرد فرٔق دالٛ بني الذإ  ٔا ٌاذ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه.  

ت ةٕروووود فوووورٔق دالووووٛ بووووني الووووذإ  ٔا ٌوووواذ يف دٔافووووع اتشووووتخداً الٍفعٗووووٛ  

 ٔالة ٕشٗٛ.

ا بني الف٠اج العىرٖٛ  يف التعاون وع رٔق دالٛ إصصاًّٟ: ةٕرد ف الفرا الاوض

 :ٕ التال٘اجلٕاه ٔ ل  عمٜ الٍض

 اخافٛ اشتخداً اجلٕاه. العىرٖٛ يفةٕرد فرٔق بني الف٠اج  .1

 دٔافع اتشتخداً الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ. العىرٖٛ يفةٕرد فرٔق دالٛ بني الف٠اج  .2
 

 اإلجراءات املنهجية
 ٌٕا الدزاسٛ ٔوٍّحّا:

ِذٓ الد اشٛ إىل جماه الد اشاج الٕغفٗٛ اليت ةصتّد  ٔغف املٕاقوف  ةٍتى٘ 

عالقوووٛ العوووباب  ٜا عمووؤالعووٕاِر ٔايصوووداذ ٔاوووع ا  ووواٟ  الدقٗ وووٛ عٍّوووا ةةبٗ جووو 
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الد اشووٛ وووٍّس  (ح ٔةصووتخدًاتةصوواه اجلدٖوود )ةةبٗ وواج اجلووٕاه الصووعٕدٙ بٕشوواٟط

ج عَ شمٕاٗاج ايفوراد  املصا الذٙ ٖعر  بأٌْ  صد ايشالٗب املتعم ٛ  ىع املعمٕوا

 ووود ن اتشووتخداواج ٔا ظووباعاج البضوود عمووٜ ا عووالً. ٖٔعتىوودٔعالقووتّي بٕشوواٟن 

Uses and Gratification Approach  ٌعرٖوٛ حوراٞ ٔشواٟن    بصٕ ٚ  شاشٗٛ إضافٛ إىل

 . ٌعرٖٛ التىاط املعمٕواجاتةصاه ٔ

 طتىخ ٔعٍٗٛ الدزاسٛ:

ٛ ميخوون جمتىووع     ٛ    بوواجٔالةال الةووالب الد اشووٛ ف٠وو  وووَ  وواله ا تٗووا  عٍٗووٛ ععووٕاٟٗ

ا ( طالًبوو180,212جمتىووع الد اشووٛ ٔالبووالغ عووددٓ )  ( وفووردٚ ووو500َقٕاوّووا ) وٍتعىووٛ

ٔاجلوودٖر  اوورٓ  ُ العٍٗووٛ  (40)2014لعوواً  راوعووٛ املموو  عبوود العسٖووس  وودٚ ٔطالبووٛ يف

 وفردٚ لعدً اشتكىا ا . 45وفردٚ بعد اشتبعاد  455الفعمٗٛ  غبضث 

 اٌا :أدٔا  مجخ البٗ

ٔ ل  ووَ     Questionnaireٖعتىد البضد يف اع البٗاٌاج عمٜ  داٚ املصا املٗداٌ٘   

عودد   ٜ اله ةصىٗي اشتىا ٚ اشت صاٞ   ةةبٗ ّا عمٜ عٍٗٛ البضد بعد عرضّا عم

 (41)وَ ا كىني ٔإرراٞ التعدٖالج املةمٕبٛ

 املعاجلا  اإلطصاٟٗٛ:

ًّووو باشوووتخداً املعاجلووواج  SPSS اً برٌووواوس ا باشوووتخد  ةفرٖوووغ ٔ مٗووون البٗاٌووواج آل

ٛ Tا تبا  ) -ا صصاٟٗٛ     Independent Samples Test-rest( لمىزىٕعاج املصوت م

وعاووون ا ةبوواط بزشووُٕ  ٔ حOne way ANOVAاتجتووآ  مٗوون التبوواَٖ  صووادٙ  ٔ ح

Person Correlation ٔ٘املتٕشط ا صاب 
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 عاوٛ لمدزاسٛ املشبٗٛأٔاًل : الٍتاٟخ ال

 (1ردٔه )

  صاٟ  عٍٗٛ الد اشٛ

 الف٠اج املت زاج
 إاال٘ العٍٗٛ

 % التكرا 

 الٍٕ 
 40.2 183  إ 

 59.8 272 إٌاذ

 املصتٕٝ اتقتصادٙ

 5.9 27 اوٍخف  ردًّ

 6 28 وٍخف 

 15.8 72 وتٕشط

 35.6 162 عاٍه

 36.7 167 اردًّ عاٍه

 الصَ

 26.8 122 شٍٛ 20َ قن و إىل  16وَ 

 63.3 288 شٍٛ 30قن وَ  إىل  20وَ 

 9.9 45 فأاخر شٍٛ 30
 
 
 
 
 

 

 % 40.2عودد الوذإ     ث ٌصوبٛ ٖعرا اجلدٔه الصاب   صاٟ  العٍٗٛ صٗد بم 

اتقتصووادٙ ف وود اصتمووث  ٝشموو  وووت ز املصووتٕ لإلٌوواذ ح ٔفٗىووا % 59.8و ابوون ف ووط 

( ف٠ووٛ )عوواهٍ  بفووا ق ضوو٠ٗن روودًّا  ٖمّٗووا %36.7ا( املراووس ائه بٍصووبٛ  روودًّ الف٠ووٛ )عوواهٍ 

ٔرواٞج ف٠وٛ    %15.8ٔيف املراس الخالد ااٌث الف٠ٛ )وتٕشوط( بٍصوبٛ    %35.6بٍصبٛ ٔ

ٔبٍصوووووبٛ رااوووووس اي وووووزٚ يف امل ٔبٍصوووووب وت ا بوووووٛ ا( ووووووٍخف  رووووودًّ )ووووووٍخف  ح

ح ِٔووذٓ الٍتوواٟس طبٗعٗووٛ ٌعووًرا ت ةفووا  املصووتٕٝ اتقتصووادٙ يف   التووٕال٘ ٜ%عموو5.9%ح6

 .املىمكٛ 
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َ    يُ الد اشٛ  ررٖث يف جمتىع رواوع٘ ف ود   ٔ إىل  20) اصتموث الف٠وٛ العىرٖوٛ وو

شوٍٛ(   20قون ووَ    إىل  16%ٖمّٗا ف٠ٛ )وَ  63.3شٍٛ( املراس ائه بٍصبٛ  30قن وَ  

 .%9.9اخر( بٍصبٛ أشٍٛ ف 30ا ااٌث ف٠ٛ )%ٔ  ًز 26.8بٍصبٛ 
 

 

 العالقٛ بني الٍٕ  ٔاوتالك اجلٕاه:

 

 (2ردٔه  قي )

 القٛ بني الٍٕ  ٔاوتالك اجلٕاهالع

 الٍووووووووووووووووووووٕ                

 

 اوتالك اجلٕاه

 اسوىووٕ  إٌاذ  إ 

 % ك % ك % ك

 98.2 447 60.5 271 39.5 176 يٌع

 1.8 8 12.5 1 87.5 7 ت

 100 455 59.8 272 40.2 183  اسىٕ

 

تكورا   َ ميتمكوُٕ اجلوٕاه يف العٍٗوٛ ب   ٖ ةفوا  عودد الوذ   االرري وَ اخافٛ عمٜ 

(  فوووراد ف وووط ووووَ اوووال اجلٍصوووني ت  8ٖتطوووا  ُ ٍِووواك ) %( 98.2) ( ٔبٍصوووب447ٛ)

ٔااُ عدد الذإ  الذَٖ ت ميتمكُٕ اجلٕاه  اوا بكوخز ووَ     ميتمكُٕ رٕاتجح

( و ابون  ٌخوٜ ٔاصودٚ ف وط. ٔبامل ا ٌوٛ  ووع       7عدد ا ٌاذ صٗود اواُ عودد الوذإ  )    

 ُ ٌصوووبٛ اووووتالك اجلىّوووٕ    رٖكٗوووٛواستىوووع ايورٖكووو٘ الوووذٙ   ظوووا ج د اشوووٛ   

ٔ نووا ٖعووٕد الصووبب يف ِووذٓ الٍتوواٟس إىل  %80ايورٖكوو٘ لمووّٕاةف الذاٗووٛ ت ةتعوودٝ 

راٛ ا ٌواذ مموا ٖودفعَّ بصوٕ ٚ  اوا        طبٗعٛ ٔعاداج استىع الصعٕدٙ امل ٗدٚ 

  ظووووبا ووووَ الوووذإ  تووووتالك اجلوووٕاه إشوووٗمٛ ةٕاغووون ووووع استىوووع ا وووٗط          

 اصتٗاراةَّ.
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 الٍٕ  ٔبداٖٛ اوتالاّي لمزٕاه: العالقٛ بني

 

 (3ردٔه  قي )

 العالقٛ بني الٍٕ  ٔبداٖٛ اوتالاّي اجلٕاه

 الٍٕ               

 الفرتٚ السوٍٗٛ  

 اسوىووٕ  إٌاذ  إ 

 % ك % ك % ك

 3.8 17 35.3 6 64.7 11  قن وَ عاً

 13 58 67.2 39 32.8 19  عٕاً 3 قن وَ  _وَ عاً 

 34.9 156 74.4 116 25.6 40  عٕاً 5 قن وَ  _ 3وَ 

 48.3 216 50.9 110 49.1 106  عٕاً فأاخر 5وَ 

 447 اسىٕ 

 0.243ح وعاون فاٙ = 0.000ح وصتٕٝ املعٍٕٖٛ  3رٖٛ = ح د رٛ ا 26.472ا صٕبٛ =  2اا

 

 بووووووني الٍووووووٕ  ٔبداٖووووووٛعّوووووور اجلوووووودٔه الصوووووواب  املتعموووووو  نعرفووووووٛ العالقووووووٛ  ُٖ

بم وووث  املوووت زَٖح إ ا بوووني ةٕرووود عالقوووٛ دالوووٛ إصصووواًّٟ   ٌوووْ ت  اووووتالاّي اجلوووٕاه 

. ٖٔعّووووور اجلووووودٔه الصووووواب   ُ وععوووووي  فوووووراد  ) 26.472ا صوووووٕبٛ ) 2قٗىوووووٛ اوووووا

العٍٗوووٛ ووووَ اجلٍصوووني وتمووو  ِٕاةوووف  اٗوووٛ وٍوووذ فووورتاج طٕٖموووٛ اىوووا ِوووٕ وٕضوووا 

 يف اجلدٔه. 
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 العالقٛ بني الٍٕ  ٔوتٕشط قٗىٛ الفاةٕ ٚ العّرٖٛ لمزٕاه:

 (4ردٔه  قي )

 العالقٛ بني الٍٕ  ٔوتٕشط قٗىٛ الفاةٕ ٚ العّرٖٛ اجلٕاه

 الٍٕ              

 وتٕشط الفاةٕ ٚ

 اسوىووٕ  إٌاذ  إ 

 % ك % ك % ك

 15 67 71.6 48 28.4 19  ٖاه100 قن وَ 

 13 58 70.7 41 29.3 17  ٖاه200 قن وَ  _ 100وَ 

 28.8 129 66.7 86 33.3 43  ٖاه300 قن وَ  _ 200وَ 

 24.4 109 45.1 59 45.9 50  ٖاه400 قن وَ  _300وَ 

 18.8 84 44 47 56 47  ٖاه400 اخر وَ 

 100 447 60.6 271 39.4 176 اسىٕ 

 0.209ح وعاون فاٙ = 0.001ح وصتٕٝ املعٍٕٖٛ = 4ح د رٛ ا رٖٛ = 19.438ا صٕبٛ =  2اا

 

َ الوذإ  ٔا ٌواذ ٔوتٕشوط    عّر اجلدٔه الصاب  املتعم  بالعالقٛ بني الٍوٕ  وو  ُٖ

لٗض ٍِاك عالقٛ دالٛ بني الٍوٕ  ٔوتٕشوط    لدّٖي ح  ٌْقٗىٛ الفاةٕ ٚ العّرٖٛ لمزٕاه 

( مموا ٖوده عموٜ اتشوتخداً     19.438ا صوٕبٛ )  2بم وث قٗىوٛ اوا    الفواةٕ ٚ ح إ  قٗىوٛ  

 .الٕاشع لمزٕاه عٍد اال اجلٍصني
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 (5ردٔه  قي )

 اليت ميتمكٌّٕااجلٕاه  ٔعدد  رّسٚالعالقٛ بني الٍٕ  

 الٍٕ                 

 عدد ايرّسٚ 

 اسوىووٕ  إٌاذ  إ 

 % ك % ك % ك

 50.6 226 57.1 129 42.9 97 رّاز ٔاصد

 36 161 68.3 110 31.7 51 ُارّاز

 9.8 44 54.5 24 45.5 20 حالحٛ  رّسٚ

 2 9 55.6 5 44.4 4   بعٛ  رّسٚ

 1.6 7 42.9 3 57.1 4 مخصٛ  رّسٚ فأاخر

 100 447 60.6 271 39.4 176 اسىٕ 

  

ٔعوودد  رّووسٚ اجلووٕاه الوويت  بووني الٍووٕ عّوور اجلوودٔه الصوواب  املتعموو  نعرفووٛ العالقووٛ ُٖ

 فووراد العٍٗووٛ ميٗمووُٕ إىل اوووتالك  اخوور وووَ رّوواز وووَ اووال     ميتمكٌّٕووا ح ٌٔصووف

بالٍصووبٛ لمىزتىووع الصووعٕدٙ صٗوود اصتمووث     اغووٛ اجلٍصووني.  نووا ةعوود ِووذٓ ظوواِرٚ  

ا  ودا ٚ يف ٌصوبٛ اشوتخداوّا لموّٕاةف     رةبوٛ ائىل عاملًّو  مكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ املاملى

 (.42)ٗٛالذا

 ا بووني اخافووٛ اشووتخداً اجلووٕاهٍِوواك عالقووٛ ا ةباطٗووٛ دالووٛ إصصوواًّٟ : الفوورا ائه

 ٖٔتفر  عَ ِذا الفرا الفرٔا الفرعٗٛ التالٗٛ: ح ٔدٔافع اشتخداوْ

ا بوني اخافوٛ اشوتخداً اجلوٕاه ٔالودٔافع      ًٍِّٗاك عالقٛ ا ةباطٗٛ دالٛ إصصاٟ .1

 الٍفعٗٛ تشتخداوْ.

ا بوني اخافوٛ اشوتخداً اجلوٕاه ٔالودٔافع      ٍِاك عالقٛ ا ةباطٗٛ دالٛ إصصاًّٟ .2

 الة ٕشٗٛ تشتخداوْ.
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عٍٗوٛ الد اشوٛ   ووَ   اخافوٛ اشوتخداً املبضوٕحني    ٖ وٗض قاوث الباصخٛ بتصىٗي و ٗواط  

 :ِٕٔ وكُٕ وَ ايش٠مٛ التالٗٛ

 تم  اجلٕاه وٍذ وتٜ و

 وا وتٕشط قٗىٛ الفاةٕ ٚ العّرٖٛ 

 وا عدد ايرّسٚ اليت وتمكّا 

اىا قاوث الباصخٛ بتصىٗي و ٗاط ل ٗواط الودٔافع الٍفعٗوٛ تشوتخداً اجلوٕاه عٍود       

ٕ  الد اشٛح ٔقدعٍٗٛ   ُ امل ٗاط وَ العبا اج التالٗٛ:ةك

ووع ايغودقاٞ    لتٕاغنايِنح اوع  اجلدٖدٚح التٕاغن)التعر  عمٜ اي با  ٔايظٗاٞ 

ا يف  داٞ  غوووبضث  اخووور اٌتعاًوووو ٖصوواعدٌ٘ عموووٜ التصوووٕق ٔظوووراٞ اتصتٗاروواج ح   ح

 (دمازِا بةرق   رٝإدماز املّاً اليت ت ميكَ إميكٍين وَ  ايعىاه الٕٗوٗٛ ح

اىووا قاوووث الباصخووٛ بتصووىٗي و ٗوواط ل ٗوواط الوودٔافع الة ٕشووٗٛ تشووتخداً اجلووٕاه 

ٕ  ح عٍد عٍٗٛ الد اشٛ  ُ امل ٗاط وَ العبا اج التالٗٛ:ٔقد ةك

 غبا اشتخداو٘ اجلٕاه عوادٚ ت ميكوَ اتشوت ٍاٞ     )ٖصاعدٌ٘ عمٜ وطٗٛ الٕقث ح

 ا صٕه عمٜ ا حا ٚ ح ٖصاعدٌ٘ عمٜ ا رٔب وَ وعاان ٔض ٕط ا ٗاٚ ح عٍّا ح

 زاد ووووَ ح ووويت بٍفصووو٘ ح اتشوووتىتا  ح لعوووعٕ  بالٕصووودٚ حبات موووب الٖصووواعدٌ٘ عموووٜ 

زمعموووين ا ةوووبط نوووٕاد )بوووراوس     رٔب ووووَ وعووواان ا ٗووواٚ ح  ٖصووواعدٌ٘ عموووٜ ا ووو  

ٖصواعدٌ٘   ٖعوعرٌ٘ باتطى٠ٍواُ ح   ٖوٍفض عوَ رطو  ح    ٔظخصوٗاج( وعٍٗوٛ  ةابعّوا ح   

 ٖصوواعدٌ٘ يف  ال طوواٞ عمووٜ املموون ح    باتشوورت اٞ ح عووعرٌٖ٘ ح عمووٜ الرتفٗووْ ٔالمعووب  

 (زمعمين  ة ى  الااوس ٔالعخصٗاج اليت  ةعرا  ا

 الٍتاٟس التالٗٛ: الصاب ني ح ظّرجٔباشتخداً وعاون )بزشُٕ( لربط املت زَٖ 

 (6ردٔه  قي )

 العالقٛ ات ةباطٗٛ بني اخافٛ اشتخداً اجلٕاه ٔدٔافع اشتخداوْ

 r P اتشتخداً/الدٔافع

 0.000 0.200 الدٔافع الٍفعٗٛ× اخافٛ اتشتخداً 

 0.668 0.020 الة ٕشٗٛ  الدٔافع× اخافٛ اتشتخداً 

ُ 447 

r      قٗىٛ وعاون ات ةباط =P ٍٖٕٛوصتٕٝ املع = 
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 اج دتلووٛ  ٛٔرووٕد عالقووٛ ا ةباطٗوو  ح ةووبني الٍتوواٟس العوواِرٚ يف اجلوودٔه الصوواب   

ٔالوودٔافع الٍفعٗووٛ تشووتخداوْ عٍوود  ح إصصوواٟٗٛ بووني وووت ز اخافووٛ اشووتخداً اجلووٕاه

ا ةعوز ٌتواٟس اجلودٔه الصواب      بٍٗىو  ح (0.000إ  بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖوٛ )  ح عٍٗٛ الد اشٛ

إىل عوودً ٔرووٕد عالقووٛ ا ةباطٗووٛ دالووٛ إصصوواٟٗٛ بووني اخافووٛ اتشووتخداً ٔالوودٔافع          

ا إىل  ُ اخافوٛ اتشوتخداً ةوسداد امىوا زاد     الة ٕشٗٛ تشوتخداوْ ٔنوا ٖعوز  ًٖطو    

 اتشتخداً يِداٍ  ٔدٔافع ٌفعٗٛ ف ط.

ٛ بني اخافوٛ اشوتخداً   ٍِاك عالقٛ ا ةباطٗٛ  اج دتلٛ إصصاٟٗ الفرا الخاٌ٘:

 اجلٕاه ٔودٝ اتِتىاً بْ. 

الد اشوٛح  عٍٗٛ وَ  قاوث الباصخٛ بتصىٗي و ٗاط ل ٗاط ودٝ اِتىاً املبضٕحني

 وكُٕ وَ العبا اج التالٗٛ: ِٕٔ

دعي روٕال٘ اون فورتٚ      صدذ وٍْ ح صرص عمٜ ة ٗز رٕال٘ ان فرتٚ بآ ر  )

صووٕه ا غوودا اج ا دٖخووٛ   ةٍووافض وووع وووَ صووٕل٘ بووااوس صدٖخووٛ ٔ وودواج ردٖوودٚ ح

 (ِتي  ب وكاٌٗاج اجلٕاه الاص نَ صٕل٘  صرص عمٜ وعّر رٕال٘ ح  لمزٕاه ح

 ْ  باشوتخداً وعاوون ات ةبواط   ٔ ٔبربط وت ز اخافٛ اتشتخداً ندٝ اتِتىاً بو

 ظّرج الٍتاٟس التالٗٛ: )بزشُٕ(

 (7ردٔه  قي )

 تىاً بْالعالقٛ ات ةباطٗٛ بني اخافٛ اشتخداً اجلٕاه ٔاتِ

 r P اتِتىاً اتشتخداً/

 0.000 0.168 اتِتىاً باجلٕاه× اخافٛ اتشتخداً 

ُ 447 

r      قٗىٛ وعاون ات ةباط =P ٍٖٕٛوصتٕٝ املع = 

ةعز ٌتاٟس اجلودٔه الصواب  إىل ٔروٕد عالقوٛ ا ةباطٗوٛ  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني         

ٍوٛ الد اشوٛ إ  بموغ وصوتٕٝ     ٔودٝ اتِتىواً بوْ عٍود عٗ    وت ز اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

 نووا ٖعووز إىل  ٌووْ امىووا زاد اتشووتخداً زاد اتِتىوواً بوواجلٕاه      ح (0.000املعٍٕٖووٛ )
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دعوي  غ ٔ  غ : غبا رص عمٜ ة ٗز اجلٕاه بآ ر  صدذ وٍوْ اون فورتٚ    ٖٔتزمٜ  ل  إوا

 ٛ  .لمزووٕاهغ .. ٛٔغالتٍووافض وووع اآل وورَٖ صووٕه إغوودا اج صدٖخوو  غ  اجلووٕاه بووااوس صدٖخوو

 ٔرزِا.

ٍِاك عالقٛ ا ةباطٗٛ  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بني اخافٛ اشتخداً  : لفرا الخالدا

 اجلٕاه ٔمنط اشتخداوْ. 

عٍٗوووٛ ووووَ  قاووووث الباصخوووٛ بتصوووىٗي و ٗووواط ل ٗووواط منوووط اشوووتخداً املبضوووٕحني 

 )اشوووتخداً اجلوووٕاه  حٍووواٞ ال ٗوووادٚ ح التالٗوووٛ:وكوووُٕ ووووَ العبوووا اج  الد اشوووٛح ِٔوووٕ

 فضو    ً اجلٕاه  حٍاٞ العىن حااشتخد اآل رَٖ ح اشتخداً اجلٕاه  حٍاٞ التضدذ وع

  ارووع شووزن    قووًٕ ب موو  رووٕال٘ ملٍووع اتةصوواه ح     الوورقي قبوون الوورد عمووٜ املكاملووٛ ح    

ت  ووواٌع وووَ ٔرووٕد آ وورَٖ وعوو٘  حٍوواٞ   املكاملوواج الووٕا دٚ ٔالوويت مل ٖووتي الوورد عمّٗووا ح 

اجلووٕاه  ه حت  ووواٌع اشوت باه املكاملوواج يف  ٙ ٔقوث عمووٜ اجلوٕا    التضودذ بواجلٕاه ح  

 ( رم  اجلٕاه قبن اترتىاعاج وع اآل رَٖ عمٜ صرٖيت العخصٗٛ ح٠اج ميخن عب

  ْ ٔباشووتخداً وعاووون ات ةبوواط   ح ٔبووربط وووت ز اخافووٛ اتشووتخداً بووٍىط اشووتخداو

 ظّرج الٍتاٟس التالٗٛ: ح )بزشُٕ(

 (8ردٔه  قي )

 العالقٛ ات ةباطٗٛ بني اخافٛ اشتخداً اجلٕاه ٔمنط اشتخداوْ

 r P منط اتشتخداً شتخداً/ات

منووووط اشووووتخداً × اخافووووٛ اتشووووتخداً 

 اجلٕاه
0.093 0.048 
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r      قٗىٛ وعاون ات ةباط =P ٍٖٕٛوصتٕٝ املع = 

ةعز ٌتاٟس اجلودٔه الصواب  إىل ٔروٕد عالقوٛ ا ةباطٗوٛ  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني         

 اشوٛ إ  بموغ وصوتٕٝ    ٔمنوط اشوتخداوْ عٍود عٍٗوٛ الد     وت ز اخافٛ اشتخداً اجلوٕاه 
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. .. ٔغالتضوودذ وووع اآل وورَٖغ   ٔغال ٗووادٚغ غالعىوونغ  ٔضووا :يف  (ح ٔ لوو 0.048املعٍٕٖووٛ )

ايورٖكٗوٛ   The Pew Research Centerد اشوٛ  ٔةتفو  ِوذٓ الد اشوٛ ووع      .ٔرزِوا 

% مموَ لودّٖي   65صٗود ٔرودج الد اشوٛ  ُ     2012يرّسٚ ا ىٕه الويت  ررٖوث عواً    

ٌّٕا لمضصووٕه عمووٜ إ ظوواداج ملعرفووٛ الةرٖوو   حٍوواٞ      رّووسٚ ِٕاةووف  اٗووٛ ٖصووتخدو   

 (43)ٚال ٗاد

ٍِاك عالقٛ ا ةباطٗٛ  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بني اخافوٛ اشوتخداً    الفرا الرابع:

 اجلٕاه ٔالتصٕ  اي الق٘. 

قاوث الباصخٛ بتصىٗي و ٗواط ل ٗواط التصوٕ  اي القو٘ لمىبضوٕحني تشوتخداً       

 ٕ ٛ وكووُٕ وووَ   اجلووٕاهح ِٔوو )زمووب التٕعٗووٛ با وكاٌوواج ٔال وود اج    العبووا اج التالٗوو

الةزٚ لمزٕاه ح ضرٔ ٚ شَ قٕاٌني  اغٛ تشوتخداً اجلوٕاه بايووااَ العاووٛ ح     

زمووووب صعوووور اشووووتخداً اجلووووٕاه  ٙ الكوووواوزاج بايوووووااَ امل م ووووٛ ااملوووودا ط   

ٔاجلاوعوواج ح زمووب ةعوودٖد الع ٕبووٛ عمووٜ املخووالفني ل ٕاعوود اتشووتخداً ح ةرظووٗد         

 اخر إفادٚ ٔوصوتٔلٗٛ ح زموب اشوتخداً اجلوٕاه ثكىوٛ       اشتخداً اجلٕاه لٗكُٕ

 ٔة ٍني ٔلٗض بعكن ا جتال٘(

ووت ز اخافوٛ اتشوتخداً بالتصوٕ  اي القو٘       ٔاجلدٔه التال٘ ٖبني العالقوٛ بوني  

 الٍتاٟس التالٗٛ: (ح ظّرجوعاون ات ةباط )بزشُٕ تشتخداوْح ٔباشتخداً

 (9ردٔه  قي )

 اي الق٘ تشتخداوْشتخداً اجلٕاه ٔالتصٕ  العالقٛ ات ةباطٗٛ بني اخافٛ ا

 r P التصٕ  اي الق٘ اتشتخداً/

 0.420 0.038 التصٕ  اي الق٘× اخافٛ اتشتخداً 

ُ 447 

r      قٗىٛ وعاون ات ةباط =P ٍٖٕٛوصتٕٝ املع = 
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ا بوني  عالقوٛ ا ةباطٗوٛ دالوٛ إصصواًّٟ     عودً ٔروٕد  ةعز ٌتواٟس اجلودٔه الصواب  إىل    

ٛ اشتخداً اجلٕاه ٔالتصٕ  اي الق٘ تشتخداوْ عٍود عٍٗوٛ الد اشوٛ إ     وت ز اخاف

 (0.420بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖٛ )

ٍِووواك فووورٔق  اج دتلوووٛ إصصووواٟٗٛ بوووني ف٠ووواج املوووت زاج        الووواوض:الفووورا 

عوَ ِوذا    اجلوٕاهح ٖٔتفور   يف اخافوٛ اشوتخداً    الدميٕررافٗٛ ٔالعخصٗٛ لمىبضٕحني

 الفرٔا الفرعٗٛ التالٗٛ: الفرا

لمىبضوٕحنيح  ك فرٔق  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بني ف٠اج الٍٕ  ) اوٕ  ٔإٌواذ(   ٍِا .  

 اخافٛ اشتخداً اجلٕاه. يف

 (10) ردٔه  قي

 الفرق بني الذإ  ٔا ٌاذ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد الٍٕ 

املتٕشوووووووووط 

 ا صاب٘

اتذمووووورا  

 املعٗا ٙ

قٗىووووٛ 

 )ج(

د رووووٛ 

 ا رٖٛ

وصووووووتٕٝ 

 املعٍٕٖٛ

ً اشتخدا

 اجلٕاه

 2.310 8.55 176  ار
3.132 336 0.002 

 2.005 7.89 271  ٌخٜ

 

ةعز ٌتاٟس اجلدٔه الصاب  املتعم  بد اشٛ الفرٔق بني ف٠اج الذإ  ٔا ٌاذ يف 

ً  اخافٛ اشوتخداً   ( إىل ٔروٕد فورٔق  اج دتلوٛ    T-Testا تبوا  )  اجلوٕاهح ٔباشوتخدا

بموووغ املتٕشوووط ا صووواب٘  (ح ٔقووود0.002بموووغ وصوووتٕٝ املعٍٕٖوووٛ ) بٍّٗىووواح إ إصصووواٟٗٛ 

ٌتواٟس د اشوٛ حمىود    ووع   ِذٓ الٍتاٟس( لإلٌاذ. ٔةتف  7.89( يف و ابن )8.55) لمذإ 

ٔاليت  ظّرج فورٔق  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني وتٕشوةاج د رواج        (44)(2013شمٗىاُ )

 اشتخداً ان وَ الذإ  ٔا ٌاذ لمزٕاه لصاحل الذإ .

ٛ  .ب  يف اخافووٛ  ح بووني ف٠وواج الصووَ لمىبضووٕحني  ٍِوواك فوورٔق  اج دتلووٛ إصصوواٟٗ

 اشتخداً اجلٕاه.
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 (11ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الصَ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

اشتخداً 

 اجلٕاه

املتٕشووط  العدد ف٠اج الصَ

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ

قٗىووووووووٛ  

) ( 

د رووووٛ 

 ا رٖٛ

وصووووووووووووووتٕٝ 

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

 قوووون  -16وووووَ 

 20وَ 

116 7.25 
2.18 

22.259 
2 

444 
0.000 

 قوووون  -20وووووَ 

 30وَ 

287 8.29 2.10 

 -30وووووووووووووووووووَ 

 فأاخر

44 9.57 1.22 

 2.152 8.15 447 اسىٕ 

 

ةعز ٌتاٟس اجلودٔه الصواب  املتعمو  بد اشوٛ الفورٔق بوني ف٠واج الصوَ يف اخافوٛ          

ٛ ( ٔرٕد فورٔق  اج دتلو  One way-ANOVAا تبا  ) اجلٕاهح ٔباشتخداًاشتخداً 

ٔملعرفووٛ وصوود  التبوواَٖ بووني     ( ح0.000إ  بمووغ وصووتٕٝ املعٍٕٖووٛ )   إصصوواٟٗٛ بٍّٗىووا ح 

بةرٖ وٛ  قون     Post Hoc Test)اشتخدوث الباصخٛ ا تبوا  )  الف٠اج العىرٖٛ الصاب ٛ ح

 فرق وعٍٕٙ ٔقد ظّرج الٍتاٟس التالٗٛ:

 (12ردٔه  قي )

 وصد  التباَٖ بني ف٠اج الصَ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

خداً اشووووووووووووووت

 اجلٕاه
 الفرق بني املتٕشةني اسىٕعٛ امل ا ٌٛ ف٠اج الصَ

وصوووووووووووتٕٝ 

 املعٍٕٖٛ

اشووووووووووووووتخداً 

 اجلٕاه

 قوون وووَ  -16وووَ 

20 

 قوون وووَ   -20وووَ 

30 
1.043 0.000 

 0.000 2.318 فأاخر -30وَ 

 قوون وووَ  -20وووَ 

30 
 0.000 1.275 فأاخر - 30وَ 

ُ 447 
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اشٛ وصد  الفورٔق بوني ف٠واج الصوَ يف     ةعز بٗاٌاج اجلدٔه الصاب  ٔاملتعم  بد 

( 0.000ا إ  بموغ وصوتٕٝ املعٍٕٖوٛ )   ٔروٕد فورٔق دالوٛ إصصواًّٟ     اتشوتخداًح إىل اخافٛ 

الد اشٛ ٔاخافٛ اتشتخداً. ٔامىا زادج الفورٔق   الخالذ وٕضعبني الف٠اج العىرٖٛ 

العىرٖوٛ ةباٍٖووث اخافوٛ اتشووتخداً ِٔووٕ  وور وتٕقووع ٌتٗزووٛ لةبٗعوٛ ٔصاروواج ٔدٔافووع     

 ان ف٠ٛ عىرٖٛ.

يف اخافووٛ  ٍِوواك فوورٔق  اج دتلووٛ إصصوواٟٗٛ بووني ف٠وواج الوود ن لمىبضووٕحني      .ش 

 اشتخداً اجلٕاه

 (13ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الد ن املختمفٛ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد ف٠اج الد ن

املتٕشووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ

قٗىووووٛ 

) ( 

د روووووووٛ 

 ا رٖٛ

 ٝ وصتٕ

 عٍٕٖٛامل

اشتخداً 

 اجلٕاه

 2.24 7.09 22  ٖاه 1500 قن وَ 

6.131 
4 

442 
0.000 

 قووون ووووَ   -1500ووووَ

  ٖاه2500
25 7.68 1.60 

 قووون ووووَ   -2500ووووَ

  ٖاه5000
71 7.58 2.24 

 قووووووووون  -5000ووووووووووَ

  ٖاه15000وَ
162 8.03 2.13 

 2.06 8.71 167 فأاخر -15000وَ 

 2.152 8.15 447 اسىٕ 

 

ةعز ٌتاٟس اجلدٔه الصاب  املتعم  بد اشوٛ الفورٔق بوني ف٠واج الود ن يف اخافوٛ       

( ٔروٕد فورٔق  اج دتلوٛ    one way-ANOVAاشوتخداً اجلوٕاه ٔباشوتخداً ا تبوا  )    

ٔملعرفٛ وصد  التباَٖ بوني ف٠واج    ح (0.000إ  بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖٛ ) إصصاٟٗٛ بٍّٗىا ح

بةرٖ وٛ  قون فورق      Post Hoc Test)ا تبوا  ) اشوتخدوث الباصخوٛ    الود ن الصواب ٛ ح  
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ٔقد ظّورج الٍتواٟس التالٗوٛ  ٌوْ امىوا زاد الود ن زادج اخافوٛ اتشوتخداً          وعٍٕٙ ح

 ِٔ٘ ٌتٗزٛ وتٕقعٛ صٗد ٖسٖد ا ٌفاق عمٜ اجلٕاه وع زٖادٚ الد ن.

 

 (14ردٔه  قي )

 وصد  التباَٖ بني ف٠اج الد ن املختمفٛ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه

 اشتخداً

 اجلٕاه
 اسىٕعٛ امل ا ٌٛ ف٠اج الد ن

الفرق بني 

 املتٕشةني

وصوتٕٝ  

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

  ٖاه1500 قن وَ 

 2500 قووون ووووَ   -1500ووووَ 

  ٖاه
0.589 0.339 

 5000 قووون ووووَ   -2500ووووَ 

  ٖاه
0.487 0.344 

 15000 قوون وووَ   -5000وووَ 

  ٖاه
0.940 0.050 

 0.001 1.622 فأاخر -15000وَ 

َ  -1500ووووووووَ    قووووووون وووووووو

  ٖاه2500

 5000 قووون ووووَ   -2500ووووَ 

  ٖاه
0.103 0.834 

 15000 قوون وووَ   -5000وووَ 

  ٖاه
0.351 0.438 

 0.023 1.033 فأاخر -15000وَ 

 قووووووون ووووووووَ   -2500ووووووووَ 

  ٖاه5000

 15000 قوون وووَ   -5000وووَ 

  ٖاه
0.453 0.131 

 0.000 1.135 فأاخر -15000وَ 

 قووووووون ووووووووَ   -5000ووووووووَ 

  ٖاه15000
 0.003 0.682 فأاخر -15000وَ 

ُ 447 



 

 213 

 املىمكٛالعربٗٛالصعٕدٖٛ يفاجلاوعٛ  طمبٛ اجلٕاه لدٝ دٔافع ٔاشتخداواج

ةعز بٗاٌاج اجلدٔه الصاب  ٔاملتعم  بد اشٛ وصد  الفرٔق بني ف٠اج الود ن يف  

ا صٗوود ةتاوودِا وصووتٕٖاج املعٍٕٖووٛ   اخافووٛ اتشووتخداً ٔرووٕد فوورٔق دالووٛ إصصوواًّٟ   

 ً. لمزدٔه بني ف٠اج الد ن املختمفٛ إ   ٌْ امىا زاد الد ن زادج اخافٛ اتشتخدا

ٍِووواك فووورٔق  اج دتلوووٛ إصصووواٟٗٛ بوووني ف٠ووواج املوووت زاج      : الفووورا الصوووادط 

 يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه )الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ( الدميٕررافٗٛ ٔالعخصٗٛ لمىبضٕحني

 ٖٔتفر  عَ ِذا الفرا الفرٔا الفرعٗٛ التالٗٛ:

 ٍِاك فرٔق  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بوني ف٠واج الٍوٕ  ) اوٕ  ٔإٌواذ( لمىبضوٕحني       .  

 ٔافع اشتخداً اجلٕاه )الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ(يف د

 (15ردٔه  قي )

 الفرق بني الذإ  ٔا ٌاذ يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه )الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ(

 العدد الٍٕ  اشتخداً اجلٕاه
املتٕشووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ

قٗىوووووووٛ 

 )ج(

د روووووووووووووٛ 

 ا رٖٛ

 ٝ وصتٕ

 املعٍٕٖٛ

اشوووووووتخداً اجلوووووووٕاه 

 الٍفعٗٛ

 2.312 13.36 176  ار
1.125 375 0.261 

 2.323 13.37 271  ٌخٜ

اشوووووووتخداً اجلوووووووٕاه 

 الة ٕشٗٛ

 7.727 27.55 176  ار
2.136 445 0.033 

 7.978 29.18 271  ٌخٜ

 

ةعز ٌتاٟس اجلدٔه الصاب  املتعم  بد اشٛ الفرٔق بني ف٠اج الذإ  ٔا ٌاذ يف 

( إىل ٔرووٕد فوورٔق  اج دتلووٛ   T-Testٔباشووتخداً ا تبووا  )  دٔافووع اشووتخداً اجلووٕاه  

   ٛ  ح (0.033إ  بموغ وصوتٕٝ املعٍٕٖوٛ )    ح إصصاٟٗٛ بني ف٠اج الٍوٕ  يف الودٔافع الة ٕشوٗ

   ٛ إ  بموغ   ح بٍٗىا مل ةعّر فرٔق  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بني ف٠اج الٍوٕ  يف الودٔافع الٍفعٗو

 نووا ٖعووز إىل  ُ ف٠وواج الووذإ  ٔا ٌوواذ ٖتعووابّاُ يف      ح (0.261وصووتٕٝ املعٍٕٖووٛ ) 

   ٛ بٍٗىوا ةعوز الٍتواٟس إىل  ُ ا ٌواذ  اخور       ح اشتخداً اجلٕاه يِوداٍ  ٔدٔافوع  ٌفعٗو

 ح اتشوووتىتا  ح ا لمزوووٕاه يِوووداٍ  ط ٕشوووٗٛ وخوون )ا ووورٔب ووووَ املعووواان اشووتخداوً 
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بٍٗىوا   ح ( لإلٌواذ 29.18ف ود بموغ املتٕشوط ا صواب٘ )     ح ٔرزِوا( باتطى٠ٍواُ  الععٕ  

 (.27.55بمغ املتٕشط ا صاب٘ لمذإ  )

ٍِووواك فووورٔق  اج دتلوووٛ إصصووواٟٗٛ بوووني ف٠ووواج الصوووَ لمىبضوووٕحني يف دٔافوووع     .ب 

 اشتخداً اجلٕاه )الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ(.

 

 (16ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الصَ يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه الٍفعٗٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد ف٠اج الصَ

املتٕشووووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ
 قٗىٛ ) (

د رووووٛ 

 ا رٖٛ

تٕٝ وص

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

 قن ووَ   -16وَ 

20 
116 13.36 2.10 

0.396 
2 

444 
0.673 

 قن ووَ   -20وَ 

30 
287 13.48 2.41 

 2.27 13.73 44 فأاخر -30وَ 

 2.31 13.47 447 اسىٕ 

 

ةعوووز ٌتووواٟس اجلووودٔه الصووواب  املتعمووو  بد اشوووٛ الفووورٔق بوووني ف٠ووواج الصوووَ يف         

ٛ دٔافووووووع اشووووووتخداً  -Onewayٔباشووووووتخداً ا تبووووووا  ) ح اجلووووووٕاه لوووووودٔافع ٌفعٗوووووو

ANOVA إ  بمووووغ وصووووتٕٝ املعٍٕٖووووٛ  ح ا بٍّٗىوووواًّٟٗ( ٔرووووٕد فوووورٔق رووووز دالووووٛ إصصووووا

 ٙ  ُ عٍٗووووٛ الد اشووووٛ نختمووووف ف٠اةّووووا العىرٖووووٛ ةتعووووابْ يف اشووووتخداً     ح (0.673)

  اجلٕاه يِدا  ٌفعٗٛ.

 ٕاه لدٔافع ط ٕشٗٛحوّي لمزألد اشٛ الفرٔق بني ف٠اج الصَ يف دٔافع اشتخد

ٔقوود ظّوورج الٍتوواٟس املبٍٗووٛ يف    ( حOneway-ANOVAاشووتخدوث الباصخووٛ ا تبووا  )  

 اجلدٔه التال٘: 
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 املىمكٛالعربٗٛالصعٕدٖٛ يفاجلاوعٛ  طمبٛ اجلٕاه لدٝ دٔافع ٔاشتخداواج

 (17ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الصَ يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه الة ٕشٗٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد ف٠اج الصَ

املتٕشووووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ
 قٗىٛ ) (

د رووووٛ 

 ٛا رٖ

وصتٕٝ 

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

 قن ووَ   -16وَ 

20 
116 29.97 7.31 

12.353 
2 

444 
0.000 

 قن ووَ   -20وَ 

30 
287 28.77 7.96 

 7.09 23.27 44 فأاخر -30وَ 

 7.91 28.54 447 اسىٕ 

داً ةعز ٌتاٟس اجلدٔه الصاب  املتعم  بد اشٛ الفرٔق بني ف٠اج الصَ يف دٔافع اشوتخ 

( ٔرووٕد فوورٔق  Oneway-ANOVAٔباشووتخداً ا تبووا  )  ح اجلووٕاه لوودٔافع ط ٕشووٗٛ 

ٔقود ص  وث الف٠وٛ العىرٖوٛ      ح (0.000إ  بموغ وصوتٕٝ املعٍٕٖوٛ )    ح ا بٍّٗىوا دالٛ إصصاًّٟ

ٜ   شٍٛ( 20 قن وَ  – 16)وَ  ٔملعرفوٛ   ح (29.97إ  بموغ )  ح حاملتٕشط ا صواب٘ ايعمو

 Post Hoc)اشتخدوث الباصخٛ ا تبوا  )  ح لصاب ٛوصد  التباَٖ بني الف٠اج العىرٖٛ ا

Test  ٍٕٙٔقد ظّرج الٍتاٟس التالٗٛ: ح بةرٖ ٛ  قن فرق وع 

 (18ردٔه  قي )

 وصد  التباَٖ بني ف٠اج الصَ يف اخافٛ اشتخداً اجلٕاه ٔالدٔافع الة ٕشٗٛ

اشوووووووووووووتخداً 

 اجلٕاه
 اسىٕعٛ امل ا ٌٛ ف٠اج الصَ

الفوووووووووووورق بووووووووووووني   

 املتٕشةني

وصوووووووووووووووووتٕٝ 

 ٖٛاملعٍٕ

اشوووووووووووووتخداً 

 اجلٕاه

 قون ووَ    -16وَ 

20 

 قون ووَ    -20وَ 

30 
1.195 0.160 

 0.000 6.693 فأاخر -30وَ 

 قون ووَ    -20وَ 

30 

 - 30ووووووووووووووووووووووَ 

 فأاخر
5.497 0.000 

ُ 447 



 

 

216 

ةعز بٗاٌاج اجلدٔه الصاب  ٔاملتعم  بد اشٛ وصد  الفورٔق بوني ف٠واج الصوَ يف     

َ   لفورٔق دالوٛ إصصواًّٟ    ٌْ ت ٔروٕد   ح دٔافع اتشتخداً الة ٕشٗٛ  -16ا بوني ف٠وٛ )وو

ع وَ ف٠يت العباب قشٍٛ( ِٕٔ  ور وتٕ 30 قن وَ  -20شٍٛ(ح ٔف٠ٛ )وَ 20 قن وَ 

 -30بووني ف٠ووٛ الراظوودَٖ )وووَ ٔا بٍّٗىووا ٔاملوراِ ني بٍٗىووا ٔرووٕد فوورٔق دالووٛ إصصوواًّٟ 

  ( بٍّٗىوا ٖٔعوٕد  نوا إىل طبٗعوٛ الصواٟ     0.000إ  بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖٛ ) ح فأاخر(

ا. ِٔوٕ ووا ٖتاود    الٍفصٗٛ  لمعباب ٔاملراِ ني بامل ا ٌٛ بف٠ٛ الراظدَٖ اياخور ٌطوزً  

عمٜ  ِىٗٛ الرتبٗٛ ا عالوٗٛ لتٕعٗٛ الف٠اج العىرٖوٛ الصو زٚ ووَ العوباب ٔاملوراِ ني      

 باتشتخداً  ا اد  ٔالٕاع٘ ٔامل ٍَ لمزٕاه.

دٔافوووع  ٍِوواك فووورٔق  اج دتلوووٛ إصصووواٟٗٛ بوووني ف٠ووواج الووود ن لمىبضوووٕحني يف  .ش 

 اشتخداً اجلٕاه )الٍفعٗٛ ٔالة ٕشٗٛ(

 (19ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الد ن املختمفٛ يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه الٍفعٗٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد ف٠اج الد ن

املتٕشووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ

قٗىووووٛ 

) ( 

د رووووٛ 

 ا رٖٛ

 ٝ وصتٕ

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

 2.12 13.64 22  ٖاه1500 قن وَ 

0.171 
4 

442 
0.953 

 قوووون وووووَ   -1500وووووَ

  ٖاه 2500
25 13.76 2.35 

 قوووون وووووَ  -2500وووووَ 

  ٖاه5000
71 13.51 2.07 

 قوووون وووووَ   -5000وووووَ

  ٖاه15000
162 13.40 1.42 

 1.34 13.47 167 فأاخر -15000وَ

 2.31 13.47 447 اسىٕ 
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 املىمكٛالعربٗٛالصعٕدٖٛ يفاجلاوعٛ  طمبٛ اجلٕاه لدٝ دٔافع ٔاشتخداواج

عمووو  بد اشوووٛ الفووورٔق بوووني ف٠ووواج الووود ن يف دٔافوووع ةعوووز ٌتووواٟس اجلووودٔه الصووواب  املت

( إىل عودً روٕد   Oneway-ANOVAٔباشوتخداً ا تبوا  )   اشتخداً اجلٕاه الٍفعٗٛ ح

ٔلد اشٛ الفرٔق بني ف٠اج الود ن يف دٔافوع اشوتخدوّي     ا بٍّٗىا حفرٔق دالٛ إصصاًّٟ

ٔقود   ( حOneway-ANOVAاشوتخدوث الباصخوٛ ا تبوا  )    لمزٕاه لودٔافع ط ٕشوٗٛ ح  

 ّرج الٍتاٟس املبٍٗٛ يف اجلدٔه التال٘:ظ

 (20ردٔه  قي )

 الفرٔق بني ف٠اج الد ن املختمفٛ يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه الة ٕشٗٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه
 العدد ف٠اج الد ن

املتٕشووط 

 ا صاب٘

اتذمرا  

 املعٗا ٙ

قٗىووووٛ 

) ( 

د رووووٛ 

 ا رٖٛ

 ٝ وصتٕ

 املعٍٕٖٛ

اشتخداً 

 اجلٕاه

 6.05 30.05 22  ٖاه 1500 قن وَ 

1.000 
4 

442 
0.407 

 قوووون وووووَ  -1500وووووَ 

  ٖاه  2500

25 28.12 7.24 

 قوووون وووووَ  -2500وووووَ 

  ٖاه5000

71 29.03 7.95 

 قوووون وووووَ  -5000وووووَ 

  ٖاه15000

162 29.09 8.14 

 7.96 27.66 167 فأاخر -15000وَ 

 7.91 28.54 447 اسىٕ 

 

تعمو  بد اشوٛ الفورٔق بوني ف٠واج الود ن يف دٔافوع        ةعز ٌتاٟس اجلودٔه الصواب  امل  

( إىل عوودً Oneway-ANOVAٔباشووتخداً ا تبووا  )  اشووتخداً اجلووٕاه الة ٕشووٗٛ ح 

 ا بٍّٗىا. ٔرٕد فرٔق دالٛ إصصاًّٟ

 

 
 
 



 

 

218 

 مناقشة النتائج 
اخافووٛ ا ةفووا  عوودد الووذَٖ ميتمكووُٕ اجلووٕاه يف   الراٍِووٛ  شووٛاٖتطووا  وووَ الد 

ا عمٜ اوتالك اجلٕاه وَ ا ٌاذ  اخر صرًغ  ح ٔ ُ( 455وَ )( 447العٍٗٛ بتكرا  )

عالقوٛ ا ةباطٗوْ  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني ووت ز       ٍِاك ٔ ظّرج الد اشٛ  ُ الذإ . 

إ  بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖوٛ   ح اخافٛ اشتخداً اجلٕاه ٔالدٔافع الٍفعٗٛ عٍد عٍٗٛ الد اشٛ

فوٛ اتشوتخداً ٔالودٔافع    ٔعدً ٔرٕد عالقٛ ا ةباطٗٛ دالٛ إصصاٟٗٛ بني اخا (0.000)

عالقوٛ ا ةباطٗوٛ  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني ووت ز        دجرو اىا ٔ الة ٕشٗٛ تشتخداوْ.

ح ٔووودٝ اتِتىوواً بووْ عٍوود عٍٗووٛ الد اشووٛ إ  بمووغ وصووتٕٝ      اخافووٛ اشووتخداً اجلووٕاه 

غ دعوي   ٔ غ  ( غبا رص عمٜ ة ٗز اجلٕاه بآ ر  صودذ وٍوْ اون فورتٚ    0.000املعٍٕٖٛ )

. ٔاةطوا  لمزوٕاه  ٛغ ٔغالتٍافض وع اآل رَٖ صٕه إغدا اج صدٖخ خٛاجلٕاه بااوس صدٖ

عالقوٛ ا ةباطٗوٛ  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ بوني ووت ز اخافوٛ اشوتخداً          وَ الد اشٛ ٔرٕد

ٔ لو    ح (0.048اجلٕاه ٔمنط اشتخداوْ عٍد عٍٗٛ الد اشٛ إ  بموغ وصوتٕٝ املعٍٕٖوٛ )   

غ ٔقود بموغ املتٕشوط ا صواب٘      َغ ٔغالتضدذ ووع اآل ورٖ   ٔغال ٗادٚ غ : غالعىن يف  ٔضا 

. ( لإلٌوووواذ بالٍصووووبٛ لكخافووووٛ اشووووتخداً اجلووووٕاه     7.89(  و ابوووون ) 8.55) لمووووذإ  

( ٔرٕد فرٔق  اج دتلٛ إصصاٟٗٛ بني ف٠اج الصَ T-Testا تبا  ) ٔاشتخدوث الباصخٛ

( باشوووتخداً ا تبوووا  0.000بموووغ وصوووتٕٝ املعٍٕٖوووٛ ) اجلوووٕاهح إ يف اخافوووٛ اشوووتخداً 

(Oneway-ANOVA) ا بووني الف٠وواج العىرٖووٛ الووخالذ   ىل ٔرووٕد فوورٔق دالووٛ إصصوواًّٟ  إ

. Post Hoc Test)ا تبووا  )ب  (0.000ٔاخافووٛ اتشووتخداً إ  بمووغ وصووتٕٝ املعٍٕٖووٛ )  

زادج الفرٔق العىرٖوٛ ةباٍٖوث اخافوٛ اتشوتخداً ِٔوٕ       ٔاٌتّث الد اشٛ إىل  ٌْ امىا

ف٠اج الد ن يف اخافٛ بني   ور وتٕقع ٌتٗزٛ لةبٗعٛ ٔصاراج ٔدٔافع ان ف٠ٛ عىرٖٛ

 .اشتخداً اجلٕاه
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( ةبني ٔرٕد فرٔق  اج دتلوٛ إصصواٟٗٛ   Oneway-ANOVAٔباشتخداً ا تبا  )

ظّورج الٍتواٟس  ٌوْ امىوا زاد الود ن       ٔقود   ( 0.000إ  بمغ وصتٕٝ املعٍٕٖوٛ )  بٍّٗىا ح

زادج اخافٛ اتشتخداً ِٔ٘ ٌتٗزٛ وتٕقعٛ صٗد ٖسٖد ا ٌفاق عمٜ اجلٕاه وع زٖوادٚ  

  . نالد

إىل  ُ ف٠اج الذإ  ٔا ٌواذ ٖتعوابّاُ يف اشوتخداً اجلوٕاه      الد اشٛ ادجٔ 

ا لمزوٕاه  بٍٗىا ةعوز الٍتواٟس إىل  ُ ا ٌواذ  اخور اشوتخداوً      ح يِداٍ  ٔدٔافع  ٌفعٗٛ

ٛ  ظّورج  ٔ . نا ٖعٕد  ل  ل مٛ ايٌعةٛ املتاصوٛ لإلٌواذ   ط ٕشٗٛيِداٍ     ُ   الد اشو

ٜ  ص  ووث  شووٍٛ( 20وووَ   قوون – 16الف٠ووٛ العىرٖووٛ )وووَ    يف  املتٕشووط ا صوواب٘ ايعموو

ِٕٔ ووا ٖتاود عموٜ  ِىٗوٛ      (29.97إ  بمغ ) حاشتخداواج اجلٕاه لمدٔافع الة ٕشٗٛ 

 .لف٠ٛ املراِ ني ٔالعباب الرتبٗٛ ا عالوٗٛ

 ظا ج الٍتاٟس بني ف٠اج الد ن يف دٔافع اشتخداً اجلٕاه الٍفعٗوٛ ٔالة ٕشوٗٛ   ٔ

. فوواجلٕاه ٖموو  إظووباعاج اٗووع الف٠وواج   ا بٗووٍّياًّٟرووٕد فوورٔق دالووٛ إصصوو ٔإىل عوودً 

 اتقتصادٖٛ ٔقد  غبا ٔشٗمٛ  شاشٗٛ ٔصٕٖٗٛ  ي. 
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 توصيات الدراسةوالخاتمة 
 ْ.رراٞ املسٖد وَ البضٕذ عَ عالقٛ العباب باجلٕاه ٔةةبٗ اةإ (1)

ح دعي التٕعٗٛ استىعٗٛ ٔ اغٛ ف٠ٛ العباب ٔاملراِ ني نخاطر الت ٍٗٛ ا دٖخٛ (2)

اجلوووٕاه ووووَ الٍوووٕاص٘ اترتىاعٗوووٛ ٔاي القٗوووٛ ٔاملادٖوووٛ ٔالٍفصوووٗٛ      ا ٔ صًٕغووو

 .ٔالصضٗٛ

ةصىٗي و ر اج د اشٗٛ عَ الرتبٗٛ ا عالوٗٛ لمىصاعدٚ عمٜ ةٕعٗٛ ٔةٍبْٗ ف٠واج   (3)

 .الةالب بالةرق الصمٗىٛ تشتخىا  ِذٓ الت ٍٗٛ بعكن إزماب٘ ٔفعاه

 ورايف يف املىمكوٛ    ا ٌوٛ اشوتخداواج اجلوٕاه عموٜ الٍةواق اجل     ملإروراٞ البضوٕذ    (4)

 املدُ ٔشكاُ املٍاط  الٍاٟٗٛ.   بني شكاُ

 .ٔضع براوس ةٕعٕٖٛ لرتظٗد اشتخداً اجلٕاه  اغٛ لمف٠اج العىرٖٛ الص زٚ (5)

ٔةةبٗ اةّوا  إرراٞ املسٖد وَ الد اشاج عَ فرضٗاج اتشتخداواج ٔا ظباعاج  (6)

 الد اشاج املٗداٌٗٛ ٔ اغٛ لف٠ٛ املراِ ني ٔف٠ٛ ا ٌاذ. يف

ال ٗوووادٚ  املختمفوووٛ  حٍووواٞٔةخ ٗوووف استىوووع بأمنووواط اشوووتخداواج اجلوووٕاه  ةٕعٗوووٛ  (7)

 ٔ وااَ العىن ٔرزِا

ايٌعووةٛ الرٖاضووٗٛ ٔالفٍٗووٛ ٔاترتىاعٗووٛ  وٍّووا ة وودٖي  ٌعووةٛ بدٖمووٛ يف استىووع   (8)

ٔالخ افٗووووٛ ٔالدٍٖٗووووٛ لمضوووود وووووَ اتشووووتخداً املفوووورط لمزووووٕاه ٔةفرٖووووغ الةاقووووٛ  

 .ٔاشتخىا ِا يف جماتج عدٖدٚ

كاج الالشوومكٗٛ لمووّٕاةف الذاٗووٛ يف اٗووع وٍوواط  الدٔلووٛ بوودُٔ ةاصووٛ العووبإ (9)

 . شًٕ
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 اهللا ش
____________________ 
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت
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 ملخـــص
ّْىاةَاا، ّأىْاعَاا، ّأٍادا.َاه ٍّإ ةَاد       ةتياّل ٍرِ الدزاض٘ مفَْو اإلضرتاة ٔجّٔ٘، ّمناذجَا، ّخصاٜصَا، ّمك

ٌّْٔ عيد بياٛ إضرتاةٔجّٔ٘ اّةصال ماا، بططاع الي اس     ّٔ٘ متٔي٘ ٓعتندٍا املخّططٌْ اإلعالم إىل ّضع أزضّٔ٘ معس.

ا التّْجاُ  ٓفّطاس   عً طبٔعا٘ الكٔااٌ املايّ ه الارٖ ةتعّبا  باُ، اّلا٘ واىاث، أّ موّضطا٘، أّ ميّ نا٘، أّ مي ا ٗه ٍّار            

ّٕ الرٖ مّت اعتنااِه    الطابع  املفأٍن

ّٔاا٘       ْاّرفااث ال ضاابُ الطٔاضاااج اإلعالم ّٕرت، . لطااد رَااسج رتاإلضاارتاةٔجّٔ٘رت .ٔنااا ٓعااس  باااااااا رتالتخطاأُ اإلعالماا

ّٔاا٘، عبااٙ املاادٚ الطصااو، ّاملاادٚ املتّْضااُ، ّاملاادٚ البعٔااده ّاىت ااسج مفااأٍه مخاا         لباادّل، ّلبنوّضطاااج اإلعالم

ّٖرت، ّال إاازٗ األشمااج  رتختطأُ اّّةصاال ملس با٘ ماا  با        رتخت ّٖرت، ّرتختطُٔ اإلعالو التينْ طُٔ اإلعالو الرتبْ

 األشم٘رت، ّرتختطُٔ اّّةصال ملس ب٘ األشم٘رت، ّرتختطُٔ اّّةصال ال مس ب٘ ما بعد األشم٘رته

ّٕ وخس اذتدٓد عاً رتاضارتاةٔجّٔاج اّّةصاالرته     ٔ ّرتاإلّال اّّةصال التي ٔن ٙ   جّٔ٘رت الضارتاة ًّ    ٍارا املعيا ةفٔاد رت.ا

ختٔااااز ا ا، ّلااا ّحتدٓاااد ،ختٔااااز لاٍااادا  اّماااا ٓاااسةبُ بااارل  ماااً   ، اضاااتخداو الْضااااٜ  لتحطٔااا  األ اااسا رت  

ّٔاا٘ لتحطٔط ّٓاا٘ه  َااالاضااالٔا العنب  ،٘ الااد.عضاارتاةٔجّٔ، إصااالّةاج اّضاارتاةٔجّّٔمااً إ، ّّضااع لبخطااُ التيفٔر

 ، ّ وٍناه٘ ادتربضرتاةٔجّٔإّ

سا ا  الار عس.تَاا عبااْو اإلعاالو ّاّّةصاال ةبادّ اإلضاارتاةٔجّٔ٘  اضاسٗ ب اك  أّ با خس، ختتفاإ          ّال خمتبا  امل 

ّٓاج اّةصال عبٙ اخاتال  مدازضاَا، ّعباٙ اخاتال  اىتنااٛاج       ّْز ى س  ًٔيا، ّة َس أ ٔاًىاه ّٓال ظ املتتّبع لتط

ّْىااج  الفكاس ا     ًّْىاا ماً مك ٌّ اإلضرتاةٔجّٔ٘  شّكبث اًّما مك ّٕه أصحابَا،  أ  اد أخار مفَاْو اإلضارتاةٔجّٔ٘     ّ ّةصاال

ّْٗ     متّخاا  معس.اا٘أبعاااًاا جدٓاادٗ، ال رااّ  زتتنااع املعبْماااجه إذ املعبْماا٘  ااا ٍاإ        ال عصااسىا الااساًٍ مصاادز الطاا

 مصدز الطبط٘، ب  إّىَا رتجٍْس الطبط٘رت ذاةُه   ّمً َحهّالخسّٗ، 

ٔ    ٘ضرتاةٔجّٔاإلرت جاٛج ًّاا ال .اسّخم خمتبفا٘ ماً ٍارا اذتطا  املعاساّل        رت إىل رتعباْو اإلعاالو ّاّةصاالرت لتاعتناد ّر ف

ٌّ رتعبْو اإلعالو ّاّّةصالرت مً  ٔد ٍٕ عباْو مطاتحدح٘، ٍإ الار ضاعث       ذٖ ااٜسٗ اّّةطاخم العسٓض٘ه ّاألصّح أ

ّٓاٍا، ماطت ىط٘ بَا، ماطتبَن٘ ميَا مياٍج ّمطازباجه  إىل اإلضرتاةٔجّٔ٘، ماّْرف٘ إ
 َ ّٔ٘    ّمااً خااالل ةياّليااا لجضاارتاةٔجّٔ٘ مف ّْىاااج، ّأىْاًعااا، ّأٍاادا.را، ّضااعيا األزضاا ًْمااا، ّمناااذخ، ّخصاااٜو، ّمك

ًٛ ةبا  الار ختاّو الدّلا٘ بْصافَا        ّٓ٘ لبياٛ إضرتاةٔجّٔاج اّّةصال عبٙ اختال  ضسّبَاه ضاْا ّٔ٘ الضسّز املعس.

         ّ ةصااال ّ ةطااْو  ؤاًىااا ميّ ًنااا أّ ةباا  الاار ختااّو املوّضطاا٘ أّ امليّ ناا٘ أّ املي اا ٗه ذلاا  ألٌ إضاارتاةٔجّٔ٘ ا

ًّا باإلضرتاةٔجّٔ٘ العاّم٘، ب  باإلضرتاةٔجّٔ٘ ونفساٗه    براةَا ّإّىنا ٍٕ ةسةبُ ازةباطرا عضْ
ّر،       ّْىااج إضارتاةٔجّٔ٘ أوخاس ،اْ ٌّْ ماً مك ّٔ٘ رتعاصف٘ اذتصورت مً  ٔد ٍٕ مك ّمً ةطبٔطاج ٍرِ الدزاض٘ عنب

ًّااا، ونااا ةَااد  إىل    ّأعناا  أحااًسا، ّأبعااد ماادٚه إّىَااا إضاارتاةٔجّٔ٘ ةَااد  إىل ةْشٓاا      ع جدٓااد ملااْاشًٓ الطااْٚ إ بٔن

حتصااد اّل ارتباأج العسبااإ، ّوآاا٘ شااعْبَا، ّالااارّا عااً أّطاىَاااا، ّصااٌْ ةسابَااا، ّةعصٓاااص مياعتَااا، ّاعاااه         

ّْ ّالتطّدو ّاّشاٍاز ملْاطئَا ّٔ٘  سازٍا، ّالد.اخم عً أميَا، ّةْ.و أضباب الين  هاضتطالل
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

 :مقىلم 
 

" إىل "علااْو اإلعاا٣و ّا٢ّتكااال" د وظ نااس ّ ٔفِّااا   فااطّ      ٘غااذلاتٔذّٔاإل" داااٛت

ٌّ "علاْو اإلعا٣و    ك لف٘ م ً ٍصا اؿقل املظطّ  شٖ زاٜطٗ ا٢ّتػا  ادظطٓه٘. ّا٤قاّض أ

ّا٢ّتكال" مً سٔح ٍٕ علْو مػ شسث٘، ٍإ اداس غاظىل إىل اإلغاذلاتٔذّٔ٘، موْ  فا٘      

 إّٓاٍا، موػ أىػ٘ بَا، موػ لَن٘ ميَا مياٍر ّمقاضبات.

كااااَا، ّت ياااااّل ٍااااصِ ادسضاغاااا٘ مفَااااْو اإلغااااذلاتٔذّٔ٘، ّ اشدَااااا، ّخكاٜ    

ّٔ٘ مظطفّٔااا٘ م ٔيااا٘    ّْىاتَاااا، ّأىْاعَاااا، ّأٍاااسافَا. ٍّااإ تَاااس  إىل ّنااات أضنااا ّمك

ٓظ نسٍا املدّٓ ّٓاٌْ اإلع٣مّٔاٌْ عياس بيااٛ إغاذلاتٔذٔ٘ اّتكاال ماا، بقّٓات ادي اط عاً           

طبٔظاا٘ ادكٔاااٌ املااي  ه ادااصٖ ت ظل اا  بااُ، زّداا٘ ةاىااىل، أو م١ّغػاا٘، أو مي  ناا٘، أو      

ّٕ ادصٖ مّت اع نازِ. "ٓقْل ةْغ ا: "دٔؼ   ميؿأٗ. ٍّصا اد ّْدُ  ٓفّػط ادّٓابت املفأٍن

ٍااْ ادكلناا٘، ٢ّ ٍااْ ادؿاإٛ، ٢ّ ٍااْ ادظ٣ اا٘ ادطابّٓاا٘ بٔيَنااا، ٢ّ ٍااْ    -املفَااْو–

ّٖ "ماابّ  زاخاال ادي اااو        ّٔاا٘ املظّٓاااٗ شلنااا"، باال ٍااْ مظّٓااٙ فكااط أًٓهااا ادكااْضٗ ادصٍي

ّٕ، ادصٖ ماّل بُ اغ شهاض ادس٢د٘ اداس ىطٓاس إعّٓاٍٛاا دل    كلناات ّا٤ؾأاٛ   اد نجٔل

ط...صاملفَااْو ٍااْ مااا بااُ ىػ شهااط ادس٢داا٘ ادااس ىطٓااس إعّٓاٍٛااا دلكلناا٘         1ّع٣ اتَااا"

 .2(2015ّادؿٕٛ ّادظ٣ ٘ ادطابّٓ٘ بٔيَنا" )بْععٗ، 

ْو  فااىل       ّٕ"، ف دقاس  َااطت "اإلغاذلاتٔذّٔ٘" فٔنااا ٓظااط  بااااااا"اد دّٓٔ" اإلع٣ماا

ع٣مّٔاا٘، علااٙ املااسٚ ادقكاارل، نااب" ادػٔاغااات اإلع٣مّٔاا٘ دلااسّل، ّدلن١ّغػااات اإل 

        ،"ّٖ ّاملسٚ امل ّْغ"، ّاملسٚ ادبظٔاس. ّاى ؿاطت مفاأٍه مجال "ؽّٓأ" اإلعا٣و ادذلباْ

  "ّٖ ، ّ  إزاضٗ ا٤ظماات: "ؽّٓأ" ا٢ّتكاال ملطسلا٘ ماا  بال       3ّ"ؽّٓٔ" اإلعا٣و اد يناْ

ا٤ظما٘"، ّ"ؽّٓاأ" ا٢ّتكاال ملطسلاا٘ ا٤ظماا٘"، ّ"ؽّٓأ" ا٢ّتكااال   مطسلا٘ مااا بظااس     

 .4(2012ا٤ظم٘") جملس، 

ّٕ اداااصٖ عّطفاااُ ةلاااْز إٓااا  ؾااااضٌّ )   Claude-Yvesّ  ا٢ّتكاااال اد ي ٔنااا

Charron ) 
ّٔاا٘ إىؿاااٛ ّتبااازل ادطغاااٜل عااً ططٓاا  ؾاابك٘ مااً ادظياقااط      5 بأّىااُ "عنل



 

 

228 

ةجاااط اؿاااسٓح عاااً ، 6(1998املذلابّٓااا٘، بَاااس  تلبٔااا٘ ساداااات املي  نااا٘" ) ؾااااضٌّ  

ٙ  ذلاتٔذّٔ٘"  غّ"اإل"إغذلاتٔذّٔات ا٢ّتكال".  ًّ اغا دساو ادْغااٜل      ٍصا املظيا تفٔاس "فا

ا، ّاخ ٔااض  شلا  ّؼسٓاس  ،ّما ٓطتب" باصد  ماً اخ ٔااض د٥ٍاسا     ، 7"د شقٔ  ا٤غطاض

ّٔ٘ د شقٔق ، كاال ات ا٢ّتغاذلاتٔذّٔ ّماً إ ، ّّنت دلدّٓ" اد يفٔصّٓ٘. َاد٥غادٔب ادظنل

 ، ّغرلٍنا.٘ اؾصبغذلاتٔذّٔإّ ،ادسفت إغذلاتٔذٔ٘

  املطاساال ادااس عطف َااا علااْو اإلعاا٣و ّا٢ّتكااال تبااسّ اإلغااذلاتٔذّٔ٘   ّ  ك لاا

سانااطٗ بؿااكل أّ بااتخط، ؽ فاإ سًٔيااا، ّت َااط أسٔاًىااا. فنااً ادبشااْخ ا٤ّىل           

ّٖ ة اااب ٍاضّدااس ٢غاآْل )   سااْل "تقئااات   Harold Lasswell)8ا٢ّتكااال اؾناااٍرل

)  - (1918-1914ا٤ّىل ) َّٓقكس اؿطب ادظاملّٔ٘–ادسعآ٘ خ٣ل اؿطب ادظاملّٔ٘" 

Propaganda Technique in the World War    ِّبًّٔ ٢غْٓل 1927( ادصٖ ىؿط  .

  ٍصا امل١دَّ  ادقسضات اشلاٜل٘ دْغاٜل اإلع٣و مجل ادكاشٔف٘، ّاإلشاعا٘، ّادػأينا،    

إناااف٘ إىل أزّات ا٢ّتكااال مجاال اشلااات ،   "اغاا ظنال ادطمااْظ املاا١ّثطٗ" دل ااأثرل علااٙ     

ّٖ   إزاضٗ اؿااطب.       ا دااطأٖ ادظاااّو. عااا دظاال اؿكْمااات تْ  اا  ا٢ّتكااال اؾناااٍرل

ٌّ اىَاااعاو اؾااأـ ا٤ملااااىٕ ط ٓوظاااعٚ ص إىل ساااّس ةااابرل إىل  ادظنااال اداااسعاٜٕ      ّ"اع ااادل أ

 .   9دلشلفاٛ"

مو نّجلاا٘  ،ّمااا ظادااىل "علااْو اإلعاا٣و ّا٢ّتكااال" علااٙ ساشلااا   اد ّْغاات ّا٢ى ؿاااض  

ػاا ظنل٘ املياااٍر ّاملقاضبااات ادااس ٓظ نااسٍا ادباااسجٌْ   غاااٜط    دلنفااأٍه اؾسٓااسٗ، مو

ّٔ٘ ّا٢د ناعّٔ٘، بل سّ ٙ   ادظلْو ادكشٔش٘. فلٔػاىل "ى طّٓا٘ اإلعا٣و"     ادظلْو اإلىػاى

ّٔات د٣ّتكاال    -  (A Mathematical Theory of Communication)ى طّٓا٘ ادطٓانا

ّٔات. ( غاارل  ااْشز مػاا  Shannon & Weaver دؿاااىٌْ ّّٓفااط ) - نّس مااً ادطٓاناا

(. ّ اس ّضزت  mother of all models)   10ُّاطل  علٙ ٍصا ادينْشز "أّو ةّل ادينااشز"  

  دعأًٓ   فل ٘  " بٔل غٔػ ه  1948ٍصِ ادي طّٓ٘   مقال ة بُ ةلْز ؾاىٌْ   
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ّْض عل ٌّ ّمً خ٣ل ت ّبت ك ل  مطاسل تّٓ مفَْو ْو اإلع٣و ّا٢ّتكال ٓ بًّٔ أ

" ةاٌ سانًطا   أشٍاٌ ادباسجني علٙ اخ ٣  اى ناٛاتَه ّمساضغَه ٘غذلاتٔذّٔاإل"

)مسضغ٘ ؾٔكاغْ، مسضغ٘ ةْملبٔا، مسضغ٘ فطىكفْضت، مسضغ٘ بطميغاو  ... 

٢ّْت غٔنْٔدْدّٔ٘ باضظٗ، فس٢٢تُ ما  إخل(.  ّ س عط  ٍصا املكّٓلض ميص أٌ ىؿأ ؼ

.ّٕ ّْض اجمل نت اإلىػاى ّتظّسزت اد ظاضٓ   ف ٝىل ت غّٔط ب غّٔط اؿقبات اد اضخئّ٘ ّب ّٓ

 اـاّق٘ بُ متاًما ةنا ٍْ ادؿأٌ باديػب٘ إىل ادظسٓس مً املفأٍه.

ّى ياااااّل   ٍااااصِ ادسضاغاااا٘ ا:اااااّض اد ادٔاااا٘: مأٍاااا٘ اإلغااااذلاتٔذّٔ٘، ّ اااااشز    

ّٖ، ّاإلغااااذلاتٔذّٔ٘   اجملااااال  اإلغااااذلاتٔذّٔ٘ )اإلغااااذلاتٔذّٔ٘   اجملااااال ادظػاااا    كط

ّْىاتَاااا، ّأىاااْا  اإلغاااذلاتٔذّٔ٘، ّأٍاااسا     ّٖ(، ّخكااااٜل اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ ّمك اإلزاض

 اإلغذلاتٔذّٔ٘، ّأخرلا اإلغذلاتٔذّٔ٘    ّل ف نت املظلْمات.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية اإلسرتاتيجّية:   .1

ّٔ ٌّ٘ إىل تؿرل زاٜطٗ املظاض  اددلّٓٓاى ماً ةلنا٘    ؾا  ّ ُا مفَْو اإلغاذلاتٔذّٔ٘  اس   أ

 بٔل٘ مً ادقباٜل ادظؿاط   ادس ةاىىل تطمع إىل  اٜس ةّل (Strategus)  "غذلاتٔذْؽ"

اّتػاا   ّمات   .ةناا ةاىاىل تظا  ادقاٜاس ادظلأه بقٔاازٗ اؾٔاْف        .ل٘   دٔـ أثٔياا املنجَّ

ّْض ظ٘ اؿطّب، ّ أقابشىل اإلغاذلاتٔذّٔ٘    ،أغلش َاتظّسز أىْا  ّ ،املظاضكخّٓ"  ضتّٓ

ًّ ٙتظياا املاا٣ٔزٖ خااطز املكاآّلض مااً غاااس٘ ّ  ىَآاا٘ ادقااطٌ ادجااامً عؿااط  .قٔااازٗاد فاا

  .ادقٔازٗسٔح تكٌْ  املظطة٘سسّز خاضز املظطة٘ دٔػ قّط 

ط عاً  ظّبا أّ غآاات تو  أٍاسا  ادباساٜل د شقٔا     أفهلاخ ٔاض "اإلغذلاتٔذّٔ٘  ّتظ 

 أٍااسا ميَااا  ؿاا ّ تو٘ ادظاّماا ا٤ٍااسا ّمجاال ٍااصِ   .ياا٘ دلنذ ناات سادااات مظّٔ أّساداا٘ 

ّٔ دعٛ ماً   أّط عً بطىامر ميَا املَاو ادس تظّب طتػ دطزصزٗ، ٍّصِ بسّضٍا ٘ قّسمطسل

  .11"بطىامر

ّٔاا٘    ادااس  « Stratégos »ّدغِّْااا ُاؾاا ق ىل دف اا٘ "إغااذلاتٔذّٔ٘" مااً ادكلناا٘ ادْٔىاى

ٌّْ ماااً ةلنااا ني ٍناااا          ًّ إزاضٗ اؿاااطّب ّ ٔازتَاااا ّتػااأرلٍا. ٍّااإ ت كااا تظااا  فااا

" Stratos"   اؾٔـ"، أّ اؿؿْز ادظػكطّٓ٘،  ّ "ّتظ" Agein."ّٗتوفٔس "ادقٔاز "  
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       ّْٗ ًّ تْفٔاا  عناال ادقاا ٌّ اإلغااذلاتٔذّٔ٘ ٍاإ "فاا ّداااٛ   ادقااْامٔؼ ادظػااكطّٓ٘ أ

ّٔ٘ ّا٤خ٣ ّٔاا٘ املْ  فاا٘   مػاااض اؿااطب أّ ادااسفا  عااً ادسّداا٘"    ادظػااكطّٓ٘ ّادػٔاغاا

 .12)ق٣ح، ز.ت.(

ذّٔ٘ سٔااح اخ لفااىل أّدااُ ادي ااط عػااب  ّاقاا٣ًّٓسا تظااّسزت تظاااضٓ  اإلغااذلاتٔ 

ًَاا    13(Henry Mintzbergاخا ٣  املي  اطًٓ، عاا دظال ٍياطٖ مٔيعباط  )       ٓػا ظنل ّد

مً ّدِْ ادب٣غ٘، فٔؿّبُ اإلغاذلاتٔذّٔ٘ عٔاْاٌ ناده ٍاْ ادفٔال، ّٓظ ادل املفك اطًٓ        

ُ ّاملي  طًٓ ادصًٓ ساّدْا تظطٓفَا باملكفْفني، فادصٖ ميػ  ادفٔل مً ضدلُ ٓقْل إّىا 

دص  ؾذطٗ، ّمً ٓلنػُ مً خططْمُ ٓقْل إّىُ ثظباٌ، ّمً ٓلنػُ مً شٓلُ ٓقْل إّىاُ  

سبل، ّمً ٓلنػُ مً ىابُ ٓقاْل إّىاُ ضوماض، ّماً ٓلنػاُ ماً دػانُ ٓقاْل إّىاُ داساض،           

   ٌّ ّْض اؾعٛ ادصٖ ملػُ   ادفٔل ؾًٔٝا آخط غرل ادفٔل شاتُ. ّ ٔاًغاا فاّ فكّل ّاسس ٓ ك

 ّٕ ّّاز ادفكط اإلغذلاتٔذ سااّل ةالّّ فٔناا خيّكاُ تظطٓا  اإلغاذلاتٔذّٔ٘ ماً ادعآّا٘         ض

إىل متّجلاَا   متااو    -عػاب مٔعىادل     –ادس ضآٍا ميَاا، ّةأّىاُ ي َٓ اس أساسٍه     

 قْضتَا ّةنال ٍٔٝ َا. 

ادااصٖ ٓوظ نااس    14(SWOTّ  تظطٓاا  اغاا يس إىل مااا ٓوظااط  بينااْشز "غااّْت" )  

ّٕ دلن١غّ    ّٕ ّاـااضد ػا٘، ُطبات مفَاْو اإلغاذلاتٔذّٔ٘ بّٓاابت      ةّل مً اد شلألني اداساخل

اد ػٔرل   امل١ّغػ٘. ّ ْشز "غّْت" اؾا َط   ادػا ٔيات ماً ادقاطٌ ادظؿاطًٓ. ٍّإ       

ّٔاا٘     املطسلاا٘ ادااس ؾااَست اغاا ق٣ل ادكااجرل مااً بلااساٌ ادظاااي ادجادااح، ّبياااٛ زّل ّطي

سسٓجاا٘، ّىؿاااأٗ ا  كاااازّٓات دسٓااسٗ، ّّنااات كّٓ ّٓاااات تينّْٓاا٘ طنْسااا٘. ّ  ٍاااصا    

ّْضٖ أّ   15(Drukerق عاااّط  زضّةااارل )ادػااأا اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ علاااٙ أّىَاااا "ا٤فااا  اد كااا

ادكٔفّٔ٘ ادس ػظل امل١ّغػ٘ ػٔاب علاٙ اد ػاا٢٠ت اد ادٔا٘: ماا ٍإ م١ّغػا يا  ّماا         

مَّن٘ امل١ّغػ٘  ما ادصٖ جيب أٌ ٓكٌْ أٍساًفا دلن١ّغػ٘ مقاضى٘ بادػْق، ّباملْاضز، 

ّٔ٘ ا٢د ناعّٔ٘ "ّبادقسضات اإلبساعّٔ٘، ّبا٤ضباح، ّ  .16ب كًْٓ ا٤فطاز، ّباملػ١ّد

ّْض إىل اـّٓ ٘ أّ  ّْدىل اإلغذلاتٔذّٔ٘ مً اد ك ّْض مفَْو "اد دّٓٔ"" ؼ ّ   ّل تّٓ

إىل فنْعاا٘ مااً ادقاااطاضات اد يفٔصّٓاا٘. فاع دلٍااا بظهاااَه "خّٓ اا٘ م ذاىػاا٘ موسم ذااا٘       



 

 231 

 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ّْضات، ّ ااطاضات، ّتكااّطفات        طتطماإص   ٤ٍااسا  امل١ّغػاا٘ ّغٔاغاااتَا، ط....ٍّاإص تكاا

ؼسٓاااس ادغآاااات ادظاّمااا٘ ّا٤ٍاااسا ، ّادْغااااٜل اداااس تػااانض ب شقٔااا  ٍاااصِ ادغآاااات   

 .17ّب قٔٔنَا ّمطا ب٘ ا٤زاٛ ادياتر عً ٍصا اد يفٔص"

ّ  تظطٓ  آخط ُاع دلت اإلغذلاتٔذّٔ٘ متْ ًظا دلن١ّغػ٘   فال قّسز، سٔاح  

ٌّ اإلغااذلات  18(Michael Porter)عّطفَااا مآكاال بااْضتط    ٔذّٔ٘ ٍاإ ا:ااّطك  بقْدااُ "إ

ّٔ٘" ط...ص ادااس متك ااً امل١ّغػاا٘ مااً اد نْ اات        ادااطٜٔؼ دلشكااْل علااٙ املٔااعٗ اد يافػاا

 (.1980فال ىؿاطَا )بْضتط، 

ٌّ اإلغااذلاتٔذّٔ٘ ت نّجاال   اـٔاااض ادااصٖ ت بّياااِ امل١ّغػاا٘     ّّفًقااا شلااصا ادّٓااطح، فااّ

ٌّْ مااً نااؼ  ااْٚ ٍاإ املي ذااات       ّٕ ٓ كاا ادبسٓلاا٘، بؿااأٌ مْ ظَااا   قاأ" تيافػاا

ّامليافػٌْ اؾسز، ّاملسخ٣ت اؾسٓاسٗ   ادػاْق، ّ اسضٗ املؿاذلًٓ علاٙ املػااّم٘،       

ّٕ ّناظُ          .19ّ سضٗ املّْضزًٓ علٙ املػاّم٘ ّادقاْٚ اـنػا٘ ٍإ عبااضٗ عاً إطااض ؼلٔلا

 بْضترل ٓبًّٔ املٔعات اد يافػّٔ٘ دلن١ّغػ٘ ّادظ٣ ات ادقاٜن٘ مت ادػْق.

 

 نماذج اإلسرتاتيجّية: .2
خ٣ًفا ملظ ه املفك طًٓ اإلغاذلاتٔذّٔني اداصًٓ ى اطّا إىل     -سضُٓ بْفط ةاٌ أى

ّٖ فقا"        ماً أّاٜال ماً     -اإلغذلاتٔذّٔ٘ باع باضٍاا ت ظل ا  بااؿطب ّبادظنال ادظػاكط

     ٘ أّ ادقْمّٔاا٘(  -اىّٓلاا  باإلغااذلاتٔذّٔ٘ إىل مػاا ْاٍا ادؿااامل )اإلغااذلاتٔذّٔ٘ ادؿااامل

 َا بادػٔاغ٘ ادظاّم٘ دلسّد٘.دٔدطز بَا عً ىّٓاق اؿطب ّاملظطة٘، ّدرلبّٓ

ّميص شد  ادْ ىل، اىّٓل  عسز مً املفك طًٓ دٔظّننْا مفَْو اإلغاذلاتٔذّٔ٘ علاٙ   

ّٔاا٘، أّ    ّٔ٘، أّ سعب ةااّل مَّناا٘ فطزّٓاا٘ أّ  ظّٔاا٘، غااْاٛ ةاىااىل عػااكطّٓ٘، أّ غٔاغاا

ّٔ٘، أّ إزاضّٓااا٘. ّأقااابض مفَاااْو اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ مفًَْماااا ؾاااام٣ً    تي ٔنّٔااا٘، أّ زبلْماغااا

 ً  ٔت دْاىب اؿٔاٗ.  ٓ هّن

ًّ اغا دساو ادْغااٜل د شقٔا  ا٤غاطاض، أّ        ّسّ  عيسٜص اع باض اإلغاذلاتٔذّٔ٘ فا

ًّ ّعله مّٓابق٘ أّ م٣ٛم٘ ادْغاٜل ّاإلمكاىاات عاا ّق ا  اـّٓا"، أّ أّىَاا ى ااو        ف
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ماااً ا٤ٍاااسا  ّاـّٓااا"، ّأًٓهاااا ؽكااأل أّ تْظٓااات املاااْاضز د شقٔااا  ا٤ٍاااسا          

   املػ ْٚ ا٤زىٙ امل ياغه ادصٖ خيسو اإلغذلاتٔذّٔ٘. ّاـّٓ"، ّاع باض اد ك ٔ

 ّٓظ دل أىسضُٓ بْفط أّىُ مّث٘ نػ٘  اشز دإلغذلاتٔذّٔ٘ ٍّٕ:

1.   ٌّ إشا  ةاىىل ادْغاٜل ّاإلمكاىات  ّْٓ٘ دسِّا ّةاٌ غبب اديعا  قغرًلا، فاّ

فّطز اد َسٓس ّاد لْٓض بادْغاٜل ةاٍ  إلدباض اـكاه علاٙ  باْل ادؿاطّ      

 لُٔ أّ اد دل ٕ عً مّٓادبُ.املن٣ٗ ع

ٌّ ؼقٔا  اشلاس  ٓا ّه     .2 إشا ةاٌ غبب اديعا  قغرًلا ّاإلمكاىات قسّزٗ، فّ

 .عدل أعنال خسا  ّمتُْٓ

ّٕ قاسًّزا ّادْغااٜل ّاإلمكاىاات قاسّزٗ،      .3 إشا ةاٌ فال اد شّطك املٔساى

ًّ اشلاااس  ةااابرل، فّّىاااُ ٓااا ّه ؼقٔااا  اشلاااس  عاااً ططٓااا  غلػااال٘ ماااً   ّدكااا

ّٔات امل ظ ا ب٘ ّاملػ نّطٗ ادس ٓكشبَا ناغ" مباؾاط ّغارل مباؾاط علاٙ      ادظنل

 اـكه.

ًّ ادْغااٜل امل اسا٘ ناظٔف٘،         .4 ّٕ ّاغاًظا، ّدكا إشا ةاٌ فال اد شاّطك املٔاساى

 ٓ ّه ادلذْٛ إىل قطا  طْٓل ا٤مس َٓس  إىل إىَاك اـكه. 

إشا ةاىااىل ادْغاااٜل ّاإلمكاىااات   ّْٓاا٘ بؿااكل ةاااٍ ، ٓاا ّه ادبشااح عااً       .5

٘ باد شّطك املباؾط علاٙ ؾاكل قاطا  عئا  ّدكاً  كارل       ادي ٔذ٘ اؿازل

 .ا٤مس

ّٖ جياْظ      ٍّصِ اديناشز اـنػ٘ ادس ّنظَا اؾيطال باْفط   اجملاال ادظػاكط

 تظنٔنَا علٙ  ٔت أىْا  اإلغذلاتٔذّٔات ادػٔاغّٔ٘، ّادجقافّٔ٘، ّاإلزاضّٓ٘. 

ّٖ، فّّىُ ت١خاص   اؿػاباٌ   قأاغ٘ إغاذلاتٔ     ذٔ٘ امل١ّغػا٘:  ّ  اجملال اإلزاض

ّٔااا٘ اـاّقااا٘ باملي  نااا٘، ّادظْامااال اـاضدّٔااا٘ اداااس تؿاااك ل قااأ"       ادظْامااال ادساخل

ٌّ اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ Robert Schlumbergerامل١ّغػااا٘. ّٓاااطٚ ضّباااطت ؾاااليدلغط    )   ( أ

 :  20اإلزاضّٓ٘ ت هّنً أىْاًعا ٍٕ
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

 ادجبات: . إغذلاتٔذ1٘ٔ

 .طّ  ادظاّم٘ ت غّٔط بب"ّٛتّّٓب    ساد٘ لاح امل١ّغػ٘، ّسني تكٌْ اد 

2:ّْ  . إغذلاتٔذٔ٘ ادين

ّْ، ّاد ّْغات، ّتّٓآْط امليا ر أّ اـسما٘،          ّتكّض إشا ةاىاىل امل١ّغػا٘   طاْض ادينا

 .ّمْادَ٘ امليافػ٘، ّاة ػاح أغْاق دسٓسٗ

 . إغذلاتٔذٔ٘ ؽفٔض اديفقات:3

 تػ دسو   ساد٘ مْادَ٘ قظْبات  طفّٔ٘، أّ دل أ له مت م غّٔطات طاضٜ٘.

 . اإلغذلاتٔذّٔ٘ املد لّٓ٘:4

تظ نس امل١ّغػ٘ ٍاصا اديناْشز عياس اد َّٔا١ دلاسخْل   مطسلا٘ دسٓاسٗ، مجال تقاسٓه          

 مي ر دسٓس، أّ اإل ساو علٙ ف ض فط  دسٓس دلن١ّغػ٘.

  

1.2:ّٖ  . اإلغذلاتٔذّٔ٘   اجملال ادظػكط

ًّْضا اضتب" دفظ اإلغذلاتٔذّٔ٘ باؿطب ّتاضخيِّا  و ْظلا اد تَط. ّعيسما  ًّٗإزاضتك

بل دااظ اؿاسٓح عاً     .اا مً فطّعَاؿطب أقبشىل إغذلاتٔذٔ٘ اؿطب فطًعاملّ كل٘ ب

ًّ اؿطب ) ٕ   . ّ س ّنات  (1520ف  21(Niccolo dei Machiavelli)   ىٔقا٢ْ مكٔاافٔل

ًّ" ا بظيْاٌة اًب  ادغطض   ."اؿطب ف

ّ    ٌّ ّٔا٘ املظاقاطٗ أ ٘   بسآا٘ زضاغا٘   تصةط ادسضاغاات ادغطب ًّ اؿاطب زضاغا  ٘علنّٔا  فا

ٌّّ م٣ٔزٖ ساني  مي ك  ادقطٌ ادجامً عؿط تطدت إىل  Henry Lloyd) ٍياطٖ دْٓاس    ز

 ْاعاس  ماً   ام٘ ة ابُ عً تاضٓذ ساطب ادػايْات ادػابت، عاسزً    ،   مقّس22لٔعٖقى٤ا( 

 John. ٍّاااصِ ادقْاعاااس اع ناااسٍا  ٢سًقاااا داااٌْ فاااْدط )  ٘ادظػاااكطّٓاإلغاااذلاتٔذّٔ٘ 

Frederick Charles Fuller )23   د أغٔؼ "عله اؿاطب". املي ّٕ   ؼأّغا ف ط اإلغذلاتٔذ

ّٔ بصد   ْاعس   ٘.اإلغذلاتٔذّٔ٘ اؿطب

ًّ اؿااطب ٍاإ أبظااس بكااجرل ا ااا ٓااصٍب إدٔااُ امل١ّضخااٌْ           ٌّ بااسآات فاا ّٕ أ ّبااسَٓ

ٌّ ادكااأئني ّاإلغطٓااا  ّادطّمااااٌ ّادقططاااادٔني ّادفاااطؽ ّادظاااطب     ّٔاااٌْ. شدااا  أ ادغطب
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عبقطّٓا٘ ؾاظْبَه   ضغاه اـّٓا"      املػلنني ّغرلٍه خانْا سطًّباا ؾطغا٘ عكػاىل   

 ادظػكطّٓ٘ ّتيفٔصٍا. فكاىىل شله باد أةٔس خّٓ" سطبّٔ٘ قكن٘ ادبياٛ. 

ّٕ "مً خدل ض  ؼ نؼ" ادجادح ) ّ س اؾ َط  سميا ٢  –ق و  1425ادقاٜس ادفطعْى

، ّ اااْضف ادجااااىٕ أّ  اااْضف 25ق و( 496 – 551ّغاااٌْ ّّ ) 24ٓظاااط  تااااضٓذ ّفاتاااُ(،

 –ق و  356، ّاإلغااكيسض ادجادااح املقااسّىٕ )  26ق و ( 530 –  590أّ  576ادكاابرل )

ق و( املظاااطّ  باإلغاااكيسض ا٤ةااادل، أّ اإلغاااكيسض ادكااابرل، أّاإلغاااكيسض   323

ا " اًٜسق و( ادصٖ ُاع دل  184 – 247) سيبظل، 27ّاملقسّىٕ، ّاإلغكيسض شّ ادقطىني. 

 ، ّغرلٍه. 29(ق و 44 – 100)   ْٓدْٔؽ  ٔكطّ ،28"اًا مًٍْْباغذلاتٔذّٔ

٘  ) ّاؾ َط مً ادظاطب املػالنني خاداس باً ادْدٔاس       ( اداصٖ  و642 / ٍاا   21تاْ  غاي

، ّ عناط باً اـّٓ ااب    30دق بُ ادطغْل )قل ٙ اهلل علُٔ ّغال ه( باااااا"غٔ  اهلل املػالْل"    

) ،  ّق٣ح اداسًٓ ا٤ّٓاْبٕ   32و( 720 - 679، ّطاضق بً ظٓاز )31 و(،  644 – 586)

، ّعناطّ  34(و 1481-1429)نس ادفااتض  ، ّق33و( 1193-1138ٍا/  589 – 532

بااً ادظااام، ّغااظس بااً أباإ ّ  ااام، ّعقباا٘ بااً ىااافت، ّمْغااٙ بااً ىكاارل، ّغرلٍااه     

 ةجرلٌّ. 

 1405-1336، ّتٔناْض ديا  )  35و( 1227-1165ّاؾ َط أًٓها ديكٔع خاٌ )

 38(1799-1732، ّدااااْضز ّاؾاااايًّٓ )37(1725-1672) ، ّبّٓااااطؽ ا٤ةاااادل36و(

 – 1878، ّدْظٓاا  فٔػاااضْٓىْفٔ ـ غاا ادني )  39(1821-1769) ىااابلٌْٔ بْىااابطت ّ

، 42(1944-1891، ّأضفاااني ضّمااال )   41(1945 – 1889، ّأزّدااا  ٍ لاااط )  40(1953

 .44(1976-1887بطىاض مْى غنطٖ )، 43ّ(1945-1885ز زلٔح باتٌْ )ّدْض

ٌّ "اؿطب  بل اؿهاضٗ "  ة ابُ 45صةط دْضاىؼ ٍا. ةٔلّٕٓ ماا ٓقاطب ماً     أ

  سطب  اد اضٓذ  س ؾاضةىل علٙ ا٤ ّل مً اجمل نظات املظطّف٘ علٙ مّط % 90-95

 نطاض. ٘، ّخانىل ادظسٓس ميَا باغ عطنّٔ

 ِّااط ا تظطٓاا  امليّأةجطٍااا شًْٓعاا مكاآّلض اإلغااذلاتٔذّٔ٘   مااً أؾااَط تظطٓفااات  ّ

ٌّ  46(  Carl von Clausewitzؼ )ادظػكطٖ ا٤ملاىٕ ةاضل فٌْ ة٣ّظفٔ   ادقاٜال إ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/642
http://ar.wikipedia.org/wiki/642
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ًّ اإلغذلاتٔذّٔ٘ ٍٕ ً   ة ابُ ّ ٘ دلشطب".إعساز ّّنت اـّٓ" ادظاّم "ف " اؿاطب  "ما

ًّبأّىٓوظّط  اإلغذلاتٔذّٔ٘  اغ دساو املظاضك ةْغٔل٘ دلْقْل إىل ٍس  اؿطب.  َا: "ف

ّْ" اؿطب، ّؼّسكّٓ  اإلغذلاتٔذّٔ٘ تهت ٌّأأٖ  ت ملد ل  املظاضك ادس ض امل ْ  ز اد ّٓ

 ؾ باةات ادس غ قت   ةل مظطة٘".٢ز ا  ميَا اؿطب، ةنا ؼّست أد 

٘ داش اإلداطاٛات شات ادّٓبٔظا٘ ادظاّما   َا "اّتاإلغذلاتٔذّٔ٘ بأّى ؼ  فْىسض غْد ّٓظّط

 ".ةاف٘مػطح اؿطب إىل باديػب٘ 

َاا إداطاٛ امل٣ٛما٘     اال: "إىّ  ساني  ٘غاذلاتٔذّٔ ّنض دإلا أتظطًٓف ٕو مْد كّدقس  ّس

ّٔ  .47لَس  املّٓلْب"د  ادقاٜس ٘ دلْغاٜل املْنْع٘ ؼىل تكّطادظنل

ٌّ دفااااظ "إغااااذلاتٔذّٔ٘"  ٓػاااا ظنل أسٔاًىااااا ػاااااًّظا، فٔقااااال "طاااااٜطٗ    ٣ّٓسااااظ أ

إغااذلاتٔذٔ٘" أٖ طاااٜطٗ مااً ادّٓاااٜطات ادجقٔلاا٘ شات اؿنْداا٘ ادكاابرلٗ ّادااس تقّٓاات         

ظٔسٗ املسٚ. أّما ادّٓاٜطٗ اـفٔف٘ شات اؿنْد٘ ادكغرلٗ فّّىَا تػّنٙ "طااٜطٗ  مػافات ب

 تك ٔكّٔ٘".

 

 . ٍّْ م٣ظو شلا م٣ظم٘ اد ّل دكاسبُ.٘غذلاتٔذّٔباإلمكّٓلض ٓطتب"  د ك ٔ ّا

٘  ادس ٓ ّه ّنظَا ٘ ل  ل٘ اإلدطاٛات اد يفٔصّٓميّج ٍّْ . د شقٔ  ا٤ٍاسا  اإلغاذلاتٔذّٔ

ٌّ ا٤ٍسا  ادكغطٚ ّادس  ّإشا ةاىىل ا٤ٍسا  ادكدلٚ ٍٕ أٍسا  إغذلاتٔذٔ٘، فّ

  . 48ت شق     مطاسل م  ادٔ٘، تظسُّ أٍساًفا تك ٔكّٔ٘

أقااابض دلػٔاغااا٘  ف  نظاااات املظاقاااطٗ تّْظعاااىل ا٤زّاض تْظًٓظاااا دسٓاااًسا،    ّ  اجمل

ّْات ّد ، ازتَا ّٔني.    ٘ادظػكطّٓلق ّماً ٍاصا    مػ١ّدٌْ ٓأمتطٌّ باأّامط ادقاازٗ ادػٔاغا

ًّ   ،اٙ دسٓاسً دص مفَْو اإلغذلاتٔذّٔ٘ مظًيا ّٓل  اّتاملي ّْ   ٍّاْ فا ش٘ ات املػال  اغا دساو ادقا

 .ادظلٔا ٘ادػٔاغّٔ قٔازٗاد ّسزٍاد شقٔ  ا٤ٍسا  ادس ؼ

ّٔااا٘   ّٖ اى قااال مكااآّلض "اإلغاااذلاتٔذّٔ٘" إىل فاااا٢ت سٔات ّماااً اجملاااال ادظػاااكط

ّٕ، إىل   ّسقْل مظطفّٔ٘ أخطٚ، ّ ّٓاعات م ظّسزٗ، مً ادػٔاغ٘ إىل ادقّٓاا   ا٢د نااع

ٌّ أٍااّه ادقّٓاعااات ادااس تااساّدىل   ادْ ااىل ادااطاًٍ مكاآّلض         ادقّٓااا  ادجقاااّ . علااٙ أ
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ٌّ اإلزاضٗ عظياٍاااا   ّٖ. ّمظلاااْو أ اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ ٍناااا  ّٓاعاااا ا٢  كااااز ّاد ػااأرل اإلزاض

 اؿسٓح أىؿأٍا ىابلٌْٔ بْىابطت. 
 

2.2:ّٖ  . اإلغذلاتٔذّٔ٘   اجملال اإلزاض

 Glenn( ّ دلااً بْزلاااٌ ) Robert Schlumbergerندلغط )ٓوظااّط  ضّبااطت ؾاال

Boseman ؼاىل عياْاٌ       ( اإلغذلاتٔذّٔ٘   ة اب ّٖ سْل إغاذلاتٔذٔ٘ اد ػأرل اإلزاض

 Policy Formulation and") "ّسااا٢ت ٘ إزاضٗ: ىااّلغااذلاتٔذّٔإقاأاغ٘ غٔاغاا٘ ّ"

strategy management: Text and cases")       ّاـّٓا"،  بأّىَاا "ى ااو ماً ا٤ٍاسا

ّٔ٘ تْظٓت املْاضز د شقٔ  ا٤ٍسا  ّاـّٓ"". ّٓ ّه شد    ث٣ث٘ مػ ْٓات ٍٕ:  ّعنل

  )ٚطْٓل املس( ّٕ  .املػ ْٚ اإلغذلاتٔذ

  )أّ ادقطٓب ّٕ ّٕ )ا٦ىٕ أّ ادْٔم  .املػ ْٚ ادظنل

  )"ٔادْغ( ّٖ  .املػ ْٚ اإلزاض

ٌّ اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ تظااا  أقاااْل ادقٔاااازٗ، ّخ٣قااا٘ ادقاااْل   ضفٔاااتٍااإ ؽّٓااأ" ّأ

ّٖ ّي تظس تق كط علٙ اجملاال اد  .املػ ْٚ  ، بال ػاّظتاُ إىل فاا٢ت أخاطٚ،    ظػاكط

ّٕميَااا اجملااال اد ّٖ، ّفااال اد ػاآْ  ...  ػٔاغاا ّٖ، ّاجملااال ا٢  كاااز ، ّاجملااال اإلزاض

إخل. ّاإلغذلاتٔذّٔ٘ ؼاّسز داصاتَا أٍاساًفا تػاظٙ إىل ؼقٔقَاا، ّت ّْغال باأزّات ت أض         

ّْضاتَا. ّ ًّ ٍٕ عتيفٔص تك ٕ له ّفا ًّ . ّاد ك ٔا  ٍاْ   ؽّٓأ" ّتك ٔا    ، ٍّا تيفٔاص   فا

 .اـّٓ"

مظ ااه املفك ااطًٓ اإلغااذلاتٔذّٔني إىل اإلغااذلاتٔذّٔ٘ باع باضٍااا ت ظل اا       ى ااطدقااس 

ٌّ اؾياطال أىاسضٖ باْفط ةااٌ ماً أّاٜال ماً           ّٖ فقا"، إ٢  أ باؿطب ّادظنل ادظػاكط

ّٖ إىل زّاٜاط  ّٖ  ًٔظاا.     أخطز "اإلغذلاتٔذّٔ٘" مً زاٜطٗ اجملال ادظػكط اديؿاا  ادبؿاط

 ّمً ٍيا داٛ مفَْو "اإلغذلاتٔذّٔ٘ ادؿامل٘" ّ"اإلغذلاتٔذّٔ٘ ادقْمّٔ٘". 

ّ س ضب" أىسضٖ بْفط مفَْو "اإلغذلاتٔذّٔ٘" بادػٔاغ٘ ادظاّما٘ دلسّدا٘. ّدااٛ بظاس     

شداا  عاااسز مااً املفك اااطًٓ دٔظّننااْا مفَاااْو اإلغااذلاتٔذّٔ٘ علاااٙ أّٓاا٘ مَّنااا٘ فطزّٓااا٘ أّ      
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ّٔ٘ أّ        اعّٔ٘، غْا ّٔا٘ أّ تي ٔنّٔا٘ أّ زبلْماغا ّٔ٘ أّ سعب ٛ ةاىاىل عػاكطّٓ٘ أّ غٔاغا

ًٛا مً إغذلاتٔذٔ٘ أسلل. ٓقْل قنس سػيني  إزاضّٓ٘. ّس ٙ اؿطب فّّىَا دٔػىل إد ا دع

ًٛا مااً اؾَااس     ٌّ اؿااطب   ادظكااط اؿااسٓح أقاابشىل دااع ٍٔكاال   ٍااصا ادػاأاق "إ

ّٕ ادؿااامل دلسّداا٘، د شقٔاا  مّٓادااب ؾااظبَا     غاا٣مُ ّ  أميااُ" )ٍٔكاال،   ادػٔاغاا

1973)49 . 

ّتّ ػه اإلغذلاتٔذّٔ٘ بكفات أٍّنَا ادؿنْدّٔ٘، ّّناْح ادط٠ٓا٘، ّا٢غ ؿاطا ،    

ّْىات، ّادْا ظّٔ٘، ّاؾاٍعّٓ٘، ّاملطّى٘، ّادقسضٗ علٙ اد أ له  ّادذلاب" بني ةّل املك

 ّاد كّٔ  مت امل غّٔطات ادّٓاضٜ٘.
 

 خصائص اإلسرتاتيجّية ومكّوناتها: .3
 أٍّنَا: اإلغذلاتٔذّٔ٘ عذنْع٘ مً اـكاٜل ك تّ 

 ّ :ّ٘ٔ ٘     ادؿنْد ّٔ دإلغاذلاتٔذّٔ٘، إش تفٔاس اإلملااو     ٍإ زلا٘ ماً ادػانات ا٤غاغا

ّْىات ادْنت   ادسّدا٘ أّ امل١ّغػا٘ أّ املي  نا٘، ّشدا  ماً سٔاح اشلٔكلا٘         بكّل مك

      َ ّْتَاا ّناظف ا، ّاديؿا . ةنا تفٔس مظطف٘ ادقاسضات اؿقٔقّٔا٘ دلن١ّغػا٘ ّعياقاط  

ّاد َسٓاااسات اداااس تْادََاااا. ةناااا ت ّٓل اااب اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ مظطفااا٘ قااأ" امل١ّغػااا٘     

ّٕ ّمااا ٓ هااّنيُ مااً فااطم ّكاااطط. ٍّااصا اإلملاااو ادؿااامل ٓ اأض  ااطاٛٗ ّناات     اـاااضد

ّٔ٘ باإلغذلاتٔذّٔ٘  طاٛٗ مْنْعّٔ٘ عا ميك ً مً تقٔٔه  سضاتَا بس  ٘ مً  املي ْم٘ املظي

 زٌّ مغا٢ٗ أّ مبادغ٘.  

 ت ّٓل ااب اإلغااذلاتٔذّٔ٘ ّنااًْسا   ادط٠ٓاا٘. ّّنااْح ادط٠ٓاا٘  ْح ّاإل يااا : ادْناا

باديػب٘ إىل امل١ّغػ٘ ٍْ مً ّنْح أٍسافَا. ّاإلغذلاتٔذّٔ٘ تػا ْدب أًٓهاا اىػاذاًما    

مت ضغاد٘ امل١ّغػ٘ ّض٠ٓ َا،   غرل تظاضض ٢ّ تيا ض. ّإشا تْف ط ادْنْح ّمّت ا  ياا   

٘ ادااس مّت ّنااظَا، فّّىااُ ٓاا ّه عيسٜااص إ يااا  غاااٜط   ٔااازٗ امل١ّغػاا٘ بكااّش٘ اإلغااذلاتٔذّٔ 

ادفاعلني بػ٣م٘ إغذلاتٔذٔ٘ امل١ّغػ٘. ٍّصا ماً ؾاأىُ أٌ ٓظاّعظ ادؿاظْض با٢ى نااٛ إىل      

املي  ن٘، ّٓيؿٞ اد ناغ  بني ادظاملني فَٔا، ّٓؿشص عاعاٜه املي ػابني إدَٔاا، ّٓويّنإ     

 دسَٓه ضّح اد شّسٖ ّاملْادَ٘ ّامليافػ٘.
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  ّ٘ٔٓوظاسُّ ادبظاس اداعمّ  ّادبظاس     أّ ا٢د اعاو عشاّسزات ادعمااٌ ّاملكااٌ:     ادْا ظ

ٌّ اإلغاذلاتٔذّٔ٘ تاطتب" اضتباًطاا        ّْىا٘ دإلغاذلاتٔذّٔ٘; شدا  ٤ ّٕ مً ادظياقط املك املكاى

عهِّْا بظيكطٖ ادعماٌ ّاملكاٌ. ّمً ميّٓل  خكْقّٔ٘ ةاّل ماً املطسلا٘ اد اضخئّا٘     

ّٕ ّاملْ ت اؾغطاّ  ادلصًٓ ُأعّست فٔ َنا ّشلنا اإلغذلاتٔذّٔ٘، ٓكٌْ ادّٓابت اـكْق

إلغذلاتٔذّٔ٘ ما. ّمً ٍيا فّّىُ ماً اـّٓاّ إغاقا  إغاذلاتٔذٔ٘ مت اىل قأاغ َا   بلاس        

 ما، ّ  فذلٗ تاضخئّ٘ ما، علٙ مي  ن٘ أخطٚ غرل ادس ُأعّست شلا.

 :٘تظبٝا٘   -ناناىا ديذاسَاا عياس اد يفٔاص     -ت ّٓل ب اإلغاذلاتٔذّٔ٘   املؿاضة

املْاضز ادبؿطّٓ٘، ّةّل اإلمكاىات ّادقسضات امل ْف طٗ   امل١ّغػ٘. ّٓوظسُّ إؾاطاك  ةّل 

ادكفااااٛات املي نٔااا٘ دلن١ّغػااا٘   ؼسٓاااس أٍاااسا  اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ ّقااأاغ َا أساااس      

 م ّٓل بات اديذاح. 

 :ّ٘ٔ ّٔا٘ قاّسزٗ أّ       املطسل مً خكاٜل اإلغذلاتٔذّٔ٘ أٌ ت ّْظ    فاذلات ظمي

ّٖ،    مطاسل، غْاٛ   مػ ّٔا٘ تّْداُ فكاط  ْٚ ادكٔاغ٘، أّ اد يفٔص، أّادط اب٘. ّاملطسل

ّ " تفكرل، ّططٓق٘ عنل. ٍّٕ تيّه عاً ض٠ٓا٘ ثا با٘ د٥ساساخ، ّ اطاٛٗ مْناْعّٔ٘       

دلْا ت، ّتقسٓط قشٔض دإلمكاىات امل اسا٘، ٍّإ تيػأب ّتاطّٓض دلّٓناْح ّاد اعاو       

 بادْا ظّٔ٘.

   :٘س املؿاطفني علاٙ امل١ّغػا٘ ماً ٓق ا٘      عيا  اع بااًضا ملاا ٓيبغإ أٌ ٓ اْف ط    املطّى

   ّٕ زاٜناا٘ ّم ابظاا٘ دل غّٔااطات ادااس تّٓااطأ زاخاال امل١ّغػاا٘ ّ  قَّٔٓااا ادااْطّ  ّاإل لٔناا

ّٔا٘ اد كآْب        ّٕ، فّّىُ تسخل علٙ اإلغاذلاتٔذّٔ٘ تظاس٣ٓت ّتغأرلات ت ّٓل بَاا عنل ّادظامل

مل١ّغػا٘ توظاّس   ٤ٍسا  امل١ّغػ٘ عػب مق هٔات املطسل٘ ادس متّط بَا. ٍّْ ما جيظل ا

 غٔياضٍْٓات بسٓل٘ ٢ع نازٍا عيس اؿاد٘.

 :"تظسُّ امل١ّغػ٘ ى اًما ميف ًشا ١ّٓثط ّٓ أّثط عشُّٔٓ، ٍّْ  اد كامل ّادذلاب

مااا ٓق هاإ خلاا  تكاماال بااني ّسااسات امل١ّغػاا٘ ّأدعاَٜااا ّفطّعَااا ملْادَاا٘ ا:اأ"   

ّٕ بط٠ٓ٘ م ياغق٘ ّم ناغك٘ .  اـاضد
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

:ّ٘ٔ ّٔا٘ ز ٔقا٘       اتٔذّٔ٘ اإلغاذل  ت ّٓل ب املٔعاى ؽكأل ماْاضز قاّسزٗ ّناب" مٔعاى

ّٔات املدلف٘.  ت ٔض تيفٔص ك ل  ادظنل

ّٔا ّدإلغاذلاتٔذّٔ٘ قاافات أخااطٚ مجاال   ّٔااّ٘، ّاد٣مطةعّٓاا ،٘ادفاعل . ٘ اد ّٓبٔاا  ابل

ّْىااات امل اإلدااطاٛاتٛماا٘ ٣مّتق هاإ ٍااصِ اـكاااٜل   دبئاا٘ ا عماات اّتداشٍااا ماات مك

ٍّااااْ مااااا ٓهاااافٕ علااااٙ  ّٔ٘ ّا٢  كااااازّٓ٘ ادقاٜناااا٘.ّادػٔاغاااا ٘٘ ّادجقافّٔااااا٢د ناعّٔاااا

 ل ةالّ كن ا علٙ مطاسال م  ادٔا٘، تو  اإلغذلاتٔذّٔ٘  صتيف اإلغذلاتٔذّٔ٘ قبغ٘ ادْا ظّٔ٘. ّ

إلاااظِ   املطسلاا٘ ادااس  ا مّتا اآاا ّه ا٢ىّٓاا٣ق  ، ّ  ةااّل مااّطٗتَااّاسااسٗ ميَااا غااابق

 ّد ىل.

ات املْنااْعّٔ٘ امل اساا٘،  ااس ٓقاات قاااىت اإلغااذلاتٔذّٔ٘   غااْٛ تقااسٓط دإلمكاىااّ

ـ       ٍاصِ اؿاال   ّٓاْضٗ ف كٌْ ادي ٔذ٘ فؿل اإلغذلاتٔذّٔ٘ عياس اد ّٓبٔا . ّتكناً ا

  ادئاال مااً مكااسا ّٔ٘ ادقٔااازٗ ادااس قاااغىل اإلغااذلاتٔذّٔ٘ مااً دَاا٘، ّفٔنااا ٓي اااب     

ادفاااعلني امليف ااصًٓ دإلغااذلاتٔذّٔ٘ مااً إسبااا . ٍّااْ ادؿااظْض ادااصٖ ٓػااْز ةااّل ؾااظب     

 ا مً اؿطّب.ؽػط  ٔازاتُ سطًب

ّٔا٘ عاا جيظلاَا ت فاعال مات          ّ ادظْامال  اع باًضا ملا تّ ػاه باُ اإلغاذلاتٔذّٔ٘ ماً سلْد

ّٔ ٘٘ ّا٢د ناعّٔااا٢  كااازّٓ سااسًٓجا فقااس  َااط   ّادجقافّٔاا٘ ّاد كيْدْدّٔاا٘،  ّ٘ادػٔاغاا

 اادْغااااٜل ّاملاااْاز ؼقًٔقااا اغااا دساو ةاااّلفٔاااس دٔ "٘ ادظ ناااٙغاااذلاتٔذّٔاإل"مكااآّلض 

  .اؿطب  ظمً ادػله أّ  ظمً ٛ  غْا ّسزٍٗسا  ق٤

ّا٤ٍسا ، فَٕ  ع٣ ٘ م بازد٘ بني ادْغاٜلاإلغذلاتٔذّٔ٘ تق هٕ أًٓها ّدْز ّ

ط عااً ساداا٘ أّ ادْغااٜل ّادبااساٜل د شقٔاا  أٍااسا  أّ غآاات تظّباا   أفهاالاخ ٔاااض  تفٔاس 

م٣بػااات ّتيا هااات   ُ مااًي هااّنعااا ت ياا٘٘ مااً بٔٝاا٘ مظّٔ مؿاا ق  ،٘سادااات أغاغاأّ 

 قاأ اخ ٔاااض أغااادٔب ادظناال ّ. ّاإلغااذلاتٔذّٔ٘ بَااصا املظيااٙ تفٔااس ّع٣ اااتّتفاااع٣ت 

   ّْ  ٗ ّسا٣ا اد يفٔص املياغب٘   نْٛ اإلمكاىات ّاملْاضز امل اس٘ د شقٔا  ا٤ٍاسا  املطدا

 .٘دلنؿك٣ت ا٤غاغّٔ
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ّْىات ٍٕ:   ّت أد   اإلغذلاتٔذّٔ٘ مً مك

  ادغطض(Goal) :  ّٔا٘ أّ املقكاس ا٤غا ٌّ    ٍّْ ادغآ٘ اديَاٜ ّٕ، ّمجاال شدا  أ غا

زّداا٘ مااا تطٓااس أٌ تلظااب زًّضا ضٓازِّٓااا   امليّٓقاا٘ ادااس تي ناإ إدَٔااا، ف كااْ  عيسٜااص          

 غٔاغاتَا   نْٛ ٍصا ادغطض.

   اشلاااس(Objective) :  ،ٍُّاااْ املقكاااس ا:اااّسز اداااصٖ ٓيبغااإ ادْقاااْل إدٔااا

 .ّعػكطِّا ٍْ اديقّٓ٘ املظّٔي٘ ادس ٓطاز بلْغَا

  ٘غٔاغ(Policy): فنْعا٘ املباازٟ ّادقْاعاس ّا٢ّتذاٍاات اداس       ٍّٕ تفٔس

 .ت ٔض ادْقْل إىل ا٤غطاض املّٓلْب٘

 ٘اـّٓ اا (Plan)    ّٔااات م  ادٔاا٘ ٢ظماا٘ د شقٔاا ٍّاإ فنْعاا٘ أىؿاآّ٘ أّ عنل

ًّٔ اـّٓ ا٘ ادظياقاط اد ادٔا٘: أغاادٔب إلااظ أّ          أٍسا  أّ أغطاض مظّٔيا٘. ّجياب أٌ تبا

ّٔاات امليكاْم ع     لَٔاا   اـّٓ ا٘، ّتْ ٔاىل ا٤ىؿآّ٘ أّ     تيفٔص ك لا  ا٤ىؿآّ٘ ّادظنل

ّٔاااا٘ ا٤ىؿاااآّ٘ أٖ ى اااااو ت ابظَااااا     ّٔاااا٘ ادس ٔقاااا٘، ّتطاتب ّٔااااات أٖ ادطّظىاماااا٘ ادعمي ادظنل

ّٔااات أّ ا٤ىؿاآّ٘، ّىْعّٔاا٘ املااْاضز اد٣ظماا٘ )بؿااطّٓ٘       ّتػلػاالَا، ّمكاااٌ تيفٔااص ادظنل

ّٔ٘ تيفٔاااص ةاااّل داااعٛ ماااً أداااعاٛ اـّٓ ااا٘،    ّماّزٓااا٘( إللااااظ ةاااّل ىؿاااا ،  ّمػااا١ّد

 . ْٓات ا٤زاٛ املطغْب فَٔاّمػ

  ادظنل(Action)      ّْضِ ّاد دّٓأ" داُ. ٍّاْ ماً َثاه : ٍّْ ٓفٔس إلاظ ما مّت تك

 .50تيفٔص ـّٓ ٘ ادظنل
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 :ات تكئفات م ظّسزٗ ميَا اد كئ  عػب اؿذهغذلاتٔذّٔاإلقوّيفىل 

 ا، أّ مي ْما٘  باديػاب٘ إىل بلاس ما   ل ادط٠ٓا٘  ّتؿك  :ات ادكدلٚغذلاتٔذّٔاإل

ٌ أإدُٔ. ةا  ادْقْل  ٖ ٓطازصاد اديَاٜٕما، أّ  ّٓا  ما. ّؼّسز   شات ادْ ىل اشلس  

 ادظادٕ   بلس ما". ط اد ظلٔهٓ٘ د ّْٓغذلاتٔذّٔ"إ :تقْل
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

 ه ٔ  ةاااجرل ماااً ا٤ساااْال تقػااا  سٔاااح ٓااا ّه: ادكاااغطٚ اتغاااذلاتٔذّٔاإل

ً غاااذلاتٔذّٔاإل زٗ مجااال أٌ تقاااْل ّسات ا:اااغاااذلاتٔذّٔاإل ات ادكااادلٚ إىل فنْعااا٘ مااا

تَٔٝا٘   ٘غاذلاتٔذّٔ تأٍٔل املْاضز ادبؿاطّٓ٘، ّإ ٘ غذلاتٔذّٔ، ّإ٘ تّْٓٓط املياٍرغذلاتٔذّٔإ)

ّْضٗ ...        ّٔ٘ دل ظلٔه مً تؿٔٔس دلناساضؽ ّػَٔاع شلاا بْغااٜل بٔساغْدّٔا٘ م ّٓا ادبويٙ اد ش 

  .(إخل

ّ  -باديػب٘ إىل امل١ّغػات ّاملي  نات -ّقوّيفىل اإلغذلاتٔذّٔات  آاا  عػاب ظ

 ك لف٘:

  ّ٘ٓتقاْو   ٘غاذلاتٔذّٔ ّتؿنل اإلغذلاتٔذّٔات اد ادٔا٘: إ  اؾنَْضبكال ّتا٢ظا

ّ س تأتٕ مً  بل  ،ػ٘امل١ّغغسمات  ٗ مً املػ فٔسًٓضاملبازتأتٕ ّ. ٗضاملباز إعلٙ مبس

ًّٔ أّىاُ مّثاا٘ سادا٘ د٣ّتكااال بادعبااًٜ.  ّإ    ػا٘ شاتَااا    امل١ّغ ٘ تقااْو غااذلاتٔذّٔقاْضٗ تباا

كاال اداصٖ ٓباصل    ب كجٔ  اـسم٘ ٍيا دَاس ا٢تّ  قكسّٓو .كجٔ  اـسم٘ت إمبس ٙعل

 .ػنٔات اـادلٗ   إ٘ تقاْو علاٙ مباس   غاذلاتٔذّٔ ّإ .ػا٘   خسما٘ عن٣َٜاا   مً خا٣ل امل١غّ 

ةنااا ّااسخ   مكاتااب  ا٢غاا فازٗ غااسمات اـاادلاٛ ّامل دّككااني،  ّٓقكااس بَااا 

 .اد غّٓٔاا٘ ادقكااْٚ إمبااس ٘ تقااْو علااٙغااذلاتٔذّّٔ ظّٔااات تأٍٔاال اجمل ناات. ّإ اد أٍٔاال

 ةدل عسز اكًأعلٙ تغّٓٔ٘  أّ امل١ّغػ٘ نّ٘ٓقكس باد غّٓٔ٘ ادقكْٚ مقسضٗ املي  

 .مً عن٣َٜا

 َ٘اس  إىل ت إغذلاتٔذٔ٘ :اد ادٔ٘ اتغذلاتٔذّٔاإل ّتؿنل ظآّ٘ تقسٓه اـسم 

ّٔ  .ا:اف ٘ علٙ ادْنت ادقاٜه ٕ ٘ أغاغأّ ّتقْو ٍصِ اإلغذلاتٔذّٔ٘ علٙ فطنا ٌّ" ٘ ٍّا  أ

ُ ّادصٖ خيّل ن٘ ي او اؿادٕ دلني  اد  .تقسٓه اـسمات ٍْ أفهل ما ميكً ادقٔاو با

ٌّّمااً َثاا  ادقاٜناا٘ ةفاااٛٗ اداادلامر  عٓااازٗ ادا علااٙ ع أغاًغااطة ااناا٘ ٓودَااس املي   ه فااّ

، شد  أّىُ   بٔٝ٘ تقْو علٙ امليافػا٘ تق هإ   ٘ املْادَ٘غذلاتٔذّٔ; ّإ51ّتْغٔت ىّٓا َا

ادكااْضٗ  تغاأرل كااس ّغٔاغااات دسٓااسٗ  بااطامر امل١ّغػاا٘أسٔاًىااا أٌ ت بّيااٙ  هااطّضٗاد

ادصٍئّ٘ داسٚ اؾنَاْض اع بااًضا ملاا ٣ٓس اُ ادفطٓا  املؿاط  علاٙ ادظ٣ اات ادظاّما٘ أّ           

ّٔ٘ عااا ٓػاا ْدب تااسّخًلا ّمْادَاا٘. ّإ    ٘ غااذلاتٔذّٔ ٔااازٗ امل١ّغػاا٘ مااً ى اااٜر غاارل مطسناا
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٘ اىاات بامل١غّ د ينٔا٘ املاْاضز ّاإلمك   تػ َس  إساساخ تغأرل  ٍٕ ّاد ينٔ٘،   ، ةناا  ػا

 تَس  إىل اد ّْغت ّاغ قّٓاب ؾطاٜض دسٓسٗ مً ادعباًٜ.

  ٘املْ اا ظآّاا ّٕ ادااس  ادهااغ" َا إغااذلاتٔذٔ٘اتاغااذلاتٔذّّٔمااً : ا٢د ناااع

ٌّ  إشاا ٍااا إد اا ٛط آضافاا  ّتغّٔاا ميكااً أٌ تّ  اؾناعااات املد لفاا٘   ادااطأٖ ٢   تفااذلض أ

ٌّؼق  ُ اإلىػااٌ    بْداُ ٤   ٌّإ سٔاح  ،ٍصا اد غٔرل غٔكٌْ   قااؿَا  قىل مً أ  ّدا

إد ااا إشا ناانً ؼقٔاا  مكاغااب إنااافّٔ٘ )ى طّٓاا٘  اد غاأرل  ٢ ٓوقباال علااٙ إدااطاٛاد غاأرل 

 ّٔػاط  تفاذلض أٌ ٓ اداس   ٘ اإل ياا  غاذلاتٔذّٔ ّدبْض ؾطاو   ع٣ ٘ اإلع٣و باد ينٔا٘(. ّإ 

نات باني   اع باًضا دْدْز  أه مؿاذلة٘ ػ   اعات ك لف٘ عيس   ادطأٖ  فاقاّت ؼقٔ 

ٌّا٤فطاز ادس ت اأد   ميَاا. ّإغاذلاتٔذّٔ٘ اإل ياا  تفاذلض أًٓهاا        ٌ اإلىػااٌ ٓو  أ  نكاً أ

ّٔااا ٌّٓ سااانيمظ قساتاااُ ضأٓاااُ ّسّ اااٙ ط ٓغ مكااالش ُ ٍاااصا اد غااأرل ٢ ٓ ظااااضض مااات  ق يااات أ

ًّّدا، ّ ًٔا ٘املكلش٘ ادظاّمادؿدكّٔ٘ أ  .52ثاى

 

 أهداف اإلسرتاتيجّية: .5

ا٤مجااال دكاف ااا٘ اإلمكاىاااات ّادْغااااٜل    تَاااس  اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ إىل ا٢غااا دساو 

امل ْف طٗ. ّدكّل غٔاغ٘ إغذلاتٔذّٔ َا. ّؽ ل  ا٤ٍسا  مً غٔاغ٘ إىل أخاطٚ، ّماً   

ّٕ ٢ساا ٣ل         إغااذلاتٔذٔ٘ إىل أخااطٚ. فقااس ٢ ٓ شق اا  اشلااس  إ٢  باتبااا  أغاالْب ٍذااْم

ّٕ ؿنآا٘ أضض           أضانٕ ادغارل، أّ فاطض ؾاطّ  مظّٔيا٘ علٔاُ، أّ باّتباا  أغالْب زفااع

ِّٔا أّ ا  كاازِّٓا أّ         ادْطً، ّادسفا  عً مكاحل ا٤ّما٘ مجًلاا. ّ اس ٓكاٌْ اشلاس  غٔاغا

عػكطِّا أّ مظيِّْٓا، ّ س ٓكٌْ قغرًلا قسًّزا ةاس ٣ل دعٛ مً أضض زّدا٘ ماا،   

أّ ةبرًلا ةادقهاٛ علٙ ةٔاٌ تل  ادسّد٘ ىَاِّٜا، ّمجال شد  ادكطا  ادصٖ زاض بني 

ٓسً ادؿااط ٕ ّادغطباا ّٕ املظػااكط ّٕ ّادي اااو ادؿاأْع ٕ، بااني ادي اااو ادلٔدلاداإ ا٤مطٓكاا

و ّتفك ا  ناؼ   1991ادػْفٔاتٕ، ّادصٖ اى َٙ باىَٔاض ا٢ّتشااز ادػاْفٔاتٕ   عااو    

 عؿطٗ زّد٘.
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ّتؿاذلك  ٔاات ا٤ٍااسا    ةْىَاا اشلااس  اديَاااٜٕ ادااصٖ سواّسز غاالًفا مااً  باال    

 ادػلّٓ٘ ادػٔاغّٔ٘ ادظلٔا.

ّٖ أسٔاًىا  بال ادْقاْل إىل اشلاس  اديَااٜٕ إلغاذلاتٔذّٔ٘       ّ س ٓكٌْ مً ادهطّض

ّٔاااا٘. ٍّااااصِ ا٤ٍااااسا  توػااااّنٙ با٤ٍااااسا           مااااا ؼقٔاااا  عااااسز مااااً ا٤ٍااااسا  املطسل

 .53اإلغذلاتٔذّٔ٘

ّٕ   54( Basil Henry Liddell Hartّٓطٚ باغٔل دٔسل ٍاضت ) ٌّ اشلس  ا٤غاغ أ

قٔاو باملظطة٘ ادصٖ تػظٙ ةّل إغذلاتٔذٔ٘ إىل ؼقٔقُ ٍْ إعساز اد طّ  امل٣ٜن٘ دل

س ٙ تكٌْ اـػاٜط أ ّل ما ميكً ّادي اٜر أفهال ماا ٓكاٌْ. ةناا ٓطاٍاا أىسضٓاُ       

ّقااًْدا إىل ا٤ٍااسا  ادااس سااّسزتَا ادػٔاغاا٘ ماات اغاا دساو ادْغاااٜل امل ااْف طٗ     55بااْفط

أفهل اغ دساو. ّ س تكٌْ ٍصِ ا٤ٍسا  ٍذْمّٔ٘ / عػاكطّٓ٘ ميَاا اسا ٣ل أضض    

ّّ، ّإدباااض اـكااه علااٙ  بااْ أّ أٍااسا  زفاعّٔاا٘ ميَااا  آاا٘  .ل ادؿااطّ  املناا٣ٗادظااس

ّّ علاٙ اد فااّض ماً     .أضض ادْطً، ّادصّز عً مكلش٘ مً مكاحل ا٤ّم٘ ّإضغاو ادظس

زٌّ إؿاق ٍعمي٘ عػكطّٓ٘ بُ دظسو ادقسضٗ علٙ ؼقٔ  شد ، أّ دظسو ّدْز مكلش٘ 

ّّ ةنا ٓؿرل بّٓطؽ غادٕ، ّمجال شد  سطب    إؿاق ٍصِ اشلعمي٘ ادظػكطّٓ٘ بادظس

 ادس ؾّي َا مكط علٙ إغطأٜل ٢غذلدا  غٔياٛ. 1973أة ْبط  6

ّعلاٙ ضأغاَه اؾياطال أىسضٓاُ باْفط       -٢ّ ٓظ دل مظ ه مفك طٖ اإلغذلاتٔذّٔ٘ 

أٌ ا٢ى كاض   مظطة٘ عػكطّٓ٘ ٓؿك ل اؿّل ا٤مجل   فّض ىعا  ما. ّماً َثاه    -

ٌّ ٍصا ا٢ى كاض ٢ ٓؿك ل اشلس  اإلغذلاتٔذٕ ا ّٖ ا٤مجل.فّ  دظػكط

ٌّ ا٤ٍسا  توطّتب   ى او م ػلػل علٙ اديشْ ا٦تٕ:  ّمَنا ٓكً مً أمط فّ

 .)ا٤ٍسا  ا٤غاغّٔ٘ )ادغطض 

  ا٤ٍسا  املكّنن٘ د شقٔ  ا٤ٍسا  ا٤غاغّٔ٘ ا٤ٍسا ٍّٕ ّ٘ٔ  .ادظنل

  ادػٔاغاات (plolicy)         ٍّإ ادقْاعاس ّا٢ّتذاٍاات ادظطٓها٘ اداس ماً ؾاأىَا

 . ا٤ٍسا  ا:ّسزٗتٔػرل ادْقْل إىل
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    ّ٘ٔ ّماااً أٍاااسا  اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ باديػاااب٘ إىل امل١ّغػااا٘ اؿكاااْل علاااٙ "ا٤فهااال

ٌّ امل١ّغػا٘    Competitive advantage)      اد يافػّٔ٘"  متااضؽ ىؿااطَا     (، شدا  ٤

قٔ" ٓ غّٔط باغ نطاض عاا جيظلاَا مَاّسزٗ غّٓاط فقاساٌ مْ ظَاا   ادػاْق. ّتْ ِّٔاا،         

إىل تظعٓع مكاى َا   ادػْق ب اْفرل ؾإٛ إنااّ  مئّعٍاا عاً غااٜط       تػظٙ امل١ّغػ٘ 

ّٔ٘ ميكااً أٌ      ّٔ٘". ٍّااصِ ا٤فهاال ّٔ٘ اد يافػاا امل١ّغػااات، ٍّااْ مااا ٓػااّنٙ بااااااااا "ا٤فهاال

ّٖ ّدااُ مااً ّدااِْ اؿهااْض   ادػااْق.   ؽااّل اإلى اااز، أّ اد ػاآْ ، أّ اد ناآًْ، أّ أ

ّٔ٘ اد يافػّٔ٘ ٍٕ "عباضٗ عً مػا ْٚ   ّْض أّ تي أه مظاني أّ تقئاات إى ادّٔا٘      ّا٤فهل تّٓا

ػظااال ماااً ادكاااظب إخاااطاز امل١ّغػااا٘ ماااً ادػاااْق طعااااص ّنَٔاااا ّٓبقَٔاااا".  فَاااس       

ّٔ٘ اد يافػّٔ٘ ملسٚ طْٓل -إشٌ  -اإلغذلاتٔذّٔ٘ ٓ نّجل   .56  اؿكْل علٙ ا٤فهل

      ٌّ ّٔ٘  اااس تْداااس  بااال ّداااْز اإلغاااذلاتٔذّٔ٘. ّ  ٍاااصِ اؿاااال فاااّ ٍّاااصِ ا٤فهااال

ٔذّٔ٘ عيااس ادكاأاغ٘ تػاا يس إدَٔااا نااطّضٗ. ّٓكاابض زّض اإلغااذلاتٔذّٔ٘ عيسٜااص   اإلغااذلات

ّٔ٘ اد يافػّٔ٘ غارل   زًّضا مظّعًظا زاعًنا ؿهْض امل١ّغػ٘   ادػْق. أّما إشا ةاىىل ا٤فهل

ًٔا. ًّّدا، ثّه ا٢ى٣ّٓق   إعساز اإلغذلاتٔذّٔ٘ ثاى  م ْف طٗ، فّّىُ ٓ ظًّٔ تْفرلٍا أ

س غٔاغ٘ ٍذْمّٔ٘ ف ْاداُ ادؿاطةات امليافػا٘. ّإشا    ّميكً دلن١ّغػ٘ أٌ تظ ن

    ّ٘ٔ تظّصض شد  فّّىَا ػيض دلبقاٛ   ادػْق ّتظ نس عيسٜص إغاذلاتٔذٔ٘ زفاعّٔا٘. ّا٤فهال

اد يافػّٔ٘ ٍٕ ادس تفّطق   اديَآ٘ بني م١ّغػ٘ ّأخاطٚ. شلاصا ادػابب تػاظٙ امل١ّغػا٘      

ّٔ ّٔ َا ٤ّطْل فذلٗ اكي٘، إش ا٤فهل ٘ ٍٕ ادس تػنض بعٓازٗ أضباح إىل تْ ٔ  أفهل

 .إنافّٔ٘ دلن١ّغػ٘

 

 : 57اإلسرتاتيجّية في ظّل مجتمع املعلومات .6

زخلاااىل اإلغاااذلاتٔذّٔ٘ مطسلااا٘ تاضخئّااا٘ دسٓاااسٗ ب َاااْض ف نااات املظلْماااات          

ّْل   سٔااٗ اجمل نات     س ادقطٌ ادظؿطًٓ. ّاد ػظٔيات مً  ؾك ل ٍصا اد اضٓذ ىقّٓ٘ ؼا

 ّٖ ُ ادبؿااط طا ااا٘ ، ٍّااإ طا ااا٘ دسٓااسٗ ماااً  نااات املظلْمااات  ف ، ماااً سٔاااح مااا ّ  فااا

ّّدٔ٘ اد س ٓقْو علَٔا   -ا ٍّإ أًٓها  اؾسٓس.  نت اجمل"املظلْم٘". ّاملظلْم٘ ٍٕ املاّزٗ ا٤
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ّٔ٘   املػ قبل ادقطٓب -Alvin Toffler)ػب أدفني تْفلط )ع  مكسض اديعاعات ادسّد

 . 58(2009)مجياىٕ، 

ّْٗ ّادجطّٗ، ٍّٕ    عكطىا متّجل مظطف٘املظلْم٘ عا ٍٕ ّ ماً  ادطاًٍ مكسض ادق

 . 59 (1991)تْفلط،  مكسض ادػلّٓ٘، بل إّىَا "دٍْط ادػلّٓ٘" شاتُ َثه

ّٔاا٘ إىل سااّس اّتداشٍااا عقٔااسٗ تقااْو مقاااو      "ّٓااصٍب امليبَااطٌّ باؿهاااضٗ اإلدكذلّى

املطدظّٔات ادفكطّٓ٘ ّادظلنّٔا٘ ّادجقافّٔا٘ دلنذ نظاات ادكاياعّٔ٘ املظاقاطٗ. ّماً ادْاناض        

ٌّ ّٕ   ٍصِ اإلٓسْٓدْدّٔات املظلْماتّٔا٘، جياطٖ تْ ٔفَاا   ادؿاأٌ اإل     أ ّٕ ّادػٔاغا غاذلاتٔذ

ّٕ  .60"ا٤مطٓك

     ّٕ ّٕ، ادؿااأْع ّٕ ّادغطبااا ّ  مطسلااا٘ اؿاااطب ادبااااضزٗ باااني املظػاااكطًٓ ادؿاااط 

ّٕ، ٍّاإ املطسلاا٘ ادااس عوطفااىل عقباا٘ ادكااطا  ادقّٓاا ّ   مّجاال غاا٣ح ادااطز   ،ّادطأزلاااد

ّٖ مظٔااض اؿػاه اإل   ّٔا٘       غاذل اديّْ ٌّ ادقاسضات املظلْمات ّٕ. أّماا   ادفاذلٗ ادطاٍيا٘، فاّ اتٔذ

ٌّ "اإلعا٣و ٍاْ ادظونلا٘     ٍٕ ادس أقبشىل تقْو مقاو أزاٗ اؿػه اإل ّٕ، شدا  ٤ غذلاتٔذ

ٍّلا٘ أةجاط ماً غرلٍاا ماً ادبلاساٌ            اؾسٓسٗ دلننلكا٘ ادظاملّٔا٘، ّاد٢ْٓاات املّ شاسٗ م١

ّٔ٘ عً ططٓ  اإلع٣و"د٣غ فازٗ مً إمكاىاتَا املازّٓ٘ ّاإلدكذلّ  .61(1996)ىاٖ،  ى

ّٔااض ىافاص        ّٔاض ادٔنني ا:افظ   اد٢ْٓاات املّ شاسٗ ا٤مطٓكّٔا٘، ٍّاْ ت ّ  ى ط ت

ّٕ، تؿاك ل اد٢ْٓاات املّ شاسٗ مكاسض        زّاٜط ادقطاض ّمطاةع اد دّٓٔ" اإل غاذلاتٔذ

ّْ فُٔ، ملا ت نّ ت بُ مً مْ ت ّٖ   فال  ا٢غ قطاض   ادظاي ّ اططٗ اد قّسو ّادين ضٓاز

ّٕ د٣ىاسماز   اد قئات املظلْماتّٔ٘، ّعلٙ بقّٔ٘ ادسّل اس صاٛ  ْشدَا ادجقاّ  ّادػلْة

ّٔ٘ امليػذن٘"  .62(1998)ؾٔلط،    عكط"ادقطٓ٘ اإلدكذلّى

ّٕ ّاإل      ٌّ اد ْ ٔا  ا٤ٓاسْٓدْد ّٕ د ااٍطٗ "ادجااْضٗ   ّٓظ ادل بظاض ا:ل لاني أ غاذلاتٔذ

 ٌّ ًّٔ بْنااْح أ ّٔاا٘"، ٓباا ّٕ ادػااطٓت   املظلْمات ّأبطظٍااا  -ؾاابكات ا٢ّتكااال اإلدكذلّىاا

ّٕ. ّإّىنا ؾك لىل  ي ت١زّْ - اإلىذلىىل ّٕ علٙ املػ ْٚ ادكْى إىل سّطٓ٘ اد بازل املظلْمات

ّٕ ّادا قّ  ،        ّْٗ ادظ ناٙ امل شك نا٘   مػااض اإلى ااز ادظلنا ىقّٓ٘ اضتكاظ دػّٔٓطٗ ادق

 ٍّٕ اد٢ْٓات املّ شسٗ.
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ٌّ  ااٍطٗ اإلىذلىاىل ماا   ٓظ ادل ٍا٢١   ُّمً املي ْض ىفػا  ظاداىل  ااٍطٗ أمطٓكّٔا٘     ٛ أ

ً  طغهعلٙ ادغطبّٔ٘،  اد ػا٣َٔت ادْاغاظ٘ اد  اٙ  اّسمىل ماً أدال تّْغاظَا إىل بلاساٌ          ما

اؾيْب. ٍّٕ تكّٓسو بادظسٓس مً ادظْاٜا  املازّٓا٘ ّادجقافّٔا٘، ةناا أّىَاا ٢ تػا ذٔب       

 بياٛ ادسّد٘ ادظكطّٓ٘.   ادغادب ؿادات مْنْعّٔ٘   ٍصِ ادسّل املف قطٗ ٤ّدّْٓات

ّٓػاا سّل أقااشاب ٍااصا ا٢ّتذاااِ بكاأشات اـّٓااط ادااس أطلقَااا آىااصاك ادااطٜٔؼ       

ّٕ داك ؾرلاك ساني زعاا زّل ادظااي إىل اد ظااٌّ ماً أدال اؿٔلْدا٘ زٌّ ٍٔنيا٘          ادفطىػ

لٔعّٓاا٘، مااً خاا٣ل تقاايني اغاا دساو ؾاابكات اد ْاقاال  ادجقافاا٘ ا٤مطٓكّٔاا٘ ّادل غاا٘ اإلل

ّٕ  .63(2001ِ، )أبا املظلْمات

    .ّٖ ّاملطسلاا٘ اد اضخئّاا٘ ادطاٍياا٘ ٍاإ مطسلاا٘ ا٢ىف اااح ادجقاااّ  ّاد ااساخل اؿهاااض

ّأقبض مً ادكظب علٙ ادسّل أٌ تظعل ؾاظْبَا عّذا٘ اداسفا  عاً  ٍّْٓ َاا، ّ آا٘       

ّٔ٘، ّا٢ى نااٛ        ٌّ أفهل ّدُ مً ّدِْ إثباات اداصات، ٍاْ إباطاظ اـكْقا ثقاف َا. بل إ

ّٖ.   ادجقاّ ، ّاد ذّصض اؿ  هاض

مااً أخّٓاط أغالش٘ ادظكااط.    - ا دلقاْٗ  بكااف َا مكاسضً  -ّاملظلْماات با٣ ؾا      

ّْٗ" ةنا تلّدكاَا مقْدا٘ فطىػأؼ بٔكاٌْ      (Francis Bacon)ّ"املظطف٘  
ادؿاَرلٗ   64

ّاد س ضّبنا غبقُ إدَٔا بت٢  ادػيني إمدلاطْض ادكني غاٌ تػْ    ْدُ: "املظطف٘ ٍٕ 

  ً ّْٗ اد ااس متك ااً ادظا اال ماا أٌ ٓػااْز، ّادقاٜااس مااً أٌ َٓاااده باا٣ كاااطط، ّأٌ     ادقاا

 ."ٌّٓي كط ب٣ إضا ٘ زماٛ، ّأٌ ٓيذع ما ٓظذع عيُ ا٦خط

ّٔ٘ ّا٢  كااااازّٓ٘     أًٓهااااا املظطفاااا٘أقاااابشىل ّ ّْٗ ادػٔاغاااا مااااً أٍااااّه ضةاااااٜع ادقاااا

ٌّ "املظطفا٘        ّادظػكطّٓ٘. ّٓاعزاز ثقلاَا ًْٓما    ا بظاس ٓاْو   ماْاظًٓ ادقاْٚ ادظاملّٔا٘. فكناا أ

ّْٗ" فا" ّْٗ أٓها مظطف٘" ةنا شٍب إىل شدا  مٔؿاال فْةاْ      . Michel Foucault))65ادق

ّٔ٘ ّا٢  كاازّٓ٘ ّادظػاكطّٓ٘ ّا٤ٓسْٓدْدّٔا٘، تظنال          ٌّ ادقاْٚ ادػٔاغا ّ س  كاس باصد  أ

ّّز       - بكْضٗ مباؾطٗ ّغرل مباؾطٗ - علٙ تْدٔس خّٓااب مظاطّ  خياسو أغطاناَا ّٓاط

 .66َاا د جبٔىل غلّٓاىَا ّتأمني مكاؿ٤فكاضٍا غظًٔ
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ٌّ مً دَا٘ أخاطٚ فا   ّ ادؿااٜظ٘ ا٢غا ظنال   اـّٓااب      اطاٛٗ   املكآّلشات  "ّ

امل ااساّل بؿااأٌ املظلْمااات ؼٔاال إىل ز٢٢ت ادكااطا  ّاؿااطب ّادظياا  اد ااس ميكااً   

اغ ؿفافَا، مً شد  عباضات "اؿطب اإلدكذلّىّٔ٘"، ّ" ْاعاس ادبٔاىاات"، ّ"ادقيبلا٘    

ػّٔ٘"، ّ"مسفت ادصبصبات شات ادّٓا ا٘ ادظادٔا٘"،   امليّٓقّٔ٘"، ّ"ادقيابل اإلدكذلّمغياطٔ

  ،"ّٕ ّ"ادفرلّغات"، ّ"خْٔل ططّازٗ"، ّ"ادف دار"، ّ"ادسٓساٌ"،  ّ"اؾَاز اإلدكذلّىا

 ( "ّٕ ّٕ"، ّ"اجملاااطو   Flood net attackّ"اد اااسمرل املظلْماااات (، ّ"ادؿااالل املظلْماااات

ّٕ ّٔاااا٘"، ّ"اإلضٍاااااب اإلدكذلّىاااا ّٕ"، ّ"ا٤ فااااال اإلدكذلّى ّٔاااا٘ املظلْمااااات "، ّ"اإلمدلٓاد

ّْٗ ادط نّٔاا٘"، ّ"اد ذْٓاات املظااطّ "، ّ"املفاااتٔض         ادط نّٔاا٘"، ّ"ادفذااْٗ ادط نّٔاا٘"، ّ"اشلاا

 خل.إ " ...املؿف طٗ

ّٕ مً خ٣ل ماا ميكاً أٌ ىّٓلا  علٔاُ "ادقاْٚ ادطمعّٓا٘        "ّمياضؽ ادظي  املظلْمات

ّٔياا٘" اد ااس ؽ لاا  دٍْطِّاا   ل باؾااصب ٢ ا عااً ادقااْٚ اد قلٔسّٓاا٘ ادكاالسٗ، فَاإ تظناا   ادل

بادهغ"، ّبادذلغٔب ٢ بادذلٍٔب. ّتػ دسو دغ٘ ؽاطاب ادظقاْل ّادقلاْب، ماً أدال      

اة ػاب ا٦ضاٛ ٢ ةػب ا٤ضض، ّمً أدل اى اعا  اإلضازٗ اؾناعّٔا٘ ٢ ىاع  ادػا٣ح     

ا ماااً فاااطض اؿكااااض ّظضاعااا٘ ّامللكّٔااا٘ ّماااً أدااال فاااطض املْا ااا  ّظض  ا٦ضاٛ باااسًد

 . 67ا٤دغاو

ّٕ   قٔاغ٘ ادطأٖ ادظاّو، ّقياع٘ ادقاطاض   ّد قئات ا٢ّتكال اؿسٓج٘ زّض أغاغ

ّٔ٘ ّا٢  كااازّٓ٘ ّادجقافّٔاا٘،      ّٕ، ّتْدٔااُ ا٤سااساخ، ّاىَٔاااض ا٤ى ناا٘ ادػٔاغاا ادػٔاغاا

 ّادػّٔٓطٗ علٙ ادظقْل.

أقبشىل غاس٘ املظطة٘ ٍٕ ا٤خطٚ غاس٘ دسٓسٗ. فقس تغّٔاطت طبٔظا٘ ا٤ؾأاٛ    "ّ

ِّااتغّٔااًط ّْٗ اد ااس تػاأّٓط علااٙ ادظاااي   ةااّل فااا٢ت      ا. فاملظلْمااات أقاابشىل ا ةل  ادقاا

ّٖ. ّي ٓظااس ادغااطب   ساداا٘ ادٔااْو إىل        ّٖ، مااً شداا  اجملااال ادظػااكط اديؿااا  ادبؿااط

اغ ظنال اؿؿاْز ادظػاكطّٓ٘ ٢خاذلاق اجمل نظاات امُلشّكاي٘. إش أقابض ماً املنكاً داُ          

        ٌّ ّٕ أٌ ٓػأّٓط علاٙ ةاجرل ماً ميااط  ادظااي ّأ ّْ اُ اد كيْداْد ٓا شك ه   مً خ٣ل تف
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ِّاا ّٔ٘ ّا٢  كااازّٓ٘ ّادجقافّٔاا٘ مااً خاا٣ل ىؿااط ثقاف ااُ ّ ٔنااُ.   ةل  ا   مي ْماتَااا ادػٔاغاا

ّّغاٜل ا٢ّتكال ّاملظلْمات اؿسٓج٘ مجل ّةا٢ت ا٤ىباٛ ّادقيْات ادفهأّٜ٘ ّادكش  

٢  ا ٓػا ّٓٔت أٌ ّق ا  ماا   ّاجمل٣ ت ّتقئات ا٢ّتكال اؿسٓج٘ مجل اإلىذلىىل متّجل غ٣ًس

قُ ادقيابل اديّّْٓا٘. فااؿطب اؿقٔقّٔا٘ ٍإ ادٔاْو ساطب ادّ قئا٘ ّاملظطفا٘ ّادػأّٓطٗ          ؼق 

غااذلاتٔذّٔات اؾسٓااسٗ ّتفااطظ   علااٙ مكااازض املظلْمااات. ّاملظلْمااات أقاابشىل ؼااّسز اإل     

 اد ْاظىات ادػٔاغّٔ٘ ّادظػكطّٓ٘.

ّٖ. ّي تظاااس ادقْاعاااس          ّٖ ٓقااااؽ بادظ ااااز ادظػاااكط ّْق ادظػاااكط "ّي ٓظاااس اد فااا

ّْق ادغطّباإ   عكااط املظلْمااات ٓ نّجاال        ادظػااكطّٓ ٌّ اد فاا ٘ تقاااؽ بظااسز اؾيااْز. باال إ

ا٤زمغاا٘ ّادباااسجني ّاملَيسغااني فَاا٢١ٛ ٍااه اؾيااْز ّاؾاأـ   ٍااصا ادظكااط، ّضّبنااا        

غٔأتٕ ْٓو ٓكاٌْ فٔاُ عاسز اؾياْز اداصًٓ ّنلاٌْ سْاغأب أةجاط ماً أّدٝا  اداصًٓ            

اماىل باااـّْٓٗ ا٤ّىل   ٍاصا ا٢ّتذاااِ     ، ّّظاضٗ ادااسفا  ا٤مطٓكّٔا٘   68ّنلاٌْ بياازق  

ّٕ. باخ كااض    300ا دؿطاٛ سني ّ  ت غ٣ح ادّٓرلاٌ عقًس 1993غي٘  أد  ساغْب ؾدكا

ّٔ٘ دإلى ادّٔاا٘"     أقاابشىل املظطفاا٘ ادْغاأل٘ املطةعّٓاا٘ دل ااسمرل ةنااا أّىَااا ادْغاأل٘ ا٤غاغاا

 .69(2009)مجياىٕ، 
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

 الخاتمة:
ذّٔ٘ د شقٔا  أٍاسافَا تبًظاا دل باآً       ت بآً ادْغاٜل اداس تػا دسمَا اإلغاذلاتٔ   

 طبٔظ٘ تل  ا٤ٍسا  ّأٍّنٔ َا، ّتبًظا دإلمكاىات امل ْف طٗ ّادقسضات امل اس٘.

ٌّ اإلغذلاتٔذّٔني ادقاسامٙ    Carl)  ةااضل فاٌْ ة٣ّظفٔ اع   مجال   -٣ّٓسظ أ

Clausewitz von)70 -       ٗادْغاأل٘ ادظػااكطّٓ٘ ٍاإ ادْغاأل٘ ادْسٔااس ٌّ شٍبااْا إىل أ

ٌّ   اؿازلاا٘ د لْقااْل إىل اشلااس  امليؿااْز. أّمااا اإلغااذلاتٔذٌّْٔ ا:ااسثٌْ فااّّىَه ٓااطٌّ أ

ٌّ اؿاّل   ّْٗ ادظػكطّٓ٘ ٍٕ ّغٔل٘ مً ادْغاٜل دٔؼ أةجط، ّأ ّٖ أّ ادق اؿّل ادظػكط

ِّااا إ٢  بظااس اغاا يفاز ادْغاااٜل ا٤خااطٚ مااً       ا٤فهاال ٓكااٌْ   عااسو ادلذااْٛ إدَٔااا فظل

ّٔ٘ ّا  كااازّٓ٘ ّىفػاا   ّٔ٘ ّغٔاغاا ّْٗ ادياعناا٘ عيااس دْظٓاا  ىاااٖ     زبلْماغاا ّٔ٘ )ى طّٓاا٘ ادقاا

(Joseph Ney))   مياغب ّق ّٕ . ّٓطٚ ا:سثٌْ أًٓها أّىُ ٓ ظًّٔ خل  ّنت إغذلاتٔذ

ّْٗ ادظػكطّٓ٘.   اشلس  امليؿْز مً زٌّ ادلذْٛ إىل اغ ظنال ادق

ّاإلغذلاتٔذّٔ٘ اديادش٘ ٍٕ ادس تْف     ؼقٔا  اد ْافا  ّادا ٠٣و باني ادْغأل٘      

س ، ّ  خل  اد أثرل اديفػٕ ادكا  دعععع٘ ثق٘ اـكه بيفػُ ّتف ٔىل إضازتاُ  ّاشل

ّععمي ُ ّسطماىُ مً سّطٓا٘ ادظنال عاا غا١ٔزٖ س ًناا إىل  بْداُ بادؿاطّ  املفطّنا٘         

ّٕ دإلغااذلاتٔذّٔ٘        ٌّ ادغااطض ا٤غاغاا علٔااُ. ّٓؿاارل أىسضٓااُ بااْفط   ٍااصا ادػاأاق إىل أ

ذااا٘ اؿازلااا٘ غلااا  ّنااات ٓااا١ّزٖ إىل تف ٔاااىل   اديادشااا٘ ٓ نّجااال    ادْقاااْل إىل ادي ٔ 

مظيّْٓاااات اـكاااه عاااا ٓهااآّّطِ دقباااْل ادؿاااطّ  املفطّنااا٘ علٔاااُ، ّاغااا غ٣ل ٍاااصا  

 .71ادْنت

ّٖ زضاغاا٘ اؿاداا٘ زضاغاا٘ ؾااامل٘ س ااٙ تاا ّه مظطفاا٘ اـكااه مظطفاا٘      ّمااً ادهااطّض

ز ٔق٘. ّمجال شد  ما تلذأ إدُٔ مي دبات ةطٗ ادقسو ّغااٜط ادطٓاناات ماً مؿااٍسٗ     

د ػذ٣ٔت ؽّل ادفطٓ  امليافؼ. ّتطف  ٍاصِ املؿااٍسٗ اؾناعّٔا٘ ب شادٔال      م كّطضٗ

املسّضب ّادفطٓ  ادفّيٕ املكاسب دُ ّتظادٔقَه. ّجيطٚ اديقاف مت أعهاٛ ادفطٓ  سْل 

ّْٗ ّىقا  ادهظ  دلفطٓ  امليافؼ.    ىقا  ادق
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ّٕ   مظيّْٓات اـكه  عً ططٓا   ٣ّٓسظ أًٓها أّىُ ٓ ّه ادلذْٛ إىل اد أثرل اديفػ

اؿن٣ت اإلع٣مّٔ٘ ادؿطغ٘ بني ادسّل امل ياظع٘. ّس ٙ   ك ل  ادطٓانات ّبكاف٘  

خاّق٘   املكاضع٘ ىؿاٍس غظٕ ةّل طط  إىل اؿ"  ماً مظيّْٓاات ادّٓاط  املقابال     

 عً ططٓ  اد َسٓس ّادْعٔس. 

دقس اّتػت مفَْو "اإلغذلاتٔذّٔ٘" دٔؿنل  ٔت دْاىب اؿٔاٗ عاا ّاّ  اع باضٍاا    

ًّ مّٓابقا٘ ادْغااٜل دإلمكاىاات"،          ًّ اغا دساو ادْغااٜل د شقٔا  ا٤غاطاض"، أّ "فا "ف

ّعله م٣ٛم٘ ٍصِ د ل ، أّ أّىَا "ى او مً ا٤ٍسا  ّاـّٓ""، أّ ٍإ "ؽكأل أّ   

تْظٓاات دلنااْاضز د شقٔاا  ا٤ٍااسا "،  ّاع باااض اد ك ٔاا  املػاا ْٚ ا٤زىااٙ ادااصٖ خيااسو    

 . 72اإلغذلاتٔذّٔ٘

زخل مطسلا٘ تاضخئّا٘ دسٓاسٗ ب َاْض ف نات املظلْماات          ّمفَْو اإلغذلاتٔذّٔ٘

ّْل فٔ  ااس ادقااطٌ ادظؿااطًٓ. ّاد ػااظٔيات مااً  نااا أقاابض ؾااك ل ٍااصا اد اااضٓذ ىقّٓاا٘ ؼاا

ٌّ ّّدٔا٘ اد اس     أقابشىل  املظلْم٘  ملكّٓلض "اإلغذلاتٔذّٔ٘" مً ز٢٢ت. شد  ٤ ٍإ املااّزٗ ا٤

ّٖ  ناات اداجملٓقاْو علَٔاا      عكااطىا طفاا٘، أقابشىل  ّاملظلْما٘ مااً سٔاح ٍإ مظ   .  بؿاط

ّْٗ ّادجطّٗ"ادطاًٍ  مكسض ادػلّٓ٘، بل إّىَاا "داٍْط ادػالّٓ٘"     مً َثه ، ٍّٕ"مكسض ادق

  شات ادْ اىل   املظلْما٘ أقابشىل  ّ - Alvin Toffler)ػاب أدفاني تاْفلط )   ع -شاتُ 

 . "مكسض اديعاعات ادسّدّٔ٘"

ّْىاا  ات، ّمااً خاا٣ل تياّديااا دإلغااذلاتٔذٔ٘ مفًَْمااا، ّ اااشز، ّخكاااٜل، ّمك

ًّٔ   -   ّل اجمل نت املظاقط، ف نت املظلْماات   -ّأىْاًعا، ّأٍساًفا، ّمظطف٘  ٓ با

ّٔ٘ املظطفّٔاا٘ ادهااطّضّٓ٘ دبياااٛ إغااذلاتٔذّٔات ا٢تّ  كااال علااٙ اخاا ٣  أّىيااا ّنااظيا ا٤ضناا

نااطّبَا. غااْاٛ تلاا  ادااس ؽااّل ادسّداا٘ بْقاافَا ةٔاًىااا مي  ًنااا أّ تلاا  ادااس ؽااّل   

ٌّ إغذلاتٔذٔ٘ ا٢ّتكال ٢ تقْو بصاتَا ّإّىنا ٍإ  امل١ّغػ٘ أّ املي  ن٘  أّ امليؿأٗ; شد  ٤

تااطتب" اضتباًطااا عهااِّْا باإلغااذلاتٔذّٔ٘ ادظاّماا٘، باال باإلغااذلاتٔذّٔ٘ ةنفااطزٗ. ٍّااصِ       

اإلغااذلاتٔذّٔ٘   سااّس شاتَااا ٍاإ  اااٍطٗ علااٙ زضداا٘ عادٔاا٘ مااً "اد ظق ااس" ةنااا ٓقااْل     
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

ًٛ، ّتظّٓاإ ادسضاغاا٘   ماضغاأل مااْؽ، ٍّاإ شات ز٢٢ت ّأبظاااز تكػااب     املفَااْو ثااطا

 مظيٙ.

ٌّْ ماً          ّٔا٘ "عاقاف٘ اؿاعو" ماً سٔاح ٍإ مكا ّمً تّٓبٔقات ٍصِ ادسضاغ٘ عنل

ّْىااات إغااذلاتٔذٔ٘ أةجااط سلًْدااا، ّأعناا  أثااًطا، ّأبظااس مااسٚ. إّىَااا إغااذلاتٔذٔ٘       مك

تَس  إىل تْظٓت دسٓس ملْاظًٓ ادقْٚ إ لٔنِّاا، ةناا تَاس  إىل ؼكاني زّل اـلأر      

 آاا٘ ؾااظْبَا، ّادااصّز عااً أّطاىَااا، ّقااٌْ تطابَااا، ّتظعٓااع مياع َااا،    ادظطباإ، ّ

ّْ ّاد قاّسو ّا٢ظزٍااض    ّٔ٘  طاضٍا، ّادسفا  عً أميَا، ّتْفرل أغباب ادين ّزعه اغ ق٣د

 ملْاطئَا. 

املقاااّطب ماااً املطؾاااس  73أي ٓكاااّطح مياااسّب مسٓيااا٘ طَاااطاٌ   اددلملااااٌ اإلٓطاىااإ

ٌّ ادظاقن٘ ّٔا٘ ادطابظا٘ اد ابظا٘      اإلٓطاىٕ علٕ خامٝ : "إ ّٔ٘ أقبشىل ادظاقان٘ ادظطب ادٔني

ٌّ ثاْضٗ اؿااْثّٔني   اداأنً ٍاإ     ّٔيااا أ إلٓاطاٌ بظااس ةااّل مااً بارلّت ّزمؿاا  ّبغااساز، مب

ّٔاا٘   إٓااطاٌ عاااو  ٌّ "عاقااف٘ اؿااعو" 74"! 1979ام ااساز دلجااْضٗ اـنٔي . ٍّااْ مااا ٓفّػااط أ

ّٔاا٘ تقااْو فَٔااا عيااا       ّضات عػااكطّٓ٘ علااٙ  اىّٓلقااىل   فااذلٗ ةاىااىل امللٔؿاأات اؿْث

ّْات  اؿسّز ادػظْزّٓ٘ مً دَ٘ باب امليسب، باد عامً مت مياّضات ةاىىل تقْو بَا ادق

ّٔ٘ ادػظْزّٓ٘ بني فك ٕ ةّناؾا٘   اإلٓطاىّٔ٘  طب مهٔ  ٍطمع، فكاىىل املنلك٘ ادظطب

 ّ٘ٔ ّٔ٘ )–إٓطاى  . 75(2015ماضؽ /آشاض   25سْث

ّٔ٘ "عاقف٘ اؿعو" تكنً  ّٕ )ّدظّل أٍّه ز٢د٘ دظنل  9   َْض زّل اد شاد  ادظطب

زّل ٍٕ ادػظْزّٓ٘ ّاإلمااضات ّادكْٓاىل ّادبشاطًٓ ّ ّٓاط ّا٤ضزٌ ّاملغاطب ّادػاْزاٌ       

ّمكط( إىل ادظاي ّإىل ؾظْبَا   قْضٗ ادسّل ادقازضٗ علٙ اد دّٓٔ" ّاد يفٔص ّبلْ  

اشلس . ّ  شد   ّٓت مت غلبّٔات املانٕ، ّةػط دكْضٗ  ّّٓٔ٘ دكقىل بكاجرل ماً   

ّٔ٘ اضتبّٓىل بادظذع علٙ أخص ادقطاض اؿاظو ّاؿاغه.  ادب  لساٌ ادظطب
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 ّٕ ّمااً ادااس٢٢ت ادباااضظٗ داااااا"عاقف٘ اؿااعو"، أخااص زّل فلااؼ اد ظاااٌّ اـلٔذاا

ّٔ٘ ادػظْزّٓ٘( دعماو املبازضٗ  )اإلماضات ّادكْٓىل ّادبشطًٓ ّ ّٓط بقٔازٗ املنلك٘ ادظطب

ّّل ماّطٗ، ففإ ساطب ؼطٓاط ادكْٓاىل      ، اة فاىل زّل اـلأر   1991   ادظػكطّٓ٘ ٤

ّٕ اداصٖ  ازتاُ اد٢ْٓاات املّ شاسٗ ا٤مطٓكّٔا٘، ّةاصد         با٢ىهناو إىل اد شاد  ادسّد

ِّٔاا، باغا جياٛ ادظاطاق ّاؾعاٜاط ي         ِّٔاا )عطب ِّٔاا ّإغا٣مِّٔا ّزّد تْغٔت ض ظ٘ اد شاد  عطب

ّٔااا٘ عاااً ضفهاااَا د شااااد  عاقاااف٘ اؿاااعو(، ّإغااا٣مِّٔا، عّباااطت       ت ظلاااً اداااسّل ادظطب

٘ -ادباةػاا اٌ  ّْٗ ىّّْٓاا٘ إغاا٣مّٔ ّٖ تَسٓااس    -ٍّاإ  اا عااً اغاا ظسازٍا دلااسفا  عااً أ

ّْاتَاا اـاّقا٘          ّٔ٘ ادػظْزّٓ٘، بال ؾااضةىل  ّساسات ماً   ت ظّطض دُ املنلك٘ ادظطب

ّْات املػل ش٘ ادػظْزّٓ (، ّزّدِّا  مّت 2015ماضؽ/ آشاض  22٘ )مياّضات مؿذلة٘ مت ادق

ّٕ مّت اإلعاساز داُ       ّٕ، ّتظااط  زّدا ّٕ أمطٓكا ّٕ ّكابطات تأمني زعه دْدػّس ّمظلْمات

ّٕ ىادت إ لٔنِّا ّزّدِّا، مً شد  ادػظٕ إىل اد قطٓب بني ّدَاات ادي اط    ب شّطك غٔاغ

ٍّاب عػاكطِّ    ا ) اؾأـ  بني تطةٔا ّمكط ّبني اإلماضات ّ ّٓط. ٍصا فهًلا عاً اد أ

ّٖ ٓأتٕ   املطتب٘ ادجاىٔ٘ عطبِّا دظاو   .76(2013ادػظْز

ّٔ٘ "إعازٗ ا٤مل"، ّاملطاّس٘ بني  ّمً خ٣ل زعه ادؿطعّٔ٘   ادٔنً، ّإط٣ق عنل

ّٕ، ّادسعْٗ إىل ادػا٣و )تكاطّات ادؿأذ خاداس      ّٖ، ّادظنل ادػٔاغ ادظنل ادظػكط

 31لاااٙ ٍاااامـ "ساااْاض امليامااا٘"،  باااً أ اااس آل خلٔفااا٘ ّظٓاااط اـاضدّٔااا٘ ادبشاااطّٓ  ع  

ّْتاىل علاٙ اؿاْثّٔني    2015ىْفندل  2 -اة ْبط ّٕ  س ف ( تكٌْ زّل اد شاد  اـلٔذ

ّأىكاضٍه إغطاق زّل اـلٔر   سطب اغ يعا  مً ؾأىَا أٌ تكاطفَا عاً أٍاسافَا    

ّْ ّاد قّسو ّا٢ظزٍاض  .اإلغذلاتٔذّٔ٘ ادكدلٚ ٍّٕ ؼقٔ  ادين
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  هلو مش
                                                           

1
 نظر:ا   

Frederic Cossutta : Eléments pour la lecture des textes philosophiques, Bordas, 
Paris, 1989,  p.51. 

ػا٘ م١مياٌْ با٣    م١ّغ) ادطباا :   ادّّٓٔاب باْععٗ،   مفَاْو املفَاْو ّقاّسزات املقاضبا٘ املفأٍنّٔا٘،        ىق٣ عً:

 ى ط ادطاب":، ُا8م (، ٘ ّادفلػف٘، ز. ت. ٤عاخ،  ػه ادظلْو اإلىػاىّٔسسّز دلسضاغات ّا

http://mominoun.com/pdf1/2014-12/549be678a14a0465520591.pdf 
 

 .  8املطدت ادػاب ، ادّّٓٔب...،   مفَْو...م   2
ّٕ، املفأٍه ّاإلطاض ادظاو )عّناٌ: زاض ادؿطّق دليؿاط ّاد ْظٓات،     3  ٔس داعس ادسدٔنٕ، اد دّٓٔ" اإلع٣م

 . 57-51 م م(، 1998
 ا" ) عّنااٌ: زاض أغاام٘ دليؿاط،   ؾَطظاز مػظْز جملس، اإلع٣و ّإزاضٗ ا٤ظمات "اإلع٣و ا٤مطٓكٕ أ ْشًدا   4

 .112-106 م م(، 2012

  UQAMاش علااْو ا٢ّتكااال بكل ٔاا٘ ا٢ّتكااال ظامظاا٘ ادكٔبٔاا  عْى ٔااال ) ةلااْز إٓاا  ؾاااضٌّ،  أغاا    5

 . ُاى ط ادطاب":  (بكيسا

http://www.dcsp.uqam.ca/Profil/charron_claudeyves.aspx 
 

  ُاى ط ادطاب": 6

http://kotb.over-blog.com/article-62135833.html 
 

  Dictonary of the English language new standard: لٔعُٖاى ط: ادقامْؽ اإلل 7
كااال، اى نااٙ إىل مسضغاا٘  طًٓ   علااْو اإلعاا٣و ّا٢تّ ، مااً أةاادل املي  اا (1978-1902)ٍاضّدااس ٢غاآْل    8

ّٖ أثط  باااااااكال املظطّ   ْشز ا٢ّتقاسب ؾٔكاغْ،   ":"مً  ٓقْل ماشا  ملً  بأّٓ٘  ياٗ  ةٔ   ّبأ

 ( "Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect".) 

خاْات  اإلعا٣و   تلقاني املباازٟ اداس توظ ناس   قأاغ٘ اـادل، ؼاىل عياْاٌ ا٤          ّؾا  ٍصا ادينْشز بكل ٔات

 اـنػ٘ )مً، ماشا، م ٙ، أًٓ، ملاشا (. 
 

تلاا  ادفااذلٗ ى طّٓااات عسٓااسٗ ميَااا نااا ٓلاإ عّٔياا٘ مااً بااسآات علااْو اإلعاا٣و ّا٢تكااال. فقااس اى ؿااطت    ّفٔ  9

(; Gustave Le Bon( ،)1841-1931  ْغااا ا  دْباااٌْ )  ااااااااا د "ى طّٓااا٘ علاااه ىفاااؼ اؿؿاااْز"   

 ٘ ّٕ" د   ّ"ى طّٓا (; ّ"ى طّٓا٘  1878-1958)(، John B. Watsonب. ّاتػاٌْ ) داٌْ   اااااا اد ّْداُ ادػالْة

ّٕ" ادقاٜن٘ علٙ املجرل ّا٢غ ذاب٘ د -Ivan Pavlov ( ،)1849إٓفاٌ بافلْ  )  ااااإلؾطا  ادك٣غٔك

 .(، ّغرلٍه1936

ّْٗ تأثرل ّغاٜل اإلع٣و، ّبكاف٘ خاّقا٘ ادسعآا٘، غااٜسً      ّبقٕ ا إىل فاذلٗ اؿاطب   اد ّْدُ ادفكطٖ ادقاٜل بق

 Le viol) "ميَا ة اب "ادسعآ٘ ادػٔاغّٔ٘ ّاغ كااب اؾنااٍرل   ظاملّٔ٘ ادجاىٔ٘، سٔح  َطت عّسٗ م١د فاتاد

des foules par la propagande politique ،) 

http://mominoun.com/pdf1/2014-12/549be678a14a0465520591.pdf
http://www.dcsp.uqam.ca/Profil/charron_claudeyves.aspx
http://kotb.over-blog.com/article-62135833.html
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ّٕ ٍادط إىل فطىػا. Serge Tchakhotine تؿاخْتني ) غرلز اااااااد1939) )    (، ٍّْ مفك ط ضّغ

ّٕ ّٔ٘ دسٓاسٗ    ،  1932(   1945-1882ضّظفلىل ) ّ س ؾك ل اى داب ادطٜٔؼ ا٤مطٓك . بسآا٘ مطسلا٘ غٔاغا

تظبٝا٘ اؾنااٍرل داسعه باطامر زّدا٘ ادطفااِ       ّّنظىل دلغطض تقئات تَاس  إىل تؿاكٔل اداطأٖ ادظااو بغاطض "     

. ّ ااس تيبااأت اغاا ٣ّٓعات مااا  باال  تقئااات غاادل آضاٛ اؾنَااْض. ّ َااطت   شات ادْ ااىل ّاـااطّز مااً ا٤ظماا٘"

ا عاا زفات   ، ٍّاْ ماا ساسخ فظًلا    1936طاٍاا غاادْب ّضّباط ّةطّغالٕ بفاْظ ضّظفلاىل غاي٘        ا٢ى دابات اداس أد 

ّّل فل ٘ دامظّٔ٘ تَا ّه با٢تكاال اؾنااٍرلٖ:     1937مطٓكٔ٘ دبشْخ ادطأٖ ادظاو غي٘ اؾنظٔ٘ ا٤ إىل إىؿاٛ أ

ّٔ٘ دلطأٖ ادظاّو" )  (.The Public Opinion Quarterlyاجملل ٘ ادفكل

 World،   عجااُ سااْل "ادػٔاغاا٘ ادظاملٔاا٘ ّفقااساٌ ا٤مااً ادؿدكاإ" )     غاآْلا ااذلح ٢ 1935 ّ  غااي٘

Politics and Personal Insecurity،)         زضاغ٘ ق اْٚ ّغااٜل اإلعا٣و زضاغا٘ مي  نا٘ ّبيااٛ مقاآٔؼ

بَس  اغ ي از تْدَات ةدلٚ، أّ ما أطلا  علٔاُ تػانٔ٘ "اٍ ناماات ادظااي"، عظياٙ ادظياقاط اداس          عام٘،

 إمكاىٔ٘ بياٛ غٔاغات عنلٔ٘.  مً َثهادطمعٓ٘ ادظاملٔ٘"، ّتؿكل "ادبٔٝ٘ 

إىل تعّٓس ادػْغْٔدْدٔا ادْ ٔفٔ٘ دْغاٜل اإلع٣و بّطاض مفأٍنٕ مً خا٣ل   ل ٢غْٓلتّْق 1948 ّ  غي٘

اداس تط اىل إىل إداطاٛ عاْخ      مً  ٓقْل ماشا  ملً  بأٓا٘  يااٗ  ةٔا   ّباأٖ أثاط       قٔاغ٘ أغٝل ُ ادؿَرلٗ:

ادقاٜه با٢تكال، ّؼلٔل املهامني اإلخباضّٓا٘، ّزضاغا٘ ّغااٜل اإلعا٣و، ّزضاغا٘ اؾنَاْض،       ّزضاغات سْل 

 ّزضاغ٘ تأثرل ّغاٜل اإلع٣و   اؾنَْض.

ّادَٔاْ ةااتع    (،1901-1976) (Lazarsfeildّماً املي  اطًٓ امل١ّغػاني دبشاْخ ا٢تكاال ٢ظاضغافٔلس )      

( Elihu Katz( ٌّْضّبطت مطت ) Robert K. Merton ّ٘غرلٍه ا ً أغػْا   غي ،)مك ب  ،1941

دسضاغاااات ادكنٔااا٘ اـاقااا٘  ادبشاااْخ ا٢د ناعٔااا٘ اد ّٓبٔقٔااا٘ ؾامظااا٘ ةْدْمبٔاااا. ّةاىاااىل تلااا  بسآااا٘ ا   

 اى ط ادطاب":باؾنَْض.

http://kotb.over-blog.com/article-62135833.html 
 

 mother of all models اديناشز: ةّلأوّ   10
  http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htmُاى ط املْ ت:   11
ّٕ، ا٤ةازمئّا٘      12 ُاى ط ادقْامٔؼ ادظػكطّٓ٘، ُاى ط أًٓها ىّْٔ  )ق٣ح(، مسخل إىل ادفكاط اإلغاذلاتٔذ

 م. 118ادظطبّٔ٘ املف ْس٘   ادس اضك، ةل ٔ٘ ادظلْو ادػٔاغّٔ٘، ز. ت.، 
ِّاا 1939 ّدااس   ٍيااطٖ مٔي ػاادلز 13 ّٕ ضاٜااس ٓااسّضؽ ساد ا   ةيااسا. م دّكاال   ادظلااْو  ، ةاتااب ّأةااازمي

اإلزاضّٓ٘. اؾ َط بيقسِ املػ نّط دلذامظات اداس تاسّضؽ إزاضٗ ا٤عناال ّقا٢ّتَاا اؿجٔجا٘ د شْٓال علاه اإلزاضٗ        
ّٕ قض بسًد ّّإىل عله ض ن ّٕ   املقاو ا٤ ًّ ّعله اد ناع  ل.ا مً مظامل٘ اإلزاضٗ علٙ أّىَا ف

ِّااا ّخاضدِّااا. ٍّااْ اخ كاااض   ظ نااسٓو( SWOTغااّْت ) ااْشز   14   ؼلٔاال ادْناات ادقاااٜه   امل١ّغػاا٘ زاخل
 .Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses),Opportunities (opportunités), Threats (menaces)دكلنات:

ّْٗ، ّىقا  ادهظ ، ّادفطم، ّاد َسٓسات.  ّتفٔس ىقا  ادق
، ّتاْ    اد٢ْٓاات   1909ّداس   ادينػاا     (، ,Peter Ferdinand Druckerذل فطزٓيااٌ زضّةاط )  ٍْ بأ  15

. ٍْ مي  اط أمطٓكإ   علاه إزاضٗ امل١ّغػا٘. ٍّاْ قااسب مفاأٍه عسٓاسٗ ؽاّل امل١ّغػا٘           2005املّ شسٗ   
ّٕ"، ّغرلٍنا.  ميَا " ضّح املبازضٗ   امل١ّغػ٘" ّا٢ب كاض امليَذ

http://en.wikipedia.org/wiki/Elihu_Katz
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://kotb.over-blog.com/article-62135833.html
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm
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  http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htmت: ُاى ط املْ   16
  http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm: شوةط أع٣ِ ْ تمُاى ط   17
،   املٔؿاأقاٌ، باد٢ْٓااات املّ شااسٗ ا٤مطٓكّٔاا٘، ٍّااْ أغاا اش      1947بااْضترل )مآكٔاال(، ّدااس     :  ااطُاى 18

 إغذلاتٔذٔ٘ امل١ّغػ٘ ظامظ٘ ٍاضفطز.
 بْضترل ٍْ قاسب ى طّٓ٘ ادقْٚ اـنػ٘ املؿاض إدَٔا أع٣ِ، ُاى ط: ّٓكٔبٔسٓا.   19

 

  http://www.fateh.net/public/derasat/2/11.htmُاى ط املْ ت: 20
 

ّٕ إّٓٓادٕ،  1527 – 1469ىٔق٢ْ مكٔافٔلٕ، )  21  ّتّْ  ابّّٓٓادٔ فلْضىػا ّدس  ( مفك ط ّفٔلػْ  غٔاغ

ّٕ اًػم١ّغإّباٌ اديَه٘ ا٤ّضّبّٔ٘ مكٔافٔلٕ  اع دل ،َٔاف  ة اب ا٤مرل أؾَط ة بُ .ادْا ظٕ دل ي رل ادػٔاغ

ّ  اداصٖ ىوؿااَط  بظااس ( 1513) ٌّ ادااصٖ طااطح مْتاُ،  ٖ  فٔااُ فكاطٗ أ . ٍّااصا ادّٓااطح أّغااؼ ماااٍْ مفٔااس فَااْ ناطّض

  .٘٘ ادػٔاغّّٔادْا ظّٔ اديفظّٔ٘ املسضغ٘ ادس اؾ َطت ٢سًقا بظيْاٌ
 

ّٔ٘.         1783 – 1718ٍيطٖ دْٓس  )  22 ( ٍْ نااب"  إللٔاعٖ ؾااضك   عاّسٗ ساطّب، ّانآّلت عَااو زٓبلْماغا

 George تياّدىل ة اباتُ ادي طّٓات ادظػكطّٓ٘. ّ س زضؽ ٍصِ ادي طّٓات بكف٘ خاّقا٘ داْضز ّاؾايًّٓ )   

Washington."ّاع نست ة اباتُ ٢سًقا   تأغٔؼ "عله اؿطب .) 
 

ّٖ ّ مفك اط إغاذلاتٔذٕ ّنات أغاؼ علاه        1966 – 1878دٌْ فْدط )   23 ( ناب" إللٔعٖ ّما١ّضر عػاكط

(، ٍّاْ قااسب    armoured warfareاؿطب اؿسٓح. ّاؾ َط بكف٘ خاّق٘ ب ي رلِ دلشطب املكف ش٘ ) 

ّٔ٘ املظطّف٘ باااااااااا  (”artificial moonlight ( "نْٛ ادقنط ا٢قّٓياعٕ"  إلغذلاتٔذّٔ٘ اؿطب
٢ ٓظاط  تااضٓذ ّفاتاُ(، غاازؽ فطاعيا٘ ا٤غاطٗ ادجاميا٘ عؿاط،          –ق و  1425) مً خدل ض  ؼ نؼ ادجادح 24

ّّل إمدلاطْضّٓ٘ مكطّٓ٘   شد  اد اضٓذ. ٍْ م ل  قاضب أغّْٓضٖ،  او ٓوظ دل أع ه سك او مكط، إش أّغؼ أ

ًّٔاا(. ّاٍا ّه بااؾٔـ ّدظلاُ ى امِّٔاا. ّ  عَاسِ              بػىل عؿاطٗ  لا٘ عػاكطّٓ٘   آغأا )غاْضٓا ّفلػآّني ساد

ّٔاااا٘ عسٓااااسٗ أخااااطٚ. ُاى ااااط املْ اااات:        أتقااااً املكااااطٌّْٓ ادقااااسامٙ قااااياع٘ اديبااااال ّا٤غااااَه ّأزّات سطب

post_2094.html-http://crownofegypt.blogspot.com/2012/04/blog 
 

 اُ   بال املا٣ٔز، ّشا  قأ ُ بػابب عبقطّٓ     496 بل امل٣ٔز، ّعاف س ٙ عاو  551  عاو ، ّدس  غٌْ ّّ  25

ًّ "٘،  لاىل اغاه ة ااب    غذلاتٔذّٔ٘ اإلة ب فنْع٘ مً املقا٢ت ادظػكطّٓ  س٘، ّادظػكطّٓ . "اؿاطب  فا

ّْ اداصٖ ؾا   "ادطبٔت ّاـطٓا  " عاقط غٌْ ّّ ىَآات عكط ل اجمل نات ادكأ  ماً ف نات ادظبٔاس إىل      َس ؼا

ٚ   اديَآا٘ د َاْض   ا أّزعا الكا٘ قاغرلٗ،    130اجمل نت اإل ّٓاعٕ، سٔح ةجطت اؿطّب بني أةجاط ماً   

 ٘ تياظعىل فٔنا بٔيَا ادػلّٓ٘ ّاؿكه. نؼ ااد   ّْٓ
 

ّٔ٘  ق و (، ٍاااْ م١ّغاااؼ اإلمدلاط  530 –  590أّ  576)  اااْضف ادجااااىٕ أّ  اااْضف ادكااابرل   26 ْضّٓااا٘ ادفاضغااا

ا٤نٔئّ٘ بػ" ىفْشِ علٙ مياط  ؾاغظ٘ تهّه ديْب غطب آغٔا، ّمظ ه آغأا ادْغآّٙ، ّمظ اه امليااط      

 امل ان٘ دلَيس.
 

27  ٕ ق و(، املظاااطّ  باإلغاااكيسض ا٤ةااادل، ّاإلغاااكيسض    323 –ق و  356) اإلغاااكيسض ادجاداااح املقاااسّى

ّٕ أضغآّْ. ٍّاْ       ادكبرل، ّاإلغكيسض املقسّىٕ، ّاإلغكيسض شّ ادقطىني. ت لنص علٙ ٓاس ادفٔلػاْ  اإلغطٓقا

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm
http://www.fateh.net/public/derasat/2/11.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://crownofegypt.blogspot.com/2012/04/blog-post_2094.html
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
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أسس ملْك مقسّىٔا اإلغطٓ ، ّمً أؾَط ادقازٗ ادظػكطّٓني، بػ" ىفاْش إمدلاطْضّٓ اُ علاٙ أضانإ ؾاغاظ٘      

ق و، غعا با٣ز ادفاطؽ.    334مت ّس مً غْاسل ادبشط ا٤ْٓىٕ غطًبا إىل غلػل٘ دبال اشلٔنا٢ٓا ؾطً ا. ّ  عاو 

ا اشليس. ّ س أّغؼ أةجط مً عؿطًٓ مسٓي٘ ميَا مسٓي٘ اإلغاكيسضّٓ٘   مكاط. ّخلا     ق و، غع 326 ّ  عاو

ّٔاا٘ دسٓااسٗ ٍاإ عباااضٗ عااً متاااظز بااني اؿهاااضٗ اإلغطٓقّٔاا٘ ادقسمياا٘ ّادجقافااات اؾسٓااسٗ ادااس       سهاااضٗ ٍٔلٔي

ّٔا٘.   ّ اس تاّْ    اغ ْعب َا إمدلاطْضّٓ٘ إغكيسض ا٤ةدل. ّ س اؾ َط ٍصا ادقاٜس بّغذلاتٔذّٔاتُ ّخُّّٓٓ اؿطب

 /arab.com/vb/threads/70244-http://defense  بابل. ُاى ط املْ ت: 
 

ق و(، ٓوظ اادل  اٜااًسا اغااذلاتٔذِّٔا مًٍْْبااا. ٍّااْ سيبظاال بااً أمٔلكاااض، ّدااس بقططاااز      184 – 247) سيبظاال 28

ٍْ مً عاٜل٘ بْىٔقّٔ٘ ٓويػب إدُٔ اخذلا  ادظسٓس مً اد ك ٔكات اؿطبّٔ٘   )إسسٚ نْاسٕ تْىؼ سادِّا(، ّ

ق و اخ ااضِ اؾياْز  اٜاًسا     221املظاضك. ةاٌ أباِْ  اٜاًسا دلقططاادئني   اؿاطب ادبْىٔقٔا٘ ا٤ّىل. ّ  عااو       

ّٕ بااض ، بػا" ىفاْش  ططا       از علاٙ  بظس اغ ٔال قسضبظل ادظازل ظّز أخ ُ. اؾ َط بأّىُ  اٜس عػاكطٖ  ططااد

ّٔا٘. ّضأت ضّماا   شدا  خطً اا          ةامل ؾبُ اؾعٓطٗ اإلٓبرلّٓ٘ عا   شدا  غااغي ْ إساسٚ املظػاكطات ادطّماى

دلنظاٍااسٗ ادااس عوقااست إثااط اؿااطب ادبْىٔقّٔاا٘ ا٤ّىل ّطادبااىل ب ػاالٔنَا سيبظاال. ّعيااس ضفااض ادّٓلااب اىااسدظىل   

ق و.  ااز سيبظال دًٔؿاا ع ٔاًسا ٓهاّه فٔلا٘        201ق و، ّاغا نطت إىل عااو    218اؿطب ادبْىٔقّٔ٘ ادجاىٔ٘   عاو 

سطبّٔ٘ دٔيّٓل  مً  ططاز ّٓؿّ  سلال إفطٓقٔا ّٓقّٓت ادبشاط إىل ؾابُ دعٓاطٗ إٓبرلٓاا ّقاًْدا إىل دباال ا٤داب        

ِّٔا. ّ س سق     بسآا٘  ل اُ ث٣ثا٘ اى كااضات ةابرلٗ   مظااضك تطٓبٔاا         علٙ اؿسّز ادفطىػّٔ٘ اإلّٓٓادّٔ٘ ساد

عاًما اس ّل سيبظل أدعاٛ مً اإلمدلاطْضّٓ٘ ادطّماىّٔ٘ أٖ مظ ه إّٓٓادٔاا   15ّةاىاٖ. ّخ٣ل ّعرلٗ تطازلاىٔا 

ِّٔا. ّانّٓط ادقاٜاس ادقططاادٕ إىل ادظاْزٗ علاٙ ديااح ادػاطع٘ ساني غاعت ضّماا سلاال إفطٓقٔاا عاًطا. ّ               ساد

ًّ  مظطة٘ ظام٘ ٍعمُ غكٔبْٔ اإلفطٓقإ. ّبظاس اؿاطب أقابض سيبظال ساةًناا دقططاديا٘، ّانآُّ         ّط إىل غا

 ْاىني متك يُ مً زفات تظْٓهاات اؿاطب املفطّنا٘ علاٙ  ططاديا٘ دفاٜاسٗ ضّماا. ٍّاْ ماا ي ٓاطض ادّٓبقا٘             

ا٤ضغ قطاطٔ٘. ُّانّّٓط إىل أٌ ٓقبل بيفُٔ إىل غلْفٔئ٘ سٔح أقبض مػ ؿاًضا عػاكطِّٓا ٤ىّٓٔاْخؼ ادجاداح    

ًّ سطًبا علٙ ضّما. ّبَعمي٘ أىّْٓٔخؼ فّط سيبظل إىل ال ك٘ أضمٔئا، ّاغ قّط   بٔجٔئا، ّغاعسٍه ادصٖ ؾ

ّٖ علاٙ أغآّْل  ضّماا. ّدكّياُ تظاّطض إثاط شدا  دلدٔاىا٘، ّةااٌ ماً املفاذلض أٌ ٓوػال ه                  ؼقٔ  فاْظ عاط

ٌّ أعساِٛ ي ٓ نك يْا ميُ فقس آثط أٌ ٓي شط بػوّه اسا فظ باُ طًْٓلاا   خاامت ةااٌ ٢ ٓفاض اُ.        دلطّماٌ، إد ا أ

ًّ شد  فػيكيت ّاسًسا".ّتويػب إدُٔ املقْد٘ ا  دؿَرلٗ "غْ  لس سلاا، ّإٌ ي ٓ ػ
 

ّٖ بااض ، زضؽ   ادْٔىااٌ اداس ةاىاىل مطةاع       44 – 100)  ْٓدْٔؽ  ٔكط 29 ّٕ ّعػكط ق و(،  اٜس غٔاغ

ادظلْو آىصاك ؾأىُ ؾأٌ أثطٓاٛ ضّما.  از دْٔف ضّما ادس ةاىىل قكن٘ اد ي ٔه. ّ اس اؾا َطت   عَاسِ    

ز ادغال )فطىػا( ّغْضٓا ّمكط ّغرلٍا. ّبػ" ىفْشِ علٙ ادكجرل مً ادبلساٌ. ّسكاه  باىهباطَا. ّغعا ب٣

 ضّما سكًنا مّٓلًقا.
 

ٕ    خادس بً ادْدٔس 30 ٘ تاْف  ) بً املغارلٗ املدعّمإ ادقطؾا ّٕ  (و642 /  ٍاا  21ٕ غاي ّ اٜاس عػاكطٖ،    قاشاب

 ً ٖ  اؾااا َط عػااا ّفااا ض ،  ٗساااطّب اداااطزّ    دٔاااْف املػااالنني  دلاع اااُ    ٔاااازٗ بّ، ؽّّٓٔٓاااُ ادظػاااكط

و.  636س اٙ عااو    و 632ٗ غيْات مً عااو    غهٌْ عّس ّعنط أبٕ بكط لٔف نياـ،   عَس ّادؿاو ادظطاق

http://defense-arab.com/vb/threads/70244/
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/642
http://ar.wikipedia.org/wiki/642
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.A8.D9.87.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.A8.D9.87.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.A8.D9.87.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 كال.. اإلغذلاتٔذّٔ٘ مفًَْما ّخكاٜل ّأٍساًفامسخل إىل إغذلاتٔذّٔات ا٢ّت

                                                                                                                                              

 ّ اس خااض   أساس  اازٗ اؾٔاْف ادق٣ٜال   اد ااضٓذ اداصًٓ ي َٓعماْا   مظطةا٘ طاْال سٔااتَه،           ٍّْ ٓظ ادل 

ّْ أةجااط مااً ماٜاا٘   ّْمظطةاا٘ أماااو  اا ٘ مدلاطْضّٓااّاإل، ٘٘ ادبٔعىّّٓٔاا٘ ادطّمّٔاامدلاطْضّٓاااإل ا مااً اا٘ عااسزِّ ات م ف

ّٔا     ، فااَٜه ّسل ٘٘ ادفاضغأّ ادػاغاىّٔ  باً ادْدٔاس   ٘ ا٤خاطٚ. اؾا َط خاداس   باإلنااف٘ إىل ادظسٓاس ماً ادقباٜال ادظطب

، ّتك ٔكاتااااُ اداااااس اغااااا دسمَا    اضّادفاااااط ،ُّأد اااأؼ ، ادٔنامااااا٘ باى كاااااضاتُ اؿازلااااا٘   مظاااااضك  

  .ّادرلمْك، ادْؾ٘ مظطةس
 

ّّل ماً ىواْزٖ بلقاب      644 – 586) عنط بً اـّٓ اب  31 و(، امللق ب بادفاضّق، ٍّْ ثاىٕ اـلفاٛ ادطاؾاسًٓ، ّأ

مّٔ٘ ىفْشٍاا  "أمرل امل١ميني". ٍّْ مً ةباض ادقازٗ ادظػاكطّٓني   اإلغا٣و. ّ  عَاسِ بػآّىل ادسّدا٘ اإلغا٣      

علٙ ادظطاق، ّمكط، ّدٔبٔا، ّادؿاو، ّفاضؽ، ّخطاغاٌ، ّؾطق ا٤ىانْل، ّدياْب أضمٔئاا، ّغذػا اٌ.    

ّّل ماّطٗ. ّبَااصا اغاا ْعبىل ادسّداا٘ اإلغا٣مّٔ٘ ادياؾااٝ٘ ةاماال أضاناإ اإلمدلاطْضّٓاا٘     ٍّاْ ادااصٖ فاا ض ادقااسؽ ٤

     ٘ إل اإلمدلاطْضّٓا٘ ادبٔعىّّٓٔا . ّاؾا َط عناط باً اـّٓ ااب بظسداُ، ّعكن اُ       ادفاضغّٔ٘ ادػاغااىّٔ٘، ّساْادٕ ثلجا

 ادػٔاغّٔ٘، ّعيك ُ ادظػكطّٓ٘، سٔح ف ض فاضؽ   أ ّل مً غي ني.
 

ّٕ    720 - 679) طاضق بً ظٓاز  32 ّٖ مػله، ّدس   املغطب ا٤ّغ"، ّ از ادغاعّ اإلغا٣م و(،  اٜس عػكط

رل ّادإ إفطٓقٔاا،   عَاس اـلٔفا٘     باً ىكا  و، باأمط ماً مْغاٙ     718ّ 711دؿبُ اؾعٓطٗ اإلٓبرلّٓ٘ بني غيس 

ا٤مْٖ ادْدٔس بً عبس املل . زّلٕ دبل طاضق بازلُ. ّتْف ٕ طاضق بً ظٓاز بسمؿ  سٔح زوعإ مات مْغاٙ باً     

  طٌّ. 8ىكرل ـ٣  ىؿب بٔيَنا. ّ س بقٔىل ؾبُ اؾعٓطٗ اإلٓبرلّٓ٘ ؼىل سكه املػلنني ظٍاٛ 
 

ّٔا٘ اداس        1193-1138ٍاا/   589 – 532)  ق٣ح ادسًٓ ا٤ّْٓبٕ  33 ّٖ أّغاؼ ادسّدا٘ ا٤ّْٓب و(،  اٜاس عػاكط

ّّسست مكط ّادؿاو ّاؿذاظ ّادٔنً ؼىل ادطآ٘ ادظباغّٔ٘ ٍّعو اـ٣فا٘ ادفاطنّٔا٘ اداس عّناطت أةجاط ماً       

ًّ مظاضك نّس ادفطل٘ ّغرلٍه مً ادكلٔبّٔني ا٤ّضّبٔني، ّاغ ظاز مظ ه ا٤ضانٕ املقّسغ٘   طىني ّىك . ؾ

بٌّْٔ  ااس اغاا ْدْا علَٔااا   أّاخااط ادقااطٌ اؿااازٖ عؿااط، ّميَااا فلػاآّني ّمسٓياا٘ ادقااسؽ   ادااس ةاااٌ ادكاالٔ

ّدبياٌ. ٍّعو دٔـ بٔىل املقسؽ   مظطة٘ سّٓني، موشّطضا بصد  ثاىٕ  بل٘ دلنػلنني دلنّطٗ ادجاىٔا٘، بظاس أٌ   

 ةاٌ  س سّطضٍا عنط بً اـّٓ اب مً ادطّو   مّطٗ أّىل.
 

ّٔا٘، فا ض ادقػآّيّٓٔئ٘. ٍّاعو         1481-1429) قنس ادجاىٕ ادفاتض  34 (، ٍاْ غاابت غا٣طني ادسّدا٘ ادظجناى

اإلمدلاطْضّٓاا٘ ادبٔعىّّٓٔاا٘ ادااس عّنااطت أةجااط مااً أسااس عؿااط  طًىااا. ٍّااصا اؿااسخ ٓظ اادل عيااس املاا١ّضخني اؿااّس   

ادفاقل بني ادقطٌّ ادْغّٓٙ ّادظكط اؿسٓح. ّ س ّّساس اادا  ا٤ىاناْل، ّتْغ ال   أّضّباا إىل أٌ ّقال       

ّٔا٘،       إىل ب ّٔا٘، ّادْٔىاى لغطاز. ّةاٌ موشبِّا دلظله ّادظلناٛ ّتكل ه دغات عسٓاسٗ إىل داىاب ادذلةّٔا٘ ٍّإ اد٣تٔي

.ّ٘ٔ  ّادفاضغّٔ٘، ّادظطبّٔ٘، ّادظدلّٓ٘، ّادفطىػّٔ٘، ّادكطب
 

ّٔ٘ ادس اع دلت أناده إمدلاطْضّٓا٘      1227-1165) ديكٔع خاٌ  35 و(، ٍْ م١ّغؼ اإلمدلاطْضّٓ٘ املغْد

ادبؿطّٓ٘. بطظ ديكٔع خاٌ بظاس تْسٔاسِ دلظسٓاس ماً ادقباٜال ادطوّسال دؿانال ؾاطق آغأا. ّتفٔاس ةلن اا             تاضٓذ

ّٔ٘ " اٍط ادظاي" أّ "مل  ملْك ادظاي"،. ّ اس بػا" ديكٔاع خااٌ ىفاْشِ علاٙ        ديكٔع خاٌ   دغ َنا ا٤قل

٘ غطًباا، ّمااً غااَْل غاأبرلٓا  إمدلاطْضّٓا٘ ؾاغااظ٘ مت ااّس  ماً ةْضٓااا ؾااطً ا إىل ادسّدا٘ اـْاضظمّٔاا٘ اإلغاا٣مّٔ   

ّٔاا ببلاساٌ ادكاني، ّميغْدٔاا، ّفٔ يااو، ّةْضٓاا، ّتآلياس،             سلا٢ إىل عط ادكاني ديْباا، أٖ ماا ٓظاط  ساد

 ّأدعاٛ مً غٔبرلٓا، ّالك٘ ٢ّّؽ، ّمٔا اض، ّىٔبال. ّ  عَسِ ُاع نست ا٤ظسّٓ٘ ا٤ّٓغْضّٓ٘.
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
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أبطظ ادقازٗ ادظػاكطٓني   آغأا ادْغآّٙ، ٍّاْ ماً      و(،  اٜس أّظبكٕ مً  1405-1336) تٔنْض دي   36

و.  ّتفٔاس ةلنا٘ "تٔناْض" با٤ّظبكّٔاا٘     1506أقال مغاْدٕ. أغاؼ ادػا٣د٘ اد ٔنْضّٓا٘ ادااس اغا نّطت إىل غاي٘        

"اؿسٓس"، ّتظ  ةلن٘ "دي " ا٤عطز.  إش ةاٌ  س أقٔب ظطح   إسسٚ املظاضك. بػ" ىفْشِ علٙ فاضؽ، 

افسًٓ، ّأضمٔئا ّدْضدٔا، ّاشليس إىل أٌ ّقل إىل سسّز ادكني. ّٓظ دل  ادلِ اداصٖ   ّمٔػْبْتامٔا، ّب٣ز ادط

 ْٓدس عسٓي٘ زلط يس مً أضّ  ا٦ثاض املظناضّٓ٘.
 

ا   تاااضٓذ ضّغاأا. اى ؿاال ادقاٜااس ادظػااكطٖ ّادقٔكااط ا٤ةجااط تااأثرًل، (1725-1672)بّٓااطؽ ا٤ةاادل  37

ادقاْٚ ادظ ناٙ      ىل مػا ْٚ أٍاهّ  إ  ّادطةْز درلتقٕ بَا ب٣زِ   بسآ٘ ادقطٌ ادجامً عؿط مً ساد٘ اد دل 

ّٔاا   ٘ ّاد قلٔااس ادطّغاإ، فاا نك ً بااصد  مااً  ادظاااي. مااعز بّٓااطؽ ا٤ةاادل   غٔاغاا ُ مااا بااني ا٤فكاااض ادغطب

ّْ ا ِّْ ااديَْض بب٣زِ ّخل  دًٔؿ ّو ظ ّس٘ ٓوات عطّّٓ  ، ّةااٌ  1672 دس بّٓطؽ ا٤ةادل   مْغاكْ    بَا. 

ّغٕ أدكػٔؼ ّظّد ُ ادجاىٔ٘ ىاتادٔا. بظس ّفاٗ ّادسِ اغ له اؿكه ٍّْ ي ٓعل   ادػابظ٘ ا دلقٔكط ادطبًيا

ّٕ ّٖ عؿطٗ مً عنطِ، ّشد  بظس قطا  غٔاغ ًّ 1696   ادظاو خْتُ ّأخْاتُ غرل ا٤ؾقاٛ.إمت  ّعػكط  ، ؾا

 ،فاى كاط علأَه   ا٤تاطاك   آظّ   ا ناسّ ا عئًفا بّٓطؽ، ٍّْ ٢ ٓعال   ادطابظ٘ ّادظؿطًٓ مً عنطِ، ٍذًْم

 .ىل ادبشط ا٤غْزإا دطّغٔا ّأّمً بصد  مظدًل
 

ّّل ضٜاأؼ دل٢ْٓااات املّ شااسٗ ا٤مطٓكّٔاا٘،  اااز اد نااّطز ادااصٖ اى َااٙ       1799-1732دااْضز ّاؾاايًّٓ )   38 (، أ

. ّٓظ اادل  اٜااًسا عػااكطِّا فااّصا، إش ٍااعو 1776ْٓدٔااْ  4باىفكااال اد٢ْٓااات املّ شااسٗ عااً بطّٓٓاىٔااا ادظ نااٙ    

َّعا بأفهل املظّسات ّاد ذَٔعات ادظػكطّٓ٘.اؾٔـ اد  دلّٓٓاىٕ ادصٖ ةاٌ ف
 

ّٖ، ّداس بأداةػأْ عاقان٘ دعٓاطٗ  ةْغ اضغأكا      1821-1769) ىابلٌْٔ بْىابطت  39 (،  اٜس عػكط

، ثّه  او عنل٘ 1793ادفطىػّٔ٘ ، إمدلاطْض فطىػا، ّمل  إّٓٓادٔا،  ساضب اإلللٔع، ٍّعمَه   طْدٌْ عاو 

غاأّٓط علااٙ مكااط ّفلػاآّني ّغااْضٓا. ّ  أّضّبااا ّقاال دٔؿااُ إىل سااسّز مْغااكْ. ّ    ، 1798ّمكااط   

ٍعمااىل بطّٓٓاىٔااا أغاآّْل ىااابلٌْٔ بْىااابطت، ّأدَااعت دٔااْف أّضّبااا علااٙ اؾاأـ ادفطىػاإ ادااصٖ           1815

 .1821أىَك ُ املظاضك، ف ّه ىفٕ بْىابطت إىل دعٓطٗ غاىىل ٣ٍٔى٘ إىل أٌ تّْ  بَا غي٘ 
 

(، ٍْ ادقاٜس ادجاىٕ د٣ّتشاز ادػْفٔاتٕ، ّضٜٔؼ ادْظضاٛ 1953 – 1878)  ـ غ ادنيدْظٓ  فٔػاضْٓىْفٔ  40

ّْتااُ ّ ػااْتُ، دظاال    1953إىل  1941مااً  ّٕ د٣ّتشاااز ادػااْفٔاتٕ، عوااط  بق . ّٓوظ اادل غاا ادني امل١ّغااؼ اؿقٔقاا

ّٕ. ّ ااس سق اا  اى كاااًضا علااٙ زّل ا   ّٕ إىل ف ناات قااياع :ااْض   اجمل ناات ادػااْفٔاتٕ ٓي قاال مااً ف ناات ظضاعاا

ّٕ  بادسّل ادظ نٙ.  اؿطب ادظاملّٔ٘ ادجاىٔ٘. ّ  عَسِ  اد ش  ا٢ّتشاز ادػْفٔات
 

ّٕ أملاااىٕ، ّدااس   ادينػااا، ّةاااٌ ظعاأه سااعب ادظنااال ا٤ملاااىٕ      1945 – 1889) أزّداا  ٍ لااط   41 (، غٔاغاا

 1933 عااامٕ ا٢ؾاذلاةٕ ادااْط  املظاطّ  باغااه اؿااعب اديااظٖ. تااْد ٙ أزّدا  ٍ لااط اؿكااه   أملاىٔاا بااني     

ّٔاا٘.  1934. ّمياص  1945ّ ّْات ا٤ملاى زّلاإ ب"ادفااٍْطض"، ؾاااضك   اؿااطب ادظاملّٔاا٘ ا٤ّىل ب ااأد   إىل داىااب ادقاا

 اااو عشاّداا٘  1923. ّ  عاااو 1921، ّغااطعاٌ مااا أقاابض ظعًٔنااا دااُ   1920ّاىهااّه إىل اؿااعب ادياااظٖ   

ّٔ٘، فاغا ّٓا  أٌ ٓيؿاط   قافْ       اىق٣ب فاؾل٘ غوذً إثطٍا. ّدكّيُ ي ٓلبح أٌ ضدات إىل   ادػااس٘ ادػٔاغا

ٍّْا، ّمظازاٗ ادؿأْعّٔ٘ ...   ّٖ دين ادؿظب ا٤ملاىٕ ا٤فكاض امل١ّٓسٗ دلقْمّٔ٘ ا٤ملاىّٔ٘ عا تػ ْدبُ مً فال سْٔ
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ٔ٘. ، ا ا أّزٚ إىل اىس٢  اؿطب ادظاملّٔ٘ ادجاى1939إخل. ّبظس أٌ أعاز بياٛ اؾٔـ ا٤ملاىٕ، غعا بْديسا   عاو 

ّ  ث٣خ غيْات اس ل اىل أملاىٔاا مظ اه بلاساٌ أّضّباا عاسا بطّٓٓاىٔاا، ّأداعاٛ ةابرلٗ ماً إفطٓقٔاا ّزّل ؾاطق             

لاض   1945ّديْب ؾطق آغٔا، ّادسّل املّٓل ٘ علاٙ ا:أ" اشلاازٖ، ّثلاح مػااس٘ ا٢ّتشااز ادػاْفٔاتٕ. ّ         

ٍوعو ٍ لط فاى ش  ط.اؿلفاٛ   اد ٔاح أملاىٔا س ٙ غقْ  بطدني، ّبصد  
 

ّْات ا:اااْض بؿااانال إفطٓقٔاااا، ّسااااضب اؾياااطال  1944-1891) أضفاااني ضّمااال  42 (،  اٜاااس أملااااىٕ تاااطأؽ  ااا

ّٖ. ّ اس  1942اإلللٔعٖ مْى ذنطٖ    ّْات اؿلفاٛ ّةاٌ ٓظْظٍا ادغّٓاٛ اؾْ ّْاتُ توقّسض بجلح   ، ّةاىىل  

ّْات ا:ْض   اديْضميسٖ. ّمات  . 1944مي شًطا    اؾ َط عّػُ اإلغذلاتٔذٕ اؿاّز. ّ از  
 

(، ةاٌ مً أملت اؾيطا٢ت ا٤ماطٓكّٔني   اؿاطب ادظاملّٔا٘ ادجاىٔا٘،     1945-1885) دْضز زلٔح باتٌْ  43

ّْات ا:اْض. ّاى كاط   مظطةا٘ ا٤ضزٓاً ادبلذٔكّٔا٘، ّبفهال ٍاصا            اؾ َط   مظاضك سلال إفطٓقٔاا ناّس  ا

.ّٖ  ا٢ى كاض ؼّطضت بلذٔكا مً اؾٔـ ادياظ
 

ّْات اؿلفاٛ ّاى كط علاٙ  ا   اؾٔـ اددلّٓٓاىٕ(، ةاٌ مؿرًل1976-1887) نطٖذض مْى بطىا   44 ،  از  

ّْات ا:اْض   سلاال إفطٓقٔاا   اؿاطب ادظاملّٔا٘ ادجاىٔا٘ غاي٘         ، ّ ااز اؾبَا٘ ادظػاكطّٓ٘ دلشلفااٛ       1942 

ّْات ادياظّٓ٘.إّٓٓادٔا ّسلال غطب أّضّبا، ّةاٌ مً  ازٗ مظطة٘ اديْضميسٖ ادس ّادُ فَٔا اؿ  لفاٛ ادق
 

 .٘شسٗ ا٤مطٓكّٔأغ اش   دامظ٘ إدٔيْٖ باد٢ْٓات املّ   45
ّٕ بطّغٕ، 1831 – 1780)  ةاضل فٌْ ة٣ّظفٔ ع  46 "ماً   فاتاُ ة ااب  م١د  مً أٍاهّ (، ديطال ّم١ّضر سطب

جملاال  ا   اا عنًٔقا ٘ أثاطً غاذلاتٔذّٔ . تطةىل ة اباتُ ساْل ادفلػاف٘ ّاد ك ٔا  ّاإل   (Von Kriege)اؿطب"

ّٖ ّٔ ادظػكط َاا تػا ظنل   ٘ ةناا أىّ ات ادظػاكطّٓ ٘. تسضؽ أفكاضِ   ادظسٓس مً ا٤ةازمئّا   ادبلساٌ ادغطب

ا علاٙ  ني ؾَطٗ ّتاأثرلً ً ادظػكطّٓطّٓٓظ دل مً أةدل املفك  .ّاد ػْٓ  ػاتٗ فا٢ت مجل  ٔازٗ امل١ّغ  عّس

 .اد اضٓذ مّط
 http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=158277ى ط: املْ ت: ُا  47
   team.com/forum/showthread.php-http://www.socialُاى ط املْ ت: 48

 

ّّ     ُا 49 ّٔا    ى ط :  مقابلا٘ قاشفّٔ٘ ماا باني ادفطٓا  أ ّْ  ٘ ّادقاٜاس ادظااوّ  ل أ اس إزلاعٔال ّظٓاط اؿطب ش٘ ات املػال  دلقا

ّٖ كال  ٓقْل قناس سػايني ٍٔ   .1973ىْفندل  18ّقنس سػيني ٍٔكل، دطٓسٗ ا٤ٍطاو، ادقاٍطٗ،  املكط

 قّسًثا ّظٓط اؿطبّٔ٘:

، ّمااسٓط مطةااع  1956خ ماات اؾيااطال أىسضٓااُ بااْفط  اٜااس  لاا٘ ادػاآْؼ غااي٘     ؼ فقاا" ةيااىل أؼااسّ ماا"ّأ

اـا٣  بٔياُ ّباني     ٌّإا  اداُ دإ أىسضٓاُ باْفط "    ادسضاغات اإلغذلاتٔذّٔ٘   فطىػا دػيْات طْٓل٘، ّةاٌ ا ا 

ّْ ا٤زمرلال باضدْ ادقاٜس ادظاّو  ا بػبب ادكشاف٘.ل٘ ادػْٓؼ بسأ أغاًغات اؿلفاٛ    دق

٘، ّةااٌ اؾياطال باْفط ٓطٓاس ادكاشاف٘  مظاُ         ةاٌ ا٤زمرلال باضدْ ٓطٓس ادكشاف٘ مظُ   ادقٔازٗ ادظاّم

ّٔ  ات. لب ادظنل

ٚ    –ا مً أٍّه أغباب اضتبااك  لا٘ ادػآْؼ    ّاسًس ٌّإّ ال دٕ بْفط: " ٌّ  -إىل داىاب أغاباب أخاط  ٓظاْز إىل أ

ادقٔاازٗ   ٔسٗ عً مٔساٌ ادق ال، ّباد ادٕ فقس ةاٌ ٍياك تهااضب باني ماا ٓيؿاط ماً مقاطّ      ادكشاف٘ ةاىىل بظ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=158277
http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=3591
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ّٔادظاّو )  ْ تامل ُاى ط ات   بْضغظٔس ّأماو ؾْاطَٝا".، ادصٖ بقٕ   مادّٓ٘، ّبني ما ٍْ داض علٙ أضض ادظنل

 /http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc9(: 2014فدلآط  7  
 

 http://www.fateh.net/public/derasat/2/11.htm: ُاى ط املْ ت 50
  team.com/forum/showthread.php?t=3591-http://www.social:ُاى ط  املْ ت  51
 ُاى ط ىفؼ املطدت.  52
 http://ar.wikipedia.orgاملْ ت: : ُاى ط 53
ه ّتظل ، ٕ إللٔعٖ، ّدس   باضٓؼ(، ٍْ م١د   إغذلاتٔذ1970-1895) باغل ٍيطٖ دٔسل ٍاضتُاى ط:   54

 ،دلااسٓلٕ تلذااطا  اا عػااكطِّ. تااطك اؾاأـ ّعناال مطاغاالً ٘ ا٤ّىلاؿااطب ادظاملّٔاا ضك  ا، ّؾااةناادلزز  

ق٘ ب سضٓب  ٔكٔ٘ امل ظل ْا باؿطب املٔكاىٔكٔ٘، ؾطح أغادٔبَا اد ك. مً أّاٜل ادصًٓ اٍ ّن٘ادليسىّٔ عّاد ٔن

ّٔا  املؿاٗ، ّاتبظ َاا  ّٔا ّظاضٗ اؿطب ّٔا٘ دعدإ      امػ ؿااضً  عنال . ٘٘ اددلّٓٓاى  Leslie) بٔلٔؿاا  -ٍاْض  داْظٓط اؿطب

Hore-Belisha ة ب ىادىل ؾَطٗ فاٜق٘.  عّس(. أد ٗ 
ّٔاا قاااسب ة اااب "بياااٛ املػاا قبل"، امل١غّ    أىسضٓااُ بااْفط   55 ّة اااب   1988٘ دلسضاغااات ّاديؿااط،  ػاا٘ ادظطب
ُاى اط أًٓهاا: ة اااب   ، 1974٘ دلشااطب اؿسٓجا٘، زاض ادقاسؽ،    املػااٜل ادظػاكطّٓ   -٘ املػا قبل غاذلاتٔذّٔ إ"

"مسخل إىل اإلغذلاتٔذٔ٘ ادظػاكطّٓ٘"، تط ا٘ أةاطو زٓاطٖ، ؼقٔا  اشلٔاجه ا٤ٓاْبٕ، زاض ادّٓلٔظا٘ دلّٓباعا٘          
com/itempage.aspx?id=lbb26795http://www.neelwafurat.-م. ُاى ااااط املْ اااات:   192،  2ّاديؿااااط،   

25199&search=books 
 

٘    بً غٔح )ىاقط(، ، سسٓح   اد يْٓت ا٢  كازٖ ّاد يافػّٔ ى ط:ُا 56  ،٘، مطةاع اـلأر دػٔاغاات اد ينٔا
 https://www.gulfpolicies.comاملْ ت: 

 

أدعاٛ عسٓسٗ ما ةّيا ططسياِ   ّ ىل غاب    ة ابيا سْل ف نت املظلْمات،   ٍصا ا:ْض اع نسىا    57
)تاْىؼ: مطةاع اديؿاط اؾاامظٕ، ىػاد٘ ميق شا٘        ف نت املظلْمات ّاد ينٔ٘ أّٓ٘ ع٣ ٘ ُاى ط: ضنا مجياىٕ، 

 . 485- 445 (، ادفكل اد اغت، اغ بّٓاٌ ميّٓ  اؿطب ظمً ادػله، م م2009ّقّٔي٘، طبظ٘ ثادج٘، 
58

 Alvin Toffler, Les nouveaux pouvoirs: Savoir, richesse et violence à la veille 
du 21

ème
 siècle, Fayard, 1991, p. 33. 

59
 Alvin Toffler, Les nouveaux pouvoirs: Savoir, richesse et violence à la veille 

du 21
ème

 siècle, Fayard, 1991, p. 36. 
60 .447طدت شةط أع٣ِ، م ضنا....، ف نت...، م   
61

 J.S. Nye, W.A. Owens «America information EDGE«- Foreign Affairs 2-
4/1996.  

ّٕ   اد٢ْٓات املّ شسٗ : 62 ّْق املظلْمات ّٕ دل ف ّٕ ّاإلغذلاتٔذ  سْل اد ْ ٔ  ادػٔاغ
Herbert I. Shiller : Dominer l’ère électronique : vers un nouveau siècle 
d’impérialisme américain- le Monde diplomatique- avril 1998. 

ّٔاااض اداأنني ا:ااافظ ّمااً اجل اإ  ّٕ آل  ااْض  ت ّٔااات ادااّصٖ ةاااٌ مْدًظاا  ةلٔي ااٌْ ىاٜااب ادااطٜٔؼ ا٤مطٓكاا ا ب قي

ّٔاا٘   إطاااض زاٜااطٗ دلاا فكرل           ّٕ ؾااطةات ادكااياع٘ اإلدكذلّى ا٢ّتكااال. ّ ااس أسااا  ىفػااُ بكباااض مػاا١ّد

ّٕ   مؿ ّٕ اؾسٓس.املػ قبل ّٕ ّططق سل َا   أف   ٔاو ادظكط املظلْمات  اةل ا٢  كاز ا٤مطٓك

ىٔاْت غٔيغاطؽ : ّداس      ) (Newt Gingrichّةاٌ ظعٔه ادٔنني ا:افظ   اد٢ْٓات املّ شسٗ ىْٔت غٔيغاطؽ ) 

ّٕ باني غايس   1943 ّْاب ا٤مطٓك ّٕ با "بْق" فلؼ ادي ّٕ زل سض  اس أقا   (.1999ّ 1994، ضدل غٔاغ٘ أمطٓك

ّٕ، اد اس غ هانً داب٣زِ          ا مجرًلة اًب 1995عاو  ّْق املظلْماات ا بظيْاٌ "ىَْض أمطٓكا" ؼاّسخ فُٔا عًا عياقاط اد فا

 ادػّٔٓطٗ علٙ ادظاي ّاد شك ه فُٔ.

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc9/
http://www.fateh.net/public/derasat/2/11.htm
http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=3591
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb26795-25199&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb26795-25199&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb26795-25199&search=books
https://www.gulfpolicies.com/
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ّٕ ادػااب        دْظٓ  ىٔاٖ، (J.S. Nyeّ  ىفؼ ادػٔاق ة ب دْظٓ  ىٔاٖ ) مػااعس ّظٓاط اداسفا  ا٤مطٓكا

مسضغ٘ ةئاسٖ ظامظا٘ ٍااضفطز. مػااعس ّظٓاط اداسفا  ادػااب  ّّدٔااو          ، ٍّْ عنٔس1995ّ 1994بني غيس 
ّٖ،       1950ّداس     ّدٔااو أّىاؼ   (W.A. Owensأّىاؼ )  ّٕ ّعهاْ اؿاعب اؾنَاْض ، ضدال غٔاغا٘ أمطٓكا

ا ساةنا د٢ْٓ٘ ةْدْضازّ. ىاٜب ضٜٔؼ ادل ذي٘ املؿذلة٘ دقازٗ أضةاٌ اؾأـ غاابقً   1998ى دب ميص غي٘ ا
ّْٗ    َناا٘، ١ٓة ااساٌ مزضاغاا٘  ّٕ غاا ي ع  مطةااع ادقاا ّْق   اجملااال املظلْمااات ٌّ ادسّداا٘ اد ااس غ هاانً اد فاا فَٔااا أ

 ادظ نٙ. ٍّصِ ادسّد٘ ٍٕ اد٢ْٓات املّ شسٗ، سػب ةّل امل١ّؾطات.
عاي ظاٜط   م١ّغػا٘ ةااضىٔذٕ اىاسّميىل دلّػا٣و      زافٔس ضّتكْب (David Rothkopfأّما زافٔس ضّتكْب )

ؼ ؾااطة٘ إٓ   ّٕ. ٍّاْا ضٜأا ي ٔلٔدلٓااسز. عناال ىاٜااب ّةٔاال دػٔاغاا٘ ادّ ذاااضٗ ادّسّدّٔاا٘   ّظاضٗ ادّ ذاااضٗ   إزاضٗ      ادظااامل
 .ٌ اد ااصٖ ةاااٌ مقّطبااا مااً إزاضٗ ادااطٜٔؼ ةلٔي ااٌْ، فقااس ة ااب مقاداا٘ مااجرلٗ بظيااْاٌ "مااسح            ادااطٜٔؼ ةلٔي اْا

ّٕ"  ااٜه علاٙ ادقاسضات ا٢ّتكاادٔ٘ ّاإل           ع٣مّٔا٘. ّخيلال إىل   اإلمدلٓادّٔ٘ ادجقافّٔا٘"، تيّباأ فَٔاا بقٔااو " اطٌ أمطٓكا
ّٖ دػٔاغا َا اـاضدّٔا٘   عكاط اإلعا٣و          ًّٔ أٌ ٓكاٌْ اشلاس  املطةاع ادقْل: "باديػب٘ إىل اد٢ْٓات املّ شسٗ ٓ ظا

"ّٕ  ) ُاى ط: ٍْ ؼقٔ  ادفْظ   مظطة٘ تسف   املظلْمات علٙ اديّٓاق ادظامل
David Rothkopf : «In praise of cultural imperialism?« , Foreign policy-Summer 
1997( . 
 

63            ،ّٕ ّٔس(، اّتذاٍاات ادظْملا٘ إؾاكا٢ت ا٤دفّٔا٘ اؾسٓاسٗ، املطةاع ادجقااّ  ادظطبا ، م م 2001ّدس أبااِ )ادػا
7-13. 

لذلا ّؾغلىل مياقب (، امسض مً عاٜل٘ عطٓق٘ عنلىل    كْض ملْك أل1626-1561) فطىػٔؼ بٔكٌْ 64
ّْعا٘ : ادقااىٌْ ّاد ااضٓذ ّادفلػاف٘. دكاً       ل   آثااضً ا م ظّسز املْاٍب. فقس خك لف٘. ةاٌ مفك ًط ا   فاا٢ت م ي

ا   ادفكط اد٣سا ، خاّقا٘   فكاط ادظسٓاس     ا عنًٔقأٍّه آثاضِ ادفكطّٓ٘ ةاىىل   سقل ادفلػف٘ ّتطةىل أثًط
 لذلا ّفطىػا.مً املفك طًٓ   أل

ّٕ متّٔع بيقسِ دلني ْم٘ ا٢د 1984 -1926)مٔؿال فْةْ 65  ناعّٔ٘. (، فٔلػْ  فطىػ
علٕ )ىبٔل(، عي  املظلْمات...ّإضٍابَا، مػ قبل ادجْضٗ ادط نّٔ٘ ادظطب ّاد شاّسٖ ادقاازو، فلا٘ ادظطبإ،        66

 .152-149 ، م م1
 ىفػُ. 67
 ُاى ط مظاف )مطتهٙ(، تاضخئّ٘ دسٓسٗ، املظلْماتّٔ٘ املّْدَ٘. علٙ املْ ت : 68

http://www.annabaa.org 
 . 462-447ضنا...، ف نت...، 69

 دصاشٗ اد ظطٓ  اـاّق٘ بُ أع٣ِ. ُاى ط 70
 http://ar.wikipedia.orgاملْ ت:   ُاى ط:  71

 

 fateh.net/public/derasat/2/11.htmhttp://www.: ُاى ط املْ ت  72
 

ز٢د٘ إغاذلاتٔذٔ٘ مَنا٘  ل َاا دلظااي"      11ٍْ علٕ ضنا ظاةاىٕ، ُاى ط مقال: "بظس اى َاٛ عاقف٘ اؿعو  73
 Storm/2015/04/22/242021.html-saa/Firmness-el-http://islammemo.cc/hadathعلٙ ااملْ ت: 

 

 ىفؼ املطدت.   74
 ، علٙ املْ ت:٘ ّادقطاٛٗ اإلغذلاتٔذّٔ٘ دظاقف٘ اؿعواـاضط٘ ادظػكطّٓ ،نٕ افط قنس ادظذ  75

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/2015467496866497.htm 
ّٔإز٢٢ت  11، عطف٘ ادبيساضٖ  76  ْ ت:، علٙ امل"٘ "عاقف٘ اؿعوغذلاتٔذٔ٘ دظنل

-http://www.dotmsr.com/details/10 
 

http://www.annabaa.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.fateh.net/public/derasat/2/11.htm
http://www.dotmsr.com/author/aali
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   .ّ٘ٔاا٘ ّادّٓا اا ّٕ ا٤مااً ادااْط  ّاإلمطةااع ادبشااطًٓ دلسضاغااات اإلغااذلاتٔذّٔ٘ ّادسّد  لٔناا

ّٔاا٘، ض٠ٓاا٘ مااً ادااساخل     دااسّل ) ادبشااطًٓ: زضاغااات فلااؼ اد ظاااٌّ دااسّل اـلاأر ادظطب
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 ثملخص البح 
عوٚٔرا    تِاٗهت ٓزٖ اهذساطٞ ًقا٨ت اهشأٜ يف ؿحٚفٞ اهشٙاض ٗتعوٚقات اهقرشٍٰا١ 

ًٗرّ مرٍ تٌِٚأرا     ،ٗٓذفت املقاسبٞ إىل سؿذ اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚرٞ اهري ٙتلرشس تِاٗ را    

ظرره أٌٓٚتٔررا، ٗاهلؼررج عررّ ت٘جٔررات اهقررشٍٰا١ م٘ٓررا ٗتفاعوررٍٔ ًرر  ًررا ٙلترره          ع

ؿقى اٮع٩ًٛ اهزٜ تؼلى اهـحافٞ أحذ ٗتتقاط  ٓزٖ اهذساطٞ اهظ٘طٚ٘ه٘جٚٞ ً  ا

 interdisciplinaryًٚادِٙررٕ اهش٢ٚظررٞم ا٪ًررش اهررزٜ ٙظررتوضَ أْ تلررْ٘ اهذساطررٞ بِٚٚررٞ   

حٚررمت  ررت اٮفررادٝ ًررّ أدٗات عوررٍ ا٨جتٌررال يف تِرراٗي ٗؼوٚررى ً٘كرر٘ل ٙقرر  يف اؿقررى   

ى تلرتت اهذساطرٞ عورٟ ُعشٙرٞ سأغ املراي ا٨جتٌراعٛ، ُٗعشٙرٞ اهتفاعر        ااٮع٩ًٛ  ٗقذ 

ػررباعات  ٗا بعررذٖ ، ُٗعشٙرٞ اؿاجرات ٗاٮ  ٦اهشًرضٜ عِرذ وجر٘سر ٓشبررشت ًٚرذ ًٗرّ جرا      

 Contentفررت اهذساطررٞ ًررِٔ  املظررع ا٨جتٌرراعٛ، ٗاطررتضذًت ؼوٚررى امللررٌْ٘   ظَّٗ
Analysis  بٔررذت تلٌررٍٚ اهبٚاُررات ٗؼوٚوررٔا  هاررشض اهذساطررٞ فقررذ حـررشت وًقررا٨ت

ٓر  ٗحتٟ اهؼٔش ا٪خري 5341هعاَ و ًّ اهؼٔش ا٪ٗي بتذا١ًااهشأٜ  يف ؿحٚفٞ اهشٙاض، 

مللرراًِٚٔا ٗقت٘ٙاتٔررا اهفلشٙررٞ  ٗبعررذ ؼوٚررى امللرراً  اهعاًررٞ     اِفت طبق ررؿٱررًِررٕ، ٗ

ًرّ خر٩ي تعوٚقراتٍٔ اهري     - ًقرا٨   08ػآات اهقشٍٰا١ هتورم املقرا٨ت ٗاهبراهد عرذدٓا     ٨

اهؼرا٢  بٚرٍِٔ   ػاٖ اهعاَ وامل٘قرج   تلع أْ ا٨ا-تعوٚق 0348أده٘ا بٔا ػآٔا ٗاهباهاٞ 

آخرش، حٚرمت حعٚرت    إىل ػاٖ اٮهرابٛ، هلرّ ُظربٞ اٮهابٚرٞ تفاٗترت ًرّ ُر٘ل        ٓ٘ ا٨

ًقا٨ت اؿق٘ق عوٟ أعوٟ ُظبٞ اػاٖ إهابٛ، ٙوٛ رهم املقا٨ت اهري تِاٗهرت اهقلراٙا    

ػآرات إهابٚرٞ ًقاسُرٞ    ااهتٌِ٘ٙٞ ا٨جتٌاعٚٞ  أًا املقا٨ت اهي حـوت عوٟ أقى ُظربٞ  

ت ا٪خررش٠ فٔررٛ املقررا٨ت اهذِٙٚررٞ اهفلشٙررٞ  ٗبؼررلى عرراَ كرراْ تفاعررى    ببرراقٛ املقررا٨

هقشٍٰا١ ًر  كرى املقرا٨ت اهر٘اسدٝ يف ُاراق اهتحوٚرى ِٙـره مر٘ ا٪فلراس ٗامل٘كر٘عات           ا

ٟ  ُلتَّاهي ٙاشحٔا اه  وقرشٍٰا١ ه اب ٗهٚع ػاٖ اهلاته بزاتٕ، حٚمت كاُت اهِظربٞ ا٪عور

، بٌِٚرررا اهِظررربٞ املِضفلرررٞ اػٔرررت  ًررر  فلرررشٝ املقررراي فقررر   اأٗ إهاًبررر اتتفاعرررى طررروًب

 بتعوٚقاتٔا ؿ٘ب اهلاته راتٕ 

 



 

 271 
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  تمهيد:

ٙتِاٗي ٓزا اهفـى عشًكا هث٩مٞ أقظاَ س٢ٚظٞ تشتلض عوٚٔا اهذساطٞ كتطراغ  

تِاوق ًِٕ، ٗٓٛ اهتعشٙج مبؼلوٞ اهذساطٞ ٗأٌٓٚتٔا، إكرافٞ إىل عرشض ا٪ٓرذات    

ٚقٚٔا ًتٌثوٞ يف أسبعرٞ أٓرذات، ٗأخررًيا طرشت اهتظرا٨٦ت      اهي تظعٟ اهذساطٞ إىل ؼق

 املتعوقٞ بٔزٖ اهذساطٞ 

 : مشكلة الدراسة وأهميتها:أواًل
تعذ ًقا٨ت اهشأٜ يف اهـحج اه٘سقٚٞ فا٨  وقق أحذ أٓذات ٗظا٢ج اٮع٩َ 

يف ًععررٍ فتٌعررات اهعررا  بؼررلى عرراَ ٗادتٌرر  اهظررع٘دٜ بؼررلى خرراق، ٗقررذ     

ابقٞ اهي طرتد يف اهفـى اهثاُٛ  ا٪ٌٓٚرٞ اهري  ثورٔا ًقرا٨ت     أظٔشت اهذساطات اهظ

اهررشأٜ ٗاهُلتَّرراب يف تؼررلٚى اهررشأٜ اهعرراَ، ٗتاررٚري ا٨ػآررات مرر٘ قلرراٙا ادتٌرر    

ٗؼ٨٘تٕ  غين عّ اهرزكش أْ اهـرحافٞ اهظرع٘دٙٞ ػرٔذت يف اهظرِ٘ات ا٪خرريٝ ُقورٞ        

اهرري تاشحٔررا، ٗجررشأٝ  ُ٘عٚررٞ ًررّ حٚررمت ٓرراًؽ اؿشٙررٞ املتررات  ررا، ٗتِرر٘ل اهقلرراٙا     

اهُلتَّاب يف طشت قلاٙا كاُت تعذ يف اهظابق ًّ احملعر٘سات  ُٗظرتاٚ  اهقر٘ي برتْ     

ًععٍ ًا ٙاشت ًّ ًقا٨ت اهشأٜ ٙـه يف خاُرٞ اٮؿر٩ت ا٨جتٌراعٛ اهرزٜ ٙؼرلى      

ًًا كٌا ٓ٘ ٓاجع املظ٧ٗه  ٌٗؿَّال اهقشاس    ٓاجًظا كبريا هوُلتَّاب ٗاملثقف   ا

ًًرا مبررا ٙلتره ًررّ أجورٕ كٌررا أُرٕ أؿرربع      هقرذ أؿربع املرر٘ا   طّ أكثرش ٗعًٚررا ٗإملا

قادًسا عوٟ اه٘ؿ٘ي إىل املعوً٘ات ًّ عذٝ ًـادس داخوٚرٞ ٗخاسجٚرٞ  را جعورٕ أكثرش      

اط٩ًعرررا عورررٟ قلررراٙاٖ يف هٚررر  ج٘اُبٔرررا ا٨جتٌاعٚرررٞ ٗاهظٚاطرررٚٞ ٗا٨قتـرررادٙٞ  إْ   

لرتُٗررٛ ؿررحج اهٚررَ٘ هٚظررت كـررحج ا٪ًررعم فاهتقِٚررٞ اؿذٙثررٞ ٗٗجرر٘د ً٘قرر  إه   

هلى ؿحٚفٞ جعى ؿ٘ت امل٘اطّ يف اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ حاكرًشام طر٘ا١ أكراْ رهرم     

ًّ خ٩ي اهتعوٚقات اهي ٙ٘سدٓرا عورٟ املقرا٨ت اهري تلتره يف ٓرزٖ اهـرحج أَ ًرّ         

خ٩ي اهتعوٚقات اهي ٙ٘سدٓا أطفى ا٪خباس ٗاهتحقٚقرات اهـرحفٚٞ، كٌرا أْ اهتقِٚرٞ     

٢ٍٔ ُٗر٘ل اهتعوٚقرات   قرشٍٰا ًرّ ًعشفرٞ عرذد     اؿذٙثٞ ًلِرت س٦طرا١ اهتحشٙرش ٗاهلتراب    
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اهي ٙلتبٔا امل٘اطّ عورٟ املقاهرٞ اهـرحفٚٞ، ٗأكرج عورٟ ٓرزا أْ ا٪جٔرضٝ اهزكٚرٞ         

 اهقرشٍٰا١ أتاحت أًٙلا تفاعى اؾٌٔ٘س بؼلى أكرب، فعّ طشٙق توم ا٪جٔضٝ ٙظتاٚ  

بلٞ ٗاملتابع  هوٌقرا٨ت اهـرحفٚٞ ترذٗٙى تورم ًقرا٨ت ٗا٪خبراس املتعوقرٞ بٔرا عررب ػر          

أٗط  ًّ ٗطرا٢ى اهت٘اؿرى ا٨جتٌراعٛ، كٌ٘قر  تر٘ٙرت ٗاهفرٚع بر٘ن ٗبعرض اهررباً           

اهتقِٚٞ ا٪خش٠ كر"اه٘اتظاب" كٌا إُٔ ًرّ خر٩ي ٓرزٖ اه٘طرا٢ى ٗاهررباً  اهت٘اؿروٚٞ       

اٮد١٨ بشأٙٔا ػاٖ امللاً  ٗامل٘ك٘عات  اهقشٍٰا١تظتاٚ  ػشوٞ كبريٝ ًّ اؾٌٔ٘س 

 ا٨ت  اهي  ت ًعاؾتٔا يف توم املق

مر٘ ًلراً  املقرا٨ت     اهقرشٍٰا١ ًعشفرٞ اػآرات    -ٗاؿاي كزهم  -ميلّ 

اهـررحفٚٞ املذباررٞ يف اهـررحج اهظررع٘دٙٞ ًررّ خرر٩ي تعوٚقرراتٍٔ عوٚٔررا  ٗبٔررزا   ٙعررذ     

اهلاته ًِعض٨   كٌا يف اهظابق يف بشجٕ اهعاجٛ ٙثري اهقلاٙا ًّ دْٗ أْ ٙٱوٍ برشأٜ  

ٗخرر٩ي اهررذقا٢ق ا٪ٗىل ًررّ ُؼررش ًقاهتررٕ   -حرر٘ي ًررا ٙاشحررٕ، بررى ب ًلاُررٕ   اهقررشٍٰا١

ػاٖ ً٘ك٘عٕ يف حاي تفاعورٍٔ   اهقشٍٰا١أْ ٙعشت سدٗد أفعاي  -اهـحفٚٞ إهلرتًُّٗا 

ٗتعوٚقٍٔ عوٕٚ، ٗٓزا أًٙلا وٌوٕ ًظ٧ٗهٚٞ املعوً٘رات ٗا٬سا١ اهري ٙرذهٛ بٔرا كُ٘ٔرا      

ثقافٚرٞ  قى  حٚف ًّ قبى ػشا٢ع كتوفرٞ ًرّ اؾٌٔر٘س ٙتٌراٙضْٗ يف ًظرت٘ٙاتٍٔ اه     

 ٗاهتعوٌٚٚٞ ٗاهفلشٙٞ 

ٗقذ طعت ٓزٖ اهذساطٞ إىل اهتعشت عوٟ املعاؾٞ اٮع٩ًٚٞ هوقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ 

اهي تِاٗ ا اهُلتَّاب اهـرحفٚ  يف أعٌرذتٍٔ اهـرحفٚٞ اهًٚ٘ٚرٞ يف ؿرحٚفٞ اهشٙراض       

م٘ٓرا ًرّ    اهقرشٍٰا١ احملوٚٞ، ًٗا ؼٌوٕ ًرّ أطشٗحرات ٗآسا١، ٗع٩قرٞ رهرم باػآرات      

تعوٚقاتٍٔ عوٚٔا  ٗتلتظره ٓرزٖ اهذساطرٞ يف طرعٚٔا ٨كتؼرات أبعراد اهع٩قرٞ        خ٩ي 

ب  ًا ِٙاقؼرٕ ُكتَّراب اهرشأٜ ًرّ ً٘كر٘عات تتِراٗي اهقلراٙا ا٨جتٌاعٚرٞ ٗاػآرات          

اهقشا١ م٘ٓا أٌٓٚٞ ًّ اهِاحٚٞ اهعوٌٚرٞ ٗاهعٌوٚرٞ ًرّ خر٩ي، تتكٚرذ اهع٩قرٞ اهبِٚٚرٞ        

هررم عورٟ اهفعررى ا٨جتٌراعٛ، أًٙلررا ًررّ   بر  عوٌررٛ ا٨جتٌراعٛ ٗاٮعرر٩َ ٗاُعلراغ ر   

 املرراي سأغ هبِررا١ ًـررادس باعتبرراسٍٓ اهررشأٜ ُكتَّرراب برر  املٌٔررٞ اهع٩قررٞ دساطررٞ خرر٩ي

، كٌا تظرتٌذ اهذساطرٞ أٌٓٚتٔرا    هٕ  ًظتٔذف باعتباسٍٓ ادتٌ  ٗأفشاد ٛا٨جتٌاع

 با٨تـرراي اهقررا٢ٍو س٢ٚظرر  عِـررشّٙ برر  اهع٩قررٞ ؽترررب اهرري اهذساطررات ُررذسٝبظرربه 

 تعضٙررض يف ٙظررٍٔ اتـرراهٛ فعررى باعتباسٌٓررا اٮع٩ًٚررٞ اهعٌوٚررٞ عِاؿررش ًررّ  ٗاؾٌٔرر٘س
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

ٜ  ادتٌ  يف ٛا٨جتٌاع املاي سأغ ٗبِا١ ٗقرذ كراْ هوتبشبرٞ اٮع٩ًٚرٞ اهري        اهظرع٘د

ًررشت بٔررا اهباحثررٞ ٨ٗ تررضاي يف ٓررزا ادرراي أحررذ اهررذٗاف  اهرري جعوررت ِٓرران أٌٓٚررٞ       

ٖ اهتبشبرٞ ٗاـرربٝ اهبظرٚاٞ اهري اكتظربتٔا      ه٩قرتاب اهبحثٛ ًّ ٓزا امل٘ك٘ل، ٓرز 

كاُرررت حـرررٚوٞ عررراُٛ أعررر٘اَ عٌرررى يف ادررراي اٮع٩ًرررٛ كـرررحفٚٞ يف اهتوفضٙرررْ٘ 

 -اهظع٘دٜ، ٗكاتبٞ ًقاي سأٜ يف أحذ اهـحج احملوٚٞ اهظع٘دٙٞ  ٗاهباحثرٞ ترذسن   

أْ تلّ٘ٙ اهشأٜ اهعاَ ًّ خ٩ي ٗطا٢ى  -كٌا اهعاًو  ٗاملشاقب  هوعٌى اهـحفٛ 

٩َ ً٘ك٘ل باهد ا٪ٌٓٚٞ حٚمت إْ ٓزٖ ا٪داٝ اٮع٩ًٚرٞ ٗاه٘طرا٢ى ٗاهشطرا٢ى اهري     اٮع

تظررتضذًٔا ًٌٔررٞ جررذًّا يف اٮقِررال ٗاهتررتمري اؾٌررآريٜ، ٗأْ ٓررزا اهِرر٘ل ًررّ اهقلرراٙا  

ٗاملؼل٩ت اهبحثٚٞ ًّ املٍٔ جذًّا ا٨قرتاب ًِٕ ٗاطتلؼرافٕ، خاؿرٞ إرا ًرا عوٌِرا     

ٞ ٗبعرض ا٪حرذال اهتاسىٚرٞ أٌٓٚرٞ دٗس ٗترتمري      ًّ خر٩ي اهِعشٙرات ٗاهبحر٘ل اهظرابق    

اهِضه اهثقافٚٞ ٗاهفلشٙٞ يف تِاٗي قلاٙا اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ بؼلى عراَ ًٗرا قرذ    

 ؼذمٕ آسا٦ٍٓ ًّ تلّ٘ٙ آسا١ ٗاػآات ًٗ٘اقج عاًٞ قذ تلْ٘ إهابٚٞ أٗ طوبٚٞ 
 

 ثانًيا: أهداف الدراسة:
 طعت اهذساطٞ إىل ؼقٚق ا٪ٓذات اهتاهٚٞ:

شت عوٟ قلاٙا اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ اهي ٙثريٓا ُكتَّاب اهشأٜ يف أحذ أٍٓ اهتع  5

 ٗأػٔش اهـحج احملوٚٞ اهظع٘دٙٞ وؿحٚفٞ اهشٙاض  

 ؼذٙذ أكثش اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهي ٙتفاعى ًعٔا هٔ٘س اهقشا١ ًقاسُٞ باريٓا   0

ت ؼذٙذ اػآات اهقشا١ ًٗ٘اقفٍٔ ًّ اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ املاشٗحٞ يف ًقا٨  4

 اهشأٜ يف ؿحٚفٞ اهشٙاض 
 

 

 ثالًثا: تساؤالت الدراسة:
 طعت اهذساطٞ إىل اٮجابٞ عّ اهتظا٨٦ت اهتاهٚٞ:

 اهي ٙثريٓا ُكتَّاب اهشأٜ يف ؿحٚفٞ اهشٙاض؟ ًٛا قلاٙا اٮؿ٩ت ا٨جتٌاع  5

عِذ طشحٔا يف ًقا٨ت اهشأٜ  اهقشٍٰا١اهي تفاعى ًعٔا  ًٚٞا أكثش اهقلاٙا ا٨جتٌاع  0

 اهـحفٚٞ؟

؟ ًٗا ًٗ٘قفٍٔ ًّ قلاٙا اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ املاشٗحٞ يف اهقشٍٰا١ًا ٓٛ اػآات   4

 ًقا٨ت اهشأٜ يف ؿحٚفٞ اهشٙاض؟
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 تمهيد:
ٙتِرررراٗي ٓررررزا اهفـررررى املفررررآٍٚ ا٪طاطررررٚٞ هوذساطررررٞ ٗٓررررٛ: ًفٔررررَ٘ اٮؿرررر٩ت   

ض ٓرزا اهفـرى   ، ًٗفَٔ٘ ا٨ػآات، ًٗفَٔ٘ اهرشأٜ اهعراَ  كٌرا ٙظرتعش    ٛا٨جتٌاع

ُعشٙررات اهذساطررٞ ٗٓررٛ: ُعشٙررٞ سأغ املرراي ا٨جتٌرراعٛ، اهِعشٙررٞ اهتفاعوٚررٞ اهشًضٙررٞ،  

ُعشٙٞ ا٨طتضذاًات ٗاٮػباعات  كٌرا ٙلرٍ ٓرزا اهفـرى اهتعشٙرج باهرذٗس ٗاهترتمري        

ٗاه٘ظررا٢ج اهرري ت٧دٙٔررا اهـررحافٞ ٗاٮعرر٩َ يف ادتٌرر ، ٗترراسٙو اهـررحافٞ اهظررع٘دٙٞ  

ٚٞ أًٙلا، ُٗبزٝ كتـشٝ عّ ؿحٚفٞ اهشٙراض اهظرع٘دٙٞ    ٗتاسٙو اهـحافٞ اٮهلرتُٗ

 ٗأخرًيا ٙظتعشض اهذساطات اهظابقٞ رات اهع٩قٞ مب٘ك٘ل اهذساطٞ 
 

 املفاهيم األساسية:
 ( Social Reform) االدتناعي اإلصالحأواًل: 

ًّررا ػررا٩ً  ٙلررٍ ًععررٍ اهقلرراٙا        ًًررا عا ٙعررذم ًفٔررَ٘ اٮؿرر٩ت ا٨جتٌرراعٛ  ًفٔ٘

ٙتعشض  ا املفلشْٗ ٗاهُلتَّاب اهـحفْٚ٘ يف ً٘ك٘عاتٍٔ بؼلِى  ا٨جتٌاعٚٞ اهي

س٢ررٚع، ٗمبررا أْ اهباحثررٞ اطررتٔذفت باهبحررمت ٗاهتحوٚررى ًلررٌْ٘ املقررا٨ت اهـررحفٚٞ       

ًًرررا  اهقرررشٍٰا١هوُلتَّررراب اهظرررع٘دٙ  يف ؿرررحٚفٞ اهشٙررراض ٗاػآرررات  م٘ٓرررام كررراْ هضا

تتٌح٘س ح٘ را ًععرٍ   اهتعشض ملفَٔ٘ اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ ، باعتباسٖ سكٚضٝ أطاطٚٞ 

 اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهي ٙتِاٗهُ٘ٔا  

ٙعشت اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ، بتُٕ اهعٌوٚٞ اهري تٔرذت إىل تقرذَ ادتٌر  ٗتار٘سٖ      

إىل أحظّ حاهٞ، أٗ اُقارٖ ًّ حاهٞ ًعِٚٞ ِٙضهق إهٚٔا إرا   وذل ٓزا اهترذخى  أًرا   

جتٌراعٛ ٗأحرذ ًـراوحاتٕ    عوٟ املظرت٠٘ اهعوٌرٛ، ٙعرذ اٮؿر٩ت جرض١ًا ًرّ اهرتاري ا٨       

اهش٢ٚظٞ ٗاهري ًِٔرا: اهتقرذَ، ٗاهتار٘س، ٗاهٌِر٘، ٗاهتحرذٙمت، ٗاهتحلرش، ٗاهتٌِٚرٞ            

ًٌا، ٗٙؼري املعِٟ اهواٜ٘ هٯؿ٩ت كٌا  ٗٓزٖ املـاوحات ؼٌى ا٨ػاٖ ا٨هابٛ دا٢
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

يف هظاْ اهعشب ٨برّ املِعر٘س إىل أْ اٮؿر٩ت كرذ اهفظراد ُٗقٚلرٕ ٗأُرٕ ًرتخ٘ر ًرّ          

ٙـرروع ؿرر٩ًحا ٗؿرروً٘حا، ٗؿرروع اهؼرر١ٛ أٜ اُلررب  ٗقرراَ وسػررر٘اْ،         اهفعررى ؿرروع  

0880:َ563   

ٗميلّ تعشٙج اٮؿ٩ت اجتٌاعًّا بتُٕ: "ًؼشٗعات ٗبرشاً  هاعٚرٞ تظرتٔذت    

إقاًررٞ ُعرراَ جذٙررذ هوحٚرراٝ، ٗٙظررتِذ إىل إحظرراغ بعررذَ اهشكررا عررّ اهررٌِ  اهظررا٢ذ       

ادٝ تشتٚره امل٧طظرات   ٗاهشغبٞ يف إقاًٞ ُظرق جذٙرذ" أٗ أُرٕ ٙعرين: أُؼراٞ تـرٌٍ ٮعر       

ا٨جتٌاعٚٞ أٗ اهاشٙقٞ اهي تعٌى بٔا هلٛ ؼقق عذاهرٞ اجتٌاعٚرٞ أكررب أٗ تارريات     

أخش٠ ًشغ٘بٞ، ِٗٙابق اهتعبري يف ًععٍ اؿا٨ت عوٟ اؾٔ٘د اهي ؼرذ ًرّ اهفظراد    

اؿلررً٘ٛ أٗ عررذَ املظرراٗاٝ اهبِا٢ٚررٞ ًثررى اهتفشقررٞ اهابقٚررٞ أٗ اهعِـررشٙٞ واهاشٙرره،      

0858:َ413    

ًٚا: ا٨ػآات:م  اُ

عشت مريطتْ٘ ا٨ػاٖ بتُٕ: عاطفٞ اهفشد م٘ تتٙٚذ فلشٝ ًا أٗ ًعاسكتٔا، أٗ 

تفلٚى قٌٚرٞ ًرا أٗ عرذَ تفلرٚؤا، أٗ بِرا١ ُعرشٝ إهابٚرٞ أٗ طروبٚٞ مر٘ ً٘كر٘ل ًرا             

   44َ:5303ًعاٛ، و

كٌا عشت أهب٘ست ا٨ػاٖ بتُٕم حاهٞ ًّ ا٨طرتعذاد اهعقورٛ ٗاهعـرن اُتعٌرت     

ي اـرربٝ اـاسجٚرٞ ٗ راسغ ترتمرًيا ت٘جًّٚٔٚرا أٗ دِٙاًًّٚرا عرّ اطرتبابات اهفرشد          ًّ خ٩

    433َ: 0850فشر، وم٘ كى امل٘ك٘عات ٗامل٘اقج املتعوقٞ بٔا 

إْ ا٨ػرراٖ ٓرر٘ ًررا ُظررتاٚ  ب٘اطرراتٕ تفٔررٍ عٌوٚررٞ اهرر٘عٛ ٗاهؼررع٘س اهررزٜ وررذد   

اعٚٞ ٗيف ك٢٘ٔا، ٗحٚمت اهِؼاط اهفشدٜ املٌلّ أٗ اه٘اقعٛ باهِعش إىل اهقٍٚ ا٨جتٌ

ميثى ٓزا اهفعى أٗ اهِؼاط، بتٜ ػلى ًّ أػلاهٕ، اهشاباٞ أٗ اهشبراط بر  اهفرشد    

ميلّ تعشٙج ا٨ػاٖ بتُٕ ًٚى هوفعى، أٗ اػاٖ م٘ كشب  اٗاهقٍٚ ا٨جتٌاعٚٞ  كٌ

ًع  ًّ كشٗب اهِؼاط، ٗميلّ أْ ُاوق عوٕٚ ٩ًٚ  أٗ اطتعذاًدا أٗ امٚاًصا  ٗٙعررب  

ٌٔا كاْ كشبٕ عّ حاهٞ ٗظٚفٚٞ ًّ ا٨طتعذاد تعذ اهلرا٢ّ ٪ْ ٙقرَ٘ برٰشد     ا٨ػاٖ ً

كٌررا  -فعررى ًتٌٚررض مرر٘ ًررثري ًعرر ، أٗ مرر٘ ً٘قررج اطررتثاسٜ  ٗٙتٌٚررض ا٨ػرراٖ          
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مببٌ٘عرٞ عشٙلرٞ    -ٙظتضذَ يف عوٍ اهِفع ا٨جتٌاعٛ ٗعوٍ ا٨جتٌرال املعاؿرشّٙ   

ٚر٘ي املشكبرٞ ٗاملظرتٌشٝ ُظربًّا     ًّ املعاُٛ ترتاٗت ب  اه٘كر  اهترضاًين هولرا٢ّ إىل امل   

هوفعررى كاػرراٖ ػررضف ًعرر  مرر٘ اؿررشب ًررث٩   ٗٙظررتضذَ ا٨ؿررا٩ت هٯػرراسٝ إىل  

   514َ:5300اهظو٘ن اهفٚضٙقٛ اهعآش ٗاملٚى هوفعى يف اهعٌوٚات اهعقوٚٞ وع٘دٝ، 

ملقرا٨ت   هقرشٍٰا١ ٗا٨ػآات قى اهبحمت يف ٓزٖ اهذساطٞم ٓٛ اػآات هٔر٘س ا 

فٞ اهشٙاض، ٍٗٓ اهزّٙ أده٘ا بتعوٚقاتٍٔ ػراٖ املقراي املِؼر٘س يف امل٘قر      اهشأٜ يف ؿحٚ

اٮهلرتُٗررٛ هوـررحٚفٞ، حٚررمت ميلررّ هوباحثررٞ اطررتقشا١ اػآرراتٍٔ ًٗرر٘اقفٍٔ ًررّ       

 خ٩ي ًلاً  تعوٚقاتٍٔ اه٘اسدٝ عوٟ امل٘ق  

ًًرر  ذمٗٙعرر ملفٔررَ٘ ا٨ػآررات اهعاًررٞ ه٫فررشاد،   اا ًشادف ررًفٔررَ٘ اهررشأٜ اهعرراَم ًفٔ٘

 عّ ٓزٖ ا٨ػآات يف ُااق أحرذ ٗطرا٢ى ا٨تـراي اؾٌآريٙرٞ      اؿذٙمت عِذ خاؿٞ

ٮعارا١ فٔرٍ    مفٔرَ٘ "اهرشأٜ اهعراَ"   ٗ٪ٌٓٚرٞ ٓرزا ا٪ًرش ِٙبارٛ إٙلرات ٗتفظرري أكثرش مل       

 أٗط  ملفَٔ٘ ا٨ػآات اهعاًٞ ه٫فشاد ٗع٩قتٔا باهشأٜ اهعاَ 

 الرأي العام:
 َ قرذٍٙ قرذَ اؾٌاعرٞ اٮُظراُٚٞ،      ميلّ اهق٘ي بتْ ًفَٔ٘ اهشأٜ اهعاَ ٓ٘ ًفٔر٘

ٗهقرررذ ظٔرررشت دساطرررٞ اهرررشأٜ اهعررراَ ٗقٚررراغ اػآاترررٕ ٗع٘اًرررى تلِ٘ٙرررٕ يف اهعـرررش    

اؿذٙمتم إ٨ أْ ٓزا ٨ ٙعين إُٔ   ٙلّ ِٓان سأٜ عاَ يف اهعـ٘س اهقذميٞ، فا٪ًٍ 

عت إىل تلِٕ٘ٙ بؼلى ًباػرش عرّ طشٙرق املِاقؼرات     اهقذميٞ عشفت اهشأٜ اهعاَ ٰٗط

عّ طشٙق اـاه اهذِٙٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ أٗ اؿشبٚرٞ اهري ٙلرْ٘ قـرذٓا     ٗاؿ٘اسات أٗ 

باه٘طّ،  ا ٙذف   أٗعفش بقلٚٞ قذ تتعوق باهعقٚذٝ وػحز ٌٍٓ اؾِ٘د ٗؼٌٚظٍٔ ه

باهؼررباب إىل ا٨نررشاط يف ؿررف٘ت اؾِررذ، إ٨ أْ اهررشأٜ اهعرراَ يف ٓررزٖ اهعـرر٘س        

ًٌرر ًٔرر اٙلررّ ًِع ًٔرر اًٗ٘ج ٙررذ ًررّ اهف٩طررفٞ عرررب    ٓررزا ٗقررذ تعررشض عذ اًربف رر ات٘جٚ

ًشاحى اهتا٘س اهفلشٜ ملفَٔ٘ اهرشأٜ اهعراَ ٗأبرشصٖٗ بؼرلى آخرش، ٗكراْ يف بعرض        

ًّ قاٗس فلشٍٓ، فاهُٚ٘اْ عِذًا كاُ٘ا هتٌعرْ٘   اا س٢ًٚظا٪حٚاْ ٙؼلى قً٘س

يف هعٚاتٍٔ ٗطاحاتٍٔ اهعاًٞ هوح٘اس حر٘ي ًظرتهٞ ًعِٚرٞ، كراُ٘ا ٙظرتٔذفْ٘ ٗجٔرٞ       

 تف٘ص يف اهِٔاٙٞ، ٗٓزا تتكٚذ عوٟ إبشاص اهشأٜ اهعاَ طواٞ اهِعش اهِٔا٢ٚٞ اهي ط٘ت 
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

عوٚا عِرذٍٓ  ٗػرذس اٮػراسٝ يف ٓرزا اهـرذد إىل أْ كرى ًرّ أف٩طرْ٘ ٗأسطرا٘            

ظررتضذَ بٔررا ا٬ْ، بررى كرراُ٘ا   اهرري ٙٱ ُفظررٔا املعرراُٛبٙظررتضذًا ًفٔررَ٘ اهررشأٜ اهعرراَ   

أف٩طرْ٘  ٗأٌٓٚتٕ، حٚمت ػلم  Mass Opinionٙتحذمْ٘ عّ اهشأٜ اؾٌآريٜ 

ًّ داسطٛ اهشأٜ  يف قذسٝ اؾٌآري ٗكفا١ٝ سأٙٔا  ٗحاٗي أسطا٘ كٌا حاٗي كثرٌي

 اهعاَ ًّ بعذٖ، ؼذٙرذ ادرا٨ت اهري ٙلرْ٘ هرشأٜ اؾٌرآري فٚٔرا فعاهٚرٞ ٗكفرا١ٝ          

   535َ:0851واهذهٌٚٛ، 

عشت إ٨ ًر  أٗاخرش اهقرشْ    تٱًٗ  أْ اهشأٜ اهعاَ ًّ املـاوحات اؿذٙثٞ اهي   

٨ ميلرّ اهقر٘ي   إ٨ّ أُرٕ  باْ حرشب ا٨طرتق٩ي ا٪ًشٙلٚرٞ ٗاهثر٘سٝ اهفشُظرٚٞ،      َ، إ50

بتْ اؿلاسات اهقذميٞ   تعشت املفآٍٚ املؼرابٔٞ هورشأٜ اهعراَ، فقرذ عرشت اهُٚ٘راْ       

املفآٍٚ اهقشٙبٞ ًّ فلرشٝ اهرشأٜ اهعراَ، كا٨تفراق اهعراَ، أٗ ا٨ػآرات اهظرا٢ذٝ،        

ذٗٓا يف ًعبررذ اهبرراُتْ٘ٙ٘  ٗؼررذل  وررٔررٍ خحتفررا١ حتررٟ أُاٗكرراُ٘ا وتفررْ٘ بٔررا أػررذ  

ا عّ ا٬سا١ اهؼا٢عٞ ب  اهِاغ ٗٗؿو٘ا يف عٔذ إًرباطر٘سٙتٍٔ إىل ًفٔرَ٘   اهشًٗاْ أًٙل

    530: 0851واهذهٌٚٛ،  ؿ٘ت اؾٌٔ٘س أٗ ؿ٘ت اهؼعه

 الدراسات السابقة:
ساجعررت اهباحثررٞ عررذًدا ًررّ اهذساطررات احملوٚررٞ ٗاهعشبٚررٞ ٗاهذٗهٚررٞ رات اهع٩قررٞ         

تٔا، ٗقررذ أظٔررشت ٓررزٖ املشاجعررٞ تشكررض توررم اهذساطررات عوررٟ ؼوٚررى احملترر٠٘   بذساطرر

اهعررآش ملرر٘اد اهررشأٜ بـرر٘سٝ جض٢ٚررٞ، ٗقوررت توررم اهذساطررات اهرري تررشب  برر  احملترر٠٘    

ٗطشفٕٚ املِت  ٗاملظتٔوم ٗاملتٌثى باهقا٢ٍ با٨تـاي ٗاؾٌٔ٘س، ٗٗظٚفٞ ٓزٖ اهتفاعوٚٞ 

جتٌرراعٛ ، ٗتعررشض اهباحثررٞ ٓررزٖ   يف تؼررلٚى ا٨ػآررات حرر٘ي قلرراٙا اٮؿرر٩ت ا٨  

اهذساطات ٗفق ا ملتاريات دساطتٔا يف تـِٚج ٙعلع طبٚعٞ اهع٩قٞ ب  ٓزٖ اهذساطٞ 

 ًٗا طبقٔا ًّ دساطات:

 الدراسات احملمية:

ٓر  بعِ٘اْ واملعاؾٞ اٮع٩ًٚٞ ه٘ظٚفرٞ اهشقابرٞ يف   5344دساطٞ اهـبٚحٛ وطعت 

ق ٚر خ٩هٕ اهلؼج عرّ ًرذ٠ ؼق   إىل تا٘ٙش ًقٚاغ ميلّ ًّاهـحافٞ اهظع٘دٙٞ  

 املعاؾٞ اٮع٩ًٚٞ ه٘ظٚفٞ اهشقابٞ يف ًقا٨ت اهشأٜ يف اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ املاب٘عرٞ، 
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وسقابرررٞ اهُلتَّررراب أُفظرررٍٔ هقلررراٙا اهؼرررتْ اهعررراَ هوٌبتٌررر  ًِٗاقؼرررتٔا يف ًقرررا٨تٍٔ   

املعتٌرذّٙ يف اهـرحج    هوُلتَّراب ٗاختراس اهباحرمت عِٚرٞ ًرّ ًقرا٨ت اهرشأٜ        اهـحفٚٞ 

  ًفشدٝ 434٘دٙٞ اهزّٙ ٙلتبْ٘ بـفٞ دٗسٙٞ عرب أعٌذٝ ؼٌى ت٘قٚعاتٍٔ بوات واهظع

مت اختٚاسٓا باطتضذاَ اهعِٚٞ اهعؼ٘ا٢ٚٞ املِتعٌٞ باطتضذاَ ا٪طرب٘ل اهـرِاعٛ هلرى    

ًً 33املقا٨ت املِؼ٘سٝ عوٟ ًذ٠  ٞ ا ا يف م٩ل ؿرحج تعرذ ا٪كثرش اُتؼراسً    ٙ٘  ًٗقش٢ٗٚر

ٙرراض، ٗعلراظ، ٗاهرر٘طّ، ٗقرذ ٗظفررت   هرذ٠ اؾٌٔرر٘س اهظرع٘دٜ، ٗٓررٛ ؿرحج: اهش   

اهذساطررٞ املررِٔ  اهعوٌررٛ اهلٌررٛ ٗفررق إجررشا١ات ؼوٚررى امللررٌْ٘ ه٘ؿررج اهعررآشٝ          

إىل قـر٘س املعاؾرٞ اٮع٩ًٚرٞ ه٘ظٚفرٞ اهشقابرٞ اهري       ُتا٢بٔا ٗاؿلٍ عوٚٔا، ٗاُتٔت 

اهشأٜ يف اهـحج املذسٗطٞ عّ ؼقٚق أٓذات ٓزٖ اه٘ظٚفٞ، ٗلات  ُكتَّابِٙتٔبٔا 

هشأٜ يف ت٘جٚرٕ خارابٍٔ اهشقرابٛ مر٘ ؿراُعٛ اهقرشاس يف اؾٔرات املظرتٔذفٞ         ا ُكتَّاب

% ، ٗاعتٌرادٍٓ عورٟ ًـرادسٍٓ    31باهشقابٞ باعتباسٍٓ اؾٔٞ املعِٚٞ بِظبٞ ًقذاسٓا و

اهؼضـٚٞ كٌـرذس ملعوً٘راتٍٔ اهشقابٚرٞ فراُعلع رهرم عورٟ أٗه٘ٙرات ً٘كر٘عاتٍٔ         

باهتلاًى يف إماسٝ امل٘ك٘ل ٗٗؿفٕ اهِقذٙٞ ٗعوٟ ًِٔبٚتٍٔ يف املعاؾٞ اهي   تتظٍ 

 %  05ٗؼذٙذ أطبابٕ ٗركش اؿو٘ي املقرتحٞ ملعاؾتٕ إ٨ بِظبٞ ك٣ٚوٞ بوات و

ٓر  قلاٙا اٮؿ٩ت اهري آتٌرت بٔرا ًر٘اد اهرشأٜ يف      5304فٌٚا دسغ اهؼؤ٘ب و

اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ ٗا٪ٓذات اهي تظعٟ هتحقٚقٔا ٗطبٚعٞ املعاؾٞ اهي اطرتضذًتٔا  

شأٜ يف عررشض قلرراٙا ًٗ٘كرر٘عات اٮؿرر٩ت ٗا٨ػرراٖ اهررزٜ ٙتبِرراٖ اهُلتَّرراب   ًرر٘اد اهرر

ػآٔا، يف دساطٞ بعِ٘اْ وقلاٙا اٮؿر٩ت يف اهـرحج اهظرع٘دٙٞ  ٗاعتٌرذ اهباحرمت      

يف دساطتٕ اهتحوٚوٚٞ عوٟ أداٝ ؼوٚى امللٌْ٘ باطتضذاَ املِٔ  اهلٌٛ باهتابٚق عوٟ 

 66هر٘طّ اهظرع٘دٙٞ املِؼر٘سٝ يف    عِٚٞ ًّ ً٘اد اهرشأٜ يف ؿرحج اهشٙراض ٗعلراظ ٗا    

عررذًدا هوـررحج احملررذدٝ فوررت ا٨فتتاحٚررات ٗاملقررا٨ت امل٘قعررٞ ٗا٪عٌررذٝ اهـررحفٚٞ       

 قلٚٞ إؿ٩حٚٞ   340، ٗبوات قلاٙا اٮؿ٩ت اهي تِاٗهتٔا ٓزٖ امل٘اد اهقشٍٰا١ٗبشٙذ 

ٗاُتٔرررت اهذساطرررٞ إىل أْ قلررراٙا اٮؿررر٩ت ا٨قتـرررادٜ ٗاٮداسٜ ٗاهظٚاطرررٛ يف  

%، ٗيف ًقررذًتٔا قلرراٙا  68قلرراٙا اهرري تِاٗ ررا اهُلتَّرراب بِظرربٞ ًقررذاسٓا    ًقذًررٞ اه

اٮؿرر٩ت ا٨قتـررادٜ، ٗقررذ فظررش اهباحررمت ٓررزٖ ا٨ٓتٌرراَ باعتبرراس ا٨قتـرراد عـرره      
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

اؿٚرراٝ ٗأْ كررثرًيا ًررّ ًؼررل٩ت اهِرراغ ٌٗٓررًٍ٘ٔ ا٨جتٌاعٚررٞ ٗاٮداسٙررٞ ٗاهـررحٚٞ  

  ٗاهتعوٌٚٚٞ أطبابٔا ٗحو٘ ا اقتـادٙٞ يف املقاَ ا٪ٗي

ٗتؼري اهذساطٞ إىل أْ ً٘ك٘عات اٮؿ٩ت ا٨جتٌاعٛ اهي تِاٗهتٔا ًر٘اد اهرشأٜ   

سكررضت عوررٟ تارر٘ٙش اهظٚاطررات ا٨جتٌاعٚررٞ، كٌررا كؼررفت اهذساطررٞ أْ ًقاؿررذ      

اهُلتَّاب ًّ تِاٗي قلاٙا اٮؿ٩ت تشكضت يف اهؼشت ٗاهتحوٚى ٗإظٔاس ٗجٔرٞ اهِعرش   

 ح٘ي امل٘ك٘ل ًّٗ مٍ اهِقذ ٗاهتقٍ٘ٙ 

ًٓرا إهابًّرا ـار٘ات اٮؿر٩ت     ٗكؼفت اهذس اطٞ أْ ُكتَّاب اهشأٜ وٌوْ٘ اػا

%، إ٨ أْ ًعاؾرات اهُلتَّراب   43املتبعٞ يف املٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ بِظربٞ ًقرذاسٓا   

%   ٙت٘فش فٚٔا اهعٌق املاور٘ب ٗ   30 زٖ اهقلاٙا كاُت ًعاؾات طاحٚٞ بِظبٞ 

عوً٘رررات اهررري تعٌرررق ً٘كررر٘عاتٍٔ  ٙبرررزي اهُلتَّررراب جٔرررًذا ٙرررزكش يف اهبحرررمت عرررّ امل 

 ٗتلؼج عّ أبعادٓا ٗد٨٨تٔا 

ٓرر  بعِر٘اْ واـاراب اٮع٩ًرٛ اهظرع٘دٜ  عرّ       5303ٗكؼفت دساطٞ اهقشُرٛ و 

تعذدٙررٞ اهررش٠٦ ا٨جتٌاعٚررٞ يف اهـررحج اهظررع٘دٙٞ ًررّ خرر٩ي اهتعررشت عوررٟ اػآررات   

ًلررراً  اهـرررحج اهظرررع٘دٙٞ يف كتورررج اهقلررراٙا يف املٌولرررٞ، ملررر٘اد اهرررشأٜ يف        

َ، بٔذت اهلؼج عّ طبٚعرٞ  0884 – 0888ٚفي اهشٙاض ٗاه٘طّ خ٩ي أع٘اَ ؿح

اـارراب اٮع٩ًررٛ اهظررا٢ذ يف ٓررات  اهـررحٚفت ، ٗكؼررفت اهذساطررٞ عررّ  رر٘رر      

طربتٌرب، حٚرمت ٗجرذت أْ ًععرٍ      55جذٙذ يف ًفَٔ٘ اهـحافٞ اهِقذٙرٞ بعرذ أحرذال    

ًّ ًٔا ُقذًّا عا ا يف اهـحافٞ، ٗبِظربٞ  ًظاحات اهشأٜ يف اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ ًثوت ت٘ج

%، ٗٓررزٖ ُتٚبررٞ ًشكررٚٞ جررذًّا تررتتٛ عوررٟ علررع ًررا ٙررشاٖ اهرربعض أْ    48تقرررتب ًررّ 

اهـررحافٞ اهظررع٘دٙٞ ٓررٛ ؿررحافٞ دعا٢ٚررٞ باهذسجررٞ ا٪ٗىل، ٗخوـررت اهذساطررٞ إىل أْ   

ًّا يف  اسطٞ اهـحج اهظرع٘دٙٞ هرذٗسٓا يف فراي ؼرذٙمت ادتٌر ، حٚرمت        ِٓان  

هظررع٘دٙٞ هوقٚرراَ بررذٗس س٢ررٚع يف فرراي ُقررذ    كؼررفت اهذساطررٞ عررّ طررعٛ اهـررحج ا  

املٌاسطات ادتٌعٚٞ املضتوفٞ، ً  ٗك٘ت ا٬سا١ املقذًٞ ٗغاؿٞ توم ا ادفرٞ هتحذٙرذ   

 ًظ٧ٗهٚٞ اهقـ٘س يف ادتٌ  
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ٓررر  بعِرر٘اْ وًعاؾررٞ  5304ٗيف ا٨ػرراٖ ُفظررٕ أكررذ اهقشُررٛ يف دساطررٞ أخررش٠ و   

ٚات اـربٙرٞ ٗاهتقشٙشٙرٞ ٗاملقاهٚرٞ    اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ هوقلاٙا احملوٚٞ  أْ ًععٍ اهتاا

تِلٜ٘ ؼت ًعوٞ ا٨ػآرات اٮهابٚرٞ مر٘ اهقااعرات اـذًٚرٞ يف ادتٌر ، ٗقرذ        

%  ٗقذ ٨حعت اهذساطٞ أْ اهـرحافٞ أتاحرت اهفشؿرٞ    61ٗؿوت ٓزٖ اهِظبٞ إىل م٘ 

هوٌرر٘اطِ  أْ ٙعررربٗا عررّ آسا٢ٔررٍ ًٗرر٘اقفٍٔ ًررّ اهقااعررات اٮداسٙررٞ يف اهذٗهررٞ، ٗقررذ    

ّ  ٗؿوت  % ًرّ ًقرا٨ت ٗسطرا٢ى املر٘اطِ ، ٗٓرزٖ اهِظربٞ       48ٓزٖ اهِظبٞ اىل أكثرش ًر

تعلع جاُب ، أٗ ٌا: أْ ًععٍ اهتااٚات اهظوبٚٞ اهي تِؼشٓا اهـحافٞ تتتٛ ًّ 

املرر٘اطِ  ٨ٗ تررتتٛ مببررادسات ًررّ اهـررحج يف تااٚاتٔررا اٮخباسٙررٞ، ٗ  تررضد ُظرربٞ       

%  ٗٓزٖ اٮطرٔاًات  54ٗاهتحقٚقات عّ %، ٗاهتقاسٙش 0ا٨ػاٖ اهظون يف ا٪خباس عّ 

تـرره يف إطرراس فلررشٝ طررواٞ اهـررحافٞ يف ادتٌرر  حٚررمت كوٌررا صادت ٓررزٖ اهِظرربٞ   

فعوررت اهـررحافٞ ٗٗطررا٢ى اٮعرر٩َ ا٪خررش٠ دًٗسا كظررواٞ سابعررٞ ًرر٧مشٝ يف ادتٌرر ،      

ٗتعلع اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ كٌا تؼري اهذساطٞ ت٘جٔ  فٌٚا ٙتعورق باهرذٗس اهِقرذٜ    

تبٕ احملت٘ٙات اهي تتلٌِٔا اهـحٚفٞ ًّ أخباس ٗتقراسٙش ٗؼقٚقرات يف    ا، فبٌِٚا ت

جاُه اهابٛ، تتبِٟ املقا٨ت ٗسطا٢ى اؾٌٔ٘س ٗاهلاسٙلاتري ج٘اُره أكثرش ُقذٙرٞ    

ًّ غريٓا، ٗٓزٖ سمبا تلْ٘ إطرتاتٚبٚٞ ؿحافٚٞ، ؼاٗي أْ تشكرٛ طرشيف املعادهرٞ    

 اه٘طِٚٞ يف ًؼشٗل اهتٌِٚٞ، املظ٧ٗي ٗامل٘اطّ 

  أمش اهـحافٞ عوٟ مقافٞ اؿ٘اس يف اهظع٘دٙٞ، يف دساطرٞ  0883طت اه٘ابى وٗدس

بعِررر٘اْ وأمرررش اهـرررحافٞ عورررٟ مقافرررٞ اؿررر٘اس يف اهظرررع٘دٙٞ  باطرررتضذاَ ًرررِٔ  املظرررع   

ا٨جتٌاعٛ ، ٗكاْ فتٌ  اهذساطٞ ٓ٘ ًذِٙٞ اهذًاَ، ٗأجشٙرت اهذساطرٞ عورٟ عِٚرٞ     

هباحثرٞ فٚٔرا تر٘فش اــرا٢ف     ًفرشدٝ، سأت ا  158غري عؼ٘ا٢ٚٞ "عٌذٙٞ قـذٙٞ" عوٟ 

املاو٘بٞ ًّ ُاحٚٞ قشا١ٝ اهـحج ٗبعض اــا٢ف اهذمي٘غشافٚٞ  ٗقذ أظٔشت ُتا٢  

%  ًرّ عِٚرٞ اهذساطرٞ قراه٘ا برتْ اهـرحافٞ تعتررب ًرّ         0 68ٓزٖ اهذساطٞ إْ ًا ُظربتٕ و 

ب  ٗطرا٢ى اٮعر٩َ املضتوفرٞ اهذاعٌرٞ ٗاملر٧مشٝ يف مقافرٞ اؿر٘اس يف ادتٌر  اهظرع٘دٜ          

%  ًٍِٔ بتْ اهـحافٞ أحٚاًُا  اسغ ٓرزا اهرذٗس، بٌِٚرا قراي ًرا      3 04ًا ُظبتٕ و ٗقاي

%  ًررّ اهعِٚررٞ بررتْ اهـررحافٞ ٨ تعترررب ًررّ برر  ٗطررا٢ى اٮعرر٩َ املضتوفررٞ     4 51ُظرربتٕ و

اهذاعٌررٞ ٗاملرر٧مشٝ يف مقافررٞ اؿرر٘اس يف ادتٌرر  اهظررع٘دٜ  كررزهم أظٔررشت اهِتررا٢  أْ  
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

ًٚ٘ٚٞ ٙظٌْٔ٘ يف إماسٝ اؿ٘اس ب  ػشا٢ع ادتٌ  ًّ اهعِٚٞ سأت أْ ُكتَّاب املقا٨ت اه

%  ًرررّ اهعِٚرررٞ أْ 8 10خررر٩ي ًقرررا٨تٍٔ يف اهؼرررتْ اهظرررع٘دٜ، فقرررذ قررراي ًاُظررربتٕ و  

ًُرررا  0 00اهُلتَّررراب ٙظرررٌْٔ٘ يف رهرررم، بٌِٚرررا سأٗا ًرررا ُظررربتٍٔ و    %  أْ اهُلتَّررراب أحٚا

ٙا اهري  ٙظٌْٔ٘ يف رهم، ٗعّ سأٍٙٔ فٌٚا إرا كاُت اهـحج تتاشق هلافرٞ اهقلرا  

ًُررا تفعررى رهررم 5 44تٔررٍ أفررشاد ادتٌرر ، ركررش ًررا ُظرربتٕ و %  ًررٍِٔ أْ اهـررحافٞ أحٚا

%  بتْ اهـحج ٨ تتاشق هلافرٞ اهقلراٙا اهري تٔرٍ أفرشاد      4 54فٌٚا قاي ًا ُظبتٕ و

ادتٌر  عررب ؿررفحاتٔا ٗفُِ٘ٔرا  كٌرا أظٔررشت اهِترا٢  أْ أكثرش اهقلرراٙا اهري ٙررش٠        

ٞ تتحاػررٟ طشحٔررا ٓررٛ اهقلرراٙا ا٨جتٌاعٚررٞ مررٍ    أفررشاد اهعِٚررٞ أْ اهـررحج اهظررع٘دٙ  

قلاٙا املشأٝ توٚٔا اهقلاٙا اهذِٙٚٞ مٍ اهقلاٙا اهفلشٙٞ توٚٔا اهظٚاطٚٞ  كٌا سأٗا أْ 

أكثش اهقلاٙا إماسٝ هوبذي يف اهـحج اهظع٘دٙٞ ٓرٛ اهقلراٙا اهذِٙٚرٞ مرٍ اهفلشٙرٞ      

    ٘ اس يف اهـرحج  مٍ اهظٚاطٚٞ مٍ ا٨جتٌاعٚٞ  كٌا سأٗا أْ أكثرش ًع٘قرات مقافرٞ اؿر

اهظع٘دٙٞ ٓٛ اهقٚ٘د اهذِٙٚرٞ ٗاـر٘ت ًرّ اهعق٘برات مرٍ اهعرادات ٗاهتقاهٚرذ مرٍ ق٘اعرذ          

ٗق٘اُ  اهِؼش اهـادسٝ ًّ ٗصاسٝ اٮع٩َ ٙوٚٔا س٦طا١ اهتحشٙش ًٗقف اهشقٚه ٗأخرًيا 

 قوٞ اه٘عٛ بتٌٓٚٞ مقافٞ اؿ٘اس  
قرا٨ت اهتحشٙشٙرٞ   ٓر  بعِ٘اْ و دساطٞ امل5303و اهظٔوٛٗبٚت املاي ٗٓذفت دساطٞ 

 ُكتَّررراباهتعرررشت عورررٟ اػآرررات آسا١ إىل  طررربتٌرب يف اهـرررحافٞ اهظرررع٘دٙٞ  55بعرررذ 

املقررا٨ت اهـرررحفٚٞ يف ؿرررفحات اهرررشأٜ يف ؿرررحٚفٞ اهؼرررشق ا٪ٗطررر  ٗفورررت عِٚرررٞ  

طرربتٌرب  55اهذساطررٞ هٚرر  أعررذاد ؿررحٚفٞ اهؼررشق ا٪ٗطرر  اهـررادسٝ بعررذ أحررذال و   

ذساطرررٞ هٚررر  املقرررا٨ت املِؼررر٘سٝ يف َ  ٗتلرررٌِت اه0884طررربتٌرب  58َ ٗحترررٟ 0885

    ٞ تِ٘عرت اؾرذهٚات ا٪طاطرٚٞ    ، ٗقرذ  ؿفحات اهشأٜ يف اهـرحٚفٞ خر٩ي ًرذٝ اهذساطر

%  ًرّ اهعِٚرٞ طٚاطرٞ أًشٙلرا فٌٚرا تِرراٗي      3 44اهري أماستٔرا املقرا٨ت حٚرمت تِاٗهرت و     

%  ًررّ اهعِٚرررٞ،  6 53%  ً٘كرر٘ل اٮسٓرراب، ٗػررراوت قلررٚٞ اهؼررشق ا٪ٗطررر  و    0 00و

%  ًّ اهعِٚٞ ً٘ك٘ل اهثقافٞ اهعشبٚٞ، 0 1ًّ اهعِٚٞ اهذّٙ اٮط٩ًٛ ٗو%  6 4ٗتِاٗي و

%  ًرّ اهعِٚرٞ دٗس   0 5%  بعذ أُعٌرٞ اؿلرٍ يف اهعرا  اهثاهرمت، ٗتِراٗي و     4 1ٗاُتقذ و

 ا٪ًٍ املتحذٝ 

%  ًررّ اهعِٚررٞ ركررشت أْ هوٌٌولررٞ ع٩قررٞ ًباػررشٝ    0 00أظٔررشت اهِتررا٢  أْ و ٗ

َ ٗجر٘د ع٩قرٞ، ٗركرشت ًقاهرٞ ٗاحرذٝ ًرّ       %  أٗحرت بعرذ  0 00با٪حذال يف ًقابى و
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اهي  ا ع٩قٞ باملٌولٞ أْ طبه ت٘سط املٌولٞ يف ا٪حذال ٓ٘ املِٔ   04املقا٨ت اهر

اهظررع٘دٙٞ  اٮطرررتاتٚبْٚٞ أْ اهع٩قررات %  يف حرر  ركررش ًقررا٨  4 4اهررذٙين بِظرربٞ و 

%  ًرررّ اهعِٚرررٞ كٌرررا ركرررش ًقررراي اهقلرررٚٞ      3 4ا٪ًشٙلٚرررٞ ٓرررٛ اهظررربه ٗ ثرررى و   

  % 4 4ِٚٞ كظبه بِظبٞ واهفوظاٚ

ٓر  يف دساطتٕ بعِ٘اْ وًعاؾٞ ً٘اد اهشأٜ يف اهـرحج  5306ٗسؿذ واهعظلش و

اهظع٘دٙٞ هقلاٙا اٮسٓاب احملوٛ  اهتاريات اهي حرذمت يف تابٚقرات حشٙرٞ اهرشأٜ يف     

اهـرررحج اهظرررع٘دٙٞ بررراهتابٚق عورررٟ ًررر٘اد اهرررشأٜ املِؼررر٘سٝ يف ؿرررحٚفي اهشٙررراض        

ٞ، ٗاهضٗاٙررا، ٗاملقررا٨ت امل٘قعررٞ، حرر٘ي قلرراٙا اٮسٓرراب  ٗعلرراظ، املقررا٨ت ا٨فتتاحٚرر

احملوررٛ يف املٌولررٞ ٗاُتٔررت اهذساطررٞ إىل عررذد ًررّ اهِتررا٢  ًررّ أٌٓٔررا تارر٘س قررذسٝ          

اهـحج اهظع٘دٙٞ ٗكٍتابٔرا، عورٟ اهتعربري ب٘كر٘ت عرّ ٗجٔرٞ ُعرشٍٓ ػراٖ اؾٔرات          

اهررشأٜ اهرري تقرر  عوٚٔررا ًظرر٧ٗهٚٞ تِرراًٛ اٮسٓرراب يف املٌولررٞ، ًررّ خرر٩ي جررضَ ًرر٘اد  

املِؼ٘سٝ عّ ٓزٖ اؿادمٞ ب٘ج٘د ٓزٖ اؾٔات ٗعذٗد ًظ٧ٗهٚتٔا عّ ٓرزٖ اهعرآشٝ،   

ٗهعى ٓزٖ اهِتٚبٞ تؼرري إىل إفرادٝ اهـرحج اهظرع٘دٙٞ ًرّ ًظراحٞ اؿشٙرٞ اهري باترت          

ًٚا، بؼلى ٙف٘ق املشاحى اهظابقٞ اهي عشفتٔا اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ    ًتاحٞ أًأًا حاه

  اهلؼرج عرّ طبٚعرٞ اهع٩قرٞ بر  اطرتضذاَ       0854ٗاطتٔذفت دساطرٞ اهؼراًٛو  

ً٘اقرر  اهت٘اؿررى ا٨جتٌرراعٛ ٗبرر  ؼقررق ًعررآش سأغ املرراي ا٨جتٌرراعٛ يف ادتٌرر       

اهظع٘دٜ، يف دساطٞ بعِ٘اْ وً٘اق  اهت٘اؿرى اٮهلرتُٗرٛ ٗسأغ املراي ا٨جتٌراعٛ يف     

ادتٌرر  اهظررع٘دٜ  برراه٘ق٘ت عوررٟ طبٚعررٞ املررشدٗد ا٨جتٌرراعٛ اهِرراجٍ عررّ اطررتضذاَ     

هفٚع ب٘ن يف ادتٌ  اهظع٘دٜ، اُا٩ق ا ًّ ُعشٙٞ سأغ املاي ا٨جتٌاعٛ ، ٗأجش٠ ا

  ًررّ اهبرراها  416اهباحررمت ررررر يف ٓررزا اٮطرراس ررررر دساطررٞ ًٚذاُٚررٞ عوررٟ عِٚررٞ ق٘أًررا و    

املقررٌٚ  يف ًذِٙررٞ اهشٙرراض، ػررلَّى اهارر٩ب اؾرراًعْٚ٘ ررررر  ررّ ِٙتٌررْ٘ ـوفٚررات       

رررر اهِظربٞ اهلررب٠ ًِٔرا، ٗخوـرت اهذساطرٞ إىل        اجتٌاعٚٞ ٗمقافٚٞ ًِٗاطقٚٞ كتوفٞ

استفرال ًعرذ٨ت اطرتضذاَ اهفرٚع بر٘ن يف ادتٌر  اهظرع٘دٜ بؼرلى عراَ، ٗتررب  أْ          

اهزك٘س ٙبذْٗ ًعذ٨ت اطتضذاَ هوفٚع ب٘ن أعوٟ ًّ ًث٩ٚتٔا هذ٠ اٮُال، ٗٓ٘ ًا 

 ٙؼررري إىل ؼرر٘ي اهفررٚع برر٘ن إىل سأغ ًرراي اجتٌرراعٛ حقٚقررٛ يف ادتٌرر  اهظررع٘دٜ،

حٚرررمت ت٘ؿررروت ُترررا٢  اختبررراسات اهفرررشٗض إىل ٗجررر٘د ع٩قرررٞ استباطٚرررٞ إهابٚرررٞ بررر    

اطتضذاَ اهفٚع ب٘ن ًٗعذ٨ت ؼقق ًعآش سأغ املاي ا٨جتٌراعٛ مبظرتٕ٘ٙٚ اهرزّٙ    
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تبِتٌٔا اهِعشٙٞ، ٌٗٓرا: سأغ املراي ا٨جتٌراعٛ "اهت٘اؿروٛ" ، ٗسأغ املراي ا٨جتٌراعٛ       

طرٞ قرذ ؼققرت ًرّ ؿرحٞ فرشٗض ُعشٙرٞ        "اهرتاباٛ" ًّٗ مٍ ميلّ اهقر٘ي برتْ اهذسا  

سأغ املاي ا٨جتٌاعٛ عِذ تابٚقٔا يف اهظٚاق اهظع٘دٜ، ٗأػاست ُترا٢  اهذساطرٞ إىل   

أْ ًعررذ٨ت ؼقررق ًعررآش سأغ املرراي ا٨جتٌرراعٛ "اهت٘اؿرروٛ" ٨ ىتوررج بررراخت٩ت        

اهِرر٘ل، يف حرر  ؽتوررج ًعررذ٨ت ؼقررق ًعررآش سأغ املرراي ا٨جتٌرراعٛ "اهرتاباررٛ"         

ل، حٚمت أبذ٠ اهزك٘س ًعذ٨ت أعوٟ يف ٓزا اهؼرتْ ًرّ ًث٩ٚتٔرا هرذ٠     باخت٩ت اهِ٘

اٮُال، ٗفٌٚا ٙتعوق باهع٘اًى اهِفظٚٞ امل٧مشٝ عورٟ ًعرذ٨ت ؼقرق ًعرآش سأغ املراي      

ا٨جتٌرراعٛ "اهت٘اؿرروٛ" بفعررى اطررتضذاَ اهفررٚع برر٘ن يف ادتٌرر  اهظررع٘دٜ، تررب  أْ   

 ٘ حٚرذ وًرّ بر  ع٘اًرى ُفظرٚٞ أخرش٠       اهؼع٘س باهعضهٞ ا٨جتٌاعٚٞ ٓ٘ املتاري اهِفظرٛ اه

اختربتٔا اهذساطٞ  اهزٜ ًّ ػتُٕ اهترتمري وإهاًبرا  عورٟ ػرذٝ اهع٩قرٞ ا٨ستباطٚرٞ بر         

كثافٞ اطتضذاَ اهفٚع ب٘ن ٗب  ؼقرق ًعرآش سأغ املراي ا٨جتٌراعٛ "اهت٘اؿروٛ"       

فٌٚررا ٙتعوررق باهع٘اًررى ا٨جتٌاعٚررٞ، تررب  أْ ًعررذ٨ت اهثقررٞ يف احملررٚ  ا٨جتٌرراعٛ،      

ًعرررذ٨ت اهثقرررٞ يف اهع٩قرررات ا٨جتٌاعٚرررٞ عررررب اهفرررٚع بررر٘ن تِرررذسر كرررٌّ اهع٘اًرررى ٗ

ا٨جتٌاعٚٞ اه٘طٚاٞ اهي ًرّ ػرتُٔا اهترتمري وإهاًبرا  عورٟ ػرذٝ اهع٩قرٞ بر  كثافرٞ          

اطتضذاَ اهفٚع ب٘ن ٗب  ًعذ٨ت ؼقق ًعآش سأغ املاي ا٨جتٌاعٛ "اهت٘اؿروٛ"،  

هِفظررٚٞ ا٨جتٌاعٚررٞ ٗاٮع٩ًٚررٞ املرر٧مشٝ ٗت٘ؿرروت اهذساطررٞ إىل فٌ٘عررٞ ًررّ اهع٘اًررى ا

عوٟ ًعذ٨ت ؼقق ًعآش سأغ املراي ا٨جتٌراعٛ "اهرتابارٛ" بفعرى اطرتضذاَ اهفرٚع       

ب٘ن يف ادتٌ  اهظع٘دٜ  امـشت اهع٘اًى اهِفظٚٞ يف عاًى ٗاحرذ ٙتعورق مبعرذ٨ت    

ٞ اٮفـات عّ املؼراعش أٗ ا٬سا١ اهؼضـرٚٞ عررب اهفرٚع بر٘ن  أًرا اهع٘اًرى ا٨جتٌاعٚر        

فتٌثوت يف مخظٞ ع٘اًى، ٓٛ: ًعرذ٨ت املؼراسكٞ ا٨جتٌاعٚرٞ، ًعرذ٨ت ا٨طرتثٌاس      

يف اهع٩قرررات ا٨جتٌاعٚرررٞ، اهت٘اؿرررى امل٘جرررٕ، اهت٘اؿرررى اهعرررابش، ًٔررراسات اهت٘اؿرررى    

ا٨جتٌاعٛ  يف ح   ثوت اهع٘اًى اٮع٩ًٚٞ يف عاًرى ٗاحرذ ٙتعورق مبعرذ٨ت اهوبر١٘      

هفرٚع بر٘ن  خوـرت اهِترا٢  إىل أْ هٚر       ٨طرتضذاَ ق٘اعرذ اــ٘ؿرٚٞ املتاحرٞ يف ا    

اهع٘اًى اه٘طٚاٞ اهي اختربتٔا اهذساطٞ تضٙذ وكى عوٟ حرذٝ  ًرّ ػرذٝ اهع٩قرٞ بر       

اطرتضذاَ اهفرٚع بر٘ن ًٗعرذ٨ت ؼقرق ًعرآش سأغ املراي ا٨جتٌراعٛ "اهرتاباررٛ" يف         

 ادتٌ  اهظع٘دٜ 
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 تمهيد:
١ات املِٔبٚرررٞ هوذساطرررٞ، ًررّ حٚرررمت: ُررر٘ل اهذساطرررٞ  ٙتِرراٗي ٓرررزا اهفـرررى اٮجررشا  

ًِٗٔبٔا، فتٌ  اهذساطٞ، عِٚٞ اهذساطٞ، ٗٗحرذٝ اهتحوٚرى، كرزهم طشٙقرٞ طرحه      

اهعِٚٞ، ٗأداٝ ه  اهبٚاُات  كٌا ٙ٘كرع ا٬هٚرٞ اهري مت ؼوٚرى اهبٚاُرات مبقتلرآا،       

 ٚؤا ٗأخرًيا ٙعشض ٗؿف ا هوبٚاُات اهي مت ػٌٚعٔا ٗتـِٚفٔا ٗفٌٚا بعذ مت ؼو

 :نوع الدراسة ومنهجها
تِتٌرٛ ٓررزٖ اهذساطرٞ إىل حقررى اهذساطررات اه٘ؿرفٚٞ اهرري تظرٌع ب٘ؿررج ٗؼوٚررى     

ٗفرق إجرشا١ات   ًِٔ  املظع ا٨جتٌاعٛ باهعِٚٞ  قذ ٗظفت اهباحثٞاهعآشٝ املذسٗطٞ، ٗ

 ْ ٜ  ، اهلٌرررٛ ؼوٚرررى امللرررٌ٘ ٙترررٚع هوباحرررمت اطرررتضذاَ اهارررشق    ٗٓررر٘ اٮجرررشا١ اهرررز

تٔٚرر٤ ٗجرر٘د تب٘ٙرره ٗتـررِٚج هوف٣ررات ٗجذٗهررٞ هو٘حررذات    ٗا٪طرراهٚه اٮحـررا٢ٚٞ اهرري

ُتا٢بٔا بقٍٚ عذدٙٞ، ميلرّ ًرّ خ٩ را ؼذٙرذ أ راط تـرج        ّٗاهتعبري عٗقٚاطٔا 

حٚمت اعتٌرذت اهباحثرٞ أطرو٘ب     اهعآشٝ املذسٗطٞ ٗؼذد أٗجٕ اهع٩قٞ ب  ًتارياتٔا 

امل٘كر٘عٛ  ؼوٚى احملت٠٘ اهزٜ ٙعذ أحذ أطاهٚه اهبحمت اهعوٌٛ ٗٙٔرذت إىل اه٘ؿرج   

حٚرمت    4َ:0883طعٌٚرٞ،  وٗاملِعٍ ٗاهذقٚق هوٌلٌْ٘ اهعآش ملادٝ ًّ ً٘اد ا٨تـاي 

اه٘اسدٝ عوٟ بعرض املقرا٨ت اهـرحفٚٞ يف     اهقشٍٰا١اطتضذًتٕ اهباحثٞ يف ؼوٚى تعوٚقات 

 ؿحٚفٞ اهشٙاض 

 :مجتمع الدراسة
 ّ هررزّٙ املعتٌررذّٙ ا هوُلتَّررابًقررا٨ت اهررشأٜ احملوٚررٞ  ٙتلررْ٘ فتٌرر  اهذساطررٞ ًرر

ٗتتِرراٗي يف ً٘كرر٘عاتٔا قلرراٙا  ٙلتبررْ٘ بـررفٞ دٗسٙررٞ عرررب أعٌررذٝ ؼٌررى ت٘قٚعرراتٍٔ   

اجتٌاعٚررٞ يف ؿررحٚفٞ اهشٙرراض، ٗاهرري حـرروت عوررٟ أكثررش ًررّ عؼررشّٙ تعوٚق ررا ًررّ     

  اهقشٍٰا١
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 عينة الدراسة ووحدة التحليل:
تؼررٌى ٗحررذٝ اهتحوٚررى املقررا٨ت اهـررحفٚٞ اهرري مت طررحبٔا ًررّ ؿررحٚفٞ اهشٙرراض  

 ر  ٓرر5341عوٚٔررا، توررم املقررا٨ت اهرري ُكتبررت يف اهعرراَ و    اهقررشٍٰا١وٚقررات اهظررع٘دٙٞ ٗتع

تعوٚق ررا فٌررا فرر٘ق، كٌررا تؼررٌى ٗحررذٝ    08ُٗاقؼررت قلرراٙا اجتٌاعٚررٞ ٗحـرروت عوررٟ  

اهرر٘اسدٝ عورٟ توررم املقرا٨ت اهـررحفٚٞ، ٗقرذ مت اختٚرراس     هقرشٍٰا١ اهتحوٚرى أًٙلرا تعوٚقررات ا  

رتُٗرٛ هوـرحٚفٞ اهظرابقٞ ٙتٌتر      ؿحٚفٞ اهشٙاض هعذٝ اعتباسات ٗٓٛ أْ امل٘ق  اٮهل

بتسػٚج جٚذ ًّلّ اهباحثٞ ًّ اه٘ؿر٘ي إىل املقرا٨ت يف اهعراَ املاور٘ب بلرى دقرٞ،       

أًٙلا كاُت ُظبٞ تعوٚقات اهقشٍٰا١ عوٟ املقا٨ت اه٘اسدٝ يف ٓزٖ اهـحٚفٞ ًشتفعٞ جذًّا 

املتر٘فشٝ   ٗأتات هوباحثٞ اؿـ٘ي عوٟ املقا٨ت باملعٚاس أٗ اهؼشط املاو٘ب  ٗٓزٖ املضاٙرا 

يف ؿحٚفٞ اهشٙاض   تت٘فش بعلٔا أٗ ًععٌٔرا يف اهـرحج احملوٚرٞ ا٪خرش٠، حٚرمت      

َّ هوباحثٞ اؿـ٘ي عوٟ ًقا٨ت ًّ ؿحج أخش٠ كراؾضٙشٝ ٗاهر٘طّ ٗاهٚرَ٘       ٙتظ

ٗعلاظ ًٗلٞ ٗاملذِٙٞ، ٮْ أسػٚج ٓزٖ اهـحج ٨ وتفغ بتعوٚقرات اهقرشٍٰا١ عورٟ    

اَم حٚمت ٙقَ٘ عزفٔا ًّ امل٘ق  اٮهلرتُٗٛ بعذ املقا٨ت املِؼ٘سٝ فٚٔا ٪كثش ًّ ع

ًلٛ ٓزا اهضًّ، ٗيف حاي ت٘فش أسػٚج وفغ تعوٚقات اهقشٍٰا١ يف بعلٔا ف ْ ُظربٞ  

اهتعوٚقررات اهرر٘اسدٝ فٚٔررا كرر٣ٚى ٨ٗ ٙعلررع تفاعررى اؾٌٔرر٘س ًعٔررا باهـرر٘سٝ املاو٘بررٞ    

   ٗاهي ميلّ ًعٔا اطتقشا١ اػآاتٍٔ ًٗ٘اقفٍٔ ػاٖ اهقلاٙا املاشٗحٞ

 طريقة سحب العينة:
ٓر  ، بذ١ًا ًّ اهؼٔش ا٪ٗي ٗحتٟ اهؼرٔش ا٪خرري ًرّ ُٔاٙرٞ     5341مت ؼذٙذ عاَ و

اهعاَ كتاسٙو تظحه فٕٚ اهعِٚرٞ، ٗٓرٛ املقرا٨ت اهـرحفٚٞ اهري تتِراٗي يف ًعاؾتٔرا        

تعوٚق ا فٌا ف٘ق  ٗقذ مت طحه املقا٨ت يف ا٪طب٘ل  08قلاٙا اجتٌاعٚٞ ٗحـوت عوٟ 

ػرٔش عورٟ ًرذ٠ اهعراَ املرزك٘س، ٗقرذ حرذدت اهباحثرٞ ا٪طررب٘ل ا٪ٗي         ا٪ٗي ًرّ كرى   

كا٩ً  ًّ بذاٙرٞ كرى ػرٔش حترٟ تلرٌّ أْ ٙلرْ٘ ػرا٩ً  هلرى امل٘اكرٚ  ٗأ را١           

اهلتَّرراب اهـررحفٚ  يف صاٗٙررٞ اهررشأٜ  ٗبعررذ حـررش املقررا٨ت املاو٘بررٞ بٔررزٖ ا٬هٚررٞم بوررد 

ًّٛ، ٗب   08إهاهٛ املقرا٨ت اهري دخورت اهعِٚرٞ      ورد عرذد اهتعوٚقرات اهر٘اسدٝ     ًقرا٨  ؿرحف
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تعوٚق ا  ٗبٔزا ُلْ٘ ا٬ْ بـذد عِٚت   زٖ اهذساطرٞ قاًرت    0348عوٟ ٓزٖ املقا٨ت 

 اهباحثٞ بتحوٚؤٌا: ا٪ٗىل املقا٨ت اهـحفٚٞ، ٗاهثاُٚٞ اهتعوٚقات اه٘اسدٝ عوٚٔا  

 :أداة جمع البيانات
ا٪ُظرره يف  ؼوٚررى امللررٌْ٘ كررتداٝ ؾٌرر  املعوً٘ررات باعتباسٓررا       مت اطررتضذاَ

عوٚٔرا   اهقشٍٰا١ؼقٚق أٓذات اهذساطٞ ٗرهم ًّ خ٩ي إخلال ًقا٨ت اهشأٜ ٗتعوٚقات 

هوتحوٚى اهلٌٛ ملتاريات اهعآشٝ مبرا ٙعررب عِٔرا بـر٘سٝ ً٘كر٘عٚٞ،       "عِٚٞ اهذساطٞ"

 باطتضذاَ أدٗات قٚاغ ٗاختباسات إحـا٢ٚٞ ًِاطبٞ 

 تحليل البيانات:
توم املقرا٨ت ًرّ ًلراً      ٕهباحثٞ ًا ؼ٘ٙبعذ ه  املقا٨ت املاو٘بٞ، ؿِفت ا

 ٗقلاٙا اجتٌاعٚٞ يف طتٞ أقظاَ ٗٓٛ:

 ٞ ًقرا٨ت تتِراٗي ً٘اكرٚ  طٚاطرٚٞ      -ًقا٨ت تتِاٗي ً٘اكٚ  اهتٌِٚٞ ا٨جتٌاعٚر

 -ًقرا٨ت تعرام ً٘كر٘ل اؿقر٘ق    -ًقا٨ت تتِاٗي ً٘اكٚ  دِٙٚٞ فلشٙرٞ  -دِٙٚٞ

عٚٞ تعرام ً٘كر٘ل اهظرو٘ن    ًقا٨ت فلشٙٞ اجتٌا -ًقا٨ت اجتٌاعٚٞ ؽف املشأٝ 

 ا٨جتٌاعٛ 
ٗمت ٗكرر  املقررا٨ت يف جررذاٗي ًتعررذدٝ تلررٍ اهتـررِٚفات اهظررابقٞ، كررى جررذٗي   

ًِٔا ٙلٍ ُ٘ل املقاي، عِ٘إُ، اطٍ اهلاته، اهَٚ٘ ٗاهؼٔش اهزٜ كته فٚرٕ املقراي،   

اهعذد، ًلٌْ٘ أٗ قلٚٞ املقاي اهي ٙعاؾٔا  ٗتظاعذ ٓرزٖ اؾذٗهرٞ أٗ اهتـرِٚج يف    

ثش اهقلراٙا ٗامل٘كر٘عات تاشقرا يف ًقرا٨ت اهُلتَّراب اهـرحفٚ ، ُٗظربٞ        ًعشفٞ أك

 تفاعى هٔ٘س اهقشٍٰا١ ًعٔا بعذ إجشا١ اهعٌوٚات اٮحـا٢ٚٞ املت٢٩ٌٞ ًعٔا  
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 تمهيد: 
ٙتِاٗي ٓزا اهفـرى ؼوٚرى اهِترا٢  ًِٗاقؼرتٔا واٮجابرٞ عورٟ تظرا٨٦ت اهذساطرٞ          

ا اهي ٙتفاعى ًعٔا اهقشٍٰا١ ًقاسُٞ باريٓا، ٗاػآات اهقشٍٰا١ فٌٚا ٙتعوق بتكثش اهقلاٙ

ًٗ٘اقفٍٔ ًّ اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ املاشٗحرٞ يف املقرا٨ت اهـرحفٚٞ اهري مت ؼوٚورٔا،      

ًّٚرا بر  اهلاتره بزاترٕ أٗ          ٗأخرًيا إىل أّٙ ٙتبٕ تفاعرى اهقرشٍٰا١ إْ كراْ طروبًّٚا أٗ إهاب

 فلشتٕ أٗ كوٌٚٔا ًًعا 

 ج ومناقشتها )اإلجابة على تساؤالت الدراسة(:تحليل النتائ
 :أكثش اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهي ٙتفاعى ًعٔا اهقشٍٰا١ ًقاسُٞ باريٓا

  5جذٗي سقٍ و

 أكثش اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهي ٙتفاعى ًعٔا اهقشٍٰا١ ًقاسُٞ باريٓا

 النسبة% عدد التعليقات )الردود( القضايا 
 %4435 877 ةاجتماعي ةتنموي

 %3432 :63 ةسلوكي ةماعياجت

 %3233 596 ةفكري ةديني

 %37: 332 سيةسيا ةديني

 %833 275 ةحقوقي

 %636 238 املرأة ختص ةاجتماعي

 %211 33:3 اجملموع
 

 

اهتعوٚقررات اهرري   أْ إهرراهٛ عررذد   5وجررذٗي سقررٍ   ٙتلررع ًررّ اؾررذٗي اهظررابق  

  ٟ وٚوررٔا خرر٩ي فرررتٝ اهذساطررٞ، ًررا ًقررذاسٖ     مت ؼاهرري املقررا٨ت  سؿررذتٔا اهباحثررٞ عورر

  تعوٚق ا وأٗ سدًّا ، ٗكاُت أكثرش اهقلراٙا اهري تفاعرى ًعٔرا اهقرشٍٰا١ ٓرٛ عورٟ         0030و

 اهرتتٚه اهتاهٛ:
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اهقلراٙا اهتٌِ٘ٙرٞ ا٨جتٌاعٚرٞ، ٗجرا١ت يف املشتبرٞ ا٪ٗىل، إر بورد عرذد اهتعوٚقرات          -

  تعوٚق را  466ا ًقرذاسٖ و اهي مت سؿذٓا عوٟ املقا٨ت اهي تتِاٗي ٓزٖ اهقلراٙا ًر  

 %  ًّ إهاهٛ اهتعوٚقات 3 44وأٗ سدًّا  بِظبٞ و
اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهظو٘كٚٞ، ٗجا١ت يف املشتبٞ اهثاُٚٞ، إر بود عذد اهتعوٚقات  -

  تعوٚق را  103اهي مت سؿذٓا عوٟ املقا٨ت اهي تتِاٗي ٓزٖ اهقلراٙا ًرا ًقرذاسٖ و   

 هتعوٚقات %  ًّ إهاهٛ ا5 04وأٗ سدًّأ  بِظبٞ و
اهفلشٙٞ، ٗجا١ت يف املشتبٞ اهثاهثٞ، إر بود عذد اهتعوٚقرات اهري    ٞذِٙٚاهقلاٙا اه -

  تعوٚق را وأٗ  301مت سؿذٓا عوٟ املقا٨ت اهري تتِراٗي ٓرزٖ اهقلراٙا ًرا ًقرذاسٖ و      

 %  ًّ إهاهٛ اهتعوٚقات 0 05سدًّا  بِظبٞ و
ر بود عذد اهتعوٚقات اهي اهظٚاطٚٞ، ٗجا١ت يف املشتبٞ اهشابعٞ، إ ٞذِٙٚاهقلاٙا اه -

  تعوٚق را وأٗ  005مت سؿذٓا عوٟ املقا٨ت اهري تتِراٗي ٓرزٖ اهقلراٙا ًرا ًقرذاسٖ و      

 %  ًّ إهاهٛ اهتعوٚقات 6 3سدًّا  بِظبٞ و

اهقلاٙا اؿق٘قٚٞ، ٗجا١ت يف املشتبرٞ اـاًظرٞ، إر بورد عرذد اهتعوٚقرات اهري مت        -

  تعوٚق را وأٗ سدًّا   563ًا ًقرذاسٖ و سؿذٓا عوٟ املقا٨ت اهي تتِاٗي ٓزٖ اهقلاٙا 

 %  ًّ إهاهٛ اهتعوٚقات 0 4بِظبٞ و

املشأٖ، ٗجا١ت يف املشتبرٞ اهظادطرٞ ٗا٪خرريٝ، إر     اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ اهي ؽف -

بود عذد اهتعوٚقرات اهري مت سؿرذٓا عورٟ املقرا٨ت اهري تتِراٗي ٓرزٖ اهقلراٙا ًرا           

 %  ًّ إهاهٛ اهتعوٚقات 1 1  تعوٚق ا وأٗ سدًّا  بِظبٞ و504ًقذاسٖ و
 



 

 289 
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  0جذٗي سقٍ و

ًوضف اػآات اهقشٍٰا١ ًٗ٘اقفٍٔ ًّ اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ املاشٗحٞ يف املقا٨ت 

 اهـحفٚٞ

 الشائعة القرَّاءاجتاهات  القضايا
نسبة التعليقات ذات 
االجتاه اإلجيايب بشكل 

 عام

اسم كاتب املقاالت اليت حازت 
ة على أعلى نسبة تعليقات إجيابي

 بشكل عام
إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا    ةحقوقي

وإجياااايب جتاااااه املقااااا  والكاتااااب 
 مًعا

 حممد الطحيمي 9839%

 ةتنموي
 ةاجتماعي

إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا   
وإجياااايب جتاااااه املقااااا  والكاتااااب 

 مًعا 

 يوسف الكويليت 8339%

إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا    سيةسيا ةديني
وإجياااايب جتاااااه املقااااا  والكاتااااب 

 مًعا 

 هناء عبدالعزيز 7939%

إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا    املرأة ختص
وإجياااايب جتاااااه املقااااا  والكاتااااب 

 مًعا

 ا عبد العزيزيه 7634%

 ةاجتماعي
 ةسلوكي

إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا   
وإجياااايب جتاااااه املقااااا  والكاتااااب 

 مًعا

 عبدهللا الناصر %:743

إجيااااااااايب جتاااااااااه املقااااااااا  فقاااااااا    ةفكري ةديني
جتاااااه املقااااا  والكاتااااب  وإجياااايب
 مًعا 

 بنية امللحم 7231%
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 ًا ٙوٛ:  0وجذٗي سقٍ  ٙتلع ًّ اؾذٗي اهظابق

املقا٨ت اهي كاُت تتِاٗي يف ًلاًِٚٔا "قلاٙا حق٘قٚٞ" قرذ حراصت عورٟ أعورٟ      -

% ، ٙوٚٔرا املقرا٨ت اهري كاُرت     0 04ُظبٞ تعوٚقات إهابٚٞ بؼلى عراَ بِظربٞ و  

%   أًا املقا٨ت اهري  0 40ٞ " بِظبٞ وجتٌاعٚا ٞتٌِ٘ٙتتِاٗي يف ًلاًِٚٔا "قلاٙا 

ٞ " فقرذ حراصت عورٟ أقرى ُظربٞ      فلشٙر  ٞدِٙٚر كاُت تتِاٗي يف ًلاًِٚٔا "قلاٙا 

% ، ٗحرراصت املقررا٨ت اهرري كاُررت   8 65تعوٚقررات إهابٚررٞ بؼررلى عرراَ بِظرربٞ و  

 %   3 64ٞ " عوٟ ُظبٞ وطو٘كٚ ٞجتٌاعٚتتِاٗي يف ًلاًِٚٔا "قلاٙا ا
قشٍٰا١ ًٗ٘اقفٍٔ اهؼرا٢عٞ ًرّ هٚر  اهقلراٙا ا٨جتٌاعٚرٞ املاشٗحرٞ يف       اػآات اه -

املقرررا٨ت اهـرررحفٚٞ، ٓرررٛ " إهرررابٛ ػررراٖ املقررراي فقررر ، ٗإهرررابٛ ػررراٖ املقررراي  

 ٗاهلاته ًًعا" 
ا ا١ ُكتَّاب املقا٨ت اهي حاصت عوٟ أعوٟ ُظبٞ تعوٚقات إهابٚٞ بؼلى عاَ،  -

ٞ، حق٘قٚررت اهرري تِاٗهررت قلرراٙا يف املقررا٨ قٌررذ اهاحٌٚررٛٓررٛ عوررٟ اهرتتٚرره و

 ِٓرا١ عبرذ  ٞ، جتٌاعٚر ا ٞتٌِ٘ٙر يف املقا٨ت اهري تِاٗهرت قلراٙا     ٙ٘طج اهل٘ٙوٚت

يف املقا٨ت  ا عبذ اهعضٙضٚٓطٚٞ، طٚا ٞدِٙٚيف املقا٨ت اهي تِاٗهت قلاٙا  اهعضٙض

يف املقا٨ت اهي تِاٗهت قلراٙا   عبذاهلل اهِاؿش، املشأٝ اهي تِاٗهت قلاٙا ؽف

 ٞ  فلشٙ ٞدِٙٚيف املقا٨ت اهي تِاٗهت قلاٙا  بِٚٞ املوحٍٞ، طو٘كٚ ٞاعٚجتٌا
  البحث نتائج أهم

 :ٙوٛ ًا اهبحمت ُتا٢  أظٔشت

 فرررتٝ خرر٩ي ٗؼوٚوررٔا بشؿررذٓا اهباحثررٞ قاًررت اهرري املقررا٨ت عررذد إهرراهٛ بوررد -

 ًلرررٌُ٘ٔا يف تتِررراٗي%  1 40و بِظررربٞ ًقاهرررٞ  06و ًِٔرررا ًقاهرررٞ،  08و اهذساطرررٞ

ٞ ت قلرراٙا"  ًلررٌُ٘ٔا يف تتِرراٗي%  0 04و بِظرربٞ ًقاهررٞ  53وٗ ،"ٌِ٘ٙررٞ اجتٌاعٚرر

ٞ   53وٗ ،" طو٘كٚٞ اجتٌاعٚٞ قلاٙا"  ًلرٌُ٘ٔا  يف تتِراٗي %  1 54و بِظربٞ  ًقاهر

 ًلرررٌُ٘ٔا يف تتِررراٗي%  4 55و بِظررربٞ ًقرررا٨ت  3وٗ ،" فلشٙرررٞ دِٙٚرررٞ قلررراٙا"

 قلراٙا " لٌُ٘ٔاً يف تتِاٗي%  0 0و بِظبٞ ًقا٨ت  4وٗ ،" طٚاطٚٞ دِٙٚٞ قلاٙا"
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 ػآات اهقشٍٰا١ م٘ٓاااهشأٜ هبعض اهقلاٙا ا٨جتٌاعٚٞ ٗ ُكتَّابًعاؾٞ 

 قلاٙا" ًلٌُ٘ٔا يف تتِاٗي%  4 6و بِظبٞ ًقا٨ت  1وٗ ،" املشأٝ ؽف اجتٌاعٚٞ

 " حق٘قٚٞ

ٞ  سؿرذتٔا  اهري  اهتعوٚقات عذد إهاهٛ بود - ٟ  اهباحثر  ؼوٚورٔا  مت اهري  املقرا٨ت  عور

 اهقلاٙا أكثش ٗكاُت ، سدًّ أٗو تعوٚق ا  0030و ًقذاسٖ ًا اهذساطٞ، فرتٝ خ٩ي

ٟ  ٓٛ اهقشٍٰا١ عٔاً تفاعى اهي ٛ  اهرتتٚره  عور ٞ  اهقلراٙا : واهتراه ٞ ا٨جتٌاع اهتٌِ٘ٙر  ٚر

 بِظرربٞ اهظررو٘كٚٞ ٚررٞا٨جتٌاع اهقلرراٙا اهتعوٚقرراتم إهرراهٛ ًررّ%  3 44و بِظرربٞ

ٞ  اهقلراٙا  اهتعوٚقرات،  إهاهٛ ًّ%  5 04و ٞ  اهذِٙٚر ٞ  اهفلشٙر ّ %  0 05و بِظرب  ًر

 إهررراهٛ ًرررّ%  6 3و بِظررربٞ اهظٚاطرررٚٞ اهذِٙٚرررٞ اهقلررراٙا اهتعوٚقرررات، إهررراهٛ

 اهقلرراٙا اهتعوٚقررات، إهرراهٛ ًررّ%  0 4و بِظرربٞ اؿق٘قٚررٞ اهقلرراٙا اهتعوٚقررات،

   اهتعوٚقات إهاهٛ ًّ%  1 1و بِظبٞ املشأٝ ؽف اهي ٚٞا٨جتٌاع

ٟ  حراصت  قرذ " حق٘قٚٞ قلاٙا" ًلاًِٚٔا يف تتِاٗي كاُت اهي املقا٨ت - ٟ  عور  أعور

َ  بؼلى إهابٚٞ تعوٚقات ُظبٞ  كاُرت  اهري  املقرا٨ت  ٙوٚٔرا  ،% 0 04و بِظربٞ  عرا

 اهري  املقا٨ت أًا%   0 40و بِظبٞ"  اجتٌاعٚٞ تٌِ٘ٙٞ قلاٙا" ًلاًِٚٔا يف تتِاٗي

ٞ  قلاٙا" ًلاًِٚٔا يف تتِاٗي كاُت ٞ  دِٙٚر ٟ  حراصت  فقرذ "  فلشٙر ٞ  أقرى  عور  ُظرب

 كاُررت اهرري ٗحرراصت املقررا٨ت  ،% 8 65و بِظرربٞ عرراَ بؼررلى إهابٚررٞ تعوٚقررات

 %   3 64و عوٟ ُظبٞ"  طو٘كٚٞ اجتٌاعٚٞ قلاٙا" اًلاًِٚٔ يف تتِاٗي

ٞ ا٨جتٌاع اهقلراٙا  هٚر   ًّ اهؼا٢عٞ ًٗ٘اقفٍٔ اهقشٍٰا١ اػآات - - ٞ  ٚر  املاشٗحر

ٞ  فقر ،  املقراي  ػراٖ  إهابٚٞ اػآات" ٓٛ اهـحفٚٞ، املقا٨ت يف  ػراٖ  ٗإهابٚر

 " ًًعا ٗاهلاته املقاي

 عاَ، بؼلى إهابٚٞ تعوٚقات بُٞظ أعوٟ عوٟ حاصت اهي املقا٨ت ُكتَّاب ا ا١ -

 حق٘قٚررٞ، قلرراٙا تِاٗهررت اهرري املقررا٨ت يف اهاحٌٚررٛ قٌررذو اهرتتٚرره عوررٟ ٓررٛ

ٞ  قلراٙا  تِاٗهرت  اهري  املقا٨ت يف اهل٘ٙوٚت ٙ٘طج عبرذ   ِٓرا١  اجتٌاعٚرٞ،  تٌِ٘ٙر

 املقا٨ت يف اهعضٙض عبذ ٓٚا طٚاطٚٞ، دِٙٚٞ قلاٙا تِاٗهت اهي املقا٨ت يف اهعضٙض

 قلراٙا  تِاٗهت اهي املقا٨ت يف اهِاؿش عبذاهلل املشأٝ، ؽف قلاٙا تِاٗهت اهي

   فلشٙٞ دِٙٚٞ قلاٙا تِاٗهت اهي املقا٨ت يف املوحٍ بِٚٞ طو٘كٚٞم اجتٌاعٚٞ
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 :املراجع
 

 أواًل: الكتب

ا٪سدْ، داس اهٚاصٗسٜ  -، عٌاْاهذعاٙٞ ٗاهؼا٢عات ٗاهشأٜ اهعاَ  0851اهذٙوٌٛ، عبذ اهشصاق و -

 ِؼش اهعوٌٚٞ هو

 ، بريٗت، داس اهِٔلٞ اهعشبٚٞ أطاهٚه ا٨تـاي ٗاهتاري ا٨جتٌاعٛ  5300ع٘دٝ، قٌذ و -

 ، اهشٙاض، جاًعٞ اٮًاَ قٌذ بّ طع٘د اٮط٩ًٚٞ اهتاري ا٨جتٌاعٛ  0858اهاشٙه، عبذاهعضٙض و -

 ، اهقآشٝ، ًلتبٞ ا٪لو٘ املـشٙٞ اهقٚاغ اهِفظٛ  0850فشر، ؿف٘ت و -

 ، اهل٘ٙت، عا  املعشفٞ ػآات ُعشٙٞ يف عوٍ ا٨جتٌال  ا5303ًعاٛ، عبذ اهباط  و -

 ، دبٛ، داس ًذاسن هوِؼش أمش اهـحافٞ عوٟ مقافٞ اؿ٘اس يف اهظع٘دٙٞ  0853اه٘ابى، ًٔا و -

 ، اٮطلِذسٙٞ امللته اؾاًعٛ اؿذٙمتاهتاري ا٨جتٌاعٛ ٗادتٌ   0880سػ٘اْ، حظّ و -

 ثانًيا: البحوخ:
طبتٌرب يف اهـحافٞ  55دساطٞ املقا٨ت اهتحشٙشٙٞ بعذ   0883و اهظٔوٛ خاهذٗمحضٝ،  ،بٚت املاي -

 اهشٙاض، ا٪ٗي، اؾٌعٚٞ اهظع٘دٙٞ هٯع٩َ ٗا٨تـاي، اهظع٘دٙٞ، املِتذ٠ اٮع٩ًٛ اهظِٜ٘

  املٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ

، ٘دٜاهظع ادتٌ  يف ٛا٨جتٌاع املاي ٗسأغ اٮهلرتُٗٛ اهت٘اؿى ً٘اق   0854اهؼاًٛ، ع١٩ و -

ادوٞ اهعشبٚٞ هٯع٩َ ٗا٨تـاي، اؾٌعٚٞ اهظع٘دٙٞ هٯع٩َ ٗا٨تـاي، اهعذد اهعاػش، ُ٘فٌرب 

0854 َ 

ٓر  قلاٙا اٮؿ٩ت يف اهـحج اهظع٘دٙٞ: دساطٞ ؼوٚوٚٞ 5304و ضبّ عبذ اهعضٙ ماهؼؤ٘ب، عبذ املو -

اَ قٌذ بّ طع٘د عوٟ ً٘اد اهشأٜ يف اهـحج اهًٚ٘ٚٞ، فوٞ اهعوَ٘ اٮُظاُٚٞ، جاًعٞ اٮً

 ٓر 5304اٮط٩ًٚٞ، اهعذد ا٪ٗي، 

  املعاؾٞ اٮع٩ًٚٞ ه٘ظٚفٞ اهشقابٞ يف اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ 0855اهـبٚحٛ، قٌذ بّ طوٌٚاْ و -

املاب٘عٞ: دساطٞ ؼوٚوٚٞ هعِٚٞ ًّ ًقا٨ت اهشأٜ يف عِٚٞ ًّ اهـحج احملوٚٞ، ادوٞ املـشٙٞ هبح٘ل 

 َ 0855، 40هقآشٝ، اهعذد اٮع٩َ، كوٚٞ اٮع٩َ، جاًعٞ ا

ًعاؾٞ ً٘اد اهشأٜ يف اهـحج اهظع٘دٙٞ هقلاٙا اٮسٓاب  ٓر 5306و فٔذ عبذ اهعضٙض ،اهعظلش -

 رٗ، 60اهعذد  ا٪ًاُٞ اهعاًٞ دوع اهتعاْٗ هذٗي اـوٚ  اهعشبٚٞ، اهشٙاض، :فوٞ اهتعاْٗ، احملوٛ

  5306ٖ،اهقعذٝ

ًٛ اهظع٘دٜ: دساطٞ ؼوٚوٚٞ هتعذدٙٞ اهش٠٦ اـااب اٮع٩ٓر  5303اهقشُٛ، عوٛ بّ ػ٘ٙى و -

ًلٞ : ا٨جتٌاعٚٞ يف اهـحج اهظع٘دٙٞ، عمت غري ًِؼ٘س ًقذَ هوقا١ اهثاُٛ هوح٘اس اه٘طين

   ٓر5303، رٗ اهقعذٝ 1 :امللشًٞ

ؼوٚى ًلٌْ٘ يف  ٞٓر  ًعاؾٞ اهـحافٞ اهظع٘دٙٞ هوقلاٙا احملوٚٞ: دساط5304اهقشُٛ، عوٛ ػ٘ٙى و -

  اهظواٞ، ًِؼ٘سات عٌادٝ اهبحمت اهعوٌٛ، جاًعٞ املوم طع٘د ع٩قٞ اهـحافٞ ب
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 
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 ملخص البحث: 
خبراس يف ٗكاهرٞ   هتعرشت إىل املعراٙري املِٔٚرٞ هوقرا٢ٍ با٨تـراي ٗأمشٓرا عورٟ اُتقرا١ ا٪        إىل آذفت ٓزٖ اهذساطٞ 

طررو٘ب املظررع اهؼرراًى دتٌرر  اهذساطررٞ ًررّ ًِررذٗب  ٗقررشسّٙ       أسدُٚررٞ، ٗقررذ اطررتضذَ اهباحررمت    ُبررا١ ا٪ا٪

ٔررا املِتؼررشٝ يف قافعررات املٌولررٞ ٗأه٘ٙتٔررا، ًٗشاطرروٛ   ؿررحفٚ  يف ًشكررض اه٘كاهررٞ يف عٌرراْ، ًٗلاتب 

%  ًرّ فٌر٘ل أفرشاد اهعِٚرٞ املظرتب٘بٞ       46اه٘كاهٞ يف اـاسر، حٚمت كاُت ُظبٞ ا٨طتبابٞ ًا ًقرذاسٓا و 

 ٗت٘ؿوت اهذساطٞ إىل عذٝ ُتا٢ ، أبشصٓا:

يف اهتااٚررٞ اهـررحفٚٞ  ٙررٞ٘ٗهمرر٘ إعاررا١ ا٪ اػررذًٙذ سدُٚررٞ ٙعٔررشْٗ ًرر٩ٚ ُبررا١ ا٪أْ اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪

ٗاهري تؼرٌى قراُْ٘     -ُٔرٍ ٙشاعرْ٘ اهتؼرشٙعات    أ  ٗ)33 4هوِؼاطات اهش ٚرٞ، ٗمبت٘طر  حظرابٛ ًقرذاسٖ و    

ىل جاُره ًٚثراق اهؼرشت اهـرحفٛ املِبثرق ًرّ قراُْ٘        إسدُٚرٞ، ٗقراُْ٘ املاب٘عرات ٗاهِؼرش،     ُبرا١ ا٪ ٗكاهٞ ا٪

خبرراس ٗؼشٙشٓررا، ٗمبت٘طرر   كتابررٞ ا٪ ٗاهرري ؼلررٍ ًِٔررٞ اهـررحافٞ عِررذ  -سدُررٚ ُقابررٞ اهـررحفٚ  ا٪

رات فررشاد عِٚررٞ اهذساطررٞ بؼررذٝ عوررٟ ًشاعرراٝ اهتؼررشٙعات  أ%  ًررّ 0 35 ، حٚررمت اتفررق و50 3حظررابٛ قٌٚتررٕ و

   مبِٔٞ اهـحافٞ اهـوٞ

سدُٚٞ هوظٚاطٞ اهتحشٙشٙرٞ هو٘كاهرٞ، ٗاهري تتٌثرى يف     ُبا١ ا٪أظٔشت اهِتا٢  ًشاعاٝ اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪ٗ

داسٝ اه٘كاهٞ ٪جٔضٝ اهتحشٙش ٗاملِذٗب  هلٚفٚٞ اهتعاًى ً  امللرٌْ٘  إت٘جٚٔات اهي تـذسٓا اهتعوٌٚات ٗاه

   كٌا أظٔشت اهِتا٢  أْ ح٘اهٛ 06 3ٗمبت٘ط  حظابٛ قٌٚتٕ و ،% 6 30ٗبِظبٞ اتفاق ًشتفعٞ و ،ع٩ًٛاٮ

خبرراسٜ ًررّ ت  اٮ%  ًتفقررْ٘ بررتْ قِاعررات املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ تعٔررش يف املِرر 0 30ب  وُ٘ـررج املظررتب

 خباس  خ٩ي تظوٚ  اهل١٘ عوٚٔا يف ا٪

سدُٚٞ ملشاعاٝ ُبا١ ا٪ا هذ٠ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪ػذًٙذ ْ ِٓان ٩ًٚ أٗتب  ًّ اهِتا٢  

عررشات ٗتقاهٚررذ ٗم٘ابررت ٗهرر٘ عوررٟ حظرراب اه٘قررا٢  ٗاؿقررا٢ق، ٗبِظرربٞ بواررت    أمقافررٞ ادتٌرر  مبررا ؼٌوررٕ ًررّ  

ا أْ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ ٙذسكْ٘ بذسجٞ كبريٝ أٌٓٚٞ اهتذسٙه هتا٘ٙش كٌا تب  ًّ اهِتا٢  أًٙل%   6 66و

%  ًرّ  3 00خبراسٜ، ٗبِظربٞ ًشتفعرٞ بوارت و    ا عوٟ جر٘دٝ املِرت  ا٪  هاًبإًٔاساتٍٔ اهـحفٚٞ كُ٘ٔا تِعلع 

    ٘باملظتب

ًًٗأخرًي تااٚٞ املِاطبات اهري ٨ تتفرق ًر  ًعتقرذات     ا بِظبٞ ًشتفعٞ يف ا أظٔشت ُتا٢  اهذساطٞ أْ ِٓان اهتضا

خفرا١، أٗ حرزت ٪ٜ عِاؿرش ٨ تت٘افرق ًر       إدْٗ ًرّ  خبراس ح٘ را   أاملِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهؼضـرٚٞ، بلتابرٞ   

ًً ٜ ترتمري  أدْٗ ًرّ  ا ًٍِٔ باملعراٙري املِٔٚرٞ اهري تقلرٛ برتْ ٙقرَ٘ اهـرحفٛ ب٘اجباترٕ         ًعتقذاتٍٔ، ٗرهم اهتضا

 ٗ ًعتقذاتٕ  أ٪فلاسٖ 

 
 .لوٌات اهذاهٞ: املعاٙري املِٔٚٞ، اهقا٢ٍ با٨تـاي، اُتقا١ ا٪خباس، ٗكا٨ت ا٪ُبا١اه
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 املقدمة
 -ػٔذ اه٘طّ اهعشبٛ يف فررتٝ ا٪سبعِٚٚرات، ٗاـٌظرِٚٚات ًرّ اهقرشْ املاكرٛ       

ًً -حٚمت بذاٙات عٔ٘د ا٨طتق٩ي ًّ ا٨طتعٌاس ا٪جِن  ا يف إُؼا١ ٧ًطظات آتٌا

ٗهتعررضص قررٍٚ ا٨طررتق٩ي فٚررٕ   مت اهرري أٗجررذٓا املظررتعٌِشهتحررى قررى امل٧طظررا مٗطِٚررٞ

ًِٔررا: ا٨قتـرادٙٞ ٗا٨جتٌاعٚررٞ ٗاهثقافٚررٞ   ،ٗفورت ٓررزٖ امل٧طظرات قااعررات عذٙرذٝ   

قاررات  مٗاٮع٩ًٚررٞ، ٗكررى ًررا ٙٔررٍ اهرر٘طّ ٗاملرر٘اطّ  "ًٗررّ أبررشص ٓررزٖ امل٧طظررات    

 ُقرى ؿر٘سٝ   اهتوفضْٙ٘ ٗاٮراعات اه٘طِٚٞ، ٗكزهم ٗكا٨ت ا٪ُبرا١ اه٘طِٚرٞ، هتتر٘ىل   

ا يف ؿرادقٞ عرّ ٗاقر  اهرذٗي يف عٔرذ ا٨طرتق٩ي إىل اهعرا  اـراسجٛ، ٗهتظرٍٔ أًٙلر          

   011، ق 5333ؿٚاُٞ ا٨طتق٩ي، ٗتعضٙض اهقٍٚ ادتٌعٚٞ" وإًاَ، 

ٗ٪ْ اهذٗي اهعشبٚٞ يف اهفرتٝ اهي طبقت ا٨طتق٩ي كاُت تعتٌذ بذسجرٞ كربريٝ   

ادس ا٪جِبٚررٞ ًررّ ٗكررا٨ت ا٪ُبررا١    يف اؿـرر٘ي عوررٟ كررثري ًررّ ا٪خبرراس عوررٟ املـرر     

ٗاٮراعررات، "فرر ْ أٌٓٚررٞ ٗجرر٘د ٗكررا٨ت أُبررا١ ٗطِٚررٞ س ٚررٞ باتررت كررشٗسٝ هتحقٚررق    

أبشصٓررا هرر  ٗت٘صٙرر  ا٪ُبررا١ حرر٘ي اهِؼرراطات احملوٚررٞ ًررّ جٔررٞ،      ،أكثررش ًررّ ٓررذت 

ًٗ٘ا١ًررٞ ا٪خبرراس املتذفقررٞ ًررّ كتوررج املـررادس احملوٚررٞ ٗاهعشبٚررٞ ٗا٪جِبٚررٞ ًرر  ٗجٔررٞ  

   444 -446، ق 0883ٚٞ ًّ جٔٞ أخش٠" وامل٘طٟ، اهِعش اهش 

عوٟ ًا طبق، فقرذ ُؼرتت يف اهر٘طّ اهعشبرٛ ٗكرا٨ت أُبرا١ قوٚرٞ، تعٌرى          ٗبِا١ً

ٍ تذفق املعوً٘ات ه٘طا٢ى اٮع٩َ اهي توتق  بمت ٓزٖ اه٘كا٨ت، ٗٓرٛ يف  ٚعوٟ تِع

اٙٞ ب٘كاهٞ ٗي يف طوظوٞ اهب٘ابات اٮع٩ًٚٞ  فلاُت اهبذرهم  ثى حاسغ اهب٘ابٞ ا٪

َ، مرٍ تبعتٔرا ٗكاهرٞ أُبرا١ اهؼرشق ا٪ٗطر  يف ًـرش عراَ         5336اهظ٘داْ ه٫ُبا١ عاَ 

ُبررا١ يف ًععررٍ اهررذٗي اهعشبٚررٞ مبررا فٚٔررا ٗكاهررٞ َ، ٗترر٘اىل تتطررٚع ٗكررا٨ت ا5316٪

َ، ٗٗكاهرٞ أُبرا١ اٮًراسات، ٗٗكاهرٞ ا٪ُبرا١ اهل٘ٙتٚرٞ يف       5361ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ عراَ  

   440َ وامل٘طٟ، ق 5346عاَ 

ىل إخبراس ٗاهتقراط اهـر٘س، ٗت٘صٙعٔرا     ًّٗ أبشص ًٔاَ ٗكا٨ت ا٪ُبا١، ؿرِاعٞ ا٪ 

ا ًٗر  تار٘س   ع٩َ اؾٌآريٙٞ ًّ ؿرحج ٗإراعرات ٗقارات توفرضٝ  ٗحرذٙثً     ٗطا٢ى اٮ
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ع٩ًٚرٞ املـر٘سٝ   ُبا١ اه٘طِٚٞ تبمت امل٘اد اٮؿبحت ٗكا٨ت ا٪أاه٘طا٢ى اٮهلرتُٗٚٞ 

هوٌؼررررتك  مبضتورررج  -هلرتُٗٚرررٞ ٔرررا اٮًثرررى اهفٚرررذٙ٘ ٗاهـررر٘ت عررررب ً٘اقع  -

برشاص اهِؼراطات   إُبا١ اه٘طِٚٞ، ًّٗ بِٚٔا اهعشبٚٞ، عوٟ ٗتعٌى ٗكا٨ت ا٪ ػشا٢حٍٔ 

ٗاهقلرراٙا ٗامل٘اقررج عوررٟ ًظررت٠٘ اهذٗهررٞ، ٨ٗ تقتـررش عوررٟ ُؼرراطات اؿلً٘ررات         

ًٗ٘اقفٔا ٗآسا٢ٔا، فٔٛ تعشض ٗجٔات اهِعرش اهش ٚرٞ، ٗٗجٔرات ُعرش املر٘اطِ  ًرّ       

 ًٗعاسك  ٗخربا١ عوٟ اهظ٘ا١ ٧ًٙذّٙ 

هلرتُٗٚرٞ،  ٗأطٍٔ يف تا٘ٙش دٗس ٗكرا٨ت ا٪ُبرا١ ا٨ُتؼراس اه٘اطر  هوـرحافٞ اٮ     

ُرتُت عورٟ ُاراق ػراسٜ، ًٗ٘اقر      اهي ػٔذت اُتؼاس اٮَ، 5335ا بعذ عاَ خـً٘ؿ

ا عرّ قٚر٘د عٌرى اهـرحفٛ     ٗكرع، بعٚرذً  أاهت٘اؿى ا٨جتٌاعٛ اهي باتت تعاٛ ؿر٘سٝ  

يف ٗكا٨ت ا٪ُبا١ اهش ٚٞ، ٗكٌّ ك٘اب  أكثش ًشُٗرٞ، هتِتقرى   ٗحذٗدٖ ًٗعاٙريٖ 

ع٩َ حلً٘ٛ إىل إع٩َ دٗهٞ، ٗٓ٘ ًرا  إًعٔا ٗكا٨ت ا٪ُبا١ اه٘طِٚٞ ًّ ٧ًطظات 

اُعلررع عوررٟ اهتارر٘سات اهلرربريٝ اهرري حـرروت يف تابٚقررات "حشاطررٞ اهب٘ابررٞ" برر      

 ًع ٗاهَٚ٘ ا٪

ع٩ًٚررٞ، ُعشٙررٞ حرراسغ اهب٘ابررٞ اٮ ٗتتِرراٗي ٓررزٖ اهذساطررٞ املعرراٙري املِٔٚررٞ يف إطرراس

اهي ؼلٍ عٌى اهـحفٛ يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ، ٗتتمري ٓزٖ املعاٙري عوٟ ُ٘عٚٞ 

خباسٙررٞ اهرري تِتبٔررا اه٘كاهررٞ ٗقت٘آررا، ٗاهرري تظررتقبؤا اهـررحج احملوٚررٞ   املررادٝ اٮ

سدُرررٛ، ٗاحملارررات  راعرررات احملوٚرررٞ، ٗكرررزهم اهتوفضٙرررْ٘ ا٪  راعرررٞ اهش ٚرررٞ ٗاٮ ٗاٮ

هفلا٢ٚٞ اـاؿٞ، ٗامل٘اق  اهـحفٚٞ اٮخباسٙٞ، ٗٗكا٨ت ا٪ُبا١ اهري تتبرادي ًعٔرا    ا

خبراس  هرٍٚٔ ٓرزٖ ا٪  إخباس، ٗامل٘اطِْ٘ ٗامل٧طظات اهي تـى ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ ا٪

 هلرتُٗٛ هو٘كاهٞ ًّ خ٩ي امل٘ق  اٮ
 

 نباء وكاالت األنشأة 
اـذًٚٞ، اهي تقذَ  ُبا١ ؼت باب امل٧طظاتميلّ تـِٚج ٗكا٨ت ا٪

خذًات إع٩ًٚٞ تتٌثى يف ه  املعوً٘ات ًّ ًـادسٓا ًٗعاؾتٔا، ٗإعذاد امل٘اد 
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خباسٙٞ إع٩ًٚٞ ًّ أخباس، ٗؼقٚقات ؿحفٚٞ، ٗؼقٚقات اطتقـا٢ٚٞ، ٗؿ٘س اٮ

ع٩َ هآريٙٞ، إٗ بٚعٔا إىل ٧ًطظات أسطا ا إٗف٘ت٘غشافٚٞ ًٗ٘اد توفضُٙ٘ٚٞ، ٙتٍ 

ىل إظه ًعاٙري كى ٧ًطظٞ ٗآتٌاًاتٔا، ٗتِقؤا عا ًِٔا بعًلٗ أتظتضذًٔا كؤا 

 هٔ٘س اهقشا١ ٗاملظتٌع  ٗاملؼآذّٙ 

ٗتعٍشت ٗكا٨ت ا٪ُبا١ بتُٔا "٧ًطظات إع٩ًٚٞ خذًٚٞ ًٌٔتٔا ػٌٚ  عِاؿش 

ع٩َ اؾٌآريٙٞ، اهي ىل ٗطا٢ى اٮإا هبثٔا عرب تقِٚات ًعِٕٚ املعشفٞ املتِ٘عٞ،  ًٔٚذ

ًشٜ إت ٗعٍش   05، ق0883ا بِؼشٓا عوٟ ُااق هآريٜ" واؿظّ، تقَ٘ بذٗسٓ

ع٩ًٚٞ اهي ٙتعذ٠ ُااق عٌؤا يف ه  ٗآخشْٗ ٗكا٨ت ا٪ُبا١ بتُٔا "امل٧طظات اٮ

، 0888حذال، اهِااق احملوٛ ه٘طا٢ى اٮع٩َ اؾٌآريٙٞ ا٪خش٠" وخباس ح٘ي ا٪ا٪

   548ق

"أحررذ أبررشص ًـررادس   Johnston & Fordeظرره تعشٙررج عٗتعررذ ٗكررا٨ت ا٪ُبررا١  

عرر٩َ  قوٌٚٚررٞ ٗاهذٗهٚررٞ، اهرري تعتٌررذ عوٚٔررا ٗطررا٢ى اٮ     َ اٮأخبرراس طرر٘ا١ احملوٚررٞ،   ا٪

ًرررّ ؿرررحج ٗإراعرررات ٗقارررات توفرررضٝ، ًٗ٘اقررر      Mainstream Mediaاهش٢ٚظرررٞ

ُترار ا٪خبراس، حٚرمت باترت تعتٌرذ بؼرلى كربري عورٟ         إعرادٝ  إإهلرتُٗٚٞ إخباسٙرٞ يف  

   p. 198 2011ُبا١" و، اهي تِتبٔا ٗكا٨ت ا٪ Recycled Newsخباس املذٗسٝا٪

َ، "عِررذًا 5040ىل عرراَ إٗٙشجرر  أٗي ظٔرر٘س س ررٛ ه٘كررا٨ت ا٪ُبررا١ يف اهعررا    

ا ه٩تـراي ٗاملشاطروٞ يف براسٙع، ٗاهرزٜ     ػاسي ه٘ٙع ٓافاغ" ًلتًبر "أطع اهفشُظٛ 

، ق 0855ٓافراغ" وًـرافٟ،  "ىل ٗكاهٞ أُبا١ أطوق عوٚٔا اطٍ إَ 5041ط٘سٖ عاَ 

ملاْ عوٟ فشُظا يف خباس إىل أْ اطت٘ىل ا٪يف عٌؤا بِقى ا٪ ”ٓافاغ“   ٗاطتٌشت 06

اؿشب اهعاملٚٞ اهثاُٚٞ، ٗأُاست ًعٔا ٗكاهٞ ٓافاغ  " ٗبعذ أْ ؼشست فشُظا ؿرذس  

ًً ،5333َأٙورر٘ي ًررّ عرراَ    48يف  طررٍ اا ٙقلررٛ ب ُؼررا١ ٧ًطظررٞ عاًررٞ ؼررت     ًشطرر٘

، 0880ا٨ت ا٪ُبرررا١ اهعاملٚرررٞ" وعرررضت،   ُبرررا١ اهفشُظرررٚٞ  ك حرررذ٠ ٗكررر  وٗكاهرررٞ ا٪

   50 -55ق
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يف أًريكا مبذِٙرٞ ُٚ٘ٙر٘سن    ”ط٘ػٚتذ بشغأ“َ مت تتطٚع ٗكاهٞ 5030يف عاَ 

خباس ًرّ اهظرفّ اهري تشطر٘ يف ًر٘ا٤ُ      ، ٨طتقباي ا٪”خباس املذِٙٞأاؼاد  ”ؼت اطٍ

ط٘ػررٚتذ أ“أخررزت ا٨طررٍ اهش ررٛ    ىل ٧ًطظررٞإ ،5016َاملذِٙررٞ، ٗؼ٘هررت يف عرراَ   

   531، ق5333، ًاَإ " وAP، ٗمحوت اهشًض و”شغب

ٗتبر  رهرم إُؼرا١     ،”سٗٙررتص “ُبرا١ اهربٙااُٚرٞ   ُؼا١ ٗكاهرٞ ا٪ إَ مت 5015ٗيف عاَ  

َ، ٗاهري اُرذفت   5384  عراَ  UPIُرتُاػُ٘اي" ا٪ًشٙلٚرٞ و إٗكاهٞ "ُٙ٘اٙتذ بشغ 

٨ برذَّ ِٓرا   ، ٗ UPوَ ً  خذًٞ ا٪ُبا١ اهذٗهٚٞ هتلُ٘ا "اهُٚ٘اٙترذ برشغ"   5310يف عاَ 

ًّ اٮػاسٝ إىل ًا كاُت تعشت ب٘كاهٞ "تاغ" اهظ٘فٚاتٚٞ ٗاهري كاُرت قرذ أُؼر٣ت     

َ، ٗاهي تاري ا ٔا بعذ أُٚاس ا٨ؼاد اهظ٘فٚاتٛ إىل ٗكاهرٞ "إٙتراس تراغ"    5301عاَ 

ٗاهي   ٙعذ اهلرثريْٗ ٙـرِفُ٘ٔا كرٌّ ٗكرا٨ت      -ٗتتب  اؿلً٘ٞ اهشٗطٚٞ -

قرى ًرّ اه٘كرا٨ت اهعاملٚرٞ     أا٨ت أُبرا١ ٙعرٍذ حبرٍ ُؼراطٔا       ِٗٓان ٗكا٪ُبا١ اهعاملٚٞ

جرى اهظر٩َ، ًٗرّ    أعر٩َ ًرّ   اهي محوت ػعاس اٮٗ، ٞ"ُ٘ف٘طي" اهشٗطٚكاهٞ ًثى ٗ

ٙااهٚرررٞ، ٗ"كٚررر٘دٗ" اهٚاباُٚرررٞ،   ُظرررا" اٮإملاُٚرررٞ، ٗ"جرررى خرررري اهؼرررع٘ب، ٗ"دبرررا" ا٪   أ

   44 -45، ق0886ٗ"ػِٚض٘ا" اهـِٚٚٞ وػفٚق، 
 

 ء األردنية  نشأة وكالة األنبا
ٝ املولٚرٞ  سادسدُٚرٞ ًر  ؿرذٗس اٮ   ُبرا١ ا٪ كاُت اهبذاٙٞ اهش ٚٞ هعٌرى ٗكاهرٞ ا٪  

 ر٘ص   56 يفعر٩َ  ذا٢شٝ ًظتقوٞ ًرّ دٗا٢رش ٗصاسٝ اٮ  كاهظاًٚٞ بامل٘افقٞ عوٟ إُؼا٢ٔا 

ٗسد امل٘طرٟ "أْ  أٗقرذ   ًرّ اهذطرت٘س اهِافرز     508بِعاَ ؿرادس مب٘جره املرادٝ     ،5363َ

َ 5316ىل عرراَ إؼرا١ جٔرراص ٙتر٘ىل ت٘صٙر  ا٪خبرراس اهش ٚرٞ ٙشجر       ا٨ٓتٌراَ اهش رٛ ب ُ  

ح  مت تتطٚع قظٍ أخباسٜ هزهم اهاشض يف دا٢شٝ املاب٘عات ٗاهِؼرش، حٚرمت تر٘ىل    

اهقظرٍ إؿررذاس ُؼررشٝ ؿرراريٝ ًٙ٘ٚررٞ عشفررت باطررٍ" ا٪سدْ اهٚررَ٘ " تلررٌِت أٓررٍ أخبرراس  

سدُٚرٞ  ُبرا١ ا٪ هرٞ ا٪ سدْ  ٗبعذ رهرم تقرشس إُؼرا١ ٗكا   اهِؼاطات اهعاًٞ ٗاـاؿٞ يف ا٪

ع٩َ ًٗشتباٞ بٔا، ٗمت ذا٢شٝ ًظتقوٞ يف ٗصاسٝ اٮك ،َ ٗٙشًض  ا بر وٗ أ أ 5363عاَ 

   460، ق0883َ" و5308ىل وبرتا  عاَ إتاٚري سًضٓا 



 

 299 

 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ىل عٌى ٧ًطظٛ ًّ إا خباس ٗإسطا ا، ٗاهزٜ تا٘س ٨حق عذاد ا٪إإ٨ أْ ُؼاط 

َ، ٗٓ٘ 5316 اسطتٕ يف اه٘اق  قبى عاَ  سدُٚٞ، كاُت تتٍُبا١ ا٪خ٩ي ٗكاهٞ ا٪

اهعاَ اهزٜ مت فٕٚ تتطٚع قظٍ إخباسٜ ٙتب  دا٢شٝ املاب٘عات ٗاهِؼش، ٗٙت٘ىل ًٌٔٞ 

 خباس اهش ٚٞ  ه  ٗت٘صٙ  ا٪

َ، 5310سدْ إىل عاَ خباس، ُٗؼشٓا يف ا٪ٗتع٘د أٗي  اسطٞ فعوٚٞ ٮعذاد ا٪

قاي عٌش  َ،0883يف  ٘ص ًّ عاَ  سدُُٚٞبا١ ا٪فبحظه ًقابوٞ ُؼشتٔا ٗكاهٞ ا٪

ٗي كاته يف دا٢شٝ املاب٘عات ٗاهِؼش اهي كاُت تتضز ًّ ًبِٟ أاهذٙظٛ: إُٕ 

ا  ا، ٗكاْ ٙقَ٘ باٮب٩غ عّ ُؼاطات س٢اطٞ اه٘صسا١ س٢اطٞ اه٘صسا١ حِٚزان ًقشًّ

اهي  ثى ُؼاطات اهذٗهٞ، ٗتااٚٞ اجتٌاعات س٢اطٞ اه٘صسا١ ٗاهذٙ٘اْ املولٛ  

ا ُؼشٝ ًّ م٩ل هذٙظٛ ف ْ دا٢شٝ املاب٘عات ٗاهِؼش كاُت تـذس ًًّٙ٘ٗعظه ا

ق اهظتاُظى، تتلٌّ تعاًٍٚ ج٩هٞ املوم ٗس٢اطٞ اه٘صسا١ سؿفحات ًّ ٗ

لاصاتٔا، إىل تااٚٞ ُؼاطات اه٘صاسات ٗإْ صادت اؿاجٞ أىل إٗاطتقبا٨تٌٔا، 

ٍّٚ فضشٜ َ عِذًا ع5311فبذأت فلشٝ تعٚ  ًِذٗب ، ٗكاْ أٗ ٍ يف عاَ 

كات اهذٙظٛ: "كاُت اهذا٢شٝ أباظٞ، ٗحٚذس قٌ٘د، ٗقٌذ ط٘طع ًِذٗب   ٗأ

راعٞ، ٗؿحج اهذفال ٗفوظا  خباس يف اٮواملاب٘عات ٗاهِؼش  تضٗد قظٍ ا٪

 ٗاؾٔاد يف اهقذغ ٗعٌاْ با٪خباس عرب ا اتج" 

كقظرٍ  سدُٚٞ بعذ اُا٩قتٔرا اهش ٚرٞ   ُبا١ ا٪ٗكاْ أٗي خرب بذأت بٕ ٗكاهٞ ا٪

ٗاهررررزٜ تلررررٌّ  َ،5361كرررراُْ٘ اهثرررراُٛ  54اهِؼررررش، ٙررررَ٘ ٗيف دا٢ررررشٝ املاب٘عررررات 

وٌافرر٘س هررٕ املوررم اؿظرر  بررّ طرر٩ي، إر قرراي فٚٔررا: "ٙظررشُٛ أْ ٙقررَ٘ يف   هتـررشوات 

سدُٚرررٞ يف خذًرررٞ بورررذُا، جٔضتِرررا ا٪أسدْ جٔررراص إع٩ًرررٛ جذٙرررذ ٙظرررٍٔ ًررر  طرررا٢ش  ا٪

 ٗاهقلاٙا اهعشبٚٞ، ٗيف ًقذًتٔا قلٚٞ فوظا " 

سدُٚٞ عرذٝ خرذًات، ٗٓرٛ اهِؼرشٝ اهًٚ٘ٚرٞ باهوارٞ اهعشبٚرٞ        تقذَ ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪ٗ

ا ا، ٗؿرررً٘سخررررًب 41لوٚضٙرررٞ ٗمبعرررذي  ا، ٗأخرررش٠ باهوارررٞ اٮ خررررب ًًّٙ٘ررر  588ٗمبعرررذي 

ا، إىل جاُرره خررذًات ًشكررض اهتررذسٙه ٗاه٘حررذٝ  ؿرر٘سٝ ًًّٙ٘رر 01ف٘ت٘غشافٚررٞ مبعررذي 
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ًررا ٙضٙررذ عوررٟ ًوٚررْ٘ خرررب، ٗأسػررٚج  اهتوفضُٙ٘ٚررٞ، ٗا٪سػررٚج اٮخبرراسٜ اهررزٜ وررٜ٘ 

آ٨ت ؿرر٘سٝ، ٗتبررمت اه٘كاهررٞ  558اهـرر٘س اهف٘ت٘غشافٚررٞ اهشقٌررٛ ٗاهررزٜ وررٜ٘ مرر٘  

ُؼرررشاتٔا اهًٚ٘ٚرررٞ عررررب خاررر٘ط ا٨تـررراي املباػرررشٝ ًررر  ٗطرررا٢ى اٮعررر٩َ يف ا٪سدْ،     

 File Transferهلرتُٗٛ، ٗبشٗتل٘ي ُقى املوفرات  ُرتُت باهربٙذ اٮٗاٮسطاي عرب اٮ

Protocol وFTP      ٗاهبررررمت اهفلررررا٢ٛ ًررررّ خرررر٩ي ٗكاهررررٞ أُبررررا١ اهُٚ٘اٙتررررذ بررررشغ ، 

: هلرتُٗٚررررٞ اهتابعررررٞ هو٘كاهررررٞ ٗٓررررٛكررررافٞ إىل امل٘اقرررر  اٮباٮ (UPI).ُرتُاػررررُ٘اي إ

http://www.petra.gov.jo  ٗhttp://www.petranews.gov.jo ٗhttp://www.fananews.com  

ًٚٗٙبود عذد ا ا، ؿرحفًّ  561ا، ًرٍِٔ حر٘اهٛ   ً٘ظف  001ا مل٘ظف  يف اه٘كاهٞ حاه

يف اـرراسر   ًشاطرر٩  05ا يف ًلاترره احملافعررات إىل جاُرره   ًررٍِٔ ًِررذٗبً  43ٙعٌررى 

خبرراس يف اه٘كاهررٞ  ُتررار ا٪إٗٙترر٘صل اهـررحفْٚ٘ عوررٟ عررذد ًررّ املررذٙشٙات اهرري تترر٘ىل   

ًذٙشٙرٞ   :َ كتوفرٞ، أٌٓٔرا  حذ٠ عؼشٝ ًذٙشٙٞ ٗٗحذٝ تِعٌٚٚٞ رات ًٔرا إٗٙ٘جذ فٚٔا 

ا٪خباس ًٗرذٙشٙتا اهتحشٙرش اهعشبرٛ ٗا٪جرِن ًٗذٙشٙرٞ اهتحقٚقترات هـرحفٚٞ ًٗذٙشٙرٞ         

 املعوً٘ات ٗاهت٘مٚق 

 ردنيةنباء األبيئة عمل وكالة األ
ؼلٍ ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ وبررتا  ًثرى براقٛ اه٘كرا٨ت اه٘طِٚرٞ عِرذ اُتقرا١        

شٙشٓا، ٗبثٔا كٌّ ُؼشتٔا اهعاًٞ ًعاٙري تتتمش تااٚٞ ا٪حذال ٗكتابٞ ا٪خباس، ٗؼ

 بعذٝ ع٘اًى أٌٓٔا: 

، ٗولٌٔرررا قررراُْ٘ املاب٘عرررات ٗاهِؼرررش، ٗقررراُْ٘ ُقابرررٞ اهع٘اًرررى اهتؼرررشٙعٚٞ - أ

 اهـحفٚ ، ٗقاُْ٘ ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ 

، اهررري تتعورررق باٮطررراس املعرررشيف ٗاملٔرررين ٗاهثقرررايف هوقرررا٢ٍ   اهع٘اًرررى اهؼضـرررٚٞ - ب

لاُررات اهفِٚررٞ هررذ٠ املِررذٗب اهـررحفٛ أٗ احملررشس أٗ  با٨تـرراي، ٗكررزهم اٮً

طررلشتري اهتحشٙررش، ٗقذستررٕ عوررٟ اهتعرراطٛ ًرر  اؿررذل أٗ اـرررب، ٗكررزهم      

 املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي راتٕ  

http://www.petra.gov.jo/
http://www.petra.gov.jo/
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

اهري   -، حٚمت ت٧دٜ اهع٘اًى اهتِعٌٚٚٞ ٗاهقٚ٘د امل٧طظرٚٞ  اهع٘اًى اهتِعٌٚٚٞ - ت

تؼررررلٚى اػآررررات   ا يفدًٗس -ؽتوررررج  اتٔررررا ًررررّ ٧ًطظررررٞ إىل أخررررش٠   

   ٗ ترر٧مش يف امللررٌْ٘  ٗٙررشتب    ًررّ ٰمررٍ  اهـررحفٚ  مرر٘ ا٪حررذال ٗفشٙاتٔررا، 

باؾاُرره اهتِعٌٚررٛ، قررذسٝ اه٘كاهررٞ عوررٟ تااٚررٞ املِاطرربات ٗت٘صٙرر  املِررذٗب      

ظرره ا٪ٌٓٚررٞ اهرري ٙقشسٓررا املظرر٧ٗي ًررّ س٢ررٚع قظررٍ، أٗ ًررذٙش  عاهـررحفٚ  

 ًذٙشٙٞ ؿحفٚٞ، أٗ ًذٙش عاَ اه٘كاهٞ 

حٚررمت ترر٧دٜ اهظررواات اهظٚاطررٚٞ، ًٗـررادس ا٪خبررراس،       امل٧طظررٚٞ،  اهع٘اًررى  -ل 

ا يف ت٘جٚرررٕ ٧ًٗطظرررات ادتٌررر  املرررذُٛ ٗا ٣ٚرررات، ٗهاعرررات اهلرررا ، دٗسً 

اهقا٢ٍ با٨تـاي، هتؼلٚى امللٌْ٘ اٮع٩ًٛ ٗاهقشاسات اهري ٙتضرزٓا بؼرتْ    

    583 - 43ق  5330ٓزا امللٌْ٘ وغٚت، 

، ٗٓٛ ًّ اهق٠٘ ا٪طاطٚٞ امل٧مشٝ ٞ ٗا٨جتٌاعٚٞاهع٘اًى ا٪ٙذٙ٘ه٘جٚٞ ٗاهثقافٚ -ر 

عوررٟ اهقررا٢ٍ با٨تـرراي، ٗت٘جٚررٕ قشاساتررٕ فٌٚررا ِٙؼررش أٗ ٨ ِٙؼررش، حٚررمت تظررٍٔ 

طبٚعرررٞ اهثقافرررٞ اهظرررا٢ذٝ يف ادتٌررر  ٗا٨ٓتٌاًرررات ٗاملـرررا  ا٨جتٌاعٚرررٞ يف   

 ا   ا ٗؼشًٙشاهتتمري عوٟ ٗطا٢ى اٮع٩َ إُتاًج

ع٩ًٚٞ، ًٗ٘اقفٔا ٚمت ت٧مش ت٘جٔات امل٧طظٞ اٮح طٚاطٞ امل٧طظٞ اٮع٩ًٚٞ، -ت 

مرر٘ اهقلرراٙا اهظٚاطررٚٞ ٗا٨جتٌاعٚررٞ ٗا٨قتـررادٙٞ ٗغريٓررا ًررّ م٘ابررت امل٘قررج 

ع٩ًرٛ،  ٗ تعلظٕ عوٟ احملتر٠٘ اٮ أع٩ًٚٞ، اهش ٛ اهزٜ تتبِاٖ امل٧طظٞ اٮ

   ٗ امل٧طظٞأاهفشد، وخباسٜ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗاملِت  ا٪

ع٩ًٛ، ٗاملِت  ي ت٧مش بؼلى فاعى يف ُ٘عٚٞ احملت٠٘ اٮ، ٗاهًـادس ا٪خباس -خ 

خفررا١ ًعوً٘ررات قررذ تلررْ٘ ًٌٔررٞ   إىل إخبرراسٜ، حٚررمت ٙعٌررذ ًـررذس اـرررب   ا٪

ٗ أبشاص ًا ىذَ إىل إهوبٌٔ٘س، كٌا ٙعٌذ  ٍ  ٓذافٕ، ٗسطا٢وٕ هوٌبتٌر ،   ًرّ ٰمر

ؼقٚق ًـاؿٕ عوٟ حظاب املـوحٞ اهعاًرٞ  ِٗٓرا ٙرتتٛ دٗس اهقرا٢ٍ با٨تـراي      

ٗه٘ٙرات املرادٝ   أخفا١ٓرا، ٗتشتٚره   إتلٌاي املعوً٘رات اهري تعٌرذ املـرذس     يف اط

 اٮخباسٙٞ باشٙقٞ ًِٔٚٞ ؽذَ اـرب   
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ىل عرذد ًرّ املرتاريات    إع٩ًٚرٞ اهري تِاٗهرت حراسغ اهب٘ابرٞ      ٗاُتٔت اهذساطات اٮ

اهي ت٧مش عوٟ اهقا٢ٍ با٨تـاي ٗاهي عوٟ ك٢٘ٔا وذد ًا ِٙؼش ًٗا ٨ ِٙؼرش، ًِٗٔرا   

ُبرا١ ٗاملعوِرْ٘ ٗاؾٌٔر٘س، ٗطٚاطرٚٞ     ادتٌ  ٗقٍٚ اهـحفٛ، ٗتتمري ٗكرا٨ت ا٪ "قٍٚ 

ع٩ًٚررٞ، ٗسغبررات اهـرررحفٛ يف اهرتقررٛ ٗاهتحفٚررض، ٗكررا٘طات حبرررشٝ      امل٧طظررٞ اٮ 

   044ق  0858خباس املٚلاُٚلٚٞ" وحباب،ا٪
 

 مشكلة الدراسة
ٌٛ، اهبذ١ يف اهبحمت اهعو ٙعذ اٮحظاغ ًّ جاُه اهباحمت ب٘ج٘د ًؼلوٞ ُقاَٞ

تب  رهم فٌ٘عرٞ ًرّ اـار٘ات اهعٌوٚرٞ ًرّ ؼذٙرذ املؼرلوٞ، ٗؿرٚاغتٔا، ٗٗكر           ٙ

اهفشكرٚات اهعوٌٚرٞ، ٗاطررتثاسٝ اهعذٙرذ ًرّ ا٪طرر٣وٞ اهري ػٚره عررّ تظرا٨٦ت اهبحررمت        

   63، ق 0886ٗاهذساطٞ وحظ ، 

ًعقررذٝ ًررّ قبررى  قررشاسات ٗحٚررمت إْ عٌوٚررٞ بِررا١ ا٪خبرراس ٗاهتقرراسٙش  ررش بظوظرروٞ   

ذ املادٝ بـ٘ستٔا ا٪ٗهٚٞ، ٗوذد اؾ٘اُه اهي ٙقرَ٘ ب بشاصٓرا، ٗتورم    املِذٗب اهزٜ ٙع

ا براحملشس اهرزٜ ول رٍ املرادٝ     اهي ٙقَ٘ ب ٌٓا ا، ٗعذَ تظوٚ  اهلر١٘ عوٚٔرا، ًرشٗسً   

 -ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚرٞ   -هعذٝ ًعاٙري تبذأ باهظٚاطٞ اهعاًٞ هو٧ٌطظٞ اٮع٩ًٚٞ 

إىل طلشتري اهتحشٙش اهزٜ هٚض املادٝ هوِؼرش   ٗؿ٨٘  ،ٗقٍٚ احملشس، ًٗعاسفٕ اهوا٘ٙٞ

ف ْ املِت  اٮخباسٜ يف اه٘كاهٞ ٨ ٙعلع باهلشٗسٝ املعاٙري  اهز ميف ؿ٘ستٔا اهِٔا٢ٚٞ

ظره  عْ ُؼرشٝ اه٘كاهرٞ تتِر٘ل     فر  ًّ ٰمٍاملِٔٚٞ اهي ؼلٍ عٌى اهقا٢ٍ با٨تـاي، ٗ

ا بـرررفتٕ س٢ًٚظررراملعررراٙري اهؼضـرررٚٞ هظرررلشتري اهتحشٙرررش طررر٘ا١ أكررراْ املرررذٙش اهعررراَ   

هو٧ٌطظٞ، أَ طلشتري اهتحشٙش يف كى فرتٝ عٌى ًٙ٘ٚٞ، ٗٓزا هعى ُ٘عٚٞ ا٪خباس 

 ًٗظت٠٘ ًعاؾتٔا هقلاٙا ادتٌ  ىتوج باخت٩ت اهقا٢ٌ  با٨تـاي 

ٗبِا١ عوٟ ًا طبق، ف ْ ًؼلوٞ اهذساطٞ تتحذد يف اٮجابٞ عّ اهظر٧اي اهتراهٛ:   

خبرراس يف ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١  ٍ با٨تـرراي يف اُتقررا١ ا٪املعرراٙري املِٔٚررٞ هوقررا٢  ًررذ٠ تررتمريًررا 

سدْ اهري تٔرتٍ باهتااٚرٞ اهش ٚرٞ ه٫حرذال      سدُٚٞ؟ كُ٘ٔا اه٘كاهٞ اه٘حٚرذٝ يف ا٪ ا٪

 املتعذدٝ  ٗا٪ُؼاٞٗاهقلاٙا 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 أهمية الدراسة

ٙتحرذد يف عٌرى اهقرا٢ٍ     اهذاف  اهعٌوٛ ٗاهزٜتلتظه ٓزٖ اهذساطٞ أٌٓٚتٔا ًّ 

ٗحٚرررمت إْ ٓرررزٖ  سدُٚرررٞ، ٗدٗسٖ يف ؿرررِاعٞ ا٪خبررراس  برررا١ ا٪ُبا٨تـررراي يف ٗكاهرررٞ ا٪

اهذساطٞ تبحرمت يف املر٧مشات ٗاهعرشٗت اهري تر٧مش يف اهقرا٢ٍ با٨تـراي بٔرزٖ اه٘كاهرٞ          

ا ًررّ ُؼرر١٘ عِررذ اؽررار اهقررشاس يف كتوررج املشاحررى اهرري  ررش بٔررا ؿررِاعٞ اـرررب، بررذ١ً 

ىل إعررذاد املررادٝ إ ٗؿرر٨٘ ٗاهفلررشٝ طرر٘ا١ هررذ٠ املظرر٧ٗي، أٗ هررذ٠ املِررذٗب اهـررحفٛ، 

اٮخباسٙٞ ٗؼشٙشٓا ٗبثٔا كٌّ ُؼشات اه٘كاهٞ، ف ُٔا تعذ ًّ اهذساطات اهق٢٩رى،  

سدْ، اهي تتِاٗي املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي، ٗأمشٓرا يف  إْ   تلّ ا٪ٗىل يف ا٪

 سدُٚٞ  ُبا١ ا٪خباس ب٘كاهٞ ا٪اُتقا١ ا٪

  أهداف الدراسة

ٞ يف اهتعرشت إىل املعراٙري املِٔٚرٞ هوقرا٢ٍ با٨تـراي،      ٙتٌثى ا ذت اهرش٢ٚع هوذساطر  

خباس يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ وبرتا ، ِٗٙبثق عّ ا رذت اهرش٢ٚع   ٗأمشٓا يف اُتقا١ ا٪

 فٌ٘عٞ ًّ ا٪ٓذات اهفشعٚٞ، ٗاهي تظعٟ هوتعشت إىل:

 ًذ٠ تتمري املعاٙري اهؼضـٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي عوٟ ُ٘عٚٞ املِت  اٮخباسٜ  -

ٞ اهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا اهقا٢ٍ با٨تـاي، ًٗذ٠ اطتبابتٕ  ا، طبٚع -

ٗاهرري  اسطررٔا عوٚررٕ ٧ًطظررات ادتٌرر  ٗا ٣ٚررات، ٗهاعررات اهلررا م     

 هت٘جٕٚ امللٌْ٘ اٮخباسٜ 

سدُرررٛ، قررراُْ٘ ًرررذ٠ ترررتمري اهتؼرررشٙعات اهِافرررزٝ، ٗاهِاظٌرررٞ واهذطرررت٘س ا٪   -

 املِت  اٮخباسٜ املاب٘عات ٗاهِؼش، ًٚثاق اهؼشت اهـحفٛ  عوٟ طبٚعٞ 

 ًذ٠ تتمري اهظواات اهظٚاطٚٞ عوٟ اهقا٢ٍ با٨تـاي، ٗاحملت٠٘ اٮخباسٜ   -

ًذ٠ تتمري اهت٘جٔات اهظٚاطٚٞ، ٗاهفلشٙٞ ٗا٪ٙذٙ٘ه٘جٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي  -

 عوٟ احملت٠٘ اٮخباسٜ 

 ًذ٠ تتمري طبٚعٞ اهتِعٍٚ يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ عوٟ اهقا٢ٍ با٨تـاي  -

ًظرت٠٘ املٔراسات اهري ٙتٌتر  بٔرا اهقرا٢ٍ با٨تـراي، ٗاُعلراغ         ًذ٠ تتمري  -

 ٙتعشض هٕ عوٟ احملت٠٘ اٮخباسٜ  زٜاهتذسٙه املٔين املتضـف اه
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عورٟ عٌرى اهقرا٢ٌ  با٨تـراي، ٗامللرٌْ٘        ًذ٠ تتمري املظر٧ٗه  اٮداسٙر   -

 ا٨خباسٜ  

 فرضيات الدراسة 

برر  فٌ٘عررٞ ًررّ   ٗجرر٘د ع٩قررٞيف تقررَ٘ اهذساطررٞ عوررٟ فشكررٚٞ أطاطررٚٞ تتٌثررى   

املعرراٙري اهرري ؼلررٍ عٌررى اهقررا٢ٍ با٨تـرراي يف ٗكررا٨ت ا٪ُبررا١ ا٪سدُٚررٞ، ُٗ٘عٚررٞ       

احملتر٠٘ ٗامللررٌْ٘ هوٌِررت  اٮخبرراسٜ يف اه٘كاهررٞ، ٗبِرا١ عوررٟ رهررم  تتٌثررى فشكررٚات   

 ا٬تٛ: يف اهذساطٞ 

سدُٚرررٞ، ٗاهتؼرررشٙعات ع٩قرررٞ بررر  ُؼررش ا٪خبررراس يف ٗكاهرررٞ ا٪ُبررا١ ا٪   ٗجرر٘د  -

 املتعوقٞ مبِٔٞ اهـحافٞ  اهقاُُ٘ٚٞ 

ع٩قٞ بر  املعراٙري اهفِٚرٞ ٗاملِٔٚرٞ، ُٗ٘عٚرٞ ا٪خبراس اهري تبثٔرا ٗكاهرٞ           ٗج٘د -

 ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ 

سدُٚرررٞ، تررتمري هوب٣ٚررٞ ا٨جتٌاعٚرررٞ اهرري تعٌررى فٚٔرررا ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١ ا٪       ٗجرر٘د  -

 ك٧ٌطظٞ إع٩ًٚٞ، عوٟ عٌوٚٞ اؽار اهقشاسات بؼتْ املِت  اٮخباسٜ 

واهقررا٢ٌ    هوقررٍٚ ا٨جتٌاعٚررٞ ٗاهثقافٚررٞ ٗاهظٚاطررٚٞ هوـررحفٚ    تررتمري ٗجرر٘د -

 سدُٚٞ عوٟ ُ٘عٚٞ املِت  اٮخباسٜ هو٘كاهٞ با٨تـاي  يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪

 أسئلة الدراسة
: ًررا ًررذ٠ تررتمري  عوررٟ اهظرر٧اي اهررش٢ٚع ٗاهررزٜ ًفررادٝ "  ؼرراٗي اهذساطررٞ اٮجابررٞ  

ٗاهرزٜ    سدُٚرٞ؟ خبراس يف ٗكاهرٞ ا٪ُبرا١ ا٪   املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي يف اُتقرا١ ا٪ 

عررذد ًررّ ا٪طرر٣وٞ اهرري تتعوررق باشٙقررٞ اُتقررا١ ا٪حررذال هوتااٚررٞ، ًٗعرراٙري    ِٙبثررق عِررٕ

 اُتقا١ ا٪خباس هوِؼش، ًٗعاٙري سفض ُؼش ا٪خباس، ٗٓٛ:

 ًا ًذ٠ ٗج٘د ًعاٙري ٨ُتقا١ تااٚٞ املِاطبات ًّ قبى املِذٗب  اهـحفٚ ؟   5

 ٙري اهؼضـٚٞ هوٌِذٗب اهـحفٛ عوٟ كتابٞ ا٪خباس؟ًا ًذ٠ تتمري املعا  0

ًا ًذ٠ تتمري املعاٙري اهؼضـٚٞ هوٌحرشس، ٗطرلشتري اهتحشٙرش عِرذ ؼشٙرش        4

 ا٪خباس؟
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ًرررا ًرررذ٠ ٗجررر٘د طٚاطرررٚٞ ؼشٙرررش يف ٗكاهرررٞ ا٪ُبرررا١ ا٪سدُٚرررٞ عورررٟ املِرررت     3

 اٮخباسٜ؟

 ؟سدُُٚٞبا١ ا٪خباس يف ٗكاهٞ ا٪ًا ًذ٠ تتمري اهق٘اُ  عوٟ كتابٞ ا٪  1

 ًا اهع٩قٞ ب  اهقِاعات ا٪ٙذٙ٘ه٘جٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي، ٗقت٠٘ ا٪خباس؟   6

 ًا طبٚعٞ اهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا اهقا٢ٍ با٨تـاي؟  4

 ًا دسجٞ اطتبابٞ اهقا٢ٍ با٨تـاي هولا٘طات اهي ٙتعشض  ا؟  0

 ًا ًذ٠ تتمري اهظواات اهظٚاطٚٞ عوٟ قشاسات اهقا٢ٍ با٨تـاي؟  3

ُرتُرررت ٗاهاباعرررٞ، ٗتقِٚرررات  اسات اهفِٚرررٞ ًثرررى اٮًرررا ًرررذ٠ اُعلررراغ املٔررر   58

 ا٨تـا٨ت اهي ٙتٌت  بٔا اهقا٢ٍ با٨تـاي عوٟ ُ٘عٚٞ املِت  اٮخباسٜ؟

 ع٩ًٛ هوقا٢ٍ با٨تـاي؟ًا دٗس اهتذسٙه املتضـف يف تا٘ٙش املِت  اٮ  55

 

  Gatekeeping Theoryعالمية نظرية حارس البوابة اإل 
اطرررٞ عورررٟ ُعشٙرررٞ حررراسغ اهب٘ابرررٞ اٮع٩ًٚرررٞ طررراس اهِعرررشٜ  رررزٖ اهذسٙظرررتِذ اٮ

Gatekeeper Theory      اهرري تِاوررق ًررّ فشكررٚٞ: أْ اهشطرراهٞ ا٨ع٩ًٚررٞ ًِررز ُؼرر١٘ ،

ىل اهقررشا١، أٗ املظررتٌع  أٗ املؼررآذّٙ عوررٟ ػررلى   إىل ٗؿرر٘ي املعوً٘ررات  إاؿررذل 

أخباس، أٗ ً٘اد إع٩ًٚٞ،  ش يف ًشاحى وب٘ابات  هشٜ فٚٔرا اؽرار قرشاسات، حٚراي     

ٗ طبٚعٞ اهعِاؿش امللُ٘ٞ هوضرب اه٘احرذ اهري   أاهي  ش هعاًٞ اهِاغ،  ا٪خباسعٞ طبٚ

 ع٩ًٚٞ ىل املظتقبى يف ُٔاٙٞ سحوٞ اهشطاهٞ اٮإتـى 

اهِٔاٙرٞ املعوً٘رات اهري    يف ٗٙقَ٘ ًفَٔ٘ اهِعشٙرٞ عورٟ أْ حرشاغ اهب٘ابرٞ ٙقرشسْٗ      

بٔرا، كرٌّ ًعراٙري     ش عرب ٗطٚوٞ اٮعر٩َ إىل اؾٌٔر٘س، ٗاملعوً٘رات اهري هره حب     

ؼلٍ ٓزٖ اهقشاسات  ٗحشاغ اهب٘ابٞ ٙتتمشْٗ عادٝ بع٘اًى عذٙذٝ تتٌثرى يف اهع٘اًرى   

ا٨جتٌاعٚٞ، ٗاهثقافٚٞ، ٗا٪خ٩قٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ  ٗبِا١ عوٟ ٓزٖ اهتتمريات، إىل جاُره  

اهتتمريات اهؼضـٚٞ، ف ْ حشاغ اهب٘ابٞ ميِعْ٘ ًشٗس املعوً٘ات غرري املشغر٘ب فٚٔرا،    

ب٘هٞ ٗاملعوً٘ات املثريٝ هوبرذي، ٗٙظرٌحْ٘ مبرشٗس املعوً٘رات اهري تظراعذ يف       ٗغري املق
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ؼقٚررق أٓررذات امل٧طظررٞ اٮع٩ًٚررٞ يف كررب  إٙقررال ادتٌرر  ٗجعوررٕ عوررٟ اهاشٙررق         

خباس اهـحٚع  ٗٙش٠ اهباحثاْ أْ عٌى حاسغ اهب٘ابٞ ٨ ٙقتـش عوٟ اهظٌات هبعض ا٪

ىل إع٩ًٚررٞ يف تؼررشٙع اـرررب ٮخررش٠، بررى ٙتررذخى حرراسغ اهب٘ابررٞ ا ا٪ ٗحبررهبرراملشٗس 

 ًعوً٘ات ٗعِاؿش ٙظٌع مبشٗس بعلٔا ٗميِ  ًشٗس ا٪خش٠ 

أْ عٌوٚرٞ حشاطرٞ   خوـرت إىل "  Dimmickسٗبشتع إىل أْ دساطرٞ دميٚٚرم    ٗأػاس

، ٗأْ اه٘ظٚفرٞ  uncertaintyٗ عرذَ اهرٚق    أع٩ًٚٞ قا٢ٌٞ عوٟ ًبذأ اهؼرم،  اهب٘ابٞ اٮ

خبرراس، أٗ امل٧طظررات اٮع٩ًٚررٞ ٓررٛ تقوٚررى   ٪اهش٢ٚظررٞ ؿررشاغ اهب٘ابررٞ يف ًِعٌررات ا  

ع٩ًٚررٞ، ٗإصاهررٞ اهاٌرر٘ض، أٗ   يف املررادٝ اٮ dissonance، أٗ عررذَ ا٨ُظررباَ  اهتِررافش

برر  عِاؿررشٓا، ًررّ خرر٩ي اهقررشاسات اهرري ٙتضررزٓا اهـررحفْٚ٘   ambiguityا٨هتبرراغ 

    www.chrisrob.com/about/gatekeeping.pdf"ٗاحملشسْٗ

طرررتاتٚبٛ يف طوظرروٞ ا٨تـرراي   إٗحشاطررٞ اهب٘ابررٞ تعررين اهظررٚاشٝ عوررٟ ًلرراْ     

عٚررمت ٙـرربع ؿرراسغ اهب٘ابررٞ طررواٞ اؽررار اهقررشاس فٌٚررا طررٌٚش ًررّ خرر٩ي ب٘ابتررٕ،       

أْ ٗ ٗكٚج طٌٚش حتٟ ٙـى يف اهِٔاٙٞ إىل اه٘طٚوٞ اٮع٩ًٚرٞ، ًِٗٔرا إىل اؾٌٔر٘س    

ٓرر٘ فررشد طوظرروٞ ًتـرروٞ اؿوقررات، ٗٓررزٖ اهظ٩طررى يف حاهررٞ ا٨تـرراي          ا٨تـرراي

إر  رش املعوً٘رات باهعذٙرذ ًرّ اؿوقرات، ٗيف كرى حوقرٞ         ،اؾٌآريٜ تلْ٘ ط٘ٙوٞ

اهقرشاسات  يف ٗ اهع٘اًى اهي ترتحلٍ  أٙعين فٍٔ امل٧مشات،  اهب٘ابٞب٘ابٞ، ٗفٍٔ ٗظٚفٞ 

 اهي ٙـذسٓا حاسغ اهب٘ابٞ 

هر٘ ؽٚرى خشٙارٞ ؿشكرٞ اـررب ًِرز ؿعرٞ اؿرذل          ٗميلّ اهق٘ي أْ اهذاسغ

ف ُٕ طٚلْ٘ أًاَ ػبلٞ عِلب٘تٚٞ  فاؿذل بلى عِاؿشٖ  ،اىل اهقاس٥ ٗؿ٨٘ ٗ

ىل ًادٝ ؿحفٚٞ ىتاس ًِٔا ًا ٙش٠ رررر ٗفق ًعاٙريررر إُٔ ًٍٔ هوقرشا١،  إو٘هٕ اهـحفٛ 

ٚٔررا، أٗ هإخررش٠ أكررافٞ إٗ أىل احملررشس اهررزٜ ٙقررَ٘ عررزت ًعوً٘ررات ًِٔررا،    إِٗٙقوررٔا 

عرادٝ  إٗ أع٩ًٚرٞ،  ا، أٗ ت٘كٚع غٌ٘ض بعض فقرشات املرادٝ اٮ  تـحٚع ًفشداتٔا هاًّ٘

  ٙتِاطه ٗٓٚلى اـرب، مٍ و٘ را  sequenceتشكٚبٔا بؼلى تظوظى ًِاقٛ و

ىل طررلشتري اهتحشٙررش اهررزٜ ٙقررشس إجاصتٔررا هوِؼررش بعررذ تررذقٚقٔا، هتؼررلى باهترراهٛ     إ

http://www.chrisrob.com/about/gatekeeping.pdf
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ظرره طٚاطررتٔا  عملعرراٙري خاؿررٞ بٔررا  هوـررحج اهرري توتقأررا، مررٍ ؽلررعٔا    ًررذخ٩ 

ع٩ًٚٞ ً  ٗآتٌاًاتٔا، ًٗ٘قعٔا ٗتؼابم ع٩قات اهذٗهٞ اهي تعٌى فٚٔا امل٧طظٞ اٮ

 اهذٗهٞ اهي ػٔذت اؿذل اهزٜ ػلى باهتاهٛ ًادٝ اـرب 

هررّ٘ٙ أػرراس إىل أْ فٔررٍ ٗظٚفررٞ اهب٘ابررٞ "ٙعررين فٔررٍ املرر٧مشات أٗ     إْٗتقرر٘ي سػرري 

سات اهي ٙـذسٓا حراسغ اهب٘ابرٞ  ٗأٗي حراسغ ب٘ابرٞ ٓر٘      اهع٘اًى اهي تتحلٍ باهقشا

اهفررشد اهررزٜ ٩ٙحررغ اؿررذل ٗقررت ٗق٘عررٕ، ٗٙررش٠ ِٗٙتقررٛ أػررٚا١، ٩ٙٗحررغ أٗ ٙافررى  

أػٚا١ أخش٠  ٗاؿاسغ اهثاُٛ ٓ٘ املضرب اهـحفٛ اهزٜ وـى عوٟ اـرب ًّ ػآذ 

ًذ٠ ا٪ٌٓٚٞ اهعٚاْ، ٗاملضرب بذٗسٖ ِٙتقٛ اؿقا٢ق اهي طِٚقؤا أٗ طٌٚٔؤا، ٗوذد 

   483 -488، ق5334اهي ٙعاٚٔا هوحذل و

 : أْ املِذٗب اهـرحفٛ اهرزٜ ٙقرشس ًرا إرا كاُرت اهقـرٞ       DeFleurٗٙش٠ دٗفوش و

اٮخباسٙٞ ًٌٔٞ أَ ٨، ٓ٘ حاسغ اهب٘ابٞ ا٪ٗي واـار٘ٝ ا٪ٗىل ، تتبعٔرا خار٘ات ًرّ     

ٞ، ٗأْ ُعشٙرٞ  حشاغ اهب٘ابٞ ا٬خشّٙ اهزّٙ ٙقًْ٘٘ بذٗس يف ؿرٚاغٞ اهقـرٞ اٮخباسٙر   

، اؾٌررآريٜا ؾ٘اُرره عٌوٚررٞ ا٨تـرراي ا ؿررحًٚححراسغ اهب٘ابررٞ ٨ تررضاي  ثررى تفظررريً 

ٗتتمرياتٕ ٗطرتبقٟ ًٌٔرٞ، طاملرا أْ اهـرحج ًرا صاهرت تظرعٟ إىل اه٘ؿر٘ي إىل أكررب          

    514 -510، ق0858عذد ًّ اهقشا١ عرب تقذٍٙ قت٠٘ ًثري ٨ٓتٌأًٍ و

ٗي اهررزٜ ٙـررذس ًررّ إداسٝ اهتحشٙررش، أٗ  هوقررشاس ا٪ ٗحقٚقررٞ، فرر ْ ِٓرران ػررا٩ٓ  

امل٧طظٞ اٮع٩ًٚرٞ، أٗ املظر٧ٗي املباػرش عرّ عٌرى املِرذٗب  اهـرحفٚ ، ٗتر٘جٍٚٔٔ         

ظره  عا ًرّ طوظروٞ اؽرار اهقرشاسات     هوتااٚٞ اهـحفٚٞ اهًٚ٘ٚٞ، ٨ٗ ٙتٍ اعتباسٖ جض١ً

 ًفٔررَ٘ حررشاغ اهب٘ابررٞ اٮع٩ًٚررٞم فاملظرر٧ٗي عررّ عٌررى املِررذٗب  اهـررحفٚ ، عِررذًا 

ٗ أٗ فِٚررٞ أداسٙرٞ  إٗ ًتابعرٞ قلرٚٞ ًررا، ٪طرباب    أا تررتٍ تااٚرٞ ًِاطربٞ ًعِٚررٞ،   ّهر أٙقرشس  

  ا ٙقشس حبه ًعوً٘ات ًِٗعٔا ًّ اه٘ؿ٘ي إىل اؾٌٔ٘س إ، ٌٓٚٞا٪ؾٔٞ عذَ 

 الدراسات السابقة

ل اهذاسطررٞ، أٗ اهقشٙبررٞ ًِررٕ، ٘ساجرر  اهباحررمت اهذساطررات اهظررابقٞ املتعوقررٞ مب٘كرر

 ت اهتاهٚٞ:اهذساطا سؿذٗ لّ ًّ 
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 Gatekeeping and citizenٗعِ٘أُررا Amani Channel 0858دساطررٞ  -

Journalism: aqualitative examination of participatory news gathering  

عرر٩َ، ٗكٚفٚررٞ اؽررار  ىل فٔررٍ أفلررى هقاعررذٝ اهتؼرراسكٚٞ يف اٮ إٗٓررذفت هو٘ؿرر٘ي 

 ، ٗعثرت يف تارري   CNNو اهر ىل ً٘ق إا هلرتًُّٗإسطا ا إحٚاي امل٘اد اهي ٙتٍ  اهقشاس

عرر٩َ دٗس حررشاغ اهب٘ابررٞ ا٨ع٩ًٚررٞ اهتقوٚررذٜ يف عٌوٚررات ا٨تـرراي يف ظررى اُتؼرراس اٮ

اهررر   ٗتِاٗهررت اهذساطررٞ ؿررحافٞ املرر٘اطّ يف  Online Communicationsُرتُررتاٮعرررب 

هلرتُٗررٛ"، ٗٓررٍ اهررزّٙ ٙشطرروْ٘ ًرر٘اد     ، ٗاهرري تظررٌٛ املرر٘اطّ "املشاطررى اٮ  CNNو

خبراس اهري ٙظرشبٔا    ، ٗدٗس ٓرزٖ ا٪ "unfiltered"ٞ غري قشسٝ،   ٙتٍ اهتذخى بٔا ؿوٚأ

خباسٙٞ يف إحذال ُقوٞ ُ٘عٚٞ يف عٌوٚرات ا٨تـراي كرْ٘ ٗطرا٢ى     امل٘اطِْ٘ هورباً  اٮ

ًررا ٙررذع٘   ،خبرراسعرر٩َ اهش٢ٚظررٞ تؼررب  املرر٘اطِ  عوررٟ املؼرراسكٞ يف ؿررِاعٞ ا٪     اٮ

عرر٩َ، ٗدٗس يف اٮ املؼرراسكٞٞ املتعوقررٞ يف اهبرراحث  هتعٌٚررق  فٌٔٔررٍ ه٭مرراس اهِعشٙرر    

 حشاطٞ اهب٘ابٞ  

طرو٘ب اهعِٚرٞ   أٗخوـت اهذساطٞ اهي تعذ ًّ اهذساطات اه٘ؿرفٚٞ، ٗاطرتضذًت   

 ٍْ سطررى أهلرتُٗٚررٞ و ًثررى  امل٘اقرر  اٮ عررربخبرراس سطرراي ا٪إ اهعؼرر٘ا٢ٚٞ ٗاملقابوررٞ، إىل أ

اٙري املِٔٚررٞ هِؼررش  ا ، تعررذ طشٙقررٞ ًبتلررشٝ ؾٌرر  ا٪خبرراس هلِٔررا ٨ توررن املعرر     خرررًب

اهرر   ً٘قر   خباس ٗبثٔرا، ًرا ٙتاوره اعتٌراد ًعراٙري  ثرى دٗس حشاطرٞ اهب٘ابرٞ، فٌرث٩          ا٪

خبررراسٜ اعتٌرررذ  اسطرررات هعٌرررى حشاطرررٞ اهب٘ابرررٞ ملشاقبرررٞ املؼررراسكات    اٮ  CNNو

ُرتُت، هوتتكرذ ًرّ أٌٓٚرٞ املعوً٘رات ًٗـرذاقٚتٔا، اهري       ع٩ًٚٞ هوبٌٔ٘س عرب اٮاٮ

 هوبٌٔ٘س   ٗ بثٔاأطٚتٍ ُؼشٓا، 

ٍٓ اهرزّٙ ٙـرِعْ٘ اهقرشاس اهِٔرا٢ٛ بؼرتْ احملتر٠٘         CNNو ٗحشاغ اهب٘ابٞ يف اهر

ا هعٌوٚٞ ا٪خبراس اهري ٙتر٘فش هرذٙٔا     املقذَ ًّ املظتضذً   ٗٓزٖ اهذساطٞ  ثى  ٘رًج

، ٗبِٚررٞ ؼتٚررٞ تررذعٍ ؿررحافٞ املرر٘اطّ ٗترر٘فش قاعررذٝ ه٘كرر   رر٘رر  ًتضـررفكررادس 

 CNNع٩ًٚٞ اهي تعذ اهرا هو٘طا٢ى اٮهلرتًُّٗإباس خسطاي ا٪إُعشٜ، ٙعام ً٘ك٘ل 

   ٘رجا   ا
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ع٩ًٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ع٩قٞ اهب٣ٚٞ اٮ   ٗعِ٘أُا:0883دساطٞ اهشفاعٛ و -

هتعشت عوٟ تتمري اهب٣ٚات إىل آذفت اهذساطٞ اهعشبٛ باػآاتٕ م٘ حق٘ق اٮُظاْ، 

شبررٛ يف تررتطري ًفآٌٚررٕ ٗس٦اٖ حرر٘ي  اٮع٩ًٚررٞ اهرري ٙعٌررى فٚٔررا اهقررا٢ٍ با٨تـرراي اهع  

طررو٘ب اهعِٚررٞ  أُظرراْ، ٗٓررٛ ًررّ اهذساطررات اه٘ؿررفٚٞ اهرري اتبعررت      قلررٚٞ حقرر٘ق اٮ 

راعررررات إا ٗع٩ًٚررررٞ فوررررت ؿررررحف إاهعؼرررر٘ا٢ٚٞ هوقررررا٢ٌ  با٨تـرررراي يف ٧ًطظررررات  

 ًاساتٚٞ ٗاهربٙااُٚٞ ٗتوفضُٙ٘ات يف اهب٣ٚٞ اهقاشٙٞ ٗاٮ

ُظررراْ با٨تـررراي مررر٘ حقررر٘ق اٮْ اػآرررات اهقرررا٢ٌ  أىل إٗت٘ؿررروت اهذساطرررٞ 

بؼررلى عرراَ كاُررت ق٘ٙررٞ برر  اهب٣ٚررات اهث٩مررٞ اهرري  ررت دساطررتٔا ٗٓررٛ بشٙااُٚررا       

ُظرراْ كاُررت ا ؿقرر٘ق اٮٗاٮًراسات اهعشبٚررٞ املتحررذٝ ٗقارش، ٗإْ أعوررٟ اهب٣ٚررات قب٘ه ر   

ٗمبررت ًرّ اهذساطرٞ أْ ا٨ػراٖ مر٘ حقرر٘ق      ًاساتٚرٞ مرٍ اهقاشٙرٞ    اهب٣ٚرٞ اهربٙااُٚرٞ فاٮ  

ُظرراْ ٙعررين ٙتررتمش برراملتاريات اهذمياشافٚررٞ ٗاه٘ظٚفٚررٞ، ٗأْ ًفٔررَ٘ حقرر٘ق اٮ ُظرراْ اٮ

 حشٙررٞ اهررتفلري، ٗاهتعرربري مررٍ اهذميقشاطٚررٞ، ٗحشٙررٞ املٌاسطررٞ اهذِٙٚررٞ، مررٍ اهعررذي         

ْ اهقررا٢ٍ با٨تـرراي ٙعٌررى كررٌّ ٧ًطظررٞ تعٌررى يف إطرراس ب٣ٚررٞ    أٗاتلررع ًررّ اهذساطررٞ  

وررٟ، ًثررى اهب٣ٚررٞ اهتؼررشٙعٚٞ،    اتـرراهٚٞ تتؼررابم ًرر  عِاؿررش اهب٣ٚررٞ ا٨جتٌاعٚررٞ ا٪ع     

 ٗاهقٌٚٚٞ، ٗاهظٚاطٚٞ، ٗاهثقافٚٞ، ٗاهفلشٙٞ 

فشٙقٚٞ يف اهتااٚٞ اٮخباسٙرٞ    ٗعِ٘أُا:  اهقلاٙا اٮ0884دساطٞ إقٌذ و -

هتعررشت إىل دٗس اه٘كاهررٞ  إىل اٗٓررذفت ٓررزٖ اهذساطررٞ  ه٘كاهررٞ اؾٌآريٙررٞ ه٫ُبررا١   

تبثٔرررا اه٘كاهرررٞ عرررّ اهقلررراٙا   اؾٌآريٙرررٞ ه٫ُبرررا١، ٗؼذٙرررذ ُظررربٞ ا٪خبررراس اهررري    

فشٙقٚرررٞ، ٗأُررر٘ال ا٪خبررراس اهررري تبثٔرررا، ٗؼذٙرررذ ًـرررادسٓا، ٗاهتعرررشت إىل اهقرررٍٚ   اٮ

ا إىل اػآرات  فشٙقٚرٞ  ٗاهتعرشت أًٙلر   اٮخباسٙٞ اهري أبشصتٔرا يف تااٚتٔرا هوقلراٙا اٮ    

تبثٔررا ػرراٖ اهقلرراٙا ا٪فشٙقٚررٞ  ٗٓررزٖ اهذساطررٞ ٗؿررفٚٞ اطررتضذَ فٚٔررا     اهرريا٪خبرراس 

ع٩ًٛ، ٗأدٗات ؼوٚى امللٌْ٘ ٗا٨طتباُٞ ٗاملقابوٞ، ٗعِٚتٔا ًِٔ  املظع اٮ اهباحمت

 عؼ٘ا٢ٚٞ ًِتعٌٞ 
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ٗت٘ؿوت اهذساطرٞ إىل ٗجر٘د كرعج يف اهتااٚرٞ اٮخباسٙرٞ ملضتورج ا٪حرذال ًرّ         

فشٙقٚررٞ  ٗتررب  أُٔررا آتٌررت با٪خبرراس اهظٚاطررٚٞ،  ا اهقلرراٙا اٮقبررى اه٘كاهررٞ ٗؼذٙررًذ

فشٙقٚررٞ، ٗأُٔررا تعتٌررذ يف تااٚتٔررا كثررش ًررّ ا٪خبرراس اٮٗا٨قتـررادٙٞ، ٗاهعظررلشٙٞ أ

  ٗ ْ اهعرررراًو  فٚٔررررا واهقررررا٢ٌ  با٨تـرررراي    أاٮخباسٙررررٞ طٚاطررررٞ ؼشٙشٙررررٞ قاٙررررذٝ  

بظٚاطتٔا اٮع٩ًٚٞ ٗاهتعوٌٚات، ٗاهت٘جٚٔات اـاؿٞ باهعٌى ٗاهتظوظى  قلًْ٘٘

 اٮداسٜ 

 Toward A Theory Ofٗعِ٘أُا:  2007و KarineBarzilai-Nahonدساطٞ  -

Network Gatekeeping: A Framework For Exploring Information Control  

ىل ؼذٙررذ إطرراس عرراَ هِعشٙررٞ حشاطررٞ اهب٘ابررٞ يف طررٚاق ػرربلات    إٗٓررذفت اهذساطررٞ 

  ٗاهرررررربٗص Identificationٗي: ؼذٙرررررذ ا ٘ٙرررررٞ و، ٙتلرررررٌّ عِـرررررشّٙ، ا٪ا٨تـررررراي

ٚرررات حرررشاغ اهب٘ابرررٞ  ٗا٬خرررش فٔرررٍ  ، ٗؼذٙرررذ آهImportance  ٗا٪ٌٓٚرررٞ وSalienceو

اهع٩قٞ ب  حشاغ اهب٘ابرٞ، ٗامل٧طظرٞ اهري ٙعٌورْ٘ فٚٔرا، ٗعٌوٚرات حشاطرٞ اهب٘ابرٞ          

سب  خـرا٢ف تتٌثرى يف: ع٩قرٞ    أٗؼذد ٓزٖ اهِعشٙٞ عٌوٚٞ حشاطٞ اهب٘ابٞ ًّ خ٩ي 

  اٮع٩ًٚرٞ، ٗاهع٩قرٞ ًر    امل٘ادُتار إاهظواٞ اهظٚاطٚٞ عشاطٞ اهب٘ابٞ، ٗاهقذسٝ عوٟ 

 حشاغ اهب٘ابٞ، ٗاهبذا٢ى املت٘افشٝ يف طٚاق حشاطٞ اهب٘ابٞ  

طرو٘ب اهعِٚرٞ   أٗخوـت اهذساطٞ اهي تعذ ًرّ اهذساطرات املظرحٚٞ، ٗاطرتضذًت     

ع٩ًٚرٞ،  اهعٌذٙٞ، ٗؼوٚى امللٌْ٘، إىل أْ ِٓان دِٙاًٚلٚٞ يف اهتحلٍ بامل٘اد اٮ

وع٩قررات اهظٚاطررٚٞ ٗاهشقابررٞ عوٚٔررا بتحوٚررى عٌررى حشاطررٞ اهب٘ابررٞ ٗػررشحٕ، ٗفٌٔٔررٍ ه 

ٗا٨جتٌاعٚرررٞ، ٗأْ هرررذ٠ اهبررراحث  إًلاُٚرررٞ ً٘اجٔرررٞ اهق٘اطرررٍ املؼررررتكٞ هعررر٘آش 

ٞ حشاطٞ اهب٘ابٞ املتعذدٝ، ٗتا٘ٙش اهع٩قات ٗؿٚاغتٔا ب  ٓزٖ اهع٘آش، ٗبِا١   ُعشٙر

ع٩ًٚرررٞ يف ا يف اهشقابرررٞ عورررٟ املررر٘اد اٮحشاطرررٞ ب٘ابرررٞ أكثرررش فا٢رررذٝ ٗف٘هٚرررٞ ٗعٌق ررر

   ادتٌ 

  ٗعِ٘أُررا: دٗس اهقررا٢ٍ با٨تـرراي يف ٧ًطظررات    0888برر٘ ػررِه و دساطررٞ أ -

ٓررذفت اهذساطررٞ، اهرري  اٮعرر٩َ اهفوظرراٚين يف ً٘اجٔررٞ ًررتاريات ا٪هفٚررٞ اهثاهثررٞ،    
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طرررو٘ب ا٨طرررتباُٞ أداٝ هوبحرررمت، ٗاهعِٚرررٞ اهعؼررر٘ا٢ٚٞ، ٗاهررري تعرررذ ًرررّ      أاطرررتضذًت 

يف امل٧طظرات  اهذساطات ا٨طتلؼافٚٞ اه٘ؿفٚٞ، اهتعشت إىل قذسٝ اهقا٢ٍ با٨تـاي 

اٮع٩ًٚٞ اهفوظاِٚٚٞ عوٟ امل٘اجٔٞ، ٗاهتعشت إىل ًآٚٞ اهقا٢ٍ با٨تـاي، ٩ٓ٧ًٗتٕ 

ٗخرباتٕ ٗاهذٗسات اهتذسٙبٚٞ اهي توقآا، ٗقذستٕ عوٟ اهتعاًى ً  اهتقِٚات اؿذٙثرٞ،  

 طاس اهـحٚع  ا يف اٮ ٗاطتضذأًا

ع٩ًٚررررٞ ٗكؼررررفت اهذساطررررٞ عررررّ ٗاقرررر  اهقررررا٢ٍ با٨تـرررراي يف امل٧طظررررات اٮ   

اهفوظاِٚٚٞ، ٗافتقاد عذد كربري ًرّ اهقرا٢ٌ  با٨تـراي هوتتٓٚرى اؾراًعٛ ٗاهعوٌرٛ        

ٗاهتررذسٙه، ٗعررذَ ٗكرر٘ت اـاررٞ اٮع٩ًٚررٞ، أٗ املٌٔررٞ املِرر٘ط باهقررا٢ٍ با٨تـرراي، أٗ 

اهذٗس اهزٜ ٙقَ٘ بٕ، كٌا كؼفت عّ ًٚى اهقا٢ٌ  با٨تـاي إىل اٮحباط، ٗعرذَ  

ٗدعرررت إىل ا٨ٓتٌررراَ بررراهرباً  اهتذسٙبٚرررٞ هوقرررا٢ٌ      املبرررا٨ٝ، ٗاهت٘اؿرررى ًررر  اهعٌرررى 

ا ه٫ؿرر٘ي با٨تـرراي، ٗإعررادٝ اهِعررش يف ٗظررا٢ج اهقررا٢ٌ  با٨تـرراي، ٗت٘صٙعٔررا ٗفق رر   

 ا عّ ا٪ٓ٘ا١ اهؼضـٚٞ ٗاهعوٌٚٞ بعًٚذ املِٔٚٞٗاهق٘اعذ 

ط٘طٚ٘ه٘جٚا اـرب اهـحفٛ، دساطرٞ     ٗعِ٘أُا:5303دساطٞ عبذ اهِن و -

خبراس ُٗؼرشٓا يف   تقٚرٍٚ عٌوٚرٞ اُتقرا١ ا٪   اهذساطرٞ  ٗٓرذفت  خبراس،  ٪يف اُتقا١ ُٗؼرش ا 

بعرراد ا٨جتٌاعٚررٞ  ررزٖ اهعٌوٚررٞ، ٗاهعٌررى عوررٟ   اهـررحج املـررشٙٞ، ٗاهلؼررج عررّ ا٪ 

ٗاهذساطررٞ تعررذ ًررّ    تـررحٚحٔا مبررا ٙتِاطرره ٗاهررذٗس اهتٌِررٜ٘ املت٘قرر  ًررّ اهـررحج      

وررٟ املظررع  اهذساطررات اه٘ؿررفٚٞ اهرري اطررتضذًت ًررِٔ  ؼوٚررى امللررٌْ٘ با٨عتٌرراد ع    

ٓرشاَ ٗا٪خبراس ٗاؾٌٔ٘سٙرٞ    ؿرذاسات ؿرحج: ا٪  إاهؼاًى هوعِٚٞ اهضًِٚرٞ اهري فورت    

 َ 5300ًّ عاَ   كاُْ٘ اهثاُٛ ٗػباط ٗآراسو ِٙاٙش ٗفرباٙش ًٗاسغ٪ػٔش 

ٓرررررشاَ ٗا٪خبررررراس خباسٙرررررٞ هـرررررحج ا٪ٗت٘ؿررررروت اهذساطرررررٞ إىل أْ اه٘ظٚفرررررٞ اٮ

ل اهتقشٙشٜ، أٗ اهربٗت٘كر٘هٛ اهرزٜ   خباسٓا ًّ اهِ٘أٗاؾٌٔ٘سٙٞ ًتذُٚٞ، ٗأْ غاهبٚٞ 

ْ تفٚذ اهقاس٥ يف تـشٙج ػ٧ْٗ حٚاتٕ اهًٚ٘ٚٞ، أٗ ًعوً٘ات ميلّ أ٨ ٙقذَ بٚاُات 

ٗ ت٘طٚ  ًذاسكٕ مببشٙات ا٪ً٘س  كٌرا ت٘ؿروت اىل أْ اهعراًو  يف اهـرحج ًرّ      أ

ف٣ٞ ًّ ٙذٙشْٗ اهعٌوٚٞ اهـحفٚٞ، ٗهٚع هذٍٙٔ فٍٔ ٗاكع عّ ًآٚٞ اـرب اهـحفٛ 
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ا١ بعض املفآٍٚ اهعاًٞ، اهي ٨ ٙوتضًْ٘ بتابٚقٔرا يف ٗاقر  املٌاسطرٞ اهفعوٚرٞ،     باطتثِ

خبرراس طاطررٔا اُتقررا١ ا٪أ٨ٗ تترر٘افش هررذٍٙٔ ًعرراٙري قررذدٝ، ًٗبرراد٥ ساطررضٞ ٙررتٍ عوررٟ  

ُٗؼشٓا، ٗإ ا تتٍ بـ٘سٝ عؼ٘ا٢ٚٞ، ٗتوقا٢ٚٞ ؼلٌٔا ت٘جٔرات املظر٧ٗه  ًٗٚر٘ ٍ    

 يف كى اهـحج ً٘ك٘ل اهذساطٞ 

  ٗعِ٘أُرررا: دساطرررٞ اهع٩قرررٞ املتبادهرررٞ بررر  اهقرررا٢ٍ   0884طرررٞ اهِقرررشاط ودسا - 

    ٞ دساطرٞ ؼوٚوٚرٞ ًٚذاُٚرٞ عورٟ      -با٨تـاي ٗاؾٌٔر٘س املظرتٔذت يف اٮراعرات احملوٚر

هتعررشت إىل اهع٩قررٞ برر  آتٌاًررات  إىل اإراعررٞ بررين ٗهٚررذ يف هٚبٚررا  ٗٓررذفت اهذساطررٞ   

ا٨تـاي، ٗدسجرٞ اهرتكٚرض اهري ت٘هٚٔرا     اؾٌٔ٘س يف املادٝ اٮع٩ًٚٞ، ٗأجِذٝ اهقا٢ٍ ب

اٮراعٞ هوقلاٙا اهي تٍٔ اؾٌٔ٘س، ٗدسجٞ آتٌاَ املظرتٌع  فٌٚرا ترثريٖ اٮراعرٞ ًرّ      

عتٌذ اهباحمت املِٔ  املظحٛ باهعِٚرٞ، ٗؼوٚرى امللرٌْ٘ هوررباً      اقلاٙا ًٗعاؾات  ٗ

برين ٗهٚرذ، ٗآسا١   راعرٞ  إسا١ اهقرا٢ٍ با٨تـراي يف   آراعٚٞ، ٗاملرِٔ  املقراسْ بر  ُترا٢      اٮ

 هٔ٘س املظتٌع   ا 

ٗت٘ؿرروت اهذساطررٞ إىل أُررٕ ٨ ٙ٘جررذ تررشاب  قررٜ٘ برر  أجِررذٝ اهقررا٢ٍ با٨تـرراي،     

ٗأجِررذٝ اؾٌٔرر٘س املظررتٌ  هٯراعررٞ، ٗأْ عٌوٚررٞ ا٨طررتٌال هٯراعررٞ هٚظررت ٧ًكررذٝ،   

ٗغاهبٚٞ فتٌ  اهذساطٞ ٨ ت٧ٙذ اهت٘اؿى ً  إراعرٞ برين ٗهٚرذ ٪طرباب كتوفرٞ، ًِٔرا       

مابترررٞ، ٨ٗ تظرراعذ أٗ تظررآٍ يف تاررٚري كررثري ًرررّ      ٗغررري شاً  اٮراعررٞ ًررتاريٝ   أْ برر 

املفآٍٚ، ٗاهعادات اهظ٣ٚٞ هذ٠ اؾٌٔ٘س، ٨ٗ تظٍٔ يف تقذٍٙ أجِذٝ تظاعذ اؾٌٔ٘س 

كٌررا ت٘ؿرروت اهذساطررٞ إىل أْ عررذَ  عوررٟ حررى اهعذٙررذ ًررّ املؼررل٩ت اهرري ت٘اجٔررٕ 

اـلر٘ل هشغبرٞ ًرذٙش اٮراعرٞ،      اهرتكٚض عورٟ احتٚاجرات أجِرذٝ املظرتٌع ، طرببٔا     

ا ٮداسٝ املظرر٧ٗه  عررّ اٮراعررٞ، ًررا هعررى بشافٔررا تابعررٞ      ا ٗاكررًحٗأْ ِٓرران تررتمريً 

 ٪جٔضٝ اهذٗهٞ اهعوٚا املباػشٝ 

 التعليق على الدراسات السابقة
اهعشبٚرٞ ٗا٪جِبٚرٞ، اهري تِاٗهرت دٗس      ،اهشج٘ل إىل عذد ًرّ اهذساطرات اهظرابقٞ   ب

عٌوٚٞ اٮع٩ًٚٞ، ٨حغ اهباحمت قوٞ اهذساطات اهي تِاٗهت دٗس اهقا٢ٍ با٨تـاي يف اه
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ُبرا١ اهعشبٚرٞ، ٗت٘طرعت يف دساطرٞ ٓرزٖ اهب٣ٚرٞ يف       اهقا٢ٍ با٨تـاي يف ب٣ٚٞ ٗكا٨ت ا٪

 راعات ٗاهـحج اٮ

ع٩ًٚرٞ ًرّ اهـرحافٞ    ٗأػاست بعض اهذساطرات إىل تار٘س دٗس حرشاغ اهب٘ابرٞ اٮ    

هلرتُٗٚٞ، ه٘كر  ًعراٙري تلرٌّ جرذاسٝ     افٞ اٮاملقش١ٗٝ ٗاملظٌ٘عٞ ٗاملش٢ٚٞ إىل اهـح

ًؼاسكات ٗتعوٚقات امل٘اطِ  هوِؼش يف امل٘اق  اٮهلرتُٗٚٞ، ٗا٨ستقا١ باهزٗق اهعاَ 

 يف ادتٌ ، ٗاهتتكذ ًّ أٌٓٚٞ املعوً٘ات اهي تِؼش هوبٌٔ٘س ًٗـذاقٚتٔا 

ٗتاشقت دساطات أخش٠ إىل آتٌاًات اهقا٢ٍ با٨تـاي م٘ ً٘كر٘عات قرذدٝ   

ع٩ًٚرٞ ًر  آتٌاًرات اؾٌٔر٘س، ٗقرذسٝ      ثى: حق٘ق اٮُظاْ، ًٗرذ٠ ت٘افرق املر٘اد اٮ   ً

عوٟ توبٚٞ ت٘قعات اؾٌٔر٘س، ٗت٘جٚرٕ    - راعاتطٌٚا اٮ ٨ - ع٩ًٚٞامل٧طظات اٮ

ع٩ًٚرررٞ مبرررا ىرررذَ ًـررروحٞ ىل حرررشاغ اهب٘ابرررٞ اٮإع٩ًٚرررٞ داسٝ يف امل٧طظرررات اٮاٮ

  قوٌٚٛٔ٘س املتوق  احملوٛ ٗاٮا عّ آتٌاًات هاؿلً٘ٞ ٗت٘جٔاتٔا بعًٚذ

ع٩ًٚرٞ،  ً٘كر٘ل أٌٓٚرٞ ٗجر٘د ًشُٗرٞ يف اهرتحلٍ برامل٘اد اٮ       اهذساطاتٗتِاٗهت 

ع٩ًٚرٞ  ع٩ًٚرٞ، ٗحرشاغ اهب٘ابرٞ اٮ   ىل ؿرٚاغٞ ع٩قرٞ جذٙرذٝ بر  املر٘اد اٮ     إٗاهذع٘ٝ 

 ع٩ًٚٞ ىل ُعشٙٞ أكثش فا٢ذٝ، ٗف٘هٚٞ يف اهشقابٞ عوٟ امل٘اد اٮإهو٘ؿ٘ي 

عرررذاد ٗاهترررذسٙه ٗاملظرررت٠٘ اهتعوٌٚرررٛ،  دٗس اٮ أًٙلررراكٌرررا تِاٗهرررت اهذساطرررات  

ٗاـررربٝ اٮع٩ًٚررٞ ٗاٮًلاُررات اهفِٚررٞ هوقررا٢ٍ با٨تـرراي ٗاهـررع٘بات اهرري تعرررتض     

ىل ا٨ٓتٌراَ براهرباً    إطشٙقٕ املٔين، ٗقذستٕ عوٟ ً٘اجٔتٔا، فذعت ٓزٖ اهذساطرات  

 اهتذسٙبٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي 

ىل أْ اهقرا٢ٍ با٨تـراي يف ًععررٍ اهب٣ٚرات اهظٚاطررٚٞ    إاطررات ٗت٘ؿروت بعرض اهذس  

ُٔرا تلرش برادتٌ ، ٗأْ    أفلاس اهي تش٠ اؿلً٘رٞ، ٗاملظر٧ٗهْ٘   اهعشبٚٞ ٙقـٛ ا٪

هذ٠ بعض اهقا٢ٌ  با٨تـاي ملآٚٞ اـرب اهـحفٛ، ٗا٨قتـراس   اٗاكًح آِان غٚاًب

 خباس عوٟ املفآٍٚ اهعاًٞ حٚاي ا٪

 نوع الدراسة ومنهجها

اه٘ؿررفٚٞ  بحرر٘لاه٘ؿررفٚٞ، إر تعررشض اه  بحرر٘لتـررِج ٓررزٖ اهذساطررٞ كررٌّ اه   

ٗ كٚفٚرررٞ، ٗؼذٙرررذ اهع٘اًرررى املشتبارررٞ    أخـرررا٢ف امل٘كررر٘ل ًرررّ ُاحٚرررٞ كٌٚرررٞ،    
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بامل٘كرر٘ل، أٗ اهعررآشٝ، ٗكررٌّ فررشٗض ًبذ٢ٚررٞ  ٗتظررعٟ ٓررزٖ اهذساطررٞ إىل ؼذٙررذ     

ٚرٞ، ٗاملعراٙري   ٗؿج هوعشٗت اهي ٙعٌى فٚٔا اهقا٢ٍ با٨تـاي يف ٗكاهٞ ا٪ُبرا١ ا٪سدُ 

اهي تِتقٟ عوٟ أطاطٔا املِاطبات اهي تتٍ تااٚتٔا، ٗاهتااٚات اهـحفٚٞ ٗاهعِاؿش 

  ا٪خباساهي ٙتٍ إبشاصٓا يف 

برشص املِرآ  املظرتضذًٞ يف    أٗقذ اطتضذَ اهباحمت املرِٔ  املظرحٛ اهرزٜ ٙعرذ ًرّ      

عرّ   ع٩ًٚٞ  "ٗٓ٘ جٔذ عٌوٛ هوحـ٘ي عوٟ بٚاُرات ًٗعوً٘رات، ٗأٗؿرات   اهبح٘ل اٮ

   534، 0886وحظ ،  ٗ فٌ٘عٞ اهع٘آش ً٘ك٘ل اهبحمت"أاهعآشٝ، 

 أداة الدراسة
طرتباُٞ ؼترٜ٘ عورٟ    اطتضذَ اهباحمت ا٨طتباُٞ أداٝ عمت س٢ٚظٞ، حٚمت ؿٌٌا ا

طاطررٚٞ، ٗاهؼضـررٚٞ هوٌبحرر٘ل، ٗتلررٌّ ا٬خررش  ٗي املعوً٘ررات ا٪ّٙ، تلررٌّ ا٪أجررض

اهتِعٌٚٚررٞ ٗاهقاُُ٘ٚررٞ هعٌررى اهقررا٢ٍ  ٗي هذساطررٞ املعرراٙري طرر٣وٞ ؼررت م٩مررٞ قرراٗس: ا٪ أ

سدُٚٞ، ٗاهثاُٛ هذساطرٞ املعراٙري اهظٚاطرٚٞ ٗا٨جتٌاعٚرٞ     ُبا١ ا٪با٨تـاي يف ٗكاهٞ ا٪

خررري فررذسغ املعرراٙري اهفِٚررٞ، ٗاهؼضـررٚٞ هوقررا٢ٍ با٨تـرراي يف هعٌوررٕ، أًررا اهثاهررمت ٗا٪

باشٙقرٞ  خش٠ بعلٔا خاق باملِذٗب  اهـرحفٚ  تتعورق   أط٣وٞ أاه٘كاهٞ، ٗمت ت٘جٕٚ 

تعاًوررٍٔ ًرر  املِاطرربات اهـررحفٚٞ اهرري ٨ تتفررق ًرر  آسا٢ٔررٍ، ًٗعتقررذاتٍٔ ًٗرر٘اقفٍٔ       

ُ٘ال اهلا٘طات اهي ٙتعشكْ٘  را، ٗبعلرٔا خراق براحملشسّٙ تتـرى      أاهؼضـٚٞ، ٗ

ُ٘ال اهلررا٘طات اهرري ٙتعشكررْ٘  ررا، ًٗرر٘قفٍٔ ًررّ اـرررب، ٗاستبرراط رهررم باطررٍ     تبرر

ٔ   املِذٗب اهـحفٛ ٗاٮ را   ٙتفرق ًر  اهظٚاطرٞ    إا بؼرتْ اـررب   جرشا١ات اهري ٙتضرزُٗ

  هو٘كاهٞاهتحشٙشٙٞ 

 مصطلحات الدراسة

سغ اهب٘ابرٞ اهررزٜ ٙظررٚاش عوررٟ اهب٘ابرات اهرري  ررش بٔررا   احرر ٓرر٘: اهقرا٢ٍ با٨تـرراي 

غ سحرا ٗىل اهقشا١، أٗ املظتٌع  أٗ املؼرآذّٙ،  إا ؿ٘ه ٗخباس ًّ ًشحوٞ اؿذل ٗا٪

إر تعررذ  ،ٗب  ٗقررشسّٙ ٧ًٗطظررات فررشاد ًررّ ًِررذ فررشد ًررّ فٌ٘عررٞ ًررّ ا٪   اهب٘ابررٞ

ًٌرر اع٩ًٚررٞ راتٔررا بتُعٌتٔررا ًٗعاٙريٓررا ٗق٘اعررذ اهِؼررش فٚٔررا حاسًطرر     امل٧طظررٞ اٮ  اقا٢
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ا  ٗهااٙات ٓزٖ اهذساطٞ، ٙقـذ باهقا٢ٍ با٨تـراي، املِرذٗب اهـرحفٛ    ًٙلأبا٨تـاي 

سدُٚرررٞ، أٗ يف ًلاتررره ُبرررا١ ا٪ٗاحملرررشس ٗطرررلشتري اهتحشٙرررش يف ًشكرررض ٗكاهرررٞ ا٪ 

 اـاسر  يفٗ املشاطو  أ احملافعات، اه٘كاهٞ يف

 ٞ اهلررر٘اب  اهتؼررررشٙعٚٞ ٗاهؼضـررررٚٞ ٗاهتِعٌٚٚررررٞ   ٗٙقـررررذ بٔررررا :املعررراٙري املِٔٚرررر

اهي ؼلٍ عٌى اهقا٢ٍ با٨تـراي   ،ٗاهظٚاطٚٞٙذٙ٘ه٘جٚٞ ٗاهثقافٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ ٗا٪

 خباسٜ فٚٔا   سدُٚٞ، ٗت٧مش عوٟ املِت  اٮُبا١ ا٪يف ٗكاهٞ ا٪

خبرراس كثررش ًررّ فٌ٘عررٞ ًررّ ا٪ أٗٙقـررذ بررٕ، اختٚرراس خرررب، أٗ   :خبرراساُتقررا١ ا٪

ٗ اختٚاس فٌ٘عٞ ًّ اهعِاؿش ًّ اـرب اه٘احذ، ٗإٌٓاي عِاؿرش  أخش٠، ٗإٌٓاي ا٪

 خش٠ أ

  ٞ ٗ أ: ٗٙقـرررذ بٔرررا اُتقرررا١ فٌ٘عرررٞ ًرررّ ا٪حرررذال،     اُتقرررا١ املِاطررربات هوتااٚررر

 خش٠ ا٪ فلاس هوٌتابعٞ ٗإٌٓايأٗ فٌ٘عٞ أٗ فلشٝ، أاملِاطبات، هوتااٚٞ، 

ٓ٘ اطتعذاد عقوٛ هذ٠ اهفشد ُات  عّ اـربات ٗاملعاست اهي اكتظبٔا  :ا٨ػاٖ

 ٗ قاٙذٝ أٗ طوبٚٞ أهابٚٞ إٗاهتباسب اهي ًش بٔا ه٩طتبابٞ هوٌثريات باشٙقٞ 

ع٩ًٚٞ  ظه تعشٙج اهُٚ٘ظل٘ اهظٚاطات ا٨تـاهٚٞ واٮع :ع٩ًٚٞاهظٚاطٞ اٮ

ٗ      ٓٛ: فٌ٘عٞ املباد٥ ٗاملعاٙري  داسٝ ٗسقابرٞ  إاهري ؼلرٍ ُؼراط اهذٗهرٞ ػراٖ تِعرٍٚ 

 اؾٌرآريٜ،  ا٨تـراي  ػلاي ٗطرا٢ى ا٨تـراي ًِٔرا ٗطرا٢ى    أٗتقٍٚٚ ًٗ٘ا١ًٞ ُعٍ ٗ

ٞ  اهِتا٢  فلىأ ؼقٚق أجى ًّ وٌعوً٘ات،ه اهش٢ٚظٞ جٔضٝٗا٪  املٌلِرٞ،  ا٨جتٌاعٚر

ٜ  اعٛٗا٨جتٌ اهظٚاطٛ اهٌِ٘رر طاسإ يف ٜ  ٗا٨قتـراد ٕ  تتخرز  اهرز ٞ  بر  ساطر إ يف اهذٗهر

   ٞوًاػ ِٞٚطٗ ٩ًٚٞعإ ٞطاٚط

 ٞ طررو٘ب  ٓررٛ فٌ٘عررٞ املبرراد٥ ٗاهق٘اعررذ اهرري ؼلررٍ ا٪      :اهظٚاطررٞ اهتحشٙشٙرر

ع٩ًٛ، ٗقرذ تلرْ٘ غرري ًلت٘برٞ هلِٔرا      امللٌْ٘ اٮ تقذٍٙٗاهاشٙقٞ اهي ٙتٍ بٔا 

 ى اـربات ب  اهعاًو  ا ًّ طٚاق اهعٌى امل٧طظٛ ٗتِاقتفٍٔ كًٌِ

ا عررّ اهتررتمريات ٗاملٚرر٘ي  عرر٩َ بعٚررذً : ٓررٛ اهتعاًررى ًرر  اهقلرراٙا يف اٮ  امل٘كرر٘عٚٞ

 اهؼضـٚٞ 
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 مجتمع الدراسة وعينتها

تلررررْ٘ فتٌرررر  اهذساطررررٞ ًررررّ هٚرررر  املِررررذٗب  ٗاهـررررحفٚ  ٗاحملررررشسّٙ،         

ٞ ُبرا١ ا٪ ٗطرلشتريٜ اهتحشٙرش اهعراًو  يف ٗكاهررٞ ا٪    هررزّٙ ٗه٣رم ا أطر٘ا١    برررتاو سدُٚر

اهرري ٙ٘جررذ  ، أٗ يف ًلاترره اهررذٗيٗ يف ًلاترره احملافعرراتأٙعٌوررْ٘ يف املشكررض، 

َّ ًشاطوْ٘فٚٔا     561و ْ ًّهو٘كاهٞ  ٗملا كاْ ٓزا ادتٌ  قذٗد اهعذد حٚمت تل

دْٗ ساترره، فقررذ ؾررت اهباحثرراْ إىل املظررع    ًررّ ْ ٗ  ًفررشدٝ فرراص 51ًفررشدٝ، ًررٍِٔ و 

   ًفشدٝ 518لْ٘ ًّ واهؼاًى ؾٌٚ  ًفشدات فتٌ  اهذساطٞ امل

ٗبعذ ت٘صٙ  اطتٌاسٝ اهبحرمت عورٟ أفرشاد فتٌر  اهذساطرٞ، اطررتج  اهباحثراْ ًرا         

حـرا٢ٛ، ًؼرلوٞ ًرا      اطرتٌاسٝ هٚعٔرا كاُرت ؿراؿٞ هوتحوٚرى اٮ     553فٌ٘عٕ و

%  ًررّ فتٌرر  اهذساطررٞ، ٗٓررٛ ُظرربٞ ًقب٘هررٞ ٪غررشاض اهبحررمت اهعوٌررٛ،     46ُظرربتٕ و

غررشاض دُررٟ املقبرر٘ي ٪%  ٓررٛ اؿررذ ا٪6 40و ْ ُظرربٞأا را عوٌِررا إحـررا٢ًّإا خـً٘ؿرر

 اهبحمت اهعٌوٛ يف فتٌ  عبٍ فتٌ  ٓزٖ اهذساطٞ 
 

 اختبارا الصدق والثبات 

ًّٗ أجى اه٘ؿ٘ي إىل دسجٞ ًقب٘هٞ ًّ اهـذق ٗاهثبات ٪داٝ اهذساطٞ، فقذ قراَ  

ا٪كادميٚ  ٗاملِٔٚ ، ٗمت تعذٙؤا  ،5ٌ شكٔا عوٟ فٌ٘عٞ ًّ احملّلعاهباحمت ب

ِا١ عوٟ امل٩حعات اهي أبذآا احمللٌرْ٘، كٌرا مت إجرشا١ اهذساطرٞ اهقبوٚرٞ عورٟ       ب

٩ًحعرات أفرشاد    ٗفرق ٙلرا  أعِٚٞ ًّ اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ٗتعذٙى ا٨طتٌاسٝ 

ط٣وٞ اختباس ؿذق املبح٘ل، ٗاختباس اهثبات باطرتضذاَ  أاهذساطٞ اهقبوٚٞ، إكافٞ اىل 

هفرررا أٖ اهااٙرررٞ، ٗٓرررٛ ًعاًرررى اهثبرررات كشُٗبررراخ  حـرررا٢ٚٞ املعتٌرررذٝ  رررزاملعررراد٨ت اٮ

    Cronbach Alphaو

                                                           

 *مت حتكيم االستبانة من قبل كل من : 
 أ.د عصام املوسى، قسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة الريموك. -1
 د. حامت عالونة، عميد كلية األعالم، جامعة الريموك.  -2
 السيد فيصل الشبول، مدير عام وكالة األنباء األردنية "برتا". -3
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
مت ت٘ؿٚج فتٌ  اهذساطرٞ ًرّ خر٩ي اهِر٘ل ا٨جتٌراعٛ هوٌظرتب٘ب ، ٗف٣راتٍٔ        

كادميٛ، ًِٗٔتٍٔ، ًٗظت٠٘ دخؤٍ، اهعٌشٙٞ، ًٗظت٘آٍ اهتعوٌٚٛ، ٗؽــٍٔ ا٪

 اهعٌى اهـحفٛ ٗأًاكّ طلِآٍ، ٗطِ٘ات خربتٍٔ يف 

   : ت٘ؿٚج فتٌ  اهذساطٞ 5جذٗي سقٍ و 

 اهِظبٞ امل٧ٗٙٞ اهتلشاس اهف٣ٞ املتاري

 0 40 04 ركش اهِ٘ل ا٨جتٌاعٛ

 0 04 35 أُثٟ

 588 553 ادٌ٘ل

 

 

 اهف٣ات اهعٌشٙٞ

 3 8 5 طِٞ فتقى  01

 0 51 50 طِٞ  41 -06

 6 40 33 طِٞ  31 -46

 4 33 15 فتكثش 36

 588 553 لادٌ٘

 

 

 املظت٠٘ اهتعوٌٚٛ 

 1 4 3 ماُ٘ٙٞ عاًٞ فتقى

 3 55 54 دبوَ٘ ًت٘ط 

 1 14 65 بلاه٘سٙ٘غ 

 6 45 46 دساطات عوٚا

 588 553 ادٌ٘ل

 3 34 13 ؿحافٞ ٗإع٩َ اهتضـف ا٪كادميٛ 

 6 10 68 أخش٠ 

 588 553 ادٌ٘ل 

 

 املِٔٞ

 3 13 60 ًِذٗب ؿحفٛ

 3 53 54 خباس أقشس 

 3 05 00 طلشتري ؼشٙش

 0 0 58 ًشاطى خاسجٛ

 588 553 ادٌ٘ل

 4 04 04 دِٙاس 188أقى ًّ  
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 63 44 دِٙاس 5888 - 185 ًظت٠٘ اهذخى

 4 50 53 دِٙاس 5888أكثش ًّ 

 588 553 ادٌ٘ل

 

 

 ًلاْ اهظلّ

 5 01 34 املذِٙٞ

 3 55 54 اهقش٠ ٗا٪سٙات

 1 4 3 اهبادٙٞ

 588 553 ادٌ٘ل

 

 

طِ٘ات اـربٝ يف اهعٌى 

 اهـحفٛ

 53 56 طِ٘ات 1أقى ًّ 

 4 56 53 طِ٘ات 58ىل إ 6

 5 05 03 طِٞ 51ىل إ 55

 3 50 05 طِٞ 08ىل إ 56

 0 03 43 طِٞ 08أكثش ًّ 

 588 553 ادٌ٘ل

 

ٞ    ،5سقررٍ وبرراهِعش إىل بٚاُررات اؾررذٗي   ا٪ُبررا١  ٙتررب  أْ فتٌرر  اهذساطررٞ يف ٗكاهرر

% ، ٗأْ ُظبٞ ًّ تضٙذ أعٌاسٍٓ عوٟ 0 40رك٘سٜ ٗبِظبٞ ًقذاسٓا و ُٚٞ فتٌ ا٪سد

اهذسجررررٞ اؾاًعٚررررٞ ا٪ٗىل أٗ  % 5 01ٗبِظرررربٞ و % ، ٗوٌررررى أغوررررب4ٍٔ 04طررررِٞ و 46

ٗأْ أكثش ًرّ ُـرفٍٔ   % ، 3 34ٗبوات ُظبٞ ًّ وٌوْ٘ ٩ٓ٧ً  يف اٮع٩َ وأكثش، 

ٍ   %  3 13و ٙررتاٗت دخورٍٔ اهؼرٔشٜ بر       % 63و ٙعٌوْ٘ ًِذٗب ، ٗأْ مر٘ اهثورث  ًرِٔ

، ٗطِ٘ات خربٝ أغوبٍٔ  % 5 01مبا ُظبتٕ و   دِٙاس، ٗٙظلِْ٘ املذ5888ْ - 185و

ًً%   4 43و  ا تضٙذ عوٟ أحذ عؼش عا
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

   : املعاٙري اهتِعٌٚٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ 0جذٗي سقٍ و 

 
 اهفقشٝ

ً٘افق 
 بؼذٝ

 غري ً٘افق قاٙذ ً٘افق
غري ً٘افق 

 بؼذٝ
 املت٘ط * ادٌ٘ل

 1-5 % تلشاس % ن % ن % ن % ن % ن
ًررّ  ترر٘افش عررذد كرراٍت

املِررررذٗب  اهـررررحفٚ   
يف ٗكاهررررررررٞ ا٪ُبررررررررا١  

ا هاًبررررإا٪سدُٚرررٞ ٙرررر٧مش  
 عوٟ تااٚتٔا ه٫حذال

30 30 5 35 46 55 3 6 58 0 0 3 4 1 553 588 3 83 

ٙررتٍ إعاررا١ ا٪ٗه٘ٙررٞ يف  
اهتااٚررٞ اهـررحفٚٞ إىل  
اهِؼررررراطات اهش ٚرررررٞ  
 عوٟ حظاب اهِؼاطات

 غري اهش ٚٞ

31 43 1 44 40 3 53 50 4 56 53 0 5 0 553 588 4 33 

تقررَ٘ اه٘كاهررٞ بتااٚررٞ  
اهفعاهٚررات ٗاهِؼرراطات  

 املعاسكٞ هوحلً٘ٞ

58 0 0 38 41 5 04 08 0 44 00 3 0 4 553 588 4 58 

أساعررررررررٛ كٌِررررررررذٗب  
ٗقررررررررررشس ؿررررررررررحفٛ  
اهتؼررررشٙعات اهقاُُ٘ٚررررٞ  
املتعوقرررررررررررررٞ مبِٔرررررررررررررٞ 
اهـررحافٞ عِررذ كتابررٞ  

 شٙشٓاا٪خباس ٗؼ

40 44 4 66 14 3 0 5 0 0 4 8 8 553 588 3 50 

أساعررررررررٛ كٌِررررررررذٗب  
ٗقررررررررررشس ؿررررررررررحفٛ  
اهظٚاطررررررٞ اٮع٩ًٚررررررٞ 
هو٘كاهرررٞ عِرررذ كتابرررٞ 

 ا٪خباس ٗؼشٙشٓا

34 44 4 64 11 4 4 0 6 1 3 3 8 8 553 588 3 06 

أهترررررررررضَ كٌِرررررررررذٗب  
ٗقررررررررررشس ؿررررررررررحفٛ  
بامل٘كرر٘عٚٞ يف كتابررٞ  

 ا٪خباس

36 38 3 34 35 0 0 4 58 0 0 4 0 6 553 588 3 80 

   ٍٛ ٙرررررررتٍ اهترررررررتمري عوررررررر
كٌِرررررررذٗب ٗقرررررررشس  
ؿررررررحفٛ ًرررررررّ قبرررررررى  

 املظ٧ٗه  يف اه٘كاهٞ

53 50 4 44 00 3 06 00 0 48 06 4 55 3 4 553 588 4 80 

هت٘جٚٔرررررررات ٗكاهرررررررٞ   
ا٪ُبرررررررررررا١ ا٪سدُٚرررررررررررٞ  
ًٗ٘اقفٔررا مرر٘ كتوررج 
اهقلرررراٙا تررررتمري عوررررٟ    
املِررت  اٮع٩ًررٛ اهررزٜ   
أعررررررررررٍذٖ كٌِررررررررررذٗب 

 ٗقشس ؿحفٛ

51 54 5 43 63 4 54 55 3 1 3 3 0 5 0 553 588 4 00 

ٙررتٍ ؼرررذٙمت اهظٚاطرررٞ  
اهتحشٙشٙررررررٞ هو٘كاهررررررٞ 
حظرررررررررره املررررررررررتاريات 

 ٗاملظتبذات

6 1 4 14 36 1 04 08 0 05 50 3 55 3 6 553 588 4 85 

 .ًشتف   66 4ًت٘ط ، أكثش ًّ  66 4 -43 0ًِضفض، ًّ  44 0 -5*واملت٘ط  ًّ 



 

 

320 

 ٗ اهقاُُ٘ٚرررٞ اهررري ؼلرررٍ أدا١ اهـرررحفٚ  يف  ٗفٌٚرررا ٙتعورررق باملعررراٙري اهتِعٌٚٚرررٞ 

إىل أْ ًّ ٙ٘افقرْ٘ بؼرذٝ عورٟ      0و سدُٚٞ، تؼري بٚاُات اؾذٗي سقٍُبا١ ا٪ٗكاهٞ ا٪

ا عورٟ تااٚرٞ   ًرّ املِرذٗب  اهـرحفٚ  يف اه٘كاهرٞ ٙر٧مش إهاًبر       أْ ت٘افش عرذد كراتٍ  

٘ا بذسجرٞ  ، أًرا ًرّ أجراب   % 5 30و بِظربٞ ٗٗىل ٗا يف املشتبرٞ ا٪ ٦اه٘كاهٞ ه٫حرذال جرا  

، بٌِٚررا جررا١ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ % 46و بِظرربٞٗا يف املشتبررٞ اهثاُٚررٞ ٦ٗفقررذ جررا ،ً٘افررق

، أًا أٗه٣م اهزّٙ أجاب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق،    % 6 3وقاٙذ يف املشتبٞ اهثاهثٞ ٗبِظبٞ 

، ٗجررا١ يف املشتبررٞ ا٪خررريٝ ًررّ أجرراب٘ا   % 0 0وٗا يف املشتبررٞ اهشابعررٞ ٗبِظرربٞ  ٦جرراقررذ ف

 %  1 4و فق بؼذٝ ٗبِظبٞبذسجٞ غري ً٘ا

ىل ٓرزٖ اهِترا٢ ، ٙتلرع أْ ًت٘طر  ًرّ ٙتفقرْ٘ عورٟ أْ ِٓران ع٩قرٞ          إٗباهِعش 

 ، 83 3إىل و ًشتفر  ٗٙـرى   ،حرذال ٗمٚقٞ ب  عذد اهـحفٚ  ٗاهقذسٝ عوٟ تااٚرٞ ا٪ 

جاب٘ا بذسجي ً٘افق بؼذٝ ًٗ٘افق، ًا ٙؼري إىل أٌٓٚٞ ا٨ُتبراٖ  أملّ %  5 40و ٗبِظبٞ

ًًر  إىل عذد اهـحفٚ ا يف   كٌّ كادس اه٘كاهٞ اهلوٛ، ٗٓ٘ ًا ٙعٔش اهعلرع  ا

ًررّ اهـرحفٚ ، أٜ أْ عرذَ تر٘افش أعرذاد كافٚرٞ ًررّ       حراي عرذَ تر٘افش عرذد كراتٍ     

 سدُٚررٞ يف تااٚررٞ املِاطرربات، ٨ٗ ا عوررٟ قررذسٝ ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١ ا٪ اهـررحفٚ  ٙرر٧مش طرروبً 

حررذال ُ٘ٞ ا٪ظرره طررضعطررٌٚا أْ عررذد املِاطرربات ًتبرراّٙ، ٗٙتضاٙررذ برر  حرر  ٗآخررش 

  احملوٚٞ ٗاٮقوٌٚٚٞ ٗاهذٗهٚٞ

ٗفٌٚررا ٙتعوررق ب عاررا١ ا٪ٗه٘ٙررٞ يف اهتااٚررٞ اهـررحفٚٞ هوِؼرراطات اهش ٚررٞ هوذٗهررٞ  

، فٌٚررا جررا١ يف % 1 43وسدُٚررٞ، فررق جررا١ امل٘افقررْ٘ بؼررٍذٝ يف املشتبررٞ ا٪ٗىل ٗبِظرربٞ  ا٪

ٞ % 3 40واملشتبٞ اهثاُٚٞ ًّ أجاب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق ٗبِظربٞ     اهثاهثرٞ جرا١ ًرّ     ، ٗيف املشتبر

ٞ أ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ    جرا١  ، ٗيف املشتبرٞ اهشابعرٞ   % 53و جاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق ٗبِظرب

خريٝ جا١ ًّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري    ، ٗيف املشتبٞ اـاًظٞ ٗا٪%  4 50و قاٙذ، ٗبِظبٞ

 %  0 5و ً٘افق بؼذٝ ٗبِظبٞ

ٞ ُبرا١ ا٪ ٗٙتب  ًّ ٓزٖ اهبٚاُات أْ اهـرحفٚ  يف ٗكاهرٞ ا٪   ا ٙعٔرشْٗ ًٚو ر   سدُٚر

ٗهٚررٞ يف اهتااٚررٞ اهـررحفٚٞ هوِؼرراطات اهش ٚررٞ، ٗمبت٘طرر      ا مرر٘ إعاررا١ ا٪ ػررذًٙذ
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ْ اهررزّٙ تررشاٗت ساٙٔررٍ برر    أرا عوٌِررا إ، ٗٓررٛ ُظرربٞ ًشتفعررٞ   33 4ًقررذاسٖ وحظررابٛ 

  ًّ فٌ٘ل عِٚٞ اهذساطٞ%  3 45ًا ُظبتٕ وً٘افق بؼذٝ ًٗ٘افق ػلو٘ا 

ٗاهِؼراطات املعاسكرٞ هوحلً٘رٞ، فقرذ      ٗفٌٚا ٙتعوق بتااٚٞ اه٘كاهرٞ هوفعاهٚرات  

ْ اه٘كاهررٞ تااررٛ ًثررى ٓررزٖ اهِؼرراطات ٨ٗ   أجررا١ اهررزّٙ أجرراب٘ا بذسجررٞ ً٘افررق عوررٟ   

  ٕ ًرّ اهـرحفٚ  كرٌّ عِٚرٞ     %  5 41و تتبآؤا، يف املشتبٞ ا٪ٗىل ٗػلو٘ا ًرا ُظربت

ٞ    أاهذساطٞ، ٗيف املشتبٞ اهثاُٚٞ جا١ ًرّ أجراب٘ا    % ، ٗيف 3 00و ُٔرٍ غرري ًر٘افق  بِظرب

% ، ٗيف املشتبرٞ اهشابعرٞ جرا١ ًرّ     0 08ًّ ٗقف٘ا عوٟ اؿٚاد بِظبٞ وجا١ ملشتبٞ اهثاهثٞ ا

% ، ٗيف املشتبٞ اـاًظٞ ًّ أجاب٘ا برتٍُٔ غرري   0 0أجاب٘ا أٍُٔ ً٘افقْ٘ بؼذٝ بِظبٞ و

 %  4ً٘افق  بؼذٝ بِظبٞ و

ٗٙتب  ًّ ٓزٖ امل٧ػشات أْ املت٘ط  اؿظابٛ هٯجابات عرّ أْ اه٘كاهرٞ تقرَ٘    

ٗٓرر٘ يف ًظررت٠٘  ، 5 4و تااٚررٞ اهفعاهٚررات ٗاهِؼرراطات املعاسكررٞ هوحلً٘ررٞ قررذ بوررد  ب

ٗترتكررض تااٚررٞ اه٘كاهررٞ هوِؼرراطات املعاسكررٞ هوحلً٘ررٞ عوررٟ املظررريات       ًت٘طرر  

حررضاب، طرر٘ا١ اهقً٘ٚررٞ ٗاهٚظرراسٙٞ، أَ   ا٨حتباجٚررٞ اهظرروٌٚٞ، ٗتوررم اهرري تِعٌٔررا ا٪  

اهزسال اهظٚاطٚٞ وط٩ًٛ، ى اٮا جبٔٞ اهعٌحضاب رات اهت٘جٔات اهذِٙٚٞ، خـً٘ؿا٪

، فٌٚا ٙتٍ ػآى اهبٚاُرات اهري ؼٌرى  برٞ عذا٢ٚرٞ كرذ        خ٘اْ املظوٌ ؾٌاعٞ اٮ

ٗ اهري ٨  أٗ املظريات املضاهفٞ ٗغري املت٘افقٞ ً  اهقاُْ٘، أجٔضتٔا اهش ٚٞ، ٗأاهذٗهٞ 

 تِظبٍ ً  اهِعاَ اهعاَ هوذٗهٞ 

سدُٚررٞ هوتؼررشٙعات املتعوقررٞ مبِٔررٞ  ٪ُبررا١ اٗعررّ ًشاعرراٝ اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪ 

خبرراس ٗؼشٙشٓررا، تؼررري اهبٚاُررات إىل أْ ًررّ أجرراب٘ا بررتٍُٔ   اهـررحافٞ عِررذ كتابررٞ ا٪ 

ً٘افقْ٘ عوٟ أْ اهـحفٚ  ٙشاعْ٘ اهتؼشٙعات اهي تتعوق مبِٔٞ اهـحافٞ يف ٗكاهٞ 

ثاُٚرٞ ًرّ   % ، تربعٍٔ يف املشتبرٞ اه  3 14ٗىل بِظربٞ و ٗا يف املشتبرٞ ا٪ ٦سدُٚرٞ جرا  ُبا١ ا٪ا٪

% ، ٗيف املشتبٞ اهثاهثٞ ًّ أجاب٘ا باري ً٘افرق بِظربٞ   4 44أجاب٘ا مب٘افق بؼذٝ بِظبٞ و

% ، أًرا اهرزّٙ أجراب٘ا    0 5% ، ٗيف املشتبٞ اهشابعٞ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ قاٙرذ بِظربٞ و  4و

 خريٝ، ٗبِظبٞ وؿفش%  ٗا يف املشتبٞ ا٪٦بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ، فقذ جا



 

 

322 

ًًر  ٗتذي ٓزٖ امل٧ػشات عو ا يف ًشاعراٝ اهتؼرشٙعات اهري    ا كربريً ٟ أْ ِٓران آتٌا

سدُٚٞ ًرّ  ُبا١ ا٪خباس ٗؼشٙشٓا، يف ٗكاهٞ ا٪ؼلٍ ًِٔٞ اهـحافٞ عِذ كتابٞ ا٪

 ، إر 50 3قبررى املِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـررحفٚ ، ٗمبت٘طرر  حظررابٛ بواررت قٌٚتررٕ و      

ْ ِٓران  أعورٟ   "ً٘افق بؼذٝ، ًٗ٘افق"فشاد عِٚٞ اهذساطٞ بذسجٞ أ%  ًّ 0 35جاب وأ

ًشاعاٝ هوتؼشٙعات اهي  ا اتـاي مبِٔٞ اهـحافٞ، ٗتؼٌى ٓزٖ اهتؼرشٙعات باهذسجرٞ   

ىل جاُرره ًٚثرراق إسدُٚررٞ، ٗقرراُْ٘ املاب٘عررات ٗاهِؼررش، ُبررا١ ا٪ٗىل قرراُْ٘ ٗكاهررٞ ا٪ا٪

 سدُٚ  قاُْ٘ ُقابٞ اهـحفٚ  ا٪عّ اهؼشت اهـحفٛ املِبثق 

ع٩ًٚرٞ هرذ٠   هـحفٛ هظٚاطٞ اه٘كاهٞ اٮٗفٌٚا ىف ًشاعاٝ املِذٗب ٗاحملشس ا

ٗا يف ٦كتابررٞ ا٪خبرراس ٗؼشٙشٓررا، تعٔررش اهبٚاُررات أْ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ ً٘افررق جررا    

% ، ٗجا١ يف املشتبٞ اهثاُٚرٞ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ     4 11املشتبٞ ا٪ٗىل ٗػلو٘ا ًا ُظبتٕ و

تبٞ اهشابعٞ % ، ٗيف املش3 3% ، مٍ جا١ غري امل٘افق  بِظبٞ و4 44ً٘افق بؼذٝ بِظبٞ و

% ، ٗجا١ يف املشتبٞ ا٪خرريٝ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق       6 0جا١ احملاٙذْٗ بِظبٞ و

 بؼذٝ، ٗبِظبٞ وؿفش%  

%  6 30سدُٚرٞ و ُبا١ ا٪ٗٙتلع ًّ ٓزٖ اهِتا٢  أْ غاهبٚٞ اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪

ًٚرٞ  ع٩ ّ أجاب٘ا ب  دسجٞ ً٘افق بؼذٝ ًٗ٘افق، ٙشاعْ٘ اهظٚاطٚٞ اهتحشٙشٙرٞ ٗاٮ 

داسٝ إاهرري تتبعٔررا اه٘كاهررٞ، ٗاهرري تتٌثررى يف اهتعوٌٚررات ٗاهت٘جٚٔررات اهرري تـررذسٓا      

ع٩ًررٛ، ًررّ اه٘كاهررٞ ٪جٔررضٝ اهتحشٙررش ٗاملِررذٗب  هلٚفٚررٞ اهتعاًررى ًرر  امللررٌْ٘ اٮ 

خرر٩ي ا٨جتٌاعررات اهرري تعقررذٓا ؾِررٞ اهتضاررٚ  يف اه٘كاهررٞ، ٗاجتٌاعررات فوررع   

اهزٜ تابرق اه٘كاهرٞ ًرا ٗسد فٚرٕ      Style Book” طو٘بكتاب ا٪"ا اهتحشٙش، ٗأًٙل

ًررّ ق٘اعررذ ؼشٙشٙررٞ، ٗٙررذي رهررم ب٘كرر٘ت عوررٟ كفررا١ٝ خارر٘ط ا٨تـرراي اهشأطررٚٞ         

داسٝ اه٘كاهرٞ، ٗحرشق اهعراًو  يف اه٘كاهرٞ عورٟ      إٗا٪فقٚٞ ب  فٌ٘ل اهـحفٚ  ٗ

 ع٩ًٛ  ٚض املِت  اٮ

وتضًررْ٘  ّ ٙ٘افقررْ٘ عوررٟ أْ املِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـررحفٚ  ٙ    ٗفٌٚررا ٙتعوررق مبرر  

ٗىل خباس، فقرذ جرا١ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق يف املشتبرٞ ا٪       بامل٘ك٘عٚٞ يف كتابٞ ا٪
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

% ، 3 38% ، ًّٗ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ بِظربٞ و   0 35ٗبِظبٞ و

% ، ٗيف املشتبرٞ  0 0فٌٚا جا١ يف املشتبٞ اهثاهثرٞ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق بِظربٞ و       

ا جرا١ ًرّ أجراب٘ا بارري     ٗأخرريً  ،% 4اؿٚراد بِظربٞ و  تٍُٔ عورٟ  أجاب٘ا بر  ًّ جا١ اهشابعٞ

 %  6 0ً٘افق بؼذٝ بِظبٞ و

ا هذ٠ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ ، ٗٙتلع ًّ ٓزٖ اهبٚاُات أْ ِٓان إهاًع

  بتْ ملعٚراس امل٘كر٘عٚٞ أٌٓٚرٞ كربريٝ يف     80 3ٗمبت٘ط  حظابٛ ًشتف  بوات قٌٚتٕ و

ُبرا١  تٍ ًشاعاترٕ ٗبؼرذٝ يف اهلتابرٞ ٗاهتحشٙرش يف ٗكاهرٞ ا٪     خبراس ٗهرزهم تر   كتابٞ ا٪

ْ كرثريّٙ ًرّ اهـرحفٚ  ٗاحملرشسّٙ يف اه٘كاهرٞ      أسدُٚٞ  ًّٗ ِٓرا ميلرّ اهقر٘ي    ا٪

 ٍاهتررتمري اهؼضـررٛ، ٗمبررا ٙعلررع اؿقررا٢ق، ٗبررتُٔ ّا عررٙتعرراًوْ٘ ًرر  اه٘قررا٢  بعٚررًذ

 ٗعشكٔا  ٙتبشدْٗ ٗٙبتعذْٗ عّ املٚى ٗا ٠٘ يف اُتقا١ اهقـف اٮخباسٙٞ

سدُٚررٞ عوررٟ املِررذٗب   ُبررا١ ا٪ٗفٌٚررا ٙتعوررق مبررذ٠ تررتمري املظرر٧ٗه  يف ٗكاهررٞ ا٪    

ٗا يف املشتبٞ ا٪ٗىل بِظربٞ  ٦جاب٘ا بذسجٞ ً٘افق، جاأٗاحملشس اهـحفٛ، ٙتلع أْ ًّ 

% ، 4 06% ، فٌٚا جا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ غرري ً٘افرق يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ بِظربٞ و     3 00و

% ، فٌٚا حرى يف املشتبرٞ   0 00جاب٘ا بذسجٞ قاٙذ ٗبِظبٞ وأا١ ًّ ٗيف املشتبٞ اهثاهثٞ ج

% ، ٗيف املشتبرررٞ اـاًظرررٞ 4 50اهشابعرررٞ ًرررّ أجررراب٘ا بذسجرررٞ ً٘افرررق بؼرررذٝ ٗبِظررربٞ و  

 %  4 3خريٝ جا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ ٗبِظبٞ وٗا٪

ظر٧ٗه   را كاْ هوٌإٗٙتب  ًّ ٓزٖ اهِتا٢  أْ ِٓان حاهٞ ًّ عذَ ا٨تفاق فٌٚا 

جابرات جرا١   يف اه٘كاهٞ ترتمري عورٟ املِرذٗب  ٗاحملرشسّٙ اهـرحفٚ  أَ ٨، فٌعرذي اٮ      

 ، ًا ٙرذي ب٘كر٘ت عورٟ تبراّٙ امل٘اقرج      80 4دُٟ هوٌت٘ط  عذٗد وًّ اؿذ ا٪ اقشًٙب

حٚرراي تررذخى املظرر٧ٗه  يف عٌررى املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ، إر إْ ُظرربٞ ًررّ أجرراب٘ا  

%  ًّ عِٚٞ اهذساطٞ، ُٗظبٞ ًرّ  0 35فتٌعٞ بوات و "قىل ً٘افإً٘افق بؼذٝ "بذسجٞ 

بٌِٚرا ُظربٞ ًرّ ٗقرج ًرٍِٔ       ،% 3 41بوات و "ىل غري ً٘افق بؼذٝإً٘افق "جاب٘ا باري أ

 %  0 00عوٟ اؿٚاد بوات و
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ُبررا١  سمبررا ٙشجرر  ٓررزا اهتبرراّٙ يف امل٘قررج حٚرراي تررتمري املظرر٧ٗه  يف ٗكاهررٞ ا٪        

حفٚ ، إىل طبٚعررٞ اهعٌررى ٗتقررذٙش املِررذٗب    سدُٚررٞ عوررٟ املِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـرر    ا٪

ا ًرّ اهترذخى،   ىل ُ٘عٚٞ اهتتمري، فٌٍِٔ ًّ ٙعٍذ ت٘جٕٚ املظ٧ٗي هوٌِذٗب ًُ٘عإٗاحملشس 

ٗ ترذخى  أا آخرش ًرّ اهترذخى،    خبراس ًُ٘عر  ٗ تذخى ًذٙش اهتحشٙش يف فشٙات ؼشٙش ا٪أ

تمري يف ا ٪جررى اهتررطررباب هوٌِررذٗب تررذخو  أدْٗ أبررذا١ ًررّ ًررذٙش اهتحشٙررش ؿررزت خرررب  

 ُ٘عٚٞ املادٝ اٮخباسٙٞ 

ًررا إرا كرراْ هت٘جٚٔررات ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١ ا٪سدُٚررٞ ًٗ٘اقفٔررا مرر٘ كتوررج   بؼررتْ ٗ

اهقلاٙا تتمري عوٟ املِت  اٮع٩ًٛ اهزٜ ٙعرٍذٖ املِرذٗب ٗاحملرشس اهـرحفٛ، ٙتلرع أْ      

% ، ًٗرّ أجراب٘ا بذسجرٞ    4 63ٗىل بِظبٞ وٗا يف املشتبٞ ا٪٦ًّ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق جا

تٍُٔ عورٟ  % ، تربعٍٔ ًرّ أجراب٘ا بر    5 54ٗا يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ بِظربٞ و   ٦٘افق بؼرذٝ جرا  ً

ٗا يف ٦ًٗررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق جررا  ،% 3 55اؿٚرراد يف املشتبررٞ اهثاهثررٞ بِظرربٞ و

%  ٗيف املشتبٞ اـاًظٞ جا١ ًّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق     3 3املشتبٞ اهشابعٞ ٗبِظبٞ و

 %  0 5بؼذٝ بِظبٞ و

ْ أ%  ًّ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـرحفٚ  ٙرشْٗ   1 00ع ًّ ٓزٖ اهِتا٢  أْ وٗٙتل

ع٩ًٛ ا عوٟ املِت  اٮا كبرًيمل٘اقج اه٘كاهٞ ٗت٘جٚٔاتٔا م٘ كتوج اهقلاٙا، تتمرًي

ٗٓررزا ٧ٙكررذ، عِررذ سباررٕ يف اهفقررشٝ اهرري   ،  00 4يف اه٘كاهررٞ ٗمبعررذي اتفرراق بوررد و 

سدُٚرٞ عورٟ املِرذٗب ٗاحملرشس     ُبرا١ ا٪ ٗكاهٞ ا٪طبقت ٗاهي تِاٗهت تتمري املظ٧ٗه  يف 

ًًرررأاهـرررحفٛ،  ًًرررْ ِٓررران احرتا ا ًرررّ قبرررى املِرررذٗب  ٗاحملرررشسّٙ اهـرررحفٚ    ا ٗاهتضا

سدُٚٞ م٘ اهقلراٙا اه٘طِٚرٞ ٗاهري تعلرع     ُبا١ ا٪ٗكاهٞ ا٪ املظ٧ٗه  يف  بت٘جٚٔات

ٗ     فٚٔا اهت٘جٔات اهعوٚا هوذٗهرٞ ا٪  ه  اهرزّٙ تتبراّٙ   سدُٚرٞ، ٨ٗ ٙعرين رهرم اهترتمش باملظر٧

 حذال ظه ًعاٙريٍٓ اهؼضـٚٞ ٗٗجٔٞ ُعشٍٓ ػاٖ اهقلاٙا ٗا٪عً٘اقفٍٔ 

ٗيف اه٘اق  إْ ت٘جٚٔات اه٘كاهٞ ًٗ٘اقفٔا م٘ كتورج اهقلراٙا، إ را تعلرع     

داسٝ اهعوٚررا يف اه٘كاهررٞ سدُٚررٞ ًٗ٘اقفٔررا بؼررلى عرراَ  ٗؼررشق اٮت٘جٔررات اهذٗهررٞ ا٪

 ًو  ًرّ ًِرذٗب  ٗقرشسّٙ بؼرلى ٙرً٘ٛ، ٨ٗ     ىل اهعرا إٙـاي ٓزٖ اهت٘جٚٔرات  إعوٟ 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ٗ يف ا٨جتٌاعرات اهذٗسٙرٞ   أٗ ظٔشت ت٘جٔات جذٙرذٝ،  أرا ًا اطتبذت ً٘اقج إطٌٚا 

اهي تتٍ ط٘ا١ يف ؾِٞ اهتضاٚار، أٗ با٨تـاي املباػش بر  املرذٙش اهعراَ هو٘كاهرٞ ًر       

تـررادٙٞ، املررذٙشٙات املعِٚررٞ باهعٌررى اهـررحفٛ ًثررى ًررذٙشٙات ا٪خبرراس، ٗاهؼرر٧ْٗ ا٨ق    

ىل جاُه ا٨تـراي اهٚرً٘ٛ ٗاهفعراي، عورٟ ًرذاس اهظراعٞ       إٗاحملافعات، ٗاهتحقٚقات، 

 ً  ًذٙشٙٞ اهتحشٙش 

ظه املتاريات ٗاملظتبذات، ٙتلع عٗعّ ؼذٙمت اهظٚاطٞ اهتحشٙشٙٞ هو٘كاهٞ 

%  ًرّ املظرتبٚب    1 36ِظربٞ و ٗبٗىل ٗا يف املشتبرٞ ا٪ ٦أْ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق جرا 

هذساطرررٞ، ٗجرررا١ ًرررّ أجررراب٘ا بذسجرررٞ قاٙرررذ يف املشتبرررٞ اهثاُٚرررٞ بِظررربٞ   كرررٌّ عِٚرررٞ ا

% ، ٗجرا١  3 50% ، ٗجا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق يف املشتبٞ اهثاهثٞ بِظبٞ و0 08و

% ، أًرا ًرّ أجراب٘ا    6 3ًّ أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق بؼرذٝ يف املشتبرٞ اهشابعرٞ بِظربٞ و    

ٗا ٦اطرٚٞ اهتحشٙشٙرٞ هو٘كاهرٞ، فقرذ جرا     بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ عوٟ إُٔ ٙتٍ ؼذٙمت اهظٚ

 %  4 1خريٝ ٗبِظبٞ ويف املشتبٞ اـاًظٞ ٗا٪

ٗتؼري ٓزٖ اهبٚاُات اىل أْ ُظه ا٨تفاق عوٟ أْ ٙتٍ ؼذٙمت اهظٚاطٞ اهتحشٙشٙٞ 

ر بورررد ًعرررذي ا٨تفررراق حررر٘اهٛ  إظررره املرررتاريات ٗاملظرررتبذات ًت٘طررراٞ،  عهو٘كاهرررٞ 

%  0 15ْ مر٘ و أُرٕ ٙتلرع    ملر٘افق  بؼرذٝ ف   ، ٗباهِعش إىل ُظبٞ امل٘افق  ٗا850 4و

ا هوظٚاطررٞ اهتحشٙشٙررٞ هو٘كاهررٞ، ٗٓررزا    ًررّ املظررتبٚب  ٧ٙكررذْٗ أْ ِٓرران ؼررذٙثً    

ُتا٢  ٓزٖ اهفقرشٝ ٗاهفقرشٝ اهظرابقٞ، اهري      يف اؿظباْرا ًا أخزُا إطٌٚا  ٨ ، ٗاكع

دُٚررٞ سُبررا١ ا٪ا هت٘جٚٔررات ٗكاهررٞ ا٪ ا كرربرًيأكررذ فٚٔررا املظررتبٚبْ٘ أْ ِٓرران تررتمريً  

ًٌا بتْ ًٗ٘اقفٔا حٚاي كتوج اهقلاٙا،  اهت٘جٚٔات ٓٛ ؿ٘سٝ ًّ ؿر٘س اهظٚاطرٚٞ   عو

 خباسٜ اهتحشٙشٙٞ اهي  اسطٔا اه٘كاهٞ، ٗتعلظٔا عوٟ املِت  اٮ

حرر٘اي، ٗجرر٘د أٌٓٚررٞ ٪ْ ًرر٘س ًٗقتلررٚات ا٪ًررّ طبٚعررٞ ا٪ اْٗٙظررتضوف اهباحثرر

ٞ ط٘ا١ باهتتكٚذ عوٟ بعرض  ا هوظٚاطٞ اهتحشٙشٙٞ هو٘كاها ًظتٌشًّٙلْ٘ ِٓان تعذٙو 

بررشاص امل٘اقررج اؾذٙررذٝ اهرري ؼرراكٛ امل٘قررج اهش ررٛ هو٘كاهررٞ،  إٗ أاهث٘ابررت فٚٔررا، 

 سدُٚٞ  ٗاهزٜ ٙعلع بابٚعتٕ امل٘قج اهش ٛ هوذٗهٞ ا٪
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  : تشتٚه أٗه٘ٙٞ تااٚٞ املِاطبات 4جذٗي سقٍ و 

 املت٘ط  ادٌ٘ل 1 3 4 0 5 اهذسجٞ

 1-5 % ن % ن % ن % ن % ن % ن ُ٘ل اهِؼاط

 80 5 588 553 3 8 5 3 8 5 8 8 8 0 5 0 3 36 558 ُؼاطات املوم

ُؼرررراطات اهررررذٙ٘اْ  

 املولٛ

33 00 3 54 53 3 0 5 0 8 8 8 5 8 3 553 588 5 00 

ُؼرررررراطات س٢اطررررررٞ  

 اه٘صسا١

00 44 0 53 56 6 6 1 4 8 8 8 5 8 3 553 588 5 45 

ُؼاطات ٧ًطظرات  

 ٗػشكات س ٚٞ

31 43 1 33 40 6 53 56 4 4 0 6 4 0 6 553 588 5 83 

ُؼاطات ٧ًطظرات  

ٗػرررررشكات قارررررال 

 خاق

 

50 58 1 04 04 4 35 46 54 55 3 05 50 6 553 588 0 30 

ُؼررراطات ًِعٌرررات 

 ادتٌ  املذُٛ

55 3 4 03 05 8 03 01 3 00 53 4 00 03 6 553 588 4 81 

 40 4 588 553 4 53 00 4 50 53 0 04 45 4 04 04 1 54 08 ا٨حتفا٨ت اهؼعبٚٞ

 .ًِضفض  66 4ًت٘ط ، أكثش ًّ  66 4 -43 0ًشتف ، ًّ  44 0 -5*واملت٘ط  ًّ 

 

ٗفٌٚا ٙتعوق برتتٚه ا٪ٗه٘ٙات يف تااٚٞ املِاطبات ًرّ قبرى املِرذٗب  اهـرحفٚ      

عاررا١ ا٪ٗه٘ٙررٞ يف حراي عررذَ ترر٘افش  إ  إىل أْ 4يف اه٘كاهرٞ، فتؼررري بٚاُررات اؾرذٗي و  

ٗىل، ٗبتٗهٚٞ قـ٠٘، هتااٚٞ هـحفٚ  جا١ت يف املشتبٞ ا٪ًّ املِذٗب  ا عذد كاٍت

توٚٔررا يف  ، 80 5ًقررذاسٖ و % ، ٗمبت٘طرر  حظررابٛ عرراٍي3 36ُؼرراطات املوررم ٗبِظرربٞ و

% ، ٗمبت٘طر  حظرابٛ   1 00املشتبٞ اهثاُٚٞ با٪ٌٓٚٞ ُؼاطات اهذٙ٘اْ املولٛ بِظربٞ و 

% ، 0 44هرر٘صسا١ بِظرربٞ و ، ٗيف املشتبررٞ اهثاهثررٞ ُؼرراطات س٢اطررٞ ا00 5ًشتفرر  ًقررذاسٖ و

 ، ٗيف املشتبررررٞ اهشابعررررٞ ُؼرررراطات امل٧طظررررات     45 5ٗمبت٘طرررر  حظررررابٛ ًقررررذاسٖ و  

 ، ٗيف املشتبرٞ  83 5%  ٗمبت٘ط  حظابٛ ًقذاسٖ و1 43ٗاهؼشكات اهش ٚٞ ٗبِظبٞ و

ُٔا  ثى أ%  ًّ املظتبٚب  قاه٘ا 1 54اـاًظٞ ا٨حتفا٨ت اهؼعبٚٞ بِظبٞ ًقذاسٓا و
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ٔررا يف املشتبررٞ اهظادطررٞ ُؼرراطات ٧ًطظررات ٗػررشكات اهقاررال    ٗه٘ٙررٞ قـرر٠٘، تبعت أ

خررريٝ ُؼرراطات ًِعٌررات ادتٌرر    % ، ٗيف املشتبررٞ اهظررابعٞ ٗا٪ 1 58اـرراق بِظرربٞ و 

 %  4 3املذُٛ ٗبِظبٞ و

ٞ باملورم ًباػرشٝ ٙرتٍ    ار ٗٙتلع ًّ ٓزٖ امل٧ػشات أْ اهِؼاطات ٗاهفعاهٚات املشتب

ا ْ ِٓان فشٙق ر أْ ُزكش ِٓا أًّ املفٚذ عاا٦ٓا أٌٓٚٞ قـ٠٘ يف ت٘فري املِذٗب ، ٗإ

ـًُبا١ ا٪ًّ ٗكاهٞ ا٪ ا هتااٚرٞ اهِؼراطات املولٚرٞ احملوٚرٞ ٗاـاسجٚرٞ،      سدُٚٞ كـ

ع٩َ ٗا٨تـاي يف اهذٙ٘اْ املولٛ ا افٛ، يف تااٚٞ ٗٙتعاُْٗ٘ يف رهم ً  دا٢شٝ اٮ

املشتبٞ اهثاُٚٞ اهِؼاطات املولٚٞ، فٌٚا أخزت اهِؼاطات اهي تتعوق باهذٙ٘اْ املولٛ 

يف ا٪ٗه٘ٙرررات، ٗٙقـرررذ ِٓرررا بِؼررراطات اهرررذٙ٘اْ تورررم اهِؼررراطات املتعوقرررٞ برررا٪ًشا١     

ًرشا١  حذ ا٪أٗا٪ًريات، أٗ اهِؼاطات اهي تلْ٘ ؼت اهشعاٙٞ املولٚٞ ٗٙتٍ اُتذاب 

   Deputizeحذ اه٘صسا١ هشعاٙتٔا ُٚابٞ عّ املوم وأٗ أٗ س٢ٚع اه٘صسا١ أ

طرر٘ا١ اـاؿررٞ بررش٢ٚع اهرر٘صسا١ أٗ   -اهرر٘صسا١ كٌررا ٙتلررع أْ ُؼرراطات س٢اطررٞ  

ٗه٘ٙرٞ  تتخز ا٪ -ُؼاطات فوع اه٘صسا١، ٗاهِؼاطات اهي ؼتلِٔا س٢اطٞ اه٘صسا١ 

ا ًّ اه٘كاهٞ ًلوج بتااٚٞ ُؼاطات س٢رٚع  أْ ِٓان ًِذًٗبًّ شغٍ عوٟ اهاهثاهثٞ  ٗ

٢اطرٞ  ٨ أْ ِٓان ُؼاطات أخرش٠ ؼرذل يف داس س  إاه٘صسا١ ٗفوع اه٘صسا١ باطتٌشاس، 

ظره اختـاؿرٕ،   ع اه٘صسا١ تظرتذعٛ حلر٘س ؿرحفٚ  آخرشّٙ ًرّ اه٘كاهرٞ، كرى        

ا ٙؼاسن بٕ ٗصٙش اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ، ف ْ املِرذٗب  ا ؿحفًّا إرا كاْ اهِؼاط ٧ً ًشفٌثو 

امللوج بتااٚٞ ُؼاطات ٗصاسٝ اهرتبٚٞ ٓ٘ اهزٜ ولش هتااٚٞ اهِؼاط اـاق ب٘صٙش 

 ه٘صسا١   اهرتبٚٞ عِذ عقذٖ يف داس س٢اطٞ ا

سدُٚررٞ، بؼررقٚٔا سدُٚررٞ، كـرر٘ت هوذٗهررٞ ا٪ ُبررا١ ا٪ٗٓررزا ٧ٙكررذ دٗس ٗكاهررٞ ا٪

ٜ ًررّ أْ أر تررب  إاهش ررٛ ٗاهؼررعن، يف اهقارراع  اهعرراَ ٗاـرراق عوررٟ اهظرر٘ا١،      

خش٠ اهري تعلرع دٗس اهقارال اـراق ًِٗعٌرات ادتٌر  املرذُٛ ٓرٛ         اهِؼاطات ا٪

٘ ٗه٘ٙات اهتااٚٞ، هلّ يف حاي عذأا كٌّ ًٙلأ ًرّ اهـرحفٚ     فش عرذد كراتٍ  اَ تر

ا تؼرتذ فٚٔرا   ٗقات قذٗدٝ جرذًّ أ ا يف إا، ٗه٘ٙتٔا ترتاج ، ٗٓزا ٨ وـى غاهًبأف ْ 

خررش٠ رات سدُٚررٞ هتااٚررٞ اهِؼرراطات ا٪  ُبررا١ ا٪ىل ؿررحفٚ  ًررّ ٗكاهررٞ ا٪  إاؿاجررٞ 

 ا٪ٌٓٚٞ ٗا٪ٗه٘ٙٞ 
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   : املعاٙري اهظٚاطٚٞ ٗا٨جتٌاع3ٞٚجذٗي سقٍ و
 

 اهفقشٝ 
ق ً٘اف

 بؼذٝ
غري ً٘افق  غري ً٘افق قاٙذ ً٘افق

 بؼذٝ
 املت٘ط  ادٌ٘ل

 1-5 % ن % ن % ن % ن % ن % ن
ًرررررّ ًعرررررشفي بابٚعرررررٞ   
اهعٌررى يف ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١  
ا٪سدُٚرررررٞ، ف ُٔرررررا تقرررررَ٘ 
بتااٚرررررررررررٞ ًِاطررررررررررربات 
ػررررررررررشكات اهقاررررررررررال  
اـررررراق اهررررري ترررررشتب   
بؼررررشاكات تعرررراْٗ ًرررر   

 اه٘كاهٞ

48 06 4 31 43 1 50 51 0 50 51 0 4 0 6 553 588 4 45 

ًرررررّ ًعرررررشفي بابٚعرررررٞ   
اهعٌررى يف ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١  
ا٪سدُٚررررٞ، فرررر ْ احملررررشس   
اهـرررحفٛ ٙشاعررررٛ ُؼررررش  
أخبرراس ػررشكات اهقاررال  
اـررررراق اهررررري ترررررشتب   
بؼررررشاكات تعرررراْٗ ًرررر   

 اه٘كاهٞ

54 53 3 11 30 0 08 54 6 54 53 3 1 1 3 553 588 4 14 

كٌِرررررررررذٗب ٗقررررررررررشس  
ؿررررحفٛ أبررررشص قِاعرررراتٛ 
اهظٚاطرررررررررٚٞ بتظررررررررروٚ   
اهل١٘ عوٟ ًا ٙتفق ًعٔا 

 يف ا٪خباس

54 53 3 40 44 4 06 00 0 03 05 5 3 4 3 553 588 4 06 

كٌِرررررررررذٗب ٗقررررررررررشس  
ؿرررررحفٛ فررررر ُين أٌٓرررررى 
اهعِاؿش اهي ٨ تتفق ًر   
قِاعررررراتٛ اهظٚاطرررررٚٞ يف  

 ا٪خباس

4 6 5 08 54 1 03 05 5 35 46 00 53 4 553 588 0 11 

كٌِرررررررررذٗب ٗقررررررررررشس  
ؿررررحفٛ فرررر ُين أساعررررٛ  

تٌرررررر  عِررررررذ  مقافررررررٞ اد
كترررررررررررابي ا٪خبررررررررررراس   
ٗؼشٙشٓرررا عورررٟ حظررراب 

 اه٘قا٢  ٗاؿقا٢ق

56 53 68 10 6 3 4 3 54 53 3 50 58 6 
 

553 588 4 31 

كٌِرررررررررذٗب ٗقررررررررررشس  
ؿررررحفٛ فرررر ُٛ أتعررررشض 
هلرررا٘طات ًرررّ ًـرررادس 
ا٪خبرررراس ٮخفررررا١ بعررررض  

 عِاؿشٓا

58 0 0 45 04 0 48 06 4 06 00 0 54 53 3 553 588 0 30 

كٌِرررررررررذٗب ٗقررررررررررشس  
ُين أعرررررري  ؿرررررحفٛ فررررر   

ًًررر ٌـرررادس عِرررذ  وا هآتٌا
كترررررررررررابي ا٪خبررررررررررراس   

 ٗؼشٙشٓا

14 18 34 44 4 1 3 3 0 4 5 8 3 553 588 3 30 

 .ًشتف   66 4ًت٘ط ، أكثش ًّ  66 4 -43 0ًِضفض، ًّ  44 0 -5*واملت٘ط  ًّ 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ٗفٌٚررا ٙتعوررق باملعرراٙري اهظٚاطررٚٞ ٗا٨جتٌاعٚررٞ اهرري ؼلررٍ أدا١ اهـررحفٚ  يف     

ْ ٗكاهرٞ  أ  إىل أْ ًّ ٙ٘افقْ٘ عورٟ  3دُٚٞ، تؼري بٚاُات اؾذٗي وسُبا١ ا٪ٗكاهٞ ا٪

ا٪ُبررا١ ا٪سدُٚررٞ تعٌررى عوررٟ تااٚررٞ ًِاطرربات ػررشكات اهقاررال اـرراق اهرري تررشتب    

% ، أًررا ًررّ أجرراب٘ا  1 43ٗىل بِظرربٞ وبؼررشاكات تعرراْٗ ًعٔررا، جررا٦ٗا يف املشتبررٞ ا٪   

% ، ٗجرا١ يف املشتبرٞ   4 06وبذسجٞ ً٘افق بؼرذٝ، فقرذ جرا٦ٗا يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ بِظربٞ       

 ٗ %  هلررى 0 51ٙلررا بذسجررٞ غررري ً٘افررق ٗبِظرربٞ و أاهثاهثررٞ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ قاٙررذ 

جرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق بؼررذٝ ٗبِظرربٞ    أًٌِٔررا، فٌٚررا جررا١ يف املشتبررٞ ا٪خررريٝ ًررّ    

 %  6 0و

ٗباهِعش إىل ٓزٖ اهِتا٢  ٙتب  أْ اه٘كاهٞ ت٘هٛ أٌٓٚٞ هِؼاطات اهقاال اـاق 

 ، ط٘ا١ أكاُت ِٓان ع٩قات ػشاكٞ ًباػرشٝ  45 4  ًشتف  بوات قٌٚتٕ وٗمبت٘ط

ا ًِٔا ٪ٌٓٚرٞ دٗس اهقارال اـراق ُٗؼراطاتٕ هوبٌٔر٘س اهرزٜ       أَ غري ًباػشٝ، إدساك 

َ ٙعذ املظتقبى ٗاملظتفٚذ ًرّ خرذًات اهقارال اـراق هرذٗسٖ يف اهتؼراٚى ٗاٮ       يف  طرٔا

 ؼقٚق اهٌِ٘ ا٨قتـادٜ 

كات اهقاال اـاق اهي تشتب  بؼشاكات تعاْٗ ٗفٌٚا ىف ُؼش أخباس ػش

ً  اه٘كاهٞ ٗٙتٍ اطتقبا ا ًّ اهعراًو  يف املذٙشٙرٞ املعِٚرٞ ٗو٘هُ٘ٔرا إىل احملرشسّٙ،      

خباس أْ اه٘كاهٞ تقَ٘ بِؼش أفقذ جا١ يف املشتبٞ ا٪ٗىل ًّ أجاب٘ا أٍُٔ ً٘افقْ٘ عوٟ 

ٗا ٦جٞ قاٙذ فقرذ جرا  % ، أًا ًّ أجاب٘ا بذس0 30ػشكات اهقاال اـاق ٗبِظبٞ و

جراب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق    أ% ، ٗيف املشتبرٞ اهثاهثرٞ جرا١ ًرّ     6 54يف املشتبٞ اهثاُٚرٞ ٗبِظربٞ و  

جراب٘ا  أ%  هلرى ًٌِٔرا، أًرا ًرّ     3 53ًّٗ أجاب٘ا بذسجٞ غرري ً٘افرق بِظربٞ و    ،بؼذٝ

 %  3 1خريٝ ٗبِظبٞ وٗا يف املشتبٞ ا٪٦فقذ جا بؼذٝ بذسجٞ غري ً٘افق

ْ ا٨ٓتٌرراَ بِؼرراطات اهقاررال اـرراق طرر٘ا١   أتررا٢  ٙتلررع ىل ٓررزٖ اهِإٗبرراهِعش 

ٗ بِؼش اهبٚاُات اهـحفٚٞ، ٙعلع آتٌاَ اه٘كاهرٞ  أباهتااٚٞ املباػشٝ هوٌِاطبات، 

خباسٙٞ يف ٗتقذٙشٓا هذٗس اهقاال اـاق، هلّ كٌّ عٌوٚٞ تقٍٚٚ ٪ٌٓٚٞ اهقٌٚٞ ا٪

را  هزٜ تِعٌٕ، فٗ هوِؼاط اأاملادٝ اهـحفٚٞ اهي تشطؤا ػشكات اهقاال اـاق، 
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  ٗتظتحق اهِؼرش، ف ُرٕ ٙرتٍ    newsworthyخباسٙٞ وأٗ املادٝ رات قٌٚٞ أكاُت املِاطبٞ 

زفٔا، أٗ ٙررتٍ ُؼررشٓا يف حررخباسٙررٞ ف ُررٕ ٙررتٍ أرا   تلررّ رات جررذاسٝ إُؼررشٓا، أًررا 

هلرتُٗررٛ باطررٍ وادتٌرر  ٗاهِرراغ ،   صاٗٙررٞ مت اطررتحذامٔا كررٌّ ً٘قرر  اه٘كاهررٞ اٮ   

 سطا ا هوٌؼرتك  إؼشٝ اهي ٙتٍ هلِٔا ٨ تعٔش كٌّ اهِ

ٗ احملررشس اهـررحفٛ ٙررربص قِاعاتررٕ اهظٚاطررٚٞ  أرا كرراْ املِررذٗب ًررا إٗعررّ قٚرراغ 

خباس، فقذ جا١ ًّ أجاٗب٘ا بذسجٞ ً٘افرق يف  بتظوٚ  اهل١٘ عوٟ ًا ٙتفق ًعٔا يف ا٪

% ، ترربعٍٔ يف املشتبررٞ اهثاُٚررٞ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ قاٙررذ    4 44املشتبررٞ ا٪ٗىل ٗبِظرربٞ  و

ٗا يف املشتبررٞ اهثاهثررٞ ٦% ، أًررا ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق فقررذ جررا   0 00ِظرربٞ وٗب

ٗا يف املشتبرٞ اهشابعرٞ   ٦ٍُٔ ً٘افقرْ٘ بؼرذٝ فقرذ جرا    ت% ، أًا ًّ أجاب٘ا ب5 05ٗبِظبٞ و

 %  3 4ا جا١ اهزّٙ أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ ٗبِظبٞ و%  ٗأخرًي3 53بِظبٞ و

%  ترررتاٗت 0 30ْ مرر٘ ُـررج املظررتبٚب  و  أىل ٓررزٖ اهِتررا٢ ، ٙتلررع   إٗبرراهِعش 

جاباتٍٔ ب  ً٘افق ًٗ٘افق بؼذٝ، ٗبتْ قِاعات املِذٗب ٗاحملشس اهـرحفٛ تعٔرش يف   إ

خبراس، ٗٓرزا   ٗ تظوٚ  اهلر١٘ عوٚٔرا يف ا٪  أبشاص قِاعاتٕ اهظٚاطٚٞ،  خباسٜ باملِت  ا٪

ٔا اهلر١٘  ٗي، ِٙتقٛ املعوً٘ات اهي ٙظو  عوٚأ٧ٙكذ أٌٓٚٞ املِذٗب كحاسغ ب٘ابٞ 

ًّررأخررش٠ اهرري ىفٚٔررا، ٗا٪ ُٔررا غررري ٢٩ًٌررٞ ٨طرر٩ل اؾٌٔرر٘س أا ٗٙقررشس ٗ وررزفٔا ُٔا٢

 عوٚٔا 

 ٔرراْ ٙلررْ٘ عوررٟ اهذسجررٞ رات  أهررزهم فرر ْ ا٨ٓتٌرراَ باملِررذٗب ٗاحملررشس ٙظررتحق     

عٌرراي اهتااٚررٞ أْ ٙررتٍ تررذٗٙش اهـررحفٚ  برر  أعٌرراي اهتحشٙررش، ٗأ، ٗٔاُفظرر ٗباهظرر٘ٙٞ

قررَ٘ بعٌوٚررٞ اهتحشٙررش ؿرراحه خررربٝ يف عٌوٚررٞ كتابررٞ       ْ ٙلررْ٘ ًررّ ٙ أخباسٙررٞ، ٗاٮ

 خباسٙٞ عذاد اهتقاسٙش ا٪إخباس، ٗا٪

ٗ احملررشس اهـرحفٛ ٌٙٔررى اهعِاؿررش اهرري ٨  أرا كراْ املِررذٗب  إٗفٌٚرا ٙتـررى مبررا  

خبراس، فقرذ جرا١ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق يف         تتفق ًر  قِاعاترٕ اهظٚاطرٚٞ يف ا٪   

ٗ     %  بتٍُٔ 46املشتبٞ ا٪ٗىل بِظبٞ و ْ أ٨ ٌٙٔوْ٘ اهعِاؿرش اهري ٨ تتفرق ًر  قِاعراتٍٔ، 

% ، ٗجررا١ يف املشتبررٞ 5 05جرراب٘ا بذسجررٞ قاٙررذ جررا٦ٗا يف املشتبررٞ اهثاُٚررٞ بِظرربٞ و أًررّ 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

جراب٘ا بذسجرٞ   أ% ، بٌِٚا ًّ 4 53اهثاهثٞ ًّ أجاب٘ا  بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ ٗبِظبٞ و

ّ  1 54ٗا يف املشتبٞ اهشابعٞ بِظربٞ و ٦ً٘افق جا جراب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق بؼرذٝ     أ % ، أًرا ًر

 %  5 6خريٝ ٗبِظبٞ وٗا يف املشتبٞ اـاًظٞ ٗا٪٦فقذ جا

ُٔا ترذعٍ ُترا٢  اهفقرشٝ اهري طربقتٔا، برتْ       أٗبا٨ط٩ل عوٟ ٓزٖ اهبٚاُات، ٙتب  

 ٛ خبراس باختٚراس   ْ كراْ ٙرربص قِاعاترٕ اهظٚاطرٚٞ يف ا٪    إٗ - املِذٗب ٗاحملشس اهـرحف

ُرٕ ٨ ٌٙٔرى براقٛ اهعِاؿرش اهري ٨ تتفرق       إإ٨  - عِاؿش خربٙٞ ٗتظوٚ  اهل١٘ عوٚٔرا 

ّ  ً  قِاعاتٕ، فٚرزكشٓا   ٗ ٙظرتضذًٔا يف ً٘اقر  هٚظرت رات    أبرشاص،  إدْٗ  ٗهلرّ ًر

 ٗه٘ٙٞ ٗأٌٓٚٞ يف اـرب أ

خباس شاعاٝ املِذٗب ٗاحملشس هثقافٞ ادتٌ  عِذ كتابٞ ٗؼشٙش ا٪فٌٚا ٙتعوق مبٗ

ٗىل، ٗا يف املشتبٞ ا٪٦بذسجٞ ً٘افق جا جاب٘ا بتٍُٔ ٙشاعْ٘ ٓزٖ اهثقافٞأٙتلع أْ ًّ 

جرراب٘ا بذسجررٞ غررري أْ ًررّ أ%  ًررّ فٌرر٘ل املظررتبٚب ، 6ٗ 10و ٕٗٙؼررلوْ٘ ًررا ُظرربت

% ، أًررا اهررزّٙ أجرراب٘ا 3 53ٗا يف املشتبررٞ اهثاُٚررٞ، ٗٙؼررلوْ٘ ًررا ُظرربتٕ و ٦ً٘افررق جررا

ذسجرٞ  ًرّ أجراب٘ا ب  أًرا  % ، 53ٗا يف املشتبٞ اهثاهثٞ، ٗبِظبٞ و٦بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ فبا

ا جررا١ ًررّ % ، ٗأخرررًي6 58ٗا يف املشتبررٞ اهشابعررٞ ٗبِظرربٞ و٦جررافقررذ غررري ً٘افررق بؼررذٝ 

 %  3 4أجاب٘ا بذسجٞ قاٙذ يف املشتبٞ اـاًظٞ ٗبِظبٞ و

ا هرررذ٠ املِرررذٗب  ٗاحملرررشسّٙ   ا ػرررذًٙذْ ِٓررران ًٚو ررر أٗٙتلرررع ًرررّ ٓرررزٖ اهِترررا٢    

عررشات أمبررا ؼٌوررٕ ًررّ سدُٚررٞ ملشاعرراٝ مقافررٞ ادتٌرر  ُبررا١ ا٪اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪

ْ موثٛ املظتبٚب  ٗمبرا  أٗه٘ عوٟ حظاب اه٘قا٢  ٗاؿقا٢ق، إر تب   ،ٗتقاهٚذ ٗم٘ابت

 ٨ ،%  ٙرتاٗحررْ٘ برر  ً٘افررق ًٗ٘افررق بؼررذٝ عوررٟ ًشاعرراٝ مقافررٞ ادتٌرر  6 66ُظرربتٕ و

ٗ أمِا١ اهتااٚٞ اهـحفٚٞ، أرا تعاسكت ًعٔا اؿقا٢ق ٗاه٘قا٢  اهي ٙشؿذُٗٔا إطٌٚا 

    31 4ا ًا ٗمبعذي وعات املٚذاُٚٞ هو٘قا٢  ٗا٪حذال، ٗبِظبٞ اتفاق ًشتفعٞ ًُ٘عاملتاب

ٗفٌٚا ٙتعوق باهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا املِذٗب ٗاحملشس اهـحفٛ ًرّ ًـرادس   

ٗا يف ٦خبراس، فر ْ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق جرا       خباس ٮخفا١ بعرض اهعِاؿرش يف ا٪  ا٪

ٗا يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ   ٦ّ أجاب٘ا بذسجٞ قاٙذ جرا ْ ًأ% ، 0ٗ 04ٗىل ٗبِظبٞ واملشتبٞ ا٪
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% ، ٗجرررا١ ًرررّ أجررراب٘ا بذسجرررٞ غرررري ً٘افرررق يف املشتبرررٞ اهثاهثرررٞ ٗبِظررربٞ    4 06بِظررربٞ و

% ، فٌٚررا جررا١ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق بؼررذٝ يف املشتبررٞ اهشابعررٞ بِظرربٞ     0 00و

بٞ بواررت جرراب٘ا بذسجررٞ ً٘افررق بؼررذٝ ٗبِظرر    أخررريٝ جررا١ ًررّ   % ، ٗيف املشتبررٞ ا٪3 53و

 %  0 0و

ىل ٓررزٖ اهبٚاُررات، ٙتلررع تبرراّٙ آسا١ املِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـررحفٚ     إٗبرراهِعش 

خباس ٮخفرا١ بعرض عِاؿرشٓا، ًثرى عرذَ      ح٘ي ًذ٠ ا٨طتبابٞ هلا٘طات ًـادس ا٪

طوقتٔررا أبرشاص خظراسٝ ػرشكٞ ًرا، ٗتظروٚ  اهلر١٘ عورٟ املؼرشٗعات اهت٘طرعٚٞ اهري           إ

 58ا ُقذٙررٞ عوررٟ املظررآٌ  بِظرربٞ  سباًحررأصل ْ ػررشكٞ ًررا طررت٘أبررشاص إٗ أاهؼررشكٞ، 

سبرات املرذٗسٝ ًرّ اهظرِ٘ات     دْٗ ركش أْ ًـذس ٓرزٖ اهت٘صٙعرات اهِقذٙرٞ ا٪   ًّ بامل٣ٞ، 

 مش خظاسٝ اهؼشكٞ يف رهم اهعاَ   ٗغريٓا أاهظابقٞ، ٮخفا١ 

ٗفٌٚررا ٙتـررى با٨ٓتٌرراَ اهررزٜ ٙعررريٖ املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ هوٌـررادس عِررذ     

ٗا يف املشتبرٞ ا٪ٗىل  ٦ذ تب  أْ ًّ أجاب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق بؼرذٝ جرا    خباس، فقكتابٞ ا٪

ٗا يف املشتبررٞ اهثاُٚررٞ حٚررمت بواررت   ٦% ، ٗأْ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ ً٘افررق جررا   18بِظرربٞ و

ٗا يف املشتبررٞ اهثاهثررٞ ٦جرراقررذ % ، أًررا ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق ف  4 44ُظرربتٍٔ و

ًررّ  ا% ، ٗأًرر3 3شابعررٞ ٗبِظرربٞ و% ، ًٗررّ ٗقفرر٘ا عوررٟ اؿٚرراد يف املشتبررٞ اه4ٗبِظرربٞ و

 %  3 8خريٝ ٗبِظبٞ وٗا يف املشتبٞ ا٪٦جاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ فقذ جاأ

ًًر   ا ٗٙتب  ًّ ٓزٖ اهِتا٢  أْ غاهبٚٞ املِذٗب  ٗاحملشٙ  اهـحفٚ  ٙعرريْٗ آتٌا

%  ٗمبعرذي  4 04خباس عِذ كتابٞ اـررب، ٗؼشٙرشٖ ٗبِظربٞ ً٘افقرٞ بوارت و     ملـادس ا٪

   ٗٓزا ٙعلرع طبٚعرٞ امل٧طظرات اهري تتعاًرى ًعٔرا       03 3ق ًشتف  بوات قٌٚتٕ واتفا

اه٘كاهرٞ بر  ُؼراطات املورم ٗاهرذٙ٘اْ املولرٛ ٗس٢اطرٞ اهر٘صسا١ ٗاهر٘صسا١ ٗامل٧طظررات          

سدُٚرٞ يف اهااهره ٓرٛ املـرذس اه٘حٚرذ  رزٖ       ُبرا١ ا٪ اهش ٚٞ، حٚرمت تلرْ٘ ٗكاهرٞ ا٪   

خبرراسٜ هِؼررشات اه٘كاهررٞ  لررْ٘ ا٪اهِؼرراطات، ٗاهرري تؼررلى ُظرربٞ ًشتفعررٞ ًررّ امل  

 ا ًًّٙ٘
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

  : املعاٙري اهفِٚٞ ٗاهؼضـٚٞ 1جذٗي سقٍ و 

 

 اهفقشٝ

ً٘افق 

 بؼذٝ
 غري ً٘افق قاٙذ ً٘افق

ً٘افق غري 

 بؼذٝ
 املت٘ط  ادٌ٘ل

  1-5 % ن % ن % ن % ن % ن % ن
تظررررررررررررررآٍ ًعررررررررررررررشفي 

كٌِررررررررررذٗب ٗقرررررررررررشس  

 ؿررررررررررررررحفٛ، باهواررررررررررررررٞ

ٞ  كواٞ اٮلوٚضٙٞ  يف ماُٚر

 ٞ  هوٌِاطررربات  أٗطرر  تااٚرر

 ٗؼشٙش ا٪خباس

14 36 1 44 40 1 0 4 4 6 5 3 4 3 553 588 3 83 
 
 
 

ٙلرررررررررْ٘ هتضــرررررررررٛ   

ا٪كرررادميٛ، كٌِرررذٗب 

أٗ قرررشس ؿرررحفٛ دٗس يف 

اختٚاسٜ ًّ قبى اه٘كاهٞ 

هتااٚررررررررررررٞ ًِاطرررررررررررربات 

ُٗؼاطات ًعِٚٞ أٗ ؼشٙش 

 ُ٘عٚٞ قذدٝ ًّ ا٪خباس

54 53 3 43 03 0 54 53 3 00 03 6 50 51 0 553 588 4 83 
 
 
 
 
 
 

ترررررررررررررررر٧مش قِاعرررررررررررررررراُٛ  

ا٪ٙذٙ٘ه٘جٚرررٞ كٌِرررذٗب   

ٗقشس ؿرحفٛ يف عٌوٚرٞ   

 كتابٞ ٗؼشٙش ا٪خباس

3 4 3 40 44 4 03 01 3 04 08 0 51 54 0 553 588 4 84 

تررررررررررررر٧مش آتٌاًررررررررررررراتٛ  

اهؼضـررررررٚٞ كٌِررررررذٗب  

ٗقررررررررررشس ؿررررررررررحفٛ يف 

ا٪خبررررراس اهررررري أكتبٔرررررا 

 ٗأحشسٓا

4 6 0 43 43 1 56 53 0 48 06 1 05 50 6 553 588 0804 

اطررررررررتبٚه كٌِررررررررذٗب  

ٗقررررررررررررررشس ؿررررررررررررررحفٛ 

هولرررا٘طات ًٌٔرررا كررراْ 

 ًـذسٓا

6 1 4 3 4 3 06 00 0 46 45 6 44 40 3 553 588 0 00 

تظررررررررررآٍ ًعررررررررررشفي يف 

تقِٚرررررررررررررات ا٨تـررررررررررررراي 

كٌِررررررررررذٗب ٗقرررررررررررشس  

ؿررررررررحفٛ يف اختٚرررررررراسٜ  

هتااٚٞ املِاطبات ٗكتابٞ 

 ا٪خباس ٗؼشٙشٓا

51 54 5 14 36 1 04 08 0 54 53 3 6 1 4 553 588 4 34 

ٙظرررررررررررررآٍ اهترررررررررررررذسٙه  

املتضـف هرٛ كٌِرذٗب   

ٗقررررررررررشس ؿررررررررررحفٛ يف 

ؼظررر  املِرررت  اٮخبررراسٜ  

 اهزٜ أُتبٕ

33 40 6 18 34 0 5 8 3 54 55 3 6 1 4 553 588 4 33 

 .ًشتف   66 4ًت٘ط ، أكثش ًّ  66 4 -43 0ًِضفض، ًّ  44 0 -5*واملت٘ط  ًّ 
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ا١ املِرذٗب  ٗاحملرشسّٙ   ٗفٌٚا ٙتعوق باملعاٙري اهفِٚرٞ ٗاهؼضـرٚٞ، اهري ؼلرٍ أد    

  إىل أْ ًرّ ٙ٘افقرْ٘   1سدُٚٞ، تؼرري بٚاُرات اؾرذٗي و   ُبا١ ا٪اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪

وارٞ ماُٚرٞ، تظرٍٔ يف    كلوٚضٙرٞ  بؼذٝ أْ ًعشفٞ املِرذٗب ٗاحملرشس اهـرحفٛ باهوارٞ اٮ    

% ، 1 36ٗىل ٗبِظربٞ و ٗا يف املشتبرٞ ا٪ ٦خبراس، جرا  ٗط  هوٌِاطربات ٗؼشٙرش ا٪  أتااٚٞ 

جراب٘ا  أ% ، أًرا ًرّ   1 40ٗا يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ ٗبِظربٞ و   ٦أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افرق جرا  ًّٗ 

% ، ًٗرّ أجراب٘ا   3 4ٗا يف املشتبرٞ اهثاهثرٞ ٗبِظربٞ و   ٦بذسجٞ غري ً٘افق بؼذٝ، فقرذ جرا  

% ، ٗأًررا ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري  4ٗا يف املشتبررٞ اهشابعررٞ ٗبِظرربٞ و٦بذسجررٞ قاٙررذ جررا

 %  5 6خريٝ ٗبِظبٞ وٗا يف املشتبٞ ا٪٦ً٘افق فقذ جا

وارٞ ماُٚرٞ، ٗإتقأُرا    كلوٚضٙرٞ  ٗباهِعش إىل ٓزٖ اهِتا٢ ، ٙتلرع أٌٓٚرٞ اهوارٞ اٮ   

ر كاُرت ُظربٞ   إا، ا كراْ أَ قرشسً  قشا١ٝ ٗكتابٞ ٗقادمٞ باهِظبٞ هوـحفٛ، ًِذًٗب

  كُ٘ٔا تضٙذ ًّ قذسٝ اهـرحفٛ عورٟ   83 3مبقذاس و اا٨تفاق عوٟ أٌٓٚٞ اهواٞ ًشتفًع

جِبٚرررٞ ًٗتابعرررٞ ًررر  هرررشٜ ًرررّ خررر٩ي اهـرررحج ٗامل٘اقررر   ملـرررادس ا٪ا٨طررر٩ل عورررٟ ا

جِبٚررٞ ٗاملِعٌررات اهذٗهٚررٞ   هلرتُٗٚررٞ، ٗميلِررٕ ًررّ اهت٘اؿررى ًرر  امل٧طظررات ا٪     اٮ

لوٚضٙٞ، ٗٓزٖ اهِتٚبٞ تتفرق  ا ًا ٙتلوٌْ٘ اهواٞ اٮٗاهظفاسات، ٗاملام  اهزّٙ غاهًب

 أٌٓٚرٞ إتقراْ اهـرحفٛ هوارٞ     إر ٗجرذ أُرٕ " باٮكرافٞ إىل    اهرِن ً  ًا ت٘ؿى إهٕٚ عبرذ  

قى، فقذ تتاوه ظشٗت عٌوٕ ا٨تـاي تقاْ هاٞ أجِبٚٞ أخش٠ عوٟ ا٪إبوذٖ، ف ْ عوٕٚ 

جِبٚرٞ  مبـادس أجِبٚٞ أٗ ا٨حتلان بٔا، ًٗا   ٙلّ عوٟ دساٙرٞ ب حرذ٠ اهوارات ا٪   

   35، ق 5303فظٚ٘اجٕ ًؼل٩ت تع٘قٕ عّ تتدٙٞ عٌوٕ" و

ٗ احملشس اهـحفٛ ٗاختٚاسٖ ًّ قبرى  أذٗب كادميٛ هوٌِٗح٘ي ُ٘ل اهتضـف ا٪

خبراس، فقرذ جرا١ ًرّ     ٗ ؼشٙش ُ٘عٚٞ ًعِٚٞ ًّ ا٪أاه٘كاهٞ هتااٚٞ ًِاطبات قذدٝ، 

% ، أًررا ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري   0 03ٗىل ٗبِظرربٞ وأجرراب٘ا بذسجررٞ ً٘افررق باملشتبررٞ ا٪ 

هثٞ ًّ أجراب٘ا  % ، ٗجا١ يف املشتبٞ اهثا6 03ً٘افق فقذ جا٦ٗا يف املشتبٞ اهثاُٚٞ بِظبٞ و

% ، فٌٚررا جررا١ يف املشتبررٞ اهشابعررٞ ًررّ أجرراب٘ا   0 51باررري ً٘افررق بؼررذٝ ٗبِظرربٞ بواررت و  

 % ، هلى ًٌِٔا 3 53بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ ًّٗ أجاب٘ا بذسجٞ قاٙذ ٗبِظبٞ و
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ٗٙتلع عِذ اهِعش إىل ٓزٖ اهِتا٢  إُٔ ٨ ٙ٘جذ اتفاق حاطٍ ح٘ي أٌٓٚٞ 

خباس، ٗ ؼشٙش ا٪أهتااٚٞ املِاطبات،  كادميٛ هوـحفٛ عِذ اختٚاسٖاهتضـف ا٪

طٌٚا يف ٗكاهٞ    ٗٓ٘ ًعذي ٙعرب عّ ٗاق  اؿاي، 83٨ٗ 4إر إْ ًت٘ط  ا٨تفاق و

سدُٚٞ، حٚمت ٙلْ٘ هوتضـف أٗ ُ٘عٚٞ اهِؼاطات اهي ٙبذل فٚٔا ُبا١ ا٪ا٪

 خباس ٗ ؼشٙش ا٪أخباسٙٞ، ، أمش يف اختٚاسٖ هتااٚٞ املِاطبات ا٪أحٚاًُااهـحفٛ 

ٙذٗه٘جٚٞ هوٌِذٗب ٗاحملشس اهـحفٛ يف عٌوٚٞ فٌٚا ٙتـى بتتمري اهقِاعات ا٪ٗ

% ، 4 44خباس، فقذ جا١ يف املشتبٞ ا٪ٗىل ًّ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق ٗبِظبٞ وكتابٞ ا٪

% ، أًا يف املشتبٞ اهثاهثٞ فقذ جا١ ًّ 3 01ت٩ٍٓ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ قاٙذ ٗبِظبٞ و

% ، ٗجا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق 0 08و أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق ٗبِظبٞ

ا جا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ % ، ٗأخرًي0 54بؼذٝ، يف املشتبٞ اهشابعٞ بِظبٞ و

خباس، ٗبِظبٞ يف كتابٞ ٗؼشٙش ا٪ اٙذٙ٘ه٘جٚٞ هوـحفٛ تتمرًيْ هوقِاعات ا٪أعوٟ 

 %  3 4و

ٙذٙ٘ه٘جٚٞ هوٌِرذٗب  عات ا٪ا هوقِاٗباهِعش إىل ٓزٖ اهِتا٢ ، ٙتب  أْ ِٓان تتمرًي

ٗاحملررشس اهـررحفٛ، عِررذ كتابررٞ ا٨خبرراس أٗ ؼشٙشٓررا، حٚررمت إْ أكثررش ًررّ موررمت          

ٙذٙ٘ه٘جٚٞ ٗإبشاصٓرا  ا هقِاعات اهـحفٛ ا٪%  أقشٗا بتْ ِٓان تتمرًي0 35املظتبٚب  و

%  ٙرتاٗحرْ٘  3 44ًّ خ٩ي تظوٚ  اهل١٘ عوٟ ًا ٙتفق ًعٔا يف اـرب، ٗأْ حر٘اهٛ و 

ٙذٙ٘ه٘جٚررٞ ا هوقِاعررات ا٪بررتْ ِٓرران تررتمريً   ،ىل غررري ً٘افررق بؼررذٝ  إ برر  غررري ً٘افررق  

سبرر  املظررتبٚب   أكثررش ًررّهوـررحفٛ عوررٟ ًلررٌْ٘ اـرررب، فٌٚررا ٙقررج عوررٟ اؿٚرراد  

٨ ٙ٘جرذ اتفراق    ٕ ، ًا ٙذي عورٟ أُر  84 4بود و % ، ًا ٙؼلى ًعذي اتفاق ًتذ3ٍّْ 01و

ٚاي علرع اهقِاعرات   حاصَ حٚاي ٓزا امل٘ك٘ل، أٗ أْ ا٨ػآات   تتؼلى بعذ ح

 خباسٜ  اهي وٌؤا اهـحفٛ عوٟ املِت  ا٪

ٗح٘ي ًذ٠ تتمري ا٨ٓتٌاًات اهؼضـٚٞ هوٌِذٗب ٗاحملشس اهـحفٛ عوٟ ا٪خباس 

اهرري تررتٍ كتابتٔررا ٗؼشٙشٓررا، فقررذ حررىَّ يف املشتبررٞ ا٪ٗىل ًررّ ٙ٘افقررْ٘ عوررٟ تررتمري        

جاب٘ا بذسجرٞ  أًا ًّ % ، ٗأ1 43خباس ٗبِظبٞ وآتٌاًات اهـحفٛ اهؼضـٚٞ عوٟ ا٪
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% ، ٗأْ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري     1 06٘ا يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ بِظربٞ و   غري ً٘افرق فقرذ حو ر   

% ، أًرا ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ قاٙرذ،      6 50ً٘افق بؼذٝ حو٘ا يف املشتبرٞ اهثاهثرٞ بِظربٞ و   

ْ بؼرذٝ يف  ُ٘ٔرٍ ً٘افقر  أ% ، ٗحىَّ ًّ أجراب٘ا  0 53فقذ حو٘ا يف املشتبٞ اهشابعٞ بِظبٞ و

 %  0 6ملشتبٞ اـاًظٞ ٗبِظبٞ ًقذاسٓا وا

طرقاط ا٨ٓتٌاًرات   إٗباهِعش إىل ٓرزٖ اهِترا٢ ، ٙترب  أْ املٚرى ٗاكرع مر٘ عرذَ        

خبراس، ٗٓرزا   سدُٚرٞ، عورٟ ًلرٌْ٘ ا٪   ُبا١ ا٪اهؼضـٚٞ هذ٠ اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪

ب  اهي تشاٗحت بر  غرري ً٘افرق ٗغرري ً٘افرق      ٘%  ًّ املظتب5 31ٙتب  ًّ إجابات و

% ، ٗٓررٛ ُظرربٞ ٗإْ  4 38جابررات املرر٘افق  ٗاملرر٘افق  بؼررذٝ و  إؼررذٝ، فٌٚررا كاُررت  ب

   04 0كاُت ًتقاسبٞ ً  غري امل٘افق ، ف ُٕ ٙذعٌٔا ًعذي ا٨تفاق املترذُٛ عرذٗد و  

ْ %  0 53خز احملاٙذّٙ اهزّٙ ػرلو٘ا و أٗميلّ ِٓا  ٘  إ، يف اؿظربا ىل إ ْر قرذ ميٚور

خباسٜ ب  ً٘افرق  ؼضـٚٞ عوٟ امللٌْ٘ ا٪طقاط ا٨ٓتٌاًات اهإؼذٙذ ً٘قفٍٔ ًّ 

ىل اختباس يف إٗ اهتعشض أخباس ٗ غري ً٘افق ً  صٙادٝ ػاسبٍٔ ٗخرباتٍٔ يف كتابٞ ا٪أ

 خباس ًّ عذًٕ ً٘اقج ٙعٚؼُ٘ٔا يف علع ا٨ٓتٌاًات اهؼضـٚٞ عوٟ ا٪

ٗفٌٚررا ٙتعوررق باطررتبابٞ املِررذٗب أٗ احملررشس اهـررحفٛ هولررا٘طات ًٌٔررا كرراْ        

ا١ يف املشتبرٞ ا٪ٗىل ًرّ ٨ ٙ٘افقرْ٘ بؼرذٝ عورٟ أْ املِرذٗب ٗاحملرشس        ًـذسٓا، فقذ ج

ْ ًّ أٗ ،% 3 40اهِعش عّ ًـذسٓا ٗبِظبٞ و بـشتاهـحفٛ ٙظتبٚه هولا٘طات 

% ، أًا ًّ ٗقرج ًرٍِٔ   6 45ٗا يف املشتبٞ اهثاُٚٞ بِظبٞ و٦أجاب٘ا بذسجٞ غري ً٘افق جا

%  ًررّ 0 00ٞ اهثاهثررٞ بِظرربٞ و ٗا يف املشتبرر٦عوررٟ اؿٚرراد حٚرراي ٓررزا امل٘قررج، فقررذ جررا   

ا % ، ٗأخرريً 3 4ٗا يف املشتبرٞ اهشابعرٞ بِظربٞ و   ٦ْ ًّ أجاب٘ا مب٘افرق جرا  أاملظتبٚب ، ٗ

 %  4 1بِظبٞ وٗجا١ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق بؼذٝ يف املشتبٞ اـاًظٞ 

ا تقشًٙبر  -ٗٙتلع ًّ ٓزٖ اهبٚاُات أْ م٘ موثٛ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ  

 ٍ ٨ ٙظررتبٚبْ٘ هولررا٘طات ًٌٔررا كرراْ ًـررذسٓا، ٗأُررٕ إرا      -% 63و ٗمبررا ُظرربتٔ

كاُت ِٓان أٙٞ اطتبابٞ، ف ُٔا قذٗدٝ ٗيف ُااق كٚق، إر إْ ًعذي ا٨تفراق عورٟ   
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 ٗمبت٘ط  ًقرذاسٖ   أْ ِٓان اطتبابٞ هولا٘طات ًّ قبى اهـحفٚ  يف حذٗد ًتذُٚٞ

   00 0و

   ٛ يف تقِٚررات ا٨تـرراي   ٗفٌٚررا ٙتعوررق مبظررآٌٞ ًعشفررٞ املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحف

خبراس، فقرذ جرا١ يف املشتبرٞ ا٪ٗىل ًرّ      ٗدٗسٓا يف اختٚاس أٜ ًٍِٔ هتااٚٞ أٗ ؼشٙش ا٪

ٗا يف املشتبرٞ  ٦% ، ٗأْ ًّ أجاب٘ا بذسجٞ قاٙذ جا1 36أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افق ٗبِظبٞ و

% ، فٌٚررا جررا١ يف املشتبررٞ اهثاهثررٞ ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق    0 08اهثاُٚررٞ بِظرربٞ و

ٗا يف املشتبرٞ اهشابعرٞ   ٦% ، ٗأًا ًّ أجاب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق بؼرذٝ فقرذ جرا     3 53ظبٞ وٗبِ

% ، ٗجا١ ًّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق بؼرذٝ يف املشتبرٞ ا٪خرريٝ بِظربٞ         5 54بِظبٞ و

 %  4 1و

ْٗ بتٌٓٚررٞ ٗٙتلررع ًررّ ٓررزٖ اهِتررا٢ ، أْ املِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـررحفٚ  ٙقررشٍ      

%  ًٍِٔ بتْ هوٌعشفٞ يف 6 13جاب وأاهـحفٛ، حٚمت املعشفٞ بتقِٚات ا٨تـاي هوعٌى 

، طرر٘ا١ بتااٚررٞ املِاطرربات اهرري تتاورره ًٔرراسٝ تقِٚررٞ أَ بتحشٙررش اتقِٚررات ا٨تـرراي دًٗس

ا ًّ اهـحفٚ  أؿربح٘ا ٙعتٌرذْٗ عورٟ اه٘طرا٢ى اهتقِٚرٞ      طٌٚا ٗأْ كثرًي خباس، ٨ا٪

 Noteفٚرٞ و جٔضٝ اؿ٘اطٚه اهلأ  أٗ Lap Topاؿذٙثٞ ًثى اؿاط٘ب احملٌ٘ي و

Padُرتُرررت اه٩طرررولٚٞ ًرررّ خررر٩ي اهؼرررشوٞ  ، ٗاهقرررذسٝ عورررٟ اهرررشب  بؼررربلٞ اٮ

خبرراس ٗاهـرر٘س ٗإسطررا ا إىل ع٩ًٚررٞ ًررّ ا٪ًررّ إعررذاد املرر٘اد اٮ ٘ااحملٌ٘هررٞ، هٚتٌلِرر

دٗات دْٗ اطرتضذاَ ا٪ ًرّ  ًشكض اه٘كاهٞ ًّ ًلراْ اؿرذل ٗباهظرشعٞ املاو٘برٞ،     

ىل جاُرره اختٚرراس إُبررا١ تتِررافع ٨ت ا٪ْ ٗكرراأا خـً٘ؿررٗاهتقوٚذٙررٞ ًثررى اهفرراكع، 

 خباس بظشعٞ بثٔا ُ٘عٚٞ ا٪

دا١ املِررررذٗب  ٗاحملررررشسّٙ أٗحرررر٘ي املعرررراٙري اهفِٚررررٞ ٗاهؼضـررررٚٞ اهرررري ؼلررررٍ   

َ سدُٚرٞ، ٗتتعورق مبررذ٠   ُبررا١ ا٪اهـرحفٚ  يف ٗكاهرٞ ا٪   اهترذسٙه املتضـررف يف   إطرٔا

أجاب٘ا بذسجٞ ً٘افرق  خباسٜ هوٌِذٗب ٗاحملشس اهـحفٛ، تب  أْ ًّ ؼظ  املِت  ا٪

% ، بٌِٚا جا١ ًّ أجاب٘ا بذسجرٞ ً٘افرق بؼرذٝ يف    0 34ٗىل بِظبٞ وجا٦ٗا يف املشتبٞ ا٪

% ، أًررا ًررّ أجرراب٘ا بذسجررٞ غررري ً٘افررق، فقررذ جررا٦ٗا يف   6 40املشتبررٞ اهثاُٚررٞ بِظرربٞ و 
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% ، يف حر  جرا١ ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ غرري ً٘افرق        3 55املشتبٞ اهثاهثٞ بِظربٞ ًقرذاسٓا و  

% ، أًرا ًرّ أجراب٘ا بذسجرٞ قاٙرذ فقرذ       4 1املشتبٞ اهشابعٞ ٗبِظبٞ ًقذاسٓا و بؼذٝ يف

 %  3 8ٗا يف املشتبٞ اـاًظٞ بِظبٞ و٦جا

ٗبررراهِعش إىل ٓرررزٖ اهِترررا٢ ، ٙتلرررع أْ املِرررذٗب  ٗاحملرررشسّٙ ٙرررذسكْ٘ أٌٓٚرررٞ     

خباسٜ، إر أجراب  اهتذسٙه هتا٘ٙش ًٔاساتٍٔ اهي تِعلع باهتاهٛ عوٟ ج٘دٝ املِت  ا٪

ىل ً٘افررق بؼررذٝ عوررٟ أْ هوتررذسٙه    إ%  ًررّ املظررتبٚب  برر  ً٘افررق    3 00ظرربتٕ وًررا ُ

ًًا  خباسٜ هو٘كاهٞ يف ؼظ  املِت  ا٪ إطٔا

 

  يف حاي مت تلوٚج املِذٗب اهـحفٛ بتااٚٞ ًِاطبٞ ٨ تت٘افق ً   6جذٗي سقٍ و 

 ًعتقذاتٕ اهؼضـٚٞ

 ادٌ٘ل ٨ ُعٍ اهعباسات

 % ن % ن % ن

 588 40 4 35 66 4 0 6 اؿحف٨ًّ أقَ٘ بتااٚتٔا 

 ا هلّ أخفٛ اهعِاؿش اهي  أغاٚٔا ؿحفًّ

 ٨ تتفق ً  ًعتقذاتٛ يف اـرب اهزٜ أكتبٕ

4 3 4 61 38 4 40 588 

 

 

 ا هلّ أحزت اهعِاؿشأغاٚٔا ؿحفًّ

 اهي ٨ تت٘افق ً  قِاعاتٛ اهؼضـٚٞ 

6 0 4 66 35 4 40 588 

 

 

 ؼضـٚٞأكته اـرب دْٗ تتمري هقِاعاتٛ اه

 

43 13 0 44 31 0 40 588 

 

ٗفٌٚا ٙتعوق باٮجشا١ املتب  يف حاي مت تلوٚج املِذٗب اهـحفٛ بتااٚٞ ًِاطبٞ 

  إىل أْ ًرّ أجراب٘ا برررر و٨     ٨6 تتفق ً  ًعتقذاتٕ اهؼضـٚٞ، تؼري بٚاُرات اؾرذٗي و  

ٗبِظرربٞ  ٗىلٗا يف املشتبررٞ ا٪٦ا" جرراقررَ٘ بتااٚتٔررا ؿررحفًّ أعوررٟ اهعبرراسٝ اهرري تقرر٘ي "٨  

% ، كٌا جا١ يف املشتبٞ 4 0% ، أًا ًّ أجاب برروُعٍ  ًٍِٔ فقذ بوات ُظبتٍٔ و4 35و
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

غاٚٔرا  أ، ًرّ أجراب٘ا برِعٍ ٨ٗ عورٟ اهعبراسٝ اهري تقر٘ي "       ٔاُفظر  اهِظره با ٗأًٙل ا٪ٗىل

 ا هلّ أحزت اهعِاؿش اهي ٨ تت٘افق ً  قِاعاتٛ اهؼضـٚٞ" ؿحفًّ

ًّ أجاب٘ا بر و٨  عوٟ اهعباسٝ اهي تق٘ي، أغاٚٔا  أًا املشتبٞ اهثاهثٞ، فقذ احتؤا 

ا، هلّ أخفٛ اهعِاؿرش اهري ٨ تتفرق ًر  ًعتقرذاتٛ يف اـررب اهرزٜ أكتبرٕ،         ؿحفًّ

أًرررا املشتبرررٞ  %  4 3% ، يف حررر  بوارررت ُظررربٞ ًرررّ أجررراب ًرررٍِٔ برررِعٍ و4 38ٗبِظررربٞ و

ته اـرب دْٗ تتمري اهشابعٞ، فقذ احتؤا ًّ أجاب٘ا برر و٨  عوٟ اهعباسٝ اهي تق٘ي "أك

% ، يف حرر  بواررت ُظرربٞ ًررّ أجرراب ًررٍِٔ بررِعٍ   0 31هقِاعرراتٛ اهؼضـررٚٞ، ٗبِظرربٞ و 

 %  0 13و

ىل ٓزٖ اهِتا٢  ٙتلع ً٘قج املِذٗب  اهـحفٚ  حٚاي املِاطبات اهري  إٗباهِعش 

ًًرررت٨ تتفرررق ًررر  ًعتقرررذاتٍٔ اهؼضـرررٚٞ، بررر  ا بِظررربٞ ًشتفعرررٞ يف تااٚرررٞ ْ ِٓررران اهتضا

ُٔررا ٨ أخفررا١، أٗ حررزت ٪ٜ عِاؿررش سغررٍ إدْٗ ًررّ خبرراس ح٘ ررا أ املِاطرربات ٗكتابررٞ

ًًرر   ا ًررٍِٔ باملعرراٙري املِٔٚررٞ اهرري تقلررٛ بررتْ ٙقررَ٘    تت٘افررق ًرر  ًعتقررذاتٍٔ، ٗرهررم اهتضا

%  هلتابرٞ  0 13ٗ ًعتقذاترٕ ٗبِظربٞ و  أٜ ترتمري ٪فلراسٖ   أدْٗ ًّ اهـحفٛ ب٘اجباتٕ 

دْٗ تررتمري ًررّ ضـررٚٞ هوٌِررذٗب اـرررب عررّ املِاطرربٞ اهرري ٨ تت٘افررق ًرر  املعتقررذات اهؼ 

 هوقِاعات اهؼضـٚٞ هٕ 

 

   اهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا املِذٗب اهـحفٛ 4جذٗي سقٍ و 

 ادٌ٘ل ٨ ُعٍ اهعباسات

 % ن % ن % ن

 588 40 3 05 13 5 50 54 اهتٔذٙذات مبضتوج أُ٘اعٔا

 588 40 5 06 60 3 54 58 اٮغشا١ات املادٙٞ

 588 40 4 35 66 4 0 6 إغشا١ات اهرتقٚٞ

 588 40 0 44 16 0 00 56 ا ذاٙا ٗاهشح٩ت

 588 40 0 40 10 0 04 08 كٌاْ تذفق املعوً٘ات
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ٗفٌٚا ٙتعوق باهلرا٘طات اهري ٙتعرشض  را املِرذٗبْ٘ اهـرحفْٚ٘، تؼرري بٚاُرات         

%  0 04  إىل أْ "كٌاْ تذفق املعوً٘ات" جا١ يف املشتبٞ ا٪ٗىل بِظبٞ و4اؾذٗي سقٍ و

% ، 0 40بِظربٞ و  ب٘ا بر وُعٍ ، يف ح  جا١ يف املشتبٞ ا٨خريٝ ًّ أجراب برر و٨   ملّ أجا

%  ملرّ أجراب٘ا برر وُعرٍ ، يف     0 00ٗجا١ت ا ذاٙا ٗاهشح٩ت يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ ٗبِظربٞ و   

 %  0 44ح  جا١ت يف املشتبٞ اهشابعٞ ملّ أجاب بر و٨  ٗبِظبٞ و

%  5 50ٞ اهثاهثرٞ ٗبِظربٞ ًقرذاسٓا و   ٗحوت اهتٔذٙرذات مبضتورج أُ٘اعٔرا يف املشتبر    

% ، 3 05ا ًرّ أجراب٘ا بررر و٨  ٗبِظربٞ و    ًٙلر أملّ أجاب٘ا بر وُعٍ  قابؤا يف املشتبٞ اهثاهثٞ 

%  يف حر   3 54غشا١ات املادٙٞ يف املشتبٞ اهشابعرٞ ملرّ أجراب٘ا برِعٍ ٗبِظربٞ و     ٗجا١ت اٮ

ٗيف املشتبرٞ اـاًظرٞ جرا١     %  5 06جا١ت يف املشتبٞ اهثاُٚٞ ملّ أجاب٘ا بررر و٨  ٗبِظربٞ و  

غرشا١ات اهرتقٚرٞ تؼرلى عِـرش كرا  عورٟ املِرذٗب اهـرحفٛ         إًّ قاه٘ا وُعرٍ  برتْ   

ٜ عِـرررش كرررا  أٗىل ًرررّ قررراه٘ا و٨  تؼرررلى %  قابورررٍٔ يف املشتبرررٞ ا٪4 0ٗبِظررربٞ و

 %  4 35ٗبِظبٞ و

ٗٙتلررررع ًررررّ ٓررررزٖ اهِتررررا٢ ، أْ ِٓرررران كررررا٘طات، هلررررّ تعررررشض املِررررذٗب  

اٗت، ًّٗ اه٘اكع أْ أكثش ًا ٙقوق املِذٗب  اهـحفٚ  اهتضر٘ت  اهـحفٚ   ا ًتف

ٗي ًّ عذَ تذفق املعوً٘ات اهي تعذ أٍٓ غزا١ هوـرحفٛ، هرزهم عرذٗٓا يف املقراَ ا٪    

ْ أيف تشتٚرره اهلررا٘طات اهرري قررذ ٙتعشكررْ٘  ررا يف ًظررريتٍٔ اهعٌوٚررٞ  كٌررا ٙتلررع    

ٗ أٗ اٮغرشا١ات املادٙرٞ،   أٚرٞ  ٜ آتٌراَ ٮغرشا١ات اهرتق  أاملِذٗب  اهـحفٚ  ٨ ٙعرريْٗ  

ٗ تااٚرٞ املِاطربات   أخبراس  ُ٘اعٔا يف عٌؤٍ ط٘ا١ عِذ كتابرٞ ا٪ أاهتٔذٙذات مبضتوج 

 ْ ٙعشت تفاؿٚؤا أٗ تظوٚ  اهل١٘ عوٟ قلٚٞ ًّ حق ادتٌ  أ
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  : 0جذٗي سقٍ و 

 خباستتمري اهلا٘ط اهي ٙتعشض  ا املِذٗب اهـحفٛ  يف اه٘كاهٞ عِذ كتابٞ ا٪

 املت٘ط  ادٌ٘ل 1 3 4 0 5  جٞاهذس 

  1-5 % ن % ن % ن % ن % ن % ن          

أجٔضٝ 

ٗػشكات 

اهع٩قات 

اهعاًٞ 

 ٗاٮع٩ْ

58 54 3 54 50 3 1 1 53 06 3 06 46 0 40 588 4 46 

املظ٧ٗهْ٘ 

 اهش ْٚ٘

40 10 0 55 51 0 53 53 1 6 0 4 4 3 0 40 588 0 50 

إداسٝ ٗكاهٞ 

 ا٪ُبا١

04 40 53 06 3 50 01 58 54 0 0 0 0 40 588 0 53 

ًِعٌات 

 ادتٌ  املذُٛ

6 0 4 4 3 0 05 03 0 53 06 3 04 45 3 40 588   

 

4 61 

ص١٩ً اهعٌى 

ًّ اهـحج 

ٗامل٧طظات 

اٮع٩ًٚٞ 

 ا٪خش٠

0 55 5 53 06 3 56 00 0 54 04 6 50 56 4 40 588 4 00 

كا٘طات 

 اه٘قت

50 01 03 44 4 54 50 8 53 53 3 4 3 0 40 588 0 04 

كا٘طات 

 اجتٌاعٚٞ

53 06 3 50 01 53 53 1 58 54 3 55 51 0 40 588 4 51 

 .ًِضفض  66 4ًت٘ط ، أكثش ًّ  66 4 -43 0ًشتف ، ًّ  44 0 -5*واملت٘ط  ًّ 

 

ٗح٘ي ًذ٠ تتمري ًـادس اهلا٘ط اهي ٙتعشض  ا املِذٗب اهـرحفٛ يف ٗكاهرٞ   

  إىل أْ ًرّ أجراب٘ا   0، تؼري بٚاُات اؾذٗي سقرٍ و خباسسدُٚٞ عِذ كتابٞ ا٪ا٪ُبا١ ا٪
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ٗا يف املشتبررٞ ٦برتْ أكررب ًـررذس هولرا٘ط ٙررتتٛ ًرّ "املظرر٧ٗه  اهرش ٚ " اهررزّٙ جرا      

 ، أًا ًرّ ٙرشْٗ ًرّ    50 0%  ٗمبت٘ط  حظابٛ ه٩تفاق ًشتف  و0 10ٗىل ٗبِظبٞ  وا٪

ٗا يف ٦جرا فقذ املِذٗب  اهـحفٚ  أْ "إداسٝ اه٘كاهٞ" تؼلى ًـذس كا  عوٍٚٔ، 

 ، أًا ًّ قراه٘ا براْ ِٓران    53 0%  ٗمبت٘ط  اتفاق ًقذاسٖ و40املشتبٞ اهثاُٚٞ بِظبٞ و

%  3 06ٗا باملشتبررٞ اهثاهثررٞ ٗبِظرربٞ و   ٦ا اجتٌاعٚررٞ" عوررٟ املِررذٗب ، فقررذ جررا     "كررا٘ط  

ْ "كا  أ ، ٗجا١ يف املشتبٞ اهشابعٞ ًّ قاه٘ا 51 4ا ًا ًقذاسٖ وٗمبت٘ط  ًشتف  ًُ٘ع

%  ٗمبت٘طر   01اهع٘اًرى اهري تر٧مش عورٟ املِرذٗب اهـرحفٛ ٗبِظربٞ و       اه٘قت" ٙعذ ًّ 

    04 0ا ًا ًقذاسٖ وحظابٛ ًشتف  ًُ٘ع

ْ ِٓان كا٘طات "٪جٔضٝ ٗػشكات اهع٩قات اهعاًٞ" ت٧مش عوٟ تأًا ًّ قاه٘ا ب

% ، ٗمبت٘طر   3 54ٗا يف املشتبرٞ اـاًظرٞ بِظربٞ و   ٦عٌى املِذٗب اهـحفٛ، فقذ جرا 

ْ ِٓران كرا٘طات ٙتعرشض  را     أ ، فٌٚرا جرا١ ًرّ اعتررب     46 4و ًقرذاسٖ  حظابٛ ًتذٍّْ

سدُٚررٞ ًررّ قبررى "صًرر١٩ اهعٌررى يف اهـررحج      ُبررا١ ا٪املِررذٗب اهـررحفٛ يف ٗكاهررٞ ا٪  

%  ٗمبت٘طررر  5 55ع٩ًٚرررٞ ا٪خرررش٠" يف املشتبرررٞ اهظادطرررٞ، ٗبِظررربٞ وٗامل٧طظرررات اٮ

ْ أجرا١ ًرّ قراه٘ا     ا ٗيف املشتبرٞ اهظرابعٞ   ، ٗأخرريً 00 4ا مبقرذاس و ا ًرا أًٙلر  ًشتف  ًُ٘عر 

%  4 0ِٓان كا٘طات "ملِعٌات ادتٌر  املرذُٛ" عورٟ املِرذٗب  اهـرحفٚ  ٗبِظربٞ و      

   61 4ًقذاسٖ و ٗمبت٘ط  ًتذٍّْ

ٗٙتلع ًّ ٓزٖ اهبٚاُات أْ كا٘طات املظ٧ٗه  اهش ٚ   ثرى أكررب املـرادس    

ػش ًّ خر٩ي  ٗ غري املباأاهي ت٧مش يف عٌى املِذٗب اهـحفٛ، ط٘ا١ باهتذخى املباػش 

ٞ ُبررا١ ا٪داسٝ، ٗٓرزا ًت٘قر  كررْ٘ ٗكاهرٞ ا٪   اٮ حا را حرراي ًععرٍ ٗكررا٨ت    - سدُٚر

خبراس   ؽلر  هترذخى املظر٧ٗه  اهرش ٚ  يف ًلرٌْ٘ ا٪      - ُبا١ املٌو٘كٞ هوذٗهٞا٪

 ا هلِرٕ يف حرذٗد ًقب٘هرٞ، ٨ٗ   ْ ٙلّ ِٓان تذخو إسدُٚٞ ُٗبا١ ا٪هلّ يف ٗكاهٞ ا٪

داسٝ ًلْ٘ ًرّ طربعٞ أعلرا١ ًرٍِٔ ًرذٙش عراَ       إفوع طٌٚا بعذ أْ أؿبع هو٘كاهٞ 

 اه٘كاهٞ ٗطتٞ ًّ رٜٗ اـربٝ ٗا٨ختـاق 
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  :  3جذٗي سقٍ و 

 را   ٙتفق اـرب ً  طٚاطٞ اه٘كاهٞ اهتحشٙشٙٞإاٮجشا١ املتب  ًّ قبى احملشس 

 ادٌ٘ل ٨ ُعٍ اهفقشٝ

 % ن % ن % ن

 588 30 18 05 18 05 إعادٝ اـرب هوٌِذٗب ٮعادٝ ؿٚاغتٕ

حزت اهفقشات اهي تتعاسض ً  طٚاطٞ 

 اه٘كاهٞ

03 14 5 50 30 3 30 588 

 588 30 0 30 43 0 4 4 حزت اـرب باهلاًى

 588 30 3 10 00 6 34 08 ًشاجعٞ املذٙش اهعاَ بؼتْ اـرب

 

سدُٚررٞ إرا   ٙتفررق اـرررب ًرر   ُبررا١ ا٪ٗفٌٚررا ٙتعوررق مب٘قررج احملررشس يف ٗكاهررٞ ا٪  

  إىل أْ ًرّ أجراب٘ا أُٔرٍ ٙقً٘رْ٘ عرزت      9تؼرري بٚاُرات اؾرذٗي و    طٚاطٞ اه٘كاهٞ،

%  5 14ٗا يف املشتبرٞ ا٪ٗىل بِظربٞ و  ٦جرا  اهفقشات اهي تتعاسض ً  طٚاطرٞ اه٘كاهرٞ،  

ٗ  3 30ًقابررى و ىل إْ ًررّ قرراه٘ا بررتٍُٔ ٙعٚررذْٗ اـرررب     أ%  ٨ ٙقً٘ررْ٘ عررزت اـرررب، 

%  ًقابررى 18ثاُٚررٞ بِظرربٞ و ٗا يف املشتبررٞ اه٦ُؼررت اـرررب جررا  أاملِررذٗب اهـررحفٛ اهررزٜ  

جاب٘ا بتٍُٔ ٙشاجعْ٘ ًرذٙش عراَ اه٘كاهرٞ    أْ ًّ أ%  ٨ ٙعٚذْٗ اـرب هوٌِذٗب، 18ٗو

%  ٨ ٙشاجعْ٘ املرذٙش  3 10%  ًقابى و6 34ٗا يف املشتبٞ اهثاهثٞ بِظبٞ و٦بؼتْ اـرب جا

%  0 4ٗا يف املشتبرٞ اهشابعرٞ بِظربٞ و   ٦اهعاَ، ًّٗ أجاب٘ا عزت اـررب يف اهلاًرى جرا   

 %  ٨ ٙتفقْ٘ ً  حزت اـرب باهلاًى 0 30ًقابى و

را إٗٙتلع ًّ ٓزٖ اهبٚاُات، حشق احملشسّٙ عوٟ عذَ حزت اـررب باهلاًرى   

بقررا١ عوررٟ اـرررب سدُٚررٞ، ٗقررا٨ٗتٍٔ اٮُبررا١ ا٪كرراْ ٨ ٙتفررق ًرر  طٚاطررٚٞ ٗكاهررٞ ا٪

اطرٚٞ  عادترٕ هوٌِرذٗب هـرٚاغتٕ باشٙقرٞ تت٘افرق ًر  طٚ      إٗ أعزت بعض اهفقشات ًِٕ 

ػرلى  أرا ًا إؿحاب اهقشاس أخباس، ٗيف اهِٔاٙٞ اطتؼاسٝ اه٘كاهٞ يف ؼشٙش ٗبمت ا٪

يف  -ا ًا ٙلْ٘ سد املذٙش اهعراَ ببرمت اـررب، ٗٓرزا ٙرذي      ًش  ٗغاهًبعوٟ احملشسّٙ ا٪

عوٟ اؿرشق اهضا٢رذ ًرّ طرلشتري اهتحشٙرش املِراٗب يف كرى فررتٝ          - حا٨ت عذٙذٝ
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جٔررضٝ اهش ٚررٞ، ٗكررزهم حررشق ثري حظاطررٚٞ ا٪ُٔررا طررتأخبرراس اهرري ٙعتقررذ حٚراي ا٪ 

 ً٘س ٗاؽار اهقشاس بؼتُٔا ًذٙش اهتحشٙش، ًٗذ٠ قذستٕ عوٟ تقذٙش ا٪

 

  : 58جذٗي سقٍ و 

 ٓى  ٙتتمش قشاس احملشس اهـحفٛ بؼتْ اـرب بؼضف املِذٗب اهـحفٛ

 اهِظبٞ امل٣٘ٙٞ اهتلشاس اـٚاسات

ًٌ  %5 4 4 ادا٢

 %4 56 4 اغاهًب

 %3 05 3 اأحٚاًُ

 %0 04 58 اُادًس

٨ 54 45% 

 %588 30 ادٌ٘ل

 

ٗفٌٚررا ٙتعوررق مبررذ٠ تررتمش قررشاس احملررشس اهـررحفٛ بؼررتْ اـرررب بؼررضف املِررذٗب    

ٗا يف ٦  أْ ًّ أجاب٘ا بررر و٨  جا10بٚاُات اؾذٗي و تؼرياهـحفٛ أٗ ًِؼ٤ اـرب، 

ثاُٚررٞ ًررّ أجرراب٘ا   ب ، ترربعٍٔ يف املشتبررٞ اه ٘%  ًررّ املظررتب 45ٗىل ٗبِظرربٞ واملشتبررٞ ا٪

ٗا يف املشتبرٞ اهثاهثرٞ   ٦% ، أًا ًّ أجاب٘ا بررر وأحٚاُرا ، فقرذ جرا    0 04ا  ٗبِظبٞ وبرروُادًس

%  ٗأًرا  4 56ا  ٗبِظربٞ و % ، ٗيف املشتبٞ اهشابعٞ جا١ ًّ أجاب٘ا بررر وغاهًب3 05ٗبِظبٞ و

ًٌ  %  5 4ٗا يف املشتبٞ اـاًظٞ ٗبِظبٞ و٦ا  فقذ جاًّ أجاب٘ا بررودا٢

املررادٝ  ىلررعْْ٘ احملررشسّٙ يف "دٙظررم اهتحشٙررش"  أًررّ ٓررزٖ اهبٚاُررات،   ٗٙتلررع

وٌعرراٙري املِٔٚررٞ، فٚضٙورْ٘ اهتؼررابم برر   هاٮخباسٙرٞ اهرري ٙظرتقبوُ٘ٔا ًررّ ًِؼرر٤ اـررب    

خاا١ اهوا٘ٙٞ ٗاملابعٚٞ ٗٙتتكذْٗ ًّ فلاس ٗٙ٘كحْ٘ املعوً٘ات، ٗٙـححْ٘ ا٪ا٪

ٗ اتظرراق اـرررب ًرر  اهظٚاطررٞ اٮ    ٍ ع٩ًٚررٞ هو٘كاهررٞ،  ٙقً٘ررْ٘ ببثررٕ عوررٟ ٓررزا     ًررّ ٰمرر

ىل ًّ ٓ٘ ًِؼ٤ اـررب  إ٨ أُرٕ ٗيف أحٚراْ كرثريٝ تِؼرت  عرٞ       إطاغ، دْٗ اهِعش ا٪
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خباس، فٚقَ٘ احملشس بقشا١ٝ جٚذٝ هبعض املِذٗب  اهـحفٚ  بتٍُٔ هٚذْٗ كتابٞ ا٪

ا ًٙلررأىل طررلشتري اهتحشٙررش اهررزٜ ٙلتفررٛ إطررشٙعٞ هوٌررادٝ اـربٙررٞ ٗو٘ ررا ًباػررشٝ 

ا ًررّ حٚررمت اهعِرر٘اْ ٗاملقذًررٞ    طررشٙعٞ ٗٙتتكررذ ًررّ بِررا١ املررادٝ بِررا١ً ؿررحٚحً       بقررشا١ٝ

 ٗاهرتكٚه اهواٜ٘ ٗاه٘ظٚفٛ هوٌادٝ اهـحفٚٞ، ٗٙقَ٘ بعذ رهم ببثٔا  

  : اهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا احملشس اهـحفٛ 55جذٗي سقٍ و 

 اجملموع ال نعم الفقرة
 % التكرار % التكرار % التكرار

 111 42 88.1 37 11.9 5 أنواعهاالتهديدات مبختلف 
 111 42 61.9 26 38.1 16 اإلدارة

 111 42 92.9 39 7.1 3 إغراءات الرتقية
 111 42 76.2 32 23.8 11 املؤسسات الرمسية
 

ٗغـ٘ق اهلا٘طات اهي ٙتعشض  ا احملشس اهـحفٛ، تؼري بٚاُرات اؾرذٗي   

ى أبشص اهلا٘طات اهي ٙتعشض  را  غشا١ات اهرتقٚٞ ٨  ثإْ ًّ أجاب٘ا بتْ أ  إىل 55و

 ا%  ٙرشْٗ أْ  را ترتمريً   5 4% ، قابؤٍ و3 30ٗىل بِظبٞ واحملشسْٗ، جا٦ٗا يف املشتبٞ ا٪

عوٟ احملشس، فٌٚرا جرا١ يف املشتبرٞ اهثاُٚرٞ، ًرّ أجراب٘ا برتْ اهتٔذٙرذات عورٟ احملرشسّٙ           

%  3 55%  ٙقابوررٍٔ و5 00ا ٗبِظرربٞ واهـررحفٚ  مبضتوررج أُ٘اعٔررا ٨ تؼررلى كررا٘ط   

ْ ِٓرران تٔذٙررذات ًتِ٘عررٞ ترر٧مش يف عٌررى احملررشسّٙ   ٗجررا١ ًررّ أجرراب٘ا بررتْ          أٙررشْٗ 

% ، 0 46احملررشسّٙ، يف املشتبررٞ اهثاهثررٞ ٗبِظرربٞ وعوررٟ امل٧طظررات اهش ٚررٞ ٨ تررتمري  ررا 

ُررٕ ٙ٘جررذ تررتمري  ررزٖ امل٧طظررات، ٗيف املشتبررٞ اهشابعررٞ جررا١ ًررّ  أ%  قرراه٘ا 0 04قابوررٍٔ و

% ، قابورٍٔ ًرّ   3 65اسٝ اه٘كاهرٞ ترتمري يف احملرشسّٙ ٗبِظربٞ و    أجاب٘ا بتُٕ ٨ ٙ٘جرذ ٮد 

 %    5 40ْ هٯداسٝ تتمري يف احملشسّٙ ٗبِظبٞ وأقاي 

جابرات، أْ احملرشسّٙ ٨ ٙتعشكرْ٘ إىل كرثري ًرّ اهتٔذٙرذات       ٗٙتلع ًّ ٓزٖ اٮ

خبراس قرذٗدٝ   ٗ ُ٘عٔا، كْ٘ ع٩قات احملشسّٙ ً  ًـادس ا٪أًٌٔا كاْ ًـذسٓا 

ٗي ٗٓر٘ املِرذٗب   ا ًّ اهلا٘طات ٙتعشض  ا حاجض اهـذ ا٪ا ف ْ كثرًيًًا  ٗعٌ٘جذًّ

   0اهـحفٛ، ٗٓزا ًا مبت ًّ خ٩ي ُتا٢  اؾذٗي سقٍ و
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 اختبار صحة فروض الدراسة 

تٱعذ خا٘ٝ اختباس فشٗض اهذساطٞ ٗاهتتكذ ًِٔا، خا٘ٝ أطاطٚٞ ًرّ اـار٘ات   

ٓررزٖ اهفررشٗض ٓرر٘ ت٘ؿررى  ٗ سفلررٔا، ًٗررا ٧ٙٙررذ  أاهرري تقرر٘د إىل قبرر٘ي ٓررزٖ اهفررشٗض   

 ىل دهٚى ٧ٙٙذٓا إاهباحمت 

خبراس يف  ِٗٙف اهفشض ا٪ٗي يف ٓزٖ اهذساطٞ عوٟ إُٔ "ت٘جذ ع٩قٞ ب  ُؼرش ا٪ 

سدُٚررٞ ٗاهتؼررشٙعات اهقاُُ٘ٚررٞ املتعوقررٞ مبِٔررٞ اهـررحافٞ"  ٗقررذ أمبتررت    ُبررا١ ا٪ٗكاهررٞ ا٪

 اهذساطررٞ ؿرررحٞ ٓرررزا اهفرررشض، حٚرررمت ترررب  ًرررّ خررر٩ي اؾرررض١ اهرررزٜ ٙقرررٚع املعررراٙري 

سدُٚرٞ ٗتر٧مش يف   ُبرا١ ا٪ اهتِعٌٚٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ اهي ؼلٍ عٌى اهـرحفٛ يف ٗكاهرٞ ا٪  

خباس، أْ غاهبٚٞ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـرحفٚ  ٙشاعرْ٘ اهتؼرشٙعات    عٌوٚٞ اُتقا٢ٕ ه٫

سدُٚرٞ  ٗتلرٍ ٓرزٖ    ُبا١ ا٪خباس يف ٗكاهٞ ا٪اهي تتعوق مبِٔٞ اهـحافٞ عِذ كتابٞ ا٪

سدُٚرٞ، ٗقراُْ٘ املاب٘عرات ٗاهِؼرش، ٗقراُْ٘ ُقابرٞ       ُبرا١ ا٪ هٞ ا٪اهتؼشٙعات قاُْ٘ ٗكا

سدُررٚ ، ًٗٚثرراق اهؼررشق اهـررحفٛ املِبثررق ًررّ قرراُْ٘ ُقابررٞ اهـررحفٚ    اهـررحفٚ  ا٪

بود ًعذي ا٨تفاق حر٘ي ٗجر٘د ع٩قرٞ بر       ، فقذ 0كٌا ٓ٘ ً٘كع يف اؾذٗي سقٍ وٗ

 عذي ًشتف    ٗٓ٘ 50ً 3خباس ٗاهب٣ٚٞ اهقاُُ٘ٚٞ ًا ًقذاسٖ وُؼش ا٪

ٜ    ٗفرق ٗعظه ًعاًرى استبراط بريطرْ٘     ٙترب  ٗجر٘د ًعاًرى    ،  ٧ًػرش ًشبر  كرا

  ٗٓررٛ ع٩قررٞ 85 8قررى ًررّ وأ  عِررذ 644 8حـررا٢ٚٞ عِررذ املظررت٠٘ وإد٨هررٞ  ٜاستبرراط ر

 ٗىل هابٚٞ تثبت اهفشكٚٞ ا٪إ

  : اختباسؿحٞ اهفشٗض50جذٗي سقٍ و

 معامل ارتباط بريسون الفرضية 
 1.633 خبار والبيئة التشريعيةالعالقة بني نشر األ

 1.518 العالقة بني املعايري الفنية ونوعية األخبار
 1.348 مراعاة ثقافة اجملتمع عند كتابة األخبار وحتريرها

 1.297 تأثري البيئة الثقافية والسياسية واالجتماعية على املنتج األخباري 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

    ٞ برر  املعرراٙري اهفِٚررٞ   أًررا اهفررشض اهثرراُٛ، ٗاهررزٜ ٙررِف عوررٟ أُررٕ " ت٘جررذ ع٩قرر

ًرّ خر٩ي ًرا     مبتت اهذساطٞأسدُٚٞ"، فقذ ُبا١ ا٪خباس يف ٗكاهٞ ا٪ٗاملِٔٚٞ ُٗ٘عٚٞ ا٪

ْ هوٌعررراست اهفِٚرررٞ ٗاملٔررراسات اهررري ٙتٌتررر  بٔرررا   أ  ،1ٓررر٘ ً٘جررر٘د يف اؾرررذٗي سقرررٍ و 

ٗ تِاٗهرٕ هوٌ٘كر٘عات   أخبراس  يف كتابترٕ ه٫  اا، دًٗسا كاْ أَ قرشسً اهـحفٛ، ًِذًٗب

ْ ًعشفررٞ إ   إر 1ًررّ  83 3و بورردهررال ًشتفرر  إا، ٗمبعررذي خباسًّررإاًررى ًعٔررا  اهرري ٙتع

ا هضٙادٝ قذسٝ اهـحفٛ لوٚضٙٞ ًٌٔٞ جذًّسدُٚٞ باهواٞ اٮُبا١ ا٪اهـحفٛ يف ٗكاهٞ ا٪

ٗ يف ت٘طررٚ  قاعررذٝ ًعوً٘اتررٕ ٗصٙررادٝ ًـررادس ا٪     ىل إْ اهـررحفٛ ميٚررى  أخبرراس هذٙررٕ، 

خباس اهي ٙعذٓا ٗمبعذي اتفاق ًت٘ط  طقاط آتٌاًاتٕ اهؼضـٚٞ عوٟ ًلٌْ٘ ا٪إ

ْ ملعشفٞ املِذٗب ٗاحملشس اهـحفٛ يف تقِٚرات ا٨تـراي   أ   كٌا تب  04 0حذٗد ويف 

 خباسٜ، ٨ٗٗتابٚقاتٕ أٌٓٚٞ كبريٝ يف عٌى اهـحفٛ ِٗٙعلع رهم عوٟ ًِتبٕ ا٪

طٌٚا أْ اهعٌى اهـحفٛ أؿبع ٙعتٌذ بؼلى كبري عوٟ تقِٚات ا٨تـاي ٗتابٚقاتٕ 

ٛ ًريا اهشقٌٚٞ ٗاهتظبٚى اٮاا املتِقى ٗاهلٗخـً٘ؿ -ُرتُت ذٙثٞم فاٮاؿ  هلرتُٗر

ًًؿبع ًّ ا٪أ - ا ًثى اهقوٍ ٗاه٘سقرٞ، حترٟ   دٗات اهي ٨ ٙظتاين عِٔا اهـحفٛ  ا

هلرتُٗٚررٞ اؿذٙثررٞ يف عٌوررٕ بررررر   دٗات اٮبررات ٙؼرراس اىل اهـررحفٛ اهررزٜ ٙظررتضذَ ا٪  

"  ٗكرراْ ًعررذي Automated Reporterت "ٗ "اهـررحفٛ امل٧ ررأ"اهـررحفٛ اهررذهٚتاي" 

 - ْ هوترررذسٙه أكٌرررا ترررب  ًرررّ ُترررا٢  اهذساطرررٞ    44 4ا٨تفررراق ًت٘طررر  عرررذٗد و

أٌٓٚٞ كبريٝ يف ؼظ  املِرت    - ا اهزٜ ٙتـى باملٔاسات اهـحفٚٞ ٗاهوا٘ٙٞخـً٘ؿ

خبرراسٜ هوٌِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ عوررٟ اهظرر٘ا١، ٗمبعررذي اتفرراق ًشتفرر  ًقررذاسٖ      ا٪

ٜ   ، عدي ًعاًى استباط بريطْ٘   33ٗ 4و عورٟ ٗجر٘د ع٩قرٞ     ،ظه ٧ًػرش ًشبر  كرا

  بر  املعراٙري اهفِٚرٞ    150 8  بذسجرٞ و 85 8هابٚٞ عِرذ املظرت٠٘ و  إحـا٢ٚٞ رات د٨هٞ إ

 سدُٚٞ ُبا١ ا٪خباس اهي تبثٔا ٗكاهٞ ا٪ٗاملِٔٚٞ ُٗ٘عٚٞ ا٪

٣ٚرٞ ا٨جتٌاعٚرٞ   ٗفٌٚا ٙتعوق باهفشض اهثاهمت ٗاهزٜ ِٙف عوٟ إُٔ "ٙ٘جذ تتمري هوب

سدُٚررٞ، ك٧ٌطظررٞ إع٩ًٚررٞ، عوررٟ عٌوٚررٞ اؽررار  ُبررا١ ا٪اهرري تعررٚؽ فٚٔررا ٗكاهررٞ ا٪ 

   ٞ ، كٌرا ٓر٘   اهقشاس بؼتْ املِت  اٮخباسٜ"، جا١ت ُتا٢  اؾاُره اهتحوٚورٛ يف اهذساطر
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هت٧كذ ؿحٞ ٓرزا اهفرشض، برتْ اه٘كاهرٞ تر٘هٛ أٌٓٚرٞ         ،3ًٍ٘كع يف اؾذٗي سقٍ و

طرررٌٚا ب٘جررر٘د ع٩قرررٞ ًباػرررشٝ بررر  اه٘كاهرررٞ ٗٓرررزٖ   هِؼررراطات اهقارررال اـررراق ٨ٗ

خبرراس، إر ْ املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ ٙررربص قِاعاتررٕ اهؼضـررٚٞ يف ا٪أامل٧طظررات، ٗ

خبرراس، ٗمبعررذي اتفرراق  ٙقررَ٘ بتظرروٚ  اهلرر١٘ عوررٟ ًررا ٙتفررق ًرر  ٓررزٖ اهقِاعررات يف ا٪   

  ًِررذٗب  ٗقررشسّٙ و ْ اهـررحفٚ أظٔررشت اهِتررا٢  أ   كٌررا 31 4ًت٘طر  ًقررذاسٖ و 

ْ أٗ ؼشٙشٓررا، رهررم  أخبرراس شاعررْ٘ بذسجررٞ كرربريٝ مقافررٞ ادتٌرر  هررذ٠ كتابررٞ ا٪     ٙ

ا مبظر٧ٗهٚاتٔا  ُعٌٞ املضتوارٞ تر٧ًّ كرثريً   ع٩ًٚٞ يف ا٪اه٘كاهٞ ٗكى امل٧طظات اٮ

م٘ ادتٌ ، هزهم ٨ ؼاٗي اـشٗر عّ حذٗد اهوٚاقٞ يف تِاٗي قلاٙا تثري حظاطٚٞ 

ْ ًعاًررى أدتٌرر   ٗتررب  بتابٚررق ًشبرر  كرراٜ ٗ هف٣ررات ًعِٚررٞ ًررّ اأ عاًررٞيف ادتٌرر  

 ، عورٟ  430 8  بذسجرٞ و 85 8هابٚٞ عِذ املظرت٠٘ و إىل د٨هٞ إا٨ستباط بريطْ٘ ٙؼري 

ْ املِرت   تٞ ا٨جتٌاعٚرٞ يف اه٘كاهرٞ عورٟ عٌوٚرٞ اؽرار اهقرشاس بؼر       ٣ٚر مري هوبتُٕ ٙ٘جذ تأ

 خباسٜ ا٪

ٍ ا٨جتٌاعٚرٞ ٗاهثقافٚرٞ   أًا اهفشض اهشاب  ٗاهزٜ ِٙف عوٟ إُٔ "ٙ٘جذ ترتمري هوقرٚ  

خبراسٜ"، فقرذ   سدُٚرٞ عورٟ ُ٘عٚرٞ املِرت  ا٪    ُبا١ ا٪اهظٚاطٚٞ هوـحفٚ  يف ٗكا٨ٝ ا٪ٗ

 -هولررا٘طات  ، أْ 0اؾررذٗي سقررٍ و  تررب  ًررّ اؾاُرره اهتحوٚوررٛ حملرراٗس اهذساطررٞ    

عورٟ   اًباػرشً  امرشً أ - ا اهظٚاطٚٞ اهي ٙتعشض  ا اهـحفْٚ٘ ًرّ املظر٧ٗه   خـً٘ؿ

 ، ًرررا ٙعرررين حرررشق 50 0خبررراسٜ، ٗمبعرررذي اتفررراق ًشتفررر  مبقرررذاس وا٪ ُ٘عٚرررٞ املِرررت 

هتررضاَ برراهقٍٚ ا٨جتٌاعٚررٞ ٗاهثقافٚرررٞ    سدُٚررٞ عوررٟ ا٨  اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪ُبررا١ ا٪   

ظه ٧ًػش ًشب  كاٜ أْ ِٓران  عٗاهظٚاطٚٞ اهي ٧ًِْٙ٘ بٔا  ٗٙذي ًعاًى بريطْ٘ 

 ، بر  اهقرٍٚ   034 8بقٌٚرٞ و   85 8هابٚرٞ عِرذ املظرت٠٘ و   إع٩قٞ رات د٨هٞ إحـرا٢ٚٞ  

ُٚرٞ ُٗ٘عٚرٞ املِرت     دسُبرا١ ا٪ ا٨جتٌاعٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ ٗاهثقافٚٞ هوـحفٚ  يف ٗكاهرٞ ا٪ 

 خباسٜ ا٪
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة
يف جاُن اهذساطٞ اهِعشٜ  عِذ ًقاسُٞ اهِتا٢  اهي ت٘ؿى إهٚٔا اهباحمت

هٚٔا اهباحثْ٘ يف اهذساطات اهظابقٞ، ميلّ إ ٗاهتحوٚوٛ، ً  أٍٓ اهِتا٢  اهي ت٘ؿى

هٕٚ اهباحمت يف دساطتٕ ًّ أْ ِٓان ًشاعاٝ هوٌعاٙري املِٔٚٞ إْ ًا ت٘ؿى إاهق٘ي 

ُبا١ ٗاهقاُُ٘ٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ اهي ؼلٍ عٌى اهـحفٛ يف ٗكاهٞ ا٪

ش   ًّ ُتٚبٞ ًفادٓا أْ ُؼ2010و  Channelسدُٚٞ، ٙتعاسض ً  ًا ت٘ؿوت هٕ ا٪

ٙون املعاٙري  ٨  News Portalsخباسٙٞ هلرتُٗٚٞ ا٪خباس ًّ خ٩ي امل٘اق  اٮا٪

اعتٌاد ًعاٙري  - ظه ُتا٢  اهذساطٞع - خباس ٗبثٔا، ًا ٙتاوهاملِٔٚٞ هِؼش ا٪

هلرتُٗٚٞ هتٌثى دٗس حاسغ اهب٘ابٞ خباسٙٞ اٮًِٔٚٞ هِؼش ا٪خباس عرب امل٘اق  ا٪

 باهِظبٞ  زٖ امل٘اق  

هٕٚ اهباحمت ًّ أْ اػآات اهقا٢ٌ  با٨تـاي م٘ ًلٌْ٘ إا ت٘ؿى ٗأْ ً

سدُٚٞ ٙتتمش باملعاٙري ا٨جتٌاعٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ هوـحفٛ، ُبا١ ا٪خباس يف ٗكاهٞ ا٪ا٪

ىل جاُه مقافٞ ادتٌ  ٗاهب٣ٚٞ اهتؼشٙعٚٞ هو٘كاهٞ بؼلى خاق، ٗملِٔٞ اهـحافٞ إ

ْ اػآات أ ، ٗاهي ًفادٓا: 0883بؼلى عاَ، ٙتفق ً  ُتا٢  دساطٞ اهشفاعٛ و

اهقا٢ٌ  با٨تـاي م٘ حق٘ق ا٨ُظاْ بؼلى عاَ كاُت ق٘ٙٞ يف ب٣ٚات بشٙااُٚا 

ْ ٓزٖ ا٨ػآات تتتمش باملتاريات اهذمياشافٚٞ أٗاٮًاسات اهعشبٚٞ املتحذٝ ٗقاش، ٗ

أْ  ًفادٓااهي ٗاه٘ظٚفٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي  أًا اهِتٚبٞ اهي ت٘ؿوت إهٚٔا اهذساطٞ ٗ

ُٕ أخباس إ٨ يف حذٗد ًتذُٚٞ، ٗسدُٚٞ ٨ تتذخى يف ًلٌْ٘ ا٪ُبا١ ا٪داسٝ ٗكاهٞ ا٪إ

ًًفأُا خباس، ٪ا٨ ٙ٘جذ  ا تتمري كبري عوٟ قت٠٘ ًٗلٌْ٘  ا ً  ًا ؽتوج  ا

إُٔ ٨ ٙ٘جذ استباط قٜ٘ ب  أجِذٝ ٗاهي تش٠   0884ت٘ؿوت إهٕٚ دساطٞ اهِقشاط و

خباس اهي داسٝ عوٟ ًلٌْ٘ ا٪املظتٌع  بظبه تتمريات اٮاهقا٢ٍ با٨تـاي ٗهٔ٘س 

 تبثٔا اٮراعٞ 

ٗفٌٚا ٙتعوق باهِتٚبٞ اهي ت٘ؿوت إهٚٔا اهذساطٞ، ٗاهي تق٘ي بتْ اهـحفٚ  ًّ 

ًّ سدُٚٞ، هلّ ُبا١ ا٪ع٩ًٚٞ ه٘كاهٞ ا٪ًِذٗب  ٗقشسّٙ ٙوتضًْ٘ باهظٚاطٞ اٮ
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ٞ يف ًلاً  ا٪خباس اهي ٙلتبُ٘ٔا أٗ داسات اٮع٩ًٚدْٗ ٗج٘د تذخى ًّ قبى اٮ

توج ً  ُتا٢  ؽوشسُٗٔا، أٗ ُ٘عٚٞ اهتقاسٙش اهي ٙتابعٔا املِذٗبْ٘ اهـحفْٚ٘، 

ُبا١ خباسٙٞ ه٘كاهٞ ا٪فشٙقٚٞ يف اهتااٚٞ اٮ  ح٘ي اهقلاٙا اٮ0884دساطٞ إقٌذ و

ظٚاطٚٞ اؾٌآريٙٞ، اهي اطتِتبت أْ اهقا٢ٌ  با٨تـاي يف اه٘كاهٞ ؼلٌٍٔ اه

 ع٩ًٚٞ ٗاهت٘جٚٔات اـاؿٞ باهعٌى ٗاهتظوظى اٮداسٜ  ٗأْ ًا ت٘ؿوت إهٕٚاٮ

ٗ اهقا٢ٌ  با٨تـاي ًّ ًِذٗب  ٗقشسّٙ ؿحفٚ ، أًّ أْ حشاغ اهب٘ابٞ  اهذساطٞ

خباس مبا ٙت٘افق ً  املعاٙري اهظٚاطٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ ٗمقافٞ ٙتِاٗهْ٘ ًلاً  ا٪

ا  ٍ عِذ اُتقا١ املِاطبات هوتااٚٞ ٖ املعاٙري ُرباًطادتٌ  بؼلى عاَ، ٗٙتضزْٗ ٓز

خش٠، تتفق ً  ُتا٢  دساطٞ أٌٓاي عِاؿش إٗ أخباس بشاص عِاؿش يف ا٪إٗعِذ 

Nohan ع٩ًٚٞ ًّ خ٩ي   يف ُتٚبتٔا ح٘ي ًشُٗٞ اهتحلٍ يف امل٘اد اٮ2007و

ٝ عوٟ عٌى حشاغ اهب٘ابٞ ٗفٍٔ اهع٩قات اهظٚاطٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ، ٗأْ  ٍ اهقذس

ع٩ًٚٞ يف ادتٌ   ٗتب  ًّ دٗات حشاطٞ اهب٘ابٞ يف اهشقابٞ عوٟ امل٘اد اٮأتا٘ٙش 

  ٓزٖ اهذساطٞ ٗج٘د أٌٓٚٞ كبريٝ هوتذسٙه املتضـف هوـحفٚ  يف ٗكاهٞ ٢ُتا

خباسٜ هوعاًو  فٚٔا ًّ ًِذٗب  عوٟ املِت  ا٪ ت٧مش بؼلى كبريسدُٚٞ ُبا١ ا٪ا٪

 ، اهي 0888ب٘ ػِه وأفق ً  ًا ت٘ؿوت إهٕٚ دساطٞ ٗقشسّٙ ؿحفٚ ، ٗٓ٘ ًا ٙت

ع٩َ اهفوظاٚين يف ً٘اجٔٞ ًتاريات تِاٗهت دٗس اهقا٢ٍ با٨تـاي يف ٧ًطظات اٮ

ىل كشٗسٝ ا٨ٓتٌاَ يف اهتذسٙه هوقا٢ٌ  با٨تـاي ٗإعادٝ اهِعش يف إهفٚٞ اهثاهثٞ، ا٪

 املِٔٚٞ ٗاهعٌوٚٞ  ؿ٘ي ٗاهق٘اعذ ا ه٫ با٨تـاي ٗت٘صٙعٔا ٗفق  ٗظا٢ج اهقا٢ٌ

 

 أهم النتائج والتوصيات
طرراس اهِعررشٜ هوذساطررٞ ٗاملتعوررق باملعرراٙري اهرري ترر٧مش يف اهقررا٢ٍ   بعررذ اطررتعشاض اٮ

خباس ٗكتابتٔا، ٗكرزهم اطرتعشاض   سدُٚٞ عِذ اُتقا١ ا٪ُبا١ ا٪با٨تـاي ب٘كاهٞ ا٪

 ٞ ًرررّ  بٚاُرررات اهذساطرررٞ اهررري تلرررٌِتٔا ا٨طرررتباُٞ ٗؼوٚورررٔا، مت اطرررتض٩ق فٌ٘عررر

 اهِتا٢ ، أبشصٓا: 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 توصيف جمتنع الدراسة وعينتها : اجلزء األول

ا يف ًت٘طرر  عٌررش اهـررحفٚ    ِٓرران استفاًعرر ٙعٔررش ًررّ ُتررا٢  اهذساطررٞ أْ     -

 46حٚمت إْ ًّ تضٙذ أعٌاسٍٓ عوٟ  ،سدُُٚٞبا١ ا٪واملِذٗب  ٗاحملشسّٙ  يف ٗكاهٞ ا٪

ات اـربٝ هذ٠ ًّ ٓرٍ يف  % ، ٙقابؤا انفاض يف ًت٘ط  ط05ِ٘ٗا بِظبٞ و٦طِٞ جا

  أْ ًررّ تضٙررذ طررِ٘ات اـررربٝ هررذٍٙٔ يف اهعٌررى      ٢ظٔررشت اهِتررا أ  حٚررمت  ٞطررّ ًشتفعرر 

ًً 51اهـحفٛ عوٟ  %  ًّ املظتب٘ب ، أٜ أقى ًّ ُـج 30ا ٙؼلوْ٘ ًا ُظبتٕ وعا

ٞ ُبررا١ ا٪عررذد اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪  ، أْ كررزهم سدُٚررٞ  ٗتررب  ًررّ ُتررا٢  اهذساطرر

ملِرررذٗب  اهـرررحفٚ ، ٗعرررذد احملرررشسّٙ اهـرررحفٚ  بِظررربٞ ا بررر  عرررذد آِرران ت٘اصًُررر 

ىل اطرررتٌشاسٙٞ كرررْ٘ إًرررش وترررار أ%  هوٌحرررشسّٙ، ٗٓررر٘ 0 46%  هوٌِرررذٗب  ٗو4 64و

ٗىل ٙق  عوٟ عاتق املِذٗب اهـحفٛ، ٗٙتتٛ ا٨عتٌاد يف ؿِاعٞ اـرب ًّ اـا٘ٝ ا٪

 اهقشا١ ىل املؼرتك  ٗإا احملشس ٗطلشتري اهتحشٙش ٮكٌاي سحوٞ اـرب ٗؿ٘ه 

 املعايري التنظينية والقانونية  اجلزء الجاني:

ٙعٔش ًّ ُتا٢  اهذساطٞ ا٨ٓتٌاَ اهلبري بتااٚٞ املِاطبات اهشطرٌٚٞ هوذٗهرٞ    -

سدُٚرررٞ، ٗكرررزهم تااٚرررٞ اهِؼررراطات ٗاهفعاهٚرررات املعاسكرررٞ هوحلً٘رررٞ، هلرررّ        ا٪

ات ٗ اهِؼرراطأاهِؼرراطات املعاسكررٞ ٨ تتخررز اؿبررٍ اهررزٜ تتخررزٖ برراقٛ اهِؼرراطات،     

 امل٘اهٚٞ هوحلً٘ٞ 

بشص ًّ كٌّ ُتا٢  اهذساطٞ، ا٨تفاق اهلبري ب  املِذٗب  اهـحفٚ  عورٟ   -

ًشاعرراٝ اهتؼررشٙعات اهرري ؼلررٍ ًِٔررٞ اهـررحافٞ، ًِٗٔررا: قرراُْ٘ املاب٘عررات ٗاهِؼررش  

 سدُٚٞ، ًٗٚثاق اهؼشت اهـحفٛ ُبا١ ا٪ٗقاُْ٘ ُقابٞ اهـحفٚ ، ٗقاُْ٘ ٗكاهٞ ا٪

ًّ املِذٗب  ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ  هوظٚاطٞ اٮع٩ًٚرٞ   ِٓان ًشاعاٝ كبريٝ -

سدُٚٞ ٗاهي تتٌثرى يف اهتعوٌٚرات ٗاهت٘جٚٔرات اهري تـرذسٓا إداسٝ      ُبا١ ا٪يف ٗكاهٞ ا٪

ًّ ٰمرٍ  سدُٚٞ، ٗطو٘ب، اهي تعلع اهت٘جٔات اهعاًٞ هوذٗهٞ ا٪اه٘كاهٞ، ٗكتاب ا٪

 ُظاُٚٞ بؼلى عاَ ٚٞ ٗاٮقوٌٚٚٞ ٗاهذٗهً٘قج اهذٗهٞ ػاٖ اهقلاٙا احملوٚٞ ٗاٮ
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خبررراس إر أجررراب اهتتكٚرررذ عورررٟ أٌٓٚرررٞ ا٨هترررضاَ بامل٘كررر٘عٚٞ يف كتابرررٞ ا٪   -

6ًً 05و ا بامل٘ك٘عٚٞ ًّ قبى املِرذٗب  ٗاحملرشسّٙ   %  ًّ عِٚٞ اهذساطٞ بتْ ِٓان اهتضا

 سدُٚٞ ُبا١ ا٪اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪

سدُٚررٞ عوررٟ املِررذٗب  ُبررا١ ا٪٨ ٙ٘جررذ تررتمري كرربري هوٌظرر٧ٗه  يف ٗكاهررٞ ا٪  -

 ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ ، ٗتبقٟ اهع٩قٞ يف إطاس اهضًاهٞ ٗاحرتاَ اـربٝ 

 اجلزء الجالح: املعايري الشياسية واالدتناعية

سدُٚرٞ تر٘هٛ أٌٓٚرٞ، هِؼراطات     ُبرا١ ا٪ اتلع ًّ ُتا٢  اهتحوٚرى أْ ٗكاهرٞ ا٪   -

إحرذال تٌِٚرٞ اقتـرادٙٞ     ا هذٗسٖ يفاهقاال اـاق يف اهتااٚٞ اٮخباسٙٞم ٗرهم تقذًٙش

 ٗاجتٌاعٚٞ ًظتذاًٞ، ٗؼقٚق اهٌِ٘ ا٨قتـادٜ 

إْ قِاعررات املِررذٗب ٗاحملررشس اهـررحفٛ، تعٔررش يف املِررت  اٮخبرراسٜ برر بشاص        -

قِاعاتٕ اهظٚاطٚٞ، أٗ تظوٚ  اهل١٘ عوٚٔا يف ا٪خباس، ٗٓزا ٙعضص ًّ أٌٓٚٞ املِذٗب 

ٗ  اهـحفٛ، كحاسغ ب٘ابٞ أٗي باُتقا١ ًِاطبات أٗ ًعو خفرا١  إً٘ات ًعِٚرٕم ٮبشاصٓرا 

هراد ق٘اعرذ طرو٘ن ًِٔٚرٞ ؼلرٍ عٌرى اهـرحفٚ  ًرّ         إأخش٠  ٗٓزا ٧ٙكذ أٌٓٚرٞ  

 ًِذٗب  ٗقشسّٙ يف اه٘كاهٞ 

ًًأ - ا ًرّ قبرى املِرذٗب  ٗاحملرشسّٙ اهـرحفٚ  يف      ا كربريً ظٔشت اهِتا٢  آتٌا

ًٚر اه٘كاهٞ ملشاعاٝ مقافٞ ادتٌ ، ٗٓزا ٙعلع حظًّر  ٛ يف ٗكاهرٞ  ا هرذ٠ اهـرحف  ا عاه

سدُٚٞ حٚاي ادتٌ  اهزٜ ٙعٚؽ فٕٚ، ٗامل٘اصُٞ بر  حرق ادتٌر  يف املعشفرٞ،     ُبا١ ا٪ا٪

ٗتؼررلٚى اهررشأٜ اهعرراَ حٚرراي اهقلرراٙا ٗامل٘اكررٚ  اهرري تٌٔررٕ، ٗسفرر  ًظررت٠٘ اهِقرراؾ  

 ح٘ ا إىل دسجٞ إهابٚٞ 

  ا يف ا٬سا١ ح٘ي اهلا٘طات اهي تٱٌاسغ عورٟ اهـرحفٚ  ْ ِٓان تباًِٙأتب   -

ًًر  أًّ ًِذٗب  ٗقشسّٙ، ٗ خبراس عِرذ كتابرٞ    ا ملـرادس ا٪ ْ اهـحفٚ  ٙعرريْٗ آتٌا

ا عوررررٟ % ، ٗٓررررزا ٙؼررررلى ًتخررررًز4 04ٗبِظرررربٞ اتفرررراق بواررررت و ،اـررررب أٗ ؼشٙررررشٖ 
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سدُٚٞ، اهزّٙ عورٍٚٔ ا٨هترضاَ عرق ادتٌر  يف املعشفرٞ      ُبا١ ا٪اهـحفٚ  يف ٗكاهٞ ا٪

 تلْ٘ ٗجٔٞ ُعشٖ ٓٛ ا٪بشص  أكثش ًّ ًشاعاٝ املـذس اهزٜ ٙشٙذ أْ

%  ًّ املِذٗب  ٗاحملرشسّٙ اهـرحفٚ  أكرذٗا عرذَ     63هلّ ًا ٙا٣ٌّ ٓ٘ أْ و

ا٨طرتبابٞ هولررا٘طات ًٌٔررا كرراْ ًـررذسٓا، ٗٓررزا ٨ ٙعررين عررذَ ًشاعرراٝ املـررذس،  

 تلٌّ تضٗٙذ اه٘كاهٞ با٪خباس باطتٌشاس  ،ٗرهم هوحفاظ عوٟ ع٩قٞ طٚبٞ ًعٕ

 لفنية والشدصيةاملعايري ا :اجلزء الرابع

لوٚضٙرررٞ، قرررشا١ٝ ٗكتابرررٞ   إْ اتقررراْ املِرررذٗب ٗاحملرررشس اهـرررحفٛ اهوارررٞ اٮ     -

ٗطرر  هوٌِاطرربات ٗٙضٙررذ ًررّ ًعرراست اهـررحفٛ     أا يف تااٚررٞ ، ٙظررٍٔ كررثريً ٞٗقادمرر

خبراس  ىل املعوً٘رات ٗؼشٙرش ا٪  إخباسٙرٞ ٗاه٘ؿر٘ي   ٗقذستٕ عوٟ اهتعاًرى ًر  املـرادس اٮ   

 باشٙقٞ أكثش ًِٔٚٞ 

خبرراس كُ٘ررٕ ٙرر٘فش هوٌِررذٗب طررٞ أٌٓٚررٞ اهتضـررف يف تااٚررٞ ا٪برشصت اهذسا أ -

    ٗ جررشا١ املتابعررات هوقلرراٙا املتعوقررٞ    إاهـررحفٛ قررذسٝ أكرررب عوررٟ تااٚررٞ املِاطرربات، 

باهِؼاط اهزٜ ٙاإٚ، ٗميلِٕ ًّ فٍٔ أعٌق  زٖ اهقلاٙا ٗبقذسٝ عوٟ اهشب  بِٚٔا 

ت ا٪ٙذٗه٘جٚررٞ خررش٠ ًتذاخوررٞ ًعٔررا  كٌررا أبررشصت ٗجرر٘د تررتمري هوقِاعررا أٗبرر  قلرراٙا 

 هوـحفٛ عوٟ املادٝ اـربٙٞ 

ت٘ؿررروت اهذساطرررٞ إىل أٌٓٚرررٞ توقرررٛ اهـرررحفٚ  ًرررّ ًِرررذٗب  ٗقرررشسّٙ،      -

 دٗاتٕ أهوتذسٙه املتضـف يف فاي فِْ٘ اهعٌى اهـحفٛ ٗ

داسٝ اه٘كاهٞ ٗاملٌاسطر   إبشصت اهذساطٞ أٌٓٚٞ تفعٚى خا٘ط ا٨تـاي ب  أ -

قشسّٙ هذٗسٖ يف تتكٚذ طٚاطرٞ اه٘كاهرٞ يف   هوعٌى اهـحفٛ املٚذاُٛ ًّ ًِذٗب  ٗ

ا برر  املِررذٗب  ػررلا٨ت اهرري ؼررذل غاهًبرر خبرراس ٗؼشٙشٓررا ٗهتقوررٚف اٮ كتابررٞ ا٪

 ٗاحملشسّٙ ح٘ي طشٙقٞ ؼشٙش ا٪خباس 
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 التوصيات
 عوٟ ًا تقذَ ًّ ُتا٢ ، ف ْ اهباحمت ٙ٘ؿٛ مبا ٙوٛ: بِا١ً

هرررِقف بررر  ًررر٘ظفٛ  هتااٚرررٞ ا - هارررا١ ا٨عتٌررراد عورررٟ ا٨ُترررذاب ٗاهِقرررى   إ  5

ًرّ اهر٘صاسات ٗامل٧طظرات اهش ٚرٞ      -اه٘كاهٞ، خاؿٞ يف املٔرّ اهـرحفٚٞ   

ىل تعررٚ  حررذٙثٛ اهتضررشر  إىل اه٘كاهررٞ ًررا أًلررّ رهررم، ٗاهت٘جررٕ  إخررش٠ ا٪

 باطتـذاس قشاس ٙظتثين اه٘كاهٞ ًّ ػشٗط اهتعٚ  يف اه٘ظا٢ج اهعاًٞ 

ٙثٛ اهتضشر ٗتتٓٚؤٍ ا٨طتفادٝ ًّ خربات اهعاًو  يف تذسٙه املعِٚ  ًّ حذ  0

مبضتوررج اهفِررْ٘ اهـررحفٚٞ، ٗرهررم بتلثٚررج عقررذ اهررذٗسات اهتذسٙبٚررٞ اهرري    

سٙش ٗاهتحقٚقٚرررات اخبررراس ٗاهتقرررتابرررٞ ا٪كتشكرررض عورررٟ اؾاُررره اهعٌورررٛ يف  

ـحفٚٞ ٗغريٓا ًّ املٔاسات اهي عوٟ اه تقاب٩املجشا١ إاهـحفٚٞ، ٗكٚفٚٞ 

 اهـحفٛ إتقأُا 

اد املِذٗب  اهـحفٚ  ٗاحملشسّٙ اهـحفٚ ، احملافعٞ عوٟ اهت٘اصْ ب  أعذ  4

ْ ٙرررتٍ اُتقرررا١ احملرررشسّٙ ًرررّ املِرررذٗب  اهـرررحفٚ  رٜٗ اـرررربٝ يف اهعٌرررى  أٗ

 اهـحفٛ املٚذاُٛ 

طرٌٚا ًرّ    ا بعِاٙرٞ، ٨ٗ دساطٞ احتٚاجات اه٘كاهرٞ ًرّ املر٘اسد اهبؼرشٙٞ طرًِّ٘       3

 املّٔ اهـحفٚٞ 

1       ٞ خبراس  ، ًظراحٞ ًرّ ا٪  إعاا١ اهِؼاطات، طر٘ا١ اهري تعراسض أٗ ت٧ٙرذ اهذٗهر

 فٚٔا ُ٘ل ًّ اهت٘اصْ 

طررررٌٚا ًررررا ٙتعوررررق باهب٣ٚررررٞ اهقاُُ٘ٚررررٞ   ٨ ،عقررررذ دٗسات تذسٙبٚررررٞ هوـررررحفٚ   6

 ٛ هتعررضص ًعرراست اهـررحفٛ ب٘اجباتررٕ ٗحق٘قررٕ،     مٗأخ٩قٚررات اهعٌررى اهـررحف

ْ ٙتعاًى بٔا اهـحفٛ ٗوافغ عوٚٔا، ٗٙعلظٔا أٗبا٪خ٩قٚات اهي هه 

 لوٚضٙٞ  ُه دٗسات اهواٞ اٮىل جاإخباسٙٞ، يف ًِتباتٕ اٮ
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

ُبررا١ إعررذاد ًذُٗررٞ طررو٘ن ًٔررين هوٌِررذٗب  ٗاحملررشسّٙ اهـررحفٚ  يف ٗكاهررٞ ا٪  

خبراس، ٗاهتعاًرى ًر     سدُٚٞ، ؼرذد فٚٔرا كٚفٚرٞ اهتعاًرى ًر  املِاطربات ًٗـرادس ا٪       ا٪

ًِعٌررررات ٧ًٗطظررررات ادتٌرررر ، ٗؼررررذد اهع٩قررررٞ برررر  اهـررررحفٛ ٗإداسٝ اه٘كاهررررٞ  

حررذال ٗا٨بتعرراد عررّ اؿقٚقررٞ، ٗكررٌاْ اهتااٚررٞ املت٘اصُررٞ ه٫ٗاحملافعرٞ عوررٟ احرررتاَ  

ا٨مٚرراص ٗعرررذَ اهتٌٚٚررض ٗا٨حتفررراظ عررق اهرررشد ٗاهتـررحٚع، ٗتتكٚرررذ اهفـررى بررر       

خ٩قٚرٞ اهري ؼلرٍ    اؿقا٢ق ٗاه٘قا٢ ، ٗب  اهرشأٜ يف اـررب، ٗغريٓرا ًرّ اهقرٍٚ ا٪     

   عٌى اهـحفٚ 



 

 

356 

 املراجع:

 

 : املـادس اهعشبٚٞ أ٨ٗ 

 ، داس اهفلش اهعشبٛ/ اهقآشٝ، اهابعٞ اهثاهثٞ ٗكا٨ت ا٪ُبا١ ، 5333شآٍٚ وإًاَ، إب  5

دٗس اهقا٢ٍ با٨تـاي يف ٧ًطظات اٮع٩َ اهفوظاٚين يف ً٘اجٔٞ ًتاريات   ،0888أب٘ ػِه، حظ   و  0

/أٙراس  ، ٗسقٞ عٌى، امل٧ ش اهعوٌرٛ اهظرِٜ٘ اهظرادغ، كوٚرٞ اٮعر٩َ، ظاًعرٞ اهقرآشٝ        ا٪هفٚٞ اهثاهثٞ

/0888َ  

ٜ  ، 0888ًررشٜ ادٗٙررّ، فٚوٚرره اٗهررت، ٗاسٙررّ آجررٟ و     إ  4 ، تشهررٞ إبررشآٍٚ طرر٩ًٞ   ا٨تـرراي اؾٌررآري

  0888عوٟ هوثقافٞ، إبشآٍٚ، ادوع ا٪

 ، داس صٓشاْ، عٌاْ ا٪ٓذات - اهتا٘س –ٗكا٨ت ا٪ُبا١، اهِؼتٝ   ،0883اؿظّ، عٚظٟ  و  3

، ااٚٞ اٮخباسٙٞ ه٘كاهرٞ اؾٌآريٙرٞ ه٫ُبرا١   فشٙقٚٞ يف اهت ، اهقلاٙا اٮ0884إقٌذ، ُاؿش طعٚذ  و  1

 ، طشابوع 38 اهعذدفوٞ اهبح٘ل اٮع٩ًٚٞ، 

، اهعشبرٛ  اهعٌى اهـحفٛ يف ًـش: دساطٞ طظٚ٘ه٘جٚٞ هوـرحفٚ  املـرشٙ     ،5330غٚت، طٚذ  و  6

 هوِؼش ٗاهت٘صٙ ، اهقآشٝ 

 ، عا  اهلته، اهقآشٝ ع٩َع٘ل اٮ ، 0886حظ ،  ري  و  4

 ، داس اهفبش هوِؼش ٗاهت٘صٙ ، اهقآشٝ ُعشٙات ا٨تـاي  ،0858ًِري  وحباب، قٌذ   0

َ    ا٪  ،5334سػي، جٚٔراْ أمحرذ  و    3 ، داس اهِٔلرٞ اهعشبٚرٞ، اهقرآشٝ،    طرع اهعوٌٚرٞ هِعشٙرات اٮعر٩

 اهابعٞ اهشابعٞ 

مر٘   ، ع٩قٞ اهب٣ٚٞ اٮع٩ًٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي اهعشبرٛ باػآاترٕ   0883اهشفاعٛ، عبذاهلل بّ قٌذ و  58

 جاًعٞ اهل٘ٙت  -ح٘هٚات ا٬داب ٗاهعوَ٘ ا٨جتٌاعُٚٞظاْ، حق٘ق اٮ

 ، سمحٞ بشغ، اهابعٞ اهثاُٚٞ/ اهقآشٝ ىل ؿحافٞ ٗكا٨ت ا٪ُبا١إًذخى   ،0886ػفٚق، حظِ   و  55

 ، اهعشبٛ هوِؼش ٗاهت٘صٙ ، اهقآشٝ ط٘طٚ٘ه٘جٚا اـرب اهـحفٛ  ،5303  و، عبذ اهفتاتعبذ اهِن  50

ٛ   ، 0880و عررضت، قٌررذ فشٙررذ    54 ، داس اهؼررشٗق، اهابعررٞ اهثاُٚررٞ/  ٗكررا٨ت ا٪ُبررا١ يف اهعررا  اهعشبرر

 اهقآشٝ 

طاًٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙ ، أ، داس ٗكا٨ت ا٪ُبا١ ب  املاكٛ ٗاؿاكش ، 0855ًـافٟ، فشٙذ ٙ٘طج  و  53

 ٗىل، عٌاْ اهابعٞ ا٪

مرررشا١ هوِؼرررش إ، اهابعرررٞ اهظادطرررٞ، داس ًرررذخى يف ا٨تـررراي اؾٌرررآريٜ  ،0883امل٘طرررٟ، عـررراَ  و  51

 ٗاهت٘صٙ / عٌاْ 
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 يف ٗكاهٞ ا٪ُبا١ ا٪سدُٚٞ املعاٙري املِٔٚٞ هوقا٢ٍ با٨تـاي ٗأمشٓا عوٟ اُتقا١ ا٪خباس 

 ، اهع٩قررٞ املتبادهررٞ برر  اهقررا٢ٍ با٨تـرراي، ٗاؾٌٔرر٘س املظررتٔذت يف       0884اهِقررشاط، قٌررذ فررشر  و    56

، 38، اهعرذد  ع٩ًٚٞ، فوٞ اهبح٘ل اٮدساطٞ ًٚذاُٚٞ عوٟ إراعٞ بين ٗهٚذ يف هٚبٚا-اٮراعات احملوٚٞ
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Professional Standards of Communicators and 
their Impact on News Selection Criteria at the 

Jordanian News Agency  (Petra) 
 

Abstract  
 

This study aims at identifying the professional standards of communica-
tors and their impact on news selection criteria at the Jordanian News 
Agency. The researcher utilized a comprehensive survey approach for 
the study’s population which includes, reporters, correspondents and 
editors, where the response came at a high ratio of (76%). 
  The main conclusion of the study showed that Journalists in Jor-
danian News Agency showed a strong tendency to give priority in press 
coverage for official activities, in mean of (3.94), and they consider the 
legislation that controlled the profession of journalism such as Press and 
Publication Low, Press Association Low, Jordan News Agency Low, 
Press Code of Conduct, in mean value of (4.18), where it was agreed by 
(91.2%) of the members of the study sample. 
The results showed that the journalists in the Jordanian news agency 
took consideration the editorial agency policy, which representing in the 
instructions and directives issued by the agency's administrative for de-
vices the staff how to deal with the content of the media, also, the results 
showed that about half of the respondents (48.2%) agreed that the re-
porters and editor convictions appear in news product by highlighting 
their believes in the news. 
The results also showed that there is a strong tendency among reporters 
and editors to take into account the community culture, including norms 
and traditions, even it affects the facts. Moreover, the results showed 
that the reporters and editors are highly aware of the importance of  
training to develop their journalistic skills being reflected positively on the 
quality of the product news, with a high rate (82.4%) of respondents. Al-
so, the results showed that the reporters and editors committed to cov-
erage the events even its not consistent with their beliefs. 
Key Words: Professional Standards, The Communicator, News Selec-
tion Criteria, News Agencies. 
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Approaching Social Issues by Opinion Writers in 
Saudi Journals, and Attitude of Readers Towards 

Them 
A content analysis study 

 

Abstract  
 

This study concerns opinion articles and readers' comments published in 
Riyadh daily newspaper. Objectives of  study include an analysis of the 
frequent social issues discussed in Saudi press. A classification of is-
sues was made according to significance in order to explore the readers' 
reaction towards opinion articles. The study is interdisciplinary (Sociolo-
gy and Journalism). Three theories have been employed: the social 
capital theory, the symbolic interaction theory, and the theory of gratifica-
tion. 80 articles and 2470 comments were analyzed through a content 
analysis method. Results of investigation reveal that  articles dealt with 
citizens' rights had received more acceptance by readers in comparison 
to articles dealt with developmental issues which ranked secondly. 
Theological Islamic issues received less attentions and thus comments. 
Significantly, comments of readers were widely objective as they were 
directed toward the issues discussed. However, a small number of 
comments were subjective as they addressed the writers themselves 
instead of the discussed issues.  

 
Key Words: Social attitudes, Saudi press, Riyadh daily, public opinion, 
social reform. 



 

 363 



 

 

364 

 

 

 

 

 

Approaching Social Issues 

by Opinion Writers in Saudi 

Journals, and Attitude of 

Readers Towards Them  

A content analysis study  

 

 

Tarfah Zaid Al-Zaid 
 
King Saud University – K.S.A 
 

 

  
 



 

 365 



 

 

366 

Introduction to Communication Strategies: 

Definition, Characteristics and Aims of Strategy 
Conceptual study 

 

Abstract  
 

It is a study that deals with  the definition of strategy, as well as its com-
mon patterns, specificities, components, types and aims. 
This research mainly focuses on the conceptual meanings of the strate-
gy, therefore it aims to establish a significant strong knowledge base that 
can be considered as a benchmark for any communication strategy and 
may be useful to any communication planner, regardless of the organiz-
ing structure’s nature whether  a state, a company, an organization, or 
an establishment. 
"Strategy" has appeared in the so-called "media planning"”, it was used 
in determining the countries’ and media institutions’ media policies, with-
in short, mid and long terms. Thus many concepts came up such as 
“educational media planning” and “development media planning “  also 
in crisis management. 
The strategy which is "the art of using the means to achieve the pur-
pose", was adopted by "information and communication sciences" in dif-
ferent branches of its wide field of knowledge. It is rather to affirm  that 
"information and communication sciences”, as innovative sciences, ex-
ploited  strategy and got  inspired with curricula and approaches. 
By studying strategy through its definition, patterns, specificities, compo-
nents, types and goals, necessary knowledge base is established in or-
der to set different communication strategies. It concerns either the state 
as an organized structure, or institutions, organizations or establish-
ments. In fact, communication strategy does not stand unique but is ba-
sically related to the strategy concept in general, or even to the strategy 
as a term.  
This strategy is a highly complicated phenomenon in itself. It has lots of 
semantics and dimensions that enriches the concept and gives an extra-
value to the study. 
The Operation Decisive Storm is a deeper and  far- reaching strategy in 
this study. It’s a strategy that aims to achieve a new balance of regional 
forces. It also aims to immunize the Arab Gulf states, protect   their peo-
ple as well as to defend their homelands, preserve   its territories, 
strengthen their immunities and support the independence of their deci-
sions. The Operation Decisive Storm defends particularly their own se-
curities and   provides the circumstances for growth and prosperity for 
their citizens. 
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Motives & Uses of Mobile Phones 

Among University Students in KSA 
  

Abstract  
 

The aim of the study is to identify the motives for mobile phones usage  
among students of  King Abdul Aziz University in KSA. This is in order to 
recognize the nature of the Saudi youth attitudes towards technological 
applications of mobile phones and  the future relationship between Saudi 
youth and mobile phones uses and the impact of demographic variables 
(gender, age and income). 
The researcher conducted a survey on a sample of 500 university stu-
dents in order to identify their motivations and uses of smart phones. 
This Study relied on questionnaire as a research tool, which consisted of 
ten questions in order to measure the goals and objectives of the study 
The study found a group of  important results, e.g. those who own mo-
bile phones in the sample are extremely high in percentage. The study 
also found that there is a statistically significant relationship  between 
heavy usage  of mobile phones and the instrumental motivation varia-
bles among the sample, also between the heavy usage  of smart phones  
and the extent of interest in these smart phones  by the participants and 
also  between  heavy usage of  smart phones and  the pattern  of use . 
The study confirmed that both males and females are similar in their us-
age of smart phones for instrumental purposes, while the results suggest 
that females more commonly use smart phones for ritualistic purposes. 
The results indicated that there were no statistically significant differ-
ences between income groups in their usage of smart phones for in-
strumental and ritualistic motives. However, the study concluded that the 
more varied age differences, the more varied the usage. Finally, the 
study recommended the importance of educating the community about 
the different types of uses of smart phones in order to invest in this tech-
nology positively and effectively. 

.



 

 371 



 

 

372 

 

 

 

 

Motives & Uses of Mobile 

Phones Among University 

Students in KSA 

 

 
 
Dr. Hanan Ahmad Ashy 
 

Associate Professor  
King Abdulaziz University – Kingdom of Saudi Arabia 



 

 373 



 

 

374 

 

The Adoption of Social Media by Public Relations Practioners in 
Saudi Government Organizations 

A Survey Study within the Framework of UTAUT 
 

Abstract  
In light of the increasing use of social media in Saudi Arabia, and  the 
results of many Western studies which indicated that the Internet ,in 
general, and social media, in specific,  radically change  the practices of  
public relations, this study seeks to identify: " to what extent   practition-
ers of public relations adopt and employ  social media in government 
organizations in Saudi Arabia, , and the factors affecting their use of so-
cial media tools in the light of the five elements of the unified theory of 
acceptance and use of technology (UTAUT). 

         The study concludes that most of Public Relations Practioners 
(PRPs) in Saudi governmental organizations adopt and use social media 
to perform public relations duties, since it has multi-positive results. The 
use of social media helps make organization news and statuesque 
available (increase awareness), transmit news and information quickly to 
the public and share a direct dialogue with them. 

Most of Public relations Practioners agree that the use of social media 
helps follow and monitor public participations, form personal relations 
that are very useful to their job such as recognizing rumors, managing 
relationship with the public and monitor their trends, in addition to hold 
online surveys. Thus, the use of social media has become indispensable 
for PRPs to carry out their duties. 

The study found a relationship between the expected performance and 
behavioral intention. The study indicates a relationship between each of 
the expected performance, the expected effort and the society impact. 
Similarly, there is a relationship between the expected effort, the impact 
the community and the facilities available and, finally, the existence of a 
correlation between the society impact and the facilities available. The 
study concluded that the practitioners of public relations in the Saudi-
governmental organizations adopt and accept the use of social media in 
the work and functions of public relations 
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The Methodological Problems in Social Media Research 
An Analytical View 

 
 

Abstract  
 

 

This paper explores number of methodological problems in social media 
researches. It answers two main questions; what are the methodological 
problems that researchers face in studding social media content and us-
ers? and what are the possible scientific solutions that can be used to 
overcome these problems?  
According to its scientific purposes, this paper belongs to theoretical and 
analytical researches.  It applied the qualitative analysis method on non- 
probability, available sample of published Arabic and Foreign researches 
in new media, and social media field.   
The paper identify number of important methodological problems, dis-
cuss reasons behind them, and then analyze the consequences and 
misleading results and conclusions that could happen. Among these 
problems are; the ineffective apply of traditional content analysis catego-
ries to analyze the totally different content of social media, the extreme 
use of such one method of analysis with no consideration to the flexibility 
and dynamics of any given phenomenon in social media context, be-
sides other problems that are related to critical ethics considerations in 
studding social media content and users.  
Among the scientific suggestions and solutions that the paper ended 

with; is the use of a hybrid methodology model that combines qualita-
tive and quantitative methods in parallel along the whole steps of the 
research. A practical example of this suggestion is explained in details 
in the paper. Moreover, paper results suggests using non-traditional 
analysis methods that can be more effective in studding social media 
such as; “Network Analysis” and “Discourse Structure Analysis”. The 
paper also suggests number of considerations to take in mind in sam-
pling procedures in social media researches. Moreover, it presents 
clear scientific guides that can make the measurement of the most 
common and important variables in studding users of social media 
more accurate and appropriate. 
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The Forms of Interactive for Users of Social Media of Young Arabs 

 

 Abstract  
 

 

The Study aimed to identify the forms of interactive for users of social 
media of young Arabs, by knowing their habits in using these networks, 
and the extent of their interaction with contents and other users. Has 
adopted the descriptive surveying method for young user’s sample of 
social media in the Arab world, through a questionnaire distributed 
through these networks, and the observation and tracking of the re-
sponses of the young users.  The study found the following results: 

1. The young Arab-sample - Benefiting which allows social media of 
interactive forms, including: Search for the contents and implica-
tions, action or reecho and communicating with others, participat-
ing publication, as well proposal of discussion topics. 

2. The study confirmed the validity of the assumption that begun 
with it : "Interactive available in the communicative process made 
through media largely in the presence of a means allowing inter-
active, and a effective user at the same time", they are a property 
of the means and user together. 

3. The results of the study added another dimension to this concept 
is the extent of inclusion of the message to especially emotional 
Conciliate, and confirmed that the interactive is the communicate 
case may be affected also with the Conciliate that are used in the 
message.  

4. The study suggested new term in the field of new media, is “the 
electronic tribe “tribes “versus "the electronic or virtual community 
“communities”. 

  

Keywords: 
 Social media, Internet, Arab youth issues, Achieved and Uses, Interac-
tive or user effectiveness. 
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i.  The author will be sent 5 hard copies of the issue in which his/her article appears. 

6.  The views and opinions expressed in articles published in the journal are those of the 
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